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موجنلاةيؤراهتعاطتسابنأًةقثاوو،اهرمعنمةرشعةعبارلايفتناك
.تزكرواهيَنيعتضمغأاذإ

يهو،رخشتّنهادحإف؛مونلايفتاقرغتسمءاسنلاتناك،اهلوح
.ةحوتفملاةذفانلاتحتًاشارِفاهلَنعضويتلاةراسةلاخلا

بُعَص،نكل.تايرخألاكمونلايفقرغتستنأتلواحو،اهينيعتضمغأ
تاوصأف.ةصاخةفصبفلتخموديدجاهلوحءيشلكنألمونلااهيلع
تفّرعتنيذلاصاخشألاو،ةفلتخمدراغتسوأيفةذفانلاءاروةباغلاوليللا
يفوةيعامتجالاةياعرلاداحتاتاعامتجاةعاقيفتاءاقللاءانثأيفمهب
تناكامكدعتملًاضيأيهو.مهسفنأصاخشألااوسيلةيفيصلاتامَّيخملا
.فيصلااذهناديدجةآرملايفامهارتناذللامسجلاوهجولافً؛اقباس
ّقفدتتيتلاةدرابلاوةّراحلاةبيرغلاتارايتلاهذهً؛اضيأةديدجاهرعاشمو
امصخشاهيلإرظنيامدنعوأ،اهيلإنايتفلارظنيامدنعاهقامعأنم
ً.اضيأماعلااذهفلتخمهنإ.تربور:ةصاخةفصب

.فقّسلاىلإتقّدحوًاددجماهيَنيعتحتف
نيبةفاجلافيصلاحيرتّرمدقل.ثادحألابًائيلموًاليوطًامويناك

اهربعءوضلابّرستف؛ًةجِهتبمرجشلاقاروأتصقارتو،ًةسماهةرُّذلاسارغأ
النيذلاراغصلاءاضعألادحأىلإنوغُصياوناك.لقحلايفنيرئازلاةاقالمل
هنإ.ورافرزجىلعهلمعنعثدحتيحاريذلاو،بيردتلاديقنولازي
داعبإبهنعةلغشنماهنكلو،ةديدشةسامحوفَهرُمساسحإبملكتيو،ميسو
تناكًاريخأةلحنلاتدعتبانيحو،اهسأرلوحزيزألابتّرمتساةناّنطةلحن
ىتحهمالكبّردتملاىهنأنإام.ةعفترملاةرارحلالعفبساعنلابترعشدق
مهبقاريناكيذلا،فوهكإديفيد،يميلقإلاريدملاىلإهوجولالكترادتسا
نيسمخلاىطختييذلايقيقحلاهرمعنارهُظتالنيتللانيتمستبملاهينيعب
عمبردتملاباشلالمعنعثّدحتمث،تمصلاًابلاطهديعفرً.اماع
،ةليوطنوكتنأةبطُخلاهذهلّعقوتملانمناك.نيذوبنملاصاخشألاوءارقفلا
يفةيلاتلاةرقفلانإًامستبمريدملالاقف،امًائيشسمهمهدحأنكلو
.نسليندراكيررودمويلاو،بابشلاةعاسيهجمانربلا

دقناك،ةداعلاكو.ريدملاركشيوضفخنمتوصبملكتيدراكيرتعمس
نعّمنيهتوصناكً.ابيَغهظفحوهلوقمزتعيامبتكفً؛اّديجّرضحت
هتفشاميف،هادشناباهيلإقّدحيناكو.رِّدخموبيترهنكلو،هجازمةيبصع



امدنعو.ةبيترلاو،ةقثاولاو،ةفولأملالمُجلالّكشتلكرحتتةقّرعتملاةيولُعلا
فارطأتلاجنأدعبالإلعفدريأاهنعردصيمل،اهرهظٌديتسمل
يفيصلااهناتسفتحتاهندبّرعشقاف،ريغصلااهرهظىلعًالوزـنعباصألا
.قيقرلا

تناكولتّنمتو،نَيتمستبملانَيّتينبلاتربوريَنيعىلإترظنوترادتسا
.ًالَجخّرمحتاهتيؤرنمنكمتياليكهترشبكةمتاقاهترشب

."كلذنعّفك":نوجلاق
،دحاوماعبهاخأربكينوجنأنممغرلابو.ناقيقشنوجوتربور

نكلو.نيريغصاناكنيحًامأوتامهنونظياوناكسانلانمديدعلانأّالإ
رثكأامهنيبقراوفلاتدغو،هرمعنمةرشعةعباسلايفحبصأتربور
يلاخوديعستربورف.هجولاحمالميفتاهباشتلاضعبنممغرلابً؛احوضو
ديعاوملابمزتلينكيملهنكلو،راتيغلاىلعفزعلاديُجيوحازملابحيولابلا
الو؛حازملايفلاسرتسالاىلإًانايحأليميو،ماودلاىلعتاعامتجالاةعاقيف
نوجف.ٍذئنيحلخدتينوجنكلو.نوكحضينيرخآلانأظحاليامدنعاميس
ىلإبستنيسهنأسانلامظعمدقتعيو،ّيحريمضوذوميقتسمّباش
الدقف،تربورةلاحيفاّمأ.اهجّوزتيلهنمةاتفهسفنلدجيسو،داحتالا
لوطأنوج.هبًامَّلسمًارمأةيعامتجالاةياعرلاداحتاىلإباستنالانوكي
دقو.بيرغوحنىلعًالوطرثكأودبيتربورنكلو،نيَرتميتنسبتربورنم
بئاصملمحيهنأولامك؛ةرشعةيناثلاّنسذنمبدودحيهرهظأدب
هجوتامسقعمةعلطلااّيهب،ةرشبلاانكادامهالكو.هرهظىلعهلكملاعلا
يفامءيشكانهف؛نوجهيلإرقتفيرمأبزاتميتربورنكلو،ةقسانتم
نودنمرثكأفرثكأهنمققحتلايفبغرتتناك،بوَعلدوسأءيش،هيَنيع
.ؤرجتنأ

ةفولأملاهوجولاىلعنالوجتاهانيعتناك،ملكتيدراكيرناكامدنع
،ةيعامتجالاةياعرلاداحتانمىتفبجَّوُزتسمويتاذ.نيعمتجملاصاخشألل
امهنكلو.دلبلانمىرخأةيحانيفوأىرخأةنيدميفنالمعيسامبرو
ّوتللةيعامتجالاةياعرلاداحتاهارتشايذلادراغتسوأىلإرارمتسابنادوعيس
ً.ادعاصفنآلاذنميفيصلاهّرقمنوكيل

ىدحإىلعسلجيرعشلارقشأىتفكانهناك،دشحلافارطأدنع
.هنضحيفسلاجّرهىلعةموعنبهديرّرميو،لزـنملاىلإةيدؤملاتاجَردلا
.هيلإترظنامدنعهرظنبحاشأهنكلو،اهبقاريهنأىلعديكأتلااهتعاطتساب
همسانأفرعتاهنكلو،انههفرعتنكتمليذلاديحولاصخشلاهنإ



اهربكيو،دراغتسوأنوكلمياوناكنيذلاصاخشألاديفحّهنأو،بارتسليغسدام
امكانهنكلو،عقاولايفًاباّذجناك.ّةيرثبارتسليغةلئاعنأو،نيَماعب
؟لاحيأبانهلعفياذام.هتيصخشيفةلزعلايفةبغرلاوةدحولابيحوي
نم،بضاغمّهجتههجوىلعو،ةقباسلاةليللايفناكملايفلوجيناك
رظنيلكلا؛ةليلقتارماهيلإهتارظنبترعشدقلً.ادحأّملكينأنود
ً.اضيأديدجرمأاذهو،ماعلااذهاهيلإ

ًائيشعضوو،اهديكسمأنيحراكفألاهذهنعاهدعبأتربورنكلو
نأديرأرمأكانه.باطخلايهتنيامدنعيرُهلاىلإيلاعت":لاقو،اهيفام
."هّايإكيُرأ

هبشأًاتوصتردصأواهدييفهعضوامىلإترظن.رداغوفقومث
ةلحنلايمربتماق،اهتخرصمتكتلاهمفىلعةيناثلااهديًةعضاو.قيعزلاب
مدعنممغرلابكرحتلابرارمتسالااهتعاطتسابناك.بشعلاىلعةنانطلا
.نيحانجوأمئاوقاهكالتما

تربوريَدلاوواهيَدلاوةبقارمتسلج.هتبطُخدراكيرىهنأً،اريخأ
عيمجلاناك.ةوهقلادجوتثيحتالواطلاىلإنوهجوتيمهونوجو
.نيَتسّمحتمنيَتلئاعنيتلئاعلانوربتعي

الثيحةيوازلاءاروتحبصأامدنعو.يجراخلاضاحرملاىلإتهّجوت
.يرُهلاهاجتايفًةعرسُمتضكر،اهارينأدحألنكمي

يفهكلمينكيملضفخنمتوصبتربورلأس."؟اذهامنيفرعتله"
.هيَنيعيفألألتتةماستبالاو،قباسلافيصلا

ةاوِطملابةرجشنصغتحنيوهونبتلاقوفهرهظىلعًايقلتسمناك
.همازحيفًامئاداهلمحييتلا

ًاسمادمالظلانوكينأتلِمأهتحنامىرتلةرجشلاعذجعفرنيحو
.ىرخأةرمًالَجخّرمحتاهارياليكهيلإةبسنلاب

.نبِّتلاقوفهبناجبتسلجو،تبذك،"ال"
.هفرعتالاهنعامًائيشفرعيهنأولامككلتةحزاُمملاهترظنباهقمر

لواح،اهدنع.اهيَقفرِمىلعةئكتمتقلتسامث،ةلثاممةرظنبهتقمرو
.اهليبقت

.تسمه،"تربوراي،ال"
."؟يل؟النيلوقتله"
كلتيفاعمسامهنألقيعزلاوأةباجإلانعةزجاعاهسافنأتسبح

."!تربوراي،ال!تربور":لوقييرُهلابابدنعنوجتوصةظحللا



.هيخأوحنضكرمثاهزمغوً،اكحاضضهنو،رمألانعتربورّىلختف
ً.ايصاعًابلكّملكيهنأولامكنوجلاق."ً!اروفانهىلإَلاعت"
دقلً.اعمنآيفلجخلاوحايترالابًةرعاشاهنعنبِّتلاتضفنوتسلج

ناكهنأللجخلابترعشو،ةنونجملاامهتبعلدسفأنوجنألحايترالابترعش
.ةبعلدّرجمنمرثكأرمألانأيفودبيامكركفي

ةملكتأرو،ًةَرشابمنَيّتينبلاتربوريَنيعىلإترظن،قحالتقويفو
!قمحأهنإ.هقهقتتأدباهنكلويهامفرعتمل.هَيتفشىلعمسترت
؛ةمَرغُم،لجأ.ةمَرغُمو،ءاقمحً؛اضيأءاقمحاهنإ؟اهنعاذامً،انسح...يهو
ةيناثلايفتناكامدنعلصحامكسيلنكلو،ديدحتلاباهلاحوهاذه
ربكأتحبصأوةرشعةعبارلاتغلبدقل.اهرمعنمةرشعةثلاثلاوأةرشع
.ةراثإرثكأو،ةيمهأرثكأو،اٍّنس

ىلإقيدحتلاًةلواحُماهمونسيكيفةيقلتسمتناكاميفتمستبا
.موجنلا

ردُصيامءيشكانهناك.ريخشلانعتفقوتوةراسةلاخلاترخن
؟ةموبتوصوهأً.اداحًاتوص

.ضاحرملالامعتساىلإتجاتحا
،كلذبمايقلاىلإةرطضماهنكلو،جورخلايفةبغرلابرعشتنكتمل

يفةملظلاكلاحناكملاناك.يرُهلابناجبّيدَّنلابشعلاىلعريسلاو
تهجوتواٍّفُختلعتناو،مونلاسيكجراختفحزو،اهيَنيعتضمغأف،ليللا
.اهعباصأفارطأىلعبابلاىلإ

امناعرساهنكلو،ءامسلايفرهظدقموجنلانمليلقددعناك
ةدوربلالدتعمءاوهلابعادو.ةعاسدعبسمشلاقرشتامدنعيفتختس
:اهديدحتنكمياليتلاليللاتاوصأىلإًةيغصُم،اهيرَجءانثأيفاهترشب
هلقبسهنإدراكيرلاق.داطصتتاناويحو،راهنلايفءودهلاتمزلتارشح
.ةديعبلاةكَيألايفبلاعثىأرنأ

،يرُهلاءاروةريغصةلتىلععقيلزعنملايجراخلاماّمحلاناك
يوتلملابيرغلاخوكلاف.رثكأفرثكأهنماهبارتقاعمًامجحدادزيهتدهاشو
كانهنكتملً.ايدامرًانولْتستكاةَجلاعمريغةيبشخحاولأنمعونصم
نوفرعتالمكنأوهرمألايفامأوسأو.بابلاىلعبلقدجويو،ذفاون
.هلخادامصخشكانهناكنإًادبأ

موقيلتلعسف،لخادلايفامصخشدوجوبسدَحاهباتنادقل
.رغاشريغماّمحلانأىلعّلديامتوصرادصإبكانهدوجوملاصخشلا



يـبشخلابابلاضبقمتكسمأو،ةيرجحلاةجَردلاىلعتدعص
.ءادوسلاةفرغلاىلعبابلاحتفف،هتبذجو

ملاهنكلو،ضاحرملادعقِمبناجبيئابرهكحابصمكانهناك.ترفز
.هدصوتوبابلاقلُغتنألبقدعِقملاءاطغتعفر.هتءاضإىلإةجاحبنكت
يلخادلااهلاورستلزـنأو،ىلعألاىلإاهمونصيمقتبحس،كلذدعبو
امًائيش،امًائيشتعمساهنأتّنظ،ةيلاتلانوكسلاةرتفيفو.تسلجو
قفَخياهبلقأدبمثنمو.ماّمحلاءاروليوطلابشُعلانيبةعرسبكرحت
.ةوقب

مالظلايفتسلجوةعرسبيلخادلااهلاوِرستعفر،تهنأامدنع
،راجشألايلاعأيفتفاخٌجوامتهعامسنمتنكمتاملكنكلو،ةيغصم
ةفيقَعلانمضبِقملاترّرحمث،اهضَبنؤطابتترظتنا.اهبلقناقفختوصو
الً.ابيرقتلخدملالكألميمالظلايفقراغلاصخشلاناك.بابلاتحتفو
دعبو.تمصبرظتنيةيرَجحلاةجَردلاىلعجراخلايفًافقاوناكهنأدب
دعباهبرقفقيوهاميف،ضاحِرملادعقِمقوفةفقاواهسفنتدجو،ليلق
.هءاروبابلاقلغأنأ

.تلاق."؟تنأ"
.ّشجأوشعترموبيرغتوصبلاق."انأ"
.اهّايإًادّدهماهقنعىلعنيكسلالَصنعضوو،اهقوفىنحناو
.سمه،ً"ابَِرإكّعطقأسفةدحاوةملكبتهّوفتنإ"
،اهرمعنمةرشعةعبارلايفاهنألةملكيأاهمفنمجرختملو

ةيؤرنمنكمتتسفتّزكروماكحإباهيَنيعتضمغأاذإاهنأنمةقثاوو
.هشيعتيذلاعقاولانعلصفنتسو،موجنلا



،راطقلاةذفانجاجزىلعةسوكعملاههجوحمالمىلإرظنلانعمأ
يفًايئانثتساًائيشَريملهنكلو،رسلانَمكمنمورمألانمققحتلالواحو
اهنأةجردل؛ريبعتيأنمولخترعشونيَنيعوٍهجوو،رمحأٍقُنُعِليدنِم
نممهبارتقاءانثأيفقافنألاراطقيفيلزألاليللاداوسرادقمبءادوستدب
يفةعوضومدنومولةفيحصتناك.نريتوليسروكنيبقافنألاناردج
ةيناكمإةفرعمًالواحم؛اهيفسقطلاتامولعمىلععلطادقناكو،هنضح
ةرِفقُموةدرابلازتالتناكهقوفسيرابعراوشنكلو.جولثلاطقاست
ةحئارلاكلتّمش.هقارتخانكميالبُحُّسلانمضفخنمءاطغتحت
،نخاسلاندعملاو،يرشبلاقرعلاو،لَّلبملاتنمسإللةزِّيمتملانكلوةفيفخلا
مليتلاةحئارلاكلت؛ءارفصلاو،ءاملابَعبُشملافوصلاو،غبتلاو،رطعلاو
ىلعةئوهتلاوألسَغلاةطساوبراطقلادعاقمنعاهتلازإنماونكمتي
.قالطإلا

ةملُّظلاتشالتو،برتقمراطقهبببستٍطغضببسبذفاونلاتزتها
هفطعِمّمكعفر.ةعرسبمهبناجبّرميذلاتهابلاءوضلالعِفبًاتقؤم
لصحيتلاو،50ويكسأوكيسزارطنمتناكيتلاهتعاسنمققحتو
ملو،جاجزلاىلعشودخكانهتناك.نئابزلادحأنمةيئزجةعفَدكاهيلع
نمعبرلاوةعباسلااهنإ.المأةيلصأةعاسلاتناكاذإاممًاقثاونكي
نإ.هلوَحرظنً.ابيرقتةرغاشةروطقملايفدعاقملافصنو،دحألامويحابص
مايأيفاميسالو،كلذاولعفاملاطل،قافنألاراطقيفنومانيسانلا
ىلإةيمويلاةلحرلانولّوحيو،مهنيعأنوضمُغيو،مهتزهجأنوئفطُيف،عوبسألا
راطقةطراخىلعءاقرزلاوءارمحلاطوطخلانيبمالحألانمةيلاخةرتف
لمعلانيبلصيتماصليصوتطخقافنألاراطقنأولامك،قافنألا
ضَمغُم-وحنلااذهىلعمويلالاوطسلجلجرنعأرقدقناك.ةيرحلاو
هنأاوفشتكا،مويلاةياهنيفةروطقملافيظنتلالامعلخدامدنعو-نيَنيعلا
نأًاكردُم،تاذلابةياغلاهذهلجألبيدارسلالخادىلإلزـنامبر.تيَم
.هجعُزينلًادحأ

سكاعملاهاجتالايفليصوتطخّدُِعيناكدقف،وههيلإةبسنلابامأ
؛ولسوأيفىرخأةمهممثنمو،ةليللاةمهمهيدل.ةايحلاىلإهديعي
ً.ايئاهنبيدارسلانمكلذدعبجرخيسو،ةريخألاهتمهمكلتنوكتسو

قلطناو.نريتيفباوبألالافقإلبقةرفانتمةّداحةراشإتقلُطأ



.عراستموحنىلعًاددجمراطقلا
ةحئاراهنإ؛اهّمشييتلاىرخألاةحئارلاديدحتًالواحمهيَنيعضمغأ

.ةيرحلاةحئارو،نخاسلالْوَبلاةحئارو،ةهيركلاحئاورللةليزملاصارقألا
ةعاطتسابنأوهوً،احيحصةسِّردملاهتدلاوهتلاقامنوكيامبر،نكلو
،هعمسوأناسنإلاهآراملكنعةلَّصفمروصجاتنإةداعإيرشبلاغامدلا
.اهاوسنمًازوربرثكألاةحئارلاديدحتهتعاطتسابًاضيألبال

يفناك.هينيعًاضمغمناكاميفةعرسبرمتروصلاتأدبو.ةحئارلا
ًايغصمو،رافوكوفيفىفشتسملارمميفًاسلاج،هرمعنمةرشعةسماخلا
ناك.اهجوزيمحينأهللانمًةبلاطًاراركتمتمتتتحاريتلاهتدلاوىلإ
كئلوأتاخرصو،رهنلانمفصقتيهوةيبرصلاةيعفدملاّيودعمسدق
ىرُجتدُعتملثيحعَّضُّرلاحانجيفةيحارجتايلمعمهلتيرُجأنيذلا
يفلمع.راصحلاءدبدعبلمحلانعنعنتماةنيدملاءاسننأل؛تادالويأ
تاوصألهاجتّملعتو،اهيفماهملاضعببماقو،ىتفناكنيحىفشتسملا
ناك.ةحئارلاكلتاميسالو،حئاورلاسيلنكلو،ةيعفدملاوخارصلاوجيجضلا
رورملا،ءاضعأللَرتبتايلمعنورُجينيذلانيحاّرجلاءابطألاىلعنّيعتي
هبشأامءيشمادختسامثنمو،ماظعلاىلإلوصوللءدبيذئدابمحللاب
ىتحىضرملافزـنياليكاهّدسفدهبةيومدلاةيعوألايّكلماِحلةادأب
.ىرخأةحئاريأاهيهاُضتالنَيقورحملامدلاومحللاةحئارف.توملا

نمًابرتقم.لوخدلابامهلًاريشمهتدلاولوهلحّولو،رمملابيبطلخد
ةريبكلاةيّنبلاديلاىلعطقفّزكرو،هدلاوىلإرظنلاىلعؤرجيمل،ريرسلا
ناك.نيَفصنىلإهقيزمتودبيامكلواحتيتلاو،ماكحإبشارفلابةكسمملا
.ةنيدملايفةوقرثكألاامههدلاويَديّنأل؛كلذيفحجنتنأاهناكمإب
يئاّنبءاهتنادعبلمعلالصاوييذلاصخشلاهنإ؛ذالوفلاّيلنهتميهدلاوف
مدختسملائتانلاذالوفلافارطألوحنَيتريبكلاهيَديعضيف،مهلمعنمرجآلا
ةيفارتحاةقيرطبةيذالوفلافارطألاكلتّيلبموقيو،تنمسإلاميعدتل
ولامكرمألاادبدقل؛لمعيوهوهدلاودهاشدقناك.اهضعبباهكبشيو
لمعبموقتةلآركتبادقاهنيحدحأنكيمل.يرطءيشّيلبموقيهنأ
.لضفأ

اوجرَخأ":ملألاةدشنمخرصيهدلاوعمسو،ةدشبهيَنيعضمغأ
."!ىتفلا

."-بلطهنكلو"
."!هوجرَخأ"



."!نآلاانلمعِهنُِنل.فيزّنلافقوتدقل":بيبطلالاقف
ناكهنكلو،تالفإلالواح.هعفروهيَعارذتحتنممهدحأهكسمأ

.نَيقورحملامدلاومحللاةحئار،ةحئارلاّمش،ٍذئنيحوً.ادجًافيفخوًاريغص
:بيبطلاتوصوههعمسامرخآ
."ًءاجر،راشنملا"
تفقوتثيحنمءاعدلالصاووهَيتبكرىلعّرخف،هءاروبابلاقلُغأ

.هتئيشمكلتتناكاذإةلثاممرومأبمايقلاىلعةردقلاّهللف؛هتدلاو
ىلع.قافنألاراطقىلإداعوهيَنيعحتفف،هبقاريامصخشبرعش

تحاشأ.ةدودشميلفُّسلااهِّكفُتالضعٌةأرماكانهتناك،لباقملادعقملا
هديبرعش.امهتارظنتقتلاامدنعةّربكتملاوةمِئّسلاةقِّدحملااهترظنب
ناونعلارركيناكاميفضفتنتهمصعمبةطيحملاةعاسلاىلعةعوضوملا
ملهنأريغ،راوُّدلانمليلقبرعش.اٍّيعيبطهدجوف،هضبنسّسحت.هسفنل
تأطابت.ءايتسالاوأىضرلاب،رورسلاوأفوخلاب،دَْربلاوأةرارحلابرعشي

ةعيرسةرظنىقلأف،لوغودلراش-ةمجنلاناديمدنعراطقلاةعرس
يفًاددجمهتقتلانإهفرعتنلاهنكلو،هلمأتتتناك.ةأرملاىلعةريخأو
.ةليللاكلذلصحولىتح،امتقو

ةحئارّركذتفً،ائيطبًاليوعحباكملاتردصأ.نَيبابلابناجبرظتناوضهن
ةحئارلُّيختليحتسي،نكلو.لْوَبلاةحئارو،ةهيركلاحئوارللةليزملاصارقألا
.نابابلاحُتفو.ةيّرحلا

تحتئفادلاءاوهلاًاقّشنتمفقوو،باكرلافيصرىلإيراهلزـن
رعشو،َقلُغتباوبألاعمس.قرولاةعقُرىلعناونعلاهتءارقءانثأيف،ضرألا
ًاهجتمراسمثنموً.اددجمراطقلاقالطناءانثأيفهرهظىلعءاوهلاراّيتب
كرحتملاّملسلاقوفيـبشخجايسىلعّقلُعنالعإهغلبأو،جَرَخملاوحن
يفهديّسدولعس."ميحجلاكاهنإ".حشَّرلاتالاحيدافتلقرطدوجوب
،قُنُعلاةّقيضةروراقتحترئاجسلاةبلعىلعرثعو،يفوصلاهفطعمبيج
.قلَحلامالآةَجلاعملٍصارقأىلعيوتحتحيفَّصلانمةبلعقوفو

بابهروبعءانثأيفًالوزـنوًادوعصهمفيفّزتهتةراجيسلاتناك
،ولسوأتحتةيعيبطلاريغوةبطرلاةرارحلانعًادعتبم؛يجاجزلاجورخلا
امهو،سراقلاهدربوربمسيد/لوألانوناكةمُلظىلإًاضكَرّملسلاًادعاصو
ناديمغلبو،يرطفلكشبًالفجميراهشمكناً.ادجنايعيبطنارمأ
؛ولسوأبلقيفةاشملاعراوشنيبعطاقتوهو،حوتفملاوريغصلاتِغروترِِغإ
.ماعلانمتقولااذهيفًابلقكلمتةنيدملانإلوقلاناكمإلابناكاذإ



قبسييذلاعوبسألاةياهنرارغىلعاذهدحألامويةحوتفمرجاتملاتناك
تحتًابايإوًاباهذنوكّرحتينيلجعتسمصاخشأبّجعيناديملاو،سمسيركلا
.تاقبطثالثنمةّفلؤملاةعضاوتملارجاتملاذفاوننمثعبنملارفصألاءوضلا
رلومينرايبلامءيشءارشررقو،ةفَّلغمايادهبةئيلملاسايكألايراهىأرو
ريبكو،يراهسيئرف.ةطرشلاةدايقّرقميفريخألاهمويًادغفداصييذلا
لكدعبهططخيفرظنلاداعأ،ةطرشلايفنييلصألاناكسلانعنيعفادملا
،مداقلاعوبسألانمًاءدبلمعلايفهتاعاسصيلقتىأتراو،تاونسلاهذه
يفينعيامم؛نِغربةطرشزكرميفىلعأصاخققحمبصنمبعالطضالاو
دعومنيحيىتحهلولحيامبمايقلارلومينرايبةعاطتسابنأةقيقحلا
ةبطرلااهلابجواهراطمأبفصتتنِغربنكل.ةدودعمنينسدعبهدعاقت
رلومينرايبيراهبحأدقل.نِغربنمردحتيالرلومنإىتح.ةدرابلاو
ً.امئادريدقتلاهلّنكيملهنكل،ماودلاىلع

هيَمدقصمخأىلإهسأرنمهّيطغت،ةريصقىطخبلجرهمامأّرم
،ةضيرعةماستباههجوىلعمسترتو،ءاضفدئاركودبيفافوبلاوِرسوةرتس
يراهىأرً.امامتّةيمحمهوجولاوةينحنمبكانملاتناك.نوللاّايرهزهاّدخو
رجتمبناجبفقتو،ةقيقرءادوسةيدلجةرتسيدترتهجولاةبحاشةأرما
امدحأنعناثحبتاهانيعاميفىرخأىلإمدقنمزفقتتناك.تارهوجم
هنكلو،نقَّذلاقيلَحريغو،رعشلاليوطلِّوستمكانهو.نوعلادياهلّدمي
سراميهنأبيحوتةقيرطبًاسلاجناك.ةضوملاىلعوةيبابشسبالميدتري
ةلاحيفهنأولامكمامألاىلإهسأرًايناحو،ةرانإدومعىلعًائكتم،اغويلا
عيبتيتلايهاقملادحأنمىّوقملاقرولانميّنببوكهمامأو،لّمأت
،نيلّوستملادادعأدايدزاقباسلاماعلايفظحالدقيراهناك.ونيشتوباكلا
نإىتح؛هسفنصخشلاأأمهنأولامكمهنيبَهبشلاهجوهفقوتساو
ًازمركانهنأولامك؛ةلثامتمتدبمهمامأاهنوعضياوناكيتلاباوكألا

هتنيدمىلعاولوتسيلاوءاجدقو،يجراخلاءاضفلانماوناكامبرً.ايّرس
.هرعاشملنانعلاقالطإداتعادقل.قلُقيامكانهسيل.هعراوشو

.تارهوجملارجتميراهلخد
هلًارّرمم؛ةدضِنملاءاروباشلالأس."؟هذهحالصإكتعاطتسابله"

الاهنيحناك.هتدلاونفدمويسينسلادنأيفاهايإيطُعأيتلاهدجةعاس
نمتاعاسلانإهلًالئاقهتنأمطبهّدجماقو،فوخلابرعشف،ىتفلازي
لبق"ًاضيأاهريرمتركذتينأيراهبضرتُفيهنإو،اهنعىلختتيتلاءايشألا
."ناوألاتاوف



ةباوبيفهتقشيفغيلوأهرازنأىلإةعاسلارمأيسندقيراهناك
نعثحبلابهمايقءانثأيفجاردألادحأيفةيضفلاةعاسلاىأرو،زيفوص
ةرشعرمعلانمغلابلاغيلوألِفغ،اهنيح.يراهبةصاخلا"يوبمياغلا"
-زارطلاةميدقرتويبمكلاةبعل-َعلولااذهيراهرطاشييذلاوطقفماوعأ
ةعاسلابوهليكلذنعًاضوعسلجو،اهيلإّعلطتيناكيتلاةارابملانع
.اهليغشتًالواحم

.يراهلاق،"ةلَّطعماهنإ"
."ءيشلكحالصإنكمي"،غيلوأباجأ."!ٍّفأ"
نكلوً،احيحصمعَّزلااذهنوكينأهبلقميمصنميراهلمأف

لحارمنمةلحرملاهذهيفذخأملكهنمتذخأدقتناككوكشلا
هبضرتُفيناكاذإامعةمَهبُمةقيرطبلءاست،كلذنممغرلاب.هتايح
حالصإنكميناونعلمحييذلاامهموبلأبونرِنيتنلافوكوجبغيلوأفيرعت
ةلِّصلاّذبُحتنل،ليكار،غيلوأةدلاونأىلإلّصوتيراهنكلو.ءيشلك
ىلعنامدإلانعيناغأيدؤيبارشلانمدمقباسلااهبيبح:حجرألاىلع
ً.اقباستارِّدخمنمدماهاّنغواهبتكبارشلا

نعةباجإكو.ةدضِنملاءاروَباشلايراهلأس."؟اهحالصإكنكميله"
.ةعاسلاءاطغناتعرابناتقيشرناديتحتف،هلاؤس

."ءانعلابةريدجريغاهنإ"
."!ءانعلابةريدجريغ"
لضفأتاعاسكانهدجتسفةميدقلاضارغألاعيبيًارجتمَتدصقاذإ"

."ةعاسلاهذهحالصإنمّلقأةفلكتب
.يراهلاق،"لاحيأباهحلَصأ"
لمعلاتايلآصحفتبعرشدقناكيذلاباشلالاق،ً"انسح"

."مداقلاءاثالثلامويدُع".يراهرارقبعقاولايفًادجًارورسمادبو،ةيلخادلا
ثعبنتدحاوٍرتوىلعةفيعضةرقنيراهعمس،رجتملاهترداغمىدلو

ىتفوهو-راتيغلاىلعفزاعمايقءانثأيفكلذثدح.توصِّربكمنم
دحأةرادإب-هعباصأنعنافشكينيزافقيدتريو،هَهجوهُرعشيطغي
ةقباسلاةيديلقتلاةيقيسوملاتالفحلاىدحإتقوناحدقل.ةنزوَّدلاحيتافم
ناك.تِغروترِِغإيففزعلابتيصلاوعئاذنوناّنفاهلالخموقييتلاو،داليملل
رْدِقءارواهعضومتءانثأيفةيقيسوملاةقرفلامامأعّمجتلاباوأدبدقسانلا
.ناديملاطسوةدمعأةثالثنمّةالدموَهط

."تنأ"



.تارّدخملاىلعاهنامدإىلإاهانيعريشتيتلاةأرملااهنإ.يراهرادتساف
ةعرجىلإجاتحأ؟كلذكسيلأ،يـبونسناكمتللحنمتنأ"

."...دقل.تاردخم
."هنيرظتنتيذلاصخشلاُتسل".يراهاهعطاق،"فسآ"
امكاهيَنيعتقّيضو،دحاوبناجىلإاهسأرتنحأو،اٍّيلمهيلإتقّدح

ناكميفُكتيأردقل،لجأ".المأاهيلعبذكيناكاذإامنّمختاهنأول
."قباسلايفام

."يطرشانأ"
امك،لَّجؤملعفدركانهناك.حايترابيراهرفزو،مالكلانعتّفك

كباشَموةرّرضتمةيبصعايالخيففطعنتنأةلاسرلاىلعنّيعتيهنأول
اماذهو،اهيَنيعيفرتافلاهرُكلاجّهوتّعش،كلذدعبو.ةمَّشهمةيبصع
.هرظتنييراهناك

."!يطرش"
يراهلاق،"اتالبيفءاقبلاِكبضرتُفي.قافتااننيبناكهنأُتننظ"

.اهءاروفزاعلاىلعةرظنًايقلُمكلذ
تنأ.وكرانيفَتسل".ًةَرشابميراهمامأتفقوو،ةأرملاتلاق،"!هاه"

."...لتقوزافلتلاىلعرهظيذلالجرلا
كنكمي،يعمسا".اهعارذيراهكسمأو."مئارجلاةحفاكمةقرفنمانأ"

."زكرملاىلإكّرجىلعينيمغُرتال.اتالبيفنيئاشتامىلعلوصحلا
.اهعارذتبحسو."عيطتستال"
يليلوق":ًالئاقاهنعهيَديعفروروفلاىلعهفّرصتىلعيراهمدنف

."؟انقفتاله.بهذأسو،انهتاقفصيأبيموقتنلكنإ
امكرمألاادبدقل.ًاليلقنوللااتبحاشاهاتفشتقاضو،اهسأرتعفر

نمينّكمتمدعببسنعكربُخأله"ً.اّيلسمعضولاتدجواهنأول
."؟ناديملاىلإباهذلا

.يراهرظتناو
."كانهينبانأل"
.هتدعميفبارطضابيراهرعش
."؟يطرشلااهيأمهفتله.لاحلاهذهىلعينارينأهديرأال"
.ةلمجةغايصًالواحم،دّرمتملااههجوىلإيراهرظنف
.هرهظاهلرادأو،كلذلاق.ً"اعتممًاتقوكلىنمتأ"
صلختلاديريناك.رداغوسَّدكملاجلثلاىلعةراجيسلايراهىقلأ



.لمعلااذهءبعنم
مامأيراهفقوت،ةماعلاولسوأةبتكمبناجبو،نييفغروبسندرفيف

ىلإرظنوءارولاىلإىنحناو،هلمحييذلاّفلغملاىلع"َشبرخملا"مقرلا
نمّىلدتتةنيزلاوً،ارخؤماهؤالطديُعأدقو،ءادوسوةيدامرةهجاولا.ىلعألا
ىلعهسفنيراهمغرأ.ةئفادوةنمآلزانماهنأودبياميفذفاونلاضعب
ريكفتلاىلع"هسفنمغرأ"دقل.عقاولايفكلذكنوكتامبراهنأيفريكفتلا
نمًاماعرشعيَنثاةدملةطرشرصانعاونوكتنأمكنكميالهنألكلذيف
.ةمدخلاءانثأيفاهبنورعشتيتلاةفأرلاراقتحاىودعباوباصتنأنود
.كلذبرارقإلامكيلع؛لعفلابروعشلااذهمواقهنكلو

تاملكلاىلعروثعلالواحوهيَنيعضمغأف،سرجلابناجبمسالادجو
.همامأةبَقعلّكشيلازيالاهتوصناك.هدعاسيملكلذنكلو،ةبسانملا

."...لاحلاهذهىلعينارينأهديرأال"
؟ليحتسملاةغايصلةبسانمةقيرطكانهله.يراهملستساف
امناكميفسرجلاّنرف،هماهبإبدرابلايندعملارزلاىلعطغضو

.ينكسلاعَّمجملالخاد

ىلعةليقثلاسايكألاعضوو،رزلانعهعبصإنسلراكنوجعفر
ولامكققشلاتدب.ينكسلاعَّمجمللةيمامألاةهجاولاىلإقّدحو،فيصرلا
طِالملانمةريبكًاعطقّنإذإ؛فيفخرايعنميعفدمفصقلتضّرعتنأ
.ةيبشخحاولأبلوألاقباطلايفةقرتحمةقشذفاونتّيطُغو،تطقسدق
نأهيلإلِّيُخو،قرزألانسكيردرفلزـنممامأرمألائدابيفّرمدقل
لزانمللةيمامألاتاهجاولالكلعجو،ينابملانولّصتمادقدرابلاسقطلا
ةملكىأرامدنعالإًادجدعتباهنأكرديملو.ةهباشتمزـنمسوهةباوبيف
جاجزيفّقِشكانهناك.رادجلاىلعةَشبرخم-ةيبرغلاةفضلا-نديربتسف
.رصنلاةمالع؛Vلكشىلعيمامألابابلا

نألًاديعسناكو،ةريصقةيدلجةرتسيدتريناكيذلانوجشعترا
امدنعف.كيمسصلاخفوصنمةعونصمةرتسلاتحتاهيدترييتلاةلذبلا
همئاليمل،ةّيلكلانمهجّرختدعبةديدجلاهتلذببنوجديوزتتقوناح
ماقطايخىلإلسُرأوةشمقألاضعبَيطُعأكلذل،ةيداعلاتاساقملانميأ
سيياقملًاقفوةطاُخملاسبالملادتعيملوهف؛ةرارحبنوجهركشوديجلمعب
لخديهوأرنيذلاكئلوأف.رهظلابدوَدحُمهنإليق،ببسلااذهل.ةدَّدحم
حيربّنجتلامبرٍنحنمهنأاودقتعامويلاكلذرهظدعبزـنمسوهةباوب



ةدّمجتملاةمامُقلاكلذيفامب؛ءيشلكحستكتيتلاربمسيد/لوألانوناك
.اهبناجبردهتيتلاةفيثكلارورملاةكرحو،ةفصرألادادتماىلعةرثانتملاو
باديدحالادّمعتنسلراكنوجنإاولاقهنوفرعينيذلاكئلوأنكلو
اميسالو،هنمةماقرصقألاكئلوأعافتراغولبوهتماقلوطنمفيفختلل
يذلايّنبلابوكلايفًانوركنيرشعةئفنمةيندعمدوقنةعطقءاقلإل
.لخدملابناجبةفجترمةرذقديهلمحت

ةعطقىلعًاعبرتمسلاجلاصخشلانوجلأس."؟رومألاريستفيك"
.ةيرئادةكرحبطقاستملاجلثلاتحتفيصرلاىلعنوترك

ثعبييذلاصخشلالاق."نوداتيملابجالعلالجألفصلايففقأانأ"
ةلذبلنيَوادوسلانَيتبكرلاىلإًاقّدحُم؛ّعطقتموبيترتوصبةقفشلاىلع
.ةيماظنلانوج

ضعببىظحتل"،نوجلاق،"اتاغيتروأيفاناهقمىلإهجوتلاكبضرتُفي"
."...وماعطلاضعبىلعلصحتوءفدلا

امهءاروءاوضألالاقتناعمرورملاةكرحريدهبةلمجلاةيقبترمُغو
.رضخألانوللاىلإرمحألانوللانم

سيلأ،نيسمخلاةئفنمّةيدقنةقروكلمتالتنأ.ّيدلتقوال"
ينمدملتباثلازيكرتلانمشاهدنالانعًاقلطمنوجّفكيمل."؟كلذك
.بوكلالخادنوركةئمةئفنمةيدقنةقروعضوودّهنتف.تاردخملا

،كلذيفقَّفُوتملاذإو.سكتيرفيفةئفادسبالمىلعروثعلاِلواح"
توملاىتحدّمجتتس.سواهتياليفةديدجلاةيوتشلاتارتسلاضعبانيدلف
."هذهةقيقرلازـنيجلاةرتسًايدترمتيقباذإ

ةبهلامدختسيسهنأًاديجفرعيًاصخشّملكيهنأعقاوبًامِّلسمناك
تالضعُم؛اهسفنةمزاللااهنإ؟لعفينأهنكمياذام،نكلو.رِّدخمءارشل
.همايأألمتاّهلحنكميالىرخأةيقالخأ

ةذفانىلعهتروصساكعناىأرو،ةيناثةرمرزلاىلعنوجطغض
نكيمل.ميسجلجرهنإاِيثتلاقدقل.لخدملابناجبةرذقلارجتملا
لجّرلااذهضكريس،يهتنيامدنع،نكلو.مجحلاليئضلبً،اقلطمًاميسج
قرشأدبيثيحافلسركأرهنربعنييفرلومىلإةعرسىصقأبمجحلاليئض
يتلا4اتاغروبِرتوغىلإًاهجتمغربنييفوسةقيدحبّرميسو،اكولرنورغوولسوأ
لخدملابابلفقحتفيو،هيفَّظوملاهرّجؤيوةيعامتجالاةياعرلاداحتااهكلتمي
يفهنأاوضرتفينأًالمآ؛نيرخآلانيرجأتسملادحأىلعةيحتلايقُليو،يـب
قباطلاىلإدعصملاّلقتسيس،كلذعمو.ثلاثلاقباطلايفهتقشىلإهقيرط



ّولُخنمققحتيسو،هيأىنبملاهاجتايفةيولُعلاةفرشلاربعيسو،عبارلا
ً،اَقبسُماهيلعقَفتملاةراشإلاعرقيواِيثبابىلإهجوتيسمثنمو،ناكملا
.ءفدلابمعنينأهنكميثيحاهيَعارذوَبابلاهلحتفتسو

.ّزتهيءيشكانهناك
،تاساسألا،ةنيدملا؛ّزتهتيتلايهضرألاّنأرمألائدابيفنظدقل

دقل.هدييفلومحملاهفتاهبذبذتو،هبيَجيفثحبوً،اضرأسيكلاعضوف
،مويلااهلثلاثلالاصتالاهنإ.دليهنارفتاهمقرضرعلاةشاشترهظأ
هنأاهرابخإهيلعبجوتيس؛رمألاءاجرإهتعاطتسابسيلنأفرعيناكو
بّنجتو،هبيَجىلإفتاهلاداعأ.ةبسانملاتاملكلادجيامدنعنابطخيساِيثو
رهظمبروهظلانعّفكيس:هرارقذختاهنكلو.هتروصساكعناىلإرظنلا
،اتاغروبِرتوغيفاِيثلجألًاميظعًالجرنوكيسً.احيرصنوكيسو،نابجلا
.هتادقتعملجألو،دنالياتيفهدلاولجألو

.سارجألاقوفتوصلاّربكمنمخارصلاءاج."؟نم"
."نوجانأً.ابحرم،هآ"
."؟اذام"
."ةيعامتجالاةياعرلاداحتانمنوج"
.رظتناو
."؟ديرتاذام"
."-ةجاحبنينوكتامبركنأُتننظ.كلماعطلاضعبّيدل"
."؟رئاجسكيدلله"

امةرملاهذهّيدل،ال":باجأوهَيتمزجصمخأبجلثلانوجبرض
."ماعطىلعلوصحللطقفلاملانميفكي

."اٍّبت"
ً.اددجمءودهلاداسو
.نوجحاص.ً"ابحرم"
."ركفأانأ.لجأ،لجأ"
."قحالتقويفدوعأنأيناكمإب،تدرأاذإ"
.ةعرسببابلانوجحتفف،زيزأتوصعمُس
كرِبو،ةغرافٍنانقو،فحصكانهتناك،لخادلايفّملسلاتيبيف

ةحئارلاقّشنتلنوجرطُضيمل،درابلاسقطلالضفبو.ةدّمجتمءارفصلَوب
.ًالادتعارثكألامايألايفلخدملاألمتيتلاةنتنلا

ىدصنكلو،جيجضلانمريبكرْدقثادحإنودنمريسلالواح



لخدملادنعفقتيتلاةأرملاتناك.لاحيأبجَردلاىلعددرتهاطخعقَو
ناك.نوجركفامك،هيَنيعىلإرظنلابّنجتتل؛سايكألاىلإرظنتهراظتناب
نمةدعتاونسنعمجانلاهسفنمّروتملاوخفتنملاهجولاكلذاهيدل
،اهلاضِفتحتةرذقءاضيبتريش-يتيدترتونزولاةطرفُميهو،نامدإلا
.ةغاستسمريغةحئاراهتقشنمثعبنتو

يفكجوزله".ضرألاىلعسايكألاعضوو،بابلابرقنوجفقوت
."ً؟اضيألخادلا

.ةبذَعةيسنرفةغلبتلاق،"لخادلايفهنإ،لجأ"
هبشأنانيع،ناتضيرعوناتعفترمنيَّدخاتمظع:رهظملاةنسحتناك

اهنمليلقلانإ،لاحيأب.ةقينأسبالمو،ناتبحاشناتّقيضناتفش،نَيتزولب
.سبلملاةقينأاهنأبيحويبابلاّقشربعهتيؤرعاطتسايذلا

.يرطفلكشبرمحألاقُنُعلاليدنِملّدع
ًاتَّبثمو،بلصرفصأساحننمًاعونصمامهنيبلوحييذلالفقلاناك

جراخهفوقوءانثأيفو.ةحولّيألمحيالنايدنسلابشخنمبابب
،بابلاحتفبةيانبلاةروطانمايقراظتنابتونراكةّداجيفينكسلاعَّمجملا
،سارجألاو،بابلاتازيهجت:نمثلاظهابوًاديدجودبيءيشلكنأظحال
ءاضيبلاعيراصملاو،ةتهابلاءارفصلاةهجاولاتدكأ.ةيناوطسألالافقألاو
هذهلرثكأفرثكأةخسارلاَةعيبطلاءادوسلاخاسوألانمةقبطبةّوسكملا
.لخدملايفةقَّلعمةيلصأةيتيزتاحولكانهتناك.سيرابنمةقطنملا

."؟ديرتاذام"
ريغمأةدودوةنكللاونانيعلاتناكنإفرعينأهناكمإبنكيمل

يسنرفلاهظفلببسبديكأتلاباهبوشيبايترالانمليلقلانكلو،ةدودو
.عيُرملا

."يتديساي،ةلاسر"
.ةياهنلايفعَّقوتموهامكتفرصتاهنكلو،تددرتف
."؟هرضُحأسوًءاجرانهراظتنالاكنكميلهً.انسح"
.تييزتلاةنسحةّقطًاردصمهناكمىلإُلفقلاداعف،بابلاتقلغأ

لكشبةيسنرفلامُّلكتملعتينأهيلعبجوتي.هيَمدقصمخأبضرألابرض
ذحشتملاهنكلو،تايسمألايفًةونُعةيزيلكنإلاهتدلاوهتمعطأدقل.لضفأ
.بابلاىلإقّدحوً.اقلطمةيسنرفلاةغللايفهتاراهم

ماعباٍّنسهنمربكأةئيربلاةماستبالاوذيجرويجف.يجرويجيفرّكف



املهً؟اميسولازامله.هرمعنمنيرشعلاوةنماثلايفهنإيأ،دحاو
.ةيلوفطةقيرطبيجرويجبًابجعمناك؟مجحلاليئضو،رقشألاز

امًاصخشعمسامك،لجرىطخ،لخادلانمةمداقىطُخعمس
اذهولوَبلاونوباصلانيب،ةيرحلاولمعلانيبقرزأطخهنإ.لفقلابثبعي
.ّدعتسافً،ابيرقجلثلاطقاستيس.ناكملا

.لخدملايفلجرلاهجورهظ
."؟كيلعهللابديرتاذام"
سيلأ،ةليمجهتحئار.جزاطزبخ".ةماستبابرماغوسايكألانوجعفرف

."؟كلذك
لك"ً.ابناجاهعفدوةأرملافتكىلعةريبكةيّنبًادينسكيردرفعضوف

نكلو،ئداهوحضاوبولسأبكلذلاق."...مدةحئاروههّمشعيطتسأام
.ةفلتخمةصقناربُختاتناكيحتُلملاهجولايفنَيتتهابلانَيتقهُرملانَيّتيحزُقلا
مخضوً،اردتقمًالجرودبيناك.قّوستلاسايكأىلعزيكرتلانانيعلاتلواحو
-ًاضيأهتمجمجلبال-يمظعلاهلكيهحبصأولخادلانمشمكنا،ةينبلا
رامضإبًايحومههجوىلعبعتلاادبوهترشبتلّدهتاميفً،امجحرغصأ
دادتماىلعدهعلاةثيدححارجلاىلعةرذقًاعبصإنسكيردرفررم.ءوسلا
.هفنأةبصق

."كلذكسيلأ،حئاصنلايلمّدقتنل"
."...ُتدرأعقاولايف،ال"
ديرتأ.كلذكسيلأ،لباقملايفًائيشديرتتنأ.باشلااهيأايه!هآ"

."ً؟الثميحور
،نكلو.نسكيردرفايالديكأتلاب".ةيماظنلاهتلذبيففجترينوجناك

."-كلذل،ماعطلارمأّربدتيتعاطتساب
."ًالوأةريغصةظعومءاقلإكناكمإب!هآ"
."-ُتلقامك"
."!ةظعوم"
.نسكيردرفىلإرظنيوهوهناكمنوجمزل
ةظعومانعمسأ".نسكيردرفحاص."!ريغصلاكمفبةظعومانيلعِقَلأ"

ّكف،ايه.يلاعتملادغولااهيأ،ريمضةحاربماعطلالوانتنمنكمتنيك
."؟مويلاةلاسرلايهام.كناسلةدقع

نودنمنكلوًاددجملواحو،هقيرعلتباوهقبطأمثهمفنوجحتف



.ىودج

فقاولاروعذملالجرلاهجوًابقارميراهلاق."كلذكُتسلفسآ،ال"
.ةيفلخلايفةدئامتاودأليلصوماعطةحئاركانهتناك.همامألخدملايف
امةطقنبقّدحمث،هنيبجلجرلاكحو.دلاوو،نآلاةلئاعنعلوؤسمهنإ
توصكحلاثدحأو.كانهامصخشدجويهنأولامكيراهسأرقوف
.غاستسمريغٍطشك

.لجرلاءارومادقألاةرجرجتفقوتو،ةدئاملاتاودأليلصفقوت
نَيتريبكنيَنيعتاذةأرماهجوًايئزجرهظو،هفتكىلعةريغصديتعضُوو
.نيَوارمح

."؟رغريباي،رمألاام"
.بيترتوصبرغريبلاق،"امرمأىلعانعالطإيطرشلااذهديري"
له؟اننبابطبترمرمألاله".يراهىلإًةرظانةأرملاتلاق."؟اذام"

."؟ريببطبترمرمألا
،اهيَنيعىلإللستيفوخلاىأرو،يراهلاق،"ناملوهةديسايلجأ"

."ّيفُوتدقامكنبا.نَيتعاسلبقهيلعانرثع".ةليحتسملاتاملكلانعثحبف
.هرظنبةحاشإلاهيلعناكو
ىلعاتّرقتساويراهنعاهانيعتزفقو."؟...نيأ...هنكلو...هنكلو"

.هعارذكحبّرمتسملالجرلا
يف".حنحنتوهّرسيفرّكف،مدلاليسيىتحليوطتقورمينل

."تقولاضعبذنمّيفوتدقل.ءانيملابناجبةيواح
لخدملاهاجتايفءارولاىلإّحنرتو،ودبيامكهنزاوتناملوهرغريبدقف

يراهىأرو،مامألاىلإةأرملاتطخاميف.تاعّبقلابَجشِمكسمأو،ءاُضملا
.اهءاروعكريلجرلا

ةروراقلاتناك.هفطعِمبيجلخادهديّسدوقمعبيراهسّفنت
ثحبيامىلعرثع.هعباصأفارطأاهتسملامدنعًادجةدرابقُنُعلاةقيض
اهتايوتحمفرعيهنكلو،ةلاسرلابتكنموهسيلً.اّفلغمجرخأو،هنع
يطارقوريبلاءارجإلا؛باهسإيأنمدّرجملاةافولابيمسرلاغالبلاهنإً.اديج
.ةافولانالعإل

."فلغملااذهامكميلستيـبجاونمنكلو،فسآ"

رمعلاطسوتمومجحلاليئضلجرلالأس."؟اذامبمايقلاكبجاونم"



اهبثدحتيلب،طقفايلُعلاتاقبطلااهبزاتمتالاهيفَغلابمةيسنرفةنكلب
ءيشلك.هيلإرظنلارئازلانعمأاميف،اهيلإءامتناللنولضانينيذلاكئلوأ
ةدقعاميسالو،ليصافتلاقدأبفلغملايفةيفارغوتوفلاةروصللقباطم
.ةكوكفملاءارمحلانيخدتلاةرتسوةفرحنملاقُنُعلاةطبر

نأيفكشهنكلو،لجرلااذههبكترايذلاأطخلاامفرعينكيمل
؛هلزـنمبرقىتحً،ابيرقتةقلقو،ةيعافدهمسجةغلنألًايدسجنوكي
؟سلتخالهً؟الامقرسيناكله.هتارابعيفحضاولابضغلانممغرلاب
غلابملاعمسيلنكلو،ماقرألاعمىطاعتييذلاعونلانمنوكيامبر
قرسييذلاعونلاىلإبرقأودبيوهف،هتجوزةيبذاجنممغرلابو.ةريبكلا
عمماندقنوكيامبر.كانهوانهنمةريغصلادوقنلاعطقنمليلقلا
ةماقلايريصقلاجرلانإ،ةدعاقللًاقفوف،ال.بسانملاريغلجرلاةجوز
يفنوقلقيةيبذاجرثكأتاجوزمهيدلومهسفنأبةقثلاىلإنودقتفينيذلا
.لجرلاهجعزأدقل.رخآرمأيأنمرثكأةيجوزلاةنايخلاّنهباكترانأش
.هبيَجيفهديّسدو

هارتشا-سكامينيمامالسدسمةروسامًاعضاولاق،"يلمعوهاذه"
.بابلاىلإةدودشملاةيساحنلاةلسلسلاىلع-طقفرالودةئمثالثغلبمب

يفةحلسأعناصهّدعأيداعيندعمبوبنأهنإ.توصلامتاكدّدس
نَيتعطقلاءاقتلاةطقندنعفوفلملاقصاللاطيرشلاو.ةروساملابهّتبثوبرغَز
متاكءارشهتعاطتسابناك،عبطلاب.قالغإلامكحُممتاكلالعجىلإفدهي
متكعيطتسيدحأالف؟ببسيألنكلو،ورويةئمنمرثكأبةدوجلايلاع
نخاسلازاغلاءاقتلاتوصوأ،توصلارادجقرخييرانقلطتوص
تاسدسملاف.اهضعببةيندعملاةيكيناكيملاءازجألامادطصاودرابلاءاوهلاب
ءاطغلاتحتراشوبلاتوصكًاتوصردُصتيتلاوتوصللمتاكبةدَّوزملا
.تَحبيدويلوهراكتبا

.ةّقيضلاةحتفلاىلعههجوطغضو.طوسةبرضبهبشأراجفنالاناك
نودنمءارولاىلإطقسو،ةروصلايفرهاظلالجرلاىلعُيضقدقل

لجرلارادجلاةآرميفىأرهنكلو،ةملظُمةهدَّرلاتناك.توصيأرادصإ
ناكامبر؟ةيسرافيهأ.يناوجرأللةلئامءارمحةداجسىلعًايقلتسمتَيملا
؟ءيشلكنممغرلابلاملاكلتمي

.هنيبجيفريغصبقثكانهنآلا
ةفقاوتناك.هتجوزتناكاذإ؛ةجوزلايَنيعهانيعتقتلاوهرظنعفر

اهمفىلعاهديو،ريبكرفصأيقرشحابصماهءاروو،ىرخأةفرغلخدميف



داعأو،سارتحاببابلاقلغأمثنمو،زاجيإبهسأربأموأف.هيلإقّدحتيهو
مدختسينكيمل.جَردلالوزـنبّمهو،هفتكبّتبثملاهبارِقىلإسدسملا
وأةيرانتاجاردوأتارايسرجأتسيوأ،رارفلابذوليامدنعًاقلطمدعصملا
؛حيصيوأملكتيوأضكرينكيملو.لطعتينأنكميرخآءيشيأ
.توصلازييمتناكمإلابف

هبحييذلاءزجلاهنكلو،لمعلايفةيمهأرثكألاءزجلاوهرارفلاو
.هاوسنمرثكأ

.كابترابهتبقارويضرألاقباطلايفاهتقشنمةيانبلاةروطانتجرخ
اهبوجتساامدنعو.تمصبهبتقلمحاهنكلو."يتديسايءاقللاىلإ":سمهف
وذلجر":تلاقًافصواهنماوبلطو،نمزلانمةعاسدعبةطرشلالاجر
سيل."امبرنيثالثلاوأهرمعنمنيرشعلايف،لوطلاطسوتم،يداعرهظم
.اهسفنلتلاق،لاحيأبهرمعنمنيعبرألايف

الدعربهبشأسيرابيفةضفخنملاةمدمدلانإ.عراشلايفرهظو
ريبكّيفزخءاعويفسكامينيماماللاىمروً.اضيأفقوتيالهنكلوبرتقي
هسفنعِّنصملاعنصنمناديدجناسدسمكانهفً.اَقبسُمهراتخادقناك
.ةلمُجلابهتايرتشمببسبًامسَححنُمدقل.برغَزيفهتدوعنارظتني

ليباشالودتروبةعاسفصندعبراطملاةلفاحتربعامدنعو
ًائيلمّوجلاناك،لوغودلراشوسيرابنيبعيرسلاقيرطلاىلعةدوجوملا
عفترملاتهابلارفصألاّشَقللةرَثعبملارئافضلاىلعّرقتستيتلاجلثلافَدُنب
.ىلعألايفةيدامرلاءامسلاوحن

ةبقارملاةدحوهروبعوةيوجلاةلحرلالجأنمهتالماعمهزاجنإدعبو
كفو،ّفّصلارخآيففقوف.لاجرلاتاماّمحىلإًةَرشابمهجوت،ةينمألا
ةحئارىلعزكروهيَنيعضمغأ.ضاحرملالفسأىلعلّوبتوهلاورسرارزأ
ال.زلاكيمكهيجدنإهيجنمنوميللاجيرأوةبذعلانيزـنبورولكيدارابلا
مسالاّبلقو.ةيرحلاىلإليصوتلاطخروبعلبقدحاوفقوتكانهلازي
.ول-سوأ.هناسلىلع



ىنبموهو،ءارمحلاةقطنملايفةطرشلاةدايقرقملسداسلاقباطلايف
دنسأ،جيورنلايفةطرشللعّمجتربكأيوأيوجاجزلاوتنمسإلابّينبممخض
-نسروفلاهبحييذلابتكملاهنإ.605ةفرغلايفّهيسركىلإهرهظيراه
راتمأةرشعهتحاسمغلبتيذلابتكملاهكراشييذلاباشلايطرشلا
ةسسؤملالخادبيردتيراههوعديو،ةّصاقَمةفرغهوعدينأ-ةعبرم
.نَيترموأةدحاوةرمنسروفلاهرَْدقنمّطَحلاّمتيامدنع

ثيحرادجلاىلإقّدحي،تقولااذهيفهدرفمبناكيراهنكلو
.ةذفانةّصاَقملاةفرغلتناكولةدوجومنوكتنأةذفانللنكمي

.لزـنملاىلإةدوعلاهتعاطتسابوريرقتلاعضودقناكو،دحألامويهنإ
يفجَّيسملاَءانيملاّةيمهولاةذفانلاربعىأردقل؟كلذبموقيالاذامل
ءارمحلاوءاقرزلاتايواحلاوسكيًاثيدحطقاستملاجلثلاثيحاكيفرويب
ىلعنمدمباشوهو-ناملوهريبلانوةيضقلاّتلُحدقل.راثِّنلاك
؛تايواحلاىدحإلخادةريخألاهتعرجىقلتو،ةايحلانمهتيافك-تارّدخملا
ثودحىلعةيجراختالالدال.سدسمنميرانَقلطنعةيانكيهو
ءالمعللةرفاوتملاتامولعمللًاقفوو.هبناجبىقلمسدسملاناكدقف؛فنع
ةيفصتبراجتلاموقيامدنعف.دحأللاملابنيديناملوهريبنكيمل،نّييرسلا
لب،ةيفصتلاببسهيومتةداعنولواحيال،نينيدَمتاردخمينمدم
هتيسمأّعيضياذاملف،راحتناةيضقيراهاهيفرظنييذلاةيضقلاو.سكعلاب
رثعينلثيحو،حيرلااهبتفصعةفيخمةيواحلوحقئاقحلاّيصقتيف
؟نزحلاوىسألانمديزملاىلعىوس

ةروراقلاتناك.بَجِشملاىلعقلعملايفوصلاهفطعِمىلإيراهرظن
ىلإهباهذذنمةئيلملازتالهبيَجلخادةدوجوملاقُنُعلاةّقيضةريغصلا
ميج،هئادعأّدلأنمةنينقهئارشو،ربوتكأ/لوألانيرشتيفلوبونومنيفلا
.ةلسِغملايفةنينقلايفيّقبتملاغارفإلبققُنُعلاةّقيضهتروراقهئلمو،ميب
نوظفتحينويزانلاناكامكهعمّمسلالمحينأداتعا،نيحلاكاذمو
ةركفلاهذهبلاغشنالاءانعّدبكتياذامل.مهتيذحأصمخأيفدينايسلابوبحب
رومألاف.ببسلاةفرعمهيلعبجوتينكيمل.ببسلافرعينكيمل؟ةيبغلا
.ديجلكشبريست

هيدلتناك.ليلقدعبةرشعةيداحلاحبصتس؛ةعاسلاىلإيراهرظن
هبظفتحايديفيدمليفوًاريثكةمَدختسُموسيربسإةلآلزـنملايف



،)ءاوحنعءيشلك(فيإتوابألُوأ:ةيسمألاهذهلةلثاممتايسمأل
.زردناسجروجوسيفيدتيبعم1950ماعللشتيفييكنامةعئار

.ءانيملاىلإهجوتيسهنأملعيناكو،عضولاّميق

ةيلامشلاحيرلاىلإهرهظًاريدُمفقوو،هفطعِمةقايتاّيطيراهعفر
لوحًايجلثًاماكُرةلكشمهمامأيلاعلاجايسلاربعّبهتتحاريتلا
.ليللايفءارحصكةغرافلاتاطسبنملاوءانيملاةقطنمودبتاميف،تايواحلا

ةرانإلاةدمعأو،ةءاضُمفرطلادنعةمئاقلاةلزعنملاةيواحلاتناك
ًةثالثوأنيَنثانيَنثاةسَّدكملاةيندعملاقيدانصلاو،حيرلاّبهميفليامتت
هيلعهرظنيراهزكريذلاقودنصلاو.عراوشلاىلعاهلالظبيقُلتةثالث
صاخلاطيرشلليلاقتربلانوللاعمضراعتيرخآنولهطلاخي،رمحأ
،ولسوأيفربمسيد/لوألانوناكيلايلنمةليليفعئارذالمهنكلو،ةطرشلاب
هسفنةحارلاىوتسمو،اهسفنةريغصلاةينمألاتانازـنزلاتاسايقهيدلو
.ةطرشلاةدايقّرقميفنوجسلاىنبمهرفوييذلاًابيرقت

نوكتالداكتاهنأًاملِع-ةميرجلاحرسمةدحوريرقتيفءاجدقل
نأ-دحاوّينقتودحاوٍّرحتنمنّوكتتاهنألةملكلاىنعملكبةدحو
دقعقوملاسراحناكو.ةلَفقُمريغ،نمزلانمةدملةغرافتيقبةيواحلا

جايسدوجوببسبةغرافتايواحلافقإءانعنوّدبكتيالمهنإًالئاقحرش
دقل،كلذنممغرلابو؛ةبقارمللعضختاهنوكىلإًةفاضإ،ةقطنملالوح
صاخشألادحأوهناملوهريبنأضرتفادقل.اهيلإتاردخمنِمدُملخد
نمرجحةيمَردُعبىلععقتيتلااكيفرويبطيحماونكسنيذلانيديدعلا
يفمهنعفْرَّطلاسراحلاّضغامبر.اتالبيفتاردخملاينمدُم"تكرامربوس"
كلذبهمايقبهنأسراحلارّكفامبر؟مهلٍنكسمكةيواحلامهمادختساءانثأ
؟نَيتايحوأةَّذاشًةايحذقُني

.جايسلاةباّوبيفًاريبكًالفقكانهنكلو،لفقبةدَّوزمةيواحلانكتمل
الوهف.مداقهنإلوقيلةدايقلارقمنمهلاصتامدعىلعيراهفسأو
.سارحيأىري

،ةديجةلاحيفهنإ.جايسلاىلعأنياعولّهمتو،هتعاسنمققحت
فيصلاةثراكذنمبارشلارقاعيملوهف.ةليوطةدملهيلعناكامملضفأو
ةطرشللةعباتلاةعاقلايفةيضايرلانيرامتلابمايقلاىلعبأدو،يضاملا
يفرسكدقناك،جلثلامسوملولحلبقو.داتعملانمرثكأو،مظتنملكشب
،ةليلقمايأدعبو.زجاوحلاقابسيفرلاوموتلميدقلايسايقلامقرلانركوأ



نأل؛ليكاربةقالعيأبيردتللناكاذإامعديدشصرِحبنسروفلاههلأس
يراهحرشو.امهضعبنايريادوعيملامهنأوههيدلنّوكتيذلاعابطنالا
سيلوًابتكمنارطاشتيامهنأ،ةحضاونكلو،ةبَضتقمةقيرطبباشلاطباضلل
.ةفرغلانمجرخوهيَفتكنسروفلاهّزهف.ةصاخلاهتايح

دقيراهناك.لهسرمألا.ةكئاشكالسأال.راتمأةثالثعافترالاغلبي
مّوقوجايسلادومعىلعهيَمدقعضوو،ةنكممةطقنىلعأيفجايسلاكسمأ
ّىلدتكلذدعبو،ىرسيلامثنمو،ىلعألاىلإىنميلاهعارذّدمو،هتفقِو
بناجلاىلإلقتناو.راّرجتاكرح؛هيَمدقدنسأىتحنَيتدودمملاهيَعارذب
.جايسللرخآلا

يئابرهكلابيَجلاحابصمجرخأو،ةيواحلابابحتفوجاتِّرلاعفر
.لخدوةطرشلاطيرشتحتىنحناو،دوسألايركسعلا

ولامكرمألاادبدقل؛فيخموحنىلعًائداهلخادلايفناكملاناك
ً.اضيأدّمجتدقتوصلانأ

ءوضلالضفبو.ةيواحلالخادىلإهرونهّجوو،حابصملايراهءاضأ
ىلعروشبطلابموسرملايفافكلاطخلاةيؤرهتعاطتسابناك،لكشلايطورخم
نييئانجلاءاربخلاةسيئر،نوليتبهترأدقل.ناملوهىلعاورثعثيحضرألا
دقوسلاجناملوه:ةيفارغوتوفلاروصلا،نييلاسنيربيفديدجلاىنبملايف
هدييفسدسملاو،نميألاهغدصيفبقثعم،رادجلاىلإهرهظدنسأ
؛سأرلايفةيرانلاتاقلطلاةدئافاهنإ.ءامدلانمليلقلاكانهو،ىنميلا
ناككلذل،لدتعمرايعنمةريخذسدسملاقلطأدقل.ةديحولاةدئافلا
جورخىلإريشيٍحرجلدوجوالوً،اريغصةصاصرلالوخدهثدحأيذلاحرجلا
ثيح،ةمجمجلايفةصاصرلاىلعنويئانجلاءاربخلارثعدقو.ةصاصرلا
رّكفيناملوهريبناكامةنيجعىلإتلّوحو،ةينيصرايلبةباطكتّدترا
ةياهنلايفهتباّبسرمأو،هتطساوبرارقلااذهذختاو،ةرمتاذهتطساوب
.دانِّزلاىلعطغضلاب

نوفشتكيامدنع"موهفمريغرمألا"ّنإلوقلاىلإنوليميهؤالمزناك
كلذنولوقيمهنأيراهضرتفاو.مهتايحلّدحعضواوراتخاًاناّبشنأ
هيفنوركفياماذهنكيملاذإو.اهتّمربةركفلانيضفار،مهسفنأةيامحل
.موهفمريغرمألانإاولاقنيحهوَنعاممهفيالوهف

ناكامدنعمويلااذهرهظدعباهمدختسايتلااهسفنةرابعلااهنكلو
ىلععكريذلارهظلابدوَدحُمناملوهدلاوىلإرظنيولخدملايفًافقاو
تاملكيأيراهىدلنكتملهنأامبو.بيحنلاطَرفنمّزتهاوضرألا



."موهفمريغرمألا"اهسفنةيهاولاةرابعلابمتمتهنباهنادقفىلعهتاساومل
هيلعقبطأف؛هفطعِمبيَجيفهعضووبيَجلاحابصميراهأفطأ

.ناكملكنممالظلا
لزـنميفميقملالمرألاودعاقتملاسّردملا،لوهفالوأ،هدلاويفرّكف

هروزي-هتقيقشوأ-يراهناكامدنعهيَنيعداّقتاةيفيكيفو،لاسبوأيف
ةوهقلاامهفاشتراءانثأيفءطببداقتالاوبخيفيكو،رهشلايفةدحاوةرم
يفةرادصلاّلتحيىنعموذءيشيأف.اهلىنعمالرومأنعامهثّدحتو
فالوأو.ةرمتاذهيلعْتفزعيذلاونايبلاىلعةعوضومةيفارغوتوفةروص
نادلبنعهبتكأرقيهنإً.ابيرقت؛نآلاءيشيألعفياللوه
عقاولايفاهتيؤريفةبغريأهيدلدُعتملوً،ادبأاهارينلتايروطاربمإو
يفكلذلاق،"ىربكلاةراسخلااهنإ".هيلإمامضنالاعيطتستالاهنأل
.اهنعاثّدحتنيحةليلقتابسانم

نمو.هيَديبهبكسمأو،جايسلاهاجتايفراسوةيواحلايراهرداغ
تمصاهيفدوسييتلاةبيرغلاتاظحللاكلتىدحإكانهتناك،مث
عمُسياملكو،اهيأرلّدبتلوأيغُصتلاهسافنأحيرلاطقتلتامدنع؛قبطُم
ىلعقاروألافيفحتوصو،ءاتشلاةمُلظيفةنيدمللِنئمطملاريدهلاوه
هعمسيامنكيملو،تشالتدقتناكحيرلانكلو.حيرلالعفبتلفسإلا
ىطخلاْعقَونمّفخأ؛ةفيفخوةعيرسىطخلب،ٍقاروأِفيفحَتوص
.ةيداعلا

.ناويحتاوطخعقوّهنإ
يففقوو،ةرطيسلانعٍجراخوحنىلعيراهبلقتاضبنتعراست

ًاكسمتمىلعألاوحنزفقمث،قربلاةعرسبهَيتبكرىنثو،جايسلاةهجاوم
دُعيملو،نوكسلاداس.دعباميفالإهفاخأيذلاامفرعيمل.جايسلاب
امك؛ٍداعُمكولسىلعتالالدالوةرجمزال؛نوكسلااذهيفًائيشعمسي
ىلعلب،هتفاخإديريالكانهةملظلايفدوجوملانئاكلاكلذنأول
كردألبالكلانعةيفاوتامولعمكلمييراهناكولو.هدراطيهنإ،سكعلا
وأًافئاخنوكيامدنعًادبأرجمزيالبالكلانمدحاوعوندوجوامبر
ناكو،ىلعألاىلإهيَعارذيراهّدم.دوسألاِرنزِتملاَركذهنإ:مجاهيامدنع
،كلذدعبتمصلاداسوعاقيإلايفًالّدبتعمسامدنعًاددجمهَيتبكرينثي
.ءارولاىلإعفدنااذهلوًاموجهّنشيسنئاكلااذهنأفرعف

مدّخضبرعُّذلاببستيامدنعملألابنورعشتالمكنأبءاعدالانإ
دقف.قيقدريغءاعدالاوحألالضفأيفوهمكنييارشيفنيلانيردألابءيلم



،ىنميلاهقاسليحنومخضبلكباينأتضعامدنعةخرصيراهقلطأ
جيسنلاءاشغىلعةياهنلايفطغضتتتابىتحرثكأفرثكأاهيفتسرغناو
بلكلامايقعمًازيزأردُصييندعملاجايسلاناك.ةمظعلالوحساسحلا
نمسأيلابهروعشلظيفنكمتيراهنكلو،لفسألاوحنيراهبحسب
،نآلانمأميفنوكينأهبضرتُفي،ةيداعلاريياعمللًاقفو.جايسلابّثبشتلا
.هنأشوهعديسناكنزولايفًاجضاندوسأِرنزتِميزاويرخآبلكيأنأل
،ماظعلاقحساهتعاطتسابكفتالضعوباينأهيدلدوسألاِرنزِتملانكلو
،اذكهو.ماظعللمهتلملاعَّقبملاعبضلابيسنهنأبةموعزملاهترهشانهنمو
ةيحانلايفنيَدوجومهباينأنمنَيبانبيراهقاسبّثبشتلابلكلالصاو
امم،لفسألاهّكفلةيفلخلاةيحانلايفدحاوبانبو،ىلعألاهّكفلةيفلخلا
هّضعببسبيلفسلاهّكفيفيناثلاَبانلادقفدقل.ةمَكحُمةّضعلالعج
.طقفهرمعنمثلاثلارهشلايفناكامدنعةيذالوفةعطق

بحسلواحو،جايسلاةفاحقوفرسيألاهقفرِمعضونميراهنّكمت
سّملت.يندعملاكلسلالخادهتمئاقعضيناكبلكلانكلوً،اعمهيلجر
هُديتكسمأدقف،هنعثحبيناكامدجوو،ىنميلاهديبهفطعمبيَج
ةرمللناويحلاىأرو،لفسألاىلإرظن.يئابرهكلاحابصملليطاطملاضبِقملا
حابصملابيراهحّول.نيَوادوسلاهيَنيعيفتفاخناعملكانهناك.ىلوألا
عفرمث.مطحتتوصعمسهنأةجردلةوقبهَينُُذأنيببلكلاسأرباصأو
لكشبىرخأةبرضهّجوو،ساسحلامطَخلاباصأفًاددجمبرضوحابصملا
طقسوهدينمتلفأحابصملانكلو،دعباشمرتملنَيتللانيَنيعلاىلإسئاي
كشوىلعيراهاميف،هقاسبًاكسمتملازيالبلكلاناك.ضرألاىلع
دقاميفريكفتلاأشيمل.جايسلابكسمتلابرارمتسالاىلعهتردقنادقف
.كلذبمايقلانمهسفنعنمنمنكمتيملهنكلو،ٍذئنيحثدحي

."!ةدجنلا"
ً.اددجمتفصعيتلاحيرلاّبهميفةفيعضلايراهةخرصتفرجناو

ال.كحضلابةيئاجفوةديدشةبغربرعشو،رخآناكمنمجايسلاكسمأ
روثعلامتينأنكميال!عبطلابوحنلااذهىلعءيشلكيهتنينأنكمي
يراهذخأو!ةوارضبهْقلَحىلعةسارحبلكضاضقنادعبةيواحيفهيلع
،هطبِإتحتسرغنتيندعملاطيرشللةنَّنسملاسوؤرلاتناكً.اقيمعًاسَفن
ً.احالسكلميهتيل.تالفإلانمطقفٍناوثدُعبىلعوةعرسبيخترتهعباصأو
اهميطحتهعسوبناكذإ؛قُنُعلاةّقيضةروراقلانمًالدبةنينقكلميهتيل
.بلكلانعطلاهمادختساو



!قُنُعلاةّقيضةروراقلا
جرخأوهفطعمبيجلخادهدييراهّسد،هاوقرخآًاعمجتسم

اهكّرحوةيندعملاةدادّسلايفهنانسأسرغو،همفيفاهقُنُعلخدأو،ةروراقلا
همفألمو،هنانسأنيبةروراقلالمح،ةدادّسلاتحُتفنيحو.يرئادلكشب
،هيَنيعًاضِمغُمجايسلاىلعههجوبطغضو،هدسجيفةدعربرعشف،بارشلاب
مالظلاطسوءاضيبًاطوطخاربوأوازالبَيقدنفلةديعبلاءاوضألاتدبف
نمو،بلكلاَّيكفقوفتحبصأىتحىنميلاهديبةروراقلالزـنأ.سمادلا
انيعتقّدح.ةروراقلاغرفأو،"لاكس"متمتو،بارشلاوةدادّسلاقصبمث
قبقبييّنبلالئاسلاناكاميفماتلوهُذبيراهىلإناوادوسلابلكلا
،ناويحلاهتلفأف.نيَحوتفملانيَّكفلانيبلخديويراهقاسىلعرطاقتيو
نينأوتومةجرشحكلذتلتو،تلفسإلاىلعطوقستوصيراهعمسو
.هنمجرخيذلاَبلكلاُمالظلاعلتبامث،تفاخ

هيأيفهتيسمأيضقيسهنأكردأدقل.جايسلاقوفهَيقاسيراهعفر
.فيإتوابألوأجمانربًادِهاشُمسيلويإدنأ

ًاعتمتسمهينيعضمغأو،اِيثنضحيفهسأرعضوو،نوجىقلتسا
فوأغنيكًاريثكاِيثاهبحتيتلاتالسلسملادحأهنإ.زافلتللمظتنملانينطلاب
كلم(زـنيوكفوأغنيكيذهنإمأ،)سكنوربلاكلم(سكنوربيذ
؟)تاكلملا

."؟تِغروترِِغإيفكلمعةبونبموقيسناكاذإامعكقيقشَتلأسله"
اهترشبةحئارّمشهتعاطتسابناكو،هيَنيعىلعاهديتعضودقل

.ّوتللنيلوسنإلاباهسفنتنقحاهنأينعيامم؛ةيرطعلا
.نوجلأس"؟لمعةبونيأ"
.ةقِّدصمريغهيلإتقّدحو،ةعرسباهديتعفرف
نمزذنمتربورعمُتّملكت.يخرتسا":ًالئاقنوجكحض،اهدنع

."قفاوو،ديعب
.هيَنيعىلعاهعضوداعأواهدينوجكسمأاميفً،انينأتقلطأف
اَملكلذهلُتلقولف.كدلومىركذمويلاّنإهلُلقأمليننكلو"

."امبرقفاو
."؟الَِمل"
."!اذهنيفرعتتنأو،كبنونجمهنأل"
."تنأهلوقتاماذه"



."هنيبحتالتنأو"
."!حيحصريغ"
."؟همساُتركذاّملككناكميفنيرّمستتاذاملً،اذإ"
.ةعفترمةكحضتقلطأف
.تلأس"؟معطملايفةلواطَتزجحله"
."لجأ"
.ركفأتنك".اهنيبجتنّضغمثنمو،هديىلعتطغضوتمستبا

."كانهامصخشانآرامبر
."لاحُم!؟داحتالانم"
."؟مهدحأانآرولاذام"
.نوجبُجيملف
."ألملاىلعربخلانالعإلتقولاناحامبر"
."...نمًامامتدكأتنىتحراظتنالالضفألانمسيلأ.يردأتسل"
."؟!نوجايدعبًادكأتمَتسلأ"
ًاديجنيفرعت.ًءاجر،اِيث":َعلهباهيلإرظنوهينيعنعاهدينوجدعبأ

."شاقنعوضومسيلرمألااذه.رخآءيشيأنمرثكأكبحأيننأ
."ً؟اذإرمألاام"
."اِيثايتربورنيفرعتالتنأ".اهبناجبسلجونوجدّهنتف
."نوجايرَغِّصلاذنمهفرعأ":تلاقوةرخاسةماستباتقلطأف
تنأف.اهنيفرعتالًارومأكانهنكلو،لجأ":لاقوجَرحلابنوجرعش

حبصينأنكمملانمو،كلذيفيدلاوهبشيهنإ.هبضغةّدحنيفرعتال
."اِيثايًاريطخ

.ءاضفلايفتقّدحورادجلاىلإاهرهظتدنسأ
:عباتينألبقهيَدينوجكرفو."ةريصقةدملرمألاءاجرإحرتقأ"

.ً"اضيأكقيقشرعاشملًةاعارم"
.ةئجافتمتلاق"؟!دراكير"
يـب-ةديحولاهتقيقشتنأ-كتبوطخِتنلعأاذإلوقيساذام.لجأ"

."؟نآلا
ىلعألاّميقلابصنمىلعناسفانتتامكنألدصقتأ.هينعتاممهفأ!هآ"

."؟تاكلتمملاىلع
نوكينأىلعةريبكةيمهأّقلعيىلعألاسلجملانأًاديجنيفرعت"

نأحضاولانم.تاَمرتحمتايتفنمنيجوزتمايلعلابصانملاووذءاضعألا



،نسلينايِثبيجاوزنالعإبلثمتتةيكيتكترظنةهجونمةحيحصلاةوطخلا
ىلعًابئاصكلذنوكيسله،نكلو.ريدمللىنميلاديلا؛نسلينكنارفةنبا
."؟يقالخألاديعصلا

ًادجماهلمعلااذهاذامل":هتلأسوةيلفسلااهتفشىلعاِيثتضع
."؟دراكيرىلإوكيلإةبسنلاب

عبرأوبيردتةّيلكىلإانباستناةفلكتداحتالالّمحت".هيَفتكنوجزه
ضرتفأ.داصتقالاملِعيفةيعماجةزاجإىلعلوصحللةرادإلاةّيلكيفتاونس
لامعأىلعلوصحللتابلطبمّدقتلاانيلع.اهسفنةقيرطلابرّكفيدراكيرنأ
."انتالهؤمنمةدافتساللىعسييذلاداحتالااهّرفوي

متيملهنإيدلاولوقي.لمعلااذهىلعامكنمّيألصحينلامبر"
.ً"اماعنيثالثوةسمخنعهرمعّلقيفِرشُمسيئرنييعتًاقلطم

رعشأسعقاولايفيننكلوً،ادحأيربُختال":ًالئاقنوجدّهنتو،"ملعأ"
."لمعلاىلعدراكيرلصحاذإحايترالاب

تاراقعلالكنعلوؤسمتنأ!؟تنأ".اِيثتلأس."؟!حايترالابرعشتس"
."ماعنمرثكأذنمولسوأيفةرَّجؤملا

لكلمشتتاكلتمملاىلعىلعألاّميقلالمعةقطنمنكلو.حيحص"
ةيعامتجالاةياعرلاداحتانأنيفرعتِتنكله.ورافرزجو،ادنلسيإو،جيورنلا
ّتبرو."؟اهدحوجيورنلايفىنبمةئمثالثوضرأةعطق250نمرثكأكلمي
ساكعناتيأر".ةفولأمةقلقٍتارظنبفقسلابقّدحوهتدعمىلعنوج
."يتهافتىدمينمدصو،مويلارجتمةذفانىلعيتروص

نأدراكيرمهدحأربخأ":تلاقدقف،ودبيامكهلاقاماِيثعمستمل
."يلاتلايميلقإلادئاقلانوكيسلمعلاىلعلصحيسنم

.ً"اديدحتكلذديرأال":لاقوةيلاعةكحضنوجقلطأف
."نوجاييعمثبعتال"
ببسلااذهل.ريثكبةيمهأرثكأّيلإةبسنلابتنأ.اِيثايثبعأالانأ"

نلعنلًاذإ،تاكلتمملاىلعىلعألاّميقلالمعبًامتهمتسليننإلوقأ
ةجاحبتاسسؤملانمديدعلاف.رخآماهلمعبمايقلايتعاطتساب.انتبوطخ
.ً"اضيأداصتقاءاملعىلإ

كيلع.هيلعانلصحنَملضفأتنأ".ةمودصماِيثتلاق،"نوجايال"
...كلميالهنكلو،يقيقشدراكير.كيلإربكأةجاحبنوكنثيحفظوتتنأ
مهرابخإنأشبرارقلاذاختامتينأىلإراظتنالاانتعاطتساب.كءاكذ
."انتبوطخب



.هيَفتكنوجزهف
ةيناثلاةعاسلالبقةرداغملاكيلعبجوتيس".ةعاسلاىلإاِيثترظنو

تعمساهنألّيلعةقلقاهنإدعِصملايفاميإتلاق،سمأموي.مويلاةرشع
."ليللافصتنمدنعَقلُغيوَحتُفييـباب

."انهشيعلاءانعانّدبكتببسمهفأال":ًالئاقهَيقاسنوجّزهف
."لقألاىلعانضعببءانتعالاانتعاطتساب".فينعتةرظنباِيثهتقمر
."ًءاسمِتمعً،اذإ.انضعببينتعن".دّهنت،"حيحص"
اهدينأرعشنيحشهدناف،هصيمقىلعاهديترّرمو،هوحنتنحنا

تأدبو،هبتقصتلا.امًائيشرصعتوأاهتضبقةرّوكمتناكولامكةقّرعتم
.عراستتاهسافنأ

."...ّالأانيلعبجي"،لاق،"ايِث"
.اهديتدعبأوتدّهنتمثنمو،اهناكميفترّمستف
لصاوتيأباِيثمقتمل،ةظحللاكلتىتحفً.اشهدنمنوجناك

.ءايحلااذهرّدُقيوهناكو،كلذنمةقلقودبتتناكلب،هعميدسج
:لاقونيناوقلااهلركذامدنع،لوألاامهدعومدعبةّنئمطمتدبدقل
نوربتعينيديدعلانأنممغرلابو."ىلعأًالاثِمجاوزلالبقفُّفعتلاربتعي"
اهمدختستيتلافرصتلاةيرحةرابعوىلعألالاثملانيبًاقرفكانهنأ
لالخإللببسيأدجيملوهف،بارشلاوغبتلاىلإةراشإلاىدلنيناوقلا
.ىنعملايفةقيقدقراوفببسبهعطقدعوب

روبنصلاحتف.هءاروبابلالفقأو،ماّمحلالخدوفقومث،اهرمغ
.ةلأسملاءاهنإودليهناربلاصتالاهيلعناك.هيديىلعبكسنيءاملالعجو
.اهاوسنمبعصأنوكتمايألاضعبنكلو،ةداعسلابرعشيهنإ

.اهيلإداعوههجوفّفجو

ضيبأءوضبةرومغم،ولسوأيف،اتاغروتسيفئراوطلاةفرغتناك
لثميفًامئادلصحيامكةداتعملاةيرشبلاةعومجملاكانهدشتحتو،جعزم
يراهلوصودعبرداغمثتاردخمنمدُمفقو.مويلانمتقولااذه
نمرثكألكارحنودنمسولجلامهنكميال،ةدعاقللًاقفو.ةقيقدنيرشعب
يفلازيالبارشلاقاذَمناكً.اقلطمكلذيراهمهفيملو؛قئاقدرشع
.مهنامدإنمصلختللنولضانينيذلاىمادُقلاهءاقدصأةحئارلاتراثأو،همف
رارغىلع-ءيشيأنعءانيملاىلإهتلحررفُستملً.اريثكهملؤتهقاستناك
ىلعظفاحيسهنأبهسفنلًادعوقلطأو-ةطرشلالامعأنمةئملايف90



.ةمداقلاةرملايفسيفيدتيبعمهدعوم
."؟لوهيراه"
.ضيبأًافطعميدترييذلاوهمامأفقاولالجرلاىلإيراهرظن
."؟لجأ"
."؟يتقفارمكنكميله"
يفهسأربأموأو،كلذيراهلاق،"اهرودهنأدقتعأنكلو،كلًاركش"

.هلةلِباقملايساركلادحأىلعسلجتواهيَدينيباهسأرعضتةاتفهاجتا
.ءاسملااذهةيناثلاةرمللانهاهنإ":هللاقومامألاىلإلجرلاىنحناف

."وجنتس
دجوتةّقيضةدايعالخدو،بيبطلاعبتيوهورمملايفيراهجرع

.هّمهيبتكلاعيضاومنماٍّيأنأَريمل.طيسببتكفروةلواطاهيف
.بيبطلالاق،"مهءابطأةطرشللنأدقتعأتنك"
.فصلايفراظتنالاءانثأيفةيولوألابىظحنال،ةداعلايف.رثاعظح"

."؟يطرشيننأتفرعفيك
."كتيأروراظتنالاةفرغربعأتنك.سايثامانأ،فسآ"
ًانانسأكلميهنأيراهظحالف،يراهحفاصيلهديّدمو،بيبطلامستبا

ملولةيعانطصانانسأمقطعضيامبرهنأببايترالاةجردلًادجةيوتسم
كانهو،نيواقرزهانيعتناكو.ءيشهبيُعيالوًايلاثمههجويقابنكي
تناكامكً.اريثككحضيهنأىلإناريشت؛امهلوحرَغِّصلاةغلابطوطخ
!نَيتئفادنيَديوذبيبط.ةظّفحتموةتباثهتحفاصم

ًامِّيقمهسفنبفيرعتلايفلجرلاضافتسا،"نيسِغلِه-دنولسايثام"
.يراه

.يراهلاق،"كفرعأنأيـبضرتُفيهنأدقتعتكنأنظأ"
ليكاراهتماقأةلفحءانثأيف،يضاملافيصلايف،لَبقنمانيقتلادقل"

."اهلزـنمةقيدحيف
.رخآصخشَيتفشىلعاهمساهعامسىدلهناكميفيراهرّمست
."؟حيحصاذهله"
توصبنيسِغلِه-دنولسايثاملاق،"لفحلاكاذيفًادوجومتنك"

.حضاوريغلكشبو،ضفخنم
."فزـنأانأ".ءطببهسأربيراهأموأو،ً"انسح"
،هعمفطاعتلاهبشيامنيسِغلِه-دنولهجوىلعرهظو."كلذكرُدأ"

.ةنازربنكلو



."انه":لاقوهلاوِرسقاسيراهعفر
."؟هذهام".ةكبترُمةماستبانيسِغلِه-دنولهجوىلعترهظو."!هآ"
."؟حارجلاةجلاعمكنكميله.بلكةضعاهنإ"
،حارجلافيظنتبموقأس.فزَّنلافقوتيس.هتجلاعملريثكلاكانهسيل"

كللضفألانم.ىرأامكحارجةثالث".ىنحنامث."اهيلعامًائيشعضأسو
."زازكةنقحىّقلتتنأ

."ماظعلاملألاقرتخي"
."نايحألابلاغيفءرملاهبرعشياماذه،لجأ"
."...تسرغناهباينأنأينعأ،ال"
سايثامنأّوتللكردأدقل.هفنأنمرفزمثًاليلقيراهتمصو

ًافطعميدترييطرش؟كلذهبضرتُفيالاذاملو.ًالمثهنظينيسِغلِه-دنول
اذهله.همفنمحوفتبارشةحئارو،ةّئيسةعمسو،بلكةضعوً،اقّزمم
بارشلاةرقاعملداعدققباسلااهبيبحنأاهربخيامدنعليكارلهلوقيسام
ً؟اددجم

.ةلمجلايراهّمتأ،"محللايف..."



."!اكِْرت"
ناردجنيبهتوصددرتىدصعمسو،ًالَفجُمريرسلاىلعسلج

فّقلتف،ريرسلابرقةلواطلاىلعفتاهلاّنر.ةيراعلاءاضيبلاقدنفلا
.ةعامسلا

."...كظاقيإلاصتاهنإ"
.يتوصليجستدّرجمهنأهملِعنممغرلابلصتملاركش،"الافه"
؛ةيمهأرثكألاةمهملابمايقللولسوأىلإمويلاهجوتيسو،برغَزيفناك

.ةريخألاةمهملا
دعبةّرمهبملحيناكيذلاسوباكلاليصافتًاعجرتسمهيَنيعضمغأ

وهف؛ىرخألاماهملانمّيأبوأسيرابيفلصحامبملحينكيمل.ىرخأ
.راصحلاو،فيرخلاو،رافوكوفنعهسفنسوباكلاهنإلب.ّطقاهبملحيمل

،رطملاتحتضكريناك،ةداعلاكو.ضكريهسفنىأر،ةقباسلاةليللايف
توميف،ءاسملايفعَّضُّرلاحانجيفهدلاوعارذنورشنياوناكًاضيأةداعلاكو
ةيلمعلاحاجننعاونلعأدقاوناكءابطألانأًاملِع؛تاعاسعبرأدعبهدلاو
،كلذدعبو.ناقفخلانعّفقوتدقهدلاوبلقنإاهنيحليق.ةيحارجلا
ىلإ،هدييفهدلاوةيقدنبو،رهنلاىلإ،رطملاومالظلاىلإهتدلاونمّرف
صاصرلاماطتراتوصعمسو،ِلاُبيملوهيلعرانلااوقلطأ.ةيبرصلاعقاوملا
هايملاهتعلتبا.لبانقلااهتثدحأةمخضةرفحيفطقسو،هيَمدقتحتضرألاب
يفلفسألاوحنصوغلابّرمتسااميف،ءودهلاداسو،تاوصألالكتعلتباو
رعشوّبلصتتهفارطأتأدبامدنعو.ناكميأىلإلصيملهنكلو،ءاملا
طيحييذلاداوسلانمناكملكيفكرحتيرمحأًائيشىأراهيفردخلاب
دجو،ظقيتساامدنعو.ةئيطبةكرحبهيحانجبقفخيرئاطهنأولامكهب
ءانثأيفًابايإوًاباهذليامتيحابصملاءوضاميف،ءاضيبةيناطببًافوفلمهسفن
طِالملاوبارتلانمةريغصَلُتكتلخدو،ةيبرصلاةيعفدملافصقلمهضّرعت
ذقنأدق-بيقنلا-وبوبنأهربخأومهدحأىنحناو،قصب.همفوهيَنيع
بناجبفقاوعلصألجرىلإراشأو،ءاملابةئيلملاةرفحلانمهسفنبهتايح
ًاليدنمطبريوةيماظنةلذبيدتريناك.ضرألاتحتنيصحلاأجلملاتاجَرد
.هقُنُعلوحرمحأ

ناكيذلاةرارحلانازيمىلإرظنو،عقاولاىلإداعوًاددجمهيَنيعحتف
ةجردةرشعتسنعةفرغلاةرارحعفترتمل.ريرسلاةلواطىلعهعضودق



نأىلعلابقتسالابتكميفاوّرصأمهنأًاملِع،ربمفون/يناثلانيرشتذنم
ةلفاحلصتس؛عارسإلاهيلعناك.ضهن.اهتقاطلماكبلمعتةئفدتلاةزهجأ
.ةعاسفصندعبقدنفلاىلإراطملا

رمألانكلو.وبوبهجولُّيختلواحو،ةلسِغملاقوفةآرملاىلإقّدح
فتاهلاّنروً.ائيشفًائيشابخهجولانألةيلامشلاءاوضألابهبشأناك
ً.اددجم

."اكجام،اد"
مث،لَجعىلعهسبالمىدتراوهدسجفّفج،ةقالحلاىهنأنأدعب

ةيندعملاةنازخلايفامهبظفتحينيذللانيَّيندعملانَيقودنصلادحأجرخأ
ككف.ةيرانةريعأةعبسلعّستيتكابموكباسسكامينيمامالهنإ.هحتفو
اذهلًاصيصختمِّمُصةريغصئباخمةعبرأىلعهءازجأعّزوو،حالسلا
وفظومهفقوأاذإف.سبالملاةبيقحلةمَّعدملااياوزلاتحتعقتو،ضرغلا
.حالسلاءازجأةمَّعدملاةيندعملاعطقلايفُختسفهتبيقحاوشتفوكرامجلا
،هّايإهتطعأّفلغمو،هعمرفسلازاوجدوجونمققحت،رداغينألبقو
نعاهيلإجاتحيتامولعموفدهللٍةروصىلعو،رفسِةركذتىلعيوتحيو
يفةعباسلاةعاسلادنعيلاتلامويلاءاسميفثدحيسرمألاف.نامزلاوناكملا
ةمهملاهذهنإهلتلاقدقتناكً.امامتهلطَّطخموهامك؛ماعناكم
ً،افئاخنكيمل،كلذنممغرلاب.اهتقباسنمربكأةفزاجمىلعيوطنت
عمفوخلاىلعةردقلادقفدقناكاذإامعرخآلنيحنملءاستيراصو
سيلهنإهللاقدقوبوبناك.ةليللاكلتيفهَعارذهدلاونادقف
.فاخينكيملاذإًاليوطرارمتسالاهتعاطتساب

ةيدامرو،جلثلانمةيلاخ،ّوتللتظقيتسادقبرغَزتناك،جراخلايف
ىلإناهجوتيسامهنأبًاركفمقدنفلالخدممامأفقو.بابضلاببسبنوللا
،ريغصقدنفىلعيوتحيريغصناكمىلإ،ةليلقمايأدعبكيتايرَدألارحب
ناثدحتيسو،سمشلاةعشأنمليلقلادجاوتيثيحو،ةلوبقمراعسألاثيح
.ديدجلالزـنملانع

بابضلاطسوقّدحف،تلصودقراطملاةلفاحنوكتنأَضرتفملانم
وبوببناجبَضبرامدنعماعلاكلذفيرخيفاهعّبتايتلااهسفنةقيرطلاب
لقنبلثمتتهتمهمتناك.ضيبألاناخدلاءارودجويامةيؤرًاَثبعًالواحم
برصلانأليكلساللاةزهجأربعاههيجوتىلعنوؤرجياونوكيمللئاسر
ناك،همجحرَغِصببسبو.ءيشيأنعنولفغيالوةجوملانوبقاري
ضفخىلإرطضينأنودنمةريبكةعرسبقدانخلاربعضكرلاهتعاطتساب



هسأروبوبزهف،تابابدريمدتديريهنإاهنيحوبوبللاقدقل.هسأر
رمأبنومتهيلاجرّيدل.يَُنبايةماهلئاسرلاهذه.لوسرتنأ":هباجأو
."تابابدلا

.ً"افئاختسلفانأامأ.نوفئاخمهنكلو"
."الإسيلصاّنقتنأ".هبجاحوبوبعفر
دقو.ناّيسرمألافجراخلانمًالدبانهةيرانلاتاقلطلاينتباصأاذإ"

."ةنيدملانولتحيسف،تابابدلافقونملاذإاننإكسفنبَتلق
.ةبقاثةرظنبوبوبهقمرف
نيَسّرفتمو،نيتماصاسلج،اذكهوً.اريخألاق،"رمألايفركفأينعَد"

فيرخلابابضنيبزييمتلانمانكمتينأنودنمضيبألاراتسلاب
:لاقووبوبحنحنت،كلذدعبو.ةقرتحملاةنيدملاضاقنأنمثعبنملاناخدلاو
جرختيتلاّدسلايفةوجفلاىلإوكريمووجنارفُتلسرأ،ةيضاملاةليللايف"
يفتابابدلاىلعماغلأعرزوءابتخالابامهتمهمتلثمتدقل.تابابدلااهنم
."؟امهبّلحامفرعتأ.اهرورمءانثأ

.يئانثلاراظنملاربعوكريمووجنارفَيّتثجىأردقلً.اددجمهسأربأموأ
،"ةيضرألافيواجتلايفءابتخالانمامبرانّكمَتلًامجحرغصأاناكول"

.وبوبلاق
ّتبثأفيك":لأسمثهفنأنملاسيذلاطاُخملاهديبىتفلاحسم

."؟تابابدلاىلعماغلألا
،دربلاببسبًافجترمهعقومىلإداع،يلاتلامويلايفرجفلاجالبنادنع

،ّدسلادنعناترّمدمناّتيبرصناتبابدكانهتناك،هءارو.لحولاباٍّوسكمو
ًاِّربعمحاصوقدنخلالخادىلإوبوبهبحسف،نَيتحتفلانمثعبنيناخدلاو
."!ريغصلاانذقنمّهنإ":ةيلمعلاحاجنبهحرفنع

رقمىلإتهّجُويتلاةلاسرلاوبوبىلمأامدنع،هسفنمويلاكلذيفو
نأىلإهبطبترايذلابقللاحِنُم،يكلساللاةزهجأربعةنيدملايفةدايقلا
ريبكددعلتقو،وبوبةيفصتو،ضرألاباهتيوستوهتنيدملالتحاببرصلاماق
.ةمواقمىدبأنملكبيذعتونجسو،ىفشتسملايفىضرملاوءابطألانم
هذاقنإنمنكمتيمليذلاصخشلانأل،ةقرافمىلعبقللاىوطنادقل
.ريغصلاذقنملا.بقللاكاذهحنميذلاوه

.بابضلاّمينمءارمحةلفاحتجرخ

ّجضتسداسلاقباطلانمءارمحلاةقطنملايفتاعامتجالاةفرغتناك



نمهققحتويراهبارتقاءانثأيفةتوبكمتاكحضوةضفخنمثيداحأب
لوانتو،سانلاةطلاخمىلعتقولارخأتدقل.ديجلكشبهلوصوتيقوت
اهيلإأجلييتلاءالمزلاعمءازهتسالاريباعتوتاباعُّدلالدابتو،ىولحلا
ايادهلاتقوهنإ.هنورّدقيصخشىلععادولاةيحتنوقُليامدنعلاجرلا
نأبلاجرلارعشييتلاةرخافتملاتاملكلانمريثكبةنوحشملاَبطُخلاو
.مهدرفمباوسيلوروهمجطسونونوكيامدنعاهمادختساىلعةأرجلامهيدل

هسيئر:اهّدوبقوثولاهنكميهوجوةثالثىلعرثعو،دشحلايراهّميق
ةباشلاةسيئرلا؛نوليتبو،نسروفلاهيطرشلا،رلومينرايبرداغملا
يأعميرصبلاصتايأِرُجيمل.نييئانجلاءاربخلامسق،كسينكتميركل
يأيراهىدلنكتمل.هعميرصبلاصتاءارجإدحألواحيملو،مهنم
ةرمتاذرلوملاقدقل.ةميرجلاةحفاكمقيرفيفهتيبعشلايحماهوأ
بارشنمدممههركنمرثكأسانلاههركيطقفًادحاوًارمأكانهنإ
ًابيئكبارشنمدُميراهناك.ةماقلاليوطبيئكبارشنمدموهوً،ابيئك
هيلإنيرخآلاةرظنلّدبتتملوً،ارتميتنسنيعستونيَنثاودحاورتملوطب
ذنملاُقيسناكيراهنأفرعيلكلاوً.اعرابًايّرحتهنوكنممغرلاب
نأًاضيأفرعيلكلا،رلومةرداغمعمو.هلرلومينرايبةيامحالولماوعأ
امنأتاقَرافملانمو.ةوفهيأهباكترانورظتنيرابكلانيلوؤسملاوطابضلا
هنأعقاووهوالأً؛امئادبيرغكهمسويذلاهسفنءيشلاوهنآلاهيمحي
ةحفاكمقيرفيفًاشتفمناكيذلارلاوموت؛ريمألا،مهئالمزدحأبعقوأ
حالسلابيرهتةيلمعلةلماشلاةحفاكملايفنيكراشملالاجرلادحأو،ةميرجلا
طسورلاوموتةايحتهتنادقل.ةيضاملاينامثلاتاونسلايفولسوأيف
،عيباسأةثالثدعبو.نبماكيفعافترالاديدشينكسعّمجميفءامدةكرب
دَضمىلعفُِرشملاطباضلاّرقأ،بيرقمعطميفميُقأريغصلافتحايفو
.يراههركشو.ةدسافلارصانعلانممهفوفصفيظنتيفيراهماهسإب

ةطرشلارصانعىلعهرظنًارّرممكلذلاقدقناك."مكلًاركش"
دارأ،عقاولايف.هيلإرظنينمكانهناكاذإاممققحتيلنيعمتجملا
ًاهوجوهتيؤرىدلنكلو،نَيتملكلانَيتاهىلعرصتقتنأكلتهتبطُخل
نأضرتفأ":فاضأوًابضغطاشتسا،ةرخاستاماستباوهيلإرظنلابّنجتت
ىلإنيعاسلاصاخشألاضعبىلإةبسنلابًابعصرمألالعجيسزاجنإلااذه
نععجارتيسينعملاصخشلانأةفاحصلادقتعتسامبرذإ.لمعلانميفرص
.ً"اضيأهتقحالمبيمايقةفاخميفَرص

.عباتهنكلو.نيقِّدصمريغهيلإاورظن،كلذدعبو



قيرفيفانعمًاشتفمرلاوموتناك.لاجرايةَقلمحللببسال"
بّقلدقل.هبماقامبمايقللهلًءاطغهبصنملعجدقو،ةميرجلاةحفاكم
ًارّرمم،ًاليلقتمصدقيراهناك،انه"...نوملعتامكو.ريمألابهسفن
.فُِرشملاطباضلاهجودنعًافقوتمو،رخآىلإهجونمةقِّدحملاهتارظن
."ًةداعكلمكانهنكي،ريمأكانهنكيامثيح"

."؟ريكفتلايفقرغتسمتنأ.ّنُسملاىتفلااهيأً،ابحرم"
.نسروفلاههنإ.هرظنيراهعفرف
هلهرّرميذلاةوهقلابوكًالوانتميراهمتمت،"كولملايفركفأ"

.باشلايّرحتلا
.هيلإًاريشمنسروفلاهلاق،"ديدجلالجرلاهنإً،انسح"
ىلإًاثّدحتمءاقرزةلذبيدتريلجرفقو،ايادهلاةلواطبناجب

.رلومينرايبوفُِرشملاطباضلا
سأهيأييبلا".همفيفةوهقلاويراهلأس."؟نغاهرانوغاذهله"

."؟ديدجلا
."يراهاي،فيجنيلدايسيلوبيأكانهدُعيمل"
."!اٍّقح"
ذنمبتارملاوءامسألااورّيغدقل.تنيتبرفويسيلوب.يـبوأييبهنإ"

."رهشأةعبرأنمرثكأ
تلزامله.مويلاكلذيفنايثغلابرعشأتنكيننأدبال!اٍّقح"

."ً؟ايطرش
.نسروفلاهمستباف
ةثالثنعهرمعّلقيو،ةكرحلافيفخديدجلايـبوأييبلاادبدقل

نمرثكألوطلاطسوتمهنأيراهظحالو.ةركذملايفليقامكًاماعنيثالثو
هّكفلوحو،ههجويفةحضاولاتالضعلاةكبشيحوتو،ًاليحنو،ًاليوطهنوك
ً،اتباثوًاميقتسمهمفناك.فّشقتةايحشيعيهنأب،هقُنُعيفو،يلفُّسلا
لكشيو،دوسأنغاههكلمييذلاليلقلارعشلاو.ةزرابةقيرطبًائتانهنقذو
هنأةجردلًادجّصارتموفيثكوهف،كلذعمو.هسأرلوحليلكإفصن
لكشيفًابيرغًاقوَذديدجلايـبوأييبللنأمتننظاذإمكتحماسمنكمي
قلعتياميفلضفأةلاحبناثعشألانافيثكلاهابجاحّرشبي،لاحيأب.رعشلا
.همسجرعشب

ءادنىلإانفّرعيامبر".يراهلاق،"ًةَرشابمةحلسملاتاوقلانم"
."ظاقيتسالا



."مسالارييغتلبق-َضرتفُموهامك-ًاديجًايطرشناك"
."؟ةركذملايفهسفننعهبتكاملًاقفوينعتأ"
."يراهايةيباجيإلاهذهبّملكتتكعمسننأديجلانم"
."ةفصُنملاةصرفلاددجلاصاخشألاحنملماودلاىلعسّمحتمانأ؟انأ"
.امهيلإًةمضنم،يتبتلاق،"رِّثؤملالماعلايهفيرعتلالاو"

،يراهايكلوخدءانثأيفجرَعتكتيأر"ً.ابناجريصقلارقشألااهرعشتدعبأو
."دقتعأامك

."سمأةليلتايواحلاةقطنميفًاجئاهةسارحبلكُتفداص"
."؟كانهلعفتتنكاذام"
يفسيئرلابصنمنإ.بيجينألبقيتبىلإرظنلايراهنعمأ

يتبتناكاملاطً.اضيأكسينكتميركلًاديفمو،اهلًاديفمناكنييلاسنيرب
ةحضاوةيدايقايازمَريملهنأبفارتعالايراهىلعنّيعتينكلو،ةفرتحم
ةدحوتدصقامدنعكلذو،لظلايفءاقبلارثؤتيتلاةلوجخلاةباشلاىدل
.ةطرشلابيردتةّيلكدعبتاقرسلا

،ينيربخأ.ناملوهريبىلعرثُعثيحةيواحلاىلعةرظنءاقلإُتدرأ"
."؟ةقطنملالخدفيك

فيك؟كنعاذامو.هبناجبهاندجودقف.كالسأضارِقمبلفقلاّصق"
."؟تلخد

."ً؟اضيأِتدجواذام"
."...اهنأبيحويامكانهسيل،يراه"
."ً؟اضيأِتدجواذام.ءيشيأبيحويامكانهنإلوقأال"
امك،نيوريهةعرجتدجو.ةنِهملاتاودأ؟كيأربهتدجويذلاام"

باقعأنمغبتلانوجرُخيمهنإ،ملعتامك.غبتىلعيوتحيًاسيكتدجو
."عبطلابًادحاوًانوركنوعفديالو،اهنوطقتلييتلارئاجسلا

."؟سدسملانعاذامو"
نمسدسمهنإ.ةفولأمدِربملاراثآنكلو،لسلستملامقرلاليُزأدقل"

."ريمألانمز
.رلاوموتمساظفلنعتعنتمايتبنأيراهظحال
."؟مدلاةّنيعةجيتنتلصولهً،انسح"
تاردخملابهسفننقحيملوهف.ئجافموحنىلعةفيظناهنإ.لجأ"

."؟لأستاذامل.هسفنلتقىلعًارداقوًادجًايعاوناكلبً،ارخؤم
."نيَدلاولاعمتامولعملالدابتةصرفيلتّنستدقل"



المعامهنأًاملِعًاريثكرركتيرمألاً.اعمنولونسروفلاهلاق،"!هآ"
.طقفنيَماعةدملًاعم

ايادهلاةلواطلوحاوقلحتوعيمجلارادتساف،فُِرشملاطباضلالعسو
.ةرثرثلاتدمخو

طباضلالاق،"نَيتنثاوأةدحاوةملكلوقيلنذإلاينرايببلط"
نيرخآلايفريثأتلافدهبًاليلقًافقوتمو،هيَمدقَيبقعىلعًاحجرأتمفُِرشملا
."نذإلاحنُمو":عباُتينألبق

ينرايبةماستبايراهظحالف،ناكملاءاجرأيفةتوبكمتاكحضتقلطنا
.هسيئرلاههجويتلاةددرتملارلوم

.ةيعادولاةيدهلاىلعةفُِرشملاةيطرشللًاركشو.فيلروتايكلًاركش"
."اهّايإينومتحنميتلاةعئارلاةروصلاىلعًاعيمجمكلصاخلاركشلاو

.ةلواطلاىلإراشأو
.يتِبليراهسمه."!عيمجلا"
."لاملاعمجبنارخآنانثاوراكسماقدقل.لجأ"
."رمألااذهنعءيشيأّيعمسمغلبيمل"
."كاربخينأايسنامبر"
زاجاذإ؛ةِكَّرتلانم".رلوملاق،"ايادهلانمليلقلاعّزوأسنآلا"

."ةِّربكملاةسدعلاهذهكانه،ءدبيذئداب.ريبعتلا
.سأهيأييبللهَّوشملاريبعتلانمنورخآلارخسف،ههجومامأاهعفرو
،اهدلاورارغىلعةطرشةطباضوةيّرحتكاهترادجتتبثأةاتفلاهمّدقأ"

يفعطسنانعَدتنألّضفتلب،هبموقتاميفلضفلااهسفنىلإديُعتالو
لبِقنمثحبوةساردعضومتناك،نوملعتامكو.ةميرجلاةحفاكمقيرف
حمسييذلاسوريجمروفيزوفلاباهيلعمعُنأهنألءاكذلايديدشنييئاصخأ
."هتأرهجولكّركذتباهل

؛نيرخآلاهابتناءاعرتسابحتنكتمل.ًالجخّرمحتيتبيراهىأرف
زييمتتداتعااهنأينعتيتلاةيئانثتسالاةيدهلاهذهبقلعتياميفّهلقأ
ىلعتاراغلارّوصتويديفطئارشىلعنيقباسنيعداخملةبَّبحملاروصلا
.فراصملا

ةدملهورتنلمكنأًاملِع؛هجولااذهاوسنتالأ"،رلوملاق،"لمآ"
."هذهمادختسامكناكمإبف،كشللمكوعديامكانهناكاذإو.نمزلانم

اهتقناعمبرلومماقامدنعو.مدقتللاهعفدويتبرهظنسروفلاهزكو
.اهنيبجلجخلارارمحالاطنورضاحلاقفصواهلةِّربكملاةسدعلاميدقتو



.ينرايبلاق،"بتكملايسركيهدادجألانمةثَراوتملاةيلاتلاةفحتلا"
يسركىلعلوصحللبلطبمّدقتدقنغاهرانوغيَفلخنأُتفشتكادقو"
."ىرخأتازِّيمموٍلاعرهظيذديدجدوسأيدلج

هسأربأموألب،ماستبالاهلدابيمليذلانغاهلةماستبارلوملسرأو
.ًاليلق

ىلإانهىلإهمودقذنميُفنريكنيتسنمةطرشطباضليسركلامّدقأ"
ىلعَمغُرأو،ىنبملايفبعاتمللةراثإرثكألاصخشلاعمهرطاشتيبتكم
."ناحدقتقولانأدقتعأ،ئدتبملااهيأ.كلاهتميسركىلعسولجلا

.نسروفلاهلاق،"يّبوي"
.هروَدبنسروفلاهكحضو،اوكحضوهوحنعيمجلاتفتلاف
ناك.ّيلإةبسنلابزَّيممصخشلةينقتةدعاسممّدقأ،ماتخلايفو"

ماودلاىلعهسدحعبتييذلالجرللاهمّدقأ.يسيباوكأوسأوقِّقحملضفأ
نيذلااننيبصاخشألاكئلوأظحءوسل؛ةصاخلاهتعاسوةصاخلاهتدنَجأو
."ةيحابصلاتاعامتجالاروضحلدَّدحملاتقولايفمودقلاىلعكلمحنولواحي
لمعلاىلعهذهكلمحتنألمآ".هترتسبيَجنمديةعاسرلومجرخأو
امًاعوناهتطبضدقل،لاحيأب.نورخآلالعفيامكهسفنينمزلاراطإلايف
نيبرومألانمريثكلاكانهناكً،انسحو.ةميرجلاةحفاكمقيرفتاعاسعم
."يراهايروطسلا

ةدَّوزملاةعاسلايّقلتليراهمُّدقتءانثأيفقّرفتمقيفصتعمُسو
.هيدلةفولأمةكراملانكتمل.يداعدوسأيدلجطيرشب

.يراهلاق،ً"اركش"
.ةماقلااليوطنالجرلاقناعتو
يفموقتل،نَيتقيقدبيداعلاتيقوتلاقبستثيحةعاسلاُتطبضدقل"

نمديزمال".رلومسمه،"هلفُغتسكنأدقتعتامبدَّدحملاتقولا
."هبمايقلاكيلعبجوتيامبُمق.تاريذحتلا

لوطأةدملمالكلابهيلإهّجوتيرلومنأًاربتعم،يراهررك،ً"اركش"
نمهعماهبحطصايتلاةيدهلاعاديإةرورضبهسفنرّكذو.داتعملانم
يسلفالغلاقيزمتهلاببرطخيمل،ظحلانسحل.ايادهلاةلواطىلعلزـنملا
.فيإتوابألوأيد



داحتارجتموهو؛سكتيرفليفلخلاءانفلايفتربورىلعنوجرثع
.نييفكريكيفةيعامتجالاةياعرلا

نيذلاصاخشألاًابقارمو،نيَعارذلاَبلاصتمبابلاراطإىلعًائّكتمناك
اوناك.رجتملايفنيزختلاةفرغىلإةنحاشلانمةريبكًاسايكأنولقني
نمةعَّونمةعومجميفٍمَسقِتاملكباهنوألميةئيربةيمالكعيقاقفنوقلُطي
.تاغللاوتاجهللا

.نوجلأس"؟ديجديَصىلعتلصحأ"
اهلمكأبةيفيصلامهسبالمنعحرفبسانلاىلختي".هيَفتكتربورزهف

ةيوتشلاسبالملانكلو.مداقلاماعلايفةديدجسبالمءارشنماونكمتيل
."نآلاهيلإجاتحناميه

مهلوانتتنيذلاصاخشألانممهنإ.ةعونتمتاغلكنايتفمدختسي"
."؟نجسلانمًالدبيعامتجالمعبنوموقيمهف؛ةرشعةيناثلاةرقفلا

نوضقينيذلانيعوطتملاددعفعضنآلاانيدل.سمأمُهتددعدقل"
."ةيموكحملاةدم

."الإسيللمعلايفعورشلابطبترمرمألا".نوجمستباف
تربورعضو.رئاجسةبلعهلىمريذلانايتفلادحأتربورىدانو

.رتلِفىلعيوتحتةراجيسلانكتمل؛هَيتفشنيبشعنلارامسم
."كفرصمتيدقف،هبتدعوامّركذت".نوجلاق،"اهكرتا"
."؟ديرتاذام.اهلاعشإمزتعأنكأمل"
."كعمثيدحلافارطألدابت".هيَفتكنوجزهف
."؟عوضوميألوح"
نيحنمءاقشألاثدحتينأًامامتيداعرمأهنإ"ً:ابيجمنوجكحض

."رخآل
لوقتامدنع".هناسلبقلعيذلاغبتلالازأو،هسأربتربورأموأف

."يتايحشيعأفيكينربُختسكنأًةداعينعتتنأفثيدحلافارطألدابت
."ايه"
."ً؟اذإرمألاام"
."كلاحنعلءاستأتنك.ءيشال"
ءاطغبقّدحمث،جلثلاىلعقصبوهمفنمةراجيسلاتربورجرخأف

.يلاعلاءاضيبلابُحُّسلا



ةريدملاتمئسدقل.ةقشلاُتمئسدقل.لمعلااذهُتمئسدقل"
"...ـلًادجةحيبقنكتملول.انهضرعلاريدتيتلاةقفانملاوةدّعجتملا
هجولاتاذةيبغلاعمةقالعبتمقل..."،ةضيرعةماستباتربورمستباو
."ةفَّفجمةخوخللثامملا

."؟لوخدلااننكميله".نوجلاق،"دّمجتأانأ"
نيبروشحمّيسركىلعسلجو،ريغصلابتكملاىلإتربورهّجوت

رظنمىلعلُطتةّقيضةذفانو،ةبَّترمريغةديدعضارغأاهيطُغتةلواط
.ةيعامتجالاةياعرلاداحتاراعشلمحتءارفصوءارمحةيارو،يفلخلاءانفلل
يسركىلعسلجو،مَدِقلاببسباهضعبّرفصاقاروأةموكنوجطقتلا
.ةرواجملابروكنيوتسروجامةفرغنمهقرسدقتربورنأِملعيـبشخ

.نوجلاق،"ضرامتمكنإلوقت"
."؟نم"
."ةفَّفجمةخوخللثامملاهجولاتاذ".نوجهجومّهجتو."ورةريدملا"
فرطزرغبتربورعرشو."؟ثدحاماذهله.كبتلصتادقلً،اذإ"

تنأ.ُتيسندقل،لجأ،هآ"ً:ابضاغرجفنامثنمو،ةلواطلاببيَجلانيكس
."اهتّمربةسسؤملاسيئر،تاكلتمملاىلعىلعألاّميقلا،ديدجلالوؤسملا

."بصنملااذهدراكيرىلوتيسامبر.نأشلااذهبدعبرارقيأذخُتيمل"
.بلقلكشىلعةلواطلاىلعةرئاديَفصنتربوررفحو."نكيامهم"

ىلعلوصحلايتعاطتسابله،رداغتنألبق.هلوقلَتئجامَتلق"
."ً؟ادغلمعلاةبوننعكرَجأ،نوركةئمسمخ

مامأةلواطلاىلعهعضوو،هدوقنةظفحِمنملاملانوججرخأف
.طشكتوصعمُسو،هترشبىلعنيكسلالَصنتربوررّرم،اهدنع.هقيقش
."يفاضإدحاورمأبكرّكذأسو"

امو":هلأسوهباعلعلتباهنأريغ،هقيقشهلوقيسامفرعينوجناك
."؟وه

أدبيوهوجلثلاةيؤرهتعاطتسابناك،هقيقشفتكقوفنم
يفلخلاءانفلالوحةمئاقلالزانملانمةثعبنملاةرارحلانكلو،طقاستلاب
اهنأولامكةذفانلاجراخءاضفلايفّرقتستةفيفخلاءاضيبلافَدُّنلاتلعج
.امهثيدحىلإيغُصت

اذإ":ًالئاقبلقلاطسويفنيكسللقدتسملافرطلاتربورعضو
لوحهعباصأّفلو"...اهنعثدحتننمراوجبةدحاوةرملولوُكتدجو
بشخلايفَلصَّنلاهدسجُلِقثزرغف،مامألاىلإىنحناونيكسلاضبقِم



."لعفأسيننإمسُقأ.نوجاي،كرّمدأسف".قحَستوصًاثدحُمّفاجلا
.بابلاةهجنمتوصلاءاج."؟جاعزإيأبببستأله"
كشوىلعيقيقش".بذَعتوصبتربورلاق،"ورايّةتبلا،ال"

."ةرداغملا

مالكلانع،نغاهرانوغ،ديدجلايـبوأييبلاوفُِرشملاطباضلاّفك
.هلدَُعيمليذلاهبتكمرلومينرايبلخدامدنع

،ةجهبنعّمنتنأَلِمأٍةربنبرلوملأس."؟رظنملاكبجُعيلهً،انسح"
.هناسلىلعفولأمريغمسالاادبدقل."رانوغاي":فاضأو

نوناكيفماودلاىلعةبئكمولسوأيفرظانملانوكتامّبرً،انسح"
ناكاذإاممققحتلاانيلعنوكيس،نكلو"،نغاهرانوغلاق،"ربمسيد/لوألا
.ً"اضيأرمألاةجلاعمانناكمإب

هنكلو،ًاضيأةملكبهانعامعهلاؤسيفةديدشةبغربرلومرعشف
ً.اقِفاومهسأربئمويفُِرشملاطباضلاىأرامدنعفقوت

تنأ،ةماتةيّرسبانهصاخشألانعتامولعمبرانوغدّوزأتنك"
."مهفت

."لَبقنمامكضعبنافرعتنانثالاامتنأ.لجأ،هآ"
ذنمانضعبفرعنانأورانوغ".فُِرشملاطباضلالاق،"عقاولايفلجأ"

."ةطرشلاةّيلكىعُديناكاميفنَيئدتبمانكنأ
رلوملاق،"ماعلكرنيبكريبقابسيفكراشتكنأةركذملايفءاج"

."ً؟اضيأهيفكراشيفُِرشملاطباضلانأفرعتتنكله".نغاهوحنًاتفتلم
يف":عباتوًامستبمفُِرشملاطباضلاىلإهرظننغاههّجوو."لجأ،هآ"

ىلعّبلغتلاانملكلواحيوً،انايحأكانهىلإفيلروتعمبهذأ،عقاولا
."ريخألاعافدنالايفرخآلا

روعشنعّمنتةقيرطبرلوملاقو،ً"اقلطمهيفكراشأملانأً،انسح"
."ةاباحملابمهُّتالنييعتلاسلجميففُِرشملاناكولً،اذإ":ةيلستلاب

ةرظنرلومينرايبىلعىقلأو،ةيّدجةكحضفُِرشملاطباضلاقلطأف
.ةيريكذتةعيرس

."هلةعاسميدقتبَتمركتيذلالجرلانعرانوغربخأتنك"
."؟لوهيراه"
ةلصىلعًاشتفملتقلجرهنأفرعأ".نغاهرانوغلاق،"لجأ"

يفلجرلاعارذقّزمهنأُتعمسدقلو.كلتةبِعُتملابيرهتلاةيلمعب



سيلرمألا.ةفاحصلاىلإةيضقلابيرستبةهبُشعضومنآلاوهو،دعِصملا
.ً"اديج

نمةباصعاهبتماقدقةبِعُتملابيرهتلاةيلمعنإ،ءيشلكلبق"
لاوطولسوأاوقرغأنيذلاو،ةطرشلايفتادادتمامهيدلنيذلانيفرتحملا
ًاَثبعًالواحمكلذرلومينرايبلاق،"نمثلاةديهزةيوديةحلسأبتاونس
يأيّقلتنودبلوهاّهلحةيضقاهنإ".هتوصنعجاعزـنالاةربنداعبإ
كلذو،ةدايقلارقميفانهاههجاويتلاةمواقملانممغرلاب؛ةدعاسم
لتقدقلً،ايناث.ةطرشلامسقيفيدُجملالمعلانمةدعتاونسلضفب
ليلدالً،اثلاثو.رلاوعارذقّزميذلاوهدعِصملاو،سفنلانعًاعافدرلاو
."بيرستلاةيلمعبماقنمبقلعتياميفانيدل

.ةعيرستارظنفُِرشملاطباضلاونغاهرانوغلدابت
هتبقارمكيلعنّيعتيصخشهنإ"،فُِرشملاطباضلالاق،"رمألانكياٍّيأ"

هنعتلختدقل،اُهتعمجيتلاتامولعملاىلإًادانتساو.رانوغايةيانعب
ةضرُعةّئيسلايراهتاداعنوكلمينيذلالاجرلانأفرعنوً.ارخؤمهتقيدص
ددعنكياٍّيأ؛عبطلابهبلوبقلااننكميالرمأاذهو؛تاساكتنابةباصإلل
."ةدحولايفاّهلحيتلااياضقلا

.نغاهلاق،"هتافرصتطبضأس"
هنأامكً.ايداعًاصخشسيلو"،هيَنيعًاضِمغُمرلوملاق،"شتفمهنإ"

."هتافرصتطبضبمهدحأمايقبًاضيأًاَعلومسيل
ىلعاهريرمتوهديهعفرءانثأيفءطببهسأربنغاهرانوغأموأف

.ّثكلاهرعشةقلح

ةيذحأنمًاقالطناققحتلاهتعاطتسابناكو،اتاغيتروأيفيراهلاج
دقف.)ةرانملا(سواهتيالىهقمنمبرتقيهنأنممهاقتلانيذلاسانلا
رجاتمةاهاضمهنكميالًادحأنإَلوقلاوكرانةدحويفُصاخشألاداتعا
نأل،تاردخملاينمدمىلإةيذحألاعيبيفيفياندنإيمرآةلَمعتسملاعلِّسلا
داحتالضفبنينمدملامادقأيفرمألااهبىهتناةحلسملاتاوقلاةيذحأ
،ءاتشلايفامأ.ءاقرزةضايرةيذحأنولعتنيفيصلايفف.ةيعامتجالاةياعرلا
ينمدملةبسنلابًادحوميماظنلاسابللانوكيف،نآلالاحلاوهامك
رضخأًاسيكنولمحيوءادوسةيركسعتامزجنولعتنينيذلاتاردخملا
.ةيعامتجالاةياعرلاداحتامهلهمّدُقيبّضومءادغىلعيوتحي

.ةوسنلقرمتعييذلاسراحللهسأربئمويوهوبابلايراهربع



.سراحلالأس"؟ءيشيألمحتله"
."ءيشال".هَيبيَجىلعيراهّتبرف
عاونألكميلستنّيعتيهنأبديُفترادجلاىلعةتفالكانهتناك

لعفينمنأيراهملعيو،ةرداغملاىدلاهعاجرتساوبابلادنعبارشلا
ّملسينلنمدملاف.بارشلاءاستحانعاوعلقأنيذلاصاخشألامهكلذ
.بارشنمهلمحيامًادبأ

يذاحملادعقملاىلعسلجمث،ةوهقبوكهسفنلبكسو،يراهلخد
،ةيعامتجالاةياعرلاداحتاىهقموه-ةرانملايأ-تسيلريفف.رادجلل
تابجونيزوعُمللمَّدُقتثيح؛ءاسحلاخبطملةديدجلاةيفلألاةخسنو
نئابزلالكُشيثيحةءاضإلاةديجةئفادةفرغ؛ةوهقوةعيرسةيناجم
ةئملابنوعست.داتعملاونيشتوباكلاىهقموىهقملااذهنيبديحولاقرافلا
يجيورننبُجعمضيبأزبخحئارشنولوانتيروكذتارَّدخملايطاعتمنم
لوحءودهبثيدحلافارطأنولدابتيو،فحصلانوأرقيو،ضيبأوأيّنب
ثحبلانماوحيرتسيوءفدلاباومعنيلةصرف؛ةرحةقطنماهنإ.تالواطلا
ىلعةيّرسلاةطرشلاضاضقنانممغرلابو.راهنلايفتاردخمةعرجنع
تالاقتعايأبمايقلامدعبيضقيينمضقافتاكانهف،رخآلنيحنمناكملا
.لخادلايف

،هناكميفةضفخنمةءانحنايفيراهبناجبسلاجلجردّمجتدقل
ناكو.ةراجيسةقروبكسمتءادوسلاهعباصأو،ةلواطلاقوفٍّلدتمهسأرو
.ءاجرألايفةرثعبمةغَّرفملارئاجسلاباقعأنمليلقددعكانه

لدبتستمجحلاةليئضةأرمااهيدترتيتلاةيماظنلاةلذبلايراهظحال
روصاهنمةثالثيف؛روصُِرُطأةعبرأبتالواطلاىدحإىلعةبئاذًاعومش
يراهفقوف.ءاضيبةيفلخىلعمساوةروصعبارلايفو،دارفألةيفارغوتوف
.ةلواطلاوحنهّجوتو

.لأس"؟هذهام"
سلمألاقاّربلارعشلاوأ،ةكرحلاةقاشروأ،ليحنلاقُنُعلاناكامبر

ّرهاهنأبداقتعالاىلعيراهلمحامً،ابيرقتيعيبطلاريغونوللادوسأ
اهمفو،ريغصلااههجوىأرنيحاذههعابطنازّزعتدقو.ريدتستنألبق
ةلثامملافونألانيبةقانأرثكألافنألاو،بسانتمريغوحنىلعضيرعلا
نكيمل.اهكلتمييتلاةينابايلاةرَّوصملاصصقلاتالجميفتايصخشلافونأل
.اهنأشيفامًاْبطَخكانهنكلو،اهسملهتعاطتساب

.تباجأ،"ربمفون/يناثلانيرشت"



يراهلمحةيلاعلاةقبطلااذوفيطللاوضفخنملاوئداهلااهتوصنإ
قبسدقل.مالكلايفهتبستكاًابولسأمأًايعيبطناكاذإامعلؤاستلاىلع
؛ّنهسبالمَنلّدُبيامكّنهتاوصأنلّدُبيف،كلذبَنمُقيءاسنبفّرعتنأهل
،ةيعامتجالاتابسانملاوىلوألاتاعابطناللتوصو،لزـنملايفهنمدختسيتوص
.ليللايفةميمحلاتاقادصللرخآو

.يراهلأس"؟نينعتاذام"
."ربمفون/يناثلانيرشترهشلانتاّيفوعومجم"
.هينعتامكردأوروصلاىلإيراهرظن
صاصرملقبةبوتكمةلاسركانهتناك.ضفخنمتوصبلاق"؟!عبرأ"

.روصلامامأةريبكفورحبوةتباثريغديب
تاّيفوعبرأ،اذل.يطسولدعمكعوبسألكدحاونوبزتومي"

لكنملّوألاءاعبرألاوهىركِّذلامويّنإ.فولأملانعًاجراخًارمأتسيل
."؟...نَمكيدلله.رهش

.هسأريراهزهف
.تلأس"؟ءيشيأبكتدعاسميتعاطتسابله"
،اهنوزخميفىرخأتاوصأيأاهكالتمامدعةيناكمإبيراهمدُصدقل

.ةئفادلاةضفخنملاةربنلاهذهءانثتساب
.ةلمجلايهُنيسفيكِملاعريغ،همالكيراهّلهتسا"...ناملوهريب"
."رياني/يناثلانوناكيفىركِذمويهلصصخنس،لجأ.ريبنيكسم"
."رهشلانمءاعبرأمويلوأ".هسأربيراهأموأف
."قيدصلااهيأديكأتلابكمودقببّحرننحنو،ديدحتلاب"
،ةلمجللقَحلُماهنأولامكةيئاقلتوةلوهسبقيدصةملكتظُفلدقل

.تاظحلليراهاهقّدصو
.يراهلاق،"ٍّرحتانأ"
اهقُنُعّدماهيلعناكهنأةجردلً،ادجًاريبكامهنيبلوطلاقرافناك

.حوضوبهارتل
تاونسنوكتنأنمدبالنكلو-دقتعأامك-ُكتيأرنأيلقبس"

."كلذىلعتضمدق
يننكلو،نَيترموأةدحاوةرمانهىلإُتئج.امبر".هسأربيراهأموأو

."كَرأمل
داحتالسيئرلارقملايفتقولاةيقبيضقأو،يئزجماودبانهلمعأ"

."؟تاردخملامسقيفلمعتله،تنأو.ةيعامتجالاةياعرلا



."مئارجلالوحتاقيقحتلامسقيف":لاقوًايفانهسأريراهزهف
."؟...َلتُقيملريبنكلو!مئارجلا"
."؟ةظحللسولجلااننكميله"
.اهلوَحترظنوتددرتف
.يراهلأس"؟ةلوغشمتنأله"
مّدقن،يداعلامويلايف.يداعريغوحنىلعءودهكانهً.ادبأ،ال"
."لمعلانعنيلطاعلاةناعإمويوهمويلانكلو.زبخةحيرش1,800
عالطضالاىلعقفاوو،ةدضِنملاءارونيدوجوملانايتفلادحأتدان

لمحييذلالجرلاسأرناك.نيترام:اهمسايراهفرع.ىهقملانوؤشب
.ًاليلقضفخنادقةغرافةراجيسةقرو

يأ".هسولجدعبيراهلاق،"اهنمققحتلاّمتيملةليلقرومأكانه"
."؟ناكصاخشألانمعون

اهدمتعايتلاةيباوجتسالاريبعتلاةقيرطتببستو."ديدحتلابعصي"
فلتي،ريبلثم،تاونسةدعتاردخملاىطاعتتامدنع".دهنتتاهلعجبيراه
باكتراليوقعفادكيدلحبصيفكتيصخشوحميهنأةجردلًاريثككغامد
."فنعلامعأ

."..ً.اديجهوفرعنيذلاصاخشألاىلإةبسنلاب...ينعأ،نكلو.كلذفرعأ"
ىقبتامعريبدلاولأستنأكتعاطتساب.ةدعاسملايننكميال،ةفسآ"

يفملستسادقل.هباحطصالنَيترمانهىلإءاجدقف.هنباةيصخشنم
لكىلعنالفُقيامهنأللزـنملايفامهديدهتبأدبريبنإلاقو،ةياهنلا
،بثكنعىتفلاةبقارمينمبلطوً،ادوجومنوكيامدنعةّميقلاضارغألا
مايقلابدَعننأعيطتسنالاننكلواندهجىراُصقلذبناننإهلتلقف
."عبطلابلصحيملاماذهف...بيجاعألاب

ميلستلاءانثتساب؛ءيشنعّربعياههجونكيمل.اهبقارييراهناك
.ةيعامتجالاةلماعللداتعملا

.هقاسّكحيوهويراهلاق،"ميحجلابهبشأناكعضولانأدبال"
."رمألامهفتلتاردخمنمدُمنوكتنأكيلع.لجأ"
."ييأربًادلاوءرملانوكينألب،ال"
برتقادقةقَّزمموةنَّطبمةرتسيدتريلجرناك.نيترامبُجتملف

ىلعفاجلاغبتلانمةموكعرفأوًافاّفشًاسيكحتفو،ةرواجملاةلواطلانم
ةقروتطغف،رئاجسلاباقعأتائمنماهعمجهنأدبال؛ةلواطلا
.كانهسلاجلالجرللءادوسلاعباصألاوةراجيسلا



تاردخملانمدمةقفربليلقدعبرداغمث،امءيشبلجرلامتمت
.ّنسُملجرةيشمب

.نيترامتلأس"؟هنمققحتلامتيمليذلاام"
.يراهلاق،"ةيّمُسداوميأمدلاةّنيعرهُظتال"
."ً؟اذإ"
ةراجيسّفلسأيبلواحيناك.هبناجبسلاجلالجرلاىلإيراهرظن

.يّنبلاهّدخىلعةعمدتلاسف،هعيُطتنكتملهعباصأنكلو
.يراهلاق،"فنعلامعأباكترابءرملامايقنعةليلقًارومأفرعأ"

."؟دحأللاملابنيديناكاذإامنيفرعتله"
نعةباجإلافرعيراهنأةجردلًادجةبَضتقماهتباجإتناك."ال"

.يلاتلاهلاؤس
."...امبركنكلو"
انأو.مهبدحأيلاُبيالصاخشأءالؤه،عمسا.مالعتسالايننكميال،ال"

."مهجاعزإلسيلومهتدعاسملانه
هتبلطاّمعرذتعأ.ةقِحُمِتنأ":لاقمث،ةبقاثةرظنبيراهاهقمر

.ً"اددجمرمألارركتينلو،كنم
."كلًاركش"
."؟طقفريخألاؤس"
."لّضفت"
أطخباكتراكشوىلعناكاذإامعًالئاستم،يراهددرتو"...له"

."؟يلابأيننإكلُتلقاذإيننيقّدصتله".شحاف
."؟كلذيـبضرتُفيله":هتباجأمثيراهتلّمأتواهسأرتنحأف
الاهيفينعملاصخشلانأعيمجلادقتعيةيضقيفققحأانأً،انسح"

."ميمصتورّوصتقباسنعرحتناهنأو،دحأهبيلاُبي
.بُِجتملف
.ضهنو."ةذيذلةوهقاهنإ"
."هللاككرابيلو".تلاق،ً"امئادكببَّحرمتنأ"
هأجافدقو،هَينُُذأَيتمحشرارمحابًارعاشكلذيراهلاق،"كلًاركش"

.رمألا
دقتناكاهنكلو،رادتساوسراحلامامأفقوت،جراخلاىلإهقيرطيف

هنكلو،بَّضوملاءادغلاعمرضخألاَسيكلاةوسنلقلاُلجرهلمّدق.ترداغ
نمنكمتثيحعراوشلاىلإجرخمث،هلوحهفطعِمقالغإمكحأو،هضفر



.افلسركأهاجتايفراس.ًالَجخًةّرمحم،بيغملاىلإليمتيهوسمشلاةيؤر
طسوةماقلابصتنمفقاولجركانهناك،اكيإبةفورعملاةقطنملايفو
.هدعاسنمةربإّىلدتتاميف،ناعوفرمةنَّطبملاهترتساّمكو،يجلثماكر
.دنالنيرغقوفدّمجتملاِبابضلاويراههاجتايفًةَرشابمرظننيحمستبا
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يذاهّيسركىلعاهسولجءانثأيفًامجحرغصأناملوهلينربتدب
تناك.نيتّرمحمنَيتريبكنيَنيعبيراهىلإةقّدحمنييفغروبسندرفيفنيعارذلا
.ريباهنباليجاجزراطإتاذةيفارغوتوفةروصاهنضحيفعضت

.تلاق،"اهنيحهرمعنمةعساتلايفناك"
ىلإًايئزجكلذببسدوعيو؛ةبوعصبهباعلعالتباليراهُرطضاف

هبيهتنيسةاجنةرتسيدتريومستبيالّنسلاهذهيفىتفنأهّليخت
نأىلإًاضيأببسلادوعيامك،سأرلايفةصاصرعمةيواحيفًاتيمرمألا
ةبولطملاةدملانعيراهلءاستو.يـبأهوعدييذلاغيلوأبهتّركذةروصلا
.يـبأنيسِغلِه-دنولسايثامةوعدبغيلوأأدبيل

.ةليلقمايألهدقفنامدنعريبنعًاثحبجورخلارغريبيجوزداتعا"
ريبدوجولُّمحتعيطتسأدُعأملذإ.كلذنعّفكلاهنمُتبلطيننأًاملِع
."انه

؟الَِمل:هنهذىلإردابتيذلالاؤسلايراهتبكو
دعبىتوملانفددّهعتمدصقناملوهرغريبنألينربهلتحرشاميف

.يراهامهبّرمنأ
."؟نمدُمصخشعمًالزـنمترطاشتنأكلَقبسله".ترخنو
.يراهبُِجيمل
دقرغريبنإيأ؛رمألاانّلبقتدقل.هديهلاطتءيشلكقرسيناك"

يراههربتعااموهو؛اههجومّهجتو."اننيبّبُِحملادلاولاهنإ.رمألاّلبقت
.ةماستبا

ريبماقامدنعماعلااذهفيرخىتحً؛امئادريبنععفاديناك"
."يديدهتب

."؟ِكدّدهله"
ولامكجاجزلاتكرفو،ةروصلاىلإترظنو."يلتقبدّدهدقل،لجأ"

.هلاخدإتضفرفحابصتاذسرجلاريبعرق".ةحضاوريغتحبصأاهنأ
نمةبعللاهذهانسرامنأانلقبسنكلو،لّسوتوىكبف.يدرفمبتنك
فرعأال.تسلجوخبطملاىلإتدعو،داؤفلاةيساقتحبصأكلذل،لبق
."يهجويفًاسدسمًاعفارو،يمامأًافقاو؛كانهًةأجفرهظولخدفيك

."...يذلاهسفنسدسملا"
."دقتعأامك،لجأ،لجأ"



."يعبات"
؛يتارهوجمبظفتحأثيحسبالملاةنازخلفقحتفىلعينمغرأدقل"

دعبرداغو-اهمظعمذخأدقناكذإ-اهنميلىّقبتاممليلقلايأ
."كلذ

."؟كنعاذامو"
،"ىفشتسملاىلإينبحطصاورغريبءاج.رايهنابتبُصأدقل؟انأ"

ةيمكُتذخأيننإاولاقو،بوبحلانمديزملايئاطعإاوضفرثيح"،ْترخنو
."اهنمةيفاك

."؟بوبحلاعونام"
كيقُبينباكيدلنوكيامدنع!ىفك.ةئدهمبوبحاهنإ؟دقتعتاذام"

تعضوو،ًاليلقتتكسو."...هتدوعنمكفوخببسبليللاةليطًاظقيتسم
مثنمو.عومدلابنَيتقرورغُماهانيعتناك.اهمفىلعةرّوكملااهتضبق
عامسلهدهجىراُصقلذبيراهنأةجردلً؛ادجضفخنمتوصبتسمه
."...ةايحلايفةبغرلادقفتًانايحأ":اهتاملك

ً.اغرافناك.هتانَّودمرتفدىلإهراظنأيراههّجوف
.لاق،"كلًاركش"

قدنفيفلابقتسالاُةفظومتلأس"؟كلذكسيلأ.يديسايةدحاوةليل"
عفرتنأنودنمةيزكرملاولسوأتاراطقةطحمبناجبمئاقلاايدناكس
.رتويبمكلاةشاشنعاهرظن

.اهمامأفقاولالجرلاباجأ،"لجأ"
ًاعونصمنوللاحتافًايّنبًافطعِميدتريهنأبةينهذةظحالمْتنّوددقل

.دَّلقمجيسنهنإمألامجلاَربَوشامقنم
حيتافملاةحولقوفةعرسبكرحتتءارمحلاةليوطلااهرافظأتناك

روصتأردقل؟الَِمل.ةدرابلاجيورنلايفلامِجكوأةروعذمريصارصك
.كانهسراقدربلانإلوقياهقيدصاهلبتكو،ناتسناغفأيفلامج

."؟يديساينامتئاةقاطبةطساوبمأًادَْقنعفدتسله"
.ً"ادقن"
ةيؤرتبلطو،ملقعمزجحلاةرامتساةدضِنملاقوفهوحنتعفدو

.هرفسزاوج
."نآلاعفدأس".باجأ،"كلذلةجاحال"
يفامًارمأكانهنكلو.يناطيربهنأولامكةيزيلكنإلاملكتيناك



يـبوروأهنأبنظلاىلعاهلمحامم؛ةنكاسلافورحلاظفليفهتقيرطنأش
.يقرش

."ةيلودنيناوقاهنإ.يديسايكرفسزاوجةيؤرّيلعنّيعتيلازيال"
نوركفلأةئفنمةيدقنةقرواهلرّرمو،كلذبًامِّلسُمهسأربأموأف

يفةديدجلالودلاىدحإيهامبر!اكستافرهةيروهمج.هرفسزاوجعم
قودنصيفةيدقنلاةقرولاتعضوو،لاملانمىقبتامهتطعأ.قرشلا
فيضةرداغمدعبءوضلاتحتاهنمققحتلاةرورضباهسفنترّكذو،دقَّنلا
دحأيفلمعتاهنأًاملِع،دَّدحمبولسأبفرصتللتدهتجادقل.قدنفلا
...لب،ًالاتحمودبيفيضلااذهنكيمل.ةنيدملايفايندلاةجردلاقدانف
نعةليوطًةبطُخوةيكيتسالبلاةقاطبلاهتطعأ؟عقاولايفودبيفيكً،انسح
.ةرداغملاتاقوأو،روطفلاو،دعِصملاو،قباطلا

اهتغلنأنمًةقثاو؛تحدص."؟يديسايرخآءيشكانهله"
عمةنَراقمديجىوتسمىلعتامدخلاميدقتيفاهتقيرطوةيزيلكنإلا
.ةريصقةرتفدعبلضفأناكمىلإلاقتناللىعستيهف.قدنفلااذهىوتسم

