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وأةيريوصتةليسوةيأبباتكلااذهنمءزجيألامعتساوأخسنعنمي
ةطرشأىلعليجستلاويفارغوتوفلاليجستلاهيفامبةيكيناكيموأةينورتكلا

،تامولعملاظفحاهيفامبىرخأرشنةليسوةيأبوأةءورقمصارقأوأ
.رشانلانميطخنذإنودنماهعاجرتساو

ةيبرعلارادلايأرنعةرورضلابربعتالباتكلااذهيفةدراولاءارآلانإ
ل.م.شنورشانمولعلل

785107)9611+(فتاه-توريب،سكيفارغدجبأ:ناولألازرفوديضنتلا
786233)9611+(فتاه-توريب،مولعللةيبرعلارادلاعباطم:ةعابطلا



ريبكلا،يتايحرون:تيربىلإ
و

ريغصلا،يتايحرون:نيلف



،ةيهاركلاو،بيذاكألاف،ملاعلااذهيفيهانتم-اللارّيغتملاوهبحلا
،هتاضقانتملكليمتحلاراهزإلاهنإ.هيفةكوبحماهلكيه،ةميرجلاىتحو
.مدلاةحئار،ءطبب،اهنمحوفتيتلاةمخضلاةدرولاو

مهولا،رينشوكينوط-





ًالوأأدبأ.ماودلاىلعاهسأريفرّكفأيننإفيتجوزيفرّكفأامدنع
،اهيفاهتيأريتلاىلوألاةرملايفاهسأرةرخؤمُتظحال.لكشلايفريكفتلاب
ً،اعمتلموًابلصةرذزوكلثمناك.ديدحتلابهاياوزً،اببحمًارمأهيفُتظحالو
نويروتكيفلاناكًاسأريتجوزتكلتما.رهنىرجمبقصتلمروفحألثموأ
.لكشلاليمجسأرلاهيلعنوقلطي

.ناكملكيفوسوؤرلالكنيبنماهسأرزييمتيتعاطتسابناك
كلتلكو،اهغامد.اهلقع:كلذكهلخاددجاوتياميفرّكفأتنك

ةعبرأمأاهنأكو،قربلاةعرسباهيفيرستيتلاراكفألاكلذكو،فيفالتلا
اهغامدفيفالتّكفأو،اهتمجمجحتفأيننأب،لافطألاك،تّليخت.نيعبرأو
؟يمآاينيركفتاذامب.اهتعيبطدّدحأيكاهراكفأبكاسمإلاًالواحماهصحفتأو
ملتنكنإو،انجاوزةرتفلالخماودلاىلعهحرطأتنكيذلالاؤسلاهنإ
ةباجإلاهناكمإبيذلاصخشلاىلعهحرطأملولو،ٍلاعٍتوصبكلذلعفأ
فيك؟نيركفتاذامب:تاجيزلالكقوفموحتةلئسألاهذهنأدقتعأ.هنع
؟نآلالعفنساذامً؟اضعبانضعبلانلعفاذام؟ِتنأنم؟نيرعشت

حتُفتمل.حابصلاكلذنمًامامتةعباسلاةعاسلادنعّينيعُتحتف
ظاقيتسالاناك.يعولاوحنةفيطلنيعةفرطكلذنكيملو،ةلوهسبيشومر
ً،املظمملاعلاناك:جّرهملةلقاثتمنوفجةكرحىلإنوكيامبرقأناكً.ايلآ
ةنلعمًامامتةسداسلاىلإةعاسلابراقعتراشأ!ضارعتسالاتقوأدبمث
6ماقرألاتناكاهتيأريتلاءايشألاىلوأنإيأ،ةرشابميمامأتقولانع
اذهيفظقيتسأتنكامًاردانيننألً،ادجًافلتخمرمألاناك.0-0-
ىلإريشييذلامقرلادعبيناوثلاوقئاقدلانمولخييذلادّدحملاتقولا
،8:43،11:51:ةتوافتمٍتاقوأيفظقيتسييذلالجرلايننإ.ةعاسلا
.هّبنملاةعاسىلإةجاحلانودنميضمتيتايحنأكلذينعي.9:26

،0-0-6ةعاسلادنعيأ،تاذلابةظحللاكلتيفسمشلاتقلست
اهتعيبطنعتفشكاذكهو،نايدنسلاراجشأهلّكشتيذلاقفألاطخ
ةهجوتمرهنلاةحفصىلعاهتعشأتسكعنا.ةبضاغلافيصلاةديساهفصوب
نميوحنريشيٍبضاغٍليوطٍعبصإبنوكيامهبشأتناكو،انلزنموحن
فوسو،َتدهوش:سمشلاينتمهتا.انمونةفرغلةعضاوتملارئاتسلالالخ
ً.اددجمُدَهاُشت



حبصأيذلاو،كرويوينيفانريرسناكيذلاريرسلايفًالساكتمتبلقت
لزنملافصوهيلعقلُطنلازناميذلالزنملاوهو،ديدجلاانلزنميف
ًارجأتسمًالزنماذهناك.نيتنسذنمهيفاندوجونممغرلابكلذو،ديدجلا
هنأبهسفننعنلعيداكيٌلزنموهو،يبيسيسملارهننمبرقلابعقي
تنكيذلالزانملانمعونلاكلذوهو،ددجلاءايرثألاةقبطلٌبسانم
ناكيذلاو،انتنيدمنمعضاوتملامسقلانمًالفطُتنكامدنعهيلإعلطتأ
ودبييذلالزانملانمعونلاكلذناك.لباقملااهمسقنمليلقبىلعأ
ً،ائيشبلطتيالو،هتاذدحبًاميظعودبييذلالزنملا:روفلاىلعًافولأم
تناكيذلاعونلاكلذنمناكهنكل،ةملكلاىنعملكبديدجلزنموهو
.هوحنروفنلابرعشت،تلازامو،يتجوز

لبقيحورعلخأنأيبضرتُفيأ":انلوصودنعاهلٍلعفدرلوأناك
:اننيباميفةيوستىلإانلصوتنأانلقبسنكل"؟لزنملااذهىلإلوخدلا
ىلعةعقاولاةريغصلايتدلبيف،هيرتشننأال،ًالزنمرجأتسننأيمآتبلط
ً.ادجًاليوطهيفثكمنالنألمأتتناكاهنألكلذو،يبيسيسملافافض
اذهيفاهلكتعمجتراجيإللةضورعمتناكيتلاةديحولالزانملانكل
حابشأةنيدمىلإنوكيامبرقأعورشملاادب:لشافلاينكسلاعورشملا
تلوحتمث،يداصتقالادوكرلااهباصأيتلاو،فراصملادحأاهكلتميةرغصم
ًاينكسًاعورشمتناكاهنإيأ،ةضفخمٍراعسأبةضورعملزانمىلإكلذدعب
رظنتمليمآنكل،اننيباميفاهاندقعًةيوستكلذناك.هحاتتفالبقلفقأ
،يبناجنمةيباقعةيؤرةباثمبرمألايمآتربتعا.ةقيرطلاهذهبرمألاىلإ
،فوهكلاناكسةقيرطىلع،اهّرجأيكةريرشلايتينانأنيكسُرهشأيننأكو
يفشيعلاىلعاهربجأيككلذو،ةدشباهبنجتتتناكيتلاةدلبلاهذهىلإ
اذهنأُضرتفأ.ماودلاىلعهنمرخستتناكيذلالزانملانمعونلاكلذ
تناكاذكهنكل،تايوستلانمبستُحينأنكمُيالتايقافتالانمعونلا
نكل،ماودلاىلعًابضاغاندحأناكً.اعماهاندقعيتلاتايوستلالكودبت
.ةداعلايفبضاغلافرطلايهتناكيمآ

كنكمي.يروسيمةاناعم.يمآايتاذلابةاناعملاهذهىلعينيمولتال
مولو،تنرتنإلامولو،كلهأويلهأمولو،رثاعلاظحلامولو،داصتقالامول
ًابتاكتنك.ىضماميفًابتاكُتنك.تنرتنإلانومدختسينيذلاصاخشألا
امدنعكلذناك.بتكلاو،ةيئامنيسلامالفألاو،ةينويزفلتلاجماربلانعبتكي
املنومتهيعيمجلاناكيذلانمزلايفو،قرولاىلعنوأرقيسانلاناك
ماوعألايهو،تاينيعستلاماوعأرخاوأيفكرويوينىلإُتلصو.هيفرّكفأ



فرعينكيملًادحأنأنممغرلاب،ةديجملامايألاتاحفنرخآتدهشيتلا
كلذو،نييقيقحلابّاتكلا،بّاتكلابّجعتكرويوينتناك.اذكهناكرمألانأب
يفكلذناك.اهنمةريثكلادادعألاو،ةيقيقحلاتالجملا،تالجملادوجولًارظن
يفٍعباقهعوننمٍبيرغفيلأٍناويحةباثمبهيفتنرتنإلاتناكٍنمز
تاتفبهليمرتنأيفكيناكهنإيأ،رشنلاملاعنمةلمهمةيواز
ناكو،اهنيحًادجًةليمجتناك.ريغصلاهديقيفصقريوهوهبقارتوماعطلا
ٍنمزيفكلذناك:رمألايفرّكف.ليللايفانسرتفتنلاهنأبدكؤملانم
نوقلتيثيحكرويوينىلإءيجملانمًاثيدحنوجرختملانابشلاهيفنّكمت
يفىشالتتسٍنهمبانقحتلااننأبتقولاكلذيفكردنمل.نوبتكيامعًارجأ
.نامزلانمٍدقعنوضغ

كلذثدح.اهتدقفمثً،اماعرشعدحأةرتفلةفيظويفُتلمع
ةجيتنكلذو،اهباوبألافقإبدالبلاءاحنألكيفتالجملاتأدب.ةريبكةعرسب
هذهبىهتنا.ةعرسبهراشتناىلعحنرتملاداصتقالادعاسئجافمٍءابول
:هيلإيمتنأيذلابّاتكلانمعونلاكلذيأ(بّاتكلالمعةقيرطلا
مهتغمدألمعتالنيذلاصاخشألاو،نولمأتملانوركفملاو،نوحومطلانويئاورلا
تنرتنإلاةكبشعملصاوتلاوأ،نيودتلانممهنّكمتيتلاةيفاكلاةعرسلاب
نيدناعملانمًاساسأنولكشتينيذلامهو،]رتيوت[اهيفديرغتلاوأ
يتلاطايسلايعناصوأ،ةيئاسنلاتاعبقلايعناصهبشناننإ.نيرخافتملا
.ىهتنادقاننامزنأكلذينعي.دعقملاةديحوتابرعلاوقئاساهمدختسي
يتراسخىلععيباسأةثالثرورمدعبكلذو،اهرودباهتفيظويمآترسخ
نمةرخاسيوحنعلطتتيهويمآبرعشأنأنآلاعيطتسأ(.يتفيظول
يفتكأامنيب،يظحءوسنعو،يتنهمنعثيدحلايفهتيضمأيذلاتقولا
ٌرمأوهكلذنأبلوقتستناك.اهتنهمنعثدحتأامدنعةدحاوةلمجب
ةمزاللابهبشأكلذناكً.امامتِكنلثملوقلاىلعيمآتداتعا.يديلقت
يأ،ةبسانملابسحبتءاشامفيضتمث...امدنعِكنلثم:اهيلإةبسنلاب
ناصخشلانحنانيضمأ.)اهيلإةبسنلابًائيسناكيبقلعتيءيشلكنإ
يتلاةقطنملاءاحنأيفعكستلايفعيباسألمعلانعنالطاعلاوناغلابلا
امنيب،تالوجلاهذهيفمونلاسبالمانيدترا.نيلكوربيفانلزنمبطيحت
،انلزنمكئارأوتالواطقوفةحوتفمريغتيقبيتلاديربلالئاسرترثانت
ةقيمعٍتاءافغإلانملستساوً،احابصةرشاعلاةعاسلادنعتاجلثملاانلوانتامك
.رهظلادعبامتاقوأيف

رخآلافرطلاىلعمأوتلايتقيقشتناك.مايألادحأيففتاهلاّنر



يفاهتفيظوتدقفنأدعبيفيرلاانلزنمىلإوجرامتداع.طخلانم
ةوطخبينقبستةاتفلاكلتنإلوقلايننكمي.نمزلانمةنسلبقكرويوين
ةجاطرقنموجراميبتلصتا.رثاعلاظحلايفىتحو،ءيشلكيف
يذلالزنملانميأ،يروسيميفةّببحملاوةميدقلاةدلبلاكلت،ةيلامشلا
اهرمعنمةرشاعلايفيهواهتوصىلإعمتسأانأواهتلّيخت.هيفانأشن
فيصرىلعسلجتتناك.هيدترتيذلاريصقلالاورسلاو،نكادلااهرعشب
ةميدقٍةداسولثماهرهظىلعيقلتستتناكو،انّدجلزنمليفلخلاهايملا
قوفرهنلانايرجةبقارميفقرغتستو،نيليحنلااهيقاسهايملارمغتنأدعب
تناكامدنعىتحئداهلااهريكفتبةقرغتسمتناكو،ضيبألاامهنولباهيمدق
.ةلفط

اذهلقنتتناكامدنعىتحً،اجومتموًائفاد]وجرام[وجتوصناك
ناكً.ابيرقتلحارلامكحيفاندلاوناك.رضتحتةيوقلاانتدلاو:ةدورببربخلا
ةفضلانمهبارتقالالخنيَضماغ،)سيعتلا(هبلقو،)بذهملاريغ(هلقع
شيعتنلاهنأبدقتعأ.اهيلإهقبستفوسيتدلاونأيلادبنكل.ىرخألا
،بيبطلاىلإاهسفنبتبهذوجنأبفرعأ.ةنسامبرلو،رهشأةتسنمرثكأ
نأبكلذكرعشأ.لامجلابّزيمتياليذلااّهطخبةقيقدلااهتاظحالمتنّودو
تناكيتلاو،اهتبتكيتلاتاملكلامهفلواحتتناكامنيبتطقاستاهعومد
.تاعرجلاوخيراوتلانعةرابع

له،هذهامفرعأال.ةنعللاً،انسح":اهعطاقأنألبقيلتلاق
يهو،ٍةمهمبموقتيتقيقشتناك"؟ىنعممقرلااذهللهو؟ةعستيه
يفٍةبغربُتسسحأ.ةهكافةرمثلثماهديةحاربهكسمتٍفدهءاروىعست
.حايترالانمهبترعشامطرفلءاكبلا

اذهبيموقتنأِكيلعنّيعتيال.انلزنمىلإدوعأس.وجايدوعأس"
."كدرفمب

يفاهسافنأتوصعامسنمتنكمتينكل،ةيادبلايفينقّدصتمل
.طخلانمرخآلافرطلا

."انهءيشانلدجويال؟الَمل.وجاياذهيفٌّداجانأ"
."؟يمآنأشباذامو".قيمعلااهريفزتعمس
يننأب،ةطاسبلكبو،ُتضرتفا.يفكيامبهيفركفأمليذلارمألاهنإ

تامامتهانمهكلتمتامممغرلاب،ةيكرويوينلايتجوزباحطصانمنكمتأس
يفناشيعينيذللااهيدلاونماهعزتنأل،يكرويوينلااهئايربكو،ةنيدملاهذهيف
-ريثملالبقتسملاضرأ،نتاهنامنعيلختلاىلعاهماغرإكلذكو-كرويوين



نوكيثيحبو،يروسيميفٍرهنىلععقتةريغصةدلبيفاهناكسإديعأو
.ريخبءيشلك

ِكنلثمُتنكفيكو،يلؤافتىدمو،يتقامحىدمنآلاىتحمهفأمل
.ريكفتلااذهاهيلإيدؤيسيتلاةثراكلابرّكفأملو،اذكهترّكفامدنع

يفلوقأنأضرتفملانمناك"...يمآ.ماريامىلعيمآنوكتس"
يمآنأبوجغالبإنمنكمتأملينكل."امامبحتيمآ"لاجملااذه
.انتدلاوفرعتداكلاب،ماوعألاهذهلكدعبو،اهنألكلذو،انتدلاوبحت
ىلإدمعتيمآتناك.نيتأرمللطابحإلابًاروعشةليلقلاامهتاءاقلتكرت
امدنعينعتتناكاذامو"-ةيلاتلامايألاىدمىلعامهثيدححيرشت
يتلاةيفيرلالئابقلاىدحإىلإيمتنتةأرمايتدلاونأكو-"...تلاق
ضعبو،ةيربلاناريثلامحلنمًالمحاهعمةلماح،اردنتلانمًاثيدحتلصو
ىلعيمآنملوصحللٍةلواحميفكلذو،اهيلعةمواسملل]رارزألا[تاراشلا

.هضرعتالءيش
ناكملاةفرعملثرتكتملو،يتلئاعدارفأةفرعملًاريثكيمآثرتكتمل

يهلزنملاىلإةدوعلانأب،امٍببسلُتدقتعاينكل،هيفتدلويذلا
.ةديجةركف

يفعوضوملاترّيغكلذل،يتداسونيخستىلإيسافنأةرارحتّدأ
مويوهلب،مدنلاوأنيمختللبسانممويلااذهنأبربتعأال.ينهذ
هبايغلاطتوصوهو،يلفسلاقباطلايفتوصعامسنمتنكمت.لمعلل
باوبأقالغناتوصتعمس.روطفلاماعطّرضحتيمآتناك.يعماسمنع
،جاجزلاباوكأبمدطصتيهوةيندعملابلُعلاتاوصأو،ةيبشخلانئازخلا
.ةيديدحلايلاقملاوةيندعملايناوألانمةعومجمبيترتتاوصأكلذكو
ىلإبخاصلااهلوصولبقخبطملاتاودأارتسكروأتاوصأكلذكتعمس
،ضرألاىلعىولحلابلاقعنصةينآجرحدتلبقكلذو،يئاهنلاعطقملا
ًاعئارًائيشنأودبي.جنُّصلامادطصاتوصهبشيتوصبرادجلاباهمادطصاو
هذهنألكلذو،ةقيقرةالحمةريطفناكامبرو،ريضحتلاروطيفناك
مويلااذهديرتيمآنأيفكشالو،ةصاخلاتابسانملايفّرضُحترئاطفلا
ً.ازيممًائيشخبطتنأ

.سماخلاانجاوزديعهنإ
تناكامنيبً،ايغصمتفقوو،جردلاةفاحوحننيمدقلايفاحُترس

،رادجلاىلإرادجلانمدتمييذلاداجسلاجيسنيفةقراغيمدقعباصأ
ًادعتسمتنكاذإامريرقتتلواح.أدبملايفههركتتناكيمآنكل



.يدّدرتنعءيشيأفرعتملو،خبطملايفيمآتناك.يتجوزىلإمامضنالل
ناكله-نحللااذهفرعأيكُتدهجً.افولأموًانيزحًانحلندندتتناك
دعبتكردأ-؟مونللنوملستسيراغصلالعجتةديوهتمأ؟ةيبعشةينغأ
ىلإتهجوت.ملألاببسيالراحتنالا.M*A*S*Hنحلهنأكلذ
.يلفسلاقباطلا

رفصألااهرعشناك.يتجوزةبقارمبتلغشناولخدملادنعتفقو
اهنأكوةجهتبمليامتتاهرعشةليدجتناكامنيبً،اعوفرم)ةدبزلانولب(
اهعبصإفرطّصمبةدراشتكمهنااهنأبتظحال.هقوفنوزفقييذلالبحلا
تناكاهنألاهسفنلندندتتناك.هلوحنمندندتتناكامنيبقرتحملا
ةينغأاندعاوتدهعةيادبيفانعمسً.اعمناحلألاعمجيفًادجةرهام

Genesisتلّدبيمآنكل.لجأ،ةيرحساهتسملودبت:ةعاذإلاةطحمنم
نيحلاكلذيفاهتلأس.فرلاىلعاهعضتليتعبقذخأتتندندو،تاملكلا
يفركفتاهنأبينتباجأف،امةقيرطبةحيحصتناكاهيناغأنأبدقتعتاذامل
فرلايفهتعبقعضتاهنألةقيقحلجرلابحتةينغألايفيتلاةأرملانأ
هذهنأودبيهنأل،تقولاكلذيفلعفلاباهبحأيننأتكردأ.ىلعألا
.ءيشلكلًاريسفتكلتمتةاتفلا

روعشلاو،ةميمحلاتايركذلاّركذتعمقفارتيقلقمءيشكانهنكل
.هتاذتقولايفدرابلا

نأتثبلامو،ةالقملايفبلقتتيتلاةالحملاةريطفلاىلإيمآتعلطت
ولامأ.ةحجانًةجوزةظحللاكلتيفتدب.اهمصعمنمًائيشتسحل
.ركسلاوتوتلارامثةحئاراهنمتحافتناكلّيعارذباهتقوط

ريغريصقلايلاورسباهبرقبلوجأيننأىلإْتهبتنانإامنكل
]HeatMiser]1ةقيرطىلعةحرسميرعشتالصختناكامنيب،فيظنلا
اهيأًابحرمً.انسح":تلاقوخبطملاةلواطىلعاهيقفرمبتدنتساىتح،
."ميسولا

:يسفنيفترّكف.يترجنحبكسمُيبعرلاوةيشخلانمءيشبترعش
.انبايهً،انسح

ةقامحىلعيتقيقشوانأُتمدقأ.يلمعىلإباهذلايفًاريثكترخأت
.قيبطتلاعضومًامئادهنعثدحتنانكامانعضو.انلزنمىلإاندعنأدعب
غلبمىلعاهنمانلصحاذكهو،يمآنملاملاانضرتقانأدعبةناحانحتتفا



هنكل،ىضماميفيمآىلإةبسنلابًاهفاتناكغلبموهو،رالودفلأنينامث
يننأبتمسقأينكل.تقولااذهيفاهيلإةبسنلابًابيرقتءيشلكحبصأ
لاملاضرتقييذلالجرلانوكأنأمزتعأال.ةدئافلاعمو،اهلهديعأفوس
هذهءازإهيتفشبلقيوهويدلاوّليختأنأاهدنعيننكمأ-هتجوزنم
يتلاهتارابعرثكأكلتتناك،لاجرلانمةريثكٌفانصأكانهً،انسح.ةركفلا
ىلإيمتنتتنأو،اهنمرخآلافصنلاظفلنععنتميامنيب،خيبوتلابحوفت
.مهنمئّيسلافنصلا

انأُتجتحا.ةيكذةيراجتةوطخوً،ايلمعًارارقلعفلابناككلذنكل
يتنهميههذهنوكتنأتررقانأو،ةديدجٍنهمىلعلوصحلاىلإيمآو
نلاهلعلوأ،اهتنهمىلعامٍموييفلصحتفوساهنأبُتكردأ.ةديدجلا
قودنصنمىقبتامرخآلضفبٍلوخدمىلعانلصحاننكل،اهيلعلصحت
ًاناكم،هترجأتسايذلانشنامكاملثم،ةناحلاتيقب.يمآلدئاعلاريفوتلا
ثيحنوغلابلاهدصقييذلاناكملاكلذيأ-يتلوفطتايركذبينّركذي
يذلاببسلاوهناككلذنألمتُحي.رابكلاهلعفياملكبنوموقي
،ينّركذيكلذناك.يقزرردصمليتراسخدعباهئارشىلعرارصإلاىلإينعفد
يننأولىتحو،ديفمناسنإو،غلابودشارلجريننأب،ءيشلكدعبو
راركتمدعىلعُتممص.ءايشألاهذهلكينتطعأيتلاةنهملاترسخ
،ىضماميفًارُُثكاوناكنيذلاو،تالجملابّاتكدوشحنإ:ىرخأةرمةطلغلا
ببسبو،دوكرلاببسبو،تنرتنإلاببسب-صقانتلايفنورمتسيفوس
.ويديفلاباعلأبعلوأ،نويزفلتلاةدهاشملّضفييذلايكريمألاروهمجلا
.ةملظموةدرابةناحلخادئفادٍموييفًابارشمدقيقيبطتدجويالنكل
.ماودلاىلعبارشلاىلعلوصحلابلطيفوسملاعلانأدقتعأ

امأ.ةطبارتمريغةينفٍلامعأىلعلمتشتةيوزنمًةناحانتناحربتُعت
نينانتلاسوؤرنمهيفامبيفلخلايروتكيفلابرشملاوهفاهيفٍناكملضفأ
يفًالهذمًايبشخًالمعربتُعتيتلايهو،نايدنسلاباشخأنمزربتيتلا
رمألاةقيقحيفوهفةناحلانمىقبتامامأ.كيتسالبلاهيفدوسيٍنمز
:نينسلادوقعنمٍدقعلكلثمتيتلاةعونتملاتاضورعملانمضرعم
اهنأكوىلعألاىلإةبولقملااهفارطأبو،رواهنزيأدهعىلإدوعتمويلونيلةيضرأ
،باشخألابةنيزمةنيتمريغناردجو،قورحملاصمحملازبخلانمةعطق
تاينيعبسلاماوعأيفةدئاستناكيتلاةعالخلادهاشمىلإيمتنتاهنأكو
ريغةراشإربتُعتيتلاو،ةيضرأنيجولاهحيباصمكلذكو،يضاملانرقلانم
لضفأامأ.يضاملانرقلانمتاينيعستلاماوعأمونفرغىلإةدوصقم



لثمودبتيتلايهو،بيرغٍلكشبةيلزنماهنوكبلثمتتفةناحلاتازيم
وعدييذلارمألانكل.ةناحاهنوكنمرثكأحالصإىلإٍةجاحبلمهملزنم
،غنيلوبلاةبعللةعاقعمتارايسلافقوميفكراشتناننأوهجاهتبالاىلإ
ةيتآلاتاديدستلاتاوصأعامسنمنكمتنانتناحبابحتفنيامدنعاذكهو
.نئابزلالخدمنم

":رمألاًةرسفميتقيقشتلاق.ةناحلامسابِرشملااذهىلعانقلطأ
."نيسلفمنمًالدبنورخاساننأبسانلادقتعيس

ًةحزمناكمسالانأو،ءايكذأنويكرويويناننأبةيادبلايفاننظ،لجأ
نل،نحنانلعفامكلقألاىلعو،اهتقيقحىلعاهمهفنمٌدحأنّكمتينل
نورشحيسنييلحملاناكسلانأبكلذكانّليخت.دعباميفاهمهفدحألواحي
ةأرماناكو،لوألااننوبزنكل؟ةناحلاناكملامتيمسأاذامل:نولأسيومهفونأ
ةلذبيدترتو]ديعبلاوبيرقلل[ةجودزمةراظنعضتوبيشأٍرعشتاذ
يفروطفلامساهبشيوهو،مسالابحأانأ":انلتلاق،يرهزٍنولبٍضكر
."ةطقىعدتتناكنروبيهيردوأةطقنأامك،ينافيت

ً.ابيطًاروعشكلذناكو،ريثكبًاقوفتلقأاننأبكلذدعبانرعش
تاديدستلاىدحإتعمسنأىلإترظتنا.تارايسلافقومىلإتلصو

نمتلجرتمث-ءاقدصأاي،مكلًاركش،مكلًاركش-غنيلوبلاةعاقنم
ُتللمدقنكأملو،يبةطيحملاةقطنملاىلعٍباجعإةرظنُتيقلأ.ةرايسلا
ةيبهذلاهتراجحبريغصلاديربلابتكمىنبم:عطقتملارظنملاكلذنمدعب
مايأهباوبألفقيهنكل(عراشلانمةلباقملاةهجلايفعقييذلاو،نوللا
ةهجلايفعقييذلاو،بحاشلارفصألااهنولببتاكملاىنبمكلذكو،)تبسلا
،ةرهدزمةدلبلانكتمل.)رطسلاىلعةطقن،مايألاهذهلفقملاو(ةيبونجلا
مل،ةنعللا.امٍّدحىلإكلذلوقاننكمينكل،نآلادعبسيللقألاىلعو
مسانالمحتنيتدلبنمةدحاوربتُعتيتلايهو،ىتحةليصأةدلبلانكت
رمألاوهو،ةيلامشلاةجاطرقً،ايلمع،ربتُعتانتدلبنكل،يروسيميفةجاطرق
ىلعةدحاولاعوقونممغرلابكلذو،مأوتةنيدملثمودبتاهلعجييذلا
نيبنمرغصألاةدلبلااهنأامك،ىرخألاةدلبلانملايمألاتائمدُعب
نمتاينيسمخلاتادلبىلإدوعتاهعوننمةديرفةدلباهنإ:نيتنيدملا
مجحلانمةيداعةيحاضتحبصأنأىلإتددمتيتلاو،يضاملانرقلا
،ىقبتةدلبلاهذهنكل.روطتلامسادّدمتلااذهىلعْتقلطأمث،طسولا
ىلعتفرشأثيحو،يتدلاواهيفتأشنيتلاةدلبلا،كلذلكنممغرلاب
لقألاىلعو،خيراتلاضعبّلثمتاهنأكلذينعي.وجيتقيقشوانأيتيبرت



.انأّيلإةبسنلاب
هتاعبرمبتارايسلافقومربعةناحلاوحنريسلابتأدبنإامنكل

اماذه.رهنلاتيأروبونجلاةيحانًةرشابمترظنىتح،ةيبشعلاوةيتنمسإلا
ىلعفُرشتةنمآةبضهىلعانتدلبعقتال:ماودلاىلعانتدلبيفهتببحأ
،بونجلاوحنريسأنأكلذكيننكمي.يبيسيسملاىلعيهلب،يبيسيسملا
نمرثكأولعلانمغلبتالةطقسلانإيأ،رهنلاىلعةرشابمسودأو
لكنإفاذكهو،يسينيتىلإيقيرطيفاهدعبحبصأنألبقمادقأةثالث
نّيعتديلاطخبةموسرمًاطوطخلمحيةنيدملانميبونجلامسقلايفىنبم
و،1975و،1961ماوعأيفهناضيفلالخرهنلاهلصويذلاىوتسملا

.اهتلتيتلاتاونسلاو،2011و،2008و،2007و،1993و،1984
ٍتارايتبو،ةوقبيرجيناكهنكل،تقولااذهيفًاضئافرهنلانكيمل

،رهنلاعمقسانتمٍلكشبكرحتيلاجرلانمًافصتيأر.ةيوقةلخادتم
ىلإتابثبنوريسياوناكو،ةدودشمٍفاتكأبومهمادقأىلعةرمسممهنيعأو
ههجوناك.ةأجفيوحنمهدحأعلطتمهليتبقارمءانثأنكل.نّيعمٍناكم
ىرخألاةهجلاىلإيرظنتلّوحً.انكادًايواضيبًالكشهتيأراذكهو،لظلايف
.روفلاىلع

تمدقتنأدعبُترعش.ةناحلاىلإلوخدلليروفويوقٍعفادبترعش
ًانيع،تناكامك،سمشلاتيقب.يقنعّفلغيقرعلابًامدقنيرشعةفاسم
.َتدهوش.ءامسلايفًةبضاغ

ىلإٍةجاحبترعش.ربكأةعرسبتكرحتفيتدعميفٍضابقنابترعش
.بارشلانمٍةعرج
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Traandla!هذهبتكأانأوةراعتسمٍميتيةماستبامستبأيننإ.
تايتفىدحإيننأكورمألاادب.ةداعسلابيروعشىدمللجخلابرعشأ
لودجملايرعشعمكلذو،فتاهلاباهثّدحتءانثأةيعيبطلاناولألابايديموكلا
ُتيقتلادقل:يسأرولعتيتلاةعاقفلالوقتامنيب،ناصحلاليذلكشىلع
ً.اباش

ُتيقتلا.ةصلاخةيبيرجتوةينقتةقيقحاهنإ.ًالعفَلصحكلذنكل
دهشملاديعتسأينوعدً.ائداهًاباشناكً.احرموً،اعمالوًاميظعوًاقنأتمًاباش
ىلإغلابأاليننإ،مكوجرأ(ةمداقلايلايجأىلإةبسنلابركذتلالهأتسيهنأل
سأرسيلمويلانأبكلذعمفرعأينكل)!ةمداقلالايجألايأ،دحلااذه
نأامك،ءاتشلالصفيفانلزاماننأل،ةديدجتلازامةنسلانكل،ةنسلا
ً.ادجٌسراقدربلا

وأةقيدصهبشلوقأينوعدوأ-ةديدجلايتقيدص،نمراكينتعد
-هنعءانغتسالاءرمللنكمياليذلاءاقدصألانمعونلاكلذيهو،داكلاب
نميهوبّاتكلاتالفحىدحإىلإديدحتلابو،نيلكوربىلإروضحلل
ةصاخو،بّاتكلابحأو،بّاتكلاتالفحبحأيننأبنآلالوقأ.مهتلمج
يننأكلذىلإفاُضيً.اضيأةبتاكانأو،بّاتكلانمةرسأنيبتأشنيننأل
هيفيلنومدقيٍتقويأيف-ةبتاك-ةملكلاكلتةباتكبحأتلزام
لوقلايننكميً،انسح.يتنهمنعرسفتستةقيثووأً،انايبتساوأًاجذومن
اياضقلانعبتكأاليننإيأ،ةيصخشللٍتارابتخاةباتكبموقأيننأب
فاُضي.ةبتاكيننأبلوقلافاصنإلانمهنأدقتعأيننكل،ةنهارلاةريبكلا
،يتاراهمذحشليأ:نّسحتأيكتايمويلاهذهمدختسأيننأبكلذىلإ
عمةقداصنوكأيكلو،نكل.ينّمهتيتلاتاظحالملاوليصافتلاعمجلو
،ةلهؤمينلعجتيكيفكتاهّرضحأيتلاتارابتخالاهذهنأبلوقأ،يسفن
؟كلذكسيلأ.لقألاىلعًايرخف

نييقيقحبّاتكبًاطاحمهسفندجيهنإف،ةلفحيفءرملانوكيامدنع
.ةمرتحمٍتالجموٍفحصيفةقومرموةيلاعزكارمنولتحينيذلاو،نيبوهومو

امدنعنكل.ةيئاسنلاتالجمللتارابتخاةباتكبنيفتكتِتنأ:رابتخا
:ِتنأف،كتشيعمبسكلهنيلعفتامعامٌصخشكلأسي



ةنهميهو،تارابتخاةبتاكدرجميننإ":نيلوقتوجرحلابنيرعشت-
."!ةفاخسلابّزيمتت

ًةميقرثكأءيشبركفأينكل،نآلاةبتاكيننإ":موجهلاىلإنيلقتنت-
."؟ِتنأنَيلمعتاذامو،اذامل-تايدحتلانمربكأًاردقلمحيو

،ةيصخشللتارابتخابتكأيننإ":كتازاجنإلرخفلابنيرعشت-
-سفنلاملعيفريتسجاملاةجردنماهيلعتلصحيتلاةفرعملامدختسأو
،لافطأللةبوبحمبتكةلسلسةمهلميننإ:حرملابمستتةقيقحتيقب،هآ
،لجأ.ةلهذملايمآىعدتيهوً،اديجاهنوفرعتمكنأنمةدكأتمانأو
!كلذاومهفتلف

.ديكأتلكب،ةثلاثلاةباجإلايهةحيحصلاةباجإلا

هذهماقأيذلاوهنيبرقملانمراكءاقدصأدحأنأبكلذعمفرعأ
ىدحإيفاهرشنيوةيئامنيسلامالفألالوحتالاقمبتكييذلاوهو،ةلفحلا
ٌحِرَمٌّباشهنأبكلذكنمراكينتربخأ.مالفألاةعانصبىنُعتيتلاتالجملا
نأديرأالانأو،انءارغإديريهنألامتحانمةهربلُتقلقينكلً،ادج
كلذلصحينأو،ةديصميفعوقوللةجاحبيننأكلذينعي.دحأينيرغي
ادعو،نكل.نيسرشلانيسرتفملانابشلاعاونأنمٍعونديىلعةرغنيحىلع
اممةيبذاجرثكأنوكأنألواحأيننأبكلذكرعشأً.اريثكيتاذرّدقأ،كلذ
نأتكردأينكل.ةفيزملاةيبذاجلليداقتفانعضّوعأيككلذو،هيلعانأ
،هبحتاهنأكلذينعي.اهقيدصبًاريثكىهابتتنمراكنألكلذكسيللاحلا
.ينقورياذهو

ةجومىلإانلوخدلبقيوتلملاجردلانمتايوتسمةثالثاندعص
ريبكلاددعلاكلذيأ،فيلأتلاوةباتكلاءاوجأوداسجألانمةثعبنمةرارح
كلذكو،رعشلانمةفتلملالتكلاو،ءادوسلارُطألاتاذتاراظنلانم
ةعزوملاءادوسلاةيفوصلاتارتسلاو،ةيبرغلاناصمقلاّدلقتيتلاناصمقلا
Getawayىهلمليناملأنالعإكلذكو،ضرألاوحنىلدتتيتلاو،كئارألاىلع
)IhreChancewargleichNull!(،دحأىطغيذلانالعإلاوهو
دنانيدرفزنارفتوصءانثألاهذهيفثعبني.اهؤالطقّقشتيتلاناردجلا
."جرخنانعد"ةينغأبويريتسلازاهجربع

ثيحقرولاةبعللةصصخمةلواطلوحنابشلانمةلشتقلحت
نمديزملابكسيفنابشلاددرتيملو،بارشلاباوكأاهقوفترشتنا
ً.اريثكسيلهنمىقبتامنأمهملعنممغرلاب،رخآلاونيحلانيببارشلا



يذلالجرلاكلذلثمهلمحأيذلايكيتسالبلايبوكتعضوومهنمُتبرتقا
،جلثلاتابعكمنمٍددعىلعتلصحمث،تاعربتلاعمجلهتعبقّدمي
ريصقًاصيمقيدتريو،ةباذجحمالملمحيباشنمبارشلانمليلقلاو
.ءاضفلاةازغراعشلمحتيذلاونيمكلا

حافتلابارشنمةريبكةجاجزىلعانلوصحلبقليوطتقوِضميمل
،انفيضمانلاهراتخايتلاةليسولاناكبارشلااذهنأودبيو،رضخألا
ةلوجيفءدبلاىلإنيرضاحلادحأردابيملامانبيصننمنوكتستناكو

عيمجلانأحضاولانمهنألً،اديعبًالامتحاودبيكلذنكل.ةمومحمبارش
رهشيفةلفحهذهتناك.ةيضاملاةرملايفكلذاولعفمهنأنودقتعي
،اهوضمأيتلاتازاجإلادعبنيمختماوناكنيرضاحلانإيأ،يناثلانوناك
ثيحةلفحهذهتناك.هتاذتقولايفرتوتلاولسكلابنورعشياوناكو
ٍةاقتنمٍتاملكبتاعازننوضوخيو،بارشلانمريثكلالوانتبسانلاموقي
نأدعبىتحةحوتفمةذفانلالخنممهرئاجسناخدنوثفنيو،ةيانعب
انضعبعمانثدحتنأانلقبس.جراخلاىلإهجوتلافيضملامهنمبلطي
للملابانرعشاننإيأ،انتازاجإلالخاهانمقأةلفحفلألالخًاضعب
نألكلذو،يناثلانوناكسقطةدوربىلإةدوعلاببغرنملاننكل،يعامجلا
.ورتملاجرداندعصامةرثكلانملؤتتلازامانماظع

