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.بابلاءارولخادلايفًامئانناك
،دورابلااياقبو،قيتعلابشخلاةحئارةيوازلايفةنازخلانمتحاف

قرتخا،ةذفانلاربعةفرغلاسمشلاةعشأتلخدنيحو.سدسملاتيزو
ولو،ةنازخلاىلإحاتفملابقثةيلمرةعاسلكشىلعءوضلانمطيرش
طسويفعوضوملاسدسملاناكلطبضلابةحيحصلاةيوازلايفسمشلاتناك
.عملدقفرلا

.نيكشيتسسدسمنعةخسن...يسوراسيدوأسدسم
،ايريبيسىلإايناوتيلنملقتنادقحيبقلايكيتاموتوألاسدسملاناك

هتلتقيزاقوقدئاقهزاحىتحايريبيسبونجيفةددعتملااكروألازكارمبّرمو
عمجىوهينجسريدملزنميففاطملاهبيهتنيل،هلمحيوهوةطرشلا
عمجورنلاىلإسدسملالصو،ةياهنلايفو.ليجاتينجينةنيدميفةحلسألا
تاردخملاقوسىلعهئافتخالبقنميهيذلايبدوعدملافيياسأفلودور
دجوييتلاةنيدملا...ولسوأ.ةردخملانيلويفلاةدامرشنلالخنمولسوأيف
.كوفليكارلزنميفربكأةقدبوأ،نفلوكنملوهيفنآلاسدسملااهيف
هنكميو،ملم18×9رايعبفوراكامةقلطنيرشعلعستينزخماسيدوألل
يفىقبتدقنكيمل،نكل.لباولكشىلعوأةدرفنمتاقلطلاقالطإ
.ةصاصرةرشعيتنثاىوسنزخملا

ةراجتيفنيسفانملانموفوسوكنمنابلأىلعتقلُطأاهنمثالث
.محللاتباصأطقفاهنمةدحاونكل؛تاردخملا

يذلاتاردخملارجاتوباشلاصللا؛نسناهوتساغاتلتقناتصاصرو
.هتارّدخموفيياسأدوقنقرس

يتلاةريخألاثالثلاتاصاصرلاةحئارسدسملانمحوفتلازتالو
هقيقحتلالخهردصولوهيراهقباسلاةطرشلايفيرحتلاسأرتباصأ
.92زنمسوهةباوب:هسفنةميرجلاحرسميفنسناهوتساغلتقةميرجيف

قالطإمتو،نسناهةيضقلحنمنآلاىتحةطرشلانكمتتمل
ملمهنأل،ةيادبلايفهلاقتعامتيذلاًاماعرشعةينامثلايذيبصلاحارس
غيلوأيبصلامساناك.هبهطبروأةميرجحالسيأداجيإنماونكمتي
توصعمسيوهومالظلاىلإقدحيو،ةليللكظقيتسيناكو،كوف
...ىرخألاتاصاصرلاامنإو،وتساغتلتقيتلاتاصاصرلاسيل...تاقلطلا
ً،اعفايناكنيحهلًابأناكيذلايطرشلاىلعاهقلطأيتلاتاصاصرلا



،هينيعغيلوأضمغأ.لوهيراه...ليكارهمأجوزتينأملحيناكيذلاو
هاريالنأىنمتو،ةنازخلانمةديعبلاةيوازلايفيفخملاسدسملايفرّكفو
.دبألاىلإكانهًامئانىقبينأ..ً.اددجمناكيأهاريالنأ..ً.اددجم

.بابلاءارولخادلايفًامئانناك
،ءالطلاوءاودلاةحئارةددشملاةسارحلاتاذىفشملاةفرغنمتحاف

.هبلقتابرضهلرواجملازاهجلالجسامنيب
سلجميفةيعامتجالانوؤشلاةراشتسمنيوكسليبازيإنملكناك

النأناينمتيًاثيدحنيعملاةطرشلاسيئرنامليبلكيامو،ولسوأةنيدم
ً.اددجمهايري

ً.اددجمدحأيأهاريالنأ
.دبألاىلإكانهًامئانىقبينأ
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ولسوأجيلخرونلالّوحدقو،لوليأرهشنمًاليوطوًائفادًامويناك
تامالعىلوأتلمحيتلاةضفخنملاةيلبجلالسالسلالعجو،ةبئاذةضفىلإ
نومسقيولسوأناكسلعجتيتلامايألاكلتنمًادحاوناك.ألألتتفيرخلا
ةفاحءاروبيغتسمشلاتناكثيحً،اقلطماهنعليحرلامدعىلع
ققشلاينابمىلعو،فيرلاىلعةيقابلااهتعشأسكعنتامنيب،نريلوأ
ققشلاىلعو،ولسوأةنيدملةعضاوتملالوصألاىلعدهشتيتلاةضفخنملا
تلعجيتلالورتبلاتارماغمىلإريشتيتلاتافرشلاتاذةفرتملاةعفترملا
هزتنمىلعأيفتاردخملاينمدمىلعو،ملاعلادالبىلغأنمًادحاودلبلا
رثكأةطرفمتاعرجدجوتثيحةمظنملاةريغصلاةدلبلايفو،نيكرابسنيتس
ةطاحمباعلألاثيحقئادحلاىلعو،تارمينامثبربكألاةيبوروألاندملانم
تاعفترملاىلعوً،اعمنوزفقيطقفلافطأةثالثكانهوةيامحتاكبشب
ملسمشلانأكو.ولسوألجرممسابفرعيامفصنبةطيحملاةباغلاو
.راطقةذفانربعليوطعادوكاهعباصأتدمفةنيدملارجهببغرت

يفحيباصمكداحرونعاعشوليلعدرابءاوهبأدبدقراهنلاناك
امنيبً،انكادقرزأءامسلانولحبصأو،ةرارحلاةجردتعفتراً،اقحال.حرسم
لولحعمو.ةنسلاروهشعورأربمتبسلعجييذلاجيهبلاوجلاكلذعاش
ةهجاوملالالتلاىلعينكسلايحلايففيطللاوجلايفتحاف،قسغلا
.ربونصلاوحافتلاراجشأةحئارلاديرامةريحبل

ضمحبرعشيوهوريخألالتلاةمقنمبرتقيالسينيفدنلريإناك
هيمدقلةيدومعلاةكرحلاىلعّزكردقف،كلذعمو.هتالضعيفعمجتينبللا
مايقلايرورضلانمهنألًاليلقلخادلاىلإهيتبكرينثيوهو،نيتساودلاىلع
هنأكغامدكربخيوً،ابعتمنوكتنيحةصاخو،ةحيحصلاةقيرطلابرمألاب
اهنكلً،اقاهرإلقأتالضعىلإءبعلالقنتيكلةيعضولارييغتكيلعبجي
صتميوهو،يساقلاةجاردلاراطإبساسحإلاهناكمإبناك.ةيلعافلقأًاضيأ
فقووتاننسملادحأفقوأنيحعراستفيكو،هسادطاولكمدختسيو
نمققحت.ةقيقدلايفةرودنيعستىلاوح...اهسفنةعرسلابءاقبلاًالواحم
ىلإيسأرلاهحابصمهجو.نوتسونامثوةئام...بلقلاتابرضةبقارمزاهج
هيفدجوتتناكثيح،ديلاضبقمبلوصوملاةيعانصلارامقألابةحالملازاهج
رثكأهتفلكدقاهتاقحلموةجاردلاتناك.اهطيحموولسوألةلصفمةطيرخ
يرورضلانمناك،نكل.هقفنينأًاثيدحدعاقتمققحمىلعيغبنيامم



.ةفلتخمتايدحتضرفتةايحلانإذإ؛ةيندبلاهتقايلىلعظافحلا
.لقأتايدحت...ةحارصبوأ
نآلاهبرعشييذلاملألانكل.هيقاسوهيذخفقرحينبللاضمحناك

...ةيرطتالضع...نيفرودنإلانمةميلوً.اقحالةجيتنلابهتنراقمنكميال
ةرارحلاةجردضفخنتملنإةفرشلاىلعهتجوزعمبارش...ٍحاصريمض
.سمشلابورغدعبةدشب

،همامألاديرامةريحبتحبصأو،قيرطلاىوتساثيحىلإلصو،ةأجف
دجتنأيثبعرمألهنإ.ةدلبلاجراخىلإلصودقل...هتعرسنمأطبأف
يفىشالتتقرطبةئيلملاةفيثكلاتاباغلاولوقحلاوعرازملابًاطاحمكسفن
ةمصاعزكرمنمةقيقدةرشعسمخلةعرسبةجاردلابوكردعب،قسغلا
ًاغلبمهتفلكيتلاةيدامرلاةذوخلاتحتهكحيهسأرقرعلالعج.ةيبوروأ
نمةسداسلاغلبتيتلاهتديفحلةيدهكاهارتشايتلاةجاردلانمثلًايواسم
يبكارنيبتايفولامظعمف؛ةذوخلاًايدترملظهنكل.يرامنيال...رمعلا
.سأرلايفتاباصإنعمجنتتاجاردلا

ةئام...نوعبسوسمخوةئام...بلقلاتاقدةبقارمزاهجىلإرظن
ديعبلاةسامحلاتوصةلماحةفيطلةفيفختامسنتبه.نوعبسونانثاو
ةيلودةارابمماقتثيحلافيلوأبعلمنمتآهنأدبال...ةدلبلانم
.اينيفولسوأايكافولس...ءاسملااذهةماه

كلذلعفيملذإ؛هلنوقفصيمهنأناوثعضبلالسينيفدنلريإليخت
يفهلهوماقأيذلاعادولالفحيفةرمرخآتناكامبر...نمزذنمدحأ
هسيئرهاقلأباطخو،تاقبطبةكعككانهتناكثيح،نيربيفسوبيرك
بصنمىلعأىلوتىتحعفرتونيحلاكلذذنممدقتيذلانامليبلكيام
وهو،مهركشو،مهنيعأيفرظنو،قيفصتلادنلريإىقلتدقو.ةطرشلايف
ىلعرصتقملاوطيسبلا...طيسبلابضتقملاهباطخيقليوهوقانتخالابرعشي
ةرموةولحتاظحلىضمأدقل...سوبيركيفنآلاةداعلايهامكعئاقولا
نل،عبطلاب.هتفرعمبسحلقألاىلع...ةريبكلاتارثعلابنجتهنكل.ققحمك
يفعراستملامدقتلاعمو.ةحيحصلاةباجإلاكيدلنأةئاملابةئامدكأتت
ةميدقلااياضقلاصحفيفاهمدختسيسيتلايوونلاضمحلارابتخاايجولونكت
تاباجإ...تاباجإىلإلصوتلارطاخمترهظ،لئالدلاريشتامكةلمهملا
عضولانوكيسةلولحملاريغاياضقلاىلعنوّزكريسمهنأاملاط.جئاتن...ةديدج
اهؤاهنإمتتاقيقحتىلعدراوملامهرادهإببسمهفيملدنلريإنكل،ريخب
.نمزذنم



ىلإريشتيتلاةيبشخلاةتفاللاهتجاردبزواجتيداكف،مالظلالح
ةجاردلاداقو،رونلاأفطأ.طبضلاباهركذتامككانهتناكاهنكل،ةباغلا
دقفينأنودنمءطببقرطلاعبتثيح،ةيرطلاةباغلاةيضرأىلع
رادأنيحنيبناجلاىلعيسأرلاهحابصمنمءوضلاطورخمطقس.هنزاوت
اذكه.ىشالتينألبقاهلكشريغتو،ةعراستمهمامألالظلاصقارتتل،هسأر
ًاحابصملمحتيهوةبراهضكرت...اهناكمهسفنعضينيحاهليختيناك
.مايأةثالثلاهيلعيدتعاوتسبحنأدعب،اهديب

نمةظحللنظ،ةأجفهيلإًاهجتمًاءوضالسينيفدنلريإىأرنيحو
ةيرانلاةجاردلابكريهنأوً،اددجمضكرتتناكاهنأو،اهحابصمهنأنمزلا
،ةرشابمهيلععطسيالسينيفدنلريإمامأرونلاناك.اهبكسميواهتقحليتلا
...بلقلاتاقدةبقارمزاهجىلعيسأرلاهحابصمءاضأولجرتوفقوتف
ً.ائيسسيل...ةئاملاتحت

اذه...هللااي...هسأرةورفكحمث،ةذوخلاعلخو،نقذلامازحلح
ةجاردلاعفدو،ديلاضبقمنمةذوخلاّقلعو،يسأرلاهحابصمأفطأ.ديج
.ةجاردلاراطإبمطترتةذوخلابرعشيوهو،ءوضلاهاجتاب

يفركفو،يوقلاعاعشلانمهانيعهتملآف،حابصملاءوضبناجبفقوت
ناكهضبننأبيرغلانم.ةعراستملاهسافنأتوصعمسيلازيالهنأ
ءاروهعفرمتدقًائيشنأولامكةكرحبسحأ.ةجردلاهذهىلإًاضفخنم
هلاببترطخةظحلًاضفخنمًاريفصعمسو،ةشعترملاةريبكلاءوضلاةرئاد
...هتذوخعلخهيلعيغبنيناكام...كلذلعفهيلعيغبنيناكام...ةركف
...تاجاردلايبكارنيبتايفولامظعم

.ةظحللةشوشمةروصك،تمثعلتةركفلانأولامك
ليستةنخاسقرعةرطقبسحأو،لوهذبهمامأالسينيفدنلريإقّدح

أطخكانهنأولامك،ةطبارتمنكتملتاملكلانكل،ملكت.هتهبجىلع
مث،ىرخأةرمةفيفخةرفاصعمسمث،مفلاوغامدلانيبلاصتالايف
مث،هسافنأتوصعامسىتحعطتسيمل.توصلالك...توصلاىفتخا
امنيب،عقنتسميفءطببعقتهتجاردنأو،هيتبكرىلعوثجيهنأفشتكا
نيبةفاسملاىلإقرعلاةرطقتلصونيحىشالترفصأءوضهمامأصقارت
.هتمعأوهينيعىلإتلاسو،هيبجاح

هسأرلخدتةيديلجةلتككانهنأولامكةثلاثلاةبرضلاتدب
.ءيشلكدمجتدقل...هدسجوهتبقرو

نكيملهنكل،هسأريمحيلهعارذعفرلواح...تومأنأديرأال



.للشلاببيصأدقهنأفرعف،ةكرحبيتأينأىلعًارداق
هنأللبملابارتلاةحئارنمفرعهنكل،ةعبارلاةبرضلابرعشيمل

ثيح،هينيعىدحإىلإةيؤرلادوعتل،تارمةدعشمر.ضرألاىلعٍقلتسم
عفترامث،نابعكلاعفترا.ةريبكلاةرذقلاةيذحألانمًاجوزههجومامأىأر
مث،نابعكلاعفتراذإ،هسفنرمألارركتاهدعبو،طبهوضرألانعءاذحلا
يفربكأةوقىلعلوصحللزفقي...زفقيهمجاهمنأولامكءاذحلاعفترا

نأواهمساركذينأهيلعناكهنأهلاببرطختةركفرخآتناكو.هتابرض
.هاسنيال
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ةلآنمئلتمملاهبشيكيتسالبلابوكلاتيتيمنوطنأيطرشلالوانت
نكيملذإ،ضرألاىلعهعضووىنحنامث،ةريغصلاءارمحلاةوهقلاعنص
نمًايئاقلتققحتو،ىرخأةوهقةبلعجرخأمث.هيلعهعضيثاثأيأكانه
اهلخدينألبقكلذو،ةمدختسمريغاهنأوبوقثمريغموينملألاءاطغنأ
دحأىلعطغضيو،روبنصلاتحتًاغرافًايكيتسالبًابوكعضيو،ةوهقلاةلآيف
.ةءاضملارارزألا

بوكلايفلئاسلاذخأوًاتوصردصتةلآلاتأدبامنيبهتعاسىلإرظن
،تيبلايفهرظتنتتناك.هتبوانميهتنتسثيحليللافصتنمبرتقا...قبقبي
.ةطرشلاىدلةبردتمدرجميهف،ةديدجلاةاتفلاميلعتهيلعنأرّكفهنكل
رضحيسناكأ...روبنصلايفتيتيمنوطنأقدح؟اهمسااذهناكأ...جليس
امهنأامك،رمألانمًادكأتمنكيملً؟اركذتناكولةوهقلانمًابوكاهل
ءودهلامع،ةأجف.ةلئسألاهذهلثمىلعبيجيدعيملاذكهو،قرفنم
مل.بوكلايفرطقتيهوةريخألاتارطقلاتوصعامسعاطتساهنأةجردل
لوصحلايرورضلانمنكل،ةبلعلايفٍقبتمنولوأمعطيأكانهدعي
نودنم...ةباشلاةأرملاىلعةليوطةليللاهذهةبوانمف،ةرطقلكىلع
ىوسهبموقتءيشيأنودنم...لمعيأنودنم...ةبحصيأ
تلاتيبوشكيرىفشميفةيلطملاريغءادرجلاةيتنمسإلاناردجلاىلإقيدحتلا
داعو،نيبوكلالوانت.رداغينألبقاهعمةوهقلالوانتينأررقىتح
ةقلغمباوبأبرميوهو،ناردجلانيبهتاوطختوصددرتدقوهجاردأ
ناردجلانمديزملاىوساهءارودحأوأءيشنمامهنأفرعيةلفقمو
نأاوكردأ،تلاتيبوشكيرىفشمءانبمتنيح،جورنلايفةرملوألف.ءادرجلا
ىضرمنوحبصيو،رمعلايفنومدقتيمهنأو،دايدزايفنييجورنلادادعأ
مهقرطبناملألالعفامك؛ىدملاةليوطةطخعضوباوماقف،نيجاتحمو
ةبسنلابوحنلااذهىلعرمألاادبلهنكل.مهتاراطمبنويديوسلاو،ةعيرسلا
قرطلاىلعةلزعبيناملألافيرلانوربعينيذلاتاجاردلايبكارىلإ
تاهدرلاربعنيعرسملانييديوسلانيرفاسملاوأ،تاينيثالثلايفةيتنمسإلا
مغرلاىلعهنأوً؟احابشأكانهنأاورعشأ؟تاينيتسلايفادنالرأيفةعساولا
مطحتوأةرايسثداحبتميملًادحأنأو،ةررضتمريغوةديدجاهنأنم
حيباصمءيضتسةظحليأيفوً،احابشأكانهنإفنآلاىتحةرئاط
،حيباصملاىلإةهودشمقدحتوفيصرلاىلعفقتةلئاعىلعتارايسلا



لجروديهيدلنبالاو،سأرلاةبوقثممألاو،نوعطمبألا؛بوحشبفزنتو
رئاتسلانمجرختسةقرتحمًاداسجأنأاورعشأ!؟طقفدحاوبناجنم
لازتاليهوادنالرأيفنيمداقلاةلاصيفةعتمألالقنريسلةيطاطملا
ةحوتفملاهاوفألانمةتماصتاخرصىلاعتتامنيبطاطملاقرحتوجهوتت
متيسفيكديدحتنمءابطألانميأنكمتيمل؟ىلعأللناخدلادعاصتيو
ءارونوتوميسسانلانأوهًامتحمناكام،نكل.حانجلااذهمادختسا
.ةبرطضمحاورأبةيفخداسجأ...وجلايفًاميخمكلذناك.باوبألاهذه

لكشبءاضمرخآرممهمامأرهظيل،ةيوازلادنعنوطنأفطعنا
تناك.ةيعقاوةينفةحولتلّكشثيحةرظانتموءادرجناردجوذ،فيفخ
ىلعةريغصةروصكودبتو،رمملاةياهنيفسلجتةلذبلايدترتيتلاةأرملا
.همامأحطسمرادج

:اهمامأفقيوهولاق
.ةوهقبوككلترضحأ-
.نورشعونانثاامبر...رثكأامبر؟نورشع؟اهرمعمك
.يعميتوهقترضحأيننكلً،اركش-
.اهدعقمبناجىلإةعوضومةريغصةبيقحنمةيرارحةظفاحتعفرو

.ةيلامشةنكلاياقبامبر...اهتوصةربنيفحضاوريغعاقيإكانهناك
:هديدميلازيالوهولاق
.لضفأهذه-
.هتذخأمثتددرت
ىلعهعباصأسوؤركرفيو،هرهظءاروةيفخهديعضينوطنأناك

:لوقيوهوهترتس
...بناجبرمملايفانبةصاخةلآانيدل،عقاولايف.ةيناجميهو-
نعدعتبنالنأىلعصنينوناقلانكل.تيتأنيحاهتيأردقل-

.تيبلانمةوهقلاضعبيعمترضحأاذل؛تقويأيفضيرملاةفرغباب
:لاقوبوكلانمةفشرنوطنأفشر
هذهىلإيدؤيدحاورممىوسكانهسيل،نكل.ميلسريكفت-

ضبرتثيحىلإانهنمباوبألاعيمجو،ثلاثلاقباطلايفنحنو،ةفرغلا
انكولوىتحدحأانزواجتينأليحتسملانم.ةلفقمةوهقلاعنصةلآ
.ةوهقلاضعبرضحن

.نوناقلابمازتلالالّضُفأيننكلو،قحكعم-
.اهبوكنمةفشرتستحامث،ةرباعةماستباهلتمستبا



نعامءيشلوقكشوىلعناكو،ةجعزمةنعطبنوطنأسحأ
همالكةغايصنمنكمتيملهنكل.ةربخلانميتأيدقيذلالقتسملاريكفتلا
ناكوضيبأصخشرهظذإ؛رمملارخآيفءيشههابتنايعرتسينألبق
نيبتو،حضوأحمالمصخشلاذختاامنيب،ضهنتجليسعمس.امهوحنهجتي
اهنأفرع.ةضافضفلاىفشملاسبالميدترتةزنتكمءارقشةضرمماهنأ
.لمعنودنمدغةليلنوكتساهنأو،ةيليلةبوانمبلمعت

،اهيديىدحإبنيتنقحلمحتيهوةجعزمةماستبابةضرمملاتلاق
:ضبقملاىلعىرخألاديلاعضتوبابلاوحنيشمتو

.ريخلاءاسم-
:ضهنتيهوجليستلاق
ةصاخلاةيصخشلافيرعتلاةقاطبنمققحتلاّيلعنأنظأ.ةظحل-

؟مويللرسلاةملككيدللهو.كب
.ةشهدبنوطنأىلإةضرمملاترظن
.يليمزكنمضيملامًاعبط-
:هسأرنوطنأزه
.ىنماييلخدا-
ةفرغلايف.لخدتيهونوطنأاهبقارامنيب،بابلاةضرمملاتحتف

ةئتانلامادقألاعباصأو،ريرسلابةطيحملاتالآلانيبتينأعاطتسا،ةملظملا
ريرسبلطلاورطضاثيحةياغللًاليوطضيرملاناك.ءاطغلاتحتنم
.بابلاقلغأمث...لوطأ

:جليسلًامستبمنوطنألاق
.ديج-
ميقيّطلستملجركهيلإرظنتاهنأىأرو،هقيلعتبحتملاهنأىأر

ةطرشلالاجرنمملعتتنأاهبضرتفيوةبلاطاهنكل،نسلابةريغصةليمز
،عوضوملاحرطةيفيكيفركفيوهوفقو.بيردتلاةنسلالخةربخرثكألا
:هلبقتملكتاهنكل

ةلئاعكيدلنأضرتفأو،نيناوقلاوةمظنألاتأرقدقل...تلقامك-
.كراظتناب

حّملتله؟يندملاهعضونعفرعتاذام...همفىلإةوهقلابوكعفر
ةرايسلاباهتيبىلإاهلصوأدقل؟لاثملاليبسىلعىنمنيبوهنيبءيشىلإ
.طقفليصوتلاىلعرمألارصتقيملو،اهتبوانمةياهندعبتارمةدع

:تمستبا



.كتبيقحىلعةقصلملابدلاةبعلةروص-
:لعسوهبوكنمةريبكةوسحىستحا
كمامأفىلوألاكتبوانمهذهنأامبو.تقولانمعستميدل-

يفةروكذمرومألالكتسيلف،كلاببرطختةلئسأيأحرطلةصرفلا
.نيفرعتامكنيناوقلاوةمظنألا

نسنمرغصأنوكتنأيغبنيذإ؛ةجعزمسفنلابةقثبتلاق
:لكشلااذهبًاحقونوكتلنيرشعلاوةسماخلا

؟ةفرغلالخادعباقلاضيرملانم-
ةيوهلالوهجمهنأوهو،نيناوقلايفًاضيأبوتكماذه.يردأال-

.كلذكىقبينأيغبنيو
ً.ائيشفرعتكنكل-
ً؟اقح-
نمانهنيلماعلاعمةديجةقالعىلعنوكتنأكنكميال...ىنم-

؟كتربخأاذام.مهعمترثرثدقنوكتنأنود
اهنأامك،ءفدلااهزوعينكلةباذجتناك...تيتيمنوطنأاهصحفت

رتوبةعوفرماهنأولامكتدبايلعلااهتفشو،ثعشماهرعشوً،ادجةليحن
تدبفاهفصيفناكبابشلانكل.اهنانسأنمناتنثارهظتلةدايزدودشم
لهفهفرعيامباهربخأنإ.ءادوسلاةلذبلاتحتةديجةحصبوةبلص
هصرفنمديزيساذههكولسنأيعواللايفبسحيهنألكلذنوكيس
وأتايرحتنحبصيجليسكتايتفلانألوأ؟ةئملاب0.01ةبسنباهعم
...هناكميفوهىقبيسامنيبهتسيئرحبصتس؟تاونسسمخلالختاققحم
نكميالراعةمصوككانهًامئادىقبتسنماردةيضقنأل؛ملسلالفسأيف
.اهنمصلختلا

:نوطنألاق
هيدلناكداكلابهنإنولوقيو،مدلانمريثكلادقف.لتقةلواحم-

.ةرتفذنمةبوبيغيفوهو.انهىلإلصونيحضبن
؟ةسارحلاملو-
:هيفتكنوطنأزه
.اجننإلمتحمدهاش-
؟فرعياذام-
نمنكمتيسامبرف،ظقيتسانإ.ٍلاعىوتسمىلعتاردخمةيضق-

نمانرابخإهناكمإبنأامك،ولسوأيفنييوريهلاراجتمهأضعببعاقيإلا



.هلتقلواحيذلا
.هلمعلمكيودوعيسلتاقلانأنونظيً،اذإ-
.انهنحناذل.معن...هناكمفرعويحهنأفرعاذإ-
:اهسأرتزه
؟وجنيسلهو-
:يفنلابهسأرنوطنأزه
.رهشأةعضبلةايحلاديقىلعهئاقبإنمنونكمتيسمهنأنونظي-

ءاقبإانيلعكلذعمو،ةياغللةليئضةبوبيغلانمهتوحصتالامتحانكل
.نيحلاكلذىتحهيلعاننيعأ

ةهدرىتحملسلالزنو،ةبيخلابرعشيوهوتيتيمنوطنأاهكرت
ناكلومحملاهفتاهنأظحليملو.فيرخلاليلىلإجرخمث،لابقتسالا
.ةنوكرملاهترايسيفسلجنيحالإنري

.تايلمعلاةفرغنملاصتالاناك
ةجاحبمهنكل،مويلاكلمعتيهنأكنأملعن.لتقةميرج.لاديرام-

...كتلذبًايدترملازتالكنأامبو،ةميرجلاحرسمنيمأتل
؟ةدملامك-
.ىصقأدحكتاعاسثالثدعبيهتنتس-
لمعلانمسانلاعنملليحتسملابنوموقيمايألاهذهف،نوطنأبرغتسا

قرخيأبمهلحمستالةينازيملاوةمراصلانيناوقلانأامك،ةيفاضإتاعاسل
،ةميرجلاهذهيفًاصاخًائيشكانهنأسحأ.يرورضببسنودنم
.ًالفطنوكيالنأىنمتو

ً.انسح-
.تايثادحإلاكللسرأس-
ةلصفمةطيرخيوحيةيعانصلارامقألابةحالمزاهجً.اديدجكلذناك

كلذلامبر.كتقحالملتايلمعلاةفرغللاّعفثبزاهجو،اهطيحموولسوأل
.برقألاهنأل...هبلاصتالاباوماق

:تيتيمنوطنألاق
.تاعاسثالث..ً.انسح-
نمهتدوعدعومفرعتنأبحتاهنكل،ريرسلايفارولنوكتس

ىلإهجتيو،ةرايسلاكرحملغشينألبقةيصنةلاسراهللسرأاذل.لمعلا
.لاديرامةريحب



دجوذإ،ةيعانصلارامقألابةحالملازاهجىلإرظنللنوطنأجتحيمل
ضيبأًاطيرشاهدعبو،ةطرشتارايسعبرأنيفرتيسلافيلوألخدمدنع
.قيرطلارهظيًايلاقتربو

جراخيطرشلاوحنىشمو،تازافقلاةرجحنمحابصملانوطنأجرخأ
قيرفحيباصمىلإةفاضإلابعملتءاوضألاطيرشلاربعىأرثيح،طيرشلا
مهف؛ةفيخسدعتمليتلامالفألادهاشمبًامئادهركذتيتلايئانجلاقيقحتلا
ةيلاعويديفتاريماكًاضيأنومدختسيامنإو،بسحفةتباثًاروصنوطقتليال
،لماكلابةميرجلاحرسمهعمروصتامنإوبسحفةيحضلاروصتالةقدلا
ليصافتىلعةروصلااوربكيو،ةنيعمطاقندنعاوفقوتيوًاقحالهودهاشييكل
.عوضوملابةقالعتاذاهنأةيادبلايفاونظيمل

دنعدربلانمفجتريوهيعارذًاكباشفقييذلايطرشلالأس
:طيرشلا

؟لصحاذام-
.لتقةميرج-
.ةياغللًابحاشههجوو،نيوارمحهانيعو،شجألجرلاتوصناك
؟انهسيئرلانم.هتعمساماذه-
.نول.ةيئانجلاةققحملا-
:مهنمريثكلاكانهناكثيحراجشألاءارونمًاتاوصأنوطنأعمس
؟مئارجلاةحفاكمةقرفوأسوبيركنمدعبدحألصيملأ-
ةثجلاىلعانرثعدقف؛بيرقامعةطرشلالاجرنمديزملالصيس-

؟يلحملحتسله.وتلل
نوطنأصحفت.ةيفاضإتاعاسللمعللهورضحأدقفكلذعمو!ديزملا

ىلعدادزيهشاعترانكلً،اكيمسًافطعميدتريناك.بثكنعيطرشلا
ً.اسراقسيلدربلانأنممغرلا

؟ةميرجلاحرسمىلإنيلصاولالوأتنكأ-
برضولفسألاىلإرظنمث،ملكتينأنودنمهسأريطرشلازه

.ةوقبضرألاهمدقب
.هقيرعلب...لفط...نوطنأركف..ً.ابت
؟تايلمعلاةفرغنمكولسرأله.نوطنأايًالهأ-
اجرخامهنأنممغرلاىلعنابرتقيامهوامهعمسيمل.نوطنأرظن

يئانجلاقيقحتلاقيرفكرحتيفيكلبقنمىأردقناك.ةفيثكةمجأنم
مهمادقأنوعضيمهونوليامتيونونحنيىقمحنيصقاركةميرجلاحرسميف



يدؤييذلاوهضيبألاءادرلانإوأ،رمقلاىلعءاضفداوراوناكولامك
.طبرلااذهىلإ

:ةأرمللنوطنألاق
.امدحأناكملحأنأّيلعنإاولاق.معن-
كسينكتميركةسيئر...نوليتب...ملعيعيمجلاو،يهنمملعيناك

فرعتلايفلمعتتناكثيح،هوجولاىلعفرعتلاىلعاهتردقبةريهشلا
ةرداقاهنإلاقيامك،ةياغللئيسويديفريوصتنمفراصملايقراسىلع
اهيدلوً،اقباسنيفوقوماوناكنإةعارببنيركنتملانيقراسلاىلعفرعتلاىلع
رعشلايذاهسأريفةنزخملاروصلانمفالآةدعنمتانايبةدعاق
ءارواولسريلاوناكامالإو،ةزيممهذهلتقلاةميرجنأدبال،اذل.رقشألا
.ليللافصتنميفاورضحيلءاسؤرلا

اهليمزهجوادبً،ابيرقتفافشلاوبحاشلاةأرملاهجوبناجىلإ
تأتنو،نيقرشمنيرمحأنيقرحبشمنلابناتئيلملاهاتنجوتنيزتامنيب،رمحأ
ودبيهلعجامملخادلايفطغضلانمريثكلاكانهنأولامكًاليلقهانيع
تدبيتلاةريبكلاةعبقلاوهرثكأههابتناىعرتساامنكل.قدحيهنأك
رضخأ...اكياماجملعناولأبةريبكةعبق...ضيبألاهئادرةعبقعفرنيح
.رفصأودوسأو

:شعترملايطرشلافتكىلعنولتتبر
،اذهتلقيننأًادحأربختال.نوميسايفارصنالاكنكميً،اذإ-

.مونللدولخلامثيوقبارشلوانتبكحصنأيننكل
.مالظلاهعلتباٍناوثثالثدعبو،هسأريطرشلازه
:نوطنألأس
؟ةعينشيهأ-
:ةيرارحةظفاححتفيوهوةريبكلاةعبقلابحاصلأس
؟ةوهقديرتأ-
نمامبر...ولسوأنمسيلهنأنوطنأفرعنيتملكلانيتاهنم

نكتملدنالتسوأنمنييجورنلامظعمكْنكلً،احضاوكلذناك.يحاوضلا
.تاجهللابمامتهاوأةركفيأنوطنأىدل

.ال-
،ةميرجلاحرسمىلإكتوهقكعمرضحتنأًامئادةديجةركفاهنإ-

.ىقبتستقولانممكيردتالتنأف
:نوليتبتلاق



.لبقنملتقلامئارجبقيقحتلاىلعلمعدقل.نرويبايكافك-
؟كلذكسيلأ...نمارد

:نوطنألاق
.معن-
كشهيدلناكظحلاءوسلو،لتقلامئارجبقيقحتلاىلعلمعيناك

.هركذتتنوليتبلعجيذلاببسلايف
؟ةثجلادجونم-
:نوليتبتلاق
.وه-
ةرايسلاكرحمعامسنمنكمتثيحةطرشلاةرايسهاجتابتأموأو

.رودي
؟انغلبأيذلانم،ينعأ-
:ةريبكلاةعبقلابحاصلاق
هنإتلاقو،ةجاردلابوكرلةلحرنمدعيملنيحةجوزلاتلصتا-

رامقألابةحالمزاهجمدختسيناك.ةيبلقةبوننمهيلعةقلقاهنإورخأت
.ةعرسبهيلعانرثعاذل،ثبزاهجعمةيعانصلا

نانرينايطرش.لماكلابةروصلاليختيوهوءطببهسأرنوطنأزه
ةنيزحريباعتبةجوزلاىلإارظنو،نايطرشلالعس.ةأرماولجر...سرجلا
هجو...ةبعصتاملك...تاظحلدعبهنالوقيسامباهرابخإاهنمدوصقم
اهفطاوعرهظت...ءيشلكرِهُظتمث...عمستنأديرتال...مواقملاةجوزلا
.ءيشلكرهظت...ةيفخلا

.هتجوزارولةروصترهظ
.قرزأءوضوأةرافصنودنمفاعسإةرايستبرتقا
ةلاسرلةعيرسلالعفلاةدر...نوطنألابيفءطببةركفلاترطخ

...ةيعانصلارامقألابةحالملازاهجةراشإبقعتةعرس...دوقفملاصخشلا
اورطضامهنأةجردلراهنملاليمزلا...ةيفاضإلالمعلاتاعاس...ريبكلادشحلا
.تيبلاىلإهلاسرإل

:سمه
.يطرش-
:لومحملااهفتاهىلعمقربلصتتيهونوليتبتلاق
.ةنيدملالخادنمفصنوةجردبلقأةرارحلاةجردنأنظأ-
:يرارحلاهبوكنمةوهقلايستحيوهوةريبكلاةعبقلابحاصلاق



تعقويأ،ةرشبلانوليفريغتيأكانهسيلذإ؛يأرلاكقفاوأ-
.ةرشاعلاوةنماثلانيبةميرجلا

:نوطنأددر
؟كلذكسيلأانهمهلكاذهل.يطرش-
:يتبتلاق
...نتيفتاردناسةيضقلوح؟نيرتاكايامءيشنمققحتلاكنكميأ-

.معن
:ةريبكلاةعبقلابحاصلاق
.ثثجلاسايكألصتىتحراظتنالامهنمتبلطدقلً!ابت-
ةلامحنالمحيامهوةباغلاربعناحنرتينيلجرىأرو،نوطنأتفتلا

.تاجاردلابوكرةيذحأنمجوزاهيلعءاطغلاتحتنمرهظيامهنيب
؟كلذكسيلأ...لكشلااذهبشعتريناكاذهل.هفرعيهنإ-
:ةريبكلاةعبقلابحاصلاق
.سوبيركىلإالسينيفلقتنينألبقنركوأيفًاعمالمعامهنإلاق-
:فتاهلاربعنولتلاق
؟خيراتلاكيدلأ-
.ةخرصتردصمث
:ةريبكلاةعبقلابحاصلاق
؟...يذلاام-
دنععقنتسملاىلإقلزنادقوةلامحلايلماحدحأىأرو،نوطنأتفتلا

يذلاءاطغلاىلع...ةلامحلاىلعهحابصمعاعشعقوامنيب،قيرطلابناج
ءيشلاكلذً؟اسأركلذناكأ...نوطنأقدح؟اذامىلع...ىلع...ًاليلقحازنا
يتلاتاونسلالالخً؟اسأرًاقحناكأ...يرشبدسجهنأرهظيامىلعأيف
دقناك،ةعيظفلاهتطلغلبقمئارجلاةحفاكمةقرفيفنوطنأاهيفلمع
يتلاةداملاهتركذ.هباشمءيشيأريملهنكل،ثثجلانمديدعلاىأر
قولسملاضيبلاودحألامويةلئاعلاروطفبةيلمرةعاسلكشىلعتناك
نمرافصلاليسيامنيبةققشملاةرشقلااياقبعمارولهرضحتيذلاًاليلق
.يرطلاوبلصلاضايبلا

ةرايسلةيفلخلاراونألادهاشيوهو،مالظلايفشمرينوطنأفقو
نمدهشملااذهىأردقف،ةداعإدرجمكلذنأكردأو،ىشالتتفاعسإلا
تحتنمنيتئتانلانيمدقلاو،ةرارحلاةظفاحو،ضيبألاسابللابصاخشألا؛لبق
...ةبوجعأدرجماوناكولامكتلاتيبوشكيريفوتللكلذىأردقل...ءاطغلا



.سأرلا
:يتبتلاق
.نيرتاكايًاركش-
:ةريبكلاةعبقلابحاصلأس
؟رمألاام-
.تاذلابناكملااذهيفدنلريإعمتلمعدقل-
؟انه-
رشعذنمكلذناك.قيقحتلانعًالوؤسمناكدقل.طبضلابانه-

.ةلفطدرجم...اهلتقوءادتعالامت...نتيفتاردناسً.ابيرقتتاونس
.ةداعإ...لفط...هقيرنوطنأعلب
:ةريبكلاةعبقلابحاصلاق
ةميرجلاحرسميفتومتنأ...ردقلاةيرخسلاي.ةيضقلاكلتركذأ-

ً؟اضيأفيرخلايفنتيفتاردناسةيضقنكتملأ.ليخت...اهيلعتلمعيتلا
.ءطبباهسأريتبتزه
.ةهباشمةثجىأردقل...تارمةدعنوطنأشمر
:ةريبكلاةعبقلابحاصمتش
...هنإيلوقتالً!ابت-
هتداعأمث،ةوسحتستحاو،هدينمةوهقلابوكنوليتبتلوانت

.اهسأرتزهو،هل
:هنانسأنيبنمةريبكلاةعبقلابحاصلاق
ً!ابتهوأ-



اتاغسيفروبسلباقمةسدكملاجلثلاةموكىلإرظنيوهونوألاتشلاق
:رصقينأراهنللحمستلربمسيدحابصةبآكعجارتتثيح

.لبقنمكلذثدح-
:بتكملانملباقملافرطلايفيسركلاىلعلجرلاىلإتفتلامث
لبقنمامًائيشانيأراننأبروعشلااندوارينيحثدحياماذه-

.وهامفرعنالو
.بسحفنييسفنلاءابطألاسيلوماعلكشبسفنلاءاملعينعيناك
تامولعملالجأتتبعتلابرعشننيحاننأسفنلاءاملعضعبدقتعي-

دقنوكتحطسلاىلإدعصتنيحاذل.غامدلانميعاولاءزجلاىلإةلسرملا
رسفي.كاردإكرمألابرعشناذهلو،يعواللايفاهبسأبالةرتفتضق
تنكمتاماذهنكل.عوبسألاةياهنيفةداعاذكهانروعشببسقاهرإلا
.هضارتفانمثاحبألا

ماستبالانألسيل.ةماستباىلعلوصحلابلمأينوألاتشناكامبر
نألامنإو،مهتاوذحالصإلسانلاعفدلةينهملاهدوهجيفءيشيأينعي
.كلذتبلطتةفرغلا

نيرشعلالخموقيسيذلاصخشلا...نوبزلا...ليمعلا...ضيرملالاق
ءاملعفيلاكتةيطغتيفدعاسيولابقتسالابتكميفعفدلابًابيرقتةقيقد
ةعبرأنمنوكملاميدقلاىنبملايفمهتنهمنوسرامينيذلاةسمخلاسفنلا
.ولسوأيفةقانألاةطسوتمةيبرغلاةقطنملاطسويفاتاغسيفروبسيفقباوط
ينامث...لجرلاسأرءارورادجلاىلعةعاسلاىلإرظنلانوألاتشسلتخا
.ةقيقدةرشع

.ىرخألاولتةرميندواريملحكهنإ-
؟ملحك-
ةلواطجرديفةحوتفماهكرتييتلاةفيحصلانوألاتشانيعتصحفت

نوسلجينييسفنلاءابطألامظعم.اهتيؤرنمضيرملانكمتياليكلهبتكم
بتكمىلإمخضلابتكملالصونيحو،ىضرملالباقمٍساركىلعمايألاهذه
نمهنأيهو،ثيدحلاجالعلاةيرظنبنورخاسلاهؤالمزههجاولاتش
ًاعيرسلاتشدرناكدقو.ىضرملانيبومهنيبقئاوعلاددعصيلقتلضفألا
:لاقذإ

.ضيرملللضفألانمامبر-



.ملحأانأ...ملحهنإ-
.عئاشاذه-
ةكيرألابقوشبرّكفامنيب،هبؤاثتءافخإلهمفىلعهدينوأعضوو

عمتدبيتلالابقتسالاةلاصىلإهبتكمنماهجرخأيتلاةزيزعلاةليوطلا
ةكيرألاتدعاسدقو.يسفنبيبطنعةباعدكةلاقثلاونازوألاةلامح
.جرحنودنمفحصلاةءارقىلعاهيلعنيسلاجلاىضرملا

.هديرأالملحهنكل-
.ففصموفيفخرعشو،سفنلابةقثاووةقيقرةماستبا
درلالواحيوهونوأهيفركفاماذه...ةريرشلاحاورألادراطرز

ةيدامرقنعةطبروةططخمةلذبيدتريضيرملاناكً.اضيأةقيقرةماستباب
ةطبروةيفوصةرتسنوأىدتراامنيبً.اعاملدوسأءاذحلعتنيو،ءارمحو
.نمزذنمةاشرفلاريملًاينبءاذحلعتناو،لهرتملاهنقذتحتةجيهبقنع

.ملحلارودياّمعينربختنأكيلعامبر-
.وتللهتلعفاماذه-
.ليصافتلانمديزملايئاطعإكناكمإبامبر،نكل.طبضلاب-
...رمقلانمملظملابناجلايهتنيثيحتلقامكأدبيهنإ-

ءيشلكنوكلوحينغيوهوروميلغديفيدعمىشالتيثيح...فوسكلا
..ً.امغانتم

؟هبملحتاماذهأ-
عقاولايفةطقنلاهذهدنعفقوتيليجستلانأينعأ.معن!ال-

نأنظتً،اذإ.نونجلاوتوملانعةعاسلاعابرأةثالثدعب...لؤافتلا..ً.اضيأ
نيحنكلً،امغانتمدوعيسءيشلكنأو،ماريامىلعريسيءيشلك
مالظلانعءيشبمدمديةيفلخلايفتوصعامسطقفكنكميموبلألاىشالتي
؟مهفتأ.دئاسلا

.ال-
:لأسينأنوأبضرتفملانمناك،تاداشرإللًاقفو
؟مهفأنأكيلإةبسنلابمهملانمله-
.رمألالمحتعطتسيملهنكلً،اهباشمًائيشلوقينأوأ
نحن...ملظمينوكلاءاضفلا...ريرشءيشلكنألدوجومريغرشلا-

ةرذكانهًانايحأمث،ةيعيبطلاقالطنالاةطقنوهرشلا...انتدالوذنمرارشأ
.ملحلايفلصحياماذهو،مالظلاىلإةدوعلاانيلعنألةتقؤماهنكل،رون

.لمكأ-



يفخيل؛ركفيهنأادبو،ةذفانلانمقدحو،هيسركبنوأرادتساو
يتلالجرلاهجوريباعتريغءيشىلإقدحينأىوسدريملهنأةقيقح
هنأحضاولانم.تاذلانعاضرلاوسفنلاىلعةقفشلانمًاجيزمتناك
نإذإ؛مهرمأنمةريحيفسفنلاءاملعلعجتسةلاح..ً.اديرفهسفنربتعي
بأرمفظومنوأدهاش.لبقنمنييسفنءابطأرازدقكشالبلجرلا
نهملانعلءاستو،يطرشكعراشلايفحنرتينيتلئامنيقاسبتارايسلا
امك.ءيشال...ةعيرسةجيتنىلإلصوتمث،هبسانتنوكتدقيتلاىرخألا
الامنيبوهفرعيامنيبةقطنملايفراحبإلابحيو،سفنلاملعبحيهنأ
اذهلقألاىلع...لوضفلاوسدحلابةفرعملانمريبكلاهنوزخمعمجيلهفرعي
اذهلفقينأًاينمتمانهسلجيملً،اذإ.حابصلكهسفنلهلوقيناكام
هلمعمأصخشلاوهأ؟هتايحنموهبتكمنمجرخيوهمفصخشلا
هيلعنأحضاولاديرغنإراذنإوهرييغتلاىلعهربجأام؟يسفنبيبطك
اذكهو.اروروأامهتنباعمواهعمرثكأًارضاحنوكيللقأتارتفللمعلا
ةقرفيفيراشتسالالمعلاو،تقوللةدفنتسملاثاحبألاءارجإنعفقوت
جالعلاىلعلمعيحبصأو،ةطرشلاةيلكيفتارضاحملاو،مئارجلاةحفاكم
امذإ؛ةميظعتارارقكةديدجلاتايولوألاتدبو.ةددحمتاعاسبيسفنلا
يتلاةضيرملاسوفنلاةساردتَّوفله؟هنعىلختامنيبنمهتافيذلا
طقف؟ليللايفمونلانمسانلاتمرحةعينشةيشحولاعفأبسانلاتلتق
لاحيفةليحتسمةلئسألةعيرستاباجإبلطيوهولوهيراههظقويل
سوسممدايص...ققحمىلإهلوحيوهولوهتوفله؟ةياهنلايفمان
ءطببماقف...هلمعيفهجعزيصخشلكديصتي؟عئاجوقهرميداحأ
؟ءاقدصألاوبراقألاوءالمزلاداعبتسابةيمتحبنكلو

.هتيمهأتوفدقلً!ابت
ةينالقعلاةيراحتنالاحاورألاسيلو...حاورألاذقنيهنأبروعشلاتوف

اننكميالوةملؤمةبرجتةايحلاتناكنإ:لاؤسلاحرطيًانايحأهلعجتيتلا
ىلعتوفدقل؟مالسبتومينأبصخشلاكلذلحمسنالملفاهرييغت
الاملعفيو،نيبنذملانمءايربألاذقنيو،لخدتيو،ًالاعفنوكينأهسفن
...معن.لضفألاناك-نوألاتشيأ-هنألهلعفينأهريغدحألنكمي
سكاشملاليوطلالوحكلانمدمهبلصتينأتوف...لوهيراهتوفدقل
هبجاوءادأب-هرمأيربكأةقدبوأ-هنمبلطيوريبكلابلقلاوذ
رارشألادحأىلعضبقللمونلاوةيلئاعلاهتايحبةيحضتلابهبلاطيو،يعامتجالا
ةقرفيفلوهيراهمسابققحمكانهدعيملنآلا،نكل.عمتجملايف



رمتؤمكانه..ً.اددجمةفيحصلاىلإرظن.دحأهبلصتيملو،مئارجلاةحفاكم
نكل.لاديراميفيطرشلالتقةميرجىلعرهشأةثالثترمذإ،يفحص
نمعونلااذهناك.مهبهبتشميأوأطيخيأىلإلصوتتملةطرشلا
حرسملايفةميرجلاتمتدقف.هبلاصتاللىضماميفمهعفديلكاشملا
يطرشةيحضلاوةلولحمريغةميرج،هسفنةميدقةميرجخيراتيفو،هسفن
.ةيلصألاةيضقلاىلعلمع

قرألاةلكشملحلواحيوهفنآلاامأً،اقباسلصحيناككلذنكل
لكاشمداعبتسالةلئسأحرطنوألاتشىلعيغبني.قهرملامعألجرىدل
امنإو،هسيباوكبفعضيملهمامأسلاجلالجرلاف.ًالاحةمدصلادعبرتوتلا
ناكً.اددجمهجاتنإىوتسمعفرو،هطاشنعاجرتساديريو،بسحفًاقلقناك
...ووكراكل»ريوصتلاببيردتلاجالع«نعةخسنهؤاطعإنوأىلعيغبني
هعماهراضحإوهسيباوكةباتكهنمبلطيس.ىرخألاءامسألاركذتعطتسيمل
ً،اينهذاهيلعابردتيلو،سوباكللةليدبةديعسةياهنداجيإل،ةمداقلاةرملايف
.هنمصلختلاوأسوباكلاعمملقأتلالهسألانمحبصيل

ةميرجنأرّكفو،ضيرملاتوصلمظتنملاردخملازيزألانوأعمس
تاهباشتلاترهظنيحىتحو.لوألامويلاذنمةحضاوتناكلاديرام
.نيتيحضلانيبةلصلاو-ناكملاوخيراتلا-نتيفتاردناسةيضقعمةلهذملا
.مدقتيأزارحإنماتنكمتسوبيركالومئارجلاةحفاكمةقرفال،نكل
مهتامولعمتدبامهمةدعاسملاو،مهناهذأةيفصتىلعسانلانوثحينآلاو
يفدقعيذلايفحصلارمتؤملاهيلعناكاماذه.اهلةيمهأالوةهفات
نوموقيمهنأرهظتلغوارتتناكةطرشلانأيفنوأكشدقو،سمألا
ةيلاعةرادإ:اذكهاوناكولىتح.يديألايفوتكمنوسلجيالمهنأو،ءيشب
ىرنانوعد:لوقتوسأيبةماعلاىلإتفتلتو،موجهلضرعتتةلشافوىوتسملا
.لضفأوحنىلعنوفرصتتسمتنكنإ

نغاهرانوغونوليتبىلعفرعتو،يفحصلارمتؤملاةروصىلإرظن
راغليلكإكريزغلاهرعشبًاكسنتمهبشييذلامئارجلاةحفاكمةقرفسيئر
ديدجلاةطرشلاسيئرنامليبلكيامّنإىتحو.عماللاعلصألاهسأرلوح
ىلعرتوتلاادب.مهلاجردحألتقةميرجكلتتناكدقفً،ادجاوتمناك
يتلاةليوطلارعشلالصخنأامك،نوأهركذياممًالوحنرثكأادبو،ههجو
نأدعبًايلاحههجوىلعتطقاستًاقباسمالعإلالئاسويفةعئاررهظت
رّكف.ةطرشلابتكموميركغروأوسوبيركسيئرهنوكنيبطخلاىلعراص
ةليوطلابادهألاهيفرهظتيذلاديجلايوثنألانامليبرهظميفنوأ



ًاحضاواهنميأنكيمليتلاةزيمملاءاضيبلاطوطخلاعمةرمسملاةرشبلاو
ةنكممةيادبأوسأيهيطرشلتقمبّقلعتتةلولحمريغةيضق.ةروصلايف
مغرلاىلعف.حاجنلاىلعيخوراصلاهئاقترايفدمتعايذلاةطرشلاسيئرل
ً.اعيرسىسُنيسكلذنأالإ،ولسوأيفتاردخملابورحىلعىضقهنأنم
مظعمنكلً،ايمسرهلمعهتيدأتلالخلتُقيملالسينيفدنلريإنأعمو
،اذل.نتيفتاردناسةيضقبطبترمرمألانأىرخأبوأةقيرطباوفرعسانلا
ةيجراخلاةيرشبلاىوقلاعيمجو،نيرفوتملاةطرشلالاجرلكمدختسادقف
وهفيعيبطرمأاذهو،مهمئاوقنمهوبطشمهنإذإ؛نوألاتش...هئانثتساب
.كلذمهنمبلطدق

...ةدرابقرط...قيرطلاىلعجلثلابروعشلاعمًاركابءاتشلالحنآلا
.ةيئانجلاةلدألايفيلجمادعنا...رمتؤملايفنوليتبهتلاقاماذه.ةلدأال
نتيفتاردناسةيضقيفليلدلانماوققحتمهنإلوقللٍعادنمامو
ىلعاولمعنيذلاالسينيفءالمزىتحوءاقدصألاوبراقألاومهبهبتشملاو
.حاجنيأنودنمةيضقلا

حرطدقهنأضيرملاريباعتنمنوألاتشىأرو،ةفرغلاءودهلاداس
.سفنلاملاعةباجإرظتنيوًالاؤس

.ممممم-
:لاقمثلجرلاينيعيفرظنو،هديةضبقىلعهنقذنوأعضوو
؟اذهيفكيأرام-
لجرلانوكينأنمنوأفاخةظحللو،لجرلاينيعيفةريحلاتدب

ً.اهباشمًائيشوأءامسأكبلطدق
؟رونلاعاعشوأ؟اهتماستبابييأرام-
.امهالك-
اهنأنظأمث،ينبحتاهنألمستبتاهنأنايحألاضعبيفنظأ-

ماستبالانعفقوتتنيحاهنكل.امءيشبموقأنأينديرتاهنألمستبت
نليهف،كلذةفرعمىلعناوألاتوفيو،اهينيعيفرونلاعاعشتومي
.ليبقلااذهنمءيشوأريبمألاهنأنظأاذل.كلذدعبيعمملكتت

؟ريبمألا-
لخدينيحهئفطييبأناكيذلا،هنعكتربخأيذلاريبمألا.معن-

.نونجلادحلةليوطةرتفلةناوطسألاكلتلعمتسأتنكيننإلوقيويتفرغ
ىشالتيءافطإلارزبناجبريغصلارمحألاءوضلاةيؤريناكمإبنوكياهنيح
الاذهلواهرسخأسيننأتننظاهدنع.سمشلابورغكوأنيعكيفتخيو



،يبأهئفطينيحىشالتييذلاريبمألايهف،ملحلاةياهنيفًائيشيللوقت
.اهعمثيدحلاىلعًارداقدوعأالاهدنعو

؟اهيفركفتوىقيسوملاتاناوطسألعمتستأ-
تسيلو...رمعلانمةرشعةسداسلاتغلبىتحتقولالاوط.معن-

.ةددحمةناوطسأامنإو،تاناوطسأ
؟رمقلانمملظملابناجلا-
.معن-
؟كلذكسيلأ،كديرتنكتملاهنكل-
.الامبر.يردأال-
مث،ةمداقلاةرمللهأرقتلًائيشكيطعأس.تقولاىهتنادقل.ممم-

كللوقتوملكتتنأاهيلع.ملحلايفةصقللةديدجةياهنعنصننأديرأ
رمألايفريكفتلاكنكميأ.امبركبحتاهنإ...هلوقتنأتينمتًائيش..ً.ائيش
.ةمداقلاةرملل

.زاتمم-
.لحردقسنفاتسناكىلعألاىلإلاتشرظننيح
يرارحلاسابتحالانيأ.ةذفانلاىلإهجوتو،ةفيحصلابكسمأوضهن

اهلمتحيدعيملةأجفهنكل،ةفيحصلاىلإرظن؟هنعنوثدحتياوناكيذلا
داكي...فحصلاربعهقيرطقشيوهورهشألاوعيباسألاهيفكت...اهامرف
السينيفدنلريإكرتدقل.سأرلاىلعةيضاقتابرض...ةقراخىوق...تومي
صخشوهف...ةمدصةلاحبءالمزوءاقدصأوًادافحأوًالافطأوةجوزهءارو
بيطوحماستموفيرشهنإ...ههركتنأليحتسملانم...فوطعوفيطل
.كلذكناكوأ؛ءادعأيأنودنمبلقلا

يقبكلذعمو،همقرمهعم.فتاهلاىلإرظنوةرفزنوألاتشرفز
.ملحلايفةاتفلاكًاتماصفتاهلا



مث،هنيبجىلعهدينغاهرانوغمئارجلاةحفاكمةقرفسيئرررم
هرعشبهديةحارىلععمجتملاقرعلاحسميل،هرعشوحنىلعألاىلإاهعفر
لتقلامئارجيف.قيقحتلاقيرفهمامأسلجامنيب،هسأررخؤميففيثكلا
سيلمهئالمزدحألتقنكلً،ايطرشرشعينثاوحنكانهنوكيةيداعلا
ً.اصخشنيسمخوحنبدعقمرخآىتح2كةعاقلاتألتما،اذلً.ايداعًارمأ
نوبئاغلاةطرشلالاجرمهيفنمبً؛اصخشنيسمخوةثالثمضتةمئاقلاتناك
ببسبةيضرمتازاجإذخألًابيرقنوقابلارطضيسامنيب،ةيضرمتازاجإب
ةيضقلاهذهلوحهلوقنكمياملضفأنإ.مالعإلالئاسولديدشلاطغضلا
ةحفاكمةقرف:جورنلايفمئارجلايفقيقحتللنيتدحوربكأتعمجاهنأوه
نودنمنواعتلاباوأدبو،تاقاقشلالكذبنمتثيح.سوبيركومئارجلا
عيباسألايف.مهليمزلتقيذلاصخشلاىلعروثعلاىوس،رخآفدهيأ
ىلعًابيرقلحتسةيضقلانأنغاهاعنقأةسامحوزيكرتكانهناك،ىلوألا
طويخلاومهبهبتشملاوعفاودلاودوهشلاوةيئانجلاةلدألامادعنانممغرلا
ةكبشلاتناك.ةميظعةيعامجلاةدارإلانأل،ةطاسببو.ةليحتسملاوأةنكمملا
...نكل،ةدودحمالدراوملاو،ةقيض

لالخرثكأفرثكأًايئرمحبصأروتفبهيلإةكهنملاهوجولاتقدح
يذلا-سمألابدقعيذلايفحصلارمتؤملانأامك.ةيضاملاةليلقلاعيباسألا
.تايونعملاعفريمل-ناكيأنمةدعاسمللبلطو،عينشمالستساكناك
السينيفدنلريإةيضقىلإةفاضإلابو.نابئاغنارخآناصخشكانه،مويلاو
ةلولحمريغىلإةلولحمةيضقنمتلوحتيتلانسناهوتساغةيضقكانه
نكل.هفارتعا»ساديدأ«يديرسيركبحسو،كوفغيلوأحارسقالطإدعب
ىلعيطرشلالتقةميرجتغطدقف،السينيفةيضقيفًايباجيإًابناجكانه
نإثيح،نسناهوتساغوعدملاباشلاميسولاتاردخملارجاتلتقمةيضق
.قيقحتلااذهفانئتسانعةملكيأبتكتملمالعإلالئاسو

اذه...نارطساهيلعناكيتلاةدضنملاىلعةقرولاىلإنغاهقدح
.حابصلاعامتجالنارطس...ءيشلك

:لاقونغاهرانوغلعس
تاملاكملاضعبانيقلت،مكمظعمفرعيامك.بابشايريخلاحابص-

.اهنمديدعلاعبتتبموقنو...ةملاكمنينامثوًاعست...ةحرابلارمتؤمدعب
دعبعاقلاىلإاولصودقل...عيمجلاهفرعياملوقىلإةجاحبنكيمل



ذإ؛تقوللةعيضمتاملاكملانمةئاملابنوعستوسمخ.رهشأةثالثيضم
،بارشلاينمدمكلذكو،ةداعنولصتينيذلامهنيداتعملانيناجملانإ
ءادأنمنوبرهتيناريجك؛امصخشىلعكوكشلاءاقلإبنيبغارلاسانلاو
صخشدوجوبوأمامتهالاضعببنيبغارلاسانلاضعبو،فيظنتلابمهتابجاو
عبرأ...ةعبرأمقروه»ةدع«ةملكبهينعيناكام.هعمنوملكتي
دقو،اهعبتتىهتنادقف،بذكيناكاهعبتتمتيهنإلاقنيحو.تامولعم
.ةياهنالىلإ...نآلامهثيحىلإتدأ

:نغاهلاق
.مويلاعمالرئازانيدل-
:ةيرخسككلذودبينأنكمملانمهنأًاروفركفو
.تاملكعضبلوقومويلاانيلإمامضنالابةطرشلاسيئربغري-

...لكيام
يوحيهنأولامكةلواطلاىلعهعضووهعفروفلملانغاهقلغأ

لمأيناك.ةدحاوةقروسيلومامتهاللةريثملاةديدجلاقئاثولانمةسدك
ةملكلاقنيحةحضاوتدبيتلاةيرخسلانمففخدقنوكينأ
بابلادنعفقاولالجرللهسأرهّزهولوألانامليبمساهمادختساب»عمال«
.ةفرغلارخؤميف

رظتنيوهيعارذًاكباشرادجلاىلعًائكتمباشلاةطرشلاسيئرناك
ةكرحبدعتبييكهيلإاورظنيلعيمجلاتفتلينيحةريصقلاةظحللاكلت
ناكهنأكو،مستبمهبشناك.ربنملاوحنىشميورادجلانعةيوقوةقيشر
ىنحناو،هيلعهيعارذدنسأو،أرقملاىلإتفتلانيحو.كحضمءيشيفرّكفي
هيدلسيلهنأدكؤيهنأولامكادب،مهيلإةماقتسابرظنو،مامألاىلإ
نامليبللضفألانمهنأرّكفينغاهلعجاممً؛اقبسمبوتكمباطخ
.هلوخدبهبدعيامميدقت

يفحابصلايفظقيتسأنيحو.قلستميننأملعيمكضعبنوكيدق-
نوكتوبابضلاببسبءيشيأىرأالوةذفانلانمرظنأ،ةهباشممايأ
ىضماميفيدلتناكلبجيفركفأةيتاعلاحايرلاوجلثلابتاعقوتكانه
.هقلستلتاططخم

تتآةعقوتملاريغةمدقملانأيفنغاهرّكفامنيبنامليبفقوت
نأملعيناكنغاهنكل.تاظحللمههابتنانامليببذجدقف،اهرامث
اولواحينلمهنأو،ةياغللةضفخنمنيكهنملاةدحولادارفألامتحاةجرد
،ةياغللةريصقةرتفذنمهبصنمىلوتدقوً،اباشنامليبناك.رمألاءافخإ



.مهربصرابتخابهلاوحمسينلو،ةريبكةعرسبهيلإلصوو
وهو،هسفنةفرغلاهذهمسالبجلاكلذلمحيةفدصلاضحمبو-

...ديجمساهنإ.2ك...السينيفةيضقلمكضعبهحنميذلاهسفنمسالا
...ملاعلايفقلستلللبجبعصأ...شوحولالبج...ملاعلايفلبجىلعأيناث
ًاضيأفورعملايبونجلابناجلانمهقلستلانططخدقل...هيقلستمعبرتومي
فلغتتس،حايرلاوسقطلاةلاحيفرييغتلاضعبعم.يرحسلاطخلامساب
رتملايفنيجسكوألاةبسن...ةلتاقةرارحلاةجردحبصتسوجلثلابلبجلاوتنأ
فرعي،ايالاميهلالابجهذهنأامبو.ءاملاتحتهتبسننملقأعبرملا
.حايرلاوسقطلاةلاحيفرييغتكانهنوكيسهنأعيمجلا

.تمص
؟لابجلاعيمجنيبنملبجلااذهقلستأساذامل-
ةماستباعمدحأهبيجينأرظتنيناكولامك...لوطأ...رخآتمص

نماوسيلةطرشلالاجر...نغاهرّكف.ةليوطةرتفلتمصلارمتسا.ةفيفخ
.ةيحرسملاتاريثأتلايبحم

:لاقوربنملاءاروةلواطلاىلعهعبصإبنامليبرقن
ةظحليأكانهتسيلذإً؛ايركفوًايدسجملاعلايفبعصألاهنأل-

نكامألاباهروفوخلاوبعتلاوقلقلاكانهامنإو،قلستلايفةداعس
نمديزملاىتحورطخلارعذلانمتاجردونيجسكوألاصقنوةعفترملا
ةظحلبذذلتلاكمهنوكينلةمقلاىلإلصتامدنعو.ةرطخلاةالابماللا
وأةروصطاقتلالالخنمكانهتنككنأتبثتةلدأجاتنإامنإو،رصنلا
وأ،ىهتنادقأوسألاءزجلانأيفكسفنعدختنأنودنمنيتروص
كتابجاوبموقتو،كزيكرتىلعظفاحتسلب،ةريصقةوفغذخأبكسفنلحمست
فيك...تقولالاوطعضولابقارتس.عضولاةبقارميفرمتستسو،يلآلجرك
ىضممك؟نحننيأ؟كدسجنماهاقلتتيتلاتاراشإلاام؟سقطلالاح
؟قيرفلايفنورخآلاملقأتيفيك؟انهىلإانلوصوىلع

.ءاروللةوطخاطخ
دنعىتح؛ىنعمنمةملكللاملكبًايلبجًاقلست2كربتعنل-

.باهذلابانتبغرببسكلذناكدقو،لوزنلا
بؤاثتتوصيأنودنم...قبطمتمص...ةفرغلادوسيءودهلاناك

.مهيلعرطيسدقل...هللااي...نغاهرّكف.دعاقملاتحتمادقأرجوأ
:نامليبلاق
هذهنكل،حومطلاةفاضإيفرّكفأتنك.لفاكتلاودلجلا...ناتملك-



عمةنراقملابةيافكلاهيفامبةريبكالو،ةيافكلاهيفامبةماهتسيلةملكلا
نكيملنإلفاكتلاودلجلانمىودجلانعنولأستدقو.نيتريخألانيتملكلا
نودنمفرش!؟حافكلالجألحافكلادرجم...حومطوأفدهكانه
امنيح.ةأفاكمنودنمفرشو،حافكلالجألحافكلا:لوقأ...معن!؟ةأفاكم
اهنألكلذنوكيسفنآلانمتاونسدعبةروكذمالسينيفةيضقىقبت
،ةياغللًاعفترملبجلاناكدقف؛ّلحلاةليحتسمتدباهنألو،يلبجٌقلست
يتلايلبجلاقلستلاةصقاهنإً.ائيسءيشلكو،ًاليلقءاوهلاوً،ائيسسقطلاو
ىلعىورتيتلاصصقلانمةدحاواهلعجتو،ةروطسأىلإةيضقلالوحتس
كلبجةرصاخاوزواجتيململاعلايفنيقلستملامظعمنأامكو.نينسلارم
ول.هذهكةيضقاوفداصتنأنودنممكتايحلاوطلمعلامكنكمي،2
مساقلاام...ةيسنمتحبصألىلوألاعيباسألالالخةيضقلاهذهانللحاننأ
؟خيراتلايفةيروطسألاةيئانجلااياضقلالكنيبكرتشملا

.باوجلاهوطعأمهنأولامكهسأرزهمثنامليبرظتنا
.لبجلايقلستمكاهيفنوققحملاناكوًاتقوتقرغتسا-
:نغاهراوجبتوصسمه
.لشرشتايًاحجبتكافك-
ةماستبااههجوتلعدقوهبناجىلإفقتنوليتبىأروتفتلا

.ةلذج
الاهنكل،ةميدقعدخاهنإ.نيعمتجملاةطرشلالاجربقارو،هسأرزه

ةايحلاثعبوًاددجمنارينلامارضإنمنامليبنكمتثيح؛اهرامثيتؤتلازت
ملنإةليوطةرتفلةلعتشمىقبتنلاهنأملعيناكنغاهنكل.رمجلايف
.ةعرسبجئاتنلارهظت

ةضيرعةماستبابةصنملارداغو،هباطخنامليبىهنأ،قئاقدثالثدعب
نمسجوتيوهوً،ارطضمقفصهسفننغاهنإىتح.ديدشقيفصتطسو
سمخىلإمسقتسةدحولانأمهربخيو،ضرعلافقويسهنألربنمللهتدوع
اطخ.كلذركذمدعىلعاقفتاامهنكل،نامليبتاميلعتكلتتناك.نيثالثو
ىلإرظنمث،هلخادثحبيهنأًارهاظتملعسو،هفلمعضوو،مامألاىلإ
:ةرخاسةماستبابلاقوً،اددجملعسو،ىلعألا

.ضرعلاىهتنا...يتداسيتاديس-
.كحضال...تمص
لقنمتيس.اهتيوستانيلعيغبنييتلارومألاضعبانيدلً،انسح-

.ىرخأتابجاوبمايقللمكضعب



.رانلاتمرطضادقل...قبطمتمص

ًاصخشحمل،ةطرشلازكرموهبىلإدعصملانامليبلكيامرداغنيح
لازيالوهف،كلذدعبتسملانم؟سلورتوهأ.رواجملادعصملايفيفتخي
يفحنرتو،ىنبملاًارداغمنامليبراس.فيياسأةيضقدعبلمعلانعًافوقوم
سيئربصنمىلوتنيح.هراظتنابتناكيتلاةرايسلاىلإلصوىتحجلثلا
اوعنتماةثالثلاهفالسأنكلقئاسىلعلوصحلاهلقحيهنأهوربخأةطرشلا
،ةئطاختاراشإلسريسكلذنأاوأرمهنأل؛ةمدخلاهذهنمةدافتسالانع
سكعنامليبنكل،ىرخأتالاجميفتاقفنلاضفخنوبلطيسمهنأامب
ةيطارقميدلاةهافتلانمعونلاكلذلحمسينلهنإلاقو،تاسرامملاهذه
كئلوألتاراشإلاسرإىدجألانمهنأامك،هتيجاتنإددهتنأبةيعامتجالا
،يلاتلابو.ةيفاضإايازمبلجتتايقرتلاوداجلالمعلانأبمرهلالفسأيف
نويفاحصلاهلأسلاحيفهنأهحصنوً،ابناجةماعلاتاقالعلاسيئرهذخأ
ءزجلاىسنيو،ةيجاتنإلابقلعتملاءزجلابهتباجإدحينأهيلعفرمألانع
.تازايتمالابقلعتملا

:يفلخلادعقملاىلعسلجيوهونامليبلاق
.ةنيدملاةعاق-
،دنالنورغةدابعلارادلوحتفطعناو،فيصرلانعةرايسلاتدعتبا

نممغرلاىلعو-يذلاديربلابتكمىنبموازالبقدنفوحنتهجوتو
نكل.ولسوأقفأطخىلعنميهيلازيال-اربوألارادلوحرفحلالامعأ
ثالثنامليبلاببترطخ.طقفجلثامنإو،قفأطخكانهسيلمويلا
سلورت...ةنيعللاالسينيفةيضق...نيعللاربمسيد...اهضعبنعةلصفنمراكفأ
.نيعللانيستنريب

فاقيإلرطضانأذنمسلورتعمملكتوأىأردقلكيامنكيمل
هنأنممغرلاىلع؛يضاملاربوتكأيفلمعلانعهدعاسموهتلوفطقيدص
ام.ةنوكرمةرايسيفيضاملاعوبسألادنارغقدنفجراخهحملهنأنظ
ملهنأامبو.هباسحيفدقنللريبكلاخضلاوهسلورتفاقيإبببست
يألكيامهسيئرىدلدعيمل،دوقنلاردصمريسفت-دريملوأ-عطتسي
بيرختيأ،قراحكلمعلا؛دوقنلاردصمفرعيلكيامناك،عبطلاب.رايخ
.تاردخملاةراجتلفيياسأفلودورةباصعلسلورتهبماقيذلارمألا،ةلدألا
احضفينأنكمملانمنيصخشىوسةطيسبلاهجوىلعكانهنكيملو
يهوةيعامتجالانوؤشلاةراشتسملوألا...فيياسأعملكيامنواعت



ىفشميفقلغمحانجيفةبوبيغيفدقريرخآلاو،هعمةئطاوتم
.تلاتيبوشكير

نيابتلاىلإناتتفابنامليبقدحثيح،نيروتاردافكربعةرايسلاتراس
نأىأرامك،نهفاتكأونهرعشىلعضيبألاجلثلاوءادوسلاءاسنلاةرشبنيب
.فيياسأاهفلخيتلاغارفلاةقطنمىلإاولقتنادقددجلاتاردخملاراجت

عبتيامكدورلغناميفهتلوفطيفلكيامعبتدقل.نيستنريبسلورت
هتغالبوةيدايقلاهتافصوهريكفتبلكيام.ضرقلاكامسأصاصملاكمسلا
.يلوفطلاهئالووهميمصتوهتراسجبنيستنريب»سيفيب«سلورتوهرهظمو
بعصلانمناكيذلاسلورتو،تفتلاامفيكءاقدصألابسكييذلالكيام
نانثالاناذهناككلذعمو؛هنوبنجتيعيمجلاناكدقف،دحأهبحينأ
رخآلاولتًادحاوامهبىدانيامهامساناك.نيستنريبونامليب..ً.اعمناجرخي
طبترا.نيستنريبهعبتيمثًالوأنامليب...ةطرشلاةيلكيفمث،فصلايف
رورمبو.امهنمنيتوطخدعبىلعكانهيقبنيستنريبنكل،الوأبنامليب
يفنامليبحرمنميأهيدلنكيملذإ؛امهءاروسلورتيقب،نينسلا
لهسلانموًاعاوطمًالجرسلورتناك،ةماعةدعاقك.ةصاخلاهتايحوهتنهم
ًاصخشحبصيًانايحأهنكل.زفقيزفقانامليبهللوقينيحف،هتافرصتعقوت
هامعأيذلاوهولقتعايذلاباشلاعمةرملاكلتيفامك؛لكيامهفرعيال
مامألكيامىلإءاسأيذلاسوبيركيفباشلاعموأ،هتوارهبسلورت
لثمبحمسيدقهنأبعابطنالابنجتلءيشبمايقلللكيامرطضا،اذل.هئالمز
ثيح،سوبيركلجرمةفرغيفءاقللابباشلادعاو،اذكهو.رومألاهذه
،ةديازتمةيشحوبمث،ةيداعةقيرطبةيادبلايفهتوارهبلجرلاسلورتمجاه
رطضاامم،نيتنكاداتحبصأوهانيعتعستاذإ،سوسممهنأكادبىتح
ًاضيأهنكلً.ايفوسلورتناكدقل،معن.لجرلالتقياليكهفاقيإللكيام
سلجمنأنامليبلكيامهربخأنيحف.نامليبلكيامقلقأامم؛قيلطعفدم
هباسحيفدوقنلاردصماوفرعيىتحلمعلانعهفاقيإررقدقفيظوتلا
ولامكرداغو،قيلعتلاقحتسيالرمألانأكوهيفتكسلورتّزه،يفرصملا
ناحبصتهينيعىأرلكيامنكل.لمعلاجراخةايحوأهزجنيًائيشهيدلنأ
المث،ماغلألقحيفقرتحتيهواهتدهاشموةعقرفملاعشإك؛نيتنكاد
وأ،ةليوطةعقرفملانأكلذببسناكنإفرعتالكنكل،ءيشثدحي
يفامًائيشنألرمجلانمرحأىلعرظتنتاذل؛تأفطناوتقرتحااهنأ
.أوسأراجفنالاناكرمألارخأتاملكهنأكربخيكلخاد

دعصو،اهنملكياملجرتف،ةنيدملاةعاقفلخةرايسلاتفقوت



سيئرلالخدملاوهاذهنأضعبلايعدي.لخدملاىلإةيدؤملاتاجردلا
،يضاملانرقلاتاينيرشعيفنوسلوبوغريبينرأنايرامعملاهممصامكيقيقحلا
ةياهنيفأطخلافاشتكامتامدنعو.أطخلابتبلقدقموسرلانأو
اورمتساو،رمألااوفخأف،هلحارمرخآيفحبصأدقىنبملاناكتاينيعبرألا
نورحبينيذلاسانلاكرديالنأاونمتو،ماريامىلعءيشلكنأولامك
لخدملاوهمهلباقييذلادهشملانأجورنلاةمصاعىلإولسوأجيلخيف
.خبطملاىلإيدؤييذلايفلخلا

وهوةيرجحلاةيضرألابيلاطيإلايدلجلانامليبلكيامءاذحكتحا
.ةدضنملاءاروةفقاولاةأرملاهلتمستباثيحلابقتسالابتكموحنريسي

ةياهنيفعساتلاقباطلايفكنورظتنيمهنإ.يديسايريخلاحابص-
.راسيلاىلإرمملا

نأرّكفو.ىلعألاىلإهقيرطيفدعصملاةآرميفهسفننامليبصحفت
لتقلاةميرجنممغرلاىلع...ىلعأللهقيرطيف:طبضلابهيلعوهاماذه
ةدقعبةنولشربيفالوأهلاهترتشايتلاةيريرحلاقنعلاةطبرلّدع.هذه
نكل؛قنعلاةطبرطبريفيكةسردملايفسلورتّملعدقناك.ةجودزم
لكيامهعفدفً،ابراومرمملاةياهنيفبابلاناك.ةطيسبوةريغصةدقعب
.هحتفو

قروو،ةيواخفوفرلاو،ةغرافةلواطلاو،ءادرجبتكملاةفرغتناك
زيرفإدنعرظتنتتناك.ةقلعمروصدجوتثيحةتهابخطلهيلعناردجلا
،ً»افيطل«ةداعءاسنلاهوعدتيذلالكشلاب؛ًالوبقماههجوادبو،ةذفانلا
رقشألارعشلانممغرلاىلعةيبذاجيأنمًايلاخًاهجوناكهنكل
دقو،نيبكنملاةضيرعو،ةقيشروةليوطتناك.ةكحضمتاقلحبففصملا
حمالملاتناك.قاسىلعًاقاستفلدقو،اهيكروةقيضةيدلجةرونتتطغ
اهانيعو،فوقعملااهفنأاهيلعدكؤييتلا-اههجويفودبتةيروكذلا
دقل.ةريثملااهترظنواهسفنباهتقثبناجىلإ-ناتدرابلاناواقرزلاناتيشحولا
تناك.ىلوألاةرمللاهآرنيحةعيرستاضارتفاةدعبموقينامليبتلعج
.ةرطاخمللًابحموًاردابمًادسأنيوكسليبازيإ

.قلغأ-
ً.ائطخمنكيمل
نمةدحاوىلإىشممث،حاتفملامربو،هفلخبابلالكيامقلغأ

ولسوأيفةعضاوتملاةقطنملاقوفولعتةنيدملاةعاقتناك.ىرخألاذفاونلا
ةعاقةحاسىلعلطتو،ةسمخوأقباوطةعبرأنمٍنابمنمةنوكملا



دوعييذلاساشريكأنصحىضماميفتناكيتلانيسالبساهدارةنيدملا
نمةررضتمةميدقعفادمعم،ةقهاشلاهراوسأب،ماع700ىلإهخيرات
امنيب،طقاستلانعفقوتدقجلثلاناك.جيلخلاوحنةهجوموبرحلا
رّكف...ةنكادلاةيدامرلاءامسلاتحتقرزألاوضيبألارونلابةنيدملاتمحتسا
.ةدماهةثجنولك...نامليب

:ءادرجلاناردجلانيبليبازيإتوصددرت
؟ةلالطإلابكيأرام.يبيبحايًانسح-
قباطيفورغصأقباسلاراشتسملابتكمناك،ركذأامبسح.ةلهذم-

.رثكأضفخنم
.هذهامنإوةلالطإلاكلتدصقأال-
ةقيرطبةسلاجةيعامتجالانوؤشللولسوأةراشتسمدجيلاهيلإتفتلا

.ةياغللةلهذم:متمتوقّدحف.ةريثم
ةرذتحسمو،هوحنتهجوتو،ةوقبةيبشخلاضرألااهؤاذحبرض

تناكٍلاعءاذحنودنمىتحو.هتقاينعًايلعفاهلدوجوالرابغ
لبًافيخمكلذدجيمل.هقوفولعتنآلااهنكل،رتميتنسبهنملوطأىقبتس
ًاريثمًايدحتنالكشياناكةدبتسملااهتيصخشويدسجلااهمجحف،سكعلاىلع
الوأهبلطتتاممرثكأ،لجركريثكلاهنمبلطتيكلذناكدقف؛مامتهالل
.قيقرلااهناعذإوليئضلااهدسجب

نشديصخشلوأتنأنوكتنأبسانملاوحيحصلانمهنأنظأ-
.ةفيظولاهذهىلعلصحألنكأملكنواعت...نودبف،هترايزبيبتكم

رطع...الوأرطعناك..ً.افولأمناك...اهرطعاذشنامليبلكيامقشنت
يفناكنيحاهلهارتشادقناك.ديكروأكالب؟همساناكاذام...دروفموت
ةفداصملانكل.جورنلايفهيلعروثعلاليحتسملانمهنألندنلوأسيراب
.لامتحالاةديعبتدب

تكبشمث،هينيعيفةشهدلاتأرنيحاهينيعيفةكحضلاىأر
.كحضتيهوءاروللتنحناوهتبقرءارواهعباصأ

.يسفنحبكعطتسأمل،ةفسآ-
،ديدجلاتيبلاىلإلاقتنالاةبسانمبتميقأيتلاةلفحلادعبً!ابت

نمفويضلادحأنأو،تفتخادقرطعلاةجاجزنأنمالوأترمذت
تاذلابو،دورلغنامناكسدحأهنأنمًادكأتمناك.اهقرسدقريهاشملا
بحيفقراغنيستنريبسلورتنأكردمريغنكيملوهف؛نيستنريبسلورت
مامأوأاهمامأًاقالطإهركذيمليذلارمألاوهو،مهتلوفطمايأذنمالوأ



سلورتنوكينألضفألانمذإ،الوأرطعةلأسمركذىتحالو،سلورت
.ةيميمحرثكأًائيشسيلوالوأرطعقرسدق

:لكياملاق
؟كسفنحبك؟كتلكشمهذهتناكنإًامويتلءاستله-
ةضيرعلااهعباصأنيبتدعابامنيب،اهينيعتضمغأو،ةقربتكحض

امنيبهمازحتحتاهتمحقأمث،هرهظىلإاهتلزنأو،هتبقرءاروةليوطلاو
.اهينيعيفةطيسبلمأةبيخبهيلإترظن

؟يسرافايكانهاذام-
هنأىلإريشتًاضارعأىدبأدقهنإو،تومينلهنإءابطألالوقي-

.هتبوبيغنموحصيس
؟كرحتيله؟ةيحانيأنم-
اذل.غامدلليئابرهكلاططخملايفتاريغتةيؤراوعاطتسامهنكل.ال-

.غامدلاءابرهكلتاصوحفءارجإباوأدب
:تلاقوهيتفشنماهيتفشتبرق
؟هنمفئاختنألهً؟اذإاذام-
.انعهلوقيدقاممامنإو،هنمًافئاختسل-
نمًائيشينجينلو،ديحوهنإ؟اذهكيبغءيشبموقيساذامل-

.كلذ
:اهديدعبيوهولكياملاق
امًاصخشكانهنأةركفدرجم.يتبيبحايرمألاكلحرشأينيعد-

...انيتنهمبمدقتللتاردخمرجاتعملمعنانكاننأدهشينأهنكمي
نمقوسلاىوقعنملرذحبانلخدتاننأوههانلعفاملك،عمسا-

دقل.يزيزعاييكارتشالابزحلالبقنمةبرجموةديجةسايساهنإ.ةنميهلا
ةراجتةقلامعانلقتعاامنيب،تاردخملاةراجتىلعةنميهلابفيياسألانحمس
توملانملقأةبسنبتببستفيياسأةعاضبنأل؛نيرخآلاتاردخملا
.ةيضرمريغةسايسنوكيسرخآءيشيأو،ةطرفملاتاعرجلاب

:لكياممستبا
.شاقنللسورديفةيغالبلاكتاردقنيذحشتكنأىرأ-
.هقنعةطبرىلعاهديتعضوو؟يزيزعايعوضوملارييغتاننكميأ-
دقل؟كلذكسيلأ،ةمكحملايفرمألاريسفتمتيسفيكنيفرعتتنأ-

اندهجباننأادبهنألةراشتسمتنأتحبصأو،ةطرشلاسيئربصنمتيلوت
يفنحنامنيب،تايفولاىوتسمانضفخو،ولسوأعراوشانفظنيصخشلا



نمعونعيبو،هيسفانمةلازإو،ةلدألاريمدتبفيياسألانحمسعقاولا
.تارمعبرأبقوسلايفةدوجوملاتاردخملانمىوقأتاردخملا

...ةقيرطلاهذهبملكتتنيحينريثتتنأ.مممم-
اهيذخفكرفتيهواهيبروجفيفحعمسو،هتلبقو،اهوحنهتبذج

ةلواطىلإتلصوىتحفلخلاىلإحنرتتيهواهيلإهترجمث،هيذخفب
.بتكملا

...ةرثرثلابأدبوىفشملايفظقيتسانإ-
.ةرثرثللانهىلإكرضحأمل.فقوت-
.انهىلإهترضحأهلجأنميذلالمعلاباهعباصأتأدبو
.ليبازيإاياهلحانيلعوةلكشمانيدل-
لمعلاتايولوأددحتفيكفرعتو،ةطرشلاسيئرنآلاكنكل.ملعأ-

.هذهيهةنيدملاةعاقتايولوأ،نآلاو.يبيبحاي
.اهديلكيامىدافت
:تدهنت
؟ططخنمكيدلاذام.عمسأينعدً.انسح-
.ةيقيقحةقيرطبديدهتلابرعشينأيغبني-
؟نآلاذنمبسحفهلتقنالمل؟هددهناذامل-
.ةداجاهنأكردأىتحلكيامكحض
...نأل-
لكيامنوكينأًالواحمةمارصبملكتف،اهينيعلكيامانيعتقتلا

نيققحملامامأةعاسفصنلبقفقيناكيذلاهسفنعرابلانامليب
.عرسأتناكاهنكل،ةباجإىلإلوصولاًالواحم،نيعمتجملا

لتقلايديؤمنمصخشداجيإانناكمإبناكنإَرنل.ؤرجتالكنأل-
ةطرشلاةسارحةلازإبتنأموقتسو،ءارفصلاتاحفصلاليلديفميحرلا
ضيرملاىقلتيسمث،تالبعزخلاهذهلثمودراوملامادختساةءاسإببسب
...سيفيبكلظلاسرإكنكميوأ،ءارفصلاتاحفصلانمةعقوتمريغةرايز
.لاملالباقمءيشيأبموقيسوهف؛نيستنريبسلورت

:قدصمريغهسأرلكيامزه
ةباقربرمأيذلاوهنغاهرانوغمئارجلاةحفاكمةقرفسيئر،ًالوأ-

ضقنأنأدعبضيرملالُتقاذإو،ةعاسنيرشعوعبرأرادمىلعةطرشلا
.دحألتقبموقننلً،ايناثو.ةئيسةروصبودبأاذهينلعجيسفنغاهرماوأ

،اذهلو.ةراشتسمنملضفأيسايسنمامذإ،يزيزعايينعمسا-



،كنمىكذأصاخشأبًامئادكسفنطيحتنأكبضرتفيةمقلاىلإلوصولل
نمنكمتتمل،ةيادبلايف.لكيامايينمىكذأكنأيفكشأتأدبدقو
ةلكشملحنعنآلازجعتمث،ةطرشلالجرلتاقىلعضبقلاءاقلإ
كترضحأيذلارمألابموقتنأديرتالكنأامبو.ةبوبيغيفلجرلةطيسب
وللاؤسلااذهىلعينبجأ؟كبلعفأساذام:لءاستأنأّيلعفهلجأل
.تحمس

...ليبازيإ-
...رمألابموقنساذكهف.ّيلإتصنأاذلً،اضفراذهربتعأس-
يضاغتلاهنكميالنكل،ةعئارلاوةحوبكملااهتينهمبواهبباجعإلابسحأ

؛اهنعنودعتبياهءالمزلعجيذلاةرطاخمللبحملابلقتملااهجازمنع
ايازمىدحإكشلاجاتنإنأاوكرديملمهنكل،ةتوقومةلبنقكاهاريمهضعبف
يأنمىلعأنوقترينيذلاصاخشألاكئلوأنمتناك.نيوكسليبازيإةبعل
مل.قيحسعاقيفيوهتسفتطقسلاحيفو.رصقأتقوبو،رخآصخش
ىريهنكل،نيوكسليبازيإكهسفنربتعيالنامليبلكيامنأرمألانكي
هبحستنأنمًالدباهنأرمألايفبيرغلانكل.هنعةفرطتمةخسناهنأ
ً.ارذحرثكأهتلعجاهفلخ

:نيوكسليبازيإتلاق
تقولايفًائيشلعفننل،اذل.دعبهتبوبيغنمضيرملاُحصيمل-

،ضماغلاعونلانمهنإ.كابينإنمميحرلالتقلاراصنأدحأفرعأ.يلاحلا
.عراشلانماهيلعلوصحلاةيسايسكيننكمياليتلابوبحلابيندوزيوهو
ءيشيأو،لاملالباقمءايشألانمريثكلابمايقللدعتسموهو،سيفيبكهنإ
...عوضوملااذهلانقرطتاننأامبو.ةيوثنألاةعتملالباقم

نأالإلكيامنمناكامف،اهيقاستعفرو،ةلواطلاةفاحىلعتمثج
:لاقواهيمصعمبكسمأ

.دنارغلايفءاعبرألامويىتحرظتننانيعد-
.دنارغلايفءاعبرألامويىتحرظتننالانعد-
.رظتنننألتوصأانأً،انسح-
ً؟اقحهوأ-
:شجأتوصبتلاقمثلفسألاىلإترظنو،اهيديتررح
.يزيزعايةدحاوالةملكبرصتنتنأكنكميال-



ةفرغةذفانربعتهابرمقعمتلاامنيبةرارحلاومالظلانملكطبه
.يلفسلاقباطلايفسولجلاةفرغنمهمأتوصعمسنيحيليرابنايتس

.نايتسايكلاهنإ-
.هلةملاكملانوكتالنأىنمتو،نرييضرألافتاهلاعمسدقناك

قبتتملثيح،ةرشعةيناثلاةلوجلاىلإلصونأدعبباعلألازاهجأفطأ
كيربعليناك.ةيفارتحالاةلحرملاىلإلهأتييكتالوجثالثىوسهمامأ
هبراقييذلاوميسولانيفرتحملاةروديفديحولافلوغلابعالهنإذإ،رلواف
تسنيغأزيارومينيمإنابحيامهنأامك.ةنسنورشعوىدحإ...رمعلاب
امأ،ةصاخلاهتقشءانتقارلوافكيرناكمإب،عبطلاب.يلاقتربلانوللانايدتريو
ىلعلصحيىتحتقؤمرمألانكل.هيدلاولزنميفشيعيلازيالفنايتس
هبشنيقلحزتملالكنإذإ؛اكسالأيفةعماجلابقحتليو،ةيساردةحنم
ةلوطبيفةديججئاتنىلعاولصحلاحيفكانهىلإنوبهذينيمرتحملا
ىلإباهذلاببسبهؤادأنسحتيدحأالعبطلابو.بابشللجلزتللجورنلا
ناحتمالاامبر؟اذهنملضفألاام.جلزتوبارشوءاسن؟الملنكل،كانه
ةلوبقمةفيظوىلإتالهؤملاهلصوتلتقولاهلىنستلاحيفبيرغلا
...هذهنملضفأةايحشيعيلوةصاخلاهتقشىلعلوصحلللاملاينجيلو
دنوبولادنيفسدناللسكأتاقصلمتحتةياغللريصقريرسيفمونلانم
ءايقشألابيردتو،هيبأدعاوقةعاطإو،همأهوهطتيذلاماعطلالوانتو،رليم
وأتدومآهيردنأليتيجككنيبوهومةلهجلامهؤابآمهارينيذلاراغصلا
نوؤرجيالرجألباقمافيلكسنافيرتيفجلزتلادعاصمليغشتو،ساجكسال
يدانسيئرنأنايتسفرعاذهلو.دنهلايفلماعيبصلهئاطعإىلع
بنجتيهنأنايتسفرعييذلاديحولاصخشلاوهف،لصتملاوهجلزتلا
ىلعمهرابجإلضفيو،ةفلكترثكأاهنألةلومحملامهفتاوهبسانلابلاصتالا
.ةيضرأفتاوهيوحتلازتاليتلاةميدقلالزانملايفًاضكرملسلالوزن

.همأنمفتاهلاةعامسنايتسلوانت
؟معن-
:نكابلاق
.لمعيافيلكدعصمنأينوربخأدقل.نايتسايًالهأ-
؟نآلا-
نأنيحيف،ًاليل11:15ةعاسلانأدجيلهتعاسىلإنايتسرظنو



.ةعساتلاةعاسلاقالغإلادعوم
؟يرجيامىرتلكانهىلإهجوتلاكنكميأ-
؟نآلا-
.عبطلابةياغللًالوغشمتنكنإالإ-
رمهنأفرعيناكدقف،سيئرلاةربنيفةيرخسلانايتسلهاجت

،ةبهوملاصقنببسبكلذنأنظيملسيئرلانأو،لامآللنيبيخمنيمسومب
.روتفلاولسكلابنايتساهألميتلاتقولانمةليوطلاتارتفلاببسبامنإو

.ةرايسيدلتسيل-
هراوجبفقتتناكامنإو،تدعتبادقنكتمليتلاهمأتلخدت

:اهيعارذةكباش
.يترايسمادختساكنكمي-
:باضتقابسيئرلاّقلع
دقةاوهنيجلزتمنأدبال.كلذتعمسيننكل،نايتسايفسآ-

.كحضمرمألانأنونظيمهف؛ناكملااومحتقا

نافيرتجربهاجتابةرايسلانايتسداقامنيبقئاقدرشعرمألاقرغتسا
ىلعأيفضرألابًاتبثموًارتم118عافترابًابصتنمزافلتلاجربناكثيح
.ةيبرغلاةيلامشلاولسوألابج

ىرخألاةرايسلانأظحالو،جلثلابىطغملاتارايسلابأرميففقوت
قودنصلانمهيتجالزجرخأ.ءارمحفلوغةرايسيهكانهةديحولا
دعصملادجويثيحىلإةسيئرلاةباوبلاربعجلزتمث،امهلعتناو،يفقسلا
نمهنكميثيحجلزتلاةأشنمةمقىلإريشييذلاسربسكإنافيرت...سيئرلا
مغرلاىلعو.ةدماعتملانابضقلاعمرغصألاافيلكدعصموةريحبلاةيؤركانه
نابضقلاتناكنإدكأتللًاكلاحمالظلاناك،رمقلانمثعبنملارونلانم
.لفسألايفتالآلايود...توصلاعامسعاطتساهنكل،كرحتت

ناكملانأمكهلاببرطخ،ةليوطلاتافطعنملانيبجلزتيناكامنيبو
ةئيلملازتالمهقالغإدعبىلوألاةعاسلانأولامك،ليللايفبيرغانه
نايبصلاءادنو،بعرلانمهبغلابملاتايتفلاقيعزو،رورسلاتاخرصىدصب
،ءاوضألانوئفطينيحىتحو.ديلجلاوجلثلابذالوفلاكاكتحاو،هابتنالابذجل
معيمث،تقولانمةرتفلوجلايفًارشتنملازيالهنأولامكءوضلاودبي
ةملظلافحزتو،ضرألافيواجتتمصلاألميىتحً،ايجيردتمالظلاوءودهلا
نايتسىتحهنأةجردل؛رخآًاناكمحبصأدقنافيرتنأولامكةباغلانم



بكوكيفهنأولامكًابيرغهدجوبلقرهظنعناكملافرعييذلا
.روجهموملظمودراببكوك...رخآ

عقوتو،هسدحىلعدامتعالابجلزتلاهيلعنأينعيءوضلامادعناناك
هتبهومتناكهذهنكل.نيتجالزلاتحتجولثلاوضرألاردحنتفيك
،ةئيسةيؤرلانوكتنيحهيدلاملضفأبًامئادموقيهنأينعتيتلاةصاخلا
هيدلنإذإ،هتيؤرهنكميالامبروعشلاهنكمي..ً.افيفخرونلاوً،افيثكجلثلاو
.نيجلزتملانمةليلقةلثالإاهبعتمتياليتلاةسارفلانمعونلاكلذ
،لفسألاىلإلصوىتحهتعتمنمديزيلءطببكرحتيوهوجلثلابعاد
.جلزتلادعصمىنبمىلإهجوتو

كردأ،ةظحللاكلتيف.هيعارصمىلعًاحوتفمناكوً،امطحمبابلاناك
ناكميفنآلاهنأو،ليللافصتنمتقولانأوً،اديحوناكهنأنايتس
ًادكأتمسيلهنكل،ةباعددرجمنوكتامبر...ةميرجباكترامتثيحروجهم
هنأهنمًادكأتمناكيذلاديحولاءيشلانكلو،ةباعددرجماهنأنم
.هدحو

ً!الهأ-
نابضقلاةعقعقو،كرحملايودقوفهتوصًاعفارنايتسخرص

ىدصلاداعدقف،روفلاىلعمدنمث،هقوفةنانطلاكالسألانمةحجرأتملا
فقوتيملهغامدنألًافئاخناكذإ؛هفوختوصعملبجلابناجنم
.ةميدقلاةصقللداعىتحرمتسالب،»ةميرج«و»ديحو«يتملكديدرتنع
ىرخألاوةنيفلانيبامنإو،مويلالالخاهيفرّكفييتلاصصقلانمنكتمل
ثيح؛تاردحنملاىلعدحأكانهنوكيالو،ةيليلةبوانميفنوكينيح
ريغةليلنمرخأتمتقويفكلذناك.مالظلايفةباغلانمةصقلافحزت
امناكمنمةاتفلاّرجمتدقهنأدبالثيح،ربمسيدرهشيف،ةجلثم
تلُقنمث،دافصألاباهدييقتدعبانهىلإةرايسلاباهلقنو،ةنيدملازكرميف
ناك.اهيلعءادتعالامتو،مطحملابابلااذهءاروىلإتارايسلابأرمنم
ةريغصوةليحنتناكًاماعرشعةسمخلاتاذةاتفلانأعمسدقنايتس
يفاهلقننيدتعملاوأيدتعملاىلعلهسلانمناكثيح،ةياغللمجحلا
عمسامك.يعوللةدقافنوكتنأىنمتيناكو،يعوللةدقافتناكلاح
نملكتحتدحاو...نيريبكنيرامسمبرادجلابهتبثمتناكاهنأنايتس
عمسامتلقأعماهيلعءادتعالانماونكمتيوأنكمتيلةوقرتلايتمظع
يأىلعروثعلانمةطرشلانكمتتملاذهلو،ةاتفلاوأضرألاوأرادجلا
نوكيالدقنكل،سبالمةجسنأوأعباصأتامصبوأيوونلاضمحللراثآ



لفسأيف...نكامأةثالثيفةثجلااودجومهنأوههفرعيامفً.احيحصكلذ
جلزتللرليورامضملفسأةباغلايفو،سأرلاوعذجلااودجونافيرتةريحب
فصنلانريجتروأةريحبةفضىلعو،اهدسجنميلفسلاءزجلافصناودجو
نعوامهضعبنعنيديعبنيريخألانيءزجلاىلعروثعلامتهنألو.يناثلا
كانهنوكينأةطرشلاتعقوتدقف،هيفاهيلعءادتعالامتيذلاناكملا
-لاجرلاىلعروثعلامتيملذإ.تاعقوتدرجمكلذلكنكل...نايدتعم
سيئرنكل.يجولويبلئاسيأىلعروثعلامتيملو-ًالاجراوناكلاحيف
يفهنأراغصلايدانلاءاضعأاوربخينأنوبحياوناكنيرخآلاهقافرويدانلا
...خوكلانمةرداصًاتاوصأنوعمسيمهنإسانلالوقيةئداهلايلايللا

.رادجلايفريماسمقرطوتاخرص
هيتبكرىلعىنحناو،بابلاوحنىشمو،طابرلانمهءاذحنايتسررح

.عراستملاهضبنلهاجتًالواحم
؟حابشأ؟ءاشحأومدةيؤرعقوتيأ؟هتيؤرعقوتييذلاام...هللااي
.هرادأوهديبيئابرهكلاحاتفملادجوو،رادجلاىلعةفرغلالخادثحب
.ةءاضملاةفرغلاىلإقدحو
رامسمنمةقلعمةاتفةروصدجو،يلطملاريغيبشخلارادجلاىلع

اهدسجًاليلقيطغينيتعطقبرفصأةحابسبوثنمالإ،لماكلابةيراعو
لبقةئداهةيسمأيف،عقاولايف.ربمسيدرهشلاناك.سمشلانمرمسملا
ةريثمتناكدقف،ةروصلاكلتمامأًالّوطمنايتسفقو،عيباسأةعضب
وهوةذفانلامامأنررمينكيتاوللاتايتفلاوهرثكأهراثأامنكل.ةياغلل
.نهدحوندعصييتاللاتايتفلاةصاخو،نهنمراتمأدعبىلعًاراثمسلجي

ةحولف،كانهناكامًادحأنأيفكشنمام...خوكلانايتسلخد
ىلعيمرمونيتعطقلروسكميكيتسالبلاضبقملاو،ةمطحمةقاطلابمكحتلا
هيعبصإنيبةدرابلاعارذلاكسمأ.بقثلانميندعملاءزجلاأتنامنيب،ضرألا
وحنىشمف،بسحفهعباصأنيبتقلزنااهنكل،اهفللواحو،ماهبإلاوةبابسلا
يتلاحيتافملاوًالفقميندعملابابلادجوو،ةيوازلايفيئابرهكلاعطاقلاةنازخ
ىلإهجوت!اذه...تفتخادقرواجملارادجلاىلعةالدمةداعىقبتتناك
ليغشتلمكحتلارارزأنعةيكيتسالبلاةيطغألابحسلواحو،زيرفإلالماح
قصالبةتبثميهفًاضيأاهبرخيسهنأكردأهنكل،ىقيسوملاوةفشاكلاءاوضألا
وأيزيلكنإحاتفمكعارذلالوحهدشيامءيشىلإةجاحبناك.صجلابوأ

هدوارةذفانلامامأةلواطلاجاردأدحأنايتسحتفنيحو.هباشمامءيش
هنكمي...ىرينأنودنمجلزتيوهوهيدلناكيذلاكلذك،يلخادروعش



.هبقاريمالظلايفجراخلايففقيامصخشكانه...هاريالامبروعشلا
.نيتحوتفمنيتريبكنينيعبهيلإقدحيًاهجوىأرو،ىلعألاىلإرظن
.ةذفانلاىلعناتسكعنمناتروعذملاهانيع...ههجوهنإ
.ةعرسبفاخيمكً!ابت...ءادعصلانايتسسفنت
ىلإههابتنالّوحوً،اددجميعيبطلكشبضبنللهبلقداعنإامو

،ساكعنالانعدعتبيًاهجو...جراخلايفةكرحهانيعتطقتلاىتحبالودلا
.ههجولًاساكعنادجيلًاددجمةعرسبهرصبعفر.راظنألانعًاديعبىشالتيو

نيحاليجكوسويرامهلهلاقاماذه...لايخلاعساوناكاملاطل
ءادتعالادرجمسيل...هريثياهيلعيدتعايتلاةاتفلابريكفتلانأامهربخأ
امرثكأنكل.هيفرّكفيًائيش...ناكءادتعالا...معنعبطلابوأ،اهلتقواهيلع
تناك...معن...ةيراعخوكلايفتناكاهنأو،ةفيطلوةليمجاهنوكوههراثأ
دقفلفاسلااليجكامأ،ضيرمهنإسويراملاقف.هريثتيتلاةركفلاكلت
لوقينأهبضرتفملانمناكًاددجمةصقلانايتسعمسنيحو.رمألاىشفأ
...جردلايفثحبلايفنايتسرمتسا.نيدتعمللمامضنالايفبغريناكهنإ
...نيكس...صقم...قصال...مالقأ...عباوطقصال...عباوط...دعصملاركاذت
...يزيلكنإحاتفمال.رواجملاجردلاىلإلقتناً!ابت.تارسكم...تاكفم...ريتاوف
صصخملافاقيإلادومعنعثحبلاهناكمإبنأكردأمث.حيتافمال
نمصخشيأنكمتيلخوكلاجراخجلثلايفهنوقبييذلاو،ئراوطلل
،امءيشلصحلاحيفدومعلاىلعأيفرمحألارزلابرضبدعصملافاقيإ
نوئدتبمو،نابضقلابمهسوؤرنوبرضيلافطأ...امءيشثدحيناكاملاطلو
نوفليفضارعتسالانوديريىقمحو،لمعلابدعصملاأدبينيحءاروللنوعقي
.اهبنورمينيحةباغلاةفاحىلعلوبتللًابناجنونحنممهومهناقيس

وهف،دومعلاىلعروثعلالهسلانمنوكينأيغبني.نئازخلاشتف
قلعتيكلبدحمفرطبةلتعلكشىلعو،ندعملانمعونصمو،رتملوطب
ةنازخلا...ةيسنملاتازافقلاوتاراظنلانايتسعفد.سدكملاجلثلاوديلجلايف
...ةيلوألاتافاعسإلاةدع...شامقوولد...قئارحلاءافطإتادعم...ةيلاتلا
.دومعدجويالْنكل،حابصم

.ًاليلاولفقأنيحهوسندقنونوكيامبرعبطلاب
.خوكلالوحفاطو،جرخو،حابصملابكسمأ
ركاذتاوكرتو؟اذاممأهوقرسله!هللاايً.اضيأكانهدومعال

ةباغلاىلإفطعناو،ةباغلاىلإرادتسافًاتوصعمسهنأنايتسنظ؟دعصملا
.راجشألاىلعحابصملاءاضأثيح



ًادوهجلذبتالاهنكل،انهىلإًانايحألئايألايتأت!؟باجنس!؟رئاط
ءاغصإلانمنكمتلنيعللادعصملائفطينأطقفهنكمأول.ءابتخاللةريبك
.لضفألكشب

طقتلا.لخادلايفربكأةحاربرعشيهنأظحالو،خوكلاىلإنايتسداع
نمنكلامهناكملامهعاجرإلواحو،ضرألانعيكيتسالبلاضبقملايتعطق
.ةدئافنود

ةلوجيهنينأدارأ.ليللافصتنمبرتقا...هديةعاسىلإرظن
هلعفهيلعاملك.هسيئربلصتينأرّكف.مانينألبقاتسغوأيففلوغلا
.ةرودفصنعارذلافلينأوه

.ضبنلانعهبلقفقوتو،يرطفلكشبهسأرعفر
وأاهآردقناكنإًادكأتمنكيملثيح،ةريبكةعرسبرمألاثدح

نكل،سيئرلامساىلعنايتسطغض.ًاليأنكيملوهف،نكيامهمو.ال
لخدينألبقءاطخألانمديدعلابكتراهنأةجردلشعترتتناكهعباصأ
.حيحصلامسالا

؟ولأ-
.دعصملافاقيإيننكميالو،ئراوطلادومعىفتخادقل-
...ةيئابرهكلاعطاوقلاةنازخ-
.ةيفتخمحيتافملاوةلفقم-
:دهنتيمثمتشيسيئرلاعمس
.روفلاىلعكيفاوأس...ينرظتنا-
.ليبقلااذهنمًائيشوأًايزيلكنإًاحاتفمكعمرضحأ-
:هئاردزاءافخإلواحينأنودنمسيئرلاررك
.ليبقلااذهنمءيشوأيزيلكنإحاتفم-
كفينصتبسحساقيسيئرلامارتحانأنمزذنمفرعينايتسناك

مث،ةملظلاىلإقّدحو،هبيجيفلومحملاهفتاهعضو.جلزتلاةلوطبيف
الهنكل،ءاضمرونلانأاملاطهارينأناكيأناكمإبنأهلاببرطخ
،رظتناورونلاأفطأو،بابلانمىقبتامقلغأو،ضهن.دحأةيؤرعيطتسي
اهنأكوهسأرقوفتاردحنملانممداقلاغرافلادعصملانابضقتدبامنيب
ً.اددجمدوعصلابأدبتنألبقدعصملاةياهنلوححجرأتتيهوعراستت

.نايتسشمر
؟لبقنماذهيفرّكفيملاذامل
،جلزتلاردحنمرونلاحستكيلمكحتلاةحولىلعضباقملاعيمجرادأ



.يداولاألمتوتوصلاتاربكمنمدنيامفوأتيتسريابمإةينغأحدصتو
ً.افولأموجلاحبصأاذكه

يفًابقثدجوثيحًاددجمنارودلادومعىلإرظنو،هعباصأبرقن
،هاوطو،يئابرهكلاعطاقلابناجنميلدتملالبحلابكسمأو،ضهن.ىلعألا
.اذهرمثيدق...هبحسونارودلادومعلوحهفلمث،بقثلاربعهلخدأو
.هعزتنانأىلإنارودلادومعكرحتىتحرثكأورثكأبحس

.قيعزىلإلوحتليوعبدعصملاتالآتوصتفخ
:نايتسخرص
!ةلفسلااهيأ-
مث،لمعلازجنأدقهنأهرابخإوسيئرلابلاصتاللفتاهلابكسمأ

توصلاتاربكمنمةحداصلابارلاىقيسومنمجعزنيسسيئرلانأركذت
.اهأفطأفليللايف

تقولايفهعامسهنكمياملكناكيذلافتاهلانينرىلإتصنأ
نأبروعشلا...روعشلاكلذهدوارو...ديدجنمءودهلامعةأجفمث،يلاحلا
.هبقاريًاصخش...انهًاصخشكانه

يفةقطنمنمدتمتةريرعشقلابسحأو،ءطببهسأريليرابنايتسعفر
...اسوديمهجوىلإقدحيوأرجحىلإلوحتيهنأولامكهسأررخؤم
ًاليوطدوسأًايدلجًافطعميدتريلجرهجوامنإو،اههجونكيملهنكل
امكادبوً،امدرطقيحوتفمءامدصاصممفعمنيتنونجمنينيعبقدحيو
.ضرألاقوففوطيهنأول

؟نايتس؟ينعمستأ؟نايتس؟ولأ؟ولأ-
،فلخلاىلإعجارتو،يسركلالكروفقودقف،بجيملنايتسنكل

.ضرألاىلعرامسملانعةاتفلاةحولعقوأو،رادجلابقصتلاو
لجرلامفنمًازرابناكدقف،ئراوطلافاقيإدومعدجودقل

.دعصملانابضقدحأبطوبرملا

:نغاهرانوغلأس
؟جلزتلادعصمىلعًاراركتوًارارمرادمث-
أطخءيشكانهناك.مهمامأةقلعملاةثجلاصحفتيوهوهسأرلامأو

.ضرألاوحندتميوبوذييعمشلاثمتهنأك...لكشلايف
،ءاضملادعصملاىلإرظنتو،جلثلااهمدقببرضتيهونوليتبتباجأ

.جلثلابجزتممهنأكضيبألانوللايدترييذلااهليمزادبثيح



.باشلاهبانربخأاماذه-
ً؟ائيشمتدجوأ-
ً.اقبسمباوجلافرعيهنأبيحوتنغاهتوصةربنتناك
ةئامعبرأو،ةمقلاىتحرتمةئامعبرألرمتسيمدلانمطخ.ريثكلا-

.ةدوعلاقيرطيفرتم
.حضاووهامىوسءيشيأينعأ-
رصتخملاقيرطلاربعتارايسلابأرمنمجلثلاىلعمادقأراثآ-

.ةيحضلاءاذحعمءاذحلالفسأيفشوقنلاقباطتت.انهىتح
؟ًءاذحًالعتنمانهىلإىتأ-
،هراثآىوسىرخأراثآيأكانهتسيلذإً؛اديحوىتأو.معن-

.كلاملافرعنلنآلاققحتنس.بأرملايفءارمحفلوغةرايسكانهو
؟كلذكسيلأ،ةانجلاىلعلئالدنمام-
؟نرويباينظتاذام-
امهوحنيشميةظحللاكلتيفناكيذلاملوهىلإيتبتتفتلاو

ً.اقصالًاطيرشهديبًاكسمم
:ثهل
راثآنمريثكلاكانهامنإو،ىرخأمادقأراثآنمام.النآلاىتح-

ىتحةجسنأوأرعشوأعباصأتامصبيأدجوتالامك.عبطلابتاجالزلا
.دومعلاىلعًائيشدجندقامبر.نآلا

.لجرلامفنمئتانلابيضقلاىلإهسأربنرويبأموأو
ً.ائيشيعرشلابيبطلادجينأوههلمأناملكنإفالإو-
:هفطعملخادنغاهرانوغشعترا
.ريثكلادجتنلكنأًاقبسمفرعتكنأكوودبي-
:نوليتبتلاق
ً.انسح-
ناكيتلاةملكلااهنأركذتً»انسح«ةملكنغاهرانوغعمسنيح

.ةئيسرابخأنعنالعإللاهمدختسيلوهيراه
ةميرجلاحرسميفمادقأراثآوأيوونضمحيأكانهسيل-

.رخآلا
ىتأهنألوأ،ةرارحلاةجردوهأ،هشاعتراببسنعنغاهلءاست

؟كسينكتميركةسيئرهتلاقاموأ،هريرسنمةرشابم
؟نيدصقتاذام-



.وهنمفرعأيننأينعأ-
.ةيصخشفيرعتقاروأيأيدجتملكنإتلقكنأتننظ-
.هيلعتفرعتىتحةهربقرغتسارمألانكل...حيحصاذه-
ً.اقلطمهجويأنيسنتالكنأنظأتنك؟تنأ-
اذهنكل،نيتنجولااتلكررضتتنيحةيلزغملاغامدلافيفالتكبترت-

.نسلينلتريب
؟اذهنمو-
...هنإ.كبتلصتااذهل-
.اهيلوقتال...نغاهرّكفامنيبً،اقيمعًاسفننوليتبتذخأ
:ملوهنرويبلاق
.يطرش-
:نوليتبتلاق
لتقةميرجانيدلتناك.ركيإردينيفةطرشلازكرميفلمعدقل-

سوبيركبنسلينلصتاثيح،ةرتفبمئارجلاةحفاكمةقرفىلإكمودقلبق
افلداتسكوركيفاهيلعلمعءادتعاةيضقلةهباشمةيضقلانأمهربخأو
.ةدعاسملاميدقتلولسوأىلإمودقلامهيلعضرعو

؟مث-
ملو،تاءارجإلاريخأتىوسءيشبدفيملوءاجدقل.ةجيتنال-

ً.ادبألاجرلاوألجرلاىلعضبقلانمنكمتن
:هسأرنغاهزه
؟نيأ-
:نوليتبتلاق
رثعوتعطقمث،جلزتلادعصمخوكيفاهيلعءادتعالامت.انه-

رتموليكدعبىلعرخآءزجو،انهةريحبلاةفضىلعاهتثجنمءزجىلع
دنعسكاعملاهاجتالايفتارتموليكةعبسدعبىلعثلاثلاءزجلاوً،ابونج
.ةميرجلايفطروتمصخشنمرثكأكانهنأاننظاذهلو.نريجتروأةريحب

؟خيراتلاو-
.هسفنمويلاخيرات-
؟ىتمذنم-
.تاونسعست-
نرويبنغاهدهاشامنيب،يكلساللاسرإزاهجنمةعقرقتوصردص

.هلزنيمثءودهبملكتيوهنذأىلإهعفريوهوملوه



،نسليناريممسابةلجسمتارايسلابأرميفةنوكرملافلوغلاةرايس-
.هتجوزاهنأدبال.هسفننسلينلتريبناونعيفنطقتو

:ضيبأملعكهمفنمءاوهلااهيفجرخةديهنتنغاهدهنت
ةاتفلارمأاركذتال.ةطرشلاسيئرىلإاذهبريرقتلاسرإّيلع-

.نهارلاتقولايفةلوتقملا
.رمألامالعإلالئاسوفشتكتس-
يفلغشنتمالعإلالئاسوكرتينأبسيئرلاحصنأسيننكل.ملعأ-

.نهارلاتقولا
:يتبتلاق
.ميكحفرصت-
ىلإرظنمث،مزاللاعيجشتلاىلعركشكةعيرسةماستبابنغاهاهقمر

شعترامثةثجلاىلإرظنمث،همامأعقنتسملاوتارايسلابأرمىلإو،لبجلا
.ةيناث

؟اذهكًاليحنوًاليوطًالجرىرأنيحركفأنمبنافرعتأ-
.معن-
.نآلاانهناكولىنمتأ-
:ملوهنرويبلاق
.ًاليحنوًاليوطنكيمل-
.هيلإنارخآلاتفتلا
...يراهنكيمل-
:ةقلعملاةثجلاىلإئمويوهوًاعطاقمملوهلاق
.اهاحضوةيشعنيبًاليوطحبصأدقل.نسلين...لجرلااذهينعأ-

ثدحيهسفنرمألاتيأردقلً.ايمالههنادجتسفهدسجامتسسحتنإ
دوعيالثيح،مهماظععيمجاومطحو،قهاشعافترانماوطقسصاخشأل
...كحضماذه.ةثجلابلصتتىتحمحللاىلدتيو،دسجلاكسميلكيهكانه
؟كلذكسيلأ

.رداغونغاهرادتساىتحتمصبةثجلاىلإاورظن
:ملوهنرويبلأس
؟تامولعملانمريثكلا-
.انهناكولًاضيأىنمتأيننأامك،امبرةيحطسوةهفات-
ً؟امويدوعيسهنأنينظتأ-
ىلعبيجتتناكنإفرعيململوهنرويبنكل،اهسأريتبتزه



ةفاحدنعزتهيربونصنصغىأروتفتلا.هلماكبعضولاىلعوأهلاؤس
.تمصلاتألمرئاطةخرصتلعامنيب،ةباغلا



عراشلانمنيستنريبسلورتلخدنيحبابلاقوفقلعملاسرجلانر
تارضحتسمونتنلارعشلاةحئارحوفتثيحبطرلاءفدلاىلإدرابلا
.رعشلاليمجت

هنأنمًاقثاوسلورتناكيذلاعماللادوسألارعشلاوذباشلالاق
:رخآنولاصيفهففصدق

؟صق-
:هيفتكنعجلثلاضفنيوهوسلورتلأس
؟نيتئام-
نأنمدكأتيلهفتكىلعهماهبإررم.ةبذاكلادوعولارهش...سرام

،85لافطألاو،200لاجرلا.اهلاحىلعلازتالجراخلايفةحوللا
.انهىلإمهبالكنورضحيًاسانأىأردقسلورتناكو.75نودعاقتملاو

:ةيناتسكابةنكلبلجرلالاق
.داتعملالثم-
هفنصلجرسلجامنيب،نيغرافلانولاصلاييسركدحأىلعهسلجأ

ةرغتحتناتنكادنانيع.ثلاثلايسركلاىلعيبرعهنأىلعًاروفسلورت
.سلورتينيعاتقتلانيحًافوخةعرسبرظنلااتحاشأنانيع...هتهبجيطغت
؛ةطرشلالجرةرظنىلعفرعتوأ،ددقملامحللاةحئارلجرلامشيامبر
يفتاردخملانوعيبينيذلاكئلوأنمًادحاونوكيدقهنأينعيامم
...ىوقألاتاردخملابراجتالانوشخيبرعلاناك.بسحفشيشحلا...اتاغورب
.ريثكلابةيبهذلاةلسلسلاتحوأدقفً؛اداوقنوكيامبرو

.ةردصىدترا
.يقيدصايكرعشلاطدقل-
نإةصاخو،يقيدصاييناتسكابصخشهيدانينأسلورتبحيمل

ّيوسلاريغيناتسكابلااذهناكنإًاديدحتو،ّيوسريغًايناتسكابناك
الو،سلورتيفتكىلعهكرودنسياللقألاىلعهنكل.ليلقدعبهسمليس
ةآرملايفهينيعيفرظنيوهوريخألااذهرعشيفهديررميوهسأرليمي
نإهلأسينأنودنمةرشابملمعيامنإو،اذكههديريناكنإهلأسيو
لهاجتيوبسحفءاملابهشريامنإونهدملاهرعشهللسغينأبغريناك
ةلوطبلااهنأولامكطشملاوصقملابلمعلاأدبيوهلاههجويتاميلعتيأ
.فارخلازجلةيلارتسألا



تحتفرلاىلعةاقلملاةفيحصلانمىلوألاةحفصلاىلإسلورترظن
تاعقوتلامظعم؟ةطرشلالاجرلتاقعفادام...اهسفنةمزاللادجوو،ةآرملا
ً،اددشتمًايوضوفوأةطرشلالاجرهركيًانونجمًاصخشهنوكىلعتزكرت
مهلمعفرشةداعنونبتينييباهرإلانكل؛يجراخلاباهرإلاركذامنيب
حراسموخيراوتلا-ناتطبارتملتقلايتميرجنأيفدحأكشيمل.حجانلا
مرجمنعنوثحبيةطرشلالاجرأدبتقولاضعبلو-كلذتدكأمئارجلا
يأاودجيملمهنكلنسلينوالسينيفنملكهجعزأوأهبوجتساوأهلقتعا
ًاماقتناناكالسينيفلتقنأةيرظنىلعاولمعمث.عونلااذهنمةلص
نميأوأ،ثرإلاىلعلوصحللوأ،ةريغةبونكوأ،لاقتعادعبًايدرف
عفادهيدلرخآصخشلبقنمناكفنسلينلتقمامأ.ةداتعملاعفاودلا
،ةطرشلاعدخيلو،السينيفلتقةميرجدلقيليفكيامبيكذهنكل،فلتخم
يفثحبلانعمهللضيو،لمعيًالسلستمًالتاقكانهنأنونظيمهلعجيو
امكةحضاولانكامألايفةطرشلالاجرثحبنيح،نكل.ةحضاولانكامألا
.قالطإلاىلعءيشيأاودجيملنيتلصفنملتقيتميرجاتناكامهنأول

تلعفامك.ةطرشلالاجرلتاق...رفصلاةطقنىلإةطرشلاتداع،اذل
ءاقلإةطرشلاعيطتستالاذامل:رمذتلابترمتساو،هتاذءيشلامالعإلالئاسو
؟اهلاجرنمنينثالتقيذلاصخشلاىلعضبقلا

.نيوانعلاهذهىأرنيحهنيعتقولايفبضغلاواضرلابسلورتسحأ
يتميرجمالعإلالئاسوىسنتسةنسلاسأرلولحبهنألمأيلكيامناكامبر
نأبو،ءودهبلمعلابهلحمسيامم؛ىرخأءايشأىلعزيكرتلابأدبتسو،لتقلا
لشفًاصخشنوكينأال،ةنيدملايفريثملاوديدجلاةطرشلاسيئرنوكي
.ةءافكلامدعومالستسالاريباعتبةعماللاتاريماكلامامأسلجوقفخأو

،تيبلايفاهأرقدقففحصلاىلإرظنلاىلإةجاحبسلورتنكيمل
مدقتىدملوحةلاعفلاريغلكيامتارابعىلععفترمتوصبكحضو
يأكانهتسيل»و»...لوقنكمملاريغنم،ةنهارلاةرتفلايف«.تاقيقحتلا
لصفلانمةرشابمنيتذوخأمناترابعلاناتاهتناك»...صوصخبتامولعم
سكريجبلقيقحتلابيلاسأباتكيفمالعإلالئاسوعملماعتلابقلعتملا
ركذي،ةطرشلاةيلكيفةساردللًاررقمًاباتكناكيذلاونسناهوجفوهو
نييفحصلانألةماعلالمجلاهذهلثممادختساةطرشلالاجرىلعهنأ
مادختسابنجتيغبنيامك،»قيلعتال«لثمتارابعنمجاعزنالابنورعشي
.تافصلا

هجوىلعسأيلاراثآنعًاثحبروصلانمققحتدقسلورتناك



دورلغناميفرابكلاةيبصلاناكنيحهيلعودبتتناكيتلاريباعتلا...لكيام
جاتحيورورغملاةمعنلاثدحممفقالغإلتقولاناحدقهنأنونظي
يفدوعيلمدقتيسلورتناك،عبطلابو.سلورتةدعاسم...ةدعاسملللكيام
امأ.نيتمروتمنيتفشوهينيعىلعءادوستامدكبهلزنمىلإفاطملاةياهن
.الوألجألباذجلاهرهظمىلعظفاحيناكفلكيام

:سلورتلاق
ً.اريثكهصقتال-
تناك.ةآرملايفةبحاشلاوةزرابلاهتهبجىلعطقاستيهرعشدهاش

ةزيميهو،يبغهنأنوضرتفيسانلانالعجيامامهزرابلاهكفوهتهبج
نإررقينأًالواحمهينيعضمغأ.نايحألاضعبيف...نايحألاضعبيف
طقفاهآرهنأوأ،يفحصلارمتؤملايفةرهاظةسئايلالكيامريباعتتناك
.اهتيؤرببغريهنأل

.ضفرلا...درطلا...فاقيإلا
ىلعهديعضونيحًافسأتملكيامناك.هبترمىضاقتيلازيالناك

لصوتلامتيىتحسلورتمهيفنمبعيمجلاةحلصملاذهنإلاقوهفتك
.اهردصمريربتهنكميالًالاومأةطرشلالجريقلتبقاوعلوحرارقىلإ
ريغوهاذل،ةدعاسملاضعبىلعسلورتلوصحىلعلكيامصرحامك
يتأيناكاملاطلهنكل،لاملانمليلقلاىضاقتيقالحىلإباهذللرطضم
يبرعلارعشةصقبحيوهفنآلارثكأكلذبحأدقهنأامك،انهىلإ
.رواجملايسركلاىلعسلاجلا

؟يقيدصايكحضتمالع-
بقلهتحنميتلاهتاكحضريخنعمسنيحةأجفسلورتفقوت

ةيلستلةيسردمةلفحلالخهايإهحنميذلاوهلكيام...ال...سيفيب
هتوصوهلكشبهبشينيستنريبنأىلإ-هلًابت-مههبننيح؛عيمجلا
ًاعضاووًاسلاجناكلكيامنإوأ؟كانهالوأتناكأ!ةينوتركلاةيصخشلا
ةليحنلااهديوءاضيبلااهتزنكونيتفيطللااهينيعبالوأ؟ىرخأةاتفىلعهعارذ
نأهنذأيفتخرصمث،اهيلإهسأرتبرقو،هتبقرىلعًاقباساهتعضويتلا
ناكمنعهلأستل،نيربيفدحألامايأدحأيفىقيسوملاتاوصأضفخي
،هبيذيسهنأكوهبسحأيذلااهديءفدركذيلازيالهنكلً.اقحاللكيام
سمشيفعيرسلاقيرطلاقوفرسجلاىلعهتحتناينثنتهيتبكرلعجيو
ناكهنأعمو.هساوحلكتهبنتهتنجوىلعوهنذأيفاهسفنعمو.حابصلا
يفةيرانلاتاجاردلانمقرتحملاطاطملاوناخدلاولورتبلاةحئاربًاطاحم



عملمنأةفرعمو،اهنانسأنوجعمةحئارزييمتنمنكمتهنأّالإ،لفسألا
عوننمليسغقوحسمبةلوسغماهتزنكنأو،ةلوارفلاةهكنبناكهافشلا
ليختيهنإوأ...اهاسنينلءايشأاهعملعفواهلبقدقلكيامنأو،وليم
ناكهنأنممغرلاىلع،فرعيالهنأباجأهنأركذيلازيال؟كلذ
ىلعءاضقلادارأدقل.اهرابخإدارأهنمًاءزجنأنممغرلاىلعوفرعي
.لكيامىلع...هيلعءاضقلادارأ...اهينيعبةطاسبلاوةءاربلاوءاقنلاوفطللا

.لعفيملعبطلابهنكل
نمينجيسناكاذام.برقملاهقيدصلكيامناك؟كلذلعفياذامل

يأىلعلوصحلاالوأناكمإب؟اكيليجنألزنميفناكلكيامنأاهرابخإ
لكيامعماهنأاملاطو.سلورتديرتال...هديرتاليهو،هديرتءيش
سيلوةصرفلاهيدلتناك...اهنمبرقلابىقبيلةصرفلاهمامأنوكتسف
.عفادلا

.نيحلاكلذيفسيل
؟حاصايديجاذهأ-
اهلمحييتلاةرودملاةيكيتسالبلاةآرملايفهسأررخؤمىلإسلورترظن

.يناتسكابلا
ةفيحصلاىلعرنورك200ةئفنمةيدقنةعطقعضووضهنورخن

درجمىوسنكيمليذلاسرامحابصىلإجرخو،رشابملاسمالتلابنجتل
يشميأدبمث،ةطرشلازكرمىلإهرظنعفر.قيرطلاىلععيبرلانأبةعئاش
قئاقدعستىوسهرعشصققرغتسيمل.دنالنورغيفقافنألاراطقهاجتاب
ءيشهيدلنكيملهنأعمةعرسبىشموهسأرعفر.ةقيقدلافصنو
ريثكلابلطتيالهنكل،امءيشهيدل..ىلبهوأ...هلعفيءيشالولجعتسم
ةيهاركلاوطيطختللتقولا:ةداتعملاهدراومهيدلنأامك.لمعلانم
ماعطلاعيبتالحمدحأةذفانيفقّدح.ءيشلكةراسخىلعميمصتلاو
.هيلعوهامكودبيهنأنمدكأتويويسآلا

سيئربتكمةلواطقوفناردجلاقروىلإقّدحينغاهرانوغسلج
كانهةقلعملاروصلانمةنكادلاعقبلاىلعّزكرو،غرافلاهيسركوةطرشلا
نأاهنمدصقيو،نيقباسلاةطرشلاءاسؤرلروصكانهتناك.ديعبنمزذنم
ىلعًارداقناكنامليبلكيامنأحضاولانمنكل؛ماهلإردصمنوكت
.هفالسأىلإةلئاستملاتارظنلانودنم...مهنودنملمعلا

كانهنكتملنكل،يسركلاعارذىلعهعباصأبرقنينأنغاهدارأ



ةضفخنمةيبشخٍساركبًاضيأيساركلانامليبلدبدقف،يسركللعارذيأ
.ةبلصو

هلاصيإبةهدرلايفدعاسملافظوملاماقثيح،نغاهءاعدتسامتدقل
.ًالاحيتأيسةطرشلاسيئرنأهرابخإوانهىلإ

.بابلاحتف
!اذتنأاه-
هيديكبشمث،يسركلاىلعىمتراو،بتكملاةلواطلوحنامليبعفدنا

.هسأرءارو
؟ديدجنمله-
نمامهنأًامامتكردمنامليبنأفرعيناكدقف،نغاهلعس

يتيضقيفتاروطتلاطسبأبهمالعإبرماوأىقلتدقنغاهنإثيح،ديدج
ةلدأيأنآلاىتحمهيدلتسيلهنأحرشو،لاؤسلانعباجأهنكل.لتقلا
امهنيبنيتيضقكوأ،نيتلصفنمنيتيضقكامهيلعلمعلامتأءاوس؛نيتيضقلايف
امهيلعروثعلامتةطرشالجرنيتيحضلانأوهو...حضاووهامريغةلص
.امهيلعالمعدقاناكنيتلولحمريغنيتميرجيحرسميف

هرهظناكو،ةذفانلابناجبفقووثيدحلافصتنميفنامليبضهن
.ههجوىلعءاضيبلاعقبلالوحئجافمرارمحارشتناامنيبههجاوي

24رادمىلعةسارحللةيولوألاكئاطعإببسنعلأسأنأديرأو-
الأ.ءافرشلاةطرشلالاجرلتقمتينيحيفتلاتيبوشكيرىفشميفةعاس
؟قيقحتلايفنيكرتشمسارحلاءالؤهنوكينأيغبني

:لوهذبنامليبىلإنغاهرظن
زكرمةطرشةطحملاجرامنإو،كلذبنوموقينميلاجرسيل-

قيقحتلانأنظأالو.بيردتللنوعضخينيذلاةطرشلاةيلكبالطو،ةنيدملا
.لكياماييناعي

ىرأالانأف،كرارقيفرظنلاةداعإببغرألازأاليننكل!ً؟اقح-
،تقولااذهلكرورمدعبضيرملالتقبدحأموقينأبقدحمرطخيأ
.لاوحألالكيفةداهشلانمنكمتينلهنأنوفرعيمهف

.هنسحتىلعتارشؤمكانهنإءابطألالوقي-
:ةعرستموةبضاغةربنبةطرشلاسيئرباوجءاج
.ةيولوأيأةيضقلاكلتلدعتمل-
:هيلإتفتلاوًاقيمعًاسفنذخأمث
يأيلنوكتنأديرأالو،عبطلابكرارقوهسراحنييعتنكل-



؟موهفم...ةقالع
.مستباو
هسأرّزهو،هسفنحبكنمنكمتهنكل،اللوقكشوىلعنغاهناك

.نامليبلكيامهيلإيمرياميفركفينألواحيوهو
:ىهتنادقعامتجالانأىلإريشيلهيديبقفصيوهونامليبلاق
.ديج-
يقبهنكل،لصوامككابترابةرداغملاوضوهنلاكشوىلعنغاهناك

ً.اسلاج
.ةفلتخمتاءارجإةبرجتيفركفن-
؟اذام-
.رغصأتادحوةدعىلإقيقحتلاةدحومّسقنس.معن-
؟اذامل-
تاعومجملاعتمتتعبطلاب.ةليدبلاراكفأللناكملانمديزملابحامسلل-

.هسفنلكشلابقودنصلاجراخريكفتللةبسانمريغاهنكل،ةءافكلابةريبكلا
؟قودنصلاجراخريكفتلاانيلعلهو-
:لاقوةيرخسلانغاهلهاجت
.ةماعلاةروصلاةيؤرنمنكمتنالوةغرفمةقلحيفرودناننإ-
ويرانيسلافرعينامليبناك،قباسققحمكو.ةطرشلاسيئرىلإرظن

نمنكمتتالوةبعصتاضارتفايفقلعتنأةعومجملنكمي...عبطلابًاديج
.يفنلابهسأرنامليبزه،كلذعمو.ةليدبلاتايضرفلاةيؤر

ايلماكلابةيضقلاةيؤرىلعكتردقدقفتسةريغصلاتاعومجملايف-
ةعومجم.لمعلارركتيومكلامعأبراضتتوةيلوؤسملاأزجتتسامك،نغاه
اهيدلنأاملاطلقألاىلع؛لضفألارايخلايهًاديجةمظنمةدحاوةريبك
ً.امساحوًايوقًادئاق

ىنمتو،هنانسأىلعرصيوهوهسارضألجرعتملاحطسلابنغاهسحأ
.ههجوىلعنامليبحيملتريثأترهظيالنأ

...نكل-
سأيهنأىلعرمألاريسفتنكميهجهنرييغتبدئاقلاأدبينيح-

.لشفلابفارتعاو
دقهنأينعياذهو،سراميفنآلانحنف،لكيامايانلشفاننكل-

.ىلوألاةميرجلاىلعرهشأةتستضم
.نغاهايًالشافًادئاقعبتيدحأال-



امك،قزأميفاننأنوفرعيمهفً؛انايمعوأءايبغأاوسيليئالمز-
رييغتىلعةردقلامهيدلنوكتنأنيديجلاةداقلاىلعنأنوفرعي
.مهراسم

.مهقيرفنومهليفيكنوفرعينوديجلاةداقلا-
يفةدايقلايفرضاحيناكهنأوهو...هلوقديريناكامنغاهعلب

ناكنإهنأو،عراشلايفبعلينامليبناكامنيبةيركسعلاةيميداكألا
رانوغيأ...همهليالملفهيسوؤرمماهلإيفةجردلاهذهلًاديجنامليب
اهنأملعيناكيتلاتاملكلاعلتبافً،اجعزنموًاقهرمناكهنكل؟نغاه
ً.اريثكنامليبلكيامجعزتس

؟ركذتأ...لوهيراهاهداقيتلاةلقتسملاةعومجملايفانحجندقل-
...الولًالحدجتلتيسواتسأمئارجتناكام

ةرادإيفتارييغتءارجإةساردلضفأ.نغاهايينتعمسكنأنظأ-
نآلاودبتاليهو،نيفظوملانيبةفاقثلانعةلوؤسمةرادإلا...قيقحتلا
نوضغيفعامتجايدلفرخآءيشكيدلنكيملاذإ.جئاتنلابًاريثكةمتهم
.قئاقدعضب

يفِرجيملمدلانأولامكهيمدقىلعحنرتو،هينذأنغاهقدصيمل
،قيضلاضفخنملايسركلاىلعاهيفسلجيتلاةريصقلاةرتفلالالخهيقاس
.بابلاوحنرثعتو

:هبؤاثتتبكيوهوهئارونمنامليبلاق
؟نسناهوتساغةيضقيفديدجنمله...ةبسانملاب-
سكعبهاقاستناكيذلانامليبلتفتلينأنودنمنغاهباجأ

:بضغلانمجدهتمتوصبلاقو-ًالئاهمدلاطغضناكثيح-هيقاس
.ةيولوأتاذةيضقلادعتمل.تنأتلقامك-

ةريتركسلاعّدوينغاهعمسو،بابلاقلغأىتحنامليبلكيامرظتنا
دقنكيمل.رهظلاعفترميدلجلايسركلاىلعىمترامث،ةهدرلايف
نأيفكشيوهو،ةطرشلاَيلُجرلتقيتميرجنعهلاؤسلنغاهىعدتسا
نماهاقلتيتلاةيفتاهلاةملاكملاوهببسلاامنإو.كلذكردأدقنغاه
لتقلامئارجنأفيكلوحةرثرثلابتأدبيتلاو،ةعاسلبقنيوكسليبازيإ
هفالخباهنأفيكو،نيلشافونيلهؤمريغناودبيامهلعجتهذهةلولحملاريغ
نيحلانيباهثيدحيفتاغارفلاألميوهناكو.نيبخانلااضرىلعدمتعت
يهنييكاهثيدحيهنتلاهايإًارظتنم،هووأو،ممممم:لثمتارابعبرخآلاو



.ةلبنقلاتقلأىتح؛لاصتالا
.ةبوبيغلانموحصيهنإ-
قّدحيوهو،هيدينيبهسأروةلواطلاىلعهيقفرمبًائكتمنامليبسلج

نعةشوشمةروصةيؤرهنكميثيح،بتكملاةلواطلعماللاءالطلايف
دحأاذهنإ.ةحارصبليبازيإهتربخأامكميسوهنأءاسنلانظت.هسفن
ةقالعىلعتناكاذهلو،نيباذجلالاجرلابحتيهف...هلاهرايتخابابسأ
.نيميسولاجرلانوكينيحمهفلايفسانلائطخيامًابلاغ.وتساغعم
وتساغوليبازيإبركفامك،هيلإءاسأيذلاسوبيركيفيطرشلابلكيامرّكف
.ةذفانلاوحنهجوتوةعرسبيسركلانعضهن..ً.اعمامهليختو

ال.راظتنالاوههلعفهيلعاملكو،اهريبعتبسحزهاجءيشلك
ً،اذإ...هلوحنمملاعلاعمًامؤالترثكأوًاءودهرثكأرمألاهلعجينأدب
ًاهجوىريلطقف؟حنرتيهدهاشيلأ؟اهرادأونغاهيفنيكسلامحقأاذامل
،ًالاحيهتنيسرمألانكل؟بتكملاةلواطىلعسكعنملاهجولاكرخآًابذعم
نارمتسيسهزاجنإيغبنيامزاجنإمتينيحو.نآلااهيديبحبصأءيشلكف
اليذلالجرلاعبطلابو؛وتساغوفيياسأنايسنيسو،لبقنماناكامك
لكنايسنمتيسًالجآوأًالجاع.لوهيراه...هركذنععانتمالانكمي
.نيتاهةطرشلاَيلُجرلتقَيتميرجكلذكو؛ءيش

امًاديجملعيهنكل،هدارأاماذهناكنإةفرعمنامليبلكيامدارأ
.هدارأ



جالعلايفةيلصفملاقرطلاىدحإهذهفً،اقيمعًاسفننوألاتشذخأ
.ررق...رارقذاختاهيلعثيح

.يسنجلاكعضويفقلعمءيشكانهنوكيدق-
ناديلاتعفتراو،نيتقيضنينيعو،ةطيسبةماستبابضيرملاهيلإرظن

ةطبرليدعتكشوىلعهنأولامكًادجةليوطلاعباصألاعمناتليحنلا
نمتارمةدعةكرحلاهذهظحالدقلاتشناك.لعفيملهنكل؛هقنع
،ةددحمةيرسقةداعىلعبلغتلانمحاجنباونكمتىضرمبهتركذدقو،لبق
ريغفرصتهنإ...ةيئدبملاةكرحلاىلعبلغتلاىلعنيرداقريغمهنكل
...ةجرعك...ةبدنك...لماكلابهريسفتنكمينكليدارإالفرصت...لمتكم
ةقيرطبًارثأفلخيءيشلكف؛لماكلابيفتخيءيشالنأكركذيىدصك
ملوهتلكأءيشك...مهتفرعسانأك...ةلوفطلاك...امناكميفىرخأبوأ
.ةيويلخةركاذك...كيدلةفطاعك...هلامتحاعطتست

:نانرودودشمتوصبلاقمثلعسو،هنضحىلإضيرملاديتلزن
؟ديورفتافاخسبانأدبأ؟هينعتيذلاام-
،زافلتلاىلعًايئانجًالسلسمدهاشدقناك.لجرلاىلإلاتشرظن

،ةديجدسجلاةغلتناك:سانللةيفطاعلاةايحلارسفتةطرشلاتناكثيح
ةطوبضمةرجنحلاوةيتوصلالابحلاتالضعف،مهتلذخيتلايهمهتاوصأنكل
.اهديدحتنكميتاملكلكشىلعةيتوصجاومأجاتنإنماونكمتيلةقدب
هذهنأًامئادبالطللدكؤيناك،ةطرشلاةيلكيفرضاحيلاتشناكنيح
يتلاةيرشبلانذألا...ةيساسحرثكأةادأكانهنإلاقامك،ةميظعةبوجعأ
ةجردحضفًاضيأاهنكميامنإو،بسحفةيتوصلاجاومألاريسفتاهنكميال
مهألانم،تالباقملايفف.هرعاشمو،هرتوتىوتسمو،ثدحتملامسجةرارح
هبششاعترالاوأةربنلايفطيسبلاعافترالاف،دهاشتنأنمرثكأتصنتنأ
مجحوأةقلغملاةضبقلاوأنيتكوبشملانيعارذلانممهأةلالدربتعييفخلا
ةيسفنلاتارايتلااهتيمهأىلعتقفتايتلالماوعلاعيمجونيعلاؤبؤب
نأنممغرلاىلع.ققحملاللضتوكبرتاهنألاتشدقتعييتلاو،ةثيدحلا
بضاغضيرملانأدقتعيهلعجامنكل،همامأمتشدقضيرملااذه
ملاعقلقيالاذه،ةداعلايف.لاتشنذأىلعطغضلاطمنوهبعتمو
كانهنأةشايجلافطاوعلاينعتامًابلاغ،سكعلاىلعلب،ريبخلاسفنلا
بيترتلابرهظترومألانأيهضيرملااذهعمةلكشملانكل.كيشوفشكت



نملاتشنكمتيمل،ةمظتنملاتاسلجلانمرهشأةدعدعبىتح،ئطاخلا
ةجردلةرمثمريغةيلمعلانإيأ؛ةقثلابسكوهنمبرقتلاوهعملصاوتلا
ىلإضيرملاليوحتامبرو،جالعلافاقيإبهحصنينأيفركفيناكلاتشنأ
نأةلاحلاكلتيفينعيهنكلديجرمأنمآوجيفبضغلا...هئالمزدحأ
ً.اقيمعًاقدنخهسفنلرفحيوهسفنىلعقلغنيضيرملا

تافدقناوألانكل،ئطاخلارارقلاذختاهنأدبال...لاتشدهنت
.هقيرطقشررق،اذل.عجارتلاىلع

يعيبطرمأةتوبكملاةبيرغلاةيسنجلاتابغرلا.لوابايينعمسا-
.حماستملاانعمتجميفىتح

ناتللانقذلاتحتناتريغصلاناتخطللاو،ةيانعبنابّذشملانابجاحلاناك
قئاقدرشعلالخهفينصتبلاتشلتحمسدقهجودشةيلمعىلإناريشت
.جالعةسلجلوأنم

:هلعفةدرًارظتنمةيانعبضيرملانوأبقار
هنأةطرشلالاجردحأينربخأدقو،ةطرشلاينريشتستامًابلاغ-

نأهنكميالنكل،ةصاخلاهتايحيفةبيرغلاةيسنجلاهتابغرلوححتفنم
نمًادكأتمناكنإهتلأس.هبنجتمتيسهنألهلمعيفًادحأكلذبحراصي
انسفنأىلعاهضرفنيتلاتاعقوتلاوهتبكلانأنيبتيامًابلاغف؛كلذ
ءالمزلاةصاخو؛انلوحنمىدلةدوجوماهنأنظنيتلاتاعقوتلاو
.نيبرقملاءاقدصألاو

.فقوت
،هترشبىلعنولتالو،ضيرملانيعؤبؤبيفعاستايأكانهنكيمل

...سكعلاىلعلب.ةغوارمدسجةغلالو،يرصبلالصاوتللبنجتالو
لاتشظحال،هتشهدلنكل.نيتعيفرلاهيتفشىلعةيردزمةماستباترهظ
!ضيرملااذههركيمك،هللااي.تعفترادقهيتنجوةرارحةجردنأنوأ
!لمعلااذههركيمك

؟كحئاصنيطرشلاعبتالهو-
:ةعاسلاىلإرظنينأنودنمنوألاتشلاق
.انتقوىهتنا-
.نوأايلوضفلابرعشأ-
.ةيرسلاىلعتمسقأدقو-
بحتملكنأكهجونمىرأنأيننكميو،سهوعدنانعدً،اذإ-

؟كلذكسيلأةسئابةجيتناهنعجتنتلكتحيصنعبتادقل.لاؤسلا



:نوأدهنت
يفصليبقتلواحو،عضولامهفءاسأو،دودحلاسزواجتدقل-

رمألارمينأنكمملانمناكهنأيهةركفلا.لماكلابهذبنمتف،مامحلا
؟ةداقلاةرمللرمألايفريكفتلاببغرتأ.يعيبطلكشب

.ةبيرغةيسنجتابغركلمأاليننكل-
.اهضفخأمثهترجنحىلإهديلوابعفرو
.ةعرسبهسأرنوألاتشزه
.لبقملاعوبسألاهسفنتقولا-
؟كلذكسيلأًادبأنسحتأال.فرعأال-
.مدقتناننكلءيطبرمألا-
.هقنعةطبروحنكرحتتيتلاضيرملاديكًايئاقلتباوجلاناك
عفدأيننأرعشأيننكل،تارمةدعاذهيلتلقدقل،معن-

اونكمتيملنيذلانيققحملاكئلوأكةدئافلاميدعكنأو،ءيشالىلعيدوقن
...نيعللسلستملتاقوٍدتعمىلعضبقلانم

ً؛اءودهرثكأحبصأوضفخنادقضيرملاتوصنألوهذبلاتشظحال
أدبو،هلاقامعامًاعونفلتخمءيشىلإاراشأهدسجةغلوهتوصنإيأ
نكل،ديدحتلابلاثملااذهلضيرملامادختساببسليلحتبلاتشنهذ
ىلعةاقلملافحصلاً.اديعبثحبللةجاحنماموً،احضاوناكباوجلا
ثدحتتيتلاةحفصلاىلعًامئادةحوتفملاو،فيرخلاذنملاتشبتكمةلواط
.ةطرشلالاجرلتقمئارجنع

فرعأانأ.لاتشايلسلستملتاقىلعضبقلالهسلانمسيل-
تبغرنإ،نكل.عقاولايفيصصختاذهف؛نيلسلستملاةلتقلانعريثكلا
يدل.كيلإدوعيرمألانإفيئالمزنمدحاوةبرجتبوأجالعلانعفقوتلاب
...يفكتدعاسميننكميوءافكألاسفنلاءاملعءامسأبةمئاق