.فتاهةرجحبرقأدوجوناكمنعلأسوحنحنت
هسأرزههنكلو،هتفرغنملاصتالاهتعاطتسابنإًةلئاقهلتحرشف

ً.اضفار
مظعمنأًايلمعينعيلومحملافتاهلادوجوف.ريكفتلااهيلعناك

ةرجحكانهلازتالامبرنكلو،تليُزأدقولسوأيففتاهلاتارجُح
ةطحمجراخمئاقلاناديملا؛تغروتينابنرجيفبيرقناكميففتاه
ةطراختجرخأ،طقفرتمةئمدُعبىلعهدوجونممغرلابو.تاراطقلا
يفنوفظوملالعفيامكتاهيجوتلابهتدّوزو،اهيلعةمالعتعضوو،ةريغص
دقناكاذإاممققحتللهيلإتقّدحنيحو.سيوْشتونوسيدارَيقدنف
.ببسلافرعتنأنودنمتاظحللكابترالابترعش،مهف

."!نسروفلاهايملاعلاّةيقبةهجاوميفنحن"
.هبتكمىلإهعافدناءانثأيفةدوهعملاةيحابصلاهّتيحتبيراهحاص
وأييبلابتكملريرقتبمدقتلاكيلع".نسروفلاهلاق،"ناتلاسركانه"

."قعاصاهتوص،كنعتلأسوةأرماتلصتاو.ديدجلايـب
.ضرألاىلعطقسف،بَجِشملاهاجتايفهفطعِميراهىمر."!هآ"
سيلأً،اريخأَتحجندقل".ريكفتنودنمنسروفلاهفته،"واو"

."؟كلذك



."ً؟ارذُعكحيمتسأ"
يفنحنتلقو،ًَ◌اددجمبجِشملاهاجتايفكفطعمتيمردقل"

."...ليكارّيلختذنمكلذلعفتمل!ملاعلاةّيقبةهجاوم
.هليمزهجوىلعةرِّذحملاريباعتلاىأرنيحنسروفلاهتمصو
."؟هديرتةديسلاتناكيذلاام"
...".همامأتانَّودملارتفديفنسروفلاهثحبو"...اهمسا.ةلاسرريرمت"

."فوهكإنيترام
."اهفرعأال"
."سواهتيالىهقميفلمعتاهنإ"
."!هآ"
ءيشيأدحأعمسيملو،عوضوملالوحتاقيقحتترجأاهنإتلاق"

."صخشيأللاملابًانيدمناملوهريبنوكنع
يأكانهناكاذإاممققحتلاواهبلاصتالاّيلعيغبنيامبرً،انسح"

."رخآءيش
.ً"انسح.سأبال!هآ"
هادتراهنكلو،هفطعِمطاقتلاليراهىنحناو."ً؟ائجافتمودبتاذامل"

."ىرخأةرمجورخلاّيلع؟ئدتبملااهيأفرعتله":لاقوهقيلعتنمًالدب
."...يـبوأييبلانكلو"
."راظتنالاهيلعبجوتيس..."
ةتفالىأرهنكلو،ةحوتفمتايواحلاةقطنمىلإةيّدؤملاةباّوبلاتناك

يفتارايسلافقومىلإتابرعلاراسمهّجوتولوخدلاعنمتجايسلاىلع
حوتفملاطَسبنملاىلعةعيرسةرظنىقلأو،ةرّرضتملاهقاسيراهكح.جراخلا
ً،اضفخنمىنبملاسراحبتكمناك.هترايسبلخدمث،تايواحلانيبدتمملاو
نكيمل.ةلثامتمتافاسمىلعةمئاقلانِفلوميفَرِحلافئاقسىدحإبهبشأو
راتمألازاتجاو،لخدملامامأهترايسيراهنكر.عقاولانعًاديعبهيبشتلا
.مادقألاىلعًاريَسةعرسبةيقبتملا

،هسأرءاروهاديوًاتماصءارولاىلإّهيسركىلعسلاجلاسراحلاأكتا
هدوجوببسلوحهلحرشميدقتبيراهمايقءانثأيفباِقثدوعًاغضام
.ةقباسلاةليللايفثدحاّمعو،كانه

،نكلو.سراحلاهجويفكرحتملاديحولاءيشلاوهباقِّثلادوعناك
هربخيناكاميفههجوىلعةضيرعةماستباهبشيامحملهنأيراهلادب
.بلكلاعمتثدحيتلاةنحاشملانع



نحن.يسيدورلابلكلابيسن".سراحلالاق،"دوسأِرنزتِمهنإ"
.ً"اضيأئداهوميظعةسارحبلكهنإ.هداريتسابنوظوظحم

."كلذُتظحال"
فلخللستيكلذلدايصِرنزِتملا"ً.احَرمزفقيباقِّثلادوعناك

."اهتفاخإيفبغارريغ،ةديرطلا
."؟يماهتلا...مزتعيناكبلكلانإلوقتله"
."ماهتلالابهينعتامىلعرمألادمتعي"
ٍلاخهجوبيراهىلإقّدحلب،ليصافتيأىلإسراحلاقرطتيمل

يراهلواحف.هسأرلوحًاراطإنالكشتناتكباشتملاهاديو،ريبعتيأنم
ًاسأركلميهنإمأ،يداعريغوحنىلعنَيتريبكهاديتناكاذإامةفرعم
.يداعريغوحنىلعًاريغص

نأضرتفناننأل؟كلذكسيلأ،ءيشيأعمستوأَرتملَتنأً،اذإ"
."يرانقلطلضّرعتدقناملوهريب

."!يرانقلطلضّرعت"
."؟تامولعميأكيدلله.هسفنلتق"
."ُتلقامكئداهِرنزِتملاو،ءاتشلايفلخادلايفسراحلاىقبي"
."؟ىرجاملّهبنتيملًادحأنأينعأ؟يعيبطريغكلذنأربتعتالأ"
."جورخلاكلذنّمضتيالو،انلمعبموقننحن".هيَفتكسراحلازهف
."لخادلاىلإللستامدنعناملوهريببكسمُيمل"
."ةريبكةقطنماهنإ"
."؟قحالتقويفو"
ًاَعلومسيلِرنزِتملاو؟كلذكسيلأ،ةدّمجتمتناك؟ةثجلاينعتأ"

."جزاطلامحللابحيوهف؛ثثجلاب
نمانهناملوهَرتملكنأةطرشلاريرقتدروي".هيَفتكيراهزه

."ّطقلَبق
."حيحص"
."هذهةلئاعلاةروصينتضرقأفهتدلاوةيؤرلُتبهذدقل"
ةرظنيقُلتنأكنكميله".سراحلاةلواطىلعةروصلايراهعضوو

."؟صخشلااذهتيأرنأكلقبسيملهنإيلمسُقتواهيلع
همفةيوازىلإباقِّثلادوعلقنو،لفسألاىلإهرظنسراحلاهّجو

اتطقتلاومامألاىلإهسأرءارونمهاديتلقتناو.فقوتمثنمو،بيجيل
.ًالَّوطماهلّمأتو،ةروصلا



نمنكيمل.فيصلالصفيفكلذناك.هتيأردقل.ئطخُمانأ"
."ةيواحلايفدجويام...زييمتلهسلا

."كلذكلرّدقأ"
بابلاحتف،قئاقدعضبدعبرداغيللخدملادنعيراهفقوامدنعو

.ةضيرعةماستباسراحلامستباف،ققحتورمألائدابيفًاليلق
ِرنزِتملاباينأنإ،لاحيأبو.راهنلايفَقلغُمناكميفعضويهنإ"

يكاتِنكنمَريَْرتبلكءارشيفركفأتنك.ةعرسبحرجلاىفشُيسو،ةضيرع
اهيأًاظوظحمَتنكدقل.دسجلانممحللاعطِقعزتنتةنَّنسمباينأيذ
."شتفملا

ًةّديسكانهّنأوديفغلُبتنأكللضفألانم"،يراهلاق،ً"انسح"
."هّضعيلرخآًائيشهئاطعإلانهىلإاهقيرطيف

ááá
.جلثةفاّرجبناجبةيانعبةرايسلاًاكّرحم،نسروفلاهلأس."؟اذام"
عضتس،كلذدعب.لاصلصلانمعون".يراهلاق،"ّيرطامءيش"

كفلمّسجمىلعلصحتس،ّفجينأدعبو.ّصجلايفلاصلصلااهقيرفويتب
."بلك

."؟لُتقدقناملوهريبنأتبُثينأكلذبضرتُفيلهوً.انسح"
."ال"
."...تلقكنأُتننظ"
يفةدوقفملاةلصلااهنإ.لُتقهنأتبُثألهيلإجاتحأامكلذنإُتلق"

."ّةلدألاةلسلس
."؟ىرخألاتالِّصلايهامو.ُتمهفدقل"
انهردتسا.ةبسانملاةصرفلاو،ةميرجلاحالس،عفادلا؛اهنمّةيداعلا"

."تاذلاب
ةضرقِممادختسابناملوهمايقىلعزكترتكتاهُبُشنإَتلق.فرعأال"

."؟تايواحلاةقطنملوخدلكالسأ
نعُتلءاستً،اقيقدنوكألو.لؤاستلاىلعينلمحامكلذنإُتلق"

يفهلأجلمنعثحبيوهباوصدقافتاردخملاىلعنمدمنّكمتةيفيك
كالسأةضرقِمهذخأةرورضىلإةيافكلاهيفامبًاّهبنتمنوكينأةيواح
.ةصّحفتمةرظنةيضقلاىلعتيقلأ،ٍذئنيح.ةباّوبلاربعرورمللهعم
."انهةرايسلانكركتعاطتساب

."بنُذملافرعتكنأءاعدالانمكنكمتةيفيكوههمهفأالام"



ريشتعئاقولالكفً،ابعصرمألاسيل.نسروفلاهايكلذُتفشتكادقل"
."هيلإ

."كلذبموقتامدنعرمألاهركأ"
.ً"اعرابحبصتنأوههديرأام"
اذإاممققحتللاٍّنسربكألاهليمزىلعةعيرسةرظننسروفلاهىقلأ

.ةرايسلانماجرخمث،هحزاميناك
.يراهلأس"؟ةرايسلالفُقتنلأ"
.حابصلااذههيفحاتفملارسكناو،ةيضاملاةليللايفلفقلادّمجتدقل"

."؟بنُذملاةيوهفرعتىتمذنم
."ةريصقةرتفذنم"
.عراشلااربعو
.تالاحلامظعميفلهسلاريغصلاءزجلايهبنُذملاةيوهةفرعم"

سيلو،قباوسلاباحصأنم،قيدصلضفأ،جوزلاً:امئادحضاولاحَّشرملاهنإ
هبكئبُنيامتابثإيفلب،انهنمكتالةلكشملافً.ادبأمدخلاسيئر
اماذه".ناملوهةملكبناجبسرجلاىلعيراهطغضو."كترطفوكلقع
تامولعمودبيامكلّوحيذلاريغصلاءزجلاىلعروثعلا:نآلاهبموقنس
."ةلدألانمةلمتكمةلسلسىلإةطبارتمريغ

."اج":توصلاّربكمربعتوصقطقطو
."؟...اننكميله.لوهيراه.ةطرشلانمنحن"
.لفقلاّزأو
اياضقمظعمّلَُحت".يراهلاق،"كرحتلاةعرسبطبترمهتّمربرمألا"

.ً"ادبأّلَُحتنلفالإو؛ىلوألانيرشعلاوعبرألاتاعاسلايفلتقلا
.نسروفلاهلاق،"لَبقنمكلذُتعمسدقلً.اركش"
.امهراظتنابّملسلاىلعأيفًافقاوناملوهرغريبناك
ةرجشكانهتناك.سولجلاةفرغىلإامهمّدقتوكلذلاق،"الخدا"

.ةفرشلاباببناجبةيراع
.لاؤسلاحرطنميراهنكمتينألبقلاق،"ةمئانيتجوز"
.يراهلاق،"سمهنس"
."ظقيتستنل".ةنيزحةماستباناملوهرغريبقلطأو
.يراهىلعةعيرسةرظننسروفلاهىقلأف
."ً؟ائدهمًاراّقعتلوانتله".شتفملالاق،ً"انسح"
."ةزانجلادعومًادغ":لاقوهسأربناملوهرغريبأموأ



عضوو."هذهيضارقإلكلًاركشً،انسح.ٍنضُمرمأهنإ،عبطلاب،لجأ"
ًاسلاجناكيذلاناملوهريبلاهنإ.ةلواطلاىلعةيفارغوتوفلاةروصلايراه
،َرصاحُموأّيمحمهنإ؛هيبناجىلإنافقيهدلاووهتدلاواميف،ّيسركىلع
يأبدحأهّوفتمدععمماتتمصكلذالتو.ةروصلاةيؤرةيفيكلًاقفو
نسروفلاهىّولتاميف،هصيمققوفنمهدعاسناملوهرغريبّكح.ةملك
.ءارولاىلإداعمثنمومامألاىلإىنحناو،ّهيسركىلع

لأس."؟ناملوهديسايتاردخملاىلعنامدإلانعريثكلافرعتله"
.هرظنعفرينأنودنميراه

.ةدحاوةمّونمةبحيتجوزتلوانت":باجأوهنيبجناملوهرغريبّبطق
."...ينعيالاذهو

نعّملكتأانأ.اهذاقنإكناكمإبنوكيامبر.كتجوزنعّملكتأال"
."كنبا

.نيوريهلاىلعًانمدُمناك.فرعتةملكبهينعتامىلعرمألادمتعي"
صّحفتو،ًاليلقتمصهنكلورخآًارمألوقيسناك.ً"اسيعترمألاهلعجدقل
."ءاسعتانلكانلعجدقل".ةلواطلاىلعةروصلا

ىلعنامدإلانعءيشيأفرعتتنكاذإ،نكلو.كلذيفكشأال"
."رخآءيشلكباسحىلعهلنوكتةيولوألانأَتفرَعل،تاردخملا

لوقتله".ظيَغلاةدشنمروَفلاىلعناملوهرغريبتوصفجتراف
نكلو"...وه...يهيتجوزنإ...لوقتله.شتفملااهيأكلذفرعأاليننإ
."...هتدلاو...".هتوصتقنخعومدلا

لبقيتأت.تاهمألالبقيتأتتاردخملانكلو".يراهسمه،"ملعأ"
لبقيتأتو":عباتينألبقًاقيمعًاسَفنيراهذخأو."ةايحلالبقيتأت.ءابآلا
."توملا

."؟ديرتاذام.شتفملااهيأكَهنُمانأ"
امدنعهمديفةردخمةداميأكانهنكتملهنأليلاحتلارهُظت"

كلتىلعتاردخملاونمدُمنوكيامدنعو.ّئيسعضويفناك،كلذل.ّيفوت
مهتاهمأمهديدهتةجردلً؛ادجةيوقصالخلاىلإةجاحلانوكت،لاحلا
لب،سأرلايفةصاصرسيلمهلةبسنلابصالخلاو.تاردخملاىلعلوصحلل
روثعلاكتعاطتسابرخآناكميأوأ،ةّيبُرألاوأ،قُنُعلاوأ،عارذلايفةنقُح
كنباىلعرثُعدقل.نَقُحلاءارجإلدعبهمادختسامتيملهيفديروىلع
رانلاقلطُِيلناكام،اذل.ناملوهديسايهبيَجيفنيوريهلاسيكوُهتّدعو
."...لبقو،تلقامكءيشلكلبقيتأتتاردخملا.هسفنىلع



ناكهتوصنكلو،هيَدينيبلازيالناملوهرغريبسأرناك."توملا"
."؟اذامل؟لُتقدقينبانأدقتعتأً،اذإ".حوضولاديدش

."انرابخإكتعاطتسابنوكينألمآتنك"
.ناملوهرغريببُجيملف
معَنتلكلذثدحله".يراهلأس."؟اهدّدههنألكلذثدحله"

."؟ةنينأمطلابكتجوز
."؟هنعثدحتتيذلاام".هسأرناملوهعفرف
دعبَهتعبت،رضحامدنعو.ازالبطيحميفَترظتنادقل،يريدقتلًاقفو"

يتلاتايواحلاةقطنمىلإَهتبحطصاو،تاردخملانمهتجاحىرتشانأ
."هدصقيرخآناكمهيدلنوكيالامدنعًانايحأاهدصقي

."...انأ.عيظفرمألااذه!؟كلذفرعأنأيلفيك"
سراحللةيفارغوتوفلاةروصلاهذهُتيرأدقل.فرعتَتنكعبطلاب"

."هنعلأسأتنكيذلاصخشلازييمتنمنكمتوً،اضيأ
."؟ريب"
كناكمإبناكاذإامعلأستفيصلااذهيفكانهَتنك.تنأ،ال"

."تايواحلايفكنبانعثحبلا
:عباتيذلايراهبناملوهقّدحف
،لوخدللاهلمعتستسيتلاكالسألاةضرقِم.ءيشلكلَتططخدقل"

ءاهنإبتاردخملاىلعنمدُمموقيلمئالمناكميهو؛ةغرافلاةيواحلاو
قلُطتتنأوكاريوأًائيشعمسينأدحألنكميالثيحو،اهيفهتايح
."هلهنأدهشتنأريبةدلاولنكمييذلاسدسملابهيلعرانلا

ناملوهنكلو،دادعتسالاّمتأىلعوهوناملوهرغريبنسروفلاهلّمأت
اميفهعارذكحيوةبوعصبهفنأنمسفنتيناكلب،ةكرحيأبمَُقيمل
.ءاضفلاىلإقدحيناك

؛ةنعذُمةربنبكلذلاق."تاءاعدالاهذهنماٍّيأتبُثتنأعيطتستال"
.هيلعمِدنٌعقاورمأهنأولامك

ناك،تلتيتلاتمصلاةرتفيفو.ةيحلاصتةءاميإبيراهماقف
.عراشلايفعفترمحاُبنعامسمهتعاطتساب

."؟كلذكسيلأ.فقوتينلو،كاكحلاىلإةجاحلابكروعشرمتسيس"
.يراهلاق

.روَفلاىلعّكحلانعناملوهفقوتف
."؟ةجردلاهذهىلإكيدلكاكُحلاريثيامةيؤراننكميله"



."رمأللةيمهأال"
ديسايكرايخهنإ.ةطرشلازكرميفوأانهكلذبمايقلااننكمي"

."ناملوه
.كيشوراجفناثودحبروعشنسروفلاهباتناو.حابُّنلاةدحتدادزا
.هّايإًاعفارهّمكرارزأّكفوناملوهسمه،ً"انسح"
.بهتلمرمحأامهلوحدلجلاو،ناتريغص*ناتأسُجكانهتناك
.يراهرمأ،"كعارذرَِدأ"
.لفسألايفةلثاممةأسُجكانهتناك
.يراهلاق."؟كلذكسيلأ،بلكتاّضعاهنإً.اريثككاكحلاريثتاهنإ"

رشعةعبرأومايأةرشعنيبامرورمدعبىفشتتأدبامدنعاميسال"
ّيلعبجيهنأيإدنأهيأيفبيبطينغلبأدقل.اهلضّرعتلاىلعًاموي
."ناملوهديسايًاضيأكلذبمايقلاكبضرتُفيناك.كاكُحلانعفقوتلا

يـبضرتُفيله".اهارينأنودنمهحورقىلإناملوهقّدحف
."؟كلذ

يفًادَّدحمًابلكنأتابثإانتعاطتساب.نكامأةثالثيفةبوقثمةرشبلا"
نوكتنألمآ.يلفسلاهّكفلمّسجمانيدل.كّضعبماقدقتايواحلاةقطنم
."كسفننععافدلانمتنكمتدق

."ةدَّيقمريغاهنأبرعشتنأطقفُتدرأ...أشأمل".هسأرناملوهزهف
.ًةأجفعراشلايفحابُّنلافقوتو
يفهديعضويذلانسروفلاهلًاريشميراهلأس."؟فرتعتسله"

يراههاطعأف.ىودجنودنمنكلو،ةقرووملقنعًاثحابيلخادلاهبيَج
.صاخلاهتانَّودمرتفد

كلذةلصاومعيطتسيالهنإو"،ناملوهلاق،"ةراقحلاديدشهنإلاق"
يفةفرغىلعهلترثعو،ءاجرألايفُتثحب،كلذلً.اقحمالستسالاديريو
فلأءاقلمويلايفتابجوثالثوريرس.ةيعامتجالاةياعرلاداحتالُُزن
عورشميفهلناكمنيمأتبدعوىلعلصحو،رهشلايفنوركَيتئمو
دعبًائيشهنعفرعأمليننكلو.طقفنيَرهشراظتنالاهيلعناك.نوداتيملا
،راجيإلاعفدنودنمًةسلِخّرفهنأينوغلبأ،لُزُّنلابُتلصتاامدنعو.كلذ
."سدسملاعم،ىرخأةرمانهىلإداعوً،انسح...و

."؟اهنيحكرارقَتذختاله"
حامسلاعطتسأملو،ينباُتدقفنأيلقبسدقلً.اتيَمًاصخشناك"

."هعماهباحطصابهل



."؟هيلعَترثعفيك"
ءارشهيلعضرعأنأترّرق.اكيإيفناكلب،اتالبيفنكيمل"

يننكلو،روَفلاىلعلاملادارأدقل.هّايإينارأوهلمحيناك.هنمسدسملا
ءاسميفينلباقينأهبضرتُفيناكً.ايفاكًالامكلمأاليننإهلتلق
انأ،ملعتامك.تايواحلاةقطنملةيفلخلاةيحانلايفةباّوبلادنعيلاتلامويلا
."...يننأل...كنألعقاولايفديعس

.يراههعطاق"؟غلبملاوهام"
."؟اذام"
."؟هعفدكيلعناكيذلاغلبملاوهام"
."نوركفلأرشعةسمخ"
."...و"
ةريخذكلمينكيمل.سدسمللةريخذيأكلميالهنأُتَبثو.ءاج"

."لاقامكّطق
رايعنمهنأبحيملتىلعَتلصحدقنوكتنأنمدبال،نكلو"

."؟رئاخذلاضعبتيرتشاو،لامعتسالارشتنم
."لجأ"
."ً؟الوأهلَتعفدله"
."؟اذام"
."رمألاَسنا"
كلذنمايناعنيذللانيديحولاانسلانأولينربنأمهفتنأكيلع"

ًاصخشينباناك.هتاناعملًادادتماّرميمويُّلكناك،ريبىلإةبسنلابف.طقف
.ناقفخلانعفقوتياليذلاهبلقفاقيإبمهدحأمايق...رظتنيًاتيَم
."...رظتني...رظتني

."ةاجنلا"
."ةاجنلاقوطرظتنيناك،لجأ"
."ناملوهديسايكتمهمتسيلاهنكلو"
.امًارمأمتمتوهسأرناملوهىنحأو."كلذكتسيل،ال"
.يراهلأس."؟اذام"
.غرافلاءاضفلاىلإناقّدحتاتناكهيَنيعنكلو،هسأرناملوهعفر
نوكتالةملظلاف.ءارفصلاءاوضألاّفلدقيّنبٌقَسَغناك،عراشلايف

ةطساوبءاضوضلابجحمتيو،جلُثتامدنعولسوأليلفصتنميفًادبأةمات
.ةديعبةيرانباعلأكمادقألاتحتجلثلاتوصودبيو،ةينطقتاوشح



.نسروفلاهلأس"؟انعمهبحطصنملاذامل"
يفةرايسلسرنس.هبهتجوزربخيامهيدل.ناكميأىلإرداغينل"

."نَيتعاسنوضغ
."؟كلذكسيلأ،ليثمتلاديجيهنإ"
."؟اذام"
."؟هنباةافوأبنهلَتلمحامدنعاهلىثريةلاحيفحبصيملأً،انسح"
."ئدتبملااهيأريثكلامُّلعتكيلع":لاقوكلذبًامِّلسمهسأريراهزهف
."ميكحلااهيأينِرَنأ"ً.اجعزـنمجلثلانسروفلاهلكرف
اذهنولمحيةفرطتملاةقيرطلاهذهبلتقةميرجنوبكترينمّنإ"

كلذتفداصدقلً.ايئزجّيسنمامعوننمسوباكهنأولامكمهعمرمألا
ًادوجومًارمأسيلهنأنوكرديهباوماقامبنورهاُجيامدنعف.تارمةدع
."عقاولايفثدحلب،طقفمهسأريف

."لاحيأبدرابصخشهنإً.انسح"
امدنعةّقِحُملينربتناكامبر!؟لجرلاقاحسناىدمظحالتملأ"

."ّبُِحملادلاولاوهاهجوزنإتلاق
ً.ابَضغنسروفلاهتوصشعتراو."!لتاقلاهنإ!ّبِحُم"
.ً"اّديجرمألايفرّكف":لاقويرحتلافتكىلعهدييراهعضوف
."...نكلو"
ىلعدّوعتلاكيلعبجوتيس،نكلو.نسروفلاهايهيفركفتامفرعأ"

."كمايأألمتسيتلاةيونعملاتاقرافملانمعونهنإ.ةركفلا
دّمجتدقناكهنكلو،لوفقملاريغةرايسلابابنسروفلاهبحس

ًاثدحُم،يطاطملاهراطإنعهلصفوةيئاجفبضغةبونيفهبذجف،ةعرسب
.عالتقاتوص

طغضيوحاتفملاريديوهونسروفلاهيراهبقارو،ةرايسلاالخد
.كرحملاردهو.ةوقبهنيبجىلعهديب

.مالكلابيراهعرش."...نسروفلاه"
حاص.ً"اديعسيـبوأييبلانوكيسو،ةيضقلاّتلُح،لاحيأب"

مامأهعبصإعفرو.ةّوقبةرايسلاقوبًاِقلطُموةنحاشًازواجتمنسروفلاه
لصاووهديلزـنأمث."كلذانلعفّاله،ًاليلقلفتحنومستبنلً،اذإ".ةآرملا
.هنيبجىلعطغضلا

."...نسروفلاه"
."؟كانهاذام":نسروفلاهحاص



."ةرايسلانكُرا"
."؟اذام"
."نآلا"
هّجوو،ةدايقلاةلَجَعتلفأو،فيصرلاةفاحدنعنسروفلاهفقوت

،ناملوهعماناكامدنعف.ريبعتيأنمنَيتيلاخنيَنيعبمامألاىلإهرظن
.ئجافمّيرطفموجههنأولامكيمامألاةرايسلاجاجزىلعديلجلامكارت
.ًالوزـنوًادوعصهردصكرحتءانثأيفّزئينسروفلاهناك

.يراهلاق،"سفنلاودسجللًاقِهرُملمعلااذهنوكي،مايألاضعبيف"
."كيفّرثؤيهعَدتال"

.ربكأةبوعصبسفنتيوهونسروفلاهلاق."ال"
."مهنممهو،َتنأنمَتنأ"
."لجأ"
نأبرعش،ليلقدعب.رظتناونسروفلاهرهظىلعهدييراهعضوو

.أدهدقهليمزسّفنت
.يراهلاق،"ٍساقصخش"
ءطبباهقيرطّقشتةرايسلاتناكاميفةملكيأبامهنمّيأهّوفتيملو

.دنالنورغهاجتايفرهظلادعبرورمةكرحربع



ّوعدملاولسوأيفًاظاظتكارثكألاةاشملاعراشيفناكمىلعأيففقو
ةطراخلاًابيَغظفحدقناك.زـناهوجلراكيجيورنلا-يديوسلاكلملابًانّميت
ةّيلظًةروصهآريذلاىنبملانأفرعو،قدنفلايفاهّايإهؤاطعإمتيتلا
يفعقتةيزكرملاولسوأتاراطقةطحمنأو،يَكلملارصقلاوهبرغلاىلإ
.يقرشلاهفرط

.دعترا
رمحألاءوضلاراشأةرارحنازيمّقلُعينابملادحأناردجىلعأيفو

يئاوهراّيتقرتخاو.رفصلانعّلقتةرارحلاةجردّنأىلإهيفضماولا
كلتىتحناكو،لامجلاَربَوشامقنمعونصملاهَفطعِميديلجوفيفخ
.ديهزرعسبندنليفهارتشايذلافطعملابًاديعسلازيالةظحللا

،ًءاسمةعباسلاىلإريشتةرارحلانازيمبناجبةدوجوملاةعاسلاتناك
ددعكانهو،سمادمالظلا:ةديجرئاشبلانإ.قرشلاهاجتايفريسلابعرشف
جراخٌةدوجوماهآريتلاةديحولاةبقارملاتاريماكو،صاخشألانمريبك
راسمنمىنثتسادقل.ًةَرشابميلآلاْفَّرصلاتالآوحنٌةهَّجومو،فراصملا
اهيفتاريماكلانمريبكددعدوجوببسبضرألاتحتةقطنملاهرارف
.رّوصتاممًامجحرغصأولسوأف.سانلانمليلقددعو

49رعسبءاقرزةيفوصةعّبقىلعرثعثيحسبالمرجتملخد
فطعِمىأرامدنعهيأررّيغهنكلو،نورك200رعسبةيفوصةرتسوً،انورك
رييغتلةريَجُحيففطِعملابّرجيناكامدنعوً.انورك120رعسبًاقيقررطم
سيرابنمهعماهبحطصايتلاةحئارللةليزملاصارقألانأفشتكا،سبالملا
لخادىلإلئاسلابّرستدقو،ةقوحسماهنكلوهترتسبيَجيفلازتال
.جيسنلا

ةاشملاةقطنملخادراتمألانمةدعتائمدُعبىلعمعطملاناك
ةفرغيفصخشيأدوجومدعروفلاىلعظحال.رسيألابناجلاىلعو
ةقطنملخد.ةلوهسرثكأرومألالعجينأكلذنأشنم،ديج.سبالملا
ةيؤرنمنكمت،هفوقوناكمنموً.ايئزجةئلتممتناكيتلاماعطلا
ةذفانلابرقةلواطزجح،لدانهنماندنيحو.تالواطلالكوعيمجلا
.يلاتلامويلاءاسمنمةسداسلاةعاسلل

ديحولارخآلاجرخملاً،اذإ.ذفاونال.ماّمحلانمققحت،ةرداغملالبقو
نوكينألمتحملاريغنمو،يلاثمناكمكانهسيلً،انسح.خبطملاربعوه



.ليدبجرخمىلإةجاحب
ةطحمهاجتايفريسلابعرشو،هتعاسىلإرظنو،معطملارداغ

،ةريغصةنيدماهنإ.هعميرصبلصاوتةماقإنوبّنجتيسانلاناك.تاراطقلا
اذه؛مصاوعلاهبزاتمتيذلارتافلاثارتكالامدعبفّصتتلازتالاهنكلو
.ديج

راطقلابةصاخلاةصنملاىلعهفوقوءانثأيفًاددجمهتعاسنمققحت
،معطملانمقئاقدتسدُعبىلعاهنإ.راطملاىلإهّجوتملاعيرسلا
ةرشععستراطملاىلإاهلوصوّبلطتيو،قئاقدرشعلكرداغتتاراطقلاو
ةعباسلادنعراطقلانتمىلعنوكينأهنكمي،ىرخأتاملكب.ةقيقد
ةرئاطلاعلُقتسو.ةقيقدنيعبرأوةعباسلادنعراطملايفو،ةقيقدنيرشعو
يفةركذتلاو.ًءاسمقئاقدرشعوةعساتلادنعةرشابمبرغَزىلإةهجتملا
.صاخضرعبجومبسأهيأسأنماهارتشادقوهبيَج

ىلعيوتحتتتابيتلاةديدجلاتاراطقلاةطحمرداغ،كلذبًايفتكم
همسادريامكتغروتينابنرجناديمهنإ.حوتفملاناديملاىلإجرخو،رجاتم
-سانلاوتارايسلاوةيديدحلاككسلانيب-هطسويفدجويو،ةطراخلايف
فتاهةريَجُحةيؤرنمنكمتيملهنكلو.يعيبطلامجحلافعضبرمنلاثمت
ناك.برتقاف،سانلانمدشحكانهناك،ناديملارخآيفو.ناكميأيف
.رخآلااهدحأسماليتاوسنلقبةّوسكملامهسوؤرونوثدحتيمهنمديدعلا
نكلو.اهسفنةلفاحلانورظتنيناريجمهنإمأ،دحاوناكمنماومِدقامبر
نودعتبينيليحنًالاجرو،يديألااهلقانتتءايشأىأر؛رخآرمأبهّركذكلذ
هذهةّيهامفرعو.مهروهظاونحأدقوةسراقلاحيرلاّبهميفنيعرسم
،ىرخأةيبوروأندموبرغَزيفنيوريهتاقفصدقعدهشدقناك.ءايشألا
كلذدعبّركذتو.انهلاحلاوهامكّيَنلعلكشبدَقُعتنكتملاهنكلو
ًاءزجناكيتلاسانلاتاعّمجتركذت؛دشحلادهشمهبهّركذيذلارمألا
.نيئجاللا؛برصلاباحسنادعباهنم

نأنودنمباوبألاتحُتفو،تفقوتوءاضيبةلفاحتلصومثنمو
.لاحلايفاهفرعةلذبةيدترماهنمتجرخةاتفنكلو،ةلفاحلادحأّلقتسي
.أطبأفةيعامتجالاةياعرلاداحتابةصاخاهنإ

نتمىلإدوعصلاىلعاهتدعاسوءاسنلاىدحإوحنةاتفلاتهّجوت
.نالجراهعبتو،ةلفاحلا

ةثالثىأرورادتساو-هسفنللاق-ةفَداصماهنإ.هرظنعفروفقوتف
.ةعاسلاِجربرادجىلعكانهفتاهةزهجأ



ً.اديجودبيءيشلكنأاهربخأوبرغَزبلصتا،قئاقدسمخدعبو
.ررك،"ةريخألاةمهملا"
اكيجيرىلعنوقّوفتي-برغَزومانيد-قرُّزلاهدوُسأنأديْرفهتغلبأو

.لوألاطوشلايف0-1ةجيتنبراميسكامداتسإيف
جربلاةعاستناك.تانوركةسمخةيفتاهلاةملاكملاةفلكتتغلبدقل

.يلزانتلادعلاأدبو،ةقيقدنيرشعوسمخوةعباسلاىلإريشت
ááá

سادكأتناك.رِكآِهرتسِفةدابعرادةعاقيفةعومجملادارفأىقتلا
ّينبملاريغصلاىنبملاىلإةيدؤملاةيوَصَحلاقيرطلاَيبناجىلعةعفترمجولثلا
يفًاصخشرشعةعبرأسلج.ةربقملابناجبردحنملاىلعمئاقلاو،رجآلاب
ّتلزاذإو.ناردجلاةاذاحمبةيكيتسالبٍساركتسُِّدكثيح،تاعامتجاةعاق
امةينواعتلةماعةيعمجاهنأمكيلإّليُخيسفةفرغلامتلخدومكمادقأمكب
نمديزمبسبالملاوأسنجلاوأرامعألاوأهوجولاديُفتنأنودنم
ذفاونلاجاجزىلعًاسكعنمجعزملاءوضلاناك.ةيعمجلاهذهنعتامولعملا
ةنينقتوصوةيبصعتاكرحوةضفخنمتامتمتكانهو،مويلونيللاةيضرأو
...حتُفتيهوسيرافةكرامنمةيندعمهايم

ةلواطلارخآيفٍديعفرعم،ةرثرثلاتفقوتًامامتةعباسلاةعاسلادنع
ثلاثلادقعلاطساوأيفةأرماوحننويعلاترادتساف.ريغصسرجعْرقو
اهاتفشتناك.فوخلافرعتالةَرشابمةقّدحمةرظنبمهتقمر،رمعلانم
تَّبثموَّثكوليوطرقشأفاهرعشامأ.هافشلارمحأبنَيتيلطمونَيتمراص
اهتقثنعّربعتةقيرطبةلواطلاىلعناتعوضوموناتريبكاهاديو،َكبشمِب
اهربتعييتلاةأرملالاثمنكتملاهنكلو،ةباذجاههجوحمالمتناك.اهسفنب
يفنَيتزرابلاةوقلاوةرطيسلاىلعّلدتفاهدسجةغلاّمأ.ةليمجنويجيورنلا
.ةيلاتلاةقيقدلايفةدرابلاةفرغلاألميذلامزاحلااهتوص

."بارشلاىلعةنمدُمانأوديرتسأىعُدأً،ابحرم"
.دحاونآيفنودشتحملاباجأ."!ديرتسأايًابحرم"
.ةءارقلابتعرشواهمامأباتكلاديرتسأتعضو
نعفقوتلايفةبغرلاوههيأهيأةيوضُعلبولطملاديحولارمألانإ"

."بارشلاءاستحا
نيذلاةلواطلالوحنيسلاجلاكئلوأهافشتناكاميف،مالكلاتلصاوو

،ةحارتسالاتارتفيفو.يئاقلتلكشبكرحتتةرشعيتنثالادعاوقلانوفرعي
وهوسروكلاعامسنكمملانمناك،اهسافنأطاقتلالًاليلقفقوتتامدنع



.يولُعلاقباطلايفنرمتي
انمبلطتتيتلا"،ديرتسأتلاق،"ىلوألاةوطخلاوهمويلاانعوضوم"

.انتايحىلعةرطيسلاانناكمإبدُعيملهنأو،بارشلالايحءافعضاننأبرارقإلا
ةوطخلانمةيهتنميسفنربتعأيننأامبرمألالوطينلو،ءدبلايننكمي
."ىلوألا

.ةبَضتقمةماستباتقلطأوًاقيمعًاسَفنتذخأو
هبموقأرمألوأو.تاونسعبسذنمبارشلاءاستحانعُتعلقأ"

اليئانبأ.ةقباسةنمدُميننأيسفنرابخإوهمونلانمظقيتسأامدنع
،بارشلاءاستحايفطارفإلاتداتعامهتدلاونأنودقتعيمهف.كلذنوفرعي
.بارشلايستحتامدنعبضغلاةديدشحبصتاهنألكلذنعتعلقأدقو
قيقحتلبيذاكألانمًامئالمًارادقِموةقيقحلانمًامئالمًارادقِميتايحبلطتت
ةعرجلابّنجتأوهمويبمويلكشيعأيننكلو،ياوِقروَختامبر.نزاوتلا
."مكلًاركش.ةرشعةيداحلاةوطخلاىلعرضاحلاتقولايفلمعأو،ىلوألا

يفقيفصتكلذالتو،نوعمتجملاءاضعألالاق،"ديرتسأايكلًاركش"
.لوألاقباطلايفسروكلاداشنإءانثأ

ٍسلاج،ريصقرقشأرعشيذ،ةماقلاليوطلجرىلإاهسأربتأموأ
.اهراسيىلإ

هتدروأةكبشتناكو.نشختوصبلجرلالاق،"يراهىعُدأً،ابحرم"
ىلعنامدإلايفاهاضقةليوطةايحىلعدهشتريبكلاهفنأىلعءارمحلا
."بارشلاىلعنمدُمانأ".بارشلا

."يراهايًابحرم"
ّوتللتيهنأدقو،عباسلاوأ،سداسلايئاقلهنإ.انهديدجانأ"

يننكلو،بارشلاىلعنمدُميننأفرعأ،ىرخأتاملكب.ىلوألاةوطخلا
نمًاعونلمحيًاذإانهيسولجف.ينامدإءاوتحايتعاطتسابنأدقتعأ
يلقيدصّيسفنملاعلُهتعطقدعوببسبانهىلإُتمِدقيننكلو،ضقانتلا
لّمحتنمتنكمتاذإيننأىعّدادقل.ةريبكةيمهأةيصخشلايحلاصميلوي
بارشلايستحأنأنودنمىلوألاعيباسألايفيتلكشمنعثيدحلالك
ينمدمةعاطتسابناكاذإفرعأالً،انسحً.اعَفنىدجأدقكلذنأدجأسف
َِمل.ةلواحمللدعتسميننكلو،مهسفنأةدعاسمةيصخشلايدقافبارشلا
."؟ال

تقبتساديرتسأنكلو.همالكهئاهنإىلإريشيلراسيلاىلإرادتساو
.قيفصتلا



انتاعامتجانعامًائيشاهيفلوقتيتلاىلوألاةرملااهنأضرتفأ"
امديزملابانرابخإيفامبرًابغارنوكتدقكنكلو.ديجرمأهنإ.يراهاي
.ً"ارضاحَتمد

هتلعفامّنأنيربتعمً،اضيأهوذحنورخآلااذحو،اهيلإيراهرظن
هقمرتاهتارظنبرعشدقناك.امهتارظنتقتلاو.ةعَّبتملاةقيرطللحضاوقْرَخ
هنكلو.ةدحاوةرمالإلباقملايفاهيلإرظنيملو،ةقباسلاتاعامتجالايف
بحأدقل،عقاولايف.اهيَمدقصمخأىتحاهسأرنماهيلإرظنلابلسرتسا
رثكأادغيذلااههجووهرخآءيشيأنمرثكأهبحأامنكلو،هآرام
.اهسأرىلإاهيَمدقصمخأنمسكاعملاراسملاهتارظنتكلسامدنعًارارمحا
.يلاتلاعامتجالارضحيملو

.يراهلاق،"كلًاركش،كلذيفًابغارُتسل،ال"
.ةدّدرتمقيفصتةجومتقلطناو
دعبو.ةملكهراجهيجوتءانثأيفهنيعةيوازنميراهاهبقار

ًاليلقيراهددرت.هلالقإهيلعتضرعوهتماقإناكمنعهتلأس،عامتجالا
.هتوصةقبطعفرييولُعلاقباطلايفسروكلاناكامنيب

ناخدلانابقاريو،تمصبنانّخديامهالكاناك،فصنوةعاسدعبو
ىلعتاءالملاتناك.مونلاةفرغةمُلظىلعءاقرزةحسمفيضيحاريذلا

ديرتسألعجةفرغلايفدربلانكلو،ةئفادلازتالّقيضلايراهريرس
.اهنقذىتحّيرطلاوكيمسلاضيبألافاحللابحست

.تلاق،ً"اعئاركلذناك"
.يراهبُجيملف
."...سيلً.اعمانلىلوألاةرملااهنإ"
.يراهلاق"؟بيبطكجوزً،اذإ"
."لجأباوجلالازيالو،ةيناثلاةرملللاؤسلااذهحرطتتنأ"
."؟توصلاكلذعامسكنكميله":اهلأسوهسأربيراهأموأ
."؟توصيأ"
."؟كتعاسيهله.ةكتكتلا"
."كتعاساهنأدبال.ّيدلةعاسال"
."كتكتتالوةيمقريتعاسّنإ"
قرحأدقل.ريرسلانميراهّلسناف،هكروىلعاهديتعضو

."؟ءامبوكيفنيبغرتله".هيَمدقَصمخأةدوربلاُديدشمويلونيللا
."لجأ"



.ءاملاقفَدقالطإبهمايقءانثأيفةآرملاىلإرظنو،ماّمحلايراهلخد
مامألاىلإىنحنا؟هيَنيعيفةدحولاةيؤرنمتنكمتله؟هتلاقيذلاام
ناؤبؤبو،ناواقرزناّتيحُزقوههتيؤرنمنّكمتاملكنكلو،ههجولمأتو
هنأنسروفلاهفرعامدنع.هينيعضايبيفةدروألانمتاثلثمو،ناريغص
تايرخأءاسنىدلةاساوملاداجيإهبضرتُفيهنإهللاق،ليكارنعلصفنا
؛كلذيفةبغرلاوأةردقلاكلمينكيمليراهنكلو.ةبآكلانمصلختلل
نايسنىلإةجاحبناك.ليكاراهليختيساهسمليسةأرمايأنأفرعيهنأل
.يسنججالعىلإسيلو،هريكفتنماهجارخإىلإورمألااذه

،عئاررمألاف.ًالعفحايترالابرعشهنألًاقِحُمنسروفلاهناكامبر،نكلو
عابشإلالخنمامةبغردامخإنعمجنييذلاغارفلابهروعشنمًالدبو
.دحاونآيفءاخرتسالابواهنحشديُعأدقهتايراطبنأرعش،ىرخأةبغر
ناكامبرو.كلذباهمايقةقيرطبحأو،هيلإةجاحبتناكامتذخأدقل
ً؟اضيأهيلإةبسنلاباهسفنةلوهسلابرمألا

رثكأحبصأدقناك.ةآرملايفهدسجصّحفتوءارولاىلإةوطخداع
،هتالضعتلَُحنو،همسجيفنوهدلاةيّمكتضفخناو،ريخألاماعلايفًالازُه
.عَّقوتموهامكهدلاوهبشيأدبو

اماقو،رتيلفصنلعّستيهايملانمريبكبوكعمريرسلاىلإداع
ئدابيفًادراباهدسجناك.هدسجءفدىلإتّنكتسا،كلذدعبو.هماستقاب
.ءفدلابرعشتتأدبامناعرساهنكلو،رمألا

.تلاق،"ينربختنأكنكمينآلا"
.فرحةروصىلعادبيذلاناخدلايراهبقارو."؟كربخأساذامب"
."؟اهمساام"
.فرحلاىشالتو
."انيلإكمودقببساهنإ"
."امبر"
فارطأامهلدابتءانثأيفةراجيسلامهتليجّهوتلايراهدهاشو

رهظتتاملكلاوملظمفناكملااّمأ،ةبيرغهبناجبةأرملاتناك.ثيدحلا
سلجينمفارتعالًالثاممعضولانوكينأنمدبالهنأربتعاو.يفتختو
ًالثامموأ،فرتعملالهاكنعءبعلاليزيهنإذإ؛فارتعاّيسركىلع
اهربخأف،ّملكتاذهلو.هيأهيأهوعدتامكنيرخآلاعملكاشملاةرطاشمل
ةدراطمنأاهداقتعالماعنمرثكألبقلزـنملاجراخهتمريتلاليكارنع
يذلاغيلوأهنبانعاهربخأو.هيلعذوحتست-ريمألا-ةطرشلايفنئاخ



ً.اريخأريمألابعقوييراهداكامدنعةنيهرمدُختساوهريرسنمفُطتخا
،فاطتخالافورظنممغرلاب؛ديجلكشبعضولاعمغيلوأملقأتدقل
رمألاناك.نبماكيفدعِصملايففطاخلالتقيوهويراهدهاشهنأعقاوو
،ليصافتلالكىلعاهعلطأامدنع،نيَعوبسأدعبو.ليكارىلإةبسنلابأوسأ
.غيلوأةايحيف،ربكأةقدبوأ،اهتايحيفهؤاقبإاهنكميالاهنأهتغلبأ

."؟امهبهتقحلأيذلاىذألاببسبكتكرت".اهسأربديرتسأتأموأف
امهبهقحُلأمليذلاىذألاببسبلب":باجأوًايفانهسأريراهزه

."دعب
."؟هآ"
ةيضقلانأىلعتّرصأاهنكلو،تلفُقأدقةيضقلانإاهلُتلق"

أفطأ."نولثاممصاخشأكانهمادامًادبألَفُقتنلاهنأو،ّيلعذوحتست
ملاذإو".ريرسلابرقةلواطلاىلعةعوضوملاةضفِنملايفهتراجيسيراه
نيرخآصاخشأ؛نيرخآصاخشأىلعرثعأسف،ةطرشلالاجرنماونوكي
كلتلّمحتاهتعاطتسابدُعيملهنإتلاق.امهبىذألاقاحلإمهنكمي
."ةيلوؤسملا

."اهيلعذوحتسيامًائيشنأولامكرمألاودبي"
."ةقِحُماهنإ".يراهمستباو."ال"
."؟عوضوملاضرعيفعّسوتلاديرتله؟ً!اقح"
ةيوقلاعسةبوننكلو،مالكلابعرش"...تاصاوغلا".هيَفتكيراهزهف

.هتفقوأ
."؟تاصاوغلانعَتلقاذام"
ةدرابلاقامعألاىلإلزـنتةصاوغيننإتلاق.كلذتلاقيتلايه"

يناثلايفةدحاوةرمحطسلاىلإجرختو،سّفنتلانكميالثيحةملُظملاو
."يقطنمرمألا.لفسألاىلإيتقفارمأشتملو.رهشلكنم

."؟اهبحتَتلزامله"
هذهةرطاشمهتذختايذلاىحنملاةمالسنمًاقثاويراهنكيمل

عمهارجأيذلاثيدحلاهلقعيفضرعتساوً،اقيمعًاسَفنذخأف.ةلكشملا
.ليكار

."!ةصاوغ"ً:افئاخوأًابضاغنوكيامدنعةداعلاكًاضفخنمهتوصناك
."...يَعتكنكلوً،ادجةديجةروصتسيلاهنأفرعأ":ليكار
...اذهنيعَْدتاذامو.ةعئارةروصاهنإ.عبطلاب":هيَدييراهعفرو

."؟تارئاطةلماح؟بيبطلا



يـبوكبطبترمرمألا.يراهايرمألااذهبهلةقالعال":ّتنأف
."غيلوأبو

."نآلاغيلوأءارويئبتختال"
."!ئبتخأ"
."ليكارايةنيهركهنيمدختستِتنأ"
ىلعًاسدسمدّدسوغيلوأفطتخانمانأله!ةنيهركهمدختسأانأ"

."؟رأثللكشطعءاورإنمنكمتتلهغدص
حبصأاهتوصنأةجردلًايلاعحيصتتناكو،ةرفاناهقُنُعةدروأتناك

لّمحتنمنيَّيتوصلااهيَرتونّكمتمدعببسب،رخآصخشتوصً؛ايساق
يأثادحإنودنمقفِربهءاروبابلاقلغأويراهضهنف.بضغلااذه
ً.ابيرقتتوص

نيبحتله.اهبُحأ،لجأ".هريرسىلعةيقلتسملاةأرملاوحنرادتسا
."؟بيبطلاكجوز

."لجأ"
."؟رمألااذهبِتمقاذاملً،اذإ"
."ينبحيالهنإ"
."؟نآلاهنمنيرأثتتنأً،اذإ!هآ"
ّنإ.كيلإليمأوةدحولابرعشأ،ال":تلاقوةشهدبهيلإترظنف

رثكأببسلانوكينألمأتتنكله.دقتعأامككبابسألةلثامميـبابسأ
."ً؟اديقعت

."كلذبسأبال.ال":باجأويراهكحض
."؟َهتلتقاذامل"
."؟نم"
."عبطلابفطاخلا؟ديزملاكانهله"
."كلذلةيمهأال"
،هدسجءفدىلإتّنكتساو."ليصافتلاعمسأنأّدوأيننكلو،الامبر"

."ليصافتلا...":هنُُذأيفتسمهو
."كلذدقتعأال"
."ئطخمكنأنظأ"
."...بحأاليننكلوً،انسح"
هانيعتناك.يراهاهيلإرظنف،ةراثإلابًةرعاشتسهسه."!ايه!هآ"

:ةبذَعةربنبتفاضأو،ةعّرستمةماستباتقلطأف،مالظلايفنآلألتتناواقرزلا



."طقفيلجأل"
يراهمايقءانثأيفضافخنالابةرارحلاةجردترمتسا،ةفرغلاجراخ

تعمساهنإاهلًالئاقسمهًاريخأو،اهّبلصتبهروعشوليصافتلاىلعاهعالطإب
.يفكيام

.ةكتكتلاىلإيغُصيوهوهريرسيراهمزال،اهترداغمدعب
عمضرألاىلعاهامردقناكيتلاةرتسلاقوفىنحنا،كلذدعب

ةيدهلا:هبيَجيفةكتكتلاردصمىلعرثعو،بابلابرقىرخألاهسبالملك
.عمليةعاسلاجاجزناك.رلومينرايبهلاهمّدقيتلا

ضرأىلإهتعبتةكتكتلانكلو،ريرسلابرقةلواطلاجرُديفاهعضوف
.مالحألا

قدنفلافشانمىدحإبسدسملاءازجأنعضئافلاتيزلاحسم
.ءاضيبلا

زافلتلاتوصىلعجراخلايفرورملاةكرحلمظتنملاريدهلاىغطدقل
ّةيبَيبُحًةروصضرعييذلاو،ةيوازلايفعوضوملاثالثلاتاونقلايذريغصلا
دقلابقتسالاةفرغيفةاتفلاتناك.ضرتفاامكةيجيورنلاّملكتيصخشل
حابصىّدعتتالةرتفنوضغيفاهفيظنتمتينأبتدعووهترتستذخأ
ماقاهلكتّفجامدنعو.ةفيحصىلعسدسملاءازجأّفص.يلاتلامويلا
تعمُسدقل.دانِّزلاىلعطغضو،ةآرملاهاجتايفهبّوصو،سدسملاعمجب
مادعإلاهنإ.هعارذوهديدادتماىلعهتالضعةكرحبرعشو،ةمعانةّكت
.يروُّصلا

.ةمواقملانعوبوبفاقيإاولواحةقيرطلاهذهب
فصقورمتسمراصحدعبو،1991ماعلانمربمفون/يناثلانيرشتيفف

عمرامهنالابأدبدقرطملاناكً.اريخأرافوكوفتملستسا،رهشأةثالثماد
نمىّقبتنمبناجىلإفوقولاباهنيحَرُِمأدقو.ةنيدملابرصلالوخد
نّييتاوركلانمبرحنيجسنينامثوحنمهددعغلابلاوبوبةدحودارفأ
ناكامضاقنأمامأفصلايففوقولابرُمأً.اعوجنيرّوضتملاونيقَهرملا
اوبحسناو،كارِحلامدعمهنمبرصلابلط.ةنيدمللسيئرلاعراشلاًاقباس
.وغَريلحولاًالعاج،ةّوقبرامهنالابرطملاعرش.ةئفادلامهتميخلخادىلإ
مزالملاكرتامدنعو.طوقسلابلاجرلانمىلوألاةعفُّدلاتأدب،نَيتعاسدعبو
يـبرصيدنججرخ،نيراهنملاكئلوأدحأةدعاسملفصلاوبوبلعباتلالوأ
يفلوأمزالملاىلعرانلاقلطأو،ةميخلانم-ىتفدرجم-نسلايفريغص



لطهيذلارطملااوبقاردقل؛هناكمنمدحأكرحتيمل،كلذدعب.هتدعم
عرشاهنيح.بيرقتقويفخارصلانعلوأمزالملاّفكينأاولمأو،ةرازغب
.ءاكبلانعفقوتف."ِكبتال".هءارووبوبتوصعمسهنكلو،ءاكبلاب

عرهف،ةفوشكمبيِجةرايستلصوامدنعّلحدققسغلاناك
ِملعدقل.ةيركسعلاةيحتلااوّدأوجراخلاىلإةميخلايفنودوجوملابرصلا
؛ةدحولادئاقباكرلادعقمىلعسلاجلالجرلانوكينأدبالهنأ
،بيِجلاةرايسلةيفلخلاةيحانلايفو.هاعدامكئداهلاتوصلاتاذةرخصلا
مامأبيِجلافقوت.سأرلاينحنمسلجيةيندمسبالمٍدترملجرناك
نمبلطيوهوةدحولادئاقعمس،لوألافصلايفناكهنأامبو،مهتدحو
هسأرعفرامدنعروفلاىلعَّيندملافرع.برحلاءانجسىلإرظنلايندملا
ىلإرظنلادلاولامعنأ.هتسردميفىتفَدلاو؛رافوكوفنمناك.ددرتب
قيقدتلالصاوو،ودبيامكهفرعيملهنكلو،هيلإلصوىتحلاجرلافوفص
ٍمدختسمريغ،حاصوبيِجلايففقوودئاقلادّهنتف،ىرخألاهوجولايف
."؟ريغصلاذقنملامسابفَرُعييذلاصخشلاكاذمكنمنم":ئداهلاهتوص

ً.انكاسةدحولانمدرفيأكّرحيملف
ةبّابدةرشعَيتنثاَترجفنمَتنأ؟مامألاىلإمّدقتلانمفاختله"

ىماتيًابرصًالافطأَتلعجو،ّنهجاوزأنمانءاسنَتمرحو،انتابّابدنم
."؟ءابآلا

.رظتناو
."؟وبوبمكنمنَم.ّهلحميفيّنظناك"
ً.اضيأدحأكرحتيملو
يفوبوبوحنةفجترمعبصإبراشأيذلايندملاىلإدئاقلارظن،اهدنع

.يناثلافصلا
.دئاقلاحاص،"مّدقت"
جرخدقناكيذلاقئاسلاوبيِجلاوحنتاوطخعضبوبوبراسف

،ةيركسعلاةيحتلاىّدأوًابّهأتموبوبفقوامدنعو.ةرايسلابناجبفقوو
.لحولاىلعهتوسنلققئاسلاىمر

لمعيريغصلاذقنملانأيكلساللازاهجلاىلإانعامتساربعانمهفدقل"
."هيلعيّنلد،ًءاجر".دئاقلالاق،"كترمإتحت

.وبوبلاق،"ذقنميأبتعمسنأيلقبسيمل"
نمءامدلانمرمحأقفدجرخف،هبهبرضوهسدسمدئاقلاعفر

.وبوبفنأ



."زهاجماعطلاوّلتبأانأ.ةعرسب"
."...اوركلاشيجلايفبيقن،وبوبانأ"
وحنههجورادأووبوبرعشّدشيذلاقئاسللهسأربدئاقلاأموأ

ىلإتلصوىتحتلاسيتلاءامدلاهمفوهفنأنعلسغيذلارطملا
.هقنعليدنِم

دّرجممتنأ،انهيتاوركشيجيألدوجوال".دئاقلالاق."!ّيبغ"
.انيلعتقولاريفوتوألاحلايفكمادعإنيبرايتخالاكنكمي!طقفنينئاخ
."ثدحامهمهيلعرثعنفوسف

.وبوبََّنأ،"ثدحامهمانمدعتستنأو"
."عبطلاب"
."؟اذامل"
طقاستترطملاتارطقتناكاميف،ءطببهسدسمدادعإبدئاقلاعرشو

:ًالئاقوبوبغدصىلعةروساملاعضوكلذدعبو.سدسملاطشمِمنم
ّدعتسمتنأله.هلمعمرتحينألجرلاىلعو،يـبرصطباضيننأل"
."؟توملل

.ههجوقوفرطملاتارطقتلاسو،هيَنيعوبوبضمغأف
.رانلاقلُطأسمثنمو،ةثالثمقرلاىلإّدعأس؟ريغصلاذقنملانيأ"

."...دحاو
."...وبوبانأ"
."!نانثا"
."...انأ.يتاوركلاشيجلايفبيقن..."
."!ةثالث"
رامهنانممغرلابراجفناهنأولامكفيفخلاةكتلاتوصادبدقل

.رطملا
.دئاقلالاق،"طشِمملاميقلتُتيسندقنوكأنأنمدبال،فسآ"
ً.ادّدجمسدسملاعفروهمّقلو،ةوقبهعفدفً،اطشمِمقئاسلاهلرّرم
."!دحاو!ةريخألاةصرفلا"
."...يهيتدحو...انأ"
."!نانثا"
."...يف...يفةاشمةبيتكلوأ..."
."!ةثالث"
دعقملاىلعسلاجلادلاولاعرشو.ىرخأةتفاخةّكتكانهتناكو



.بيحنلابيفلخلا
ضعبلامعتسابرانلاقالطإبّرجنله.غرافطشمِم!هللااي"

."؟كلتةقاّربلاةيرانلاتارايعلا
.سدسملامُِّقلو،رخآطشمِمعضُوو،طشِمملاجرُخأو
."!دحاو؟ريغصلاذقنملانيأ"
."...انيشتوأ":وبوبمتمتو
."!نانثا"
هنأولامكدعرلاردهو،ةرازغبرطملالطهو،تاوامسلاتحتفنا

يناعياملُّمحتهناكمإبدُعيمل.هبنوموقيامفاقيإلةسئايةلواحمبموقي
هنوديرينموههنأو؛ريغصلاذقنملاهنأبحيصيلهمفحتفو،وبوبهنم
وبوبةرظننكلو.هنمصاصتقالامهتعاطتسابو،طقفوه،وبوبسيلو
ّزهيهآرو،اهيفءاجرلاةيؤرنمنّكمتو،ةظحللاكلتيفهبتّرمةقِّدحملا
نيبةلِّصلاةصاصرلاتعطقنيحوبوبدسجضفتنا،كلذدعبو.هسأر
.حورلاِملُسيوهونائفطنتهيَنيعدهاشو،حورلاودسجلا

ناح".لوألافصلايفلاجرلادحأىلإًاريشمدئاقلاحاص،"تنأ"
."!انهىلإَلاعت.كرود

مزالملاىلعرانلاقلطأدقناكيذلاريغصلايـبرصلاطباضلاضكرو
ً:احئاصدئاقلاوحنلوأ

."ىفشتسملايفرانقالطإكانه"
كّرحملالّغُش،ةيلاتلاةظحللايفو.قئاسللحّولومئاتشلادئاقلاقلطأف

نألبقسيلنكلو،مالظلايفبيِجلاةرايستشالتامناعرسو،ردهو
يفيتاوركيألدوجوالف.قلقللبرصلاوعديببسالهنإمهللوقي
.ةحلسأنوكلميالمهنأامك؛رانلاقالطإبهلحمسيعضويفىفشتسملا

امدنعو.دوسألالحولاقوفههجووً،ادَّدممناكثيحوبوباوكرتدقل
نمةميخلايفنيدوجوملابرصلانّكمتمدعةجردلًاكلاحمالظلاحبصأ
ذخأوةدقعلاكفو،تَيملابيقنلاقوفىنحناو،مامألاوحنفحز،مهتيؤر
.رمحألاقُنُعلاليدنِم



يذلاربمسيد/لوألانوناكنمرشعسداسلاحابصنمةنماثلااهنإ
المالظلاناكوً،اماعنيرشعوةعبرألاوطولسوأيفةدوربرثكألاهنأُتَبث
مالتساىلعدرِغىدلّعقونأدعبةطرشلازكرميراهرداغً.اّميخملازي
امدنعو.ةبولقمهفطعِمةقايوكانهىلإراسدقل.رلاوموتةقشحاتفم
لعجو،ةينطقلاةوشحلايفىفتخادقتوصلانأولامكرمألاادب،لعس
ً.افيثكوًاليقثءاوهلادَْربلا

ةفصرألادادتماىلعةعرسبنوشميركابلاحابصلايفسانلاناك
يراهمّدَقتنيحيف،ةيفاكةعرسبينابملالوخداوعيطتسيمل.ةمحدزملا
اناكزـنترامكودةكرامنمنييطاطملاهئاذحيلعنّنألةئيطبىطخب
.ديلجلاىلعناقلزـني

ودبتغِربِكإءاروءامسلاةقرزتناك،رلاوموتةقشلخدامدنعو
تلتيتلاعيباسألايفرمحألاعمشلابةقشلاتمتُخدقل.رثكأفرثكأةحتاف
يـبِّرهمدوجوىلإريشيليلديأىلإِّدؤيملقيقحتلانكلو،رلاوةافو
امدنعفُِرشملاطباضلاهلاقاماذه،لقألاىلع.نيلَمتحمنيرخآةحلسأ
ةئراطىرخأةيقيقحتماهمببسبتايولوألانمدُعتملةيضقلانأمهملعأ
.

لزانملنأًاددجمظحالو،سولجلاةفرغيفءوضلايراهلعشأ
عاّمللادوسألايدلِجلاثاثأللهجاوملارادجلاىلع.اهبًاصاخًاتمصتاومألا
ددعكانهناكو.رتمعافترابتوصيِّربكمعممخضامسالبزافلتعِضُو
وعدت.لكشلاةبَّعكمءاقرزتامَّسجمعم،ناردجلاىلعروصلانمريبك
.راجرفلاوةرطِسملاّنفلاكشألاهذهليكار

تناك.ةذفانلاربعيدامرءوضبّرستيثيحمونلاةفرغيراهلخد
زاهجةيؤرنمنكمتيملهنكلو،رتويبمكةشاشةلواطلاىلعو،ةبَّترمةفرغلا
،هيفةنَّزخملاتامولعملانمدكأتللمهعمهوذخأمهنأنمدبال.رتويبمكلا
رقميفةلدألاةعومجمنيبهريملهنكلو.ليلديأرفاوتةيناكمإنمو
،يمسرلاريسفتللًاقفوف.ةيضقلايفرظنلانمعبطلابعنُمدقل.ةدايقلا
،ةطرشللةعباتلاّةلقتسملاقيقحتلاةطلسيهو،وأفأيإسأيرُجت
ةركفهسأرنمجرُخينأعطتسيملهنكلو.رلاولتقمببسبهلوحًاقيقحت



.لصحامبديعسريغامصخشدوجو
.كلذعمسامدنعةفرغلاةرداغمكشوىلعيراهناك
.ةئداهّىفوتملاةقشدُعتمل
ىلإ-سبالملاةنازخنمةرداصةديعبةّكت-امتوصىّدأدقف

.ةنازخلابابحتفمث،رمألاةيادبيفددرت.هيعارذِرعشِباصتناوههيبنت
ىلعفرعو،لخادلايفةيضرألاىلعةحوتفمةينوتركةبلعكانهدجو
ةرتسلاىلعأيفو.نبماكيفةليللاكلتاهيدتريرلاوناكيتلاةرتسلاروفلا
موتمايقدعباهردُصتتناكيتلاةكتكتللةلثاممةكتكتردُصتديةعاس
هعارذبدعِصملابابةذفانمكلبدعصملايفيراهعمناكيذلارلاو
،كلذدعب.هعارذعطقيودعصملاكرحتينألبق،ةذفانلاربعاهلاخدإو
فََرط؛ةايحنودبةيعمشةدامبهبشأمهنيبهعارذودعِصملايفاوسلج
لوحٍةعاسدوجوبفولأمريغقرافعم،سبالمِضرعِلاثمتنمعُلتقا
امكّةيحةعاس؛كلذنعفقوتلاضفرتوكتكتتٍةعاس؛فَرطلاكاذمصعِم
رمتسمتوصنعهرَغِصيفهلاهاوردقيراهدلاوناكيتلاةصقلايف
.لتاقلانونجىلإىّدأتيَملجربلقناقفخل

ىلإاهّركذتمتييتلاتاكتكتلانم،ةيوقوةطيشنوةّزيمتمةكتتناك
.ةريبكوةليقثسكيلورةعاسنوكتنأنمدبال.دبألا

ّقشو،ناردجلانيبددرتىدصًاثدحُمةوقبةنازخلابابيراهقلغأ
حتفامدنعًاعفترمًاتوصحيتافملاتردصأ.يمامألابابلاهاجتايفهقيرط
ىلإلصوىتحبرطضموحنىلعجراخلاوحنهاطخّثحو،بابلالفق
.رخآءيشلكرورملاةكرحجيجضقرغأو،عراشلا

يترودناموكىلعّميختتأدبدقلالظلاتناك،ةثلاثلاةعاسلادنع
داحتالسيئرلارقملاذفاونربعءاوضألاتللستو،4مقرسالبسميرغوأيآ
ىلإلصوىتحقبئزلاضفخناو،ةسماخلادنعمالظلاّلح.ةيعامتجالاةياعرلا
ىلعةمئاهةليلقجلثفُدنتطقسو.رفصلاتحتةجردةرشعسمخ
.اهلخادرظتنتفوهكإنيترامتناكيتلاةبيرغلاةريغصلاةرايسلاحطس

ىلعةعيرسوةقلقةرظنءاقلإباهمايقءانثأيفتمتمت،"يـبأايايه"
يتلا-ةيئابرهكلاةرايسلالمعةيفيكنمةقثاونكتمل.ةيراطبلاةعِس
تماقدقتناك.درابلاسقطلايف-داحتاللةيدهةيَكلملاةلئاعلااهتمّدق
ةحفصلاىلعتلخدأدقف،بتكملالفقتنألبقهبمايقلابجوتياملكب
فلتخملةاغُلملاكلتنعو،ةقحاللاتاعامتجالانعتامولعمةسيئرلا



نمتققحتو،تِغروترِِغإيفءاسحلاةلفاحةمدخلوادجتعجارو،تائيهلا
يونسلاينفلاضرعلانأشبءارزولاسيئربتكمىلإةهَّجوملاةلاسرلا
.ولسوأيفةيقيسوملاتالفحلاةعاقيفماُقيسيذلا؛داليملاةبسانمب

رمتعيّثكضيبأرعشيذلجرعمدَْربلالخدو،ةرايسلابابحُتف
نمًاناعملرثكأنيَواقرزنيَنيعتأرنأنيتراملقبسيملو،ةيماظنةوسنلق
نيبهَيقاسعضونمةبوعصبنّكمتو،نيتسلانعديزيهرمعناك.هيَنيع
.ةدايقلاةحولودعقملا

ىلعلدتيتلاةيمسرلاهتلذبنعجلثلاًاضفانكلذلاق."بهذنل"
داتعانمِةقثبملكتيناك.جيورنلايفةيعامتجالاةياعرلاداحتايفهزكرم
.هرماوأعاُطتنأ

.تلاق،"َترخأتدقل"
ناواقرزلاهانيعو،ةموعنباهّدخىلعهديافقرّرمو."كالمِتنأو"

."نآلاعرسُنل".ةيويحلاطَرفنمناعملت
."...يـبأ"
."!دراكير"ً:ايدانمةرايسلاةذفانجاجزلزـنأو."ةدحاوةظحل"
ةمئاقلاداحتالاتاعامتجاةعاقلخدممامأفقيباشكانهناك

امهوحنعرسأو،ءادنلاهعامسدنعباشلالفجأ.هسفنسيئرلارقملابناجب
حّولهنكلو،طقسيداكوقلزـنا.هيكروىلعهيَعارذًاطغاضلاحلايف
.سافنألاعوطقمةرايسلاغلبو،هنزاوتداعتساوهيَعارذب

."ريدملااهيأ،لجأ"
."دراكيرايعيمجلارارغىلعديفيدينُعدا"
."ديفيدايًانسح"
."ًءاجراهبهّوفتتةلمجلكيفسيل،نكلو"
ّمثنمو،نيترامهتنباىلإفوهكإديفيدريدملانمدراكيرانيعتزفق

تلءاستاملاط.ةقّرعتملاايلُعلاهتفشىلعهيعبصإرّرموً.اددجمفوهكإىلإ
هدسجنمنّيعمعضوميفدحلااذهىلإمهدحأقُّرعتةيفيكنعنيترام
ًاسلاجنوكيامدنعاميسالو،حيرلاوسقطلاةلاحنعرظنلافرصب
نوكينأنكميوً،اكحضُمنوكينأهبضرتُفيامءيشبًاسماهو،اهبناجب
،يلاتلابوً؛اريثكاهنمهبارتقاببسبهجازِمّةيبصعءافخإيفهلشفالولكلذك
دراكيرنوكيامدنع،رخآلنيحنموً.اضيأاهنمةقّرعتملاةيولُعلاهتفشّونُد
هعباصأهريرمتءانثأيفطشكتوصعمست،ءودهلاًامزتلمواهبرقًاسلاج
،ةيداعريغةعرسبو،نسليندراكيرلتبني،هقّرعتىلإةفاضإلابف.همفىلع



دقوحابصلايفسيئرلارقملاىلإلصيوهف.ةيساقلاتاريَعُّشلانمريثكلا
ًارارمتظحالو.ءادغلاتقوؤلألتلابأدبتءاضيبلاهترشبنكلو،هتيحلقلح
.ةيناثةرمهتيحلقلحدقوءاسملايفتاعامتجالاروضحليتأيهنأ

.فوهكإديفيدمستباو،"دراكيراي،كحزاُمأانأ"
اهدلاوبيعالأءاروةّئيساياونيألدوجوالنأملعتنيترامتناك

.سانلاىلعهرّمنتعقاولكردُمريغًانايحأودبيهنكلو،هذه
أطأطمث،ماستبالاىلعهسفنًامغرُمكلذدراكيرلاق."حيحص!هآ"

."نيترامايًابحرم":اهيلإرظنوهسأر
.ةيراطبلاةعِسىلعزيكرتلابًةرهاظتمنيترامتلاق،"دراكيرايًابحرم"
كانه".ريدملالاق،ً"اعينصيلمّدقتنأكناكمإبناكاذإامعلءاستأ"

.ريزانجبةدَّوزمريغيترايستاراطإو،نآلاتاقرطلاىلعديلجلانمريثكلا
."...سواهتيالىلإباهذلاّيلعنكلو،اهرييغتيـبضرتُفيناك

عمءادغلاةدئاملوحعامتجاكيدل".ةسامحبدراكيرلاق،"فرعأ"
تنك.ةيفاحصلاةيطغتلانمريبكرْدقيفلمأن.ةيعامتجالانوؤشلاريزو
."ليلقذنمةماعلاتاقالعلاسيئرىلإثدحتأ

ٌرمأرومألاكتعباتمّنإ":لاقوةلِّضفتمةماستبافوهكإديفيدهحنمف
ّدوأو،بأرملايفانهيترايسنأوههلوقّدوأامنكلو.دراكيرايٌديج
."...ملعت.دوعأامدنعريزانجبةدَّوزمتاراطإعماهتيؤر

."؟ةرايسلاقودنصيفتاراطإلاله"
لاصتالايناكمإبفًاحاحلإرثكأرخآرمأكيدلناكاذإ،نكلو.لجأ"

."...هتعاطتسابنإلاق.نوجب
،يـبِقث.لاحلايفاهلّدبأس".ةوقبهسأراٍّزاهدراكيرلاق."ال،ال"

."ديفيد...اي
."؟قثاوتنأله"
."؟يـبقوثولاكتعاطتسابنوكينأنم"ً.اَكبرُمريدملاىلإدراكيررظن
."ً؟احاحلإرثكأرخآرمأيأكيدلسيلهنأنملب،ال"
."...و...وتارايسلابلمعلابحأ.عتمملمعهنإ،عبطلاب"
."؟تاراطإلارييغت"
.شوشبهجوبهيلإرظنيريدملاناكاميف،أموأوهباعلدراكيرعلتباف
تبرعأ،ناديملانمامهجورخءانثأيفةذفانلاجاجزعفريناكامنيبو

.ةمودَخلادراكيرةعيبطلالغتسايفأطخأهنأباهداقتعانعنيترام
،يتزيزعاييخرتسا".اهدلاوباجأ،"ضرتفأامكهنينعتاماذه،ةعيُطملا"



."رثكأالرابتخاهنإ
."؟ةطلسلابحاصنمفوخللوأةينانأالل!؟رابتخا"
دراكيرةقيقشىلإثدحتأتنك"ً.اهقهقُمريدملالاق،"ةيناثلاةلاحلل"

مامتإلهدهجىراُصقدراكيرلذبنعينتربخأاهنأةفدصلصحو،اِيث
هبضرتُفيناك،لاحلاهذهيفً.ادغىصقألاينمزلادحلاءاهتنالبقةنَزاوملا
."نوجلتاراطإلارييغتةلأسمكرتوةيولوألاِّحُلملاهلمعءاطعإ

."؟فطللاعفادبوحنلااذهىلعدراكيرفّرصتامبر؟كلذيفاذامو"
نمدكأتلاتدرأ.يّدِجو،لمعلايفّدكيو،يكذوفيطلهنإ،لجأ"

."ةرادإلايفماهبصنمامهبلطتينيتللاةعاجشلاوةميزعلاهكالتما
."بصنملاىلعلصحيسنموهنوجنإنولوقيعيمجلا"
!؟كلذنولوقيمه".هتماستباًايفخمهيَديىلإفوهكإديفيدرظن

."دراكيرنعكعافدرّدقأ،ةبسانملاب
اهقمريوهواهدلاوبترعشاهنكلو،قيرطلانعاهرظننيترامعفرتمل

مهنإ.نيملعتامكةديدعتاونسذنمناتقيدصاناتلئاع"ً:اعباتمهتارظنب
."ةيعامتجالاةياعرلاداحتايفنيتمساسأمهيدلو،نوحلاصصاخشأ

.ةراثإلاباهروعشتبكلًاقيمعًاسَفننيترامتذخأف

.ةدحاوةصاصرةمهملابلطتت
الحالسلانألطشِمملايفةيرانلاتاقلطلالكّسد،كلذنممغرلاب

ّللقيكلذّنألوً،ائيلمطشِمملانوكيامدنعالإماتلكشبًانزاوتمنوكي
.همادختسايفللخثودحصرفنم

اٍّيرطدلِجلاناكو،ًالَمعتسمهارتشادقل.فتكلابارِقكلذدعبّتبثو
.ةرشبلابهكاكتحاوقّرعتلانعةمجانةعذالوةحلامةحئارهنمثعبنتو
ةآرملامامأفقوو،نوكينأهبضرتُفيامكطسبنملكشبسدسملاعضو
نكلو،ةقدرثكأنوكتًامجحربكألاةحلسألا.هتيؤرنكميال؛هترتسىدتراو
نمو،رطملانميقاولاهفطعِمىدترا.ةلاحلاهذهيفةبولطمريغةقدلا
يفرمحألاقُنُعلاليدنِمسّملتو،هبيَجيفةوسنلقلاّسدو،فطِعملامث
.هتعاسىلإرظنو،يلخادلاهبيَج

ىعسأناتللاناتيزملاامهنإ.ةعاجشلاو"،نغاهرانوغلاق،"ةميزعلا"
."رخآءيشيألبقّيشتفميفامهءارو

ءاجرأىلعةرظنىقلألب،كلذىلعاٍّدرةملكيأبيراههّوفتيمل



فرصب،نكلو.نآلالاحلاوهامكنايحألابلاغيفسلجيثيحبتكملا
هتاهيجوتءاطعإبيـبوأييبلامايقبّلثمتملافولأملاويرانيسلانعرظنلا
ترشُحو،رلومينرايبقاروأسادكأتليُزأدقف.ءيشلكرّيغتنيشتفملل
ةصاخلاةينوناقلاتادنتسملانيبهاكرشوكاددلانودلةرَّوصملاصصقلاتالجم
لبال،ةلئاعللةريبكلاةيفارغوتوفلاةروصلاتباغو،فرلاىلعةطرشلاب
ذنمهرمأاوسنوءانبأللحنُمنوللايـبهذديَصبلكلًامجحربكألاةروصلا
هنزحيدُبيلازيالينرايبناكو،تاونسعستلبقهتافوببسبديعبنمز
.هيلعريبكلا

ةيضفةزيكرو،حيتافمةحولوةشاشاهيلعةغرافةلواطىقبتامو
قمريناكيذلانغاهرانوغاقفرِمو،رغِّصلاةغلابءاضيبةمظععمةريغص
.نيَّثكلاهَيبجاحتحتنمهتارظنبيراه

له.لوهاينَييرخألانيتيزملانمرثكأاهّنمثأةثلاثةيزمكانه،نكلو"
."؟يهامرزحتنأكنكمي

.ةبيترةربنبيراهلاق،"ال"
."طاب-ض-نا.طابضنالا"
هنأيراهلىحوأةيتوصعطاقمىلإةملكلاةئزجتبيـبوأييبلامايق

ًاباهذرتخبتلابعرشوفقونغاهنكلو.تاملكلالصأيفةرضاحمىقلتي
هربتعااموهو،هّتيلوؤسمقاطنددحيهنأولامكهرهظءاروهاديوًابايإو
ً.اكحضُمًارمأيراه

."مسقلايفصخشلكعمهجولًاهجوراوحلااذهيرُجأدقل"
."ةدحولا"
."ً؟ارذُعكحيمتسأ"
يأ،مسقسيئرتناككتبترنأًاملِع؛ّطقلبقنمًامسقَعُدنمل"

."الإسيلتامولعملانمديزملكلذكللوقأ.سأهيأييب
."؟ُتنكنيأ.شتفملااهيأرمألااذهىلإيهابتناكتفللكلًاركش"
."طاب-ض-نا"
يـبوأييبلاعباتاميف،نفَجهلّفريمليذلايراهبنغاهقلمح

.هرتخبت
رشعلاتاونسلايفةيركسعلاةيميداكألايفتارضاحمُتيقلأدقل"

ىدلأجافتتدقكنأضرتفأ.يصاصتخاناديمامروبيفبرحلاتناك.ةريخألا
."لوهايانهيلمعبةريبكةقالعرمألااذهلنأكعامس

باتكيننأولامكيتءارقكتعاطتساب".هقاسيراهّكحو.ً"انسح"



."سيئرلااهيأحوتفم
ماع".ءايتسابةجيتنلالّمأتوةذفانلاراطإقوفهتباّبسنغاهرّرم
فعضيزاويامروبمجحناك.امروبيناباييدنجفلأةئملتحا،1942

نوقوفينييناطيربدونجةرطيسلتقولاكلذيفعضختتناكو،نابايلامجح
اوناكنيينابايلانكلو".هتباّبسنغاهعفرو."ةيرانلاةردقلاوددعلابنيينابايلا
نييناطيربلابةميزهلاقاحلإنممهنّكمامم؛نيدايملادحأيفنيقّوفتم
نوريسياوناك،نوغنارىلإنوينابايلافحزامدنع.طابضنالا:دونهلاةقَزترملاو
،قيرطلاىلعةقيقدةرشعسمخةدملنومانيو،ةقيقدنيعبرأوسمخةدمل
قدنخلايفنوريسياونوكيمل،كلذل.دوصقملاناكملاىلإمهمادقأمهدوقتو
."؟مهفتله.لوهايةماهةهجُولاف.نوظقيتسيامدنعأطخلاهاجتالايفوأ

ىلإلوصولانماونكمتمهنأمهفأ".لاؤسلانمدصقلايراهملع
."سيئرلااهيأنوغنار

كنأبّوتللُتغلُبأدقل.مهنمبُلطامباوماقمهنألمهلكاولصودقل"
."؟لوهايحيحصاذهله.رلاوموتةقشحيتافممالتساىلعَتّعقو

."ةيجالعبابسأل،سيئرلااهيأةعيرسةرظنُتيقلأ"
سيلرلاوةقشءاجرأيفلّفطتلانإ.ةيضقلاتنفُددقل.كلذلمآ"

لَبِقنماهايإتيطعأيتلارماوأللًافلاخملب،بسحفتقوللةعيضم
ضفربقاوعةئجهتىلإةجاحبيننأدقتعأال.نآلاينموفُِرشملاطباضلا
نوقلُطياوناكنيينابايلاطابضلانأىلإًاضيأةراشإلايننكميو.رماوألاةعاطإ
ببسدوعيال.برشلاتاقوأجراخءاملانوبرشينيذلادونجلاىلعرانلا
ذنمماروألالصأتسييذلاطابضنالاىلإلبّةيداسلاىلإفرصتلااذه
."؟لوهايحضاوانأله.ةيادبلا

."سيئرلااهيأحوضولاديدشً،انسح...اٍّدجحضاو"
،ّهيسركىلعنغاهسلجو."لوهايرضاحلاتقولايفءيشلكاذه"

دقيراهنأولامكزيكرتباهأرقيأدبو،جرُّدلانمقروةصاصقلوانتو
.همامأًاسلاجيراهءاقببًائجافتمهرظنعفرمث.بتكملارداغ

."؟لوهايرخآءيشكانهله"
."؟برحلانوينابايلارسخيملأ.لءاستأتنكً،انسح"
ةرداغمدعبزيكرتمدعبةقرولاىلإقيدحتلابنغاهرانوغّرمتساو

.ةليوطةدمبيراه

بابلادنعهلبقتسا.قباسلامويلارارغىلعًايئزجًائلتمممعطملاناك



فقو.ءارقشرعشلَصُخونيَواقرزنيَنيعوذرهظملانسحباشلدان
عّستتةماستبالاهتيؤرىدلو.يجرويجرارغىلعًاشهدنمتاظحللكانه
فطِعملاوهفطعِمعلخف.حُضتفادقهرمأنأكردأ،لدانلاَيتفشىلع
.هتارظنبهقمريلدانلابرعشو،سبالملاةفرغيفرطملانميقاولا

.هباوجبمتمتف،لدانلالأس."؟كمساام"
.زجحلاةمئاقةحفصلفسأىلإًالوصوةليحنوةليوطًاعبصإلدانلارّرم

.فقوتو
رعشفامهتارظنتقتلاو،لدانلالاق،"نآلاكمساىلعيعبصإعضأ"

.ًالَجخّرمحيهنأب
ملهنكلو،ودبيامكسانلانمةنَّيعمةئفبًاصتخممعطملانكيمل

ىلعةردقلاهتدقفأيتلاو،ةمئاقلاىلعةجَرُدملاراعسألاقيدصتعطتسي
ناك.ءامبوكعمتانجعملانمليلقلابلط.ةينهذلاتاباسحلاءارجإ
معطملايفنورخآلاصاخشألاناكً.امظتنموًائداههبلقُضَْبنوناشطع
دقل.مهلثدحينلًائيشنأولامكنوكحضيونومستبيونوثدحتي
هنمثعبنتالو،ءادوسةلاهكلميالو،يئرمريغهنوكماودلاىلعهشهدأ
.ةهيركنّفعتةحئارامبر

.ةقدلانمديزمل؛كلذظحاليملًادحأنإوأ
اهتامغنّقدترادجلاىلعةقلعملاةنيدملاةعاستناك،جراخلايف

.تارمتسثالثلا

زاتميمعطملاف.اهلوحًةرظنًةيقلمكلذاِيثتلاق،"ليمجناكمّهنإ"
نمو.جراخلايفةاشملاةقطنمىلعفُرشتامهتلواطو،ةقسانتمرظانمب
ثيدحلارصعلاىقيسوملضفخنمتوصثعبنيةأّبخملاتوصلاتاِّربكم
ً.اعومسمنوكيالداكيةيلمأتلا

ام".ماعطلاةمئاقًالّمأتمنوجلاق،ً"ازَّيممرمألانوكينأُتدرأ"
."؟هلوانتيفنيبغرتيذلا

.ةدَرفملاةحفصلالفسأىلإًالوصوةمئاقلاىلعةعيرسةرظناِيثتقلأ
."هبرشأامءيشىلإةجاحبانأ،ًالوأ"

ءادبةقالعرمأللنأملعينوجناك.ءاملانمريثكلااِيثتبرشو
.اهَيتيلُكبويرّكسلا

سيلأً،اذيذلءيشلكودبي".تلاق،"رايتخالالهسلانمسيل"
."؟كلذك



."ةمئاقلاىلعجَردُمءيشلكىلعلوصحلااننكميال،نكلو"
."...ال"
ًايئاقلتهمفنمتاملكلاتجرخدقفً؛اقياضتمهباعلنوجعلتبا

.كلذظحالتملاِيثنأحضاولانمنكلو،اهيلإرظنلاقرتسا.ريكفتنودبو
."؟كلذبينعتاذام".اهسأرتعفرًةأجف
.ةيداعةقيرطبلأس."؟اذامب"
انأ.امًائيشيرابخإلواحتَتنك.ةمئاقلاىلعجَردُمءيشلك"

."؟كانهاذام.نوجايكفرعأ
لبقءيشلكبرخآلااندحأربُخينأىلعانقفتا".هيَفتكزهف

."؟كلذكسيلأ،ةبوطخلا
."لجأ"
."؟ءيشلكىلعينتعلطأكنأنمةقثاوِتنأله"
نأيلقبسيمل.نوجايةماتةقثىلعانأ":تلاقوربصبتدهنتف

."ةقيرطلاكلتب...سيل.رخآصخشيأعمُتجرخ
ريباعتيفامءيش،اهيَنيعيفامءيشةيؤرهتعاطتسابناك،نكلو

جلتخييلَضعجيسنكانهناك.لَبقنمهآرنأهلقبسيملاههجو
."؟تربورعمىتح".هسفنكلامتنمنكمتيملف،اهمفبناجب

."؟اذام"
يفامكضعبىلإنادّدوتتامتنأوامكّركذتأنأيننكمي؟تربورعمىتح"

."دراغتسوأيفانلفيصلوأ
."!نوجاييرمعنمةرشعةعبارلايفتنك"
."ً؟اذإ"
ثدحتلانعتّفكمثنمو،ةقّدصمريغرمألائدابيفهيلإتقّدح

،فسآ":سمهومامألاىلإىنحناو،هيَدياتلكباهدينوجكسمأف،هيلإ
ىسنننأانتعاطتسابله...انأ!ينباصأيذلاامفرعأال.اِيثايفسآ
."؟لاؤسلااذهيحرط

."؟كرارقَتذختاله"
.لدانلاىلإامهيَرظنامهالكعفرو
عمنايربوتاشو".ماعطلاةمئاقهلًةرّرممايِثتلاق،"جزاطنويله"

."سيئرَقبطكرُطف
رعسلاطسوتمٍّذغُمرمحأبارشبيصوأنأيننكميله.ديجرايخ"

."؟قاوسألاىلإًارخؤمهانلزـنأ



نمريثكلا".ةقرشُمةماستبابتلاق،"ءاملابسأبال،نكلو.كلذكنكمي"
."ءاملا

.اهسيساحأءافخإىلعاهتردقببجُعأو،اهيلإنوجرظنف
َتيهتنااذإ":ةلئاقنوجوحناهرظناِيثتهّجو،لدانلارداغامدنعو

."؟كنعاذام:كلأسأنأيناكمإبفيـباوجتسانم
.هسأرزهونوجمستباف
يفىتحالو".تلاق"؟كلذكسيلأً.اقلطمةقيدصكيدلنكتمل"

."دراغتسوأ
.اهديىلعهديًاعضاونوجلاق."؟ببسلانيفرعتلهو"
.اهسأرتزهف
.اههابتنالكًايعرتسمنوجلاق،"فيصلاكلذيفةاتفبتمرُغأيننأل"

."نيحلاكاذماهبمَرغُمانأو،اهرمعنمةرشعةعبارلايفتناك"
ةرماهئبخمنمجرختيهواهتيؤرهتعاطتسابناكو،تمستباومستباف

.هوحنهجوتتوىرخأ
ديفيدريدملاوحنًاتفتلم،ةيعامتجالانوؤشلاريزولاق."ذيذلءاسح"

.نوعمجتملانويفاحصلاهعمسيليفكيامبًاعفترمهتوصناك.فوهكإ
ذنموهطباتكانرشندقل".ريدملالاق،"ةصاخلاانقابطأدحأهنإ"

."...امبرهنأاندقتعاونيَماع
بناجبباتكلاتعضوو،ةلواطلانمنيترامتند،اهدلاونمةراشإبو

.ريزولابةصاخلاءاسحلاةيناطلُس
يفةيّذغموةذيذلةبجولوانتريزولادارأاذإًاديفمنوكي..."

."لزـنملا
نيدوجوملانييفارغوتوفلانيروصملاونييفاحصلانمليلقلاددعلاقلطأف

ددعىوسكانهنكيمل،ءالؤهىلإًةفاضإو.ةتوبكمتاكحضىهقملايف
،لِتسوهنمناّنسُمنالجرمعطملايفدجاوتدقف.نيرضاحلانمليلق
نمفزـنيتارّدخمنمدُمو،اهينيعنمعومدلاليستوًاعافلعضتةديسو
يناديملاىفشتسملاىلإهجوتلانمهفوخببسبروَحةقروكفجتريوهنيبج
نمليلقلاددعلااذهنكيمل.لوألاقباطلايفةجلاعملاةفرغثيح
اذهلثميفةداعهباوبأسواهتيالحتفيالذإً؛ادجًائجافمصاخشألا
نمققحتيملهنأل؛ريزوللةبسانمنكتملةيحابصلاةرايزلانكلو.تقولا
،رمألاريدملاهلحرش.معطملاىلعنوددرتينيذلاصاخشألليقيقحلاددعلا
ئمويريزولاناكو.ةيلاعفبهترادإةيفيكوناكملاةفلكتنعهلحرشامك



نمةقعلمءلمهمفيفًاعضاو؛بجاولامكحبرخآوتقونيبهسأرب
.ءاسحلا

.ةقيقدنوعبرأوسمخوةسداسلااهنإ.اهتعاسنمنيترامتققحت
.ةرداغملاامهيلعنّيعتيوً،امامتةعباسلااهنإتلاقدقريزولاةريتركستناك

فارطألدابتلتقوانيدلله".ريزولالاق،"ةذيذلةبجواهنإ"
."؟انهامصخشعمثيدحلا

.اهسأربةريتركسلاتأموأف
مهيدل،عبطلاب.اهّرسيفنيترامترّكف؛سانلاىضربسكلواحيهنإ

المهف.انهمهدوجوببسوهاذهو،ثيدحلافارطألدابتلتقولا
-فتاهلاربعكلذبمايقلامهتعاطتسابنأل-ةيلامتاصَّصخمعيزوتنوديري
لّقنتييذلاةيعامتجالانوؤشلاريزونعنويفاحصلابتكينأنوديريلب
مهيلإيغُصيو،تاردخملاينمدُمحفاصيو،ءاسحلالوانتيو،نيزوُعملانيب
.مازتلاوفطاعتب

طاقتلابءدبللنييفارغوتوفلانيرّوصمللةفاحصلامسابةثدحتملاتراشأو
.روصلاطاقتلابءدبلاةرورضبلبال،اوءاشاذإروصلا

،ةفرغلاءاحنأيفةعيرسةرظنًايقلُمهترتسرّرزوريزولافقو
ناّنُسملانالجرلاناك.ةثالثلاهتارايخىلإهرظنةيفيكنعنيترامتلءاستف
فدهلاف؛ةّوجرملاةياغلانامدخيالويـبعشأجلملنيَّيجذومننَيلغاشناودبي
كانهناكو.ليبَقلااذهنمًاصاخشأوأ،تاردخملاينمدمريزولاءاقتلاوه
نكلو.ضَرغلابيفينأنكميذإ؛باُصملانمدملابقلعتياميفكِبرُمرمأ
اوعمساذإاميسالواهتدعاسمعيمجلادويةيداعةنطاومتدب...ةأرملا
.بلقلايمُدتيتلااهتصق

اٍّدامريزولالأس."؟انهىلإمودقلاىلعةرداقينوكتنأكبجُعيله"
.اهوحنهدي

.همساريزولاركذاميف،اهرظنةأرملاتعفر
.اهعطاقريزولانكلواهمالكةأرملاتلهتسا"...لينربىعدأ"
يفنوبغرينوروصملاو،نيفرعتامكانهةفاحصلا.ليمجمسالينرب"

."؟كيلإةبسنلاببسانمرمألاله.كلةروصطاقتلا
ىلإتراشأو."ناملوهلينرب"،اهليدنِميفًةرخانةأرملاتلاق،"ناملوه"

يكرتنوعنامتله.ينباركذتألانهانأ".روصلاىدحإدجوتثيحةلواطلا
."؟مالسب

،هتيشاحوريزولابحسنانيحيف،ةأرملاةلواطبرقنيترامتفقو



.نيَّنُسملانَيلجرلاىلإنوهجوتيمهتأرو
.ضفخنمتوصبنيترامتلاق،"ريبللصحاملةفسآ"
امكًامامت؛بوبحلاوءاكبلالعفبخفتنمهجوبةأرملااهيلإتقّدحف

.نيترامتدقتعا
.تسمه."؟ريبنيفرعتتنكله"
دوعيالو،ةحراجنوكتامدنعىتحةقيقحلالوقرثُؤتنيترامتناك

رثكأةايحلالعجيةقيقحلالوقنأاهفاشتكاىلإلب،اهتأشنىلإكلذببس
ةأرملاتوصيفٍلّسوتعامساهتعاطتسابناك.ديعبلاىدملاىلعةلوهس
نكيملاهنبانإاهللوقيامصخشعامسديرتاهنأولامك؛قونخملا
،بسحفعمتجملاقتاعنعليُزأًايفاضإًائبعوتاردخملاىلعًانمدُمًاتوبور
،نيَقيدصاناكامهنإوأ،اهنبافرعيناكهنإاهللوقيصخشعامسديرت
.لُِتقدقاهنبانإوأ

.ً"احلاصىتفناكو،هفرعأتنك"،نيترامتلاق،"ناملوهةديس"
لواحتتناكً.ائيشلقتملونَيترماهيَنيعناملوهلينربتفرطف

لوقنمطقفتنكمتدقل.مُّهجتىلإتلّوحتاهتالواحمنكلو،ماستبالا
.اهيَّدخىلعاهعومدبكسنتنألبقكلًاركش

كلذعمو،ةلواطلابرقفقيثيحنماهلحّوليريدملانيترامتأر
.سولجلاترثآ

.ناملوهلينربتبحتناو.ً"اضيأيجوزاوذخأدقل...دقل"
."؟اذام"
."هلتقنموههنإاولاق.ةطرشلا"
يطرشلايفركفتتناك،اهدحوناملوهلينربنيترامتكرتامدنعو

ناك.يلابيهنإاهللاقامدنعًاَمرتحمادبيذلاةماقلاليوطرقشألا
نماهبضغببسمهفتملاهنألاهتريَحو،اهبضغدايدزابروعشلااهتعاطتساب
.ةقيقدنوسمخوسمخوةسداسلااهنإ.اهتعاسىلإترظنو.هفرعتالصخش

،بيلحلابهجزمسودنيفسيك:كمسلاءاسحّدعأدقيراهناك
ةلاقبلارجتمنمهارتشادقل.كمسلاغندوبنمةريغصًاعطقهيلإفاضأو
بناجبو.هقيقشعم،لفسألاقباطلايفميقملايلعهراجهريدييذلايزاين
.ءاملانمًاريبكًابوكعضوسولجلاةفرغةلواطىلعءاسحلاقبط

غرفأدقل.توصلاعفروزاهجلالخادطوغضملاصرقلايراهعضو
لكاذه،قاذَموٌتوص.ءاسحلاوىقيسوملاىلعزكرو،راكفألالكنمهسأر

.ءيش



ًارارقذختادقناك.فتاهلاّنر،هفصتنميفقبطلاحبصأامدنعو
ةنماثلاّةنرلادنعضهنهنكلو،لاصتالاىلعبيُجينأنودنمّنريهكرتب
.ىقيسوملاتوصضفخأو

."يراه"
ىدصلانكلو،ضفخنمتوصبملكتتتناك."؟لعفتاذام".ديرتسأاهنإ

.بابلااهسفنىلعتلفقأدقو،اهلزـنمماّمحيفنوكتنأرّدقف،دوجوم
."ىقيسوملاىلإعمتسأولكآ"
ططخكيدلله.كلزـنمنمديعبريغناكمىلإجورخلاّيلع"

."؟ءاسملل
."لجأ"
."؟يهامو"
."ىقيسوملانمديزملاىلإعامتسالا"
."ةقفِرديرتالكنأولامكودبيرمألالعجت.مممه"
."امبر"
لّدبتامدنعينملَعأ":تلاقوتدّهنتمث،تمصةرتفكانهتناك

."كيأر
."ديرتسأ"
."؟لجأ"
."يـبّقلعتيهنإ؟انقفتا،كبقلعتيالرمألا"
انيلإةبسنلاباٍّيويحرمألاربتعتنكتملاذإيراهايراذتعاللةجاحال"

.ً"اديفمنوكيدقرمألانأطقفُتننظ.انيلك
."امبررخآتقويف"
."ً؟الثمىتم"
."رخآتقويف"
."كلذَسنتال.يراهايكبةمَّيتميننكلوً.انسح"
،كارحنودنمهناكممزال،اهناكمىلإفتاهلاةعامسداعأامدنعو

ّليختدقل.لوهذلاديدشناكهنأليئاجفلانوكسلاباعيتسانعًازجاع
،هجولاهّليختوههلوهذببسنكيملو،ديرتسأهبتلصتاامدنعًاهجو
مدعررقو،ّهيسركيفقرغ.ديرتسأوأليكارهجوسيلهنأعقاولب
نمزلاءاودنأينعيكلذناكاذإف.ريكفتلايفتقولانمديزملاةعاضإ
رمأاذهف،ليكارىركِذنمصلختللدادعتساىلعتابهنأوًاعَفنيتُؤيأدب
.ةيلمعلاديقعتأشيملهنأةجردلديج



راكفألانمهسأرغرفأوويريتسلازاهجيفىقيسوملاتوصعفر
ً.اددجم

.هتعاسىلإرظنو،ةضفِنملايفنانسألافيظنتدوعىمرو،ةروتافلاعفد
هفتكبتَّبثملاسدسملابارِقناك.ةقيقدنوسمخوعبسوةسداسلااهنإ
ىقلأويلخادلاهبيَجنمةيفارغوتوفلاةروصلاجرخأ.هردصةلضعبكتحي
.تقولاناحدقل.ةريخأوةعيرسةرظناهيلع

يئانثلاىتحالو-معطملايفنيرخآلانئابزلانمّيأظحاليمل
هسفنىلعلفقأ.ماّمحلاىلإههجوتوهضوهن-ةرواجملاةلواطلاىلإسلاجلا
ءارغإلمالستسالانودنمةقيقدةدملرظتناو،ضاحرملاتاريجحىدحإيف
ققحتلاَتدتعااذإ:وبوبنمكلذّملعتدقل.سدسملاريخذتنمققحتلا
.كتعرسدقفتسفنَيترمءيشلكنم

،رطملانميقاولاهفطعِمىدتراو،سبالملاةفرغدصقف،ةقيقدلاترم
،هَينُُذأقوفلفسألاهاجتايفةوسنلقلابحسو،رمحألاقُنُعلاليدنِمدقعو
.زـناهوجلراكىلعفُرشملابابلاحتفو

،لجعتسمهنألسيل؛ةعساوتاوطخبعراشلايفناكمىلعأىلإهجوت
مدعنمضييذلاُعاقيإلاهنإ،انهسانلايشمُةقيرطاهنأظحالهنأللب
ثيح؛ةرانإلادومعدنعتالَمُهملاةلسبناجبّرم.هيلإنيرخآلاهابتناتفل
ةاشملاعراشطسو؛هتدوعقيرطيفسدسملايمرقباسلامويلايفررق
هودجيالأمهملاف؛كلذلةيمهأالنكلو،ةطرشلالاجرهدجيفوس.ظتكملا
.هعم

هلوصونمليوطتقولبقىقيسوملاتوصعامسهتعاطتسابناك
.كانهىلإ

لكشىلعاوعّمجتدقصاخشألانمتائمعضبناك،لصوامدنعو
ءانثأيفامسرجعُرقو.ةينغأنومتتخينييقيسوممامأةرئادفصن
ىلعو،ةرئادلافصنلخاد.دَّدحملاتقولايفلصودقهنأملعف،قيفصتلا
ّةالدمءادوسوهطرْدِقكانهتناك،ةيقيسوملاةقرفلامامأبناوجلادحأ
يف.ةيفارغوتوفلاةروصلايفرهاظلالجرلااهبناجبو،ةيبشخنابضقنم
لجرلاهنكلو،عقوملاءيضتلعاشمةثالثوعراشلاحيباصمتناك،عقاولا
نيَّيماظنلاةوسنلقلاوفطِعملايدتريهنألًاديدحتو،كشنودبّينعملا
.ةيعامتجالاةياعرلاداحتاءاضعأبنيَّصاخلا

،اوقّفصوسانلاجهتباف،توصلاّربكمربعامءيشبةيّنغملاتحاص



،عفترمتوصبنوفزعياوناكً.اددجمءانغلاباوعرشامدنعضيموقلطناو
.لبطلاعرقاملكءاوهلايفًايلاعىنميلاهديعفريلاّبطلاناكو

،هفدهنمراتمأةثالثدُعبىلعحبصأىتحدشحلاربعهقيرطقش
ناتقهارمناتاتفكانهتناك،همامأ.هءارودحأدوجومدعنمققحتو
مل.اٍّنسهنمرغصأامهنإ.حرفبنابللاناكولتويديلجلاءاوهلايفنارفزت
ءاجامبماقو،لجعتسيملاذل،اهذيفنتيونيةصاخراكفأهيدلنكت
هكسمأوطقفهبارقنمسدسملاجرخأ:سوقطيأنودنمهبمايقلل
لجرلانكلو،دّدس.نيَرتمىلإصلقتتةفاسملالعجامم؛ةميقتسمعارذب
نألبقهيلإةبسنلابًامَهبُمحبصأوهطلارْدِقبناجبفقيناكيذلا
ً.اددجمهتيؤرحضوتت

.نوجلاق،"لاكس"
.ةجِزلةكعكجيزمكتوصلاتاِّربكمنمبّرستتىقيسوملاتناك
.لاثتمابهسأكهاجتايفاهسأكًةعفاراِيثتلاق،"لاكس"
،رخآلاينيعىلإامهنملكقّدح،بارشلانمةعرجامهلوانتدعبو

.كبحأ:ةملكظفلو
.تمستبااهنكلو،ًالَجخًةّرمحملفسألاىلإاهرظنتهّجوف
.لاق،"كلةريغصةيدهّيدل"
ً.اجانغموًابوعلاهتربنتناك."!هآ"
هتعاطتسابناك،لومحملافتاهلاتحت.هترتسبيَجيفهديعضو

هبلققفخو.هعباصأفارطأبةبلصلاةيكيتسالبلاتارهوجملاةبلعسّسحت
.قوشبةظحللاهذهرظتنامك!هللااي.ربكأةعرسب

.بذبذتيفتاهلاأدبو
.اِيثتلأس."؟امْبطَخكانهله"
."ٍناوثدعبدوعأس.فسآ...انأ،ال"
،ضرعلاةشاشىلعبتكامأرقوهبيجنمفتاهلاجرخأ،ماّمحلايف

.رضخألارزلاىلعطغضودّهنتف
."؟رومألايرجتفيك.يزيزعايًابحرم"
ركفتاهلعجًاكحضُمًارمأّوتللتعمساهنأولامكً؛احزاماهتوصناك

بُجيملتالاصتاةتسّهلِجِسرهظأو.كلذدعبًايئاقلتهبتلصتافهيف
.اهيلع

."دليهنارايًابحرم"



."؟...له.بيرغتوصكانه"
بجوتيس.ماعطةبجولوانتنانهانأواِيث.معطميف،ماّمحلايفانأ"

."رخآتقويفثدحتلاانيلع
."؟ىتم"
."رخآتقويف"
.تمصكانهناكو
."!هآ"
انأ.هبكرابخإّيلعرمأكانه.دليهنارايكبلاصتالايـبضرتُفيناك"

ال،انأوِتنأ":عباتينألبقًاقيمعًاسَفنذخأو."هنيفرعتكنأقثاو
."...اننكمي

."هلوقتامعامسًابيرقتليحتسي،نوج"
.ثدحيرمألانأنوجقّدصيمل
،ٍذئنيح".دليهنارهتلأس."؟َكلزـنميفدغءاسمكارأنأيننكميله"

."؟يرابخإكنكمي
."...يأيفوأ،دغءاسمًاحاتُمنوكأنل"
ةفرغلامقرَكللسرأنأيننكميً.اذإءادغلالوانتنلدنارغيفينِقال"

."ةّيّصنةلاسرةطساوب
."...نوكأنل،دليهنار"
تاعامتجاّيدل،ال!هآ.نوجايًادغيـبلصتا.كعامسعيطتسأال"

."يزيزعايًاديجحرماو.لومحملاكفتاهئفُطتال.كبلصتأس.مويلالاوط
."؟دليهنار"
اهبلاصتالاونآلاجورخلاهتعاطتساب.لاصتالاتهنأدقتناكاهنكلو

ديدست؛ةميكحلاوةبسانملاةوطخلايهةوطخلاهذهنوكتس.ةلأسملاءاهنإو
.ةيضاقلاةبرضلا

ةيعامتجالاةياعرلاداحتاَلجرنكلو،رخآلاةلابقامهدحأونيَفقاواناك
َطغضلادازو،دانِّزلاىلعهعبصإوً،ائداههسّفنتناك.ودبيامكهارينكيمل
،رعُذوأةمدصيأيدُبيوأأجافتيمللجّرلانأظحالمثنمو.ءطبب
هلّرفوو،ههجوَربعدقمّهفتلاءوضنأهلادبدقف؛سكعلاىلعلب
عمُس،كلذدعبو.هنأشيفلءاستيناكامرمأنعةباجإلاسدسملارظنم
.ّيود

،امبرىقيسوملاهتبجَحللبطلاىلععرقلاعمرانلاقالطإنمازتولو



يذلجرلاىلإراظنألاتهّجوتو،تاهاجتالالكيفىّودراجفنالانكلو
حبصأيذلا-لجرلاعيمجلاىأرو،هسدسمىلإو،رطملانميقاولافطِعملا
،ءارولاىلإعقي-Aفرحلاتحتةعبقللةئتانلاةفاحلايفبُقثهيدل
.ةيمُديَعارذكمامألاىلإناحجرأتتهاعارذو

.ةئداهةفرغلاو،مونلايفقرغتسادقناك.ّهيسركىلعيراهضفتنا
ريدههعامسنمنّكمتاملكنكلو،عمسلاىغصأ؟هظقيأيذلاام
لذبوً،اضيأرخآتوصكانهناك،ال.نئمطموحنىلعمظتنموضفخنم
نمنكمتهنكلو،عومسمريغنوكيداكيتوصلاف.وهاه.هعامسلًادهج
.ةضفخنمةكتكتتوصهنإً.احوضورثكأحبصأوعفترانأدعبهزييمت

.نيَنيعلاضَمغُمّهيسركىلعيراهيقب
حتفو،ريكفتنودبمونلاةفرغلخدف،يئاجفبضغهارتعا،كلذدعبو

مالظلايفاهامروةذفانلاحتفمث،رلومديةعاسكسمأو،ةلواطلاجرُد
مدطصتةعاسلاعمس.هعامجتسانمنّكمتةوقلاوةقاطلانمردقربكأب
عراشلاتلفسإبّمثنمو،رمألائدابيفقصالملاينكسلاعَّمجملارادجب
توصلاعفرو،سولجلاةفرغىلإداعو،ةوقبةذفانلاقلغأ.ديلجلابّىطغملا
ًايفاصةقبطلايلاعتوصلاناك.هيرظانمامأّزتهيتوصلاّربكمأدبفًاريثك
.عئاروحنىلعهَينُُذأيف

لجرلاىلإاورظنو،ةيقيسوملاةقرفلانعمهراظنأنودشتحملاحاشأ
برقتراصىتحًاديعبتجرحدتدقهتعبقتناك.جلثلاىلعيقلتسملا
.دعبثدحامنيكردُمريغفزعلانويقيسوملالصاونيحيف،ةينغملاةّصنم

،ءارولاىلإلجرلانمبرقلابنافقتاتناكناتللاناتاتفلاتعجارتو
.قيعزلابامهادحإتعرشو

ملاهنأتفشتكاو-نينيعلاةضمغمينُغتتناكو-اهيَنيعةينغملاتحتف
.جلثلاىلعىقُلملالجرلاتأروترادتساف،نيرضاحلاهابتنابىظحتدُعت
يطاعتلاهنكميصخشيأوأ،ريدموأ،ّمظنموأ،سراحنعاهانيعتثحب
عيمجلاناكو.عراشلايفةيقيسومةلفحدّرجمتناكاهنكلو،عضولاعم
.فزعلانويقيسوملالصاواميف،مهنكامأيفنيرّمستم

لاجملاسانلاحسفأو،نيدشتحملانيبةكرحكانهتراص،كلذدعب
.اهقفِرمباهقيرطّقشتتحارةأرمارورمل

."!تربور"



ءادوسةيدلِجةرتسيدترتوً،ابحاشاههجوو،ّشجأوًانشخاهتوصناك
.هبناجباهَيتبكرىلعتطقسو،ةليامتمةدماهلاةثجلاوحنتهّجوت.ةقيقر

."؟تربور"
نييقيسوملاوحنترادتسامثنمو،هقُنُعىلعةليحنلااهديتعضو

:ةخراص
."هللاباٍّبحفزعلااوفقَوأ"
.رخآلاَوِلتدحاولافزعلانعةيقيسوملاةقرفلاءاضعأّفكف
."!ةعرسب.بيبطباولصتا.توميلجرلا"
قبسدقلً.ادوقفملازيالضبَّنلاناكو،هقُنُعىلعاهديعضوتداعأ

ً،انايحأديجوحنىلعيهتنيرمألاناكً؛ارارمعضولااذهبترمنأاهل
نوكينأنكميال.كابترالابترعشدقل.نايحألامظعميفّئيسوحنىلعو
يفوضعيأىطاعتيالذإ؛ةطِرفُمةعرجببسبلاحلاهذهىلإلصودق
تأدبدقجولثلاتناك؟كلذكسيلأ،تاردخملاةيعامتجالاةياعرلاداحتا
همفونيتضمغمهانيعتناك.هيَّدخىلعبوذتجلثلافَُدناميف،طقاستت
اهنباهنأولامكيخرتسملاههجوباهلادبوً،اميسوًاباشناكً.ايئزجًاحوتفم
دوسأبُقثنمّدتمملارمحألاطخلاتفشتكامثنموً.امئاننوكيامدنع
.هنُُذألخادىلإًالوصوو،غدّصلاونيبجلاىلعًالوزـنهسأريفرَغِّصلاغلاب

قوفءانحنالابرخآصخشماقنيحيف،اهاتعفروناعارذاهتكسمأ
،بقُّثلاىلعمثنمو،ههجوىلعةريخأوةعيرسةرظنتقلأ.باشلا
ً.اضيأاهنبارظتنيريصملااذهنأملؤمودكؤملكشبتكردأو

ىلإرظن.ّرفينكيملوهف؛ةريبكةعرسبسيلنكلو،ةعرسبراس
دحألواحيمل.هباقعأيفراسفً،اعِرسمًاصخشىأرف،همامأسانلاروهظ
ىلعسانلاتلمحهعمسدسمدوجوبديُفتيتلاليواقألاف.عبطلابهفاقيإ
مهمظعمبعوتسيمل،ةلاحلاهذهيف.هتيؤرىدلبرهلاوءارولاىلإعجرتلا
.ثدحام

.ةريخألاةمهملااهنإ
.ةيقيسوملاةقرفلافزعرارمتساعامسهتعاطتسابناك
ىلعسانلالمحينأكلذنأشنم.ميظع.جلُثتتأدبدقتناك

.مهنويعةيامحللفسألاوحنمهراظنأهيجوت
.رفصألاتاراطقلاةطحمىنبمىأر،راتمألانمةليلقتائمدُعبىلعو

ءيشالنأو،وفطيءيشلكنأبرخآلنيحنمهباتنيًاروعشربتخادقل
شحوىوستسيلةيبرصلا55-يتةبابدنأو،هلثدحينأنكمي



امدنعاهتوبكنمضهنتسهتنيدمنأو،ءطببريسيّمصأوريرضيديدح
.هسأرطقسمىلإدوعي

.سدسملايمرررقثيحفقاوصخشكانهناك
ءاذحنعرظنلافرصب،"ةضوملا"ىلعوةديدجهسبالمتدبدقل

هجوكعوفسموحورجمههجونكلو.هلعتنيناكيذلاقرزألاةضايرلا
،وهثيحءاقبلامزتعي،نكياٍّيأوأ،ىتفلاوأ،لجرلانأودبيو.داّدح
.ءارضخلاتالَمُهملاّةلسةحتفيفاهلمكأبىنميلاهعارذّسددقو

قالطإىلعناتقيقدترمدقل.هتعاسنمققحت،ءاطبإنودنمو
ظفتحيلازيالناكو،راطقلاةرداغمىلعةقيقدةرشعىدحإتيقبو،رانلا
.معطملاوحنهقيرطلصاوو،ّةلسلابناجبّرم،اذل.سدسملاب

بناجباّرمنأدعبالإهرظنبحُِشيملهنكلوً،اقّدحملجرهنماند
.امهضعب

.هعفدومعطملابابىلإهّجوت
باّحسبوهليىتفقوفةينحنمةدلاوكانهتناك،سبالملاةفرغيفو

َربَوشامقنمعونصملافطِعملاناك.هيلإامهنمّيأرظنيملف،هترتس
ماّمحىلإهعمامهذخأ.هتحتةبيقحلاو،هناكميفًاقَّلعملازياللامجلا
نميقاولاهفطعِمعلخو،نَيترجحلاىدحإيفهسفنىلعلفقأو،لاجرلا
شامقنمعونصملافطِعملاىدترامث،بيَجلايفةوسنلقلاعضوو،رطملا
تاراّفصعامسهتعاطتسابناك،ذفاوندوجومدعنممغرلابو.لامجلاَربَو
بجي.هلوحةرظنىقلأ.ةديدعراذنإتاراّفص؛جراخلايفيّودتراذنإلا
ىلعفقو،اذل.ةديدعتارايخهيدلنكتملو،سدسملانمصلختلاهيلع
،رادجلايفءاضيبلاةئوهتلاةوجفهاجتايفهسفندّدمو،ضاحِرملادعقِم
.يديدحيكبشزجاحكانهناك،نكلو.اهلخادسدسملاعضولواحو

تناك.ةرارحلابرعشيوةبوعصبسفنتيوهوضاحرملادعقمنعلزـن
ًاراطقّلقتسينأهتعاطتساب.راطقلاقلطنيىتحقئاقدينامثكانهلازتال
غلابرمألاوهراطقلاقالطنادعومنكيمل.عبطلابقحالتقويفقلطني
يهو.حالسلانمصلختينأنودنمقئاقدسمخرورملب،ةيمهألا
.ةلوبقمريغةفزاجمعبرألاقئاقدلاقوفيريخأتيأنإماودلاىلعلوقت

ماودلاىلعنوعّبتيمهنكلو،ضرألاىلعسدسملاكرتهتعاطتسابناك
.نمأميفحبصينألبقسدسملاىلعروثعلابحامسلامدعأدبم

هانيعتناكاميفهيَديلسغ،ةلسِغملاىلإهّجوتوضاحرملاةرجحرداغ
.ةلسِغملاقوفنوباصلاةبلعدنعاتفقوتو.ةيانعبةرِفُقملاَةفرغلاناصحفتت



.نَيتكباشتمنيَعارذباتاغروتيفمعطملااِيثونوجرداغ
دقل.ةاشملاةقطنميفديلجلاىلعتقلزـناامدنعةخرصاِيثتقلطأو

اهتكحضتلجلجو.ةريخألاةقيقدلايفًاعمامهذقنأيذلانوجاهعمتّرج
.هَينُُذأيفةحِرملا

بوذتجلثلافَدُنبرعشو،ءامسلاوحنهسأرًاعفارحاص."!معنِتلق"
."!معنِتلق".ههجوىلع

.راذنإتاراّفصةدعلب؛ليللانوكسيفراذنإةراّفصتوصىّودو
.زـناهوجلراكةيحاننمتاوصألاتءاجو

كسمُيوهونوجلأس."؟ةَبلَجلاهذهببسنمققحتنوبهذنله"
.اهدي

.اهنيبجًةبِّطقماِيثتلاق."نوجاي،ال"
."!بهذنلف،انبايه.ىلب"
يأادجيملنيَِقلَّزلااهئاذحَيلعننكلو،ضرألاىلعاهيَمدقاِيثتّتبثف

."نوجايال".زاكتراةوق
.هءارواهبحسوبسحفكحضنوجنكلو
."!الُتلق"
ً.اشهدنماهيلإرظنو.لاحلايفنوجاهعَديلًايفاكاهتوصىدصناك
باهذلاديرألب،تاذلابنآلاقيرحةيؤرديرأال":ةلئاقتدهنتف

."ريرسلاىلإكعم
يفينِتلعجدقل.اِيثايًادجديعسانأ".اههجوىلإرظنلانوجنعمأ

."ةداعسلاةياغ
.هترتسيفاههجويفُختتناكاّهنأل،اهباوجعامسنمنكمتيمل





راونألاببسبرفصألانوللابًاعَّقبمتِغروترِِغإىلعطقاستملاجلثلاناك
.ةميرجلاحرسمةدحولةعباتلاةفاّشكلا

نييفاحصلاونيدهاشملانابقاريجراخلايفنسروفلاهويراهفقو
همفنمةراجيسلايراهجرخأ.ةطرشلازجاوحىلإنوقفدتياوحارنيذلا
."نييفاحصلانمريبكددع":لاقوّشجأتوصبلعسو

ىلعةطرشلازكرم".نسروفلاهلاق،"ةقئافةعرسبانهىلإاولصو"
."عبطلابمهبتاكمنمرجحةيمَردُعب

يفةرهشرثكألاعراشلايفو،داليملاةمحزطسوةميرج.قِّوشمددع"
ةياعرلاداحتارْدِقبناجبفقيلجر:عيمجلااهآرةيحض.جيورنلا
اذام.ةلفحييُحتتيصلاةعئاذةيقيسومةقرفتناكامنيبةيعامتجالا
."؟كلذنمرثكأاوبلطينأمهنكمي

."؟لوهيراهريهشلاققحملاعمةيفاحصةلباقم"
ثودحتقوتفرعله".يراهلاق،"رضاحلاتقولايفانهىقبنس"

."؟ةميرجلا
."ليلقبةعباسلاةعاسلادعب"
دحأيـبلصتيملاذاملً.ابيرقتةعاسلبقيأ".هتعاسىلإيراهرظن

."؟لَبقنم
فصنلاوةعباسلالبقيـبوأييبلانمًالاصتاُتيقلت.فرعأال"

."...لصأنألبقانهنوكتسكنأُتدقتعا.ليلقب
."؟كنمةصاخةردابمبيـبَتلصتادقلً،اذإ"
."ءيشلكنممغرلابشتفملاكنأيلودبيً،انسح"
ىلعدامرلاًاعقوموةراجيسلابقعًارقان،يراهمتمت،"كلودبي"

.يفتخينألبقفيفخلاجلثلاءاطغباذأف،ضرألا
.نسروفلاهلاق،"جلثلانمرتمفصنتحتًابيرقنوكتسةلدألالك"

."ةيجذومنةيضق"
.يراهلاق،"ليلديأكانهنوكينل"
يهو،رقشألااهرعشيفقلاعجلثلاوامههاجتايفريستيتبتناك

.ةغرافةشوطرخىلعيوتحياهعباصأنيبًاريغصةلدألاظفحلًاسيكلمحت
.ةرفاظةماستبابيراهلنسروفلاهلاق،"أطخ"
رثكألاةيبرحلاةريخذلا".اههجوةبِّطقميتبتلاق،"تارتميلمةعست"



."هيلعانلصحاملكاذهً.اراشتنا
ناكام".يراهلاق،"هيلعيلصحتملاموهيلعِتلصحامَيسنا"

."طقفيّملكت،يركفتال؟لوألاكعابطنا
،عئاقولامثنموًالوأسْدَحلا؛يراهفرعتتتابدقل.يتبتمستباف

نمةميرجلاحرسممكلهرفوياملكاذهً؛اضيأعئاقولارفويسْدَحلانأل
.روفلاىلعاهنايبتلقعلاعيطتسيالٍتامولعم

يفًاظاظتكارثكألاناديملايهتِغروترِِغإً.اريبكًاعابطنانّوكأمل"
دعبانلصواننأًاملِع؛دودحلادعبأىلإثَّولمةميرجحرسمانيدل.ولسوأ
صحفيبيبطلاً.ايفارتحاودبيذيفنتلانكلو؛لجرلالتقمنمةقيقدنيرشع
لتاق.ًةَرشابمنيبجلايفةصاصرىّقلتهنأولامكرمألاودبي.نآلاةيحضلا
."يسْدَحوهاذهلجأ،فرتحم

."؟شتفملااهيأسدَحللًاقفِولمعنأ"
يدتريناك.نغاهرانوغهنإ.مهءاروتوصلاهاجتايفةثالثلارادتساو

ىلعةيدابةماستبالاو،ءادوسةيفوصةوسنلقرمتعيوءارضخةيركسعةرتس
.طقفهمفَيتيواز

ام".يراهلاق،"سيئرلااهيأةجيتنىلإلوصوللاندهجىراُصقلذبن"
."؟انهىلإكبءاجيذلا

."؟انهةميرجلاعقتملأ"
."امةقيرطب"
ىلعانأ،ّيلإةبسنلاب.جتنتسأامكبتكملالّضفيرلومينرايبناك"

نمرثكأقلُطأله.ناديملايفنوكينأدئاقلابضرتُفيهنأبةماتةعانق
."؟نسروفلاه؟دحاويرانرايع

."مهيلإانثدحتنيذلادوهشللًاقفوسيل":باجأونسروفلاهلفجأ
."؟فاصوأىلعمتلصحله"
.يراهويـبوأييبلانيبةعرسبنسروفلاهانيعتكّرحتو."لجرهنإ"

،ةيقيسوملاةقرفلانودهاشيسانلاناك.نآلاىتحهفرعناملكاذه"
."ةريبكةعرسبءيشلكثدحو

ىقلأدقمهدحأنوكينأنمدبال،لثاممدشحيف".نغاهرخنف
."ّحلسملالجرلاىلعةيفاوةرظن

ناكملادكؤملكشبفرعنالاننكلو"،نسروفلاهلاق،"كلذنظتدق"
."هيففقيلجرلاناكيذلا

.ةيناثةرمرَغِّصلاةغلابةماستباقلطأو."كلذرّوصتأ"



."ىصقأدحكنيَرتمةفاسمىلع"،يراهلاق،"ةيحضلامامأفقيناك"
.يراهىلإنارخآلانانثالاونغاهتفتلاو."!هآ"
رايعنمحالسبدحألتقدارأاذإهنأفرعيّحلسملاانلجرناك"

ًارايعقلطأهنأامبو".يراهلاق،"سأرلايفهيلعرانلاقالطإهيلعفريغص
ناكهنأنمدبالً،اذإ.ةجيتنلانمًاقثاوناكدقف،طقفًادحاوًايران
،نيبجلايفبقُّثلاةيؤرنمنكمتيلًادجهنمبيرقناكميفًافقاو
ىلعروثعلامكبضرتُفي،هسبالممتصّحفتاذإ.قفُخيملهنأفرعيلو
."ىصقأدحكنارتم.هلوقأامتبُثييرانرايعتافَّلخم

ةغرافتاشوطرخفذقتتاسدسملامظعم".يتبتلاق،"فصنورتم"
هذهىلعرثُعدقلً.ادجةديعبةفاسمىلإسيلنكلونيميلاىلإ
ًارتميتنسنيعبرأوّتسورتمدُعبىلعجلثلايفًةسورغمةغرافلاةشوطرخلا
."فارطألاةقورحمةيفوصطويختَيملالجرلافطعِمّمكىلعو.ةثجلانم

هوجولازييمتىلعةيرطِفلااهتردقبًابَجعُمنكيمل.يتبيراهلّمأت
الأ؛اهنارطاشتييتلاةنونجملاةركفلابو،اهتسامحوً،اضيأاهئاكذبلب،بسحف
.ماههبناموقييذلالمعلاّنأيهو

نم،نكلو.نولايديجلمع".جلثلايفًاقيمعهيَمدقنغاهعفد
."؟ةيعامتجالاةياعرلاداحتايفوضعتوميفبغرييذلا

حتفو."يداعوضعدرجملب".نسروفلاهلاق،ً"امهمًاوضعنكيمل"
."ءانبأال،بزاعً،اماعنورشعوةعست،نسلراكتربور".هتانَّودمرتفد

."؟نولايكيأرام".نغاهلاق،"ودبيامكءادعأنودبسيل"
نوكيالامبر":تباجأامدنعيراهىلإلبنغاهىلإيتبرظنتمل

."فدهتسملاوهدرفلا
."ً؟اذإفَدهتسملانم".نغاهمستباو."!هآ"
."امبرةيعامتجالاةياعرلاداحتا"
."؟لاحلاعقاوهنأبداقتعالاىلعكلمحييذلاام"
.اهيَفتكيتبتزهف
."...امًابّصعتمنوكيامبر".نسروفلاهلاق،"لدجللةريثمرظنتاهجو"
."ةثجلامكدحأينريلف".نغاهلاق،"ةيرظنلانيودتّمت"
يراهأموأو،ةيباوجتساةرظنبيراهنسروفلاهويتبنمٌّلكقمرف

.يتبهاجتايف
ييبلامزتعيله".يتبونغاهرداغامدنعنسروفلاهلاق."!هللااي"

."؟قيقحتلابعالطضالايـبوأ



يذلاناكملاىلعرّمسمهرظنو،ريكفتلايفًاقِرغتسمهنقَذيراهكحف
تالآتاضموبءاتشلاةمُلظنيئيضُممالعإلالئاسوورّوصمهيففقي
.لاق،"فرتحملتاق".ريوصتلا

."؟اذام"
ام.انهنمأدبنلً،اذإ.ِفرتحمصخشةميرجلابكترمنإيتبتلاق"

."؟لتقلاةيلمعهذيفنتدعبفرتحملاهبموقييذلالوألارمألا
."؟رارفلابذولي"
ةيلمعبهطبريءيشيأنمصلختيلاحيأب،نكلو.ةرورضلابسيل"

."رانلاقالطإ
."حالسلا"
،ةمامُقلاةيعوأو،تايواحلاو،نزاخملالكنمققحتلاديرأ.حيحص"

بلطاو.ةينكستاعّمجمةسمخعاعشيفتِغروترِِغإيفةيفلخلاةينفألاو
."ترُرطضااذإةيماظنتاوقمعد

.ً"انسح"
رجاتميفةبقارملاتاريماكنمويديفلاةطرشألكىلعلصحاو"

نيبامحوارتتيتلاةينمزلاةرتفلايفةرَّوصمدهاشمرهُظتيتلاةقطنملا
."اهدعبوةعباسلاةعاسلالبق

."راكسىلإةمهملاهذهلكوأس"
تالفحلاميظنتيفديًاضيأتيدالبجادل.دحاويفاضإرمأكانهو"

تالاقمةباتكةّمهمةفيحصلاىلوتتذإ؛عراشلايفماُقتيتلاةيقيسوملا
روصيأطقتلادقيفارغوتوفلااهرّوصمناكاذإاممققحت.اهنع
."نيدهاشملل

."كلذيفركفأمل.عبطلاب"
نيرّحتلالكنمديرأو.اهيلعةرظنيقُلتليتبىلإروصلالسَرأ"

نمةرشاعلاةعاسلادنعءارمحلاةقطنملايفتاعامتجالاةفرغيفدجاوتلا
."؟مهبلصتتسله.دغحابص

."لجأ"
."؟يلويلنيأ"
بناجبنافقتناتاتفكانهتناك.ةطحملايفًادوهشنابوجتسيامهنإ

."رانلاقلطأامدنعلتاقلا
.هئاقدصأوةيحضلاِةلئاعدارفأبةمئاقدادعإالوأنمبلطاً.انسح"

."ةحضاوعفاوديأكانهتناكاذإاممققحتلابأدبنسانهنم



."؟ِفرتحملمعهنإَتلقكنأُتننظ"
يفرظنلابأدباو.نسروفلاهايًاعمّوجلايفتاباطةدعءاقبإانيلع"

ةلئاعلادارفأىلعروثعلالهسي،أدبملايفً.ادعاوكلودبيرمأيأ
."...اهبكتريمئارجرشعلكنيبنممئارجينامثف.ءاقدصألاو

.نسروفلاهدّهنتو،"ةيحضلابةفرعمىلعنوكيصخش..."
نييفاحصلاايأروارادتساف.لوهيراهيدانيصخشامهثيدحعطاقو

.جلثلاىلعامهوحننوعفدني
ىلإبهاذانأ.نغاهىلإمهدشَرأ".يراهلاق،"ضرعلاتقوناح"

."زكرملا

هاجتايفًارئاسناكو،يّوجلالقنلاةكرشيفسبالملاةبيقحتلّجُس
يفناكو،ةريخألاةمهملاتزجُنأدقل.ةعفترمتايونعمبينمألاروبعلازكرم
تناكيتلاةأرملاتزه.رطاخمللهسفنضيرعتررقهنأةجردلديججازِم
زاربإليلخادلاهبيَجنمقرزألافلغملاجرخأامدنعاهسأركانهفقت
.هتركذت

.تلأس."ً؟الومحمًافتاهلمحتله"
زاهجوسكإةعشأبةلماعلاةلآلانيبةلواطلاىلعفلغملاعضوو."ال"

.لامجلاَربَوشامقنمعونصملاهفطعِمهعلخءانثأيفنداعملافشك
عضوو،هبيجيفهعضووهعزـنف،قُنُعلاليدنِ◌معضيلازيالهنأفشتكاو
تحتفشكلازاهجربعو،نيفظوملادحأاهلمحييتلاّةينيصلاىلعفطِعملا
صحفتييذلالجرلاىلإةفاضإلابف.نَيّبقرتمنيَّيفاضإنويعيَجوزةبقارم
لاجرةسمخّدع،لقانلامازحلانمرخآلافرطلايفدوجوملاكاذو،هفطعِم
هعمءيشيأرفاسملاذخأمدعنمققحتلابةديحولامهتمهملثمتتنمأ
زاهجنمرخآلابناجلايفو.ةرئاطلانتمىلعحالسكهمادختسانكمي
.ةلواطلاىلعةعوضوملاهتركذتراضحإلداعوً،اددجمهفطعِمىدترا،فشكلا
ةيدمبيرهتنكمي،ةقيرطلاهذهب.نيفظوملابناجبّرمو،دحأهفقويمل
ههابتناتفلاملّوأ.ةريبكلاةرداغملاةعاقجلو.ةماتةلوهسبفَّلغملخاد
جلثلالدسأدقو،ةمخضلاةيمارونابلاةذفانلاهيلعلُطتيذلارظنملاوه
.جراخلايفرظنملامامأءاضيبةراتس

يتحاّسممايقءانثأيفةدايقلاةلَجَعقوفًةينحنمنيترامتسلج
.جلثلاةلازإبيمامألاةرايسلاجاجز



.ً"ادجاٍّيباجيإ".حايترابفوهكإديفيدلاق،ً"ايباجيإريزولاناك"
نوتأيالهلاثمأصاخشألانإ".نيترامتلاق،ً"اَقبسُمكلذفرعتَتنك"

نأنوديريمهف.اللوقنوديرياوناكاذإةفاحصلانوعديوءاسحلالوانتل
."مهباختناةداعإمتت

رظنو."مهباختناداُعييكللمعلامهيلع"ً.ادّهنتمفوهكإلاق،"لجأ"
."؟كلذكسيلأ،دراكيردصقأ،رهظملانسحىتفهنإ".ةذفانلاجراخىلإ

."يـبأايًاقباسهتلقامرركتتنأ"
."انلًاديفمًالجرنوكيلطقفهيجوتلانمليلقلاىلإةجاحبهنإ"
نعمكحتلازاهجىلعتطغضو،بأرملاىلإةرايسلابنيترامتهّجوت

ريزانجبةمَّعدملاتاراطإلاتثدحأو،بأرملاالخد.يذالوفلابابلاحتُففدُعب
.غرافلاتارايسلافقوملةيتنمسإلاضرألاىلعًاتوص

،ريدملابةصاخلاءاقرزلاوفلوفلابناجبو،حطسلاحيباصمدحأتحت
ملاهنكلو.تازاّفقلانمًاجوزولمعةلذبىدترادقوًافقاودراكيرناك
ْهتفرعدقو،هبناجبفقاولاةماقلاليوطرقشألالجرلاىلإلب،هيلإرظنت
.روفلاىلع

يفامءيشنعًةثحاباهيفّتلظو،وفلوفلابناجبةرايسلاتنكر
يطرشلاتعمسفً،احوتفمبابلاكرتيذلااهدلاوجورخءانثأيفاهتبيقح
:لوقي

.ناردجلانيبتوصلاددرتو."؟فوهكإ"
."؟باشلااهيأءيشيأبكتدعاسميننكميله.حيحص"
دودولاريدملاتوصّهنإ؛اهدلاوهدمتعايذلاتوصلاةنبالاتفرعو

.مزاحلانكلو
.كيفَّظومدحأبطبترمرمألا.ولسوأةقطنم،لوهيراهشتفملاىعُدأ"

."...تربور
اهجورخءانثأيفاهناقمرتيطرشلايَنيعبروعشلانيترامةعاطتسابناك

.ةرايسلانم
ً.اددجمريدملاوحنًاتفتلمهمالكلوهعبات،"نسلراك..."
.فوهكإديفيدلاق،"انلخأةباثمبهنإ"
."ً؟ارذُعكحيمتسأ"
."انتلئاعدارفأنممهنأولامكانئالمزيفريكفتلابحن"
ًائيسًاربخكللقنأنأّيلعهنأىشخأ،ةلاحلاهذهيف.كلذكرُدأ"

."فوهكإديسايةلئاعلايفةافوثودحنع



بعوتسيامثيرًاليلقيطرشلارظتناو.اهردصيفقيضبنيترامترعش
يرانَقلطبهتباصإدعبنسلراكتربورّيفُوت":عباتينألبقأبنلانورضاحلا
."ءاسملااذهنمةعباسلاةعاسلادنعتِغروترِِغإيف

."؟فيك".اهدلاوفته."!ريدقلاهللااي"
."ّرفورانلاهيلعقلطأةيوهلالوهجمًاصخشنأوههفرعناملك"
؟ةعباسلادنعتلقله،نكلو...نكلو".قِّدصمريغهسأراهدلاوزهف

."؟نآلاىتحدحأينربُخيملاذامل...اذامل
ءابسنألاغلُبننحنف،هذهكتالاحيفةينيتورتاءارجإدوجوببسب"

."مهنمّيأىلعروثعلانمنكمتنملاننإلوقللفسآانأو.ًالوأ
اذهنأروبَّصلاويعقاولايرحتلاباوجنمًاقالطنانيترامتكردأ

دحأنادقفأبنلايحلعفدرنودُبينيذلاصاخشألاىلعداتعمريخألا
.ةلئسألانمعونلااذهنوحرطيوبراقألا

مل".همفنمءاوهلاًاقلطُموهيَّدخًاخفانفوهكإلاق."كلذمهفأ"
دقنوكتنأنمدبال،نكلو.جيورنلايفناميقيتربورادلاودُعي
."؟كلذكسيلأ،نوجهقيقشبَتلصتا

هنإيلليق.لومحملاهفتاهىلعبيُجيالوهو،لزـنملايفسيل"
صخشلانكلو.رخأتمتقوىتحلمعيسيئرلارقملايفانهنوكيامبر
دراكيرهاجتايفهسأربأموأو."باشلااذهوهانهُهتيقتلايذلاديحولا
ىلعناتيلدتمهاعارذو،ةبئتكماليروغكناعملتهانيعوكانهًافقاوناكيذلا
هتفشقوفّببصتيقَرعلاو،نيَمخضيصاصتخايَزاّفقبنايهتنتوهيبناج
.ةيولُعلا

لأس."؟هيفهيلعروثعلايننكمييذلاناكملانعةركفيأكيدلله"
.يطرشلا

.نييفانامهيَسأراّزهّمث،اهدلاوىلإنيترامترظنف
تربورحورقاهزإيفبغريدقنّمعةركفيأكيدلله"

."؟نسلراك
ً.اددجمامهيَسأرازهو
ًادغةدوعلايفبغرناننكلو،فارصنالاّيلع.نوفرعتّمتبنآلاً،انسح"

."ةلئسألانمديزملاحرطل
نألبق،نكلو".هتفقِوًامِّوقمريدملالاق،"شتفملااهيأعبطلاب"

."؟ثدحامعليصافتلانمديزملاكنمبلطأنأيننكميله،بهذت
."ةرداغملاّيلع.تسكتيليتلاىلعلواح"



يطرشلاوحنتتفتلامث،اهدلاوهجونولَلُّدبتنيترامتبقار
.امهتارظنتقتلاو

."قيقحتلانمةلحرملاهذهيفماهلماعتقولا،رذتعأ"
."نسليناِيثيتقيقشلزـنميفهيلعروثعلالواحتنأكنكمي...كنكمي"

ينكسلاعّمجملايفميُقتاهنإ":ًالئاقعباتيذلادراكيرىلإةثالثلاتفتلاو
."اتاغروبِرتوغيفةيعامتجالاةياعرلاداحتالعباتلا

ًاددجمرادتساامدنعةرداغملاكشوىلعناكو.هسأربيطرشلاأموأف
:هلأسوفوهكإوحن

."؟جيورنلايفنادلاولاميُقيالاذامل"
."ّةلَزابكترادقل.ةليوطةصقاهنإ"
."!ّةلَزابكترا"
ميهافملًاقفواوأشننيذلاصاخشألانإ.امهئدابمنعاّيلختدقل"

ًاقيرطنوراتخيامدنعةبوعصنودجيامًابلاغةيعامتجالاةياعرلاداحتا
.ً"افلتخم

بذكلاةظحالمنمنكمتتملًاضيأيهاهنكلو،اهدلاونيترامتبقار
.تاَربعلاىلوأّقفدتبترعش،يطرشلارداغنيحو.ةدينعلاههجوحمالمىلع
تاراطإُتعضو":ًالئاقدراكيرحنحنت،هاطُخْعقَوتوصىفتخانأدعبو
."ةرايسلاقودنصيففيصلا

،نيومدراغراطميفتوصلاتاّربكمربعًاريخأنالعإلاردصامدنع
:نومضملارزح

.ً"اتقؤمتالحّرلاتفقوأ،سقطلالاوحأيّدرتلًارظن"
يذلاةعاسلبقلوألانالعإلارارغىلع،هسفنللاق،عقاورمأهنإ

.جلثلاةفاثكببسبةيوجلاتالحرلاءاجرإىلإراشأ
قوفةكيمسةيطغأشرفبجلثلامايقءانثأيفاورظتنادقباكرلاناك

تالذبنيدترملانيفظوملاَرشابمريغلكشببقارو،ةرئاطلليجراخلالكيهلا
ةيدترملاةأرملاتعفرامدنعو.راطملايفةّيماظنتالذبنودتريامبر:ةّيماظن
نّكمت،توصلاّربكم42ةباّوبلادنعةدضِنملاءاروسلجتيتلاوءاقرزةلذب
.برغَزىلإةيوجلاةلحرلاتيغُلأدقل.اههجوقوفةباتكلاةيؤرنم
نمةقيقدنيعبرأوةرشاعلادنععلُقتسةرئاطلانإتلاقوةفظوملاترذتعا
طوطخلانأمهتغلبأفً،اموتكمًايعامجًانينأباكرلاقلطأ.يلاتلامويلاحابص
ىلإًةفاضإ،راطقلانتمىلعولسوأىلإةدوعلاةلحرةفلكتيطغتسةيّوجلا



كئلوأوتيزـنارتلاباكرلسأهيأسأقدنفيفرفاسملكلةفرغاهنيمأت
.ةدوعةركذتبجومبنيرفاسملا

طسويرجيراطقلاناكامنيبىرخأةرمهسفنللاق،عقاولاهنإ
دنع؛ولسوألبقطقفةدحاوةرمفقوتدقل.ملُظملايليللايعيبطلارظنملا
بلككانهناك.ضايبلابةحّشتمضرأىلعلزانملانمةعّونتمةعومجم
؛وتنيتبًاهيبشادبدقل.جلثلامّوكتءانثأيفدعاقملادحأتحتفجتري
،هرَغِصيفرافوكوفيفّيحلايفضكريناكيذلادراشلابوعللابلكلا
هيلعبُتكيدلِجقَوطباٍّنسربكأنارخآناَيتفويجرويجهدّوزيذلاو
ىذأيأىنمتيدحأنكيمل.عيمجلا.يفس:كلاملامساو،وتنيت:همسا
ً.انايحأًايفاكنكيملكلذنكلو.دحأال.وتنيتل

هّجوتءانثأيف،يمامألابابلانعًاديعب،ةفرغلارخآىلإنوجلقتنا
لاصتاللةجاحبلجرلااذهنكلو،اِيثايةفسآ":اميإاهتراجاهنإ.هحتفلاِيث
."ةّسامةرورضلنسلراكنوجب

."؟نوج"
يفهيلعروثعلانمنكمتأامبريننأُتغلُبأ.لجأ":لجرتوصعمُسو

يفسارجألابناجبءامسأيألدوجوال.نسليناِيثعمناونعلااذه
.ً"اريثكينتدعاسةديسلاهذهنكلو،لفسألا

."...فيكفرعأال!انهنوج"
قيقشبقلعتيرمألا.لوهيراهشتفملاىعُدأ.ةطرشلانمانأ"

."نوج
."؟تربور"
نيَواقرزنيَنيعوذوهلثمليوطلجرناك.بابلاوحننوجهّجوتو

رمأيأبتربورماقله".لخدملادنعفقيثيحنمهيلإرظنينَيتقاّرب
نكمتتلاهعباصأفارطأىلعةفقاولاةراجلالهاجتًالواحملأس."؟ئطاخ
.شتفملافتكقوفنمةيؤرلانم

."؟لوخدلايننكميله".لجرلالاق."فرعنال"
.اِيثتلاق،"لّضفتًءاجر"
نأىشخأ".لمألاةبئاخةراجلاهجويفبابلاقلغأوشتفملالخد

."سولجلاكبردجيامبر.ّئيسأبنكانهنوكي
نأولامكرمألاادبدقل.ةضفخنمةريغصةلواطلوحةثالثلاسلجو

لعفّدركمامألاىلإهسأرّدمدقف،هتدِعمىلعةمكلىقلتدقنوج



.شتفملاهلوقيسامعامسًارظتنم؛يئاقلت
."؟تربور".سمهتاِيثعمس."؟تامله"
ضماغتوصكنوجىلإةبسنلابتاملكلاتدب.همالكعباتوحنحنت

يذلاشتفملاىلإتقولالاوطهعامتساءانثأيفوً.اموهفمنوكيالداكي
ًايئزجحوتفملااِيثمف؛دحاوءيشىلعزكريناك،فورظلاحرشيحار
ملو.عيرسوريصقثاُهلنعةرابعاهسّفنتناك.نيتبطرلانيوارمحلااهيتفشو
:اِيثتوصعمسىتحمالكلانعّفكشتفملانأنوجظحالي

."ًالاؤسكيلعحرطدقل!نوج"
."؟َتلقاذام...تنك.فسآ"
فرعتَتنكاذإامعلءاستأتنكيننكلو،بيصعتقوهنأملعأ"

."كقيقشتومىنمتيامًاصخش
-ًاضيأنوجسأرةزهو-ءيشلكنأولامكرمألاادبو."!؟تربور"

.ةئيطبةكرحبثدحي
تانَّودملارتفدىلعءيشيأبتكينأنودنميطرشلالاق،ً"انسح"