يفنيكمهنماناكو،ميسولااهفيضمعمءانثألاهذهيفنمراكتيقب
ادبثيحباهجاوتوامهفاتكأاينحأ.خبطملااياوزىدحإيفةقمعمةشقانم
يكماعطلانمءيشلوانتيفترّكف.ةعورللاي.بلقلكشىلعامهرظنم
ٌدلويننأكو،ًةمستبمةفرغلاطسويففوقولابيفتكأاليكلو،يسفنلغُشأ
َقبيملهنأتفشتكاينكل.هتايحيفىلوألاةرمللماعطةعاقلخديديدج
رعقيفاطاطبلاقئاقرنمةريغصٍعطقىوسَرأمل.ركُذيءيشماعطلانم
كلتلثمةينيصةريغصةلواطقوفتدهاش.رياورباتعوننمريبكءاعو
عولضو،لباذلارزجلاعطقبةئيلمتناكو،قوستلازكارميفدجاوتتيتلا
كلذكو،دحأهسمليملرخآًاقبطو،دقُعلابةئيلملاوةنضغتملاسفركلا
امبنآلاموقأيننإ.ةيناجملاراضخلانمعطقاهنأكوةرثانتملارئاجسلا
ةفرشنمنآلاُتزفقولثدحياذام:هبمايقلليوقٍعفادبترعش
ىلعيتلابقفقاولادرشتملالجرلااذهتيمريننأولثدحياذام؟حرسملا
،ةلفحلاهذهيفضرألاىلعتسلجيننأولثدحياذام؟ورتملاطوطخ
؟رئاجسلاكلذيفامب،ةينيصلاقوفدجاوتيءيشلكتلوانتو

!درشتملا(وههنإ."ةيحانلاكلتنمًائيشيلكأتالِكوجرأ":يللاق



هنأبفرعأ.)موب-درشتملا(وههنأباهنيحملعأنكأملينكل)!موب
داكيثيحبهرورغبكسمتييذلاوهو،يعمثدحتيفوسيذلالجرلا
عونلاكلذهنإً.امامتهبسانييذلارورغلانمعونلاكلذهنكل،هبقصتلي
نمريبكٍددعءاوغإىلعةردقلانوكلتميمهنأبنوربتعينيذلانابشلانم
يعمبحلاةسراممهنكمييذلاوهو،ءاسنلابحييذلالجرلاو،تايتفلا
يعمبحلاةسراممةيفيكنوفرعينيذلاىلإليمأيننإ.ةحيحصلاةقيرطلاب
عاونأةثالثلوحروحمتييفطاعلايلجسنأيلودبي!ةحيحصلاةقيرطلاب
نيذلاو،دالبلانمةيقرشلاةقطنملايفةقومرملاتاعماجلابالط:لاجرلانم
تيرتسلووءايكذأو؛دلاريجزتيفتاياورتايصخشنممهسفنأنوربتعي
ءايكذألانابشلاو؛مههاوفأو،مهناذآو،مهنيعأيفتالمعلازومرودبتنيذلا
ليمي.حرملابحوفيءيشلكنأبنوربتعينيذلامهو،ةيساسحلايوذو
نيسمحتماونوكينأىلإدلاريجزتيفتايصخشعوننممهنيذلالاجرلا
ًاردقنوردصيمهنألكلذو،كلذيفاوحجنينأنودنمنكل،ريرسلايف
امأ.ركُذتةجيتنيأىلإيدؤتالتاكرحبنوموقيو،جيجضلانمًاريبك
ءايكذألانابشلانكل.ةبالصلانودنمفنعلاضعبنورهظُيفلاملالاجر
لوجتت:ةيضايرلاكورلا]ىقيسوم[نمةعطقنوفلؤيمهنأكوبحلانوسرامي
ةاتفودبأيننإ...ًاليمجًاعاقيإىرخأٌعبصإمّدقتامنيب،ٍناكميفٌدي
ال.رشعدحأ...دادعتلابموقأامثيرًاليلقاورظتنا؟كلذكسيلأ،ةرتهتسم
ءرمللنكمُيلوقعموٌتباثددعوه12نأبترّكفاملاطينكل،كلذبسأب
.هدنعيهتنينأ

كلتنعيدعتبا")!اه(."كلذيفٌداجيننإ":12مقرلاعبات
يننكمي.هتجالثيفةمعطألانمعاونأةثالثوحنبسمياجظفتحي.ةينيصلا
."طقفةدحاونوتيزةريطش.لدرخلاعمنوتيزةريطشكلّرضحأنأ

لمحييذلامالكلانمعونلاكلذهنإ.طقفةدحاونوتيزةريطش
ةهاكفدادزتيتلايهو،ةنطبمٍةتكنبحضنيهنكل،ةهاكفلانمًاليلقًاردق
نمةنسدعبريسنفوس:يسفنيفترّكف.نمزلارورمعماهدادرتيف
"،اندحأسمهيفوسوسمشلابيغمدنعنيلكوربرسجقوفنمزلا
اي.كلذدعبفقوتأ(.كحضلابأدبنفوسو،"طقفةدحاوٍنوتيزةريطش
دعتبيسهلعلفنآلانمٍةنسدعباملًالعفركفأيننأبفرعيول.ةعاظفلل
.)هئاضرتساىلعةربجمنوكأسوينع

لكشبًاعئارودبيهنألمستبأيننأب،رخآءيشيأنمرثكأ،فرتعأ
كينيعلعجتيتلاتارظنلانمعونلاكلذكلتمييذلاوهو،لهذم



مث"؟كلذكسيلأ،عئاركنأبفرعتتنأ":هلنالوقتامهنأكوناكرحتت
وهو،هنوهركينيباذجلانابشلانأبنهارأيننإ.كلذدعبةثداحملابيضمت
ةرتفىلإدوعييئامنيسٍمليفيفسرطغتمّيرثٍقهارملثمودبييذلا
تاقالعلاىلإدقتفيًاصخشزفتسيهنأبودبي.يضاملانرقلانمتاينينامثلا
ىلعةريطفًاريخأىقلتيو،ةيساسحلانمًاريبكًاردقكلتميهنكل،ةيعامتجالا
عفدنيامنيبكلذو،ةعوفرملاهصيمقةقايىلعاميركلارثانتتامنيبههجو
ً.اجاهتباقيفصتلابمعطملايفنورضاحلا

انأو،ِكنهمسانأفرعأ.كلذعمةقيرطلاهذهبفرصتيالهنكل
كلذكهنأبفرعأانأوً،ايداعوًافيطلودبيهلعجييذلامسالاكلذبحأ
."يقيقحٌمساهنإً.اذإاذكه":همسايللاقامدنعهلتلق.ًالعف
لاجرلانمعونلاكلذوهِكن":لوقيقلطناوههجوريراسأتجرفنا
اماذإثرتكياليذلالاجرلانمعونلاكلذو،برشلانمنونكمتينيذلا
."!ِكن.هترايسيفدحأأيقت

اهنممهفأملينكل،ةعيظفةقيرطبتاملكلاىلعبعللايفِكنىضم
.تاحيملتلاهذهَيُثلُـثامبرلوأ،ةيئامنيسلاهتاحيملتعابرأةثالثىوس
.)TheSureThingدكؤملارمألامليفراجئتسابجي:يسفنلةظحالم(
ديريهنأكو،ينلأسينأنودنميبارشبوكءلمىلإكلذدعبَدمع
نلعأو،ّيلعهديعضوهنأبرعشأ.ذيذللابارشلانمٍبوكرخآريرمت
درجمنأيلادب.انأيل،يلاهنإ،انهىلإءاجنملوأُتنك:يلهتيكلم
ةثيدحلايتاءاقلةلسلسدعبكلذو،ذيذلروعشوهامٍصخشلًةيكلمينوك
.ءاسنلابمامتهالاةلحرماوزواجتنيذلانمنيمرتحمونيرتوتمٍلاجرعم
هيلعبجيهنأبدقتعأ.ةطقلاةماستباهبشتةميظعةماستبابِكنّزيمتي
الهنكل.يهجويفاهبمستبييتلاةقيرطلابةموعنلاىهتنميفءايشألوق
.امًارييغتّلثميو،ينقوريٌرمأوهو،يتشيعمبسكأللمعأاذامينلأسي
رهنهايملثمةجومتمةجهلبيعمثدحتي)؟كلذركذأملأ،ةبتاكيننإ(
ةقطنملايهو،]لعبينه[لابيناهجراخأشنودلُوهنإيللاق.يروسيملا
هتياورمهلتساثيحو،هتقهارمةرتفاهيفىضمأونيوتكراماهيفأشنيتلا
ً،اقهارمناكامدنعيراخبٍبراقيفلمعهنأبكلذكِكنينَغلبأ.ريوسموت
ينغلبأهنكل.حايسللزاجلاىقيسومفزعيو،ءاشعلاماعطمّدقيناكو
ىلإباهذلابرماغتمليتلاةرخافتملاةيكرويوينلاةاتفلاانأو-كحضأامدنع
ريبكددعاهيفشيعييتلاتايالولاكلتيأ،ةدقعملاةطيسولاتايالولاكلت
لمجألااهنأو،رحاسناكميه]يروسيم[اروسيمنأب-نيرخآلاسانلانم



ناتبيهرهينيعنكل.ةعورلايفىرخأةيالويأاهقوفتالو،ملاعلااذهيف
ً.اريغصناكامدنعهيلعودبيناكاملّيختيننكمأ.ةليوطلاامهشومرب

تصقارت.لزنملاىلإانتدوعقيرطيفةدحاوةرجأةرايسيفانكراشت
انبعُرستةرايسلاتناكامنيبعراوشلاحيباصمءاوضأنعةجتانلالالظلا
ىلإانلصوامدنعليللافصتنمدعبةدحاولاةعاسلاتناك.نودراطماننأكو
ينثاوحندعبيناكملاناك.حضاوريغٍببسلةلفقملاكرويوينتاقرطدحأ
فرعنملوً،ادرابوجلاناك.ةرايسلانمانلزناذكهو،يتقشنعًاكولبرشع
ًاعضاويلزنمىلإيقيرطيفيتقفارمبِكنأدب.ةماهٍرومأنمانرظتنياذام
دعبانظحال.سراقلادربلاةجيتناناهجودمجتامنيب،يرهظءاروهدي
بيبانأقيرطنعنوحطملاركسلاملستيةلحملانرفنأبفطعنملاانزايتجا
لالظريغءيشيأةيؤرنمنكمتنمل.تنمسإهنأكوهتانازخىلإلصت
اذكهو،جاومألابٌرومغمهنأكوعراشلاادب.ءاضيبةمامغطسوميلستلالامع
ةلصخبكسمأً.اددجميوحنةزيمملاهتماستباقلطأو،هوحنِكنينبذج
مث،هيلإلصتٍدحىصقأىلإاهريرمتبذخأوهيعبصإنيبيرعشنمةدحاو
،قوحسملابةاطغمهشومرتناكً.اسرجعرقيهنأكونيترمةلصخلابذج
.ينقوذتييكّيتفشنمركسلاقعليوحنينحنينألبقهنكل



نودِكن
لوأُتسفنتمث،ةملظلاىلإُتلخدوهيعارصمىلعيتناحبابُتحتف

ةهكنو،بارشلاورئاجسلاةحئارتسفنت.مويلاكلذيفةقيمعلايسافنأ
يفاهدحوسلجتتناكو،ةناحلايفةدحاوًةنوبزُتيأر.قيتعلاراشوفلا
تناكيهو،وسىعدتةّنسمةأرماةنوبزلاتناك.ناكملانمفرطىصقأ
ةثالثلبقيفوتنأىلإاهجوزعمسيمخمويلكيفةناحلاىلإيتأت
ىلإليمتنكتملو،سيمخراهنلكاهدحوءيجملاةأرملاتداتعا.رهشأ
تاملكلالحيفقرغتستوً،اسأكبرشتلسولجلابيفتكتلبً،اريثكثدحتلا
.اهئادأبكسمتتيتلارئاعشلانمهنأكوكلذودبيفةعطاقتملا

تعفر.ةليوطلاةناحلاةلواطءارولمعلابةكمهنميتقيقشتناك
تناكامنيبيرهزٍنولباهاعارذادبامك،كباشملابةنيعتسماهرعشيتقيقش
هنأبوجهجوّزيمتي.اهنماهجرختوةنخاسلاءاملاعيقاقفيفباوكألاعضت
ال.باذجريغهنأبينعيالكلذنكل،ةبارغلانمٍءيشعمليحن
ّكفلا:هجولاكلذحمالممهفينألبقةليلقٍتاظحلريغءرملاقرغتسي
ناكولامأ.نيتنكادلاونيتعساولانينيعلاو،ليمجلاّقيضلافنألاو،ضيرعلا
هتعبقءرملاعفرينأنكمملانمناكل،ٍميدقٍمليفنمضنمهتيأرام
ةاتفيههذه،نآلاو"،لوقينألبقاهلهتيؤردنعريفصلابذخأيو
ًائيشينعتالتانتافلاتاينيثالثلاامنيستامجنهوجونإ"!ةعئاروةحتفنم
هذهلكدعبفرعأينكل،تابوعللاتاريمألانمزيفيأ،مايألاهذه
رمألاوهوً،اريثكيتقيقشنوبحيلاجرلانأبًاعماهانيضمأيتلاماوعألا
يذلاروعشلاوهو،ةيلوؤسملاببيرغلاروعشلاكلذطسوينعضييذلا
.قلقلاورخفلانمٍجيزمنمفلأتي

دعبو،اهسأرعفرتنأنودنمو،ةيحتلاّيلعيقلتاهنأكويلتلاق
ريثييذلارمألاوهو،انأوهةناحلالخديذلاصخشلانأبتكردأنأ
نوعنصياولازامأ":اهليتيؤردنعهبرعشأنأُتدتعايذلاحايترالاّيف
ىلعنوكتالدقرومألانأبروعشلاهنإ؟]ولحلالفلفلا[تنميبلافيغر
."لبقتسملايفكلذكنوكتفوساهنكل،نآلاماريام

اهنإىتحةديدعٍتارمةرابعلاهذهتلق.وجمأوتلايتقيقش
:ةيلعفلاتاملكلانمًالدبةنينأمطلاىلعثعبتةذيوعتةباثمبتحبصأ
ةردانمئاوتلاتناكامدنعيأ،تاينيعبسلاماوعأيفاندلُو.وجيمأوت



.اهئانبأوةيفارختاقولخمةمومعءانبألثميأً،ارحاسًارمأتناكو،ثودحلا
.مئاوتلاعمقفارتتيتلادُعبنعرطاختلاةزيمنمًاردقكلذككلتمناننإ
رعشأالً.ايلكهيلإحاترأيذلاملاعلااذهيفديحولاصخشلايهوجنإ
الو،حيضوتللًارطضميسفندجأاليننإيأ،يلامعأريسفتةرورضباهعم
لوقأينكل،نآلادعبسيل،ءيشلكباهربخأاليننإ.قلقلاالو،كشلل
ىصقأىلإًارومأاهربخأيننإ.رخآٍصخشيألهلوقأاممرثكأًءايشأاهل
ناكاندحاونإيأ،ةقصتلمٍروهظبرهشأةعستانيضمأ.يتاناكمإدودح
اهنوكلثرتكأمل.انتايحةليطانعمترمتساًةداعكلذيقب.رخآلايطغي
.نيرخآلادوجولةيساسحلاديدشىتفىلإةبسنلاببيرغٌرمأوهو،ةاتف
.ماودلاىلعًةدرابتناك؟لوقأنأيننكمياذام

سيلأ،محلةريطفلثمودبييذلا]ولحلالفلفلا[تنميبلافيغر"
."هنوعنصياولازاممهنأدقتعأ؟كلذك

دحأتسّوق."ةفغرألاهذهضعبىلعلوصحلاديرأ":يلتلاق
."ةبجعتميننإ":تفاضأو،يوحناهيبجاح

بوكيفبارشلاضعب،كلذاهنمبلطأنأنودنمو،وجتبكس
ةخستملابوكلاةفاحبقّدحأينتأرامدنعنكل.ةبولطملاةفاظنلابسيل
نمًاضعبهيلعًةكراتهنمثولملاءزجلاتقعلو،اهمفوحنهعفربتماق
."؟يريمأايلضفأاذكهأ":تلاقو،ًةرشابميمامأبوكلاتعضو.اهباعل

دقتعتامك،انادلاوانلهمّدقاملضفأىلعتلصحيننأبوجدقتعت
نعملاعلااذهىلإتّللستاهنأبو،هباجنإلاّططخيذلاديحولاىتفلايننأب
تناك(.اهيفبوغرملاريغةبيرغلاكلتتناكاهنإيأ،يلحاكباهّقلعتقيرط
تكُرتاهنأبوجدقتعت.ً)اقالطإاهيفٍبوغرمريغًةبيرغيدلاوىلإةبسنلاب
،ةقفشلاريثيًاقولخمتناكاهنإيأ،اهتلوفطةرتفةليطاهسفننععفادتل
.ماعٍلكشبةقفشلاكلذكو،لاملانمنكممٍردقلقأىلعلصحتيتلاو
يفةريبكًةبوعصدجأينكلً،ايئزجةحيحصةروصلاهذهنوكتنألمتُحي
.اهبفارتعالا

ةكرحبّيديكلذدعبتكّرح."ةنيكسملاةريغصلايتمداخايلجأ"
.همداخفرصيامدنعةكلاملاَُرسألادارفأدحأنمةداتعم

عرجتلسولجللٍةجاحبُتنكو،بارشلابوكىلعكلذدعبتّزكر
.حابصلاذنمةرتوتميباصعأتناك.ٍباوكأةثالثوأبوك

يتلاةوغرلاضعببينتمر."ًاشعترمودبت؟كلثدحاذام":ينتلأس
نمثعبنملاءاوهلاناك.نوباصلانمهيوتحتاممرثكأءاملاىلعيوتحت



اممرثكأةناحلايفًاتقويضمنانك.انسوؤرىلعأبثبعيديربتلازاهج
ًاقباسهكلتمنمليذلايلئاعلايدانلاهبشيءيشىلإةناحلاتلوحت.يغبني
ىدحإيفانتدلاووبقيفةعدوملاقيدانصلاانحتفنأانلقبس.قالطإلاىلع
،ةايحلاديقىلعلازتامتناكامدنعيأ،ةبخاصلاةيضاملاةنسلايلايل
يفاندهاش.ةحارلاىلإةجاحباهتقوانكو،ةموتحملاةياهنلانمةبيرقاهنكل
انكامنيبتاهوأتلاوةشهدلاتاحيصطسوىمدلاوباعلألالكةليللاكلت
يفسمسركلابنوكيامهبشأكلذناك.ةبلعملابارشلانمتاعرجلوانتن
بيترتةداعإبانأدبو،ميدقلاانلزنمىلإانتدلاوةافودعبانلقتنا.بآرهش
لاخدإيفكلذكانرّكف.ةناحلاىلإةدحاوفًةدحاواهانلقنو،لهمىلعانباعلأ
.نيّنسماوناكاننئابزمظعمنأنممغرلابىتح،جنرطشلاةبعل

دقرسيألااهنفجنأتظحال.اهبوكبتلعفكلذكو،يبوكوجتألم
12ىلإتراشأةعاسلابراقعنإيأ،طبضلابًارهظتقولاناك.ًاليلقىلدت
.بارشلاعّرجتتيهواهيلعىضمتقولانممكتلءاستً.امامت00:
ةعماجلاتكرتيتلايهو،نمزلانمًابعصًادقعةضماغلايتقيقشتضمأ
تلقتنانأتثبلاممث،رقبلاةاعرةيسفنوً،ايملعًانهذكلتمتاهنأعم
يتقيقشتناك.يضاملانرقلانمتاينيعستلاماوعأرخاوأيفنتاهنامىلإ
ةرتفلةريثكٍلاومأبسكنمتنكمتو،موك-تودلارهاوظنمةدحاو
.2000ماعلايفتنرتنإلاةعاقفيفتقرغنأتثبلامو،نمزلانمنيماع
اممتاينيرشعلانمًانسبرقأتناك.كلذنممغرلابةكسامتموجتيقب
دعبيتقيقشتنكمت.ديجٍلكشباهرومأريدتتناكو،تاينيثالثلاىلإيه
يفنيلماعلانييرادإلانيفظوملاملاعىلإتمضناو،اهتداهشليننمكلذ
نكتملاهنإيأ،طسوتمىوتسمتاذوجتناك.ةيفرصملاتارامثتسالا
ترسخاهنكل،موللانعةديعبتناكاهنأامك،صاخٍلكشبةعمال
تكرتاهنأبفرعأمل.2008ةنسيفيلاملارايهنالالالخ،ةعرسبو،اهتفيظو
دقليلتلاقو،انتدلاولزنمنمًايفتاهيعمتملكتنأىلإكرويوين
ريغًائيشعمسأملينكل،ةدوعلاباهعانقإتلواحو،اهيلإتلسوت.تملستسا
ةرايزبكلذدعبتمق.طخلانمرخآلافرطلاىلعقيمعلاتمصلا
ةببحملانيتلاةرجش،يراغتيأرف،يريوبيفاهتّقشىلإرتوتلابةفوفحم
اهنأباهدنعتملع.قارحإللصصخملاناكملايفةرفصملااهقاروأبًةلباذاهيدل
ً.ادبأدوعتنل

تلوتو،اهتاباسحّتلوتيتلايهوً،اريثكاهحيرتةناحلانأيلادب
صّصخملاءاعولانمذخأتنأتداتعا.نئابزللبارشلابكسكلذك



ثدحتنمل.ينمرثكألمعلابموقتتناكاهنكل،ةمظتنمةروصبشيشقبلل
نمنكلانفئاظوانْدََقفو،نودلآنماننإ.ةميدقلاانتايحنعًادبأ
.رمألااذهلحايترالابانرعشاننأبرغتسملا

."؟اذامنآلاو":ةثداحمحاتتفايفاهتقيرطىلعوجتلاق
."هيإ"
ٍةلاحبودبتالكنإ؟ءوسلاىلعلدتةمالعاهنإ،هيإ؟اذام،هيإ"

."ةديج
.يهجوتّصحفتنأْتثبلامو،ةقفاوملاىلعةلالديفتكُتززه
ّيفتكُتززه.ًالهسًالاؤسكلذناك"؟يمآبرمألاقلعتيله"

؟يلعفتنأيونتاذامينعتو،ةرملاهذهديكأتلاىلعةمالعًاددجم
،ةلواطلاىلعاهيقفرمتدنسأو،ةجهبلابحفطيٍهجوبوجّيلإْترظن

وجنأفرعأ.يجاوزلوحقيمعريكفتبتقرغتساو،اهيديباهنقذتنضحو
."؟اهنأشباذامو".اهدرفمبماكحألارادصإديجت

."بسحفئيسمويهنإ.ئيسمويهنإ"
يتقيقشتداتعا."كقلُقتاهعدتال":تلاقواهتراجيسوجتلعشأ

نكل."نونجلابءاسنلافصتت".مويلايفطقفةدحاوةراجيسنيخدتىلع
ةملكيهو،ءاسنلانمةئفلاهذهنمضنماهسفنفنصتالوج
.ءاردزالانمٍءيشعماهمدختست

.انجاوزىركذمويلا":تلقو،هتبحاصوحنوجةراجيسناخدُتعفد
."ةسماخلاىركذلااهنإ

ةفيصوتناكيتلايهو،فلخلاىلإاهسأربيتقيقشتعفد."واو"
اهتفصوو،نوللايجسفنبًابوثمويلاكلذيفتدترا.انفافزموييفسورعلا
ٍناولأبّنيزملاومحافلادوسألارعشلاتاذةعئارلاةديسلا"،اهنأبيمآةدلاو
.هّركذتيفبغرتيذلاءيشلابنكتملهذهكٍتابسانمنكل."ةيناوجرأ
بهذتلف،هآ":تلاقو،يهجويفناخدلانمىرخأةيمكبيتقيقشتعفد
ينعتأ.كلذنممهأوهامكانه.نّدمتملااهيأميحجلاىلإتابسانملا
."...ةسيرفلانعثحبلاسيل؟اهيمستاذام.ىرخأةبعلبموقتساهنأب

."زنكلانعثحبلا":تلق
،ةينهذًاباعلأتناكامًابلاغو،باعلألانمعونلااذهيتجوزّتبحأ

ىركذبلافتحاللتراتخااذكهو،ةيقيقحلاةيلستلاباعلأكلذكتبحأاهنكل
أبخمىلإةمالعلكيدؤتثيحب،زنكلانعٍثحبةبعلميقتنأانجاوز
دجوتثيحةياهنلاىلإانلوصونيحىلإكلذرمتسيو،ةيلاتلاةمالعلا



ىركذبامهلافتحادنعاهتدلاولاهدلاوهلعفياموهكلذناك.يّتيده
هبعلتيذلارودلاظحالأمليننأبةظحللركفتنأكديرأالنكل.امهجاوز
لب،يمآةلئاعطسوأشنأملينكل.كلذةلالدمهفأمليننأو،انهةثارولا
يتدلاوىلإاهاطعأيدلاونأبتركذتةيدهرخآتناك.يلزنميفتأشن
.ايادهقروبةفوفلمنكتملاهنكل،خبطملاةلواطقوفاهتعضوةاوكميه

نعاهريبعتةقيرطىلعنهارننأينديرتأ":ًةمستبموجينتلأس
."؟ةنسلاهذهكهاجتاهبضغ

اهميقتيتلازنكلانعثحبلاباعلأعميتلكشميههذهتناك
ىركذلايفهنأّركذتأ.اهعضتيتلاتامالعلامهفيفًادبأحجنأمل:يتجوز
نيتمالعتمهفيننأب،كرويوينيفانكامدنعاهانمقأيتلاو،انجاوزلىلوألا
ناك.اهيلعتلصحةجيتنلضفأةنسلاكلتتناك.عبسلصأنمطقف
:يلاتلالكشلاىلعيحاتتفالازغللا

،رادجلايفةرغثناكملااذههبشي
ءاثالثمويةميظعةلبقكانهانلدابتاننكل
.يضاملافيرخلانم

كلتركذتأً؟ايبصَتنكامدنعةئجهتةارابميفةرمتاذَتكرتشاله
فرعتلكنهذايانثيفثحبتتنأوةملكلانعنالعإلادعبةبيهرلاةظحللا
.ّيلإةبسنلابصلاخٍرعذةباثمبرمألاناك؟اهتئجهتكناكمإبناكاذإام

."ًاصلاخًايدنلريإًاناكمةيدنلريإلاةناحلاتسيل:يمآتلاق
صّحفتيفتأدبو،ّيفتكزهبُتأدبو،يتفشاياوزنمةيوازُتضضع

يتجوزينتطعأ.ةأجفيمامأرهظيفوسباوجلانأكو،انتشيعمةفرغ
.ىرخأةليوطةقيقد

"رطملاطسوانهت":هتجهليفلّسوتلانمًائيشلمحيٍتوصبتلاق
.

.ّيفتكّزهُتفقوأ
نواتانياشتيفرطملاطسوانهتامدنعركذتأ.ِكناينامكامهنإ"

عقيهنأبضرتفملانمناكو،ينيصلامعطملاكلذنعانثحبامدنعكلذو
اذكهو،سويشوفنوكلنيلاثمتدوجوانلنّيبتنكل،سويشوفنوكلاثمتبرق
انلوانت.ءاملابنيّللبمانكو،ةيدنلريإلاتاناحلاىدحإيففاطملاانبىهتنا
،ينتلبقوينتكسمأنأالإكنمناكامفبارشلانمةليلقًاباوكأكانه



."...كلذناكو
تنكو،سويشوفنوكنعًةمالعينيطعتنألضفألانمناك!حيحص"

."روفلاىلعاهتمهف
يفاهنأيفترّكف.ةظحللاكلتلب،رمألايفاممهأسيللاثمتلا"

اهتربتعااملاطلةيلوفطٍةجهلبةريخألاتاملكلاهذهتلاق."ةيميمحلاةياغ
.يضاملايفةيرغم

كانهةلبقلاتناك".اهتلبقويوحناهتبذج."ةياغللةميمحتناك"
."نامكاميفةّركلاديعنانيعد.ىركذلابًاصاخًالافتحا

ةماستبامستباف،انلوخدءانثأٍحتلموةثجلامخضنامكاملدانانآر
.يلاتلازغللاأدبينألبقكلذو،بارشلاانلبكسنأثبلامو،ةضيرع

ةدحولابروعشلاومؤاشتلاانيلعرطيسيامدنع
.هيلإأجلنطقفدحاوٌناكمكانه

بئاجعلادالبيفسيلألاثمتوهدحاولاناكملاكلذنأيلنّيبت
يتلايهو-يمآينتربخأيذلاناكملاوهو،كرابلارتنسيفدجاوتييذلا
حايترالابرعشتتناكاهنأب-ةديدعٍتارمينتربخأاهنأبفرعتو،ينتربخأ
كلتلكركذتأاليننكل.ةلفطتناكامدنعاهجازميفٍنسحتبوهبرقب
يننأبلمتُحي.اهركذتأالًالعفيننإيأ،انهقدصلالوقأيننإ.ثيداحألا
يتجوزنأبربتعأتنكاذكهو،زيكرتلاىلعةردقلامدعنمًائيشيناعأ
ةيؤرلاداقتفا:ىنعمنمةملكلاهذهلاملضفأدصقأانأو،ًاليلقةريحم
نوكأنأيفكيناك.عطاسٍءوضوحنءرملارظنيامدنعةصاخو،ةحضاولا
ناك.ماودلاىلعًاماههلوقتامنكيملهنإيأ،اهثيدحَعمسأواهبرقب
.كلذكنكيملرمألانكلً،اماههلوقتامنوكينأبجي

-ةيقيقحلاايادهلالدابتىلإيأ،ةياهنلاىلإتقولاكلذيفانلصو
ملكتتمليمآنكل-انجاوزىلعرمتٍةنسلوألةيديلقتلاةيقرولاايادهلا
.اهنيحيعم

اهلوخديفاهتعبت."كبحأيننأبنيفرعتِتنأ.يمآايكبحأيننإ"
طسواودجاوتنيذلاو،اهنماهجورخيفو،نيشوهدملاحايسلاتاعومجم
طسواهقيرطقشتيمآتناك.يرجياممًائيشنوملعيالاوناكو،فيصرلا
،يرجلاةضايرنوسرامينيذلاطسوروانتتناكو،كرابلارتنسيفدوشحلا
،اونحنانيذلاءابآلانيبو،ةعيفرلامهناقيسبقلحزتلاةضايرنوسرامينيذلاو



نودنمماودلاىلعينقبستتناكو،نيلمثلالثمنوفرصتينيذلالافطألاو
تلواح.اهلًانيعمًافدهددحتنأنودعرستتناكو،ةملكيألوقتنأ
يوحنترظنوً،اريخأتفقوت.اهعارذبكسمأيكاهبقاحللاتقولاكلذيف
ةيلايخعبصإتناكامنيبو،يفقومحرشأتنكامنيبريباعتلانمٍلاخٍهجوب
يبحنعنهربأنأّيلعبجوتياذاملمهفأال.يمآ":يعورنمئدهت
نيفرصتتيتلااهتاذةقيرطلاو،طبضلاباهتاذءايشألاّركذتقيرطنعِكل
."ًاعمانتايحبحأاليننأبكلذينعيال.اهب

رخآلجررضحأامك،ناويحلكشيهجويفنيجرهملادحأخفن
نّوكتاذكهو،تاجلثملا]نمٍزوك[لوانتبلافطألادحألغشناامنيب،ةدرو
ًاروبحرهُظتيمآتناكً:ادبأهاسنأنليذلاديلقتلاوهو،ليصأديلقت
ً.اقلطملواحأمليننإىتحً،ادبأكلذكنكأملفانأامأً،امئاد

دبالماوعأةسمخرورمدعبف،نّمخأينعد":اهمالكوجتعبات
."ًاقحةمّيقةيدهاهلبلجتنألمآً.اقحجاعزنالابرعشتساهنأو

."ةيلمعلاةمئاقلانمضنماهتعضو"
"؟قرولاوهله؟سمخلاتاونسلازمرهبشييذلاءيشلاوهام"

.
ةياهنيفهسفنءرملادجي."ىلوألاةنسللوهقرولا":اهلتلق

.زنكلانعثحبلاةبعليفةعقوتمريغٍةروصبًاسمحتمىلوألاةنسلا
يفلمحتيتلاوةقينألاقاروألانمةعومجمتقولاكلذيفيمآينتَدهأ
تعقوتثيحبًادجةبطرقاروألاتناكو،يمسانمنيلوألانيفرحلااهالعأ
ةيقروةرئاطلباقملايفيتجوزُتيدهأ.اهبكاسمإلادعبيعباصأللبتتنأ
يفتالحرلاو،هزنتملاتاموسرلمحتامك،نمثلاةصيخرعماللارمحألانوللاب
،اهاقلتيتلاةيدهلااندحأبحيمل.ةئفادلافيصلاتامسنو،قلطلاءاوهلا
.وأتايصخشلًاسكاعمعضولاكلذناك.رخآلااهاقلتيتلاةيدهلابحألب
.يرنه

مأ؟زنوربلامأ؟ةضفلانميهله":نيمختلاليبقنموجتلاق
."اذهيفيندعاس؟ةشوقنملاءايشألا

."بشخلانمةعونصمةيسنامورةيدهدجوتال.بشخلا":ُتلق
اهكرتتو،اهتفيحصيوطتيهوةناحلانمرخآلافرطلايفوستيأر

ةئفنمةيدقنةقروىلإةفاضإلاب،غرافلااهبوكعمةناحلاةلواطقوف
.ةناحلانماهجورخءانثأةتماصٍتاماستبااهايإوُتلدابت.تارالودةسمخ

:خرصاواهيلإددوتمث،اهلزاغولزنملاىلإبهذا.اهتدجو":وجتلاق



."!ءاقمحلااهتيأبشخلاضعبكاه"
تناك.اهتاذةنكمألايفاندودختدروتىتحاهعمتاكحضلاتلدابت

وجتداتعايتلاتاباعدلانمضنميهو،ةيوخأريغوةرذقةباعدكلت
ءاروبابسألادحأكلذناك.ةيوديةلبنقبينفذقتاهنأكويوحناههيجوت
ً.ارسًاضعبانضعبىلإددوتناننأبةيوناثلاةسردملايفانعتاعئاشلاراشتنا
ىلعانتاسمه،ةئيذبلاانتاكنً:اضعبانضعبنمًادجنيبيرقانك.مئاوتلامارغ
املوقأنأىلإةجاحبتسليننأبًادجدكأتميننإ.تالفحلاشماه
اذهلو،نظلاءيستدقكلذل،وجَتسل]ئراقلااهيأ[كنكل،نآلاهلوقأس
ركفنملاننإىتحوً،ادبأًاضعبانضعبىلإيتقيقشوانأددوتنمل:كللوقأ
.نّاباحتماننأوهرمألايفاملكنإيأً،ادبأكلذيف

عماهبموقأةكرحىلإاهيديبريشتتقولااذهيفوجتذخأ
.يتجوز

ليمتامهنمةدحاولكنألً،ادبأنيتقيدصاحبصتنلوجويمآ.الك
تناكيمآنكل،يتايحيفدحاومقرةاتفلاوجتناكاملاطلو،كلمتلاىلإ
اشاعنيصخشىلإةبسنلابامأً.اعيمجنيرخآلاةايحيفدحاومقرلاةاتفلا
امهف-انهنآلاو،كرويوينًالوأ:نيترماهتاذةنيدملا-اهتاذةنيدملايف
يتايحيفءافتخالاوروهظلاناتاتفلاتلدابتً.اضعبامهضعبنافرعيداكلاب
.ىرخألالخدتلبابلانمةدحاولاجرختو،نيتعرابنيتيحرسمنيتلثمملثم
اتناكتارملاكلتيفىتحو،ةردانتابسانميفاهتاذةفرغلاناتأرملاتكراشت
.عضولانمجاعزنالاضعبنايدبت

،ةيدجلاىلإيمآعميتقالعلّوحتتقبسيتلاةرتفلايفُتنكمت
ىلعكلذثدح.وجراكفأنعتاحملطاقتلانم،انجاوزوانتبوطخلبقو
اهمهفنمنكمتأالنأبرغتسأ.كانهنمةلمجوانهنمٍةلمجلكش
امدنعكتعيبطريغىلعودبت:كلذكو.ًةقيقحيهنَملثمً،اقيقدًامهف
نأنيبوامًةأرمابحتنأنيبامريبكٌقرفكانه:كلذكو.اهعمنوكت
ًاديعسكلعجتاهنأوهمهملارمألانإً:اريخأو.اهعمكدجاوتةركفبحت
.لعفلاب

.لعفلابًاديعسينلعجتيمآتناكامدنعكلذثدح
]يروسيمنم[ةيروسيماهنإ:وجلوحنيتظحالميمآيلتمدق

:كلذكو.اهلبسانملاجازملاكالتماكيلعنّيعتي:كلذكو؟كلذكسيلأً،ادج
.رخآصخشيأاهلسيلهنأدقتعأينكل،ءيشلاضعبكيلإةجاحباهنإ

ماريامىلعرومألاريستنأيروسيميفًاعيمجانيهتناامدنعتينمت



ةدحاولاكرتتنأو،اقفتتالنأىلعناتأرملاقفتتنألقألاىلعو،امهنيب
نكل،يمآنمًاحرمرثكأوجتناك.كلذالعفتملامهنكل.اهتيرحىرخألل
ضعبةيدجو،ةيكذيمآتناك.ةئفاكتملاريغةكرعملابءيشهبشأناككلذ
ضعبيفرتوتلابينبيصتيمآتناك.نايحألاضعبيفةرخاسو،ءيشلا
ينعفدتتناكوجنكل،زاتمموداحداقتناميدقتاهناكمإبناكو،نايحألا
ىلعءرملاكحضينأًادجريطخلانمهنأدقتعأ.ماودلاىلعكحضلاىلإ

.هتايحكيرش
ةيلسانتلايئاضعأيركذتالنأىلعانقفتااننأبدقتعأ،وج":تلق

اليننإفاننيباميفةبارقلاةقالعدودحيفهنأكلذينعي.ىرخأةرم
."ةيلسانتًءاضعأكلتمأ

تعفرواهبارشنمىرخأةعرجوجتفشترا.فتاهلاسرجّنر
نمةظحل،ديكأتلابانههنإ":تلاقوةمستبميوحنترظنمث،ةعامسلا
."لراكهنإ":يلتلاق"!كلضف