.لاتشايينمصلختلاديرتأ-
،نوللاةميدعشومرلاتاذهينيعضمغأامنيبً،ابناجهسأرلوابلامأ

كلتتناكنإديدحتىلعًارداقلاتشنكيمل.ةضيرعةماستبامستباو
لوابناكنإوأ،ةبيرغلاةيسنجلاتابغرلاةيرظنىلعةفلكتمةماستبا
.نيرمألاالكوأ،ةيقيقحلاهسفنرهظي

.أطخينمهفتال،كوجرأ-
نكل.هنمصلختلاديريوهف؛أطخهمهفيملهنأفرعيلاتشناك

مهنانسأىلعنورصيامنإو،نيعداخملامهاضرمنودرطيالنيفرتحملانيجلاعملا



:لاقوهقنعةطبرلّدع؟كلذكسيلأ...ةوقب
نآلانحنو.ًالوأانضعببقثننأيرورضلانمنكل،كجالعببغرأ-

...ودبنال
،عرابكنأملعأ،فسآ.لاتشايبسحفئيسمويبتررمدقل-

سيلأمئارجلاةحفاكمةقرفيفةلسلستملالتقلامئارجىلعتلمعدقف
ةيسامخًاموجنمسريناكيذلالجرلاىلعضبقلايفتدعاسامك؟كلذك
.ققحملاكلذوتنأ.ةميرجلاحراسميف

.هترتسرارزأقلغأوضهنامنيبضيرملالاتشصحفت
،لبقملاعوبسألا.لاتشايّيلإةبسنلابعرابنمرثكأتنأ.معن-

.يلاحلاتقولايفةبيرغتابغراذتنكنإركفأسو
رمملايفمدمديوهوضيرملاعامسنمنكمتو،لاتشضهنيمل

.ةمغنلايففولأمءيشكانه.دعصملاراظتناب
دقل.لواباهلاقيتلاءايشألاضعبيفةفولأمءايشأكانهتناكامك

نمًالدبةطرشلاهلضفتيذلا»ةلسلستملالتقلامئارج«ريبعتمدختسا
الامنيبققحملابلوهيراهاعددقناكً.اعويشرثكألا»لسلستملالتقلا«
ًامومعنوركذتيمهف؛ةطرشلابترلوحةركفسانلابلغأىدلنوكت
ةمجنكةطيسبلاليصافتلاسيلو،فحصلاريراقتنمةريثملاليصافتلا
لكشبههابتناىعرتساامنكل.ةثجلابناجبةضراعيفةروفحمةيسامخ
ضبقلاىتحمهنكميالنيذلانيققحملاكئلوأبهنراقلوابنأوهصاخ
...نيعللسلستملتاقوٍدتعمىلع

،عقاولايف.نآلاةمغنلاركذتهنكل،دعتبيولصيدعصملالاتشعمس
ريسفتللئالديأداجيإلرمقلانمملظملابناجلاةينغألعمتسادقناك
لوحرودتوجيمادنيربىعدتةينغألاتناك.سينفاتسلوابسوباك
.نولخديمثةلاصلايفوبشعلاىلعنيناجملا...نيناجملا

.ٍدتعم
.نَْيلوتقملاةطرشلاَيلُجرىلعءادتعالامتيمل
نيبطلخهنأةجردلًاريثكهمامتهاتراثأدقةيضقلانكتمل،عبطلاب

ضرتفاوأ،ةميرجلاحرسميفنيتقباسلانْيتيحضلاونيلوتقملاةطرشلاَيلُجر
ىدتعمةطرشلاجربملحوأ،نودتعينيلسلستملاةلتقلانأةماعةدعاقك
...وأةتوبكملاةبيرغلاةيسنجلاتابغرلاةيرظنعبطلابززعيامم؛مهيلع

وحنةهجتملاديلاىلإلوهذبقّدحو،هناكميفنوألاتشدمجت
.هقنعةطبر



ريرسىلعمئانلالجرلاىلإرظنو،ةوهقةوسحتيتيمنوطنأىستحا
يتلااهسفنةداعسلا؟امةداعسبًاضيأوهرعشينأيغبنيالأ.ىفشملا
لعجتيتلاةريغصلاةيمويلابيجاعألانمةدحاواهنأىلعىنماهنعتربع
يفضيرمريغينأديجلانم،عبطلابمعن؟ءانعلاقحتسيلمعلالك
نكل.ظقيتسيوةايحلاىلإدوعيوهيأرتوميسهنأعيمجلاضرتفاةبوبيغ
هلينعيالةداسولاىلعبحاشلاوهوشملاهجولااذريرسلايفصخشلا
هتقالعةياهنةرورضلابينعيالهنأالإ؛يهتنيداكيهلمعنأىوسًائيش
ىلعلب،انهةيميمحامهتاقوأرثكأايضميملامهف،عبطلابىنمعم
تارظنلاامهؤالمزظحالينأنمقلقلاىلإةجاحبادوعيملامهو.سكعلا
وأ،ضيرملاةفرغنمتجرخوأتلخداملكاهنالدابتييتلاةقيقرلا
نيحةأجفيهتنتتناكيتلاةرثرثلاوًاليلقةليوطتناكيتلاثيداحألا
هذهنأوهو،تيتيمنوطنأدواريروعشكانهناك،نكل.امدحأرهظي
نمامهضعبامهتيؤريفةراثإلا...ءافخلا...ةيرسلا...امهتقالعيفةرارشلاتناك
ىلعبذكلا...تيبلانمللستلا...راظتنالا...سمللانمانكمتينأنود
همفتألمىتحلهسأفلهسأتحبصأةبذك...ةيفاضإةبوانمنعارول
الةنايخلانأملعيناك.اهبقنتخيسًالجآوأًالجاعهنأملعهنأةجردل
راذعألااهلمدقيوهوهليختاهنكميهنأو،ىنمينيعيفلضفأًالجرهلعجت
اهللصحدقكلذنأهتربخأدقتناك.لبقتسملايفامةلحرميفاهسفن
.ًالوحنرثكأورغصأتناكنيحاهعادخباوماقنيرخآلاجرعملبقنم
.اهمدصينلكلذنإفرمعلاةطسوتمةنيدبلاةأرملارجهدارأنإ،اذل
ولىتحمالكلااذهلثملوقاهيلعيغبنيالهنإاهللوقينألواح
ذإ؛ةيبذاجلقأهلعجيو،ةيبذاجلقأاهلعجياذهف،هلوقتامدصقتتناك
ديعسنآلاهنكل.وهامكهمامأرفوتيامذخألدعتسملجركودبيس
رمألاتلعجدقو،امةلحرميفرمألافقوتينأيغبنيذإ،كلذاهلوقل
.هيلعلهسأ

ناكامنيبنيتسدعلاةريدتسمهتراظنلدعيوهوديدجلاضرمملالأس
:ريرسلالفسأنماهلوانتيتلابيبطلاتاظحالمأرقي

؟ةوهقلاهذهىلعتلصحنيأنم-
يذلاديحولاصخشلاانأ.رمملارخآيفةوهقلاريضحتلةلآكانه-

...كنكمينكل،اهمدختسي
.ةوهقلابرشأاليننكل،ضرعلاىلعًاركش-



ةقروضرمملالوانتو.هظفليفيداعريغءيشزييمتنمنوطنأنكمت
:اهأرقوهترتسبيجنم

.لوفوبوربلاضعبلةجاحبهنإ...ىرأينعد-
.هنعةركفىندأيدلتسيل-
.نمزلانمةرتفلمانيسهنأينعياذه-
ىلعيوتحتةريغصةجاجزفالغبقثيوهوضرمملانوطنأصحفت

..ً.اريهشًالثممهبشيوًازنتكموًاريصقضرمملاناك.ةنقحبفافشلالئاسلا
نماونكمتنيذلانمدحاووهامنإو،نيميسولانيلثمملانمًادحاوسيل
يلاطيإلامسالاوةحيبقلانانسألايذلثمملاكاذك...بسحفزاجنإلاقيقحت
نعفرعنيحضرمملاهركذيذلامسالايسنامك.هركذتليحتسييذلا
.هسفن

:ضرمملالاق
مهف،ةبوبيغلانمنوقيفتسينيذلاىضرملاىلإةبسنلابدقعمرمألا-

،يعولاةلحرمىلإمهلاقتناءانثأةيانعبمهتبقارميغبنيو،يذأتلاوعيرس
.اوناكثيحىلإمهديعتدقاهلحمريغيفةدحاوةنقحف

.تمهف-
،رسلاةملكهاطعأو،ةيصخشلافيرعتلاةقاطبرهظأدقلجرلاناك

اذهنييعتمتدقهنأنمدكأتيلةبقارملاةفرغبنوطنألصتاىتحرظتناو
.ةبوانملاهذهبمايقللصخشلا

؟ريدختلابةعساوةربخكيدلنأودبي-
.ةليوطةرتفلريدختلامسقيفتلمعدقل،معن-
.نآلاكانهلمعتالكنكل-
.تاونسثالثىلإنيتنسذنمًارفاسمتنك-
ىلإهلّوحتدعبىشالتًاذاذرقلطأو،ءوضلاىلإةنقحلاضرمملاعفرو

.ةليئضتارذ
دجويالاذامل.ةقاشةايحىضمأهنأولامكضيرملااذهودبي-

؟تاظحالملاةحولىلعمسا
؟كوربخيملأ.ًالوهجمىقبينأضرتفملانم-
.ءيشبينوربخيمل-
،هتايحءاهنإةلواحممتتسهنأنونظي.كرابخإمهيلعيغبنيناك-

.رمملايفانهسلجأاذهلو
هنأولامكهينيعضمغأو،لجرلاهجونمبرقلابلجرلاىنحنا



.نوطنأشعتراف،ضيرملاسافنأقشنتي
؟ولسوأنموهأ.لبقنمهتيأردقل-
.ةيرسلاىلعتمسقأدقل-
؟تلعفينأنظتاذامو-
يفبيرغءيشكانهناك.هعارذكرفوضيرملامكضرمملاعفر

ًاددجمشعترا.هديدحتنمنوطنأنكمتيملءيش...ضرمملامالكةقيرط
..ً.اريرصعمسيهنأنظقبطملاتمصلايفو،ةرشبلايفةنقحلاتلخدامنيب
طغضنيحةنقحلاربعروصعملالئاسلاقفدت...محللابةربإلاكاكتحاتوص
.سبكملاىلع

اميفداعهنكل،رفاسينألبقتاونسةدعلولسوأيفشاعدقل-
.تاردخملاىلعنمدميبصببسبكلذنإتاعئاشلالوقت.دعب

.ةنيزحةصق-
.ةديعسةياهنيهتنتساهنأودبي،نكل.معن-
نيذلاىضرملانمريثكلاف،كلذلوقىلعًاركبمتقولالازيال-

.ةأجفنوسكتنيةبوبيغيفنونوكي
.همالكةقيرطيفبيرغلاءيشلاةفرعمونآلااهعامسنمنوطنأنكمت

.ةغدللا..ً.ابيرقتةعومسمريغتناك
،ضيرملاىلإنوطنأداع،رمملايفضرمملاىشموةفرغلاارداغنأدعب

تاراشإكةمغانتملاتاضبنلاىلإتصنأو،بلقلاتاقدةبقارمزاهجصحفتو
لعفيهلعجيذلاامفرعينكيمل.طيحملاقامعأنمةصاوغلةيتوص
ضمغأو،لجرلاهجوىلعىنحناوً،امامتضرمملاهلعفاملعفهنكل،كلذ
.هتنجوىلعهسفنبسحأو،هينيع

رداغينألبقمسالاةقاطبىلعةرظنىقلأدقنوطنأناك.نامتلأ
،سدحدرجمهيدلاملكناك.نامتلأدروغيسضرمملامساناك.ضرمملا
نأديريالوهف،يلاتلامويلايفهعضونمققحتينأررقكلذعمو
.ةرملاهذهءاطخأيأبكترينل...نمارديفثدحامكرمألايهتني



ةعامسوبتكملاةلواطىلعاهيمدقةعضاوتاربنيرتاكتسلج
تررم.ىرخأةملاكميرجينغاهرانوغناكامنيب،اهنذأواهفتكنيبفتاهلا
ةذفانلاجراخ،اهءارونأملعتيهواهمامأحيتافملاةحولىلعاهعباصأ
يذلارطملالعفبألألتتةللبملاعراوشلانأو،سمشلاةعشأبنغريبمحتست
لدعمللًاقفوهنأو،قئاقدرشعذنمالإفقوتيملوحابصلالاوطرمهنا
نمعاعشكانهنآلانكل.طقاستلابًابيرقأدبيسنغريبيفيطسولا
ةملاكملانمنغاهرانوغيهتنينأتاربنيرتاكتنمتامنيب،سمشلا
هميلستىوسديرتنكتمل.اهعمثيدحلالامكإنمنكمتيلىرخألا
يسلطألانوزوألاىلإنغريبةطرشةطحمنمجورخلاو،اهيدليتلاتامولعملا
كلتيفهقشنتيقباسلااهسيئرناكيذلاءاوهلانمريثكبلضفألا؛شعنملا
لكشىلعًاددجمهقلطينألبق،ةمصاعلاقرشهبتكملخادةظحللا

:ةطخاسةخرص
ةبوبيغلانمقافتساله؟هعمثيدحلااننكميالهنأبينعتاذام-

؟اذام...نكل،جرحعضويفهنأرّدُقأمعن...؟المأ
دقنغاهىلعترميتلاةريخألامايألانوكتنأنيرتاكتنمت

تاحفصلاتصحفت.نآلاةياغللئيسهنأودبييذلاهجازمنمتنّسح
ً.اقبسمهفرعتاممققحتتل

ً،اضيأةراشتسملاهلوقتامينمهيالو،هيماحمهلوقيامينمهيال-
ً!اروفهباوجتساديرأيننأنآلاينمهياملك

.اهيلإداعمث،ةوقباهناكمةعامسلاعضيوهوتاربنيرتاكهتعمس
:هتلأس
؟رمألاام-
.ءيشال-
؟وهاذهله-
:نغاهدهنت
نإنولوقيو،هنومونيمهنكل،ةبوبيغلانماحصدقل.وههنإ.معن-

.هعمملكتننألبقنيمويلراظتنالاانيلع
؟رذحبمدقتلاةمكحلانمسيلأ-
دقل.نآلاجئاتنلاضعبىلإةجاحبنحننيفرعتامكْنكل،امبر-

.ةطرشلايلجرلتقاتميرجانتكبرأ



ً.اريبكًاقرافالّكشينلناموي-
ىلإدوعصلانمءزجاذهف،ًاليلقحابنلاّيلع،نكل..فرعأ...فرعأ-

؟كلذكسيلأ.ةمقلا
نأبًاقلطممتهتمليهف،كلذنعةباجإتاربنيرتاكىدلنكتمل

نيذلانيققحملانأيفكشتاهنإفةمتهمتناكولىتحو،ةسيئرحبصت
عيزوتمتينيحنيلصاولالوأنونوكيسيسفنحصميفتقولااوضمأ
ىلإ،ينونجبائتكانماهتلاحصيخشتريغتدقل.ايلعلاوةريبكلابصانملا
اهنأاملاطلقألاىلع؛ةميلسًاريخأو،بطقلاةيئانثىلإ،ةيصخشلايفلالتعا
يفبوبحلامادختساداقتنامهنكمي.ةنزاوتمىقبتلةيدرولابوبحلالوانتت
ةديدجةايحنيرتاكىلإةبسنلابينعتاهنكل،نوءاشيامكسفنلاملع
اهؤاطعإمتيالهنأو،رارمتساباهبقارياهسيئرنأتظحالاهنأريغ.لضفأ
سولجلابحتيهف،اهيلإةبسنلابًاديجكلذناكو،مزاللانمرثكأًالامعأ
يرصحلوخدعمو،صاخبساحزاهجعمىضوفلاهمعتيذلااهبتكميف
ثحبلاورظنلاو،اهنعنوفرعيالةطرشلالاجرىتحثحبتاكرحمىلإ
الثيحطامنأةيؤرو،مهبقعتوضرألاحطسنعاوفتخاصاخشأداجيإو
رثكألتناكيتلاتاربنيرتاكصصختكلذناك.صرفلاىوسسانلاىري
مهلعجامم؛ولسوأيفمئارجلاةحفاكمةقرفوسوبيركلةديفمةرمنم
.ةنونجملاعمشياعتللنيرطضم

.يلًائيشكيدلنإتلق-
،ةيضاملاةليلقلاعيباسألالالخمسقلايفريثكلمعانيدلنكيمل-

.ةطرشلاَيلُجرلتقَيتّيضقىلعةرظنيقلألةصرفلايلحاتأامم
؟...نغريبيفكسيئركربخأله-
ةعيلخلاعقاوملاىلإقيدحتلانملضفأكلذنأترّكف.ال...ال...ال-

.ربصلابيلحتلاو
.ةيغاصناذآّيلك-
ًارداقنكيملهنكلً،ايباجيإودبينألواحينغاهنأنيرتاكتسحأ

رهشألايفمطحتتمث،هلامآعفترتنأنممئسامبرل.هسأيءافخإىلع
.ةيلاتلا

يفةرركتمءامسأيأكانهتناكنإىرألتانايبلاتسرددقل-
.نافيرتةريحبدنعولاديراميفةيلصألالتقلاويسنجلاءادتعالامئارج

.لئاطيأنودنمًاضيأكلذبانمقاننكل،نيرتاكايًاركش-
.ىرتامكامًاعونفلتخمبولسأبلمعأيننكل،فرعأ-



.قيمعدهنت
.يلمكأ-
ىلعامهنمدحاولكلمعنيفلتخمنيقيرفكانهنأتظحال-

ىلعاولمعنيققحمةثالثو،كسينكتميركنمنييطرشءانثتسابنيتيضقلاىدحإ
متنّمعةلماكةروصةسمخلانميأىدلنكتملو.نيتيضقلااتلك
نملكفلمناكو،اتلاطنيتيضقلااتلكنأامك،قيقحتللهؤاعدتسا
ً.امخضنيتيضقلا

دحأالنأحيحصلانمنأامك،ةيناثكلذلوقكنكمي...مخض-
هؤاعدتسامتنملكنكل،قيقحتلالالخلصحاملكركذتهنكمي
.يزكرملاةطرشلاماظنيفهمسالِّجُسقيقحتلل

.ةركفلايههذه-
؟طبضلابةركفلايهام-
ةلباقملافينصتومهليجستمتيقيقحتللسانلاءاعدتسامتينيح-

لصحت،نايحألاضعبيفنكل.اهلجألمهؤاعدتسامتيتلاةيضقللًاقفو
هباوجتسامتييذلاصخشلانوكيامدنعلاحلايهامك،ءافخلايفرومأ
ليجستمتيالو،ةنازنزلايفةيمسرريغةلباقملالعجيامم؛نجسلايف
ً.اقبسملّجسمهنأامبصخشلا

.ةيضقلافلميفىقبتةلباقملانمىقتستيتلاتاظحالملانكل-
امدنعوحنلااذهىلعنوكيالرمألانكل.معنةيداعلالاوحألايف-

.سيئرلاهبتشملاوهصخشلااذهاهيفنوكيىرخأةيضقبةلباقملاقلعتت
نمطيسبءزجدرجملاديراميفلتقلاةميرجتناك،لاثملاليبسىلع
ىلوألاةيضقلانمضةلباقملافينصتمتاهدنعو،ةينيتورةلواحمكةلباقملا
.ثحبلالالخنمةيناثلاةيضقلابصخشلااذهطبرريسعلانملعجيامم

؟...تدجولهو.مامتهاللريثم-
يفءادتعالاةيضقيفسيئرهبهبتشمكهباوجتسامتًاصخشتدجو-

ةريغصةاتفىلعءادتعالاةلواحموموجهلاةمهتبًالقتعمناكنيح،دناسيلأ
،لاديرامةيضقنعًاضيأهلاؤسمت،ةلباقملالالخو.اتوأيفقدنفيف
.اتوأيفءادتعالاةيضقنمضةلباقملافينصتبفاطملاةياهنيفاوماقمهنكل
،نافيرتةيضقيفًاضيأهؤاعدتسامتصخشلااذهنأوهمامتهاللريثملا
.ةداتعملاةقيرطلابةرملاهذهيفنكل

؟مث-
توصيفيقيقحلامامتهالالئالدعامسنمتنكمت،ةرملوألو



.نغاه
.ثالثلااياضقللبايغةجحهيدلتناك-
.هلهتخفنيذلانولابلانمبرستيءاوهلابنيرتاكتسحأ
نأنينظتنغريبنمىرخأةيلسمصصقيأكيدللهً.انسح-

؟مويلااهعامسّيلع
.ديزملاكانه-
...لالخعامتجايدل-
.ثالثلااياضقلايفاهسفناهتدجوفلجرلابايغةجحنمتققحت-

يفاهرابتعامتةباشةديسدهاشلاناك.لزنملايفناكهنأدكأدهاش
،هبهبتشملابةقالعوألجسيأاهيدلنكيملذإ؛ةقوثومتقولاكلذ
ىتحاهمساتعبتتنإكنكل.هسفنلزنملايفنانكسيامهنوكىوس
.مامتهاللةريثمءايشأدجتسفلبقتسملا

؟اذاملثم-
تصحفتاذإو.قئاثولاريوزتوتاردخملابراجتالاولايتحالالثم-

عوضومكانهو،نيحلاكلذذنماهؤاعدتسامتهنأدجتسف،رثكأتالباقملا
؟وهامنّمخ...امهنيبكرتشم

.روزةداهش-
تحتةميدقلااياضقلاىلإرظنلاانتداعنمتسيل،ظحلاءوسل-

.نافيرتولاديراميتيضقكةدقعملاوةميدقلااياضقلالقألاىلع...ديدجءوض
؟ةأرملامساام-
.هتوصىلإمامتهالاداع
.نسبوكاجاجرإ-
؟اهناونعكيدلأ-
ةدعوينطولالجسلا...ةطرشلاليجستماظنيفةجردميهف،معن-

...ىرخأتالجس
!نآلااهيلعضبقنانيعدً،اذإ..ً.انسح-
.نيدوقفملاصاخشألالجسك-
ىلإةهزنيفباهذلابةبغربنيرتاكتسحأ.ولسوأنمقبطمتمص

هجوتلاو،دقلاكمسسوؤرنمسيكءارشو،نيغيربيفكمسلاديصبراوق
امنيب،زافلتلاةدهاشمو،ءطببءاشعلادادعإو،سيربنيلهوميفاهتقشىلإ
.لوطهلارطملادواعي

؟لجرلامساام.هيلعلمعنًائيشانتيطعألقألاىلع.ميظع-



.نيستريجغنيتنلاف-
؟وهنيأو-
.هيلعروثعلايننكميال.ةركفلاانه-
ً؟اضيأدوقفموهأ-
ولامك؛بيرغاذهو،نيدوقفملاصاخشألاةمئاقىلعًادوجومسيل-

ماقرأالو،فورعمناونعيأكانهسيل.ضرألاهجوىلعنمىشالتهنأ
.لجسميفرصمباسحالو،نامتئالاةقاطبلمادختساالو،ةلجسمفتاوه
لالخةرئاطوأًاراطقلقتسيملو،ةريخألاتاباختنالايفبختنيملهنأامك
.ةيضاملاةنسلا

؟لغوغتبّرجله-
.حزميالنغاهنأتكردأىتحنيرتاكتكحض
.هدجأس.خرتسا-
يفمويغلافةعرسباهترتستدتراونيرتاكتضهنو،ةملاكملاايهنأ

،بساحلازاهجءافطإكشوىلعتناكامنيبو.يوكسأةريزجربعاهقيرط
نأداتعملانمهنأفيكلوحلوهيراهاهلهلاقدقناكًائيشتركذت
ترظتناو،ةعرسبتبتك.هينيعمامأحضاووهاممققحتينأناسنإلاىسني
.ةحفصلاروهظ

اهنمتردصنيحكرتشملاحوتفملابتكملايفتفتلتسوؤرلاتظحال
داتعملاك.ةنونجمنكتملاهنأمهلدكؤتلثرتكتملاهنكل،مئاتشلاضعب
ً.اقحميراهناك

اهيلعدريل،لاصتالاةداعإرزىلعتطغضو،فتاهلاةعامستعفر
.ةيناثلاةنرلادنعنغاهرانوغ

ً.اعامتجاكيدلنأتننظ-
.نيستريجغنيتنلافنعروثعلانيفظوملانمبلطأانأ.هليجأتمت-
.وتللهيلعترثعدقف،كلذلةجاحبتسل-
ً؟اقح-
دقهنأنظأانأف،ضرألاهجونعىشالتهنأبيرغلانمسيل-

.ضرألاهجونعلعفلابىشالت
؟...نيدصقتأ-
،لزنملاىلإهجوتأس.نغريبنمجاعزإلااذهىلعةفسآ.تيمهنإ-

.يزخلابرعشأانأوكمسلاسوؤرلوانتأو
.رطمتتأدبدقءامسلاتناكةملاكملاايهنأنيح



نغاهرانوغعفدناامنيبةوهقلابوكنعهسأرتيتيمنوطنأعفر
نوطنأناك.ةطرشلازكرمنمسداسلاقباطلايفًابيرقتروجهملاّرمملاىلإ
هنأةقيقحيفلمأتيوركفيوهوتقولاضعبللطملادهشملاىلإقدحي
وهاذهامبر.لصحدقكلذنوكينأنكميفيكركفيملنمزذنم
هناكمإبدعيملو،اهآروهقاروأحتفدقفً،ازوجعءرملانوكينأىنعم
بعلينأوههمامأىقبتاملكّنإ،اذل.ةديدجقاروأىلعلوصحلا
نكمملانمناكيتلاقاروألابملحيو،هنكمياملضفأبهيدليتلاقاروألاب
.اهيلعلصحينأ

:هللباقملايسركلاىلعيمتريوهونغاهرانوغلاق
نونجلاىلعلمحتةملاكمتيقلتدقل.نوطنأايريخأتلاىلعفسآ-

؟لاحلافيك.نغريبنم
:هيفتكنوطنأزه
يفيننوزواجتيمهوبابشلادهاشأانأو،لمعلانعفقوتأال-

ببسيأنوريالمهنكل،حئاصنلاضعبمهحنمتلواح.ةمقللمهقيرط
ةايحلانونظيمهنإ.حاجنلانمنكمتيملرمعلاطساوأيفلجرلتاصنإلل
.مهمامأةدودممءارمحةداجس

؟لزنملايفو-
ً:اددجمهيفتكنوطنأزه
لزنملايفىقبأنيحيننكلً،اريثكلمعأيننألرمذتتيتجوز.ديج-

ً؟افولأمكلذودبيأً.اضيأرمذتتاهنإف
.هينعينأعمتسملادارأءيشيأينعيدقًامهبمًاتوصنغاهردصأ
؟كفافزمويركذتأ-
.معن-
حيملتكامنإو،تقولافرعيالهنألسيل،ةعاسلاىلإنغاهرظن

.نوطنأل
معنلوقتوكانهفقتنيحًاقحًاصلخمنوكتكنأوهءيشأوسأ-

.دبألل
.هسأرزهو،ىنعملاةميدعةكحضنوطنأكحضو
:نغاههلأس
؟هنعيلاؤستدرأددحمءيشكانهأ-
:هفنأىلعهعبصإنوطنأررم



ًاريثمادب.ةيضاملاةليللايفيتبوانمءانثأىتأضرممكانه.معن-
نأفرعتكنكل،ديدحتلابرمألاامفرعأاليننكل،امًاعونةبيرلل
ناكهنأيلنّيبتو،هنمتققحت،اذل.رومألاهذهنوظحاليانلاثمأنيمرضخملا
هحارسقالطإمتمث،تاونسعضبلبقلتقةميرجةيضقيفًاطروتم
...نكلهتئربتو

.تمهف-
عمثيدحلاكنكميذإ.هنعكملكأنألضفألانمهنأتننظ-

.هولقنيلىفشملاةرادإ
.رمألاىلوتأس-
ً.اركش-
.نوطنأايًاعنصتنسحأً.اركش-
نألًاديعسناك...هركشينغاههعامسىدلةداعسبنوطنأأموأ

رعشييذلاةطرشلايفديحولالجرلاناكمئارجلاةحفاكمةقرفسيئر
ضوفمبلصتانيح،ةيضقلادعبنوطنأذقنأنموهنغاهف،هوحننانتمالاب
اونوكيملنإو،نوطنأعمةياغللنيساقاوناكمهنإلاقو،نمارديفةطرشلا
اماذهو.ولسوأيفةطرشلازكرميفهلةسامةجاحيفمهفهتربخلةجاحب
هنكل،دنالنورغيفلوألاقباطلايفلمعلانوطنأأدبثيح،لعفلابلصح
نوطنألقتساامنيبو.ارولهتعضويذلاطرشللًاقفونمارديفًاميقميقب
هرهظبو،ةفيفخهتاوطخبسحأ،لوألاقباطلاىلإهجتملادعصملاتيتيم
.ديجءيشةيادبنوكيدقاذهنأسحأو،ههجوىلعةماستباعمًابصتنم
.ارولل...لهمت...ـلراهزألاضعبيرتشيس

يفاهتقشتناك.مقرلاطغضتتناكامنيبةذفانلانمنيرتاكتقدح
هيفامبةعفترمتناكدقف،عفترملايضرألاقباطلانويجورنلاهوعديام
ةيافكلاهيفامبةضفخنموجراخلايفنورميمهوسانلاىرتاليكلةيافكلا
يفةذفانلاحولىلعةفجترملارطملاتارطقءاروو.مهتالظمممقىرتل
ةدلبلالصييذلادروجفدوبرسجةيؤراهناكمإبناك،ةفصاعلاحايرلا
زافلتةشاشىلإرظنتتناكاهنكل.غافيسكالفرطىلعلبجلايفةوجفب
عنصبناطرسضيرموءايميكذاتسأموقيثيح،ةصوبنيسمخسايقب
ةعبتمزافلتلاترتشادقتناكً.ايلسمًائيشهتدجويذلاونيماتيفماثيملا
زافلتلاتاشاشءارشنيجوزتملاريغلاجرلاىلعيغبنياذامل:يصخشلااهراعش
ريياعملًاقفواهفينصتوةطوغضملااهتاناوطسأبيترتبتماقامك؟ىربكلا



عونلافرىلعف.زتنارامعوننمتاناوطسألالغشمتحتةيصخش
درافيلوبتيسناسلراسيلاىصقأيفةيناثلاوىلوألاةحاسملاتزجح،يكيسالكلا
لفسألافرلاىلعثدحألامالفألانأنيحيف،نيراذنإغنيغنيسو
مليتلاتاناوطسأللصصخمفثلاثلافرلاامأ.3يروتسيوتاهردصتي
اهنأنممغرلاىلعةيفطاعبابسألةيعامتجالاةياعرلاداحتالاهبعربتت
بوبلاو،ريثملاكورلاً:ادودحمىقيسوملايفاهقوذناك.اهتقاوسىلعاهتخسن
اذتوموسكرابسويوبديفيدًابلاغو،ةيناطيربلاعاونألالضفتو،يمدقتلا
.ديوسويسكورىقيسوموزسيفلومسونالوبكرامويلراهفيتسولبوه

،هتجوزعمرركتملالدجلانعًادهشممّدقيءايميكلاذاتسأناك
.يتببلصتتامثيرةطوغضملاصارقألالغشمعيرستبنيرتاكتماقف

.نول-
جورنلايف.مزاللانمرثكأدرلارهظيملوً،اباشوًاداحتوصلاناك

يأديدحتكيلعنأو،ربكأةلئاعكانهنأىلإريشيةينكلابكتباجإمدع
.اهنباوةلمرألانوليتبىوسنولنكتمل،ةلاحلاهذهيفنكل.ديرتدرف

.نيرتاكانأ-
؟نيلعفتاذام...ليوطنمزىضم!نيرتاك-
؟تنأوزافلتلادهاشأ-
لوانتأنآلاو،ريغصلاباشلااذهعمبعللايفةميزهبتينمدقل-

.ازتيبلا...ةحارلافدهبماعطلا
ريبكلاوحألالكبهنكل،نآلااهنبارمعركذتةلواحمنيرتاكترّكف

؟بعرملكشبتقولايضميمك.بعللايفهمأمزهيلةيافكلاهيفامب
سوؤر..ً.اضيأةحارلافدهبماعطلالوانتتاهنأفيضتنأنيرتاكتداك
ةرابعكءاسنلااهمدختستةشيلكتحبصأهذهنأتركذتاهنكل،دقلاكمس
اهنإ.ةحارصبمالكلانمًالدبتابزاعلاءاسنلااهمدختستةبيئكهبشو،ةرخاس
تناك،تاونسلالالخ.ةقلطمةيرحنودنمةايحلااهناكمإبنأنظتال
تناكامك،بسحفثيدحلالدابتليتببلاصتالااهيلعنأًانايحأركفت
نمثلاثلادقعلايفنيتطبترمريغناتيطرشيتبويهف،يراهعملعفت
ناعتمتتو،ةطرشلالاجرنمدلاويديىلعامهنملكتعرعرت،امهرمع
ىلعلوصحلابةبغروأماهوأيأنودنمناتيعقاوو،طسوتملاقوفءاكذب
ىلإامهذخأتستناكنإسرفلابنابغرتامبروأ...ءاضيبسرفىلعريمأ
.باهذلاناديرتثيح

.رومألانمريثكلانعثيدحلاامهناكمإبناك



لمعلابًاقلعتمرمألاناكنإالإًاقلطمدحأبلصتتنكتملاهنكل
.عبطلاب

ً.اضيأةيحانلاهذهيفنيتهباشتماتناكو
.ىفوتمودتعم...نيستريجغنيتنلافىعديصخشصوصخبلصتأ-

؟هنعًائيشنيفرعتأ
.ةظحليرظتنا-
نأتظحالو،حيتافملاةحولىلععباصألارقنعامسنمنيرتاكتنكمت

.تنرتنإلابنيتلصتمًامئاداتناك.امهنيبًاكرتشمرخآًائيشكانه
.تارمةدعهتيأردقل...وه،هآ-
نإنولوقياوناك.يتبةشاشىلعةدوجومهتروصنأنيرتاكتكردأ

هوجولاىلعفرعتلانعةلوؤسملاويتبىدلةيلزغملاةيغامدلافيفالتلا
الانأ«ةرابعتناكً.اقباسمهتقتلادقتناكنيذلاصاخشألاعيمجيوحت
اوناكامك.اهبقلعتياميفًامامتةحيحص»قالطإلاىلعهجويأىسنأ
برغأنمةدحاواهنوكلاهصحفباوماقغامدلاملعيفنيثحابنإنولوقي
.ةبيرغلاةردقلاهذهمهيدلضرألاهجوىلعًاصخشنيثالث

:نيرتاكتلاق
.لاديرامونافيرتيتيضقلوحهباوجتسامت-
بايغةجحهيدلتناكهنأودبينكل،امًاعونكلذركذأ،معن-

.نيتيضقلااتلكل
لزنملايفناكهنإمسقأهيفميقييذلالزنملايفصاخشألادحأ-

هضمحنمةنيعمتذخأدقمتنكنإلءاستأيننكل.نيتليللااتلكيف
؟يوونلا

كلذيف.بايغةجحهيدلتناكنإكلذبموقنساننأنظأال-
موقنالو،ةفلكتلاةظهابوةدقعمةيلمعيوونلاضمحلاليلحتناك،نمزلا
.رخآءيشمهيدلنكيملنإ،نيسيئرلامهبهبتشمللىوساهب

يفيوونلاضمحللرابتخامسقمكيدلحبصأنإام،نكل.ملعأ-
...ةلولحملاريغةميدقلااياضقلليوونلاضمحلاصحفبمتأدبىتحدهعملا
؟كلذكسيلأ

.نافيرتوألاديراميفةيجولويبراثآيأكانهنكتملنكل،معن-
.ةدايزوهتبوقعىلعنيستريجغنيتنلافلصح،ةئطخمنكأملنإو

ً؟اقح-
.هلتقمت.معن-



...ملنكل،تيمهنأتملع-
هتنازنزيفهيلعروثعلامتاليإنجسيفناكامنيب.عبطلابمعن-

.تاريغصلاتايتفلاىلعنيدتعملاصاخشألاءانجسلابحيالً.امشهموًابورضم
نأنمةدكأتمتسليننأامكً،اقلطمبنذملاىلعضبقلامتيمل،نكل
.لعافلاىلعروثعللهدهجىراصقلذبًادحأ

.تمص
بّرُجأوبعلأنأينديريهنكل،كتدعاسمنمنكمتأمل...ةفسآ-

...اذل.نآلايظح
.دوعينألمآ-
؟وهام-
.كظح-
.طبضلاب-
تدهشيتلاةأرملا...نسبوكاجاجرإعمثيدحلاببغرأ.ريخأءيش-

.ثحبلاضعببموقأيننكل،ةدوقفمنآلااهنإ.نيتنلافحلاصل
ً؟انسح-
تاعفدوأبئارضتاعفدوأناونعلايفتارييغتيأكانهتسيل-

وأتالحريأدجوتالامك،نامتئالاةقاطببءارشلاوأيعامتجالانامضلا
ينعياذهفةجردلاهذهلًامودعمطاشنلاناكنإ.لومحملافتاهلابتاملاكم
-ًاعويشرثكألاوهو-تيمهنأامهدحأ...نينثانمدحاوصخشلانأ
.رنوركنيرشعةميقباهليجستمت.بيصنايلا..ً.ائيشتدجويننكل

؟بيصنايلابعلتأ-
اهنأينعياذه،لاوحألالكيف.اهظحدوعينألمأتتناكامبر-

.يناثلاعونلانم
؟وهو-
.اهيلعروثعلامتياليكاهدهجىراصقلذبتاهنإ-
؟اهيلعروثعلايفدعاسأنأينمنيديرت،نآلاو-
كشكلاناونعو،ولسوأيفاهلفورعمناونعرخآىلعتلصح-

نمةيشتنمتناكاهنأتملعو،بيصنايلاةقاطبهنمترتشايذلا
.تاردخملا

.نييرسلاانيربخمنمققحتأس..ً.انسح-
ً.اركش-
ً.انسح-



.تمص
؟رخآءيشنمله-
؟نيراذنإغنيغنيسبكيأرام...معن...ال-
؟اذامل.ىقيسوملابحأال-
؟كلذنينظتالأ...حورمأوتىلعروثعلابعصلانم-
.امًامويكلذنعملكتنل...حيحص-
.ةملاكملااتهنأ

رخآىلإرظنيوتمصللتصنيوهوهيعارذًاكباشًاسلاجنوطنأناك
.رمملا

كلتهلمستبتوًابيرقجرختسو،ضيرملاعملخادلايفىنمنآلا
هلبقتامبرو،هرعشبعادتو،هفتكىلعاهديعضتدقو،ةثباعلاةماستبالا
كلتباهرصخزهتيهورمملاربعيشمتمث،عانعنلاةحئارّمشيلةرباعةلبق
اهنأيفرّكفينأبحيهنكل،كلذلعفدصقتتاليهامبر.ةريثملاةقيرطلا
...هلجألاهتيشميفليامتتواهترخؤمعفرتو،اهتالضعدشتاهنإ...كلذدصقتت
امبسحهلجألنانتمالابرعشيلريثكلاكانه،معن.تيتيمنوطنألجأل
.هولاق

كشوىلعناك.بيرقامعةبوانملارييغتمتيس...هديةعاسىلإرظن
.ةخرصعمسنيحبؤاثتلا

،بابلاحتفيو،هيمدقىلعزفقيلهيلإةبسنلابًايفاككلذناك
امهضيرملاوىنمنأنمدكأتيو،نيميلاىلإراسيلانمةفرغلاصحفتيو
.كانهناديحولا

اهرظنعفرتنأنودنماهمفةرغافريرسلاراوجبةفقاوىنمتناك
.ضيرملانع

؟...وهأ-
ةبقارمزاهجتوصناك...توصلاعمسنيحةرابعلالمكيملهنكل

ريفصلاعامسهناكمإبناكثيحً،اقبطمتمصلاوً،اداحبلقلاتاضبن
.رمملانممظتنملاوريصقلا

صقلامظعبةوقرتلاءاقتلاةطقنىلعاهعباصأسوؤرىنمتعضو
بلقلاهيفدقرييذلاناكملااهنأل؛ةرهوجلاةرفحارولاهوعدتيتلا
ًاضيأناكملااذهنوكيامبر.امهجاوزىركذيفاروللهاطعأيذلايبهذلا
نأل؛اهسافنأعطقنتوأبعتتوأفاختنيحةأرملاىلإةبسنلابةحارلازكرم



هذهنأولامك،طبضلاباهسفنةطقنلايفاهعباصأعضتتناكىنم
ىنمتتفتلانيحىتحو.ههابتنالماكيعرتستارولوىنمىدلةطقنلا
اهنأكوتاملكلاتدب،ضيرملاظاقيإنمةفئاخاهنأولامكتسمهو،هيلإ
.رخآناكمنمةمداق

.ملكتدقل...ملكتدقل-

ربعلسنتلقئاقدثالثنمرثكأنيرتاكنمرمألاقرغتسيمل
نمناك،نكل.ولسوأةطرشةقطنمماظنىلإةيدؤملاةيفلخلاتارمملا
تناك.اتوأقدنفيفءادتعالاةيضقلتالباقملاةطرشأىلعروثعلابعصلا
ىلإاهليوحتلويديفلاوتوصلاتاليجستعيمجىلعةضورفملاةجمربلاةيلمع
نيرتاكتبّرجثيح،ةسرهفلاعمفلتخمرمألانكل،زاجنإلاديقةيمقر
،اتوأقدنف،نيستريجغنيتنلاف:اهبريكفتلااهنكمأيتلاثحبلاتاملكعيمج
ألمنيحملستستتداكو،لئاطنودنمنكل...اهريغو،يسنجءادتعا
.داحلجرتوصةفرغلا

؟كلذكسيلأ...هنعلأستتناك-
اهعملصحامك؛اهدسجربعرمتةيئابرهكةمدصبنيرتاكتسحأ

ال.غُِدلدقهنأءودهباهملعأو،براقلايفاهدلاوعمسلجتتناكنيح
.وهاذه...توصلاوهاذهنأتفرعاهنكل،اذاملفرعت

ىلعلوصحللطغضييطرشتوص...قلمتموضفخنمرخآتوصلاق
:ةجيتن

؟اذهلوقتكلعجييذلاام...مامتهاللريثم-
يزخلاباورعشمث،ىرخأبوأةقيرطب؟كلذكسيلأاهنعاولأسدقل-

.كلذلكملعتكنكل...ةطرشلااوغلبأو
تنكاماذهأ.هنعلأستتناكاتوأقدنفيفةاتفلاكلتً،اذإ-

؟هلوقت
.كلذنكمملانمناك-
؟ةصرفلااهلحنستنألبقاهيلعيدتعتملول-
.كانهتنكول-
.نيتنلافايةليللاكلتيفكانهتنككنأوتللتفرتعادقل-
سولجلاامًاعونلمملانم.رثكأليصافتبءادتعالافصولكعفدأل-

.عاطتسملاردقكمويلةراثإلاضعبفيضتنأكيلعو،ةنازنزيف
.تمص



اهيلعتّدشو،نيرتاكتشعترا.ةداحلانيتنلافةكحضتردصمث
.ةيفوصلااهترتس

؟يطرشلاةرضحايريباعتلاهذهام...جعزنمصخشكودبت-
.ههجوتركذتو،اهينيعنيرتاكتضمغأ
يفةاتفلانعاذام.تقولاضعبلًابناجاتوأةيضقكرتنانعد-

؟نيتنلافايلاديرام
؟اهنعاذام-
؟كلذكسيلأ...تنأتنك-
.ةرملاهذهةيودمةكحض
نوكتنأيغبني.يطرشلااهيأرثكأةرابعلاهذهىلعبّردتلاكيلع-

.سأرلاىلعتيبرتكالةمكلكةلباقملايفةهجاوملاةلحرم
تادرفمنعةفلتخمنيتنلافتادرفمنأةظحالمنمنيرتاكتنكمت

.ءانجسلامظعم
ً؟اذإكلذركنتأ-
.ال-
؟ال-
.ال-
ًاقيمعًاسفنيطرشلاذخأامنيب،ةراثإلابساسحإلانمنيرتاكتنكمت

:بعصكسامتبلاقو
يفلتقلاويسنجلاءادتعالاباكترابفرتعتكنأ...كلذينعيأ-

؟ربمتبسيفلاديرام
بيجينألمأيناكامددحيلةيفاكلاةربخلاهيدلتناكلقألاىلع

مهتملانأدعباميفعافدلايماحميعدياليكلباجيإلابنيتنلافهيلع
عامسًاضيأاهناكمإبناك،نكل.اهنعناملكتياناكةيضقيأمهفءاسأدق
:بيجيوهوهباوجتسامتييذلالجرلاتوصيفجاهتبالا

.راكنإللًارطضمتسليننأكلذينعي-
...يذلاام-
.ءابلابيهتنيوءاحلافرحبأدبي-
.ريصقتمص
ايةليللاكلتلبايغةجحكيدلنأةأجفيرابخإكنكميفيك-

.ليوطنمزىضمدقل؟نيتنلاف
يفهلعفأتنكيذلاام.ينربخأنيحرمألايفرّكفأتنكيننأل-



؟ةظحللاكلت
؟اذامبكربخأنم-
.ةاتفلاىلعىدتعايذلالجرلا-
.ليوطتمص
؟نيتنلافايانعمثبعتأ-
؟نوسيرشازاينظتاذام-
؟يمسااذهنأنظتكلعجييذلاام-
؟حيحص...41نيفيلرانس-
:نيتنلافتوصوتمصلانمديزملا.رثكأتمص
.ةياغللًءاتسمودبت-
؟ءادتعالارمأبتملعنيأنم-
ىلعًاركش؟ملكتناننظتمع.يطرشلااهيأنيفرحنمللنجساذه-

نمريثكلانعفشكيناكهنأملعينكيملهنكل...ةصقلاهذهيتكراشم
ً.اديجةيضقلاركذتأو،فحصلاتأرقيننأالإ،تامولعملا

؟نيتنلافايوهنمً،اذإ-
؟نوسيرشازايىتمً،اذإ-
؟ىتم-
؟هبتيشونإجورخلايننكميىتم-
.رركتملاتمصلازواجتلعارسإلابةبغرلابنيرتاكتسحأ
.ليلقدعبدوعأس-

.ءودهببابقالغإو،يسركريرص
تناك.بيرغءيشبرعشتو،لجرلاسافنأعمستيهونيرتاكترظتنا

صتمتتوصلاربكمنمةرداصلاهسافنأنأولامكسفنتلايفةبوعصدجت
.اهسولجةفرغنمةايحلا

.ةعاسفصنكتدباهنكل،نيتقيقدنمرثكأليطرشلادعتبيمل
:لاقمثيسركريرص
ً.انسح-
ً؟اضيأيمكحفيفختمتيسلهوً.اعيرسكلذناك-
اننكل،نيتنلافايمكحلارادصإنعنيلوؤسمريغاننأملعتتنأ-

ىلعىدتعايذلانمو؟كبايغةجحيهامً،اذإ.يضاقلاعمملكتنس
؟ةاتفلا

يناعتنكتملامو.لزنملاةبحاصعمليللالاوطلزنملايفتنك-



.رمألادكؤتساهنإفرمياهزلانم
؟كلذّركذتكنكميفيك-
النيحف.يسنجلاءادتعالاتايلمعخيراوتنيودتىلعداتعمانأ-

يننولأستوًالجآمأًالجاعنوتأتسمكنأملعأًاروفظوظحملالجرلانودجت
.ةميرجلاعوقوتقويناكمنع

؟كلذلعفيذلانم...مهألالاؤسلانآلاوً.انسح-
:حضاووقيقدبولسأبوءطببةباجإلاظفلمت
.نولوقيامكنمزذنمةطرشلاهفرعت.نسناهوجسادوج-
!؟نسناهوجسادوج-
؟نوسيرشازايريهشٍدتعممسازيمتالوةليذرلاىلعلمعتأ-
:مادقأكيرحتتوص
.مسالازيمأاليننأنظتكلعجييذلاام-
كلمينسناهوج.نوسيرشازاييجراخلاءاضفلاكءافوجكهجوريباعت-

الهنإ.هلخادبلتاقدجويامك،يتقوذنم...ذنمءادتعالايفةبهومربكأ
.ينقدص...لتاقلاظقيتسيىتحتقوةلأسمدرجمرمألانكل،كلذفرعي

تتصنأو،هّكفيطرشلاقابطإتوصتعمساهنأنيرتاكتليخت
ةيؤرو،عراستيوهويطرشلاضبنعامساهناكمإبنأتنظ.قبطملاتمصلل
فرعيهنوكل؛هباصعأوهتراثإحبكلواحيوهوهيبجاحنمببصتيقرعلا
.ققحملاةعبقيفةشيرلا...ميظعلاحتفلا...ةظحللانمبيرقهنأ

:نوسيرشازمثعلت
...فيك-
يفنيرتاكتكردأو،توصلاربكمههوشءاوعبهتعطاقمتمت،نكل

لّوحتوًايجيردتداحلاءاوعلاتفخ.نيتنلافكحض..ً.اكحضناكهنأةياهنلا
.ثهالوليوطجيشنىلإ

يفهنإ.نيجسنسناهوجسادوج.نوسيرشازايكنمرخسأيننإ-
.يتنازنزلةرواجملاةنازنزلا

؟اذام-
؟اهبتيتأيتلاةصقلانممامتهاللةراثإرثكأةصقعامسديرتأ-

ءوسلو.دوهشملامرجلابمألاهبتكسمأف،ريغصيبصةبعادمبسادوجماق
اوغلبأدقف،اذل.ةظفاحموةيرثةلئاعلاوً،اريغصيبصلاناك،سادوجظح
...لبقنمةبابذذؤيمليذلا!سادوج.يسنجلاءادتعالاةمهتبسادوجنع
ام،لاوحألالكب.ةضوعب...ةبابذ...ةضوعب...ةبابذ؟ةضوعبتناكاهنإوأ



كرابخإيننكمي؟ةيفاضإتامولعمىلعتلصحنإةيضقلاهذهيلوتبكيأر
.نيحلاكلذذنميبصلاهلعفيناكامعنيئيشوأًائيش

مثةرقنو،ضرألابهماطتراتوصو،ضرألاىلعيسركلاريرصعِمُس
.ليجستلازاهجءافطإمت.تمص

دقمالظلانأتظحالو،بساحلاةشاشىلإقّدحتنيرتاكتسلج
.دقلاكمسسوؤرتدربامكجراخلايفّميخ

:تيتيمنوطنألاق
!ملكتدقل!معن...معن-
وهو،هنذأىلعفتاهلاًاعضاوو،رمملايفًافقاوتيتيمنوطنأناك

نمًاجيزمنارهظيامهاهجوناك.الصونيبيبطفيرعتيتقاطبنمققحتي
.امهركذتهنكميديكأتلاب...ةأجافملاوجاعزنالا

.ضيرملاىلإاعرسأفلوخدلابنوطنأامهلراشأ
:فتاهلاربعنغاهرانوغلأس
؟هلاقيذلاام،نكل-
.هلاقاممهفتملاهنكلً،ائيشمتمتيهتعمسدقل-
؟نآلاظقيتسموهأ-
نكلً.اددجمتمصمث،ةمتمتلاضعبىوسكانهنكيمل.ال-

.ةظحليأيفظقيتسيدقهنإنولوقيءابطألا
.تقويأيفيبلصتاو،عالطاىلعينقبأً.انسح-
ً.انسح-
نإامًاضيأيبلاصتالابةمراصرماوأىفشملاىدل.ديج...ديج-

.اهبنومتهيرومأمهيدلىرتامك...نكل.كلذثدحي
.عبطلاب-
؟كلذكسيلأ.معن-
.معن-
.معن-
؟هلوقينأنغاهرانوغديريءيشكانهأ...تمصللنوطنأتصنأ
.ةملاكملاىهنأمئارجلاةحفاكمةقرفسيئرنكل



راطقتبكرو،فصنلاوةعساتلامامتيفنيومدراغيفنيرتاكتطبه
تشاعدقتناك.ولسوأتحتربكأةقدبوأولسوأربعاهداقيذلاراطملا
يأاهيدلرثتملةنيدملايفاهتحمليتلاةفطاخلاتارظنلانكل،انه
ةيعيبطوةضفخنمتاعفترمو،بلقفصنلكشىلعقفأطخ...رعاشم
ةقلغنملاهوجولاتناك،راطقلالخاد.فيلألافيرلاو،جلثلابةاطغموةمعانو
ءابرغلانيبةيوفعوأةيداعتالعافتيأنودنمريباعتلانمةيلاخلاو
طوطخلارثكأدحأيفزرابلشفكانهناكمث.نغريبيفتداتعاامك
.ملظملادوسألاقفنلايفًانكاسراطقلافقوتثيح؛ملاعلايفةفلكتلاةظهاب

اياضقثالثكانهنأبولسوأىلإةلحربمايقلااهبلطترربدقتناك
يهو-دنالادروه-مهيدلةطرشلاةقطنميفةلولحمريغيسنجءادتعا
.اهءارونيتنلافنوكينأنكمملانمناكيتلااياضقلاامًاعونهبشت
كلذدعاسيسف،اياضقلاهذهببسبنيتنلافلاقتعانكمأنإهنأمهتشقانو
َيلجرلتقَيتيضقلحيفرشابمريغوحنىلعولسوأةطرشوسوبيرك
.ةطرشلا

:نسلينرلومتوننغريبيفمئارجلاةحفاكمةقرفسيئراهلأس
؟مهسفنأبهباوموقيلولسوأةطرشرصانعلرمألاكرتنالملو-
ةبسنلاامأ،ةئاملابةينامثةلصافنورشعمئارجللمهلحةبسننأل-

.ةئاملابدحاوةلصافنوعبرأفانيدل
لصحتساهنأنيرتاكتملعاهدنعو،عفترمتوصبنسلينرلومكحض

.ةرئاطلاةركذتىلع
جاعزنالاوأةحارلالعفبتاروطقملاهءارودهنتتل،ةأجفراطقلافقوت

.اكرامسكإىلإةرجأةرايستلقتساو،اكيفدناسيفتلزن.سأيلاوأ
ديلجلاىلإةرايسلانمتلجرتو،33نيفغنيسوجدنعتفقوت

نمديشملاوءانبلاقوطييذلاعفترملاروسلانممغرلاىلعو.يدامرلا
هنأىلإريشياماليإنجسولاقتعالازكرميفنكيمل،رمحألابوطلا
ديفي.دالبلايفنييسنجلانيدتعملاوتاردخملاراجتوةلتقلاأوسأضعبيوؤي
ةدعاسملنوجاتحي...نيذلاروكذلاءانجسللةينطوةسسؤمهنأنجسلاماظن
.ةصاخ

...نيرخآلااوذؤياليكلةدعاسم...برهلانماونكمتياليكلةدعاسم
اهكراشتيةينمأاهنأمئارجلاءاملعوعامتجالاءاملعدقتعياميفةدعاسم



.عمتجملاةيمنتيفاومهسيونيحلاصًاصاخشأاونوكينأ:سانلاعيمج
يفيسفنلاحصملايفتقولانمةيفاكةرتفتضمأدقنيرتاكتناك

نومتهيالنيمرجملاريغنيفرحنملانأةماعةدعاقكفرعتيهو،نغريب
مهباحصأبىوسسانأيأبتاربخيأمهيدلتسيلو،عمتجملاريخب
ينعيالكلذنكل.بسحفمالسبمهكرتمتينأنوديريمهف،مهماهوأو
.مالسبنيرخآلاكرتنوديريمهنأةرورضلاب

حيرصتلاوةيصخشلااهفيرعتةقاطبترهظأو،ةينمألاتاونقلاربعترم
.لابقتسالاةعاقىلإتلصوىتحينورتكلإلاديربلابهتقلتيذلا

،هيقاسنيبًادعابماهراظتنابفقينجسلاةطرشنمًاطباضتدجو
نأل؛ةفئازهسفنبهتقثوً،احجبتمناك.هحيتافمبثبعيوهو،هيعارذًاكباشو
ةصاخةلماعمىقلتتيتلانوناقلابةيمهربلاةقبطلانم...ةطرشلانمرئازلا
بأرملوؤسمىتحونيينمألاسارحلاونجسلايفةطرشلالاجرنم
.تارايسلا

ًابدأرثكأتناك:ةلاحلاهذهلثميفًامئادلعفتامكنيرتاكتفرصت
.ةيقيقحلااهتعيبطنمًاددوتو

:ناجسلالاق
.ريراجملايفكبًالهأ-
ءالمعلاعمةرابعلاهذهمدختسيالهنأنمةدكأتمنيرتاكتناك

ةهاكفلانمحيحصلاجيزملاىلإريشيلًاقبسمةيانعباهّرضحهنكل،نييداعلا
.هتفيظوهاجتةيعقاولاةيرخسلاوةمتاقلا

نكمياموأنجسلاتارممربعنايشميامهوترّكفنيرتاكنكل
مّسقيذإ.امًاعونةمئالمريغنكتملةروصلانأيفماظنلاءاعمأاهتيمست
متيسةرذقةينبلتكىلإنيبنذملادارفألاةيمضهلالبسلادجوتثيحناكملا
.ةغرافتارمملاو،ةقلغمباوبألاعيمجتناك.امةرتفيفاهقالطإ

:رمملاةياهنيفًايديدحًابابحتفيوهوناجسلالاق
.نيفرحنملاةدحو-
؟مهبةصاخةدحومهيدلأ-
لقتسف،دحاومسقيفنييسنجلانيدتعملاعيمجعضننيح.معن-

.مهيلعمهناريجءادتعاصرف
؟مهيلعمهؤادتعا-
يفنوهوركممهامك،انهنوهوركمنويسنجلانودتعملا.معن-

يلثممهسفنأىلعنورطيسيالةلتقانهانيدلو.رثكأنكيملنإ،عمتجملا



...ئيسموييفاذل.كلثمو
.ةيحرسمةءاميإبهترجنحىلعًاحاتفمررمو
!؟مهلتقمتيله-
دقتناكنإةظحللتلءاستمث،نيرتاكتوصألميبعرلاناك

ً.ائيشظحالهنأناجسلاىلعدبيملنكل،دودحلاتزواجت
نوضرعتينيفرحنملانمريثكلانكل،مهلتقمتيالدق..ً.انسح-

وأملسلانعاوطقسمهنأبنوعرذتيو،مهناقيسوأمهعرذأيفروسكل
؟كلذكسيلأ...ةقيقحلانعحاصفإلامهنكميال.مامحلايفاوقلزنا

:ءاوهلاقشنتو،امهءاروبابلالفقأ
ةزهجأىلعيونملالئاسلاةحئاراهنإ؟ةحئارلاكلتمشكنكميأ-

نمو،ندعملابقلعتةحئارلانأودبينكل،ةرشابمفجي...ةنخاسلاةئفدتلا
؟كلذكسيلأقورحملامحللاةحئاركةحئارحوفت.اهنمصلختلاليحتسملا

:قشنتتيهونيرتاكتلاق
.نايسينأ-
.ثيدحلاناردجلاءالطةحئارىوسمشتملاهنكل
؟اذام-
ًاسانأيوحيينملانأنونظيسانلاناك،رشععباسلانرقلايف-

.نايسينأيأًاراغص
يغبنيناكذإ،تقفخأدقاهنأيفترّكف،قلمحيناجسلاتأرنيحو

.ةمدصلابرهاظتتنأاهيلع
:ةفيضمتعرسأ
؟هلنيلثامملانيرخآلاعمنامأبانهًانوجسمنيتنلافناكً.اذإ-
:يفنلابهسأرناجسلاّزه
؛نافيرتولاديراميفنيتاتفىلعىدتعاهنأةعئاشمهدحأقلطأ-

نمب-عيمجلاف.راغصلالافطألاباوشرحتنيذلاءانجسلانعفلتخماذهو
.لافطألاىلعًايسنجنيدتعملانوهركي-ةعمسلاوئيسنودتعملامهيف

ببسبامنإوً،اعنطصمرمألانكيملةرملاهذهنكل،نيرتاكتلفجأ
.ةملكلااهبظفليتلاةيداعلاةقيرطلا

؟نيتنلافعمقيقحتلامتلهً،اذإ-
.كلذلوقكنكمي-
؟اهقلطأنمعةركفيأكيدلأ...ةعئاشلاهذهنعاذامو-
:يلاتلابابلاحتفيوهوناجسلالاق



.متنأ...معن-
؟ةطرشلا؟نحن-
لوحءانجسلاباوجتساديريهنأًايعدمانهىلإيطرشءاج-

.ذخأاممرثكأتامولعمبّرسهنأتملعيننكل،نيتيضقلا
ثيحاياضقكانهف...كلذبتعمسدقتناكذإ،اهسأرنيرتاكتّزه

الاهنكل،لفطىلعءادتعالاببنذمنيجسلانأنمةدكأتمةطرشلانوكت
.ىرخأبوأةقيرطبهباقعىلعلصحينأنمضتف،كلذتابثإنمنكمتت
ىلعةرطيسلقألاوأةوقرثكألاحيحصلانيجسلارابخإىوسكيلعسيل
.هسفن

؟كلذبتلبقلهو-
:هيفتكناجسلاّزه
؟لعفينأناجسللنكمياذامو-
:ضفخنمتوصبفاضأمث
..ً.ادجنيضراعمنكنملتاذلابةيضقلاكلتيفامبرو-
.هيفرتلاةفرغبارم
؟دصقتاذام-
انهةيطرشانيدلتناك.رشلاهألميًالفاسنيستريجغنيتنلافناك-

...ماق
.اذتنأاه...ًالهأ،هوأ-
ىلإنافقينيلجردجتلراسيللنيرتاكترادتسافً،امعانتوصلاناك

ليحنلجر...ملكتيذلالجرلانمةمسابةرظنتيقل.ماهسلاحولبناج
ةففصمءارقشلاهرعشلصخرخآتناك.رمعلانمثلاثلادقعلايف
ةرجحكانهوأ،يدلجضرم...نيرتاكترّكف...رمحأسأرىلعفلخلل
.ةصاخةدعاسمىلإةجاحبانهمهنأامبةيسمشةعشأ

:اهينيعىلإرظنيوهوءطببحوللانمماهسلالجرلابحس
ً.اقلطمانهىلإيتأتنلكنأتننظ-
مهسلايوليوهوكحضو،رمحألازكرملاىلإهامروً،امهسذخأمث

مل.هيتفشبًاتاوصأردصأو،جراخللهبحسمثقمعبهعفديو،لفسألاوىلعألل
.ةقلقريباعتبهليمزبقارامنإو،نيرتاكتعقوتامكرخآلالجرلاكحضي

تعفراهنكلً،اديعباهبحسيلاهطبإتحتنمنيرتاكبناجسلاكسمأ
نعثحبلاًالواحمىوصقةعرسباهنهذلمعامنيب،اهسفنررحتلاهعارذ
.عيرسدر



؟كرعشليجيففيظنتلاداومنمريثكلاكانهسيلأ-
تناكدقفرقصلانيعبصتملولىتحاهنأملعتيهوتشم

ةماستبامستبامث،لجرلاهجوىلعءارمحةحسمترشتناذإ،اهنمةبيرق
.اهايحوةضيرع

:ةنازنزلابابحتفيوهوناجسلانيرتاكتلأس
؟هعمملكتينمنيتنلافىدلناكأ-
.نسناهوجسانوج-
؟سادوجوعدملاوهأ-
.لجرىلعءادتعالاىلعهمادقإببسبهتبوقعىضمأ.معن-
؟نآلاوهنيأ-
.بره-
؟فيك-
.يردنال-
!نوردتال-
نمأتاذةدحوانسلاننكل،انهرارشألانمريثكلاكانه.يعمسا-

ريثكلاكانهو،ةففخمماكحأمهيدلصاخشأانيدلةدحولاهذهيف.ددشم
درجملانهناكنيتنلافنأامك،سادوجمكحيفةيفيفختلافورظلانم
،اذل.رخآناكميفنوقبيفنولسلستملانودتعملاامأً،ايسنجءادتعالاةلواحم
عيمجدقفتبحابصلكموقن.انيدلءانجسلاةسارحيفاندراومردهنالاننإ
ىلإعيمجلادوعيف،دوقفمدحأكانهنوكيتالاحلاضعبيفو،ءامسألا
ًاحيحصددعلاناكنإ،نكل.صقانلاصخشلاةفرعمنمنكمتنلمهتانازنز
دقل.بهذدقنسناهوجنأانفرعاذكهو،داتعملااهارجملرومألادوعتسف
نيح؛دعباميفالإرمألايفًاريثكرّكفأمل.ةطرشلاىلإكلذبًاريرقتانلسرأ
.ىرخألاةيضقلاانتهجاو

؟...دصقتأ-
.نيتنلافلتقةميرج.معن-
.رمألالصحنيحانهسادوجنكيملً،اذإ-
.حيحص-
؟كيأربهلتقهناكمإبناكنم-
.فرعأال-
ً.اعيرسوًازهاجباوجلاناكدقف،اهسأرنيرتاكتّزه
لتقهنأنظتنم.عوضوملااذهنعةملكيألوقأّالأكدعأ-



؟نيتنلاف
ناكنإىريهنأولامكةيانعبنيرتاكصحفتو،هنانسأناجسلاصم

.يلوألاهصحفيفًائيشتوفدق
،نيتنلافنوفاخيونوهركينيذلاانهسانلانمريثكلاكانهناك-

.ماقتناللشطعتمهنإذإ؛وهوأمهامإهنأكردأدقمهضعبنوكيامبرو
...نيتنلافناكدقفً،اضيأماقتناللشطعتمهلتقيذلالجرلانإ،عبطلابو
؟هفصأنأيننكميفيك

:هتقايدنعضفخنتوعفترتناجسلاةرجنحنيرتاكتدهاش
ً.اهباشمًائيشتيأردقنكأمل.ةيمالهحبصتلةثجلاميشهتمت-
؟ةداحةادأبهبرضمتله-
حبصأىتحهبرضمتهنأوههديكأتيننكميامنكل،يردأال-

ىلعمشولاالولو.مورفملامحللاكهجولاحبصأدقف،هزييمتنكمملاريغنم
عونلانمتسل.هيلعفرعتلانمنكمتنسانكنإًادكأتمتسل،هردص
.يندوارتةبعرمسيباوكتأدبثداحلاكلذدعبنكل،ساسحلا

؟مشولاعونام-
؟عونام-
...ـم.معن-
ىلعترطيسف،ةدودولاةيطرشلارودنعدعتبتاهنأنيرتاكتظحال

:اهجاعزنارهظتالئلاهسفن
؟مشولاناكّمع-
امك،بناوجلاعيمجنمدودشمعينشهجوكانهناك.يردأال-

.تالفإلالواحيوًاقلاعناكول
:ءطبباهسأرنيرتاكتزه
؟هيفنوجسملادسجلانمجورخلاهنكميالهنأولامكادبله-
؟...نيفرعتأ...معن...حيحص...معن-
.ال-
.روعشلاكلذفرعتتناكاهنكل
:هتلأس
ً؟اددجمسادوجاودجتملأ-
ً.اددجمسادوجاودجتملمتنأ-
؟كيأربهدجنملاذامل،نكل.ال-
:هيفتكناجسلاّزه



امكو.مكتايولوأنمسيلسادوجنأهفرعأاملك؟يناردأامو-
هلعفامريركترطاخمنأىلإةفاضإلاب،ةيفيفختفورظكانهتناك،تلق
بيصأيبغلانأدبالنكل،ءاهتنالاكشوىلعهتبوقعةدمتناك.ةليئض
.ىمحلاب

نيجسلاأدبي،دعوملابرتقينيح.حيرستلاىمح...اهسأرنيرتاكتّزه
.رخآمويلسبحلالامتحاىلعًارداقدوعيالةأجفو،ةيرحلابريكفتلاب

؟نيتنلافنعيرابخإهنكميانهرخآدحأكانهأ-
:هسأرناجسلاّزه
؛هنوفاخياوناكدقف،هنمبارتقالابدحأبغريمل،سادوجءانثتساب-

.اهلخدينيحةفرغلاوجىلعميخيامًائيشنأك
تناكاهنأتكردأىتحةلئسألانمديزملاحرطتيهونيرتاكتفقو

.ةرئاطلاةركذتوتقولاريربتلواحت
.نيتنلافهلعفامعيرابخإبتأدبدقل-
!ً؟اقح-
.هتعاسىلإرظنو
...ّيلعتقولاانمهاددقل.هللااي-
لجرلاىوسنيرتاكرتمل،هيفرتلاةفرغربعةدوعللامهقيرطيف

قّدحيو،هيبناجىلعهيعارذًاعضاوةماقتسابفقيرمحألاسأرلايذليحنلا
اهسفنعنمنمنيرتاكنكمتتملو،ءطببرادتسا.غرافلاماهسلاحولىلإ
نيتيدامرونيتنكادهانيعو،تفتخادقةماستبالاتناك.هينيعىلإرظنلانم
.يمالهلاكمسلاك

رذحيروفصعكداحوعفترمتوصبامهرركو،تاملكعبرأخرص
.كحضمثرطخلانمنيرخآلا

.هلايحيقلقتال-
.رمملاربعناعرسيامهوامهءاروكحضلاىشالت
.رطاملاوبطرلاءاوهلاسفنتتجراخلايفتحبصأمث
لمعيناكيذلاتوصلالجسمتأفطأو،لومحملااهفتاهتجرخأ

.يتببتلصتامث،لخادلايفاهئاقبةرتفلاوط
؟نآلاتقولاضعبكيدلأ.اليإنمتيهتنا-
.ةوهقلاريضحتةلآلغشأس-
؟...كيدلسيلأ.هآ-
سيلأ.ريضحتلاةعيرسةوهقلانيبرشتو،نيرتاكايةيطرشتنأ-



؟كلذك
،اتاغروتيفةراسىهقميفًاقباسماعطلالوانتأتنك.ينيعمسا-

.عفدأسانأ...ءادغلاىلعكوعدأس...كربتخمنمجورخللةجاحبنآلاتنأو
.نيعفدتسمعن-
؟اذام-
.اهتدجودقل-
؟نم-
.انعرسأنإلقألاىلع...ةايحلاديقىلعاهنإ.نسبوكاجاجرإ-
امنيبو.ةملاكملااتهنأو،ةعاسلاعابرأةثالثلالخءاقللاىلعاتقفتا

ىتح؛مامألاىلإهتعرسوليجستلاتلّغشةرجأةرايسرظتنتنيرتاكتناك
.رمحألاسأرلايذلجرللةرركتملاتاخرصلاىلإتلصو

.لتقينيتنلاف...يحنيتنلاف...لتقينيتنلاف...يحنيتنلاف-

:نغاهرانوغعمرمملاربععفدنيوهوتيتيمنوطنألاق
.حابصلااذهظقيتسادقل-
.نيمداقامهتأرنيحاهيسركنعجليستضهن
:نوطنألاق
.رمألاىلوتأس.جليسايةرداغملاكنكمي-
.ةعاسدعبالإأدبتالكتبوانمنكل-
.ةزاجإاهيربتعا.ةرداغملاكنكميكلتلق-
:رخآلالجرلاتصحفتمث،مييقتةرظننوطنأىلإترظن
.مئارجلاةحفاكمةقرفسيئر،نغاهرانوغ-
:هحفاصتيهوتلاق
.امًامويكيدللمعأنألمآ.غنيسفارغجليس.تنأنمفرعأ-
.نوطنأكنمهبلطامذيفنتبءدبلاكنكمي.ميظع-
:نغاهلتأموأ
...عبطلاباذل،يتداقدحأتنأ-
.اهتبيقحيفاهضارغأبّضوتيهونوطنأاهدهاشو
زيكرتلانآلاّيلعو،يلمعلابيردتلايفيلمويرخآاذه،ةبسانملاب-

.يتاناحتماىلع
:نوطنألاق
.ةبردتمةيطرشجليس-



:جليستلاق
كانهناك.نآلاىعدتتحبصأامبسحةطرشلاةسردميفةبلاط-

.ىوتسملاوعيفرةطرشلالاجر...هيفرّكفأرخآءيش
:اهتمدختسايتلاةليوطلاةرابعلاببسبثبخبمستبيوهونغاهلاق
؟معن-
ملهنإنولوقي.لوهيراه...كباسحللمعيذلاةروطسألااذه-

؟حيحصاذهأ...اهبققحيتلااياضقلاعيمجّلحو،أطخيأبكتري
.هتلهاجتاهنكل،جليسىلإرظنو،رذحلاعسبنوطنألخدت
:ةرخاسلانغاهةماستباتعستا
نأنودنمةلولحمريغاياضقيكرتتنأنكمملانمله،ًالوأ-

؟أطختبكتراكنأكلذينعي
.غنيسفارغجليسبجتمل
نكل،نوقحممهنإ...ةلولحملاريغاياضقلاويراهبقلعتياميف-

.رمألاىلإاهبنيرظنتيتلاةقيرطلاىلعفقوتيرمألا
؟رمألاىلإرظنتفيك-
نبالاقتعااهيفمتلتقةميرجيفقيقحتللغنوكغنوهنمداع-

رخآصخشماقو،غيلوأةئربتنمنكمتهنأنممغرلاىلعو.هتبيبح
نملكشيأبًاقلطملحتملنسناهوتساغلتقةميرجنكل،فارتعالاب
.لاكشألا

:ةعيرسةماستبابجليستلاق
ً.اركش-
.كلمعبًاقفومًاظح-
ءاسنلاةدهاشمنوبحيلاجرلانألسيل،رمملاربعريستيهواهبقار

ةمداقلاةليلقلايناوثلالالخلصحيسامنمخيلامنإو،تاباذجلاتاباشلا
ةحفاكمةقرفسيئرةيبصعظحالدقناكيذلانوطنأنظامبسح
،هترتسرارزأقلغأو،قلغملابابلاوحننغاهرانوغرادتسامث.مئارجلا
.هسفانمةيمررظتنيسنتبعالكهيمدقيبعكىلعفقوو

.لخدأس-
.ةسارحللانهىقبأس،لضفت-
ً.انسح..ً.انسح-

يراهعمةقالعتماقأدقتناكنإنيرتاكيتبتلأسءادغلالالخ



.تقولاكلذيف
ةروصىلعنيفختملاءالمعلادحأفرعتفيكيتبتحرش،ةيادبلايف

اهنإلاقدقناك.نسبوكاجاجرإ...ةبذاكلابايغلاججحتطعأيتلاةأرملا
ناك.دنالييكردنسكلأةحاسبرقهنطقتيذلالزنملايفىقبتبلاغلايف
ملةطرشلالاجرنكل.كانهنيماتيفمألاعيبببسبةبقارمللعضخيلزنملا
تالاحلاأوسأيفامنإو،راجتالابموقتنكتمليهف،اجرإبنيمتهماونوكي
.يرتشتتناك

ىلإمث،ةصاخلاامهنملكةايحىلإلمعلانعامهثيداحأتدعتبامث
تبهذنيرتاكنأيتبتعدانيحًاليلقنيرتاكتضرتعاو.يلاوخلامايألا
يفو.رمملايفريستيهومئارجلاةحفاكمةقرفيفظومفصنبابلأب
فقوملااذهيفنهضعبنعضيءاسنلانأنيرتاكترّكف،هسفنتقولا
نأنممغرلاىلعنكلو.تاليمجريغنكنإةصاخونهلامجىلعديكأتلل
ًاماهسيمرييذلاعونلانمنكتملاهنكلدحأبلببهذتمليتب
ىلإأجلتالوةصلخمو،ةدجمو،ةلوجخوةئداهيهفً،اضيأةمومسم
بارشلاببسبامبر؛ريغتدقامًائيشنأدبالنكل.ةرذقلابيلاسألا
ةلئسألاهذهلثمحرطيتبةداعنمنكتمللاوحألالكب.هاتلوانتيذلا
.ةرشابملاةيصخشلا

نكمتتملثيحزبخلابًائلتممناكاهمفنألةديعسنيرتاكتناك
.اهسأرزهنمىوس

:اهمفيفامتعلتبانأدعبتلاق
ً؟ائيشيراهركذله.ينتدوارةركفلانأفرتعأيننكل-
:ةريخألاتارطقلافشترتواهسأكعفرتيهويتبتلاق
ناكنإلءاستأتنكيننكل،ءايشألامظعمينربخييراهناك-

...امكنأركنأنيحبذكي
:ةروتافلاةبلاطنيرتاكتحول
؟كلذانلعفنوكندقاننأتننظاذامل-
تعمسو،امكضعبىلإاهبنارظنتامتنكيتلاةقيرطلاتيأر-

.امكضعبعمهبناملكتتامتنكيذلابولسألا
.يتباييراهوانأرجاشتأتنك-
.هينعأتنكاماذه-
:نيرتاكتكحض
؟يراهوتنأكنعاذام-



...عبطلابنسروفلاهتدجومث،عئارقيدصهنإ.ليحتسم-
ناك.رجكنيتسنمباشققحم...يراهكيرش...اهسأرنيرتاكتزه

.هلمعهتيدأتءانثأهفتحيقلدقو،يتبلفطدلاونسروفلاه
.تمص
؟كانهاذام-
ريخألاءزجلاتلّغشو،لومحملااهفتاهتجرخأو،اهيفتكنيرتاكتّزه

.ليجستلانم
:يتبتلاق
.اليإيفنيناجملانمريثكلاكانه-
وهامفرعأيننأينعياممً،اضيأةيسفنةضيرمتنكدقل-

.نيتنلافببسبكانهيننأفرعفيكوههمهفأالامنكل.نونجلا

هجتتيهوىنمبقاريوهويسركىلعًاسلاجتيتيمنوطنأناك
.ةريخألاةرملانوكتدقاهنأيفًاركفمو،رظنملابًاعتمتسمهوحن

يهواهدهاش.ةرشابمهيلإةهجتميهودعبىلعنممستبتتناك
تناكامبر...ميقتسمطخبيشمتتناكولامكىرخألامامأًامدقعضت
،هيلإتلصومث.هلجأنماذكهيشمتاهنإوأ،يشملايفاهتقيرطهذه
يفاهديتررموً،امداقنكيملًادحأنمدكأتتلاهءاروًايئاقلتترظنو
.اهيلإهرظنعفرواهيذخفبهيعارذكرفضهنينأنودنمو.هرعش

ً؟اضيأةبوانمكيدلأً،اذإ-
.ناطرسلاحانجىلإنامتلأرداغدقل.معن-
:نوطنأمستبا
.رثكأكارأسً،اذإ-
.ةعرسبنسحتيهنأىلإريشتتارابتخالاف،كلذنظأال-
.لاوحألالكيفيقتلنساننكل-
.كلذفرعتتناكدقو،ةحزمنكتملاهنكل،ةحزامةربنبكلذلاق

اهنأرهظتلاهءارورظنتيهواهنعهتدعبأواهتماستباتتهبوتجنشتاذهلأ
.نوطنأاهتلفأ؟امهاريدقًادحأنألكلذتلعف

.نآلالخادلايفمئارجلاةحفاكمةقرفسيئر-
؟كانهلعفياذام-
.هعمملكتي-
؟اذامنع-



.لوقلايننكميال-
!قمحأنمهلاي...يهلإاي...فرعأالنمًالدبكلذلاق
نمرظنوفقوتونغاهرانوغجرخوبابلاحتف،ةظحللاكلتيف

ىلعةرفشملئاسركانهنأولامكىنمىلإنوطنأنمونوطنأىلإىنم
.نغاهءاروبابلاربععفدنتيهوىنماتنجوترمحا.امهيهجو

:نوطنألاق
ً؟اذإ-
نكتملنغاهةرظننأكردأمث،رثأتمريغودبينألواحيناك

ةضماغةرظننوطنأبقدح.مهفيملصخشةرظنامنإومهفيصخشةرظن
.ةأجفهتادقتعمعيمجتراهناصخشك

:هفتكقوفنمهعبصإبريشيوهونغاهلاق
؟ينعمستأ.نوطنأايهيلعنيتحوتفمكينيعقبأ...كانهلجرلاكلذ-

.هنعكرظندعبتال
ربعةعيرسىطخبيشميوهوهسفنلنيتملكرخآددرينوطنأهعمس

.رمملا



اتمدقامهنأةيادبلايفتنظبابلاةحتفنمهجولانيرتاكتأرنيح
اليخترملاهجولاويدامرلارعشلاتاذزوجعلاةأرملانأو،أطخلالزنملاىلإ
.نسبوكاجاجرإنوكتنأنكمي

:بايترابامهبقلمحتيهوامهتلأس
؟ناديرتاذام-
:يتبتباجأ
.نيتنلافنعثيدحلاببغرن.ليلقلبقكبتلصتادقل-
.امهيهجويفبابلاةأرملاتقفص
مث،لخادلايفتاوطخلافيفحتوصىشالتىتحيتبترظتنا

.هتحتفوبابلاضبقمىلعتطغض
سايكأًامئاد...رمملالوطىلعةقلعمنوليانلاسايكأوسبالملاتناك

تلءاست!ً؟امئادنوليانلاسايكأبمهسفنأتاردخملاونمدمطيحياذامل.نوليان
يفهلقنوهتيامحوهنوكلمياملكبظافتحالاىلعنورصياذامل.نيرتاك
ياشلاتاودأوبجاشملاوحسامملانوقرسياذامل؟ةقوثومريغوةقيقرسايكأ
؟بئاقحلانوقرسيالو

نكاسمةداعهيلعنوكتيذلاءوسلابتسيلاهنكلةرذقةقشلاتناك
ضعباجرإلزنملاةديسىدلنوكتامبر.لبقنماهتأريتلانينمدملا
ًايئاقلتنيرتاكتضرتفادقو.اهسفنبفيظنتلابمايقلاتررقثيحريياعملا
سولجلاةفرغىلإيتببتقحل.تالواحملاهذهيفةديحونوكتساهنأ
.ٍشتنمهنأكشال...ةميدقةكيرأىلعمئانوقلتسملجركانهناكثيح
ةحئاروبارشللبرشتملابشخلاوناخدلاوقرعلاةحئارةفرغلانمتحاف
تناكرادجلالوطىلعو.اهديدحتبنيرتاكبغرتملوأنكمتتملةولح
سايكأيفلافطألاجلزتحاولأنم؛اهضعبقوفةموكيفةقورسملاضارغألا
،اهسفنمخضلاضيبألاشرقلاكمسيكفةروصاهيلعنوليانلانمةفافش
.اهنمةعطقضعدقشرقلانأيحوياممةفاحلاىلعءادوسةضعراثآو
.دوقنباهنولدبتسيسفيكملعأهللا

ىلإتسلجدقاجرإتناكثيحخبطملاىلإنيرتاكويتبتهجوت
ةعطقبةاطغمةلواطلاتناك.اهسفنلةراجيسفلبتأدبو،ةريغصلاةلواطلا
.ةذفانلازيرفإىلعةيعانطصاراهزأهيفركسءاعوكانهو،ةريغصشامق

.اهلباقميتبونيرتاكتسلج



:زدناليوةباوبيفتارايسلاىلإئموتيهواجرإتلاق
ً.ادبأفقوتتالاهنإ-
هجووةقشلاتأرنأدعبنيرتاكتعقوتامكًانشخاهتوصناك

.رمعلانمثلاثلادقعلارخاوأيفتناكيتلاةأرملا
ً؟اعيمجنوبهذينيأىلإ.كرحتتًامئاداهنإ-
:يتبتلاق
.مهتويبنورداغيمهنإوأ...مهتويبىلإ-
.اهيفتكاجرإتزه
:نيرتاكتلاق
...لجسيفناونعلا.تيبلاترداغًاضيأتنأو-
...ناكوةياغللًاريبكناكهنكل،هتثرودقل.يتيبتعبدقل-
تلمكأامنيب،ةراجيسلاقروىلعهتررموفاجلاضيبألااهناسلتدمو

ةناعإلادوقنتحبصأنأدعبهعيبيرغملانم...اهنهذيفةرابعلانيرتاك
.تاردخملانماهكالهتسالةيفاكريغةيموكحلا

.ةئيسلاتايركذلانمريثكلاكانهتناك-
:يتبتلأس
؟تايركذلاكلتعونام-
يفةريبخريغاهنكلتاقيقحتلايفةريبخيتبتناك.نيرتاكتشعترا

ةاسأملماكنعلأستوةعساوةكبشيقلتيهو،باوجتسالاتاينقت
نمدمنمربكأءطببوأليصفتلابرومألاهذهركذيدحأالو.اهتايح
.هسفنىلعةقفشلابرعشيتاردخم

.نيتنلاف-
.هلعفتامفرعتيتبتناكامبر.نيرتاكتضهن
؟لعفاذام-
ً.اددجماهيفتكتزه
.كانه...ناك.وبقلاةقشرجأتسادقل-
؟كانهناك-
...هنإ...فلتخمهنإ.نيتنلافنيفرعتالتنأ-
.ىودجالبنكلةعالولاىلعتطغض
...هنإ-
ً.اددجمتطغضو
:ربصدافنبنيرتاكتحرتقا



ً؟انونجمناكله-
!ال-
.بضغبةعالولاوةراجيسلااجرإتمرو
.ةيبغةلئسألأستةئدتبمكنآلاتدبدقل...اهسفننيرتاكتمتش
!كلذكسيلهنكلنونجمنيتنلافنإنولوقيعيمجلا-
.اهتوصتضفخأوعراشلاىلإةذفانلاربعترظنو
.سانلافيخياذه...وجللًائيشلعفيهنإ-
:يتباهتلأس
؟كبرضله-
.يتبرظنتفلنيرتاكتلواح...رخآيبغلاؤس
ًايوقناك.هتضراعلاحيفينقنخيامنإوينبرضينكيمل.ال-

هذهىلعىقبيوطغضيويتبقرلوحةدحاوًاديعضيناكثيح،ةياغلل
.هديكيرحتليحتسملانمناك.نارودلابءيشلكأدبيىتحلاحلا

اجرإهجوىلعروهظلابتأدبيتلاةماستبالانأنيرتاكتضرتفا
.تلمكأىتحةيرخسلانمًاعونتناك

ةوشنلابرعشأينلعجيناككلذنأرمألايفبيرغلانكل...-
.ةراثإلاو

يفنيجسكوألاصقننأتأرقدقتناك.بارغتسابنيرتاكترظن
؟يسنجٍدتعمعمنكل...سانلاضعبىدلةجيتنلاهذهليدؤيدقغامدلا

؟كلذكسيلأ،ةقالعبناموقتامتنكمث-
،اهلعشتوضرألانعةراجيسلاطقتلتومامأللينحنتيهويتبتلأس

تصتماومامأللتنحناو،اهيتفشنيبةعرسباهتعضويتلااجرإلاهتلوانمث
تدبو،يسركلاىلعءاروللتمتراوناخدلاتثفنمث،قوثوملاريغبهللا
ةراجيسلاهتقرحأدقوًاسيكاهدسجناكولامكً؛ايلخادرجفنتاهنأكو
.هيفًابقثةثدحم

هراظتنابةسلاجينكرتيوجرخيًانايحأناك.كلذبًامئادبغريمل-
.بيرقامعدوعيسهنألمآانأو

وأةقيرطباهءاردزارهظتوأكحضتالئلاهسفننيرتاكتكلامت
.ىرخأب

؟جراخلايفلعفيناكاذام-
...انأوً،ائيشلوقينكيمل.يردأال-
.ةايحلانماهفقوميدبتاهنأولامكًاددجماهيفتكتزه



.هضرتفأاماذه...فرعأنأيفبغرأنكأملامبر...-
:يتبتلعس
لتقامهيفمتنيتللانيتليللانعبايغةجحهلتمدقدقل-

...ولاديرام...نيتاتفلا
:اجرإاهتعطاق
.معن...معن...معن-
سيلأ...تالباقملايفتركذامكلزنملايفكعمنكيملهنكل-

؟كلذك
.رماوأتيقلتدقتنك.ركذأنأيننكميال-
؟اذاملعفبرماوأ-
ةقالعبانمقيتلاىلوألاةرملايفكلذبمايقلانيتنلافينمبلط-

ًايسنجءادتعالامتينإامةلئسألاهذهينلأستسةطرشلانأينربخأ.اهيف
،هيلعاهتابثإنماونكمتيملةيضقيفهبًاهبتشمهنوكدرجملدحأيأىلع
قاصلإنولواحيسفةديدجةيضقيفبايغةجحهيدلنكتملنإهنأو
سانلاعمةداعكلذلعفتةطرشلانإلاقً.ائيربناكولىتحهبةمهتلا
مسقأنأيلع،اذل.ىرخأاياضقيفباقعلانماوتلفأمهنأَّنُظينيذلا
نأديريهنإلاقثيح،هنعيننولأسيتقويأيفلزنملايفناكهنإ
ًايقطنمرمألايلادب...تقولاةعاضإوبعاتملانمريثكلاانالكبنجتن
.اهنيح

ىلعيسنجلاءادتعالامهتلكنمءيربهنأًاقحنينظتتنكلهو-
ً؟اقبسمءادتعالابماقدقهنأنيفرعتتنككنأنممغرلا

:سولجلاةفرغنمريخنتوصردصمث،اجرإتخرص
ً.ائيشملعأنكأمل!ً؟اقح-
طغضتيتبديبتسحأنيحاهيلعطغضلاكشوىلعنيرتاكتناك

:ةلواطلاتحتنماهتبكرىلع
:فطلبيتبتلاق
انعمثيدحلانيديرتاذاملفاجرإايًائيشنيملعتينوكتملنإ-

؟نآلا
ةفاحنعغبتلانمةيلايخًاطويخطقتلتيهويتبىلإاجرإترظن

.اهرارقتذختامثتركفو،ضيبألااهناسل
نيحو.يسنجلاءادتعالاةلواحمةمهتب؟كلذكسيلأ..ً.انادمناك-

...هذه...هذهتدجورخآصخشلاهريجأتلبقةقشلافظنأتنك



نمرادجبيقتليهنأكواهتوصادبراذنإقباسيأنودنمو،ةأجفو
.رارمتسالاهنكميالوبوطلا

...هذه...-
.عومدلابناتريبكلااهانيعتقرورغاو
.روصلاهذه-
؟روصيأ-
ةطوبرمنههاوفأتناك.تاريغصتايتف...تاباشتايتف...تايتف-

...ءيشب
؟ةمامك-
مدلارهظامنيبةّرسأوأٍساركىلعنسلجينك.ةممكم...معن-

.ريرسلاةءالمىلع
:يتبتلاق
؟روصلايفرهظيناكله،نيتنلافو-
.يفنلاباهسأراجرإتزه
ىلعةرشتنمةيسنجتاءادتعاروصكانه.ةفئازنوكتدقً،اذإ-

.رومألانمعونلااذهبنيمتهمللنوفرتحماهروصيتنرتنإلا
:ةيناثاهسأراجرإتزه
...دقل.نهنيعأيفًاحضاوكلذناك...ةياغللتافئاخنكدقل-

...ديرينيتنلافناكنيحيندواريناكيذلاهسفنفوخلاىلعتفرعت
نمنيتنلافنوكينأةرورضلابسيلهنأوهنيرتاكهدصقتام-

.روصلاطقتلا
.ءاذحلا-
؟اذام-
يف.بناجلاىلعكبشمبببدموليوطءاذحنيتنلافىدلناك-

تملعاهدنعو،ريرسلابناجبضرألاىلعًارهاظءاذحلاناكروصلاىدحإ
نكيملكلذنكلاولاقامككلذلكبمايقلاهناكمإبناك.يقيقحكلذنأ
...رمألايفامأوسأ

!!؟؟رمألايفامأوسأنكيمل-
ناردجلاقروناكدقو،ريرسلاءاروناردجلاقروةيؤركنكمي-

...ريرسلاىلعو،وبقلاةقشيفروصلاطاقتلامتدقل.اهسفنتاموسرلاب
.ناتريغصناتعمدامهنمردحنتلاهينيعتضمغأ
:نيرتاكاهتلأس



؟تلعفاذامو-
ضرتفملانمناكنيذلاسانلاىلإ!مكيلإتئجدقل؟نينظتاذام-

!يتيامحمهب
:اهزازئمشاءافخإىلعةرداقريغيهونيرتاكتلأس
؟انلقاذامو-
هنكلروصلاعمنيتنلافىلإمتهجوتو،رمألايفنوققحتسمكنإمتلق-

درجمتناكاهنإلاقثيح،قزأملانمهسفنصيلختنمعبطلابنكمت
ءامسأركذتعيطتسيالهنكلً،اقلطمفنعلامادختسااهيفمتيملةبعل
ىوكشميدقتبماقدقدحأناكنإلأسوً،اددجمّنهريملوهفتانبلا
كلتدنعمتفقوتدقفىوكشبمدقتدقنكيملًادحأنأامبو.هدض
ةبسنلابوتللأدبدقناكامنيبمكلةبسنلابرمألاىهتنااذكهو...ةطقنلا
.يل

اهنأنظتتناكاهنأولامكاهينيعاتلكتحتةليحنًاعبصإتررم
.اهتخطلدقليمجتقيحاسمعضت

ً؟اقح-
دقوً،ايعوبسأةدحاوةيفتاهةملاكمءارجإبنيجسللحَمُسياليإيف-

.هترايزلتبهذاذليعمثيدحلاديريهنأينربختةلاسرتيقلت
.يقابلاعامسلةجاحبنيرتاكنكتمل
ترعشفيلإرظنءاجنيحو،راوزلاةفرغيفهراظتنابةسلاجتنك-

ىلعةرداقدعأملوً،اددجمينقنخيويتبقرلوحهديفليهنأولامك
بايغلاَيتجحلوحةدحاوةملكبتقطننإيننإلاقوسلج.سفنتلا
ببسيألةطرشلاعمًاددجمتثدحتنإو،ينلتقيسفصخشيأل
مث،ةئطخميننإفًاليوطلخادلايفىقبيسهنأنظأتنكنإو،ينلتقيسف
امهمينلتقيسفهفرعأامفرعأاملاطيننأنمةنقيتمتنك.رداغوضهن
عيمجتلفقأو،تيبلاىلإةرشابمتهجوت.هلحنستةصرفلوأدنعلصح
ةقيدصيبتلصتاعبارلامويلايفو.مايأةثالثلبعرلانمتيكبوباوبألا
مثنييوريهلاىلعةنمدمتناكدقف،ةداتعمتناكامكلاملاضارتقاديرت
،لبقأملةرملاكلتيفيننكل،اهعمعكستلاىلعةداتعمتنك.نيلويفلاىلع
ءيشنمةنقحلوأذخأىلعينتدعاسويلزنمىلإتءاجةيلاتلاةليللايفو
..ً.احيرمرمألاناكمك...يهلإاي...يتايحةيادبذنمهفرعأتنكولتينمت
...دقل...ءيشلكحلصأدقل...نيلويفلا

.ةمطحملاةأرملاينيعيفقباسبحقيربةيؤرنيرتاكتعاطتسا



...لزنملاتعبوًاضيأتنأتنمدأمث-
صلختلاو...هنمءابتخالاوبرهلايلعناك...بسحفلاملالجألسيل-

.يلإهلصويساملكنم
مالعإنودنمتلقتناو،نامتئالاةقاطبمادختسانعتفقوت-

.يعامتجالانامضلاضيوعتيضبقتملو،تاطلسلا
.عبطلاب-
.نيتنلافتامنأدعبىتحالو-
دعاصتامنيبةنكاستسلجامنإو،اهانيعشمرتملو،اجرإبجتمل

نيرتاكتركذت.ءارفصلااهعباصأنيبقرتحملاةراجيسلابقعنمناخدلا
.ةفشاكلاءاوضألاتحتًاقلاعًاناويح

:فطلبيتبتلاق
؟كلذبتملعنيحتحتراكنأدبال-
.ةيمدكًايئاقلتاهسأراجرإتزه
ً.اتيمسيلهنإ-
املوأناكاذام...هلوقتامينعتتناكاهنأةرشابمنيرتاكتملع

ً.افلتخمناكسيلو...فلتخمهنإ...نيتنلافنيفرعتالتنأ؟نيتنلافنعهتلاق
:ةلواطلاباهتراجيساجرإتأفطأ
يننكمي.رخآلاولتًامويبرتقيهنإ؟كلذبامكربخأيننأنانظتاذامل-

.يتبقرلوحهديبرعشأوًاحابصظقيتسأمايألاضعبيف.كلذبروعشلا
قفاريوهوبايترالانونجىعديكلذنإلوقتنأنيرتاكتدارأ

توصضفخنانيحو.كلذنمةقثاودعتملةأجفاهنكل،رارمتسابنييوريهلا
ةفرغللةملظملااياوزلانيباهانيعتكرحتامنيبمعانسمهىلإاجرإ
.اهتبقرىلعديلا..ً.اضيأكلذبنيرتاكتسحأ

.يندجينألبق...امكوجرأ...هداجيإامكيلع-

ىنمتناك...بءاثت.فصنلاوةسداسلا...هتعاسىلإتيتيمنوطنأرظن
نيح.ثدحرخآءيشالو،تارمعضببيبطلاعمضيرملاىرتلتلخددق
نمريثكلا...ريكفتللتقولانمعستمكيدلنوكيلكشلااذهبسلجت
ةيبلسلانأولًاديجكلذناك.ةدمدعبةيبلسحبصتكراكفأنألتقولا
وأنماردةيضقرييغتهرودقمبسيلنكل،هيلعلمعلاهناكمإبًائيشتناك
مل.ةميرجلاحرسممامأةباغلايفاهدجويتلاةوارهلاركذمدعبهرارق
الامك،ارولاهيفىذآيتلاتاقوألانععجارتلاوةدوعلاهناكمإبنكي



.ةليليناثىتحالو،ىنمعماهاضقةليللوأءاغلإوةدوعلاهنكمي
.رمملانمرخآلافرطلانممداقهنأودبي؟كلذناكام...لفج

هنأعم؛ةجضكانهتناك.ناكملامعيناكءودهلانكلرذحبتصنأ
نوكتنأيغبنيالبلقلاتاقدةبقارمزاهجلمظتنملانينطلاءانثتساب
.تاوصأيأكانه

جرخأو،هسدسملوحطيرشلالحو،تمصبهيمدقىلعنوطنأضهن
.نوطنأايهيلعنيتحوتفمكينيعقبأ...نامألامامصحتفوحالسلا

لكريوهورمملايفءطببيشملاأدبمث،تأيملًادحأنكلرظتنا
فطعنا.نوكتنأضرتفيامكةلفقمتناكاهنكل،هقيرطيفباوبألاعيمج
كانهنكيملْنكل،لماكلابًءاضمهمامأدتمييلاتلارمملاىأروةيوازلادنع
..ً.ائيشعمسدقنوكيالامبر...ءيشال...تصنأوًاددجمفقوتً.اضيأدحأ
.يدلجلاهبارقىلإسدسملاداعأو

تقتلاًاجاومألكشءيشكانه.عمسدقل...ىلبهوأً؟ائيشعمسيمل
ىقلتتليفكيامبنكل،ًاليلقدريهتلعجوهينذأنملكيفساسحلاوضعلا
دقاهنكل،ةديجةقيقحتناك.غامدلاىلإةراشإلالقنتودرلاباصعألا
حابصموأذرجوأةرأف...اهببستدقيتلاءايشألافالآنمًادحاونوكت
صلقتىلإيدؤياممليللايفةرارحلاضافخناوأًاتوصًاردصمرجفني
.ةذفانبرقريطيرئاطوأىنبملايفبشخلا

هيلعيغبني...أدهيأدبنيحالإهضبنعراستنوطنأظحليملو
هدسجديعتسيوةيندبلاهتقايلديعتسيلًاددجمةيضايرلانيرامتلاةسرامم
.يقيقحلا

نمبوكلوانتنآلاهيلعنأركفنيحةدوعلاكشوىلعناك
ءارضخلاةبلعلابكسمأو،ءارمحلاةوهقلاريضحتةلآىلإهجوتف،ةوهقلا
نعةرداصةجضلانوكتنأهلاببرطخانهو.قاربلاءاطغلاتاذةديحولا
بلعنمريثكلاكانهنكتملأ...هتوهقةقرسلواحيوللستيامدحأ
،ةبوقثمتناكاهنأةأجفظحالهنكل،ةلآلايفةبلعلاعضو؟ةحرابلاةوهقلا
ءاطغلاىلعنوكيسفالإوةمدختسمنوكتنأنكميال،ال...ةمدختسميأ
أدبتلةلآلالغش.هرصعمتينأدعبجنرطشلاةعقرلكشىلعمسر
جيجضيأىلعىغطتسةيلاتلاةيناثنيرشعلالالخاهنأكردأمث،نينطلاب
.ةجضلاطسونوكياليكلفلخلاىلإنيتوطخعجارت.رخآ

متيمل...كسامتمماوقبءادوس...ةوهقلاصحفتبوكلاألتمانيحو
ً.اقبسمةبلعلامادختسا



...ةيناثتوصلاعمسهنأنظهبوكىلإةريخألاةرطقلاترطقنيحو
هاجتاب،رمملانمرخآلابناجلانمةرملاهذه،نكل...اهسفنةجضلا...ةجض
هديىلإبوكلانوطنألقن؟هقيرطيفًائيشتوفله.ضيرملاةفرغ
ةنزاومًالواحمةتباثوةليوطىطخبداعوةيناثهسدسمجرخأوىرسيلا
.هديقرحتةنخاسلاةوهقلابرعشيوهو،هيلإرظنينأنودنمبوكلا
،هيسركىلإهقيرطلمكأوءادعصلاسفنت.دحأال...ةيوازلادنعفطعنا
ضيرملاةفرغىلإداعوهناكميفدمجتسولجلاكشوىلعناكامنيبو
.بابلاحتفو

.هيطغتةداسولافهتيؤرليحتسملانمناك
،داتعملاكةتباثتناكبلقلاتابرضةبقارمزاهجلةيتوصلاةراشإلانكل

ءارضخلاةشاشلاىلعنيميللراسيلانمدتمملاطخلاةيؤرهناكمإبناكو
.نينطلكعمزفقيوهو

.هيأررييغتلهعفدامًائيشنكل،بابلاقالغإكشوىلعناك
.ريرسلالوحرادوًاحوتفمبابلاكرتولخد
.ضيرملاىلإرظن
.هسفنوهناك
؟سفنتيأ...همفنمبرقلابىنحناو،هيبجاحبطق
دقيتلانايثغللةريثملاةحئارلاو،ءاوهلايفةكرحلايهاه...معن

.ةيودألانعةجتاننوكت
برش.هديةعاسىلإرظنمثهءاروبابلاقلغأوتيتيمنوطنأجرخ

هنأو،قئاقدلادعيناكهنأظحاليلًاددجمهديةعاسىلإرظنمث،هتوهق
.ةعرسبةبوانملاهذهيهتنتنأديري

:نيرتاكتلاق
.يعمثيدحلاىلعقفاوهنأفيطللانم-
:ناجسلاباجأ
ىنميلامهيديأبنوحضيسةدحولاهذهيفلاجرلامظعم!؟قفاو-

بصتغمميريهوكير.ةأرماعممهدرفمبقئاقدلاضعبءاضمإلباقم
؟كعمًادحأنيديرتالكنأنمةدكأتمأ...لمتحم

.يسفنبمتهأفيكفرعأ-
نيدترتلقألاىلعكنكل،هسفنمالكلانانسألاةبيبطتلاقدقل-

.ًالاورس



!ً؟الاورس-
نيتنلافسلجامنيب،قيقرلانوليانلانمنيبروجوةرونتيدترتتناك-

امليختكنكميو.يطرشيأدوجونودنمنانسألابيبطيسركىلع
...لصح

.ليختتنأنيرتاكتلواح
!اذنحناه..ً.انسح...ـلاكسبالمءادترانمثتعفددقل-
:لاقوةنازنزلابابحتف
.ءيشيألةجاحبتنكنإبسحفيخرصا.انهىقبأس-
:لخدتيهونيرتاكتلاق
ً.اركش-
.بتكملادنعراوديسركىلعسلجيرمحألاسأرلاوذلجرلاناك
.عضاوتملاينكسميفكبًالهأ-
ً.اركش-
.اذهيذخ-
...بترملاريرسلاىلعسلجوداعمث،اهليسركلالمحووكيرضهنو

تبحسنيحو.يسركلاىلعهدسجءفدبتسحأوتسلج.ةديجةفاسم
ناكنإتلءاستف،ريرسلاىلعءارولاىلإعجارتهنمهتبّرقويسركلانيرتاك
امنإونهيلعيدتعيالكلذلوءاسنلانوشخينيذلالاجرلاكئلوأنم
يتلاءايشألالكّنهللوقيوّنهبلصتيوّنهلهسفنضرعيونهدهاشي
وكيرلجسناك.اهلعفىلععبطلابؤرجيملهنكلّنهعماهلعفببغري
ً.افيخمهنوكنمرثكأًاتيقمميريه

تناكثيح،رثكأفلخللوهشمكناامنيبمامأللينحنتيهوتلاق
ةهيركلاوةشحافلاةماستبالالازتالهتماستبانكلةيعافدهدسجةغل
ةحقولاو
:اهسفن

؟كلذبينعتاذام..ً.اتيمسيلنيتنلافنإتلقويلتخرصدقل-
.نظأامبسحيحهنإ؟نيرتاكاينينظتاذام-
.انهنجسلايفًاتيمنيستريجغنيتنلافىلعروثعلامت-
عمهلعفامجراخلايفلجرلاكربخأله.عيمجلاهنظياماذه-

؟نانسألاةبيبط
.كتليخمدقويءيشهنأودبي...نوليانوةرونتنعءيش-
ىلعتداتعادقلً.ايفرحكلذينعأانأو،نيتنلافةليخمدقويكلذ-



انهسانلانمريثكلاناكثيح،عوبسألايفنيمويانهىلإمودقلا
اهتارافحىدحإنيتنلافمدختسادقل.تقولاكلذيفمهنانسأنمنوكتشي
ىلعاهرشاعمث،اهسأريفامهئادتراونوليانلااهيبروجعلخىلعاهرابجإل
ناويحككانهتسلجاهنإدعباميفلاقهنكل.نانسألابيبطيسرك
لاحيفهلعفاهيلعيغبنياملوحةئيسحئاصنتقلتاهنأدبال.حوبذم
تيأرأ...نيبروجلايفرانلالعشأوهتعالونيتنلافجرخأمث.امءيشلصح
تيقبدقل.زفقتوخرصتاهلعجاماذه؟قرتحينيحنوليانلابوذيفيك
اميردأال.عيباسأةدعلناردجلابةقلاعنوليانلابيلقملااههجوةحئار
.ةيناثاهيلعءادتعالانمىشختنلاهنأنظأيننكلاهللصحيذلا

تابرضلانمريثكلاىقلتهنأىلإريشيههجو...نيرتاكهيلإترظن
.يئاقلتعافدكهتماستبالعجامم

:تلأس
؟وهنيأفًاتيمنيتنلافنكيملنإ-
.هيتبكرىلعةداسولابحسامنيب،ةماستبالاتعستا
:نيرتاكتدهنت
تيضقدقف،انهيتقوردهأتنكنإينربخأوكيرايكوجرأ-

نيناجملاسانلانأةجردلةيسفنلاةحصلاتاسسؤميفتقولانمريثكلا
؟موهفم...للملابيننورعشي

؟ةطباضلااهتيأءيشاللباقمتامولعملاكلتكيطعأسيننأنينظتأ-
ً؟اففخمًامكحديرتأ؟هديرتيذلارعسلاام...ةققحميهيتبتر-
.رنوركفلأنيسمخديرأ.مداقلاعوبسألاجرخأس-
ىتحاهنكميامردقباهبلقلكنمةيلاعةكحضبنيرتاكترجفنا

.هينيعىلإللستيقنحلاتأر
:ضهنتيهوتلاق
.كلءيشلعفيننكميالًاذإ-
ةرئاطةركذتلجاتحأسجرخأنيحوسلفمانأف،يفكتًافلأنوثالث-

.ديعبناكمىلإينذخأت
:ضفرلاباهسأرنيرتاكتزه
ًاءوضيقلتتامولعمربخملاىدلنوكتنيحالإلاملاعفدنال-

.ةريبكةيضق...ةيضقىلعًاديدج
؟كلذكيتامولعمتناكنإاذامو-
نأنظأتنكيننكل؛رمألالوحيسيئرعمثيدحلايلعاهنيح-



.هكلمأالءيشلوحضوافتللانهتسلانأ.هبينربختامكيدل
.هقرطتلاهديتعفروبابلاوحنتشمو
ً.ائيشكرابخإيننكمي...يرظتنا-
.كلءيشيدلسيل-
.بابلانيرتاكتقرطو
نيرتاكبلقتلعجنوللاةيساحنةادأعفرو؟هذهامنيفرعتأ-

يفتأراهنكل،سدسماهنأةيناثلانمءزجلتنظذإ؛ضبنلانعفقوتي
.ةربإاهتياهننمأتنتةيلاجترامشوةلآاهنأدعبام

نيفرعتأ.ةياغللعرابماسر...ةدحولاهذهيفانهموشولاماسرانأ-
؟نيتنلافهنأىلعانههودجويذلادسجلاىلعاوفرعتفيك

نيتفشلابو...ةيهاركلابنيتئيلملانيتريغصلانينيعلاب...هبنيرتاكتقدح
...فيفخلارعشلاتحتةجهوتملاءارمحلاةرشبلابو...نيتبطرلانيتقيقرلا
.تيرفعلاهجو...مشولا

.وكيرايكلءيشيأيدلسيل-
...كنكمي-
؟اذام-
...ةيؤرنمنكمتألكصيمقرزحتفكنكمي-
:ةقدصمريغهيلإنيرتاكترظن
؟...ينعتأ-
يفلجرلانمعشتةرارحلابتسحأو،اهردصتحتاهيديتعضوو

.ريرسلا
.جراخلايفلفقلايفحيتافملاةقطرطتوصتعمس
:ميريهوكيرتارظنىدافتتنأنودنمعفترمتوصبتلاق
.كلضفنمىرخأقئاقدعضبانحنما...يطرشلااهيأ-
تشالتمثً،ائيشلوقيهتعمسو،فقوتيةقطرطلاتوصتعمس

ً.اديعبهتاوطخ
ةرشبلاتحتلزنيودعصيبيرغمسجكاهمامأمدآةحافتتدب

.جورخلاًالواحم
.ايه-
...ىتحسيل-
نكمتتليردصىلعطغضأسيننكلً،اقلغمصيمقلاىقبيس،قفتنل-

..ً.اديجيلهلوقتسامناكنإو.لكشلاةيؤرنم



!ديجهنإ-
.ينعمسا..ً.انسح-
.هردصىلعتيرفعلاهجوةروصتمشودقل-
!؟نجسلايف؟انه-
.ةداسولاتحتنمةقروبحس
.هنمنيرتاكتبرتقا
!يفقوت-
تحتاهردصتسسحتوىنميلااهديتعفرو،هيلإترظنو،تفقوت

ىريهتكرتواهرهظةسوقمتفقومث،ردصلاةلامحلقيقرلاشامقلا
.عراستيهسفنتتعمسو

.يسركلاىلعتسلجمثاهتبحسومامأللتطخفقرولاةعطقاهلوان
تيرفعهجوتأر...ناجسلافصونماهيلعتفرعتةمسرتناك

هتهبجوهيتنجونمًاقلعمناكولامكبناوجلاعيمجنمًادودشمعينش
.ررحتييكلًاملأخرصيو

.هتومنمتاونسلبقمشولااذهعضيناكهنأنظأتنك-
.طبضلابكلذلوقيننكميال-
؟دصقتاذام-
.تامنأدعبهيلعلصحهنأدصقأ-
:اهصيمقبنيتقلعمنالازتالهينيعتأروهيلإترظن
؟هلوقتاماذهأ!؟تامنأدعبنيتنلافردصتمشوله-
ً.اتيمسيلنيتنلاف؟نيرتاكايءامصتنأله-
؟...نم...نكل-
.نارز-
؟اذام-
.نيرزيحتفا-
ةلامحىريهتكرتو،بناجلاىلإاهصيمقتبحسو،رارزأةثالثتحتف

.اهردص
هتنازخيفنيتنلافهافخأدقل.سادوجردصتمشودقل...سادوج-

؟يليختتنأكنكميأ...هتنازخيفهسبح...مايأةثالثل
!نسناهوجسادوج-
يفهافخأوهلتقدقناكنيتنلافنكل،برههنأعيمجلانظ-

هبرضدقنيتنلافناك؟حيحص...ةنازخيفلجرنعثحبيدحأال.ةنازخلا



.مورفملامحللاكادبذإ...سادوجًاقحناكنإتلءاستيننأةجردلً،اريثك
ةعطقيقابلاديحولاءيشلاناك.رخآدحأيأنوكينأنكمملانمناك
.مشولامسرأنأيبضرتفيثيحردصلاوهةدحاو

.اهودجويتلاةثجلابحاصهنإ.نسناهوجسادوج-
ً.اضيأتاومألادادعيفتحبصأكتربخأيننأامب،نآلاو-
؟سادوجلتقاذامل،نكل-
رشعنمرغصأتايتفبشرحتهنأللخادلايفًاهوركمنيتنلافناك-

اهنوبحيانهسانلانمريثكلاناك.نانسألاةبيبطةصقتءاجمث،تاونس
...ثداحلضرعتينألبقتقوةلأسمدرجمرمألاناك...سارحلاكلذكو
.كلذلايحءيشبماقاذل...راحتناكودبيرمألالعجتةطرفمةعرج

.بسحفبرهلاهناكمإبناك-
هنأولامكودبيرمألالعجينأهيلعبجوتاذل،هنودجيساوناك-

.تيم
...سادوجهقيدصو-
.نيرتاكايانلثمسيلنيتنلاف-
:ةنراقملايفهسفنهلمشنيرتاكتلهاجت
.ةميرجلايفًاكرتشمتنكدقف؟كلذبيرابخإتدرأاذامل-
مكيلعنأامك،تيملجرةثجىلعمشولاىوسًائيشلعفأمل-

.نيتنلافىلعضبقلا
؟اذامل-
:هينيعرمحألاسأرلابحاصضمغأ
ىلإدوعيس...مداقهنإ.نيرتاكايمالحألانمريثكلاًارخؤمينتدوار-

فقيسنملكنم...هيضامنمصلختينأةيادبلايفهيلعنكل،ةايحلا
يحارسقالطإمتيس.مهنمدحاوانأو...فرعينملكنم...هقيرطيف
...هيلعضبقلاءاقلإمكيلع...مداقلاعوبسألا

.كيلإلصينألبق...-
ليختتيهو،اهمامألجرلاىرتنأنودنمقدحتنيرتاكتناك

مايأةثالثذنمتامصخشةثجمشوثيح،وكيرهروصيذلادهشملا
ةريغصةرطقبتسحأىتحً؛ائيشىرتوأعمستوأكردتملاهنأةجردل
نعتزفقمث،لفسأللترظنوةضفخنملاهتجرشحتعمسواهتبقرىلع
.نايثغلابرعشتيهوبابلاهاجتابترثعتويسركلا



.تيتيمنوطنأظقيتسا
.ءاوهلاقشنتيوهوةعرسبقديهبلقناك
.زيكرتلانمنكمتىتحتاظحللًاكبترمشمر
هسأرًادنسميسركلاىلعسلاجوهوهمامأضيبألارادجلاىلإرظن

.هلمعهتيدأتءانثأمونلايفطغ...مونلايفطغدقل...هءارورادجلاىلع
نزتاهنأكوتدبيتلاىرسيلاهديعفر.لبقنمهعمكلذلصحيمل

؟نوثاراملاقابسيفضكريناكهنأكوهبلققدياذاملً.امارغوليكنيرشع
نمرثكألًامئانيقبدقل.عبرلاوةرشعةيداحلا...هديةعاسىلإرظن

هنأدبال..ً.ايجيردتأطابتيهبلقضبنبسحأ؟كلذلصحفيك!ةعاس
يمويلانيتورلا...تابوانملا...ةريخألاعيباسألالالخهلضرعتيذلارتوتلا
.ىنموارول...تيقوتلل

؟رخآجيجضوهأ؟ُهظقيأيذلاام
.تصنأ
هبشتيتلاةضماغلاىركذلاكلتو،شعترمتمصدرجم...ءيشال

يفهمونلًاهباشمرمألاناكً.اكبرمهدجوًائيشلجسدقغامدلانأبملحلا
لمعتةرجمزملابراوقلاتاكرحمنأملعيناك.رهنلادنعنمارديفمهتيب
تردصنإام،نكل..ً.ائيشلجسيملهغامدنكلةحوتفملامهتذفانجراخ
لعفبأدبهنأارولتمعز.زفقىتحمونلاةفرغبابنمةطيسبةقطقط
.رهنلابناجبسنسلاكهينيرباشلااودجونيحنماردةيضقدعبكلذ

نيح!ةيناثمونلايفطغدقل...يهلإاي...امهحتفمثهينيعضمغأ
ةنيعللاةواشغلاهذهلاي...سولجللهرطضااممديدشراودبسحأضهن
.هساوحفلغتيتلا

ةوهقبوكريضحتهيلع.يسركلابناجبغرافلاةوهقلابوكىلإرظن
نأوىنمبلاصتاللرطضيس.بلعلاتهتنادقلً!ابت...الهوأ...هسفنلليقث
دعومىتحتقولانمريثكلاقبتيملذإ...هلبوكراضحإاهنمبلطي
هنأىلعًالجسمناكيذلااهمسانعثحبوفتاهلاكسمأ.ةلبقملااهترايز
لجسارولتحتفلاحيفيطايتحاءارجإكتلاتيبوشكيرنمملماك
عبطلاب.مقرلااذهعمةريثكلاتاملاكملاتأرولومحملاهفتاهىلعتاملاكملا
نيحلاصتالاكشوىلعتيتيمنوطنأناك...ةيصنلالئاسرلافذحيناك
.هيلعهغامدفرعت

.مونلاةفرغبابةقطقط...أطخلاتوصلا
.تمصلا



.أطخلاوهكانهنكيمليذلاتوصلا
.بلقلاتاقدةبقارمزاهج...يتوصلانينطلا
ًالواحمةفرغلامحتقاوبابلاهاجتابحنرتوهيمدقىلعنوطنأفقو

طخلايف...ةلآللءارضخلاةشاشلايفقدحيوهوراودلانمصلختلا
.اهضرعىلعدتمملاتيملاميقتسملا

.بحاشلاهجولاىلإرظنوريرسلاىلإضكر
راذنإلازاهجنأدبال...رمملايفةبرتقمضكرتتاوطختوصعمس

.بلقلاتابرضليجستنعةلآلاتفقوتنيحلمعدقةبقارملاةفرغيف
نكل.ةئفادلازتال...لجرلاةهبجىلعهديعضوبًايئاقلتنوطنأماق
...كشللًالاجمعديالامم؛ةيافكلاهيفامبًاثثجىأردقناكنوطنأ
.تيمضيرملا



لجرنإىتح،باهسإيأنودنمةعيرسوةبضتقمةزانجلاتناك
ةايحشاعوًابوبحمناكشعنلايفلجرلانأىلإريشينألواحيملنيدلا
.هبونذهلرفغيلهللاىلإعّرضت،ةيلاثم

لخاديقبف،شعنلالمحلنيعوطتملانمٍفاكددعكانهنكيمل
.ركآرتسيفةدابعلارادجراخجلثلاىلإعومجلاتجرخامنيبةدابعلاراد
دقو-صاخشأةعبرأرثكأةقدب-ةطرشلالاجرنمنيعمتجملامظعمناك
،وتللحتفدقناكيذلانسيتساجىهقمىلإاوهجوتواهسفنةرايسلااوبكر
اوبلطو،مهتيذحأنعجلثلااولازأ.مهراظتنابيسفنملاعكانهناكثيحو
نملزانلاءاملانمذلأوأىقنأنكتملءاملانمتاجاجزعبرأوبارشلا
تيملالجرلااومتشهوبلطاملصونيحو.ولسوأةنيدميفهايملاريبانص
.اوبرشوةداعلايهامك

:نغاهرانوغمئارجلاةحفاكمةقرفسيئرلاق
.هناوألًاقباسهتومناك-
:نوليتبكسينكتميركةسيئرتقلع
ً.ادجًاليلقهناوألًاقباس-
:ةيدلجةرتسيدترييذلارمحألارعشلاوذةطرشلاطباضدر
ً.ابت-
:هسأكعفريوهونوألاتشلاق
.رعاشملايفًامادعناًاعيمجمكيدلنأصِّخشأيسفنملاعك-
:نغاهدر
.ةطرشلاوهصيخشتلانكل،بيبطلااهيأًاركش-
:نيرتاكتلاق
.هتمهفدقيننأنظأال؟ةثجلاحيرشتنعاذام،نكل-
:يتبتلاق
.كلذلوصحنكمملانم...ةتكس...يغامدقرخببسبتامدقل-
:ملوهنرويبلاق
.ةبوبيغلانماحصهنكل-
:بيترتوصبيتبتدر
.تقويأيفانميأيفرثؤينأكلذلنكمي-
يضمننأحرتقأتيملانمانيهتنااننأامب،نآلاو...كلذىلعًاركش-



ً.امدق
ضفخنمصخشىلإةراشإةمدصلاعمةعرسبلماعتلاىلعةردقلا-

.ءاكذلا
:لمكينألبقةيناثليسفنلاملاعلايفنغاهقدح
زكرمنمًالدبانهعمتجننألضفألانمنوكيسهنأنظأ-

.ةطرشلا
:ملوهنرويبلأس
؟انهنحناذامل،نكل..ً.انسح-
؟نيرتاك...ةطرشلاَيلُجرلتقيتميرجنعملكتنل-
.تلعسواهسأرتاربنيرتاكتزه
مت.ةعرسبتادجتسملاىلعنوأعلطييكلًازجومًاصخلممدقأس-

يفامهنملكلمعنيتلولحمريغلتقَيتميرجيَحرسميفنييطرشلتق
نآلاىتحانيدلتسيلةطرشلاَيلُجرلتقبقلعتياميف.امهيفقيقحتلا
قلعتياميفامأ.ةلمتحملاعفاودلابةفرعموأمهبهبتشموأةلدأيأ
ملاهنكلةلدأكانهنأو،يسنجعفادلانأضرتفنفنيتيلصألالتقلايتميرجب
؛مهتئربتتمتنكلنيريثكلاباوجتسابانمقيأ.يقيقحهبهبتشمىلإرشت
.نْيتميرجلانيتاهلثملنيبسانمريغمهنألوأ،بايغججحمهيدلنألامإ
...مهدحأةيلهأيفرظنلااندعأنآلااننكل

نممهعيمجاونكمتيلةلواطلاىلعهتعضوواهتبيقحنمًائيشتجرخأ
اهنأمقرلاوخيراتلارهظأامنيب،ردصلايراعلجرةروصتناك...هتيؤر
.ةطرشلابةصاخةطقل

...ءاسن...لاجر...ةليذرلابةقلعتماياضق...نيستريجغنيتنلافوهاذه-
؛رمعلانمةرشعةسداسلايفناكنيحىلوألاةمهتلاهلتهجو.لافطأ
اهارغأدقناكرمعلانمةعساتلايفةلفطىلعءادتعالالواحنيح
نعهتراجتغلبأ،ةيلاتلاةنسلايفو.فيذجتلابراقيفهعمدوعصلل
.ليسغلاةفرغيفاهيلعءادتعالاهتلواحم

:ملوهنرويبلأس
؟نافيرتولاديرامبهتقالعامو-
هلتمدقيتلاةأرملانأو،بسانمهنأىوسءيشالنآلاىتح-

تناكدقف،بذكتتناكاهنأوتللانتربخأنيتميرجلاتقويفبايغلاَيتّجح
.هلعفباهرمأاملعفت

:نوليتبتلاق



ةمهتقاصلإنولواحياوناكةطرشلالاجرنأنيتنلافاهربخأدقل-
.هبةفئاز

اهيأكيأرام...ةطرشلالاجرلاهتيهاركساسأكلذنوكيدقو...اهآ-
؟نكمماذهأ؟بيبطلا

:هيتفشىلعنوأضع
ةقلعتملارومألايفاهعبتأيتلاةماعلاةدعاقلانأالإ،عبطلاب-

ءايشأىلإةفاضإلاب،لمتحمهليختنكميءيشلكنأيهةيرشبلاسفنلاب
.اهليختنكميالةريثك

دحأبشرحتلاةمهتبنجسلايفنيستريجغنيتنلافناكامنيبو-
ناكدقو،اههيوشتواليإنجسيفنانسأةبيبطىلعءادتعالابماقثادحألا
سيلاليإنمبرهلا.برهلاررقفبيرقامعهيتأيسماقتنالانأنمًادكأتم
اليكلتامهنأولامكرمألاودبينأدارأنيتنلافنكل،ةياغللًابعص
ذإ،نسناهوجسادوجىعديوءانجسلادحألتقدقفاذكهو،دحأهقحالي

ىلعهليجستمتسادوجىفتخانيحو،دسجلاىفخأوههوشىتحهبرض
نعةخسنمشوىلعنجسلايفموشولاماسرربجأ،دعباميف.دوقفمهنأ
متيمليذلاديحولاناكملايفهردصىلعموشوملاعينشلاتيرفعلاهجو
نمهتلئاعووهيناعيسهنأهلحضوأدقو.هردص...سادوجبرضهيف
بره،ةليللاكلتيفو.ناكناسنإيألةفشتنببسبننإمتحملاتوملا
ةيضرأىلعهعضووهسبالمنسناهوجسادوجةثجسبلأنأدعبنيتنلاف
اونظيلاتلاحابصلايفلجرلاةثجاودجونيحً.ابراومبابلاكرتوهتنازنز
رمأةدحولايفهوركمصخشرثكألتقمف،دحأبرغتسيملونيتنلافهنأ
تامصبنمققحتلايفىتحاوركفيملمهنأحضاولانمو،امًاعونعقوتم
.يوونلاضمحللصحفءارجإيفالوعباصألا

سولجلاكشوىلعناكورخآنوبزلخد.ةلواطلالوحتمصلاداس
ةيفاكنمرثكأتناكنغاهنمةدحاوةرظننكلةرواجملاةلواطلاىلع
.مهنعدعتبيل

:نوليتبتلاق
ءاروناكهنأو،قزرييحوهوبرهنيتنلافنأنينعتً،اذإ-

نمماقتنالاعفادبةطرشلاَيلُجرلتقَيتميرجو،نيتيلصألالتقلايتميرج
،نكل...كلذبمايقللةقباسمئارجحراسممدختسيهنأامكً.امومعةطرشلا
يف؟مهلمعبةطرشلالاجرمايقنممقتنيأ؟طبضلابهنممقتنييذلاام
.ةايحلاديقىلعىقبينأانمدحألناكام،ةلاحلاهذه



ينربخأدقلً.امومعةطرشلالاجرقحاليهنأنمةدكأتمتسل-
لوحءانجسلاضعبعمملكتواليإيفةطرشلجرمهيلإءاجهنأناجسلا
مهيلإثدحتهنإيللاقدقو،نافيرتولاديراميفنيتاتفلالتقيتميرج
هجويناك.اهبيرستبماقتامولعمنعمهلأسينأنمًالدبو،نيتميرجلانع
.لافطألاىلعدتعمك...ـكنيتنلافىلإماهتالاعباصأ

نكميفيكبيرغلانم.تمجحأنوليتبىتح...مهيلإترظنو
.مئارجلاحراسمروصأوسأنمىوقأودبتنأةدحاوةملكل

نلهنإفمادعإلابًارشابمًامكحىقليسهنأينعيالكلذناكنإو-
ً.اديعببهذي

؟يطرشلاكلذوهنمو-
ريغهمسانأامك.هركذتنمهعمتملكتيذلاناجسلانكمتيمل-

.نيمختلامكناكمإبنكل،ناكميأيفلجسم
:ملوهنرويبلاق
.نسلينلتريبوأالسينيفدنلريإ-
:نغاهرانوغلاق
عونللسادوجضرعتدقل.حضتتتأدبدقةروصلانأنونظتالأ-

.ةطرشلاالُجرهلضرعتيذلاديدشلايدسجلافنعلانمهسفن
:نوألاق
.ةبرجملاقئارطلابمازتلالاىلعنوداتعمةلتقلا.عبطلابمعن-
:نوليتبتدر
.هبورهىلعهيومتلا...ددحمفدهكانهناكسادوجعمنكل-
:ملوهنرويبلاق
تملكتيذلانيجسلاكلذف،رمألاهيلعىرجامًاقحكلذناكنإ-

ً.اقوثومًادهاشسيلنيرتاكهعم
:نيرتاكتدر
.هقدصأيننكل-
؟اذامل-
:ةطيسبةماستبانيرتاكتمستبا
ءايشألانمريثكلاةليصحسدحلا؟ةداعلوقييراهناكاذام-

.دعباهتيمستنمنهذلانكمتيمليتلاةددحملاةريغصلا
:نوألأس
؟اهنمققحتلاوةثجلاشبننعاذام-



.رزحا-
؟اهقرحمتله-
لاحيفاهيفبلطهتافونمعوبسألبقةيصونيتنلافبتك-

.نكممتقوعرسأبةثجلاقرحمتينأهتافو
.نسلينوالسينيفلتقىتحدحأهنععمسيملنيحلاكلذذنمو-
:نغاهرانوغلاق
لازتالنآلايهو،نيرتاكيلاهتمدقيتلاةيضرفلايههذه-

عممدقتيأزارحإلدهاجتتاقيقحتلاةدحونأامبنكل.ةدعبتسم
مكديرأ.مويلاانهمكتعمجاذهلو.ةصرفاهحنمأسيننإفىرخألاتايضرفلا
اهوكرتافرومألايقابامأ،طيخلااذهةعباتملةريغصةدحواولكشتنأ
...ّيلإمكريراقتنولسرتسفةمهملاذيفنتبنولبقتسمتنكنإ.ىربكلاةدحولل
.بسحفّيلإ

:يتبتلأس
؟...نأاذهينعيله-
.ةماتةيرسبنولمعتسمكنأينعياذه.معن-
:ملوهنرويبلأس
؟نّمعةيرس-
.يادعامعيمجلا...عيمجلانع-
:نوألاتشلعس
؟صخألابنمو-
.ةراحلاسمشلاتحتةيلحسكادبفهينيعضفخأونغاهتمص
:يتبتلاق
.ةطرشلاسيئر...نامليب-
:لاقوهيدينغاهطسب
ةريغصتاعومجميفلمعلابانحجندقل.جئاتنلاىوسديرأال-

عوضوملايفهسفنمحقأةطرشلاسيئرنكلانعميراهناكنيحةلقتسمو
دقةدحاولاةريبكلاةعومجملانكل.ةدحاوةريبكةعومجمبىوسلبقيملو
اذهةطرشلالاجرلتاقىلعضبقلاانيلعبجوتيامنيب،راكفألااهنمتدفن
ةطرشلاسيئرةهجاوملانررطضالاحيفو.انيلعنارينلاحتفتسفالإو
ملعىلعنكيملهنأمكربخأمليننإلوقأوةيلوؤسملالماكلمحتأسف
مامضنالانوديرتمتنكنإنآلامكيلعفقوتمرمألانإ،اذل.ةدحولاهذهب
.الوأ



يتبوحن-نيقابلاينيعك-اهانيعتتفتلافيكنيرتاكتظحال
ةكراشملاتررقنإف.اهيلإدوعييقيقحلارارقلانأنوملعياوناك.نول
.مهعيمجنوكراشيسف

:تلاقمثاهتصحفتوةلواطلاىلعنمةروصلابيتبتكسمأ
نمجورخلا...جورخلاديريصخشكودبيهردصىلععينشلاهجولا-

امبر.يجلثلالجرلاك...هنهذنمجورخلا...هدسجنمجورخلا...نجسلا
.مهنمًادحاونوكي

:تلمكأوةمستبماهرصبتعفرو
.ةكراشمانأ-
.ديكأتتاءاميإىقلتونيرخآلاىلإنغاهرظن
:نغاهلاق
نيرتاكنوكتسامنيبً،اقباسانلعفامكقيقحتلاةدحودوقأس.ديج-

.دنالادروهونغريبةطرشيزكرملعبتتاهنأامبةدحولاهذهلةيمسرلاةدئاقلا
.ولسوأةطرشسيئرلريراقتةباتكلةعومجمكنيرطضممتسلً،اينقت

:يتبتلاق
!بابشاينغريبلةيحت؟المل...نغريبباسحللمعننحن-
.مهسوؤكاوعفرو

اممطقاستيرطملاذاذرناكنسيتساججراخفيصرلاىلعاوفقونيح
.تلفسألاوتيزلاويرخصلاحلملاةحئاررهظي

:هترتسرارزأقلغيوهونوألاتشلاق
.يتداعإىلعمكركشلةصرفلاهذهزاهتنابيلاوحمسا-
:ملوهنرويبلاق
.يلاوخلامايألايفامك-
:نوليتبتدر
ً.اصقانًاصخشكانهنكلً،ابيرقت-
:نغاهلاق
اذهولحردقل.ةيناثهنعثيدحلامدعىلعانقفتادقل!ىفك-

.يفكي
!رانوغايلماكلابلحرينل-
:هيفتكزهمثءامسلايفقدحورانوغدهنت
يفةبوانمبموقتةطرشلاةسردميفةبلاطكانهتناك.الامبر-



ةيضقلحنمنكمتيمللوهيراهناكنإينتلأسدقو،تلاتيبوشكير
نأاهتبجأفهاياضقىدحإتسرداهنأللوضفلابرعشتاهتننظةيادبلايف.ام
تقلتيتريتركسنأتعمس،مويلاو.دعبلحتملنسناهوتساغةيضق
.ةيضقلاكلتفلمنعخسناهيفتبُلطةطرشلاةسردمنمةيفتاهةملاكم
.لاوحألالكيفةروطسأحبصيامبر

قوفتيوأههبشيدحأالذإ؛ةركاذلايفًاروفحميراهىقبيس-
.هيلع

:يتبتلاق
انسلأ...هبنوقحلينوداكيصاخشأةعبرأانهانيدلنكل.امبر-

؟كلذك
اوقرفتمث،ةعرسبمهضعباوحفاصومهسوؤراوزهومهضعبىلإاورظن

.ةفلتخمتاهاجتاةثالثيف



مثًانيعضمغأف،هسدسمراظنمقوفنمصخشلانامليبلكيامىأر
لصيمدلابسحأ.ةليقثلاوةئداهلاهبلقتاقدلًاتصنمءطببدانزلابحس
هنأبروعشدرجمناكامنإو...كرحتيصخشلانكيمل...هعباصأسوؤرىلإ
صخشلاىريلىرخأةرمزكروًاقيمعًاسفنذخأودانزلاتلفأ.كرحتي
...ةحيحصلاةقيرطلابشعتري...شعتريصخشلاىأروبحسمثً،اددجم
.سأرلاباصأدقهنأنامليبلكيامفرع...تيم

:نينذألاونينيعلايقاوعلخيوهسدسمضفخيوهوخرص
.اهحيرشتبموقنسوةثجلارضحأ-
صقريصخشلاىأرو،كالسأتاوصأو،ةيئابرهكةقطقطعمسمث

.همامأرتمفصندعبىلعفقوتيلههاجتاب
:رزلاتلفيوهونيستنريبسلورتلاق
.ديج-
عذجلاقوفبوقثملايقرولافدهلاصحفتيوهونامليبلكياملاق

:سأرلايفو
.سأبال-
:هلرواجملارمملايفعوطقملاسأرلايذفدهلاىلإأموأمث
.كتعارببسيل،نكل-
نينثاةلصافةرشعنأتعمس.رابتخالابحجنتلةيافكلاهيفامبديج-

.ماعلااذهاوبسردقةئاملاب
كرحتيلرزلاىلعطغضونيتفرتحمنيديبيقرولاهفدهسلورتريغو

دعبىلعءارضخلاةيندعملاةحيفصلادنعفقوتيوًادعتبمديدجصخش
تارممةعضبدعبىلعنمًامداقًاداحًاكحضلكيامعمسً.ارتمنيرشع
يفنيتبلاطنانوكتامبر.امهيفناقدحتوًاعمنايشمتنيتأرماىأروً،اراسي
،صاخلااهددرتاهلانهتاوصألاعيمج.هيلعاتفرعتدقةطرشلاةسردم
،ندعملابصاصرلامادطصاو،قرولافيفحعامسلكيامناكمإبناكثيح
صصخملاقودنصلايفطقستةصاصرلاامنيبةريغصةقطتوصهعبتيل
.فدهلاتحتصاصرلااياقبعمجل

ىلعنيرداقريغةطرشلالاجرنمةئاملابةرشعنمرثكأ..ً.ايلمع-
؟كلذيفةطرشلاسيئريأرام.مهريغنعوأمهسفنأنععافدلا

.سلورتايكردقباوبردتينأةطرشلالاجرعيمجلنكميال-



؟هوعيضيلتقولانمريثكلامهيدلسيلدصقتأ-
قيدصوهسوؤرمىلإلكيامرظنامنيب،ةجعزملاهتكحضسلورتكحض

...ريغتدقامًائيشنكل،لبقنمناكامكودبيءيشلكناك.هتلوفط
ةردقلارومألانمعونلااذهل؟فاقيإلاوأ...ةديدجلارعشلاةصقنوكتامبر
النيذلاسانلاةصاخو...نيساسحمهنظتنكتملسانأيفريثأتلاىلع
رومألانسحتتنألمأىلعةيفخماهنوقبيومهرعاشمنعةداعنوربعي
يفةصاصرعضتنيحنوراهنيدقنيذلاسانلامهءالؤه.تقولارورمعم
.مهسوؤر

سلورتربخأدقلكيامناك.كحضيوهفً؛ايضارودبيسلورتنكل
داجيإواهرييغتلواحينأهيلعنأو،رعذللسانلاعفدتهتكحضنأةرم
راشأوىلعأتوصبكحضسلورتنكل.رثكأةيضرمورثكأةيعيبطةكحض
.ةبيرغلاةكحضلاطقف...فرحبقطنينأنودنملكيامىلإ

:هسدسمنزخميفشيطارخلاطغضيوهوسلورتلءاست
؟لأستنلأ-
؟َّمع-
؟يفرصملايباسحيفدوقنلانع-
:هعضوملكيامريغ
؟كلأسأل؟انهىلإينتوعداذهلأ-
؟كانهىلإدوقنلاتلصوفيكفرعتنأديرتأ-
؟نآلاكجعزأاذاملو-
.ةطرشلاسيئرتنأ-
كنمءابغكلذنأنظأ.ءيشلوقمدعبكرارقتذختاتنأو-

.كرارقمرتحأيننكل
ايتتأنيأنمًاقبسمفرعتكنألينأشوينتكرتوأ!ً؟اقح-

؟لكيام
...ريغتامىري...نآلاىرينأهنكمي...هتلوفطقيدصىلإنامليبرظن

هيدلرهظييذلاقيربلا...امهتلوفطمايأنمقيربلا...ضيرملاقيربلاهنإ
قدشتملابرضبنوددهيدورلغناميفربكألالافطألاناكنيح...بضغينيح
سلورتعفدللكيامرطضيفالوأىلعذوحتسايذلاليمجلارهظملايذ
ريثكلاىقلتدقناكيذلابرجألاعبضلا...عبضلامهيلعقلطي...ةهجاوملل
رهظينيحوً.اقرفهلةبسنلابلكشيدعيملبرضلانأةجردلبرضلانم
بشنأنإهنأو،تومللدعتسمهنأينعيهنإفسلورتىلعقيربلاكلذ



ىلعىقبيسو،هيكفقبطيسذإ؛قالطإلاىلعكتلفينلفكدسجيفهنانسأ
رورمعمنكلً.اديعبهبحسمتيوأكيتبكرىلععقتىتحلاحلاكلت
كاذعملماعتللارطضانيحالإقيربلااذهىريلكيامدعيملتقولا
ريغتامنكل.فاقيإلارارقبلكيامهربخأنيحو،لجرملاةفرغيفلجرلا
يناعيهنأولامكتقولالاوطيقبامنإو،تفخيملقيربلانأوهنآلا
.ىمحلانم

:قدصمريغءطببهسأرلكيامزه
؟سلورتايثدحتتمع-
يلعفدتتنكامبر.رشابمريغوحنىلعكنمدوقنلاتءاجامبر-

.يلإفيياسأتلسرأنمتنأامبر.تقولالاوط
يلتسيل.سلورتايسدسملاناخدنمريثكلاتقشنتكنأنظأ-

.فيياسأبةقالعيأ
؟كلذنعهلاؤسكيلعيغبنيامبر-
.سلورتايتيمفيياسأفلودور-
ةياشولاهناكمإبناكنملكنأودبي؟كلذكسيلأ...بسانماذه-

.تامدقكب
.كادعام...عيمجلا...نامليبلكيامركف
:سلورتمستبا
.يادعام-
.باهذلايلع-
.هاوطوهفدهلكيامبحسو
.ءاعبرألامويدعوم...معنهوأ-
:لكيامدمجت
؟اذام-
.ءاعبرألامايأتقولااذهيفبتكملاكرتتًامئادتنككنأركذأ-
نيستنريبسلورتهتفرعمدعبهنأبيرغلانمناك.لكيامهصحفت

ً.ايبغوأًايكذهنوكنمًادكأتملكيامنكيملًاماعنيثالثل
؛كسفنلتانيمختلاهذهلثميقبتنألضفألانمنكل.حيحص-

اذهف،ريثكلالوقتالنألضفألانمهنأامك.سلورتايكيذؤيسرمألاف
؟موهفم...دهاشكيئاعدتسامتلاحيفجرحفقوميفينعضيدق

فدهلاىلإتفتلاوهينذأىلعيقاولاعضودقناكسلورتنكل
هنأكوسدسملاادب..ً.اثالث...نيتنثا...ةقلطقلطأ...جاجزلاءارونمقدحو



.عبضلاةضبق...ةمكحمتناكسلورتةضبقنكل،دعتبي
بيجيفزتهيلومحملاهفتاهبلكيامسحأ،تارايسلابأرميف

.هلاطنب
.الوأتناك
.تارشحلاىلعءاضقلاةقرفعمتملكتله-
:دحأعمثدحتوأرمألايفركفدقنكيمليذلالكيامدر
.معن-
؟اولاقاذام-
نوكيدقةفرشلانمةمداقاهنأنينظتيتلاةحئارلانإاولاق-

لعفاننكميالتلفسأهنأامب،نكل.امناكميفتيمرأفوأذرجاهببس
.اهسفنءاقلتنمةحئارلاىشالتتوتقولاعمللحتتس،تناكامهم.ءيش
.ةفرشلامدهمدعبانوحصندقو

.سلورتنمًالدبةفرشلاءانبنيفرتحمنمبلطتنأكيلعناك-
كتربخأدقل.ينلأسينأنودنمليللافصتنميفاهانبدقل-

؟يتزيزعايتنأنيأ...لبقنمكلذب
؟ءاشعلاىلعيتأتسله.يلةقيدصيقتلأس-
؟يتزيزعايانقفتا.ةفرشلانأشبيقلقتالو.معنهوأ-
.انقفتا-
لعجامم؛ريثكاذهو،نيترميتزيزعلاقهنأركفيوهوةملاكملاىهنأ

،حباكملاررحو،ةساودلاىلعطغضو،ةرايسلاكرحملّغش.ةبذككودبيرمألا
ةديدجلايدوألاةرايستقلطناامنيبسأرلادنسملعئارلاطغضلابسحأو
...قفدتيمدلابرعش...رعشفيك...ليبازيإيفرّكف.تارايسلابأرمربع
نملقأنكيملالوألهبح...ةبذكنكتمليتلاةبيرغلاةقرافملابركفو
.ىرخأةأرمايأعمةقالعبموقينألبقاهلهبح

ءفدبرعشيوهوهينيعًاضمغمةفرشلاىلعتيتيمنوطنأسلج
لازتالتناكايلعلاديلانكل،عراصيعيبرلاناك.هترشبىلعسمشلا
.ةرواجملاةلواطلاىلعةلاسرلاىلعهرظنعقيلهينيعحتف.ءاتشلل

.قرزألانوللابفلغملاىلعًاشوقنميحصلانماردزكرمراعشناك
حتفكشوىلعناك.همدليلحتةجيتن...هيوتحتامفرعيناك

ققشلاروشنمايأرنيح.نماردرهنربعقدحوًاددجمعنتماهنكلفلغملا
امك،شعلااوبرخلافطألاف،اددرتيملنديسآبرغىلإنيكرابيفلإيفةثيدحلا



لزنملابمامتهالاىتحالو،لهسلالمعلابتسيلةريبكلاةقيدحلابةيانعلانأ
ناك.اروليدلاونمهاثرويذلادورينوكيفمخضلاوميدقلايبشخلا
لاملاوتقولانمديزملامهحنميساممةثيدحةقشءارشوهعيبامهبضرتفي
...ةديعبلانكامألاةرايز..ً.اعمرفسلا...تاونسلالالخهلاططخامبمايقلل
.ةريصقلاةايحلاهذهاهمدقتيتلاءايشألاةبرجت

ً؟اضيأكلذنعمجحأاذامل؟كلذدعبارفاسيملاذاملً،اذإ
يفهفتاهنعثحبمث،ةلاسرلارادأو،ةيسمشلاهتراظننوطنألدع

.ضيرعلاهلاورسبيج
ً؟اعابتمايألاىلاوتتثيح؛ةعراستملاةيمويلاةايحلاوهببسلاله

ةركفوهببسلاله؟ةعئارلاوةحيرملانماردةلالطإوهببسلاله
هفشكيدقاممفوخلاو،امهضعبعمتقولانمريثكلانايضميسامهنأ
يتلا...ةلزلا...ةيضقلاوهببسلانإمأ؟امهجاوزنعوامهنملكنعكلذ
وهيمويلانيتورلااهيفادبةلاحبهتكرتوهتردابموهتقاطىلعتضق
...ىنمترهظمث؟لماكلارايهنالانمديحولابرهملا

.تلاتيبوشكيرنمملماك...ةشاشلاىلإنوطنأرظن
.ليدعتوةلاسرلاسرإولاصتا...هتحتتارايخةثالثكانهتناك
ءيشلكناكل...رزلااذهلثماهيفنوكينأةايحلابيرح...ليدعت

برشىلإىنموعديلناكامو...ةوارهلاركذيسناك..ً.افلتخماهنيح
.مونلايفطغيلناكام...ةوهقلا

.مونلايفطغهنكل
يذلاوه!بلصيبشخيسركىلعهلمعهئادأءانثأمونلايفطغ

!موهفمريغاذه...ليوطمويدعبهريرسيفوفغيلدهاجيامًابلاغناك
هجوىتحنكيملو،دعباميفتقولانمةرتفلردخمهبشيقبمث
كانهفقوثيح؛هظاقيإلنييفاككلذالتيذلابارطضالاوتيملالجرلا
...حوضوبةلئسألانعةباجإلاىتحوأءيشبمايقلاىلعرداقريغىتوملاك
رهظيملحيرشتلافً،ايحاصيقبولضيرملاذقنيسناكهنأدكؤملانمسيل
مقيملنوطنأنكل.ةتكسببسبتامدقضيرملانأىوسءيشيأ
ناكهنأعمةفشتنببسبنيملو،كلذفشتكينلًادحأنأعم؛هلمعب
ً.اددجمقفخأهنأملعي...ملعي

.رارزألاىلإتيتيمنوطنأرظن
.ليدعت...ةلاسرلاسرإ...لاصتا
ىلإهجوتدقناك.اهأرقوةلاسرلاجرخأوهحتفوفلغملابكسمأمث



مهلحرشوً،اتيمضيرملاىلعروثعلامتنأدعبحابصلايفيبطلازكرملا
امفرعينأنودنمءاودلوانتهنكللمعللهقيرطيفيطرشهنأ
ىلإباهذلانمقلقلابرعشيهلعجاممبيرغروعشبسحأدقو،هيوحي
نأءابطألاهنمدارأةيادبلايف.ةيبناجراثآيأهلتناكلاحيفلمعلا
.مدللليلحتءارجإىلعرصأهنكل،ضرملاحيفمهدصقي

ماقرألاوءامسألاوتاملكلالكمهفيمليتلاةلاسرلاىلعهينيعررم
:ةياهنلايفنيتيحيضوتنيتلمجفاضأبيبطلانكل،اهيف

كيلعبجي.ةيوقلاةمونملاةيودألايفمابيزارتينلاىلعروثعلامت...
.ًالوأبيبطةراشتسانودنمءاودلااذهنمديزملالوانتنعفقوتلا

.ةقبطملاهنانسأربعءاوهلاقشنتوهينيعنوطنأضمغأ
ً.ابت
هيدلو...امدحأهردخدقل...هريدختمتدقل...هكوكشيفًاقحمناك