ببستامبرةصاخلاهتايحوأهلمعيفامرمأكانهله".هجرخأيذلا
."؟هلءادعأروهظب

ةياعرلاداحتايفتربور":لوقيوهوةمئالملاريغهتكحضنوجعمسو
ضّرعتينأردانلانم.يحورلاويّداملارقفلاوهديحولاانّودع.ةيعامتجالا
."لتقللانميأ

."؟ةصاخلاةايحلانعاذام.لمعلابقلعتياميفاذهً،انسح"
.ً"اعمةصاخلاهتايحولمعلاىلعقبطنيُهتلقام"
.همالكنوجعباتينأشتفملارظتناو
ً.اِصلخمو":عباتو،جّدهتمتوصبكلذنوجلاق،ً"افيطلتربورناك"

.تمصو،حضاوريغهتوصحبصأو."...هنإ.هنوبحيعيمجلاناك
هنكلو،عضوللًاحاترمُدبيمل.ةفرغلاءاجرأىلعةرظنيراهىقلأ

.رظتناو،رظتنا
،رخآلنيحنمًءافجرهُظيناك":عباتوةبوعصبهباعلنوجعلتبا

.هلاحهيلعناكاماذه.ًاليلقًامكهتمضعبلاهربتعاو.رّوهتلا...نمًاليلقو
.ً"ايذؤمتربورنكيمل،قمعلايفنكلو

ةقيقش،نسليناِيثتنأ".هتانَّودمىلإرظنمث،اِيثوحنيراهتفتلا
نعكعابطناعمنوجهلاقامقباطتيله.دقتعأامكنسليندراكير
."؟نسلراكتربور



تكبشو."...ملً.اديجتربورفرعأمل":تباجأواهيَفتكاِيثتزهف
."يتامولعملًاقفوًاقلطمًادحأِذؤيمل".ةقِّدحملانوجةرظنتبّنجتواهيَعارذ

عمًاعازـنهجاويهنأبيحوينأنكميءيشيأتربورلاقله"
."؟دحأ

.هلخادامءيشنمصلختلالواحيهنأولامكةوقبهسأرنوجّزه
.تام.تربورتامدقل

."؟دحأللاملابنيَديتربورناكله"
."لاملانمليلقلا.يل.لجأ.ال"
."؟رخآصخشيأللاملابنيدينكيملهنأنمقثاوتنأله"
."؟ينعتاذام"
."؟تاردخملاىطاعتيتربورناكله"
ىطاعتينكيمل،ال":باجأمثنموً،اروعذميراهىلإنوجقّدحف

."تاردخملا
."...ال؟كلذنمًادكأتمنوكتنأكنكميفيك"
نإلوقأاذل،ضارعألافرعننحنو.تاردخمينمدُمعملمعنانك"

."؟انقفتا.تاردخملاىطاعتينكيملتربور
حرطانيلعنكلو،فسآ".تاظحالملاضعبنّودوهسأربيراهأموأ

نألامتحاداعبتساانناكمإبنوكيالأيعيبطلانم.رومألاهذهنعةلئسأ
،ةيئاوشعةيحضتربوروًانونجمسدسملانمرانلاقلطأيذلالجرلانوكي
ردقبناجبفقاولاوضعلانأامبمكدضةهَّجوملتقلاةيلمعنوكتنأوأ
ةيرظنلامعدتدقتامولعميأكلمتله.مكلثميداليملاةرتفيفماعطلا
."؟ةريخألا

.نمازتملكشبامهيَسأرةباشلاوباشلاّزهو
.فقووهترتسبيَجيفتانَّودملارتفديراهّسد."كتدعاسملًاركش"

."...امهناونعوأكيَدلاوفتاهمقرىلعروثعلانمنكمتنمل"
قثاوتنأله".غرافلاءاضفلاىلإًاقّدحمنوجلاق،"كلذبمتهأس"

."ً؟امامت
."؟َّمِمقثاو"
."؟تربورهنأنم"
."لاحلاعقاوهنألفسآ.لجأ"
،كلذنعادع".ًةأجفاِيثتلاق،"هنمقثاوتنأاملكاذه،نكلو"

.ً"ائيشفرعتالتنأ



.بيُجينألبقاهقيلعتباٍّيلمرّكفو،بابلامامأيراهفقو
."عضولانعةقيقدٌةصالُخاهنأدقتعأ"
تفتخاو،جلثلالوطهفقوتليللافصتنمدعبنمةيناثلادنع

رهظو،ةليقثءادوسحرسمةراتسكةنيدملاقوفةقَّلعمتناكيتلاُبُحُّسلا
ضافخنالابةيفاصلاءامسلاتحتةرارحلاةجردتأدبو.ريبكرفصأرمق
ً.اددجم



ةديدشةرارحةجردعمسمسركلاّةيشعلقباسلاعباسلامويلاّلح
اميفيذالوفزاّفقباورصُعمهنأبولسوأعراوشيفسانلارعشف؛ضافخنالا
مهدصاقمىلإلوصولا:دحاورمأىلعنيّزكرم،تمصبىطخلانوثحياوناك
.سراقلادَْربلاةضبقنمرارفلاو

رقملايفءارمحلاةقطنملايفتاعامتجالاةفرغيفًاسلاجيراهناك
لهاجتًالواحم،ةميزعللطبُثملانوليتبريرقتىلإيغُصي،ةطرشللسيئرلا
ًاربخترشندقفحصلالكتناك.همامأةلواطلاىلعةسدكملافحصلا
يفةملُظملاتِغروترِغِإلةيبَيبُحلاةروصلاعمةيمامألااهتاحفصيفةميرجلانع
-عئاقولاضعبعمجنمتيدالبجادوغناغزـندريفتنكمتدقل.ءاتشلا
دانتسالابنسلراكتربورلًافاصوأاهرابتعانكمييتلا-ّةينلانسُحنمءيشب
بغري"،"فيطلصخش".فراعموءاقدصأعمةعّرستمةيئاوشعثيداحأىلإ
نّعمتوةقدباهأرقدقيراهناك."يواسأم"،"نوعلاديّدميفماودلاىلع
دحألّصتيملو.ماهءيشيأىلعروثعلانمنكمتينأنودنماهيف
نعًاسابتقاترشنيتلاةديحولاةفيحصلايهنتسوبنتفأتناكو،نيَدلاولاب
ٍلجرِةروصتحتعُبطدقزيجولاقيلعتلااذهناك."موهفمريغ":نوج
ةياعرلاداحتاققشمامأفقيو،شوفنمهرعشو،ةشَّوشمههجوُحمالم
رجدورىعُديميدققيدصَةلاقملاعضودقل.اتاغروبِرتوغيفةيعامتجالا
.مِدنِجد

يغبنيناكهنأيفًاركفم،زـنيجلالاورسقوفنمهذخفيراهكح
،فصنلاوةعباسلادنعلمعلاىلإهلوصوىدل.ليوطفطعِمءادتراهل
نغاههيلإرظنف،قيقحتلاسأرتيسيذلاصخشلانعهلأسيلنغاهدصق
ىتحقيقحتلاةدايقةمهمبهفيلكتفُِرشملاطباضلاعمررقهنأهباجأو
لب،رخآراعشإىتحةرابعهينعتامعًاحرشيراهبلطيمل.رخآراعشإ
.رداغوهسأربأموأ

ةكراشملايفاوبغر-ةميرجلاةحفاكمقيرفنمًايّرحترشعانثاناك
.ةيضقلاةشقانمباوعرشدق،نغاهرانوغونوليتبىلإًةفاضإ-قيقحتلايف

.اهتاقباسكٌةقيقدقباسلاءاسملايفاهنّوديتلانسليناِيثُةصالُخو
يفاوناكنيذلاكئلوأنمّيأف.دوهشكانهسيل،ءيشلكلبق

نمققحتللًايراجلازياللمعلاناكو،ةيمهأاذًائيشَريملتِغروترِِغإ
روثعلامتيملنكلو،يفيتيسيسلاتاريماكةطساوبةطَقتلملادهاشملا



رجاتملايفمهيلإثدحتلاّمتنيذلانيفظوملانمّيأو.دعبءيشىلع
يأمّدقتيملو،يداعريغًائيشظحاليملزـناهوجلراكةباوبيفمعاطملاو
ًاروصتملتسادقتناكيتلايتبتدافأو.ديدجبنيرخآدوهش
روصامإاهنأ،ةقباسلاةليللايفتيدالبجاداهلاهتلسرأاهنيحنيدجاوتملل
ليصافتّرفوتالماهبإلاةديدشةيفارغوتوفروصوأ،تامستبمتايتفلةَّربكم
ىلعًةّزكرم،ةريخألاروصلانمءازجأتّربكدقل.هوجولاتازِّيممنعةديج
ءيشيأوأًاحالسَرتملاهنكلو،نسلراكتربورمامأنيدوجوملاصاخشألا
.هنعنوثحبييذلاصخشلاةيوهديدحتىلعدعاسيرخآ

هبدافأامءانثتساب؛ليلديأبنويئانجلاءاربخلامهدّوزيملً،ايناث
سأرتقرتخايتلاةصاصرلانأبكسينكتميركيفتافوذقملاملِعريبخ
.اهيلعاورثعيتلاةغرافلاةشوطرخللةقباطمنسلراكتربور

.عفادّيأىلعاورثعيملً،اثلاثو
.مالكلاراكسسونغامنميراهبلطو،اهريرقتضرعيتبتهنأ
ناكثيحنيفكريكيفسكتيرفرجتمةريدمىلإُتثدحت،حابصلااذه"

هنإو،تربوراوبحأعيمجلانإتلاقوتمدُصدقل.لمعينسلراكتربور
،هتافرصتعقوتناكمإلابنكيملهنأبتّرقأو.نيرخآللًايساوموًاباّذجناك
نأّليختتنأاهنكميالنكلوً،انايحألمعلاىلإبهذينكيملهنإتلاقو
."ءادعأهيدلنوكي

تالباقمُتيرجأنيذلاكئلوأاهبىلدأيتلااهسفنتاقيلعتلااهنإ"
.نسروفلاهلاق،"مهعم

يراهًابقارم؛هسأرفلخهاديونغاهرانوغسلج،شاقنلاءانثأيف
نأراظتناب؛ةيرحسلاباعلأللضرعيفهنأولامكةّبقرتمةريغصةماستباب
تاُهبُّشلاءانثتساب؛ثدحيملًائيشنكلو.هتعّبقنمًابنرأيراهبحسي
.تايرظنلاوةداتعملا

رهظمبروهظلامكناكمإب،ايه".يراهلاق."؟تانيمختّيأكانهله"
."نذإلااذهبحسُيسعامتجالاءاهتنادعب.ءايبغألا

رثكألاولسوأقطانمىدحإيفعيمجلانمىأرمىلعرانلاقالطإّنإ"
دقو.حجانيفارتحالمعهنإ؛دحاورمأىلإريشي".راكسلاق،ً"اظاظتكا
."تاردخملانويدنوعفديالنيذلانيرخآلاعدرّمتيلامبركلذلصح

ملوكرانةدحويفنّييرسلاصاخشألانماٍّيأنإ"،يراهلاق،ً"انسح"
ءيشيأوأهيدلقباوسال.فيظنّهلجسو.نسلراكتربوربعمسيوأَري
."؟ّطقمهلاقتعامتيملنيذلاتاردخملاينمُدمبانهدحأعمسيملأ.رخآ



،"مدلاتاّنيعيفةينوناقريغداوميأىلعنويئانجلاءاربخلارثعيمل"
."ىرخأتالالدوأربإراثآلركِذيأكانهنكيملو".يتبتلاق

داحتايفوضعيأطروتينل".نورخآلاهيلإتفتلاف،نغاهحنحنت
."عبات.رومألانمعونلاكلذيفةيعامتجالاةياعرلا

.راكسسونغامنيبجىلعًائيشفًائيشرهظتءارمحًاعقُريراهظحال
هيفومعانيّنبهرعش،قباسزابمُجبعالوهو،نيدبوةماقلاريصقراكسف
فرجعتمو،ةمعنلاثيدح،اٍّنسرغصألانيرّحتلادحأهنإ.يـبناجقَرف
رلاوءاكذبعتمتيالهنكلو،ّىتشقرطبباشلارلاوموتبهّركذي،حومطو
يفترخبتهسفنبراكسةقثنكلو.ةطرشلالمعلةمزاللاةراهملابالو،زَّيمملا
نمهنأّنظيأدبدقكلذلبقيراهناكو،امةقيرطبريخألاماعلا
.ءيشلكنممغرلابًاقئالًايطرشهلعجنكمملا

.يراهلاق،"يرابتخاليَمنسلراكتربورىدلناك،ةيناثةهجنم"
رجاتميفيئاضقلامكحلاةدمءاضقتاردخملاينمدملنكميهنأملعنو"
."نايقتلياللانملاةلوهسوعالطتسالاّبحنإ،نوملعتامكو.سكتيرف

اذإامعسكتيرفيفةديسلاُتلأسامدنعو".راكسلاق،"ديدحتلاب"
هنعتلأسةبيرغةاتفنأًاملِع؛كلذدقتعتاهنإتلاقً،ابزاعتربورناك
نمةاتفلانأدقتعتيهوً.ادجنسلايفةريغصتدباهنكلو،ةليلقتارم
."ةقباسلاايفالسوغوييفامناكم

ةقطنمعّسونساننكلو،ةميرجلاحالسنعثحبنس".يراهلاق،ً"انسح"
،دوهشلاباوجتسابرمتسنسو.ةينكستاعمجمةتسعاعشلمشتلثحبلا
ديزملاعّيضننل.ةليللاكلتةَقلغُمتناكيتلارجاتملاىلعةلوجبموقنسو
ىتحرظتننل.يفيتيسيستاريماكاهتطقتلايتلاروصلاىلعتقولانم
تربورةقشناونعامكيدل،يلويل.هنعثحبندَّدحمرمأانيدلحبصي
."؟كلذكسيلأ،زتيبروغةباوب.ثحبلاةرّكذمونسلراك

.امهيَسأربيلويلاموأف
مامتهاللريثمامءيشىلعنارثعتسامبرً،اضيأهبتكمنماقَّقحت"

انهىلإنَيناكملايفاهنادجتةبلصةناوطسأوأةلاسريأارضَحأ.كانه
دقل.مهبةقالعىلعناكنيذلاصاخشألاةفرعمواهتساردنمنكمتنل
كانهتناكاذإامةفرعملمويلالوبرتنإلاباولصتيلسوبيركىلإُتثدحت
داحتالسيئرلارقملاىلإينقفارتس،نسروفلاه.ابوروأيفةلثامماياضق
دعبًاليلقكيلإثّدحتلاّدوأ،يتب.قحالتقويفةيعامتجالاةياعرلا
."!اوقلطنا.عامتجالا



."ةداسلااهيأ،ةدحاوةظحل"
.نغاهرانوغىلإعيمجلارظناميف،تمصلاداسو
سبالموةيلابزـنيجليوارسًايدترملمعلاىلإمكضعبءاج،ىرأامك"

قباسلامكسيئرلَِبقامبر.مدقلاةركلنغنرلافيدانهنأضرتفأاملجّورت
ديرأ،دغلانمًاءدب.انبّقعتتسةفاحصلاف،هيلعقفاوأاليننكلو،كلذب
يفماعلايأرلا.اهيلعةيئاعدتاراعشدوجونودنمةبسانمسبالمةيؤر
نأدوأ.نييدايحنييموكحنيفظومكانيلإرظُنينأديرننحنو،جراخلا
."ةرداغملامدعقوفاموشتفمةبترنولمحينيذلانمبلطأ

.نغاهةقفربطقفاهيفيتبويراهيقب،ةفرغلاتغرفامدنعو
ةحلسألمحةدحولايفنيشتفملالكنماهيفبلطأةّركذمردصأس"

.نغاهلاق،"مداقلاعوبسألانمًاءدب
.نَيقّدصمريغيتبويراههيلإرظنف
انيلعو".هنقَذًاعفارنغاهلاق،"جراخلايفكانهمدتحتبرحلا"

ىلع،مثنمو.ًالبقتسمةيرورضنوكتسةحلسألانأةركفىلعدّوعتلا
ًارمأحالسلانوكيالأبجي.نيرخآللةوُدقاونوكينأَبتُّرلايلاعطابضلا
.رتويبمكلاوألومحملافتاهلاكةنهملاةسرامملةيداعةليسولب،فولأمريغ
."؟انقفتا

."يرانحالسلمحةزاجإكلمأال"،يراهلاق،ً"انسح"
.نغاهلاق،"حزمتكنأضرتفأ"
."يسدسمميلستّيلعنّيعتويضاملافيرخلايفرابتخالاُتلفغأ"
يمسرلابلطلادجتس.كلذبمايقلاةطلسكلمأ.ةزاجإكلردُصأس"

."اقلطنا.دحأىنثتُسينل.كحالسةداعتساكتعاطتسابو،كلئاسرقودنصيف
.نغاهرداغمث
."!؟كيلعهللابتاسدسملاىلإانتجاحام".يراهلاق،"نونجمهنإ"
تلاق."!هآ.سدسمبارقءارشوزـنيجلاانليوارسعيقرتلتقولاناح"

.اهيَنيعيفرهاظٍحَرمقيربو،كلذيتب
اهتطقتلايتلاروصلاىلعةعيرسةرظنءاقلإعنامأنلً،انسح"

."تِغروترِغِإلتيدالبجاد
.رفصأًافلمهلترّرمو."كسفنمُدخا"
تقويفةيفارغوتوفلاروصلاىلعنيلصحتس":لاقوفلغملايراهحتف

."قحال



،زغربلوهيفسأهيأسأنوسيدارقدنفيفةذفانلابناجبفقو
ةضفخنمينابملانإ.رجفلادنعةدّمجتملاءاضيبلاةنيدملاىلعًةرظنًايقلم
لودلاىدحإةمصاعيهةمصاعلاهذهنأيفريكفتلاادبدقل؛ةعضاوتمو
ًاعباطلمحيالورفصأءانبيَكلملارصقلافً.ابيرغًارمأملاعلايفءارثرثكألا
نيبنمىأرو.ةريقفلاةيَكلملاوةيعَرَولاةيطارقميدلانيبعمجيلبً،ازَّيمم
ىلإهّجوتيكلملانأنمدبال.ةعساوةفرشةيراعلاراجشألاناصغأ
هينيعىدحإضمغأو،هفتكىلإةيمهوةيقدنبعفر.كانهنمهينطاوم
.ةشَّوشمةقيرطبنيَرطشىلإةفرشلاتمسقناف،دّدسو

.يجرويجبملحدقناك
وتنيت.ّنئيبلكبناجبًامثاجناك،ىلوألاةرملليجرويجىقتلاامدنع

؟رعشلادّعجم،نيَنيعلاقرزأ،رقشألاىتفلاوهنمنكلو،بلكلاكاذوه
بيبطلاىلإهلقنىلعو،يـبشخقودنصيفوتنيتعضوىلعانواعتدقل
نمفلؤم،رجآلانميدامرلزـنميفنطقيناكيذلاةنيدملايفيرطيبلا
صّخش،اهنيح.رهنلابناجبباشعألاةفيثكحافتةضيَغيفعقيو،نَيتفرغ
لاقو،نانسألايفلكاشمنميناعيهنإلاقو،وتنيتضرميرطيبلابيبطلا
لجأنملاملاعفديسيذلانم،كلذىلعًةوالع.نانسأبيبطسيلهنإ
هتايحلدحعضولضفألانمً؟ابيرقهنانسأّةيقبدقفيسّنسُمدراشبلك
عرشيجرويجنكلوً.اعوجهرّوضتةجيتنءيطبلاتوملاوملألاهبينجتل
هلأسامدنعوً.ابيرقتاٍّينَحلو،داؤفلاًاقِّزممو،ةريتولاعفترمهؤاكبناك.ءاكبلاب
بلكلاىلعقفشيهنإيجرويجلاق،هئاكبببسنعيرطيبلابيبطلا
يرطيبلابيبطلازهف.ماعطلاوأىوأملادحأهلّرفوياليذلانيكسملا
وتنيتايريليجرويجةقفربداع،ةسردملادعب.نانسألابيبطبلصتاو،هسأر
ةليمجلاءادوسلانانسألاتاوشَحيرطيبلابيبطلاامهارأو.هليذّزهيوهو
.همفيف

ًاعمابعلدقف،ّيسردمّفصبهمّدقتيناكيجرويجنأنممغرلابو
ةليلقعيباسأىوسمُديملكلذنكلو.ةثداحلاكلتدعبةليلقتارم
يفًادَّدجماهباوبأةسردملاتحتفامدنعو.ةيفيصلاةلطُعلاءدبببسب
ولامكهلهاجتدقل،لاحيأب.ودبيامكهيسندقيجرويجناك،فيرخلا
.هبهلنأشالهنأ

دعبو.ّطقيجرويجَسنيملهنكلو،وتنيترمأيسننمزلارورمعمو
يفضاقنألانيبليحنبلكبناجبّرم،راصحلاءانثأيفو،تاونسةدع
هقوطدقفدقل.ههجوقعلوهنمبلكلابرتقاف،ةنيدملليـبونجلافرطلا



.ءادوسلانانسألاتاوشَحىأرامدنعالإوتنيتهنأكرديملو،يدلجلا
راطملاىلإمّهلُقتسيتلاةلفاحلالوصوعقوتملانم.هتعاسنمققحت

يفةريخأوةعيرسةرظنىقلأو،هسبالمةبيقحطقتلاف.قئاقدرشعدعب
توصةفيحصلاتردصأو.ءيشيأهنايسنمدعنمققحتللةفرغلاءاجرأ
اهسفنةفيحصلاىأرورمملاضرأىلإرظن.بابلاهحتفءانثأيففيفح
يفةميرجلاةحاسلةروصىلعهرظنعقو.فرغلانمددعجراخةاقلم
طخبةباتكلمحتيتلاةكيمسلاةفيحصلاطقتلاوىنحناف،ةيمامألاةحفصلا
.ءورقمريغّيطوق

هتّركذتاملكلاضعبنكلو،ةءارقلالواحدعِصملاهراظتناءانثأيفو
ًالّمأتمتاحفصلاّبلقفً.ابيرقتاهمهفياليتلاةيناملألاةغللابامةقيرطب
ةريبكلاةفيحصلاعضورّرقف،دعِصملاباوبأتحُتف،ءانثألاكلتيفو.روصلا
ًاغرافناكدعِصملانكلو،نيَدعِصملانيبتالَمُهملاّةلسيفةيلمعلاريغ
ةءارقبأدب.روصلاىلعزكرويضرألاقباطلاّرزىلعطغضو،اهبظفتحاف
.هأرقيامرمألائدابيفقّدصيملف،روصلاىدحإتحتدوجوملاّصنلا
هنأةجردلً؛اعيرمًارمأكردأهفقوتلبقدعِصملازازتهاءانثأيف،نكلو
نمةفيحصلاتطقس.رادجلاىلإدانتسالاهيلعناكو،تاظحللراوُّدلابرعش
.همامأاحتفنيذللادعصملايـبابَريملوً،ابيرقتهدي

دوجومهنأملعيو،ةملظلاىلإقّدحيناكً،اريخأهرظنعفرامدنعو
يفلوألاقباطلاربتُعييذلالابقتسالاوهبيفسيلويلفُّسلاقباطلايف
.لوهجمببسلدلبلااذه

ًالواحممالظلايفسلج.هءارونابابلاقلُغأو،دعِصملاجراخاطخ
دعبرداغتسراطملاةلفاحو،هططخلكدسُفيىرجامنألحوضوبريكفتلا
.رارقذاختالتقونمهيدلاملكاذه.قئاقدينامث

.سأيبيراهلاق،"انهروصلاضعبىلإرظنلالواحأ"
عنامال":ًالئاقيراهةلواطلةلباقملاهتلواطنمنوسرفلاهقدحف

."ّيدل
."؟كلذبموقتاذامل.كعباصأةقطقطنعفقوتًاذإ"
ليلقبًارعاشكحضمث،اهقطقطوهعباصأىلإنسروفلاهرظن."؟اذكه"

."ةميدقةداعاهنإ".جارحإلانم
."؟!اٍّقح!هآ"
يفيسورلاىمرملاسراح،نشايفيلبنيبجعملانميدلاوناك"



."تاينيتسلا
.هثيدحلمُكيليراههرظتناو
تنكامدنع،كلذل.رجنيتسيدانيفسراحلانوكأنأيدلاودارأ"

تاديدستلانمفاخأاليك،اذكه،ّيَنيعنيبهعباصأةقطقطداتعاً،اريغص
ملاذإو.ودبيامكهسفنبولسألاعّبتينشايدلاوناك.ىمرملاىلإةهجوملا
."رّكسبّعكمىلعلصحأتنكيانيعفرطت

.بتكملايفماتٍتمصُةظحلِتاملكلاتلتو
.يراهلاق،"حزمتتنأ"
."ذيذلرمسأرّكس.ال"
."؟حيحصهبينتربخأامله.ةقطقطلابقلعتياميفينعأ"
،ماعطلاتابجولوانتءانثأيف.تاقوألالكيفكلذبموقيناكً.امامت"

يف.كانهيئاقدصأنوكيامدنعًاضيألبال،زافلتلاةدهاشمءانثأيفو
يـبئاقحلكىلعنشايمساتبتكدقلً.اضيأانأكلذبموقأتأدب،ةياهنلا
نآلانشايمسامدختسأيننإىتح.يتلواطىلعهمساترفحو،ةيسردملا
ْتكرتدقل.ةليدبةملكىلإجاتحياملكلورتويبمكلاجماربلٍرورمةملكك
."؟مهفتله.يتافرصتيفاهَرثأةداعلاهذه

."؟دعاستةقطقطلاله.ال"
."يهاجتايفةمداقلاتاديدستلاىشخأالانأف،لجأ"
."...تنأً،اذإ"
."ةركلابعللةبسانملاةبهوملاكلمأاليننأُتَبثدقل.ال"
.هيَعبصإبةيولُعلاهتفشىلعيراهطغض
.نسروفلاهلأس."؟روصلايفءيشزييمتكتعاطتسابله"
."ملكتتوكعباصأقطقطتتنأو،يمامأًاسلاجنوكتامدنعسيل"
يفنوكننأانبضرتُفملانمسيلأ":لاقوًاليلقهسأرنسروفلاهّزهف

."؟ةيعامتجالاةياعرلاداحتارقمىلإانقيرط
."نسروفلاهايهبموقأاميهُنأامدنع"
.ً"انسح"
."ً؟ادجةبيرغلا...ةقيرطلاهذهبسفنتلاكيلعله"
هتارظنيراهدعبأاميف،هسافنأىلعرطيسوهمفنسروفلاهقبطأف

هبشيامىأرهنأنسروفلاهّنظ.لفسألاىلإًاددجماههجووةعرسبهنع
ةعرسبةماستبالاتلازدقف.كلذىلعنهارِيلناكامهنكلو،ةماستبالا
.يرحتلانيبجيفةقيمعةديعجتاهناكمّتلحو



."نسروفلاهايهذهىلإرظناوَلاعت"
مامأناتيفارغوتوفناتروصكانهتناك.نَيتلواطلالوحنسروفلاهراد

.تِغروترِغِإيفدوشحلانارهُظتيراه
."؟قُنُعلاليدنِمعضيوةعبقلارمتعييذلالجرلاةيؤركنكميله"

نسلراكتربورعمًافصارتمًاعقومذختيهنإ".ّيـبيبُحٍهجوىلإيراهراشأو
."؟كلذكسيلأً،امامتةيقيسوملاةقرفلاةاذاحمبفقاولا

."...لجأ"
قُنُعلاليدنمواهسفنةعّبقلا.كانه.ةروصلاهذهىلإرظنا،نكلو"

."ًةَرشابمةيقيسوملاةقرفلامامأ،طسولايفنآلاهنكلو،هسفن
ىلإلقتنادقنوكينأنمدبال؟ةبارغلاديدشرمألااذهله"

."لضفألكشبىريوعمسيلطسولا
،نسروفلاهبُجيمل."؟ةسكاعمةقيرطبكلذبماقولاذام،نكلو"

بناجبرخآناكمبمامألايفًاناكملدبتستنلتنأف".يراهعباتكلذل
كيدلنكيملامةيقيسوملاةقرفلاىرتنأكنكميالثيحتوصلاِّربكم
."هيجوببس

."؟امصخشىلعرانلاقالطإك"
."ةنوعُركافك"
نهارأ.ًالوأاهطاقتلاّمتنيتروصلانمًايأفرعتالكنكلوً،انسح"

."طسولاىلإكرحتهنأىلع
."؟ةفاسميأىلإ"
."رتميتئمةفاسم"
اتلكيفرهظيهنإ.ةرانإلادومعتحتءوضلاىلإرظنا.تقولاىهتنا"

ةيؤركنكميله":عباتوةِّربكمةسدعنسروفلاهليراهرّرمو."نَيتروصلا
."؟قرافلا

ً.ايفانءطببهسأربنسروفلاهأموأف
امدنعً.ابناجهرهُظتيتلاةروصلايفجلُثتاهنإ".يراهلاق،"جلثلا"

،كلذل.ليللانمرخأتمتقوىتحفقوتتمل،سمأءاسمجلُثتتأدب
لاصتالاانيلعنوكيس.قحالتقويفتطقتلادقةروصلاكلتنإلوقأ
تاذةيمقرريوصتةلآمدختسيناكاذإ.تيدالبجادنمكاذغولدِوب
."ةروصلاهيفتطُقتلايذلادَّدحملاتقولاهيدلنوكيسامبرف،ةيلخادةعاس

تالآنولوينيذلاكئلوأدحأ،تيدالبجادنم،غولدِوزـناهناك
،ببسلااذهل.ةريبكةقثمالفألاتافاِفلوةسدعلاةيداحأةسكاعلاريوصتلا



روصلانملكطاقتلاتيقوتبقلعتياميفشتفملالمأبييختهيلعناك
.ةيفارغوتوفلا

."؟ةيضاملاةليللاةيقيسوملاةلفحلايفترّوصله".لوهلاق،ً"انسح"
."عراشلاىقيسومبقلعتياملكريوصتبغربدوروموقأ.لجأ"
يفروصكيدلنوكتنأنمدبالف،مالفأتافافلمدختستَتنكاذإ"

."؟كلذكسيلأ،انهامناكم
ترفاوتاَملةيمقرريوصتةلآمدختسأتنكول.روصّيدل،لجأ"

."اهوحَمةجيتنّيدل
ّدوتَتنكاذإامعًاضيألءاستأتنك.هنأشيفلءاستأتنكاماذه"

."يلةمدخميدقت
."؟يهامو!هآ"
سمأىلإهخيراتدوعييذلامليفلانمققحتلاكتعاطتسابله"

ًافطعِميدتريوةيفوصةعّبقرمتعيلجرىلعروثعلاتعطتساامبرف؟لوألا
ةعاطتساب.نآلاكروصىدحإصّحفتىلعنوّبكنمنحن.قُنُعليدنِمعضيو
."كبرقرتويبمكلازاهجناكاذإكلاهلاسرإوةقدباهحسمنسروفلاه

ال،كلروصلالاسرإيتعاطتساب".تاظفحتلاضعبغولدِوىدبأف
.ةطرشلالمعبطبترمهنأولامكودبياهصّحفتنكلو،كلذيفةلكشم
."مكاياضقبةلصيأيلنوكتنأديرأالانأفةفاحصلجرينوَكىلإًارظنو

هبَهبتشمللةروصىلعلوصحلاّدوتله.انمهاديتقولانأىشخأ"
."؟المأ

."؟اهتعابطبانلحمستسكنأكلذينعيله"
."لجأ"
ققحتلايننكميكلذل،نآلاربتخملايفانأ":لاقوغولدِوتوصعفتراف

لمألاكلذل،دشحللروصلانمةريبكةعومجمُتطقتلادقل.لاحلايف
."قئاقدسمخىلإجاتحأ.دوجوم

هعباصأبرقنيوهويراهسلجاميف،اهلسرأوةروصلانسروفلاهحسم
ً.ارِظتنم

ءاسميفكانهناكهنأنمةجردلاهذهىلإًاقثاوكلعجييذلاام"
.نسروفلاهلأس."؟قباسلامويلا

ةقِحُميتبتناكاذإ،نكلو".يراهلاق،"ءيشيأنمًاقثاوتسل"
رْدقةلثاممفورظيففاشكتساةيلمعبماقهنأّدبالفً،افرتحمناكو
يفةيقيسومةلفحكانهتناكو.اهلطَّطخملاةيلمعلافورظلناكمإلا



."قباسلامويلايفعراشلا
.فتاهلاّنر،ةقيقدةرشعىدحإدعبو.سمخلاقئاقدلاتهتنا
."قُنُعليدانمالو،فطاعمالو،تاعّبقال،فسآ.ملكتيغولدِو"
.حضاووعفترمتوصبيراهلاق،ً"ابت"
اهنمققحتلانماونكمتتيكلمكيلإاهلسُرأله.يتاراذتعامّدُقأ"

.ةزَّكرمءاوضأتحتةليللاكلتيفنيرضاحلارهُظتروصّيدل؟مكسفنأب
."هوجولللضفأرظنمىلعنولصحتس

الو،مهمرمأتقولاديدحتةيفيكلةيولوألاءاطعإنإ.يراهددرتف
.ةمساحلاىلوألانيرشعلاوعبرألاتاعاسلايفاميس

ىلعناكو،يراهلاق،"قحالتقويفةرظناهيلعيقلنسواهلسَرأ"
نأكللضفألانم،ةبسانملاب".ينورتكلإلاهديربناونعغولدوءاطعإكشو
امبرو،هوجولاىلعفّرعتلاةبهوماهيدلف؛كسينكتميركيفنولىلإاهلسرت
.ناونعلاغولدِوىطعأو."امءيشةيؤرنمتنكمت

."؟انقفتا،روصلالسرُمةناخيفيمساركُذينأديرأال"
لمعلايندعُسي.ًالوهجمًاردصمروصلالِسرمنوكيس.العبطلاب"

."كعم
ناكيذلانسروفلاهلهسأربأموأو،اهناكمفتاهلاةعاّمسيراهعضو

داحتارقمىلإهجوتنل،ئدتبملااهيأًانسح".امهعاستاىلعهيَنيعحتفي
."ةيعامتجالاةياعرلا

نعًازجاعشتفملاناك.يراهىلعةعيرسةرظننسروفلاهىقلأ
تابيردتلالوانتتيتلاتانالعإلاةحولبهنّعمتءانثأيفهربصدافنءافخإ
لابقتسالاةفظومتهنأ،ليوطتقورورمدعبو.ةمدخلالوادجو،ةيقيسوملا
.ةمستبمامهيلإتتفتلاو،اهتملاكمةيماظنةلذبيدترتيتلارعشلاةيدامر

اهسأربتأموأ.باضتقاوةعرسبامهترايزنمةياغلانعيراهاهربخأف
.تاهيجوتلابامهتدّوزو،امهراظتنابتناكاهنأولامك

عّمجتتقَرعلاتارطقىأرنسروفلاهنكلو،دعِصملاارظتناواملكتيمل
قباطلايفاجرخ.دعاصملابحياليراهنأملعيناك.شتفملانيبجىلع
بابىلإةيدؤملاءارفصلاتارمملاربعًالِورهُميراهنسروفلاهعبتو،عبارلا
مدطصانسروفلاهنأةجردل،ئجافموحنىلعيراهفقوت.حوتفمبتكم
ً.ابيرقتهب

.يراهلاق،ً"ابحرم"
."ً!اددجمتنأ".ةأرماتوصلاق،ً"ابحرم"



،ةملكتملانسروفلاهةيؤرنودتلاحو،َلخدملايراهةماقتألم
ةلباقميننكميله.لعفلابانأاذه".يراهتوصيفلّدبتلاظحالهنكلو
."؟ريدملا

."بسحفلخدا.كراظتنابهنإ"
ةفيفخةءاميإعم،ةريغصلاراظتنالاةفرغربعيراهنسروفلاهعبت

بتكملاناردجتناك.ةلواطلاءاروسلجتمجحلاةريغصةأرمالسأرلاب
تاتوحنمةبَّترملابتكلافوفرىلعو.بارِحو،ةعنقأو،ةيبشخعوردبةنَّيزم
.ريدملاةلئاعدارفأمهنأنسروفلاهضرتفاصاخشأروصونييقيرفأصاخشأل

كفّرعأ".يراهلاق،"فوهكإديسايةعرسلاهذهبانتلباقملكلًاركش"
."نسروفلاهيطرشلاب

ىلإهديبراشأوهتلواطءاروفقويذلافوهكإلاق،"يواسأمثداح"
."نآلاىتحكيدلامعمسأينعَد.مويلالاوطةفاحصلاانتقحال".نيَّيسرك

.ةعيرستارظننسروفلاهويراهلدابتو
."فوهكإديسايهيلإانلّصوتامبحوَبلايفدعبنيبغارريغنحن"
،ةتماصةديهنتنسروفلاهقلطأو.دِّدهمٍوحنىلعهيبجاحريدملابطق

ابجاحداع،ٍذئنيح.ةَكيِّدلاةعراصمنمىرخأةلوجبيراهمايقلّدعتساو
.امهَيناكمىلإريدملا

ريدملاينوكىلإًارظن.ينهِمهيوشتهنإ،لوهشتفملااهيأينحماس"
يلمّدقينأصخشلكبجاونمسيلهنأًانايحأىسنأ،انهفُِرشملا
."؟ةدعاسملايننكميفيكً.اريرقت

عفاوديأّليختتنأكناكمإبناكاذإامعلءاستأتنك،راصتخاب"
."ثدحاملةنكمم

يأىلإلصوتلابعصي.رمألااذهيفتركفدقل،عبطلاب،مممه"
فلتخمهنإ.فيطلهنكلوىضوفلانمةلاحيفتربورناكدقف.ببس
.ً"امامتهقيقشنع

."ً؟افيطلنوجسيلأ"
."ىضوفلانمةلاحيفسيلهنأدصقأتنك"
."ً؟اطروتمتربورناكقزآملانمعونيأيف"
تربورنأُتينعدقلً.ائيشاهنعفرعأالرومأبيحوتتنأ؟طروتم"

امهدلاوتفرعدقل.هقيقشفالخبهتايحيفيّدجفدهيأكلمينكيمل
."داعتبالاىلإرطضاهنكلو،ءاضعألالضفأنمفزوجناكً.اّديج

ةياورىلعلوصحلانكمملانمله.ةليوطةصقلانإَتلق"



."؟ةَرصتخم
يفلمعيفزوجناك".ةذفانلاجراخىلإقّدحوقمعبريدملادّهنتف

يفةيودأعّزويناك.بابذلاكسانلاتوميثيح،تاناضيفلانمزيفنيصلا
ددعضّرعتكلذل،لساريعافأبةئيلمهايملاتناكدقف؛نانوهةعطاقم
باحطصابهقيرفوفزوجمايقنممغرلابو.اهتاعسللصاخشألانمريبك
يعافألاكلتنألنيرخأتمنولصياوناكدقف،مهعمةيودألابءيلمقودنص
مهنويعنمنوفزـنياياحضلالعجيونييارشلابيُذيًافاعُزٍّامُسزرفت
يسفنبتدهاشدقل.نَيتعاسوأةدحاوةعاسنوضغيفنوكلهيف...مهناذآو
ًاصاخشأتيأردقف؛اينازـناتيفلمعأتنكامدنعمُّسلااذهتاريثأت
."بيهررظنمهنإ.مومُّسلانمعونلااذهلنوضرعتي

.تاظحللهيَنيعفوهكإضمغأو
باهتلابًاباصمًامأوتنانقحيهتضّرمموفزوجناك،ىرقلاىدحإيف"

ّوتللضّرعتدقناك.دلاولالخد،كلذبامهمايقءانثأيفو.نيلسنِبلابيوئر
ىوسكلمينسلراكفزوجنكيمل.ّزَرألقحهايميفلسارىعفأةعسلل
نقَحوةنقحِميفاهعضوةضّرمملانمبلطف،لصملانمةدحاوةعرج
رارغىلع-يناعيناكهنألطّوغتللفزوججرخ،كلذنوضغيفو.لجرلا
ضّرعتهايملايفًامثاجناكامنيبو.لاهسإوةيوعِمتاجّنشتنم-نيديدعلا
امباوفرععيمجلانأةجردلةّداحتاحيصقلطأوهَيتيصُخيفةعسلل
هنألهنقحباهلحمسيملينيصلانإةضرمملاهلتلاق،هتدوعدعب.ثدح
هتعاطتسابف،فزوجشاعاذإف.هنمًالدبةنقحلاىّقلتينأفزوجلدارأ
َدقفعرازمىوسنكيملفوهامأ،لافطألانمديدعلاةايحذاقنإ
."هتعرزم

:عباتينألبقًاقيمعًاسَفنفوهكإذخأو
ضفرباٍّيلمركفيملهنأةجردلًادجًافئاخناكهنإفزوجلاق"

عرش،كلذدعب.لاحلايفلصملابهنقحتنأةضرمملانمبلطو،ضرعلا
يفريخألااذهّيفوتمث،هتاساوملواحيينيصلاعرازملاناكامنيبءاكبلاب
."لاحلا

.لصحامامهباعيتساءانثأيففوهكإامهبقار
."؟دلبلاهترداغمببسكلذناكً،اذإ"
."هبينربخأاماذه"
:لاقوهتعاسىلإةرباعةرظنقرتساوهسأربيراهأموأف
ّينعمداحتاكمكّدضةهَّجومنوكتدقتربورةافونأدقتعتله"



."؟ةيعامتجالاةدعاسملاميدقتب
.ّهيسركىلعميقتسملكشبسولجلاريدملليرطِفلالعفلادرناك
انأفًايسايساندضةزَّفحمةعومجمكلذبماقنمنأدقتعتَتنكاذإ"

انفقومو،ماودلاىلعةيسايسلالئاسملايفدايحلامزتلننحنف.كلذيفكشأ
."نيرخآلاةدعاسمبوطقفاننوؤشبمتهننحن.أدبملااذهىلعتباث

ةقّدحمةيريذحتةرظنىّقلتو،ةفاجةقيرطبنسروفلاهّقلع،"مكئّنهأ"
.يراهنم

."ىضمتقويأنمةيبعشرثكأمكداحتانأيلودبي":يراهلاق
.يجيورنلابعشلاةقثبىظحننحن".فوهكإلاق،"الولجأً،انسح"

يففً.ارثكاوسيلةدعاسملاميدقتلنيعّوطتملانكلو.كلذبروعشلاانتعاطتساب
نممغرلاب؛ركسآيفًاعّوطتمرشعدحأىوسانيدلنكيمل،فيرخلااذه
يفةيبعشلابعتمتنالاننإلوقلااننكميوً.اصخشنيتسلةماقإلازكرمعاستا
رومألامّدقتلةريبكةيمهأالهنأدقتعأً؟ارمأفرعتله،نكلو.ءايحألالك
امهنأبيحوتةقيرطبيراهونسروفلاهلمستباو."ةِّريغتملاةنمزألايفءطبب
اٍّنسرغصألانوفظوملاعلطضيس،لاحيأب".همالكىلعامهتقفاومنعاّربع
يف.ضرتفأامكمهرامعأعممجسنترومأللةيؤرعمةسسؤملانوؤشب
مّدَقتدقلو،ديدجفِرشُمسيئرنييعتكشوىلعنحن،رضاحلاتقولا
ىلعهديعضوو."بصنملااذهلغَشلتابلطبنابشلانيحشرملاضعب
.هتدعم

.يراهلأس."؟مهدحأتربورناكله"
نكيملهنإةماتةقثبلوقلايننكمي"ً.امستبمهسأرريدملازهف

فارشإلاَةمهمهنييعتمتيسنمىلوتيس.مهدحأنوجهقيقشنكلو.مهدحأ
نمسيلتربورو،انتاكلتمملككلذيفامب،لاملانمةريبكغلابمىلع
."هيلإةيلوؤسملاهذهدانسإكنكمييذلاعونلا

."؟اتاغروبِرتوغيفةدوجوملاكلتيهتاكلتمملاله"
مدختُستنيحيف،اتاغروبِرتوغيفانوفظومميُقي.اهنمديدعلاانيدل"

لاموصلاوايرترأنمنيئجالءاويإل،زلآبوكاجةباوبيفامك،ىرخأنكامأ
."ايتاوركو

يسركلاعارذىلعملقلاعضوو،هتانَّودمرتفدىلإيراهرظنو.ً"انسح"
."فوهكإديسايكتقونمًايفاوًاردقانلغشاننأدقتعأ".فقومثةوقب

."انينعتةلأسماهنإ،ءيشلكنممغرلاب؛كلذبسأبال!هآ"
.بابلاىلإريدملاامهعبتو



نيأ".ريدملالأس."؟لوهايكيلعيصخشلاؤسحرطيتعاطتسابله"
.ً"ادبأًاهجوىسنأالانأف؟كتيأرنأيلقبس

رْدقكانهناك".يراهلاق،"ةفيحصلايفوأزافلتلاةشاشىلعامبر"
."ايلارتسأيفيجيورننطاوملتقمببسبينأشيفةَبلَجلانمريبك

.ً"ايصخشكتيأريننأدبال.هوجولاكلتُتيسندقل،ال"
رداغامدنعو.نسروفلاهليراهلاق."ةرايسلاراضحإلَتبهذاله"

:لاقوريدملاىلإتفتلا،نسروفلاه
تاذءاضعألادحأينذقنأدقل.ةرمتاذينومتدعاسمكنكلو.ملعأال"

يتعاطتسابنكيملهنأةجردلًادجًِالمثتنكامدنعةدوربلاسراقموي
ءدبيذئدابةطرشلابلاصتالاّيلعرثعيذلاوضعلادارأ.يسفنبءانتعالا
لمعأيننأهلُتحرشف.لضفألكشبةمهملابمايقلامهتعاطتسابنأولامك
ىلإينبحطصا،كلذل.يتفيظونميدرطينعيكلذنأو،ةطرشلاحلاصل
نيدمانأ.مونلابيلحمُسوةنقحتيقلتثيحلاتيبسوهدليفىفشتسم
."نانتمالانمريبكرْدقبمكل

أشأمليننأًاملِع؛كلذنظأتنكً،انسح".هسأربفوهكإديفيدأموأف
تقولايفرمألانايسنانبضرتُفيهنأدقتعأ،انلنّتممكنأامبو.هبحوبلا
.تربورلتقيذلاصخشلاىلعَترثعاذإكلنينيدَمنوكنس.رضاحلا
."لوهايكلمعكرابيلوهللاَككرابِيل

تاظحللكانهثكمثيحراظتنالاةفرغلخدو،هسأربيراهأموأ
.َقلُغملافوهكإبابىلإًاقّدحم

.يراهلاق،ً"اريثكهنيهبشتِتنأ"
."ً؟امراصناكله".ريهَجلاةأرملاتوصردص."هآ"
."ةيفارغوتوفلاةروصلايفينعأ"
دقل".فوهكإنيترامتلاق،"يرمعنمةرشعةعساتلايفُتنك"

."ّيلإفّرعتلابَتنسحأ
ُتدرأ.لاصتاىلعءاقبلاكلذبُتينع،ةبسانملاب".هسأريراهزهف

."كيلإثدحتلا
."!هآ"
ريبنأشيف":لوقلاىلإعراسف،اهتربنمهفيراهةعاطتسابناك

."ناملوه
،ةالابمالباهيَفتكًةزاهتباجأ."؟هنعثدحتنلءيشيأكانهله"

."يلمعبموقأانأوكلمعبموقتَتنأ".اهتوصةّدحضافخنانممغرلاب



."ودبيامكسيلرمألانإلوقلاتدرأً،انسح...يننكلو.امبر"
."؟ودبيفيكو"
نمًارِّمدمرمألايـبىهتناو،ناملوهريببيلاُبأتنكيننإِكلتلق"

.ً"انايحأيلمعلاحوهاذه.هتلئاعنمىّقبت
.تغصأوةعاّمسلاتعفرف،فتاهلاّنرامدنعةباجإلابّمهتتناك
دنع،نيرشعلاويداحلايفدحألا".تباجأ،"رِكآِهرتسِفةدابعراد"

."لجأ.ةرشعةيناثلاةعاسلا
.اهناكمىلإةعامسلاتداعأو
،نويسايس".قاروألاًةبِّلقمتلاق،"ةزانجلاىلإعيمجلابهذيس"

دحأريدملصتادقل.اننزحةعاسيفانمةعطقنوديريلكلا.ريهاشمو
."ةزانجلايفةكراشملاينغملاةعاطتسابهنإلوقيلددجلاانينغم

."...نإً،انسح"
ناك.هراسفتساةعباتمنمنكمتيملكلذل،ًةيناثّنرفتاهلانكلو

.بابلاوحنهجتاوهسأربأموأف،عيرسجورخلناحدقتقولانأملعي
لوقتاهعمس،"تِغروترِِغإيفءاعبرألامويهيلوألًادعومُتددحدقل"

كناكمإبناكاذإاميفلاؤسلانمكيً،اذإ.تربورنأشيف،لجأ".هءارو
."ءاسملااذهءاسحلاةلفاحيفيتقفارم

ةكحضقلطأمث،هيَديبههجوكرفوضفخنمتوصبمتش،دعِصملايف
.نيعيرُمنيجّرهمنمرخسيهنأولامكةسئاي

نماهسفنةجردلاىلعو،مويلاًامجحرغصأتربوربتكمادب
ةلواطلايفةزورغمبيَجلانيكسو،ةذفانلايطغيديلجلاناك.ىضوفلا
،ةلواطلاىلإًاسلاجنوجناكو.ةحوتفمريغتافلغموقاروأةموكبناجب
ىتم.هلوتربورلةروصدنعفقوت.ناردجلاىلعهرظنبلوجيوهو
ناك؟ماعيأفيصيفنكلو،عبطلابدراغتسوأيف؟ةروصلاكلتتطُقتلا
يتلاهتماستباءافخإنمنكمتينأنودنمّةيّدجلامازتلالواحيتربور
.ةّفلكتموةيعيبطريغتدب

يقيقحريغرمألاادبو،فحصلايفهقيقشلتقنعأرقدقناك
.ليصافتلالكبهملِعنممغرلاب،تربورريغرخآصخشبًاطبترمو

،ةماقلاةليوط،ءارقشةأرماكانهتناك،جراخلايف.بابلاحُتفو
حمالمو،ناتتهابوناتيساقاهانيعو،بحاشاهمف،نوللاءارضخةرتسيدترتو
،رعشلارمحأ،نيدبوريصقلجراهءاروفقيو،ريبعتيأنمةيلاخاههجو



يفًاروفحمودبييذلاعونلانمةضيرعلاهتماستباو،ةينايبصحمالموذ
.صاخشألاهوجو

.ةأرملاتلأس."؟تنأنم"
انأ".عبات،ةوسقنادادزتةأرملايَنيعىأرامدنعو."نسلراكنوج"

."تربورقيقش
،يلليروت".اهديًةّدامةفرغلاتلخدو،ةباتربةأرملاتلاق،"رذتعأ"

اهنكلو،ماظعلاكةيساقاهديتناك."ةميرجلاةحفاكمقيرفيفةيطرش
."يلالوأيطرشلاهنإ".ةئفاد

.لباقملايفنوجهلأموأو،هسأربلجرلاأموأف
امبةفرغلاهذهقالغإانيلع،نكلو".ةأرملاتلاق،"ىرجاملفسأن"

."لتقةميرجّةيحضناكاهيفميقملاّنأ
.رادجلاىلعةروصلاىلإرظنلاًاديعُم،هسأربءاميإلانوجلصاو
."...انيلعنّيعتيهنأينعيكلذنأىشخأ"
نهذلايفدورشنميناعأ،فسآ".نوجلاق،"عبطلاب،لجأ،هآ"

."ًاليلق
لب،ةضيرعريغةماستبابيلليروتتباجأ،ً"امامتموهفمرمألا"

نأنمةطرشللدبالهنأدقتعينوجناك.عضوللةمئالموةريغصةماستباب
.هباشامونيمرجملاعميطاعتلايأ؛رومألانمعونلااذهتربخدقنوكت

.تلأس."؟ءيشيأَتسملله"
."يسركلاىلعًاسلاجتنك؟كلذبموقأساذاملو،ال؟اذام"
فرعينأنودنمةلواطلايفةزورغملانيكسلابحسو،نوجضهن

.هبيَجيفاهعضومث،ببسلا
غلبامدنعو.ءودهبهءاروبابلاقلُغأو.ةفرغلاًارداغملاق."ِكلاهلك"

،نيكسلاًالماحةرداغملاوهوالأ؛هبماقامءابغىدمكردأ،جردلا
اي":ةلئاقكحضتيهوةأرملاتوصعمس،جراخلانمو.اهتداعإلرادتساف
ُتننظدقل.هقيقشنعلصألاقبطةروصهنإ!اهتيقلتيتلاةمدصللاي!هللا
.ً"احبشىرأيننأرمألائدابيف

.لجرلالاق،"ةتبلانيَهباشتمناودبيال"
."...ةروصىوسَرتمل"
.ةعيرُمةركفنوجنهذىلإتردابتو

ةرشاعلادنعنيومدراغراطمنمبرغزىلإ655-هيكسأتعلقأ



بونجلاىلإةقلطنملادروهةريحبقوفًايبناجتلاموً،امامتةقيقدنيعبرأو
اهءاروّفلختتارئاطلانأامبو.كرامنادلا،غروبلآيفةحالملاجربهاجتايف
َضرتُفملانمناك،سقطلااذهلثميفّقلحتامدنعءامسلايفراخبراثآ
بناجبفجتريوفقيثيحنمىلعألاىلإرظنول-ةرئاطلاةيؤرهب
.اهنتمىلعرفسلاهليغبنيناكيتلا-تغروتينابنرجيففتاهلاتاريجُح

تاراطقةطحميفرفسلابئاقحةنازخيفهتبيقحكرتدقناك
؛هتمهممامتإهيلعف.قدنفيفةفرغىلإنآلاةجاحبوهو،ةيزكرملاولسوأ
ىلعلوصحلانكميفيك،نكلو.سدسمىلعهلوصحةرورضينعيامم
؟دحاوتامولعمردصماهيفمكلرفاوتيالةنيدميفسدسم

ةغلبحرشتيهوفتاهلاتامالعتساةمدخيفةأرملاىلإىغصأ
فتاهليلديفًالخدمرشعةعبسرفاَوتةيفانيدنكساةنكلبوةبيترةيزيلكنإ
مدعببسبتفسأو،نسلراكنوجمسانولمحينيذلاصاخشأللولسوأ
داحتافتاهمقربهديوزتاهتعاطتسابنكلو،ماقرألالكهئاطعإنماهنكمت
.ةيعامتجالاةياعرلا

ًاصخشمهيدلنإةيعامتجالاةياعرلاداحتارقميفةديسلاهلتلاق
لاسرإديريهنأاهربخأف.لمعلاىلإِتأيملهنكلو،نسلراكنوجىعدي
.هلزـنمناونعنعاهلأسو،هلةيده

نم.0566مقرديربقودنص،4اتاغروبِرتوغ.كلذنمققحتأينعَد"
."!نيكسمنمهلاي.تقولااذهلثميفامدحأهيفركفينأبسانملا

."!نيكسم"
."يرانقلطبسمأهقيقشلُتقدقل،لجأ"
."؟هقيقش"
."مويلاةفيحصيفربخلارشنّمت.تِغروترِِغإيف،لجأ"
.ةملاكملاىهنأواهتدعاسمىلعاهركشف
.رادتساف،هفتكامءيشسمل
ةخستمزـنيجلاةرتسنأحيحص.باشلاهديرياميقرولابوكلاحرش

يدتريو،ةيرصعهرعشةحيرستو،ديجوحنىلعنقَّذلاقيلحهنكلو،ًاليلق
ًارمأباشلالاق.ةّبقرتموةعساوةقّدحمةرظنهيدلو،ءارثنعّمنتسبالم
ملكت،ةيجيورنلاةغللاهتداجإمدعنعًاريبعتهيَفتكّزهامدنعنكلو،ام
:ةميلسةيزيلكنإةغلبباشلا

الإوةليللاةفرغىلعلوصحلللاملاىلإجاتحأ.رفوتسيركىعُدأ"
."توملاىتحدمجتأسف



ةَرصتخموةزيجوةلاسر:قيوستلانعهّملعتامءيشبهبشأرمألاناك
.ةضيرعةماستباعمبلطلاقفارتو.ةقفشلارعاشمريثيلهمساىلإًةفاضإ

بوكلاًالماحهمامأفقولّوستملانكلو،ةرداغملابّمهوهسأرزه
نمًادّمجتم؛ةبعصفورظيفمونلاىلإًامويرطُضتملأ.ديسايايه":لاقو
."ً؟افئاخودربلا

نأكشوىلعهنأبةنونجمةظحليفرعشدقل."عقاولايف،ىلب"
،مايأةعبرألاوطءاملابءيلمبلعثرحُجيفةرمتاذأبتخاهنأبهربخي
.ةيبرصةبابدًارظتنم

."ديسايهنعثدحتأيذلاامفرعتتنأً،اذإ"
ةيدقنةقروجرخأو،هبيَجيفهديّسدمث،ةئيطبةءاميإبباجأف

يأبةبعصفورظيفمانتس".هيلإرظنينأنودنمرفوتسيركلاهاطعأو
."؟كلذكسيلأ،لاح

:ةيراذتعاةماستبابلاقو،هسأربأموأو،هبيَجيفلاملارفوتسيركعضو
."ديسايءاودللةيولوألاءاطعإّيلع"

."؟ةداعمانتنيأ"
:ًالئاقتايواحةقطنموحنتاردخملانمدمراشأو."لفسألايفكانه"

قلطأو."فيصلايفكانهاربوأرادنونبيفوس.تايواحلاةقطنميف"
."اربوألابُحأ":عباتوىرخأةعساوةماستبارفوتسيرك

."؟نآلاكانهًاليلقًادرابسقطلاسيلأ"
مهيدل.ةليللاهذهمونللًاناكمةيعامتجالاةياعرلاداحتايلنّمؤيامبر"

."رغاشريرسماودلاىلع
فشكتوً،افيظنودبيناك.ىتفلالّمأتو."ً؟العفكلذبنوموقيله"

،كلذعمو.ةيوتسملاوةعماللاءاضيبلانانسألانمةعومجمنعهتماستبا
.نفعةحئارهنمحوفتتناك



همامأةفقوتمةرايسًارظتنم،ةدايقلاةلَجَعءاروربصبنسروفلاهسلج
طغضءانثأيفةعرسبديلجلاىلعاهتاراطإتراد.نِغربةحوللمحتو
يراهناك.ةرايسلاةيضرأهمدقتسمالىتحدوقولاةساّودىلعقئاسلا
.لومحملاهفتاهربعيتبىلإثدحتي

هليغشتمتييذلاكرحملاجيجضبجحليراهحاص."؟نينعتاذام"
.هتعرسىصقأب

.يتبتررك،"نَيتروصلانَيتاهيفهسفنصخشلاودبيال"
ال.هسفنقُنُعلاليدنِمو،هسفنفطِعملاو،اهسفنةيفوصلاةعّبقلااهنإ"

."؟كلذكسيلأ،هسفنصخشلانوكينأنمدب
.بُجتملف
."؟يتب"
امبرً.امامتهنمةقثاوُتسل.بيرغرمأكانه.نيحضاوريغناهجولا"

."ءوضلابًاطبترمنوكي
."؟اهنملئاطاللتاقلاةيوهفشكانتلواحمنأنينظتلهً،انسح"
.انيدلرفاوتملاليلدلاعمقباطتينسلراكمامأهعقومنإ.فرعأال"

."؟جيجضلااذهلكام
.ً"اقحالِكارأ.ديلجلاببسب"
."!لاصتالاِهنتال،لّهمت"
.يراهلّهمتف
."ىرخألاروصلاىلعةرظنُتيقلأدقل".يتبتلاق،"يفاضإرمأكانه"
."؟اهنأشباذام،لجأ"
كانه.ريغصدحاوليصفتينتفلنكلو،ةقباطمهوجويأىرأال"

.لامجلاَربَونمًاعونصمنوكيامبر،ةرفُّصلاىلإًالئامًافطعِميدتريلجر
."..ً.اعاِفلعضي

."؟قُنُعليدنِمنينعتأ"
دقُعييتلااهسفنةقيرطلابدوقعمهنكلوً،ايداعًايفوصًاعاِفلودبي،ال"

."؟َهتيأرله.ةدقُعلانمنميألابناجلاأتنيذإ.قُنُعلاليدنِماهب
."ال"
.يتبتلاق،"وحنلااذهىلعًاعاِفلدقعيًادحأتيأرنأيلقبسيمل"
."اهيلعةرظنيقلأسو،ينورتكلإلاديربلابروصلايليلسرأ"



ةيقروتاخسنرادصإبتكملاىلإهتدوعدعبيراههبماقءيشلوأ
.يتبروصنع

.كانهنِغاهرانوغناك،اهراضحإلةعابطلاةفرغدصقامدنعو
يهوةيدامرلاةلآلانابقاريتمصبنالجرلافقوو،هسأربيراهأموأف

.ىرخألاَوِلتةدحاولاقاروألاظفلت
.ليوطتقوّيضمدعبنغاهلأس."؟ديدجنمله"
.يراهباجأ،"الولجأ"
مهديوزتنماّنكمتنإًاّديجًارمأنوكيس.رارمتسابينقحالتةفاحصلا"

."امءيشب
ثحبناننأبمهلتحّمـلدقل.سيئرلااهيأكربخأنأُتيسن،لجأ،هآ"

لجرلاىلإراشأو،ةعوبطملاتاخسنلاىدحإيراهطقتلاو."لجرلااذهنع
.قُنُعليدنِمعضييذلا

.نغاهلاق."؟َتلعفاذام"
."ديدحتلابتيدالبجاد.ةفاحصللتحّمـلدقل"
."؟يـبرورملانودنم"
.ةءاّنبتابيرستاهوعدن.سيئرلااهيأةعَّبتملاتاءارجإلانمءزجهنإ"

رهاظتلانمفحصلانكمتتيكلوهجمردصمنمتامولعملانإلوقن
نوموقيكلذل،كلذنوبحيمهنإ.اٍّيّدجاٍّيئاصقتساًارودسرامتاهنأب
،نآلا.روصلارشنمهنمانبلطولاممربكأةدمعألايفاهلناكمصيصختب
،لجرلاةيوهديدحتلماعلايأرلانمةدعاسملاضعبىلعلوصحلااننكمي
."ءادعسعيمجلانوكيسو

."لوهايًاديعسُتسل"
ةقيرطبيراهلاق."سيئرلااهيأكلذيعامسلًالعففسآانأً،اذإ"

.قلقنعّمنتةيريبعت
ذخأنأدعبنغاهلاق."؟لجرلااذهنأشيفًادجزَّيمملاوهامو"

.يراهنمةعوبطملاةخسنلا
نوليتبدقتعت.مهنمنوديدعلاكانهامبر.دعبًامامتنيقثاوانسل"

."ةصاخةقيرطبقُنُعلاليدنِمنودقعيً،انسح...مهنأ
."؟اهنأشيفاذام".ىرخأةرظننغاهىقلأو."تافاركةدقُعاهنإ"
."؟سيئرلااهيأاهنعَتلقاذام"
."تافاركةدقُع"



."؟قُنُعةطبرةدقُعينعتله"
."لجرايةيتاوركةدقُعاهنإ"
."؟اذام"
."؟يساسألاخيراتلاراطإيفرمألااذهجردنيالأ"
."سيئرلااهيأيريونتبتمقنإكلاٍّنتممنوكأ"
ماوعألابرحنعفرعتاذام":هلأسوهرهظءاروهيَدينغاهعضو

."؟نيثالثلا
."ضرتفأامك،يفاكلارْدقلابسيل"
فاتسوغّممت،ايناملأهلوخدلبقو،نيثالثلاماوعألابرحءانثأيف"

لضفأمهنأدقتُعيناكنمببَّردملاريغصلاهشيج،يديوسلاكلملا،فلودأ
دقل.قلطملكشبًاناعجُشاوُربتعامهنأللضفألااوناك.ابوروأيفدونجلا
ةقتشمKrabatيجيورنةملكنأملعتتنكله.نييتاوركةقَزترمرجأتسا
اليذلانونجملاصخشلايأ،Croatيلصألااهانعموةيديوسلاةغللانم
."؟باهي

.هسأريراهزهف
ءادترامهيلعويـبنجأدلبيفنولتاقياوناكنييتاوركلانأنممغرلاب"

امبظافتحالابمهلحمُسهنأّالإ،فلودأفاتسوغكلملليماظنلاسابللا
نويتاوركلاناكقُنُعليدنِمهنإ.ناسرفلاقُنُعليدنِم:نيرخآلانعمهّزيمُي
،نييسنرفلالَبِقنمرُِّوطوسابللادُمتعادقل.ةزَّيممةقيرطبهنودقعي
."Cravateتافاركحبصأيذلامسالاىلعاوقَبأمهنكلو

"Cravate،Cravat".
."ديدحتلاب"
نعمأو،ةعوبطملاةريخألاةخسنلايراهذخأو."سيئرلااهيأكلًاركش"

لوحًاعافلعضييذلاو،هلوحةرئاديتبتعضويذلالجرلاىلإرظنلا
."ّوتللةعاملإانتيطعأدقنوكتامبر".هقنع

نغاهطقتلاو."لوهايانتابجاوبانمايقلانضعبركشىلإانلةجاحال"
.جرخوةعوبطملاتاخسنلاّةيقب

.ةعرسىصقأببتكملالخديذلايراهبنسروفلاهقّدح
هذهف.نسروفلاهدّهنتو.يراهلاق،"طيخفرطىلعُتلصحدقل"

يأىلإلصوتلانودنملمعلانمًاريبكًارادقمينعتنأنكميةرابعلا
.امبرةجيتن



.يراهلاق،"لوبوروييفسكلأبلصتأس"
يفلوبرتنإللرغصألاقيقشلاوهلوبورويلانأفرعينسروفلاهناك

يفتلصحيتلاةيباهرإلالامعألادعبيـبوروألاداحتالاهأشنأدقو،ياهال
ةميرجلاويلودلاباهرإلاىلعةصاخةفصبزيكرتلل1998ماعديردم
يراهةدعاسملاذهسكلأدادعتساببسوههفرعينكيملامو.ةمَّظنملا
.يـبوروألاداحتالاىلإيمتنتالجيورنلانأنيحيفنايحألابلاغيف

امرمأنمققحتلاكتعاطتسابله.ولسوأنم،ملكتييراه؟سكلأ"
."؟ًءاجر،يلجأل

ةيزيلكنإلاهتغلبسكلأنمبلطيوهويراهىلإنسروفلاهىغصأ
نومرجماهبكتراحَنُجنعتانايبلاةدعاقيفثحبلاةلاعفلانكلوةعطقتملا
ةلََتق:تاملكنعثحبلاو،ةريخألارشعلاتاونسلايفابوروأيفنويلود
.نويتاوركونوروجأم

كحو."!كلذلك":ةشهدبلاقمثنمو.رظتناو،يراهلاق،"رظتنأس"
تارتميلمةعستوسدسمتاملكفيضينأسكلأنمبلطمث،هنقذ
.ثحبلاىلإ

لتقةيلمعنورشعوثالث!؟سكلأايةيعونةيلمعنورشعوثالث"
نيروجأمةَلَتقّدلوتبورحلانأملعأً،انسح!هللاايّ؟يتاوركهبَهبتشملاو
لهً،انسح؟ءيشال.ايفانيدنكساةفاضإلواح.نكيامهمنكلو،نيفرتحم
."ةظحللطخلاىلعَقبا؟ءيشال؟سكلأايءامسأيأىلعَتلصح

دقتاملكبهّدمينأيفلمأيهنأولامكنسروفلاهىلإيراهرظنو
.بسحفهيَفتكّزهنسروفلاهنكلو،هدعاست

."ةريخأةدحاوةلواحم".يراهلاق،"سكلأايًانسح"
.ثحبلاىلإعاِفلةملكوأرمحأقُنُعليدنِمةرابعةفاضإهنمبلطو
.سلجيثيحنمكحضيوهوسكلأعامسنسروفلاهةعاطتسابناك
."بيرقتقويفكيلإثدحتأ.سكلأايًاركش"
.فتاهلاةعامسيراهعضوو
."؟طيخلافرطرّخبتله".نسروفلاهلاق."ً؟انسح"
هتسلجمّوقهنكلو،ّهيسركيفصاغدقناك.هسأربيراهأموأف

ال؟انيدلاذام.ةديدجتاَقلطنُمنمريكفتلاانيلع":لاقوةيئاُجفةكرحب
."ةغرافلاقاروألابحأ،ميظع؟ءيش

ًايّرحتّزيميامنإلاقنيح،ةرمتاذهلاقامبيراهنسروفلاهرّكذو
ديجلايّرحتلاف.نايسنلاىلعةردقلاوهةيناثلاةجردلانمٍّرحتنعًاديج



نمآيتلاطويخلافارطألكىسنيو،هتلذخهترطِفنأماودلاىلعىسني
نكلوةجاذسب؛طاشنبلمعلاىلعّبكنيو،ةجيتنيأىلإِّدؤتمليتلاواهب
.اهسفنةسامحلاب

يفقلطناتوصلانكلو"-راه".ةعامسلايراهفّقلتف،فتاهلاّنر
.طخلانمرخآلافرطلا

ةيؤرنسروفلاهةعاطتسابناكو،ةلواطلاءارونمةعرسبيراهضهن
.ةعامسلالوحءاضيبحبصتيهوهعباصأتامُجُرب

."تاظحالملاضعبنيودتنسروفلاهنمبلطأس.سكلأايلّهمت"
ةريخألاةرمللَلواح":نسروفلاهىدانوةعامسلاىلعهدييراهعضوو

،ىرخألاءايشألاو،تارتميلمةعست،يتاورك:تاملكلالخدأو،ةيلستلادرجمل
،2001و2000ماعبرغزهمامأتجردناف،رمحأعاِفلةناخيفثحبو
."2003ماعسيرابو،2002ماعخينويمو

هنكلوً،اقثاوُتسل،ال.سكلأايانلجرهنإ".فتاهلاىلإيراهداعو
.ةفدصسيلايتاوركيفنَيتميرجعوقونإيلقعيللوقيو.يرطِفلايروعش
."؟اهليجستنسروفلاهلنكميةيفاضإليصافتيأكيدلله

طَرفنمهمفًارغافهيلإقّدحيوهويراهنسروفلاهبقارو
.ةشهدلا

اوركذتدقاوناكاذإ!؟فاصوأدجوتالهنإكلوقبهينعتيذلاام"
ةماقلوط؟اذام.ىرخأًارومأاوظحالدقاونوكينأنمدبالف،عافِّللا
."؟ءيشلكاذه؟يعيبط

.يغُصيناكاميفهسأريراهزهو
.نسروفلاهسمه."؟لوقياذام"
.نسروفلاهليراهسمه،"تادافإلانيبةريبكتانيابت"
.تانيابتنسروفلاهنّودف
لكاذهً،انسح.ينورتكلإلاديربلابليصافتلايللسرأ،ميظع،لجأ"

ٍناكمكرخآءيشيأىلعَترثعاذإ.سكلأايًاركش،رضاحلاتقولايفءيش
.اهاه؟اذام؟انقفتا،يـبلّصتافهباشاموأ،هيلإددرتلارثكيهيفٍَهبتشم
."يتجوزنعوينعةروصكللسرأس.حيحص

.ةقِّدحملاةيباوجتسالانسروفلاهةرظنظحالف،ةملاكملايراهىهنأو
.يراهلاق،"ةميدقةباعُداهنإ"
نسروفلاهنأدرلاهراظتناءانثأيففشتكاو،رخآًامقريراهبلط

."نسروفلاهايُتجوزتنأيلقبسيمل".ًالئاقدهنتف،هيلإرظنيلازيال



ةلآجيجضىلعهتوصىغطييكحايّصلاىلإراكسسونغامرطضا
نمةرمزىلإنيمتنملانيروجأملاةَلتَقلانمددعكانهنوكيامبر".ةوهقلا
عوننميماظنساِبلكءارمحتاعاِفلنوعضي،نآلاىتحةلوهجمرارشألا
."ام

نيفقاولاروباطيفاهناكمًةذخآيلليروتتقّدشت،"ءارُهاذه"
ملاعلاراعشهيلعًاغرافًاحَدقلمحتتناك.راكسءاروةوهقلاىلعلوصحلل
.يمأايلضفأ

لخادةلواطلابناجبدعقمىلعسلجو،ةريغصًةكحضيلالوأقلطأ
.ةميرجلاةحفاكمقيرفصخييذلاريغصلاخبطملا

.راكسلاق."!؟ءارُه"
تلاق،"كلذبمايقلاكبضرتُفي،مالفأتاهويرانيسةباتككبضرتُفي"

ً.ائيشلوقينأنودنمةداعلاكعفترمتوصبيلالوأكحضو.يلليروت
."لونبيهوريففراصملاصوصللصالخإلاامكبضرتُفي،نانثالاامتنأو"

امِدق-نيَجوزتملاريغ-يلالوأويلليروتنأعقاوىلإًاريشمراكسمتمت
.ةقرسلاةحفاكمةدحونم

يتلاعبرألااياضقلاف".نسروفلاهلاق،"ريغصليصفتكانهىقبي"
اياحضلاو.اهثودحدعبءودهلادوسيو،ةيعونتايلمعلوبوروينماهانيقلت
نمائُِّربناّيبرصبرغَزيفناتيحضلاف.امرمأيفةماعةروصبنوطروتم
يلحمنورابةنميهددهيناكخينويميفةيحضلاو،برحمئارجباكترا
.ً"اقباسًانادُمناكسيرابيفلجرلاو.صاخشأبيرهتيفطروتم

يلوراكسألمو.هديبحَدقلاًالماحناكملاءاجرأيفلوهيراهلاج
رثأظحالدقنسروفلاهناك.سولجلانمًالدبانيَوهلااوشمومهباوكأيلو
ىلعقلقلاةديعجتنسروفلاهىأر،شتفملاسلجنيحو.هئالمزىلعيراه
.هنيبج

.نسروفلاهلاق.ً"ابيرقةعاسنورشعوعبرأيضقنتس"
ً.اغرافلازيالناكيذلاهحَدقىلإًاقّدحم،يراهلاق."لجأ"
."؟امْبطَخكانهله"
."ةءاّنبراكفأىلعلوصحللنِغربيفرلومينرايببُتلصتا.فرعأال"
."؟لاقاذامو"
.ةبسانملاةملكلانعيراهثحبو."...ادبدقل.ريثكلالقيمل"

.ً"اشحوتسم"



."؟هعمهتلئاعميقتالأ"
."هوعبتينأهتلئاعدارفأبَضرتفملانمناك"
."؟ةلكشمكانهله"
.ً"ائيشفرعأال.فرعأال"
."ً؟اذإكجعزييذلاام"
."ًِالمثناك"
!رلوم".هتايوتحمقارأوهبصاخلاةوهقلاحَدقّزتهاو،نسروفلاهمدص

."ديكأتلابينحزامتتنأ!لمعلايفلمَث
.يراهبُجيملف
.نسروفلاهفاضأ."؟هباشاموأريخبنكيملامبر"
."نِغربىلإباهذلاّيلع.نسروفلاهايلمَثلجرودبيفيكفرعأ"
."يراهايلتقةميرجنأشبًاقيقحتدوقتتنأ؟نآلا"
يفقيقحتلابكيلإدهعأسو.دحاوموييفدوعأوكانهىلإبهذأس"

."ءانثألاكلت
."؟يراهايّنسلايفنعَطتله".نسروفلاهمستباف
."؟ينعتاذام!ّنسلايفنعطأ"
يلوتيتلاىلوألاةرملااهنإ.يناسنإوّنسلايفنعاطىلإلّوحتتتنأ"

."تيملانمرثكأّيحللةيمهأاهيف
."...دصقأمل":لاقمثمدنلابءيلملايراههجوىلإنسروفلاهرظن
باكرلامئاوقبمامتهالاكنمديرأ".فقومث،يراهلاق،"سأبال"

لأسا.ةريخألاةليلقلامايألايفاهيلإوايتاوركنمةيوجلاتالحرلالكيف
مدقتللةطرشيماحمىلإةجاحبتنكاذإامعنيومدراغراطميفةطرشلا
هيلعلصحاوةمكحملاىلإعَرسأ،ةمكحمرارقىلإةجاحبتنكاذإو.بلطب
بلطاولوبورويلايفسكلأبلصتا،مئاوقلاىلعلصحتامدنعو.لاحلايف
."كلذكنمُتبلطيننإهلُلق.انلجألءامسألانمققحتلاهنم

."؟انتدعاسمعيطتسيهنأنمقثاوتنأله"
فارطألدابتنلانأويتببهذنس،ءانثألاهذهيف".هسأربيراهأموأف

."نسلراكنوجعمثيدحلا
."!هآ"
نأدقتعأ.ديفمريغنسلراكتربورنعهانعمساملك،نآلاىتح"

."ديزملاكانه
."؟كعمينبحطصتالاذامل"



."سانلابذكيىتمفرعت،كفالخب،يتبنأل"

ّوعدملامعطملاهاجتايفتاجَردلادوعصلبقًاقيمعًاسَفنذخأ
.تيكسيب

يأدوجومدعيفّلثمتيقباسلاءاسملاعمفالتخالاهجوناك
،ماعطلاةفرغبابىلعًائّكتمناكهسفنلدانلانكلوً.ابيرقتهيفصخش
.نيَواقرزلاهيَنيعوةدعجملاهرعشلصُخبيجرويجهبشييذلاكاذ

."كفرعأمل".لدانلالاق،ً"ابحرم"
.هفرعدقلدانلانأينعيكلذنأكردأنيحأجافتو،نَيترمزمغو
وهله.قوَّذلانسحتنأ".لدانلالاق،"فطِعملاتفرعيننكلو"

."؟لامجلاَربَونم
.مستباومثعلت،"كلذلمآ"
يَنيعيففوخللًارثأَريمل.هعارذىلعهديعضوولدانلاكحضف

نأكلذينعينألِمأو.ءيشيأيفباترياللدانلانأجتنتساو،لجرلا
.دعبسدسملاىلعروثعلامتيملهنأو،ناكملارزتملةطرشلا

."بسحفماّمحلالوخدديرألب".لاق،"ماعطلالوانتديرأال"
ىلإناقّدحتنيَواقرزلانيَنيعلاىأرو،ًالئاستملدانلاررك."؟!ماّمحلا"

."ً؟اقحماّمحلامادختسالانهىلإَتئجله".ةرشابمهيَنيع
.لدانلاروضحهقلقأدقل."ةعيرسةرايز"
."كلذمهفأ".لدانلاررك،"ةعيرسةرايز"
.ةيرحلاةحئارسيلونوباصةحئارهيفقبعتوً،اغرافمامحلاناك
.ةلسِغملاقوفنوباصلاءانإحتفامدنعةوقنوباصلاةحئارتدادزاو

ةظحللو.جزللارضخألالئاسلالخادلفسألاهاجتايفهديعفدوهّمكعفر
عيزوتتاودأاولّدبدقاونوكينأةركفهنهذىلإتردابت،نمزلانم
ةلسغِمىلعُنوباصلاهنمرطقتف،ءطببهجرخأف،هبرعشهنكلو.نوباصلا
يفسدسملاحبصيستيزلانمليلقلاعضووهلسغدعب.ءاضيبلانالسروبلا
لسغىلإعراس.طشِمملايفتاقلطتسهيدللازتالتناك.ةديجلاح
.بابلاحُتفامدنعهفطعِمبيَجيفهعضوكشوىلعناكو،ءاملابسدسملا

نكلو.ةضيرعةماستبامستبيوهولدانلاسمه.ً"اددجمًابحرم"
.سدسملاىأرامدنعتّبلصتهتماستبا

بناجبهقيرطّقشو،عادوةيحتمتمتو،هبيَجيفسدسملاّسد،اهدنع
،ههجوىلعةعيرسلارخآلالجرلاسافنأبرعشدقل.ّقيضلارمملايفلدانلا



ةوقبقفخيناك.درابلاسقطلاىلإجرخامدنعالإضبنيهبلقبرعشيملو
.هيفءفدلاًارشانهدسجيفقفدتيمدلاو،فئاخهنأولامك

ىلإيراهلصوامدنعجراخلاىلإهقيرطيفنسلراكنوجناك
.اتاغروبِرتوغ

ةرظنًايقلموًاَكبرُمنوجلأس."؟ةجردلاهذهىلإتقولارخأتله"
.هتعاسىلعةعيرس

."تاظحلدعبيتليمزلصتس".يراهلاق،"ًاليلقرِّكبُمانأ"
ةرتسيدتريناك."؟بيلحلانمليلقلاءارشليفاكلاتقولاكلمأله"

ً.اطَّشممهرعشناكو،ةقيقر
."ديكأتلاب"
نوجناكاميفو.عراشلانمرخآلابناجلايفةيوازلارجتمعقي

ً،ايئزجطوشكملابيلحلانمرتيلءارشلةريغصتائفنمدوقننعثحبي
ةمئاقلافحصلاةصنمامهنمّيأظحاليمل.ةنيزلاةعومجميراهلّمأت
.ءادوسوةريبكفورحبتِغروترِِغإةميرجامهلخرصتثيحةلواطلابناجب
ةمَهبُموةيبَيبُحروصةعومجملمحتتيدالبجادلةيمامألاةحفصلاتناك
عضييذلاصخشلاسأرلوحءارمحةرئادعمدشحلااهيفرهظيغولدِول
.لجرلااذهنعثحبتةطرشلا:سيئرلاناونعلاوً،اعاِفل

ةبَّبدمةريغصةيحليذرعشلارمحألّوستممامأنوجفقوو،اجرخ
يفثحب.تاينيعبسلايفةدَمتعمتناكيتلاكلترارغىلعهنقذلفسأيف
بوكلايفهؤاقلإهنكميامءيشىلعرثعنأىلإةقشمبوًاليوطهبيَج
.يّنبلايقرولا

تناك،ةقيقحلايفو".يراهلنوجلاق،"كلهمّدقألريثكلاكلمأال"
.ً"ائيساهقاذمنوكيسامبرو،تقولاضعبذنمةافصملايفةدوجومةوهقلا

."اهبحأاذكه،ميظع"
:خرصينألبقةبحاشةماستبانسلراكنوجقلطأو."ً؟اضيأتنأ"

لاملايمرتله"ً:اشهدنمهلأسولّوستملاىلإتفتلاوهسأرعفرمث."!هآ"
."؟ّيلع

،طقفةينوناقةلمعديرأ":ّداحتوصبحاصوً،اجعزـنملّوستملارخن
."!كلًاركش

،اهبيترتواهتفاظنبنسليناِيثةقشلةلثاممنسلراكنوجةقشتناك
ةلحرمنعاهيفسَبلالتامالعلمحيلازياللخادلايفناكملانكلو



يذلاميدقلاثاثألانأ:ةعيرستاضارتفاةثالثيراهجتنتساف.ةيبوزُعلا
نميأ؛هثاثأىلعهنملصحيذلاهسفنناكملاهُردصمةيانعلابىظحي
نونفلاضرعمرزيملنوجنأو،نيفسلافلوأيفلمعتسملاثاثألارجتم
،سولجلاةفرغرادجىلعدوجوملاديحولاوريبكلاقَصُلملاهلجّورييذلا
رثكأزافلتلامامأةضفخنملاةلواطلاقوفٍنحنُموهوهتابجولوانتيهنأو
غرافلافرلاىلعو.ريغصلاخبطملايفكلذلصصخملاناكملايفاهلوانتنم
داحتالدّحوملايزلايدتريلجرلةيفارغوتوفةروصكانهتناكً،ابيرقت
.همزحىلإريشتهحمالموءاضفلاىلإرظنيوةيعامتجالاةياعرلا

.يراهلأس."؟كدلاووهأ"
ةوهقلاًابكاسو،خبطملاةنازخنمنيَحَدقًالوانتم،نوجباجأ."لجأ"

.عَّقبمويّنبقيربإنم
.ً"ادجهلًاهباشمودبت"
نيَحَدقلاعضو.ً"احيحصرمألانوكينألمآ".نوجلاق."كلًاركش"

ناك.ةينوتركلاجزاطلابيلحلاةبلعبناجبةضفخنملاةريغصلاةلواطلاىلع
هنكلو،تربورةافوأبنهيَدلاولُّبقتةيفيكنعهلاؤسكشوىلعيراه
.رخآعوضومىلإقّرطت

ىلإهتءاسإببسبلُتقدقكقيقشنأ"،يراهلاق،"ةيضَرفبأدبنل"
وأ،مهمتشوأ،لاملامهنمنادتساوأ،مهعدخامبر.صاخشألاضعب
لكلاً؛احلاصكقيقشناك.هبماقامنكياٍّيأوأ،مهاذآوأ،مهدّده
ديدشتلاسانلابحيذإ.لتقلااياضقيفًابلاغهعمسناماذهو.كلذلوقي
."؟كلذكسيلأً.ابلاغةضماغبناوجكلمناننكلو،ةديجلابناوجلاىلع

امنأشيفرارقذاختاىلعًارداقيراهنكيملو،هسأربنوجأموأف
.المأةَقفاومةراشإتناكاذإ

ىدلةضماغلابناوجلاىلعءوضلاضعبءاقلإوههيلإجاتحنام"
."تربور

.هلهلوقيامبعوتسيالوهونوجهيلإقّدح
لكاشميأهجاويتربورناكله.لاملابأدبنل":ًالئاقيراهحنحنتف

."؟ةيدام
الكلذل،فرتبشيعيوأًافرسمنكيمل.معنو،ال".هيَفتكنوجزه

.هينعتاماذهناكاذإ؛ةمخضغلابمبمهدحألنيديهنأّليختأنأيننكمي
.دقتعأامك،هيلإةجاحبنوكيامدنعلاملاينمضرتقيناك،مومعلاىلع
.قوشلاونزحلابةئيلمنوجةماستباتناك."...ضرتقيناك،ينعأ



."؟اهنعثدحتنيتلاغلابملامجحام"
."فيرخلااذهينمهضرتقاامءانثتساب،ةريبكتسيل"
."؟غلبملاام"
.ً"افلأنوثالث..."
."؟هبلطضرغيأل"
يفضفتسيملهنكلو،امعورشمهيدلناك":باجأوهسأرنوجكح

هنإو،جراخلاىلإرفسللةجاحبنوكيسهنإطقفلاق.هنعثدحتلا
لقأبشيعأيننكلو،لئاطغلبمهنأُتربتعا،لجأً.اقحالهيلعينعلطُيس
،ةسامحلاديدشةرمتاذادبدقل.ةرايسكلمأالوتاقفنلانمرْدق
."رمألاثدحٍذئنيحً،انسح...ٍذئنيحنكلو،عورشملاةفرعمللوضفلاينباتناو

رثكألاتربوربناوجنعاذامً.انسح".تاظحالمنّودييراهناك
."؟صخشكً،اضومغ

سولجلابنوجلحمسو،ةضفخنملاةريغصلاةلواطلالّمأتدقل.رظتناو
ًالجاعماودلاىلعامءيشهنعمجنييذلاتمصلالوعفميرسيلريكفتلاو
.تاهويرانيسلالضفأيفةقيقحلاوأ،سئايدارطتسا،ةبذك:ًالجآمأ

.تمصمثنمو،نوجرماغو"...ناكً،اعفايىتفتربورناكامدنع"
.كارِحالبيقبوً،ائيشيراهلقيمل
."طباوضلا...ىلإرقتفيناك"
نمةعاجشلاحنميناك.هرظنعفرينأنودنمهسأربيراهأموأف

.تمصلاةرتفدسُفينأنود
هبشأرمألافً.ادجًافينعناك.هيفطروتينأهنكمياّممىشخأتنك"

ىلعرطيسملاوثحابلاودرابلاصخشلاوهامهدحأ،هلخادنيَصخشدوجوب
،لعفلادودر؟لوقأاذام...لايحلوضفلاهباتنييذلاكاذوهيناثلاو،هسفن
."رومألانمعونلاكلذً.اضيأةاناعملاامبرو،رعاشملاو

.يراهلأس."؟ةلثمأيأينيطعتنأكنكميله"
نإلاق،لزـنملاىلإتدعامدنع،ةرمتاذ":عباتوهباعلنوجعلتباف

يفلسغللةّدَُعملاسبالملاةفرغيفهايإينيُرينأديريامًائيشهيدل
يدلاوناكثيح؛غرافوريغصكامسأضوحيفانّرهعضودقناك.وبَقلا
يفيـبشخلاءاطغلاتحتهايملاموطرخّسدو،ةريغصلاكامسألابظفتحي
ءالتماةجردلةريبكةعرسبرومألاترج.روبنصلاحتف،مثنمو.ىلعألا
.ّرهلاذاقنإوءاطغلاةلازإنمنكمتأنألبقةعرسبءاملابكامسألاضوح
امعًانايحألءاستأتنكيننكلو،ّرهلالعفدرةيؤردارأهنإتربورلاق



."عقاولايفيلعفدرةبقارميفبغريناكاذإ
ىلإدحأريشيالأبيرغلانمف،وحنلااذهىلعناكاذإً.انسح"

."رمألا
.تربورنمبناجلاكلذنوفرعيصاخشألانمريبكددعنكيمل"

يدلاودِعأنأّيلعناك،نيريغصانكنأذنمفً.ايئزجيئطخهنأضرتفأ
ىراُصقُتلذبدقل.ةيقيقحةلكشميأيفطروتياليكتربورةبقارمب
نأهتعاطتساب.ةرطيسلانعًاجراخ،ُتلقامك،تربوركولسنكيمل.يدهج
كئلوأ،كلذل.هلوقأاممهفتَتنكاذإ،هسفنتقولايفًادرابوًابضاغنوكي
.هّتيصخشيفىرخألابناوجلا...ـبنورعشينيذلاطقفمههنمًابرقرثكألا
نأدعبءاضفلايفعدفضلاقلطأدقل".نوجمستباو."...عدفضلاوً،انسح
لاق،ةّرغنيحىلعيـبأهذخأامدنعو.مويليهلاتانولابدحأيفهعضو
ىلعلوصحلانمًادبأنكمتنالوًاعدفضنوكننأنزحملانمهنإتربور
يراهةعاطتسابناكو،ءاضفلاىلإنوجقّدحو."...و.لَعنمماعرظنم
،يدلاوبضغدقل.كحضلابتعرشو".عومدلابناقرورغتامهوهيَنيعةيؤر
ىلعينلمحينأتربورةعاطتساب.يسفنكلامتنمنكمتأمليننكلو
.ً"امئادكحضلا

."؟رمألااذهنععلقألهو"
يفهبموقيتربورناكاملكفرعأالً،اقدِص".هيَفتكنوجزهف

هنمًابَّرقمدعأمل،دنالياتىلإيـبأويمألاقتناذنمف.ةريخألاتاونسلا
.ً"اريثك

."؟اذامل"
يأدوجولةرورضال.ءاقشألانيبرومألانمعونلااذهثدحي"

."ببس
.لخدملايفةوقببابقلُغأو.رظتنالب،يراهبُجيملف
.نوجلاق،"تايتفلاضعبعمةليلقثداوحكانهتناك"
.دعصِمتوصو،فاعسإةرايسراذنإتارافصلديعبلاتوصلاعمُسو

."ّنسلايفتاريغصتاباش":ًالئاقعباتونوجدّهنت
."؟ّنهرَغِصىدمام"
يفتاريغصّنكينأنمدبال،بذكيتربورنكيملام.ملعأال"

.ً"ادجّنسلا
."؟بذكيساذامل"
."يلعفدرةيؤربحيناكهنأدقتعأ،ُتلقامك"



يفانيَوُهلايشميلجركانهناك.ةذفانلاىلإهجوتويراهفقو
ريغيّنبطخكودبييـباُرتٍبرددادتماىلعةماعلاغربنييفوسةقيدح
كانهناك،ةدابعلارادلامشىلإو.ءاضيبةقروىلعلفطهمسرٍوتسم
.جَّيسمريغصنفدم

.يراهلأس."؟تايتفلاكئلوأنميأعمًافينعناكله"
يراهلقيمل.ةيراعلاناردجلانيبنوجبُّجعتىدصددرتو."!ال"

يفزـنسغلهةباوبروبعبعرشوةماعلاةقيدحلارداغدقلجرلاناكً.ائيش
.امهانبمهاجتا

اَملًافينعناكهنإيللاقولو".نوجلاق،"يتامولعملًاقفو؛ال"
."هتقّدص

."؟ّنهاقتلايتاوللاتايتفلانماٍّيأفرعتله"
ملعأةدحاوةاتفكانه،عقاولايف.ةليوطةدملّنهعمَقبيمل.ال"

."اهلايحًايّدجناكهنأ
."!هآ"
."نَييتفانكامدنعهلقعىلعذوحتستتناك.نسليناِيث"
."؟!كتقيدص"
كنهذىلإردابتيامبر":لاقمثًاركفمةوهقلابوكىلإنوجقّدح

هرارقيخأذختايتلاةديحولاةاتفلانعداعتبالايتعاطتسابناكهنأ
مدعببسنعُتلءاستمكملعيهللا؟كلذكسيلأ،اهيلعلوصحلاب
."اهنعيداعتبا

."؟دعباذامو"
اهتيقتلايتلاةعوررثكألاةناسنإلايهاِيثنأوههفرعأاملك"

.ً"اموي
.دعِصملاتوصًةأجففقوتو
."؟ايِثبكتقالعنعفرعيكقيقشناكله"
اِيثويننكلو،هكوكشهيدلتناك.تارمعضبانيقتلااننأفشتكا"

."رمألاىلعمتكتلاانلواح
.بابلاعُرقو
."بابلاحتفأس".يراهلاق،"يتليمزيتباهنإ"
راسمث،هلٍزاوُملكشبهملقعضوو،هتانَّودمرتفديراهىقلأ

نأىلإ؛هحتفلٍناوثعضبلضانو،بابلانعهلصفتيتلاةليلقلاةفاسملا
ةشهدلاتارامأهآريذلاهجولاىلعترهظ.لخادلاوحنحتُفيهنأكردأ



ظحالو.امهضعبىلإنارظنيامهوتاظحللافقوو،ههجوىلعتدبيتلا
ةحئارليزممدختسيرخآلاصخشلانأولامك؛ةرطعوةبذَعًةحئاريراه
.اٍّيوقواٍّيرطع

.ددرتبلجرلالأس."؟نوج"
."ةدحاوةظحل.رخآًاصخشعقوتنانك،فسآ".يراهلاق،"ديكأتلاب"
."كنعلأسيصخشكانه".ةكيرألاىلإيراهداعو
يناوثلايفامرمأثودحبئجوفىتحةكيرألاىلعىمترانإامو

هسمليملورتفدللًايزاوملازيالهملقنأنمققحتدقف.ةريخألاةليلقلا
.هديدحتنمنكمتيملوهلقعهفشتكاامًارمأكانهنكلو.دحأ

توصةمغنبو،ظّفحتوبيذهتبةيحتلاّدرينوجعمس."؟ريخلاءاسم"
رعشو.هديريامفرعيالوأهفرعيالصخشببحريهنأولامك،ةعفترم
.هنأشيفامرمأكانهً.افيرصعمسدقل،امرمأثدحدقلً.اددجمرمألاب
نأحضاولانمنكلو،هنعلأسامدنعلوألانوجمسامدختسادقناك
.هفرعينكيملنوج

.نوجلاق."؟ةلاسريأكانهله"
؛هقُنُعلوحامًائيشعضيلجرلاف.قُنُعلا.رمألايراهكردأ،مثنمو

ةلواطلاىلعهيَدييراهعضو.تافاركةدقع.قُنُعليدنِمعضيهنإ
."!بابلاقلَغأ":ًالئاققعزو،هسفنعفريلةضفخنملاةريغصلا

ىنحناو،ٍعاوريغهنأولامكً؛اقّدحملخدملادنعفقونوجنكلو
.يغُصيل

ىلإضكرو،ةكيرألاقوفزفقو،ءارولاىلإةوطخيراهداع،اهدنع
.ةعرسىصقأببابلا

.نوجلاق."ال"
دقءيشلكنأولامكرمألاادب،كلذدعبو.هسفنيراهىمرو

نيلانيردألالّدبيامدنعساسحإلاكلذربتخانأيراهلقبسدقل.فقوت
دقناوألانأملعيناك.ءاملايفكرحتلابهبشأرمألاف.تقولابكساسحإ
تقلتو،نوجكِرَوبىرسيلاهفتكو،بابلابىنميلاهفتكتمدطصادقف.تاف
نمةصاصرلاجورخدعبرجفنمدورابلةيتوصلاتاجوملاهنُُذأةلبط
.سدسملا

اميف،هلافقإلواحوةوقببابلاَقلَغأمث،كلذدعبّيودلاعمُسو
.هرظنعفرو،هبنَجىلعّرقتسامثيراهراد.خبطملاةنازخبنوجمدطصا
.بابلاضبِقمبكاسمإلامكُحينمكانهناك



.عكرويراهسمه."اٍّبت"
.نَيترمةوقببابلاّزُه
ىلعههاجتايفهبحسو،هيفةايحاليذلانوجمازِحيراهكسمأف

.ماّمحللةيبشخلاةيضرألا
،رخآّيودعمُسمثنمو،بابلاجراخشدَختوصكانهناك

عفتراو،ةكيرألادئاسوىدحإتضفتناو،بابلاطسونمَرسِكلاترياطتو
بيلحللةينوتركلاةبلعلاتأدبو،فقسلاوحنيدامرلاىلإلئامدوسأدومع
ضيبأًاينحنمًاطخبيلحلانمقفَدمسرو.ةقبقبرادصإبًايئزجطوشكملا
.ةلواطلاىلعًاعيفر

ةعسترايعنمةصاصرهقحُلتيذلاررضلانمليلقتلاّمتدقل
دقو،هرهظىلعيقلتسملانوجوحنًاتفتلم،هّرسيفيراهرّكف،تارتميلم
.هنيبجيفحرُجنمةدحاومدةطقنتلاس

.جاجزّمطحتتوصو،رخآّيودعمُسو
.يتبمقربلطو،هبيَجنملومحملاهفتاهيراهجرخأ
يفانأ".ىلوألاّةنرلادعبيتبتباجأ،"ةمداقانأً،انسحً،انسح"

."...راخلا
زاهجةطساوبةيرودلاتارايسلكبيلصتا".يراهاهعطاق،"يعمسا"

يفصخشكانه.راذنإلاتارافصلّغشتلو،نآلاانهىلإيتأتليكلساللا
."؟ةلاسرلاِتيّقلتله.ناكملانميـبرتقتالو.صاصرلابانرطمُيجراخلا

."طخلاىلعَقبا.اهتيقلت"
ىلعطشَكتوصكانهناك.همامأضرألاىلعفتاهلايراهعضو

توصبرتقاو.كارحنودبيراهسلج؟امهعامسنمنكمتله.رادجلا
اٍّوسكمًايمامأًابابقرتختةصاصرّنإ؟اذهناردجلانمعونيأ.طشَكلا
.فايلألاوّصجلانمعونصمرادجعمةلكشميأهجاوتنلةلزاعةدامب
عمس،ٍذئنيح.هسافنأيراهسبحف.فقوتمث،رثكأفرثكأتوصلابرتقا
.سفنتينوج

ىقيسومةباثمبناكو،ةنيدملاجيجضنمٌتوصقثبنا،كلذدعب
.ةطرشلابةصاخلاراذنإلاتارافصتوصهنإ.يراهىلإةبسنلاب

.رارفلالتاقلالواحيامبر.ءيشال.طشَكلاتوصىلإيراهىغصأ
.جردلاىلعورمملايفهاطخعقَويراهعمسو،ًالجعتسمفرصنادقل

ىلإقّدحو،ةدرابلاةيبشخلاةيضرألاىلعهرهظىلعيراهىقلتسا
ةعست.هيَنيعضمغأف،بابلاتحتنممداقيئاوهرايتكانهناك.فقسلا



.دعاقتلانمنكمتيىتحًاماعرشعةعستهيدللازتال!هللاايً.اماعرشع



يفةعفدنملاةطرشلاةرايسساكعناىأر،رجتملاةذفانجاجزىلع
لزـندقناك.ضكرلامدعىلعهسفنًامِغرُمريسلالصاوف،هءاروعراشلا
.ةليلققئاقدلبقنسلراكنوجةقشهترداغمدعبةعرسىصقأبجردلاىلع
َربع.اهديبًالومحمًافتاهلمحتةباشبمدطصينأداكو،فيصرلاىلإجرخ
عراوشلاىلإلصوىتحةعرسىصقأببرغلاهاجتايفةماعلاةقيدحلا
.ةظتكملا

هيدلناكو،هحتففًابابىأر،هلثمةعرسبقلطنتةطرشلاةرايستناك
،كاليداكتارايسعميكريمأمليف،يئامنيسمليفيفكراشيهنأبعابطنا
ولامكتوصلاتاّربكمنمةثعبنملاىقيسوملاتدبو.سيفلإنوهبشينابشو
ةثالثبةيداعلاةعرسلانعديزتةعرسبرودتةميدقيليبيليهةناوطسأاهنأ
.ييبلأفالغنعتعفُردقاهنأولامكيقاسلاةلذبتدبو.فاعضأ

نأظحالامدنعًامامتئلتمملاناكملاءاجرأىلإةشهدبرظنيناك
.مالكلاهيلإهجوييقاسلا

."فسآ"
."؟يديسايبارشلانمًاسأكديرتأ"
."؟الَِمل"
."امبرحيرُموفيفخبارشً،انسح"
."كلًاركش"
نمقرعلانمقفَدجرخو.تدعتبامثةطرشلاراذنإةرافصتند

بيَجيفهّسدوهقنعليدنمعزتناف،ةرارحلاعافتراببسبهدلِجماسم
بيَجيفسدسملاةحئارهّومتيتلاغبتلاةحئاربًاديعسناك.هفطعِم
.هفطعِم

.ةذفانللهجاوملارادجلابناجبًادعقِمهسفنلدجوو،بارشلاهلمُّدق
مأنسلراكنوجلقيدصوهأ؟ةفرغلايفرخآلاصخشلاكلذناكنم

.بارشلانمةفشرلوانتو؟ةقشلانسلراكهرطاشيصخشهنإوأ؟هبيسن
الإلثامملعفدرردصيال؟ةيبغلاةلئسألاهذههسفنىلعحرطياذامل
دقل.ةعرسلاهذهبةدعاسملابلطينأطقفيطرشللنكميو.يطرشنع
رثكأهتمهملعجينأرمألااذهنأشنمو،هفدهوهنمنوفرعياوتاب



.ىرخأةفشرلوانتو.اٍّيلمباحسنالابريكفتلاهيلع.ةبوعص
.لامجلاَربَوشامقنمعونصملاهفطعِمىأردقيطرشلاناك
ىلإرفسلازاوجوقُنُعلاليدنِموسدسملالقنو،ماّمحلادصقوضهن

ىلعو.ةلسِغملاتحتتالَمُهملاّةلسلخادفطعملاّسدو،هترتسبويج
ً.اشعترموهيَديًاكراف؛نيَهاجتالايفعراشلابقار،جراخلايففيصرلا

.اهيلعدمتعيءيشلكف.ةيمهأرثكألاةريخألاةمهملااهنإ
.ةيادبلاىلإدُع.كتّيوهنوفرعيالمهف.هسفنللاق،ريخبءيشلك

.ءاّنبلكشبرّكف
ناكنم:هلقعنمرارفلاةركفةلازإعطتسيمل،كلذنممغرلابو

؟ةقشلايفلجرلاكلذ
ááá

صخشلانوكيامبرهنأوههفرعناملك".يراهلاق،"فرعنال"
."تربورلتقيذلاهسفن

يفامهبناجبغرافلاريرسلاريرمتنمةضرمملانكمتتلهَيقاسدعبأو
.ّقيضلارمملا

ريبكددعكانهله".نسليناِيثتأتأت."؟اونوكينأنكمينم...م"
ماكحإبيـبشخلايسركلادعقمًةكسمُم،ًاليلقمامألاىلإتنحناو."؟مهنم
.عوقولانمفاختاهنأولامك

ال".اِيثةبكرىلعةنئمطمًاديتعضوو،اهقوفنوليتبتنحنا
،جاجتراببيُصأهنإبيبطلالوقي.اجنهنأوهةيمهأرثكألارمألا.فرعن
."ءيشلكاذه

مادطصادعب؛وهطلازاهجةفاحب"،يراهلاق،"هبهلُتّببستيذلا"
يفاهاندجوو،ةصاصرلاْهتأطخأدقل.هيفريغصحرُجروهظوهبهنيبج
.كلذّيليخت.ةينوتركلابيلحلاةبلعيفةيناثلاةصاصرلاترقتساو.رادجلا
."...وبيبزلابوبحنيبخبطملاةنازخةثلاثلاتباصأو.بيلحلاةبلعلخاد

اِيثنإلوقلااهلالخنمديرتيراهىلعةعيرسةرظنيتبتقلأ
.تافوذَقملاملِعقئاقدبنآلاةمتهمريغ

ءابطألاهيقُبيكلذل،ًاليلقهيعودقافهنكلو،ريخبنوج،لاحيأب"
."رضاحلاتقولايفةبقارملاتحت

."؟نآلاهتيؤرلباهذلايننكميلهً.انسح"
روصلاهذهىلعةرظنيقلتنأّدوناننكلو".يتبتلاق،"عبطلاب"

."لَبقنملاجرلاءالؤهنماٍّيأتيأردقِتنكاذإانليلوقتنأو،ًالوأ



ريبكتّمتدقل.ايِثلاهتّملسوفلمنمةيفارغوتوفروصثالثتجرخأو
طاقننمةفلؤمءاسفيسفكتدبهوجولانأةجردلًاريثكتِغروترِِغإروص
.ءاضيبوءادوس

قرافيأىرأاليننإىتح،بعصرمألا":ةلئاقاهسأراِيثتّزهف
."اهنيب

يهو،هوجولازييمتيفةيئاصخأيتبنكلو".يراهلاق،ً"اضيأانأو"
."نافلتخمناصخشامهنإلوقت

داك،كلذىلإًةفاضإ".يتبتححص،"نافلتخمناصخشامهنأدقتعأ"
ً،اضكاراتاغروبِرتوغيفينكسلاعّمجملانمهجورخءانثأيفيـبمدطصينأ
."روصلايفنيرهاظلانيَصخشلانيذهنمّيألًاهباشميلُدبيملو

اهكشنعبرُعتيتبعمسنأهلقبسيملذإ؛ةريَحلابيراهرعشف
.لاجملااذهيف

."؟كيأربمهددعغلبيمك".اِيثتسمه،"!هللااي"
."نوجةفرغجراخسراحانيدل".يراهلاق،"يقلقتال"
ردابتيملهنأيراهكردأف،نَيتعساونيَنيعباِيثهيلإتقّدحو."!؟اذام"

.عئار.نآلاىتح،لافيلوأىفشتسميفرطخبنوجنوكينأاهنهذىلإ
.دودوةربنبيتبتحرتقا."هلاححبصأفيكَرنلوبهذنل.ايه"
اٍّيلمركفيهدحوًاسلاجّيبغلااذهكرتنلو،هسفنليراهلاق،لجأ

.سانلاعملماعتلاموهفميف
.رممللرخآلافرطلايفةضكارىطخعقوتوصهعامسىدلرادتساو
نيرئازلاوىضرملانيبجّرعتملكشبهوحنهقيرطقشينسروفلاهناك

ةقروهّملسوً،اثهاليراهمامأفقوت.ةقطقطثدُحيهؤاذحو،تاضرمملاو
زاهجنمةرداصاهنأبةقاّربلاةيعونلاهتأبنأدقو،ةتهابءادوسةباتكاهيلع
.ةميرجلاةحفاكمقيرفلعباتلاسكافلا

."...كبلاصتالاُتلواح.باكرلاةمئاقاهنإ"
ريثيامكانهله".يراهلاق،"انهةلومحملافتاوهلاءافطإبجي"

."؟مامتهالا
ديربلاباهتلسرأو،ةلكشمال،باكرلاءامسأبةمئاقىلعُتلصح"

نَيبكارَّيلجسيف.لاحلايفاهيلعلمعلاىلعّبكنايذلاسكلألينورتكلإلا
ًادحاوًارمأكانهنكلو.ةبيّرلاريثياملدوجوالنكلو،ةريغصبئاوش
."...ًاليلقًابيرغ

."؟وهامً؟اقح"



ةرداغملاهبضرتُفيناكو،نيَمويلبقولسوأىلإباكرلادحأمِدق"
مل.كيكناتسوتسيركىعُدي.مويلاىلإتئجُرأاهنكلو،ةدوعلاةلحريفسمأ
ةحلاصريغوةصيخرةركذتىلعلصحهنألبيرغرمألاً.اقلطمرهظي
تبلطكلذل،يتاوركنطاومهنأةمئاقلايفركُذدقل.ىرخأةيّوجتالحرل
يفًاوضعتسيلايتاوركو.ايتاوركيفتالجسلانمققحتلاسكلأنم
مهفهيلإمامضناللقوتلاوديدشنييتاوركلانأامبنكلو،يـبوروألاداحتالا
."...مادامًاريبكًانواعتنودُبي

."نسروفلاهايةسيئرلاةطقنلاىلإْدُع"
."دوجومريغكيكناتسوتسيرك"
كيكناتسلنوكتالدق،نكلو".هنقذيراهكحو."مامتهاللريثماذه"

."انتيضقبةقالعيأ
."عبطلاب"
درجمهنإ.كيكناتسوتسيرك.ةمئاقلاىلعبوتكملامسالابيراهنّعمت

ةيوجلاطوطخلابلطتيذلارفسلازاوجىلعدوجوممساهنكلو،مسا
ىلإًارظنكلذو،ةيوجلااهتالحرىدحإنتمىلعدعقمزجحىدلهتيؤر
بلطتسيذلاهسفنرفسلازاوجهنإيأ،باكرلاةمئاقىلعمسالادوجو
.هتيؤرقدانفلا

لاق،"ولسوأقدانفلكيفءالزـنلامئاوقلكنمققحتلاديرأ"
نيَمويلايفكيكناتسوتسيركلبقتسادقاهنمّيأناكاذإَرنل".يراه
."نيرَيخألا

."لاحلايفرمألاىلوتأس"
دارأامهللمحتنألِمأًةءاميإنسروفلاهلهّجوو،هتفقويراهمّوق

.هعملمعلابرورسمهنأوهو؛هلوق
.يراهلاق،"سفنلاِملاعةدايعىلإقلطنأس"

ááá
ثيحاتاغسيفروبسعراشيفعقتنوألاتسسفنلاِملاعةدايعتناك

.مارتلاةلفاحطخيأ؛يفروبسلادجوي
تاريغصنلزياليتاوللاتايتفلابحياذهنسلراكتربورناكً،اذإ"

،ّيسركلارهظىلعديوتلاةرتسّقلعيذلانوألاق،"كاردإلاّنسنودو
أشنهنأجتنتسأيننكلو،عبطلابكلذبببستلاةديدعرومألنكمي":عباتو
."؟حيحصاذهله.ظفاحمطيحميف

ّصختيتلاةبَّترملابتكلافوفرىلإرظنو،يراهلاق،"لجأ"



.فرتحملايسفنلاهراشتسم
."؟كلذبهتأشنةقالعام"
وأةبوقعللمهدحأضّرعتاذإ":باجأواهضعبىلإهعباصأنوأّمض

ًالويمهراهظإببسب،ًالثم،هيَدلاولَبِقنمهتقَهارموأهتلوفطيفلالذإلا
نمءزجلااذهعمقيصخشلااذهنأوهثدحيامف،ةيعيبطةيسنج
،غولبلاّنسيفو.روفلاىلعهيدليعيبطلايسنجلاجضُّنلافقوتيف،هتيصخش
نانعلانوقلُطيو،مهتايحنمةقباسةرتفىلإةدوعلانوديدعلالواحي
."مهتابغرل

."لافطأتاضافحعضوك"
."...روتانيسنعاينروفيلاكيفةلاحّركذتأ.طئاغلاببعللاوأ،لجأ"
.يراهلعسو
عبات،"يساسألاثدحلابفرُعيامىلإغولبلاّنسيفنودوعيوأ"

ةرمرخآيأ،مهيعاسميفمهلحاجنرخآنايحألابلاغيفنوكيو"،نوأ
وأ،ةقَهارملاّنسيفًاناتتفاحاجنلاكلذنوكيدقو.ةراثإلاباهيفاورعش
."هيلعةبقاعملاوأهفاشتكامتيملامعوننمًايسنجًالاصتا

."؟كلذكسيلأ،اٍّيسنجًءادتعانوكيدقو"
ضيقناذهو؛مهتوقبنورعشيونيرطيسمنونوكيامدنعيأ.حيحص"

."حاجنلاكلذةداعتساىلإنيعاسمهتايحةيقبنوضقياذكهوً.امامتلالذإلا
.ً"اذإًالهسرمألانوكينل"
ةقهارملاتاونسيفحِّربمبرضلنوديدعلاضّرعت،عقاولايفف.ال"

نورهُظيكلذعممهنكلو.مهيدلةيحابإتالجمىلعمهلهأروثعىدل
ىصقألادحلاىلإعفرتنأَتدرأاذإ،نكلوً.اميلسوًايعيبطًايسنجًاطاشن
ةدلاووً،افينعًادلاوهيطعتنأكيلعف،ّيوسريغناسنإلاحبصينأصرف
."ةقيقحلاهيفعَمُقتًاطيحمو،ةيناودع

دقل.نسروفلاهةلاسرصنأرقوهجرخأف،لومحملايراهفتاهّجترا
ةطحمبناجبايدناكسقدنفيفكيكناتسوتسيركىعديصخشلزـن
.ةميرجلاعوقوتقبسيتلاةليللايفةيزكرملاولسوأتاراطق

ىلعكدعاستله".نوألأس."؟هيأهيأيفرومألاريستفيك"
."؟بارشلاءاستحانععانتمالا

."الومعن"،ضهنيوهويراهلاق،ً"انسح"

نمٍجوزىلإرظنورادتساف،عقاولاىلإةّداحةخرصهتداعأدقل



لفطلاطغض.ههجونمةليلقتارتميتنسدُعبىلعحوتفممفونويعلا
نألبقغنيكرغربيفبعللاةفرغيفلصافلايجاجزلارادجلاىلعهفنأ
ءارفصوءارمحةيكيتسالبتاركاهيلعرثانتتةداجسىلعءارولاىلإعقي
.ءاقرزو

مث،تالَمُهملاةلسيفهّتينيصغرفأو،همفنعباشتَكلااياقبحسم
هدسجيمحينألواحدقل.زـناهوجلراكةباوبىلإًاهّجتموًاعرسُمجرخ
ءارشررق.ةقفشلاميدعناكدَْربلانكلو،ةقيقرلاةرتسلاةطساوبدربلانم
.ايدناكسقدنفيفهتفرغىلإلصياملاحديدجفطعِم

ناديرييّئاُنثءاروفقوو،قدنفلاةهدَرباوبأَربع،قئاقدتسدعب
نمهيلعةعيرسةرظنلابقتسالاةفظومتقلأ.ودبيامكقدنفلايفلوزـنلا
تنحنا،كلذدعبو.هّايإاهتفرعمىلعةلالديأاههجوىلعودبتنأنود
ةأرملاترادتسا.ةيجيورنلاةغللابًةّملكتمنيَديدجلانيَفيضلاقاروأقوف
مايقلانمنّكمتاملكاذه.اهلمستبافةباّذجوءارقشاهنأظحالو،هوحن
.اتاغروبِرتوغىنبمجراخةليلقتاعاسلبقاهآرهنألهب

َيبيَجيفهيَديعضوو،هسأرىنحأ،هناكمنمكرحتينأنودنمو
صرِحبهسأرعفر.ةنئمطمةقيرطبوماكحإبسدسملاكسميناك.هترتس
ةروصلانكلو،اهيلإقّدحفلابقتسالاةفظومءاروةآرملاىأرو،ديدش
امهحتفمثً،اقيمعًاسَفنذخأو،هيَنيعضمغأف،ةيئانثوةمَهبُمتحبصأ
ةبحاشةرشبً:ايجيردتحوضوبةماقلاليوطلجرلاةيؤرنمنّكمتوًاددجم
،وههنإ.ساسحلامفلافالخبةحضاووةيساقهجوحمالم،رمحأفنأو
اوناك.لابقتسالاةقطنميفهرظنبلاج.يطرشلا؛ةقشلايفيناثلالجرلا
ةغللابٍثيدحطسوناتفولأمناتملكتلازأو.ناكملايفنيديحولاصاخشألا
مازتلاىلعهسفنمغرأ.كيكناتسوتسيرك؛هيدلكشلالالظرخآةيجيورنلا
نكلو،هرثأءافتقانممهنّكمتةيفيكنعةركفيأكلمينكيمل.ءودهلا
.هلحّضتتتأدبجئاتنلا

ادبامتفّقلتيتلاءارقشلاةأرمللًاحاتفملابقتسالاُةفظومتّملس
امًائيشةماقلاليوطلجرلالاقو.دعِصملاوحنتراسو،تاودأةبلعاهنأ
يفةرظنيطرشلاىقلأ،كلذدعبو.ةظحالمتنّوديتلالابقتسالاةفظومل
.جَرخملاىلإهجوتينألبقةظحللامهنويعتقتلاو،ناكملاءاجرأ

دقتناكًادودوًةرابعةيجيورنلابتلاقو،لابقتسالاةفظومهلتمستبا
مهيدلتناكاذإامعاهلأسف،ةمِهفتسمةرظنبهتقمرو،اهظفلىلعتبَّردت
.نيخدتلااهيفعَنمُيىلعألاقباطلايفةفرغ



.حيتافملاةحولىلعترقنو."يديسايكلذنمققحتأينعَد"
ترشنيذلايطرشلاسيلأ،هعمنيثدحتتتنكيذلالجرلاً.ارذُع"

."؟هتروصفحصلا
.تمستباو."ملعأال"
."؟...ىرخأةرمهمساام،تيصلاعئاذهنإ،وههنأدقتعأ"
عئاذوهله.لوهيراه".اهتانَّودمرتفدىلعةعيرسةرظنتقلأ

."؟اٍّقحتيصلا
."؟لوهيراه"
."لجأ"
."مسالايفتأطخأيننأدبال"
ءلمكيلعبجوتيسف،اهديرتتنكاذإ.ةرغاشةدحاوةفرغّيدل"

."؟عفدتنأّدوتةقيرطيأب.كرفسزاوجيميلستوةقاطبلاهذه
."؟غلبملاوهام"
.رعسلانمتققحتو
."ةفلكتلاةظهاباهنإ".تمستباو،"ةفسآ"
ىلعلفقأوماّمحلاىلإهجوتو،تاراطقلاةطحملخدوقدنفلارداغ

نآلامهنإ.هراكفأميظنتًالواحمكانهسلجو،تاريجُحلاىدحإيفهسفن
رطُضياليكلزـنمىلعروثعلاهيلعكلذل،همدختسييذلامسالانوفرعي
زجحرمأىسنينأكيكناتسوتسيركةعاطتسابو.هرفسزاوجراهظإىلإ
اذام.ةينطودودحروبعىتحوأ،راطقوأ،ةيوجةلحرنتمىلعدعقِم
.اهيلإثدحتلاوبرغَزبلاصتالاهيلع؟لعفيس

ةرِّدخمحيرّتبهو.تاراطقلاةطحمجراخناديملايفانيَوُهلاىشم
هنانسأتناكاميفةماعلافتاوهلاىلعهرظنىقبأ.ةحوتفملاةقطنملاىلع
يدتري،طسولايفءاضيبقناقنةرايسىلعئكتملجركانهناك.كطصت
لجرلانإمأكلذّليختيله.ءاضفدئارهبشيونيَنَّطبمًالاورسوةرتس
اذه،ال؟هتدوعنورظتنيوةيفتاهلاهتاملاكماوعّبتتله؟فتاوهلابقاري
ءاشفإىلإاهبهلاصتايدؤيسف،فتاوهلانوبقارياوناكنإ.ددرتو.ليحتسم
هيلإجاتحيامو،راظتنالاةيفتاهلاةملاكملاةعاطتساب.هرارقذختاو.امبراهّرس
راجيإلاةميقعفدهنمبلُطيفوس.ةئفدتزاهجوريرسعمٌةفرغنآلا
امرخآقفنأدقناكو،هنعثحبييذلاناكملاةيعونىلإًارظنًادَقن
.رغربلاةبجوءارشىلعلامنمهعمىقبت

ىلعرثع،باكرلاةفصرأورجاتملانيبو،ظتكملاروبعلاناديملخاد



ةيزيلكنإلاةغللابةبوتكملاتاميلعتلاأرقو،ازيفلاةقاطبجرخأف،ّيلآفاّرص
لاخدإىلعكشوأ.نيميلاىلإيسيطانغملاطيرشلاءاقبإهنمبلطتيتلاو
كيكناتسوتسيركمسابةقاطبلاف؛ةأجفهديتفقوتمث،ّقشلايفةقاطبلا
زاهجقلطيسفةقاطبلالخدأنإاهدنعو،ًالَّجسممسالانوكيامبرً.اضيأ
،هبيَجةظفحمىلإةقاطبلاداعأ،كلذدعب.ددرتو.امناكميفراذنإ
كلمينكيملو،اهباوبألفُقترجاتملاتناك.ًالّهمتمروبعلاناديميفلّوجتو
ةعيرسةرظننمأسراحىقلأ.هئفدتةكيمسةرتسءارشليفاكلالاملا
تناك.تغروتينابنرجلخادىلإىرخأةرمبارطضابىشمف،هيلعةصّحفتمو
قناقنلاكشكبناجبفقاولالجرلاو،ناديملاىلعّبهتةيلامشحير
.رمَّنلاةتوحنمبناجبرخآًالجركانهنكلو.بهذدقةنخاسلا

."ةليللاهيفمانأناكمىلعلوصحلللاملاضعبىلإجاتحأ"
.لجرلاهنمهبلطياممهفيلةيجيورنلاةغللاةداجإىلإةجاحبنكيمل

نمقباستقويفلاملاهاطعأيذلاهسفنباشلاتاردخملانمدُمهنإ
ىلعةعيرسةرظنىقلأوهسأرزه.نآلاهيلإجاتحييذلالاملا؛مويلا
ئدابيفهلادبامبناجبنيدوجوملانيفجترملاتاردخملاينمدُمةعومجم
.تلصودقءاضيبلاةلفاحلاتناك.ةلفاحَفقومرمألا

؛هيذخفيفقيرحبو،ديدشملأ؛هَيتئروهردصيفملأبيراهرعش
.ديدشقيرح

ذإ؛نآلاهبموقيامبًانايحأموقي،امةيضقيفًاقلاعنوكيامدنعف
بكريوةطرشلاةدايقرقمليلفُّسلاقباطلايفةيندبلاةقايللاةفرغىلإلزـني
لب،لضفألكشبركفيهلعجينيرمتلانألكلذبموقيالوهو.ةجاردلا
.ريكفتلانعفكلاىلعهلمحيهنأل

دهجلاسايقزاهجنِغاهرانوغىلتعاو."انهدوجومكنإيلاولاق"
فلاتلاوليزهلاهمسجتالضعزُربتةيضايرلاهسبالمتناك.هبناجبيلَضعلا
."؟هقفولمعتيذلاجمانربلاام".اهيطغتاممرثكأًابيرقت

.يراهثهل،"ةعستمقر"
يفبسانملاناكملاىلعطغضمثنمو،دعقملاعافترانغاهطبض

.ً"اريثمًامويَتهجاوكنأجتنتسأ".ةجاردلابةصاخلاةيمقرلاةحوللا
.هسأربيراهأموأف
،"ةيضَرمةزاجإىلعلوصحللبلطبمدقتلاَتدرأاذإًامّهفتمنوكأس"

."ْملِسنمزيفنحن،ءيشلكنممغرلاب".نغاهلاق



."سيئرلااهيأماتطاشنبرعشأيننكلو،كلًاركش"
."فيلروتىلإّوتللُتثدحتدقل.ديج"
."؟فُِرشملاسيئرلا"
ةيفتاهتالاصتاانتدرودقف.ةيضقلاريسةيفيكةفرعمىلإجاتحن"

نيعتمتملاصاخشألاو،ةريبكةيبعشبىظحيةيعامتجالاةياعرلاداحتانألةريثك
."سمسركلالبقةيضقلاّلحنسانكاذإامةفرعمنوديريةنيدملايفذوفنلاب

تاعرُجبةقلعتمةافواياضقتسعمحاجنبنويسايسلالماعتدقل"
."يضاملاماعلانمسمسركلاةرتفيفةطِرفُم

."لوهايةيضقلانعةديدجتامولعمكنمبلطأتنك"
.هدسجنمّببصتيقَرعلابيراهرعشف
يفروصلارشننممغرلابهتامدخميدقتدهاشيأضرعيملً،انسح"

عملماعتنالاننأبيحوتروصلانإنوليتبلوقتو.مويلاتيدالبجاد
دصقيذلالجرلاف.يأرلااهرطاشأانأو،لقألاعمنيَنثالب،دحاولتاق
عضيو،لامجلاَربَونمًاعونصمًافطعِميدتريناكنسلراكنوجةقش
تِغروترِِغإيفرهظيذلالجرلاسبالمهبشتهسبالمو،هقنعلوحًاليدنم
."ةميرجللقباسلاءاسملايف

."؟طقفهسبالمىلعّالإاوفّرعتتملأ"
ّركذتنسلراكنوجعيطتسيالوً.اديجههجوةيؤرنمنكمتأمل"

يزيلكنإلجرلتحمساهنأبىنبملايفتانطاقلاىدحإتّرقأدقل.ريثكلا
."نسلراكنوجبابجراخةيدهكرتيللوخدلاب

.انسفنألنيددعتملاةَلتقلاةيرظنيقبُنساننكلو".نغاهلاق،ً"انسح"
."عبات

."هلوقألديزملادجويال"
."!ءيشال"
ىلإةعرسلادازمث،ئداهميمصتبةعرسلاداّدعنميراهققحت

.ةعاسلايفًارتموليكنيثالثوةسمخ
كيكناتسوتسيركىعديّيتاوركلدوعيرَّوزمرفسزاوجانيدلً،انسح"

.كلذبمايقلاهبضرتُفيناكو،مويلابرغَزىلإةهجوتملاةرئاطلاّلقتسيمل
ًاثحبهتفرغنُولْتصّحفتو،ايدناكسقدنفيفميقيناكهنأانفشتكادقو
نأانلِمأكلذل،فويضلانمريبكددعمهيدللزـنيال.يوونلاهضمحنع
."انروصلالخنملجرلازييمتنملابقتسالاةفظومنكمتت

."؟دعباذامو"



."هزييمتنمنكمتتمليهف،فسآ"
."؟انلجرهنأبكّنظينبتساسأيأىلعً،اذإ"
ةعرسلاداّدعىلإةعيرسةرظنًاقرتسميراهلاق،"رَّوزملارفسلازاوج"

!ةعاسلايفًارتموليكنوعبرأ.نغاهىدل
."؟هيلعرثعتسفيكو"
رداصملكانهّبندقو،تامولعملارصعيفًاراثآكرتتءامسألاً،انسح"

قدنفلوخدبكيكناتسوتسيركمسالمحيصخشيأماقاذإف.انتامولعم
.روفلاىلعكلذفرعنسف،نامتئاةقاطبمادختساوأ،ةركذتءارشوأ،ام
هتهّجوف،ماعفتاهدوجوناكمنعملعتسادقل،لابقتسالاةفظوملًاقفوو
يفتيرُجأيتلاةيفتاهلاتالاصتالابةمئاقىلعلصحنس.تغروتينابنرجىلإ
."كانهةماعلافتاوهلانمنيرَيخألانيَمويلا

ًارّوزمرفسزاوجلمحيّيتاوركّهنأوههيلإمتلّصوتاملكً،اذإ"
سيلأ،ةبقعهجاوتتنأ".نغاهلاق،"ةيوجلاهتلحريفرفسلانعّفلختو
."كلذك

.يراهبُجيملف
.نغاهلاق،"ةفلتخمةقيرطبريكفتلالواح"
.يراهقّدشت،"سيئرلااهيأًانسح"
ةليصفلانعكتربخأله".نغاهلاق،"ماودلاىلعلئادبكانه"

."؟اريلوكلاّيشَفتنعوةينابايلا
."سيئرلااهيأةّصقلاهذهعامسبُتفّرشتيننأدقتعأال"
هنولكأياملكؤّيقتباورمتساو،نوغنارلامشلغَّدلايفاوناك"

غارفإبمهرمأكلذل،مالستسالاضفردئاقلانكلو،فافجلاباوبيصأفهنوبرشيو
."مهتاَرطَمنمءاملابمهسفنأنقحلاهمادختساونيفروملاتانقحِم

ةلالديأًاَثبعًارظتنميراههيلإىغصأاميف،هعاقيإنغاهدازو
.هسافنأعاطقناىلإريشت

ليمربىوسمهيدلَّقبتيمل،ةليلقمايأدعب،نكلو.رمألاحجندقل"
زخَوةليصفلاةدايقيفيناثلالجرلاحرتقا،ٍذئنيح.ضوعَبلاتاقرََيبّجعي
.مدلاىرجميفاهنقحمثنمو،مهلوحةيمانلاةهكافلاُّبليفتانقِحملا
مهيدلاذامو،لاحيأبءامةهكافلاريصعنمةئملاب90نإً،ايرظن
ةّليخم.لوهايةليصفلاِتذقُنأدقل؟لصحامقدصتأ،نكلو؟هورسخيل
."ةعاجشو

."سيئرلااهيأًاركش".لوهّزأ،"ةعاجشوةّليخم"



هسافنأةقطقطعامسهتعاطتسابناك.عاطتسملاردقنيرمتلاعّرسو
ىلعةعيرسةرظنىقلأ.ةعرسلاداّدعىلع42مقرلارهظو.ةرعتسمرانك
.مظتنملكشب؟سّفنتيله.47:يـبوأييبلاةعرسداّدع

هّايإهاطعأتضمماعفلألدوعيباتكيفاهأرقةلمجيراهّركذت
هبضرتُفيهنأملعيناكو.ككراعمرتخا؛برحلانف.فراصمقراس
.لعفامهمرسخيسهنألةكرعملاهذهنمباحسنالا

مدعنمأجافتدقل.ةعرسلاداّدعىلع35مقرلارهظو،يراهأطبأ
امبرو،نسلايفربكيناكامبرً.املستسموًابعتمناكلب؛طابحإلابهروعش
قرتسا؟ءارمحةقرِخبحّولينملكمجاهييذلايـبغلاهنوكنعّفك
اميف،طاشنوةعرسبناكّرحتتنغاهاقاستناك.ةعيرسةيبناجةرظنيراه
.حابصملانعرداصلاضيبألاءوضلاتحتههجوىلعألألتيقرعلا

ملألاداعو،نيرمتلاعباتمث،نيَقيمعنيَسفنذخأو،هقَرعيراهففج
.ٍناوثدعبعئارلا



مالستسانعةيراسلاتاعئاشلابىرخأدعبةرمركفتنيترامتناك
ةقطنملانأبنيئوانمللةيَنلعلاةجحلالثمتتو.يعامتجالايريخلالمعلاةنجل
يفركفينملكنأنيتراميأرناكو.تاردخملايطاعتىلعنابشلاّثحت
وأً،انونجمنوكينأنمدبالةباّذجنوكتنأنكمياتالبيفةايحلانأ
.كانهناكملاأطتملهمدقّنإ

ضيبأطخاهّدحييتلاضرألاهذهنأبةَنلُعملاريغةجحلاتلثمتو
هّوشت-دودحاهنأولامك-تغروتينابنرجبناجبةدَّبعملاقيرطلاىلع
بلقيفيَنلعلكشبلاملاوتاردخملالدابتبحامسلانكيملأ.ةنيدملاةروص
،ملاعلايفًاحاجنرثكألاةيعامتجالاةيطارقوميدلاقافخإبًاحضاوًارارقإةمصاعلا
؟لقألاىلعًءارثرثكألاوأ

عمتجملاليوحتةكرعمةراسخبو،ٍقافخإثودحبنيترامتّملسدقل
نودلوؤحلامتدرأاذإ،ةيناثةهجنم.تاردخملانمٍلاخٍعمتجمىلإ
راظنأتحتتاردخملابراجتالاةيلمعثودحلضفألانمفتاردخملاراشتنا
ةيفلخلاةينفألايفو،افلسركأدادتماىلعروسجتحتسيلوةَبقارمتاريماك
تناك.سوشرَكأةعلقليـبونجلابناجلاواتاغسوداردادتماىلعةملُظملا
ولسوأ-وكرانعمامةقيرطبنولصاوتينيذلاسانلامظعمنأملعتنيترام
.ىرخألالئادبلانملضفأاتالب:اهسفنةقيرطلابنوركفي

.ًاليمجسيلدهشملاّنكلو
الأ".مهتلفاحجراخمالظلايففقاولالجرلاًةيدانمتحاص."!نامغِنل"

."؟ةليللاءاسحديرت
ىلعتاردخملانمهتعرجىرتشادقل.ءايحبدعتبانامغِنلنكلو

.هسفننقحلرداغوحجرألا
ةرتسيدترييطسوأقرشصخشلءاسحلابكسىلعزكرتتناك

ًالجرتأراهسأرتعفرنيحو،اهبناجبكطصتًانانسأتعمسامدنعءاقرز
.هلءاسحلاًةبكاستلاق."كرودناح".هرودرظتنيةقيقرةرتسًايدترم

.ّشجأتوصردص."يتزيزعايًابحرم"
."!شنِو"
ةكحضبةّنُسملاةأرملاتلاق،"ةنيكسمةسئابلءفدلايحنماوينيقناع"

.اهنمحوفتروطعلاةحئارتناك.نيترامتقناعو،بلقلانمةرداص
.ةرغاشلاةلواطلاىلإاتسلجو



يفةقطنملاَنقرَغأيتاوللاتابيرغلاتالماعلاضعبمايقنممغرلابف
نيبًاراشتنارثكأتاردخملايطاعتىقبي،تاردخملايطاعتبريخألاماعلا
.َنلهاستياليتاوللاتابيرغلاىدحإشنِوو.تايلحملاءاسنلا

.رفوتسيركىعُدي".شنِوتلاق،"يلةقيدصنبانعثحبللانهانأ"
."نيوريهلاىطاعتيهنإيلليق

."هفرعأال!؟رفوتسيرك"
يفىرخأرومأكيدل.رمألاَيسنا".عوضوملانعرظنلاتفرصو."هآ"

."ودبيامككلقع
."ً؟اقح"
كاذوهأ.ةمَرغُمنوكتامدنعةاتفلازييمتيتعاطتساب.يـبذكتال"

."؟كانهفقييذلاباشلا
ءاضعأبصاخلاّيّزلايدترييذلالجرلاهاجتايفاهسأربشنِوتأموأو

بناجبّوتللسلجدقناكو.هديبًاباتكلمحيوةيعامتجالاةياعرلاداحتا
.ةقيقرةرتسيدترييذلالجرلا

."كلًاركش،ال!؟دراكير".اهيَّدخنيترامتخفن
."يلوصوذنمكناعبتتهانيعتناك؟ةدكأتمتنأله"
لمعلاةبونلعّوطتدقل،لاحيأب".تدّهنتو،"حلاصباشدراكير"

هبضرتُفييذلاصخشلاف.دادعتساللةيفاكةلهمبىظحينأنودنمهذه
."ّيفُوتدقانهنوكينأ

."؟نسلراكتربورنيدصقتأ"
."؟هنيفرعتتنكله"
ًاددجماههجوقرشأمثنمو،ةنيزحسأرةءاميإبشنِوتباجأ

.هبتمرغأيذلاصخشلانعاماملايربَخأو،ّىفوتملارمأَيسنا":تلاقو
."ةمئالمٍّنسيفِتحبصأ،ةبَسانملاب

."ةمَرغُميننأفرعأنكأمليننإىتح".نيترامتمستبا
."ايه"
."...انأ.فخُّسلاةياغيفرمألا،ال"
.رخآتوصلاق،"نيترام"
.نَيتلسوتملادراكيريَنيعتأراهرظنتعفرنيحو
ًالامكلميالهنأامك،هيدلسبالمالنإلوقيكانهسلاجلالجرلا"

."؟لُزُّنلايفرغاشناكمكانهناكنإنيفرعتله.هيفميُقيًاناكموأ
ةيوتشلاسبالملاضعبمهيدل".نيترامتلاق،"لأساومهبلصتا"



."ديكأتلاب
ةلاُبقةسلاجتناكنيترامنأنممغرلابو.كرحتيملهنأريغ.ً"انسح"

ةيولُعلاهتفشنأكردتيكلهيلإرظنللةجاحبنكتملاهنأّالإ،شنِو
.ةقّرعتم

.ةقيقرةرتسيدترملالجرلاىلإداعوًاركشةملكمتمت،كلذدعب
.ةسماهشنِواهّتثح،"ينيربَخأ،اّيه"
.فصعتةيلامشلاحيرلاتناك،جراخلايف

ةهجاوميفهيبجاحًاّبطقم،هفتكىلعةيضايرلاهتبيقحويراهراس
يفو.هينيعزختًابيرقتةيئرملاريغوةقدتسملاجلثلافَُدنتلعجيتلاحيرلا
.نسروفلاههنإ.لومحملاهفتاهّنر،زتيلببناجبهرورمءانثأ

يفنيّماعنيفتاهنمنيرَيخألانيَمويلايفبرغَزبنالاصتايرُجأ"
.نيترملااتلكيفهسفنوههبلاصتالامتيذلامقرلاناك.تغروتينابنرج
مل.لانوشانرتنإليتوهقدنفيفلابقتساةفظومينتباجأومقرلابُتلصتادقل
اذهناكنمبوأ،ولسوأنملصتايذلاصخشلاةفرعمنماونكمتي
."كيكناتسوتسيركىعديصخشباوعمسيملو،لاصتالالواحيصخشلا

."مممه"
."؟عباتأله"
نأبامءيشانئبُنيىتحهلاحىلعرمألاعَدنس".يراهدّهنتو."ال"

فوسورداغتنألبقرونلائفطأ.مامتهاللًاريثمنوكيامبراذهكيكناتس
.ً"احابصًادغثدحتن

."!لّهمت"
."ناكميأىلإًابهاذُتسل"
ًالاصتاةيماظنتالذبنودترينيذلاةطرشلالاجرىقلت.ديزملاكانه"

دحأفداصوحابصلااذهماّمحلالخدهنإلاق.تيكسيبيفلداننم
."كانهنئابزلا

."؟كانهلعفيناكاذام"
."...امءيشنوبزلادييفناك.كربخأس"
ىلعةصاخلامهتاماّمحمهيدلمعاطملايفظومّنإ.لدانلاينعأ"

."ماودلا
لمحينوبزلاناك.عمسا".هربصدفنيذلانسروفلاهلاق،"لأسأمل"

."رضخألئاسهنمّرطقتيرضخأًائيش



."بيبطةرايزهبضرتُفيهنأولامكودبي"
ءاطغناك.نوباصبىطغمسدسمهنإلدانلامسقأً.ادجكحضم"

.ً"اعوفرمنوباصلاءانإ
لراكيفهنإ".ةمولعملابعوتسيناكاميفيراهررك،"تيكسيب"

."زـناهوج
."انسدسمهنأنهارأ.ةميرجلاحرسمنمرتمَيتئمدُعبىلع"
."ةصقلاةيقبىلعينعلطأ.نوركَيتئمبيلنيدتَتلزام،ةبسانملاب"
نمنكمتيملوً،افصوهنمُتبلطدقف.لضفألاءزجلايتأيانه"

."فصويأبيديوزت
."ةيضقلاهذهيفةمزاللااهنأودبي"
ةحابقلاةياغيففطعِمهنإلاق؛هفطعِمنملجرلافرعهنكل"

."لامجلاَربَوشامقنمعونصم
يفتِغروترِِغإةروصيفعافِّللاوذلجرلاهنإ".يراهحاص."!لجأ"

."نسلراكلتقملةقباسلاةليللا
عونلااذهىلعًاعّلطمودبيناك.دَّلقمفطعِمهنألدانلاربتعادقل"

."رومألانم
."؟ينعتاذام"
."هّملكتةقيرطببسب،ملعتامك"
."؟نم"
.سدسملاهعمذخأنأدعبلجرلارداغدقل.نكياٍّيأ.اٍّبتً!ابحرم"

يُرألتيكسيبىلإنآلايقيرطيفانأ.رضاحلاتقولايفّيدلاملكاذه
."ةيفارغوتوفلاروصلالدانلا

.يراهلاق،"ديج"
."؟هنأشيفلءاستتيذلاام"
."!؟لءاستأ"
."يراهايكقرطّملعتأانأ"
روفلاىلعةطرشلابلدانلالاصتامدعببسنعلءاستأتنكً،انسح"

."؟انقفتا،هلأسا.حابصلااذه
."يراهايكلذبمايقلامزتعأتنك،عقاولايف"
."فسآ.عبطلاب"
سمخدعبًادّدجمّنرلومحملاهفتاهنكل،لاصتالايراهىهنأ

.قئاقد



.يراهلأس."؟َتيسناذام"
."؟اذام"
."ً؟انسح.يتبايِتنأهذه!هآ"
."ايدناكسقدنفيفيلمعُتيهنأدقل.ةديجرابخأيدل"
."؟يوونضمحيأىلعِترثعله"
رئازلوأتافيظنتلالماعلنادوعتامبر،ناترعشّيدل.دعبملعأال"

ةصاصرلانإ.ةعاسفصنلبقتافوذقملاملِعجئاتنينتلصو،نكلو.قباس
حالسلااهردصمنسلراكنوجلزـنميفةينوتركلابيلحلاةبلعيفةدوجوملا
."تِغروترِِغإيفاهيلعانرثعيتلاةصاصرلاقلطأيذلاهسفن

نأىلإليمتنيحلسملاجرةدعدوجوةيرظننأينعيكلذ.ًانسح"
."ةئطاخنوكت

ًائيشايدناكسقدنفيفلابقتسالاةفظومتركذت.ديزملاكانهو،لجأ"
ةحيبقسبالمةعطقيدترياذهكيكناتسوتسيركّنإ.كترداغمدعبام
."...ةدَّلقماهنأدقتعتو.ةصاخةفصب

."؟لامجلاَربَوشامقنمعونصمفطعِماهنإ.رزحأينيعَد"
."هتلاقاماذه"
يفددرتهتوصىدصنأةجردلًايلاعيراهحاص،ً"امّدقتانققحدقل"

.ةنيدملاطسوعراشلاءاجرأ
ً.اددجمنسروفلاهبلصتاولاصتالايراهىهنأ
."؟يراه،لجأ"
شامقنمعونصملافطِعملافصوِطَعأ.انلجروهكيكناتسوتسيرك"

رافنتسامهنمبلطاو،تايلمعلاةفرغلوةيماظنلاتالذبلايوذللامجلاَربَو
،ةعيرسىطخبيشمتةّنسُمةديسليراهمستباو."ةيرودلاتارايسلك
ةدَّوزمقالزـناعناومقاسلايلاعاهئاذحلفسأيفو،اهيَمدقًةرجرجُم
عبرأىدمىلعةيكلساللاوةيكلسلاتالاصتالاةبقارمديرأو".ريماسمب
لانوشانرتنإليتوهقدنفبلاصتالابمهدحأماقنإفرعنلةعاسنيرشعو
سوالكىلإثّدحت.هنملاصتالاّمتيذلامقرلاو،ولسوأنمبرغَزيف
."ولسوأةقطنم،لامعأللرونيليتزكرميفنسدليكروت

مايقللنذإىلإةجاحبنحنو.فتاهلاىلعًاتّصنتربتُعياذهّنإ"
."هيلعلوصحللًامايأرمألابلطتيدقو،كلذب

."مداقلالاصتالاناونعىلإطقفجاتحن.تاملاكملاىلعتّصنتننل"
."قَرفثادحإرونيليتناكمإبنوكيالأىشخأ"



."؟انقفتا.ّيلإَتثدحتكنإنسدليكروتلُلق"
."؟كلجألهتفيظوبةفزاجملايفهتبغرببسنعكلأسأنأيننكميله"
برضللضّرعتلانمةليلقتاونسذنمُهتذقنأدقل.ةميدقةصقاهنإ"

يَعتتنأ.هئالمزورلاوموتنمهتذقنأ.يطايتحالانجسلازكرميفحِّربملا
تاعاشإلايرشانىلعضبقلاءاقلإمتيامدنعلاحلاهيلعنوكيام
."مهلاثمأو

."ً؟اذإتاعاشإرشانوهله"
مازتلاءاقلتامدخلالدابتبًاديعسنوكيوهو،نآلادعاقتمهنإ"

."تمصلا
."ُتمهف"
ةيلامشلاحيرلابرعشيدُعيملف،كرحتلابعرشو،ةملاكملايراهىهنأ

نمتاظحلًانايحأهحنميلمعلاناك.جلثلاربِإلفينعلاموجهلابوأ
.ةطرشلاةدايقرقمىلإداعورادتساو.ةصلاخلاةداعسلا

فتاهلازازتهابنوجرعش،لافيلوأىفشتسميفةصاخلاةفرغلايف
."لجأ".روفلاىلعهطقتلافةءالملاىلع

."انأهذه"
.هلمأةبيخيفُخينأنودنملاق.ً"ابحرم،هآ"
،"رخآًاصخشلصتملانوكينأيفلمأتتنككنأولامكودبت"

ةحورجمةأرمارهُظتاهنكلو،ةمراعةجهببيحوتةربنبدليهنارتلاق
.رعاشملا

ىلعةعيرسةرظنيقُليوهونوجلاق،"ريثكلالوقيننكميال"
.بابلا

تلاق،"تربورلوانتيذلاربخلاةعاظفنعكلّربعأنأتدرأ"
."كلجأنمنزحلابرعشأ".دليهنار

."كلًاركش"
لاصتالاُتلواح؟رضاحلاتقولايفَتنأنيأ.ملؤمرمألانأدبال"