لجرلادعاقت.يمآعمهيفشيعأيذلالزنملاةلابقيليبلراكشيعي
دعبانّيحىلإلراكلقتنا.نيتنسذنمهتجوزّقلطامك،تاونسثالثذنم
.لافطألاتالفحتامزلتسمعيبيًالوجتمًاعئابلجرلاناكةرشابمكلذ
حايترالابرعشيملهنأبتاليتوملايفدوقعةعبرأةرتفلشاعنأدعبترعش
ةبيقحًالماحًابيرقتمويلكةناحلاىلإرضحيناك.لزنميفهدوجول
ضعبىلعلصحيىتحهتينازيمةلآضنموكشيناكو،ةزيممزيدراه
ةيادبذنملراكنعاهتفرعيتلارومألانيبنمكلذناك(ً.اناجمبارشلا
ًافيطلناك.)بارشلاىلعنمدمهنكل،لمعيهنإيأ-ةناحلاىلإهددرت
كلذينعيناكوهو،"هنمصلختلالواحن"ءيشيألبقيليفكيامب
دوعتيتلاساميزبرشبءافتكالاىلعهلمكأبٍرهشةدمللراكبظاوً:اقح
دجي.عدوتسملايفاهنمًةيمكانفشتكايتلايهو،1992ماعلاىلاوحىلإ
انبلاصتاللًايفاكًاببسلزنملايفءاقبلاىلإهرطضتةكعوبهتباصإءانثألراك
،يِكنايمويلااذهًامامتءيلممكديربقودنصنأودبي:لوقللًايفتاه
نأنسحتُسيكلذل،رطملالطهينأضرتُفي:وأ.ةيديربةمزرمكتلصوامبرلو
وهلراكهديرياملكناك.ةيهاوبابسألاهذهلكتناك.ذفاونلااولفُقت
.هبكسدنعبارشلاتاوصأو،باوكألاةعقرقعامس

نمٍعطقىلعيوتحيءاعوكيرحتبتمقمثفتاهلاةعامستلوانت
امنألّيختنملراكنكمتييككلذو،فتاهلابرقدجاوتيناكجلثلا
.هبارشتوصوههعمسي



ٌفسآانأو،يِكنًابحرم":ةعامسلاربعفيعضلالراكتوصُتعمس
ىلعٌحوتفمكبابنإ...فرعتنأكللضفألانمهنأتننظ.مكجاعزإل
يفنوكتنأاهبضرتُفيال.جراخلايفلازتامكتطقنأامك،هيعارصم
."؟كلذكسيلأ،جراخلا

.ثارتكالامدعىلعلديًاتوصُتردصأ
."ًاليلقٌكعوتميننكل،رمألاصحفتألجرخأس":لقاثتبلراكلاق
."لاحيأىلعلزنملاىلإيباهذتقوناح.قلقتال":تلق

ًالامشدوقأثيح،ةقيقدةرشعسمخوحنةرايسلابةلحرلاقرغتست
هيفشيعأيذلاينكسلاعورشملاىلإةدايقلاينبيصت.دوررفيرقيرطيف
،ةغرافلاوةنكادلاتويبلادادعأةرثكلكلذو،رخآلاونيحلانيبةريرعشقلاب
تفرعيتلالزانملاوأ،اهيلغاشىلعًادبأفرعتتمليتلالزانملايهو
اهولخدعبةرصتنمفقتيتلاتويبلايهو،اهنماودرُطينألبقاهيكلام
.رشبلانم

انناريجنمةرايزناكملااذهىلإيمآوانأتلقتنانأدعبانيقلت
لمحتتناكو،دالوأةثالثلاٍّمأورمعلافصتنميفةأرماتناك:نيديحولا
يوتحيًاقودنصكلتميودالوأةثالثنعلوؤسمباشٌبأو،اهدييفةالقم
دالوألاعملزنملايفهلاهتكرتهتجوزتناك(بارشلانمٍبلعتسىلع
،بيرقٍلزنميفنانكسيناّنسمناجوزكلذكنيرئازلانيبنمناك.)ةثالثلا
ىلعٍلزنميفنكسييذلاوهو،نيرئازلانيبنملراكناكلاحلاةعيبطبو
انبقارولزنمللةيفلخلاةصنملاىلعاهتقوانسلج.عراشلانمةلباقملاةهجلا
ةدئافنعو،ةلدعملاتانوهرلابسننعٍفسأبنورئازلاثدحت.رهنلا
دعبعيمجلاظحالامك،ىلوأٍةعفدنودنمتايرتشملانعو،ةئملابرفصلا
،ةرشابمرهنلاىلعلطييذلاديحولاوهيمآوانأانلزنمنأفيككلذ
نمًاضعبعزوتيهومألاانتلأس.لافطألانمولخييذلاديحولالزنملاو
."؟عساولاتيبلااذهيف؟طقفامكدحوامتنأله":قوفخملاضيبلا

نانثااننإ":قوفخملاضيبلاةمقلبًابحرمتأموأوً،امستبمكلذتّدكأ
."طقفانه

."ةدحولابروعشلاىلعاذهثعبي"
.ةيحانلاهذهنمًةقحمتناك
،اهلزنمنهرةكرعمعساولاتيبلااذهلوقةبحاصةديسلاترسخ

ةروصتيقبً.اغرافاهلزنميقب.ةثالثلااهدالوأعمانمامأنمتفتخاو



نكل،ةشيعملاةفرغةذفانىلعةقصلملافطألادحأاهمسريتلاةشارفلا
دوقأتنك.ينبلانوللاىلإسمشلالعفبتلوحتضيرعلاملقلاناولأ
نمرظنيناك.ًاللبموً،ايحتلمًالجرتيأرفديعبريغٍءاسمتاذيترايس
موعتةكمسهنأكو،ةملظلايففوطيهنأودبيناكو،ةروصلاكلتفلخ
ىلإلوخدلابعرسأنأثبلامو،ينآر.نزحلابيحويٍكامسأضوحيف
،رئاطشلابًائيلمينبلاقرولانمًاسيكيلاتلامويلايفهلتكرت.لزنملا
هسملينأنودنمسمشلايفسيكلايقب.هلزنملخدممامأهتعضوو
نأىلإتدسفورئاطشلاتّللبتاذكهو،نمزلانمٍلماكٍعوبسأةرتفلدحأ
ً.اديعباهتيمرواهتدعتسا

نمتبرتقانإام.ماودلاىلعًائداهينكسلاعّمجملاناك.ءودهلا
تناكو،ةرايسلاكّرحمجيجضىلإْتهبتنايتلاةطقلاتيأرىتحيلزنم
نيرشعرورمدعبىتحجردلاىلعلازتالتناك.جردلاىلعسلجت
بحتيمآتناك.ءيشلاضعبًابيرغكلذناك.لراكةملاكمىلعةقيقد
ً،ادبأجراخلايفءاقبلاباهلحمُسيملهنأامك،اهبلاخمتعُزتنايتلاةطقلا
ىصقأىلإةيبغاهنأالإةفيطلتناك،ركيلباهمساو،ةطقلاهذهنألكلذو
تافافلنمامناكميفتبثملا)كاجول(عبتتلازاهجنممغرلابو،ّدح
ًاددجمةطقلاىرتنلاهنأبًاديجفرعتتناكيمآنأالإ،ةفيثكلااهرعش
ٍلكشبوًةحنرتمريسللدادعتساىلعركيلبتناك.جورخلاباهلحمُساذإ
كيسكملاجيلخوحنقيرطلاةليطموعتنأو،يبيسيسملارهنوحنرشابم
.عئاجشرقةكمسركذةدعميفرقتستنألبق

اهلحمسييذلايفاكلاءاكذلابعتمتتملةطقلانأانلنّيبتنكل
تدبف،لخدملاةحسففرطىلعةيقلتسمركيلبتناك.لزنملاجردزواجتب
فيرعلابءيشهبشأتناك.رخفلابءيلمهنأالإريصقونيمسسراحلثم
لراكجرخىتحلزنملابصاخلارمملانمُتبرتقانإامنكل.دراهيارت
يننابقاري،نسملالجرلاكلذو،ةطقلانأبترعش.هلزنملخدممامأفقوو
ايناوافلاتاتابنطسولزنملاوحنريسأويترايسنمجرخأتنكامنيب
.امصخشاهقوذتينأببلاطتاهنأكو،ةيهشلااهرامثب

بابنأتظحالامدنعةطقلاطقتلأيكءانحنالاكشوىلعتنك
ملً.افلتخمًارمأناكهليتيؤرنكل،اذهلراكيللاق.حوتفملخدملا
يفدوعيفوسوتايافنلايمرلجرخهبحاصنأبيحويبابلاُحتفنكي
رذُنيٍلكشبهيعارصمىلعًاحوتفمًابابناكلب،نمزلانمةقيقدنوضغ
.مؤشلاب



جوزلاروديدؤأيننأبترعش.يلعفّدرًارظتنمهلزنمنملراكجرخ
فصتنميفُتفقو.يئامنيسٍمليفليثمتبموقناننأكو،هتجوزىلعِقلقلا
يفنيتجردًادعاصً،اعرسمجردلاتدعصمث،ةسباعًةرظنتيقلأوجردلا
.يتجوزمساًايدانمو،دحاوٍتقو

.تمصلا
."؟لزنملايفِتنأله.يمآ"
يْكلاةلواطناك.يمآىلعرثعأمل.يولعلاقباطلاىلإتدعص

رظتنينيتاسفلادحأناكامنيب،ليغشتةلاحيفةاوكملاتلازامو،ةبوصنم
.يكلا

."!يمآ"
دنعًارمسملازاملراكنأُتظحالفًاضكاريلفسلاقباطلاىلإتدع

وحنتهجتا.ةبقارملايفًاقرغتسموهرهظءاروهيديًاعضاوهلزنملخدم
جاجزلاتارذشبعمتلتةداجسلاتناكً.اريصقًالاورستلوانتو،ةشيعملاةفرغ
تالواطلاتيأر.ةرثانتمٍعطقىلإتلوحتةريغصلاةلواطلاامنيبرسكتملا
تلوحتاهنأكوضرألاىلعبتكلاترثعبتامك،اهبناوجىلعةبولقمىرخألا
تعفتراو،اهرودبةبولقمتناكفةليقثلاوةميدقلاةكيرألاامأ.قروةبعلىلإ
طسوتدهاش.ٍتيمدسجاهنأكوتدبف،ءاوهلايفعبرألاةعيفرلااهمئاوق
ً.اداحًاصقمىضوفلاهذهلك

."!يمآ"
يتلاههايمبياشءانإخبطملايفُتدهاش.اهمساًايدانمضكرلابُتعرش

ةفرغتناكثيحيلفسلاقباطلاىلإُتهجوتو،نايلغلاةجردتغلب
ةحابربعُتعفدنا.يفلخلابابلاىلإتهجوتمثً،امامتًةيلاخفويضلا
يكًابناجتعلطت.رهنلاىلإيدؤتيتلاو،ةريغصلابراوقلاةصنمىلإانلزنم
ًاطوبرمبكرملاناك.هكلتمنيذلافيذجتلابراقيفتناكاذإامدكأتأ
اههجوبتهجوتدقواهتيأرثيحو،هايملاةحفصقوفىداهتامنيبةصنملاب
تاساكعنالاوحنًاعلطتماهدنعُتفقو.اهينيعًةضمغمسمشلاوحن
،نكاسلاوليمجلااههجووحنتعلطت.رهنلاةحفصقوفةعئارلاةشهدملا
مليننأامكً،ائيشلقتملو،ئجافمٍوحنىلعنيواقرزلااهينيعتحتفاهنكل
.لزنملاىلإًاديحوتدعو،يرودبًائيشلقأ

."!يمآ"
.كانهيمآنكتمل.لزنملايفنكتملو،هايملاقوفنكتمل
.يمآتفتخا
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ِكن؟داعيذلاصخشلامسانيمختمكنكميأً.انسحً،انسحً،انسح
لّبقيذلالجرلاكلذو،نيلكوربةلفحيفُهتيقتلايذلاباشلاكلذ،نود
،رهشأةينامثباغ.ًاليوطباغيذلاباشلاو،ركسلابنيتسمغملاّيتفش
دواعيوهاهو،ةملكبّيلإثعبينأنودنمو،مايأةعضبو،نيعوبسأو
مقرعاضأهنأبنّيبت.ءافتخالاةطخنمًاءزجناككلذلكنأكو،روهظلا
مقرلابتككلذل،تقولاكلذيفًانوحشميولخلاهفتاهنكيمل.يفتاه
هعضومثزنيجلابيجيفةصاصقلاّسدنأثبلامو،قروةصاصقىلع
:نيمقرةيؤرنمىوسنكمتيملهنكل،مقرلافشكينألواح،ةلاّسغلايف
.)لاقامبسحب(.8و3

اذكهو،ئجافمٍلكشبراذآرهشّلحو،لمعلابكلذدعبلغشنا
.تقولارخأتببسبكلذو،ّيلعروثعلاةلواحمًادججرحملانمحبصأ
.)لاقامبسحب(

نآلاينوعد.نآلاكلذكدعأملينكل،لاحلاةعيبطببضغلابترعش
يفريسأيننإ.ةدشبفصعتلوليأحاير.مويلا.)تلاق(.دهشملابيترتديعأ
امنيبنمءادغلاماعطنمهدادعإيننكمياميفركفأوةعباسلاةداجلا
نمًايهانتمالًاددعضرعتيتلايهو،ةمعطأنمةفصرألارجاتمهضرعت
ودبتفجلثلاعطقطسوخيطبلاوماّمشلاىلعةيوتحملاةيكيتسالبلاةيعوألا
تعلطت.يريسءانثأيبناجىلإهسفنرشحيٍلجربترعش.ةجزاطاهنأكو
يذلاباشلاهنإ.وهناك.وهنمُتفرعفينيعفرطبليخدلااذهىلإ
ً!اباشُتيقتلا:يفهنعتثدحت

:تلقوهيلإّتفتلالب،فقوتأمل
)يدحتلالّمحت،ُلياحت("؟كفرعأله")أ

)لُزانت،فّهلت("!كتيؤرلًادجةديعسيننإ،واو،هوأ")ب
)ةرارم،ةيئادع(.ينعدعتبا)ج
"؟ِكنايكلذكسيلأ،نأشلااذهبَكتقوَتذخأديكأتلابً،انسح")د

)ةلهاستم،ةبوعل،ةفيفخ(
د:حيحصلاباوجلا



.ةلوهسلاةياغيفرمألافًاذإً.اعمً،اعمً.اعمانحبصأدقفنآلاامأ
ةحرابلا.)هدصقأاماذهو(.تدرأاذإ،ٍتاؤم.تيقوتلااذهٌلهذم

مل،لجأ.ميظعلامويلاوةعئارلايمآ.ّيدلاوباتكقالطإلفحناكطقف
امهتنبامسالمحتيتلاةلطبلاايطعأفةمواقملاتيبيرامودنارعطتسي
رمعبةعئارلايمآتجوزت!جوزلا:امهتنبالاهئاطعإنعازجعيتلارومألا
يكراظتنالادحأبغريملو،رمألااذهلدحأثرتكيمل.ةعورللاي!نيرشعلا
،ةبكرلاىلإلصتبراوجيدترأينوكرتا.انأمّهلقأسيلو،ةعئارلايمآربكت
يهو،ةيبدألايتليثمرورغنودنمربكأينوعدو،رعشلاةطبرأيلاوكرتاو
.اهنوكأنأضرتفملانمناكيتلاانألاو،ينملضفألايبدألافصنلا

ضرتفأاذكهوً،اريثكانتدافأيهو،تويلإشيعردصميهيمآنكل
لبيأةعئارلايمآتجوزت.ةيلاثملااهتريظنيننأبميلستلايننكميالهنأب
لجريأ،ّيدلاولثمنانوكيس.لاحلاةعيبطبّبيطلا)يوقلايدنآ(يدنآ
.ةديعسٍةأرماعمديعس

رشانلااهعضويتلاةريغصلاةيمكلاوهكلذعمُقلقملارمألانكل
تاونسيفىظحتسةديدجلاةعئارلايمآةياورتناك.عيزوتلاديق
بولطملاددعلانإفنآلاامأ،ةخسنفلأةئمغلبتىلوأةعبطبتاينينامثلا
ًالفحناكباتكلاقالطإلفحنأفيكاذهّرسفي.طقففالآةرشعوه
ًالفحميقينأءرمللنكمُيفيك.يضاملايفيرجيناكاّمعًاديعبوً،ايداع
يتلايهو،اهرمعنمةسداسلاغلبتٍةلفطكاهتايحتأدبةيلايخةيصخشل
؟لافطألاكثدحتتتلازامو،اهرمعنمنيثالثلايفًاسورعنآلاتحبصأ
عابطلاّيشحوحبصيزيزعلايبيطخنأودبال.هللااي"،يمآْترّكف(
هلمكأبباتكلااذهينلعج.يقيقحٌسابتقااذه"...ديرياملانيالامدنع
،نينحلابقبعيًاصنباتكلااذهربتُعي.)اهلٍةيساقٍةمكلديدستيفبغرأ
ةدكأتمتسلينكل،ةعئارلايمآعمَنأشنءاسنهيرتشتنأدصقلاناكو
.لاحلاةعيبطبهتأرقدقفانأامأ.ًالعفهتءارقيفبغرتسنهنمنَم
تيبيرامودنارَيشخ.ةديدعٍتارماذهتلعفو،يتكربباتكلااذهتيطعأ
يتلايتدلاوتلاق(.ةمئادةبزاعكيعضولًاخيبوتيمآجاوزربتعأنأ
بجيهنأدقتعأفيتيحاننمامأ":نيرشعلاوةثلاثلارمعبيدلاوتجوزت
.)نيثالثلاوةسماخلانسلبقجاوزلانععانتمالاءاسنلاىلع

يناعّجشاذكهوً،ادجٍةيصخشٍةروصبيمآذخآنأًامئاديادلاويشخ
ظحالأنأالإعطتسأملينكلً.اريثكباتكلااذهأرقأالنأبماودلاىلع
يفتكرتامدنعيأ،بئاصلاءيشلالعفتيمآنأبامٍرمأبئطخأامدنع



يفةعئاراهنأترهظيمآنأالإ،ةرشعةيناثلارمعبنامكلاسوردةياهنلا
لمعلانكلً،ابعصًالمعنامكلانوكينألمتُحي،هللااي"(.يلاتلاباتكلا
ضوخنعُتيلختامدنعامأ)"!نّسحتللةديحولاةقيرطلاوهبعصلا
عوبسألاةياهنةلطعيضقأيكةرشعةسداسلارمعيفراغصللسنتلاةلوطب
نمهنأبفرعأ،هللااي"(.ةارابملاضوخبيمآتمزتلادقف،يئاقدصأعم
لكو،يسفنلذخأفوسينكل،ءاقدصألاعمتقولاةيضمتًادجيلسملا
،ىضماميفينونجريثيكلذناك.)"ةلوطبلايفكرتشأملاذإ،نيرخآلا
ةعماجلاتراتخاامدنعيمآتباصأ(درفراهىلإتهجوتنأدعبينكل
.ةيرخسلاريثيرمألايفريكفتلادرجمنأبتررق،)يادلاواهيفجّرختيتلا
هذهيف،لافطألاسفنملعيفاصصختنيذللا،ّيدلاوريكفتدرجمنإ
ًائطاخًارمأسيلامهتنباهاجتةيبلسلاةيئادعلانمتاذلابةينلعلاةغيصلا
رمألانكيلفً،اذإ.ةيرخسلاعاونأنمعونو،ٌبيرغوٌّيبغهنكل،بسحف
.كلذك

باتكلالثميأ،ضقانتلاعاونأنمٍعونبباتكلاقالطإلفحّزيمت
ةحابرواجتيتلاةيداعلاتانولاصلادحأ،تيانولبيفلافتحالاىرجً.امامت
نأاهبضرتُفييتلاةينفلااهايارموةريثولااهدعاقمبزيمتتيتلاو،داحتالا
قوفألألتتبارشلاباوكأتناك.جهوتمٌّيتفءيشهنأكورعشيءرملالعجت
نويفاحصلاامأ.مههوجوىلعةضيرعلاتاماستبالارهظتٌلُُدناهلمحيٍناوص
ًارومأمهتفرعمبيشتيتلاو،ةعنطصملامهتاماستبابنولوجتينيذلانوعشجلا
ٍناكمىلإمههّجوتلبقيناجمٍبارشىلعنولصحيف،ةبعتملامهلجرأبو،ةريثك
.لضفأ

ناذللاامهوً،اضعبامهضعبيديأبنيكسممةفرغلايفيادلاولوجي
جوزلالمع:ماودلاىلعةعئارلايمآةصقنمًاءزجامهبحةصقتناك
وأ[ءاقشأيادلاوناك.نرقعبرةدملكرتشمٍعدبمٍلمعيفةجوزلاو
ٌرمأوهو،لعفلابفصولااذهامهيسفنىلعناقلطيامهو،حورلاب]مئاوت
يننألكلذبدهشأنأيننكمي.ًالعفكلذكامهنأبدقتعأيننأل،ٌرربم
الهنأبتظحال.ةديدعٍتاونسل،ةديحولاةريغصلاامهتلفطانأو،امهتسرد
يفناريسيامهو،ةدقعمتاعازنلالو،امهنيباميفةداحتايساسحلدوجو
،ةيزيرغٍةروصبناصلقتيوناددمتي-ناقصتلمرحباليدنقامهنأكوةايحلا
ءاقشألاثميادلاولعجي.ةنورملكبًاضعبامهضعبتاغارفنآلميامهو
لكاشمنميناعتيتلاتالئاعلادالوأنإسانلالوقي.ًالهسودبيحورلا
مهتايدحتنوكلتميةحجانلاتاجيزلالافطأنكل،ةايحلايفةبوعصنودجي



.مهبةصاخلا
نعًاديعبةفرغلاةيوازيفةكيرأىلعسلجأنأيعيبطلانمناك

نييفحصلاضعبلةليلقٍتالباقمءاطعإنمنكمتأيككلذو،جيجضلا
"ضعبىلعلوصحلامهريرحتءاردممهنمبلطينيذلاءاسعتلانينرمتملا
."تاسابتقالا

نيرعشت؟يدنآنمًاريخأجوزتتيمآنيرتامدنعكروعشوهام
؟كلذكسيلأ،ةجوزتمِتسلكنألاذكه

:هحرطيلاؤسهنإ
نزاويامنيبنيتظحاجنينيعنمرهظييذلاجارحإلابرعشيٌدلو)أ

.هتبيقحقوفهتاظحالمرتفد
ءاذحلعتنتيتلاو،عمتلملااهرعشبو،ةقينألااهبايثبغلابتٌةباش)ب

.ءارغإللٍلاعٍبعكب
نكمُياممرثكأيمآبمتهتاهنأبودبييتلاو،اهماشوأبةفهلتمةاتف)ج

ً.اماشوأعضتةبوعلٍةاتفنمهعقوتينأءرملل
.هالعأركُذاملك)د
د:ةحيحصلاةباجإلا

.ةداعسلاامهلىنمتأ.يدنآويمآلجألًادجةرورسمانأ،هوأ":انأ
."اه،اه

بيترتنودنمتءاجدقفىرخألاةلئسألايقابىلعيتبوجأامأ
:يلاتلالكشلاىلع

."ّيلايخرخآلااهضعبو،ينمةمهلتسميمآنعرومألاضعب"
يفيوقيدنآدوجومدعلكلذو،نآلاةبزاعيننألةرورسميننإ"

."يتايح
."ىثنألا-ركذلاةيمانيدطيسبتبموقتيمآنأدقتعأال،الك"
ةلسلسلاهذهنأبدقتعأ.ةميدقةضوميمآنأبدقتعأال،الك"

."ةحجان
رضاحلاتقولايفيتايحيفيوقيدنآدجويال.ةبزاعيننإ،لجأ"

".
ًاريبكًاددعنوفرعتالأً،انسح؟طقفيوقيدنآوةعئاريمآاذامل"

ًادادعأينعأ.نييداعًالاجرنجوزتييتاوللاوتاعئارلاوتايوقلاءاسنلانم
."كلذاوبتكتال،طقفحزمأتنك،الك؟يوقلايدنآووجنم



."ةبزاعيننإ،لجأ"
."حورلايفناقيقشديكأتلابامهّيدلاونإ،لجأ"
."مايألانمٍموييفيلكلذققحتينأبحأ،لجأ"
."قمحألااهيأةبزاعيننإ،لجأ"
يعدتستاهنأبرهاظتأنألواحأو،ةرمدعبةرماهتاذةلئسألاىلاوتت

ىلعهللاايكلًاركش.ريكفتلايعدتستاهنأبرهاظتلامهنولواحيو.ريكفتلا
.حوتفملاهيفوبلااذه

كلذثدح.ّيلإثدحتلايفكلذدعببغريدحأدعيملنكل
نآلاو:نسحٌرمأوهكلذنأبرهاظتتةماعلاتاقالعلاةاتفنكل،ةعرسب
)ريغصلا(دشحلاىلإةدئاعكلذدعبتّللست!كتلفحىلإةدوعلاِكنكمي
امهاهجوناك.ّدحىصقأىلإفيضملارودنابعلييادلاوناكثيح
،خيراتلالبقامتاقولخمةماستباهبشتٍةقيرطبمستبيدنارناك.نيدروتم
اهسأركيرحتيفتيبيرامتلغشنانيحيف،لماكٍلكشبنانسألازُربتيتلاو
ادبوً،اضعبامهضعباكحضأوامهيديأاكبشامك،روبحلاىلعلدتةقيرطب
امدنعةراثإلابنارعشيامهنأبكلذكادبً.اضعبامهضعببناعتمتسيامهنأب
.ديعبٍّدحىلإةديحويننأبدقتعأً.اضعبامهضعببرقبنانوكي

نمنيثالثلاوةيناثلاتبراقيتلاانأو،ةرتفلتيكبولزنملاىلإتهجوت
عقاويفو،نكل،كرويوينيفلقألاىلعوً،اريبكًانساذهربتُعيال.يرمع
يهامً،اذإ.صخشيأبًالعفبجعأنألبقةريثكماوعأتضم،رمألا
ةجردىلإًاصخشيقتلأنألقألاىلعوأ،هبحأًاصخشيقتلأنأتالامتحا
هقفارأسيذلاصخشلانآلاىتحفرعأمليننألرجضلابرعشأ؟هجوزتأنأ
.صخشيأعمنوكأستنكاذإاموأ،رمعلاةيقب

ءالؤهنيبنمءادعسلانكل-نيجوزتمونيديدعًءاقدصأفرعأ
يادلاومُهفمهنيبنملئالقلاءادعسلاجاوزألاامأً.ارُُثكاوسيلنيجوزتملا
ةليمجوةيكذةاتفيننأبنادقتعيامهو،ةبزاعيئاقبنمناجعزنيناذللا
ةرسأو،ةديجةفيظوو،ةريثكٍتامامتهاوٍتاياوهكلتمتةاتفيننأو،ةفيطلو
نارهاظتيوامهيبجاحنادقعيامهنإ.لاملا:كلذىلإفيضنانوعد.ةبحم
-دحأَقبيملهنأًاعيمجفرعناننكل،يلنيبسانملالاجرلابنارّكفيامهنأب
يناعأيننأبًارسنوركفيلاجرلانأفرعأو-بسانمٌدحأَقبيملينعأ
.ةيضرمريغوةيضارريغينلعجيوً،اديجهيفخأءيشوهو،امءيشنم

ًاضفررثكأمهف-اورقتسانيذلايأ،حورلابءاقشأاوسيلنيذلاامأ
،جاوزللامٍصخشىلعروثعلاًاريثكبعصلانمسيلهنإنولوقي:يتيبوزعل



ةيدسجلاةقالعلابنوفتكينيذلامهو،ةيلاثملاةقالعللدوجوالهنأو
نوكرتينيذلاو،مونلاةفرغيفنومضملانمةغرافلاثيداحألاو،بجاوك
لجأ-جوزللناعذإلانأبنودقتعينيذلاو،ثيدحلاةمهمبمايقلانويزفلتلل
موقيهنإ.يجوزلامائولالثمهتاذرمألاوه-يبيبحايًانسح،يبيبحاي
.دقتعأامبسحب،ةلداجملليفكيامبثرتكيالهنألهنمهنيبلطتاملكب
،ءايتسالابوأ،ةطاسبلكبواذكه،قوفتلابرعشيهلعجتةريغصلاكتابلطنإ
ةباشلايهو،لمعلايفهتليمزلزاغيفوسمايألانمٍموييفهنكل
يفينيعضتالكلذعمنكل.ءيشيأهنمبلطتاليتلاو،ةليمجلا
تاناهإلاّفلغنو،ماودلاىلعًاضعبانضعباهيفمجاهنيتلاتاقالعلاىدحإ
ىلع"،دعتبنوًاضعبانضعبنيعأيفةيميمحبعلطتنو،تاكنلانمٍفالغب
يفانبناجىلإفوقولابمهئارغإلمأىلعانئاقدصأمامأ،"حازملاليبس
طرشعمقفارتتيتلاتاقالعلاهذهنإً.ادبأمهينعيالٍلادجثودحلاح
ّسحتانهو...طقفولًاميظعنوكيسجاوزلااذهناك:ةعيرم...طقفول
.نيجوزلانميأهعقوتياممريثكبلوطأيهطقفولةحئالنأب

الكلذنكل،جاوزلامدعيفةقحميننأبفرعأيننأبكلذينعي
تاءاسميفيلزنميفانأىقبأامنيب،يئاقدصأجوزتيامدنعحايترالابينرعشي
ةينغةبجوريضحتبموقأامدنعو،بارشلانمةجاجزةقفربةعمجلامايأ
كراشأ.يسفندعاوأيننأكورمألاودبي.يلاثمٌعضواذه،يسفنللوقأو
نأدعبيهالملايفتايسمألاوتالفحلانمهلةياهنالٍددعيفكلذك
دعاوأ.ةلحاقءارحصطسويننأكوةفرغلايفلوجأو،لمألابدّوزتأورطعتأ
نيذلاو،قرولاىلعنويلاثمٌلاجرمهو،ءايكذأونيميسووءافطلًالاجر
ٍةلواحميفيتاذحرشأنألواحأو،ةبيرغدالبيفيننأكورعشأيننولعجي
نأ:ةقالعلكيفًاماهًارمأكلذسيلأنكل.ةفورعميسفنلعجلينم
تسيلأ.ّيلعتلصح.ّيلعلصح؟مهُفينأو،رخآٍصخشىدلءرملافرُعي
؟ةطيسبلاةيرحسلاةلمجلايههذه

ىلع[يلايخلايجذومنلالجرلاعمليللالاوطاذكهءرملايناعي
ةقلعمىقبتةيكذلاتاظحالملاامنيب،ةضماغلاتاكنلامهفءاُسيو-]قرولا
ةظحالمَتمّدقكنأبمهفيرخآلافرطلالعلوأ.دحأاهمهفينأنودنم
هديباهكاسمإبموقيهارتكلذلو،اهبلعفياذامفرعيالهنكل،ةيكذ
يفىرخأًةعاسءرملايضمُي.دعباميفهنمصلختلامزتعيمغلباهنأكو
،بارشلايفًاليلقنافرستو،رخآلازييمتو،رخآلافرطلاىلعروثعلاةلواحم
.ريكفتلابيضمتودرابٍريرسىلإةياهنلايفيضمت.ليلقبربكأًادوهجمنالذبتو



.لامجلانمًاليوطًاطخكتايحذخأتاذكهو،ًاليمجكلذناك
ءارشىلعكشوتامنيب،ةعباسلاةداجلايفنودِكنعم،ًةأجف،يقتلت

ً،ازيممو،نآلاًافورعمَتحبصأ،ةعورللايً.اّعطقم]رفصأخيطب[ٍمامش
عمنكل(.ّركذتلاقحتستيتلااهتاذءايشألاكلذكنادجت.امكالكينعأ
ىلعامتفرعت.كيلك.هتاذعاقيإلاىلعكلذكناريست.)ةدحاوٍنوتيزةبح
،ريرسلايفةءارقلا:يليامّليختيفيضمتةأجفو،وتللًاضعبامكضعب
زواجتيٌعضوهنإ.ةلبقو،نّيعمببسنودنمكحضلاو،داحآلامايأزلفاوو
.نسحلاعضولاىلإةدوعلاًادبأكناكمإبدوعيالثيحب،نسحلاعضولا
يتلايهو،يتايحةيقبنمكتانه،هوأ:دقتعتو،ةعرسبكلذلكثدحي
ً.اريخأتلصو



ءانإلةداحلاةحئارلانكل،خبطملايفةطرشلالاجرراظتنايفتأدب
يتجاحزّزعيذلارمألاوهو،يترجنحيفعمجتتتناكقرتحملاياشلا
تممصو،ايلعلاةجردلاىلعتسلجمث،قاورلاىلإتجرخاذكهو،ؤيقتلل
هنكل،يولخلايمآفتاهبلاصتالاةلواحمىلعتبظاوً.ائداهنوكأنأ
اهنإمسقتيتلاتاوصألاتلاوتو،يتوصلاديربلاىلإيليوحتىلعبظاو
ىلعلاصتالاةدواعمىلعيمآتداتعا.روفلاىلعيبلاصتالادواعتفوس
نأالإ،لئاسرسمختكرتدقتنكتاعاسثالثيضمدعبنكل.روفلا
ً.ادبألصتتمليمآ

اليمآ:ةطرشلالاجرغالبإىلعتمزعكلذل،لصتتنأعقوتأمل
بابلاكرتتالاهنإىتحوأ،دقوملاقوفياشلاءانإًةكراتًادبألزنملاكرتت
.يكلارظتنيءيشيأوأً،احوتفم

لدتتامالعكانهتناك.ةشيعملاةفرغعضوكلذلكىلإفاُضي
ءدبلاتدرأاذهلو،يبلصتتنليمآنأبتكردأ.كارعثودحىلع
.ةيلاتلاةوطخلاب

ةيلاخلازومتءامسعممويلاكلذيفلضفألاوهتقولاكلذناك
رينيٍفاشكءوضكودبتيتلاو،قفألايفءطببةبراغلاسمشلاو،مويغلانم
هنأكورظنملاادبف،جهوتملايبهذلانوللاىلإٍءيشلكًةلوحم،قرشلاةهج
عمكلذوً،افولأمدهشملاادب.كلذدعبةطرشلاترهظ.ةيكنملفةحول
الجرلّجرت.ةرجشىلعدّرغيءاسملارئاطناكامنيبجردلاىلعيسولج
دحأيفةهزنةيضمتنمايهتناامهنأكو،لهمىلعامهترايسنمةطرشلا
،امهرمعنمتاينيرشعلافصتنميفنيباشنييطرشاناك.ةرواجملانكامألا
ةئدهتادّوعتامهنأبترعشنكل،ةربخلاىلإنادقتفيامهنكل،ةقثلابنيئيلمو
.لوجتلارظحماظننوقرخييذلامهئانبأىلعنوقلقينيذلاءابآلارطاوخ
ةليوطةريفضيفًالودجماهرعشناكو،ةينابسإلوصأنمةاتفتناك
ءانثأيفةجاطرقتلّوحت.ةيرحبلاةاشمبّركذيٍرهظمبدوسأٌّباشو،ةنكادو
تيقباهنكل،يزاقوقلاسنجلا)طقفًاليلق(هيفلقيٍناكمىلإاهنعيبايغ
صاخشألانأفيكاذهّرسفي.ةوقبيرصنعلالصفلاهيفرهظيًاناكم
:نيلوجتملانيفظوملانممهةيمويلايتايحيفمهارأنيذلانيديحولانينّولملا
يلتلاق(.ةطرشلالاجرو،ديربلالامعو،نييبطلانيدعاسملاو،عيزوتلالاجر
تناك."قلقمٌرمأهنإ.ضيبألاسنجلابّجعيناكملااذه"ةرمتاذيمآ



ةقطنميفاهئاقدصأنيبنميقيرفأٍلصأنمةديحولاةيكريمألايمآ
رودزاربإىلإفهلتتاهنأبةرمتاذاهتمهتا.سانجألاةددعتمنتاهنام
.)ماريامىلعرسيملرمألانكل.تايلقألا

يطرشلاوهاذهو،زيوكساليفةيطرشلاانأ؟نودّديس":ةأرملاتلاق
."كتجوزىلعٌقلقكنأبانملع.نادروير

يفىولحةعطقغضمبلغشناوقيرطلاوحننادرويريطرشلاعلطت
دعبلّوح.رهنلاةحفصقوفًاقلطنمًارئاطهينيعبعبتيهنأبتظحال.همف
هآراملكىأرهنأبيلتحوأنيتّفتلملاهيتفشنكل،يوحنهرظنكلذ
ىلإيمتنييدنلريإىتفيننإ:ِهِمكلبَكيرغيًاهجوكلتمأيننإ.نورخآلا
مستبأيننإ.نييئادعلاصاخشألانمةعامجطسوزجتحمو،ةلماعلاةقبطلا
.طقفنايحألاضعبيفحجنيكلذنكل،يهجوهدقتفياّمعضيوعتللًاريثك
،ةفافشوةفئازةراظنتناكاهنكل،ةعماجلايفُتنكامدنعةراظنعضأتنك
رمألاوجْتحرش.يئادعريغًادودوًارهظمينيطعتنألمآتنكيتلاو
عزنأتنك"؟يرحتلالجررهظمكيطعياذهنأبدقتعتأ":اهتقيرطىلع
.مستباوةراظنلا

."مكنيعأباورتللزنملاىلإاولخدا":نييطرشلاوحنيديبتحّول
امهيمازحتاوصأوريرصعمكلذقفارتو،جردلانايطرشلادعص

يفةرشتنملاىضوفلاىلإترشأو،ةشيعملالخدميفتفقو.امهتاسدسمو
.ناكملا

لقأادبهنكل."هوأ":هتضبقمكُحيوهونادرويريطرشلالاق
.ئجافمٍوحنىلعًارجض

ماعطلاةفرغيفةلواطلاةلابقامهيدعقميفزيوكساليفونادرويرىنحنا
ايغصأ.ىتمذنمو،نيأو،نَم:ةيلوألاةلئسألاعيمجناحرطياناكامنيب
كلذدعبنادرويرىرجأ.لعفلابتبصتناامهناذآنأةجردىلإًاريثكعمسلا
،ٍّرحتلاجرلاسرإمتهنأبينملعأامناعرسهنكل،اهعمسأملةملاكم
.ةيدجلكبهمالكذُِخأنمةوشنُتكلتمااذكهو

ءابرغًاصاخشأتيأرنأيلقبساذإامةيناثلاةرمللنادرويرينلأس
بوجتيتلانيدرشتملاتاعامجبةثلاثلاةرمللينّركذامكً،ارخؤميحلايف
.ةعامسلاتلوانتوةفرغلاربعُتقلطنافةأجففتاهلاّنر.ةجاطرق

زكرمنملصتأيننإ.نودّديس":لوقيًايئاسنًاتوصتعمس



باصملااندلاووجوانأُتعدوأنأيلقبس."ةدعاسمللليهتروفموك
.زكرملاكلذيفرمياهزلألاضرمب

ِكبلصتأس.نآلاثدحتلايننكميال":طخلالفُقأنألبقاهلتلق
ال:ليهتروفموكيفتالماعلاءاسنلاهاجتروفنلابرعشأيننإ."ًاقحال
اهنيضاقتييتلاتاشاعملانأكلذىلإفاُضي.حايترالابنيحويالو،نمستبي
يذلاببسلاوهاذهنأبلمتُحيوً،ادجةضفخنمو،ةليئضتاشاعميه
نأبفرعأ.حايترالابروعشلامدعىلإوً،ادبأماستبالامدعىلإنهعفدي
يقبيبأنألديدشٍبضغبرعشأ.هلحمريغيفٌبضغوهنههاجتيبضغ
.ايندلاهذهيمأترداغامنيبةايحلاديقىلع