دقل.ةيقبتملاةديحولاةبلعلا...رمملايفةجضلا...ةوهقلا...ةقيرطلايفكوكش
مث،ةنقحبلولحملانقحمتهنأدبال..ً.ابوقثمءاطغلاناكنإلءاست
.ةردخملاهتوهقرضحونوطنأبهذىتحيناجلارظتنا

ىلإريشيليلدنمامهنإوأ،ةيعيبطبابسأليفوتضيرملانإاولاق
نعجتاناذهمهجاتنتسانمًاريبكًاءزجنكل،ةبيرللريثمءيشيأثودح
ةريخألابيبطلاةرايزدعبضيرملاةيؤرلءاجدحأالنأنوطنأحيرصت
.بلقلافقوتنمنيتعاسلبق

كسمأ.كلذبفارتعالاهيلع...هلعفهيلعبجيامنوطنأفرع
يفطغهنأبةرشابممهرابخإمدعببسحرشيوهئطخبفرتعيلفتاهلاب
.نآلاسيلنكل...مهبلصتيس...فتاهلاقلغأمثمونلا

.ةآرملامامأهقنعةطبرنامليبلكيامدقع
:ريرسلانمتوصهءاج
.مويلاًاعرابتنك-
ضهنتيهونيوكسليبازيإدهاشو،حيحصكلذنألكيامملع

:اهيبروجيدترتوهءارو
؟تيمهنألكلذأ-
ناك،ةآرملاقوف.ةداسولاىلعلازغلادلجنمريرسلاءاطغتمر

اذهناك.نيماسرلروصبةنيزمناردجلاتناكامنيب،نيقلعملعوانرق
مسااهنملكلمحتو،تانانفاهتممصًافرغمضيقدنفلانمحانجلا



ةديحولاةلكشملاتناك.ةينغممسالمحتامهتفرغتناكثيح؛اهتممصم
داقتعالاببسبلمحلانورقاوقرسدقنيينيصلاحايسلانأامهتفرغيف
دقلكيامناك.ةيسنجلاةقاطلازيزعتيفريثأتاهلنرقلاةصالخنأعئاشلا
امبر...ةقحمنوكتامبر...مويلاسيلنكلةريخألاتارملايفرمألابركف
.تامدقضيرملانألهتحارببسب

.رمألالصحفيكفرعأنأديرأال-
:اهترونتعفرتيهوتدر
.لاوحألالكبكرابخإىلعةرداقتسل-
.رمألاىسننانيعد-
:تهقهقمثهتبقرنمهتضعوهءاروتفقو
.ةبعلدرجمةايحلا...قلقتال-
.اهلحألةنيعللالتقلامئارجيدلتلازامانأ.كلةبسنلاب-
؟ةقلقكلودبأله.معنفانأامأكباختنامتينألةجاحبتسل-
:هترتسلوانتوهيفتكزه
ً؟الوأنيبهذتسله-
وحناههاجتاءانثأاهئاذحةقطقطتوصعمسمث،هتبرضنيحمستبا

.بابلا
رييغتمتدقف،مداقلاءاعبرألامويعمةلكشميدلنوكتدق-

.سلجملاعامتجادعوم
ً.انسح-
...معن...ةحارلابسحأهنأو..ً.انسحنمرثكأينعتهترابعنأظحالو

.كلذكناك
نمدكأتتلرمملايفةجضيألداتعملاكتتصنأو،بابلادنعتفقوت

:غرافقيرطلانأ
؟ينبحتأ-
فصتنميفدوسألابقثلاىأرو،ةآرملايفهسفنىأرو،همفحتف

اهتكحضتوصعمسمث،توصيأردصينأنودنمكرحتيوهوههجو
.ةضفخنملا

.قئاقدرشع؟كتفخأله.حزمأانأ-
.اهءاروءودهبهتقلغأوبابلاتحتف
قئاقدرشعلراظتنالايناثلاصخشلاىلعبجيهنأىلعنيقفتماناك

كلذنكل،اهتركفوأهتركفهذهتناكنإركذيال.ةفرغلاةرداغملبق



نأالإ؛لابقتسالاةلاصيففولأمهجووأيلوضفيفحصبمادطصالابنجتل
.نآلاىتحثدحيملكلذ

دعبًاللبملازياليذلاليوطلاهرعشطشموهطشملكيامجرخأ
تناكدقف؛ةقالعباموقينأدعبًادبأمحتستليبازيإنكتمل.مامحتسالا
ةعاسىلإرظن.مويلالاوطاهبةقلاعهتحئارامنيبيشملابحتاهنإلوقت
عمو،وتساغبريكفتللًارطضمنكيمل...مويلاماريامىلعءيشلك...هدي
قئاقدلايهتنتىتحكانهرظتنانإهنإثيح،ًالوطمهيفركفكلذ
.ةنيدملاسلجمسيئرعمعامتجالاىلعرخأتيسفرشعلا

يتلا1947ودافومعوننماهديةعاسىلإنامليبالوأترظن
ىلإتأكتا.ةقيقدنورشعترم.امهجاوزىركذيفلكياماهايإاهادهأ
.هيلعفرعتتستناكنإلءاستتيهوةهدرلاتصحفتويسركلاىلعءارولا
تبهذنيحبابلااهلحتفنيحةرم...نيترمىوسايقتلادقانوكيمل
رحاسلجر...اهلهسفنمدقوةطرشللرنفوتسةطحميفلكيامةيؤرل
رنفوتسيفسمسيركلاةيشعءاشعلفحيفتناكةيناثلاةرملاو.باذجو
تناكدقف،اهنيحثرتكتمل.يغبنياممرثكأةوقبهيلإاهبذجواصقرثيح
امناكميفًاسلاجلكيامناكو.ثبعلاكاذبةديعستناكوةئيربةبعادم
ناكو.نهجاوزأاوسيلءاكرشعمتاجوزلايقابتصقرامنيب،ةفرغلانم
ةصنمىلعفقيوهونيترذحنينيعباهعباتيلكيامريغرخآصخشكانه
ناكنإسلورتالوأتلأس.نيستنريبسلورت...هدييفًاسأكًالماحصقرلا
.صقرلاديجيالوهفضفرلابباجأورشكهنكلصقرلاديري

دقنكتمل.اهتليخمنعباغيذلاهمساوهاذهناك...رانور
انههتاقالماهناكمإبناكنإاهلأسواهبلصتاىتحةيناثهنعتعمس
هيدلنإلاقهنكل،تقواهيدلسيلهنأةعرذتمتضفرةيادبلايف.مويلا
ركذتالاهنإذإ،بيرغلكشبًاهوشمهتوصناك.اهلهلوقيلًامهمًائيش
ةيلحملاهتجهللهجزمببسلانوكيدقنكل.كلذكودبيناكهتوصنأ
نيحفايرألانمسانلاعمًاريثكلصحيكلذ.جورنلابرغةجهلوةميدقلا
.تقولانمةرتفلولسوأيفشيعللنولقتني

ةدلبلاىلإهجوتتساهنأامبةعرسبةوهقبوكلوانتىلعتقفاو،اذل
لكياملاهتباجإكً،احيحصنكيملكلذنأعم؛لاوحألالكيفحابصلااذه
مل.اهتاقيدصىدحإةاقالملاهقيرطيفاهنإتلاقذإ،اهناكمنعاهلأسنيح
ناكهنأتكردأمث،ةيوازلايفاهرشحلاؤسلانكل،بذكتنأدصقتنكت



ملاذامل...هلقباسليمزعمةوهقبوكلوانتتساهنألكيامرابخإاهيلع
قلعتمءيشباهربخيسهنأباهلخاديفكشتتناكاهنأل؟كلذلعفت
.اهديةعاسىلإترظن...انهىلإاهمودقىلعةمداناهنإ؟لكيامب

تعلخدقالوأتناك.تارمةدعاهيلإلابقتسالافظومرظن
مل.ليحنلااهدسجارهظأًالاورسوةزنكهتحتيدترتتناكثيح،اهفطعم
مظعميضمتتناكامنإوً،اريثكةنيدملازكرمىلإباهذلاىلعةداتعمنكت
بابشلعجيذلاليوطلارقشألااهرعشواهجربتبمامتهالايفاهتقو
وهامكًاليمجاههجوناكنإاوريلاهنوزواجتيومهتارايسنودوقيدورلغنام
ةرماهربخأدقلكيامدلاوناك.اضرلامههوجويفىرتتناكو،اهرهظ
نمملعتنكتملاهنكل،ابابواماملسلسميفةليمجلاةأرملاكودبتاهنأ
.كلذةفرعمطقلواحتملو،يه

،نوقفدتيسانلانمريثكلاناكثيححجرأتملابابلاىلعةرظنتقلأ
.هرظتنتيذلانيتظحاجلانينيعلااذصخشلاكلذسيلنكل

ةليوطةأرماتجرخمث،دعصملاباوبأنمةتوبكمةنرتعمس
نييفحصلادحأماقنإهنأوهالوأأجافام.ورفلانمًافطعميدترت
نويسايسلاف،كلذركنتدقاهنإفًايقيقحورفلاناكنإةأرملالاؤسب
ليبازيإ...هعامسبنوبغريامبنيبخانلاةيبلاغرابخإنولضفينويكارتشالا
اهلزنمىلإتءاجدقتناك.ةيعامتجالانوؤشللسلجملاةراشتسم...نيوكس
لاقتنالاةبسانمبةلفحعقاولايفتناك.لكيامنييعتدعبةلفحتميقأنيح
يفةماهتايصخشلكياماعدءاقدصألانمًالدبنكل.ديدجلاتيبلاىلإ
نيذلانيرضاحلادحأنيستنريبسلورتناك.اهللاقامكامهلمعوأهلمع
لاوطهعمثيدحلااهنكمييذلاعونلانمنكيملو،مهفرعتتناك
رودءادأبةلغشنمتناكدقف؛تقولانمعستماهيدلسيلذإ...ةيسمألا
.لزنملاةبحاص

الوأنكل،ريسلاةعباتمكشوىلعيهونيوكسليبازيإاهيلإترظن
تفرعتاهنأينعييذلايفخلاددرتلا...طيسبلاددرتلاتظحالدقتناك
اهيلإهجوتلاوأ،اهيلعفرعتتملاهنأبرهاظتلارايخهجاوتيهوالوأىلع
ًابلاغًالوأتناك.يناثلارايخلابنجتلضفتتناكو،اهيلعةيحتلاءاقلإو
...سلورتعمكلذبرعشتتناكلاثملاليبسىلعف،هسفنروعشلابرعشت
،كلذعمو.فيطلوصلخموهوً،اعماعرعرتدقف،املكشبهبحتتناك
،امهيلعلهسأرمألالعجتولوألارايخلاليبازيإراتختنألمأتتناك
ةماستبابترادتساواهيأرتريغمث،حجرأتملابابلاوحنهجتتيهواهتأرو



الوأركذتنيوكسليبازيإتناك.اهوحنتهجتاونيتئلألتمنينيعوةضيرع
.ةمخضةيعارشةنيفسب

اتدعتبانيتقيدصلعامتجاكلذنأولامكراتمأدعبىلعنمتخرص
:نمزذنمامهضعبنع

!الوأ-
لاؤسلاىلعةباجإللاهرارطضانمجرحلابرعشتيهوالوأتضهن

؟انهنيلعفتاذام:يلاتلاموتحملا
!ةعئارةريغصةلفحتناكمك.يتزيزعايًاددجمكارأنأعئار-
ثيح،اهتنجوتدموالوأفتكىلعاهدينيوكسليبازيإتعضو

نانثاكانهناك!؟ةريغصةلفح...اهيلعاهديعضولةرطضمالوأتناك
ً.افيضنوثالثو

ً.اركابةرداغمللةرطضمتنك،ةفسآ-
بحرتتناكامنيبفً،اءوسرثكألاةفيضلاتناكليبازيإنأالوأتركذت

نمةرتفلةفرشلاىلإةباذجلاوةليوطلاةراشتسملاعملكيامهجوتفويضلاب
.امًاعونةريغلابرعشتالوألعجامم؛تقولا

.ليبازيإايكروضحبانفرشتدقل.مهيالرمألا-
.تناكامكةمراصاهتماستباودبتالنألمأتالوأتناك
...امءيشنعثحبتاهنأولامكاهتصحفتو،اهيلإةراشتسملاترظن

؟يتزيزعايانهنيلعفتاذام:دعبهحرطتمليذلالاؤسلانعةباجإنع
.دعباميفلكيامعملعفتسامكةقيقحلااهرابخإالوأتررق
:الوأنعاهيرظاندعبتوأةكرحبيتأتنأنودنمليبازيإتلاق
.ةرداغملايلع-
.ينمًالاغشنارثكأكنأضرتفأ.معن-
تناكيتلاةيبغلاةتوبكملاةكحضلاتعمسامنيحالوأتجعزنا

الوأتسحأةأجفو،اهيلإرظنتلازتالليبازيإتناك.اهئافخإىلعةممصم
اينيلعفتاذام:اهلأستنأنودنمةباجإلاةفرعملواحتةبيرغلاهذهنأ
،يهلإاي؟دنارغقدنفيفلابقتسالاةلاصيفانهةطرشلاسيئرةجوز
سبيتبالوأتسحأ؟اهلأستملاذهلأ!؟انهًاقشاعيقتلتسالوأنأنظتأ
...ةداعمستبتامكماستبالااهيلعلهسألانمحبصأثيح،ىشالتياهتماستبا
تناكو،نآلااهينيعىلإتلصوةماستبالانأتملع.مستبتنأديرتامك
نأرمألايفبيرغلانكل،نيوكسليبازيإهجويفكحضلاكشوىلع
ً.اضيأكحضلاديرتاهنأولامكتدبنيوكسليبازيإ



.يتزيزعايبيرقامعًاددجمكارأنألمآ-
مث،ةيوقلاوةليوطلااهعباصأنيبالوأديىلعليبازيإتطغضو

،اهتدعاسملنيباوبلادحأعرسأثيح،لابقتسالاةعاقربعتشموترادتسا
بابلاربععفدنتنألبقلومحملااهفتاهبحستيهوالوأاهتحملو
.حجرأتملا

.قدنفلاةفرغنمتاوطخدعبىلعدعصملادنعًافقاولكيامناك
كلذنكل،قئاقدسمخوأعبرأىوسرمتملهنأىأروهتعاسىلإرظن
ً،امئادةفرغلازجحتليبازيإتناكً.اعمدحأامهاريالنأمهملاف،ٍفاك
اذكه.هراظتنابةزهاجريرسلاىلعيقلتستثيح،قئاقدرشعبهلبقلصتو
؟هبحيوهناكاذكهأ...رمألابحتتناك

ىلعًايشمقئاقدثالثىوسدعبيدنارغقدنفنكيمل،ظحلانسحل
.سيئرلاهرظتنيثيحةنيدملاسلجمنعمادقألا

يضرألاقباطلل1رزلاىلعطغضولكياملخدو،دعصملابابحُِتف
.بابلاحتفيمث،ًالوزنيلاتلاقباطلايففقوتيودعصملاقلطنيل

ةبيقحبةميدقاريماكنالمحينسلايفناريبكناجوز...ناملأحايس
تناك...ًالاجمامهلحسفأ.ديججازمبهنإ...مستبيهسفنبسحأ.ةينبةيدلج
طقستءامةرطقبسحأ.تامدقضيرملانألحاترمهنإ؛ةقحمليبازيإ
هتحصندقالوأتناك.هصيمقةقايللبتلهتبقرىلعليستوهرعشنم
دكؤيالأ...باشهرهظم؟اذاملنكل،ديدجلاهبصنملجأنمهرعشصقب
يفةطرشللسيئررغصأ-نامليبلكيام-هنإ؟ةطقنلاهذهىلعهرعش
؟ولسوأ

له.اهسفنةميدقلاةلكشملا...قلقبدعصملارارزأىلإناجوزلارظن
؟جورنلايفعبتملاماظنلاوهام؟لوألاوأيضرألاقباطلل1مقررزلا

:بابلاقالغإرزىلعطغضيوهوةيزيلكنإلاةغللابلكياملاق
.يضرألاقباطلاهنإ-
:ةأرملاتمتمت
ً.اركش-
.عومسمتوصبسفنتيأدبوهينيعلجرلاضمغأ
.تمصبىنبملاربعاولزن
ىلعزازتهابلكيامسحأ،لابقتسالاةلاصىلإاوجرخوبابلاحتفنيح

كشوىلعناكو،ليبازيإنمةتئافةملاكمدجو.لومحملاهفتاه...هذخف



.ةيصنةلاسر..ً.اددجمفتاهلازتهانيحاهبلاصتالا
.لابقتسالاةلاصيفكتجوزتيقتلا
.تافدقناكناوألانكل،هرظنعفروةأجفلكيامفقوت
اهنأولامكةباذجتدبو،همامأيسركىلعةسلاجالوأتناك

.اهيسركىلعةدمجتموةباذج...داتعملانمرثكأاهسفنبتمتها
.يتزيزعايًابحرم-
.اههجويفكلذىأروً،اداحوًافئازهتوصادبفيكةرشابمعمسو
ناك.رخآءيشللاجملاًاحسفمىشالتيأدبكابترابهيلعاهينيعتتبث

،اهتجلاعموتانايبلايقلتًالواحمةقئافةعرسبلمعينامليبلكيامنهذ
ريسفتهنكميالهنأملعيناك.تاجاتنتساللصوتلاو،ةلصنعثحبلاو
ةعرسبلمعيًاضيأاهنهذناكو.ليبازيإتأراهنأامكةللبملاهرعشفارطأ
عمجيوهواهيفةمحرالةيقطنمب...يرشبلانهذلالمعياذكه...قربلا
ًائيشنأىأرو.ةأجفاهضعبعمبسانتتيتلاتامولعملانمةريغصلاعطقلا
رظنتتراصثيحاهرظنتضفخأ.نيقيلا...كابترالاناكملحدقرخآ
.زجاحلاهباجحىلإةرشابم

:تسمهنيحاهتوصىلعفرعتداكلاب
.ًاليلقةرخأتماهتلاسرتلصودقل-
ً.ادصومناكهنكلبابلاتبحسولفقلايفحاتفملانيرتاكترادأ
.هايإًاحتافهعفدومامأللنغاهرانوغاطخ
ً.اراحوًابطرًاوجايقل
:نغاهرانوغلاق
هانمدختساةرمرخآذنمهسملننأنودنمهانكرتدقل.انه-

.اهيف
:تلاقورونلاتلعشأوًالوأنيرتاكتلخد
.ولسوأيفنغريبعرفبتكميفمكبًالهأ-
:بابلانوليتبتربع
.ئبتخنسانهً،اذإ-
ةعبرملاةيتنمسإلاةفرغلاىلعنوينلاحابصمنمدرابقرزأءوضطقس

نمةيلاخلاةفرغلاتمض.ءادرجلاناردجلاوةيدامرلاوءاقرزلاةيضرألاتاذ
لكمامأّيسركو،اهنملكىلعبساحزاهجعم،بتاكمةثالثذفاونلا
نمريبكءانإوةوهقلاريضحتلةلآكانهتناكبتاكملادحأىلعو.اهنم
.ءاملا



:ةشهدبنوألاتشلءاست
؟ةطرشلازكرموبقيفًابتكمانؤاطعإمت-
:نغاهرانوغدر
يفرمملاف؛ولسوأنجسنمضنآلامتنأ،ةيمسرلاةيحانلانم-

جراخةيديدحلاملالسلاربعمتدعصنإو،تارايسلابأرمتحتدتميجراخلا
.نجسلايفلابقتسالاةلاصىلإنولصتسفبابلا

هئارونمنيرتاكترظنو،هجرخأفلومحملانغاهفتاهنينرالع
داعأوضفرلارزىلعنغاهطغض.ةشاشلاىلعتيتيمنوطنأمساىرتل
.هبيجىلإفتاهلا

.مككرتأساذل،نآلاعامتجاقيقحتلاةدحوىدل-
.نغاهةرداغمدعبمهضعبىلإنورظنيمهونوقابلافقو
:اهترتسعلختيهونيرتاكتلاق
.عاعشميأىرأاليننكل،انهقناخرحلا-
:يسركرهظىلعهترتسقلعيوهوملوهنرويبكحض
اهيمسن.ةرواجملاةفرغلايفنجسللةعباتلاةئفدتلاتانازخنأل-

.لجرملاةفرغ
:هقنعةطبرنوألح
؟لبقنمانهتنكً،اذإ-
.رغصأةعومجمانكنيح،معن-
.بتاكملاوحنهسأرزهو
مل...ًالوؤسماهنيحناكيراهنأالإ،ةيضقلاانللحاننكلةثالثانك-

...دصقأ
:نيرتاكتدر
نمنوكيس.ةلوؤسمتسلويراهتسلانأ.نرويبايسأبال-

.اهلكةيضقلانمهيدينغاهلسغيلًايمسرّيلإمكريراقتاولسرتنأديجلا
ةربخاهيدليهف،ةسيئرلايهيتب...يسفنةرادإنمنكمتأنأينيفكي
.ليوطنمزانهاهدوجوىلعىضمو،ةرادإلايفربكأ

:اهيفتكتزهيتلايتبىلإنورخآلارظن
تناكنإ؛ةسيئرلانوكأنأيناكمإبفهنوديرتاماذهناكنإ-

.كلذلةجاحكانه
:نيرتاكتدر
.كلذلةجاحكانه-



.نوأونرويبأموأ
تنرتنإلابلاصتاوةلومحملافتاوهللةيطغتانيدل.أدبنلفًاذإ،ديج-

.ةوهقباوكأمكيدلو
:ةباتكلاتأرقوةوهقلاريضحتةلآءارونمضيبأًابوكتجرخأ
؟زمايليوكناه-
:ملوهدر
.يلاذه-
.رخآًابوكتعفر
؟تنافنوج-
.يراهلاذه-
ً:ابناجبوكلاعضتيهويتبتلاق
؟نيرتاك...لمعلامسقنانوعدً،انسح-
لئالديأكانهتسيل،نآلاىتح.تنرتنإلاربعةبقارملابرمتسأس-

ءاكذلابىلحتتنأكيلع.نسناهوجسادوجوأنيستريجغنيتنلافدوجوىلع
نمنأةيرظندكؤيامم؛ةليوطلاةرتفلاهذهلةينورتكلإلانيعلانمءابتخالل
هنأينعيامم،ةطرشللًابولطمسيلسادوج.نسناهوجسادوجسيلبره
لبقبرههنأدرجمللماكلاءابتخالابهتيرحنمدحينألمتحملاريغنم
يف.هرسخيلريثكلاهيدلفنيتنلافامأ.نجسلانمهحارسقالطإنمنيرهش
ينورتكلإلاملاعلايفطيسبكرحتبماقوًايحامهدحأناكنإ،لاوحألالك
.داصرملابهلنوكأسف

؟نرويب.ديج-
،سادوجونيتنلافاهيفطروتيتلاةفلتخملااياضقلاتافلمعجارأس-

ةلدأوأرركتتءامسأك...لاديراموأنافيرتبةلصيأكانهتناكنإىرأو
انتدعاسممهنكميوامهنوفرعينيذلاصاخشألابةمئاقبتكأس.اهلهبتننمل
،سادوجبةياشوللنودعتسمنآلاىتحمهعمتملكتنم.امهيلعروثعلاب
...نيستريجغنيتنلافلةبسنلابامأ

؟نوفئاخمهله-
.هسأرنرويبزه
؟لاتش-
ًامييقتبتكأسو،امهيتيصخشليلحتلسادوجونيتنلافاياضقعجارأس-

.نيلمتحمنيلسلستمنيلتاقكامهل
ركذبدحأاهيفموقيةرملوأهذهتناك.ةأجفةفرغلاتمصلامع



.ةرابعلاهذه
يكيناكيمحلطصمنمرثكأسيللسلستملالتاقلا،ةلاحلاهذهيف-

عقوتملانمو،صخشنمرثكألتقًاصخشفصيوهفً.اصيخشتسيلوينقت
ً؟انسح..ً.اددجملتقينأ

:يتبتلاق
نمانيدليتلاةيرصبلاداوملاعيمجعجارأسيلةبسنلابً.انسح-

لمعتيتلارجاتملاولورتبلاتاطحموةميرجلاحراسملوحةبقارملاتاريماك
مئارجنمتاطقلعضبنآلاىتحتيأردقل.ريوصتلانئابكوليللالاوط
ً.اضيأناتيلصألالتقلااتميرجكانهو،ءيشلكسيلنكل،ةطرشلا

:نيرتاكتلاق
.ٍفاكاذه-
:يتبتددر
.ٍفاكاذه-
تنافنوجبوكيتبتعفرمث،مهضعبىلإنورظنيمهتعبرأفقو

.ةوهقلاريضحتةلآءاروهتعضوو



:خبطملافرىلعفلخللينحنتيهوالوأتلاق
ً؟انسح-
:سلورتدر
.معنهوأ-
فرلانعةوهقلابوكعفريو،يسركلاىلعلملمتبكرحتيوهو

ًافئاخناكً.اديجامهفرعتنينيعباهيلإرظنيمثةفشريستحيلقيضلا
.معنوال...ًالسوتموًاضفاروًاثحابوًاجرحموًاعئاجو

ةدعتسمنكتملاهنكل،اهترايزبهلحامسلاىلعةرشابمتمدندقل
ءيشيأكانهناكنإوتيبلانعواهلاحنعاهلأسوةأجفلصتانيح
رمتمايألافنآلالمعلانعفوقومهنأامبهنإاهللاقو،حالصإللةجاحب
...حالصإللةجاحبءيشيأكانهنكيمل...ال.هلعفيامهيدلسيلوةليوط
؟يلاوخلامايألانعريصقثيدحوةوهقلانمبوكنعاذامً،اذإ...تبذك
،عمسيملهنأولامكفرصتسلورتنكل...نإملعتالاهنإالوأتلاق
ايالملً،انسح:هتباجأف،ةوهقبوكلوانتيواهيلعجرعيسهنإلاقو
؟سلورت

:لاق
.ديدجءيشنمامو،نيفرعتامكًاديحوتلزام-
.عبطلابامًادحأدجتس-
،نكل.لافطألاراضحإاهيلعنإلوقلايفتركفو،ةعاسلاىلإترظنو

.ركابتقولانأكرديسسلورتكبزعألاصخشلاىتح
.امبر-
امكىرخأةفشرىستحافرلاىلعهعضونمًالدبو،هبوكىلإرظن

.ةعاجشلاهنميقتسيهنأول
.الوأايًامئادكتببحأدقل،نيملعتدقامك-
.فرلاىلعاهتضبقالوأتمكحأ
،دحأعمثيدحلل...ـلتجتحاوةلكشميأتهجاونإ،اذل-

.يلعدامتعالاًامئادكناكمإبف
!ثيدح؟حيحصوحنىلعهتعمسأ...الوأتشمر
.لكياميدلنكل،سلورتايًاركش-
:ءطببهبوكعضو



.لكيامكيدلعبطلاب،معن-
.لافطأللوهلءاشعلاماعطوهطبءدبلايلع،ةبسانملاب-
...وهامنيبهلنيهطتخبطملايفتنأ.عبطلابمعن-
.فقوتو
؟سلورتاياذاموه-
.رخآناكميفءاشعلالوانتي-
.سلورتايهدصقتاممهفأمل-
كتحلصمبمتهمانأ.كتدعاسملانهانأ...ينيعمسا.نيمهفتكنأنظأ-

.نومهملافطألاعبطلاب...لافطألاو.الوأايةياغلل
،سلورتايتقولجاتحتتابجولاهذهوً،ايهشًاماعطمهلوهطأس-

...اذل
.الوأايهلوقديرأدحاوءيشكانه-
.تحمسولًائيشلقتال.سلورتايال-
...يتاللاتايرخألاءاسنلاددعنيملعتأ.لكيامنملضفأتنأ-
!سلورتايال-
...نكل-
ً.اددجمانهكتيؤرديرأالو.سلورتاينآلالحرا-
ةباوبلانمجرخيوهوسلورتتدهاشو،فرلابناجىلإالوأتفقو

يفةثيدحلالزانملانيبيوتلملايوصحلارمملابناجبةنوكرملاةرايسلاىلإ
ضعبعمتاملاكملاضعببموقيسهنإلاقدقلكيامناك.لوهنيوه
ثدحيملًائيشنكل،تلفسألابقيرطلاديبعتمتيلسلجملايفتايصخشلا
زاهجأفطأورزلاىلعسلورتطغضنيحًاضفخنمًاتوصتعمس.نآلاىتح
كارحنودنمسلجيوةرايسلابكريوهوهتدهاشو،ةرايسلايفراذنإلا
ةدايقلاةلجعمكلبأدبو،شعتريهنأكوهدسجادبمث،قفألايفًاقدحم
تابوننعاهربخأدقلكيامناك.هفنعةدشنمشعترتاهلعجاممةوقب
يأربسحناكلًايطرشسلورتحبصيملولً.ادبأاهدهشتملاهنكل،هبضغ
ةنوشخبفرصتيناكنيحهسفننعهسفنءيشلالاقوً،امرجملكيام
سلورت...سلورتامأفيكتلللباقوةياغللميقتسملكيامف،هقدصتملاهنكل
.ملظمءيشنم...رخآءيشنمعونصم

سيل...كوكشاهيدلتناك.صلخملاوجذاسلاوطيسبلانيستنريبسلورت
هذهلًالوسكنوكيدقسلورتنأقدصتملامنإو،اذهصخياميف
.لايخلاعساوو...ةجردلا



.دنارغقدنف
اهلاببرطختملهنألسيل...اهتايحيفةملؤملاتاظحللارثكأكلتتناك

ةقالعبمايقلانعفقوتنأدعبةصاخوًاصلخمنوكيالدقهنأةركف
لتقمئارجنمرتوتلا...كلذلتاريسفتلانمريثكلاكانهتناكنكل،اهعم
امك؟راهنلاحضويفقدنفيف!؟نيوكسليبازيإ،نكل...ةطرشلالاجر
امهنأملعيامًادحأنأةقيقحفً.اكربفمناكهلماكبويرانيسلانأاهمدص
املكنايثغلابرعشتاهلعجامم؛ةمظتنمةداعاهنأىلإريشتكانهنانوكيس
.رمألايفتركف

يبصكناتفئاخلاناتبنذملانانيعلا...اهمامأةأجفبحاشلالكيامهجو
هنكمأفيك؟كلذلعفنمنكمتفيك.حافتلاقرسيوهوهبكاسمإلامت
يذلالجرلا؟هتيامحلةجاحبةيوناثةيضقاهنأولامكودبيرمألالعج
ً؟ابنذمادباذامل.ةثالثلاامهلافطأدلاو...امهيدلديجءيشلكىلعساد

:سمه
نأيلع.اهنيحرمألاةشقانماننكميثيحًاركابتيبلاىلإدوعأس-

!؟هينيعيفعومدكانهأ.قئاقدعبرألالخسلجملاسيئربتكميفنوكأ
؟عومدلافرذلةحاقولالذنلاىدلأ

سانلاهلعفياماذهامبر...ةعرسباهاوقتعمجتسالحرنأدعب
ً.احاتمًارايخيبصعلارايهنالانوكيالنيح...ليدبمهيدلنوكيالنيح
رانورهنأىعدايذلاصخشلاهمدختسايذلامقرلابتلصتا،ءودهلكبو
تداعنيح.ترداغمثىرخأقئاقدسمخترظتنا.درنودنمنكل
،سوبيركيفنهفرعتيتاللاءاسنلاىدحإنممقرلانمتققحت،لزنملل
نم:لاؤسلاناك.ةدحاوةرممادختسالللومحمفتاهمقرهنأاهتربخأف
تالجمنميفحصوهأ؟اهينيعبدهشتلدنارغقدنفىلإاهلسريسيذلا
ىلعدقاحليبازيإفرطنمصخشوأ؟ةبيطةينبةقيدصوأ؟حئاضفلا
؟الوأنعهلصفبامنإوليبازيإنعهلصفببغريملصخشوأ؟لكيام
لصحيسهنأنظصخش؟اهبحيصخشوأ؟اههركيوألكيامهركيصخش
نكتمل.لكيامنيبواهنيبعازنلاليتفلاعشإنمنكمتنإةصرفىلع
.فصويالفغشباهبحأدحاوصخشىوسفرعت

،مويلاكلذيفقحالتقويفاملكتنيحلكياملاهكوكشركذتمل
تابرضلاكلتىدحإكةفدصدرجملابقتسالاةلاصيفاهدوجونأنظدقف
ثادحألانيبنكمملاريغنمازتلاكلذ...صخشيأةايحيفثدحتيتلا
.ردقلاىعُدييذلا



سيلوهف،ليبازيإعمكانهناكهنأراكنإوبذكلالكياملواحيمل
ماقدقفرمألاءاهنإهنمبلطتنألةجاحبتسيلاهنأاهلحرشوً.ايبغ
يتلاةملكلايهكلتتناك.قدنفلاليبازيإرداغتنألبقهسفنبكلذب
ءيشيأكةمهمريغوةهفاتوةريغصودبتكلذاهلعجامبر.رمألا:اهمدختسا
اهاهنأدقهنأةظحللقدصتمل.فلتخمءيشف»ةقالعلا«امأ،هلهاجتنكمي
ناكدعباميفهلاقامنكل،ةياغللةجهتبمليبازيإتدبدقف،قدنفلايف
يهاهيذؤتسامنإو،طقفةحيضفلاهيذؤتنلفرمألافشكنانإً.احيحص
ديريسلجملاسيئرناك.ةنكمملاتاظحللاأوسأيفيتأتسثيحلافطألاو
نورياوناكدقف،بزحللمامضنالاهيلعضرعو،ةسايسلالوحهعمثيدحلا
...ديعبلاريغلبقتسملايفيسايسبصنميفمامتهاللريثمحشرمكلكيام
ترهظىتح؛حجانوريهشوحومطوباشوهفً؛امامتهءارونوعسينمهنإ
مهيلعامهلحينأدعب،نكل.عبطلابناتريخألاةطرشلاَيلُجرلتقاتميرج
لكيامنظيثيحةسايسلايفمأةطرشلايف...هلبقتسمةشقانموسولجلا
ناكنكل،هدارأامررقدقلكيامنألسيل.ربكألاريثأتلاهلنوكيسهنأ
.بابلاكلذقلغيسحئاضفلانمعونيأنأحضاولانم

ةنراقملابةيوناثةيضقهتنهملثدحيسام.لافطألاويهكانهعبطلابو
،هسفنىلعهقافشإيفيضمينألبقهتعطاق.ةراسخلاهذههينعتسامعم
...هتنهم.هتاباسحعمقفتتاهتاباسحنإورمألايفتركفاهنإتلاقو
اهدعينأهيلعنكل،هتحماساهنإءودهبتلاقو..ً.اعمامهتايح...امهلافطأ
سيئرتاعامتجاهيضتقتامبالإً؛اقالطإنيوكسليبازيإعملصاوتيّالأب
ةبيخلكيامىلعتدب.نورضاحنورخآصاخشأكانهنوكيثيح؛ةطرشلا
ةطاسببتهتناةريغصةشوانملالةكرعملًاحلستمناكهنأولامك،لمألا
ةرايسلاكرحملغشيسلورتالوأتدهاشً.ائيشهفلكتنأنودنم
اهيدلنكتملامك،اهكوكشبلكيامتربخأدقنكتملً.ادعتبماهدوقيو
نكميةقحمتناكنإ؟كلذهمدخيسيذلاضرغلاام.كلذلعفتلةينلا
متيمللاحيفراذنإلاةرافصقلطيسيذلاسوساجلانوكينأسلورتل
.نيوكسليبازيإصوصخبقافتالابمازتلالا

اهلاببترطخامنيب،رابغلابحسعمتمصلاجزتميلةرايسلاتفتخا
عضخيالنهذلانكل؛قالطإلاىلعةلوبقمريغوةحماجةركف...ةركف
اهنكل،عبطلابماقتناككانهمونلاةفرغيفسلورتويه...ةيركفلاةباقرلل
.اهروهظروفةرشابمةركفلاتضفر



هلحملحيليدامرقاصبكةذفانلاجاجزىلععمجتملاديلجلاىفتخا
رادجدضةدشبجاجزلااتحاسمتحفاكثيحيدومعوريزغرطم...رطملا
لعجيءاملاو،ةكلاحةملظلاف؛ءطببةرايسلاتيتيمنوطنأداق.هايملانم
.نجافسكوفهترايسيفةعاسلاىلإةرظنىقلأً.اهوشموًاشبغءيشلك
تاذةرايسلاهذهىلعارولترصأتاونسثالثلبقةرايسءارشاررقنيح
ىلع؛ةريبكةلئاعباجنإيونتتناكنإًاحزاماهلأسف،ةعبسلادعاقملا
لاحيفةريغصةرايسيفسولجلابحتالاهنأملعيناكهنأنممغرلا
فرعيوهف،ثداحيأثودحببغرينكيملًاضيأنوطنأ.ثداحلاوضرعت
نمتقولااذهيفةرامتارايسءاقلصرفنأفرعيوً،اديجقرطلاهذه
.ةرطاخملابمقيملهنكل،ةياغللةليئضليللا

اهاقلتيتلاةيفتاهلاةملاكملاببسبًاعراستمهيغدصيفضبنلاناك
اهفاعدقف،مويلاهتوهقلوانتيملهنأىلإةفاضإلاب،ةقيقدنيرشعلبق
ةداتعملاةيومدلاةيعوألاتقيضتنآلاو.ءابغ...ليلحتلاةجيتنةءارقدعب
ضارعأنأأرقدقناك.ديدشعادصبهلببستامم؛نييفاكلاىلع
نكل،يفتختىتحنيعوبسأقرغتستةوهقلاىلعنينمدملاىدلباحسنالا
قاذمباهديريوةوهقلاديريوهف؛هنامدإنعيلختلابًابغارنكيملنوطنأ
.ةمونملابوبحللرملامعطلاىوسقوذتيدعيملهنأالإذيذل

هريدختمتهنأهرابخإونغاهرانوغبلاصتاللهاوقعمجتسادقناك
ولىتحهنإو،ةفرغلاامدحألخدامنيبًامئانناكهنإو،ضيرملايفوتنيح
مهو،كلذكسيلرمألانإفةيعيبطبابسألثدحتوملانإءابطألالاق
لوصحلانودنمنيترملصتا.ةقدرثكأةثجللرخآحيرشتبمايقللةجاحب
...امدحألتقمت...رمألارركتدقلً.اددجملواحيسو...لواحدقل...درىلع
مث،اغاسركيإىلإهجتملايوصحلاقيرطلاىلإفطعناوحباكملاىلعطغض
.تالجعلابمدطصتيهوةريغصلاةراجحلاعمسوةعرسلافعاض

فصتنمهنإ...هايملابةئلتممضرألايفرفحلاو،انهدشأمالظلاناك
نأامبوً.اضيأةرملوأرمألاثدحنيحليللافصتنمتقولاناك.ليللا
لوأركيإردينيطرشلاناك،ةرواجملاةقطنملادودحنمًابيرقناكعقوملا
عمسدقامدحأنمةملاكمهيقلتدعبةميرجلاحرسمىلإنيلصاولا
ملرمألانأولامكو.رهنلايفتطقسةرايسكانهنأنظو،مادطصالا
دقف،نذإنودنمةقطنملايطرشلالوخدلةيافكلاهيفامبًائيسنكي
.اهدوجولمتحملاةلدألاسمطوهترايسبعقوملايفلاج

مويلايفكلذناك.ةوارهلا...اهدجوثيحفطعنملانوطنأزواجت



هنكل،ةزاجإىلعًاريخأنوطنألوصحوسنسلاكهينيرلتقمدعبعبارلا
لكيف.ثحبلالامكإلهدرفمبةباغلايفيشمللبهذوًالملمتميقب
لكوأ-مويلكثدحتيتلاءايشألانملتقلامئارجنكتمل،لاوحألا
يتلاةقطنملارداغدقناك.دوريكسابردنوسةطرشةقطنميف-ةنس
.فطعنملاءاروربونصةرجشتحتاهدجيلةقدبثحبلاقيرفاهطشم
ررقدقناك.ءيشلكرمديذلايبغلاهرارق...هرارقنوطنأذختا،اهدنع
ةميرجلاحرسمنعًاديعبناكملاناك،ًالوأ؟اذامل...كلذنعءيشركذمدع
دعباميف.لتقلاةميرجوةوارهلانيبةلصنمامهنإثيح،اغاسركيإيف
هنكلً،ادجديعبناكملانأًاقحنظيناكنإكانههثحبببسنعهولأس
مامتهالاىوسيعرتستنلةطرشلاةوارهنأىوسنظيملنيحلاكلذيف
تاباصإببسنوكينأنكمملانمناك.ةطرشلاببولطملاريغويبلسلا
تحترهنلاىلإفرجلانعهطوقسوأ،ةليقثةادأيأسنسلاكهينير
قالطإمتدقف،لاوحألالكيفةميرجلاحالسنكتملةوارهلاوً.ارتمنيعبرأ
.ملم9رايعنمسدسمبسنسلاكهينيرهجوىلعرانلا

نأهتعنقأف،عيباسأةعضبدعبةوارهلارمأبارولربخأنوطنأنكل
ماقاذل،هدجوامةيمهأمييقتهتيحالصنمسيلهنأوكلذركذهيلع
ءاضقىلعهوركشينأنمًالدبو.هدجوامبهربخأوهسيئرىلإهجوت.كلذب
لمعلانعهفاقيإباوماق،لتقلاةميرجبقيقحتلابةدعاسملايفهتلطعموي
.ةدحاوةطقسبءيشلكدقفيلفتاهلاىلعبيجيلبتكميفهعضوو
ميدعوًادرابًالذنناكهينيرنكل،عفترمتوصبكلذدحألقيمل؟اذاملو
.هنودبلضفأملاعلانوكيسصخشوه...ءابرغلاوهءاقدصأعدخريمضلا
يأاودجيملكسينكتميركيفنيلماعلانأوهرمألايفأوسألاءزجلانكل
يفهزاجتحانمرهشأةثالثدعبو.لتقلاةميرجباهطبرلةوارهلاىلعراثآ
اذل،لقنلاوأةلاقتسالاوأهباوصنادقفبرايخلانوطنأمامأناك،بتكملا
عمةفيظوىلعهللصحيذلانغاهرانوغميدقلاهليمزوهقيدصبلصتا

لقألاىلعنكل،ءاروللةوطخناكرانوغهلهمدقامً،ايلمع.ولسوأةطرش
ءاوهلانملضفأءيشيأو.ولسوأيفنيمرجملاوسانلابطلتخيلنوطنأداع
ةريغصلامهتطحمةيمستبولسوأديلقتنولواحياوناكثيحنمارديفدكارلا
ناونعبةنراقم،36دنالنورغً:اديلقتناكناونعلاىتحو،»ةطرشلازكرم«
.تريلسدنالنورغولسوأ

ىلعًايئاقلتىنميلاهمدقتطغضثيح،لتلاىلعأىلإنوطنألصو
ناك.ةنكاسةرايسلافقتوىصحلابتاراطإلاكتحتل،رونلاىأرنيححباكملا



هنعديعبلاحابصملاضفخنا.كرحملاتوصًاقرغمةرايسلاىلعلطهيرطملا
ةطرشةرتسوضيبأويلاقتربطيرشىلعةرايسلاءاوضأسكعنتلً،ارتمنيرشع
نوطنأداقف،برتقيلهلحول.حابصملاضفخأيذلاصخشلااهيدتريءارفص
اوناك.تطقسدقهينيرةرايستناك...زجاحلاءارو...انهً.امدقتمةرايسلا
رهنلانمماطحلابحسلةيذالوفلسالسبةدّوزمةريبكةنحاشاومدختسادق
يوللاورطضا.ضرألاىلعاهعضونماونكمتثيحةروجهملاةرشنملاىلإ
ىلعةرايسلالخادبمطتراكرحملانإذإ،هوررحيلسنسلاكهينيرةثج
.كرولاىوتسم

...بطرلاودرابلاليللاءاوههحفليلةذفانلاحتفرزىلعنوطنأطغض
.هتبقرىلعًافيفخًاذاذرًالسرمةذفانلاةفاحىلعلطهريزغرطم...ميظع

؟...نيأ..ً.انسح-
ةزفقكرمألاناكدقف،هترابعلمكأنإًادكأتمنكيمل.نوطنأشمر

فرعلب...لصحامفرعيمل...مليفيفطيسبليدعت...نمزلاربعةريغص
عفر.كانهجاجزلااياظشىلإ...هنضحىلإرظن.هيعوًادقافناكهنأطقف
ىلعناكوهمفحتف.مطحمةذفانلانميولعلاءزجلانأفشتكاوهرصب
...يهامكردأووجلايفةرافصعمسهنكل،ثدحيامعلاؤسحرطكشو
نمهنأكردأو،مطحتتوصعمس...ةياغللًائيطبناكهنكلهديعفردارأ
لقانىلعهديعضومث،خرصوهعارذعفر...عطقلمشهتيامءيش...هسأر
دارأ...ءطببكرحتيءيشلكناك.كرحتيملهنكلهكيرحتلواحوةعرسلا
...ةفاحلاهاجتابمامألاىلإهلسريسكلذنكلهعيرستولقانلاىلعطغضلا
توصعمسمث.لفسأللًارتمنيعبرأعافتراىلع...رهنلاىلإ...فرجلاوحن
نمرسيألاءزجلالماكىلعدرابلاليللاءاوهبسحأو،رثكأحوضوبرطملا
كلتتناك؟همدقتناكنيأ...قيشعتلاضبقم...بابلاحتفامدحأ.هدسج
.اذنحناه...بولقملاب...ةلماكةخسن

ةنئمطملاةقطقطلاىلإتصنأو،فقسلايفنامليبلكيامقدح
لءاست.ةنسنيعبرأللوفكم...يدنلوهطالب...حطسلاىلعرطملاتارطقل
يفكياممرثكأ...ةلافكلاهذهببسبنوعيبيطالبةعطقمكلكيام
سانلاهدارأءيشكانهناكنإ.ةيفاكةرتفلمهيدلدمصيملنملاوعفديل
.دمصتسءايشألانأبةلافكلاوهف

.هردصىلعاهسأرةعضاوالوأتقلتسا
...تكبركذيامبسحةرملوأل...ًالّوطماملكت...املكتدقاناك



يتلاةفيطللاعومدلا...ىرخألاعومدلاامنإو،اههركييتلاملألاعومدتسيل
ًانيمثًائيشكانهنأهربختيتلاعومدلا...لقأةراسخولقأملأىلعلدت
؛تكبىتحةراسخلابرعشدقنكيمل.ةيحضتلاقحتسيامهتقالعيفةياغلل
:كانهتناكيتلارئاتسلااعفر.هيرتلاهعومدلةجاحبناكهنأولامك
لجأنميكبتتناكاهنكل،هرعشيامونامليبلكيامهنظيامنيبرئاتسلا
.نيعونلاالكلجأنمكحضتتناكامك،رئاتسلانمنيعونلاالك

ليلبتباهعومدلحمسو،اهرعشىلعتبرفاهتحارإدارأدقناك
نودنماهلبقمث،قباسلامويلايفهلهتوكيذلاحتافلاقرزألاصيمقلا
ةفرعمللوضفلا؟لوضفلاعفادبكلذناكأ؟كلذلًاكردمناكلهوأ...دّمعت
باشققحمكماقنيحهدواريذلالوضفلانمهسفنعونلا...اهلعفةدر
ثيحعستلاتاوطخلايذيلكابوديرجذومنلًاقفوهبهبتشمباوجتساب
.ةجتانلالعفلاةدرةيؤرليفطاعلارزلاىلعطغضلامتي

بسحفتبلصتامنإو،ةلبقلللعفةدريأالوأرهظتمل،ةيادبلايف
ةلبقلا...ةلبقلاهذهسيلنكل،اهتالبقفرعيناك.فطلبتباجتسامث
هسبالمتقزموريرسلاىلإهتبحسف،ربكأمهنباهلبقف،ةتقؤملاوةددرتملا
نألبقىتحلشفف...يهتسيلاهنأ..ً.اددجممالظلايفةركفلاهدوارتل
.ءاطغلاتحتاحبصي

كبرمعضولانأو،هبركفيلريثكلاهيدلوًاقهرمناكهنأاهلحرش
-اهلسيلهنأفاضأمث،ريبكهلعفامميزخلابهروعشنأو،هلةبسنلاب
.حيحصكلذنأًاضيأهسفنعنقأدقو،رمألابةقالعيأ-ىرخألاةأرملا

رعشيناك...وفغينأليحتسملانمناكنكلً،اددجمهينيعضمغأ
ضماغروعشهباتنا...ةيضاملارهشألالالخهظقيأيذلاهسفنبارطضالاب
ناك،تقولاضعبلو...لوصحلاكشوىلعوألصحدقًابيهرًائيشنأب
.هركذيىتحملحريثأتدرجمكلذنوكينألمأي

فقسلاىلعضيبأءوض...ءوض..ً.اددجمهينيعحتفيهلعجامءيش
تماص...هفتاهةشاشىلإرظنورادتسا.ريرسلاراوجبضرألانمثعبنم
ملو...ليللايفلئاسرلالاسرإمدعىلعليبازيإعمقفتادقناك.ةداعلاك
امهنأاهلحرشنيحرمألاتمهفتاهنأادبو.كلذببسنعطقاهلأسي
هنأنممغرلاىلع؛نمزلانمةرتفلامهضعبةيؤرىلعنيرداقانوكينل
.ةيدبأنوكتسنمزلانمةرتفلا...هينعيامتمهفاهنأنظ

...برغتسامث،سلورتنمةلاسرلانأىأرنيحةحارلابلكيامسحأ
.هلاهركذيملةأرمالاهلسرأنوكيدق...مقرلابأطخأوأًالمثنوكيامبر



:نيتملكنمةنوكمةلاسرلاتناك
ً.اديجمن

.تيتيمنوطنأظقيتسا
ةمغمغىوسدعيمليذلارطملاتوصوههلجساملوأناك

كيرحتهنكميالوهملؤيهسأرو،أفطمكرحملاو،ةذفانلاجاجزىلعةفيفخ
.هيدي

.هينيعحتف
ىلإرطملاربعضرألارينتلةءاضملازتالةرايسلاحيباصمتناك

نمللبملاةرايسلاجاجزهعنمدقل.ةأجفةسبايلاتفتخاثيحمالظلا
اهنأملعيناكهنكل،رمملانمرخآلابناجلاىلعربونصلاةباغةيؤر
كلتيفدوهشداجيإنماونكمتيمل.ءايمعوةتماصوةيواخوةدوجوم
.ةرملاهذهيفىتحالو...ةرملا

ةلجعبنيتديقماتناكامهنألامهكيرحتعطتسيمل...هيديىلإرظن
؛طابرلابدافصألالادبتسابًايلاحنوموقيةطرشلايف.يكيتسالبطابربةدايقلا
هدشتوفوقوملامصعملوحقيضلاطابرلاعضولىوسجاتحتالثيح
مواقينمهققحينأنكميامرثكأو...مهبهبتشملاىوقأةكرحنمدحيل
مللاحيفمظعلاىتحمحللاوةرشبلايفةقيمعحورجبةباصإلاوه
.ملستسي

.هعباصأبرعشينأنودنمةدايقلاةلجعبنوطنأكسمأ
؟ظقيتسمتنأله-
يفقدحو،رواجملادعقملاىلإنوطنأتفتلاً.افولأمتوصلاادب

همدختستيذلاهسفنعونلا...هجولاعانقيبقثربعنارظنتنيتللانينيعلا
.ةصاخلااتلدةوق

.هذهقلطنانعد-
.اهتعفروةيوديلاحباكملاعارذزافقلايدترتيتلاىرسيلاديلاتكسمأ

ًاروعشهحنمتاهنألةيوديلاحباكملاعارذبحسًامئادبحينوطنأناك
تكرحتوتعفتراةرملاهذه.ةداعلصحيامولسالسلاوتاننسملاوكيناكيملاب
.نينثاوأرتملمامأللجرحدتتاهنإ...تاننسملا...ةفيفخةمغمغدرجمةردصم
كرحملاعنميلةوقبسودينأهيلعناك...حباكملاىلعهمدقبنوطنأساد
.ليغشتلانم

.تيتيمايةديجلعفةدر-



دعبأ.توصلااذه...توصلا...ةيمامألاةذفانلاجاجزربعنوطنأقدح
ثيحًاددجمهمدقبسادمث،ةرايسلاتكرحتامنيبحباكملانعهمدق
.ةرملاهذهاهفاقيإنمنكمت

.يلخادلارونلاءاضأ
؟توميسهنأملعيناكهينيرنأنظتأ-
هنأنظلقألاىلعوأ...ةآرملايفهسفنحمل.تيتيمنوطنأبجيمل

نيبناجلادحأنمًامروتمهفنأو،عماللامدلابىطغمههجوناكدقف.وه
ً.اروسكمامبرو

؟يرابخإكنكميأ؟ملعتأ؟تيتيمايكروعشوهفيك-
؟اذامل...ـل-
ةفرعمديريهنأنمًادكأتمنكيملذإً؛ايئاقلتًادرنوطنألاؤسناك

برهلاديريهنأو،دربلانمدمجتمهنأوههفرعيناكاملكو،ببسلا
.اهئفدبرعشيواهرطعمشيوهقناعتواهقناعيلارولىلإباهذلاو

.عبطلابةيضقلالحتملكنألكلذ؟تيتيمايكدرفمبرزحتملأ-
.ةقباسلاكئاطخأنمملعتتلةصرف...ىرخأةصرفكحنمأس

؟ملعتأ...أ-
ةيبلسلاةعجارلاةيذغتلانأترهظأدقةيسفنلاثاحبألانأملعتأ-

.ًاليلقيبلسوهامنإويباجيإريغوًادجًايبلسسيل؟كءادأززعتامًاعون
ربتعتىرخألاوةنيفلانيبةعومجملانمققحملتقبمكلكمكتبقاعم
؟كلذنظتالأ...ًاليلقةيبلسلاريراقتلانمةلسلسك

يفقدحيوهوًاددجمحبكملاىلعنوطنأسادفتالجعلاريرصردص
.ربكأةوقبطغضلاهيلعنأكوهلادبو.ةفاحلا

:توصلالاق
ديفتستنلًابيرق.دفنيأدبفبوبنألاتبقثدقل...حباكملالئاسهنإ-

مدنلاوأ؟طقستتنأوريكفتلانمنكمتتسكنأنظتأ.تطغضامهمًائيش
؟هتلعفامىلع

؟...ذامىلعمدنلا-
همفنأولامكردصتتاملكلادعتملنكل،لمكينأنوطنأدارأ

.طوقسلاديريالوه...طقسي...نيحطلابءولمم
ىلعروثعلايفةدعاسملامدعىلعمدنلا...ةوارهلاذخأىلعمدنلا-

.ملعتامكاذهنمكذقنيسكلذناك.لتاقلا
طغضاملكهنأو،ةساودلاربعلئاسلاًاجرخمطغضيهنأنوطنأسحأ



،همدقبطغضلاففخف،ماظنلانمربكأةعرسبلئاسلابرستربكأةوقب
وحنهرهظعفد،رعذلابسحأنيحو.تاراطإلاتحتىصحلاةقطقطعمسو
اماظنةرايسلايفناك.حباكملاةساودوةيضرألاىلعهيقاسدمو،دعقملا
.طقفامهدحأبقثدقنوكيامبر...نالصفنمنايكيلورديهحباكم

.تيتيمايكبونذنارفغمتيدقفتبتلاحيف-
.انهنمينجرخأ.بوتأانأ...انأ-
.ةتفاخةكحض
ىلعينملصحتنلذإ،يسفننعثدحتأالتيتيماييننكل-

.نيماظنلاالكتبقثدقل...معنباوجلاو...ةرفغميأ
نمرطقيوهوحباكملالئاسعامسهناكمإبنأنوطنأنظ،ةظحلل

.توميس...هنضحىلإهنقذنمرطقيهمدنأظحالىتح،ةرايسلاتحت
نمحبصأو،هدسجيفةشعرترسف،رييغتللةلباقريغوةئجافمةركفتناك
الاذامل،نكل.هدسجيفيرسيأدبتوملانأولامك،ةكرحلاهيلعبعصلا
؟هراوجبًاسلاجلتاقلالازي

.امهيلكليفكيامكانهنكيملذإ؛ءاوهللًابلطنوطنأثهل
:توصلالاق
اذهسيلأ...قالطإلاىلعتوملانمًافئاختسلانأ...يلةبسنلاب-

ةبغرلابًايئزجقلعتماذهعبطلاب.توملانمفوخلاةزيمرسختنأً؟ابيرغ
ناكميفمهتايحمظعمنوضميسانلانمريثكلا.طقفًايئزجنكل...ةايحلاب
سيلأ.أوسأليدبلانوكينأنمفوخلاببسبهيفءاقبلابنوبغريال
ً؟انزحمكلذ

هنكل،لبقنموبرلانمىناعدقنكيمل...قانتخالابنوطنأسحأ
،اههجوىلعةسئايلاوةلسوتملاريباعتلاىأرو،ةبونبتبيصأنيحارولىأر
اهحافكىلعجرفتمدرجمهئاقبلوةدعاسملاىلعهتردقمدعلسأيلابسحأو
ةفرعملاديريو،لوضفلابرعشيناكهنمًاءزجنكل.سفنتللديدشلا
هنأبساسحإلاوتوملاةفاحىلعهنأبساسحإلاو،روعشلاكلذبساسحإلاو
.كلهلعفمتيءيشهنإ...هلعفهنكميءيشنمام

.فرعنآلا
:توصلامنرت
.نوطنأايكيلإمامضنالايننكميال،نكل.لضفأتوملانأنظأ-

.هبموقألمعيدل،ىرتامكف
ةلمجمدقيشجأتوصكًاددجمىصحلاةقطقطعامسنوطنأعاطتسا



سمالتتناكدقف،رثكأةساودلاىلعطغضلانكمملانمدعيملو.ءطبب
.ضرألا

ً.اعادو-
.بابلاحتفنيحرواجملادعقملانمدرابلاءاوهلابسحأ
:نوطنأدهنت
.ضيرملا-
ىلعصخشلابسحأهنكل،ءيشلكىشالتثيحةفاحلابهمامأقدحو

.هيلإتفتليرواجملادعقملا
؟ضيرميأ-
هقاذمًابطرًائيشسسحتو،ايلعلاهتفشىلعهررموهناسلنوطنأدم

:هتوصدجوىتحهمفلخادقعلمث،يندعموولح
متينألبقيريدختمتدقل.تلاتيبوشكيرىفشميفضيرملا-

؟تنأكلذناكأ...هلتق
كانهأ...مالظلايفرطمللتصنيوهوتمصلانمٍناوثعضبتضم

ولتًامويتوصلااذهلًاتصنمانهسلجلرايخلاهيدلناكول؟لمجأتوص
.همامأةيناثلكبعتمتسيوتصنيوتصني...ىرخألاولتةنسورخآلا

بهذنيحعفترتةرايسلابسحأو،هراوجبناكيذلادسجلاكرحتمث
ناك.ةرايسلاتكرحتامنيبًاديحوىقبيلءودهببابلاقلغأولجرلالقث
حباكملا...شجأسمهكىصحلاىلعءطببرودتيهوتاراطإلاتوص
نوطنألواح.ىنميلاهدينعًارتميتنسرشعةسمخدعبتتناك...ةيوديلا
شجألاسمهلاالع.دلجلاحرجنانيحملألابرعشيملوً،اديعبهديبحس
همدقعضوهنكميالثيحةياغللجنشتموليوطهنأملعيناكو،عراستو
حبكملافرطبكسمأوهمفحتفو،لفسأللضفخنااذل،يوديلاحبكملاتحت
هنكلهبحسوهنانسأنميلخادلابناجلاىلعطغضيهبسحأو،يوديلا
توملالضفهنكل،تافدقناوألانأملعيوهوةيناثلواحمث،تلفأ
.ةيناثهمفبحبكملاكسمأوىنثنا.ةايحلاديقىلعءاقبللحفاكيوهو؛اذكه

نعرطملافقوتوتوصلاتفخونوكسلاداس،ةظحللاكلتيف
روديوهو...نزوالب...طقسيهنإ...وهناكامنإو...فقوتيمل،ال...لوطهلا
هلوحهفرعينملكفقوامنيبارولعمصقريناكولامكءطبب
نآلا..ً.اثالث...نيتنثا...ةوطخ..ً.احجرأتمءطببهروحملوحراد...دهاشي
.رطملاعمطقسي...بيرغلاتمصلااذهيفطقسي...هدحوحبصأ



يفيحلاةمدقمىلإتلزندقتناك.تيتيمارولامهيلإترظن
يفةدمجتمواهيعارذةكباشفقتنآلايهاهو،الصتانيحنيكرابيفلإ
ةركفاهلاببترطخ.نماردرهنىلعسمشلاةعشأتألألتامنيباهبوث
رهنلاىوسًائيشىرتالوامهعمستالوٍناوثعضبلامهنعبيغتاهتلعج
صخشلاًاموينكيملنوطنأنأيفركفتتناك،ٍناوثعضبل.امهءارو
امأ.هبظحتملوأبسانملاصخشلابطققتلتملاهنأو،اهلبسانملا
.اهسفنامهجاوزةنسيفاهناخدقف-نوطنأ-هيلعتلصحيذلاصخشلا
ىلعنوكيامبرو،ريثكلارسختستناكاهنألتفرعاهنأًادبأفشتكيمل
اهلمدقينيحاهسفناهبغلابملاريباعتلاهيلعودبتذإ؛نآلاىرخأبةقالع
ماحدزالا...ىلعألانمةضورفمةيفاضإتابوانم...اهسفنةنفعلاهراذعأ
.ةغرافلاةيراطبلاببسبأفطملومحملافتاهلا...قيرطلاىلعيرورملا

امهنأولامكنيتبترمونيتفيظننيتلذبنايدتريةأرماوًالجر...نينثااناك
دحأمقيملامنيب،تيتيمةديساهايدان...ةفئاخوةداجنويع...ناتديدج
.هلمحىلعةمدانيهوهمساهنإ...كلذبحتالاهنأامك،كلذبلبقنم

ملعتتناك؟هنارظتنييذلاام...اهلهالوقيلءيشامهيدل...العس
ديدشلابضغلابتسحأ.نيهوتعملاونييواسأملاامهيهجوباهاربخأدقفً،اقبسم
ًاروديدؤتلهبحتاللكشىلإهوشتيوىولتياههجوبتسحأاهنأةجردل
سيل؟ةيجورنلاةغللابوهأ؟وهام..ً.ائيشالاق.ةيلزهلاةاسأملاهذهيف
.ىنعميأتاملكلل

.همسالمحببغرتملو،هيلعلوصحلابطقبغرتمل
.نآلاالإ



خوراصكءاقرزلاءامسلاوحنءادوسلانجافسكوفةرايستعفترا
نمنكيمليذلااهرثأدهاشتيهونيرتاكتركف.ديدشءطببكرحتي
ةمطحملاةرايسلاباوبأنمليسييذلاءاملانمامنإوناخدلاورانلا
.رهنلايفرمهنتيهوسمشلايفألألتتتارطقيفىشالتيلاهقودنصو

:يلحملايطرشلالاق
.ةيضاملاةرملايفانهنمةرايسانبحسدقل-
حاولألاورشقتملارمحألاءالطلاتاذةميدقلاةرشنملاراوجبنيفقاواوناك

ةرغكضرألاىلعلباذلابشعلاناكامنيب،ةريغصلاذفاونلايفةمطحملا
كانهناك،لظلايفو.ةيضاملاةليللايفرطملالوطههاجتابةحرسمرلته
لؤافتبهناوألبقداعرجاهمرئاطدرغامنيب،دمجتملايدامرلاجلثلاضعب
.ىضربرهنلارخو

.ةلوهسرثكأاهعفرلعجاممنيترخصنيبتقلعهذهنكل-
ثيحدسكانه،ةرشنملاقوف.رهنلاىرجمنيرتاكتارظنتعبت

سمشلاتأر.ةلآلابطيحتيتلاةمخضلاةيدامرلاروخصلانيبءاملانزختي
تينارغلاروخصنعاهينيعتعفرمث،ةرثعبملاجاجزلااياظشىلععطست
،ىلعألايففرجلاةفاحقوفةزرابلاءارفصلاةعفارلالفسأدسجلاحملتل
.حيحصوحنىلععارذلالوطلباقمنزولااوبسحدقاونوكينأتنمتو

تاقاطبصحفتدعبطيرشلازواجتبمهلحمسيذلايطرشلالأس
:ةقدبةيصخشلامهفيرعت

؟نيرخآلاعمانهىلإاوتأتملاذاملفنيققحممتنكنإ،نكل-
..ً.ارسنولمعيمهنإلوقلااهناكمإبنكيملذإ،اهيفتكنيرتاكتزه

نعنيديعبءاقبلامهيلعنأينعيامميمسرضيوفتنودبصاخشأةعبرأ
.ةيمسرلاقيقحتلاةدحو

انلحامسلاىلعكلًاركش...انهنمهتيؤرلجاتحنامةيؤراننكمي-
.رظنلاب

.ةلكشمال-
عقومبًالوصوملازيالناكيذلادابيآلازاهجتاربنيرتاكتأفطأ

دقاناكنيذللانوألاتشونوليتبءاروتعرسأمث،ةيجورنلانوجسلا
نيعبرألاتاذنوزامأوفلوفعوننمةرايسىلإةدوعلاآدبوطيرشلاازواجت
قيرطلاىلعانيوهلاريسيوهواهبحاصءاج.ملوهنرويباهكلمييتلاًاماع



فيكميوحتاليتلاةميدقلاهترايسىلإمهقحلو،رادحنالاديدشيوصحلا
ةمدقملاىلعًاقصالًاطيرشاهيلعنكلً،ايزكرمًالفقوأءاوهسايكأوأءاوه
يبلينلهنأةعراستملاملوهسافنأنمنيرتاكتجتنتسا.فقسلاو
.ةطرشلاةسردمبقاحتلاللةيلاحلاتابلطتملا

:يتبتلاق
ً؟اذإ-
:ههجونعهقرعاهبحسميوهتعبقعلخيوهوملوهدر
.تيتيمنوطنألدوعيودحاودسجلانكلً،ايئزجمشهمهجولا-
:يتبتدر
.عبطلاب...تيتيم-
.اهيلإنورخآلاتفتلا
؟نرويبايهركذتأ.لاديرامنمنوميسلحملحيلحميطرش-
:ملوهدر
.ال-
ضرتفتنيرتاكلعجامم،يزخلاىلعلئالديأهيلعودبتنكتمل

.خيرملانمهتسيئرنأةركفىلعداتعمهنأ
ةقباسلاةميرجلايفقيقحتلايفًاطرخنمناكو،نماردةطرشيفناك-

.انهتعقويتلا
لعفةدريتبيدبتنأ،اهيلإةبسنلابف.ةشهدباهسأرنيرتاكتزه

مهنماهبلطبةطرشلاتالجسيفرهنلايفةرايسنأشبةلاسرلاروهظروف
هيفلتقيذلاقيقدلاناكملااهنأتركذتذإ-نماردىلإهجوتلاًاعيمج
نمارديفلجرلامساركذتتنأو،ءيش-تاونسةدعذنمسنسلاكهينير
.رخآءيشقيقحتلايفًاطرخنمناكيذلا

:اهسأرزهتيهونيرتاكديكأتلابتظحالنأدعبيتبتلاق
ةوارهنعمتكتدقفً؛احدافأطخبكتراهنألهركذتلهسلانم-

نعءيشيأركذله.ةطرشلاطروتتنأةيشخاهدجويتلايطرشلا
؟توملللمتحملاببسلا

:ملوهدر
دقديلاحبكمنإذإ؛هلتقدقطوقسلانأًامامتحضاولانمف.ال-

هبرضبماقدقمهدحأنأدكؤملانمنكل،هسأررخؤمىلإهمفقرتخا
.تامدكههجوىلعرهظتذإً؛ايحناكامدنع

:نيرتاكتلأسف



؟فرجلالفسأىلإهسفنداقدقنوكينأنكميله-
ملو،طابربةدايقلاةلجعىلإنيتتبثماتناكهيدينكل،نكمملانم-

ةبيرقلاروخصلابتمدطصادقةرايسلانأامك،حباكمللراثآكانهنكت
دبال.ةعرسبتمدقتدقةرايسلانوكتنأنكميالكلذل،فرجلانم
.طقفتجرحدتاهنأ

:سوبعبيتبتلاقف
؟كلذلصحفيك!همفيفديلاحبكم-
:نيرتاكتلاق
لواحيناكهنأدبال.ةفاحلاوحنمدقتتةرايسلاوناتقثومهادي-

.همفبحبكملابحسينأ
.ميدقةميرجحرسميفلتُقييطرشاذه،لاحةيأىلع.امبر-
:ملوهنرويبفاضأ
.اهضومغفشكمتيملةميرج-
ةرداغملبقةعرسبهوعبطيذلاريرقتلابحولتيهويتبتدرف

:يضرألاقباطلايفبتكملا
لتقيتميرجوةميرجلاكلتنيبةماهتافالتخاةمثنكلو.معن-

نكتملو،ًالجرناكسنسلاكهينيرنإذإ.نافيرتولاديراميفنيتاتفلا
.يسنجءادتعاىلعتامالعيأكانه

:نيرتاكتفاضأف
ً.اضيأةيمهأرثكأفالتخادجوي-
؟وهامو-
:تلاقواهعارذتحتدابيآلازاهجىلعتتبر
يفنحنوءانجسلامئاوقوةيئانجلاتالجسلانمققحتأوتللتنك-

يفةبوقعةرتفيضميناكنيستريجغنيتنلافنأتدجوف،انهىلإانقيرط
.سنسلاكهينيرلتقامدنعاليإنجس

:ملوهدر
ً.ابت-
:يتبتلاقف
دقنوكيامبرف،تيتيمنوطنألنيتنلافلتقدعبتسيالاذه،نآلا-

سيلأ،ةميرجلافلخهسفننونجملالجرلالازيال،نكل.انهةدعاقلارسك
؟لاتشايكلذك

،هتداعريغىلعًاتماصناكيذلانوألاتشىلإةثالثلاتفتلا



ناكو،هتداعريغىلعًابحاشًاضيأناكنيدبلالجرلانأنيرتاكتظحالف
:يتبترّركف،ضفخنيوعفتريهردصونوزامألاةرايسبابىلعًائكتم

؟لاتش-
:مسبتللةحجانريغةلواحمًايدبمباجأف
...ديلاحبكمً،اوفع-
:حاجننودنماهربصدافنءافخإلواحتيهويتبهتعطاق
؟المأهنعثحبنيذلاةطرشلالتاقاذهله.كلذىلعداتعتس-
:ًالئاقنوألاتشبصتنا
نيلأستامكلذناكاذإةدعاقلارسكينألسلستملالتاقللنكمي-

لتاق...لوأكرتثيحلمكيدلقمصخشاذهنأدقتعأاليننكل.هنع
،كلذل.ضيبأتوحلوقينأيراهداتعاامكلسلستملالتاقلاف،ةطرشلل
هنإيأ،يدرولانوللابطقنمضيبأتوحةطرشلاطابضللسلستملالتاقلا
.هعوننمديرف

:ةلئاقيتبتحضوأف
نجسلامكحنأالإ،هسفنلتاقلاهنأىلعنوقفتمنحنً،اذإ-

.مئارجلاراركتوةميدقلاهسواسوىلإنيتنلافةدوعةيرظندعبتسي
:نرويبلاق
اهسفنةميرجلااهيفنوكتةميرجلوأهذهنإ،كلذمغرو-

ضعباهلنوكيدقرهنلايفةرايسلاوهجولاتابرضفً،اضيأةخسنتسم
.ةيمهألا

؟لاتشايكيأرام-
نقتيهنأةجردلةراهمرثكأهنأرعشيهنأينعينأنكمياذه-

.ةلوقصمةقباطمًاخسناهلعجبمئارجلا
:خومشبنيرتاكتدر
.نانفكودبيهلعجتكنإ...ًاليلقلهمت-
:ةرخاسةرظنعملاتشدر
!ً؟اقح-
!نول-
نمًاصيمقًايدترمةلتلاىلعأنمٍتآلجرباذإف،عيمجلاتفتلا

ةيلاعلاةعرسلالعفبكلذنأمهلادبو.صقارتتهرعشتالصخو،ياواه
ً.اسمحتمهنوكنمرثكأديدشلاةلتلارادحنالةجيتنًايبسن

:يتبتلاق



.بهذنانوعد-
ةثلاثةلواحمبموقينرويبناكامنيبو،نوزامألاةرايسلخاداومحدزا

يتبتناكثيحةيمامألاةذفانلاىلعةليحنةبابستقرط،ةرايسلاليغشتل
:ةلئاقةذفانلاتحتفوضفخنمتوصبترمذتف،ةسلاج

نأيننكميةلئسأةيأنتسوبنتفأةفيحصىدلله،مدنيغرجور-
؟»قيلعتال«ـباهيلعبيجأ

لعجامم،ثهليوهوياواهزارطىلعصيمقلاوذلجرلاملكت
ةيحاننمهنملقأوهنمىقتلادقملوهنرويبنأنمةدكأتمنيرتاك
:لاقفةقايللا

ريشتراثآيأمكيدلله،هلتقمتييذلاثلاثلايطرشلاوهاذه-
؟لتاقلل

ًارهاظتمةملكلافرحأةئجهتبمدنيغرجورماقف،نوليتبتمسبت
:هرتفدىلعبتكيهنأ

حرصدقل.رابخألاعمجنلةهبنتمانناذآانيقبأدقل...عتال-
رخأتمتقويفهدنعهترايسةئبعتبماقتيتيمنأتارايسةشروكلام
؟...ينعياذهله.هدحوتيتيمناكهنظبسحو،ةيضاملاةليللا

...ال-
ًاّوشحمًاحالسنيلمحتكلعجيسةطرشلاسيئرنأدقتعأ.قيلعت...-

ً.ادعاصفنآلانم
:ةلئاقاهبجاحيتبتعفر
؟دصقتاذام-
ةمولعملاتناكاذإىريلنيرخآلاىلعةبيرةرظنىقلأومدنيغىنحنا

:لاقومهتتافدقاهلوقيسيتلا
تيتيمةرايسيفتازافقلاقودنصيفدوجوملاحالسلاناكدقل-

ناكلًاوشحمهحالسناكولف،كانهةريخذةبلعدوجونممغرلابًاغراف
.هتايحذقنينأنكمملانم

:يتبتدرف
دعباهركذمتتاراشإفيضتنأكناكمإب؟مدنيغايًائيشملعتأ-

اذهرمأركذتالنألضفأةقيقحلايفيننكل،هتيقلتيذلالوألاباوجلا
.دحألعيرسلاءاقللا

؟كلذملو-
:تلاقف،كرحتتيهوةرايسلاكرحمرده



.مدنيغايًاليمجًامويكلىنمتأ-
بنجتتلةيفاكلاةعرسلابسيلنكلو،ةذفانلاقالغإبيتبتأدبو

.يلاتلالاؤسلا
.دصقأنمنيفرعتتنأ؟مهدحألتقتشاله-
يفصلقتيوهومدنيغرجورىلإنيرتاكترظنو،ضبقملاملوهتلفأ

هبركفيامبحوبتنألبقنبوتريلاوزاتجاىتحترظتنااهنكل،ةآرملا
:عيمجلا

.قحىلعمدنيغنإ-
:ةلئاقيتبتدهنتف
.نيرتاكايًادوجومدعيملهنكلو،معن-
!لواحننأانيلعنكل،ملعأ-
:نرويبلأس
!؟هنفدوهتافونالعإمتدقلجرنعًاثحبرفحننأ!؟اذاملواحن-
ربعرمتيهوةرركتملاراجشألارظنمىلإاهرظنبنيرتاكتحرسو

ةطرشلاةيحورميفناريطةلحربةرمتاذتماقفيكركفتيهو،قيرطلا
هنأاهنهذبرطخفيكو،جورنلايفناكسلابًاظاظتكارثكألاناكملااذهقوف
نكامأيهو؛ةيربلاوتاباغلانمةريبكةحاسمكانهناكملااذهيفىتح
ودبتتناكانهتويبلانأو،ءابتخاللنكامأيهامنإوسانلااهدصقيال
يذلاسمادلامالظلاربععيفرطيرشكعراشلاو،ليللايفةريغصطقنك
عمستومشتلًارطضمكلعجياممءيشيأةيؤرليحتسملانملعجي
.فرعتو

يفقيرطلااوعطقمهنكل،ركسآةيدلبىلإلوصولاكشوىلعاوناك
دحأنكيمل»معن«ـبنيرتاكتباجأامدنعهنأةجردلقرتُخيملتمص
.دعبلاؤسلايسندقمهنم



ةيعمجلسيئرلارقملا؛فونرصقمامأةحوتفملاةحاسلانيرتاكتربع
ةزيمملااقيسوملاوةعئارلاتالفحلابناكملاركذتتناكدقو،نييجورنلابالطلا
.حاجنبمهتاناحتمااوزاتجاتايلاعفلاهذهنمضو،ةنخاسلاتاشاقنلاو

:ًاليلقالإانهتناكنأذنمريغتيملسابللاماظننأئجافملانمو
ةرتسوأةخفتنملاةرتسلاوةهفاتلاةراظنلاوضافضفلالاطنبلاوصيمقلا
،نامألامادعنانعهيومتةلواحموهنمألابيحوملايزلااذهو.شيجلا
لشفلانمفوخلاىلإةفاضإلابً،ايعامتجامدقتلاةطسوتملاةقبطلاةلواحمو
ملمهنألةداعسلابنورعشياوناكلاحيأىلعمهنكلً.اينهموًايعامتجا
.نيرتاكهجتتتناكثيحةحاسلانمرخآلافرطلايفءارقفلانماونوكي

نجسلاةباوببةهيبشلاةباوبلانمنآلااهوحنهجتيناكمهضعب
يذلادوسألاةطرشلاّيزببالطلاناكدقو،ةيلكلايضارأةمدقميفةعقاولا
تعاطتساديعبنموً.امئالمهولعجينأاولواحامهمًاعساوودبيًامئادناك
طسويفنوفقيمهنأولامكنودبياوناكذإ؛ىلوألاةنسلابالطزيمتنأ
ءافخإلامإ؛مههابجلفسأىلإلزنتتناكةعبقلاةورذنأامك،ّيزلا
ىلعيوطنتيتلاتارظنلاةهجاومبنجتلوأنامألامادعنابمهروعش
نمةلباقملاةهجلايفبالطلانمفطاعتلاىتحوأءاردزالانمليلقلا
ريكفتلايوذنيلقتسملارارحألانيركفملاو،نيقئاللابالطلايأ؛ةحاسلا
مهوعمالليوطرعشدوجوبنومستبياوناكنيذلاًايعامتجايدقنلا
ةبسنلابفرُعيامنوقشنتيو،ٍماسعضويفسمشلايفجردلاىلعنوقلتسي
ةبخنونويقيقحلابابشلامهنأل؛اناوجراملاغبتةفافلةطرشلايفبردتملل
ةايحلاتارايخلازتالوءاطخألاباكترايفقحلامهلنيذلاعمتجملا
.مهفلخسيلومهمامأ

تناكامدنعرعاشملاكلتاهباتنتيتلاةديحولانيرتاكتناكامبر
نمنوفرعيالمهنإلوقلاوخارصلايفةبغربرعشتتناكيتلاو،كانه
ققحتنأتررقاذامو،ةطرشلايفةلوؤسمحبصتنأتراتخااذاملو،يه
.اهتايحةيقب

دعبهبتكميفسلجيلازيالنيسربساكنيتسراكةطرشلاطباضناك
ذإ؛كلذرهظيملههجونإفتاربنيرتاكركذتولىتحهنكل،بابلا
ةفرغىلإقاورلاربعتشم.ةعرسبهسأرزهوةيصخشلااهتقاطبصحفت
ةقشلثمةشورفمتناكيتلاةميرجلاحرسمةفرغباببتّرمو،تارضاحم



نوسراميمهومهضعباوبقارينأاهيفمهنكميةلاصوةلصافناردجاهيف
ةقايللاةفرغباببترممث،ثداوحلاىرجمريسفتوةلدألاداجيإلثحبلا
ىلعنوبردتيثيحوقرعلاةحئاروبيردتلاداجسدجويثيحةيندبلا
.مهيديأيفدويقلاعضووضرألاىلعمهيمروسانلاةعراصمليقارلانفلا
يفةرضاحملاتناكثيح2مقرجردملاىلإتلسناقاورلاةياهنيفو
ءودهبتسلجوريخألافصلايفرغاشدعقمىلإتلسناكلذل،اهفصتنم
.اهمامأةسامحبناسمهتاتناكناتللاناتاتفلااهظحالتملفديدش

رادجىلعهلةروصعضتيهف،كللوقأامكراوطألاةبيرغاهنإ-
.سولجلاومونلاةفرغ

!ً؟اقح-
.يسفنباهتيأردقل-
.حيبقونسلايفريبكهنإ،هللااي-
؟هنيدقتعتاماذهأ-
هرهظوهيلعبتكيرضاحملاناكيذلاحوللاىلإةريشماهسأربتزه

:بالطلل
؟ءايمعتنأله-
:حوللاىلعاهبتكيتلاةملكلارركو،مهيلإرضاحملاتفتلا
يقطنملاريكفتلايوذسانللةبسنلابًادجةيلاعلتقلاةفلكت!عفادلا-

ةدعاقلاوً،ادجديجعفاددوجونمدبالهنأةجردليعيبطلاروعشلاو
روثعلانملهسأوعرسأًادجةديجلاعفاودلاهذهىلعروثعلانإلوقت
لمعىلإةرشابمريشتاهنأو،ةيعرشلاةلدألاودوهشلاوةميرجلاةحلسأىلع
.»؟اذامل«لاؤسلابأدبينأققحميأىلعبجيببسلااذهلو،لمتحم

يذلامنغلاةسارحبلكلثمنيعمتسملاىلعةرظنيقليلًاليلقفقوت
.نيرتاكداقتعابسحًاعمعيطقلاعمجتىلعظفاحيونارودلابموقي

:ًالئاقهتبابسعفر
.مرجملادجتعفادلاىلعرثعا،ةيبيرقتةطاسببو-
ىنعملابًاباذجنكيملهنأمغرحيبقهنأدقتعتتاربنيرتاكنكتمل

قمعلابهتوص...بستكملاقوذلانويناطيربلاهيمسيامكوأ،ةملكلليديلقتلا
ريثينكيمليذلاًاليلقكهنملاشجألاتوصلاكلذ،هسفنءفدلاوهسفن
.طقفبابشلانيبجعملابالطلاباجعإ

.اهديبحولتةبلاطلمالكلاقحيطعينألبقةظحللرضاحملاددرت
؟معن-



ليلقلاوةلئسأةعضببةيضقلالحينأيكذققحمناكمإبناكاذإ-
؟يعرشلاصحفللةفلكمةريبكتادحولسرناذاملف،جاتنتسالانم

قدصىلعامنإو،ةعومسمةيرخسىلعةاتفلاتوصةربنوطنتمل
.لامشلايفتشاعدقاهنأرهظيعاقيإىلإةفاضإلاب،يلوفط

ىلعجاعزنالاومالستسالاوجارحإلاسيساحأةءارقنيرتاكتعاطتساو
ً:اباوجيطعيوهسفنعمجتسينألبقرضاحملاهجو

ءانثأف.نوناقلاقراخوهنمفرعننأجليساييفكيالهنأل-
ةقرسلاةدحوىدلتناك،تاونسرشعذنمولسوأيففراصملاةقرسةجوم
.مههوجونمنيعّنقملاصوصللاىلعفرعتتنأتعاطتساةطرشةلوؤسم

:لوقلابجليسمساباهادانيتلاةاتفلاهتعطاقف
.كسينكتميركةسيئر،نوليتب-
ىلعاورهظنيذلانيعّنقملالاجرلاىلعفرعتلامتاذكهوً.امامت-

ملنكلاياضقرشعلصأنمنامثيفرَّوصملاةينويزفلتلاةرئادلاطيرش
مدختسملاحالسلاوليلدتامصبلانأنممغرلاىلعف.ليلديأمهيدلنكي
مويلاتمدختسادقلً.ايكذناكامهمليلدبتسيلققحملاةعانقنإفليلد
ةباجإلانأوهتاحاضيإلاهذهرخآنكل،ةطّسبملاتاحاضيإلانمًاددع
.حيحصسكعلاو؛»فيك«فشتكنملامةميقلاةميدع»اذامل«لاؤسلاىلع
نعداتسكلوفملكتيسةيلمعلاريسيفًاليلقاندعتبااننأامبنآلانكلو
.يعرشلاقيقحتلا

:لمكأمثهتعاسىلإرظنو
ًالاؤسيقلأسنكلو،ةمداقلاةرملايفعفادلانعربكأقمعبملكتنس-

ً؟اضعبمهضعبسانلالتقياذامل:ناهذألاليغشتل
هنأنيرتاكتظحالف،عجشمريبعتبةيناثةرمروهمجلاصحفتو

كانهتناكهنذأىلإهمففرطنمةانقكدتمتيتلاةبدنلاىلإةفاضإلاب
ةيناثلاودبتامنيب،قنعلاىلعنيكسبحرجكامهادحإودبتناتديدجناتبدن
هذهءانثتسابو.ةصاصرببسباهنأكوهيبجاحىوتسمىلعهسأرفرطيف
غلبيذإ؛ةعاوطمةليوطهتئيهفً.اقباسهتأرامملضفأهلكشناك،بدنلا
ناكو،ةيدامرةعقبيأيوحيالرقشألاريصقلاهرعشوً،ارتم1.92هلوط
هماظعتستكادقف؛هصيمقتحتًاقسانتمناكهمسجنأىرتنأاهناكمإب
ةرظنلاتداعدقف،هينيعىلإتداعةايحلانأةيمهأرثكألاو،محللاب
ةغلو،كحضلاطوطخو،نونجلابراقيامىلإةيويحلابةمعفملاةظقيتملا
،ةديجةايحدوقيهنأيفكشتكلعجيامم؛لبقنماهرتمليتلادسجلا



ً.احيحصكشلاناكنإةديجةايحاهيفدوقيةرملوأهذهنوكتسو
:ىتفتوصباجأ
.كلذءارونمءيشىلعنولصحيمهنأل-
:فطلبهسأررضاحملازه
باكترافولأملاريغنملتيفاينكلو؟كلذكسيلأ،هنظتاماذه-

.بسكملجأنملتقةميرج
:رجمزمتوصعفتراف
؟امًاصخشنوهركيمهنأل-
:رضاحملادرف
،معن...ماقتنالاوضفرلاوةريغلالثمةفطاعلامئارجحرتقيغنيليإ-

؟رخآحارتقايأكانهله.ديكأتلاب
:ٍنحنمليوطىتفنمحارتقاءاج
.نوبرطضممهنأل-
اهرعشىرتنأطقفتعاطتسانيرتاك.ةيناثةرمةاتفلاهيلعتدر

.لوألافصلايفاهدعقمفلخيلدتملارقشألاطوبرملا
...امنإو،تربورايةبسانملاةملكلاتسيلنوبرطضم-
:رضاحملادر
.جليسايهينعيامفرعننحنو،ديجاذه-
ةمالعىلعهيعارذكبشو،هيلجردموةدضنملاةمدقمىلعسلجمث

:فاضأمث،هصيمقىلعساغيفسالغ
ًاببسسيلاذهنكل،ةزاتممنيبرطضمةملكنأدقتعأانأً،ايصخشو-

باكترانأىرينمكانه،عبطلاب.مئارجلاباكترالصاخلكشبًافولأم
هنأامكف.ةينالقعمئارجلامظعمنكل،نونجلاىلعليلداهسفنةميرجلا
نعثحبلاةينالقعلانمنإف،ةيداملابساكملانعثحبلاةينالقعلانم
يذلاملألاروعشدلبتسةميرجلانأدقتعيدقمرجملاف؛ةيفطاعلاةحارلا
.لالذإلاوةريغلاوفوخلاوةيهاركلاقفاري

:لوقيللوألاىتفلاداع
مكانللوقتنأكنكميأ...ةجردلاهذهلةينالقعةميرجلاتناكاذإ-

؟تلباقًايضارًامرجم
.ةيرقبعلابعتمتيفصلااذهنأنيرتاكتنمخ
:رضاحملالاق
ةبيخاهنأىلعاهيلإرظنيةميرجلانأةقيقحنكلً.ادجليلقددع-



لصحيسهنأدقتعيمرجملانأاملاطً؛اينالقعًالمعتسيلاهنأينعتاللمأ
يذلابضغلاف،كتليخميفلمجأنوكيةداعماقتنالانأالإ.ةحارلاىلع
لتاقلاّرضحييتلاةظحللاف؛مدنلاهبقعيةريغلاهعفدتيذلامرجملايرتعي
لصاوينأهيلعكلذلً،ائجافمًاطوبهًاعطقلكشتةيانعباهيفلسلستملا
...راصتخابو،ةلواحملا

:ًالئاقحوللاىلإداعوفقوانهو
الةميرجلانأءاعدالايفرظنةهجودجوت،ةميرجلابقلعتياميف-

دقعفادبركفينأةمداقلاةسلجللمكنملكنمديرأو.بساكممدقت
امنإوً،ايسامولبدوًاقئالءارهديرأال،نكلو.ةميرجباكتراىلإهدوقي
رثكألاةطقنلانوكتامبرف،ةملظملاوةقيمعلامكايابخيفاوشتفتنأمكديرأ
نوأةلاسراوأرقتنأمكديرأ،كلذدعبو.عفادلايهمكسوفنيفًامالظ
اونوككلذل،ةقحالةلئسأحرطأسو،هتايحنعةحملومرجملاةيصخشنع
.قلطننلفنآلاو...نيدعتسمونيفئاخ

.ءاروللبحستيساركلاتناكامنيبتاوصألايفرفانتكانهناك
يفو.اهبنورميمهوبالطلاةبقارمتناكثيحنيرتاكتيقبو

،حوللاحسميناكيذلارضاحملاو،يه:صاخشأةثالثالإقبيمل،ةياهنلا
تحتاهرتفدواهيقاسةّماضهفلختفقويتلاطوبرملارعشلاتاذءارقشلاو
امعًافلتخمناكاهتوصنأو،ةليحناهنأىرتنأنيرتاكتعاطتسا.اهعارذ
.سردلايفثدحتتتناكامدنعهيلعناك

ةديجلااهيبأبتكىلإلصتنألواحتةباشكرثأتملاةاتفلاتوصءاج
:لوقتيهو

اضرلاىلعلصحدقايلارتسأيفلسلستملالتاقلانأدقتعتله-
؟ءاسنلاهلتقدعب

...جليس-
ً.اديجناكديكأتلاباذهو،نهنبصتغاهنأينعأ-
.ةمداقلاةسلجلايفاذهلقرطتنسو،ةلاسرلايئرقا-
ً.انسح-
ددمتتاهنأولامكًاراسيوًانيمياهيمدقىلعحنرتتناكملايفتيقبو

عمجيرضاحملاناكامنيب،نظتنيرتاكتناكامكهوحناهيمدقعباصأىلع
ىلعتدتراف،اهلمامتهايأريعينأنودنمةيدلجةبيقحيفهقاروأ
نيرتاكتأرامدنعتأطبأاهنكلو،جورخلابابىلإجردلاتدعصو،اهيبقع
:نيرتاكتلاقف،تبهذوتعرسأمثاهتصحفتف



.يراهايًابحرم-
:رظنينأنودنماهيلعدرف
.نيرتاكايًالهأ-
ً.اديجودبت-
:ةبيقحلاقلغيوهودرف
ً.اضيأتنأو-
؟تلصوامدنعينتيأرله-
:ًالئاقمستباواهيلإرظنف
.كلوصوبترعشدقل-
،مستبيامدنعههجولثدحييذلالوحتلااذهنيرتاكأجافاملاطل

نمبعتملاوضفارلايساقلاريبعتلايفُختنأاهنكميةماستبالانأفيكو
ىتفكودبينأةأجفهنكميفيكو،ئرتهمفطعمكهلمحييذلاةايحلا
رهشيفنغريبيفهبىفتحمسمشممويكهنمعشتسمشلاو،حرمريبك
.ردانوريصقهنإذإ؛زومت

؟كلذبدصقتاذام-
.كئيجمعقوتأتنكًابيرقتيننإ-
ً؟اقح-
.الوهباوجلاو.معن-
ةعساوتاوطخعبرأباهيلإًادعاصعرسأو،هعارذتحتةبيقحلاعضوو

:تلاقوهتحئارتّمشوةدشبهتّمضف،هيلإاهّمضو
؟ءيشيألالباوجلا...يراه-
:اهينذأىدحإيفسمهف
.ينيكلمتنأكنكميال...ال-
:هتضبقنماهسفنررحتنألواحتيهوتباجأ
سمخرمألاقرغتسااملةحيبقةرشحةسنآلادوجوالول!رظتنا-

ًاديجودبتكنإلقأملانأو،سمشلارونايّيمدقدنعكلعجألقئاقد
.ةجردلاهذهل

نملوطألاهمضينأهناكمإبناكهنأنيرتاكتركفف،اهتلفأوكحض
مدعامبرو.يراهديرتًاقحتناكنإملعتنكتملاهنكل،ليلقبكلذ
عمرمألااذهنأالإ،ةيعقاوريغنأشلااذهبيأرنيوكتىلعاهتردق
عمهتقالعىلإداعهنأىلإةفاضإً،اريحمحبصأو،ةحزمحبصأتقولارورم
،ةحيبقةرشحةسنآلااهنأىلعاهتيمستبنيرتاكلحمسيناكامكوأليكار



لامجىلعدكؤتطقفيهفً،ادجةفيخسكلذباهتيمستنمةركفلانإذإ
.جعزملاليكار

:لاقوّئيسلكشبقولحملاهنقذكح
...نوكينأبجيفمواقياليذلايمسجبةمتهمينوكتملنإ-
:ًالئاقهتبابسعفرو
.عماللايلقعهنإ...تفرع-
ً.اضيأنينسلاربعةهاكفلاسحنمديزملابستكتمل-
ً.اضيأكلذنيملعتتنأو.الباوجلالازيالو-
؟هيفكلذشقانننأاننكميبتكمكيدلأ-
ناكنإهيفشقانننأاننكميالنكلو،بتكميدنع.الومعن-

.ةميرجلاةيضقيفكدعاسأنأيناكمإب
.مئارجلااياضق-
.تملعامبسحةدحاوةيضقيه-
؟كلذكسيلأ،ةعئار-
تنأوةايحلانمعونلااذهنمتيهتنادقل.يعمكلذيبرجتال-

.كلذنيملعت
.اهيلإجاتحتتنأويراهايكيلإجاتحتةيضقلاهذه-
:ةرملاهذههينيعىلإةماستبالالصتمل
.نيرتاكايبورشملاىلإجاتحأامكةميرجةيضقىلإجاتحأيننإ-

.رخآًاليدبيبرجوتقولاكسفنىلعيرفو،فسآانأ
نمبورشملابهيبشتلامدختسادقهنأيفركفتيهوهيلإترظن

نمًافئاخناكةطاسببهنأوهو،هيفكشتتناكامدكؤيامم؛ددرتنود
بارشلانمليلقلاهئاستحاريثأتاهلنوكيسفةيضقلايفطرخنانإهنأ
اهريمضاهزخوو،كلهتُسيفوسامنإوفقوتلانمنكمتينلذإ؛هسفن
تأدبىتح،ةأجفيزاهتنالايرتعييذلاسفنلابزازئمشالاموجهكةظحلل
.ةمطحملاتيتيمنوطنأةمجمجتركذتو،ةيناثةرمةميرجلاةحاسليختب

.يراهايلئادبيأكمامأسيل-
ةروديفهعمتنكلجردجوي.ءامسأةعضبكيطعأنأيننكمي-

...ولصتأنأيننكميويآيبفألايكريمألايلارديفلاتاقيقحتلابتكمل
...يراه-
:ةلئاقبابلاىلإهتداقوهعارذنمنيرتاكهتدشو
؟ةوهقكبتكميفدجويأ-



...تلقيننكل،دجوي-
.ةيضاملاانمايأنعملكتنانعدو،ةيضقلاسنا-
؟كلذلتقولاكيدلأ-
.ةيلستلاضعبىلإجاتحأ-
:هسأرزهفهيأرريغهنكلًائيشلوقينأكشوىلعناكواهيلإرظن
ً.انسح-
:نيرتاكتملكت.بتاكملاىلإقاورلايفايشمو،جردلاادعص
ملعنعنوألاتشتارضاحمنمءازجأتقرسكنأتعمسدقل-

.سفنلا
.ةعساولايراهىطخبقحلتيكلورهتنأاهيلعناك،ةداعلاكو
.لضفألاوهةياهنلايفف،عاطتسملاردققرسأ-
يفةليلقلاتاملكلانمةدحاواهنوك»برطضم«ةملكلثم-

تاملكلانكل،هسفنتقولابةيرعاشلاوًايهيدبةموهفملاوةقيقدلابطلا
نأنودقتعيءايبغألانيفرتحملانألماكرلايفرمألااهبيهتنيًامئادةقيقدلا
.ىضرمللةدئافلضفأيوغللاميتعتلا

:باجأف
.معن-
ً،اضيأدودحلاىلعالونونجلادحلةبيئكدعأملانأببسلااذهل-

.يناثلاطمنلانمبطقلاةيئانثامنإو
؟يناثلا-
.كلذبحيناكهنأدقتعأ؟نوأرضاحيالاذامل؟مهفتأ-
نيبرقملاوهتلئاععمرثكأًاتقوو،ةطاسبرثكأولضفأةايحدارأ-

.ميكحرارقاذهو...هنم
:تلاقوهيلإترظن
فقوتينأبعمتجملايفدحألحمُسيالأبجيذإ،هعنقتنأبجي-

الأ.ةميظعاهيلإةجاحلانوكتامدنعهذهكةزاتممةبهوممادختسانع
؟يأرلاينقفاوت

:ًالئاقيراهكحض
ةيلكلاو،انهيلةجاحدجوتهنأنظأ؟كلذكسيلأ،يملستستنل-

.نييندمسيلويمسرلايزلابنيرضاحمنوديريمهنألنوأبلصتتنل
.يندملايزلاسبلتتنأ-
دعأملنيرتاكايانأف.اهلصوأنأديرأيتلاةركفلايههذهو-



.نآلاةفلتخمعقاوميفاننأينعيامم؛يرايخاذهوةطرشلاتاوقنمض
:هتلأسف
؟كغدصيفةبدنلاهذهتلصحفيكو-
هادانةباجإلانمنكمتينألبقنكل،ًاليلقلفجيراهنأتظحالو

:قاورلايفيروهجتوص
!يراه-
امهنمبرتقاو،مخضريصقلجرباوبألادحأنمجرخف،اتفتلاوافقوت

يقتليلبهذيوهويراهنيرتاكتعبتو،ةيوتسمريغةليامتمةيشمب
مالكلاةفاسمىلإالصينألبقخرصيذلانسلايفريبكلالجرلا
:ةيعيبطلا

.رئازكيدل-
:يراهدرف
.داتسكلوفدلونرأاذه...تاربنيرتاكً.اقح-
:داتسكلوفلاق
.كبتكميفًارئازكيدلنأينعأ-
،شمنلاتاذةريبكلاهديدمينألبقةقيمعًاسافنأطقتليلفقوتو

:يراهلاقف
.يئانجلاقيقحتلانعًاعمرضاحندلونرأوانأ-
:ًالئاقداتسكلوفرمذتف
نمعتمملابناجلايطعيهنأل،ةرهشرثكألاهنأيعيبطلانمو-

ةلدألاةساردوةيجهنملاميدقتبعقاولاىلإمهديعأنأّيلعفانأامأ.ةداملا
.لداعريغملاعلانإ.نيناوقلاوةنهملابادآوةيعرشلا

:يراهلاق
.سيردتلالوصأنعليلقلافرعيدلونرأ...رخآبناجنم-
:ًالئاقداتسكلوفكحض
ً.امدقتريقحلازرحأدقل-
:ًالئاقيراهسبعف
؟...سيلرئازلااذه-
دقل.ءامدقءالمزامنإو،غنيسفارغجليسةسنآلاتسيل.نئمطا-

.ةوهقلاضعبمهلتمدق
هبقارف،بابلاوحنراسورادتسامث،ةدحبنيرتاكىلإيراهرظن

:لوهذبداتسكلوفلأسمث،رداغيوهونيرتاكوداتسكلوف



ً؟ائطاخًائيشتلقأ-

:اهمفىلإةوهقلاناجنفعفرتيهويتبتلاق
.ةشامكلاكيتكتهنأىلعَّرسفيدقاذهنأملعأ-
ةريغصلاةحاسملاهبحمستامردقبهيسركىلإئكتيوهويراهلأس

:بتكملل
؟ةشامكلاكيتكتسيلهنأنينعتأ-
رشحناةسدكتملاقاروألاماوكأفلخو،بتكملانمةلباقملاةهجلايفو

تهتناةعرسبو،يساركلاىلعتاربنيرتاكوملوهنرويبونوليتبنملك
ةمئالمريغتالواحمنودبوقانعنودبوةعيرسلاةحفاصملاببيحرتلاةلوج
،ثيداحألابحييذلاعونلانمنكيمللوهيراهف،ةريصقلاثيداحألل
فرعيهنأنوملعيمهًاعبطو،ةرشابمةركفلالصوييذلاعونلانمامنإو
.كلذناكاذام

ريبعتبناجنفلاتعضووتلفجدصقنودبو،ةفشريتبتذخأ
:تلاقونجهتسم

نأملعأو،قيقحتيأبمايقلامدعبًارارقتذختادقكنأملعأ-
مدقتنأكناكمإبناكنإوهانلاؤسنكلو،نيرخآلانملضفأًاببسكيدل
دقدلبلاف،لسلستملالتقلابديحولايصاصتخالاةياهنلايفتنأف؛انهءانثتسا
...يآيبفألايكريمألايلارديفلاتاقيقحتلابتكمعمكبردولاملارمثتسا

:يراهاهعطاق
طقفسيلو،عومدلاوقرعلاومدلابهنمثتعفدنيملعتامكيذلاو-

.يعومدويمد
يفرانلاطخىلعرمألاامهبىهتنادقغيلوأوليكارنأسنأمل-

...نكل،جلثلالجرةيضق
:يراهلاق
ةرمكانهىلإانمدحأدوعيالنأليكارتدعودقف،الباوجلا-

.يدعوبيفأنأديرأةدحاوةرملو،ةيناث
:يتبتلأسف
؟غيلوألاحفيك-
:هينيعباهصحفتيوهويراهدر
.ارسيوسيفمومسلاةلازإلةدايعيفوهنيملعتامكف.لضفأهنإ-
؟فينجيفلمعلاىلعليكارتلصحلهو.كلذعامسلةديعسانأ-



.معن-
؟اهلمعلجأنملقتنتلهو-
نوكتنأغيلوألديجلانمف،اهتيبيفةثالثوفينجيفمايأةعبرأ-

.هنمةبيرقهمأ
:يتبتلاق
،كانهرانطخلكنعناديعبامهامًاعونو.كلذمهفأانأ-

.هديرتاملعفتنأكنكميثيح،عوبسألالاوطكدحوتنأو؟كلذكسيلأ
:لاقويراهكحض
نأوههديرأام،يفكيامبيتركفحضوأملامبر،يتبيتزيزع-

.يفراعملقنأورضاحأ
:نيرتاكتلاق
.انعمنوألاتشنإ-
:يراهلاق
يذلاردقلابلسلستملالتقلانعفرعيوهف،مكلوهلديجاذه-

.هفرعأ
:عوفرمبجاحوةماستبابةراشإعمنيرتاكتلاقف
؟رثكأفرعيالهنأنمدكأتمتنأأ-
:لاقويراهكحض
.رثكأفرعيوهًانسح...نيرتاكايةديجةلواحم-
:نيرتاكتلاق
؟ةيسفانتلاكتعزنلثدحاذام...يهلإاي-
هذهلةنكممةيادبلضفأنوألاتشعمةثالثلامتنأمكعومجم-

...كلذلةرضاحميدنع.ةيضقلا
:ءطبباهسأرنيرتاكتزه
؟يراهايكلثدحيذلاام-
:يراهلاقف
.ةديجءايشأيلتلصح...ةديجءايشأ-
:ضهنتيهويتبتلاق
نأانناكمإبناكنإلأسأنأديرأيننكلو،تمهفوةلاسرلاتلصو-

.رخآلاونيحلانيبكريشتسن
:تفاضأوتعرسأًاضفارهسأرزهيسهنأتأرنيحو
ً.اقحالكبلصتأس،الببجتال-



ةعساوتاوطخبيشمييراهناكامنيب،قئاقدثالثدعبقاورلايفو
نوكينأنكمملانمهنأيتبلرطخ،بالطلاعمجتثيحجردملاوحن
روعشنأيفكشتتناكو،لجرلاذقنيدقةأرمابحامبرفً،احيحصكلذ
،اهتمهمتناكهذهْنكل،هديعيلًايفاكنوكيدقةيلوؤسملابىرخأةأرما
نأبحتتناكدقل.اهمدصاممةحصلابمعفموديعسهنأهيلعادبدقف
دوعتساولُتقنيذلااهئالمزحابشأنأملعتتناكاهنكلبهذيهكرتت
.نيريخألااونوكينل:ةيلاتلاةركفلاتطبنتسامثً،ابيرقروهظلل

.ةئفدتلاةفرغىلإاهعوجرروفيراهبتلصتا

ىتحنيتحوتفمفصننينيعبرظنو،ةأجفميريهوكيرظقيتسا
ةثالثبهمامأتناكيتلاءاضيبلاةشاشلاىلعازكرتنأهانيعتعاطتسا
عراستملاهضبننأرعشفناصحلابعادتةنيدبةأرماتناكثيح،فوفص
ملو،كمسلانزخميفلازيالوهف،رعذللببسكانهنكيملف،أطابتي
ضعبقشنتسينأًالواحمهمفوكيرحتف.مهدحألوصوةكرحالإهظقوت
هبشيءيشوغبتلاوقرعلاةحئارهنمثعبنتيذلاءاوهلانمنيجسكوألا
لحمعابنأذنمًاماعنوعبرأتّرمدقفً،اكمسسيلهنكلكمسلاةحئار
ةلواطلاقوفنمًايبسنجزاطلاكمسلانمةيلصألاةعومجملانيومكمس
نيومعابنأدعبو.ةلواطلاتحتنمًايبسنةثيدحلاةعالخلاتالجمو
حتتفا،مظنملكشبتوملاىتحبرشينأعيطتسييكلدعاقتوناكملا
رادمىلعةرشابمةعالخلاضرعتيضرألاقباطلايفامنيسددجلانوكلاملا
شتإيفلامادختساىلإمهنئابزلقتناامدنعنكلو.ةعاسنيرشعوعبرأ
اوصصخت)ةيمقرلاويديفلاصارقأ(يديفيدلاو)يلزنملاويديفلاماظن(سإ
ىلعوأتنرتنإلانماهيلعلوصحلاكنكمياليتلامالفألاضرعوجاتنإب
.كتيببابىلإةطرشلابلجتنأنودنماهيلعلوصحلاكنكمياللقألا

تاوصأعامسعاطتساوكيرنأةجردلً،ادجًافيعضتوصلاناك
نأيفببسلاوهاذهنإهلليقدقف،هلوحمالظلايفنيدوجوملا
ملاذهنأّالإ،ابصلاناتتفاىلعربكدقهنأمغروً.ادجفيعضتوصلا
هجوتيهلعجيذلاببسلانكيملو،كانهسلجيهلعجيذلاببسلانكي
امهعطقيالنيلصاوتمنيمويلسلجيوهحارسقالطإدعبةرشابمكانهىلإ
نمديزملاىلعلوصحلاوألوبتلاوألكألالجأنمئراطلاريسلاالإ
نأهيلعو،هبيجيفلونبيهورتابحعبرأكلميلازيالوهو.بارشلا



.هيفكتاهلعجي
عنقأهنكل،كمسلانزخميفهتايحةيقبيضقينأهناكمإبعبطلابو

رمأةيدنالياتلاةرافسلافشتكتامثيرو،رنوركفالآةرشعهنيدتنأهمأ
هبلطييذلاءافخلاومالظلاهلمدقدقكمسلانزخمنوكيةيحايسلاازيفلا
.هفاشتكامتياليك

نيجورتنلانمهلمكأبفلأتيهنأولامكادبءاوهلانكل،سفنت
ءيضملابرقعلانأدجوفهتعاسىلإرظنو،نوبركلاديسكأيئانثونوغرألاو
.انهًالصاوتمليللاناكدقف؟حابصلاوأءاسملايفنكل،ةسداسلاىلإريشي
بجينكل،يتأيوبهذيقانتخالابروعشلاناك.ءاسملاهنأدبال،نكل
نمجرخيىتحسيلو،نآلاسيل.ةقلغملانكامألاباهُربباصيالأهيلع
ءاوهلاوةدحولاونامألل...هترجحلقوتيمكهللااي.نيتنلافنعًاديعبدلبلا
.هسفنتتنأكنكمييذلا

نأاهيلعنكلو،دجبلمعتةشاشلاىلعرهظتيتلاةأرملاتناك
ريغودبتةروصلالعجاممتاوطخعضبمدقتيذلاناصحلابقحلت
.ةيناثلةحضاو

.وكيرًابحرم-
هلادبدقفسمهلاكًاضفخنمناكتوصلانأمغرف،وكيردمجت

.هنذأيفبصنتديلجةلتكك
تتاماسينافنأملعتأ.نينامثلايفةيكيسالكًاقح...اسينافءاقدصأ-

.سرفاهتساد؟ريوصتلاءانثأ
هتبقرىلعأىلعطغضتيهوهتفقوأًادينكل،تفتلينأوكيردارأ

ًازافقسبلتًادينكل،خرصينأدارأو.ةليذرلاىلعلدتةضبقباهبةكسمم
.ةداحلابطرلافوصلاةحئاروكيرمشف،هفنأوهمفىلعتوهدقتناك

الأ...نيفرحنملاامنيس...لمأللبيخملكشبًالهسكيلإلوصولاناك-
؟كلذنظت

:ةضفخنمةكحضتوصرهظو
امىلعو.ةرانملاكءارمحلاكتمجمجءيضيكلذنأىلإةفاضإلاب-

تارتفيفجهوتتاهنإذإ،وكيرايةظحللاهذهةئيساميزكألانأ،ودبي
ً؟احيحصاذهسيلأ...رتوتلا

ىلعلصحييكلطغضلانمهمفىلعقبطتيتلاديلاتففخو
.جلزتلامحشوريشابطلارابغةحئارتمعدقو،ءاوهلا

.اليإنجسيفةطرشلانمةديسىلإتثدحتكنأتاعئاشترشتنا-



؟امكنيبكرتشمءيشكانهأ
باعللافجدقوةدشبوكيرسفنتف،همفنعيفوصلازافقلاحازناو

:ثهليوهولاقف،همفيف
لالخجرخأستنكدقف،ملكتأملو.مسقأيننإ..ً.ائيشلقأمل-

.لاحيأىلعمايأةعضب
.لاملا-
!لاملاىلعتلصحدقل-
ضعبكيدلنأنهارأانأو،ئيسلاكعضويفلاملالكتقفنأ-

.نآلاكبيجيفبوبحلا
يأهجاوتنلو،دغدعبدنالياتىلإقلطنأفوسف،حزمأالانأ-

.كدعأ.يعملكاشم
متهيملهنكلرجحتملجرفيزنكادبامعمسينأوكيرعاطتساو

.رجحتمهسفنوهفًادبأ
ًامشولمعنملءيشيألمعأنأيونأالانأف،وكيرايخرتسا-

؟كلذكسيلأ...كدلجيفربإلالخديهتكرتلجربقثتنأبجيذإ،يل
.يبقثتنأكناكمإب...تنأ-
.ةديجودبتاياتابةنيدم.ديج-
وكيرأكتاو؟...فيك،اياتابىلإبهاذهنإلقيملوهف،وكيربجيمل

.فوقولاىلعهدعاسيليسركلارخآلالجرلاكسمأامنيبًاليلقفلخلاىلإ
وكيرايسمشلابعتمتسا.هبموقألمعيدلف،بهذأنأبجي-

.تملعامكاميزكأللةديجيهف
يلفسلافصنلاأبخدقلجرلانأدجوفىلعأللرظنو،وكيرتفتلا

ضفخناةأجفوً،امامتنينيعلاةيؤرلًاسمادمالظلاناكو،حاشوبههجونم
.وكيرىلإ

ملةيسنجضارمأفاشتكامتاسينافةثجحيرشتدنعهنأملعتأ-
.كتحصبمتهتنأكليتحيصنكلذل؟اهدوجونعيبطلاملعلافشكي

عزنيوهوهدهاشو،جرخملاربععرسيوهوصخشلاوكيردهاشو
فلخيفتخيوهوجرخملاةراشإلرضخألاءوضلايفهجولاحملف،حاشولا
هعلتباف،ةفرغللةيناثةرمقفدتدقنيجسكوألانأادبو،ءادوسلاةراتسلا
.لجرللرظنيوهومهنبوكير

امنأشبراتحمهنأامك.ةايحلاديقىلعلازيالوهفً،اراتحمناك
نإف،امهيسفناناكةكحضلاوتوصلانأمغرف،هسفننكيملوهف،هآردق



نكيمل...وهنكيملةيناثلانمءزجلرضخألاءوضلايفهآريذلالجرلا
.نيتنلاف



:عساولاخبطملاىلإرظنتيهويتبتلاق
؟كلذكسيلأ...انهىلإتلقتنادقلً،اذإ-
لزانملاوجديرنلوكنيملوهىلعلحدقمالظلاناكةذفانلاجراخو

نميتبهتثرويذلالزنمللًاهباشملزانملانميأنكيملنكل،ةرواجملا
ةجيسألاو،ةحاسملافعضلزانملاعيمجلتناكدقف.ولسوأقرشيفاهمأ
نابأرماهنملكلناكو،اهجايسعافترافعضاهعافتراناكاهبطيحتيتلا
يتبتناك.لئاسرلاقودنصىلعةلئاعلابقللةجودزمءامسأوتارايسلل
لوهيراهةيؤراهلتدبكلذمغرو،ولسوأبرغدضةزيحتماهنأملعت
.ةبيرغطيحملااذهيف

:امهيلكلةوهقلابكسيوهويراهباجأ
.معن-
ً؟اديحو...ودبتالأ-
ً؟اضيأكدحوريغصلاوتنأنينكستالأ-
...نكلو،ىلب-
لزنميفشيعتتناكاهنأوههلوقديرتتناكامف،اهمالكلمكتمل

رامعإلاةداعإةرتفيفةيكارتشالانسدراهريجرانيإحوربينبموحيرمرفصأ
يسنامورلازارطلاسكعىلعيلمعوئداهوهو،ةيناثلاةيملاعلابرحلادعب
،لزنملااذهلثمنوصحلاكةيبشخلاخاوكألانونبينيرسوملالعجيذلا
يفىتحةبآكلاويدبألامالظلانمًاوجيطعيدوسألابخطلملابشخلاف
.اهيبأنعليكارهتثرويذلالزنمللةسمشملامايألا

:همفىلإةوهقلاناجنفعفريوهولاق
.عوبسألاةياهنةلطعيفتيبلاىلإيتأتليكار-
؟ماريامىلعرومألافً،اذإ-
ً.ادجةديجرومألا-
تناككحضلاطوطخنأفالتخالاف،هصحفتتيهواهسأريتبتزه

عبصإلاقرط.هنسنمرغصأودبيلازيالهنكل،هينيعلوحودبت
يفىطسولاعبصإلالحمّلحتيتلاومويناتيتلانمةعونصملاةيعانطصالا
:اهلأسوناجنفلابىنميلاهفك

؟كنعاذام-
عمميقيوهو،ةسردملانمةلطعهدنعريغصلاو،ةلوغشم،ةديج-



.رجكنيتسيفهتدج
:لاقوًابيرقتهينيعضمغأفكحض
...ةعرسبهنأفيخملانممكً!اقح-
:اهتوهقفشرتيهويتبهتعطاق
امفرعأنأديرأيننأليراهايكيقتلأنأديرأتنك.معن-

.لصح
:يراهلاق
يّوسأنأيلعناكنكل،كبلصتأنأيونأتنكانأو.ملعأ-

.يسفنوغيلوأعمرومألاضعب
ً.اذإلضفت-
:ةوهقلاناجنفعضيوهويراهلاق
يهورومألابهتملعأيذلاديحولاصخشلاتنأتنكدقلً،انسح-

نينوكتسو،يتبايميظعلاركشلابكلنيدأانأوينتدعاسدقف،يرجت
نيديرتكنأنمةدكأتمتنأله،نكل.رومألابملعييذلاديحولاصخشلا
.لكاشملاضعبكلكلذببسيدقف؟يملعتنأ

دقو،كتدعاسمباهيفتأدبيتلاةظحللايفًالمكمًاءزجتنكدقل-
.عراوشلايفًادوجومدعيملهنإىتحنيلويفلانمانصلخت

:ءافجبيراهباجأ
.قوسلاىلإاداعنيياكوكلاكاركونييوريهلانكل،عئار-
.فيياسأفلودورتامدقل.بهذدقنيلويفلاءارولجرلاو-
.ملعأ-
تحتةبوبيغيفشاعهنأملعتلهو؟تامهنأملعتتنكله-

؟تومينألبقةنسنمرثكألتلاتيبوشكيرىفشميفراعتسممسا
:هبجاحيراهعفرف
.نويلقدنفيفةفرغيفتامهنأنظأتنك!؟فيياسأ-
نأاوعاطتسامهنكل،لماكلابناردجلايطغيمدلاوكانهدجُودقل-

،نويلقدنفنأشبتملعفيك،نكلو.نآلاىتحةايحلاديقىلعهوقبي
؟هيلعمتكتلامتكلذلكف

يتبترمذتف،هدييفناجنفلاريودتبىفتكاامنإو،يراهبجيمل
:ةلئاق

...الهوأ-
:لاقوهيفتكيراهعفر



.يفرعتنأنيديرتالامبركلتلق-
؟هنعطنمتنأتنكله-
؟سفنلانعًاعافدناككلذنإتلقنإيندعاسيأ-
ناكنيكسلاحرجنكل،يبشخلاريرسلاراطإيفةصاصراندجو-

لتفمتديكأتلابهنإضارمألايئاصخألاقدقو،يراهايًاقيمعوًاريبك
.تارمةدعةيدملا

:ًالئاقهناجنفىلإيراهرظن
.يغبنيامكلماكلالكشلابلمعلابمقأملينأحضاولانمً.انسح-
...تنأ...تنأ...يراهًاقدص-
ءاجمث،فجترمراشنمةرفشكادبف،اهتوصعفرىلعيتبدتعتمل

:ناجنفلانعهرظنعفرينأنودنمملكتيوهوًاضفخنميراهتوص
.يتبايتاردخمنمدمىلإغيلوألّوحدقل-
،نلوكنيملوهفلييذلادتمملانوكسلاىلإناعمتسينيتماصاسلجو

:ةياهنلايفيتبتلأسف
؟كسأريفةصاصرلاكيلعقلطأنموهفيياسأله-
:ًالئاقهتهبجبناجيفةديدجلاةبدنلاهعبصإبيراهعبتتف
؟ةصاصرحرجاذهنأنيدقتعتكلعجييذلاامو-
.ةيئانجةلوؤسميننإ؟رانلاقالطإحورجنعهفرعأيذلاام-
:يراهلاق
ىدملاىلعتاصاصرثالث.فيياسأحلاصللمعيلجرهنإ..ً.انسح-

.سأرلايفةثلاثلاوردصلايفناتنثا...ريصقلا
تسيلنكل،ةقيقحلالوقيهنأملعتيهويراهىلإيتبترظن

.ةلماكةقيقحلا
؟اهنمتوجنفيك،نكلو-
تناكفنيمويةدملصاصرللةداضمةرتسيفلوجتأتنكدقل-

...الولينلتقتتداكوينتعرصسأرلايفةقلطلانكل،ينديفتلةبسانم
؟اذامالول-
اتاغروتسيفي.أىلإعرسأصاصرلايلعقلطأيذلالجرلانأالول-

.ينذقنيويتأيلًابيبطىعدتساو
؟لبقنمكلذنميأنععمسأملاذامل!؟اذام-
يننكل،ىفشملاىلإينلسرينأدارأوةباصإلاناكمبيبطلادّمض-

.كلذنمًالدبتيبلاىلإيلاصيإتبلطوبسانملاتقولايفتظقيتسا



؟اذامل-
؟مايألاهذهنرويبلاحفيك.عوضوملايفلدجيأديرأنكأمل-

؟ةاتفهسفنلدجوأ
ذقنأمثكيلعرانلاقلطينألواحةيادبلايف...لجرلااذه-

؟...نم؟كتايح
ً.اثداحكلذناكدقف،يلعرانلاقالطإلواحيمل-
.يراهايًاثداحتسيلتاصاصرثالث!ثداح-
اسيدوأسدسمنيلمحتوةأجفنامدإلانعتعلقأدقتنكاذإ-

.كلذثدحينأنكمملانمف
؟اسيدوأ-
نيكشيتسنمةصيخرلاةخسنلاوهف،حالسلااذهفرعتيتبتناك

دقةطسوتمةراهماذًايبصنأولامكاسيدوألاودبيروصلايفف.يسورلا
ةنقتملاريغوةيعرشلاريغةرمثلاوهف؛ةيندعملالامعألاسرديفهماحلبماق
نييسورلااكروألاىدلروهشمهنكل،شاشرلاعفدملاوسدسملانيبعمجتيتلا
،ةدحاوةعفدوأةيدرفتاقلطقلطينأنكميهنألنيفرتحملانيمرجملاو
تأجافتوً.اثالثوأنيترودررحيحالسلالعجياسيدوألاىلعطغضلقأف
18×9وهوردانلافوراكاملارايعاهلاسيدوألاتاصاصرنأنميتب
.نسناهوتساغاهبلُتقيتلااهسفنةريخذلايهو،ملم

:ءطببيتبتلاق
.حالسلااذهىرأنأديرأ-
،سولجلاةفرغءاجرأيفًايئاقلتاتلاجنيتللايراهيَنيعىلإترظنو

ءادوسلاةنازخلاالإكانهءيشيأىرتنأعطتستملاهنكلتتفلتف
:تلاقفةيوازلايفةميدقلا

.لجرلاوهنمركذتمل-
.ةليوطةرتفذنمةيئاضقلاكتطلسجراخوهف،مهمريغ-
:تلاقواهسأريتبتزه
!كتايحبيدوينأداكًاصخشيمحتتنأ-
.اهذاقنإلربكألالضفلاهلدوعيامك-
؟هيمحتببسلااذهلأ-
؟كلذنيدقتعتالأ..ً.ازغلىقبتهيمحننملانرايتخاةيفيكًابلاغ-
:يتبتلاق
يفةعرابينوكو،ةطرشلاطابضيمحأانأف،لاثمكينذخو،معن-



ناكملاوهو،»رآويزآماك«برشميقاسباوجتسابتمقهوجولازييمت
رجات،هنذأىلإهمفنمدتمتةبدنهلليوطرقشألجرلتقثيح
يقاسلاىلعروصلاضعبتضرعدقف.فيياسأعملماعتييذلاتاردخملا
بعللثمةيرصبلاةركاذلاببعالتلانكمي،ملعتامكوً.اريثكتملكتو
يفو.هنوركذتيمهنأنودقتعيامنوركذتيالدوهشلانأةجردل،لافطألا
هتضرعيذلالوهيراهنكيمللجرلانأنمًادكأتميقاسلاناك،ةياهنلا
.روصلايف

:لاقوءطببهسأرزهمثاهيلإيراهرظن
ً.اركش-
:اهمفىلإناجنفلاعفرتيهويتبتدر
،ةرورضكانهنكلركشللةرورضالهنإلوقأنأدوأتنك-

.يركشنمكنكمتةيفيكلوححارتقايدنعو
...يتب-
ةبسنلابيصخشرمأاذهنأملعتتنأو،ةطرشلاطابضيمحأانأ-

.يدلاووكاج:بجاولاةيدأتءانثأطابضلاتوميامدنعيل
دعبةيمسرلااهدلاوةرتسرزوهو،اهطرقتسملًايئاقلتاهنأتظحالو

:تعباتو،اهكبستداعأنأ
يعسوباملكلمعأنأيونأيننكل،يلاتلانمرودملعنال-

؟مهفتله...يعسوباملك...يراهايدغولااذهفاقيإل
:تفاختوصبيتبتلاقف،يراهبجيمل
.هيلعنزحتلتامنمكيدلف،مهفتتنأديكأتلابً،اوفع-
،دربلابرعشيهنأولامكةوهقلاناجنفبىنميلاهفكنطابيراهكرف

.ملكتينألبقًاليلقكانهفقووةذفانلاىلإىشموضهنمث
ناكو،ليكاروغيلوألتقلواحوانهىلإلتاقءاج،نيملعتامك-

.يئطخكلذ
.يراهايليوطنمزذنماذهناك-
يننكل،ءيشيأريغتيملذإةحرابلاىقبيسو،ةحرابلاكلذناك-

.يسفنريغأنألاحةيأىلعلواحأ
؟كلذيرجيفيكو-
:هيفتكيراهعفر
يرتشأنأًامويركذتأملينإكلتلقله،بلقتموحنىلع-

كلذلبقينركذتتناكليكارنأمغر؟هداليمىركذيفةيدهغيلوأل



يتآتنكف،يتركاذقيعتىرخأوأةيضقكانهًامئادتناكنكل،عيباسأب
.اهسفنةميدقلاةليحلابًاروفجرخأفةلفحلًابترمناكملادجأفانهىلإ

:لاقوةماستبافصنهمفيتيوازىدحإىلعيراهمسرو
ةرايسلايفزفقأف،رئاجسلاءارشلباهذلايلعنإلوقأتنك-

نمًائيشوأةطوغضمصارقأةعضبيرتشأونيزنبةطحمبرقأىلإًاعرسم
فقيبابلانملخدأامدنعف،قافتاليكارنيبوينيبناكو،ليبقلااذه
نألبقنكلو.نيتمّهتملانيتنكادلاهينيعبيلإرظنيوهوكانهغيلوأ
،تاونسذنمينرتملاهنأولامكينقناعتلليكارعرستيشيتفتعيطتسي
ةيدهيأوأةطوغضملاصارقألابحسبموقتيبناطيحتاهاعارذامنيبو
،يعمغيلوأحرميامنيبةفرغلارداغتمث،اهيفختويلاورسفلخنمىرخأ
.ءادهإةقاطبباهتقفرأوةيدهلاتفلدقليكارنوكتقئاقدرشعدعبو

؟كلذدعبو-
،انأينمقئاللكشبةفلغمةيدهىلعغيلوألصحةنسلاهذه-

اهنأببسلانأهتربخأف،ةقاطبلاىلعةباتكلازييمتعطتسيملهنإلاقف
.ينم

.يتبهجوىلعةماستباتمستراو
.كلذلكوةديعسةياهنوةليمجةصق-
تلزامو،ءيشلكبنينثالانيذهلنيدأيننإ،يتباييعمسا-

تنأً،امأكنوكوً.اضيأيلإناجاتحيامهنألظوظحمانأو،امهيلإجاتحأ
.دحاونآيفةمقنوةمعنكلصخشةجاحنأنيملعت

ً.اضيأكلةجاحباننأوههلوقأنألواحأامو،معن-
:لاقواهوحنًالئامةلواطلاىلعأكتاوًادئاعىشمف
يفهلادبتسانكميصخشيأف،يتباينينثالانيذهلثمسيل-

...ىتحلمعلا
ىلعو،اولُتقنيذلالادبتسانمانكمتلالإو،حيحصريغاذه،ال-

ماهماوملستيلًاصاخشأدجننأاننكمألو،دعاقتدقناكمهدحألاحيأ
ً.اضيأةمداقلاتارملايفمهحبذمتيسنيذلاطابضلا

...يتب-
؟هذهتيأرله-
ىلعاهتعضوواهتبيقحنماهتجرخأيتلاروصلاىلإيراهرظنيمل

.خبطملاةلواط
انأىتح.ةميلسةمظعيأقبتملىتحمهماظعميطحتمت-



.مهيلعفرعتلايفةبوعصتدجو
،رخأتدقتقولانأىلعلديلةلفحفيضملثمًافقاويراهيقب

دهنتف،كرحتتنأنودنماهناجنفنمتفشرواهناكميفتيقبيتبنكل
.ىرخأةفشريهتذخأويراه

مث؟كلذكسيلأ...ةدايعلانمدوعيامدنعنوناقلاغيلوأسرديس-
.كلذدعبةطرشلاةيلكىلإمدقتيس

؟تامولعملاهذهىلعتلصحنيأنم-
.انهىلإيئيجملبقاهيلإتثدحتدقل.ليكارنم-
.ناتعماللاناواقرزلاهانيعتملظأو
؟تلعفاذام-
ريغكلذنأملعأ.رومألاهذهباهتربخأوارسيوسيفاهبتلصتا

.رمألاهمزلتسياملكبموقأسكلتلقامكنكل،رذتعأوبسانم
.ةتماصمئاتشبمتمتيوهوهاتفشتكرحت
؟تباجأَمبو-
.كيلإدوعيرمألانأ-
.كلذلوقتنألمتحملانم...معن-
كاجلجأنميراهايةدعاسملاكنمبلطأانأنآلاً،اذإ-

لبقو،ىلتقلاطابضلالكلجأنمو،نيتليجغنيلإلجأنمو،نسروفلاه
لجأنمو،ةايحلاديقىلعنولازيالنيذلاكئلوألجأنمءيشلك
.لبقتسملايفةطرشطابضنوحبصيدقنيذلاكئلوأ

.قنحبيوتلتيهوهّكفتالضعتدهاش
.يتباييلجأنمدوهشلابيبعالتتنأكنمبلطأمل-
.يراهايًادبأءيشيأبلطتالتنأ-
...نأكنمبلطأكلذلتقولارخأتً.انسح-
.نآلارداغأ...-
مث-هعيطتسانلالعجتيراهةرظنتناكدقف-اهسأرتزه

يراهناكامنيبرارزألاتتبثو،اهفطعمتدتراو،ةهدرلاتلخدو،تضهن
:تلاقف،اهبقاريلخدملادنعًافقاو

طقف...لمعبموقننحن.كتايحيفلخدتأالأيلعناك.ةفسآ-
.لمعلا

:فيضتلتعرسأفاهلذخينأكشوىلعاهتوصنأترعشو
.ءاقللاىلإ.نيناوقودودحكانهنوكتنأبجي...قحىلعتنأو-



...يتبب-
.يراهايًائينهًامون-
.نوليتب-
اهارينألبقجورخلاةلواحميمامألابابلاتحتفدقيتبتناك

بابلاىلعهديًاعضاوًامامتاهفلخفقويراهنكل،اهينيعيفعومدلاو
:اهنذأنمًابيرقهتوصءاجف

نوبهذيطابضلالعجينألتاقلاعاطتسافيكتلءاستله-
هيفتبكترايذلاهسفنخيراتلايفميدقلاةميرجلاحرسمىلإمهتدارإب
؟ةميرجلا

:تلاقوبابلاضبقميتبتتلفأ
؟دصقتاذام-
نافيرتىلإبهذنسليننأتفرعفحصلاتأرقامدنعينأدصقأ-

يفهيمدقراثآترهظدقو،تارايسلابأرميفتِنكُرفلوغةرايسيف
نمةبقارملاتاريماكروصكيدلو،جلزتلادعصمخوكىلإةهجتمجلثلا
يفًاديحوناكتيتيمنوطنأنأرهظتيتلانمارديفنيزنبلاةطحم
لجرلتقمتدقهنأامهملعنممغرلاىلعف.لتقلاةميرجلبقهترايس
.كانهىلإابهذدقفًامامتاهسفنةقيرطلابةطرش

:يتبتلاق
نحنو،مئالملاباوجلادجنملاننكلكلذنعانلءاستدقلً،اعبط-

نعديعبريغفتاهكشكنمًاعيمجمهبلاصتالامتدقهنأملعن
مهيدلتناكو،لتاقلااوفرعمهنأدقتعن،نظنامبسحف.ةميرجلاحرسم
.مهدرفمبلتاقلاىلعضبقللةصرف

:يراهلاق
.ال-
؟ال-
قودنصيفةريخذةبلعوًاغرافًاسدسمنويعرشلاءاربخلادجودقل-

ماقلكانهلتاقلانأدقتعيناكولف،تيتيمنوطنأةرايسيفتازافقلا
.لقألاىلعًالوأسدسملاةئبعتب

حتفنمنكمتينألبقلتاقلاهمجاهوتقوهيدلنكيملامبر-
...وقودنصلا

نيزنبلابهترايسألمهنكل،10:31ةعاسلادنعهبلاصتالامت-
.ةملاكملاىقلتنأدعبيفاكلاتقولاهيدلناككلذل10:35ةعاسلادنع



.هيدلدفندقنيزنبلانوكينأنكمملانم-
ةطحميفويديفلاروصضرعبنتسوبنتفأةفيحصتماقدقف،ال-

،»همادعإمتينألبقتيتيمنوطنألروصرخآ«:ناونعتحتنيزنبلا
لبقطقفةيناثنيثالثةدملنيزنبلابهترايسألميًالجرروصلاهذهرهظتو
تيتيمناككلذل،ألتمادقنازخلانأًانلعمًاتوصةخضملادانزردصينأ
امم،هتيبىلإةدوعلاوةميرجلاحرسمىلإلوصوللنيزنبلانمةرفوهيدل
.هرمأنمةلجعىلعنكيملهنأينعي

.لعفيملهنكلسدسملاةئبعتبموقينأهناكمإبناككلذل،حيحص-
:يراهلاق
ملهنكلهترايسيفسدسمهيدلناكنسلينلتريبكلذكو.نافيرت-

نارهظيمئارجلااياضقيفةربخامهدنعناطباضانيدلنوكيكلذبف.هلمحي
متدقامهلًاليمزنأناملعيامهنأمغرنيتلولحمريغنيتميرجيحرسميف
هنأمغر؛العفيملامهنكلاحلستينأامهناكمإبناكو،ةقيرطلاكلتبهلتق
ناسرمتمةطرشالجرامهنإ.ودبيامىلعتقولانمريثكلاامهيدلناك
؟اذهلككليحوياذام.لطبلارودبعلنعافقوت

:تلاقوهتقلغأىتحبابلاىلعتأكتاو،يتبترادتسا
؟انليحوينأبجياذام،يراهايهوأ-
ىلعناضبقيسامهنأنادقتعيانوكيملامهنأكليحوينأبجي-

.كانهلتاقلا
نادقتعياناكامبرف،كلذنادقتعيانوكيملامهنأنكمملانمً.انسح-

حرسميفةميمحةقالعبمايقلابعتمتستةليمجةأرماعمدعومىلعامهنأ
.ةميرجلا

نمباجأيراهنكل،حازملاليبسىلعهتلاقامدصقتيتبتناك
:ًالئاقهينفجكرحينأنود

.ةيفاكةظحالمتسيل-
:تلاقورمألابيتبتركف
نعثدحتلابمتهميفحصهنأبرهاظتدقلتاقلاناكولاذام-

ربخأهنأولاذامو؟نيتريخألانيتميرجلابقعىرخأةلولحمريغاياضق
لجأنمليللانمرخأتمتقويفثدحتينأديريناكهنأتيتيم
؟روصللبسانملاوجلاىلعلوصحلا

لقألاىلعوأ،دهجلانمًاضعبةميرجلاحرسمىلإلوصولاقرغتسي-
؛ركيإرديننمهترايسداقنسلينلتريبنأتأرقدقو،نافيرتىلإلوصولا



ةطرشلاطابضعوطتيالةداعو،ةرايسلايفةقيقدنيثالثةفاسمدعبتيهو
ً.ائجافمةميرجناونعةفاحصللاومدقييكلمهتقوبنوداجلا

؟...دصقتله،مهتقوبنوعوطتيالمهنإلوقتامدنع-
.لمعةمهميفامهنأنادقتعياناكنظأامىلعف،معن-
ً؟اليمزلصتملاناكلهو-
.مإ-
ةميرجلاحرسميفلمعييطرشهنأًايعّدملتاقلاامهبلصتادقل-

...وًالمتحمناكةمداقلاةرملايفلسلستملالتاقلاموجهويرانيسنأل...نأل
...و

:ةلئاقاهنذأيفيزلارزيتبتسملتو
.ةيلصألاةميرجلاليكشتةداعإيفامهتدعاسمديريهنإلاقو-
ةباجإلااهملعميطعتامدنعةسردملايفةاتفكمستبتاهسفنبترعشو

.يراهكحضامدنعًالجخترمحافةحيحصلا
لمعلاىلعدويقلاضعبعمنكل،حيحصلاباوجلانمانبرتقادقل-

يفهؤاعدتسامتولأجافتيسناكتيتيمنأدقتعأانأف.ةيفاضإتاعاسيف
.لمعلاتاعاسنمًالدبليللافصتنم

.تزجعدقل-
:يراهلاق
ناكميأىلإنيبهذتكلعجتيتلاليمزنمةملاكملاعونام.هوأ-

؟ليللافصتنميفقالطإلاىلع
:تلاقواهتهبجيتبتبرض
.ءايبغأانكدقلً.اعبط-



ىلعاوفقوامنيبةدرابلاحايرلافصعنمفجترتيهونيرتاكتلاق
:ايلسغريبيفرفصألاتيبلاجراخجردلا

مجاهدقةطرشلالتاقنإلوقيوهاياحضبلصتيأ؟نيلوقتاذام-
؟ةيناثةرم

:بابلاتحتفوهترادأفبسانمحاتفملانأنمدكأتتيهويتبتلاق
نمًالاصتانوقلتيمهنإذإ؛ةعمالاهنوكردقبةطيسبةركفلانإ-

مهنألًاروفةميرجلاحرسميفمهديريهنإلوقيوققحمهنأيعّديصخش
امةفرعملتامولعملاىلإنوجاتحيوةقباسلاةميرجلانعءيشلكنوملعي
.ةثيدحةلدألالازتالامنيبحيحصلارارقلاىلإمهدوقتستناكنإ

نأمولعملانمذإعبطلاباهقيرطفرعتيهف،ًالوأيتبتلخد
سولجلاةفرغيفتفقوتمث،ةميرجلاحرسمنوسنيالنييعرشلانيلوؤسملا
ىلعةبّدحمتاليطتسمكةذفانلانمطقستسمشلاةعشأتناكثيح
فيفخوحنىلعاهشرفمتديكأتلابف،ةتهابلاءادرجلاةيبشخلاةيضرألا
.لتقلاةميرجدعبثاثألامظعمةلئاعلاتذخأنأدعبتاونسل

ةباغلاىلعلطتةذفاننمبرقلابهعقومذخأيذلانوألاتشلاق
:غريبةسردمهنأضرتفيامولزنملانيب

هسفنباهركتبايتلاةينونجلاةركفلامدختسيلتاقلانإيأ...ديج-
.معطك

:نيرتاكتلاق
.ةلوقعماهتربتعالاذهكًالاصتاتيقلتيننأول-
:يتبتعبات
؛ىهتنارطخلانأاودقتعادقف،اوحلستينأنودنماوبهذكلذلو-

ىلعنيزنبلابةرايسلاةئبعتيفهتقونوطنأذخأكلذلو،عقوملايفةطرشلاف
.قيرطلا

:رايفاكلاواساوقئاقربئلتممهمفونرويبلاق
فشتكيوهلليمزبلصتينلةيحضلانألتاقلاملعفيك،نكلو-

؟ةميرجيأدجوتالهنأ
:ءايتسابضرألاىلعطقستيتلاتاتفلاىلإرظنتيهويتبتلاق
راعشإىتحمهنمدحأرابخإمدعبلطلتاقلانأضرتفملانم-

.رخآ



:نيرتاكتلاق
؛كلذنمنوأجافتيالءاربخلاةطرشلاطابضف،لوقعمًاضيأاذه-

.ةنكممةرتفلوطألبيرمتومىلعمتكتلاةيمهأنوملعيمهف
:لاتشلاق
؟مهمكلذملو-
:تيوكسبلانمىرخأةعطقهنانسأبمضقيوهونرويبلاق
فاشتكامتيملهنأدقتعااذإهرذحنمللقيدقلتاقلانأل-

.ةثجلا
:نيرتاكتلأس
؟فحصلاأرقنأدعبوحنلااذهىلعكلذلكيراهىوردقو-
:قيرطلايفرميوهومارتلاةجضعمستيهويتبتلاق
.يراهالولفشتكتستامولعملاهذهنكتمل-
تناكو،لافيلوأبعلمجردمحطسىرتنأتعاطتسا،ةذفانلانمو

ةبلحلايفتابكرملاريدهتوصعنمتليفاكلالكشلابةكيمسريغذفاونلا
،مهلمعبايثيفاودمجتمهنأةجردلةدرابتناكفيكتركذتو،3مقر
ةفرغلايفءاقبلاليحتسملانملعجييذلادربلانأتجتنتسااهنأفيكو
ًاضيأامنإوطقفةضفخنملاةرارحلاةجردهببسنكيملفجترتنأنودنم
ًاضيأنيلمتحملانيرتشملاونيرجأتسملانأامك،ةليوطةرتفلةيلاختناكاهنأ
يفةلوادتملاتاعاشإلاوصصقلانمثعبنييذلادربلا...دربلابنورعشياوناك
.تقولاكلذ

:نرويبلاق
،ةيحضلالتاقلايرغيفيكانلفشتكادقف،يفكيامبلوقعماذه-

ةدعاسميأنودبومهتدارإبكانهىلإاوبهذمهنأًاقباسفرعنانكاننكل
؟كلذكسيلأ،قيقحتلايفةيعونةزفقتسيلهذهكلذل،دحأنم

ناكدقف،ةقطنملااهرظنبتصحفتوةيناثلاةذفانلاىلإيتبتلقتنا
اهيفرمتيتلاةردحنملاضرألاىلعةباغلايفاتلدقيرفءافخإلهسلانم
تويبلاراصتخابوألزنملايفرطىلعةرواجملاتويبلايفامبروأورتملاةكس
.هبةطيحملا

:تلاق
ملاهنأفيكًابجعتماهدعبًادهاجركفتةطيسبراكفأبًامئاديتأي-

.تاتفلاىلإرظنا...لبقنمكلاببرطخت
:نرويبلاق



؟اذام-
.تيوكسبلاتاتف-
ىنحناوهرتفدنمةقروقزممث،يتبىلإمث،ضرألاىلإنرويبرظن

.ةقرولاىلعتاتفلاعّمجو
:يتبتلاقف،ةلئاستملانيرتاكينيعاهانيعتقتلاو،ىلعألليتبترظن
؟ةميرجحرسمسيلاذهفةبلجلاهذهلكمل:هبنيركفتامملعأ-

ةميرجحرسمىقبيلحتملةميرجهيفبكترتناكملكف،كلذكهنكل
.ةلدأنعفشكينألامتحال

:لاتشلأسف
؟انهراشنملالجرنمةلدأىلعروثعلاىلعنيلّوعتله-
:ةيضرألاصحفتتيهويتبتلاق
ريثكلاكانهناكدقف،بشخلاطشكمتدقهنأدكؤملانمف،ال-

نأةجردلقمعبمدلابرشتدقبشخلانأدكؤملانمو،ءامدلانم
.ديفيدعيملكرفلا

:هتعاسىلإناتسرظن
؟يراهحارتقابانيربختالملف،ريصقتقودعبضيرميدنع-
:يتبتلاق
ناكةفرغلاهذهيفةثجلااندجوامدنعاننكل،ةفاحصلاربخنمل-

.ةيرشبةثجًاقحاهنأنمدكأتننأًالوأانيلع
:ناتسلاق
؟ديزملاىلإعامتسالانوديرتمتلزامأ...هووأ-
:مزحبنيرتاكتلاق
.معن-
نملعجياممًادجةريغصعطقىلإةعطقمةثجلاتناكدقل-

ىلعردصلاءازجأعضوبلتاقلاماقدقو،ىلوألاةرظنلانمديدحتلابعصلا
ليلدلاةروسكملاراشنملاةرفشتناكو،كانهةيجاجزلاةنازخلايففرلا
يفىقبتاماوأرقينأمهناكمإبنومتهملاو،معن...وهاندجويذلاديحولا
.ريرقتلااذه

نمةماستبابنيرتاكتلاقف،اهفتكةبيقحىلعاهدييتبتعضوو
:يدجريبعتباهتلدبتسافًادجةباذجاهنأتدقتعااهنأدكؤملا

ً.اركش-
:يتبتلاق



كلذدعبانكردأدقو،اهتيبيفاهدرفمبةباشةاتفةيحضلاتناك-
متدقو،نافيرتةميرجيفةمدختسملاكلتهبشتةمدختسملابيلاسألانأ
.راذآنمعباسلايفاهباكترا

ةحرملاتاخرصلاعامساوعاطتسامهنإىتحً،ادجةئداهةفرغلاتناك
رسكنملوأنرويبناكو،راجشألانمرخآلافرطلايفةسردملاةحابنم
:ًالئاقتمصلا

؟كلذكسيلأمايأةثالثذنميراهىلإتثدحت-
:نيرتاكتلاق
؟كلذكسيلأ..ً.انيمكبصنننأحرتقادقو،معن-
:ةلئاقءطبباهسأرنيرتاكتزهف،اهسأربيتبتأموأ
؟كلذبانمدحأركفيملمَلو-
:لاتشباجأف
هاياحضلتاقلاىرغأفيكًامامتفرعيانمدحأنكيملهنأل-

؟ةميرجلاحرسمىلإءيجملل
:يتبتلاق
نأبو،لتاقلالمعبولسأبقلعتياميفًائطخميراهنوكيدق-

انيضمأةطرشطباضلوأتامنأذنمف،يلاتلاةميرجلاحرسموهاذه
.ءيشيأثدحيملودنالتسوأيفةلولحمريغمئارجيفمايأةدع

:لاتشلاق
،ىرخألامئارجلاوراشنملالجرةيضقنيبًاهباشتدجويراهنكلو-

.ةقلطمةيشحوعمقفارتممظنمطيطختىلعيوطنتاهعيمجف
:يتبتلاق
...كلذبينعيناكهنكلً،ايلخادًاسدحكلذىّمس-
:نيرتاكتلاق
هبفرعياموهوةيجهنمريغقئاقحىلعينبمليلحتهنإ-

.يراهبولسأ
:نرويبلاق
.مايأةثالثلالخلصحتساهنإلاقً،اذإ-
:يتبتلاق
نأًاضيألاتشلعفاملثمحّضودقف،رخآًاعقوتىطعأدقو،معن-

يفةيحضلالتاقلاعضوثيح؛ةيلصألاةميرجلالثمتناكةريخألاةميرجلا
ةوطخلانوكتف،لامكبلتقلاعباتيهنأو،فرجلاربعاهجرحدوةرايسلا



.قباطملاةميرجلاحالسراتخينأهلةيلاتلا
:نيرتاكتقهش
.تاينحنملاراشنم-
:لاتشلاق
.يسجرنلسلستملتاقلةبسنلابيطمناذه-
:مهجتبهلوحرظنيوهونرويبلأس
؟انهثدحتساهنأنمدكأتميراهلهو-
:يتبتلاق
ً،امامتهنمدكأتمريغناكيذلاءيشلاوهاذه،ةقيقحلايف-

لزنملااذهو،ىرخألاةميرجلاحراسملكلةلهسلوصوةقيرطهيدللتاقلاف
راشنملالجرناكثيحنكسينأديريدحأالف،تاونسةدعلًاغرافيقب
نأالإنافيرتخوكماحتقامتهنأحيحصف.ًالفقميقبكلذعموً،ادوجوم
رطخىلعيوطنيانهىلإءيجمللةطرشلجرءارغإو،ناريجلزنملااذهل
ناكمىلإةيحضلابذجيوهطمنلدبيدقهنأيراهدقتعيكلذل.ربكأ
.لصتيسناكنإىرنوانهةطرشلالاجرلتاقلًانيمكبصننساننكل،رخآ

نأةقيقحبنوركفيعيمجلاناكودبيامكف،ريصقتمصكانهناك
.ةطرشلالاجرلتاقوهوةفاحصلاهتنبتيذلاهسفنمسالاتمدختسايتب

:نيرتاكتلأس
؟...ةيحضلاو-
:ةيناثةرماهفتكةبيقحىلعاهديعضتيهويتبتلاق
،راشنملالجرةيضقىلعاولمعنملكءامسأبةمئاقانهيدنع-

ناكًايأو،لمعتمهفتاوهاوقبينأومهتويباومزلينأبًاعيمجمهربخنسو
مث،نومداقمهنأنودكؤيسطقفو،يعيبطلكشبنوفرصتيسفلصتملا
نحنقلطننمث،نوبهذيسنيأىلإنولوقيوتايلمعلاةفرغبنولصتيس
قيرفلقتنيسفرخآناكميفامنإوغريبيفناكملانكيملنإو،لمعلل
.كانهىلإاتلد