."بجتملفلزـنملايفكب
.نوجبُجيمل
اذإكلزـنمىلإهجوتلايننكميكلذل،رخأتمتقوىتحلمعيسدام"

."تئش
."يرمأّربدتأس،دليهنارايكلًاركش.ال"
."ةفئاخانأ.سراقدربلاوجراخلايفسمادمالظلا.كيفركفأتنك"



."دليهنارايًادبأنيفاختالِتنأ"
فرغكانه".ةضعتممةربناهتوصىستكاو.ً"انايحأفوخلابرعشأ"

."لوانتملايفسيلاهنمّيأوانهةديدع
حَمُسيال.نآلالاصتالاءاهنإّيلعً.اذإًامجحرغصألزـنمىلإيلقتنا"

."انهةلومحملافتاوهلامادختسابانل
."؟نوجايتنأنيأ.رظتنا"
."ىفشتسملايفانأ.غامدلايففيفطجاجترالتضّرعت"
."؟مسقيأ؟ىفشتسميأ"
يضّرعتةيفيكنعنولأسيسسانلامظعم":كابترالابنوجرعشف

."جاجترالل
."كدوجوناكميتفرعممدعهركأيننأملعت"
ةرتفءانثأيفةريبكدروةقابةلماحلخدتدليهنارنوجّليختو

.هيلإمثنموًالوأاهيلإةمِهفتسملااِيثتارظنو،يلاتلامويلايفةرايزلا
."لاصتالاءاهنإّيلعبجي".سمه،"ةضرمملاتوصعامسعيطتسأ"
فتاهلاقلطأىتحفقسلاىلإقّدحوةملاكملاءاهنإّرزىلعطغضو

هنكلو،سمادمالظلانإ.ةقحُمتناك.ضرعلاةشاشتئفُطأو،قوبلاحادُص
.فئاخلاصخشلا

ترظنمثنمو،نيَنيعلاةضَمغُمةذفانلابرقبارتسليغدليهنارتفقو
هبمايقلاهيلعنّيعتيًالمعكانهنإاهللاقدقسدامناك.اهتعاسىلإ
يتلاكلتكرومألوقبعرشو،رخأتيسهنإوةرادإلاسلجمعامتجالجأل
نمًاضعباهلصصخيناك،كلذلبق.ةريخألاتاونسلايفاهلوقداتعا
.نايحألاضعبيفًاركابوأً،امامتددحملاتقولايفتيبلاىلإلصيو،هتقو
؛ديدجلاهفّرصتبرغتستتناكلبً،اركابلزـنملاىلإلصينأهديرتنكتمل
ًامامت؛ءيشلكاذه،امةقيرطبداتعمريغرمأهنإ.امةقيرطببيرغوهف
يفتاهلاطخلاةروتافىلعتالاصتالالكفينصتداتعملاريغنمناكامك
:هيلعتلصحاماذهنكلو،ةلثاممًارومأبلطتمليهف.ةريخألايضرألا
نعفكلااهبضرتُفيناك.تامولعملانمريبكرَْدقعمتاحفصسمخ
مل.كلتزـناهوجةرظن،كلتهترظنببسبعطتستملاهنكلو،نوجبلاصتالا
،ليبَقلااذهنمًائيشوأبلقلانمةعبانوأةيكذوأةفيطلهترظننكت
ةرظن؛هيفريكفتلايفنعمُتنألبقهيفركفتاملكأرقتةرظنتناكلب
.اهباهباجعإلصاوتواهتقيقحىلعاهارت

ةحاسمىلعدتمتيتلاةثَّولملاريغةعيبطلاتلمأتو،اهيَنيعتحتف



ناك.ارسيوسيفةيلخادلاةسردملابرظنملااهّركذدقل.عبرمرتمفالآةتس
فقسلايطغيوةعساولامونلاةفرغلخادعطسيجلثلاىلعءوضلاساكعنا
.ةقرُّزلاىلإلئامضيبأءوضبناردجلاو

ً،انسح.ةنيدملاقوفعفترمناكميفانهءانبلاىلعتّرصأيتلايه
يهةنيدملانأّليختيذلا-بارتسليغسدام،اهجوزو.عقاولايفةباغلايف
ةيلمعىلعهكلمييذلالاملاضعبقفنأدقناك-هيلإريشتيذلاديَقلا
امدنعو.نوركنويلمنيرشعقافنإرمألاهّفلكدقل.لزـنملااذهدييشت
.نجسةحابىلإةنازـنزنملقتنتاهنأبدليهنارترعش،لزـنملاىلإالقتنا
.ةيلخادةسردمكدودحمناكملاكلذعمو؛ةصاخةفرغو،ءاوه،سمش

ةيفيكنعلءاستتتناك-ءاسملااذهلاحلاوهامك-رخآلنيحنم
ثيروبارتسليغسدام:يليامباهفورظزاجيإنكميو.انهاهبرمألاءاهتنا
يعماجلااهصصختءانثأيفهتقتلادقل.ولسوأيفىربكلاتاورثلاىدحإ
ةطسوتمةعماجيفلامعألاةرادإاسردثيح،سيونيليإ،وغاكيشجراخ
تاعماجيفةدوهعملاةءافكلانمرثكأةقومرمةلزـنمبلاطللمّدقتىوتسملا
نيتلئاعنمناردحتمنانثالاف.ربكأحرمبنارعشياناك،لاحيأب.جيورنلا
لايجأةسمخنمهتلئاعنّوكتتنيحيفف.ءارثرثكأهتلئاعنكلو؛نيتيرث
اهتلئاعءارثدوعي،دوقعلاّرَمىلعمهلاومأاوعمجنيذلانفسلايكلامنم
كمسلاوتاعباطلاربحراثآلمحتمهلاومألازتالو،عرازملايفلمعلاىلإ
سفنلابدادتعالاوةيعارزلاةيلاملاتانوعملانيبتاوجفلايفاوشاعدقل.ىّبُرملا
يفامهلامسأررامثتسابارطاخو،امهتاراّرجاهمعواهدلاوعابنأىلإحورجملا
ةيلاعروخصنيبمئاقلاليوطلايرحبلاجيلخلايفةريغصكمسةعرزم
بونجلاىصقأيفعقتيتلارِدغأ-تسيفيفامهسولجةفرغةذفانجراخ
ةسفانملاوً،ازاتممتيقوتلاناك.حايرلاهيلعّبهتيذلالحاسلاطخىلع
عبرأنوضغيفتارالودلانمنييالمةدعاعمجف،ىندألااهاوتسميف
لدُبتساو،رادحنالاةديدشةرخصلاىلعّينبملالزـنملامدُهو.ةحِبرُمتاونس
ينامثبىهابتيو،بوبحلانزخمنمربكأىولَحبلاقةروصىلعلزـنمب
.جودزمبأرمبو،ةزرابذفاون

اهتدلاواهتلسرأىتحاهرمعنمةرشعةسداسلاغلبتدليهناردكتمل
تانبللةصاخلارتسوشنورآةسردم:ىرخأىلإرادحنالاةديدشةرخصنم
ىلعيوتحتةيرسيوسةدلبيفرحبلاحطسنعرتمةئمعستعافتراىلع
كلذلسيئرلاببسلادوعيو.باتسريبو،ةدابعرودتسو،تاراطقةطحم
يهو،نونفلاخيراتو،ةيناملألاو،ةيسنرفلاةسارددليهنارىلعنّيعتيهنأىلإ



ىّبرملاكمسلاوليكرعسليجسترارمتساببسبةديفمربتُعتعيضاوم
.ةيسايقتايوتسم

زـناهوج.عبطلابزـناهوجاهقيدصوهيفنلليقيقحلاببسلانكلو
نأاهنكمييتلاةرظنلاوفيطللاتوصلاوذزـناهوج؛نَيتئفادلانيَديلاوذ
بارتلاةلتكزـناهوج؛هيفريكفتلايفنعمُتنألبقهيفركفتاملكأرقت
نعاهداعتبادعبف.ناكميأىلإبهذينليذلازـناهوج،ةيفيرلا
.زـناهوجدعبترّيغتدقل.ءيشلكرّيغتزـناهوج

نمو،ةجعزملامالحألانمتررحت،ةصاخلارتسوشنورآةسردميف
تايتفلاهيلإجاتحتاملكتملعتو،كمسلاةحئاروْبنَّذلاباهروعش
لضفبو.قوفاموةيعامتجالاّنهتناكمنمجوزىلعلوصحللتاباشلا
ةديدشةرخصلاىلعتابثلاورارمتسالانماهتنّكميتلاءاقبلايفةبغرلا
ناكيتلادليهنار-ةدكؤمةقيرطبو-ءطببتنفد،جيورنلايفرادحنالا
يتلانكامألادصقتيتلادليهنارتحبصأوً،اديجاهلقعأرقيزـناهوج
يأةدعاسمنودنماهسفنباهلمعبموقتو،ايلعلاةقبطلادارفأاهدصقي
نييكرمنادلانايتفلاوأ،ايلُعلاةقبطلاىلإتايمتنملاتايسنرفلاتايتفلانم
تاميدعتايتفلاتالواحمببسباياوزلايفةركامتاكحضنوقلُطينيذلا
.ةظاظفبوأتايفيركَفرصتلا-دليهنارلثم-عفنلا

،باشلايناملألاسّردملا،هِمهِربديسلاتوغأنيحريغصلااهرأثءاجو
ةلاُبقنوميُقينوسردملاناك.هبتانوتفمًاعيمجتايتفلاتناكيذلا
تعرقوفوصرملاناديملاةطاسببتربعف،ةذمالتلابصاخلاينكسلاعّمجملا
،تارمعبرأليللايفتداعو،تارمعبرأهترازدقل.ةريغصلاهتفرغباب
ناردجنيبددرتيىدصلااميف،فيصرلاةراجحىلعاهئاذحبعكبًةقطقطم
.نَيينبملا

رشتناامدنعو.اهفاقيإلءيشيأبمايقلالواحتملو،تاعئاشلاتقلطنا
،خيروزيفيسيردتبصنمبةعرسبهعالطضاوهِمهِربديسلاةلاقتساأبن
يفتاباشلاتايتفلالكىلعهتقّقحرصنةماستبادليهنارهجوىلعتقرشأ
.ّنههوجوىلعنزحلارهظيتاوللااهفص

.نطولاىلإدليهنارتداع،ارسيوسيفريخألايساردلاماعلاءاهتنادعبو
يف؛ىرخأةرمكانهاتناكزـناهوجيَنيعنكلو.اهسفنلتلاقً،اريخأنطولا
،ةريغصلاةدابعلارادلالظيفو،روخصلانيبليوطلاّيضفلايرحبلاجيلخلا
رابغةباحساهءاروًةّفلخمةريبكةعرسباهمامأّرمتيتلاتارايسلايفوأ
اهلضرععموغاكيشنمةلاسرلاتلصوامدنعو.ّرمقاذمباهمفألمت



سمخو،سويرولاكبىلعلوصحللتاونسعبرأ-لامعألاةرادإةساردل
ليوحتهنمبلطتلاهدلاوتدصق-ريتسجامىلعلوصحللتاونس
.ءاطبإنودنماهتساردعباتتلةيلاملاتادامتعالا

دليهنارنوكتنأاهناكمإبف؛ةكيشولااهترداغمببسبحايترالابترعش
ىلإ،عورشمىلإةجاحباهنكلو،نايسنلاىلإقوتتتناك.ىرخأةرمةديدجلا
.بارتسليغسدام؛فدهلاكلذىلعترثع،وغاكيشيف.فده

كلمتاهنإ،ءيشلكنممغرلابف.ًالهسرمألانوكينأتعقوتدقل
تناكدقف،ايلعلاةقبطلاىلإنيمتنملانايتفلاءاوغإليلمعلاويرظنلاساسألا
ناتليمجاهانيعو.كلذاهلاولاقهريغنوديدعلاوزـناهوجف.رهظملاةنسح
نَيتطاُحملانَيتحتافلانيَواقرزلااهتدلاوَيّتيحزُقباهيلعهللامعنأدقفً؛اضيأ
،ببسلااذهل.رخآلاسنجلانابذتجتامهنأتبثنيتللاو؛يداعريغضايبب
اهعلخلططختامدنعاميسالو،ةيسمشةراظنعضتدليهنارتناكامًابلاغ
.بولطملارثألااهانيعثِدُحتلةمئالمةظحليف

يهف:هونَعامتمهفدقل.نامديكلوكينهبشتاهنإضعبلالاق
حماجداوجكامبرهفُّرصتببسيهةمارصلاو.ةمراصوةيفاجةقيرطبةليمج
،هرظنبحاشأدقف؛هبتالاصتالاضعبءارجإلطيطختلاتلواحامدنعلَفجُم
.ةنمآةقطنمىلإّبخمثءاوهلايفًايلاعنَيّتيمامألاهَيتمئاقعفرو

.ةدحاوةقروىلعاهيدلاملكبتنهار،ةياهنلايف
يفةيديلقتلاو،ةفيخسلاةديدعلاةيونسلاتالفحلاىدحإءاسميفف

راجئتساوديدجءاذحءارشللاملاةفرغلايفاهتليمزدليهنارتطعأ،رهاظلا
،ىلوألاةرمللو.ةآرملامامأتاعاسثالثتضقو،ةنيدملايفقدنفيفةفرغ
لكىلإبهذيبارتسليغسدامنأفرعتاهنألًاركابةلفحلاىلإتلصو
.نيلَمتحمنيسفانمقبسيلًاركابتالفحلا

اهينيعىلإ-اهيَنيعىلإرظنللةأرجلاكلمينكيملو،مثعلتوأتأتف
-جاتنتساىلإتلصوتدقتناك.ةضفخنملابوثلاةقايىلإو-نيتعئارلا
يفو.ةرورضلابلاملاعمقفارتتالسفنلابةقثلانأ-قباسلااهيأرسكعب
اهبظفتحييتلاةّئيسلاةروصلاببسنأجاتنتسااهيلعناك،قحالتقو
زجاعلاو،فعضللهراكلاو،بِّلطتملاوعماللاهدلاوىلإدوعيهسفننعدام
.هنمرثكأةّزيممتافصبهنباعتمتمدعببسمهفنع

ناك.بارتسليغسداممامأًامُعطاهسفنتضرعو،ملستستملاهنكلو
اهنأةجردل؛لانملاةلهسةاتفلارهظمبرهظتنأديرتاهنأحضاولانم
نمو.لمألاتابئاخوتانيزحتاقيدصّنهوعدتيتاوللاتايتفلانأتظحال



ىلإجورخلاىلعحماجلاداوجلاأّرجت-بارشلانمسوؤكتسدعب-مث
.ةلفحلاارداغو،ةحوتفملاضرألا

.ةلَّضفملااهتقيدصريرسىلعنكلو؛اهعمةقالعةماقإبهلتحمسدقل
كلذدعبهتدعبأامدنعوً.اظهابًانمثكلذاهّفلكدقل،ءيشلكنممغرلابف
،هبتكسمأاهنأتملع،ةفوقعمةربإبكاُحملااهتليمزريرسءاطغةطساوب
.قحالتقولجَّرسلاوناصحلاةّدُعبتظفتحاو

بارتسليغسدامرادأ.يّئانثكنطولاىلإاداع،امهتساردءاهتنادعب
.نيبسانملانيراشتسملاىلعروثعلابهتفيظوتلثمتو،ةلئاعلاةورثنمهتصح

ةيلامعئادوريدمىدلةفيظوىلعتلصحو،بلطبدليهنارتمّدقتو
بَحأو،وغاكيشبعمسلب،ةيعونلاةطسوتمةعماجلابعمسنأهلقبسيمل
دليهنارربتعاوً،اّبلطتمناكلب،ةعاربلاديدشنكيمل.هآروهعمسام
يركفلااهلمعنماهلقنّمت،ةريصقةدمدعبو،اذكهو.ةفلآتمةقيدص
تالواطلاىدحإىلعفتاهوةشاشءاروتعضُوو،مهسأةّللحمكّبلطتملا
بارتسليغدليهنارتعرش،كانه.مهسألابراجتالاةفرغّوعدملاخبطملايف
ابطخاملاحبارتسليغىلإاهمساترّيغدقتناكو(اهاوهىلعفرصتلاب
لب،نيفرتحملانيرمثتسمللةروَشملاميدقتبيفتكتنكتمل.)رثكأّيلمعهنأل
دليهنارةعاطتسابناك.ءاكبلاوبذكلاوةروانملاوددوتلاىلإكلذتّدعت
مهسألاكيرحتل-كلذىلإتّرطضااذإةأرماوأ-لجرةلامتسابارتسليغ
تناكىربكلااهّتيزمنكلو.نيرخآلانّيللحملانمّيأنمرثكأ؛ةيلاعفب
.عشجلا:ةيداعلامهسألاقوسلةيمهأرثكألازّفحمللقئافلااهمهف

دقو،ضاهجإلايفاٍّيلمركفتاهسفنتدجوو،ًالماحتحبصأمويتاذ
باجنإديرتاهنأًاقحتدقتعادقتناك،نيحلاكلذىتح.كلذاهأجاف
دعبو.يلامأتبجنأ،رهشأةينامثدعبو.لقألاىلعدحاولفط؛لافطأ
دليهنارترعش.اهترارحعافتراببسبىفشتسملاىلإيلامأتلُقن،نيَعوبسأ
يفو.اهتلفطهنميناعتامباهرابخإمهتعاطتسابنكيملنكلو،ءابطألاقلقب
تاذءادِبةرشعةيداحلاةعاسلادنعةريغصلايلامأتّيفوت،ةيلاتلاةليللا
.ةيلاتتممايأةعبرألاوطتكبو،اهسفنىلعدليهنارتلفقأف،ةئرلا

،تانيجلابطبترمرمألا".اٍّرساهللاقدقبيبطلاناك،"ّيسيكفُّيلت"
وأكتلئاعيفًادحأنيفرعتله.ءاّدلالمحينمكجوزوأكنأينعياّمم
."هباشاموأةرركتموبَرتابونبىلجتيدق؟ءادلااذهببيُصأدقهتلئاع

رارسأىلعنمتؤمكنأكردُمكنأضرتفأو".دليهنارتباجأ."ال"
."كاضرم



تعاطتسا،نيَرهشدعبو.يّئاصخأةدعاسمعمدادحلاةرتفتقفارت
بارتسليغهيلاشىلإالقتنا،فيصلاّلحامدنعوً.اددجمسانلاىلإثدحتلا
،ةليلتاذ،نكلو.رخآلفطباجنإالواحو،ديوسلليـبرغلائطاشلاىلع
امنإاهنيحهلتلاقو،مونلاةفرغةآرممامأيكبتهتجوزسدامدجو
تحبصأامدنع،نكلو.اهاساوف،ضاهجإلاتدارأاهنألاهلباقعثدح
ةريخألاةرملااهنإتلاقواهنعًاديعبهتعفد،ةأرجرثكأةقيقرلاهتابعادم
ىلعقفاووباجنإلااهضفركلذبينعتاهنأسدامّنظ.ةليوطةرتفلو
رعشهعمةقالعيأبمايقلامدعينعتاهنأفشتكاامدنع،نكلو.روفلا
نعةمجاناهنأباهلعفدودرّرسف،كلذنممغرلابو.طابحإلاوةبيخلاب
نأدقتعتدليهنارنكتملو.ةدالولادعبةينومرهلاتالّدبتلاونزحلا
بجاوةباثمبتناكنيرَيخألانيَماعلايفامهتقالعنأهرابخإاهتعاطتساب
تقّدحامدنعةدالولاةفرغيفلازةعتملانمىقبتامنأو،اهيلإةبسنلاب
ًاحرفىكبامدنعو.رعُّذلاببسبمودصملاو،ةهالببقلمحملاّيبغلاههجوىلإ
رمألااذهبهرابخإاهتعاطتسابنأدقتعتنكتمل.هعفصيفةبغرلابترعش
يفًاعمامهتاجاحاهسيئروّيبلتتناكاهنأًاملِعً؛اعمناشيعيامادامًاضيأ
.ريخألاماعلا

اهيلعتضرُعيتلاولسوأيفةديحولامهسألاةراسمسدليهنارتناك
،ةأجفتلاقتسااهنكلو.ةموُمألاةزاجإءاضقلترداغامدنعةلماكةكارش
ةرادإ:ىرخأةفيظواهيلعتضرُعدقتناك،نكلو.عيمجلارمألاأجافو
.بارتسليغسدامةلئاعةورث

ناحدقتقولانأاهداقتعاعادولاةليليفاهسيئرلتحرشدقل
ءيشيألقتمل.سكعلاسيلو،اهعميّدوثيدحءارجإبةرسامسلامايقل
ةمهملاةرادإنعزجاعبارتسليغسدامنأوهو؛يقيقحلاببسلانع
اهنأو،نيديجنيراشتسمىلعروثعلايهوالأ؛هيلإتلكُوأيتلاةديحولا
ةلئاعلاةورثشامكناببسبلخدتلل،بارتسليغتربلأ،اهومَحوتُرطضا
هنأاهغلب،ةليلقرهشأدعبو.اهسيئرباهلءاقلرخآءاقللاكاذناك.ةعرسب
.وبرلاضرمعمةاناعملانمتاونسدعبةيضَرمةزاجإىلعلصح

السدامنأتظحالو،يعامتجالاسدامطسوبحتدليهنارنكتمل
نألاهيلإنايعُدييتلاتالفحلاىلإباهذلابارمتساامهنكلوً.اضيأهبحي
-ءيشلكنوكلمينيذلاوأءايرثألاصاخشألاةعومجمنمجورخلا-ليدبلا
مهسفنأنعنيضارونيهابتمصاخشأعمتقولانايضمُياناك.ريثكبأوسأ
نكلو؛كلذكاونوكيلقحلامهحنميلاملانأبمهسوفنةرارقيفنورعشي



ّنهفً.امامتفلتخمرمأ-اٍّرسدليهنارّنهوعدتامكتارهاعلاوأ-مهتاجوز
،ّنهتحصبًاريثكنممتهيو،قّوستلاىلعتانمدموتاراثرثلزانمتاديس
ٍتايخرتسمّنهئانبأعمنيَعوبسأنهتيضمتدعباهَنبستكاةرمُسنعمكيهان
ضاوحأًادبأنوهُنيالبَخصلايريثكلامعنعًاديعبزيبورتتناسيف
ءوسىدمنعقداصمامتهابَنثّدحتيّنه.ةديدجلاخباطملاوةحابسلا
نمدعبأدتمتالّنهقافآنأنيحيف،قباسلاماعلايفابوروأيفقّوستلا
يفو،ولسوأبرقامهالكو،داتسغوبيفةحابسلاوألادميلسيفّجلزتلا
نيرامتلاتاودأو،هجولاّدشو،سبالملا.ةجاحلادنعبونجلايفوريغارك
اهنأولامكنهثيداحأبتاجوزلااهلوانتتيتلاعيضاوملايهةيضايرلا
يهو؛نيرخافتملاءايرثألاّنهجاوزأىلعةظفاحملانمّنهنكمتيتلالئاسولا
.ضرألاىلعانهةديحولاةيقيقحلاّنهتمهمعبطلاب

تافلتخمّنكله.وحنلااذهىلعركفتامدنعأجافتتدليهنارتناك
قيُطتالببسلااذهلأ.ةفيظواهيدلنأيفقرافلانمكيامبرً؟اريثكاهنع
يعامتجالايريخلالمعلاىلإةءاسإلانمَنرّمذتيامدنعةرورغملاّنههوجو
نإمأ؟ًاعمتجممكهتلانمءيشبهنوعدياميفبئارضلانمبّرهتلاو
صخشبّمتهتتأدبدقتناك.ةروث؛ثدحامًائيشنأل؟رخآًاببسكانه
.زـناهوجو،يلامألايحالإكلذبرعشتملو،اهتاذريغرخآ

طوبهلابةرمتسممهسألاةميقتناك.لمعةطخبهتّمربرمألاأدبدقل
نكتمل.يرذَجرمأبمايقلانّيعتو،ظحلاةئيسسدامتارامثتساببسب
دقف؛رطاخملانمليلقتللةيلامتادامتعاىلإلوصألاليوحتدّرجمةلأسملا
مايقلاىلإةجاحباوناك،راصتخاب.اهتيطغتنّيعتييتلانويدلاتمكارت
يتلاةركفلاحرتقانموهاهومَحف.عضولاكاذنمّصلختللةبوجعأب
لب،ةديجةسارحبىظحيفرصمةقرستسيل.ةقرسةحئاراهنمتحاف

دقل.ةيعامتجالاةياعرلاداحتايهةفَدهتسملاةّديسلاو.ةنسمةديسةقرس
نوكتنأالإنكمياليتلاداحتالاتاكلتممعومجمىلعدليهنارتعّلطا
اهدراومنكلوةديجةلاحيفنكتملتاكلتمملانإيأ؛باجعإللةريثم
يفاميسالو،ولسوأطسوةدوجوملاكلتاهسأرىلعو،ةزاتمماهعقاومو
ىلإةجاحبمهنإ:لقألاىلعنيَرمأتاباسحلااهلترهظأدقل.نيوتسروجام
نيكردماونوكيملمهنكلو.ريبكدحىلإةميقلاةضفخنمتاكلتمملاو،لاملا
نأيفًاريثككشتتناكو،اهيفنورظنييتلالوصألاةيمهأحجرألاىلع
.جرُّدلايفةدوجوملاةّدحرثكألانَيكاكسلامهداحتالايفرارقلاوعناصنوكي
؛تاكلتمملاراعسأطوبهدعبءارشلليلاثملاتقولاناكامبر،كلذىلإًةفاضإ



هاجتالابىرخأةيلوأتارشؤمءدبو،مهسألاراعسأطوبهعمنمازتلاب
.ىرخأةرمًادوعص

.عامتجالدادعإلانمتنّكمت،قحالتقويفيفتاهلاصتاءارجإدعبو
.ةيعامتجالاةياعرلاداحتاّرقمىلإتهجوت،عئاريعيبرموييفو
.ةعتملاةقيقحتكردأٍناوثثالثدعبو،فوهكإديفيدريدملااهلبقتسا

،هعمةروانملامادختساديجتيذلاعونلانمًاسرطغتمًالجرهيفتأردقل
ةفرغىلإاهقفار.ديجلكشبريسينأكلذةعاطتساب:اهسفنلتلاقو
ثيحو،ةهكنلاةّئيسةوهقوةريغصتاكعكاهلتمُّدقثيح،تاعامتجا
نسلايفريبكلالجرلاناك.اٍّنسرغصأناباشونسلايفريبكلجردجاوت
ناباشلاامأ.دعاقتلاكشوىلعناكو،تاكلتمملاىلعىلعألاّميقلاوه
ىلوألاةلهوللهبشييذلالوجخلاباشلانسليندراكيرامهفاٍّنسرغصألا
ههجوىلعتمسترادقواهحفاصيذلانسلراكنوجو،بارتسليغسدام
ينايبصلاههجووأ،هباديدحاوهتماقلوطاههابتنارُثيمل.ةددرتمةماستبا
ىلإ،ًةَرشابماهيلإرظندقل.هانيعلب،ئفادلاهتوصوأ،ظفحتملاريغ
.زـناهوجينيعبنيتهيبشلاهينيعب؛اهلخاد

ىلعىلعألاّميقلاضرعءانثأيفو،عامتجالانملوألامسقلايف
ىلإاهيفمهُستنوركنويلبوحنغلبييذلاداحتالالامسأرتاكلتمملا
يفةسلاجتناك،داحتالااهكلميضرأةعطق230ريجأتتادئاعريبكدح
ىلإقيدحتلانعفكلاىلعاهسفنماغرإًةلواحم،لوهُّذلابهبشأةلاح
هيبكنمو،ةماتةَعَدبةلواطلاىلعامهعضينيتللاهيَديو،هرعشىلإ؛باشلا
-تنظدقنوكتنأنمدبال.ءادوسلاةيمسرلاةلذبلادعبآلميملنيَذللا
ىلعلوصحلامهنكميالنيذلاكئلوأدعاسيداحتالانأ-ركفتنأنودب
الواهيفقيَرباليتلاةطيسبلانكامألايف،رخآناكميأيفمَدقئطوم
.اهيفريكفتلاءانعّدبكترخآصخشيأديرياليتلاكلت؛ءاكذ

،دليهنارهتركش،همالكتاكلتمملاىلعىلعألاّميقلاىهنأامدنعو
.ريدمللةدَرفُم4هيأةقروترّرمو،اهعمهتبحطصايذلافلملاتحتفو

ةقرولاهذهلالخنمكلحّضتتس".تلاق،"انضرعوهاذه"
."انمامتهاريثتيتلاتاكلتمملا

.ةيانعبدنتسملاًاصّحفتمريدملالاق."كلًاركش"
ينعتالاهنأملعتتناكاهنكلو،ههجوريباعتةءارقدليهنارتلواح

.اهسمليملهنأريغ؛ةلواطلاىلعهمامأةءارقللةراظنكانهتناك.ريثكلا
ريدملالاق."ةحيصنلاميدقتوتاباسحلاءارجإاّنيئاصخأىلعبجوتيس"



تدبيتلاريباعتلادليهنارتظحالو.نسلراكنوجىلإدنتسملارّرموً،امستبم
.نسليندراكيرهجوىلع

.ةلواطلاقوفنماهبةصاخلمعةقاطبنسلراكنوجوحنتعفد
ترعشو."بسحفيـبلصتا،حضاوريغرمأيأكانهناكاذإ"

.ةيدسجةبعادماهنأولامكاهقمرتهتارظنب
ًاقّفصمفوهكإريدملالاق."بارتسليغةديسايانيلإكثّدحتلًاركش"

."؟نوج...لالخًاباوجكئاطعإبكدِعن".هيَديب
."ةليوطريغةدم"
."ةليوطريغةدم":رركيوهوةحِرَمةماستباريدملاقلطأو
ءانثأيفًائيشمهنمدحألقيملو،دعِصملاىلإةعبرألالاجرلااهقفار

.راظتنالاةرتف
،نوجهاجتايفًايئزجتنحنا،حتفنتدعِصملاباوبأتناكامنيبو

."لومحملايفتاهىلعيـبلصتا،تقويأيف":ضفخنمتوصبتلاقو
اهنكلوً،اددجمرمألابرعشتلاهيَنيعىلإرظنلاىلعهلمحتلواحدقل

دليهنارترعش،دعِصملالخاداهدرفمبلفسألاىلإاههجوتءانثأيفو.تقفخأ
فاجترالابتأدبو،ةملؤموةيئاجفتاعافدنايفّقفدتياهمدببارتسليغ
.اهبمكحتلانكميالةقيرطب

اوجتنتساوضرعلااوّميقدقل.اللوقيللصتينألبقمايأةثالثتّرم
،رعاشملابضيفيوحنىلعرعسلانعدليهنارتعفاد.عيبلانوديريالمهنأ
ريغتاكلتمملاقوسيفةيعامتجالاةياعرلاداحتاعضونأىلإتراشأو
ببسبلاملانورسخيمهو،يفارتحابولسأبراُدتالتاكلتمملانألمئالم
نسلراكنوجناكو.مهتارامثتساعيونتمهبضرتُفيو،ةضفخنملاتاراجيإلا
.ةعطاقمنودنميغُصي

هذهبةيضقلايفكنّعمتببسب"،اهمالكتهنأامدنعلاق."كلًاركش"
يأرلاكفلاخأالانأف،داصتقاِملاعينوَكىلإًارظنو.بارتسليغةديسايةقدلا
."...نكلو.هِتلقاملوح

َةسامحلاِتعمسدقل."...سابتلايألمحتالتاباسحلا؟اذامنكلو"
.اهتوصيفةظوحلملا

."اٍّيناسنإًادعبكانهنكلو"
."؟اٍّيناسنإًادعبكلوقبينعتاذام"
وأ،مهتايحلاوطكانهاوشاعنوّنسُمصاخشأمهنإ؛رشبنورجأتسملا"

مهنومرتفوس.هتدصقاماذه.نامألابروعشلاىلإةجاحبمهو،نوئجال



ِتلقامك-تاباسحلا.حبِّرلاقيقحتلاهعيبوأاهريجأتوققشلاميمرتلًاجراخ
نيلبقتلهف،يداصتقالاكدعُببلبقأانأ.سابتلايألمحتال-كسفنب
."؟يدُعب

.اهسافنأتطقتلاو
.ّتلهتسا."...انأ"
،ٍذئنيح".لاق،"صاخشألاكئلوأضعبءاقللكباحطصاًاريثكيندعُسي"

."لضفألكشبهينعأامنيمهفتسامبر
ّملكتنانمدامرومألاضعبحيضوتّدوأ":تلاقو،اهسأرزهتتسلج

."؟سيمخلاءاسملغشنمتنأله".تلاق،"اياونلانع
."...نكلو،ال"
."ةنماثلادنعركيمشنيفيفِقتلنل"
."؟ركيمشنيفوهام"
ةيلمعكيلعلّهسأينعَد.رنغورفيفمعطمهنإ".ماستبالااهيلعناك

."هناكمةرُجألاةرايسقئاسفرعيس:لوصولا
."ةجاردلانتمىلعهدصقأسف،رنغورفيفناكاذإ"
.ً"اقحالكارأً.انسح"
لوحًاريرقتامهلتمّدقو،اهيمحوسدامعمكلذدعبتعمتجا

.اهتالاصتاةجيتن
.بارتسليغتربلأاهومحلاق."حاتفملاوهاذهمهراشتسمنأودبي"

."انلتاكلتمملاحبصتسفهعانقإنماّنكمتاذإ"
."هعفدنرعسيأبمتهمريغهنإكللوقأيننكلو"
.اهومحلاق،"متهمهنإ،ىلبهآ"
."!متهمريغوه،ال"
اذهلو،اٍّيصخشهبسيلوةيعامتجالاةياعرلاداحتابطبترمرمألانأل"

."يصخشلاهعشجةبطاخمانيلع،نكلو.ةيقالخألاهتياربحّولي
عونلانمسيل...سيل.صخشلااذهسيل":ةلئاقاهسأردليهنارتزهف

."كلذبموقييذلا
ةماستباههجوىلعمسردقوبارتسليغتربلألاق."هنمثصخشلكل"

."نَينويلمحرتقأ".ةنيزح
."؟عيبلابيصوي...يك".ةبوعصبُهباعلبارتسليغسدامعلتباو."!نانويلم"
."لامال،جالعال.عبطلابعيبكانهنوكينأطرش"
.نبالاّجتحا،"لاملانمًاريبكًاغلبماذهلازيال"



اننأوهديحولانونجلا":هيلإرظنينأنودنماهومحباجأو
."ومنيرخآءيشلكنأنيحيفةيلئاعةورثريمدتىلعانلمع

ضوحلخادةكمسهنأولامك؛هقلغأمثهمفبارتسليغسدامحتف
.كامسأ

دقتعااذإرعسلالوحضوافتلايفًابغارنوكينلاذهمهراشتسم"
ةمكللانمهعَرصانيلع"،اهومحلاق،ً"ادجضفخنملوألاضرعلانأ
."؟دليهنارايكيأرام.نانويلم.ىلوألا

ملاهنألةذفانلاجراخامرمأىلعًةزكرم،ءطبباهسأربدليهنارتأموأ
ىنحأدقولظلايفسلاجلااهجوزىلإرظنلاىلعاهسفنلمحنمنكمتت
.هسأر

رصقأادبدقل.تلصوامدنعةلواطلاىلإًاسلاجنسلراكنوجناك
ةيمسرلاهسبالمهلادبتساىلإكلذببسدوعيامبرنكلو،ّركذتتاممًةماق
ءانإبهديتمدطصا.سكتيرفنماهارتشاهنأتضرتفاةضافضفبايثب
مثةكرتشمةيلمعيفراهزألااذقنأو،اهببيحرتللفقوامدنعروهزلا
امعاهلأسامدنعو.رومألانمةعّونتمةعومجمنعكلذدعباثدحت.اكحض
.اهسأرّزهبتفتكا،ءانبأاهيدلناكاذإ

ً.اضيأكلذسيل،ال؟...هيدلامبرنكلوً،انسح.ال؟ءانبأهيدلله
،ةيعامتجالاةياعرلاداحتااهكلمييتلاتاكلتمملاىلإثيدحلالقتناو

وهوبيذهتبمستبيناك.ةداتعملاةرارشلانودبلداجيهنأتظحالاهنكلو
،ماستبالاًالصاومهسأرزهف،ةئملاب10ةبسنبضرعلاتعفر.بارشلافشتري
.اهترشبنولعمنيابتتاهنأملعتيتلااهتدالِقىلعىرطأو

اهنماٍّنظ؛دوهجميألذبنودنمتبذك،"يتدلاونمةيدهاهنإ"
.نَيتحتافلانيَواقرزلااهيَنيعببَجعُمهنأ

،ةيلحتلاَقبطوسيئرلاماعطلاَقبطميدقتنيبةدتمملاةرتفلايفو
هيَنيعىلإرظنلانمتيفُعأدقل.رالوديَنويلمةميقبةوشرهيلعتضرع
.ًةأجفههجوبُحَشدقوتمصبهسأكيفهنّعمتببسب

."؟كتركفتناكله"ً:اسماهاهلأسً،اريخأ
.اهسافنأعاطقناظحالتنأاهتعاطتسابناك."تربلأةركفويتركف"
."؟بارتسليغتربلأ"
رمألااذهبدحأفرعينل،يجوزونيَنثالانحنانئانثتسابو.لجأ"

."ربخلاعاشاذإمكتراسخ...رادقمبانتراسخنوكتسً.اقلطم
."؟ُهتلعفوأُهتلقامرمأبةقالعكلذلله"



."ً؟ارذُعكحيمتسأ"
."؟ةضفلانمةنفَحبلبقأسيننأبداقتعالاىلعامكلمحيذلاام"
مل.اههجورارمحابروعشلادليهنارةعاطتسابناك.اهيلإهرظنعفرو

.اهتقهارمذنمرْدَقلااذهبتّرمحااهنأركذتت
اهعضووهنضحنمةدئاملاةطوفطقتلاو."ةيلحتلاَقبطانيغلأّاله"

.ءاشعلاَقبطبناجبةلواطلاىلع
.ةصاخلاكتحلصمل".تأتأت،"نوجايبيُجتنألبقرّكفوكتقوذُخ"

."كمالحأضعبقيقحتلةصرفغلبملااذهكحنميدق
.ةروتافلاراضحإللدانللنوجأموأو.هَينُُذأيفتاملكلاترفانتدقل
مأً؟اسئاباٍّرافوًادسافًاريجأءرملانوكينأ؟مالحألاهذهيهامو"

نمًابارخمستريهزاجنإبنيموقتامنأنيحيفةمخفةرايسةدايق
دليهنارايكمالحأيههذهله".شعتريَهتوصبضغلالعجدقل."؟كلوَح
."؟بارتسليغ

.ةباجإلانعتزجع
ُتننظُكتيقتلاامدنع؟ببسلانيفرعتله".لاق،"ىمعأيننأدبال"

.ً"امامتًافلتخمًاصخش...تيأريننأ
اهلثدحامكفاجترالابًةرعاشتسمه،"يتقيقحىلعيَنتيأردقل"

.دعِصملايف
."؟اذام"
،كروعشحرجأنآلاانأاهو،يتقيقحىلعيَنتيأردقل".تحنحنتو

.ً"ادجةفسآ
هايميفصوغتاهنأبترعش،كلذتعبتيتلاتمصلاةرتفءانثأيفو

.ةدراب
لوانتمث،امهنمونديلدانلاناكاميفتلاق،"انءارواذهلكعضِنل"

له.انيلكىلإةبسنلابرمأللةيمهأال".اهديباهعفرتتناكيتلاةقاطبلا
."؟ةماعلارنغورفةقيدحيفيعمريسلاّدوت

."...انأ"
."ًءاجر"
.لوهذلانمةلاحيفاهدجوواهيلإرظنف
!؟لوهذلانمةلاحيفناكيذلاوههنإمأ
؟الَهُذتنأءيشلكنايرتنَيتللانيَنيعلانَيتاهلنكميفيك
ملظُمناديمىلإنيلوكنملوهيفاهتذفاننمبارتسليغدليهنارترظن



.كانهأدبدقنونجلالكناك.ةماعلارنغورفةقيدح:لفسألايف

،بأرملايفةنوكرمءاسحلاةلفاحو،ليللافصتنمتقولاىطختدقل
يفلُزُّنلامامأفيصرلاىلعةفقاوتناك.عتممقاهرإبرعشتنيترامنكلو
اهدنع،ةرايسلاراضحإلرداغيذلادراكيرراظتنابملُظملاوّقيضلاعراشلا
.اهءاروجلثلاقاحسناتوصتعمس

.ً"ابحرم"
صخشلةّيلظلاةروصلااهتيؤرىدلاهبلقفقوتبترعشو،ترادتساف

.عراشلايفديحولاةرانإلاحابصمتحتةماقلاليوط
."؟ينيفرعتملأ"
دقل.عبرأوتارمثالثمثنمو،نيترمّمث،ةدحاوةرماهبلققفخو

.توصلاِتفرع
.اهفوخىدمنعاهتوصفشكيالأًةلمآتلأس."!؟انهلعفتاذام"
ثدحدقل.ءاسملااذهةلفاحلانتمىلعنيلمعتتنككنأُتفشتكا"

رمغو،مامألاىلإاطخو."ًاليلقركفأتنك.اولاقامكةيضقلايفروطت
."نالاؤسّيدلو".ّركذتتامماٍّنسربكأوةوسقرثكأناك.ههجوءوضلا

تلعجدقاهتماستبانأتأرو،ةمستبمتلأس."؟راظتنالاامهنكميالأ"
.نيلييطرشلاهجو

.يراهلأس."ً؟ادحأنيرظتنتله"
."لزـنملاىلإينلصويس.دراكير،لجأ"
كانهتناك.هيَفتكىلعيطرشلاهلمحييذلاسيكلاىلإترظنو

ً.ايلابوًادجًاميدقادبهنكلو،هَيبناجدحأىلعjetteةملك
كيدليذلاةضايرلاءاذحلنيَديدجنَينابضىلعلوصحلاكبضرتُفي"

.سيكلاىلإًةريشمتلاق،"كانه
.ًالوهذماهيلإرظنف
،"ةحئارلافرعتليونورغتسيتاب-ناجنوكتنأىلإةجاحبَتسل"

.تلاق
."رطع".لاق،"دنيكساسكيرتاب"
.تلاق،"!أرقييطرش"
امم"،لاق،"لتقةميرجنعأرقتةيعامتجالاةياعرلاداحتايفوضع"

."انهىلإيمودقببسىلإ،فسألل،انديُعي
نودبةذفانلاتلزـُنأو،تفقوتودراكيراهدوقييتلاةرايسلاتلصو



.توصيأثادحإ
."؟نيترامايقلطننله"
."؟بهاذتنأنيأىلإ".يراهوحنترادتساو."دراكيرايطقفةظحل"
."...لّضفأيننكلو.ِتلسيب"
كانهميُقتتنأ؟ِتلسيبىتحانيلإيراهمامضناعنامتله،دراكير"

."؟كلذكسيلأً،اضيأ
:ًالئاققُّدشتببيُجينألبقمالظلايفجراخلاوحندراكيرقّدح

."عنامأالعبطلاب"
.اهديهلًةّدامنيترامتلاق،"ايه"
.بارغتساةرظنبيراهاهقمر
روعشلااهتعاطتسابناك.هديبكسمتيهوتسمه،"ِقلَزءاذح"

نأيشخهنأولامكروفلاىلعاهديىلعطغضو،اهفافجوهديءفدب
.ةظحللاكلتيفعقت

هنأولامكةآرمىلإةآرمنمنازفقتنَيتصيرحنيَنيعبدراكيرداق
.فلخلانمًانيمكعقوتي

.يفلخلادعقملاىلعسلجتثيحنمنيترامتلاق."ً؟انسح"
نسلراكنوجىلعرانلاقالطإامصخشلواح".يراهحنحنتو

."مويلا
.نيترامتحاص."!؟اذام"
.ةآرملايفدراكيرينيعيراهانيعتقتلا
.يراهلأس."؟رمألابَتعمسنأَكلقبسله"
.دراكيرلاق."ال"
.نيترامتلهتسا"؟...نم"
.يراهلاق،"فرعنال"
."؟نسلراكةلئاعبةقالعيأكلذلله!نوجوتربور...نكلو"
.يراهلاق،"طقفامهدحأءاروىعسينمكانهنأدقتعأ"
."؟ينعتاذام"
دقنوكينأنمدبال.نطولاىلإهتدوعةلحررانلاقلطمأجرأ"

تربورنكيمل.أطخلاقيرطنعرخآلجرىلعرانلاقلطأهنأفشتكا
."دوصقملافدهلاوه

."...تربورنكيمل"
يرابخإكتعاطتسابهنأدقتعأ.كيلإثدحتلاّيلعناكببسلااذهل"



."المأةبئاصيتيرظنتناكنإ
."؟ةيرظنيأ"
يفنوجّلحمّلحيليفكيامبظحلاّئيسناكهنألتامتربورنأ"

."تِغروترِِغإيفلمعلاةبون
.ةروعذميراهىلإنيترامترظن
ةرملايفكتيؤرلُتبهذامدنع".يراهلاق،"ةمدخلودجكيدل"

ثيح؛لابقتسالاةفرغيفحوللانمّىلدمةمدخلالودجُتظحال،ىلوألا
كلتيفلمعينأهبضرتُفيناكيذلاصخشلااورينأعيمجلاعيطتسي
."نسلراكنوجناك.تِغروترِِغإيفةليللا

."؟...فيك"
ناك.رمألانمُتققحتوىفشتسملاترداغنأدعبكانهىلإتبهذ"

،ةمئاقلاعبطدعبلمعلاتابونالدابتنوجوتربورنكلو.كانهنوجمسا
."؟كلذكسيلأ

.ِتلسيبهاجتايفاتاغربسنتسقيرطدراكيركلسو
.تاقوألالكيفلمعلاتابونلّدبتت".ايلُعلااهتفشىلعنيترامتضع

."مهلمعتابونصاخشألالدابتينيحًامئادكلذبفرعأالو
.نيترامانيعتعستاو،زيفوصةباوبهاجتايفدراكيرداق
،لمعلاتابونالدابتامهنإيللوقيلتربورلصتا!نآلاركذتأ،هآ"

مدعببسهنأنمدبال.ءيشيأبمايقلاىلإةجاحبنكأملكلذل
."...نأينعيكلذنكلو...نكلو.رمألايفيريكفت

."...صاخلايزلايفو".يراهلاق،ً"ادجناهباشتمتربورونوج"
امكسماهتوصبنيترامتلاق."..ً.اجلثمسقطلاوًادئاسمالظلاناكو"

.اهسفنبطاختاهنأول
نعلأسيلكبلاصتالابامدحأماقنإوههتفرعمُتدرأام"

."ةصاخةفصبءاسملاكلذنعو،ةمدخلالودج
.نيترامتلاق،"ركذتأامك،ال"
.ً"ادغكبلصتأس؟رمألايفريكفتلاكنكميله"
.نيترامتلاق،"انقفتا"
ةرانإلاحابصمءوضتحتىرخأةرمظحالو،اهيَنيعىلإيراهرظنو

.اهيَنيعيَؤبؤبةكرحيفماظتنالامدع
.فيصرلاةفاحدنعدراكيرفقوت
.يراهلأس."؟تفرعفيك"



.نيترامتلأس."؟هتفرعيذلاام"
."؟انهميُقأيننأَتملعفيك".يراهلاق،"قئاسلالأسأتنك"
هذهيفتاقرطلافرعأ".دراكيرباجأ،"انهميقتكنإتلقَتنأ"

.ً"اضيأِتلسيبيفميُقأانأ،نيترامتلاقامكف.ةقطنملا
.دعتبتيهوةرايسلاًابقارم،فيصرلاىلعيراهفقو
نكمتيلًالوأانهىلإةرايسلاداقدقل.ناهلَوىتفلانأحضاولانم

مالسلاىلعلوصحلاو،اهيلإثدحتلاو،ةليلققئاقدلنيترامبدارفنالانم
نعحاصفإللوأ،هلوقيامءرملاىدلنوكيامدنعنيَّيرورضلاءودهلاو
،ةقناعمو،ةفيطلةملكلجأنمكلذلك.هلهاكنعءبعلاةلازإوهرعاشم
املعفيهنإراصتخابيأ؛رداغينألبقةلُبقىلعلوصحلايفٍلَمأو
.رامعألالكنمنومَّيتملاءايبغألاهلعفي

ثحبتهديتناكاميف،يمامألابابلاهاجتايفانيَوُهلايراهىشم
املكدعتبيامءيشنعثحبيهلقعو،هلاورسبيَجيفحيتافملانعاٍّيئاقلت
نكلوً،اتفاخًاتوص؛هعامسللضانيامًائيشنادشُنتهانيعتناك.هنمبرتقا
،لفسألاىلإهرظنيراههّجو.ةرخأتملاةعاسلاهذهيفةئداهزيفوصةباوب
نعًارداصتوصلاادبدقل.مويلاتافاّرجلااهتّفلخيتلاجلثلاماوكأثيح
ةجردةرشعينامثغلبتةرارحلاف،ليحتسماذه.بوذيوأ،ككفتيامءيش
.رفصلاتحت

.لفقلايفحاتفملايراهعضوو
.ةكتكتتوصلب،نابوذتوصسيلهنأنمًادكأتمناك
.ةجاجزاهنإً.اناعملىأرفيجلثلاماكرلاىلإرظنلاّققدو،ءطببرادتساو
ينرايبةعاسجاجزناك.ةعاسلاطقتلامث،ىنحناو،هجاردأيراهداع

ً:امامتحيحصتقولاو،هيلعشدخيألدوجوالو،ءاملاةحفصكًاقاّربرلوم
يك؟رلومهلاقيذلاام.نَيتقيقدبهتعاسهيلإريشتيذلاتقولاقبسي
.هلفغُيسهنأدقتعيامبموقيلددحملاتقولايفدجاوتي



امًاصخشنأولامكلُزُّنلايفةفرغلايفيئابرهكلاةئفدتلازاهجىّود
كئلوألدوعتةحئارو،ءارغلاةحئارةفرغلايفتقبعو.هيلعىصحلايمري
.هلاورسربعنشخلاةكيرألاجيسنهشدخوً.اقباساهيفاوماقأنيذلا

يفشعتريناك،ةئفدتلازاهجنمةثعبنملاةفاجلاةرارحلانممغرلابو
دقل.رادجلايفةماعِدىلعتَّبثملازافلتلاةشاشىلعرابخألاهتعباتمءانثأ
ناك،ىرخألاةيوازلايف.لاُقياممًائيشمهفيملهنكلوةحاسلاروصفرع
قرحتداكتةعيفرتافافلنّخدينيَعارذبّيسركىلعسلاجلجركانه
.ءادوسلاهعباصأفارطأ

ةرمتاذتناكاممبرصلاباحسناوبرحلاءاهتنانمنيَماعدعب
.برغَزيفلانوشانرتنإليتوهقدنفيفةيتاوركلاتاطلسلامهتعمج،رافوكوف
يذلاناكملانوفرعياوناكاذإامعصاخشألانمًاريبكًاددعلأسدقل
ةدلاونأِملعرخآًائجالمويتاذىقتلاو.يجرويجةلئاعهيلإتلقتنا
،جلادىلإالقتنادقهدلاووهنأو،راصحلاءانثأيفتّيفوتدقيجرويج
نوناك26يفو.رافوكوفنعةديعبريغةريغصةيدودحةنيدميهو
ىلإثّدحتو،جلادىلإمثنموكِجيسوأىلإراطقلالقتسا،ربمسيد/لوألا
جلادىلإدوعيو،وفوروبىلإلصيسراطقلانأهلدكأيذلاركاذتلاعطاق
،جلاديفلّجرتامدنعةيناثلايهةعاسلاتناك.فصنلاوةسداسلادنع
لخد.نوللايدامرينكسعمجميفعقتيتلاةقشلاناونعنعلأسو
انوكييكهللاىلإعّرضت،سرجلاعرقينألبقو.ةقشلاىلعرثعو،ىنبملا
يفةفيفخىطخعقَوعمسامدنعةعرسبضبنيهبلقناك.لزـنملايف
.لخادلا

هنكلوً،ابوحشدادزادقلً.اريثكرّيغتدقنكيملو،بابلايجرويجحتف
نيَواقرزلانيَنيعلابو،اهسفنءارقشلارعشلالَصُخبظفتحيلازيالناك
ناعرسهينيعيفتدبيتلاةمسبلانكلو.بلقلابهيبشلامفلابو،امهيسفن
.تفتخاام

،اهسفنةنيدملايفميُقنانك".ليلقدعبلأس."؟يجرويجايينفرعتملأ"
."اهسفنةسردملاداترنو

الً.ابيرغسيلتوصلا.رظتنا؟كلذكانكله".هنيبجيجرويجنّضغ
!َترّيغتمك!هللااي.عرسألاءاّدعلاَتنك،عبطلاب.كالودغِرسنوكتنأدب
."عيمجلارداغدقف؛رافوكوفيفهانفرعصخشةيؤرعئارلانم،نكلو



."انأسيل"
."غِرسايتنأسيل،ال"
هقفاركلذدعبو،ةليوطتاظحللهردصىلإهّمضو،يجرويجهقناع

.ةقشلالخادىلإ
اسلجو،ةملظُمرَثعبمثاثأىلعيوتحتيتلاسولجلاةفرغتناك

نيذلاصاخشألالكنعو،ىضماميفتثدحيتلارومألالكنعثدحتلل
لأسامدنعو.نآلامهدوجونكامأنعو،رافوكوفيفمهبةفرعمىلعاوناك
ةماستبايجرويجهجوىلعترهظ،وتنيتبلكلاركذتيناكنإيجرويج
.ةرئاح

ديريناكنإهلأسوً.ابيرقلزـنملاىلإدوعيسهدلاونإيجرويجلاق
؟امهعمماعطلالوانتوءاقبلا

.تاعاسثالثدعبةطحملايفراطقلانوكيس.هتعاسىلإرظنف
.رافوكوفنمرئازلاىقتلانيحًاريثكدلاولاشهدنا
."كالودغِرس".يجرويجلاق،"غِرسهنإ"
ءيشكانه،لجأ".هيلإرظنلاًاقِّقدم،دلاولالأس."؟كالودغِرس"

."؟ال؟كدلاوفرعأنكأملأً.انسح.كنأشيففولأم
دلاولاامهاطعأ،ةلواطلاىلإمهنكامأاوذختانأدعبو.مالظلاّلح

ةدئاملاليدنمدقعو،رمحألاهقُنُعليدنِمىخرأف،نيضيبأةدئاميليدنم
.هقُنُعلوح

نَم":ّمنرتوىنحنا،ةدئاملاتاودأهدلاوويجرويجلوانتءانثأيفو
."ريغصلاذقنملا؛انأهنإ؟نوللاةيزمرقًاعقبهسبالملمحتيذلا

ىلعيوتحييذلاقبطلاهلررممثنمو،لوهذبدلاولاهيلإرظنف
.ةريبكمحلعطِق

.جراخلايففصعتحيرلااميف،تمصبةبجولالوانتاولصاوو
رئاطفنعةرابعوهو،اكنيسالاب،ةيلحتَقبطكانهناك،ةبجولادعب

ذماكنيسالابلاقّوذتيمل.الوكوشلابةنوهدمو،ىّبُرملابةّوشحموّةيلقمةقيقر
.رافوكوفيفًالفطناك

.دلاولالاق،"غِرسزيزعلااهيأىرخأةعطقلوانت"
.تقولاناحدقل.ةعاسفصندعبراطقلارداغيس،هتعاسنمققحت

لكنعيجرويجوثدحتأتنك":فقووةدئاملاةطوفعضوو،حنحنتف
."دعبهنعثدحتنملًادحاوًاصخشكانهنكلو،مهّركذتننيذلاصاخشألا

دلاولاناك."؟غِرسايوهنم".مستباوًاراتحمدلاولالاق."كلذمهفأ"



فاشتكالواحيهنأولامك؛ةدحاونيعبهيلإرظنوًاليلقهسأررادأدق
.هنايبتنمنكمتيملامرمأ

."وبوبهمسا"
هذهرظتنيناكامبر؛رمأللهكاردإيجرويجدلاويَنيعيفىأردقل

.ةيراعلاناردجلانيبهادصددرتيذلاهتوصعمسو.نمزذنمةظحللا
دقل.ةيبرصلاةدحولادئاقلهيلإترشأو،بيِجلاةرايسيفًاسلاجَتنك"
."وبوبتام

تناك".هدينمةدئاملاتاودأدلاولاىقلأو،ةفرغلايفتمصلاداس
ً.ابيرقتناعذإبوءودهبكلذلاق."تومنسانلك.غِرسايبرحةرتفكلت

ربعهبّوصوسدسملاجرخأامدنعنوكسلايجرويجودلاولامزلو
يفدلاولادسجضفتناوً،اتفاختوصلاناك.رانلاقلطأودلاولاوحنةلواطلا
بقُّثلاىلإقّدحو،هسأردلاولالزـنأف.ضرألابيسركلامئاوقكاكتحاءانثأ
ةقفدتملاءامدلابتعقتنايتلاو،هردصىلعةيلدتملاةدئاملاةطوفيفحضاولا
.ءاضيبشامقةعطقىلعءارمحةدروكهردصنم

.روفلاىلعهسأردلاولاعفرف،هرمأ،"ّيلإرظنا"
يذلاهنيبجيفرَغِّصلاغلابدوسأًابُقثيناثلايرانلاقلطلاثدحأو

ً.اموتكمًاتوصًاثدحُم،ىولحلاَقبطبمدطصاومامألاىلإطقس
لئاساميف،رغافمفبهيلإقّدحيناكيذلايجرويجوحنرادتسا

نمىّبُرملاهنأكرُديلًةيناثرمألاهّبلطتدقل.هنقَذىلعليسيرمحأ
.هلاوِرستحتسدسملاّسدّمث.اكنيسالابلا

."غِرسايًاضيأّيلعرانلاقالطإكيلعبجوتيس"
لوانتو،سولجلاةفرغنمجرخو."كنيبوينيبفالخيألدوجوال"

.بابلابناجبةقَّلعملاةرتسلا
ملاذإكلتقأوكيلعرثعأس.كنمرأثأس":لوقيوهويجرويجهعبت

."نآلاينلتقت
."؟يجرويجايّيلعرثعتسفيكو"
."نوكتنمفرعأ.ءابتخالاعيطتستال"
،رمحأرعشوذكالودغِرسنكلو؟غِرسيننأًالعفدقتعتأً!اقح"

الكنألدَعسِنل،نكلو.يجرويجايًاعيرسًءاّدعتسلو،ينمًالوطرثكأوهو
."كتايحىلعءاقبإلايتعاطتسابنأينعياذهف.يجرويجايينفرعت

.رداغوبابلاحتفمث،مامألاىلإىنحنا،كلذدعب
نعثحبتملةطرشلانكلو،ةميرجلاربخترشندقفحصلاتناك



ماقّيتاوركنعهتدلاوهتربخأ،رهشأةثالثدعب،دحأمويتاذو.دحأ
عمجهنكلو،ريثكلاعفدىلعًارداقلجرلانكيمل.ةدعاسمللًاَبلطاهترايزب
نوقلُطياوناكصخشنعامًائيشمهدحأركذ.ةلئاعلانملاملاضعب
.ريغصلاذقنملابَقلهيلع

مئاتشلاقلطأو،ةقيقرلاةفاّفللابهعباصأفارطأّنُسملالجرلاقرحأ
.عفترمتوصب

راعشلمحتةياركانهتناك.لابقتسالاةفرغىلإهّجوتوفقو،اهنيح
ِرادجلانمرخآلابناجلايفسلاجلاىتفلاءاروةيعامتجالاةياعرلاداحتا
.ِلصافلايجاجزلا

."؟ًءاجرفتاهلامادختسايننكميله"
."لجأً،ايلحملاصتالاناكاذإ":هباجأومّهجتمهجوبىتفلاهيلإرظن
."كلذكهنإ"
،ةلواطلاىلإسلجو،لخدف،هءاروّقيضبتكمىلإىتفلاراشأو

اهفوخواهقلقنعّمنيامبوهتدلاوتوصيفرّكفدقل.فتاهلالّمأتو
بابلفقأو،فقو،اذل.ةقناعمبهبشأرمألاناكً.اعمنآيفاهترارحواهتقرو
نكتملاهنأريغ.لانوشانرتنإليتوهقدنفمقربلطو،لابقتسالاةفرغ
.بابلاحُتفو.ةلاسريأاهلكرتيملو،كانه

."؟انقفتا"،ىتفلالاق،"بابلاقالغإبكلحَمُسيال"
."؟فتاهليلدكيدلله.فسآ.انقفتا"
.رداغمثجاعزـنابفتاهلابناجبكيمسباتكىلإىتفلاراشأ
.مقرلابلطو،4اتاغروبِرتوغونسلراكنوجىلعرثعدقل

.ّنرييذلافتاهلانسليناِيثتلّمأت
يذلاحاتفملاةمدختسمنوجةقشيفاهسفنىلعتلفقأدقتناك

.هايإاهّملس
هيلعترثعوتثحبو،امناكميفةصاصربُقثكانهنإاولاقدقل

.سبالملاةنازخبابيف
قلقلابرعشتتناك.هلتقيلنوجىلعرانلاقالطإلجرلالواحدقل

نلاهنإرخآلنيحنماهسفنللوقتو،كلذيفتركفاملكفوخلابسيلو
اذهببسبسيلو،ةقيرطلاهذهبسيل،ىرخأةرمًادبأفوخلابرعشت
.توملانمسيل؛رمألا

دقل.ثحبلايفًاليوطًاتقواوضقيملمهنكلو،انهةطرشلالاجرناك



.تاصاصرلاءانثتسابّةلدأللدوجوالهنإاولاق
ودبيناك.اهيلإًاقّدحمسفنتيوهونوجىلإتغصأ،ىفشتسملايف

اهتعاطتسابناكهنأةجردل؛ريبكلاىفشتسملاريرسىلعكانهًادجًازجاع
تناكامبرً.افيعضهتيؤرّتبحأدقل.هلتقوههجوقوفةداسولاعضو
فطاعتلابروعشلاىلإّنهتجاحنإ،ءاسنلاضعبىلإةبسنلاب:ةقِحُمةسّردملا
نوكينأاٍّرسنَيَّنمتيو،ةحصلابنيعتمتملاءايوقألاّنهلاجرَنهركيّنهلعجت
.ّنهفُطلىلعنودمتعينيحيسكّنهجاوزأ

.اهتعاسىلإترظن.ّنريفتاهلاو،ةقشلاهذهيفنآلااهدرفمباهنكلو
يأ؛تقولااذهلثميفةداعصخشيألصتيالو،ليللافصتنمهنإ
نمتيشخاهنكلو،توملاىشختاِيثنكتمل.ةنسحاياونهيدلصخش
؟اهنعًائيشنوجفرعياليتلاةأرملاتسيلأ.يفتاهلالاصتالا

ةرمللفتاهلاّنر.تفقوتمثفتاهلاهاجتايفنَيتوطختمدقت
.ىرخأةرمّنرهنأريغ،ةعامسلاعفريفتددرتو.ةسماخلامث،ةعبارلا
.فتاهلاةعاّمستطقتلاومامألاىلإتعفدنا،اهدنع

."؟لجأ"
ّملكت،كلذدعبو،طخلانمرخآلابناجلايفتاظحللءودهلاداس

له.موِدإىعُدأ.رخأتملاتقولااذهيفيلاصتالفسآ".ةيزيلكنإلابلجر
."؟دوجومنوج

."ىفشتسملايفهنإ".حايترابتلاق،"ال"
يفبغرأوميدققيدصانأ.مويلاثدحامبُتعمسدقل.لجأ،هآ"

."؟جلاعتيىفشتسميأيف.هترايز
."لافيلوأ"
."لافيلوأ"
كسيجروريكورونهنإ،ةيزيلكنإلابمسقلاىنعمفرعأال.لجأ"

.لوخدلابكلحمسينلو،ةفرغلاجراخًاسلاجًايطرشكانهنكلو.ةيجيورنلاب
."؟هلوقأاممهفتله

."ً؟اوفع"
."...تسيل...ةيزيلكنإلايتغل"
."كلًاليزجًاركشً.امامتمهفأ"
ةدملريكفتلايفًةقرغتسُمتفقوو،اهناكمفتاهلاةعاّمستعضو

.ةليوط
.تاصاصربوُقثةدعكانهنإاولاقدقل.ثحبلاتلصاو،كلذدعب



ًاريسةهزـنبمايقللبهاذهنإلُزُّنلايفلابقتسالاةفرغيفىتفلللاق
.ةفرغلاحاتفمهّملسو،مادقألاىلع

ىلإريشتتناكيتلارادجلاةعاسىلعةعيرسًةرظنىتفلاىقلأ
هنإًالئاقهلحرشو،حاتفملابظافتحالاهنمبلطو،عبرلاوةرشعةيناثلا
يمامألابابلاحتفيةفرغلاحاتفمنكلوً،ابيرقمونللبهذيوبابلالفُقيس
ً.اضيأ

ريسلابعرشو،هسأرضفخأف،جرخاملاحهتاعسلبدَْربلاهمجاهدقل
.كلذبمايقلاهيلعنكلو،رطاخملابفوفحمرمألاً.ادمعةعساوىطخب

ةفرغيفًاسلاج،يجرنإدنالسفاهيفلامعألاريدم،ومنِهالوأناك
ةعوريفًاركفم،ولسوأ،وليبتنوميفتانحّشلالاسرإزكرملةعباتلاةبقارملا
يف.ةفرغلاءاجرأيفةعَّزوملانيعبرألاتاشاشلاةبقارمءانثأيفنيخدتلا
ةثالثىوسمهنمىقبيال،ةفرغلايفًاصخشرشعانثاكانهنوكي،راهنلا
امكمهعفدسراقلادَْربلانكلو.مهتاشاشءاروةداعلايفنوسلجيليللايف
.ةفرغلاطسويفةدحاوةلواطىلإسولجللودبي

-ماودلاىلعلاحلاوهامك-دايجلانأشيفنالداجتيهِّبِإوريِغناك
ينامثذنمكلذبمايقلاىلعابأددقل.75يفقابسلاجئاتننأشيفو
.لصفنملكشبانهارنأّطقثدحيملو،تاونس

نيفسلافلوأنيبنيفكريكيفةيعرفلاةطحملابًامامتهارثكأناكفالوأاّمأ
.نييفسنوسو

ةئملابنورشعوعست.1يتىلعدئازلالمِحلانمةئملابنوثالثوتس"
.لاق،"4يتو2يتىلع

دّمجتلانوشخيله".ريِغلاق،"كانهرانلاسانلايكُذيمك!هللااي"
له؟ةكيمسلامهفُحلءفدتحتنوّنكتسيالاذامل.ليللاهنإ؟توملاىتح
."؟مهباوصاودقف

اذهيفسيل".هِّبِإلاق،"كلذببسبةرارحلاةجردسانلاعفريال"
."ةذفانلانملاملانومريمهف.دلبلا

.الوألاق،"عومدلابرمألايهتنيس"
نمديزملاجرختسنس".هِّبِإلاق،"وحنلااذهىلعيهتنينل،ال"

."طفنلا
نآلاجتُنيّهنإ".ةشاشلاىلإًاريشمالوألاق،"1يتيفركفأانأ"

."ريبمأةئمسمخيهىوصقلاهتقاطو.رَيبمأنينامثوةئمتس



زاهجقالطنانمةيناثلبقتامولعملاجولونمهِّبِإنكمتو،"ِخرتسا"
.راذنإلا

نماققحت.ىوصقلااهتقاطىطختتيهاه".الوألاق،"اٍّبتهآ"
."ةمدخلايفنيدوجوملاصاخشألابالصتاو،ةمئاقلا

ّمتو.ىوصقلااهتقاطنودتلازام2يت".ريِغلاق،"؟ىرتله"
."ّوتلل3يتليغشت

."...4يتتناكاذإامىلعنهارنله".هِّبِإحاص."!وغنيب"
.ريِغلاق،"ّوتللىوصقلااهتقاطتطختدقل.ناوألاتاف"
.ريغصسايقملًاقفوةموسرملاةطراخلاىلعةعيرسةرظنالوأىقلأو

."ةقاطلاريفوتب،ِتلسيبو،غروبرغافو،ةيلفسلانوستأدب".دّهنتو،ً"انسح"
ةقاطلابديوزتلاغلب".هِّبِإلاق."!ثدحامفرعأيننأىلعامكنهارأ"

."ريبمأفلأ
."ةيفاكريبمأةئمسمخ":هيَنيعىدحإريِغضمغأف
."كانهقيرحبوشنىلعنهارأ.ءافطإلازكرمبلصتا،هِّبِإ":الوأرجمز
.هِّبِإلاق،"قفاوم"

ةجردل،ةفرغلامالظلاّمع،ىفشتسملايفيئابرهكلارايتلاعطقناامدنع
دبالً.اريرضحبصأهنأيهنوجنهذىلإتردابتيتلاىلوألاةركفلانأ
رثأرهظيملومادطصالاءانثأيفررضتدقيرصبلابصعلانوكينأنم
يفافكلاطخلاىأرو،رمملايفًاخارصكاذنيحعمسهنكلو.نآلاىتحكلذ
.ةعوطقمءابرهكلانأكردأو،بابلل

.بابلاحُتفو،جراخلايفيسركلاطشكتوصعمس
.توصلاق."؟كانهتنألهً،ابحرم"
.يونيناكاممىلعأٍتوصِةقبطبنوجباجأ."لجأ"
،ناكميأىلإبهذتال.ثدحاممققحتللءاجرألايفةلوجبموقأس"

."؟انقفتا
."...نكلو،ال"
."؟اذام"
."؟ةئراطلاتالاحللءابرهكّدلوممهيدلسيلأ"
."ةبقارملاتاريماكوةيحارجلاتايلمعلافرغلًادحاومهيدلنأدقتعأ"
."...كلذمهفأ"
ناكاميف،هداعتباءانثأيفيطرشلاىطخعقوىلإنوجىغصأ



هتّركذدقل.بابلاقوفرضخألانوللابةءاضملاجَرَخملاةتفالىلإقّدحي
دعبفً.اضيأمالظلايفأدبدقرمألاكلذناك.ىرخأةرمدليهناربةتفاللا
رنغورفةقيدحيفمادقألاىلعًاريسةهزـنبمايقللارداغ،ماعطلاامهلوانت
نمفلؤملايرجحلادومعلابناجبرِفُقملاناديملايفافقودقل.ةملظملا
نعاهربخأو،ةنيدملاطسوثيحقرشلاةهجُوذختييذلاوةدحاوةعطق
ةماعلاةقيدحلاعيسوت-لادنامنمقراخلانانفلا-دنالغيففاتسوغطارتشا
...هتاتوحنمباهنييزتل

هنهذىلإردابتامدنع،هّملكتءانثأيفّةيّدجريباعتبهيلإرظنتتناك
.هسفنيفةيشخلاتعرزاهنأةجردلةيكذوةيوقةأرملاهذهنأ

.اهفطعِمتحتًةفجترمهلتلاق،"ةدمجتمانأ"
ةتكسمهسأرءارواهديتعضواهنكلو."...ةدوعلاانبضرتُفيامبر"

نَيتللاةبارغرثكألانيَنيعلاكلمتتناك.ههجووحناههجوترادأو،هايإ
نولبناتطاحموً،ابيرقتنوللااّتيزوريف؛ناتحتافناواقرزامهفً.امويامهآر
يفتسمهو،ةرارحبهتّلبق.ةبحاشلااهترشبىلعًانولنايفُضتو،بيرغضيبأ
:هنذأ

:ًالئاقاهتضبقنمتلفأهنأريغ."ايه"
."عيطتسأال"
.تهّوأت."؟الَمل"
.ً"ادهعتعطقدقل"
اهانيعتقرقرت،كلذدعب.رمألائدابيفةراتحم؛هيلإرظنلاتنعمأ

اهنإهلًةلئاقهردصىلعاهسأرتعضوو،ءودهبءاكبلابتعرشو،عومدلاب
اذكهو.هتنعاماهنيحمهفيمل.ىرخأةرمهيلعرثعتساهنأّطقدقتعتمل
،ةردابملاذخأتنأدعبهتقشيفماودلاىلعنايقتلياناك.ءيشلكأدب
،هدهعبلالخإلاىلعهلمحلةرتافةليلقتالواحمبرمألائدابيفموقتف
،رخآلنيحنمو.طقفريرسلاىلعهبناجىلإاهئاقلتسابةديعسودبتاهنكلو
ً.ادبأاهكرتيالأهيلعبجيهنإرُّوهتوسأيبلوقتتناك،اهمهفيملبابسألو
اهارينأديريدعيملهنألسيل؛ًةأجفامهتاءاقلتفقوت،اِيثىقتلاامدنعو
ةلأسماهنإهلتلاقدقل.هعمةيطايتحالاحيتافملالدابتتدارأاِيثنأللب
.ضفرلانعَزِجعو،ةقث

ملحي؛نآلاملحينأدارأ.هيَنيعضمغأوريرسلاىلعنوجرادتسا
امدنعمونللمالستسالاكشوىلعناك.كلذبمايقلانمنكمتاذإىسنيو
اهنيحو،رادتساويرطفلعفدريفهيَنيعحتف.ةفرغلايفءاوهرايتبرعش



.ىغصأو،هسافنأًاسباح،مالظلايفقّدحً.اَقلغُمبابلاىأر

يتلااتاغيرفنغروسيفةملظملااهتقشيفةذفانلابرقنيترامتفقو
لازتالتناك،كلذنممغرلاب.يئابرهكلارايتلاعاطقناببسبتمتعأ
.دراكيرةرايسكتدبدقل.لفسألايفةرايسلاةيؤرىلعةرداق

رظندقل.ةرايسلانمتجرخامدنعاهليبقتلواحدقدراكيرنكيمل
ديدجلاىلعألاّميقلاحبصيسهنإلاقو،ريغصبلكيَنيعببسحفاهيلإ
هجاو.بصنملاىلوتيسو،ةيباجيإتاراشإ،تاراشإكانهف.تاكلتمملاىلع
ً.اضيأيهكلذدقتعتتناكاذإامعاهلأسامدنعتاملكلاظفليفةبوعص

تماقو،تاكلتمملاىلعديدجلاىلعألاميقلانوكيسهنإهلتلاقف
.كلذدعبتجرخو،ةرايسلابابحتفب

ّمتيذلامقرلاتبلطولومحملافتاهلاتطقتلامث،نيترامتدّهنت
.هّايإاهؤاطعإ

،فتاهلاربعًامامتًافلتخملوهيراهتوصادبدقل."ملكتييراه"
.لزـنملايفهدوجوىلإعجريكلذنإمأ

.تلاق،"نيترامانأ"
.المأًارورسمناكاذإامةفرعمبعصلانمناك.ً"ابحرم"
ركذتأنأيتعاطتسابناكاذإاميف"،تلاق،"ريكفتلاينمَتبلط"

."ةمدخلالودجنأشيفيلاؤسوأيـبلاصتالابمهدحأمايق
."لجأ"
."ُتركفدقل"
."ً؟اضيأاذامو"
."ينلأسيوأدحأيـبلصتيمل"
.ةليوطتمصةرتفكانهتناكو
ولامكًانشخوًائفادهتوصناك."؟كلذيليلوقتليـبِتلصتاله"

.وتللمونلانمظقيتسادقهنأ
."؟كلذبمايقلايـبضرتُفيالأ.لجأ"
."كتدعاسمىلعكلًاليزجًاركش.عبطلاب،لجأ،لجأ"
."بجاوىلعركشال"
ً.اددجمهتوصعامسترظتناواهيَنيعتضمغأو
."؟ريخبلزـنملاىلإِتلصو...له"
."انهعوطقميئابرهكلارايتلا.لجأ"



.ً"ابيرقدوعيس".لاق،ً"اضيأانهو"
."؟دُعيملولاذام"
."؟نينعتاذام"
."؟ةلماشلاىضوفلانمةلاحهجاونسله"
."؟رومألانمعونلااذهبًاريثكنيركفتله"
اممةشاشهرثكأةيندمللةيتحتلاةينبلانأدقتعأ.رخآلنيحنم"

."؟كيأرام.دقتعننأبحن
لكةعاطتسابهنأدقتعأً،انسح".بيُجينألبقةليوطةدملتمص

ثيح؛ةمُلظرثكألاليللايفانيمرتوانقيُعتنأاهيلعدمتعنيتلاةمظنألا
،باغلاةعيرششوحوودَْربلاثيحو،انتيامحنعةمظنألاونيناوقلاّفكت
."هسفنذاقنإةلواحمصخشلكىلعنّيعتيثيحو

ةدعاسملًاريثكًامئالمسيل،"مالكلانعّفكامدنعتلاق،"َهتلقام"
."يراهايًادجمئاشتمكنأدقتعأ.مونللباهذلاىلعتاريغصلاتايتفلا

."ًءاسمِتمُع.يطرشانأ.عبطلاب"
.باوجةغايصلةصرفبىظحتنألبقةملاكملاىهنأو

.رادجلاىلإقّدحوكيمسلافاحللاتحتيراهفحز
،جراخلايفءامسلايفركف.هتقشيفةرارحلاةجردتضفخنادقل

ةظحللايفاهتوصيفو،نيتراميفركف...ةزانجلاو،هتدلاوو،هدجو،سِنسلادنآو
.مونلالبقةيمهألاةميدع

ً،اتفاخًانينأًاردصمًاددجمةايحلاىلإسولجلاةفرغيفزافلتلاداع
.مونلايفقرغتسااهنيحً.اددجمرونلاداعو.سهسهيأدبو

ةعرسبهيَنيعحتففً،اددجميراهفتاهّنر،ةقيقدنيرشعدعب
.ةعاّمسلاعفروً،افجترملخدملاوحنهاطخرجرجمث،َمتشو

."ملكتييراه"
."؟يراه"
."؟نسروفلاهايكانهاذامً.ابيرقت"
."امرمأثدح"
."؟ةدعرومأمأامرمأ"
."ةدعرومأ"
."اٍّبت"



ىلإدغولاِبهذِيلً.افجترمافلسركأبناجبقيرطلاىلعلياسفقو
ززعيو،ديلجلانمًايلاخودوسأرهنلاناك،دَْربلانممغرلابف!ميحجلا
.هرمعنمةرشعةسداسلايفلياس.يداعلايديدحلارسجلاتحتَداوسلا
ةعبارلايفو.ةرشعةيناثلانسيفهتدلاوعملاموصلانمءاجدقناك
عيبريفنيوريهلاعيببأدبمث،محللاقابطأعيببعرش،هرمعنمةرشع
ةفزاجملاهناكمإبدُعيمل،ىرخأةرمسكاههلذخنأدعبو.قباسلاماعلا
تاعرجرشعً.ائيشاهنمعيبياليتلاهعلِسعمليللالاوطانهفوقولاب
ىلإباهذلانمنكمَتل،هرمعنمةرشعةنماثلايفناكول.تاردخملانم
تاردخملابنيرّجتملانولقتعياتالبيفةطرشلالاجرنكلو.كانهاهعيبواتالب
دادتماىلعانهمهلمعةقطنمنإ،اذل.ةينوناقلانسلانودنونوكينيذلا
نسلااوغلبيملنيذلانئابزلانوعيبيلاموصلانمنايتفمهمظعمو،رهنلا
سكاهناك.اتالبيفروهظلانممهعنمتبابسأمهيدلوأ،دعبةينوناقلا
!سئايلكشبةيدقنلاةلويسلاىلإةجاحب

لازيالوهف؛ديكأتلابسكاهنكيمل.ةاشملاقيرطىلعلجرءاج
تانيماتيفمأهعيبببسبيـبةباصعلَبِقنمبرضللهضّرعتدعبجرعي
ًالجرمداقلاُدبيمل.اهعيبنكميىرخأًاعلسكانهنأولامك،ةفَّفخم
يذلاعونلانمقرزأًافطعِميدتريهنأًاملِع؛تاردخمنمدموأًايفختم
.امهدرفمباناك،هلوَحلياسرظن.تاردخملاينمدمنمديدعلاهيدتري

رسجلالظنملياسجرخ،ةيفاكةفاسملجرلاهنمبرتقاامدنع
."؟تاردخمةعرجديرتله":هلأسو

فقو،كلذعمو.هريسعباتمث،هسأرزهو،ةماستبالجرلاقلطأف
يأىلإةبسنلابو،هّنسىلإةبسنلابمجحلاريبكناك.هقيرطًاضرتعملياس
عمدولبتسريف:وبماريفنيكسلاهبشتيتلاًاضيأهنيكسرارغىلع،ّنس
ةياعرلاداحتارجتميفنوركفلأاهنمثغلبي.ةلصوبىلعيوتحيضبقِم
.نوركةئمثالثءاقلءالمزلادحأنماهيلعلصحهنكلو.ةيعامتجالا

ةقيرطبنيكسلاًالماحلياسلأس."؟المأيرتشتنأديرتله"
.اهلصنىلعسكعنيعراشلاةرانإحابصمنمثعبنملاتهابلاءوضلالعجت

."ً؟اوفع"



.هعممهافتلالياسىلعبعصيو،يـبنجأصخشهنإ
بضغبرعشيماودلاىلعناك.عفتريهتوصلياسعمس."ًالامديرأ"

."نآلا".ببسلافرعينكيملو؛َسانلاقرسيامدنعديدش
نيحيف،ةيعافدةكرحيفىرسيلاهديعفرو،هسأربيـبنجألاأموأف

لياسلَّنستيمل.قَربلاةعرسباهجرخأوهترتسلخادءودهبىنميلاهديّسد
.سدسمةهّوفىلإقّدحيهنأكردأامدنعاٍّبتسمهو،لعفدريأراهظإ
نارّمستتهيَمدقتلعجءادوسلاةيندعملاةهّوفلانكلوبرهلادارأدقل
.فوخلاةدشنمضرألاب

.ّلهتسا،"...انأ"
."نآلا".لجرلالاق،"ضكرا"
،هَيتئرقرحيبطرلاودرابلارهنلاءاوهنأرعشو،ةعرسبلياسضكر

.هيَنيعَيّتيكبشىلعًالوزـنوًادوعصزفقتديربلاىنبموازالبقدنفءاوضأو
دُعيملوةيلاعلاروخصلانيبيرحبلاجيلخلايفرهنلاضافىتحضكردقل
.ضكرلاةلصاومهناكمإب

لاصتاببسبيراهظاقيتساىلعترمدقةعاسعبرتناك
،زيفوصةباوبفيصرةفاحبناجبةطرشلاةرايستفقوتو.هبنسروفلاه
"ريخلاءاسم"متمتوهليمزبناجبيفلخلادعقملاىلعيراهقلزـناو
.نيتيماظنلاامهيتلذبنييدترممامألايفناسلجينيذللانيَّيطرشلل

هتاذىلعِقلغنُميطرشهجووذميسجليمزوهو،قئاسلاداق
.رمألائدابيفءطببةرايسلا

يذلا،روُثبلاريثكو،هجولابحاش،باشلايطرشلالاق،"ةعرسلادِز"
.قئاسلابناجىلإسلجي

.هتعاسىلإيراهقّدحو."؟انددعغلبيمك"
.نسروفلاهلاق،"هذهىلإةفاضإلابناترايس"
مايقلالواحنس.ءاوضأيأديرأال.انيلإةفاضإلابصاخشأةتسً،اذإ"

كلذيفكيً.اسدسملمحيةيماظنةلذببيطرشو،انأو،َتنأ.ءودهبكلذب
له.ةلَمتحملارارفلاقُرطنورخآلاةسمخلاّيطغيس.لاقتعالاةيلمعبمايقلل
."ً؟احالسلمحت

.هترتسبيَجىلعهدينسروفلاهعضوو
.يراهلاق،ً"احالسلمحأاليننألديجاذه"
."؟يرانلاكحالسةصخرةلأسمَجلاعتملأ"



:لأسونيَّيمامألانيَدعِقملانيبمامألاىلإيراهىنحنا
."؟فرتحمروجأملتاقلاقتعالانيلإمامضنالايفبغريامكنمنم"
.بكارلادعقِمىلعسلاجلاباشلانمةيروفلاةباجإلاتردص."!انأ"
ءطببهسأربأموأو،كلذيراههللاق،"ةرايسلايفتنأىقبتسً،اذإ"

.ةآرملاىلإًارظان
،دنالنيرغيفاتاغسلادميهلفسأيفةرايسلااونكر،قئاقدتسدعب

نمرّكبمتقويفًافقاويراهناكثيحيمامألابابلاىلإرظنلااونعمأو
.ءاسملا

.يراهلأس"ً؟اقثاوناكرونيليتيفانلجرً،اذإ"
دقلُزُّنلايفًايلخادًامقرنإنسدليكروتلوقي".نسروفلاهلاق،"لجأ"

.ً"ابيرقتةقيقدةرشعسمخلبقلانوشانرتنإليتوهقدنفبلاصتالالواح
اهنإ".ةرايسلابابًاحتافيراهلاق،"ةفدصرمألانوكينأنكميال"

دعبدوعأسوةيعالطتساةلوجبموقأس.ةيعامتجالاةياعرلاداحتالمعةقطنم
."ةقيقد

ييبمأشاشرعفدمهنضحيفوًاسلاجقئاسلاناك،يراهداعامدنع
نمعونلااذهبظافتحالابةيرودلاتارايسلةريخألانيناوقلاتحمسدقل.5
.اهقيدانصيفةحلسألا

.يراهلأس."ً؟امتكترثكأحالسكيدلسيلأ"
اذام":هلأسونسروفلاهوحنيراهتفتلا،اهدنع.هسأرلجرلازهف

."؟كنع
."38رايعنمليمجوريغصنسيودنإثيمسسدسمدرجم"
ىلعسلاجلاباشلايطرشلالاق."يسدسمريعتستنأكتعاطتساب"

."ةيقيقحةوق.941وكيرج".ةسامحببكارلادعقم
.ناقيضتهيَنيعةيؤرنسروفلاهةعاطتسابناك.يراهررك."؟وكيرج"

ضرتُفيهنأدقتعأيننكلو.سدسملااذهىلعتلصحنيأنملأسأنل"
اهدوقيناكةحلسأيـبِّرهمةباصعحجرألاىلعهردصمنأكغالبإيـب
."رلاوموتقباسلاكليمز

ناحدقتناواقرزلاهانيعو،بكارلادعقِمىلعسلاجلايطرشلارادتساف
نودقتعيانمظعم؟شتفملااهيأًائيشفرعتأ.رلاوموتركذتأ":لاقوًاررش
.ً"احلاصًاصخشناكهنأ

.ةذفانلاجراخىلإرظنويراههلهاجتف
.نسروفلاهلاق."نوئطخممكمظعم"



.يراهلاق،"يكلساللازاهجينطعأ"
دجاوتناكمددحو،ةلاعفوةعيرستاميلعتنيرخآلانيقئاسللهّجوو

ومدختسماهطقتلياليكينابملاوأعراوشلاءامسأركذنودنمةرايسلك
وأ،مئارجلانوطغينيذلانويفاحصلانولسارملا؛نومظتنملايكلساللاةزهجأ
نأكشنودنمنوملعيودُّدرتلانوطقتلينيذلانويلوضفلاونولاتحملا
.ثدحيامًائيش

ىلعنكتلو،انهَقِبا".بكارلادعقمىلإًاتفتلميراهلاق،"قلطننل"
صاخلايكلساللازاهجةطساوبانبلصتا.تايلمعلاةفرغبمئادلاصتا
."؟انقفتا.ءيشيأأرطاذإكليمزب

.هسأرباشلازهف
ريغصىتفجرخ،تارمثالثلُزُّنلليمامألابابلايراهعرقنأدعب

.نَيتسعاننيَنيعبمهيلإقّدحو،ًاليلقبابلاحتف.هيَمدقًارجرجُم،ّنسلايف
ةقاطبتيسنيننأودبي.اٍّبت".هبيَجيفًاثحابيراهلاق،"ةطرشلا"

."نسروفلاهايكتقاطبهَِرأ.لزـنملايفيتيوه
."كلذنوفرعتمتنأو".ىتفلالاق،"لوخدلامكنكميال"
."تاردخملاباهلةقالعالو،لتقةميرجاهنإ"
."!هآ"
ىلإيراهفتكقوفنمامهعاستاىلعنَيتحوتفمنيَنيعبىتفلارظن

،بابلاحتف،كلذدعب.5ييبمأشاشرلاهعفدِمعفريذلايطرشلا
.نسروفلاهبةصاخلاةيوهلاةقاطبىلإرظنينأنودنمءارولاىلإعجارتو

.يراهلأس."؟كيكناتسوتسيركىعديصخشانهمكيدلله"
.هسأرىتفلازهف
لاق."امبرلامجلاَربَوشامقنمًاعونصمًافطعِميدتريبيرغهنإ"

ّلِجِسهحتفو،لابقتسالاةلواطءارويراهلالسناءانثأيفنسروفلاه
.فويضلا

ةلفاحنمهوبحطصايذلاكاذوهانهدوجوملاديحولابيرغلا"
َربَوشامقنمًاعونصمًافطعِميدترينكيملهنكلو".ىتفلاأتأت،"ءاسحلا
نمةيوتشةرتسنسليندراكيرهاطعأدقل.طقفٍةلذبةرتسامنإو،لامجلا
."نزخملا

.ةلواطلاءارونميراهىدان."؟انهنمدحأبلصتاله"
."كءاروبتكملايفدوجوملافتاهلامدختسا"
."؟ةعاسيأيف"



.ً"ابيرقتفصنلاوةرشعةيداحلادنع"
متمت،"برغَزبلاصتالاهيفيرُجأيذلاتقولاعمقباطتياذه"

.نسروفلاه
.يراهلأس."؟لخادلايفوهله"
."مونلاىلإُتدلخوهعمحاتفملاذخأ.فرعأال"
."؟يمومعحاتفمكيدلله"
،همازحبةقَّلعملاةعومجملانمًاحاتفمجرخأو،هسأربىتفلاأموأ

.ةدودمملايراهدييفهعضوو
."؟ةفرغلامقرام"
."رمملاةياهنيفو،جردلاىلعأيفاهنإ.نورشعوتس"
هتلذببيطرشلاىشماميف،ةفرغلاىلإًاهجتمقلطنادقيراهناك

.شاشرلاعفِدملاىلعهاديوً،امامتهءاروةيماظنلا
ءانثأيفىتفللنسروفلاهلاق،"رمألايهتنيىتحكتفرغيفَقبا"

.هفتكىلعّتبروهزمغو،نسيودنإثيمسزارطنمهسدسمهلمح
رمأهنإ.ةلوهأمريغلابقتسالاةفرغنأظحالو،بابلالفقحتف

يطرشاهلخاديفوعراشلايفةنوكرملاةطرشلاةرايسدوجونأامك،يعيبط
ةقطنماهنأّوتللفشتكادقل،ءيشلكنممغرلابفً.اضيأيعيبطرمأ
.مئارجثودحدهشت

ةقطقطعمسةيوازلادنعهفاطعناءانثأيفوً،اديورًاديورجردلادعص
اهنإ؛رافوكوفيفةيلمرلاتاوجفلايفاهعمسدقناكيتلاكلتلةلثامم
.يكلسالزاهجنعةرداص

،هتفرغباببناجبو،رمملاةياهنيف.ىلعألاوحنةعيرسةرظنىقلأ
لمحيوةيماظنةلذبيدترييطرشو،ةيداعسبالمنايدترينالجرفقو
هديعضيةيداعسبالمنايدترينيذللانَيلجرلادحأىأروً.اشاشرًاعفدم
يكلساللازاهجةيماظنةلذبيدترملايطرشلاعفراميف،بابلاضبقِمىلع
.ءودهبهربعّملكتو

.باحسنالاىلعناوألاتافدقل.هتلابقنافقينارخآلانالجرلاناك
هنأولامكهسأرزهو،22ةفرغلامامأفقوتو،هسأربامهلأموأف

يفثحبلابًارهاظتم؛ّيحلايفيمارجإلالمعلايمانتببسبهسأيرهُظي
هآردقناكيذلايطرشلابقار،هنيعةيوازنم.هتفرغحاتفمنعهبويج
بابحتفي،راظتنالاةفرغيففصلايفهفوقوءانثأيفايدناكسقدنفيف
.نارخآلاهعبتيوجيجضيأثادحإنودنمةفرغلا



ًازاتجم؛ىتأثيحنملفسألاىلإداع،راظنألانعىأنمباوحبصأاملاح
ىلعلعفيامك-جراخملالكظحالدقناك.نَيتعساونيتوطخبّملسلا
ةظحلللءاستو.ءاسملايفءاضيبلاةلفاحلانتمىلعلصوامدنع-ماودلا
دبالً.امامتيهيدبرمألانكلو،ةقيدحلاىلإيدؤملايفلخلابابلانأشب
ىقبي،اذلً.ائطخُمنكيملام،كانهًايطرشاوعضودقاونوكينأنم
يفراسمث،راسيلاوحنفطعناوجرخ.ىلضفلاهتصرفسيئرلالخدملا
.طقفدحاولجركانهناك،قيرطلاكلتىلع.ًةَرشابمةطرشلاةرايسهاجتا
.مالظلاطسوعيضيسفهمامأرورملانمنكمتاذإو

.ةغرافةفرغلادجوامدنعيراهحاص."!اٍّبت،اٍّبت،اٍّبت"
.نسروفلاهلاق،"مادقألاىلعًاريسةهزـنبمايقللجرخامبر"
يكلساللازاهجنكلو،ءيشيألاقدقنكيمل.قئاسلاوحناتفتلاو

.ةظحلذنمهتيأريذلاهسفنلجرلاهنإ".ملكتيناكهردصىلععوضوملا
."يوحنهجتيوًاددجمنآلاجرخيوهاه

ملو،ةفرغلايفةّزيممرطعةحئاركانهتناك.ءاوهلايراهقشنتسا
.حوضوباهزييمتنمنكمتي

."انعدخدقل".يراهلاق،"وههنإ"
يذلايراههلاقامًارركم؛يكلساللازاهجربعقئاسلالاق،"وههنإ"

.ةفرغلاجراخحبصأ
."ىهتنا".يكلساللازاهجقطقط،"هنمُتلندقل.عئار"
.هفاقيإلواحتال".رمملاربعمهعافدناءانثأيفيراهحاص."!ال"

."!انرظتنا
.ةسهسهىوسَّقلتيملهنكلو،زاهجلاربعرمألاقئاسلارركو

ىلإةيماظنةلذبيدترييطرشجرخو،حتُفيةطرشلاةرايسبابىأر
.هسدسمًارهاشعراشلايفةرانإلاحابصمنعرداصلاءوضلا

هسدسمبّوصدقونيقاسلاجرفنمفقيوهويطرشلاحاص."!كناكم"
ةفاسمامهنيبلصفتتناك.ةربخلاليلقهنأهّرسيفركفهآرامدنعو.هيلإ
اذهنكيمل،رسجلاتحترهنلاحاسمتفالخبوً،ابيرقتًارتمنيسمخ
اماللاجرخأ.هّتيحضرارفقرطعاطقناراظتناليفكيامبًايكذيطرشلا
ضكرلابعرش،رارفلانمًالدبو.ةليللاكلتيفةيناثلاةرمللسكامينيم
.يطرشلاهاجتايفًةَرشابم



.يطرشلاررك."!كناكم"
ً.ارتمنيرشعمثً،ارتمنيثالثىلإتّصلقتدقامهنيبةفاسملاتناك
.رانلاقلطأوهسدسمعفر
ةفاسمنمرخآصخشةباصإصرفريدقتيفةغلابملاىلإسانلاليمي

رثألاةيمهأنمنوللقيامًابلاغ،ةيناثةهجنمو.راتمأةرشعقوفت
ءيشبرقهرورمءانثأيفصاصرلازيزأعمًاجوزممراجفنالاتوصليسفنلا
ضيبأهنولحبصأيذلايمامألاةرايسلاجاجزةصاصرلاتباصأامدنعو.ام
ّرخو،ههجونولبحشدقف.يطرشللهسفنرمألاثدح،تتفتينألبق
.ليقثلا941وكيرجلابكاسمإلاهتلواحمءانثأيفهَيتبكرىلع

ááá
.هسفنتقولايفاتاغسلادميهىلإنسروفلاهويراهلصو
.نسروفلاهلاق،"كانه"
،ةرايسلابناجبهَيتبكرىلعًاسلاجلازيالباشلايطرشلاناك

عراشلانمدعبأناكميفايأرامهنكلو.ءامسلاىلإبَّوصمسدسملاو
.رمملايفهايأردقاناكيذلاقرزألافطِعملا

.نسروفلاهلاق،"اكيإوحنضكريهنإ"
.امهيلإمضنايذلاقئاسلاوحنيراهتفتلاو
."5ييبمألاينطَعأ"
."...سيل":ًالئاقيراهلحالسلايطرشلاررمف
،هءاروضكرينسروفلاهعمسو.ضكرلابعرشدقناكيراهنأريغ

زاكتراةوقهلاّرفوزـنترامكودةكرامنمهئاذحلنيَّيطاطملانَيلعنلانكلو
دقو،ةليوطةفاسمبهقبسيهمامألجرلاناك.قرزألاديلجلاىلعلضفأ
عفِدملايراهلمح.ةماعلاةقيدحللةيذاحملازلافةباوبةيوازدنعفطعنا
ضكرلاهتلواحمءانثأيفهسّفنتةيلمعىلعزكرو،هيديىدحإبشاشرلا
لصينألبقرانلاقالطإةيعضوبحالسلادّدسو،أطبأمث.ةيلاعفوةّفخب
.نيميلاىلإرظنوهسأرّدمامدنعًاريثكريكفتلالواحيمل.ةيوازلاىلإ

.هراظتنايفدحأكانهنكيمل
ً.اضيأعراشلايفىُريدحأالو
تاحابلانماٍّيألخدينلو؛اٍّيبغنوكينلكيكناتسلثمًالجرنكلو

ىلإيراهقّدح.ةلَفُقملااهتاباوببناذرجةديصِمىلإلّوحتتيتلاةيفلخلا
ءاوضأةعساولاءاضيبلاجلثلاةحفصسكعتثيحةماعلاةقيدحلالخاد
نيعبسوأنيتسدُعبىلع؟كرحتيامءيشكانهنكيملأ.ةطيحملاينابملا



ضكر.ءاقرزةرتسًايدترم،ءطببجلثلاىلعمّدقتيصخشكانهناكً،ارتم
جلثلايفهرصخىتحقرغو،يجلثلاماكُّرلايفصاغو،هتعرسىصقأبيراه
ً.اثيدحطقاستيذلا

."!اٍّبت"
،همامأدوجوملاصخشلارادتساف،هدينمشاشرلاعفِدملاطقسدقل

كيكناتسهتبقارمءانثأيفحالسلانعيراهديتثحبً.امُدقّيضملللضانو
اليذلاتباثلاريغجلثلاربعبارطضاودهجبهقيرطقشيحاريذلا
اهً.ابلصًائيشهعباصأتسمل.ةلوهسبمدقئطومىلعلوصحلانمهنكمُي
ىلإاهّدمو،هَيقاسىدحإجرخأمث،هسفنعفروحالسلايراهبحسو.وه
،ىرخألاقاسلابحسمث،مامألاوحنهسفنعفدو،ةنكممةفاسمدعبأ
،هذخفتالضعيفةقرحبرعشيناكً،ارتمنيثالثدعب.جراخلاىلإاهّدمو
ريسلللقتنامث،ةاشملارممكلسيرخآلالجرلاناك.تصلقتةفاسملانكلو
ىلإةفاسملاًاّصلقم؛عارسإلانمنّكمتو،هنانسأيراهقبطأف،جلثلاىلع
قوفهتدعمىلعيراهىمترا.يفكيامبًابيرقحبصأدقلً.ارتمرشعةسمخ
،نامألاّرزرّرحمث،بيوصتلاراظنِمنعجلثلاخفنو،حالسلاّزكرو،جلثلا
ءوضلاىلإلجرلالوصورظتناو،يداحألايرانلاقلطلاةغيصراتخاو
.ةاشملارممبناجبعراشلاةرانإحابصمنمثعبنملالكشلايطورخم

نأدعبالإةملكلليلزهلابناجلاكردييراهنكيمل."!ةطرشلا"
."!كناكم":اهبحاص

.ًاليلقدانِّزلاىلعيراهطغضف،دهجبهقيرطقشلصاولجرلانكلو
."!رانلاقلطأسفالإوفقوت"
.طقفراتمأةسمخدُعبىلعلجرلاناك
."ئطُخأنلو"،يراهحاص،"كسأرىلعدّدسأانأ"
،هيَدياتلكبةرانإلاحابصمدومعكسمأو،مامألاىلإكيكناتسعفدنا

راظنِمنمءاقرزلاةرتسلاىرييراهناك.جلثلاجراخهسفنبحسمث
ةركفلاءاغلإوهوالأ؛هبمايقلاّملعتامبماقو،هسافنأسبحف،بيوصتلا
هبضرتُفيالهنإ-روطتلاقطنملًاقفو-لوقتيتلاوخيَُخملايفةدوجوملا
دانِّزلاىلعطغضلامدع:ةينقتلاىلعزكرو،هسنجنمقولخميألتق
ملنكلو،ةيندعمةكتعمسوكربنّزلاقالطنابيراهرعش.هّزهوأدهجب
دانِّزلاىلعيراهطغض؟لطُعكانهله.هفتكىلعدادترايأكانهنكي
.ىرخأةكتتعمُسفً،اددجم

ضرألابرضوقيرطلاىلإلقتناو،هلوحفصعيجلثلاولجرلافقو



نيتيلدتمهاعارذتناك.كرحتيمليذلايراهبقارورادتسامث،هيَمدقب
يراهىأرف،هسأركيكناتسعفر.همونءانثأيفريسيصخشكهَيبنجىلع
ترمتسا.هئاقلتساناكمنمرمأيأبمايقلانعزجاعهنأِملعو،سدسملا
راد،كلذدعبو.ةرخاسّةيحتيفهنيبجىلإًالوصوعافترالابكيكناتسدي
.قيرطلاىلعضكرلابعرشو

.هعولضنيبةوقبقفخيهبلقبرعشو،هيَنيعيراهضمغأ
فقيكيكناتسناكيذلاناكملاىلإًالوصوهقيرطيراهقشامدنعو

مألاطشمِميراهجرخأ.ةليوطةدمذنملجرلاعلتبادقمالظلاناك،هيف
ةروسيفءاوهلايفحالسلاىمراهدنع،هّنظقدصفهنمققحتو5ييب
طقسينألبقحيبقدوسأرئاطكازالبقدنفمامأعفتراف،ةيئاجفبضغ
.ذاذرلانمًاليلقًاثدحُم؛هتحتءادوسلاهايملايف

هَيتفشنيبوجلثلاىلعًاسلاجيراهناك،نسروفلاهلصوامدنعو
.ةراجيس

!هللااي".ًالوزـنوًادوعصكرحتيهردصو،لفسألاوحننسروفلاهىنحنا
."؟بهذله".هسّفنتّزأو،"ةعرسبضكرلاكتعاطتساب

."انجاردأدُعَِنل".يراهلاق،"ىفتخادقل"
."؟5ييبمألانيأ"
.لاؤسلانعةباجإلامدعرّرقو،نسروفلاهىلإيراهرظن
اميف،ضموتءاقرزلاامهؤاوضأو،قدنفلامامأنافقتةطرشاترايستناك

نيذلانيفجترملالاجرلانمٌةعومجمودبيامكلَفُقملابابلاجراختدشتحا
،اتاغسلادميههاجتايفنسروفلاهويراهراس.ةليوطريوصتتالآنولمحي
.لومحملاهفتاهىلعًاثيدحيهُنينسروفلاهناكو

لأس."؟يئامنيسمليفبفصيفسانلاداشتحاًامئادّيلإيحوياذامل"
.يراه

."؟ربخلااذهمهغلبفيك".نسروفلاهلاق،"نويفاحصمهنإ"
ىشفأنمهنأنظأ".يراهلاق،"يكلساللازاهجىلعلماعلالأسا"

."؟تايلمعلاةفرغيفاولاقاذام.رسلا
مسقلسريسامك.ةرفاوتملاةيرودلاتارايسلكرهنلاىلإنولسريس"

."؟كيأرام.نيلجاردونجةرشعةيماظنلاتالذبلايوذ
."مودقلااهنمبلطاويتببلصتاً.ادبأهيلعاورثعينل.ديج"
.امهنماندفنييفاحصلادحأامهآرو
."يراهايًانسح"



."مِدنِجاي،رخأتمتنأ"
."؟يرجياذام"
."ةيمهألانمريبكرْدقىلعسيليرجيام"
ىدحإليمامألاجاجزلاىلعرانلاقلطأدقمهدحأنأىرأ!هآ"

."مكلةعباتلاةطرشلاتارايس
يفاحصلاناكو،يراهلاق."؟اصعباهبرضيملمهدحأنإلوقينم"

.هءاروءطببريسيلازيال
."رانقالطإلضّرعتهنإلوقيكانهسلاجلايطرشلا"
اهيأ،ينارُذعا".يراهلاق،"هّملكأنأيللضفألانم!هللااي"

."!ناديسلا
تعمُسو.يمامألابابلايراهعرقاميف،ددرتبنودشتحملاىّحنتو

.حيباصملاتضمووريوصتلاتالآزيزأوةقطقط
حاص."؟تِغروترِِغإيفةميرجلاوةميرجلاهذهنيبةلصيأكانهله"

."؟طّروتمةيعامتجالاةياعرلاداحتاله".نييفاحصلادحأ
،ءارولاىلإةوطخداعيذلاقئاسلاهجورهظو،ًاليلقبابلاحُتف

يطرشلاناكثيحىلإلابقتسالاةفرغاربعو،نسروفلاهويراهعفدناو
،ريبعتيأنمنَيتيلاخنيَنيعبءاضفلاوحنًاقّدحموّيسركىلعًاسلاجباشلا
.ضفخنمتوصبهيلإثدحتيهمامأمثاجُهليمزاميف

ً.احوتفملازيال26ةفرغلابابناك،ىلعألاقباطلايف
نأدكؤملانم".قئاسلليراهلاق،"ةرورضلادنعالإًائيشسملتال"

."يوونلاضمحلاوعباصألاتامصبىلعلوصحلاديرتنوليتب
تحترظنلااقرتساوسبالملاةنازخباوبأاحتفو،ناكملاءاحنأيفالاج

.ريرسلا
لجرلاىدلنكيمل.ءيشيأدجويال".نسروفلاهلاق."!هللااي"

."هيدتريامىوس
هتطساوبلخدأامءيشوأسبالمةبيقحهيدلنوكتنأنمدبال"

وأ،عبطلابهنمصلختدقنوكيامبر".يراهلاق،"دلبلاىلإسدسملا
."هتيامحلامناكميفهعضو

."ةعتمألاعاديإلةصّصخملانكامألانمديدعلاولسوأيفكانهدُعيمل"
."رّكف"
تانازخلاو.لزـنيناكثيحقدانفلادحأيفةعتمألاةفرغً.انسح"

."عبطلابةيزكرملاولسوأتاراطقةطحميفةريغصلا



."هريكفتطخعبتا"
."؟طخيأ"
."امناكميفةبيقحهيدلو،نآلاجراخلايفهنإ"
اولسريلتايلمعلاةفرغبلصتأس.لجأ،نآلااهيلإةجاحبنوكيامبر"

ناكيذلارخآلاقدنفلاوهام...وةطحملاوايدناكسىلإامًاصخش
."؟مهمئاوقىلعهيفًادوجومكيكناتس

."زغربلوهيفسأهيأسأنوسيدار"
."كلًاركش"
نيخدتوجورخلايفبغريناكنإهلأسوقئاسلاىلإيراهتفتلاو

ةيفلخلاةقيدحلاةحابيفو.يفلخلابابلانماجرخوالزـنف.ةراجيس
ءارفصلاءامسلالّمأتيونّخديّنسُملجركانهناك،جلثلابةوسكملا
.امهروضحنعًالفاغ،ةفصاعلا

.امهيتراجيسًالعشُم،يراهلأس."؟كليمزلاحفيك"
."نيلسارملانأشيففسآ.وجنيس"
."كأطخسيل"
دقمهدحأنإلاقويكلساللاربعيـبلصتاامدنع.يئطخهنإ،ىلب"

."ةلثاممرومألّهبنتلايـبضرتُفيناكلُزُّنلالخد
."رثكأامهلّهبنتلاكبضرتُفيناكنارخآنارمأكانه"
يلاوتلاىلعنَيترمةعرسبامهبّفرو،امهعاستاىلعهينيعقئاسلاحتف

.ً"اعرسمَتقلطناكنكلو،كريذحتُتلواح.رذتعأ":لاقو
."؟اذامل،نكلوً.انسح"
ناخدلاصاصتمابقئاسلامايقءانثأيفرمحأنولبةراجيسلاتجهوت

."مهيلع5ييبمأديدستةظحلنوملستسينيمرجملامظعم".ةوقب
."يلاؤساذهنكيمل"
."ةميدقةصقاهنإ".تخرتسامثيلفسلايطرشلاكفتالضعتخفتنا
.اهربخُنلةميدقصصقانلكانيدل".يطرشلاىلإيراهرظنو.ً"انسح"

عضوبرطخللانئالمزةايحضيرعتانتعاطتسابنأينعيالاذهنكلو
."غرافطشمم

تفتخافضرألاىلعةراجيسلانمىقبتاملجرلاىمرو."قِحُمتنأ"
يأهجاوتنل":لاقوًاقيمعًاسفنيطرشلاذخأً.اثيدحطقاستملاجلثلانيب
."كريرقتدكؤأس.لوهاينأشلااذهيفلكاشم

ةصقلا"،هتراجيسىلإرظنلانعمأو،ةيناثلاهمدقىلإيراهدنتساف



."؟هعامسّدوأيذلاعونلانميهله،ةميدقلا
."لبقنماَهتعمسدقل"
."ً؟اباشناكلهً.انسح"
."رثكأالً،اماعنورشعونانثا"
."؟لُتقله"
نكلو،هتدعميفُهتبصأدقل.لفسألاهاجتايفردصلانمّلُش"

."هتقرتخاةصاصرلا
.ههاجتايفيراهرظنف،ّنُسملالجرلالعس
ًارعاش،يسركلاىلعًاسلاجلازياليطرشلاناك،لابقتسالاةفرغيف

.همامأًاسلاجىمترامث،باحسناللدودولاليمزللهسأربيراهأموأف.ةحارلاب
باشلليراهلاق،"ديفيالةيسفنلاتامدصلانأشيفحصُّنلاميدقت"

."كسفنبكتدقعُّكف".هجولابحاش
."!هآ"
،توملانميرانَقلطدُعبىلعتنككنأنظتكنألفئاختنأ"

."ةرايسلاىلعلبكيلعبّوصينكيمل.كلذكنكتملكنأريغ
.اهنيعةباترلابباشلايطرشلارّرك."!هآ"
هللمألكدقفيسفًايطرشلتقاذإهنأملعيوهو.فرتحملجرلا"

."كتفاخإلرانلاقلطأدقلو.رارفلاب
."؟...فرعتفيك"
ىلعًارداقنوكتسوكلذبكسفنربخأً.اضيأّيلعرانلاقلطيمل"

."هيلإةجاحبنورخآصاخشأكانهف؛يسفنِملاعىلإبهذتالو.مونلا
ِيلاعطابضلانأّركذتو".فقوامدنعةجعزمةقطقطيراهاتبكرتردصأو
."؟انقفتا،رماوألاعبتا،ةمداقلاةرملايف،كلذل.كنمءاكذرثكأَبتُّرلا

ááá
حيرةفصَعّتبهو.دَراطمناويحهنأولامكةعرسبقفخيهبلقناك

ىلعّهلظصقارتف،عراشلاقوفةعيفركالسأنمةيلدتملاحيباصملاىلع
رَْدقرذحبريسلاهيلعناكنكلو،عسوأتاوطخبريسلاىّنمتدقل.فيصرلا
.ضرألاقوفةلكشتملاةِقلَّزلاديلجلاةحفصببسبناكمإلا

يذلاوهبرغَزبهارجأيذلاريخألايفتاهلالاصتالانأنمدبال
نوكينل،كلذلًةجيتن!ةريبكةعرسبكلذثدحو.لُزُّنلاىلإةطرشلاداق
ماغرإهيلعنّيعتو،ءارولانمةمداقةرايستوصعمس.اهبلاصتالاهناكمإب
،هبناجبتّرملب،ةرايسلافقوتتمل.ىغصأو،ةرادتسالامدعىلعهسفن



كلتيفهقنعىلعّرقتسايذلاجلثلانمْقفَدوءاوهللعافدناكلذالتو
يطرشلااهآريتلاةرتسلا؛ءاقرزلاةرتسلااهيطغتاليتلاةريغصلاةحاسملا
يدتريًالجرنكلو،اهنمصلختلايفاٍّيلمركفدقل.يفختللةحلاصدعتملو
ىتحدَْربلانمدّمجتيسلب،بسحفةهبُّشللًاريثمودبينلطقفًاصيمق
تاعاسكانهلازتالتناك.هتعاسىلعةعيرسةرظنىقلأوً.اضيأتوملا
اهباوبأرجاتملاويهاقملاحتفلبقو،ةايحللةنيدملاةدوعلبقطقفةليلق
هيلإأجليناكمىلعروثعلاهيلع،نكلو.ىوأمىلعروثعلاهتعاطتسابثيح
.رجفلاىتحةحارلاضعبوءفدلاهلّرفويناكم،بَرهم:نيحلاكلذلبق

،ةيناردجتاباتكبخّستمرفصألزـنملةيمامألاةيحانلابناجبّرم
ناك،مامألاىلإو؟ةيبرغلاةفضلا.نديربتسف:ههابتناةنَّولمةملكتتفلو
هنأولامكديعبنمرمألاادبدقلً.اينحنملخدممامأفقاولجركانه
ىلعهعبصإعضيهنأفشتكاهنمبرتقاامدنعو.بابلاىلإهسأردنُسي
.سرج

.هصالخلةصرفرمألااذهناكامبر.رظتناوفقوتف
ينحنملاصخشلامّوقو،سرجلاقوفتوصلاِّربكمنمتوصقطقط

هترقاعمببسبةرمحمهترشبتناك.ةوقبحيصيأدبوليامتو،هتفقو
ةنيدملالزانمنيبةدّدرتملاءادصألاتشالتو،خارصلانعلجرلاّفك.بارشلا
ةبوعصبلجرلالامأ.ضفخنميئابرهكزيزأعمُسو،اهّفليليللالازاميتلا
ً.اّحنرتملخدوبابلاعفدو،مامألاىلإهلِقثزكرم

قلزـنافً،ادجًاعيرسناك.قَْربلاةعرسبفّرصتفقلغنيبابلاأدب
ةحفصلاىلعهيَديَيتحارىلإدانتسالانمنّكمتو،ديلجلاىلعهؤاذح
ىأرو،ةبوعصبفقو.فيصرلابهدسجّةيقبمدطصينألبقةقرُحملاةدرابلا
بابلانيبهمدقّسدو،مامألاىلإعفدناف،قالغنالاكشوىلعبابلانأ
فقوو،لخادلاىلإللستمث.هلحاكىلعبابلالقِثبرعشو،راطإلاو
كلذدعبو.ملؤموحنىلعلصاوتتمث،فقوتتمادقأةرجرجعمس.يغُصي
ةبيرغلامهتغلِبامًائيشحيصتةأرماوَحتُفيبابتوصمثً،اعرقعمس
عطقدقمهدحأنأولامكًةأجفحايصلانعفقوتتّمثنمو،ةبيترلاو
توصللًالثاممًاضفخنمًانينأعمس،تمصلانمةليلقٍناوثدعب.اهْقلَح
.ءودهلاداسوةّوقبيولُعلاقباطلايفبابلاقلُغأمث،لافطألاهثدُحييذلا

تحتةمامُقلانيبناتفيحصكانهتناك.هءاروَقلُغيبابلاكرت
.اهصتمتوةبوطرلالزعتاهنألمهتيذحأيفًاقاروأنوعضي،رافوكوفيف.ّملسلا
.رضاحلاتقولايفنامأبهنكلو،دربلابرعشيلازيالناك



ةعاّمسو،رظتنيلُزُّنلايفلابقتسالاةلواطءاروبتكملايفيراهسلج
ءاقدصأروصىأر.اهبلصتييتلاةقشلالُّيختًالواحم،هنُُذأىلعفتاهلا
وأ،ةلفحيفمهنأولامكنومستبيمهو:فتاهلاقوفةآرملاىلعةقَصلُم
تاذةقشّليختو.تاقيدصلاةسيئرلاةروصلايفو.دلبلاجراخةلحريفامبر
ًاقصلمو،ةجالثلابابىلعةقلعمًامَكِحو،حيرموئفادهنكلوطيسبثاثأ
؟كلذبنوموقيسانلالازيالله.ماّمحلايفارافيغهيْشتل

.سعانتوصلاق."؟ولآ"
."ىرخأةرمانأاذه"
."؟يـبأ"
."يطرشلا".ًالَجخّرمحيهنأبرعشو،هسافنأيراهسبحف!يـبأ
ً.اعمنآيفةقيمعوةحِرَم؛ةتوبكمةكحضتعمُسو."لجأ!هآ"
."...اننكلو،كظاقيإلفسآ"
."كلذلةيمهأال"
.اهبّنجتيراهدارأيتلاكلتتمصلاتارتفىدحإكانهتناكو
فظوملوقي.هبهبتشملاقتعالواحنانك".لاق،"لُزُّنلايفانأ"

اذهنمرّكبمتقويفانهىلإهامتبحطصانلسيندراكيروكنإلابقتسالا
."ءاسملا

."؟جراخلايفوجللةمئالمسبالمكلمياليذلانيكسملالجرلاوهأ"
."لجأ"
."؟لعفاذام"
."نسلراكتربورلتقنموههنأيفهبتشن"
."!هللااي"
.فورحلاجراخمىلعتدّدشاهنأيراهظحال
نيلواحتامبر،كلذءانثأيفو؟كيلإثدحتلليطرشلاسرإاننكميله"

."هلاقامرُّكذت
."؟...نكميالأ،نكلو.انقفتا"
.فقوتكانهناكو
.يراهلاق."ولآ"
يفكلذةيؤركنكمي.برحئجالكودبيناك".تلاق،ً"ائيشلقيمل"

نأولامك،مهمونءانثأيفنوريسينمكنودبيمهف.مهكّرحتةقيرط
."تاومأمهنأولامك،مهرّيُستامةلآكانه



."؟دراكيرهيلإثّدحتلهً.انسح"
."؟همقرديرتله.امبر"
."ًءاجر"
."ةدحاوةظحل"
نمضهانلالجرلايفيراهرّكف.ةقِحُمتناك.مقرلاراضحإلتبهذو

بحاشههجووهيبناجىلإناتيلدتمهاعارذوبحسناهنأفيكو،جلثلا
.نّييبموزلاك

فوهكإديفيدونِغاهرانوغناك.ّهيسركرادأفًالاعُسيراهعمس
.بابلالخدميفنيَفقاو

.نغاهلأس."؟جاعزإيأكلّببسنله"
.يراهلاق،"الخدا"
.ةلواطللرخآلابناجلايفاسلجو،نالجرلالخدف
.نغاهلاق،"ريرقتىلعلوصحلاّدون"
،عمجلاةغيصبملكتلابهينعياّمعلاؤسلانميراهنكمتينألبقو

.لَجعىلعيراههنّودف،فتاهلامقربهتدّوزو،نيترامتوصداع
."ًءاسمِتمُع".لاق،"كلًاركش"
."...لءاستأتنك"
.يراهلاق،"ةملاكملاءاهنإّيلع"
."ًءاسمَتمُع.هاه-هآ"
.هدينمةعاّمسلاعضوو
."؟ثدحاذام.عيرُمرمألا".نيترامدلاولاق،"نكميامعرسأبانمِدق"
.نغاهىلإيراهرظنف
.نغاهلاق،"انِربَخأ"
ةصاصرلاتباصأفيكفصوو،لشافلالاقتعالاليصافتبيراهامهدّوز

.ةماعلاةقيدحلاربعةدراطملانعامهربخأو،ةرايسلا
رانلاقلُطتملاذاملف5ييبمألمحتوًادجًابيرقَتنكاذإ،نكلو"

.نغاهلأس."؟هيلع
.بيُجينأنودنمفوهكإىلإرظنو.يراهحنحنتف
.هتوصيفةراثإكانهتناكو،نغاهلاق."ً؟انسح"
.يراهلاق،ً"اسمادمالظلاناك"
امدنعجراخلايفريسيناكً،اذإ".ملكتينألبقهّشتفمنغاهلّمأت

جراخلايفّحلسملجردوجوببسنعةركفيأكيدلله.هتفرغَتلخد



يـيبلاضفخأو."؟رفصلاتحتةجردنيرشعغلبتةرارحلاةجرداميفًاليل
."ةعاسلارادمىلعةيامحنسلراكنوجلّرفوتكنأضرتفأ".هتوصيـبوأ

."لافيلوأىفشتسميفهنكلو".فوهكإديفيدلاق."؟نوج"
نمققحتلاكشوىلعتنك".يراهلاق،"هتفرغجراخيطرشّيدل"

."ماُريامىلعريسيءيشلكنأ

زاهجلاةحارجمسقيفةيراعلاّرمملاناردجنيبتانرلاىدصدّدرت
لئاسسيكهمامأًاراجريسيلجرقمرو.لافيلوأىفشتسميفيـبصعلا
.ةيبينأتةعيرسةرظنبةسارحلاَّيطرش،ةّصنمىلعىلدتيوديرولايفنقُحي
.ىفشتسملاةمظنأًافلاخملومحملاهفتاهىلعبيُجييطرشلاناكدقف

."ندنارتس"
."؟ديدجيأكانهله.ملكتيلوه"
حمالمهيدلوتارمملايفلوجيقرألابٌباصُمكانه.ريثكلاسيل"

."يفكيامببناجلانومأمودبيهنكلو،لاتحمصخش
.عومسمتوصبًارخان،هريسلجرلالصاو
."؟ءاسملااذهلصحّزيممءيشيأكانهله"
تراهتياويفءاركنةميزهزريبسقيرفبلانسرأقيرفقحلأ.لجأ"

."يئابرهكلارايتلايفعاطقناثدحو،نيال
."؟ضيرملاو"
."توصهلعَمُسيمل"
."؟هيلإةبسنلابماُريامىلعءيشلكنأنمَتققحتله"
."ريخبودبيءيشلك،ريساوبلاءانثتساب"
دّرجماهنإ":لاقمثمؤشلابرذُنييذلاتمصلاىلإندنارتسىغصأ

."طخلاىلعَقبا.لاحلايفققحتللبهذأس.ةباعُد
ألمو.ضرتفاامكىولَحاهنإ.ةفرغلايفّةيرّكُسةحئاركانهتناك

ناك،نكلو.هءاروبابلاهقالغإعملازو،َةفرغلارمملانمثعبنملاُءوضلا
،انهئداهءيشلك.رثكأفرثكأاند.ةداسولاىلعهجوةيؤرهتعاطتساب
.توصيأعمسيالوًادجئداه

."نسلراك"
.لعفدريأكانهنكيمل
."نسلراك".ًاليلقىلعأتوصبمسالارركوندنارتسلعسف
ًاعفترمادبفتاهلاربعيراهتوصنأةجردل،ماتءودهكانهناك



."؟كانهاذام"ً.احضاوو
."لفطكمئانهنإ":لاقوهنُُذأىلعفتاهلاندنارتسعضو
."؟دكأتمتنأله"
.هجعُزياماذهنأكردأو،ةداسولاىلعهجولاندنارتسبقار

،اذل.تاوصأثادحإىلإةداعنوليمينوغلابلاو،لفطلاكمانينسلراكف
.هسّفنتىلإءاغصإللهجولاقوفىنحنا

."!ولآ"ً.اديعبلومحملافتاهلاربعلوهيراهحايصادب."!ولآ"



.ةفيفخلاحيرلاعمةيلمرلانابثكلاتجوامتو،ءفدلاسمشلاهلتّرفو
ًةريشمهتدلاوتلاق."رظنا".ّةلتبمهتحتةفشنملانألحبسيناكهنأدبال
ئلألتملايكيتايردألارحبلاىلإرظنلانعمأوهيَنيعّللظف،ديعبامناكمىلإ
ةسبايلاوحنءطببمّدقتيًالجرىريهبذإو،قَّدصيالوحنىلعقرزألاو
هليَذًاعفارحبسيريغصبلكو،يجرويجووبوبهءاروو،هدلاوهنإً.امستبم
رحبلانممهنمديزملاقثبنا،مهبقاريناكاميفو.ةنيفسيراصكرغِّصلاغلاب
نورخآلاو.يجرويجدلاولثمً،اديجمهضعبفرعيهنإ.ةريبكدادعأب
يهو،اهزييمتنكميالوةهَّوشمهوجولاحمالمتناك.هيلإةبسنلابنوفولأم
تضفخنااميف،ةباحسءاروسمشلاتراوتو.ةرفانتمةيلايخةعنقأبهبشأ
.حايصلابةعنقألاتعرشو،ةرارحلاةجرد

ىلعًايقلتسم،ولسوأيفناك.هيَنيعحتفو،قراحملأبًارعاشظقيتسا
دقل.امءيشبحيصيهبرقفقاوصخشكانهو،لخدمةهدَريفضرألا
.ناموكران.مألاهتغليفةدَمتعملاةملكللًابيرقتةلثاممةدحاوةملكّزيم

ةوطخةريصقةيدلجةرتسيدتريلجروهو،صخشلاداع،كلذدعب
.ملألاةّدشنمجرحدتوهبنَجيفةلكرلاهتباصأدقل.همدقعفرو،ءارولاىلإ
.هفنأًاكسمم،كحضيرخآٌلجرفقو،ةرتسيدترييذلالجرلاءاروو

،ةلتبمهترتسنأرعشف،هترتسبيَجىلعهديعضوو،نينثالاىلإرظن
يفنايقبتمنايرانناقلطكانهناك.سدسملابظفتحيلازيالهنأكردأو
.ةطرشلاناغلبيسامبرف،سدسملابامهددهاذإو.طشِمملا

قوفهعارذعضوفً.ايلاعهديعفرو،ةرتسلايدترييذلالجرلاحاص
ناكيذلالجرلاحتفو.ًاليامتمهيَمدقىلعفقوو،هسفننعًاعفادم،هسأر
.هجورخءانثأيفهترخؤملكرو،ةضيرعةماستباببابلاهفنأكسمُي

.ةليقثىطخبّملسلانادعصينَيلجرلاعمسو،ةوقبهءاروبابلاقلُغأ
ةجردوً،اكلاحلازيالمالظلاناكً.احابصةعبارلااهنإ:هتعاسىلإرظن
رهظسّملتنيحو.ْمظَعلاّخُمىتحدّمجتثيح؛اٍّدجةضفخنمةرارحلا
.لوبةحئارهنمحوفتتناك.هلاورسَيقاسكلذكو،ةلتبماهنأدجوهترتس
نمةكْرِبيف،هيلعًايقلتسمناكهنأنمدبال،ال؟هسفنىلعلّوبتله
.هدسجءفدهباذأدّمجتملوب؛ضرألاىلعلوبلا

تارايسلادَُعتمل.قيرطلاىلعةلورهلابعرشو،هَيبيَجيفهيَديّسد
.هجعُزتهبناجبةراملا



بابلانيسِغلِه-دنولسايثامقلغأ."كلًاركش":ةرابعضيرملامتمت
.ةسداسلااهنإ:ةعاسلاىلإرظنوبءاثت.هبتكمّيسركىلعىمتراو،هءارو
نمهنّكمَتو،حابصلالمعةبوندعوملولحلبقةعاسهمامألازتالتناك
.ليكارلزـنمىلإباهذلامثنمو،ةليلقتاعاسلمونلاو،لزـنملاىلإةدوعلا
يفّيبشخلالزـنملايفكيمسلافاحللاتحتةيقلتسمنوكتنأنمدبال
بولسألاداجيإنمدعبنّكمتدقنكيمل.ةظحللاهذهيفنفلوكِنملوه
ةداعلاترجامكهداجيإنمنكمتيسهنكلو،ىتفلانمبرقتللبسانملا
ًادجةيوقةلصماقأهنكلو،ههركيالغيلوأف.نيسِغلِه-دنولسايثامعم
نمدُمْعفَردلوعيطتسيفيكبيرغ.يطرشلا؛قباسلاقيدصلاعم
.ضارتعانودبىذتُحيٍجذومنوٍدلاوىوتسمىلإبرطضم

هنألكلذنعّىلختهنكلو،ليكارلرمألااذهركِذيفركفيناك
اذإامعلؤاستلاىلعًاضيأاهلمحيسلب،الإسيلّيبغلارهظمبهرهظُيس
ًادعتسمناك.بسانملالجرلانوكينأديريوهو،امهلبسانملالجرلاناك
اهلاؤسهيلعناك.اهبظافتحاللفرظلاهيضتقييذلاصخشلانوكييكل
زَّيممءيشالنأتباجأف،يطرشلاكلذنعاذام.لعفدقو،عبطلابهنع
امبررّكفاَملةقيرطلاهذهباهترابعغصتملولو.هلاهبحءانثتسابهيف
.لَبقنمةملكلاكلتاهمادختسامدعببسب

ققحتو،هلقعنمةهفاتلاراكفألاهذهنيسِغلِه-دنولسايثامفرص
يزكرملاحانجلاىلإهجوتمث،رتويبمكلاةشاشىلعيلاتلاضيرملامسانم
اذهيفًارفقُمناكهنكلو،رمألائدابيفىضرملاتاضرمملالبقتستثيح
.راظتنالاةفرغىلإهّجوتاذل،ليللانمتقولا

يفاضإلجركانهناكو.ةلسوتمنويعبصاخشأةسمخهيلإرظندقل
نأنمدبال.رادجلاىلإهسأرًادِنسُمو،همفًاحتافمانيةديعبلاةيوازلايف
ةثعبنملاةغاستسملاريغلّوبتلاةحئاروءاقرزلاةرتسلاف.تاردخمنمدُمنوكي
.بوبحلاىلعلوصحلايفهتبغرىلإناريشتهنم

ىلإةعيرسةوطخداعمث،ةوقبهّزهو،هفنأكرفوسايثامهيلإهّجوت
ّةلق،مهنماهدافنوألاملاوتاردخملانممهنامرحنمتاونسدعبف.ءارولا
ّمتاذإيئاقلتلعفدرمهيدلنوكيالنيذلاتاردخملاونمدُممه
.نيكسبنعطلاوأبرضلاىلإءوجللايأ؛مهظاقيإ

ريثموحنىلعنَيتيفاصنيَنيعبسايثامىلإرظنو،هيَنيعلجرلافرط
.ةشهدلل

لاؤسلااذهحرطنإذإ؛سايثامهلأس."؟كتدعاسميننكميفيك"



مئسسايثامنكلو،يسايقءارجإهدرفمبهعمنوكيامدنعضيرملاىلع
دراوملاوتقولانودفنتسينيذلابارشلاوتاردخملاينمدُمنمتوملاىتح
.نيرخآلاىضرمللةصَّصخملا

ً.ائيشلقيملوهترتسقالغإلجرلامكحأ
."انهكدوجوببسنعينربُختنأكيلعبجيً،ابحرم"
حرشيهنأولامكنيرخآلاصاخشألادحأىلإراشأو،هسأرلجرلازهف

.دعبنَحيملهروَدنأ
.انهمونلابكلحمُسيال".سايثاملاق،"ةحارتساةفرغتسيلهذه"

."نآلا،فرصناايه
.لجرلالاق،"مهفأال"
."ةطرشلابُتلصتاالإو"،سايثاملاق،"رداغ"
نمدُمّرجسيلو،هسفنىلعةرطيسلاهيلعنأسايثامكردأ

تفتلاو،هتشهدكلذراثأدقو،جراخلاىلإيسركلانعاذهتاردخملا
.ةدهاشمللنورخآلا

سايثامفقواميف،ةبوعصبهيَمدقىلعفقوو،هسأربلجرلاأموأ
.يجاجزلابابلاقالزـنادعبهبقاري

.هءاروتوصلاق،"جراخلاىلإهيمربَتلعفًانسح"
برعأيتلاتارملاددعنكيملامبر.نهذلادراشهسأربسايثامأموأف

.ببسلاوهاذهامبرً.ايفاكّهبحنعاهيفاهل

ةحارجمسقجراخًاكلاحلازيالمالظلاو،فصنلاوةعباسلااهنإ
ريرسلاىلإرظنيندنارتسيطرشلاناك،19ةفرغلايفو،يـبصعلازاهجلا
ضيرمهلغشيسً،ابيرقف.يقلتسينسلراكنوجناكثيحرغاشلاوبَّترملا
.هيلعيقلتسيلريرسىلعروثعلاىلإةجاحبهنكلو،ةبيرغةركفاهنإ.رخآ
طقتلامث،ريرسلابرقةلواطلاىلعءيشيأكرتمدعنمققحتوبءاثت
.ةرداغمللًادادعتسارادتساو،يسركلانعةفيحصلا

.لوهشتفملاهنإ.بابلالخدميففقيلجركانهناك
."؟وهنيأ"
."ةعاسعبرلبقهباحطصالاوتأدقل".ندنارتسلاق،"بهذدقل"
."؟كلذبنَِذأنَمو!هآ"
."انههنوديرياوداعام.راشتسملا"
."؟نيأىلإو؟هلقنبنَذأنمينعأ"



."لصتادقل.ةميرجلاةحفاكمقيرفيفديدجلاكسيئرهنإ"
."ً؟ايصخش؟نغاه"
."هقيقشةقشىلإهباحطصاّمتو.لجأ"
.رداغمثنمو،ءطببهسأرلوهزهف
عّمجملاجردةقشمبيراهدوعصءانثأيفقرشلايفغزبيرجفلاناك

يففقوت.زتيبروغةباوبيفرجآلابّينبملاو،ةرمُحلاىلإلئاملايّنبلاينكسلا
.لخدملابابدنعتَّبثملايلخادلافتاهلاربعهنمبُلطامكلوألاقباطلا
ةتهابوءاقرزةليطتسمةيكيتسالبةعطقىلعنسلراكتربورمساأرقو
ً.ايئزجًاحوتفمكُرتيذلاةقشلابابىلعةّقلعم

ويدوتساهنإ.ةقشلاىلعةعيرسوةصّحفتمةرظنىقلأويراهلخد
؛هبتكمهتيؤرىدلتربورنعءرملاهنّوكييذلاعابطنالادكؤيرَغِّصلاغلاب
ىضوفلاةلاحبببستلايفيلويلماهسإلامتحاداعبتسانكميالهنأًاملِع
تنميه.امهدعاستنأنكميىرخأقاروأولئاسرنعامهثحبءانثأيف
.ناردجلادحأىلعةنَّولمةروص

رَْهظيراهبطاخ."؟انهىلإكلقنضرتُفيهنأنغاهرانوغررقً،اذإ"
.ةذفانلابناجبةلواطلاىلإسلاجلاصخشلا

فرعيّحلسملالجرلانأامب".هوحنًاريدتسمنسلراكنوجلاق،"لجأ"
."انهربكأنامأبنوكأسيننإكسيئرلاق،يتقشناونع

."ً؟اديجَتمنله".هلوَحًارظانيراهلاق.ً"انسح"
تنك".ةجَرحُمةماستبانسلراكنوجهجوىلعترهظو.ً"امامتسيل"

مونلايفتقرغتساامدنعو.ةدوجومنكتملتاوصأىلإًايغصُميقلتسأ
."راهنلاحضَويفينفاخأوندنارتسءاجً،اريخأ

ىمتراو،يساركلادحأنعةيلزهلاصصقلاتالجمنمةموكيراهلازأ
ديرينميفَتركفله.نوجايكفوخببسمهفأنأيننكمي".هيلع
."؟كلتق

نكلو.ةيضاملاةليللاذنمرخآءيشيأيفرّكفأمل".نوجدّهنتف
."ةتبلاّيدلةركفال:هسفنوهباوجلا

."؟ايتاوركوأ".يراهلأس."ً؟امويبرغَزَترزنأكلقبسله"
ديوسلاامهامهيلإُتبهذنيناكمدعبأ":ًالئاقهسأرنوجزهف

."كاذنآىتفدّرجمتنك.كرامنادلاو
."؟نييتاوركصاخشأيأفرعتله"
."نكسملامهلنّمؤننيذلانيئجاللاطقففرعأ"



ةفصبانهىلإكلقنببسةطرشلالاجركلحضوألهً.انسح"
."؟ةصاخ

،عبطلابةغرافيهو.ةقشللًاحاتفمكلمأيننإُتلق".هيَفتكنوجزه
."...كلذل

.ههجوىلعهدييراهرّرم
.ةلواطلاىلإًاريشمنوجلاق،"انهرتويبمكزاهجكانهناك"
.ىرخأةرمًافقاويراهلاق،"هانذخأدقل"
."؟نآلاةرداغملاكيلعله"
."نِغربىلإةيّوجةلحربقاحللاّيلع"
رعشف،ريبعتيأنمةيلاخةقيرطبهيلإًاقِّدحمنوجلاق."!هآ"

.هتنأمطلنوجيفتكىلعهيديعضويفةبغربيراه
.يلاوتلاىلعةثلاثلاةرملااهنإ.راطملاىلإهّجتملاعيرسلاراطقلارخأت

وهو،دنالكيإنتسيوأناك.مَهُبملاوزيجولاريربتلاءاج،"امريخأتببسب"
دق،ةلوفطلاذنمديحولاهقيدصو،يراهّلُِقييذلاةرجألاةرايسقئاس
.دوجولايفتاكرحملاطسبأنمراطقلليئابرهكلاكرحملانأيراهلحرش
سأيفينقتلاقيرفلالدابتاذإو،هلّغشتنأةريغصلاهتقيقشةعاطتسابف
لكريستسف،دحاومويلةيجيورنلاديدحلاككسّيينقتعمماهملاسأهيأ
ناك.ضرألاىلعتارئاطلالكىقبتساميف،دَّدحملاتقولايفتاراطقلا
.هلاحىلععضولاءاقبلّضفييراه

لبققَفَّنلانمامهجورخدعبنِغاهرانوغلَرشابملاطخلابلصتا
.مورتسليل

."ملكتيلوه"
."عمسأنأيننكمي"
نمهلقنبنَذآملو،ةعاسلارادمىلعنسلراكنوجةبقارمبُتنَِذأ"

."لافيلوأىفشتسم
ّتبأانأو"،نغاهلاق،"ةيناثلاةلاحلايفّتبييذلاوهىفشتسملا"

."ىلوألاةلاحلايف
ةيلوؤسمّيلإَتلكوأدقل".بيجينألبقلزانمةثالثيراهّدع

."نغاهايقيقحتلااذهءارجإ
ةينازيملاىطختتيتلايفاضإلالمعلاتاقفنةيلوؤسمسيلنكلو،لجأ"

."ملعتامكليوطنمزذنم
ةدئاعلاةقشلايفهتعضوتنأو".يراهلاق،"اٍّدجفئاخىتفلا"



نمًالدبمويلايفتانوركلانمتائمعضبرخّدتل،هقيقش؛لتاقلاّةيحضل
."قدنفلايفهلةفرغراجئتسا

.يلاتلافقوتلاناكمنعتوصلاتاِّربكمتنلعأ
عيرسلاراطقلانتمىلعتنأله"ً.ائجافتمنِغاهادب."!مورتسليل"

."؟راطملاىلإهّجتملا
."نِغربىلإةعيرسةلحربموقأس":لاقوةتماصًةنعليراهظفلف
."!ً؟اذإاذكه"
."مويلااذهرهظدعبدوعأس".هباعليراهدردزاف
."...مالعإلالئاسو.انهانيلعةَطلسمءاوضألا؟لجرايتننُجله"
.رمحألارزلاىلعًاطغاضيراهلاق،"قََفنلوخدكشوىلعنحن"

يفةقراغةفرغلاتدجوو،ءطبباهموننمبارتسليغدليهنارتقافتسا
ّهنإ.حوضوبًاعومسمناكامتوصزييمتنمنكمتتملاهنكلو،مالظلا
ةفرغيفمهيدلةلثاممتاعاسالنكلو،ةريبكةيكيناكيمةعاستوصبهبشأ
ًاصخشتأر،مالظلايففً.افوختشمكنامثريرسلاىلعتجرحدت.مونلا
.اهلمأتيوريرسلاةفاحدنعفقيًايراع

.لاق،"يتبيبحايريخلاحابص"
."يَنتفَخأدقل!سدام"
."!اٍّقح"
تارطقاميفً،احوتفمهءاروماّمحلابابناكو،ّوتللّمحتسادقناك

ً.اتفاخًاتوصةردصمةيبشخلاضرألاىلعهدسجنمطقاستتهايملا
يهوتلأس."؟ةليوطةدمذنموحنلااذهىلعًافقاوتنكله"

.مَكحُملكشباهلوحكيمسلافاحللاُّفلت
."؟نينعتاذام"
كلذهلوقاههابتناراثأدقل.ةكبترمتناكاهنكلو،اهيَفتكتزهف

نأهلقبسيمل.ةريغصلاهتماستباىلإًةفاضإً،ابيرقتةظيغُموةحَِرفةقيرطب
.اهسفنلتّرقأ،رهاظتهنإ؛تبءاثتوتدّدمتفً.اقلطموحنلااذهىلعفّرصت

."ظقيتسأمل".تلأس."؟ةيضاملاةليللايفلزـنملاىلإَتدعىتم"
ةماستبالاكلتقلطأو."ءيربلامونبنيعتمتستتنككنأدبال"

ً.اددجمةريغصلا
ىلعًاليحنناك.ةريخألارهشألايفًاريثكرّيغتدقف؛هيلإرظنلاتنعمأ

تلءاستدقل.ربكأةيندبةقايلاذوةوقرثكأنآلاودبيهنكلو،ماودلا



نإمأً،اريثكاهقياضيملكلذنكلو،ةقيشعبىظحيناكاذإامععبطلاب
.هتدقتعااماذه

.تلأس."؟تنكنيأ"
."رِنِسيسِرتِبناجعمةبجولوانتأتنك"
."؟مهسألاراسمسدصقتأ"
.ً"اضيأتاراقعللةديجقوسلاتاعقوتنأدقتعيهنإ.لجأ"
.تلأس"؟هيلإثدحتلايـبجاونمسيلأ"
."؟يتزيزعايٍفاكلكشبتادجتسملابكدّوزأيننأنيدقتعتالأ"
ّطقلبقنمثدحيملرمأبترعشو،امهتارظنتقتلاواهيلإرظن

.اههجوّرمحادقف؛سدامىلإثدحتتتناكامدنع
لخدو."يتبيبحايهتفرعمىلإجاتحأاميلنيلوقتكنأنمقثاوانأ"

.روبنصلاحتفيهتعمسوً،اددجمماّمحلا
لوقتلتحاص،"مامتهاللةريثملاتاراقعلانعنَيتركفبنّعمتأتنك"

.بيرغلاتمصلارادجرسكتوامًائيش
ينكسىنبمىلعةرظنءاقلإلسمأُتبهذ".سدامحاص،ً"اضيأانأ"

."نيملعتامكةيعامتجالاةياعرلاداحتاهكلمييذلاكلذ؛اتاغروبِرتوغيف
.نوجةقش.اهناكميفترّمستف
قوفةطرشطيرشكانهناك؟نيملعتله،نكلو.ّديجراقعهنإ"

له.كانهثدحرانللًاقالطإنأناكسلادحأينربخأ.ققشلاىدحإباب
."؟كلذيلّيختتنأكنكمي

طيرشدوجوببسام".تحاص،ً"ادبأكلذلُّيختيننكميالً،انسح"
."؟ةطرشلا

ًاسأرةقشلابلقءانثأيفناكملاةيامح؛ةطرشلاهبموقتاماذه"
ً.ادوجومناكنَمةفرعمليوونضمحوعباصأتامصبنعًاثحببِقَعىلع
اذإرعسلاضيفختيفًابغارةيعامتجالاةياعرلاداحتانوكيامبر،لاحيأب
."؟كلذنيدقتعتالأ،ىنبملايفرانقالطإكانهناك

."كلذبُكتربخأدقل.عيبلانوديريالمهنإ"
."يتبيبحايعيبلايفنيبغاراوناكام"
قالطإثدحاذإةقشلاةطرشلاّشتفتاذامل".اهنهذىلإةركفتردابتو

."؟جراخلايفرمملايفرانلا
لخدميفًافقاوناك.هيلإاهرظنتعفرفروبنصلاقلُغيسدامتعمس

،ةقالحلاةوغرهيطغتيذلاههجوىلعءارفصةماستبامسردقوبابلا



ةقالحلادعبامرطعشربموقيس،ليلقدعب.هديبةقالِحةلآلمحيو
.هقيُطتاليذلانمثلاعفترم

اذاملو.تارمملانعءيشيألقأمل".لاق."؟هنعنيثدحتتيذلاام"
."؟يتبيبحايبوحشلااذه

بابضلانمةقبطكانهلازتالو،ةرخأتمتقرشأدقسمشلاتناك
ربعدليهنارعافدناءانثأيفةماعلاغربنييفوسةقيدحقوففاّفشلايديلجلا
ىتح.اتينِفاغيتوبزارطنمجيبلااهعاِفللخادًةسّفنتم،زـنسغلهةباوب
،دَْربلاءردهنكميالنوركفالآةعستبناليمنمهؤارشمتييذلافوصلا
.لقألاىلعاههجويطغيهنكلو