ًادكأتمُتنك.بجوتملاغلبملابكيشلالسرتلةرملاهذهوجرودناك
ينكل.زومترهشيفقحتسييذلاكيشلاعفدتسيتلايهوجنأنم
كلذثدح.انأّيلععقيرودلانأبدقتعتاهنأنمكلذكًادكأتمتنك
يفديرناننألتاعفدلاهذهرمأنايسنلدابتناننأبوجتلاق.لبقنم
.اندلاونايسنرمألاعقاو

لزنميفهتيأريذلابيرغلالجرلاكلذنعنادرويرغالبإيفتعرش
رمألاادب.لزنملاسرجعُرق.ةأجفلزنملاسرجعُرقنكل،روجهملاانناريج
.ازتيبلاعزوملوصورظتنأتنكيننأكوً،ادجًايعيبطيل

ةياهنيفرهظتيتلابعتلاتامالعامهيلعتدبو،ٍّرحتالجرلطأ
يهتنيثيحبًاليحنههجوادبو،ًاليحنوًاليوطلجرلاناك.امهلمعةبون
ًايساحناههجوناك-عقوتمريغٍوحنىلعةعشبةأرملاتناك.ةقيقدٍنقذب
،رارزألاكناتتباثوناتريدتسمناتريغصنانيع:ةيداعلاةعاشبلازواجتيٍّدحىلإ
ليوطوفيفخٍرعشو،ةريغصٍشمنعقببةطقنمةرشبو،فوقعمفنأو
انأو،تاعشبلاءاسنلاهاجتًاليَمكلتمأيننأبدقتعأ.ةتوافتمةيدامرٍناولأب
،يتدج-نيرظانللنهرظنمقوريالءاسنثالثديىلعتأشنيذلا
،حرملاوفطللاوءاكذلانمٍردقىلعًاعيمجّنكو-اهتقيقشو،يتدلاوو
ىلعاهدعاوأةليمجةاتفلوأيمآتناك.تابيطتادودوّنكو،ةوقلاو
ً.اقحاهتدعاودقو،قالطإلا

ةسنآلاةيطرشلابءيشهبشأاهتوصناكو،ةعشبلاةأرملاًالوأتملكت
يرحتلايكيرشوهاذهو،ينوبادنورةيرحتلايننإ؟نودّديس".زيوكساليف
."كتجوزلوحقلقلابرعشتكنإانلليق.نيبليجميج

اننكل،نيرضاحلاعيمجهعمسيليفكيامبٍلاعٍتوصبيتدعمتعقرق
ً.ائيشعمسنملاننأبانرهاظت



عقبترهظ"؟يديسايناكملايفٍةرظنءاقلإاننكميأ":نيبليجلاق
نكتمل.هيبراشيفةمظتنمريغءاضيبتاريعشو،لجرلايَنيعتحتةنكاد
حوفيهنأكوكلذكادب.كلذكاهنأكواهادتراهنكل،ةيوكمريغلجرلاصيمق
هتحئارنكل.كلذكرمألانكيملولوىتح،ةرملاةوهقلاورئاجسلاةحئارب
.نوباصةحئارتهباش

ُترشأو،ةشيعملاةفرغوحنةريصقٍتاوطخةدعبنيرضاحلاُتمدقت
نيعكارًانسرغصألاةطرشلاالجرناكثيحرثانتملاماطحلاىلإًاددجم
ٍلمعبناموقيامهودحأامهفشتكينأنارظتنيامهنأكورمألاادب.رذحب
،كارعلاتامالعنعًاديعبماعطلاةفرغيفٍدعقموحنينوبينتداق.ديفم
.اهتيؤرنماننكمتعمنكل

ىلإاهتغلبأنأيلقبسيتلااهتاذتايساسألابينوبادنورعمتثدحت
نيبليجعكر.يوحننيتّزكرمنيتريغصلااهينيعتقبأو،نادرويروزيوكساليف
.ةشيعملاةفرغًاصحفتمهتبكرىلع

يأ،كئابرقأوأكئاقدصأبًايفتاهَتلصتاله":ينوبادنورينتلأس
."؟مهعمكتجوزنوكتدقنيذلاصاخشألا

."مكمودقرظتنأتنكيننأبنظأ.دعبسيل.الك...انأ"
."للدملاةلئاعلالفط:نّمخأينعد.هآ":ةمستبمتلاق
."؟اذام"
."ةلئاعلايفّللدملالفطلاتنأ"
ةمكاحملاهبشيامبتقولااذهيفُتسسحأ."مأوتةقيقشّيدل"

هنكل،ضرألاىلعًايمرميمآىدللّضفملاءانإلاناك"؟اذامل".ةيلخادلا
وهو،انفافزايادهىدحإءانإلاكلذناك.رادجلاىلإًادنتسموًاميلسناك
لكهداعبإبموقتيمآتناكيذلاو،عنصلانقتمينابايءانإنعةرابع
نمةدكأتمتناكاهنألكلذو،انلزنمفظنتيتلاةأرملايتأتامدنععوبسأ
.هميطحتبموقتفوساهنأ

مامزكرتتنأتدوعت:انلكراظتناببسنّمخأينعد":ينوبتلاق
يتأيطمنهنأبودبي.رغصألايقيقشهلعفياماذه.رخآٍصخشديبةردابملا
.اهتاظحالمرتفديفًائيشينوبتبتك."ةثارولاب

يذلاجربلاةفرعمنيديرتأً.انسح":ةبضاغٍةقيرطبيفتكُتززه
."؟لمعلاأدبننأاننكميهنإمأ،كلذكهيلإيمتنأ

.ترظتناوفطلبينوبتمستبا
نألبقُترظتنا":ةشيعملاةفرغيفةرشتنملاىضوفلاىلإًاريشمتلق



."قيدصةقفربتسيلاهنأبحضاولانمهنأبينعأ...يننألًائيشلعفأ
؟نيتنسذنمله،نودديسايانهشيعتتنأوىتمذنم":ينتلأس

".
."نيتنسةدملاغلبتسلوليألولحب"
."؟انهىلإَتلقتنانيأنمو"
."كرويوين"
."؟ةنيدملا"
."لجأ"
ُتأموأ.لأستنأنودنمنذإلاًةبلاطىلعألاقباطلاىلإتراشأ

.يئارونيبليجراسامنيب،اهتعبتو
"كانهًابتاكُتنك":مالكلانعيسفنعنمنمنكمتأنألبقتلق

صخشيأدقتعينألّمحتنع،نيتنسرورمدعبىتحو،زجعأيننإ.
.يتشيعمبسكلةديحولاةقيرطلاناككلذنأب

."ًالهذمكلذودبي":ينوبتلاق
."؟اذامبًالهذم":نيبليجلاق
ةلجميفُتبتك:جردلايدوعصعمًاقفاوتميباوجيتأينأتدصق

ةلجميف)ةجردُتدعص(ةيبعشلاةفاقثلانعتبتك،)ةجردُتدعص(
دقفجردلاىلعأىلإُتلصوامدنعامأ.)ةجردُتدعص(لاجرللةصصخم
هنكل،ةشيعملاةفرغوحنفلخلاىلإةرظنلسريوهونيبليجىرألّتفتلا
.ةأجفهبتنا

اذهينعياذامو؟ةيبعشلاةفاقثلا":جردلادوعصأدبيوهو،ىدان
."؟طبضلاب

ىلعأىلإتقولااذهيفعيمجلالصو."بعشلاةفاقث":تلق
،نويزفلتلا،ةيئامنيسلامالفألا":يثيدحُتلمكأ.انرظتنتينوبتناكو،ّملسلا
ىدلتلفج."ةفرخزنودنمو،ةيقارلانونفلاادعاميفنكل،ىقيسوملا
ّيلإناجاتحينيقمحألانيذهنأبلمتُحي؟ةفرخزةملكلاهذهبيقطن
،ةيزيلجنإلاىلإيقرشلالحاسلاةغل،ةلصاف،ةيزيلجنإلايريباعتةمجرتل
MedosumscribblingofstuffsIget.طسوألابرغلاناكس،ةلصاف

inmynogginafterwatchin‹themmovin‹pitchers!
ينوبتأموأ."مالفألابٌةمرغماهنإ":ينوبوحنًاريشمنيبليجلاق

.ةقفاوملاب
طسويفعقتيهو،ةناحلاةرادإبنآلاموقأيننإ":يمالكُتعبات



مايقلانكل،كلذكراغصللدهعميفٍّفصسيردتبكلذكتمق.ةنيدملا
غلابميأبًانيدمسيلنكل،لاملاىلإٍةجاحبيننأىلعلديناككلذب
.ةقحتسم

:تلاق.رمملايفنيبليجوانأينتفقوأومامحلاوحنعلطتتينوبتناك
.مسالاكلذُتببحأ.هيلإباهذلايونأتنكو،ناكملافرعأانأ؟ةناحلا"
."ًادجٌبسانمهنإ

ةفرغوحنينوبتهجوت."ةقفومةوطخهذهودبت":نيبليجلاق
."ًادبأًةئيستسيلبارشلابةطاحملاةايحلا":نيبليجعبات.اهانعبتفمونلا

ًانايحألحلانمكي":بسانمريغيقيلعتنأىلإهبتنأنألبقتلق
."؟ةجاجزلارعقيف

.مونلاةفرغىلإكلذدعبًاعيمجانهجوت
."روعشلاكلذانأفرعأالأ"ً:اكحاضنيبليجلاق
."؟ليغشتةلاحيفلازتالةاوكملانأفيكنورتأ":ُتلق
لخادلاىلإتراسمث،ةعساولاانتنازخبابتحتفمثينوبتأموأ

نيتاسفلاوناصمقلاقوفتازافقلابةاطغملااهيديترّرممث،حابصملاترانأو
تتفتلامث،تنحناوًائجافمًاتوصينوبتردصأ.فلخلاىلإلقتنتنألبق
.نوللايبهذفرخزمقروبًةفوفلمةعبرمًةبلعاهديبًةلماحانوحن

.يتدعميفٍشامكنابُ◌تسسحأ
."؟مهدحأدلومىركذيهله":ينتلأس
."انجاوزىركذاهنإ"
ارهاظتامهنكل،بكانعلالعفتاملثمنيبليجوينوبنمٌّلكلفج

.كلذالعفيملامهنأب

.ارداغدقنيباشلانييطرشلانأبةشيعملاةفرغىلإانتدوعدنعتظحال
.ةبولقملاةكيرألانياعيلهيتبكرىلعنيبليجعكر

."ًاليلقةمدصلابرعشأيننأبحضاولانم،هآ":تلق
نوللاتاذهينيعنأتظحال."ًادبأكمولأاليننإ":نيبليجلاق

.باصعألاريثتةكرحهذهو،امهناكميفناكرحتتبحاشلاقرزألا
حضاولانمهنألينعأ.يتجوزىلعروثعلل؟ءيشيألعفاننكميأ"

."انهتسيلاهنأب
ةلذببانأُترهظ:رادجلاىلعةقلعملاانفافزةروصىلإينوبتراشأ

تطاحأو،يهجويفةدمجتمنانسألانمةعومجمترهظو،وديسكوتلا



فوفلملااهرعشبيمآترهظامنيب؛ةيمسرةقيرطبيمآرصخلوحياعارذ
رياطتتيهواهناتسفةحرطترهظامك،ذاذرلانمةقبطهتطغيذلاةدشب
،ّدحىصقأىلإنيتحوتفماهانيعترهظو،دوكبياكئطاشميسنلعفب
ىصقألذبتتناكو،ةريخألاةظحللايفاهينيعضمغتنأتداتعااهنألكلذو
،لالقتسالاىركذالتيذلامويلايفكلذناك.اهينيعضمُغتاليكاهدهج
اننإيأ،طيحملاحلمعمجزامتيةيرانلاباعلألانعجتانلاتيربكلاناكو
.فيصلالصفيفانك

تشعيننأبركذتأانأو،تقولاكلذيفانلًابسانمًاناكمبياكلاناك
،كلذكًادجةيرثتناك،يتقيدص،يمآنأباهيفتفشتكاةدعًارهشأاهنيح
ٍّدحىلإنييجذومناهادلاوناك.نييرقبعنيوبألةللدملاةديحولاةلفطلايهو
،اهمسالمحتبتكةلسلسنمهتسبتقايذلاريبعتلاوهونيتنوقيأوأ،ام
مساناك.ًالفطتنكامدنعاهركذتّيلعبجيهنأبُتدقتعايتلاةلسلسلاو
يهو،ةنوزوموةئداهةقيرطبرمألايمآيلتحرش.ةعئارلايمآةلسلسلا
نأاهيلعنأكورمألاادب.ةبوبيغنموحصيضيرميننأكوكلذتلعف
ةورثلابفارتعالايأ-رمألاحجنيملو،لبقنمةديدعٍتارمكلذلعفت
يفيهكراشتملةيرسةيوهتشفأاهنإيأ،ةسامحلكباهببيحرتلاو
.اهنيوكت

لزنمىلإًاعمانبهذمث،هيلعتناكامو،تناكنَميمآينتربخأ
يننإ:ترّكفوةيوسانرحبأامك،دنواستيكوتنانيفًايمسرلجسملاتويلإ
ينمرثكأنكامأاودهاشٍصاخشأعمطيحملاربعريطأ.يروسيمنمباش
نلفٍلاعىوتسمبُتشعولو،نآلارومألاةيؤربتأدبولىتح،نكل.ريثكب
ُترعشلب،ةريغلابروعشلاىلإكلذلكينعفديمل.مهبقاحللانمنكمتأ
نأىلإكلذدوعي.ةرهشلاوأةورثلاءاروَعسأمليننأبفرعأ.حايترالاب
نوكينأبنوملحينيذلاو،دجملابنيملاحلانمةرسأطسونكتمليتأشن
،نيَّيلمعنيدلاوديىلع،كلذنمًالدب،تيبرت.دالبلليلاتلاسيئرلاامهدلو
بسكييذلاو،بتاكملادحأيفًافظومامهدلولبقتسماروصتنيذللاو
ًابيرقنوكأنأّيلإةبسنلابشهدملانمناك.ىرخأبوأةقيرطبهتشيعم
هميمرتديعأٍلزنمىلإدوعأويسلطألاطيحملاربعرحُبأنأو،تويلإنم
ديصنفسةنطابقدحأديىلع1822ماعلايفدّيُشيذلاو،ةماخفب
فرعأاليتلاوةيحصوةيوضعةمعطأتابجوهيفلوانتأنأو،ناتيحلا
نمٌعونوهانيووكنأبتركفيننأبركذتأ.انيووك.اهءامسأةئجهتىتح
.كامسألاعاونأ



،ءاقرزلاطيحملاهايممامأو،يفيصٍموييفئطاشلاىلعانجّوزتاذكهو
ةليلقٍتاعاسانيضمأ.عارشلثمجوامتتءاضيبةميخلالظيفانبرشوانلكأو
كلذو،جاومألاوحناهتعفدو،اهتملظىلإيمآُتلخدأمث،ةميخلاهذهيف
ىلإتلوحتيننأبتدقتعاو،ديعبٍّدحىلإيقيقحريغيننأبرعشأيننأل
.ينتداعأيتلايهيترشبىلعةدمجتملاىدنلاتارطقنكل.ضيمودرجم
لكناكو،نولفتحيدايسألاناكثيحةجهوتملاةميخلاوحنيمآينتداعأ

.انلزاغتةلفحتناكاذكهً.ايهشءيش
."ًادجةليمجكتجوز":تلاقويمآةروصصحفتتلينوبتنحنا
."ةليمجاهنإ،اهنإ":يتدعميفٍصلقتبترعشامنيبُتلق
."؟مويلايهىركذيأ":ينتلأس
."ةسماخلا"
نعثدحتلايفبغرأمل.امٍءيشلمعيفةبغرلابورتوتلابترعش

ٍتوصباذهلقأمل.اهنعاوثحبيلاوجرخينأمهتدرألب،يتجوزةبيط
بلطتنإوىتح،ٍلاعٍتوصبرومألالوقأالنأتدوعتيننألكلذو،ٍلاع
يفدجاوتت.ةقلقمٍةجردىلإهيلعةرطيسلاويرتوتءاوتحالواحأ.كلذرمألا
نيمختعيطتستنلكنكل،فوخلاو،سأيلاو،بضغلاتاجومتائميقامعأ
.ّيلإرظنلادرجمنمكلذ

متزجحله،نّمخأينوعد.ةميظعىركذاهنإ.ةسماخلا":نيبليجلأس
انلتلاق.ةدلبلايفيقارلاديحولامعطملانتسويهناك"؟نتسويهيف
.نتسويهمعطمةبرجتلةجاحبمتنأةدلبلاىلإنيدئاعانلقتناامدنعيتدلاو
لمأتتناكو،ديرفلاةجاطرقرسوهمعطملااذهنأبدقتعتيتدلاوتناك
.رورسلابيتجوزهيفرعشتنأ

."لاحلاةعيبطبنتسويهيفانزجح"
.ةيادبدرجمهذهتناكو،ةطرشلامامأيلةبذكسماخهذهتناك
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!فيخمٍلكشبمازتلالابةمعفمو!ةيويحلابةئيلمو!بحلابةمختمانأ
اهبفصتتيتلاكلتلثمةداعسلاوةيجوزلاةسامحلاكلذكّيلعرطيست
يفمئادٍلاغشنابو،ةيباجيإبهلوحموحأيننإ.تقولالاوطةلغشنمةلحن
.ةجوزتحبصأو،بيرغٍءيشىلإكلذكتلوحت.ءايشألابيترتولمعلا
ٍلكشبكلذثدحيو،ثيدحلاةفدةرادإبًامئادموقأيننأكلذىلإفاُضي
همسابقطنلانمنكمتأنأدصقبو،ةيعيبطريغٍةقيرطبومئادهبش
ينمبُلطو،ءبعىلإتلوحتيننإيأ،ةجوزتحبصأينكل.ٍلاعٍتوصب
رتافدةيوستبموقأيننإ.كلذلثرتكأمل.ةبزاعلاىثنألاةقاطبنعلزانتلا
يننإىتح،يضاملاىلإنٍينحبكلذكترعش.هرعشهلبّذشأامك،هتاكيش
نمجرخأوpocketbookةظفحمةملكمدختسأنألحارملاىدحإيفتدك
،هافشلارمحأًةعضاو،ديوتلانمعونصملاوضافضفلايفطعمةيدترمبابلا
ىلعينجعزيًائيشنأبرعشأال.ليمجتلانولاصوحنيقيرطيفكلذو
لكنإفاذكهو،ماريامىلعريسيفوسهنأكوودبيءيشلكف،قالطإلا
اذكهو.ءاشعلاةدئامىلعاهدرسنكمُيةيلسمةصقىلإلوحتيجاعزإ
ً!اعتممًاتقويضقناننإ،هآ!اهاهاهاه...يزيزعاي،مويلا...ُتلتق

قيلتيتلارظنلاةهجوءيشلكيطعيوهف،داحلابارشلاِكنهبشي
اليننإ.ةحيحصلارظنلاةهجولب،ةفلتخمٍرظنةهجوسيلنكل،هب
،مايأةعضبءابرهكلاةروتافترخأتاذإام،ِكنعمنوكأامدنع،ثرتكأ
،رابتخاثدحأناك(.ءوسلانمٍةجردىلعيلرابتخارخآناكاماذإو
نألّضفتراجشألانمٍعونيأ":يلاتلالكشلاىلع،حازمنودنمو
ينعيالاذهو!حافتةرجشنوكأنألّضفأيننإفيتيحاننمامأ"؟نوكت
ديدجلاةعئارلايمآباتكعيقوتناكاذإامكلذكثرتكأال)!ءيشيأ
اماذإالو،ةئيسباتكلالوحءارآلاتناكاذإامو،ماُريامىلعراسدق
ينمهيدعيمل.ةعضاوتمةيادبدعبلهذمٍلكشبةضفخنمهتاعيبمتناك
اذإاموأ،ريسلاماحدزاةجيتنيرخأتىدموأ،انتفرغءالطنولكلذك
ال(.لعفلاباهريودتداُعيريودتةداعإىلإجاتحتيتلاتايافنلاتناك
صخشلاتدجويننألرمألاينمهيال)؟كلذكرويوينلعفتالأ،ينمهي
ريغو،يلسملاو،يكذلاو،ئداهلاويخرتسملا،ِكنهنإً.امامتينبسانييذلا



.ريبكلاو،عئارلاو،ديعسلاوملأتملاريغصخشلاهنإ.دّقعملا
ًابناجاهتعدوأو،يسفنيفاهبحأاليتلارومألالكًابناجتعضو

امينعأال.هيفهبحأاملضفأوهاذهنأبلمتُحي.ينهذيفًاديعب
ليمأو،حرملابرعشأيننإ.اهيفينلّوحييتلاةقيرطلالب،هبرعشأينلعجي
يننأبو،يعيبطٍلكشبةديعسيننأبرعشأامك،ةأرجلابرعشأ.بعللاىلإ
يننإ(.تاملكلاهذهلوقبيرغلانمهنأدقتعأ!ةجوزيننإً.امامتةيضار
.)حيملتدرجمهنكل،كرويوينيفريودتلاةداعإنأشبةداج

عوبسألاةياهنةلطعرخآيفهانلعفاملثم،ةفيخسءايشأبموقناننإ
ةقالعمقيملانمًايأنألكلذو،رياواليدىلإةرايسلااندقامدنعيأ،انل
انربع.ةلبقملاانلايجأمهيكلذنأل،دهشملامسرنآلاديرأ.رياواليديف
،ىلوألاةيالولاكلذكو!رياواليديفمكبًالهأةحولانلبقتست.ةيالولادودح
.بئارضنودنمقّوستلادالب:كلذكو

.ةديدعلاةينغلاتايوهلاةيالواهنإ،رياواليد
ةرتفلريسلاانعباتو،اهتيأرةيبارتٍقيرطلوأِكنذخأييكترشأ

مل.بناوجلالكيفةرشتنمربونصراجشأىلإانلصونأىلإقئاقدسمخ
ًةهجاومهليرهظتردأوهنمُتبرتقا،فلخلاىلإهدعقمعجرأ.ملكتن
توصناك.ةدايقلاةلجعوحنيدسجطغضهّجوتاذكهو،يمامألاجاجزلا
ًةتفاخًاتاوصأتناكوً،اعمانتكرحعمقفاوتلابًاتاوصأردصيةرايسلاهبنم
امدنعًاموتكمًاجيجضاتردصأّيدينأامك،ينعةرداصلاتاوصألاّدلقت
ةعتممرومأبمايقلاِكنوانأاننكمي.يمامألاجاجزلاىلعامهبطغضأُتنك
دجاوتنيذلاناكملانمرعذلابرعشيالانمًايأنأامك،ناكميأيف
كلذدعبلزنملاىلإةرايسلاباندع.ههاجترخفلابانالكرعشنٌرمأهنإ.هيف
.ةداعسلانمٍرماغٍروعشبةدوعلاقيرطيفتسسحأ.روفلاىلع

يمآ]بتكليخادم[هتدّيشيذلالزنملاوهو،انلزنمبحناننإ
يفو،انليادلاوهارتشايذلاو،نوللاةينبراجحألابّديشملزنموهو،ةعئارلا
ىلعلطتيتلاةضيرعلاوةريبكلاهتهجاوبزيمتيو،هزنتلابحمسيناكم
هجاوأيننإ.يلاثمهنكل،بنذلابرعشأينلعجيمخفٌلزنمهنإ.نتاهنام
ةريثكءايشأبموقأامك،كلذيننكمأثيحةللدملاوةيرثلاةاتفلاروعش
:عوبسأةياهنَيتلطعءانثأانسفنأبناردجلاءالطبانمايقكلذلمش.يسفنب
ةيحانلانمكلذناك.ليقصلاقرزألاو،حتافلارفصألاو،يعيبرلارضخألا
اننأبانرهاظتاننكل،اهاندرأيتلاناولألاتسيلاهنأبانلنّيبتهنأل،ةيرظنلا
نمةنيزللمدختُستيتلاءايشألافلتخمبانلزنمانألم.لاحّيأىلعاهبحن



يتلاتاناوطسألاكلذكانيرتشا.تايرتشملانمعاونألاهذهلةصصخملاقاوسألا
ىلعةيضاملاةليللاانسلج.تاناوطسألالّغشمةطساوباهعامسِكنبحي
،ءامسلاىلعّميخيمالظلاناكامنيب،بارشلاانلوانتو،ةميدقةيسرافةداجس
.ماودلاىلعاهتروصتاذكه":ِكنلاق.نتاهناملزانمراونأةءاضإعمو
."طبضلاباذكهاهتروصت

ةياهنةلطعمايأيفًاضعبانضعبعمثدحتلاىلعكلذكاندتعا
تحتنيئفاداناهجوىقبيامنيب،ةيطغألانمتاقبطعبرأتحتعوبسألا

ثعبتةفرغلاةيضرأتناك.هيلعةطلسملاسمشلاةعشألعفبرفصأٍفشرش
امهنأكوًاتاوصأناردصتناتميدقداجساتعطقتناك:كلذكةجهبلاىلع
وهاملكبحتيتلاانأو،كلذتببحأ.بابلانمانلوخددنعانايدانت
كلذوأ،ميدقلايضرألاحابصملاءاروترجيتلاةميظعلاةصقلابحأو،انل
يألمحياليذلاوهو،ةوهقلاءاعوبرقعبقييذلالكشلابيرغءانإلا

ءايشألالكبرّكفأانأويمايأيضمأيننإ.دحاوٍقاروأكبشمريغءيش
ةرطعمنوباصحاولأءارشلجورخلا-هلاهميدقتيننكمييتلاةولحلا
امبرلوأ،ئفادٌرجحاهنأكوهديةحاريفاهيقبييتلاو،عانعنلاةحئارب
هلاهمّدقأواهوهطأيتلاو]تيورتلا[طقرملاكمسلانمةريغصةعطق
ودبأدقيننأبفرعأ.يرهنلاهقروزيفاهيضميناكيتلاهمايألًاراكذت
ىلعةرداقيننأبًاقباسفرعأمليننأنممغرلاب،كلذبحأينكل،ةحرم
رعشأ.يدنعحايترالاريثيًارمأكلذناك.لجريأعمةحرمنوكأنأ
ٍعاضوأيفاهعيزوتيفحجنييذلاوهو،هبراوجىرأامدنعلوهذلابكلذك
.ىرخأةفرغنماهلمحدقراغصلابالكلادحأنأكورمألاودبيف،ةيوضوف

،بحلابةمختميننأبرعشأوانجاوزلىلوألاةيونسلاىركذلااهنإ
.ةبعصنوكتسىلوألاةنسلانأبةرمدعبًةرمانوغلبأسانلانأنممغرلاب
ىلوألاةنسلانكتمل.برحضوخوحنقلطننجذسٌلافطأاننأكورمألاادب
،انجاوزلىلوألاةيونسلاىركذلااهنإً.اضعبانضعبلانقلُخاننألةصاخو،ةبعص
زنكلانعثحبلاةبعلنأامك،رهظلادنعهلمعرداغيسِكننأفرعأو
ً.اعمانيلعتضميتلاةنسلانأشبو،انبقلعتتتامالعلالكنكل،هراظتناب

زيزعلايجوزاهيفباُصيٍةرملكيف
.تاذلابقبطلااذهعابيحشرلاب

ةنيدملانمسيئرلاعراشيفعاُبييذلامويموتءاسح:باوجلا



،قوذتللءانإهعمًالماحءاسملااذهيفكانهريدملانوكيس.ةيدنالياتلا
.ةيلاتلاةمالعلاو

.كرابلارتنسيفسيلألاثمتوةينيصلاةنيدملايفنامكامكلذكدجوي
عراشيفًاريخأيهتننس.كرويوينءاحنأيفىربكةهزنكلذىلإفاُضي
فوسودنكركلانمٍليمججوزءارشيوننثيح،كمسلاقوس،نوتلوف
.ةرجألاةرايسيفيبناجىلإًارتوتمِكنلخديامنيبينضحيفءاعولالمحأ
ديدجءانإيفدنكركلاعضأفوسوانلزنمىلإكلذدعبنيَعرسميضمنس
ةاتفهرهُظتيذلافطللالكبكلذلكلصحي.ميدقلااندقوميفهلخُدأ
هنأبرهاظتيوِكنهقهقيامنيباذه،بياكلايفةديدعٍفيصمساومتشاع
.خبطملابابجراخًافوخئبتخي

لزنملانمجورخلاِكندارأ.محللارئاطشضعبراضحإتحرتقا
ميدقتّليختينأءرمللنكمي.سمخموجنيذمعطميأىلإهجوتلاو
كلذينعي.ريهاشمءامسأنوركذيوةمدخلابنوموقيٍلُُدنوةمظتنمتابجو
عيمجلاانللوقييتلايهدنكركلانأامك،يلاثملالصافلايهدنكركلانأ
!ةيوستلا:جاوزلاىنعماهنإ)ىرخأدعبةرم(

يفةأرماانلينغتامنيب،ةدبزلاعمدنكركلالوانتىلعنومزاعاننإ
اننإ.ديعبلانميتآلااهتوصباهكلتمنيتلاةميدقلازاجلاتاناوطسأىدحإ
لّضفملابارشلاوهو،ذيذللايدنلتكسإلابارشلاكلذبءطببلمثننأمزتعن
نيلوألانيفرحلانمضتتٍقاروأنعةرابعيهيتلاهّتيدههيطعأس.ِكندنع
-sansفرحأبةعوبطملايهو،هاكرشونياركنماهبلطيتلاو،همسانم

serifةلوقصموةكيمسقاروأىلعتعُبطاهنأامك،رضخألانوللابةصلاخ
يتلاتاملكلاىلعو،عماللاربحلاىلعظفاحتيتلاو،حتافلارفصألانوللاب
يفبغرتبتاكلاةجوزنألمتُحيو،بتاكلةمزاللاقاروألااهنإ.اّهطخي
.نيتنثاوأبحةلاسرىلعلوصحلا

كلذو،ليللانمٍرخأتمٍتقويفٍمحلةريطشلوانتنساننأبلمتُحي
نيجوزدعسأنذإمكلمّدقأ.يدنلتكسإلابارشلانمديزملالوانتننألبق
.بعصٌلمعوهجاوزلانإنولوقيفيك!يحلااذهيف



...ةليل
يذلاةطرشلازكارمدحأىلإباوجتسالاةسلجنيبليجوينوبتلقن

نيعبرأةدملةريغصةفرغيفًاديحويناكرت.لشافيلحمٍفرصملثمودبي
ءودهلاىلعثعبيءودهلابرهاظتلانإ.كرحتلامدعبيسفنُتعنقأ.ةقيقد
راظتنالابتعرش.يديةحاربينقذُتدنسأو،ةلواطلاىلإتدنتسا.يلعفلا
.كلذدعب

."؟يمآْيَدلاوبلاصتالاببغرتله":ينوبينتلأس
اهنعفرعنملاذإامهبلصتأس.رعذلابارعشينأامهديرأال":تلق

."ةعاسنوضغيفًائيش
.ةهباشتملاثيداحألانمتالوجثالثكلذدعبانيرجأ
.ةلواطلانمةلباقملاةهجلايفاسلجوةياهنلايفنايطرشلالخد

.ينويزفلتجمانرببينّركذدهشملااذهنألكحضلانميسفنعنمأيكُتدهج
لالخنماهتدهاشمىلعُتبظاويتلاكلتلةهباشمةفرغهذهتناك
ذخأ.تضمٍتاونسرشعتاءاسملاوطةيكلسلاةينويزفلتلاتاطحملا
زكرماذهناك.ليثمتلاموجنلثمنافرصتينارتوتملاونابعتملانايطرشلا

،كيتسالبلانمةوهقبوكلمحتينوبتناكً.ايلكعنطصملاتوكبآةطرش
،جاهتبالانمساسحإبترعش.ةيقيقحةيطرشلثمتدب.رمسأًافورظمو
!ةدوقفملاةجوزلاةبعلبعلنانوعد:نولثممٌسانأاننأبةظحللترعشو

."؟ِكنايانهماريامىلعتنأله":ينوبينتلأس
."؟نيلأستاذاملنكل،ماريامىلعيننإ"
."مستبتكنإ"
."...ىدعتيالرمألاف،فسآانأ":ةفخلابيروعشىشالت
رمألا.فرعأ":يديىلعّتبرتاهنأكوةرظنبينرمغتيهوينوبتلاق

كنأنمدكأتلاًالوأديرن":عباتتنألبقًاليلقتحنحنت."ًادجٌبيرغ
كنأبفرعتنأكديرن.ءيشيألَتجتحااذإانللق.انهةحارلابرعشت
نأكنكمينكل،لضفأكلذحبصأاملكنآلارثكأتامولعمانتيطعأاملك
."ةلكشمبسيلكلذنإيأ،تقويأيفرداغت

."هيلإنوجاتحتاملكمكيطعأس"
لكداعبتساًالوأديرأً.انسح.كلًاركش.ميظعً.انسح":تلاق

تضرعتدقكتجوزتناكاذإ.ةهفاتلارومألالكو،ةجعزملاتالامتحالا



اننإف-كلذكرمألاناكولنكل،كلذفرعنالاننإ-لعفلابفطخلل
هزجتحنفوساننإفهيلعضبقنامدنعو،لجرلاىلعضبقلاءاقلإيفبغرن
."ةكرحلانمنكمتينلو،جورخلانمنكمتينلهنإيأ،ةوسقب

."ًانسح"
لصحيفوسو،لعافلاتنأنوكتنأداعبتسا،ةعرسبو،انيلعنّيعتي"

دكأتنملاننأبلوقلاوةدوعلانملجرلانكمتياليككلذو،ةلوهسبكلذ
."؟كلذكسيلأ.هدصقأامفرعت.تنأسيللعافلانأنم

ُتدرأنكل،اهمالكبهتَدصقاملعفلابفرعأمل.ةيوفعةروصبتأموأ
نوجاتحتاملكاولعفا".نواعتلانمةنكممٍةجردىصقأىلعودبأنأ
."هلعفل

."تالامتحالالكيفرظنلاانيلعنكل.كتفاخإديرنالاننإ":تفاضأ
فرعيً.امئادهبهبتشملاوهجوزلانأبترّكف."يدنععنامال"

:ةطاسببنولوقيالاذاملًاذإ،ماودلاىلعهبهبتشملاوهجوزلانأبعيمجلا
.نيالتيادجمانربةدهاشمبكحصنأ.كبهبتشناننإ

نمةّنيعذخأنًالوأانعد.ِكنايميظعاذهً،انسح":ينوبتلاق
ضمحلالكداعبتسانمنكمتنيككلذو،كّدخنمةيلخادلاةهجلا
."؟كلذلبقتأ.كيلإدوعياليذلالزنملايفدوجوملاDNAيوونلا

."ديكأتلاب"
.ةيرانةقلطتافلخمنعًاثحبكيديلعيرسٍحسمءارجإكلذكديرأ"

."...لامتحاداعبتسالجأنمكلذلعفناننأبًاددجملوقأ
نأبداقتعالاىلإمكعفديًائيشمتدجوله.ًالهم،ًالهم،ًالهم"

."...يتجوز
،ةلواطلانمًايسركبّرق."ِكنايالك.الك.الك":نيبليجينعطاق

ةطرشلالاجرناكاذإاميسفنيفتلءاست.يسكعٍعضوبهيلعسلجو
لاجرأدبمثلبقنمكلذلعفًايكذًالثممنإمأ،لعفلابكلذبنوموقي
مهوةطرشلالاجرراودأنوبعلينيلثمماوأرمهنأل،كلذبمايقلابةطرشلا
؟نوحاترممهنأكلذباورهظأفاذهبنوموقي

لكةيطغتلواحناننإ.يرورضنيتوردرجمكلذنإ":نيبليجعبات
صحفنمانكمتاماذإو،ةّنيعذخأبموقنو،كيديصحفتن:تالامتحالا
."...كلذككترايس

."نوديرتاماولعفا.لبقنممكلتلقامكوً،اعبط"
لعجبًانايحألاجرلاضعبموقيً.اقحكلذرّدقأيننإ.ِكنايًاركش"



."كلذىلعنوردقيمهنألطقف،انيلعةبعصرومألا
ريغًاموليتيسفنيفيدلاوسرغً.امامتكلذسكعىلعُتنكينكل

نعًامئادنوثحبينيذلالاجرلانمعونلاكلذناك.يتلوفطيفٍقوطنم
امكً،ايعافدًافقومذخأتنألوجرمألااذهعفد.اهنأشبنوبضغيٍرومأ
امأ.اهيلعموللاقحتستاليتلاتافاخسلالكهيجوتّلبقتمدعلاهعفد
انأ[:ةذتاسألاو،يدلاوو،يتدلاولوقت.ةطلسللٍعضاخىلإُتلوحتدقفانأ
.يتديسوأيديسايكتمهمليهستلءيشيأب]مايقللدادعتساىلع
تاذوجيلتلاق.اضرلانمةتباثٍةلسلسىلعلوصحلليضاملايفُتيعس
-لتقلاىتحو-ةقرسلاو،عادخلاو،بذكللًايلعفدادعتساىلعَتنأ":ةرم
فصلايففقنتقولاكلذيفانك."بيطٌصخشيننأبسانلاعانقإل
يذلاو،ليمشهانويمعطميفةوشحمرئاطفىلعلوصحللانرودنيرظتنم
يّركذتببسوهاذهو-كرويوينيفةميدقلاوجةقشنعًاريثكدعبيال
ًاقداصتنكيننألتقولاكلذيفيتّيهشُتدقفاذكهو-ةظحللاكلت
يهوىتح،ُترّكف.كلذفرعأنأنودنمنكل،ىصقألادحلاىلإًامامت
تاظحللاكلتنمةدحاواهنإً.ادبأاذهىسنأنل:مالكلااذهيللوقت
.دبألاىلإينهذيفخسرتفوسيتلا

ةيرانلاباعلألاانثيدحلمشو،ةطرشلالاجرعمثيدحلايفتيضم
امنيبكلذو،سقطلانعكلذكانثدحتو،زومتنمعبارلاةبسانمبقلُطتيتلا
امنيبو،ةيرانٍةقلطنعتفلختدوراباياقبنعًاثحبٍصحفلياديتعضخ
ُترهاظت.نطقلابفوفلملااهسأربيدخلخادةمعانلاةفافللاكلتتناك
.نانسألابيبطىلإةرايزبموقأيننأويداعرمألانأب

،يمامأةوهقلانمًاديدجًابوكينوبتعضوكلذلكىهتناامدنع
نمأوسألاءزجلاكلذناك.كلذلكلةفسآانأ".يفتكىلعتتبرو
يتلاو،ةليلقٍةلئسأنعةباجإللنآلاٍدادعتساىلعكنأبدقتعتأ.انتمهم
."؟اندعاستفوساهنأبدقتعن

."روفلاىلعءدبلاكنكمي.ديكأتلاب،لجأ"
،كيمسريغيمقرليجستزاهجةلواطلاىلعيمامأينوبتعضو

ةرماهتاذةلئسألانعةباجإلاىلإةقيرطلاهذهبرطضتنل؟عنامتأ":تلاقو
يفترّكف.ةدحاوٍةياوربمزتلأيكيثيدحليجستينوبتدارأ"...ىرخأدعب
نيذلامهمهدحونيبنذملاصاخشألانكل،ٍماحمبةناعتسالاّيلعنّيعتييسفن
.كلذيفةلكشمال:تلقو،ةقفاوملابتأموأكلذل،نيماحمىلإنوجاتحي

."؟انهناشيعتيمآوَتنأىتمذنم.يمآً:اذإ":ينوبتلاق



."طقفنيتنسذنمانهشيعناننإ"
."ةنيدملا.كرويويننملصألايفيهو"
."لجأ"
."؟ةفيظواهيدلوكتجوزلمعتله":نيبليجلاق
."ةيصخشلانعٍتارابتخابتكتتناك.الك"
؟تارابتخايأ:تارظنلانايطرشلالدابت
تناك.ءاسنلاونيقهارملاتالجميفتارابتخابتكتتناك":تلق

اذهءارجإكنكمي؟راغييذلاعونلانمتنأله"،ليبقنمتارابتخا
اذهانرابتخاءارجإِكنكمي؟ةفيخملاجرلاِكدجيله!فرعتلرابتخالا
."!يفرعتل

هذهنأفرعأمل.تارابتخالاهذهُتببحأ.ةعئارودبت":ينوبتلاق
؟ةنهملثمودبتتارابتخالاهذهةباتكنأله،ينعأ.ةيقيقحةفيظويه
".