:ًالئاقنرويبرسفتساف
لتاقلالصتيامدنعيعيبطلكشبفرصتننأانيلعلهً،اذإ-

.كلذكفرصتأستنكنإفرعأالانأ؟لسلستملا
:لاتشلاق
توصفجتريملنإ؛سكعلاىلعف.مهقلقءافخإمهيلعيغبنيال-

.كشللًاريثمكلذنوكيسفهلليمزلتقنعًالاصتاىقلتيامدنعيطرشلا



:نيرتاكتلاق
.تايلمعلاةفرغواتلدقيرفنأشبرثكأةقلقانأ-
:يتبتلاق
نغاهف،نامليبهابتناةراثإبنجتلريثكلابمايقلامتدقو.ملعأمعن-

.ثدحتننحنونآلاهربخي
؟ةقيقحلافشتكيامدنعانتعومجمللصحيساذامو-
:ربصدافنبتلاقواهنذأنميلدتملااهطرقىلعاهدييتبتعضو
رمألااذهنوكيسفةطخلاهذهحاجنلةصرفكانهتناكاذإ-

الو،دحأانارياليكانهءاقبلانمةدئافالف،انهنمكرحتنانوعدً.ايوناث
.مكفلخءيشيأاوكرتت

:لاتشلأسف،تفقوتةأجفاهنكلبابلاوحنةوطخنيرتاكتمدقت
؟رمألاام-
:تسمه
؟اوعمستملأ-
؟اذامعمسن-
:نرويبىلإةرظنتلسرأواهيمدقىدحإتعفر
.نحطتوص-
ايركسنميطرشلاجرخأو،ةئجافملاةفيفخلااهتكحضيتبتكحض

.ةيناثىنحناو،ةقيمعةديهنتبهرتفد
...فوسًانسح-
؟اذام-
:ةلواطلاتحتناعمإبرظنيومامأللٍنحنموهولاق
نم.اذهتحتقصتلميقابلاو،ةميدقةكلعامنإوًاتاتفتسيل-

.اهنمءازجأتتفتتىتحًادجةفاجاهنأنكمملا
:بءاثتيوهولاتشلاق
تحتةكلعلاسانلاقصليةداعف؟لتاقللنوكتنألمتحملانمأ-

يفماعطلاةفرغةلواطتحتسيلنكلو،تالفاحلاوامنيسلايفمهدعاقم
.مهتويب

:ةذفانلاوحناهنمةعطقعفريوهونرويبلاق
تضمرهشأذنمانناكمإبناكهنأدقتعأانأف،ةمهمةيرظنهذه-

فجهنكلةعطقلاهذهيفدوجوملاباعللايفيوونلاضمحلافشتكننأ
.نآلاهلمكأب



:نيرتاكتمستبا
...ةكراميأانللقواهغضما...كولريشايايه-
:يتباهتعطاق
.نآلابهذنلفً،اعيمجمكافك-

كحمث،يراهىلإرظنوةلواطلاىلعهناجنفداتسكلوفدلونرأعضو
ىلإمدقامدنعاهنمربونصلاربإعلتقيوهويراههآردقو،ءارمحلاهتيحل
بيرغلكشبةعقاولاةباغلايفدوجوملاهلزنمنمهتجاردىلعلمعلا
هنوفنصياوناكنيذلاهءالمزنأحضوأدلونرأنكل.ةنيدملازكرمنمبرقلاب
اوناكةباغلايفهلزنموهتجاردوةليوطلاهتيحلببسبمدقتميئيبطشانك
.نوكسلابحيفكلاضبقنمًابيرغًاصخشالإسيلوهف،نيئطخم

:يراهلاق
...رثكأودبيساذهف،اهسفنحبكتنأاهربختنألضفألانم-
،ةدوجومتناكنإفرعينكيملو،ةبسانملاةملكلايراهدجيمل

.»نيينعملاعيمجلًاجارحإلقأ«و»ةمءالمرثكأ«ةرابعنيباهنكلو
:ةموتكمةكحضداتسكلوفدلونرأكحض
لوألافصلايفسلجتةريغصةاتفنمفئاخلوهيراهله-

؟اهرضاحمبًاناتتفايدبتو
.نيينعملاعيمجلًاجارحإلقأوةمءالمرثكأ-
...يهاه.يراهايكسفنبكلذلحتنأبجي-
تناكدقف،فصقملاةذفانجراخةحاسلاوحنهسأربدلونرأأموأو

بالطةعومجمنمراتمأةعضبدعبىلعاهدرفمبفقتغنيسفارغجليس
.اهينيعبامًائيشتعبتتوءامسلاىلإترظن.نوكحضيونوثدحتي

:لاقويراهدهنت
ناتتفالانأدقتعأ،تايئاصحإلابسحف.ًاليلقرظتنأنأبجيامبر-

.تالاحلانمةئملابةئاميفىدملاريصقذاتسألاب
:داتسكلوفلاق
نأنوعّديمهنأتعمسدقل،تايئاصحإلانعتملكتكنأامب-

دقتلاتيبوشكيرىفشميفةيامحلاتحتنغاههبظفتحييذلاضيرملا
.ةيعيبطبابسأةجيتنتام

.نولوقياذكه-
ضعبيآيبفألايكريمألايلارديفلاتاقيقحتلابتكمىرجأدقل-



اهيفتاميتلاتالاحلاعيمجةساردباوماقدقف،كلذىلعتايئاصحإلا
ةيادبودهاشلليمسرلاءاعدتسالانيبةرتفلايفءاعدالايفيساسألادهاشلا
تاونسرشعنمرثكأمهتملاهجاويثيحةريطخلاتامكاحملايفو.ةمكاحملا
نينامثوعبسيفةيعيبطريغًابابسأىعديامبنوتوميدوهشلاناكنجس
ٍناثحيرشتبمايقلاىلإتايئاصحإلاهذهتدأدقو،تالاحلانمةئاملاب
.نيعستوعبرأىلإمقرلاعفراممدوهشلانمديدعلاثثجل

؟ينعيامم-
؟كلذدقتعتالأ...عفترممقرنوعستوعبرأ-
ءامسلايفقدحتلازتالجليستناكثيحةحاسلاىلإيراهرظن

نمىقبتامبرشوتفاختوصبمتشف،عوفرملااههجوءيضتسمشلاو
.هتوهق

بتكميفةراودلايساركلادحأىلعزتهيناكيذلانغاهرانوغرظن
لمعلاةعومجمنعنغاههربخأنأدعبةطرشلاسيئرىلإةشهدبنامليب
ةطخلانعو،سيئرلاتاميلعتعمةرشابمبراضتيامماهأشنأيتلاةريغصلا
تركعاهنأدبيملرابخألاهذهنألةشهدلاتءاجو.غريبيفنيمكبصنل
.داتعملاريغىلعديجلاسيئرلاجازم

:هيديبقفصيوهونامليبخرص
ةطيرخلاوةطخلالوادتأنأيننكميله.قبسمءيشًاريخأو،زاتمم-

؟لمعلاأدبننأعيطتسنيك
؟..ً.ايصخشكنأدصقتأ!؟عيطتسن-
ةيلمعف،رانوغايهذهدوقأنأًادجيعيبطلانمهنأدقتعأ،معن-

...ىوتسملاةيلاعتارارقنمضتتهذهكةريبك
...دحاولجروطقفدحاولزنمدجوي-
نمريثكلاكانهنوكيامدنعيسفنمحقأنأبسانملانمكلذل-

ىوصقلاةرورضلانمو،ىوتسملاعيفرطباضىلعأينوكىلإًارظن؛ةرطاخملا
؟مهفتله...ةيرسةطخلاءاقبإ

اذإىرخأةهجنمنكل،حجنتملنإةيرس:ركفوهسأربنغاهأموأ
،نالعإلاىوصقلاةرورضلانمنوكيسفلتاقلاىلعضبقلاىلإتدأوتحجن
ًايصخشناكهنأةفاحصلاربخيسو،ءانثلانامليبلكيامدصحيساهدنعو
.ةيلمعلانعًالوؤسم

:نغاهلاق



ةفرغيفةعومجمللنكميًاضيأمهفأامكوً،اذإبهذأس.تمهف-
؟كلذكسيلأ،اهلمعفنأتستنأةئفدتلا

دقف،جازملايفلدبتلااذهنمنغاهبجعتف،نامليبلكيامكحض
ىفتخاو،تامارغوليكةرشعبفخأوتاونسرشعبرغصأةطرشلاسيئرادب
متيذلامويلاذنمهتهبجيفقيمعحرجكهلمحيناكيذلاسوبعلا
.هيفهنييعت

يننأينعيالاهبتئجيتلاةركفلابيباجعإف،رانوغايطغضتال-
.يرماوأيلنوعباتلانوسوؤرملاىدحتينأبحأ

سيئرلةرخاسلاةرظنلاكلمتينألواحهنكل،هيفتكنغاهعفر
.ةطرشلا

ايرخآراعشإىتحكتعومجميفةطشنألاعيمجدّمجأيننإ-
.ةيلمعلاهذهدعبيرورضلاثيدحلااذهبموقننألضفألانمو.رانوغ
وأبوساحلاىلعثحبيأبتمقكنأءانثألاهذهيفتفشتكااذإو
...ةيضقلاهذهنأشبدحاويفتاهلاصتايأتيرجأ

يدحتلاطيلخنأفرعيناكو،ناتعوفرمهانيعونغاهرانوغركف
هسفنرّكذو،هنملضفأوًانسربكألجرانأ:ناّرمحتهيتنجولعجيزخلاو
.هرظنضفخأمث،ةنيزدرجمّهيزىلعةيبهذلاةريفضلانأ

هنأمغراهمامأريرقتلاىلإرظنتتاربنيرتاكوً،ارخأتمتقولاناك
مهنمبلطنغاهنإلوقتلتلصتايتبف،كلذلعفتالأاهيلعناك
ناككلذل،نامليبنمةرشابملارماوألابسحمهلمعنعاوفقوتينأًاعيمج
ريبكناجنفاهعمواهريرسىلعةيقلتسماهتيبيفنوكتنأنيرتاكىلع
هبحتًاينويزفلتًالسلسمدهاشتنأوأ،اهبحيلجروجنوبابلابياشلانم
ثحبتواياضقلاتافلمأرقتيهوةئفدتلاةفرغيفانهسولجلانمًالدب
ةلصيأوأيغبنيامكثدحيملءيشلةنكممتاراشإوأبويعنع
ناكدقف،غارفلانمةبيرقيهفً،ادجةبيرغتناكةلصلاهذهو.ةبيرغ
لالخنمتيتيمنوطنألتقةميرجيفريراقتلاىلإلوصولالهسلانم
هنوكردقبًالصفمةرايسلاثحبصخلمناكدقو،هسفنةطرشلاماظن
نيبنمف؟ديدحتلابةلمجلاهذهدنعتفقوتاذامل،نكل.ساعنللًاببسم
ةطشاككانهتناكتيتيمةرايسنماهجارخإمتيتلاةلمتحملاةلدألا
.قئاسلادعقملفسأيفةقصلمتناكيتلاةكلعلاضعبوةحادقوديلجلا

تيتيماروليهوتيتيمنوطنأةلمرأبلاصتالاتامولعمتناكامك



.ريرقتلايفةدوجوم
تباجأيتلاةديسلاتوصادبف،مقرلابتلصتامثنيرتاكتددرت

،اهلاؤستلأسمثاهسفننيرتاكتمدقو،بوبحلاببسبًاديلبوًاقهرم
:ءطببةملكلاةرركمتيتيمارولتلاقف

.ةوهقلابرشيهنكلًادبأةكلعلاغضميال!؟ةكلعلا-
؟...غضميوةرايسلادوقيناكرخآدحأدجويله-
.نوطنأادعةرايسلادوقيدحأال-
:نيرتاكتلاق
.كلًاركش-



لزنملايفلماكلكشبةءاضمخبطملاذفاونتناكو،ءاسمتقولاناك
يمويلااهثيدحتهنأدقنوليتبتناكثيحلاسبوأيفرفصألايبشخلا
الدلولاناكاذإهنأاتقفتاواهجوزمأعمتملكتكلذدعبو،اهنباعم
ىلإةلحرلااولجؤينأمهيلعنإفلعسيوةرارحلايفعافتراهيدللازي
يفلوطأةدملمهعمىقبينأنابحياهجوزادلاوناكو،مايأةدعللزنملا
تحتةنازخلايفماعطلااياقبسيكحتفبموقتيتبتناكامنيبو.رجكنيتس
تناكو،فتاهلانرءاضيبلاةمامقلاسايكأنمدحاويفهغرفتوةلسغملا
.حازملاىلعتقولانمًايأعيضتمليتلانيرتاكةلصتملا

ةرايسيفقئاسلادعقمتحتةدوجومةكلعةعطقكانهتناك-
.تيتيم

...حيحصاذه-
.يوونلاضمحلارابتخالاهلاسرإمتيملنكلاهتلازإتمتدقل-
يهفقئاسلادعقمتحتتناكاذإف،اهلسرألتنكامًاضيأانأو-

يفدوجومءيشيأرابتخابموقننأاندرأول...يعمسا.تيتيملدوعت
...راظتناتقوىلإجاتحتسةمئاقلافةميرجلاحرسم

ةكلعلاقصلبنوموقيالسانلاف،يتبايقحىلعلاتشنكل-
املًاقفوو.ةصاخلامهتارايسيفوأمهلزانميفماعطلاةفرغةلواطتحت
رخآدحأمقيملو،ةكلعلاغضمبىتحمقيملوه،تيتيمةجوزهتلاق
ينحنيناكةكلعلاكرتيذلاصخشلانأدقتعأكلذلةرايسلاةدايقبهريغ
لتاقلاناكريرقتللًاقفوهنأامك.كلذبماقامدنعقئاسلادعقموحن
دوقملاىلإهيديتبثيلتيتيموحنىنحنامث،بكارلادعقمىلعًاسلاج
ضمحللنكمينرويببسحهنإفرهنلايفتناكةرايسلانأمغرو،لابحلاب
...نأباعللايفيوونلا

:يتباهتعطاق
ةدحويفدحأبيلصتتنأكيلع.يلصتنأنيديرتنيأىلإملعأ-

.هيربختونامليبلةعباتلاقيقحتلا
:نيرتاكتلاق
؟مرجمللةرشابماندوقيدقكلذنأنيمهفتالأ،نكلو-
ةرشابمهيلإاندوقيسيذلاديحولاءيشلاو،مهفأانأعبطلابمعن-

.نيرتاكايانمةيضقلابحسمتدقف،لكاشملاوه



:نيرتاكتلاق
اهرابتخالةكلعلااولسرييكلةلدألاةفرغىلعرمأنأيننكمي-

ملعينألةجاحالفقفاوتكانهنكيملاذإف،تالجسلاعماهتنراقمو
دحألنكميالو،ةيضقلاّتلُحدقفقفاوتكانهناكاذإ،نكل.دحأكلذب
ّيلك...معن.اهلحيفهانعبتايذلابولسألانعةبيهرةملكيألوقينأ
،انأوتنأ...يتبايءانثلاىلعلصحننأاننكميةدحاوةرملو،رورغنآلا
.كلذقحتسننحنف

...نكل،دحألمعدسفينلو،يرغيكلذنإ...معن-
مأ.اندحوفرصتلابانتيرحذخأننأاننكميةدحاوةرملو!نكلنودب-

لمعلمّركيوهورورغلاةماستبابكانهًافقاونامليبيرتنأنيديرتله
؟ةيناثةرمهبانمق

.ليوطتمص.تمصلاداسو
:يتبتلاق
ةيعرشلاتابلطلاعيمجنكل،كلذبدحأملعيالأبجيهنإتلق-

،تابلطلاةّوكيفلجستنأبجيةلدألاةفرغنمةلمتحملاةيعرشلاةلدألل
لبقليوطتقورمينلفتيتيمفلميفانيفنأمحقناننأاوفشتكااذإو
.نأشلااذهبنامليببتكمىلعةركذمرهظتنأ

:نيرتاكتلاق
كسينكتميركةسيئرنأ-ينعدختيتركاذتناكاذإالإ-تعمس-

ةلدألاةفرغيفلمعلاتاعاسجراخةلدألاربتختنأًانايحأجاتحتيتلا
.صاخلااهحاتفماهيدل

:تفاضأونيرتاكتعرسأف،لاعتوصبيتبتهوأت
نآلاكيلعرمأس...يعمسا.ةلكشميأكانهنوكتنلهنأدعأ-

لكديعأمثةريغصةعطقاهنمعطقأوةكلعلانعثحبأوحاتفملاريعتسأو
اذإو،دهعملايفةعطقلارابتخامتيسً،ادغحابصلايفو.ديجلكشبءيش
؟انقفتا...ىرخأةيضقلاهنإلوقأسفاولأس

نكيملو،اهسأريفئواسملاونساحملانيبكسينكتميركةسيئرتنزاو
ً.اقيمعًاسفنتذخأو،قالطإلاىلعًالوبقمنكيملرمألانإذإً؛ابعصرمألا

:نيرتاكتلاق
.هللاقحبامءيشلمعبأدبنلفطقف:يراهلوقيامك-

ةعاسلاتناكو،زافلتلادهاشيوهوهريرسىلعميريهوكيرىقلتسا



ناك.مونلاعيطتسينكيملونمزلابساسحإلادقفهنكلً،احابصةسماخلا
يشميودوموكنينتناكذإ؛سمأاهدهاشيتلاجماربلادحألةداعإجمانربلا
،هلوحكرحتمثليوطلابضلااذهناسلقلطناف،ئطاشلاىلعًابثاو
.ةيذؤمريغةغدلهغدلومايأةدعلءامسوماجعبتتيناكنأدعبعجارتو
ديربتةدحوريدهالإعمسيدعيملىتحتوصلاضفخدقوكيرناكو
سافنألاقيهشبوكيررعشو،يفكيامبقدنفلاةفرغدّربتمليتلاءاوهلا
ءاوهديربتكانهنوكينأيكيسالكرمأهنإ.ناريطلاةلحريفتناكيتلا
ناليسوعادصلابةلطعلاصخلتتو،راحدلبىلإقيرطلايفةيفيصسبالمو
باهذلاىلإرطضمريغوهفتقولاهيدلنكل،ةعفترمةرارحةجردويفنأ
ةنيدميفناكدقف؟كلذبموقينأهيلعملو،ةليوطةرتفلهنطومىلإ
ًادوجومهديريءيشلكناك.نيبراهلانيمرجملاعيمجأجلميهواياتاب
ناكةذفانلارتستيتلاضوعبلاةكبشلالخنمو،قدنفلاةفرغجراخ
عطتسيملو،ةيدنالياتلايهوةيبنجأةغلبرثرثتًاتاوصأوريسلاةكرحعمسي
،سكعلاسيلوهتمدخلكانهمهنألكلذجاتحيالوهف؛ةملكيأمهفينأ
جراخنوفطصيمهوراطملانمةرايسلابهلاصيإمتامدنعمهآردقو
،ةكلعلانوعيبيمهوقابطألافلخّةقزألالوطىلعوةيليللايداونلا
رسكتىلإعمتسيناك.هيمدقىلعفقيامدنعكانهنوقبيسمهنكلو
ًادجًاديعبناكهيلإلقتنايذلاصيخرلاقدنفلانأملعيهنأمغرجاومألا
بارشلاوةقراحلاسمشلاومهً؛اضيأكانهاوناكمهنكل.ئطاشلانع
نأمهناكمإبناكو،اهسفنهتمهملكانهاوناكنيذلانورخآلانويبوروألاو
.ودوموكنينتنعورومألاعملماعتلاةيفيكنعحئاصنلاضعبهلاومدقي

.ةيناثةرمنيتنلافبةيضاملاةليللاملح
برقةلواطلاىلعةدوجوملاهايملاةروراقلوانتيلهديوكيردم

.ىودعلاوتوملاقاذماهقاذمناكو،ريرسلا
يذلايبرغلاروطفلاعمنيمويذنمةرداصةيجورنةفيحصميدقتمت

نكيملو،دعبنيتنلافلاقتعانعربخيأكانهنكيملنكل،هلوانتيأدب
ً.ادبأنيتنلافدعيملنيتنلافف؛ببسلاعقوتبعصلانم

بلطيولصتينأ:مهربخينأهيلعناكاذإاميفوكيرركفو
انهكنكميهنأوكيردهاشدقف.ريغتهنأاهربخيوتاربنيرتاكةيطرشلا
تادايعلاىدحإيفةيجورنرنوركفالآةعضببءيشلااذهبموقتنأ
هنإاهيفلوقيلوهجمنمةلاسركرتيوتارببلصتينأركف.ةصاخلا
ةلماشةيليمجتةحارجىرجأدقوكمسلانزخمنمبرقلابنيتنلافدهاش



هسفندعاسيلوهبكاسمإلايفدعاسيلطقف،لباقملابًائيشبلطينأنودب
.هبملحينأنودنمًاليلمونلاىلع

سوماجناكثيحءاملاةحتفوحنراتمأةعضبلودوموكنينتىنحنا
موحللالكآشحولابودبيامىلعرثأتمريغبطرلانيطلايفًارقتسمءاملا
.هراظتنابيقلتسملاو،راتمأةثالثهلوطغلبييذلا

رعشو،ضهنوريرسلانعهيمدقىمرفدادزينايثغلابوكيررعش
.اهجوأيفازنولفنإلااهنإ،هآ.هتالضعيفملألاب

قرحتلازتالةيوارفصلاةضومحلاتناك،مامحلانمداعامدنعو
ىلعلوصحللتادايعلاىدحإروزيسهنألوألا:نيرارقذختادقوهقلح
امدنعهنأيناثلاو،جورنلايفهايإكنوطعياليذلايوقلاءاودلاكاذ
يكلفاصوألااهيطعيوتارببلصتيسًاليلقنسحتلابرعشيوهيلعلصحي
.مونلاهلىنستي

ةغللابحرشيسمحتمتوصناكو،مكحتلازاهجبتوصلاعفر
قيرطنعلتقيودوموكنينتنأديعبنمزذنمدقتعيناكهنأةيزيلكنإلا
امأ،غدللادنعةيحضلامدىرجملخدييذلاايريتكبلابباصملاباعللا
نمةيحضلامدعنمتبضلااذهددغيفمسلانأفشتكادقفنآلا
.طيسبحرجهنأودبياممتوملاىتحفزنينأىلإرثختلا

،لونبيهورلاهنإ:ةركفلاهلترطخو،هينيعضمغأمثوكيرفجتراو
ناكامبرف،باحسنالاضارعأامنإوقالطإلاىلعازنولفنإتسيلهذهف
ةنيدميففرغلاةمدخيفماعطلامئاوقىلعهنوعضيًائيشلونبيهورلا
رعذبةظحللىولتفسفنتلاوكيرعطتسيمل.ريبكلكشبهينيعحتفو،اياتاب
امكًامامتكلذناكدقل.يئرمريغًامجاهمعراصيهنأولامكًامامتقلطم
هاتئرتلصحمث،ةفرغلايفنيجسكوأكانهنكيملذإ؛كمسلانزخميف
.هريرسىلعًايقلتسمداعوهناديرتامىلع

.هدحووهالإدحأكانهنكيمل...ًالفقمناكدقل...بابلاىلإرظن



تهابلارمقلاومالظلاحنجتحتةلتلاىلعأىلإنيرتاكتدعص
نمًايأسكعتملةطرشلارقمةهجاونكل،اهفلخءامسلايفقلعمّرفصملا
ىلإترظن.ءادوسةرفحكهتعلتباامنإو،رمقلاهيقلييذلاتفاخلاءوضلا
بقلبًايطرشناكيذلااهيبأنعاهتثرويتلاةمكحملاةقيقدلااهديةعاس
.عبرلاوةرشعةيداحلاىلإريشتاهتدجوفًامامتهبسانييذلايديدحلاوتفار

راظنمويناودعلاهلقثبهحتفتلةطرشلارقمليمامألابابلاتبحس
.انهنمأدبيبايترالانأكو،بيرغلابابلا

عاطتساهنكلراسيلاىلإًايفتخمسلجيذلابوانملاطباضللتحول
لابقتسالابتكمنمترمو،ةهدرلاىلإيدؤملابابلاتحتفو،اهارينأ
هتمدختسايذلادعصملاوحنتعباتو،صخشيأهيفسلجينكيمليذلا
يفةيتنمسإلاةيضرألاتربعوتجرخمث،يلفسلايضرألاقباطلاىلإلزنتل
تاوطخعمستليغصتتناكامنيباهيمدقعقوعمستيهوفيعضلاءوضلا
.اهريغ

تثحبف،نآلاامأً.احوتفميديدحلاةلدألاةفرغبابناك،راهنلاءانثأ
هتحتفوهترادأوبابلالفقيفهتعضوويتبهايإاهتطعأيذلاحاتفملانع
تعفروءوضلاتلعشأواهفلخبابلاتلفقأمث،ةيغصميهوتلخدو
ءوضنأةجردلًادجًافيثكناكيذلامالظلاوحنتمدقتوةدضنملالصفم
فوفصىلإلصيىتحهقيرطزاتجيلتقوىلإجاتحيهنأكوادبحابصملا
اليذلاتهابلاكيتسالبلانمةعونصملاقيدانصلابةءولمملاةضيرعلافوفرلا
صخشلانأدكؤملانم.قيدانصلالخادءايشألاًاحملالإهنمىرتنأكنكمي
فوفرلاىلعةبترمتناكقيدانصلانألمظنملقعهيدلانهلوؤسملا
تمدقت.عطقنمريغًاحطسلكشتتناكةريصقلافارطألانإىتح؛ةقدب
،قيدانصلاىلعةقصلمتناكيتلااياضقلاماقرأأرقتلةعساوةوطخبنيرتاك
لخادلاوحنةفرغلاراسيىصقأنمينمزلاخيراتلابسحةمقرمتناكذإ
ةداملاةداعإمتتامثيرتقولاةدودحماياضقلاةلدأناكملغشتثيح
.اهريمدتوأاهباحصأىلإةنزخملا

ىلعحابصملاءوضطقسطسوألافصلاةياهنىلإًابيرقتتلصونيحو
يهوةيديمرقلاةيضرألابكتحاو،لفسألافرلاىلعهديرتيذلاقودنصلا
:ريرقتلايفءاجاملًاقباطمقودنصلاىوتحمتدجوفءاطغلاتعفر.هبحست
نمتالصخعضبيوتحينوليانلانمسيكو،دعقملاءاطغو،ديلجلاةطشاك



سيكلاتحتفوحابصملاتعضوف.ةكلعلاضعبيوحيرخآسيكو،رعشلا
امدنعاهنمًاءزجعطقتنأكشوىلعتناكو،طقلملابةكلعلاتبحسو
.بطرلاءاوهلانمرايتبترعش

تاريعشلظتأرفحابصملاءوضيفهتحمليذلااهدعاسىلإترظن
رادجلاىلعهتطلسوحابصملابتكسمأواهينيعتعفرمث،ةبصتنمةقيقد
تببسدقنوكتنأنكميالوةريغصاهنكل،ةحورمفقسلاتحتتأرف
نكيمل.تعمتسافءاوهلايفةكرحهنأامًاعونةدكأتمتناكاماهدحو
ةعطقلاىلعةيناثةرمتزكرف،اهينذأيفمدلاناقفخالإًاقلطمءيشكانه
يتلاةيرسيوسلاشيجلانيكسبًاريغصًاءزجتعطقو،ةكلعلانمةبلصلا
بابلانمبرقلابامناكمنمتوصلاءاجدقف،تدمجتواهعماهترضحأ
قرطوهله.ةلوهسبهزييمتنمنكمتتالنذألانأةجردلًادجديعب
ًاتاوصأعمستنأنكمملانمفً،ائيشنوكيالدق؟ةلواطلابرضوأحاتفم
.ريبكءانبيفةبيرغ

مالظلايفاهانيعتشمرو،اهسافنأتسبحو،حابصملانيرتاكتأفطأ
نأتلواح...ـلاكًائداهوجلاناكو.ةيؤرلاىلعاهدعاسيدقكلذنأكو
ئطبيرخآراكفألسلستعبتتنأتلواح...اذهراكفألالسلستعطقت
يهواهيلعضبقلامتيسله؟لصحيدقامأوسأوهام:اهبلقعراست
ىلإاهتداعإمتتسامبروأً؟اعيمجموللمهضرعيساممبجاولاءادنزواجتت
اهبلقلعجييذلاقيقدلاببسلاسيلهنكل،لمماذه؟نغريبيفاهنطوم
.اهردصلخاديئاوهلاباقثملاكقفخي

.نآلاىتحءيشال...ءيشال.ةيغصميهوترظتنا
انهناكامًادحأنأولف،داوسلامحافءيشلكنأتكردأانهو

،اهبلقتاقدؤطابتبترعشواهئابغىلعتمستباف،عبطلابءوضلالعشأل
،هناكمىلإقودنصلاتداعأوقودنصلاىلإليلدلاتداعأوحابصملاتلعشأو
وحنتشموهسفنىرخألاقيدانصلاىوتسمىلعًامامتهنأتدكأتمث
قوشتتتناكدقف،اهتأجافةشئاطةركف...اهنهذيفةركفتعملف،جرخملا
اهنكل.هتلعفامبهربختوهبلصتتس؛هلعفتستناكاماذهو،هبلاصتالل
.ءيشىلعحابصملاءوضعقودقف،ةأجفتفقوت

كانهناكدقف،يشملايفرمتستنأىلوألاةيهيدبلاةركفلاتناك
،كلذمغرو.ةنكمملاةعرسلابجرختنأاهللوقينابجفيعضتوص
نكيملقيدانصلادحأنإذإ؛توافتلاتدهاشفةيناثةرمحابصملاتبّرق
ىلعحابصملاءوضتطلسوتبرتقاف،هسفنىرخألاقيدانصلاىوتسميف



.هيلعةقصلملاةقاطبلا

َيتعامسبحسف،ةوقبقلغيبابتوصعمسهنأيراهدقتعا
يذلارفيآنوبتوصبديدجلاليجستلاىلإامهبعمتسيناكنيتللانينذألا
:ىدانفًائيشعمسيملهنكلىغصأو،ةياعدلاردقبًادوجوميقب

؟دلونرأ-
تقولااذهيفهدحونوكينأداتعاهنكل،دريأكانهنكيمل

نمعبطلابف،ةطرشلاةسردملعباتلاحانجلااذهيفءاسملانمرخأتملا
،نكل.امًائيشيسندقفيظنتلايفظومدارفأدحأنوكينأنكمملا
رظن.ًءاسمسيلوًاليلناكتقولانأدكأتهديةعاسىلإةعيرسةرظنب
دقف،هبتكمىلعةححصملاريغتابجاولاةموكثيحراسيلاىلإيراه
يفهنومدختسييذلاهريركتداعملانشخلاقرولاىلعبالطلامظعماهعبط
ةنولتمنوكتيراهعباصأسوؤرنأةجردلًادجًاربغمناكدقو،ةبتكملا
نأهنمبلطتليكارلعجيامم،تيبلاىلإدوعيامدنعرفصألانوللاب
.اهسملبهلحمستنألبقاهلسغي

ًاريدتسموًاريبكءامسلايفًاقلعمرمقلادجوفةذفانلانمرظن
ىلإىأرو.نيتسروجامونيفيكريكهاجتاباهحطسأوةينبألاذفاونىلعًاسكعنمو
ةيلاملاتامدخلليجمأيبهيكءانبلئلألتملارضخألالايخلابونجلا
،ةعئارىتحوأةليمجوأةميظعةنيدملادبتمل.مويسولوكامنيسبناجب
ضعبهيلعتّرمدقوً،ابيرقتهتايحلكاهيفلمعوشاعيتلاةدلبلااهنكل
هتراجيسيفنويفأةعطقعضيناكثيحغنوكغنوهيفحابصلامايأ
مالظلايفكانهسلجدقو،رجفلاغوزبىريلغنيكغناشتحطسىلإدعصيو
ةنيدميهف؛هتنيدماهيفةايحلاثعبنتسيتلاةنيدملاتناكولًاينمتم
،ةلوهملاةيذالوفلاممقلانمًالدبةضفخنمةعضاوتمةينبأاهيفةعضاوتم
لابجفارطأنمًالدبةضفخنملاءارضخلاولسوألسالسىرينأًاينمتمو
مارتلاحباكمتوصعمسينأو،ةوسقبةردحنملاةمتاقلاغنوكغنوه
ًاجهتبميرحبلاقاقزلالخديوهوكرامندلابكرمريفصوأ،هتعقعقو
.ولسوأونفاهسكيريديرفنيبًاضيأمويلارحبلاروبعيفهحاجنل

حابصمنمثعبنملاعاعشلاتحتتناكيتلاةقرولاىلإيراهرظن
نأعبطلابهناكمإبناكدقو،ةفرغلايفديحولاءوضلاناكيذلاةءارقلا
راجشألاريبعورثرثملاعايذملاوةوهقلا:نفلوكنملوهىلإهعمءيشلكذخأي
يفريكفتلابهسفنبعتيالأررقهنكل،ةحوتفملاةذفانلاربعللستملاشعنملا



امبر..ً.اديحوكانهسلجينأنمًالدبًاديحوانهسلجينأهرايتخاببس
نصحلافً،امامتكانهًاديحونكيملذإ؛باوجلانعةركفهدنعنأل
الذفاونلاعيمجمامأتاشاشرلاوبابلاىلعةثالثلاهلافقأبدوسألايبشخلا
هبقارتوةملظملااياوزلايفنكستحابشألاف،شوحولادرطتنأاهنكمي
يذلاصنلادهاشوهجرخأفهبيجيفهفتاهزتها.ةغرافلااهنويعفيواجتب
امنإوفورحكانهنكتملو،غيلوأنمناكدقوةئيضملاةشاشلاىلعرهظ
مقرلانعًادجديعبمقرلانإذإ،يراهمستباف،665625:ماقرأطقف
1999ماعسيرتتةبعليفنامغوركنفيتسهلجسيذلايروطسألايملاعلا
طاوشأبيراهجئاتنلضفأمطحدقغيلوأنكل،ةطقن1,648,905وهو
دجويهنأمعزينوألاتشناكدقو،امًاعونةميدقلابوساحلاةبعليف
اهنوكىلإةريثماهنوكنمسيرتتةبعليفةلجسملاماقرألاهيفلقتنتدح
رخآدحأدجويالنكل،دحلاكلذازواجتدقغيلوأويراهنأو،ةنزحم
ىلعغيلوأف،ةدوعلاوتوملاطخوهوهازواجتيذلارخآلادحلاملعي
يذلاررضلابراحنأدعبىمحلايناعييراهو،يراهريرسبناجبهيسرك
عاطقنالانمفجتريهمسجنأليكبيغيلوأو،غيلوأتاصاصرهتببس
يراهىدلتناكنكل،مالكلانمريثكلاكانهنكيمل.تاردخمللئجافملا
هذهىقبتسو،ةملؤمةدشبامهضعبيديبناكسميامهالكوةضماغىركذ
.هتليخميفًامئاداتلفياليكامهضعببناثبشتمامهونيلجرللةروصلا

تاملكثالثبمقرلاباجأ.دوعأفوس:درلاةلاسريفيراهبتك
ةرملاتناكولىتح،كانهدوجومرخآلاصخشلانأفرعيلةيفاكتناك
،هنذأيفةعامسلايراهعضو.عيباسأدعباهيفنايقتليسيتلاةمداقلا
ةقرفلتناكو،قيلعتيأنودبغيلوأاهلسرأيتلاىقيسوملانعثحبو
عمتسا.ىوقألاعاونألالضفينمناكغيلوأسيلويراهنكل.ستسيربمسيد
ىنحناو،يقنلاوئفادلاديرغتلاعمةدرفنملاردنفةراثيقفزعىلإيراه
ةميرجلالدعميفئجافملاعافترالادعببلاطلااهبتكيتلاةيلاتلاةقرولاىلإ
ديدجىوتسمىلعمقرلارقتساثيح،نيرشعلانرقلانمتاينيعبسلايف
ةدحاوةميرجيأ،جورنلايفًايونسةميرجنيسمخبراقيامىلإلصيىلعأ
ً.ابيرقتعوبسألايف

.ةذفانحتفلهعفداممًاقناخحبصأدقءاوهلانأيراهظحالو
نيعستوًاسمخبراقيناكمئارجلاريسفتلدعمنأبلاطلاركذو

نيسمخبراقيامدوجونمدبالهنأاهدافمةجيتنىلإلصوو،ةئملاب
لالخنيعبسوسمخو،ةريخألانيرشعلاتاونسلايفةلولحمريغلتقةميرج



.ةريخألانيثالثلاتاونسلا
.نوسمخونامث-
لصتنألبقهلقعىلإتوصلالصودقف،هيسركنميراهزفق

ءاستحايفطارفإلاونيخدتلاتاونسنأبيبطلاهلحرشدقف،رطعلاةحئار
،هيدلمشلاايالخةقدرثكأةرابعبوأ؛هيدلمشلاةساحتبّرخدقبارشلا
،ةحئارلازييمتيفةقيقدقرغتسيهلعجيذلاببسلانكيملاذهنكل
ةعامسعزتناو،نارولناسفيإةكرشهعنصتنويفأىعديرطعةحئاريهف
.نذألا

يهوً،اطيسبرمحأًاناتسفتدترادقو،ليمجتلاقيحاسمعضتتناك
:تلاقونيمدقلاةيفاح

تايئاصحإنكل.ةريخألانيثالثلاتاونسلالالخنوسمخونامث-
نأبجيكلذل،دالبلاجراخنيلوتقملانييجورنلانينطاوملانمضتتالسوبيرك
لدعمنأينعيامم؛نيعبسونيتنثامقرلاحبصيفجورنلاتايئاصحإمدختست
مقرلامدختسيةطرشلاسيئرلعجياماذهو،ىلعأجورنلايفمئارجلالح
.مظتنملكشبهتياعديف

:لاقوهيسركيراهعفد
؟انهىلإتلخدفيك-
:تلاقوبتكملاةفاحىلعغنيسفارغجليستسلج
مظعمنأيهةركفلانكل.فصلاةلثممانأف،حيتافميدل-

المرجملانأضرتفننأاننكمييأ،ءادتعالكشىلعدالبلاجراخمئارجلا
.ةيحضلافرعي

ثيح،سمشلابةّرمسمتناكاهيذخفواهيتبكرنأيراهّقثوانهو
:تعباتو،ةلطعيفتناكاهنأينعياممناتسفلالفسأعفترا

دلبيأنملقأجورنلايفمئارجلانمعونلااذهلحلدعمو-
.فيخملكشبضفخنمهنإ،ةقيقحلايف.هبانسفنأنراقننأبجي

ىلدتيبطرلارقشألااهرعشلعجامماهيفتكىدحإىلإاهسأرتلامأو
.اههجوىلع

:يراهلاق
!ً؟اقح-
مهيدلجورنلايفنيققحمةعبرأالإدجويال،عقاولايفو.معن-

...مهنمدحاوتنأو،مئارجلاريسفتيفةئملابةئمةبسن
:يراهلاق



.حيحصاذهنأًادكأتمتسل-
ةطلسمتناكةريهظلاسمشنأولامكاهينيعتضمغأوهلتمستبا

ءانيملافيصرىلعسلجتاهنأولامكنيتيراعلااهيمدقتخرأو،امهيلع
نينيعلابحستنأاهناكمإبنأدقتعتاهنأكو،هينيعيفرظنلانعمتيهو
.امهيفيوجتنم

:يراهاهلأس
؟رخأتملاتقولااذهيفانهنيلعفتاذام-
.ةيندبلاةقايللاةفرغيفنيرامتلاضعببموقأتنك-
ترهظفىنميلااهعارذتنثو،ضرألاىلعرهظلاةبيقحىلإتراشأو

اهتحاطإنعًائيشركذدقلاتقلابردمنأركذتف،ناتزرابلااهعارذاتلضع
ً.اضرأبابشلانمددعب

؟رخأتملاتقولااذهيفكدحونيرامتلابنيموقتأ-
ةيفيكينيرتنأكنكميالأ،نكل.ناكمإلاردقملعتأنأّيلع-

ً؟اضرأهبهبتشملابةحاطإلا
:لاقوهتعاسىلإرظن
؟...ينوكتنأبجيالأ...ينيربخأ-
...ـبركفأانأف،يراهايمانأنأيننكميال؟ةمئان-
امهيلعاهعبصإتعضوونيتقلأتملانيوارمحلااهيتفشتّمزف،اهيلإرظن

:لاقف،طخسلاضعبمظاعتبرعشف
فوسانأوكلذىلعيرباث.جليسايكلقعنيمدختستكنأديج-

...لمكأ
.قاروألاةموكىلإراشأو
.يراهايركفأتنكاذامبينلأستمل-
ًاصخشتسلوكلةبسنلابرضاحمانأ:جليسايءايشأةثالثكانه-

،دعومنودنمحانجلااذهيفينوكتنأبجيالو،فارتعاللًابسانم
؟موهفماذهله.يراهتسلولوهانأكلةبسنلابو

ةرمهرظنعفرامدنعو.يرورضلانمةمارصرثكأهتوصنأملعيناك
تضفخو،قيدصتلامدعببسباترادتساواتعسوتاهينيعنأدجوةيناث
ًاددجممالكلابتأدبامدنعوً،اضيأنيتفشلاءوتنلازو،اهيتفشنعاهعبصإ
:سمهلانمىلعأداكلاباهتوصناك

.يراهايكبركفأتنك-
:ةبخاصةكحضتكحضمث



.جليسايانهفقوتننأحرتقأ-
.يراهايكبحأيننكل-
ةلفحنمةمداقامبروأ؟ةلمثيهله:ركفف،رثكأتكحضو

؟ةرشابم
...ال،جليس-
نيرضاحمللدعاوقكانهنأملعأو،تامازتلاكيدلنأملعأ...يراه-

ىلإبهذننأانناكمإب.هبموقننأاننكميامملعأيننكل،بالطلاو
اهيلإمدقتأنأيننكميف،لسلستملالتقلاةرودبَتمقثيحوغاكيش
...كنكميو

!يفقوت-
نأديريهنأولامكتسوقتو،رمملاربعهتخرصىدصيراهعمس

.اهبرضي
.جليسايبابلاىلإكقفارأسنآلا-
:تلاقوةشهدباهانيعتشمر
ناكو،ةنسلايفةيبذاجرثكألاتايتفلايناثانأف؟يراهايرمألاام-

،نورضاحملامهيفنمب؛ناكملااذهيفديرأنمىلعلصحأنأيناكمإب
.كلجأليسفنتسبحيننكل

.يلاعت-
؟يراهاييبوثتحتيدلاذامفرعتنأديرتله-
يراهنكل،اهيذخفتدعابمثبتكملاىلعةيراعلااهمدقتعضوو

يدبتنأيفةصرفلااهلحتتملف،بتكملاىلعاهمدقبرضيفًاعيرسناك
.لعفةدر

.فرعأنأديرأالً،اركشو.انأالإيبتكمىلعهيمدقعضيدحأال-
اهنأكواهسأرامهبتحسممث،اهيفكيفاههجوتفخأوجليستراهنا

،ءودهبتدهنتوتكبونيتفوفلملااهيعارذتحتأبخمىلإّلسنتنأديرت
ىلعهديعضينأكشوأو،اهؤاكبفخىتحاذكهسلجتيراهاهكرتف
:لاقوكلذدعبهيأرريغهنكلاهفتك

لصحيدقاذهفً،ائيشنيطاعتتتنكنإيردأال،جليساييعمسا-
ظفلينلو،نكيملًائيشنأكنمنآلايبهذتنأحرتقأيننكل،انميأل
ً.ادبأاذهنعةملكاندحأ

؟يراهايانرمأدحأفشتكينأنمفئاختنأله-
.انهةصرفكيطعأانأفينيعمساو،اننيبرمأدجويال-



؟ةبلاطرشاعتكنأفشتكيسمهدحأنأبركفتله-
.كلريخوهامبركفأامنإوً،ادحأرشاعأالانأ-
نإذإ،ةمدصلايراهتباصأف،اهسأرتعفرواهعارذجليستضفخ

امكً،ايشحوًاضيمواهانيعتبستكاو،متاقمدىلإلوحتليمجتلاقوحسم
يفهدهاشناويحبركفيعئاجلاسرتفملاهبشتيتلاةئجافملااهتماستباهتلعج
.ةعيبطلابةينعملاجماربلادحأ

نودنمليكارةرهاعلاكلتترشاعدقف،يراهايبذكتتنأ-
ةعطقكيبركفتكنكل،قفانملادغولااهيأهلوقتالاماذهو،يبركفتنأ
.ينرشاعتسواهرشاعتنأكناكمإبمحل

ىلعًاراهنمسلجهنكل،ةوطخهوحنتمدقتوبتكملانعتقلزناو
نمءزجهنأكواهيلإرظنيناكو،ةداعلاكهمامأناتددممهامدقوهيسرك
،فطلبمامأللتددمت.رمألاىهتناوهلثمهنأوأ،هلثمينأهيلعدهشم
يهوهمازحقوفىلعألاىلإاهيديبتسملتو،هتبكرىلعاهديتعضوو
كيدل«ً:اميخراهتوصءاجو،هصيمقتحتتفتخادقاهديوهيلعليامتت
اهمصعمىولو،اهدينميراهاهكسمأف.»ذاتسأايةليمجردصتالضع
اهرهظفلخةوقباهعارذعضيوهوتخرصف،يسركلانععفدنيوهو
ةبيقحبكسمأوبابلاوحناهترادإبماقمث،ضرألاهاجتاباهسأرعفديو
.رمملاوحنةفرغلاجراخاهعفدواهرهظ

:تهوأتف
!يراه-
:جردلالفسأىلإاهعفديوهوفقوتينأنودبيراهلاقف
نوريثكلااهوعديامكوأ،نسلينةضبقفصنىعدتةضبقلاهذه-

؛ناحتماللتلصونإاذه...ناحتمالالجأنملهساهملعتو،ةطرشلاةضبق
هيفيلعنيعتيفقوميفينتعضوكنأتكردأدقينوكتنألمآيننأل
.كنعغلبأنأ

!يراه-
يننأللب،صوصخلاهجوىلعيجاعزإمتهنأبرعشأيننألسيل-

،جليسايةطرشلاتاوقيفلمعلليسفنلانزاوتلاكيدلناكنإلءاستأ
.ةلزتناكهذهنأمهيعنقتنأكيلعاذهل؛كلذّميقتتاطلسلاعدأسو
؟كلةبسنلابًالداعاذهودبيأ

وهواهينيعبهتقمروترادتساف،ةرحلاهديبيمامألابابلاحتفو
يراهناكامدكؤتةيشحولاوبضغلابةئيلملااهترظنتناكوً،اجراخاهعفدي



يفلمعتلةلهؤمريغاهنأوهو،غنيسفارغجليسنعةرتفذنمهبركفي
.ةطرشلاتاوق

فونرصقةحاسوحنةباوبلاربعيشمتيهواهيلإرظنييراهلظ
ىقيسوملللمملاقرطلانمةحارتساذخأيونخديبلاطكانهناكثيح
سبليوهوعراشلاحيباصمةدمعأدحأىلعًائكتمفقودقو،لخادلايف
ةسوردمةالابممدعبجليسىلإرظنو،1960ابوكزارطنمشيجلاةرتس
.اهيلإرظنوتفتلاثيح،هتزواجتىتح

أطابتيهضبنبرعشو،لاعتوصبمتشيوهورمملايفيراهفقو
ىتحً،ادجةريصقلاةمئاقلانملاصتالاتاهجىدحإبلصتاوهفتاهجرخأف
.دحاوفرحةباتكبمهرايتخامتيصاخشألاضعبنإ

.ملكتيدلونرأ-
هذهْنكل،يبتكمىلعوتللغنيسفارغجليسترمدقل.يراهيننإ-

.لوبقمريغعضولاناكةرملا
؟لصحاذامتاهً؟اقح-
.اهقّسننأدعبةمهملاطاقنلاهليمزليراهدرسو
.ليختتاممأوسأامبرو،يراهايئيساذه-
،ةلفحنمةيتآاهنأكوتدبدقف،ريقاقعلادحأتطاعتنوكتدق-

حصنلاضعبىلإجاتحأيننكل.اهعفاودبمكحتلايفلكاشمدجتاهنأوأ
...نكلرمألانعغلبأنأّيلعهنأملعأ.هبموقأنأبجيامعانه

؟يمامألابابلادنعلفسألايفتلزامله.مهفتالتنأ-
:لاقويراهأجافت
؟كلذينعياذامو،معن-
؟رخآًادحأىرتله،نكل.بهذدقسراحلانأدكؤملانم-
؟رخآًادحأ-
؟دحأيأ-
.فونرصقجراخةحاسلايفباشدجوي..ً.انسح-
؟جرختيهواهآرله-
.معن-
هلغشاوهناونعوهمساىلعلصحاوهيلإثدحتوبهذا.زاتمم-

.امكلقأليتآامثير
؟اذام-
ً.اقحالكلحرشأس-



؟كتجاردليفلخلادعقملاىلعسلجأنأيبضرتفيله-
يفكدنعنوكأسو،امناكميفانهةرايسيدلنأفرتعأنأّيلع-

.ةقيقدنيرشعنوضغ

:ملوهنرويبمتمت
؟ريخلا...حابص-
.مالحألاضرأيفلازيالهنأيفكشيناكهنكلهديةعاسىلإرظنو
ً؟امئانتنكأ-
هنذأىلإفتاهلابطغضيويمامألاحوللاوحنينحنيوهونرويبلاق

ً:ابرقرثكأاهلعجيكلذنأكو
.ال...ال-
:تاربنيرتاكتلاق
ةكلعلانمةعطقىلعتلصحيننأكربخأنأطقفديرأتنك-

اهنكل،مرجمللدوعتاهنأنظأانأو،تيتيمنوطنأدعقملفسأيفةقصلملا
.لانملاةديعبةلواحمعبطلاب

:نرويبلاق
.معن-
؟تقوللةعاضإاذهنأدصقتله-
:باجأوًابئاخادباهتوصنأنرويبدقتعا
.ةققحملاتنأ-
داسيذلاتمصلالالخو.رثكأًاعجشمًائيشلقيملهنألمدنهنكل

لهو؟تيبلايفتناكلهف:اهدوجوناكمنعلءاستيناك،كلذدعب
؟ريرسلايفًاضيأتناك

:ةلئاقتدهنت
.ةلدألاةفرغيفانأوبيرغءيشلصحدقل،لاحيأىلعً،انسح-
:ةسامحلاراهظإيفغلابيهنأظحالدقونرويبلاق
؟اذام-
يفنكل،ةئطخمنوكأدق.كانهرخآًادحأتعمسيننأدقتعأ-

ىلعةلدألاقيدانصدحأحازأدقمهدحأنأكوادبجراخلاىلإيقيرط
...ةقصلملاةقاطبلانمتدكأتف،فرلا

.ةلماخةقرهيفاهتوصفةيقلتسماهنأملوهنرويبركف
.سنسلاكهينيرةيضقتناكف-



ىشمو،هفلخقيقرلاحابصلاءوضىفتخافليقثلابابلايراهقلغأ
رارزأكفو،يسركىلعىخرتساو،خبطملاوحنيبشخلالزنملايفمالظلاربع
ً.اتقوقرغتساكلذلكو،هصيمق

بهذامدنعامًاعونًاعزفشيجلاةرتسيدترييذلاباشلاادب
وهولاقف،ليمزيطرشلوصوىتحرظتنينأهنمبلطوهيلإيراه
:يراهلاهنخدييتلاةراجيسلامدقي

.ملعتامكيداعغبتهنإ-
ةرايسلاابكرمث،ةّعقوملابلاطلاةداهشاذخأ،دلونرألصوامدنعو

وحنةرشابماقلطناو،ملاعملاةددحمريغورابغلابةاطغملاتايفعوننم
.لتقةميرجرخآببسبنولمعينولازيالصاخشألاناكثيحكسينكتميرك
نمنانثاماق،صحفللهبايثمهدحأذخأامنيبو،هبايثيراهعلخكانهو
،قصاللاقرولاوءوضلابهيديوةيلسانتلاهئاضعأعبتتبروكذلاةطرشلاطابض
ً.اغرافًايكيتسالبًابوبنأهايطعأمث

مامحلا.ةيفاكةحاسمكانهتناكاذإلوهايكدهجىصقألذبا-
.ليمجءيشبركف.رمملارخآيف

.معن-
.مهكرتيوهواهلهعامسنمرثكأةموتكملاةكحضلابيراهرعش
.ليمجءيشبركف
بلطدقف،خبطملاةلواطىلعدوجوملاريرقتلانمةخسنيراهسمل

تاحلطصمىلعيوتحياهمظعمنكل،ٍّورتبوًارسهيلإاهلسرينأنغاهنم
فلودورنأملعيليفكيامباهضعبمهف،كلذمغرو.ةينيتاللابةيبط
اليتلاواهبشاعدقيتلااهسفنةضماغلاةقيرطلابتامدقفيياسأ
ىلإاورطضايمارجإلعفىلعلديءيشيأدوجومدعلو،اهريسفتنكمي
ةتكسيأيغامدلالتعاةجيتنناكهتومنأوهو،رارقىلإاولصوتينأ
.ثدحتيتلاءايشألانمعونلااذهوأةيغامد

عونلااذهنأمهربخينأيراهناكمإبناكً،اققحمهنوكىلإًارظنو
لاقاذام.تومينأ»فدصي«ءاعدالادهاشف،ةداعثدحيالءايشألانم
وهببسلاناكاياضقلانمةئملابنيعستوعبرأيف؟نأشلااذهبدلونرأ
.دهاشلاةداهشةجيتنيفكيامرسخيسمهدحأناكاذإ،ةميرجلا

ىلدأاذإهرسخيامهيدلهسفنيراهنأعبطلابضقانتلاناكو
نانتمالارهظيالملو؟متهياذاملف؛هرسخيلريثكلالب،هتداهشبفيياسأ



هيفهماظنفكلذلطيسبباوجكانهناك؟طقفهتايحعباتيوينحنيو
.زجع

بشخنمةعونصملاةليوطلاةلواطلاةياهنىلإريرقتلاىقلأو
.مونلاضعبلةجاحبنآلاوهفًاحابصهقزمينأررقو،نايدنسلا

.ليمجءيشبركف
ّشرمتحتفقوو،مامحلاىلإهقيرطيفهبايثعلخويراهضهن

باقعكهقرحيوهزخيهدلجبرعشف،ةقراحلاةنوخسلاىلإهرادأومامحتسالا
.هل

.ليمجءيشبركف
ىلعفيظنلاضيبألاريرسلاءاطغتحتىقلتساوهسفنففج

راكفألانكل،ةيلمعلاعرسينألواحوهينيعضمغأو،جودزملاامهريرس
.مونلانمهيلإعرسأتناك

.اهبركفدقل
ءيشىلعًازكرمناتضمغمهانيعومامحلاةرجحيفًافقاوناكامدنع

يتلاةمعانلااهترشبىلإ؛غنيسفارغجليسىلإهريكفتلقتناهبركفيلليمج
حماجلابضغلاو،ههجوىلعقراحلااهسََفنواهيتفشواهنولسمشلاتريغ
لامجلكوخسارلامحللاوتاءانثنالاوتالضعلابفوفلملامسجلاو،اهينيعيف
.رئاجلابابشلا

ً!ابت
يقتليلبرتقيوهواهدسجو،هتدعمىلعوهمازحىلعاهديّركذت

،جتحملااهنينأو،ضرألانمبرتقايذلااهسأرو،نسلينةضبقفصنو،هدسج
ءافيه...هوحنعفترايذلااهمسجنميلفسلاءزجلاعمسوقتملااهرهظو
.لازغلاىثنأك

ً!ابت..ً.ابت
ةروصلانمءفدبهيلإمستبتليكارتناكو،ريرسلاىلعسلج

...ةفراعوةيكذوةئفاديهوريرسلابرقةريغصلاةلواطلاىلعةدوجوملا
اهلحمُسولخرصتيهوبرهتستناكلهً؟العفملعتتناكله،نكل
اننإمأ؟هتقيقحىلعوهنمىرتلناوثسمخةدملهنهذىلإلوخدلاب
لوجيامفشكينمبطقففالتخالاله؟اهسفنةجردلابىضرمًاعيمج
؟لعفيالنموهنهذب

ىلعكانههديرتتناكامًامامتلعفهنأركفو،اهبركفدقل
فرفرتقاروألاًاكراتريطتاهلعجو،بالطلالامعأةموكبىمردقف،بتكملا



تناكدقف.ةرشبلابقصتلتيتلاةتهابلاتاشارفلالثمةفرغلاءاجرأيف
،سنجلا:مئارجللًافينصتتحبصأءادوسةريغصفورحاهيلعوةنشخقاروألا
دقل...عشجلاو،فرشلامئارجو،ةيلئاعلاتاوادعلاو،قشعلامئارجو،بارشلاو
.هتفاحىلإبوبنألاألمومامحلايفناكامدنعاهبركف



تأدبدقف،مارتلاةذفاننمترظنواهانيعتشمرونوليتبتبءاثت
تناك.رنغورفةقيدحيطغتيتلاةواشغلاةلازإباهلمعبحابصلاسمش
يفعئاضوهوفقيليحنّنسملجرنمالإةيواخةيدنلاسنتلابعالم
مسومللدعبهيفتاكبشلااوعضيمليرخصسنتبعلميفهريكفت
ريصقلالاورسلانمناتزرابناتليحنلاهالجرومارتلاىلإرظنيناكو،ديدجلا
رجيو،ئطاخلكشبًاررزمقرزأًايمسرًاصيمقسبليو،هيدترييذلاميدقلا
يتأيالهلًاقيدصرظتنيناكهنأيتبتدقتعاف،ضرألاىلعسنتلابرضم
وهو،ةيضاملاةنسلانمتقولااذهلثميفناكءاقللطيطختلانألامبر
.رعشيفيكملعتتناكو،ةايحلاديقىلعدعيمل

ثيحةسيئرلاةقيدحلاةباوبباورمامدنعثيلنملااهينيعبتحملو
.مارتلافقوت

تتأنأدعبةيضاملاةليللايفهترازكيرشاهيدلناكةقيقحلايف
فرطىلإمارتلالقتستتناكاذهلو،ةلدألاةفرغحاتفمذخألنيرتاك
يذلاعونلانمسيلو،هفنصتتناكامكًايداعًالجرناك.اذهةنيدملا
دنعهدالوأناكو.هيلإجاتحتامًاردانيذلاعونلانمامنإوهبملحت
ريغصلااهنبانألرثكأهئاقللةصرفلاوتقولااهيدلنآلاف.ةقباسلاهتجوز
دحتتناكاهنأيتبتظحالكلذمغرو،رجكنيتسيفاهجوزمأروزيناك
هدوجونمدكأتتنأاهلماهلانمناك،يساسألكشبف.تاءاقللانم
لادبتساىلعًارداقنكيملهنأمغروً.اعمتقولاءاضقنمرثكأرايخك
امنإو،ةقباسلاهتجوزّلحملحتنأديرتاليهف،مهيالكلذنإفكاج
ذُخأاذإريثكلااهفلكيالواهلمازتلايأهيفنوكيالرخآًائيشديرت
.اهنم

قيرطلانممهبناجبرميناكيذلامارتلاىلإةذفانلانميتبترظن
رداصلاضفخنملاىقيسوملاتوصعمستنأتعاطتساتمصلاربعو.سكاعملا
ىقيسومنمبرضاهنأتظحالف،اهبناجبسلجتيتلاةاتفلايتعامسنم
تايتفرثكأهيفتناكيذلانمزلانم...تاينيعستلانمةجعزمةبخاص
اذإرارمحاللجرحمليماهيدلوةبحاشتناكثيحً؛اءودهةطرشلاةيلك
،ظحلانسحلةلقاوناكاهيلإنورظنينمنأمغر،اههاجتصخشيأرظن
كلذنوليتبىدلناكدقفً،اروفاهنوسنيكلذنولعفينيذلاكئلوأنأو
يفةكمسوأ،ءيشالدرجماهنالعجينيذللاةيصخشلاوهجولانمعونلا



.مهنمدحاولكركذتتتناكاهنكلةيداعةناسنإيأوأ،ءامضوح
يفاهنمبرقلابهوجولاىلإرظنتنأاهتعاطتسابناكببسلااذهلو

مويلايفكلذنوكيدقف.كلذلبقمهتأرىتمونيأركذتتنأو،مارتلا
وأ،ةنسنيرشعذنمةسردملاةحابيفامبروأ،هسفنمارتلاىلعقباسلا
دعصميفكلذنوكيدقوأ،فرصمةقرسلةبقارملاتاريماكةيطغتيفامبر
ًامهمنكيملو.اهسبالمءارشلبهذتتناكثيحمورتسدنآنيتسلحم
تريغتوأمهاحلتمنوأليمجتلاقيحاسماوعضووأرمعلاباوربكنإ
هجولانأادبدقف،سكتوبلاوأنوكيليسلانقحباوماقوأمهرعشتاّصق
فلؤميوونضمحزمرلثمديرفوتباثءيشكاهلالخنمعملييقيقحلا
ضعبناكدقف،ةمقنوةمعنهذهتناكدقوً،امقررشعدحأنم
اهفنصو،رجربسأةمزالتماهنأىلعاهوفنصينأنوديرينييسفنلانييئاصخألا
زكرموهو؛يلزغملافيفلتلاهنعضوعييوناثيغامدفلتاهنأىلعنورخآ
الأنورخآءامكحنوراشتسملضفامنيب،هوجولازييمتنعلوؤسملاغامدلا
لكلةديرفلاملاعملانزخياهغامدنأركذباوفتكاوً،اقلطممسايأاهوطعي
ىلعفرعتلليوونلاضمحلازومرماقرأبوساحلانزخيامكصخش
ً.اقحالصخشلا

ًّايودًاثدحمنوليتبغامدلمعينأًابيرغنكيملببسلااذهلو
عطتستملاهنأبيرغلانكل،رخآلامارتلايفلجرلاهجوىلعفرعتييكل
.ةرشابمهيلعفرعتتنأ

نألهيلعًازكرماههابتناناكو،رتملافصنورتمالإامهلصفينكيمل
.ةذفانلاىلعفِّثكتملاءاملاراخبىلعبتكيوهواهوحنًاهجومناكههجو
طبرتيتلايوونلاضمحلازمرماقرأوأمسالانكل،لبقنمهتأردقل
وأةذفانلاىلعساكعنالاببسبكلذناكامبر...تفتخادقمسالابهجولا
.هينيعيطغييذلالايخلا

ءوضلاطقسوكرحتيلمارتلاليامتامدنعمالستسالاكشوىلعتناك
يتبيفةيئابرهكةمدصترسف،اهرظنيقتليلهرظنعفرو،رخآهاجتانم
مرجملةدرابلاةرظنلايهو؛فحاوزلادحأةرظنهبشتهترظننإذإ؛نول
.هفرعت

.نيستريجغنيتنلافهنإ
ءافخإيفحجنفيكوًاروفهيلعفرعتلاعطتستملاذاملًاضيأتفرعو

.هسفن
يتلاةاتفلانكل،جورخلاتلواحواهدعقمنمنوليتبتضهن



،يتباهتزكوف،اهسأرزهتونينيعلاةضمغمتناكاهبناجبسلجتتناك
:يتبتملكتف،جاعزناباهرظنةاتفلاتعفرو

.جرخأنأديرأ-
نيتعامسلايتبتبحسف،كرحتتملاهنكلقيقرلااهبجاحةاتفلاتعفر

.اهينذأنم
.لزنأنأديرأوةطرشلانمانأ-
:ةاتفلاتلاق
.كرحتيهنإ-
!نآلاةنيعللاكترخؤميدعبأ-
مليهف،ًالجخرمحتملاهنكلنوليتبىلإنورخآلاباكرلاتفتلا

نأمغرةدوجومدعتملكلتنوليتبنإذإ؛ةئداهلاةاتفلاكلتدعت
الاهرعشو،ةيفافشلاةجردلةبحاشلازتالاهترشبو،ةريغصلازتالاهتينب
.ةخوبطملاريغةنوركعملالثمًافاجوًاتهابلازي

!فقوت!ةطرشلا!مارتلافقوأ-
ىلإتلصو.حباكملاتوصتعمسوجرخملاوقئاسلاىلإاهقيرطتقشو

مارتلافقوتىتحربصدافنبترظتناو،قئاسللاهتيوهترهظأوكانه
،بابلاحتفامدنعةمزحألاباوقلعتومامألاىلإباكرلاعفدناف،يئاهنجاجتراب
عراشلالصفييذلاقيرطلالوطىلعتضكروةدحاوةزفقبيتبتجرخو
رخآلامارتلاناكو.اهئاذحشامقلالخنمبشعلاىلعىدنلابرعشتيهو
يهوىلاعتيةكسلاىلعمارتللضفخنملازيزألاعمستتناكدقف،كرحتي
ناكنيتنلافنأنظتاهلعجيامكانهنكيمل.نكميامعرسأبضكرت
ةطرشلاةقاطببحولتيهومحدزممارتنمبرهلاهنكميالوً،احلسم
اهحالسسيلضكرلاف؛مارتلابقحلتولاذبحنكل،ضبقلاديقهنأخرصتو
،رجربسأةمزالتمنميناعتاهنأنظيناكيذلابيبطلااهللاقامكىوقألا
.يدسجلاقسانتلامدعنمنوناعياهلثمصاخشألاف

اهيمدقىلعىقبتنأتعاطتسااهنكل،بطرلابشعلاىلعتقلزنا
تحولوتخرصواهديبهتبرضومارتلارخؤمبتقحلىتحراتمأةعضبل
ةدحاوكاهآرنوكيدقو،ةآرملانمقئاسلااهارينألمأتيهواهتقاطبب
،ةتامتسابةيرهشلااهتقاطببحولتتذخأفمونلاتلاطأدقيتلاةاشملانم
.ةفقاومارتلااهكرتنأىلإيقيسومنحلكةكسلازيزأتاوصأتعفتراو

تتفتلامث،نيتسروجامىلإيفتخيوهومارتلابقارتيتبتفقو
،رنغورفةحاسوحنهجوتيناكهلقتستتناكيذلامارتلانأتأرو



ىلعتأكتاوعراشلاتربعو،ضفخنمتوصبمتشتيهواهفتاهتجرخأف
.مقرلاترقنويكلسلاسنتلابعالمجايس

.ملكتيملوه-
.وتللنيتنلافتيأردقل.ملكتأانأ-
؟ةدكأتمتنأله-
...نرويب-
؟نيأ..ً.اوفع-
تنأله.نيتسروجاموحنرنغورفةقيدحنمرمييذلامارتلايف-

؟لمعلايف
.معن-
بجيف،هقيرطعطقاوهتهجونيبتتنألواح.12مقرمارتلاهنإ-

.بورهلاعيطتسيالأ
تارايسلكلنيتنلاففاصوألسرأو،فقاوملانعملعتسأس.ديج-

.ةطرشلاتايرود
.عفنيالاذه-
؟عفنياليذلاوهام-
.ريغتدقف،فاصوألا-
؟نيدصقتاذام-
نمنكمتيلفاكلكشبًايرذجهتريغليمجتتايلمعلعضخ-

فقوتينيأينربخأ.ًالثمولسوأيفهيلعفرعتلامتينأنودنمكرحتلا
.هيلإريشأيكلكانهىلإقلطنأسومارتلا

.ةلاسرلاتلصو-
،نآلاىتحاهسفنعاطقناظحلتملو،اهبيجىلإفتاهلايتبتداعأ

؛لصحيملًائيشنأكوءطببةيحابصلاريسلاماحدزاةعاساهمامأتمدقتو
.ىرخأبوأةقيرطبقرفيأهلنكيملمرجمنعفشكلانأكو

؟مهلثدحيذلاام-
اهيلإرظنف،ريرصلايذتوصلاىلإتتفتلاو،جايسلاىلعتأكتا

:هلاؤسرركونيتلئاستملاهينيعبزوجعلا
ً؟اعيمجمهنيأ-
صلختتلةعرسباهقيرعلبتنأترطضا،كانهملألايتبتأرامدنعو

:ددرتبسنتلابرضمةحجرألواحيوهواهللاقف،اهترجنحيفةلتكلانم
؟رخآلابعلملايفمهنأ...نيدقتعتله-



:لاقف،ءطبباهسأريتبتزه
نوكأالأّيلعبجيكلذل،كانهاونوكينألمتحملانم...معن-

.كانهيننورظتنيمهو،رخآلابعلملايفمهف،انه
مث،ةباوبلاوحنًايشامليامتيوهوقيضلاهرهظىلإيتبترظن

نعلءاستيلةعرسبلمعيناكاهنهذنأمغرو،نيتسروجاموحنتعرسأ
هيلعضبقلاءاقلإنأفيكوىتأنيأنمونيتنلافهيلإهجوتييذلاناكملا
:زوجعلاسمهىدصنمصلختتنأعطتستملاهنإفً،ابيرقنوكيدق

.كانهيننورظتنيمهنإ

ترادأواهيعارذتبلاصدقولوهيراهىلإنسغيفتراهايمترظن
ضاوحأكانهتناكضارمألاةيئاصخألوحوً.ابيرقتهنعًاديعباهفتك
اورداغدقبالطلاناك.ةعوطقممسجءازجأىلعيوتحتءاقرزةيكيتسالب
،تلاتيبوشكيريفيضرألاقباطلايفدوجوملايعرشلابطلادهعميفةفرغلا
صاخلاضارمألاملعريرقتعميضاملانمةفصعلاهذهتمدقتدقو
.هعارذتحتفيياسأب

نسغيفتراهايمهركببسبفارصنالابهلةيدسجلاةراشإلانكتملو
ًامئادناكققحمكلمعيلوهناكامدنعف،لقالقلاراثأهنألامنإو،لوهل
مهبريهشتللةديازتمصرفوةمراصديعاومويفاضإلمعبمايقلامزتعي
.اهنعنيلوؤسمنوربتُعيالءاطخأباكترال

:ايمتلاق
.ًالماشًاحيرشتفيياسأفلودورةثجحيرشتبانمقدقل-
:يراهلاق
.يفكيامبًالماشسيل-
بالطلاناكثيحةعماللاةيندعملاتالواطلاىدحإىلعريرقتلاعضوو

ةيلدتموفتكلانمةعوطقمةيلضععارذلدوعيًايرشبًامحلنوعطقيوتلل
باش:دضعلاىلعتهابلامشولافرحأيراهأرقف،ءاطغلاتحتنم
يهو؛سوبولسولتاجارديبكاردحأنوكيدقً،انسح...توملاىلعريغص
.اهيلعءاضقلامزتعيفيياسأناكةسفانمةباصع

؟لوهاييفكيامبًالماشنكيملهنأدقتعتكلعجييذلاامو-
؟تومللببسيأراهظإاوعيطتستمل،ًالوأ-
نكل،كلذملعتتنأو،ليلديأةثجلايفنوكيالةطاسببًانايحأ-

ً.امامتيعيبطببسدجويالهنأةرورضلابينعيالاذه



.لُتقهنأةلاحلاهذهيفّةيعيبطبابسألارثكأو-
ًاتباثًانيتورعبتيةثجلاحيرشتنكل،لمتحمءاعدادهاشهنأملعأ-

ملعف،رخآءيشالوهدجنامدجننحنف،هذهكفورظبرثأتيالًانيعم
ً.ايسدحًاملعسيلضارمألا

:اهبتكمىلعسلجيوهولوهلاق
؟كلذكسيلأ،تايضرفلارابتخاىلعموقيهنإفملعلابقلعتياميف-

؟كلذكسيلأ،ةئطاخمأةحيحصتناكنإفرعتلاهربتختوةيرظنعضت
امنإوقحمريغهنألسيل،ةقفاومريغاهسأرنسغيفتراهايمتزه

.ةثداحملاهتذختايذلاهاجتالااهبجعيملهنأل
نأبهمأعانقإلواحيلفطكودبيهتلعجةئيربةماستبابلوهعبات

:سمسيركلايفةيرذةلبنقىلعلصحي
كلمعةقيرطًامامتملعيوهو،فيياسألتقامًاصخشنأيتيرظن-

ً.ائيشيفشتكتالأنمضيلهيلإجاتحيامو
:هوحنىرخألااهفتكترادأواهيمدقايمتلقن
؟ينعيامم-
؟ايماياهبنيلمعتستنكيتلاةقيرطلايهام:ينعيامم-
؟انأ-
؟كسفنعادخنمتنكمتفيكف،عدخلالكنيفرعت-
؟يبهبتشمانأله-
.رخآراعشإىتح-
اهنكل،مستبيهتأرامدنعلعفةدريأراهظإنماهسفنتعنم

:تلأس
؟ةميرجلاحالسوهامو-
:لوهلاق
.ةربإبنقح-
؟اذهاذاملو-
.ريدختلابقلعتيءيش-
ً؛ابيرقتريدختلاةيودأعيمجرثأنعفشكلاانناكمإب،نكل.تمهف-

ديحولارايخلاو،ةيضقلاهذهيفلصحامكًاعيرسانلوصوناكاذإةصاخ
...نأوههارأيذلا

؟معن-
اليذلاعونلاوهو؛زِفتسملجركهديريامىلعلصحهنأكومستبا



.هعفصوأهليبقتديرتتنكنإفرعت
.ءاوهةنقح-
؟يهامو-
ةنقحلاءلمبموقتثيح،نآلاىتحبتكلايفةعدخلضفأومدقأ-

دسنااذإف،هدسويومدلاءاعولايفءاوهتاعاقفليكشتليفاكلاءاوهلاب
لثممسجلانمةيويحلاءازجألاىلإمدلالوصوعنتميةيفاكةليوطةرتفل
يأنودنموةعرسباذهلصحيو،توملاىلإيدؤياممغامدلاوبلقلا
لخدتيأنودنممسجلالخادلكشتتةيومدلاةطلجلاف؛ةيئايميكاياقب
.ةيضقلاقلغتو،يجراخ

.مسجلايفةربإلانقحرثأةيؤرنكمي،نكل-
صحفبجياهدنعفً،ادجةعيفرةمدختسملاةربإلاتناكاذإالإ-

.اهرثأنعفشكللدلجلانمرتميتنسلك
تناك...ةيرذةلبنقاهنأنظيوهوهتيدهحتفلفطكلوهجهتباو

.ةديعسايم
...يصحفتنأكيلعً،اذإ-
:ةعفصكدرلاءاجو
نقحانصحفاننإىتح؛دلجلانمرتميلملكصحفبانمقدقل-

كانهنكيملو،ملعتامكًاضيأكانهءاوهلانقحنكمملانمهنألةدروألا
.ناكميأيفضوعبلانمغدلىتح

:تفدرأفهينيعيفتفخيلاعفنالاناعملتدهاشو
ً.اهوبشمناكتوملانأبةياردىلعانكاننكل،لوهايًاوفع-
.»انك«ةملكىلعتدكأو
...امبركلذلةمداقلاةرضاحمللرضحأنأّيلعنآلا-
:لوهلاق
؟دلجلاريغناكميفناكولاذام-
؟اذام-
جرشلاومفلالثمتاحتفلاكرخآناكميفةربإلانقحولاذام-

؟نينذألاوفنألاتاحتفو
،نينذألاوفنألايفةليلقةمئالملاةيومدلاةيعوألانكل،ةريثمةركف-

ةيويحلاءاضعألالزعلامتحانكل،ًالمتحمنوكينأنكميجرشلانأامك
ديجلكشبكقيرطدجتنأكيلعهنأىلإةفاضإلاب،ليلققطانملاهذهيف
دجوتذإلوقعموهفمفلاامأ،هلذفنمالديروىلإلصتىتحًادج



اننكل،عيرسلاديكألاتوملاىلإيدؤيوغامدللعيرسقيرطتاذةدروأ
نقحيأببسيثيحةيطاخملاةيشغألابءيلموهوًامئادمفلاصحفتن
.هتيؤرلهسلانمًامروت

هنكل،لحنعًاثحبكرحتيلازيالهنهذنأبترعشفهيلإترظن
.مالستساةءاميإىطعأ

نأدوتتنكنإيلعّرم.لوهايةيناثةرمكتيأرينأديج-
.ىرخأةرملواحت

ةبحاشةيدامرًاعارذتعفدوضاوحألادحأىلإتشموترادتسا
تدهنتف،ىرخأ...ةلواحم:متمتييراهتعمسو،لوحكلايفةدودممعباصأب
ً.ادججعزملجروهف؛لقثب

:لوهلاق
.ىرخأةنقحبرجدقنوكينأنكمملانم-
؟ديدحتلابنيأ-
نوكيدقهنإيأ،فلخلانم.غامدلاىلإريصققيرطبِتلق-

.فلخلانمةنقحلاىفخأ
؟...اذامفلخ-
اهينيعتضمغأمثهيلإريشيناكيذلاناكملاىلإترظنوتفقوت

:يراهلاقف،ةيناثةرمتدهنتو
يبفألايكريمألايلارديفلاتاقيقحتلابتكمتايئاصحإنكلً،اوفع-

نمعفتريدوهشللةثجحيرشتءارجإتالاحيفةميرجلاةبسننأرهظتيآ
.ةثجلاحيرشتةداعإدنعةئملابنيعستوعبرأىلإةئملابنيعبسونامث

لمعلاولكاشملاينعيلوهيراهف،اهسأرنسغيفتراهايمتزه
.مهسفنأباهوعنصيملءاطخأباكترالمهبريهشتللةديازتملاةصرفلاويفاضإلا

:نوليتبتلاق
.انه-
ةباوبفقومدنعمارتلاناك.فيصرلادنعةرجألاةرايستفقوتو

ملوهنرويبناكو،هفلخناتنثاوةطرشةرايسهمامأوزنفاهليوىهقم
.نوزامألاةرايسىلعنيئكتمتاربنيرتاكو

.ةجراختعفدناوةرجألايتبتعفد
ً؟انسح-
انكذإ؛ةرداغملابدحألحمُسيملو،مارتلايفطابضةثالثدجوي-



.كرظتنن
.12همقرنإتلقانأو11وهمارتلااذهمقر-
.هسفنمارتلاهنكلو،نيتسروجامعطاقتدعبهمقرريغدقل-
اهتقاطبتعفروةوقبتقرطويمامألابابلاىلإيتبتعرسأ

يطرشلاىلإتأموأمثتدعصو،ريرصتوصببابلاحتُفف،ةيصخشلا
يبخوكدنأرلكهعوننمًاسدسملمحيويمسرلاهيزبكانهفقاولا

:محدزملامارتلاربعيشمتيهوتلاقف،لإ30
.ينعبتا-
،ةبرعلاطسوىلإاهقيرطقشتيهوهوجولالكيفرظنلاتنعمأو

ءاملاراخبىلعثبعلاتأرو،تبرتقاامدنععرسأقدياهبلقبترعشف
ىلعلجرلابطاختنألبقطباضلاىلإتراشأف،ةذفانلاىلعفثاكتملا
:دعقملا

.تنأمعن..ً.اوفع-
رركأنلولزنملايفلقنتلاةقاطبتيسنيننكلكلذدصقأمل...انأ-

.كلذ
طباضلاىلإتراشأو،تفاختوصبمتشتتذخأو،اهينيعيتبتضمغأ

حاجنيأنودنمةبرعلاةياهنىلإتلصوامدنعو،رارمتساباهعبتينأ
:نيرتاكتلاقف،تلزنويفلخلابابلاحتفينأقئاسلانمتبلط

؟نآلااذام-
نوسنيسةعاسلالخف،هوأرنإىرنلباكرلااوبوجتسا.بهذدقل-

نمنيعبرألايفلجروهف،ريكذتللو.ًالصأهوسندقاونوكيملنإاذه
،ًاليلقناتفرحنمنآلاهينيعنكل،ناواقرزهانيعو،نونامثورتمهلوط،رمعلا
اليكاوهبتناو،ناتقيقرهاتفشو،ةزرابهيتنجوماظعو،ريصقينبهرعشو
اوطقتلاوتامصبلااوذخلب،اهيلعبتكيناكيتلاةذفانلادحأسملي
؟نرويب.روصلا

؟معن-
ىلإثدحتو،رنغورفةقيدحوناكملااذهنيبفقاوملاعيمجدصقا-

ًادحأنوفرعياوناكنإمهلأساو،ةرواجمتالحملايفنولمعينيذلاسانلا
كلذنوكيركابلاحابصلايفمارتلاصخشلالقتسيامدنعف،فاصوألاهذهب
ىهقميأوأيدانلاوأةسردملاوألمعلاىلإباهذلاك؛هنيتورنمًاءزج
.يدايتعا

:نيرتاكتلاق



.كلذبموقنلىرخأصرفانيدلً،اذإ-
المهيلإثدحتتنيذلاسانلانأدكأتو،نرويبايهبتنانكل،معن-

نأانتعاطتسابناكنإيرظنافنيرتاكايتنأامأ.هورذحينأمهنكمي
نمنينثايلعجاو،ركابلاحابصلايفمارتلااولقتسيلطابضلاضعبريعتسن
مويلانمىقبتاميفرنغورفةقيدحىلإانهنممارتلانولقتسيطابضلا
.هسفنقيرطلانمنيتنلافداعلاحيف

تناك،ماهملااومسقوةطرشلاطابضىلإنيرتاكونرويبمضناامنيبو
دقاهيلعاهمسريناكيتلاطوطخلانأتدجوفمارتلاةذفانىلإرظنتيتب
طخلكاهيفةيفرخزلاكشأبهبشأرركتمطمنكانهناكنكل،تشالت
ً.اعبرمًابلاقلكشياممطمنلارركتيدحاوفصدعبو،ةرئادهعبتتيدومع

نوكيالدق«:لوقييراهناكنكل،ةرورضلابًامهمكلذنكيمل
ثحبلاأدبنامدنعف،امءيشىلعلديءيشلكنكل،ةلصاذوأًامهم
.»امًائيشدجننأانناكمإبءوضلايف

ً.ائيشتركذتفةذفانللةروصتطقتلاو،اهلاوجيتبتجرخأ
!انهىلإيلاعت،نيرتاك-
.نرويبىلإتاميلعتلانايبءلمةمهمتكرتونيرتاكاهتعمس
؟سمأةليلرومألاترجفيك-
:نيرتاكتلاق
عماهتلجسو،حابصلااذهرابتخاللةكلعلاتذخأدقف،ماريامىلع-

نوطعيمهنأمغرو.فرلاىلععوضوميسنجءادتعاةيضقفلممقر
.نكممتقوعرسأباهيفرظنلابينودعودقفةطرشلامئارجلةيولوألا

:تلاقواههجوىلعاهديبتتبرو،ةركفماهسأريتبتزه
نألمتحيامكرتننأاننكميال؟نكممتقوعرسأقرغتسيمكو-

ءانثلاىلعلصحنلطقفروباطلارخآىلإمرجمليوونلاضمحلانوكي
.انسفنأل

ئمويوهونرويبىلإترظنو،اهكروىلعاهدينيرتاكتعضو
:بذكتيهوتلاقمث،طابضلل

ً.امدقرمألابعفدأواهبلصتأس،كانهتاديسلاىدحإفرعأ-
.اهسأرتزهوتددرتمث،اهيلإيتبترظن
:نوألاتشلاق
نيتنلافهنأنيمهوتتطقفينوكتملكنأنمةدكأتمتنألهو-

؟نيستريجغ



،بتكملاتحتمحدزملاعراشلابقاريةذفانلانمبرقلابًافقاوناك
نأنكمينيذلاصاخشألاىلإو،كانهوانهنيعرسملاسانلاىلإرظنيو
:عباتو،نيستريجغنيتنلافاونوكي

يهام.مونلاةلقنميناعينمىدلعئاشرمأيرصبلاعادخلا-
؟ةيضاملانيعبرألاوينامثلاتاعاسلايفاهيلعتلصحيتلامونلاةيمك

.اهدعأس-
،كلذىلإةرطضمريغاهنألاتشلدكؤتةقيرطباهتباجإتناكو

:تعباتو
؟يتلاسرتيقلتله.مارتلاةذفانىلعًائيشمسرهنألتلصتادقل-
:نوألاق
.معن-
جردنميتبةلاسرترهظامدنعجالعةسلجةيادبيفناكدقف

:بتكملايفحوتفم
.لصتأس.لجعتسمرمألا.ةروصلاىلإرظنا
لوابهجوىلإةرشابمرظنيوهوةعتملابفرحنمروعشهارتعادقو

ً،اعطقاهاقلتينأهيلعةملاكمهيدلنإهللوقيوشهدنملاسينفاتس
.نيعللاكرمذتنممهأاهنأوهو،لصودقهمالكنمىزغملانأدهاشو

ةشبرخاوللحتنأسفنءاملعكمكناكمإبهنأةرمينتربخأدقل-
.مهيدليعولاءاروامنعامًائيشاوجتنتستنأوً،ايعامتجانيلتعملا

:لاتشلاق
ةقيرطتروطدقةطانرغةعماجنأوهامبرهتلقامً،انسح-

اهدنعنكل،نفلالالخنمةيضرملاةيسفنلاةيصخشلاتابارطضاةساردل
نمرثكأةباتكلاكودبتهذهو،هومسرينأمهيلعامبدارفألارابخإبنوموقي
ً.اموسراهنوك

ً؟اقح-
اهليهو،رئاودلاوطوطخلاهبشتًافورحىرأنأيننكميلقألاىلع-

.موسرلانمرثكأةيمهأ
؟ةيحانيأنم-
ام،مئانفصنلازتالنوكتثيحمارتلايفركابلاحابصلايف-

هنأيهيعولاءارواميفةلأسملاو.يعولاءارواموهكتباتكبمكحتي
يفو،ةموهفمريغنوكتًانايحأيهو،زاغلألاوزومرلاعملماعتلابحي
يشمتةضيرميدنعتناك.ةهفاتىتحوةحيرصوةطيسبنوكتىرخأتالاح



ةبابدةيقدنبةهوفنأبملحاهيدلرركتيناكو،بصتُغتنأنمةفئاخ
نمىلدتتواهريرسلفسأيففقوتتواهظقوتومونلاةفرغةذفانربعلخدت
اهنأًابيرغودبيدقو.15+ن+ب:اهيلعبوتكمةلاسرةهوفلافرط
امًابلاغغامدلانكل،ةيلوفطلاةطيسبلازومرلاريسفتعطتستملاهسفنيه
...بعرلاوبنذلاوةحارلالثمبابسألةيقيقحلاراكفألايفخي

؟رئاودلاوطوطخلاهبشتيتلافورحلاينعتاذامو-
،يتباييتاردقريدقتيفيغلابتال.هللمممارتلانأينعتدق-

مهيدلتناكنملًاديجًارايخناكهنألسفنلاملعلاجمتلخددقف
كلذل؛نيسدنهموأءابطأاوحبصينأبمهلحمستالءابغلانمةجرد
.نآلاضيرميدنعفًاقحالكيلإدوعأسوركفأينيعد

ً.انسح-
ةلاصكانهتناكدقف،ةيناثةرمعراشلاىلإرظنولاصتالانوأىهنأ

مارتلارمدقو،نيفداتسغوبنعرتمةئمدعبىلعرخآلافرطلايفمشو
دقناكاذإالإ؛هزيميمشونيتنلافىدلناكو،نيفداتسغوبنم11مقر
ةعضبةفاضإبًايرذجريغتتنأنكميةروصلاف،مشوةلاصيفهريغوأهلازأ
ىلعلوصحلليدومعطخىلإةرئادفصنةفاضإلثم،ةطيسبطوطخ
سفنتو،ØليكشتلOربعلئامطخعضووأ،ةيزيلكنإلابDفرحلا
.ةذفانلاىلعنوأ

ىلعةرئادوًايدومعًاطخمسرفً،اجعزنملاعستوصعمسهفلخو
.ةلاسرلاةروصيفاهآرامكجاجزلا

...نإًالماكرجألاعفدأنأضفرأ-
«يأDØاهأرقوًالئامًاطخوةرئادفصنفاضأنأدعبنوألاق

:اهاحموةيزيلكنإلاب»تم
.ةيناجمةسلجلاهذه؟لوباياذامملعتأ-



نكل،كلذملعيًامئادناكو،توميسهنأملعيميريهوكيرناك
.ةمداقلانيثالثلاوتسلاتاعاسلالالختوميسهنأفرعهنأديدجلا

الف،ةيكريمأةجهلباهلاقو،ةثيبخلاةرمجلاضرم:يدنلياتلابيبطلاررك
هذهيفلمعلللهأتوكانهبطلاسرددقنيتقيضلانينيعلااذنأدب
.حايسلاونيحزانلاىضرملاطقفلبقتستامبريتلاةصاخلاةدايعلا

.فسآانأ-
ًاتسهيدلنإبيبطلالاقدقف،نيجسكوألاعانقيفوكيرسفنت

؛نيبرقملاءابرقألانميأباولصتينأمهديريناكنإهلأسو،ةعاسنيثالثو
ديريناكنإوأ،ةرشابمةرئاطاوذخأاذإدنالياتىلإاولصينأمهناكمإبف
؟نيدلجر

ىلإجاتحيهنأةكبترملاوكيرريباعتنمىرينأبيبطلاعاطتساو
.يفاضإحرش

نوكتدقفكيتئريفاهنإ.ايريتكبلاهببستضرمةثيبخلاةرمجلا-
.مايأةدعذنماهتقشنتسا

.نآلاىتحوكيرمهفيمل
نكل،كذقنننأانعسوبناكلدلجلاوأيمضهلازاهجلاتباصأول-

...نيتئرلايف
نأنكمينيأو؟اهقشنتسايتلاايريتكبلاببسبتوميسله!؟ايريتكبلا

؟اذهلصحدقنوكي
.ىدصلاكةركفلابيبطلاداعأو
ضرعتعنمتلملعتستسةطرشلاف؟اذهثدحنيأةركفكيدلأ-

.ايريتكبللنيرخآلاصاخشألا
.هينيعميريهوكيرضمغأ
نوكيدقف،كتركاذبدوعتنألواحتنأميريهديسايكوجرأ-

...نيرخآسانأةايحذقنتنأكناكمإب
.ةعاسنوثالثوتسهمامأف،هسفنسيلنكلنيرخآسانأ
؟ميريهديس-
حتفناو،عطتسيملهنكلهعمسهنأهلرهظيلهسأربئموينأدارأ

ةأرمالضفخنمتوصءاجو،لخادلاىلإةمدقتمةيذحأةدعتقرطفبابلا
:سفنلاةعطقنم



؟...وهأ.نكميامعرسأبانيتأ.ةيجيورنلاةرافسلانمداتسرافيراك-
.نآلاةيغامدةتكسبباصيسو،نارودلانعهمدفقوت-
مامأةرجألاةرايستفقوتامدنعهلكأيذلاماعطلايفوهله؟نيأ

ةنتنلاةرفحلانموأ؟اياتابوكوكنابنيبقيرطلابناجيفرذقلامعطملا
ةداعايريتكبلالقتنتالأ؟قدنفلانموأً؟اضاحرماهنومسييتلاضرألايف
ماكزلاضارعأيهةيلوألاضارعألانإلاقبيبطلانكل؟ءاوهلافييكتربع
ايريتكبلانأولنكلو،ناريطلاةلحرلالخهعمكلذثدحدقو،اهسفن
توصعمسوً،اضيأضرملابنورخآلاباكرلابيصألةرئاطلاءاوهيفتناك
:ةرملاهذهةيجورنلاةغللابورثكأًاضفخنمةأرملا

حالسكطقفةدوجوماهنظأتنك.ةثيبخلاةرمجلا...يهلإاي-
.يجولويب

:لجرثدحتف
ايريتكبف،انهىلإيقيرطيفلغوغيفاهنعتثحب.قالطإلاىلع-

،ةدشبةجعزميهو،تاونسلتابسلاروطيفىقبتدقسيسارتنأسوليساب
ًايديرباهلاسرإمتيتلااهسفنغاوبألايهوغاوبألاليكشتبرشتنتو
.تاونسرشعبراقيامذنم؟نوركذتتله.نييكريمألل

؟ةثيبخلاةرمجلاىلعيوتحتةلاسرىقلتهنأدقتعتله-
وهعئاشلاويرانيسلانأالإ،ناكميأنمهيلإتلقتنانوكتدق-

.كلذفشتكنالألمتحملانمنكل،يشاوملاببيرقلالاصتالا
.نيجسكوألاعانقىلعهديعضوو،ئجافمحوضوبفرعوكيرنكل
؟هئابرقأنعمتثحبله-
.معن-
؟دعباذامو-
.هريصمبوثرتكيالمهنإاولاق-
؟حيحص-
.كرحتيهنإ،رظنا-
ظفلتاملكنكل،ملكتينألواحوعانقلاحيزينأوكيرعاطتسا

جومتمرعشاهلةأرملانأىأرو،ةيناثةرملواحف،ّشجأًاسمهناكهب
.راقتحالاومامتهالانمجيزمبهيلإرظنتتناكو،رقشأ

؟...ضرملااذهلهروتكداي-
.رشبلانيبدعمريغهنإ.ال-
.طقفهبباصموهً،اذإ.دعمريغ



،رضتحيناكهنألىرحألابوأرضتحيهنأمغرو،هنماههجوبرتقا
مويلاكلذيفءاوهلاقشنتسيناكامكمهنباهرطعميريهوكيرقشنتسا
ةهكنو،بطرلافوصلاةحئارتثعبنايفوصلازافقلانمو.كمسلانزخميف
نأنودنمهفنأوهمفىلعًاحاشوعضييذلالجرلانمةردوبلاريشابطلا
ناك:بيبطلاةلمجّركذت.ءاوهلايفريطتةريغصلاغاوبألاف،ههجويطغي
...نيتئرلايفنكل،كذاقنإانناكمإب

ثالثتناكو،تاملكلاظفلةريبكةبوعصبو،ملكتينأًادهاجلواحو
وكيرديدشمالظىطغمث،هتاملكرخآتناكوهنهذيفتعملتاملك
نيعبرأونيتنثاةدملرمتسانزحمبذعمءادأدعبطقستةراتسلثمميريه
.ةعاس

لواحتاهنأكوةرايسلاحطسىلعةيساقلاةديدشلاراطمألاتطقاست
ىطغمناكاهدلجف؛ةيدارإريغةقيرطبداتسرافيراكتشعتراو،لوخدلا
لصفلايهتنيامدنعنسحتيسهنإاولاقمهنكلقرعلانمةقبطبًامئاد
ةقشيفاهتيبيفنوكتنألقوتتتناك.ربمفونيفامتقويفرطاملا
،اهتالحرىلوأنكتملهذهو،اياتابىلإتالحرلاهذههركتيهف،ةرافسلا
تناكدقف،سكعلاامنإويرشبلاتاتفلابلمعللاهتنهمراسمرتختملاهنكل
ىوتسملاةعيفرتاثداحمونيعتممءايكذأصاخشأعمةيمسرتالفحليختت
اياضقللربكأًامهفوًايصخشًاروطتعقوتتتناكامك،ةفاقثلاوةسايسلانع
لوصحلاةيفيكلثمةريغصلااياضقلافلييذلاسابتلالانمًالدبةريبكلا
نجسىلإلسريولّحريهلعجامبرو،يجورنيسنجسرتفملديجماحمىلع
.موجنثالثىوتسمبقدنفريياعمبيجورن

راخبلابحسربعاوقلطناو،ةأجفأدبامكةأجفرطملافقوتو
:ةرافسلاريتركستلأسف،نخاسلاتلفسألاقوفةلكشتملا

؟لاقدقميريهنإتلقاذام-
:باجأ
.نيتنلاف-
.يقابلا،ال-
ءيشلثمنيتملكامبروأةليوطةملكلاقً.ادجًاحضاونكيمل-

.نزخمبقلعتي
؟نزخم-
.ليبقلااذهنمءيش-



.عراشلالوطىلعةعورزملاطاطملاراجشأفوفصىلإيراكترظنو
.اهدلبيفاهتيبيأ،تيبلاىلإبهذتنأديرتتناك



سنارفةحولمامأًارامةطرشلاةسردملعباتلارمملايفيراهضكر
.غريبردياو

يفلاتقللةزهاجيهوةيضايرلاباعلألاةلاصلخدميفةفقاوتناك
هتعبتف،بابلاةضراعىلعئكتتيهوناتكباشتماهاديو،قيضيضايرسابل
:خرصامًاصخشنكلهسأربئموينأكشوىلعيراهناك.اهيرظانب
.تلخدف»!جليس«

.دلونرأىريلبابلانمهسأريراهدملوألاقباطلايفو
؟ةرضاحملاتناكفيك-
:ةيذأتملاهمدقكيلدتعباتيوهودلونرألاق
نكتمليتلثمأف.ةبيهرلاكتلثمأىلإاودقتفامهنكل،ةئيستسيل-

.يعقاولاملاعلاىعُديامبةلصتاذ
:يراهمستباف
.يناكمكتيطغتلًاركش،لاحيأىلع-
؟ةجردلاهذهليرورضلارمألاام،نكل.ةلكشمال-
ةيئاصخأتقفاودقف،ضارمألاةدحوىلإدعصأنأيلعناك-

دقو،اهحيرشتديعتنأوفيياسأفلودورةثججرختنأىلعضارمألا
يآيبفألايكريمألايلارديفلاتاقيقحتلابتكميفمكتايئاصحإُتمدختسا
.ىتوملادوهشلانع

.رخآرئازكيدل،لاحّلكىلعً.اديفمتنكيننألديعسانأ-
...سيل-
هلتلق.نيقباسلاكئالمزنماٍّيأالو،غنيسفارغةسنآلاتسيل،ال-

.كبتكميفراظتنالاهنكميهنإ
؟...نم-
.ةوهقلاضعبهلتمدقدقو،دقتعأامبسحهفرعتصخشهنإ-
.رداغوةعرسبهسأرزهف،دلونرأةرظنيراهانيعتقتلا
ً،اريثكريغتدقيراهبتكميفيسركلاىلعسلاجلالجرلانكيمل

هنكل،نيغدصلالوحةيدامرةسملترهظو،رثكأًامحلهماظعتستكاامنإو
ودبتةلذبسبليو،»ئدتبم«بقلمئالتةينايبصفارطأهيدللازتال
يفةحفصأرقتنأاهنكميةهيدبلاةعيرسوةداحةرظنهيدلو،ةراعتسم
يفةرورضلادنعةملكلكبدهشتسينأو،ةماتٍناوثعبرألالخدنتسم



نوناقلاىلعدرلالثمينهوركناهوجناك،راصتخاب.نوناقلاةمكحم
همصخناكولىتحاياضقلابزوفييذلايماحملاوهفنوليتبلةبسنلاب
.يجيورنلانوناقلا

:باشلاهتوصبلجرلالاق
.لوهيراه-
:ةيزيلكنإلابلاقمث،هديدموضهنو
.انيقتلاذنمليوطتقوىضمدقل-
ديةحارىلعمويناتيتلانمهعبصإبدشيوهحفاصيوهويراهلاق

:نهورك
ايةئيسلارابخألابلجتًامئادتنأف،يفكيامبًاليوطًاتقوسيل-

؟كلذكسيلأ،ةوهق.نهورك
،ًالضعنوكينأدبالهلدئازلانزولاف؛ةوقبهديىلعنهوركدش

:كاردإبمستباو
.ةداعلاكةئيسيرابخأو،ةديجكتوهق-
؟هآ-
ىلعكثداحأنأتدرأيننكلً،ايصخشرهظأنأيتداعنمسيل-

.غنيسفارغجليسكتبلاطبقلعتيرمألانإ.ءيشيأبتكأنألبقدارفنا
:يراهررك
!يتبلاط-
؟كلذكعضولاسيلأ-
ً.ايصخشيبةصاخاهنأكوودبتاهلعجتتنأ،امةقيرطب-
:ةماستبابهيتفشنّضغيوهونهوركلاق
يلإةرشابمتتأدقل.ناكمإلاردقًاقيقدنوكأيكيدهجلذبأس-

ً.اضعبمكضعبمعدينأةيشخةطرشلاىلإباهذلانمًالدب
؟نم-
.ةطرشلا-
...ملانأ-
ىلإًارظن؛ماظنلانمءزجتنأو،تاونسلةطرشلاكتفظودقل-

دارفألواحينأنمةفئاخاهنأةركفلا.ةطرشلاةسردميفًافظومكنوك
نأو،هلتضّرعتيذلايسنجلاءادتعالانعغيلبتلانعاهونثينأةطرشلا
.مهتضراعاذإليوطلاىدملاىلعاهتفيظوبكلذرضي

؟نهوركايملكتتّمع-



ًايسنجءادتعالابَتمقدقل؟نآلاىتححوضوبةركفلانعربعأملأ-
ليللافصتنملبقسمأةليلبتكملااذهيفانهغنيسفارغجليسىلع
.ليلقب

:لاقوكلذالتيذلاتمصلالالخيراهنهوركبقارو
رهاظلاةأجافملارصنعبايغنكل،لوهايكدضاذهمدختسأنل-

.يتلكومةيقادصمززعيوحيصف
؟زيزعتىلإجاتحتلهو-
:ًالئاقهعباصأسوؤرنهوركعمج
نعغالبإلاةقيقحدرجمف،لوهايرمألاةيّدجكردتنأىنمتأ-

.بقعىلعًاسأركتايحبلقيسةماعللهفشكوءادتعالااذه
ماهتالاعبصإو،ةمكاحملايفةاماحملابوثبهليختينأيراهلواح

طخسلاريباعتو،ةأرجباهتعمدحسمتجليسو،ماهتالاصفقيفيراهلريشت
ريرصو،ةماعلاةعاقنمةدرابلاةمدقملاو،ةاضقلايدعاسمنمةئجافتملا
.هرتفدىلعفقوتياليذلاةمكحملاماسرصاصرملق

امهعمنييطرشنمًالدبانهسلجأينلعجييذلاديحولاببسلا-
هاجتالااذهنأوهكبالطوكئالمزمامأتارمملاربعكادوقيلدويقلا
ً.اضيأًانمثيتلكومفلكيس

؟وهنمثلاو-
يتلاةأرملااهنأىلعًامئاداهيلإرظُنيسف؛هفرعتكنأنمدكأتمانأ-

ءيشاذهو،كيلعتكتشااهنإنولوقيس.نجسلاىلإمهلليمزبتدوأ
.تمهفامكةطرشلارئاوديفنجهتسي

ةطرشلالاجرف،نهوركايمالفألانمًاريبكًاددعتدهاشدقل-
.هبهبتشملانكيامهمةلولحميسنجلاءادتعالااياضقاورينأنوبحي

عمةصاخ؛عبطلابةباشةاتفلًاقاهرإنوكتسةمكاحملانأامك-
ةيجولويبلاوةيعرشلاةلدألانمريثكلاعاضدقو،ةماهلاتاناحتمالابارتقا
أجلتنألبقركفتنأترطضاو،ةطرشلاىلإباهذلاىلعؤرجتملاهنأل
.داتعملانمرثكألوطتدقةمكاحملانأينعياذهو؛ّيلإ

؟كتزوحبيتلاةلدألاامو-
شتفينأتبلطولو،قزممبوثوشودختامالعوتامدك-

.هسفنبوثلانمًاعطقدجنساننأنمدكأتمانأفًاقيقدًاشيتفتبتكملا
؟ول-
.يراهايةئيسلارابخألاطقفبلجأالانأف،معن-



؟هآ-
.كلهمدقأليدبرايخيدنع-
.ّئيسرايخهنأدقتعأ-
ً،ادحاوًاليلدكلمنالاننأملعتتنأف،لوهاييكذلجرتنأ-

دضصخشةملكنوكتس؟كلذكسيلأ،ةيداعيسنجءادتعاةيضقهذهف
ةعيلخاهقالخأنأبهبتشيةيحضلاف؛نيَرساخبفاطملاانبيهتنيسو،رخآ
نودقتعيسعيمجلافهتئربتتمتيذلالجرلاامأ،ةئطاختاماهتامدقتاهنأو
،نيفرطللًارساخعضولاهيفنوكييذلالامتحالااذهلًاقفوو.ةفخبرفهنأ
ينعدو،همعديفددرتأملًاحارتقاوأةينمأغنيسفارغجليسيلتمّدق
ً،اضيأهمعدتنأكحصنأللوهايكمصخلماحمكيرودنمجرخأةظحلل
.نأشلااذهبةحضاويهف،كنعغلبتنأوهليدبلانأل

؟هآ-
يهف،ماظنلاونوناقلاىلعظافحلااهتنهمةناسنإاهتفصبو،معن-

نسحل،نكل.بصتغملاباقعنمضتنأاهيلعيلمييندملااهبجاونأىرت
.ٍضاقديىلعةرورضلابسيلهذهكتلاحيفكظح

؟امًاعونئدابماهدنعً،اذإ-
نانتمالانمليلقلاترهظأوةيرخسلانمتففخلكناكمتنكول-

.ةطرشللكنعغلبتنأباهحصنأنأيناكمإبناكدقف.لوهاي
؟نهوركاينانثالاامتنأناديرتاذام-
لمعتالأو،ةطرشلاةسردميفكبصنمنمليقتستنأ،راصتخاب-

انهاهتساردلمكتجليسًاكرات؛ةقيرطيأبةطرشلابلصتتوأكانهةيناث
ً.اديدجًالمعسرامتامدنعهسفنءيشلاقيبطتو،كنملخدتنودبمالسب
نعغيلبتلامتيسو،ًالطابوًايغالقافتالالعجتساهنعكنمةيبلسةملكيأو
.ءادتعالا

كيلدتبأدبو،هيفكنيبهسأرًاعضاوةلواطلاىلعهيقفرميراهعضو
:نهوركلاقف،هتهبج

،اهتوكسلباقمهيفكتلاقتسانوكتةيوستلكشىلعًاقافتاميقأس-
نمنوكيس،نكل.نيفرطلاالكهبمزتلينأبجيقبسمطرشةيرسلاو
هلباقيساذهاهرارقفةيرسلاطرشتقرخنإاهرضتنأكيلعبعصلا
.يفطاعتمهفتبسانلا

.ةيوستلاهذهيفتيضمينألبنذمكّيلإرظُنيسامنيب-
ىلعلهسلانمف،لوهايررضللرصحهنأىلعرمألاىلإرظنا-



،ينقدصو.لاثملاليبسىلعنيمأتققحمكًالمعدجينأكتيفلخبلجر
.ةطرشلاةسردمنملضفأًاروجأنوعفديمهنإ

.كقدصأ-
:لاقوهفتاهءاطغنهوركحتف
؟ةمداقلاةليلقلامايأللكتاططخميهام،ديج-
.دغموياذهبموقأنأيننكميرمألاعقاويف-
نمناونعلاركذتكناكمإبأ.ةيناثلاةعاسلادنعيبتكميف،ديج-

؟ةقباسلاةرملا
.هسأريراهزه
ً.اعئارًامويكلىنمتأ.زاتمم-
عفروطغضلانيرامتبموقيهنأيراهنظف،هيسركنعنهوركزفق

.ةبكرلاعفرولاقثألا
تناكو،سيمخلامويناكدقف،رداغنأدعبهتعاسىلإيراهرظن

،17:30ةعاسلادنعةرئاطلاطبهتسو،عوبسألااذهمويلبقةمداقليكار
اهتلمجتلاقنأدعبنانتمابتلبقوراطملانماّهلُقينأضرعدقو
عابرأةثالثبحتاهنأملعيوهف.»يرورضلانمسيل،ال«:نيترمةداتعملا
ءودهلاكلذيفامب؛تيبلاىلإاهقيرطيفةرايسلايفاهيضقتيتلاةعاسلا
امسمحتملااهتوصباهيفحرشتةعئارةيسمألةمدقملكشتيتلاثيداحألاو
يساسألاماظنلايفًافارطأنوكتنأنكميطقفلودلانأًالعفهينعي
ممأللةينوناقلاىوقلانعثدحتتو،ياهاليفةيلودلالدعلاةمكحمل
هعضونعوغيلوأنعناثدحتيوأ،فيرلابنارميامهواهنادقفوأةدحتملا
نعو،داعدقميدقلاغيلوأنأفيكو،مويدعبًاموينسحتيفيكو
مهنأفيكوةطرشلاةسردمنعو،نوناقلاةساردلاهبماقيتلاهططخ
.ةّشهةداعسلانأفيكو،نيظوظحماوناك

لوحاموحينأنودنمامهينهذبرطخءيشلكنعاثدحت
نمفئاخوهمكًادبأيراهركذيملو،ءيشلكنعًابيرقت...عوضوملا
ناكيذلاصخشلانوكيالأنمفئاخو،اهبءافولاهنكميالدوعوعطق
ناكنإملعيالهنألفئاخو،امهلةبسنلابهنوكينأبجيوهديري
نكميفيكفرعيالهنألو،هلةبسنلابهسفنءيشلاانوكينأامهناكمإب
ً.اديعسهلعجينأامصخشل

ًائيشوأً،ابيرقتًايئانثتساًافرظغيلوأعمواهعمهدوجوةقيقحتناكو
نأعقوتيًامئادناكدقف؛بيرملكشبعئارملحوهف،هقيدصتعيطتسيال



.هنمظقيتسي
ءوضبرتقا.نآلاتبرتقادقةظقيلاتناكامبرف،ههجويراهكرف

هيلعناكامىلإءيشلكدوعيثيحعقاولابرتقاو،يساقلاعذاللاراهنلا
.يراهشعترافً،اديحووًايساقوًادراب؛لبقنم

ةعساتلاىلإريشتةعاسلاتناكو،اهديةعاسىلإتاربنيرتاكترظن
ًالدتعمًايعيبرءاسملانوكينأنكمملانمناك،جراخلايف.قئاقدرشعو
ىلإترظن.يلفسلاقباطلايفًادرابوًابطرًايوتشءاسمناكامنيب،ةأجف
نوديوهونوألاتشتدهاشو،نيرمحألاهيفلاسكحيوهوملوهنرويب
نيسلاجمهعيمجاوناك.اهبؤاثتمظكتيهونوليتبو،رتفدىلعةعرسب
نعاوملكتو،يتباهتطقتلايتلامارتلاةذفانةروصنودهاشيبوساحلوح
ريغنمفاهانعمناكامهمهنأيهو،ةجيتنىلإاولصوتو،ًاليلقموسرلا
.نيتنلافىلعضبقلايفمهدعاستنألمتحملا

يفًادوجومناكرخآًاصخشنأباهروعشنعنيرتاكمهتثدحمث
.ةلدألاةفرغ

:نرويبلاق
لعشيملهنأبيرغعبطلابنكل،كانهلمعيصخشهنأدبال-

.ءوضلا
:نيرتاكتلاق
.حاتفملاخسنلهسلانم-
:يتبتلاق
.ماقرأيهامنإوًافورحنوكتالدق-
.بوساحلايفقدحتلازتالاهودجوفاهيلإاوتفتلا
.ةيئانثلاتارفيشلالثم،OوIسيلو،رفصمقرلاودحاومقرلا-

؟نيرتاكايالينعيرفصمقرلاو،معنينعيدحاومقرلاسيلأ
:نيرتاكتلاق
ينعيدحاومقرلاو.حيحصاذهمعننكلو،ةجمربمتسلانأ-

ً.اضيأءافطإينعيرفصمقرلاوليغشت
:يتبتلاقف
مايقلامدعينعيرفصمقرامنيب،لمعبمايقلاينعيدحاومقر-

دعبًافص...رفصدحاو...لعفتاللعفا...لعفتاللعفايأ،ءيشيأب
.فص

:نرويبلاق



.روثلانيعناوحقأةرهزتاجيوتلثم-
لاقف،بوساحلاةحورمتوصالإهيفعمسيالتمصيفاوسلجو

:نوأ
.لعفتاليأ،رفصلابةفوفصملايهتنت-
:يتبتلاق
.هفقوميفلزنينأىلإرطضالىهتناهنأول-
:نيرتاكتلاق
الىتحيفتخيو،طقفلتقلانعفقوتيلسلستملالتاقلاًانايحأ-

.ةيناثةرمدحأهاري
:يتبتلاق
لتاقنأدقتعينم،رفصريغوأًارفصناكأءاوسف،ءانثتسااذهو-

؟لاتش؟فقوتينأيونيةطرشلا
لتاقلااذهنأنظأيننكل،لصحياذهف.قحىلعنيرتاك-

.رمتسيس
.هبركفتتناكامءاشفإنمبيرقكلذنأىشختنيرتاكتناك

فقوتيسهنإوً،ادجنيبيرقاوناكمهنإيأ،سكعلاىشختتناكدقف
يفاهنأدقتعتتناك،معن.ةرطاخملاقحتسيكلذنإو،رظنلانعيفتخيو
هنأمغرو.نيتنلافىلعضبقللاهئالمزدحأبةيحضتللةدعتسمويرانيسأوسأ
ةطرشلايفرخآصخشتومف،لاحيأىلعدوجوموهفضيرمريكفت
تاملكلابتظفلتو،برهينيتنلافكرتلمحتنكميالنكل،هلمحتنكمي
.ىرخأةرمبرضا.نيعللااهيأىرخأةرم:ضفخنمتوصب

.ضارمألاةدحولصتملانأمقرلانمتأرف،لاوجلانيرتاكفتاهنر
.يسنجلاءادتعالاةيضقنمةكلعلاةعطقانصحفدقلً.ابحرم-
؟معن-
ةريغصلاتايرظنلالكبهذتلف،عرسأقفدتيمدلابنيرتاكترعشو

.يعقاوليلداذهنإذإ؛حايرلاجاردأ
.يوونضمحيأدجننأعطتسنملفسألل-
.كيلعجلثلاكدرابلاءاملانمولدءاقلإةباثمبكلذناك
.باعللابةئيلمنوكتنأبجينكل...نكل!؟اذام-
عمنكل،اهصحفةداعإانناكمإبعبطلابً.انايحأرومألايرجتاذكه-

...هذهةطرشلامئارج
:ضفخنمتوصبتلاقو،ةيفتاهلاةثداحملانيرتاكتهنأ



.ةكلعلايفءيشيأاودجيمل-
نمًائيشتظحالاهنأنيرتاكترعشو،امهيسأريتبونرويبزه

:يتبتخرصف،بابلاىلعًاقرطاوعمسمث،يتبىلعودبيحايترالا
؟معن-
لجرلا؛وههنأتدكأتةأجفو،يديدحلابابلاىلإنيرتاكترظن

.سؤبلااذهنممهذقنييكلىتأوهيأرريغدقرقشألاليوطلا
:نغاهرانوغناكدقف،نيرتاكتمتشفيديدحلابابلااوحتف
؟رومألايرجتفيك-
:ةلئاقاهسأرىلعأىلإاهيعارذيتبتدم
انطعيملو،مويلااذه12الو11مقرمارتلايفنيتنلافدجنمل-

ربكأانلمأنكل،ءاسممارتلايفطابضانيدلو،ماهءيشيأباوجتسالا
.دغمويركابلاحابصلاب

ةدئافنعقيقحتلاةدحونمتاراسفتسانعبيجأتنكدقل-
يأكلذلتناكنإو،يرجياّمعنولءاستيمهف،مارتلايفطابضلادوجو
.ةطرشلامئارجبةقالع

:يتبتلاق
.ةعرسبرشتنتتاعئاشلا-
:نغاهلاقف
.نامليبيَعمسمىلإلصيساذهف،ةريبكةعرسب-
مهتلعجيتلايهف،اهتوقةطقنطامنألانإ.ةشاشلاىلإنيرتاكترظن

رفصمقرلاودحاومقرلانإكلذل؛ةرملاكلتيفجلثلالجررثأنوبقعتي
نامقرامهأ؟ةرشعمقرلاكلذينعينأنكميلهف،ناجودزمنامقر
...ةدع...تارمةدع...تارمةدعناعمتجي

.ءاسملااذهنيتنلافنعهربخأنأّيلعببسلااذهل-
:يتبتلأس
؟انتعومجملكلذينعياذامو-
انيلعبجيناكهنأودبيذإ.انأطخسيلمارتلايفنيتنلافروهظ-

ديقىلعنيتنلافنأتتبثأو،اهتمهمتمتأانتعومجمنكل،فرصتننأ
يفلزنملايفرهظينأنكمملانمًاسيئرهبًاهبتشمانلمدقاذهو،ةايحلا
.ةعامجايةيضقلانورخآطابضملستيسنآلاو،هيلعضبقنملنإغريب

:نيرتاكتلاق
؟تارشعةدعبمكيأرام-



:قيقرتوصبنغاهباجأ
؟تلقاذامً،اوفع-
دقو.كدنعيعولاءارواميفلوجيامبتكتكنإلاتشلاق-

نمديدعلا«ةرابعو،ىرخألاولتةرم،ةرشعمقرلانمريثكلانيتنلافبتك
ينعياذهو،ةطرشلايأسيلوبيفامك»يلوب«أرقتةيزيلكنإلاةغللاب»
.نيرخآةطرشطابضلتقلططخيهنأ

:لاتشىلإًاتفتلمنغاهلأس
؟رثرثتَّمع-
:لاقوهيفتكنوألاتشعفر
هتأرقيذلامسرلاو.مارتلاةذفانىلعهتاموسررسفننألواحناننإ-

دصقيناكولاذامنكل،»تم«ةملكبتكيناكهنأيحويانأ
داعبألاةيعابرةهاتميرشبلالقعلاف؟رفصمقرلاودحاومقرلامادختسا
.قيرطلامهنمدحأفرعيالنكل،اهيفعيمجلانوكي

يفةقشلاىلإاهقيرطيفولسوأعراوشربعيشمتنيرتاكتناكامنيب
سانلاوتاكحضلابمتهتمل؛اهلوحةايحللًاهابتناريعتنكتملاكولرنارغ
عوبسألاةياهنةلطعوريصقلاعيبرلالصفبلافتحاللنيعرسملاونيسمحتملا
.يهتنتنألبقةايحلاوةريصقلا

نولمأياوناكمهنأل،ءاقمحلاةرفيشلابنيسووهماوناكاذاملنآلاتفرع
نكيملهنأكلذنممهألانكلو،ىنعميطعتلرومألاقستتنأةدشب
.دامرلايفنوخفنيمهنأكواوناككلذل،هنوعباتيرخآءيشمهيدل

اهئاذحبعكبقرطتيهواهمامأفيصرلاىلعةتبثماهترظنتناكو
اهيأىرخأةرم«:اهددرتتناكيتلاةذيوعتللبسانملاتقولايفتلفسألا
.»ىرخأةرمبرضا.نيعللا

ً،افيثكوًاعمالودوسأناكدقو،هديبليوطلااهرعشيراهكسمأ
ىلإرظنمث،فلخللاهسأرًاليممهوحنهبحسوفوفلملبحبكسميهنأكو
اهترشبتحتىعفأكيرقفلااهدومعهيفجومتيليحنلابدحملااهرهظ
توصك؛اهردصقامعأنمرداصضفخنمريدهكتهوأت.ةئلألتملاةقرعتملا
ةصقريفلجرألارجكةلوسكوةئداهامهتقالعتناكً،انايحأ.بضاغوطبحم
امدنعلصحياملثم؛ةليللايهامك،كراعتلالثمىرخأنايحأيفو.ولس
نعًاجراخقيرحلاحبصيومقافتيرمألانإذإ؛نيزنبلابرانلاءافطإلواحت
ً.اديجيهتنينلاذهنأركفيناكًابلاغو،ةرطيسلا



ةباذجتناك.رمحأهنولوريرسلابناجبضرألاىلعىقلماهبوثناك
ىنحنا.نيمدقلاةيراعنكتمللب،نيمدقلاةيراعتناكو،رمحألابًادج
:تهوأتف،اهرطعّمشواهيلعيراه

.فقوتتال-
يهةعذاللاةحئارلاهذهنأليكارهتربخأدقو،نويفألارطعهنإ

ةريمأعومديهامنإوًاقرعتسيلىرحألابوأ،ةيبرعةرجشءاحلقرعت
تهتناةريمألاةايحنأمغرو،عونممبحببسببرعلادالبىلإةبراه
نمرتلىلعلوصحللةورثعفدبنارولناسفيإةكرشتماقدقف،نزحب
.اهعومد

...رمتسا.فقوتتال-
ةيعوألابرعشو،رذحباهبطغضف،اهقنعىلعاهتطغضوهديتذخأو

.ليحنلااهقنعيفةدودشملاتالضعلاوةيومدلا
...وقأ!ىوقأ-
نايرجنآلافقوأدقف،هبلطتامبموقيوهواهتوصعطقناو

رعشيوءيشلااذهلعفيناك.اهاغتبماذهناكواهغامدىلإنيجسكوألا
نأعيطتسيهنأو،هترطيستحتاهلعجيكلذنأملعيناكهنألةراثإلاب
هلخاددتشيروعشلانأرعشو،رمحألااهبوثىلإرظن.هببغرياملعفي
نولريغتدقواهليختوهينيعضمغأف،هحبكىلعًارداقدعيملهنإىتح
تامدكلابىطغماهقنعناكو،اهانيعتراغدقف،يهنمىأرفاهرعش
.يعرشلاطباضلاحابصمءوضأفطناامنيبةيئرمتحبصأيتلا

يهوتجنشتدقو،كانهتناكليكارنكل،هديبحسويراهاهتلفأ
اهتهبجتختراو،تنكسمث،ضرألابهماطترانمةظحللبقلازغكفجترت
.ةعكاركلذكتيقبو،اهمفنمةديهنتتجرخو،شارفلاقوف

.ماهتابهيلإترظنوتتفتلاوّتنأف،يراهبحسنا
نعثحبيوهوريرسلانملسناواهقنعنمةعرسبيراهاهّلبق

دجوف،تاراطملادحأيفثيمسلوبلحمنمهلهترتشايذلاهلاورس
ىلعقلعملارلجنارزنيجنمهلاطنبيفلمجلاةكرامنمرئاجسلاةبلع
نمرظنيذخأو،يسركىلعسلجو،سولجلاةفرغىلإجردلالزن.يسركلا
دعبًادجًاملظمنكيملهنكل،هتاقوأكلحأيفليللاناكثيحةذفانلا
كلذدعبًاروفو،هتراجيسلعشأف،جديرنلوكنيملوهةيؤرنمهعنمييكل
.هقنعوهرعشبعادتاهديبرعشو،هفلخاهيمدقعقوعمس

؟كجعزيامكانهله-



.ال-
الاهترشبو،اهفنأبهقنعتبعادو،هتمضو،يسركلافرطىلعتسلجف

.اهريمأىلعةريمألاعومدوليكارةحئاراهنمحوفتوةئفادلازت
:اهللاق
!رطعلمسانمهلاي.نويفألا-
؟كبجعيالأ-
:ًالئاقفقسلاىلإناخدلايراهخفنو
ً.ادجيوق...هنكل.ىلب-
:ةلئاقهيلإترظنواهسأرتعفر
؟نآلايلكلذلوقتتنأو-
ً.اضيأنآلاىتحالو،لبقنمهبركفأمل-
؟لوحكلايهأ-
؟اذام-
؟...له.رطعلايفلوحكلادصقأ-
:تلاقف،ةقفاوملامدعًانلعمهسأرزه
رظنا.قلقوجعزنمتنأ.يراهايفرعأانأ.امءيشدجوينكل-

.ملاعلايفءامةرطقرخآاهنأكواهصمتتنأف،كنيخدتةقيرطىلإ
:تلاقوهتنجوىلعةفيفخةلبقهتّلبقف،اهرهظبعادو،يراهمستبا
عونلاببسباذهف،ببسلاوهلوحكلايفدهزلانكيملنإً،اذإ-

.رخآلا
؟رخآلاعونلا-
.ةطرشلا-
:لاقف
.اذه،هآ-
؟كلذكسيلأ...ةطرشلامئارجاهنإ-
.ًالوأكيلإتثدحتاهنإتلاقو،ينعنقتلانهىلإيتبتتأ-
:يراهلمكأف،اهسأرليكارتّزه
.كلةبسنلابنسحكلذنأبًانذإاهتيطعأكنأو-
.كلدوعيكلذنإتلق-
؟كليدعوتيسنله-
.يراهايدعولابيفتنأىلعكربجأنأيننكميال،نكل.ال-
؟قيقحتلاىلإتممضناومعنتلقولاذامو-



.كدعوتفلاخدقنوكتاهدنع-
؟جئاتنلاو-
انيلعىضُقينأنكميهنأبربكأةصرف؟غيلوألويلوكلةبسنلاب-

ربكأةصرفف،ةثالثلاطابضلامئارجيفقيقحتللةبسنلابامأ.لاحيأىلع
.حاجنلل

.ريبكلكشبهبكوكشمفرخآلاامأ،ليكارايدكؤملوألارمألا-
ءاوسلاحيأىلعانيلعىضقيدقهنأًاديجفرعتكنكل،امبر-

كنأاهدحأو،رطاخملانمديدعلاكانهف،الوأةطرشلاعملمعتتنكأ
كنأرعشتاملعفتنأعطتستملكنألديدشلاسأيلابروعشلابأدبتس
ديصتقولبقمهتاقالعتروهدتسانأنعتعمسدقف؛هلجألتقلخ
.ليلقبفيرخلا

.اهلشيراليتلارويطلاسيلوليألانيدصقت-
.اهقحيفاذهلاقينأبجي،معن-
رومأناشقانيامهنأكوآدهوامهاتوصضفخناو،ءاوهلايراهقشنتساو

.اهنأشناكاذكهوهداقتعابسحناثدحتياناكةقيرطلاهذهبف،قوستلا
:اهنذأيفسمهوهيلإاهبحس

.اذهىلعظفاحأنأديرأ.ليكارايكيلعظفاحأنأديرأ-
؟معن-
يذلاامنيملعتتنأف،هتفرعاملضفأاذهو،ديجاذه،معن-

دحىلإةنمدمةيصخش:لاتشصيخشتنيركذتامك،يتافّرصتبمكحتي
الهنإفرخآرمأبوأديصلابقلعتيرمألاناكأءاوسو.يرهقلاساوسولا
بابلاحتفأاملاحف.اهسفنةداعلايفنينطلابأدبيينهذنأاملاطمهي
.انهنوكأنأديرأ.كانهنوكأنأديرأالانأو،ليكارايكانهنوكأس
كلذبموقأالانأو،كلذنعملكتلادرجمبنآلاكانهىلإيقيرطيفانأ
.انأيلجأنملب،بسحفغيلوألجأنموكلجأنم

:تلاقوهرعشليكارتبعاد
ً.اذإرخآءيشنعثدحتنانعد.كانه،كانه-
؟كلذكسيلأً،اركابجرخيسغيلوأنإاولاقً،اذإ.معن-
رثكأًاعفادهيدلنأودبيو،عجارتضارعأيأكانهدعتملف،معن-

؟يراه.ىضمتقويأنم
.معن-
.ةليللاكلتثدحامبينربخأ-



.هتبعادميفاهديترمتساو
؟ةليليأ-
.بيبطلااهيفكجلاعيتلاةليللا،ملعتامك-
؟كلذكسيلأ،كربخأدقل،هآ-
.رانلاكيلعقلطأدقفيياسأعمنيلماعتملادحأنإيلتلق-
.مهدحأغيلوأف،حيحصاذهامًاعون-
حرسميفرهظغيلوأنإلوقتيتلاةميدقلاةياورلالضفأتنكانأ-

ىلإلصونأىلإافلسركأيفضكرفكتباصإءوسىأرو،كلذدعبةميرجلا
.ي.أئراوطلامسق

؟كلذكسيلأً،اقحكلذيقدصتملكنكل-
نأىلعحالسلاديدهتتحتًابيبطربجأو،ةأجفلخدهنأينربخأ-

.هعمبهذي
.يتلاحىأرامدنعغيلوأبيبطلاحماسدقو-
:اهسأرليكارتّزه
ريثكلاركذيالهنإلوقيهنكلً،اضيأيقابلابينربخينأهدوبناك-

.روهشلاكلتنع
.ريثأتلااذهنييوريهلل-
؟كيأرام.نآلاتاغارفلايلألمتدقكنأدقتعأيننكل-
:لاقوناخدلاجرخأمث،ةيناثرظتناويراهقشنتسا
.نكمياملقألوقأنألضفأ-
:تلاقوفلخلاىلإهرعشتدش
ايهللااي.كقدصأنأديرأتنكيننألتقولاكلذيفكتقدص-

.نجسلايفنوكينأبجياذلرانلاكيلعغيلوأقلطأ،يراه
ً.اضفارهسأرزهف
ةطرشلانأاملاطو،نآلاانفلخحبصأكلذلك.ليكارايًاثداحناك-

نسناهوتساغلتقةميرجبغيلوأطبرينأنكميالاسيدوأسدسمدجتمل
.رخآصخشيأوأ

هلنإلوقتله.ةميرجلاكلتنمهتئربتتمتدقل؟دصقتاذام-
؟ةياهنلايفاهبةقالع

.ليكارايال-
؟يراهاياهينعتيتلاةركفلاامً،اذإ-
ً؟اقح؟ليكاراييفرعتنأنيديرتكنأنمةدكأتمتنأله-



رظنيوهويراهرظتناف،بيجتنأنودنموةوسقبهيلإترظن
ةنمآلاوةئداهلاةنيدملاهذهبطيحييذلادودخألالايخىأرو،ةذفانلانم
،دماخناكربةفاحبرقةنيدملاءانبمتثيح،ءيشاهيفثدحياليتلا
.هملعتامىلعدمتعيواهيلإكرظنةقيرطىلعدمتعياذهو

:مالظلايفتسمه
.ال-
.اهتنجوىلعاهتعضووهديتذخأو
درجميهف،ةديعسلهجةايحايحتنألهسلانمهنأيراهركف

يفهيلعلفقماسيدوأسدسمدوجومدعوأدوجونامتك:نامتكةلأسم
نامتكو،كيلعاهباكتراةيلوؤسمعقتالمئارجثالثرمأنامتكو،ةنازخلا
سيلأ،اهرصخدنععوفرملارمحألااهبوثبهركلااهألميةضوفرمةبلاطةروص
؟كلذك

.اهئفطيلهتراجيسبقعيراهقحسو
؟مونلاىلإبهذتأ-
دقف،ئجافملكشبيراهظقيتساليللافصتنمدعبنمةثلاثلايف

شارفىلعةيقلتسمكانهاهدجوفةفرغلخدذإ.ةيناثةرماهبملح
،ريبكصقمبهسبلتيذلارمحألااهبوثصقتيهوضرألاىلعشحاف
ةدملريخأتعمهلعفتامضرعيواهضرعيلومحمزافلتزاهجاهبناجبو
،ناكميأيفاريماكيأىرينأعطتسيملهنكلهلوحيراهرظن.نيتيناث
:تسمهوءاضيبلااهذخفىلعةعمالةيدمتعضومث

.كلذلعفتال-
هنكل،هيلعقلغأيذلابابلاضبقمدجوفهفلخناكملايراهسملت

.اهوحنهجتيناكهنأوًايراعناكهنأفشتكامث،ًالفقمناك
.كلذلعفتال-
:لاقف،نيتيناثةدملريخأتدعبزافلتلانمىدصككلذادبو
.حاتفملارضحأنأطقفّيلع-
،هعمستملاهنأملعيناكو،ءاملاتحتثدحتيهنأكوادبهتوصنكل

،هيلإهجومسدسمبةكسمماهديتجرخأمث،اهوحنىرخأةوطخبماقف
،يرسلالبحلالثماهلخادىلإلصيلبحبًالوصومًاعمالًاسدسمناكو
:تلاقف

.كلذلعفتال-
ًادرابسدسملابرعشو،مامأللنحنموهواهمامأعكردقناكهنكل



:سمهف،هتهبجىلعًارحاسو
.كلذيلعفا-



ةرايسورنغورفهزتنممامأوفلوفلاملوهنرويبةرايستفقوتنيح
.ةغرافسنتلابعالمتناكةسيئرلاةباوبلادنعةطرشلا

مانتدكتملاهنأنممغرلاىلعطاشنبةرايسلانميتبتزفق
هيلإرظنتلازتال،معن...بيرغريرسىلعمونلابعصلانمذإ؛تاظحل
هتاداعوهلقعنأّالإهدسجفرعتاهنأنممغرلاىلعف.بيرغهنأىلع
ربصلااهيدلناكنإلءاستتتناكو،اهلةبسنلابةلوهجملازتالهريكفتو
هريرسيفهيفظقيتستحابصلكيف،اذل.اهفاشكتسالمامتهالاوأيفاكلا
؟نيرمتستسله:هسفنلاؤسلااهسفنلأست

،اهتاقالملابرتقاوةرايسلاىلعنيئكتمةيداعسبالمبنايطرشماقتسا
،ةرايسللنييمامألانيدعقملاىلعناسلجيةطرشلابايثنايدترينييطرشتأرو
.يفلخلادعقملاىلعرخآًالجرو

:ةريبكةعرسبضبنياهبلقبرعشتيهوتلأس
؟وهاذهأ-
:نيلجرلادحأباجأ
.لصألاةقبطةروصاهنإ...ةعئارةمسر...معن-
؟راطقلاو-
ثيحةأرمافصوانذخأاننكل،هلكًائلتممناكدقف،هانكرتدقل-

.اماردلانمريثكلاكانهناك
ً؟اقح-
هيلعنإانلقوانفيرعتتاقاطبانرهظأنيحبرهلالواحدقل-

خرصوانقيرطةقاعإللفطةبرعبكسمأورمملاىلإزفقذإ،انتقفارم
.راطقلافاقيإل

!لفطةبرع-
!!نيعللامرجمللاي؟كلذكسيلأ...كلذيقدصتمل...معن-
.أوسأمئارجبكتراهنأنظأ-
ماحدزالاةعاسلالخراطقلايفلفطةبرعبكسمأهنأدصقأ-

.ةيحابصلا
؟كلذكسيلأ،هومتلقتعامكنكل-
نماّنكمتىتحهعارذبتكسمتوخارصلابلفطلاةدلاوتأدب-

.هبكاسمإلا



:لمكأوىنميلاهديعباصأمجاربيطرشلااهارأو
.ةجيتنبيتأتنأهذهلنكمينيحسدسملاجارخإليعادال-
.ديج-
نمىوسنكمتتملاهنكل،ةرايسلارخؤمىلإترظنويتبتنحناو

.حابصلاسمشيفاهتروصساكعناتحتلظةيؤر
؟ةذفانلاحتفينأدحألنكميأ-
.ءودهبةذفانلاجاجزقلزناامنيبءودهبسفنتلاتلواحو
مامأللةرشابمرظنيامنإواهيلإرظنينكيمل.روفلاىلعهيلعتفرعت

بغريالملحيفهنأولامكنيتضمغمهبشنينيعبولسوأحابصىلإ
.هنمظاقيتسالاب

:تلأس
؟هومتشتفله-
.حالسيأهعمسيل-
؟هبويجنممتققحتوأ؟تاردخملانعًاثحبهومتشتفلهدصقأ-
؟كلذلعفنملو...ال-
ةدعنادملاو،ساديدأمسابفورعملايديرسيركوهاذهنأل-

...امًائيشهعمنأينعياممبرهلالواحدقل.تاردخملاعيبةمهتبتارم
.هوشتف

.نوزامألاةرايسىلإةدئاعتلفقونوليتبتماقتسا
مضنايذلاملوهلنرويبللوقيةيداعلاسبالملابيطرشلاتعمسو

:مهيلإ
ىلعفرعتلاىلعسيلوعباصألاتامصبىلعلمعتاهنظأتنك-

.تاردخملاينمدم
ةرملايف...ولسوأةطرشفيشرأيفنملكىلعفرعتتاهنإ-

ً.اديجهبتناةمداقلا
ودبتاهنأيتبتملعاهيلإرظنوةرايسلاملوهنرويببكرنيح

.بضغبمامأللقدحتواهيعارذكبشتيهوةسكاشمزوجعةرقبك
:نرويبلاق
.دحألامويهيلعضبقنس-
؟ايلسغريبيفزهاجءيشلكأ.كلذلمأنل-
نإاولاقو،مهعقاوماوددحو،فاشكتسالاباتلدةدحودارفأماق-

ً.اضيأرواجملالزنملايفمهنأامك،ةباغلابًاطاحمهنوكلطيسبرمألا



؟ةيلصألاةميرجلابقيقحتلايفكراشنملكمالعإمتلهو-
يفاننوغلبيسو،مويلالاوطفتاهلانمبرقلابعيمجلانوكيس.معن-

.ةملاكماوقلتلاح
.نرويبايًاضيأكيلعقبطنياذهو-
دقل؟ةيضقلاكلتىلعيراهلمعيملاذامل،ةبسانملابً.اضيأكيلعو-

.نيحلاكلذيفمئارجلاةحفاكمةقرفيفًاققحمناك
ً.اكعوتمناكدقل...مممم-
؟برشلايفًاطرفمناكهنأنينعتأ-
؟نيرتاكلعفتساذامو-
.لزنملاىلعةديجةلالطإبغريبةباغيفاهعقومتذخأدقل-
.كانهاهئاقبةرتفلاوطاهعمًامئادًالاصتاديرأ-
.كلذباهربخأس-
ةباوبىلإةرايسلاباقلطنا.9:16...اهديةعاسىلإيتبترظن

زكرمىلإرصقألاقيرطلاناكهنألسيل،يودغيبقاقزوسيتفيهساموت
اهديةعاسىلإيتبترظن.تقولالتقيهنألولمجألاهنألامنإو،ةطرشلا
.دحألامويوهموجهلاموي...9:22..ً.اددجم

.ةعرسبضبنيلازيالاهبلقناك

قئاقدعبرأللابقتسالاةعاقيفًارظتنميراهنهوركناهوجىقبأ
فظوملةهفاتلالئاسرلاضعبيطعيوجرخينألبقةلباقملادعومدعب
.كانهنيسلاجلانيصخشللههابتناهجويو،لابقتسالا

!لوه-
دمينألبقهكولسوهجازمىلعفرعتيلةطرشلالجرهجوصحفتو

:هدي
؟كلذكسيلأ...صاخلاكيماحمترضحأدقل-
يكليعممودقلاهنمتبلطدقو،داتسكلوفدلونرأيليمزاذه-

.هيلعقفتنوهلوقنامىلعدهاشكانهنوكي
.الضفت...ةعئارةمكح...ةمكح-
مهففةيوثنألاوًادجةريغصلاهديةعاسىلإرظنريسيناكامنيبو

رمألااذهلتقولانمريثكلايدلسيلولوغشمماحمانأ:هحيملتيراه
هنأيراهضرتفايذلادلجلاةحئارهنمحوفتوًاريبكبتكملاناك.فيخسلا
...رطعةحئارىلعفرعتمث،فوفرلاألمتيتلاةيخيراتلاتادلجملانمءاج



بتكمىلإوًايئزجامهيلإةتفتلميسركىلعسلجتغنيسفارغجليستناك
ً.ايئزجمخضلانهوركناهوج

:سلجينألبقبتكملاةلواطىلعهديررميوهويراهلأس
؟ضارقنالابددهمفنص-
:بتكملاءارويسركلاىلعسلجيوهونهوركباجأ
.يداعلاجاسلابشخ-
:يراهلاق
.مويلاضارقنالابددهمهنكلةحرابلاًايداعناك-
مث،ءطبباهينيعضامغإبتدريتلاغنيسفارغجليسلهسأرزهو

ًاطوبرماهرعشناك.اهسأركيرحتاهناكمإبسيلهنأولامكًاددجمامهحتف
تناكامك،داتعملانمرغصأاهينيعلعجاممدودشمناصحليذةحيرستب
ودبتتناك...بتكملايفلمعتتناكاهنأىلإةلوهسبريشتدقةلذبيدترت
.ةئداه

سوؤربطغضيوةداتعملاهتيعضوبسلجيوهونهوركناهوجلاق
.اهضعبىلعهعباصأ

ءادتعالامتهنأغنيسفارغجليستدهشدقل؟لمعلابءدبلااننكميأ-
ىتحرفوتملاليلدلاو،ةروكذملاةليللافصتنمةبارقكبتكميفًايسنجاهيلع
هذهعيمجريوصتبانمقدقو.قزممبوثوتامدكوشودختامالعنآلا
.ةمكحملايفليلدكاهمادختسانكميثيح،ةلدألا

لبقةدماصاهنأنمدكأتيلجليسىلعةعيرسةرظننهوركىقلأو
.لمكينأ

ملةيسنجلاتاءادتعالازكرميفيبطلاصحفلانأنممغرلاىلعو-
تامجهلايفىتحف،كلذلعفيامًاردانهنكلتامدكوأحورجيأرهظي
نمةئاملابنيثالثىلإةرشعسمخنعىوسملكتنالنحنةيشحولا
يعوبعتمتتكنإثيح،ينملادوجوىلعلئالديأكانهتسيلو.اياضقلا
لبقغنيسفارغةسنآلاةدعمىلعربكأةقدبوأجراخلايفتفذقاذلٍفاك
ً.اجراخاهيمرتوبابلاىلإاهرجتواهسبالميدترتنأاهنمبلطتنأ
ظفتحتلتلعفامكيفاكلايعولابعتمتتغنيسفارغةسنآلانكتمل،فسأللو
ىراصقتلذبو،تاعاسلمامحلايفيكبتتسلجامنإو،ليلدكينملاضعبب
وهامنإوئجافمريغرمأاذهو.اهسندتىلعةلدألاعيمجلسغتلاهدهج
.ةباشةاتفنمعقوتمويداع

هنأيراهضرتفايذلاطخاسلاشاعترالاضعبنهوركتوصداعتساو



.ةمكحملايفهتيضقةوقىدمراهظإللعتفمامنإوًايقيقحسيل
ةلاحلافصوبنوبلاطمةيسنجلاتاءادتعالازكرميفنيفظوملانكل-

ةربخمهيدلنيفرتحمنعانهملكتننحن.رطسأةعضببةيحضللةيسفنلا
اندعاسيسفصولااذهيلاتلابو،ةيسنجلاتاءادتعالااياحضكولسبةليوط
ىلعيسفنلاصحفلادعاسيسةيضقلاهذهيف...ينقدص.ةمكحملايفًاريثك
.ةوقبيتلكومةداهشمعد

.يماحملاهجوىلعراذتعاةماستباتحالو
تركفدقتنكنإينربخأربكأليصافتبةلدألاةعجارملبق،نكل-

قيرطلاوهيضرعلوبقنأىلإتلصوتدقتنكنإ.لوهاييضرعب
بوتكملادقعلاف-عيمجلاةحلصملجألكلذتررقكنألمآو-حيحصلا
.ديكأتلكبًايرسىقبيسو،ّيدلٌزهاج

ةغالببرظنيوهودوسأًايدلجًادلجميراهلوانوهدينهوركدمو
.ءطببهسأرزهيذلاداتسكلوفدلونرأىلإ

.ةقرولاىلإرظنوفلملايراهحتف
يفلمعيأنعىلختأو،ةطرشلاةسردمنمليقتسأ...مممم-

جليسنعوأعمفرظيأتحتملكتأالو،ةطرشلاعموأةطرشلا
.عيقوتللزهاجهنأنظأ.غنيسفارغ

كعضويفريكفتلابتمقدقتنكنإ.ةياغللًادقعمسيلهنإ-
...حيحصلالحللتلصوتو

كانهسلجتتناكيتلاغنيسفارغجليسىلإرظنوهسأريراهزه
.ةدماجلااهحمالموبحاشلااههجوبهبقدحتو

ةدودوةرظنبهلهمامتهانهوركلّوحف،ءودهبداتسكلوفدلونرألعس
.رفصأًادلجمدلونرأهلوانف،ةسوردمةقيرطبهديةعاسلدعيوهو

:هبجاحًاعفارهلوانتيوهونهوركلأس
؟اذهام-
:داتسكلوفلاق
نعغنيسفارغجليسفقوتتنأحرتقناننأىرتسو،قافتاللانحارتقا-

لمعللفرظيأتحتبلطبمدقتتالو،ةرشابمةطرشلاةسردميفاهتسارد
.ةطرشلابةقالعهللمعيأبوأةطرشلايف

...حزمتتنأ-
ً.اددجملوهيراهبلصتتنأفرظيأتحتلواحتالنأو-
.لاحماذه-



ةلواحموبذاكلاماهتالااذهىلعاهتاضاقمنععنتمنس،لباقملابو-
.ةطرشلاةسردميففظوملزازتبالا

:نهوركدر
نايناعتسامتنكولىتحو.ةمكحملايفيقتلنسةلاحلاهذهيف-

.امكتاضاقملعلطتأيننإفةجيتنلاب
:هيفتكداتسكلوفزه
.نهوركايلمألاةبيخبباصتسكنأىشخأ،ةلاحلاكلتيف-
.لمألاةبيخبباصيسيذلانمَرنل-
هنأبيحوياممهترتسرارزأقلغأوهيمدقىلعنهوركفقوو

.ددرتيراهينيعهانيعتقتلانيحو.يلاتلاهلكوملبقتسيس
؟نادصقتاذام-
:داتسكلوفدر
.حرتقملاقافتالاءاروتافلملاةءارقكيلعحرتقأ،عنامتالتنكنإ-
.أرقوتاحفصلابلقوًاددجمفلملانهوركحتف
ةسردميفتارضاحمترضحدقكتلكومنإ،ىرتنأكنكميامك-

ةيسفنلالعفلاةدرلفصوكانهثيحيسنجلاءادتعالالوحةطرشلا
.يسنجلاءادتعالااياحضلةداتعملا

...ينعيالاذه-
نأوةياهنلاىتحكتاضارتعالجؤتنأكنمبلطأنأيننكميأ-

نآلاىتحةيمسرريغوةعقومةداهشدجتسانه؟نهوركايةحفصلابلقت
غنيسفارغةسنآلاىأرثيحيمامألالخدملاجراخفقيناكبلاطنم
تدباهنأاهيفركذيو،هسفنروكذملاتقولايفةطرشلاةسردمرداغت
هنأبرقيهنأامك.ةيذأتمريغولماكلااهسابلبتناكاهنأو،ةفئاخالةبضاغ
...غنيسفارغايعبطلابكلءارطإوهو،بثكنعاهصحفت

اترمحااهيتنجونكل،لبقنمتناكامكنوكسبةسلاجتيقب
.فقوتنودنمشمرلاباترمتسااهينيعو

لالخةرشابمهيلإهجوتدقلوهيراهنإ،ىرتنأكنكميامكو-
،همامأنمغنيسفارغةسنآلارورمنمةيناثنيثالثيأةقيقدنملقأ
ىلعدوجومكلذ.كسينكتميركىلإيراهتذخأوتلصوىتحهعميقبو
.ةيلاتلاةحفصلا

.هيسركىلععجارتونهوركاهأرق
اهعقوتتدقيتلاءايشألانميأيراهىدلسيلهنأريرقتلاديفي-



الو،هرفاظأتحتدلجللراثآال.وتلليسنجلاءادتعالابماقدقلجرنم
هئاضعأوأهيديىلعنيرخآصاخشأنمةناعرعشالو،ةيلبهمتازارفإ
.ءادتعالاوشودخلالوحغنيسفارغةسنآلاةبذكتبثياذهو،ةيلسانتلا
اهنأىلإريشتلوهدسجىلعتامالعيأكانهتسيل،كلذىلإةفاضإلابو
نكل؛هسبالمىلعناترعشامهلصاوتىلعديحولاليلدلا.هعمكراعتتتناك
.ةثلاثلاةحفصلاىلإرظنا...هيلعتنحنانأدعبعقوتمرمأكلذ

هانيعتصقارتامنيب،هرظنعفرينأنودنمةحفصلانهوركبلق
نأيراهملعانهو،مئاتشبقطنيهنأكوهاتفشتلكشتو،ةحفصلاىلع
ةحفصةءارقهنكميةيجورنلاءاضقلارئاوديفدحأال:ةحيحصةروطسألا
.نهوركناهوجنمعرسأ

:داتسكلوفلاق
ةعاسفصندعبيراهينمةفاثكىلإترظناذإ،ةياهنلايفو-

يفينملاةفاثكو،ملمةعبرأهنأىلعرهظيسفموعزملاءادتعالانمطقف
ام...راصتخاب.ةبسنلاهذهنمةئاملابةرشعنملقأكيطعتسٍناثفذق
تقولايففذقيملهنإفزيممءيشنمنيتعونصميراهاتيصخنكتمل
.غنيسفارغةسنآلاهمعزتيذلا

جراخلايفةرايسقوبعامسنميراهنكمت،قبطملاتمصلالالخو
.اهلاحىلعرورملاةمزأتناك...مئاتشوكحضمثخارصو

:مستبيوهوداتسكلوفلاق
...كتاباسحتيرجأنإ،اذل..ً.ادقعمسيلرمألا-
غنيسفارغجليستضهنامنيب،ةبرضتوصمث،حباكمتوصقلطنا