ّالأبجي.كانهًادوجومناكنمةفرعمل؛يوونضمح،عباصأتامصب
.ةيثراكنوكتسبقاوعلانألكلذثدحي

تارايسيأكانهنكتمل.اتاغروبِرتوغهاجتايفةيوازلادنعتفطعناو
.لاحيأبجراخلايفةطرش

ىلإتهجوتوتلخدف،سيئرلالخدملالفقلخادحاتفملاقلزـنا
اهبتماقيتلاةريخألاةرايزلاذنمليوطتقوىضمدقل.ةعرسبدعِصملا
وحنىلعاهيفلصتيتلاىلوألايهةرملاهذهتناكو،ناكملااذهىلإ
.عبطلابعَّقوتمريغ

يفركفتتناكو،ىلعألاوحندعِصملاكرحتعمةوقبقفخياهبلقناك
اهعباصأتامصبو،ةداجسلاىلعاهسبالمفايلأيفو،مامحلالخاداهرعش
.ناكملكيفةرشتنملا

بابلادادتماىلععوضوملايلاقتربلاطيرشلاريُشيوً،اغرافرمملاناك
،كلذدعب.ترظتناولاحيأببابلاتعرقاهنكلو،غرافلزـنملانأىلإ
تلواح.ىودجنودنمنكلولفقلايفهلاخدإتلواحوحاتفملاتجرخأ
.يناوطسألاءزجلايفحاتفملاسأرلاخدإنمالإنكمتتملاهنكلوً،اددجم
يفحاتفملاترادأمثً،اقيمعًاسَفنتذخأ؟لفقلانوجرّيغله!هللااي
.ةديدجةلواحم

.هحتفءانثأيفةمعانةّقطردصأيذلالفقلالخادحاتفملاقلزـنا
سبالملاةنازخىلإتهجتامثً،اديجاهفرعتيتلاةقشلاةحئارتقّشنت

يفزـنميسزارطنمءادوسةسنكماهنإ.ةيئابرهكلاةسنكملابظفتحيثيح
اهتوقغلبت،لزـنملايفاهيدليتلاكلتلةلثامم2040يج08سأ
امدنعّشجأًاريدهردُصتو،قوسلايفىوقألايهو،طاو2000ةيئابرهكلا



لكفيظنتاهبضرتُفيو،ةرشاعلاةعاسلاتناك.رادجلايفسبِقملاباهلصت
مونلاةفرغبابىلإترظن.ةعاسنوضغيفناردجلالكحسمو،تايضرألا
ثيحناكملاكلذفيظنتبعورشلااهبردجيناكنإتلءاستو،َقلغملا
.ال.ىوقألايهةلدألاوتايركذلا

!هللااي.فيظنتلاةيلمعءدبنمةليلققئاقددعبلئاسرلاتّركذتدقل
يتلاىلوألالئاسرلا؛اهتبتكيتلالئاسرلاىلعنورثعيدقمهنأىسنتتداك
ةريخألالئاسرلا؛اهقامعأقمعيفةنماكلااهتابغرواهمالحأنعاهيفتّربع
ً،اروفةسنكملاتكرت.لاصتاىلعءاقبللاهيفهيلإتلّسوتيتلاةسئايلا
حتفبتعرشو،نوجةلواطوحنتعرسأو،يسركلاىلعموطرخلاتعضوو
يناثلايفتدجوو.قصالطيرشوربحمالقأىلعيوتحيلوألاناك.جاردألا
.عبطلابًالَفقُمثلاثلاناكاميف،فتاهليلد

قوفاهتّسدو،بتكملانعلئاسرلاحتفلمدختستيتلاةادألاتطقتلا
يفركفتتناكامنيبو.ضبِقملاهاجتايفاهتّوقلكبتنحنامث،لفقلا
ىلعجرُّدللةيمامألاةيحانلاتّقشنا،لئاسرلاحتفةادأراسكناةيناكمإ
ىلإترظنو،ةيبشخلاَرسِكلاتلازأو،ةوقبجرُّدلاتبحسف،هلوطدادتما
نِد،يجِرِنإدنالسفاه:اهعباصأباهتّبلقف،اهنمماوكأكانهتناك.تافلغملا
غرافّفلغمو،ةيعامتجالاةياعرلاداحتا،سننيافتنجديلتنإ،كنبكسرون
ةموكيفثحبلاتلصاو."زيزعلاينبا"هالعأيفتأرقف،هحتفبتماق
-رامثتساللةيلامتادامتعامسالمحييذلافلغملاهنإ!وهاه.تافلغملا
.ةيلفسلاىنميلاةيوازلايفتهابقرزأنولب-تسفنيإبارتسليغ

.حايترالابًةرعاش،ةلاسرلاتجرخأ
ليستعومدلابترعشوً،ابناجةلاسرلاتعضو،ةءارقلاتهنأامدنعو

اهتعاطتسابتابوةريرضتناكاهنأولامكرمألاادبدقل.اهيَّدخىلع
ولامكرمألاادبدقل.هلاحىلعلازيالءيشلكولامكو،نآلاراصبإلا
ةلاسرلافً.اددجمًاحيحصتابةرمتاذهتضفروهتدقتعاءيشلكنأ
.اهتأرقنأدعبرّيغتءيشلكنكلو،ةزَجوم

،ىرخألاتاوصألالكاهتوصببجحتو،ردهتةيئابرهكلاةسنكملاتناك
ىدلبابلاتوصالو،عراشلانمةرداصلارورملاةكرحتوصعمستملف
هرطِعةحئارتّمشامدنعو.ًةَرشابماهّيسركءاروفقاولاصخشلاوأ،هقالغإ
.اهقُنُعرعشبصتنا

ááá
ةيبرغحايرطسودنالسِلفراطميفسأهيأسأةرئاطتطبه



يمامألاةرايسلاجاجزناك،نِغربىلإةهجوتملاةرجألاةرايسيف.ةفصاع
ىلعقحَستوصثدُحتريماسملابةمَّعدملاةيوتشلاتاراطإلاو،سهسهي
ةّللكملاةيرخصلالالتلانيباهقيرطاهقشءانثأيفلَّلبملادوسألاتلفسإلا
.ةيبرغلاجيورنلايفءاتشلاهنإ.ةيراعراجشأوةّللبمباشعأب

.راكسلصتا،ِنلادسغنيليفىلإاولصوامدنعو
."امءيشىلعانرثع"
."كدنعامِتاهً،اذإ"
ةهبُّشللريثملاديحولاءيشلا.ةبلصلانسلراكتربورةقاّوسيفانثحب"

."تنرتنإلاربعامهرازنييحابإنيعقومىلعانروثعوه
لخدا.راكسايكزاهجيفنيعقوملانيذهلثمىلعًاضيأروثعلااننكمي"

."عوضوملابلص
."لئاسرلاوأقاروألايفةهبُّشللريثُمصخشيأىلعرثعنمل"
.يراهرّذح."...راكس"
.لاق،"مامتهاللةريثمةركذتنمءزجىلعانرثع،ةيناثةهجنم"

."ةهجُولارزحا"
."ةوسقبكبرضأس"
يف":فاضأيراهبُِجيملامدنعو.ةعرسبراكسفاضأ،"برغَزىلإ"

."ايتاورك
."؟ةيّوجلاةلحرلاخيراتناكىتم.كلًاركش"
ةدوعلاو،ربوتكأ/لوألانيرشت12يفةرداغملا.ربوتكأ/لوألانيرشتيف"

."هسفنمويلاءاسميف
."ةلطعمويهنأودبيال.برغَزيفطقفدحاومويً.انسح"
نإتلاقو،نييفكريكيفسكتيرفيفةريدملاعمرمألانمُتققحت"

."جراخلايفمهحلاصللمعيأبمَُقيملتربور
هرورسبراكسهغالبإمدعببسنعًالئاستمةملاكملايراهىهنأ

حبصيله.ةلكشمال،كلذبمايقلاهتعاطتسابناك.هبماقيذلالمعلاب
قئاسنمهلوانتءانثأيف،هّرسيفلاق،ال؟نسلايفهمّدقتعمًاسيسخ
ً.اسيسخناكاملاط؛ةفرعتلانمهلةيقبتملاةعبرألاتانوركلاةرجألاةرايس

وحنًاهجتمةليلقىطخىشمو،ةئيدرةئجافمةفصاعىلإيراهجرخ
ءاجرأيفرظنلاًانعمملخادلايففقوو،سروبىهقمليمامألابابلا
دقل.هذهكنكامأيفكيشولانيخدتلانوناقىودجنعًالئاستمو،ةفرغلا
يفهنأبهيفرعشييذلاناكملاوهو،نَيترمسروبرازنأيراهلقبس



؛ةلجعبناكملاءاجرأيفنوكرحتيلدنلاناك.دحاونآيفبيرغوهنطو
ةسسؤميفنولمعيمهنإلوقتريباعتمههوجوىلعو،ءارمحتارتسنيدترم
،ىوكشلايريثكنّييلحمنئابزنومدخيمهنأنيحيف،ٍلاعنأشتاذ
ىلعةيلاعةردقيوذبرحلانمزنمةراّحبو،نيدعاقتمكامسأيدايصو
ةرمللناكملايراهدصقامدنع.مهتايحتبلقنانيرخآصاخشأو،لامتحالا
دايصعمتالواطلانيبوغناتلاصقريقَهرُمريهشصخشكانهناك،ىلوألا
،نويدروَكأفزعةقفارمبةيناملألاباٍّنسربكأةديسيّنغتنيحيف،كمس
ءانثأيفاهرخآيفرأفرحعَمُسيةيعاقيإتاملكةلوهسوةعرسبلوقتو
.ةيقيسوملاتالآلاىلعفزعلافقوت

ثيحةلواطلاىلإهّجوتف،هنعناثحبتاتناكامىلعيراهانيعترثع
ً.ابيرقتةغرافبارشسأكهمامأو،ةماقلاليوطو،ليحنلجرسلجي

."سيئرلااهيأ"
هيَنيعاؤبؤبناك.يراهتوصهعامسىدللجرلاسأرعفتراو

.ةلامثلاةواشغءاروناصلقتي
.رمألاهأجافدقوً،اّيلجوًاحضاوتوصلاناك."!يراه"
.ةرواجملاةلواطلابناجىلإناكًارغاشاٍّيسركيراهبحس
.رلومينرايبلأس."؟ناكملااذهبةفدصتررمله"
."لجأ"
."؟ّيلعَترثعفيك"
.هينيعقّدصيملهنكلو،هاريساملهسفنّدعأدقناك.يراهبُجيمل
.ً"انسحً،انسح؟كلذكسيلأ،زكرملايفتاعئاشلانورشنيمهنإً،اذإ"

سيلأ،راودأللبيرغلُدابتّهنإ".سأكلانمةريبكةعرُجرلوملوانتو
."لاحلاهذهىلعكدجيناكنمانأف؟كلذك

."؟سيئرلااهيأثدحاذام".ةلواطلاقوفيراهىنحنا
ةداعلمعلاتاعاسءانثأيفبارشلاجضانلجرءاستحاببسام"

."؟يراهاي
."هتجوزهنعّتلختوأ،هتفيظونمدُرطدقنوكينأاّمإ"
نمنازتهتهافتكتناك.رلومكحضو."يتامولعملًاقفودعبدرطأمل"

.توصيأهنعردصينأنود
.هترابعةغايصنمهنّكمتمدعىلإًارظنيراهتمصو"؟...يراكله"
.ً"اَقبسُمًارَّرقمكلذناك.سأبال.يتلئاعدارفأنمّيأينقفاريمل"
."؟اذام"



...؟اهنوعدياذام...درجماهنإ.يرومأّربدتأانأ.عبطلابنايتفلادقتفأ"
سأرىنحناو."؟كلذكسيلأ...ةقانأرثكأةملككانهنكلو...ةيلاقتناةلحرم
.هسأكقوفرلومينرايب

راضحإلجألهديبًاحّولميراهلاق."مادقألاىلعًاريَسةهزـنبمقَِنل"
.ةروتافلا

لبجىلعنيَفقاورلومينرايبويراهناك،ةقيقدنيرشعوسمخدعب
اميف؛نِغربنوكتنأنكمياموحنلفسألاىلإامهراظنأنيَهِّجومو،نيولف
ىولحةعطقبهبشأكيرفلتةبرعتماقدقل.امهقوفعمجتتبحسلا
.ةنيدملاطسونمامهلقنب،ةكيمسةيذالوفكالسأاهبحست

."نالصفنتسيراكوكنأل".يراهلأس"؟انهىلإتئجببسلااذهلأ"
اهيأكدعاسينلبارشلاءاستحا":همالكعباتينألبقيراهدّهنتو

."اهدنعءوستسرومألاف.سيئرلا
."؟نِغاهرانوغعمكرومأّربدتتفيك.يراهايهيلعانأاماذه"
."ديجِرضاحُمهنإ.سأبال"
مدخدقف.رضاحُمنمرثكأّهنإ.يراهايهبةناهتسالاأطخفرتقتال"

."تاونسعبسلاوطهيكسأفأيفنِغاهرانوغ
ً.ائجافتميراهلأس."؟ةصاخلاتاوقلايفمدخله"
سأفأيفنغاهدينجتديُعأهنإفُِرشملاطباضلايللاق.لعفلاب"

رحبيفطفنلارابآرفَحجاربأةيامحلةوقلاتّدُعأامدنع1981ماعهيك
."ةيتاذلاهتريسيفاهركذدريمل،ةيّرسةّمهَماهنوكىلإًارظنو.لامشلا

ًالوصوهترتسربعدرابلارطملابّرستًاكردُميراهلاق،"هيكسأفأ"
."فولأمريغوحنىلعّيوقكانهءالولانأُتعمس".هيَفتكىلإ

."اهقارتخانكميالّةيوخأبهبشأرمألا"
."؟ةصاخلاتاوقلايفناكرخآًاصخشفرعتله"
يفديدجيأكانهله"ً.ايعاوودبيناكوً،ايفانهسأررلومزه

."لخادلانمتامولعملاضعبينتدرو؟قيقحتلا
."عفادلافرعنالاننإىتح،ديدجال"
نأبلطابلاداقتعالا،عشجلا"ً.احنحنتمرلوملاق،"لاملاوهعفادلا"

.ً"اضيأرّيغتتنأكنكميهنأو،لاملاكلمتتنكاذإرّيغتتسرومألا
."امبر":ًالئاقرلومىلإيراهرظنو."!لاملا"
.هعبتاولاملاىلعرُثعا.لاملاىلعرُثعا":لاقوًازازئمشارلومقصب

.ً"امئادباوجلاىلإكدوقيوهف



نيقيلااذهبسيل،وحنلااذهىلعملكتيهعمسنأيراهلقبسيمل
مدعلّضفيرومألاهنُكبةفرعمهيدلنأولامكودبيهلعجييذلاماتلا
.اهكالتما

يننأملعت،سيئرلااهيأ".ةئيرجةوطخذختاوًاقيمعًاسَفنيراهذخأ
انأوتنأ.هلجألُتمَِدقامكيلإكلذل،عوضوملالوحرودأنأبحأال
نكتملنإىتحو.ءاقدصألانمديدعلانوكلميالنيذلاصاخشألانم
."لاحيأبامعوننمقيدصانأف،امبركلًاقيدصينربتعت

.لعفدريأَريملهنكلو،رلوميراهبقار
،هبمايقلايننكميامءيشكانهناكاذإامةفرعملانهىلإتئج"

."...وأءيشيأنعثّدحتلاديرتَتنكاذإامو
ً.اضيألعفدرّيأرلومِدُبيمل
اهيأيمودقببسفرعأيننإكلُتلقاذإًاهفاتنوكأسً،انسح"

."لاحيأبانهيننكلو.سيئرلا
ناكسنأفرعتله".ءامسلالّمأتوءارولاىلإهسأررلومعجرأ

لابجاهنإ.عقاولايفكلذكيهوً؟الابجانءارودجويامنوعدينِغرب
طسونمكيرفلتلاةبرعةطساوبقئاقدتسدُعبىلععقتيهو.ةيقيقح
.ناكملاكلذيفاوتامواوهاتصاخشأكانه،جيورنلايفةنيدمربكأيناث
."؟كلذكسيلأ،بيرغاذه

.هيَفتكيراهزهف
."لفسألاىلإدعنلف.رطملافقوتينل":ًالئاقرلومدّهنتو
.ةرجألاتارايسفصوحناراس،لفسألايف
ةعاسلبقنآلادنالسِلفراطمغولبلةقيقدنيرشعرمألاّبلطتي"

.رلوملاق،"ةورُّذلا
ً.اريثكهترتستلتباف،لخدينألبقًاليلقرظتناو،هسأربيراهأموأ
نّيعتيامبُمق".يراهفتكىلعهديًاعضاورلوملاق،"لاملاعبتا"

."هبمايقلاكيلع
."سيئرلااهيأًاضيأتنأ"
لوخدىدلرادتساهنكلو،ريسلابعرشوءاوهلايفهديرلومعفر

لّغش.رورملاةكرحجيجضهيلعىغطامءيشبحاصو،ةرُجألاةرايسيراه
كانهتناك.سكرامنادناديمةرايسلاروبعءانثأيفلومحملاهفتاهيراه
بلطف.هبلاصتالااهيفهنمبلطينسروفلاهنمهراظتنابةيّصنةلاسر
.مقرلايراه



فارصلااهعلتبا".نسروفلاهلاق،"كيكناتسدامتعاةقاطبىلعانلصح"
."ةرشعةيناثلاةعاسلاةبارقسمأةليلتغروتسغنوييفيلآلا

.يراهلاق،"لُزُّنلاىلعانرغأامدنعكانهنمًامداقناكً،اذإ"
."لجأ"
نأنمدبال".يراهلاق،"ةديعبةفاسمىلعتغروتسغنويعقت"

بيرقناكمىلإةقاطبلارثأءافتقانمًافوخكانهىلإبهذدقنوكي
."لاملاىلإةّسامةجاحبهنأبكلذيحويو.لُزُّنلانم

عضخييلآلافارصلاف".نسروفلاهلاق،"انحلاصلليميعضولانكلو"
."ديكأتلاباريماكةبقارمل

."؟دعباذامً،انسح"
ً.ايهابتمنسروفلاهتمص
."؟كلذكسيلأ،ههجويفُخيالهنإ".يراهلاق،"ايه"
،"مليفلطبهنأولامك؛ًةرشابماريماكلاىلإرظنيوهومستبادقل"

.نسروفلاهلاق
."؟ليجستلاىلعيتبتلصحله"
."نآلاهيلعّةبكنماّهنإ"
.ءيشلكفالتخاىدميفوزـناهوجيفركفتبارتسليغدليهنارتناك

ملهنأفيكبيرغ.اهلقعنمةمكحرثكأناكاملاطلف؛اهبلقتعبتاهتيل
اهتبغرّتطخت،كلذعمو.نزحلانمةلاحلاهذهلثمبتناكنأاهلقبسي
ً.اقباسةايحلايفاهلةبغرلكنآلاشيعلايف

.ليلقبلوطأتقولايحتنأ
.ءيشلكفرعتاهنأل
.ثدحيسامو،هتأرامتفرعوءادوسلاةهّوفلاىلإتقّدحدقل
فيفخلا2040يج08سأيفزـنميسةسنكمكرحمريدهىفخأ

ةردقلاتاذةسنكملاةهّوفتنداميف،ضرألاىلعّيسركطقسو.اهَخارص
اهنكلو،ةدشباهنوفجقابطإتلواحف.اهنيعنمصاصتمالاىلعةريبكلا
امتملعو،تأرو،ىرتنأاهتدارأةيوقعباصأةطساوبةحوتفمتيقب
.ثدحيس



ةعساتلاىلإريشتةيلديصلايفةدضِنملاقوفرادجلاةعاستناك
مهنويعاوضمغأدقو،نولعسيمهوةفرغلايفنيسلاجسانلاناكو،فصنلاو
يمقرلاددعلانيبلّقنتتةعيرستارظنءاقلإىلعنوبوانتيوأ،ةسعانلا
.ةايحللةقاطبماقرألانأولامك؛فصلايفمهمقرورادجلاىلعرمحألا

نيخستلاةزهجأبناجبسولجلادارأو،ةلآلانمًامقرذخأدقنكيمل
ريغًاهابتنابذجتءاقرزلاةرتسلانأبهباتناًاروعشنكلو،ةيلديصلايف
؛ةذفانلاجراخىلإقّدح.مهتارظنبهنوقمرياوأدبنيفظوملانأل؛هيفبوغرم
.ةزجاعةفيعضسمشلةيفافكلاطوطخلاةيؤرنمنكمتو،بابضلاءارو
،ةرداغملاهيلعو،انهةينمأتاريماكمهيدل.ناكملابناجبةطرشةرايستّرم
ملوهو،قدانفلاويهاقملاجراخىمرُيسلامنودنمف؟نيأىلإنكلو
نملاملابحسررقدقناك،ةقباسلاةليللايفف.نامتئاةقاطبكلميدَُعي
،اذل.ةقاطبلارثأءافتقابةرطاخمدوجوبهملِعنممغرلابيلآلافارصلا
نمةدُعبَمىلعيلآفاّرصنعءاسملايفلُزُّنلانمهجورخدعبثحب
ءانثتسابءيشيأهئاطعإنودنمهتقاطبتعلتباةلآلانكلو.ناكملا
ً.ادّدجمَرصاحمهنإ.هنورصاحيمهنإيأ؛هفرعيامىلعاهديكأت

ةرتفلااهنإ.ىقيسوملابًارومغمًايئزجغرافلاتيكسيبمعطمناك
بناجبنغرويبروتسلجكلذل،ءاسملاتابجولبقوءادغلادعبةئداهلا
قوريرظنملانألسيل.ةملاحةقيرطبجراخلاوحنقيدحتلابعرشوةذفانلا
رعشينكيملوهو،ذفاونلاتحتةدوجومةئفدتلاةزهجأنأللب،هل
ةيّوجلاةلحرلاةقاطبءارشهيلعف،ّئيسجازِميفناك.ودبيامكءفدلاب
ىوسدعبجتنتسادقنكيملو،نَييلاتلانيَمويلانوضغيفنواتبياكىلإ
هلذبنممغرلابفً.ايفاكًالامكلميالهنأوهو؛ةليوطةدمذنمهفرعيام
يتلاوكوكورلاةآرمكانهف.غلبملاعمجنمنكمتيمل،هدهجىراُصق
ءاستحانمريثكلاكانهناك،نكلو.عبطلابفيرخلايفةقشللاهارتشا
هترطيسدقفيمل.ةفلكتلاةعفترمىرخأرومأو،تاردخملايطاعتو،بارشلا
يتلاتالفحلانمرارفللناحدقتقولانكلو،ديكأتلابرومألاىلع
ةقاطلاهحنمتيتلاتارّدخملاوةمِّونملاصارقألايطاعتةجيتنةليذرلااهدوست
كلميالنآلاوهاهو.ةّئيسلاهتاداعليومتفدهبةيفاضإتاعاسلمعلل
يتبسانمبةقباسلاسمخلاتاونسلايفلفتحادقل.هباسحيفًادحاوًاسلِف



ةيرقيفهنطوىلإةدوعلانمًالدبنواتبياكيفةنسلاسأروسمسركلا
هئاقشأءانبأوهمامعأزازئمشاو،ةتماصلاهيَدلاوتاماهتاىلإو،يشدراغيف
فصتتةقطنميفعيباسأةثالثبكلذلدبتسادقل.ًاليلقهّومملاهتاقيقشو
سمشلاىلإقوشلاو،ةشِحوملاةملظلابو،لمتحتالةدِّمجمةرارحةجردب
ربمسيد/لوألانوناكيَرهشيفف.ةريطخلاباعلألاوةضبانلاليللاةايحو
لمعقرفو،ةيبوروأةياعدُتالاكونواتبياكحاتجت،رياني/يناثلانوناكو
يفهلنيهباشمًادارفأدجيانه.تاضراعو،مالفأوضراعو،مالفأريوصتل
نودنمدعوملايهاهاوسنمرثكأاهبحييتلاةبعللاو.ريكفتلاةقيرط
نمةفزاجمماودلاىلعكانه،نواتبياكللثاممناكميفو.ةفرعمقباس
امّلكف؛ّةيبغلارومألاهذهلثمبهمايقببسفرعينكيمل.امعون
حرطتنأبجي.ّيحهنأبرعشيلرطخلاةهجاومىلإةجاحبهنأوههفرعي
.مامتهاللةريثمنوكتلةلَمتحمًةبوعصةبعللا

نوكتّالألِمأٍةحئاربهتظقيمالحأترُّدكدقل.نغرويبروترخنو
.رادتساو.خبطملانمةرداص

.هءاروفقاولالجرلالاق،"ىرخأةرمًابحرم"
.نِجهتسمريبعتههجوىلعرهظلّةيفارتحالقأًالداننغرويبناكول

يفةجئارلاوةقئاللاريغءاقرزلاةرتسلايدتريهمامأفقاولالجرلانكيمل
ريغناكلب،بسحفزـناهوجلراكةباوبيفتاردخملاينمدُمطاسوأ
.ةنتّنلالوبلاةحئارهنمحوفتو،نيَنيعلارمحأوً،اضيأنقَّذلاقيلَح

.لجرلالاق."؟ينركذتتله"
ىلإريشيلجرلانأكردأمث،هحزامُيهنأنغرويبّنظ،رمألائدابيف

نعيلختلانأيفرّكفو،هتوصفرعدقل.هفرع،ٍذئنيح.ماّمحلايفامهئاقل
ةقالحلاةلآك،ةعاسنيرشعوعبرألاوطةنّدمتملاةيساسألاتاجاحلا
.وحنلااذهىلعناسنإلارهظملعجي،ليللالاوطمونلاومامحتسالاو

روهظبّببستيذلاوههتعطاقمّتمتيذلايلاعفنالاةظقيلاُملُحو
انهناكيذلايطرشلاةرايزدعباّميسالو،برغتسملانغرويبلعفّدر
ةياعرلاداحتاىلإيمتنييذلانيكسملاكاذلتقمبكلذطبروً.اقباس
.ةيعامتجالا

.لجرلالاق،"هيفميُقأامناكمىلإجاتحأ"
امقيدصتنمنكمتينأنودنمةوقبنغرويبانيعتفرط

هلتقبَهبتُشيلجر،ًالتاقنوكيامبرلجرةلاُبقفقيوهاهف.ُهعمسي
جراخلاىلإضكريوهفلخءيشلكعَديملاذاملً،اذإ.درابمدبامًاصخش



تامولعميألباقمةأفاكمكانهنإلاقدقيطرشلاناكو؟ةطرشلاًايدانم
ثيحةفرغلارخآىلعةعيرسةرظننغرويبىقلأ.لجرلالاقتعاىلإيدؤت
نأريغ،فوخلابرعش.تازوجحلالجِستاحفصًاّبلقملدّنلاسيئرفقي
.تمصلامزتليهلعجلاملايفريكفتلا

.لجرلالاق،"طقفةدحاوةليلل"
."مويلالمعأانأ"
."راظتنالايننكمي"
ّهبحهلعجاميف،هّرسيفرّكف،نونجمهنإ.لجرلاىلإنغرويبرظن

.هتلكشملّلحلانوكيامبركلذنأيفرّكفيةرماغملل

ولسوأتاراطقةطحميفعيرسلاراطقلانميراهجرخنإام
ىلإدعصملاّلقتساو،ةطرشلاةدايقرقمىلإًاهجتملورهىتح،ةيزكرملا
.ويديفلاةفرغوحنتارمملايفىرجو،تاقرسلاةدحو

ةّقيضلاةفرغلايفةئوهتلاّئيسوًائفادوجلاوً،اسمادكانهمالظلاناك
حيتافمةحولىلعةعرسبكرحتتعباصأعمسو.اهيفذفاوناليتلا
.رتويبمكلا

يفافكلااهطخودبييتلاةّيلظلاةروصلالأس."؟يَرتنأكنكمياذام"
.ةيرادجلاةشاشلاىلعًاعاِبتةّراملاروصلاىلع

تفتلتنأنودنمنوليتبتلاق،ً"ادجمامتهاللريثمءيشّهنإ"
هلقبسدقل.رمحأراطإبناتطاحماهيَنيعنأملعيناكيراهنكلو،هيلإ
،روصلاضارعتساءانثأيفتاعاسلةشاشلاىلإقّدحتولمعتيهواهآرنأ
فرعينأنودنمروصلاءازجأضعباهريبكتواهزيكرتواهّفقوتظحالامك
.اهصاصتخالقحهنإ.هارتنأنكمياموأهنعثحبتام

،مالظلايفهقيرطًاسّملتممامألاىلإيراهراسو."ةيغاصناذآّيلك"
.متشيوهوسلجف،امءيشبهقاستمدطصاف

."؟زهاجتنأله"
."يقلطنا"
."كيكناتسوتسيركبْفّرعتً.انسح"
.يلآلافاّّرصلانملجرمّدقت،ةشاشلاىلع
.يراهلأس."؟ةقثاوتنأله"
."؟هفرعتملأ"
يفةيدابلاةريَحلاىلإًايغصُميراهلاق"...نكلو،ءاقرزلاةرتسلافرعأ"



.هتوص
.يتبتلاق،"رظتنا"
ههجورادأ،كلذدعبً.ارظتنمفقووةلآلايفهتقاطبلجرلاعضو

ينعييذلاعونلانمةلعتفمةماستبابهتامسقتوتلاواريماكلاوحن
.سكعلا

.يتبتلاق،"لاميأبحسعيطتسيالهنأفشتكادقاهو"
.هديبحيتافملاةحولبرضًاريخأو،رارزألاىلعطغضلالجرلالصاو
.يراهلاق،"هتقاطبةداعتسانمنكمتينلهنأفشتكا،نآلاو"
.ةليوطةدمليلآلافارصلاضرعةشاشىلإًاقّدحملجرلافقو
.رداغورادتساو،هديةعاسنمققحتو،كلذدعبهّمكعفرمث
.يراهلأس."؟ةعاساهنأدكؤييذلاام"
ةروصلاُتّربكيننكلو".يتبتلاق،"ءوضلاسكعتةجاجزلاتناك"

."50ويكسأوكيسةرابعترهظو،ةيبلسلا
."ريسفتيأدجأمليننكلو.ةيكذةاتف"
."ريسفتلاوهاذه"
دقاناكلجرللناتروصترهظف،حيتافملاةحولىلعيتبتطغضو

يفو،هتقاطبجرُخيوهوامهادحإيفرهظيناك.ّوتللةشاشلاىلعامهايأر
.هتعاسىلإرظنيوهوىرخألا

اهسفنةعضولايفامهيفودبيههجونألنَيتروصلانَيتاهُترتخا"
كنكميله.ةيناثةئمنعًاليلقديزيٍقرافباتطُقتلادقل.هتيؤرلهستو
."؟كلذةيؤر

.رمألااذهيفًاعرابتسليننإلوقلايننكمي".ةقثبيراهلاق،"ال"
الامك،نَيتروصلايفهسفنصخشلاهنأىرأنأيننكميالهنإىتح
."ةّماعلانيوتةقيدحيفُهتيأريذلاهسفنلجرلاهنإلوقأنأيننكمي

."َهتيأردقلًاذإ.ديج"
."؟هتيأريذلاام"
،ةرأفلاىلعترقنويتبتلاق،"دامتعالاةقاطبىلعهتروصهذه"

.قُنُعةطبرعضيرعشلاريصقلجرةروصترهظف
."تِغروترِِغإيفتيدالبجادهلامهتطقتلاناتللاناتروصلاامهناتاهو"
.ناتّيفاضإناتروص
.يتبتلأس."؟هسفنصخشلاهنأىلعديكأتلاكنكميله"
."الً،انسح"



.ً"اضيأانأو"
."هسفنصخشلاسيلهنأينعياذهً،اذإ!اٍّقح"
اهوعديةنورملاةقئافةيضقانهانيدلنأينعياذه".يتبتلاق،"ال"

."يئاميإلالثمملاهجونوفرتحملا
."؟كيلعهللابهنعنيملكتتيذلاام"
وأ،جُّربتلاىلإةجاحلانودنمهرهظمرييغتعيطتسيصخشهنإ"

."ةيليمجتةحارجلعوضخلاوأ،رُّكنتلا

ةفرغيفةيضقلايفنيكراشملانيققحملالكسلجامثيريراهرظتنا
قحالناننأنآلافرعن".مالكلابأدبينألبقءارمحلاةقطنملايفتاعامتجالا
."؟يتب.كيكناتسوتسيركهُعدنل،رضاحلاتقولايف.طقفًادحاوًالجر

ضَمغُمٍهجوُةروصةشاشلاىلعترهظف،ضرعلاةلآيتبتلّغش
.ءارمحيتيغابسبهبشأعانقعمنيَنيعلا

ّتلهتسا،"يهجولايلضعلاانزاهجليحيضوتمسروهانههنورتام"
.هجولاريباعتليكشتلاهمدختسنيتلاتالضعلاوههدصقأام".اهمالك
لوحو،نيبجلايفةدوجومةيمهأرثكألاتالضعلاو.انرهظمرييغتل،يلاتلابو
يذلاسيلاتنورفسولوكسوموهاذه،لاثملاليبسىلع.مفلالوحو،نيَنيعلا
مدختُسيو.نَيبجاحلاعفرليلوكوأروتاغاروكسولوكسومعممدختُسي
.نيَنيعلالوحايانثثادحإلوأنيَنيعلانوفجقابطإليلوكوأسيرالوكيبروأ
."كَيلاوَداذكهو

ةروصبةروصلاتلدُبتساف،دُعبنممكحتلازاهجىلعيتبتطغضو
.نيَخفتنمنيّدخيذجّرهم

اهتمهملثمتتيتلاكلتنإىتح،انهوجويفتالضعلاتائمانيدل"
نولثمملاف.ةرفاوتملاتارايخلانمةليئضةيوئمةبسنمدختستهوجولاّدشب
نمىصقألادحلابمايقللمههوجوتالضعنوبّردينويهيفرتلانونانفلاو
نولثمملاليمي،ةيناثةهجنمو.ةريغصّنسيفاهدقفنيتلاتاكرحلا
نعريبعتلاك؛ةيديلقتتاكرحبمايقللهجولامادختساىلإنويئاميإلانوناّنفلاو
،بضغلاك؛اهددعّةلقواهّتيمومعيفاهّتيمهأنمكتو.ةنَّيعمتالاعفنا
اذكهو،ةرداهةكحضوأ،ةتوبكمةكحضو،ؤجافتلاو،بحلاو،ةداعسلاو
لبال،نييالمةدعبمايقللاذهتالضعلاعانقةعيبطلاانتحنمدقل.كَيلاوَد
يفونايبلاوفزاعبّرددقل.ّةيهجولاريباعتلانم،عقاولايفدودحمالددعب
مهنأةجردليعبصإلايلضعلازاهجلاوغامدلانيبَطبارلاةيقيسوملاتالفحلا



يفاهضعبنعّةلقتسموةفلتخمتايلمعرشعبمايقلاىلعنيرداقاوراص
امً،اذإ.انعباصأيفتالضعلانمًاريبكًاددعكلمنالاننأًاملِع؛دحاونآ
."؟هبمايقلاهجولاعيطتسياليذلا

.يلآلافاّرصلابرقةطقتلملاكيكناتسوتسيركةروصىلإيتبتلقتناو
."ًالثمرمألااذهبمايقلاىلعنورداقنحنً،انسح"
.ةئيطبةكرحبمامألاىلإمليفلاراسو
اهئاخرإورَغِّصلاةغلابتالضعلاّدشبفً.ابيرقتةّيئرمريغتارييغتلا"

،ال؟دحلااذهىلإهجولاحمالمرّيغتتله.ريبعتلايفًاُّريغتةجيتنلانوكت
-لكشلاةيلزغِمغامدلاةفيفلت-هوجولاّزيمتيتلاانتغمدأءازجأنكلو
هوجولافالآنيبزييمتلااهتمهمنأامبتارييغتلارغصألةيساسحلاةديدش
يهتني،ّةيهجولاتالضعللةيجيردتلاتاليدعتللةجيتنفً.ايجولويزيفةلثامتملا
."ًالثمةلاحلاهذهك؛فلتخمصخشىلإرظنناننأكورمألاانب

.ةريخألاةروصلاىلإلصوامدنعمليفلادّمُجو
."خيرملايدانتضرألاانهً،ابحرم"
يتبتّرمحاف،مهدحأكحضو.راكسسونغامتوصيراهفرع

.ًالجخ
هاضررهُظتيتلاهتكحضًاتباكهلوحرظنيوهوراكسلاق،"فسآ"

امأ،ةّيلسميملِعلالايخلاصصق.اذهكيكناتسعمانلزام".هسفننع
ناكمإلابدوعيالوًارَوطاهنوخُريوًةراتمهتالضعنوّدشينيذلاصاخشألا
."قيدصتلاديعبًاهفاتًارمأييأربىعدياذهف،مهزييمت

.مامتهابيتببقاروهيأرلّدبهنكلو،هتعطاقمكشوىلعيراهناك
.روفلاىلعاهقحسيلثاممقيلعتناك،نيَماعلبقف

الاهاّدخناكو،يتبتلاق،"كيأرنعٌدحأكلأسيمل،يتامولعملًاقفو"
،وحنلااذهىلعرعشتكنأامب،نكلو"ً.اقاّربرمحأًانولنايستكينالازي
."همهفتسكنأبةماتةقثىلعانأًالاثمكيطُعأينعَد

نأدصقأمل":عباتوهسفننعًاعافِدهيَديًاعفارراكسفته."!هآ"
."نولايًايصخشرمألانوكي

."ةثجلابُّشختىعُديامءيشمهيلعرهظي،صاخشألاتوميامدنع"
ةيؤريراهةعاطتسابناكنكلو،فقوتنودنماهمالكيتبتلصاوو
دّمجتتهجولايفودسجلايفتالضعلا".ناصلقتيوناعستيامهواهيَرَخنِم
امدنعدوهعملالعفلادروهامو.ةدودشملاتالضعلللثاممرمألاً.اضيأ
."؟ةثجلاىلإفّرعتلاءابسنألابرقأىلعبجوتي



ةمهمهوههعامسنكمياملكناك،كلذالتيذلاتمصلايف
.يراهمستباو.ضرعلاةلآةحورم

نِغاهرانوغيراهعمسيمل.حضاووعفترمتوصلاق،"مهنوفرعيال"
.يداعريغًارمأبرحلايفدونجلازييمتةيلمعربتُعتال".ةفرغلالخديوهو
حالسلايفمهقافِرىلعنّيعتينكلو،ةيماظنلامهتالذبيفنونوكي،عبطلاب
مهقانعألوحةقلعملسالسنمةيلدتملاةيندعملاحئافصلانمققحتلا
."مهتّايوهنمدكأتللًانايحأ

."؟راكسايةيدامرلاةداملاكلذدعاسيله".يتبتلاق،"كلًاركش"
اميف،ةيلاعةكحضقلُطيمهدحأيراهعمسو،هيَفتكراكسزهف

.ضرعلاةلآلمعيتبتفقوأ
ً،ادجّيصخشرمأكرحتللتالضعلاةّيلباقوأهجولاّةيعاوطّنإ"

ً.اينيجًارمأاهرابتعانكميامك،نيرمتلاةطساوبامّدحىلإاهقيقحتنكميو
يفىنميلاوىرسيلانَيتهجلانيبقيرفتلانوعيطتسيالصاخشألاضعبف
ٍّلك؛مهتالضعلكليغشت،نيرمتلاةطساوب،نيرخآةعاطتسابو؛مههوجو
ةيعاوطكلذىعُديو.ًالثمةيقيسوملاتالفحلايفونايبلافزاعك،ةدِحىلع
ّينيجرصنعدوجوىلإتالاحلاضعبريُشت.يئاميإلالثمملاهجووأةقئاف
نوعتمتينيذلاكئلوأو،ةلوفطلاّنسيفوأرَغِّصلايفةراهملابَستُكتو.يوق
تالالتخانمنايحألامظعميفنوناعيةقئافلاةيعاوطلانمىوصقةجردب
ءانثأيفةعِّورمةيسفنتامدصلاوضرعتدقنونوكيوأ،ةيصخشلايف
."مهتأشن

رانوغلاق."؟انهنونجملجرعملماعتناننأوههنيلوقتامً،اذإ"
.نِغاه

ال،نكلو".يتبتلاق،"سفنلاملِعسيلوهوجولاوهيتربخناديم"
."؟يراه.لاحيأبةلاحلاهذهءانثتسانكمي

.لاجرايههجاونامنآلانوفرعتً،اذإ".يراهفقوو."يتبايكلًاركش"
."لّضفتيل،لجأ؟ةلئسأةيأكانهله

."؟لثاممقولخمىلعضبقلاءاقلإنمنكمتنسفيك"
.نغاهلعساميف،ةعيرستارظنيتبويراهلدابتف
نلرمألااذهنأوههفرعأاملك".يراهلاق،"ةركفيأكلمأال"

."انتمهمانيهنأوأ،هتمهمىهنأنإالإيهتني
ليكارنمةيّصنةلاسركانهتناك،هبتكمىلإيراهداعامدنع

.ريكفتلاةلاطإبّنجتللاحلايفاهبلصتاف،هراظتناب



.تلأس."؟رومألايرجتفيك"
دلاوناكةرابعاهنإ.يراهلاق،"ايلعلاةمكحملاىلإْتلصودقل"

ةهبجلانمنيدئاعلانييجيورنلادونجلانيبترسٌةباعُد؛اهمدختسيليكار
كلذعمسف،ليكارتكحض.ةمكاحمللاوعضخنيذلاو،برحلادعبةيقرشلا
لجأنمءيشلكبةيحضتللةرمتاذًادعتسمناكيذلافيطللاجوامتلا
.هسْفنيفريثأتاهتكحضللازيال.مويلكهعامس

.تلأس."؟كدرفمبتنأله"
."داتعملاكيغُصيانهسلاجنسروفلاه،ال"
تامسقىولوتِغروترِِغإدوهشتادافإنعهرظننسروفلاهعفر

.ههجو
.ليكارتلاق،"هيلإثدحتللامصخشىلإةجاحبغيلوأ"
."!هآ"
كيلإامّنإوصخشّيأىلإجاتحيالهنإ!ءاقرخانأمكً،ارذع"

."ً؟اديدحت
."!ّيلإجاتحيوه"
."كيلإثدحتينأديريهنإلاق.رخآحيحصت"
."؟يـبلاصتالاكنمبلطله"
.ً"اقلطمكلذلعفِيلناكام،ال،ال"
.كلذيفهريكفتىدليراهمستباو."ال"
دقتعتله؟ءاسمتاذهلجأنمغرافتقوكيدلنوكيسله..ً.اذإ"

."؟هيلإثّدحتلاكناكمإبهنأ
."عبطلاب"
."انعمماعطلالوانتلمودقلاكتعاطتساب.ميظع"
."؟انعم"
."انأوغيلوأ"
.ً"انسح"
."...سايثامَتيقتلاكنأفرعأ"
.ً"افيطلًاصخشودبي".ةعرسبيراهلاق،"لجأ"
."لجأ"
."؟انهَتلزامله":هلأستنألبقةرتفلتمصلاداسو
انيديأنيبلتقةميرجةيضقانيدل،يرظنا".يراهلاق،"انهانأ"

قحالتقويفكبلاصتالاوضرعلايفريكفتلايننكميله.عراستترومألاو



."؟مويلا
.ىرخأتمصةرتفكانهتناكو
."؟ليكار"
."؟رومألايرجتفيكً.اديجكلذنوكيس،لجأ"
اذإامعةظحلللءاستيراهنأةجردل،ّهلحمريغيفلاؤسلاناك

.هنمرخستتناك
.يراهلاق،"ّرمتمايألا"
."؟ةريخألاةرملايفانقارتفاذنمكتايحيفديدجيأثدحيملأ"
غيلوأيّغلب.كبلصتأس.ليكارايةملاكملاءاهنإّيلع".يراهدّهنتو

."؟انقفتا،يمالس
."انقفتا"
.اهناكمىلإةعاّمسلايراهداعأو
.نسروفلاهلاق.ً"انسح"
يفهلعفيتربورناكيذلاام.غيلوأبةقالعرمألل.ماعطةبجواهنإ"

."؟برغَز
.ءودهببابلاعُرقامدنعامءيشلوقكشوىلعنسروفلاهناك

.بابلالخدمدنعفقيراكسادجوو،امهالكارادتسا
دانتسالابدامتعالاةقاطبتردُصأ".امهغلبأ،"ّوتللبرغَزةطرشتلصتا"

."رَّوزمرفسزاوجىلإ
ءاروهيَديًاعضاوو،يسركلاىلإهرهظًادنسُميراهمهمه،ً"انسح"

."؟راكسايبرغَزيفهلعفيتربورناكيذلاام".هسأر
."هيفركفأيذلاامفرعتتنأ"
نييفكريكيفسكتيرفيفتربورنعتلأسًةاتفنأركذتملأ"

."؟راكساي
."...رجتملاةريدمهتلاقاماذه.ىلب"
."نسروفلاهايسكتيرفبلصتا"
تاحفصلاّبلقينسروفلاهناكاميفبتكملاىلعتمصلارطيس

ًالئاستم،هعباصأبةلواطلاىلعرقّنلابيراهعرشمث.مقرلابلطيوءارفصلا
دعبو،ةدحاوًةرمحنحنت.راكسبًارورسمناك:رمألانعريبعتلاةيفيكنع
.فتاهلانسروفلاههلرّرمكلذ

ناك.ةلاّعفةأرمااهنإ.تفّرصتو،تّملكتو،ورةريدملاهيلإتغصأ
ةرملعسولاصتالاىهنأامدنعنَيتقيقددعبرمألاديكأتيراهةعاطتساب



.ىرخأ
اهمسانأدقتعي.ةاتفلاّركذتدقو،يّبرصرشعيَنثالااهنايتفدحأ"

."رافوكوفنماهنأنمدكأتمهنكلو.كلذنمًاقثاوسيلهنكلو،ايفوص
ááá

باتككانهو،تربورةقشيفريرسلاىلعًايقلتسمنوجيراهدجو
.مَنيملهنأولامكادبوً،اِقلقودبيناك.هتدعمقوفعوضوموحوتفم
ناكامعنوجلأسوخبطملايسركىلعسلجو،ةراجيسيراهلعشأف
.هيأرببرغَزيفهلعفيتربور

يّرسلاجمانربلابةقالعرمأللامبرً.ائيشيللقيمل.ّيدلةركفال"
."هلجأللاملاُهتضرقأيذلا

."؟ايفوصىعُدتهلةباشةقيدصنعءيشيأفرعتلهً.انسح"
."حزمتتنأ!؟كجدلوهيمايفوص"
."؟نوكتنمفرعتكنأكلذينعيله.حزمأاليننأىشخأ"
نماهتلئاعتناك.زالأبوكاجةباوبيفانينابمدحأيفايفوصشيعت"

نكلو.كانهىلإريدملامهبحطصانيذلارافوكوفيفنييتاوركلانيئجاللانيب
."!اهرمعنمةرشعةسماخلايف...ايفوص

سيل.رهظملاةنسح،ّنسلايفةريغصةباش.تربوربةمَرغُمتناكامبر"
."ملعتامكيداعريغرمألا

.تمصهنكلو،يراهمالكىلعقيلعتلاكشوىلعنوجناك
.يراهلاق،"ّنسلايفتاريغصلاتاباشلابحيناكتربورنإَتلق"
ةلئاعلاناونعكؤاطعإيتعاطتساب".ةيضرألاىلإرظنلانوجنعمأف

."اهلأستل
ىلإةجاحبتنأله".هتعاسىلعةعيرسةرظنيراهىقلأو.ً"انسح"

."؟ءيشيأ
ضعبراضحإليتقشىلإباهذلايـبضرتُفي".هلوَحنوجرظن

."ةفاظنلاتارضحتسموسبالملا
ةدوربدادزيسقطلا.كتعّبقوكفطعِمْطقتلا.كباحطصابموقأسً،انسح"

."جراخلايف
داتسإبًارورم،ةقشلاىلإلوصوللةقيقدنيرشعىلإاجاتحادقل

هجراخفقييذلاردورشمعطمبو،همدهعَّقوتملايعادتملاميدقلاِتلسيب
يراهنكر.يراههفرعو،ةعّبقرمتعيوًاكيمسًايفوصًافطعِميدتريلجر
مامأارظتناوالخدو،4اتاغروبِرتوغلخدممامأينوناقريغلكشبهترايس



قباطلايفدعصملانأبابلاقوفرمحألامقرلانميراهفرع.دعصملا
اعمس،رزلاىلعطغضلانمانكمتينألبقو.نوجةقشثيحثلاثلا
هيَديَيتحاريراهكرفف.لفسألاوحنهجتيهنأافرعو،كرحتيدعصملا
.هيَذخفب

.نوجلاق،"دعاصملابحتالتنأ"
."؟ّيلجرمألاله"ً.ائجافتميراههيلإرظنف
."ّملسلادعصنل،ايهً.اضيأدعاصملابحياليدلاو".نوجمستبا
.امهتحتحتُفيدعِصملابابيراهعمس،ليلقدعبو.كلذباعرشو
ماّمحلاىلإنوجهّجوتاميفبابلابناجبيراهفقوو،ةقشلاالخد

ً.اسيكرضحأو
مهدحأنأولامكرمألاودبي".مّهجتمههجوونوجلاق،"بيرغ"

."انهناك
:لاقوةبيقحعمداعومونلاةفرغىلإنوجّلسناو
."ةبيرغةقشلاةحئار"
،ةلسِغملاىلعناسأككانهتناك.ناكملاءاجرأيفةرظنيراهىقلأف

.رخآبورشميأوأبيلحىلعامهئاوتحاىلإريشتةيئرمتامالعالنكلو
نمطقفةليلقَِرسككانهتناكلب،ضرألاىلعبئاذجلثلراثآالو
.جاردألادحأاهردصمنوكينأنمدبالةلواطلامامأنوللاحتافبشخ
.ةقوقشمجاردألادحألةيمامألاةيحانلاتدبو

.يراهلاق،"انكرحتلصاونل"
.اهيلإًاريشمنوجلأس"؟كانهةيئابرهكلايتسنكمدوجوببسام"

."؟كقيرفاهمدختساله"
يضتقيالاهنمّيأو،يسوأسألاتاءارجإًاّديجفرعييراهناك

.ةميرجلاحرسميفةيئابرهكةسنكممادختسا
.يراهلأس"؟ةقشلاهذهلًاحاتفمرخآصخشيأكلميله"
ةسنكملامدختسِتلتناكاماهنكلو.يتقيدص،اِيث".نوجددرتف

."اهتدارإءلمبانهةيئابرهكلا
ةسنكملاهعلتبتاملوأيهو،ةلواطلامامأبشخلاَِرسكيراهصّحفت

نعاهبةقَحُلملاةادألاتلُصفدقل.ةلآلاىلإهّجوتمثنمو،ةيئابرهكلا
ىلإدتمتةدرابتاشاعترابرعشف،موطرخلافرطبلوصوملايكيتسالبلابيضقلا
ىلعهعبصإرّرمو،هتحتقّدحوموطرخلاعفر.يرقِفلاهدومعربعلفسألا
.هعبصإفرطىلإرظنمث،ةريدتسملاءادوسلاةفاحلا



.نوجلأس"؟اذهام"
."لَفقُمبابلانأنمققحت".يراهلاق،"ءامد"
،ههركيامةبتعدنعًافقاوناكً.اَقبسُمهدجيسامفرعييراهناك

دوجوملايكيتسالبلاءاطغلاعفر.ّطقهنعًاديعبءاقبلانمنكمتيملامو
.هجرخأورفصألارابغلاسيكىخرأو،ةلآلاطسو

.نوجلأس"؟لعفتاذام"
يقرولاسيكلايراهكسمأ.خافتنالاةجردلًادجًائيلمسيكلاناك

دوسألارابغلانمةباحستعفدناوسيكلاّقشناف،هقّزموّيرطلاوكيمسلا
نوجماقاميف،فقسلاهاجتايفنزومادعنابتعفتراو،ةفرغلاتألمو
.ةيبشخلاضرألاىلعتايوتحملاصّحفتبيراهو

.نوجسمه،"ةمحرلا"



...اهنإ؟انهثدحاذام".يساركلادحأبًاكسمتمنوجهّوأت،"!هللااي"
."...اهنإ

ىلعًاّزكرمةيئابرهكلاةسنكملابناجبقصبو،يراهلاق،"لجأ"
."نيعاهنإ".سّفنتلاةلصاوم

ًاقلاعرابغلاناك.ءامدلابجَّرضمرحبليدنقكنيعلاةلقُمتدبدقل
يراهنكمت،ءامدلابةاطغملاةيفلخلاةيحانلاىلعو.ءاضيبلاةحفصلاىلع
بصعلا:ةدودبهبشألاةكامسرثكألاكبِشملاوتالضعلالفسأةيؤرنم
ىلإلصتلةافِصملاربعاهرورمةيفيكنعلؤاستلاىلإينعفديام".يرصبلا
."ةيئابرهكلاةسنكملااهتّصتمااذإاذه.سيكلالخاد

لكشبّصتمتاذكه".شعترمتوصبنوجلاق،"ةافِصملاتلزأدقل"
."لضفأ

صرحبنيعلابيلقتلهمدختساوهترتسبيَجنمًاملقيراهجرخأ
ثيحهناكمرّيغو.بلصطسوكانهنكلوً،ّايرطكسامتلاادبدقل.ديدش
يذدوسألاريبكلاؤبؤبلاىلعفقسلايفحابصملانمقثبنملاُءوضلاطَّلسي
ةيزوريفوةحتافلاةيحزُقلاتناك.نيعلاتالضعبايغببسبةمَهبملافارطألا
يراهعمسو.قاّربريغرَمرَمبلقكعملتؤبؤبلابةطيحملاًابيرقتنوللا
.هءاروةعيرسلانوجسافنأ

يهله".يراهلاق،"يداعريغوحنىلعةحتافءاقرزةيحُزق"
."؟هفرعتصخشل

."فرعأال...ال،ال"
ىدمفرعأال".هيلإتفتلينأنودنميراهلاق،"نوجايعمسا"

ىلعكماغرإيننكميال.كلذيفًاعرابَتسلكنكلو،بذكلاىلعكتردق
ىلإيراهراشأو"...هذهعمنكلو،كقيقشنعةقئالريغليصافتبيديوزت
."دوعتنمليرابخإىلعكماغرإيتعاطتساب...".ءامدلابةخَّطلملانيعلاةلقُم

.سأرلائطأطمخبطملايساركدحأىلعًاسلاجنوجناك.رادتساو
.لاعفنالاببسبّشجأهتوصناك"...يه...انأ"
.يراههدعاس،ً"اذإيه"
نيَنيعدحأكلميال.بارتسليغدليهنارىعدت".هسأربنوجأموأو



."اهيَنيعلنَيتلثامم
."؟انهاهنيعبرمألاىهتنافيكو"
ُتلعفاذام.حاتفماهيدل.انهيقتلن...انك...تناك.ّيدلةركفال"

."؟رمألااذهثدحاذامل؟يراهاي
ناكمداجيإانيلعو،انههبموقأٌلمعّيدل،نكلو.نوجايفرعأال"

."رمألائدابيفكل
."زتيبروغةباوبىلإةدوعلايتعاطتساب"
."؟اِيثةقشحيتافمكيدلله".يراهحاص"!ال"
.هسأربنوجأموأف
صخشيألحتفتالوًالَفقُمبابلاِقَبأ.كانهىلإبهذاً،انسح"

."يئانثتساب
."؟يراه".فقوتمثنمو،يمامألابابلاىلإنوجهّجوت
."؟لجأ"
نعُتفقوتدقل؟دليهناربيتقالعنعفشكلارمألايعدتسيله"

."ايِثبُتطبتراامدنعاهئاقل
."كلذيفةلكشمالً،اذإ"
."ةجوزتمبارتسليغدليهنارتناك".نوجلاق،"مهفتالتنأ"
."نوجايكلذنامتكيننكميال":لاقوهسأريراهىنحأ
نمءطببهسأرزهمث،هيَنيعيفةشهدلاويراهىلإنوجرظن

.رخآىلإبناج
."؟رمألاام"
املكو،ةتيمدليهنار".نوجلاق،"ّوتللكلذتلقيننأقدصأال"

."يدلِجبةاجنلاوههيفركفأ
الإيراهرعشيمل،نمزلانمةظحللو.عومدلابنوجانيعتقرقرتو

برقأوأةيحضلالايحهبرعشييذلافطاعتلاكاذسيل.هعمفطاعتلاب
هتيناسنإىرييذلاصخشلالايحهبرعشييذلافطاعتلالب،ءابسنألا
.بلقللةيمدُمةظحليفةقفشللةريثملا

هتايحنعهّيلختىلعدلوفساهريفْساهيففِسأتاقوأكانهتناك
اميسالو،4اتاغروبِرتوغيفديدجلاينكسلاعّمجمللروطانكلمعلاوراّحبك
دادسناىلعجاجتحاللهباولصتاامدنعمويلااذهكسراقلادَْربلامايأيف
،ًةداعرهشلايفةدحاوةرمثدحيكلذناك.ىرخأةرمتايافنلابوبنأ



.بوبنألاطيحمللثاممقباطلكيفتاحتفلاطيحم:حضاوببسلاو
ةرمللتايافنلابيبانأترهظامدنعف.لضفأةميدقلاةينكسلاتاعمجملا
لعجليفاكلاّسحلانوكلمينويرامعملانوسدنهملاناك،تاينيثالثلايفىلوألا
يفقلعتنأنكميءايشأاهيفسانلاّسدياليكقيضأتاحتفلارطق
.ةءاضإلاوميمصتلاوههبنومتهياملك،مايألاهذهيفو.بوبنألالفسأ

هسأرّدمو،يناثلاقباطلايفتايافنلابوبنأةحتفبابدلوفساهحتف
،ءاضيبسايكأىلعءوضلاسكعناف،يئابرهكلاهحابصمءاضأو،لخادلاوحن
ثيحلوألاقباطلاويضرألاقباطلانيبةداعلاكنمكتةلكشملانأربتعاو
.بوبنألاقيضي

.رونلالعشأويلفسلاقباطلايفتايافنلابوبنأةحتفبابلفقحتف
فجتراف،نيتيبابضاتراصهتراظنيتسدعنأِةجردلًادجًاسراقدَْربلاناك
هبظفتحييذلاوً،ابيرقتراتمأةثالثهلوطغلابلايديدحلابيضقلاكسمأو
يفنوليانلانمًاسيكًاضيأعضيو،ديدحتلابضرغلااذهلرادجلادادتماىلع
هاجتايفتايافنلابوبنألخادهعفديامدنعسايكألابقثياليكهفرط
سايكألاىلعةرطقًةرطقةحتفلانمطقاستتتارطقكانهتناك.ىلعألا
مادختساىلعحضاولكشبّصنتىنبملادعاوق.تايافنلاةيواحيفةعمجتملا
اٍّيأنكلو،قالغإلاةمَكحُمسايكألخادةعوضومةفاجءايشأيمرلبوبنألا
.رومألانمعونلااذهبمامتهايأيدُبيالىنبملايفنيميقملاصاخشألانم

يفهيَمدقتحتةينوتركلابيلحلابلعوضَيبلاروشقتمطحتدقل
،ةوجفلاىلإقّدح.فقسلايفةريدتسملاةحتفلاىلإهّجوتامدنعةيواحلا
هاجتايفيديدحلابيضقلاعفد.هتيؤرنمنّكمتاملكوهداوسلانكلو
ًالدبمدطصابيضقلانكلو،ّةيرطلاسايكألاةعومجمةباصإرظتناو،ىلعألا
؛ءيشلاكلذحزحزتينأنودنم،ربكأةوقبعفد.بلصءيشبكلذنم
ً.اديجتَّبثمامءيشكانه

لخادءوضلاّطلسو،همازحنمّىلدملايئابرهكلاحابصملاطقتلا
حسموهتراظنعلخومتشف،هتراظنةسدعىلعةرطقتطقسف،بوبنألا
ً،ابناجىّحنتمث.هعارذتحتحابصملاًاعضاو،قرزألاهفطعِمبنَيتسدعلا
،ىلعألاوحنحابصملاهّجو.امرمأىلإّهبنتف،ىلعألاهاجتايفًارَزشرظنو
قّدحيناكاميفهبلقناقفخأطابتو،يفاضإلكشبلمعتهتّليخمتأدبو
.ناقفخلانعهبلقفقوتو،هتراظنعضوداعأ،قِّدصمريغ

ضرألابمدطصامث،رادجلابكتحاوهدينميديدحلابيضقلاقلزـنا
ال.تايافنلاةيواحلخادًاسلاجهسفندلوفساهريفْسدجووً.انينرًاثدحُم



يفسايكألانيبلفسألاىلإقلزـنادقيئابرهكلاحابصملانوكينأنمدب
عجارتوضفتناف،هيَذخفنيبسيكلاىلعىرخأةطقنتطقسو.امناكم
ىلإضكروهيَمدقىلعفقومث،قِرحُمضمحاهنأولامكءارولاىلإ
.ةعرسىصقأبجراخلا

ًارومأىأرنأهلقبسدقل.شعنمءاوهىلعلوصحلاهيلعناك
.يعيبطريغ...رمأهنإ.لبقنمًالثاممًارمأَريملهنكلو،رحبلايفةبيرغ
ىلعًاّحنرتمراسو،يمامألابابلاحتف.نايثغلابرعشيهنأنمدبال
وأ،كانهنيَفقاولاةماقلاَيليوطنَيلجرلاظحالينأنودنمفيصرلا
هفتاهجرخأورادجلاىلعأكتاً،اثهالوراوُّدلابًاباصُم.درابلاءاوهلابرعشي
تالاحلاماقرأاولّدبدقل.هرومأّربدتنعًازجاع،هيلإقّدحو،لومحملا
ماقرألانكلو،ةلوهسرثكأاهّركذتلعجامم،تاونسعضبذنمةئراطلا
امهدحأناك،نَيلجرلاىلإرظن.عبطلابهلاببترطخيتلايهةميدقلا
.عّمجملايفنيميقملانمرخآلاناكاميف،لومحملاهفتاهربعثدحتي

،دلوفساهلأس"؟ةطرشلابلاصتالاةيفيكفرعتلهنكلو،فسآ"
ةبوننمجراخهنأولامكّشجأحبصيهتوصعامسهتعاطتسابناكو

.ةليوطخارص
ىلإرظنلانعمأيذلاهبناجبلجرلاىلعةعيرسةرظنميقملاىقلأ

نافيإىلإةجاحبنوكنالدق،لّهمت":لوقينألبقتاظحللروطانلا
تفتلاولومحملاهفتاهلجرلالزـنأو."ءيشلكنممغرلابةطرشلابالكو
."...رزحأينعَد.ولسوأةطرشنم،لوهشتفملاانأ".دلوفساهريفْسوحن

يفةحابلاىلإرظنينغرويبروتناك،تِغروتتناكتسِفبناجبةقشيف
:لخادلايفامكجراخلايفدوسيءودهلااميفهمونةفرغةذفاننملفسألا
سقطلانوكينأنمدبال.جلثلابنوبعليوأنيخراصنوضكريلافطأال
ًالافطأهتيؤرىلعةدعتاونسترم،لاحيأبً.ادجًاكلاحمالظلاوًادراب
عامسنمنكمت،لابقتسالاةفرغيفهدجاوتناكمنم.جراخلايفنوبعلي
نلعيو،ةيسايقةضفخنمةرارحتاجردنمرّذحيزافلتلاىلعرابخألاعيذم
نيدّرشملاجارخإلةصاختاءارجإقيبطتبةيعامتجالاتامدخلاريزومايقنع
ةزهجأليغشتىلعمهدرفمبنوشيعينيذلانيّنسملاعيجشتوعراوشلانم
يتاوركنطاومنعةطرشلاثحبنععيذملاثّدحتامك.مهققشيفةئفدتلا
يأةطرشللمّدقينملىطُعتسيتلاةأفاكملانعو،كيكناتسوتسيركىعدي
ضرتفانغرويبنكلو،غلبميأعيذملاركذيمل.هلاقتعاىلإيدؤتتامولعم
ىلعونواتبياكىلإةرئاطلابةدوعةركذتىلعلوصحللٍفاكنمرثكأهنأ



.عيباسأةثالثةدمللزـنموماعط
ناكً.اركابلزـنملاىلإداعو،عادُصبرعشيهنأريدملاربخأدقل

يفدعقِمىلعهرظتني-هللاقامكهمساوهو،كياموأ-وتسيرك
ازويدنارغازتيببودبيامكوتسيركعتمتسادقل.اقفتاامكتِغروتتناكتسِف
نمرشعةسمخلاتامارغيليملاظحالينأنودنماهمهتلاوةزهاجلا
.اهلخادةعوضومةبحةروصىلعديلوسيتسلا

.ريرسلاىلعهنطبىلعمئانلاوتسيركىلإرظنلانغرويبنعمأ
ملً.اقيمعوًامظتنموتسيركسّفنتناك،ةيورُكلامفلاةداّدسنممغرلابو
ناك.ةريغصلاهتاءارجإبروتمايقءانثأيفظاقيتسالاىلعتالالديأرهُظي
عراشلايفروعسمتاردخمنمدُمنمةئّدهملاتاراقعلاىرتشادقروت
ّفلكتملو.ةدحاولاةبحللًانوركرشعةسمخءاقلًامامتتيكسيبجراخ
،ةيورُكلامفلاةداّدسو،نَيلحاكلادويقو،نيَديلادويق:ريثكلاىرخألاتاودألا
.طقفًانورك599رعسبتنرتنإلاىلععقومنماهارتشايتلاو

ىلعدّدمموتسيركدسجاميف،ضرألاىلعكيمسلافاحللاناك
،ىلعألانمرفصألايساحنلاروتريرسبناتّلبكمهاديو،ءاضيبلاةءالملا
.لباقملافرطلايفريرسلابناتّلبكمهامدقو

يلفُّسلاقباطلاهاجتايفّملسلاىلعاهيَدعاسمويتبعميراهلزـن
دحأناك.تايافنلاةفرغىلإيدؤملابابلالفقروطانلاحتفثيح
.ٍناوثثالثنمرثكأاهمسايراهظفحيملةاتفً؛اديدجنيَدعاسملا

ودبيامنودترملا،نورخآلاةثالثلااطخف.يراهلاق،"قوفكانه"
تحتفوقوللرَذحبمامألاىلإ،لحَّنلاةيبرتةاوهلءاضيبتالذببهبشأ
.مالظلالخادةيمامألامهحيباصمةعشأتفتخاو،تايافنلابوبنأةحتف
امدنعو.اههجوىلعلعفدرروهظرظتناو،ةديدجلاةدِعاسملابيراهسّرفت
هسملتامدنعروفلاىلعشمكنييذلاناجرملايراهّركذت،كلذثدح
ئمويامكظوحلمريغوحنىلعاهسأربيتبتأموأ.نيساطغلاعباصأ
.ديلجلاهبّببستًاريبكًاررضهتظحالمىدلءودهبّيركمَس

تلاق،"قَشّةيلمعىلإءوجللانودنمنيعلاةقدَحلعالتقاهنإ"
."؟تيرغرامايكلذتعمسله".بوبنألالخاداهتوصددرتو،كلذ

رتفدوملقنعاهثحبءانثأيفةبوعصبسفنتتةدعاسملاتناك
.لحنلايـبرمةلذبيفتانَّودم

.يراهلاق،ً"ارذُعكحيمتسأ"
."؟تيرغرام.ىرسيلانيعلاةلقُمتليُزأ"



.ًةنِّودمةدعاسملاتلاق،"كلذتنّود"
كانه.ضرتفأامكبوبنألايفقلاعهنإ.هاوسلبقّىلدمةأرملاسأر"

ضعبلخادلايفىرأنأيننكميو،نيعلافيوجتنمءامدللليلقرطاقت
نمودبتامكةيلخادلاةمجمجلانوكتنأدباليتلاءاضيبلاطاقنلا
ذنموحنلااذهىلعتحبصأةيناقءارمحءامد.كانهجيسنلالالخ
امدنعةبالصلاوةرارحلاةجردضارمألاملِعيفيئاصخألاصّحفتيس.اهرّثخت
."؟ةريبكةعرسبملكتأله.يتأي

.تيرغرامتلاق،"سأبال،ال"
وهو،ثلاثلاقباطلايفبوبنألاةحتفبناجبءامدراثآىلعانرثع"

ىلإةثجلاعفَدّمتهنأضرتفأكلذل،نيعلاىلعرثُعثيحهسفنقباطلا
نمرمألايلودبيامكىنميلافتكلاتعلُخدقو،ةّقيضةحتفاهنإ.انه
.اهطوقسىدلوأ،لخادلاىلإّةيحضلاتعفُدامدنعكلذثدحامبر.انه
ةيؤريتعاطتسابنأدقتعأيننكلو،ةيوازلاهذهنمكلذةفرعمبعصت
ملِعيفيئاصخألاصّحفتيس.تقنُخاهنأبيحويامم،قُنُعلاىلعتامدك
اممريثكلادجويال،كلذءانثتسابو.ةافولاببسدّدُحيسو،فتكلاضارمألا
."غربليغايكلهتّمربةميرجلاحرسم.انههبمايقلااننكمي

.تايافنلابوبنألروصةدعدعاسملاطقتلااميفً،ابناجيتبتّحنت
.لأس"؟نيعلافيوجتلخادةرفُّصلاىلإةلئاملاءاضيبلاةداملاعونام"
ةعباتنوكتامبرءايشأنعثحباوةيواحلاغرَفأ".يتبتلاق،"نهُد"

لاجرنمةدعاسملاضعبىلعلصحتس،كلذدعب.لتاقللوأةيحضلل
."يعميلاعت،تيرغرام.اهبحسلجراخلايفةطرشلا

ىلعتطغضودعِصملابابوحنتيرغرامتهّجوتف،رمملاىلإاتداع
.رزلا

تيرغراماهيلإترظنف،ةئداهةربنبيتبتلاق،"ّملسلادعصنس"
.اٍّنسربكأناليمزاهعبتمثنمو،ةشهدب

نعةبيجميتبتلاق،"نييفاضإءالمزةثالثًابيرقانهىلإلصيس"
نادعصتناتليوطلايراهاقاستناكنيحيفو.ظوفلملاريغيراهلاؤس
كانهله".ةلوهسبدوعصلاةريغصلاةأرملاتلصاو،نَيتجردنَيتجردّملسلا
."؟دوهشيأ

ةثالثموقي.تالوَجلابموقناننكلو"،يراهلاق،"نآلاىتحسيل"
نولقتنيس،كلذدعبو.ينكسلاعّمجملايفققشلالكباوبأعرقبرصانع
."ةرواجملاةينكسلاتاعّمجملاىلإ



."؟كيكناتسلةروصىلعاولصحله"
اهلاؤسبديرتتناكاذإاممققحتللةعيرسةرظنبيراهاهقمر

.كلذةفرعمبعصلانمنكلو،ةيرخسلا
.يراهلأس"؟لوألاكعابطناام"
.يتبتلاق،"لجرهنإ"
ربعاهعفديلًايوقنوكينأبجيهذهلتقلاةميرجبكترانمنأل"

."؟كلذكسيلأ،تايافنلابوبنأةحتف
."امبر"
."؟رخآءيشيأكانهله"
.تدّهنتو"؟ةثجلاةيوهلوحكوكشيأكانهله،يراه"
."دكأتنىتحانكوكشلوزتنل،أدبملايف.يتبايلجأ"
ببسبسافنألاةعطقنمتناكيتلاتيرغراموحنيراهتفتلاو

."؟لوألاكعابطناوهامو".امهباهقاحل
."؟اذام"
يدترينيدبلجركانهناك.ثلاثلاقباطلايفرمملالخاداوفطعناو

ةقشىلإيّدؤملابابلامامأفقيحوتفمديوتفطعِمتحتديوتةلذب
.مهراظتنابناكهنأحضاولانم.نسلراكنوج

ِترظنو"،يراهلاق،"ىنبملاِتلخدامدنعِكروعشنعلءاستأتنك"
."بوبنألالخادىلإ

.اهكابترارهُظتةماستبابتيرغرامتلأس."!يروعشنعلءاستت"
نميراههحفاصفهدياٍّدام،نوألاتسحاص."؟ِترعشَمب،لجأ"

اوغرفأ،ةميرجيأةحاسلوخدلبق.ءالمزلااهيأاوّملعتواولاعت".ددرتنود
،ةغليأنوديجيالةدالولايثيدحًالافطأاودغاو،راكفألالكنممكلوقع
ّلثمتةيويحٍناوثلوأىلعو،مكيدلّدلوتيعابطنالوأىلعاوحتفناو
.ليلديأدوجونودنمثدحامفاشتكالةديحولاوةريبكلامكتصرف
كتليمزيهنمو.يتبايةقينأةلذب؟كلذكسيلأً،ابيرغرمألاودبي
."؟ةذاّخألا

."نسدنفْستيرغراماهنإ"
ًازاّفقسبلتيتلاتيرغرامديكسميوهولجرلالاق،"نوألاتس"

."يتزيزعايطاطملاككقاذَم!هللااي".اهّايإًالِّبقم
."نايحألامظعميفاندعاسيوهو".يتبتلاق،"سفنِملاعنوأ"
-سفنلاملِع".نوألاق،"نايحألامظعميفمكتدعاسملواحي"



هحنمضرتُفيالو،ريغصلفطسبالميفلازيالملِع-اذهيلوقلفسآو
ًاماعنيسمخنيبحوارتتةينمزةرتفءاضقناىتحةيمهألانمًاريبكًارْدق
."؟يتزيزعايلوهشتفملالاؤسنعكباوجوهام.ماعةئمو

.ةدعاسمللًاَبلطيتبىلإترغرامترظن
."عبطلابًاليلقةرِّفنمنيعلاتناك".تلاق،"فرعأال...ال"
.بابلالفقيراهحتفو
.نوأرّذح،"مدلارظنملّمحتأاليننأملعت"
ً.ابناجىحنتيوبابلاحتفيوهويراهلاق،"ةيجاجزًانيعاهربتعا"

."ءيشيأاوسملتالوةيكيتسالبلاةعطقلاىلعاوريس"
لوطىلعةدتمملاءادوسلاةيكيتسالبلاةعطقلاىلعرذحبنوأىشم

رابغلاةموكطسوةاقلُملازتالتناكيتلانيعلابناجبمثجو.ةيضرألا
.ةيدامرةواشغنآلااهيلعتتابنكلو،ةيئابرهكلاةسنكملابناجب

نودنمنيعلاةقدَحعالتقاىعدتةلاحلاهذهنأحضاولانم"
.يراهلاق،"قَشةّيلمعىلإءوجللا

ةيئابرهكةسنكمعضوبةيلمعلاتذُّفنله".هَيبجاحدحأنوأعفرف
."؟نيعلاىلع

ةيئابرهكةسنكملامعتسابسأرلاجراخىلإنيعصاصتماكنكميال"
امبجراخلاىلإاهّصتمادقبكترملانوكينأنمدبال".يراهلاق،"طقف
رصانعةيرصبلاباصعألاوتالضعلا.رجِحملالخادهعباصألاخدإليفكي
."ةنيتم

."يراهايهفرعتاليذلاام"
ديقتناكامدنعو.سطغملايفاهلفطتقرغأةأرماةرمتاذُتلقتعا"

."ةينقتلاىلعبيبطلاينعلطأدقل.اهيَنيعىدحإتعلتقا،زاجتحالا
.مهءاروقهشتتيرغراماوعمسو
دقتعت".يراهلاق،ً"اتيممنيعلاعالتقانوكينأيرورضلاريغنم"

."؟كنهذىلإردابتتيتلاىلوألاةركفلاام.تقنُخامبرةأرملانأيتب
نمةلاحيفصخشهبكترادقلمعلااذهنأنعيضاغتلااننكميال"

نيعلاةقدَحعالتقايحوي".نوألاق،"يقطنملاوأيفطاعلانزاوتلامدع
امبر.هبمكحتلانكميالبضغدوجوبقَشةّيلمعىلإءوجللانودنم
يفةثجلانمصلختلابكترملاراتخيلعبطلابةيلعفبابسأكانهنوكت
."...تايافنبوبنأ

روثعلامدعدصقيناكاذإ".يراهلاق،"لامتحالاديعبرمأاذه"



."ةغرافلاةقشلايفاهكرتهبردجيناكدقف،نمزلانمةرتفلةثجلاىلع
نأىلإامدحىلإرومألانمعونلااذهليمي،ةلاحلاهذهيف"

.ً"ادوصقمًايزمرًالمعنوكي
هنأولامكمسجلاّةيقبةلماعمونيعلاعالتقادصقتأ.مممه"

."؟ةماُمق
."لجأ"
."فرتحملتاقاذهبماقنمنأودبيال".يتبىلإيراهرظنو
.ً"ابضاغًافرتحمًالتاقناكامبر".هيَفتكنوأزه
وتسيركةقيرطو.اهيلعنودمتعيًةقيرطنوفرتحملاكلمي،ةماعةروصب"

."هاياحضىلعرانلاقالطإنآلاىتحيهكيكناتس
نإوأ"،يتبتلاق،"قرطلانمعسوأنوزخمهيدلنوكيامبر"

."ةقشلايفهدوجوءانثأيفامبرهتأجافدقةيحضلا
.تيرغامتلاق،"ناريجلاهابتناريُثياليكرانلاقالطإأشيملامبرو"
.ىرخألاةثالثلاهوجولااهيلإترظنف
تقولاىلإةجاحبناكامبر...ينعأ".ةفئاخةعيرسةماستباتقلطأ

."امءيشنعثحبيناكامبر.ءودهلاومالسلاو
،ةبوعصباهفنأنمًةأجفسفنتتتأدبيتبنأيراهظحالف

.ةداعلانمًابوحشرثكأتحبصأو
.نوأًابطاخملأس"؟كلذودبيفيك"
نمةريبكةعومجمكانه".نوألاق،"سفنلاملعرظنةهجونم"

."تايضَرفةروصىلعتاباجإلاوةلئسألا
.ةبوعصباهسّفنتببسنعيتبيراهلأس،جراخلايف
.تلاق،"نايثغلابرعشأ"
."؟موهفماذهله.تاذلابنآلانايثغلابروعشلابكنذإَضفُري!هآ"
.ةضماغةماستبابهتباجأف

يفملأبرعشيناك.هقوفضيبألافقسلاىأروهيَنيعحتفو،ظقيتسا
لواحامدنعو.امءيشهمفيفو،هناكميفًارَّمسمناكو،هسأروهدسج
ةدوجوملاةآرملايفىأرو،هسأرعفر.ةدَّيقمهيَمدقوهيَدينأبرعش،كرحتلا
ةرُكِبّدُسدقهمفنأ،ةقرتحملاتاعمشلاءوضىلعو،ريرسلارخآيف
ناكهنكلو،حايصلادارأ.ةيندعملالغأبهامدقوهاديتّدُيقاميف،ءادوس
.لاّعفلكشباهبموقيةلواحميأعنمتسةركلانأملعي



.سولجلاةفرغيفًاتوصعمسو
."؟يتيلوبً،ابحرم"
؟ةطرش؟يازتيلوب؟يتيلوب
ملألاةّدشنماٍّنآو،لفسألاوحنهيَعارذًابذاج،ريرسلاىلعّطبخت

نمهعباصأنكمتتيكهيَديرادأ.هيمصعمىلعلالغألاطغضببسب
عنُصتءانبلاداومنأهّملعدقهدلاوناك.لالغألانيبةلسلسلابكاسمإلا
ناكملاددحيذالوفلاّيلّنفنأو،دحاوهاجتايفطغضلالُّمحتلماودلاىلع
نيَديلالالغأنيبةدوجوملاةلسلسلاو.ّهيلّةيفيكولقأةمواقمبفّصتييذلا
.اهضعبنعاهلصفنودلوؤحللةعونصم

داسو،سولجلاةفرغفتاهربعزاجيإبثدحتيلجرلاعمسدقل
.كلذدعبءودهلا

عمةلسلسلايفةريخألاُةْقلحلاهيفيقتلتيذلاناكملاىلعطغض
ًالدبٍمَربِةكرحبماقهنكلو،يندعملاريرسلادومعىلإنَيّتبثملانيَديَقلادحأ
ً،اددجملواحمث.دومعلاحزحزتيملف،رثكأفرثكأاهمَربلواح.دشلانم
.اتقلزـناهيَدينكلو

.سولجلاةفرغنمتوصلاردص.ً"ابحرم"
نيَمخضلاهيَدعاسبهدلاوركذتف،هيَنيعضمغأوًاقيمعًاسَفنذخأ

عقوميفةيذالوفلانابضقلافصمامأفقيوهو،نيمكلاريصقهصيمقو
ةوقالف.ةدارإلاةوقلالإناكمال.كشلالكدعَبأ:هلسمهيوءانبلا
.ماودلاىلعرسخيببسلااذهلو،ذالوفللةدارإ

ةدَّوزملاوكوكورلاةآرمىلعربصدافنبهعباصأبنغرويبروترقن
وكوكورلانإهللاقدقةيرَثألافحتلارجتمكلامناك.ةيدامرٍتافرخزب
ً.ارفانتمودبيلولكشلارَْدقنمصاقتنالافدهبنايحألابلاغيفمدختُسي

قيرفبهلاصيإلواحدقةطرشلاةدايقرقميففتاهلامِّسقمناك
لاجربهلاصيإنولواحينآلامهاهو،بُجيملًادحأنكلو،ةميرجلاةحفاكم
.ةيماظنتالذبنودترينيذلاةطرشلا

امبر.ريرسلاىلعلسالسلاةلصلص؛مونلاةفرغنمةرداصًاتاوصأعمس
.ءيشلكنممغرلاباٍّدجًالاّعفئّدهملاديلوسيتسلانكيمل

.روتريهجلاتوصلالفجأدقل."بِوانملايطرشلا"
صخشلاكلذ...لجألةعوضوملاةأفاكملابطبترمرمألا...كعمً،انسح"

."ةيعامتجالاةياعرلاداحتانملجرىلعرانلاقلطأيذلا
."؟لصتتنيأنمو؟ملكتينم"



."ولسوأنم،روت"
."؟ًءاجرًاديدحترثكأنوكتنأكنكميله"
-ةهيجوةدعبابسأل-هقحسرامدقناك.ةبوعصبهباعلروتعلتباف

مقرةرابعنأملعيو،لاصتالاءانثأيفهفتاهمقرنعفشكلامدعب
.بِوانملايطرشلااهكلمييتلاضرعلاةشاشىلعضموتلوهجم

قباطتلزاهجىلإلقتنادقروتتوصناك."كتدعاسميتعاطتساب"
.تاوصألا

."...ةفرعمىلإجاتحأ،ءدبيذئداب"
."ريرسلابًادَّيقمانههزجتحأانأ"
."؟امًاصخشَتّديقكنإلوقتله"
.معطملايفسدسملالمحيهتيأر.ريطخهنإ؟كلذكسيلأ،لتاقهنإ"

."ةفيحصلايفمسالاتيأر.كيكناتسوتسيركىعدي
هنكلو،كلذدعبتوصلاداعمث،تاظحللرخآلاَبناجلاءودهلاداسو

ىلعيتأنسو،تنأنيأوتنأنميلُلق.نآلاأدها"ً.اءودهلقأناك
."روفلا

."؟ةأفاكملانعاذامو"
."انتدعاسكنأدكؤأسانأف،حيحصلاصخشلالاقتعاىلإكلذىّدأاذإ"
."؟روفلاىلعةأفاكملايميلستمتيسلهو"
."لجأ"
رظنمث،ةباجإللًادادعتساًاقيمعًاسَفنذخأو،نواتبياكبروتركف

كردأ،ةظحللاكلتيف.نوركفلأرشعيَنثاهتّفلكيتلاوكوكورلاةآرمىلإ
ةدوجتاذلالغأىلعلصحيملو،هئارونمتوصردص:رومأةثالثروت
ً.اددجمهداليمىركذبلفتحينلهنألَمتحملانمو،ةيلاع

.فتاهلاربعتوصلالاق،"ولآ"
ىرجمّدسًاعيفرًالبحنكلو،ةباجإلايفبغرينغرويبروتناك

.هتوصرودصعنمو،هيدليساسألاءاوهلا



ماوكأنيبمالظلاربعةقلطنملاةرايسلايفصاخشأةعبرأكانهناك
.ةيلاعلاجلثلا

ىلعسلجيثيحنمنوجلاق،"راسيلاىلإانهنمدراغتسوأ"
.ةعَّورملااِيثلوحهعارذعضودقو،يفلخلادعقملا

ةقّرفتملاعراَزملاتويبيراهبقارو،سيئرلاقيرطلانسروفلاهرداغ
.راجشألاَلُتكنيبوألالتلاىلعأيفتارانمكضموتيهو،ةءاُضملا

نوجحرتقاً،انمآًأبخمدَُعتملتربورةقشنإيراهلاقامدنع
.هيلإاِيثمامضناىلعّرصأو،دراغتسوأ

ضيبألاةعرزملاِتيبنيبةدتمملاقيرطلاوحننسروفلاهفرحنا
.رمحألايرُهلاو

ةطساوبجلثلاةلازإهنمبلطنلراجلابابعرقانيلعبجوتيس"
يفًاثيدحطقاستملاجلثلاىلعءطببمهمّدقتءانثأيفنوجلاق،"هتفاّرج
.ةعرزملاتيبهاجتا

.انهكدوجوبدحأفرعيالأبجي".يراهلاق،"لمعيأبموقتنل"
."ةطرشلاىتحالو

حاولأةسمخّدعو،تاجَرَّدلابناجبلزـنملارادجوحننوجراس
.حاولألادحأتحتجلثلايفهديّسدمث،ةيبشخ

.حاتفملاًاجِرخُملاق،"انه"
تدبو،جراخلايفهيلعوهاممةدوربرثكألخادلايفسقطلاناك

مهتاوصأًةلعاج؛ةيديلجَلُتكلخادةدّمجتماهنأولامكةيبشخلاناردجلا
ًاخبطماولخدو،مهتيذحأنعجلثلانيضفان،ضرألابمهمادقأاوبرض.ءاّشج
،علِّسللةليوطةنازخو،ريغصوهطزاهجو،ةنيتمةلواطىلعيوتحيًاعساو
.ةيوازلايفةدوجوملوتوجزارطنمبطحلاىلعةأفدِمو

امبر".امهتئفدتلهيَديكرففً،ايديلجنوجسَفنناك."رانلالعُشأس"
ديزملاىلإةجاحبنوكنساننكلو،ةنازخلالخادبطحلاضعبكانهنوكي
."جراخلايفدوجومبطحلا.هنم

.نسروفلاهلاق،"كلبطحلاراضحإيتعاطتساب"
يفناشفَركانه.ّرمتيككقيرطنمجلثلاداعبإكيلعبجوتيس"

."قاوّرلا
.اِيثتمتمت،"كيلإمضنأس"



يراهفقو.حضوتتةيؤرلاتأدبو،طقاستلانعفقوتدقجلثلاناك
نافرجياذخأنيذللااِيثونسروفلاهبقاريونّخديوهوةذفانلابناجب
،عقرفتةأفدملاو،ضيبألارمقلاءوضتحتًاثيدحطقاستملافيفخلاجلثلا
.بهللاةنسلأىلإقّدحينوجاميف

.يراهلأس"؟بارتسليغدليهنارةلأسمكتقيدصتّلبقتفيك"
."اهعميتقالعلبقكلذثدح،ُتلقامكف".لاق،"ينتحماسدقل"
امعةركفيأكلمتالَتلزامأ".جّهوتتيهوهتراجيسيراهبقار

."؟كتقشيفهبموقتتناك
.هسأرنوجزهف
رمألانكلو"،يراهلاق،"المأكلذَتظحالدقتنكاذإفرعأال"

هبظفتحتَتنكيذلاام.ًةونُعكجرُدحتفدقمهدحأولامكيلادب
."؟كانه

."لئاسراهمظعم.ةيصخشءايشأ".هيَفتكنوجزه
."ً؟الثمدليهنارنمبحلئاسريهأ"
امبرنكلو،اهمظعمُتيمردقل.ركذأ...ال".ًالَجخنوجهجوّرمحاف

ىلعًالَفقُمجرُّدلايقُبأيننكلو.نَيتبيرغلانَيتلاسرلابظفتحألازأالتنك
."ماوّدلا

."؟كلذكسيلأ،ةقشلايفاهدرفمبنوكتامدنعاِيثامهيلعرثعتاليك"
.ًاليلقهسأربنوجأموأف
عضِبلوانتو،ةعرزملاةحاسىلعةفُرشملاتاجَردلاىلإيراهجرخ

.لومحملاهفتاهجرخأو،جلثلاقوفاهامرمث،هتراجيسنمةريخأتاّجم
.ةثلاثلاّةنرلادنعنِغاهرانوغباجأف

.يراهلاق،"نسلراكنوجُتلقن"
.ً"ادَّدحمنُك"
."كلذلةرورضال"
."ً؟اوفع"
انهنسروفلاهىقبيسً.اقباسهيلعناكاممرثكأنآلانمأميفهنإ"

."ةليللا
."؟لوهاينيأ"
."انه"
اميفيراهرّكف،رخآلافرطلايفداسيذلاتمصلاىلإًايغصُم

ً.احضاووًاعفترمنغاهتوصجرخ،كلذدعب.ثدحيس



كُضفرربتُعيوً.ادَّدحمًالاؤسّوتللكدئاقكيلعحرطدقل،لوه"
."؟حضاوانألهً.ادّرمتهنعةباجإلا

يفاضإرَْدقكالتماو،فلتخملكشبفرصتلاىّنمتييراهناكامًابلاغ
نكيملهنكلو،سانلامظعماهكلمييتلايعامتجالالصاوتلايفةبغرلانم
.ّطقكلذك

."؟نغاهايناكملابكتفرعمةيمهأام"
نوكيامدنعكبيجأس".بضغلاةّدشنمنغاهتوصفجتراو

."؟َتمهفله.لوهايّيلعةلئسأحرطكتعاطتساب
:لاقًاقيمعًاسَفنذخأينغاهعمسامدنعو.رظتناو،يراهرظتنا

."نسناكسةعرزم"
."؟َتلقاذام"
."نيرولةباغيفةطرشللعباتلابيردتلالقح.نِمورتسقرشعقت"
ً.اريخأنغاهلاق،"مهفأ"
ةءاضملااِيثبقاريناكاميفرخآًامقربلطو،لاصتالايراهىهنأ

دقتناك.يجراخلاماّمحلاهاجتايفقّدحتتناكيتلاو،رمقلارونب
.ةبيرغةفقِويفدّمجتماهدسجوجلثلافرجنعتفقوت

."؟دوجومراكسله"
."؟ديدجنمله،يراه"
."؟تامولعمّيأكانهله.ال"
اهنإ.ةأفاكمدوجوباوفرعدقف.نولصتيسانلاّنكلو.يّدجءيشال"

."انلةيفاضإلالامعألانمريبكرَْدق.ييأرَتبلطاذإةّئيسةركف
."؟نولوقياذام"
اهودجوًاهوجونوفَِصيمهنإ؟هنولوقياليذلاامدصقتتنأ"

،بوانملايطرشلاىلإثّدحتصخشنموهةبارغرثكألالاصتالاو.ةلثامتم
ناكاذإامعلأسو،لزـنملايفهريرسىلإكيكناتسدييقتبهمايقًايعّدم
."ةأفاكملاىلعلوصحلاهناكمإب

مدعةحصنماوّتبثتفيك".راكسةكحضّيودءافتخايراهرظتنا
."؟هدييقتبهمايق

.ودبيامكًاكبرُمناك.لاصتالاىهنأدقف،كلذىلإةجاحباونوكيمل"
يذلاام.معطملايفًاسدسملمحيوهولَبقنمكيكناتسىأرهنأىعّدا
."؟هبمايقلانومزتعت

."؟َتلقاذام...نحن"



."...يذلاامُتلأس"
."سدسمعمكيكناتسةيؤرنعَهتلقام،ال"
."؟كلذكسيلأ،ةبصخةّليخمسانلاكلتمي،اهاه"
."هيلإَتثدحتيذلابوانملايطرشلابينلِص"
."..ً.انسح"
."راكساينآلا"
ءاقبلاهنمبلطو،هيلإثّدحتف،بوانملايطرشلابيراهلصوّمتو

.طخلاىلع
.ةحاسلاءاحنأيفيراهةحيصتّودو."!نسروفلاه"
.يرُهلامامأرمقلاءوضتحتنسروفلاهرهظو."؟كانهاذام،لجأ"
ًاسدسملمحيماّمحلايفًاصخشىأريذلالداّنلاكاذمساام"

."؟نوباصلابىطغم
."؟كلذّركذتيـبضرتُفيفيك"
."بسحفمسالاّركذت،فيكيلاُبأال"
.يرُهلاولزـنملاناردجنيبءادصألاتددرت،ليللانوكسيف
."امبر،روت"
،نآلاو.حلاصلجر.يطرشللهلاقيذلامسالاوهروت.ةقَّفومةبرض"

."ًءاجرةلئاعلامسا
."...ال؟غنارويب.ال؟غرويب...مِِحإ"
."!نشايفيلاي،ايه"
."نغرويب.وهاذه.نغرويب"
."نونجملاكةدايقلابنذإلاكيدل.شفرلاِمرا"
رورمىلعةقيقدنيرشعءاضقناعمامهرظتنتةطرشةرايستفقو

نيهجتمزفيشةباوبلخادىلإامهفاطعناوتِغروتتناكتسِفبيراهونسروفلاه
لوؤسملاَّيطرشلاتيكسيبيفلدُّنلاُسيئردّوزيذلانغرويبروتناونعىلإ
.هب

.ةذفانلالزـنأوةطرشلاةرايسبناجبنسروفلاهفقوت
ًةريشُمقئاسلادعقمىلعسلجتيتلاةيطرشلاتلاق،"يناثلاقباطلا"

.يدامررجآبّةينبملاةهجاولايفةءاُضملاةذفانلاىلإ
امكدحأَقبِيل.نسروفلاهوانأدعصنس".نسروفلاهوحنيراهىنحنا

ّملسبقاريويفلخلاءانفلاىلإرخآلاانقفاريلو،زكرملابلاصتاىلعانه
."؟هضارتقايننكميسدسمكيدلله.خبطملا



.ةأرملاتلاق،"لجأ"
."؟كلذكسيلأ،لوهيراهتنأ".مامألاىلإاهليمزىنحناو
."يطرشلااهيأحيحص"
."حالسلالمحلةصخركلمتالكنإزكرملايفامصخشلاق"
."يطرشلااهيأةصخركلمأنكأمل"
."!هآ"
رانلاقالطإرابتخاءانثأيفمونلايفُتطرفأ":لاقويراهمستبا

يفةثلاثلاةبترملايفُتللحيننأفرعتنأكّرسيسنكلو.فيرخلايفلوألا
."؟انقفتا.يناثلارابتخالا

.ةعيرستارظنناّيطرشلالدابتو
.لجرلامتمت،"انقفتا"
سلجييذلايدلِجلادعِقملاردصأف،ةرايسلابابحتفو،يراهضفتنا

."ةمولعملاهذهنمققحتنلً،انسح"ً.اتوصهيلع
هيَدينيب5ييبمألمحييراهناك،نيَموينوضغيفةيناثلاةرملل

حرشو،دِتسرجِسىعديصخشليلخادلافتاهلاّرزىلعطغضيناكاميف
ةذفانلاىلإباهذلااهتعاطتسابنأوةطرشلانممهنأجاِزملاّةيبصعةأرمال
مايقلااهيلعحرتقاامبتماقف.بابلاحتفتنألبقةطرشلاةرايسةيؤرو
نيحيف،كانهاهعقومتذختاوةيفلخلاةحابلاةيطرشلاتلخداميف،هب
.جَرَّدلايراهونسروفلاهدعص

قوفةّقلعمةيساحنةحولىلعدوسألابًابوتكمنغرويبروتمساناك
اقفارتامدنعهّملعدقناكيذلارلومينرايبيفيراهرّكفف.بابلاسرج
فاشتكالةيلاعفرثكألاوةطاسبرثكألاةقيرطلاةَكرتشمةمهميفىلوألاةرملل
عمسيملف،بابلاجاجزىلعهنُُذأعضو.لزـنملايفدحأكانهناكاذإام
.لخادلايفتوصيأ

.يراهسمه،"َقلغُمنامألاّرزوّوشحم"
ىلإرادجلاةاذاحمبفقووةمدخلاسدسمجرخأدقنسروفلاهناك

.بابلاراسي
.هسافنأًاعطاقىغصأمث،سرجلايراهّنر
ً.اددجمّنرو
."لاؤسلاوهاذه"،يراهسمه،"؟المأمحتقنله"
لوصحللًالوأماعلايعّدملابلاصتالاانبضرتُفيناك،ةلاحلاهذهيف"

."...ثحبةّركذمىلع



ّدمو،5ييبمألاةطساوبجاجزلايراهّمطحنيحنسروفلاهتمصو
.بابلاحتفولخادلاىلإهدي

ضرتُفييتلاباوبألاىلإيراهراشأو،ةهدَّرلالخادىلإّالسنا
ظحالهنكلو.ةغرافاهنإ.سولجلاةفرغلخداميف،اهنمققحتلانسروفلاهب
.ّداحءيشبةبرضتّقلتدقفتاهلاةلواطقوفةقَّلعملاةآرملانألاحلايف
نمجرختو،ضرألاىلعطسولايفجاجزلانمةريدتسمةعطقكانهتناك
يراهزكر.ءادوسسمشاهنأولامكءادوسطوطخبَّهذملايفُرخّزلاراطإلا
.ةفرغلارخآيفًايئزجحوتفملابابلاىلع

.هءارونسروفلاهسمه،"ماّمحلاوأخبطملايفدحأال"
."ّدعتساً.انسح"
ناكولف.نآلاهبروعشلاهتعاطتسابناك.بابلاوحنيراههّجوتو

يفٍمداعتوصرجفناو.لخادلايفهيلعنارثعيسامهنإف،امدحأكانه
يئاقلتلكشببدوَدحاهنأيراهظحالً.اديعبٍمارتلمارفتقعزو،جراخلا
ً.امجحرغصأًافدههسفنلعجيل

اليكرادجلابناجذختاو،لخدوسدسملاةهّوفةطساوببابلاحتف
َدّوعترظتناو،دانِّزلاىلعهعبصإًاعضاوهتاذاحمبيقبو،ّيلظلاهلايخرهظي
.مالظلاىلعهيَنيع

نيزباردعمًاريبكًاريرسلخدملانمللستيذلاءوضلايفىأرو
ىشم.كيمسلافاحللاتحتنمناتئتانناتيراعناقاسكانهتناك.ّيساحن
.هبحسوفاحللافرطبكسمأو،ةعساوتاوطخبريرسلاوحنيراه

هسدسملزـنأف،بابلالخدمدنعًافقاوناك.نسروفلاهفته"!هآ"
.ًالوهذمريرسلاىلإقّدحيناكاميفءطبب

تاكرحلاًامدختسمزفقكلذدعبو،ضكرلابعرشمث،جايسلاّميق
مدطصاو.اهّايإوبوبهّملعيتلاتاكرحلا؛ىلعألاىلإهقيرطيفةيبلوللا
نيحو.جايسلاقوفحجرأتيناكاميفهتدِعمبهبيَجيفدوجوملاسدسملا
تلفسإلاىلععراشلاةرانإحابصمءوضتحتىأر،رخآلابناجلايفحبصأ
.ضيبأشامقهنمجرخيءاقرزلاهترتسيفًاريبكًاقزِم،ديلجلابّىطغملا

تايواحلالالظلخادىلإءوضلانمداعتبالاىلعامتوصهلمحو
ءاوهلاناك.بقاروىغصأ.ةمخضلاءانيملاةقطنميفاهضعبقوفةعوضوملا
.روجهموملظُميـبشخخوكلةمَّطحملاذفاونلاربعرفَْصي

ً،اَبقارمنكيمل،ال.َبقارمهنأبرعشهنكلو،ببسلافرعينكيمل



.امبرهريملهنكلو،انههنأفرعينمكانه.هبكاسمإلاوهفاشتكاّمتلب
ال.ةلَمتحمراذنإةزهجأنعًاثَحب،ءاُضملاجايسلاىلإرظنلاهانيعتّققد
.ءيش

اهادحإىلعرثعينألبقتايواحلانمنيَّفصدادتماىلعراس
مِلعو،اهقارتخانكمياليتلاةملظلايفقرغو،ةيواحلالخدف.ةحوتفم
.انهماناذإتوملاىتحدّمجتيس؛امْبطَخدوجوبروفلاىلع

هيلعناك.فحصقاروأىلعسادامدنعفيفحتوصعمسدقل
.ءفدلاىلعلوصحلا

،خوكلاىلإهّجوت.َبقارمهنأبروعشلاكاذًاددجمهباتنا،جراخلايف
نميـبشخلاحوللاعُلتقا.هبحسوماكحإبةيبشخلاحاولألادحأبكسمأو
نكمتاملكنكلو،رادتساف،امًائيشحملهنأدقتعاو.اٍّيودًاثدحمهناكم
ةرشتنملاةباّذجلاقدانفلانمةرداصةتفاخءاوضأتاضمووههتيؤرنم
ناكمىلإيدؤملارمملايفُمالظلاو،ةيزكرملاولسوأتاراطقةطحملوح
داع،نيَّيفاضإنيَّيبشخنيَحولعالتقالًادهجهلذبدعبو.ةليللاهذهلهتماقإ
ال؛ةريبكبلاخم.جلثلافِرُجثيحبلاخمراثآكانهتناك.ةيواحلاىلإ
ةريبكًاعطِقّمطح؟لبقنمانهامدحأدجاوتله.ةسارحبلكهنأدب
،ةيواحلالخدملخاديذالوفلارادجلاىلعاهعضووةيبشخلاحاولألانم
ناديعةبلعتناك.ناخدلاضعبجورخيفًالمأًايئزجًاحوتفمبابلاكرتو
عضيثيحهسفنبيَجلايفلُزُّنلاةفرغنمهعماهبحطصايتلاباقِّثلا
ةنسلأقوفهيَديعضوو،بشخلاعطقتحتةفيحصلعشأف.هسدسم
.ةريغصلابَهللا

اميفسدسملاةروسامىلإنارظنتامهونَيتروعذملالدانلايَنيعيفرّكف
ناكو-حرشدقناك-هيدلاملكاذه.هَيبيجيفةّكفنعثحبيناك
ىلعسيلنكلو،قافنألاراطقلةركذتوةريطشىلعلوصحللًايفاكغلبملا
امباٍّيبغناكلدانلانكلو.مونلاو،ءفدلابروعشلاو،هيفءابتخاللناكم
.هيلإمهقيرطيفمهنإو،ةطرشلالاجرغلبأهنإهللوقيلكلذدعبيفكي
.هبمايقلاهيلعبجوتيامبماقدقل

بلاخملاراثآنمديزملاظحالو.جراخلايفجلثلابهللاةنسلأتءاضأ
.ىلوألاةرمللةيواحلادصقامدنعاهريملهنأفيكبيرغ.بابلاجراخ
سلجييذلايديدحلاقودنصلاىدصددرتىلإو،هسّفنتتوصىلإىغصأ
.هيَنيعبراثآلاعبتيناكامنيب،لخادلايفنَيقودنصكانهنأولامك،هيلع
ىأرو،ناويحلابلاخمراثآعمهيمدقراثآتعطاقتدقل.هناكميفرّمستو



.بلاخمَراثآهئاذحراثآَلخاد
توصببابلاقالغناعمبهللاةنسلأترشتناف،ةوقببابلاعفد

.سمادلامالظلايفجّهوتتتناكةلعتشملاةفيحصلافارطأاهدحو.موتكم
همامتشاهتعاطتساب؛هدراطيجراخلايفامءيشكانه.ةوقبهبلققفخو
دوجومريغهدراطيام:رمألاكردأٍذئنيح.هسافنأسبحو.هتحئارةفرعمو
يحنئاكتوصهنإلب،هسّفنتىدصسيلهعمسيامو،جراخلايف
دجو،هبيَجنمهسدسمجارخإلهديّدميناكاميفو.لخادلايفدوجوم
ىتحتوصيأثادحإوةرجمزلابهمايقمدعةبارغىدميفركفيهسفن
بلكلاّضقناامدنعةيديدحلاضرألاىلعفيفخطشكتوصعمسو.نآلا
ناّكفلاقبُطينألبقهعارذعفروههبمايقلانمنكمتاملكو.هيلع
.َرسِكلانملباوىلإهلقعراجفنابملألاببستيو،هديىلع

.نغرويبروتهنأضرتفاو،ةيانعبريرسلايراهصّحفت
يرجياذام".سمه"!هللااي":هبناجبفقووهنمنسروفلاهبرتقا

."؟انه
،يراههلأس"؟تيكسيبيفهيلإَتثدحتيذلالدانلاوهاذهله"

.ةفرغلاءاجرأىلعةرظنيقُليوهو
."؟!اهيدترييتلابايثلاهذهام.كلذدقتعأ"
ئلتممفصنءامبوكبناجىلإناكامًائيشطقتلاو،يراهىنحنا

.اهصّحفتف،ةبحاهنإ.ريرسلاةلواطىلععوضومو
."نايثغللريثمرمألا".نسروفلاهّنأو
.يراهلاق،"ةيصخشلايفبارطضالانمعونّهنإ"
."؟راحتناللبوبحيهأ".نسروفلاهلأس"؟كيأرام"
غرفأو،ءاملابوكطقتلاو،يراهلاق،"هلأستنألضفألانم"

هيلإقّدحاميف،ريرسلاىلعيقلتسملالجرلاهجوقوفهتايوتحم
.همفًارغافنسروفلاه

هنإ".يراهلاق،"سفنتيَهتعمَسلةشهدلابًالسرتسمنكتملول"
."ريثكبمويلافلانمأوسأسيلوهو.ديلوسيتس

شمكنا،مثنمو.ءاوهللًاَبَلطثهليريرسلاىلعيقلتسملالجرلاناك
.لاعسةبونهتباتناوهجولا

نملجّرلاَنَّكمَتنأىلإرظتناو،ريرسلاةفاحىلعيراهسلج
.هيلعزيكرتلايفحاجنلا



،وحنلااذهىلعكلزـنمانماحتقانعرذتعن.نغرويباينايطرشنحن"
هكلمتدَُعتملو،هديرنامًائيشكيدلنأبداقتعاللانعفديامكانهنكلو
."ودبيامك

.ّشجأتوصلاق"؟هنعثدحتتيذلاام".نَيترمهمامأنانيعلاتفرط
."؟امتلخدفيك"

نمرّكبمتقويفرخآرئازكيدلناك".يراهلاق،"بابلاربع"
."ءاسملااذه

.هسأرلجرلازهف
.يراهلاق،"ةطرشللَهتلقاماذه"
ليلديفلَّجسمريغيمقر.ةطرشلابلصتأملانأو.دحأانهنكيمل"

."هرثأءافتقاكنكميالو،فتاهلا
كنإفتاهلاىلعَتلق.كلاصتانعًائيشلقأملانأو.اننكمي،ىلب"

نمةيندعمءازجأةيؤريننكميو،لسالسلابريرسلاىلإامًاصخشتّديق
ىلإًاضيأتدّدُسدقّةيوقةبرضنأودبي.انهةءالملاىلعريرسلانيزبارد
."؟نغرويبايّرفله.جراخلايفةآرملا

.هلببنسروفلاهويراهىلإلجرلاقّدحف
له".هسفنضفخنملاتوصلابوةباتربملكتييراهناك."؟كدّدهله"

تنأله؟ثدحاماذهله؟انلةملكيأَتلقاذإدوعيسهنإلاق
."؟فئاخ

.هقلغأمثهمفلجرلاحتف
كلذدصقول؟فرعتله،نكلو".يراهلاق،"ةداعهنولوقياماذه"

."نآلاًاتيَمَتنَكلًالعف
.يراهىلإلجرلاقّدحو
له؟ءيشيأهعمذخأله؟نغرويبايبهذنيأىلإفرعتله"

."؟سبالموأًالامذخأ
.تمصلاداسو
."هلتقديريوولسوأيفانهًاصخشدراطيهنإ.ماهرمألا.ايه"
نودنمنغرويبروتسمه،"هنعثدحتتامعةركفيأكلمأال"

."ًءاجر،نآلاامترداغّاله".يراهنعهرظندعُبينأ
ريفوتةمهتيّقلتيففزاجتكنأىلإةراشإلايليغبنينكلو.عبطلاب"

يفةكارش-تالاحلاأوسأيف-رمألااذهةمكحملاربتعتدقو.ّرافلتاقلذالم
."ةميرجلا



ُتدرأ.حازملايفدهناك.ُتلصتاامبرً،انسح؟ليلديأىلإًادانتسا"
."؟كلذيفءوسلاام.ًاليلقحازملا

ليلقلامُزحا.نآلابهذنس.ءاشتامك":لاقوريرسلانعيراهضهن
."نغرويبايكباحطصالنَيلجرلسرأس.كسبالمنم

."!يـباحطصا"
.ةرداغملاامهيلعنأبنسروفلاهليراهأموأو."كلاقتعال"
ليلديأنوكلمتالمتنأ؟اذامل".ّشجأنغرويبتوصناك"!يلاقتعا"

."يدض
ديلوسيتسلا":لاقوهتباّبسوهماهبإنيبهلمحياميراههلرهظأف

،كلذل.نغرويباينيماتيفمألاكّةيبطةفصوبجومبهيلعلوصحلامتيرِّدخم
يلزُربتملامهّايإككالتماببسبكلاقتعاّيلعبجوتيسهنأىشخأ
."نيَماعةدملنجسلابكيلعمكُحيسو.ّةيبطلاةفصولا

كيمسلافاحللافّقلتو،ريرسلاىلعنغرويبسلجو."ينحزامُتتنأ"
.اهيدترييتلابايثلاىلإهبتنا،طقفةظحللاكلتيف.ضرألانع

.نغرويبايًامامتيأرلاكقفاوأ":لوقيوهوبابلاوحنيراههّجوت
تارّدخملابقلعتياميفةوسقرثكأةيجيورنلانيناوقلانإ،يصخشلاييأرب
َتمُع.ةفلتخمفورظلاتناكولفْرَّطلاّضغيناكمإبناك،نكلو.ةفيفخلا
."ًءاسم

."!رظتنا"
.رظتناو،يراهفقوتو
.نغرويبأتأت"...هؤاقش-أ-أ"
."!؟ءاقشأ"
.ولسوأيفءيشيأهلثدحاذإيرِثإيفهءاقشألسريسهنإلاق"

."ضمحلامادختسانوبحيهءاقشأنإلاق.يننودراطيسف،لُتقوألُقتعااذإ
.يراهلاق،"هيدلءاقشأال"
سيلأ":ةقداصةشهدبهلأسويطرشلاىلإرظنو،هسأرنغرويبعفرف

."؟ءاقشأهيدل
.هسأريراهزهف
رَّدكمتنكيننألبوبحلاكلتُتلوانتدقل...دقل".هيَدينغرويبكرف

."؟كلذكسيلأ.ضرغلااذهلاهلوانتّمتي.جاِزملا
."؟بهذنيأ"
."لقيمل"



."؟لاميأذخأله"
انهُتسلجو...و".حنحنتمثنمو."اهلمحأتنكيتلاةكفلاضعب"

.همالكيفرزَجلاوّدملايئاجفجيشنعطاقو"...فوخلاديدشتنك،بسحف
.ً"ادجفئاخانأ"

يفمونلاكنكمي،َتبغراذإ":هللاقويكابلالجرلاىلإيراهرظن
."ةليللاةطرشلاةدايقرقم

.نغرويبرخنو،"انهىقبأس"
فارطأنمديزملالدابتلركابلاحابصلايفاندحأكبّرميسً.انسح"

."ثيدحلا
."...هيلعضبقلامتيقلأاذإ!لّهمتً.انسح"
."؟لجأ"
."؟كلذكسيلأ،ةدوجومةأفاكملاكلتىلعلوصحلاةصرفلازتال"

ةّثلثمجاجزةعطقىلعسكعنتبهللاةنسلأتناك.رانلاترعتسا
نمديزملاعمجدقناك.خوكلايفةمَّطحملاةذفانلانماهجرختسالكشلا
.ّيحهنكلو،ليللايفأوسأةرارحلانوكتس.ءفدلابرعشيأدبو،بطحلا
لوحاهّفلو،جاجزلاةعطقةطساوبهصيمقنمةليطتسمءازجأعطقدقل
،سدسملابةكسمملاهديىلعاقبطأدقناويحلااّكفناك.ةفزانلاهعباصأ
ً.اضيأسدسملاىلعو

،ضرألاوفقسلانيبّىلدمدوسأِرنزتِملظةيواحلارادجىلعادب
تناك.هلتماصموجهرخآدعبدّمجتمودّدممهدسجو،ناحوتفمهاكفو
ةيديدحلاديداخألادحأيفٍةوجفنمهجرختسايندعمكلسبنيتّديقمهاقاس
ثيحهنذأءاروبقُّثلانموهمفنمءطببرطاقتيمدلاو،فقسلايف
نل.ةعاسلاماظتنابهبشأماظتنابضرألاىلعليسيو،ةصاصرلاتجرخ
ىلعتطغضيتلايهبلكلاةضعوأهتالضعتناكاذإامًادبأفرعي
دعببذبذتتناردجلابرعشيلازيالهنكلو،دانِّزلاىلعةعوضوملاهعبصإ
هيدلتيقب.ةنوعلملاةنيدملاهذهىلإهلوصوذنمسداسلايرانلاقلطلا
.سدسملايفطقفةدحاوةقلطنآلا

؟نآلانسلراكنوجىلعرثعيسفيكنكلو،يفكتةدحاوةقلطنإ
ىلإيطرشلاردابتف.حيحصلاهاجتالايفهدوقيامصخشىلإةجاحبناك
بعصلانمنوكينلامبرً.افولأمودبيهمسانكيمل.لوهيراه.هنهذ
.هيلعروثعلا





ةينامثغلبتةرارحىلإريشتمويرتأاكيفجراخنوينلاةحولتناك
،ًءاسمةعساتلاىلإاهلخادةعاسلاريشتاميف،رفصلاتحتةجردةرشع
نيبقارميجاجزلادعِصملايفنوسرفلاهويراهفوقوءانثأيفكلذو
وحنامهعافتراعمرثكأفرثكأرغصتتحاريتلاامهتحتةيئاوتسالاتاتابنلا
.ىلعألا

يراهعطاقف."ةديجةيجاجزلادعاصملا":لاقوههجونسروفلاهّبطق
."تاعافترالاعمةلكشمال":لاقوهمالك

."!هآ"
.كلذدعبكيلإّمضنأس.ةلئسألاحرطوعوضومللديهمتلاكنمديرأ"

."؟انقفتا
.هسأربنسروفلاهأموأف
لصتاامدنعنغرويبروتامهترايزدعبّوتللةرايسلايفاسلجدقاناك

امهرظتنيثيحمويرتأاكيفىلإهّجوتلاامهنمبلطونغاهرانوغامهب
يراهراشأدقل.امهيتدافإبمّدقتلل-نبالاودلاولا-بارتسليغسداموتربلأ
موقينأبلطوً،ايعيبطًالمعسيلةدافإبمّدقتللةطرشلابلاصتالانأىلإ
.ةلأسملاعميطاعتلابراكس

لصتادقل".حرشدقنغاهناك،"سيئرلابةميدقةفرعمىلعتربلأ"
سأرتييذلاطباضلاءانثتسابدحألريرقتبمّدقتلامدعاررقامهنإلوقيل
."ماحُمدوجومدعيفةيباجيإلاةيحانلانمكت.قيقحتلا

.ً"انسح"
."كلذكلرّدقأ.ميظع"
.ةرملاهذهرماوأالً،اذإ
جراخامهرظتنيةضافضفءاقرزةرتسيدتريةماقلاريصقلجرناك

.دعِصملا
نكلوةفطاخةقيرطبهتحفاصملهديّدميوهولاق،"بارتسليغتربلأ"

ضيبأٌرعشبألابارتسليغلناكً.ابيرقتهيتفشكّرحينأنودنم؛ةمزاح
ناتظقيلاهانيعتنعمأ.اٍّيتفودبيهسفنتقولايفهنكلو،دّعجتمٌهجوو
ّرقمىلإريشتةحوللمحيبابىلإهقفاريناكاميفيراهىلإرظنلا



.تسفنيإبارتسليغ
تربلألاق،"ةيساقةبرضلينباضّرعتلًاكردُمنوكتنأوجرأ"

كلتميسدامنإلوقلاىشخأو،ةيرزُمةلاحيفةثجلاتناك".بارتسليغ
."امةقيرطبةساّسحةعيبط

هنأهيأرنعبارتسليغتربلأريبعتةقيرطنميراهجتنتسادقل
ملهتّنكنإوأ،ةيحضللءيشيأبمايقلانكميالهنأفرعييلمعلجر
.هبلقيفةصاخًةناكملتحت

،يرصحلكشبثاثألاىلعيوتحتيتلاةريغصلالابقتسالاةقطنميف
نأيراهلقبسةيسنامور-ةينطوعيضاومتاذتيصلاةعئاذةيجيورنٌروص
،ةعرزملاةحاسيفّرهعملجر:ّدَُعتالوىصُحتالٍتاّرماهنعًاخسنىأر
.ايرامايروصرصق

امدنعيجاجزلارادجلاربعقّدحيوهوًاسلاجبارتسليغسدامناك
عطوقهنأولامكءطببنبالارادتساودلاولالعس.تاعامتجالاةعاقاولخد
نبالانأوهيراهمدصءيشلوأو.هنمجورخلاأشيملُملُحفصتنميف
دّعجملاهرعشوريدتسملاههجوحمالمنكلو،ّقيضههجوف.دلاولاهبُشيال
نمعبارلادقعلايفهنوَكنماٍّنسرغصأودبيبارتسليغسدامتلعج
نَيتللانَيّتيّنبلانيَنيعلاكنيتوةِّربعملاهتارظننإمأ،يراهضرتفاامكرمعلا
ةياهنلايفامههابتناتتفليتلايهلفطلازجعبهبشأزجعبنايحوت
.فقوامدنع

توصببارتسليغسدامسمه،"مودقلانمكنّكمتببسبنّتممانأ"
نبالاناكاذإامعلءاستييراهتلعجةوقبيراهديىلعًاطغاض،ّشجأ
.ةطرشلاسيلولصويذلاوهنيدلالجرنأّنظدق

."لاحيأبامكيلإثدحتلاديرنانك".يراهلاق.ً"ادبأال"
ّقِشكادبيذلاهمفًابيرقتحتفينأنودنمبارتسليغتربلألعس

اّننظ.انبلطدنعًالوزـنامكمودقلنّتممهنأينعيسدام".يـبشخهجويف
."ةطرشلازكرمنالّضفتامبرامكنأ

لاق،"تقولارُّخأتببسبلزـنملايفانءاقلنالّضفتامبرامكنأُتننظو"
.نباللهمالكًاهِّجوميراه

:سأرلابةفيفخةءاميإهيّقلتدعبباجأو،دّدرتبهدلاوىلإسدامرظن
لزـنملايفمانأسً.ادجغراف...ناكملا.كانهيدوجولُّمحتيننكميال"
."ةليللا

اهبضرتُفيهنأيراهّنظٍةرظنبهقمروً،احراشدلاولافاضأ،"انعم"



.ًءاردزاتدباهنكلو،هفطاعتنعريبعتلا
ّدرف.امهيتقاطببنسروفلاهويراهلنبالاودلاولاعفدو،اوسلج

ً.اّبقرتميراهىلإدلاولابارتسليغرظنو.امهوحنهتقاطبعفدبنوسرفلاه
وهامكًامامتحيحصرمأاذهو.يراهلاق،"دعبيتاقاطبعبُطتمل"

نّيعتياملككلذل،قيرفكلمعننوسرفلاهويننكلو".ماودلاىلعلاحلا
."هبلاصتالاوههبمايقلاامكيلع

."ةلئسألانمليلقلاانيدل".نسروفلاهحنحنتو
نمرّكبمتقويفدليهنارتاكرحتةفرعمهتلئسأنمنسروفلاهدارأ

.نيلَمتحملاءادعألاو،نسلراكنوجةقشيفهلعفتتناكامو،مويلاكلذ
.سأرةزهبلاؤسلكلبوقو

رمألااذهناكامبر.اهلوانتبعرشمث،هتوهقلبيلحنعيراهثحب
زلتيبلاةعئارىلإعمتسا،عيباسأةعضبلبقف.ّنسلايفهمّدقتىلعةلالد
تتابدقل.هلمأبِّيُخودنِببالكيلنولزربيبتنجرسلَدجلالبقتاليتلا
ً.اضيأدهعلاةميدق

ىلعهتاظحالمنّوديو،هتانَّودمرتفدنعةلئسألاأرقينسروفلاهناك
ناكمديدحتسدامنمبلطدقل.يرصبلصاوتةماقإنودنملَجع
تقووهو؛مويلااذهحابصنمةرشاعلاوةعساتلاةعاسلانيبهدوجو
.بيبطلاتاريدقتلًاقفوةافولا

لواحنو،مويلالاوطانهلمعنانك".بارتسليغتربلألاق،"انهناك"
ّعقوتنانك".يراهىلإهمالكهّجوو."ةسسؤملانوؤشىلعةلماشةرظنءاقلإ
لوألاصخشلاماودلاىلعوهجوزلانأُتأرق.لاؤسلااذهحرطكنم
."لتقةميرجلوحاهتاقيقحتاهئارجإءانثأيفةطرشلاهيفهبتشتيذلا

."ةيئاصحإرظنةهجونم".يراهلاق،"هيجوببسل"
نعملكتنالاننكلو".هسأرببارتسليغتربلأأموأو،ً"انسح"

."عقاولانعلب،زيزعلايطرشلااهيأتايئاصحإلا
ىقلأاميف،نَيتقاّربلانيَواقرزلابارتسليغتربلأيَنيعىلإيراهرظن

.امرمأنمعَّورمهنأولامكيراههاجتايفةعيرسةرظننسروفلاه
الوقوّلقأٍوحنىلعامكيَسأراّزُهو"،يراهلاق،"عقاولابكسمتِنلً،اذإ"

."؟سدام.ديزملا
رظتناو.ظقيتساوًامئانناكهنأولامكبارتسليغسدامسأربصتناف

نوجطبرتيتلاةقالعلانعفرعتتنكاذام":لاقوامهراظنأءاقتلايراه
."؟كتجوزبنسلراك



نمعونلااذهنوكيامبر".ةيبشخلاةيمُّدلامفكّرحتدقل."!فقوت"
نكلو،يمويساسأىلعمهعمىطاعتتنيذلاءالمعلاعمًالوبقمةحاقولا
."انهسيل

ةعاطتسابف،كتبغرهذهتناكاذإ":ًالئاقسدامىلإرظنو،يراهدّهنت
ىلإترُرطضااذإًاجراخهيمربموقأسيننكلو.سدامايانهءاقبلاكدلاو
."كلذ

فشتكايذلاسّرمتملارصتنملاةكحضاهنإ.بارتسليغتربلأكحض
ىلإًارطضمنوكأسله،شتفملااهيأينربَخأ".مارتحالابًاريدجهلًائوانمًاريخأ
دقفًاصخشهالجرلماُعيفيكهرابخإوفُِرشملاطباضلايقيدصبلاصتالا
."؟ّوتللهتجوز

هديعفرنيحكلذنودلاحسدامّنكلو،ةباجإلابّمهييراهناك
انيلع.يدلاوايهتاءافكفاشتكاانيلع":لاقوبيرغوحنىلعةقابلوءطبب
."انضعبةدعاسم

يألقيملويجاجزلارادجلاىلإتداعسدامتارظننكل،اورظتناو
.رخآءيش

:دحاوطرشبثدحتنس".حيحصظفلبوةيزيلكنإلابتربلألاق،ً"انسح"
."جراخلايفراظتنالاكدعاسمةعاطتساب.لوهايهجولًاهجوكلذبموقننأ

.يراهلاق،"وحنلااذهىلعلمعنالنحن"
امأ.شاقنعضومسيلبلطلااذهو،لوهاينواعتلالواحننحنو"

."؟َتمهفله.انيماحمقيرطنعانيلإثدحتلاوهفليدبلا
كشلكلاز،كلذثدحيملامدنعو.هبضغةريتوعافترايراهرظتنا

.فقوهنكلوً،ائجافتمادبيذلانسروفلاهلأموأف.عقاولايفربكيهنإ:هيدل
:لوقينألبقهءاروبابلاقالغإبيطرشلامايقبارتسليغتربلأرظتناو

هفصوبهانيقتلاانأو،دليهنار،سدام.نسلراكنوجانيقتلادقل،لجأ"
هناكمإبناكًاضرعهلانمّدقدقل.ةيعامتجالاةياعرلاداحتاليلاملاراشتسملا
ةيلاعقالخأبعتمتيصخشهنإ.هضفرهنكلو،هلًادجًاديفمنوكينأ
يأبدليهنارىلإدّدوتيناكامبر،عبطلاب،نكلو.كشيأنودنمةهازـنو
جراخةيمارغلاتاقالعلانأكردُمانأ.اهيلإدّدوتينملوأسيلوهف؛لاح
كتاعاملإلعجيامو.ىلوألاتاحفصلايفَرشُنتًارابخأدَُعتملجاوزلا
يهو.ةليوطةدمذنمةأرملاُتفرع،ينقّدص.اهسفندليهناروهةليحتسم
ةديمحقالخأبعتمتتلب،بسحفةلئاعلايفًادجًابوبحمًاوضعتسيل
.ً"اضيأ



."؟نسلراكةقشحيتافمكلمتتناكاهنإكلُتلقاذإو"
.بضغبتربلألاق"!ةيضقلانعديزملاعامسديرأدعأمل"
سدامهجوساكعناىأرو،يجاجزلارادجلاىلعةرظنيراهىقلأ

.همالكةعباتمبهدلاومايقءانثأيفبارتسليغ
هجولًاهجوكعمءاقللاءارجإيفيتبغرببسىلإً◌َةَرشابمقّرطتِنل"

َتيقلأاذإةأفاكمكيلعضرعننأيفانرّكفو،قيقحتلاسأرتتتنأ.لوهاي
فلأيتئمكيلعضرعأً،ادَّدحمنوكأل.دليهنارلتقمبِبنُذملاىلعضبقلا
."ماتّمتكتبو،نورك

.يراهلاق"ً؟ارذُعكحيمتسأ"
وهانليويحلارمألانإ.غلبملاةشقانمنكمي".بارتسليغلاق،ً"انسح"

."ةيضقلاهذهلةيولوألاةطرشلاءاليإ
."؟يتوشرلواحتله،ينربَخأ"
ئجافمرمأهنإ".ةعذالةماستبابارتسليغتربلأهجوىلعتمستراو

لمارأللاملاحنمىلعَتمدقأنإضرتعننلً.اديجرمألايفرّكف.لوهاي
."ةطرشلالاجر

.ةوقبهديبةلواطلابارتسليغتربلأبرضو،يراهبُجيمل
."شتفملااهيأةحوتفمتاونقلاِقبُنل.ىهتنادقءاقللانأدقتعأ"
يضرألاقباطلاىلإيجاجزلادعِصملالصوامدنعنسروفلاهبءاثت

.ءودهوقفِرب
.لأس"؟روفلاىلعًاجراخدلاولاِمرتملاذامل"
.يراهلاق،"مامتهاللريثمهنأل"
."؟جراخلايفتنكامدنعلاقاذام"
نوجعمةقالعتماقأدقنوكتنأنكميالودودودليهنارنإ"

."نسلراك
."؟كلذناقّدصيله"
.هيَفتكيراهزهف
."؟رخآرمأيأنعاثّدحتله"
ةروفاناهطسوتتيتلاءارضخلاةحاسملاىلإقّدحو."ال".يراهددرتو

.ماخرلاءارحصيف
.نسروفلاهلأس"؟هيفركفتيذلاام"
."مستبيبارتسليغسدامُتيأريننأّنظأيننكلوً.ادكأتمتسل"
."!هآ"



بارتسليغتربلأنأَتظحالله.جاجزلاىلعهتروصساكعناُتيأر"
."مهنوطبنمنوّملكتملاهمدختسييذلاعونلانم؟ةيبشخةيمُدكودبي

.هسأرنسروفلاهزه
تالفحللولسوأةعاقهاجتايفمادقألاىلعًاريَسنييفسمادِكنوماربع

.ةفصرألادادتماىلععلِّسلابنولقثملاراجتلاعفدنيثيحةيقيسوملا
تاكرحملانمةجراخلاةرخبألالعجيدَْربلانأفيكفسؤملانم"

ً.افجترميراهلاق،"قنتختةنيدملالك.ضرألاقناعت
زازئمشاللةريثملاوةهيركلاةقالحلادعبامرطعةحئارنملضفأاهنإ"

.نسروفلاهلاق،"تاعامتجالاةفرغيف
ينالعإقصلمكانهناك،ةيقيسوملاتالافتحالاةعاقلخدمدنع

،فيصرلاىلعو.ةيعامتجالاةياعرلاداحتااهميقييتلاةيقيسوملاةلفحلل
.غرافيقروبوكبهدياٍّدامىتفسلج

.نسروفلاهلاق،"نغرويبىلعَتبذكدقل"
."!هآ"
،كتامولعملو!ةدحاوديلوسيتسةبحببسبنيَماعةدملنجسلابمكُح"

."نيمقتنمءاقشأةعستكيكناتسلنوكيامبر
هيأعامتجاىلعًادجًارخأتمناك.هتعاسىلإرظنو،هيَفتكيراهزه

.هيأ
.همامأبهللاناسلشعتراو،نيدشتحملابًابطاخفوهكإديفيدحاص
ثاثألاتاذءاضيبلاةريبكلاةعاقلايفنيدشتحملاطسوةمتمتْتََرس

.طيسبلا
يفعقَوثادحإلًاليلقتمصو،نيعمتجملاكئلوأىلعةرظنريدملاىقلأ

ديميدقتانيلعبجي…كلذّلكنممغرلابو".لمُكينألبقسوفنلا
."مهلةدعاسملا

،ةيصخشلاتاداهشللمالكلاقحيطُعأ،هتملكريدملاىهنأامدنعو
تعُرقوىقيسوملاتفزُعمث.نورخآهالتو،هتبرجتنعّنِسُملجرّملكتف
.لوبطلا

:لاقوًاددجمتوصلاّربكمنمفوهكإديفيداند،كلذدعبو
بتكمنأمكغالبإبيئاسملاءاقللااذهماتتخابيلاوحمسا،ءازعألايئاقدصأ"
ةيقيسوملاةلفحلارضحيسءارزولاسيئرنأمويلادكأدقءارزولاسيئر
."ةيقيسوملاتالفحللولسوأةعاقيفةيونسلا

وحنلُّهمتباوهجوتونودشتحملافقوو.يروفقيفصتبأبنلالبوقدقل



فوهكإنيتراماهدحو.ةطشانثيداحأبّجضتةفرغلاتناكاميف،جرخملا
فلخلايفدعبألادعِقملاىلعًاسلاجيراهناك.اهرمأنمةلَجعىلعتدب
براوجو،ةيفوصةرونتيدترتتناك.طسوألاىشمملاربعتيهواهبقاري
ءاضيبةوسنلقرمتعتو،هرارغىلعزـنتامكودةكرامنمءادوسةليوط
.هتفرعمىلعةلالديأاهيلعودبتنأنودنمًةَرشابمهيلإترظن.ةكاحُم
.يراهفقوف،اههجوءاضأمثنمو

."؟لمعلاعفادبتئجله".ةمستبمواهسأرًةليمُمتلاق،ً"ابحرم"
."يقيقحبيطخكدلاوً،انسح"
.نالاؤسّيدل،يعمسا".اهءارودشحلايفدراكيرحملهنأيراهّنظ

ىلإكتقفارميتعاطتسابف،دَْربلايفريسلايفةبغرلابنيرعشتِتنكاذإ
."لزـنملا

.ةباترمنيترامتدبو
نودنميراهفاضأ،"عبطلاباهنيدصقتيتلاةهجولاناكاذإ"

.ءاطبإ
ىلإكعمريسلايننكمي".بيجتنألبقاهلوَحةرظننيترامتقلأف

."لزـنملا
مداوعونوهدةحئارلمحيوً،افيثكوًادرابوًابطرجراخلايفءاوهلاناك

.تارايسلا
نمٍّالكنيفرعتِتنأ".يراهلاق،"ًةَرشابمعوضوملابلصلخدأس"

."؟هقيقشلتقدارأدقتربورنوكينأنكمملانمله.نوجوتربور
."؟َتلقاذام"
."يلاؤسنعيـبيجتنألبقًاليلقيركف"
ْربعو،نِبوكردإحرسمبًارورم،كيمسلاجلثلاىلعةليلقتاوطخامّدقت

لُقتيهورخآلاونيحلانيبّرمتةرجألاتارايستناكو.ةرِفُقملاعاروشلا
.ةيلافتحاسبالمنودتريًاباّكر

"لتقينأنكميال،نكلو".نيترامتلاق،"ًاليلقًارّوهتمتربورناك"
.ةوقباهسأرتّزهو

."كلذبمايقلامهدحأنمبلطامبر"
نوجبةقيثوةقالعىلعنكأمل":تلاقواهيَفتكنيترامتزهف

."تربورو
."ريبعتلازاجاذإًاعممتأشندقل؟الَِمل"
تنك.عقاولايفامهنمّيأبةقيثوةقالعىلعنكأمليننكلو،لجأ"



."كرارغىلع؛رثكأةلزعلابحأ
.يراهنمئجافتملادّرلاردص."!انأ"
."ملعتامك،هليثمزييمتديحوبئذةعاطتساب"
تقتلاو،هبناجىلإريستيتلاةاتفلاىلعةعيرسةرظنيراهىقلأ

.نيتحزامملااهينيعهانيع
َتنك.مهلولحيامنولعفينيذلانايتفلانمَتنككنأدبال"

."لوانتملانعًاديعبوًاقِّوشم
زتيلبلاةهجاومامأتيزلاليمارببناحباّرم.هسأرزهويراهمستباف

.هعبصإبراشأف،ةنَّولملانكلوةلَمُهملا
كانهتناكو،1982ماعانهراقَعلااّولتحاامدنعنيركذتله"

."؟ىرخألاةيقيسوملاقرِفلالكو،هِتسرافِرلأو،تويكعمةهفاتتادقاعت
نكيملو.كاذنيحةسردملادايترابُتأدبدقتنك.ال".نيترامتكحض

."هيلإددرتنيذلاناكملازتيلبلا
نمكانهىلإبهذأتنكً،انسح،ال".ةضيرعةماستبايراهقلطأف

صاخشأللناكمهنأنظأتنكامدنع،لقألاىلعرمألائدابيف،رخآلنيح
ُلثامتلاُتدجودقل.كانهمجسنأمليننكلو.ءالخدلا؛يننوهبشينيذلا
."زتيلبلايف،ءاوسدحىلع،ركِفلاو

ناعرسكنإوههلوقُتدرأام".هَيبيَجيفًاقيمعهيَدييراهّسدو
."ةبوجأىلعروثعللكلقعمادختساِتدرأاذإةديحونيحبصتسام

تعضوو"ً؟اذإنآلاىتحديحولاكلقعهدجويذلاباوجلاوهامو"
.هعارذتحتاهدينيترام

ام.ةيّرسلاةيمارغلاتاقالعلانمًاددعتربورونوجلنأيلودبي"
."؟اهيلعامهنيعأناعضييتلااِيثيفدحلااذهىلإزَّيمملا

."يعابطناكلذنكيمل!؟ايِثبًامتهمتربورناكله"
."نوجهلاقاماذه"
نأّركذتأيننكلو.امهبةقيثوةقالعىلعنكأمل،ُتلقامكً،انسح"

انكيتلافيصلالوصفيفنايتفلاطاسوأيفةيبعشلابعتمتتتناكاِيث
."ملعتامكًاركابةسفانملاأدبت.دراغتسوأيفاهيضقن

."!ةسفانملا"
بتارمىلإاولصينأنوديرينيذلانايتفلاىلعبجيذإ،لجأ"

."اهنمجاوزلاوًاضيأداحتالاىلإيمتنتةاتفىلعُروثعلاداحتالايفةيلاع
ً.ائجافتميراهلأس"!ً؟العفلصحياماذهله"



ىلعكلمعدقفتسفجراخلانمةاتفَتجوزتاذإ؟ملعتنكتملأ"
نوميقينيذلانيجّوزتملاءاضعألاىلعةزكترمةدايقلاةلسلسلك.روفلا
."ةَكرتشمةنهممهيدليأً؛اعمنولمعيو

.ً"امزاحرمألاودبي"
يأنودنمكلذنيترامتلاق،"ةيركسعةمظنمبهيبشانداحتا"

.ةيرخس
نعريثكلافرعتالكنأجاتنتسالايننكمي":تعباتوتمستبامث

."ةيعامتجالاةياعرلاداحتا
ميقلاىلعيغبنياماذهأً.اضيأداحتالايفوضعكمأّنأينعياذه"

."ً؟اضيأهلعفتاكلتمملاىلع
لاجر.عمتجملاّةيقبكنحن،كلذنممغرلاب".اهسأربنيترامتأموأف

."تاعفترملانمنفخيتايكذًءاسننومكحي،مهسفنأنمنوقثاوءايبغأ
."اِيثبلقبزوفللفيصلكنوسفانتينايتفلاناكً،اذإ"
،ًةأجفدراغتسوأىلإباهذلانعتعنتمااِيثنكلو.نمزلانمةدمل"

."ةلأسملاّتلُحف
."؟كلذتلعفاذامل"
ملاهيَدلاونإوأ،باهذلاديرتنكتملامبر".اهيَفتكنيترامتزه

يفليللاوراهنلايفنايتفلانمريبكددعكانهنوكي.بهذتنأاءاشي
."ملعتامك...ّنسلاكلت

نأهلقبسيملذإ؛كلذفرعينكيملهنكلو،هسأربيراهأموأف
.اتاغربسنتسىلإاراسوً.اهباشمًاناكمراز

لوحّفتليناكيذلارادجلاىلإًةريشمنيترامتلاق،"انهُتدلُو"
ينكسلاعورشملامايقنمةليوطةدملبقمدُهينألبقتيلاتيبسوشكير
.ةّماعلاتيديرتسليبةقيدحيفديدجلا

ىلإهولّوحوةموُمألاحانجىلعيوتحييذلاىنبملاباوظفتحادقل"
.يراهلاق،"ققش

.كانهتثدحيتلارومألالكيفرِّكفً؟اقحكانهصاخشأميقُيله"
."...وضاهجإتالاح

،ليللافصتنميفانهنيريستامدنعً،انايحأ".هسأربيراهأموأ
."كانهنمنيمداقلالافطألاتاخرصعامسنيعيطتست

كانهله!حزمتتنأ":تلاقوباجعإةرظنبيراهنيترامتقمر
."؟حابشأ



حابشأكانهنوكيامبر"،زيفوصةباوبىلإًاتفتلميراهلاق،ً"انسح"
."كانهىلإتلقتنادقءانبأاهيدليتلاتالئاعلانأل

ّقلعتياميفحازُمال".ًةكحاضهفتكىلعاهديبنيترامهتبرضف
."حابشألاب

.كحضلانعنيترامتّفكو
حتافقرزأيمامأبابىلإريُشيوهويراهلاق،"انهميُقأانأ"

.نوللا
."؟ةلئسأكيدلدعتملأ"
."حابصلاىتحراظتنالااهتعاطتسابنكلو،ىلب"
."؟ياشكيدلله.ةبَعتُمُتسل"ً.ابناجاهسأرتلامأ
ةاذاحمبًابناجتفقوتاهنكلو،جلثلاىلعةبوعصبةرايستمّدقتو

لئامضيبأءوضبامهَراصبأتمعأو،امهنمًارتمنيسمخدُعبىلعفيصرلا
.هحيتافمنعثحبيناكاميفةلّمأتمةقيرطبيراهاهيلإرظنف.ةقرُّزلاىلإ
."...لصتأس،يعمسا.طقفةوهق"

،لفقلايفحاتفملاعضوليراههّجوتو.نيترامتلاق،"ةديجةوهقلا"
.حتافلاقرزألايمامألابابلاتحتفف،ةوطخبهقبستتناكنيترامنكلو
.َقلُغينأنودنمراطإلابمدطصيوءارولاىلإدوعيوهويراههبقارو

."شمكنيىنبملا".متمت،"دَْربلاهنإ"
.ّملسلاادعصمثنمو،امهءاروبابلايراهقلغأ
.ةهدَّرلايفاهتمزجًةعلاخنيترامتلاق،"انهفيظنناكملا"
.خبطملانميراهلاق،"ءايشألانمريثكلاكلمأال"
."؟هاوسنمرثكأهبحتيذلاام"
."تاناوطسألا".رمألايفيراهرّكفو
."؟روصلا"موبلأ"ّبحتالأ"
.يراهلاق،"روصلا"تاموبلأ"ّبحأال"
،هنيعةيوازنم.يساركلادحأىلعتمتراو،خبطملانيترامتلخد

.ّرهةقاشرباهتحتاهَيقاسينَثتيهويراهاهبقار
."؟كلذبهينعتيذلاام!اهّبحتال"
."ً؟ابيلحنيديرتأ.نايسنلاىلعةردقلارّمدتاهنإ"
."؟تاناوطسألاّبحتكنكلو".اهسأرتزهو
.ً"اقدِصرثكأةقيرطببذكتاهنإ.لجأ"
."؟نايسنلاىلعةردقلارّمدتالأ،نكلو"



ال".كحضتنيترامتناكو.بكسلاةيلمعفصتنميفيراهفقوت
."لوهاييسناموركنأنظأ.لمأللّبيخمّيوادوسشتفمكنأدقتعأ

ةديدجةناوطسأّوتللُتيرتشادقل".يراهلاق،"سولجلاةفرغلخدِنل"
."اهبةطبترمتايركِذال،رضاحلاتقولايف.ةميظع

ميجةناوطسأّدُِعييراهناكامنيبةكيرألاىلعنيترامتقلزـنا
بعادورضخألايسركلاىلعسلجمثنمو،لوألااهروهظيفكراتس
.ةراثيقلااهتفزعيتلاتامغنلاىلوأتحدصاميفنشخلايفوصلاشامقلا
كيأرام.ريثكباٍّنسهنمرغصأةاتفبةقالعتربورلتناكامبر".حنحنتو
."؟كلذب

"؟اٍّنسربكألالاجرلاواٍّنسرغصألاءاسنلانيبتاقالعلابييأروهام"
اذإاموأ"ً.ايناقرمحأاهيتنجونولراصاميف،ًالجخرمحتيهوتكحضو
."؟ةينوناقلاّنسلاتحتتايتفلابحيتربورنأدقتعأتنك

قلعتياميفً،انسح.ةقِهارمنوكتامبرنكلو،كلذلقأمل"
صاخشألاديفحهنإ؟بارتسليغسدامىعديًاصخشنيركذتله،دراغتسوأب
."دراغتسوأمهنممتيرتشانيذلا

انعلطضاامدنعماعلاكلذفيصيفمايأةعضبلكانهناك.لجأ،هآ"
كلذّركذتأ،دحأهيلإثدحتيمل،عقاولايف.هيلإثدحتأمل.هنوؤشب
اِيثبحيناكهنأنظأيننكلوً.ايئاوطناوبضغلاديدشادبدقل.حوضوب
.ً"اضيأ

دحأعمثدحتيملتلقامكف؟كلذنيدقتعتكلعجييذلاام"
."ةرتفلاكلتةليط

يألقيملهنكلو.ًةأجفرضح،اِيثعمانكامدنعو.اهبقاريهتيأر"
."ًاليلقًافئاخو،دقتعأامكًادجًابيرغادبدقل.ةملك

."!هآ"
يننكلو،كانهاهاضقيتلامايألايفلباقملالزـنملايفماندقل.لجأ"

تيأرو،تايتفلانحناهيفماننانكيتلاةفرغلايفةليلتاذُتظقيتسا
.وههنأنمًابيرقتةقثاوانأ.ىفتخامثنمو.جاجزلاىلعًاطوغضمًاهجو
تاعنتقمّنكً.ارومأّليختأيننإَنُلق،تايرخألاتايتفلاُتربخأامدنعو
."رصبلايفةلكشمنميناعأيننأب

."؟كلذببسام"
."؟ظحالتملأ"
."؟اذام"



.اهبناجبةكيرألاىلعًةّتبرمنيترامتلاق،"كيُرأسو،انهسلجاوَلاعت"
."؟َّيَنيعيَؤبؤبةيؤركنكميله"

.كلذىأرمثنمو.ههجوىلعاهسَفنبرعشومامألاىلإيراهىنحنا
ىلعناروطشمامهنأولامكناودبينَيتيّنبلانَيّتيحزُقلالخادناؤبؤبلاناك
.حاتفمبُقثةروص

."يعيبطلكشبراصبإلايتعاطتسابنكلو"،تلاق،"يقلخرمألا"
نمهنّكمتةجردلًادجنَيبيرقامهاهجوناك."مامتهاللريثمرمأهنإ"

يتلاكلتكةشعربرعشوً،اقيمعًاسَفنذخأ.اهرعشواهترشبةحئارمامتشا
.تباثوريصقزيزأعمُس،ليلقدعبو.نخاسسطغميفقالزـنالاقفارت

،بابلانمرداصهنأكرديلةليلقتاظحليراهنمرمألاّبلطتو
ىلعبابلاجراخفقيامصخشكانهناك.يلخادلافتاهلانمسيلو
.جَرَّدلاطَسبنم

."راجلا".ةكيرألانعضهنيوهويراهلاق،"يلعهنأدبال"
لوخدو،ةكيرألانعضوهنلليراهاهقرغتسايتلاتسلايناوثلايف