ئلتمت.نآلادعبةنهمدعتمللقألاىلعو،ةنهمتسيلاهنإًانسح"
كلتمتيتلايهو-ريثكبىكذأتناكيمآنكل.ةيناجمٍتارابتخابتنرتنإلا
."هذهريتسجاملاةجردًالعفكلتمتيهو-سفنلاملعيفريتسجامةجرد
الءاكذلانكل":تلمكأمث،اهتاذةرابعلايراركتىلعكحضلابتعفدنا
."هدحوحاجنلاقيقحتنمنكمتي

."؟اذاممث"
لزنملامزلتاهنإيلوقتنأِكنكمي.انهىلإتداعمث":يفتكُتززه

."مايألاهذهيف
كلذينعيله!هوأ":ةحرفمًارابخأتفشتكااهنأكو،ينوبتحاص

."ً؟ادالوأمكيدلنأبًاذإ
."الك"
."؟مايألامظعميفلعفتاذامًاذإ.هوأ"
موقتةأرماًةرمتاذيمآتناك.يسفنىلعهحرطأًالاؤسكلذناك

خبطلاتسرددقفانجوزتامدنعامأ.ماودلاىلعو،ءيشلكنمليلقلاب
،ةقئافةعرسبنيكاكسلامادختسايفةراهمترهظأو،ةقمعمةسارديسنرفلا
اهدلومىركذيفةنولشربىلإانرفاس.يدنوروبةصلصمادختسايفكلذكو
يتلايهو،ةينابسإلاةغللاتملكتامدنعيمآينتلهذأ.نيثالثلاوةعبارلا
،ةعيرسةهيدبوًاقلأتمًانهذيتجوزكلتمت.رهشأىدمىلعًارساهتملعت
نأىلإةجاحبتناك:ةسفانملابًاعوفدمناكاهسوهنكل.عبشيالًالوضفو



خبطتنأعبطلابيمآعيطتست:ءاسنلاةريغةراثإىلإولاجرلالهُذت
،ةقيدحلاباهمامتهاعمكلذو،ةقالطبةينابسإلاملكتتنأو،ةيسنرفتابجو
،يمويٍلكشبمهسألابرجاتتنأو،تاقابسلايفكارتشالاوفوصلاةكايحو
يمآنوكتنأىلإةجاحبتناك.كلذبموقتيهوةيجذومنودبتنأو
يفقّوستلاىلعيروسيميفانهءاسنلاداتعت.تاقوألالكيفةعئارلا
ةيرخسلاىلعكلذكو،ٍدهجىلإجاتحتةيهشتابجوريضحتىلعو،تجرات
ةسردملانماهنركذتييتلاةينابسإلاةغللانمهنفرعيامةلآضىدمنم
يفيمآهتققحيذلازاجنإلاامأ.ةسفانملابانهءاسنلامتهتال.ةيوناثلا
ّقلعت.قافشإلاضعبعمكلذنلعفامبرلو،ةطاسببهنلبقتدقفلاجملااذه
ةنيدم:سفانتلاىلعةداتعملايتجوزىلإةبسنلابةنكممةجيتنأوسأبرمألا
.سفانتلابنبغرياليتاوللاءاسنلابةئيلم

."ةريثكتاياوهاهيدل":تلق
ثرتكتالأ؟امءيشكقلُقيله":ةقلقتدبيتلاينوبتلأس

ٌددعيضمي.اذهيمالكبكتجوزىلإءيسأاليننإ؟بارشلابوأتاردخملاب
رعشي.ةقيرطلاهذهبنهموي،عقوتتاّممرثكأو،تويبلاتاديسنمريبك
ىلإبارشلالّوحتاذإامأً.اديحونوكيامدنعليوطراهنلانأبءرملا
مالآللةنكسملابوبحلانعلب،نييوريهلانعثدحتأالانهانأو،تاردخملا
."تقولااذهيفو،انهعاُبتةريثكتاكرامدجوتامك،ءابطألااهفصييتلا

نمًاددعنأامك،ةرطختاردخملاةراجتتحبصأ":نيبليجلاق
نومزاعنحنو،ةطرشلاتاوقسمُخ-لمعلانماوفُرصدقةطرشلالاجر
."لمعلاىلعانتاقاطقوفيداكيوئيسعضولانأينعأً.امُُدقيضملاىلع

ةديسلايهو،تيبلاةديستدقفله":يزازفتساٍلكشبينوبتلأس
."؟نيتنوكيسكوألاضعبببسبيضاملارهشلااهنانسأدحأ،ةفيطللا

،كلذهبشياموأ،بارشلانمًابوكيمآلوانتتنألمتُحي.الك"
."ًادبأتاردخملاىطاعتتالاهنكل

يذلاباوجلانكيملكلذنأحضاولانمناك.يوحنينوبتعلطت
لاصتالايفبغرن؟انهنيبرقملاءاقدصألاضعباهيدلسيلأ".هتدارأ
جاوزألانأل،ةناهإلابرعشتنأكديرأال.طقفدكأتللكلذو،مهضعبب
،سانلالجخي.تاردخملابرمألاقلعتيامدنعملعينَمرخآًانايحأنونوكي
."عوضوملااذهنعثدحتلانم،ءاسنلاةصاخو

ً،ايعوبسأاهنعيلختلاوٍتاقادصنيوكتنمكرويوينيفيمآتنكمت
:مههاجتةريبكةسامحرهُظتتناك.اهيلإةبسنلابعيراشملابهبشأرمألاناكو



ًابيهرًاتوصكلتمتتناكيتلاو،ءانغلايفًاسورداهيطعتتناكيتلاالواب
تاقوألاكلتبحأتنكو،ستسوشاساميفةيلخادةسردمبيمآتقحتلا(
يتلايسيجو؛ً)ابيهرًاتوص:ةديدجلاارتلجنإلهأةغلباهيفثدحتتيتلا
يسيجنعاهتلأسامدنعنكل.ءايزألاميمصتيفةرودةجيتناهيلعتفرعت
لوألتاملكلااهعمسأيننأكويوحنتعلطتنمزلانمٍرهشدعبالوابوأ
.ةرم

اوناكو،ماودلاىلعيمآنوقحالياوناكنيذلالاجرلاكلذكدجاوت
يتلاو،جاوزألااهبموقينأضرتفملانمناكيتلاءايشألابمايقللنيفهلتم
ياشلانعثحبلاو،يسركةمئاقحالصإلثم،اهبمايقلايفاهجوزلشف
مهنأبيمآتمسقأنيذلالاجرلامهنإ.اهيدللّضفملادروتسملايويسآلا
يهو،اهنمٍةبيرقٍةفاسمىلعمهيقُبتيمآتناك.ءاقدصأدرجمو،اهؤاقدصأ
امبنيبيرقاوناكهتاذتقولايفوً،اريثكمهنمقياضتأاليكيفكتةفاسم
.اهعبصإكيرحتبمهيعدتستيكيفكي

يفرطخرمألانكل،ةقيقحكلذفرعأمل.هللااي...يروسيميف
نيماعتيضمأ.لعفلابٌلفغميننأيسفنيفترّكف.طقفاهدنعينهذ
رهشألاةرتفكلتةيادبيفراوزلاببيحرتلاوتالابقتسالاةرتفدعبنكل،انه
ةروصبصخشيألابقتسانعيمآتفقوت،ةسامحلابتّزيمتيتلاىلوألا
ةغيصلاتناك.انأو،كلذدعبتيفوتيتلايتدلاواهيدلناكنكل.ةمظتنم
انتدوعىلعةنسرورمدعبنكل.عافدلاوموجهلايهانثيداحأيفةسيئرلا
ةديسايةيلامشلاةجاطرقِتببحأله":عضاوتلكباهتلأسلزنملاىلإ
،هدصقتامعاهلأسأمل"؟ةديدجلاةجاطرقينعتأ":اهنيحتباجأ"؟نود
.ةناهإاهنأبتكردأينكل

كانهشيعيمهمظعمنكل،نيصلخملاءاقدصألانمليلقددعاهيدل"
."قرشلايف

."؟اهلهأنعاذامو"
."ةنيدملا،كرويوينيفنوشيعيمهنإ"
لصتتملأ":اههجوىلعةضماغةماستباتمسرنأدعبينوبتلأس

."؟صاخشألاءالؤهنمّيأبدعب
مل.اهبمايقلاينممتبلطيتلاىرخألاءايشألالكبموقأتنك"

تاقاطبلاونامتئالاتاقاطبعبتتلٍنذإعيقوتبُتمق."دعبكلذيلَّنستي
،يولخلاوجمقرُتيطعأامك،يولخلايمآفتاهعبتتو،ةيلآلاةيفرصملا
نكمتتاهنأبلمتُحييتلاو،ةناحلايفانروزتيتلاةلمرألايهو،وسمساو



.هيفتلصويذلاتقولابدهشتنأنم
يقيقشبًالعفينركذتتنأ.ةلئاعلاريغص":تلاقواهسأرينوبتّزه

مسُقأ.حيدملادصقباذهتلق":لمُكتنألبقةظحللتتمص."ريغصلا
".

يفنيودتلاهتعباتمعمفاضأ."ًاريثكهبمتهتاهنإ":نيبليجلاق
فصنلاوةعباسلاوحنلزنملاترداغكنإَتلقً.انسح":هتاظحالمرتفد
لالخئطاشلاىلعَتنككنأو،رهظلاةبارقةناحلاىلإَتلصووً،احابص
."تقولاكلذ

وهو،انلزنمنملامشلاىلإلايمأةرشعوحندعبييرحبسأردجوي
ةروسكملابارشلاتاجاجزو،ىصحلاولامرلانمةعونتمةعومجمنعةرابع
ليماربنأكلذىلإفاُضيً.اريثكرورسلاىلعثعبتالاهنكل،ةرثانتملا
كانهدجوتنكل.ةخستملالافطألاتاضافحونيلفلاباوكأبضيفتتايافنلا
سأبالةيمكبىظحتيتلايهو،بيرقٍناكميفاهراجئتسانكميةلواط
اماذإهبةطيحملاىضوفلالكلهاجتءرمللنكميو،سمشلاةعشأنماهب
.ةرشابمرحبلاىلإقّدح

ديرأ.كانهسولجلابيفتكأويتفيحصويتوهقراضحإبًانايحأموقأ"
."يتعاطتساردقفيصلابعتمتسأنأ

.دحأينريملو،ئطاشلاىلعدحأعمثدحتأملانأف،الكنكل
."عوبسألافصتنميفئداهناكمهنإ":نيبليجلاق
نلفوسف،ينفرعيٍصخشيأعمةطرشلالاجرثدحتولنكل

يتوهقرضحأاليننأو،ئطاشلاىلإبهذأامًاردانيننأبةفرعميفاورخأتي
الو،ءاضيبلاةيدنلريإلاةرشبلاكلتمأيننإ.حابصلابعاتمتسالادرجملًادبأ
ينكل.ئطاوشلانوبحينيذلانمُتسليننإيأ،يتاذلالمأتلابحأ
ٍناكميفسولجللبهذأنأبيمآةركفاهنألةصقلاهذهبةطرشلاتغلبأ
ً.اعمةكرتشملاانتايحيفلمأتلاو،بحأيذلارحبلابقارأوً،اديحوهيفنوكأ
.ةالحملااهتكعكلوانتنمتغرفنأدعبحابصلااذهكلذيلتلاق
.ةبعصٍتاقوأبرمناننأبفرعأ":تلاقوةلواطلاىلعاهيقفرمبتدنتسا
ٍددعىلعلمعلاّيلعنّيعتيهنأبفرعأو،ِكنايًاريثككبحألازأاليننكل
يجوزنوكتنأكديرأو،كلةحلاصةجوزنوكأنأديرأ.رومألانمريبك
."هديرتامررقتنأكيلعنّيعتينكلً.اديعسنوكتنأو

ٍرخفبتمستباامك،ثيدحلااذهىلعًاريثكتبردتاهنأبيلادب
يهاجتفطللااذهلكرهُظتيتجوزتناكامدنعىتحنكل.هيقلتيهو



ةعيبطبثيدحلااذهءاقلإىلعًاديجبردتتنأاهيلعنّيعتي:رّكفأتنك
بعالتيامنيب،نايرجلاعيرسرهنلاكلذعمينروصتتنأديرتاهنإ.لاحلا
نكمتأالاذاملمهفأالً.اعمانتايحبرّكفأوقفألاىلإعلطتأويرعشبءاوهلا
.ستنودناكندىلإباهذلانم

ُتررقيننأيمآظحءوسنمنكل.هديرتامررقتنأكيلعنّيعتي
.ًالعف

.اهتاظحالمرتفدنعًاروبحناّعشتناكنيتللااهينيعينوبتعفر
."؟كتجوزمدةئفيهاميللوقتنأَكنكميأ":ينتلأس

."فرعأال،ال.هآ"
."؟كتجوزمدةئففرعتالأ"
."؟Oامبر":نيمختلاليبقنمُتلق
،ِكنايًانسح".اغويلاتاوصأهبشيًاتوصتردصأمثينوبتسبع

ينوبتلت."ةدعاسمللاهبموقننأاننكمُييتلاءايشألاكللوقأس
متو،اهتروصتعّزوامك،ةبقارملاتحتيولخلايمآفتاهعضُو:ةحئاللا
مهنعفرُعينيذلالاجرلاكلذكةطرشلاتبوجتسا.اهنامتئاتاقاطبعبتت
امك،ةبقارملاتحتةعساولاانتقطنمتعضُو.ةقطنملايفٍتاءادتعابمهمايق
ةيفتاهتاملاكميأدورولًابسحتكلذو،ةبقارملاتحتانلزنمفتاهعضُو
.ةيدفعفدببلاطت

اذام:ةبسانملارطسألانعيتركاذيفُتشتف.هلوقأاميفنآلاترّيحت
ًابنذمناكاذإاميفكلذقلعتي؟مليفلانمةلحرملاهذهيفجوزلالوقي
ً.ائيربمأ

يههذهنإلوقلانيديرتأ.يننئمطيكلذنإلوقلايننكميال"
"؟طبضلابيرجياذاموأ،نيدوقفمٍصاخشأةيضقوأ،فاطتخاةيضق
يذلاهتاذينويزفلتلاجمانربلانماهفرعأيتلاتايئاصحإلانمكلذفرعأ
ينامثلاتاعاسلالالخءيشيأرهظيملاذإ:ةلوطبلارودهيفتبعل
فوساهنأىلإريشتتالامتحالابلغأنإفامٍةيضقنمىلوألانيعبرألاو
يهىلوألانيعبرألاوينامثلاتاعاسلانأكلذينعي.لحنودنمىقبت
هذهنأبُتكردأ"!تفتخايتجوز.تفتخايتجوزنأينعأ".ةمساحلا
علهلاعميأ:ةحيحصلاةقيرطلابكلذاهيفلوقأيتلاىلوألاةرملايه
،بضغلاو،ةرارملانمةتوافتمٍتاعيونتكلتميًالجريدلاوناك.بضغلاو
نّوكتاذكهو،هلثمحبصأنأبنجتأيكيتايحلاوطتدهج.زازئمشالاو
ءيشكانهنكل.ةيبلسلاةفطاعلانمريثكلاراهظإنعماتٌزجعيدنع



،يقامعأيفنايلغلابرعشأنأيننكمُي.لاثمتلالثمودبأيننأوهورخآ
لقأًءايشأظحاليهنأامك،يهجوىلعًائيشظحالينلرخآلاصخشلانكل
رهُظأيننأامإ:ةمئادًةلكشمكلتتناك.اهبظفلتأيتلاتاملكلانم
.ليبقلااذهنمًائيشرهُظأالامإوً،اريثكًامكحت

نآلالاجرلادجاوتي.ِكنايةغلابةيدجبرمألاذخأناننإ":ينوبتلاق
اننكميةيفاضإٍتامولعمانيطعيسيذلارمألاوهو،ثدحتنامنيبانناكميف
ناكاملككتجوزنعرثكأٍتامولعمانتيطعأاملكفنآلاامأ.اهيلعءانبلا
."؟هبشتاذام.لضفأكلذ

اهنإ،ةولحاهنإ:يداعلاجوزلااهلوقييتلاتارابعلاينهذيفترطخ
.اهيلعدامتعالانكميو،ةفيطليهو،ةميظع

."؟هبشتاذامنينعتاذام":اهتلأس
اهلترضحأاذام،ًالثم،اهتيصخشنعةركفينِطعأ":ينوبتلاق

."؟تارهوجماهلَترضحأله؟امكجاوزىركذةبسانمب
."ءاسملااذهلعفأسُتنك.دعبءيشيأاهلرضحأمل":تلق

.لعفتملاهنكلً،اددجم"للدملاةلئاعلاّيبص":لوقتوكحضتنأاهترظتنا
ال-يهله؟ةحيرصيهله.اهنعءايشأينربخأًاذإً.انسح"

هرهُظتنأنكمُيامينعأ؟ةيكرويوينيهله-اذهلوقأفيكفرعأ
."؟نيرخآلاىلإءيستيتلارومألاو؟ةنوشخنم

هلقبسيمليذلاصاخشألانمعونلاكلذتسيلاهنإ.فرعأال"
لعجييذلادحلاىلإةجعزمتسيل-تسيلاهنكل،ءابرغلابىقتلانأ
."اهئاذيإيف...بغريرخآلا

ةجعزممايألاهذهيمآنألكلذو،11مقرةبذكلايههذهتناك
يمآنعثدحتأيننإ.نايحألاضعبيفءاذيإللاهيفعزنتيذلادحلاىلإ
يفُتعقويتلاةأرملابًاديعبًاهبشلمحتيتلايهوً،اديدحتمايألاهذهيف
.ةيلايخلاصصقلايفثدحيناكامهبشيًايسكعًالوحتكلذناك.اهّبح
نع،ةطاسبلاوةريبكلاةكحضلاةبحاصةاتفلايهو،ةميدقلايمآّتلخت
حورلاودلجلانمٍةلتكىلإتلّوحتو،ةليلقٍتاونسنوضغيفاهتعيبط
.ةيئادعلاو،ةدرابلاةديدجلايمآكلذلكنمتجرخ.ضرألاىلعًةيمرم
طيرشلانمةلتكدرجماهنكل،يتجوزدعتمليتجوزنأكلذينعي
ةمهملاهذهلًادعتسمنكأملينكل،اهدقُعّكفلينادحتتيتلاو،كئاشلا
اذهلةبردملاريغةيفيرعباصأاهنإ.ةرتوتملاوةردخملاوةكيمسلايعباصأب
ىدحإبكسُمأامدنعُتنك.يمآ]دَقُع[ّلحيأ،رطخلاوقيقدلالمعلا



هيفنّودتيذلارتفدلاوهو،ينهذلااهتاظحالمرتفدىلإأجلتو،هوأتتدَقُعلا
طاقنو،لمألاتابيخ،دبألاىلإو،ركذتيتلايهو،يدنعصقنلاطاقنلك
ينعفدتتناكو،ةيلسمو،ةحرمتناكفةميدقلايمآامأ.صئاقنلاو،فعضلا
،اهبلققامعأنماهرودبكحضتتناك.كلذلكُتيسنينكل،كحضلاىلإ
اهنأكواهجعزياّمعّربعتتناك.كحضلللضفألاةقيرطلايهو،ةوقلكبو
.اهنمصلختتفيكفرعتاهنكلاهجعزترومأكانهتناك:اهنمصلختت

يذلاصخشلا،هيلإتلوحتيذلاصخشلاكلذيضاملايفنكتمل
ءاسنلاعملماعتلاةراهمكلتمأاليننإ.ةبضاغةأرماً:اريثكهاشخأتنك
.ةبسانمريغًءايشأّيفنزُربينهنأل،تابضاغلا

يلوتبحتلهيأ؟نيرخآلابمكحتلاىلإليمتله":نيبليجينلأس
."؟ةيلوؤسملا

امأ.لبقتسملايفماوعأةثالثدتمتيتلايهو،يمآةمانزوريفترّكف
عم:ديعاومةدعلعفلابدجتفوسف،ةمداقٍةنسلاهجمانربيفتعلطتاذإ
-طيطختلاديجتاهنإ".يرطيبلابيبطلاو،نانسألابيبطو،دلجلابيبط
نمدكأتلاوحئاوللادادعإكلذكيمآبحت.ملعتامكًائيشلجترتالاهنإ
ىنعمالكلذنأببسوهاذه.رومألازاجنإبحتيهو،ءايشألادوجو
."...هل

ملاذإكراوطأنعكجرخينأكلذلنكمُي":فطاعتبينوبتلاق
."بةئفلاىلإًامامتيمتنتكتيصخشنأودبي.عونلاكلذنمنكت

مسقلاكلذدعبتفضأ."ءودهلاىلإليمأيننأبدقتعأ":تلق
."ًاضعبانضعبلّمكناننإ":هتفاضإيبضرتُفيناكيذلا

.يديتسملنأتثبلامو،رادجلاىلعةقلعملاةعاسلاىلإتعلطت
نورّدقيسمهنأنمةدكأتمانأ؟يمآيَدلاوبلصتتويضمتالاذامل"

."كلذ
ريرسلاىلإنووأييمآيَدلاونأفرعأ.ليللافصتنمتقولازواجت

ً.اركابنومانيمهنأب-ةبارغلل-نورختفيمهو،ًءاسمةعساتلاةعاسلادنع
فصتنميفًةماهًارابخألمحتةملاكملانإيأ،نآلانومئانمهنأكلذينعي
دنعةمدخلاجراخ،ماودلاىلعو،ةيولخلاامهفتاوهناعضياناك.ليللا
هريرسجراخريسلاىلإرطضيستويلإدنارنأكلذينعي.8:45ةعاسلا
كلذكرطضيس.ةميدقلاوةليقثلافتاهلاةعامسلوانتيلاهلمكأبرمملاةفاسم
عنقُيس.حابصملالمحتيتلاةلواطللًاديجهبتنينأو،هتراظننعثحبلاىلإ
ةيفتاهلاةملاكملاهذهنأشبقلقيالهلعجتيتلابابسألالكبهسفنتويلإ



.اذكهّنريفتاهلاتلعجيتلاةئيربلابابسألالكو،ةرخأتملا
نكل.ةملاكملابيضمأنألبقكلذوً،اعيرسةملاكملاًاعطاقنيترمُتلصتا

اهتوصبتيبيرامتباجأ.دنارسيلو،ةملاكملاىلعتّدريتلايهتيبيرام
اهنكل"ِكنانأ،تيبيرام"ةرابعريغلقأمل.ينذأيفىّوديذلاقيمعلا
.لمُكأينعدتمل

."؟ِكنايرمألاام"
ً.اسََفنذخآيكتفقوت
."يلُْلق؟يمآبرمألاقلعتيله"
."...لصتأنأبجيناك،فسآانأ.هآ،يننإ"
."!كيلعهللابيلُلق"
."؟يمآىلعروثعلاعيطتسنالاننإ...اننإ"ً:امثعلتمُتلق
."؟يمآىلعروثعلامكنكميالأ"
."...فرعأال"
."؟ةدوقفميمآله"
."...انلزاماننإ.ديكأتلابكلذفرعنالاننإ"
."؟ىتمذنم"
ةعباسلادعب،حابصلااذهيفلزنملاُترداغ.ديكأتلابفرعنال"

."...ليلقب
."؟انبلصتتيكنآلاىتحَترظتناله"
."...يفبغرأمل.فسآانأ"
نكمُيناكو،برضملاةرك.ةليللاهذهبرضملاةركانبعل.هللااي"

."ً؟املعمهتيطعأله؟كلذبةطرشلافرعتله.يهلإاي...نأ
."نآلاةطرشلازكرميفيننإ"
."كلضفنم.ِكنايكانهلوؤسملاعمثدحتلاديرأ"
يفيتجوزةدلاوبغرت.نيبليجوحن،ريغصٍدلولثم،ُتهجوت

.كعمثّدحتلا
هذهتأدب.ةيمسرةيضقلالعجىلإتويلإلآعملاصتالاىدأ

.راشتنالاب-يمآءافتخا-ةئراطلاةلاحلا

تنك.يدلاوتوصتعمسامدنعتاباوجتسالاةفرغىلإًادئاعُتنك
ٍلكشبةلجخمتاظحليفصخألاىلعو،نايحألاضعبيفهتوصعمسأ
يذلايدلاوتوصناكاذهنكل.يسأريفهتوصعمسأتنك.صاخ



ءاقمح.ءاوهلايفتاعاقفلارجفنتامكهمفنمتاملكلاجرخت.انهدجاوتي
هذهبهّوفتلاىلعينهذلاهزيكرتَدََقفنأدعبيدلاودّوعت.ءاقمحءاقمح
.ءاقمحءاقمحءاقمح:ءايشألاهفتأيفىتحهجعزتةأرمالكلةملكلا
ءازإةكيرأىلعكانهًاسلاجهتدجوف،تاعامتجالاةفرغوحنتعلطت
تناك.ةمولثملاهنقذبزيكرتلاديدشو،مويتاذًاميسوًالجرناك.رادجلا
هجتادقومتمتيتقولااذهيفًاسلاجهتيأر.قمعبملاحهنأبهفصتيتمع
لحولاعقبضعبتدبامنيب،حّرسمريغهرعشناك.ضرألاوحنهرظنب
.كوشلانمٍةمجأنيبهوتلهقيرطّقشهنأكواذههرظنمبادب.هلاورسىلع
هكرتييذلاطخلالثمادبف،هنقذقوفٌلزانباعللانمٌعمتلمٌّطخرهظ
ِفتختمليتلايهو،هعارذتالضعّدشيوهوهتيأر.هريسميفٌنوزلح
ناكو،نيتمومزمنيتفشبهبناجىلإًةسلاجةرتوتمةيطرشتيأر.دعبًامامت
.ءاقمحِكلتلق.ءاقمحءاقمحءاقمح:هبّنجتلواحتاهنأبًاحضاو

."يدلاوهنإ؟يرجياذام":اهتلأس
."؟انلاصتاَتيقلتله"
."؟لاصتاّيأ"
يك":اهمامأفقيةرشاعلارمعبًادلونأكو،اهديدشتيفًةغلابمتلاق

."كدلاوذخأتليتأت
."انهليللامظعمتيضمأ.ةدوقفميتجوز...انأ"
نزاوتاهنأبُتظحالً.ادبأُهتلقامبعوتستملاهنأادبو،ّيلإتقّدح

ءاقمحً،اددجممالكلليدلاوداع.راذتعالاواهزكرمةبيهىلعءاقبإلانيبام
.اهزكرمةبيهىلعءاقبإلاتراتخااهنأادبف،ءاقمحءاقمح

كدلاوجرخ.مويلاةليطكبلاصتالاليهتروفموكلواح،يديس"
بيصأ.حابصلااذهنمركبمٍتقويفئراوطللةصصخملاجراخملادحأنم
هيلعانرثع.ةرطختسيلاهنكل،ىرتامكحورجلاوشودخلاضعببكدلاو
اذهلو،دوررفيرقيرطيفىدهريغىلعريسيوهوةليلقتاعاسلبق
."كبلاصتالاانلواح

ًادحأنأفيك.ةرواجملاةفرغلايفو،زكرملااذهيفانهُتنك":تلق
."؟كلذظحاليمل

.ءاقمحءاقمحءاقمح،يدلاولاق
."ةجهللاهذهبيعمثدحتتال،كوجرأ،يديس"
.ءاقمحءاقمحءاقمح
ىلإيدلاوبحطصييك-روكذلا-ةطرشلالاجردحأينوبترمأ



قوفانفقو.ةطرشلازكرميفلمعلانمءاهتنالانمنكمتأثيحبلزنملا
مل.هتمتمتىلعًاظفاحمةرايسلايفرقتسيهتيأرو،ةطرشلازكرمجراخجردلا
فلخلاىلإعلطتيملهنإىتحً،ادبأهنمبرقلابيدوجويدلاوظحالي
.ةدعتبمعُرستةرايسلاتناكامنيب

."ً؟اضعبامكضعبعمقافوىلعمتسلأ":ينتلأس
."قافولامدعفيرعتاننإ"

يفينوعضونأاوثبلامو،يلمهتلئسأهيجوتنمةطرشلالاجرىهتنا
وحنىلإريشتةعاسلابراقعتناكو،ةطرشللةعباتةيرودتارايسىدحإ
،مونلاىلإمالستسالاةحيصنبةطرشلالاجريندّوز.ليللافصتنمدعبةيناثلا
ةعاسلادنعيفحصٍرمتؤمدقعلًارهظةرشعةيداحلاةعاسلادنعةدوعلاو
.ةرشعةيناثلا

.يلزنمىلإباهذلايتعاطتسابناكاذإامةطرشلالاجرلأسأمل
ةظقيتسمىقبتساهنأفرعأيننأل،وجلزنمىلإينوذخأينأمهلتلق
كلذيفهديرأاملككلذناك.يلٍةريطشدادعإلو،بارشلاينكراشتل
.ةلئسأّيأّيلعحرطتنأنودنمةريطشيلّدعتةأرما:تقولا

ثحبللجورخلاببغرتالأ":يتريطشلوانتأُتنكامنيبوجتلاق
."ةرايسلابكلذلعفننأاننكمي؟اهنع

يبضرتُفينيأ.ٍدجمريغكلذنأودبي":ثارتكامدعةجهلبتلق
."؟ثحبأنأ

."ةيدجلاةياغيفرمألانإ،ِكن"
."وجايكلذفرعأ"
تردصأ."اذكهًاددرتمفقتال.كلذكهنأكوسنالايفّرصتًاذإ"

،ينمزالتيتلاةريحلاىلعةلالدللهيلعتداتعااموهو،اهناسلبًاتوص
.لوألايمسرلايمسالهاجتتو،اهينيعنمةضماغٍةكرحبكلذقفُرتتناكو
.سنالمساهيلعقلُطينأقحتسيهكلتمأيذلاهجولالمحيًاصخشنإ
النأكيلعنّيعتي.طقفاذهو،اذهبرشا".بارشلابًائيلمًابوكينتلوان
."اهيلعًادجٌةقلقيننإ،هللااي؟نوكتنأنكمُينيأ.دغلايفًالمثنوكت
عرجتتنأتلواحمث،اهفوجيفهتغرفأوً،اددجمبارشلاباهبوكتألم
الأ؟ِكنايقلقلابرعشتالأ".خبطملايفاهلاوجتءانثأًاددجمبارشلا
نأوأ؟اهيلعيدتعينأرّرقو،عراشلايفاهآرامٌلجرنوكينأبقلقت



."...واهسأرىلعاهبرضي
."؟كلذبنينعتاذام.اهسأرىلعاهبرضيِتلقاذامل":تلق
ال...رمألايفاملكوً،انيعمًادهشمرّوصأنأدصقأمل.ةفسآانأ"

تبكس"...نيناجملادحأموقينأيف...ريكفتلانعفكأاليننإ.فرعأ
.اهبوكيفبارشلانمىرخأةيمك

جرخيدلاونأِتفرعله،نيناجملانعنيثدحتتكنأامب":تلق
هنكل.دوررفيريفىدهريغىلعلّوجتيوهوهيلعاورثعمهنكلً،اددجم
."تروفموكةياعرزكرمىلإنآلاداع

ةتسيفةثلاثلاةرملايههذهتناك.ةقفاوملاةمالعاهيفتكتّزه
،ةراجيسلاعشإبوجتلغشنا.زكرملانميدلاواهيفجرخييتلارهشأ
صخشدجويالأ،ينعأ":ينتلأس.يمآىلعًةزكرملازتالاهراكفأتناكو
."؟هلعفننأاننكميءيشيأوأ،هيلإثدحتلااننكمي

يننأبرعشأنألعفلابيننديرتأ!وجايهللابًابح"ً:ابضاغتلق
.لعفأنأيبضرتُفياذامًادبأفرعأالانأ؟نآلاهيلعانأاممرثكأزجاع
."101مقرلابلصتاةدوقفمكتجوزنوكتامدنع"همساءيشدجويال
املعفأيننإ.زكرملاترداغاذكهو،ةرداغملايننكميهنأبةطرشلاينتغلبأ
."ينمهنوبلطي

ىلإيليوحتةمهمبليوطٍتقوذنماهسفنتّفلكيتلاوجتمتمت
تنكيننألكلذيفحجنتملاهنكل."عبطلابكلذلعفتكنإ":درمتم
كلذو،ديعاوملابمزتليًابتاكُتنك.ةيوناثلاةسردملايفًاريثكلّوجتيالًابلاط
نيناوقلاَتمرتحااذإهنألكلذو،نيناوقلامرتحأيننإ.ةيمهولاديعاوملابىتح
.ةلوهسب،ةداعلايف،يضمتسرومألانإف

ٍتاعاسنوضغيفةطرشلازكرمىلإدوعأنأضرتُفي،وجايهللااي"
رعشأيننإ؟ةدحاوةظحلليعمةفيطلينوكتنأكنكميالأ؟انقفتا،ةليلق
."بعرلاب

يبوكتألمنأاهدعبوجتثبلامو،لّمأتلايفٍناوثسمخانيضمأ
.يفتكىلعاهديتعضوويبرقبتسلج.اهراذتعاىلعةمالعهذهوً،اددجم

."يمآةنيكسم":تلاق
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يلسنإولبماكوانأدجاوتن:دهشملامسرأنأنآلاديرأ.انأةنيكسم
يمامأدجاوتت.ولباتمعطميفءادغلاماعطلوانتفدهبكلذو،وهوسيف
شئاشحلاضعبو،نآضلامحلتاركو،ةوشحملاةكعكلانمةريثكقابطأ
موقناننإ.ةليكشتلاهذهلكعمجببسفرعأالينكل،]اكور[ءارضخلا
تاروصقملاىدحإيفبارشلالوانتمث،ًالوأءادغلا:ةيسكعةقيرطبرومألاب
ءرملاعيطتسيثيحةريغصةفرغيهو،لبماكانلاهتزجحيتلاةريغصلا
ءرملانكل.ةشيعملاةفرغنعًاريثكفلتخيالناكميفٍفرتبءاخرتسالا
انيدترا.نايحألاضعبيفةهفاتلاوةفيخسلاءايشألاضعببمايقلابعتمتسي
انقابطأيفانعضوامك،ةيلاعًابوعكانلعتناو،ةباذجوةكيمسفطاعم
يأ،طقفةنيزللو،ةميقلاةميدعربتُعتيتلاةمعطألانمةريغصٍتاليكشت
ً.امامتنحنانلثم

يفانسلج.بارشلالوانتيفانيلإمامضناللانجاوزأةوعدةلأسمانشقان
ىدحإثبلتملو،ماعطلالوانتنمانغرفنأدعبةريغصلاانتروصقم
ةلدانلاتدب.انأهتبلطيذلابارشلاعاونأانلتمّدقوتلصونأتالدانلا
اهوتلتلزنيتلاةاتفلامليفيفريغصٍرودبمايقللًارابتخايدؤتاهنأكو
.ةلفاحلانم

مويهنأبرعشنملاننكل،ءاثالثراهنهنإ.هلوقنامانيدلدعيمل
ةضماغديعاوملبماكويلسنإنملككلتمي:ةيانعببارشلاانلوانت.صاخ
نكنملاذكهو،ينرظتنتلامعألاضعبنأامك،يلاتلامويلاحابصيف
انروعشنممغرلابكلذو،ًاليلقءاخرتسالااندرأاننكل،ةصاخةليللنيدعتسم
لمتحملاروهظلانيرظتنمنكنملولةرداغمللدادعتساىلعانك.للملاب
تصحفتامنيب،يريبكالبلااهفتاهىلععلطتلاىلعلبماكتبظاو.انجاوزأل
ًاريبكًاردقمّدقو،ًالوأنوجلصو.ةفلتخماياوزنماهيقاستالضعيلسنإ
هنإً.اعيمجانلتالبقوةضيرعٍتاماستبابًةقفرملبماكىلإتاراذتعالانم
لوصوللصخألاىلعًارورسمناكو،انههدجاوتلرورسلابرعشيذلالجرلا
نمبوكعرجتنمنكمتثيحبو،ليتكوكلاةعاسنمءزجرخآيف
وحندعبلصودقفجروجامأ.هتجوزعملزنملاىلإهجوتلاوبارشلا
،هلمعنعًايهاوًارذعمّدقمثً،ارتوتموًاعيدوهرهظمناك.ةقيقدنيرشع



انأ":اهيلعّدرهنكل،"ةقيقدنيعبرأَترخأت":ةدحبهتردابيلسنإنكل
عمناجوزلاثدحتيمل."انللاملانمديزملابسكأتنكيننألفسآ
.نيرخآلالكعمثيدحلاالدابتامنيبًاريثكامهضعب

ةقيقدنيعبرأوًاسمخانرظتنا.لصتيملكلذكوً،ادبأرهظيملِكننكل
يفئجوفهنألمتُحي":تلاق(اهدنعنمًاريسفتلبماكتمّدق.ةيفاضإ
نوجوحنةماستباتهّجومث،"ليجأتلالمتحيالءيشبةريخألاةقيقدلا
ىلعريثأتلااهنكمييتلاو،ليجأتلالمتحتالءايشأبأجاُفياليذلاّبيطلا
تكردأنأدعباهجوزوحناهبضغتهّجودقفيلسنإامأ.)هتجوزططخ
نكيملهنأبدكأتمتنأله"(ةعومجملايفنيلفغملاربكأيناثهنأب
.)"؟يزيزعايليجأتلالمتحي