.ةفرغلارداغتيهوبابلاقفصتوصةرشابماهعبتيلاهيسركنع
:يراهىلإرظنهعفرنيحو،تقولاضعبلهسأرًاضفخمنهوركسلج
ىلعظافحللنوبذكيانيلكومنألبقتّيلععافديماحمك.رذتعأ-

وحنىلععضولاةءارقيبضرتفملانمناك...هذهنكل.مههوجوءام
.لضفأ

:هيفتكيراهزه
؟كلذكسيلأ...اهفرعتالتنأ-
.لوهاينينسلاهذهلكدعبكفرعأنأيغبني...كفرعأيننكل،ال-

.كقافتاىلععيقوتلاباهعنقأس
؟قفاوتملنإو-
نميمسرلادرطلاىلإةفاضإلاب،فئازلاماهتالابقاوعاهلحرشأس-



.ملعتامكةيبغتسيلاهنإ...ةطرشلاةسردم
ً:ادهنتمضهنيوهويراهدر
.ملعأ،ملعأ-
.رورملاةمزأجيجضداعجراخلايفو

.سناهوجلراكةباوبوحنداتسكلوفدلونرأويراهىشم
:يراهلاق
هذهبكلذلكتعقوتفيكمهفأالتلزاميننكلً.اركش-

.ةعرسلا
:دلونرأمستبا
.يرهقلاساوسولابارطضايفةربخلاضعبيدل-
ً؟اوفع-
ءيشالفرارقذاختاببارطضالااذهنميناعيصخشموقينيح-

.بقاوعلالكنممهأهلةبسنلابفرصتلا.هفقوينأنكمي
لمعيًاليمزيدلنإذإ؛يرهقلاساوسولابارطضاوهامفرعأ-

تفرعفيكوههدصقأام.هبباصأداكأيننأينمهتادقو،اٍّيسفنًابيبط
؟كسينكتميركىلإهجوتلاانيلعنأو،دهاشلةجاحباننأةعرسلاهذهب

:داتسكلوفدلونرأكحض
.يراهايكرابخإيناكمإبناكنإيردأال-
؟المل-
ثيحةيضقيفًاطروتمتنكيننأوههبكربخأنأيننكميام-

هابرضصخشلبقنمامهنعغالبإلامتينأكشوىلعنايطرشكانهناك
املهباشمءيشبمايقلالالخنمرمألانمصلمتلانمانكمتامهنكل،ةدشب
يفكيامقبتيملو،امهدضليلدلاقارحإبامهدحأماقثيح.وتللهانلعف
نلهنألىوكشلاطاقسإبهلكوملجرلايماحمحصندقفاذكهو،امهنيديل
.ةلاحلاهذهيفرركتيسرمألانأتليختدقوً،ائيشديفتسي

لعفلابيسنجلاءادتعالابتمقيننأولامكودبيرمألالعجتكنإ-
.دلونرأاي

:دلونرأكحض
ةلبنقةاتفلاهذهف،لصحيساذهكًارمأنأعقوتمهبشتنك...فسآ-

لصحتنألبقيسفنلارابتخالايفبسرتنأضرتفملانمناك.ةتوقوم
.يسارددعقمىلع



...يراهةليخميفروصلاتصقارتامنيبتيغروتروغيإربعايشم
داحتايفيدنجوً،اباشناكنيحوياميفةكحاضةبيبحنمةماستبا
.تايركذلابةئيلمةنيدم...سمسيركلاةبسانميفةيعامتجالاةياعرلا

؟نايطرشلاناذهناكنمو-
.قومرمصخشامهدحأ-
رعشيكريمضأ؟رمألانمًاءزجتنكلهو؟ينربختنلاذهلأ-

؟بنذلاب
:ًالئاقهيفتكداتسكلوفدلونرأزه
نميناعينأيغبنيةلادعلامكحلمحتىلعؤرجيالصخشيأ-

.بنذلابروعشلا
سيل...ةلدألاقرحللويموفنعلايفقباوسهيدليطرش...مممم-

،نيستنريبسلورتمسابيطرشنعملكتنالنحن.مهنمنوريثكلاكانه
؟كلذكسيلأ

رثكأتناكاهبلفجيتلاةقيرطلانكل،داتسكلوفدلونرأبجيمل
.هتفرعمديريامبيراهرابخإلةيفاكنم

؟كلذكسيلأ،قومرمصخشبهينعتنموه.نامليبلكياملظ-
.تلفسألاىلعيراهقصبو

؟يراهايرخآعوضومنعثيدحلااننكميأ-
؟ردورشىدلءادغلالوانتبكيأرام...كلذبمقنل،معن-
؟ءادغلا...نومدقيله؟ردورش-
.زبخورغربمهيدل-

نيتاطغمونيتقورحمرغربيتعطقوتللتعضويتلاةلدانلليراهلاق
:امهمامأنوللايتتهابلصبيتحيرشب

.اتيرايًافولأماذهودبي-
.ملعتامكانهريغتيءيشال-
.ةدعتبمترداغوتمستباو
:فلخللرظنيوهويراهلاق
.معن...نستنريبسلورت-
ىلعةيبابضتدبيتلاةعبرملاةفرغلايفامهدرفمبدلونرأووهناك

.تاونسذنمرداصلاناخدلاعنمنوناقنممغرلا
.ةديدعتاونسلةطرشلانمضقراحكلمعيناكهنأنظأ-



؟نامليبنعاذاموً!اقح-
.بايترابامهمامأمحللاةعطقداتسكلوفصحفتو
ماقهنأملعأو.تقولاكلذيفتاردخملامسقنعًالوؤسمناك-

ةهيبشةدامعيبيناكيذلافيياسأفلودورعمتايقافتالاضعبب
يفقوسلاىلعةنميهلافيياسألنامليبنمضدقل.نيلويفلاىعدتنييوريهلاب
يفنينمدملاوتاردخملاةراجترهاظملءاضتتنأبنامضلباقمولسوأ
ودبينامليبلعجامم؛ةطرفملاتاعرجلاببسبتايفولاعبطلابو،عراوشلا
.ةديجةروصب

؟ةطرشلاسيئرةفيظوىلعهديعضوهنأةجردلةديجيهأ-
.»امبر«ـبيحويلهيفتكزهورغربلانمةمضقلوأيراهغضم
؟ةلداعةبرضكلتف،هفرعتامعفشكتملاذاملو-
:يقروليدنمبهمفحسممث،يراهعلتبا
نمكلذنكيملً.ايطرشدعأمليننأامك،ليلديأيدلنكيمل-

.دلونرأايينأشنمسيلنآلاوهو،اهنيحينأش
.كلذضرتفأ...ال-
:اهصحفتيلاهعفروهتكوشبرغربلاةعطقداتسكلوفطقتلاو
لسرأاذاملفًايطرشدعتملتنأوكنأشنماذهنكيملنإ،نكل-

؟كيلإفيياسأفلودورلوحةافولادعبامريرقتحيرشتلامسق
؟هتيأرله...مممم-
،ديربلاقيدانصدنعنوكأنيحًاضيأكديربرضحأيننألطقف-

.عبطلابيلوضفصخشيننألو
؟اهتدجوفيك-
.دعباهقوذتأمل-
.كضعتنل...ايه-
.يراهايكلةبسنلابرمألاكلذكو-
:يراهمستبا
ةربإبقثاودجو...هنعثحبنانكاماودجوونيعلايفاوثحبدقل-

ءاوهتاعاقفنقحدقامًادحأنأدبال.ريبكلايومدلاءاعولايفًاريغص
يروفىمعكلذنعجتنيلةبوبيغيففيياسأناكنيحنيعلاةيوازيف
.اهعبتتنكميالةيومدةطلجهعبتت

:هتكوشعضووداتسكلوفرشك
ً؟الوتقمتامدقفيياسأنإلوقتأ...هذهلوانتببغرأدعأمل-



تبثتةمالعلانكل،ةافولاببسديدحتليحتسملانملازيال...ال-
لوخدنمامدحأنكمتةيفيكيفنمكيزغللانكل.ببسلانوكيدقام
لالخرميًادحأريملهنأبوانملايطرشلارصأامنيب،ىفشملايفةفرغلا
دحأيأالوبيبطال...نقحلااهيفمتدقنوكينأيغبنييتلاةرتفلا
.رخآ

.ةلفقملاةفرغلازغل-
نأنودنممانيوأهعقوميطرشلارداغينأك؛طسبأءيشوأ-

وحنىلعةميرجلايفطروتمهنأوأ،همهفتنكميببسلكلذبفرتعي
.رشابمريغوأرشابم

وهو؛ةفداصملاىلعدمتعتةميرجلانأينعياذهفمانوأدعتباول-
.هقدصنالرمأ

وأهناكمنعداعتباللهؤارغإمتيدقنكل،دلونرأايعبطلابال-
.هريدخت

.باوجتسالليطرشلاكلذيعدتستنأيغبني...هتوشروأ-
.هسأريراهزه
؟المل-
متيذلايطرشلاهنإ.تيميطرشلاً،ايناثوً.ايطرشدعأملانأ،ًالوأ-

.نماردجراخةرايسلايفهلتق
.ةفشرىستحاوةوهقلابوكعفرمثهسفنليراهأموأو
ً؟اثلاثو..ً.ابت-
:ةروتافلالجأنماتيرىلإيراهراشأ
ً؟اثلاثكانهنإتلقله-
.ةمئاقلافصتنميفكنأولامكًايناثتلقدقل-
.يتوصةربنلهبتنأسًادعاصفنآلانم-
نلتنكنإ...هليمزينيعيفلاؤسلايراهىأرف،هسأردلونرألامأ

؟اهبينربختملفةيضقلاهذهىلعلمعت
.ةرضاحميدل...كماعطلوانتايه-

مويغلانولتوقفألايفطبهتلةتهابلاءامسلاربعسمشلاتردحنا
.يلاقتربلانوللاب

وهو،ةطرشلاعايذملتصنمهبشهترايسيفنيستنريبسلورتسلج
نأرظتنيو،ءاضتلهقوفلزنملايفراونألارظتنيو،طبهيلمالظلارظتني



.يفكتةرباعةحملدرجم...اهاري
امءيش...لصاوتلابولسأيفهعامسهنكمييلغيءيشكانهناك

ردصتتناكثيح؛ةداتعملاةينيتورلاةيعيبطلاةلاحلابناجىلإلصحي
نمرثكأعايذملامادختسامدعبنورومأممهنأولامكةفيثكوةريصقريراقت
لمجلا...لاقيالاميفامنإولاقياميفًاقلعتمرمألانكيمل.ةرورضلا
وأتاقوألاوأنيوانعلاركذنودنمنكلةبقارملاولقنتلالوحةقرفتملا
تاعاذإلارثكأعباريهةطرشلاةجومنإنولوقيسانلاناك.دارفألاءامسأ
مهنأالإ،اهريفشتمتينألبقناككلذنكل؛ولسوأيفًاعويشةيلحملا
.امءيشنعفشكلانمنوفئاخمهنأولامكءاسملااذهنوملكتي

.توصلاسلورتعفرو..ً.اددجممهاه
.ئداهءيشلك...رفصنانثااتلد...دحاورفص-
.ةحلسمةيلمع...ةبخنلاةوق...اتلد
بعصلانمحبصأ.سولجلاةفرغةذفانىلعزكروهراظنمسلورتعفر

يف.ةيؤرلالاجمقيعتسولجلاةفرغمامأةفرشلاف؛ديدجلالزنملايفاهتيؤر
ةفرغلالخادىلإرظنلاوراجشألانيبفوقولاىلعًارداقناكميدقلالزنملا
يهو،اهتحتناتيفاحلااهامدقوةكيرألاىلعسلجتيهواهتيؤرو،ةرشابم
نأملعتتناكولامكاههجونعًاديعبءارقشلااهرعشتالصخبعادت
.ةليمجيهمك...اهبقاريامًادحأ

مثرمحألاىلإيلاقتربلانمولسوأجيلخقوفءامسلاتلوحت
.يجسفنبلا

ىشمونيفغربيكأيفدجسملاراوجبةرايسلانكرنيحًاميخممالظلاناك
يطرشلاهآرلاحيفةيصخشلاهفيرعتةقاطببًاكسممةطرشلازكرمىلإ
بابلاحتفوةلدألاةفرغىلإلزنو،ةهدرلاىلإيدؤملابابلاحتفو،بوانملا
ةيؤرلاةراظنعضومث،تاونسثالثذنماهبظفتحييتلاحاتفملاةخسنب
كوكشةراثإورونلاةءاضإبةرمماقنأدعبكلذلعفبأدبدقل.ةيليللا
ىلعرثعةعرسبو.فيياسألقرحلاتايلمعىدحإلالخنمألاسراح
يتلاملم9رايعبةقلطلايوتحييذلاسيكلاحتفو،خيراتلانمقودنصلا
.هترتسبيجيفةدوجوملاةقلطلاباهلدبتساوسنسلاكسأرنماهذخأ

ً.اديحوسيلهنأبهروعشيهةديحولاةبارغلاتناك
اهرظنعفرتتناكاذهلأ؟اهبقارينيحهسفنءيشلابرعشتالوأتناكأ

.اهرظتنيًائيش...جراخلايفًائيشكانهنأولامكةذفانلاىلإاهباتكنع
ً.اددجمعايذملاربعنوملكتياوناك



.هنعنوملكتييذلاامملعيناك
.هلنوططخياوناكاممهفو



.هتياهننمبرتقيموجهلامويناك
.ءودهبلاسرإلازاهجقطقط
...ايلسغريبيفلزنملاىلعتزكروًاددجماهراظنمتاربنيرتاكتعفر

.ةعاسنيرشعوًاعبرأبراقيامذنمناكامك...تماصوملظمهنإ
أدبيستاعاسثالثلالخ...بيرقامعلصحيسامًائيشنأدبال

.أطخخيراتيأ؛رخآموي
عستىلاوح...أوسأرمألانوكينأنكمملانمناكنكل،تشعترا

تعفتراسمشلابورغدعبنكل.رطمنودنموراهنلالالختاجرد
ةرتسلاوةيوتشلااهسبالمنممغرلاىلعدربلابرعشتتأدبوةرارحلاةجرد
اهنإلاقلهوأ،عئابللًاقفولزعلانمةجردنمؤتتناكيتلاةوشحملا
اهنكميلجرك؛رثكأاهئفديًائيشاهيدلنأولىنمتتنآلا؟شيرلانمتناك
...ـلهيلإةناكتسالا

نأبةرطاخملاباوبغريملذإ؛لزنملايفزكرمتمدحأكانهنكيمل
نكرباوماق،فاشكتسالاءانثأىتحو.نوجرخيوأنولخديمهودحأمهاري
سبالمبنيصخشنمتاعومجميفلزنملالوحاوللستمثً،اديعبةرايسلا
.ةيمسرريغ

ءاروغريبةباغيفةريغصةلتنعةرابعهيفزكرمتتيذلاعقوملاناك
عقاوملاتصحفتنيحاهنكل،مهعقاومفرعتتناك.اتلدلاجرراشتناعقاوم
لاجرةعبرأكانهنأملعتتناك.ءيشةيؤرنمنكمتتملاهراظنمب
ناكملاماحتقالًالجررشعدحأىلإةفاضإلاب،لزنملانمبناجلكنوطغي
.ٍناوثينامثنملقألالخ

.ةقيقدنوسمخونامثوناتعاس..ً.اددجماهديةعاسىلإترظن
نمنكل،مويلاةياهنيفةيلصألاةميرجلاتمت،مهتامولعملًاقفو

لكديزيالعطقلةعطقمتناكةثجلانإذإ؛ةافولاةظحلديدحتبعصلا
قفاوتيةيديلقتلامئارجلاتيقوتّنإ،لاوحألالكيفو.نيمارغوليكنعاهنم
ىتحلصحدقءيشالنأعقوتملانم،اذل.ةيلصألامئارجلاتيقوتعم
.نآلا

مالظلانكل،فاجسقطعقَوُتيناكو،برغلانمكرحتتمويغلاتناك
ناك...لضفأوجلاحبصيدق،ىرخأةيحاننمو.ءوستسةيؤرلاودتشيس
.تدرفلومحملانيرتاكفتاهزتها...اهعممونةبيقحراضحإاهيلعيغبني



:ةلصتملايهيتبتناك
؟لصحياذام-
.انهرشتنمشغربكانه...يرارحلاسابتحالاىوسءيشال-
؟ضوعبلانينعتأ-
ةيفتاهتاملاكمنمله...نغريبيفاهنمريثكلاكانه...شغرب...ال-

؟مامتهاللةريثم
وهأ،ينيربخأ.نريبلييرباغوسكاميسبيبوزلدودزريشتطقف...ال-

؟زوجعلجردرجموأريثم
؟تنمتيرتنإنيدهاشتأ.ريثم-
.ةثلاثلاةناوطسألالوألامسوملا-
.مالفألاتاناوطسألوةنمسللنيملستستتأدبكنأملعأنكأمل-
ً.ابئاغريغصلانوكينيحةعتملاضعبىلعروثعلايلع-
؟ضياقتلااننكميأ-
ينيقبأ...ريمألالصتالاحيفلاصتالايهنأنألضفألانم...ال-

.عالطاىلع
تصحفتوراظنملاتعفرو،لاسرإلازاهجراوجبفتاهلانيرتاكتعضو

نأحجرملاريغنمنكل،هاجتايأنممودقلاهنكمي.لزنملامامأقيرطلا
نمىتأنإهنكل.راطقلارميثيحقيرطلايبناجىلعروسلاربعي
ثيح،ةريثكلاقرطلانميأىلع،ةباغلاربعرورملاهناكمإبفنيسالبماد
مويغلاراشتناعمةصاخوايلسغريبيفةرواجملاقئادحلاربعيشملاهنكمي
ىلعمودقلانمهعنميببسنمامفةقثلابرعشنإهنكل.مالظلاطوبهو
...رخآلبناجنمًاحنرتمًادوعصهتجاردبكريصخشكانهناك.قيرطلا
.ًالمثنوكيامبر

.ةليللايراههلعفيامعتلءاست
...هتلابقًاسلاجناكولىتح،يراههلعفيامطقفرعيدحأال

ةحوضفملارعاشملااذملوهنرويبهبشيال..ً.ادحأهبشيالموتكلايراه
ءانثأدراغاهلريمتاناوطسأنمديدعللعمتسيسهنأةحرابلااهربخأيذلا
نيحو،ايركسنملزنملايفةعونصملارغربلالوانتيوفتاهلاراوجبهراظتنا
قوذتلاهوعديسةيضقلاهذهنميهتنينيحهنإاهللاقاهفنأتعفر
ىلعاهفرعيو،ةيلقملااطاطبلاحئارشعمهمأهوهطتيذلالازغلامحلرغرب
يذلاىقيسوملانمديحولاعونلانوكيدقيذلاتليفزركيبتوصرارسأ
نيحهضرعىلعمدنهنأادبوً،اديحولازيالباشلانأبجعال...هكلتمي



.ةقابلبهتضفر

ةليللكلعفيامكنيروتاردافكربعةرايسلانيستنريبسلورتداق
زنيجنينوردةباوب...تاهجلالكنمءطببقيرطلاصحفتيوهوً،ابيرقت
هتنيدمهذهتناك...اتاغوبلوتوتيغستولسردينواتاغربيكسواتاغيكريكو
ً.اددجمهتنيدمحبصتلدوعتسو

سلورت...اهبوههنودصقيتارفيشبعايذملاربعنورثرثياوناك
هنأونوحجنيمهنأىقمحلانظي.هيلعرمألاءافخإنوديريمهنإ...نيستنريب
قدحو،ةآرملانيستنريبسلورتلدع.هعادخنماونكمتيملمهنكل،مهفيمل
ًاهجوم...يمامألادعقملاىلعهترتسىلعهراوجبعوضوملاةمدخلاسدسمب
.مهعدخيسنموههنإ...رخآلافرطلاىلإداتعملاك

نلهنأنفرعوةرايسلاىلعنفرعتدقف،عراشلايفءاسنلاهتلهاجت
ةتفالدومعلوحرادًاقيضًالاورسيدتريوجربتميبص.نهتامدخبلطي
.هلهاجتيذلاسلورتىلإزفقويضارعتساصقارك»فوقولاعونمم«

ىلعأللرظنو،يمامألاجاجزلاوحنسلورتىنحناف،ةحلاكةملظلاتدب
...دعقملايفًاددجمقدحورونلادنعفقوت.برغلانمةمداقمويغلادجيل
هتنيدمهذهتناك..ً.اددجمنآلامهعدخيسو،ىرخألاولتةرممهعدخدقل
.هنماهذخأيويتأينأدحألنكميالو

ذنمكلذناك.ةميرجلاحالس...تازافقلاقودنصيفسدسملاعضو
حمالملا...سنسلاكهينير...ههجوةيؤرىلعًارداقلازيالهنكل،نمز
اهيأايه...هديةضبقبدوقملاسلورتبرض.ةفيعضلاةيوثنألاةينايبصلا
.رضخألاءوضلا

.ةوارهلابًالوأهبرضدقناك
ىأر،عطقىلإًامشهموفزنيههجوناكنيحىتحو.هسدسمذخأمث

الب...بوقثمةجاردراطإكلسوتملاسمهلاعمسو،يجرتلاةرظنسلورت
.ةدئافالوىنعم

امكهشاعتراىريلرانلاقلطأولجرلافنأيفسدسملاعضودقناك
يفو.اهبقلطناوفرجلالوحةرايسلارادأمث،مليفيفًادهشمناكول
اهريغريثكلاهيدلنإذإ؛ةباغلايفاهامروةوارهلاحسم،قيرطلافصتنم
نمةيقاورتس...ةيليللاةيؤرللراظنم...ةحلسأ...همونةفرغةنازخيف
.ةلدألاةفرغيفلازتالاهنأنونظياوناكنيلكرامةيقدنبىتحو...صاصرلا

نويسايسلاناك.ولسوأبلقىلإقافنألاربعهترايسسلورتداق



درامنيب،ةيويحلاةمصاعلانييارشبًاثيدحةروفحملاقافنألانوعدينوينيميلا
ةيويحاهنأنممغرلاىلعف؛ةنيدملاءاعمأاهتيمستبةئيبلاةئيهنعلثمم
.ةراذقلانمريثكلايوحتاهنكلةماهو

ةقيرطىلعتاتفاللمحتيتلاتافطعنملاوقرطلاربعهقيرطلَّوح
ةيحضعقتالئلنييلحملاناكسلانمنوكتنأكيلعاذل،ةيديلقتلاولسوأ
نمهبصاخلاءزجلاىلإ...ولسوأقرشىلإلصو.لقنلاةرازوتاباعدل
ىلعةقطقطتوصىغطامنيب،نورثرثينولازيالعايذملاىلعاوناك.ةدلبلا
زومركفنمنكمتينلهنأنونظيأ...ىقمحلا...ورتملا...تاوصألادحأ
.رفصألالزنملاجراخايلسغريبيفمهنإ؟ةيلوفطلامهترفيش

ءطببدعاصتيةراجيسلاناخددهاشيوهوهرهظىلعيراهىقلتسا
هذهنملفرعيناك...لاكشأوهوجوىلإلكشتيومونلاةفرغفقسىلإ
لاجرمهنإ...رخآلاولتًادحاومهئامسأباهباحصأةادانمهنكميو،هوجولا
مل...هرارقذختادقناكدقف،اوشالتىتحمهيلعخفن.نوفوتملاةطرشلا
ءيشلك...ريغتيسهنأطقفملعيهنكل،رارقلااذهذختاىتمملعينكي
.ريغتيس

ناكهنكل،غلابيهنأو،ةرطاخمتسيلهذهنأهسفنعانقإلواح
ريغتيسنآلاهلوقيساملوقينأدعبو...تاونسةدعلبارشلاىلعًانمدم
كال...كلذتقميهنإ...هراوجبةيقلتسملاةأرملاعمهتقالعيفءيشلك
ً.ايئاهنرمألاىسنينأامإونآلاامإ...هناسلبتاملكلاضعب

.تلخدتاهنكلًاقيمعًاسفنذخأ
:هيلإنيكتستيهوليكارتمتمت
ً؟اسفنبحسأنأيننكميأ-
.ةئفادوةريثموةجهوتماهترشبتناك
ةكبترملاةقيرطلاكلتباهكسمتيهواهدهاشو،لمجلاةراجيساهلوان

ءاقبإًانامأرثكألاناكولامكةراجيسلابقدحتيهواهاتنجوكرحتتامنيب
.هيدلاملكىلإرظن...اهيلعاهنيع

.هرسخيلهيدلاملك
:اهلأس
ً؟ادغراطملاىلإكلقأله-
.كلذلًارطضمتسل-
.رخأتمتقويفًادغيتارضاحمنكل،فرعأ-



.ينلقتنأكنكميً،اذإ-
.هتنجونمهتلبقو
.نيطرشب-
.ةحزامةرظنهيلإترظنو،اهبناجىلعليكارترادتسا
.ةلفحيفةقهارمكنيخدتلانعيفقوتتالنألوألاطرشلا-
:تدروةتوبكمةكحضتكحض
؟يناثلاطرشلاو...لواحأس-
تاظحلرخآكةظحللاهذهىلإرظنيسهنأفرعيوهويراهعلب

.ةديعسلاهتايح
...عقوتأ-
..ً.ابتوأ-
رثؤيسهنأىشخأيننكل،يسفنلًالوأهتعطقدعوبلالخإلايفركفأ-

ً.اضيأكيف
.فوخلا...عراستي...رصقي...مالظلايفريغتياهسفنبسحأ

مل.ءيضملايناوثلابرقعىلإ...اهديةعاسىلإترظنونيرتاكتبءاثت
نعاوغلبأدقةيلصألاةيضقلاىلعاولمعنيذلانيققحملانميأنكي
.ةيفتاهةملاكممهيقلت

نكل،يئاهنلادعوملابارتقاعمديازتيرتوتلابساسحإلااهبيغبنيناك
اهسفنرابجإباهلمأةبيخنمفيفختلابتأدبدقف،سكعلاوهلصحام
ىلإدوعتنيحهبمعنتسيذلانخاسلاءاملامامحب...ةيباجيإبريكفتلاىلع
تالامتحابديدجمويًادغ...ركابلاحابصلايفةوهقلاب...ريرسلاب...اهتقش
.كلذيغبني...ديدجوهامًامئادكانه...ةديدج

يفةايحلا:3غنيرقيرطلاىلعتارايسلاراونأةيؤراهناكمإبناك
تلدسأنأدعبدتشيمالظلاو،موهفمريغلكشباهقيرطبةيضامولسوأ
...توص...تدمجتنيحفافتلالاكشوىلعتناك.رمقلامامأةراتسمويغلا
.انه...ةرجشنصغ...ةقطقط

ًاطاحمناكهيفةزكرمتمتناكيذلاعقوملاف،تتصنأواهسافنأتسبح
نكل،اهدصقيدقيتلاقرطلانميأنعًايفخمو،ةفيثكتاريجشوراجشأب
.قيرطلاىلعناصغأيأكانهنكتمل

مدلانأولامكاهمفنيرتاكتحتف...ةرملاهذهبرقأىرخأةقطقط
.نيجسكوألانمديزملةجاحباهقورعيفيرجييذلا



.هيلإلصتملاهنكللاسرإلازاهجنعنيرتاكتثحب
ىلعاهبتسحأيتلاسافنألانكل،قربلاةعرسبكرحتيهنأدبال

.جهتبمونزتماهنذأراوجبسماهلاتوصلاو،ةئداهتناكاهتبقر
؟لصحياذام-
:ةتوبكملااهسافنأتقلطأونيرتاكهيلإتتفتلا
.ءيشال-
.لفسألايفلزنملاصحفتواهراظنمنامليبلكياملوانت
...كانهةيديدحلاككسلاطخنمضنيعقوميفاتلدةقرفعضومتت-

؟كلذكسيلأ
؟...فيك...معن-
ىلعروثعلانمتنكمتاذكهو،رصانعلاراشتنانعةطيرخيعم-

.سراميفًاضوعبلبقنمرأملً.اديجيفخمهنإ...اذهةبقارملاعقوم
:نيرتاكتدر
.شغرب-
:هينيعىلعراظنملاًاعضاولازيالناكيذلالكيامدر
.ةئطخم-
.ليلقبرغصأهنكلضوعبلالثمشغربلاف؛نابيصمانالك..ً.انسح-
...هنأيفةئطخمتنأ-
نمامنإورشبلانممدلاصمتالاهنأةجردلةياغللريغصاهضعب-

.ىرخألاتارشحلا
ببسفرعتنأنودنم؛رتوتلاببسبرثرثتاهنأملعتنيرتاكتناك

.ةطرشلاسيئرهنألامبر...اهرتوت
:تلمكأ
...تارشحلاىدلسيل،عبطلاب-
لجرتولزنملاراوجبتفقوتدقةرايسكانه.ثدحيءيشال...-

.لزنملانمبرتقاوصخشاهنم
؟لوقتاذام...شغربلاماقاذإو-
،اهعقوماذهف،الوأةطرشلاسيئرناكأءاوس...هنمراظنملاتعزتنا

هجوتيوةباوبلاربعريسيًاصخشتأرعراشلاحابصمرونيفف.قحموهو
تسحأ.هزيمتملًائيشلمحيو،رمحألانوللاًايدترميمامألابابلاىلإ
تكسمأ...نآلالصحتاهنإ...لصحتاهنإ...وههنإ...فجياهمفبنيرتاك
.لومحملااهفتاهب



:يراهلاق
.ةلوهسبيدوعوبفلخأالانأو-
ىقبتدقنوكينأىنمتيوهواهايإهتلوانيتلاةراجيسلابقدحو

.اهلةجاحلاسمأبهنإذإ؛ةريبكةبحسلقألاىلعاهيف
؟وهدعويأو-
ً.اديحووًاسئايوًاليئضليكارتوصناك
...يسفنىلعهتعطقدعوهنإ-
ةياهن...ناخدلاقوذتمثًاسفنبحسو،رتلفلاىلعهيتفشبطغضو

.اهتيادبنعلماكلابةفلتخمةهكنلمحتيتلاةراجيسلا
.ينيجوزتتنأطقكنمبلطأالنأ...-
نيببهتيتلاحايرلاعامسنمنكمتكلذالتيذلاتمصلايفو

.سماهوئجافتموسمحتمروهمجكةيمسوملاراجشألا
.يكلساللاسرإزاهجنمةريصقةلاسركاهدرءاجمث
.ررك-
:يراهلعس
؟ليكاراييبجاوزلابنيلبقتله-
طسوو...ليللاوءودهلاوتمصلاىوسعمسيدعيملو،حايرلاتدعتبا

.ليكارويراهكلذلك
:هنعتدعتبا
؟يبأزهتأ-
:رحطوقسيفهنأسحأو،هينيعيراهضمغأ
.حزمأالانأ-
؟دكأتمأ-
؟ةحزمهذهنوكتنأنيديرتأ؟حزمأَِملو-
.حازملايفًادجئيستنأ...يراهايًالوأ-
.يأرلاكقفاوأ-
تنأهبتركفله.هعضويفركفأنأيغبنيو،غيلوأكانه..ً.ايناث-

ً؟اضيأ
.ةعئارةزيمغيلوأنأرعشأانأفانجاوزيفركفأنيح-
نمريثكلاكانهنوكتسفجاوزلاىلعتقفاوولىتح..ً.اثلاث-

...يلزنم...ةينوناقلاتاعبتلا



مدقأسيننأنميدكأتو.انضعبنعانتاكلتمملصفبركفأتنك-
كدعأيننكل،ريثكلابكدعأنأيننكميال.ةضفنمقبطىلعيتورثكل
.ملاعلايفةفلكتلقألاوهانقالطنوكينأب

:تكحض
؟يراهايكلذكسيلأ...يلاحلاانعضوبناديعساننكل-
ً؟اعبارو...هرسخنلءيشلكانيدل...معن-
مهوريرسلايفلكشلااذهبمهتبيبحدينوبلطيالسانلا..ً.اعبار-

.ةراجيسنونخدي
يلاورسءادترايلعفيتبكرىلعوثجأنأيننيديرتتنكنإً،انسح-

.ًالوأ
.معن-
؟...معنوأ؟يلاورسيدترأنأنيديرتيأ،معن-
.كنمجاوزلاديرأ!قمحألااهيأمعن-
ققحتوً،ابناجتفتلاثيح،يطرشكةيئاقلتيراهلعفةدرتناك

ىلإمهلوصولددحملاتقولا.23:11تقولادهاشو،هديةعاسنم
.ةصاصرلاقالطإتقوو،لاقتعالاتقوو،ةميرجلاحرسم

:متمتتليكارعمس
؟هلوقأيذلاام...يهلإاي-
.ٍناوثسمخلالخةمدصلانمجورخلاةرتفيهتنت-
هنأةجردلاههجونمبرقلابههجوحبصأثيحيراهاهيلإرادتساو

.نيتعساولااهينيعيفيبابضعاعشىوسريمل
؟ةماستبالاهذهينعتاذامو...تقولاىهتنا-
ىلععاستالابترمتسايتلاةماستبالا...هسفنباهبسحأيراهنكل

.ةالقملايفًاثيدحةروسكمةضيبكههجو

دهاشتيهوةكيرألايعارذىلعاهيقاسةعضاووةيقلتسميتبتناك
بادهألاوهببسلانأملعتتناك...ريرسلاىلعىولتينريبلييرباغ
هدعاوتيذلالجرلاىدلنكتمل.نامليبلكيامبادهأ...ةيدنلريإلاةنكللاو
بيرغءيشكانهناكدقف،اهتلكشمنكتملاهنكل،ءايشألاهذهنميأ
اهترايزهنكميالاذاملمهفيملهنإذإ،ةوقلاكانهنيئدتبمللةبسنلاب.هيف
ءايشأباهربخأدقف؛هتيفلخكانهنأامك،ءاسملااذهاهدرفمبتناكنإ
.ةحيحصنوكتنأنكميالاهنأًايجيردتتفشتكا



ديجعابطناليكشتديريهنإذإ؛فولأمريغكلذنكيملامبر
.دودحلاضعبزواجتيف

تلواحدقف،اهبئطاخءيشكانهنوكيدق،ىرخأةيحاننمو
لييرباغنعتثحباذلً،ائيشدجتنأنودنمتنرتنإلاىلعهنعثحبلا
باعلألنويعبيكرتىلعلمعيناكهنأمامتهابأرقتيهامنيبو،نريب
.)1999-1988(نيكرابنيلإ:ةجوزلا...هنعثحبتتناكامتدجوةببدلا
وهيفوتنمنأتكردأىتحاهلثمًالمرأناكلييرباغنأتنظةظحلل
لوطأةرتفلًاديحوناكلييرباغنأدبالفاذكهو،ةجوزلاسيلوجاوزلا
.اهتامولعمثدحتالايديبيكيونأوأ،ريثكباهنم

امنإو،عدخنيمللييرباغنكللزاغتةضيرملاتناك،ةشاشلاىلع
هلعجًافيخسًائيشلاقو،اهيلعنيتفيطللاهينيعتبثو،باضتقاباهلمستبا
.ستييلةديصقكودبي

.اهبلقفقوتفةلواطلاىلعءوضضمو
.نيتنلاف...وهنوكيدق...نريهنإ...لومحملااهفتاه
.تدهنتولصتملاىلإترظنوفتاهلاتعفر
؟نيرتاكايمعن-
.انههنإ-
.معطلاىلعاولصحدقل...ةقداصاهنأاهتليمزةسامحنميتبتملع
...ينيربخأ-
.بابلاةبتعىلعفقيهنإ-
اي...ءاشعللةكمساهنإ...معطنمرثكأينعياذه!بابلاةبتع

.رصاحمهلماكبلزنملا...يهلإ
ً.اددرتمكانهفقيهنإ-
هباوكسمأ...نآلاهباوكسمأ...لاسرإلازاهجىلعطاشنلاتعمس

.كرحتلابرماوألارادصإمتدقل...اهتاوعدىلعنيرتاكتدر.نآلا
فرعتتملاهنكلًافولأمًاتوص..ً.ائيشلوقيرخآًاتوصيتبتعمس

.هيلع
:نيرتاكتلاق
.نآلالزنملانومحتقيمهنإ-
.تحمسولليصافتلا-
نوضكرييتلاةقيرطلانيرتكتيل...يهلإاي...دوسألاسابللاباتلد-

...اهب



.ىوحفلاينيطعأورهاظملانميففخ-
نورخآلاامأ،رونلابهنومعيوقيرطلاربعنوضكريلاجرةعبرأ-

امبىقلأدقل.معديأهءاروسيلهنأنماودكأتينأراظتنابنوفختمف
...هلمحي

؟حالسهعمأ-
.بابلاسرج...يتبتدهنت...داحنينر
ً.اضرأهوحرطوهباوكسمأدقف،تقوهيدلسيل-
!معن-
.ءيشبنوكسميوهنوشتفيمهنإ-
؟حالسوهأ-
.رارصإوةوقب..ً.اددجمبابلاسرج
.دعبنعمكحتزاهجكودبي-
؟ةلبنقكانهأ!هوأ-
تحتعضولانأىلإنوريشيوهباوكسمأمهنكل،يردأال-

...يرظتنا...ةرطيسلا
ً.اددجمكبلصتأس...بابلاحتفأنأيلع-
فيكلءاستتيهوبابلاىلإتهجوتوةكيرألانعيتبتزفق

ىقبتنأديرتاهنإلوقتنيحاهنأو،لوبقمريغاذهنأهلحرشتس
.هلوقتامينعتيهفاهدحو

ةلوجخلاةئداهلاةاتفلانم...تريغتمكتركفبابلاتحتفنيحو
ىلإاهدلاواهيفسرديتلااهسفنةطرشلاةيلكنمتجرختيتلاةيحضملا
قيقحتلرمألاهبلطتياملعفتامنإوبسحفهديرتامفرعتاليتلاةأرملا
تماقةوطخلكقحتستةأفاكملانكلً،اقاشوًاليوطقيرطلاناك.هديرتام
.اهب

ىلعههجونعسكعنملاءوضلادتريلاهلباقملجرلاىلإترظن
اهدوزتواهغامدفيفالتىلإلصتةيئرمتاراشإىلإلوحتيواهينيعَيتيكبش
.تانايبلاب

ال:لوقيهنأتنظيذلانئمطملانريبلييرباغتوصاهءاروتعمسو
!نآلايعزجت

.اهمامأهجولاىلعاهغامدفرعتاهنيحو

جنشتتامنيبولحلاملألا...هتوشن...برتقتةوشنلابيراهسحأ



هينيعحتفو،هارينأنكميامىلعبابلاقلغأ.هنطبوهرهظيفتالضعلا
ةيعوألاتناك.نيتئلألتمنينيعبهبقدحتتناكيتلاليكارىلإرظنو
لواحتاهنأكوودبتتناك.اهدسجشعتراامنيب،ةئتاناهتهبجىلعةيومدلا
...رخآءيشيهامنإو،ةداتعملااهترظنتسيلاهنأكردأو،امءيشلوق
يفانه...ةدحاوةرمالإهآرهنأركذيالوهو،اهينيعيفودبيرعذلاف
هيديبحسةلواحمهيمصعمىلعاهيديتعضواهنأكردأو،ةفرغلاهذه
.اهتبقرنع

سحأو،هتضبقنمففخيملهنكل،ببسلايردينأنودنمرظتنا
.اهكرتمثنازربتاهينيعىأرو،اهدسجيفةمواقملاب

ً.اسفنبحستيهواهقيهشعمسو
...يراه-
ً.افلتخموّشجأاهتوصناك
؟لعفتتنكاذام-
.باوجهيدلنكيملو،اهيلإرظن
:تلعس
!ةليوطةرتفلطغضتنأيغبنيال-
.دودحلاتزواجتدقل...فسآ-
يفملأ...هباشمءيشوهامنإوةوشنلاسيل...يتأيروعشلابسحأمث

.هينيعءاروامىلإرشتنيوهترجنحىلإعفتريهردص
تفتلاف،يتأتعومدلابسحأوةداسولايفههجونفدواهراوجبىقلتسا

هعملصحييذلاام...عومدلامواقوًاقيمعًاسفنذخأو،اهنعًاديعبًابناج
؟هللاقحب

؟يراه-
.عطتسيمل...بجيمل
؟يراهايبطخنمله-
:لاقوًايفانهسأرزه
.بعتدرجم-
ىلعاهتعضومث،فطلباهيلعتبرتيهوهتبقرىلعاهديبسحأ

.هردص
فيك:امةظحليفهبركفيسهنأًامئادفرعيناكاميفركفو

صخشعمهتايحكراشينأةجردلاهذهلهبحيصخشنمبلطلاهنكمي
.هلثم



زاهجىلعةبضاغلاتاثداحمللةتصنمو،اهمفةحتافنيرتاكتقلتسا
نكيمل.متشيوهواهءارونامليبلكيامفقوامنيب،يكلساللالاسرإلا
.دعبنعمكحتزاهجهديبلمحيجردلاىلعلجرلا

:سافنألاعطقتمتوصلاق
.ةروتافاهنإ-
؟هتبيقحيفاذامو-
.ازتيب-
؟ررك-
لحميفلمعيهنإلوقيوهف،نيعلليصوتلماعباشلانأودبي-

.ةعاسلاعابرأةثالثذنمناونعلااذهلًابلطىقلتدقونسيربسكإازتيب
.رمألانمققحتنس..ً.انسح-
.يكلساللالاسرإلازاهجذخأومامأللنامليبلكيامىنحنا
ينعيامم؛وجلايلخيلباشلااذهلتاقلالسرأدقل.انهنامليب-

؟بالكةيأانعمأ.لصحيامةيؤرهنكميو،ةقطنملايفهنأ
.ةقطقطتوص...تمص
.ةقيقدةرشعسمخلالخاهراضحإاننكمي.بالكنمام.انه5وي-
.ثدحتلارزىلعطغضمثً،اددجمنامليبمتش
.يرارحريوصتوةفشاكراونأبةيحورمةرئاطعمانهىلإاهورضحأ-
ًاريوصتاهيفنأنظأاليننكل،ةيحورملاةرئاطلاانبلطً.انسح-

ً.ايرارح
:سمهوهينيعنامليبضمغأ
.هوتعم-
:باجأمث
قيرفلااومدختسا.هدجنسفةباغلايفناكنإ.هبةدوزميه،ىلب-

بورهلالواحلاحيفهنأل،اهبرغوةباغلالامشةكبشرشنلهلماكب
نامليبكرت؟5ويايلومحملاكفتاهمقرام.قيرطلاكاذنمنوكيسف
طغضتوةدعتسمفتاهلاكسمتتناكيتلانيرتاكىلإراشأو،ثدحتلارز
.نامليبلفتاهلاتلوانمث،5وياهلاقامنيبرارزألاىلع

ةيفاكرصانعانيدلسيلو،هدقفناننإ...ينعمسا؟ديكلاف؟5وي-
كشيهنأامك.ةريخأةلواحمبموقنانعداذل،ةباغلايفلماشثحببمايقلل
.ةيكلساللاانتاددرتقارتخاىلعةردقًاضيأهيدلنوكتدق.انهاننأيف



رشنناننأوانيدلهنأقدصنإهنكل،يرارحريوصتانيدلسيلهنأحيحص
...ـفلامشلاوبرغللةكبش

.نامليبتصنأ
يفنينثاكرتانكل،يقرشلابناجلايفكلاجرعمزكرمتً.امامت-

.ققحتلللزنملاىلإءاجلاحيفامهناكم
.فتاهلانيرتاكلوانولاصتالانامليبعطق
:نيرتاكهتلأس
؟نظتاذام-
ىلعءاضيبلاطوطخلانمءوضلانأولامكادبو،ةشاشلاتأفطنا

.مالظلايفضبنيههجو
.انببعالتلامتهنأنظأ-



.ةعباسلاةعاسلايفولسوأارداغ
نيتماصاناكثيح،امهترايسيفامكةئداهوةتباثرورملاةكرحتناك

.ةرورضللىوسناملكتيالو
،فيفخلارطملاذاذرطقاستبئارضلاعمجنئابكربعقيرطلايفو

.هناحسمتالهناصتمتجاجزلاَيتحاسمنأولامكادبثيح
كانهنكتملاهنكل،ىرخأرابخأةرشنلعمتساوعايذملايراهلعشأ

عقوملكيفةدوجومنوكتنأضرتفملانمناكيتلاةداملا..ً.اضيأ
يفهبهبتشملاقتعاربخ...غريبيفلاقتعالا...حابصلااذهةطحموينورتكلإ
ةارابمنعتناكيتلاةيضايرلارابخألادعبو.ةطرشلالاجرلتقمئارج
ةكرتشمةينغأببوبلاموجنضعبويتورافابتوصحدص،اينابلأعمجورنلا
.عايذملاءافطإبيراهعرسأف

يراهديىلعاهديليكارتعضونغوهيراكىلإةيدؤملالالتلاربعو
ً.ائيشلوقتليراهاهرظتنا.داتعملاكقيشعتلااصعىلعةعوضوملا

نعدعبًائيشلقتملليكارنكل،لماكعوبسألناقرتفيسليلقدعب
ةداعلوقتاليه؟كوكشاهيدلأ.ةيضاملاةليللايفاهنمجاوزلاهبلط
اهنأهلاببرطخغوكسنيرولىلإفطعنملادنعو.اهبةعنتقمتسيلءايشأ
لصحيملًائيشنأولامكافرصتنإامهنأوً،اكوكشهيدلنأنظتامبر
أوسأيفو.لصحيملهنأولامكنوكيسهنإفتمصلانمرحبيفهاقرغأو
هذهيف.هدوارملحدرجمنوكيدق..ً.ابت...يثبعملحكهناركذتيس،لاوحألا
تلصحاهنأبًاعنتقمنوكيءايشأنعسانلاعمملكتيحبصأةيبابضلامايألا
.ةرئاحتارظنىقلتيل

:تمصلازجاحرسكمورتسليلىلإفطعنملادنعو
.تبسلامويفداصينورشعلاودحاولا؟وينوينعاذام-
..ً.ابت...تمصلا...ةعساشلالوقحلاىلإرظنتتناكاهنكل،اهيلإرظن

...اهنإ...ةمداناهنإ
مويفداصينيرشعلاودحاولانأنمةدكأتميننكل،زاتمموينوي-

.ةعمجلا
.اهتوصيفةماستبالاعامسهناكمإبناك
...مأريبكلفح-
؟دوهشلاوتنأوانأمأ-



؟نينظتاذام-
دحكصاخشأةرشعنمرثكأديرأاليننكل.ررقتنأكنكمي-

ةسمخيأمهانمساقتلاحيفو.رثكأددعليفكتقابطأانيدلسيل.ىصقأ
يفلاصتالاتاهجةمئاقىلعصاخشألالكةوعدكنكميف،انمدحاولكل
.كفتاه

ً.اديجكلذنوكيدق...كحض
:تلاق
.لوغشموهفجاوزلاىلعدهاشكغيلوأبركفتتنكنإو-
ً.انسح-
قودنصًاكراتليكارلبقو،نيرداغملاةباوبمامأةرايسلايراهنكر

ً.احوتفمةرايسلا
قئاسوهقيدص،دنالكيإنتسيوأبيراهلصتا،ةدوعلاقيرطيفو

ً.ايشتنمرخآلافرطلاىلعهتوصادبيذلاديحولاةلوفطلاقيدصو،يسكاتلا
ً.ابت...ينمبلطتتنأ...ترثأتدقل،يراهايًابت!دهاش-
؟خيراتلاكلذيفءيشكيدلأ...وينوينمنيرشعلاودحاولايف-
توصىلإتلوحتمث،لاعسىلإةكحضلالوحتتلنتسيوأكحض

:بارشلاةجاجزةقبقب
صخشوههيلإجاتحتام.الوهيباوجنكليراهايرثأتميننإ-

لوانتدنعةحضاوةربنبثيدحلاو،ةدابعلاراديفًابصتنمفوقولاهناكمإب
بارشو،ةلواطلاىلإسلجتةباذجةأرمافانأهيلإجاتحأامامأ.ماعطلا
.ةقينأةلذبءادترابكدعأ.ةيلوؤسملامادعناويناجم

.نتسيوأايطقةلذبدترتمل..بذاك-
ايكئاقدصأتالذبكًاريثكةمدختسمريغاهنأل،ةقينأيتالذباذهل-

.ىرخألاوةنيفلانيبيبلاصتالاكنكمي.يراه
.كلذيناكمإبهنأضرتفأ-
زكرمىلإماحزلايفءطببًاهجوتمةرايسلايراهداقو،لاصتالاايهنأ

دهاشلارودباوموقيلنيقابلانيحشرمللةريصقلاةمئاقلايفركفيوهوةنيدملا
ٍناوثسمخدعبةيتوصةلاسرىقلتفنوليتبمقربلصتا.جاوزلاىلع
.ةلاسركرتو

.ةافحلسلاكتارايسلاروباطكرحت
.ملوهنرويبمقربلصتا
.يراهايًالهأ-



؟لمعلايفيتبله-
.مويلاةزاجإيفاهنإ-
؟ماكزلانميناعتأ.تازاجإيأذخأتالاهنإ!يتب-
له.ةيضاملاةليللايفنيرتاكلةيصنةلاسرتلسرأدقل.يردأال-

؟غريبنعتعمس
:يراهبذك
؟لصحاذام.رمألاتيسندقل...هوأ-
.برضيمل-
.تيبلايفاهبلاصتالالواحأسً.ابت-
.يضرألااهطخبلصتاولاصتالايراهىهنأ
ةعاسىلإرظنحاجننودنمنيتقيقدلنريفتاهلاكرتنأدعب

فطعنافهقيرطيفلاسبوأو،هترضاحملبقتقولانمعستمكانه.هدي
.ريفسليهىلإ

يفلزنملابيراهركذيوهو،اهمأنماهلزنمتثرودقيتبتناك
نرقلانمتاينيسمخلاذنميديلقتيرجحلزنم...عرعرتثيحلاسبوأ
.حافتلاراجشأبهتقيدحئلتمت،ةطسوتملاةقبطللقودنصكودبيو،نيرشعلا

نمةلقنتمقيرطلايفلمعتيتلاةمامقلاعمجةرايسءانثتسابو
وأةسردملاوألمعلايفعيمجلافً،ائداهءيشلكناكىرخألةيواح
ةلوصوملفطةجاردًازاتجمةباوبلاربعهجوتوةرايسلايراهنكر.ةناضحلا
زفقمث،ةحوجرأو،ءادوسلاسايكألابةئيلمةمامقةيواحو،روسلابلفقب
نرو،روفلاىلعهيلعفرعتةيضايرلاةيذحألانمًاجوزىريلجردلاىلع
.اهنباويتبمسالمحتيتلاةيرجحلاةتفاللاتحتسرجلا

.رظتنا
ً.اددجمنر
اهنأضرتفاامىلعةحوتفمةذفانكانهتناك،يضرألاقباطلايف

توصببسبامبرعمستملاهنكلاهمساباهادان.مونلافرغنمةدحاو
.تيبلانمبرتقتواهطغضتوةمامقلاقحستيهوعفترملاةنحاشلا

نودنملوألاقباطلايفىدانولخدفً،احوتفمهدجوفبابلابرج
.تقولالاوطميخملابارطضالالمتحيدعيملو،اٍّدرىقلينأ

؟رابخألاتأتملاذامل
؟لومحملااهفتاهىلعبجتملاذامل
.ىرخألةفرغنمهجوتوجردلادعص



.ةبترم...ةغراف
.قدحوبابلادنعفقوو،سولجلاةفرغىلإهجوتوجردلاًالزانضكر

توصبريكفتلاببغريملهنكل،ةرشابملخديملاذاملطبضلابملعيناك
.عفترم

.لمتحمةميرجحرسمىلإرظنيهنأهسفنرابخإببغريمل
امبر...نآلاةيواختدبةفرغلانأهأجافامنكل،لبقنمانهناك

...ةلواطلادنعهترظنتفقوت.انهتسيليتبنألوأ،حابصلارونببسب
.لومحمفتاه

تكرتورجتملاىلإتهجوتدقل.ةحارلابسحأوهسافنأتوصعمس
ىلإامبروأ،بابلالافقإيفىتحركفتنأنودنملومحملااهفتاه
ركف.لصحاماذه،معن...امءيشوأنيربسألابوبحءارشلةيلديصلا
نمجوزنمرثكأةأرملاينتقتً،اذإ.بابلاةبتعىلعيضايرلاءاذحلابيراه
.دوعتسفقئاقدعضبرظتنانإو،ةيذحألا

ملهنكلةيرغمةكيرألاتدبو،ىرخألمدقنمهلقثيراهلقن
بناجىلإةلواطلالوحةنكادةعقبدجوف،ضرألاىلعهرظنعقو.لخدي
.زافلتلا

.ةداجسلانمتصلختاهنأدبال
ً.ارخؤم
ًايراعبلقتيناكولامكهصيمقلخادهكحتهترشببيراهسحأ

ضرألانمةثعبنماينومأةحئارمشوضرألاىلعمثج.بشعلاىلع
فقو.ةيبشخلاتايضرألابسانتالاينومألاً،ائطخمنكيملام.ةيبشخلا
.خبطملاىلإةهدرلاربعىشمويراه

.بترم...غراف
كلتيفةينبملالزانملانأولامك.ةجالثلاراوجبةليوطلاةنازخلاحتف

ماعطلا:ءيشلكبظافتحالانكامأنعةبوتكمريغدعاوقمضتةرتفلا
،ةنازخلالفسأيف.فيظنتلاداومةلاحلاهذهيفو،ةماهلاقئاثولاوتادعملاو
فرلاىلعو،هتفاحىلعناقتإبةيوطمشامقةعطقيوحيولدكانهناك
ةحوتفمىرخأو،ةموتخمةبلعو،رابغلاحسملشامقعطقثالثكانهلوألا
...تايضرأللعملمةبلعو،رضخألانوباصلانمةجاجزو،ةمامقلاسايكأنم
.ةقاصللاأرقوىنحنا

.اينومألايوحتال،ةيبشخلاتايضرألل
.ءاوهلامشيوهوًاتصنمءودهبفقوو،ءطببيراهضهن



...هآراملكركذتو،رمألاىلعبلغتلالواحهنكلً،اقهرمناك
عابطنالانأفيكًاراركتوًارارمهتارضاحميفزكردقناك.لوألاعابطنالا
نوكتامنيبتامولعملاعمج...حصألاومهألاوهةميرجلاحرسميفلوألا
.قيقحتلاقيرفلةفاجلاقئاقحلااهيمعتنألبقو،ةهبنتمكساوح

يتلاليصافتلاو،لزنملاهبهربخيامعامسلواحو،هينيعيراهضمغأ
.هفرعينأديريامبهربختسيتلاواهلهاجت

ةمامقلاةرايسجيجضبىفتخادقهتوصفملكتيلزنملاناكنإ،نكل
يهوةباوبلاو،لاجرلاتاوصأعمسثيح،حوتفملايمامألابابلاجراخ
دقءيشنوكيالامبر.ثدحيملًائيشنأولامكًاجهتبمًاكحضو،حتفت
ةداعسبجهتبتواهتبقرلوحاهحاشوعضتيهوًالاحيتبدوعتدقو،ثدح
نوكتنأيفبغرتتناكنإاهلأسينيحرثكأأجافتتدقو،ةأجافملانم
املكًامئادلعفتامكًالجخرمحتوكحضتوليكارنمهفافزىلعةدهاش
رقميفويديفلاةفرغيفاهسفننجستتناكيتلاةأرملا.دحأاهيلإرظن
صوصللاىلعةديدشةقدبفرعتتلةعاسةرشعيتنثالسلجتثيحةطرشلا
ةسيئرتحبصأيتلاو،فراصملايفةبقارملاتاريماكمهروصتنيذلانيعنقملا
.ةبوبحمةسيئر...كسينكتميرك

.ةزانجيفباطخلتاظحالمكهراكفأتدب
قفصتةباوبلاعمسوًاقيمعًاسفنذخأ!انهىلإاهقيرطيفاهنإ!ىفك

.لمعلابأدبتةمامقلاةرايسو
.قفاوتتاليتلاليصافتلا...ةركفلاهلاببترطخمث
.ءاضيبلاةمامقلاسايكأنمةلمعتسمفصنةبلع...ةنازخلابقدح
.ءادوستناكجراخلايفةيواحلايفسايكألا
عرسأبضكرو،ةباوبلاوحنبابلانمجرخو،ةهدرلاربعيراهضكر

.هلبقضكريهبلقناكامنيبهنكميام
!فقوت-
هيقاسىدحإًاعضاووًافقاوناكيذلاةفاظنلالامعدحأهيلإرظن

امنيب،يلاتلالزنملاوحنكرحتلابتأدبدقتناكيتلاةنحاشلارخؤمىلع
.يراهسأرلخادنمنامداقامهنأولامكنييذالوفلانيكفلاتوصردص

!عيطقتلافقوأ-
هلباجتساامنيب،هيدياتلكبتلفسإلاىلعطقسيلةباوبلاربعزفقو

ةنحاشلابناجىلعقرطو،رمحألارزلابرضو،روفلاىلعةفاظنلالماع
ً.ارجمزمًاتوصةردصمتفقوتيتلا



.ءودهلاداس
.ةفاظنلالماعقدحو
نيكفلاىلإ...هسفنناكملاىلإرظنيوهوهوحنءطببيراهىشم

ريملذإ،اهلهبتنيملهنكل،ةهيركةحئارحوفتتناك.نيحوتفملانييديدحلا
ندعملاخطليلئاساهنمليسييتلاةمطحملاهبشةمامقلاسايكأىوس
.رمحألانوللاب

:ةفاظنلالماعسمه
ً.ايلقعنزتمريغهنإ-

:ةرايسلانمهسأرجرخأيذلاقئاسلاخرص
؟رمألاام-
؟كلوهأ.هبلكبىمردقامًادحأنأودبي-
.نيحوتفملاهبشنيكفلاىلإ،ةنحاشلاىلإدعصامنإو،يراهبجيمل
...رطخهنإ!اذهلعفكنكميال!هيه-
هقفرمبرضيلءارمحلاةمامقلاىلعقلزناو،لجرلادييراهدعبأ

ىضممدلنيفولأملاةحئارلاومعطلاظحاليوةقلزلاةيذالوفلاةيضرألابهتنجوو
.هايإًاحتافًاسيكقزموهيتبكرىلعفقيلحفاكمث،دحاومويهدوجوىلع

.ةردحنملاةيضرألاىلعتقلزناوتايوتحملاتجرخ
:هئارونمةفاظنلالماعخرص
!يهلإاي-
ً.اثلاثوًايناثًاسيكيراهحتف
.تلفسإلاىلعأيقتيوزفقيةفاظنلالماععمسو
ءازجأللنكميناك...هنعثحبياميراهدجو،عبارلاسيكلايفو

رعشلاسيل...اذهسيلنكل،صخشيألنوكتنأاهدسجنمىرخألا
ناتاهالو،نآلادعبًالجخرمحينليذلابحاشلاهجولاالورقشألا
ًاعطقمهجولاناك.لبقنمهاتأرنملكىلعنافرعتتناتللانانيعلا
نذألاطرقىلعهعبصإعضو.كشىندأيراهىدلنكيملنكل،عطقل
.ةلذبرزنمغاصملا

نكيملهنأةجردل؛فصوتالةجردلًاملؤم...ةياغللًاملؤمرمألاناك
.تومتةلحنكىولتهنأةجردلو،سفنتلاىلعًارداق

...بيرغلجرنمناكولامكهيتفشنيبنمردصيًاتوصعمسو
.ئداهلايحلايفددرتًاليوطًاخارصعمس



كانهنفديذلااهدلاوراوجبنيبيلماغةربقميفنوليتبنفدمت
.ةطرشلازكرمنمًابرقرثكألاةربقملااهنأل

راشتسمناك.الوأديبكسمأوهقنعةطبرنامليبلكياملدع
ىلعأكهعضونإذإ،هعمبهذتنأبهحصننموهةماعلاتاقالعلا
ةجاحبهنأينعيامم،ةميرجرخآدعبرقتسمريغحبصأدقطباض
ةطرشللسيئركهلةبسنلابمهملانمهنأراشتسملاهلحرشدقو،ةدعاسملل
تناك.ةينهمرثكأودبيلفطاعتلاويصخشلامازتلالانمديزملارهظينأ
دقف،مامتهاوةيانعباهتراتخايتلادادحلابايثبلامجلاةعئارودبتالوأ
ً.ادبأاذهاهلىسنينلوةحلاصةجوزتناك

لصحياملوحمهألالاؤسلاهامسأاملوحهمالكنيدلالجرلمكأ
اموهمهألالاؤسلاف،مهألالاؤسلانكيملعبطلابهنكل.تومننيح
لالخةطرشلاجرةثالثويهاهلتقيذلانمو،يتبتومتنألبقلصح
؟رهشأةتس

تضمأيتلاةفاحصللةبسنلابةيمهأرثكألاامهنالاؤسلاناذهناك
ةدقتنمو،ةقلأتملاكسينكتميركةسيئرلاهلالجإنعربعتيهوةريخألامايألا
.ةربخلاميدعوديدجلاةطرشلاسيئر

ثيح،ولسوأةنيدمسلجملةيمهأرثكألاامهنالاؤسلاناذهناك
ىلإاوحملأو،لتقلامئارجعمهلماعتنعًاريرقتمدقيلعامتجالهوعدتسا
.نيلهاستماونوكينلمهنأ

ةريغصلاوةريبكلاقيقحتلاتاعومجملةيمهأرثكألاةلئسألاتناكامك
اهنإذإ-نآلانامليباهلبقتيتلاوهرابخإنودنمنغاهاهأشنأيتلا
تناك.نيستريجغنيتنلافلوحروحمتت-اهيلعلمعتلةبلصةيضرأتدجو
لتقلامئارجءارونوكيدقحبشلااذهنأةيرظننأيهاهفعضةطقن
راوجبتوباتيفنآلااهنكلةيحتناكةدحاوةدهاشءاعداىلإدنتست
.حبذملا

ءابطألاوةطرشلايققحمويئانجلاقيقحتلاقيرفنمريراقتلايفو
نكل.لصحامعةلماكةروصيطعتلةيفاكليصافتكانهنكتمل،نييعرشلا
.ايلسغريبيفلتقلاةميرجلةميدقلاريراقتلاعمقباطتيهنوفرعياملك

أوسأبتتامدقنوليتبنإفقباطتميقابلانأتضرتفانإً،اذإ
اوماقءزجيأيفريدختللرثأيأكانهنكيملذإ؛اهليختنكميةقيرط



فيزن«لثمتارابعيعرشلابيبطلاريرقتيوحيامك،ةثجلانمهصحفب
يفيباهتلالعفدر«و»دلجلاتحتةجسنألاوتالضعلايفداحيلخاد
ءازجألارتبءانثأطقفسيل؛ةيحتناكنوليتبنأينعيامم»ةجسنألا
.كلذدعبتقولاضعبلامنإو،اهدسجنم

ًاراشنمسيلوسلمأراشنممادختسامتهنأىلإةقزمملاحطسألاريشتو
ةرفشمادختسامتهنأنويئانجلانوققحملانمخو،مسجلاعيطقتلًاننسم
لاقدقو.ماظعلاعطقاهنكميًارتميتنسرشعةعبرألوطبةرفشيأ،ةجودزم
ةرفشهنوعديونودايصلاهمدختسييذلاوهعونلااذهنإملوهنرويب
.لئايألا

نمةعونصماهنأامبةلواطلاىلعنوليتبعطقدقنوكيامبر
رضحأدقلتاقلانوكيدقو،دعباميفلماكلاباهفيظنتنكميوجاجزلا
يفاهنميأىلعاورثعيملمهنأامبءادوسلاةمامقلاسايكأواينومألاهعم
.ةميرجلاحرسم

.مدلابةللبمةداجساياقبةمامقلاةيواحيفاودجوامك
رعشوأةجسنأوأمادقأراثآوأعباصأتامصبيأاودجيملمهنكل

.لزنملاباحصألدوعتالويوونلاضمحلالمحتةداميأوأ
.ماحتقالاىلعلئالديأوأ
ةملاكملاتهنأدقتناكنوليتبنأتاربنيرتاكتحرشدقو

.نردقبابلاسرجنألةيفتاهلا
لوخدلاببيرغصخشلحمستسنوليتبنألمتحملاريغنمودبيو

ةونعلخددقلتاقلانأينعيامم،ةيلمعفصتنميفةصاخو؛ةيعاوط
.حالسلاديدهتتحت

ةلسلسكانهنألً؛ابيرغسيلهنأيهو،ةيناثةيرظنكانهنأامك
اهنأينعتيتلاشودخلاتامالعنمريثكلاكانهو،كيمسلابابلاىلع
ً.امئاداهمدختست

،تاربنيرتاكو،ملوهنرويبو،نغاهرانوغ...نيرضاحلاىلإنامليبرظن
امهنيبهبشلانإذإ؛نولنباهنأضرتفاريغصيبصعمةريبكةديسو
.ريبك

نيتنكادلانينيعلاتاذءارمسلاكوفليكارولوهيراه...رخآحبشو
عضونميراهكلجرنكمتينأيقطنملاريغنم...الوأينيعكنيتليمجلا
.اهلثمةأرماىلعهدي

نمكانهنوكينأيغبنيذإ،نيوكسليبازيإتفقوفلخلايفو



.كلذنعملكتتسمالعإلالئاسونألعبطلابولسوأةنيدمسلجملثمي
،كانهتناكالوأنأةلهاجتمًابناجهتذخأةدابعلاراداولخدينألبقو
دقرمألانأاهلرركف،ةيفتاهلااهتاملاكملهاجتيونيىتمىلإهتلأسو
يهاهنإتلاقو،اهسودتنألبقةرشحىلإرظنتامكهيلإترظنف،ىهتنا
سحأو،بيرقامعكلذفشتكيسهنإو،اهرجهينموهسيلوهرجهتيتلا
.هعارذاهلمدقيوالوأوحنيشميناكامنيبهرهظىلعاهتارظنب

ءالمزلاوءاقدصألاوبراقألانمةعومجمنورضاحلاناك،كلذنعادع
يأكانهنكتمل:مهضعبنوزعيمهعمسدقو،تالذبنودترينيذلا
ةدقافتناكامبراهنأينعيمدلانادقفنأامك،بيذعتلاىلعتامالع
.يعولل

هنأولامكاتدعتباورخآصخشينيعهانيعتقتلا،ةيناثلانمءزجلو
صاخشألاةمئاقىلعنكيمل؟انههلعفييذلاام.نيستنريبسلورت؛هريمل
ىلعالوأتطغض.سمسيركلاةبسانمبتاقاطبنوليتبمهللسرتنيذلا
توملادنع...ةعيرسةماستباباهيلعدرفلؤاستبهيلإترظنو،ةفخبهدي
.ءالمزانلكنحن

.دفنتملاهعومدنإذإ،ةئطخمنيرتاكتناك
عومدلانأيتبىلعروثعلامتنأذنمتارمةدعتنظدقتناك

نمقهرمدسجنماهترصتعادقو،فجتملاهنكل،اهينيعنمتفجدق
.ءاكبلانمةليوطتابون

يفتطغىتحتكبو،تأيقتواهدسججنشتىتحتكبدقتناك
يكبتنآلايهو،اهظاقيتساةظحلذنمتكبو،ديدشلاقاهرإلانممونلا
ً.اددجم

ةدعتسمتناكثيح،سيباوكلااهتقحالاهتمانيتلاتاعاسلالالخو
ىرخأةرم:سمهتتناكنيحو،نيتنلافىلعضبقلالباقمليمزبةيحضتلل
.ىرخأةرمبرضا...دغولااهيأ

.عفترمتوصبنيرتاكتكبو

مونلايفطغدقناكيذلانيستنريبسلورتعفترملاءاكبلاظقيأ
يذلائرتهملاةدابعلاراديسركىلعةلهلهمتدبيتلاةصيخرلاةلذبلاب
.هيلعنمطوقسلاكشوىلعناك

...هسأرىلعسمشلاةعشأتطقسامنيب،حبذملاىلعهينيعتبث



هبونذتناكنإلءاستو،اهبكترايتلارومألايفسلورترّكف...يسأرحابصم
.كلذيفّكشهنكلو،رفتغت

ثيحيتببتكمب...رخآناكمبركفيوهومامأللقدحييراهناك
.ليكارسمهعمسىتحهبتنيملو،ناشقانتيوناسلجياناك

.يراهاينيرخآلاورانوغةدعاسمكيلع-
.ةشهدباهيلإرظنوشمكنا
راوجبمهنكامأاوذخأدقنورخآلاناكثيححبذملاىلإتأموأ

كاجقيقشونوألاتشوتاربنيرتاكوملوهنرويبونغاهرانوغ:توباتلا
يذلااهيمحبناجىلإتوباتلالمحيراهىلعنإنغاهلاق.نسروفلاه
.نيدوجوملالوطأيناثناك

.رمملاربعىشمويراهضهن
.نيرخآلاورانوغةدعاسمكيلع
.ةيضاملاةليللاهتلاقاملىدصكرمألاناك
.غرافلاناكملايففقوونيرخآلاعمةيفختاءاميإيراهلدابت
:ءودهبنغاهلاق
.ةثالثمقرلاىلإلصأامدنع-
.ىقيسوملاتاوصأتلعو
.رونلاىلإجراخللنوليتبتوباتاولمحف

.ةزانجلانمسانأبًامحدزمنسيتساجناك
نمكانهاهعمسدقيراهناكةينغأتحدص،توصلاتاربكمربعو

رصتناو«...ةلئافتملاةمتتلاعمروفرلوفيبوباهيدؤي»نوناقلاتبراح«:لبق
.»نوناقلا

ديدعلاناكءانثألاكلتيفو،راطملاراطقىلإليكارقفاردقناك
،نزتموٍحاصصخشكو.ةلامثلاةجردىلإبارشلااوستحادقهئالمزنم
ةقراغةنيفسيفاوناكولامك؛ينونجلابرشلاةظحالمنميراهنكمت
.رصتنادقنوناقلانأنونغياوناكثيح

ولماحوتاربنيرتاكاهيلإسلجتيتلاةلواطلاىلإيراهراشأ
نيحلوبتلابأدبوهايملاةرودىلإهجوتو،ًالاحدوعيسهنأنورخآلاتوباتلا
.هراوجبلجررهظ

؟كيلعهللابانههلعفتيذلاام-



:هيلإرظنينأنودنميراهدر
؟قرحتأ؟تنأو.لوبتأ-
.يراهاييعمكلذبرجتال-
.نيستنريبايقيلطلجركنآلايشمتتنكاملكلذتبرجول-
:نيستنريبمتمت
تنأوكبلتقةميرجقاصلإيننكميذإ،ةصاخلاكنوؤشبمتها-

كنأنوملعيةطرشلايفعيمجلا.»رآويزآماك«يفيسورلا...كلذملعت
طروتلاىلعؤرجتالاذهلو،كلذتابثإىلعرداقلاديحولايننكل،تنأ
.يعم

لواحتاردخمرجاتناكيسورلانأوهنيستنريبايهفرعأام-
؛برجتنأكناكمإبفلضفأكصرفنأنظتتنكنإ،نكل.ينمصلختلا
.لبقنمةطرشلاجرتبرضدقف

؟اذام-
؟كلذكسيلأ،يطرشلاامتبرض.نامليبوتنأ-
.فقوتينيستنريبلوبتتوصعامسيراهعاطتساو
؟لوهايًاددجملمثتنأله-
:هلاورسعفريوهويراهلاق
.ةطرشلالاجريهراكمسوماذهنأدبال...ممم-
،هلوبتلمكيملنيستنريبنأةآرملايفىأرو،ةلسغملاىلإهجوتو

نيستنريبعمسثيحبابلاىلإهجوتمث،امهففجوهيدييراهلسغف
:سمهي

.كحضفأسفينتحضفنإكنأبكرذحأيننإ..ً.ائيشبرجتال-
امم؛هءانغىهنأدقرلوفيبوبناكثيحةلاصلاىلإيراهداع

روثعلامتذإ؛تافداصملابةئيلمانتايحنأمك:ءيشبركفييراهلعج
نأضعبلانظيو،دوقولابًاقراغ1966ماعهترايسيفًاتيمرلوفيبوبىلع
يأ؛نيرشعلاوةثلاثلارمعبكاذنآناك.هولتقنيذلامهةطرشلالاجر
.سنسلاكهينيررمعب

ذإ،يراهمستبا.زافاذيابتوكوزاغربوس...ةديدجةينغأتأدبو
ةطرشلالاجرلبقنمهيلعضبقلامتهنوكنعينغيسبموكزاغنإ
ةطرشلالاجرعمتسيًاماعنيرشعدعبوً،ارسمهليشفينأهنوديرينيذلا
.زاغايفسآ...مهسفنألًالالجإةينغألل

ليكارنيبوهنيبةلوطملاةثداحملابركفو،ةفرغلاءاجرأيفيراهرظن



برهتلاواهبنجتءرملاناكمإبيتلاءايشألالكلوحقباسلامويلايف
ىنعميأ...ةايحلاهنأل؛هنمبرهلاكنكميالامو،ةايحلايفاهنمصلمتلاو
تناك.ةيوناثعباوتيهفةداعسلاومالسلاوبحلايأىقبتامامأ.دوجولا
توملالظف؛كلذبمايقلاهيلعنأهلتحرشثيحً،ابلاغملكتنميه
نكل.وينوينمدوعوملامويلاتطغاهنأةجردلًادجةليوطتناكيتب
.مهلكمهلجألوامهيلكامهلجألكلذبمايقلاهيلع...قرشتدقسمشلا

.توباتلايلماحةلواطىلإهقيرطيراهقش
:لاقوهلزوجحملايسركلابحسونغاهضهن
ً؟اذإ-
:يراهدر
.مكعمكرتشمانأ-

يراههلاقامءارجنملولشمهبشةلوبملابناجىلإسلورتفقو
!ءاره؟امًائيشفرعيأ.ةطرشلالاجريهراكمسوماذهنأدبال:وتلل
كلذبرثرثاملفرعيناكولو؟كلذهنكميفيكذإً.ائيشفرعياليراه
فيك،نكل...هابرضيذلاسوبيركيفيطرشلانعفرعيهنكل.ريذحتك
؟كلذبفرع

نأنملكياميشخف،هايملاةروديفلكيامىلإءاسأدقباشلاناك
هبرضو،ةئفدتلاةفرغيفهسأرىلعةوسنلقاعضوف،هآردقامدحأنوكي
سلورتداكىتحلخدتيملو،داتعملاكةبقارملابلكيامىفتكاامنيبسلورت
يقبذإ،دودحلازواجتدقناكهنكل...فقوتلاهنمبلطودودحلازواجتي
.ارداغنيحضرألاىلعًاددمملجرلا

.امهنعغالبإلابركفيدقو،ةياغللىذأتدقباشلافً،افئاخلكيامناك
الصيلءاقرزلاءاوضألاامدختساثيح،قراحكهللمعلوأبسلورتماق،اذل
نمثعفدابلطو،ىهقملايفروباطلاربعامهقيرطاقشونسيتساجىلإةعرسب
نمهنإلاقو،هسأريقاسلازه.ةعاسفصنلبقهالوانتيذلابارشلا
نأنمضيلًايخسًاشيشقبسلورتهاطعأو،نيحلاصًاسانأكانهنأديجلا
داقمث،هخيراتوءارشلاتقوضرعتيتلاةروتافلالوانتو،باشلاامهركذتي
سلورتفرعيئدتبمكانهناكثيحكسينكتميركىلإلكيامعمةرايسلا
امدحأموقينألمتحملانمهنأهلحرشو،ققحمكلمعلاديريهنأ
ئدتبملاماقف،امهتءاربنمققحتلاهيلعنأو،امهيلعموجهةمهتقاصلإب
ضمحلاوأمدللراثآيأدجيملو،امهسبالمليحطسوعيرسصحفءارجإب



يفةئفدتلاةفرغىلإداعوهلزنمىلإلكيامسلورتلصوأمث.يوونلا
ىلإريشيءامدلانمطخكانهناكهنأالإ،دغولادجيملهنكل،سوبيرك
نأالإ،ةلكشميأكانهنوكتالدقاذل.جراخللفحزلانمنكمتهنأ
رغالينفاهىنبمىلإةرايسلاداقمث،لمتحمليلديأةلازإبماقسلورت
.رحبلايفةوارهلاىمرو

هبلصتادقباشلانأهربخأولكيامبليمزلصتا،يلاتلامويلايفو
رظتناو،ىفشملاىلإسلورتهجوتاذل،امهنعغلبيسهنأهربخأوىفشملانم
هتنهمنأامك،ليلدنمامهنأباشلاربخأمث،هلمعبيبطلاىهنأىتح
.لمعلايففرحبقطنلاحيفيهتنتس

هلضفبسوبيركيفباشلانمكلذدعبًائيشايريوأاعمسيملو
ىلع؛دغولاسلورتذقنأدقف،نامليبلكياملًابت.نيستنريبسلورت...وه
نوكيدقهنكل،ةيحطسبرمألانعيراهملعيًايلاح.نآلاىتحلقألا
.ةياغللًارطخ..ً.ارطخ

.يباهرإلا...ةآرملايفهسفنىلإنيستنريبسلورترظن
.ةيادبلايفلازيالهنكل
لكيامباطخنمريخألاءزجلابقحليل،نيرخآلاىلإمامضناللجرخ

.نامليب
يقابنوكينألمأننيذلانيدينعلاصاخشألانمنوليتبنإ...-

يتلاةديحولاةقيرطلابكلذتبثننأانبجاونمحبصأ،نآلاو.اهلثمانلاجر
.هيلعضبقلاب...يهتدارأامكاهاركذدلخننأاهباننكمي

فقسلاىلإمهسوؤكعيمجلاعفرامنيب،هتلوفطقيدصبسلورتقدح
جهوتتمههوجوىأرو،دئاقلامهرمأيامدنعمهحامرنوعفرينيبراحمك
رثأتهنأىأرو،مهقفاويهنأولامكئموينامليبىأرو،رارصإوةيدجب
قوفاهبنوعتمتييتلاةوقلا...تاملكلاهذهءاروامبوهتاملكبوةظحللاب
.ةفرغلايفنيرخآلا

باعلألاةلآراوجبفقوو،هايملاتارودراوجبةعاقلاىلإسلورتداع
مقربلصتاوةعامسلاعفرو،فتاهلابقثيفةيندعمةلمعىلعطغضو
.فتاهلازكرم

.ةطرشلا-
هينيرةيضقيفةصاصرلالوحلوهجمصخشنمةمولعميدنع-

...ـقطإ...اهقاطلإمتسدسميأنمملعأيننإذإ.سنسلاك
مثاهليجستمتيةثداحملانأملعيوهوحوضوبمالكلاسلورتلواح



.هغامدعواطيملهناسلنكل،دعباميفاهلعامتسالاةداعإ
وأمئارجلاةحفاكمةقرفيفنيققحملاعمثّدحتتنأكيلعً،اذإ-

.مويلاةزانجلايفًاعيمجمهنكل،سوبيرك
:يرورضريغلكشبًاعفترمهتوصعمسيوهوسلورتدر
.ةمولعمكيطعأنأطقفديرأيننكل،ملعأ-
؟ملعتأ-
...ينعمسا...معن-
نأدبالو،نسيتساجىهقمنملصتتكنأىرأنأيننكمي-

.كانهمهدجت
ً،احدافأطخبكتراهنأولمثهنأكردأو،فتاهلايفسلورتقدح

كانهنيدوجوملارصانعلاءاعدتسامهناكمإبفكلذعبتتمتلاحيفهنأو
؛توصلاىلعفرعتلادحأناكمإبناكنإلاؤسلاوليجستلاليغشتو
.ةريبكةرطاخمهذهنوكتسو

:سلورتلاق
.انهبارشلانمريثكلاانلوانتدقل،فسآ...حزمأتنك-
نميأىلإرظنلانودنمةفرغلاربعرداغو،لاصتالاىهنأو

فقوترطملاودرابلاءاوهلابسحأويمامألابابلاحتفنيحهنكل.نيبناجلا
ةعومجمىأرو،هلليمزفتكىلعهديعضيوهولكيامىأرو،تفتلاو
.رطملادهاشونيستنريبرادتسا.ةأرمامهنيبلوهيراهلوحفقت

.دورطم...فوقوم
رظنيناكولامكًاشوشمًاهجوىريلرادتسافهفتكىلعديبسحأ

؟ةجردلاهذهىلإًالمثناكأ...ءاملاربع
:هفتكىلعديلاتطغضامنيبفيطللاتوصلابحاصلاق
.مويلانزحلابرعشنانلك...سأبال-
مالظلايفىشموديلاهنعدعبأذإ،ةيئاقلتسلورتلعفةدرتناك

ً!اعيمجمهلًابت...مهلًابت.هترتسيَفتكللبيرطملابرعشيوهو



:اهيلعبُتكيدامرلايندعملابابلاىلعةقروقاصلإبامدحأماق
.ةئفدتلاةفرغ

ةعباسلااهنأهتعاسىلإرظننيحنغاهرانوغىأر،لخادلايف
،يتأينلفسماخلاصخشلاامأ،نودوجوممهتعبرأنأنمدكأتوً،احابص
نمهورضحأدعقمىلعديدجلاوضعلاسلجثيحً؛ارغاشاهدعقمىقبيسو
.ةطرشلازكرميفتارمتؤملافرغ

.ةدحىلعمهنمدحاولكنغاهرانوغصحفت
،هتايحيفمويأوسأقباسلامويلاناكولامكملوهنرويبادب

.قنعةطبروةلذبيدترينوألاتشناكامنيب،تاربنيرتاكتدبكلذكو
ةحفاكمةقرفسيئررداغدقف؛ةقدبديدجلاوضعلانغاهرانوغصحفتو
يستحيلازيالاهنيحيراهناكو،لوهيراهلبقنسيتساجمئارجلا
ىلعقلزنملكشبسلاجوهونآلاهرهظمنكل.ةيزاغلاتابورشملاوةوهقلا
يألوانتيملهنأدكؤيالنيتضمغمنينيعو،قيلحريغنقذبهيسرك
،ققحملالوهيراهوهةعومجملاهذههيلإجاتحتام.يلوحكبورشم
.لوحكلاىلعنمدملالوهيراهلةجاحباوسيلمهنكل

ةيضقلانعًاصخلميراهلاومدقدقاوناكثيححوللاىلإنغاهرظن
ىلعةنّودموةموسرممئارجلاحراسمواياحضلاءامسأتناكو،ةظحللاىتح
لتقلامئارجىلإيدؤتمهسأونيستريجغنيتنلافمساعمينمزطخ
.خيراوتلاعمةقباسلا

:نغاهلاق
.ةيحضلالزنميفةريخألاةميرجلاونماردونافيرتولاديرامً،اذإ-

خيراوتلابو؛ةلولحملاريغلتقلامئارجيفقيقحتلاقرفنمنيققحمةعبرأ
مئارجنمثالث.اهسفنةميرجلاحراسميف-اهنمثالثيف-واهسفن
اهنيبينمزقرافدوجونممغرلاىلعو،يسنجعفادبتناكةيلصألالتقلا
هينير-ًالجرةيحضلاناكنمارديفهنأءانثتساب؛اهضعببةطبترماهنكل
؟نيرتاك.يسنجءادتعايأىلعلئالدنمامو-سنسلاك

عبرألاةيلصألامئارجلاءاروناكنيستريجغنيتنلافنأانضرتفااذإ-
دقف؛مامتهاللًاريثمءانثتسالكشيسنسلاكفعبرألاةقحاللالتقلامئارجو
يفنرويبوانأمهعمتثدحتنيذلاصاخشألافصودقو،ّيوسريغناك
يدانلايفهتامدخضرعيناكدقف؛قسافهنأبسنسلاكنمارديفيدانلا



لباقمءيشيألعفلًادعتسمناكذإ؛ةصرفلاهلتحنساملكلاملالباقم
.لاملا

:ملوهنرويبلاق
.لتقللهضرعترطاخمنمناديزيهلمعلاجموهكولسنإيأ-
:نغاهدر
ًاضيأّيوسريغيناجلانوكينألامتحاحّجريكلذنكل.طبضلاب-

؟لاتشً.ايعيبطوأ
:نوألاتشلعس
مهلويمعمةدقعمةقالعنيستريجغنيتنلافلثمصاخشألاىدل-

زواجتبةبغرلاوةيداسلاوةرطيسللةجاحلاوهمهعفديامنإذإ.ةيسنجلا
سنسلاكهينيرلتقةميرجنوكتدق،نكل.اهسفنةيحضلانمرثكأدودحلا
وأيسنجلاءادتعالاىلعلئالديأكانهنكتملذإ؛ةريغلابًاضيأةقلعتم
.يطرشلاكةملثمةادأبهبرضمتيذلاديحولاوهو،بضغلا

سلجيناكيذلالوهيراهىلإعيمجلارظنامنيبتمصلاداس
.هتدعمىلعهيديًاعضاوو،هينيعًاضمغم،هيسركىلعةحطبنمهبشةيعضوب
.لعسىتحمونلابطغدقهنأةظحللتاربنيرتاكتنظ

؟سنسلاكونيتنلافنيبةلصدحأدجوله-
:نيرتاكتدر
يفنامتئالاةقاطبللجسالو،ةيفتاهتالاصتانمام.دعبسيل-

ناكنيتنلافنأرهظتةينورتكلإراثآيأدجوتالو،نمارديفوأيدانلا
هنأهينيرفرعيناكدحأيأركذيملو.سنسلاكهينيرنمةبرقمىلع
...امهنأينعيالكلذنكل؛ههبشيًادحأىأروأنيتنلافبعمسدق

.بسحفلءاستأيننكل،عبطلابال-
.يراهبعيمجلاقدحامنيبةئفدتلاةفرغيفءودهلاميخ
:هينيعىدحإحتف
؟اذام-
.دحأبجيمل
.بيجاعألابموقأوفقأنل-
:نيرتاكتلاق
.نايمعلاةعبرألاءالؤهدشرتنأانيفكي،نكل.الالال-
ً.اضيأكلذلعفيننكميالو-
:ملوهنرويبلاق



ءيشلكنأنونظيهعابتألعجدئاقلابضرتفملانمهنأتننظ-
.نكمم

:دعقملاىلعهتسلجلدعيوهويراهمستبا
؟نغاهاييبصنمبمهتربخأله!دئاقلا-
:نغاهرانوغلعس
هبةناعتسالاتمت،اذل.ةطرشلجركةطلسيأيراهىدلدعتمل-

هنكميالهنألاثملاليبسىلعينعيامم؛لاتشلثمبسحفيراشتساك
ينعيامك،لاقتعالابمايقلاوأحالسلالمحوأشيتفتةركذمبلطبمدقتلا
،دعاوقلاهذهبمزتلننأًاضيأمهملانمو.ةطرشللةيلمعةدايقهنكميالهنأ
نكلةلدألانمةريبكةعومجمانيدلونيتنلافىلعانضبقاننأاوليختذإ
.نوناقلابمزتلنملاننأفشتكاعافدلايماحم

:هنويلغوشحيوهونوألاتشلاق
لعجتةيعاسًاروجأنوضاقتيمهنأتعمسدقل...نويراشتسالاءالؤه-

ًائيشلقو،انهانتقولغتسنانوعد،اذل.ىقمحلاكنودبينييسفنلاءابطألا
.يراهايًاديفم

.هيفتكيراهزه
:همفيفنويلغلاعضيوهوةثيبخةماستبابنوألاتشلاق
دقو،اهيلإانلصوتيتلاةديفملاءايشألارثكأانلقدقاننأتيسن،هآ-

.ةرتفذنمدومجلانمةلحرمىلإانلصو
ً.اقيمعًاسفنذخأوهيديىلإيراهرظن
،نكل.دعبلمتكتملةركفلافً؛اديفمهلوقأسامناكنإيردأال-

...هبركفأتنكاممكيلإ
.هيلعةطلسمنويعلانمجاوزأةعبرأدجيلهرظنعفرو
روثعلااننكميالهنأيهةلكشملانكل،هبهبتشمنيتنلافنأمهفأ-

.رخآهبهبتشمنعثحبننألضفألانماذل،هيلع
:اهينذأتاربنيرتاكقدصتمل
؟كلذبكتراهنأنظنالصخشبهابتشالاانيلع!؟اذام-
.نيئطخماننوكلامتحانمةيلاعةجردعمهبهبتشناننإ.نظنال-

دكؤننأانيلعنإفاهاندفنتسايتلادراوملالباقملامتحالااذهانبسحاذإو
ىلعهنمرثكأرمقلاىلعةايحكانهنأدقتعننحن.اهيفننوأانتاهبش
يلغيالثيحسمشلانعاهسفنةفاسملادعبييذلا58سيلغبكوكلا
.ًالوأرمقلانمققحتننحنفكلذعمو،دمجتيالوءاملا



:ملوهنرويبلاق
تناكلهوأ...رونلايفثحبلاأدبا.ةعبارلالوهيراهةدعاق-

؟ةسماخلاةدعاقلا
:نغاهلعس
ىلععقتفىرخألااياضقلاامأ.نيتنلافىلعروثعللنوضوفماننإ-

.رخآءيشيأبنامليبانلحمسينلو،ىربكلاقيقحتلاةدحولهاك
دحاويأنمىكذأتسل.نامليبينمهيال،ديدشلايمارتحاعم-

ةيوازنمةيضقلاىلإرظنللةصرفلاانحنمياذهو؛ديدجيننكل،مكنم
.ةديدج

:نيرتاكتكحض
؟كلذكسيلأ،سكعلاينعتالتنأً!اقح-
ةيادبلانمأدبنانيعد.كلذينعأيننأضرتفنانيعدنكل،ال-

لحباولشفنيذلاةطرشلالاجرلتقببغرييذلانم.عفادلا..ً.اددجم
،ايه؟كلذكسيلأ،انهلحلاددحيساماذهنأل؟ةلولحملاريغاياضقلا
.ينوربخأ

ً.ارظتنمهينيعضمغأوهدعقمىلعقلزناوهيعارذيراهكبش
:تمصلازجاحرسكنملوأملوهنرويبناك
.اياحضلابراقأ-
:نيرتاكتلخدت
ملوأةطرشلالاجرمهقدصيملنيذلاةيسنجلاتاءادتعالااياحض-

مدعىلعةطرشلالاجرةبقاعمبلتاقلاموقياذكهو.مهاياضقبقيقحتلامتي
.سنجلاعفادبتبكتراىرخألتقمئارجمهلح

:نغاهلاق
نأنظأتنكلاحيفو.سنسلاكهينيرىلعًايسنجءادتعالامتيمل-

ةطرشلالاجرلتقبموقأسفمئالموحنىلعاهيفقيقحتلامتيمليتيضق
.اياضقلالكىلعسيلوبسحفيتيضقىلعاولمعنيذلا

.دعباميفاهنيبنمرايتخالااننكميمث،يتأتتارايخلاكرتا-
؟لاتش-
:نوألاق
،مهتبوقعةرتفءاضمإباوماقفًاملظمهتنادإتمتنيذلاكئلوأ-

نيرخآللمهمارتحاومهتاوذلمهمارتحاومهفئاظواودقفو،مهتعمستهوشتو
يأبرعشتاليهف؛ةروطخرثكألايهاهءايربكتدقفيتلادوسألاً.اضيأ



ماقتناللةرطاخمللنودعتسمءالؤهو.ةرارملاوةيهاركلابامنإوةيلوؤسم
،عيطقلايفتاناويحلاكو.لاوحألالكبةرمدممهتايحنأامبمهسفنأل
ببستلاوىذألاقاحلإنأامك،هورسخيلريثكلامهيدلسيلهنأنورعشيس
مهعفديامامهمهتاناعمباوببستوىذألامهباوقحلأنيذلاكئلوألةاناعملاب
.ةايحلابرارمتسالل

:ملوهنرويبلاق
.مقتنميباهرإً،اذإ-
:يراهلاق
يتلاةيسنجلاتاءادتعالااياضقعيمجنمققحتلانآلاانيلع.ديج-

ةرتفءاضمإبمهتملااهيفماقو،ةحضاونكتملو،مهتملااهيففرتعيمل
.نجسلانمجرخوهتبوقع

:نيرتاكتلاق
وأنجسلايفلازيالنوكيدقف،لتاقلاوهمهتملانوكيالدقو-

ذخألابًادعوهسفنىلعخألاوأةبيبحلاوأبألاعطقامنيبً،اسئايرحتنا
.رأثلاب

:يراهلاق
.ديج...بحلا-
:ملوهنرويبهعطاق
.كلذينعتالكنأدكؤملانم-
؟الَِملو-
.بحلابةقالعيأهلاذهمدلامامحنأنظأال!بحلا-
:هينيعضمغيوهدعقمىلعيخرتسيوهويراهدر
.كلذنظأيننكل-
:هجولارمحمنرويبضهن
...ـببحلاعفادبموقيًايسفنبرطضملسلستملتاق-
:رغاشلادعقملاىلإئمويوهوهتوصجدهتو
؟اذهب...-
:ةدحاوًانيعحتفيوهويراهدر
.كسفنىلإرظنا-
؟اذام-
ةيؤرديرتو،ةيهاركلاببسببضاغكنإ.كرعاشموكسفنىلإرظنا-

يتلاةأرملاتببحأانلثمكنأل؟كلذكسيلأ،يناعيوهوًاتيموًاقونشمدغولا



هنإ.نرويبايبحلاوهكتيهاركلصأنأينعيامم؛انهسلجتتناك
رمألاهبلطتيءيشيأبمايقللًادعتسمكلعجيامةيهاركلاسيلوبحلا
!سلجا.بنذملاىلعكديعضتلدودحلالكزواجتو

.يراهفقوونرويبسلج
يتلادودحلا...هذهلتقلامئارجبقلعتياميفينأجافاماذه-

ًادعتسمناكيتلاةرطاخملاو،ةيلصألامئارجلاةداعإلجأللتاقلااهزواجت
تناكنإًادكأتمدوعأالهبماقيذلالمعلالكبركفأنيح.اهبمايقلل
نوشطعتملاةلتقلاف.كلذلكءاروفقياممدللشطعتلاوأةيهاركلا
نمهركينمف.ىرخألاةلهسلافادهألاولافطألاوتاسموملانولتقيءامدلل
ثحبلاانيلعنأنظأ.هدوهجيفةجردلاهذهلًافرطتمنوكيالبحنود
نعهفرعنامم:وهلاؤسلانإ،اذل.هركياممرثكأبحيصخشنع
؟ةجردلاهذهلبحلاىلعةردقلاهيدلله،نيستريجغنيتنلاف

:نغاهرانوغلاق
.نيستريجغنيتنلافنعءيشلكفرعنال.امبر-
؟ةيلاتلاةلولحملاريغلتقلاةميرجدعومىتم.ممم-
:نيرتاكتلاق
ةرشععستلبقةميرجتلصحويامرهشيف.انهةوجفكانه-

.ةنس
.رهشنمرثكأدعبعقوتملاخيراتلانأينعياذه-
.ةيلئاعةنيغضكتدبامنإو،يسنجرصنعيأكانهنكيملومعن-

تفتخاثيح،لتقةميرجكودبتدوقفمصخشةيضقةساردبتمق،اذل
نمرثكألدحأاهريملنيحاهئافتخانعغالبإلامتوولسوأيفةاتف
تلسرأاهنأوهركبأتقويفكلذنعغالبإلامدعيفببسلاو.نيعوبسأ
نمثلاةديهزةلحريفاهنأاهيفمهربختءاقدصألانمديدعللةيصنلئاسر
ىلعءاقدصألاضعبباجأدقو،ةيصوصخلاضعبلجاتحتثيحسمشلاىلإ
؛ةرتفلداعتبالاديرتاهنأىلإاولصوتاذل،باوجيأاوقلتيملمهنكل،اهتلاسر
لاجرماقاهئافتخانعغالبإلامتنيحو.ةيفتاهلاتاملاكملانعكلذيفامب
؛اهنميأىلعنكتملاهنكل،ةيوجلاطوطخلاعيمجنمققحتلابةطرشلا
.رثأنودنمتفتخااهنإيأ

:ملوهنرويبلأس
؟فتاهلا-
تفقوتمث،ولسوأةنيدمزكرميفةطحملااهتقلتةراشإرخآتناك-



.تغرفدقةيراطبلانوكتدقف؛ةراشإلا
:يراهلاق
...ةضيرماهنأاهدافمةلاسرتكرت...ةلاسرلا.ممم-
.ءطببامهيسأرنيرتاكونرويبنملكزه
:نوألاتشدهنت
؟ةركفلاحيضوتمكنكميأ-
:نيرتاكتدر
ةلاسراهنمتيقلتدقف،يتبعملصحدقهتاذرمألانأدصقي-

.ةضيرماهنإاهيفلوقت
:نغاهلاق
.عبطلاب-
:ءطببيراهأموأ
ةريصقةلاسرلسرأمثاهتاملاكمرخآنمققحتدقنوكيامبر-

.اهنعثحبلاريخأتل
:نرويبفاضأ
رثكأحبصيةميرجلاحرسميفةلدأىلعروثعلانأينعيامم-

.ةبوعص
؟ةلاسرلالاسرإمتىتم-
:نيرتاكتلاق
.سرامنمنيرشعلاوسماخلايف-
:نرويبلاق
.مويلايأ-
:هنقذيراهكرف
نودبنكلخيراتويسنجعفادبةلمتحملتقةميرجانيدل.ممم-

؟ةيضقلاىلعاولمعنيذلانوققحملانم.عقوم
متتملودوقفمصخشةيضقتيقبذإ،قيقحتيأبمايقلامتيمل-

ةحفاكمةقرفىلإاهلاسرإمتةياهنلايفنكل.لتقةميرجىلإاهتيقرت
.تنأوهونيققحملادحأةمئاقىلعاهعضوومئارجلا

:هيبجاحيراهبطق
.ياياضقةداعركذتأ؟انأ-
غنوهىلإتهجوتثيح،جلثلالجرةيضقدعبةرشابمكلذناك-

.نيدوقفملاصاخشألاةمئاقىلعتنأتحبصأف،روهظلادواعتملوغنوك



:هيفتكيراهزه
دعباميفنيدوقفملاصاخشألاةدحونمنرويبايققحت.ديج-

؛رطخللمهضّرعتةيناكمإىلإمههبنو،ةيضقلاهذهلوحمهيدلامةفرعمل
مهدحأىقلتيامبروأ،مهدحأبابسرجعرقبامصخشموقيامبرف
اذهعبتتانيلعنأنظأ؟موهفم...مويلالالخةضماغةيفتاهتاملاكم
.ةميرجحرسموأةثجانيدلتسيلهنأنممغرلاىلعطيخلا

:هيديبيراهقفصو
؟انهةوهقلارضحييذلانمً،اذإ-
دمتواهدعقمىلعسلجتيهوقيمعوشجأتوصبنيرتاكتلاق

:اهنقذكرفتواهينيعضمغتواهيقاس
.ديدجلايراشتسالاهنأنظأ...ممم-
يتباودجونأذنمةرملوألو،زفقمثهسأرزهوهيتفشيراهزوب

.ةئفدتلاةفرغيفكحضلاتوصالع

.ةنيدملاةعاقيفًاميخمةبسانملالقثادب
.ىلعألايفسيئرلاسلجامنيب،ةلواطلافرطىلإنامليبلكيامسلج

نمًادحاوكلذناكدقف،نيراشتسملامظعمءامسأفرعيلكيامناك
ثيح...ءامسألاوهوجولاظفح...ةطرشللسيئركاهبماقيتلاىلوألاءايشألا
نودنمجنرطشلابعلهنكميالهنأهربخأدققباسلاةطرشلاسيئرناك
.مهنمدحاولكتايحالصةفرعمهيلعنأو،راجحألاةفرعم

سيئرسلجياذامل،نكل.قباسسيئرنمةبيطةينبةحيصنتناك
عونىلعلوصحللهبلجمتله؟ةفرغلاهذهيفنآلااذهقباسلاةطرشلا
دقنوكينأحجرملاريغنمفجنرطشلابهتربختناكامهم؟ةراشتسالانم
...سيئرلانمنيدعقمدعبىلعسلجتيتلاةليوطلاءارقشلاكرجحببعل
...ةيعامتجالانوؤشلاةراشتسم...ةكلملا...نآلااهيلإثدحتييتلاةأرملا
كانهنأملعيصخشكةدرابوةيلاعتمةربناهتوصيفناك.نيوكسليبازيإ
.ليصافتلاقدأبمتهينم

فاقيإىلعةرداقريغولسوأةطرشودبتفيكانيأرديازتمجاعزناب-
ريبكلكشبطغضلابمالعإلالئاسوتماقدقو،اهدحوهذهلتقلامئارج
دفندقةنيدملاناكسنأوهرثكأانمهيامنأامك،يرذجءيشبمايقلل
يأ؛انتاسسؤميفاذهديازتملاةقثلامادعنابحامسلااننكميالو.مهربص
تأدبدقفيصاصتخانمضنماذهنأامبو.ةنيدملاسلجموةطرشلا



ةطرشلاسيئرلحىلعسلجملاعلطيلهذهةيمسرلاريغعامتسالاةسلج
.لئادبلامييقتبموقيليلاتلابو،دوجومهنأضرتفنيذلا

،ةلذبلايدتريوهوقرعتلاهركيهنأعمقرعتينامليبلكيامناك
يذلاام...هفلستارظنهتارظنيقتلتنأىودجنودنملواحدقو
؟!انههلعفي

:نيوكسليبازيإتوصمنرت
اميفناكمإلاردقنيردابمونيحتفنمنوكننأيغبنيهنأدقتعأو-

سيئرلةياغللةبعصةيضقهذهنأعبطلابمهفتننحن.لئادبلابقلعتي
ةفرعملابلطتيًاعضونأفسؤملانمْنكل،نييعتلاثيدحوباشةطرش
لضفألانمناك.كبصنملكمالتساةيادبيفرهظيدقتاءارجإلايفةربخلاو
؛هبصنملقباسلاةطرشلاسيئريلوتةرتفءانثأترهظةيضقلاهذهنأول
يفنملكنأنمةدكأتمانأو،ةريثكلاهتازاجنإوةليوطلاهتربخىلإرظنلاب
.ةطرشلااسيئرمهيفنمب؛كلذىنمتيةفرغلا

له،هعمسهنأنظامعمسدقناكنإنامليبلكياملءاست
؟...كشوىلعيهله؟...دصقت

؟نامليبايًاحيحصاذهسيلأ-
.نامليبلكياملعس
ةفاحىلعاداربعوننمةراظنعضتيهونيوكسليبازيإتلاقف

:اهمامأةقروىلإرظنتواهفنأ
ءاقللاليصافتنعأرقأتنك.نامليبايةعطاقملاىلعينرذعا-

هنأسلجمللدكؤأنأيننكمي«تلقثيح،ةيضقلاهذهلوحقباسلا
.»عيرسلحكانهنوكيس

:تلمكأواهتراظنتعلخو
يونتامبانرابخإو،راركتلابنجتكنكميانيلعوكيلعتقولاريفوتلو-

ً.اقبسملعفتتنكاممرثكأرمثموفلتخملكشبنآلاهلعف
اي!نيعللاقرعللاي...هصيمقيخترينأًالمآهيفتكنامليبكّرح

!ةنيعللاةطقاسلل

ةسردمبابحتفيوهوبعتلابيراهسحأًءاسمةنماثلاةعاسلادنع
اولصيملمهنأامك،ةليوطتارتفلزيكرتلاىلعداتعمريغهنإذإ،ةطرشلا
تارشعاهوحرطيتلاراكفألاباوركفو،ريراقتلااوعجاردقف.دعبةجيتنيأل
نولمأيمهوةدودسمقرطباومدطصاو،تاماوديفاوعاضو،لبقنمتارملا



.ًالجآوأًالجاعقرطلاهذهحتفنتنأ
.ملسلاًادعاصضكروةفاظنلالماعلقباسلاققحملاأموأ
.ديزمللدعتسموجهتبمورذحهنكلً،ابعتمناك
،هسأردموتفتلاف،دلونرأبتكمبرميوهوهمسابيدانيًادحأعمس

.ثعشألاهرعشءاروهعباصأفليوهوهليمزىأرو
ً.اددجميقيقحيطرشتنأوكروعشفرعأنأتدرأطقف-
.يئانجلاقيقحتلايفرابتخارخآقاروأحيحصتيلع.ديج-
:همامأقاروألانمةموكىلعتبريوهودلونرألاق
ىلعضبقتسكنأنمدكأتطقف.انهاهنإ...اهنأشبقلقتال-

.مرجملا
.كلًاركش،دلونرأايًانسح-
.ةقرسللانضرعتدقل،ةبسانملاب-
!؟ةقرسلا-
متيملنكل،تادعملانئازخحتفمتثيح،يضايرلايدانلايف-

.نيتوارهىوسذخأ
؟يمامألابابلا..ً.ابتهوأ-
رمألابماقنمنأضرتفناذل،كانهماحتقالاىلعلئالدنمام-

مهراعأوألوخدلابمهلحمسانهلمعيًاصخشنأوأ،انهنمصخش
.هلوخدةقاطب

؟كلذةفرعملليبسنمامأ-
:هيفتكدلونرأزه
ليومتيأقفننملاذل؛ةقرسلاقحتسياممريثكلاانهانيدلسيل-

رادمىلعةينمأةسارحوأةبقارمتاريماكوأةدقعملوخدتاءارجإىلع
.ةعاسنيرشعوعبرأ

انيدلعبطلابنكل،ةنزخوأتاردخموأةحلسأانيدلنوكتالدق-
.تاوارهلانمةميقرثكأءايشأ

:دلونرأمستبا
.كانهلازيالكبوساحزاهجنأنمققحتتنألضفألانم-
لءاستيوهوسلجو،هسمليملًادحأنأىأرو،هبتكمىلإيراهىشم

باوجكو،رابتخالاقاروأحيحصتلءاسملاصصخدقناكدقف؛هلعفيسامع
.زازتهالابفتاهلاأدبهتالؤاستىلع

؟نيرتاك-



:ةسمحتمتدب
ةأرملااجرإعمانملكتيتبويننأكتربخأنيحركذتأ.امءيشيدل-

؟نيتنلافلوبقلارجؤتتناكيتلا
؟ةفئازلابايغلاةجحهتطعأيتلاةأرملايهأ-
باصتغالروص...وبقلايفروصلاضعبتدجواهنإتلاقدقل.معن-

ةفرغيفناردجلاقرووهئاذحىلعروصلاىدحإيفتفرعتدقو،ءادتعاو
.مونلا

...نيدصقتأ.ممم-
دقو.ةميرجلاحرسمنوكيدقهنكلًالمتحمكلذنوكيالدق-

لزنملانمبرقلابةلئاععمنوميقممهنأينربخأوديدجلاكلاملابتلصتا
ةلمحبموقنوحيتافملاريعتسننأنوعناميالمهنكل،لزنملاديدجتمتيامثير
.كانهفاشكتسا

.نآلانيتنلافنعثحبنالاننأانقفتااننأنظأ-
.ءوضلايفثحبلاىلعانقفتااننأنظأ-
؟ناونعلاكيدلأ.امًاعونةبيرقنيريدنيف.ةغبانلانيرتاك-
.يراههيلعلصحو
كانهىلإهجوتأس.مادقألاىلعًاريسةريصقةفاسمدعبيهنإ-

؟نيتأتسله.ةرشابم
.لكآنأتيسنيننأةجردلةياغللةرتوتمتنكيننكل،معن-
.كماعطنيهنتنيحيلاعتً،انسح-

ىلإيرجحلاقيرطلاربعيراهىشمةقيقدنيعبرأوسمخوةنماثلايف
نمتافافلوةيراخفضاوحأكانهتناك،رادجلانمبرقلابو.غرافلالزنملا
امكيرجحلاملسلالزن.ءاطغلاتحتنمةئتانةيبشخحاولأونوليانلا
ءالطلاوغمصلاةحئارةرشابمهمجاهتلوبقلاةقشبابحتفو،كلاملاهدشرأ
يتلابابسألادحأاهنإلاقوكلاملااهبهربخأىرخأةحئارىلإةفاضإلاب
يهو،تتأنيأنماوفرعيملمهف؛ديدجتلالامعأضعببمايقللمهتعفد
تارشحلاةحفاكميفنيلماعلاةدعاسماوبلطنيحو.لزنملاءاحنأيفةرشتنم
رثكأةفيجنمةمداقاهنأدبالةيوقلاةحئارلاهذهلثمنإمهلليق
اوفرعيىتحناردجلاحتفوةيضرألاةلازإلنورطضيدقو،ناويحنم
.اهردصم

ةفافشةيكيتسالبةعطقةهدرلاضرأىلعدجيلءوضلايراهلعشأ



تادعملابةئيلمةيبشخقيدانصو،ليقثءاذحنمةيدامرتامالعبةاطغم
حاولألاضعبةلازإتمتامك،ءالطلابةخطلملاتارافحلاوتالتعلاوقراطملاو
تناك،ةهدرلاىلإةفاضإلابو.اهربعةيؤرلانكمملانمحبصأف،رادجلانم
ةفرغيفختةراتسعمسولجةفرغومامحوريغصخبطمنمةنوكمةقشلا
دقو،دعبمونلاةفرغىلإلصتملديدجتلاتايلمعنأحضاولانمو.مونلا
،رابغلانمثاثألاةيامحلو.ىرخألافرغلانمثاثألاظفحلاهمادختسامت
حراسمبيراهتركذنوليانلانمةكيمسةراتسبريرسلاتاءالملادبتسامت
.خلاسملاوةدرابلانيزختلاةفرغوةلوزعملامئارجلا

مسقاهللصوتيتلااهسفنةجيتنلاىلإلصوتوللحتلاةحئارقشنت
.ةدحاوةفيجنعةجتانتسيلةحئارلاهذه:تارشحلاةحفاكم

،ثاثألايقابلةفاسملاضعبكرتلةيوازلايفًاروشحمريرسلاناك
ءادتعالاذيفنتةيفيكنععابطناليكشتبعصيثيحةئيلمةفرغلاتناكو
ناكلاحيفاجرإروزتساهنإتلاقدقنيرتاكتناك.ةاتفلاريوصتو
لتاقوهنيتنلافناكنإ،نكل.تامولعملانمديزملامهؤاطعإاهناكمإب
.هيلإريشيليلديأكرتيملً:ادحاوًائيشفرعييراهفةطرشلالاجر
ىتحضرألاىلإفقسلانمو،فقسلاىلإضرألانمةفرغلايراهصحفت
يف.ةقيدحلايفمالظلاىلإرظنيوهوةذفانلاجاجزىلعهسكاعناىأر
حرسمًاقحتناكنإاهنكل.ةقلغملانكامألاباهرىلعثعبيءيشةفرغلا
نمريثكلارمهنأكلذببسنوكيدقو،هعمثدحتتاليهفةميرج
ناردجلاقروىوسقبتيملو،انهرومألانمريثكلاتثدحوتقولا
.ةحئارلاو

.ةقلغملانكامألاباهر...كانههتبثوفقسلاىتحهرظنبيراهلاج
غلابلالماكلاهلوطدم؟سولجلاةفرغيفسيلوانهاذكهرمألاودبياذامل
نكمتففقسلاىلإهعارذلوطىلإةفاضإلابًارتميتنسنيعستونينثاوًارتم
لعفوسولجلاةفرغىلإداع.صجلاحاولأ...هعباصأسوؤربهسملنم
.فقسلاسملنمنكمتيملهنكلهسفنءيشلا

سانلاناكامرارغىلعمونلاةفرغفقسضفخمتدقفً،اذإ
فقسلانيبغارفلايفو،ةئفدتلافيلاكتضفخلتاينيعبسلايفهنولعفي
.امءيشءافخإلةحاسمكانهنوكتسديدجلاوميدقلا

ًادئاعلفقوتادعملاقودنصنمةلتعذخأو،ةهدرلاىلإيراههجوت
هينيعنأملعيوهو،ةذفانلاىلإهانيعترظننيحدمجتو،مونلاةفرغىلإ
قدحيوهونيتيناثلنوكسبفقوت.جراخلايفةكرحلًايئاقلتاتباجتسادق



ً.ائيشدجينأنودنمتصنيو
لاخدإلناكميأدجيملهنكلً،اددجمفقسلاىلعيراهزكر

عطقوههيلإجاتحياملكف،صجلاحاولأعملهسرمألاّنأريغ؛ةلتعلا
لماكيلطوغارفلاءلملةداممادختساوةعطقلاةداعإمثريبكمسق
ً.ارهامتنكلاحيفمويفصنلالخكلذبمايقلانكمي.فقسلا

نغاهناكدقل.فقسلاىلإةلتعلاهجوويسركىلعيراهفقو
رسكبشيتفتةركذموءاقرزةلذبنودنمققحمماقلاحيفً:اقحم
فشكلامتيدقليلديأةمكحملالهاجتتسفكلاملانذإنودنمفقسلا
.هنع

ً،افيفخًاتوصةردصمفقسلاةلتعلاقرتختلبرضوهدييراهزكر
.ههجوىلعضيبأقوحسمطقاستامنيب

ًاءزجسيلوًايندمًايراشتساناكامنإوىتحًاققحميراهنكيملو
نكل،بيرختلابهماهتاوةيلوؤسملاهليمحتنكميدرفدرجمهنإ.قيقحتلانم
.نمثلاعفدلدعتسميراه

ىلعطقاستتصجلاعطقبرعشوفلخللةلتعلاىنثوهينيعضمغأ
ًاددجمةلتعلاببرض.ريثكبدشأةنتنلاةحئارلاتحافمث،هتهبجوهيفتك
لاخدإنمنكمتيليسركلاىلعهعضيءيشنعثحبمث،ةوجفلاربكتل
.ةحتفلايفهسأر

ىلإضكرويراهزفق.ةذفانلاراوجبةكرح..ً.اددجمكانهتناك
يفريملهنكلجاجزلاىلعىنحناو،ءوضلاداعبإلهينيعللظيوهوةذفانلا
له.حجرأتتناصغألاضعبتناكثيححافتلاراجشألالظىوسمالظلا
؟حايرلاتدتشا

هعضوًاريبكًايكيتسالبايكيإقودنصدجوو،ةفرغلاىلإيراهرادتسا
.ةقط...ةهدرلانمًاتوصعمسنيحدوعصلاكشوىلعناكو.يسركلاىلع
يراهلهاجت.رخآتوصيأردصيملنكل،تصنيوهوًارظتنمفقو
ىلعنزاوت.حايرلابهتنيحميدقيبشخلزنمةقطقطدرجمهذهف،رمألا
فقسلاىلعهيدييتحارعضومث،ديدشرذحبددمتويكيتسالبلاقودنصلا
.صجلاحاولأيففيوجتلاربعهسأردمو

زيكرتللرطضاوعومدلاباتألتماهينيعنأةجردلةديدشةحئارلاتناك
ةدحاوةرمىوسةحئارلاهذهلثممشدقنكيمل.هسافنأسبحىلع
اورفحوملظموبقيفنيتنسلكيتسالبلابةفوفلمةثجاودجونيح،لبقنم
امك،ىلعألايفًاحلاكمالظلاناكً.اضراقًاناويحسيلاذه...ال.اهيفًابوقث



رظتنا.همامأًىقلمًائيشحملينأهناكمإبنكل،رونلابجحيهسأرنأ
...ال...باقثمهنإ...هآرمث،رفوتملارونلالالغتسالءطبباروديلهينيعيؤبؤب
هنكلهتيؤرنمنكمتيملًائيش...فلخلايفرخآًائيشكانهنكل.راشنم
.هتحتتاوطختوصعمسوضبقنتهترجنحبسحأ...هدوجوبسحأ

تحبصأدقةحتفلانأولامكهلادبنكل،هسأرعاجرإلواح
دادزيرعذلابسحأمث،هلتقتوقلغنتلهتبقرلوحقيضتتأدبوةريغص
جرخأوعطقلاضعبرسكو،مطحملافقسلاوهترجنحنيبهعباصأمحقأف
.هسأر

.تاوطخلاتفقوت
نمةعالولاذخأو،هءودهداعتساىتحرظتناويراهضبنعراست

هسأرلاخدإكشوىلعناكو،ةعالولالعشأوةحتفلاربعهديعضووهبيج
كانه...نيتفرغلانيبلصفتيتلاةيكيتسالبلاةراتسلاً؛ائيشظحالنيحًاددجم
.ةراتسلاءارونمهبقاريامصخش...صخش...اهءاروامءيش

:يراهلعس
؟نيرتاك-
.باوجال
اطخمث،اهدجووضرألاىلعاهكرتيتلاةلتعلانعهانيعتثحب

ً،ابناجكرحتتةراتسلاعمسو،ضرألاىلعًامدقعضووعاطتسملاردقءودهب
ً.اجهتبمتوصلاادب.اهيلإلوصولليفاكلاتقولاهيدلنوكينلهنأكردأو

ً.اددجمانيقتلادقلً،اذإ-
ىلعفرعتىتحٍناوثعضبلجاتحاتهابلاءوضلايفو،ىلعأللرظن

نأنكمياملةيقطنمتاهويرانيسنعهنهذثحب.هرسيفمتشفهجولا
؟نآلاثدحيسيذلاام:لاؤسلايفركفو،ةلبقملاةليلقلايناوثلايفثدحي
ً.اباوجدجيملهنكل



ةردصمضرألابمدطصتوقلزنتاهتكرتةبيقحاهفتكىلعلمحتتناك
ً.ايوقًاتوص

:حوحبمتوصبيراهاهلأس
؟انهنيلعفتاذام-
.ةيركسعلانونفلايفنيرامتلاضعببموقأتنك-
.جليسايًاباوجسيلاذه-
ةقيقرةيضايرةرتسةيدترممامأللوطختيهوغنيسفارغجليستدر

ليذةحيرستباهرعشطبرتيهوً،ايضايرءاذحةلعتنموًاقيضدوسأًالاورسو
:ةركامةماستباعمناصح

.كتعبتفةيلكلارداغتكتيأرويبيردتتيهنأدقل.ىلب-
؟اذامل-
:اهيفتكتزه
.ىرخأةصرفكحنمأل-
؟اذاملةصرف-
.هديرتاملعفل-
؟ديرأاذامو-
؟كلذلوقلةجاحبيننأنظأال-
:اهسأرتلامأو
عيطتستالتنأف،نهوركبتكميفكهجوىلعكلذتيأردقل-

.يعمةقالعبمايقلايفبغرتتنأ.يراهايكرعاشمءافخإ
:ةبيقحلاىلإيراهأموأ
؟نارزيخلانمفيسعماجنينلاتادعميهأ؟اذهام-
.همففافجببسبّشجأهتوصناك
:ةفرغلاءاجرأيفغنيسفارغجليستقدح
.انهًاريرسانيدلنأامك،هباشمءيش-
ىلعةبيقحلاتعضومثً،ايسركتبحسو،تلخدواهتبيقحبتكسمأ

مث،كرحتتملاهنكلقيرطلايفتناكةريبكةكيرأداعبإتلواحوريرسلا
اهترخؤمىلإيراهرظن.تبحسوةكيرألارهظبتكسمأومامأللتنحنا
.ضفخنملااههوأتعمسو،ةدودشماهذخفتالضعتناكثيح

؟يندعاستنلأ-



ً.ابت..ً.ابت..ً.ابت
.نيعلضبقمكاهرهظىلعصقارتيوهورقشألاناصحلاليذدهاشو

...امًائيشتظحالاهنأولامكنوكسبتفقوو،ةكرحلانعتفقوت
.هبركفيامتظحال...هتظحال

:تسمه
؟اذكهينديرتأ؟اذكه-
ملألاأدبوةدعملايفةمكلىقلتهنأولامكرعشهنكل،اهبجيمل

رجفنتوتاعاقفهيفدعاصتتلنارودلابهسأرأدبو،هترصاخىلإرشتني
.فقوتمثمامأللةوطخاطخ.رثكأفرثكأىلاعتتًاتاوصأةردصم

.ضرألاىلإترظنولفسأللاهينيعتضفخأاهنكل،اهسأرترادأ
:تسمه
؟مواقأنأينديرتله...له؟رظتنتاذام-
اذه.هلعفيامفرعيامنإوًايلآًالجرنكيملوهف؛هباعليراهعلتبا

نآلاعفترمتوصبهسفنعمملكتيناكنإىتحو.وهاذه.هيلعناكام
؟كلذديريالأ.كلذلعفيسف

:لوقيهسفنعمس
.معن-
ةرشبلاسملو،ريغصلااهرهظسوقتىلعًاديعضوو،اهنمبرتقا

املكحبصأو،لاورسلاطاطمتحتنيعبصإلخدأمث،ةقرعتملاةيراعلا
يسركلارهظىلعاهيديىدحإتناك.لفسأللهبحسينأوههلعفهيلع
.ةحوتفمةبيقحلاتكرتامنيب،ريرسلاىلعىرخألاو

:تسمه
.لواحأس...لواحأس-
ً.اشعترموًاقيمعًاسفنيراهبحس
.فرصتيليفاكلاتقولاهيدلنكيملثيح،ةعيرسةكرحظحالو

:ةنازخلايفلكيامفطعمقلعتيهوالوأتلأس
؟ثدحاذام-
:هيدييتحاربههجوكرفيوهواهلأس
؟ثدحينأيغبنييذلاام-
.ايه-
هءاروتفقوو،ةكيرألاىلعهتسلجأو،سولجلاةفرغىلإهتداقو



ةلضعلااهعباصأسوؤربتدجوىتحهتبقروهيفتكىلعاهعباصأتعضوو
.هوأتفاهيلعتطغضوةفرحنملا

ً؟اذإ-
:دهنت
قباسلاةطرشلاسيئرموقينأتحرتقادقل.نيوكسليبازيإ-

.ةيضقلالحمتيىتحيتدعاسمب
ديزمللةجاحبكنإكسفنبتلقدقل؟كلذيفأطخلااموً،انسح-

.دراوملانم
تحتلمعأسويلعفلاةطرشلاسيئرنوكيسهنأًايلمعينعياذه-

ةيؤركنكميديكأتلاب.هلبقأالرمأوهو،ةقثلامدعىلعليلدهنإ...هترمإ
.كلذ

؟كلذكسيلأ،بسحفتقؤمرمألانكل-
لوقيسله؟ةدايقلاىلوتيوهوةيضقلالحمتينيح؟دعباميفو-

!هوأ؟نآلاكبصنمىلإدوعتسورمألاىهتناسلجملايل
.يزيزعايءاخرتسالالواح.ةفسآ-
!هآ...اهترجهيتلاةأرملا.نيملعتامكعبطلاباهماقتناهنإ-
ً.اددجمكملؤتيتلاةقطنملاىلعتطغضله...يزيزعايهوأ-
:هنعاهيديلكيامدعبأ
يفةعرابيهف،هلعفيننكميءيشنمامهنأرمألايفامأوسأ-

ضعبءانبلتقولاضعبيدلناكول.ئدتبمدرجمفانأامأةبعللاهذه
.نمرهظبنعطيسيذلانمتأرلتافلاحتلا

:الوأتدر
.كيدليتلاتافلاحتلامادختساكنكمي-
نوهبأيالةربخلاوميدعنويسايس...اهفصيفةماهلاتافلاحتلاعيمج-

ودبتسفيكوتاباختنالابقلعتمءيشلك،مهلةبسنلاب.انلثمجئاتنلاب
.ءايبغألانيبخانللةبسنلابرومألا

دشأءودهبًاددجملمعلاباهاديتأدبامنيب،هسأرلكيامضفخأ
،داعتبالاكشوىلعهراكفأتناكامنيبو.هرعشىلعتبرتوهكلدتيهو
.كيدليتلاتافلاحتلامدختسا...هتلاقاملداعوحباكملاىلعطغض

ةراتسلاتناكثيحىلإفافتلالاوجليسكرتبًايئاقلتيراهماق
هدييراهعفر.ضيبأءوضبقدحو،نيبناجلادحأنمةعوفرمةيكيتسالبلا



.هينيعقوف
:حابصملاضفخناامنيبفولأمتوصلاق
...كيدلنأنظأملو،يقيرطيفًاحابصمتيرتشادقل.ةفسآ-
:يراهدهنت
.انتفخأدصقأ...ينتفخأدقل.نيرتاكايهللااي-
؟ةطرشلاةيلكيفاهتيأريتلا...ةبلاطلايههذهتسيلأ.معنهوأ-
.كانهةساردلاتكرتدقل-
.ةرجضتدبوقالطإلاىلعرثأتمريغجليستوصناك
؟...نالعفتاذامًاذإ،هوأ-
:فقسلايفةوجفلاىلإريشيوهوةعرسبيراهلاق
.هيلعفقنلًاتابثرثكأءيشداجيإنيلواحمثاثألاكرحن-
:نيرتاكتلاق
.جراخلايفملسكانه-
.هرضحأسً؟اقح-
ً!ابتً!ابت...سولجلاةفرغربعيراهقلطناو
.ءالطلابلعنيبرادجلاىلعًادنتسمملسلاناك
يندعملاملسلاعضوويسركلادعبأوداعنيحًاميخمتمصلاناك

امهنملكتكبشناتأرما...اتملكتامهنأىلعليلدنمام.ةحتفلاتحت
.ريباعتلانمٍلاخاههجوواهردصىلعاهيعارذ

:نيرتاكتلأس
؟ةنتنلاةحئارلاهذهام-
:ملسلادعصيوهويراهدر
.حابصملاينيلوان-
ىأرو،هسأرمثاهلخادحابصملامحقأو،صجلاحاولأنمةعطقرسكو

:نيرتاكلهلوانونيعبصإبهكسمأ.ةروسكمهترفشتناكيذلارضخألاراشنملا
.تامصبكانهنوكتدقف!يهبتنا-
ةيقلتسمةثجلادجوىتحقدحوً،اددجملخادلايفحابصملاءاضأ

هنأيفركفييراهناك.ميدقلاوديدجلافقسلانيبةروشحمواهبناجىلع
...للحتملامحللاوتومللةنتنلاةحئارلاقشنتيوهوانهنوكينأقحتسي
لجر!ضيرملجرنمهلاي...ةللحتملاةثجلانوكينأقحتسيلب،ال
ىلعناكدقف،ةدعاسمللةجاحبنآلاناكلنيرتاكهئجافتملولو!فرحنم
نوكيدقهنأةركفنإوأ؟فقوتهنإوأ؟كلذكسيلأ،كلذبمايقلاكشو



؟هكوكشىلعءاضقللهراكفأعنصأنمفقوت
:نيرتاكتلأس
؟امءيشةيؤركنكميأ-
:يراهدر
.عبطلاب،معن-
؟يئانجلاقيقحتلاقيرفلجاتحنسله-
...ىلعفقوتمكلذ-
؟اذامىلع-
.اذهيفقيقحتلاببغرتمئارجلاةحفاكمةقرفتناكاذإامىلع-



ىلعةلطملاةحوتفملاةذفانلاةفاحبةراجيسلائفطيوهويراهلاق
:هدعقمىلإدوعيمثاتاغسيفروبس

.ًاليلقجرحمعوضوملا-
يفلوألاضيرملالبقمودقلاهناكمإبنأهربخأدقنوألاتشناك

ةطرويفهنأهربخأوةسداسلايفيراههبلصتانيحةنماثلاةعاسلا
ً.اددجم

:لاتشدر
.ةجرحمرومأنعثيدحلللبقنمانهىلإتئجدقل-
ةحفاكمةقرفدارفأهيلإهجوتييذلايسفنلابيبطلالاتشناك

نألامنإو،بسحفهفتاهمقرمهيدلنألسيل.رومألاءوستنيحمئارجلا
ءاقبإيفمهيلعدامتعالانكمينيذلانيليلقلانمًادحاوناكنوألاتش
ً.ايرسرمألا

.فلتخمعضولاف...نآلاامأ،بارشلابًاقلعتمناككلذنكل،معن-
ً؟اقح-
؟كلذنظتالأ-
نأنظتتنأفيبلاصتالاوههتلعفءيشلوأنأامبهنأنظأ-

.هباشمرمألا
:هيديىلعهتهبجدنسأوهدعقمىلعمامأللىنحناويراهدهنت
.بارشلاىلعفكعألتاقوألاأوسأراتخأيننأنظأًامئادتنك.امبر-

ولامك،ةياغللًاظقيتمنوكأنأيرورضلانمنوكينيحتملستسااملاطلو
...نايسنلانمرحبيفءيشلكقرغينأدارأيلخادبتيرفعكانهناك
.نايسنلانمرحبيفقرغأنأيندارأ

:لاقوهبؤاثتلاتشىفخأ
.تيرافعلاهلعفتاماذه-
ىلعتنكدقف،عئارلمعبتيرفعلااذهماقةلاحلاهذهيف-

.ةاتفىلعءادتعالاكشو
:بؤاثتلانعلاتشفقوت
؟كلذناكىتم؟تلقاذام-
ةأجفترهظةطرشلاةيلكيفةقباسةبلاطةاتفلا.ةيضاملاةليللا-

.نيتنلافاهيفشاعيتلاةقشلاشتفأتنكامنيب



:هتراظنلاتشلازأ
ً؟ائيشتدجولهو،هوأ-
.تاونسلكانهتيقباهنأدبالةروسكمةرفشبًاراشنمتدجو-

،فقسلاضفخباوماقنيحكانههوسندقءانبلالامعنوكيدقعبطلاب
.ايلسغريبيفهودجواملباقمةننسملافاوحلانمنوققحتيمهنكل

؟رخآءيشنمله-
.تيمريرغناويح...معن-
؟ريرغ-
.كانهيوتشلاتابسلايضقيناكهنأولامكودبي.معن-
.ةقيدحلايفيقبظحلانسحلهنكلةرمريرغانيدلرهظ.ههههه-

؟يوتشلاتابسلالالختاملهو.ةفيخمهتضعنإ
:يراهمستبا
.ةيضقلايفقيقحتلايناكمإبفًامتهمتنكنإ-
:هينيعىلعهتراظنعضووهسأرلاتشزه
اذكهأ.اهيلعءادتعالابةبغرلابتسسحأوةاتفلاتلصوً،اذإ.فسآ-

؟رمألاىرج
:هسأرقوفهيعارذيراهعفر
دحأيأنمرثكأاهبحأيتلاةأرملاديبلطبوتللتمدقتدقل-

دعبةرشابموً.اعمةديعسةايحيضمننأنمرثكأديرأالو،ملاعلايفرخآ
...و...وتيرفعلازفقرمألايفتركفنأ

ً.اددجمهيعارذضفخأو
؟تفقوتاذامل-
نمبرهتأيننإ.هلوقتسامفرعأوًاتيرفعركتبأوانهسلجأيننأل-

.ةيلوؤسميأ
؟كلذكتسلأ-
همسانأنظأتنك.ديدجيزبنكلهسفنصخشلاهنإ.عبطلاب-

وأنوريتسوتستلاوألمعلاطغضوأةريغصتيفوتيتلامألاوأميبميج
حبصيسفهبايثنمهيرعتنيحكنكلً،احيحصكلذلكنوكيدقو،بارشلا
.لوهيراههمسا

ىلعًايسنجءادتعالاكشوىلعناكلوهيراهنإلوقتتنأو-
.ةيضاملاةليللايفةاتفلاكلت

.ليوطتقوذنمرمألابملحأتنك-



ً؟امومع؟يسنجلاءادتعالا-
.كلذينمتبلطدقل...ةاتفلاهذه...ال-
؟كلذكسيلأءادتعاسيلاذهً،اذإ؟اهيلعيدتعتنأتبلطأ-
مليننكل،يتراثإتلواحواهترشاعمينمتبلطىلوألاةرملايف-

ةقالعبموقأيننأليختأتأدبمث،ةطرشلاةيلكيفةبلاطيهفعطتسأ
لصحييذلاام.كلذكتسل...اذكهيننأنظأنكأمل.مواقتيهواهعم
؟لاتشاييل

.ضفرلاترتخاكنكل،ةصرفلاولويملاكيدلتناكً،اذإ-
ينتعداهنكل.فرعأال؟ًءادتعاكلذناكأ...انتعطاقمبامدحأماق-

ًادعتسمتنك...لاتشاييرودءادألًادعتسمتنكوةيحرسملايفةكراشملل
.ةياغلل

.ءادتعارمألاىرأالتلزاميننكل،معن-
...نكل،ةينوناقلاةيحانلانمكلذكنوكيالامبر-
؟اذامنكل-
فقوتأستنكنإيردأالففقوتلاينمتبلطوانلمكأولاننكل-

.الوأ
؟يردتالأ-
:هيفتكيراهزه
؟روتكدايصيخشتكيدلأ-
:هديةعاسىلإلاتشرظن
.نآلاينرظتنيضيرملانكل،ديزملابينربختنأكديرأ-
انيلعمرجمكانهفلاتشايجالعلايقلتلتقويأيدلسيل-

.هيلعضبقلا
رعشتكنأليلإتيتأدقل.رمألايطختكيلعةلاحلاهذهيف-

سيلءيشكيفختلالواحيروعشلانألكلذو،هديدحتكنكميالءيشب
لصحيامكيكيسالكلاراكنإلاهنإ.هبروعشلاديرتالًايلعفكنألو،هيلع
.ّيوسريغهنألبقتءرملاضفرينيح

.ةحارصبكلأسأيننإ!لمتحمٍدتعميننأركنأاليننكل-
ةيشعنيبًايدتعمحبصيالءرملاف؛يراهايكلذكتسلتنأ-

امبركنألوألا.امهالكامبروأنينثانمدحاورمألانأنظأ.اهاحضو
ديرتوأرمألاىلعةرطيسلالواحتوةاتفلاهاجتةيناودعلانملكشبرعشت
؟عقاولانمبيرقانأله.اهلباقعكاهرشاعتنأ



؟رخآلارمألاوهامو.امبرممم-
.ليكار-
ً؟اوفع-
النأامنإو،ةاتفلاهذهالوءادتعالاسيلهنمفئاختنأام-

.ليكارلًاصلخمنوكت
...تنأ!لاتش-
هتكردأدقامبكربخينملةجاحبكنأليلإتئجدقل.كلسرىلع-

كلذلوقىلعرداقريغكنألحيرصوحضاوتوصبكلهلوقيوتنأ
.كلذكودبتنأديرتالتنأف،كسفنل

؟فيك-
دقجاوزلاةركفف؛مازتلالانمًافئاخاهمامأودبتنأديرتال-

.رعذلاةفاحىلإكتداق
؟اذهام،هوأ-
هذهلكدعبًاليلقكفرعأيننأيعدأنأيناكمإبهنأامبو-

نعةيلوؤسملالمحتنمفوخلابقلعتيكتلاحيفرمألانأنظأ،تاونسلا
...ةئيسبراجتكيدلنإذإ؛نيرخآلاصاخشألا

.يناطرسمروكهردصيفخفتنيءيشبسحأويراهقهش
ًادمتعمكلوحنمملاعلاناكنيحبارشلاءاستحابتأدبدقل...-

امك؛رمألاكيسنتءايشأتدرأةيلوؤسملالمحتعطتستملكنألو.كيلع
دوعتالكنأةجردلطغضلادتشيويقرولزنمراهنينيحلاحلانوكي
هلعفتاماذهنأنظأو.راهنتةمواقملانمًالدبو،لامتحالاىلعًارداق
كلذنأعنتقمكنألنكممتقوعرسأبليكارلذختنأديرتتنأف.نآلا
بولسأبموقتاذهلو،لوطملاباذعلالمتحتالو،لاوحألالكبثدحيس
.لكشلااذهبليكاربكتقالعىرتكنإ.نيعللالزنملامدهبيعافد

تدسوهترجنحىلإتلصوةلتكلانكل،امءيشلوقيراهدارأ
.طقفةدحاوظفلبماقف،تاملكلاىلعقيرطلا

.ماده-
رعشتنأنمبسحففئاخكنكل،يراهايءانبيساسألاكبولسأ-

.يهوأتنأ...ملألانمريثكلاب
؟كلذكسيلأنابجيننإلوقتنأديرت-
كشوىلعناكهنأولامكًاسفنبحسو،يراهىلإلاتشرظن

.هيأرريغهنأولامكادبمث،هلاقامحيحصت



ديرتوليكارديرتتنأ.كلذديرتكنظأيننألنابجتنأ،معن-
ايرمألاهيلعوهاماذهً.اعماشيعتوًاعماطبترتنأواهعمنوكتنأ
تناكاذامً.ادعوكسفنىلععطقتثيحةردانلاصرفلاكلتيفيراه
؟ةينغألاكلتتاملك

.مالستسالاوأعجارتلامدعنعامءيشبيراهمدمد
.تنأاذه.يراهاييههذه-
:ءودهبيراهددر
.انأاذه-
ةئفدتلاةفرغيفعامتجالادعبًاددجمثيدحلااننكمي.رمألابركف-

.ءاسملااذه
.ضهنوهسأريراهزه
هسبالميفقرعتيوربصدافنبهيلجركرحيوهولجرسلج،رمملايف

.يراهبقدحوهديةعاسىلإرظن.ةيضايرلا
لوانتيملو،ليللالاوطماندقنكيمل.اتاغسيفروبسربعيراهىشم

بوكبلطونيفداتسغوبلبقةرشابمىهقملاىلإهجوتاذل،روطفلاماعط
ًاتفاخًاكحضعمسمث،رخآًابوكبلطمث،هاستحاوريضحتلاةعيرسةوهق
ةاقلمةفيحصبكسمأو،ءطببيناثلابوكلابرشوتفتليملهنكلهءارو
.تاحفصلابلقمث،ةيمامألاةحفصلاىأروكانه

ةطرشلالاجرلتقمئارجءوضيفهنأعقوتيمدنيغرجورناك
.ةطرشلازكرمةسائرلليدعتبةنيدملاسلجمموقيس

ةلواطءاروهدعقمىلإلاتشداعسينفاتسلوابلخدنأدعب
لغتسا.فاجصيمقبهسبالمريغيلةيوازلاىلإسينفاتسهجوتامنيب،بتكملا
نكمتيللومحملاهفتاهعضيويولعلاجردلاحتفيوبءاثتيلةصرفلالاتش
نأدعب.ةيراعلاهضيرمةبقرىلإرظنوهرظنعفرمث،ةلوهسبهتيؤرنم
نأتباثلانيتورلانمحبصأ،تاسلجلاىلإةجاردلاةدايقبسينفاتسأدب
ةذفانلانأىوسرييغتيأنودًامئادهرهظًاريدمبتكملايفهصيمقريغي
ةقيرطبءوضلاطقس.ةحوتفملازتالاهراوجبنخدييراهناكيتلا
ىلعساكعنالايفيراعلاسينفاتسلوابردصةيؤرنمنوألاتشتنكم
.جاجزلا

.تفتلاوةعرسبهصيمقسينفاتسسبل
...كديعاومتحبصأ-



ً.اددجمكلذرركتينلو،يأرلاكقفاوأ.اهميظنتلجاتحأ-
:هيرظانسينفاتسعفر
؟امبطخنمله-
كرتكنكميأ.داتعملانمركبأمويلاتظقيتساطقف،قالطإلاىلعال-

؟ءاوهلاضعبكانهىقبيلةحوتفمةذفانلا
.انهءاوهلانمريثكلاكانه-
.ديرتامك-
ًاقدحمفقوواهحتفداعأمث،ةذفانلاقالغإكشوىلعسينفاتسناك

.ههجوىلعةطيسبةماستبارهظتللاتشىلإءطببتفتلامث،اهب
؟نوأايسفنتلابعصلانمهنأدجتأ-
هيعارذوهردصيفهبرعشيأدبيذلاملأللًاكردمنوألاتشناك

نعةجتانيهامنإوةيبلقةبوننكتملاهنكل،ةيبلقةبونلةحضاوضارعأك
.حضاووديدشفوخ

.ةضفخنمةربنبوءودهبمالكلاىلعهسفننوألاتشربجأ
اذفوأدياسكرادةينغألكعامسنعةيضاملاةرملايفانملكت-

تدهاشكنأفيكو،توصلاربكمءافطإو،ةفرغلاكدلاولوخدو،نوم
.اهبركفتتنكيتلاةاتفلاتتامنيحتفخيرمحألاءوضلا

ً:اجعزنمسينفاتسلوابلاق
.فلتخمرمألا.تتاماهنإلقأملوتتمصاهنإتلق-
:جردلايففتاهلاىلإرذحبهديدميوهونوألاتشلاق
؟تملكتاهنأولتينمتله.معن-
؟روتكدايماريامىلعتنأله.قرعتتكنإ.يردأال-
.ةهيركلاةريغصلاةماستبالاوةرخاسلاةربنلاهذهًاددجم
.كلًاركش،ريخبانأ-
الئلثيدحللضيرملاعفدهيلعناك.فتاهلاىلعهعباصألاتشعضو

.رارزألاطغضيوهوهعمسي
؟كتجوزنعينربختنأكنكمياذام.كجاوزنعملكتنمل-
؟اهنعثيدحلاديرتاذامل.ريثكلاسيل-
،كنمنيبرقملاصاخشألاهركتكنأودبيو.نيبرقملاكبراقأنماهنإ-

.»تقمي«ةملكتمدختسادقو
؟يلإيغصتتنكً،اذإ-
.ةبضتقمةكحض



ىلعنودمتعيوءايبغأوءافعضمهمظعمنألسانلاتقمأانأ-
؟سةجلاعمنمتنكمتله،ينربخأ.رفصةثالث.مهظح

؟اذام-
؟ىفاعتله.رخآيطرشىلإءاسأيذلايوسلاريغيطرشلا-
ً.امامتسيل-
امكتدبيتلاةنيخثلاهعباصأمتشيوهورارزألاىلعلاتشطغض

.رتوتلانمرثكأتمروتاهنأول
؟يتجلاعمكناكمإبنأنظتاذاملفهلثميننأنظتتنكنإً،اذإ-
ً.اتاوصأعمسيناكوماصفلابًاباصمسناك-
؟لضفأيعضونأنظتتنأو-
،ةباتكلاًالواحمرارزألاىلعلاتشطغضامنيب،ةرارمبضيرملاكحض

.ضرألابهئاذححسمبةقطقطلاءافخإًالواحممالكلابضيرملارمتسااميف
دقضيرملانأكردأمث،ىهتنا...ةنيعلعباصأ...رخآفرح...دحاوفرح
.مسالااذهىلعلصحنيأنم.سينفاتسلوابضيرملا...مالكلانعفقوت
نكل،ميدقلامسالانمصلختلاوأديدجمساىلعروثعلاًامئادكنكمي
يطغيوًاريبكناكنإةصاخومشوللةبسنلابةلوهسلاهذهبسيلرمألا
.ًالماككردص

نيحةذفانلاجاجزىلعساكعنالاتيأردقل.كقّرعتببسملعأ-
؟كلذكسيلأيسبالمريغأتنك

نإيرديدعيملهبلقنأولامكهردصيفملألابنوألاتشسحأ
ريباعتلانوكتنأىنمتو،ضبنلانعفقوتلاوأةعرسبضبنلاهيلعناك
.اهديريامكةموهفمريغههجوىلعرهظتيتلا

رزىلعطغضيوهوةقطلاتوصىلعىغطيلعفترمتوصبلاق
:لاسرإلا

؟اذام-
.هترجنحىلإهصيمقضيرملاعفر
.لجرلاردصنمنوأبقدحيتماصخراصهجورهظو
.تيرفعهجو

:يناثلاةوهقلابوكيستحيوهنذأىلعفتاهلاعضيوهويراهلاق
ً؟اذإ-
:ملوهنرويبدر



حطسنأامك،راشنملاىلعنيستريجغنيتنلافعباصأتامصباندجو-
.ايلسغريبيفةمدختسملااهسفنةرفشلااهنإ.قباطتمعيطقتلا

.راشنملالجروهنيستريجغنيتنلافً،اذإ-
نيستريجغنيتنلافموقينأوهينئجافيام.كلذكرمألاودبي-

.هنمصلختلانمًالدبلزنملايفةميرجلاحالسءافخإب
ً.اددجمهمادختسالططخيناك-
ةشاشلاىلإرظن.ةيصنةلاسر...زتهيلومحملاهفتاهبيراهسحأ

.ىرخأةرماهتءارقداعأواهأرقفنوألاتشيأشلسرملانأدجوو
.ةدجنلا...انهنيتنلاف
اتاغسيفروبسيفلاتشةدايعىلإةيرودةرايسنرويبايلسرأ-

.كانهنيتنلافف
؟ولأ؟يراه؟ولأ-
.ضكريناكيراهنكل



:ضيرملالاق
موقينملأوسأرمألانوكيًانايحأنكل،ئيسرمأكفشكمتينأ-

.كفشكب
:لاتشلاق
موشومهيدلسانلانمريثكلا.ةميرجسيلومشوهنإ؟اذامفشك-

.هذهك
:هصيمقلزنيوهوضيرملادر
؟هتيأرنيحكيعوًادقافطقستسكنأولامكتودباذهلأً!اقح-
.كيبأنعملكتنل.هينعتيذلااممهفأال-
:عفترمتوصبضيرملاكحض
نأعطتسأملةرملوألانهىلإتئجنيح؟نوأاياذامفرعتأ-

.يلعفرعتلاعطتستملكنألًاطبحموأًاروخفتنكنإددحأ
؟كيلعفرعتلا-
تناكو،يسنجءادتعاةمهتبيتنادإتمتدقف؛لبقنمانيقتلادقل-

اذهبتمقكنأدبال.الوألقعلاميلستنكنإددحتنأكتمهم
نيعبرأوسمخىوسكعمقرغتسيملرمألانأةجردلاياضقلاتائمب
.كيدلىوقأًاعابطناتكرتيننأولىنمتأينتلعجكنكل،ةقيقد

؟همامأسلاجلاصخشلليسفنمييقتبًاقحماقله.لاتشهبقدح
.مههوجوركذتيلقألاىلعهنكل،مهعيمجمهركذتينأليحتسملانم

نأنظدقناك.هنقذتحتناتريغصلاناتبدنلا...لاتشهصحفت
عضخدقنيستريجغنيتنلافنإتلاقيتبنكل،ههجولدشبماقهضيرم
.ةيرذجليمجتتايلمعل

متهتملكنإذإ؟ينمهفتأ.نوأاييدلًايوقًاعابطناتكرتكنكل-
رومألاوةحيحصلارومألانعلاؤسلاوثحبلابتررمتساامنإو،ليصافتلاب
حرجلاىلعكديتعضودقل.ةدقعلادجينيأفرعيعرابكلدمكةئيسلا
نيعللانايلغلاكلذ..ً.اددجمهدجتنألمأىلعكيلإتدعاذهلونوأاي
ايدفندقكربصنإوأ؟كلذلعفكنكميأ.ينمةراذقلاجرختوهأقفتو
؟نوأ

:لاتشلعس
.لواباييلعتبذكنإكلذلعفيننكميال-



يتجوزويلمعبقلعتياميفطقف...نوأايبذكأاليننكل-
ً.اضيأمسالاوتيسن،هآ.حيحصهلكفىقبتاماّمأ،تبذك

.مستباوهديةحارلجرلاطسب
؟لواباينآلااذهبينربختاذاملو-
.تببحأنإنيتنلافلوقلاكنكمي.مسالااذهبيتادانملًارطضمتسل-
؟اذاملاف-
:ضيرملاكحض
تفرعدقل.انأنمفرعتتنأ.نوأايلشافلثممكنكل،فسآ-

.ةذفانلاجاجزىلعًاسكعنممشولاتيأرةظحل
؟فرعأنأيغبنياذامو-
.مكلكهنعنوثحبتيذلانيستريجغنيتنلافيننأ-
؟ثحبن!؟انلك-
لوحيطرشعمةيفتاهلاكتملاكملعمتسأانهتسلجيننأتيسنأ-

ىلعتلصحوترمذتدقو،راطقلاةذفانىلعنيستريجغنيتنلافتاموسر
؟ركذتأ.ةيناجمةسلج

لصيسيراهنأًاسفنًاربخمٍناوثعضبلهينيعنوألاتشضمغأ
ً.اريثكدعتبادقنوكينأنكميالذإً؛ابيرق

ىلإراطقلابوكرنمًالدبةجاردلابوكربتأدباذهل،ةبسانملاب-
.ةبقارملاتحتنوكيسراطقلانأل؛تاسلجلا

.مودقلابتررمتساكنكل-
:هتبيقحيفًاديعضووهيفتكنيتنلافزه
سيلأةراظنعضيوةذوخرمتعيصخشىلعفرعتلاليحتسملانم-

انأو.سينفاتسلوابيننأنظتتنكدقف،ءيشبهبتشتملكنأامك؟كلذك
...فقوتتساهنألديدشلافسألابرعشأو،نوأايتاسلجلاهذهلةجاحب