يلعنوكيلًادجرخأتمتقولانأهنهذىلإردابت،بابلاحتفو،ةهدَّرلا
مهدحألخداذإو.لاحيأب،ةداعلايفبابلاعرقيوهف.مداقلاوه
نأدكؤملانمف،نيترامةقفربهلوصودعبهنمجرخوأينكسلاعَّمجملا
ً.احوتفمكُرتدقبابلا

.بابلاحتفهبضرتُفينكيملهنأةعباسلاةيناثلادنعالإكرديملو
.هرظتنييذلاامفرعو،كانهفقاولاصخشلاىلإرظن

.ًاليلقمَغدُمتوصبديرتسأتلاق،"ضرتفأامكديعستنأ،نآلا"
.يراهبُجيملف
"؟يراهايلوخدلليتوعدبموقتسله.ةرهسنمّوتللةمداقانأ"

ًايبناجوطختيهوضرألاىلعنايلاعلااهابعكقطقطاميف،تمستباو
.اهنزاوتةداعتسال

.يراهلاق،"بسانمريغتقولا"
قوفنمةقشلالخادىلإتقّدحمثنمو،ههجوىلإرظنلاتنعمأ

ءاقللادعومَتيغلأببسلااذهلأ؟كلذكسيلأ،كانهةديسكيدل".هفتك
."؟مويلا

."ةِلمثتنأ.ديرتسأايرخآتقويفثيدحءارجإاننكمي"
اهبمازتلالاعيطتسأاليننكلو.مويلاءاقليفةثلاثلاةوطخلاانشقان"

.اهتبيقحبةفيفخةبرضهلتهّجوو."يراهاي



."مهسفنأبمامتهالاعيمجلاىلع.ديرتسأايةثلاثةوطخلدوجوال"
ينعَد".اهيَنيعيفقرقرتتعومدلااميفهيلإترظنو،اهناكميفترّمست

.تسمه،"يراهايلخدأ
ةرايسبلصتأس".اهفتكىلعهديعضوو."ديرتسأايكلذكدعاسينل"

."لزـنملاىلإّكلُقتلةرجأ
ىلإبهذأنل!لزـنملا":تخرصوةلهذُمةوقباهنعهديتدعبأ

."نيعللااهيألزـنملا
.ةّحنرتمّملسلالوزـنبتعرشوترادتساو
."...ديرتسأ"
."كلًابت!يهجونعبُرغا"
،بابلاعماهلادجعمسو،راظنألانعتفتخاىتحيراهاهبقار

.نوكسلاداسمثنمو،بابلاتالِّصفمو،اهتانعلو
.اهفطعميدترتةهدَّرلايفًامامتهءارونيترامتناك،هجاردأداعامدنع
.همالكّلهتسا"...انأ"
."لاحيأبًاليلقةبَعتُمانأ".ةفطاخةماستباتقلطأو."تقولارخأت"
اميف،يسركلاىلعًاسلاجلازياليراهوًاحابصةثلاثلاةعاسلاتناك

.ضفخنمتوصبسِيَلأليّنغيستيوموت
."ةيديلجةكرِبقوفةّجوُعملاكاصعبنيحّولت.ملاحلاسقطلااذهلاي"
دعبقُنُعلاةّقيضهتروراقألمدقنكيملو،رارمتسابلمعيهلقعناك

لاصتالاهتعاطتسابنكلو،تايواحلاةقطنميفبلكلاقلَحيفاهغارفإ
ىلعظفتحيوً،ابيرقتةليللكهبةصاخلاةرجألاةرايسدوقيوهف.نتسيوأب
.دعِقملاتحتبارشةنينقبماودلا

."ةدئافال"
اه،نآلاو.ّتقؤملكشبحايترالابهرعشيسهنكلو،بارشلاهرّرُحينل

.اذههرّرحتءاقلريثكلاعفدلّدعتسموه
.ةيناثلاّةنرلادنعهلاصتاىلعبيُجأفً،امقربلطوفتاهلاةعاّمسعفر
."؟نسروفلاهايرومألايرجتفيك"
.قيرطلابقارأةفرغلايفسلاجانأ.نامئاناِيثونوج.درابسقطلا"

.ً"ادغةلولَيقىلعلصحأنأبجي
.ً"انسح"
اهنإ.نيلوسنألانمديزملاراضحإلًادغاِيثةقشىلإدوعننأانيلع"

."يرّكسلاءادبةباصم



."هدرفمبكُرتينأديرأالانأف.كعمنوجبحطصانكلوً،انسح"
."مهدحأراضحإيتعاطتساب"
."رضاحلاتقولايفدحأكارشإديرأال".ةدحبيراهلاق"!ال"
.ً"انسح"
راطإيفجردنتاللافطألاةَسلاجمنأفرعأ،عمسا".يراهدّهنتو

يفهميدقتيتعاطتسابءيشيأكانهناكنإيللوقتنأكيلع.كلمع
."لباقملا

."..ً.انسح"
."ايه"
قبسيمل.كسيفتولبّرجتلءاسمتاذاهعمجورخلابيتبُتدعو"

."ةنيكسملا،لَبقنمناكملاتدصقنأاهل
."دعوهنإ"
.ً"اركش"
."؟نسروفلاه"
."؟لجأ"
.ً"انسح..."ً.اقيمعًاسَفنيراهذخأو"...تنأ"
."سيئرلااهيأًاركش"
ةكِربلاىلعتاجالزلليّنغيستيوناكاميف،لاصتالايراهىهنأ

.سيلأتحارأيتلاةيديلجلا



غربنييفوسةقيدحبرق،فيصرلاىلعةريغصةينوتركةعطقىلعسلج
هبرقنوّرميسانلاناكو،ةورُّذلاَةعاستناك.دَْربلانمًافجترمةماعلا
يقرولابوكلايفتانوركلانمليلقلامهنمليلقددعيقُلياميف،ةعرسب
لاوطهرهظىلعهئاقلتساببسبهناملؤتهاتئرتناك.همامأهعضييذلا
.اتاغروبِرتوغىلإرظنوهيَنيععفر.ناخدلاًاسّفنتمليللا

.نآلاهبمايقلاهتعاطتساباملكاذه
ركذتو.ءيشهفقويالًاروبص؛رافوكوفبناجبقفدتملارهنلايفركف

نيّنتلاجارخإو،ةبّابدلامودقرظتنينأوً،اروبصنوكينأهيلعناكهنأ
لزـنملاىلإنسلراكنوجِةدوعراظتناهيلعبجيامك.فهكلانمهَسأر
.ًةَرشابمهمامأاتفقوتنَيتبكرىلإرظنو.نآلا

تلاقو.هديبًايقروًابوكلمحيءارمحةيحليذلجرىلإقّدح
.بضاغوعفترمتوصبامًائيشةيحللا

."ً؟اوفع"
.ناكملابةقالعهلامًائيشلاقو،ةيزيلكنإلابلجرلاباجأ
جرخأهنكلو.ةدحاوةقلط.هبيَجيفسدسملابروعشلاهتعاطتسابناك

هبيَجيفاهبظفتحيناكيتلاةّداحلاوةريبكلاجاجزلاةعطقكلذنمًالدب
.لَجَعىلعفرصناهنكلوبضغبلّوستملاهيلإقّدح.رخآلا

.مودقلاهيلع.نسلراكمودقمدعةيناكمإةركفهنهذنمفرصدقل
.ءيشهفقويالوًاروبص؛رهنلاكاذلثمنوكينأهيلع،كلذنوضغيفو

ةصصخملاةقشلايفةدوجوملاةديعسلاةنيدبلاةأرملاتلاق،"لخدا"
،ماللافرحتظفلدقل.زلآبوكاجةباوبيفةيعامتجالاةياعرلاداحتال
امدنعنايحألامظعميفلاحلاوهامكاهنانسأىلعاهناسلفرطًةعضاو
.مهتايحنمةرخأتمةلحرميفةيجيورنلاةغللانوغلابلاّملعتي

يتبعملخدامدنعيراهلاق،"جاعزإلاكلببسنالاننألمآ"
.ةريغصوةريبكةيذحأبةاطغمةيضرألاتناك.ةهدَّرلانول

.امهيءاذحعلخباعرشامدنعاهسأرةأرملاتزه
."؟ناعئاجامتنأله".تلاق،"درابسقطلا"
.يتبتلاق،"كلًاركش،ّوتللروطفلاُتلوانت"
.دودوةماستبابهسأريراهزهف
ضرتفانمةلواطلالوحسلجيناكثيح،سولجةفرغىلإامهتقفار



،ةريغصةاتف،غيلوأّنسبىتف،نالجر:كجدلوهيمةلئاعدارفأمهنأيراه
اهيَنيعيفُختتناك.ايفوصنوكتنأدبالاهنأيراهربتعاةقِهارمةاتفو
.اهنضحيفًالفطلمحتيهودوسألارعشلانمراتسءارو

ليميَّثكرعشهيدلو،ًاليحنناك.اٍّنسربكألالجرلالاق،"ورفادز"
نَيتبضاغذوبنميَنيعبيراهامههّبشناوادوسنانيعو،يدامرلانوللاىلإ
.نَيتفئاخو

ملكتلاديُجيالهنكلوةيجيورنلامهفيهنإ".ةأرملاتلاق،"يجوزاذه"
."يئانبأءالؤهو.انروزيّهنإ.بيزوجمعلااذهوً.اريثكاهب

.يتبتلأس"؟مهلكةعبرألا"
."هللانمةيدهريخألاناك".تكحضو،"لجأ"
يفاهلمستبايذلالفطللمستبتيهويتبتلاق،ً"اقحفيرظهنإ"

هَيتنجوصَرقءارغإةمواقمنمنكمتتمل،يراهعقوتامكو.روبحبلباقملا
ابجُنينألبقىصقأدحكنيَماعنوسرفلاهويتبلهمأدقل.نيَوارمحلا
.ًالثاممًالفط

.يراهوحنتتفتلامثنمو،هتجوزهتباجأوامًائيشلجرلالاق
ملامجيورنلايفدحألمعينأنوبحتالمكنإكللوقأنأينمديري"
."كلذيفحلُفيملولمعىلعروثعلالواحدقل.اٍّيجيورننكي

ىقلتينأنودنمهسأربهلأموأو،لجرلايَنيعيراهانيعتقتلا
.ةباجإيأهنم

.نيَرغاشنيَّيسركىلإًةريشمةجوزلاتلاق،"انهاسلجا،الّضفت"
أدبينألبقاهتانَّودمرتفدتجرخأدقيتبنأيراهظحالو،اسلج

.مالكلاب
."…نعلأسنلانهىلإانئج"
يذلااهجوزىلعةرظنيقلتيهوةجوزلاتلاق،"نسلراكتربور"

ً.اقِفاومأموأ
."؟هنعاناربختنأامكنكمييذلاام.حيحص"
."بسحفهانيقتلادقل،عقاولايف.ريثكلاسيل"
ايفوصةرظنبةفطاخلاةجوزلاةرظنتقتلاو."بسحفهامتيقتلا"

تربورنمنوجبلط".نّضغتملالفطلارعشيفاهفنأتّسددقوةسلاجلا
اذههيأينكسلاعّمجملايفةريغصلاةقشلانمانلقتناامدنعاندعاسينأ
لوصحللاندعاسو،انرازامدنعانبّمتهادقل.حلاصصخشنوج.فيصلا
يفلقنتيناكتربورنكلو".لفطللتكحضو."ملعتامك،ربكأةقشىلع



يفاهنإً،انسح...و.ايفوصعمثيدحلافارطأًالدابتم،ناكملاءاجرأ
."اهرمعنمةرشعةسماخلا

ًاضيأبغرنً،انسح":لاقوةباشلاةاتفلاهجونوللُّدبتيراهظحال
."ايفوصىلإثدحتلايف

.ةدلاولاتلاق،"لّضفت"
.يراهلاق،"اندرفمب"
يراهنكلو،طقفنَيتيناثكلذمادو،امهضعبىلإةدلاولاودلاولارظن

،تارارقلاذختينمةرمتاذدلاولاناكامبر.امرمأجاتنتسانمنّكمت
ً،افُّيكترثكأتحبصأثيحديدجلادلبلايفو،ديدجلاعقاولايفنكلو
.يراهلتأموأو.تارارقلاذّختينميهةجوزلاتحبصأ

."مكجعزـننل.خبطملايفاوسلجا"
.يتبتلاق،"كلًاركش"
ضبقلاءاقلإامكنمديرن".ةنازربةجوزلاتباجأ،"ركشلاىلإةجاحال"

."؟هنعءيشيأنافرعتله.ةميرجلاهذهبكترايذلالجرلاىلع
ىلع".يراهلاق،"برغَزيفشيعيهنأو،روجأملتاقهنأدقتعن"

."ولسوأنمكانهقدنفبلصتادقل،لقألا
."؟قدنفيأ"
.ّةيجيورنلابّملكتيذلادلاولاىلإيراهرظن،ًالَفجُم
عمتارظنلالدابتيوهودلاولابقارو،"لانوشانرتنإليتوهقدنف"

."؟ءيشيأفرعتله".ّمعلا
.هسأردلاولازهف
،"هنعينتربخأنإاٍّدجكلاٍّنتممنوكأسفامًائيشفرعتَتنكاذإ"

مويصاصرلابنوجةقشرطمأدقل.نآلانوجدراطيلجرلا".يراهلاق
."لوألاسمأ

،ةقِّدصمريغريباعتىلإلّوحتتيهودلاولاهجوريباعتيراهىأر
.ءيشيأبُحَبيملهنكلو

ىلعاهيمدقّرجتتحاريتلاايفوصعمخبطملاىلإةدلاولاامهتمّدقت
دعبغيلوألعفيسامكو،يراهضرتفا،نيهارملامظعملعفيامك.ضرألا
.ةليلقتاونس

ىلعيتبتسلجو،هتانَّودمرتفديراهجرخأ،ةدلاولاةرداغمدعب
.ايفوصلٍهِجاومٍّيسرك

."؟كقيدصتربورناكله.يتبىعُدأ.ايفوصايًابحرم"



.اهسأرتزهولفسألاىلإاهرظنايفوصتهّجوف
."؟هبةمَرغُمتنكله"
ً.اددجماهسأرتّزهو
."؟ىذألاكبقحلأله"
ترظنو،دوسألااهرعشةراتسايفوصتدعبأ،امهلوصوذنمىلوألاةرملل

فُِرسملاجّربتلاءاروّنأهّنظيفيراهباصأدقل.ًةَرشابميتبيَنيعىلإ
.اهئافخإنمجّربتلانكمتيملاهنيبجىلعةمدَكىأرو،ةليمجةاتف

.تلاق،"ال"
يننكمياماذه؟ايفوصايءيشيألوقمدعكدلاوكنمبلطله"

."هارأنأ
."؟يَرتنأكنكمياذام"
."ىذألامهدحأكبقحلأ"
."نيبذكتتنأ"
."؟كنيبجىلعةمدكلاىلعِتلصحفيك"
."بابلابتمدطصا"
."نيبذكتتنأ،نآلا"
ً.ائيشنيفرعتالكنكلو،ءيشلكاذهوةيكذنيدبت".ايفوصترخنو

عملزـنملايفنوكتنألّضفتّنسلايفةمّدقتمةيطرشىوسِتسل
رّدقو.ّشجأحبصيأدبتوصلانكلوً،ارهاظلازيالبضغلاناك."اهئانبأ
.نَيتلمجوأدعبةدحاوةلمجلوقتساهنأيراه

نحنف.انتدعاسمكيلعو.ايفوصايانبقوثولاكيلع".يتبتدهنت
."لتاقلالاقتعالواحن

يراهنّقيتو،ّشجأاهتوصحبصأو."؟كلذكسيلأ،يئطخسيلاذه"
؛عومدلافرَذبتأدبمثنمو،ةدحاوةلمجلوقنمالإنكمتتنلاهنأ
.ىرخأةرمةراتسلاتلدُسأو،مامألاىلإايفوصتنحنامث.ةريزغعومد

.اهتدعبأاهنكلو،اهفتكىلعاهدييتبتعضو
.تحاص"!يـبهذا"
.يراهلأس"؟فيرخلااذهبرغَزدصقتربورنأنيفرعتِتنكله"
ىلعرهظتقيدصتلامدعريباعتويراهىلإترظنو،اهسأرتعفرف

.اههجو
ةاتفبمَرغُمهنأًاضيأكربُخيملامبر".يراهعبات"؟ِكربُخيملأً،اذإ"

."نسليناِيثىعدت



."؟اهبًامَرغُمناكاذإينّمهامو".ًةعمادتسمه،"ال"
بعصلانمناك،نكلو.ةمولعملالايحاهلعفدرةءارقيراهلواح

عومدلابةَطلتخملاءادوسلاليمجتلاتاَرضحتسملكعمكلذبمايقلاهيلع
.اههجويطغتيتلا

."؟هنيديرتتنكيذلاام.تربورنعنيلأستًامويتلّصتا"
."!الحرا".بضغبايفوصتلاق"!ةراجيس"
.افقوو،امهضعبىلإيتبويراهرظنف
."مقرلااذهىلعيـبيلصتامثنمو"،يتبتلاق،"ًاليلقيرّكف"

.ةلواطلاىلعاهتقاطبتكرتو
.ةهدَّرلايفامهرظتنتةدلاولاتناك
كناكمإبناكامبر.ًاليلقةرَّدكمنوكتنأىشخأ".يتبتلاق،"ةفسآ"

."ًاليلقاهيلإثدحتلا
ةباوبىلإاهّجوتو،زلآبوكاجةباوبيفعقييذلالزـنملانماجرخو

.دحاوةرايسفقومىلعترثعدقيتبتناكثيحزموس
."!تيتسوربوأ"
جّهوتايأرثيحبَّبقملالخدملالالظنمتوصلاردصدقل.ارادتساف

نالجرجرخو،ضرألاىلعناتجهوتملاناتراجيسلاتطقس،مثنمو.نيتراجيس
.امهمامأافقو.بيزوجمعلاوايفوصدلاوامهنإ.امهئاقلل

.دلاولالاق"؟كلذكسيلأ،لانوشانرتنإليتوهقدنف"
.هسأربيراهأموأف
.هنيعةيوازنميتبىلعةعيرسةرظندلاولاىقلأ
ًاقلطميراهّفكيمل.ةعرسبيتبتلاق،"ةرايسلارضحأوبهذأس"

ةريصقلااهتايحمظعمتضقةاتفنّكمتةيفيكنمةشهدلابروعشلانع
يعامتجاءاكذريوطتنمنييئانجلاءاربخلاّةلدأوويديفلاروصعماهدرفمب
.هءاكذقوفي

لمعلاكلذنكلو،لقنةكرشيف...ملعتامك...لوألاماعلايفُتلمع"
؟قرافلاظحالتلهً،ايئابرهكًاسدنهمرافوكوفيفتنك.رهَّظلايذؤيناك
."ءيشلكُتلّوستانه.برحلالبقدصقأ

.رظتناو،هسأربيراهأموأف
.امًائيشبيزوجمعلالاقو
ىلوتساامدنع".يراهىلإتفتلامثنمو،دلاولامتمت."اد،اد"

َيتنثارّجفىتفكانهناك،1991ماعرافوكوفىلعيفالسوغويلاشيجلا



."ريغصلاذقنملامساهيلعانقلطأ.ةيضرأماغلأ...ةطساوبةبّابدةرشع
.مارتحابمعلارّرك،"يلتيسابسيلام"
زاهجىلعاولاقامكهمسا...اذهناك".دلاولالاق،"ريغصلاذقنملا"

."يكلساللا
."؟هبقلوهأ"
ملمهنكلو،هيلعروثعلابرصلالواح،رافوكوفمالستسادعب.لجأ"

ملهنإاولاقدقل.كلذنورخآقّدصيملو،تامهنإضعبلالاق.اوعيطتسي
."؟ّةتبلاًادوجوم...نكي

."؟لانوشانرتنإليتوهقدنفبكلذةقالعام"
لكلّوحتدقف،لزانمنوكلميرافوكوفناكسدعيمل،برحلادعب"

ىلإاوهّجوتمهمظعمنكلو،انهىلإمهضعبءاج،كلذل.ماكُرىلإءيش
."…نامجدوتسيئرلاف.برغَز

.معلارّرك،"نامجدوت"
نوكيثيحميدقريبكقدنفيفًافرغمهوطعأهونواعمو…"

لمعالوءاسحلانولوانتياوناك،لجأ.مهتبقارمدصقأ؛مهتيؤرمهناكمإب
تامو،ريثكيـبرصمدكفُسدقل.اينوفالسناكسنامجدوتبحيال.مهيدل
دقيلتيسابسيلامنإلوقتتاعئاشترسو،رافوكوفيفاوناكنيذلابرصلا
."داع

.بيزوجمعلاكحض،"يلتيسابسيلام"
ليتوهقدنفيفةدعاسملايّقلتنييتاوركلاةعاطتسابنإاولاق"

."لانوشانرتنإ
."؟فيك"
."تاعئاشاهنإ.فرعأال".هيَفتكدلاولازهف
ليتوهقدنفودِعاسملا...رمألااذهبرخآصخشيأفرعيلهً،انسح"

."؟لاثملاليبسىلعلانوشانرتنإ
."؟اذام"
."ً؟الثمةيعامتجالاةياعرلاداحتايفصخشيأ"
...تاملكلاق.نوفرعينورخآلاو،ءيشلكفرعيفوهكإديفيد.لجأ"

."فيصلااذهدراغتسوأيفةلفحيفماعطلاةبجودعب
."؟ةبطُخيهأ"
نولازيالصاخشألاضعبنإلاقو،يلتيسابسيلامنعّملكت.لجأ"

.ً"اضيأمهيلإةبسنلابًادبأبرحلايهتنتال.برحةلاحيف



دوقتتناكاميفلاؤسلايتبتحرط."ً؟اقحكلذريدملالاقله"
طخءاروتّفطصاو،اهتعرستأطبأو،ءاُضملانِسبيإقفنلخادةرايسلا
.كرحتملاريغريَّسلا

عيمجلانأضرتفأو".يراهراشأ،"كلذلاقدقل،كجدلوهيملًاقفو"
.ً"اضيأتربورو،نيدوجوماوناك

تناك."؟روجأملتاقمادختساةركفتربورىطعأهنأدقتعتله"
.ربصدافنبةدايقلاةلَجعىلعرقنتيتب

امبو.برغَزرازدقتربورنأنمدكأتلالقألاىلعاننكميً،انسح"
.هنقذيراهكرفو.ً"اذإعفادهيدلف،اِيثلباقينوجنأفرعيهنأ
مايقللبيبطلاىلإايفوصباحطصامتينأنمدكأتلاكنكميله،يعمسا"
انأامأ.ةدحاوةمدكنمرثكأكانهفً،ائطخُمنكأملاذإ؟لماشصحفب
."برغَزىلإةهجتملاةيحابصلاناريطلاةلحربقاحللالواحأسف

ىلإرفسلاديرتَتنكاذإ".ةعيرسوةداحبضغةرظنبيتبهتقمرف
ءاضقلوأ،ةينطولاةطرشلاةدعاسمكلذببسنوكينأبجيفجراخلا
."…حوضوبانتاميلعتّصنت.ةزاجإ

."ةريصقةزاجإ".يراهلاق،"ةريخألاةلاحلا"
ةزاجإًاضيأنسروفلاهحنمتنألمآ".سأيلابرعشتيهويتبتدّهنت

ططختنيأ.رجكنياتسيفهيَدلاوةرايزلططخنانك.سمسركلاةبسانمبةريصق
."؟ةنسلاهذهلافتحالل

ثحبيناكاميفاهباجأف،ةظحللاكلتيفلومحملايراهفتاهّنرو
ماعلايفو.يتقيقشويدلاوعمتنك،يضاملاماعلايف":هفطعِمبيَجيف
تقولانمريثكلابَظحأملماعلااذهيننكلو.غيلوأليكارعمقباسلا
."ريكفتلل

طغضدقنوكينأنمدبالهنأنقيأامدنعليكاريفركفيناك
.ةكحضتوصعمسو،هبيَجيفةباجإلاّرزىلع

نحنو،راّوزللحوتفمتيبانيدل".تلاق،"انهّيلإمامضنالاكتعاطتساب"
."نيعّوطتمنيدِعاسمىلإماودلاىلعةجاحب

.ليكارتسيلاهنأكرديلنَيتيناثىلإجاتحادقل
مل".نيترامتلاق،"سمأموينأشبةفسآيننإكللوقأللصتأتنك"

َتلصحله.ًاليلقةّرَغنيحىلعُتذُخأدقل.ةقيرطلاكلتببرهلادصقأ
."؟اهديرتتنكيتلاةبوجألاىلع

ظحالهنكلوً،ادياحُمًاتوصهربتعاتوصبيراهلاق."؟ِتنأهذهأ!هآ"



له".قّوفتملايعامتجالاَءاكذلاو،قَْربلاةعرسبثدحيذلايتبلعفَّدر
."ً؟اقحالكبلاصتالايننكمي

."عبطلاب"
.ً"اركش"
.ةتوبكملااهتكحضعمسيراهنكلو،ّةيّدجاهتربنتناك."ّةتبلا،ال"

."ريغصدحاورمأ"
."؟اذام"
."يلاحلارهشلانمنيرشعلاويناثلايفنينثالامويلعفتاذام"
.يراهلاق،"فرعأال"
."تالفحلاةعاقيفةيقيسوملاةلفحللةيفاضإةركذتانيدل"
."تمهفدقل"
."ةسامحلاطَرفنمكيلعىمغُيسهنأودبيال"
."نآلازيكرتلايننكميالوانهمومحمّوجلا.فسآ"
."نّولِمُموًادجنّويداعنونانفلاو"
."كلذلقأمل"
ُتينعدقف،ةيفاضإةركذتانيدلنإُتلقامدنعو.كلذتلقانأ،ال"

."ةيفاضإةركذتّيدلنأعقاولايف
."تمهفدقل"
ينصقنيام.هيفةليمجودبأانأوً.اناتسفةيدترمينارتلةصرفاهنإ"

."رمألايفرّكف.اٍّنسيّنمربكأليوطلجروه
."ةوعدلاّيبلأسيننأبكدعأً.اركش".يراهكحضو
."بجاوىلعركشال"
هتماستباىلعّقلعتملو،لاصتالاهئاهنإدعبةملكيأبيتبهّوفتتمل

نوكتسجلثلاتافاّرجنأطقفتركذلب،اهريكفتحَربتمليتلاةضيرعلا
اذإامعرخآلنيحنملءاستييراهناك.سقطلاتاّعقوتلًاقفوةكمهنم
عمهتزاجإءاضقنمهنيكمتوهوهلجألهبموقيسامرّدقينسروفلاهناك
.يتب

يذاحملافيصرلانعةقشمبضهنو.دعبنسلراكنوجرهظيمل
نطابنمجرخيدَْربلانأولامكرمألاادبدقل.ةماعلاغربنييفوسةقيدحل
بّحرو،راسامدنعهَيقاسيفكرحتيمدلاأدبو.هدسجيفرشتنيوضرألا
ًابقارم؛همامأقرولابوكوًاعِّبرتمًاسلاجاهاضقيتلاتاعاسلاّدَعيمل.ملألاب
أدبراهنلاءوضنكلو،هنمنيجراخلاواتاغروبِرتوغيفىنبملاىلإنيلخادلا



.هبيَجيفهديعضوف.وبخي
امك،ماعطلانمليلقلاو،ةوهقىلعلوصحللهيفكتمويلاتاداريإنإ

.رئاجسةبلععم،لِمأ
هنمرضحأدقناكيذلاىهقملاوقرطلاعطاقتوحنًاعرسُمهّجوتو

.هنهذنمةركفلافرصهنكلو،رادجلاىلعًافتاهىأرويقرولابوكلا
ىأرو،ءارولاىلإاهرمتعييتلاءاقرزلاةوسنلقلاداعأو،ىهقملامامأفقوت
نيكسمصخشهنأسانلاّنظنإبَجَعال.جاجزلاىلعهتروصساكعنا
ىلعةماتقلاةديدشطوطخكانهو،ةعرسبتمندقهتيحلتناك.زَوعُم
.ةيواحلايفاهلعشأيتلارانلاببسبههجو

ةرايسفُّقوتورمحألانوللاىلإءاوضألالّدبتجاجزلاىلعىأردقل
باببهكاسمإءانثأيفاهلخاددجوينمىلإةعيرسةرظنىقلأف.هبناجب
نسلراكنوج،ةيبرصلاةبّابدلا،نينتلاهنإ.هناكميفرّمستّمث،ىهقملا
.هنمنيَرتمدُعبىلعباكرلادعقمىلعسلجي

ىأرهنأّنظدقل.ةرايسلاًابقارمةذفانلاىلإعرسأو،ىهقملالخد
لاجردحأهنإ،لجأ.لُزُّنلايف.نيأّركذتيملهنكلو،لَبقنمقئاسلا
.فلخلايفةسلاجةأرماكانهو.لوهيراهةقفِرباوناكنيذلاةطرشلا

نمثعبنملاضيبألاناخدلاىأروًاعرسُمجرخف،ءاوضألاتلّدبتو
دادتماىلعقلطنتيهواهتعرسةرايسلاةدايزءانثأيفمداعلابوبنأ
مامألايفىأرو،ضكرلابعرش،كلذدعبو.ةماعلاةقيدحلابناجبقيرطلا
جاجزلاةعطقسّملتو،هَيبيَجيفثحبف.اتاغروبِرتوغىلإفطعنتةرايسلا
هبشأاتناكناتللاهاقاسهعُِطتملً.ابيرقتةرِدَخعباصأبهعماهبحطصايتلا
.ةئطاخةوطخيأبماقاذإامهراسكنانميشخو،نيَّيعانصنيَوضعب

مامأروبقلاُدهاوشو،ةناضحلاُرادو،اهراجشأبةماعلاُةقيدحلاتّرم
دقنوكينأنمدبال.سدسملاىلعهديترثعو.ةكّرحتمةشاشكهيَرظان
ً.اقِبدادبضبِقملانألجاجزلاةعطقبهسفنحرج

ةرايسلانمنوجوجرخو،4اتاغروبِرتوغجراخةرايسلانسروفلاهنكر
.نيلوسنألاراضحإلاِيثتلخدنيحيف،امهناقيسديدمتل

نكيمل.لفسألاىلإىلعألانمةرِفُقملاقيرطلانمنسروفلاهققحت
ناكو.دَْربلاطسوءاجرألايفريسيناكاميفًاضيأحايترالابرعشينوج
نيبعوضوملابارِقلاةرايسلاةذفانربعىرينأنسروفلاهةعاطتساب
يفهعولضهزكنببسبهعلخدقل؛ةمدخلاسدسمهيفونيَّيمامألانيَدعقملا
نوضغيفهيلإلوصولاهناكمإبنوكيسف،ءيشيأثدحاذإ.ةدايقلاءانثأ



ىلعهعبصإبرقنف.ةلاسرىّقلتهنأدجوو،لومحملاهفتاهلّغشو.نَيتيناث
،فيعضتوصردص،مثنم.ةلاسرهيدلنأفولأمٌتوصرركو،فتاهلا
ظحالو،ديازتمشاهدنابنسروفلاهىغصأف.مالكلابفولأمريغتوصعرشو
مدعىلإنسروفلاهشاهدنالّوحتو.برتقاوتوصلاعمسدقنوجنأ
.قيدصت

نكلو،لاؤسهَيتفشىلعوهيلإنوجرظن،ةلاسرلاىلإهعامتسادعب
.ةعرسبًامقربلطلبًائيشلقيملنسروفلاه

.نوجلأس"؟كلذناكام"
.بضغبنسروفلاهلاق،"فارتعاهنإ"
."؟نآلالعفتاذامو"
."يراهىلإربخلالقنأ"
تهِّوُشيذلانوجهجوىأرو،ىلعألاىلإهرظننسروفلاهعفر

نمناقّدحتامهنأولامكاتدبو،نيَوادوسونَيتريبكهانيعتدغف،هريباعت
.هءارو،هلالخ

.لأس"؟امْبطَخكانهله"

ةقاطبعضو:وزيلبعضاوتملالوصولاىنبملخدو،كرامجلايراهربع
فصنعضو.ضارتعايأنودنمنوركفلأبهّدمأيلآفاّرصيفازيف
سديسرمزارطنميسكاتةرايسهلوخدوهجورخلبقيّنبّفلغميفغلبملا
.ءاقرزةحوللمحت

."لانوشانرتنإليتوهقدنف"
.ةملكيأبهّوفتلانودنمقلطناوةرايسلاقئاسلاقّشع
لوقحلاقوفّدتميبُحُّسلانمضفخنمءاطغنمرطملاطقاستدقل

ًابرغ-ًالامشهجتملاعيرسلاقيرطلادادتماىلعةيدامرلاَعقُّرلاتاذةيّنبلا
.جوامتملايعيبطلارظنملاربعبرغَزوحن

ةينكستاعّمجم:برغَزةيادبةيؤرنمنكمت،ةعاسعبردعبو
ئداهرهنباّرم.ُقُفألايفًايفافكًاطخمسرتةدابعرودجاربأو،ّةيتنمسإ
ىلعةنيدملاالخدو.افاسنوكينأنمدبالهنأيراهربتعاملظُمو
ضفخنملاىوتسملاعممجحلايفةبسانتمريغتدبةعساوةّداجدادتما
ةيمارتم،ةعساشةماعةقيدحوتاراطقلاةطحمبناجباّرم.رورملاةكرحل
راجشألاتناك.ضيرعفَرخزميجاجزءانبىلعيوتحت،ةرِفقُمو،فارطألا
.ءادوسلاةيوتشلااهعباصأرشنتةيراعلا



ىنبممامأًافقوتم،ةرجألاةرايسقئاسلاق،"لانوشانرتنإليتوهقدنف"
ةيعويشلالودلاهدمتعتيذلازارطلللثامميدامرلارجآلانمّرثؤممخض
.نيلّقنتملااهتداقل

ًالثامماٍّيِزيدترييذلاقدنفلاباّوبناك.هترجأقئاّسلليراهعفد
دقوّةلظِمًالماحدادعتسالاةبُهأىلعفقووةرايسلابابحتفدقلاريَمأل
،انهنم.يديسايًالهسوًالهأ".ةضيرعةماستباهيتفشىلعتمسترا
."يديساي

قدنفلانمنيليزـنجورخعمفيصرلاىلعهيَمدقيراهعضو
.ّوتللتّفقوتسديسرمةرايسامهلوخدوةراّودلاباوبألاربعامهرورمو
مهأ".يراهكرحتيمل.ةراّودلاباوبألاءارولاتسيركلانمّايُرثتألألتو
."؟نوئجال

."؟يديسايً،اوفع"
."رافوكوفنم"،يراهررك،"نوئجال"
ّةلِظملاتناكامنيبهسأرىلعطقاستترطمتارطقبيراهرعش

ناكميفبابىلإباّوبلاةباّبستراشأو،رخآناكميفةضيرعلاةماستبالاو
.قدنفلاةهجاونمًاليلقديعب

فقسلاتاذةعساولاةهدرلالخدامدنعيراهمدصءيشلوأنإ
نوعبرأو،ىفشتسمةحئاربهبشأةحئاروهثاثأيأنمةيلاخلاوبَّبقملا
نَيتليوطنَيتلواطبناجبنيفقاووأنيسلاجىضرمبهبشأًاصخشنوسمخوأ
تالذِب-مهسبالمنأشيفامرمأكانهناكامبر.طسولايفنَيتعوضوم
مدعبيحوي-ةقَّزممةيذحأو،ةيلابّةيفوصتازـنك،رهظملاةّئيسنيرمت
تاساطقوفةينحنملاسوؤرلابةقالعكلذلناكامبروأ،رهظملابمهتالابم
.هدوجوظحالتمليتلامونلانمةمورحملاتارظنلاوءاسحلا

ودبتيتلاةدضنملادنعفقوتو،ةعاقلاءاحنأيفهرظنبيراهلاج
كانهو،تقولاكلذيفنئابزلامدختنكتملةنخاسلاقناقنللكشُكبهبشأ
ًابوكّفظنيناكدقف:دحاوتقويفلامعأةثالثبموقيطقفدحاولدان
هيلإبرقألاةلواطلاىلإنيسلاجلالاجرلاعمعفترمتوصبّقلعيوً،ايجاجز
بقاريو،فقسلانمّىلدملازافلتلاىلعضَرُعتمدقلاةركيفةارابمىلع
.يراهاهبموقيةكرحلك

رّرمف.ةدضِنملاوحنهّجوتو،حيحصلاناكملايفهنأبروعشيراهباتنا
.ءارولاىلإّدترملارهظلايذرهظملاّيتيزّيسركلاىلعهديلدانلا

."؟اد"



ةيفلخلاةيحانلايففرلاىلعةفوفصملاينانقلالهاجتيراهلواح
ميجةكرامنمةميدقلاهتليمزوهتقيدصىأرهنكلو،ةنخاسلاقناقنلاكشُكل
ةعبرمةنينقلاىلإنيَعوفرمنَيبجاحبراشأو،ةقّدحملاهترظنلدانلاعبتف.ميب
.يّنبلاىوتحملاتاذلكشلا

.رومألاديقعتلببسيأكانهنكيمل.دّهنتو،هسأريراهزه
طقفلدانللحمسيامبضفخنمتوصبكلذلاق."يلتيسابسيلام"

."ريغصلاذقنملانعثحبأ".زافلتلاءاضوضطسوهعامسب
ال".ةيناملأةنكلبةيزيلكنإلاببيجينألبقيراهبرظنلالدانلانعمأ

."نيذقنميأفرعأ
."يتدعاسميلتيسابسيلامةعاطتسابنأرافوكوفنمقيدصينربخأ"

.ةدضِنملاىلعهعضووهترتسبيَجنميّنبلاّفلغملايراهجرخأو
.لاق،"يطرشتنأ".هسملينأنودنمّفلغملاىلإلدانلارظنف
.هسأريراهزهف
."كلوخدةظحلكلذتيأر".لدانلالاق،"بذكتتنأ"
ً،اماعرشعيَنثالاوطةطرشلاىلإًابستنمناكصخشوهَهتيأرام"

انيعتقتلاو."نيَماعذنمكلسلانمُتجرخدقل.كلذكدعيملهنكلو
.لخادلايفلجرلادوجوببسنعلءاستو،نيتّققدملالدانلايَنيعيراه
.نجسلايفةليوطةدمىضقهنأبيحوتهماشوأوهتالضعمجحف

."عيمجلافرعأً.اذقنمهسفنوعديوانهميُقيدحأال"
ةدضِنملاقوفيراهىنحناامدنعةرادتسالاكشوىلعلدانلاناك

ناكو،يراهديىلإلدانلارظن.هعارذنمةيولُعلاةيحانلاكسمأو
.يراههتلفأمث،نيَسأرلاتاذلجرلاةلضعخافتنابروعشلايراهةعاطتساب
هنألهتسردمجراخٍفقاوتارّدخمرجاتِديىلعيرانقلطبينبالُتق"
."كلذبمايقلالصاواذإنيسّردملاريبكهنعغلبُيسهنإهللاق

.لدانلابُجيملف
.يراهلاق،"تامامدنعهرمعنمةرشعةيداحلايفناك"
."ديسايرمألااذهبيّايإكرابخإببسنعةركفيأكلمأال"
."يتدعاسملمهدحأمودقيراظتناوانهيسولجببسمهفتيك"
."؟كنبامساام".قَربلاةعرسبباوجلاءاجو.ءطببهسأربلدانلاأموأ
.يراهلاق،"غيلوأ"
وهولومحملاهفتاهبروعشلايراهةعاطتسابناكو.هجولًاهجوافقو

.ّنريهكرتهنكلو،هبيَجيفّزتهي



ً.ايرورضسيل".يراههاجتايفهعفدوّفلغملاىلعهديلدانلاعضو
."؟ميُقتنيأوكمساام

."ًةَرشابمراطملانمتئج"
ناقَلبقدنفىلإبهذاو،هذهةدئاملاةطوفىلعكمسابتكا"

يفرظتنا.ًةَرشابممامألاىلإورسجلاقوف،تاراطقلاةطحمبناجبليتوه
."كبلاصتالابمهدحأموقيسو،كتفرغ

زافلتلاوحنرادتسالدانلانكلو،امءيشلوقكشوىلعيراهناك
.هتاقيلعتلصاوو

.نسروفلاهنمًالاصتالفغأهنأيراهدجو،جرخامدنع

."!اٍّبت".هّوأت
.هَّكنموجَّلثمرمحأبارشكاتاغروبِرتوغيفجلثلاهلادبدقل
يتلاةريخألاةقلطلانإ.ةريبكةعرسبثدحءيشلكفً.اَكبرمناك

ةقشلليجراخلابناجلابتمدطصادقّرافلانسلراكنوجىلعاهقلطأ
ةعطقعمسو،مثج.بهذوبابلاربعنسلراكنوجّرفدقل.موتكمتوصب
ًىقلُميطرشلاناك.هترتسبيَجشامققّزمتيهوءامدلابةخَّطلملاجاجزلا
حورجلانمقفدتملامدلاصتميجلثلااميف،لفسألاىلإهُهجووجلثلاىلع
.هقُنُعيفةليوطلا

.حالسىلإةجاحبهنإ.هرادأولجرلافتككسمأو،رّكف،سدسملا
ً.اكيمسَرمحأقفدتلابرمتسيمدلاناك.هفطعِمبويجيفلَجَعىلعثحب
.همفءالتمالبقءارفَّصلليضْمحلاقاَذملابروعشللتقولاهلَّنستيمل
حسم.قرزألاديلجلاىلعًاذاذَرًةثدحُمهتدِعمتايوتحمترياطتو،رادتساف
قاطنسّملتمث.ةظفحمىلعرثعفلاورسلابويجسّسحتو،همفطيحم
اذإكعمسدسمدوجونمدبال،يطرشلااهيأهللاباٍّبح.لاورسلارصخ
!امصخشةيامحكيلعناك

،فقوو،ةظفحملاذخأف.امهوحنتهجوتوةيوازلادنعةرايستفطعنا
عرشو.ضكرينأهيلعبجيال.ةرايسلاتفقوتو.ريسلابّمهوقيرطلاَربعو
.ضكرلاب

هنكلو،هكروىلعطقسوةيوازلارجتمدنعفيصرلاىلعقلزـنادقل
ةقيرطلابةماعلاةقيدحلاىلإهّجوتو.ملأيأبروعشلانودنمةعرسبفقو
ةياهنالٍعباتتعمسوباكهنإ.ةريخألاةرملايفاهيفاهيلإهجوتيتلااهسفن



ثدحترومألاهذهنإمأ؟ّنُجله.اهلىنعماليتلاثادحألانمهل
،نييفكرامغلبامدنعو.هقلَحناعسليءارفَّصلاودرابلاءاوهلاناك؟عقاولايف
.فوخلابرعشو،اوفرعدقل.ةطرشللةعباتراذنإةرافصلوأعمس



ًاسلاجنسلراكنوجو،رهظلادعبةمُلظيفًءاضُمةطرشلازكرمناك
يلليروتةيطرشلاو.هيَدينيبهسأرعضودقو2مقرباوجتسالاةفرغيف
امهنيبو،ِةّقيضلاةفرغلايفةريغصلاةريدتسملاةلواطلانمرخآلابناجلايف
ةعاطتسابناك،ةذفانلاربع.سيئرلادهاشلاةدافإنعةخسنونانوفوركيم
.ةرواجملاةفرغلاىلإاهتدوعرظتنتاِيثةيؤرنوج

اهتءارقءانثأيفةيطرشلاتلاق"؟كلذكسيلأ،كمجاهدقلً،اذإ"
.ةدافإلا

.ً"اسدسملمحيوهوانوحنًاضكارءاقرزلاةرتسلاوذلجرلاءاج"
."؟كلذدعبو"
اليننأةجردلديدشفوخبترعشدقل.ةريبكةعرسبرمألاثدح"

."جاجترالُتضرعتامبر.ةليلقرومأىوسركذأ
.هلوقتامسكعىلإريشتهجوريباعتبيلليروتتلاق،"ُتمهف"

لازتالةلآلانأاهملعأيذلارمحألاءوضلاىلعةعيرسةرظنتقلأو
.لّجست

."؟ةرايسلاىلإنسروفلاهضكرله،نكلو"
نيَّيمامألانيَدعقملانيبهعضوهنأّركذتأ.كانههسدسمناك،لجأ"

."دراغتسوأنمانقالطنالبق
."؟َتلعفاذامو"
تلّدبيننكلو،ةرايسلايفءابتخالابرمألائدابيفتركفً.اَكبرُمتنك"

."رواجملاىنبملليمامألابابلاوحنتضكروكلذدعبييأر
."؟كيلعرانلاحلسملالجرلاقلطألهو"
."لاحيأب،اٍّيودُ◌تعمس"
."عِبات"
مجاهدقناكجراخلاىلإُترظنامدنعو،لوخدلانمتنكمت"

."نسروفلاه
."ةرايسلالخديمليذلا"
."دَْربلاببسببابلاحتفيفِةبوعصنموكشيناك.ال"
."؟سدسمبسيلو،نيكسبنسروفلاهلجرلامجاهو"



ىلعزفقدقل.هيففقأتنكيذلاناكملانميلادباماذه"
."تارمةدعهنعطو،فلخلانمنسروفلاه

."؟ةرممك"
."...ال...فرعأالً.اسمخوأتارمعبرأ"
."؟كلذدعبلصحاذامو"
مقرىلعمكبُتلصتاويلفسلاقباطلاىلإُتضكر،كلذدعب"

."ئراوطلا
."؟كعبتيملّحلسملالجرلانكلو"
."كلذكسيلأ،ًالَفقُمبابلاناك.فرعأال"
.ً"ايطرشنعطدقناك،ينعأ.جاجزلاميطحتهتعاطتسابناك،نكلو"
."فرعأال.ةقِحُمتنأ،لجأ"
ضرتفن.نسروفلاهبناجبءيقىلعرثُع".ةدافإلاىلإيلليروتترظن

."؟كلذديكأتكنكميله،نكلو.ّحلسملالجرللدوعيهنأ
امبر.مكمودقىتحيلفسلاقباطلاّملسىلعُتيقب".هسأرنوجزهف

."...يننكلو...ةدعاسملاميدقتيليغبنيناك
."؟لجأ"
.ً"افئاختنك"
ًافلتخمًارمأاههجورُيباعتتلاقً،اددجم."بئاصلالمعلابَتمقامبر"

.اهناسلهبقطنيامع
."؟...ـسله...؟ءابطألالوقياذام"
امدعبنوفرعيالمهنكلو.هتلاحنّسحتتىتحةبوبيغيفىقبيس"

."عباتنل.هتايحذاقنإناكمإلابناكاذإ
ًارارمثودحلابرمتسي".نوجسمه،"ّيروَدسوباكبهبشأرمألا"

.ً"اراركتو
،"نوفوركيملابرقملكتتنأكيلع.يسفنرركأينلعجتال،ًءاجر"

.ةدحاوةمغنبيلليروتتلاق

ةنيدملاىلعةماعةرظنًايقلمقدنفلاةفرغةذفاندنعيراهفقو
-ءارفصلاءامسللئموتزافلتلاةزهجألةفلاتلاوةهَّوشملاتايئاوهلاثيح
داجسلاببسبًاموتكمزافلتلانمرداصلاتوصلاناك.ةبيرغةقيرطبةيّنبلا
،نسماهتانرودبعليووديسنوفسكامو،ةنكادلاوةكيمسلارئاتسلاو
ًةروصىلوألاهتحفصلمحتقدنفللّبيتكةضفخنملاةريغصلاةلواطلاىلعو



عبرأشتيفاليجىلعأيفو،شتيفاليجناديميفشتيفاليجبيسوجلاثمتل
ىلإًةفاضإ،نودروغو،رتسيمرغاج،فونريمس،ركاوينوج.رَغِّصلاةغلابٍنانق
دقراكسناك.دعبسيل.ةحوتفمينانقلانميأنكتمل.وكسوزوأَيتنيّنق
.اتاغروبِرتوغيفثدحامبهربخأوةعاسذنمهبلصتا

.لاصتالااذهءارجإلًايعاونوكينأدارأ
.ةعبارلاّةنرلادنعيتبتباجأ
دقل".لاؤسلاحرطنميراهنكمتينألبقتلاق،"ّيحهنإ"

."ةبوبيغيفوهويعانطصاسّفنتزاهجىلعهوعضو
."؟ءابطألالوقياذام"
كيكناتسنألروَفلاىلعتومينأنكميناك.يراهاينوفرعيال"

يفهديعضونمنكمتهنكلو،ودبيامكسيئرلاهنايِرشعطقلواح
ًامجحرغصأنييارشنمفزـنيو،هديافقىلعقيمعحرجهيدل.طسولا
قوفردصلايفتارمةدعكيكناتسهنعط،كلذدعب.هقُنُعَيبناجىلع
نمةيولُعلاةيحانلاغلبدقنوكيامبرنيكسلانإءابطألالوقي.بلقلا
."بلقلا

رمألاادبً،ابيرقتةظوحلمنوكتالداكتتوصلايفةشعرءانثتساب
ملعييراهناك.ةقالعيأاهباهطبرتالّةيحضنعملكتتاهنأولامك
تقولايفرمألانعثدحتللاهدامتعااهنكمييتلاةديحولاةقيرطلااهنأ
ثحبيامنيب،بضغبرأزيووديسنوفسكامناك،نوكسلايفو.رضاحلا
.ةاساومتاملكنعيراه

له.نسلراكةدافإّيلإتلقن".لاق،"يلليروتىلإُتثدحتدقل"
."؟هنيفيضتامِكيدل

ملِعءاربخموقيو.بابلانيميىلإىنبملامامأةصاصرلاىلعانرثع"
قباطتتساهنأبةماتةقثىلعيننكلو،نآلارمألانمققحتلابتافوذقملا
."كيكناتسهنإ.لُزُّنلاجراخو،نوجةقشو،تِغروترِِغإيفتاصاصرلاعم

."؟ةجردلاهذهىلإةدكأتمكلعجييذلاام"
ىقلُمنسروفلاهايأرامدنعناكملابّرمتةرايسيفاناكيّئانثفقوت"

.امهمامأعراشلاربعيًالّوستمهبشيًاصخشايأرامهنإالاقو،فيصرلاىلع
يليمزرثعو،ناكملانمانققحتدقل.فيصرلاىلعقلزـناهنإةاتفلاتلاق
يفاندقتعا،جلثلايفًاقيمعةنوفدمةيبنجأةيدقنةلمعىلعملوهنرويب
اهنكلوً،اضيأًافورعماهردصمنكيمل.مايأذنمكانهاهنأرمألائداب
،اذكهو.تانوركةسمخةئفنميهواكستافرهاكيلبوبيرشقنلمحت



."رمألانمققحت
."كيكناتسهنإً،اذإ".يراهلاق،"باوجلافرعأً،اركش"
موقيو.رثكأدكأتللديلجلاىلعدوجوملاءيقلانمتاّنيعانذخأ"

هيأنأيدلاةجيتنعمهيأنأيدلاةقباطمبضارمألاملِعيفنويئاصخألا
ىلعلصحنسو.لُزُّنلاةفرغيفةداسولاىلعهيلعانرثعيذلارعشللةدئاعلا
."لمآامكً،ادغجئاتنلا

."لقألاىلعهيأنأيدانيدلنأملعنً،اذإ"
تسيلءيقلانمةكرِبنكلو،يفكيامببيرغرمألانإً،انسح"

ةيشغأللةعباتلاةيحطسلاايالخلاف.هيأنأيدىلعلوصحلليلاثملاناكملا
ءامسلاتحتو.ءيقلانمريبكٌردقكانهنوكيامدنعرثعبتتةيطاخملا
."…ةحوتفملا

ىصُحتالىرخأهيأنأيدرداصمببسبثّولتللةضَّرعمنوكت…"
اذام.هيلإدنتسنامًائيشلقألاىلعانيدلّنكلو،كلذلكفرعأ.ّدَُعتالو
."؟نآلانيلعفت

،امًاعونةبيرغيرطيبلادهعملانمةّيّصنةلاسرُتيقلت".يتبتدهنتف
."هنودصقييذلاامفشتكألمهبلاصتالاّيلعو

."!يرطيبلادهعملا"
كلذل،ءيقلايفًايئزجةموضهَممحلعطقىلعانرثعدقل،لجأ"

لالخنمققحتلاانفدهناك.هيأنأيدلاليلحتلعضختلاهانلسرأ
سآيفةعارزللايلعلاةّيلكلاهمدختستيذلاموحللافيشرأعماهتنراقم
،ايازميأكلمتتناكاذإف.جتنملاىلإواهردصمناكمىلإموحللابّقعتل
ناكاذإنكلو،مالظلايفةقلطاهنإ.ولسوأيفاملزـنمبامبراهطبراننكمي
نيرشعلاوعبرألاتاعاسلايفهيفةماقإللناكمىلعرثعدقكيكناتس
ناكميفماعطلالوانتيناكاذإوً.اديَوُرًاديَوُركرحتيهنأدبالف،ةيضاملا
."كانهىلإبهذيسهنإف،لَمتحملاهنكسمنمبيرقام

."؟ةيّصنلاةلاسرلاىوتحمام؟الَِملً،انسح"
."ًاليلقضماغرمألا.ًاينيصًامعطمنوكينأبجيةلاحلاهذهيف"
."...و.ديزملانيفرعتامدنعًاددجميـبيلصتاً،انسح"
."؟لجأ"
:ةيرخسللًاريثمودبيدقهلوقيسامنأكاردإيراهةعاطتسابناك

.ريخبءيشلكنوكيسو؛ةريسعةلأسمنسروفلاه
."ءيشال"



،ينيإ.ينانقلاوةلواطلاىلإهمالكيراههّجو،ةملاكملايتبءاهنإدعب
رَّغصملاجذومنلايراهلمحف،ركاوينوجةنيّنقىلعرايتخالاعقوو...ينيم
رعشدقل.ىرخألاديلابهرادأ-ديدحتلانمديزملوأ-ءاطغلاحتفو،هديب
ةريغصٍنانقعمةيبنجأضرأىلعزَجتحملارفيلوغنوكينأيفةبغرلاب
ةعرجدرجماهنإ.ةّقيضلاةحتفلانمةبذعلاوةفولأملاةحئارلاقّشنتً.ادج
يفحبصأف،يّمُسموجهعوقولامتحانمًاهَّبنمناكهدسجنكلو،بسحف
هنكلو،ةمَّتحمؤّيقتةبونلوأنميراهفاخدقل.ظّقيتلانمةماتةلاح
هنإنسماهتونلاق،زافلتلاىلع.هعدرينلرمألااذهنأملعيناك
.ةباتكلاهناكمإبدعيملوبعتلابرعشي

.ةقيمعوةليوطةسطغلدعتسيهنأولامكءاوهلايراهقشنتسا
.فتاهلاّنرو
.ةدحاوّةنردعبنينرلانعفتاهلافقوتمث.يراهددرت
فقوتنأثبلامو،ةنيّنقلاعفريناكاميفًاددجمّنرفتاهلانكلو

.نينرلانع
.لابقتسالاةعاقنمهبنولصتيمهنأكردأدقل
ّةنرلاتقلطناامدنعو.رظتناوريرسلابرقةلواطلاىلعةنينقلاعضو

.ةعاّمسلاطقتلا،ةثلاثلا
."؟نسناهديس"
."لجأ"
."لابقتسالاةعاقيفكرظتنيامصخشكانه"
هلُلق".ةقاصُّللاىلعءارمحةرتسيدترملاديسلاىلإيراهقّدح

."هيلإيقيرطيفيننإ
."يديساي،لجأ"
غرفأوءارولاىلإىنحنامثنمو،عباصأثالثبةنيّنقلايراهعفرو

أّيقتوماّمحلاةلسغِمقوفىنحنا،ٍناوثثالثدعبو.هقلَحيفاهتايوتحم
.ةيّوجلاطوطخلاءادغ

ááá
ةأرماسلجتثيحونايبلابناجبحانجىلإلابقتسالاةفظومتراشأ

ىلعًةبصتنمسلجتو،اهيَفتكقوفًاعافلعضت،رعشلاةيدامر،مجحلاةريغص
.اهيلإههّجوتءانثأيفنَيتئداهنَيَتيّنبنيَنيعبيراهتبقاردقل.اهّيسرك
تناك.ةيراطبلابلمعيريغصويداراهيلعدجوييتلاةلواطلامامأفقوت
،مدقلاةركيفةارابمنوكيامبريضايرثدحىلعّقلعتةسّمحتمتاوصأ



ناكيتلاةفيفخلاةيكيسالكلاكازومىقيسومنمطيلخعمتوصلاجزتماو
.حيتافملاىلعهعباصأقالزـناءانثأيفاهلجترياهفلخونايبلافزاع

فزاعهاجتايفاهسأربتأموأو،ةيزيلكنإلابتلاق،"وغافيزروتكد"
."؟نسناهديساي،كلذكسيلأ،ةليمجاهنإ".ونايبلا

اهنأولامك،اهسفننعًةيضارتمستباو.نيَحيحصاهتنكلواهظفلناك
هبضرتُفيهنأىلإةتباثنكلوةنيزرديةرقنبتراشأوً،اكِحضُمًائيشتلاق
.سولجلا

.يراهلأس"؟ىقيسوملانيبحتله"
،مامألاىلإتنحناو."ىقيسوملاميلعتُتدتعا؟عيمجلااهبحيالأ"

.ويدارلاتوصتعفرو
."؟نيَبقارمنوكننأنمةفئاخِتنأله"
."؟نسناهاي،ديرتاذام".ّيسركلاىلعاهرهظتدنسأ
ءارفصلاتناكامنيب،ةسردملاجراخلجرلاوهنباةصقيراهررك

.ديزمللًاَبلطحبنتوَهتدِعمشهنتديصلاِبالكُةعومجمو،هقلَحقرحت
.تلأس"؟ّيلعَترثعفيك"
."تامولعملابرافوكوفنمامصخشيندّوز"
."؟يتأتنيأنم"
."نغاهنبوك"ً.امّروتمواٍّفاجودبيهناسلناك.هباعليراهعلتباف
نيبليستقَرعةرطقبرعشدقل.يراهرظتناو،نّعمتبهيلإترظن

هنإ.كلذلاٍّبت.ّةيولُعلاهتفشىلعلكشتتىرخأةرطقاميف،هيفتكيَحول
.نآلا،هئاودىلإةجاحب

ً.اريخأتلاق،"كقّدصأال"
."باهذلاّيلع"ً.افقاو،يراهلاق،ً"انسح"
سولجلابهلتأموأفً،اتباثمجحلاةريغصةأرملاتوصناك."!رظتنا"

.تلاق،"يسأريفنيَنيعكلمأاليننأينعيالاذه"ً.اددجم
.يراهسلجو
ةحئارمامتشايتعاطتسابو.نزحلاو"،تلاق،"هرُكلاةيؤرعيطتسأ"

ديرتيذلاام".ةزيجوةماستباتقلطأو."ّىفوتملاكنباةصققّدصأ.بارشلا
."؟هزاجنإمتينأ

ةعرسىدمامو؟ةيلمعلاّفلكتمك".هاوقعامجتسايراهلواح
."؟ةمهملازاجنإ

ةيفارتحارثكأءالمعدجتنلكنكلو،رومألاضعبىلعكلذدمتعي"



."تاقفنلاىلإًةفاضإورويفالآةسمخغلبمبأدبن.انمةينالقعو
."؟مداقلاعوبسألاكبسانيله.انقفتا"
."امًاعونةريصقةلهم...نوكتامبر"
هلًايفاكناككلذنكلو،طقفةيناثلانمءزجلةأرملاتددرتدقل

نمةرداصلاتاوصألاتناك.هفرعتامفرعيهنأنآلاكردتيهو.فرعيل
لّجسدقل.فتهيّةيفلخلايفدشحلااميف،ةسامحلاطَرفنمقعزتويدارلا
ً.افدهمهدحأ

.يراهلأس"؟دَّدحملاتقولايفكليمعةدوعنمةقثاوِتسلأ"
."؟كلذكسيلأً،ايطرشَتلزام".ةمارصبوًاليوطهيلإترظنف
."ولسوأيفشتفمانأ".هسأربيراهأموأ
.اهيَنيعلوحةرشبلاتشمكناو
قاطنيفتسيلايتاوركف".يراهلاق،"كيلعًارطخلّكشأاليننكلو"

."يئاسؤروأةيتاوركلاةطرشلاىتحالو،انهيننأفرعيدحأالو،يذوفن
."؟ديرتاذامً،اذإ"
."ةقفصدقع"
.ويدارلاتوصتضفخأوةلواطلاىلعتنحناو"؟نأشيأيف"
."يفدهءاقلُكليمع"
."ينعتاذام"
نسلراكةدراطمنعّىلختاذإ.نسلراكنوجءاقلكلجر.ةَضياقم"

."هنأشوهعدنسف
؟نسناهديسايليمعنمًادحاوًالجرنومحتمّكلك".اهبجاحتعفرو

."؟فئاختنأو
،نيَصخشحورقهزأنأكليمعلقبس.مدماّمحنمنوفئاخنحن"

."يئالمزدحأنعطو
.ً"احيحصاذهنوكينأنكميال".تفقوتو"...له"
هنميـبلطتوهبيلصتتملاذإثثجلانمديزملاكانهنوكيس"

."هتثجنوكتساهادحإو،ةدوعلا
مثنمو،تقولاضعبلوحنلااذهىلعتسلجو،اهيَنيعتضمغأ

فيك.رأثللًاَبلطهقحالتسكنإفكئالمزَدحألتقدقناكاذإ".تدّهنت
."؟ةقفصلايفهبَتمزتلاامبيفتسكنأبقوثولايننكمي

ربخبّرستاذإ".ةلواطلاىلعهرفسزاوجعضوو."لوهيراهىعدأ"
ةلكشمكانهنوكتسفةيتاوركلاتاطلسلانذإنودبانهيدوجو



."لمعالبحبصأسو،ةيسامولبد
كلذنأّنظتله؟ةنيهركسفنمّدقتتنأً،اذإ".اهتراظنتجرخأ

:رفسلازاوجتأرقواهفنأىلعةراظنلاتعضوو"...ديساي،ًالوقعمودبي
."لوهيراه"

."ةقفصلايفهبءافيإلاُتمزتلااماذه"
نوكأامبر".اهتراظنتعلخو."؟اذامفرعتلهو.مهفأ".اهسأربتأموأف

يتعاطتسابنكيملاذإكلذنمةدئافلاامنكلو،ةقفصدقعيفًةبغار
."؟دوعيلهبلاصتالا

."؟نينعتاذام"
."هناكمفرعأال"
يفةشعرلاعمسو،اهيَنيعيفملألاىأرو،اهيلإرظنلايراهنعمأ

.اهتوص
مساينطَعأ.كيدلامبضوافتلاكيلعنوكيس"،يراهلاق،ً"انسح"

."ةميرجلادقعّعقويذلاصخشلا
."ال"
،هبيَجنمةيفارغوتوفلاةروصلاًاجرخُم،يراهلاق"...يطرشلاتاماذإ"

لتُقينأةرفاوتملاصرُفلانوكتسف"،امهنيبةلواطلاىلعاهّايإًاعضاوو
مغُرأيطرشلانأولامكودبترومألالعجًاضيأديجلانمنوكيس.كليمع
نودلَُحأملام،رومألايرجتاذكه.سفنلانعًاعافدرانلاقالطإىلع
."؟صخشلاوهاذهله؟نيمهفتله.كلذثودح

."لوهديساييعمعفنتالتاديدهتلا"
يفتاهمقرنّودأس.دغموينمركابلاحابصلايفولسوأىلإدوعأس"

."كيأرِتلّدباذإيـبيلصتا.ةروصلارهظىلع
.اهتبيقحيفاهتعضووةروصلاتلوانتف
."؟كلذكسيلأ،كنباهنإ".عيرسسمهبيراهملكتو
."؟ينباهنأبّنظلاىلعكلمحييذلاام".اهناكميفترّمستف
."كلذكملألاةيؤريننكميوً،اضيأيسأريفنانيعّيدل"
ترظنواهيَنيعتعفرو."؟لوهايكنعاذامو".رهظلاةبدوَدحُمتسلج

يضاغتلاىلعرداقكنأامب؟هفرعتالصخشيطرشلااذهله".ههجوىلإ
."؟ةلوهسلاهذهبرأثلانع

.هباعلعالتبايفةبوعصهتهجاومةجردلًادجاٍّفاجيراهمفناك
."هفرعأال".لاق،"لجأ"



يهوةذفانلانماهبقاريناكاميفكيدحايصعمسيهنأيراهّنظو
.راظنألانعتراوتوًاراسيترادتساىتحقيرطللسكاعملابناجلايفريست

رظن.أّيقتو،بارشلانمليلقلاىستحامث،ىرخأةرمأّيقت،هتفرغيف
.قدنفلاىهقمىلإًاهجتمدعِصملالقتساو،ةآرملايفهسفنىلإ



يوتحتيطرشلاةظفحمف.ريكفتلاًالواحُمةملُظملاةيواحلايفسلج
ينعياذهفًاديجفرصلارعسّركذتيناكاذإو،يجيورننورك2,800ىلع
ىلإةرئاطةركذتو،ةديدجةرتسو،ماعطءارشللاملانميفكيامهيدلنأ
.نغاهنبوك

.ةريخذلاةلكشمىقبتو
دقل.ةريخألاوةعباسلاتناكاتاغروبِرتوغيفاهلمعتسايتلاةقلطلاف

ةعسترايعنمتاقلطءارشهنكميثيحناكملانعملعتساواتالبدصق
لاؤسلاحرطلصاواذإو.ريبعتيأنمةيلاختارظنىقلتهنكلو،تارتميلم
ً.ايفختمًايطرشفداصينأنكمملانمف،ةيئاوشعهوجوىلع

.ضرألابهبصاخلاسكامينيماماللابرضو
مهنأّدبال.نسروفلاههنإ.ةيوهلاةقاطبنملجرهلمستباو

:ةدحاوةيناكمإكانهىقبتو،نآلانسلراكنوجلوحًايئامحًاقَوطنوميُقي
تدكأدقو،لوهيراههنإ.ناصحلانوكينمفرعيوهو،ةداورطناصح
هنأو،ولسوأيفدحاولوهيراهلالإدوجوالهنأتامالعتسالاةأرماهل
.هناكميفرّمستو،هتعاسنمققحت.5زيفوصةباوبيفميُقي

.جراخلايفىطُخعقَوعمس
،ىرخألاديلابسدسملاو،هيديىدحإبجاجزلاةعطقطقتلاوزفقف

.ةحتُفلابناجبفقوو
لخد،كلذدعبو.ةنيدملاءاوضأءازإةّيلِظةروصىأرو،بابلاحُتف

.نَيقاسلاعِّبرتمضرألاىلعسلجوصخشلا
.هسَفنسبحف
.ءيشثدحيمل
.ليخدلاهجووةيوازلاتئيُضأو،باِقثدوعسيسهعمس،كلذدعب

ًاسيكقّزمو.باقِّثلادوعاهيفلمحييتلاديلابياشةقعلِملمحيناك
زـنيجةرتسيدترييذلاىتفلافرعدقل.هنانسأوىرخألاهديبنوليانلانم
.ةحتافءاقرز

.ةلاعفلاوةعيرسلاىتفلاتاكرحًةأجفتّفقوتً،احايترارفزامدنعو
يفسيكلاعضيناكاميفةبوعصبةملُّظلايفىتفلاقّدحو"ً؟ابحرم"

.هبيَج
."؟ينركذتتله".باقِّثلادوعءوضلةيجراخلاةرئادلاىلإمّدقتوحنحنت



ً.اروعذمىتفلاهيلإقّدحف
،رفوتسيركىعدت.ًالامكتيطعأو،تاراطقلاةطحمجراخكيلإُتثدحت"

."؟كلذكسيلأ
يذلايـبنجألاتنأأ؟تنأاذهله".ةهالببرفوتسيركهيلإقلمحف

عقوأو."!هآ،كتوصُتفرعدقل،انقفتاً،انسح!هللااي؟نوركةئمسمخيناطعأ
مالظلايفًابُرقرثكأهتوصادبدقل.ضرألاىلعباقِّثلادوعرفوتسيرك
."؟ليمزلااهيأةليللاناكملااذهُكترطاشميننكميله":سمادلا

."جورخلابّمهأتنك.هلمكأبهيلعلوصحلاكنكمي"
نوكي.انهءاقبلاكللضفألانم".شعترافرخآباِقثدوعءُيضأو

ةقعلِملمحيناك."لجرايكلذينعأانأ.نيصخشدوجوبًائفدرثكأناكملا
.ةريغصةنيّنقيفدوجوملالئاسلاباهألميو

."؟اذهام"
قوحسملابكسوةبيقحلارفوتسيركحتفو."كيبروكَسألاضمَحوءام"

ديلاىلإةراهمبباقثلادوعلقنو،ةّرذيأثيولتنودنمةقعِلملايف
.ىرخألا

لعشيوهوتاردخملانمدُمبقارو."رفوتسيركايكلذيفديجتنأ"
.هلمحيورخآباِقثدوع

."اتالبيفةتباثلاديلااذيننوعدي"
امبروتارتُّسلالِدبتسِنل.ةرداغملاّيلع،عمسا.ببسلاةيؤريننكمي"

."دربلانموجنت
ىلإمثنموةقيقرلازـنيجلاهترتسىلإرفوتسيركرظن،رمألائدابيف

."؟كلذينعتله.واو".ءاقرزلالجرلاةرتس
."عبطلاب،لجأ"
كنكميله.ةعرُجلاهذهلوانتأىتحرظتنا.كنمفطلاذه،اٍّبت"

."؟باقثلادوعبكاسمإلا
.دوعلالوانتو
رفوتسيركعضوفً،افاّفشًايّنبًالئاسحبصأوءاملايفقوحسملاباذ

.ةقعلملايفّيبِطنطقةعطق
مثنمو،لاؤسلاهيلعحرطينألبقباجأ،"بساورلانمصلختلل"

عضوو،ّيبطلانطقلاةعطقلالخنمةنقِحملالخادىلإلئاسلابحس
الداكي؟يترشبةعورىدمىرتنأكنكميله".هعارذىلعةربإلاسأر
ضرأاهنإنولوقي.ةكيمسةدروأ،عئار؟كلذةيؤركنكميله،رثأيأىُري



ةبهتلمحارِجعمءارفصةرشبحبصتس،نيَماعنوضغيفنكلوً.امامتءارذع
مايقلالصاوأيننكلو،كلذفرعأً.اضيأةتباثلاديلااذدوعأنلو.مهحارجك
."؟اذاممأنونجمانأله.رمألاب

مازِحلاطبرمكحأدقناك.ةنقِحملاّزه،ملكتيرفوتسيركناكاميف
ىّولتييذلاديرولايفةربإلالخدأو،هعارذنمايلعلاةيحانلالوحيدلجلا
هشومرتقبُطأف،ةرشبلالخادندعملاقلزـنا.هدلِجتحتقرزأنابعثك
ةثجىلعهرظنعقوف،ءارولاىلإهسأرعجارتو،ًاليلقهمفحُتفوًايئزج
.بلكلا

،قرتحملاباقثلادوعىمركلذدعبو،تاظحللرفوتسيركبقاردقل
.ءاقرزلاةرتسلاباّحسكفو

عمستداكلابتناكً،اريخأهبلاصتالانمنوليتبتنكمتامدنع
فرعتليفكيامبتعمساهنكلو.ةيفلخلايفةينغأىدصددرتببسبيراه
هتربخأو.حوضولاديدشناكهنألمَغُدملاهمالكببسبسيل،ٍعاوريغهنأ
.نسروفلاهنع

.يراهحاص"!بلقلامامصدادسنا"
ناقفخلانمهعنميوبلقلالوحةقطنملاألمييلخادفيزـنهنإ"

هعضونإ.ءامدلانمةريبكةيمكبحسمهيلعناك.بسانملالكشلاب
لصتأس.راظتنالاىوسانيلعسيل.ةبوبيغيفلازيالهنكلو،نآلارقتسم
."تاروطتيأثودحلاحيفكب

."؟هتفرعميليغبنيرخآءيشيأكانهلهً.اركش"
يَنضاحعمدراغتسوأىلإنسليناِيثونسلراكنوجنِغاهداعأ"

ايفوصباحطصابتدعودقل.كجدلوهيمايفوصةدلاوىلإُتثّدحتو.لافطأ
."مويلابيبطلاىلإ

ةريغصلامحللاعطقنأشيفيرطيبلادهعملاريرقتنعاذامً،انسح"
."؟ءيقلايفتدِجُويتلا

يفديحولادلبلايهنيصلانألةينيصمعاطماوحرتقامهنإاولاق"
."موحللانمعونلااذهلوانتمتيثيحملاعلا

."؟موحللانمعونيأ"
."بالكلا"
."يلّهمت؟!بالكلا"
توصداعو.رورملاةكرحجيجضاهناكمتعمسو،ىقيسوملاتفتخاو



."هللاباٍّبحجيورنلايفبالكمحلنومّدقيالمهنكلو"ً.اددجميراه
،ةلالُّسلاديدحتنميرطيبلادهعملانكمتدقل.صاخقبطهنإ،ال"

تالالسلكبةمئاقمهيدلً.ادغيجيورنلالينيكيدانبًالاصتايرُجأسكلذل
."اهيكلاموبالكلا

تائمدوجونمدبال.رمألااذهاندعاسيسفيكدعبمهفأال"
."جيورنلايفبالكلانمفالآلا

نمُتققحتدقل.ةرسألكللقألاىلعدحاوبلك.فلأةئمعبرأ"
ِرنزِتملابًامويَتعمسله.ةردانةلالُّسلاهذهنأيفةلكشملانمكت.كلذ
."؟دوسألا

."كلذيررك،ًءاجر"
يفرورملاةكرحجيجضوهًاقحالهتعمساملكو،هتلاقامترركف

.أجلمنعثحبيلجرً.ايقطنمكلذودبي!عبطلاب":يراهحاصىتحبرغَز
."؟لَبقنمرمألااذهيفركفأملاذامل

."؟رّكفتَميف"
."كيكناتسهيفئبتخييذلاناكملافرعأ"
."؟اذام"
نمةحَّلسمةيلمعىلعةقفاوملاىلعهلمحونغاهبلاصتالاكيلع"

."اتلدقيرفلَبِق
."؟هنعملكتتيذلاام؟نيأ"
."تايواحلاىدحإيفئبتخمكيكناتس.تايواحلاةقطنم"
."؟كلذفرعتفيك"
كنكميثيحولسوأيفةنيعللانكامألانمديدعلادوجومدعببسب"

قيوطتبديكلافواتلديَقيرفمايقىلعيصرحا.دوسألاِرنزِتملامحللوانت
تالاقتعاالنكلوً.ادغةرئاطلوأنتمىلعلصأامثيرتايواحلاةقطنم
."؟حضاواذهله.كانهىلإيلوصولبق

قدنفلاىلإرظنيعراشلايفيراهفقو،ةملاكملايتبتهنأنأدعب
.ةوقبةيليكشتلاىقيسوملافزعتثيح

وههيلإجاتحياملكو.نآلاهديلوانتميفريغصلاذقنملاتابدقل
.مدلابقراغبلقيفونسروفلاهيفيراهركف.ةتباثديوٍفاصسأر
لافقإو،بارشلانمديزمالثيحًةَرشابمةفرغلاىلإهجوتلاهتعاطتساب
دعترا.هبورشمءاهنإولوخدلاهنكميوأ؛ةذفانلانمحاتفملايمروبابلا
مثنمو،لمعلانعلومحملاهفتاهفقوأوً،اقيمعًاسَفنذخأو،يراه



.ىهقملالخد

اوأفطأدقةيعامتجالاةياعرلاداحتاةدايقرقميفنوفظوملاناك
الناكنيترامبتكميفءوضلانكلو،مهلزانمىلإاورداغوةدمذنمراونألا
ىلعاهنيعةلئسألاحرطتتناكاميفلوهيراهمقرتبلطف.ًءاضُملازي
دوجوببسبمأ؟اٍّنسربكأهنوَكوهًةراثإرثكأرمألالعجيامله:اهسفن
نمةريبكةجردىلعودبيهنألمأ؟هيدلةتوبكملافطاوعلانمٍريبكٍّمك
رجزيوهويراهتأرنأدعبفوخلابرعشتنأاهليغبنيناك.زجَعلا
ةمزاعتحبصأدقل؛رخآلوأببسلفختملاهنكلو،هتيبباببرقةأرملا
ّتنأو؟عقاولايفهديرتيذلاام،لجأ...ىلعىضمتقويأنمرثكأ
ةقطنميفهنإوأ،هفتاهلفقأدقكرتشملانأتوصلانلعأامدنعنيترام
ّهطخمقرىلعتلصحو،تامالعتسالابتلصتاف.ةيفاكةيطغتبىظحتال
ملهنكلو،هتوصتعمسامدنعاهبلقزفق.تلصتاو،زيفوصةباوبيفيضرألا
نماهقيرطيفهبرورملليلاثملارذُعلااهيدلناك.يلآبيجُمىوسنكي
اهيفهللوقتىرخأةلاسرتكرتو!دوجومريغهنكلو،لزـنملاىلإبتكملا
نوكتساهنألًاَقبسُمةيقيسوملاةلفحلالجألةركذتلاهؤاطعإاهيلعنّيعتيهنإ
.حابصلانمًاءدبتالفحلاةعاقيفةدعاسملاديميدقتيفةكمهنُم

ًاصخشكانهنأتكردأ،ةظحللاكلتيفو.اهناكمىلإةعامسلاتداعأ
.اهبقاريوبابلالخدمدنعفقيام

."ينتفخأدقلً،اددجماذهلعفتال!دراكير"
اذإاممققحتلليسأرُتسسدو،لزـنملاىلإيقيرطيفتنك.فسآ"

."؟لزـنملاىلإّكلُقأله.ريخألاُتنك
."...نكلو،كلًاركش"
زاهجنأشيفقلقلاكيلعنوكينلاهدنعو،ايه.كترتسيدترا"

زاهجقالطإبنيترامتببستدقل.ةّعطقتملاهتكحضدراكيرقلطأو."راذنإلا
ناكو،ةريخألاةرداغملاتناكامدنعقباسلاعوبسألايفنَيترمديدجلاراذنإلا
.مودقللنمألاةكرشللاملاعفدمهيلع

."كلًاركش".تلاق،ً"انسح"
.دراكيررخنو"...بجاوىلعركشال"

حتف.نآلالوهيراهةحئارّمشهتعاطتساب.ةوقبقفخيهبلقناك
لمحيناك.رادجلاىلعيئابرهكلاحاتفملاسّملتو،ديدشرذحببابلا



هتيؤرنمنّكمتيمليذلاريرسلاىلعهّايإًابِّوصم،ىرخألاهديبسدسملا
.مونلاةفرغرمغيذلارونلاءاضأمثًاقيمعًاسَفنذخأ.مالظلايفًاديج
ّةيقبرارغىلع،رغاشوبَّترمطقفيساسأريرس.ةغرافةفرغلاتناك
ةفرغيفنآلاوهاهو،ىرخألافرغلايفثحبنأهلقبسدقل.ةقشلا
.لزـنملايفدوجومريغلوهيراه.أدهيهضبنبروعشلاهتعاطتسابو،مونلا

صرقلاقاحسنابرعشو،ةرِذقلازـنيجلاةرتسبيَجيفسدسملاعضو
ولسوأتاراطقةطحميفماّمحلانمهذخأدقناكيذلاةحئارللليزملا
لوهناونعىلعروثعللهمدختسايذلاماعلافتاهلانمةبيرقلاةيزكرملا
.زيفوصةباوبيف

سيئرلابابلاسرجّنرنأدعبف.رّوصتامملهسأىنبملالوخدناك
هنكلو.رمألانعّيلختلاكشوىلعناك،باوجيأيّقلتنودنمنَيترم
قباطلايف.ببسلاوهدَْربلانأدبال.َقلغُمريغهنأدجووبابلاعفد
حوللاىلعهتوسنلقعضوف،قصالطيرشىلعًانَّودملوهمسادجو،يناثلا
.ّمطحتفهسدسمبهبرضو،لفقلاقوفيجاجزلا

،رونلاةءاضإبفزاجف،ةيفلخلاةحابلاةلاُبقةمئاقسولجلاةفرغتناك
.ةبَّترموةطيسبةفرغ.هلوَحرظنو

نوجىلإهدوقينأعيطتسييذلالجرلا،اذهةداورطناصحنكلو
عرشف.ةريخذوحالسهيدلنوكينألِمأهنكلوً.ادوجومنكيمل،نسلراك
،هسدسمبيطرشاهيفظفتحينأيعيبطلانميتلانكامألايفثحبلاب
ًاثحبىرجأ،ءيشىلعرثعيملامدنعو.ةداسولاتحتونئازخلاوجاردألاك
ثحببكلذدعبعرشو.حاجنيأقيقحتنودنمفرغلالكيفًايجهنم
ةلاسرتحتدجوو.ءيشيأىلعروثعلابلمألادقفنأدعبيئاوشع
ةروصاهيلعةطرشللةعباتةيوهةقاطبفتاهلاةلواطىلعةعوضوم
يتلاتاناوطسألاوبتكلاحازأو،هبيَجيفاهعضوف،لوهيراهلةيفارغوتوف
ةسدككانهتناك.يدجبألابيترتللًاقفوفوفرلاىلعةعوضوماهنأظحال
ةيفارغوتوفةروصدنعفقوتواهّبلقف،ةضفخنملاةريغصلاةلواطلاىلعقاروأ
تربورهنإ.ةلذبيدتريتيَملجرهنإ.ةفلتخملاكشأبهآرصخشل
دجو،تارامتسالاىدحإلةيولُعلاةيحانلايفو.كيكناتسمساىأرو.نسلراك
:ةفولأمةرابعبناجبةراشإدنعفقوتوًالوزـنهرظنرّرمف؛يراهمسا
.ةبيهَمةقَّمنمةباتكبهمساّعقوملانّوددقل.38رايعنسيودنإثيمس
!بلطةرامتسا!حالسةصخر

ً.اذإًاسدسملمحياللوهيراهف،رمألانعّىلختو



هايملاهتلعجدقل.روبنصلاحتفو،فيظنلانكلوّقيضلاماّمحلالخد
ىلإمامحتسالاَضوحههجوىلعدوجوملاُماخُّسلالّوحو،فجتريةنخاسلا
ىلعرّثختملامدلاباذو،ةدرابلاهايملاروبنصحتف،كلذدعب.دوسأنول
رثعو،ضوحلاقوفةنازخلاحتفوهسفنفّفجف.رمحأضوحلاحبصأو،هيَدي
ةعطقهبتببستيذلاحرجلالوحوهديلوحاهّفلبماقشاشةفاِفلىلع
.جاجزلا

.دوقفمءيشكانهناك
تافَّلخمنمهنأولامكروبنصلابناجبًاظيلغوًاريصقًارعشىأر

،نانسأةاشرفوأ،ةقالحةوغروأ،ةقالحةلآكانهنكتملنكلو،ةقالحلا
ةميرجلوحقيقحتءارجإلرفاسملوهله.ةبيقحوأ،نانسأنوجعموأ
؟ةقيدصعمميُقيهنإمأ؟لتق

يضقنيبيلحةبلعىلعيوتحتتناكيتلاةجالثلاحتف،خبطملايف
حئافصثالثو،ضيبأنبُجو،ىّبرمنابطرمو،مايأةتسدعباهّتيحالصخيرات
يفةعوضومرادْواجلابوبحنمزبخحئارشىلإةفاضإلاب،ةنَخيىلعيوتحت
زاهجلعشأو،ةنَخيَيتحيفصو،زبخلاو،بيلحلالوانت.نوليانلانمفالغ
زبخلاةصمحِمبناجبًةاقلُممويلاخيراتبةفيحصكانهتناك.خبطلا
قيدصتىلإليميأدبو.ريخألااهرادصإبةفيحص،جزاطبيلح.ةيئابرهكلا
.رفسلاةيرظن

بكسبّمهيورادجلاىلعةقَّلعملاةنازخلانمًابوكلوانتدقناك
تطقسف،ةينوتركلاةبلعلاتالفإىلعتوصهلمحامدنعبيلحلاضعب
.ضرألاىلع

.فتاهلا
.ِّحُلملانينرلاىلإًايغصُم،ءارمحلاتاطالبلاىلعقاُرملابيلحلابقار

ةأرماتوصألممث،ةيتوصتاراشإَسمخةيكيناكيمتاكتُثالثتلتو
مثنمو،تكحضو.ةجهتبمةربنلاتدبو،ةعيرستاملكلاتءاج.ةفرغلا
.توصلاكلذنأشيفامرمأكانهناك.لاصتالاتهنأ

نولعفياوناكامكةنخاسلاةالِقملايفنَيتحوتفملاةنَخيلاَيتحيفصعضو
عيمجلاملعييكللبً،اقابطأنوكلمياوناكاممهنألسيل،راصحلاءانثأيف
يتوصلابيُجملاناك.ةهدَّرلالخدمثنمو.ةيواستمًاصصحمهيدلنأ
ليغشترزىلعطغضف.2مقرلاًارهظُم،رمحأنولبضمويريغصلادوسألا
.طيرشلا

ةبحاصنماٍّنسربكأهتبحاصتدبدقل.ةأرماتوصلاق،"ليكار"



ةقيرطبمالكلابىتفعرش،نَيتلمجدعبو.كلذلبقهعمسيذلاتوصلا
دَّكؤموحنىلعكردأوً،اددجمةريخألاةلاسرلاترهظ،كلذدعبو.ةلعفنم
.ءاضيبلاةلفاحلاةاتفاهنإ.لَبقنمتوصلاعامسّليختينكيملهنأ

نَيتنّولمنَيّتيفارغوتوفنَيتروصًالمأتمفقو،نيتلاسرلاءاهتنادعب
ةنكادةأرماعملوهامهادحإيفرهظي،ةآرملاتحترادجلاىلعنَيتّقلعمو
.اريماكلاوحننورظنيًاعيمجاوناكو،جلثيتجلزمىلعنيَسلاجىتفورعشلا
ادبو،ةحابسلابايثبىتفوةريغصةاتفاهيفو،ةميدقوةتهابةيناثلاةروصلاو
.لوهيراههنإ؛ةاتفلاىلعرهظتنوودضارعأنأولامكرمألا

تاوصألاىلإيغُصيو،لَهَمىلعماعطلالوانتيخبطملايفسلج
.مونلاةفرغىلإبهذ،ماعطلالوانتنأدعبو.ّملسلاتيبنمةرداصلا
ّمتشاو،ةمعانلاتاضايبلاىلعهديرّرموريرسلاىلعسلجف،ةدرابتناك
ىلعونيلاورسىلعرثعف،سبالملاةنازخحتفوضهنمث.ةداسولاةحئار
كوجةرابعولفسألايفتْسلِرفةملكعمًامسرلمحتّةيوطمءاضيبةزـنك
علخف.نوباصةحئارسبالملانمحوفتتناك.ىلعألايفنرِنيتنيلافدنإ
تحتسدسملاعضوو،هيَنيعضمغأو،ريرسلاىلعىقلتساو،اهادتراوهسبالم
اذإظقيتسيسهنأًاملاع،مونللملستسا،ماتلاهقاهرإنممغرلاب.ةداسولا
.يمامألابابلامهدحأحتف

."عَّقوتملاريغاوّعقوت"
ةطرشلاتاوقةدحويهو،اتلددئاق،ديكلافترِفيسراعشهنإ

هديبلمحيوهو،ةيواحلاءاروديَحىلعفقيديكلافترِفيسناك.ةصاخلا
ةقلطنملاةمخضلاتانحاشلاوةرجألاتارايسسيسهعمسيو،يكلسالزاهج
ريبكناك.سمسركلابلافتحاللةدوعلاةلحريفعيرسلاقيرطلاىلع
صاصرلانمةيقاولاءارضخلاهترتسةقايو،هبناجبنغاهرانوغنيشتفملا
ةملظلايفراظنألانعنيراوتمديكلافةدحورصانعو،ىلعألاىلإةبولقم
.قئاقدثالثالإةسماخلااهنإ؛هتعاسنمققحت.ديلجلابةدَّيقملاةدرابلا

ىلإةيسازلألاةيرودلابالكةراشإىلعةقيقدةرشعسمختضمدقل
نأًاملِ◌ع،عضولابحيملديكلافنكلو.ءارمحةيواحلخادصخشدوجو
.ههركيامةلوهسلانكتمل.يفكيامبةلهسودبتةمهملا

ةسمخدادعإقرغتسادقف.مظتنملكشبءيشلكثدح،نآلاىتح
لاصتاىقلتنأذنمةقيقدنيعبرأوًاسمخمهزيهجتوةبخُّنلانمدونج
ٍلاعرْدقىلعلاجرمهوً،اصخشنيعبسنمنّوكتياتلدقيرفف.نغاه



ليصافتعَضوتً،اماعنيثالثوًادحاومهرامعألدعمغلبيو،بيردتلانم
ةحَّلسمةبعصًالامعأىعدياممهطاشنةرئادلمشتو،ةجاحللًاقفومهماهم
اتلدلاجرىلإةفاضإلابو.ةمهملاهذهاهيفجردنتيتلاةئفلايهو،
،ودناموكلايسيبسستيرافسروف،هيكسأفأنمصخشكانه،ةسمخلا
هراتخارهامٍمارلجرلاف.هتاسجوتتأدبانهو.ةيركسعلاةصاخلاتاوقلا
ًادحأنأملعيديكلافنكلو،نورآهسفنوعديوهوً.ايصخشنغاهرانوغ
دمتعت،عقاولايف.يقيقحلاهمسابفَرُعيالهيكسأفأللنيبستنملانم
نممالعإلالئاسونكمتتملو،1981ماعاهسيسأتذنمةماتلاَّةيّرسلاُةوقلا
ةيلمعءانثأيفالإهذهةبراضلاةدحولالوحةدَّدحمليصافتىلعلوصحلا
ىلإاهنمةيّرسةيعمجىلإ-ديكلافلًاقفو-برقأيهو،ةميدتسملاةيرحلا
.رخآءيشيأ

ركذتتله".ديكلافلزيجولانغاهحرشاذهناك،"نورآبقثأيننأل"
."؟1994ماعبروتيفةيقدنبلانميرانلاقلطلا

.كانهناكدقل؛بروتراطميفنئاهرلاةاسأمًاديجديكلافركذتي
عضوورانلاقلطأيذلاصخشلاةيوهىلعكلذدعبدحأعالطإمتيملو
صاصرللةيقاوةرتسطبِإتقرتخادقةصاصرلاتناك.فاطتخالاةيلمعلًادح
ىلعةنيطَقيكفرصملاقراسسأررجفنااميف،ةرايسلاةذفانمامأّةالدُم
داعأواهلسغو،تارايسلارجاتاهداعتساةديدجوفلوفةرايسليفلخلادعقملا
نأديكلافلقبسيملةيقدنبنورآلْمَحالو،هجعزيامكلذنكيمل.اهعيب
ةشوطرخلاىلعةشوقنملاMARفرحأنكتملو.لَبقنماهلًاليثمىأر
طيحمنمامناكميفًايقلتسمنورآناك،ةظحللاكلتيف.هلًائيشينعت
هنأغلبأو،ةيليللاةيؤرللةيقاوةراظنورزيلفادهِمعمتايواحلاةقطنم
هديوزتهنمبلطامدنعنورآففأتًاضيأهجعُزيمل.حوضوبةيواحلاىري
عضولايفهبحيديكلافنكيملامف.يكلساللازاهجربعتادجتسملارخآب
.ٍمارّيأىلإةجاحباوسيلمهف.كانهنورآدوجووه

.همفىوتسمىلإيكلساللازاهجعفرمثنمو،تاظحللديكلافددرتو
."لتآايًادعتسمَتنكاذإءوضلاِضمَوأ"

.ًالوزـنوًادوعصةيواحلابناجبءوضكرحتو
."لوخدللنودعتسمنحن".ديكلافلاق،"مهعقاوميفعيمجلا"
دكأتلاّدوأ،ماحتقالاةيلمعبةَرشابملالبق.ديج".هسأربنغاهأموأف

مايقلالضفألانمهنأوهو؛ديكلافاييأرلاينرطاشتكنأنمطقف
."لوهراظتنامدعونآلالاقتعالاب



جرخيساهنيحو،تاعاستسدعبرجفلاغزبيس.هيَفتكديكلافزه
ضرأىلعبالكلاةطساوبهيلعضبقلاءاقلإنمنونكمتيسو،كيكناتس
فِرشُمطباضبصنمّيلوتلّئيُهدقنغاهرانوغنإاولاقدقل.ةحوتفم
.تقولانيحيامدنع

."لجأ،يفكيامبًاميكحرمألاودبي"
ىلعمهدحأّرصأامّبرفً.اَكرتشمًارارقناكهنأيريرقتيفِدرَيس،ديج"

."دجملابرثأتسأللاقتعالادعومُتمّدقيننأ
."كنأشيفباتريسًادحأنأدقتعأال"
."ديج"
اونوك".يكلساللازاهجيفثيدحلالدابتّرزىلعديكلافطغضو

."نَيتقيقدنوضغيفنيّدعتسم
نألبقةدحاوةباحسيفتجمدنادقديكلافونغاهسافنأتناك

ً.اددجميفتخت
جرخ"،سمهو.لتآهنإ.يكلساللازاهجنمتوصردص"...ديكلاف"

."ّوتللةيواحلابابنملجر
ريغاوّعقوت.ئداهومزاحتوصبديكلافلاق،"عيمجلاّدعتسِيل"

."؟هريسعباتله".عَّقوتملا
."...ودبي...هنإ.كارحنودبفقيهنإ.ال"
يرخصلايرحبلاولسوأجيلخةمُلظيفدحاويرانقلطىدصددرتو

ً.اددجمنوكسلاداسمثنمو.ليوطلا
.نغاهلأس"؟مكيلعهللابكلذناكام"
.هسفنلديكلافلاق،عَّقوتملاريغهنإ



،يراهةقشيفًامئانلازيالناكو،تبسلاموينمركابلاحابصلاهنإ
.ةداعلاكحابشألاةدوعبو،هسيباوكبملحيو،هبايثًايدترمو،هريرسىلعو

رثكأناك.يمامألابابلاجراخشدخدرجم؛اٍّدجًاتفاخًاتوصعمس
.ةعرسبهيَمدقىلعفقوو،ةداسولاتحتهديعضوو،ظقيتساف،ٍفاكنم
.ةهدَّرلاىلإهلالسناءانثأيفنَيتيراعلاهيَمدقةدرابلاةيضرألاتقرحأدقل
ناك.جِوامتملاجاجزلاربعامصخشلةيِّلِظلاةروصلاةيؤرنمنكمتدقل
ادبو.جراخلانمهتيؤرعيطتسيالًادحأنأكردأو،راونألالكأفطأدق
لاخدإعيطتسيالأ.بارطضابامًائيشكرحيومامألاىلإًاينحنمُصخشلا
نممغرلابًارفاسمنكيملامبر؟لمَثلوهيراهله؟لفقلايفحاتفملا
.ءيشلك

سبحو،درابلايندعملاضبِقملاىلإهديّدمو،بابلابناجبفقو
نأهلادبو.ىرخألاهديةحاربطشمِمللحيرملاكاكتحالابرعشو،هسافنأ
.هسافنأسبحيجراخلايففقييذلاصخشلا

الألَِمأامك،ةيرورضريغبعاتمثودحكلذينعيالألَِمأدقل
نوجىلإهباحطصاهيلع:همامأرايخالأكرديليفكيامبًايعاولوهنوكي
ريغىلوألاةلاحلانأُتبثاذإةقشلاىلإنسلراكباحطصاوأ،نسلراك
.ةمئالم

صخشلاثهلف.ةعرسببابلاحتف،روفلاىلعىُرييكهسدسمًاعفار
.ءارولاىلإنَيتوطخعجارتوجراخلايف

ةفوفلمروهزةقاب؛يجراخلابابلاضبقمىلعقَّلعمءيشكانهناك
.ةقرولابقَصلُمريبكّفلغمعمنافولسوةقروب

.ةروعذملااههجوريباعتنممغرلابلاحلايفاهفرعدقل
.رجمز،"يلخدا"
ً.ادّدجمهسدسمعفرىتحفوهكإنيترامتددرتف
بيذهتباهنمبلطو،اهعبتو،سولجلاةفرغلخدتلسدسملاباهلحّول

.ةكيرألاىلعسلجنيحيف،يسركلاىلعسولجلا
.هيلإترظنوسدسملانعاهرظنبتحاشأ
."؟يراهنيأ".لاق،"سبالملانأشبفسآ"
.ةيزيلكنإلابتلأس"؟ديرتاذام"
ً.ابيرقتًائفادوًائداهناكدقف،اهتوصهعامسىدلأجافتدقل



."؟وهنيأ".لاق،"لوهيراهبلاصتالا"
."؟هنمديرتاذام.فرعأال"
ّيلعبّجوتيسفهناكمىلعينيعلُطتملاذإ.ةلئسألاحرطأينيعَد"

."؟نيمهفتله.كيلعرانلاقالطإ
كلذنأَتدقتعااذإّيلعرانلاقالطإكيلعبجيً،اذإ.فرعأال"

."كدعاسيس
.كلذيفحجنينأنودنماهيَنيعيففوخلاىلإريُشياّمعثحب

.ببسلايهاهشومرتناكامبر؛اهيفامْبطَخكانه
.لأس"؟انهنيلعفتاذام"
."ةيقيسوملاةلفحللةركذتيراهلُترضحأ"
."ً!اراهزأو"
."بسحفةرباعةبغراهنإ"
ىلعرثعىتحاهيفبّقنو،ةلواطلاىلعاهتعضويتلاةبيقحلاكسمأ

:ناونعلا؛1977ماعةدولوم؛فوهكإنيترام.فرصمةقاطبوبيَجةظفحم
ىلعناكيذلالجرلاتنأ".تلاق،"كيكناتسَتنأ".ولسوأ،اتاغيرفنغروس
."؟كلذكسيلأ،ءاضيبلاةلفاحلانتم

تأموأمثنمو،هنعًاديعباهتارظنبحُشتملف،ىرخأةرماهيلإرظن
.ءطبب

.نسلراكنوجىلإكبحطصينأيراهنمديرتكنألانهتنأ"
."كلذكسيلأ،لعفتنأبجياذامفرعتال،نآلاو

اهديرييتلاةربنلابثدحتلانمنكمتينأنودنملاق،"يتُمصا"
نأنودنمةملُظملاةفرغلايفاسلجو.ىعادتيءيشلك:ةقِحُماهنأل
.رجفلاءاوضأبّرستعم،اثّدحتي

.تمصللًادحتعضو،ةياهنلايف
."نسلراكنوجئبتخيثيحىلإكباحطصايتعاطتساب"
.ًالوهذملاق"!؟اذام"
."هناكمفرعأ"
."؟نيأ"
."ةعرزميفّهنإ"
."؟كلذنيفرعتفيك"
نيذلاكئلوأبةمئاقّيدلو،ةعرزملاكلميةيعامتجالاةياعرلاداحتانأل"

مهناكمإبناكاذإاممققحتللةطرشلايـبتلصتادقل.اهنومدختسي



."ةمداقلاةليلقلامايألايفاهمادختسا
."؟كانهىلإيننيبحطصتساذامل،نكلو.ُتمهف"
قلطتس،ٍذئنيحو".ةطاسببتدافأ،"هناكمىلعكعلُطينليراهنأل"

."هيلعرانلا
مهددعمك".ءطببهسأربأموأف،هلوقتامينعتاهنأكردأو،اهبقار

."؟ةعرزملايف
."يطرشو،هتقيدصو،نوج"

.هلقعيفلكشتتةطختأدبو.دحاويطرش
."؟دُعبتمك"
يفاننكلو،ةورُّذلاتقويفةدحاوةعاسوةعاسلاعابرأةثالثنيبام"

."جراخلايفيترايس".تلاق،"عوبسألاةياهن
."؟يننيدعاستاذامل"
."بسحفرمألانمءاهتنالاديرأ.ُكتربخأدقل"
."؟يننيعدختتنكاذإكسأرىلعرانلاقلُطأسيننأةكِردُمتنأ"
.اهسأربتأموأف
.لاق،"نآلابهذنل"
دقل.ّيحهنأيراهملع،ةقيقدةرشععبرأوةعباسلاةعاسلادنع

،هيدليـبَصعجيسنلكيفهبرعشيناكيذلاملألاببسبكلذفرع
سبالملاتناك.هلوَحرظنوةدحاوًانيعحتف.ديزملاديرتديصلابالكنألو
سأكلاىلإهديّدم.لقألاىلعهدرفمبهنكلو،قدنفلاةفرغءاجرأيفةرَثعبم
رعقىلعهعبصإرّرمو.ةغرافاهنإ.ريرسلابرقةلواطلاىلعةدوجوملا
.قاَذملاولُحهنإ.اهقعلوسأكلا

رظنلابّنجتو،ماّمحلاىلإسأكلاذخأو،ريرسلاجراخىلإهسفنّرج
ملهنكلو،ديصلابالكتّجتحاف.ءطبببرشمث،ًءامسأكلاألموةآرملاىلإ
مكو؟هتعاسنيأ.هغسِرىلعزكرو.ةرئاطلا.ىرخأًاسأكبرشو.ملستسي
...ًالوأةدحاوسأك.نطولاىلإةدوعلاوجورخلاهيلعناك؟نآلاةعاسلا
،ةبيقحلاو.ةخفتنموةرِدَخهعباصأتدبدقل.هادتراو،هلاورسىلعرثعو
بلط.عاضدقل؟لومحملاهفتاهنيأ،نكلو.هؤاذحو.ماّمحلاةبيقح.كانه
نمةروتافأّشجتتةعباطلاعمسو،لابقتسالابتكمىلإثدحتلل9مقرلا
نودنمتارمعبرأيراهلاؤسنعتباجأيتلالابقتسالاةفظومءارو
.كلذظحالينأ

.ةيزيلكنإلابامًائيشيراهأتأت



ىتححتفيالىهقملا".لابقتسالاةفظومتباجأ،"يديساي،ةفسآ"
."؟نآلاةرداغملاديرتله.ةثلاثلاةعاسلا

ةرتسلاَيبيجيفةرئاطلاةركذتنعثحبو،هسأربيراهأموأ
.ريرسلامئاوقدنعةعوضوملا

."؟يديس"
ىلعءارولاىلإىنحناو،هدينمفتاهلاكرتمث،يراهلاق،"لجأ"

ةيندعمدوقنةعطقىلعرثعهنكلو،هلاوِرسَيبيجيفثحبلالمكيلريرسلا
ناكامدنعف.هتعاسلثدحامّركذتٍذئنيحً.انوركنيرشعةئفنمطقف
لاملانأهلنّيبت،هيلعبّجوتيامعفَدتقوناحوهباوبألفُقيىهقملا
ًانوركنيرشعةئفنمّةيجيورنةيندعمدوقنةعطقعضوف،هصقنييدقنلا
رعشو،دعتبينألبقًابضاغًاتوصعمسهنكلو.رداغوةيدقنلاقاروألاقوف
ّدترتيهوةيندعملادوقنلاةعطقىلإرظندقل؛هسأررخؤميفعسالملأب
مّدقو،هجاردأداع،كلذل.نينرتوصًةثدحُمهيَمدقنيبلزغتوضرألاىلع
ً.امِهمهماهلبقفةريخأةعفدكهمصعِمةعاسلدانلل

ةرتسلاسّملتدقل؛ناقّزممةيلخادلاهترتسَيبيجنأملعييراهناك
تقوفرعوً،اديورًاديوراهجرخأف،ةناطبلالخادةركذتلاىلعرثعو
مثنمو،رمألائدابيفةدحاوًةعرقبابلاعُرق،ةظحللاكلتيف.ةرداغملا
.ىوقأىرخأةعرق

،ىهقملالافقإدعبثدحاممريثكلارُّكذتيراهةعاطتسابنكيمل
عرقلاناكاذإهراظتنايفٍّراسرمأدوجوبداقتعاللهوعديببسالكلذل
هفتاهىلعرثعدقمهدحأنوكيامبر،ةيناثةهجنم.كلذبةقالعىلع
.ًاليلقهحتفوً،اّحنرتمبابلاىلإهّجوت.لومحملا

."؟الامبروأ".جراخلايففقتتناكيتلاةأرملاتلاق،"ريخلاحابص"
."؟نيديرتاذام".بابلاراطإىلعأكتاو،ةماستباقالطإيراهلواحف
.شوفنملااهرعشبةيزيلكنإلاةّغللةسِّردمبهبشأتدبدقل
.تلاق،"ةقفصدقع"
."؟سمأسيلونآلااذامل!هآ"
َتنكاذإامو،انئاقلدعبهلعفتسيذلاامفرعأنأتدرأيننأل"

."ًالثمةيتاوركلاةطرشلانمًادحأيقتلتس
."لعفأمليننأنيملعتتحبصأنآلاو"
َتدعصمثنمو.هباوبأهلافقإىتحىهقملايفبارشلايستحتَتنك"

.ً"اّحنرتمكتفرغىلإ



."ً؟اضيأسيساوجكيدلله"
."اهبقاحللاكيلعةرئاطكانه.لوهايايه"
لدانلاسلجدَوِقملاءاروو،جراخلايفامهرظتنتةرايسكانهتناك

.نجسماشوألمحييذلا
قلطنتس،عَرسأ".ةأرملاتلاق،"ديْرفاي،زـنفيتستناسةدابعرادىلإ"

."فصنوةعاسدعبةيّوجلاهتلحر
."كنعًائيشفرعأالو".يراهلاق،"ينعريثكلانيفرعت"
.تلاق،"ايرامينوعدتنأكنكمي"
حابصلابابضيفةريبكلازـنفيتستناسةدابعرادجربىشالتدقل

.برغَزيطغييذلا
ً.ابيرقترِفقُمو،ريبك،طسوأةدابعرادنحصىلإيراهايرامتداتقا

ردصو.نيدلالاجرنمةعَّونمةعومجموفارتعايساركبناجباّرمدقل
سروكهيّدؤيينيدديشنبهبشألَّجسمٌءانغةأَّبخمٍتوصِتاِّربكمنم
يراهّركذهنكلو،َضرتُفيامكلمأتلازيفحتلءادصألابلَقثُمضفخنمتوصب
ةفرغىلإيدؤيًابابالخدو،يـبناجّرممىلإهتبحطصا.كازوملاىقيسومب
ربع،قرزأورمحأ،حابصلاءوضباسناو.نيدعقمىلعيوتحتةريغص
.اياوزلاىدحإيفناتءاضمناتعمشكانهتناك.ةنَّولملاةيجاجزلاذفاونلا

.تلاق،"عكرا"
."؟اذامل"
."بسحفكنمهبلطأاملعفا"
دوسألا،لئاملايـبشخلاأّكتملاىلعهيَقفرِمعضوو،دّدرتبيراهعكرو

.بيرغوحنىلعةحيرمًةعضِوتناك.عومدلاومحشلاوقَرعلالعفب
."ةقفصلايفهبَتمزتلاامبيفتسكنإمسَقأ"
.هسأرىنحأمثنمو،يراهددرتف
.ّتلهتسا"...مسُقأ"
."...مسُقأ"
."يلتيسابسيلامىعُدينمذاقنإليعسويفاملكبمايقلاىلع"
.يراهرركو
ّبترانهو".تلاق."نوبزلاطيسوُتيقتلاانه".ةبصتنمتسلج

رئاصملاىلعضوافتللبسانملاناكملاسيلاذهف.ْبهذِنلنكلو.ةمهملل
."ةيرشبلا

،ةريبكلاوةحوتفملاةماعلافالسيموتكلملاةقيدحىلإديْرفامّهلقأ



سرجّنر.دعقِمنعناثحبيايرامويراهناكامنيبةرايسلايفرظتناو
.فَرخزملاميدقلاضراعملاىنبملرخآلابناجلايفمارت

."باشّهنأّنظأيننكلو".تلاق،"هَرأمل"
."!نيّنظت"
نيرشتيفىلوألاةرملللانوشانرتنإليتوهقدنفبلصتا"

ديْرفموقي،نيئجاللابقلعتتتالاصتايأكانهتناكاذإف.ربوتكأ/لوألا
صخشلَبِقنملصتيهنإلجرلالاقو،ّيلإلاصتالالّوحدقل.اهليوحتب
رورمةكرحدوجوّركذتأ.ولسوأيفامةمهمذيفنتديريةيوهلالوهجم
."ةيفلخلايفةفيثك

."ماعفتاه"
،فتاهلاربعلامعأيأبًادبأموقأاليننإهلُتلق.ضرتفأامك"

لصتا،نيَمويدعبو.لاصتالاىهنأف،ّةيوهلايلوهجمصاخشأحلاصلسيلو
.مايأةثالثدعبزـنفيتستناسةدابعرادىلإباهذلاينمبلطوً،اددجم
."سلجأنأبجيّيسركيأىلعويروهظتقويلدِّدُحدقل

رظنوىلعألاىلإهسأرلامأو،دعِقملامامأنصغىلعبارُغّطحو
.ةبآكبامهيلإ

.مويلاكلذيفةدابعلاراديفحاّيسلانمديدعلاكانهناك"
ىلعقالغإلامكحُمًاّفلغمتدجوو،دَّدحملاتقولايفيسركلاىلعتسلجو
خيراتوناكمنعةلَّصفمتاميلعتىلعهلخادترثعو،ُهتحتفف،يسركلا
،ةيداعلاانترُجأقوفترالودلابةَقبسُمةعفُدو،نسلراكنوجىلعزاهجإلا
تثدحتدقُتنكيذلاطيسولانأًاضيأُتغلُبأدقل.َحرتقُميئاهنغلبمو
تابيترتلاليصافتىلعقافتاللويـباوجعامسليـبلصتيسفتاهلاربعهيلإ
متيملنكلو،ةديحولالصولاةلِصطيسولانوكيسو.ُتقفاواذإةيلاملا
يأنعفشكلابيلحَمُسينكيمل.ةينمأبابسألةمهملاليصافتبهديوزت

ُتدعو،ةدابعلارادنمُتجرخو،ّفلغملاتذخأف.فورظيألظيفءيش
."طيسولالصتا،ةعاسفصندعبو.قدنفلاىلإ

."؟ولسوأنمكبلصتايذلاهسفنصخشلاوهأ"
ىلإليَمأ،ةقباسةسِّردمينوَكىلإًارظن،نكلو،هسفنبفّرعيمل"

؛هسفنصخشلاهنإلوقلايننكميو.ةيزيلكنإلابسانلاّملكتةيفيكةظحالم
.ً"ادجةصاخةنكلهيدلّنإذإ

."؟هنعامتثدحتيذلاامو"
نعديَحنالاننأل،ًالوأ.ةثالثبابسألةمهملاضفرناننإهلتلق"



ًادبأحمسنالاننألً،ايناث.ةمهملامامتإيفنوبزلاةبغرببسةفرعمأدبم
عملمعنالاننألً،اثلاثو.ةينمأبابسألناكملاوأنامزلاديدحتبنيرخآلل
."ةيوهلايلوهجمنئابز

."؟لاقاذام"
نعيضاغتلاّيلعنّيعتيكلذل،ةيلاملاةعفدلانعلوؤسمهنإلاق"

لهاجتأيكهعفدهيلعبّجوتييذلايفاضإلاغلبملانعلأسو.هّتيوه
غلبملايللاق،اذكهو.هعفدهنكمياممرثكأهنأُتبجأف.ىرخألاتاضارتعالا
."...و.هعفدعيطتسييذلا

.ةبسانملاةيزيلكنإلاتاملكلانعثحبتيهويراهاهبقارو
."هضرعيذلاكاذكمخضغلبملةّدعتسمنكأمل..."
."؟لاقاذام"
ةرشعسمخبيسايقلاانرَجأفعضيأ،رالودفلأيتئمّيلعضرع"

."ةرم
ِتنكيتلاةيمهألابعفادلادَُعيملً،اذإ".ءطببهسأربيراهأموأف

."؟كلذكسيلأ،اهّايإهنيلوت
ططخمانيدلناك،نكلو.لوهايرمألااذهمهفتنأكيلعسيل"

موقناّمعفقوتننأررقملانمناكًايفاكًالامعمجنامدنعف.انبصاخ
ضرعلااذهنأفرعأتنك.ةديدجةايحأدبنو،رافوكوفىلإدوعننأو،هب
انتمهمنوكتسةمهملاهذهّنأو،ةايحلاهذهنمجورخللانتركذتنوكيس
."ةريخألا

ًاثحابيراهلأس."؟يقالخألالتقلاأدبمنعيلختلامكيلعناكً،اذإ"
.هرئاجسنع

."؟لوهايةيقالخأمئارجيفتاقيقحتيرُجتله"
."يشيعتنأكيلع.الولجأ"
."؟كلذكسيلأ،ينيبوكنيبريبكقَرفدجويالً،اذإ".ةماستباتقلطأو
."كلذيفكشأ"
دقعتنأيف-يرارغىلع-لمأتتنأف،ةئطخُمنكأملاذإ.اهآ"

."ً؟احيحصاذهسيلأ.كمامتهانوقحتسينيذلاكئلوأعمطقفتاقفص
."يهيدبرمأهنإ"
ْبنَّذلانأَتفشتكادقل؟كلذكسيلأً،امامتًالثاممسيلرمألانكلو"

رشبلاّصلختلًايطرشحبصتنأَتررقامدنعَتننظامكضيبأودوسأسيل
.يرشبلافعضلانمريثكلاورشلانمليلقلاكانه،أدبملايف.رشلانم



.كقامعأيفاهبرارقإلاكنكمييتلاةنزحملاصصقلانمديدعلاكانهو
كئلوأىلعبذكلابأدبن،كلذل.شيعينأءرملاىلع،َتلقامك،نكلو
."انسفنأىلعوانبنيطيحملا

ةراجيسلالعُشيملاذإو.هتّعالوىلعروثعلانميراهنكمتيمل
توصعمسو.نآلاسيل،ِنملوهرغريبيفريكفتلاأشيمل.رجفنيسفًابيرق
."؟طيسولامساام،دصقأ؟همساام":ةحشِرملاّضعامدنعفاجمَضق

.تلاق،"هفرعتكنأولامكلأست"
ِكّملسو".هديةحاربةوقبههجوًاكرافيراهلاق،"نسلراكتربور"

."ربوتكأ/لوألانيرشت12خيراتبقلعتتتاميلعتعمًافَّلغم
.ةبرغتسماهَيبجاحدحأتعفرف
ءاوهلاو،ديدشدرببرعشييراهناك."هترئاطةركذتىلعانرثع"

ناكمدصقريغنعّلح،داعامدنعو".حبشدرجمهنأولامكهبفصعي
كسفنلتقكتعاطتساب.هقحبمادعإلامكحرادصإىلعدعاسيذلاصخشلا
."كلذكسيلأ،نيكحضتتنأو

.بُجتملف
ةمهملاضاهجإبكنبامايقمدعببسوه"،يراهلاق،"همهفأالام"

صخشلاعقاولايفلتقهنأةفيحصلايفأرقوأزافلتلاىلعدهاشامدنع
."لاملاهّملسيذلا

،"ةيحضلااهتبكترايتلاةميرجلانعونوبزلاةيوهنعدحأهربُخيال"
."كلذبمايقلامدعلضفألانمف".تلاق

سيلأ،هيلعضبقلايقُلأاذإءيشيأنعفشكلانمنّكمتياليك"
."؟كلذك

رادصإيفّيلعدامتعالاوهتمهمبمايقلاعيطتسييكو،رّكفياليك"
."حيحصلامكحلا

."؟يلاملاويقالخألامكحلانيدصقتأ"
نأهلديفملانمنوكيدق،عبطلاب،ةلاحلاهذهيف".اهيَفتكتزهف

ةيلمعثودحذنميـبلصتيملينبانأيفةلكشملانمكت.مسالافرعي
."ببسلافرعأالو.لتقلا

.يراهلاق،"ؤرجيمل"
.كرحتتّقيضلااههجوتالضعيراهىأرو،اهيَنيعتضمغأف
.تلاق،"ةقفصلايفهبُتمزتلاامبيفألليمعلابحسأنأينمتدرأ"

صخشلامساىلعكتعلطأيننكلو.نكممريغرمألانأفرعتتنأ،نآلاو"



ةقفصلايفهبَتمزتلاامبءافيإلاديرتتلزامله.دقعلاانحنميذلا
."؟ينباذقنتسله؟يراهاي

ىلعءامتارطقتطقسو،نصغلانعبارغلاراطو.يراهبُجيمل
.امهمامأىصحلا

الّةفدلانأفرعاذإةقحالملانعّفكيسكنبانأنيدقتعتله"
.يراهلأس"؟هحلاصلليمت

.ةبآكباهسأرتزهمثنمو،ةرخاسةماستباتقلطأف
."؟الَِمل"
."هدلاوهبشيهنإ.دينعوفاخيالهنأل"
نمقثاوريغهنأجتنتساو،ةليحنلاةأرملاهجوىلإرظنلايراهنعمأ

."راطملاىلإةرجأةرايسلقتسأس.يّتيحتديْرفيغلَبأ".دانعلا
."ينباذقنتسكنأَتمسَقأدقل"
.فقوويراهلاق،"لجأ"
نيذلاصاخشألانمتنأله".هيلإاهرظنتعفرو،ةسلاجتيقب

."؟مهدوعوبنوفي
.ً"امئادسيل"
.ماكحإبهلوحهترتسّدشو
."؟مزتلتَمِب،يراهايًاذإينربَخأ"
،ةضيرعلاةّداجلاوحنًارَزشرظنللًاريدتسملاق،"يليامبمزتلأ"

ولىتحمهدوعوباوفينأسانلاعيطتسي".دحألامويرورمةكرحًالمأتمو
حّولو"...اذهلقأملامبر.ةديدجلاتايادبلابقثأانأو.ريخألامهدعوباوثكن
ةنهملاهذهبموقأيننكلو".ءاقرزةحوللمحتوةلدتعمةعرسبقلطنتةرايسل
."ببسلااذهل

هلليقدقو.ةيدقنةلويسكلميالهنأيراهكردأ،ةرجألاةرايسيف
يراهسلج.ازيفتاقاطبلبقتوزيلبراطميفةيلآتافاّرصكانهنإ
كانهتناك.هعباصأنيبًانوركنيرشعةئفنمةيندعملادوقنلاةعطقًاّبلقم
،ىهقملاضرأىلعةلزاغلاةيندعملادوقنلاةعطق؛هسأريفنامحازتتناتركف
.ةرئاطلانتمىلعاهيستحيسيتلاىلوألاسأكلاو

ááá
توصىلعنوجظقيتساامدنعجراخلايفجلبنادقراهنلاءوضناك

ةليلتناك.فقسلاًالّمأتمىقلتساف،دراغتسوألخادىلإفطعنتةرايس
ً.اريثكمنيملو،ةدرابوةليوط



لبقةعرسبمونللتملستسادقتناكيتلااِيثتلأس."؟اذهنم"
.اهتوصيفيدابلاقلقلاعامسهتعاطتسابناكو.تاظحل

نابابحُتفمث،كرحملائفُطأو.نوجلاق،"ًاليدبًايطرشنوكيامبر"
ةفرغنمو.ةتماصةطرش.تاوصأالنكلوً،اذإناصخشكانه.اِقلُغأو
ةرم.يمامألابابلاىلعًاعرقاعمس،هلاٍّرقميطرشلااهذختايذلاسولجلا
.ناترم.ةدحاو

.اِيثتسمه"؟حتفينلأ"
ضاحرملادصقامبروأ.جراخلايفنوكيامبر".نوجلاق،"ّسه"

."يجراخلا
.ىلعأتوصبةثلاثلاةرمللبابلاعُرقو
.نوجلاق،"بهذأس"
.تلاق"!رظتنا"
.هسبالمًايدترموريرسلاقوفًافحازنوجلاق،"امهلاخدإانيلع"
ةريغصلاةلواطلاىلعةضفِنملايفكانهتناك.سولجلاةفرغبابحتف

عُرقً.ابناجةحورطمةيناطبةكيرألاىلعو،ناخدلااهنمثعبنيةراجيس
نمنكمتينأنودنمةذفانلاجراخىلإنوجقّدحف،ىرخأةرمبابلا
.بابلامامأفقوو.بيرغ.ةرايسلاةيؤر

.هبمايقلاهيلعنّيعتياممٍقثاوريغوهوحاص"؟قراطلانم"
.جراخلانمتوصلاق،"ةطرشلا"
.دقتعاامكةيداعريغةنكلطقتلاهنكلوً،ائطخُمنوجنوكيامبر
هاجتايفةفجترمًاديطسبو،ىرخأةرمبابلاعُرقامدنعزفق

.ةوقببابلاحتفوًاقيمعًاسَفنذخأمثنمو،بابلاضبقِم
ىلإيديلجءاوهعافدناعمءامرادجبمادطصالابهبشأرمألاناك

قّدحيرصبلليمُعملاوّداحلاةضفخنملاحابصلاسمشرونهلَعجو،لخادلا
.تاجرَّدلاىلعنيفقاولانيصخشلاىلإًارَزش

.نوجلأس"؟ليدبلاتنأله"
."نآلارمألاىهتنا".هتفرعمنمنّكمتةأرماتوصلاق،"ال"
هذه!هآ".هديبهيَنيعًابجاحوًائجافتمنوجلأس"؟!رمألاىهتنا"

."؟كلذكسيلأ،ِتنأ
.تلاق،"لزـنملاىلإّكلقُنس.كتعتمأبيضوتكنكمي،لجأ"
."؟اذامل"
.ببسلاىلعهتعلطأف



.مونلاةفرغنماِيثتحاص"!نوج"
ةيؤرلهلوخدءانثأيفًاحوتفمبابلاكرتو،نوجلاق،"طقفةظحل"

.اِيث
.اِيثتلأس"؟يهنم"
يهو،يلليروت".نوجلاق،"يـباوجتسابتماقيتلاةيطرشلااّهنإ"

تقلُطأدقل.تامدقكيكناتسنإالاق.دقتعأامكيلىعديصخشةقفرب
."سمأةليلرانلاهيلع

بّضوو،ماّمحلانمسمأةليلامهتقفربناكيذلايطرشلاداع
قلغأو،هفتكىلعهتبيقحنوجلمح،قئاقدرشعدعبو.رداغوهتايجاح
راثآىلعًايشام،لزـنملارادجوحنهّجوتو،لفقلايفحاتفملارادأو،بابلا
حاتفملاّقلعمثحاولأةسمخّدعو،قيمعلاجلثلاقوفةحضاولاهيَمدق
فلوغلاةرايسهاجتايفنيرخآلاءاروضكرمثنمو.لخادلايفةفيقَعلاب
.يفلخلادعقملاىلعاِيثبناجبسلجو،ةبوعصبةرايسلالخدو.ءارمحلا
مامألاىلإكلذدعبىنحناو،طغضواهلوحهعارذعضو،امهرارقتسادعبو
.نيَّيمامألانيَدعقملانيب

."؟ةيضاملاةليللايفتايواحلاةقطنميفثدحيذلاام"
.اهبناجبيلالوأىلعةعيرسةرظن،ةقئاسلا،يلليروتتقلأف
،دصقأ".يلالوألاق،"هحالسىلإلوصولالواحكيكناتسنإنولوقي"

."هآرهنأةصاخلاتاوقلانميمارلادقتعااماذه
."؟هحالسىلإلوصولاكيكناتسلواحيملأ"
ةعيرسةرظنًايقلُم،الوألاق،"حالسلابهينعتامىلعكلذدمتعي"

امدنع".اههجوىلعّرثأتيأءادبإمدعءانعّدبكتتمليتلايلليروتىلع
."لّوبتيناكهنأودبيً؛احوتفمهلاورسباّحسناك،هرهظىلعهوبلق

.ًةأجفاهتوصُّحبيتلايلليروتتحنحنتو
امكنكلو".لوقلاىلإيلالوأعراس،"رشنللتامولعملاهذهتسيل"

."؟كلذكسيلأ،عضولانامهفت
.ةقِّدصمريغاِيثتفته"؟ةطاسبلكبهيلعرانلامتقلطأمكنأينعتأ"
."كلذبماقنموهيمارلا".يلليروتتلاق،"هيلعرانلاقلُطنمل"
نأل"،الوألاق،"هسأررادأوامًائيشعمسدقكيكناتسنأاودقتعا"

فنألاناكيذلاناكملانمتجرخوهنُُذأءارونمتلخدةصاصرلا
."هيفًادوجوم

.نوجىلإاِيثترظنو



كلذنمققحتتسً،انسح".اٍّيلَمالوأرّكف،"!ةيبرحلاةريخذلاهذهلاي"
."ةبوجُعأربتُعيكلذف،لجرلاةفرعمنمَتنكمتاذإ.نسلراكايًابيرقكسفنب

.نوجلاق،"لاحيأبًالهسرمألانوكينل"
يئاميإلالثمملاهجو".هسأراٍّزاهالوألاق،"كلذبانعمسدقل،لجأ"

."؟انقفتا،رشنللسيلكلذنكلو.ييأرَتدرأاذإءارُهرومألاكلتلكو
.ةزيجوةرتفلءودهبمهقيرطاوعباتو
ً،اهَّوشمههجوناكاذإ".اِيثتلأس"؟وههنأمكلدكؤييذلاام"

."ينعأ
.الوألاق،"ةرتسلااوفرعدقل"
."؟ءيشلكاذهأ"
.تارظنلاليروتوالوألدابتو
ةرتسللةيلخادلاةيحانلاىلعّفاجمدكانهناك".ليروتتلاق،"ال"

نآلامدلانوقباطيمهو.بيَجلايفاهيلعاورثعيتلاجاجزلاةعطقىلعو
."نسروفلاهمدعم

ىلعاهسأرتعضوف.هنماهّايإًابِّرقم،نوجلاق،"اِيثايرمألاىهتنا"
ىلعو.ةليوطةدملوً،ابيرققيمعمونلملستسيس.اهرعشريبعّمشو،هفتك
تفطعناامدنعو.ةدايقلاةلَجَعىلعأىلعيلليروتديىأر،يمامألادعقملا
ءاضيبةيئابرهكةرايساوقتلا،ّقيضلايفيرلاقيرطلاكلستلنيميلاىلإ
ةياعرلاداحتالةيَكلملاةلئاعلااهتحنميتلاكلتكاهنأنوجفرعف،ةريغص
.ةيعامتجالا



رانوسلاتاراشإو،ةشاشلاىلعةجردنملاماقرألاوةينايبلاطوطخلاتناك
.ةيلايخةبقارمبيحوت،يجيسيإللةمظتنملاةيتوصلا

ةذوخاهنأادبامو،فنألاومفلايطغيًاعانِقعضينسروفلاهناك
.بيبطلاحرشامك،يغامدلاهطاشنيفةلصاحلاتارّيغتلالّجستهسأرىلع
دقل.ةقيقدلاةيومدلاةيعوألانمةكبشببسبنوللاةمتاقهنوفجتناك
مل.لَْبقنماذهكًارمأىأرنأهلقبسيملهنألهآرنيحيراهمدُص
نَيتحوتفمهانيعتناكدقف؛نينيعلاضمغمنسروفلاهىأرنأهلقبسي
.يتباهنإ.هءاروبابلافرصو.ماودلاىلع

.تلاق،ً"اريخأ"
ناطبقهنأولامكودبي".يراهسمه،"ًةَرشابمراطملانمُتمَِدق"

."مئانةثافنةرئاط
ةيزاَجملاةرابعلاةمءالممدعمهفةفِّلكتملايتبةماستباىأرامدنعو

ةيزاجَمةرابعراتخالوحنلااذهىلعًارِدَخهغامدنكيملول.عضولل
ةقلطنملاةرئاطلانأىلإكلذببسدوعيوً.اَقبطُمهمفكرتلوأ،ةفلتخم
تناكو،فصنوةعاسةدملةيلودلاءاوجألايفتيقبولسوأىلإبرغَزنم
ظحالتنألبقةرئاطلانتمىلعناكنملكلبارشلاتمّدقدقةفيُضملا
.يراهدعقِمقوفًءاضمءوضلا

.رمملارخآيفسولجللةقطنمىلعارثعواجرخ
.يراهلأس"؟ديدجيأكانهله"
ايفوصنياعيذلابيبطلايـبلصتا".اههجوىلعاهدييتبترّرم

يأىلعروثعلانمنكمتيمل.سمأةليلنمرخأتمتقويفكجدلوهيم
؛هيأرباهبببستلابابللنكمييتلاواهنيبجىلعةمدَكلاءانثتسابءيش
ةيمهألاغلابتمصلامازتلابينهملاهمسقنإلاق.ايفوصتحرشامكًامامت
يذلاقيقحتلابطبترمرمألانألملكتلابهتعنقأهتجوزنكلو،هيلإةبسنلاب
ملاهنكلو،ايفوصءامدنمةّنيعذخأدقناك.ةريطخةّيضقلوحىرُجي
يسشتيإنومرهنمققحتلابلطنأىلإفولأمريغءيشيأرهُظت
اذهىوتسمكرتيال.رارقلااذهذاختالهترطِفهتعفد؛مدلاةّنيعيفيج
."لوقيامككشلللاجميأمدلايفدوجوملانومرهلا

.ةيلفسلااهتفشيتبتّضعو
نعةركفيأكلمأاليننكلو".يراهلاق،"مامتهاللةريثمةرطِف"



."يجيسشتيإنومرهةّيهام
."يراهايًالماحايفوصتناك"
اهبرورملاكبنَسحتُسي".اٍّفاجناكهمفنكلو،ريفصلايراهلواح

."اهعمةشدردلاو
يتبتلاق،"ةريخألاةرملايفنَيتبَّرقمنَيتقيدصانحبصأاننأل،لجأ"

.ةدوربب
دقتناكنإيفرعتنأطقفكيلعبجي.اهتقداصمىلإةجاحال"

."اهيلعءادتعاللتضّرعت
."!ءادتعا"
.ً"ايرطفًاروعشَّيدلّنإلقنل"
."؟كلذكسيلأ،ًالِجعتسمرمألادَُعيمل،نكلوً.انسح".تدّهنتو
."؟نينعتاذام"
."ةيضاملاةليللايفثدحامدعب"
."؟ةيضاملاةليللايفثدحيذلاامو"
."؟ملعتالأ".اهمفةرغافيتبهيلإتقّدحف
.هسأريراهزهو
."لقألاىلعكفتاهىلعلئاسرعبرأُتكرت"
."ينيربخأ،ايه.سمأموييفتاهُتدقف"
.ةبوعصباهباعلعلتبتيتبىأرو
."ثدحدقهيفركفأامّنإيليلوقتال".لاق،"اٍّبت،هآ"
."روفلاىلعتام.سمأةليلكيكناتسىلعرانلااوقلطأدقل"
ماق".ديعبنمرداصهنأكويتبتوصعمسو،هيَنيعيراهضمغأ

."ريرقتللًاقفوتاريذحتهيلإتهّجُوو،ةئجافمةكرحبكيكناتس
!رّكبملاتقولااذهيف.هّرسيفيراهرّكف!ريرقت
بيَجيفجاجزةعطقوههعمهيلعاورثعيذلاديحولاحالسلا"

ةيلمعءاهنإبضارمألاملِعيفيئاصخألادعوو،اهيلعمدكانهناك.ةرتسلا
ىلإهسدسمأّبخدقنوكينأنمدبال.حابصلااذهمدلانمققحتلا
طبُضاذإًايدامًاليلدسدسملانوكيسذإً.اددجمهيلإةجاحبنوكينأ
.ً"اضيأقاروأيألمحينكيمل.هعم

رداصهنأولامكيراهلاؤسءاج."؟رخآءيشيأىلعاورثعله"
.ديدحتلابزـنفيتستناسةدابعراديفوً،اتَّتشمناكهلقعنأل؛ةلآنم
!تمسقأدقل



،ةنقحِم.اياوزلاىدحإيفتاردخمنمدُمتادعمكانهتناك"
.فقسلانمّىلدملابلكلاوهمامتهاللةراثإرثكألاو.هباشامو،ةقعلِمو
."ةريبكعطِقهنمتعُزتنادقل.ءانيملاسراحيللاقامكدوسأرنزتِم

.يراهمتمت،"كلذعامسيندعُسي"
."؟!اذام"
."ءيشال"
يفءيقلايفمحللاعطِقدوجوببس-َتيحوأامك-كلذحرشي"

."اتاغروبِرتوغ
."؟اتلدريغةيلمعلايفدحأكراشله"
."ريرقتللًاقفوسيل"
."؟ريرقتلاعضونم"
."ديكلافترِفيس،عبطلابةراغإلانعلوؤسملاطباضلا"
."عبطلاب"
."لاحيأبنآلاءيشلكىهتنادقل"
."!ِهتنيمل،ال"
."يراهايحايصلاىلإةجاحبَتسل"
."كلملانكيريمألانكيامثيح.ِهتنيمل"
،روجأملتاقتام".ًالَجخيتباتنجوتّرمحاو"!؟كليرجياذام"

."ليمز...هنأولامكفرصتتَتنأو
.نسروفلاهلوقتنأكشوىلعتناك.هّرسيفيراهركف،نسروفلاه

.هنوفجلخادشعترملارمحألاءوضلاىأرو،هيَنيعضمغأو
تعقودقةميرجلانأْتدكأو"،لاق،"كيكناتسةسيئرىلعُترثع"

."نسلراكتربورنمبلطب
.اهمفةرغافيتبهيلإتقدحف
ً.اطيسوتربورناك".يراهلاق،"دحلااذهدنعِهتنيملرمألانكلو"

."هءاروئبتخينمكانه
."؟نَم"
فلأَيتئمعفدهتعاطتسابصخشهنأوههفرعأاملك.فرعأال"

."رالود
."؟ةطاسبلاهذهبكلذلكبكيكناتسةسيئركتربخألهو"
."ةقفصاندقعدقل".هسأريراهزهف
."؟تاقفصلانمعونيأ"



."يفرعتنأنيديرتال"
.اهسأربتأموأمثنمو،ةعرسبنَيتيلاتتمنيترماهيَنيعيتبتفرط

لءاستو،نيَزاكُعىلإدنتستيهولقاثتبريستةّنسُمةأرمايراهبقارو
ةكبشىلعةيجيورنلافحصلاناعباتيديْرفوكيكناتسةدلاوتناكاذإامع
.كيكناتستومباِملعدقاناكاذإاّمعو،تنرتنإلا

ّاله.نآلاامهيلإلزـنأس.معطملايفماعطلانالوانتينسروفلاهادلاو"
."يراهايّيلإَتممضنا

."ةرئاطلانتمىلعماعطلاُتلوانت.فسآ؟اذام"
."ريغصقيقشك،فغشبكنعّملكتهنإالاقً.اريثككلذنارّدقيس"
."قحالتقويفامبر".هسأريراهزهف
ريرسلابناجبسلجو،نسروفلاهةفرغىلإيراهداع،تبهذامدنعو

يفعضيناك.ةداسولاىلعبحاشلاهجولاىلإًارظانيسركلاةفاحىلع
.موسرلانمةافعُمةحوتفمريغبارشةنيّنقهتبيقح

.سمه،"ملاعلاّةيقبةهجاوميفنحن"
هعبصإتمدطصاف،نسروفلاهنيبجقوفهعباصأيراهقطقطو

.كرحتتملهنوفجنكلونسروفلاهنيبجبةوقبىطسولا
هترتستمطترا.ّشجأودغيهتوصعمسو،يراهسمه،"نشاي"

هنإ.ةناطبلالخادامءيشكانهناك.ةيلخادلااهتيحانسّملتف،ريرسلاب
.دوقفملالومحملافتاهلا

.نيدلاولاةقفربيتبتداعامدنعرداغدقناك

دهاشتيتلايتبنضحيفهسأروةكيرألاىلعًايقلتسمنوجناك
نمنكمت،فقسلابهقيدحتءانثأيفو.زافلتلاىلعًاميدقًايئامنيسًامليف
رثكأفقسلااذهفرعيهنإ:هراكفأقرتخيزَّيمملاسيفيدتيبتوصعامس
ًائيش؛ةياهنلايفًافولأمًائيشىأرل،رثكأنّعمتبقّدحولو.هفقسنم
يفدرابلايضرألاقباطلايفهّايإهوَرأيذلامَّشهملاهجولانعًافلتخم
وهتيملاناكاذإامعهولأسامدنعهسأرزهدقناك.تيلاتيبسوشكير
ةطساوبيطرشلامجاهيذلاو،هتقشبابلخدمدنعهآريذلالجرلا
.قحالتقويفنيكس

اوأموأف،باجأدقنوجناك،"وهسيلهنأينعيالكلذنكلو"
.جراخلاىلإهوبحطصاو،مهتاظحالماونّودو،مهسوؤرب

"؟كتقشيفمونلابكلحمستنلةطرشلانأنمقثاوتنأله"



."ةليللاانهَتيقباذإتاعئاشلانمريبكرَْدقيرسيس".اِيثتلأس
نمءاهتنالاىتحًاَقلغُمىقبيس".نوجلاق،"ةميرجحرسمهنإ"

."قيقحتلا
."ةلاسراهنأولامكرمألاودبي".تلاق،ً"اَقلغُم"
تالآتعفرو،اٍّنسرغصألاةأرملاهاجتايفسيفيدتيبتضكرو

.اماردلاىوتسموتوصلاَمجحنامكلا
.اِيثتلأس"؟هيفركفتيذلاام"
اهيفبذكيتلاةظحللايفركفيهنإاهللقيملو،نوجبُجيمل

موقيىتحءيشلكيهتنينل.ىهتنادقءيشلكنإلاقامدنعاهيلع
نمروثلاكاسمإوههبمايقلاهيلعنّيعتيامو.هبمايقلاهيلعنّيعتيامب
يفًافقاوناك.نآلاملعيوه.عاجشيدنجكفرصتلاو،ّودعلاّدَصو،هينرق
ىلعبارتسليغسدامةلاسرجردأامدنعنسروفلاهنمًادجبيرقناكم
.فارتعالاعمسهنإلاقو،ةشاشلا

.دراكيرهنإ.اهببَّحرمٌةَعطاقماهنأولامكفقوف،بابلاسرجّنر
.لأس"؟جاعزإيأبببستأله"
."جورخلابّمهأتنك".نوجلاق،"ال"
قلغأنأدعبو.تارمثالثفعاضمتمصيفهفطعمنوجىدترا

اناك.لخادلايفتاوصألاىلإيغُصيوهوةليلقٍناوثلفقو،هءاروبابلا
ً.ابضاغدراكيرادبدقل؟ناسمهياذامل.ناسمهي

راطقنتمىلعكانهنمقلطناو،ةنيدملاىلإًاهجتممارتلاّلقتسا
رمغيجلثلاثيحفايرألايفنيّجلزتمبةداعًائيلمنوكييذلانيلوكِنملوه
.مويلاتاقوأمظعميفًادرابسقطلانوكينأنمدبالنكلو،لوقحلا
.ديعبنمولسوأبقاروةريخألاةطحملايفلزـن

هرازنأنوجلقبسيملو،ةلتىلععقيدليهناروسداملزـنمناك
ىلإيدؤملاصاخلاقيرطلارارغىلعً؛امامتةّقيضةباوبلاتناكو.ّطق
هسفنلزـنملاناك.لزـنملامظعمراجشألانمةلتكيفُختثيح،لزـنملا
اوحبصتىتحهتماخضىدمةظحالمنممكنّكمتالةقيرطباٍّينبموًاضفخنم
.دليهنارهتلاقاماذه،لقألاىلع.هئاجرأيفاولّقنتتولخادلايف

نمنكمتيملّملكتمتوصةليلقٍناوثدعبعمسو،سرجلانوجّنر
."!نسلراكنوج.ّطقكلذّعقوتأملً،انسح".هتيؤر

.بابلاقوفاريماكلاىلإنوجرظن
يفكحضيهنأكوبارتسليغسدامتوصادبو."سولجلاةفرغيفانأ"



."قيرطلافرعتكنأضرتفأ".هّرس
.هتقشمجحبةهدَرنسلراكنوجلخدوً،ايكيتاموتوأبابلاحُتف
.ً"ابحرم"
.ّشجأريصقىدصهباجأف

كانهتناك.سولجةفرغىلإيدؤيهنأضرتفارمميفريسلابعرش
ىلعٌةقَّلعمو،ُرُطأيفةعوضومريغ،ةايحلابةضبانناولأتاذةيتيزٌتاحول
خبطمبّرم.مّدقتاملكةوقدادزتةزَّيممٌةحئاركانهتناكامك.ناردجلا
ماعطةلواطىلإةفاضإلاب،طسولايفةمئاقوهطللةحاسمىلعيوتحي
ينانقوسوؤكوقابطأبًائيلميلجلاضوحناك.اٍّيسركرشعيَنثابةطاحُم
لصاو.نايثغللةريثمةغاستسُمريغماعطةحئارمتشاو.ةغرافتابورشم
ةصّحفتمةرظنىقلأ.ّرمملادادتماىلعةرَثعبمسبالملاتناك.ريسلانوج
.ءيقةحئارّمشو،ماّمحلابابربع

يرحبلاجيلخلاوولسوألماعرظنمهعلاطو،اياوزلاىدحإدنعفطعنا
ىلعًاريَسٍتاهزـنيفهدلاوقفاريناكامدنعهآريذلاليوطلايرخصلا
.اكرامدرونيفمادقألا

اهتشامقىلعىلاوتت،ةفرغلاطسوةتَّبثمضرعةشاشكانهتناك
دلاولاقفاري:ودبيامكةاوُهلادحأهّدعأفافزويديفروصنوكسبءاضيبلا
عمسينكيمل.مهلمستبتو،نَيبناجلاىلعفويضللئموتيتلاسورعلا
ّيسركلةيفلخلاَةيحانلاةشاشلامامأىأرو.ضرعلاةلآةحورمةمهمهىوس
-اهفصنىتحةغرافىرخأو-نَيتغرافنَيتنينقونيعارذيذرهظلايلاعدوسأ
.ضرألاىلع

.برتقاو،ضفخنملاعُسبهلوصونعنوجنلعأ
.ًةأجففقوتو
.بارتسليغسدامنوكينأرّدقو،يسركلاىلعسلجيًالجرىأردقل

،نقَّذلاقيلَحريغهنكلو،دوسأًالاورسوًافيظنضيبأًاصيمقيدتريناك
ةجودزمةروسامتاذةيقدنبهنضحيفو،ناتّضيبمهانيعو،خفتنمههجوو
.نوجىلعدّدسيوهاميف،تاناويحلةكباشتمًاشوقنلمحت

.ّشجأتوصبوءودهببارتسليغلأس"؟نسلراكايداطصتله"
.ةيقدنبلانعهرظنعفرنعًازجاع،هسأرنوجزهف
دئارطتناكأءاوس"،بارتسليغلاق،"ءيشلكداطصنانتلئاعيف"

داطصادقل.انتلئاعراعشهنإلوقلاكتعاطتسابهنأدقتعأ.ةريبكمأةريغص
دجوتدلبىلإءاتشلكرفاسيوهو.مئاوقعبرأىلعّبدياملكيدلاو



رفاس،يضاملاماعلايف.لَْبقنماهداطصانأهلقبسيملتاناويحهيف
ُتسل.ليقامك،تاباغلايفشيعيرداندهفدجويثيحياوغارابلاىلإ
بلقلاةوسقكلمأاليننإلوقي.يدلاورارغىلعديصلايفًاعراب
رادأو."اهدايطصانمُتنكمتيتلاةديحولااهنإلوقلاداتعادقل.ةيرورضلا
ىلعهنأيفباترأيننأًاملِع".ةشاشلاهاجتايفةعرسبهسأربارتسليغ
."يدايطصابتماقيتلايهاهنأبملِع

حتفوهبناجبةضفخنملاةريغصلاةلواطلاىلعةيقدنبلابارتسليغعضو
ديفيدكريدمعمدقععيقوتكشوىلعنحن.سولجلابلّضفت".هديةحار
ئدابزلآبوكاجةباوبيفةدوجوملاتاكلتمملالقن.عوبسألااذهفوهكإ
."عيبلابَتيصوأكنأليدلاوكركشيس.ئدبيذ

ناكثيحنمنوجلاق،"هيلعينركشتءيشلدوجوالهنأىشخأ"
ِمنيمختهنإ".جلثلاكًادرابوًامعاندلِجلاناك.ءادوسلاةكيرألاىلعًاسلاج
."تَحبينه

."يرابخإبلّضفت.لجأ!هآ"
."تاكلتممةروصىلعلاومأكالتمادئاوفاهنإ".نوجلاقف
قوسلايفتاكلتمملاميوعتىلإنورخآنوعئابأجليدق،نكلو"

."؟كلذكسيلأ،ةحوتفملا
متحضوأوةيساقةقفصمتضرعمكنكلوً.اضيأكلذبمايقلاانّدوبناك"

."اهتّمربتاكلتمملاةمزرلمشيضرعيفيَنلعدازمباوحمستنلمكنأ
."نازيملاةفكتلامأيتلايهكتيصوتنإ،كلذعمو"
.ً"اديجمكضرعتربتعا"
."بعاتملاضعبَتهجاودقنوكتامبر":لاقوبارتسليغسداممستباف
لاومألانمليلقلاىلعلوصحلاانناكمإبناك".هيَفتكنوجزهف

ةيلمعانسفنأانبّنجةقيرطلاهذهباننكلو.ةمزرلاةئزجتبانمقولةيفاضإلا
يفمكبهتقثىلعةرادإلاسلجمددشدقو.تاكلتمملاعَيبلةقاشوةليوط
انيلعناكسلانمددعكانه،ءيشلكنممغرلابف.تاراجيإلابّقلعتيام
ريغنيراشلنكمياميفريكفتلاانيلعبعصدقف.رابتعالانيعبمهذخأ
."مهبهولعفينأنيميقتسم