كسمأسيننكل...وهنيأفرعينَم":تلقو،تمستبادقفانأامأ
ناككلذنأبينعتأ:نيبجعتمانتعومجميفلاجرلاادب."لزنملايفهب
؟ةميخوبقاوعنودنمةليللاهذهنعّبيغتلاكنكميً؟احورطمًارايخ
؟تمصلاىلإنوكرلاوأ،بضغلابوأبنذلابروعشلانودنم

.لاجرلااهيأمكيلعاذهقبطنيالامبرلً،انسح
ىلعنايحألاضعبيفٍلاعٍتوصبتاكحضلا،انأوِكن،لدابتناننإ

نعنونهربينهجاوزألعجلءاسنلااهبموقتيتلاةعيظفلاءايشألاضعب
،اهلرصحاليتلاتايحضتلاو،اهنمةدئافاليتلالامعألالثم،ّنهلمهبح
فصولاجرلاءالؤهىلعقلطناننإ.يهتنتاليتلاةريغصلاتالزانتلاو
.ةصقارلادورقلا

كلذكو،هنمحوفتقرعلاةحئارويتزيزعايلزنملاىلإِكنيتأيس
،هنضحىلإعرهأامناعرسينكل،ةركلابعالميفمويدعببارشلاةحئار
،هتقوبعتمتسيكاجهقيدصاذإامكلذكهلأسأو،ةارابملانعهلأسأو
رفينجلاي-ةصقارلاةدرقلانمةعومجمنعينربخأ،هوأ":يللوقيسو
لزنملايفهيلإجاتحتيهو،ًالعفٍدهجمعوبسأنمتناعيتلاةنيكسملا
."لعفلاب

جورخلانمنكمتياليذلالمعلايفهليمزنعكلذكهلأسأ
اهنألاهبناجىلإنوكيلًالعفهيلإجاتحتهتقيدصنألبارشلايفةكراشملل
هذهبءاقتلالاًاريخأنوعيطتسيمهنإ.ةنيدملاجراخقيدصعمءادغلالوانتت
:اهدرقاهيدُبييتلاةعاطلاىدمرهُظتنأكلذكعيطتستيهو.ةقيرطلا
!رهظملاقينأوهمكاورظناّمث،هبلصتأامدنعيتأيهنإ

مقو،نآلالمعلااذهبمق.كلذءادتراكنكميالو،اذهءادتراكنكمي



كنمبلطأ.نآلاكلذبينعأانأو،كبسانييذلاتقولايفلمعلااذهب
اذكهو،يلجأنماهبحتيتلارومألانعًايعطقوًايئاهنىلختتنأكلذك
-ءاسنلاهيرجتيذلارابتخالاهنإ.هجولمكأىلعينبحتكنأبفرعأ
يتلاليتكوكلاتاعاسو،اهداترنيتلاتابتكملانيبلوجتنامنيبيرجييذلاو
ليصفتىلعةردقلانمرثكأءاسنلااهبحتةليلقٌرومأكانهو،اهبعتمتسن
اهيلعدرلاوةيفتاهلاتاملاكملايرجت.انلجألانلاجراهبموقييتلاتايحضتلا
."يتزيزعايًادجٌعئاراذه،هوأ":وحنلااذهىلع

.هيفكراشأالانأو،يدانلاكلذنمًاءزجتسليننألةديعسيننإ
رودبعلىلعِكنرابجإبنجتأوً،ايفطاعًارابجإربتُعياملكبنجتأيننإ
يمربموقييذلاعيطملاو،جهتبملاو،نيفتكلاّزهييذلارود-ديعسلاجوزلا
يتلاةروصلايهو،ةجوزلكلملحلالجرلاوهاذه!يزيزعاي،تايافنلا
.ةيخرتسملاو،ةيفطاعلاو،ةولحلاةأرملانعٍلجرلكمالحأسكاعت

فرعأليفكيامبةجضانوةنمآوةقثاوةأرمايننأبريكفتلابحأيننإ
يننإ.ةمئادةروصبكلذيلنهربينأىلإةجاحلانودنمينبحيِكننأب
اهدّدرأيتلاو،ةقفشلاريثتيتلاةصقارلادورقلاتايحرسمىلإةجاحبتسل
نوكينأبهلحمسأنأبةيضاريننأكلذينعي.يئاقدصأمامأدعباميف
.هتعيبطىلع

.ةبوعصلاةياغيفرمألااذهءاسنلاربتعتاذاملفرعأال
ءاشعلادعبلزنملاىلإتدعامدنعاهلقتسأتنكيتلاةرايسلاتفقوت

هتيأر.ّهلقتيتلاةرجألاةرايسنمِكنهيفلجرتيذلاهتاذتقولايف
ىلعةضيرعةكحضتمستراامنيبيوحنهيعارذّدمدقو،عراشلايفًافقاو
طغضينأثبلياموهيعارذوحنًةزفاقُعفدنأو-"يتبيبح"-ههجو
.يّدخىلع،هيفتبنتتاريعشلاتأدبيذلا،هدخب

."؟ةليللاهذهلعفتَتنكاذام":هتلأس
تيقباذكهو،لمعلاماودءاهتنادعبنوبعليلاجرلاضعبناك"

."كلذنميجعزنتالنألمآ.ًاليلقمهعم
."ةليللاهذهيفينمرثكأتنأَتيلست،عبطلاب":ُتلق
."؟عيمجلارضحله"
كنإيأ،نولمممهنإ.ناصقارلاامهادرقويلسنإولبماكْترضح،هوأ"

."لعفلابٍّالممًءاقلناك.كئيجممدعبتلعفًانسح
لاق.جردلاىلعًادوعصينلمحو،نيتيوقلاهيعارذبهوحنةدشبينبذج

."كبحأانأ.هللااي":يل



انريرسيفئفادلامونلانمةليلو،كلذدعبداحلابارشلارودءاج
.معانلاو،عساولا



دحاوٍموييضمدعب
سلاجانأوةجاجزلافصنتيهنأ.بارشلانأشبوجةحيصنعبتأمل

هتاذتقولايفةرشعةنماثلانيلانيردألاةجومتعفدنا.يدرفمباهتكيرأىلع
،ناقلغنتيانيعتناكً:اريخأمونللملستسأفوسيننأبهيفُتدقتعايذلا
.رقشألااهرعشءامدلاتدمجدقويتجوزتيأرمث،يتداسوقوفّبلقتأو
تناك.انخبطمضرأقوفغرمتلايفيضمتو،حربممٍلأطسويكبتتناك
!ِكن،ِكن،ِكن.يمسايدانت

مالستسالابيسفنعانقإًالواحمةديدعٍتارمبارشلاةجاجزىلإتأجل
ًةرههبشيمونلانأدقتعأ.لشافنيتوروهكلذنأيلنّيبتنكل،مونلل
.يتذيوعتتعباتو،بارشلانمديزملاتعرجت.اهتلهاجتاذإالإيتأتال
،راكفأنمكسأريفامغرفأ،بارشلانمىرخأٌةعرج،ريكفتلانعفقوت
كلذلعفا.رابخأنمكسأريفامغِرفأً،ايدج،نآلا،ىرخأبارشةعرج
تنأو،دغلايفًايحاصنوكتنأكيلعنّيعتي،ىرخأٍبارشةعرج،نآلا
نمىوسنّكمتأمل.بارشلانمىرخأٌةعرج!مونلانمٍطسقىلإجاتحت
رورمدعبتظقيتساينكل،رجفلاجالبنادنعةرتوتمٍةءافغإىلعلوصحلا
عونلانملبً،اديدشًاعادصنكيمل.عادصلابٍروعشعمنمزلانمةعاس
.ةدالبلاوفعضلابتقولاكلذيفترعش.هلمحتينأءرمللنكمُييذلا
وحنًاددرتمُترس.ًاليلقُتلمثيننأكورمألاادبو،ديدشجاعزنابترعش
ةبيرغةوطخيههذهنأتسسحأ.ورابوسعوننميهووجةرايس
ةرايسلاهذهكلتمأيننإ.فلخلاىلإناكرحتتََّيلجرنأكو،يبناجنم
اتيجعوننميهيتلايترايسشيتفتلوبقبتمركتةطرشلاتناكوً،ايئزج
ةطرشلايلتّدكأ.يبوساحشيتفتىلإةفاضإلابًافيطلًاشيتفت]نغافسلوف[
لوصحلليلزنمىلإةرايسلاتدق.ةيلكشلاتاءارجإلانموهكلذلكنأ
.ةقئاللاسبالملاضعبىلع

لئالقلاانناريجتيأر.يلزنمراوجيفةطرشللتابرعثالثتدجاوت
،كيامو،ررفيتناجتيأرينكل،لراكدهاشأمل.ناكملايفنولوجيمهو
حيقلتلاةجيتناوناكو(مهرامعأنمةثلاثلااوغلبنيذلاةثالثلامئاوتلادلاو
ةمراصةدقانربتُعتيتلايمآتلاق(.الولاتو،رفوتو،يتينيرت-)يعانصلا
نكل.)"مهئامسأببسبطقفوً،اعيمجمههركأ":ثدحتسموهاملكل
":يلتلاق،مويتاذًاثدحتسمناكيمآمسانأبيتجوزلتركذامدنع



."يتيمستءاروفقتيتلاةصقلافرعتتنأ،ِكن
راسكيامنكل،ّيلإرظنتنأنودنمديعبنميوحنناجتأموأ

تنكنإيلُلق.لجرايفسآيننإ".ةرايسلانميجورخروفيوحن
اذكهو،حابصلااذهبشعلاّزجبُتمق.ءيشيأ.ءيشبَدعاسأنأعيطتسأ
."نأشلااذهبقلقلاىلإرطضتنل

يفةكورتملايضارألالكيفبشعلاّزجةمهمكياموانألدابتأُتنك
هذهعيبرلايفتلطهيتلاةريزغلاراطمألاتلّوحنأدعبكلذو،اّنيح
تاناويحرثاكتىلععّجشيذلارمألاوهو،تاباغلاهبشيامىلإتاحابلا
ءيشنعثحبتيهو،ةنكمألالكيفنوكارلاتاناويحدجاوتت.نوكارلا
ىلإللستتاهنإىتحو،ليللانمٍرخأتمٍتقوىتحانتايافننيبهلكأت
ةفيلأتاناويحاهنأكوانتافرشيفلوجتتو،انلزانمنمةيلفسلاتاقبطلا
،داعتبالاىلإضراوقلاهذهعفديملبشعلاّزجنأانلنّيبت.ةلساكتمو
.اهبارتقادنعاهتيؤرنملقألاىلعانّكمتاننكل

."كلًاركش.يقيدصايًاركش":تلق
نأذنمايريتسهلابتبيصأيتجوزنأبيقيدصايفرعتأ":لاق

."ًامامتايريتسه،ربخلابتعمس
":تفضأويلزنمبابوحنترشأ."كلذعامسلفسآيننإ":تلق

."...نأّيلعنّيعتي
."يمآةروصمامأءاكبلاوسولجلاريغًائيشلعفتالاهنإ"
ٍلكشبتنرتنإلاربعترهظدقاهلةروصفلأنأبًادكأتمُتنك

.كيامةجوزلاثمأنمءاسنلالوضفعابشإلالإءيشلالكلذو،ئجافم
.ءاكبلانقشعييتاوللاءاسنلاعمفطاعتأاليننكل

."...كلأسأنأديرأ.عمسا":كياملاق
.ينرظتنيًاحلمًالمعنأكو،بابلاوحنًاددجمترشأو،هعارذىلعُّتبر

بابُتعرقو،ةيفاضإةلئسأحرطنمنكمتينألبقداعتبالابُتعرسأ
.يلزنم

،يمونةفرغىلإمث،ىلعألاقباطلاىلإزيوكسالافةيطرشلاينتقفار
.نوللايضفلابّعكملاايادهلاقودنصمامأانررمو،يتنازخىلإًاريخأو
روعشلاىلإعضولااذهينعفد.يضارغأيفثحبلابةيطرشلايلْتحمس
اهرعشةريفضبةباشلاهذهمامأيسبالمراتخايننألصخألاىلعو،رتوتلاب
يبىهتنا.ينعٍيأرنيوكتلينصحفتتيتلاةأرملايهو،ةليوطلارقشألا
سبالمتيقتنايننأةجيتنلاتناك:ةيئاوشعٍةقيرطبيبايثءاقتناىلإرمألا



ادب.نيريصقنيمكبًاصيمقوًاعساوًالاورسيأ،ةيمسرريغولمعللحلصت
ةلاقمةباتكلحلصيكلذنأبترّكف.امٍرمتؤمىلإبهاذيننأكورمألا
.دوقفمهبحتيذلاصخشلانأنيحيفةبسانملاسبالملاءاقتنايأ،ةقيش
،يننكسييذلاعشجلابتاكلاكلذىلعءاضقلاليحتسملانمهنأبادب
.ةراثإللعلطتييذلاو

ىلإتعلطتو،يلوحنمُّتفتلاوةبيقحيفيسبالمعيمجُترشح
ىلعةرظنءاقلإيننكميأ":اهتلأس.ضرألاىلعضبارلاايادهلاقودنص
."؟هلخاد

لّضفأ.يديسايةفسآيننإ،الك".رمألاتمسحمث،ًاليلقْتددرت
."نآلاكلذلعفتالنأ

ىلإامٌصخشعلطتله".ةيانعبةقوقشمايادهلاقروةفاحتناك
."؟قودنصلالخاد

.تأموأ
علطتاذإ":تلقو،قودنصلاوحنتيضموزيوكسالافلوحُتردتسا

."...ينعيكلذنإف،هيفرخآٌصخش
لعفبكلحامسلاعيطتسأال،يديس":ةأجفيمامأةيطرشلاترهظ

."كلذ
."...انأيتجوزنمو،يلهنإً.ادبأٍلوقعمريغاذه"
ىلعّيديىدحإتعضومث،تينحناو،اهلوحنمةرادتساللتدع

،ةظحلل،ُترعش.فلخلانميردصوحناهعارذتّدماهنكل،قودنصلاةفاح
هلعفأاميللوقتنأاهسفنلتحمسةأرملاهذهنألبضغلانمةجومب
يدلاوتوصنكل،يتدلاونبانوكأنأيتلواحميفًاريثكتدهج.يتيبيف
.ةئيذبتاملكو،ةعيظفًاراكفأهيفسرغيلةوعدنودنميسأرىلإّللستي

."...تنأو،يديسايةميرجحرسموهاذه"
.ةيبغءاقمح
،موجهلايفاهكراشو،ئجافمٍوحنىلعةفرغلاىلإنادرويراهليمزلخد

يناربجأامهنكل-ةنعللاً،انسحً،انسح-ينعامهداعبإّيلعنّيعتاذكهو
بابلابرقةعبرألااهفارطأىلعةعكارةأرماتدهاش.جردلالوزنىلع
امكءامدعقبنعاهيفًةثحابةفرغلاةيضرأقوفلقنتتتناكو،يمامألا
عوكرللتداعنأتثبلامو،ثارتكانودنميوحناهرظنتعفر.تضرتفا
.ضرألاىلع

ًادئاعتنكامنيببضغلارعاشملكنمصلختلاىلعيسفنتربجأ



نمطقفًادحاوكلذناك.يسبالمءادترافدهبوجلزنمىلإةرايسلاب
يفةطرشلااهبتماقيتلاةفيخسلاوةجعزملارومألانمةليوطةلسلس
ولختيتلانيناوقلاسيلو،ةيقطنملانيناوقلابحأيننإ(قيقحتلااذهقايس
هجاوأالنأبيسفنُترمأ:ءودهلاىلإةجاحبتنككلذل،)قطنملانم
.ةطرشلالاجرهجاوتالً:ايرورضكلذناكاذإديعأس.ةطرشلالاجر

اهنأكوةيعيجشتٍةجهلبيلتلاق.ةطرشلازكرميلوخدروفينوبتيأر
."ِكنايكتجوزادلاورضح":ةنخاسةريطفيلمدقت

.امهعرذأبًاضعبامهضعباطاحأدقونيَفقاوتويلإدناروتيبيرامتناك
.ةيجيورتٍروصيفروهظللنادعتسيامهنأكوةطرشلازكرمطسوناجوزلاادب
.نيَسمالتملاامهيفنأو،ةكباشتملاامهيديأبعضولااذهيفًامئادامهارأتنك
ةكرحيهو،تويلإلآاهيفروزأةرملكيفحنحنتلاةداعيدنعتنّوكت
يأيفنانوكيدقتويلإلآنألكلذو،لوخدلاكشوىلعيننأبينعت
يأيفلبقلانالدابتياناكً.اضعبامهضعبلامهريدقتنعناّربعيو،ةيواز
.اهبرقبّرميامدنعهتجوزةرخؤمسمليدنارنأامك،هيفناقرتفيٍتقو
ُتنكامدنعقالطلاىلعيادلاولصح.ينعًةبيرغًارومأهذهلكتناك
ًادجًاريغصتنكامدنعتدهاشامبرلهنأدقتعأو،ةرشعةيناثلارمعب
يفامأ.كلذنمٌّرفمكانهنوكيالامدنعنيّدخلاىلعةئيربتالبق
يفامأ.ليبقلااذهنمءيشيأنكيملفهريغتابسانمو،سمسركلا
لزنملارومأبًاروصحمناكامهنيباميفلصاوتلانإفامهجاوزمايألضفأ
)مويلااذهبيلحلاضعبرضحأس(ً.اددجملزنملانمبيلحلادفن:ةيلمعلا
ةبوعصىدموهام.)مويلااذهلعفأس(.ةحيحصلاةقيرطلاباذهّيكديرأ

يدترتالاذامل.)هوأت(.كاّبسلابلاصتالاَتيسن.)باوجال(؟بيلحلاءارش
لئاسرلاهذهتناك.نآلا.بيلحلاضعبىلعلوصحللجرختو،نآلاكفطعم
ٍةكرشيفىطسولاةرادإلاىلإيمتنيوهو،يدلاونعردصترماوألاو
دقتفيفظوماهنأىلعتالاحلالضفأيفيتدلاولماعيناكيذلاو،فتاهلل
ً،ادبأاهبرضىلإيدلاودمعيمل؟تالاحلاأوسأنعاذامنكل.ةءافكلاىلإ
عّبشتيامك،عيباسأو،مايأةدمللزنملاألميناكموتكملاوصلاخلاهبضغنكل
،لفسألاهّكفًازربميدلاولّوجتينيحيف،هسفنتبعصيوةبوطرلابءاوهلا
هنانسأبّرصيو،رأثلاببلاطملاوحيرجلامكالملارهظمهيطعييذلارمألاوهو
يمرىلإكلذكدمعيناك.ةفرغلاربعهعامسنكمُيثيحبٍلاعٍتوصب
:لوقلابهسفنعنقأهنأبٌدكأتميننإ.طبضلاباهيلعسيلو،اهبرقبٍءايشأ



ملتاذلابليصفتلااذهببسبهنأبكلذكٌدكأتميننإً.ادبأاهبُِصأمليننإ
ىلإةيرسألاانتايحليوحتيفحلفأهنكل.يدتعملاةروصهسفنيفيدلاوَري
،بضغلابٌموكحمقئاساهبموقيةئطاخلاتاهجولانماهلةياهنالٍةلحر
.ةرايسلاهذهبريدتسأينيلعجتالً.ادبأةيلستلابفصتتملٍةلطعىلإكلذكو
.لعفلاباهبردتسا،كوجرأ

الهنألكلذو،صاخٍلكشبيتدلاوبقلعتتيدلاوةلكشمنأدقتعأال
ةلآضو،ءابغلابنفصتيءاسنلانأبدقتعيناك.ماعٍلكشبءاسنلابحي
يألةلضفملاهترابعيهكلتتناك.ةيبغلاءاقمحلاكلت.جاعزإلاو،ةميقلا
تاملعممأ،ةلدانمأ،ةرايسةقئاستناكأءاوس:هجاعزإىلعأرجتتةأرما
تاعامتجايفًايلعفنهنمٍةدحاويأِقتليمليذلاوهو،ةسردملايفانّفص
ركذتأتلزام.ءاسنلااهيلعنميهتيتلاتاعامتجالايهو،تاملعملاولهألا
ةيروهمجلاةسائرةباينلاهحيشرتبوراريفنيدلاريجهيفتزافيذلامويلاكلذ
لبقرابخألاةدهاشملتقولاكلذيفًاعيمجانسلج.1984ماعلايف
وجسأرقوفاهديمجحلاةريغصلاوةفيطللا،يتدلاوتعضو.ءاشعلا
،كاذدنعنويزفلتلازاهجيدلاوأفطأ.عئاراذهنأدقتعأًانسح:تلاقو
ًةجارددوقيوهوٍدرقةدهاشمرمألاهبشي.ةجمسٌةحزماهنأبدبال:لاقو
.ةيئاوه

دعتملاهنأبًاريخأررقتنألبقتاونسسمخيتدلاوتقرغتسا
نأبفرعألمايألادحأيفةسردملانملزنملاىلإُتلصو.ديزملالمحتت
.رهظلادعبرداغهنكل،حابصلايفكانهناك.لزنملاكرتدقيدلاو
نمهنأبمكدلاووانأتررق":انلتنلعأو،ماعطلاةدئامىلإيتدلاوانتسلجأ
امكهركأيننإ":تلاقو،ءاكبلابوجترجفنا."لصفنننأعيمجلللضفألا
يضتقيناكاملثم،اهتفرغىلإعرُهتنأنمًالدبنكل!"نينثالاامتنأ
.اهتنضحويتدلاوىلإتهجوت،صنلا

ةنيمسةليحنلاوةملأتملايتدلاوتحبصأاذكهو،لزنملايدلاورداغ
هنأكو،ّدحىصقأىلإةديعستحبصأاهنكلً،ادجًةنيمسنكتمل.ةديعسو
.ءاوهلابستكيًاغرافًانولاب:ماودلاىلعاذكهنوكتنأضرتفملانمناك
تيقبو،ةجهتبموةئفادوةلغشنمةديسىلإةنسنوضغيفيتدلاوتلّوحت
تداعدقل،هللًاركش":لثمًارومألوقتاهتقيقشتناك.تتامىتحاذكه
.ةيلصألاانتدلاونكتملانتيبرتتلوتيتلاةأرملانأكو،"نيروم

هعمثدحتلاىلعتاونسةليطُتبظاودقفيدلاوىلإةبسنلابامأ
ًادادعتو،رابخألابةلمحموةبذهمانثيداحأتناكو،رهشلكيفةرمًايفتاه



ناكفيمآنأشبيدلاوهحرطيذلاديحولالاؤسلاامأ.تثدحيتلارومألل
ٍباوجيأهئارونمرظتُنيمليذلالاؤسلاوهو،"؟يمآلاحفيك"
هتباصإءدبدنعىتحةدشبًادينعيدلاويقب."ماريامىلعاهنإ"،ريغ
رخأتتنلفماودلاىلعًاركابَتيتأاذإ.هرمعنمتاينيتسلالالخنايسنلاب
ةرابعوهيذلاو،رمياهزلألاةيادبكلذلمشيو،يدلاوراعشكلذناكً.ادبأ
انربجأيذلاوهو،هتلاحيفئجافملاوداحلاروهدتلاوحنءيطبٍرادحنانع
ٍمخضٍزكرمىلإءاسنلاهركييذلاو،ةيلالقتسالابحييذلااندلاولقنىلع
ءاسنلابًاطاحميقبكانهو،ةهيركلاحئاورلاوجاجدلاءاسحةحئاربحوفي
.هجاتحياملكبمايقلاىلعهندعاسييتاوللا

يتدلاوهتدّدراموهكلذناك.هبةصاخلاهدويقكلتمييدلاوناك
ً.ادبأدحأءاذيإدصقيملهنكل،هدويقهلتناك.انعماسممامأبلقلاةبيط
نأيفكشأيننإ.ىذألاببّبستهنكل،انمامأهتددرًافيطلًامالككلذناك
،بضغلاوأنزحلابرعشتامدنعاهسفنلزعتتناك:جوزتتفوسيتقيقش
امأ.هلثمئيسيننإ.ةيوثنألااهعومددقتنييذلالجرلاىشختتناكو
نمو،حازملانمنكمتأيننإ.يتدلاونعهتذخأدقفينمنسحلابناجلا
ينثأونيرخآلامعدأولفتحأنأكلذكيننكميو،ةبعادملانمو،كحضلا
النكل،راهنلاحضويفلمعلاً،اساسأ،يننكميهنأكلذينعي.مهيلع
نايحألاضعبيفرعشأ.تايكابلاوأتابضاغلاءاسنلاعملماعتلايننكمي
نعيمآمكربختنأنكمي.ةقيرطعشبأبانأينباتنييدلاوبضغنأب
.انهتناكولديكأتلابمكربختستناك.ةطقنلاهذه

نعتلءاست.يتيؤرنمانكمتينألبقةظحللتيبيرامودنارُتبقار
مدعيأ،ةحماسملالبقيالًالمعُتبكترايذلاانأو،يهاجتامهبضغىدم
ىركذبظافتحالاىلإيتجوزادلاورطضيس.ليوطلاتقولااذهلامهبلاصتالا
كلت:ّيلعرطيسيذلانبجلاببسببرضملاةركاهيفابعليتلاةليللا
،بعللاةحابربعزفاقتتيهوةلساكتملاءارفصلاتاركلاو،ةئفادلاةيسمألا
امنيباهايضمأيتلاسيمخلاةليلو،برضملاةركلةصصخملاةيذحألاتاوصأو
.ةيفتخمامهتنباتناك

ٍتاوطخثالثيوحنمدقت."ِكن":ينآرنأدعبتويلإدنارلاق
يننضتحاوينممّدقتهتامكلنمًةمكليقلتلدعتسأتنكامنيبنكل.ةريبك
.ةدشب

علتبا."كلاحفيك":ليامتلابأدبينألبقيتبقرقوفيلسمه
ىلعرثعنفوس":لاقوّيعارذنمينكسمأمث،ةديهنتمتكوً،اريخأهباعل



سيلأ،اذهبقثتتنأ.كلذريغلاحلانوكينأنكميال.ِكناييمآ
ثبلاممث،ىرخأةيفاضإٍناوثلةنيزحلاهترظنبيوحنقّدح."؟كلذك
،تايتفلانعردصتيتلاكلتلثمتاديهنتثالثردصأفًاددجمراهنانأ
ىلإتيبيرامتمضنا.]قاوفلا[ةقوزاحلالثمهنمتقلطنايتلاو
.اهجوزطبإتحتاههجوتّسدوةعومجملا

-درجمهنإ":تلاقو،نيتعساونينيعبانقرتفاامدنعيوحنتعلطت
."؟ِكنايكلاحفيك.بيهرسوباكدرجم

لب،ةلماجمدرجمكلذنكيملكلاحفيكتيبيرامينتلأسامدنع
اهنأو،ينصحفتتاهنأنمًادكأتمتنكو،يهجوتّصحفتً.اميمحًالاؤسناك
تويلإلآناك.يلامعأنمٍلمعلكو،يراكفأنمٍةركفلكعباتتفوس
،ةيانعبسرُدتنأو،رابتعالانيعبةزيملكذخأبوجوبةدشبنودقتعي
تناك.اهلكاهمادختسانكمُيامك،ءيشىلعلدتٍةزيملكنإ.فّنصتنأو
ثالثنولمحينيذلامهونيفقثملانمًاعيمجةنبالاو،دلاولاو،ةدلاولا
قبسييذلاتقولايفنوركفيمهو،سفنلاملعيفةمدقتمٍتاجرد
يننأركذتأ.هلمكأبٍرهشةليطسانلامظعمركفياممرثكأًاحابصةعساتلا
ماعطلوانتنانكامدنعزركلابةريطفلوانتأنأُتضفرتارملاىدحإيف
نمكلاي!هآ":لاقو،هسأربتفتلانأالإدنارنمناكامف،ءادغلا
تدرأاهنيحنكل."ةينطولازمروهاذهو،ةلهسلارومألانمرفنيدرمتم
امف،كلذكزركلابارشبحأاليننإً،انسح،تلقفةباعدبرمألاءاهنإ
ىلإببسلادوعي":تلاقودنارعارذتسملنأالإتيبيرامنمناك
،ةيوسةرسألااهلكأتيتلاتايولحلالكو،ةيهشلاتالوكأملالكنإ.قالطلا
."ِكنىلإةبسنلابةئيستايركذاهلكّلثمت

نيذلاصاخشألاءالؤهعمةصاخو،حرملابءيلمهنكلًافيخسرمألاناك
اليننأوهفباوجلاامأ.يمهفلمهنمةلواحميفةريثكًةقاطنوكلهتسي
.زركلابحأ

.فصنلاوةرشعةيداحلاةعاسلالولحبةكرحلابجعيةطرشلازكرمناك
ترهظ.ةفرغلاربعنوخرصيسانلاناكو،نينرلابفتاهلاةزهجأتقلطنا
تظحاليتلاو،قالطإلاىلعاهمساعامسنمنكمتأمليبرقبةأرماًةأجف
برقلاباهدوجوىلعىضميذلاتقولاةفرعمنمنكمتأمل.ةراثرثاهنأب
لمحيهف،ِكنايانهةماهلاةطقنلاامأ...":لوقتاهتعمسينكل،ينم
ديرتواهبحتًةرسأكلتمتاهنأبةفرعمو،يمآنعشيتفتلاىلعسانلا



."؟ِكن...نأكيلعنّيعتيس،ِكنً.ادجًاطوبضمًالمعكلذنوكيس.اهتداعتسا
."لجأ"
."اهجوزنمٍحيرصتعامسنورضاحلاديري"
ىلإينتلصوأنأاهلقبس.ةفرغلاربعيوحنمدقتتيهووجتيأر

كانهتضمأ،اهرومأضعببمتهتيكةناحلاوحنتهجوتمث،ةطرشلازكرم
يهاهو،عوبسأةدملينتكرتاهنأكوفرصتتلنآلاتداعدقو،ةقيقدنيثالث
اهتدعاسملنّيُعيذلاباشلايطرشلاةلهاجتمتالواطلانيباهقيرطقشت
.ةروخفو،ةطبضنموةعئارةقيرطبتمدقتاهنكل،لوخدلاىلع

":يتقناعميفةصاخلااهتقيرطيهو،يعارذصرقتيهووجتلاق
ٍلكشبةقناعملانودلآنابشنسُحيال."؟نآلاىتحرومألاتراسفيك
يلتسمه.يردصنمىنميلاةهجلاىلإوجماهبإلصواذكهو،ديج
ينتلأس."انعمةدوجوميتدلاونأولىنمتأ":يرودبهيفترّكفءيشب
."؟ةديدجٌرابخأدرتملأ":ينعتدعتباامدنع

."...قالطإلاىلعءيشال،الك"
."بعترمكنأكوودبت"
قمحأُتنكيننإلوقأنأكشوىلعتنك."هفاتيننأبرعشأ"

.بارشلانأشباهتحيصنبذخآمليننأل
ةجاجزلاتيهنألكناكمُتنكول":تلاقو،يرهظىلعوجتتبر

."يرودب
دقل":ئجافمٍلكشبترهظيتلاةماعلاتاقالعلانعةلوؤسملاتلاق

ةزاجإىلإةبسنلابةئيسةمالعيههذهنأدقتعأالً.ابيرقتتقولاناح
ريثتتاعامتجاةفرغوحنًاعيمجانهيجوتبةأرملاتأدب."زومتنمعبارلا
نيلسارملانمةعومجمو،يطللةلباقدعاقمو،موينيمولألانمرئاتس-ةبآكلا
نمملكتميننأبترعش.ةصنملاوحنانتداقمث-مأسلامهيلعادبنيذلا
امك،ةبيئكوةيداعٍلمعبايثتيدترا.عضاوتمرمتؤميفثلاثلافصلا
رفسلانمنيبعتملاسانلانمًاريسأًاروهمجبطاخأيننأبُتسسحأ
اوكرحتدقنييفحصلانأبتظحالينكل.ءادغلادنعنولكأيسامبنيملاحلاو
دعبتمدقت.رهظملاقينأًاباشاوأرمهنإلوقأنأيننكمي.ينوأرامدنع
.ةبيرقتانالعإةحولقوفًاريبكًاقصلمعضتلةماعلاتاقالعلاةفظومكلذ
عئارلااههجوبو،اهلٍرهظمىهبأبيمآلةريبكةروصنعةرابعقصلملاناك
هذهبنوكتنأاهنكمُيال:ىرخأدعبًةرمهيلععلطتللءرملاعفدييذلا
ةروصيفتقّدح.تناكاذكهو،كلذاهنكمأنكل"؟كلذكسيلأ،ةعورلا



.ةروصلابقّدحأانأويلًاروصطقتلتريوصتلاتالآتناكامنيبيتجوز
اهرعشً:اددجماهيلعترثعامدنعكرويوينيفمويلاكلذىلإيتركاذبُتدع
،اهنمهتيؤرنمتنكمتاملكاناك،اهسأرنمةيفلخلاةقطنملاو،رقشألا
سوؤرلانييالمنممك.ةمالعكلذيفتيأرو،يهاهنأبتفرعينكل
يهوةليمجلايمآةمجمجيههذهنأبتفرعينكل،يتايحيفُتيأر
ً.اعمنوكنفوساننأو،يهاهنأباهنيحُتفرع.ةعباسلاةداجلايففوطت

ً.ايلايروسدهشملاناكً.اعقبُتيأرفّتفتلا.ريوصتلاتالآءاوضأتعطس
ةيدايتعاريغيهيتلاتاظحللافصولاذهلوقماودلاىلعسانلاداتعا
ديازت.يلايروسوهامعةركفىندأكلسيل:يسفنيفترّكف.قالطإلاىلع
املثمضفتنتىرسيلاينيعنأبترعشو،يتايركذطغضةظحللاهذهيف
.بلقلالعفي

تدبوً،اعمناترسألاتفقوفروصلاطاقتلايفريوصتلاتالآترمتسا
ٍناسنإىلإنوكيامبرقأتدبيتلاوجادعامنكل،ةمومزمانهاوفأ
ىمدلاتايصخشلثمو،طقفصاخشأزومرلثماودبانتّيقبنكل،يقيقح
حاترتيتلاةحوللايفتدبدقفيمآامأ.ًالوزنوًادوعصاهكيرحتمتييتلا
،ةيفحصلاتارمتؤملاهذهاندهاشنأًاعيمجانلقبس.انمًاروضحرثكأاهيف
ودهاشمهعقوتييذلادهشملاةيدأتىلعانربُجأ.تايرخأءاسنءافتخادنعو
ةرثأتملانيعألاو،لمألابةكسمتملانكلةقلقلاةرسألا:ةينويزفلتلاجماربلا
.ىمدلاعرذأهبشتيتلاعرذألاونييفاكلاب

.ةفرغلاىلعيعامجلابقرتلانموجّميخو،ةفرغلايفيمساددرت
.ضرعلاأدب

،يتوصزييمتنمنكمتأملقحالٍتقويفضرعلااذهتيأرامدنع
تدبو،حوضولاةياغيفبارشلاريثأتناك.يهجوتزيمداكلابيننأامك
درشتملثمودبأينلعجاماذهو،اهنطابىلإّللستدقلحولانأكويترشب
تقلق.مارتحالاىلإاهعمدقتفيةجردىلإتاذلملابحيٌلجريننأكو،نيمس
يفةغلابملاىلإتأجلاذكهو،يتوصباصأيذلاشاعترالاببسبًاريثك
ًاريرقتأرقأيننأكورمألاادب.يمفنمًةصقانتاملكلاتجرخفحيحصتلا
":عطقتمٍلكشبوً،امامتعانقإلانمولختةقيرطبتلق.مهسألاقوسنع
يننأكوكلذكدهشملاادب"...لزنملاىلإًةملاسيمآةدوعىوسديرنالاننإ
.ةيئاوشعةقيرطبًاماقرأأرقأ

ةاتفيه،يمآ،انتنبا":يذاقنإلواحوةصنملاىلإتويلإدناردعص
اهنإ.ةفيطلوةليمجوةيكذيهو،ديحولااندلواهنإ.ةايحلابةئيلمو،ةعئار



."دوعتنأاهديريِكنو،انيلإدوعتنأديرننحنو،ًالعفةعئارلايمآ
ىلإتلوحتينكل،هينيعنععومدلاحسمو،يفتكىلعهيديىدحإعضو
ً:اددجملوقيليدلاوداع.كلذدصقأنأنودنمذالوفلانمةعطق
.نوكبياللاجرلا

،يمتنتثيحىلإاهتدوعيفبغرنًاعيمجاننإ":مالكلابدناررمتسا
."...نإزياديفةدايقزكرمانمقأ.اهترسأعميأ

فقي،ةدوقفملاةأرملاجوز،نودِكننأفيكرابخألاتارشنترهظأ
،ريباعتلانمنيتيلاخلاهينيعبنيديلافوتكم،هتجوزدلاوبرقبًادماج
وهامكانهناك.نوكبيهتجوزادلاوناكامنيبهايحمىلعرهاظلاللملاو
ريكذتىلإةجاحلاو،ًاليوطاهترظتنايتلايلعفةدرتءاج.كلذنمأوسأ
يرهظمنممغرلابًافيطلًاناسنإتنكيننأو،ًالفغمتسليننأبسانلا
ةيئادعلارهظملمحييذلايهجونممغرلابو،رثأتلانمالخيذلا
.ءايربكلاو

لسوتيدنارناكامنيبو،ناكماللانملتاقلاةماستباتءاجاذكه
.هتنباةدوع
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ىلإلّوحتلا-!ضفرأ-ضفرأينإ.ِكنىلعموللاعضأنأديرأال
تجوزتامدنعيسفنىلعنيَدهعتعطق.ةنشخوةبضاغوةسرطغتمةاتف
رماوألنوعضخينيذلاجاوزألا[ةصقارلاةدرقلابلاطمال:لوألادهعلا.ِكن
اذإ(كلذيفعنامأال،ديكأتلابً،اتاتبلوقأنل:يناثلادهعلا.]مهتاجوز
ةزاجإةيضمتيفبغرتتنكاذإو،لوطأٍتقوللزنملاجراخءاقبلاتدرأ
مث)هبمايقلابغرتٍلمعيفبغرتَتنكاذإو،نايتفلااهيضميامك
نآلاقلقأيننكل.اهيفعنامأاليننأبُتلقيتلاءايشألابماقهنألهتبقاعم
ىلعامهتعطقنيذللانيدهعلانيذهقرخنمٍرطخٍلكشببرتقأيننأل
.يسفن