ألألتيوةبيقحلانمجرختنيستريجغنيتنلافديىريوهونوأقهش
.ءوضلايفذالوفلا

:نيتنلافلاق
يفطولغممسالانإيأ؟ةاجنلانيكساهمساهذهنأفرعتأ-

.ةفيخماهنونظيمهف،سانلامظعمعدخياماذهوةنرماهنكل.كتلاح
؟اذامملعتأ

.ةضيغبلاهتماستباًاددجممستباو
مثدلجلاعطقتةرجنحلاىلعنيكسلاقلزنتنيحف.نوقحممهنإ-



تحتسيئرلانايرشلاناكاذإو.يومدلاءاعولالوحقيقرلاءاشغلا...قزمت
.كدعأ.هظحالتنلكنإذإ،فختالْنكلً.ارحاسرظنملانوكيسفطغضلا

.ةيبلقةبونببيصأولىنمتو،ةماوديفلاتشنهذراد
ام؟لاتشمسابكيدانأنأعنامتأ.لاتشايدحاوءيشيقب،نكل-

؟صيخشتلاوه
...ـخشت...ـشت-
؟لاتشاييتلكشميهام.صي...ـخشت-
...انأ...يردأال...ال-
ًارداقناكامنوألاتشنأةجردلًادجةعيرسةيلاتلاةكرحلاتناك

هتوصعمسو،همامأنمنيتنلافىفتخا.لواحولىتحعبصإعفرىلع
.هنذأبرقهئارونمًاددجم

لاوطيلثمصاخشأعمتلماعتدقف،لاتشايفرعتعبطلاب-
.نوهباشمصاخشأمهنكلًامامتيلثمسيل.ةينهملاكتايح

هنقذىلعاهبرعشامنإو،نيكسلاةيؤرىلعًارداقلاتشدعيمل
ناسنإيأنأةعيبطللًايفانمادب.هفنأنمةبوعصبسفنتيوهوشعترملا
نكيمل.شيعلاديريامنإوتوملاديريالوهف؛ةعرسبكرحتلاىلعرداق
.ىرخأراكفأيألناكميأكانه

.لوابايكيدلبطخيأكانهسيل...سيل-
دادعتسالاةبهأىلعانهفقاوانأ.مارتحالاضعبرهظأ.نيتنلاف-

؟يدلبطخنمامهنإلوقتتنأو،كمدكفسل
.نوأنذأيفكحضو
؟صيخشتلاوهام.ايه-
.نايذهوديدشنونج-
.توصلاىتأثيحبابلاىلإارظنوامهيسأراعفر
.نيتنلافايجراختنأوعفدا.تقولاىهتنا-
ىلإبابلاألميناكيذلانيبكنملاضيرعليوطلاصخشلااطخو

لاتشكردأىتحتقولاضعبرمألاقرغتسا.هءاروًائيشرجيوهولخادلا
.راظتنالاةفرغيفةكيرألاقوفنمةلاقثلا...وهام

:هدلجىلعطغضتنيكسلابلاتشسحأامنيبنيتنلافسمه
.يطرشلااهيأًاديعبقبا-
عد.رمألاىهتنا.نيتنلافايانهىلإاهقيرطيفةيرودلاتارايس-

.نآلاهنأشوبيبطلا



:عراشلاىلعةلطملاةحوتفملاةذفانلاىلإنيتنلافأموأ
.ةرشابمبيبطلالتقأسفالإولحرا.راذنإلاتارافصعمسأال-
.هبيمتحتءيشيأكانهنوكينلهنودبف،كلذنظأال-
:نيتنلافلاقامنيبفوقوللرطضاففلخللنايوتلتهيعارذبلاتشسحأ
.يعمبيبطلاذخآسةلاحلاهذهيف-
:لوهيراهلاق
.هنعًالدبينذخ-
؟كلذلعفأدقملو-
،هيلعىمغيورعذلابرعشينأيفةصرفكانهف،لضفأةنيهريننإ-

.ينذخأتنيحاهبموقأدقعدخيأنأشبقلقتنلكنكل
ةرافصنمامبرتفاختوصعامسنمانكمتةذفانلانم.تمص

عمسوةزخوبلاتشرعشمث،لصنلانمطغضلافخ.الامبروةديعب
.قنعلاةطبر...ضرألاىلععقيوعطقيءيشتوص

:هنذأيفتوصلاسمه
مث،ًالوأةلاقثلاكرتانكل،يطرشلااهيأًانسح...ـسوةدحاوةكرح-

...وناتدعابتمكاقاسوطئاحلاىلإكهجووفق
:يراهدر
.ةمتتلافرعأ-
نيبدعابورادجلاىلعهيدييتحارعضووتفتلاوةلاقثلاكرتو

.هيقاس
ةيلاتلاةظحللايفىأرمث،بهذيهعارذىلعطغضلابلاتشسحأ

ىلعنيكسلاعضيوهرهظىلعأىلإهيعارذعفديويراهءاروفقينيتنلاف
.هترجنح

.ميسولااهيأبهذنلف-
.بابلانماجرخمث
.ءادعصلاسفنتنملوألاتشنكمتًاريخأو
.راذنإلاتارافصتاوصأتلعةذفانلانمو

وهرمنيحلابقتسالاةفظومهجوىلعةروعذملاريباعتلايراهىأر
نأيراهلواحجردلاىلعو.ةملكباسبنينأنودنماهراوجبنيتنلافو
.هترصاخيفةزخوملأبةأجفسحأهنكلربكأءطببيشمي

.امءيشلعفتلواحنإكتيلكىلإقمعأنيكسلاهذهلخدتس-



هترشبةرارحةجردبناكذإ،مدلابرعشيملوهاطخيراهعّرس
.هصيمقتحتليسيهنأفرعهنكل؛اهسفن

هربعيراهعفدوبابلانيتنلافلكريضرألاقباطلاىلإالصونيحو
ً.ادبأهقرافتملنيكسلانكل

لجرامهراوجبرم.راذنإلاتارافصيراهعمسواتافسيفروبسيفافقو
ترقنامنيب،امهيلإرظنينأنودنمبلكهعموةيسمشةراظنعضي
.ةيقيسومةلآكضرألاىلعءاضيبلااصعلا

اهدومعبتدُِّيق»فوقولاعونمم«ةتفالىلإريشيوهونيتنلافلاق
:ةيلبجةجارد

.انهفق-
ملألاديازتامنيبًاجزلهصيمقحبصأو،دومعلابناجىلإيراهفقو

ةجاردلفقةقطقطوحيتافمتوصعمس.هرهظىلإرشتناوهترصاخيف
نكمتينألبقنكل.نيكسلاتفتخامث،راذنإلاتارافصتبرتقاامنيب
ًائيشعضووفلخللهسأرنيتنلافبحسًاديعبزفقلاوفرصتلانميراه
قهشودومعلابهسأرمطترانيحهينيعنمبضغلارياطتدقو.هتبقرلوح
يراهعفرو،طغضلافخمثًاددجمحيتافملاتقطقط.ءاوهلانعًاثحب
ً.ابت...دومعلاىلإاهّدشيناكاموهترجنحنيبنيعبصإعضووهسأر

رمتعاوهايحمث،ةراظنلاعضووهتجاردىلعهمامأنيتنلافحجرأت
.نيتساودلاىلعطغضوةذوخلا

نوكتنأنكميال...عراشلايفيفتختءادوسلاةبيقحلايراهدهاش
لمحيوةذوخرمتعيةجاردبكارهبرم.نيينبمنمدعبأراذنإلاتارافص
ً!ابتً!ابت.رخآو،ءادوسةبيقحعمنكلةذوخنودبرخآمث،ءادوسةبيقح
هينيعيراهضمغأفهسأريفحدصتاهنأولامكراذنإلاتارافصتدبً!ابت
...رتموليكدعبىلعنمامءيشبرتقينيحةميدقلاةينانويلاةيجحألابركفو
لسلستنأحيحصلانملهو...رشع...عبر...رتموليكثلث...رتموليكفصن
؟لصتنلاهنأويهتنيالماقرألا



:قدصمريغملوهنرويبلأس
ةجاردلفقةطساوبدومعىلإًاديقمبسحفكانهتفقولهً،اذإ-

؟كتبقرلوح
:غرافلاةوهقلابوكىلإرظنيوهويراهدر
.فوقولاعونممةتفال-
:نيرتاكتلاق
!ردقلاةيرخسلاي-
.لافقأةعاطقراضحإلصخشلاسرإلاورطضادقل-
:نغاهرانوغلخدوةئفدتلاةفرغبابحتف
؟لصحياذام.وتللرابخألاتعمسدقل-
عيمجفاقيإمتثيح؛هنعثحبتةقطنملايفتايرودلاتارايس-

.مهشيتفتوتاجاردلايبكار
:يراهلاق
لقنةليسووأةرجأةرايسلقتساوهتجاردنمصلختهنأدبال-

ً.ايبغسيلنيتنلافف،ةماع
:يسركىلعهسفنمئارجلاةحفاكمةقرفسيئرىمر
؟ةلدأيأكرتله-
.تمص
:ةيماهتالاهوجولارادجىلإةشهدبرظن
؟كانهاذام-
:يراهلعس
.يتبدعقمىلعسلجتتنأ-
:نغاهزفق
ً؟اقح-
.كسينكتميركىلإنرويباهملسدقو،هترتسكرتدقل-
:نرويبلاق
ديكأتلانمدحاومويلالخنكمتنساننأنظأ.قجسورعشوقرع-

.دحاوصخشنيستريجغنيتنلافوسينفاتسلوابنأ
:نغاهلأس
؟ةرتسلايفرخآءيشكانهله-



مئارجللهططخرهظتةركفموألومحمفتاهوأةظفحمنمام-
.هذهطقف.ةيلبقتسملا

نمريغصسيك...هيلإرظنويراههايإهاطعأامًايئاقلتنغاهلوانت
.نذألافيظنتلداوعأةثالثيوحيحوتفمريغنوليانلا

؟هذهبلعفيساذام-
:يراهدر
.امًادحألتقي-
:ملوهنرويبلاق
نيحف؟حيحص،نينذألاكحلعقاولايفاهنكل،نينذألافيظنتلاهنإ-

جاتحتةأجفو،تازارفإلانمديزملاجتنتفرثكأفرثكأاهكحتكترشبككحت
.نينذألانييوريه...نذألافيظنتداوعأنمديزملل

:يراهلاق
.جربتللوأ-
؟ليمجتلاقيحاسمعضيهنأينعتأ؟اذام-
تنكتنأ.ةيليمجتةحارجبماقدقفً،اعانقهعضيامنوكيدق-

.لاتشايهنمًابيرق
ً.اقحمنوكتدقنكل،رمألايفركفأمل-
:نيرتاكتلخدت
.قرفقيقحتللحكلاواراكسملانمريثكللةجاحبتسل-
؟سينفاتسلوابمسابًاقلعتمًائيشمتدجوله.ميظع-
:نيرتاكتدر
ينطولالجسلايفسينفاتسلوابمسابدحأنمام.ريثكلاسيل-

مسالانالمحيطقفناصخشكانه.نوألهاطعأيذلاهسفنداليملاخيراتب
ناشيعيناذللانازوجعلاناجوزلاامأ.ولسوأجراخةطرشلاامهقحالتوهسفن
سينفاتسلوابمسابصخشيأباعمسيملفنوألهاطعأيذلاناونعلايف
.نيستريجغنيتنلافوأ

.اناضرماهمدقييتلاليصافتلانمققحتلابةداعموقنال-
:يراهلاق
لجستاهعيمج.راجيإلالزانموءارقفلاونيرفاسملالزنوقدانفلا-

.نآلاتانايبةدعاقيفاهءالزن
:حيتافملاةحولىلعرقنتتأدبواهيسركىلعنيرتاكتراد
.ىرأس-



:ةباترمةربنبنغاهلأس
؟تنرتنإلاىلعدوجومتامولعملانمعونلااذهلثمله-
:يراهدر
ريغامهنأولىنمتتسثحبيكرحممدختستنيرتاكنكل،ال-

.نيدوجوم
؟اذامل-
اهعباصأبطغضتيتلانيرتاكءارونمقدحيوهوملوهنرويبلاق

.ةيجاجزةلواطىلعبرهتريصارصكًاتاوصأةردصمحيتافملاىلع
لضفأنأينعتيتلازومرلانمىوتسمىلإلوصولاعيطتستاهنأل-

.ةدئافلاةميدعملاعلايفةيامحلاجمارب
:نغاهلأس
؟كلذنكميفيك-
تاكرحمنإيأ؛ةيامحلاجمارباهمدختستيتلااهسفنزومرلااهنأل-

.ةيامحلايهثحبلا
.ناكميأيفسينفاتسلوابنمام!لوهللاي-
:نغاهلاق
لوابمسابةقشرجأتسيله.امناكميفشيعيهنأدبال-

؟رمألانمققحتلاكنكميأ؟سينفاتس
مايألاهذهنيرجأتسملانمنوققحتيلزانملاباحصأمظعم-

فرعينيتنلافو،بئارضلامئاوقنمنوققحتيوتنرتنإلاىلعمهنعنوثحبيو
.ناكميأيفءيشيأاودجيمللاحيفنوباتريسمهنأ

:يراهلاق
.قدنف-
نمنغاهلادباماوبتكدقاوناكثيححوللاراوجبفقووضهنو

ىلعفرعتىتحةلدألاوةرحلاتاطابترالاومهسأللينايبمسركىلوألاةرظنلا
.طقفبفرحلابمهدحأىلإةراشإلاتمتدقو،لتقلامئارجاياحضءامسأ

:نيرتاكتلاق
.يبيبحايًاقبسمقدنفلاتركذدقل-
،رجتمنماذهكسيكءارشكنكميال.نذألافيظنتلداوعأةثالث-

ايًاددجميلواح.ةريغصوبماشبلععمقدنفلامامحيفهنيدجتامنإو
.ةرملاهذهنسناهوجسادوجمسابنكلنيرتاك

.ةيناثةرشعسمخنملقألالخثحبلاىهتنا



.ءيشال-
ً.ابت-
:نوليانلاسيكصحفتيوهويراهلاق
فيظنتداوعأنكل،اذهىلععناصمسانمام.دعبهتننمل-

نكمتننأيغبنياذل،ةيبشخفهذهامأةيكيتسالبةداعلايفنوكتنذألا
.مهنميرتشتيتلاولسوأقدانفونيدوزملاعبتتنم

:لمعلااهعباصأتدواعامنيبنيرتاكتلاق
.قدانفلاودوزم-
:لاقولاتشضهن
.رداغأسانأ-
:يراهلاق
.جراخللكقفارأس-
يذلاستوبهزتنمىلإرظنيوهولاتشلاقةطرشلازكرمجراخ

:درابلاعيبرلارونبمحتسي
.هدجتنل-
؟هدجننلدصقتأ-
:لاتشدهنت
.تاماهسإلانمريثكلامدقأيننأرعشأاليننكل،امبر-
.كدرفمبنيتنلافىلإانتلصوأدقل!؟تاماهسإ-
.برهدقل-
؟هيلعضبقننلاننأنظتاذامل.هنمانبرتقادقل-
؟نظتاذام.كسفنبهتيأردقل-
:هسأريراهزه
ةجيتنىلإتلصوتوهليسفنمييقتبتمقكنألكيلإءاجهنإلاق-

؟كلذكسيلأةينوناقلاةيحانلانملقعلاميلسهنأ
تابارطضامهيدلنيذلاصاخشألاةنادإنكمي،ملعتامكنكل.معن-

.ةديدشةيسفن
تقويفناهذلاوأديدشلاماصفلاوههنعثحبتتنكام-

؟كلذكسيلأ،ةميرجلاباكترا
.معن-
امبريأ.ةيصخشلايفلالتعاوأيبائتكاسوههيدلنوكيدق،نكل-

.بطقلايئانثناهذلانميناعي



.ةيئاوطنالاوهحيحصلاحلطصملا-
.يراهاهايإهلوانيتلاةراجيسلالاتشلوانتو
.نيتراجيسلايراهلعشأ
لمعتكنأملعيهنأنممغرلاىلعكيلإءاجهنأديجلانم-

؟هتدراطميفكرتشمكنأكردأنأدعبرمتسيسله،نكل.ةطرشلاحلاصل
:هيفتكزهوًاسفنلاتشبحس
.ةرطاخملاهذهلثمبموقيىتحعئاريسفنبيبطيننأدبال-
؟ىرخأتاحارتقانمله-
اوماقنيلسلستملاةلتقلانمريثكلاف.ةراثإلانعثحبيامبر..ً.انسح-

اوعتمتسيلو،ةدراطملانمةبرقمىلعاوقبيلةفلتخمعئارذبنيققحملاةرايزب
.ةطرشلاعادخيفراصتنالاةبرجتب

رمأبفرعتكنأملعيهنأنممغرلاىلعهصيمقنيتنلافعلخ-
كباكترالجأنمًادراطمتنكلاحيفةديدشةرطاخمهذهو،همشو
.لتقةميرج

؟دصقتاذام-
؟دصقأاذام،معن-
دارأدقف.هيلعضبقلامتينأيفيعواللايفةبغرهيدلنأدصقت-

.همشوراهظإبيعواللابيتدعاسمبماقتلشفنيحو،هيلعفرعتأنأينم
؟هينعتاماذهأ،برهللةسئايةلواحمبماقهفدهققحنيحو-
مئارجىلعًاديدجًاءوضطلسينأاذهلنكمي.يعولاىغطدقل-

نأاهديريةيرسقلاعفأنيتنلافلتقمئارج.يراهايةطرشلالاجرلتق
نمامدحأنكمتينأوأهباقعىقلتينأديريو،يعواللايففقوتت
هيلعضبقلايفةطرشلالاجرلشفنيحنكل.هلخاديفتيرفعلافاقيإ
دازونيلسلستملاةلتقلانمريثكلاهلعفيامبماق،ةيلصألالتقلامئارجيف
ضبقلانماونكمتيملنيذلاةطرشلالاجرفادهتسابكلذوةرطاخملالماع
كانهنوكتنلةطرشلالاجرلتقلاحيفهنأملعيهنأل؛ةرملوأهيلع
يفكرتشمهنأملعيصخشلهمشورهظأ،ةياهنلايفو.دراومللدودح
.يراهايقحمكنأنظأ.قيقحتلا

؟طسبمريسفتنعاذام.يلدوعيلضفلانأنظأال.مممم-
.هنظنيذلاردقلابًافئاخسيلهنألضرتفيامكًارذحسيلنيتنلاف

.مهفأال-
.هبحسيوهوهفنأنمناخدلاثفنوهتراجيسنمًاسفنيراهبحس



:غنوكغنوهيفضيبأيناملأيقيسومفزاعنماهملعتةعدخكلتتناك
نيخدتكنكمياذكهو،هسفنتقولايفناخدلاثفناوسفنلابحسا

.ةدملافعضلكتراجيس
:يراهلاق
ً.اقاشمويلاناكدقفحتراوتيبلاىلإبهذا-
.يراهايانهيسفنلابيبطلايننكلً،اركش-
نكمتتنلكنكل،روتكدايفسآ!كتبقرىلعًانيكسلتاقعضو-

،كانهتنكدقل.ينقدص...ديازتتسسيباوكلاف،اذكهةينالقعبريكفتلانم
.رمأاذه.ليمزنمةحيصناهذخاذل

؟يراهاينآلادئاقلاتحبصأله؟رمأ-
؟كلذيفكشيأكيدلناكله-
:هفتاهجرخأوهبيجيفيراهثحبو
.معن-
:ضرألاىلعةنخدملافصنةراجيسلاىقلأ
ً.ائيشاودجودقل-
يتلاةراجيسلاىلإرظنمث،بابلاربعيشميوهويراهنوأدهاش

مث،طغضلانمدازو،هئاذحباهسادوتلفسألاىلعناخدلااهنمدعاصتي
سحأمث،عيفرلايدلجلالعنلاتحتقحسنتةراجيسلابسحأوهمدقرادأ
قرولاودامرلاورتلفلارثانتىتحربكأةوقبهمدقرادأفدعاصتيقنحلاب
ةحارلابسحأوتالواحملارركوهتراجيسىمرو،تلفسألاىلعغبتلاو
،يكبيوكحضيوبرضيوخرصيهنأكوسحأ.هسفنتقولايفجاعزنالاو
.يحهنإ...يحهنإ.ةراجيسلايفطيسبقرفلكقوذتو

:هءاروبابلايراهقلغينألبقنيرتاكتلاق
تارافسلاموقتامًابلاغ.زفلورجناغةباوبيفهابساكقدنف-

.دمألاةليوطنكاسممهلنمؤتنألبقاهيفظوملقدنفلااذهمادختساب
.ةريغصهفرغوةلوقعمهراعسأ

؟ديدحتلابقدنفلااذهاذامل.ممم-
يفعقيو،ةثالثلاداوعألاهذهمدقييذلاديحولاقدنفلاهنإ-

نكلمهبتلصتا.12مقرراطقلانمبرقلابةنيدملانمبسانملابناجلا
يننكلنسناهوجوأنيستريجغوأسينفاتسمسابءالزنيأمهيدلسيل
.يتبمسرمهلتلسرأ



؟و-
يكستيفاسىعديههبشيًاليزنمهيدلنإلابقتسالافظوملاق-

هنكلةلذبًايدترملمعللرداغيناك.ايسوراليبةرافسيفلمعيهنأيعدي
.ةجارددوقيوةيضايرسبالمءادترابنآلاأدب

:هدييفةعامسلايراهكسمأ
.ةرشابماتلدةقرفديرن؟نغاه-



:هعباصأنيببارشلاسأكريديوهوسلورتلاق
؟هلعفأنأينمديرتاماذهأً،اذإ-
لوانتلديجناكمهنإلكياملاقثيحورتسيبنبماكيفناسلجياناك

نيذلاةروهشملاتايصخشلانيبريهشناكموهو،ولسوأقرشيفماعطلا
ةضفخنمًاروجأنوضاقتينيذلاو،لاملانمرثكأةيفاقثتايفلخمهيدل
.ةقفشللنيريثماودبينأنودنممهتايحطمنىلعظافحلل

طقعمسيملهنكلهتايحلاوطولسوأقرشيفشاعدقسلورتناك
.مسالااذهب

؟كلذيلعَِملو-
:هسأكيفةيندعملاهايملاةيقببكسيوهولكياملاق
.كفاقيإيغلأس-
؟هآ-
.بايترابلكيامبسلورتقدحو
.معن-
نممغرلاىلعهمفىلعهديررممث،هسأكنمةفشرسلورتفشر

.نمزذنمتفتخادقةوغرلانأ
؟لبقنمهبمقتملاذاملفلكشلااذهبًالهسرمألاناكنإ-
ً.اسفنذخأوهينيعلكيامضمغأ
.هبمايقلاديرأيننكل،ًالهسسيلهنإ-
؟اذامل-
.يندعاستملامةطرويفيننأل-
:سلورتكحض
؟لكيامايكلذكسيلأ،ةعرسبمايألارودتمكبيرغ-
اهراتخاهنكل،ةئيلمةفرغلاتناك.نيهاجتالاالكيفنامليبلكيامرظن

.سلورتعمدحأهاريالنأيغبنيوً،اريثكاهنودصقيالةطرشلالاجرنأل
؟اذامنكل،ملعيسلورتنأبساسحإهيدلناك

.رخآصخشلاؤسيننكمي؟كباوجام-
:سلورتهقهق
.كلولحياملعفا-
مدعةرورضبسلورترابخإببغرينكيمل.ةفرغلالكيامصحفت



عقوتىلعًارداقبلغألاىلعلكيامناك،ىضماميف...نكلً.اتماصءاقبلا
ريرشءيشرهظونآلاريغتهنكل،هديرياملعفلهعفدوسلورتلعفةدر
...هتلوفطقيدصلاعفأيفعقوتمريغو

.ئراطرمألاً.اباوجديرأ-
:ةدحاوةعفدهبارشيستحيوهوسلورتلاق
.رخآًائيشديرأيننكلزاتممفاقيإلاءاهنإً.انسح-
؟وهام-
.الوألنييلخادنْيلاورسديرأ-
تحبصأهينيعيفةيشحولانإوأ؟لمثوهأ.سلورتبلكيامقدح

؟ةمئادةزيم
ضعبهيلإتفتلافةلواطلابهسأكبرضو،عفترمتوصبسلورتكحض

.سانلا
:لكيامأدب
...امىرأس...ـس-
!لفاسلااهيأحزمأانأ-
:ةبضتقمةكحضلكيامكحض
؟...كنأدصقتلهً.اضيأانأو-
؟كلذكسيلأ،انتلوفطذنمنيقيدصانكدقل.عبطلاب-
.سلورتايكلينانتماىدمنعةركفىندأكيدلتسيل.عبطلاب-
.لكيامفتكىلعةوقباهعضووةلواطلاربعهديسلورتدم
.يدل،ىلب-
.ةديدشةوقبهفتكىلعهديعضوهنأيفلكيامركف

نعًاثحبقباطلاططخملةساردوأفاشكتسايأكانهنكيمل
ثيحتاقرطلادستةطرشتارايسوأةلمتحملابرهلانكامأوأجراخملا
امنيب،رماوألارادصإبديكلافترفيسماقامنإو،اتلدةقرفتابرعتفقوت
.ءيشلكاومهفمهنأينعيامم؛نيئداهحالسلابنوججدملالاجرلايقب

البنوكتسملاعلايفةطخلضفأنأامك،تقوةلأسمةلأسملاتناك
.روفصعلابرهنإلئاط

المهيدلسيلهنأملعيوهو،ةرايسلارخؤميفسلاجلايراهناك
.ملاعلايفةطخلضفأثلاثىتحالويناث

نوكيسنيتنلافنأنظيناكنإوهيراهلديكلافهلأساملوأناك



امك،سنسلاكهينيرلتقلسدسممادختسامتهنأيراهباجأفً،احلسم
.سدسمبيتبديدهتمتهنأنظي

.ةحلسملاتايلمعلابمايقللاوعربتةطرشلاجر...همامألاجرلاىلإرظن
،ةريثكنكتمليتلاويفاضإلالمعلاىلعاهنوضاقتييتلاروجألافرعيناك
اتلدلاجرنمهبلطمهناكمإبنأبئارضلاوعفادنظيامملعيناكامك
نودقتنيمهورخأتملاكاردإلايوذسانلاعمسةرممكً.اريثكناكيذلاو
ةساحمهيدلتسيلوربكأرطخلمهسفنأنوضرعيالمهنألاتلدلاجر
ىلعوأةفوطخمةرئاطيفوأقلغمبابءارولصحيامبمهربختةسداس
اتلدرصنعلةبسنلاب.حيحصوحنىلعمهفرصتمدعلو،تاباغلابءيلمئطاش
نيرشعوسمخلهلمعلالخةئامىلاوحيأ،ةنسلايفتامهمعبرأبموقي
.هلمعلهئادأءانثأهفتحيقاليسهنأينعياذهفكلذبماقنإهنإف،ةنس
نمضيكلذفرانلاطخنمضلتقلاحيفهنأيهةسيئرلاةطقنلانكل
.رطخللنيرخآلارصانعلاضّرُعيوةيلمعلالشف

:ديكلافخرص
.هبدوعصلاباموقةثالثونانثا.دحاودعصمىوسكانهسيل-

امدختساةينامثوةعبس.سيئرلاجردلاىلعاودعصاةتسوةسمخوةعبرأ
جرخلاحيفجراخلايفةقطنملايطغنسفلوهوانأامأ.ئراوطلاجرخم
.ةذفانلاربع

:يراهلاق
.حالسيعمسيل-
:17كولكسدسمهلوانيوهوديكلافلاق
.ذخ-
.نزاوتلابوهلقثبسحأوسدسملايراهكسمأ
تارايسلايسووهممهفيالامك،ةحلسألايسووهمطقمهفينكيمل

ملهنكل؛اهنمضةممصمتوصةمظنأعمًاتويبنونبينيذلاصاخشألاوأ
يراهركف.ةيضاملاةنسلاىتحسدسملالمحىلعيقيقحضارتعايأدجي
نمصلختهنكل...ةنازخلايفاسيدوألاب..ً.اسدسماهيفلمحةرمرخآب
.ةركفلا

:ديكلافلاق
.انهنحن-
نممخفيرجحىنبمةباوبراوجبئداهعراشيفةرايسلانكرو

نأملعييراهناك.ةقطنملايفىرخألالزانملاعيمجلهباشمقباوطةعبرأ



يميدقاودبينأءارثلايثدحمضعبدارأامنيب،ءارثلاوميدقاهيكلامضعب
بتاكموأءارفستويبوأتارافسىرخألاينابملاضعبنأامك،ةورثلا
ةتفالكانهتناك.ةريغصنحشتاكرشوأليجستتاكرشوأتانالعإ
.حيحصلاناونعلاىلإاوءاجمهنأدكؤتةباوبلاىلعةيفخمةيساحن

.هديةعاسديكلافعفر
.يكلساللالاصتالا-
مهتاذوخىلعةبوتكملااهسفنماقرألاتناكيتلامهماقرأرصانعلالاق

.ةيلآلامهتاسدسمىلعةمزحألااودشومهتعنقأاوعضومث،ضيبألانوللاب
...ةعبرأ.ةسمخ.قلطننسدحاومقرللًايسكعدعأنيح-
وأهدسجيفنيلانيردألابًاقلعتمرمألاناكنإًاقثاويراهنكيمل

.نازيمممعطوةحئاركانهتناكنكل،نيرخآلالاجرلاىدلنيلانيردألا
ربعضكرتءادوسلارهظألانمًارادجيراهىأرو،باوبألاتحتف

.اوفتخاثيحلخدملاىلإةرشعلاراتمألاةزواجتمةباوبلا
ثيحصاصرلانمةيقاولاهترتسلدعيوهومهءارويراهاطخ

قئاسللرواجملادعقملانمديكلافزفق.قرعلابةللبماهتحتهترشبتناك
نمةقلحركذتدقيراهناك.ليغشتلاةحتفنمحاتفملالازأنأدعب
اوناكيتلاةطرشلاةرايسمادختساببرهلانممرجملانكمتثيحلسلسم
.ديكلافلسدسملايراهلوان.حاتفملااهيفاوكرتدق

.حالسلليلمحصيخرتةدمتهتنا-
يفةطرشلانيناوقلًاقفوئراوطةلاحساسأىلعهايإكتملسدقل-

.ئراوطلاتالاح
كرحتتهترجنحتناك.ىصحلاىلعىشممثسدسملاوشحبيراهماق

مسالانأيراهظحال.وتللماعطلالوانتدقهنأولامكًالوزنوًادوعص
ربعهعمملكتيذلالابقتسالافظوممساعمقباطتيءادوسلاهترتسىلع
.فتاهلا

هتفرغيفليزنلاناكنإديكأتلاىلعًارداقلابقتسالافظومنكيمل
نأّالإ.رمألانمققحتينأضرعهنكل،قدنفلايفرخآناكميفوأ
لكشبهلمعلمكينأهنمبلطلب،كلذلعفيالنأمزحبهرمأيراه
دحأيأوأوهىذأتيالئللصحيملًائيشنأولامكفرصتيويدايتعا
نمتلعجحالسلابنيججدمودوسألانوللابلاجرةعبسةيؤرنكل.رخآ
.ثدحيملًائيشنأولامكفرصتلاهيلعبعصلا

:ةيقرشةيبوروأةنكلبلابقتسالافظوملاق



...وجورخلاينماوبلطو،سيئرلاحاتفملامهتيطعأ-
:هءاروهعبصإبريشيوهوديكلافسمه
.انترايسءاروفق-
ةقيدحدجوثيحىلإىنبملالوحسدسملاًالماحىشمويراهمهكرت

لجركانهناك.رواجملاىنبملاروسىتحدتمتحافتلاراجشأنمةليلظ
قدحوةفيحصلاضفخأ،ةيناطيربةفيحصأرقي،ةفرشلاىلعسلجيزوجع
،صاصرللةداضملاهترتسىلع»ةطرشلا«ةملكىلإيراهراشأف،هتراظنربع
دقف،ثلاثلاقباطلاةذفانىلإةعرسبأموأوهتفشىلعًاعبصإعضومث
تناك.موعزملايسوراليبلاةفرغعقتنيأمهربخأدقلابقتسالافظومناك
.يفلخلابناجلاىلعةذفانلالطتو،رمملاةياهنيفعقت

ً.ارظتنمنذألاةعامسيراهلدع
ةلبنقلحضاوريغوموتكمراجفنا...توصلاردصٍناوثعضبدعب

.جاجزلارسكتتوصاهعبتةيودي
ةميزهنمربكأريثأتهلنوكينلءاوهلاطغضنأملعييراهناك

ىتحلشيسلاجرلاموجهعمراجفنالانكل،ةفرغلايفنيدوجوملاكئلوأ
هجاتحتاملكوهو؛ىلوألاثالثلايناوثلالالخبيردتلايلاعنيمرجملا
.اتلدةقرف

هعقوتيناكام...نذألاةعامسربعموتكمتوصءاجمثيراهرظتنا
.طبضلاب

.كانهدحأنمامنكل،406ةفرغلاانلخد-
.عفترمتوصبمتشييراهلعجةرابعلاهذهدعبءاجامنكل
.هضارغأذخألانهناكهنأودبي-

نيح406ةفرغلاجراخرمملايفهيعارذكبشدقوًافقاويراهناك
.نيرتاكونرويبلصو

:نيرتاكتلأس
.ةضراعلابتمطتراله.ةقفومةلكر-
:هسأرزهيوهويراهدر
.حوتفمىمرميفانأطخأدقل-
.ةفرغلاىلإهاعبت
.لحروهضارغألكذخأوةرشابمانهىلإءاجدقل-
:نرويبلءاست



؟اهلك-
راطقيتركذتونينذألافيظنتلنيمدختسمنيدوعءانثتساباهلك-

نظأمدقةركةارابمةركذتةيقبىلإةفاضإلاب،ةمامقلاةلسيفاهاندجو
.اهبانحبراننأ

:ةفرغلاءاجرأيفهرظنبلوجيوهونرويبلأس
؟اننأ-
.اينيفولسوجورنلانيبةارابملا.جورنلا-
.يفاضإلاتقولايفًافدهزيرلجسدقف،انحبردقل،معن-
:اهسأرزهتيهونيرتاكتلاق
عيطتسأال.رومألاهذهلثمركذتلاجرلااهيأمكنكميفيك!ىضرم-

ةيناثلاةجردلاىلإطبهوأةلوطبلاحبردقناربناكنإىتحركذتأنأ
.ةيضاملاةنسلايف

:نرويبضرتعا
مث،لداعتلاكشوىلعانكاننألالإاهركذأالانأ.كلذكتسلانأ-

...زيرماقترداغنيحو،ًالاصتاتيقلت
...تنأ.لاوحألالكبركذتتكنكل-
!هيه-
.ةركذتلابقدحيناكيذلايراهىلإاتفتلا
؟نرويباياذاملركذتأ-
؟اذام-
؟هتيقلتيذلالاصتالا-
:هيفلاسدحأملوهنرويبكح
...ةيسمألالوأيفكلذناك.ركذأال-
:يراهلاق
.لاديراميفالسينيفدنلريإلتقممويكلذناك.كلابلغشتال-
ً؟اقح-
.لافيلوأبعلميفبعلتجورنلاتناكنيحاهسفنةيسمألايف-

.ًءاسمةعباسلايفةركذتلاىلعانهخيراتلا
:نيرتاكتلاق
!هآ-
:ملوهنرويبهجوىلعملألاريباعتتدب
،ةارابملايفناكنيتنلافنإلقتالكوجرأ.يراهايكلذلقتال-



...ينعيكلذنأل
:نيرتاكتلمكأ
نملق،اذل.يراهايوهنوكينأهديرننحنولتاقلاسيلهنأ-

ً.اعجشمًائيشكلضف
فيظنتيَدوععمةلسلايفةركذتلاهذهعضيملاذاملً.انسح-

ءيشلكلازأنيحيفةلواطلاىلعاهعضواذامل؟راطقلايَتركذتونينذألا
؟هيفاهدجنساننأهبنمضيناكميفًامامتاهعضواذامل؟هناكمنمرخآ

.هبايغةجحكرتدقل-
نودنمكشلابأدبنونآلالعفنامكانهفقنلانلاهكرتدقل-

هنأتبثتنأنكميالو،ةركذتةيقبدرجمهذهنكل.هلعفنامبقثننأ
يفمدقةركةارابميفناكهنأسيلبيرغلاف.سكعلاىلعلبكانهناك
ظفتحاهنأًاضيألب،بسحفمهضعبنوعجشملاركذيالثيحبعلم
.موهفمريغببسلةركذتلاب

:نيرتاكتلاق
هبناجبنيسلاجلاصاخشأللنكميامبر.دعقممقرةركذتلالمحت-

نعثحبلايننكميً.اغرافدعقملاناكنإوأكانهناكنمركذتهفلخو
...دجأدقفدعقملامقر

يفةموعزمبايغججحعمًاقبسماذهلانضرعتاننكل،كلذيلعفا-
.مهناريجنوركذيسانلادوعيالةعبرأوأمايأةثالثدعبف،حرسملاوامنيسلا

.قحمتنأ-
:ملوهنرويبلاق
.ةيلودلا-
:مامحلاىلإهجتيوهويراهلأس
؟مهبام-
.نوبرخملا.اهتمظنأوافيفلادعاوقلعضختةيلودلاتايرابملا-

:مامحلابابءارونميراهخرص
!نرويبايتنسحأ.عبطلاب-
.بابلاقفصمث

:نيرتاكتخرص
؟كلذينعياذام؟اذام-
ريوصتتايرابملايمظنمنمافيفلابلطي.ةبقارملاتاريماك-

بيرختلاةجوملةجيتنككلذو؛بغشثادحأيأتثدحلاحيفنيعجشملا



.مهيلعضبقلاولكاشملايريثمداجيإىلعةطرشلاةدعاسملتاينيعستلايف
اونكمتيلةقدلاةيلاعتاريماكبةارابملالاوطتاجردملانوروصيمهف،اذكهو
سولجلاةقطنمانيدلنحنو.هوجولاعيمجىلعفرعتلاوةروصلاريبكتنم
.نيتنلافدعقممقروفصلاو

:نيرتاكتخرص
ىلإدوعنسفالإوةنيعلروصيأيفرهظينأنكميال!سلجيمل-

.رفصلاةطقن
:نرويبلاق
لالخبغشثادحأيأعقتملذإ؛روصلااوفذحدقنونوكيامبر-

يتلاةدملاىلعصنيتانايبلاةفشرأليلدنأنمدكأتمانأو،ةارابملا
...ءاقبإباهيفمهلحمسي

!؟تانايبلاةفشرأليلد-
وههلعفمهيلعاملكفًاينورتكلإروصلانيزختمتلاحيف-

.روصلايفتختل»فذح«ىلعطغضلا
بالكلاتالضفةلازإةلواحمكمئادلكشبتافلملاةلازإةلواحمّنإ-

ةبسانمريغًامالفأاندجواننأنظتفيك.ةياغللبعصاذهف.كئاذحنع
مهنمًانظةيعاوطنوفرحنملاانلاهمدقبساوحةزهجأىلعةيقالخأريغو
يفبعلملايفناكنإنيستريجغنيتنلافدجأس.ينقدص؟اهنماوصلختمهنأ
؟السينيفدنلريإةافوتقوناكىتم.ءاسملاكلذ

.مامحلايفقفدتتهايملاتوصاعمس
:نرويبلاق
لجسنأدعبةرشابمةارابملاةيادبدنعيأ،ةنماثلاوةعباسلانيب-

يفروهمجلافاتهعمسدقالسينيفنأدبال.لداعتلافدهنسكيرنيه
؟كلذكسيلأ،لافيلوأنعةديعبتسيلةقطنملاف،لاديرام

:مامحلابابحتف
ةميرجهذيفنتدعبةارابملاىلإلوصولاهناكمإبناكهنأينعيامم-

يكءيشلعفنمنكمتيىتحبعلملاىلإلصينإامو.لاديراميفلتقلا
.بايغةجح.هركذتنمهلوحسانلانكمتي

دهاشأسفكانهناكلاحيفنكل.ةارابملايفنيتنلافنكيمل-
هترخؤمدعبألاحيفتيقوتلابتكأوةياهنلاىلإةيادبلانمتاهويديفلا
!بايغةجح...يسركلانع



.ةريبكلاةلصفنملاتويبلاىلعًاميخمتمصلاناك
ىلإةدئاعلايدوألاووفلوفلاتارايستاوصأهرسكتنألبقتمصلا

.ةدودحملاجورنلاةكرشللمعلادعبتويبلا
.هلوحرظنوسرجلاىلعنيستنريبسلورتنر
نإكلذبمايقللتقولاكيدلنوكيدق.ةيانعبةقسنموةبترمةقيدح

ً.ادعاقتمةطرشسيئرتنك
ةرشبلانكل،امهسفنناتداحلاناواقرزلانانيعلا.ربكأادب.بابلاحتف

ًاريثمدعيملهنإيأ؛ًءانحنارثكأهرهظو،ًالهرترثكأتناكهتبقرلوح
اذهامبروةيداعلاهسبالمببسلاناكامبر.ركذيسلورتناكامكباجعإلل
.كتوقهنمدمتستيذلاكلمعدقفتامدنعلصحيام

.ميركغروأنمنيزتينيريب-
لجرلاماقلاحيفهنأملعيوهوهفيرعتةقاطبسلورتعفرو

نكل.معدعمبذك...هعمساماذهنأنظيسفنيستنريبةءارقبزوجعلا
.رظنينأنودنمهسأرزهةطرشلاسيئر

ايكدعاسأنأيننكميفيك.لبقنمكتيأردقيننأنظأ-
؟نيزتينيريب

ديجرمأوهو،لوخدللسولرتوعديسهنأىلإةراشإيأطعيمل
يفًاجيجضكانهنأامك،امهارينأهنكميدحأالفسلورتلةبسنلاب
.طيحملا

.ردنوسكنبابقلعتمرمألا-
.هبام-
بقارنانكاذهلو،نيينابلألانيداوقلاىلعضبقللةيلمعريدناننإ-

نمددعىلعانفرعتدقو،روصلاطقتلنونيروتاردافكيفتاكرحتلا
.باوجتساللنيكلاملاءاعدتسايوننو،اهنللقتسيتاسمومانيأريتلاتارايسلا
اهنومدقييتلاتامولعملانماندفتسالاحيفمكحلافيفختمهلنمضنس
.كنبالاهتيكلمدوعتاهانروصيتلاتارايسلاىدحإو.نيداوقلالوح

:فيثكلاهبجاحةطرشلاسيئرعفر
.ليحتسماذه؟ردنوس؟اذهام-
نأنظتتنكنإ.كعمرواشتلاتدرأيننكلًاضيأكلذتننظ-

ًاسمومتسيلهعمتبكريتلاةأرملانأومهفءوسنعجتاناذه
.ةروصلاعطقنسف

قرفلافرعيوهو،يسفنبهتيبردقو،هجاوزبديعسوجوزتمردنوس-



.ينقدص.باوصلاوأطخلانيب
اذكهعوضوملاىرتكنأبسحفدكأتأنأتدرأيننكل،عبطلاب-

ً.اضيأ
.ال.ال.ال؟عراشلانمسنجلا...ءارشبءرملاموقياذامل.يهلإاي-
ىلعو.رمألاةعباتمنملئاطنمامهنأىلعناقفتماننأودبي-

نوكيدقف،سمومةأرملانأيفهابتشاللانعفدتًابابسأانيدلنأنممغرلا
.قئاسللةروصانيدلتسيلو،امدحألهترايسراعأدقكنبا

.رمألاىسنتنألضفألانم.ليلديأكيدلسيلً،اذإ-
.تبلطامكلعفنسً.اركش-
.ةيانعبسلورتصحفتيوهوءطببةطرشلاسيئرأموأ
؟كلذكسيلأ.ميركغروأيفنيزتينيريب-
.معن-
.ديجلمعبنوموقتمكنإ.نيزتينيريبايًاركش-
:سلورتجهتبا
ً.ابيطًاموي.انيدلاملضفألذبناننإ-

:نيرتاكتلاق
؟هتلقاميذلاام-
ثيحةئفدتلاةفرغجراخملاعلايف.اهمامأءادوسلاةشاشلابتقدحو

.ًءاسمتقولاناكًاليقثءاوهلاناك
اهفذحمتدقدوشحلاروصنأيفًاريبكًالامتحاكانهنإتلق-

ً.اقحمتنكنيرتامكو.تانايبلاةفشرأليلدببسب
؟انأتلقاذامو-
ليحتسملانمو،ءاذحلاىلعبالكلاتالضفكتافلملانإتلق-

.اهفذح
.ليحتسملقأمل-
يراهلصتانيح.نيرتاكبساحلوحةعبرألاقيرفلاءاضعأسلج

.رخآءيشيأنمرثكأًاحاترملاتشادبمهيلإمامضنالاهنمبلطولاتشب
ةروصكانه،ةدعاقكنكل.اهفذحبعصلانمهنإتلقدقل-

نأبساحلاىلعلمعلانقتييكذلجرلنكميو،امناكميفاهسكعت
.اهداجيإنمنكمتي

:لاتشلأس



؟ةأرماوأ-
:نيرتاكتدر
ةركتايرابمجئاتننركذتيالنهف،كلذلعفءاسنللنكميال.ال-

زاهجىلعتامولعملاهذهلثمجارختساةيفيكملعتلنثرتكيالو،مدقلا
رمألاهيلعناكاماذهف؛راوطألابيرغلجرلةجاحبمتنأاذهل.بساحلا
.يرجحلارصعلاذنم

...كنكميالً،اذإ-
تثحب.لاتشايبوساحةريبختسليننأمكلحرشأًامئاد-

عيمجنكل،مدقلاةركلةيجورنلاةئيهلاتافلميفثحبلاتاكرحم
اذهيفءيشبمكديفأنليننأنظأاذهلو،اهفذحمتدقتاليجستلا
ً.ادعاصفةطقنلاهذهنمصوصخلا

:نرويبلاق
اذامًاذإ.ّيلإتعمتساولتقولاضعبانسفنأىلعرفونسانك-

؟نآلالعفنس
لئاضفلاضعبيدلىرتامكف.ءيشيأبمكديفأنليننإلقأمل-

دقامميزخلابروعشلامدعو،ةيروكذلاةهيدبلاةعرسو،يوثنألارحسلاك
ثحبلاتاكرحمىلعينعلطأيذلاصخشلا.راوطألايبيرغنمينلعجي
دياسمسابفورعمتامولعملاتاناقتبيدنهريبخىلعًاضيأينفرعهذه
.ةيضقلاىلعهتعلطأودابأرديحيفةعاسذنمهبتلصتادقو،تاك

؟...مث-
.ةيطغتلايهاهو-
.ةداعإلارزىلعنيرتاكتطغضو
.ةشاشلاتءاضأ
.اهبمهلكاوقدحو
:لاتشلاق
ً.اديحوودبيهنإ.وهاه-
ًاكباشمهمامأسلجيموعزملاسينفاتسلوابوأنيستريجغنيتنلافناك

.حضاومامتهايأنودنمةارابملادهاشيوهوهيعارذ
:نرويبمتش
ً!ابت-
.ةروصلاعيرستنيرتاكنميراهبلط
حجرأتلابنيستريجغنيتنلافلوحدوشحلاتأدبورزىلعتطغض



الإ،ىنميلاىلفسلاةيوازلاىلعتقولادادععراستنيحيف،ةعاسلاك
نمةجومطسوةايحلاميدعلاثمتكءودهبًاسلاجيقبنيستريجغنيتنلاف
.ةايحلا

:يراهلاق
.عرسأ-
نونحنيمهوًاطاشنرثكأمهسفنأسانلاادبوً،اددجمنيرتاكتطغض

نودوعيونورداغيوءاوهلايفمهعرذأنومريونوضهنيوفلخلاومامألل
.ةغرافلادعاقملانمريثكلاتدبمث،ةوهقبوكوأقناقنةعطقنيلماح

يفةعاسلاتناك.دوشحلانيبةكرحلاديازتتلًاددجمبعلملاألتمامث
يفيديألاتعفترا،ةأجفو.رتوتلاودبيوسوؤرلاحجرأتتامنيب،ضكرتةيوازلا
نعسانلازفقثيح؛تدمجتاهنأكوةروصلاتدب،ٍناوثعضبل.ءاوهلا
.دحاوصخشءانثتسابمهضعبنوقناعيونوزفقيونوفتهيمهومهدعاقم

:نرويبلاق
.عئاضلالدبتقولايفزيرلءازجةلكر-
.ةارابملاتهتنا
رداغىتحكارحالبًاسلاجنيتنلافيقبامنيب،مهدعاقمسانلاغرفأ

.رداغوضهنمثعيمجلا
:نرويبلاق
.روباطيففافطصالابحيالهنأنظأ-
ً.اددجمةشاشلاتدوسامث
:يراهلاق
؟متدهاشاذامً،اذإ-
يلعنأنظأ.مدقةركةارابمعباتيوهويضيرماندهاشدقل-

،لاوحألالكب.ةلبقملاةسلجلايفرضحينلهنأامبقباسلايضيرملوقلا
يننكمي،هدسجةغلفرعأامكو.هئانثتسابعيمجللةعتممةارابملاتناك
ةارابمىلإبهذاذاملً،اذإ:لاؤسلاريثيامم؛متهمريغهنإةقثلكبلوقلا
؟مدقةرك

ضهنيوأهايملاةرودىلإبهذيوأماعطيألوانتيملهنأامك-
!بيرغاذهمك.نيعلدومعككانهسلجامنإو،ةارابملالاوطهدعقمنع
رشعتوفننأدريملوتاليجستلانمققحتنساننأملعيهنأولامك
.ةنيعللاهبايغةجحنمٍناوث

:نرويبلاق



،هبلصتايذلامقرلاةفرعمنمانكمتلةيفتاهةملاكمىرجأول-
نمةرداصلاتاملاكملانمضهنمانققحتوهبلصتايذلاتقولااندّدحلو
...ولافيلوأبعلميطغتيتلاةطحملا

:يراهلاق
.لصتيملهنكل-
...ولنكل-
ةارابملاةدهاشملنيتنلافعفادناكامهمو.نرويبايلصتيملهنكل-

.لاديراميفالسينيفدنلريإلتقمءانثأكانهًاسلاجيقبدقفلافيلوأيف
...يهىرخألاةركفلاو

:لزعألاضيبألايرجحلارادجلاىلإىلعألليراهقدحو
.رفصلاةطقنىلإاندعاننأ-



قاروأربعةباسنملاسمشلاةعشأدهاشتةحوجرألاىلعاروروأتسلج
ًادحأنكل،صاجإراجشأاهنأدانعبدكأدقابابلقألاىلع.صاجإلاراجشأ
ةريبكو،رمعلانمةرشعةيناثلايفاروروأتناك.اهيلعصاجإيأريمل
اهلهلوقياملكقيدصتىلعًاريثكةريبكاهنأامك،ةحوجرألاىلعًاليلق
.اهدلاو

مثةيسردملااهتابجاوتهنأوةسردملانمتيبلاىلإتداعدقتناك
ىلعاهوبأيتأينل.رجتملاىلإاهمأتهجوتامنيبةقيدحلاىلإتجرخ
اهدعوهنأنممغرلاىلعًاددجمةليوطتارتفللمعلاأدبدقفءاشعلا
لمعيأبموقينلو،نيرخآلاءابآلاكلزنملاىلإدوعيسهنأاهمأدعوو
مثبسحفهتدايعيفيسفنبيبطكلمعيسامنإو،ءاسملايفةطرشلل
ملاهابأواهمأنأعم،ةطرشلاعملمعللداعهنكل.لزنملاىلإدوعيس
.هبموقييذلالمعلاعونباهرابخإبنابغريانوكي

اناهير...دوبيآلازاهجىلعاهنعثحبتتناكيتلاةينغألاتدجو
اهيقاساروروأتدم.اهعميشملاومودقلاهيلعفاهديريناكنإهنأينغت
ةرطضماهلعجاممنيتليوطاهاقاستحبصأدقل.ربكأةعرسىلعلوصحلل
حبصتسًابيرق.ةحوجرألاتحتضرألابامطترتالئلامهعفروأاهتحتامهينثل
ليوطلاوريزغلااهرعشلقثبتسحأوءاروللاهسأرتعجرأ.اهمأكةليوط
راجشألاقوفسمشلانماهينيعتضمغأ.ليمج...اهسأرنميلدتملا
املكةرجشنصغلةضفخنمةقطقطتعمسمث،ينغتاناهيرتعمسو
توصكانهو،حتفتةباوبلا...رخآًاتوصتعمسامك،ةحوجرألاتضفخنا
.يوصحلاقيرطلاىلعتاوطخ

سمشلاةعشأنعاههجودعبتوأاهينيعحتفتنأنودنمتدان
:ةئفادلا

.امام-
،فقوتتةرايستوصعمستملاهنأتركذتمث،دريأقلتتملاهنكل

.مومحملاءاقرزلااهمأةرايسقوبتوصعمستملو
امنيب،تفقوتىتحةحوجرألاتأطبأوضرألاىلعاهيمدقتبحس

...عئارلاىقيسوملاتوصفاقيإببغرتنأنودنمنيتضمغماهانيعتيقب
.ةظقيلامالحأوسمشلا

ةباحسرمتنيحثدحيامكرشتنيدربلاو،اهيلععقيلظبتسحأ



ةلظمكاهمامأفقيًاصخشتأرو،اهينيعتحتف.درابموييفسمشلامامأ
.تكبتراوتشمرةظحللو.سمشلانمةلاههسأربطيحتوءامسلايف

:توصلالاق
؟كمساام.ةريغصلاةاتفلااهتيأًابحرم-
.اروروأ-
نمام.لضفألكشبههجوةيؤرنمنكمتتلاهينيعىدحإتضمغأو

.ةيحلوأليوطرعش
؟لزنملايفكدلاوله-
.لمعلايفهنإ-
؟اروروأايكلذكسيلأ.كدحوتنأً،اذإ.هآ-
اذهوهام...اهفقوأامًائيشنكل،ةباجإلاكشوىلعاروروأتناك

.يردتال؟ءيشلا
:تلاق
؟تنأنم-
كعمثيدحلايناكمإبنكل،كيبأعمثيدحللةجاحبصخشانأ-

؟كلذكسيلأ.اندرفمباننأامب
.اروروأبجتمل
:دوبيآلاىلإًاريشملجرلالأس
؟اهلنيعمتستيتلاىقيسوملاام-
.اناهير-
امنإوبسحفلجرلالظنعدعتبتلسيل؛فلخللةحوجرألاتعفدو

.لضفأوحنىلعهارتل
؟اهضعبةراعتسابنيبغرتأ.لزنملايفاهتاناوطسأنمريثكلايدل.هآ-
.يافيتوبسعقومىلعيدلةدوجومتسيليتلايناغأللعمتسأانأ-
.بيرغءيشيأهيفسيلوًايداعودبيلجرلانأىلإاروروأتلصوتو
.يافيتوبسهآ-
.اهنمًاضافخنارثكأامنإواهعافترابحبصيلسيل،لجرلامثجو
.اهنيديرتيتلايناغألالكلعامتسالاكنكميً،اذإ-
تانالعإلانمريثكلاكانهو،يناجملاعقوملابةكرتشميننكلً،ابيرقت-

.يناغألانيب
؟كلذكسيلأ،كلذنيبحتالتنأو-
.وجلاركعيوهف،مالكلابحأال-



؟يناغألالضفأنميهومالكاهيفتاليجستكانهنأنيملعتأ-
.ال-
ديدشءودهبلجرلاملكتببسنعتلءاستواهسأراروروأتلامأو

اهتقيدصهبملكتتيذلاهسفنتوصلاهنإ.يداعلاهتوصسيلهنأولامك
الاروروأنكل،ةلضفملااهسبالمريعتستنأك؛اهنمًائيشبلطتنيحيليميإ
تحبصأنيأفرعتالثيح؛ىضوفلابءيلمرمألانألاهتراعإبحت
.اهسبالم

.ديولفكنيبلتاصنإلاكيلعيغبني-
؟وهنم-
.هلوحلجرلارظن
.كابأرظتننامنيبكيرألبساحلازاهجىلعلمعلاولوخدلااننكمي-
.هركذتأسويلمسالاةئجهتكنكمي-
نمسأكىلعلوصحلايننكميامك،هايإكيرأنألضفألانم-

.ءاملا
قرشتلسمشلاتداعًاضفخنمنآلاسلجيهنأامب.اروروأهيلإترظن

امنيب،ةحوجرألاىلعءاروللتنحنا.بيرغاذه.اهئفدتملاهنكلاههجوىلع
ناكهناسلفرطنأولامكهنانسأنيبعمليًائيشتأرولجرلامستبا
.ىفتخامثكانه

:لابحلاكسمأوفقو
.انبايه-
وحنيشمتتأدبمث،هيعارذنيبحبصتلةحوجرألانعاروروأتلزن

:هتوصواهءاروهتاوطخعمستيهولزنملا
.كدعأ.اروروأايكلذنيبحتس-
لخدينأهديرتاليهفالمأًافيطلناكأءاوس،نكل.فيطلهنإ

ًاصخشتعنماهنأ؟اهيبأللوقتساذام.يشملابترمتساكلذعمو،لزنملا
ءطببتشم.كلذاهنكميال...ال!؟ءاملانمسأكلوانتللوخدلانمهفرعي
دجتملاهنكل،هلخدتالئلًارذعدجتوريكفتلللوطأًاتقواهسفنحنمتلربكأ
توصعامساهناكمإبحبصأثيح،اهنمبرقأحبصأتأطبأاهنألو.رذعيأ
يتلاةليلقلاتاوطخلاببسبعطقتتهسافنأنأولامك؛ةليقثلاهسافنأ
ةحئارباهتركذهمفنمةثعبنمةبيرغةحئاركانه.ةحوجرألانماهاطخ
.رفاظألاءالطليزم

...ال...ايه...جردلا...ناتوطخكانه..ً.ارذع...جردلاىلإتاوطخسمخ



.بابلاىلإالصو
:اروروأتعلب
.جراخلايفراظتنالاانيلع.لفقمهنأنظأ-
ً؟اقح-
ناكميفاهيبأنعثحبيهنأولامكجردلاىلعأنملجرلاقدحو

هعارذنمةثعبنملاةرارحلابتسحأمث،ناريجلانعوأتالصفملاءاروام
.حتففهلزنأوبابلاضبقمبكسمأواهفتكقوفاهدمنيح

.ناظوظحماننإ.هوأ-
ً.اشعترمهتوصوةعراستمهسافنأتناك
نمبوكدرجم.ةملظملاةهدرلايفتقدحوبابلااروروأتهجاو

تعمس،ديعبنم.قالطإلاىلعاهمهياليذلامالكلاعمىقيسوملاوءاملا
.لخادلاىلإتطخ.ةرجمزموةبضاغبشعةزازجتوص

:تأدب
...يلع-
ً،اطخزواجتهنأولامكاهفتكىلعهديبتسحأو،ةأجفتفقوتمث

مث،زفقياهبلقبتسحأو،اهدسجرعشقاثيحهديةرارحبترعشو
كرحميهامنإوبشعةزازجنكتملاهنكل؛ىرخأبشعةزازجتعمس
.رداهريغص

.امام-
مث،هنعًاديعبضكرتولجرلاةضبقنمتلفتيهواروروأتخرص

:خرصتيهوتضكروىصحلاىلإجردلانعتزفق
.ضارغألاراضحإيفةدعاسملايلع-
،اهءاروتاوطخكانهتناكنإىرتلتتصنأو،ةباوبلاىلإتضكر

ةباوبلاىلإتلصونيحو.ةعفترمتناكىصحلاىلعاهئاذحةقطقطنكل
.بأرملامامأءاقرزلاةرايسلانملزنتاهمأتدهاشواهتحتف

:ةحزامةماستباباهيلإرظنتيهواهمأتلاق
؟!ةقراخلاةعرسلاهذهام...يتبيبحالهأ-
.جردلادنعهنإ.ابابديريصخشكانه-
ً؟اقح-
مث،بابلاتقفصويفلخلايسركلانمسايكألادحأاهمأاهتلوانو

.ةباوبلاربعاهتنباعمتشم
ً.احوتفملازياليمامألابابلانكل،جردلادنعدحأكانهنكيمل



:اهمأتلأس
؟لخدله-
.فرعأال-
حوتفملابابلانمبرقلابةهدرلايفتيقباروروأنكل،لزنملااتلخد

.خبطملاوحنسولجلاةفرغربعاهمأتلمكأامنيب
.قوستلاسايكأنودنمةهدرلاىلإتداعمث،يدانتاهمأتعمس
.اروروأايانهدحأنمام-
!ينيقدص...انهناكهنكل-
.تكحضوةشهدباهمأاهيلإترظن
؟كقدصأالَِملو،يتبيبحايعبطلاب-
اهلحرشتنأاهنكميفيك.هلوقتامِردتملاهنكل،اروروأبجتمل

؟هلايحاهروعش
:خبطملاىلإةدئاعيهومألاتلاق
ً.اماهرمألاناكنإًاددجميتأيس-
لازتالةفيفخلاةولحلاةحئارلاكلتتناك.ةهدرلايفاروروأتفقو

.كانه



؟ةايحكيدلتسيلأ،ينربخأ-
ئكتملاليوطلالجرلاىأرو،قاروألانعهرظنداتسكلوفدلونرأعفر

.مستباوبابلاىلع
.يراهايةايحيأيدلتسيلًاضيأانأ،ال-
.انهتلزاموةعساتلاةعاسلاتزواجت-
:اهضعبقوفقاروألاسدكودلونرأكحض
مك.وتللتئجدقكنكل،لاوحألالكبتيبلاىلإبهاذيننإ-

؟انهءاقبلايونت
:هيلعسلجويبشخلادنسملايذدعقملاىلإةليوطةوطخيراهاطخ
ةياهنةلطعءاضقيننكميةأرمايدلنأامك.ليوطتقولسيل-

.اهعمعوبسألا
ةياهنةلطعيفاهبنجتيننكميةقباسةجوزيدلانأو!ً؟اقحهآ-

.عوبسألا
.كلذملعأنكأمل!ً؟اقح-
.ةقباسةبيبحوأ-
؟لصحاذام؟ةوهقدجوتأ-
نوكينأيغبنيجاوزلابلطنأاندحأنظدقل.ةوهقلاتدفن-

تبحسناثيح؛روهدتلابرومألاتأدبةطقنلاكلتذنمو،ةيلاتلاةوطخلا
اهناكمإبسيلهنإتلاقثيحينتكرتاذهلو،ةوعدلاتاقاطبلاسرإدعب
.يراهاييعملصحاملضفأاذه.رمألاعمشياعتلا

.مممم-
.هعباصأبهينيعيراهكرف
.رادجلاىلعبجشملاىلعنمهترتسلوانتودلونرأفقو
؟ةئفدتلاةفرغيفءطببريسترومألاله-
...نيستريجغنيتنلاف...مويلاانقفخأدقل،معن-
؟هبام،معن-
لاجرلتقيذلاصخشلاسيلهنكل،راشنملالجرهنأنظن-

.ةطرشلا
؟نودكأتممتنأله-
.هدرفمبسيللقألاىلع-



؟ةلتقلانمديدعلاكانهنوكينأنكميأ-
ةلصافنيعستوةينامثيفهنأيهةقيقحلانكل.نيرتاكحارتقاهنإ-

ً.ادرفنملتاقلانوكييسنجلاعفادلاتاذلتقلامئارجنمةئاملابةتس
..ً.اذإ-
كانهناكحجرألاىلعهنأىلإتراشأثيح،ملستستنلاهنكل-

.نافيرتيفةاتفلالتقةميرجبناطروتمنالجر
ةدعةفاسمىلعةعّزوموةعطقمةثجلااودجوثيحناكملاوهأ-

؟تارتموليك
.ةطرشلاكابرإلامدحأعملمعيامبرنيتنلافنأنظتاهنإ.معن-
؟بايغلاةجحنامضيلاتلابولتقلايفبوانتلاينعتأ-
يفنافينعنامرجمماقثيح.لبقنمكلذثدحدقو،معن-

يديلقتلسلستملتقكودبيرمألاالعجوتاينيتسلايفقافتالابنغيشتيم
مئارجلًاديلقتلتقلامئارجتناك.ةرملكيفهناعبتيطمنعضولالخنم
ةضيرملاهتعزنامهنملكىدلتناكدقو،لبقنماهباكترابامهنملكماق
رهظأنيح،نكل.يلارديفلاتاقيقحتلابتكمهابتناتفلامم،ةصاخلا
مئارجنمديدعلاباكتراءانثأاهيفسبلالبايغججحامهيدلنأامهالك
.تاقيقحتلانمامهداعبتسامتلتقلا

؟انهثدحدقهسفنءيشلانأنظتالاذامل،نكل!ءاكذ-
...نوعستوةينامث-
؟امًاعونرجحتمريكفتلااذهنأنظتالأ.ةئاملابةتسةلصاف-
ةيعيبطريغبابسألنوتومينيذلادوهشللةيوئملاكبسنلضفب-

.ةيعيبطبابسألتميملفيياسأنأتفشتكا
؟ةيضقلاكلتنأشبًائيشلعفتملكنكل-
ً.احاحلإرثكأةيضقلاهذهف،ال-
.هينيعضمغأوهءارورادجلاىلعهدييراهعضوو
كيلإتيتأاذل،ةياغللقهرميننكل،هسفنطخلابركفنتنأوانأ-

.ريكفتلايفيندعاستنأكنمبلطألةرشابم
!؟انأ-
كغامديفكيدلنأنظأو.دلونرأايرفصلاةطقنىلإاندعدقل-

.يغامداهيلإدقتفيايالخ
.سلجودعقملارهظىلعبيترتباهقلعوًاددجمهترتسداتسكلوفعلخ
؟يراه-



؟معن-
.روعشلااذهةعورىدميردتال-
.ركمبيراهمستبا
.عفادلا.ديج-
.رفصلاةطقندنعانه،معن.عفادلا-
؟كلتلتقلامئارجءاروعفادلاوهام.انهنحن-
.يراهايةوهقلاضعبىلعلوصحلايناكمإبناكنإىأروبهذأس-

نألبقيناثلابوكلاءاستحابأدبو،لوألاةوهقلابوكيراهبرش
.دلونرأملكتي

ةلاحلكشتاهنألةمهمسنسلاكهينيرلتقةميرجنأنظأ-
اهصقنيذإ؛ةيلصألالتقلامئارجنعةفلتخماهنإ.ةفلتخماهنإذإ؛ةيئانثتسا
ةطرشلالاجرلتقمئارجلةهباشماهنكل،نيكسلامادختساوةيداسلاوسنجلا
.ةملثمةادأبهجولاوسأرلاىلعسراُمملافنعلاةيحاننم

ً:ابناجبوكلاعضيوهويراهلاق
.لمكأ-
وكسيسنارفناسيفتنكدقفً،اديجسنسلاكلتقةميرجركذأ-

.تيزيغةفيحصيلمدقيقدنفيفًاميقمتنكو،ةيبيردتةرودرضحأ
!ءايوسألاريغةفيحص-
،ىلوألاةحفصلاىلعجورنلايفهذهلتقلاةميرجةصقاوركذدقل-

متتملهنأعوضوملايفريثملا.ّيوسريغلجردضةيهاركةميرجاهوعدو
ينلعجامم،اهتأرقىرخأةيجورنةفيحصيأيفةيهاركلاىلإةراشإلا
لثمىلإلصوتتةيكريمألاةفيحصلاهذهلعجييذلاببسلانعلءاستأ
نأيفحصلابتكدقل.ةلماكةلاقملاتأرقف،هناوألقباسلاجاتنتسالااذه
ريغصخشرايتخامتدقف؛ةيكيسالكلاتافصلالكبزيمتتلتقلاةميرج
ثيحةيئانةعقبىلإهذخأّمتامك،يزازفتسالكشبهلويمرهظييوس
نأبفتكيملهنكلًاسدسمكلميمرجملاناك.روعسمينونجفنعلضرعت
هيلعناك.ًالوأههجوهيوشتيغبنيذإةرشابمسنسلاكىلعصاصرلاقلطي
هجولاميطحتلالخنمءايوسألاريغصاخشألانمباهرلانعسيفنتلا
طيطختلامتثيح؛رارصإقباسنعتمتةميرجلا؟كلذكسيلأ،باذجلا
ال؟يراهاياذامملعتلهو.يفحصلاتاجاتنتساكلتتناكً.اقبسماهل
.يقطنمريغجاتنتساهنأنظأ



الديكأتلابيهفءايوسألاريغاهبدصقيلتقةميرجتناكنإ.ممم-
اياحضلانمًايأنأىلإريشيءيشنمامذإ؛انهمئارجلاعمقباطتت
.ةطرشلالاجرلتقمئارجالوةيلصألامئارجلاال...ءايوسأريغنيرخآلا

ةميرجنإتلقتنأ.انهمامتهاللًاريثمًارمأكانهنكل.الامبر-
ةطرشلالاجرعيمجنيبتطبريتلاةديحولاةيضقلايهسنسلاكلتق
؟كلذكسيلأ،نيلوتقملا

صاخشألانوكيةداع،نيققحملانمةريغصلاةرئادلاهذهلثمعم-
.ةبيرغةفداصمكلتنوكتالدق،اذل.دلونرأايمهسفنأ

.ةمهماهنأساسحإيدلنكل-
.دلونرأايمهوتتتأدبدقل-
ىلعلدتريباعتًارهظمهتسلجيفءارمحلاةيحللاوذلجرلالدتعا

:جاعزنالا
ً؟ائطاخًائيشتلقله-
اهيفحبصييتلاةطقنلاىلإتلصوتىتمكربخأس!ساسحإكيدل-

.لادجللًاساسأكساسحإ
؟ةطقنلاهذهىلإنولصيالانمنيريثكلانألأ-
ً.ايعقاونكنكل،لمكأً.امامت-
تنأينقفاوتًاساسحإيدلنإلوقلايننكميله،نكلً.انسح-

؟هيلع
.امبر-
يذلانمةفرعملكدراوملكرمثتستنأكيلعحرتقأوفزاجأسً،اذإ-

،امةيضقلحتنأوهثدحينأنكميامأوسأ.يوسلاريغيطرشلالتق
.اياضقلاعيمجلحتنأوهثدحينأنكمياملضفأو

:ضهنوهبوكيراهىهنأ
.دلونرأايًاركشً.انسح-
تصنينيحنودعسييلثمنيصخرملاريغةطرشلالاجرف،كلًاركش-

حابصلابقتسالاةهدريفغنيسفارغجليستيقتلا،ةبسانملاب.امدحأمهل
...تناك.اهتقاطبملستتناكثيحمويلا

.بالطلاةلثمم-
،بذاككنإتلاقمثً.ائيشلقأمليننكل،كنعينتلأسدقو،معن-

يتلااياضقلاّلكتللحدقكنأًاحيحصسيلهنأكسيئراهربخأدقف
؟حيحصاذهله.نسناهوتساغ...اهيلعتلمع



.امًاعون.ممم-
؟كلذينعياذام!امًاعون-
؟تدبفيكً.ادحألقتعأملوةيضقلايفتققحدقل-
هنأولامكيراهىلإرظنوهينيعىدحإداتسكلوفدلونرأضمغأ

.ههجوصحفتيوهيلإهحالسهجوي
بردتللينتعددقل.غنيسفارغجليس...ةبيرغةاتفيهف؟يردينم-

.تامدقميأنودنم،ةأجفاذكه.نركوأيفةيامرلاىلع
؟اهتبجأاذامبو...مممم-
.حيحصرمأاذهو،شاعترالاوفيعضلايرظنىلعموللاتعضودقل-

دقو.هبيصأنأنمضألرتمفصندعبىلعيمامأفدهلانوكينأيغبني
اهنأنيحيفةيامرلقحىلإاهباهذببسنعلءاستأيننكل،رمألاتلبقت
.ةطرشلارابتخايفحاجنللةرطضمدعتمل

.بسحفةيامرلالجألةيامرلاسانلابحيًانايحأً.انسح-
.ةديجةلاحبتدباهنإلوقأنأيلعنكل،مهيلإدئاعرمألا-
يفةطرشلاةسيئرمقردجومث،رداغيوهوجرعيهليمزيراهدهاش

لتريبنأحيحص.هتلاقاميفركفيسلجمث،اهبلصتاف،ركيإردين
ةعطاقميفسنسلاكهينيرتوميفقيقحتلانمًاءزجنكيملنسلين
كانهنأمهربختيتلاةملاكملااوقلتنيحلمعيناكهنكل،ةرواجملانمارد
حضاولاريغنمهنأةياهنلايفنيبتو،اغاسركيإنمبرقلابرهنلايفةرايس
ةمعانلاضرألابمدطصادقنسليننأهتربخأامك.تايحالصلادوعتنمل
.تاراطإراثآاودجوثيح

.قيقحتلاىلعرشابمريغًاريثأتهلنأنظتاهنإً،اذإ-

لتلاءاروسمشلاتبرغدقوً،ابيرقتةرشاعلايهةعاسلاتناك
قيرطلاىلعىشموبأرملايفهترايسنوألاتشنكرنيحًابرغرضخألا
اذهو،سولجلاةفرغوخبطملايفأفطمءوضلانأظحال.هلزنموحنيوصحلا
.بلاغلايفًاركابشارفلليوأتيهفيداعرمأ

دقف!بعتموهمك،هللااي.ةبكرلالصافمىلعهمسجلقثبسحأ
املكتييكلةظقيتسملازتالنوكتنألمأيناكهنكل،ًالفاحًامويناك
نعثدحتو،هئالمزدحأبلصتاو،يراههاصوأامكلعفدقل.أدهيوًاليلق
لكلعفدقل.توميسهنأنمًادكأتمناكهنأفيكونيكسلابموجهلا
.مونلانمنكمتيسثيح...مونلادعومناحنآلاو،كلذ



ةديدجةرتس...بجشملاىلعةقلعماروروأةرتسىأروبابلاحتف
نوكسللًاتصنمماقتساوهءاذحعلخ.ةلفطلاهذهربكتفيك،هللااي.ىرخأ
رثكأهلادبلزنملانأريغ،هتيهامديدحتنمنكمتيملهنكل،لزنملايف
ً.ادوجومنوكينيحهلهبتنيالصقانتوصكانهف،داتعملانمًانوكس

هيلع.ًالتدعصتةلقثمةجاردكءطببيولعلاقباطلاىلإدعص
،همونلديجكلذفً؛ابيرقتتامارغوليكةرشعةراسخوةيندبلاهتقاشرةداعتسا
هريدقتو،ةيسنجلاهتايحو،هرمعلوطلو،ةليوطلالمعلامايألو،هتحصلو
.كلذلواحيملهنكل.ديجهنإيأ؛هتاذل

.اروروأةفرغمامأًادهجمرم
.بابلاحتفوداعمثًاددرتمفقوت
ودبيسبيرقامعف،ةداعلاكةمئاناهارينأوههديرياملكناك

.ةصاخلاءايشألاضعبكردتاهنأرعشيأدبدقف،يعيبطريغلعفلاكلذ
يفلاتختدعتملامنإو،همامأةيراعءاقبلاضفرتاهنأبًاقلعتمرمألاسيل
ملاهلةبسنلابًايعيبطدعيملرمألانأظحالنيحو.ثارتكاالباهتيشم
ةمئانيهوهتنبادهاشينأديريلازيالهنكل،هلةبسنلابًايعيبطدعي
.مويلااهلضرعتيتلارومألالكنمنامأوءودهومالسب

.لاوحألالكبروطفلاىلعًادغاهاريس.لعفيملهنكل
ىلإاهذخأوهسبالمعلخثيحمامحلاىلإهجوتوبابلاقلغأودهنت

نيحريرسلاىلإهجوتلاكشوىلعناكو.يسركىلعاهّقلعوامهمونةفرغ
سمهمأ؟ةجالثلانينطوهأ؟صقانلاءيشلاوهام.تمصلا...كلذبأجافت
؟ةداعلايفةحوتفماهناكرتييتلاةيوهتلاةحتف

ديرغنإرعشىأرثيحءاطغلاتحتسدناو،رثكأرمألايفركفيمل
،هبرقاهدوجوبرعشيواهرهظواهرعشبعاديواهسملينأدارأً.ايلدتم
كشوىلعناك.دحأاهظقوينأهركتو،ةياغللًافيفخناكاهموننكل
.هيأرريغمثهينيعضامغإ

؟ديرغنإ-
.درال
؟ديرغنإ-
.تمص
ً.اددجمهينيعضمغأ.راظتنالاهنكمي
؟معن-
.ترادتسااهنأظحال



...ةيضقلاهذهطقف.ءيشال-
.اهديرتالكنإمهللق-
.امدحأاهلحينأيغبني-
.ةشيلككرمألاادب
.كنملضفأًادحأاودجينل-
ال.ةريثملاوةئفادلااهتنجوىلعتبرواهيلإرظنو،هينيعلاتشحتف

.اهنملضفأدوجولااذهيفءيش
سيباوكلاويعولانادقفومونلاهاتأو،هينيعنوألاتشضمغأ

.ةيقيقحلا



.ريزغلارطملادعبةللبملاحطسألاىلعحابصلاسمشتألألت
.هلوحرظنوبابلاسرجىلعنامليبلكيامطغض
.رمعلاكبمدقتينيحتقولايضمتاذكه.ةيانعبةقسنمةقيدح
.بابلاحتف
!لكيامايًالهأ-
يفًامدقترثكأامهنكل،امهسفنناتداحلاناواقرزلانانيعلاً.انسربكأادب

.نسلا
.لوخدلابلضفت-
لزنملايفحوفتتناك.لخدوبابلادنعللبملاهءاذحلكيامحسم

.اهديدحتىلعرداقريغهنكلهتلوفطذنماهركذتيلازيالةحئار
.سولجلاةفرغيفاسلج
:لكياملاق
؟ديحوتنأله-
ةدجلانمةدعاسمللةجاحبمهف؛نسلايفرابكلاعميتجوز-

ىلإلصوتيملسلجملانإذإ،كبلاصتالابركفأتنك،عقاولايف.نونحلا
نأةمكحلانمنوكيساذلهنوديريامانالكفرعناننكل،دعبيئاهنرارق
.رومألاهذهولمعلاميسقت...رمألانعملكتن

.ةوهقلاضعبريضحتكنكميو،معن-
ً؟اوفع-
.زوجعلالجرلاةهبجىلعنافيثكلانابجاحلاعفترا
نمًابوكلوانتننأديجلانمنوكيسفةرتفلانهسلجنسانكنإ-

.ةوهقلا
:لكياملجرلاصحفت
.خبطملايفسولجلااننكميلاعت.عبطلابمعن،معن-
يتلاةلواطلاىلعةيلئاعلاروصلانمةباغربعرمو،لكيامهعبت

دضلئاطالبنصح.لطعلامايأيفئطاوشلاىلعسيراتملابهتركذ
.ةيجراخلاتامجهلا

لقأىلعةنكلارارصإنيبةيوستلاهبشيو،امًاعونًاثيدحخبطملاناك
رثكأءيشرييغتمدعبكلامللةيساسألاةبغرلاوخبطملايفهبلطكنكميام
.ةروسكمةجالثنم



تاذايلعلاةنازخلانمةوهقلانمًاسيكزوجعلالجرلاجرخأامنيب
سلج،ءارفصةقعلمبةوهقلاعضووطاطملالازأومرخملايجاجزلابابلا
ادب.ليغشتلارزطغضوةلواطلاىلعليجستلاةلآعضوونامليبلكيام
هابتشاللانعفدتًابابسأانيدلنأنممغرلاىلع«ً:اقيقروًانانرسلورتتوص
تسيلو،امدحألهترايسراعأدقكنبانوكيامبرفسمومةأرملانأيف
.»قئاسللةروصانيدل

يفةجضيأكانهنكتملنكلً،ادعبرثكأةطرشلاسيئرتوصادب
.ليلديأكيدلسيلً،اذإ«:تاملكلاعامسلهسلانملعجاممطيحملا
.»رمألاىسنتنألضفألانم

هناكمدمجتولجرلادترانيحةقعلملانمبكسنتةوهقلالكيامىأر
.هرهظىلعًاسدسمعضودقًادحأنأولامك

.»تبلطامكلعفنسً.اركش«:سلورتتوص
.»؟كلذكسيلأ.ميركغروأيفنيزتينيريب«
.»معن«
.»ديجلمعبنوموقتمكنإ.نيزتينيريبايًاركش«
.فاقيإلارزىلعلكيامطغض
نظامبسحًابحاشههجوادبو،ءطببقباسلاةطرشلاسيئررادتسا

.تارمةدعلجرلامفشعترا.تيمصخشلبسانمنول...نامليبلكيام
:نامليبلكياملاق
ةطرشلاسيئرنأوهباوجلاو؟اذهاموههلوقلواحتام-

تاسرامملاوقيقحتللهنباضرعتعنملفظومىلعطغضلالواحيقباسلا
.دلبلااذهيفرخآنطاوميأاهلضرعتييتلاةينوناقلا

:ةيوارحصحيركزوجعلالجرلاتوصادب
يفهترايستيقبدقل.ردنوسعمتثدحتدقل.كانهنكيمل-

.كانهنوكينأنكميال.كرحملاقارتحاببسبريانيذنمبأرملا
عمسيس،نآلاو.كنباةدعاسملةجاحبىتحنكتمل؟كلذكجعزيأ-

.ةطرشلجرداسفإتلواحفيكمالعإلالئاسووسلجملا
؟كلذكسيلأ.سموملاوأةرايسللةروصكانهتسيل-
نوكتدق،يردينمو.اهفالتإبترمأدقفلاوحألالكبنآلاسيل-

؟ريانيرهشلبقتطقتلا
.هنعًامغرلكياممستباو
:هتوصيفةعفترملاةربنلاعملجرلايتنجوىلإنوللاداع



.نامليبايهذهكتلعفبةاجنلاكناكمإبهنأنظتال-
لجرنييعتببغرينلسلجملانأوههفرعأاملك.فرعأال-

.ةطرشللسيئركدساف
؟نامليبايديرتاذام-
ةايحشيعتنأديرتأ.ديرتاذامكسفنتنألأستنألضفألانم-

اهنيح؟معن؟فيرشةطرشلجركةبيطةعمسعمءودهلاومالسلانم
يلمعبمايقلاديرأ.طبضلابهديرأاماذهنألنيفلتخمانسلاننأىرتس
نأنودبةطرشلالاجرلتقمئارجّلحو،مالسوءودهبةطرشللسيئرك
لجركةبيطةعمسبعاتمتسالاديرأامك،ةيعامتجالانوؤشلاةراشتسملخدتت

؟كلذقيقحتاننكميفيكً،اذإ.عرابةطرش
امبهاوقعمجتسادقزوجعلالجرلانأنمدكأتىتحنامليبرظتنا

.ليصافتلالكةعباتمنمنكمتيلةيافكلاهيف
تراثأو،ةيضقلاىلعتعلطادقكنأسلجملاربختنأكديرأ-

يأىرتالكلعجيامم؛اهبلماعتلامتييتلاةينهملاةقيرطلاكباجعإ
تالامتحاففخيسكلذنأنظتتنأف،سكعلاىلعلبلخدتلانمةدئاف
نوؤشلاةراشتسممييقتداقتناكيلعنأامك.عيرسلحىلإلصوتلا
نأبجيةطرشلالمعنأملعتنأاهيلعيغبنيذإ؛ةيضقللةيعامتجالا
اهربختنأبجيو،ىدملاريصقريكفتلاتاوفهنعًاديعبوًايجهنمنوكي
،ةيضقلاهذهلةجيتنطغضللانضرعتانلك.عباصألاضعبولسأبفرصتتاهنأ
يفمهباوصاودقفيالنأنيينهملاونييسايسلاةداقلالكنمبولطملانكل
يلاحلاةطرشلاسيئررمتسينأىلعرارصإلاكيلع،يلاتلابو.ةجرحلاتالاحلا
ربكأبعتمتتةيجيتارتسالاهذهنإثيح،لخدتيأنودنمهلمعءادأيف
.كحيشرتبحسبموقتاذكهوحاجنللةصرف

.ةلواطلاربعهعفدويلخادلاهبيجنمًافلغمنامليبلوانت
سيئرلةيصخشلاةلاسرلاهذهيفبوتكموهامراصتخاباذه-

دقل،ىرتامكو.اهلسرتواهعقوتنأوههلعفكيلعاملك.ةنيدملاسلجم
ًادرىقلتأنيحليجستلااذهبظافتحالاكنكمي،ةبسانملابً.اعباطكلتعضو
.رارقلااذهبقلعتياميفسلجملانمًايضرم

.ةوهقلاةيالغىلإنامليبأموأو
؟ةوهقلاهذهنمبوكلوانتيننكميأ؟تحبصأفيك-

.هتنيدمصحفتوةوهقلانمةفشريراهىستحا



غربكإىلعلطيو،يولعلاقباطلايفةطرشلازكرميففصقملاناك
ىلإرظنًالوأ.اكيفرويبيفقثبنتيتلاةنيدملانمثيدحلاءزجلاوجيلخلاو
ةيؤرًالواحمءادغلاةحارتسالالخانهسلجيناكمك.ةميدقلاملاعملا
ةبغرلاهقزمتامنيبفلتخموديدجروظنمنموةفلتخماياوزنماياضقلا
هلحومسملاريغنمهنإهسفنللوقيوهو،ةراجيسنيخدتوبارشلالوانتب
.رابتخاللةلباقةيضرفىلإلصيىتحنيخدتللةفرشلالوخد

.كلذلقوتيهنأمكركف
اهرابتخانكميامنإولايخلاعنصنمطقفتسيلةدحاو.ةيضرف

.اهلةباجتسالاو
دجيىتحىرخأتافشرنمامً.اددجمهعضومثةوهقلابوكعفر

ناحو،دمأذنمرادجلابمهسوؤرنوبرضياوناكدقلً.اعفاد...امًائيشهنهذ
.رونلايفديدجناكمنمءدبللتقولا

ةلواطلاىلعةوهقلاعضو.ملوهنرويب...هرظنيراهعفرفيسرككرحت
يراههدهاشامنيب،رمحألاهرعشدعجوهتعبقعلخو،اهبكسينأنودنم
قصتلملارعشلارهظمبنجتلوأ؟هسأرةيوهتلاذهلعفله.دراشوهو
هتهبجىلعةرغلاتلزن؟هبحيغيلوأنكلمهليجهاشخييذلاسأرلاب
،ةءارقلاريثكو،راوطألابيرغهنإ.ضيرعراطإتاذةراظنقوفةقرعتملا
رودكرساخلاةروصبظفتحييذلاهتاذلكردملاو،ةينورتكلإلاباعلأللقشاعو
يفيرىتفهنإمأ؟هنوقحالييذلالجرلاهيلعادباماذهأ.فئازيجراخ
حتافلاقرزألازنيجلانمًالاورسيدتريةريبكلاةنيدملايفنيتنجولارمحأ
يذلاعونلانمو،نيقالحلاصخرأىدلهرعشقلحيوً،ايلمعءاذحلعتنيو
دحأهنمكتشيملوةقابللاوبدألابعتمتيو،هرودنيحينيحملسلافظني
.ةوهقلانمةفشرال.رابتخاللةلباقريغتايضرف؟طق

:ةريبكةفشرفشريوهوملوهنرويبلاق
ً؟اذإ-
..ً.اذإ-
ًارمتعميفيرلاىتفلالوجتياذاملطقملوهنرويبلأسدقنكيمل

.ةنولموةريبكةعبق
نايسنوسنسلاكهينيرةيضقىلعرثكأزيكرتلاانيلعنأنظأ...-

اهبلتقيتلاةصاصرلاانيدل.ةيلدجلاعئاقولاىلإطقفرظنننأ.عفادلا
؟اهمدختسيسيذلانم.ملاعلايفًاعويشرثكألايهو،ملمةعسترايعنم

.نحنىتح؛عيمجلا-



ةيلوؤسملاةطرشلالاجرلمحتيملسلانمزيفهنأملعتأ.مممم-
،ثلاثلاملاعلايفو؟ملاعلالوحلتقلامئارجعيمجنمةئاملابةعبرأنع
.ةلتاقةنهمرثكأيدؤنانلعجيامم؛ةئاملابةعستىلإمقرلااذهدادزي

:نرويبلاق
!واو-
:نيرتاكتلاق
.حزميهنإ-
ةلواطلاىلعنخاسلاياشلانمًاريبكًابوكتعضووًايسركتبحسو

:تلمكأواهمامأ
نمةئاملابنيعبسونينثايفمهنإفتايئاصحإلاسانلامدختسينيح-

.مهلايخجسننمبسنلاهذهنوقلتخياياضقلا
.يراهكحض
:نرويبلأس
؟كحضماذهأ-
:يراهدر
.ةباعداهنإ-
:نرويبلأس
؟فيك-
.اهلأسا-
.ياشلاتكرحوتمستبافنيرتاكىلإنرويبرظن
:يراهبقلمحيوهونرويبلاق
!مهفأمل-
جسننمةئاملابنيعبسلاونينثالاتقلتخادقل.ةركفلاتبثياذه-

؟كلذكسيلأ،اهلايخ
ً.اكبترمهسأرنرويبزه
:يراهلاق
.نوبذكينيينانويلالكنإلوقييذلاينانويلاك؛ةقرافماهنإ-
:نيرتاكتدر
نأنظتتنأً،اذإً.احيحصسيلكلذنأينعيالاذهنكل-

؟يراهايكلذكسيلأ،ةطرشلالاجرنملتاقلا
:هسأرءاروهيديينثيوهويراهمستبا
...تلقامنإوكلذلقأمل-



...هتبقررخؤميفديجلاميدقلارعشلا...فقيهرعشبسحأوفقوت
.نآلاةفشرءاستحابةبغربسحأوهتوهقبوكبقدح.ةيضرفلا

:ددر
.ةطرشلا-
.هبناقدحينيرخآلاىأروهرظنعفر
.ةطرشلجرديىلعسنسلاكهينيرلتقدقل-
:نيرتاكتلاق
؟اذام-
تمدختساو،ملمةعسترايعنمةصاصرلاتناك.انتيضرفهذه-

ةوارهىلعروثعلامتامك،شوكدنآرلكيهعوننمةمدخسدسمب
اهليتلاةديحولاةيلصألاةميرجلااهنإ.ةميرجلاحرسمنمبرقلابةطرش
،مههوجوميطحتمتثيح؛ةطرشلالاجرلتقمئارجنملكعمةلص
عفادبفهذهامأ،يسنجعفادبتناكةيلصألالتقلامئارجمظعمنأامك
؟سانلاهركياذامل.ةيهاركلا

:نرويبضرتعا
.يراهايعفادلاىلإتدعدقل-
؟اذامل.ةعرسب-
:نيرتاكتلاق
وأ،ءازهتسالاوأ،ذبنلاوأ،ضفرلاوأ،لالذإلانمماقتنالاوةريغلا-

وأ،ةيلبقتسملاكتارايخوأ،كتخأوأكيخأوأكلفطوأكتجوزنععافدلا
...كئايربكىلعءاضقلا

:يراهلاق
انيلعاذكهو،ةطرشلابةلصهللتاقلانإلوقتانتيضرف.انهيفقوت-

.هلتقنمةفرعموًاددجمسنسلاكةيضقيفقمعتلا
:نيرتاكتلاق
حضاوريغلازيالفةلدألاضعبكانهتناكنإىتح،نكل.ديج-

.يطرشنعثحبلابةأجفتأدباذامليلةبسنلاب
...ةعبرأ...ةسمخ...لضفأةيضرفامكدحأينطعيملنإ-
.ماهفتسابامهبيراهقدح
:نرويبهوأت
.يراهايةركفلاهذهلقرطتنالانعد-
؟اذام-



...يفققحناننأةطرشلالاجرةيقبعمسنإ-
.امةطقننمءدبلاانيلعوعاقلايفنآلانحنف،كلذلبقتانيلع-

...دجنسلاوحألالضفأبو،ةميدقةيضقلحاننكمي،لاوحألاأوسأب
:هنعةلمجلانيرتاكتلمكأ
.يتبلتقيذلاصخشلا...-
هنإلوقيلهسأربأموأوهيفتكزهمثىلفسلاهتفشىلعنرويبضع

.قفاوم
وأةدوقفملاتاسدسملاتالجسنمنيرتاكاييققحت.ديج-

ايتنأامأ.ةطرشلالاجربةلصيأهينيرلتناكنإيققحتو،ةقورسملا
يأدجنسانكنإىرنلانتيضرفءوضيفةيئانجلاةلدألاعجارفنرويب
.ديدج

.نيرتاكونرويبضهن
ةلواطىأرو،بابلاهاجتابفصقملاربعنايشميامهويراهامهدهاش

تارظنلاوىربكلاقيقحتلاةدحويفنولمعينيذلاةطرشلالاجراهلغشي
.نيكحاضاورجفنافامًائيشمهدحألاق.اهنولدابتييتلا

ام؟نوكتنأنكمياذامً.اثحابهساوحلتصنأو،هينيعيراهضمغأ
اذامل:نيرتاكهتلأسيذلاهنيعلاؤسلاهسفنلأسدقناك؟لصحيذلا
زكر.امًائيشكانهنأل؟ةطرشلجرنعنوثحبيمهنأحضاولانم
نألبقعرسينأيغبنيملحكهنأملعيناكذإ،هلوحءيشلكلهاجتو
نودنمرحبلاقامعأيفصاوغكهسفنقامعأيفقرغءطببو.ىشالتي
هلنوكتدقًائيشدجوو.يعواللامالظيفهقيرطسملتيأدبو،حابصم
تابثإلتاقلالواحيله.اهتركفتابثإتلواحنيحنيرتاكةباعدبةقالع
ىلإداعوعفترا،ةظحللاكلتيفو.هعباصأنيبنمةركفلاتقلزنا؟هتركف
..ً.ابت...كحضلاوةرثرثلاوقابطألاةقطقط...توصلادوعيلهينيعحتف.رونلا
.نآلاتافدقناوألانكل،ةركفلاىلإلوصولاكشوىلعناكً.ابت..ً.ابت
ءيشىلعزفحمريثأتاهلوامءيشبهربختةباعدلانأطقفملعيناك
ىلإعفترينألمأيناكهنكل،نآلاهمهفىلعًارداقنكيملهلخادقيمع
..ً.اهجوت..ً.ائيشمهتحنمدقلعفلاةدرنأالإ.هسفنءاقلتنمحطسلا
،ةوهقلانمةريبكةفشريراهىستحا.رابتخاللةلباقةيضرف...ةيادبةطقن
.ةراجيسنخديلةفرشلاهاجتابىشموضهنو

عقووةلدألاةفرغنمنييكيتسالبنيقودنصىلعملوهنرويبلصح



.ةقفرملاةرامتسالاىلع
ىلعلمعلابأدبو،نيربيفكسينكتميركىلإهعمنيقودنصلاذخأ

.ةيلصألالتقلاةميرجنمقودنصلا
؛هينيرسأريفاهودجويتلاةصاصرلاوهبجعتيهلعجاملوأناك

ربتعتيتلاماظعلاوفيراضغلاومحللاربعاهلوخددعباهلكشريغتدقف
اهنوللوحتيملةصاصرلانأوههبجعتراثأيذلايناثلارمألاو.ةيرطّداوم
يأنمزلاكرتيملو،قودنصلااذهيفتاونسلاهئاقبدعبرضخألانوللاىلإ
.ةبيرللريثموحنىلعةديدجتدبامنإو،صاصرلاىلعةحضاوتامالع

ةبيرقةروصدنعفقوتولوتقملالجرلاةميرجحرسمروصنيبثحب
.روسكملاةنجولامظعزربيثيحلوخدلاحرجعمههجوبناجرهظت
ةربكملاهتراظنجرخأ.عماللاضيبألامظعلاىلعءادوسةخطلكانهتناك
ىلعرهظتالءادوسلابوقثلانكل،نسلاىلعرهظيفيوجتكهلتدبف
رجشةقرووأ؟ةمطحملاةرايسلانممحشةخطليهأ.ةنجولاماظع
.حيرشتلاريرقتجرخأ؟رهنلانملتكتملحووأ؟ةدساف

.اهدجوىتحثحب
ريغاهردصمنكل،كفلابةقصتلمدوسألاءالطلانمةطيسبةيمكاهنإ

.فورعم
مهنكمياممرثكأنويعرشلاءابطألابتكيالةداع.ةنجولاىلعءالط

.لقأًانايحأو،هنمدكأتلا
ءالطسيلً،اذإ...ءارمح...ةرايسلادجوىتحروصلاربعنرويبثحب

.ةرايس
:هناكمنمنرويبخرص
.كيريإميك-
.بابلادنعسأررهظٍناوثتسدعب
؟ينتيدانله-
سيلأنمارديفتيتيملتقةميرجبقيقحتلاقيرفيفتنك.معن-

؟دوسأءالطيأتدجوله؟كلذك
!ءالط-
...اذكهاهبتبرضاذإةملثمةادأنميتأيدقًائيشينعأ-
.لفسألاوىلعأللهتضبقكيرحتبنرويبماقو
رمتستكلذعمو،زربيوةنجولامظعمطحتيوةرشبلاقزمتت...-

نعءالطلالوزيىتحةملثملاةادألابمظعلانمئتانلافرطلاىلعبرضلاب



.اهكسمتيتلاةادألا
.ال-
ً.اركشً،انسح-
ةيضقضارغأيوحييذلايناثلاقودنصلانعءاطغلاملوهنرويبعفر

.هناكميفلازيالباشلايطرشلانأظحالهنكل،تيتيم
:هرظنعفرينأنودنمنرويبلاق
؟اذام-
ً.انكادقرزأناك-
؟وهام-
،هليلحتبانمقدقل.كفلامظعامنإوةنجولامظعنكيملو.ءالطلا-

عنميوًاديجقصتليثيحةيندعملاتاودأللمدختسييداعءالطهنأاندجوو
.أدصلا

؟ةادألاعونلتاحارتقانمله-
نآلاوً،ايصخشهبرددقناك.بابلادنعخفتنيكيريإبنرويبسحأ

.تاحارتقايأهيدلتناكنإهذيملتذاتسألالأسي
.ءيشيأىلعهمادختسانكمي.هتفرعمليحتسملانم-
.ءيشلكاذهً.انسح-
.حارتقايدل،نكل-
.هربخييكلراجفنالاكشوىلعهليمزبنرويبسحأ
؟وهام-
كانهنكتملنكل،ةعفاربةدوزمتارايسلالك.ةرايسلاةعفار-

.ةرايسلاقودنصيفةعفار
:لاقهنكلو،ميكلمأبييختيفًابغارنكيملو،نرويبأموأ
يفو.كيريإميكاي2010زارطنمناراشنجافسكوفةرايسلا-

اهعميتأتاليتلاةليلقلاتارايسلانماهنأدجتسفاهنمتققحتلاح
.ةعفار

.هوأ-
.ةبوقثمئطاشةرككباشلاهجونضغتو
.كيريإميكايلاوحألالكيفةدعاسملاىلعًاركش-
.تاونسعضبلعبطلابجاتحيهنكلً،اديجًايطرشنوكيس
.تيتيمنوطنأقودنصحتفبنرويبأدبو
.ههابتناتفلامءيشكانهناك



بابلاىلعقرطو،رمملاةياهنيفبتكملاوحنىشموقودنصلاداعأ
كردينألبقعماللاسأرلانمامًاعونًاكبترمةيادبلايفشمرو،حوتفملا
يف.ةربخرثكألاويئانجيطرشربكأ،نيوتستديمرور:كانهسلجييذلانم
نكتملةسيئرةرمإتحتلمعلاةركفنميناعينيوتستديمناك،قبسام
نيحهيلإةبسنلابةلوهسرثكأحبصأعضولانكل،ةأرماامنإوبسحفةباش
.مهمسقلتلصحيتلاءايشألالضفأنمةدحاونوليتبنأدجو

دعبرهشأةعضبتمادةيضرمةزاجإدعبلمعللهوتلداعدقناك
يفلابجلاقلستنمةدئاعتناكنيحثداحيفاهفتحهتنباتيقلنأ

ىلعروثعلانماونكمتيملمهنكلعقنتسميفاهتجارداودجوو،ولسوأقرش
.قئاسلا

؟نيوتستديمايكلاحفيك-
؟ملوهايكلاحفيك-
راهظإًالواحممستباوهيفتكزهوراودلايسركلايفنيوتستديمرادو

خفتنملاهجولاىلعفرعتداكلابنرويبنأامك،كانهنكتملاهنكل؛هتقاط
تاداضملةداتعملاةيبناجلاتاريثأتلادحأهنأودبي.لمعلاىلإداعيذلا
.بائتكالا

ً؟امئادءادوسةطرشلاتاوارهتناكأ-
لوحةبيرغلاةلئسألاىلعامًاعونًاداتعمناك،يئانجيطرشك

.بارغتسايأنيوتستديمرهظيملاذل،ليصافتلا
.ركذأامبسحءاقرزتناكتاينيعستلايفاهنكل،ةنكادتناكديكأتلاب-

.جعزموهمك
؟وهام-
يف.دحاوىلعرارقتسالااننكميالثيحنوللاريغنًامئاداننأ-

عمءاضيبتحبصأمث،ءاضيبوءادوستايرودلاتارايستناكةيادبلا
اذه.ءارفصوءادوسطوطخعمءاضيبحبصتسنآلاو،ءاقرزوءارمحطوطخ
.نماردطيرشكانتبيهنمفعضيثبعلا

؟نماردطيرشوهام-
نمءازجأدجوو،تيتيمةميرجحرسمىلإكيريإميكبهذ-

انالكانكدقل.ةميدقلالتقلاةميرجنمهنأنظيوهو،ةطرشلاطيرش
...يوسلاريغباشلاكلذمساىسنأًامئاديننكل،عبطلابةيضقلاىلعلمعن

.نسنسلاكهينير-
يفةطرشلاطيرشنأنوركذيالكيريإميكلاثمأبابشلانكل-



ً.احتافقرزأوضيبأناكنيحلاكلذ
:فيضيلنيوتستديمعراسو
ً.اعرابنوكيسكيريإميكنكل-
ً.اضيأكلذنظأ-
.ناقفتمنحننذإ.ديج-
رمتنأاهنمبلطو،هبتكمىلإداعنإامنيرتاكبنرويبلصتا

اهلسرتومهتاوارهنعءالطلاضعبطشقتولوألاقباطلايفةطرشلاةطحمب
.ةلاسرعمنريبل

ثيحرمملاةياهنيفبتكملاىلإًايئاقلتبهذهنأيفركفيسلجمث
يسنهنأةجردلهلمعيفًاقرغتسمناك.حئاصنلايقلتلًامئادبهذيناك
سحأةظحللو.اهبتكملغشيحبصأنيوتستديمرورنأو،كانهدعتملاهنأ
،كاوقفعضينأامصخشنادقفلنكميفيكو،نيوتستديممهفيهنأ
ضوهنلايدجملاريغنمهنأكرعشيو،ًاليحتسمًارمأءيشبمايقلالعجيو
رودملاخفتنملانيوتستديمهجوةروصنموةركفلانمصلخت.ريرسلانم
.هبرعشيهنإ...انهًائيشمهيدلنأل

نودهاشيمهواربوألارادحطسىلعنرويبونيرتاكويراهسلج
.نيملوشيرغوايوديفوهيتريزج

نأامك،شعنملاءاوهللةجاحبمهنأىأريذلايراهةركفكلتتناك
يماخرلاحطسلاحبصأونمزذنمحايسلالحردقو،ةمئاغوةئفادةيسمألا
نمراونألابألألتييذلاولسوأجيلخىلإردحنيثيحىتح،مهلهلماكب
.نغناتيبيفدنعيسارلايكرامندلابراقلاورغالينفاهوغربكإةفاح

:نرويبلاق
نمةريغصًاعطقتدجووةطرشلالاجرمئارجلكتعجاردقل-

وهو،مادختسالاعئاشويداعءالطهنإ.تيتيمونسلينوالسينيفىلعءالطلا
.ةطرشلاتاوارهىلعدوجوم

:يراهلاق
.نرويبايديج-
.تيتيمةميرجحرسميفهودجويذلاطيرشلااياقبكانهنأامك-

اونوكيملذإ،سنسلاكلتقةميرجيفقيقحتلانمنوكينأنكميال
.اهنيحطيرشلانمعونلااذهنومدختسي

يتأينأهربخأوتيتيمبلتاقلالصتا.ديعبنمزذنمًاطيرشناك-
حرسميفاهباكترامتةطرشلجرلتقةميرجحرسمتيتيمهنظامىلإ



كشيملةطرشلاطيرشىأروكانهىلإتيتيملصونيحو.ميدقلاةميرجلا
.اهنيحهتلذبىدترادقلتاقلانوكيدقو،رمألايف

:نيرتاكتلاق
لاجربسنسلاكةلصنمققحتأانأوهلكراهنلاتيضمأدقلً.ابت-

.انهًائيشامتدجوامكنأالإً.ائيشدجأمليننكلةطرش
.ةراجيسلعشيناكيذلايراهىلإةسامحبترظنو
:نرويبلأس
؟نآلالعفنساذامً،اذإ-
عمةقباطتمتناكنإىرنوةمدخلاتاسدسمبلطنسنآلا-

.انتصاصر
؟تاسدسميأ-
.اهلك-
.تمصبيراهىلإارظن
:نيرتاكتلأس
؟»اهلك«ةملكبدصقتاذام-
يفمث،ولسوأيفًالوأ؛ةطرشلايفةمدخلاتاسدسمعيمج-

.دالبلالماكيفةرورضلالاحيفو،دنالتسوأ
.مهقوفمالظلايفةدحبسرونخرصامنيبًاددجمتمصلاداس
:نرويبلاق
؟حزمتله-
:بيجيوهويراهيتفشنيبلفسألاوىلعأللةراجيسلاتحجرأت
.ال-
:نرويبدر
سمخقرغتسيرمألانأسانلانظي.رمألاسنا.نكممريغاذه-

ناكولىتحو.مالفألايفكلذكودبيهنأليتسلابرابتخاءارجإلقئاقد
دحاوسدسمنمققحتلانأةقيقحلانإفكلذنونظيةطرشلالاجر
ًايطرشمك...رمألااهدحوولسوأيف؟!اهلكً.ابيرقتلماكمويلمعلجاتحي
؟كانه

:نيرتاكتلاق
.نوعبسونانثاوةئامنامثوفلأكانه-
.اهباقدح
:اهيفتكتزه



.ولسوأةقطنمةطرشليونسلاريرقتلايفهآرقا-
.قيدحتلابارمتسا
ً؟انسح.مونلايننكميالولمعيالزافلتلا-
:نرويبلاق
.رمألابمايقلانكميالو،ةيفاكلادراوملاانيدلتسيل،لاوحألالكب-
:ةملظملاءامسلايفهتراجيسناخدثفنيوهويراهلاق
نونظيمهسفنأةطرشلالاجرنأنعوتللهتلقاموهمهألارمألا-

.قئاقدسمخقرغتسيرمألانأ
ً؟اذإ-
ثدحيساذام.هذهكةيلمعبمايقلانكميهنأاونظينأمهملانم-

؟هسدسمنمققحتلامتيسهنألتاقلافشتكينيح
:نيرتاكتلاق
.ثيبخلاناطيشلااهيأ-
:نرويبلاق
؟اذام-
.قربلاةعرسبهسدسمةقرسوأنادقفنعغلبيس-
:يراهلاق
،ةوطخبانقبسنوكيدقهنكل،ثحبلاأدبننأيغبنيانهنمو-

نعغالبإلامتيتلاةمدخلاتاسدسمعيمجبةمئاقعضوبأدبنساذل
.سنسلاكلتقمذنماهنادقف

:نيرتاكتلاق
.ةلكشمكانه-
:يراهباجأ
ىلإماهتالاعباصأبريشيرمأىلعةطرشلاسيئرقفاويسله.معن-

.عئارمويبعتمتستيهوفحصلاليختيس؟هلاجرعيمج
:هيتبابسوهيماهبإبءاوهلايفًاثلثميراهمسرو
.هلاجربهبتشيةطرشلاسيئر
:نيرتاكتلاق
ً.انكممرمألاودبيال-
:يراهدر
ً،ايبغسيلهنكل،نامليبنعهلوقيفنابغرتامالوقً.انسح-

لجرلتاقلانأةيضقةراثإانناكمإبناكنإ.فتكلالكؤتنيأنمفرعيو



ودبيسهنأملعيوهف،الوأانعمنامليبناكأءاوسهيلعضبقلامثةطرش
.نبجلاعفادبهلماكبقيقحتلالّجأةطرشلاسيئرّنأرهظينأّئيسلانم
كرتتنلةطرشلانأملاعللرهظيسهلاجرعمقيقحتلانأهلحرشنس،اذل
هحضفيسيذلاداسفلاىوتسمناكامهم؛اهيفثحبتنأنودنمةيواز
.ةديجلارومألالكوةهيدبلاةعرسوةدايقلاوةعاجشلارهظياذهو،رمألا

:نيرتاكتلاق
نإفيتركاذينختملنإ؟كلذلالخنمهعانقإكناكمإبنأنظتأ-

.نيهوركملاصاخشأللهتمئاقردصتيلوهيراه
:هسأريراهزه
.رمألابنغاهرانوغتفلكدقل-
:نرويبلأس
؟رمألاثدحيسىتمو-
.نآلاثدحيهنإ-
ررشلاةيؤرواهيمربةبغربسحأ.ةقرتحملاهتراجيسىلإيراهرظنو

يفطقستىتحعماللايماخرلاردحنملاىلعقلزنتيهومالظلايفرياطتي
ثوليهنأةركف؟هعنمييذلاام،نكل.لماكلابئفطنتوءادوسلاهايملا
مأهسفنفرصتلامأ؟ةنيدملاثوليهنألهنمهارينمجاعزناوأ؟ةنيدملا
،طيسبرمأدرجمرآويزآماكىهقميفهلتقيذلايسورلاناك؟باقعلا
وتساغلتقةميرجنكل.وهوأيسورلا:سفنلانعًاعافدرمألابماقدقف
حابشألالكنممغرلاىلعو،كلذعمو.هرايختناكةلولحملاريغنسناه
ةيضق...ءامدلايصاصمنانسأوميسولارهظملااذباشلاريمل،هقحالتيتلا
ً!ابت...ةلولحمريغ

.ىفتخاومالظلاىلإجهوتملاغبتلاقلزناف،ةراجيسلايراهىمر



يفةياغللةريغصلاذفاونلافلخنمرئاتسلاربعحابصلارونللست
.أدبدقعامتجالانأىلإريشيًالاعسسيئرلالعسثيحولسوأةنيدمةعاق

ىلإةلواطلالوحةفلتخملاتايلوؤسملاووذةعستلانوراشتسملاسلج
نعًازجومًاريرقتمدقيلهؤاعدتسامتيذلاقباسلاةطرشلاسيئربناج
مت.مالعإلالئاسواهيمستامكةطرشلالاجرلتاقةيضقعمهلماعتةيفيك
تاءاميإنمةليلققئاقدىلإةفاضإلاب،ٍناوثلالختايمسرلانمءاهتنالا
.ةريتركسلااهتظحاليتلاةقفاوملا

.ةيضقلاعوضومىلإسيئرلالقتنامث
نمةيعيجشتوةيسامحةءاميإىقلتو،هرظنقباسلاةطرشلاسيئرعفر

.أدبمثنيوكسليبازيإ
.سلجملاتقونمريثكلامويلاذخآنل.سيئرلايديسًاركش-
هذهنأشبةسامحلقأتدبيتلانيوكسىلعةعيرسةرظنىقلأو

.ةدعاولاريغةيادبلا
ةطرشلالمعتسردو،مكبلطىلعءانبةيضقلاتعجاردقل-

مادختساب-وأ،اهذيفنتواهقيبطتمتيتلاتايجيتارتسالاوةدايقلاواهمدقتو
اهقيبطتنكمملانمناكيتلاتايجيتارتسالا-نيوكسةراشتسملاتاملك
.اهذيفنتمتيملنكل

اهنألامبر؛ةزجوماهنكلةعتمموةينغنيوكسليبازيإةكحضتناك
.كحضييذلاديحولاصخشلااهنأتفشتكا

يلمعلةديدعلاتاونسلالالخةمكارتملايتاراهمعيمجترمثتسادقو-
.هلعفيغبنياملوحةضماغريغةجيتنىلإتلصوتو،ةطرشلجرك

نكمتيملناويحباهينيعيفقيربلاهركذنيحيف،ئموتنيوكسىأرو
.هديدحتنم

،ةعرابةطرشلاةرادإنأةرورضلابينعيالةدحاوةميرجلحنإ-
تيأرنيحو.ةئيسةرادإلانأةرورضلابينعتالةلولحمريغةميرجنأامك
هجوىلعنامليبلكياممهيفنمبنويلاحلاةطرشلالاجرهلعفام
هنأنظأالوأ،فلتخمبولسأبهلعفيننكميءيشيأدجأملصوصخلا
.هبمايقلايناكمإبناك

ةيداسةداعسبسحأو،ةشهدلانمحتفنانيوكسمفنأظحال
:لمكأف



اممو.عمتجملايفرخآءيشيأكروطتتيئانجلاقيقحتلاةراهمنإ-
ايجولونكتلاوةديدجلاقئارطللنوكردمهرصانعونامليبنإ،هتيؤريننكمي
انأاهذيفنتنمنكمتأالدققئارطباهمادختسايفنوسرمتمو،ةمدقتملا
مظندقو،زاتممزفحمهنأامك،هرصانعنمةلماكةقثبعتمتيهنإ.ينارقأو
.يجذومنهنإىرخألاةيفاندنكسإلالودلايفءالمزلاهنعلوقيبولسأبهلمع
دقنامليبلكيامنكل،رمألابملعتنيوكسةراشتسملاتناكنإيردأال
ةرادإلالوحنويليفلوبرتنإللرمتؤميفةرضاحمءاقلإلوتللًابلطىقلت
نيوكستراشأدقل.تاذلابةيضقلاهذهبقلعتياميفيئانجلاقيقحتلاو
هنإلوقأنأيلعيغبنياذل،لمعلااذهلًابسانمنكيملنامليبنأىلإ
لجرامنإوبسحفلبقتسملالجرسيلهنكل،ةطرشللًاسيئرحبصيلريغص
امم؛عضولااذهيفهيلإنوجاتحتيذلالجرلاراصتخابوهنإً.اضيأرضاحلا
.حضاولايجاتنتساوهاذه.ضئافءبعدرجمينلعجي

ناكنيتللاتاظحالملايتقروحازأو،قباسلاةطرشلاسيئرماقتسا
يتلاوةيانعبةراتخملاةعساولاهترتسنميولعلارزلاقلغأو،امهلمحي
ةجاحبناكولامكًاتوصًاردصمءاروللهدعقمعفدو،نودعاقتملااهلضفي
دقنيوكسكفنأىأرمث،فوقولانمنكمتيلةحاسملانمديزملل
.ةقدصمريغهبقلمحتتناكاهنأو،لماكلابحتفنا

نمنكمتيىتحًائيشلوقيلًاسفنبحسيسيئرلاعمسىتحرظتنا
.ةيضاقلاةبرضلاوأيئاهنلافرصتلاىلإلاقتنالا

سلجملاةءافكبقلعتمرمألااذهنأامبةفاضإلابيلمتحمسنإو-
ديسلااهيأيننإف،ةطرشلالاجرلتقمئارجكةرطخلااياضقلاةرادإو
...سيئرلا

نيتمسابنينيعقوفةداعناسوقتملانافيثكلاسيئرلاابجاحادب
رظتنا.بضاغجهوقوفنيتيدامرونيواضيبنيتشيرعكنيزرابونيضفخنم
.سيئرلاهلئمويىتحقباسلاةطرشلاسيئر

نأشبةلئاهةيصخشطوغضلضرعتدقسلجملانأردقأيننإ...-
تبذجدقةيضقلاو،لاوحألالكبمهتيلوؤسمقاطناذهف،ةيضقلاهذه
فرصتيوتاطوغضللةنيدملاسلجمخضرينيح،نكل.ةمخضةيمالعإةيطغت
حبصيلاؤسلانإفةطرشلاسيئرسأرعطقةلواحملالخنمرعذلاعفادب
ةيضقهذهنأعبطلابمهفتننحن؟هلمعلبسانمسلجملاله:ربكأ
نأظحلاءوسنمو،نييعتلاثيدحةنيدمسلجملةبسنلابةياغللةبلطتم
ةيادبيفةينيتورلاتاءارجإلاوةربخلابلطتتيتلاةلاحلاهذهلثمرهظت



.سلجملالمعةرتف
.تارابعلاهذهعمسيوهوتمصيسيئرلاىأر
سلجمةرتفلالخترهظةيضقلاهذهنأوللضفألانمناك-

ةريثكلاتازاجنإلاوةربخلانمةليوطلاتاونسلاىلإرظنلاب؛قباسلاةنيدملا
.اهقيقحتمتيتلا

ةصاخلااهتاملكتركذتاهنأفرعةأجفبحاشلانيوكسهجونمو
لثمبظحيملهنأبفارتعالاهيلعناكو،قباسلاعامتجالايفنامليبنع
.ديعبنمزذنمةعتملاهذه

نمبكلذنونمتيةفرغلاهذهيفنمعيمجنأنمدكأتمانأو-
.يلاحلاسلجملاءاضعأمهيف

:سيئرلالاق
تسيلهنأينعيكلذنأضرتفأ.كتحارصوكحوضوىلعًاركش-

.ةليدبلمعةطخيأكيدل
:هسأرزوجعلالجرلازه
لحيلهئاعدتسابتمقجراخلايفًالجركانهنكل.يدلتسيل،ال-

.هومتبلطاممكيطعيسهنإ.كلذبمتحمسلاحيفيلحم
تارظنبرعشيهنأنظ.بابلاوحنىشموباضتقابأموأوضهن

هيدلتسيلذإ؛مهيالرمألانكل؛هيفتكنيبهترتسقرحتنيوكسليبازيإ
ءاستحابةليللاهذهموقيسهنأملعيناك.اهقفختنأاهنكميتاططخميأ
جاتحياملكنايوحتصنلايفامهمحقأنيتريغصنيتملكبًائزهتسمبارشلا
سيئرسأرعطقةلواحم«يفامك»ةلواحم«يهىلوألا.سلجملاهيلإ
.»يلاحلاسلجملا«يفامك»يلاحلا«ةيناثلاو،»ةطرشلا

.بابلاحتفنيحهيسركنعنامليبلكيامضهن
:ةرتسلايدترييذلالجرلالاق
.كرود-
.ةدحاوةرظنهيلعيقلينأنودنمدعصملاىلإًاهجتمهراوجبرمو
ىلعةريغصةماستباىأرهنأنظنيحئطخمهنأنامليبضرتفا

.لجرلايتفش
دقاوناكثيحاهسفنةفرغلالخدوً،اقيمعًاسفنذخأو،هقيرعلبمث

.ةديعبتسيلةرتفذنمةدشبهومجاه
ةبقرتماهنمةينامث،هوجوةعستبةطاحمةليوطلاةلواطلاتناك



بحاشهجوو،حجانلوألصفدعبيناثلالصفلاةيادبدنعروهمجك
.ةرازجلا...اهيلعفرعتيدكيملةظحللهنأةجردل

،ةطخلامهلمدقثيح؛همالكىهنأدقناك،ةقيقدةرشععبرأدعب
ىلإىدأدقمظنملامهلمعنأو،هرامثىتآدقةطرشلاربصنأحرشو
؛دحاونآيفًاملؤموًاجهبمديدجلافشكلاناك.قيقحتلايفديدجفشك
سيلنكل،ةطرشلالاجرنمبنذملانوكينأيفًالامتحاكانهنأل
مهنأةماعللاورهظينأمهيلعنإ.رمألااذهلمهروهظاوريدينأمهناكمإب
اورهظيّالأو،كانههودجيسامناكامهمةيوازلكيفثحبللنودعتسم
راهظإوهرمألاهبلطتياملكنكل،ةفصاعللًادعتسمناك.نبجيأ
،ةطرشلازكرميفطقفسيل؛ةهيدبلاةعرسوةيقيقحلاةدايقلاوةعاجشلا
هنكل،ةمقلايفرخفبفوقوللدعتسمهنإ.ةنيدملاسلجميفًاضيأامنإو
.هلمعدكسلجملاةقثلةجاحب

نيحهيلعتدباممرثكأةياهنلايفةرورغمتحبصأهتغلنأظحال
هنكل.ةيضاملاةليللايفهلزنميفسولجلاةفرغيفنغاهرانوغاهمدختسا
ةسامحلاترهظدقف؛تاملكلاهذههتبذجدقمهضعبنأعبطلابملعي
متينألمشتيتلاةريخألاةطقنلاركذنيحةصاخو؛نيتأرمايَهجوىلع
نعثحبيءاذحعمريمأك؛دالبلايفةمدخلاتاسدسمعيمجنمققحتلا
.يتسلابلاصحفللهسدسمملسينملوأنوكينألدعتسمهنأو،اليردنس

يذلاسيئرلايأرامنإوءاسنلاعمهبولسأسيلنآلامهيامنكل
.ريباعتلانمًايلاخههجوناك

ةيدنلياتلاةأرملاىلإأموأوهبيجيفهفتاهنيستنريبسلورتعضو
.رخآةوهقبوكهلرضحتل

.تلحروتمستبا
نولمعينيذلالئالقلانييجورنلاسكعبنوقبلنييدنلياتلاءالؤهنإ

،فيرشلمعبمهمايقنمنيجعزنموجازملايبلقتموىلاسكاوناكدقف،لدنك
،فوشروتيفريغصلامعطملااذهريدتيتلاةيدنلياتلاةلئاعلاهذهكاوسيلو
وأفئافللانمثعفدينيحو.هبجاحعفرنإلمعللاهدارفأعراسييتلاو
يفًانايحأركفدقل.نيركاشنوئمويو،ةضيرعةماستبانومستبيةوهقلا
ً.اددجملمعلاديريوهفلصحينلكلذنكل،هدنلياتىلإباهذلا

هنأو،تحجندقامهتديكمنأهربخأووتللهبلصتادقلكيامناك
هينعييذلاامًامامتددحيمل.بيرقامعلمعلانعهفاقيإعفرمتيس



.بسحفاهرركامنإو،بيرقامعةرابعب
هنأالإ،ةديجنكتملاهنكلةفشرسلورتىستحافةوهقلاتءاج

.ةديجلاةوهقلانورخآلاهوعديامبحيالهنأاهدافمةجيتنىلإلصوت
ً.اديجمدختسمريطقتزاهجيفةرطقتم...اهقاذمنوكينأيغبنياذكه
،نكل.ةصمحملاةميدقلانبلاتابحوةيقرولاةافصملاقاذملمحتنأيغبني
ناكميفمهتوهقنوبرشيسانلاف؛انهديحولانوبزلاوهببسلااذهلامبر
ضعبءارشلوأةديهزةبجولوانتلدعباميفانهىلإنوتأيمث،رخآ
.ماعطلا

يقابرظنثيح،ةيوازلاةلواطىلإسولجللةيدنلياتلاةأرملاتهجوت
ملوةبيرغلامهتغلنينطىلإىغصأ.ةروتافلااهنأضرتفااملاهتلئاعدارفأ
ئمويوهومهنمبرقلابسولجلابحأواهبحأهنكل،اهنمةملكمهفي
ىلإيتأياذهلأ.عمتجملااذهنمءزجهنأرعشيوهلنومستبينيحفطلب
ً.اددجمهيدليتلاةلكشملاىلعزكرو،ةركفلاسلورتضفر؟انه

.لكيامهلاقام
.ةمدخلاتاسدسمميلستمهيلع
لاجرلتقمئارجبقلعتياميفاهنمققحتلامتيسهنإلاقدقل

.حابصلااذهيتسلابلاصحفللهسدسمميلستبهسفنوهماقهنإو،ةطرشلا
.فوقومهنأمغرنكميامعرسأبهتاذءيشلالعفسلورتىلعنوكيس

دقل.ببسلايهسنسلاكهينيرةيضقنمةصاصرلانوكتنأيغبني
.ةطرشسدسمنمنوكتنأيغبنيهنأاوفشتكا

نعغلبأهنألامنإو،بسحفةصاصرلالدبتساهنألسيلً؛اقلقنكيمل
نمدكأتيل-ةلماكةنسل-ةرتفلرظتنادقناك،عبطلاب.هسدسمةقرس
هتقشبابرسكمث،سنسلاكلتقةميرجوسدسملانيبطبرينلًادحأنأ
ءايشألانمريثكلاركذدقناك.ةقرسلانعغلبأوًاعنقمرمألاودبيلةلتعب
سدسمىلإةفاضإلابنيمأتلاةكرشنمًافلأنيعبرأىلعلصحو،ةقورسملا
.ديدجةمدخ

.ةلكشملايهكلتنكتمل
يفةديجةركفتدبدقل.ةلدألاقودنصيفةصاصرلايفةلكشملاف

نكمتينلفهفاقيإمتنإ.نامليبلكياملةجاحبنآلاهنكل،تقولاكلذ
.نآلاءيشلعفىلعتافدقناوألانكل،سلورتفاقيإعفرنم

.فوقوم
ساكعنالايفهسفنىأرو،ةوهقلابوكعفرو،ةركفللسلورتمستبا



كردأمث،همامأةلواطلاىلعاهعضويتلاةيسمشلاةراظنلايتسدعىلع
هيلإنورظنياوناكنييدنلياتلانألعفترمتوصبكحضلاهيلعبجيهنأ
.بارغتساب

:يراهلاق
.راطملانمكلقأنأيناكمإبناكنإيردأال-
سلجملانكلهزتنمهيفنوكينأيغبنيناكناكمربعيشميناك

يلودثدحببسبكلذنعًاضوعنجسلاكيضايربعلمءانبىلععمجأ
.ريثكلاثدحيملنكل؛ماعلااذهماقيس

جيجضقوفنماهعمسيلهنذأىلعهفتاهبطغضلاهيلعناك
.تارايسلا

:ليكارتلاق
،عقاولايف.اهلعفتمهأءايشأكيدلف،ينلقتنأبكلحمسأنل-

عوبسألااذهةياهنةلطعلالخانهءاقبلايلعناكنإلءاستأتنك
.ربكأةحاسمكحنمأل

؟اذاملةحاسم-
نليننأرهاظتتنأديجلانم.لوهققحملانوكتلةحاسم-

.امةيضقىلعلمعتنيحكتلاحنوكتفيكملعنانيلكنكل،كلقرعأ
...يبغرتملاذإنكل،انهكديرأ-
يراهنأنظأاليننكل،يراهايتقولالاوطكعمءاقبلاديرأ-

.نآلادوجومهعميتايحءاضقببغرأيذلا
.يعمةحيرصنينوكتنيحكبحأ-
لكانيدلو،ناكميألبهذننل.ديدحتلابةطقنلايههذه-

؟موهفماذهله.ملاعلااذهيفتقولا
.موهفم-
.ديج-
كيلعتدكنلاحيفةداعسرثكأنوكتستنكنإكنأل؟دكأتمأ-

.كلذلعفأسفرثكأ
.تكحض
؟غيلوأو-
.لقألاىلعةرمكحضوتارمةدعمستبافهتربخأ
:درورشبابمامأفقيوهويراهلاق



.نآلاباهذلايلع-
؟عامتجالااذهعونامً.انسح-
...ليكار-
؟يراه.انهلممرمألانكل،لاؤسلايليغبنيالهنأفرعأ،معن-
؟معن-
؟ينبحتله-
.كبحأ-
ماعناكميفكنأينعياذهلهف،تارايسلاتاوصأعامسيننكمي-

.عفترمتوصبينبحتكنإيلتلقو
.معن-
؟مهسوؤرسانلارادأله-
.رظنأنكأمل-
رمألاديعتنأكنمتبلطيننأولينمًايلوفطرمألانوكيسله-

ً؟اددجم
.معن-
.هعامسلءيشيألعفلدعتسمهنإ...يهلإاي.كحضلانمديزملا
ً؟اذإ-
.كوفليكارايكبحأ-
ً.ادغكبلصتأس.لوهيراهايكبحأانأو-
.غيلوأىلعيملس-
.لخدوبابلايراهحتفو،ةملاكملاايهنأ
ىلإ؛ةذفانلاراوجبةلواطلادنعةديحوسلجتغنيسفارغجليستناك

مدكناودبيرمحألاصيمقلاوءارمحلاةرونتلاتناك.ةداتعملايراهةلواط
ناكاهمفطقف.اهفلخرادجلاىلعولسوألةريبكلاةميدقلاموسرلالباقم
ً.ارارمحارثكأ

.اهلباقميراهسلج
ً.ابحرم-
ً.ابحرم-



:يراهلاق
.ةعرسلاهذهبكروضحلًاركش-
:اهمامأةغرافلاسأكلاىلإئموتيهوجليستلاق
.ةعاسفصنذنمتيتأدقل-
:هتعاسىلإرظنيوهويراهلاق
؟...انأله-
.راظتنالاعطتسأمليننكل،ال-
؟يراه-
:هسأريراهعفر
.مويلاءيشال.اتيرًالهأ-
.ةلدانلاترداغ
:جليسهتلأس
؟لوغشمتنأله-
ةكباشو،رمحأًابوثةيدترماهدعقمىلعةماقتسابسلجتتناك

ءيشىلإىمدلابهيبشليمجهجونمريغتياههجوو،اهردصتحتاهيعارذ
هنأيراهرعشدقف؛اهترظنةوقوهتباثلاديحولاءيشلا.حيبقرخآ
؛ىمعأهنأدبال.اهترظنيفيفطاعوأيجازمبلقتلكىرتنأيغبني
امملعيالامبةبغرلا...رخآءيشالوةوقلاوههتيؤرهنكمياملكنأل
،قئاقدرشعلوأةعاسلوأةليللهتدارأامبًاقلعتمنكيملرمألانأل...وه
.ةطاسبلاهذهبسيلرمألاف

.تلاتيبوشكيريفنيبوانتتنككنألكعمثيدحلاتدرأ-
.رمألانعةطرشلاعمتملكتدقل-
؟ّمع-
دقناكنإوأ،هلتقملبقًائيشينربخأدقتيتيمنوطنأناكنإ-

يننكل.ىفشملايفامدحأعمةقالعيفناكوأ،امدحأعملداجت
لتاقلاامنإو،رويغجوزاهبكتراةلصفنملتقةميرجنكتملاهنأمهتربخأ
لسلستملالتقلانعريثكلاتأرقدقل؟كلذكسيلأ.ةطرشلالاجرلتاقوه
.تارضاحملاءانثأريثكلاتظحالامك

تنك.جليسايلسلستملالتقلالوحتارضاحميأكانهتسيل-
الامًادحأ...كانهةسلاجتنأوجرخيوألخديًادحأتيأرنإلءاستأ



...ءيشيأ...ةينيتورلاتاءارجإلاهيلعقبطنت
.كتارضاحمنماذه؟كانهنوكينأيغبنيالًاصخشينعتأ-
ىنحناامنيب،ناتفوقعمامهنمناتنثا،ءاضيبًانانسأةرهظمتمستباو

.يرورضوهاّممرثكأاهرهظ
:يراهلاق
ً؟اذإ-
؟كلذكسيلأً،اطروتمناكتيتيمنأولتقدقضيرملانأنظت-
ةقثاولعفلابيهوأ،لثمتتناكنإيراهلءاستفاهسأرتلامأو

اهنكلًايعيبطًاكولسهربتعتامديلقتلواحتةبرطضمةناسنإوأ،اهسفننم
.ريدقتلايفتأطخأ

:تلمكأ
دعباميفلتقدقتيتيمنأنظتاذهلو.كلذنظتتنأ،معن-

مئارجنمةدحاوودبتلةميرجلاىفخأدقلتاقلانأو،ريثكلافرعيهنأل
.ةطرشلالاجرلتق

:يراهلاق
نازوأعمرحبلايفهتثجاندجولحيحصهنيلوقتامنأول.ال-

.جليساييزكروهابتنابيركف،ءاجر.هبويجيفةليقث
لواح.دهنتملااهردصىلإرظنلايراهبنجتوً،اقيمعًاسفنتذخأ

ً.ارظتنمهتبقركحوهسأرضفخأهنكل،هرظنبذج
:ةياهنلايفتلاق
ءاجدقل.تقولالاوطهسفننيتورلا.دحأكانهنكيمل،ال-

.نيترايزوأةرايزدعبفقوتهنكل،ديدجريدختضرمم
:هبيجيفهديعضيوهويراهلاق
؟راسيلاىلإصخشلااذهنعاذامً.انسح-
يفتنرتنإلاىلعةروصلادجودقناك.اهمامأةلواطلاىلعةقروعضو

ىلإنامليبلكيامراسيىلإًاباشنيستنريبسلورترهظيثيح؛لغوغروص
.رنفوتسةطرشةطحمبناج

:ةروصلاجليستصحفت
...راسيلاىلإصخشلانكل.ىفشملايفًادبأهرأمل،ال-
:يراهاهعطاق
؟كانههتيأرله-
...ناكنإلءاستأتنكطقف.ال،ال-



.ةطرشلاسيئرهنإ،معن-
.هديىلعاهديتعضوجليسنكل،ةروصلاديعتسيلهدييراهدم
؟يراه-
.رظتنافهديىلعةمعانلااهديةحارنمةرارحلابسحأ
؟رخآلالجرلامساام.لبقنمًاعمامهتيأردقل-
؟نيأ.نيستنريبسلورت-
.ةديعبتسيلةرتفذنمنركوأيفتاعفترملادنعًاعماناك-
:ةروصلاعمهديبحسيوهويراهدر
.كتقونمديزملاذخآنلً،اذإً.اركش-
اممرثكأىلعلصحأنأنمتدكأتدقفرمينمزلانأاملاط-

.يراهايينيفكي
.بجيمل
:مامأللتلاموتهقهق
؟كلذكسيلأ،بسحفاذهلجألانهىلإيتآنأينمبلطتمل-
.اهينيعيفريغصلاةلواطلاحابصمنمرونلاصقارت
تمقدقل؟يراهاييلاببترطخيتلاةبيرغلاةركفلاامفرعتأ-

لكاشميألضرعتلانودنميعمءاقبلانمنكمتتلةيلكلانميدرطب
؟هديرتامبينربختالَِمل،اذل.ةرادإلاعم

...جليسايًاقحهديرأام-
،انيقتلانيحةيضاملاةرملايفتءاجدقكتليمزنأفسؤملانم-

...انكنيح
...ىفشملانعكلأسأنأ-
كلذنعتثحبدقكنظأيننكل،نيفزوجةباوبيفشيعأانأ-

...تنرتنإلاىلعًاقبسم
تدسفأدقف،ينمًاحدافأطخناكةيضاملاةرملايفلصحام-

...ال.رمألا
ىلعًايشمةيناثنيرشعوًاثالثوةقيقدةرشعىدحإرمألاقرغتسي-

.ةمداقانأويسفنلتقولاتبسحدقل.طبضلابمادقألا
...ـس.كلذديرأال.يننكميال...-
...انعد-
.ضوهنلابتأدبو
.فيصلااذهجوزتأس-



.هبقدحتيهويسركلاىلعًاددجمتطقسو
!جوزتتس-
.ةبخاصلاةفرغلايفًاعومسمداكلاباهتوصناك
.معن-
.اصعبامدحأهزكنييذلارحبلامجنكاهينيعاؤبؤبصلقت
:تسمه
؟كوفليكارنم؟اهنم-
ءاوسو،الوأجوزتأستنكأءاوس،نكل.اهمساوهاذه،معن-

نعرذتعأيننإ،اذل.اننيبءيشيأثدحينلفالوأيتبلاطِتنكأ
.اننيبلصحيذلاعضولا

...جوزتت-
،هبلقهنأنظةظحلل.هردصيفزتهيءيشبسحأو،هسأريراهزه

.هترتسبيجيفلومحملافتاهلاهنأكردأمث
:هجرخأ
.يراه-
ناكولامكهيلإرظنوهمامأفتاهلابكسمأمث،توصللتصنأ

.رمألايفأطخكانه
:هنذأىلعفتاهلاعضيوهولاق
.هتلقامدعأ-
:ملوهنرويبلاق
.هلدوعيهنإ.سدسملاتدجويننإتلق-
؟كلذبنوملعينيذلاسانلاددعمك-
.دحأال-
.رمألاءافخإكنكميتقولانممكلىرنس-
عضيوهوجليسللاقمث،رخآمقربلصتاولاصتالايراهعطق

:سأكلاتحتةيدقنةقرو
.ليحرلاّيلع-
لوقنمنكمتتنألبقرداغوفقوهنكل،حتفييلطملااهمفىأرو

.ءيشيأ
هلهلاقامرركففتاهلاىلعنيرتاكتدربابلاىلإلصونيح

.نرويب
:تلاق



.حزمتتنأ-
؟نيكحضتالاذاملً،اذإ-
؟قدصيالاذهنكل...نكل-
.أطخلايفرعا؟رمألاقدصنالاذامل،نكل.امبر-
.حيتافملاةحولىلعرقنترشعلاعباصألاعامسنمفتاهلاربعنكمتو

،طبهيمالظلاناك.يليميإعمةلفاحلافقوموحناروروأتشم
هنإ.لطهيالرطملانكل،تقولالاوطلطهتسراطمألانأكوودبيسقطلاو
.تركفامبسحًائيسكجازملعجييذلاسقطلا

:اهتباجأيتلايليميإلكلذتلاق
.ممم-
.مهفتملاهنأتظحالاروروأنكل
:اروروأتلاق
نألضفألانم،عقاولايف؟كلذكسيلأيهتنيسفأدبيسناكنإ-

.كلذيشختنلاهنيحفرطمت
:يليميإتلاق
.رطملابحأانأ-
...نكل،ًاليلقلقألاىلعوأً،اضيأانأو-
؟بيردتلاءانثألصحاذام-
؟لصحاذامبنيدصقتاذام-
.حانجلايطغتملكنألكيلعنرآتخرص-
.رمألايفاملكاذه.ًاليلقترخأتدقل-
نإنرآلوقت.تاجردملابنيقدحتتنأوكارحالبتفقودقل،ال-

ينعيامم؛عافدلايفساسألايهةيطغتلاو،ديلاةركيفساسألاوهعافدلا
.ديلاةركيفساسألايهةيطغتلانأ

كلذلقتملاهنكل،تاهرتلانمريثكلالوقتنرآنأيفاروروأتركف
ً.اضيأكلذمهفتنليليميإنأملعتتناكدقف؛عفترمتوصب

ىلعهتأراهنأنمةدكأتمتناكاهنألاهزيكرتتدقفدقاروروأتناك
نيرخآلانيديحولاصاخشألانألهيلعفرعتلابعصلانمنكيمل.جردملا
غرفتىتحربصدافنبنورظتنياوناكنيذلانايبصلاقيرفمهكانه
يذلالجرلاهنإ...ةدكأتمتناك،وهناكهنكل.تايتفلاجورخدعبةلاصلا
اهمساتيسنةقرفلعمتستنأاهدارأواهيبأنعلأسومهتقيدحيفناك



.ءاملانمًاسأكبلطو
نرآمهتبردمتفقوأفً،افدهنورخآلالجسف،نوكسبتفقو،اذل

؛رمألاةمواقمتلواحو،فسألابترعش،داتعملاكو.اهيلعتخرصوةارابملا
البنكل،ةهفاتلاءايشألاهذهلثملوحءايتسالاباهروعشهركتيهف
ًاضيأاهتهبجتحسمو،ديلاةباصعباهتحسمفعومدلاباهانيعتألتما.ىودج
تعفرونرآتهتنانيحو.طقفقرعلاففجتاهنأولامكرمألاودبيل
هذهرمألانأءانثتساب؛ةيضاملاةرملاكلحردقناكةيناثجردملاىلإاهرظن
نأوأً،اقحهتأردقتناكنإلءاستتاهتلعجةريبكةعرسبلصحةرملا
.اهلايخجسننمرمألا

:تالفاحلاديعاوملودجأرقتيهويليميإتلاق
.لقألاىلعةقيقدنيرشعلبق149مقرةلفاحلايتأتنل.الهوأ-

.تقولااذهيفدربتسوءاسملااذهازتيبلايمأانلترضحدقل
!فسأللاي-
اماذهنكل،اهئاقدصأدنعمونلاوأازتيبلابحتاروروأنكتمل

نأيغبنييرئادصقركًاضعبمهضعبدنعنومانيعيمجلا.عيمجلاهلعفي
يأبةذوبنمحبصتنأبحتاروروأنكتملً.اذوبنمحبصتوأهيفكراشت
.لاح

:اهديةعاسىلإرظنتيهوتلاق
،ةقيقدلالخلصتس131مقرةلفاحلانأيليميإايانهروكذم-

رمت131مقرةلفاحلانأامبو.لزنملايفينانسأةاشرفتكرتيننأتركذتو
.دعباميفكلزنمىلإةجاردلابكرأسو،اهلقتسأسفانلزنممامأنم

اميفمالظلايفانهاهفوقوةركف...ةركفلابحتمليليميإنأتظحال
نأيفهبتشتاهنأامك.تيبلاىلإاهدحوةلفاحلالقتستللطهيداكيرطملا
.اهدنعمانتالئلرذعنعثحبتساروروأ

.ازتيبلالوانتلكرظتنننلً،اذإ...ممممم-
.131...عراشلارخآيففطعنملاءارونمةمداقةلفاحلااروروأتأر
:يليميإتلاق
.ناتقيدصنحنفينانسأةاشرفبكراشتلااننكمي-
:اروروأتركف
...فصلايفتايتفلاعيمجةقيدصيليميإتنأ.نيتقيدصانسلنحن

يفةيبعشرثكألامسالايليميإ...ةبسانملاسبالملاًامئاديدترتيتلايليميإ
ً؛ادحأنيدقتنتالوةميظعكنأل؛دحأعممصاختتاليتلايليميإ...جورنلا



ءيشالوهلعفيلعاملعفأفاروروأانأامأ.مهدوجوبسيللقألاىلعوأ
مكعيمج.ةديحوىقبألةعاجشلابىلحتأاليننأل،مكلكمكعمىقبألرثكأ
اولماحتتالئلةيفاكةقثبعتمتأو،يفكيامبةيكذيننكل،ةبيرغيننوربتعت
.يلع

:اروروأتلاق
.كدعأ...كلبقكلزنمىلإلصأس-
وهوهيديىلعهسأرًادنسمعضاوتملاجردملايفًاسلاجيراهناك

.رامضملاىلإرظني
نمامو،ةظحليأيفلطهينأنكميو،وجلايفًاميخمرطملاناك

.نيفوهيلافبعلميففقس
،ةدعابتموةليلقانهتالفحلاف،هلهلماكبحيبقلاريغصلابعلملاناك

ًاقباسانهسلجيناكً.اديعبلازيالديلجلاىلعجلزتلامسومنأامك
يفدعاوجلزتمىلإءطببروطتيوىلوألاهتاوطخوطخيوهوغيلوأدهاشيو
بسحييكلً،اددجمانهبيرقامعغيلوأىرينألمأيناك.ةيرمعلاهتئف
نيحهعجشيو،همدقتظحاليو،كلذكردينأنودنمهنارودتقوهل
توصةربنىلعظفاحيو،اهعضووهتجالزةلاحنعبذكيو،رومألاءوست
نأيلخادلاهجاهتبالحمسيالو،ماريامىلعرومألانوكتنيحةلدتعم
نعريثكلافرعيهنكلتاجالزلانعريثكلافرعييراهنكيمل.رهظي
تناك.ةاساوملاةيفيكوألاتشهوعديامكلاعفلامكحتلا...رومألاهذه
.اهسفنةجردلابعيمجلااهروطيالنكل،لفطلاومنلايازملامهأنمةدحاو
هصقنتو،مكحتلانمديزمللةجاحبيراهنألاتشىري،لاثملاليبسىلعف
ىسنينأيفًابغارهلعجيوهملؤيامم؛بورهلاىلعيداعلاصخشلاةردق
،هتفيظوعملماعتللبارشلامدختسيهنإ.لضفأعيضاومىلعهريكفتزكريو
كلذنأليكارهتربخأدقو.بارشلاىلعًانمدمًاضيأغيلوأدلاوناكامك
ناكراشتيامهفيبصلاهاجتفطعلابيراهروعشبابسأدحأنوكيدق
.اذهلاعفلامكحتلاصقن

مالظلاربعمداقامدحأ.تنمسإلاىلعتاوطختوصيراهعمس
ةراجيسلانمًاقيمعًاسفنيراهبحس.رامضملانمرخآلابناجلانم
.هسولجناكمىلإجهولاهدشريل

ًادعاصةفيفخوةقيشرتاوطخبىشمو،روسلاقوفًاقاسلجرلاحجرأ
.يتنمسإلاجردملا

:نيتوطخدعبىلعفقوتيوهولجرلالاق



.لوهيراه-
.نامليبلكيام-
.مالظلايفءيضتاهنأولامكنامليبهجوىلعءاضيبلاعقبلاتدبو
دقفً،امهمرمألااذهنوكينألضفألانم.يراهاينارمأكانه-

ً.اعمةئفادةيسمأءاضقليتجوزوانأتططخ
؟يناثلاءيشلاو-
.ةحصلايذؤيرئاجسلاناخدفهذهئفطأ-
.كمامتهاىلعًاركش-
.تحمسولاهئفطأ.كبسيلويسفنبمتهمانأ-
سلجامنيب،ةبلعلاىلإاهداعأوتنمسإلابةراجيسلافرطيراهكرف

.هراوجبنامليب
.لوهايءاقلليدايتعاريغناكمهنإ-
امك،ردورشىهقمبناجىلإهدصقأيذلاديحولاناكملاوهاذه-

ً.اماحدزالقأهنأ
لاجرلتاقتنكنإةظحللتلءاستدقل.قالطإلاىلعمحدزمريغ-

سيلأ،يطرشهنأدقتعنلازنالنحنف،انهىلإيبذجلواحتوةطرشلا
؟كلذك

.سدسملاانددحدقو.عبطلاب-
بلطبمتأدبمكنأىتحملعأمل.ةعرسلاةياغيفكلذناكً!اقح-

...عيمج
.سدسملوأعمةصاصرلاتقباطتدقف،كلذلةجاحبانسل-
؟اذام-
ةصاصرلاعمةجيتنلاتقباطتو،هصحفمتدقل.نامليبايكسدسم-

.سنسلاكةيضقيف
:جردملايفىدصلاددرتوً،اكحاضنامليبرجفنا
؟يراهايةباعدهذهأ-
.لكيامايينربخيسنمتنأكنأىشخأ-
تسلو،يراهاينامليبديسلاوأةطرشلاسيئرانأكلةبسنلاب-

؟لصحييذلاام.ءيشبكرابخإلًارطضم
الإو،نامليبةطرشلاسيئراييرابخإكيلع.هلعفكيلعاماذه-

نولضفيعيمجلانأنمدكأتمانأو.ةيمسرةلباقمىلإكئاعدتسالرطضنسف
؟ناقفتمنحنله.كلذبنجت



؟اذهلصحينأنكميفيك؟يراهايلصتنأديرتنيأىلإ-
ىلعرانلاقلطأنمكنأوهلوألا.نينكممنيريسفتةيؤريننكمي-

.نامليبةطرشلاسيئرايسنسلاكهينير
...انأ...انأ-
ًايرحبًاقولخمناكولامككرحتينامليبلكياممفيراهدهاش

ً.ابيرغ
:هنعيراهلمكأ
.بايغةجحكيدل-
ً؟اقح-
يفتنكدقل.رمألابتاربنيرتاكتربخأةجيتنلاىلعانلصحنيح-

.سنسلاكهينيرلتقمةليلسيراب
ً؟اقح-
نمةيسنرفلاةيوجلاطوطخلابنيرفاسملاةمئاقىلعكمساناك-

ةليللايفلويروأندلوغقدنفيفءالزنلالجسيفو،سيرابىلإولسوأ
؟كانهتنككنأديكأتهنكميكانهامًادحأتيقتلاله.اهسفن

مث،حوضوبةيؤرلالواحيهنأولامكةبوعصبنامليبلكيامشمر
:ءطببأموأ

عملمعةلباقميفتهجوتمويلاكلذيف.معن...سنسلاكةيضق-
امك.ةلحرلاكلتنمدوهشلاضعبىلعروثعلاديكأتلابيننكميو،لوبرتنإلا
.ءاسملاكلذيفمعطمىلإانبهذاننأ

كلذيفكسدسمتعضونيأ:وهيرورضلالاؤسلاىقبيً،اذإ-
؟مويلا

:ةماتةقثبنامليبلكياملاق
.يعمحاتفملايقبوهيلعتلفقأو،لزنملايف-
؟كلذتابثإكنكميأ-
ريسفتلانأنظأ.نينكممنيريسفتكانهنإتلقدقل.نظأال-

...يتسلابلاصحفلابماقيذلاباشلانأوهيناثلا
.نآلاتايتفمهمظعم-
نماهقالطإمتةصاصروةلتاقلاةصاصرلانيبطلخوأطخبكترا-