ةدملٍراسءاقبلابنييلاحلانيميقمللحامسلاوتاراجيإلاديمجتدَنبنإ"
.ً"ارهشرشعةينامث

."دونبلانمةيمهأرثكأةقثلا"
تنكيننأفرعتله.نسلراكايحيحص".مامألاىلإبارتسليغىنحناو



تناك،ملعتامكف؟ةدملاكلتلاوطدليهنارنيبوكنيبروديامبملعأ
كمساركُذاّملكًاضيأكلذلصحامك.ةقالعلادعبًامئادناّرمحتاهاتنجو
ةكحضكحضيوهويسركلاىلإهرهظبارتسليغسدامدنسأ."بتكملايف
ناتشوطرخّيدل".ةلواطلاىلعةيقدنبلاقوفهديررمو،فنألانمةريصق
نأتاشوطرخلاهذهلنكميامًامويَتيأرله.نسلراكايةيقدنبلاهذهيف
-وطقفدانِّزلاىلعطغضالبً،اديجبيوصتلاىلإةجاحبَتسل؟هلعفت
."؟كلذكسيلأ،لهذُم.رادجلاكلذبءالشألاقصتلتس-غناب

."يلاٍّودعكديرأاليننإكللوقألانهىلإُتمِدق"
.يئادعأمتنكاملاط".بارتسليغسدامكحضو."!كلاٍّودعينديرتال"

ريدملالَبِقنمتيعُدودراغتسوأمتيرتشاامدنعفيصلاكلذركذتله
هومتمرحيذلاريقفلاىتفلاتنك.ّيلعفسألابمترعشدقل؟فوهكإ،هسفن
مكتهركمك!هللااي.ةلثاممرومألايحنوساسحمتنأ.ةلوفطلاتايركذنم
نوعتمتستونوبعلتمتنأومكدهاشأوفقأتنك".بارتسليغكحضو."ً!اعيمج
عمبولسأهيدلناك.تربوركقيقشاميسالو.مكلناكملانأولامك
بارتسليغلّدبو"...ويرُهلاىلإّنهبحطصيوّنهرعاشمغدغديذإ،تايتفلا
قيُرأو،اٍّيوقًاتوصًةثِدحُمتطقسيتلاةنيّنقلابتمدطصاف،همدقةعضِو
ناك.يناريمكنمٌّيأنكيمل.ينارتنكتمل".ةيبشخلاضرألاىلعبارشلا
،يسفنلتلق،كلذل.مكضعببنيذوخأممتنك.دوجومريغيننأولامكرمألا
صاخشألاعيطتسياممكلرهُظأسً.ايئرمنوكأالأبجيًاذإ،انقفتاً،انسح
."هبمايقلانييئرملاريغ

."؟كلذبَتمقببسلااذهلأ"
؟كلذكسيلأ،نسلراكنوجايءيربيننكلو".سدامكحضو."؟!انأ"

فرعتكنأنمدبال.ماودلاىلعءايربأنوكنتازايتمابنيعتمتملانحن
نمهءارشعيطتسناننألحاترمريمضماودلاىلعانيدل.ديكأتلابكلذ
ًةباينةرِذقلالامعألابمايقللو،انتمدخلنومَدختُسينيذلاكئلوأنم؛نيرخآلا
."ةعيبطلانوناقهنإ؛اّنع

."؟تفرتعاويطرشلابَتلصتااذامل".هسأربنوجأموأف
يراه،رخآلابلاصتالايفُتركفعقاولايف".هيَفتكبارتسليغزهف

مقركلمأنمبُتلصتاكلذل،لمعةقاطبكلمينكيملقرخألانكلو.لوه
."ًالمثتنكيننألركذتأال.هتلئاعمسافرعأالنوسرفلاه،هفتاه

.نوجلأس"؟كلذبرخآًادحأَتربخأله"
.ةعرجلوانتوضرألانعةنيّنقلاطقتلاو،هسأربارتسليغزهف



."يدلاو"
."عبطلابلجأ،هآ".نوجلاق"!دلاولا"
."؟نسلراكنوجايكدلاوبحتله".سدامهقهق."عبطلاب"
.ً"اريثك،لجأ"
عباتونوجبُجيملف."؟ةنعلدلاولاّبُحنأيفيأرلاينقفاوتالأ"

،ُهتربخأامدنعو،ًةَرشابميطرشلابيلاصتادعبانهدلاولاناك":همالكسدام
ىلعًارداقلازيال.ينبرضوةجلِزملااصعرضحأ؟لعفاذامفرعتله
يأبُتُحباذإيننإلاق.ملعتامكةوقلاكحنميهركلا.دغولا،ةوقببرضلا
هتاملكتناككلت.ينلتقيسف،ةلئاعلامساُتهّوشاذإو،دحألةملك
نمجيشنلالانوعومدلابسدامانيعتقرقرتو."؟فرعتلهو.ديدحتلاب
.ةوقلاهذهبيهركىلعهلمحيامكلذنأدقتعأو،هبحألازأال".هتوص
هتلدابمعيطتسأاليننأةجردلًادجفيعضوديحولاهنبايننإ،عقاولايف
."هركلا

.ةوقبضرألاىلعةنيّنقلاهيمرىدصةفرغلايفدّدرت
كفارتعاعمسيذلايطرشلا.ينعمسا".هردصمامأهيَعارذنوجدقع

انأفيننومهينمقحالتوأًادبأينقحالتنلكنأينتدعواذإو.ةبوبيغيف
."كنعهفرعأامًادبأفشكأالأبكدعأ

تلقتنالب،ودبيامكنوجىلإيغُصيبارتسليغسدامنكيمل
نيَريدُمنافقيناديعسلاناجوزلاناكثيحةشاشلاىلإةقّدحملاهترظن
ًارارمدهشملااذهليغشتُديُعأ.معنلوقتيهنآلا،رظنا".امهيَرهظ
.هسأرزهو"...دقل؟كلذكسيلأ،ْتمسقأدقل.همهفأاليننألًاراركتو
...هذهذيفنتنمتنكمتاذإً.اددجمينبحتاهلعجيسكلذنأُتننظ"
ًاعاجشنوكينأمرجملاىلعبجي.يتقيقحىلعينارتسامبرٍذئنيح،ةميرجلا
ًانبا":تاملكلاقصبوهفنأبرخنو"...سيلوً؟احيحصاذهسيلأ،ًالجرً؛ايوقو
."ةيصخشلامَّطحم

."باهذلاّيلع":لاقونوجضهن
هتفشّضعو"...هُعْدِنل.كّصخيءيشّيدل".هسأرببارتسليغأموأف

."دليهنارنمعادوةيده".ركفيناكاميفةيولُعلا
ىلإًاقّدحمنوجسلج،نيلوكِنملوهىلإهّجوتملاراطقلانتمىلع

.اهّايإبارتسليغسدامهاطعأيتلاءادوسلاةبيقحلا
ááá

جورخلاباورماغنيذلاكئلوأنأةجردلًادرابوًابطَرسقطلاناك



تاعّبقبنيطَّمقمو،سوؤرلايئطأطموةماقلايـبدودحمنوريسياوناكهّزـنتلل
جراخلايفتفقوامدنعدَْربلابرعشتنكتملنوليتبنكلو.تاعاِفلو
تّقلتنأذنمءيشبرعشتمليهف.كجدلوهيمةلئاعبابسرجّتنرو
.ىفشتسملانمةلاسررخآ

ءاضعألاف".لاقدقبيبطلاناك،"نآلاىربكلاةلكشملاسيلهبلق"
."نيتيلكلااّميسالوً،اضيألكاشمنميناعتىرخألا

تقفارو،تاجَردلاقوفبابلالخدمدنعرظتنتكجدلوهيمورفتناك
اهرعشكّرحتيهوةسلاجايفوصاهتنباتناكثيحخبطملالخادىلإيتب
.ةلواطلاىلعباوكأةثالثتعضووةالغملاتألم،كلذدعب.بارطضاب

.يتبتلاق،"دارفناىلعايفوصىلإُتثّدحتوللضفألانمنوكيدق"
ًابوكنيديرتأ".كجدلوهيمورفتلاق،"ةرضاحنوكأنأينديرتاهنإ"

."؟ةوهقلانم
."ًاليوطرمألامودينل.تيلاتيبسوشكيرىلإةدوعلاّيلعً.اركشال"
.ةالغملاًةغِرفُم،كجدلوهيمورفتلاق،ً"انسح"
اتناكنَيتللااهيَنيعىلإرظنلاتلواحو،ايفوصةهجاوميفيتبتسلج

.اهرعشفارطأناصّحفتت
."؟ايفوصاياندرفمبكلذبمايقلاانبضرتُفيالهنأنمةقثاوتنأله"
يتلاةربنللةسكاعمةربنبتلاق."؟كلذبمايقلاانبضرتُفياذامل"

.جاعزإلا:مهتياغقيقحتلةلهذُمةيلاعفبنوقياضتملانوقهارملااهمدختسي
."ايفوصاييصخشرمأهنإ"
."!يتدلاواهنإ"
."ً؟اقباسِتضهجأله".يتبتلاق،ً"انسح"
يفملألاوبضغلانعًاريبعتاههجوتّبطقوً،افوخايفوصتشمكناف

ةشهدلاءافخإنودنمبضغبتلاق."؟هنعنيثدحتتيذلاام".دحاونآ
.اهتوصيف

.يتبتلأس."؟دلاولاناكنم"
.كجدلوهيمورفكفضفخناو،اهرعشسيلمتايفوصتلصاو
."؟كبصتغامأ"،يتبتعبات"؟كتدارإضَحمبامكتقالعّتمتله"
لازتالاهنإ".ةدلاولاتفته."؟يتنبالاذهلوقىلعنيؤرجتفيك"

."...اهنأولامكاهيلإثدحتلاىلعنيؤرجتو،ةلفط
ناكاذإامةفرعمىلإجاتحأ.كجدلوهيمورفايًالماحكتنباتناك"

."اهيلعلمعنيتلالتقلاةيضقبةقالعيأرمألااذهل



تنحناف.اهمفقِبُطأو،ودبيامكيلفسلااهّكفىلعةدلاولاترطيس
.ايفوصوحنيتب

."؟دلاولاوهله؟ايفوصاينسلراكتربورناكله"
.شعترتيهوةيلفسلاةاتفلاةفشةيؤراهتعاطتسابناك
يليلوق؟ايفوصايهلوقتيذلااذهام".اهّيسركنعةدلاولاتضهن

."حيحصريغرمألانإ
.اهيَعارذباهسأرتطغوةلواطلاىلعاههجوايفوصتعضو
.ةدلاولاتحاص"!ايفوص"
.نسلراكتربورناك.وهناك".اهجيشنًةتباكايفوصتسمه،"لجأ"

."وحنلااذهىلعفرصتيسهنأ...ةركفيأكلمأنكأمل...دقتعأنكأمل
اهنأولامكاهيلإرظنتةدلاولااميف،بحتنتايفوصتناك.يتبتفقو

لجرلا".رَدَخلاوهيتبهبترعشاملكو.امصخشنمةبرضلتضّرعت
تاوقلاتقلطأ".تلاق،"سمأةليلهيلعضبقلاّمتتربورلتقيذلا
."ّيفُوتدقل.تايواحلاةقطنميفهيلعرانلاةصاخلا

.ءيشيأَرتملاهنكلو،امهلعفدودرةفرعملامهتبقارو
."نآلارداغأس"
.ةقفارمنودنمبابلاىلإتهجوتو،دحأاهعمسيمل

ááá
ضيبألانوللابيستكملافيرلاىلإًاقّدحمةذفانلابناجبًافقاوناك

تاجوملاضعبممقىلعو،دّمجتملابيلحلانمرحبكادبدقل.جوامتملا
.ديَحلاقوفةقَّلعمسمشلااميف،ءارمحتاءارهأولزانم

تنكامبر؟ّطقانهاونوكيملامبروأ.اوبهذدقل".لاق،"اودوعينل"
."؟نيبذكت

ناكملاناك".نرفلانمةلورسَكلاًةجِرخُمنيترامتلاق،"انهاوناك"
ًارمأنأدبال.كسفنبجلثلاىلعمادقألاراثآَتيأرو،انلصوامدنعًائفاد
."زهاجماعطلا،سلجا.ثدحدقام

ةنخيلاهذهنأظحال.ةنخيلالوانتوَقبطلابناجبسدسملاعضو
روتسزـنارتويداركانهناك.لوهيراهةقشيفاهلوانتيتلاكلتلةلثامم
ةشدرداهعطاُقتةموهفمبوبىقيسومردُصيةذفانلاةَبتعىلعميدققرزأ
،يئامنيسمليفيفةرمتاذهعمسنحلهنإ.ةيجيورنلاةغللابةموهفمريغ
يفةديحولاةذفانلامامأرخآلنيحنمونايبلاىلعهفزعتهتدلاوتناكو
امدنعو.اَهتحَزاممهدلاوداتعاامك،بونادللرظنمىلعّةلُطملاولزـنملا



لثمبةأرمانّكمتةيفيكنعًالئاستم،كلذلًادحعضيناك،ةحزامملااهريثت
.هلثملجربجاوزلانماهئاكذواهلامج

.لأس"؟كقيشعيراهله"
.اهسأرنيترامتزهف
."ً؟اذإةيقيسوملاةلفحللةركذتهلنيلمحتِتنكاذامل"
.بُِجتمل
."هبةمَرغُمكنأدقتعأ".مستباف
،امرمأىلعديدشتلاديرتاهنأولامكهوحناهتهّجوواهتكوشتعفر

.اهيأرتلّدباهنكلو
."؟نطولايفةاتفكيدلله؟كنعاذام"
.بوكنمءاملابرشيناكاميفهسأرزهف
."ً؟امامتلمعلاكلغشيله؟الَِمل"
ةقيرطبًاكحاضرجفناببسلااذهل،هّرسيفرّكف،رتوتمهنأدبال

.هعمتكحضو.ةيريتسه
تقوبمالكلانعاهفقوتدعبكحضلالصاوو،ىلعأتوصبكحض

.ليوط
.ةنخيلانمديزملاامهيلكلتبكسو
وهولاق،ً"اضيأهذهىلعلوصحلاكنكميً،اريثكهنيبحتكنأامب"

ةقَّلعملاةآرملاىلعتناكيتلاةروصلااهنإ.ةيفارغوتوفةروصاهوحنيمري
اهتطقتلاف.ىتفلاورعشلاةنكادةأرملاويراهاهيفرهظييتلاو،رادجلاىلع
.اهيلإرظنلاتنعمأو

.تلاق،ً"اديعسودبي"
."تاظحللاكلتيفً،اعتممًاتقويضقيناكامبر"
."لجأ"
.ةفرغلاىلعترطيسوةذفانلاربعيدامرلاىلإةلئامةمُلظتبّرستو
.ةبوذُعبتلاق،ً"اددجمةعتممًاتاقوأيضقيسامبر"
."؟نكمماذهنأنيدقتعتله"
."عبطلابً؟اددجمةعتممتاقوأبىظحينأدصقتأ"
."؟يننيدعاستاذامل":اهلأسمثاهءاروويدارلالمأت
."...كدعاسيليراهناكام؟كلذكسيلأ،كلُتلق"
."رخآببسدوجونمدبال.كقّدصأال"
.اهيَفتكتزهف



ةرامتسالاًاحتافاهلأس."؟انهبوتكملااميليلوقتنأكنكميله"
ةضفخنملاةريغصلاةلواطلاىلعقاروألاةموكنيباهيلعرثعدقناكيتلا
.اهلاهرّرمو،يراهلزـنميف

ىلعةدوجوملاةيفارعوتوفلايراهةروصصّحفتبهمايقءانثأيفاهتأرقف
ةلآةسدعقوفقّدحييطرشلاناك.هتقشنماهذخأيتلاو،ةيوهلاةقاطب
دقتعاو،ريوصتلاةلآنمًالدبرِّوصملاىلإرظنييراهنأرزحو،ريوصتلا
.ةروصلايفرهاظلالجرلانعامءيشبهديُفيامبررمألااذهنأ

رايعنسيودنإثيمسىعُديامءيشليمسربلطةرامتسااهنإ"
ىلعلوصحلاو،ةعَّقومةرامتسالاهذهراهظإهنمَبلُطي".نيترامتلاق،"38
."ةطرشلاةدايقرقميفرجاتملانمسدسملا

."؟ةعَّقوميهلهو".ءطببهسأربأموأو
."نغاهرانوغنيشتفملاريبك...ىرأينعَد...لَبِقنم.لجأ"
الهنأينعياذهو.هسدسمىلعيراهلصحيمل،ىرخأتاملكب"

."رضاحلاتقولايفلزعأهنإ.ةروطخلكشي
.ةعرسبونَيتيلاتتمنَيترماهيَنيعنيترامتفرطف
."؟كرطاخيفلوجييذلاام"



.اتاغروبِرتوغيفعراشلاراونأتئيُضأ
."؟هترايسنسروفلاهنكرانهً،اذإ".يتبليراهلاق،ً"انسح"
."لجأ"
يذلانوجىلعًالوأرانلاقلطأيذلاكيكناتسامهمجاهو،اجرخدقل"

ىلإهجوتيناكيذلانسروفلاهىلإلقتنامثنمو.ققشلالخادىلإبره
."سدسملاىلعلوصحللهترايس

ىلعءامدىلعانرثع.ةرايسلابناجبًادَّدممنسروفلاهىلعرثُع.لجأ"
،هؤامدنكتمل.رصخلاقاطنوهلاورسَيبيَجو،نسروفلاهفطعِمَيبيَج
ذخأو،ديكأتلابهسبالمّشتفيناكيذلاكيكناتسمدهنأضرتفنكلذل
."لومحملاهفتاهوهتظفحم

نسروفلاهىلعرانلاقلُطيملاذامل".هنقَذًاكرافيراهلاق،ً"انسح"
قبسدقل؛ءودهلامازتلاىلإةجاحبنكيمل؟نيكسلامدختسااذامل؟بسحف
."نوجىلعرانلاقلطأامدنعناريجلاظقيأنأهل

."هسفنلاؤسلاانسفنأىلعانحرط"
يذلاَديحولاَببسلانإ؟رارفلامثنمو،نسروفلاههنعطببسامو"

اميفنوجبدارفناللقيرطلانعُهتحازإوهنسروفلاهةهجاومىلإهعفد
."لواحيملهنكلو.دعب

."؟كلذكسيلأ،ةرايستلصودقفً.ارَّدكمناك"
.راهنلاحضَويفاٍّيطرشنعطلجرنعانهثدحتناننكلو.لجأ"

هيدلنوكيامدنعًانيكسمدختسيساذاملو؟ةّرامةرايسنمفاخيساذاملف
."؟سدسم

."ديصقلاتيبوهاذه،لجأ"
.اهيَمدقبجلثلايتبتبرضاميف،ةليوطتاظحللهيَنيعيراهضمغأ
."...ّيلع.بهذأنأديرأ".تلاق،"يراه"
."ةيرانلاتاقلطلاهنمتدفندقل":لاقوءطببهيَنيعيراهحتف
."؟اذام"
."كيكناتسىدلريخألاوهيرانلاقلطلاناك"
ةريخَّذلاكنمدفنتال.يراهايًافرتحمناك".ةبَعتُمةديهنتيتبتقلطأ

."؟كلذكسيلأً،افرتحمتنكاذإ
دقتنكاذإ".ةسامحبيراهلاق،"ديدحتلابببسلاوهاذه.لجأ"



قلطىلإةجاحبنينوكتسف،لجرلتقنيمزعتوًاديجلتقلاةيلمعلتططخ
نمًاريبكًايطايتحاكعميـبحطصتنلو،رثكألاىلعنيََقلطوأدحاويران
ةعتمألالكعضختيـبنجأدلبلوخدكيلعبجوتيامدنعف.رئاخذلا
سيلأ،اهلأبخمداجيإكيلعنيعتيس،سكإةعشأبصحفلهيلإةلخادلا
."؟كلذك

.يتببُجتملف
.هأطخأونوجىلعريخألايرانلاهقلطكيكناتسقلطأ".يراهعباتو

سدسمىلعلصحيلً،انسح؟اذامل.ةّداحةادأبنسروفلاهمجاه،كلذل
رصخقاطنىلعمدكانه،ببسلااذهل.نوجدراطيوهبصاخلاةمدخلا
هنكلو.سدسمنعلب،كانهبيَجةظفحمنعنيثحبتالتنأ.نسروفلاه
نوجلفقأو.ةرايسلايفدوجومهنأفرعينكيملهنألءيشىلعرثعيمل
كلذل.نيكسىوسًائيشكلميكيكناتسنكيملو،لزـنملايفهسفنىلع
."هسفنبًايجانّرفورمألانعّىلخت

ىلعلاؤسلاحرطانتعاطتسابناك".تبءاثتويتبتلاق،"ةعئارةيرظن"
.ً"اذإرمأللةيمهأالف.تيمهنكلو،كيكناتس

.مونلاّةلقببسبنيَوارمحونَيتريغصاهانيعتناك.يتبيراهبقار
حوفتةهيركلاتابورشملاةحئارنأركذتاليكةيفاكًةقابلترهظأدقو
هتهجاومنمىجُرتةدئافالنأاهتفرعملةيفاكًةمكِحترهظأامبروأ،هنم
.ةظحللاهذهيفهبقثتالاهنأًاضيأمهفهنكلو.عوضوملاب

نإ".يراهلأس."؟ةرايسلايفتناكيتلاةدهاشلاهتلاقيذلاام"
."؟قيرطللرسيألابناجلاىلعًابراهّلسنادقكيكناتس

انرثعثيحةيوازلادنعكلذدعبعقوو.ةآرملاربعهتبقاردقل،لجأ"
."ةيتاوركةيندعمدوقنةعطقىلع

لّوستملاهيففقويذلاهسفنناكملااهنإ.ةيوازلاىلعيراهزكر
ةرارحلانكلو؟امًائيشىأرامبر.ةريخألاةرملايفكانهناكامدنعيحتلملا
.راوجلايفدحأدجويالو،رفصلاتحتةجردنورشعوناتنثانآلا

.يراهلاق،"نييئانجلاءاربخلاِدصقِنل"
؛ةملكيأبهّوفتلانودنم2غنيرىلإنيهجتمزتفوتةباوباربع

بولسأللًاقفورجآلابّةينبملزانمو،ءاضيبقئادحو،لافيلوأىفشتسمبًارورم
.تمصللًادحيراهعضوامدنعنييفسنوسيفيزيلكنإلا

."يفقوت"
."؟انه؟نآلا"



."لجأ"
.هبلطلْتلثتماواهتآرمنمتققحتف
نيركذتتله.ّيلعيزكرمثنمو"،يراهلاق،"راذنإلاراونأيئيضأ"

."؟اهّايإكتّملعيتلايركفلاطبارتلاةبعل
."؟رّكفأنألبقّملكتلابيضقتيتلاكلتينعتأ"
كبضرتُفيالهنأيفيركفتنألبقهيفنيركفتامبحوَبلاوأ"

."كنهذيغرَفأ.هيفريكفتلا
.تاجلِزملاىلعامهبةلئاعتّرم،جراخلايف.اهيَنيعيتبتضمغأ
."؟برغَزىلإنسلراكتربورلسرأنمً.انسح؟ةدعتسمتنأله"
."ايفوصةدلاو"
."؟كنهذىلإةركفلاهذهتردابتفيك".يراهلاق،ً"انسح"
ّدحىلعاهيدلعفادال".اهيَنيعًةحتافيتبتلاق،"ّيدلةركفال"

ال.كيكناتسلثمةيتاوركاهنألامبر.عونلاكلذنمتسيليهو.يملِع
."ةدَّقعمراكفأنطابلايلقعيفدجوت

ريخألاءزجلاءانثتساب"،يراهلاق،ً"احيحصكلذلكنوكيدق"
."ينيلأساً.انسح.نطابلاكلقعبقلعتملا

."؟عفترمتوصب...لأسأنأبجيله"
."لجأ"
."؟اذامل"
."دعتسمانأ".هيَنيعًاضِمغُملاق،"بسحفكلذبيموق"
."؟برغَزىلإنسلراكتربورلسرأنم"
."نسلين"
."؟نسلينوهنم!نسلين"
ً.اددجمهيَنيعيراهحتف
نمليلقلابًارعاش،ةبرتقملاتارايسلاءاوضأببسبهيَنيعفرط

."دراكيرنوكينأنمدبالهنأضرتفأ".لوهُّذلا
.يتبتلاق،"ةبيرغةبعلاهنإ"
.يراهلاق،"يدوق"

ةذفانلاةَبتعىلععوضوملاويدارلاو،دراغتسوأىلعّلحدقمالظلاناك
.تاوصألاردصيلازيال

.نيترامتلأس"؟كتفرعمهنكمينمًاقحدجويالأ"



اوفرعيلًاتقوبلطتيدقرمألانكلو".لاق،"طقفنوليلقلاكانه"
."كلذلتقولانوريثكلاصّصخيملو.يهجو

."؟نيرخآلايفةلكشملانمكتلبً،اقئاعلّكشتالَتنأً،اذإ"
."هبموقأرمأ...كانه.ينوفرعينأمهديرأاليننكلو.امبر"
."رارفلابذولت"
نكامأىلإللستأواٍّيفخيسفنلعجأ.وزغأوللستأ.سكعلالب،ال"

."اهيفنوكأنأديرأ
."؟كلذىودجامف،دحأكريملاذإ،نكلو"
تعرشمثنمو،ويدارلايفةشخشخكانهتناكً.ابِرغتسماهيلإرظن

.رابخأةعيذماهدمتعتيتلاةدياحملاةيّدجلابملكتلابةأرما
.لأس"؟لوقتاذام"
ىلإنوّنُسملاهَّبنيو،ةناضحلارودلفُقتسو،سقطلاةدوربدادزتس"

."ءابرهكلاريفوتمدعولخادلايفءاقبلاةرورض
."ينتفرعو"،لاق،"ينتيأركنكلو"
."ةديحولايتبهوماهنإ.مهارأانأ".تلاق،"سانلابقارأانأ"
ولورارفلايلواحتملببسلااذهلأ".لأس"؟يننيدعاستببسلااذهلأ"

."؟ةدحاوةرم
ً.اريخأتلاق،"ببسلاسيلهنإ،ال".هيلإرظنلاتنعمأف
."؟ببسلاوهام"
.ً"اتيمكنوكنمرثكأًاتيمهديرأ.نسلراكنوجتومينأديرأيننأل"
؟اهباوصتدقفله.لفُجأو
."!تيمانأ"
،تلاق،"ةيضاملاةليلقلاتاعاسلالاوطرابخألايفهوعّدااماذه"

.ويدارلاهاجتايفاهسأربتأموأو
لجرلا".رابخأةعيذمليّطلستلاونيزرلاتوصلاتدمتعاوً،اسَفنتذخأ

نميطرشقالطإدعبسمأةليلتامتِغروترِِغإةميرجهباكترابهبتشملا
ًاقفوو.تايواحلاةقطنمىلعةراغإلاءانثأيفهيلعرانلاةصاخلاتاوقلا
لواحومالستسالاهبَهبتشملاضفر،ةصاخلاتاوقلادئاق،ديكلافترِفيسل
نيشتفملاريبك،ةميرجلاةحفاكمقيرفسيئرلاقو.هسدسمىلإلوصولا
ةطلُسيأ؛وأفأيإسأيديأنيبةيضقلاعاديإمتيسهنإ،نغاهرانوغ
ًالئاقنغاهنيشتفملاريبكّقلعو.ةداعلاكةطرشللةعباتلاةلقتسملاقيقحتلا
،ةيشحووةّمظنممئارجعمةطرشلايطاعتىلعرخآلاثمةيضقلاهذهنإ



لوانتينأهبضرتُفيالالمأةطرشلاحيلستةرورضلوحشاقنلانإو
.ً"اضيأةطرشلالاجرَةمالسلب،بسحفةيلاعفبنوناقلاَقيبطت

.رفوتسيرك.رمألاكردأمثنمو،تارمثالثمث،نَيترمهيَنيعفرط
.ءاقرزلاةرتسلا

نأاونظدقف.لصننألبقاورداغببسلااذهل".لاق،"تيمانأ"
نوجتومنيديرتاذامل".نيترامديىلعهديعضوو."ىهتنادقرمألا
."؟نسلراك

،مالكلابّمهتاهنأولامكًاقيمعًاسَفنتذخأو،ءاضفلاىلإتقّدحف
نكتملاهيلعترثعيتلاتاملكلانأولامكنينأبترفزمثنمو
نوجنأل".ةثلاثلاةلواحملايفتحجنوً،اددجمتلواحو،ةبسانملاتاملكلا
."يسفنهركأ،ههركأببسلااذهلو.فرعينسلراك

ةيؤربًابيرقترثأتيدَُعيمل.ةلواطلاىلعةيراعلاةثجلاىلإيراهرظن
.لاحلاهذهىلعثثجلا

ةيتنمسإلاناردجلاتناكوً،ابيرقتةجردنيعبرأةفرغلاةرارحتناك
نعضارمألاملِعيفةيئاصخألاةباجإعمًانشخوًاريصقىدصدّدُرتءاسَلملا
.يراهلاؤس

حضاوببسلاو،ثثجلانمريثكلاانيدل.هحيرشتيفركفننكنمل،ال"
يذلاهجولاهاجتايفتأموأو."؟كلذدقتعتالأ،ةلاحلاهذهيفامًاعون
مفلاىقبأو،ةيولُعلاةفشلاوفنألامظعملازأًاريبكدوسأًابُقثلمحي
.ةيولُعلانانسألاةعومجمو

.5ييبمألعِفنمهنأودبيال".يراهلاق،"فيوجتبهبشأرمألا"
."؟ريرقتلاىلعلصحأىتم

."ًةَرشابمهلههيجوتبلطدقل.كسيئرلأسا"
."؟نغاه"
تنكاذإةخسنهنمبلطتنأكللضفألانم،كلذل.لجأ"

."ًالجعتسم
.ةعيرستارظنيتبويراهلدابتو
اميفاهمفاتيوازتدّدمتو،ضارمألاملِعيفةيئاصخألاتلاق،"عمسا"

،عوبسألااذهةياهنيفنيفظوملاىلإرقتفن"،ةماستبااهنأيراهدقتعا
."؟اعنامتملاذإكلذل،لمعلانمريبكرَْدقينرظتنيو

.يتبتلاق،"عبطلاب"



اتفقوتامهنكلو،بابلاوحنيتبوضارمألاملِعيفةيئاصخألاتهّجوتو
.يراهتوصامهعامسىدل

."؟اذهامكنمّيأتظحالله"
.ةثجلاقوفًاينحنمناكيذلايراهوحناترادتسا
."؟تاردخمنعًاثَحبهمدنمِتققحتله.ةنقحِمراثآكانه"
املكو،حابصلايفلصو":تلاقوضارمألاملِعيفةيئاصخألاتدّهنت

."ةجالثلايفهعضووههبمايقلانماّنكمت
."؟ةثجلاةنياعمنمءاهتنالاكنكميىتم"
نوكيس".يراهددرتتأرنأدعبتعباتو،تلأس."؟ّحِلُمرمألاله"

ءاجرإمتيسفةيولوألاهانحنماذإاننأل؛ةيمهألاةياغيفًاقداصًاباوجيئاطعإ
،باوبألاىلعسمسركلا.اهيفرظنللاننولجعتستيتلاىرخألاتالاحلالك
."انرمأنمةلَجَعىلعنحنو

هنكلو".هيَفتكزهو."رِّدخمةنقحىّقلتامبر"،يراهلاق،ً"انسح"
."؟هتعاسِتذخأله.اٍِّحلُمسيلرمألانأضرتفأو،تيم

."!هتعاس"
ًالامبحسيناكامدنع50ويكسأوكيسةعاسعضيناك،لجأ"

."مويلاكلذيفيلآلافاّرصلانم
."ةعاسعضينكيمل"
نوكينأنمدبال".يراعلاهمصعِمىلإًارظانيراهلاق،ً"انسح"

."اهعاضأدق
احبصأامدنعيتبتلاق،"ةزَّكرملاةيانعلاةدحوىلإةعرسبقلطنأس"

.جراخلايف
نمدكأتلاكنكميله.ةرجأةرايسفقوأس"،يراهلاق،ً"انسح"

."؟هتيّوه
."؟ينعتاذام"
."كانهيقلتسملاوهكيكناتسنأنمةئملابةئمنيقثاونوكنيك"
يهو،"هيأ"يهةثجلامدةئفنإ.يداعلاءارجإلاهنإ،عبطلاب"

."نسروفلاهَيبيجىلعاهيلعانرثعيتلاءامدلاعمقباطتت
."يتباي،جيورنلايفًاعويشرثكألامدلاةئفاهنإ"
."ً؟اعنتقمَتسلأً.اضيأهيأنأيدلانمنوققحتيمهنكلو،لجأ"
."؟ىتم.رومألاهذهبمايقلابجي".هيَفتكيراهزهف
."؟قفاومَتنأله،نكممتقوركبأيفءاثالثلا"



.ً"اقفاومُتسل،ال!مايأةثالث"
."...يراه"
،ًاليلقيمان.بهذأسً،انسح".ةيعافدةءاميإيفهيَدييراهعفرو

."؟انقفتا
."ينمرثكأمونلاىلإةجاحبكنأولامكودبتً،اقدِص"
اهنإ".ةرتسلاتحتاهلوحنىدمبرعشو،اهفتكىلعهدييراهعضو

تقوبرقأيفةجيتنلاىلعيلصحتنأكديرأيننكلو.يتبايةبعصفورظ
."؟انقفتا.نكمم

،امءيشلوقبّمَهتاهنأبعابطنالاتطعأو،ةيلفسلااهتفشيتبتّضع
.اهسأربتأموأمثةعيرسةماستباتقلطأاهنكلو

نسروفلاهفتاهبلصتاولومحملاهفتاهيراهجرخأ،ةرجألاةرايسيف
.ّعقوتامكةباجإيأَّقلتيملهنكلو،لومحملا

ىلإثدحتلابلطو،لانوشانرتنإليتوهقدنفمقركلذدعبلخدأ
.ديْرف

كدنعُتنك"،طخلاىلعلدانلاحبصأامدنعيراهلاق،"يطرشلاانأ"
."يلتيسابسيلامنعلأسأسمأ

.ً"انسح"
."اهيلإثدحتلاّيلع"
.ً"اعادو".ديْرفلاق،"ةّئيسءابنأاهتغلبدقل"
،لاصتالالدانلاعطقنأدعبفتاهلاةمغنىلإيغُصييراهسلج

ةذفانلاجراخىلإقّدحويلخادلاهبيَجيفلومحملاهفتاهعضومث
.اهيفةايحاليتلاعراوشلاوحن؛ةيبناجلا

ً.افقوتمةرجألاةرايسقئاسنلعأ،"ردورشمعطم"
فصنبارشلاسأكىلإًاقّدحمةداتعملاهتلواطىلإيراهسلج

،عقاولايفً.اميدقوًايداعًىهقمًامعطمىعُدييذلاناكملااذهناك.ةئلتمملا
وأ،نوفظوملاوأ،امبرنئابزلاهيلعاهيفُضيراقولانمٍةلاهبزاتميناك
ةعَّقبملاناردجلاّنيزتيتلاوناكملااهبقيلياليتلاةرِّثؤملاتاحوللا
.ناخدلاب

ًانوبزنكلو.لافقإلادعوملبقصاخشألانمديدعلاكانهنكيمل
رارزأهّكفءانثأيفةفرغلاءاجرأىلعةعيرسةرظنىقلأو،لخدًاديدج
.يراهةلواطىلإهعارسإوديوتةرتسقوفهيدترييذلافطِعملا

."ةداتعملاكتيوازاهنأودبي".نوألاتسلاق،"يقيدصايريخلاءاسم"



اياوزلا.ةيحاناهنإ".تباثريغتوصبيراهلاق،"ةيوازتسيلاهنإ"
."ةيوازيفسلجتالكنكلو،ةيوازدنعفطعنتتنأف.جراخلايفةدوجوم

."؟ةيوازةلواطةرابعنعاذام"
ةيوازةكيرأةرابعيفامك،اياوزتاذةلواطلب،ةيوازةلواطتسيل"

".
تلصو.هيرجييذلاثيدحلاعونهنإ.رورسةماستبانوأقلطأف

نمًابوكبلطامدنعةككشتموةزيجووةعيرسةرظنهيلعتقلأوةلدانلا
.ياشلا

."؟ضرتفأامك،ةيوازلاىلإّملعتلايئيطبصاخشألالاسرإمتيالً،اذإ"
.ةشارفةئيهىلعءاضيبلاوءارمحلاهقُنُعةطبرًامِّوقملاق

."؟سفنلاِملاعاييلامءيشلوقلواحتله".يراهمستباو
."امًارمأكربخأنأينديرتكنأليـبتلصتاكنأضرتفأً،انسح"
نملجخلابنورعشيمهنأسانلاكرابخإءاقلًانمثبلطتمك"

."؟مهسفنأ
،بسحفبضغلاعيرسكلعجيالبارشلاءاستحانإ.يراهاي،رذحا"

،كسفنلكمارتحانمكمرحأيكانهىلإِتآملً.اضيأبضغللًاريثملب
."سأكلاكلتيفةدوجومةيلاحلاكتلكشمنكلو.كتابورشمنمو

ّيلعببسلااذهلو".هسأكًاعفاريراهلاق،"ماودلاىلعقِحُمتنأ"
."ةعرسبسأكلاهذهيهُنأنأ

،بارشلاكئاستحانعثدحتلاديرتَتنكاذإ".نوأفقوو
نمثعفداوةروَشملاهذهتهتنا.ةداعلاكيـبتكميفكلذبمايقلاانتعاطتسابف
."ياشلا

ىلعبارشلانمىقبتامعضوورادتساو."رظنا".يراهلاق،"رظتنا"
نمبارشلايئاستحاىلعرطيسأانأ.يتعدخاهنإ".هءاروةغرافلاةلواطلا
ىلع،ةقيقدلكةريغصةفشر؛ةعاسةدملهفشترأرتيلفصنبلطلالخ
ًادعتسميلاتلامويلايفنوكأو،لزـنملاىلإكلذدعبدوعأو،مّونمّةبحرارغ
."نسروفلاههلضّرعتيذلاءادتعالانعكيلإثدحتلاتدرأ.لمعلل

."ليصافتلابُتعمس.عيرُمثداحهنإ"ً.اددجمسلجو،نوأددرتف
."؟جتنتستنأكنكمياذامو"
يتلاةلدانللفطلبهسأربنوأأموأو."ةحَملداكلاب.يراهايةَحمل"

نيرخآلانملضفألكشبُحَملأ،ملعتامك،نكلو".ياشلابوكهلترضحأ
اذهنيبهبشهجوأدوجووههجتنتسأام.يلمعلاجميفةميقلايميدع



."بارتسليغدليهنارلتقموءادتعالا
."ينربخأ"
ببسبفنع.بلقلانمعبانقيمعبضغنعسيفنتةجيتنامهنإ"

ىلعةمئاقلاتايصخشلاىدلةيجذومنبضغلاتابون،ملعتامكف.طابحإلا
."ّيوساللاوّيوسلانيبلصافلادحلا

،هبضغىلعةرطيسلاىلعرداقمرجملانأودبي،كلذءانثتساب،لجأ"
."مئارجلاحراسميفتاعاملإلانمديزملاىلعانرثَعلالإو

ًافينعًاصخشوأ-بضغلاهدوقيًامجاهمنوكيامبر.ةديجرظنةهجو"
ً.ابيرقتًايعافدوًائداهمويلكودبيو-مهوعدننأانمبلُطيناكامك
صاخشأنعيجولوكياسفوألانروجناكيرمألايفةلاقمًارخؤمتُرشن
ليكِجروتكدلاهوعدأاميأ.مئانلابضغلاىعُدياممهباتنينيلثامم
يفىرسيلاهتباّبسبنوأحّولو."...دياهديسلاظقيتسيامدنعو.دياهديسلاو
هتعاطتسابدوعيالبضغلاةروَسرجفنتامدنع..."،ياشةفشرهلوانتءانثأ
."هيلعةرطيسلا

روجأملتاقىلإةبسنلابةيصخشةزيماهنأولامكرمألاودبي"
."فرتحم

."؟هيلإحمُلتيذلاام"
دليهنارهلتقيفكيكناتسبولسأيففعضطاقندوجوىلإّحملأ"

،ًةَرشابمهتظحالمنكميال...امءيشكانه.نسروفلاههتمجاهموبارتسليغ
يفمهركذدراولانيرخآلاونسلراكتربورلتقتايلمعنعًامامتفلتخمو
.انلتلسُرأيتلالوبورويلاريراقت

تارئاطةنبابردوجوضرتفأً،انسح!لقعلاّلتخموبضاغروجأملتاق
ّيلتخمةيوونلاةقاطلابءابرهكلاديلوتتاطحملنيريدمو،لوقعلاّيلتخم
امكبسانملاناكملايفنيبسانملاَصاخشألامهُعيمجلاسيلً.اضيألوقعلا
."ملعت

."كلذبخنبرشأس"
ايازملاضعبكيدلنأفرعتله.كيفركفأنكأمل،عقاولايف"

."؟شتفملااهيأةيسجرنلا
.يراهمستباف
نأنظتله".نوألأس"؟لجخلابكروعشببسىلعينعلطتسله"

."؟كببسبنُعطدقنسروفلاه
نوجبءانتعالاةمهمهيلإُتلكَوأنمانأً،انسح".يراهحنحنتو



امدنعسدسملابظفتحينيأهّملعأنأيـبضرتُفيناكنمانأو.نسلراك
."لافطأِةَسلاجُمِةمهميفنوكي

."ةداعلاككْبنَذبنَّذلاً،اذإ".هسأربنوأأموأف
نئابزلاو،ضِموتتأدبدقءاوضألاتناك.ةفرغلاربعًابناجيراهرظن

نورمتعيو،تاعاِفلنوعضيو،ناعذإببارشلانوستحينوّقبتملالئالقلا
لكرو،ةلواطلاىلعنوركةئمةئفنمّةيدقنةقرويراهعضوف.تاعّبق
دصقأمل.لاتسايةمداقلاةرملاىلإ":لاقويسركلاتحتةعوضومةبيقح
."مونلاضعبىلإةجاحبنآلاانأو،برغَزنميتدوعذنملزـنملا

نمهسفنعنمنعًازجاعناكهنكلو،بابلاوحننوأيراهعبتو
ةلواطلاىلعلازتاليتلاسأكلايفيقبتملابارشلاىلعةعيرسةرظنءاقلإ
.امهءارو

متشف،مَّطحملاَجاجزلاظحال،هتقشبابلفقحتفييراهناكامنيب
نوضغيفماحتقاللهلزـنماهيفضرعتييتلاةيناثلاةرملااهنإ.ٍلاعتوصب
جاجزلاىلعقصالطيرشعضولليخدللىّنستدقتقولانأظحالو.ماع
ذخأبهلحمسيملهنكلو،ةقشلامامأنيّراملاناكسلالوضفريُثياليك
نمسيلامهنماٍّيأنأل؛ببسلامهفلهسلانم.زافلتلاوأهعمويريتسلا
نكميةّميقىرخأعلسلدوجوالو،قباسلاماعلاوأ،ماعلااذهزارط
.اهقيوست

.ةضفخنملاةريغصلاةلواطلانعقرولاةموكلقنبمهدحأمايقظحال
،ةلسِغملاقوفةيودألاةنازخلخادىضوفلاةلاحىأروماّمحلالخدنيحو
.تاردخمنمدُمهنأجاتنتسالاهيلعبعصلانمنكيمل

يفناتغرافلاةنخيلااتحيفصوةلواطلاىلعَقبطدوجوهكبرأدقل
َليخدلاديجماعطىلإُةجاحلاِترمغله.ةلسِغملاتحتةمامُقلاسيك
؟ّظحلاّئيس

لَِمأو،كيشولاملألاِةهجاوميّدحتبيراهرعش،ريرسلالخدامدنع
،رئاتسلانيبتاحتُفلاْربعو.ءاودلاريثأتتحتمونلاهتعاطتسابنوكينأ
هسأرىقلأ.هريرسىلإًالوصوضرألادادتماىلعضيبأًاطخرمقلاىخرأ
اهنإ؛فيفحلاعامسهتعاطتسابناك.حابشألاراظتنابرادتساو،ةداسولاىلع
ببسبيـبايتراناهُذهنأهكاردإنممغرلابو.الإسيلتقوةلأسم
.ةءالملاىلعءامدلاكفسوتوملاةحئارّمشهتعاطتسابنأّنظ،بارشلا



يفتاعامتجالاةفرغجراخرهزلانمةقابعضودقمهدحأناك
.ءارمحلاةقطنملا

كشويقيقحتلاقيرفلريخألاحابصلاعامتجاناك،َقلُغملابابلاءاروو
.ءاهتنالاىلع

ةمتاقديوتةلذبيفًاقِّرعتم؛ةعمتجملاةعومجملامامأيراهفقو
.ةقّيضونوللا

ناّيفوتمنسلراكتربورطيسولاوكيكناتسروجأملالتاقلانأامب"
ّنأينعياذهو".يراهلاق،"ةيلاحلاهتروصبقيقحتلاقيرفّلحّمتيسف
،كلذعمو.ماعلااذهسمسركلاةزاجإىلإّعلطتلانوعيطتسيمكمظعم
لامعأنمديزملًارفاوتممكنمليلقددعنوكينأنغاهنمبلطأس
."؟ليروتاي،لجأ؟رومألاماتتخالبقةلئسأيأكانهله.يّرحتلا

دقنسلراكتربورنأبانكشدكأبرغَزيفكيكناتسةلِصنإَتلق"
ةلِّصلاىلإثّدحتيذلانم.نوجنمصلختللروجأملتاقعمدقاعت
."؟فيكو

يراهلاق،"كلذلوحليصافتيأيفلوخدلايننكميالهنأىشخأ"
سيل،هرهظىلعليسيوهوقَرعلابًارعاشو،نَيتغيلبلايتبيَنيعًالهاجتم
.لمَثريغهنوكببسبلب،لاؤسلاوأةلذبلاببسب

ناكيذلاصخشلافاشتكايهةيلاتلاانتمهمنإ".َعبات،ً"انسح"
مهلحمسُيسنيذلانيظوظحملالئالقلابمويلالصتأس.هعملمعيتربور
مويلاقحالتقويفًايفاحصًارمتؤمدقعيسنغاه.ةمهملاهذهيفةكراشملاب
مكقاروأماوكأىلإاوضما".هيَديبيراهحّولو."هلوقبجياملكبمتهيسو
."ءالمزلااهيأ

.ضرألاباهكاكتحاىدليساركلافيرصتوصطسوراكسحاص."!هيِه"
."؟لافتحالاانبضرتُفيالأ"

.يراهىلإةعومجملاترظنو،توصلاىشالت
انبضرتُفييذلاامًامامتفرعأال"،ءودهبيراهلاق،ً"انسح"

فقييذلالجرلانأبوأ؟صاخشأةثالثتومبلفتحنأ.راكسايهبلافتحالا
."؟ةبوبيغيفّيطرشدوجوبوأً؟اقيَلطلازيالنسلراكتربورءارو

ملؤملاتمصلاةّدحنمفيفختللءيشيأبمقيملو،يراهمهبقار
.كلذالتيذلا



عجاريناكيذلايراهوحنراكسهّجوت،ةفرغلاتغَرفامدنعو
.مويلاكلذحابصنمةسداسلاةعاسلادنعاهنّوديتلاتاظحالملا

.ً"اريقحًاحارتقاناك".راكسلاق،"فسآ"
."ةءاسإلادصقتمل".يراهلاق،"سأبال"
."ةلذبًايدترمكارنامًاردان".راكسلعسف
نودنميراهلاق،"ةرشعةيناثلاةعاسلادنعنسلراكتربورةزانج"

."رضحيسنمةفرعمةركفينهذىلإتردابت".هرظنعفرينأ
.هَيبِقَعىلعراكسحجرأتو."حيحص"
رخآءيشيأكانهله":هلأسوهقاروأبيلقتنعيراهّفك

."؟راكساي
ىلإنيمتنملاصاخشألانمًاليلقًاددعنأيفركفأتنك.لجأً،انسح"

ةرتفءاضقىلإنوّعلطتيتالئاعمهيدلتسيلةميرجلاةحفاكمقيرف
."...بزاعيننأنيحيف،اهعمسمسركلا

."ً؟اذإ"
."عوطتلايفبغرأً،انسح"
."!عوطتلا"
ينديرتتنكاذإ.ةيضقلاىلعلمعلابرارمتسالايفبغرأيننأينعأ"

.لوقلاىلإراكسعراس،"عبطلاب
.اٍّيلمراكسسونغاميراهلّمأت
.راكسلاق،"كلقورأاليننأفرعأ"
ًارارقتذختانأيلقبسدقل".يراهلاق،"نظتامكرمألاسيل"

مهنألمهرتخأملو،لضفألامهربتعأنيذلامهكئلوأ.نوقبيسنيذلانأشب
."يلنوقوري

وحنهّجوتو.ً"اذإرداغأس.يفكيامبفصنُمرمألا".هيَفتكراكسزهف
.بابلا

ديرأ"،قاروألاةبيقحيفهتاظحالمًاعضاويراهلاق،"ببسلااذهل"
لاومألاةفرعمو،يفرصملانسلراكتربورباسحنمققحتلابءدبلاكنم
يأةظحالمو،ةريخألاةتسلارهشألايفهنمتجرخوهباسحتلخديتلا
."بيرغرمأ

.ًالوهذمرادتساو،راكسفقوت
.ةيفرصملابارتسليغسداموتربلأتاباسحىلعقبطنيهسفنرمألا"

."؟راكسايَتمهفله



.ةسامحبهسأربراكسسونغامأموأف
تربورنيبفتاهلاربعتاثداحميأترجاذإاممرونيلتعمققحت"

ودبيرمألانأامبو،لجأ.ةرتفلاكلتيفبارتسليغنبالاوأدلاولانمٍّيأو
اممققحت،لومحملانسروفلاهفتاهىلعلصحدقكيكناتسنأولامك
نأشبيماحملاىلإثّدحت.مقرلاكلذمادختسابتاثداحميأترجاذإ
."ةيفرصملاتاباسحلاجولو

اهجولواننكمي،ةديدجلاةمظنأللًاقفو".راكسلاق،"كلذىلإةجاحال"
."مئادلكشب

انيدلنوكينأديجلانم".ّةيّدجةرظنبراكسيراهقمرو.ً"انسح"
."تاهيجوتلاأرقيقيرفلايفصخش

.ةعساوىطخببابلانمجرخو
ááá

ةياعرلاداحتايفةيلاعةبتراذًاوضعنسلراكتربورنكيمل
يفنيمهملاءاضعأللصَّصخمناكميفهنفدبذخُّتاًارارقنكلو،ةيعامتجالا
.ةمدخلاءانثأيفّيفوتهنألرتسِفةربقميفداحتالا

ًاسلاجناكو،هسأرنوجرادأ،ةريغصلاةدابعلاراديراهلخدامدنع
.تربوريَدلاوبايغيراهظحالو.اِيثعميمامألادعِقملاىلعهدرفمب
ناك،نكلو.ةبآكوةعرسبهسأربنوجأموأوً،ايرصبًالاصتانوجوماقأف
.ههجوريباعتىلعٍدابنانتماكانه

،عَّقوتموهامك،ريخألادعقملاىتحةئيلمةريغصلاةدابعلارادتناك
ىأرو.ةيعامتجالاةياعرلاداّحتابصاخلاّيزلانودتريسانلامظعمناكو
ددعًاضيأكانهو.نغاهرانوغامهبناجىلإوفوهكإديفيدودراكيريراه
قلزـنا،ةظحللاكلتيف.نيرخآلايسآمنمنيديفتسملانييفاحصلانمليلق
مدعببسفرعيناكاذإامعهلأسوهبناجبدعقملاىلعمِدنِجدرجدور
.لَبقنمنلُعأامكءارزولاسيئرمودق

ىقلتدقبتكملانأًاِملاع،يراهباجأ،"ءارزولاسيئربتكملأسا"
ايلعلابتارملايوذنمًاّمتكتمًايفتاهًالاصتاديدحتلابمويلاكلذحابصيف
.لتقلاةيضقيفلَمتحملانسلراكتربوررودنعثدحتللةطرشلايف
ةِّحلُمتامازتلابطبترمءارزولاسيئرنأءارزولاسيئربتكمّركذتيلاتلابو
.ةيولوألااهحنمىرخأ

ةدايقرقمنمًالاصتاًاضيأىقلتدقفوهكإديفيدريدملاناكو
كلذىلإفضأ.ةيعامتجالاةياعرلاداحتازكرميفرعُذةلاحثدحأةطرشلا



يفتلصتادق،ةزانجللةيراجلاتادادعإللةسيئرلاةمظنملانيترامهتنبانأ
.يتأتنلوًادجةضيرماهنإلوقتلركابلاحابصلا

تبثيىتحءيربلجرلانأمزاعتوصبريدملانلعأ،كلذعمو
ناوألانأفاضأدقناك،كلذىلعًةوالع.كشللرثأيألوزيوسكعلا
،تادادعتسالاةلصاومبجيو،نآلاريبادتلايفرييغتثادحإىلعتافدق
امهميئاهنرمأةيقيسوملاةلفحلاهروضحنأءارزولاسيئرهلدكأامك
.ثدح

نأشيفديدجيأ".مِدنِجدسمه"؟رخآءيشيأكانهله"
."؟لتقلاتايلمع

ةفاحصلاىلع".يراهلاق،"ليصافتلابعيمجلاغالبإّمتهنأتمهف"
."همسابقطانلاوأنغاهرانوغىلإثدحتلا

.ً"ائيشنولوقيالمهنإ"
."هبمايقلامهيلعبجيامنوفرعيمهنأودبيً،اذإ"
يفنُعطيذلايطرشلا.ثدحيامًارمأنأفرعأ،لوهايايه"

رانلامتقلطأيذلاّحلسملالجرلانيبوهنيبةلصيأكانهله،اتاغروبِرتوغ
."؟ةيضاملاةليللايفهيلع

."قيلعتال"وأ"ال"ينعتنأنكميةقيرطبهسأريراهزهف
ىلإتطخو،ةمتمتلاتفتخاو،ةظحللاكلتيفنغُرألاىقيسومتفقوت

ةظحللو.عئارتوصبتدشنأوًاثيدحاهتناوطسأتقلطأيتلاةاتفلامامألا
ً،اريخأاهمفتقبطأاهنكلو،سأكىلإرماغقَوتبيراهرعش،نمزلانم
مستباو.ريوصتلاتالآتاضمونمةيلايخةفصاعمامأًانزُحاهسأرتنحأو
ً.ارورسماهريدم

.ةيحضتلاوةعاجشلانعنيعمتجملافوهكإثّدحو
يفرّكفوشعَّنلاىلإرظنف،زيكرتلاىلعًارداقيراهنكيمل

.نيتراميفرّكفهيَنيعضمغأامدنعو.كيكناتسةدلاويفو،نسروفلاه
.ًالوأدراكيرونوجمّدقتو،شعَّنلاءاضعأُةتسلمح،كلذدعب
.ةيوَصحلاقيرطلاوحنمهفاطعناءانثأيفديلجلاىلعنوجقلزـنادقل
نمرِفُقملاءزجلاَربعو،َنفدملالوحنيعّمجتملانيرخآلايراهكرت

جلثلاىلعةيذحأعقوعمسثيحةماعلارنغورفةقيدحهاجتايفةربقملا
.هءارو

سّفنتلاعمسامدنعنكلو،يفاحصهنأرمألائدابيفدقتعادقل
.ريكفتنودنمرادتسا،جاتهملاعيرسلا



.ًةأجففقوتيذلادراكيرهنإ
.هسّفنتّزأو"؟يهنيأ"
."؟ملكتتنّمع"
."نيترام"
."مويلاةضيرماهنأُتعمس"
تسيلاهنكلو".ًالوزـنوًادوعصكرحتيدراكيرردصناك."لجأ،ةضيرم"

.ً"اضيأةيضاملاةليللايفاهلزـنميفنكتملو،اهلزـنميف
."؟فرعتفيك"
تامسقتّولتو،هملأنعّربعتيتلادراكيرةخرصىدصددرتو."!...ال"

طقتلاهنكلو.هبضغىلعةرطيسلاىلعًارداقدُعيملهنأولامكههجو
كلذلواحتال".ريبكدهجدعبهسفنىلعرطيسو،كلذدعبهسافنأ
.كلذكسيلأ،كتقشيفاهنإ.اهتّسندواَهتعدخدقل.فرعأ".سمه،"يعم
."...نلكنكلو

َيبيجنعهيَديدعبأيذلايراههاجتايفةوطخدراكيرمّدقتو
.روفلاىلعهفطعِم

."نيترامناكمنعّيدلةركفال".يراهلاق،"عمسا"
ىلإةجاحبهنأيراهكردأف،هيَديَيتضبقدراكيررّوكو."!بذكتتنأ"

كانه":هلوقيسامىلعنهارو،لَجَعىلعهعوَرةئدهتلةبسانملاتاملكلا
ًاعيرستسلانأ.دراكيرايلاحلايفاٍّيلمامهيفريكفتلاكليغبنينارمأ
نمًايمامأًابابًاقباسُتمكلوً،امارغوليكنيعستوةسمخنزأيننكلوً،ادج
تابوقعلانوناقنم127ةرقفلاو.يديةضبقهتقرتخافنايدنسلابشخ
فنعلامعأبكترينملاينُدةبوقعكرهشأةتسةدملنجسلاىلعّصنت
."نجسلاوىفشتسملاةرايزبفزاجتتنأ.يموكحفظومدض

البلاق،"لوهيراهايًاقحالكارأ"ً.ابَضغدراكيرانيعتلعتشاف
رادهاجتايفنفادملانيبجلثلاىلعًاضكارو،هجاردأًادئاعرادتساو،ةالابم
.ةريغصلاةدابعلا

لوحهقيقشعمّوتللرجاشتدقل.ّئيسجازِميفميحَرزايتماناك
يفكيهنأدقتعيزايتماف.دوقنلاليجستةلآءارورادجلاىلعةنيزعضو
نأدقتعيهقيقشنكلو؟مهنئابزلوقيساذام.طقفةيرورضلاعلسلاعيب
نوشيعينيذلاكئلوأ،لاثملاليبسىلع؛نيرخآلانئابزلايفريكفتلاامهيلع
يفزايتمازوفنممغرلابو.اتاغروبِرتوغَيبناجىلعمئاقلاققشلاعَّمجميف
.هلرورسردصمنكيملكلذنأّالإ،مومحملاشاقنلا



.ةقيمعةديهنتقلطأبابلاقوفةداحلاسرجلاّةنرعمسامدنعو
ليجستةلآنماندو،نوللاةمتاقةلذبيدتري،نَيبكنملاضيرعلجرلخد
.دوقنلا

تاظحللًاروعذمزايتمالءاستف،لجرلالاق،"ةطرشلا،لوهيراه"
يفةنيزعضورجاتملالكىلعطرتشيجيورنلايفنوناقدوجونعةليلق
.ةرتفلاهذه

.يطرشلالاق،"رجتملاجراخسلاجلّوستمكانهناك،ةليلقمايأذنم"
هتفشقوفهعبصإرّرمو."لكشلااذهبةيحلهيدلو،رعشلارمحألجر"
.همفبناجىتحًالوزـنةيولُعلا

لصحيلانهىلإةغرافينانقهعملمحي.هفرعأ".زايتمالاق،"لجأ"
."نيمأتلاغلبمىلع

."؟همسافرعتله"
."دايصلادهفلاوأ،رمنلا"
."ً؟اوفَع"
،tiggerةملكبًانّميت،رمنلا".ديجلاهجازِمداعتسادقل.زايتماكحضو

ةغرافلاءايشألاقرسيهنأل،دايصلادهفلاو.ةيجيورنلامكتغلبلّوستملايأ
."نيأنمفرعنال...نم

.هسأربيراهأموأف
."...يقيقشنباةباعُداهنإ".هيَفتكزايتمازه
."..ً.اذإً.ادجديجً.انسح"
."هدجتنأكنكمينيأفرعأيننكلو.همسافرعأال،ال"

ةبتكميف،ةداعلاكبتكةموكمامأًاسلاجنِسِربساكنِبسإناك
حولييرشبلكشبرعشامدنعسنِبسيإكيرنهةباوبيفةيزكرملاكسنامشيد
.هرظنعفرف،هقوف

يسركلاىلعةليوطلاةلواطلاىلإسلجولجرلالاق،"ةطرشلا،لوه"
نوفظوملاف.امهيلإرظنتةلواطلارخآيفأرقتيتلاةاتفلانِبسإىأر.لباقملا
،رداغيامدنعهتبيقحنمققحتلانوبلطيلابقتسالاةدضنِمدنعددجلا
مهلحمستاليتلاةنتَّنلاهتحئارببسبةرداغملانَيترمهنمبُلطدقناكو
ءانثتسابً،انسح.ىلوألاةرمللهيلإثدحتتةطرشلانكلو.مهلمعىلعزيكرتلاب
.عراشلايفاهيفلّوستيناكيتلاتارملا

.يرحتلالأس"؟أرقتاذام"



يطرشلاعالطإىودجمدعلاحلايفكردأدقل.هيَفتكنِسِربساكزهف
.هعورشمىلع

.باتكلاىلعبُتكامىلإًاقّدحم،يرحتلالاق"؟دراغكريكنيروس"
."؟كلذكسيلأ،ركفمتنأ.ةفسلف،هِشتين،رواهنبوش"

.حيحصلاقيرطلاىلعروثعلالواحأ".عومسمتوصبنِبسإسّفنتف
.ً"اناسنإءرملانوكينأهينعياميفريكفتلاًانمِضكلذينعيو

."ً؟اركفمنوكينأرمألاّبلطتيالأ"
.هريدقتءاسأامبر.لجرلانِسِربساكبقارو
ينربخأدقو".يرحتلالاق،"اتاغروبِرتوغيفلاّقبلاىلإثدحتأتنك"

يفلّوستتتنأف،انهًاسلاجنوكتالامدنعو.مويلكانهسلجتكنأ
."عراشلا

."لجأ،اُهترتخايتلاةايحلااهنإ"
همسانعنِسِربساكنِبسإلأسامدنعو،هتانَّودمرتفديّرحتلاجرخأف

.اتاغيغاهيفهتّمعناونعهاطعأامك،ًالماكهبهربخأ
."؟ةنهملاو"
."نيدلجر"
ةمهمهنودنمتاظحالملانّودييذلايرحتلانِسِربساكبقاردقل

.ىضرلابرعشيوهو
اذاملًاذإ،تاردخمنمدُمتسل،نِبسإايًانسح".هسأربيرحتلاأموأف

."؟لّوستت
نيبقيرفتلانماونكمتييكسانللةآرمنوكأنأيتلاسرّنأل"

."ةيمهألاةليلقلامعألاوةميظعلالامعألا
."؟ةميظعلالامعألايهامو"
.ّيلجوهامراركتمئسهنأولامك؛سأيلابًارعاشنِبسإدّهنتف

كلمتامفصنءاطعإكيلع.هتدعاسموهكلمتامكراجةرطاشم،ناسحإلا"
نيذلانيرخآلانألمويلكفالآلابنوتوميسانلافً.ائيشكلميالنمل
ةصرفمهحنمأانأ.ةيويندلامهتاريخنمءيشنعنّولختيالفرتبنوشيعي
."اٍّيلمريكفتلل

.هسأربيرحتلاأموأو
نمدُمتسليننأَتفرعفيك،ةبسانملاب".ةريَحلابنِسِربساكرعشف

."؟تاردخم
ريسأُتنكو،لّوستتَتنك.اتاغروبِرتوغيفةليلقمايألبقكتيأريننأل"



.بضغبهلاَهتيمرواَهتطقتلاكنكلو.ةيندعمدوقنةعطقكاطعأباشعم
.ً"اديهزغلبملاناكامهمّطقكلذبموقيلتاردخمنمدُمناكام

."ّركذتأ،لجأ"
ُتعرشو،نيَمويلبقبرغَزيفهسفنرمألايعمثدح،كلذدعبو"

ىتح،ركفأمليننكلو،ريكفتلاىلعينلمحامكانهنأينعأ.ريكفتلاب
."نآلا

.نِسِربساكلاق،"دوقنلاةعطقيمرىلإينعفديذلاببسلاوهاذه"
نمسيكيفامًائيشعضيوهويراهلاق،"ًةأجفينمدصاماذه"

."؟ببسلاوهاذهله".ةلواطلاىلعنوليانلا



رانوغناك.عبارلاقباطلايفتارضاحملاةعاقيفيفاحصلارمتؤملادقُع
ءاحنأيفددرتيامهَيتوصىدصو،ربِنملابرقنيَسلاجفُِرشملاطباضلاونغاه
عمرواشتللروضحلليراهيعُدتسادقل.ثاثألانمةيلاخلاةعساولاةعاقلا
ةلئسأنكلو.قيقحتلابةطبترمليصافتنأشب؛ةجاحلاتعدىتمنغاه
يفةيواسأملارانلاقالطإةثداحلوحبلاغلايفروحمتتتناكنييفاحصلا
ىلإقرطتلايننكميال،قيلعتال:نغاهتاباجإتناكو،تايواحلاةقطنم
كلذنعةباجإللوأفأيإسأةرداغمانيلعنوكيسً،ايلاحعوضوملااذه
".

،دحأعمًائطاوتمّحلسملالجرلاناكاذإاملوحلاؤسىلعاٍّدرو
رمألااذهنكلو،رضاحلاتقولايفتامولعمانيدلتسيل":نغاهباجأ
."فَّثكمقيقحتلعضخي

ةعاقلاغارفعمو.يراهنغاهىعدتسا،يفاحصلارمتؤملاىهتناامدنع
ليوطهشتفمىلإًارظانفقوو،حرسملاةفاحىلإنغاهبهذ،روضحلانم
نولمحيمهوَّيشتفملكةيؤرديرأيننأبةحضاوتاميلعتُتردصأ".ةماقلا
"ً؟اذإكحالسنيأً،ابوتكمًايمسرًابلطيّنمَتيّقلتدقل.عوبسألااذهةحلسأ
.

."؟سيئرلااهيأةيولوأرمألاِلُوأملوقيقحتلايفًاكراشمتنك"
.ةعاقلاءاجرأيفهتاملكىدصددرتو."نآلاةيولوألاهحنمتلفً،اذإ"
."؟سيئرلااهيأرخآءيشيأكانهله".ءطببهسأربيراهأموأ
،كلذدعب.رغاشلانسروفلاهّيسركىلإًاقّدحميراهسلج،هبتكميف

ةمئاقلاسرإمهنمبلطو،لوألاقباطلايفرفسلاتازاوجبتكمبلصتا
نمرداصيوثُنأتوصهلأسف.نسلراكةلئاعمسابةرداصلاتازاوجلاب
يفنسلراكلآنمريبكددعدوجوببسبحزميناكاذإامعفنألا
ديَقلابتكمبةناعتسالابو.ةينطولاتربورةيوهمقرباهدّوزف،جيورنلا
ةيلمعتقاضامناعرس،عيرسومجحلاطسوتمرتويبمكزاهجوينطولا
.يثرودو،فزوجو،نوجو،تربورلمشتلثحبلا

مل.تاونسعبرأذنمادِّدُجرفسازاوج،يثرودوفزوج،نيَدلاولاىدل"
ىدل.وهاه،لجأ...مويلاًاليلقةئيطبةلآلا...َرنلو.نوجلرفسزاوجردُصن
كلذلً،ابيرقهّتيحالصيهتنتتاونسرشعذنمرفسزاوجنسلراكتربور
."...هنمبلطتنأكنكمي



."تامدقل"
.لاحلايفهيلإمامضناللهاعدو،يلخادلاراكسمقريراهبلطو
يسركنمًالدبةلواطلاةفاحىلعسلجيذلاراكسلاق."ءيشال"

بارتسليغتاباسحنمُتققحت".عضوللهنمًاريدقتوأ،ةفدصنسروفلاه
ةيفرصمتاباسحبوأنسلراكتربوربةلِصناكميأيفدجأملو،ةيفرصملا
نوركنييالمةسمخبحسيهةديحولاةيداعلاريغةيلمعلانإ.ةيرسيوس
،هتلأسوبارتسليغتربلأبُتلصتاف.ةكرشلاتاباسحدحأنم،رالودلابً،ادقن
ةيراجتلانفسلاةنبابرلسمسركلاةبسانمبتاوالعاهنإددرتنودنملاقو
نوناكيفسداماهروزييتلايابموبو،الينام،سيريآسنيوبءانيميف
."ربمسيد/لوألا

."؟تربورباسحبقلعتياميفتدجواذامو"
."ةليلقفيراصموةدراوروجأ"
."؟بارتسليغلآنمةيفتاهتالاصتاهيّقلتنعاذام"
يفرخآًارمأانفداصاننكلو.نسلراكتربورعمةيفتاهتالاصتاال"

تارتفلنسلراكنوجبلصتانمرزحا.فتاهلاريتاوفبةحئالاندادعإءانثأ
."؟ليللافصتنميف،ةبسانملابو،ةليوط

له".َطبحملاراكسهجوىلإًارظانيراهلاق،"بارتسليغدليهنار"
."؟رخآءيشيأكانه

سداملصتادقف.فولأممقرروهظءانثتساب"،راكسلاق،"ال"
."هيلعبَُجيملًالاصتاناك؛ءادتعاللهضّرعتموينسروفلاهببارتسليغ

."رخآيفرصمباسحنمققحتلاكنمديرأ".يراهلاق،"تمهف"
."؟نمباسح"
."فوهكإديفيدباسح"
."؟هنعثحبلايـبردجييذلاام!ريدملا"
."بسحفكلذبُمقً.امامتفرعأال"
ةيئاصخألاتدعوو.نييئانجلاءاربخلابيراهلصتا،راكسةرداغمدعب

نودبو،سكافلاربعكيكناتسوتسيركةثجلةروصلاسرإبضارمألاملِعيف
يفلانوشانرتنإليتوهقدنفيفصاخشألانمددعىلعاهضرعل،ءاجرإيأ
.برغَز

.هسفنقدنفلامقربلطوطخلالفقأو،يراهاهركشف
لاق،"ةثجلانأشيفهبمايقلاانيلعنّيعتيامُةلأسمًاضيأكانه"

صخشنعًائيشةيتاوركلاتاطلسلافرعتال".ديرْفبهلاصيإّمتامدنع



."هميلستبلطتملكلذلو،كيكناتسوتسيركىعدي
.ةّزيمملاةيزيلكنإلااهتغلعمس،ٍناوثرشعدعب
.يراهلاق،"ىرخأةقفصحارتقايفبغرأ"

ááá
ةقطنملعباتلارونيلتتايلمعزكرميفنسدليكروتسوالكىدلناك

،نزولايفطِرفُمهنأامبو.مالسبكُرتينأ:ةايحلايفدحاوفدهولسوأ
هتبغرتققحتدقف،نايحألابلاغيفًابيئكنوكيو،ماودلاىلعقّرعتيو
مَغُرينيذلانيرخآلانيبوهنيبىوصقةفاسمءاقبإىلعصرحدقل.ًالامجإ
ةفرغيفًالزعنمهدرفمبسلجيناكامًاريثك،ببسلااذهل.مهبلاصتالاىلع
نمددعو،ةرارحردُصتيتلاتالآلانمريبكددععمتايلمعلامسقيف
لكً؛اديدحتهيفطّروتامًابيرقتدحأفرعينأنودنم،ديربتلاحوارم
ىلعءاقبلاىلإةجاحلاتناكامبرو.هنعىنغالهنأوههنوفرعيام
روعشللو،ةقئالريغةقيرطبرارسأحاضتفالهلًاعفادنيرخآلانمةفاسم
راتمأةسمخنيبامحوارتتةفاسمهنعدعبيكيرشعمسفنلانعىضِّرلاب
ناكو،مالسلايهىوصقلانسدليكروتسوالكةبغرنكلوً.ارتمنيسمخو
يفتاهطخةبقارمنسروفلاهدارأ،ًالوأ.ةجعزملاثداوحلابًائيلمهعوبسأ
تالاصتالاةمئاقىلإةجاحبراكسناك،مثنمو.برغَزيفقدنفبةلِصىلع
ناكو،امهلعجرمكلوهيراهىلإامهالكراشأو.نسلراكوبارتسليغنيب
وهاذهو،نانتمالانمَّنيعمرْدقبهلنيديلازيالنسدليكروتسوالك
هسفنلوهيراههجويفطخلاهلافقإنودلاحيذلاديحولاببسلا
.هبلصتاامدنع

نسدليكروتلاق،"تالاصتالاةطرشلايقلتةمدخىعديامكانه"
."ةدعاسملاىلإةجاحبتنكاذإمهبلاصتالاكبضرتُفي".ةضعتممةربنب

نيترامبتلصتا".ديزملالوقىلإةجاحبنكيمل.يراهلاق،"فرعأ"
فرعيال".لوهلاق،"ةباجإىلعلوصحلانودنمتارمعبرأفوهكإ
."اهدلاوكلذكو،اهدوجوناكمةيعامتجالاةياعرلاداحتايفدحأ

ًائيشفرعياليذلاسوالكلاق،"ملعينمرخآمهءابرقألاّنإ"
دّدرتيناكاذإءرملااهبستكييتلاةفرعملااهنكلو،رومألانمعونلااذهنع
ىلإدّدرتي،نسدليكروتسوالكةلاحيفوأ،ماظتنابامنيسلاتالاصىلإ
.طِرفُمماظتنابامنيسلاتالاص

تنكيننكلو،لمعلانعلومحملااهفتاهتفقوأدقنوكتامبر"
نإفرعأل،يلجألفتاهلاناكمديدحتكتعاطتسابناكاذإامعلءاستأ



."لاحيأب،المأةنيدملايفتناك
لامعأبحيهنألةطيسبوةئيربةفِّلكتمةديهنتنسدليكروتقلطأ

تايلمعلانمةعّونتمةليكشتلوانتتامدنعاميسالو،هذهةريغصلاةطرشلا
.ةهوبشملا

."؟اهمقرىلعلوصحلايننكميله"
ةقاطبنإهللوقيليراهبسوالكلصتا،ةقيقدةرشعسمخدعب

ناعقتناتسيئرناتطحمتناك.ولسوأيفدَُعتملاهبةصاخلامأيآسأ
ناكمنعتامولعمبهدّوزو،اهتقاطبنمتاراشإاتّقلتدق6يإبرغ
ضرتفا،لاصتالاىهنأولوههركشامدنعو.امهادمونَيتسيئرلانَيتطحملا
تالاصبةطبترملاتامولعملاىلععالطالادواعوً،اديفمناكهنأسوالك
.مويلااذهلامنيسلا

.تربورةقشنوجلخد
ةخّستمةزـنككانهوناكملايفحوفتلازتالناخدلاةحئارتناك

ىلإجرخوانهناكتربورنأولامك،يناوألاةنازخمامأضرألاىلع
.رئاجسوةوهقءارشلرجتملا

،ريرسلابناجباهّايإسدامهاطعأيتلاءادوسلاةبيقحلانوجعضو
تحتًافقاوّلظومامحلالخدو،اهلكهسبالمعلخمث،ةئفدتلازاهجلّغشو
فّفج،كلذدعبو.ءارمحهترشبتحبصأىتح؛ةليوطةرتفةنخاسلاءاملا
.ةبيقحلاىلإقّدحوً،ايراعريرسلاىلعسلجو،ماّمحلارداغو،هدسج

كيمسلاشامقلاءارو،اهلخاددجويامملعيهنألاهحتفىلعؤرجيمل
نّفعتةحئارّمشينأهتعاطتسابنأنوجنظو.توم.ةيدبأةنعل.معانلا
.ريكفتلاىلإةجاحبناك.هيَنيعضمغأف،ةنَِتن

.لومحملاهفتاهّنرو
يفةبغرلابرعشينكيملو،هدوجوناكمنعلءاستتاِيثنأدبال

ّرفمالهنأولامكرارصإبنينرلالصاوفتاهلاّنكلو.نآلااهيلإثدحتلا
طقتلاف،ءاملابينيصلابيذعتلارارغىلع؛لاصتالاىلعةباجإلانمهل
."؟رمألاام"ً:ابضغفجتريتوصبلاقوً،اريخأفتاهلا

فرعيملهنكلو،ضرعلاةشاشأرق.ةباجإيأكانهنكتمل،نكلو
.ةلصتملاتسيلاِيثنأنوجكردأف.مقرلا

.رذحبلاق،"ملكتينسلراكنوج،ولآ"
ً.اضيأةباجإيأكانهنكتمل
."؟...نم.ينعمسينمكانهّنأكردأ،ولآ؟لصتملانم،ولآ"



.يرقِفلاهدومعىلعأىتحًادوعصهيَمدقصمخأنمرعُّذلارشتناو
؟تنأاذهله؟لصتملانم".ةيزيلكنإلابلوقيهسفنعمسو"؟ولآ"

."!ولآ.كيلإثدحتلاىلإجاتحأ
.لاصتالاعُطقمثةّكتتعمُسو
دقلً.ائطاخًامقرنوكيامبر.هسفنلنوجلاق،ةيرخسللريثمرمأ

يطرشلالازيالوً،اعيمجاوتامدقل.دليهناروتربوركلذكو،كيكناتستام
،هئاشحألخادىلإفحزيدَْربلابرعشو،ةبيقحلاىلإقّدح.وهو،طقفاٍّيح
.هيلعهعضووكيمسلافاحللابحسف

يفيرلايعيبطلارظنملاطسوةّقيضلاتاقرطلاىلعةرايسلاهتدايقدعب
.موجنلاىأروهرظنيراهعفر،جلثلابّوسكملا

.فجترافًابيرقثدحيسامًارمأنأببيرغروعشهباتنادقناك
اذإاميفركف،همامأءامسلاربعًائفاكمًاعَطقمسريًاكزَينىأرامدنعو
هيَرظانمامأامبكوكيشالتلمحينأدبالوً،اقحةدوجومرئاشبلاتناك
.ىنعم

وحنفطعناف،دراغتسوأليضرألاقباطلاذفاوننمًاثعبنمًاءوضىأرو
ىلعامًارمأنأبهروعشززعت،ةيئابرهكلاةرايسلاىأرنيحو.صاخلاقيرطلا
.ثودحلاكشو

،بابلابناجبفقو.جلثلاىلعمادقألاراثآًابقارملزـنملاوحنراس
.ةضفخنمًاتاوصأعمسيملف،هيلعهنُُذأعضوو

.ةعيرستاعرقثالثبابلاعرق
."؟قراطلانم".معانلااَهتوصوىطُخَعقَوعمس،كلذدعب
ديريالهنأولامكةلئاعلامسافاضأدقل."لوه"،لاق،"يراه"

ً.ادجةيصخشةقالعىلعفوهكإنيتراموهنأبثلاثقيرفكوكشظاقيإ
.بابلاحُتفمثنمو،لفقللًاسّملتعمسو
يدترتتناكذإ،ةليمجاهنأاهآرنيحةديحولاوىلوألاهتركفتناك

.ناقلأتتاهانيعو،قُنُعلادنعةحوتفموءاضيبوةكيمسوةمعانةينطقةزـنك
.تكحضو،"ةديعسانأ"
.ً"اضيأديعسانأو".يراهمستبا،"كلذةيؤريننكمي"
اهضبنبروعشلاهتعاطتسابناكو،هقُنُعلوحاهيَعارذتعضو،كلذدعب

.عراستي
.هنُُذأيفتسمه"؟ّيلعَترثعفيك"
."ةثيدحلاايجولونكتلالضفب"



يراهجهتبملااهبيحرتو،اهيَنيعُقيربو،اهدسجُةرارحتحنمدقل
يفهنمظاقيتسالايفًاقلطمبغرينكيملعتممُملُحب؛ةداعسلابًاروعش
.كلذبمايقلاهيلعناك،نكلو.لبقتسملا

.لأس"؟دحأكانهله"
."...الً،انسح"
.ً"اتوصُتعمسيننأدقتعأ"
دقل.ويدارلانعًارداصناك".هّايإًةتلفُمتلاق،"توصلاكلذ!هآ"

َتنك،كلذدعبو.ًاليلقُتفخدقل.بابلاعَرقُتعمسامدنعُهتأفطأ
."لوهيراه".هعارذىلعتّتبرو"...تنأ

."نيترامايكناكمفرعيدحأال"
."عئار"
."قلقلابنورعشيمهضعب"
."!هآ"
."دراكيراميسالو"
،خبطملاىلإهتداتقاويراهدينيترامتكسمأو."دراكيررمأَسنا،هآ"

نيَقبطدوجويراهظحالف،يناوألاةنازخنمقرزأةوهقبوكتلوانتو
.يلجلاضوحيفنَيبوكو

.لاق،"ةجردلاهذهىلإةضيرميلنيدبتال"
تبكسو."ثدحاملكدعببسحفةزاجإمويىلإةجاحبتنك"

."؟كلذكسيلأ،ءادوس".بوكلاهلترّرممث،ةوهقلا
هتزـنكوهترتسيراهعلخف،ةعفترمةرارحلاتناك.هسأربيراهأموأف

.ةلواطلاىلإسلجينألبقةيفوصلا
تنأله".تدهنتو،"ةدوعلاّيلعوًادغماُقتسةيقيسوملاةلفحلانكلو"

."؟مداق
."...ةركذتىلعلوصحلابُتدعُوً،انسح"
هآ".ةيلفُّسلااهتفشنيترامتّضع،كلذدعب."!مداقكنإُلق"

،ةزرابلاتايصخشلاةروصقميفنَيتركذتعقاولايفانلُتزجحدقل،يزيزعاي
صخشلكتركذتءاطعإّيلعناك،نكلو.فوفصةثالثبءارزولاسيئرءارو
."رخآ

."ّمَهيال"
ءارولمعلاّيلعبجيذإ.لاحّيأىلعكدرفمبىقبتستنك"

."سيلاوكلا



.ً"اقحّمهمريغرمألاً،اذإ"
."كانهنوكتنأكديرأ".تكحضو"!ال"
ىلعطغضتتناكيتلاةريغصلااهديىلإيراهرظنف،هديبتكسمأو

هتعاطتسابناكهنأةجردلماتنوكسكانهناك.اهبعادتوةريبكلاهدي
.لالشلاكهينذأىلإقفدتيهمدعامس

ً؟ابيرغاذهسيلأ".يراهلاق،"انهىلإيقيرطيفانأوًاكزَينُتيأر"
."دْعَّسلالمحتنأتوميبكوكةيؤربَضرتُفي

ديتلُفتنأنودنمتفقومثنمو،تمصباهسأربنيترامتأموأف
.هقُنُعلوحاهديتعضووهنضحيفتسلجو،ةلواطلالوحترادو،يراه

.همالكّلهتسا"...نيترام"
.هَيتفشىلعاهتباّبسترّرمو."ّسه"
ىلعاهَيتفشتعضوو،اهعبصإعفرتنأنودنممامألاىلإتنحناو

.قفِربهَيتفش
،عتمملكشبوةوقبقفخيهبلقبًارعاش،رظتناوهيَنيعيراهضمغأف

قفخيلاهبلقرظتنيهنأهلاببرطخدقل.كارحالبًاسلاجناكهنأًاملِع
هيلعبجوتيس:طقفرمألااذهنمًاقثاوناكهنكلو،هبلقعمماجسناب
نانعلاتقلطأمثنمو،رثكأفرثكأهقُنُعىلعاهديتطغض.راظتنالا
.اهرعاشمل

تّرم.ءارولاىلإىنحناف،هنُُذأيفتسمه،"نَيتضمغُمكيَنيعِقَبأ"
."امهحتفكنكمينآلا":سمهتاهعمسكلذدعبو،يناوثلا

قلقلانمًاجيزماههجوريباعتتناك.اهبقاريسلجو،يراهلثتما
.ّبقرتلاو

.شَّوشموبيرغتوصبلاق،ً"ادجةليمجتنأ"
.ةرفاظةماستبااههجوىلعتمستراف
."حيبقوعئار".تلاق،"حيبقتنأو"
ّرتوت؛اهتالضعلةيدارإالةشعربرعش،اهفتكىلعهديعضوامدنعو

.ةفئاختناك.هئافخإنمتنكمت
.اهناكميفترّمستف،يراهسمه."نيتراماييرظتنا"
كسفننيمحُقتامنيفرعتله؟اٍّقحرمألااذهنيديرتله":اهلأس

."؟هيف
."؟تنأو،ال":اهكابترابروعشلاهتعاطتسابناك
."...انبَضرتُفيالامبرً،اذإ.ال"



روعشلايننكمي...نكلو".نَيتسئايونَيتنيزحنيَنيعبهيلإًةرظانتسلج
."...كنأب

ةظحللاذنمكتدرأ.كديرأانأ".اهرعشًابعادُميراهلاق،"لجأ"
."اهيفكتيأريتلاىلوألا

اهتنجوىلعاهعضتو،هديبكسمتيهوهتلأس"؟اٍّقحاذهدصقتأ"
ً.ارارمحاةجهوتملاةنخاسلا

."لاحّيأىلعةيناثلاةرملايف".يراهمستباف
."!؟ةيناثلاةرملايف"
نمليلقلاّبلطتتةديجلاىقيسوملالكً.اذإةثلاثلاةرملايفً،انسح"

."تقولا
."؟ةديجىقيسومانألهو"
لهسصخشيننأينعيالكلذنكلو.ىلوألاةرملايف.بذكأانأ"

."؟انقفتا،عانتقالا
مثً.اضيأيراهكحضو،كحضتتعرشكلذدعبو،نيترامتمستباف

برضتو،كحضتوجشنتتناك.هردصىلعاهنيبجتقلأومامألاىلإتنحنا
اهنأكردأوهردصىلعليستاهعومدبيراهرعشٍذئنيحو،هفتكباهسأر
.يكبت

تربورةقشتناك.رّكفيأدبودَْربلابهروعشببسبنوجظقيتسا
داعهغامدنكلو.رخآببسلدوجوالو،بيرغلاهروعشببسيهةملظملا
نكيملامسوباكلةريخألاءازجألاهنأضرتفاامنأملعو،ءارولاىلإ
كانه،نآلاو.بابلاحُتفو،لفقلايفعَضويًاحاتفمعمسدقناك.كلذك
.سفنتيةفرغلايفامصخش

نأو،لبقنمةبرجتلاهذهشاعنأهلقبسهنأرعشيوهورادتسا
.رركتيسوباكلايفهآراملك

.ريرسلابرقفقييرشبلكشكانهناك
ةقثىلعناك.ديدشفوخبرعشنأدعبءاوهللًاَبلطنوجثهل

.توملاهلىنمتيصخشلااذهنأبةمات
.يرشبلالكشلالاق،"ماسالغيتس"
كلتنكلو،ةيتاوركلاتاملكلانمًاريبكًاددعمهفينوجنكيمل

نمنكمتيلةيفاكتناكرافوكوفنمنيمداقلاناكسلانماهّملعتيتلا
."ُتيتأدقل".توصلاهلاقاممهف



."؟يراهايماودلاىلعًاديحوتنكله"
."كلذدقتعأ"
."؟اذامل"
.ً"ايعامتجاًاصخشًاموينكأمل".هيَفتكيراهزهف
."؟ءيشلكاذهله"
روعشلاهتعاطتسابناكو،فقسلاهاجتايفناخدةقلحيراهخفن

فاحللاقوفوه،مونلاةفرغيفاناك.ةيفوصلاهتزـنكّمشتيهونيترامب
.هتحتيهو

نوراتخييلنيلثامملاصاخشألانإ،قباسلايسيئر،رلومينرايبلوقي"
.ةنوعلملاانتعيبطهوعدياميفدوجومرمألااذهو.ىوصقلاةمواقملاًامئاد
امبر.يدرفمبنوكأنأبحأ.فرعأال.اندرفمبرمألاانبيهتني،ببسلااذهل
."؟كنعاذامً.اضيأديحويننأةركفبحأًايجيردتتحبصأ

."ّملكتتنأكديرأ"
."؟اذامل"
هنأةركفبحينأءرمللنكميفيك.كيلإعامتسالابحأ.فرعأال"

."!؟ديحو
هقلطأمث،ًاليلقهَيتئريفناخدلابظفتحاوً،اقيمعًاسَفنيراهذخأ

.ةليوطةدحاوةرفَزيف
يككصخشيفهنّيبحتامرمأىلعروثعلاكيلعنّيعتيهنأدقتعأ"

يعامتجاريغرمأةدحولانإسانلاضعبلوقي.ةايحلاةلصاومنمينكمتت
كعمنيرخآلايّرجتنلو،ةلقتسمنينوكتسةلاحلاهذهيفكنكلو.ينانأو
سانلانمديدعلاىشخي.ةيواهلاىلإكسفننيّرجتِتنكاذإ؛ةيواهلاىلإ
."عينمو،يوقو،رحيننأبينرعُشتاهنكلو،ةدحولا

."!ّيوقكنأبكرعُشيًاديحوكنوَك"
يذلاوهملاعلايفىوقألالجرلا:نامكوتسبيبطلالاقامك.لجأ"

."ًابيرقتهدرفمبىقبي
."؟نِسبيإنآلاوًالوأدنيكساس"
دّهنتو."اهسابتقايدلاوداتعاةرابعاهنإ".ةضيرعةماستبايراهقلطأف

."يتدلاوةافولبق"،عباتو
."ً؟اعينمدُعتملأً.اعينمكلعجتاهنإَتلق"
.وهثيحهكرتف،هردصىلعهتراجيسنمطقسيدامرلابيراهرعش



ّيَنيعكلذحتفو،يـباّقلعتدقل.غيلوأً،انسح...وليكارُتيقتلا"
،يرمألنوّمتهيءاقدصأ،يتايحيفنيرخآصاخشأدوجوةيناكمإعقاوىلع
كلذنمأوسألاو".تجّهوتفهتراجيسىلعيراهخفنو."مهيلإةجاحبانأو
."ّيلإةجاحبنونوكيامبرمهنأ

."؟اٍّرحدَُعتملأً،اذإ"
."اٍّرحدُعأمل،ال.ال"
.مالظلاطسوامهضعبىلإاقّدحو
."؟كلذكسيلأ،كلناقوريامهنإ"
."يلناقوَريامه،لجأ".هيلإيراهاهّمضو."لجأ"
فاحللاباهاطغو،ريرسلاجراخيراهّلسنا،مونلايفاهلاسرتسادعبو

لعتناو،ةهدَّرلالخدف.ديدحتلابةيناثلااهنإ؛تقولانمققحتمثً.اّديج
ماّمحلاىلإهّجوتمثنمو،موجنلابعَّصرملاليللاىلعبابلاحتفو،هتمزج
دقتناكاذإامرُّكذتًالواحمو،مادقألاراثآىلإرظنلاًانعمم،يجراخلا
.تبسلاحابصذنمتجلثأ

يفهسفنعضوو،باِقثدوعلعشأكلذل،ًءاضُمماّمحلانكيمل
نَيفرحىأر،ءافطنالاكشوىلعباقثلادوعناكامدنعو.ةحيحصلاةهجُولا
يفو.وكانومودسيرغةريمأللّةلحمضمةروصتحترادجلاىلعنيَشوقنم
نيفرحلاٍبأدبشقنيوهوانهمهدحأسولجيفيراهرّكف،مالظلا
.مأ+رأ:نيطيسبلا

يرُهلاةيوازدنعةعيرسةكرحظحال،ماّمحلانمهجورخدعب
.هاجتالاكلذيفمادقألاراثآنمةعومجمكانهتناك.فقوتف

هباتنيثدحينأكشوىلعامًارمأنأبروعشلاوهاه.يراهددرت
.هيدافتعيطتسيالموتحَمرمأّهنإ.لاحلايفثدحيسهنإلبالً،اددجم
،كانهًادَنسُمهآردقناكيذلاشفّرلابكسمأوماّمحلالخادىلإهديّدم
.يرُهلاهاجتايفراثآلاّعبتتبعرشو

،هَينُُذأيفردهيهسَفنناك.ماكحإبشفَّرلاكسمأو،ةيوازلادنعفقوت
ةيوازلاءارويراهعفدنا.نآلارمألاثدحيس.نآلا.سّفنتلانعفقوتمث
ً.ايلاعشفَّرلاًاعفار

تحتّبالخوحنىلععطاسلاعصانلاضيبألالقحلاطسو،همامأ
.ةباغلاهاجتايفضكريًابلعثىأر،هرصبءاشعإةجردلرمقلاءوض

.هَيتئرءلِمءاوهلاقشنتساو،يرُهلابابىلإهرهظيراهدنسأ



ً.ايرطفءارولاىلإداعف،بابلاعُرق
نمرخآلافرطلايفدوجوملاصخشلالخدينأبجيال؟هآرله

.بابلا
هّهبنتمدعببسبًادوجومناكولهّخبويسوبوبناك.هلامهإنعل

.ةفرتحمةقيرطب
امءيشنعءاجرألايفثحبلاهتعاطتسابنكلو،ًالَفقُمبابلاناك

.لوخدلانماونكمتاذإهمادختساهنكمي
يفاهنإ.اهمدختسيناكيتلازبخلاعيطقتلنيترامنيكس.نيكس

.خبطملا
.ىرخأةرمبابلاعُرقو
لجرةفاخإلٍفاكهنكلوغرافهنأحيحص.هسدسمّلتسا،ٍذئدنع

صخشلااذهناكاذإاممهدكأتمدعيفنمكتةلكشملانكلو.ساسح
.المأًاساّسح

يفنيترامةقشجراخاهنكرٍةرايسةطساوبءاجدقمداقلاناك
ىلإرظنلانعمأوةفدصةذفانلامامأّرمامدنعالإهَريمل.اتاغيرفنغروس
.ةنكاسلاةّيلظلاةروصلاىأر،ٍذئنيح.فيصرلابناجبةنوكرملاتارايسلا
نأكردأهنكلو،لضفألكشبىريلمامألاىلإىنحناوً،ابناجكرحت،اهدنع
فصنةدملرظتناو،ةذفانلانعدعتبا.هتيؤرّتمتدقف.تافدقناوألا
تلاقدقتناك.نيترامةقشيفراونألاأفطأورئاتسلالزـنأمثنمو،ةعاس
ةزهجأىلعيوتحتةئفدتلاةزهجألكّنإو،ةءاضُماهكرتهتعاطتسابنإهل
،ةرارحردصتحابصملاةقاطنمةئملاب90نأامبو،ةرارحلاةجردلةطباض
يتلاكلتلَداُعتحيباصملاءافطإلالخنماهنورخّدتيتلاءابرهكلانإف
.ةرارحلاةراسخضّوعتيتلاةئفدتلاةزهجأاهلكهتست

كلذنمًالدبهلتحرشاهتيل.تحرشدقتناك،"ةطيسبءايزيف"
نمنكيمل؟رويغقشاعمأ؟نونجمبِطاخوهأ.صخشلااذهنوكينم
دَّربءاتسموًاسئايًافاتهعمسنيحىرخأةرملفجأو.لاحيأبةطرشلا
.همد

،ةيجيورنلاةغللابةشعترمتاملكعضبمثنمو."!نيت-رام!نيت-رام"
."...نيترام"ً:اجيشنكلذدعبو

هنكلو،يمامألابابلالجرلاروبعةيفيكنعةركفيأكلمينكيمل
ةبيرغلاتاملكلانيبنمو.توصردصو،َحتُفتىرخألاباوبألادحأعمس
.يتيلوب:ةدحاوةملكمهفتليقيتلا



.ةوقبناريجلابابقلُغأ،كلذدعب
عمسنأثبلاموً،اسئايّنئيجراخلايففقييذلاصخشلاعمس

ً.احايترادّهنتف؛ةدعتبمىطخعقَو
يفتاراطقلاةطحمىلإهّتلقأدقنيترامتناك.ليوطمويهنإ

باهذلاوههبماقرمألوأو.ةنيدملاىلإيلحملاراطقلاّلقتساو،حابصلا
ةلحررخآنتمىلعةركذتىرتشاثيحلارتنسولسوأيفرفسلاةلاكوىلإ
دعبرهظدقمهلعفدرنكيمل.يلاتلامويلاءاسميفنغاهنبوكىلإةيّوج
يذلالاملانمعفددقل.نسروفلاه:اهدمتعايتلاةيجيورنلاةينُكلاىلع
نغاهنبوكنملصتيس.رداغومهركشو،نسروفلاهةظفحميفًادوجومناك
ناكاذإو.ديدجرفسزاوجعمهيلإهجوتلاديْرفنمبلطيوبرغَزب
.سمسركلاةيشعدوعيسً،اظوظحم

النإهلاولاقومهسوؤراوّزهرعشيفِّفصمةثالثدصقدقناك
هسأربعبارلاأموأو.تالافتحالالبقهلدعومديدحتلمهيدلرغاشناكم
.ةئدتبماهنأرزحو؛ةعئاضودبتو،ةيوازلايفسلجتونابللاغضمتةقِهارمل
اهتلّمأتيتلاةيفارغوتوفلاةروصلااهارأ،هديريامحرشلتالواحمةدعدعبو
:هتلأسو،ةرَكَسملابنَيتلقثُمنيَنيعبهيلإترظنو،ْكلَعلانعتفقوتو،ًالَّوطم
."؟لجرايقثاوتنأله"

لفقحتفو،اتاغيرفنغروسيفناونعلاىلإةرجأةرايسّلقتسا،كلذدعب
عرشو،نيتراماهّايإهتطعأيتلاحيتافملابلزـنملابابوسيئرلابابلا
ادبهنكلو.ءودهلابمِعََنلكلذالولو،تارمةدعفتاهلاّنردقل.راظتنالاب
.ةءاضُمةفرغةذفانىلإهجوتلليفكيامباٍّيبغ

.سولجلاةفرغىلإداعمث
نميلدتملاحابصملاّزتهاو،ءاوهلاشعتراو،اٍّيودعمس،ةظحللاكلتيف

.فقسلا
."!نيت-رام"
.ةّوقببابلابمدطصيو،ةعرسىصقأبضكريصخشلاعمسو
دعبعمسو،نيتّرمبابلابهمادطصاكلذالتو،نَيترماهمسابىداندقل

ً.اضكَرّملسلالزـنتمادقأعقوكلذ
ىصقأبًاضكارجرخيوهولجرلابقارو،سولجلاةفرغةذفاندصقف

حابصمهيلععطس،هترايسبابلفقحتفللجرلافقوتامدنعو.ةعرس
.هفرعف،عراشلايفةرانإلا

اموأ...دراكير،سالكين.لُزُّنلايفةدعاسملاهلمّدقيذلاباشلاهنإ



.ءاتشلاليلةملظيفةعرسبتفتخامث،ًةرداهةرايسلاتقلطنا.هباش
،مويتاذاهآريتلاةيعيبطلارظانملابًاملاح،مونللملستسا،ةعاسدعب

طقستفحصَتوصو،ةفيفختاوطخبًايرَجعمسامدنعالإظقيتسيملو
.ّملسلاتيبيفتاجرَدلاىلع

يفوصلافاحللاّمشو،هيَنيعحتفو،ةنماثلاةعاسلادنعيراهظقيتسا
هامر،كلذدعب.امءيشبةحئارلاهتّركذدقلً.ايئزجههجويطغييذلا
ريغجازِميفناكو،مالحألانمًايلاخوًاقيمعهمونناك.ههجونعًاديعب
.هتلاحنعّربعتىرخأتاملكدجيملوً،اديعسوً،اجهتبمناكدقف:يداع

مهمهو،ههجولسغمث،رانلاىلعةوهقلاعضوو،خبطملالخد
ىلإضفخنملارسجلاقوف؛غنوسغنينرومكراتسميجةينغأتاملكب
ناك.ىشالتيومجنرخآبُحشيو،ةّباشءارذعكّرمحتءامسلاتناك،قرشلا
ُقُفألاهاجتايفرّومتي،يلؤافتوضيبأ،ثَّولمريغ،ِّريحمديدجَملاعكانه
.خبطملاةذفانجراخ

يفًءامبكسو،نبُجلاضعبىلعرثعو،زبخلاحئارشضعبعَّطق
ىلعاهلكاهعضوو،فيظنناجنفيفراخبلااهنمثعبنيًةوهقو،بوك
.مونلاةفرغىلإاهلمحوةينيص

مل.كيمسلافاحللاقوفًابكسنمّبترملاريغدوسألااهرعشناك
سلجو،ريرسلابرقةلواطلاىلعةينيصلاعضوامدنعتوصيأثدُحت
.رظتناوريرسلاةفاحىلع

.ءطببةفرغلايفةيكزلاةوهقلاةحئارترشتنا
،اههجوتكرفف،هتأرواهيَنيعتفرطو،مظتنمريغاهسّفنتحبصأدقل

امًاصخشنأولامكرمألاادبدقل.اهيفَغلابمةجَرحُمتاكرحبتددمتو
اهيَنيعنمّعُشملارونلادادزاو،ةرانإلاجهوفيفختلًايئابرهكًاحاتفمكّرحي
.اهَيتفشةمسبلاتغلبىتحةوق

.لاق،"ريخلاحابص"
."ريخلاحابص"
."روطفلا"
."؟ءيشيألوانتديرتالأ".اهتمسبتعستاو.ً"انسح"
ةبلعجرخأو."نيعنامتالتنكاذإرئاجسلاىدحإبيفتكأس.رظتنأس"

.رئاجسلا
.تلاق،ً"اريثكنّخدتَتنأ"
قوَّتلاحبكينيتوكينلاف.بارشلاىلعينامدإذنمماودلاىلعنّخدأ"



."بارشلاىلإ
."؟ةقَرافمهذهتسيلأ".ةوهقلاتقّوذتو
."؟اذام"
."بارشلاىلعًانمدمحبصتكّتيرحنادقفىشختتنكيذلاتنأ"
ىلعاهبناجبىقلتسامث،ةراجيسلعشأو،ةذفانلاحتفو."حيحص"

.ريرسلا
كفيخيأ،دصقأ".هئفدىلإًةّنكتسمتلأس."؟ينأشيفكفيُخياماذهأ"

."؟يعمةقالع...ديرتال...ببسلااذهلأ؟كّتيرحكمرحأنأ
رظنوهنيبجّبطقمث،ةراجيسلانمةّجميراهلوانتو."نيترامايال"

."ةفئاخكنأللب":لاقوقِفاومريغاهيلإ
.اهّبلصتبرعشو
.ئجافتمتوصبتلأس"؟ةفئاخانأله"
ةيفيكمهفنمّطقنكمتأملً.اضيأتفخلكناكمتنكولو.لجأ"

أفطأو."ةعاجشبريرسلاوهسفنفقسلالاجرلاةرطاشمنمءاسنلانّكمت
لاجرلادجيال".ريرسلابرقةلواطلاىلعةدوجوملاةدضفنملايفهتراجيس
."كلذبمايقللةأرجلاًادبأ

."؟ةفئاخيننأبنظلاىلعكلمحييذلاام"
مامزّيلوتنيديرتو،ةردابملانيذخأتِتنأ.كلذبروعشلايتعاطتساب"

اذإثدحيدقاممكفوخىلإبلاغلايفدوعيببسلانكلو،رومألا
تنكاذإرمألابمايقلاكنمديرأاليننكلو،سأبال.كلذبيلِتحمس
."ةفئاخ

تلاق."!المأكلذديرأتنكاذإامرارقذاختاكلدوعيال،نكلو"
."ةفئاختنكولىتح":تعباتو،ةّدحب

،راذنإقباسنودنمهقنعلوحاهيَعارذتقلأو،يراهاهيلإرظنف
.اههجوتأّبخو

.تلاق،ً"امامتراوطألاةبيرغيننأيفركفتكنأدبال"
.يراهلاق،"ةتبلاال"
.تطغضو،ةوقبهتّمضو
.تتمصو"...ولاذام".تسمه"؟رارمتسابفوخلابرعشأتنكولاذام"
.يراهرظتناو
."وهامفرعأال".تلاق،"ءيشثدح"
.رظتناو



هذهيف،انهباصتغاللُتضّرعتدقل".تلاق،"وهامفرعألب"
."امًاعونُتمطحتو،تاونسةدعذنم،ةعرزملا

.تمصلاباجحةباغلايفبارغبيعنقّزمو
."؟...نيديرتله"
يأبهنعثدحتنلريثكلادجويال.رمألانعثدحتلاديرأال،ال"

تتمصو"...انأ.نآلاةافاعُمةميلسانأو،ةليوطةدمذنمكلذثدح.لاح
."ًاليلقةفئاخ...":عباتتنألبقًاددجم

."؟رمألانعِتغلبأله"
."كلذلةدعتسمنكأمل،ال"
."كلذبمايقلاكبضرتُفيناك،نكلو.ساقرمألانأفرعأ"
."كلذبمايقلايـبضرتُفيهنأُتعمس،لجأ".تمستباو
."نيترامايحزمأالانأ"
."يـبأايةفسآ"
فرعأو،باقعلاقحتستةميرجلانأًامامتفرعأ".هيَفتكيراهزهف

."اهسفنرركتاهنأًاضيأ
."؟كلذكسيلأ.تانيجلايفةدوجوماهنأل"
."فرعأال"
نأرهُظيهنإً؟ارخؤملافطألانعيرُجأيذلاثحبلاَتأرقله"

لافطأعمةيداعةلئاعيفنوأشنيونيمرجُممهلهأنوكينيذلالافطألا
رئاسنمربكأةصرفمهيدل،مهلهأةقيقحاوملعينأنودنم،نيرخآ
."مارجإةنيجدوجونمدبالً،اذإ.نيمرجماوحبصيللافطألا

ةلوؤسملاتانيجلانوكتدق".يراهلاق،"كلذنعتأرقدقل،لجأ"
هتقيرطبنئاشانمٍّالكنأداقتعالالّضفأيننكلو.ةيثاروكولسلانع
."ةصاخلا

اهعبصإتولو."؟ةنَّيعمتاداعبمايقللةجَمربمتاقولخماننأدقتعتأ"
.هنقَذتحتيراهتغدغدو

ةراثإلاوفوخلا؛ةدحاوةريبكةناخيفءيشلكانعضواننأدقتعأ"
ببسلااذهلً؛ابيرقتًادبأئطُخيالوهو،عرابلقعلاو.هباشاموعشجلاو
."ةرملكيفاهسفنتاباجإلاىلإلّصوتي

.يراهىلإتقّدحودحاوقفرِمىلعىلعألاىلإاهسفننيترامتعفد
."؟رحلارايخلاوةيقالخألائدابملاو"

.ً"اضيأةريبكلاةناخلانمضاهنإ"



."...ماودلاىلعديعتسيمرجملانأدقتعتأً،اذإ"
."يلمعبمايقلانمُتنكمتاَملالإو،ال"
."؟سانلارّيغتينأنكمملانمأً،اذإ".هنيبجىلعاهعبصإترّرم
."سانلاّملعتينألاحيأبلمآ"
."؟ّملعتأنأينكمياذامو".هنيبجىلعاهنيبجتعضو
.يفاختّالأ...يّملعتتنأكنكمي.ةديحوينوكتّالأ...يملعتتنأكنكمي"

."...كنكميو
."؟ليبقتلايّملعتتنأ"
ةقبطكيتفشىلعوّوتللةظقيتسمةاتفِتنكاذإسيلنكلو،لجأ"

."...زازئمشاللةريثمءاضيب
جلثتابّعكمكاهتكحضّتنرو،ةعفصلاهبشيامبهدخباهديتمدطصا

،فقوتلانمةرملاهذهنكمتينلهنأِملع.تالبقلاالدابتّمث،سأكيف
.كلذيفًابغارنكيملو

.تلاق،"ّنريهنإ"
."؟اذام"
.كحضلابتعرشو."بذبذتيكلاوِرسبيجيففتاهلا"
اهقوفىنحناو،هبيَجنمنكاسلافتاهلايراهبحسو."فسآ"

نكلوةضماولاةشاشلالهاجتلواح.ريرسلابرقةلواطلاىلعهعضوو
.يتبفتاهمقرىأردقف.تافدقناكناوألا

."طقفةظحل".رفزو،"اٍّبت"
ىلإيغُصيناكاميفنيترامهجوىلإرظنلانعمأو،ريرسلاىلعسلج

ةبعلنابعليامهنأولامكرمألاادبدقل.ةآرمةحفصكاههجونإ.يتب
.اههجوىلعةسكعنمهناعذإوهملأوهفوخةيؤرهتعاطتسابناكدقف.ةيئاميإ

.ةملاكملاىهنأنأدعبتلأس."؟كانهاذام"
."تامدقل"
."؟نم"
تنكامدنع،قئاقدعستوةيناثلاةعاسلادنع؛ًاليلتام.نسروفلاه"

."يرُهلابناجب





لوهيراهشتفملاىلإةبسنلابادبهّنكلو،ماعلايفمويرصقأناك
.أدبينألبقليحتسملكشبًاليوط

ةهزـنبمايقللرمألائدابيفجرخ،نسروفلاهةافوأبنهغلبنأدعبف
ثيح،ةباغلاىلإلصوىتحجلثلاىلعريسلايفّدكو،مادقألاىلعًاريس
لقألاىلعوأ،فّفخيوأ،ُدَْربلادّمجينألِمأو.راهنلاعولطبقاريسلج
.هَسيساحأرّدخي

نأنودنمنَيتلئاستمنيَنيعبهبقارتنيترامتناك.كلذدعبداع
لخدمث،اهّدخىلعاهلّبقو،ةوهقبوكاهنملوانت.ءيشيألوقت
ةجَردلاىلعاهفوقوءانثأيفًارَغِصرثكأةآرملايفنيترامتدبدقل.ةرايسلا
.اهردصمامأاهيعارذتدقعدقوةريخألا

قاروألاّبلقوهسبالملّدبمث،ّمحتساو،هلزـنمىلإيراهداق
ملستسينألبقتارمثالثةضفخنملاةريغصلاةلواطلاىلعةعوضوملا
ملو،سمأنملّوألاذنمنيرشعلاةرمللهتعاسنمققحتدقلً.اشَّوشم
ةلواطيفجْرُّدلانمرلومةعاسرضحأف.يراعلاهمصعِمىوسىرينكي
هترايسداق.رضاحلاتقولايفضرغلابيفتولمعتلازتالتناك.ريرسلا
.نغاهلةعباتلاةرايسلابناجببأرملايفنكرو،ةطرشلاةدايقرقمىلإ

عامسهتعاطتسابناك،سداسلاقباطلاىلإّملسلاهدوعصءانثأيف
لفُقأامدنع،نكلو.ءاوجألايفاهادصددرتيتاكحضوىطخعقَووتاوصأ
ضيفختمتهنأولامكرمألاادب،هءاروةميرجلاةحفاكممسقباب
.هريسعباتو،تمصبهسأرزهو،هتبقارمبماقًايطرشىقتلا،رمملايف.توصلا

."يراهايًابحرم"
نملوألاهمساتمدختسااهنأّركذتيمل.يلليروتاهنإ.رادتساف

.لَبق
.تلأس"؟كلاحفيك"
الهنأًةأجفكردأهنكلو،همفحتفف،ةباجإلابّمهييراهناك

.مالكلاعيطتسي
."ةلَماجُمةرايزبمايقللتاميلعتلايقلتدعبعمتجنامبراننأيفانركف"

.جارحإلابروعشلاهبّنجتاهنأولامكةقابلوفطلبيلليروتتلاق
.تماصنانتمابهسأربيراهأموأف
."؟يتببلاصتالاكنكميله"



."عبطلاب"
دعبلخدو.ةظحللاهذهفاخيناك؛هبتكمبابمامأيراهفقو

.كلذ
ّيسركىلعًالوزـنوًادوعصليامتيرهظلاينحنمصخشكانهناك

.رظتنيهنأولامكنسروفلاه
.نغاهرانوغلاق."يراهايريخلاحابص"
.بيجينأنودنمبَجِشملاىلعهترتسيراهّقلع
."ريبعتلانعيناسلزجعي".نغاهلاق،"فسآ"
.يراهسلجو."؟ديرتاذام"
عامتجالاءانثأيفهسفنرمألابموقأس.لصحامليفسأنعريبعتلا"

ناك.هجولًاهجوكعمسولجلاوهًالوأهبمايقلاديرأامنكلو،يحابصلا
."؟كلذكسيلأ،كنمًابرقرثكألاكليمزكاج

."نسروفلاه"
."ً؟ارذُعكحيمتسأ"
."نسروفلاههوعدنانك".هيدينيبهسأريراهعضوو
."...يراهايدحاويفاضإرمأكانه.نسروفلاه".هسأربنغاهأموأف
هنكلو".يراهلاق،"لزـنملايفدوجوميمسرلابلطلانأُتننظ"

."ىفتخا
.يسركلاىلعحاترمريغودبيناك.هسولجةقيرطنغاهلّدبو."...هآ"

تبلط،رفسلاتاقفنتاضيفختبقلعتياميف.سدسملايفركفأنكأمل"
يلحضتادقل.اهيلعةقفاومللتالاصيإلالكبيديوزتةبساحملامسقنم
اذإو.جراخلاىلإرفسلابكلُتنذأيننأّركذتأالو،برغَزىلإترفاسكنأ
ًاخراصًاقرخكلذربتعُيسف،كانهتاقيقحتيأبةيجيورنلاةطرشلاتماق
."تاميلعتلل

اورثعدقاه:هيَدينيبًاسوسدملازيالههجووهّرسيفيراهلاق
شتفملالكرليلكشلاببسلا؛هنورظتنييذلاشحافلاأطخلاكاذىلعًاريخأ
يراهلواح.نيندمتملاريغنييندملانيبهيلإيمتنييذلاناكملاىلإهتداعإو
.هلًاكردُمناكيذلاديحولارمألاوهحايترالانكلو،هرعاشمنعريبعتلا

."سيئرلااهيأًادغكتلواطىلعيريرقتدجتس"
قيقحتيأنأضرتفأ".نغاهلاق،"هنعثدحتتامعّيدلةركفال"

."نأشلاباحصألكلةياغللًاجِرحُمكلذنوكيسذإ.برغَزيفَرُجيمل
.هرظنيراهعفرف



."برغَزىلإةيساردةلحربَتمقدقل"،نغاهلاق،"رمألاأرقأامكو"
."؟!سيئرلااهيأةيساردةلحر"
كبلطىلعةيطخلايتقفاومكيلإو.ةدَّدحمريغةيساردةلحر،لجأ"

ىلعةعوبطم4هيأةقروتقلزـناو."برغَزىلإةيساردةلحربمايقلليهفشلا
ّمث."يضاملانمنوكينأرمألااذهبضرتُفي،اذكهو".يراهمامأةلواطلا
.نتليغنيليإلةيفارغوتوفةروصتقِّلُعثيحرادجلاىلإهجوتونغاهفقو
."؟كلذكسيلأ،هدقفتيذلايناثلاكيرشلاوهنسروفلاه"

.ذفاونلانمةيلاخلاةّقيضلاةفرغلاءودهلاداسو،هسأريراهأطأطف
ىلعةروفحملاةريغصلاةْمظعلاَتيأردقل".نغاهلعس،كلذدعب

ةريغصعبصإلةخسناهنإ.يكازاغانيفاهتيرتشادقل؟كلذكسيلأ،يتلواط
وحنرادتساو."تيصلاعئاذينابايةبيتكدئاقوهو،ادوسايوتيشويلدوعت
مهنفدمهيلعناكنكلو،مهاتومثثجنوينابايلاقرحي،ةداعلايف".يراه
ً.ابيرقتنَيتعاسةثجلكقارحإبلطتيذإ؛مهددعةرثكببسبامروبيف
دامرلالاسرإو،اهقارحإوةريغصعبصإرتبىلإكلذنعًاضوعاوأجل،كلذل
ماعلاعيبريفوغيباهضاخةمساحةكرعمدعبو.نطولايفةلئاعلاىلإ

دئاقلّسوتدقل.ةباغلايفءابتخالاوباحسنالاىلعنوينابايلامغُرأ،1943
اونكمتيلهسفنمويلاكلذءاسميفموجهّنشلىلعألاهطباضىلإةبيتكلا
ةريبكتناكنيرصتنملادادعأّنأل-هبلطضفُرو،مهاتومثثجةداعتسانم
،ركسعملارانءوضتحتهلاجرمامأيكبيءاسملاكلذيففقوو-ًادج
فّفج،هلاجرهوجوىلعسأيلاهتيؤرىدلو.رمآلاطباضلارارقمهغلبأو
هعبصإعطقو،ةرجشعذجىلعهديطسبو،هتيقدنبةبرحبحسو،هعومد
رمآلاطباضلايعَمسمغلبوً.اجاهتباهلاجرفتهف،رانلايفاهامروةريغصلا
."مهتوقلكبنوينابايلامجاهيلاتلامويلايفو،ثدحام

.اهلمأتوصاصرملقةاربِمطقتلاو،نسروفلاهةلواطوحننغاههّجوت
ناكامبرو.سيئركانهىلوألايمايأيفءاطخألانمًاددعُتبكترا"

ةاِربملاعضوو"...هلوقلواحأام.نسروفلاهةافولَرشابمريغًاببساهدحأ
مايقلايتعاطتسابناكولىنمتأيننأوه":عباتوًاقيمعًاسَفنذخأو،اهناكم
فرعأاليننكلوً،اعيمجمكيفةسامحلاّبدتيكادوسايوتيشويهبماقامب
."كلذقيقحتلليبسلا

ً.اَقبطُمهمفىقبأكلذلو،يراهلِهُذ
صخشلاىلعروثعلاكنمديرأ:يراهاييليامبرمألارصتخأينعَد"

."ءيشلكاذه.هذهلتقلامئارجءارونوفقينيذلاصاخشألاوأ



هيديبنغاهقّفصاميف،امهضعبنويعىلإرظنلانالجّرلابّنجتو
امك.يراهايًاحالسَتلمحاذإًاعينصينيدُستسكنكلو".تمصللًادحعضيل
."رمألايغُلأسكلذدعبو،ةديدجلاةنسلاىتحّهلقأ...نورخآلاكاريل،ملعت

.ً"انسح"
.ً"اديدجًايمسرًابلطكلبتكأس.كلًاركش"
.بابلاوحننغاهراساميف،هسأربيراهأموأف
موجهلاكاذبقلعتياميف،دصقأ".يراهلأس."؟رمألاىهتنافيك"

."؟داضملاينابايلا
دقل".ةبرطضمةضيرعةماستباًامستبمنغاهرادتساو."كاذ،هآ"

."قحُس

تحتةدوجوملانزاخملايفًاماعرشعةعستذنموروألتآليكلمعي
ىلعتانهارملاةميسقوكانهحابصلااذهًاسلاجناكو.ةطرشلاةدايقرقم
ىلعةنهارمللةأرجلاكلميناكاذإامعًالئاستم،همامأمدقلاةركتايرابم
يلاتلامويلايفمصخلاضرأىلعىرُجتةارابميفنتبمثواسدضماهلوفزوف
،ءادغلالوانتلبهذيامدنعغوشوألةميسقلاءاطعإدارأدقل.سمسركلل
عمسامدنعمئاتشلاقلطأ،ببسلااذهلو.هرمأنمةلَجَعىلعناككلذلو
.يندعملاسرجلاّنريمهدحأ

تايرابملىلوألاطاوشألايفىضماميفوروأكراشدقل.ّنأوضهن
كلذلو؛تاباصإلانمةيلاخوةليوطةنهمبيظحو،ديكسحلاصلمدقلاةرك
ةارابميفهلذبٍذؤمريغدهجهنأهلادبامببسبّةيدبأةرارمبرعشي
.تاونسرشعدعبهءاروىرسيلاهقاسّرجبهبىهتناو،ةطرشلاقيرفحلاصل

.ةدضِنملامامأفقيريصقرقشأرعشوذلجركانهناك
ىلإًارَزشرظنو،هلهرّرميذلابوتكملايمسرلابلطلاوروألوانت

قباسلاعوبسألايفهتجوزربخأامدنعفً.ارَغِصدادزتاهنأربتعايتلافورحلا
ةرايزهيلعتحرتقا،سمسركلايفًامجحربكأزافلتءارشيفبغريهنأ
.نويعلابيبط

جرعيوهو،وروأّنأ،"لجأ،38رايعنسيودنإثيمس،لوهيراه"
نأبيحويةمدخسدسمىلعرثعثيحةحلسألاعدوتسموحنًاهجتم
.يطرشللدئاعلاحالسللعيرسلاهّملستهأجافدقلً.افيطلناكقباسلاكلاملا
.ةدضِنملاىلإداعو،ةيرايعملاثالثلارئاخذلابلعوسدسملابارِقَلوانت

."؟ةيوهلاةقاطبةيؤريننكميله".بلطلاىلإًاريشملاق،"انهعِّقو"



ذخأو،ةدضِنملاىلعهبةصاخلاةيوهلاةقاطبعضودقلجرلاناك
لوهيراهةيوهةقاطبىلإوروأقّدح.ّعقوووروأهلهرّرميذلاملقلا
.اهاسسيولّدصنتبمثواسةعاطتسابناكاذإامعلءاستو،تاشبرخلاو

يأىقلتينأنودنموروألاق،"رارشألاىلعرانلاقالطإّْركذت"
.ةباجإ

اٍّيلمرّكف،مدقلاةركتايرابمىلعتانهارملاةميسقهاجتايفًاجراع
يفهنإلوقتةيوهلاةقاطبفً.ائجافمنوكيالامبريطرشلامُّهجتنأيف
ناكيذلاقيرفلاهسفنوهقيرفلااذهسيلأ.ةميرجلاةحفاكمقيرف
؟هيفلمعيّىفوتملايطرشلا

ááá
،نِدوكيفوهيفينفلاداتسنوأ-ينِهزكرمبناجبةرايسلايراهنكر

هاجتايفردحنملاكلسورجآلابّينبملاضفخنملاليمجلاىنبملابرقراسو
.ليوطلايرخصلايرحبلاجيلخلا

ىتحدتمملاديلجلاىلعديحودوسأيرشبلكشةيؤرهتعاطتسابناك
.ايورانس

رسكناف،ئطاشللٍذاحميديلجحولنمهيَمدقىدحإةطساوبققحت
نكلو،فوهكإديفيدمسابيراهىدانً.اعفترمةقطقطتوصًاثدحُمحوللا
.كرحتيملديلجلاىلعيرشبلالكشلا

ةسمخنعّلقينأنكميالريدملانزونأهكاردإدعبو،متش
ةعوفدملاديلجلاحاولأدحأىلعنزاوتملكشبفقوً،امارغوليكنيعستو
مث،جلثلابهَّومملاراّدغلاديلجلاىلعرذحبهيَمدقعضوو،ئطاشلاوحن
ادباممدعبأناكملاناك.ةعيرسوةريصقىطُخبديلجلاقوفهقيرطقش
فوهكإديفيدنميراهاندامدنعو.ةسبايلاىلعفقيناكثيحنمهل
،بئذلادلِجنمًافطعميدترييذلايرشبلالكشلانأنمدكأتً،اريثك
ةادألمحيوديلجلايفةوجفقوفًاينحنم،ّيطلللباقّيسركىلعسلجيو
امك.ةيعامتجالاةياعرلاداحتاريدمعقاولايفوه،ةرانصلابةهيبشديص
.هعامسنمهنّكمتمدعببسكردأ

."؟فوهكإاينمآديلجلااذهنأنمقثاوتنأله"
.ًالوأيراهةمزجىلإرظنوفوهكإديفيدرادتساف
نوناكيفًادبأًانمآنوكياليرخصلايرحبلاولسوأجيلخيفديلجلا"

بجيالببسلااذهلو".همفنمقثبنمدّمجتمسَفنبلاق."ربمسيد/لوألا
.نَيتجلِزملاهاجتايفأموأو.ً"امئادهذهمدختسأيننكلو.كدرفمبداطصتنأ



."نزولاناعزوتامهف"
تحتقطقطيديلجلانأولامكهلادبدقل.ءطببهسأربيراهأموأ

."انهكدجأسيننإيلليق".هيَمدق
فوهكإكسمأو،"كسفنعامسبكلحمسييذلاديحولاناكملاهنإ"

.ديصلاةادأ
،ديلجلايفةوجفلابناجبةفيحصىلعنيكسومُعطةبلعكانهتناك

ملً.ادعاصفٍدغموينمًاءدبلدتعمسقطىلإةيمامألاةحفصلاريشتو
ً.اركابتردصدقةفيحصلانأدبال.نسروفلاهةافونعربخيأدجي

.يراهلأس."؟هيفريكفتللريثكلاكيدلله"
ةلفحلايفءارزولاسيئرةفاضتسايتجوزوّيلعبجي.مممه"

.عوبسألااذهبارتسليغدقععيقوتبجي،مثنمو.ءاسملااذهةيقيسوملا
."رومألانمليلقلاكانه،لجأ

ةظفاحملاىلعّزكريوهويراهلاق،"طقفدحاولاؤسحرطتدرأ"
.هنزاوتىلع

."؟وهامو"
ةلّقنتمةيلامغلابمدوجونمققحتلا،يلاجردحأ،راكسنمتبلط"

لبً،ائيشدجيمل.يفرصملانسلراكتربورباسحويفرصملاكباسحنيب
غلابمليوحتبماقدقنسلراكةلئاعمسالمحيرخآًاصخشنأفشتكا
."نسلراكفزوجّهنإ.مظتنملكشبكباسحىلإةيلام

هلّفرينأنودنمءادوسلاهايملاةرئادىلإفوهكإديفيدقّدحف
.نفَج

ةينامثىقلتتتنكاذامل"،فوهكإىلعًازكرميراهلاق،"وهيلاؤس"
تاونسلالاوطلصفلكنسلراكنوجوتربوردلاونمنوركفالآ
."ةيضاملاةرشعَيتنثالا

.ةريبكةكمسبكسمأهنأولامكفوهكإضفتناف
.يراهلاق"ً؟انسح"
."؟مهمرمألاله"
."فوهكإايكلذنظأ"
."نيَنثالانحناننيباٍّرسهلوقأسامىقبيس،ةلاحلاهذهيف"
."كلذبكدعأنأيننكميال"
."كربخأنأيننكميالً،اذإ"
ةدافإبمدقتلاكنمبّلطلاوزكرملاىلإكباحطصاّيلعنّيعتيسً،اذإ"



."كانه
،لَمتحملاهمصخةوقمييقتلةيانعبيراهصّحفتو،هرظنريدملاعفر

يّرَجىلع،دصقأ؟كلذىلعقفاويسنغاهرانوغنأّنظتأ":لاقّمثنمو
."؟كانهىلإ

."كلذفشتكنل"
نمققحتهنأولامكتمصهنكلو،امءيشلوقبّمهيفوهكإناك

ةعومجمميعزحبصيالءرملانأيفاٍّيلمركفيناكيذلايراهميمصت
.حيحصلكشبعاضوألاةءارقىلعهتردقبلبهتردقمب

."ةليوطةصقاهنكلو".ريدملالاق،ً"انسح"
ديلجلانمّدتميدَْربلابًارعاشيراهبذك،"تقولانمعّستمّيدل"

.هيَمدقصمخأىتح
ّتبثو."يلقيدصلضفأ،تربورونوجدلاو،نسلراكفزوجناك"

ً،اعمانلمعوً،اعمانسرددقل".ايورانسيفدَّدحمناكمىلعهرظنفوهكإ
انرطاشتاننأكلذنممهألانكلو.نولوقيامك،نيَدعاوونيَحومطانكو
دعاُسينأوً،ايوقةيعامتجالاةياعرلاداحتانوكينأوهوً؛ادحاوًارّوصت
."؟مهفتله.نيجاتحملا

.هسأربيراهأموأف
نمةدمدعبو".فوهكإعبات،ً"اضيأًاعمبتارملايفانجّردتدقل"

اهنيحنكأمل.نآلااهلغشأيتلاةفيظولاىلعسفانتنانيسفناندجو،نمزلا
.رّوصتلاوهانعفديناكامّنإلب،ٍّامهمهتاذّدحببصنملانأدقتعأ
ولامكرمألاادبدقل.فزوجلامءيشثدح،يرايتخامتامدنع،نكلو
دنُسأ،لاحيأب.ًالثاممنوكيسيلعفّدرناكامّبر؟ملعينم.مطحتهنأ
ةجردىلعبصنموهو،تاكلتمملاىلعىلعألاّميقلابصنمفزوجىلإ
يفامكلصاوتىلعاناتلئاعتيقب،كلذنممغرلابو.ةيمهألانمةيلاع
يفاهنيعةجردلاب...":تاملكلانعفوهكإثحبو"...سيلنكلو،قباسلا
رمأ،فزوجقياضيامرمأكانهناك.هرارسأىلعرخآلااندحأنامتئا
-نسلينكنارفةبساحملاسيئروُتفشتكا،1991ماعلافيرخيفو.ضيغب
."سلتخيفزوجناك.رمألا-اِيثودراكيردلاو

."؟ثدحاذام"
،اذل.رومألانمعونلاكلذيفةليلق-لوقلازاجاذإ-انتربختناك"

دقل.هبمايقلاانيلعنّيعتييذلاامانفرعىتحّرسلابنسلينوتظفتحا
يتعاطتسابناكهسفنتقولايفنكلو،عبطلابانلمأفزوجكولسّبيخ



يتعاطتسابناك.هنمًاءزجتنكيذلاةجيتنلاوببسلاويرانيسةيؤر
داحتاناك...ضفُرهنأنيحيف،يرايتخامتامدنععضولاعميطاعتلا
عتمتينكيملو،هيلإنيبستنملاةلقنميناعيكاذنآةيعامتجالاةياعرلا
ىلعةطاسببنيرداقاهنيحنكنمل.مويلاهبعتمتييذلاعساولاراشتنالاب
تدنالروسيفًايفيصًالزـنمّيَدلاونمتثرودقتنك.ةحيضفةراثإلّمحت
ٍفاكغلبمىلعتلصحو،لَجَعىلعهتعبكلذل،هلغشنانكامًاردان
."هفاشتكامتينألبقصقنلاةيطغتل

لامعتسابنسلراكفزوجسالتخاىلعَتّرتستتنأ".يراهلاق"!تنأ"
."؟صاخلاكلام

."رخآلحكانهنكيمل".هيَفتكفوهكإزهف
."...ريدملاموقينألامعألاناديميفًايداعًارمأسيل"
."اٍّيصخشًارمأناكدقف.لوهايًايداعًالمعسيلهنكلو"
.نغاهةلواطىلعةريغصلاعبصإلايفرّكفو،ءطببهسأربيراهأموأ

ملعيملو.هتجوزعمجراخلاىلإرفاسوهتفيظونعفزوجّىلختً،اذإ"
."؟ىرجامبدحأ

اهلوبقنمنكمتيملهنكلو".فوهكإلاق،"ةفيظوهيلعتضرع"
يفنآلاناميُقيامهنإ.ةلئسألاعاونألكحرطكلذنأشنمف.عبطلاب
."كوكنابنعديعبريغناكميف،دقتعأامبسحدناليات

."؟ةَقلتخمنابعثلاةضعوينيصلاحالفلاةصقً،اذإ"
يفًاقيمعًارثأةصقلاكلتتكرتدقل.ال".هسأرزهوفوهكإمستباف

."لاحيأىلعانعيمجهلعفناماذهو.هرارقةّحصيفّكشيّلظو،هسفن
."؟!ريدملااهيأًاضيأتنأو"
باوصلازييمتنمنكمتتنلف،كشلانعًازجاعتنكاذإفً.اضيأانأو"

تنكاذإ.شتفملااهيأًاضيأةعاجشلاىلعهسفنرمألاقبطني.أطخلانم
.ً"اعاجشنوكتنأعيطتستنلففوخلابروعشلانعًازجاع

."؟لاملانأشباذامو"
ثيحًايفاكًالامًادبأينجينل.ّيلإلاملاةداعإىلعفزوجّرصي"

رمألااذهنأدقتعأيننكلو.ديكأتلابهلكلاملايلديعيلدوجوموه
."؟كلذنودلوحأساذاملفً،اعفنهيدُجي

."؟رمألااذهبنوجوتربورفرعله".ءطببهسأربيراهأموأ
يذلاديحولارمألاف.ّطقرمألااذهركذأمل".فوهكإلاق،"فرعأال"

الو؛امهيلعمكحلايفًاببسامهدلاورّوهتنوكيّالأوههيلعًاصيرحتنك



عيبةيلمعذُخ.ةيمهأرثكألاةينهملااندراومدحأحبصأدقف.نوجاميس
نكامأيفو،ءدبيذئدابزلآبوكاجيف،لاثملاليبسىلعهذهتاكلتمملا
ّتمتاذإفً.اضيأدراغتسوأبارتسليغيرتشيدق.تقولارورمعمًاضيأىرخأ
عاونألكفيظوتانيلعبّجوتيسف،تاونسرشعدعبهذهعيبلاةيلمع
تاراهملانوكت،نوجلثمصاخشأدوجوب،نكلو.كلذقيقحتلنيراشتسملا
."انيدلةدوجوم

."؟عيبلاةيلمعراسمهّجونموهنوجنأينعتله"
،نكلو.ةرادإلاسلجمىوتسمىلعاهيلعةقفاوملاّتمتدقف.ةتبلا،ال"

انكاننأًاقحدقتعأالانأفةعنُقملاهتاجاتنتساوقاشلايديهمتلاهلمعنودب
لبال،انيلإةبسنلابلبقتسملالجروهنوج.كلذبمايقللةأرجلادجنس
هبكتراامفوقومدعوهكلذىلعليلدلضفأوً.اضيأرضاحلالجرهنإ
؛ةليللاةزرابلاتايصخشلاةروصقميفسولجلاباِيثوهمايققيرطيفهدلاو
نوجبلاصتالاُتلواح،ةبسانملاب".هنيبجفوهكإّبطقو."ءارزولاسيئربرق
."؟ةفدصهيلإثدحتتملأ.هفتاهىلعبيجيالهنكلو،مويلا

."..ً.ادوجومنكيملنوجنأْضرتفا.ال"
."ً؟اوفع"
يذلانمف-مزتعيّحلسملالجرلاناكامك-لُتقدقنوجنأْضرتفا"

."؟هناكمّلحيسناك
:هلأسوًادحاوًابجاحسيلوامهَيلكهَيبجاحفوهكإديفيدعفر

."؟ةليللا"
."ةلفحلايفيريكفتنمرثكأبصنملايفركفأتنك"
."نسليندراكيرهنإتلقاذإاٍّرسفشكأالانأً،انسح.ُتمهف،هآ"

نيبودراكيرونوجنيبهبشلاهُجوأنأشيفنومتمتيسانلاناك".كحضو
."نينسلاكلتلاوطينيبوفزوج

."؟اهسفنةسفانملايهأ"
ةيعامتجالاةياعرلاداحتايفو.ةسفانمدجتًامهمًازكرمدجتامنيأ"

صاخشألاُلولحةردقملاتارابتخالكنعمجنينألمأننأانيلعً.اضيأ
وحنلاىلعةَكرتشملاةيضقلامدختومهمدختيتلانكامألايفنيبسانملا
نوكتنألمآ".كمسلاديصةراّنصدئاقلابحسو.ً"انسحً،انسح.لضفألا
كلدكؤينأنسلينكنارفةعاطتساب.يراهايكتبوجأىلعَتلصحدق
مدعببسَتمهفدقنوكتنألمآيننكلو،َتبغراذإفزوجةصق
."رسلاءاشفإيفيتبغر



ةياعرلاداحتارارسأىلإقرطتناننأامبريخأدحاولاؤسّيدل"
."ةيعامتجالا

يفديصلاةّدعبيضوتبعرشوهربصدفندقو،ديفيدلاق.ً"اذإايه"
.سيك

يَنثاذنمدراغتسوأيفتثدحباصتغاةثداحنعًائيشفرعتله"
."ً؟اماعرشع

نعريبعتلاىلعفوهكإهجوكٍهجوةردقنأضرتفييراهناك
نأربتعا،ودبيامكاهيطختّمتدودحلاهذهنأامبو.ةدودحمهتشهد
.ديكأتلابريدملاىلإةبسنلابديدجهلاؤس

يهف،كلذكنكتملاذإو.شتفملااهيأديكأتلابةئطاخكتامولعم"
."؟كلذيفنوطروتملامهنم.ةعِّورم

نمينعنمتةينهملاّةيّرسلا".ءيشيأههجوحضفيّالأيراهلِمأ
."صاخشألاةيوهنعفشكلا

."؟ةميرجلاهذهىلعنمزلاّرميملأ...نكلو.عبطلاب".هنقَذفوهكإّكح
ىلإرظنلاًانعمميراهلاق،"رمألاىلإكرظنةيفيكىلعرمألادمتعي"

."اندعّاله".ئطاشلا
."...نزولانإ.هدرفمبانملكدوعينألضفألانمامبر"
.هسأربأموأوةبوعصبُهباعليراهعلتبا
ةعرستناك.يراهرادتسا،لُّلبتنودنمئطاشلاىلإهلوصوىدل

فوهكإادبدقل.يناخُدراتسكديلجلاىلعفرجنيجلثلاو،تدادزادقحيرلا
.بحسلاقوفريسيهنأولامك

تستكادقيراهةرايسذفاونتناك،تارايسلافقومبأرميف
زاهجلّغشو،كرحملارادأو،اهلخدف.ضيبألاديلجلانمةقيقرةقبطب
جاجزلاىلعنخاسلاءاوهلاّقفدتف،ىوصُقلاةرارحلاىلعهعضوو،ةئفدتلا
ًارمأّركذت،يمامألاةرايسلاجاجزربعةيؤرلاعاشقنارظتنيناكاميفو.درابلا
ةقاطبجرخأ.نسروفلاهبلصتادقبارتسليغسدامناك.راكسهلهلاقام
.باوجال.مقرلابلطو،هبيَجيفاهبظفتحيلازيالناكيتلالمعلا
ليتوهقدنفمقرهنأدجوو،ّنرهبيَجىلإفتاهلاديُعيناكاميفو
.لانوشانرتنإ

.ةّزيمملاةيزيلكنإلااهتغلبةأرملاتلاق"؟كلاحفيك"
."؟...ِتيقلتله".يراهلاق،"سأبال"
."لجأ"



."؟وهناكله":لاقوًاقيمعًاسَفنيراهذخأ
."وهناك".تدهنتو،"لجأ"
نمامصخشةفرعملهسلانمسيل،ينعأً؟امامتةقثاوتنأله"

."...درجم
."؟يراه"
."؟لجأ"
."ةماتةقثىلعانأ"
اهنأةجردلميغنتلاوديدشتلاديجتةسِّردملاهذهنأنظييراهناك

.ةماتةقثىلعتناك.هلوقتامينعت
ةقِحُمنوكتنأهبلقلكنمًالمآةملاكملاىهنأولاق."كلًاركش"

.نآلاأدبيسءيشلكنأل
.ثدحاماذهو
اتحارنيتللا،يمامألاةرايسلاجاجزَيتحاّسملّغشييراهناكامنيبف

ً.اددجملومحملاهفتاهّنر،نَيبناجلاالكىلإبئاذلاديلجلاعطقناعفدت
."لوهيراه"
كبلاصتالايتعاطتسابنإَتلق.ايفوصةدلاو،ملكتتكجدلوهيمورف"

."...اذإمقرلااذهىلع
."؟كانهاذام،لجأ"
."ايفوصلامرمأثدح"



.ماعلايفرصقألامويلاهنإ
ىلعةاقُلملانتسوبنتَفأةفيحصلةيمامألاةحفصلاىلعربخلااذهناك

ققحت.اتاغروتسيفبيبطلاةدايعيفراظتنالاةفرغيفيراهمامأةلواطلا
.همصعِميفةعاسعضيهنأّركذتّمثنمو،رادجلاىلعةّقلعملاةعاسلانم

دقناكدقف.ةّوكلانمةأرماتوصىدان،"لوهديساينآلاكاريس"
اهدلاووكجدلوهيمايفوصلباقيذلابيبطلاىلإثدحتلاديريهنأحرش
.ةليلقتاعاسلبق

.ةأرملاتدان،"رمملايفنيميلاىلإثلاثلابابلا"
نماٍّفصو،هءاروراظتنالاةفرغكرتو،هيَمدقىلعيراهفقوف

.نيبعتملاصاخشألا
ايفوصتلسرأدقةفدصلانوكتامبر،عبطلاب.نيميلاىلإثلاثلابابلا

هنإ،النكلو.راسيلاىلإثلاثلابابلاوأ،راسيلاىلإيناثلابابلاىلإ
.نيميلاىلإثلاثلابابلا

،نيسِغلِه-دنولسايثاممستباو،"يتلباقمديرتكنأُتفرعً،ابحرم"
."؟ةرملاهذههبكتدعاسميننكمييذلاام".هديّدميلفقوو

."كجدلوهيمايفوص.حابصلااذهاهتيأرةضيرمبطبترمرمألا"
."يراهايسولجلابلّضفت!ً؟اقح"
اهبثّدحتيتلاةيّدولاةربنلانمجاعزـنالابهسفنليراهحمسيمل

ريبكدادتعابرعشيهنألسيل؛اهلوبقبددرتٌةوعداهنكلو،رخآلالجرلا
.امهَيلكلًاجِرحُمنوكيسرمألانأللب،سفنلاب

ىلعحابصلااذهتظقيتسااهنإيللوقتلايفوصةدلاويـبتلصتا"
اهتنباتدجو،تلخدنيحو".يراهلاق،"اهتفرغيفايفوصءاكبتوص
،جراخلايفاهئاقدصأعمتناكاهنإايفوصتلاق.فزـنتوتامدكلابةباصم
ةدلاولاتظقيأ،اهدنع.لزـنملاىلإاهتدوعقيرطيفديلجلاىلعتقلزـناف
."انهىلإاهرضحأيذلادلاولا

مامألاىلإىنحنادقناكيذلاسايثاملاق.ً"احيحصاذهنوكيامبر"
.رمألابهمامتهاىدمنعّربُعيهنأولامكهيَقفرِمىلع

نمتققحتدقف".يراهعبات،"بذكتاهنأىلعُّرصتةدلاولانكلو"
ةداسولاىلعءامدكانهنكتملو،اهدلاووايفوصةرداغمدعبريرسلا
."تلاقامكًاضيأةءالملاىلعلب،بسحف



هنكلوً،اراكنإوأًادييأتسايثامهردصأيذلاتوصلانكيمل.ً"انسح"
ملِعمسقلةعباتلاجالعلاةدحويفعقاورمأهنأيراهفرعتوص
ةملكلانمريخألاعطقملاظفلىدلتوصلاةمغنعفرنمداُريو.سفنلا
.سايثامتوصةمغنتعفترادقل.رارمتسالاىلعىضرملاعيجشت

يكبتيهو".يراهلاق،"نآلااهتفرغيفاهسفنىلعلفُقتايفوص"
ملّنهنماٍّيأّنكلو،اهتاقيدصباهتدلاوتلصتادقل.ةملكيألوقضفرتو
."سمأاهَرت

لهاجتأنأينمبلطتنآلاو".هفنأةبصقسايثامصرقو."تمهف"
."؟كلجألياضرمرارسأىلعةظفاحملابيمسق

.يراهلاق،"ال"
."!ال"
يتاوللاتايرخألاو،اهيَدلاووايفوصلجأنم.مهلجأللبيلجألسيل"

."ّنهبصتغيسوأامبرّنهبصتغا
ةهجاوميفتشالتهتماستبانكلو،سايثاممستباو."ةيوقتاملكاهنإ"

اذهيفريكفتلاّيلعنّيعتيهنأيَعتكنأبةقثىلعانأ".لعسو.تمصلا
."يراهايًالوأرمألا

."؟المأسمأةليلتبُصتغاله"
."...وهضيرملارارسأىلعنامتئالانإ،يراه".سايثامدّهنتف
انأف".يراههعطاق،"وهرارسألاىلعنامتئالانمعونيأفرعأ"

هذهيفًءانثتساكنمبلطأامدنعوً.اضيأصاخشألارارسأىلعَنمتؤم
لعفألب،ىضرملارارسأىلعكنامتئابفختسأيننأينعيالاذهف،ةيضقلا
رطخىدافتألو،ةميرجلاهذهلةيشحولاةعيبطلامييقتّيلعبجيّهنألكلذ
اٍّنتممنوكأسفيمييقتىلعدمتعتويـبقثتتنكاذإ.لمتحملااهراركت
يفكتايحةعباتمةلواحملكدهجىراصقلذبكيلعبجوتيسفالإو،كل
."رمألااذهلظ

يفةبطُخلاهذهاهيفىقلأيتلاتارملاددعنعيراهلءاستدقل
.ةلثاممفورظ

.ةبيَخلاتارامأههجوىلعترهظو،هيَنيعسايثامفرط
.يراهلاق،"هزهتوأكسأربئموتنأيفكي"
.هسأربنيسِغلِه-دنولسايثامأموأف
.ىرخأةرمةعدخلاتحجندقل
،مكنيبماُريامىلعرومألاريستله".ضهنويراهلاق،"كلًاركش"



."؟غيلوأوليكاروتنأ
.ةبحاشةماستبامستبيوهوًاددجمهسأربنيسِغلِه-دنولسايثامأموأ

.ً"اديعسًاموي":لاقوبيبطلافتكىلعهديعضوومامألاىلإيراهىنحنا
سايثاموهبابلانمهجورخءانثأيفيراههآرءيشرخآنإ

ىلإرظنيوهو،نيَفتكلالّهرتميسركلاىلعسلجيذلانيسِغلِه-دنول
.ةعفصهلهّجودقمهدحأنأولامكمامألا

ááá
راجشألاقوفةيلاقتربٍبُحُسنيبنمريخألاراهنلاءوضبّرست

بصنلابناجبيراهّرم.جيورنلايفىربكلاةربقملابرغلزانملاحوطسو
ةعطقو،ايفالسوغوييفبرحلايفاوضقنيذلاىتوملليرجحلايراكذتلا
رانيإءارزولاَيسيئريَحيرضو،جيورنلايفلامعلابزحبةصاخلاضرألا
ةياعرلاداحتابةصاخلاضرألاةعطقىلإًالوصو،يلتاربهفغيرتونوسدراهريغ
سلجتتناك.روبقلادحأبناجبايفوصىلعرثع،ّعقوتامكو.ةيعامتجالا
.ةريبكافوبةرتسبةّرثدتمو،ةبصتنمجلثلاىلع