ةثلاثلاىركذلاوهمويلااذهنإف،كلذلكنممغرلابو،نكل
.عومدلاةرثكنمرتوتميهجونأامك،انتّقشيفيدحوانأاهو،انجاوزل
ًةلاسرمويلارهظدعبةرتفيفتملستيننأىلإببسلادوعيً،انسح
كلذتملع.ةئيسنوكتفوساهنأبًاقبسمفرعأتنكو،ِكننمةيتوص
هفتاهنعةرداصةملاكملانأبُتملعو،يتوصلاديربلاةلاسرءدبةظحلنم
ةوجفءادصأهبشيامو،لاجرةدعٍتاوصأعامسنمتنكمتامك،يولخلا
توصريثأتبًاشوشمًاتوصتعمسمث،ديريامريرقتلواحيهنأكو،ةعساو
يننأباهدنعتكردأ.بارشلاريثأتبمعفمتوصوهو،ةرجألاةرايسكرحم
نيفتكلاو،نيتمومزملانيتفشلاو،عيرسلاقيهشلاكلذتعمس-بضغأس
ىلإلصأنأكشوىلعيننكل،يباوصدقفأنأديرأالروعشو،نيعوفرملا
دقفينأناسنإلاديريال؟روعشلااذهلاجرلافرعيالأ.عضولااذه
ةدعاقو،ًةدعاقنألكلذلكلصحيً.ابيرقتكلذىلعَربُجيهنكل،هباوص
يهةدعاقةملكنوكتنألمتُحي.كاهتناللتضرعتةفيطلةدعاقو،ةديج
هذهنكل؟ةلماجموأ،لوكوتوربةملكنأشباذام.أطخلاةملكلا
ٍببسلكاهتناللتضرعتدق-انجاوزىركذ-ةلماجملا/لوكوتوربلا/ةدعاقلا
ًابتاكنوتسفُرص:ةحيحصتاعئاشلاتناك.لعفلابكلذمهفأيننإ.هيجو
مل.نيفظوملاُثلُـثهتبسناميأ،ِكناهيفلمعييتلاةلجملايفلمعلانم
لاحلاةعيبطبهنكل،لقألاىلعرضاحلاتقولايف،لمعلانمِكنفُرصي
نوروشحمو،لاجرمهنإ.بارشلالوانتلنيرخآلاةوعدلرطضمهنأبرعشي



مهنأبنورهاظتيمهنكل،ةيناثلاةداجلاوحننوهجوتمو،ةرجأةرايسيف
نكل،مهلزانميفمهتاجوزنيدصاقلاجرلانمليلقددعبهذ.ناعجش
ةليليضمُيفوسِكننأكلذينعي.لزانملاجراخيقبمهنمًاريبكًاددع
،هوتللمعلانمفُرصانهيقيدص(.لاجرللبارشلاءارشيفانفافزىركذ
لمعلانعنولطاعلالاجرلاءالؤهموقيس.)هقناعتنمىلإجاتحيكلذل
ةقاطببجومببارشلامهليرتشيهنألميظعلجروهِكننأنالعإلاب
،انجاوزىركذيفًاعئارًاتقوِكنيضميس.يفرصملايباسحبةطبترمنامتئا
هنأبفرعأكلذنمًالدبيللاق.ةلاسرلايفاهركذيمليتلاةبسانملايهو
...نكل،ىرخأططخانيدل

ترشنً:اديلقتحبُصيفوسكلذنأب،ةاتفينوكلالإٍببسلال،ترّكف
ةنسللتاراكذتنعةرابعيهو،ةنيدملاءاحنأةفاكيفةريغصبحلئاسر
لكيفاهّدعأيتلازنكلانعثحبلاةبعليأً،اعماهانيضمأيتلاةيضاملا
قصاللاطيرشلانمةعطقبقصتلتيتلاةثلاثلاةمالعلارّوصتيننكمأ.ماع
تربورلاثمتىلعةشوقنملاLOVEةملكنمVفرحنمىلدتتيتلاو
حئاسيتأيفوسدغلايفهنأفرعأ.كرابلارتنسنمبرقلابمئاقلاانايدنإ
نأثبليالمث،اهطقتليلهيدلاوءاروفلختييذلاوةرشعةيناثلارمعب
.نابلةعطقفلتيتلاةقرولااهنأكواهيمري

دعيملهنكلً،ايجذومنزنكلانعثحبلاةبعلنمريخألاءزجلاناك
ً.امامتةعئارودلجلانمةعونصمةبيقحنعةرابعوهو،نآلاكلذك
لمعلابقلعتتيتلاةيدهلانوكتنألمتُحي.ةثلاثلاىركذللدلجلاتصصخ
.نوكينأضرتُفيامكًاراسدعيمللمعلانأىلإرظنلابكلذو،ةئيسةركف
وأً،امئادلعفأاملثم،نيّيحنينثانّيندكركبانخبطميفنآلاظفتحأيننإ
ىلإةجاحبرعشأ.ماودلاىلعرمألاهيلعنوكينأضرتُفياملثمىرحألاب
اذهلامهبظافتحالايناكمإبناكاذإامفرعأيكًايفتاهيتدلاوةملاكم
امههجاوأو،هبثبعأوأ،امهقودنصلوحًةحنرتملوجأيككلذو،مويلا
ببسنودنمكلذدعبامهيلغبموقأو،بارشلاطرفنمنيتبعتملاّينيعب
.امهلكأنودنمنّيندكركلالتقأس.هيجو

ةعامسلاتلوانت.ديعسجاوزىركذانلىنمتيلًايفتاهيدلاويبلصتا
تعرش.مالكلابتأدبامدنعءاكبلابتأدبينكل،ءودهلابرهاظتأنأتدرأو
........ءاكبلاومالكلالدابتيأ،نهثيدحيفريثأتللتاريغصلاتايتفلاهلعفتامب
هنإيللاقنأالإهنمناكامف،ثدحامبهغالبإىلإتررطضاكلذل-
يفطارخنالايدلاورصاني.اهنمليلقلالوانتوبارشةجاجزحتفيننكمي



،دنارتربخأيننأبفرعيامدنعبضغيفوسِكننكل.يباجيإلالمأتلا
فتكىلعتبريامدنعدلاولارودبموقيفوسدنارنإفلاحلاةعيبطبو
ىركذيفبارشةسلجكيلعتأرطهنأبِكنايتعمس":هللوقيوِكن
بضغيفوسو،ةقيرطلاهذهبِكنفرعيس.كلذدعبهقهقيس."امكجاوز
ًةضيرعةماستبامستبي-يلاثمهنأبادقتعينأّيدلاونمديريهنألينم
.ئطخياليذلاامهتنباجوزنعًاصصقمهربخأامدنع

.ةاتفدرجميننأبفرعأ،فرعأ.كلذلعفأنلةليللاهذهنكل
لثامتاهعامتلاةجردتناكو،ةسماخلاةعاسلادنعسمشلاتقرشأ

كلذتببحأ.اهوتلتأفطنايتلايهو،جراخلايفعراوشلاراونأعوطس
يتلايلايللاضعبيفريرسلارداغأتنك.ماودلاىلعيظاقيتسادنعلوحتلا
ءافطنارظتنأمث،رجفلادنععراوشلاربعريسأو،مونلانعاهيفزجعأ
كاذدنعرعشأً.اصاخًائيشتيأريننأبرعشأتنكاهدنعوً،ايلكراونألا
تقولافكرويوينيفامأ!عراوشلاحيباصمتأفطنا،هوأنلعأنأيفٍةبغرب
ببسبكلذو،ليللافصتنمدعبةعبارلاوأةثلاثلاةعاسلانكيمللصافلا
مهوًاضعبمهضعبنودانينيذلاتاناحلاداورنمريبكٍددعدوجو
امنيبةيولخلامهفتاوهيفنوخرصيو،ةرجألاتارايسيفمهسفنأنورشحي
ةسماخلاوهفلضفألاتقولاامأ.مونلالبقمهرئاجسرخآةهارشبنونخدي
.هبٍحومسمريغًارمأفيصرلاىلعةيذحألاةعقرقحبصتامدنعيأً،احابص
هنأبءرملارعشياذكهو،مهتويبيفتقولاكلذيفسانلامظعمدجاوتي
.هلمكأبناكملاكلتمي

ةعبارلاةعاسلادعبلزنملاىلإِكنلصو:ثدحامدرسنآلاديرأ
،هنمحوفت،يلقملاضيبلاةحئارو،رئاجسلاوبارشلاةحئارتناك.ليلقب
ناكو،هراظتنايفةظقيتسمتلزامتنك.ةيوقوةهيركةحئارىلإةفاضإلاب
ةعساولاانتكيرأىلعسلج.ماظنلاونوناقلاباتكيفركفيلازاميغامد
ناك.يرودبهيفتقّدحً.ائيشلقيملهنكل،ةلواطلاقوفةيدهلايفقّدحو
نألفسآانأ،يعمسا-راذتعاميدقتيفركفينلهنأبيلحضاولانم
.لصحامبٌعيرسٌفارتعاوههتدرأاملكناك.مويلاتدقعترومألا

."ىركذلادعبديعسموي":تلق
يفٍمويسعتأبُتررم،يمآ".ةنيزحوًةقيمعًةنأردصأو،ًاليلقدهنت

."ًاءوسرمألايديزتالنأكوجرأ.يتايح
لقتنيِكننإفاذكهو،قالطإلاىلعرذتعيملٍدلاوفنكيفِكنأشن

رظتنأتنكامًةداعو،اذهفرعأ.هعمرومألاءوستامدنعةيموجهلاىلإ



.رومألاأدهتنأىلإ
."ةديعسىركذلوقأتنك"
اذهريبكلايموييفينلهاجتيذلالفغملايجوزايةديعسىركذ"

".
نأأشأمل.يتدعميفرتوتبترعشونمزلانمةقيقدلنيتماصانسلج

فيكفرعيِكننأامك،كلذقحتسأاليننإ.انهئيسلافرطلانوكأ
.دمصي

."؟رومألاتراسفيكً،انسح":ةيوفعبتلأس
يئاقدصأنمرشعةتسَدَقف.ةعيرمتناك؟رومألاتراسفيك"

ٍرهشأدعبيرودبيتفيظودقفأنألمتُحيً.ايثراكرمألاناك.مهفئاظو
."ةليلق

مليننكل،مهعمجرخنيذلالاجرلافصنبحيالىتحهنإ.ءاقدصأ
ً.ائيشلقأ

."...نكل.نآلاِكنايطابحإلابرعشتكنأبفرعأ"
ًاطبحمنوكينلوهو،يمآايكيلإةبسنلابًاطبحمسيلرمألانكل"

."ًادجٌفلتخمرمألا؟نحناننأشباذامنكل.قالطإلاىلعكيلإةبسنلاب
ًاببسكلتمأاليننأىلعِكنّزكري.اهتاذةميدقلاةصقلاىلإاندع

ينلعجيكلذنأبدقتعيهنإً.ادبأكلذلعفأنلانأو،لاملانأشبقلقلل
لمعأيننكل.هيفهفلاخأالٌرمأوهو،رخآٍصخشيأنمةنويلرثكأ
مليتاقيدصضعبنأفرعأ.هنميجورخولمعلانميلوصوتقولجسأو
ءاسنلانعنثدحتيّنهو،قالطإلاىلعلمعللةيقيقحٍةصرفىلعنلصحي
ٍةاتفنعءرملااهيفثدحتييتلاةجهللاهبشتفطاعتةجهلبتالماعلا
نكل"،لوقللمامألاىلإيتاقيدصينحنت."ًافيطلًاهجو"كلتمتةنيمس
دهاشمدحأهبشيٌرمأوهو،"لاحلاةعيبطبلمعتنألجاتحتنيلإ
يتفيظوكرتعيطتسأيننأل،ينعنثدحتيالنهنإ.دراوكليونةيحرسم
لوحيمايأجمربأنأكلذكيننكمي.كلذيفتبغراماذإماودلاىلع
اليننإ.عوطتلاوقئادحلابءانتعالاو،لزانملاليمجتو،ةيريخلاتايعمجلا
نأفرعأ.ةايحلايفئطاخءيشوهرومألاهذهىلعزيكرتلانأربتعأ
ىوسسانلانمنيقليالءاسناهبتماقةبيطلاوةليمجلاءايشألامظعم
.يلمعّيدلفانأامأ.داقتنالا

تّبلقتامهمماريامىلعنوكنس.انهكبناجىلإفقأانأ،ِكن"
."تنأكلاموهيلامنإ.لاوحألا



وأنيجوزلادحأةافولاحيفتايكلملانعلزانتلاةيقافتانكل"
."كلذىلعصنتالقالطلا

نوكيامدنعالإةيقافتالاهذهركذيالهنألكلذو،لمثهنأفرعأ
،تارملاتائمهتغلبأيننأنممغرلابءايتسالاروعشكلذدعبدوعي.ًالمث
ةيقافتايهةيقافتالاهذه:تاملكلاهذههلتلقو،تارملاتائمًالعفو
الاهنإ.يدلاويِماحمللب،ّيدلاولىتحالو،يلتسيلاهنإ.طقفلمع
.ينعالوَكنعال،انعءيشيأركذت

ةلواطلاىلعتارالودلارثنو،هتظفحمجرخأفخبطملاوحنىشم
تالاصيإنمٍةعومجمعمتايافنلاةلسيفاهامروًةقروىوطمث،ةريغصلا
.نامتئالاتاقاطب

."ِكنايكلذلوقتنأعيرملانم"
."يمآايعيرمروعشهنإ"
بكسمث،عقنتسميفةيانعبٌلمثريسيامكخبطملاةلواطوحنراس

.بارشلاضعبهسفنل
."ضرمتس":هلتلق
نيمهفتالِتنأ".يبخنبرشيهنأىلإٍةراشإيفهبارشبوكعفر

ةعبارلايفُتنكنأذنمُتلمع.همهفنمنينكمتتالِتنأ.يمآايرمألا
،برضملاةركتابيردتتامّيخمىلإباهذلادوعتأمل.يرمعنمةرشع
هذهلكو،يسردملامييقتلاتاناحتماتاريضحتو،ةيعادبإلاةباتكلاتاّميخمو
ًالغشنمُتنكيننألكلذو،كرويوينيفعيمجلااهبموقييتلاتاهافتلا
ُتنكو،بشعلاّزجيفُتلمعكلذكو،قّوستلازكرميفتالواطلافيظنتب
امك،حاّيسلالجألنيفكاهلثمءايزأيدترأو،لابيناهىلإةرايسلادوقأ
.ليللافصتنميفيلقلايناوأفظنأُتنك

نوكتنأتدرأ.رمألاعقاويفةهقهقلاو،كحضللٍعفادبترعش
انالكعفدنننأثبلنامو،ِكنرمغتيتلاوبلقلانمةريبكةكحض
فئاظولانمةلسلسلاهذهىلعكحضأنأتدرأ.رمألايهتنيو،كحضلاب
ءايشأبسانلاموقي:اهنمٍرومأبماودلاىلعِكنوانأيجاوزينّركذي.ةعيضولا
ةراشإلاىلعِكننميجاوزذنمكلذكُتدتعا.لاملاىلعلوصحللةعيرم
.ماعطلانمةعونتمفانصأمهنأكوسانلاىلإ

كلذو،ةلجملايفرخآٍصخشيأنمرثكألمعأنأّيلعنّيعتي"
،مويلاهيلعانأامىلإلوصوللاهيفًاماعنيرشعتلمع.اهيفءاقبلادرجمل
نأيننكمياّمعةركفىندأكلتمأاليننكل.يشالتلابٌددهمءيشلكنآلاو



ًاددجمرهنلامزالأنأو،ةدلبلاىلإيتدوعنعادع،ةفيظولانمًالدبلمعأ
".

بعلىلعًارداقدعتملثيحبنسلايفتربككنأبلمتُحي":تلق
."نيفكاهرود

."يمآايِكلًاقحس"
ةملكلاهذهيللاقنأقبسيمل.مونلاةفرغىلإكلذدعبهّجوت

-ُتضرتفايننإثيحبةماتةلوهسبهمفنمتجرخاهنكل،لبقنم
ترّكف.ةملكلاهذهيفرّكفهنأب-قالطإلاىلعينهذيفرطخيملاذهو
ءاسنلانمعونلاكلذنميننأبًادبأرّكفأملينكل،ةديدعتارماذهيف
ىلإهجوتنالنأبانمسقأنأانلقبس.كلذنهجاوزأّنهللوقييتاوللا
نوجوزتملااهعمسييتلاكلتنمحئاصنثالثانعمس.نيبضاغمونلاةفرغ
هجوتلامدعةرورضو،لصاوتلاو،تالزانتلاميدقتةرورضلثمً،اراركتًاثيدح
مّدقييذلاديحولافرطلايننأبًاريخأيلادبنكل.نيبضاغمونلاةفرغىلإ
باهذلانقُتيِكننأامك،ءيشيأّلحيفحجنيملانلصاوتو،تالزانتلا
ىلعبابلالفُقينألجرلااذهلنكمُي.بضاغوهومونلاةفرغىلإ
.ًالعفريخشلابءدبلايفِكنرخأتيمل.هفطاوع

كلذناكولوىتح،ددحمٍلمعبمايقلانميسفنعنمنمنّكمتأمل
اذإبضغيفوسِكننأبيملععمىتحو،قالطإلاىلعينأشنمسيل
يككلذو،اهنمتالاصيإلاتجرختساوتايافنلاةلسىلإُتهجوت:كلذبملع
هتلّيخت.نييدانو،نيتناحَدصقهنأبيلنّيبت.هلمكأبليللاىضمأنيأفرعأ
ُتكردأ.هئاقدصأعمينعثدحتيوهونكامألاهذهنمٍدحاولكيف
لكبيمامأهادبأيذلاثبخلااذهلكببسبينعّملكتهنأودبالهنأب
كلتيفو،ةفلكملايداونلادحأيفلاجرلاّليختنمكلذكتنكمت.ةلوهس
،اومكحييكنوقولخممهنأبنودقتعيلاجرلالعجتيتلاةمخفلايداونلا
تاعاقلايفةئيدرلاىقيسوملاكلذكتّليخت.مهتمدخلنقلخءاسنلانأو
نكمتيالثيحب،ةئيدرنوكتنأدصُقييتلاو،توصلاتازيهجتبةدوزملا
اهنأبمسقتو(يجوزبطيحتًةأرماكلذكتروصت.اهيفمالكلانمدحأ
كلذكتلّيخت.اهرهظىلعاهرعشلسرتسيامنيب)طقفةيلستللكلذلعفت
يبضرتُفيالنكل،عمتلملاهافشلارمحأنمًةقبطامهيطغتنيتللااهيتفش
يبضرتُفيةينايبصبيعالأدرجمكلذلكنأبفرعأ.ةددهميننأبروعشلا
.ةيضايرٍحوربعتمتأنأبجينكل،اهنمرخسأنأ

-ةنح-ةاتفّطختظحالفةيوطملاةقرولاكلتكلذدعبُتحتف



نإيأ،مالفألايفثدحيامهبشيرمألانأولىنمتأتنك.اهفتاهمقرو
نأءرمللنكمُيمسايأوأ،يبمابوأ،يدناكلثمً،افيخسمسالانوكي
قوفنيموسرمنيبلقعميتسيمبوتكملامسالانوكينأتينمت.هنمرخسي
ملِكننأفرعأ.ةيقيقحٍةأرمامساوهو،ةنحناكمسالانكل.Iفرح
كلتميهنأبكلذكفرعأينكل،كلذبيلمسقأوهوً،ادبأيتنايخىلعمدُقي
ال،يللوقيفوسوهو،ةنحنعهلأسأنأيننكمي.كلذلًةريثكًاصرف
هتلبقتاذكهوً،اظفنوكأنأبغرأملنكل،اهمساينتطعأاذامليردأ
نأهنكمُي.نوكيالنألمتُحيوً،احيحصكلذلكنوكينألمتُحي.اهنم
نمّللقيسوهو،قالطإلاىلعكلذبينربُخينأنودنميتنايخبموقي
انأوروطفلاةدئامىلعهتلابقيناريس.رمألافشتكأمليننألًاريثكيريدقت
نأصخشيألفيكو،ءاقمحيننأبفرعيفوسو،ةءارببءاسحلالوانتأ
؟ىقمحلامرتحي

.يدينيبةنحمساو،ءاكبلابنآلاتأدب
ةليلنمقالطنالاينعأ؟كلذكسيلأ،ةيوثنألاىهتنميفٌرمأهنإ

.انجاوزريمدتاهنأشنمةيجوزةنايخىلإاهريبكتوةينايبص
،خارصلابحتةجوزيننأبرعشأ.لعفأنأيبضرتُفياذامفرعأال

نأديرأال.يمتنأةئفيألفرعأال-ءاقمحةفيعضةأرمادرجموأ
.ةبضاغنوكأنأيبردجيناكاذإامرّرقأنأيننكميالو،ةبضاغنوكأ
كلذو،ينأشبقلقيهلعجأيككلذو،قدانفلادحأيفليللاءاضقيفتركف
.رييغتلادرجمل

ىلإتهجوتوً،اقيمعًاسََفنُتذخأمث،ةليلققئاقدليناكميفتثكم
ريرسلاىلعتيقلتساامدنعنكل،بارشلاةحئاربةعبشملاانمونةفرغ
يفو،انالكظفلت.يقنعنمههجوبّرقو،هيعارذبينرمغو،يوحنرادتسا
."فسآانأ"ةملكبهتاذتقولا



موييضمدعب
سيلنكل،ةماستبالاءاغلإىلإتعرسأف،ريوصتلاتالآتاشالفتقلطنا

تارطقتثبلامو،يقنعّفلتيهوةرارحلاةجومبترعش.ةيفاكلاةعرسلاب
يفتأدبنإامنكل.يبغ،ِكن،يبغ.يفنأقوفترطاقتنأقرعلا
تقوتافاذكهو،يفحصلارمتؤملاىهتناىتحيتاذىلعيترطيسةداعتسا
.رخآٍعابطنايأءاطعإ

نمديزملاقالطناعميسأرتينحأ.تويلإلآعمًاجراخترس
مّدقتامدنعجورخللصّصخملابابلاىلإلوصولاىلعتكشوأ.تاشالفلا
ةقيقدلكعمثدحتلايننكميأ":لاقمثلجرلاينفقوأ.ةفرغلاربعنيبليج
."؟ِكناي

انمق":بتكملاىلإهايإوُتدعمث،تادجتسملارخآبنيبليجيندّوز
.نولوهجمهيلإلخديذلاو،هنكستيذلايحلايفلزنملاكلذشيتفتب
ىلعكلذكانرثع.هيفماعطلااولوانتوكانهاوثكمصاخشألاضعبنأودبي
ضعبىلعيوتحييذلاو،هنكستيذلاعمجملافرطىلعرخآٍلزنم
."نينكاسلا

.ناكملكيفسانلامّيخي.ينقلُقياموهاذهنأينعأ":تلق
."لمعلانعنيلطاعلاو،نيدورطملابةئيلمةدلبلاهذهنأودبي

كلتتناكو،ةكرشةنيدمنمزلانمٍةنسلبقىتحةجاطرقتناك
ةريغصةنيدماذهقوستلازكرمناك.ةرهدزملالومياورفيريهةكرشلا
ناكسلانمفظومفالآةعبرأىلعيوتحيناكيذلاوهو،اهتاذدحب
ناكو،1985ماعلايفلومياورفيردّيُش.ناكسلاسْمُخيأ-نييلحملا
ام.طسوألابرغلاةقطنملكنمنيقوستملابذجفدهبريبكقوستزكرم
ىلعجرفتن،يدلاوويتدلاوو،وجوانأتنكامدنعحاتتفالامويركذأتلز
كلذو،عساشلاتارايسلافقوميفدوشحلانمٍّفصرخآنمتالافتحالا
ٍناكميأنمةعرسبةرداغملانمنكمتينأيفبغريناكيدلاونأل
يكلجرخملابرقةرايسلانكرننأةدعاقلاةركتايرابميفاندتعا.ناك
نمةعقوتمةلسلسنعوجعمّربعأتنك.ةنماثلاةلوجلادنعجرخن
ةرملاهذهانداعتبانكل.ةارابملاةياهنىتحىقبنالاننإ:ةظفلاتاضارتعالا
هذهللماكلاىدملاباعيتسالنورطضماننألكلذو،هيفًابوغرمناك
نمهدانتسارييغتبحيرتسييذلاو،ربصلاىلإدقتفييذلاروهمجلا:ةبسانملا



رمحألا،ةثالثٍناولأبةصنمقوففقييذلاةيدلبلاسيئرو،ىرخأىلإٍمدق
يهو،حاجنلاو،راهدزالاو،ومنلاو،رخفلا:ةجئارلاتاملكلاو،قرزألاوضيبألاو
رتافدبنوحلسملامهو،كالهتسالاةكرعمناديميفدونجلاو،انيلعمّيختاهلك
كلذكركذتأ.ةفرخزملاةيوديلابئاقحلاوةيدلجلاةفلغألاتاذٍتاكيش
،ءاوهلافييكتبعتمتتيتلاتاعاقلاوحنعافدنالاوحتُفتيهوباوبألا
.انناريجاوناكنيذلاو،نيمستبملاتاعيبملالاجروً،افلسةلجسملاىقيسوملاو
روباطلايفهرودرظتناامك،مويلاكلذيفلوخدلابيدلاوانلحمس
.لاقتربريصعةحئاراهنمحوفتةيكيتسالبًاباوكأً:ائيشانليرتشيل

دوكرلانكل.ةزيممًةمالعنرقعبرةرتفللومياورفيريقب
زكرملفُقأنأىلإرجتمرثإًارجتمياورفيرلفقأ.ةأجفزربيداصتقالا
هتحاسماممويلالّكشيزكرملااذهنأكلذينعي.هلمكأبمخضلاقوستلا
امك،هلاهتيكلميعدتلةكرشيأِتأتمل.ىدصلانمعبرممدقيَنويلم
،هريصمدحأفرعيملو،هذاقنإلةطخيأميدقتنعلامعألالاجرعنتما
ترسخيتلايتدلاومهيفنمب،كانهاولمعنيذلاصاخشألاريصموأ
ً،اعوكرنمزلانمنيدقعترسخاذكهو،يب-ود-يب-وشيفاهتفيظو
نودنمتضميتلايهو،قرعلابةئيلملابراوجلاعمجوبلُعللًابيترتو
.يعادوٍلفحيأ

سانلارسخً.ايلمعةجاطرقسالفإىلإيراجتلازكرملااذهرايهناىدأ
نسحءيشيأّعقوتنعصخشيأزجعامك،مهلزانماورسخو،مهفئاظو
ىرنوجويننأبادبنكل.عضولااذهلةياهنىرنالاننإ.بيرقٍتقويف
ً.اعيمجهارنساموهو،ةياهنلاهذه

ىلعللملابترعشً.اماتًاقفاوتةيسفنلايتلاحعمسالفإلااذهقفاوت
مغرلاب(هوأتلاعمقفارتملايلوفطلاللملاكلذدصقأال.ةدعٍتاونسىدم
يذلاديدشلاجاعزنالانعملكتأينكل،)كلذنعًاديعبنكأمليننأنم
.هفاشتكايننكميءيشيأيمامأَقبيملهنأبيلادب.رعاشملالكّفلغي
لئاوأاننإ.رمدموٍماتلكشبيوناثعمتجمالإوهامانعمتجمنأيلادب
.رشابمٍلكشبىلوألاةرمللءيشيأاورينأمهناكمإبدعيملنيذلارشبلا
ىنبم،تامارهألا،ازيلانوملا.ةبعتمنويعبملاعلااذهبئاجعيفقّدحناننإ
ةميدقلاديلجلالابجو،اهموجهءانثأتاباغلاتاناويح،تياتسريابمإ
رشابمٍلكشبءيشيأةيؤرّركذتنعٌزجاعيننإ.نيكاربلاراجفناو،ةراهنملا
وأ،ينويزفلتٍجمانربيفوأيئامنيسٍمليفيفهتيؤريلقبسينأنودنم
هتيأردقل:ةشهدلاةدوشنأًاعيمجملعناننإ.سئابينويزفلتٍنالعإيفامبر



يذلارمألاو،كلذلكنمأوسألاوً،ايلعفءيشلكتيأريننإ.لبقنم
،ماودلاىلعلضفألاوهيناثلارابتخالانإ:وهف،نونجلاىلإينعفدي
ليجستلاو،اريماكلاةيوازنأامك،ةقدرثكأرظنملاو،ًءاقنرثكأودبتةروصلاف
فرعأال.نآلادعباهنععقاولازجعيٍةقيرطبيفطاوعىلعنارثؤييتوصلا
انأشننيذلانحنينعأ،ةطقنلاهذهدنعًالعفً]ارشب[نييناسنإانكاذإام
تاملكلافرعناننإ.تنرتنإلاعمنآلاو،ةيئامنيسلامالفألاو،نويزفلتلاعم
،اهلوقنيتلاتاملكلافرعنكلذكو؛ةنايخللانضرعتاماذإاهلوقنلةبسانملا
رودبعلاندرأاذإلوقنامفرعن.انئابحأدحأةافوبسانتيتلاو
صنلانمماودلاىلعقلطنناننإ.قمحألاوأيكذلافرطلاوأ،ةدايقلا
.هتاذيطمنلا

وأ[ًاناسنإنوكينأءرملاىلعًاريثكهيفبعصيٍرصعيفشيعناننإ
تايصخشنمةاقتنملاةيصخشلاتامسنمةعومجمنمًالدب،ً]اصخش
ً.افلسٍةبلعم

ءيشدجاوتينأنكميالاهدنعفليثمتلابموقنًاعيمجانكاذإنكل
.ةليصأًاحاورأكلتمنالاننألكلذو،حورلاقيقشهمسا

يننأل،مهيءيشالنأباهيفودبييتلاةطقنلاىلإانلصواننأبودبي
.نورخآلاكلذكوً،ايقيقحًاصخشتسل

ً.اددجميقيقحيننأبرعشأيكءيشيألعفأنألدعتسميننكل

.ةقباسلاةليللايفاهيفُتبوُجتسايتلااهتاذةفرغلابابنيبليجحتف
.ديدجلاهزكرميفمؤشريذنناكو،قودنصلاةلواطلاطسويفُتدهاش
ناك؟لبقنمقودنصلاىلعرثعأملاذامل.بعرلانمةجومينتحاتجا
.هيلعرثعأنأبجي

."اذهىلعةرظنيقلتنأكديرن.ايه":نيبليجلاق
دجأمل.هلخاديفٍسأرىلعرثعأفوسيننأكو،ديدشٍرذحبهتحتف

.لوألازغللاهيلعٌبوتكملوقصمقرزأٍفورظمىوس
.هبرعشنيذلاكابرإلاروصتتنأكديرأ":ةيرخسبنيبليجمستبا

زغللاهيلعًابوتكمًافورظمدجناننإاهو،ٍفتخمٍصخشةيضقجلاعناننإ
."لوألا

"...يتجوزاهدعتيتلازنكلانعثحبلاةبعلبفورظملااذهقلعتي"
.

."اذهكتجوزدلاوانلركذ.امكجاوزىركذبقلعتتاهنإ.حيحص"



تناكو،يوامسلاقرزألانوللابةقروهنمُتبحسوفورظملاُتحتف
ترعش.ةدحاوًةيطةيوطمتناكو،اهبةصاخلايمآقاروأنمًاءزج
ىلإيدؤتيتجوزاهدعتيتلازنكلانعثحبلاتايلمعتناك.قانتخالاب
تناكيتلاءايشألايهام؟يتجوزركفتاذامب(؟يمآيهنَم.دحاوٍلاؤس
ربكأاهتطعأيتلاتاظحللايهامو؟ةيضاملاةنسلالالخةمهماهربتعت
.)يمآيفرّكفنانوعد،يمآ،يمآ،يمآ؟ةداعسلانمٍردق

يفانجاوزعضوىلإرظنلابفً،ابعرةكطصمٍنانسأبلوألازغللاتأرق
.اهلىثرييتلاحتناكةيضاملاةنسلا

،كتذيملتيسفنرّوصتأ
ةمكحلاوةماسولاهذهبذاتسأعم
)!ّيذخفركذأنأنود(ينهذحتفني
روهزللةجاحكانهنوكتنلفكتذيملتُتنكول
كلمعتاعاسلالخٌقورسمٌدعومامبرل
كوجرأ،لمعلابأدباوً،اذإعِرسأ
.نينثاوأًائيشةرملاهذهكّملعأس

بسحبرومألاتراسولامأ.ةليدبةايحلقيرطةطيرخكلذناك
تناكلو،تايبألاهذهأرقأانأوةحرابلاينمتبرتقاتناكل،يتجوزةيؤر
.هذهىلعرثعاكوجرأ:ىمحلالثماهنعردصيلمألاامنيب،فهلتبينتبقار
.ّيلعرثعاكوجرأ

:اهدنعلوقأسوً؟اذإً،اريخألوقتستناك
يفنئاكلايبتكمينعتاهنأنمدبالً!العفاذهفرعأيننإ،هوأ"

،ناكملاكلذينعتاهنأودبالينعأ.كانهدعاسمٌذاتسأيننإ.ةيلكلا
ّيلعتنّوه".نيتضمغمهبشنينيعبعطقملاةءارقتدعأ."؟كلذكسيلأ
."ةنسلاهذهلرمألا

."؟كانهىلإةرايسلابكذخآنأينديرتأ":نيبليجينلأس
."وجةرايسدوقأيننإ"
."كعبتأفوسًاذإ"
."؟ماهرمألانأبدقتعتأ"
،اهئافتخانمنيمويوأٍمويلبقاهتاكرحتاذهانلرهُظيً.انسح"

:لاقو،ةقرولاىلإنيبليجرظن."ماهريغرمألانإلوقلااننكميالكلذل



:امنيسلامالفأيفهدهاشنامرمألاهبشي؟كلذكسيلأ،ةليمجاهنإ"
امبرو،ةبسانملاهذهيفيتجوزوانأتاقاطبلالدابتأيننإ.زنكلانعثحبلا
ناظفاحتامكنإيأ،حيحصلارمألابناموقتامكنأودبي.ماعطلاضعبرضُحن
."ةيسنامورلاىلع

هحيتافمكّرحمث،ًالِجخادبو،هئاذحىلإكلذدعبنيبليجرظنمث
.ةرداغمللانلٍةراشإيف

ضعبو،نييسركو،ةلواطلىوسعستيالًابيئكًاناكمةيلكلايلتمّدق
مهو،فيصلايفنوسردينيذلاةيلكلابالطبنيبليجوانأُتررم.فوفرلا
نممغرلابمأسلامهيلعرهظينيذلا(راغصلانابشلانمًةعومجمنولّكشي
نعثحبلابوأ،تافلملاصوصنىلعرقنلابةلوغشممهعباصأف،مهتالاغشنا
ُتضرتفانيذلاوً،انسربكأنيبيطصاخشأبانررمكلذكو)ةيقيسومٍتاعوطقم
نولواحيو،لمعلانماوفُرصنيذلاريبكلاقّوستلازكرميفظومنممهنأب
.ةديدجةنهمىلعبّردتلا

."؟سّردتاذام":نيبليجينلأس
،ريستيهوًاصنرقنتةاتفيبرقبتّرم."تالجملاةفاحص،ةفاحص"

ًابناجةاتفلاتدعتبا.يبمدطصتتداكفًامامتةلغشنمتناكاهنأودبيو
اهنأكو،تدب.ديدشلابضغلاىلإكلذينعفد.اهرظنعفرتنأنودنم
!زوجعلااهيأيقيرطنعدِعتبالوقتنأديرت

."نآلادعبةفاحصلابلمعتدعتملكنأبتننظ"
."...نأعيطتسياليذلاوهو"ً:امستبمُتلق
.لفقملاناكملاةحئارورابغلابعبشملاهّوجُتلخدويبتكمبابُتحتف

ُتلخدنأذنمةدععيباسأتّرماذكهو،فيصلاةزاجإُتذخأدقتنك
.يناثلازغللاهيلعبُتكدقويتلواطىلعرخآًافورظمتيأر.هيلإ

."؟ةلسلسيفكحيتافمبظفتحتله":نيبليجينلأس
."لجأ"
."؟كبتكمىلإلوخدللاهتراعتسايمآنأكلذينعي"
.هبناجنمفورظملاُتحتف
ةخسنبظافتحالايمآتداتعا."لزنملايفةيطايتحاحيتافمانيدل"

،حيتافملاينمعيضتتناكامًاريثكهنألكلذو،ءيشلكنمةيفاضإ
.اذهبنيبليجربخأنأبغرأملينكل،ةيولخلافتاوهلاو،نامتئالاتاقاطبو
."؟اذامل".للدملاةلئاعلالفطةمهتىلعرخآٍليلدةفاضإببغرأمل



نمحيتافملابلطىلإةرطضمريغاهنأنمدكأتلاطقفُتدرأ،هوأ"
."رخآٍصخشيأوأ،باوبلا

."انهرجيوركيديرفهبشياملدوجوالهنأتظحال"
."مالفألاهذهتدهاشنأًادبأيلقبسيمل":نيبليجباجأ
مسرنيتقرولاىدحإتلمح.نيتيوطمنيتقروفورظملالخادتدجو

.زغلةملكةيناثلاىلعبُتكامنيب،بلق
الإملعيال.يتدعميفٍضابقنابترعش.ناتفلتخمو،ناتنثاناتظحالم

مسرلمحتيتلاةقرولاتحتف.هلوقتنأيمآيونتاذامهدحوهللا
نأتثبلامو،يعمءيجملابنيبليجلحمسأملولتينمتينكل،بلقلا
.ىلوألاتاملكلاتيأر

زيزعلايجوز
-ةغرافلاميلعتلاتاعاق-يلاثملاناكملاوهناكملااذهنأُتربتعا

تايئاصحإلاكلت،يفكيامكللقأمل.عمالٌلجركنأبكربخأيك
يأنمسابتقالاىلعةكبرملاكتردقوةبيرغلاقئاقحلاو،ةبيرغلاثداوحلاو
نعتاملكلاباهبربعتيتلاةليمجلاةقيرطلاو،ةعيرسلاكتهيدبو،مليف
نيجوزللنكمُيهنأبًاعماهانيضقيتلانينسلاهذهلكدعبدقتعأ.ءايشألا
فيكىلوألاةرمللانيقتلاامدنعركذتأيننإً.اعمامهئاقتلاةعورنايسن
ةبجعمتلزاميننأبكربخألنمزلانمةظحلذخأديرأاذهلو،كبتلهُذ
.عمالٌلجركنأوهكيفهبحأامرثكأنأو،كب

نأثبلامو،يفتكقوفنمأرقينيبليجناكو،باعللابيمفألتما
":فاضأوكلذدعبحنحنت."ةعئارلاةديسللاي":لاقمث،لعفلابهوأت
."؟كلهذهله.هاه

ءاسنلاسبالمنمًاجوزعفريلصاصرلاملقنمةاحمملافرطمدختسا
،زرطمو،قيض-يلخادٍلاورسنعةرابعهذهتناكًاينقت(ةيلخادلا
-ةملكلاكلتنمنلفجيءاسنلانأفرعأينكل-رمحألانوللابو
يلخادلاسابللااذهناك.)pantiesةملكهركتلغوغنإفةبسانملابو
.ءاوهلافييكتزاهجيفضبقمىلعًاقلعم

."ًادجٌجرحماذه،هوأ"
.امًاريسفتنيبليجرظتنا
.اهتلاسرأرقتنأكنكميًانسح.يمآوانأتنكتارملاىدحإيف،هآ"

."نايحألاضعبيفًاليلقءاوجألافيطلتاندرأ



ةبلاطلاو،ةراثإلابرعشييذلاذاتسألا،نآلاتمهف.هوأ".نيبليجمستبا
يديتددم."ًامامتبئاصلاءيشلابناموقتامكنإ.نآلاتمهف.ةرتهتسملا
،هبيجنمةلدألاسيكجارخإبينقبسنيبليجنكل،يلخادلاسابللاوحن
ءارجإدرجمهنإ":حضوينأنودنملاق.هيفهّسدنأثبلامو
."يزارتحا