.هباشمءيشلصحوأ،يسدسم
نمتجرخةلدألاةفرغيفقودنصلايفةدوجوملاةصاصرلا.ال-

.نامليبايكسدسم



؟دصقتاذام-
؟اذامب-
سيلو»ةلدألاةفرغيفقودنصلايفةدوجوملاةصاصرلا«كلوقب-

.»سنسلاكسأريفةدوجوملاةصاصرلا«
:يراهأموأ
.نامليبايناقفتمنحنًاذإ-
؟اذامىلعناقفتم-
ةصاصرلالادبتسابماقدقامًادحأنأوههارأامكرخآلالامتحالا-

الدحاورمأكانه.كسدسمنمةصاصربةلدألاةفرغيفةدوجوملاةيلصألا
مظعلانمىسقأءيشبتمدطصااهنأوهو،ةصاصرلايفهريسفتاننكمي
.محللاو

؟تمطترااهنظتاذامبو-
يفصاصرلاقالطإناديميفيقرولافدهلاءاروةيذالوفلاةراتسلا-

.نركوأ
؟كلذنظتكلعجييذلاامو-
نمتبلطدقل.نامليبايكلذملعأامنإو،كلذنظأالانأ-

رابتخاءارجإوكانهىلإهجوتلايتسلابلاصحفلابنمقييتاللاتايتفلا
ةصاصرلاعملماكلابةقباطتمرابتخالاةصاصرتدب؟اذامرزحاو.كسدسمب
.ةلدألاقودنصيف

؟ديدحتلابصاصرلاقالطإناديمبركفتكلعجيذلاامو-
يتلاتاقلطلاةطرشلالاجرمظعمقلطيكانهً؟احضاوكلذسيلأ-

.سانلابيصتنأنودصقيال
:ءطببهسأرنامليبلكيامزه
؟وهام.ديزملاكانه-
زهيذلانامليبلاهمدقيولمجلارئاجسةبلعجرخيوهويراهدر

ً:اضفارهسأر
؟اذامملعتلهو،ةطرشلايفمهفرعأنيذلانيقراحلابتركفً.انسح-

.مهنمدحاوبركفأنأىوسعيطتسأال
ًاقيمعًاسفنذخأو،اهلعشأوةقرتحملافصنةراجيسلايراهجرخأ

:ًاليوطو
نابردتتًارخؤمامكآردهاشعمتملكتةفدصلابو.نيستنريبسلورت-

ةحيفصلابرضتنأدعبةيواحيفتاصاصرلاطقستثيحناديملايف



ةصاصرذخأينأصخشيأىلعةياغلللهسلانمنوكيس.ةيذالوفلا
.كليحردعبةلمعتسم

ًافئازًاليلدعضودقنيستنريبسلورتكرتشملاانليمزنأهبتشتأ-
؟يراهاييميرجتل

؟تنأهبتشتالأ-
:هيفتكزهوهيأرريغهنكلامءيشلوقكشوىلعهنأكونامليبادب
كنظأال،ةحارصبو.لوهاينيستنريبهليمرييذلااميردأال-

ً.اضيأيردت
نعةبيرغلاةقيقحلاملعأيننكل،كقدصىدميردأالً.انسح-

؟كلذكسيلأً.اضيأكنعةبيرغلاةقيقحلاملعينيستنريبو،نيستنريب
ايهنعةركفىندأيدلتسيلنكل،امءيشىلإيمرتكنأرعشأ-

.لوه
اذل،ضرتفأامبسحريثكلاتابثإنكميالنكل.ملعتتنأ،ىلبهوأ-

.نيستنريبهيلإىعسياموههتفرعمببغرأام.رمألالهاجتنانعد
سيلو،ةطرشلالاجرلتقمئارجيفقيقحتلاوهلوهايكلمع-

.نيستنريبسلورتدضوأيدضةيصخشةدراطمبمايقللعضولالالغتسا
؟انأهلعفأاماذهأ-
كلذىرتكنأضرتفأو،يراهاينيقفتمريغاننأيفخلاريغنم-

.ينملينللةصرفك
ماقنمتنأ؟امكنيبتافالخنمله؟نيستنريبوتنأكنعاذام-

.داسفلاةمهتبهفاقيإب
مهافتلاءوسلحكشوىلعنحنو،نييعتلاسلجمكلذناك،ال-

.اذه
ً؟اقح-
تناكيفرصملاهباسحيفدوقنلاف،عقاولايفيئطخرمألاناكدقل-

.ينم
؟كنم-
يفغلبملاعضوفًادقنهلتعفددقو،انلزنميفةفرشلاىنبدقل-

نلعيملاذهلو،ءانبلايفأطخببسبيدوقنةداعتساتدرأيننكل،هباسح
دوعتالدوقنىلعبئارضلاعفددريملهنألبئارضلاةحلصملغلبملانع
.ةحرابلاسالتخالاةقرفلتامولعملاتلسرأدقو.هلاهتيكلم

!ءانبلايفأطخ-



ةقرفتملعنيح.ةنتنةحئاراهنمحوفتوةبطرةيتنمسإلاةدعاقلا-
ينعضيالئلقلقلانميناعيسلورتناكلاملانمضماغلاغلبملابسالتخالا
.رمألاانيوساننكل،دوقنلاردصمنعحصفأنإجرحعضويفرمألا

.مالظلايفةيرسيوسلاهتعاسعملتلهترتسيَّمكنامليبعفر
يدلف،يسدسمنمةصاصرلالوحةلئسأةيأكيدلنكتملنإ-

كيلعيغبنيذإً؛اضيأكلذككنأضرتفأو،يراهاياهبموقألىرخأءايشأ
.ًالثمكتارضاحملريضحتلا

ً.ايلاحكلذىلعيتقولكيضمأانأ-
.كلذىلعكتقولكيضمتتنك-
؟ينعيامم-
رماوأرادصإبموقأساذل.كلذلعفعيطتسننيحراخدالاانيلع-

.نيراشتسمبةناعتسالانعةريغصلاةليدبلانغاهةعومجمفقوتتيكةيروف
.ةعومجملافصنلكشننوألاتشوانأ-
اذهىلعيسفنئنهأيننإ.نيفظوملافيلاكتنمةئاملابنوسمخ-

نظأانأفأطخلاصخشلاقحالتةعومجملانأامب،نكل.نآلاذنمرارقلا
.هلماكبعورشملايغلأسيننأ

؟نامليبايفوخلااذهلككيدلأ-
ةباغلايفمخضألاناويحلانوكتنيحءيشيأنمفاختنأكيلع-

...لاوحألالكبانأو.يراهاي
.سيئرلاديكأتلابتنأ.ةطرشلاسيئر...-
:نامليبضهن
أدبتنيحكنأملعأانأف،ىهتنادقرمألااذهنألرورسمانأ-

رأثوهامنإوً،ايعوضومًاقيقحتسيلاذهفنيستنريبكنيقوثوملاءالمزلابحسب
نم،ةطرشللسيئركو.بارشلاىلعنمدمقباسيطرشهبموقييصخش
يننولأسينيحهببيجأسامفرعتتنأ،اذل.ةطرشلاةعمسةيامحيبجاو
هنايرشيفتاجاجزحاتفمماحقإمتيذلايسورلاةيضقلانقالغإببسنع
بترننأانيلعنأبيجأس؟كلذكسيلأ،رآويزآماكىهقميفيتابسلا
ةيولوأتاذتسيلامنإودعبقلغتملةيضقلانأو،تاقيقحتلايفانتايولوأ
لوحتاعئاشلانوفرعيةطرشلايفعيمجلانأعمو.يلاحلاتقولايف
.ةطرشلاسيئريننألمهعمسأمليننأرهاظتأسفةميرجلانعلوؤسملا

؟نامليبايديدهتاذهله-
ريخىلعحبصت؟ةطرشلاةيلكيفرضاحمديدهتلرطضمانألهو-



.يراهاي
رارزأقلغيروسلابناجبجردملالزنيوهونامليبيراهدهاش

هذهبظافتحالايونيناكدقفً،اقلغمهمفءاقبإهيلعنأملعيناك.هترتس
سيلذإ؛ءيشلكبمايقلاهيلعنأنآلاملعهنكل،ةرورضلاتالاحلةقاطبلا
.روسلاقوفهيقاسىدحإنامليبعفرىتحرظتنا.هرسخيامكانه

؟نامليبايسنسلاكهينيرتيقتلاله-
نامليبلوحثحببتماقدقنيرتاكتناك.هناكميفنامليبدمجت

ةروتافاكراشتامهنأولو.ةدحاوةجيتنىلإلصوتلانودنمسنسلاكو
نيدعقمىلعاسلجوأ،تنرتنإلاىلعنمامنيسةركذتايرتشاوأ،معطم
هناكمدمجتهنكل،كلذتدجودقتناكلراطقوأةرئاطيفنيبراقتم
.روسلايبناجدحأىلعهيقاسنمًالكًاكراتفقوو

؟يراهاييبغلالاؤسلااذهاذامل-
:هتراجيسنمًاسفنيراهذخأ
املكلاجرللهتامدخعيبيناكسنسلاكهينيرنأفورعملانم-

.تنرتنإلاىلعةيعالخلامالفألانمريثكلادهاشتتنأو،ةصرفلاهلتحنس
ههجوىلعريباعتلاةيؤرنمنكمتيمليراهنكل،نامليبكرحتيمل

.هتعاسكألألتتءاضيبلاعقبلاىأرامنإو،مالظلايف
:ةراجيسلاجهوصحفتيوهويراهلاق
عداريأنودنمًاعامطوًارخاسهنوكبًافورعمسنسلاكناك-

هزازتبامتدقزرابيعامتجابصنماذوًاجوزتمًالجرنأولليخت.يقالخأ
كلذودبيس.ةيزخملاروصلاضعبهيدلنوكتامبر.هينيركصخشلبقنم
ملكتدقهينيرنوكيامبر،نكل؟كلذكسيلألتقلاةميرجلبسانمعفادك
كانهنأرهظيودعباميفصخشيتأيدقفيلاتلابو،جوزتملالجرلانع
لتقلامئارجبكترينأامصخشنمجوزتملالجرلابلطي،اذلً.اعفاد
.هبقثيصخش...هيلعرطيسيصخش..ً.اديجهفرعيصخشنم...هنعًالدب
بايغةجحجوزتملالجرلاىدلهيفنوكتتقويفةميرجلاباكترامتيو
نمزرورمدعب،نكل.لاثملاليبسىلعسيرابيفماعطلالوانتك،ةزاتمم
نعذيفنتلابموقييذلاصخشلافاقيإمتيو،ةلوفطلااقيدصمصاختي
هنوكلكلذبمايقللرطضموهف؛همعدينأجوزتملالجرلاضفريو،هلمع
لجرلاسدسمنمةصاصرذيفنتلابموقييذلالجرلاذخأي،اذلً.اريدم
لجرلاىلعطغضللوأماقتنالادرجملامإ؛ةلدألاقودنصيفاهعضيوجوزتملا
الصخشلةبسنلابلهسلانمسيل؟ىرتأ.هتفيظوىلإهديعيلجوزتملا



نيستنريبسلورتنأًاضيأملعتلهو.هتصاصرلدبتسينأقرحلانفنقتي
دقو؟سنسلاكلتقمنمةنسدعبةمدخلاسدسمهنادقفنعغلبأدق
ام.نيتعاسلبقتاربنيرتاكنماهيلعتلصحةمئاقىلعهمساتدجو
؟ةطرشلاسيئراياذهبكيأر

.ةيليللاهتيؤرىلعجهولارثؤيالئلهينيعضمغأو،يراهقشنت
لمعءاهنإلوحيرارقمسحأيلعجىلعًاركش.يراهايًاركش-

ً.احابصًادغهلعفأساملوأاذهف؛ةعومجملا
؟سنسلاكهينيرقتلتملكنأيعدتكنأكلذينعيله-
اهرضحأنمانأف؛يراهاييلعهذهباوجتسالاتاينقتبرجتال-

ةعيلخًاروصةفدصلابدجينأصخشيألنكمي.لوبرتنإلانمجورنلاىلإ
نمتاعومجملةجاحبانسلو.ناكملكيفةدوجوميهف؛تنرتنإلاىلع
.ريطخقيقحتيفةلدأكرومألاهذهلثمنومدختسينيذلانيققحملا

ةقاطببمالفألانمثتعفدامنإو،نامليبايةفدصلاباهدجتملكنكل-
.كزاهجىلعاهليمحتبتمقوكنامتئا

نيح.مهفتالكنأةجردللوضفلابرعشتكنإ.تصنتالتنأ-
كانهتناكاذإو.لتاقكنأينعيالاذهفلتقةميرجلروصليمحتبموقت
ىدتعينأديرتاهنأينعيالاذهفاهيلعءادتعالاةركفبةسووهمةأرما
!اهيلع

.هترتسلدعويناثلافرطللىرخألاهقاسنامليبلقنو
كتحلصمملعتتنكنإ؛ينقحالتال.يراهايةريخأةحيصن-

.كتأرماةحلصمو
ةليقثلاهتاوطخعمسو،مالظلايفيفتخينامليبرهظيراهدهاش

ًالواحمةوقباهسادوةراجيسلاىمر.جردملاءاجرأيفىدصلسرتيهو
.تنمسإلاىلعاهقحس



ةرجألاتارايسفقوميفسديسرملادنالكيإنتسيوأةرايسيراهدجو
،ةرئادلكشىلعةنوكرمةرجألاتارايستناك.ةيزكرملاولسوأةطحملامش
نيسفانملاوبئارضلاةحلصمدضًايعافدًاحانجلكشينحشراطقكتدبو
ً.اينوناقمهلنوقئاسلاهربتعيامذخأيليتأيدقدحأيأو

:يمامألادعقملاىلعيراهسلج
؟ةليللالوغشمأ-
:نتسيوأدر
.ةيناثلنيزنبلاةساودنعيمدقعفرأمل-
ناكثيح،ةآرملايفناخدلاثفنوةقيقرةفافللوحهيتفشمزو

.ديازتيهءارويذلاروباطلاةيؤرهناكمإب
:لمجلارئاجسةبلعجرخيوهويراهلأس
؟كلعفديبكاركعمبكريليللالالخةرممك-
،هيه.ةرجألاةرايسدادعرييغتيفركفأيننأةجردل؛ةريثكتارم-

؟ةءارقلاكنكميالأ
.تازافقلاقودنصىلعنيخدتلاعونممةرابعىلإنتسيوأراشأو
.نتسيوأايحئاصنلاضعبلةجاحبانأ-
جاوزلانكل،ةفيطلةأرماليكار.جوزتتنأكايإ.الوهييأر-

.تارمةدعرمألابرجلجرلتصنأ.ةعتملانمرثكأمومهلابلجي
.نتسيوأايطقجوزتتملكنكل-
.طبضلابةركفلايههذه-
:ةراجيسيراهلعشأ
!يجاوزىلعدهاشلانوكتنأكنمتبلطيننأفيكمهفأال-
جاوزلاو.يراهايهتاراهمجاوزلاىلعدهاشلاىدلنوكتنأيغبني-

ً.امامتطشنملاءاودلاك؛ىنعميأهلسيلدحأكبئزهتسينأنودب
.جاوزلانأشبكحئاصنديرأاليننكل-
.زهاجانأً،اذإ-
ىلعًاداتعمنكيمليطاخملاءاشغلاف؛يراهةرجنحناخدلاعسل

هلمدقينأنتسيوألنكميالهنأًاديجملعيناك.مويلايفرئاجسيتبلع
هقطنموهئدابمف؛ةديجحئاصنيألقألاىلعوأ،ةيضقلالوححئاصنيأ
هيدلنمىوسيرغينأنكميالًائيسةايحطمنتلكشدقةطيسبلا



ةيبوزعلاوبارشلايههلزنمتاماعدتناك.ةياغللةددحمتامامتها
ءوسلروهدتيفهنكل-مامتهاللًاريثمءاكذوتايوتسملاىندأنمءاسنلاو
ءيشلكنممغرلاىلعتدأيتلاءاقبلاةزيرغوةماركلاضعبو-ظحلا
.يراهباجعإريثياممةايحلاهجويفكحضلاىلعهتردقةدايزىلإ

:يراهقشنت
ةطرشلالاجرلتقمئارجعيمجءاروفقيًايطرشنأيفكشأ-

.هذه
:هناسلسأرنعغبتلاضعبحسميوهونتسيوأدر
؟ةطرشلالاجرلتقمئارجتلقله.هيلعضبقاً،اذإ-
ينطرويسفلجرلااذهتلقتعانإيننأيهةلكشملانكل.معن-

.هعم
؟فيك-
.رآويزآماكىهقميفيسورلالتقنميننأتبثيس-
:ةآرملايفنيتعساونينيعبيراهبنتسيوأقدح
ً؟ايسورتلتقله-
كلتيفو؟هعمطروتأولجرلالقتعأله؟لعفأنأيلعاذام-

؟بأغيلوألالوجوزليكارلنوكينلةلاحلا
.يأرلاكقفاوأ-
؟اذامىلعيأرلاينقفاوت-
نوكتنأةياغلليكذلانم.ةعيرذكامهمادختساىلعيأرلاكقفاوأ-

دقل.لضفأوحنىلعمانتساهنيحف؛ريخلعافكةعيرذلاهذهلثمكيدل
وكسيرتتكرتوتبرهوحافتلاقرسنانكنيحركذتأً.اريثككلذتبرج
لمحلالكعمةعرسبضكرلاهناكمإبنكيملعبطلاب؟موللاهجاوي
بلصتيلينمرثكأبرضللةجاحبوكسيرتنأيسفنتعنقأدقو،قئاوعلاو
ىلإةجاحبناكهنأل؛ميوقلاقيرطلاىلإههيجوتمتيلدصقأ؛يرقفلاهدومع
يبرضعفنام.قيرطعطاقنوكأنأانأتدرأامنيب؟كلذكسيلأ،كلذ
؟ءيدرلاحافتلاضعبيتقرسل

.نتسيوأايينعموللانيرخآلالمحتبحمسأنل-
تنأوةطرشلالاجرنمديزملالتقلجرلااذهنأولاذام،نكل-

؟هفاقيإكناكمإبناكهنأملعت
.ةركفلايههذه-
.نيخدتلاعونممةقاصلىلعناخدلايراهثفنو



:هليمزبنتسيوأقدح
...يراهاياذهلعفتال-
؟اذاملعفأال-
...ال-
.ةفافللانمىقبتامىمروهبناجىلإةذفانلاجاجزنتسيوألزنأو
.بسحفكلذلعفتال.رمألانعديزملاعامسديرأال-
يسفنعنقأنأوً،ائيشلعفأالنأوهًانبجرثكألارايخلاً.انسح-

.رمألالهاجتأنأو-حيحصرمأوهو-عطاقليلديأيدلسيلهنأ
؟نتسيوأاياذكهشيعلاءرمللنكميله،نكل

.يراهاينأشلااذهيفامًاعونبيرغكنكل.كلذهنكميعبطلاب-
؟اذكهشيعلاكنكميأ

تارابتعالاضعبيدلً،اقباستلقامكنكل.يعيبطلكشبسيل-
.نآلاىرخألا

؟هلاقتعانيرخآلاةطرشلالاجرلنكميالأ-
مكحىلعضوافيلةطرشلايفعيمجلانعهفرعياملكمدختسيس-

لكىلعةوالعو.عدخلالكفرعيوققحموقراحكلمعدقف،ففخم
.امهضعبنعريثكلانافرعيامهالكف؛هذقنيسةطرشلاسيئرنإ،كلذ

:يراهرئاجسةبلعنتسيوألوانت
ىظحتلانهىلإتيتأكنأكويلودبي؟يراهاياذامملعتأ-

؟هلططختامبرخآدحأيأملعيأ.لتقةميرجباكتراىلعيتقفاومب
:يفنلابهسأريراهزه
.يبصاخلاقيقحتلاقيرفدارفأكلذيفنمب.دحأال-
:هتعالوباهلعشأوةراجيسنتسيوأجرخأ
.يراه-
.معن-
.هتفرعيذلاًادحوترثكألالجرلاتنأ-
ربعقدحوليللافصتنمىلإريشتيتلاهديةعاسىلإيراهرظن

.جاجزلا
.ديحولايهبسنألاةملكلانأنظأ-
.راوطألابيرغتنأوكرايخاذهف؛دحوتملالب،ال-
.ةحيصنلاىلعًاركش،لاوحألالكب-
.ةرايسلابابيراهحتفو



؟ةحيصنيأ-
.بابلاقفص
:نتسيوأخرص
كلزنمىلإكلقتةرجأةرايسبوكرنعاذامو؟ةنيعلةحيصنيأ-

؟ليخبلالفاسلااهيأ

ً.انكاسوًاملظملزنملاناك
.ةنازخلابقدحوةكيرألاىلعيراهسلج
.نيستنريبسلورتصوصخبهكوكشنعًائيشلاقدقنكيمل
لكيامعمةبضتقمةثداحمىرجأهنأامهربخأونيرتاكونرويببلصتا

اممةميرجلاعوقوةليليفبايغةجحةطرشلاسيئرىدلنأو،نامليب
لوحمتكتلامهيلع،اذل.ليلدلاسدامًادحأنأوأأطخكانهنأينعي
امعةملكلوقمدعونامليبسدسمعمةلدألاقودنصيفةصاصرلاقباطت
.هلوحاوشقانت

.نيستنريبسلورتلوحةملكبهّوفتيمل
.هلعفيغبنياملوحةملكالو
يغبنياياضقلانمعونلااذهلثميفف؛رمألامتينأيغبنياذكه

ً.اديحوىقبتنأ
.ةطوغضملاتاناوطسألافرىلعأبخمحاتفملاناك
تاصنإلانعفقوتلاوةحارلاهسفنحنملواحو،هينيعيراهضمغأ

نإامخارصلابتاوصألاتأدبدقف،لئاطالبنكل،هسأريفرئادلاراوحلل
الذإً؛اعقاوامنإوًاضارتفااذهنكيمل.نونجمنيستنريبسلورت...ىخرتسا
.هءالمزفدهتستمئارجةلسلسبكترينألقاعصخشيألنكمي

ىلإرظنلاكيلعيغبنيامنإو،هعوننمًاديرفنكيملرمألانكل
امةقيرطبهلالذإوأهدرطدعبامصخشموقيثيحاكيرمأيفثداوحلا
نوتنروثلتقدقل.هئالمزىلعصاصرلاقالطإوهلمعناكمىلإةدوعلاب
لتقو،بارشلاهتقرسلهدرطدعبعيزوتعدوتسميفهقافرنمةينامث
تقلطأامنيب،هسيئرلبقنمهفرصدعبةسمخنودغيهلينيلسيو
ديربلابتكميفاهئالمزسوؤرىلعةلتاقتاصاصرتسوكرامناسرفينيج
.اهنونجببسباهدرطدعب

.تاططخملاذيفنتىلعةردقلاو،طيطختلاةجردوهانهقرفلانكل
ةطرشلاضفرتليفكيامبًانونجمناكأ؟نيستنريبسلورتنونجىدمامً،اذإ



ً؟اصخشلتقدقلوهيراهنأهءاعدا
.ال
ً.اينونجهرابتعانكميالليلد...ليلدهيدلناكنإسيل
.نيستنريبسلورت
.لمعيهنهذيراهكرت
يذلاام.عفادلا؟بسانميساسألانوكملالهنكل،بسانمءيشلك

الاذهفءادتعالاةركفبةسووهمةأرماكانهتناكاذإ؟نامليبلكيامهلاق
سووهملجركانهناكنإهنإيأ.اهيلعىدتعينأديرتاهنأينعي
...ينعيالاذهففنعلاب

.تالؤاستلاهذهفقوتتلف،هللااي
تسيلو،ةلكشملالحيىتحمالسيأهحنمتنلو،فقوتتنلاهنكل

نمةرذلكاهيلعهضرحتيتلاىلوألاةقيرطلا:اهلحلنيتقيرطىوسكانه
كلتتناكو،ردخيويفخيووحميوفعاضييذلابارشلاءاستحا...هدسج
ةقيرطلاوأةيئاهنلاةقيرطلايهفةيناثلاةقيرطلاامأ.ةئيسلاةقيرطلايه
.ليدبلا...ةلكشملايهنتيتلاةيرورضلا

نأذنملزنملايفبارشيأكانهنكيمل-هيمدقىلعيراهزفق
ةنازخىلإرظنوفقوتمثً،اباهذوةئيجناكملاعرذيأدبو-هيلإلقتنا
اهبقدحوةرمفقوبارشةنازخ...امءيشبهتركذيتلاةميدقلاةيوازلا
لجألهرارقنعّىلختلبقنمةرممك؟هعنمييذلاام.ةقيرطلاهذهب
ةيضاملاتارملايف.طبضلابةركفلانمكتانهامبر؟هذهنملقأةأفاكم
ةرملاهذهامأ،يقالخألابضغلااهرربيةطيسبتارييغتلجألرمألاناك
.رمألاذيفنتلالخنمهسفنةيامحلىعسيهنإ.فيظنريغ...رمألاف

ينجرخأ...هلسمهيوهو،نآلاهلخادبهعامسنمنكمتهنكل
ةرملاهذهو.اهبيمادختسايغبنييتلاةقيرطلابينمدختسا.ينمدختساو
.ينعدختنأصاصرلانمةيقاوةرتسلحمسأنلو،يلمعيهنأس

سلورتةقشىلإانهنمهترايسدوقيلةعاسفصنرمألاقرغتسيس
اهآريتلاو،هتفرغيفةدوجوملاةناسرتلايوحتيتلادورلغناميفنيستنريب
؟رمألالجؤياذاملً،اذإ.تاوارهوزاغةعنقأوًادافصأوةحلسأ...هينيعبيراه
.هلعفيغبنيامملعيهنإ

هينيرلتقبًاقحنيستنريبسلورتماقلهً؟اقحمناكله،نكل
سلورتنأيفكشنمام؟نامليبلكيامنمرماوأىلعءانبسنسلاك
ً؟اضيأنونجمنامليبلكيامله،نكل.نونجمنيستنريب



هيدلةرفوتملاعطقلاعيمجتبهنهذاهعضوةركفدرجماهنإمأ
ًاباوجهحنمتةروصيأ...ةروصىلإجاتحيوديريهنأللكشتلاىلعاهرابجإو
؟عمجتتطاقنلانأبًاروعشوأ

.أفرحلاراتخاوهبيجنمفتاهلايراهجرخأ
ً:ادرعمسينألبقٍناوثرشعترم
؟معن-
.انأاذه.دلونرأايًابحرم-
؟يراه-
؟لمعلايفتنأله.معن-
انأنييعيبطلاسانلامظعمكو،يراهايًاحابصةدحاولانآلاةعاسلا-

.مئان
؟مونللةدوعلاديرتله.فسآ-
.معن،لأستكنأامب-
تنكدقل.نامليبلكيامنعلءاستأيننإ...ظقيتسمكنكلً،انسح-

وذهنأىلإريشيدقًائيشتظحالله.كانهناكنيحسوبيركيفلمعت
؟ةيقالخأريغلويم

نمو،مظتنملادلونرأسفنتليراههيفتصنأليوطتمصكلذعبت
نمبرقلابةحوتفمةذفانكانهنأيراهجتنتساةيفلخلايفتاوصألا
دبال.مونلاةفرغجراخنمتاوصألانمريثكلاعامسنكميذإ،دلونرأ
هلترطخةأجفو.همونلالخهجعزياليذلاجيجضلاىلعداتعمهنأ
عماذكهرمألانأيهو؛ةدراشةركفكامنإوفاشكناكسيلةركفلا
اذكهواهنوعمسياليتلاةفولأملاةجضللتاصنإلامهيلعيغبني.مهتيضق
.مهظقوتالاهنإف

؟دلونرأايتمنله-
رمختتلاهكرتيلعاذل،يلعةديدجةركفلانكل.قالطإلاىلع،ال-

ةلاحلاهذهيفىتحنكل...فلتخمءوضيفءيشلكىلإرظنلابوًاذإ.ًالوأ
...حضاورمألانكل...يننكميال

؟حضاولاوهام-
.ةياغلليفولاهبلكونامليبهنإ-
.نيستنريبسلورت-
نإيئانثكامهتيؤرعيطتسأاليراهاييننكل...امهالك.طبضلاب-

.ينمهفتتنك



.ريخىلعحبصت.كظاقيإىلعفسآ.تمهف-
...ةبسانملاب.ريخىلعحبصت-
؟ممم-
تبهذيننكل،اهلكةصقلاتيسندقل.سوبيركيفباشكانهناك-

رمحادقوضاوحألاراوجبنافقينامليبووهناكوةرممامحلاىلإ
يلترطخدقةركفلانأركذأ.لصحدقامًائيشنأولامك؛امهاهجو
دعبةرشابمسوبيركرداغباشلانكل.مامتهايأاهرعأمليننكلاهنيح
.كلذ

؟همساناكاذام-
.نآلاسيلنكلكلذةفرعميننكمي.ةركفىندأيدلتسيل-
ً.اديجمن.دلونرأايًاركش-
؟لصحييذلاامً.اركش-
.دلونرأايريثكلاسيل-
.هبيجيففتاهلاعضوولاصتالايراهىهنأو
.ىرخألاديلاحتفو
.وفرحلاتحتحاتفملاناك.ةطوغضملاتاناوطسألافربقدح
:ددر
.ريثكلاسيل-
ءاضيبريرسلاةءالمنأملعيناك.مامحلاىلإهقيرطيفهصيمقعلخ

ليللاءاوهو،قبطمةحوتفملاةذفانلاجراختمصلانأو،ةدرابوةفيظنو
.ةظحللمونلانمنكمتينلهنأو،دراب

ةنازخحاتفمبقثربعرفصتيتلاحيرللًاتصنمىقلتساريرسلايف
.ةيوازلايفةميدقءادوس

عالدنالوحةلاسريزكرملافتاهلازكرميفةبوانملاةيطرشلاتقلت
لعفنملاءافطإلالجرتوصتعمسنيحً.احابص4:06ةعاسلادنعقيرح
ةيامحورورملاةكرحفاقيإبلطتيدقمخضثداحهنأًايئاقلتتضرتفا
ًاليلقتأجافتكلذل،تايفولاوأتاباصإلاعملماعتلاوةيصخشلاتاكلتمملا
ولسوأيفىهقميفراذنإزاهجراثأدقناخدلانإءافطإلالجرلاقنيح
اهنكل.اولصينألبقأفطنادققيرحلانإو،ليللالالخًاقلغمناك
ةطرشلالاجرضعبلسرتنأءافطإلالجراهنمبلطنيحرثكأتبرغتسا
الإوهامًالاعفناةيادبلايفهنظتتناكامنأتكردأو،ةرشابمكانهىلإ



النكل،هتنهميفريثكلاىأرلجرتوصكتوصلاشعتراثيح؛بعرلا
.هلوقلواحياميواسيءيش

ريثكلاكانهف؛امءيشباهريدختمتهنأدبالةريغصةاتفكانه-
.ةغرافلابارشلاتاجاجزنم

؟متنأنيأ-
.بوبنأباهطبرمتدقو،لماكلابةمحفتماهنإ...اهنإ-
؟متنأنيأ-
ً.اروفءيجملامكيلع.ةجاردلفقهنأكوودبي.اهتبقرلوح-
...نيأنكل،معن-
ةاتفدرجماهنإ!يهلإاي.رآويزآماكناكملاىعدي.نيروتاردافك-

...ةريغص



امببسل.نينرتوصىلع6:28ةعاسلامامتيفنوألاتشظقيتسا
نأدبال.هبنملاةعاساهنأكردينألبقفتاهلاهنأةيادبلايفنظ
الومالحألاريسفتبقثيدعيملهنأامب،نكل.هملحيفامءيشببسلا
ةعاسلاىلعهديببرض.هراكفأةلسلسعبتتلواحيملفيسفنلاجالعلا
ناك،ةدعاقك.ةيناثهبنملانرينألبقنيتقيقدبعتمتسيلهينيعضمغأو
ضرألانابرضتامهونيتيفاحلااروروأيَمدقتاوطختوصعمسينيحكلذ
.ًالوأهلخدتلمامحلاىلإاهقيرطيفةعرسب

.تمص
؟اروروأنيأ-
:شجأتوصبديرغنإتمتمت
.يليميإدنعةمئاناهنإ-
هتجوزعمروطفلاةبجولوانتوهنقذقلحومحتساونوألاتشضهن

ةءارقلابًاعرابنوألاتشناك.ةفيحصلايهتأرقامنيب،قبطمتمصب
رابخأيأدجيملهنكلةطرشلااياضقىلعةلماشةرظنىقلأف،بولقملاب
.ةديدجتاعقوتدرجمامنإو

:لاتشلأس
؟ةسردملاىلإباهذلالبقلزنملليتأتنلأ-
.ةيسردملااهضارغأاهعمتذخأدقل-
نوكينيحاهتقيدصىدلمانتنأنسحتسملانمله.حيحصهوأ-

؟يلاتلامويلايفيسردمماوداهيدل
.كلذلايحًائيشلعفتنأيغبني.اهلئيساذهف،ال-
؟ديرغنإايغامدلابمونلاصقنهلعفيامنيفرعتأ-
فرعتيكلتاونستسلكثاحبأليومتبةيجورنلاةموكحلاتماق-

.فرعأتنكوليبئارضلرادهإكلذنأربتعأس،اذل.لاتشايكسفنب
ديرغنإةردقنمجاعزنالاوباجعإلانمجيزمبًامئادرعشيلاتشناك

ىلعةرداقتناكدقف.ةركبملاةعاسلاهذهلثميفةطيشنءاقبلاىلع
ةيمالكةهجاوميأبموقينكيملاذل،ةرشاعلاةعاسلالبقهبضرألاحسم
ةلوجيأحبربلمأيأهيدلنكيملذإ؛ةداعمويلافصتنملبقاهعم
ً.ابيرقتةسداسلاةعاسلاىتح

ىلإاهدوقيوبأرملاجراخةرايسلابروديوهورمألايفركفيناك



ةأرماعمشيعلاهناكمإبناكنإيردينكيمل.اتاغسيفروبسيفهتدايع
ناكلةثارولاملعبًاعيلضنكيملولو،يمويلكشبهخبوتنأنودنم
ةساسحةلفطباجنإنمنانثالاامهانكمتفيكهلةبسنلابريحملانم
،داتعملانمأطبأتسيلاهنكلةئيطبرورملاةكرحتناك.اروروأكةفيطلو
يفعامتجاكانهف،هقرغتستيذلاتقولاسيلواهعقوتوهمهألالماعلاو
هيدلعامتجالاىلإباهذلالبقو،ةرشعةيناثلاةعاسلامامتيفةئفدتلاةفرغ
.ىضرمةثالث

.هسفنتقولايفنريهفتاهعمسمث،رابخأللتصنأوعايذملالعشأ
:يراهلصتملاناك
.ىرخألتقةميرجباكترامتدقفعامتجالاليجأتانيلع-
؟عايذملايفاهنعنوملكتييتلاةاتفلايهأ-
.ةاتفاهنأنمنودكأتمنحنلقألاىلع.معن-
؟يهنمنوفرعتالأ-
.ةاتفيأنادقفنعغالبإلامتيمل.ال-
؟اهرمعمك-
اهنأنظأاهلكشوةثجلامجحنمنكل،كلذديدحتليحتسملانم-

.ةنسةرشععبرأوتاونسرشعنيبام
؟انتيضقبةقالعرمأللنأنظتأ-
.معن-
؟اذامل-
ىعديناكميف.ةلولحمريغةميرجحرسميفاهيلعروثعلامتهنأل-

.بوبنأباهطبرياهقنعلوحةجاردلفقكانه...نألو،رآويزآماك
!يهلإاي-
ً.اددجملعسييراهعمس
؟يراه-
؟معن-
؟ريخبتنأله-
.ال-
؟امبطخنمله...له-
.معن-
؟ةجاردلالفقءانثتساب-
تاجاجزلاكرتو،باقثلادوعلعشينألبقلوحكلاباهشردقل-



نممغرلاىلع؛هسفنعونلانماهلك،تاجاجزثالث.ةلواطلاىلعةغرافلا
.اهذخأهناكمإبناكيتلاىرخألاتاجاجزلانمريثكلادوجو

...يهأ-
.ميبميجمعن-
.كبارش-
:لمكأمثً،ائيشسمليالنأبامدحأىلعخرصييراهلاتشعمس
؟ةميرجلاحرسمةيؤرومودقلاديرتأ-
.كلذدعبامبر.ىضرملاضعبيدل-
.تقولانمةرتفلانهىقبنس.ديرتامكً،انسح-
.لاصتالاايهنأ
هردصوعراستتهسافنأبسحأهنكل،ةدايقلاىلعزيكرتلالاتشلواح

.قالطإلاىلعيسفنبيبطأوسأمويلانوكيسهنأملعيناك.طبهيودعصي

سانلارميثيح،محدزملاعراشلاىلإبابلانميراهجرخ
،مالظلالكدعبءوضلايفشمرو،ةعرسبتاراطقلاوتارايسلاوتاجاردلاو
كانهتناكامنيب،ىنعميألمحياليذلاةايحلابخصلعمتسامث
سلجتثيحً،اضيأىنعميألمحتاللتقةميرجراتمأةعضببهفلخ
ةثجىلإتلوحتدقوةبئاذةيكيتسالبةدعاقبيسركىلعةلوتقملاةاتفلا
هيدلتناكيراهنكل،اهتيوهنعةركفيأمهيدلنكتمل.ةمحفتم
رمألابركفوًاقيمعًاسفنذخأ.رمألايفريكفتلاىلعؤرجيملهنأالإ،ةركف
سلجتلةئفدتلاةفرغىلإاهلسرأدقناكيتلانيرتاكبلصتامثً،اديج
.بوساحلاراوجب

:اهلأس
؟هتنبانادقفنعدحأغلبيملأ-
.ال-
نيبحوارتيرمعبتانبمهيدلنيذلانيققحملانميققحتً.انسح-

،سنسلاكةيضقىلعاولمعنيذلابيئدباو،ةنسةرشعتسوتاونسينامث
.رذحبنكل،مويلاهتنباىأردقناكنإهيلأساومهنملكبيلصتاو

ً.انسح-
.ةملاكملايراهىهنأ
امهنأولامكئداهوضفخنمتوصبلاقوهراوجبفقوونرويبجرخ

:ةدابعراديف



؟يراه-
؟معن-
.يتايحيفهتيأرءيشأوسأاذه-
نأملعيهنكلنرويباهآريتلارومألاضعبلًاكردمناك.يراهأموأ

.حيحصاذه
...اذهلعفنم-
هيديلزنأمثسأيبدهنتوًاعيرسًاسفنذخأوهيدينرويبعفرو

ً.اددجم
.هلتقيغبني-
ً.اضيأكلذفرعيناكدقف؛هترتسبيجيفهتضبقيراهقبطأ

اسيدوأسدسمنمثالثوأةصاصرمادختسابهيلعصاصرلاقالطإيغبني
كلذلعفيغبنيناك.نآلاسيلنكلنفلوكنملوهيفةنازخلايفدوجوملا
الهنألهريرسىلإهجوتلابنابجقباسيطرشماقنيحةيضاملاةليللايف
اياحضلالجألاذهلعفيأ.حضاوريغهعفادنأاملاطذفنملانوكينأهنكمي
املخادلايفةاتفلانكل؟وههلجألمأغيلوأوليكارلجألمأنيلمتحملا
ً!ابتً!ابت.اهيدلاولواهلةبسنلابتافدقناوألانأل؛هعفادنعهلأستلتناك
ً!ابت

.هديةعاسىلإرظن
.دادعتسالاةبهأىلعنوكيسوهقحالييراهنأفرعينيستنريبسلورت

هلذأامك،قباسلاةميرجلاحرسميفةميرجلاباكترابهارغأوهاعددقل
فصنهنععمسيذلالفقلاو،ميبميج...هيلعداتعايذلامسلامادختساب
عونممةتفالببلككميظعلالوهيراهطبرمتدقل.ةطرشلالاجر
.اتاغسيفروبسيففوقولا

وتساغنعءيشلكلوقوهقاروألكفشكهناكمإب.يراهقشنت
لاحيفو.اتلدعمنيستنريبسلورتةقشماحتقامثتيملايسورلاوغيلوأو
ةطرشلاتاطحملكيفلوبرتنإلانمةكبشرشننكمي،نيستنريببره
...وأدالبلايفةيفيرلا

.نيخدتلالمدقفاهداعأمثلمجلارئاجسةبلعيراهبحس
.طبضلابلفاسلاهديرياملعفهنكميوأ...

.يناثلاضيرملادعبةحارتسالادعبالإلاتشراكفألمتكتمل
.ناتركفهيدلتناكدقف،هاتركفوأ



رشعنيبحوارتيرمعبةاتف.ةاتفلاءافتخانعدحأغلبيملهنأىلوألا
يفدعتملنيحاهادقتفينأاهيدلاوىلعناك.ةنسةرشععبرأوتاونس
.اهئافتخانعاغلبيوءاسملا

ملنآلاىتح.ةطرشلالاجرلتقمئارجبةيحضلاةقالعام:يهةيناثلا
نيلسلستملاةلتقلانعفورعملانمنكل،نيققحملاىوسلتاقلافدهتسي
؟هلتقتنأنمرثكأءرملللعفتنأكنكمياذام.مهفنعنمنودّعصيمهنأ
؟نآلانمرود:لاؤسلاىقبيةيضقلاهذهيفً،اذإ.ةلفطلا...هءانبألتقتنأ
.لافطأيأهيدلسيلذإيراهسيلهنأحضاولانم

قباسنودنمنوألاتشدسجنمببصتيدرابلاقرعلاأدبانه
.لصتاواروروأمسانعثحبوحوتفملاجردلانمفتاهلالوانت.راذنإ

.يتوصلاديربلاىلإهليوحتمتمثتارمينامثفتاهلانر
مهلحومسملاريغنمعبطلابو،ةسردملايفيهفعبطلاببجتمل

.مهفتاوهمادختسا
نماذهنكلً،اريثكاهعمسدقل؟يليميإةلئاعمساناكاذام

،ةرورضالباهقلقيالنأررقهنكل،اهبلاصتالابركف.ديرغنإصاصتخا
نمريثكلادجوديكأتلاب.ةسردملاعقوملالخنمهسفنبهنعثحبلاأدبو
يفلافطألاءابآعيمجنيوانععمةيضاملاةنسلانمينورتكلإلاديربلالئاسر
دجوىتحًاريثكرظتنيملو،هيلعروثعلالمأىلعاهيفثحب.اروروأفص
مقرنأكلذلكنملضفألاو.نيسرينيإيليميإاهنإ،معن.نيسرينيإناروت
رزلارقنبعصلانموشعترتهعباصأنأظحال.مسالاتحتجردمفتاهلا
.ةوهقلانمهيفكياملوانتيملهنأدبال.حيحصلا

.نيسرينيإناروت-
ناكنإفرعأنأطقفديرأ.اروروأدلاونوألاتشانأً،ابحرمهآ-

.ةيضاملاةليللايفماريامىلعءيشلك
.ليوطتمص
:فاضأ
.يليميإدنعاهمونيف-
نارثرثتاتناكامهنأتملع.اندنعمونللتأتملاروروأنكل،هآ-

...نكل،عوضوملالوح
:برطضمتوصبلاتشدر
.تأطخأينأدبال-
.مايألاهذهيفنمدنعمانينمركذتلهسلاريغنمف،معن-



يذلابألاوهف..ً.احاترمنكيملاهتوصنكلنيسرينيإناروتتكحض
.اهتليلهتنباتضمأنيأفرعيال

.قرعلابًالتبمهصيمقناكو،ةملاكملالاتشىهنأ
نأاهنمبلطةلاسراهلكرتفيتوصلاديربلاهيلعدرفديرغنإبلصتا

يتلاةريخألاةضيرملاهيلإترظن.بابلاربعقلطناوضهنمث،هبلصتت
.ةموهفمريغبابسألجلاعتترمعلاةطسوتمةأرماتناك

...مويلاةسلجءاغلإلرطضميننكل،فسآ-
،جردلالفسأيفحبصأىتحهركذتيملهنكلاهمسالوقيونيناك

.هترايسوحناتاغسيفروبسيفضكروبابلانمجرخو
ترمامنيب،ةوقبيقرولاةوهقلابوكىلعطغضيهنأيراهسحأ

.فاعسإلاةرايسهاجتابهمامأةاطغملاةلامحلا
.ناكملانمبرقلابنيعمجتملانييلوضفلاصاخشألاىلإرظنيوهوسبع
،دحأءافتخانعغالبإلانآلاىتحمتيملهنإتلاقونيرتاكتلصتا

نيبرمعبةنباهيدلسنسلاكةيضقيفقيقحتلاقيرفيفدحأالنأامك
لمشيلاهثحبعيسوتيراهاهنمبلط،اذل.ةنسةرشعتسوتاونسينامث
.ةطرشلادارفأيقاب

.ضيبألاءادرلاةعبقونييطاطملانيزافقلاعلخو،ىهقملانمنرويبجرخ
:يراههلأس
؟يوونلاضمحلاقيرفنمدعبرابخأنمامأ-
.ال-
ةنيعذخأهنأةميرجلاحرسمىلإلصونيحيراههلعفاملوأناك

رابتخاقرغتسي.يئانجلاقيقحتلاقيرفىلإةرشابماهلسرأوةجسنألانم
متيدقةيئدبملاجئاتنلاىلإلصوتلانكل،ًاليوطًاتقولماكلايوونلاضمحلا
لاجرومئارجلايققحمعيمجناك.هيلإةجاحباوناكاماذهو،ةعرسب
مهضمحتارابتخااولجسدقنييداعلاةطرشلالاجرونييئانجلاةطرشلا
تاونسلالالخاوماقامك.ةميرجلاحرسمثيولتباوماقلاحيفيوونلا
ًالوأنولصينيذلاةطرشلالاجرليوونلاضمحلاتارابتخاليجستبةريخألا
نيذلانييندملاكلذكو،ةميرجلاحرسمنوسرحينيذلاوأةميرجلاحرسمىلإ
لوألالخنممتتةطيسبلامتحاتاباسحكلتتناك.كانهنونوكيدق
رثكأداعبتسامهنكميثيحً،امقررشعدحألصأنمماقرأةعبرأوأةثالث
مهلكمهداعبتسانكميماقرأةتسوأةسمخبو،عوضوملابةلصةطرشلالاجر
ً.اقحمناكلاحيفدحاوءانثتساب



امملعينكيملو،اذاململعينكيمل.هديةعاسىلإيراهرظن
نمريثكلامهيدلسيلهنأوههملعياملكف،هلعفنولواحياوناكيذلا
.تقولانمريثكلاهيدلسيل.تقولا

عمس.حيباصملالعشأوةسردملاةباوبمامأهترايسنوألاتشنكر
توص...ديحولفطتوص...ةحابلالوحةينبألانيبددرتيهتاوطخىدص
عيمجلارداغينيحةيفيصلاتالطعلاتوص....فصلاىلإرخأتملالوصولا
نأنودنمرمملاربعضكروليقثلابابلاحتف.نارجهلاتوص...ةنيدملا
ةعومجم؟كلذكسيلأاهفصباباذه.هثاهلتوصىوسىدصيأعمسي
لالخًاريثكاهريملو،ةيمويلااهتايحنعريثكلاملعينكيمل؟فصوأ
تقولالكءاضقلًادعتسمو،ريثكلاةفرعمديريناك.ةيضاملاةتسلارهشألا
...املاط...املاطًادعاصفنآلاذنماهعم

.ىهقملاءاجرأيفيراهرظن
:هئارونميطرشلالاق
.يفلخلابابلاىلعلفقلابقثمتدقل-
.لفقلالوحشودخلاتامالعىأردقناك.هسأريراهزه
زاهجقلطنيملاذهلةطرشلالاجرىلعلهسلمعلفقلابقث

.راذنإلا
ىلعءايشألاضعبطوقسك؛ةمواقملاىلإريشتتامالعيأيراهريمل

هيفاهعضومتيذلااهناكمنمتالواطلاويساركلاضعبكيرحتوأ،ضرألا
،هتلباقملةجاحبسيلهنإلاقيراهنكل،كلاملاباوجتسامت.ليللالالخ
ديرينكيملهنكل،ببسيأطعيمل.هتلباقمديريالهنإلقيملو
.هيلعفرعتلامتينأبةرطاخملا

كلتيفكانهسلجفيكركذتو،ىهقملايفدعقمىلعيراهسلج
لواحو،فلخلانميسورلاهمجاه.اهبرشيملميبميجسأكعمةليللا
ةعونصملايراهعبصإنكل،يتابسلاهنايرشيفةيريبيسنيكسلصنماحقإ
نمًالولشمةدضنملاءاروكلاملافقو.قيرطلاهيلعتعطقمويناتيتلانم
دقامهتحتةيضرألاتناك.ةجاجزلاحاتفميراهطقتلاامنيب،فوخلاةدش
.مدلابتغبص

:نرويبلاق
.نآلاىتحةلدأيأانيدلرهظتمل-



ذخأثيحنيستنريبلهلكناكملاناكدقف،عبطلابً.اددجميراهأموأ
نأنودنمةملكلاهتءاجمث...اهللبينألبقناكملابيترتيفهتقو
.اهعقني...كلذيفبغري

.ةعالولالعشأمث
:هنذأىلإهفتاهنرويبعفرو،ةينغأتوصحدص
...ةظحلرظتنا؟قباطت...؟معن-
فالغلابحينرويبنأيراهركف.هتاظحالمرتفدوصاصرملقجرخأ

همدختسيورتفدلائلتمينيحتاظحالملايحميهنأةجردلًاريثكميدقلا
ً.اددجم

...معن...لتقلامئارجيفقيقحتلاىلعلمعيهنكل،لجسنمام-
؟همساوهامو...انكوكشانيدلنأىشخأ

ملقلانكل،ةباتكللًادعتسمةدضنملاىلعتاظحالملارتفدنرويبعضو
:فقوت

؟دلاولامساتلقاذام-
.امًابطخكانهنأهليمزتوصنميراهسحأ

دقل:هسأرىلإراكفألاتعفادتفصلاةفرغبابنوألاتشحتفنيح
نإوهبةصاخةفرغاروروأفصلناكنإًادكأتمنكيملذإًائيسًابأناك
.ةفرغلايههذهتناك

لكتماقنيح،ةسردملاحاتتفاموييف؛نيتنسذنمانهىلإتأيمل
باقثلاداوعأنمةعونصملامهجذامنواهبالطتاموسرضرعبفوفصلا
ًابأناكولهنكل.هبجعتملىرخأءايشأوصجلانمةعونصملاتامسجملاو
.هباجعإتلاندقتناكللضفأ

.ههاجتاببالطلاتفتلاوتاوصألاتأده
ريغتتسيتلاهوجولا...ةمعانلاةريغصلاهوجولاصحفتتمصلايفو

يفحبصيعانقىلإلوحتتوبلصتتسو،ةيصخشلاتامالعاهيلعرهظتلًاريثك
.هتنبا.لخادلانمهيلعمهاملًاقباطمدعبام

داليملاىركذتالفحوفصلاروصيفاهآرًاهوجوهتارظنتدجو
ركذتهناكمإبناك.ةسردملامايأرخآوةليلقلاديلاةركتايرابمضعبو
امنيب،هتيؤريفبغرييذلاديحولاهجولانعثحبلالمكأ.اهضعبءامسأ
.اروروأ.اروروأ.اروروأ:هترجنحيفمخضتواهمسالكشت



يراهلهرهظًاريدمةدضنملاراوجبفقووهبيجيففتاهلانرويبعضو
ناكولامكههجوادب.تفتلاوءطببهسأرزهمث،كارحنودنم
.مدلانمًايلاخوًابحاش...فزني

:يراهلاق
ً.اديجهفرعتصخشهنإ-
:لاقوهقيرعلبوهمونلالخيشميصخشكءطببهسأرنرويبزه
...نكممريغاذه-

.اروروأ-
.جيشنكهيتفشىلعاهمسارهظ.نوألاتشبهوجولانمرادجقدح
:ددر
.اروروأ-
.هوحنهجتتةسِّردملاىأرهرظنلاجمفرطيفو

:يراهلأس
؟نكمملاريغوهام-
:نرويبدر
.نكممريغاذه.هتنبا-

صخشضهنمث،هفتكىلعديبسحأو،عومدلابلاتشانيعتقرورغا
لكشلانأسحأ.ةشوشمةآرميفامكلكشلاصقارتامنيبهيلإهجوتو
لقعلابورهاذهنأملعيناكيسفنبيبطك.اروروأهبشي...اههبشي
ىرنانلعجيولقعلابذكياذكهف،هلمتحنالامعملماعتللةيجيتارتساك
.اهمسابسمههنكل.هتيؤرديرنام

.اروروأ-
.اهتوصتوصلانأًانقومناك
؟...امبطخنمله-
يهتناكنإًادكأتمنكيملهنكلةلمجلانمةملكرخآعمسامك

.اهفاضأيذلاوههلقعنأوأ
؟اباباي...-

؟نكممريغاذهاذامل-



:كانهنكيملهنأولامكيراهبقدحيوهونرويبلاق
...اهنأل-
؟معن-
ً.اقبسمةتيماهنأل-



ةكرحتوصىوسعامسنكميالو،رتسيفةربقميفًائداهًاحابصناك
ىلإسانلالصوتيتلاتاراطقلاتوصونيفسلاديكروسيفديعبنمرورملا
.ةنيدملازكرم

:روبقلانيبوطخيوهويراهلاق
؟كعميقبةنسمكل.معن.نيوتستديمرور-
:رارمتسالالواحيوهونرويبلاق
.خيراتلارجفذنم.ملعيدحأال-
؟ةرايسثداحبتتامهتنباو-
مل.لصحدقكلذنوكينأنكميال.نونجاذه.يضاملافيصلا-

لازتالو،يوونلاضمحلازمرنملوألاءزجلاىلعىوسدعباولصحي
ضمحلانوكينأةئاملابرشعةسمخىلإةرشعنمةبسنبةصرفكانه
...رخآصخشليوونلا

.ةأجففقوتيذلايراهبمدطصيداك
راوجبضرألايفهعباصأمحقيوهيتبكرىلعلزنيوهويراهلاق

:نيوتستديمايفمسالمحييذلاربقلا
.رفصلاىتحلءاضتدقلامتحالاكلذً.انسح-
:هعباصأنيبًارخؤمًاروفحمًابارترثنوهديعفرو
.رانلااهبلعشأورآويزآماكىلإةثجلاذخأوربقلاشبندقل-
...ـبت-
،مالسبهكرتوهيلإرظنلابنجتف،هليمزتوصيفعومدلايراهعمس

نذأللىنعمالبًانحلدرغيروفصعكانهناك.تصنأوهينيعضمغأمث
ىضمامنيبًابرغهجتمراطقرفص.مويغلانيبحايرلاتفصعامنيبةيرشبلا
ًاددجمهينيعيراهحتف؟اهيلإبهذيلةهجوكانهلهنكل،تقولا
.لعسو

نألبقكلذنمدكأتلاوربقلاشبنمهنمبلطننألضفألانم-
.بألابلصتن

.كلذلعفأس-
.ةيحةريغصةاتفقرحمتيمللقألاىلعف،نرويبايلضفأاذه-
...دقفاذل،يفكيامبةئيسةلاحبرورو،بسحفقهرمانأ.فسآ-
.سأيبهيعارذعفرو



:ضهنيوهويراهلاق
.سأبال-
؟بهاذتنأنيأىلإ-
ضكارتتمويغلاتناكثيحورتملاوقيرطلاىلإًالامشيراهرظن

يفًائيش...دعبهكرديالًائيشفرعيهنأبروعشلاهدواعانه.ههاجتاب
.حطسلاىلعروهظلاضفريهنكلهقامعأ

.امءيشبمامتهالايلع-
؟نيأ-
ً.اريثكهتلجأدقتنكءيشدرجمهنإ-
.هبركفأتنكءيشكانه،ةبسانملابً.انسح-
.أموأوهديةعاسىلإيراهرظن
؟ةصاصرللةبسنلابهيأرناكامةحرابلانامليبعمتملكتنيح-
.ةركفىندأهيدلنكتمل-
.لقألاىلعةيضرفكيدلنوكتةداع؟كنعاذام-
.باهذلايلع.مممم-
؟يراه-
.معن-
:ةلوجخةماستبانرويبمستبا
.يبغءيشيألعفتال-

ناك.ةشاشلاىلإترظنواهدعقمىلعفلخللتاربنيرتاكتأكتا
وهووتللبألااودجودقمهنأاهربخيلوتلللصتادقملوهنرويب
مدعببسنأو،سنسلاكلتقةميرجيفققحدقناكيذلانيوتستديم
هتنبانأوهتاريغصتايتفمهيدلنيذلاةطرشلالاجرنيبهيلعروثعلا
ترظندقفًاتقؤملمعنيرتاكىدلسيلهنأينعيكلذنأامبو.ةتيم
ةلصيأداجيإنماونكمتيملثيحقباسلامويلانمثحبلاخيراتىلإ
نيذلاصاخشألاةمئاقنعتثحبنيح.سنسلاكهينيرونامليبلكيامنيب
الوأوهلوألا.ءامسأةثالثاهلترهظنامليبلكيامعمةقالعىوقأمهيدل
نمنكيمل.نيوكسليبازيإةثلاثلاةبترملايفو،نيستنريبسلورتمث،نامليب
هتسيئريتأتنأبيرغلانمالو،ىلوألاةبترملايفهتجوزيتأتنأئجافملا
.ةثلاثلاةبترملايفةيعامتجالانوؤشلاةراشتسم

.نيستنريبسلورتبتأجافتاهنكل



ةقرفنمةهجومةيلخادةركذمكانهنأوهو؛طيسبببسلكلذو
غلبمكانهناك.ةطرشلازكرميفةرشابمةلجسموةطرشلاسيئرلسالتخالا
قيقحتبءدبللًانذإاوبلطدقو،هنعحاصفإلانيستنريبسلورتضفريدقن
.لمتحمداسفنعفشكلل

دقنامليبنأتضرتفااذل،دريأىلعروثعلانمنكمتتمل
ً.ايظفلًاباوجمهاطعأ

دسافلاةطرشلالجروةطرشلاسيئرنأوهًابيرغهتدجوامنكل
يفنامتئالاتاقاطبنامدختسيو،ةيصنلالئاسرلانالدابتيو،امهضعببنالصتي
ةرئاطلايفوهسفنتقولايفنارفاسيو،هسفنتقولايفواهسفننكامألا
ابهذدقو،هسفنخيراتلايفوهسفنقدنفلايفنالجسيوراطقلاوأاهسفن
ثحببمايقلايراهاهنمبلطنيحوً.اضيأهسفنرانلاقالطإناديمىلإ
ىلعةيعالخًامالفأدهاشيناكنامليبنأتفشتكانامليبلوحلماش
؟!امهنيبةقالعلاةعيبطام.تنرتنإلا

.ةشاشلابقدحتنيرتاكتسلج
ً.ائيشينعيالاذه
يلافيفةيضاملاةليللايفنامليبىقتلادقيراهنأملعتتناك

لوحًائيشيراهمتمت،رداغينألبقو.هتصاصرفاشتكابههجاوونيفوه
نيحو.ةلدألاةفرغيفةصاصرلالدبتسايذلانمملعيهنأهروعش
.»لظلا«ةملكبىوسيراهاهيلعدريملترسفتسا

.يضاملانمديزملالمشيلاهثحبنيرتاكتعسو
.جئاتنلاربعتأرق
رنفوتسةطرشيفتأدبيتلاامهتنهملاوطنيستنريبونامليبقرتفيمل

.ةطرشلاةيلكارداغنأدعب
.ةرتفلاكلتيفنيرخآلانيفظوملاةمئاقىلعتلصح
مقربتلصتاو،ءامسألادحأدنعتفقوتو،ةشاشلاىلعاهانيعترم

.55ـبأدبي
يتأتنأضرتفملانمناك.تاربةسنآاينمزذنمكنمعمسنمل-

!نمزذنميبطلاصحفللانهىلإ
ً.اددجمةيلصألانغريبةنكلاهعامسىدلةغلابةداعسبتسحأ
...زناه-
.ًاليزجًاركش.زناه.د-
:تلاقونيرتاكتمستبا



.لمعللتدعكنأمهضعبينربخأ-
؟ةظحللاهذهيفتنأنيأو-
يفتلمعكنأانهةمئاقنمىرأنأيننكمي،ةبسانملاب.ولسوأيف-

.نيستنريبسلورتونامليبلكيامعمهسفنتقولايفرنفوتسةطرشةطحم
.تاربايةأرماببسبطقفو،ةرشابمةطرشلاةيلكدعبكلذناك-

؟لبقنماهنعكتربخأله.بابلاةقرطمسوباك
.امبر-
ً.اضيأولسوأنمتيهتنااهنمتيهتناامنيحنكل-
...عمتلمعنيح!زناه-
يلمعتنأامإ.نيرتاكاينيناسنإلانيذهعملمعيدحأال-

.امهدضوأامهباسحل
.نيستنريبسلورتفاقيإمتدقل-
ً؟اددجمًادحأبرضله.نمزذنمهفاقيإضرتفملانمناك-
؟ءانجسلابرضيله؟برض-
.ةطرشلالاجربرضيهنإ.كلذنمأوسألب-
.فقياهيعارذرعشبنيرتاكتسحأ
؟نمً!اقح-
امهبحينيستنريبناكدقف،نامليبةجوزبشرحتلالواحنملك-

.امهيلك
؟مدختسيناكاذام-
؟نيدصقتاذام-
.مهبرضينيح-
،لقألاىلع.ضرتفأامبسحًابلصًائيشمدختسي؟فرعأنأيلفيك-

برقلابصقرلابلامشلانميبغلاباشلاكلذماقنيحكلذكرمألاادب
.سمسيركلاءاشعيفنامليبةديسلانم

؟لامشلانمباشيأ-
ناك.رانور...رفرحلابهمساأدبي...ركذتأينيعد...همساناك-

...رانور...ركذتأينيعد...رانور.رانور
.حيتافملاةحولىلعرقنلابنيرتاكعباصأتأدب
؟كتزنكتعلخنإامبر.نمزذنمناككلذنكلنيرتاكايفسآ-
رانورىوسكانهسيلف،كتدعاسمنودنممسالاتدجويننكل-

...زناهايًاعادو.تقولاكلذيفرنفوتسيفدحاو



.يرظتنا-
.ضيرملااهيأباهذلايلع-
لمعيثحبلاكرحمتكرتولاخدإلارزىلعتطغضو،لاصتالاتهنأ

نيأ.اهيففولأمءيشكانهناكذإ؛هتلئاعمسابركفتتأدبامنيب
نوكينأرمأللنكميالذإ،مسالابتمتمتواهينيعتضمغأ؟اهتعمس
...جئاتنلانمريثكلاكانهتناك.ةجيتنلاتأرواهينيعتحتف.ةفداصم
نيبتالسارملاو،تاردخملاىلعنامدإلاببسبىفشملللوخدو،ةيبطتالجس
ناتئيربناواقرزنانيع.ةطرشلاسيئروولسوأيفنامدإلانمجالعللةدايع
.لبقنمهتأردقتناكنيأتركذتةأجف.اهيلإنارظنتناتيفاصو

نأنودنمةطوغضملاتاناوطسألافرىلإهجوتو،لزنملايراهلخد
وهكلذناك.توكسوستيولنيتناوطسأنيبهعبصإمحقأو،هءاذحعلخي
ةناوطسأناراتخيدقغيلوأالوليكارالذإ؛لزنملايفًانامأرثكألاناكملا
.توكسكياموأستيوموتل

ًاليقثادبهنكل،نزولاميدعفوجملاريغصلايساحنلاحاتفملاجرخأ
ىلإهجتموهوضرألاىلإيوهتهديبسحأهنأةجردلهدييفةياغلل
امهنأملعيناكثيحرظتنامث،هرادأوبقثلايفهمحقأ.ةيوازلاةنازخ
.هدعوفلخيسهنإذإ؛هحتفينأدعبعوجرللقيرطنم

نأملعيناك.خفتنملاةنازخلابابحتفيلهتوقمادختساهيلعناك
تءاجةقيمعةديهنتكادبهنكل،راطإلانمجرخيميدقبشختوصكلذ
.ضرأللرامدلابلجيلًاريخأررحتهنأكردأهنأولامك؛مالظلابلقنم

.تيزلاوندعملاةحئارهنمتحاف
لبقهعباصأتثحب.ٍعافأرحجبهديلخديهنأولامكسحأوقشنت

.هجرخأونابعثلاسأربكسمأ.درابلاذالوفلادجتنأ
ذإ؛ةياغللةلاعفةيتييفوسلاةيسورلاةسدنهلا.ةياغللًاحيبقًاحالسناك

.فوكنيشالكلاكةوقببرضلااهنكمي
.هدييفسدسملايراهناز
سفنت.هرارقذختانأدعبًافيفخادبهنكل،ًاليقثناكهنأملع

.تيرفعلاررحتدقفءادعصلا

:هءاروةئفدتلاةفرغبابقلغيوهولاتشلاق
؟كدحوتنألهً.ابحرم-
:فتاهلابقدحيوهوهدعقمنمنرويبدر



.معن-
:دعقمىلعلاتشسلج
؟...نيأ-
.تلصونيحتلحردقتناكنيرتاكو،امرمأةيوستيراهىلع-
ً.اقاشًامويتيضقكنأكويلودبي-
:بوحشبنرويبمستبا
.نوأروتكدايًاضيأتنأو-
:هسأرةمقىلعهديلاتشررم
اندهاشامنيبتيكبويتنباتقناعوفصلاةفرغتلخد،عقاولايف-

اهلراعةمصونوكيسرمألااذهنأاروروأتعدادقو،هلمكأبفصلا
مهيدللافطألامظعمظحلانسحلهنأاهلحرشأنأتلواح.اهتايحلاوط
يغبنيةيملعرظنةهجونمهنأو،مهيوذبحءبعاولمحتيلةيفاكةوق
دنعةمئانتناكاهنأللصحكلذلكً.اضيأءاقبلاىلعةرداقنوكتنأ
يليميإةدلاوبتلصتادقو،فصلايفيليميإنايعدتناتنثاكانهو،يليميإ
.أطخلا

ىلعانرثعدقف؟مويلاعامتجاانلجأدقاننأبةلاسرلاتيقلتله-
.ةاتفةثج

!بيئكرمأنمهلاي.فرعأمعن-
:فتاهلاىلإراشأوءطببنرويبأموأ
.نآلااهدلاوبلصتأنأيلع-
.عبطلابكلذىشختتنأ-
.عبطلاب-
نأهيلعاذامل؟ةقيرطلاهذهببألاةبقاعمببسنعلءاستتتنأ-

؟ةدحاوةرميفكتالاذامل؟نيترماهدقفي
.امًاعون-
.نرويبايمقتنملاهسفنىريلتاقلانألوهباوجلا-
:ةغرافةرظنيسفنلابيبطلاىلإرظنيوهونرويبدر
!ً؟اقح،هآ-
ظفتحيوهئادعأنممقتنيوهف.مقتنملالتاقلاهنإ؟كسردفرعتأ-

؟كلذكسيلأ،ىزغملاتمهفدقل.هئادعألهبضغب
...ونيهاربلانعثحبينتوترتسوأنمطيسبيبصانأ-
:هدعقمىلعمامألللاتشىنحنا



بحلاعفادبلتقيهنإ.قحميراهو،مقتنملتاقلا.انهانأاذهل-
امدحأهنمذخأدقل.ةيداسلاةعتملاوأةعفنملاوأةيهاركلاعفادبسيلو
مهتايحكلذنوكيدق.هنوبحياماياحضلانمذخأيوهنآلاو،هبحيًائيش
.مهلافطأ:رثكأمهنورّدقيًاصاخشأوأ

:نرويبأموأ
.هتنباذاقنإلهتايحبةيحضتللدادعتساىلعنيوتستديمرورناك-
هنإ...هبحأامًاصخشدقفصخشوههنعثحبننأانيلعامً،اذإ-

ايانهيفكيامبيوقلاديحولاعفادلاوهكلذنأل؛بحلاعفادبمقتني
؟مهفتله.نرويب

:نرويبأموأ
.نآلانيوتستديمبلاصتالايلع،نكل.كلذنظأ-
.مالسبككرتأسً،اذإ-
هيلإرظنيناكيذلامقرلابلصتامث،لاتشلحرىتحنرويبرظتنا

وهوًاقيمعًاسفنذخأ.هينيعيتيكبشىلععبطناهنأسحأىتحةرتفذنم
مث،طخلاقلغينألبقنريهكرتينأهيلعةرممكلءاستيوتانرلادعي
.ةأجفهليمزتوصعمس

؟نرويبايتنأاذهله-
؟يمقرتظفحدقلً،اذإ.معن-
.عبطلابمعن-
.هبكرابخإيلعًائيشكانهنأىشخأً.انسح-
.تمص
:نرويبعلب
...كتنبابقلعتمرمألا-
نميننكمينكل،هلوقتسيذلااميردأال،لمكتنألبق.نرويب-

نمديزملالامتحايننكميالو،يدجرمأهنأددحأنأكتوصةربن
دحأالذإ،لبقنمرمألاهيلعناكاماذه.ايفلوحةيفتاهلاتاملاكملا
.لهسأكلذنألفتاهلاربعيبنولصتيلكلاو،ينيعيفرظنلاعيطتسي
هديرتاملوقتتنأوّينيعيفرظنلاوانهىلإروضحلاكنكميله،ءاجر
؟نرويباي

لبقنمملكتينيوتستديمرورعمسدقنكيملذإ،نرويبأجافت
.هفعضلوححاتفنالاوةحارصلاهذهب

؟تنأنيأ.عبطلاب-



ناكمىلإيقيرطيفانأاذل،مويلاطبضلابرهشأةعستترمدقل-
...ريكفتلاوروهزلاضعبعضولاهلتقم

.روفلاىلعيتآسوناكملااذهعقينيأينربخأ-

نمناك.اهترايسنكرلناكمنعثحبلانعتاربنيرتاكتفقوت
نأدعباهنكل.تنرتنإلاىلعناونعلاوفتاهلامقرىلعروثعلالهسلا
اتاغيرتسادنإىلإاهتداقوةرايستبلطدريأقلتتملوتارمعبرأتلصتا
معطموةلاقبرجتمدجويثيح،دحاوهاجتابعراشىلإنيوتسروجاميف
.تارايسلانكرلةغرافنكامأنمامنكل،روصلاتاراطإلةشروو

كرحملاتأفطأو،فيصرلاىلعةرايسلاتداقوً،ارارقنيرتاكتذختا
ملعتتناكو،ةيطرشاهنأاهيفركذتيمامألاجاجزلاىلعةظحالمتعضوو
نيبفقينممهنإمهنعيراهلوقينيذلارورملاةطرشعدريسكلذنأ
.ةمراعلاىضوفلاوةراضحلا

يفةقينألاقوسلاوحنهنمتتأيذلاقيرطلاىلإتداع
ةرمتماقثيحنيفزوجةباوبيفققشىنبمجراختفقوتو،نيفسداتسغوب
تقويفةوهقلاءاستحالمودقلابةطرشلاةيلكيفاهتساردلالخنيترموأ
يفبالطللفرغلارجؤتو،ولسوأةطرشلدوعيىنبملاناك.ليللانمرخأتم
تطغضو،سارجألاةحولىلعهنعثحبتيذلامسالانيرتاكتدجو.ةيلكلا
مث،قباوطةعبرأنمةطيسبلاةهجاولالمأتتيهوترظتناوسرجلاىلع
.ترظتناوىرخأةرمتطغض

؟لزنملايفدحأال-
عبارلادقعلايفلجرلانأتنمخو،ةيئاقلتةماستباتمستباوتتفتلا

،هرعشىلعظفاحمو،ليوطوهو.نيسمخلايفنوكيامبرو،رمعلانم
.زيافيلعوننمًايفوصًاصيمقيدتريو

.باوبلاانأ-
نعثحبأ.مئارجلاةحفاكمةقرفنمتاربنيرتاكةققحملاانأ-

.غنيسفارغجليس
نمةحاقوباهصحفتمث،اهتزربأيتلاةيصخشلافيرعتلاةقاطبصحفت

.اهيمدقصمخأىتحاهسأر
ميقتنلاذل،ةطرشلاةيلكتكرتاهنأحضاولانم.غنيسفارغجليس-

.نآلادعبانه
؟كلذكسيلأ،انهلازتالاهنكل-



؟اهلةلاسرلاسرإيننكميأ.412ةفرغلايف،معن-
نعاهعمثيدحلاديرأ.مقرلااذهبلصتتنأاهنمبلطا.ءاجر-

.اهيخأغنيسفارغرانور
ً؟ائطاخًائيشلعفله-
ناردجلانأنظيهنألةفرغلافصتنميفًامئادسلجيهنإ.ال-

.توملاىتحهبرضنوديريصاخشأ
!يهلإاي-
:اهفتاهمقرواهمساتبتكو،اهتاظحالمرتفدنيرتاكتجرخأ
.ةطرشلالاجرلتقمئارجبقلعتمرمألانأاهربختنأكنكمي-
.مهبةسووهماهنأودبي.معن-
:ةباتكلانعنيرتاكتفقوت
؟دصقتاذام-
لاجرلوحفحصلاتاصاصقدصقأ.ناردجلاقروكاهمدختستاهنإ-

املعفبالطللنكميذإينأشنمسيلرمألانأملعأ.نيلوتقملاةطرشلا
؟كلذكسيلأ،امًاعونبيرغاذهنكل،مهلولحي

:نيرتاكهيلإترظن
؟كمساام-
.كيبدورفيل-
بغرأ؟اهتفرغىلعةرظنءاقلإيناكمإبنأنظتأ.فيلايينعمسا-

.تاصاصقلاةيؤرب
؟اذامل-
؟كلذلعفيننكميأ-
.ثحبلاةركذمينيرأطقف.ةلكشمال-
...يدلسيلهنأىشخأ-
.يعميلاعت.حزمأتنك-
.ثلاثلاقباطلاىلإامهقيرطيفدعصملايفاناك،ةقيقددعب
يطعأيننأاملاطفرغلالوخديناكمإبنإراجيإلاةيقافتالوقت-

رابغلانمصلختنليئابرهكلاعاعشملانمققحتننحنً،ايلاحً.اقبسمًاراعشإ
ًاراعشإاهءاطعإانلواحدقو.ةيضاملاةنسلايفمهدحأقرتحادقف؛مكارتملا
.يلخادلالاصتالازاهجىلعبجتملجليسنكل،لخدننألبقًاقبسم
؟تاربةققحملااهتيأًاديجرمألاكلودبيأ

ةياهنيفاهمساباهتادانمبماقهنأول.ةرحاسوةركامةماستبامستبا



تثحب.حرملاضعببعتمتيهنأودبينكل،عبطلابرمألاىهتنالةلمجلا
بابحتفً.امتعممعانلابهذلاتدجوفهدييفجاوزمتاخنعاهانيع
.ءاقرزلاباوبألادحأمامأفقوتىتحقيضلارمملايفهتعبتو،دعصملا

.رظتناوًاددجمقرطمث،رظتناوقرط
:لفقلايفحاتفملالخديوهولاق
.لخدنل-
.كيبدورايةياغللًانواعتمتنكدقل-
هذهلثمبرمأاليننإذإ؛دعاسأنأيرورسيعاودنم.فيل-

.مويلكةبرجتلا
لوخدلاتدارأاذإاهنإثيح؛قيرطلايففقوهنكلبابلااهلحتف

هينيعيفةكحضلاتصقارتفةظعاوةرظنهيلإترظن.هبقاصتلاللرطضتسف
ً.ابناجاطخو

خبطملالازيالوً،اريثكتريغتدقفرغلانكتمل.نيرتاكتلخد
نيرتاكركذتثيحرخآلافرطلايفةراتسلاوفرطيفمامحلابابوريغصلا
الو،ةاتفةفرغتلخداهنأوهاهأجافاملوأنكلً.اريرساهءارونأ
قوتتغنيسفارغجليسنأدبال.انهشيعتةجضانةاتفنوكتنأنكمي
ةددعتمةعومجمبةاطغمةيوازلايفةكيرألاتناك.يضاملايفامءيشل
ةرثانتماهبايثتناك.ةفلتخملاباعلألاوىمدلاوةببدلاباعلأنمناولألا
ناردجلاىلعو.يدرولانوللاباهبلغأو،ةقرشماهناولأو،يساركلاوةلواطلاىلع
قرفلروصاهنأنيرتاكتنمخدقو؛ءايزألااياحضلروصكانهتناك
.ينزيدةانقوأةيقيسوملاروكذلا

نيبءادوسلاوءاضيبلافحصلاتاصاصقوهاهأجافيذلايناثلارمألا
قوفرادجللتبذجنااهنكل،ةفرغلاءاجرأيفتشم.ةريثملاوةباذجلاروصلا
.بتكملاةلواطىلعبساحلازاهج

ذإ؛تاصاصقلامظعمىلعتفرعتاهنأنممغرلاىلع،نيرتاكتبرتقا
.ةئفدتلاةفرغرادجىلعةدوجوملااهسفنتاصاصقلااهنإ

تاظحالميألمحتالو،تاموسرسيبابدبةقلعمتاصاصقلاتناك
.ضيرعملقبةبوتكملاخيراوتلاىوس

ًابيرغسيلهنأيهو:ةيناثلاةركفلاتربتخاو،ىلوألااهتركفتضفر
مئارجلاهذهلثمبةجردلاهذهلمتهتنأةطرشلاةيلكيفةبلاطلةبسنلاب
.ةريطخلا

.اهنمتاصاصقلاذخأمتفحصكانهتناكحيتافملاةحولبناجىلإ



يفاتيغرافلوفسيفاهتفرعجورنلالامشيفلبجةمقةروصقاروألانيبو
وأيديربعباطكانهنكيملنكل،اهترادأوةقاطبلاتطقتلا.نيتوفول
امباهنهذاهربخأنيحاهناكملةقاطبلاتداعأدقتناك.عيقوتوأناونع
...عيقوتلانعًايئاقلتهيفتثحبيذلاناكملايفهاتلجسدقاهانيعتناك
ًاددجمةقاطبلاتطقتلا.ةطرشلا...ةباتكلايهتنتثيحةريبكفورحبةملك
.ةيادبلانماهتأرقوفارطألانم

مهنكل،مههركيامًادحأنألمهلتقمتدقةطرشلالاجرنأنونظي(
ديريوةطرشلابحيمهلتقينمنأو،سكاعمرمألانأدعباوكرديمل
نأنورديالمهنإ.ةمادهلاىوقلاعيمجونيرمدملاونييوضوفلاىلعضبقلا
نمةبقاعمًاضيأنكلو،بسحفنيمرجملاةبقاعمديريالهنودراطينم
...ةالابماللاولسكلاعفادبريياعملابنومزتليالومهتايلوؤسمنعنولختي
.)ةطرشلامسااولمحينأنوقحتسيالنيذلاكئلوأ

ةريغصلاةيلوفطلافرحألانعاهينيععفرتنأنودنمنيرتاكتلاق
:قرزألاربحلابةبوتكملاةبترملاو

.شيتفتةركذميعمنأوللعفلابىنمتأيننإ؟فيلاياذامملعتأ-
ً؟اقح-
هذهلثمعمعضولانوكيفيكملعتكنكل،ةدحاوىلعلصحأس-

ثحبلاديرأاميفتخينأىشخأوً،اتقوقرغتسيدقاهيلعلوصحلاف؛رومألا
.هنع

رظنيناك.كيبدورفيلتارظنباهتارظنتقتلافنيرتاكهيلإترظن
.ماهرمألااذهنأدكؤيناهربنعًاثحباهيلإ

ىلإلوزنلايلعنأوتللتركذتدقل؟تارباياذامنيملعتلهو-
كدرفمبكرمأربدتكنكميأ.كانهنئازخلانوريغيءابرهكلالامعف؛وبقلا
؟تقولاضعبل

.ةماستبالاعونديدحتعطتستملةماستبالااهلدابنيحو،هلتمستبا
:تدر
.يعسوباملعفأس-
ءاروقلغيبابلاتعمسنإامبساحلارزىلعنيرتاكتطغض

يأدجتملاهنكلتيتيمنعثحبلابتماق.ةشاشلاتءاضأفكيبدور
حراسموقيقحتلانمىرخألاءامسألاضعبنعثحبلاتلواحمث،ةجيتن
.ةجيتنيأدجتملاهنكلةطرشلالاجرلتقمئارجوةميدقلامئارجلا

.ةيكذةاتف...بساحلازاهجمدختستغنيسفارغجليسنكتملً،اذإ



اذامل.بيرغاذه.ًالفقمهتدجوفبتكملاةلواطجردنيرتاكتبحس
؟ةصاخلااهتفرغيفجردلفقباهرمعنميناثلادقعلايفةاتفموقت

رادجلابًاتبثمريرسلاناكً.ابناجاهتحازأوةراتسلاىلإتهجوتوتضهن
.هركذتامك

.قيضلاريرسلاقوفرادجلاىلعناتريبكناتروصكانهتناك
ةطرشلاةيلكيفىلوألا؛نيترمىوسغنيسفارغجليستأردقنكتمل

صخشلاوءارقشلاجليسنيبهبشلانكل،يراهةرايزبنيرتاكتماقنيح
.ةدكأتماهتلعجةجردلً،اريبكناكةروصلايفرهاظلا

.ةروصلايفرهاظلالجرلالوحكشيأكانهنكيمل
.ىرخألاةروصلايفرهاظلالجرلالايحكشيأكانهنكيملو
اهتربكوتنرتنإلاىلعةقدلاةيلاعةروصتدجودقجليسنأدبال

تناكاهنكل.مطحملاهجولاةرشبيفماسملالكوطخلكوبدنلكرهظيل
ةقناحلاريباعتلاونيواقرزلانينيعلاقيربيفتشالتاهنأكو،ةيئرمريغاهنأكو
حرسميفتاريماكيأكانهنوكتنلهنأهربخيوروصملاىريوهو
يذلافصلايفتايتفلاتناكيتلاةروصلايههذه.لوهيراه...هتميرج
.اهنعنملكتيجردملايفاهمامأ

تصحفمث،راسيلاىلعأبتأدبو،تاعبرمىلإةفرغلانيرتاكتمسق
يراهاهملعامكيلاتلافصلابأدبتلًاددجمىلعألاىلإترظنو،ضرألا
نعتثحبنإ.بسحفيثحبا.امءيشنعيثحبتال:هتدعاقتركذتو
نكلكانهنكتمليتلاءايشألا...ىرخألاءايشألاكعمملكتتنلفامءيش
.ةلذبةرتسوةرايسلاحيتافموزبخلانيكس.كانهنوكتنأيغبني

امىلإلصوتلاىلعنيرتاكتدعاسيتلايهةعطقرخآتناك
ةلسيفو،ةنازخلايفسبالملاعيمجنيبتثحبً.ايلاحغنيسفارغجليسهلعفت
ةلذبدجتملاهنكلبابلابناجببجشملاىلعو،ريغصلامامحلايفليسغلا
عمنيرتاكاهيفاهتأرةرمرخآيفاهيدترتجليستناكيتلابيردتلا
دوسألانوللايدترتتناك.ميقينيتنلافناكثيحوبقلاةقشيفيراه
.ةيليلةروانميفيرحبيدنجباهتركذاهنأنيرتاكركذتثيح،لماكلاب

يفلوبقلاطورشيفحجنتللعفتتناكامكضكرللجليستبهذدقل
عفادلانإيراهلاقدقل.هلعفاهنكمياملعفتوقحتلتوةطرشلاةيلك
.لاثملاليبسىلعخأبح...ةيهاركلاسيلوبحلاوهلتقلامئارجءارو

نمديزملادعبو،غنيسفارغرانور...لعفلاةدرراثأاموهمسالاناك
عمهتاثداحميفىعدادقغنيسفارغرانورناك.ريثكلاتفشتكاثحبلا



عنقمصخشلبقنمهبرضمتهنأنامدإلانمصلختلاةدايعسيئر
بيبطلاةداهشببسكلذناك.رنفوتسةطرشةطحميفهلمعلالخ
وهيناجلانأغنيسفارغدكأدقو،تاردخمللهكالهتساديازتوهليجستو
لكيامةجوزعمًاليلقةيميمحةصقرفنعلاعفادنأو،نيستنريبسلورت
ضفرةطرشلاسيئرنكل،ةطرشلازكرميفسمسيركلاءاشعيفنامليب
ةدايعسيئرهمعدامك،لوحكلاىلعنمدملةروهتملاتاماهتالالوبق
.تامولعملالقنىوسدريملهنإلاقثيحنامدإلانمصلختلا

ىلعاهرظنعقوامنيب،رمملاىلعحتفيدعصملابابنيرتاكتعمس
ةوارهتدجوفتنحنا.هتتوفدقتناكبتكملاةلواطتحتنمزرابءيش
.ءادوس

.بابلاحتف
؟مهلمعءادأبءابرهكلالامعموقيله-
:كيبدورفيلدر
.هذهمادختسانيونتكنأكونيدبت.معن-

:اهديةحاربةوارهلانيرتاكتبرض
؟كلذكسيلأمامتهاللريثمضرغ-
يفةلسغملاروبنصلدبأتنكنيحهسفنءيشلاتلقدقل.معن-

رهظلاحيفو،ناحتمالجألبيردتللاهنأينتربخأدقو.يضاملاعوبسألا
.ةطرشلالاجرلتاق

:لاقوهءاروبابلاكيبدورفيلقلغأ
ً؟ائيشتدجوله-
؟لبقنماهلمحتيهواهتيأرله.هذه-
.معن...تارمةدع-
:دعقملاىلعفلخللاهسفننيرتاكتعفد
؟مويلانمتقويأيفً!اقح-
ففصتونيبعكلايلاعءاذحيدترتونيزتتثيح.عبطلابليللايف-

.ةوارهلالمحتواهرعش
.هتكحضتبكو
...يفاذامل-
.نيبصتغملانمةيامحللاهنإتلاق-
نألهسألانمنوكيس.ببسلااذهلةنيدملاىلإةوارهاهعمذخأتأ-

.تاهزتنملابنجتت



.تاهزتنملاىلإةرشابمهجتتاهنإ.ال-
؟اذام-
ىلعبردتلاببغرتتناكثيحدنالرتافهزتنمىلإبهذتتناك-

.يديألابلاتقلا
...مث،رمألااوبرجينأنيفرحنملانمديرتتناك-
!ةاتفنماهلاي.ةوقبمهبرضتمث-
.ةرشابمنيرتاكىلإرظنوكيبدورفيلمستباو
:ضهنتيهونيرتاكتلاق
.اهيلعروثعلايلعنآلاو.معن-
؟ةلوغشمتنأله-
ملاهنإفلاؤسلااذهنمحايترامدعيأبتسحأنيرتاكنأول

جردلالزنتتناكامنيبنكل،بابلانمتجرخوهتزواجتىتحرمألاكردت
.ةجردلاهذهلةسئاينكتملاهنأتركف

ىلعءاوضألاتألألتثيحزلادترافسقفنربعةرايسلايراهداق
ةجاحنمامذإ؛يغبنياممرثكأعرسيمل.اهجاجزوةرايسلالكيه
يتنثاباٍّوشحمهنزخمو،هلرواجملادعقملاىلعسدسملاناك.عرسألوصولل
لعفلٍفاكنمرثكأهنإيأ،18×9رايعنمفوراكامةصاصرةرشع
.ةيفاكلاةعاجشلاهيدلنوكتنأىلعًارصتقمرمألاناك.هلعفديريام

.ةيفاكلاةعاجشلاهيدل
نآلانكل،لبقنمدرابمدبدحأىلعصاصرلاقلطأدقنكيمل

ً.ايرورضلمعلااذهحبصأ
ىلإقفنلانمجرخنيحاهلزنأوةدايقلاةلجعىلعهتضبقعضو

نريلومحملاهفتاهبسحأ.نييرعطاقتهاجتابلالتلاوتهابلاءوضلا
نكتملاهنكل،ةلصتملايهليكارتناك.ةشاشلابقدحوةدحاوديبهبحسف
متتنأوهو؛يكحمريغقافتاامهنيبناكذإ؛ةداعتقولااذهيفلصتت
اهعمثيدحلاهناكمإبنكيمل.ًءاسمةرشاعلاةعاسلادعبةيفتاهلاامهتاملاكم
ال...بذكلاديريالوهو،هلأستوكلذظحالتسوةياغللرتوتموهف،نآلا
.رثكأبذكلاديري

؛سدسملاراوجبهعضووهأفطأمث،نينرلانعفقوتىتحفتاهلاكرت
كرتنإهنألريكفتلاتقوىهتنادقف،هبركفيامكانهدعيملذإ
كلسيلرفصلاةطقننمأدبيسهنأينعياذهفًاددجمرهظتهكوكش



.هرارقذختادقل.نآلاوهثيحفاطملاهبيهتنيوهسفنليوطلاقيرطلا
ىلعهديببرضً!ابت.ضوفرمرمألانكلعجارتلاببغريدقهنأمهفتيهنإ
.ليكاروغيلوأبركفوةلجعلا

ثيحققشلاىنبمىلإ،دورلغنامىلإهجتاو،فطعنملادنعفطعنا
ًامئادثدحيكلذناك.ةياهنلايفءودهلابسحأونيستنريبسلورتنطقي
رحطوقسبأدبيثيح،عجارتلللاجمكانهدوعيالوةبتعلاربعينيح
كلذنكلً.اينيتوروًايئاقلتءيشلكحبصيويعاولاريكفتلافقوتيو،عئار
اذهنأنمًاقثاونكيمل.نآلاهسفنروعشلابسحأدقو،نمزذنمناك
ً.ادوجوملازامهنأودبينكل،هيدللازيالروعشلا

مويغلاىلإرظنيوهومامأللىنحناو،عراوشلاربعءطببةرايسلاداق
فلخللأكتا.ةفورعمريغفادهأبئجافميبرحلوطسأكودبتيتلاةيدامرلا
.ةضفخنملاحطسألاقوفةعفترملاةينبألاىأرو،دعقملاىلع

.كانههنأملعيلسدسملاىلإلفسألاىلإرظنللةجاحبنكيمل
.ركذتيسهنأنمدكأتيلثادحألالسلستبريكفتللةجاحبنكيمل
.رقتسمهضبننأملعيلهبلقتابرضدعلةجاحبنكيمل
يذلاروعشلاهدوارمث،ثدحيسامليختو،هينيعضمغأةظحللو

هسفنفوخلاهنإ...فوخلا...يطرشكهتايحيفلبقنمتارمةدعهجلاخ
.هراكفأنملتاقلافوخ...مهدراطينمىدلًانايحأهبرعشييذلا



هينيعضمغأوةداسولاىلإهسأرداعأوهيفدرنيستنريبسلورتعفر
كلذدعب.لماكلابهدسجزهتةوشنلابسحأىتحةضفخنمتادهنتردصأو
،ديعبنم.ةظقيلامالحأملاعيفحبسيوهوكارحنودنمًايقلتسميقب
نعادعو.ريبكلاتارايسلابأرمنمهنأضرتفافريفصلابراذنإزاهجأدب
هنأًاقحبيرغلانم.جراخلايفًادئاسقبطملاتمصلاناك،توصلااذه
ءودهلامعيمهضعبقوفرشبلانمريثكلاشيعيثيحئداهناكميف
.ةسيرفتحبصأكنأتوصلقأينعيدقثيحتاباغلارطخأنمرثكأ
.سكوفناغيمينيعهانيعتقتلاوهسأرعفر

:سمه
ً؟اضيأتعتمتساله-
تيقبو،ِوذتملاهتماستباو،الفجتملاهينيعنأالإ،بجتملاهنكل

هتايحيفديحولاصخشلايهسكوفناغيم.يهامكةيرغملااهدسجةغل
ً.اصلخموًاقوثوموًاتباثيقبيذلا

دعبنعمكحتلازاهجنعثحبمث،ريرسلابناجىلعىنحنا
ةطقللايفتشعترايتلاناغيمىلإههجوو،ةطوغضملاتاناوطسألالغشمب
عوننمةصوبنيسمخمجحبةحطسملاةشاشلايذزافلتلاىلعةتباثلا
،نمثلاظهابهرعسنألهعنصنعفقوتللةكرشلاترطضايذلارينويب
ىلعلصحدقسلورتناك.هنوبلطييذلارعسللةبسنلابةياغللديجوهو
برهيناكرايطدضليلدقرحنماهانجدوقنبهارتشاثيحةعطقرخآ
ةرشابمهعاديإوفرصملاىلإغلبملايقابذخأناكدقو،فيياسألنييوريهلا
ىلعًاريطخفيياسأناك.هبماقيبغفرصترثكأيفرصملاهباسحيف
رطخاملوأناكهفتحيقلدقفيياسأنأسلورتعمسنيحو،سلورت
.هنملينلادحأناكمإبدوعينلوً،افيظنهلجسحبصأدقف.رحهنأهلابب

.يدرمزرضخأ...ناوارضخلاسكوفناغيمانيعتعمتلا
؛رضخألانوللايدترتالوأف،اهلدرمزلاءارشبةرتفذنمركفيناك

رمدقناك.ةكيرألاىلعأرقتتناكنيحاهتعلخيتلاءارضخلاةزنكلاك
نعلأسو،هيمدقصمخأىلإهسأرنمهبقدحتارهوجمعئابىلع
نمرثكأنمثلاظهابيقنلادرمزلانأعئابلاهلحرشف،ةميقلاوطاريقلا
قينألابوأرجحنعاذام.رخآءيشبريكفتلاهللضفألانماذل،ساملالا
ىلعيوتحيميركرجحامبروأ؟نوللارضخأنوكينأدبالناكنإ



.رضخألاهنولدرمزلاحنمياموهموركلاف،موركلا
متييتلاةمداقلاةرملايفهنأهسفنلدعوعمرجتملاسلورترداغ

رجتمةقرسمهيلعحرتقيسفقراحكلمعللصخشيألبقنمهبلاصتالا
ويزآماكيفةباشلاةاتفلاقرحمتامك..ً.ايفرح...هقرحواذهتارهوجملا
،ةدلبلاربعةرايسلادوقيوهوةطرشلاعايذمربعرمألابعمسدقناك.رآ
عفرمتدقف،ةدعاسملاهناكمإبناكنإىريلكانهىلإهجوتلايفركفو
ةينيتورلارومألاضعبىوسَقبتملهنإلكياملاقثيح،ةياهنلايفهفاقيإ
هتاططخمعيمجنآلاتهتنا.لمعللدوعينألبقاهؤارجإيغبنييتلا
يأنودنمًاددجمنْيقيدصكةدوعلانمنآلانانكمتيسو،لكيامجاعزإل
ةكراشملابهلحامسلامتيسًاريخأو،معن.اهيراجملهايملادوعتسو،لكاشم
سلورتلتحنسول.نونجملاةطرشلالاجرلتاقىلعضبقلاوةمهاسملاو
دجويثيحريرسلاراوجبةريغصلاةنازخلابقدح..ً.ايصخشماقلةصرفلا
ً.انونجمنيسمخىلعضبقللةحلسألانميفكياماهلخاد

.يلخادلالاصتالازاهجنر
.سلورتدهنت
دحاوهنأدبال،هتربخلًاقفوف.هنمًائيشديريامًادحأنأدبال

:تالامتحاةثالثنم
ىلعهتورثينجيفدمتعييقيرفإسيئرةلمحللاملابعربتينأ)1

.تاعربتلاعمجتالمح
اوسنمهنإنولوقيسنيذلابابشلانمةباصعلبابلاحتفينأ)2

.وبقلايفنزاخملافرغةقرسنوديريمهنكلمهحاتفم
دقناكلمعبمايقلاولوزنلاهنمنوديرينيذلاناريجلاضعب)3

.هبموقينأيسن
.ريرسلانمضهنيلًايفاكًاببستالامتحالاهذهنميأنكيمل
.ةثلاثلاةرمللسرجلانر
لضفألانمرومأنعثيدحلايفًابغارلكيامنوكيدق،عبطلاب

متلاحيفاهسفنةعوطقملاناينغيامهنأنمدكأتيل؛فتاهلاربعاهبنجت
.يفرصملاهباسحيفلاملالوحتالباقملانمديزملاءارجإ

.قئاقدعضبلسلورتركف
.ريرسلاجراخهيقاسىمرمث
ةيضفاراتيفيكوزوسةرايسكلمتتنأ.جىنبملانمنسنورأاذه-

؟حيحص



:يلخادلالاصتالازاهجيفسلورتدر
.معن-
ناك.تاعرستسبةكرحلقانبQ5يدوأنوكتنأيغبنيناك

نأدعبةعفدرخآ...فيياسألهبماقلمعرخآلهرجأنوكتنأيغبني
ةرايسىلعلصح،كلذنمًالدبو.لوهيراهجعزملاققحملاكلذمهملس
.اراتيفيكوزوس...سانلااهنمرخسيةيناباي

؟راذنإلازاهجتوصعامسكنكميأ-
.يلخادلالاصتالازاهجربعنآلاحضوألكشبسلورتهعمس
نعمكحتلازاهجلالخنمهؤافطإيناكمإبناكنإىرأسً.ابتهوأ-

.دعب
اوناكو،ةيبناجةذفاناومطحدقف،ةرشابمتلزنلكناكمتنكول-

ناكميفمهنأنظأ.تلصونيحةطوغضملاصارقألالغشموعايذملانوقرسي
.لصحيسيذلااماوريلبيرق

ً.ابتهوأ-
.كدعاسأنأيرورسيعاودنم-
ترطخمث،هعمهترايسحيتافمنأنمدكأتو،هءاذحسلورتلعتنا

جرخأوةنازخلابابحتفو،مونلاةفرغىلإداع،اذل.ةئجافمةركفهلابب
.فقوتمثهلاورسمازحيفهعضوو941وشيريجعوننمتاسدسملادحأ
تقولهفاقيإلاحيفةشاشلاقارتحالضرعمامزالبلازافلتنأملعيناك
.ءودهبرمملاربععرسأمث،بيرقامعدوعيسهنكل،ليوط

،يضرألاقباطلارزىلعطغضوةرشابمهلخدفهقباطيفدعصملاناك
قرغتسينلذإ؛دعصملافقويملهنكل،تيبلابابلفقيملهنأكردأمث
.قئاقدعضبنمرثكأرمألا

.تارايسلابأرموحنيفاصلادرابلاءاسملاىلإضكر،ةقيقدفصندعب
تارايسلاقرسينمكانهناككلذعمو،ققشلابًاطاحمبأرملاناك
لكعلتبيدوسألاتلفسألاف،حيباصملانمديزملاعضويغبني.رركتملكشب
لحينأدعبتارايسلانيبللستلالهسلانملعجيامم،دوجوملارونلا
هيدلناكدقف،هفاقيإمتنأدعبمونلايفةلكشمهيدلتناك.مالظلا
،يلايللاضعبيفو.ملتحيولكأيوملتحيومانيوملتحيومانيلًالماكراهنلا
ةيقدنبلمحيوهوةيليللاةيؤرلاةراظنًايدترمةفرشلاىلعسلجيناك
ظحلاءوسلنكل،تارايسلابأرميفمهضعبىلعضبقلالمأىلعنيلكرام
نكيملهنكل،ظحلانسحلسيلال.ظحلانسحلامبروأ،دحأرهظيمل



.ًالتاق
بقثبماقيذلاسوبولسولنمةجاردلابكاركانهناك،عبطلاب

نمًاءزجنآلاحبصأدقو،ثداحدرجمناككلذنكل؛هسأريفةرفح
.لوهنيوهيفةفرشلا

ةعئاشرشنثيح،اليإنجسىلإاهبماقيتلاةلحرلاكانهنأامك
لاديراميفلتقلامئارجءاروفقينموهنيستريجغنيتنلافنأاهدافم
ملولهنكل،لعافلاهنأنمةئاملابةئامنودكأتممهنإلقيمل.نافيرتو
ملهنكل.نكمممكحلوطأىلعلوصحلللذنللةيفاكبابسأكانهفلعفي
،لعفلابوههولتقدقاوناكنإ؛هولتقنيذلانيناجملاةفرعمعطتسي
.كلذريغىلإريشتيلاحلاتقولايفةطرشلاةعاذإىلعتاثداحملاف

ىتفلالتقمةيضقيفيهلتقةميرجنمسلورتلةلاحبرقأتناك
دعبهبمايقللًارطضمناكرمألااذهنكل؛نمارديفجربتملايوسلاريغ
ةملاكملانعهربخأوسلورتىلإلكيامءاجدقف.كلذهنمبُلطنأ
هلًاليمزولكيامنأملعيهنأاملجرىعداثيح،اهاقلتيتلاةيفتاهلا
بلطو،ًاليلدهيدلنأوسوبيركيفلمعييذلايطرشلاكاذابرضدق
جراخروجهمناكميفاهميلستمتيرنوركفلأةئام...رمألافاقيإللاملا
زواجتيذلاوهسلورتنكل،رمألاءاهنإسلورتنملكيامبلط.نمارد
بهذيلهترايسسلورتبكرنيحو.لكاشملابببستوةرملاهذهدودحلا
ً.امئادناكاذكه...لماكلابهدرفمب...هدرفمبهنأملعيناك،باشلايقتليو

دنعفقوتو،نماردجراخةباغلايفةروجهمقرطيفتاتفاللاعبت
مث،قئاقدسمخرظتنا.رهنلاهاجتابردحنيعفترمبناجىلإفطعنم
،قافتالاسلورتذفنف،لمعيكرحملايقبامنيبتفقوتوةرايسلاتلصو
باشلاادبو،ةرايسلاةذفانجاجزحتف.ةرايسلاىلإينبلافلغملاذخأثيح
لءاست.ههجونمضفخنملامسقلالوحًايريرحًاحاشووةيفوصةعبقًايدترم
ةقورسمةرايسلانألمتحملانمنكيملً:افلختملجرلاناكنإسلورت
يفٍدانىلإةثداحملاعبتتلكيامنأامكً،امامتةحضاوةرايسلاةحولو
نمنوكينلاذل،نيفظوملانمريثكلاكانهنوكينأنكميال.نمارد
.هعبتتبعصلا

،ديدجنمأدبفدعلايفأطخأهنكل،دوقنلادعوفلغملاباشلاحتف
ً.اجعزنمىلعأللرظنوهنيبجبطقمث

...ةئامسيلاذه-
رسكتعمطقستةوارهلابسلورتسحأو،همفىلعةبرضلاهتءاج



ماظعوفيراضغ...لهسرمألا...هفنأةيناثلاةبرضلاتمطحاميف،نانسألا
.ةهبجلاتبرضثيحً،امعانًاتوصتردصأةثلاثلاةبرضلا.ةقيقر

ىتحرظتناو،قئاسللرواجملادعقملاىلعسلجوسلورترادمث
:ةيلاتلاةثداحملاهعمىرجأوهيعوباشلاداعتسا

؟...نم-
؟كيدليذلاليلدلاام.مهدحأ-
...انأ...انأ-
امكنمنماذل،مالكللقوتيوهو،شوكدنآرلكيهسدسماذه-

ً؟الوأملكتيس
...ال-
ً.اذإايه-
...ةجاحبتنكطقف.كوجرأ.ينربخأيذلاوههامتبرضيذلاباشلا-
؟انيمساركذله-
.ال؟اذام-
؟نحننمتفرعفيكً،اذإ-
يفصخشنمفاصوألانمتققحتمث،ةصقلابىوسينربخيمل-

.كلذنعنالوؤسملاامكنأتملعوسوبيرك
ةسنكملاتوصكًاتوصردصأةآرملايفههجوباشلاىأرنيحو

:اهئافطإدعبةيئابرهكلا
!يهجوتمطحدقل!يهلإاي-
هانبرضاننأيعدييذلالجرلاملعيله.ءودهبسلجاوسرخا-

؟انزتبتكنأ
...الال؟وه-
؟هقيدصتنأله-
...نكلكلذنظتدق.ال-
.رخآدحأملعيله-
...النأكدعأ.بهذأينعدطقف!كدعأ!ال-
.نآلاانهاننأملعيرخآدحأالً،اذإ-
امنومضممهفنيحةعزفلاباشلاهجوريباعترظنمبسلورتعتمتسا

.سلورتهلاق
...نوملعيسانلانمريثكلا!نوملعيمهنإ،معنمعن-
ًافيفخسدسملابسحأولجرلاةهبجىلعسدسملاةهوفسلورتعضو



:ةياغلل
ً.اضيأًاعرابتسلكنكل،بذكلايفةجردلاهذهلًائيستسل-
ذاختايفةبوعصيأدجينأنودنمدانزلاىلعسلورتطغضمث

ةزيرغاهنإ...كلذبمايقلاهيلعامنإو،رايخيأهيدلنكيملهنأل؛هرارق
،ًالجآوأًالجاعامهدضهمدختسيسوامهدضءيشلجرلاىدلناك.ءاقبلا
نوحمسيهلاثمأف.ربصوعمطبنكلعونخونبجب...هلاثمأفرصتياذكهف
.كرهظمهيطعتنإامنومجاهيونورظتنيمث،مهداهطضاومهلالذإبنيرخآلل

فلو،تامصبراثآاهيلعكرتيتلانكامألاودعقملاحسم،كلذدعب
اهبفطعناوةرايسلابراسو،ةيوديلاحباكملاقلطيوهوهديلوحًاحاشو
كلذعبتوةرايسلاتطقسنيحفيخملاتمصللعمتسامث،فرجلالوح
.هتحترهنلايفةرايسلاىلإرظن.ندعملاماطتراتوص

ةفاسمىلعنيتنكمملاةيلاعفلاوةعرسلابةوارهلانمصلختدقناك
نمنكيمل.راجشألانيباهامروةذفانلاحتفثيح،ةباغلايفةديعب
يأكانهنوكتنلفتدجُوولىتحو.اهيلعروثعلامتينأحجرملا
.لتاقلانيبواهنيبطبرييوونضمحوأتامصب

،سدسملاوةصاصرلانيبطبرلانكميذإ،رخآًانأشناكفسدسملاامأ
.هنيبوةصاصرلانيبيلاتلابو

،هتدايقنمأطبأو،نماردرسجقوفةرايسلاداقىتحرظتنا،اذل
نكميالثيح؛جيلخلابرهنلايقتليثيحىلإروسلاقوفسدسملاىمرو
هايم...ةنسآهايم...ءاملانمًارتمنيرشعوأراتمأةرشعتحتهيلعروثعلا
هنكل.ةيشماهقطانميفتوم...لماكلابةبذعالولماكلابةحلامتسيل
ديقىلعءاقبلاىلعةرداقتاقولخمكانهنأامناكميفأرقدقناك
عمشياعتلاىلعةرداقريغةفرحنمتاقولخم...هايملاهذهيفةايحلا
.اهيدليتلاةيداعلاةيئاملاةايحلا

بأرمىلإلصينألبقدعبنعمكحتلازاهجىلعسلورتطغض
جراخلايفدحأكانهنكيمل.يودلانعراذنإلازاهجفقوتف،تارايسلا
:ينابملانمًادهنتعمسهنأنظسلورتنكل،هبةطيحملاتافرشلاىلعوأ
اهيأراذنإلازاهجلمعةرتفديدحتكنكمي...كترايسلرثكأهبتنا..ً.اريخأو
.قمحألا

اهلالخنمهسأرسلورتلخدأف،ةمطحمةيبناجةذفانكانهتناك
هانعيذلاام.عايذملابثبعلابدحأمايقىلعلئالديأدجيملهنكل
.دحأيأنوكينأنكمي...جىنبملا؟نسنورأوهنمو؟هلوقبنسنورأ



هروعشنمةيناثلانمءزجلبقةجيتنىلإسلورتنهذلصوت
هنأملع.سدسمةروسامذالوف...ذالوفهنأًايزيرغسحأ.هتبقرىلعذالوفلاب
.هتقرساولواحنيذلابابشلانمةباصعنمامو،نسنورأنمام

:هنذأيفتوصلاسمه
...كرحتتالكلاورسىلعيديعضأامدنعو.نيستنريبايتفتلتال-
يففولأمءيشكانهف،هعونمهفيملهنكل،رطخيفهنأسلورتملع

.نسنورأتوص
اذهنكل؟اذهبحتكنإوأ؟نيستنريبايًاليلققرعتمكنإ...هوأ-

قلطتسله؟سدسملااذهبلعفتستنكاذام؟وشيريج...هيلإىعسأام
؟هينيرلتلعفامكمهدحأهجوىلعصاصرلا

.هبقدحملارطخلاعوننيستنريبسلورتملعانه
.تيممرطخ



قدحتوفتاهلابكسمتيهوخبطملاةذفانراوجبليكارتفقو
نيبةكرحتأراهنأتنظاهنكلتليختدقنوكتامبرً.اددجمقسغلاب
.قيرطلانمرخآلافرطلايفربونصلاراجشأ

.مالظلايفةكرحىرتًامئادتناكاهنكل
.هبيركفتالنكل،يفاخ.هبركفتنلً.اقيمعاهحرجناكاذكه

ريغًالفطنيلهاجتتامكاهيلهاجتنكل،ةيبغلاهباعلأبعليكدسجيعد
.يقطنم

يفدحأكانهناكنإ،اذل.خبطملانمثعبنملارونلابمحتستتناك
بردتلااهيلع.كرحتتملاهنكل،ءاشيامكاهصحفتنمنكمتيسفجراخلا
.اهتيب...اهلزنماذهف،فقتنيأوهلعفتامددحيفوخلاعدتالنأىلع

ىدحإلغشيناكثيحلوألاقباطلانمحدصتىقيسوملاتناك
.زرشتيركلتيل..ً.اريثكاهبحتيتلاةميدقلايراهتاناوطسأ

دقتناك.نينرلاىلعّهثحتاهنأولامكًاددجمفتاهلاىلإترظن
رمأللناططخياناك.دريأىقلتتنأنودنمنكلنيترميراهبتلصتا
يفقباسلامويلايفةدايعلانمرابخألاتءاجثيح،ةحرفمةأجافمك
غيلوأناكً.ازهاجهنوربتعيمهنإ...هديدحتمتيذلادعوملانمركبأدعوم
ىلإبهذنل.الصينألبقًائيشالوقيالنأهتركفتناكو،ةياغللًاقوشتم
.هئجافنوزفقنسيراهدوعينيحو،لزنملا

.رصأغيلوأنكل،تآجافملابحياليراهف؛اهكوكشليكارىدلتناك
.رمألاىلعتقفاواذكهو،ةداعسلابئجافملاروعشلالبقتيراهىلعيغبني

.كلذىلعنآلاتمدناهنكل
بوكبناجىلإفرلاىلعفتاهلاتعضوو،ةذفانلانعتدعتبا

دبال.لزنملاةرداغملبقءيشلكبيترتنأشبًاصيرحنوكي،ةداع.هتوهق
يفنوليتبركذينكيمل.ةطرشلالاجرلتقمئارجنأشبرتوتمهنأ
.اهبركفيهنأىلعةدكؤمةلالدكلذيفو،ةيليللاامهتاثداحم

تعمسدقل...لايخضحمرمألانكيملةرملاهذهف،ليكارتتفتلا
مالظلايفتقدحو،ةذفانلاىلإتداع.ىصحلاىلعتاوطختوص..ً.ائيش
ً.اكلاحاهلادبيذلا

.تدمجت
يتلاةرجشلانموتللكرحتدقامصخش.كانهامدحأكانه



وهىتمذنم.داوسلابحشتمصخش...لزنملاىلإهجتيأدبواهراوجبفقي
؟كانه

.اهبلقتاقدتعراستامنيبليكارتخرص
!غيلوأ!غيلوأ-
.يولعلاقباطلايفىقيسوملاتضفخنا
؟اذام-
ً!اروفانهىلإلزنا-
؟ىتأله-
.مداقهنإ...معن...تركف
كرحتيناكو،ةيادبلايفهتنظاممرغصأبرتقييذلاصخشلاناك

نمنأتأريجراخلاحابصملاءوضنمبرتقانيح.يمامألابابلاهاجتاب
.سرجلانرٍناوثثالثدعب.ةيضايرةلذبيدترتةاتف...ال.ةأرمابرتقي

رظنوجردلاطسويففقويذلاغيلوأبتقدحمث،ليكارتددرت
.ةبرغتسمريباعتباهيلإ

:ةعيرسةماستبابليكارتلاق
.غيلوأايىلعألاىلإدع.هذهنمىرأس.يراهسيل-
.ةفئاختدبذإ؛ليكارلًانئمطمجردلاىلعةفقاولاةاتفلارهظمناك
.يراهةبيبحليكارتنأ-
ةباشةاتف.اهكبرينأيغبنيناكفيرعتلااذهنأليكارأجافام

يغبنيامبر.يلبقتسملااهجوزىلإةريشماهعمملكتتشعترمتوصبةليمج
يفطيسبءوتنكانهناكنإىرتلةقيضلابيردتلاةلذبةزنكنمققحتلا
.نطبلا

.درلانمعونكتأموأامنإو،ققحتتملوكبترتملاهنكل
.انأهذه-
.غنيسفارغجليسانأو-
مسالانأنظتاهنأولامك؛لعفةدرةرظتنمليكارىلإةاتفلاترظن

.اهرهظءارواهيديعضتةاتفلانأليكارتظحال.اهلةبسنلابًائيشينعيس
مهيديأنوفخينيذلاسانلانألبقنماهربخأدقسفنلاءاملعدحأناك
.هوفخيلءيشمهيدل

:ليكارتمستبا
؟جليسايكدعاسأنأيننكميفيكً،اذإ-
.يذاتسأناك...يراه-



ً؟اقحهوأ-
.ينعوهنعهبكربخأنأيغبنيءيشكانه-
:ليكارتسبع
؟ً!اقح-
؟لوخدلايننكميأ-
يراهوغيلوأويهاهاوسلزنملايفًادحأديرتنكتمل.ليكارتددرت

اهربخينأهيلعًادحأسيل،عبطلابو.رخآدحأالومهتثالث...دوعينيح
نطباهانيعتصحفت.لاوحألالكبلصحرمألانكل؛هنعويراهنعًائيش
.ةباشلاةاتفلا

.كوفةديسًاليوطًاتقورمألاقرغتسينل-
نأتعمسو،عضولايفتركف؟يراههباهربخأيذلاام...ةديس

.بابلاتحتففىقيسوملاتوصعفردقغيلوأ
.يضايرلااهئاذحعلخبتأدبوتنحناولخادللةاتفلاتطخ
:ليكارتلاق
.ةلوغشمانأفةعرسبرمألايهنننأانيلع.كلذليعادال-
ً.انسح-
ةاتفلاهجوىلعةعماللاقرعلاةقبطليكارتأر،ةهدرلاءوضيف

.خبطملاىلإليكارتعبتيتلا
؟لزنملايفيراهله.ىقيسوملا-
نيبًايئاقلتةاتفلاتطبردقل.قلقلا...نآلارمألابليكارتسحأ

تصنييذلاوهىقيسوملانمعونلااذهنأملعتاهنألأ.يراهوىقيسوملا
عمتساىقيسوم:اهتضفرليكارنكل،ةعرسبةركفلااهتدوارمث؟يراههل
؟ةاتفلاووهاهل

اهحطسىلعاهيدييتحارتعضوو،ةريبكلاةلواطلاىلإةاتفلاتسلج
ولامكاهيلعتبرتتناك.اهتاكرحىلإليكارترظن.بشخلاىلعتتبرو
تناك.اهترشبىلعجلاعملاريغويساقلابشخلاسملمًاقبسمملعتاهنأ
؟...له.يراهةوهقبوكىلعةتباثاهترظن

؟جليساييرابخإنيديرتاذام-
نعاهينيعدعبتنأنودنمةملؤموةنيزحةماستباةاتفلاتمستبا

.بوكلا
؟كوفةديسايًاقحينعًائيشكللقيملأ-
تحتف.هبقثتاهنإ.لصحيالاذه.ةظحللاهينيعليكارتضمغأ



ً.اددجماهينيع
.جليسايًائيشلقيملهنأامبهلوقنيديرتاميلوق-
.كوفةديساينيئاشتامك-
ةريبخريغوةئيربو،ةيعيبطريغنيواقرزلااهينيعتارظنتناك

.لفطتارظنكةيساق...ليكارتركفو.لفطتارظنك
:جليستلاق
.باصتغالانعكثدحأنأديرأ-
نأولامك؛سفنتلايفةبوعصنميناعتاهنأةأجفليكارتظحال

.ءاوهلانماهغرفوةفرغلانمءاوهلابحسامًادحأ
؟باصتغايأ-

ً.اريخأةرايسلاملوهنرويبدجونيحطوبهلابمالظلاأدب
ـبقيرطلاىلعًاقرشلمكأو،دورتسيميلكقيرطدنعفطعنادقناك
دعبةدوعلاقيرطيفناك.ليجفةتفالزواجتهنأحضاولانمنكل،155
ناك.اهآرنيحفاطعنالاهيلعحبصأوًادجًاديعببهذدقهنأكردأنأ
ضرأكمالظلايفادبو،سيئرلاقيرطلانمًاماحدزالقأيبناجلاقيرطلا
ةبرتقمفحزتاهنأولامكنيبناجلاىلعةفيثكلاةباغلاتدبثيح،بابي
.قيرطللبناجبةرايسللةيفلخلاءاوضألاىأرنيح

دجيملو،مالظلاىوسهءارودجيملف،ةآرملايفرظنوهتعرسأطبأ
ىرخألاةرايسلاءاروهترايسنرويبنكر.ةديحوءارمحءاوضأىوسهمامأ
رورناك.بيئكفوجأتوصبةباغلايفامناكمنمريطقعن.لزنو
.ةرايسلاءاوضأنمثعبنملارونلايفًامثاجنيوتستديم

:رورلاق
.تيتأدقل-
نمميردينكيمل.هلاورسعفروهمازحىلعهدينرويبعضو

ًامئادهلاورسعفريهدلاوناك.ملعيهنإ،ىلبهوأ...ةداعلاهذهبستكا
ءانثتساب؛هدلاوكفرصتيأدبدقو،هلعفوأهلوقيغبنيليقثءيشلةمدقمك
.هلوقيلليقثءيشهيدلنوكيامًاردانهنأ

:نرويبلاق
.ثداحلاعقوانهً،اذإ-
.تلفسألاىلعةعوضوملاراهزألاةقابىلإرظنمث،هسأررورزه
تفقوتتيبللاهتدوعقيرطيفو،اهئاقدصأعمانهقلستتتناك-



ثدحرمألانأنونظي.اهوقبسينأنيرخآلانمتبلطوةباغلايفلوبتتل
؟حيحص.نيرخآلابقحلتلةعرسباهتجاردىلعتزفقوةدئاعتضكرنيح
...تاسمحتملاتايتفلانمعونلاكلذنمتناك

.ةرطيسلاتحتهتوصءاقبإلدهاجيناك
لازتالاهتجاردتناكامنيبقيرطلاىلإتفرحنااهدنعامبرو...-

...اذكهو،ليامتت
.ةرايسلاتءاجنيأنمهيريلهسأررورعفر
؛ةرايسلالكشدحأركذيالامك،حباكمراثآيأكانهنكتملو...-

اوناكمهنأالإ؛ةرشابمايفءاقدصأبترمدقنوكتنأبجياهنأعم
ترمدقتارايسلانمريثكلانإاولاقامك،قلستلانعثيدحلابنيلوغشم
ناكهنأمهلاببرطخدورتسيميلكىلإةليوطةفاسماوعطقنأدعب.مهب
دقًائراطنأدبالهنأو،ليوطتقوذنمايفمهبقحلتنأيغبني
.لصح

،ةمهملاذيفنتورمألانمءاهتنالاديريناك.لعسوهسأرنرويبزه
.ةدحاوةملكلوقبهلحمسيملرورنكل

،اهابأتنكيننألنرويبايقيقحتلايفةكراشملابيلاوحمسيمل-
هذهنأةياهنلايفاوكردأنيحو،ةيضقلاىلعلمعللنيئدتبماوعضوامنإو
يأمهحنميوأهسفنملسينلقئاسلانأو،لافطأبعلتسيلةيضقلا
.تشالتسانلاتايركذوتلحمضادقةلدألاف؛تافدقناوألاناك،ةلدأ

...رور-
نحنواهلكانتايحيضمناننإ.رثكأالنرويبايئيسةطرشلمع-

ىقبيالانيدلامزعأدقفننيحو،انيدلاملكمهحنمنو،ةطرشلللمعن
!نرويبايةعيظفةنايخنماهلاي.ءيشانيدل

دشوىخرأودشوىخرأامنيب،ناكرحتيهليمزيكفنرويبدهاش
.هتالضع

ةيضقعملاحلايهامكً؛ايطرشينوكنملجخأينلعجياذه-
نمتلفيلتاقلاانكرتدقل.ةياهنلاىتحوةيادبلانمعيظفلمع.سنسلاك
بلاعث.دحأةبساحمبدحأمقيملو،دحأةبساحممتتملمث،انعباصأنيب
.نرويبايجاجدلانقيف

...حابصلااذهرآويزآماكيفةقرتحماهيلعانرثعيتلاةاتفلا-
.امدحأةبساحميغبني.رمألاهيلعوهاملكاذه...ىضوف-

...يغبني



.ايفتناك-
ناكمنمنكلًاددجمقعنيرئاطلانرويبعمس،يلاتلاتمصلايف

نوكيدقهنأةركفهلاببترطخانه.كرحتهنأدبال.ةرملاهذهرخآ
ناقعنيهسفنعونلانمنارئاط...نارئاطكانهنوكيدق...رخآًارئاط
.ةباغلايفامهضعبل

.ّيلعيراهءادتعا-
ةرشنلااهتربخأدقاهنأولامكءودهلكبليكارىلإجليسترظنو

.ةيوجلا
؟كيلعىدتعايراه-
ريباعتبًايلضعًاجالتخااهنوكىدعتتالةطيسبةماستباجليستمستبا

بناجىلإيفتختنألبقاهينيعىلإلصتليفاكلاتقولااهيدلنكيمل
.عومدلاباتقرورغاةماستبالاباهانيعجهوتتنأنمًالدبو.ةالابماللاوتابثلا

ىلعلصحتلاهمفتحتف.بذكتالاهنإ...يهلإاي...ليكارتركف
اهنكلراوطألاةبيرغنوكتدقةاتفلانأةئاملابةئامتفرعفنيجسكوألا
.بذكتالديكأتلاب

نابسانماننأنظأتنك.كوفةديساييراهبحيفةعقاوتنك-
.يمهفءاسأدقوتجربتنأدعبهبتكمىلإتبهذاذل،انضعبل

ىلعتردحنامث،اهشمرىلعةعمدتألألتامنيبليكاراهتدهاش
ملعتتناك.نوللاةيدرواهتلعجواهترشبتبطرو،ةمعانلاةعفايلااهتنجو
.ليحتسم...اهرضحتملاهنكل،اهءاروفرلاىلعخبطمليدانمكانهنأ

:ديدشءودهبليكارتلاق
.دحأىلعيدتعيالو،دحأمهفءيسياليراه-
؟ةينالقعلاوءودهلارمتسيسمك،ىرت:تركف
:تلاقواهعومدنيبنمجليستمستبا
.ةئطخمتنأ-
!ً؟اقح-
.يمهفنيئيستتنأ،نآلا.كوفةديسايمعن-
.يبهذاوهلوقنيديرتاميلوق-
...يراه-
تثحباهنأةجردل،اهمفنمجرخيوهوهمساتوصليكارتهرك

...قصالطيرش...زبخنيكس...ةالقم...توصلااذهتكستلءيشنعاهلوح



.اهديهيلععقتءيشيأ
دقفيمهفءاسأهنكل،سوردلانعهلأسألةمداقيننأنظدقل...-

.هئاوغإبتمق
نآلاو،هتلعفاماذهنأًاقبسمملعأيننإ؟يتاتفاياذامنيملعتأ-

ءادتعارمألالازيالكلذعمو،هنيديرتامىلعتلصحكنأنيعدت
ال...ةفئازلاكتفعىلعةمدانتنأله؟لصحيذلاامً،اذإ؟كلةبسنلاب
ً،اقحاهنينعتتنككنأدعباميفتننظةدحاوالتحبصأمث...الال
؟كلذبموقينألبقلعفلابهنينعتتنكامملعينأهيلعيغبنيهنأو

اهلوقيةمزالكةأجفادباهمالكنأفيكعامسنمليكارتنكمت
ليكاراههركتيتلاةمزاللا...ةيسنجلاتاءادتعالاتامكاحميفعافدلايماحم
ملرمألانكل.اهلوقيغبنيهنأنولبقتيواهنومهفينيماحملانكل،ةياغلل
ءيشيأبرعشتلتناكام..ً.اضيأًاروعشناكامنإو،مالكدرجمنكي
.فلتخم

.ينبصتغيملهنأوههلوقديرأام.ال-
مل..ً.اديجتعمساهنأنمدكأتتلنيتيناثلتركفو،ليكارتشمر

.بصتغي
ينعغلبينأدارأهنألءادتعالاةمهتبهنعغالبإلابهتددهدقل-

،كلذبمايقلللماكلاقحلاهلناكو،هعمنئاشلايكولسلةيلكلاسلجم
تنك.ءادتعالابهماهتالالخنمهبعاقيإلاتلواح.ةسئايتنكيننكل
كلذبهيربخأكوجرأ.هتلعفامىلعةمدانيننأو،تريغتيننأهرابخإديرأ
نم168ةرقفلا...ئطاخماهتاوهف...ةميرجناكهتلعفام،معن...تنأ
.تاونسينامثةحرتقملاةبوقعلا...تابوقعلانوناق

.حيحص-
.ةيماحمتنككنأتيسن.معنهآ-
؟تفرعفيك-
.اهتسرديننإلوقلاكنكميذإ؛يراهةايحنعريثكلافرعأيننإ-

قيقحتلابىتحتمقدقل.ةيبغةاتفدرجمتنكو،ةنسحلايتودقناكدقل
اليتلاةبلاطلاانأ...هتدعاسميناكمإبنأينمًانظ؛هلجأللتقلامئارجب
،رومألالكقباطتتفيكهلحرشألةريصقةرضاحمبتأدبدقلً.ائيشفرعت
.ةطرشلالاجرلتاقىلعضبقيفيكلوهيراهرابخإديرأتنكدقف

.اهسأرزهتيهوىرخأةماستباجليستمستبا
.جليسلاهتلوانواهئارونمخبطملاليدانمبليكارتكسمأ



؟كلذبهيربختلانهىلإتيتألهو-
.ءطبباهسأرجليستزه
ىلإتئجاذل،ينمةيفتاهةملاكمىلعدرينلهنأملعأتنك-

تنك.ةدوجومريغةرايسلاتدجوف،لزنملايفناكنإىرألةضكارانه
دقهنأتررقو،خبطملاةذفاننمكتيأرنيحيقيرطلامكإكشوىلع
نوكيسكلذف،ةرشابمكمامأفقأانأورمألابكربخأنألضفألانمنوكي
ءيجمللةيفخعفاوديأيدلتسيلهنأو،رمألاينعأينأىلعليلدلضفأ
.انهىلإ

:ليكارتلاق
.جراخلايفنيفقتكتيأردقل-
.يولعلاقباطلايفلجرلارهظمثً،ايلمرمألابركفأتنك.معن-
.يراهىلإلقتنادقةميتملاةكبترملاةاتفلانماهبضغبليكارتسحأ

؟اذامل،عوضوملانعةفشتنببسبنيملوهف
.نآلايلحرتنأيغبني،نكل.جليسايتيتأكنأديجلانم-
.تضهنواهسأرجليستزه
.يتلئاعيفرشتنمماصفلا-
!ً؟اقح-
ً.اضيأديجكلذنكل،لماكلابةيعيبطنوكأالدق.معن-
.بابلاىلإليكاراهتقفار
ً.اددجمينيرتنل-
.جليسايًاقفومًاظح-
ربعضكرتاهدهاشتيهواهيعارذةكباشجردلاىلعليكارتفقو

ىقبيسله؟هقدصتالنأفاخهنألرمألايراهىفخأله.قيرطلا
؟كشلظكانه

يأل؟كشلظكانهىقبيسله.ةيلاتلاةركفلااهلاببترطخمث
؟رخآلافرعينأءرمللنكميىدميأل؟امهضعبنافرعيىدم

رقشألاناصحلاليذةحيرستتاذداوسلابةحشتملاةاتفلاتفتخا
.ىصحلاىلعءاذحلاتوصىشالتينألبقحجرأتملا

:ملوهنرويبلاق
.ةثجلاشبندقل-
بغزلازربثيحهتبقركحو،هسأرًاينحمنيوتستديمرورسلج



ءوضيفاسلجامنيب،توصيأنودنممالظلاللست.ةاشرفكريصقلا
رطضاةياهنلايفًائيشنيوتستديملاقنيح.نيوتستديمةرايسحيباصم
.هعمسيلمامأللءانحناللنرويب

هبضرتفملانمناكامىوسلعفيملهنأضرتفأ.ةديحولايتلفط-
.هلعف

نأدبالهنأركفمث،أطخعمسهنأنرويبنظ،ةيادبلايف
نمةملكلقنوأفذحمتهنأدبال...هينعياملقيملنيوتستديم
لاجرلتاق...ةقيقحلاكتدب.يعيبطتوصلاوةحيحصةلمجلانكلةلمجلا
.هلعفهبضرتفملانمناكامىوسلعفينكيملةطرشلا

:هيمدقىلعضهنيوهونيوتستديملاق
.راهزألايقابرضحأس-
ً.انسح-
رخآلالجرلاىشمامنيب،كانهةعوضوملاةريغصلاةقابلابنرويبقدحو

يفركفامنيب،حتفيقودنصلاءاطغتوصعمس.مالظلاىلإةرايسلالوح
هلاقامبو،هديكأتبكلذهركذ.ةديحولايتلفط...هلاقدقنيوتستديمناكام
..ً.امقتنملتاقلانوكلوحنوأ

...يسركلاىلعنيوتستديمايفنرويبليخت
نأركفو،ةرايسلاقودنصنمةمداقةشخشختوصنرويبعمس

.يندعمءيشتحتعوضومراهزألاقودنص
.هءاروتاوطختوصملوهنرويبعمس
؟اهمدختسايتلاتاملكلاتناكاذام
.هلعفهبضرتفملانمناكامىوسلعفيمل-

نكلشعترتةليمجلااهحمالمتناكثيح،سكوفناغيمبيراهقدح
اهمدقييتلاةوعدلاترمتساو،َشالتتملاهتماستبانأامك،ةتباثاهترظن
،سكوفناغيميفتختلزافلتلاأفطأودعبنعمكحتلازاهجبكسمأ.اهدسج
.امزالبلاةشاشيفةيئامنيسلاةمجنلالايخقرتحاثيح

.انهتيقبوتلحر
ةنازخلاىلإهجوتمث،نيستنريبسلورتمونةفرغءاجرأيفيراهرظن

عستينأءرمللنكميً،ايرظن.هتريخذباهيفظفتحينيستنريبنأملعييتلا
هعباصأفارطأىلعىشموً،ادعتسماسيدوألاسدسمبيراهكسمأ.كانه
يفرونلاىأرو،ىرسيلاهديببابلاحتفورادجلاقناعو،ةنازخلاوحن



ً.ايئاقلتءاُضيلخادلا
.لصحيملرخآًائيشنكل
امىأردقناكهنكل،ةعرسبهبحسمثمامأللهسأريراهدم

.رمملادنعفقو،اذل.كانهدحأال...هديري
اهيفناكةرمرخآيفيراههذخأامعًاضوعًائيشسلورتعضودقل

سدسمو،5بمةيقدنبو،زاغلاعانقو،صاصرلانمةيقاولاةرتسلا...انه
دحاوءانثتساب،ركذيامبسحاهسفنلازتالهتاسدسمنكل.بغشلاةحفاكم
.بجاشملادحألوحسدسممسردجويثيححوللاطسونمٍفلتخم

ذخأفانهىلإهقيرطيفناكيراهنأنيستنريبسلورتفشتكاله
وأةقشلابابلافقإءانعدبكتينأنودنم؟هتقشنمبرهوًاسدسم
؟لخادلايفًانيمكهلبصنيململفكلذكرمألاناكنإ!؟زافلتلاءافطإ

.كانهدحأنمامهنأنمدكأتواهلماكبةقشلاشتفدقيراهناك
عمًادعتسماسيدوأسدسملنامألامامصعفرو،ةيدلجلاةكيرألاىلعسلج
بقثةيؤرنمنكمتينأنودنمنكل،مونلاةفرغبابلةلماكةيؤر
.حاتفملا

ةبلحلاف؛رساخلاوهرهظيصخشلوأنإف،كانهسلورتناكنإ
قمعوءودهبسفنتيوهوكارحنودنمرظتنا،اذل.ةزرابمللةزهجم
.رمنلاربصبو

.مونلاةفرغىلإهجوتءيشثودحنودنمةقيقدنيعبرأرورمدعب
نمنكل،هرذحيساذه؟نيستنريببلصتيأ.ريرسلاىلعيراهسلج

.هقحالييراهنأحضاولا
هظفحيذلامقرلابلصتامث،هلعشأولومحملاهفتاهيراهجرخأ

.نيتعاسلبقنلوكنيملوهةرداغملبق
.ملستسادحأهيلعدرينأنودنمتارمثالثنرنأدعبو
.نيتيناثلالخًادرىقلتيلفتاهلاةكرشيفهفراعمدحأبلصتامث
؟لوهايديرتاذام-
هنإ.نيستنريبسلورتىعديصخشلفتاهةراشإعبتتتنأكديرأ-

.مكئالمعدحأهنأدبالاذل،ةطرشطخلمحي
.وحنلااذهىلعرارمتسالااننكميال-
.ةطرشلليمسرلمعاذه-
سيئرىلإةيضقلالسرأوةطرشلايماحمبلصتاوتاءارجإلاعبتاً،اذإ-

.نذإلاىلعلصحتنيحًاددجمانبلاصتالادواعومئارجلاةحفاكمةقرف



.ئراطرمألا-
...كئاطعإبرارمتسالايننكميال.ينعمسا-
.ةطرشلالاجرلتقمئارجبقلعتمرمألا-
نذإىلعلوصحللٍناوثعضبىوسرمألاقرغتسيالنأيغبني-

.يراهايسيئرلانم
.هرسيفيراهمتش
فشتكانإ.يلمعهقحتسياممرثكأرمألانكل،يراهايفسآ-

ةلكشملاام...حيرصتنودنمةطرشلالاجرتاكرحتبقارأيننأامدحأ
؟نذإىلعلوصحلايف

لئاسرثالثو،امهيلعدريملناتملاكمهيدلتناك.ةملاكملايراهىهنأ
ىلوألاتناكفلئاسرلاحتفً.اقلغمهفتاهناكنيحهتلصواهنأدبال.ةيصن
.ليكارنم

ينتربخأنإًاذيذلًائيشكلرضحأس.تيبلايفانأ.كبلاصتالاتلواح
.بعللايفكمزهيسامصخش.ةأجافمكانه.يتأتسىتم

تناك.غيلوأعمتيبللليكارتداعدقلً.اددجمةلاسرلايراهأرق
دقل.ةمهملاهذهكرتيوةرشابمهترايسىلإزفقينأهتدوارةبغرلوأ
سدح...اذهامملعيهنكل،نآلاانهنوكينأيغبنيالذإ،أطخبكترا
.هفرعيملمقرنمةيناثلاةلاسرلاتناك.موتحملانمبرهللةلواحم...يلوأ

.غجليس؟تيبلايفتنأله.كعمثيدحلاديرأ
.ةرشابمةثلاثلاةلاسرلامقرىلعفرعتهنكل،ةلاسرلافذح
غةميرجحرسميفينقال.انتلكشمللحيدل.ينعثحبتكنأنظأ

.سلورت.نكميامعرسأب



،ةمطحمةذفانبةرايسدوجوظحالتارايسلابأرميراهربعنيح
تناك.تلفسألاىلعجاجزلااياظشىلععراشلاحابصمءوضألألتامنيب
مقربيراهلصتا.اههبشتةدحاودوقينيستنريبناكو،اراتيفيكوزوسةرايس
.ةطرشلا

.ةرايسكلامنمققحتلاببغرأ.لوهيراهاذه-
.لوهايتنرتنإلاربعكلذنمققحتلادحأيألنكمي-
؟كلذكسيلأيلكلذبمايقلاكنكميً،اذإ-
.ٍناوثثالثلالخباوجلاهيتأيلةرايسلاةحولمقرأرقفةديهنتعمس
...ناونعلا.نيستنريبسلورت-
.يفكياذه-
؟هدضىوكشكيدلله-
؟اذام-
ىلعةقورسماهنأكوةرايسلاودبتله؟امءيشيفطروتموهله-

؟لاثملاليبس
.تمص
؟ولأ-
.مهافتءوسدرجم.ةديجةلاحبودبتاهنإ.ال-
...افتءوس-
دعيمل؟هترايسبنيستنريبسلورتبهذيملاذامل.ةملاكملايراهىهنأ

يراهلواح.ولسوأيفةرجألاتارايسلقتسيةطرشلابترمىضاقتيدحأ
...طقفرتمةئامدعبىلعطخدجويثيحولسوأيفقافنألاةكبشليخت
يفريستاهنأدبال.تاراطقيأتاوصأعمسدقنكيمل.نييرةطحم
.وتللًاتوصعمسدقف،مالظلايفيراهشمر.قافنأ

.هتبقررخؤميفرعشلافقوامنيب،ةقطقط
يذلاديحولاتوصلاهنكل،هعامسليحتسملانمهنأملعيناك

.كفرحلابلصتاوًاددجمهفتاهجرخأ.هعمسي
:نيرتاكتدر
ً.اريخأو-
ً؟اريخأو-
؟كبلاصتالالواحأتنكيننأرتملأ-



.سافنألاةعطقنمنيدبت.معنهوأ-
.غنيسفارغجليس.يراهايضكرأتنك-
؟اهنعاذام-
ءاحنأيفةطرشلالاجرلتقمئارجنعفحصتاصاصقاهيدل-

اهيدلو،باوبللًاقفونيبصتغملابرضلةوارهبظفتحتاهنأامك،ةفاكاهتفرغ
ايةنونجماهنإ.نييطرشلبقنمهبرضمتنأدعبًايسفنضيرمخأ
.ةيعيبطريغاهنإ...يراه

؟تنأنيأ-
ريذحتعضوانيلعنأنظأ.انهتسيلاهنإ.دنالرتافهزتنميف-

.اهنأشب
.ال-
؟ال-
.هنعثحبنيذلاصخشلاتسيلاهنإ-
ايدوجومكلذلك.ةيلقعلاةلاحلاوةصرفلاوعفادلا؟دصقتاذام-

.يراه
.ةيئاصحإنميليققحتتنأكديرأ.غنيسفارغجليسيسنا-

:ةدشبتخرص
ةليذرلاةقرفيمرجمفصنموقيامنيبانهفقأيننإ!ةيئاصحإ-

ينديرتمث،لمتحملاةطرشلالاجرلتاقنعثحبأانأويلعمهتراذقفذقب
!لوهيراهايكلًابت.ةيئاصحإنمققحتأنأ

دوهشلالوحةيلارديفلاتاقيقحتلابتكمتايئاصحإنميققحت-
.ةمكاحملاةيادبويلوألاءاعدتسالانيبةرتفلايفاوتامنيذلا

؟ءيشيأباذهةقالعام-
؟انقفتا.بسحفمقرلاينطعأ-
!قفتنمل-
.تاربنيرتاكايًارمأهيربتعاً،اذإ-
؟انهسيئرلانم...ةظحلنكلً،انسح-
.تنأهنأيفكشأانأفنيلأستتنكنإ-
.لاصتالاعطقينألبقنغريبةنكلبمئاتشلاضعبيراهعمس

رابخألاتناك.زافلتلاًالعشموةكيرألاىلعًاسلاجنامليبلكيامناك
ةذفانلاىلإزافلتلانمهتارظنتلاجاذل،تأدبدقةضايرلاوتهتنادق



ةقلعتملاةداملانكتمل.لفسألايفدوسألجرميفةنيدملادقرتثيح
نإليقثيح،ٍناوثرشعنمرثكألترمتسادقةنيدملاةعاقسيئرب
دوعتنآلااهنكل،ةيرايعملاتاءارجإلانمةنيدملاةعاقيفةيرازولاتاليدعتلا
نمنوكيساذل،تاذلاببصنملااذهىلعفولأملاريغليقثلاءبعلل
اهبصنمىلإنيوكسليبازيإدوعتس.رخآصخشلبصنملاميلستيقطنملا
نمةدافتسالابسلجمللحمسيسامم،ةيعامتجالانوؤشللةنجللاةريتركسك
.اولاقامكرارقلاىلعقيلعتللةدوجومنيوكسنكتملو.كانهاهتاراهم

.ةرهوجكةنيدملاتألألت
ىلعهيلإتءاجمث،ءودهبقلغيلافطألافرغىدحإبابعمس

.ةكيرألاىلعهراوجبتسلجوروفلا
؟اومانله-
...وأ؟زافلتلاةدهاشمببغرتأ.معن-
...اهتعورىدمبرعشيوةظحللابعتمتسيوهوكرحتيملهنكلمستبا

ةدحاوو،هيمدقدنعءاسنلاعمقراخلالجرلا...ةمقلايف...نآلاانههنوك
رمألاناك.ةيذؤمريغتحبصأدقوًابناجةديحمىرخألاو،هعارذبةقلعتم
،هلعباتكهلمعلداعسلورتو،تيمفيياسأ...لاجرلاىلعقبطنيهسفن
يفهعيطيسهنأةجردلةكرتشملاامهئاطخأيفئطاوتمقباسلاةطرشلاسيئرو
؛سلجملاةقثبىظحيهنألكيامملعيامكً.اددجملكيامهيلإجاتحالاح
.ةطرشلالاجرلتاقىلعضبقلايفًاتقوقرغتساولىتح

سحأ.حيرملاوعئارلاروعشلااذهبسحأذنمليوطنمزرمدقل
،هتراثإاهنكمي.يهفرعتنألبقهنالعفتسامفرعو،هيديىلعاهيديب
هنأالإ.اهنمصلختيتلاةأرملاكلتك؛تايرخألالعفتامكسيلنكل
وهاذهفليلقدعباهترشاعمهناكمإبنأملعيهنأةجردلهتراثإاهناكمإب
ةيمهأرثكأًارومأكانهنألٍفاكنمرثكأهنإلب،ديجرمأوهو،جاوزلا
.ةايحلايف

ةيراعلااهترشبسسحتو،ءارضخلااهتزنكتحتهديعضوو،هيلإاهبذج
تدهنت.ةرارحلاةضفخنمدقومةقلحىلعكديعضتنيحامكةئفادلا
ىلعيكلساللافتاهلانرنيحةحارلابرعشهنكل.هيلعتنحناوءودهب
.ةكيرأللةرواجملاةلواطلا

.هلوانت
؟معن-
.لكيامايًابحرم-



يفهسفنعنقأهنأةجردل؛ةميمحةقيرطبلوألاهمساتوصلاظفل
.هديدحتلٍناوثعضبلةجاحبهنكلهفرعيهنأةيادبلا

.ًالهأ-
زافلتلاتوصنعًاديعبةفرشلاهاجتابىشمو،ةكيرألانعضهنو

ىلعواهيلعهنمًاصرحنينسلالالخاهيلعداتعاةيئاقلتةكرحبالوأنعو
.هرارسأ

:رخآلافرطلايفتوصلاكحض
.ِخرتسااذل،لكيامايينفرعتالتنأ-
ينربختنأكنمًافطلنوكيساذل،لزنملايفانأ.ٍخرتسمانأفً،اركش-

.ةعرسبهديرتامب
.تلاتيبوشكيريفضرممانأ-
امبسحلقألاىلع؛لبقنملكياملاببرطختملةركفكلتتناك

ىشموةفرشلابابحتفف،يتأيسامملعيهنأولامكادبرمألانكل.ركذي
.هنذأنعفتاهلادعبينأنودنمدرابلاطالبلاىلع

،معن...لكيامايهركذتتنأ.فيياسأفلودورضرممتنكدقل-
ينربخأو،هتبوبيغنماحصنيحهبلقيلحتفدقلً.اعمامتلمعدقف،عبطلاب
.هنالعفتامتنكامب

ًادرابطالبلاادبو،ةرارحلاةجردتطبهو،مويغلابءامسلاتدبلت
نامليبلكيامىدلةيقرعلاددغلانأالإ،نْيبروجلاربعهيمدقيذؤتةجردل
.ةعرسبلمعتتناك

ً.اضيأهشقاننامانيدلنأنظأ،لمعلانعثيدحلاب-
؟ديرتاذام-
ً.اتماصىقبألكدوقنضعبديرأ-
نمصلختللليبازيإهترجأتسايذلاكابينإنمضرمملاهنأدبال

ةميمحةقالعهرجأىضاقتينيحًارورسمنوكيسهنأتعداثيح؛فيياسأ
ً.ايفاكنكيملودبيامىلعكلذنكل؛اهعم

؟ديرتمك-
يفلشفهنأظحالهنكل،لمعلابًامتهمودبينأهلاؤسبنامليبلواح

.دارأامكباصعألادرابودبينأ
.فالآةرشع...طيسبلجرانأ.ريثكلاسيل-
.ةياغللليلقاذه-
!؟ةياغللليلق-



.ىلوأةعفدكغلبملاودبي-
.فلأةئاملوقلااننكميً،اذإ-
؟غلبملااذهبلطتملاذاملً،اذإ-
كنكميالو،ةقلغمفراصملاو،نآلا...ةليللالامللةجاحبيننأل-

.يلآلافارصلازاهجنمفالآةرشعنمرثكأىلعلوصحلا
لفسأللرظنو،ةفرشلاةفاحىلإلكيامىشم!ً؟اقح.ديجربخ...سئاي

لضفأيفناكثيحتالاحلاىدحإهذهتناك.زيكرتلاًالواحمهتنيدمىلإ
ةدحاوةئطاخةكرحلنكميثيحو،كحملاىلعءيشلكناكثيحو،هتالاح
.ةيضاقنوكتنأ

؟كمساام-
.سويفونادلراصتخاكناديتادانمكنكمي-
كعمضوافتأينوكنممغرلاىلعهنأكردتتنأ.نادايميظع-

مثكرشلكرجلواحأنوكأدق؟ءيشيأبفرتعأيننأينعيالاذهف
.زازتبالاةمهتبكيلعضبقأ

نأنمفئاخكنأوهاذهلوقلكعفدييذلاديحولاببسلا-
.فرتعتلكعادخلواحيوةعئاشعمسًايفحصنوكأ

ً.ابت
؟نيأ-
ناكمىلإنكل،انهىلإمودقلاكيلعيغبنياذل،لمعلايفانأ-

فيياسأةفرغيف.نآلاكانهدحأدجويالف،لفقملاحانجلايفينقال.يفخ
.ةعاسلاعابرأةثالثلالخ

ءارجإدرجمكلذنوكيدق.لجعتسمهنأدبال.ةعاسلاعابرأةثالث
قثيناكلكيامنكل،هلكرشبصنلتقولالكيامحنميالئليزارتحا
هنمدفنتاردخملاىلعنمدمريدختضرممههجاوينأك؛طيسبلاريسفتلاب
نوكيسذإ،رومألالهسيساذهفًاحيحصكلذناكلاحيف.ةأجفنوزخملا
.هتحلصملةقرولاهذهبظافتحالاىلعًارداق

.ديج-
نمةثعبنملاةقناخلاةبيرغلاةحئارلاقشنتو،ةملاكملالكيامىهنأ

.هءاروبابلاقلغأوسولجلاةفرغىلإهجوتمث،ةفرشلا
.جورخلايلع-
؟نآلا-
.هتجعزأةحورجمريباعتبالوأهبتقدحو



.نآلا-
كولغعوننمةرايسلاقودنصيفهيلعلفقأيذلاسدسملابركفو

.هلجسيوأهمدختسيملو،يكريمأليمزهايإهادهأدقناك.22
؟دوعتسىتم-
.ينيرظتنتال.فرعأال-
فقوتيملهنكل،هرهظىلعاهينيعبرعشيوهوةهدرلاهاجتابىشم

.بابلاىلإلصوىتح
.اهلباقأنل،ال-
ةرشنلابةمتهماهنأترهاظتوزافلتلاتلعشأامنإو،الوأهبجتمل

.ةيوجلا

،ةئفدتلاةفرغلةقناخلاةرارحلايفًاقرعرطقتيهونيرتاكتمتش
.ةباتكلابترمتسااهنكل

لوحيلارديفلاتاقيقحتلابتكمتايئاصحإنيأ؟يفتختنيأ-
؟ءيشلااذهنميراههديرييذلاامو؟ىتوملادوهشلا

.هبتلصتامث،تدهنتواهديةعاسىلإترظن
.دريمل
دقف،تقولانمديزمللةجاحباهنإاهيفلوقتةلاسرهلتكرت