.اهبناجبسلجو،يراهلاق،ً"ابحرم"
ناخدلالمحيذلايديلجلاميسنلايفناخدلارفزوةراجيسلعشأ

ً.اديعب
يتلاراهزألاِتذخأو".يراهلاق،"ّوتللِترداغدقكنإكتدلاوتلاق"

.ً"ابعصكدوجوناكمنيمختنكيمل،اذل.كعمكدلاوكلاهارتشا
.ايفوصبُجتمل
كنكميًاصخشناك؟كلذكسيلأكلًاحلاصًاقيدصتربورناك"

.ً"ابِصتغمسيلو،هيلإثدحتلاو،هيلعدامتعالا
.روتفبتسمه،"كلذبماقنموهتربور"
نموهرخآًاصخشنأدقتعأ.ايفوصايتربورنفدمىلعكراهزأ"

ةدعكلذبماقامبرو.ةيضاملاةليللايفًاددجمكلذبماقو.كباصتغابماق
."قباسلايفتارم

.جلثلاقوفاهيَمدقىلعفوقوللتلضانوتحاص."!مالسبينعَد"
اهبحسوىرخألاباهعارذكسمأو،هيديىدحإبهتراجيسيراهلمحف

.ةوقب
له.ّةيحتنأ.كتيامحنمنكمتينلوايفوصايتربورتامدقل"

انبنَسحتُسي،شيعلاةلصاومنيديرتتنكاذإو.ّةيحتنأ؟يننيعمست
نلوىلوألاينوكتمل.هتاءادتعالصاويسفالإو،نآلالعافلاىلعضبقلاءاقلإ



."!ّيلإيرظنا.ّيلإيرظنا.ةريخألاينوكت
.تنعذأو،ةيئاجفلاهتخرصنمايفوصتلفجأ
امهمهنملانأسيننأبكدعأيننكلو.ايفوصايةفئاخكنأفرعأ"

."مسُقأ.ثدح
حالدقفً،اقِحُمناكاذإو.اهيَنيعيفكرحتيامًائيشيراهىأر

.عومسمريغامًائيشتلاقوتدّهنت،كلذدعبو.رظتناو.لمأصيصب
.مامألاىلإًاينحنميراهلأس."؟ِتلقاذام"
."؟تربورةافودعب...نآلاينقّدصيسنم".تسمه"؟ينقّدصيسنم"
."ىرنسمثنمو،يلواح":لاقواهيَفتكىلعةصيرحًادييراهعضو
.رمحأنولىلإلّوحتلابتأدبدقةيلاقتربلاةباحسلاتناك
.ينمهبلطيامذّفنأملاذإانّصخيءيشلكريمدتبدّدهدقل"

ال،نكلو.ةدوعلاانيلعبّجوتيساهنيحو،ةقشلاجراخانيمرىلعصرحيسو
."؟نم؟ينقّدصيسناكنمف،مهرابخإبُتمقولو.هلجألةدوعللانيدلءيش

.تتمصو
.رظتناويراهلاق،"تربورءانثتساب"

دارأدقل.بارتسليغسداملمعةقاطبىلعناونعلاىلعيراهرثع
ًادانتسا.نسروفلاهبهلاصتاببسنعرخآءيشلكلبقهلاؤسو،هبلاصتالا
نيذللاغيلوأوليكاربناجبرورملاهيلعبجوتيس،هآريذلاناونعلاىلإ
.نيلوكِنملوهديَحىلعًاضيأناميُقي

امّنإو،ئطبيملامهلزـنمىلإةيدؤملاقيرطلابرقهرورمءانثأيفو
ىأر،ةريخألاةرملايفامهلزـنمبناجبّرمامدنعف.ةعيرسةرظنءاقلإبىفتكا
كانه،نآلاو.بيبطلاةرايساهنأضرتفاو،بأرملاجراخيكوريشبيِجةرايس
.ةءاضُمغيلوأةفرغةذفانو،طقفليكارةرايس

ىتحولسوأيفةفلكترثكألالزانملانيبةّداحلاتافطعنملايراهربع
زجاحو،ءاضيبلاةينطولاّةلِسملابناجبّرمو،ّةلتدعصمث،قيرطلاتماقتسا
يرحبلاجيلخلاىلإةفاضإلاب،لفسألايفّدتمتةنيدملاتناك.ّجلزتللنيلوكِنملوه
ةّوسكملارزجلانيبيديلجلابابضلانمةقيقرةقبطوليوطلايرخصلا
قورشدّرجمنمعقاولايفنّوكتييذلاريصقلامويلاىضقنادقل.جلثلاب
.عومشلاكتدبوتئيُضأدقراونألاتناكو،نيعّةفرباهبيغموسمشلا

ً.ابيرقتةيجُحألاءازجألككلميناك
،ىودجنودنمتارمعبرأبارتسليغلزـنمسرجّنرنأدعب



نمهوحنلجرلوره،هترايسىلإهتدوعقيرطيفو.كلذنعيراهّىلخت
أشيملً،انسح.بارتسليغةلئاعلًاقيدصناكاذإامعهلأسو،رواجملزـنم
لخادنمًارداصًايلاعاٍّيوداوعمسمهنكلو،ةصاخلامهتايحيفلّخدتلا
؟كلذكسيلأ،هتجوزدقفدقبارتسليغسدامناكو،حابصلااذهلزـنملا
،لزـنملاىلإيراهداع،اهدنع؟ةطرشلابلاصتالامهليغبنيناكامبر
.راذنإلازاهجقلطناف،يمامألابابلابناجبةدوجوملاةذفانلاّمطحو

يراهقشً،اراركتوًارارمهَيتمغنقلُطيراذنإلازاهجناكامنيبو
نَيتقيقدلاحرطو،ريرقتلالجألهتعاسنمققحتو،سولجلاةفرغىلإهقيرط
.رهظلادعبنمةقيقدنوثالثوعبسوةثلاثلااهنإ.رلومامهفاضأنَيتللا

.ةدوقفمهسأرنمةيفلخلاةهجلاوً،ايراعبارتسليغسدامناك
،ةءاضُمةشاشمامأةيبشخلاضرألاىلعهبناجىلعًايقلتسمناك

الو،ةليوطةروسامتاذةيقدنبلاتناك.همفنمجرختةيقدنبلاةروسامو
،دانِّزلاىلعطغضللةريبكلاهمدقعبصإمدختسادقبارتسليغسدامنأدب
ةبغرلب،طقفًاريبكًايكَرحًاقيسنتبلطتيالرمألااذهو.يراهلادبامك
ً.اضيأتوملايفةيوق

ةلآزيزأعامسنميراهنكمتو،راذنإلازاهجفقوت،كلذدعب
ناربعيسيرعوسورعلةشعترموةدماجةَّربكمةروصرهُظتيتلاضرعلا
اّهلكضيبألاناتسفلاو،ةبحاشلاةماستبالاو،ناهجولاناك.ةدابعلارادرمم
.ةكبشةئيهىلعشامقلاىلعتّفجيتلاءامدلابةخَّطلم

.ةزيجوتناك.راحتنالاةلاسرتعضوةغرافبارشةنيّنقتحتو
.سدام.يدلاوايينحماس



يف-مويتاذهتدلاوةقفربجرخيامدنع.ةآرملايفهسفنىلإرظن
هجولااذهناريجلادحأّييُحيسلهف،ريغصلالزـنملانم-امبريلاتلاماعلا
،ةنومأموةفولأمهوجواهيفّىيُحتيتلااهسفنةقيرطلاب؟وفاردزوةماستباب
.ةّبيطهوجوو

.هءاروةأرملاتلاق."ةيلاثمودبت"
يتلاو،ةآرملامامأاهضرعتسيناكيتلاةلذبلاينعتاهنأكردأو

.سبالملاريجأتلّلحمنماهرجأتسا
.لأس"؟غلبملامك"
ةيناثلاةعاسلالبقةلذبلاةداعإبدعوو،لامنمهتبلطاماهلعفد

.يلاتلامويلانمةرشع
ثيحىهقمىلعرثعدقناك.ةيدامرلاةملُّظلاىلإكلذدعبجرخ

نآلاةلأسملافً.اريثكنمثلاعفترمريغماعطلاثيحو،ةوهقلالوانتهنكمي
.هتعاسىلإرظنو،راظتناةلأسم

يدامرنولىلإلوقحلاوَلزانملاُقَسَغلالّوحو،ةليللوطأتأدبدقل
قئادحلاحاتجادقناكمالظلانكلو،نيلوكِنملوهنميراههّجوتءانثأيف
.دنالنورغهغولبنمليوطتقولبقةماعلا

سداملزـنمنمةيماظنلاتالذبلايوذةطرشلالاجربلصتادقناك
نأنودنمكلذدعبرداغو.ةيروَدةرايسلاسرإمهنمبلطو،بارتسليغ
.ءيشيأسملي

ىلإدعصمث،ةطرشلاةدايقرقميف3هيكبأرملايفهترايسنكر
.نسدليكروتبلصتاثيحهبتكم

سدامناكاذإامفرعأنأديرأو،لومحملانسروفلاهفتاهدُقف"
."هيلعةلاسركرتدقبارتسليغ

."؟لعفولاذامو"
."ةلاسرلاعمسأنأديرأ"
دّهنت،"كلذبمايقلاىلعؤرجأالانأو،فتاهلاىلعتّصنتهنإ"

."تالاصتاللةطرشلايقلتةمدخبلصتا".نسدليكروت
يفاكلاتقولاكلمأالو،كلذبمايقللةمكحملانمرارقىلإةجاحبانأ"

."؟تاحارتقايأكيدلله.هيلعلوصحلل



."؟رتويبمكزاهجنسروفلاهىدلله".اٍّيلمنسدليكروترّكف
."هبناجبسلاجانأ"
."رمألاَسنا،ال،ال"
."؟اذامل"
نملومحمفتاهىلعةدوجوملالئاسرلالكىلععالطالاكتعاطتساب"

ةملكىلإةجاحبنوكتسكنكلو،ليابومرونيلتلةعباتلابيولاةحفصلالخ
."كلذبموقتلعبطلابرورم

."؟ّطخلابحاصاهراتخيرورمةملكيهله"
."...يكظحلاىلإةجاحبنوكتسف،اهكلمتنكتملاذإنكلو.لجأ"
."؟بيولاةحفصناونعوهام".يراهلاق،"لواحُِنل"
َظحيملصخشةربنبنسدليكروتلاق،"ريبكظحىلإةجاحبنوكتس"

.ظحلانمريثكلاب
.يراهلاق،"اهفرعأيننأبروعشّيدل"
نشايفيل:رورملاةملكيراهلخدأ،هتشاشىلعةحفصلاروهظعم

ةمئاقجلوو،نشايىلإاهّرصقف،ةحيحصريغرورملاةملكنأغِلُبأف.
،غاليدنورتيفمقرنمةدحاوو،يتبنماهنمتس،لئاسرينامث:لئاسرلا
بارتسليغسداملمعةقاطبىلعدوجوملالومحملافتاهلامقرنمةدحاوو
.هديباهلمحييراهناكيتلا

لبقهآريذلاصخشلاتوصعمسف،ليغشتلارزىلعيراهطغض
ةصاخلاةيكيتسالبلاتوصلاتاِّربكمربع،هلزـنميفًاتيمةعاسنملقأ
.رتويبمكلازاهجب

.ةيجُحألانمريخألاءزجلاىلعيراهلصح،ةلاسرلاتهتناامدنعو
ربعراكسيراهلأس."؟نسلراكنوجناكمامدحأفرعيله"

ةقشيفهنعمتثحبله".ةطرشلاةدايقّرقممَّلسهلوزـنءانثأيففتاهلا
."؟تربور

.همامأةدضِنملاىلعسرجلاعرقو،نيزختلاعدوتسميراهلخد
."باوجال".راكسلاق،ً"اضيأكانهسرجلاُتعرقدقل"
."؟انقفتا.لخدابابلادحأحتفيملاذإو.ةرظنِقلأوبهذا"
يتبىقبت.نآلاةعبارلاةعاسلاّتطختدقلو،كسينكتميركيفحيتافملا"

."...نسروفلاهلثدحامببسبمويلانكلو،رهظلادعبةرتفىتحةداع
."ةلتَعكعمذُخ".يراهلاق،"حيتافملارمأَسنا"
،ءاقرزًابايثًايدترمجرعيلجرلخدمث،نيمدقةرجرجيراهعمس



.هفنأفرطىلعةراظنعضيو،ديعاجتلانمةريبكةعومجمههجوىلعو
نودنمةلواطلاىلعيراههعضويذلابوتكملايمسرلابلطلاطقتلا
.ةرظنيأبهقمرينأ

.راكسلاق."؟ةمكحملانمبلطىلإجاتحن"
بذك،ً"احلاصلازيالهيلعانلصحيذلابلطلانإ.ةرورضلابسيل"

.يراه
."؟كلذكوهله"
."؟انقفتا،ينمَرشابمبلطهنإلُقف،دحأكلأساذإ"
."انقفتا"
داعأوهسأرزهمثنمو،ءاقرزًابايثيدترييذلالجرلامهمه

.يراهلبوتكملايمسرلابلطلا
."...انهةلكشمهجاوناننأودبي.راكسايقحالتقويفكبلصتأ"
.ًالوهذملجرلاىلإقّدحوهبيَجيفلومحملافتاهلايراهعضو
.لجرلالاق،"لوهاينَيترمهسفنسدسملاىلعلوصحلاكنكميال"
راحزخوبرعشهنكلو،هينعيوروألتآليكناكاميراهمهفيمل

،كلذباهيفرعشييتلاىلوألاةرملايههذهنكتمل.هقُنُعرخؤميف
.ّوتللأدبدقل،عقاولايف.دعبِهتنيملسوباكلانأِملعو

ناكاميف،ماّمحلانمتجرخواهناتسفنغاهرانوغةجوزتلّدع
تفقوف.ةرهسلاةلذبلةبسانملاءادوسلاهقنعةطبردقعلواحياهجوز
.ةدعاسملااهنمبلطيسو،هجاعزـناببسبرخنيسهنأملعتاهنألترظتناو

نإهلاولوقيلةطرشلاةدايقرقمنمحابصلااذههباولصتاامدنع
يفريكفتلاوأباهذلايفةبغرلابرانوغرعشيمل،تامدقنسروفلاهكاج
اذهنأملعتتناك.ةيقيسوملاةلفحلاىلإباهذلاىلعًارداقنوكيسهنأ
كانهناكاذإامعًانايحألءاستتتناكو،بائتكاةرتفنوكيسعوبسألا
،لاحيأب.رانوغيفثادحألاهذهريثأتىدمفرعياهريغرخآصخش
روهظلامويلانمقحالتقويفرانوغنمبلطدقفُِرشملاطباضلاناك
تمصةقيقدفوقولارّرقةيعامتجالاةياعرلاداحتانألةيقيسوملاةلفحلايف
نوكتنأةطرشلابضرتُفيهنإلوقلاىلإةجاحالو،نسروفلاهىلعًادادح
نإ؛باهذللهّعلطتمدعتظحالاهنكلو.نسروفلاهلىلعألاطباضلابةلَّثمم
.ةّقيضةذوخكهنيبجيطغتةبآكلا

."!زيل"ً:ايدانمهقنعةطبرعزتناورخنو
.اهديتطسبو،هءاروتفقوو،هيلإتهجوتو،ءودهبتلاق،"انهانأ"



."اهّايإينطعأ"
."نغاه".هطاقتلالىنحناف،ةآرملاتحتةلواطلاىلعفتاهلاّنر
.طخلانمرخآلابناجلايفًاديعبًاتوصْتعمسدقل
عمبهذأس.لزـنملايفانأ،ال".رانوغلاق،"يراهايريخلاءاسم"

ىلإُتدعكلذل،ةيقيسوملاتالفحلاةعاقيفيّنفلاضرعلاىلإةليللايتجوز
."؟ديدجنملهً.اركابلزـنملا

ناكاميفرثكأفرثكأقيضتيهوةيمهولاةيزاَجملاَةذوخلازيلتبقارو
.ماتتمصبيغُصي

بّهأتةلاحيفعيمجلاعضأوزكرملابلصتأس"ً.اريخألاق،"لجأ"
ةلفحلادصقأس.ثحبلاةيلمعيفرفاوتميطرشلككرشُنس.ىوصق
نوكيسلومحملايفتاهنكلو،نَيتعاسةدملكانهىقبأسوً،ابيرقةيقيسوملا
."لاصتالاىوسكيلعسيلكلذل،تقولالاوطةبذبذلاةغيصيف

.ةملاكملاىهنأو
.زيلتلأس"؟كانهاذام"
نيزختلاعدوتسمنمّوتللداعدقل.لوهيراه،ّيشتفمدحأهنإ"

يذلايمسرلابلطلابجومبسدسمىلعلوصحلاهبضرتُفيناكثيح
رِثإهسدسمدقفنأدعبليدبسدسمىلإةجاحبّهنإ.مويلاهلُهتّعقو
سدسملاىلعلصحدقرخآًاصخشكانهنأودبي.هتقشمهدحأماحتقا
."لوألايمسرلابلطلاةطساوبمويلارّكبمتقويفرئاخذلاو

.زيلتلاق"...ةياهنلايههذهنكتملًاذإً،انسح"
،ظحلاءوسل":عباتونغاهرانوغدّهنتو،"ةياهنلاتسيلاهنأىشخأ"

ىلعلصحيذلاصخشلاّةيوهيفيراههبتشي.أوسأوهامكانه
."هكوكشتدكأتونييئانجلاءاربخلابلصتاكلذل،سدسملا

ًاديجمهفدقلً.افوخكلذاهألمدقو،بحشياهجوزهجوزيلتأرو
لجرلابةصاخلاءامدلاةّنيع":هتجوزللوقيهسفنعمسو،يراههلاقام
يذلاَلجرلاسيلهنأرهُظتتايواحلاةقطنميفرانلاهيلعانقلطأيذلا
كرتوأ،هفطعِمىلعءامدراثآكرتيذلالجرلاوأ،نسروفلاهىلعّضقنا
رانلاهيلعانقلطأيذلالجرلانإ،راصتخاب.لُزُّنلايفةداسولاىلعةرعش
وتسيركنأينعياذهفً،اقِحُميراهناكاذإو.كيكناتسوتسيركسيل
.ً"احَّلسموً،اقيلطًارحلازيالكيكناتس

ام،نيكسملالجرلاكلذقحاليلازيالامبر...ةلاحلاهذهيف،نكلو"
."؟ىرخأةرمهمساناك



لكرافنتسالزكرملابلاصتالاّيلعببسلااذهلو.لجأ.نسلراكنوج"
هيَديطغضو."كيكناتسوتسيركونسلراكنوجنعثحبللرفاوتميطرش
محتقايطرشنمًالاصتايراهىقلت".ملألاردصمامهنأولامكهيَنيعىلع
."نوجىلعروثعللنسلراكتربورةقش

."؟دجواذامو،لجأ"
ةعقتنم...ريرسلاتاءالمتناك.كانهثدحدقًاعارصنأودبي"

تحتةاوطِمطقفدجو.نسلراكنوجدوجوىلعةلالدالو،زيلايءامدلاب
."ةفاجءادوسءامداهلَصنىلعريرسلا

.ةآرملايفنيَوارمحلاهيَنيعةيؤرنمتنّكمتف،ههجونعهيَديدعبأو
."زيلايّئيسربخهنإ"
هومتيدرأيذلاصخشلانم،نكلو...نكلو.يـبحاي،رانوغايفرعأ"

."ً؟اذإءانيملابناجب
.زيلايفرعنال".بيجينألبقةبوعصبهباعلنغاهرانوغعلتباف

."نيوريههمديفوةيواحلايفميقيناكهنأوههفرعناملك
."...رانوغ!هللااي"
.ةآرملاربعهيلإرظنتنأتلواحو،هفتكىلعتطغضو

سافنأتفطخاهنأةجردلًادجةليمجودبتفوهكإنيترامتناك
.يراه

ريهجلاتوصلاكلذبلاؤسلاهيلعتحرط."؟تنأاذهلهً،ابحرم"
،تقولاكلذيف.سواهتياليفاهاقتلاامدنعىلوألاةرملليراههعمسيذلا
يداعدوسأناتسفبهمامأفقتنآلااهنكلو،يمسرلايزلايدترتتناك
ةماتقرثكأوًامجحربكأاهانيعتدبو.اهرعشكألألتيو،نيُّمكنودب،قينأو
ً.ابيرقتةفافشوةمعانوءاضيباهترشبو،داتعملانم

اهديتعفرو."رظنا".تكحضو،ً"اقينأًاناتسفيدترأوةجّربتمانأ"
اهنأولامك،هلُّيختنكميالوحنىلعةنِرَمةكرحيراهاهربتعاةقيرطب
ىلعءاضيبةؤلؤلاهديبلمحتتناك.ةقيشَرةصاوتمةلسلسلدادتما؛ةصقار
بناجبءانيملافيصرنمثعبنملافيفخلاءوضلاسكعتةعمدةئيه
.اهنُُذأنمىرخألاةؤلؤللاىلدتتاميف،اهتقش

.بابلاًةتلفُموءارولاىلإةوطخًةعجارتمتلاق،"لخدا"
تلاق،"تئجكنأّديج".اهيَعارذنيبىمتراوةبتعلاقوفيراهّرم

لاوطكيفركفأتنك":هنذأيفسمهتو،اههجوبههجوسمالتيهو



."تقولا
اهدسجنمثعبنيءفدلابرعشو،ةوقباهّمضو،هيَنيعيراهضمغأ

وحنلااذهىلعاهيففقييتلاموينملقأيفةيناثلاةرملااهنإ.ريغصلا
.ةريخألاةرملانوكتساهنأفرعيهنألاهتالفإأشيمل.هيَعارذباهّايإًارماغ

ةعمدكودبتيهوهيَنيعىدحإتحتهّدخىلإةدَنسُمةؤلؤللاتناك
.ةدّمجتم

.هسفنرّرحو
.تلأس"؟رمألاام"
."ثّدحتننأانيلع".يراهلاق،"سلجِنل"
بناجبيراهفقوامنيب،ةكيرألاىلعتسلجو،سولجلاةفرغالخد

.لفسألايفعراشلاىلإرظنيةذفانلا
.لاق،"انهىلإرظنيوهترايسيفسلاجصخشكانه"
ةعاقىلإيّنلُقيس.ينرظتنيوهو.دراكيرهنإ":تلاقونيترامتدهنتف

."ةيقيسوملاتالفحلا
ساكعناىلعيراهزكرو."؟نيتراماينوجناكمنيفرعتلهً،انسح"

.جاجزلاحولىلعاههجو
لواحتله".ةرشابمجاجزلايفهينيعىلإرظنتيهوتلاق،"ال"

لأستكنأامبينعأ؟َّنيعمببسلهناكمةفرعميـبضرتُفيهنإلوقلا
.اهتوصنمةبوذُعلاتباغو."؟ةقيرطلاهذهب

لاق،"اهمدختسيناكنوجنأدقتعنو،ّوتللتربورةقشانمحتقادقل"
."مدلابّىطغمريرسىلعانرثعو"،يراه

.ةقداصتدبةئجافتمةربنبنيترامتلاق،"فرعأنكأمل"
مسقلاققحتي".يراهلاق،"كلذبملعىلعينوكتملكنأملعأ"

ةقثىلعانأو،اهديدحتّمتهنإلوقلانكميو.نآلامدلاةئفنميئانجلا
."مهجاتنتسافرعأيننأبةمات

.سافنألاةعوطقميهوّبقرتبتلاق."؟نوجمدوهأ"
."؟هيفنيلمأتاماذهناكامبر،نكلو".يراهلاق،"ال"
."؟كلذلوقتاذامل"
."كبصتغانموهنوجنأل"
يهواهعمسييكهسافنأيراهسبحاميف،ةفرغلاُءودهلاداسو

.اهَيتئرلخدينألبقءاوهلارفزتواهمفنمسفنتلالواحت
.اهتوصيفةنكممةفجرلقأبتلأس."؟كلذّنظتكلعجييذلاام"



ددعكانهنكيملو،دراغتسوأيفثدحدقرمألانإِتلقكنأل"
يتلاءامدلا.بصتغينسلراكنوجنكلو،اهنيحنيبِصتغملالاجرلانمريبك
تبهذدقل.كجدلوهيمايفوصىعدتةاتفلدوعتتربورريرسىلعتدِجُو
مايقلااهنمبلطنسلراكنوجنألةيضاملاةليللايفتربورةقشىلإ
-تربورهّايإاهاطعأحاتفملامعتسابةقشلاتلخد،قَّفتموهامكو.كلذب
.اهبرضبنوجماق،اهبصتغانأدعبو.قباستقويف-لَّضفملااهقيدص
."كلذبموقيامًابلاغهنإتلاق

."ً؟ابلاغ"
يضاملاماعلايفاهيفاهبصتغييتلاىلوألاةرملاتناك،ايفوصلًاقفو"

تناكامدنعكجدلوهيمةلئاعلزـنميفكلذثدح.يفيصمويرهظدعب
.ةقشلاصّحفتةعيرذبكانهىلإنوجبهذدقل.جراخلايفاهتلئاع
رارقذاختاًاضيأهلمعراطإيفجردنيو،هلمعهنإ،ءيشلكنممغرلابف
."ققشلايفءاقبلابهلحَمُسينمنأشيف

."؟اهدّدههنأ...ينعتأ"
نطولاىلإاهلاسرإوةلئاعلاءالجإمتيسهنإلاق".هسأربيراهأموأف

ناك.اٍّرسامهنيبلصحيامبظفتحتواهنمبلُطيامايفوصذّفنتملاذإ
ةاتفلاؤرجتملو.اهناعذإو،نوجىلعاهّمتكتبًانهَركجدلوهيمةلئاعريصم
تدجو،ًالماحتحبصأامدنع،نكلو.رخآءيشيأبمايقلاىلعةنيكسملا
،هبقوثولااهنكميقيدص،امصخشةدعاسمبلطىلإةرطضماهسفن
نمديدعلاحرطنودنمضاهجإةيلمعميظنتهنكمياٍّنسربكأصخش
."ةلئسألا

."تربورتدصقدقل!يهلإاي".نيترامتلاق،"تربور"
تربورنأتّنظدقف،هلءيشيأاهلوقمدعنممغرلابو.لجأ"

نأملعيتربورناكً.اضيأكلذّنظأ.اهبصتغانموهنوجنأفرعي
."؟يأرلايننيقفاوتالأ،لَْبقنماهبصتغانموهنوج

،اهتحتاهَيقاستعضوو،ةكيرألاىلعترّوكتلب،نيترامبُجتمل
ديرتوأدَْربلابرعشتاهنأولامكنيتيراعلااهيَفتكلوحاهيَعارذتّفلو
.اهسفنلخادءافتخالا

نُّكمَتةجردلًادجًاضفخنماهتوصناكً،اريخأمالكلابتعرشامدنعو
.رلومةعاسةكتعامسنميراه

تنك،كلذبموقيناكامدنع.يرمعنمةرشعةعبارلايفتنك"
نمنكمتأسفموجنلايفترّكفوُتّزكروليننأيفًةرّكفمكانهيقلتسأ



."اهتيؤر
،دراغتسوأيفّراحلامويلانعاهّملكتءانثأيفاهيلإيغُصييراهناك

ببسبنَيتنكادلانَيتفِّنعملانوجيَنيعو،تربورعماهتسراميتلاةبعللاو
ًالماحكانهًافقاونوجاهتيؤرويجراخلاماّمحلاباباهحتفنعو،ةريَغلا
اميفيكبتكانهتكُرتامدنعكلذدعبملألاوباصتغالانعو،هقيقشةيدِم
تأدبامدنعاهيلإةبسنلابموهفمريغرمألاناكمكو،لزـنملاىلإوهداع
.جراخلايفقزقزترويطلا

تاَربعلاهقنختتوصبنيترامتلاق،"أوسألانكيملباصتغالانكلو"
ملهنأملعيناكنوجنأوهأوسألاف".نَيّتفاجاهاتنجوتناكنيحيف
هبَيشألتنكامانأف.يتمصنامضليلهتاديدهتهيجوتىلإًارطضمنكي
ًاليلدةقَّزمملايسبالمُتمّدقاذإيننأفرعأيننأملعيناكً.اقلطم
عفادلابقلعتياميفكشلانمّلظماودلاىلعكانهىقبيسف،ينوقّدصو
لكوّيَدلاوّرُجيسنم-ريدملاةنبا-انأنوكأله.ءالولاببسبْبنَّذلاو
املك،تاونسلاكلتلاوط؟ةرِّمدمةحيضفىلإةيعامتجالاةياعرلاداحتا
نيدعترتتنكفيكفرعأ.فرعأ:لوقتةرظنبينقمريناكنوجتيأر
،فرعأ.دحأكعمسياليككلذدعبءودهبنيكبتورعُّذلاةّدشنم
.اهّدخىلعةعمدلوأتلاسو."مويلكتماصلاكنبُجةيؤريننكميو
يتعاطتسابناكدقف؛يلهباصتغاببسبسيلً،اريثكههركأببسلااذهلو"
."فرعيهنأماودلاىلعيلرهُظيناكهنأللب،امبركلذىلعهتحماسم

سلجوداعمث،ةفاّفللانمًايقروًاليدنمقّزمو،خبطملايراهلخد
.اهبناجب

."كلذلكوءارزولاسيئر".ليدنملااهلًارّرمملاق،"كجّربتىلإيهبتنا"
.صرِحباهيتنجوىلعتّتبرف
ىلإهبحطصانمِتنأله".يراهلاق،"دراغتسوأكيكناتسرازدقل"

."؟كانه
."؟هنعثدحتتيذلاام"
."ناكملارازدقل"
."؟كلذلوقتاذامل"
."ةحئارلاببسب"
."!؟ةحئارلا"
ىلوألاةرملايفاهتفرع.رطعةحئاركةبذَعةحئار".هسأربيراهأموأف

تنكامدنعةيناثلاةرملايفو،نوجةقشيفكيكناتسلبابلاُتحتفامدنع



دراغتسوأيفُتظقيتساامدنعةثلاثلاةرملايفو،لُزُّنلايفهتفرغيفًافقاو
يَؤبؤبىلإرظنلانعمأو."ةءالملانمةرداصةحئارلاتناك.حابصلااذه
."؟نيترامايوهنيأ".حاتفمبُقثبنيَهيبشلانيترام

."ةرداغملاكبضرتُفيهنأدقتعأ،نآلا".نيترامتفقوف
."ًالوأينيبيجأ"
."هبُمقأملءيشنعةباجإلاىلإةجاحبتسل"
فقوف.يراهاهكردأامدنعسولجلاةفرغبابىلإتلصودقتناك

."...نيترام":ًالئاقاهيَفتككسمأواهمامأ
."ةيقيسوملاةلفحلاىلإباهذلاّيلع"
."نيتراماييئاقدصألضفأدحألُتقدقل"
هبضرتُفينكيملامبر".تباجأامدنعًايساقوًابيرقاههجوناك

."قيرطلايففوقولا
حامسلاِكنكميال".ناقرتحتامهنأولامكاهنعهيَدييراهدعبأ

نمًايرهوجًاءزجكلذسيلأ؟حفَّصلانعاذام.لتقللنسلراكنوجضّرعتب
."؟هبنيموقتيذلالمعلا

سيلو"،نيترامتلاق،"اورّيغتينأمهناكمإبسانلانأدقتعتنمتنأ"
."كيكناتسناكمفرعأالانأو.انأ

اميف،اهءاروبابلاتلفقأوماّمحلاتلخدف،باهذلابيراهاهلحمس
.رظتنييراهفقو

ال".بابلاءارونمنيترامتدان،"انلمعنأشيفئطخُمَتنأو"
سيلأ،ةدعاسملا.عيمجلاهبموقيامبموقننحنف.حفَّصلابرمألاقلعتي
."؟كلذك

ءاطغىلإًادنتسُمةرايسلاجراخًافقاودراكيرناك،دَْربلانممغرلاب
يفسأرلاةءاميإيراهلدابيملو،هردصمامأهيعارذبلاصدقوكّرحملا
.همامأهرورمءانثأ



قيرفيفًامومحمًاطاشنكانهنكلو،ًءاسمفصنلاوةسداسلااهنإ
.ةميرجلاةحفاكم

ةعيرسةرظنىقلأو،سكافلازاهجبناجبيلالوأىلعيراهرثع
.لوبرتنألااهلسرأدقل.هنمةجراخلاةقرولاىلع

."؟الوأاييرجياذام"
ضبقلايقلُنس.انهنودوجوملكلا.مسقلاكبرأونغاهرانوغلصتا"

."نسروفلاهلتقيذلالجرلاىلع
دئاسلاّوجللساكعناهنأيراهِملعو،يلةربنيفميمصتكانهناك

.ءاسملاكلذيفسداسلاقباطلايف
ربعّملكتيةلواطلاءاروًافقاوراكسناكثيحهبتكميراهلخد

.عفترمتوصبوةعرسبفتاهلا
رّوصتتاممرثكأكلاجرلوكلبعاتملانمديزملابببستلااننكمي"

صاخشأللاَنتمئاقردصتتسفعراشلاىلإكلاجرلزـنتويندعاستملاذإ.يفآاي
."...لوطلاطسوتم،يتاوركً،اذإ؟حضاوانأله.نيبولطملا

.يراهلاق،"ريصقهرعش،رقشأ"
لاصتالادَعأ.ريصقهرعشورقشأ".هسأربهلأموأوهرظنراكسعفرف

."امءيشىلإلصوتتامدنعيـب
يفماتلانواعتلانمّوجكانه".اهناكمىلإفتاهلاةعاّمسداعأو

تيأرنأيلقبسيمل.لمعللزهاجنيَقئاسىلعفقينملك.جراخلا
."لَْبقنمًالثاممًارمأ

."ً؟ادوقفمنسلراكنوجلازيالأ".يراهلاق،ً"انسح"
ىلعاقفتاامهنإلوقتاِيثهتقيدصنأوههفرعناملك.ءيشال"

يفسولجلاامهبضرتُفي.ةيقيسوملاتالفحلاةعاقيفمويلاءاسمءاقتلالا
."ةزرابلاتايصخشلاةروصقم

ةعاسلافصنوةعاسكيكناتسىدلً،اذإ".هتعاسنميراهققحت
."هتّمهممامتإلواحيل

."؟كلذَتجتنتسافيك"
ةعبرأذنمركاذتلالكتعيبدقل.ةيقيسوملاتالفحلاةعاقبُتلصتا"

.وَهبلاىلإىتحالوةركذتنودبلوخدلابدحألاوحمسينلو،عيباسأ
لصتا.نمأميفحبصيىتحلخادلايفنوجحبصينإام،ىرخأتاملكب



بلطاف،كلذكناكاذإو.رونيلتيفًادوجومنسدليكروتناكاذإاممققحتو
ددعانيدلنوكينأىلعصرحاو،هآ.لومحملانسلراكفتاهّعبتتهنم
عمونيحَّلسم،ةيقيسوملاتالفحلاةعاقجراخةطرشلالاجرنمٍفاك
ىلعمهعلَطأوءارزولاسيئربتكمبلصتاّمثنمو.كيكناتسلفاصوأ
."ةيفاضإلاةينمألاريبادتلا

."!ءارزولاسيئر...بتكم".راكسلاق."!انأ"
."نآلاغلابلجرتنأ".يراهلاق،"كلذبُمق"
نعاهظفحيتلاةتسلاماقرألادحأبيراهلصتا،بتكملافتاهنم

.بَلقرهظ
يفهيَدلاولزـنممقر،هتقيقشمقر:يهىرخألاةسمخلاماقرألاو

،ميدقلاصاخلارلومينرايبمقر،لومحملانسروفلاهفتاهمقر،لاسبوأ
.عوطقملانتليغنيليإمقرو

."ملكتتليكار"
.اهسّفنتتوصعمسو."انأاذه"
."كلذُتدقتعا"
."؟اذامل"
دقتعتالأ.رومألايرجتاذكه".تكحضو."كيفركفأتنكيننأل"

."؟كلذ
امكًادغغيلوأءاقلةيناكمإلوحلءاستأتنك".هيَنيعيراهضمغأف

."رمألاانشقان
ىدلو."؟هبحطصتويتأتسله.ةياغللًارورسمنوكيس".تلاق"!ميظع"

."اندرفمبنحن":تفاضأ،هدّدرتاهتظحالُم
.كلذبهينعتاّمعاهلأسينأديريالوديرييراهناك
.لاق،"ةسداسلاةعاسلادنعًادوجومنوكأنألواحأس"
لومحملانسلراكنوجفتاهعقومدّدُح،نسدليكروتسوالكلًاقفو

.نتاربيوهوأداريغوهيفولسوأقرش
.يراهلاق،ً"اريثككلذاندعاسيال"
ىلإبتكمنم،ةعاسةدملًاباهذوًةئيجقباوطلاعرَذنأدعبو

لاقو،هترتسيراهىدترا،مهرومأنيرخآلاّربدتةيفيكنمققحتلل،بتكم
.ةيقيسوملاتالفحلاةعاقىلإرداغمهنإ

ّرم.ايروتكيفجَّردمبةطيحملاةريغصلاعراوشلادحأيفهترايسنكردقل
،نييفكولسورهاجتايفةضيرعلاجاردألالزـنو،ةيجراخلانوؤشلاةرازوبناجب



.ةيقيسوملاتالفحلاةعاقىلإًانيميفطعناو
نودترملاسانلاناك،ةيجاجزلاةهجاولامامأحوتفملاوعساولاناديملايف

ّلقتيتلاوً،اريثكةضفخنملاةرارحلاتاجرديفةعرسبنوريسيةيمسرسبالم
دوسأًافطعمامهنملكيدترينالجركانهناك،لخدملادنعو.رفصلانع
يماظنلامّهيزنودتريةطرشلاجرةتسىلإةفاضإلاب،نينذأيتعاّمسعضيو
،رخآلانعمهدحألصفتةيواستمتافاسمدعبىلعىنبملامامأنوفقيو
ريغو،نيفجترملاةيقيسوملاةلفحلايداترمنمةيلوضفتارظننوقلتيو
.ةشاشرةحلسأعمولسوأةطرشةيؤرىلعنيداتعملا

،ةيماظنلاتالذبلاىدحإيدتريناكيذلاديكلافترِفيسيراهفرع
.هيلإهّجوتف

."ةمهملاهذهلاتلدةقرفرايتخاّمتهنأفرعأنكأمل"
امعُتلأسوةطرشلازكرمبُتلصتادقل".ديكلافلاق،"انرايتخاّمتيمل"

."؟كلذكسيلأ،ككيرشناك.ةدعاسملاميدقتانناكمإبناكاذإ
ضرعو،يلخادلاهبيَجنمرئاجسةبلعجرخأو،هسأربيراهأموأف

.هسأرزهيذلاديكلافىلعةراجيس
."؟دعبنسلراكنوجرهظيملأ"
لوخدبحمسننل،انهءارزولاسيئرنوكيامدنعو".ديكلافلاق،"ال"

ناوادوسناترايستفطعنا،ةظحللاكلتيف."ةزرابلاتايصخشلاةروصقمدحأ
."وهاه".ناديملالخادىلإ

لخادلاىلإهباحطصامتيوجرخيوهوءارزولاسيئريراهبقار
.لابقتسالاةنجلىلعةعيرسةرظنيراهىقلأ،بابلاحُتفامدنعو.ةعرسب
ىلعتمسترايتلانسليناِيثو،ةضيرعةماستبامستبيفوهكإديفيدىأرو
.ةيعامتجالاةياعرلاداحتابصاخلايزلانايدتريامهالكو،ةيداعةماستبااهمف

.هتراجيسيراهلعشأو
َّيقاسبيروعشُتدقفدقل".ديكلافلاق،"اٍّدجدرابسقطلا،اٍّبت"

."يسأرفصنبو
.هّرسيفيراهرّكف،كدسحأانأ
."يتأينل":عفترمتوصبشتفملالاق،ةراجيسلافصننّخدنأدعب
ىلعرثعدقنوكيّالألمأننأانيلعنوكيس.كلذكرمألاودبي"

."نسلراك
."تهتنادقةبعللانأملعيوهف.نسلراكنعملكتأانأ"
همرتحيناكيذلاةماقلاليوطيّرحتلاىلعةعيرسةرظنديكلافىقلأ



هنامدإنعتاعئاشيرستنألبقكلذو،اتلدقيرفيفوضعهنأولامك
.لأس"؟ملكتتباعلألانمعونيأنع".هسارِمةبوعصوبارشلاىلع

."هلقتعانسلراكنوجرهظاذإ.لخدأس.ةليوطةصقاهنإ"
."؟كيكناتسنعاذام".ًالوهذمديكلافادبو."!نسلراك"
ً.اسيسهتردصأفهيَمدقدنعجلثلاىلعهتراجيسيراهىمر
نعاذام".هسفنلمالكلاهّجويهنأولامكً؛اقّدشتملاق،"لجأ"

."؟كيكناتس
ááá

.هنضحىلعهطسبيذلافطِعملاهعباصأبسسحتيمالظلايفسلج
ٍءوضُتاطورخماميف،توصلاتاِّربكمنمردصتةئداهىقيسومتناك
ضرتفاو،نيرضاحلاحسمتفقسلايفةفاّشكلاحيباصملانمةثعبنمةريغص
حرسملاةبشخىلعثدحيساملٍقابتساِةشعرُثادحإكلذنمةياغلانأ
.ةريصقةرتفدعب

فويضةرشعنمةعومجمروهظعمكرحتتهمامأفوفصلاتأدب
مهوسولجلااودواعمهنكلو،فوقولاسانلانمليلقددعلواحً.ابيرقت
ةداقللمارتحالانودُبيالمهنأودبي،دلبلااذهيف.نومتمتيونوسمهي
فوفصةثالثدُعبىلعدعاقمىلإنيقفارملاداشرإّمتوً.ايسايسنيبَختنملا
ً.ارظتنموًاسلاجاهاضقيتلاةعاسلافصنلاوطةرغاشتناكهمامأ

ىلإلصيلهتلذبنمّدتميكلسكانهو،ّةيمسرةلذبيدتريًالجرىأر
متيملو،يماظنلامّهيزنودتريةطرشلاجرلدوجوال،نكلو.هينُُذأىدحإ
مغرلاب.ةوقللربكأًاضرععقوتيناك،عقاولايف.جراخلايفةطرشلارافنتسا
ةلفحلارضحيسءارزولاسيئرنأهتربخأدقنيترامتناك،ءيشلكنم
؟ةطرشلالاجرددعهثدُحيسيذلاقرَفلاام،ةيناثةهجنمو.ةيقيسوملا
ةعاقلاىلعةرظنىقلأ.داتعملانمًءافخرثكأّهنإلب،ال.اٍّيفخناك
هتعاطتسابناك؟ةعاقلايفةيمسرةلذبًايدترمًالجرمك.هسفنبًارورسم
دقل.لاعفلانكلوطيسبلابورهلاو،لصحيسيذلاماعلابارطضالالُّيخت
هبماقامرخآو.رارفللبسانمقيرطىلعرثعوقباسلامويلايفرضح
ماّمحيفذفاونلالفُقيملًادحأنأنمققحتلاوهءاسملااذههلوخدلبق
ةعساويهو،جراخلاىلإديلجلابةاطغملاةيداعلاذفاونلاعفدنكمي.لاجرلا
.لكاشميأةهجاومنودنمجراخلاىلإلجررارفليفكيامبةضفخنمو
،فقوملايفتارايسلاىدحإىلعراتمأةثالثعافترانعزفقيس،كانهنم
نَيتقيقدةدملًاعيرسريسلادعبنوكيسو،نوكاهةباوبلخادىلإهجوتيسو



عيرسلاراطقلافقوتيثيحينطولاحرسملاّرقمفيصرىلعةيناثنيعبرأو
ةعاسلادنعةرداغملاىلإىعسيهنإ.ةقيقدنيرشعلكراطملاىلإهّجتملا
نيَصرقعضودقناك،ماّمحلاهترداغملبقو.ةقيقدةرشععستوةنماثلا
.هترتسبيَجيفةحئارللنَيليزم

ًامستبمهسأرزه.ةعاقلالوخدلًاددجمهتركذتراهظإهيلعناك
.ةيجيورنلاةغللابامًائيشهنمتبلطو،هفطعِمىلإةديسلاتراشأامدنع
دقو،ةزرابلاتايصخشلاةروصقميفهدعقمىلعهّتلدو،هتركذتتصّحفتو
ةعاقلاطسوةيداعفوفصةعبرأنمةنَّوكماهنأةياهنلايفهلنّيبت
نوجسلجيسنيأهلتحرشدقنيترامتناك.رمحأطيرشبةقَّوطمو
.اِيثهتقيدصونسلراك

تسوةنماثلااهنإ.هتعاسىلعةعيرسةرظنىقلأدقلً.اريخأامهدجوو
حرسملاىلعءوضلاو،اٍّيئزجةملظمةيقيسوملاتالفحلاةعاقتناك.قئاقد
دحأنكلو،ءاضعألانمٍّيأزييمتنمنكمتيلهيلإةبسنلابًادجًايوق
نكيملنكلو،ًءاتسموًابحاشًاهجوحملف.فاّشكرونبًةأجفءُيضأهوجولا
عميفلخلاةرايسلادعقمىلعةسلاجاهآريتلاةأرملااهنإ:كشيأهيدل
.اتاغروبِرتوغيفنسلراكنوج

ّتلُحةلكشملانكلو،ودبيامكماهبإبدعاقملاماقرأىريناك،همامأ
تحتسدسملاضبقمىلعطغضف.داسجألارادجحوضوبىريتابو
فولأمريغحالسوهو،طشِمملايفةيرانتاقلطتسكانهتناك.هفطعِم
.مويلالاوطهيلعنّرمتهنكلو،يداعلاسدسملادانِزنمًانزولقثألاهدانِزب

.ةيئرمريغةراشإلةباجتساّهنأولامكَةعاقلاُتمصلاداس،كلذدعب
ًائيشلاقو،ضرتفاامكعيمجلاببّحرو،ةيمسرةلذبيدتريلجررهظ

نوئطأطيمهوهلوَحسانلابقارومهوذُحاذحف.نوفقيعيمجلالعجام
مامألايفلجرلالاقمثنمو.ّيفوتدقمهدحأنأدبال.تمصبمهسوؤر
.عيمجلاسلجفامًائيش

.ةراتسلاتحُتفً،اريخأو
عافترابقاري،مالظلايف،تاروصقملاىدحإيفًاسلاجيراهناك

امكهدوجوبرعشهنكلو،نيرضاحلاةيؤرنمحيباصملاهتعنمدقل.ةراتسلا
.سفنتيمخضناويحهنأول

دقناكةينغأداشنإبسروكلاعرشو،هاصعةيقيسوملاةقرفلادئاقعفر
.ةيعامتجالاةياعرلاداحتاتاعامتجاةعاقيفاهعمس

َيتعاّمسوةرّاظنعضتةباشىأرورادتساف،هثّدُحيًاتوصعمس،ً"ارذُع"



.تلأس"؟انهلعفتاذام".نينذأ
.يراهلاق،"ةطرشلانمانأ"
تنأف؛انهفوقولامدعكنمبلطأنأبجيو،حرسملاةريدمانأو"

."قيرطلايففقت
."انهاهنإيلليق".يراهلاق،"فوهكإنيترامنعثحبأ"
يراهدّدح.سروكلاىلإًةريشُم،حرسملاةريدمتلاق،"كانهاهنإ"

يناعينمّةيّدجبًابيرقتدشُنتايلُعلاةجَرَّدلاىلعفلخلايفاهنإ.اهناكم
.عئاضبحنادقف

ادبو-اهفالخب-ةطبتغمةماستباهَيتفشىلعواهبناجبدراكيرناك
رهظو،ههجونمةوسقلاتفتخادقف؛دشُنيامدنعًاريثكًافلتخمههجو
.هبلقميمصنمهدشُنيامعناّربعتامهنأولامكنَيتباشلاهيَنيعيفّقلأت

ةبذعلاىقيسوملاهكرتتيذلارثألاظحالامدنعيراهشهدنا
.سوفنلايفتاملكلاو

بناجىلإاوهجوتومهلقِّفُص،ةينغألاءادأنمسروكلاءاهتنادعب
هتأرامدنعوً.ائيشلقيملهنكلو،لوهذبيراهىلإدراكيررظنف،حرسملا
كلذظحاليراهنكلو،هبّنجتتلواحولفسألاىلإاهرظنتهّجو،نيترام
.اهمامأفقوو

ال".ةديهنتتقلطأف."اهيردهتال،ًءاجر.نيترامايةريخأةصرفكحنمأس"
."كتربخأدقل.وهنيأفرعأ

ببسبكرمأيهتنيس":ّشجأسمهباهللاقواهيَفتكيراهكسمأف
."ً؟ارورسمهلعجنيديرتله.ضيرحتلاوةدعاسملا

ثيحرورسيأبرعشينل".ةماستباهبشتقلطأو."!رورسم"
."بهذيس

ليلقلارمألاقحتسيالأ،نكلو"،يراهلاق،"بعصرمألانأفرعأ"
."؟ةحماسملانم

.هداعبإفعضبًةلواحمتجشنو،"تمصا"
ةصرفهيدلنوكتس،ٍذئنيح.نيتراماينوجذاقنإكتعاطتسابلازيال"

."ىرخأةصرفكيدلنوكتس،ٍذئنيح.ىرخأ
.دراكيرهنإ"؟نيترامايكقياُضيله"
اميفّدعتساوىنميلاهديةضبقيراهرّوك،ريدتسينأنودنمو

.عومدلابنَيتقروَرُغملانيتراميَنيعىلإرظنيناك
."سأبال".تلاق،"دراكيراي،ال"



.اهبقاريناكاميفدعتبتيهودراكيرىطُخعقَوىلإيراهىغصأ
ىلعفزععمُس،كلذدعبو.حرسملاىلعةراثيقىلعفزعلابمهدحأعرشو
،تِغروترِِغإيفًاليلاهعمسيتلاكلتاهنإ.ةينُغألايراهفرعدقل.ونايبلا
دقكلذنأولامكهلادبدقل.حابصلاةينغأ:دراغتسوأيفويدارلااّهثبو
ً.ادجليوطتقوذنمثدح

.يراهلاق،"يرجيامفاقيإىلعينيدعاستملاذإنانثالاتوميس"
."؟كلذلوقتاذامل"
،هبضغهبمكحتيوةيصخشلايفلالتخانميناعينوجنأل"

.ً"ائيشفاخيالكيكناتسو
."؟كلمعبموقتكنألامهذاقنإلفّهلتمكنإيللوقتنألواحتله"
."كيكناتسةدلاولًادعوتعطقيننألو".يراهلاق،"لجأ"
."؟هتدلاوىلإَتثدحتله!هتدلاو"
،نآلاكيكناتسفقوأملاذإو.اهنباذاقنإلواحأسيننأىلعُتمسقأ"

."ينيقّدصً.امامتتايواحلاةقطنميفثدحامك؛هيلعرانلاَقلُطتسف
غلبامدنعو.دعتباوهرهظاهلرادأمثنمو،نيترامىلإيراهرظن

:هءارواهتوصعمس،جردلا
."انههنإ"
."؟اذام".هناكميفيراهرّمستف
."َكتركذتكيكناتسُتيطعأ"
.اّهلكحرسملاراونأتئيُضأ،ةظحللاكلتيف

ءوضلالالشءازإةرهاظهمامأنيدوجوملاكئلوألةّيلظلاروصلاتناك
عضوو،ءطببهديعفرو،ّهيسركيفرثكأفرثكأصاغف.ئلألتملاضيبألا
هاجتايفحضاورانطخىلعلصحييكهمامأدعِقملاىلعةريصقلاةروساملا
هيلعبجوتيس.ةرهسةلذبيدترملاو،اِيثراسيىلإسلاجلاصخشلارهظ
رمألاىضتقااذإةثلاثةصاصرقالطإوفوقولامثنمو،نَيترمرانلاقالطإ
.كلذيضتقينلرمألانأفرعيهنأًاملِع،كلذ

.نيلانيردألارثأهنأفرعيهنكلو،لَْبقيذنمفخأودبيدانِّزلاناك
دوجومدعةلحرمغلبو،رثكأفرثكأطغضً.افئاخدَُعيمل،كلذنممغرلاب
يرانلاَقلطلاةلوسبكىلعقابطإلانعدانِّزلالصفيدعيملو،ةمواقميأ
ًاعضاخحبصيساهدنعف،عجارتلاهناكمإبدوعينلو،رتميلمفصنىوس
.محرتاليتلاهتاحطشوسدسملاةيلآنيناوقل



.امًائيشلاقواِيثوحنًابيرقةصاصرلاىقلتيسيذلاسأرلاتفتلاو
نوجنوكينأبيرغلانم.نَيتظحالمهغامدلّجس،ةظحللاكلتيف

،ةيعامتجالاةياعرلاداحتابصاخلايزلاسيلوةرهسةلذبًايدترمنسلراك
ةيقيسوملاتالفحللٍةعاقيفف.ةيقطنمتسيلنوجواِيثنيبّةيداملاةفاسملاو
امهضعبنمنيبيرقناقشاعلانوكي،عفترمتوصبىقيسوملافزعتثيح
.ةداعًاريثك

تّفتلاو،هكّرحدقناكيذلاثادحألاراطقسكعهلقعلواحو
.دانِّزلاىلعهعبصإ

.عفترمّيودعمُسو
ááá

يفىّودتوصلانأبرعشيراهنأةجردلًادجًاعفترمتوصلاناك
.هيففقييذلاناكملانمهينذأ

توصىلعىغطيتوصبنيترامىلإهمالكًاهّجومحاص."!؟اذام"
.بخاصلاجنَّصلاتوصوئجافملالبَّطلاموجه

ةثالثبءارزولاسيئرونوجءارو،19فصلايفنآلاسلاجهنإ"
اتناكاهَيتفشنكلو،ماستبالاتلواحو."طسولايف،25دعقملا،فوفص
."لوهايةعاقلايفدعقِملضفأىلعكلُتلصح"ً.اريثكنافجترت

.ضكرلابعرشمثنمو،اهيلإيراهرظن

ةطحمباكرفيصرىلعهَيقاسكيرحتلواحينسلراكنوجناك
ًءاّدعًاموينكيملهنكلو.ناوصعامهنأولامكةيزكرملاولسوأتاراطق

ً،ادّدجمتقلُغأمث،ةلَّوطمتاديهنتةيكيتاموتوألاباوبألاتقلطأً.اعيرس
.نوجلوصوىدلراطملاىلإًاهّجتمئلألتملاّيضفلاعيرسلاراطقلاقلطناف
دعاقملادحأىلعىمترامث،ضرألاىلعهسبالمةبيقحعضوو،هّوأت
هيلعناك.هنضحيفءادوسلاةبيقحلابظفتحادقل.فيصرلاىلعةدوجوملا
نمريثكلاهيدل،ةلكشمال.يلاتلاراطقلالصيامثيرقئاقدرشعراظتنالا
تقوهيدلناكولهيّنمتةجردلتقولانمريثكلاريثكلالبال،تقولا
.يلاتلاراطقلاقثبنينأعقوتملانمثيحقفَّنلاربعقّدحو.ليلقبلقأ
،حابصلالَيُبقمونلايفًاريخأقرغتساو،تربورةقشايفوصترداغامدنع
.دليهنارنيعنمًافوخهيفرّمستًاّئيسًاسوباكً؛اسوباكدهاش

.هتعاسنمققحتو
سلجتةنيكسملااِيثو،نآلاتأدبدقةيقيسوملاةلفحلانوكتنأدبال



نعًائيشنوفرعيالنيرخآلانأامكً،ائيشفرعتاليهوهنودنمكانه
تدّربةدرابلاةرارحلاتاجردنكلو،هيَديىلعنوجخفن.ةلأسملاكلت
نأبجيناك.ةدوربرثكأاتحبصأهيَدينأةجردلةعرسببطرلاءاوهلا
لكجرخدقف.كلذبمايقللىرخأةقيرطالو،وحنلااذهىلعرومألايرجت

.لوطأةدملءاقبلابةفزاجملاهتعاطتسابدعيملو،ةرطيسلانعءيش
ةليللايفايفوصعمهسفنىلعةرطيسلادقفدقل.هؤطخهنإ

وههنونجراثأامف.هثودحلبقرمألاعُّقوتهبضرتُفيناكو،ةقباسلا
ردُصتوأ،ةملكيألوقتنأنودنمهتّمربرمأللايفوصعوضخةيفيك
مكبألَمَحكاهسفنةيئاوطنالاةقدحملاةرظنلاكلتبهتبقارلب،توصيأ
اهبرضمث،ةرّوكملاهديةضبقباههجوىلعاهبرضمثنمو.ةيحُضأمَّدُقي
تافناوألانكلو.اهارياليكرادجلاهاجتايفاهسأررادأو.ّيبغ..ً.اددجم
نوكينلهنأكردأ،رداغتنألبقاهيلإرظنامدنعف،نآلامدنلاىلع
.ديلجلاىلعقالزـنالاوأباببمادطصالاك؛راذعأقالتخاةرملاهذهاهناكمإب

نكاسلايفتاهلالاصتالابرارفلاىلإهرارطضاليناثلاببسلالثمتيو
نمهنأدجووهردصمنمققحتدقناك.قباسلامويلايفهاّقلتيذلا
ةيفيكنعةركفيأكلمينكيمل.لانوشانرتنإليتوه،برغَزيفقدنف
.ناكميأيفًالَّجسمنكيملوهف؛لومحملاهفتاهمقرىلعمهلوصح
ال،تربورتومنممغرلاب:كلذهينعيامبَقبسُمساسحإهيدل،نكلو
نمنكمتيملو،هلّططخاماذهنكيمل.زَجنُمريغلمعمهيدللازي
ةاجنلاهيلع.ةمهملازاجنإلولسوأىلإرخآًالجرنولسريسامبر.رمألامهف
.ثدحامهمهسفنب

ىلإهلصوتةسئايةعرسباهارتشادقناكيتلااٍّوجرفسلاةركذتنإ
يفاهارتشايتلاكلتك؛نسلراكتربورمسابيهو،مادرتسمأربعكوكناب
زاوجيلخادلاهبيَجيفهيدل-قباسلايفامك-نآلاو.ربوتكأ/لوألانيرشت
َهبَّشلاضحَددحألنكميالو.هرمعنمةرشاعلايفناكامدنعهقيقشرفس
رفسلاتازاوجيلوؤسملكف.ةروصلايفرهظييذلاصخشلانيبوهنيب
.هرمعنمةرشاعلاّىطختيامدنعةريثكٍحاوننمرّيغتيصخشلانأنوكردم

ةبيقحبيضوتلاتاغروبِرتوغىلإهّجوتدقناك،ةركذتلاهئارشدعب
هترئاطقالطنادعوملبقتاعاسرشعكانهلازتالتناك.هسبالم
ةيعامتجالاةياعرلاداحتاققشىدحإدصق،كلذل.راظنألانعهيراوتو
ةغرافةقشلاتناك.اهحاتفمبظفتحييتلاوداريغوهيفًايئزجةشورفملا
ّيسركو،ةكيرأىلعةبوطرلالكاشمنممغرلابيوتحتاهنكلو،نيَماعلاوط



ناكيذلاناكملاهنإ.ةعّقبمةءالميذريرسو،هرهظنمةوشَحلاجرخت
يفو.ًءاسمةسداسلادنعسيمخمويلكهيلإروضحلاايفوصنمبلطي
ملعوجبهبشأرمألاف.رارمتسابنيتراميفركفيناك،تاقوألاكلتلك
،نيحلاكاذمهنعثحبلاببأديذلاءافتكالاكاذ؛ةدحاوةرمالإهعِبُشي
ً.اماعرشعةسمخرمعلانمةغلابلاةيتاوركلاةاتفلاعمهيلعرثعو

ايفوصنإهللاقو،يفيرخمويتاذبضاغلاتربورهراز،مثنمو
ىلعةرطيسلاهنادقفةجردلًاريثكنوجبضغف.اهرارسأىلعهنمتأتتتاب
.هسفن

يفهمازِحبهدلاوهبرضنيحرعشامكًامامتً؛ادجٍّالِذُم...رمألاناك
.ةرشعةثلاثلانس

ةرمايفوصىلإرظناذإرمألاىلعريدملاعالطإبتربورهدّدهامدنعو
ءاقلنعّفكلانكيملو؛هيدليّقبتملاديحولارايخلانوجكردأ،ىرخأ
بجيهنأوههنومهفياِيثودليهناروتربورنكيملامف.ديكأتلابايفوص
حبُصتس،تاونسعضبدعبف.يقيقحلاءافتكالاققحييكاهيلعلوصحلاهيلع
نوكتساهنكلو.رخآصخشىلعروثعلاهيلعنّيعتيسوً،ادجةريبكايفوص
يفنيترامتناكامكًامامت؛هحوررونو،نيحلاكلذىتحةريغصلاهتريمأ
.دراغتسوأيفةرملاكلت

امبر.امبرءيشثدحينل.باكرلافيصرىلإسانلانمديزملالصو
هفتاهجرخأ.اِيثىلإةدوعلامثنمونيعوبسأةدملًاديعبراظتنالاهيلع
،ةليللاكوكنابىلإرفاسمانأ،ضيرميدلاو.اهلةلاسربتكولومحملا
.ًادغكبلصتأس

نييالمةسمخ.ءادوسلاةبيقحلاىلعّتبرمث،لاسرإلارزىلعطغض
ررحتلاونيَّدلاديدستنمهنّكمتلًادجًاديعسيدلاونوكيس.رالودلابنورك
ً.اريخأ

ينامثوةنماثلااهنإ.دوسألانيعلاِفيوجتىلإ،قَفَّنلالخادقّدحو
؟راطقلانيأ.ةقيقدةرشع

سدسملاًالزـنُم،همامأصاخشألافوفصبسّرفت؟نوسلراكنوجنيأ
ًادبأفرعينل.دانِّزلاىلعطغضلاتخرأوهتعاطأدقهعبصإتناك.ءطبب
سيلنسلراكنوج:نآلارمألااذهفرعيهنكلوً،اكيشورمألاناكمك
.مهنكامأيفنوسلجياوناكامدنعمهتريحببسوهاذه.ِتأيملً.ادوجوم

ةعرسوةفخبكرحتتبراضملاتحاروً،اءودهرثكأىقيسوملاتحبصأ



.ةراثيقلاىلعفزعلاأطابتو،لوبطلاىلع
اهافتكواهسأرتضفخأدقونسلراكنوجةقيدصكيكناتسىأر

نودنمتسلج.اهتبيقحيفامءيشنعثحبتاهنأولامكناكرحتت
تناكاميفهيَنيعباهعبتو،تفقومثنمو،ٍنحنماهسأروةليلقٍناوثلكارح
فصدادتماىلعاهرورمءانثأيفاهربصدافنىلعّلدتتاكرحبموقت
.هبمايقلاهيلعنّيعتيامفرعدقل.اهلقيرطلاحاسفإلنيفقاولاسانلا

هيلإةِقلمحملانيفقاولاسانلاتارظنظحاليمل.ضهنولاق،ً"ارذُع"
هتصرفوههبمتهيناكاملكف؛جاعزـنابنودّهنتيمهوفِّلكتمدهجب
.ةعاقلاجراخاِيثيفتختنألبقنسلراكنوجىلعروثعللةريخألا

عمقلزـنملاةعاقلابابقالغناعمسوفقوت،ةهدَّرلاىلإهجورخىدل
طسودومعبناجبةفقاوتناكذإً؛اريثكةأرملادعتبتمل.ىقيسوملايشالت
نافقيونيتلذبنايدترينالجركانهناكامك.ةلاسربتكتيهوةهدَّرلا
ءاروناسلجيسبالملاةفرغلنامداخو،نيثّدحتمةعاقللرخآلالخدملابناجب
هعارذىلعقَّلعملافطِعملانأنمققحت.دوُرشبًاديعبناقّدحيوةدضِنملا
توصعمسامدنعاهنمبارتقالاكشوىلعناكو.سدسملايفُخيلازيال
ةماقلاليوطًاصخشىأرو،بسانملاتقولايفرادتساف،هنيميىلإضكر
؛تافدقناوألانأفرعيناك.لوهيراههنإ.هيلعمجهينيَّدخلارمحأو
ةيلاخةقلطديدستىلعًارداقنكيملو،قيرطلايفًاقئاعفقيفطِعملاف
بقارو،هفتكبيطرشلاديمادطصاعمءارولاوحنليامت.تابقعلانم
.راظنألانعهيراوتو،ةوقبهحتفو،ةعاقلابابضبقِملوهكاسمإلوهذب

هتفقومّوقّمث،ةدشبهيَنيعقبطأو،هءارورادجلاىلإهرهظدنسأ
،اهنُُذأىلعفتاهلاًةعضاوًابّايإوًاباهذناكملابوجتةأرملاىأر.كلذدعب
بحسو،هجولًاهجواهمامأفقوو،اهوحنراسف،سأيلاتاراَمأاههجوىلعو
ءيطبتوصبلاقو،سدسملاةيؤرنمنكمتتيكدحاوبناجىلإفطِعملا
."كلتقّيلعبجوتيسالإوينيقفار،ًءاجر":حضاوو

عاستاعمنوللاَيتمتاقناودغتامهواهيَنيعةيؤرهتعاطتسابناك
.اهدينملومحملافتاهلاتطقسأو،رعُّذلاببسباهيَنيعيَؤبؤبمجح

نوجرظنوً،اموتكمًاتوصًاردصمديدحلاةكسبمدطصاوفتاهلاطقس
نألبقو،نمزلانمةظحللدقتعادقل.نينرلالصاويذلافتاهلاىلإ
ةليللايفهبلصتايذلاصخشلانأ،ةلصتملايهاِيثنأنمققحتي
النكلو،ةملكيألقيملً.اددجمهبلصتيهلتوصاليذلاوةقباسلا



اهنإ؛يهاهنإ.كلذنمًاقثاوتابدقو،ةأرمالصتملانوكينأنمدب
بجيال.هسّفنتىلعزكر؟هباوصدقفيله؟يرجياذام!فقوت.دليهنار
.نآلاهسفنىلعةرطيسلانادقفهيلع

.ةطحملالخادىلإراطقلاقالزـناعمءادوسلاةبيقحلابكّسمت
ةبيقحوءادوسلاةبيقحلاعضوو،هيلإدعصف،راطقلاباوبأتحُتف

.غرافدعقِمىلعرثعو،ةعتمألاةروصقميفهسبالم
صّحفت.ةدوقفمّنساّهنأولامكدعاقملافصيفةوجفكانهتناك

وأً،ادجنيّنسُماوناكباكّرلاّنكلو،غرافلادعِقملاَيبناجىلعهوجولايراه
مثجو،19فصلايفلوألادعِقملاىلإضكر،اذل.ءاسنوأً،ادجًاناّبش
.كانهسلاجلارعشلاضيبأّنُسملالجرلابناجب

."...نحن.ةطرشلا"
.هنُُذأءاروهديًاعضاولجرلاحاص."؟اذام"
فوفصلادحأيفو.ةرملاهذهًاعافترارثكأتوصبيراهلاق،"ةطرشلا"

.هترتسّةيطىلإثدحتيوهنذأيفةعامسعضيًالجرظحال،همامأ
اذهطسوًاسلاجنوكينأهبضرتُفيناكصخشنعثحبننحن"

."...وأرداغيًادحأَتيأرله.فصلا
."؟اذام"
رداغدقل".ءاسملااذههتقيفراهنأحضاولانمةّنسُمةّديستنحناو

ةقيرطبةريخألاةلمجلاتلاق."...يّنفلاضرعلاءانثأيفةعاقلارداغ.ّوتلل
.هيلإثدحتلايفةطرشلاةبغريفببسلاوهاذهنأضرتفتاهنأبيحوت

لزـنو،ةهدَّرلاربععفدناو،ةوقببابلاحتفو،رمملايفيراهضكر
يفةيماظنةلذبيدتريلجررهظىأرو.ةيمامألاباوبألاهاجتايفّملسلا
."!ديكلاف".ّملسلاىلعفقيثيحنمحاصف،جراخلا

.بابلاحتفو،يراهىأرفءارولاوحنديكلافترِفيستفتلاو
."؟انهنماملجرجرخله"
.هسأرديكلافزهف
."راذنإلازاهجقلَطأ".يراهلاق،"ىنبملايفكيكناتس"
.هترتسّةيطعفروهسأربديكلافأموأف
ىلعرمحأًاريغصًالومحمًافتاهىأرو،ةعرسبةهدَّرلاىلإيراهداع

رداغيًاصخشَنيأردقَّنكاذإامعسبالملاةفرغيفءاسنلالأسف،ضرألا
اذإامعلأسو.يفنلابًاعمنَبجأو،ىرخألاىلإّنهادحإترظنف.ةعاقلا



ربعجرخملاءانثتسابةيمامألاباوبألاىلإيدؤتىرخأجراخمكانهتناك
.جرّدلا

.ّنهادحإتحرتقا،"ئراوطلاجرخم"
ناكهنأةجردلَقلُغتامدنعاٍّيوقًاتوصثدُحتباوبألانكلو،لجأ"

.ىرخألاةأرملاتلاق،"كانهنمرداغولهعامسانتعاطتساب
يفنيميلاوراسيلانمةهدَّرلاًانياعمةعاقلاباببناجبيراهفقو

ً؟اقحانهكيكناتسناكله.رارفللةنكممكلاسمفاشتكاهتلواحمءانثأ
اهنأِملع،تاذلابةظحللاكلتيف؟ةرملاهذهةقيقحلابنيترامهتربخأله
.ىرخأةرمّوجلايفةبذعلاةحئارلاكلتكانهتناكدقف.ةقيقحلاتلاق
روفلاىلعفرعو.لصوامدنعيراهقيرطيفًافقاوناكيذلالجرلاهنإ
.هنمّرفدقكيكناتسنوكينأدباليذلاناكملا

جلثلاكةدرابحيرةفصعبلبوقف،ةوقبلاجرلاماّمحبابيراهحتف
ىلإرظنو،ةذفانلادصق.ديعبلابناجلايفةحوتفملاةذفانلانمّبهت
،اٍّبت،اٍّبت".هديةضبقبةذفانلاّةفاحبرضمث،هتحتةنوكرملاةرايسلاوزيرفإلا
."اٍّبت

.ماّمحلاتاريَجُحىدحإنمتوصردصو
."؟كانهلخادلايفدحأدجويله".يراهحاص."ً!ابحرم"
.ضاحِرملاءاملًاّقفدتةباجإلاتءاجدقل
ىلعةرظنيراهىقلأ.امعوننمجيشنً؛ادّدجمتوصلاكلذعمُسو

نمكانهنأينعيامم؛رمحأاهدحأنأدجوو،تاريجُحلاباوبألافقأ
ً.افيفخاٍّيضايرءاذحنالعتنتنيمدقىأرو،هتدعمىلعىمترا.اهادحإلغشي

."؟ةباصمِتنأله".يراهحاص،"ةطرشلا"
.دعترمةأرماتوصلأس."؟لحرله".جيشنلافقوتو
."؟نم"
."ةقيقدةرشعسمخةدملانهءاقبلاّيلعنإلاق"
."لحردقل"
ضاحرملانيبضرألاىلعةسلاجنسليناِيثتناك.ةريجُحلابابحتُفف

.اههجوىلعليستليمجتلاتارضحتسمو،رادجلاو
ًةيكابتلاق،"نوجناكمنعهلفشكأملاذإينلتقيسهنإلاق"

.رذتعتاهنأولامك
ءاطغىلعسولجلاىلعاهدعاسيوهويراهاهلأس."؟هتربخأَمِبو"

.ضاحرملا



.نَيترماهيَنيعتفرطف
."؟هلِتلقاذام،اِيث"
ماّمحلاناردجىلإقّدُحتيهوتلاق،"ةّيّصنةلاسرنوجيلهّجو"

،لَّيخت.ةليللاكوكنابىلإريطيسو،لاقامكضيرمهدلاو".زيكرتنودنم
."تايسمألالكنيبنمءاسملااذه

."؟كيكناتسِتربخأله!كوكناب"
اميفاِيثتلاق،"ءاسملااذهءارزولاسيئريقتلننأانبضرتُفيناك"

...اذه،يلاصتاىلعّدريملهنإىتح".اهّدخىلعليستاهعومدتناك
."...اذه

."؟ءاسملااذهةرئاطلاّلقتسيسنوجنإهلِتلقله،اِيث"
لكباهلةقالعالنأولامكو،مئانوهوريسينمكاهسأربتأموأف

.يرجيام
نيترامتناكثيح،ةعساوتاوطخبةهدَّرلالخدويراهضهن

سيئرسارحدحأهنأيراهفرعلجرىلإناثدحتيونيَفقاودراكيرو
.نييصخشلاءارزولا

."ىنبملايفكيكناتسدَُعيمل".يراهحاص،"راذنإلازاهجاوئفَطأ"
.هيلإمهتثالثتفتلاو
؟اهبءانتعالاكنكميله.لخادلايفكانهةسلاجكتقيقش،دراكير"

."؟يتقفارمكنكميله،نيترامو
ىلإتّرطضاف،اهعارذيراهكسمأ،اهباوجعمسينأنودنمو

.جرَخملاهاجتايفجرّدلاىلعهبقاّحللةلورهلا
.تلأس"؟نابهاذنحننيأ"
."نيومدراغراطمىلإ"
."؟كانهيـبلعفتساذامو"
نمّيفَخلالجرلانعنيثحبتس.نيتراميتزيزعايّيَنيعنينوكتس"

."يلجأ

نيبجلالّمأت.راطقلاةذفانجاجزىلعةسكعنملاههجوريباعتبسّرفت
،ّرسلانمكمفرعينألواحو،اٍّيلمنينيعلاونقَّذلاومفلاونيّدخلاوفنألاو
؛رمحألاقُنُعلاليدنِمقوفزَّيممءيشيأةيؤرنمنكمتيملهنكلو
يفليللاكدوسأرعشو،نيَوادوسنيَنيعو،ريبعتيأنمٍلاخهجوءانثتساب
ىلإةيزكرملاولسوأتاراطقةطحمنملقتنيراطقلاناكاميف،جراخلا



.مورتسليل



يراهماقامثيرديدحتلابةيناثنيثالثوينامثونَيتقيقدرمألاّبلطت
باكرلافيصروةيقيسوملاتالفحلاةعاقنيبةلصافلاةفاسملازايتجابنيترامو
نتمىلع-نَيتقيقددعب-ادعصثيحينطولاحرسملاتاراطقةطحميف
راطموةيزكرملاولسوأتاراطقةطحمدنعفقوتيو،ندملانيبلقنتيراطق
عرسأىقبيهنكلوءيطبراطقهنأحيحص.رماهليلىلإهقيرطيفنيومدراغ
نيَدعقِمىلعايمتراو.راطملاىلإهجوتملايلاتلاعيرسلاراطقلاراظتنانم
رَمُزو،ةزاجإلاءاضقلمهلزانمىلإنيهجوتمدونجبةئيلمةروصقميفنيَرغاش
.بالط

.نيترامتلأس."؟يرجياذام"
.يراهلاق،"رارفلابذولينوج"
."؟ةايحلادَيقىلعكيكناتسنأفرعيله"
."حُضتفادقهرمأنأفرعيوهف.انملبكيكناتسنمّرفيالّهنإ"
."؟ينعتاذام".نيترامانيعتعستاو
."أدبأنيأنمفرعأالداكأ"
ىلإًارَزشيراهرظنف.ةيزكرملاولسوأتاراطقةطحمراطقلالخد

.مهنيبنسلراكنوجَريملهنكلو،فيصرلاىلعباكرلا
يَنويلمنوجىلعبارتسليغدليهنارتضرعامدنعءيشلكأدب"

،"ةيعامتجالاةياعرلاداحتاتاكلتممضعبءارشىلعبارتسليغدعاسيلنورك
لب،ّرسلانامتكىلعاهتردقبًاعنتقمنكيملهنألاهلذخف".يراهلاق
ةسمخبلطدقل.ةرشابمبارتسليغتربلأوسدامىلإثّدحتواهاطخت
."اقفاوفةقفصلاىلعدليهنارعالطإمدعامهنمبلطو،نييالم

."؟كلذتفرعفيك".اهمفنيترامترغف
نعفشكلاررقوً،ابيرقتبارتسليغسدامراهنادليهنارةافودعب"

لمعةقاطبىلعدوجومفتاهمقرىلعةطرشلابلصتا،كلذل.هتّمربرمألا
ديربلاىلعهفارتعاسدامكرتف،هلاصتاىلعنسروفلاهبُجيمل.نسروفلاه
لاق،ىرخأرومأنيبنمو.ةليلقتاعاسلبقةلاسرلاُتعمسدقلو.يتوصلا
."ّيطخقافتاببلاطدقنوجنإ

قلطنا.نيترامتمتمت،"ةبَّترموةنَقتُمرومألانوكتنأنوجبحي"
ًاهّجتمو،تاراطقلاةطحمريدملةعباتلالافاليفبًارورم،ةطحملانمراطقلا
عمةيفلختاحابنمنَّوكملاولسوأقرشليدامرلايعيبطلارظنملاوحن



.دوسأماخُسبةّوسكمذفاونو،ةيراعليسغلابحو،ةمَّطحمتاجارد
دقعيذلانم".تلأس."؟كيكناتسبرمألااذهةقالعام،نكلو"

."؟بارتسليغسداموهأ؟ةقفصلا
."ال"
ًاعومسمنوكيّالأاهتوصداكو،دوسألاقَفَّنلاغارفلخادىلإابحُسو

هنإُلق؟دراكيروهله".ةكسلاقوفراطقلاةلجلجببسبمالظلايف
."...دراكيرسيل

."؟دراكيرهنأنينظتاذامل"
ُتلق.ماّمحلايفدراكيريندجو،ّيلعنوجاهيفىدتعايتلاةليللايف"

يندعاس.يلادبامكينقّدصيملهنكلو،مالظلايفّتلزدقيمدقنإهل
مغرلابو.تايرخألاتايتفلانمّيأظاقيإنودنمريرسلاىلإلوصولاىلع
ملعونوجىأرهنأبروعشماودلاىلعينباتنيناكً،ائيشهلوقمدعنم
."ثدحامب

كنأودبي.ةجردلاهذهىلإكيمحيببسلااذهل".يراهلاق،ً"انسح"
."كلذيفقداصوهو،دراكيرلنيقورت

مثنمو،اهمالكتلهتسا"...ببسلااذهليننأضرتفأ".اهسأربتأموأف
.تتمص

."؟لجأ"
."يلًاجوزهديرأال"
نميراهققحتو."كتبغرةحصبميلستلانكمي،ةلاحلاكلتيف"

.الصيىتحةقيقدةرشعسمخامهمامأتيقب؛هتعاس
."...دقتعت...له":اههجوىلعةمسترمفوخةرظنونيترامتلاق
."؟اذام"
."...نموههنأو؟ءادتعالانعًائيشفرعييدلاونأدقتعتله"
ةقفصلادقعيذلاصخشلا.رومألاهذهنمّيأبكدلاولةقالعال،ال"

."...نسلراكنوجحلاصل
لوقحقوفموجنلابةعَّصرموءادوسءامسلاتناكو؛قفَّنلانماجرخو

.ةقلأتمءاضيب
."نسلراكنوجوه..."

،ناكملارازنأهلقبسدقل.ةعساولانيرداغملاةعاقنوجلخد
مادقألاوتاوصألاجيجضف.ّطقلبقنمسانلانمددعلااذهَريملهنكلو



عافتراهعافترابراُقييذلابَّبقملافقسلاىلإلصيىتحعفتريتانالعإلاو
مهضعب.اهمهفيملءارآوتاغلنمطيلخ؛باصعأللريثمتوصهنإ.جُربلا
ىتحّدتمتةكرحتمريغفوفصتّفتلا.نولحارنورخآلاو،نطولاىلإنودئاع
.زجاوحلانيبةمَختُماُوبنيباعثكءامسألاليجستتادضنِمىلإلصت

المه.تقولانمريثكلاكانه.هسفنللاق،ًاقيمعًاسَفنذُخ
،ةّنسُمةديسءاروفقوو.ًادبأاوفرعينلامبرو.دعبسيلً.ائيشنوفرعي
نيرشعفصلامّدقتعماهسبالمةبيقحكيرحتىلعاهتدعاسملىنحناو
ىوسنكتملاهترشبنأدجو،نانتماةماستباعمترادتساامدنعوً.ارتمتنس
.ءافجعةمجمجقوفدودممتاومألاكبحاشوقيقرجيسن

ً.اريخأاهرظنبتحاشأو،ةماستبالااهلدابف
مهنأكردأ،هتقشّشتفتةطرشلانأهتفرعموىفشتسملاىلإهلقندعب

عَّقوملاكلذ؛هبتكميفتسفنيإبارتسليغعمعَّقوملادقعلاىلعنورثعيدق
ىّقلتيسنوجنأىلعّصنييذلاو،بارتسليغسداموتربلألَبِقنم
.ضرعلاةيعامتجالاةياعرلاداحتاةرادإسلجممعداذإنوركنييالمةسمخ
راضحإلاتاغروبِرتوغىلإهّجوت،تربورةقشىلإهباحطصاّمتنأدعبو
هعمستمل.دليهنار؛امصخشدوجوفشتكالصوامدنع،نكلو.دقعلا
أرقتةسلاجتناك.عفترملاةيئابرهكلاةسنكملاتوصببسبلخدنيح
بجيال.عيمجلارابخإوهريمدتوهلالذإبموقتسوهاياطختأردقل.دقعلا
.قعزتّتلظاهّنكلو،هّرسيفلاق،اهيَنيعُتعلتقا.ىرتنأ

ةعيبطميمصنمكلذ".يراهلاق،"ناسحإلانولّوستملاضفريال"
ةيندعمدوقنةعطق؛ةملكلاىنعملكببرغَزيفينمدصاماذه.رومألا
ىلعلزغتيهواهبقارأتنكاميفو.يهجويفىمُرتًانوركنيرشعةئفنم
ةيندعمدوقنةعطقىلعترثعةميرجلاحرسمةدحونأُتركذت،ضرألا
اهوطبردقل.اتاغروبِرتوغيفةيوازلادنعرجتملاجراخجلثلايفةرومطم
نسروفلاهءاقلتساءانثأيفةيحانلاكلتنمّرفيذلاكيكناتسبروفلاىلع
ةعطقتيأرامدنعيننكلو،ككشتلاىلإليمأانأ.فزـنيوهوعراشلايف
ينديرتىلعأةطلسنأولامكرمألايلادب،برغَزيفهذهةيندعملادوقنلا
ةعطقلّوستمىمر،ىلوألاةرمللنوجُتيقتلاامدنعف.امًارمأيَعأنأ
.ناسحإلالّوستمضفرنمتأجافتيننألكلذّركذتأ.هيلعةيندعمدوقن
دوقنلاةعطقهيلعُتضرعو،كسنامشيدةبتكمىلإلّوستملاُتعّبتت،سمأ
يفىمرهنأيلدكأف،ةميرجلاحرسمةدحواهيلعترثعيتلاةيندعملا



ةعطقاهسفنيهنوكتامبرو،ةهباشمةيندعمدوقنةعطقنوجهجو
."اهسفنيهنوكتامبر،لجأ:اهنيحيللاقدقو.اهامريتلادوقنلا

سيلاذهو.امةلحرميفايتاوركرازدقنوجنوكينأدبالً،اذإ"
."؟كلذكسيلأ،ضرتفأامكينوناقريغًارمأ

ءانثتساب،هتايحيفجراخلاىلإرفاسيملهنإيللاقهنكلو.ةتبلا،ال"
ملو،رفسلاتازاوجبتكمنمُتققحتدقل.ديوسلاوكرامنادلاىلإهرفس
رفسزاوجردُصأ،كلذعمو.نسلراكنوجمسابرفسزاوجيأرادصإمتي
.ً"ابيرقتتاونسرشعذنمنسلراكتربورمساب

."؟تربورنمةيندعملادوقنلاةعطقىلعنوجلصحامبر"
نكلوً،ائيشةيندعملادوقنلاةعطقتبُثتال".يراهلاق،"ةقِحُمِتنأ"

رفاسيملولاذام.ًاليلقريكفتلاىلعيلقعكًاديلبًالقعلمحيرمألااذه
نوجكلمي؟رفاسنموهنوجناكولاذام؟ّطقبرغَزىلإتربور
.تربورةقشاهيفامب،ةرَّجؤملاةيعامتجالاةياعرلاداحتاققشلكحيتافم
ىعّداو،همساًالحتنمبرغَزىلإرفاسو،تربوررفسزاوجراعتساولاذام
يفهنأنيحيف؟نسلراكنوجىلعموجهلاّمظنامدنعنسلراكتربورهنأ
."تربورلتقيونيعقاولا

ناكول،نكلو".ريكفتلايفةقرغتسميهواهرفظىلعنيترامتّضع
."؟همساببلطلاهّجويساذاملف،تربورلتقديرينوج

متينلف،فرتعاوكيكناتسلُِقتعانإف.يلاثملارذُعلاهسفنحنميل"
لدابتربتُعيو؟كلذكسيلأ،ةدوصقملاةيحضلاوهناكً.ادبأهبهابتشالا
ً.ارَّدقمًارمأمايألالكنيبنممويلاكلذيفلمعلاتابونتربورونوج
يفبرغَزوكيكناتسفشتكيامدنعو.بسحفتاميلعتلاعّبتيكيكناتسناك
دونببمازتلاللببسمهيدلنوكينلف،مهنوبزوهلُِتقنمّنأقحالتقو
كلذناك،عقاولايف.ةروتافلاعفدينملدوجوال،ءيشلكمغرف.دقعلا
غلبملاديدستببرغَزدَِعينأنوجةعاطتسابناك.ةطخلاةيرقبعنمًاءزج
لاسرإلناونعكانهنوكينلهنألةمهملاذيفنتدعبهنوديرييذلايلاملا
يفبرغَزيفتربوردوجوضحَدعيطتسييذلاديحولاصخشلاف.ةروتافلا
تربور-دقعلاعيقوتّمتامدنعامبربايغةّجحكلتمينموأ،مويلاكلذ
نابعثدوجوعم،ةحجانةيقطنمةقلَحبهبشأةطخلافً.اتيَمناك-نسلراك
يأدوجومدعنامضلكلذدعبىقبتياملكليتاذٍريمدتو،هسفنلكأي
."طويخ

نأدارأاذامل؟اذامل،نكلو".نيترامتلاق،"ةمَّظنملاتاداعلالجر"



."؟تربورلتقي
نوجتربوردّده،ورةديسللًاقفوف.هلًاديدهتلكشيتربورنأل"

وهينهذىلإردابتاملّوأ.ىرخأةرمةنَّيعمةأرمانمانداذإهريمدتب
نكيملتربورنإِتلقامدنعةّقِحُمتنكِكنكلو.اِيثنعناثدحتيامهنأ
ىلعايِثبسووهمتربورنأنوجىعّدادقل.ةصاخرعاشميأاهلّنكي
.نوجلتقلًاعفادكلميتربورنأولامكرمألاودبييكل،ّيضَرَموحن
ةاتف؛كجدلوهيمايفوصبّقلعتيناكتربورهقلطأيذلاديدهتلانكلو
فيك:ءيشلكىلعّوتللينتعلطأاهرمعنمةرشعةسماخلايفةيتاورك
درطيسهنإًالئاق؛ةمظتنمتابسانميفهعمةقالعةماقإىلعنوجاهمغرأ
تربخأوأةمواقميأتدبأاذإدلبلاجراخمهيمريسو،ةقشلانماهتلئاع
اهدعوواهدعاسيذلاتربورتدصق،ًالماحتحبصأامدنع،نكلوً.ادحأ
ًةَرشابمةطرشلاىلإتربوربهذيمل،ظحلاءوسل.هّدحدنعنوجفاقيإب
ًانأشرمألاربتعاهنأدبال.ةيعامتجالاةياعرلاداحتايفنيلوؤسملاىلإوأ
يفلثاممديلقتدوجوجتنتسأ.ةمظنملانمضةلأسملالحدارأوً،ايلئاع
."ةيعامتجالاةياعرلاداحتا

،جلثلابةّوسكملالوقحلاىلإ،جراخلاوحنقّدحتنيترامتناك
.رحبلاكةجّومتملاو

."؟اهقاعأيذلاام".تلاق،"ةطخلاتناككلتً،اذإ"
."سقطلا".يراهلاق،"ماودلاىلعططخلاذيفنتنودلوحيام"
."؟سقطلا"
كيكناتسداعل،ةليللاكلتجولثلاببسببرغَزىلإةلحرلاَغُلتملول"

،نكلو.كانهةصقلاتهتنالوً،أطخمهطيسولتقهنأفشتكالو،نطولاىلإ
.أطخلاصخشلالتقهنأفاشتكاوولسوأيفةليلءاضقكيكناتسىلعنّيعت
كلذلً،اضيأطيسولامساوهنسلراكتربورنأفرعينكيملهنكلو
."هتدراطملصاو

لّجرتيل،ًءاجر.نيومدراغ،نيومدراغراطم":تاِّربكملاربعتوصنلعأو
."نميألابناجلانمباكرلا

."كيكناتسىلعضبقلايقلتس،نآلاو"
."يتفيظواهنإ"
."؟هلتقتسله"
.يراهاهيلإرظنف
.نيترامتلاق،"كليمزلتقدقل"



."؟كلذكللاقله"
."ةملكيألقيملكلذل،ءيشيأةفرعمديرأاليننإهلُتلق"
يتلايهفةمكحملااّمأ،سانلالقتعننحنو.نيتراماييطرشانأ"

."مهّقحبًاماكحأردُصت
ةطرشبلصتتملاذاملو؟كرمأنمةلَجَعىلعُدبتملاذاملً،اذإً!اقح"

تارافصحادُصعمانهىلإهّجوتتالةصاخلاتاوقلاةدحواذاملو؟راطملا
."؟كدرفمبتنأاذامل؟اهراذنإ

.يراهبُجيملف
سيلأ،ّوتللهبينتربخأامفرعيدحأالنأّنظأيننإّىتح"

."؟كلذك
راطملسلمألايدامرلاباكرلافيصرراطقلاةذفانربعيراهىأر

:لاقفنيومدراغ
."انّفقوتةطقن"



ءامسألاليجستةدضنِمنيبوهنيبلوحيدحاوصخشكانهناك
؛امرمأبةمَهبُمةقيرطبهتّركذةبذَعنوباصةحئاراهنإ،ةحئارلاّمشامدنع
.رمألاكلذديدحتًالواحمهيَنيعضمغأو.ةليوطريغةدمذنمثدحرمأ

."!ًءاجريلاتلاصخشلا"
طاسبلاىلعهسبالمةبيقحعضوو،مامألاىلإهيَمدقنوجّرج

صيمقيدتريرمسألجرمامأةدضِنملاىلعهرفسزاوجوهتركذتو،كّرحتملا
.نيرَيصقلانيَّمكلااذضيبألاةيّوجلاطوطخلا

كلذّدكأيذلانوجىلإرظنيوهو،لجرلالاق،"نسلراكتربور"
سيلأ،كعمةبيقحلاهذهلمحتسو،ةدحاورفسةبيقح".سأرةءاميإب
.ءادوسلاةبيقحلاهاجتايفأموأو"؟كلذك

."لجأ"
تقصبو،حيتافملاةحولىلعتامولعمعبطو،قاروألالجرلاّبلق

رفسلاةبيقحلجأنمكوكناببةصاخفيرعتتاقاطبةسهسهُمةعباط
اهّمشدقل.َةحئارلانوجّركذت،ٍذئنيح.ةرئاطلانتمىلعهعماهلمحيسيتلا
ةيزيلكنإةغلبجراخلايففقييذلالجرلاهللاقامدنع،هتقشباببرق
ىلعهسفنمغرأو.دوسأًاسدسمههجويفعفرمث،ةلاسرهللمحيهنإ
.ءارولاوحنتافتلالامدع

ً،ادجةعيرسةماستبابلجرلالاق،"نسلراكديسايةديجةلحربمعِنا"
.رفسلازاوجوةرئاطلاةركذتهّايإًاّملسم

ةعشأبةلماعلاتالآلابناجبفوفصلاىلإريخأتنودبنوجهّجوت
قوفنمةعيرسةرظنًاسلتخُم،يلخادلاهبيَجيفةركذتلاعضوو.سكإ
.هفتك

ناكاذإامعةسئايةظحليفكيكناتسلءاستو،ًةَرشابمهيلإرظن
امّنأريغ.هنعًاديعبهرظنبحاشأنوجنكلو،هفرعدقنسلراكنوج
ً.افئاخادبنسلراكنأوههقلقأ

اهو،ءامسألاليجستةدضنِمدنعنسلراكبقاحللاهتعاطتسابنكيمل
لكوءيشلكضرُعيثيح؛نمآلافصلايفةعرسبفقينسلراكوه
اذهىلعرمألامتينأبجي.سدسمءافخإليحتسيو،ةشاشلاىلعصخش
.بناجلا

.هفطعِمبيجلخادسدسملاضبقمىلعهتضبقىخرأمث،سّفنتف



مغرلاب،نكلو.لاحلايففدهلاىلعرانلاقالطإىلإةداعليميناك
متينأنكمملانمف،دشحلانيبةعرسبراظنألانعيراوتلانمهنّكمتنم
هتلحررسخينلاهدنعو،عيمجلاتاياوهنمققحتلاو،راطملاقالغإ
دقفيسلب،بسحفةقيقدنيعبرأوسمخدعبةرِّرقملانغاهنبوكىلإةيّوجلا
.ةيلاتلانيرشعلاتاونسلايفًاضيأهّتيّرح

ةعرسبكلذذّفنينأبجي.نوسلراكنوجرهظهاجتايفكّرحت
يئاهنلاراذنإلاهلهّجويو،هعولضنيبسدسملاّسديسو،هيلإهجوتيس.مسحو
ىلإّةظتكملانيرداغملاةعاقربعءودهبكلذدعبهداتقيسو،ةيداعريباعتب
رانلاقلطُيس،تارايسلاىدحإءاروو.تاقبطلاددعتمتارايسلافقوملخاد
غولبلبقسدسملانمصلختيو،ةرايسلاتحتةثجلاعضيسو،هسأرىلع
ىلإةهّجتملاةرئاطلاّلقتسيو،32ةباّوبلاىلإهّجوتيسّمث،نمألازكارم
.نغاهنبوك

نَيتوطخدُعبىلعفقيو،هفطعِمجراخسدسملانمًاءزجعضيناك
رخآلافرطلاىلإةعساوىطخبلقتناوفصلانمنسلراكجرخامدنعهنم
.ضكرلامدعىلعهسفنًامغرُمهعبتورادتسا!اغارفود.نيرداغملاةعاقنم
.هسفنلكلذراركتلصاو،كَريمل

هتفرعمرمأحَضتُفيسفّالإو؛ضكرياليكًاريبكًادوهجمنوجلذب
ناك:كلذىلإةجاحبنكيملهنكلو،هجولافرعيمل.هدراطينمدوجوب
ناكاميفقّرعتيهنأبنوجرعش.هقنعلوحرمحأًاليدنمعضيلجرلا
راظنأنعدعتبا،لفسألايف.نيدفاولاةعاقىلإًاهّجتمجردلاىلعلزـني
تناك.ضكرلابعرشوهعارذتحتةبيقحلاعضوو،جَرَّدلاىلعنيدوجوملا
يذلااهقيعزو،نيَغرافلادليهناريَنيعيَفيوجتعمةعرسبّرمتهمامأهوجولا
طقف؛هلوحدحأكانهدَُعيملوً،اضكاررخآًاجَرَدلزـن.هفاقيإنكميال
دقل.ردحنمضيرعّرمميفهسّفنتوهاطُخعقَوىدصوبطَرودرابءاوه
ىلإًاقّدحُمتاظحللددرتو،تارايسلافقومىلإيدؤملارمملايفهنأكردأ
.باوجلاهيطُعينأكلذنأشنمنأولامكةَبقارماريماكلءادوسلانيعلا
ًابصتنمفقيلجر:ههبشتةروصهيلعبابقوفنوينةتفالىأر،مامألايف
.راظنألانعًاديعبءابتخاللبسانمناكم؛لاجرلاماّمحهنإً.ازجاعو
قالطنادعومنيحيامثيرراظتنالاو،كانههسفنىلعلافقإلاهتعاطتساب
.ةرئاطلا

بابلاحتفو،ماّمحلاىلإضكرف،برتقتةعيرسىطُخعقَوىدصعمس
ىلعصخشاهارييتلاءامسلابههاجتايفسكعُنملاءوضلاهّركذدقل.لخدو



:حيسفهنأبعابطناهيدلناك،لوزعملاماّمحلاناكمىلإًارظن.توملاشارف
بناجلاىلعتاريَجُحو،دحاورادجدادتماىلعءاضيبضيحارمفوفص
ًاردصمَقلُغيوهءاروقلزـنيبابلاعمسو.لثاممضيبأنولتاذلباقملا
.ةّيندعمةّكت

اٍّفاجوًائفادنيومدراغراطميفةّقيضلاةَبقارملاةفرغيفءاوهلاناك
.ٍضرُمريغلكشب

.اهعبصإبًةريشُمنيترامتلاق،"كانه"
مثنمو-ناينمألاناسراحلاكلذكو-ءدبيذئدابيراهاهيلإرظنف

.هيلإريشتيتلاتاشاشلارادجىلإرظن
.يراهلأس"؟مهنمّيأ"
هتيأر".غرافّرمماهيلعرهظيتلاةشاشلاوحنًةمّدقتمتلاق،"كانه"

."وههنأبةماتةقثىلعانأ.انهنمّرمي
دحألاق،"تارايسلافقومىلإيدؤملاّرمملايفةَبقارملااريماكاهنإ"

.نيَسراحلا
.ً"ادعاصفنآلانمةمهملاىلوتأس".يراهلاق،ً"اركش"
كتيوهةقاطببظافتحالاكنكميو،يلودراطمهنإ".سراحلالاق،"لّهمت"

."...ضيوفتىلإةجاحبكنكلو،يطرشك
هرصخقاطننمًاسدسمجرخأدقيراهناكذإ؛روفلاىلعتمصو

راعشإىتححلاصضيوفتلااذهنإلوقلاانتعاطتسابله".هدييفهلامأو
."؟رخآ

.باوجلايراهرظتنيمل

نمنّكمتاملكنكلو،ماّمحلالخديمهدحأعمسدقنوجناك
لفقأيتلاةريَجُحلاجراخءاضيبلاضيحارملادحأيفءاملاقفَدوههعامس
.اهيفهسفنىلع

ىلعألانمةحوتفمتاريَجُحلاف.ضاحِرملاءاطغىلعًاسلاجنوجناك
.هَيقاسعفرهيلعنكيملكلذل،ضرألاسمالتباوبألانكلو

.لئاسذاذَرتوصعمسو،ءاملاقفَدفقوت،كلذدعب
.لّوبتينمكانه
صخشلانأيهنوجنهِذىلإتردابتيتلاىلوألاةركفلانإ

نأصخشيألنكميالذإ؛كيكناتسنوكينأنكميالجراخلايفدوجوملا



نألبقلّوبتلايفرّكفييكباصعألاةدوربنمةجردلاهذهىلعنوكي
ايفوصدلاونوكينأةيناكمإتناكفةيناثلاةركفلااّمأ.ةميرجبكتري
عفُديديهزغلبملباقمهراجئتسانكمييذلاريغصلاذقنملانأشيفًاقِحُم
.فاخيالوهف:برغَزيفلانوشانرتنإليتوهقدنفيف

تأدبو،لاورسلاباّحسعفرنعًارداصًافيفححوضوبنوجعمس
.ضيبألانالسروبلاىلعءامللةيلارتسكروألاىقيسوملاًاددجم

دئاقاصعنمرمألاتّقلتاهنأولامكىقيسوملاتفقوت،ليلقدعبو
هيَديلسغيلجركانه.روبنصلانمءاملانايرجعمسو،ةيقيسوملاةقرفلا
فيرصو،ىطُخلاعقونمديزملاعمسّمثنمو،روبنصلالفُقأو.ةيانعب
.ّةيندعملاةكتلاو،بابلا

.هنضحيفةبيقحلاوضاحِرملاءاطغىلعنوجىمترا
.ةريَجُحلابابىلعًاعرقعمس،ًةأجف
.ذالوفلابهبشأٍساقءيشةطساوبنكلو،ةفيفختاعرقثالث
ضمغألب،كرحتيملو،هغامدلوخدضفريهنأولامكمدلاادبف

يفأرقدقناك.ةوقبقفخيناكهبلقنكلو،هسافنأسبحوبسحفهيَنيع
بلقتوصطقتلتناذآاهيدلةسرتفملاتاناويحلاضعبنأامناكم
ًاقبطمتمصلاناك.عقاولايفاهتسيرفىلعرثعتاذكهو،ةفئاخلااهتسيرف
نمنّكمتيسامبرهنأيفرّكفو،ماكحإبهيَنيعضمغأ.هبلقناقفخءانثتساب
.ّزكراذإفقسلاربعموجنلابةعَّصرملاوةيفاصلاوةدرابلاءامسلاةيؤر

ىلعءاوهلاطغضبنوجرعشف،مَّتحملامطحتلاثدح،كلذدعب
هيَنيعحتفمث.يرانَقلطنمرداصهنأنمزلانمةظحللدقتعاو،ههجو
ً.ايئزجًاحوتفمبابلاو،لفِقلاناكمبشخَِرسكدجوف،رَذحب

ةرهسةلذبهتحتتدبفً،احوتفمهمامأفقاولالجرلافطعِمناك
.رمحأًاليدنِمهقُنُعلوحعضيناكو،هءاروناردجلاضايبكضيبأصيمقو

.هّرسيفنوجرّكف،ةلفحسبالميدتريهنإ

باش؛همامأئبتخملاصخشلاىلإرظنيناكاميفّةيّرحلاةحئارقّشنت
لءاستيسناك.توملاراظتنابفجتريناكاميفنونجلابفوخلاهباصأقرخأ
نيَواقرزلانيَنيعلايذلجرلااذهلنكميامعىرخأفورظلظيف
رمألااذههحنمو.هلعفيذلاامةرملاهذهِملعهنكلو.هلعفنَيتشَّوشملا
ً.افئاخدَُعيملو،ليوطنمزذنمىلوألاةرمللًايتاذًءافتكا

سمخ:هسدسملِزـُنينأنودنمهتعاسىلعةعيرسةرظنىقلأ



امم؛جراخلايفاريماكلاىأردقناك.ةرئاطلاعالقإلبقةقيقدنوثالثو
كلذبمايقلابجي.تارايسلافقوميفةَبقارمتاريماكدوجوةيناكمإينعي
قلطيو،ةرواجملاةريَجُحلاىلإمثنموجراخلاىلإهبحسينأبجي:انه
نوجىلعاورثعينل.رداُغيو،لخادلانمةريَجُحلالفُقيمث،هيلعرانلا
.ًاليلراطملاقالغإلبقنسلراك

.لاق"!جُرخا"
سدسملاعفر،اهدنع.كرحتيملولوهُذةلاحيفنسلراكادبدقل

.همفًاحتاففقوتو،ءطببةريَجُحلانمنسلراكجرخف،هوحنهبّوصو
."كحالسِمرا.ةطرشلا"

ááá
هيَدياتلكبهسّدسميراهلمح،ةّكتًاردصمهءاروبابلاقالغناعم

.رمحألايريرحلاقُنُعلاليدنِمعضييذلالجرلاىلعهبّوصو
،نسلراكنوجسأرىلعهدّدس،سدسملالجرلايمرينأنمًالدبو

ًابحرم":تاملكلاىلعديدشتلاببسبيراهاهفرعةيزيلكنإةغلبلاقو
."؟ديجرانطخكيدلله.يراهاي

."كحالسِمراً.امامتكسأرنمةيفلخلاةيحانلاربع".يراهلاق،"يلاثم"
سيلأ،كحالسلمحأانأف؟يراهايًاحالسلمحتكنأفرعأفيك"

."؟كلذك
.دانِّزلاىلعطغضتهعبصإيراهىأرو."يلليمزحالسىلعُتلصح"

."اتاغروبِرتوغيفَهتنعطيذلانسروفلاهكاجسدسم"
.ّبلصتيلجرلايراهىأرو
نميننأدقتعتكلعجيذلاام".كيكناتسررك،"نسروفلاهكاج"

."؟هنعط
ىلعكمدو،هتأّيقتاّممهيلعانلصحيذلاو،كلدئاعلاهيأنأيدلا"

."كمامأفقاولادهاشلاو،فطِعملا
اذإ،نكلو.كليمزُتلتقدقلً،اذإ.ُتمهف".ءطببهسأربكيكناتسأموأف

."؟دعبّيلعرانلاقلُطتملاذاملف،كلذدقتعتَتنك
يننكلوًالتاقتسلانأ".يراهلاق،"ينيبوكنيبقرافدوجوببسب"

كتايحفصنذخآسف،كدينمسدسملاكلذَتيقلأاذإ،كلذل.يطرش
تالضعتناك."كيكناتسايكرايخهنإً.ابيرقتًاماعنورشع.طقفةيّقبتملا
.هملؤتتأدبدقيراهعارذ

."!هربَخأ"



هجويفحيصيكيكناتسنأكردأ،لفجينوجيراهىأرامدنع
.نوج

."!هربَخأ"
.هسأرزهمثنمو،ةبوعصبهباعلنوجعلتبا
.يراهلاق"؟!نوج"
."...عيطتسأال"
."ّملكت.نوجايكيلعرانلاقلطُيس"
."...نأيّنمديرتيذلاامفرعأال"
ال".كيكناتسنعهيَنيععفرينأنودنميراهلاق،"نوجايعمسا"

يفكدضهمادختسانكميكسأرىلعبَّوصمسدسمدوجوبهلوقتءيش
."هرسختلكيدلءيشال،رضاحلاتقولايف؟مهفتله.ةمكحملا

.دانِّزلاىلعطغضلاتوصنوجعمسو
."ءيشلكبكربُخأس".همامأهيَعارذنوجعفرو."!فقوت"
نمققحتو،كيكناتسفتكقوفنميطرشلايَنيعنوجانيعتقتلا

هيدلءيشالً:اقِحُميطرشلاناك.امبرةليوطةدمذنمو،فرعيهنأ
هنأرمألايفبيرغلاو.هدضهلوقيساممٍّيأمادختسانكميالو،هرسخيل
.هبمايقلاهنكميرخآءيشال،عقاولايف.ّملكتلاديري

يغُصييطرشلاو"،نوجلاق،"اِيثراظتنابةرايسلابناجبفقنانك"
اهنأُتفرعو،ةلاسرلاُتعمسدقل.لومحملاهفتاهىلعهتلصوةلاسرىلإ
فارتعاهنإيطرشلالاقامدنعرمألاةقيقحُتكردأ،كلذدعبو.سدامنم
."ّيدارإريغيلعفدرءاجوتربورةيدِملمحأتنك.كبلصتيسهنإو

نكلو،هرهظءارويطرشلايَعارذزاجتحاللضانيوهوهسفنّركذتو
.هْقلَحونيكسلالَصننيباهعضووهيَديىدحإريرحتنمنّكمتيطرشلا
لوصولانمنّكمتينأنودنمديللةيلاتتمتابرضنوجهّجو،اهدنع
نيميلاوراسيلاىلإيطرشلاةرادإبعرش،بضغلابًارعاش.يتابُّسلانايرشلاىلإ
ادبو،هردصيفًاريخأنيكسلاتصاغف،هنعطًالصاومشامقلانمةيمُدك
فتاهلاطقتلاف.هاعارذّتلدتويطرشلادسجتربعةديهنتنأولامكرمألا
كلذدعبهلعفهيلعبّجوتاملكو،هبيَجيفهّسدوضرألانعلومحملا
.ةيضاقلاةبرضلاديدستوه

.يراهلأس"؟كلذكسيلأ،قيرطلايففقوكيكناتسنكلو"
امدنعهيلعىمُغملايطرشلاقنععطقلنيكسلاعفردقنوجناك

ةرتسيدتريًالجرىأروهرظنعفرف،ةيبنجأةغلبخرصيامًاصخشعمس



.ههاجتايفضكريءاقرز
ءيشبرعشيوهونوجلاق،"رارفلابتُذلكلذلً،اسدسملمحيناك"

ىأرو.هلهاكنعًائبعحازأهنأولامكّسحأو،هفارتعايفادبمَدَّنلانم
هبلقتاضبنعراستبرعشهنأةجردلرثأتلاديدشناك.هسأربئموييراه
ىلإضكرأتنكامنيبّيلعًايرانًارايعقلطأ".لصاوو،لاعفنالاببسب
نأبجي.نونجملتاقهنإ.يراهايينلتقيسناك.ينبيُصينأداكو،لخادلا
."...انأوتنأ،ةلداعملانمهجارخإانيلع.يراهايهيلعرانلاقلطت

.هرصخقاطنيفهعضيوهسدسملزـُنيوهويراهنوجدهاشو
."؟يراهايلعفتاذام...اذام"
ًاركش.نوجايةزاجإيفانأ".هفطعِمرارزأةماقلاليوطيطرشلاكفو

."كفارتعاىلعكل
َّلككيشولاهريصمنمديكألاهُنيقيّصتمادقل."...رظتنا،يراه"

ىلعتاملكلاَماغرإةّيطاخُمٍةيشغأىلعنّيعتو،همفوهْقلَحنمةبوطرلا
نأةثالثلانحناننكمي،عمسا.يراهايلاملامساقتاننكمي".همفنمجورخلا
."ثدحامبدحأفرعينأىلإةجاحال.لاملامساقتن

كنأدقتعأ".ةيزيلكنإلابكيكناتسةبطاخملرادتسادقناكيراهنكلو
لانوشانرتنإليتوهيفصاخشألانمديدعلايفكيًالامةبيقحلايفدجتس
رادللاملاضعببْهَويفكتدلاوبغرتدقو.رافوكوفيفلزـنمءانبل
.ً"اضيأزـنفيتستناسةدابع

عيمجلا".توملاةجرشحكودبيّشجألانوجحايصناك."!يراه"
."!يراهايىرخأةصرفنوقحتسي

.بابلاضبقِمىلعهديعضوويطرشلافقوتف
حفَّصلاضعبىلعرثعتنأنمدبال.يراهايكبلققامعأيفرظنا"

."!كانه
."حفصأاليننأ"،هنقذيراهكرفو"...يهةلكشملا"
.ًالوهذم،نوجفته"!اذام"
.ً"اضيأانأهّديؤأاماذه؛باقعلاوةلادعلا"
هتيؤرو،ةفولأملاهتّكتًاردصميراهءاروَقلُغيوهوبابلاهعامسدعب

نيعلاىلإنوجقّدح،سدسملاعفريوهوةرهسلاةلذبيدترييذلالجرلا
نملفرعيدَُعيملوً،اسوسحمًاملأفوخلاادغو،حالسلاةهّوفلءادوسلا
قرتختنألبق،نكلو؟نيرخآللوأهلوأدليهنارليهأ؛تاحيصلادوعت
دعبرهظدحاورمأكاردإلتقولابنسلراكنوجيظح،هنيبجةصاصرلا



وأهتاحيصدحأعمسينل:سئايلالّسوتلاولجخلاوكشلانمتاونس
.هتالّسوت
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مويلاهنإ.تِغروترِِغإيفضرألاتحتتارايسلابأرمنميراهجرخ
ناك.ايادهلانعًاثَحبةعرسبهمامأنورميسانلاو،سمسركللقباسلا
ببسبىضِّرلاتاماستباةيؤرو،سانلاهوجوىلعةداعسلاةيؤرهتعاطتساب
ودبيو،ًالاوِرسوافوبةرتسيدتريّحنرتملجرهبرقّرم.تادادعتسالاءاهتنا
هاّدخو،هلوَحًايديلجًاسَفنرفزيو،ةضيرعتاماستباقلُطيو،ءاضفلجرك
هجولاةبحاشةأرماً:ادحاوًاسئايًاهجوىأريراهنكلو.نوللاّايرهز
رجتمبناجبفقتو،نيَقفِرملادنعةبوقثمةقيقرءادوسةيدلجةرتسيدترت
.ىرخأىلإمدقنمزفقتيهوتارهوجمغئاص

عملماعتو،يراهىأرامدنعةدضِنملاءاروفقاولاباشلاهجوقرشأ
دجةعاسًالماحداعو،ةملظملاةفرغلاوحنًاعرسمعفدناف،ّةيويحبهنوبز
.ههجوىلعةيدابسفنلابدادتعالاريباعتوةدضِنملاىلعاهعضويتلايراه

ً.ارثأتميراهلاق،"لمعتاهنإ"
طارفإلامدعىلعطقفصرحا".باشلاباجأ،"ءيشلكحالصإنكمي"

."كيُرأسولواح.لمعلاتايلآيذُؤينأكلذنأشنمف.كربنّزلاةرادإيف
ءازجألاىلعنشخلاكاكتحالابرعش،كربنّزلاريُدييراهناكاميفو

.باشلاهابتناظحالو،كربنّزلاةمواقمبوةيندعملا
يذلاناكملانعكلأسأنأيننكميله،نكلو"،باشلالأس،ً"ارذُع"

."؟ةعاسلاهذههنمتعتبا
يفةيدابلامارتحالاةربننمًائجافتميراهباجأ،"اهّايإيدجيناطعأ"

.ّيتاعاسلاتوص
.يراهمصعِمىلإباشلاراشأو."كلتلب،ةعاسلاهذهدصقأال"
."لاقتساامدنعقباسلايسيئراهّايإيناطعأ"
صّحفتو،ىرسيلايراهعارذقوفباشلاّيتاعاسلاىنحناو."!هللااي"

."ّةيلصأّةيدهاهنإ.كلذيفكشال،ّةيلصأاهنإ".ريبكمامتهابديلاةعاس
."؟اهنأشبزَّيممءيشكانهله!هآ"
."؟فرعتالأ".قِّدصمريغيراهىلإّيتاعاسلارظنف
ً.ايفانهسأريراهزهو
ةيحانلاىلع.نهوسوغنالهيأةعانصنمنويبروت1غنالاهنإ"

ًاقفوتعنُصيتلاتاعاسلاددعىلإريشيًالسلستمًامقردجتس،ةيفلخلا
.طقفاهلثمةعاسنوسمخوةئمكانه،ةركاذلايّنَُختملاذإ.زارطلااذهل



.اهلليثماليتلاوًالامجرثكألاتاعاسلاىدحإكمصعملوحعضتتنأ
رعسلًاقفوف.اهؤادتراةمكحلانمناكاذإاميفلاؤسلانمكي،عقاولايف
ةنيزخيفنوكتنأاهبضرتُفي-كلذيفّيّدِجانأو-يلاحلاقوسلا
."فِرصم

يتلازَّيمملاريغرهظملاتاذةعاسلاىلإيراهرظنو."!فِرصمةنيزخ"
.ً"اريثكنمثلاةظهابودبتال".مونلاةفرغةذفاننمةليلقمايألبقاهامر

هجولاودوسألايدلِجلاطيرشلابطقفةرفاوتماهنإ.كلذكاهنكلو"
اهنأولامكودبتاهنإ.بهذوأةساميأىلعيوتحتالو،يدامرلا
اهتعانصنوكيفنمكتاهتميقنكلو؟حيحص،نيتالبوذالوفنمةعونصم
."نفلاىوتسمىلإىقرت

."؟كيأربةعاسلاهذهةميقغلبتمك.ُتمهف"
ينلعلادازملاراعسأتاجولاتاكضعبلزـنملايفّيدل.فرعأال"

."تاقوألانمتقويفكلاهراضحإيننكمي.ةردانتاعاسل
.يراهلاق،"طقفًايبيرقتًانمثينطَعأ"
."ً!ايبيرقتًانمثديرت"
."ةركفنيوكتديرأ"
ىلإبناجنمهسأركرحو،جراخلاىلإةيلفسلاهتفشباشلاعفدف

.يراهرظتناو.رخآ
."فلأةئمعبرأنملقأباهعيبألتنكامً،انسح"
.يراهفته"!نوركفلأةئمعبرأ"
."رالودفلأةئمعبرأ".باشلالاق،"ال،ال"
وأدَْربلابرعشينكيمل،ّيتاعاسلارجتمنميراهجرخامدنع

مونلانمةعاسةرشعَيتنثادعبهدسجيفىقبتيذلاليقثلاساعنلاب
اهترتسونَيترئاغلااهيَنيعبتاردخملاةنمدُمظحاليملهنأامك،قيمعلا
هيلإتثدحتيذلايطرشلاناكاذإامعهلأستلهنموندتيهوةيدلجلا
دحأهَريمليذلااهنبانعًائيشفرعيناكاذإامعو،ةليلقمايألبق
.مايأةعبرألاوط

ً.ايئاقلتيراهلأس"؟ةريخألاةرملايفدهوشنيأ"
."عبطلاب،اتالبيف".ةأرملاتلاق"؟دهوشهنأدقتعتنيأ"
."؟ىعُدياذام"
."؟لزـنملايفدحأدجويلهً،ابحرم.نسنغروجرفوتسيرك.رفوتسيرك"
."؟اذام"



."لجرايةلحريفكنأولامكودبت"
سيئرلاةطرشلازكرمىلإهلةروصيلمحتنأكللضفألانم.فسآ"

."هنادقفنعًاريرقتيمّدقتنأو،يضرألاقباطلايف
يفناكنيحهلةروصّيدل".ةعفترمةكحضتقلطأو"!ةروص"

."؟ضرغلابيفتساهنأدقتعتله.هرمعنمةعباسلا
."؟ثدحأةروصنيكلمتالأ"

ةفظومنكلو،ًالَفقُمىهقملاناك.سواهتياليفنيترامىلعيراهرثع
.يفلخلابابلانميراهتلخدألُزُّنلايقلابقتسالا

لعسف.هيلإاهرهظوةلاّسغلاغرُفتسبالملاعدوتسميفةفقاوتناك
.اهفيخياليكءودهب

نعلءاستو،ترادتساامدنعاهقُنُعتالضعواهيفتكبقارييراهناك
تفقو.ماودلاىلعاهبظفتحتستناكاذإامعوةنورملاهذهردصم
.تمستباو،رعشةلصختدعبأو،اهسأرتلامأو،ةماقلاةبصتنم

."يراهكنوعدينمايًابحرم"
رظنلانعمأف،اهيبناجىلعاهاعارذوهنمةوطخدُعبىلعفقتتناك

نانيع،ناساسحناجّهوتمنارخنِم،بيرغدّروتبظفتحتةبحاشةرشب:اهيلإ
ناتفشوً،ايئزجًايرمقًافوسكناهبشينيَرطشنمنيَؤبؤبعمنَيّتيداعريغ
تطغضمثنمو،اهباعلبامهتّللبو،دَّمعتمريغلكشبلخادلاىلإامهتوط
ليسغلافيفجتةادأتّودو.نَيتبطرونَيّتيرطاتدبف،ىرخألاىلعامهادحإ
.لكشلاةيناوطسأ

.ًاليلقءارولاىلإاهسأرتنحأوًاقيمعًاسَفنتذخأف،امهدرفباناك
.ةوطخدُعبىلعتناك

.كرحتينأنودنميراهلاق،ً"ابحرم"
ةفطاخةماستباهلتلسرأمثنمو،عيرسٍلاتتبنَيترماهيَنيعتفرطف

.سبالملاّيطبتعرشولمعلاةلواطىلإترادتسامث،امدحىلإةَكبرُمو
."؟رظتنتسلهً.ابيرقيهتنأس"
."ةلطُعلاءدبلبقاهيهُنأنأَّيلعبجيريراقتّيدل"
يفبغرتله"ً.ايئزجترادتساوتلاق،ً"ادغانهةرهسميقُنس"

."؟ةدعاسملاميدقتومودقلا
.هسأرزهف
."؟ىرخأططخكيدلله"



دقل.اهبناجبلمعلاةلواطىلعةحوتفمنتسوبنتفأةفيحصتناك
هيلعرثُعيذلاةيعامتجالاةياعرلاداحتايفوضعللةلماكةحفصاوصّصخ
نعةفيحصلاتلقنو.ةقباسلاةليللايفنيومدراغراطميفماّمحلايفًاتيَم
نالازيالعفادلاوحَّلسملالجرلاّةيوهنإهلوق،نغاهرانوغ،نيشتفملاريبك
يفتثدحيتلالتقلاةيلمعبةطبترمةيضقلانأنودقتعيمهنكلو،نَيلوهجم
.يضاملاعوبسألاتِغروترِِغإ

ّيتاوركىلعنآلاةطرشلاتاهُبُشزكرتت،ناقيقشنَيّتيحضلانأامبو
ُببسلاناكاذإامنيمختبتعرشدقمويلافحصتناكو.ّةيوُهلالوهجم
تضقنسلراكةلئاعنأىلإهابتنالاغناغزـندريفتتفلوً.اميدقًايلئاعًءادع
ديلقتلاعمًانكممريسفتلااذهودبيو،تاونسةدعذنمايتاوركيفاهتازاجإ
ءارآلانمتيدالبجاديفةيحاتتفالاترّذحو.يومدلارأثلابيتاوركلا
.نيمرجملاونييتاوركلانيبعمجلانمو،ةيطابتعالا

تئجدقو،امهلزـنميفتنك".لاق،"غيلوأوليكارنمةوعدُتيقلت"
."يتوعدباماقو،غيلوألةيدهتذخأ.ّوتللكانهنم

."؟اماق"
."تماق"
لاقهنأولامك،اهسأربئموتتناكاميفسبالملاّيطنيترامتلصاو

.ريكفتىلإجاتحيًائيش
."؟...امكنأينعياذهله"
."كلذينعيالهنإ".يراهلاق،"ال"
."؟بيبطلا؟رخآلالجرلاكاذدعاوتلازتالله"
."لجأ،يتامولعملًاقفو"
.اهتوصىلإفحزييذلابضغلاعامسهتعاطتسابناك."؟لأستملأ"
لكاذه.هيَدلاوعملافتحاللبهاذهنإيلليق.كلذبيلةقالعال"

."؟انهنينوكتسله،ِتنأو.ءيش
.ّيطلاتلصاوو،تمصباهسأربتأموأف
.لاق،"عادولاةيحتكيلعيقلألُتئج"
.ردتستملاهنكلو،اهسأربتأموأ
.لاق،ً"اعادو"
.ًالوزـنوًادوعصناكرحتتاهيَفتكةيؤرهتعاطتسابناك.ّيطلانعتّفكف
نيمهفتسكنكلو،نآلاكلذنيدقتعتالامبرً.اقحالنيمهفتفوس"

.ً"افلتخمرمألا...نوكينأناكمإلابنكيملهنأًالجآمأًالجاع



.يراهايفرعأ".عومدلابنَيتقرورغُماهانيعتناكو،هوحنترادتسا
."؟ريثكلابلطأله.نمزلانمةريصقةدمللاحيأبكلذتدرأيننكلو

.ةريصقةّدملًاعئاررمألاناَكل".ةرخاسةماستبايراهقلطأو،"ال"
."ملألابرعشنىتحراظتنالامدعونآلاعادولاةيحتءاقلإلضفألانم،نكلو

.ىلوألاةعمدلاتلاسو."يراهايّملأتأيننكلو"
نمهنأربتعالفوهكإنيترامهلتضّرعتامفرعييراهنكيملول

هتلاقاميفاٍّيلمركفهنكلو.ملألاىنعمةباشلاهذهفرعتنأليحتسملا
لمحيطقفدحاورمأكانه:ىفشتسملايفتناكامدنعةرمتاذهتدلاو
امدنعهبرعشييذلاغارفلانمرثكأهتايحيفغارفلابروعشلاىلعءرملا
.ملأنودبشيعلاوهو،بحنودبشيعي

برضو،فيصرلابناجبةفقوتملاةرايسلاوحنراس.ثدحاماذهو
.هديتقلزـناف،ةيبناجلاةذفانلاىلعهديب

ةيانعىلإاهتجاحنمًاقثاوُتسل،كلذل".لاق،"نآلاةريبكةاتفاهنإ"
.كلذلوقتدرأيننكلو،اهيلإدّدوتلالصاوتسكنأفرعأ.نآلادعبةغلاب
.ً"اديعسًاظحكلىنمتأ

.سأرةءاميإبىفتكاهنكلو،امءيشلوقكشوىلعدراكيرناك
نأبروعشلاهتعاطتسابناك.افلسركأهاجتايفريسلابيراهعرش

.ًالادتعارثكأودغيسقطلا

،رطمُتءامسلاتناك.ربمسيد/لوألانوناك27يفنسروفلاهنفُد
ةربقملايفجلثلاناكو،عراوشلايفتّقفدتلويسىلإبئاذلاجلثلالّوحتو
.ًاليقثوًايدامر

دقل.كاجلرغصألاقيقشلاهمامأراسو،شعَّنلالمحيفيراهكراش
.هيشمةقيرطنميراههفرع

مسابفرُعييـبعشىهقموهو،نييريكلافيفاوعمتجا،كلذدعب
.اكلاف

هاجتايفنيرخآلانعيراهًةدعبُم،يتبتلاق،"انهىلإلاعت"
.تلاق،"كانهلكلاناك".ةيوازلايفةلواط

نكيمل.هنهِذيفلوجياملوقنعًامِجحُم،هسأربيراهأموأف
ً.ائيشهنعفرعيملًادحأنإىتح،كانهرلومينرايب

ملةيضقلاهذهنأامب،يراهاياهتفرعمّيلعرومأةعضبكانه"
."ّلَُحت



بارشلايستحتنكتمل.ىسألاهفنتكيوًابحاشاههجوناك.اهيلإرظنف
.لءاست؟اذامل.طقفةيندعملاسيرافهايملب

."يتبايةيضقلالَفُقتمل"
ىلإةيضقلاتمِّلُسدقل؟يسأريفنيَنيعكلمأيننأدقتعتالأ،يراه"

ىلإناكمنمقاروأسادكألقنيسوبيركىعديؤفكريغطباضوّيبغ
."ةيعقاوريغًارومأشبرخيو،رخآ

.هيَفتكيراهزهف
؛ثدحامفرعتتنأ؟يراهايكلذكسيلأ،ةيضقلاَتللحَكنكلو"

."دحأرابخإديرتالكنكلو
.هتوهقيراهفشتراو
ملعياليكةيمهألانمةجردلاهذهىلعرمألااذامل؟يراهاياذامل"

."؟دحأهب
نمليلقلارورمدعب"،لاق،"رمألاىلعكعالطإتررقدقتنك"

."نوجلب،برغَزيفةقفصلادقعنمتربورنكيمل.تقولا
.ًالوهذاهمفترغفدقويتبهيلإتقّدحو"!نوج"
.نِسِربساكنِبسإنعوةيندعملادوقنلاةعطقنعيراهاهربخأف
صخشلاعمةقفصُتدقع،كلذل".لاق،"دكأتلاّيلعناك،نكلو"

دقل.برغَزرازيذلاصخشلاوهنوجنأىلعديكأتلاهنكمييذلاديحولا
ةليل،ءاسمهبْتلصتاف،لومحملانوجفتاهمقركيكناتسةدلاوُتيطعأ
نكلو،رمألائدابيفةيجيورنلابّملكتنوجنإتلاق.ايفوصىلعهئادتعا
نأودبيامكاٍّناظ؟تنأاذهلهلاقوةيزيلكنإلابّملكتبُِجتملامدنع
توصلاهنأتدكأو،كلذدعبيـبتلصتاو.ريغصلاذقنملاوهلّصتملا
."برغَزيفْهتعمسيذلاهسفن

."ً؟امامتةقثاوتناكله"
.ةماتةقثىلعوههتمدختسايذلاريبعتلانإ".هسأربيراهأموأف

."اهيفسَبلالةنكلنوجلنإتلاق
."؟ةقفصلاهذهيفهبيفتنأَتمزتلايذلاامو"
."انلاجريديأىلعاهنبالتقمدعىلعصرحلا"
امىلإةجاحباهنأولامكءاملانمةريبكةعرجيتبتلوانتو

.ةمولعملاباعيتساىلعاهدعاسي
."؟كلذبَتدعوله"
نكيمل.اهيلعكعلطأستنكيتلاةمولعملاكيلإو".يراهلاق،"لجأ"



."نسلراكنوجهنإلب،نسروفلاهلتقنمكيكناتس
عومدلاباهانيعتقرورغامثنمو،اهمفترغفدقوهيلإتقّدحف

نسحتتيككلذلوقتكنإمأ؟يراهايحيحصاذهله":ةرارمبتسمهو
مرجملانأيتفرعمعمشيعلايتعاطتسابسيلهنأدقتعتكنأليرعاشم
."؟رارفلابذالدق

يفتربورةقشيفريرسلاتحتاهيلعرثُعيتلاةيِدملاانيدلً،انسح"
صحفمهدحأنمِتبلطاذإ.كانهايفوصىلعنوجءادتعاليلاتلامويلا
ّنظأف،نسروفلاههيأنإيدعمقباطتتتناكاذإاممققحتللءامدلا
."مالسلابنيمعنتسكنأ

ًادحأَرتملوماّمحلايفتنككنأملعأ".جاجزلاربعيتبتقّدح
،كيكناتستيأركنأّنظأ؟ييأرفرعتله.ريرقتلايفءاجامك،كانه
."هلاقتعاىلإرداُبتملكنكلو

.يراهبُجيمل
مدعوهِبنذُمنوجنأدحأرابخإبكمايقمدعَببسنأدقتعأ"

."نسلراكنوجْلتقيأ؛هتمهمكيكناتسذيفنتلبقدحألّخدتيفكتبغر
يننأَتدقتعااذإًائطخمنوكتكنكلو"ً.ابضغيتبتوصفجتراو
."كركشأس

يراهىقبأو.امهيلإناصخشقّدحف،ةوقبةلواطلاىلعسأكلاتعضو
.رظتناوًاَقبطُمهمف

ردصنالو،ماظنلاونوناقلاىلعظفاحن.يراهايةطرشلانمنحن"
."؟كلذَتمهفله،نيعللايذقنُمَتسلَتنأو.ماكحألا

تأدبثيحاهيَّدخىلعاهديافقترّرمو،ةبوعصبسفنتتتناك
.بكسنتاهعومد

.يراهلأس"؟تيهنأله"
.ةدينعةبضاغةرظنبتلاق،"لجأ"
لاق،"هبُتمقامبمايقلاىلعينتلمحيتلابابسألالكفرعأال"

امبر.ةقِحُمنينوكتامبر.لمعلاةيلآنمةيداعريغةعطقغامدلا".يراه
،لاحلاعقاواذهناكاذإ،نكلو.ثدحامكرمألاثدحيلءيشلكُتددعأ
يراهغرفأو."يتباي،كلجأنمكلذبمقأمليننأيملعتنأكديرأانأف
."يلجألكلذبُتمقلب".فقووةدحاوةعرجبةوهقلابوكتايوتحم

عراوشلاتلسُغ،ةنسلاسأرّةيشعوسمسركلانيبةدتمملاةرتفلايف



ةضفخنمةرارحعمةنسلاسأرّلحامدنعوً.امامتجلثلاىفتخاو،رطملاب
ناك.لضفأةديدجةقالطنايفءاتشلانأولامكرمألاادب،ةفيفخجولثو
ردحنمىلإيراههبحطصاو،جّرعتلاقابسلنَيتجلزِمىلعلصحدقغيلوأ
لزـنملاىلإامهقيرطيفو.ةيرئادتاكرحبمايقلاىلعهبيردتبعرشو،رليو
ناكاذإامعيراهغيلوألأس،ردحنملاىلعثلاثلامويلاءاضقدعب
.ةّقيضلاتارمملاكولسامهتعاطتساب

لزـنأكلذل،بأرملامامأةنوكرمنيسِغلِه-دنولةرايسيراهىأر
ًاقِّدحمةكيرألاىلعىقلتساو،هلزـنمىلإهّجوتمث،قيرطلالفسأيفغيلوأ
.ةميدقلاتاناوطسألاىلإًاعمتسُموفقسلاىلإ

.لماحاهنأيتبتنلعأ،رياني/يناثلانوناكرهشنميناثلاعوبسألايف
،ءارولاىلإةركاذلابيراهداعو.فيصلايفنسروفلاهلفطواهلفطدلتس
.ىمعأءرملانوكينأنكميمكلءاستو

عمرياني/يناثلانوناكرهشيفريكفتللتقولانمريثكلابيراهيظح
مهلتقمدعوٍةحارتساىلعلوصحلابًارارقولسوأيفنيميقملاسانلاذاختا
،605ةفرغلاىلإهيلإراكسمامضنايفاٍّيلمركف،اذكهوً.اضعبمهضعب
اميفو،هتايحّةيقبهبمايقلاهبضرتُفياميفًاضيأرّكفو.ةّصاَقملاةفرغ
ةبئاصلاتارارقلاذختاهنأ،ةايحلاديقىلعوهوً،امويفشتكيسناكاذإ
.المأ

.نِغربىلإةرئاطةركذتيراهيرتشينألبقرياربف/طابشرخآّلح
دوجوالوًامئاقلازيالفيرخلاناك،ةعبسلالابجلاةنيدميفف

يطغتيتلاةباحسلانأبنيولفلبجىلععابطنايراهىدلنّوكتو،جلثلل
سلجيهسفندجوو.ةريخألاهترايزءانثأيفتناكيتلااهسفنيهةنيدملا
.تناروتسِرِكلوفنيولفيفةلواطىلإ

.يراهلاق،"نآلاهيفسلجتيذلاناكملاهنإيلليق"
ىلإتجتحادقل".بارشلاًايستحم،رلومينرايبلاق،"رظتنأتنك"

."ليوطتقو
رثكأرلومادبدقل.ةبقارملاةطقنيفنيزباردلابناجبافقوو،اجرخ

ههجونكلو،نَيتيفاصهانيعتناك.ةريخألاةرملايفهيلعادباّممًابوحش
.بارشلاسيلوبوبحلاوهببسلانأيراهرزحف.ناشعترتهيَديوخفتنم

امدنع"،يراهلاق،"ءاطبإنودنمةرابعبَهتينعيذلااممهفأمل"
."لاملاعبتأنأيـبضرتُفيهنإَتلق

."ً؟احيحصكلذنكيملأ"



نعثدحتتتنككنأتننظيننكلو.قِحُمتنأ".يراهلاق،"لجأ"
."كنعسيلو،يتيضق

رعشلَصُخبحيرلاتفصعو."يراهاياياضقلالكنعثدحتأتنك"
ةجيتنبًارورسمنغاهرانوغناكاذإاّمعينربُختمل،ةبسانملاب".ةليوطلارلوم
."ةجيتنىلإراقتفالاب-رثكأديدحتب-وأ،كتّيضق

ةيعامتجالاةياعرلاداحتاوفوهكإديفيدبِّنُجدقل".هيَفتكيراهزهف
دقفو،هلمعوداحتالاةعمسبررضلاقاحلإاهناكمإبناكةجِرحُمةحيضف
ةورثذاقنإهناكمإبناكدقعيغُلأو،هتّنكوديحولاهنبابارتسليغتربلأ
ًامعداوّقلتدقل؛رافوكوفىلإاهتلئاعوكجدلوهيمايفوصدوعتسو.ةلئاعلا
لجرعمجرختفوهكإنيترامو.كانهلزـنمءانبلّيلحمنسحُمنمًايلام
."ةايحلارمتست،راصتخاب.نسليندراكيرىعدي

."؟ليكارلباقتله؟كنعاذام"
."رخآلنيحنم"
."؟بيبطلانعاذام"
."اهعميطاعتللةصاخلاامهلكاشمامهيدل.لأسأال"
."؟لاحلاعقاووهاذهله؟ةدوعلاكنمديرتله"
ةايحلاشيعينأعيطتسييذلاصخشلاتنكولىنمتتاهنأنظأ"

ٌةنيدماهنأيعُّداامىلإقّدحو،هتقاييراهعفرو."وهاهشيعييتلا
.ً"انايحأً،اضيأكلذىنمتأانأو".امهتحت

.تمصلاامزلو
يفِّملُمباشاهصّحفتو،تارهوجمغئاصىلإرلاوموتةعاسُتذخأ"

سيباوكلانأنعةرمتاذهبكتربخأامركذتله.رومألانمعونلااذه
."؟ةروتبملارلاوعارذىلعةكتكتلالصاوتسكيلورةعاسنأشيفينباتنت

.هسأربرلومأموأف
يفًانمثتاعاسلاىلغأنإ".يراهلاق،"نآلاريسفتلاُتدجودقل"

ةبذبذفلأةئمينامثلدعمبًاددرتّرفوييذلانويبروتماظندمتعتملاعلا
رثكأةكتكتلاودبت،ةعاسلاةكرحطبضليكيناكيمزاهجدوجوبو.ةعاسلايف
."ىرخألاتاعاسلايفاهنمةوق

."سكيلورلادصقأ،ةعئارتاعاساهنإ"
ةقيقحعقاولايفيفُخيلسكيلورةكرامٍتاعاسُعناصفاضأدقل"

يهو،نيسمخلاوةئملاجذامنلادحأو،نويبروت1غنالاهنإ.ةعاسلاكلت
ةرملايفنويبروت1غنالةعاستعيبدقل.كنماهتيّقلتيتلاةعاسلاك



."نوركنييالمةثالثنعًاليلقّلقيرعسبيَنلعدازميفةريخألا
.هَيتفشىلعةريغصةماستباعمهسأربرلومأموأ
نمثغلبيتاعاسب".يراهلأس"؟ةقيرطلاهذهبنوديفتستمتنكله"

."؟نييالمةثالثاهنمةدحاولا
راظنأللًاتفللقأوًارارقتسارثكأاهتميق".هتقايعفروهفطعِمرلومرّرز

نمًالقنلهسأو،نمثلاةعفترمةينفلالامعألانمًءاهزلقأو،تارايسلانم
."ليسغلاىلإجاتحتالو،لاملا

."ةيدهكمَّدُقيامءيشتاعاسلاو"
."َتبصأ"
."؟ثدحاذام"
ْتأدبدقف،يسآملانمديدعلارارغىلعو.يراهايةليوطةصقاهنإ"

يفانرودبعلننأاندرأسانلانمةريغصةعومجمانك.اياونلالضفأب
مايقلانعنوناقلاهمكحيعمتجمزجعييتلارومألا،اهباصنيفرومألاعضو
."ةدعاسمنودباهب

.نيدوسألاهيزاّفقرلومىدتراو
ىلإدوعينيمرجملانمديدعلاحارسقالطإببسنإضعبلالوقي"

ةروصيطُعيرمألااذهنكلو.ةريبكمارخأتاذةكبشيئاضقلاماظنلانوك
اهنكلوكامسألاراغصطقتلتةريغصمارخأتاذةكبشاهنإً.امامتةئطاخ
ءاروةكبشلانوكننأاندرأ.ةريبكلاةكمسلااهبمدطصتامدنعقزمتت
دارفأةعومجملايفنكيمل.شرقلاكامسأدايطصااهنكمييتلاكلت؛ةكبشلا
نأنوربتعينويطارقوريبو،نويسايسوً،اضيأنوماحملب،بسحفةطرشلانم
ةميرجللةدعتسمريغًاعماّهلكيئاضقلاماظنلاو،عيرشتلاو،انعمتجمةينب
ةطرشلانكتمل.طباوضلاىغُلتامدنعاندلبحاتجتيتلاةمَّظنملاةيلودلا
.عيرشتعضُوىتحنوناقلاوقراخاهعّبتييتلانيناوقلاعاّبتاةطلسكلمت
."ّةيّرسةقيرطبلمعلاانيلعناك،كلذل

.بابضلاىلإًاقّدحم،هسأريراهزه
داس،اهتئوهتنكمياليتلاّةيّرسلاوةَقلغملانكامألاكلتيف،نكلو"

يفتبلاطيتلاةيرهِجملاتايوضُعلاةفاقثةطرشلايفَْتمَندقل.نّفعتلا
مثنمو،انئادعأفّرصتبةعوضوملاكلتيهاضتةحلسأبيرهتبرمألائداب
كلذاوضراعنيذلاكئلوأنكلو،ةبيرغةقَرافمتناك.انلمعليومتلاهعيب

مثنمو.رومألامامزّتلوتةيرهِجملاتايوضُعلانأاوفشتكاامناعرس
،اولاقامكً،امُُدقُّيضملاىلعّكثحلةديهزلارومألابًاءدبايادهلاتءاج



عقاولايفتناكاهنكلو.نماضتمدعربتُعيامةيدهضفرنأىلإنيريشم
نأنودنمكيلعرطيسييذلاداسفلاونّفعتلاةيلمعيفةيلاتلاةلحرملا
ىتحلصييذلاطئاغلايفًاسلاجكسفندجتنأىلإً،ابيرقتكلذظحالت
دَُعيملوًاريثكمهعمتطّروتدقتنك.هنمجورخلاكنكميالو،كقُنُع
انّمظندقانك.مهفرعأاليننأوهرمألايفًاءوسرثكألاو.عجارتلايناكمإب
مل.ّةيّرسلامازتلابدّهعتيصخشربعاهضعببلصتتةريغصايالخيفانسفنأ
،ةحلسألابيرهتتايلمعّمظنينمهنأو،اندحأرلاوموتنأفرعأنكأ
نيليإعمرمألاَتفشتكاىتحدوجومريمألاةينُكبفورعملاصخشلانأو
نأو،يقيقحلاانفدهىلعزيكرتلااندقفاننأًاضيأتملع،كلذدعب.نتليغ
يننأو،انبويجءلموهوالأ؛ديحولاانفدهانقيقحتىلعّرمدقًاليوطًاتقو
لتق..."ً:اقيمعًاسَفنرلومذخأو"...يفتدعاسيننأوً،ادسافتحبصأ
."نتليغنيليإلثمةطرشطابض

.ريطينيولفلبجنأولامكامهبرقةباحسترادو
لئادبينوطعأدقل.جورخلاتلواحو،رمألالمتحأدَُعأمل،مويتاذ"

وههاشخأيذلاديحولارمألاف.يسفنىلعًافئاختسليننكلو،ةطيسب
."يتلئاعبىذألاقاحلإ

."؟تبرهببسلااذهلأ"
.هسأربرلومينرايبأموأف
."ةلأسمللّدحعضولةعاسلاهذهينتيطعأ،اذهلو".يراهدهنتو
ًاصخشنمتئأنأنكميالذإ.يراهايتنأنوكتنأبجيناك"

."رخآ
رمأبكلذهّركذدقل.هْقلَحيفومنتةّصغبرعشو،هسأربيراهأموأ

بعصي.لبجلاىلعأىلعانهافقوامدنعةقباسلاةرملايفرلومهلهلاق
هاجتالاّسحدقفيهبذإو،ًةلادعهربتعيامبلقيفّهنأّليختءرملاىلع
ةينهذلاتاباسحلالكيفرّكفو.هضراعيناكاميفقرغيو،ةأجفحيحصلا
ةريخألاقئاقدلاىلإتّدأيتلاةريغصلاوةريبكلاتارارقلالكو،اهبماقيتلا
.نيومدراغراطميف

هنإكلتلقولاذام؟سيئرلااهيأكنعًافلتخمنكأملولاذام"
."؟نآلاكعضويفنوكأنأنكمملانمناك

.تاقرافملاوُظحلاوهدغولانعَلطبلاقّرفيام".هيَفتكرلومزهف
دُعبكلمياليذلاكاذولوسكلاةليضفةماقتسالا.كلذكرمألاناكاملاط
يفرمتسننأنكمملانمناك،نيدّرمتملاونوناقلايقراخنودب.رظن



تنك.ةطاسبلاهذهبرمألا؛يراهايُترسخدقل.يعاطقإعمتجميفشيعلا
دقيننأتدجويرصبُتدعتساامدنعو،ىمعأتنكيننكلو،امءيشبقثأ
."تاقوألالكيفثدحيرمألااذهً.ادسافتودغ

رثعامدنعو.ةبسانمتاملكنعثحبوحيرلاّبهميفيراهفجترا
يننكميال.سيئرلااهيأفسآ"ً.اقياضتموًابيرغهتوصادب،اهضعبىلعًاريخأ
."كيلعضبقلاءاقلإ

توصادبدقل."انهنميسفنبىقبتامجلاعأس.يراهايسأبال"
.ملعتتامبرو،مهفتوءيشلكىرتنأكتدرأ"ً.ابيرقتًايساوموً،ائداهرلوم
."ءيشلكىهتنادقل

امبمايقلاًاثبعلواحو،هقارتخانكمياليذلابابضلاىلإيراهقّدح
يراهىقبأ."ءيشلكةيؤريأ":هبمايقلاهقيدصوهسيئرهنمبلط
دقرلومينرايبناك،رادتساامدنعو.عومدلاتلاسىتحنَيتحوتفمهيَنيع
دقل:قِحُمرلومنأهملِعنممغرلاببابضلايفهمسابهادانف،بهذ
.لاحيأبهمسابةادانملامهدحأليغبنيهنأيفرّكفهنكلو.ءيشلكىهتنا
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هتياورتُرشن.بتاكو،داصتقاِملاعو،ٍناغأبتاكو،يقيسوموبِسنوج
يرحتلاوشتفملادهعيفتعقومئارجةلسلسلوانتتيتلاىلوألاةيسيلوبلا
ىلعتلصحوًايروفًاحاجنتققحف،1997ماعجيورنلايف،لوهيراه
هرطاشيماسو(ةيفانيدنكساةيسيلوبةياورلضفأليجاجزلاحاتفملاةزئاج
اوعجار،تامولعملانمديزمل.)ماسوفنيراكو،لكنامغنينه،غوهرتيبهّايإ

www.jonesbo.co.uk.
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