هذهنكل،يلارديفلاتاقيقحتلابتكملينورتكلإلاعقوملايفتقمعت
تمرمث،مهفلاءاسأهنإوأ،ةياغللةيرسنوكتنأامإتايئاصحإلا
سيل،ال...كيبدورفيلبلاصتالابةبغربتسحأ.بتكملاةلواطىلعفتاهلا
رطخيصخشلوأناك.ةليللااهرشاعينألبقيدقرخآهوتعمامبر...وه
،نكل...نكل،باّذجهنإ؟ةركفلاهذهتتأنيأنم.اهلًائجافماهلابب
؟ةرتفذنميعونودنمةركفلاهذهيذغتتناكله؟اذام

ً.اددجمةشاشلاىلعتزكرو،ةركفلانمتصلخت
تارابختسالاةلاكوامنإويلارديفلاتاقيقحتلابتكمنوكيالامبر

؟ةيزكرملا
...دوهشلا...ةيزكرملاتارابختسالاةلاكو...ةديدجتاملكبثحبلاتلواح

ىلوأترهظمث،بساحلازاهجزيزأتوصالع.ةدوع...توملاوتامكاحملا
.جئاتنلا

.جراخلانممداقلاءاوهلارايتبتسحأو،اهءاروبابلاحتف
:ةشاشلانعاهرظنعفرتنأنودنمتلاق



؟نرويب-

وحنىشمو،زنمسوهةباوبيفةدابعلارادجراخهترايسيراهنكر
.92مقرلا

.ةهجاولاىلإرظنوجراخلايففقوت
ىلعنابضقدوجوظحالامك،يناثلاقباطلايفتفاخءوضكانهناك

نمنولخدينيذلاصوصللامئسديدجلاكلاملانأدبال.نآلاذفاونلا
.يفلخلائراوطلاجرخم

وتساغلتقمتانهف؛ىوقأنوكتسهرعاشمنأليختدقيراهناك
.هتايحبنمثلاعفديوهداكو

يفو،ةرشابمدعصوهحتف.لبقنمامكناكيذلابابلاسسحت
وهوًاتصنمقدحو،نامألامامصقلطأواسيدوأسدسمجرخأجردلالفسأ
.قبطمتمص...ءيقلاولوبللبرشتملابشخلاةحئارقشنتي

وطخيوهوتوصيأردصينأنودنمجردلاىلعدوعصلابأدب
،يناثلاقباطلايف.ةمدختسملانقحلاوبيلحلابلعوةللبملافحصلاىلع
ىوسنكميال...نيجودزملانيلفقلايذديدجلايندعملابابلادنعفقوت
.هيلعمهمامتهااوزكرينأةياغلابنيمتهملاصوصلل

ةأجافملماعيأيفخيوأبابلاقرطيلببسيأيراهريمل
هنكل،ةيوقضباونبدتريبابلابسحأضبقملاىلعطغضنيحاذل،نكمم
همدقبليقثلابابلالكرو،هيدياتلكباسيدوأسدسمكسمأ.ًالفقمنكيمل
.ىنميلا

امنيب،بابلادنعلظلاكفقياليكلراسيللتفتلاو،لخادللعفدنا
.هءاروبابلاضباونلاتقلغأ

.ضفخنمةقطقطتوصءانثتسابءيشلكنوكسلامعمث
.لوهذبيراهشمر
راظتنالاعضوىلعةعوضومهتشاشريغصلومحمزافلتءانثتساب

ينمدمركوناك.ءيشيأريغتيملأطخلاتيقوتلاءاضيبلاهماقرأرهظتو
ةعطقكانهتناكو.هسفنوهضرألاىلعةمامقلاوتاشرفلاعمتاردخملا
.هبقدحتويسركىلعسلجتةمامقلانم

.نيستنريبسلورتناك
.نيستنريبسلورتهنأنظيناكلقألاىلع
.نيستنريبسلورتناك



نوكملاديحولاءوضلاتحتةفرغلافصتنميفًاعوضوميسركلاناك
.فقسلانمقلعمحابصمنم

ةادألةقطقطلاتوصعمزافلتلاويسركلاوءوضلانأيراهركف
ً.ادكأتمنكيملهنكل،تاينيعبسلاةرتفلدوعترضتحتةيئابرهك

.يسركلاىلعةثجلاىلعقبطنيهسفنرمألاناكو
يفدلويذلانيستنريبسلورتناكنإديدحتلهسلانمنكيملهنأل

نكيمل.المأيسركلابديقملاصخشلاوهةنسلاهذهيفوتوتاينيعبسلا
فاجلامدلاورمحألامدلانمجيزمكانهناكامنإو،هجويألجرلل
هتيبثتمتهنأالولليسيسجيزملااذهناك.ءاضيبلاماظعلاعطقودوسألا
طيرشلاربعماظعلاىدحإتزرب.سأرلالوحهّفلمتفافشقصالطيرشب
.رجاتملايفهارتامكجزاطمورفممحلهنأيراهركف.فافشلاقصاللا

قناعيوهولضفأعمسيلهسافنأسبحلواحو،هرظنيراهدعبأ
.نيميللراسيلانمةفرغلاصحفتامنيب،هسدسمًاعفاررادجلا

،فرلاوةميدقلاةجالثلابناجىأرو،خبطمللةيدؤملاةيوازلابقدح
.مالظلايفامدحأكانهنوكيدقنكل

.ةكرحالوتوصنمام
نمناكلامدحأهلهبصندقًاكرشاذهناكنإ.ركفويراهرظتنا

.نآلاًاتيمنوكينأضرتفملا
اذل،لبقنمانهىلإءيجملاةزيمهيدلنإذإً،اقيمعًاسفنذخأ

رمألانكل.ضاحرملاوخبطملايفىوسءابتخاللناكمنمامهنأملعيوهف
.رخآلاناكملاىريلنيناكملادحألهرهظريدينأهيلعنأوهّئيسلا

رظتناو،ةعرسبهبحسمثهسأردمو،خبطملاوحنىشموهرارقذختا
.ةجالث...ازتيبلابلعنمةموك...دقوم...اهاقلتيتلاتامولعملاجلاعيلهنهذ
.كانهدحأال

دعوءوضلارزىلعطغضمث،بابلادنعفقووضاحرملاىلإهجوت
.غراف...هبحسمثهسأردمو،ةعبسمقرلاىتح

كلتيفالإرعشيمل.رادجلاىلإهرهظًاريدمضرألاىلعسلج
.هبلقتابرضعراستبةظحللا

ىشممث،هءودهداعتساىتحٍناوثعضبلوحنلاكلذىلعسلج
فلخرمحألاجيزملاصحفتومثجو،يسركلاىلعةعوضوملاةثجلاهاجتاب



ةصيخررعشةصقونيزرابةهبجوكفدرجمامنإوهجوال.فافشلاقصاللا
.نيستنريبسلورتهنأيفكشللًالاجميراهلعدتمل

سلورتفً؛ائطخمناكهنأةقيقحمهفتبأدبدقيراهنهذناك
.ةطرشلالاجرلتاقنكيملنيستنريب

.ةرشابمةيلاتلاةركفلاتءاجمث
يذلالتاقلا...دعاسملالتقم:انههدهشيامنوكينأكلذلنكميأ-

ضيرمصخشعملمعدقنوكينأنيستنريبسلورتلنكميأ؟هيلعيطغي
ًادمعسلجدقنيتنلافنوكينأنكميأ؟ةعاظفلاهذهباكترابماقهلثم
لتقلاةميرجنيستنريببكتراامنيبلافيلوأبعلميفريوصتلاتاريماكمامأ
نيبمئارجلانامساقتياناكفيكً،احيحصكلذناكلاحيفو؟لاديراميف
؟اهلبايغججحنيستنريبىدليتلالتقلامئارجيهام؟امهضعب

؟انهىلإهؤاعدتسامتاذامل.ءاجرألايفهرصببلاجويراهماقتسا
اليتلاءايشألانمديدعلاكانهنأامك،بيرقامعةثجلانودجيساوناك
ةميرجبقيقحتلايفقالطإلاىلعًاطروتمنيستنريبسلورتنكيمل.قباطتت
نمةنوكمةريغصقيقحتةعومجمكانهتناكامنإو،نسناهوتساغلتق
ضبقلاءاقلإببسبريثكلالعفباوموقيملنيرخآنييئانجنييطرشويتب
ليلدلاناكامك؛مهلوصونمقئاقددعبضرتفملاذفنملاهنألغيلوأىلع
...ديحولاءيشلا.مهضارتفامعدي

مظتنملاةقطقطلاتوصعمسينأيراهناكمإبناك،تمصلايف
.ريكفتلابرمتسا.ةعاسلاكريغتملاريغو

ةهفاتلالتقلاةميرجيفقيقحتلابمتهملارخآلاديحولاصخشلاناك
.يراه...ةفرغلايفانهًادوجومتاردخملاعفادبكلت

حرسميفتوميل-نيرخآلاةطرشلالاجرك-هؤاعدتسامتدقو
.ةلولحملاريغةميرجلا

ناكامكهدجوفضبقملاىلعطغضيبابلاراوجبناك،ةيناثدعب
يفةفرغبابك؛حتفيملهنكل،ةمواقمنودنموةلوهسبلزندقل:ىشخي
.حاتفمةقاطبدوجومدعءانثتسابقدنف

ً.اددجمةفرغلايراهصحفت
يديدحلابابلاولخادلانمةيذالوفلانابضقلاعمةكيمسلاذفاونلا

متوهوتعمقمحأككرشلاىلإىشمدقل.هسفنءاقلتنمقلغأيذلا
.هيفهعاقيإ

.هلاحىلعيقبامنإوةقطقطلاتوصُلعيمل



تقولانكيمل.قطقطتيتلايناوثلاولومحملازافلتلابيراهقدح
.ءاروللدوعتالةعاسلانإذإ،تقولارهظتنكتملماقرألاف؛أطخ

.00:03:51حبصأفنآلاامأ،لصونيح00:06:10تقولاناك
.يلزانتدعهنإ
ال.ىودجنودنمنكل،هعفرلواحوزافلتلابكسمأويراهىشم

لكيهلاققشتفزافلتلاىلعألةيوقةلكرهّجو.ضرألابهتيبثتمتهنأدب
بيبانأوةيندعمبيبانأدجوو،لخادلايفرظن.ةبرضلاةّدشنميكيتسالبلا
ةزهجأنمريثكلاىأردقناكهنكلً،اريبخيراهنكيملً.اصاصروةيجاجز
اّممرثكأئلتممزافلتلااذهنأنمًادكأتمنوكيللخادلانمزافلتلا
.ةيبوبنأةلبنقىلعفرعتيللبانقللةيفاكًاروصىأردقناكامك،يغبني

ءاربخدحأناك.روفلاىلعةركفلاضفرهنكلصاصرلامييقتبماق
قرزألاورمحألانيكلسلاعطقنأهلحرشدقاتلدةقرفيفلبانقلا
ترشتنادقفنآلاامأ،ىضماميفثدحيناكمالسبلزنمللةدوعلاو
ليحتةيزارتحاريبادتوزومروثوتولبلابتاراشإعمةيمقرلاايجولونكتلا
.ءيشيأبتثبعلاحيفرفصمقرلاىلإتقؤملا

.فعضةطقنبابللنوكتدقف،بابلاىلعهسفنىمرويراهضكر
.ةدئافنمام،نكل
.ذفاونلاىلعنابضقلانمالو
ىلعخرصفً،اددجمهيمدقىلعفقيوهوهعالضأوهافتكهتملآ

.ةذفانلا
.لخادلاىلإجراخلانمالوجراخلللخادلانملقتنيتوصلانكيمل
مهنكميثيحاتلدتايلمعلاةفرغبلصتاولومحملاهفتاهيراهجرخأ

مهيدلنوكينل.00:03:04ةعاسلاىلإرظن.تارجفتملامادختسا
تاهجةمئاقبقدح.00:02:59.ناونعلاىلإلوصولليفاكلاتقولا
.ليكار...لاصتالا

.ليكار
امهيلعنأوامهبحتكنأامهربخأو،غيلوأويهاهعدوواهبلصتا

رخآيفامهعمنك.تلعفامملضفأوحنىلعةايحلاهذهيفرارمتسالا
امهعدو،ةينونجةبرجترخآامهكراشوامهقفارً.اديحوتومتالئلنيتقيقد
.امهيتايحيفامهبحاصيًاريخأًاسوباكامهحنماو،توملاناقّوذتي

ً!ابتًابتًابت-
الئلباوبألاةلازإتمتدقل.هلوحرظنوهبيجىلإفتاهلايراهداعأ



.ءابتخاللناكمكانهىقبي
00:02:40.
ىلعةفرغلانمريصقلاءزجلالكشييذلاخبطملاوحنيراهىشم

مطحتنأةيبوبنأةلبنقلنكميو،ةيافكلاهيفامبًاليوطنكيمل.Lلكش
ً.اضيأانهءيشلك

نمةبلعوبارشاتجاجزو،بيلحةبلع.اهحتفوةجالثلاىلإرظن
راتخينألبق؟رعذلامأبارشلا...تارايخلايفركفةظحلل.دبكلانوجعم
هءاروضرألاىلعتطقاستيتلاةيكيتسالبلابلعلاوفوفرلابحسيورعذلا
امبهتبقرينثهناكمإبنكيمل.هوأتولخادلايفهسفنرشحومثجامنيب
اهمظنيوهوةليوطلاهفارطأمتشيوهوًاددجملواحفهسأرلخديليفكي
.ةنكممةقيرطرثكأب

!ليحتسم
.00:02:06زافلتلاىلعةعاسلاىلإرظن
هيفامبًانرمنكيملهرهظنكلهيتبكرعفروهسأريراهلخدأ

هضفردقناكيذلايناجملااغويلاضرع.عفترمتوصبكحضً!ابت.ةيافكلا
؟هتومببسكلذنوكيسأ،غنوكغنوهيفناكنيح

.ءاخرتسالاوسفنتلالوحًائيشركذت.ينيدوه
وهويناوثلاًالهاجتمءاخرتسالاىلعزكرو،هنهذةيفصتلواحورفز

طغضبأدبهنأفيكرعشو،هلصافموهتالضعةنورمىدمبرعشينألواحي
ً.ايجيردتهسفن

.نكمماذه
نداعمنمةنوكمةجالثلا.ةجالثلالخادهنإ!لعفلابنكممهنإ،معن

.ةريبكةيبوبنألاةلبنقلاتناكنإالإ،هتيامحلةيفاكةلزاعةقبطو
لواحينألبقزافلتلاىلعةريخأةرظنىقلأو،بابلاةفاحبكسمأ

.00:01:47.هقالغإ
.هانيعهتأرامراكنإضفرهنهذنألهعطتملهدينكلهقالغإدارأ

رمأللةقالعنمامهنأل؛لهاجتلالواحهغامدنمينالقعلاءزجلانكل
ملهنأللهاجتلاهيلعبجي.هسفنذاقنإ...ءاقبلا...نآلاديحولامهملاءيشلاب
.فطاعتلاالوتقولاهيدلسيلذإ؛رخآءيشلعفهناكمإبنكي

.يسركلاىلعمورفملامحللا
.نويعلاضايبيفامكناواضيبناتعقبهيلعترهظدقل
.قصاللاطيرشلالالخنمةرشابمهبناقدحت



.ةايحلاديقىلعلفاسلاناكدقل
زافلتلاةشاشًاكراتيسركلاىلإضكروةجالثلانمجرخويراهخرص

عمسيونانيعلاشمرتلهجولانعقصاللاطيرشلابحسو،هرظنىمرميف
تبقثثيحةحتفلانمءاوهلاضعبىلعلصحهنأدبالً.افيفخًاسفنت
.قصاللاةمظعلا

:يراهلأس
؟اذهلعفنم-
طقاستيمورفملامحللاأدبو،ةباجإكسفنتلاىلعىوسلصحيمل

.بئاذعمشك
؟ةطرشلالاجرلتاقوهنم؟وهنم-
.سفنتلاىوسعمسيمل
رشحيلًاتقورمألاقرغتسيس.00:01:26ةعاسلاىلإيراهرظن

ً.اددجمهسفن
.هيلعضبقلايننكمي!سلورتايايه-
نيحو،مفلاهنأيراهنمخثيحربكتمدلانمةعاقفتأدب

.ةضفخنمةسمهعمسترجفنا
.ملكتيملوًاعانقيدتريناك-
؟عانقلاعونام-
.رضخأ-
؟رضخأ-
.حارج-
؟حارجعانق-
ً.اددجمنانيعلاتضمغأمث،ةطيسبةءاميإ

00:01:05.
أفطناوبابلاقلغأ.ةرملاهذهعرسأناكوخبطملاىلإًادئاعضكر

.ءوضلا
.ةيناثنوعبرأوعست...يناوثلادعيوهومالظلايففجتريناك
.لاوحألالكبتوميسلفاسلا
.نوعبرأوٍنامث
.ةمهملابرخآصخشموقينألضفألانم
.نوعبرأوعبس
نأنودنمهفرعياميراهنيستنريبسلورتىطعأدقل.رضخأعانق



.هيفةطرشلانمءزجىقبتدقهنأينعيامم؛لباقملابًائيشبلطي
.نوعبرأوتس
لكبانههلناكمنمامذإ؛رمألابريكفتلانمىودجنمام

.لاوحألا
.نوعبرأوسمخ
.يسركلاىلعنمهريرحتلتقونمامهنأامك
.نوعبرأوعبرأ
.ٍفاكتقوكانهدعيملفكلذديريناكولىتح
.نوعبرأوثالث
.نآلارمألاىهتنا
.نوعبرأوناتنثا
ً.ابت
.نوعبرأوىدحإ
ً!ابتًابتًابت
.نوعبرأ
جردلاحتفمث،جرخوهحتفوةدحاومدقبةجالثلابابيراهلكر

نعقصاللاطيرشلاعطقويسركلاىلإضكرونيكسبكسمأوفرلاتحت
.يسركلايعارذ

.ةقطقطلاعمسهنكل،زافلتلاىلإرظنلابنجت
!نيستنريبايكلًابت-
يتمئاقلوحورهظلاىلعنمقصاللاعطقويسركلالوحىشم

.يسركلا
.دهنتوهردصلوحهيعارذعضو
.نزولاليقثلفاسلانإلوقلانمدبال
عمسينأنودنممتشيوهوهرجو،متشيوهويراههبحس

رمألانمةاجنلانمنكمتينألمأيوهو،همفنمةثعبنملاتاملكلا
.اذهموتحملاوينونجلا

طقس.ةحتفلاربعنيستنريبسلورتلخدأوةحوتفملاةجالثلاىلإهجوت
ً.اددجمجرخوءامدلابخطلملادسجلا

نيستنريببحسف،ةدئافنودنمنكلًاددجمهرشحينأيراهلواح
ًاديعبةجالثلارجمثهتلفأوكيتسالبلاىلعءامدراثآًاكراتةجالثلاجراخ
فرلانيبفلخلانماهعفدمث،لصفنييئابرهكلاذخأملاعمسو،رادجلانع



اتلكمدختسا.هفلخمثجمثلخادلايفهرشحونيستنريببكسمأودقوملاو
ديربتلاكرحمدجويثيحىلإ؛ناكمإلاردقةجالثلالخادىلإهعفديلهيدي
نعمجانلالوبلاةحئارو،مدلاوقرعلاةحئارقشنتيوهوهقوفىقلتسامث
ً.اكيشوتابدقكتومنأملعتتنأويسركىلعسولجلا

ةجالثلاعافتراناكذإ؛امهيلكلناكمكانهنوكينألمأييراهناك
.قمعلاسيلوةلكشملاامهاهضرعو

.قمعلاحبصأدقفنآلاامأ
.امهءارونيعللابابلاقالغإنمنكمتيمل
نيرشعنملقأىقبتثيح،لئاطالبنكلهقالغإيراهلواح

؛لمأامهيدلنوكينلقالغإلاةمكحمةجالثلانكتملام،نكلً.ارتميتنس
لوحتيسونينيعلاقرحتسةرارحلاو،لاحطلاودبكلارجفتسةمدصلاتاجومف
قزميوممحلارثنييلآسدسمك؛ةصاصرىلإةفرغلايفتباثريغضرغلك
.عطقىلإءيشلك

.ناوألاتافدقف،رارقذاختالةجاحبنكيمل
.هرسخيلءيشنمامهنأًاضيأينعيامم
ً،اددجممامأللاهعفدوةجالثلاءاروىلإًاجراخزفقوبابلايراهحتف

عطتسيمل.ضرألاىلإقلزنادقنيستنريبسلورتنأةفاحلاءارونمىأرو
.ةيناثةرشعاتنثا.00:00:12زافلتلاةشاشىلإرظنلاةمواقم

.نيستنريبايفسآ-
،ةجالثلايفهرشحوهيمدقىلعهبحسوهردصنمنيستنريببكسمأمث

كرحملاعفترادقل.زتهيأدبمثبابلابحسوسلورتقوفهديعضومث
هدعاسيسامم؛ةياغللًاعفترمةيبذاجزكرمةرجحلللعجاممً،اريثكليقثلا
.لمأيناكامبسح

سلورتطقسمث،زرابلافرطلاقوفاحجرأتو،ءاروللةجالثلاتحجرأت
.يراهىلع

!لكشلااذهباعقينأيغبنيال
.بابلاىلإفلخللسلورتعفدينألواحويراهمواق
هاجتالايفتطقسمث،اهناكمىلإتداعواهيأرةجالثلاتريغمث

.رخآلا
تطقسامنيبزافلتلاةشاشىلعةريخأةفطاخةرظنيراهىقلأ

.مامألاىلإةجالثلا
هنكمتمدعلرعذلابسحأو،ضرألاىلعناطقسيامهوهسافنأتعطقنا



ً.اكلاحناكمالظلانكل،نيجسكوأيأىلعلوصحلانم
ىلعبابلااقلغأ.هلمأيناكاملعفبةجالثلاوكرحملالقثماقدقل

.ضرألا
.ةلبنقلاترجفنامث
.ريكفتلانعفقوتويراهنهذراهنا

.مالظلايفيراهشمر
.ٍناوثعضبلهيعودقفهنأدبال
،ديسألاهيلعىمرًادحأنأولامكهقرحيههجوونانطتهانذأتناك

.ةايحلاديقىلعناكهنكل
.نآلاىتح
هرهظبطغضو،سلورتنيبوهنيبهيدييراهرشح.ءاوهللةجاحبناك

ىلعتعقووةجالثلاتحجرأتف،هنكميامردقبعفدوةجالثلارخؤمىلع
.اهبناج

.فقووًاجراخيراهجرحدت
نمدامرلاوناخدلابةئيلمتناكو،ةلحاقبابيضرأكةفرغلاتدب

نآلاادبةجالثكقباسلايفادبامىتح؛ضرغيأحمالمودبتنأنود
.هراطإنمجرخدقفةلاصلليندعملابابلاامأ.رخآًائيش

حنرتوً،اتيملفاسلانوكينألمأيوهوهناكميفنيستنريبيراهكرت
.عراشلاوحنجردلاىلع

تارايسىلععملتيتلاتارافصلاىريوزنمسوهةباوببقدحيفقو
نودنمةعباطكهينذأيفريفصلاىوسعمسيملهنكل،ةبرتقملاةطرشلا
.بيرقامعامدحأاهئفطيسهبنمةعاسوأ،قرو

ةركفلاهتدوار،ةتماصلاةطرشلاتارايسبقدحيكانهفقوامنيبو
الهنأ...دورلغناميفقافنألاراطقلعمتسيناكنيحهتدواريتلااهسفن
ملهنأل،هعامسهبيغبنيناكامعمسينأعطتسيمل...عمسينأهنكمي
ولسوأقافنأراطقةكبشيفركفودورلغنامىلإلصوىتحركفينكي
ديريالومالظلابًارومغمناكامكردأ.رمألاةقيقحةياهنلايفكرديل
.ةباغلايفقافنأراطقدجويال.ةباغلا...حطسلاىلعروهظلا



.نامليبلكيامفقوت
.غرافلارمملايفقدحوتصنأ
روندرجمامنإوكرظنتفلياماهيفدجويالءارحصكهنأركف

.لاكشألالكىلعىغطيشعترمضيبأ
ناودبيءارحصلاةرارحونوينلابيبانألشعترملانينطلا...توصلااذهو

لكنوكيامبر.ىفشميفغرافرممدرجمهنإ.ثدحينلءيشلةمدقمك
لبقةيفتاهلاةملاكملاو،فيياسأةلكشملنيوكسليبازيإلحكً؛اضماغكلذ
يفيلآلافارصلازاهجنموتللتجرخيتلانوركفالآلاةرشعو،ةعاس
.ىفشملايفغرافحانجدرجمروجهملارمملااذه...ةنيدملازكرم

هفطعمبيجيفققحتيوهويشميلكيامأدبوً.املحوأًابارسنكيل
رخآلابيجلايفامأ.حوتفم22كولغسدسمىلعنامألامامصنأنم
ناكنإ.عفدللرطضاوكلذرمألابلطتلاحيفدوقنلاةمزحلمحيناكف
غلبملافكلذنظيالهنكل؛لاثملاليبسىلعصاخشألانمديدعلاكانه
.ريبكرسلاوطيسب

رمتسيرمملاىأرو،ةيوازلالوحفطعناو،ةوهقلاعنصةلآبرم
يذلايسركلاةلازإمتتمل.يسركلاًاضيأىأرامك،هسفنعصانلاضايبلاب
.هيلعسلجيفيياسأسراحناك

.هقيرطلمكينألبقهبقعتيالًادحأنأنمدكأتيلتفتلا
امنيب،ضرألاىلعًاتوصردصينأنودبةئداهوةليوطتاوطخاطخ

.ةلفقماهعيمجاهنأنمدكأتورميوهوباوبألاسسحت
هدوار.يسركلادجويثيحبابلابناجىلإ،كانهىلإلصومث

.دراب.دعقملاىلعىرسيلاهديعضينألهعفدئجافمسدح
نكتملاهنكلهديىلإرظنوهسدسمجرخأوً،اقيمعًاسفنذخأ

.شعترت
.ةمساحلاتاظحللايفلضفأاذه
.حتففبابلاضبقمىلعطغضوهبيجىلإسدسملاداعأ
بابلانامليبلكيامحتف.ةأجافملماعيأةعاضإلببسنمام

.لخدو
ريرسلاءانثتسابةيواخوةغرافاهنكلءوضلابةرومغمةفرغلاتناك

،ةفرغلافصتنمىلإهعفدمتيذلاو،هيلعًايقلتسمفيياسأناكيذلا



امبر.ةيندعمةبرعىلععملتةداحتاودأدجوتامك.هقوفحابصمدجويو
.يساسأتايلمعحرسمىلإةفرغلااولوحدقنونوكي

سدسملاىلعهديبطغضفةديحولاةذفانلاءاروةكرحلكيامحمل
؟ةراظنللةجاحبوهأ.قدحيوهو

،هءاروةكرحلانأو،ساكعنادرجمهاريامنأكردأهرظنزكرنيحو
.تافدقناكناوألانكل

دقهتبقريفةملؤملاةنعطلانأولامكرعشو،هفتكىلعديبسحأ
ىأرمالظلاطبهينألبقو.سدسملابكسمتيتلاهديعملاصتالاتلصف
يدتريناك.ةذفانلانمدوسألاساكعنالايفههجونمبرقلابلجرلاهجو
كشوىلعحارج...حارجبيبطكهمفقوفرضخأًاعانقوءارضخةعبق
.ةيحارجةيلمعءارجإ

اهنأةقيقحلثرتكتملف،بساحلازاهجبةياغللةلغشنمنيرتاكتناك
بابلاقلغأنيحلاؤسلاترركاهنكل،لخديذلاصخشلانمًادرقلتتمل
.جراخلانمتاوصألابجحو

؟نرويبايتنكنيأ-
سيلهنأاهلاببرطخاملوأناكو،اهتبقرواهفتكىلعديبتسحأ

.لجردي...ةيراعلااهتبقرةرشبىلعةئفادديبرعشتنأًاجعزم
:اهئارونمتوصلااهباجأ
.راهزألاضعبعضولةميرجلاحرسميفتنكدقل-
.ةئجافتمنيرتاكتسبع
ناكميأيفتافلمنمام!ً؟اقح.تافلميأىلعروثعلامتيمل

يفيراهمساىلعتطغض؟نيتيملانيسيئرلادوهشللتايئاصحإلارهظت
بحتاهنأرهظتلنيرتاكتدهنتف،اهتبقركيلدتبديلاتأدبامنيب،اهفتاه
فرطلايفنريفتاهلاتعمس.مامأللاهسأرتنحأواهينيعتضمغأو،كلذ
.رخآلا

؟ةميرجحرسميأ.ًالهم-
اهلحمتيمل.لعافلابرهوةرايسباهمدصمت...ةاتف...يفيرقيرط-

ً.اقالطإ
.ةلاسرتبتكواهنذأنعفتاهلانيرتاكتدعبأف،يراهبجيمل
.تايئاصحإلانعتافلميأىلعروثعلامتيمل
.لاسرإلارزىلعتطغضمث



:نيرتاكتلاق
؟كلذدعبتلعفاذام.ًاليوطًاتقوكلذقرغتسادقل-
.راهناثيحكانهرخآلاصخشلاتدعاس-
ءايشألانأكورمألاادبو،هلعفتامبمايقلانمتهتنادقنيرتاكتناك

تراد.ةحئارلا...ديلا...توصلا...اهساوحعمةلصاوتمةفرغلايفىرخألا
.هيلإترظنواهيسركيفءطبب

:تلأس
؟تنأنم-
؟انأنم-
.ملوهنرويبتسلتنأ.معن-
!ً؟اقح-
كلعجيكيلدتبموقيالومراصوءيرجودتحمملوهنرويب.معن-

؟ديرتاذام،اذل.ولحمعطبرعشت
نمرثكأنازربتنيتظحاجلاهينيعو،رمحيبحاشلاريدتسملاههجوتأر

.هدلجكحيوهومومحملكشبقدحوهدينرويبدعبأ.داتعملا
...انأ...تنكدقل...نأدصقأمل.فسآ...أ-
اهيلإرظنوةياهنلايفهديلزنأىتحهمثعلتوهيتنجورارمحادادزا

.ةملستسموةسئايريباعتب
.نزحماذه.نيرتاكايًابت-
ىلعةياغللًاميسوقمحألاادبدقف،كحضتتأدبونيرتاكهيلإترظن

.وحنلااذه
؟كترايسبانهىلإتئجله-

.نيستنريبسلورتظقيتسا
.ملأيأبرعشيدعيملو،ًءاضموضيبأءيشلكدجوفهلوحقدح

عبطلاب...توملاكشوىلعناكدقفعئارروعشبرعشيناك،سكعلاىلعو
ىلإ...أطخلاناكملاىلإهلاسرإمتهنأبرغألاو...بيرغاذه..ً.اتيمناك
.ديجلاناكملا

لازاموديجلاناكملاىلإدعبلصيملامبر.فطعنيهدسجبسحأ
عفترتةرافصلديعبيودك؛تاوصأعامسبأدبمث.كانهىلإقيرطلاىلع
.بكرمةرافص...ضفخنتو

.ءوضلاهنعبجحهمامأامءيشرهظ



.هجو
.رخآهجورهظمث
.خارصلابأدبلاحيفنيفروملانمديزملاهيطعننأنكمي-
هسأرادبامنيب،ةفاكهدسجءاحنأىلإدوعيملألابسلورتسحأ،انه

.رجفنيسهنأكو
.اهترافصيودتفاعسإةرايسيفناك.فاعسإةرايس..ً.اددجماوفطعنا
:هقوفيذلاهجولالاق
كنإكبةصاخلافيرعتلاةقاطبلوقت.سوبيركنمدورسلوأانأ-

.نيستنريبسلورتيطرشلا
:سلورتسمه
؟لصحاذام-
كاندجودقل.يحلايفذفاونلاجاجزتمطحوةلبنقترجفنادقل-

؟لصحاذام.ةقشلالخادةجالثلايف
رخآلالجرلاعمسمث،رركتيلاؤسلاعمسو،هينيعسلورتضمغأ

هنألهيلعطغضيالنأيطرشلانمبلطيوهوبيبطهنأودبييذلا
.ءاشيامكءايشألاقلتخيدقفاذلنيفروملاريثأتتحتناك

:سلورتسمه
؟لوهنيأ-
ً.اددجمبجحنادققرشملاءوضلانأظحال
؟نيستنريبايتلقاذام-
.امهبطريلناتفشهيدلتسيلهنأدجوفهيتفشبيطرتنيستنريبلواح
ً؟اضيأةجالثلايفناكله.رخآلالجرلا-
؟نيستنريبايةجالثلايفكاوسكانهنكيمل-
.يتايحذقنأ...دقل.كانهناكهنكل-
قروحبصأهنأىشخأانأف،ةقشلايفرخآدحأكانهناكنإ-

يتلاةجالثلاىتحو،تاتفىلإلوحتلخادلايفءيشلكف،ءالطوناردج
ناكنإ.ةايحلاديقىلعكنألظوظحمتنأاذل،تمطحتاهيفتنك
.هنعثحبلابءدبلاانناكمإبفةلبنقلافقيءارونميرابخإكناكمإب

ناكدقف،هآردقنكيمل.هسأرزهيهنأليختوأهسأرسلورتزه
ًاهجومفلخلايفسلجثيحىرخأةرايسىلإهترايسنمهداقنيحهفلخ
وهو،92زنمسوهةباوبىلإةرايسلاسلورتداقامنيب،هسأرىلإسدسملا
...ةميرجحرسمناكهنأيسنهنأةجردلتاردخملامئارجبروهشمناونع



لاجرلتاقوههءاروفقينمنأوتوميسهنأملعيملو.عبطلاب...وتساغ
طيرشبيسركلابهدييقتبماق.لخديوجردلاىلعدعصيوهوالإةطرشلا
يشميوهوسلورتهدهاش.رضخألاعانقلاءارونمهبقدحيوهوقصاللا
أدبيذلاتقؤملانأظحالمث،هيفًاكفممحقيو،لومحملازافلتلالوح
تسىلإداعوفقوتدقامهءاروبابلاقلغأنيحةشاشلاىلعلمعي
ةوارهللةلثاممةوارهرضخألانوللايدترييذلالجرلاجرخأ.ةلبنق...قئاقد
عاتمتسايأنودنمزيكرتبههجوىلعهبرضبأدبو،وهاهمدختسايتلا
،ماظعلارسكلةيفاكريغةفيفختابرضهبرض.يفطاعطروتوأحضاو
جراخلاىلإمدلاقفدتوهجولامروتونييارشلاوقورعلامطحتلةيفاكاهنكل
روعشلادقفدقسلورتناك.ىوقأتابرضهبرضبأدبمث،ةرشبلاتحتو
هتبقرىلعليسيمدلانأورجفنتاهنأىوسرعشيدعيملو،هترشبب
ىلإ...ىتحهغامدنمقمعأ...ال...هغامدوهسأريفديدشلاملألابو،هردصو
ترثانتدقورضخألانوللايدترييذلالجرلاىأرو.ةوارهلاتلصوثيح
فورضغمطحتتوصعمسمث،رضخألاهبوثىلعمدلانمةريغصعقب
يفمث،يختريهكفبرعشو،همفألمتوققشتتهنانسأبسحأو،فنألامظعو
.ءيشلكمالظلامعةياهنلا

...حارجلاسبالمنودنمهآرو،ةبيهرمالآىلعًاددجمظقيتساىتح
.ةجالثمامأفقيلوهيراه

.كابترالابسحأ،ةيادبلايف
هبونذفرعيصخشنمصلختلاديرييراهفً،ايقطنمرمألاادبمث

لاجرلتقمئارجىدحإاهنأولامكرمألاءافخإبموقيسوليصفتلاب
.ةطرشلا

ودبيناكو،ةفلتخمههجوريباعتو،رخآلالجرلانملوطألوهنكل
...هسفنبكرملايفاناكدقل.ةنيعلةجالثيفهسفنرشحلواحيهنأولامك
ةيرخسلاي...امهالك..ً.اعمناتوميسو،هسفنةميرجلاحرسميفنايطرشامهف
.كحضلحربمملأنميناعينكيملول!ردقلا

اهدنعو،ةجالثلاىلإهلمحوقصاللاصقو،ةجالثلانملوهجرخمث
ً.اددجمهيعودقف

؟نيفروملانمديزملاىلعلوصحلايننكميأ-
راذنإلاتارافصتاوصأعافترامغرهاعمسينألمأيسلورتناك

حاتجتساهنأملعيناكيتلانسحتلاةجومربصدافنبرظتنيناكو،ةنيعللا
اموهردخملانأركف.هبرعشييذلاحربملاملألاىلعيضقتوهدسج



يفركفهنإالإ...ةياغللهبسانيكلذنألهبركفيناكامبركفيهلعج
.لاوحألالكبرمألا

.لكشلااذهبلوهيراهتومينأجعزملانممك
.قراخلطبك
.هودعلجألهسفنبىحضو،هناكمهحنمثيح
لضفأًالجرنألةايحلاديقىلعهنأةركفعمشياعتلاودعلاىلعو

.هنعًالدبتوملاراتخاهنم
...ءيشيأ...امءيشلجألتومتنأ.هرهظيفملألابسلورتسحأ

يفرمألاهيلعيوطنياماذهنوكيامبر...كئاقشنعفلتخمءيشدرجم
.لوهايكلًابت...ةلاحلاهذهيف.ةياهنلا

.لطهيأدبرطملانأفرعفةللبمةذفانلانأىأرو،بيبطلاىلإرظن
!مكوجرأ...نيفروملانمديزملا-



بتكميفًاسلاجنيسربساكنيتسراكيقيسوملامسالاوذيطرشلاناك
يفةرازغبرمهنيناكيذلارطملابقدحيوهوةطرشلاةيلكيفةسارحلا
.ةباوبلانمرطقيو،عماللادوسألاتلفسألاىلعقرطيوليللاةملظ

يفبتكملايفامًادحأكانهنأدحأىريالئلرونلاأفطأدقناك
نوقرسينيذلاصاخشألا»دحأ«ةملكبينعيناك.رخأتملاتقولااذه
امبو.بيردتلايفهنومدختسياوناكميدقطيرشكىرخألاتادعملاوتاوارهلا
صخشقراسلانأينعياذهف،ماحتقالاىلعتامالعيأكانهنكتملهنأ
ضعببًاقلعتمرمألادعيملفرورمةقاطبلمحيهنأامبو،رورمةقاطبهعم
دقًاصوصل...مهنيبًاصوصلكانهنأةركفبامنإو،ةطرشألاوأتاوارهلا
ةوقيفسيل...اذهبحمسينل.بيرقلالبقتسملايفةطرشلاجرنوحبصي
.اهيلإيمتنييتلاةطرشلا

نمصخشلاقثبناثيح؛رطملايفبرتقيامدحأةيؤرنآلاهنكمي
ىلإًاهجوتمفونوتاشدنعءاوضألاتحترمونيفسلادميلسيفمالظلا
نأولامك،حنرتكتناكيتلاةيشملاهذهىلعفرعتلاعطتسيمل.ةباوبلا
.رسيألاهبناجىلعبهتةفصاعكانهنأولامك،جرعيصخشلا

.ةيلكلالخددقناكةيلاتلاةقيقدلايفو،ةلآلايفةقاطبلخدأهنكل
زفقاذل،ىنبملانممسقلااذهيفصخشلكةيشمفرعينيسربساكناك
ًاحرصمنوكينأامإ...اهيلعضوافتلانكميالرومألاهذهلثمنألجرخو
.طسولحنمام...الوألوخدلابكل

:نيسربساكخرص
هذهىلعتلصحنيأنمو؟انهلعفتاذام؟تنأنم!تنأهيه-

؟ةقاطبلا
،ةعبقلالظيفًايفخمهجولاناك.هيلإللبملاوينحنملاصخشلاتفتلا

ةرارحلابروعشلانمنكمتهنألنيسربساكأجافتدقو،اتألألتنينيعلانكل
فيكً.احلسمسيلهنأةرملوألوركذتمثً،ايزيرغقهشفةرظنللةديدشلا
.صوصللاعدرلهعمءيشراضحإهليغبنيناك؟رمألابركفيمل

.ةعبقلاصخشلاعلخ
.يسفننعهبعفادألًائيشديرأيننكل،هعدرديرأال...نيسربساكركف
هفطعمناكدقف،ملاعلااذهنمهمامأفقاولاصخشلانكيمل

.ههجوكلذكوةريبكبوقثبًائيلموًاقزمم



لفقيفحاتفملاناكنإلءاستيوهوهبتكمىلإنيسربساكعجارت
.لخادلانمبابلا

.نيسربساكايانأاذه.نيسربساك-
؟...نوكينأًاقحنكميأ.هسأرلامأونيسربساكفقوت
؟كللصحاذام.يراهايهللااي-
.ًالعفهيلعوهاممأوسأرمألاودبي.راجفنادرجم-
.لفنرقلابةعصرمةلاقتربكودبت!؟أوسأ-
...درجمهنإ-
رضحأامثيرةظحللرظتنا.فزنتكنإ.يراهايءارمحةلاقتربينعأ-

.ةيلوألاتافاعسإلاقودنص
.ئراطءيشيدل؟داتسكلوفدلونرأبتكمىلإدوعصلاكنكميأ-
.نآلاانهسيلدلونرأ-
.ملعأ-
ناكامنيبو.بتكملايفةيودألاةنازخوحننيسربساكنيتسراكقلطنا

فقوتمث،ةثداحملاديعيهنهذناك،صقملاوشاشلاوقصاللاطيرشلاجرخي
امك...ملعأ...ديكأتلا...يراهاهيفاهلاقيتلاةقيرطلاو...ةريخألاةرابعلادنع
.لوهيراههسفنلامنإونيسربساكنيتسراكهلكلذلوقينكيملهنأول

قرتخانيحًاددجمامهضمغأمث،هينيعحتفونامليبلكيامظقيتسا
ً.ايراعًابصعقرحيءوضلانأولامكرعشهنكل،هينيعيتسدعرونلا

هلوحرظنلالواحوةبوعصبهسأركرحف،ةكرحلاىلعًارداقنكيمل
ضيبألاطيرشلاىأرو،لفسألاىلإرظن.اهسفنةفرغلايفهسفندجيل
ناك...امهضعببهيقاسوهيبناجبهيعارذدييقت...ريرسلابهدييقتيفمدختسملا
.ءايموملاك

ناك.رخآلافرطلاىلإهسأرلامأف،هءاروةيندعمةقطقطعمس
ًاعانقعضيورضخألانوللايدتريوتاودألابثبعيهبناجبفقاولاصخشلا
.همفىلع

:رضخألابوثلايفلجرلالاق
يفريدختريبختسليننإ!؟ردخملالوعفمىهتناله.يهلإاي-

.ىفشملايفءيشيأبًاريبختسلانأ،رثكأةحارصبو،عقاولا
يذلاام.هبرعشييذلاكابترالانمصلختلالواحيوهولكيامركف

؟انهلصحي



تسليننكل،كلًاركش.كعماهترضحأيتلادوقنلاتدجو،ةبسانملاب-
.لكيامايهتلعفامعينضوعتنأليحتسملانماهنأامك،اهلةجاحب

؟فيياسأولكيامنيبةقالعلابملعفيكفريدختلاضرممنكيملنإ
.ءوضلاىلإةادأرضخألابوثلايدترييذلالجرلاعفر
امرهظيسفلماكلابريدختلاءاشغعفترينيح.فوخلابلكيامسحأ

.توملاوفوخلاوملألا:هءارو
هليغبنيناكهنأةجردلًاحضاورمألاناك.نآلامهفدقلكيامنأل

.ةلولحمريغةميرجحرسمناكملاناك.لزنملارداغينألبقملعينأ
.نيستنريبسلورتوتنأ-
؟فيياسألتقةميرجبةقالعسلورتلنأنظيأ!؟سلورت
عطقأنيحمدختسأنألضفألانمهنأنظتاذام.هباقعيقلهنكل-

،هذهمأ؟تالضعلاوةرشبللةرشعمقرةرفشلاعمةثالثمقرضبقملاً؟اهجو
نيعضبملجرلاعفر؟رشعةسمخمقرةرفشلاعمةعبسمقرضبقملا
نمًاطيرشيقليلنيترفشلاىدحإىلعءوضلاسكعناف،لكشلابنيقباطتم
وحنىلعهيلعفرعتًائيشهينيعيفىأرثيح،لجرلاهجوىلعرونلا
.ضماغ

.ىرتامكتاذلابةيلمعلاهذهللضفأامهيأدوزملابتكيمل-
؟كلذكسيلأً،اضيأهتوصيففولأمءيشكانهناك
طيرشبكسأرتيبثتيلع.انيدلامبلمعننأانيلعً.انسح.معن-

.لكيامايقصال
.فوخلابلكيامرعشو،لماكلابريدختلاىشالت،انه
ىلعدتميل،ةداسولابهتبثيهسأرىلعطغضبسحيوهولكيامقهش

قلزناو،ههجوقوفةرشابملجرلاهجوحبصأمث،قصالطيرشهتهبج
.ببسلافرعولكيامهيلعفرعتفعانقلافرط

:لأس
؟لكيامايينركذتأ-
يفلمعيناكنيحهيلإءاسأيذلا...يوسلاريغلجرلا...وهناك

يفةيشحوبسلورتهبرضف،امصخشهعبتمامحلالخدنيحف.سوبيرك
امك،هرظتنيامملعيناك.مويلاكلذذنملمعللدعيملوةئفدتلاةفرغ
.ملعيلكيامناك

:عومدلابناقرورغتهينيعبلكيامسحأ
...ملولكلتقكشوىلعناك.سلورتتفقوأدقل.ةمحرلا-



.ةطرشلاسيئرحبصتوكلمعذقنتيكلهفقوتملول...-
...يأعفدلدعتسمانأ.ينعمسا-
هامتذخأامنمثلماكلابعفدتس.لكيامايًاديجعفدتسً،انسح-

.ينم
؟كنمانذخأاذام...تذخأ-
هينيرلتقيذلاصخشلاةبقاعم...لكيامايماقتنالاينمامتذخأ-

ً.اقيلطًارحلتاقلامتكرتدقل.سنسلاك
...نأملعتكسفنتنأو،اياضقلاعيمجلحنكميال-
.ةبضتقمةدرابةكحض
مكنألوألا:نيببسلاوثرتكتمل.لكياماياولواحتملمكنأملعأ-

نمًاديجمتثحبنإمتفخاذل،ةميرجلاحرسمنمبرقلابةوارهمتدجو
ببسلاامو.راوطألابيرغلجرلاكلذلتقدقمكنمًادحاونأاودجتنأ
يننكل،ةطرشلالاجربحيامكمكلثمهينيرنكيمل؟لكياماييناثلا
لوقأيننإ؟لكيامايينعمستأ.لضفملايقيدصناك؛وهامكهينيرتببحأ
كنكلً؟اززقمكلذنظتأ.لضفملايقيدصهربتعأتنكيننإعفترمتوصب
نمكلذبكسفنرابخإكليغبنيناك؟كلذكسيلأ،كقامعأيففرعت
يأضوختنلكنإذإ؛نآلاكلةبسنلابناوألاتافدقف،لكيامايلبق
كباصعأتدقفسوبيركيفانلمعءانثأكنمتبرقتنيح...ةديدجةبرجت
.ينتبرضو

ً.اسمهحبصيلهضفخوداعهنكلً،ايجيردتهتوصعفردقناك
هيلعكبقاعألتنكامو،لكيامايًايبغًافرصتناككلذنكل-

سنسلاكهينيرةيضقىلعلمعنملكوتنأكلوصحببسنإ.هدحو
ًاقيدصناكيذلاديحولاصخشلابمتففختسامكنأوهمادعإلامكحىلع
الودهجلاقحتسيالةيحضلانإمتلقو،ةيناسنإلاهتميقمتلهاجتو،يل
ينعيامم؛لدعلااورشنتوةماعلااومدختنأبهومتيدأيذلامسقلاقحتسي
يغبنيكلذل.لكيامايّمهملاةطرشلالمعمتسندوًاعيمجمتلشفمكنأ
ذإ،ةرثرثانافك.لضفملايقيدصللصحاممتلهاجتمكنألمكنمصلختلا
تاهويديفلانمريثكلاكانه،يظحوكظحنسحل.يلمعيهنألزيكرتلايلع
؟اذهبكيأرام.تنرتنإلاىلعةيميلعتلا

.لكياممامأةروصعفر
ايهص،نكل؟كلذنظتالأةطيسبةحارجنوكتنأيغبني-

كمفميمكتلرطضأسفتخرصنإكنكل.كعامسدحألنكميال!لكيام



ً.اضيأ

تحتًالوطمًازيزأردصأفداتسكلوفدلونرأدعقمىلعيراهسلج
أدبامنيبو.مالظلايفةشاشلاتءاضأفبساحلازاهجلعشأمث،هلقث
أرق،لمعللدادعتسالاوجماربلاليعفتوزيزأونينطتاوصأرادصإبزاهجلا
ً.اددجمةيصنلانيرتاكةلاسريراه

.تايئاصحإلانعتافلميأىلعروثعلامتيمل
تايئاصحإيلارديفلاتاقيقحتلابتكمىدلنأدلونرأهربخأدقل

دوهشتومينيحةماهلااياضقلانمةئاملابنيعستوةعبرأيفهنأاهدافم
اميفرثكأىرحتييراهلعجامكلذناكً.اهوبشمتوملانوكيءاعدالا
ةباعدكتناكدقل.اهلدوجوالةيئاصحإلانكل،فيياسأتومبقلعتي
:نيرتاك

نمةئاملابنيعبسونينثايفمهنإفتايئاصحإلاسانلامدختسينيح-
.مهلايخجسننمبسنلاهذهنوقلتخياياضقلا

هيدلتناكهنأدبال.دمأذنمرمألابركفيناكيراهنأدبال
.هلايخجسننمةيئاصحإلاهذهقلتخادقدلونرأنأيفهكوكش

؟اذامل
ناكهنأل؛فيياسأتوميفقيقدتلابيراهعنقيلً:اطيسبباوجلاناك

ىلعلصحنيأنملوقلاوأ،ةرشابمهلوقهناكمإبنكيملًائيشفرعي
ىلعًامئادصيرحلاوسمحتملايطرشلاوهامأ.هحضفيسكلذنألتامولعملا
.ةيضقلاىلعلمعلابةرطاخمللًادعتسملازيالهنإفاياضقلالح

ةقيقحىلإيراهدوقينلرمألانأملعيناكداتسكلوفدلونرأنأل
...هسفنوههيلإهدوقيدقامنإو،بسحفلتاقلاىلإوفيياسألتقمتهنأ
هيدلوملعيناكيذلاديحولاصخشلانأل.رخآلتاقو...داتسكلوفدلونرأ
سراحلا...تيتيمنوطنأوهىفشملايفكانهلصحامركذلةحلمةجاح
داتسكلوفدلونرأيقتليلدحاوببسىوسكانهنكيملو.مدنلابلقثملا
ً.ايلكامهضعبنعنابيرغلاتيتيمنوطنأو

.يراهشعترا
.لتقةميرج
.ثحبللًادعتسمبساحلازاهجناك



ىلعناكوً،اددجمنيرتاكمقربلصتامثبساحلاةشاشبيراهقدح
.اهتوصعمسنيحةملاكملاءاهنإكشو

؟معن-
يفتاوصألانكل،ضكرتتناكاهنأولامكسافنألاةعطقنمتناك

هليغبنيناكهنأوههأجافام.قلغمناكميفاهنأبيحوتطيحملا
نمرخأتمتقويفداتسكلوفدلونرأبلصتانيحتاوصألاهذهعامس
.لخادلايفسيلوجراخلايفناكدقل.طيحملايفتاوصألا...ليللا

؟اذاممأيضايرلايدانلايفتنأله-
؟يضايرلايدانلا-
.يتاملاكمىلعكدرمدعببسكلذناكنإلءاستأتنك-
؟كانهاذام.لزنملايفانأ،ال-
خيراتوتللتيأردقل.ةطرشلاةيلكيفانأ.يئدهاً،اذإً.انسح-

ً.امدقيضملانمنكمتأملوصخشبساحزاهجىلعثحبلا
؟دصقتاذام-
نأديرأو،ةيبطتادعمعقومةرايزبداتسكلوفدلونرأماقدقل-

.ببسلافرعأ
؟هبانتيضقةقالعامو!داتسكلوفدلونرأ-
.انلجرهنأنظأ-
!؟ةطرشلالاجرلتاقداتسكلوفدلونرأ-
هنأىلعةرشابمهيلعفرعتًاتوصيراهعمسنيرتاكتملكتنيح

.ةداسوريرصوملوهنرويبلاعستوص
؟ةئفدتلاةفرغيفملوهنرويبوتنأله-
.ةئفدتلاةفرغيفنحن...معن...نحن...كتربخأدقل.ال-
ًالشافًادحأعمسيملةطرشلايفهلمعتاونسلاوطف،يراهمستبا

.اهنمرثكأبذكلايف
ناكنإيفرعتنأيلواحفبساحلازاهجنمةبيرقتنكنإ-

ةميرجحرسميأبًاطبترمهمساناكنإو،ةيبطتادعمىرتشادقدلونرأ
.نرويبينيطعأ.يبيلصتامثةميرجبقيقحتوأميدق

نرويبتوصعمسمثً،ائيشلوقتونرويبلفتاهلايطعتاهعمس
.شجألا



؟معن-
عبتتلةركذمىلعلصحتلةطرشلايماحمنعثحباوكسبالمِدترا-

يتلاتالاصتالاةحئالنمققحتمث،لومحملاداتسكلوفدلونرأفتاه
،ءانثألاهذهيف؟موهفماذهله.ءاسملااذهنيستنريبسلورتاهاقلت
.اتلدتاوقرشننامليبنمبلطأس

...ملعتامكً.انسح...نحن...انأ.معن-
؟نرويبايمهماذهله-
.ال-
ً.انسح-
نمنيسربساكنيتسراكلخدةظحللاكلتيفو،ةملاكملايراهىهنأ

.بابلا
نمنكمتنلطقلمىلإةفاضإلاب،مقعملاونطقلاضعبتدجودقل-

.اياظشلابحس
ىلعتاودألاعداذل،ينقياضتالاياظشلانكلنيسربساكايًاركش-

.ةلواطلا
...كنكل-
هيلعّدرنكلو،نامليببلصتيوهوجرخييكنيسربساكليراهأموأ

ًامقردجوو،نامليبالوأفتاهمقرنعثحبمثمتش.يتوصلابيجملا
.مسالاظفليًافيطلًاتوصعمسمث،لوهنيوهيفًاتباث

؟انهكجوزله.لوهيراهانأ-
.وتللجرخدقل،ال-
؟وهنيأ.ةيمهألاةياغيفرمألا-
.ينربخيمل-
؟...ىتم-
.لقيمل-
...اذإ-
.لوهيراهايكبلصتينأهربخأسفداع...-
ً.اركش-
.لاصتالاىهنأ
ةلواطلاىلعهيقفرمًاعضاوسلجيوهوراظتنالاىلعهسفنربجأ

دع.رابتخالاقاروأىلعرطقتيتلامدلاتارطقلًاتصنم،هيدينيبهسأرو
.ٍناوثبرقعتناكولامكتارطقلا



دقل.طيحملايفتاوصألا.ةباغلايفقافنأراطقنمام.ةباغلا.ةباغلا
.لخادلايفسيلوجراخلايفناكهنأولامكتوصلاادب

يفناكهنأدلونرأىعداةليللاكلتيفدلونرأبيراهلصتانيح
.تيبلا

.قافنألاراطقتوصعمسيراهنكل
داتسكلوفدلونرأبذكييكلةئيرببابسأعبطلابكانهنوكتدق

نوكيدقو،لاثملاليبسىلعًارساهرمأيقبينأديريةبيبحك؛هناكملوح
رتسيفةربقميفةاتفلاربقشبنتقويفلصتايراهنأةفداصمرمألا
ءايشأرهظتلةيفاكاهنكل..تافداصم...قافنألاراطقةطحمنمبرقلاب
.تايئاصحإلاكىرخأ

ً.اددجمهديةعاسىلإيراهرظن
.لزنملايفاناكنيذللاغيلوأوليكاربركف
..ً.اقلطمهيلإدوعيلناكامثيح.نوكينأيغبنيناكثيح،لزنملا

نكيملوهف؛حيحصرمألانأل...اهدارأيتلاةقيرطلابسيل...لماكلابسيل
همهتلتايريتكبكرمألانأللب،نيرخآلابديدشهمامتهانألكلذببغري
نكل.هفقوينأهنكميالبارشلانإىتح،هتايحيفءيشلكفزنتستو
يوقرمأكانهف...داتسكلوفدلونرأهلعفاملىرخأبوأةقيرطبهباشمكلذ
.تلصتاًاريخأو.هرمدياملكريربتهناكمإبهنأةجردللماشو

.عيباسأةعضبلبقسبالملاوةيحارجلاتاودألاضعبىرتشادقل-
.كلذبمايقللصاخلاصيخرتلانمعونيألةجاحبتسل

؟رخآءيشنمله-
يفرذحهنأينعياممً،اريثكتنرتنإلامدختسيهنأودبيال.ال-

.عقاولا
؟رخآءيشنمله-
ءيشيأوأةيدسجتاباصإيأنميناعيناكنإتققحتدقل-

.تضمتاونسعضبىلإعجرتيتلاةيبطلاتالجسلاضعبتدجوفهباشم
؟معن-
معزضيرملانكل،برضللهضرعتلىفشمىلإهلاخدإمتدقل.معن-

ببسكلذنوكينأةيناكمإبيبطلاىفندقو،جردلانعطقسهنأ
،ةطرشلجرناكضيرملانأبتكدقل.هدسجءاحنأيفةديدشلاتاباصإلا
نلهتبكرنأىلإراشأامك،هنعغالبإلاهليغبنيامىلعهسفنبمكحيسو
.قالطإلاىلعىفاعتت



؟ةطرشلالاجرلتاقوةميرجلاحراسمنعاذام.هبرضمتدقلً،اذإ-
ىلعلمعهنأولامكودبيهنأنممغرلاىلع؛ةلصيأدجأمل-

نيبوهنيبةلصتدجودقو.سوبيركيفناكنيحةيلصألااياضقلاضعب
.اياحضلادحأ

!ً؟اقح-
تقمعتيننكل،ةفداصمضحمةيادبلايفرمألاادب.سنسلاكهينير-

تالحرلاك؛ةكرتشملارومألانمريثكلانينثالانيذهىدل.رثكأثحبلايف
فرغلاو،امهيلكلاهركاذتنمثداتسكلوفعفدييتلادالبلاجراخىلإةيوجلا
...امهنأودبيراصتخاب...ةيبوروألاندملانمددعيفامهيمسابةلجسملا

.نيميمحنيقيدصاناك...-
،ةفلتخمفوفصيفناسلجياناكجورنلانمنارفاسياناكنيح-

يفقدانفيفنالزنياناكنيحو،ةفلتخمةيوجتالحربنابهذيًانايحأو
.امهنملكلةيدرفًافرغنازجحياناكجورنلا

هينيرلهتقادصءاقبإلضفألانأنظامبروً.ايطرشدلونرأناكدقل-
.ةيرس

.هينيربةقادصةقالعىلعناكيذلاديحولاصخشلانكيملهنكل-
قرفليغبنيناكهنأنمقثاويننأامك.كلذنمقثاوانأ-

.ةجيتنلاهذهىلإلصوتتنأةقباسلاقيقحتلا
.ثحبتاكرحممهيدلنكتمل.يراهايٍساقكنإ-
.رذحبههجوىلعهدييراهررم
لتقةميرجنأيفركفأنيحلداعريغانأامبر.ةقحمنينوكتامبر-

.جئاتنلابنيققحملامامتهارثتملّيوسريغلجر
.كلذكتنأ.معن-
؟رخآءيشنملهً.انسح-
.النآلاىتح-
ً.انسح-
.هديةعاسىلإرظنوهبيجىلإفتاهلاداعأ
.داتسكلوفدلونرأاهلاقةلمجهلاببترطخمث
نميناعينأيغبنيةلادعلامكحلمحتىلعؤرجيالصخشيأ

.بنذلابروعشلا
مكحقبطيأ؟هذهماقتنالامئارجبهلعفيداتسكلوفناكاماذهأ

؟ةلادعلا



يدل؟ةيلقعلاغنيسفارغجليسةلاحنعاملكتنيحهلاقيذلاامو
الهنأملعيناكهنأينعيامم.يرهقلاساوسولابارطضايفةربخلاضعب
.هفقوينأءيشلنكمي

.كلذهللوقيويراهةلابقًاسلاجلجرلاناكدقل
.قئاقدعبسدعبنرويبلصتا
.ةليللادحأهبلصتيمل.نيستنريبسلورتطخنماوققحتدقل-
هذخأونيستنريبلزنمىلإةرشابمداتسكلوفهجتادقلً،اذإ.ممم-

؟داتسكلوففتاهنعاذام.كانهنم
وتاشونيفسلادميلسنيبةقطنملايفهعقومديدحتمتو،لمعيهنإ-

...وفون
.هبلصتاً.ابت-
ناك.امناكميفزازتهاتوصعمسمث،ٍناوثعضبيراهرظتنا

ةلفقمتناكاهنكلاهحتفيراهلواحفبتكملاجاردأنمًارداصتوصلا
دروفتاهلايراهجرخأ.ةشاشهلترهظثيحيلفسلاجردلاءانثتساب
.ةملاكملاىلع

.هتدجودقل-
؟ولأ-
همسابلجسملافتاهلاكرتدقف،يكذداتسكلوف.نرويباييراهانأ-

.ةقباسلامئارجللهباكترادنعانهناكهنأنظأ.انه
.هتاكرحتعبتتنمفتاهلاةكرشيفدحأنكمتياليك-
ةجحلجاتحالاحيفداتعملاكانهلمعيناكهنأىلعليلدكو-

.هيلعةماهتامولعمدجنساننأنظأال،ًالفقمسيلهنأامبو.بايغ
؟رخآًافتاههيدلنأينعتأ-
.ديكأتلابرخآصخشمسابًادقنهارتشاعفدلاقبسمفتاههيدل-

.هاياحضبلصتياذكه
...ةليللاانهفتاهلانأامبو-
.بيرقهنأينعياذهف-
بيرغلانمفبايغةجحكفتاهلامادختسالةجاحبناكنإهنكل-

ةطرشلاةيلكيفيقبهنأةراشإلاترهظأنإ.لزنملاىلإهعمهذخأيملهنأ
...ليللالاوط

.رخآًالامتحاكانهنأامك،ةعنقمبايغلاةجحنوكتنلف-
؟وهام-



.دعبةليللالمعهنيملهنأ-
؟...نظتأ.يهلإاي-
لاصتالاكنكميأاذل،نامليبىلإلوصولايننكميالً.ائيشنظأال-

ةمجاهملاتلدبةناعتسالابحمسيسناكنإهلاؤسو،هلعضولاحرشونغاهب
؟داتسكلوفلزنم

؟لزنملايفهنأنظتأ-
...اننكل،ال-
.ءوضلايفثحبلاأدبن...-
ىشالتدقهينذأيفريفصلاناك.هينيعضمغأوةملاكملايراهىهنأ

ىلعهيديبطغضً!ابت...يناوثلادع...ةقطقط...رخآتوصهنعًالدبرهظيل
.هينيع

؟نم؟مويلالوهجمنمةملاكمىقلتدقرخآدحأنوكينأنكميأ
الثيحريبكفتاهزكرمنموأ؟عفدلاقبسمفتاهنم؟نيأنمو
؟مقرلارهظي

.ٍناوثعضبلنوكسبيراهسلج
.هيديدعبأمث
عفرمث،ددرتوبتكملاةلواطىلعريبكلادوسألافتاهلاىلإرظن

مقرلابلاصتالاةداعإرزىلعطغض.فتاهلازكرمنينرعمسوةعامسلا
.هتملاكمىلعةباجإلامتتلنينرلابفتاهلاأدبفريخألا

.هسفنفيطللاتوصلا
.نامليب-
.مقرلابتأطخأدقل.فسآ-
ً!ابتًابتًابت.هينيعضمغأوةعامسلاداعأو



.اذاملوأفيكسيل
اهنملئاطاليتلاتامولعملالكنمهنهذيفصينأيراهلواح

.نيأ:نآلامهملاديحولارمألاىلعزكريو
؟نآلاداتسكلوفدلونرأنوكينأنكمينيأ
.ةقباسةميرجحرسميف
.ةيحارجتادعمعم
هلاببرطخيملهنأ:هأجافدحاورمأكانهناكرمألايراهمهفنيح

ىلوألاةنسلايفبلاطيأنأةجردلًاحضاورمألاناكدقل.لبقنم
حرسم...يناجلاراكفأةلسلسعبتيوتايطعملاعمجيسطسوتملايخبعتمتي
.هابتنالاحارجسبالميدتريٌلجرتفلينلثيحةميرج

.ةطرشلاةيلكنعةرايسلابنيتقيقدتلاتيبوشكيردعبت
ً.ابيرقلوصولااتلدةقرفعيطتستالنكل،كانهىلإلوصولاهنكمي
.ىنبملانميراهجرخيلةيناثنيرشعوًاسمخرمألاقرغتسا
هجتيواهكرحملغشيوهترايسىلإلصينألبقةيناثنوثالثتّرم

.هتهجوىلإةرشابملوصولاهنكميثيحنيفسلادميلسىلإ
لخدممامأهترايسنكرةيناثنيسمخوعبرأوةقيقددعب

.تلاتيبوشكير
لابقتسالابتكمىطختوحجرأتملابابلاربععفدناٍناوثرشعدعب

.هيدانيًادحأعمسثيح
!كانهتنأ،هيه-
.هفقسورمملاناردجنيبهتاوطخىدصددرتامنيبهقيرطلمكأهنكل

ناكيذلااسيدوألاسدسمجرخأوهرهظىلعهديعضو،ضكريناكامنيبو
.رثكأورثكأعراستيهضبنبسحأو،همازحتحتهرشحدق

ىلإفقوو،ةجضلانمريثكلاردصيالئلأطبأفةوهقلاعنصةلآبرم
نمريثكلافرع.ةميرجلاحرسمىلإيدؤملابابلاجراخيسركلابناج
فرعيملنكل،انهتامدقتاردخملاةراجتءامعزدحأنأسانلا
داتسكلوفدلونرأنإالإ؛ةميرجلالحمتيملهنأوهلتقمتهنأنوريثكلا
.كلذفرعيناك

.تصنأوبابلادنعيراهفقوت
.حوتفمنامألامامصنأنمققحت



.أدهوأطابتدقهضبنناك
لبقو.هفاقيإلمهقيرطيفمهنإ.ةضكارتاوطختوصعمس،رمملايف

اذه:ةدحاوةركفهلاببترطخلخديوءودهببابلالوهيراهحتفينأ
فقوتينأيغبنينكل،ىرخألاولتةرمءيشلكرركتيثيح؛ّئيسملح
ءاطغبىطغموهو،امحابصيفسمشلاتحتشمريوظقيتسيوانه
يأيفنوكياليك،لحريهكرتتالئلهلوحاهاعارذفتلتامنيبدرابضيبأ
.اهبرقالإناكم

رضخألانوللايدتريلجربقدحو،ءودهبهءاروبابلايراهقلغأ
.نامليبلكيام...هفرعيلجرهيلعريرسىلعٍنحنم

ةصاصرلاليختيوهوًاليلقدانزلاىلعطغضو،سدسملايراهعفر
رهظلاسوقتيلمظعلامطحتوباصعألاقرتختورضخألابوثلاقزمتيهو
ىلعصاصرلاقالطإديرينكيمل...كلذدريمليراهنكل،مامأللعقيو
.هلتقوههجوىلعصاصرلاقالطإدارأامنإو،هلتقولجرلارهظ

:شجأتوصبيراهلاق
.دلونرأايردتسا-
ًائيشلجرلاىقلأثيحةيندعملاةلواطلاىلعةقطقطتوصعمس

.يراهىلإرظنورضخألاعانقلالزنأوءطببرادتساو...عضبم..ً.اعمال
.سدسملادانزبهعباصأتثبشتامنيبيراههبقدح
هيلع.مهنمنوريثكلادجويثيح،برتقتجراخلايفتاوطخلاتناك

ةمواقملابسحأ.دوهشيأنودنمكلذلعفينأديريناكنإعرسينأ
لبقتمصلا...دانزلايفةتباثلاةطقنلاىلإلصودقل:فعضتدانزلانم
نكيمل...وهنكيمل.ًاليلقءاروللهعبصإبحس.نآلاسيل...نآلا.راجفنالا
همامأيذلاهجولاناكً؟اددجمًائطخمناكأً؟ائطخمناكأ.داتسكلوفدلونرأ
لاجرلتاقاذهناكأ.نيتفولأمريغناوادوسلانانيعلاوً،احوتفممفلاوً،امعان
ةوطخءارضخلاسبالملابصخشلااطخ.موهفمريغ...رمألاادبدقل؟ةطرشلا
.ةأرماناكرضخألابوثلايدترييذلاصخشلانأيراهىأرانهوً،ابناج

نيبوثنايدتريناصخشهعفدو،هءاروبابلاحتف،ةظحللاكلتيف
ً.ابناجنيرضخأ

:مزاحوداحتوصبنيلصاولادحألأس
؟عضولاام-
:ةأرملاتباجأ
.ضفخنمهضبنويعوللدقافهنإ-



ً؟امددقفله-
ىلإلاسنوكيدقنكل،ضرألاىلعمدلانمريثكلادجويال-

.ةدعملا
.سايكأةثالثيبلطاو،مدلاةرمزيددح-
:لاقوهسدسميراهضفخأ
؟انهلصحاذام.ةطرشلا-
:مزاحلاتوصلادر
ً.احورذقنننألواحننحنف،انهنمجرخا-
ً:اددجمهسدسمعفريوهويراهدر
اهيألتقةميرجعنملواحأيننإذإ؛هسفنءيشلالعفأانأو-

اذهله.مويللهلمعىهنأدقمرجملاناكنإملعنالاننأامك،حارجلا
؟موهفم

ءاضعأللرارضأيأنودنمحرجلااذهبطقفًاقلعتمرمألاناكنإ-
ةلاحيفوهله.دوقفملامدلانمريثكلاكانهنوكينلفةيلخادلا
.نيراكاييطرشلاىلعيدر؟ةمدص

.ريرسلانعدعتبتنأنودنمعانقلاربعةأرملاتملكت
ًاعانقوسبالميدتريًالجرىأرهنإلابقتسالايفظومدحألاقدقل-

ريغكلذناك.ةرشابمرداغيوغرافلاحانجلانمجرخيءامدلابةخطلم
كشوىلعضيرملاناك.ققحتيلًاصخشتلسرأاذل،قالطإلاىلعفولأم
.هاندجونيحةايحلاةقرافم

؟لجرلابهذنيأدحأملعيأ-
.بسحفىفتخاهنإنولوقي-
ً؟اددجمضيرملاوحصيسىتم-
ةيبطةياعرلةجاحبكنأكوودبت،ةبسانملاب.وجنيسناكنإيردنال-

ً.اضيأتنأ
:مزاحلاتوصلالاق
.شامقلابهتيطغتىوس،ريثكلاسيل-
يراهنكل،ةيفاضإتامولعميأىلعلوصحلابلمأكانهنكيمل

نامليبلكيامهجوبًاقدحمفقوتومامأللنيتوطخاطخمث،هناكميفيقب
.كلذديدحتبعصلانمناكً؟ايعاوناكأ.ضيبألا

.ةدحاونيعهبتقدح
هنمليستدوسأفيوجتدرجملب،كانهنكتملفىرخألانيعلاامأ



.باصعألاىلدتتوءامدلا
رمملاربعيشميوهولومحملاهفتاهجرخأمث،رداغويراهرادتسا

.شعنمءاوهنعًاثحب
؟معن-
؟لاتش-
.يراهايًاطبحمودبت-
.نامليبىلعةطرشلالاجرلتاقلصحدقل-
!؟هيلعلصح-
.ةيحارجةيلمعهلىرجأدقل-
؟دصقتاذام-
لتاقنأامك،توملاىتحفزنيهكرتوهينيعىدحإلصأتسادقل-

دقكنأنظأيذلاءاسملااذهراجفنالاءاروناكيذلاوهةطرشلالاجر
بغرأ.انأامهدحأنييطرشلتقلواحثيح،رابخألاةرشنيفهنعتعمس
.ةركفىندأيدلدعتملهنألهبركفيامةفرعمب

رهظمث،ليقثلانوألاتشسفنتعمسيوهويراهرظتنا.تمص
ً.اريخأهتوص

...فرعأال-
.فرعتكنأرهاظت.لاتشايهعامسديرأاماذهسيل-
؛يراهايةرطيسلانعجراخهنأوههنظأامً.انسحً،انسح-

.طامنألاعابتانعفقوتاذلً،اجاتهمحبصأوهيدلدعاصتيفطاعلاطغضلاف
.ءيشيألعفبموقيدقًادعاصفنآلانم

؟ةلبقملاهتكرحنعةركفىندأكيدلتسيلهنأدصقتأً،اذإ-
.رخآتمص
ً.اركش-
.لصتملاوهنرويبناكوً،اروففتاهلانرف،ةملاكملايراهىهنأ
؟معن-
.داتسكلوفناونعىلإاهقيرطيفاتلد-
مهحنمنساننأو،نآلاكانهىلإًاهجتمنوكيدقهنأمهربخأ!ديج-

ةعاذإنمتامولعميأىلعلصحيالئلًاماعًاراذنإقلطننألبقةعاس
ةفرغىلإيتأتنأاهنمبلطاونيرتاكبلصتا.رخآءيشوأةطرشلا
ً.اضيأمداقانأو،ةئفدتلا

نورفنيوهبنوقدحيسانلاىأرولابقتسالابتكمىلإيراهلصو



يراهفشتكا.ةدضنملاءاروىلإامصخشعجارتوةأرماتخرصامنيب،هنم
.ةدضنملاءاروةآرملايفهسفنىلإرظننيحببسلا

سدسمحبقألمحيراجفنالاءارجنمًايذأتموبايثلاقزممًالجرىأر
.هدييف

:حجرأتملابابلاربعرداغيوهويراهمتمت
.بابشايفسآ-
:نرويبلأس
؟لصحياذام-
.ريثكلاسيل-
.ةيناثلدربيلرطملاىلإههجويراهعفرو
دوقأساذل،نرويبايلزنملانمقئاقدسمخدعبىلعيننإ-

سبالملاضعبيدترأوتادامضلاضعبعضأومحتسألكانهىلإةرايسلا
.ًالوأةبسانملا

رتفدبًاكسممهترايسبناجبفقيبأرملافظومىأرو،ةملاكملاىهنأ
.هتاظحالم

:يراههلأس
؟يلعةمارغضرفبركفتأ-
:هيلإرظنينأنودنمفظوملاباجأ
ينأنمًادكأتمنوكتنأكنكمياذل،ىفشملخدمدستتنأ-

.كلذلعفأس
.قيرطلانعةرايسلاكلدعبألدعتبتنألضفألانمهنأنظأ-
...بولسألااذهبيعمثيدحلاكليغبنيهنأنظأال-
ناك.اسيدوأسدسمويراهىأرنيحهناكميفدمجتوفظوملاقدح

ىلإسدسملاداعأوهترايسيراهبكرنيحهناكميفًادمجتملازيال
.قيرطلايفقلطناوضبقملاتلفأوحاتفملارادأومازحلا

راطقبرميوهوهتعرسنمدازو،نيفسلادميلسىلإيراهفطعنا
ىلإهقيرطيفداتسكلوفدلونرأنوكييكتمصباعدمث،هوحنهجتم
.هلثمتيبلا

نيحرعذلابليكارباصتالنألمأيوهونفلوكنملوهىلإفطعنا
...غيلوأنأو،هارت

.نآلاةصاخ...اذههعضويفنآلاىتح،امهتيؤرلقوتيمك،هللااي
.لزنملاىلإيدؤملارمملاىلإفطعنانيحأطبأ



.حباكملاىلعطغضمث
.بولقملابةرايسلاعضو
.ءطببلزنو
فقوتو،رمملايفوتللاهبرمدقيتلاةنوكرملاتارايسلاىلإرظن

.هفنأنمسفنتيوهو
.وههتيب؛هلثمتيبلاىلإهقيرطيفداتسكلوفدلونرأناكدقل
.سديسرمويدوأيترايسنيبةنوكرمتايفةرايسكانهتناكدقف



.لزنملاصحفتيوهوٍناوثعضبروحلاتارجشتحتيراهفقو
؛ماحتقادوجوىلعّلدتتامالعيأةيؤرهناكمإبنكيمل،كانهنم

يطغتيتلانابضقلالالخنمالو،ةثالثلالافقألايذبابلالالخنمال
.ذفاونلا

ريثكلاف؛داتسكلوفلدوعتتايفلاةرايسنأنمًاقثاونكيمل،عبطلاب
ةرايسلاقودنصىلعهدييراهعضو.تايفتارايسنوكلميسانلانم
.قيرطلاطسويفهترايسكرتدقناكً.ائفادلازيالناكيذلا

.لزنمللةيفلخلاةهجلاىلإلصوىتحراجشألاربعيراهضكر
.ءيشال...تصنأ...رظتنا
ىوسَريملهنكل،ذفاونلاربعقدحيوهوددمتو،رادجلاوحنفحز

.ةملظملافرغلا
ةفرغوخبطملاذفاونىلإلصوىتحلزنملالوحنارودلابرمتسا

.ةءاضملاةشيعملا
أكتامثً،اددجمأبتخامث،لخادللرظنوهعباصأسوؤرىلعفقو

نآلاًاديجسفنتلاهيلعنألهسفنتىلعزكريوهوربونصلاراجشأىلع
ريكفتلانمنكمتيلنيجسكوألانمهتيافكىلعهمسجلوصحنمضيل
.ةعرسب

؟كلذنمةدئافلاامو.ةعلق
.امهيلعلصحدقل
.كانهاوناكدقل
.غيلوأوليكاروداتسكلوفدلونرأ
.هآردقناكامظفحىلعيراهزكر
.يمامألابابلابناجىلإةهدرلايفنيسلاجاوناك
.هءاروليكارفقتامنيب،ةفرغلافصتنميفيبشخيسركىلعغيلوأ

.هدييقتبةكمهنمليكارتناكامنيبً،اممكمغيلوأمفناك
ىلعًاسلاجداتسكلوفدلونرأناكامهءاروراتمأةعضبدعبىلعو

.ليكارلرماوألايقليهنأحضاولانمو،هديبسدسمبكسمأدقويسرك
نم،شوكدنآرلكيهعوننمداتسكلوفسدسمناك...ليصافتلا

فتاهناك.قلعيال...قوثوموهف...ةطرشلالاجرهمدختسييذلاعونلا
دقامهنمًادحأنأودبينكيملو،سولجلاةفرغةلواطىلعلومحملاليكار



.ةظحللاىتح...دعبىذأت
؟...اذامل
يألتقووأناكميأكانهنكيمل.ريكفتلانعيراهفقوت

.داتسكلوففاقيإهنكميفيكوهمهياملك.ببسلانعتاراسفتسا
قالطإنمنكمتينلذإ؛ليحتسمعضولانأىأردقيراهناك

.رطخللليكاروغيلوأضيرعتنودنمداتسكلوفدلونرأىلعرانلا
ً.اددجمأبتخامثةذفانلازيرفإقوفهسأريراهعفر
.بيرقامعاهلمعليكاريهنتس
.بيرقامعهلمعبداتسكلوفأدبيسو
يتلاو،يسركلابناجىلإةبتكملاىلعةئكتملاةوارهلاىأردقناك

عملعفامكغيلوأهجوميشهتلبيرقامعداتسكلوفاهمدختسيس
نأدبال.ةطرشلانمىتحنكيمليذلاريغصلايبصلااذه...نيرخآلا
.فقوت؟...اذامل.هنملئاطالماقتنالافاذل،تيميراهنأنظيداتسكلوف

يفمهف؛اتلدةقرفلاسرإهنمبلطيلنرويببلاصتالاهيلعناك
ًاسمخمهنمقرغتسيسكلذنكل.ةدلبلانمأطخلافرطلايفةباغلا
!هدرفمبكلذبمايقلاهيلعً!ابت.ةقيقدنيعبرأو

ً.ايفاكًاتقوهمامأنأهسفنيراهعنقأ
.ةقيقدامبروٍناوثعضبهمامأ
؛لوخدلالواحلاحيفةأجافملالماعمادختسابلمأينكيملهنكل

لخدينألبقداتسكلوفهعمسيسو،اهحتفهيلعلافقأةثالثهمامأنإذإ
.غيلوأوليكاريسأرىلإهسدسمبوصيهنإ.نمزب

.يراهايءيشيأ!ةعرسب!ةعرسب
ملهعباصأنكل،نرويبلةيصنةلاسرلسريللومحملاهفتاهجرخأ

.اهنععطقنادقمدلانأكوتردختوتدمجتدقف،هعطت
كتبيبحاسيلو،يرايعممقراذه.دمجتتال.يراهاينآلاسيل

تنكيتلاةأرملا...امهنإً،ابت.امهفرعيالناتيحض...ناتيحض...امهنإ.اهنباو
...ةياغللًابعتموًاريغصناكنيحابابكيدانيناكيذلايبصلاو،اهجوزتتس
امم؛هداليمىركذىسنتلازتالكنكل،هلمأبييختببغرتمليذلايبصلا
.هعادخلواحتًامئادتنك...هعادخلواحتتنأوءاكبلاكشوىلعكلعجي

.مالظلايفيراهشمر
.زوجعلاعداخملااهيأ
ناكنإىريوليكارفتاهبلصتيأ.ةلواطلاىلعلومحملافتاهلا



؟صاصرلاهيلعقلطيمثامهنعًاديعبكرحتيوفقيداتسكلوفلعجهناكمإب
؟هناكميفيقبنإلعفيساذام؟ضهنيملنإاذامو
نوكيالنألمأيوهوأبتخامث،ىرخأةرمرظنلايراهسلتخا

عفدوهديبةوارهلالمحيوهوداتسكلوفضهن.هتكرحىأردقداتسكلوف
ةليئضهتصرففهمامأًاحوتفمرانلاقالطإلاجمناكولىتحً.ابناجليكار
رثكأحالسلةجاحبهنإ.راتمأةرشعدعبىلعنمداتسكلوفبيصينأيف
.نيرتمدودحلرثكأبارتقالاهيلع.يسورلااسيدوأسدسمنمةقد

.ةذفانلاربعليكارتوصعمس
!كلضفنمهذؤتال-
،نكل.فرصت...فرصت.هينيعًاضمغمرادجلاىلعهسأريراهطغض

صخشةايحذقنيلءاحيإًابنذمحنما،فيكينربخأميحرلابرلااهيأ؟فيك
.تمصبعّرضتيوهويراهقشنت.ءيرب

يسركءاروفقيناكيذلاءارمحلاةيحللايذلجرلابليكارتقدح
ناكىرخألاديلايفو.هفتكىلعةوارهلافرطعضيوهوةرشابمغيلوأ
.اهيلإههّجويسدسمبكسمي

فدهلاوهفيبصلاكرتيننكميالذإ،ليكارايًادجفسآ-
.نيرتامكيقيقحلا

...اذه...اذه؟دلونرأاياذهلعفتاذامل؟اذامل،نكل-
ةدركاهيتنجوىلعتلاسةراحلاعومدلانكل،اهئاكبلليكارهبتنتمل

.اهرعاشمنعربعتلعف
:لاقوداتسكلوفدلونرأمستبا
ماقتنالابعاتمتسالاًاعيمجانناكمإب...هلوقبنيبغرتاماذهأ؟ٍساق-

.هذيفنتىلعرداقوأكلذلدعتسمدحأالْنكل،بيهملا
؟اذامل،نكل-
بحأنأنآلايناكمإبدعيملً،انسح.هركأوبحأنأيناكمإبنأل-

.هذهب...ـبكلذتلدبتسااذل،رثكأ
.لمكأمثةوارهلاعفرو
درجمهينيرنكيمل،نيرتامكف.ميمحلايقيدصىركذدجمأيننإ-

...ناكامنإو،ّيداعقيدص
هبيجيفثحبو،يسركلارهظىلعاهدنسأوضرألاىلعةوارهلاعضو

...سدسملاضفخينأنودنم



لايحًانكاسدحأكرحيملوينمهوذخأمهنكل،ينيعةرقناكدقل-
.كلذ

،فاختوةمدصلابرعشتنأاهليغبنيناك.هكسميامبليكارتقدح
.اهبلقرجحتدقفءيشيأبرعشتملاهنكل

اذهنمتذخأاذل،نامليبلكيامكلذكونينيعلمجأهيدلتناك-
.هيدلاملضفأريخألا

؟غيلوأاذامل،نكل.هنيع-
نيحيفً،ايطرشحبصيسهنأيراهينربخأدقل؟ليكاراينيمهفتالأ-

.مهنمًادحاوهلعجيامم؛هتابجاوبمازتلالايفًاقبسملشفهنأ
؟تابجاولانمعونيأ!؟هتابجاو-
فرعيهنإ.مهدضماكحألاذيفنتونيمرجملاىلعضبقلايفبجاولا-

،ةيضقلاىلعةرظنتيقلأيننكل،ةئجافتمنيدبت.نسناهوتساغلتقنم
يأو،مرجملافرعيهنإفلتاقلاوهغيلوأنكيملنإهنأحضاولانمو
كانهًادوجومغيلوأناكدقل!؟يراهكربخيملأً.ايقطنمليحتسمرخآءيش
وتساغتيأرنيحيلاببرطخاذامنيفرعتلهو.ليكارايوتساغلتقمدنع
.هينيرلثمًامامت؛بابشلاناعيريفناكدقل؟ةميرجلاحرسمروصيف
.اهلماكبةايحلاامهيدلتناك

ةجاحبتسل،دلونرأايكوجرأً!اضيأاهلماكبةايحلاهمامأينباو-
.اذهلعفل

امنإواهوحنسيل؛هبوصوسدسملاعفرههاجتابةوطختطخنيحو
.غيلوأوحن

كنكلً،افدهتسلكنأحيحصً.اضيأنيتومتس،ليكاراييقلقتال-
.كنمصلختلايلعوةدهاش

.كلتقيسويراهكدجيس-
انأف،ليكارايميظعلاملألااذهلثمكلببسأسيننألفسآ-

هنألًائيشدجينليراهف،يفرعتنأكقحنمهنأنظأيننكلً،اقحكبحأ
.تامدق

ءاضأ،ةأجفً.اقحًافسأتمناكدقف،ةقدصمريغليكارهبتقدح
:تلاقوهيلإترظنً.اطيسبًانينرردصأوةلواطلاىلعفتاهلا

.ئطخمكنأودبي-
.داتسكلوفدلونرأسبع
.فتاهلاينيطعأ-



غيلوأةبقرىلعسدسملابطغضف،هايإهتطعأوفتاهلاليكارتلوانت
.ليكارىلإةداحةرظنرظنمث،ةعرسبةلاسرلاأرقو،فتاهلابكسميوهو

؟اذههينعييذلاام،»ةيدهلاىريغيلوأيعدتال«-
:تلاقواهيفتكليكارتزه
.ةايحلاديقىلعهنأينعي-
.ترجفنادقيتلبنقنإعايذملاربعاولاقدقل.ليحتسماذه-
؟ناوألاتوفينألبقدلونرأاينآلاباهذلاكنكميالأ-
.اهبقدحيوهوًاركفمداتسكلوفشمر
.ةلبنقلاترجفنافةقشلاىلإبهذويراهقبسامدحأ.تمهف-

يننكمي.ءيشبكشيالهنإ؟كلذكسيلأنآلاانهىلإهقيرطيفيراه
.بابلاربعلخديلهرظتنأمث،كيلعرانلاقالطإ

ىلإلصوتهنأولامكأموأمث،ىرخأةرمريكفتلايفًاقرغتسمادب
.ليكارىلإسدسملابوصو،اهسفنةجيتنلا

ربعسأيبنئيوزفقلالواحيوهويسركلاىلعىولتيغيلوأأدب
دقاهبلقنأرعشتيهوسدسملاةهوفبليكارتقدحامنيب،ةمامكلا
دقف،ةفئاخدعتمل.موتحملالبقتدقاهلقعنأولامك؛ضبنلانعفقوت
...نألبقيراهلصينأنكميذإ؛غيلوألجألتوملا...توملاديرتتناك
اهينيعتضمغأ.نآلاًائيشفرعتاهنألغيلوأةايحذاقنإنمنكمتيامبر
.ةملظ..ً.املأ...ةنعط...ةبرض...هفرعتنكتملًائيشترظتناو

.يمامألابابلالفققطقط
.اهينيعتحتف
.بابلابقدحوسدسملادلونرأضفخأ
ً.اددجمقطقطيأدبمثطيسبتمص
غيلوأىلعهامرويسركىلعنمءاطغلالوانتوفلخللدلونرأاطخ

.يسركلاىطغوهاطغثيحب
:سمه
عضأسفةدحاوةملكتلقنإ.ثدحيملًائيشنأولامكيفرصت-

.كنباسأرةرخؤميفةصاصر
يسركلاوغيلوأءاروفقيدلونرأليكارتأروةثلاثةقطقطتردص

.يمامألابابلانعًايفخمسدسملانوكيثيحب
.بابلاحتفمث
.قزممهجووةحوتفمةرتسوةقرشمةماستبابليوطصخش.كانهناك



:جاهتبابلءاست
!كبًالهأ!دلونرأ-
:دلونرأكحض
؟ثدحاذام!يراهايكحضمكرهظم-
.ةلبنق.ةطرشلالاجرلتاق-
ً؟اقح-
؟انهىلإكبءاجيذلاام.ريطخءيشال-
رومأةعضبةشقانميلعنأتركذتفانهنميقيرطبتررمدقل-

؟ةظحللانهىلإًاليلقمدقتلاعنامتأ.تارضاحملالودجلوح
ً.اراحًاقانعاهقناعأنألبقسيل-
.هلتملستسايتلاليكارلهيعارذحتفو
؟يتزيزعايةلحرلاتناكفيك-
:دلونرألعس
اهزجنأنأديرأءايشأةعضبيدلف،ليكاراينآلاهكرتكنكمي-

.ةليللا
:هفطعمعلخيوًابناجاهعفديوليكارتلفيوهوًاكحاضيراهلاق
.دلونرأايةياغلليدجكنإ-
.انهىلإلاعتً،اذإ-
.دلونرأايانهلضفأرونلا-
.انهىلإلاعت.ينناملؤتياتبكر-
:لوقيوهوهئاذحطابركفويراهىنحنا
يئاذحتعلخنإينرذعااذل،مويلامخضراجفنالتضرعتدقل-

اذل،لاوحألالكبانهنمجرختلكيتبكرمادختساكيلعنأامك،ًالوأ
.ةياغللًالجعتسمتنكنإانهىلإتارضاحملالودجرضحأ

ةتسىطغملايسركلانيبوهنيبةفاسملاتناك.هئاذحبيراهقدح
هرظننأفرتعاصخشلةبسنلابةياغللةديعباهنإيأ،ةعبسوأراتمأ
،نآلاو.رتمفصننعديزيدعبنعفدهةباصإنمهناعنميهشاعتراو
يكلمامأللءانحنالاوهسأرضفخبًامجحرغصأحبصأو،ةأجففدهلامثج
.هيفتكبهسأريمحي

.دوقعمهنأًارهاظتمءاذحلاطابربحس
.دلونرأءارغإلواحيناك
ًائداههلعجاماذهامبرو،كلذبمايقللةدحاوةقيرطكانهتناك



دعيملو،هلعفعيطتسياملعفدقل.ءيشالوأءيشلك..ً.ايخرتسمو
.عّرضتلاىوسءيشيأبمايقلاهعسوب

.ءودهلااذهبدلونرأسحأامبرو
.يراهايبغرتامك-
لازيالناكاميف،ةهدرلاربعيشميوهودلونرأتاوطخيراهعمس

ىلعغيلوأزواجتدقدلونرأنأفرعدقو.هئاذحطابرىلعًازكرم
.ثدحيسامبملعيهنأولامكنوكسبًاسلاجناكيذلاغيلوأ...يسركلا

.ليكاربدلونرأرممث
.ةمساحلاةظحللاتءاج
قدحتيتلاءادوسلانيعلا...سدسملاةهوفبقدحو،هرظنيراهعفر

ً.ارتميتنسنيثالثوأنيرشعدعبىلعنمهب
ةطيسبةكرحيأنألزنملااهيفلخديتلاةظحللاذنمملعيناك

.غيلوأ...هيلإصخشبرقأىلعرانلاقلطيهلعجتودلونرأجعزتسةئجافمو
ىلإًاسدسمهعمذخأيسهنأملعيناكأ؟حلسميراهنأملعيدلونرأناكأ
؟نيستنريبسلورتبهعامتجا

.الامبرو،امبر
بحسيلتقويأيراهىدلنكيمل.قرفيأكانهنكيمل

.ًالهسكلذناكامهمنآلاهسدسم
؟...دلونرأاياذامل-
.يقيدصايًاعادو-
.دانزلاىلعدتشتيهوداتسكلوفدلونرأعبصإيراهدهاش
ةياهنيفهارنساننأنظنيذلاءيشلا...يتأينلحيضوتلانأملعو

ةيحضتللداتسكلوفكًاصخشعفدييذلاببسلاالو،حيضوتلاال.انتلحر
...نايشغلاكلذكانهنوكيس،كلذنمًالدب.نيرخآلاةايحريمدتلهتايحب
فصتنميفيقطنملانكلهفاتلافقوتلاكلذ...ةايحللعيرسلاعاطقنالاكلذ
.نيأىلإ...ةرابع

ةصاصرلاقالطإىلإطغضلاىدأف،ةيراجفناةعرسبقوحسملاقرتحا
ىلعظفاحتلءاوهلاربعةصاصرلاتراد.ةيناثلايفًارتمنيتسوةئامثالثةعرسب
تقرتخاٍناوثعضبدعباهنأل،نآلاًايرورضنكيملكلذنكل،اهتابث
غامدلاىلإةصاصرلاتلصونيحو.ةمجمجلابتقتلانيحتأطبأو،ةرشبلا
ةرشقلاًالوأرمدتورمتل،ةعاسلايفرتموليكةئامثالثىلإاهتعرستضفخنا
نيصفلافئاظوفقوتويرادجلاصفلاقرتختمث،هتكرحلشتوةيجراخلا



ىلعنمفحقلالخادبرضتوةيرصبلاباصعألاعطقتمث،يمامألاونميألا
لمكتنأنمًالدبهنأناينعتةعرسلاوةيوازلاتناك.لباقملابناجلا
ةمجمجلانمىرخألاءازجألابرضتودترتساهنإفجرختواهقيرطةصاصرلا
فقوتثيحىذألانمريثكلابتببستدقتناك.فقوتتمثلقأةعرسب
.ضبنلانعبلقلا



يفًاسراقدربلاناكدقف،نرويبيعارذنيبتناكتساونيرتاكتشعترا
اهيلعبجيناك.جراخلايفدربولخادلايفدرب...ةريبكلاةدابعلاراد
.سبالملانمديزملاءادترا

نورظتنيلاسبوأيفةدابعلاراديفعيمجلاناك.نورظتنياوناك
ةفرغلاله؟ةدابعلاراداولخدينإاملاعسلابسانلاأدبياذامل.نولعسيو
ةعونصملاةثيدحلاةدابعلاروديفىتح؟موعلبلاوةرجنحلاريثتيتلايه
مدعىلعمهصرحلكلذدوعيأ!كلذنولعفيمهارتهذهكجاجزلانم
قالطإلةيرشبةقيرطاهنإوأ؟هادصددرتيومخضتيدقتوصيأرادصإ
؟ءاكبلاوأكحضلانمًالدبلاعسلاوةنماكلارعاشملا

رهظتنيذلاصاخشأللطيسبعامتجاكانهناك.اهسأرنيرتاكتلامأ
يراهفتاهيفلاصتالاتاهجةمئاقيفمهئامسأنمىلوألافرحألا
عمنغاهرانوغو،هتجوزعمقنعةطبرعضينوألاتشتأر.لومحملا
ً.اضيأهتجوز

ملوهنرويبىتح.سبالملانمديزملاءادترااهيلعبجيناك.تدهنت
ودبيسهنأملعتنكتمل.نوللاةنكادةلذب...دربلابرعشيهنأودبينكيمل
ًائيشهيلعنألسيل؛هغدصىلعتتبر.ةنكادةلذبيفةجردلاهذهلًاقينأ
طقتليثيح،بحلانعميمحريبعتككلذببغرتتناكاهنألامنإو،ام
.رخآدرقورفنملمقلادرقلا

.ةيضقلالحمت
-داتسكلوفدلونرأنأو،هودقفدقمهنأنمنيفئاخاوناك،ةظحلل

جراخىلإبرهلانمنكمتدق-ةطرشلالاجرلتاقمسابنآلافورعملا
؛ملظموقيمعأبخمهنأدبال...جورنلايفهلأبخمىلعروثعلاوأدالبلا
هفاصوأرشنمت،يئدبملاراذنإلانمةعاسنيرشعوعبرأرورمدعبذإ
لكلعجتليصافتب،مالعإلالئاسوعيمجىلعهنعةيصخشلاتامولعملاو
داتسكلوفدلونرأنوكينمعةركفنِّوكيدالبلايفميلسلقعبعتمتيصخش
ًادجنيبيرقاوناكمهنأىلإنيرتاكتلصوت،ءانثألاكلتيفو.ودبيفيكو
نيبةقالعلانمققحتتنأيراهاهنمبلطنيح؛نمزذنملحلانم
لمشيلاهثحبتعسواهنأولطقف؛نيرخآلاةطرشلالاجروسنسلاكهينير
.باشلاكلذبداتسكلوفدلونرأطابتراىدمتفشتكالنيقباسلاةطرشلالاجر

تناك.نانتماباهلمستبافنرويبغدصىلعتيبرتلانعتفقوت



.ءاكبلاكشوىلعهنأكو،نقذلالوحطيسبشاعتراعمةعيرسةماستبا
.تلعس.مويلايكبيملوهنرويبىرتسةرملوألو...نآلااهتأردقل

.هديةعاسبقدحيوهوريخألافصلايفنامليبلكيامسلج
نريتسةفيحصعمةعاسلاعابرأةثالثدعبىرخأةلباقمهيدلتناك

عامسببغريرخآًايبنجأًايفحصكانهنإذإ.ءارقلانييالماهعباتييتلا
رخآلاولتًارهشورخآلاولتًاعوبسأللمالبةطرشلاسيئرلمعةصق
لاجرلتاقلةيحضحبصيةياهنلايفداكىتح؛مرجملاكلذىلعضبقلل
يتلانيعلانإلوقينألبقةريصقةرتفلًاددجملكيامتمصيس.ةطرشلا
نمنونجممرجمعنم:هوققحدقامءاقلًاسخبًانمثتناكاهبىحض
.ةطرشلالاجرنمديزملاةايحىلعءاضقلا

يغبنيناك.هديةعاسترهظف،ىلعألاوحنهيّمكنامليبلكيامعفر
...مويلاسبالمللهرايتخابركفدقناك؟نورظتنياذام.نآلاءدبلامهل
،ةعئارةبصعلاتناك؟نيعلاةبصعوسبالملاعمبسانتيلدوسألاراتخيأ
ةفيحصلًاقفوحبصأثيحو،ةريثموةلاعفةقيرطبهتصقتورثيح
اذهةيملاعلاةفاحصلايفاهروصرشنمتةيجورنةيصخشرثكأنتسوبنتفأ
لجألرظنللًاتفالسيلهنكلًالوبقمنوكيًانكادًائيشراتخيمأ.ماعلا
عمعامتجاىلإةلباقملانمةرشابمهجوتلاهيلعناك؟دعباميفةلباقملا
ً.انكادًانولالوأهلتراتخااذل،ةنيدملاسلجمسيئر

.رخأتيسفًاروفاوأدبيملنإ
لكيف؟رعشينأيغبنياذامب.ال؟ءيشيأبرعشيله.ركف

نمًادحاونكيملو،نيبرقمنيقيدصوهولوهيراهنكيمل،لاوحألا
مالعإلالئاسونوكتنأيفًالامتحاكانهنكل،ولسوأةطرشيفهلاجر
راديفههجورهظينأديجلانمنوكيسعبطلابو،جراخلايفةرظتنم
هجونملوأوهلوهيراهنأةركفلهاجتليحتسملانمناك.ةدابعلا
،ةيضقلاهذهاهتذختايتلاداعبألاعمو.داتسكلوفدلونرأىلإماهتالاعباصأ
.لبقيذنمةيمهأرثكأةماعلاتاقالعلاحبصتسو،يراهبلكيامطبرمت
بزحلادقفذإ؛ةنيدملاسلجمسيئرعمعامتجالاببسبًاقبسمملعيناك
...اهلليدبنعثحبلايرورضلانمحبصأو،نيوكسليبازيإكةيوقةيصخش
ولسوأبيضميلقيرفلايفهدوجوبعيمجلابغريسمرتحموروهشمصخش
ةيلمأتلاوةراحلاتاعابطنالاحدمبةملاكملاأدبسيئرلاهبلصتاامنيحً.امدق
جمانربلاناكنإلءاستمث،ةيفحصلاهتالباقميفنامليباهاطعأيتلا



.يسايسلانامليبلكيامفقومعممجسنيبزحلليسايسلا
ً.امدقولسوأبيضمي...مجسني
.نامليبلكيامةنيدم
.ةصرفلاهذهلالغتسالواحيلً،اذإ

درابلاقرعلابسحأو،هعارذتحتفجترتنيرتاكبملوهنرويبسحأ
نألبقليوطمويهنإ...ًاليوطًاموينوكيسهنأركفو،هتلذبلاورستحت
اعدينأوً،اعمريرسلاىلإهجوتلاوامهسبالمعلخنمنيرتاكووهنكمتي
ءاوسمهرجهمتنيذلاكئلوألةبسنلابترمتساامكاهارجملمكتةايحلا
لكبركفةيبشخلادعاقملافوفصىلعهرظنلاجامنيبو.المأكلذاودارأ
رورةنباايف...تيتيمنوطنأ...السينيفدنلريإ...نوليتب...نيبئاغلاكئلوأ
نيرضاحانوكيملنيذللاكوفغيلوأوكوفليكاربركفامك.نيوتستديم
بناجىلإمهمامأفقيصخشبامهطابترانمثاعفدنيذللا..ً.اضيأانه
.لوهيراه...حبذملا

:هيلعوهاميفرمتسيسةمدقملايفلجرلانأكوادب،ةبيرغةقيرطبو
متييذلابحلالككلهتسيو،هلوحديجءيشلكبحسيدوسأبقث
.هلهميدقتمتيمليذلابحلاوهلهميدقت

تناكًاضيأاهنإشارفللايوأنأدعبةحرابلاتلاقدقنيرتاكتناك
ناكهنألنكلو،بحلااذهقحتسيهنألسيل؛لوهيراهبحيفةعقاو
اهتبغرو،ىضمدقكلذنكل،هتبحأدقلعبطلاب.هبحتالنأليحتسملانم
نعجتنيذلاريغصلاحرجلانكل-اهتلازإتلواحاهنإوأ-تلازدق
،نآلاىهتنارمألانأالإ.كانهلظيسءاسنلانمديدعلاويهاهبلقرسك
.عوضوملاريغتنأنرويباهنمبلطثيح

ةطقننغرألاةلآتناكاملاطل.نغرألاةلآنمحدصتىقيسوملاتأدب
يذلاايركسيفسولجلاةفرغيفهمأنغرأبهركذتيهف؛نرويبفعض
نممامحتساضوحيفسولجلاكنرويبلودبتتناكةيلابتامغنيطعي
.عومدلاكبلغتالنأينمتوةئفادلاةيقيسوملاتامالعلا

.هدلجبرفدقف،داتسكلوفدلونرأىلعطقاوضبقيمل
ماقف،هتايحكلذكوتهتنادقهتمهمنأىلإداتسكلوفلصوتامبر

ةثالث...هودجوىتحمايأةثالثرمألاقرغتسادقل.ديحولايقطنملاءيشلاب
ثحبتاهلمكأبدالبلانأبروعشنرويبىدلناك.سئايلاثحبلانممايأ
دقهنأبءابنألاتدرونيحةفرشملاريغةمتاخلانمعونبرعشاذهلو،هنع



نمراتمألاتائمعضبدعبىلعلاديراميفةباغلايفهيلعروثعلامت
بقثدجويوهديبًاسدسمًالماحالسينيفدنلريإهيفاودجويذلاناكملا
يفاهتيؤرتمتثيح،هترايسلضفبهودجودقاوناك.هسأريفيفخريغص
متةميدقتايفةرايس...ةباغلاقيرطةيادبنمبرقلابتارايسبأرم
.دالبلاربعّثبيذلاراذنإلايفًاضيأاهنعنالعإلا

داتسكلوفدلونرأاودجوثيح،يئانجلاقيرفلاةدايقبهسفنبنرويبماق
هتيحلبًابيرغودبيوهو،جرملايفهرهظىلعًايقلتسموًائيربودبييذلا
راجشألااهيطغتال،ءامسلانمةفوشكمةعقبتحتًايقلتسمناك.ءارمحلا
لصحيتلاةقشلابابو،هترايسحيتافماودجوهبيجيفو،هلوحةفتلملا
ةفاضإلاب،شوكدنآرلكيهسدسمو،92زنمسوهةباوبيفراجفنالااهيف
فرعتباشةروصيوحتةظفحمو،هديبهلمحيناكيذلاسدسملاىلإ
.سنسلاكهينيرهنأىلعًاروفنرويبهيلع

،ةيضاملانيرشعلاوعبرألاتاعاسلالالخفقوتيملرطملانأامبو
متيلةلدألانمريثكلاكانهنكيمل،مايأةثالثلءارعلايفتيقبةثجلاو
لوحدلجلاىلعاودجو.هنوديرياماوققحذإمهيالرمألانكل،اهصحف
يذلابهللانعتمجنقارتحاتامالعنميألاهغدصيفلوخدلاحرج
نأةيتسلابلاجئاتنلاترهظأدقو.قرتحملادورابلااياقبوسدسملانمثعبنا
.هدييفسدسملانمتءاجدقهسأريفاهيلعرِثُعيتلاةصاصرلا

اومحتقانيحقيقحتلاباوأدبو،هتافولوحمهدوهجاوزكريملكلذل
لتقمئارجعيمجهباكتراتابثإلهيلإنوجاتحياممظعماودجووهلزنم
ضمحلاهيلعراشنمو،مهرعشواياحضلامدبةاطغمتاواره...ةطرشلالاجر
طابرو،رتسيفةربقمنملحولاوبارتلابةخطلمةفرجمو،نوليتبليوونلا
هيلعروثعلامتيذلاهسفنعونلانمةطرشلااهمدختستةطرشأويكيتسالب
مهيدلناك.نافيرتيفمادقألاتامالععمقباطتتةيذحأو،نماردجراخ
ً.امئادلوقييراهناكامبسحغارفهعبتيلءيشلك

.رخآءيشيأمهيدلدعيملةأجفهنأل
يفلوزنلاوأأفرمىلإهجوتلاوأطيرشةمواقمكرمألانكيمل

.ةطحم
ةياهنناك.راثآلايفتختثيحرسجب...تلفسألابهبشأرمألاناك

.مدعلايفصوغلاأدبثيح،قيرطلا
.ةملكلاهذههركيناك.ىهتنا
لتقلامئارجيفقيقحتلاقامعأيفصوغلابسأيلاعفادبماق،اذل



نافيرتيفةاتفلالتقمنيبةلص...هنعثحبيناكامدجوىتحةيلصألا
نكل،قباطتتعباصألاتامصبنكتمل.نيستريجغنيتنلافونسناهوجسادوجو
الوهف،رمألاِهتنيمل،ال.ةئاملابنيثالثةبسنبلامتحابمامتهالامتيمل
.قالطإلاىلعيهتني

.نآلانوأدبيس-
لوحتوىقيسوملافزععفتراامنيب،هنذأناسملتنيرتاكاتفشتداك

.ةبوعصبهقيرنرويبعلتبا.اهفرعيىقيسومىلإ

تلاوتفركفيوهوىقيسومللتصنأوةيناثلهينيعنغاهرانوغضمغأ
النكل،هنفدمهيلعاماونفدوءيشلكىهتناوةيضقلاتهتنادقل.راكفألا
،هنمصلختلاالوهنفدنمنكمتيمليذلاطيسبلارمألاكلذكانهلازي
كانهنوكيالدقهنألهركذدقنكيمل.نآلاىتحدحألهركذيمليذلاو
شجألاهتوصبفيياسأاهبسمهيتلاةيديوسلاتاملكلا...هنملئاطيأ
.ىفشملايفمويلاكلذيفهعماهاضمأيتلايناوثلالالخ

ليبازيإدضةداهشلاىلعتقفاونإيلمدقتنأكنكمياذام-
عيفرصخشعملمعتاهنأملعأيننكل،وهنمفرعأال؟نيوكس
.ةطرشلايفىوتسملا

اهنوكنمًالدبةيذؤمنوكتسةتبثمريغمعازمكتاملكلاىدصددرت
.نيوكسداعبتسامتنأدعبةديفم

.هسفنلًارسرمألاىقبأ،اذل
.ةنيعللاةوارهلاعمتيتيمنوطنأك
.ليللايفًاظقيتسمهاقبأكلذنكل،رارقلاذختادقل
.ةطرشلايفىوتسملاعيفرصخشعملمعتاهنأملعأ-
ً.اددجمهينيعنغاهرانوغحتف
.نيعمتجملاسانلاىلعءطببهينيعررم

نمنكمتيلاراتيفيكوزوسلاةرايسةذفانًاحتافنيستنريبسلورتسلج
ءامسلايفسمشلاتقرشأ.ةريغصلاةدابعلارادنمنغرألاىقيسومعامس
ماقدقف،قالطإلاىلعلاسبوأبحينكيمل.ءفدلارشنتلةيفاصلا
عبطلابنكل...اهيفبرضلانمريثكلايقلتونيريثكلابرضبنيحافسلاك
رمألاادب،ظحلانسحل.زنمسوهةباوبيفهعملصحيذلاءوسلابسيل
ةبسنلابمهيالرمألانإلكياملاق،ىفشملايفو.هيلعوهاممأوسأ



سيلصخشلةبسنلابجاجترالاةروطخىدمامو،هلثمنيحيبقلاصاخشألل
؟لقعهيدل

رهظينأهكحضبسلورتلواحدقو،ةباعددرجمكلذبدصقيناك
.ةياغللهاملآمطحملاهفنأوروسكملاهكفنكل،رمألاردقيهنأ

لوحةريبكتادامضعضيوةيوقملأتانكسملوانتيلازيالناك
نأهنكمياذامنكل،ةرايسلاةدايقبهلحمسينكيملعبطلابو،هسأر
ىفاعتتوراودلاىشالتيىتحًارظتنملزنملايفسولجلاهناكمإبنكيمل؟لعفي
ملبيبطلانأامك،للملابهرعشتتأدبسكوفناغيمنإىتح.حورجلا
يف...بسحفكانهسولجلاهنكميً،اذإ.زافلتلاةدهاشمبىتحهلحمسي
نكيملصخشلهمارتحارهظيل؟اذاملعفيل...ـلةدابعلارادجراخةرايس
فرعينكيمليبغهوتعملةغرافةتفلك؟مارتحايأهلنكيلبقنم
مل؟هتومنمديفتسيسناكيذلاديحولالجرلاةايحذاقنإبماقو،هتحلصم
ةدوعلاديريهنأملعيناكهنكل،رمألامهفنيستنريبسلورتناكمإبنكي
ً.اددجمهتنيدمةنيدملاحبصتوىفاعتياملاحلمعلل

،درولاةقابلوحةبطراهعباصأتناكامنيبةبوعصبليكارتسفنت
براقألاوءاقدصألا...لخادلايفنيسلاجلاسانلابركفتوبابلابقدحتيهو
الونورظتنياوناكمهنكل،نوريثكلاكانهنكيمل.نيدلالجروفراعملاو
.اهنودنمءدبلامهنكمي

:غيلوألاق
؟يكبتالنأيننيدعتأ-
ً.انسح-
ةياغللًاليوطحبصأدقل.هتنجوىلعتبرتيهوباضتقابتمستباو

اهنبالوطنأظحالتملو،هلةنكادةلذبءارشلترطضاامكً،اميسوو
يفاوناكنيحالإًارتميتنسنيعستونينثاوًارتمغلابلايراهلوطنمبيرق
.تدهنت.هتاساقمنوذخأيرجتملا

:هعارذباهعارذكبشتيهوتلاق
.لخدننألضفألانم-
آدبو،لخادلايفنيدلالجرنمةءاميإىقلتفبابلاغيلوأحتف

تسحأاهيلإتفتلتهوجولاعيمجليكارتأرنيحو.رمملايفيشملاب
غيلوأنكل،اهلةضراعمتناكلباهتركفهذهنكتمل.ىشالتياهرتوتب
رمألااوهنينألضفألانمهنأنظيناكذإ؛ةياهنلايفاهعانقإنمنكمت
درجمرمألانكيملأ،نكل.اوهني:اهمدختسايتلاةملكلاكلتتناك...اذكه



،هبترعشاماذهلقألاىلع؟مهتايحنمديدجلصفةيادب؟ةيادب
.نآلاانهنوكتنأ...باوصلارمألاوهاذهنأاهلادبةأجفو

ىرخألاهوجولاعيمجلرظنتيهواههجوىلعةماستباترهظ
عقيسفمهتاماستباوأاهتماستباتعستانإهنأتنظةظحلل.ةمستبملا
الاهسفنلتلاق.اهكحضريثيهوجولارظنمأدبانهو،ريطخثداح
نمازتلابيشملاىلعزكريناكيذلاغيلوأنأتظحال.نآلاسيل...يكحضت
ريباعتتأرو،ةفطاخةرظنهيلإترظنف،اهجازمبسحأدقىقيسوملاعم
يناعتهمأنأىأردقفً؛اديعبهرظنبحاشأمث،ةيريذحتلاوةئجافتملاههجو
أدباذل،قالطإلاىلعقئالريغرمألانأدجوو،نآلاكحضلانمةبوننم
ً.اضيأكحضلاب

تتبث...راقولاىلع...لصحيسامىلع...رخآءيشىلعاهنهذزكرتلو
ناكيذلا...يراه...حبذملابناجبرظتنيناكيذلالجرلاىلعاهرظن
.نوللاءادوسةلذبيدتري

ًاليوطودبيوهو،ميسولاههجوىلعةيبغةماستبابامهتلابقفقو
سبالملليوأرانوغرجتميفغيلوأراوجبفقونيح.سوواطكًارورغمو
ةثالثىوسامهنيبلصفتالهنأتاساقملاذخأنعلوؤسملافظوملانلعأ
امهنأولامكًاعمامهيدييتحاربرضبناريبكلانايبصلاماقف،تارتميتنس
.ةقباسمةجيتننعنييضاراناك

هبتطاحأثيحً،اغلابيراهادبتاذلابةظحللاهذهيفنآلا،نكل
يذنملوطأادبفنولملاجاجزلاتاذذفاونلاربعةردحنملاسمشلاةعشأ
ظافحلانمهنكمتةيفيكمهفعطتستمل،ةيادبلايف.داتعملاكًائداهو،لبق
عيباسأةعضبلمونلانمنكمتتملاهنإذإ،لصحاملكدعبهئودهىلع
ناكيراهنأنممغرلاىلع؛مهلزنمىلإداتسكلوفدلونرأءاجنأدعب
ًاضيألحردقهنإو،ىهتنادقرمألانإًالئاقاهنذأيفسمهيواهقناعي
ةديوهتكىرخألاولتةليلاهسفنتاملكلارركيناك.رطخباودوعيملمهنإو
عيباسأةعضبدعبو.هقدصتًايجيردتتأدبمث،ةيفاكنكتملاهنكل،ةمونم
سيباوكيأىرتنأنودنمقمعبًاددجممانتتأدبو،رومألاتحضوت
ءوضيفريرسلانمجرخيوهوهتوصىلعظقيتستامدنعاهركذتاهنكمي
ظحالتملاهنأًاضيأةداعلاكرهاظتتف،ظحالتملاهنأةداعلاكاٍّناظ،حابصلا
وتللتظقيتسااهنأملعنإًاروخفوًاديعسنوكيسمكملعتتناكاهنأل
.هيديبروطفلاًالماحلعسوفقونيح

ملرمألانكل،نآلانغرألافزععممغانتلاةلواحمنعغيلوأفقوت



نيتوطخوطختنأاهيلعناكذإ؛ليكارلةبسنلابقرفيألكشيلنكي
ةفيظوبغيلوأموقينأىلعاوقفتادقاوناك.هتاوطخنمةوطخلكلباقم
غيلوأاهقفاريس.كلذبتركفنإامةياغللًايعيبطرمألاادبدقو،ةجودزم
.جاوزلادهاشًاضيأنوكيويراهلاهمدقيوحبذملاىلإ

يذلادهاشلاهيدلناكنكل،نآلادهاشيأيراهىدلنكيمل
.نوليتبةروصهيلعوًاغرافحبذملابناجبيسركلاناك.ةيادبلايفهراتخا

.ةظحللاهنعهيرظانيراهدعبيملو،نآلاكانهىلإالصو
ءاضمإهنكميو،ةياغللباصعألائداهلجرلنكميفيكطقمهفتمل

نأيجراخلازيفحتللةجاحيأوأمالكلانودنمصاخلاهملاعيفمايأ
طيسبءزجلكوةيناثلكل...ءيشلكلًاكردمةأجفحبصيورزىلعطغضي
نعتاملكعضببربعينأشجألاوئداهلاهتوصبهنكميفيك.ةيناثلانم
نيذلاىقمحلانمرثكأءابغلاوةقامحلاولوهذلاوتامولعملاوفطاوعلا
.ةمخفلامعاطملايفمهيقتلتتناك

ىلعةبيطلاوةلوجخلاامهتقيرطبنيترداقاتناكناتللاهانيعكانهمث
.مامتهالاىلعكماغرإوكهابتناتفل

.هتبحأيذلالجرلاجوزتتسكوفليكارتناك
تراثأةجردلةياغللةليمجتناك.كانهتفقوامنيباهيلإيراهرظن

نوكتنلاهنألسيل...كلذعقوتيملةطاسببهنإذإ؛هينيعيفعومدلا
،ضيبأفافزناتسفبةلهذمودبتسكوفليكارنأحضاولانمف،ةليمج
النألمأيناك.اذكههلعفةدرنوكتنأعقوتدقنكيملهنكل
ليختدقو،ةياغللًايديلقتنيدلالجرنوكيّالأو،ًاليوطًاتقورمألاقرغتسي
ًادرابوًاردخحبصيةشايجلافطاوعلاريثتيتلاتابسانملايفةداعهنأ
لباقمةيخسلانيرخآلاصاخشألارعاشمبقاريوهوامًاعونًاطبحمو
ىلعرصأنموهف،هنكمياملضفأبهرودءادأىلعممصهنكل،هرجحت
عومدبناقرورغتهانيعامهاهنآلاو،ةدابعلاراديففافزلفحةماقإ
لكشبسيل؛امهتارظنتقتلا،ليكارهتدهاشامنيبيراهشمر.ةقداص
.نيليمزةرظنامنإوعنطصم

ً.اعمكلذبمايقلاامهناكمإبهنإنالوقينيصخشةرظن
فرعينأنودنمًاضيأمستبيناكهنأيراهفشتكاف،تمستبامث

حبصأىتح،اهكحضيفختيهوشعترتتأدب.ماستبالابأدبامهنمنم
مستتمومعلاىلعتناك.كحضلابرجفنتنألبقتقوةلأسمدرجمرمألا
لصحتملاهنكل،غيلوأىلإترظنكحضتاليكاذل،وهكلذكوراقولاب



ً؛اضيأكحضلابراجفنالاكشوىلعيبصلاادبذإهنمةدعاسميأىلع
.ةوقبهينيعضامغإوهسأرضفخبهسفنتبكيناكثيح

.نيدلالجرىلعزكريوهويراهركف!قيرفلااذهلاي
.ةطرشلالاجرلتاقىلعضبقيذلاقيرفلا
.ةيصنلاةلاسرلاتمهفدقليكارتناك
.ةيدهلاىريغيلوأيعدتال
اهنأامك،داتسكلوفدلونرأةبيرريثتالئليفكيامبةيقطنمتناك

.ةميدقلاداليملاىركذةعدخ...هدارأامليكارمهفتليفكيامبةحضاو
همازحيفًاروشحمناكامبتكسمأوهتقناعلزنملالخدنيح،اذل

تناكاهنأدلونرأىريالئلاهمامأاهيديةكراتتعجارتمث،رهظلادنع
.حوتفمهنامأمامصووشحماسيدوأسدسمبكسمتتناك...ءيشبكسمت

وهوءودهبسلجوً،اضيأرمألامهفغيلوأنأوهرثكأهأجافام
ًادبأهيلعِلطنتملهنأينعيامم؛لصحيامداسفإيغبنيالهنأملعي
!قيرفنمهلاي...كلذنعحصفيملهنكلهداليمىركذعدخ

كرتيويراهوحنهجتيلداتسكلوفدلونرألقلمتقيرفنمهلاي
امنيبداتسكلوفغدصربعةصاصرقلطتومامأللوطختيكلهءاروليكار
.يراهىلعرانلاقالطإكشوىلعناك

.مهتميزهنكميالنيذلالاطبألانمقيرفمهنإ
ةنيعللاعومدلاكلتتناكنإلءاستيوهوةعرسبيراهقشنت

.هيتنجوىلعردحنتنألبقةطاسبباهحسمهيلعنإمأ،اهناكميفىقبتس
.رخآلارايخلابماق
هنإذإ؛ةدابعلاراديفجاوزلاىلعهرارصإببسنعهتلأسدقتناك

يراهنكل،ةيكيلوثاكلااهتيبرتنممغرلاىلعًامامتاهلثمً،انيدتمنكيمل
لاحيفهنأهسفنىلعًادعوعطقامهلزنمجراخناكنيحهنأباجأ
راديفجوزتيسو،سوقطلاهذهلملستسيسهنإفماريامىلعرومألاتضم
نمةمدقتمةخسنكلذنإتلاقو،ةكحاضليكارترجفنااهدنع.ةدابعلا
راديفناجوزتيسعبطلابامهنإفهبحتاهنأامبنكل.ةينايبصلاتافرصتلا
.ةدابعلا

اوقبثيح،يعامجلكشبًاضعبمهضعباوقناعغيلوأاررحنأدعب
ىلعنوتبريومهضعبنوقناعيمهونيتماصكانهنيفقاوةليوطةقيقدل
ةصاصرلاتوصنأولامكو،َّذأتيملمهنمًادحأنأنماودكأتيلمهضعب
لبقايشالتيىتحراظتنالامهيلعو،ناردجلانيبنيقلاعنالازيالاهتحئارو



اوسلجينأيراهامهنمبلط،كلذدعب.ءيشيألعفنماونكمتينأ
تناكيتلاةلآلانمباوكأيفةوهقلابصو،خبطملاةلواطلوحًاعيمج
مهلتقيفحجندقناكداتسكلوفدلونرأنأول:ركفامنيب،لمعتلازتال
؟لزنملارداغينألبقةلآلائفطيسناكلهفًاعيمج

ىلعةيقلتسملاةثجلاىلعةرظنىقلأو،هبوكنمةفشرذخأوسلج
تقتلاً،اددجمتفتلانيحو،مهنمراتمأةعضبدعبىلعةفرغلايفضرألا
؟نآلاىتحةطرشلابلصتيملاذامل:نيتلئاستملاليكارينيعهانيع

ىلعىقلملااسيدوأسدسمىلإأموأو،هبوكنمةفشريراهذخأ
اهحنمبطقفًاقلعتمرمألاناكاذل،ةيكذةأرماتناك.اهيلإرظنوةلواطلا
فتاهلاةعامسعفرنإ.اهسفنةجيتنلاىلإلصتوركفتلتقولانمديزملا
.نجسلاىلإغيلوأديعيسف

لاجرصحفيسنيح.تمهفدقفءطبباهسأرليكارتزه،كلذدعب
يتلاةصاصرلاعمقباطتيناكنإاوققحتيلسدسملانويئانجلاةطرشلا
نيبوهنيبةرشابمنوطبريس،داتسكلوفسأرنميعرشلابيبطلااهجرخيس
.طقةميرجلاحالسىلعروثعلااهيفمتيمليتلانسناهوتساغلتقةميرج
ةداعإمتتسفغيلوأبهطبرمهنكميحالسعمقباطتيهنأاوفشتكالاحيفو
يفعيمجلاهربتعيسامساسأىلعهيلعمكحلاوهبةمهتلاقاصلإوهلاقتعا
.ةغمادةجحةمكحملا

:ليوطتقوذنمعضولاةروطخبسحأدقناكيذلاغيلوألاق
.هلعفامكيلعبجوتياملعفامكيلع-
نوكينأيغبنيذإ؛ليكارنعهينيعدعبيملهنكل،يراهأموأ

.نآلالاحلايهامكمهنيبًاكرتشمرارقلانوكينأو،ماتعامجإكانه
ىأر.ةريصقةظعلايقبينأنيدلالجرنمبلطدقيراهناك

ءودهلاركذتف،ههجويفءودهلاىأرو،ناكرحتتنيدلالجريتفشيراه
مثةوقباهينيعتضمغأنأدعبءودهلا...ةليللاكلتليكارهجويفهسفن
اهنكميًاسوباكسيلكلذنأنمدكأتتنأديرتاهنأولامكامهتحتف
.تدهنتمثهنمظاقيتسالا

:تلأس
؟لعفننأاننكمياذام-
:يراهباجأ
.قرحن-
!؟قرحن-



نأوهقرفلا.نيستنريبسلورتلعفيامكقرحن...هسأريراهزه
.ءيشلكاذهناك.لاملالباقمكلذبموقينيستنريبكقراحلا

.لمعلاباوأدباذكهو
داق.هلعفيغبنياماولعفدقاوناك.هلعفيغبنياملعفدقناك

ةثجلافلبليكارتماقامنيب،بأرملاىلإقيرطلانميراهةرايسغيلوأ
لبحوعمشمشامقنمةلامحيراهعنصنيحيف،ةمامقلاسايكأب
هجوت،ةرايسلاقودنصيفةثجلااوعضونأدعبو.موينملألانمنيبوبنأو
غيلوأنملكماقثيح،دلونرأةرايسحيتافمًالماحقيرطلاىلإيراه
فيظنتبليكارتماقامنيب،لاديرامىلإنيترايسلاىدحإةدايقبيراهو
.راثآلالكةلازإو

رطملايفنلوكنيسفيرغلبجلوحدحأكانهنكيمل،اوعقوتامكو
ً.ادحأايقتليّالأانمضيلةقيضلاقرطلادحأاكلسامهنأالإ،مالظلاو

ناكيراهنأالإً،اقاشوًابعصًارمأةثجلالمحلعجبرطملاببست
اناكامذإ؛امهبيشتدقلئالديأوامهراثآلسغيسرطملانأملعي
.كانهىلإةثجلالقنمتهنأىلإريشيءيشيأدوجوناديري

رثعتينلثيحًابسانمًاناكمادجوىتحةعاسنمرثكأرمألاقرغتسا
...ليوطتقورورمدعبةحئارلاعبتتسبالكلانأالإ،ةرشابمةثجلابسانلا
ريصقهنكل...اهديدحتبعصيوأةيئانجلاةلدألادسفتليفكيامبليوط
يراهناك.مرجملاةقحالميفدراوملانمريثكلاعمتجملاردهيالئلةياغلل
نيعليعامتجايطارقميدوهف؛مهمكلذنأكردأنيحهسفنىلعكحضي
رونلاكرتبركفينيحيدسجلاملألانميناعيوعيطقلاعبتيغامدلالوسغم
.ةيفيرةقطنميفكيتسالبلايمروأليللالاوطًءاضم

.ءانغلابغيلوأءاقدصأنمةاتفتماقمث،هتظعومنيدلالجرىهنأ
سايكأالازأفيكيراهركفو،جاوزلايفنواعتلاةيمهأنعةظعلاتناك
ةباغلاراتخالجرلةيقطنمودبتسةيعضوبهاعضوو،دلونرأنعةمامقلا
نعطقليكارلأسينلهنأملعييراهناك.هغدصيفةصاصرقالطإل
نميألاداتسكلوفدلونرأغدصنمسدسملاةهوفاهبيرقتببسنع...رمألا
لصأنمةعستهبموقياملعفتنأنمًالدب،هيلعرانلاقلطتنألبق
.هرهظوأهسأررخؤميفةعرسبهيلعصاصرلاقلطتوصاخشأةرشع

قرتختنأنمةفئاختناكاهنأعبطلابكلذببسنوكيدق
.يراهبيصتوداتسكلوفةصاصرلا

نمنكمتدقعيرسلايلمعلااهنهذنألًاضيأنوكيدقكلذنكل



نوكينأيغبنيذإ؛دعباميفلصحيساملوحمامأللةوطخريكفتلا
نوكتدق.راحتنا...ةقيقحلاةغوارم..ً.اعيمجمهتيامحلهيومتلاضعبكانه
نوقلطيالراحتنالااياحضنأاهلاببرطخدقيراهبناجبةفقاولاةأرملا
نمامنإو،رتمفصندعبنعومهسأررخؤمنممهسفنأىلعرانلا
.ىنميلاهديمدختسيداتسكلوفدلونرأنأامبنميألامهغدص

دقل.اهنعهفرعيملءيشلكواهنعهفرعيءيشلكبةأرمانماهلاي
عمًارهشأىضمأنأدعبو،فرصتتيهواهآرامدنعلاؤسلااذههلرهظ
ةفرعمكنكميىدميأل.هسفنعمةنسنيعبرأنمرثكأوداتسكلوفدلونرأ
؟امصخش

اهبحتسله.جاوزلادوعوركذبنيدلالجرأدبو،ءانغلاىهتنا
نيحيف،امهضعبىلإنارظنيايقبومسارملاالهاجتليكاروهنكل؟...اهمرتحتو
لواحامهمقالطإلاىلعهنعبيغتاهكرتينلهنأنمًادكأتميراهناك
ىتحامًاصخشبحتسكنأدعتنأليحتسملانمناكامهمو،بذكينأ
.حرفبمعنلوقيلةعرسبنيدلالجرتمصينألمأيناك.هتاممموي

.هتجوزلهلوانوهصيمقبيجنمليدنملانوألاتشجرخأ
تحتددرتيهتوصىدصلازيالو،وتللمعنلاقدقيراهناك

.ببقملاةدابعلارادفقس
:ديرغنإتسمه
؟اذام-
:سمه
.يتبيبحاينيكبتتنأ-
.يكبييذلاتنأ.ال-
ً؟اقح-
امبنكلً،اريثكسيل...ديكأتلابيكبيهسفندجوفنوألاتشققحت

يكبينكيملهنإيأ،هليدنمىلعةللبمعقبىلعرثعيلهلةبسنلابيفكي
نودنمةقيقروةيفخًاعومدتناكامنإو،اروروألوقتامكةحضاوعومدب
نمًادحأنأنممغرلاىلع؛هفنأيبناجىلعليستحضاوريذحتيأ
تناكاهنكل،امهعماروروأمودقيفبغريناك.هبتنيملهلوحنيذلا
دقو،ةيضايرلادوريدانةلاصيفنيمويلرمتستديلاةركلةلوطبيفكراشت
.ىلوألاةارابملااوحبرمهنأاهيفهربختةيصنةلاسروتللهلتلسرأ

عضوفهفتكىلعًاديتعضوو،لاتشقنعةطبرنمديرغنإتلدع



لفح...هسفنهبركفيامبركفتتناكاهنأملعيناكذإ،اهديىلعهدي
.امهفافز

حالسلانأهيفعقوتيسفنريرقتةباتكبماقو،ةيضقلاتهتنادقل
هسفنحالسلاناكهسفنىلعرانلاقالطإلداتسكلوفدلونرأهمدختسايذلا
نيبهباشتلاطاقننمديدعلاكانهنأو،نسناهوتساغلتقلمدختسملا
امهيدلتسيلنيباذجنيباشاناكامهالكف،سنسلاكهينيرونسناهوتساغ
نألمتحملانمهنأو،لاملالباقمعيمجللتامدخلاميدقتيفةلكشميأ
نأدعبتسملاريغنمهنأامك.امهلاثمأعمقداصتللًالايمناكداتسكلوف
عفادبوتساغلتقببايترالانونجوماصفلاضارعأنميناعيصخشموقي
الدقديدشناهذلةجيتنك؛هماهوأىلعةينبمىرخأبابسألوأ،ةريغلا
تقولاىلإدنتستتاظحالملاتشقفرأانهو.يجراخلاملاعللًاحضاونوكي
هعامسنميكتشيهيلإءاجوسوبيركيفداتسكلوفدلونرأهيفلمعيذلا
عامسنأنمزذنماوعمجأدقنييسفنلاءابطألانأنممغرلاىلعفً.اتاوصأ
رمألانأىلعدكأنوأنأالإ،ماصفلابةباصإلاةرورضلابينعيالتاوصألا
يهنيسناكصيخشتريضحتباهنيحأدبهنإلاقو،داتسكلوفةلاحيفكلذك
نمداتسكلوفررقذإًايرورضدعيملرمألانكل،ققحمكداتسكلوفلمع
امك،هئالمزدحأنمهبرقتنعنوأربخأنأدعبةلاقتسالاهسفنءاقلت
يتلاثادحألاضعبكانهنأحضاولانمناكدقو.ىفتخاوهجالعىهنأ
يتلاواهاقلتيتلاسأرلايفتاباصإلااهدحأ،هتلاحروهدتبببستتدق
ىتحهنأرهظيًالوطمًاثحبكانهنإذإ؛ىفشملايفةلوطمةماقإتبلطت
ةيناودعلادايدزاكةيكولستاريغتببستدقسأرلاىلعةفيفخلاتابرضلا
يتلاتابرضللةهباشمتابرضلاتناكدقو،عفاودلاىلعةرطيسلاصقانتو
تراشأيذلاسنسلاكهينيرلهنادقفوهيناثلاثدحلا.هاياحضلاههجويناك
نأًائجافمدعيملهنأةجردل؛لضفملاهقيدصناكهنأىلإدوهشلاتاداهش
صقنلانكل.هتايحىلعءاضقلايههتمهمنأىلإلصوتدقداتسكلوف
دقناكامريربتليكحموأبوتكمءيشيأكرتيملهنأوهديحولا
نألةجاحلابةمظعلانونجبنوباصملارعشينأيعيبطلانمذإ؛هلعف
اولتحينأو،باجعإطحموةرقابعمهرابتعامتينأو،ةيحمهاركذىقبت
.خيراتلايفًاقومرمًازكرم

نمةريخألاةعطقلاناكذإً،انسحًالوبقيسفنلاريرقتلالوبقمتدقو
.نامليبلكياملاقامكةيجحألا

ةيمهألكشيرخآًابناجكانهنأيفكشيناكنوألاتشنكل



ةرمةيضقلًادحعضو،هددحيذلاصيخشتلاعمف.ةطرشللةبسنلابىربك
ءاروفقينأةطرشلالاجردحألنكميفيك:لكاشملانمريثكلاتراثأ
هبانربخييذلاامنكل،قباسيطرشدرجمداتسكلوفناك؟رزاجملاهذه
؟ةطرشلالخادةفاقثلانعوةنهملانعكلذ

نأىلإلصوتًايسفنًابيبطنألفالخلاءاهنإمهناكمإبحبصأنآلا
درجموهف،نونجللبابسأيأكانهتسيلً.انونجمناكداتسكلوفدلونرأ
؛كتايحلامكإكيلعمثءيشالنميتأتيتلاةيعيبطلاثراوكلانمعون
.هلعفنكميءيشنمامهنأل

.نورخآلاونامليبهآراماذه
.نوألاتشهآراماذه
هتدايعيفلمعلللاتشداعذإ،نآلاعوضوملاكرتيغبنينكل

ةفرغةباصعىقبتنأيفبغريهنإلاقنغاهرانوغنأريغ.ةيراشتسالا
نيرتاكحنممتدقو،اتلدةقرفكةجاحلادنعةزهاجةدحوكةئفدتلا
اهيدلنإتلاقثيح،اهتلبقومئارجلاةحفاكمةقرفيفةققحمكةفيظو
ىلإةعئارلاةليمجلانغريبنملاقتناللاهعفدتيتلابابسألانمديدعلا
.ةسئابلاةمصاعلا

ةجاحبانوكيملناذللاسورعلاوسيرعلاىشمو،ىقيسوملافزعأدب
ناكثيح،ةدابعلاراديفنيليلقنورضاحلاناكذإ؛ىرسيوةنميتافتلالل
.ةدحاوةرظنبمهلكمهتيؤرمهناكمإب

يراهناكمنأنممغرلاىلعردورشىلإنولفتحملاهجوتمث
سيلوليكارلدوعيناكرارقلانكل،فافزلفحلًابسانمنكيمللضفملا
.يراهل

دعاقملافوفصنيبايشمنيذللايراهوليكاراوعبتوفويضلارادتسا
...لاتشركفامبسحناريزحسمشهاجتاب...بابلاهاجتابفلخلايفةغرافلا
.يراهوليكاروغيلوأ...مهتثالث...لبقتسملاهاجتاب...راهنلاةيقبهاجتاب

.لاتشايىفك-
.هايإهتلوانوهصيمقبيجنمليدنملاديرغنإتبحسو

عيجشتلانمفرعتنأاهناكمإبناكثيحدعقملاىلعاروروأتسلج
.ىرخأةرمنلجسدققيرفلايفاهتاليمزنأ

اهسفنتركذانه.زوفلاكشوىلعاوناكو،مويلاةيناثلاةارابملاتناك
وأاوحبرنإثرتكتنكتملاهنإذإ؛اهيبألةيصنةلاسرلاسرإاهيلعنأ



ملاعلاةلطباهنأولامكًامئادفرصتياهابأنكل،اهمأكلذكواورسخ
ً.اماع13رمعتحتتايتفلاةلوطبيفرخآرصنبهتربخأاملكةديدجلا

اتسلجً،ابيرقتاهلماكبىلوألاةارابملايفاتبعليليميإواروروأنأامبو
يفنيجرفتملادعتاروروأتأدب.ةارابملاهذهمظعمطايتحالادعاقمىلع
نيفصىوسكانهنكيملثيحبعلملانمرخآلابناجلاىلعتاجردملا
اهنكل،ةلوطبلايفةكراشملاىرخألاقرفلايفنيبعاللاوأءابآلانممهمظعم
.كانهًافولأمًاهجوتأراهنأتنظ

:يليميإاهتزكن
؟ةارابملانيعباتتالأ-
سلجيهنإ؟ثلاثلافصلايفكانهلجرلاةيؤركنكميأ...نكل،ىلب-

؟لبقنمهتيأرله.نيرخآلانعًاديعب
لفحىلإتبهذكنأولنينمتتالأً.ادجديعبهنإ.فرعأال-

؟فافزلا
؟يعمنيتأتله.لوبتأنأديرأ.رابكلللفحهنإ.ال-
؟انتكراشملاوجاتحاولاذام!؟ةارابملافصتنميف-
.يلاعت.نيرتاكوأتولراشرودهنإ-
الاروروأنأ...هيفركفتاماروروأتفرعانهو،يليميإاهيلإترظن

يأىلإوأهايملاةرودىلإاهعمبهذينأةداعلايفدحأنمبلطت
.ناكم

ىلعفقاولابردملاىلإترظنوبعلملاىلإتتفتلامث،يليميإتددرت
.ضفرلاباهسأرتزهويبناجلاطخلا

هجتيوةبعللايهتنتىتحراظتنالااهناكمإبناكنإاروروأتركف
:تسمهاهنأريغ،هايملاتارودوسبالملاليدبتفرغوحننورخآلا

.ةظحللالخدوعأس-
ىلإترظنوبابلادنعترادتسامث،جردلاوحنتضكروتضهنو

عطتستملاهنكلهيلعتفرعتاهنأتنظيذلاهجولانعتثحبوتاجردملا
.جردلالزنتيهوتضكرمث،هتيؤر

.سينرغاربةدابعلارادراوجبةربقملايفاهدرفمبملماغىنمتفقو
ضعبرمألاقرغتساثيحنماردىلإولسوأنمةرايسلاتداقدقتناك
ناك.ربقلاىلإقيرطلانعلاؤسللترطضاوناكملاتدجوىتحتقولا
.تيتيمنوطنأ...همسالوحرجحلايفتارولبلاىلعألألتيسمشلاءوض



تناكو،اهبحيناكهنكل،هتايحءانثأهيلعناكاّممرثكأنآلاألألتدقل
يفتركفو،اهمفيفعانعنلاةهكنبةكلعةعطقتعضو.كلذنمةدكأتم
تلاتيبوشكيريفةبوانملادعبهترايسباهتيبىلإاهلصوأنيحاهلهلاقام
انكردقاناكنيحةثلاثلاةرملايفو.عانعنلاةهكنبحيناك:تالبقلاالدابتو
اهقصلواهمفنمةكلعلاةلازإبتماقو،هوحنتنحناواهلزنممامأةرايسلا
لبقةديدجةكلعةعطقغضمبةرشابمكلذدعبتماقمث،هدعقمتحت
،عانعنلاةهكناهنمحوفتنأديرتتناكاهنألً؛اددجمتالبقلاالدابتينأ
قحيأاهلنوكينأنودنمهدقتفتمك.اهبحييتلاةهكنلايهف
تاوطختوصملماغىنمتعمسً.اءوسرثكأرمألالعجيامم؛هداقتفاب
ملماغىنمتأدب.ارول...ىرخألاةأرملا...يهنوكتامبر...اهءارورمملاىلع
نمعومدلاعنملواحتيهو،تفتلتنأنودنممامألاىلإيشملاب
.يوصحلاقيرطلاىلعءاقبلاواهينيعنمطقاستلا

.جرخيًادحأريملسلورتنكلةدابعلارادبابحتف
لجرنامليبلكيامعمةلباقم...هلرواجملادعقملاىلعةلجملابقدح

رهاملاوعضاوتملاةطرشلاسيئر...لافطأةثالثوهتجوزعمةديعسلاةلئاعلا
هتجوزمعدالولّلُحتلتناكامةطرشلالاجرلتاقةيضقنإلاقيذلا
فشكنإو،ةطرشلازكرميفنيزيمتملاهئالمزنودنمو،لزنملايفالوأ
نأيتسلابلاريرقتلارهظأدقف،ةيناثةيضقلحينعيداتسكلوفنعماثللا
هسفنىلعرانلاقالطإلداتسكلوفدلونرأهمدختسايذلااسيدوألاسدسم
.نسناهوتساغلتقلمدختسملاهسفنسدسملاوه

عضولوهيراهنأدبال.ليحتسماذه.ةركفلانمسلورتكحض
ةركفىندأسلورتىدلنكتمل.ةميدقلاهعدخلداعوةيضقلايفهعبصإ
نكمتيللماكلابكوفغيلوأةئربتينعيكلذنكل،ةيفيكلاوأببسلانع
.ةطرشلاةيلكلوخدنم

.مارتحالاقحتسيوهفهقيرطيفسلورتفقينلو،هقحنماذه
.لكياموأغيلوأوأيراهببسبةلجملابظفتحيملهنكل

.الوأةروصببسباهبظفتحادقل
.اهنمصلختيس...دعباميفةلجملانمصلختيس
دعومىلعءانبقباسلامويلايفىهقملايفاهاقتلايتلاةأرملابركف

ةريبكيهف،سكوفناغيموأالوأباهتنراقمنكميالعبطلاب.تنرتنإلاربع
.اهبحأهنكلًاريثكملكتتوناريبكاهافدروًاليلق



.هتبحأاهنأحضاولانمهنأةقيقحبحأربكأةقدبوأ
وأ،ههاجتفسألابترعشذإ؛هوشملاههجوببسبكلذنوكيامبر

اذهعنصينلثيح،باذجريغههجوناكً:اقحمناكنامليبلكيامنأ
.قرفيأهّوشتلا

نكيمل؟فيكوأاذام...ىرخأبوأةقيرطبهلخادنمريغتهنإوأ
ركفيو،ديدجصخشهنأرعشيوًانايحأظقيتسيناكهنكل،طبضلابملعي
ولامكو.ديدجبولسأبهلوحنمسانلاعمىتحملكتيو،ةفلتخمةقيرطب
امم...لضفأبولسأ..ً.اضيأديدجبولسأبهنولماعياوأدبفكلذاوظحالمهنأ
ىلعديدجلاهاجتالااذهيفىرخأةطيسبةوطخوطخيلةعاجشلاهحنم
كلذينعيالو...هلصويسنيأىلإةركفىندأهيدلنكتملهنأنممغرلا
نكيملًانايحأوً،اطيسبرييغتلاناكدقف؛ءيشيأوأصالخلادجوهنأ
.ديدجءيشيأبرعشي

ً.اددجماهبلاصتالابركف،لوحألالكب
نمسيلوتوصلانمكردينأعاطتساو،ةطرشلاعايذمقطقط

وبقةقرسوألمميرورمماحدزانعفلتخمومهمرمألانأتاملكلا
.ةثج...لمثنمدموألزنم

:ةدحولاسيئرلأس
؟لتقةميرجرمألاودبيأ-
.كلذكهنأليختأ-
سارحلاحمطيامكةبضتقموةئداهةربنلالعجلةلواحمةباجإلاتناك

نيبةنسحةودقمهيدلتسيلهنأببسلاسيل؛صاخوحنىلعبابشلا
نأالإمهنيبدعيمللوهنأنممغرلاىلعنكلً،انسربكألاسارحلا
.ةيقابلازتالهتالوقم

...يفهرشحوهعطقمتدقل.اهناسلهنأنظأ...اهناسل-
.لامكإلانمباشلايطرشلانكمتيمل
.هبلقتابرضتعراستامنيب،ةراثإلابسلورتسحأ
.ريبكاهردصنأامك،نيتليمجاهانيعتناك...وينوي..ً.اززقمرمألاودبي

ً.اعئارًافيصنوكيس،معن
؟ناونعلاام-
نمريثكلاكانهً!ابت.22مقرلزنملا،دنالييكردنسكلأةحاس-

.شرقلاكامسأ
؟شرقلاكامسأ-



.اهبئلتممناكملا.ةريغصلاجلزتلاحاولأىلع،معن-
.حباكملاتلفأوةيسمشلاهتراظنلدعويكوزوسلاةرايسسلورتلغش

.ةديدجلامايألاضعبكانه

اروروأءاروبابلاقلغأنيح.رمملاةياهنيفتايتفلاهايمةرودتناك
،ىلعألايفسانلاعيمجتاوصأتفتخاثيح،ميخملاءودهلانمتأجافت
.اهاوسكانهدعيملو

تلزنأو،تارجحلاىدحإيفاهسفنىلعبابلالافقإبةعرسبتماق
.درابلايكيتسالبلادعقملاىلعتسلجويلخادلااهلاورسواهلاورس

ًادحأرتملذإ؛كانهتناكوللضفتتناك.فافزلالفحيفتركف
رمألاليختتلواحو،امًامويجوزتتستناكنإتلءاستو،لبقنمجوزتي
ةنولملاقرولاتاصاصقتحتكحضتوةدابعلارادجراخفقتيهو
باشوهبحتلمعولزنماهيدلو،ضيبأًاناتسفيدترتيهوةطقاستملا
.باشلاليختتلواح.لافطألاهنمبجنتس

.امدحألخدوبابلاحتف
ةعشأتسكعناامنيبةقيدحلايفةحوجرألاىلعسلجتاروروأتناك

ًاعئارنوكينألمأتتناك.باشلاىرتدعتملو،اهينيعيفةرشابمسمشلا
ً.اشئاطسيلهنكلابابلثمواهلثمركفيو

.ةأرماتاوطخنوكتلةياغللةليقثتاوطخلاتاوصأتناك
تلواحوتداعاهنكل،ليدانملاضعبلوانتتلاهدياروروأتدم

.قيضتاهترجنحبتسحأ.ءاوهكانهنكيملنكل،سفنتلا
.ةأرماتاوطخنوكتلًادجةليقثاهنإ
.نآلاتفقوت
ًالظتأرو،ضرألاوبابلانيبةريبكلاةوجفلاوحن،لفسألاىلإترظن

.رقبلاةاعرءاذحكليوطببدمءاذحيفرطو
سارجأنمًاثعبنماهسأريفنينطلاناكنإفرعتاروروأنكتمل

.اهبلقتاضبننممأفافزلالفح

ضمغأمثةقرشملاوينويسمشيفشمرو،جردلاىلإيراهجرخ
ءيشلكنأسحأ.حدصتيتلاةدابعلارادسارجألًاتصنمةظحللهينيع
هيلإلوؤتنأيغبنيناكاماذهنأملعو...ملاعلااذهيفماريامىلع
.رومألا
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