.لعفتالكوجرأ،هوأ":يتاملكحامجحبكنمنكمتأنألبقتلق
."...يمآتومتس

نلكنإ.يقيدصايينيتورءارجإدرجمهنإ.ِكنايقلقتال"
ً،ابسحتكلذلعفناننإ.اهزواجتننأانيلعنّيعتييتلاتابقعلاقدصت
."؟زغللالوقياذامً.ادجبيرغاذه.طقفًابسحتو

هتحئارنكلً،اددجميفتكقوفنمةلاسرلاأرقينأهلتحمس
.يزيكرتتيتشتىلإينتعفدةذافنلا

."؟هذهينعتاذامً،اذإ":ينلأس
."...فرعأال"ً:ابذاكتلق
نّيعمٍدصقمنودنمةرايسلاتدقمث،نيبليجنمًاريخأتصلخت

طخلايذيولخلايفتاهصحفتيفتركفينكل،ةعيرسلاقيرطلاربع
ةرتفلربكأةعرسبةرايسلاُتدق.ةلاسركرتأملينكلً،ائيشدجأمل.تقؤملا
وحناهتُدقوةرايسلابُتردتسامث،ناكميأىلإهجوتلايناكمإبنأكو،لوطأ
قدنفيفنيميقملاتويلإلآةرايزلةنيدملاىلإًادئاعةقيقدنيعبرأوسمخ
برغلاةعابداحتاءاضعأبةظتكمتناكيتلاةهدرلاوحنترس.نإزياد
اهوكلاملغشناامنيبناكملكيفةنوكرمةبلودملامهبئاقحتناكطسوألا
،تنرتنإلاةكبشعمنولصاوتيو،ةريغصةيكيتسالبباوكأبةيناجملاتابورشملاب
تاقاطبنعنوثحبياوناكامنيب،ةبيرغلاوةعنطصملاتاكحضلانوقلُطيو
،علصلابنوزيمتيمهلكو،لاجرةتسعمدعاصملادحأىلإتلخد.ةرايزلا
لابحلاوفلوغلاةبعلبةصاخلاناصمقلاو،يكاخلانوللابءايزأنودتريو
lanyardsbouncingoffةزرابلانوطبلاىتحلصتلىلدتتيتلاةلودجملا

marriedbellies.
تراشأ.يولخلااهفتاهبملكتتتناكامنيببابلاتيبيراميلتحتف

محللاحئارشبةئيلمةينيصانيدل":يلتسمهو،نويزفلتلازاهجىلإ
تلفقأو،ماّمحلاىلإكلذدعبتهجوت."يزيزعايتدرأاذإةخوبطملا
.اهتامتمتيفترمتساامنيببابلا

رابخأةرشنهيفتأدبيذلاتقولايفةليلققئاقددعبتجرخ



ناكيتلاةرشنلايهو،يلحملاتيقوتلابةسماخلاةعاسللسيولتناس
تناكثيحةشاشلامامأتيبيرامتسمه.يمآءافتخاسيئرلااهناونع
ًاقحنوفرعيفوسوسانلااهاريس.ةعئارةروص":يمآةروصانبقّدحت
."يمآودبتفيك

يمآبحببسبتطُقتلاةيسأرةروص-ةروصلاهذهيفترّكف
كبقارتاهنأبًاساسحإيمآروصيطعت.ةقلقملانكلةليمجلا-ليثمتلل
اهباحصأنيعأكرحتتيتلاةميدقلالزانملاتاحولتناكاملثميأ،ًالعف
.نيميلاىلإراسيلانم

يأ،كلذكةديدجلاةحضاولاروصلاضعبراضحإانيلعنّيعتي":تلق
."ةيمويلاةايحلاطقتلتيتلاروصلا

ايفتكاوًائيشالوقيملامهنكل،رخآلادعبًادحاوتويلإلآأموأ
":لاقو،ّميخملاتمصلادنارقرخدقفدهشملاءاهتنادعبامأ.ةدهاشملاب
."نايثغلابرعشأ

."كلذفرعأ":تيبيرامتلاق
ضوهنللأيهتيهنأكوهيتبكرىلعهيديًاعضاو،مامألاىلإدنارىنحنا

."؟ِكنايكلاحفيك":ينلأس.كلذنمنكمتينأنودنم
ىجُرتةدئافالهنأبرعشأ.رمألاعقاويفديدشلابارطضالابرعشأ"

."ينم
ايكيفظومنعكلأسأنأديرأ؟فرعتأ":لاقوً،اريخأدنارفقو

،ليبجنزلابارشنمًاضعبهسفنلبكسو،ةريغصلاةجالثلاىلإهّجوت.ِكن
ُتززه"؟ءيشيأً؟ائيشمكدحأديريأ".تيبيراموحنو،يوحنتفتلامث
.ادوصلاضعبتيبيرامتبلطامنيب،يفنلابيسأر

ضعبنيديرتأ":ةريخألاةملكلاعمالعهنكل،قيمعٍتوصبدنارلأس
."؟يتبيبحايهعمبارشلا

اهيتبكرنيباهسأرتعضومث،ًاليلقتنحناو،اهينيعتيبيرامتضمغأ
مثً،اقيمعًاسََفنكلذدعبْتذخأ."كلذديرأ،لجأ.ديكأتلاب":تلاقو
تانيرمتنمةكرحيدؤتتناكاهنأكو،طبضلابقباسلااهعضوىلإتداع
.اغويلا

ال.دنارايًائيشديفينلكلذنكل.عيمجلاءامسأمهتيطعأ":تلق
."هيفثحبللبسانملاناكملاوهكلذنأدقتعأ

هدختالضعتطغضنافًادوعصاهكّرحمث،همفقوفهديدنارعضو
."ِكنايانلمعيفهتاذرمألالعفناننإ،عبطلاب".هينيعلوح



،امهلمعاهنأىلعةعئارلايمآةلسلسىلإةراشإلاتيبيرامودنارداتعا
يتلايهو،لافطأللبتكاهنإ:ماودلاىلعًافيخسهتربتعايذلارمألاوهو
عيمجىلعاهروصرهظتيتلاو،ةيجذومنوةريغصةاتفلوحاهثادحأرودت
.]يتجوز[ينّصختيتلايمآليروتاكيراكمسريهيتلاو،بتكلاةفلغأ
دقعلبتكلاهذهتيقبً.اريبكًالمعو،ًالمعكلذناكلاحلاةعيبطبنكل
تارابتخالاببسبصخألاىلعو،ةيئادتبالاسرادملاتايرورضنمنمزلانم
.لصفلكةياهنيفرهظتيتلا

اهقيدصبكاسمإلابلاثملاليبسىلعثلاثلافصلابتكيفيمآموقت
تلواح.بسانملاردقلانمرثكأٍردقبفصلاةافحلسمعُطيوهونايرب
ةيفاضإلاريداقملاةافحلسلاءاطعإيفرمتساامدنعهنكلً،ايقطنمهعانقإيمآ
نأديرأال.زليبيتةديس":اهتملعمىلإهبتشونأالإاهنمناكام
نكل،يسفنبنايربعانقإتلواح.لعفأاذامفرعأالينكل،ةربخمنوكأ
:تناكفةجيتنلاامأ"...غلابٍصخشةدعاسمىلإجاتحأيننأبدقتعأ...نآلا

نعفقوتو،ةقثلابريدجريغقيدصاهنأبيمآنايربغلبأ)1
.اهعمثدحتلا

نكيملهنإتلاقف،يزوسةعاجشلاىلإدقتفتيتلااهتقيدصامأ)2
دئازلاماعطلاجرختستنأاهبردجألاناكلب،رمألابغلُبتنأيمآبردجي

.نايربةفرعمنودنمًارس
،ةريغلابترعشيمآنإتلاقف،اناوجىرخألايمآةقيدصامأ)3

.اهسفنبةافحلسلامعطتنأتدارأاهنإو
.بئاصلاءيشلاتلعفاهنأبترعشاهنأل-عجارتلايمآتضفر)4

!؟قحىلعوهنَمنكل
.ةصقلكيفو،قحىلعًامئاديمآنأل،ةلوهسلاةياغيفرمألاً،انسح

يمآعميلادجيفرمألااذهِرُثأمليننأبئراقلادقتعينأديرأال(
.)ةرمنمرثكأكلذُتلعفيننألكلذو،ةيقيقحلا

ناك!كلثمنادلاوامهو،سفناملاعاهبتكيتلاو،تارابتخالاهذهنإ
ىلإليميكدلونإله:لفطلاةيصخشتامسرابتخااهبضرتفملانم
هنإمأ؟نايربلثميأ،هئاطخأحيحصتبدحأموقينألمحتيالو،لازعنالا
ىلإليميهنإمأ؟يزوسلثميأ،ئطاخلامهكولسىلعنيرخآلاعّجشي
كلتتعاش؟يمآلثميأ،يلاثمهنإمأ؟اناوجلثميأ،رعاشملاةراثإ
ًاعجرمتناك:ةدعاصلانيجرختملانيفظوملاةقبططاسوأنيبًاريثكبتكلا



.لافطألاةئشنتيفكيبوربعكمةباثمبتناكو،دالوألاةيبرتيفًاقوثوم
لكنأدحىلإرمألالصو.بتكلاهذهلضفبءايرثأىلإتويلإلآلّوحت
.ةعئارلايمآباتكىلعيوتحتتناكاكريمأيفةسردمةبتكم

؟ةعئارلايمآلامعأبطبتريدقاذهنأبقلقلاكرواسيله":هتلأس
".

نأنوقحتسينيذلاصاخشألانمليلقددعلعفلابانيدل":دنارلاق
."مهصحفتن

يهتسرويفتيدوجنأبنظتله":لوقأنألبقةكحضُتقلطأ
ةبعصٍمايأنمًاددجميناعياليكردناسكلأحلاصليمآتفطخيتلا
."ً؟ادجًةئيسو،ةئيسو،ةبيهرو

ناك.طابحإلاوةشهدلابنايحويامهويوحنتيبيرامودنارعلطت
راكفألالكبًائيلمناكيغامدنأبودبي.ٍبسانمريغومعطالبًائيشكلذ
ّيلعبعصيةينهذًارومأكلتتناك.ةبسانملاريغفورظلايفةبسانملاريغ
اّملكيسفننيبوينيب"ينورومينوب"يناغأداشنإبتأدب.اهيلعةرطيسلا
كلذيغامددّدر.ةنوركعمبيضقلثمةليحناهنإ.ةيطرشلايتقيدصتيأر
نعًاثحبرهنلاشيتفتنعينربختينوبادنورةيّرحتلاتناكامنيبعاقيإلا
درجم،ةيعافدةيلآدرجموهكلذلكنإيسفنتغلبأ.ةدوقفملايتجوز
.فقوتتنأبحأينكل،ةبيرغةيعافدةيلآ

درجميتاملكنأكو،ةقدبتملكتامك،ةيانعلكبيقاسعضوترّيغ
ُتلقاذامليردأال.فسآانأ".ةبترملاريغيناشاقلايناوأنمةعومجم
."كلذ

."ًاعيمجنوبعتماننإ":دنارلاق
كلذكو،تسرويفاورصاحيلةطرشلالاجررضحيس":تيبيرامتلاق

.ةباعدهنمرثكأًارذعكلذناك."يلريلكيلرفيبةطقاسلاكلت
نإ.ةطرشلانعمكللوقأنأّيلعبجيناكهنأبدقتعأ":تلق

."...اياضقلانمعوناذكهيفيداعٌرمأاذه
مهنأبمهلُتلق.اذهفرعأ.ًالوأجوزلاصُّحفت"ً:اعطاقمدنارلاق

."...انيلعاهوحرطيتلاةلئسألاتناك.مهتقونوعيضي
."ءيشلاضعبنييئادعاوناك":لوقلابتيبيرامتلخدت
ً،اذإ":تلقوً،ابارشيسفنلُتبكسو،ةريغصلاةجالثلاوحنُتمدقت

ترعشينكل،ةيلاتتمٍتاعرجثالثتبرش"؟ينعاوثدحت؟مكعماوثدحت
يفٍطغضبتسسحأوةبرطضميتدعمتناك.روفلاىلعأوسأٍعضويفيننأب



."؟مكيلعاهوحرطةلئسألانمٍعونّيأ".ءيرملا
تثدحتيمآتناكاذإامو،يمآَتيذآنأكلقبساذإامانولأس"

تركذيمآتناكاذإامو،ءاسنريزَتنكاذإامانولأسو.اهلكديدهتنع
انتنبانأبمهتبجأينكل؟يمآنمًاعقوتماذهسيلأ،اولاق.اَهتنخكنأب
."ةفيعضتسيل

نأانبردجيناك،ِكن":لاقو،يفتكىلعهيديىدحإدنارعضو
ىتح،قالطإلاىلعيمآيذؤتالكنأبفرعن:رخآءيشلكلبقلوقن
ءارغلاةديصمنمرأفللكتيامحةصقمهتربخأ.ةطرشلالاجرُتربخأيننأ
فرعتملاهنأكو،تيبيراموحندنارعلطت."ئطاشلاىلعلزنملاكلذيف
َتيضمأ".اههابتنالماكهتطعأنأالإتيبيرامنمناكامف،ةصقلاهذهب
رأفلاكلذَتعضوكلذدعبو،نيعللاكلذبكاسمإلالواحتتنأوًةعاس
."؟ةنيدملاجراخىلإهتلقنو،ةرايسلايفنيعللاريغصلا

ً،اريخأترعش.يسفنهاجتٍديدشٍجاعزنابو،ةديدشٍبنذةجومبترعش
.ءاكبلايفطارخنالاكشوىلعيننأب،نمزلانمةظحللو

.اننباَتنأ.ِكنايكبحناننإ":ةريخألاةرمللينصرقيوهودنارلاق
كشلاةباحسةهجاومكيلعنّيعتي،يمآنادقفادع،هنألًادجنوفسآاننإ
."هذه

قيقحتةرابعاهنمًالدبلّضفأتنكو،كشلاةباحسةرابعُتهرك
.تايلكشدّرجموأ،ينيتور

نعاولءاست":ثارتكانودنميوحنتعلطتنأدعبتيبيرامتلاق
."ءاسملاكلذيفةلواطلكزجح

."؟زجحلا"
مهنكل.نتسويهمعطميفًازجحكيدلهنأبمهتغلبأكنإاولاق"

نومتهممهنأبادب.زجحلاكلذلدوجوالهنأباوفشتكاف،كلذنماوققحت
."كلذب

نكأمليننأل،ةيدهيأّيدلنكيملو،زجحيأّيدلنكيمل
اهملتستلنكتملةيدهريضحتلوأ،ةليللاكلتيفزجحلاكلذلةجاحب
تامسنمكلتربتُعت.مويلاكلذيفيمآلتقلُتّططخولاميفًاقالطإ
ً.ادج]يعقاولا[يتامغاربلالتاقلا

لاجراوغلُبينأيئاقدصألنكمُي.أطخلافارتقادحىلإيتامغاربينكل
.ديكأتلكبو،اذهبةطرشلا

لوقأس.يمهفاوؤاسأمهنأودبال.زجحيأبمقأمل،الك.الك،هآ"



."كلذمهل
نأببغرأمليننألكلذو،تيبيرامبرقبةكيرأىلعُتكلاهت

ً.اددجمدنارينسملي
نعثحبلاةيلمعبَتمقله.ديجاذهً.انسح.هوأ":تيبيرامتلاق

."...لبق"ً.اددجمرمحألاىلإلّوحتاهينيعنولنكل"؟ةنسلاهذهزنكلا
زغللاىلعنيبليجوانأُترثع.مويلااذهلوألازغللاينوطعأ.لجأ"

."هيفركفأتلزاميننإ.ةيلكلايفيبتكميفيناثلا
."؟هيلعٍةرظنءاقلإاننكميأ":يتجوزةدلاوينتلأس
."يعمهلمحأاليننإ"ً:ابذاكُتلق
."؟ِكنايزغللااذهّلحلواحتسله...له":تيبيرامينتلأس
."ّهلحبموقأس.تيبيرامايلعفأس"
."...كانهاهتََسمليتلاءايشألاكُرتتنأهركأيننإ"
،هتشاشىلعتعلطتينكل،هنمصلختأنأبجييذلاو،يفتاهّنر

ىلعدعبلصحأملنكل،ءيشلااذهنمصلختأنأّيلعنّيعتي.هتلفقأمث
.ةصرفلا

."ِكنايةملاكملكىلعّدرتنأبجي":تيبيرامتلاق
نعثحبييذلاونيجرختملانميئالمزدحأهنإ.لصتملاُتفرع"

."تاعربت
تناعيتلاو،ةميدقلادئاسولاتقرغ.يبرقبةكيرألاىلعدنارسلج

سمالتودناروحنُتعفدنااذكهو،اننازوأتحتكالهتسالاةرثكنمًاريثك
لاجرلانمعونلاكلذنمدنارناك.هنمجعزنيملٌرمأوهو،اناعارذ
لأسينأنودنمكلذو،كنمبرتقااملكقانعلابحأيننإلوقييذلا
.ًالدابتمروعشلاكلذناكاذإام

نمهنأبدقتعناننإ":لامعألانعثيدحلاىلإتيبيرامتداع
يوحنتتفتلا."اهذخأيذلاوهيمآبنيسووهملادحأنوكينأبلمتحملا
."نينسلاربعءالؤهضعبانفداص".يمامأًةيضقضرعتاهنأكو

تناك.اهبنيمرغملالاجرلانعصصقعيمجتبٌةمرغميمآتناك
ىلعكلذو،بارشلاباوكأعموةموتكمٍةربنباهنوقحالينيذلانعثدحتت
نوركفينيذلاو،كانهاولازامنيذلالاجرلا-انجاوزلالخٍةعطقتمٍتارتف
صصقلاهذهنوكتنأبُتككش.اهنمبّرقتلايفنوبغريو،ماودلاىلعاهيف
ًادجٍةددحمٍةجردىلإنكل،ماودلاىلعنيرطخلاجرلاناك:اهيفًاغلابم
ةطرشلابلطلعجلةيفاكتسيلاهنكل،يقلقةراثإلةيفاكنوكتثيحب



رودهيفبعلأيحرسمملاعالإوهامرمألانأكلذينعيً.ايرورضًارمأ
يمآتناك.اهفرشنععفادملاو،يمآىلإةبسنلابهردصخفنييذلالطبلا
دوعتالةجردىلإكلذكيهو،ةثادحلاتاجردىصقأىلإوً،ادجًةلقتسم
.ةريمألارودبعلتنأتدارأ:ةقيقحلالّبقتىلعةرداقاهعم

."ً؟ارخؤمكلذثدحله"
.بيرقٍتقوذنمسيل.الك":اهتفشىلعّضعتيهوتيبيرامتلاق

."ةيوناثلاةسردملايفًاريثكةبرطضمةاتفكانهتناكنكل
."؟ةبرطضمةملكبينعتاذام"
اهمساناك.ةعئارلايمآبةسووهمتناكً،انسح.يمآبةسووهمتناك"

يمآةقيدصيهو،يزوسةلكاشىلعفرصتتتناكو،يدناهيراليه
ملاذهنأادب.دقتعأامىلعةيادبلايفةباذجتناك.بتكلايفةلضفملا
سيلو،ةعئارلايمآنوكتنأتدارأ.اهيلإةبسنلابكلذدعبًايفاكدعي
.انبتكيفيهيتلايمآديلقتبةاتفلاتأدبً.ايوناثًارودبعلتيتلايزوس
تأدباهنأامك،رقشألانوللاباهرعشتغبصامك،يمآلثماهسبالمتدترا
عراشلايفةرمتاذريسأتنك.كرويوينيفانلزنمنمبرقلابدجاوتلاب
نأتثبلامو،يوحنًةضكارمدقتتيهوةبيرغلاةاتفلاهذهتيأرف
،يمآلتقبموقأس.نآلاِكتنبانوكأس":تلاقو،يعارذباهعارذتطاحأ
ينعأ؟كلذكسيلأ،رييغتلااذهبنيمتهتالكنإ.كلةديدجلايمآنوكأسو
ةصقلاكلتنمةعطقالإيهامانتنبانأكورمألاادب.يمآكيدلاملاط
."اهتباتكةداعإاننكمييتلاو،ةيفارخلا

تمراهنألةاتفلاكلتزجحبٍرمأىلعةياهنلايفانلصح":دنارلاق
نمعونلاكلذنإً.ادجةبرطضمةاتفاهنإ.ةسردملايفجردلاىلعانتنباب
."ًادبأىشالتيالةينهذلا

."كلذدعبيزيدءاج":تيبيرامتلاق
."يزيدو":دنارلاق
يفةيلخادةسردمبيمآتقحتلا.يزيدرمأبملعىلعتنك

يمآّلثمتًاروصتيأرنأيلقبس.رياشكيوةيميداكآىعدتستسوشاسام
رهُظتروصلاهذهتناكوسأرتاطبرعضتو،ةضايرللرينانتيدترتيهو
ىلإلبةنيدملاىلإدنتستالةسردملانأكو،ماودلاىلعةيفيرخٍتايفلخ
يتلاو،نايتفللةيلخادةسردمبزغنيلوكيزيدقحتلا.لوألانيرشترهش
ً،ابحاشيمآصصقيفيزيدناك.رياشكيوعمةمأوتعضويفتناك
يفعيشييذلاعونلاكلذنمتناكامهتقالعنأامك،ةيسنامورًةيصخشو



،ةنخاسلاصقرلاتالفحو،ةدرابلامدقلاةركتايرابم:ةيلخادلاسرادملا
ناك.ةيديلقتراوغاجةرايسبتالحرو،يكليللانوللاتاذةقيضلاسبالملاو
.نرقلافصتنمىلإًاليلقيمتنيءيشلك

اهنكل.ماعىدمىلعةيدجةقالعلاتناكو،يزيددعاوتيمآتناك
هنأبلاقو،ةبوطخعضويفامهنأكواهعمملكتً:اقلقمهرابتعايفتأدب
مهلكو،دالوأةعبرأنوبجنيفوسمهنأبلاق.مهسانجأوامهدالوأددعفرعي
هنأامك،بيرمٍلكشبيزيدةرسأعضوهبشيكلذناك.نايبصلانم
هباشتلاببسبةشهدلابيمآترعشاهبعامتجاللهتدلاورضحأامدنع
ًانساهنمربكألاةديسلااهتلّبق.زغنيلوكةديسلانيبواهنيباممئاقلالهذملا
فرعتمل."ًاديعسًاظح"،اهنذأيفءودهبتسمهمث،ةدوربباهّدخيف
ً.اديدهتمأًاريذحتتاملكلاهذهتناكاذإاميمآ

ةسردممرحلوحموحيلظهنكل،يزيدعماهتقالعيمآتعطق
ىلعئكتيناكامنيب،ءادوسلاهتزنكبحبشلابنوكيامهبشأناكو،رياشكيو
نمةرمتاذيمآتداع.اهقاروأتطقاستدقوةميدقنايدنسراجشأ
يفهتدجونأثبلتملاهنكل،طابشيلايلىدحإيفترجصقرةلفح
ًابوبحهلوانتةجيتنًابرطضمادب.ريرسلاةيطغأقوفًايراعناكو،اهريرس
.ريصقٍتقوبكلذدعبةسردملايزيدكرت.لوبقملالدعملانعًاليلقديزت

ٍتافورظماهللسرأامك،نآلاىتحو،فتاهلاباهعمثدحتيّلظهنكل
تلعفاهنكل،اهحتفتنأنودنماهيمرتتناكيتلايهوةئيلموةكيمس
،سيولتناسديربمتختافورظملاهذهتلمح.ّيلعاهضرعتنأدعبكلذ
.ةقيقدنيعبرأنعدزيملرخآوٍفورظملاسرإنيبامينمزلالصافلانكل
نميزيدبراقأناك.ةيثراكوةعيرمةفداصمهذهنإ":ةرمتاذينتربخأ
اهنأالإهفرعتاملكوهكلذناك.سيولتناسيفنوشيعيهتدلاوةهج
،تافورظملاهذهدحأنعتايافنلاةلسيفتثحب.ديزملاةفرعملثرتكتمل
ةيداعًةلاسرتناكاهنكل،وديرفلأةصلصبةقبدتناكو،ةلاسرلاتأرقمث
،ىرخأٍةيداعءايشأورفسلاوبرضملاةبعلنعثيدحلا:دودحلادعبأىلإ
ليحنقنأتملاكلذلّيختأنأتلواح.Spanielةينابسإٍرومأنعكلذكو
،ةافحلسلاتيبنولبةراظنوةريصققنعتاطبرعضيباشوهو،ةماقلا
مث،ةيلطمرفاظأوةمعانعباصأبيمآكسمُيو،انلزنمىلإللستيوهو
.تنومريفيفهزنتلل...اهذخأيوةفوشكملاهترايسقودنصيفكلذدعباهعضي
؟كلذلعفيذلاوهيزيدنأبقدصينأصخشيألنكميأ.يزيد

تناسيفيأ،عقاولايفديعببسيلٍناكميفيزيدشيعي":تلق



."سيول
."؟ةطقنلاهذهةطرشلاجلاعتملاذامل؟ىرتأ،نآلا":دنارلاق
ءاهتنادعبًادغيسفنببهذأس.لعفينأمهدحأىلعنّيعتي":تلق

."انهشيتفتلا
نمًادجبيرقلعافلانأ...دقتعتةطرشلانأودبي":تيبيرامتلاق

اهنأكوتشعترانأتثبلامو،ةليوطةرتفلّيلعاهينيعتّزكر."لزنملا
.اهنهذنمةركفلادرطت
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لوحلاوجتلايفراهنلاتيضمأ.سمشلاةعشأ.ةريغصلارويطلا.فيصلا
ناك.ةاناعملاةحفاكم.ةشهيماظعوةمعانيترشبتناك.كرابتكبسورب
انأو،انلزنميفةيضاملاةثالثلامايألاُتيضمأنأذنمريبكنّسحتةباثمبكلذ
امدنعيأ،ةسماخلاىتحقئاقدلادعأتنكو،اهتاذمونلابايثةيدترم
،روفراديفةاناعملاّركذتىلعيسفنعفدتلواح.بارشلوانتنمنكمتأس
ةدايزهنأشنمكلذلكنأدقتعأ.حيحصلااهباصنيفرومألاعضأنأو
.روفرادبعشلالغتسا

لكوهاذهنأدقتعأ.يضاملاعوبسألالالخةريثكٌرومأتفشكنا
تاددرتلانميناعأيننأبكلذينعي،ةدحاوًةرمثدحءيشلكنأو،ءيش
نأضرتفملانمهنأدقتعأ.يضاملاعوبسألايفهتفيظوِكنِرسخ.ةيفطاعلا
ِكنِرسخ.طبضلابىتمفرعيالًادحأنكل،تقولااذهيفدوكرلاىشالتي
ً،امامتّعقوتامكيأ،نيفظوملافرصةيلمعنمةيناثلاةلوجلايفهتفيظو
نميفاكلاددعلافرصنملاننإ.ىلوألاةلوجلانمةليلقعيباسأدعب
.ىقمحللاي.]ىلوألاةلوجلايف[نيفظوملا

ّدعأيذلاوه،ماريامىلعنوكيفوسِكننأبةيادبلايفتننظ
كلتنيبنمناك.اهبمايقلاًاموددارأيتلارومألانمةليوطةحئال
رييغتكلذكو،اهطبضةداعإوتاعاسلاتايراطبرييغت:ةريغصرومأةمئاقلا
اهانيلطيتلافرغلالكءالطةداعإو،يلجللصصخملاضوحلاتحتبوبنأ
.ىرخأدعبًةرمةريثكءايشأبمايقلاديعيهنإ.اهناولأانبجُعتملولبقنم
دعبأدب.بسانمٌرمأوهىرخأدعبةرماهتاذرومألابمايقلانأودبي
يقلتيفكلذكرّكف.مالسلاوبرحلاةياورأرق:ةيمهأرثكألارومألابكلذ
يفًاليوطًاتقويضمُيهنأكلذىلإفاُضي.ةيبرعلاةغللايفسوردلاضعب
ىدمىلعلمعلاقاوسأيفةجئارنوكتفوسيتلاتاراهملانيمختةلواحم
.كلذظحالينأهديرأالينكل،هلجألًاريثكترثأت.ةيلاتلاةليلقلادوقعلا

."؟ماريامىلعكنأبتنأٌدكأتمأ":هلاؤسىلعُتبظاو
فشترنانكامدنعةيدجلكبهيلعلاؤسلااذهةيادبلايفتحرط

تلواح.هديقوفيديتعضونأدعبةرشابمهينيعيفترظن.ةوهقلا
،ثارتكانودنمو،ةيمسرريغةقيرطبهتاذلاؤسلاحرطأنأكلذدعب



امنيبريرسلاقوفةموعنلكبلاؤسلاحرطأنأًاريخأتلواح.رباعٍلكشبو
.هرعشدّسمأُتنك

الينكل.ماريامىلعيننإ":ةرملكيفهتاذباوجلاينيطعيناك
."لعفلابعوضوملانعثدحتلاديرأ

عملماعتتفيك":هيفشيعنيذلانمزلابسانيًارابتخاُتبتك
."؟لمعلانمَكفرص

لمأتلا-تاجلثملانمريثكلالوانتأو،مونلابايثًايدترمسلجأ)أ
!ةيجالعًةفصذخأيانه

يسيئرنعةئيذبءايشأناكملكيفوتنرتنإلاةكبشيفبتكأ)ب
ً!اميظعودبيناقتحالانعسيفنتلانأل،ميدقلا

ديفمءيشىلعرثعأنأةديدجٍةفيظوىلعلصحأامثيرلواحأ)ج
ّملعتلثمً،ارخؤماهيلعُتلصحيتلاةديدجلاغارفلاتاقوأءانثأهبموقأ
.مالسلاوبرحلاةءارقوأةجئارةغل

وهجباوجلانأل-ِكنىلإريدقتةيحتةباثمبرابتخالااذهناك
.هيلعهتضرعامدنعًارخاسمستبانأبىفتكاهنكل-حيحصلاباوجلا

تالواحمتفقوتو،ىضوفلاهذهلكةليلقعيباسأرورمدعبتهتنا
ةحولتحتحابصتاذظقيتساهنأكورمألاادب.ةديفملارومألانعثحبلا
تعستا؟ءامسلاقحبقلقتاذامل،اهيلعبُتكيتلاورابغلااهولعيوةثر
ىلعمالفألادهاشيوً،ايراعلوجتيو،نويزفلتلاجماربةدهاشمبذخأوهانيع
تثبلامو،ةزهاجلاتابجولانمريثكلالوانتيفكلذكأدب.نويزفلتلا
وهو،يعمثدحتيالهنإ.تالمهملاةلسنعتضافنأنيلفلاباوكأ
ُتبلطاماذإةئيسةأرمايننأكوأ،ملألاهلببسيمالكلانأكوفرصتي
.يعمثدحتلاهنم

ثدح.لمعلانمُتفُرصيننأبهتربخأامدنعهيفتكّزهداكلابهنكل
.يضاملاعوبسألايفكلذ

كنعضيفيًالام،لقألاىلع،نيكلتمت.فسآانأ.عيظفاذه":يللاق
".

."يتفيظوُتببحأكلذعمينكل.ًالامكلتمننحن"
مل."ماودلاىلعهديريامىلعءرملالصحيال"،ءانغلابِكنأدب

عمِكنليامت.ةحيحصلاتوصلاةجردبالو،حيحصلانحللابءانغلانكي
ءاسمنمٍرخأتمٍتقويفكلذناك.لمثهنأبتكردأف،صقريهنأكوةينغألا



ةحئارلابوةبوطرلابقبعيانلزنمناكامنيبءاقرزلاءامسلابزّيمتليمجموي
لّوجتلابتأدب.ةلدسمرئاتسلاعيمجتناكامنيب،ينيصلاماعطللةيهشلا
ُترثأو،لوخدلابشعنملاءاوهللحمسأورئاتسلاعفرأيكةفرغىلإٍةفرغنم
نمٍسيكبترثعتةملظمٍةفرغىلإُتلصوامدنعنكل،رابغلاتارذكلذب
يفةرهلادهشملثمدهشملاادب.ىرخأٍسايكأدوجوتظحالمث،نيحطلا
امدنعنكل.نارئفلادئاصمبةئيلمةفرغتلخديتلاةكرحتملاروصلامالفأ
التالحمنماهعيمجتناكو،قّوستلاسايكأتارشعتيأرراونألاتلعشأ
رجاتمنمسايكألاهذهتناك.ةداعلايفلمعلانمنوفورصملااهدصقي
يأ،]بلطلادنع[ًايوديٍتالذبطيختيتلاتالحملاو،ةيقارلالاجرلاسبالم
اهقلعينأدعبهدرفمبٍنوبزلكلقنعلاتاطبرتاعيبملالجرلقنيثيح
دعاقميفنوخرتسييذلالاجرلانمنئابزلاىلإاهذخأيمثهعارذىلع
.ةصاخلليهرجاتملاهذهنأينعأ.ةريثوةيدلج

."؟ِكناياذهلكام"
نمفيظوتلااوأدباذإاذه،فئاظولاتالباقمءارجإلجأنم"

."ديدج
."؟ردقلااذهلكىلإجاتحتسلهو"
فوتكمفقوامنيبةرخاسةماستبامستبا."لاملاكلتمناننإ"

.نيديلا
مضقىلعركيلبمدقأ."؟بايثلاهذهقيلعتيفلقألاىلعبغرتأ"

نمةعقبتيأرً.اضعباهضعبنعاهلصففةيكيتسالبلاةيطغألانمٍددع
ًاصيمقكلذكتيأر.رالودفالآةثالثاهنمثغلبيةلذببرقةرهلاءيق
.هيلعةرهلاتمانثيحيلاقتربهنولٍءاطغبنوللاءاضيبًةلصفم

ًةماستبامستباويوحنرظن."عقاولايفكلذبغرأال":لاق
.ةضيرع

يننألةروخفُتنكلب،جاعزإلاىوهييذلاعونلانمًاموينكأمل
ىلعيننإ.كلذكنوكأنأىلعينربجيِكننألًاريثكتجعزنا.ةجعزمريغ
.ةيويحلامادعنانمو،لسكلاولامهإلانمنّيعمٍردقعمشيعللٍدادعتسا
نألواحأيننأامك،ِكننمرثكأأةئفلاىلإيمتنأيننأبكلذككردأ
ةمئاقلاةعيبطضرفمدعو،بيترتلابيسوهضرفمدعيفةرذحنوكأ
ركفييذلالاجرلانمعونلاكلذبسيلِكننأفرعأ.هيلعًافلسةرضحملا
عونلاكلذلثرتكيالهنإ.ةجالثلافيظنتوأ،لزنملا]سنك[فيظنتيف
نّيعمىوتسمىلعءاقبإلابحأيننإ.ًالعفكلذلمتهأالينكل.رومألانم



النأبجيتايافنلانإلوقأنأيقحنمهنأدقتعأ-ةشيعملانم
يهو،عوبسأةدمليلجلاضوحيفقابطألاكرتمدعبجيهنإو،مكارتت
يفبسانملاكراشتلانأبدقتعأ.اهيلعتّفجيتلاةمعطألااياقبلمحتيتلا
دعبءيشيأبموقيالِكننكل،كلذلكنمضتيدحاوٍلزنميفشيعلا
كنإ:هرودبينجعزييذلارمألاوهو،هجاعزإلةرطضمانأاذهلو،نآلا
كلذو،جعزمٍصخشىلإيأً،امويهدرأملوً،امويهنكأملامىلإينلّوحت
كيلعنّيعتيالهنأل،كلذلعفتال.ةيساسألاكراودأطسبأبموقتالكنأل
.لعفتنأ

ىلعثعبيٌرمأوههتفيظولءرملاةراسخنأفرعأ.فرعأ،فرعأ
هبشيرمألانإنولوقي.لجرلاىلإةبسنلابصخألاىلعو،ديدشلاقلقلا
يذلاِكنلثمٍلجرىلإةبسنلابصخألاىلعو،ةرسألايفٍتومثودح
ءاوتحاىلإوً،اريثكّثيرتأنأىلإكلذينعفدي.ماودلاىلعلمعينأداتعا
؟بايثلاهذهقيلعتبتمقاذإعنامتأً،انسح".هنمصلختلاىتحو،يبضغ
."؟اهيدترتامدنعةبترملظتيكينعأ

."؟ةلامثلاىتحبارشلاضعبنيلوانتتالاذامل"
؟ةفارظلاىهتنميفًارمأكلذسيلأ.امهيتفيظونادقفيةأرملاولجرلا

ىلإأجلأيننإ.نيرخآلامظعمظوظحنملضفأوهاّنظحنأبفرعأ
يننأبُتظحالاّملككلذو،يبصاخلاريفوتلاقودنصعضوصحفتلتنرتنإلا
،كلذِكنلعفينألبقيباسحىلعقودنصلاةيمستقلطأمل.ةرتوتم
وهو،هبسأبالباسحلانأينعأً.ادجًامخضسيلباسحلانألكلذو
.ّيدلاولضفبهكلمأيذلاديصرلاوهوً،ارالود785,404يأ،امًاعونريبك
ىلإلمعلانعفقوتلابكلحمسييذلالاملانمغلبملاكلذسيلهنكل
وهيادلاوهيلإىعسيذلافدهلاناك.كرويوينيفصخألاىلعو،دبألا
ىلعدنتستتارايخنيبةلضافملاىلإرطضأالثيحبٍفاكٍنامأبرعشأنأ
ٍفاكٍلكشبًةيرثنوكأالٍلكشبنكل،ةنهملايفوأميلعتلايفءاوس،لاملا
نأبدقتعأينكل،عضولااذهنمِكنرخسي.لمعلامدعراتخأثيحب
رظنلابكلذو،ةبسانمةركفيهو(.يادلاواهانبتةميظعٌةركفيههذه
.)امهبتكليتلوفطاراعتساامهنأىلإ

انفُرص،لمعلانمفرصلانأشبظيغلابرعشأتلزامتنكينكل
وهعيطتسياذإامينلأسويبلصتاامدنعيدلاولُتلق،نانثالانحن
نابغريامهنإلاق.انعمثدحتلاناديريامهنإلاق.انترايزلءيجملايتدلاوو
نإهلتلق.انيلإةبسنلابًابسانمكلذناكاذإءاسملااذهًالعفءيجملا



،ناطرس،ناطرس،ينهذيفرّكفأتيقبينكل،لاحلاةعيبطبٌبسانمكلذ
.ناطرس

عتمتيً.ادوهجمالذبامهنأبتظحالو،انلزنملخدمىلعيادلاورهظ
ادعاميفبويعيأنموكشيالوهو،ّدقوتلاوعافدنالاوةيويحلابيدلاو
يذلاعماللايناوجرألااهناتسفيتدلاوتدترا.هينيعتحتتانضغتلاضعب
يأ،تالافتحالاوأتارضاحملاتابسانميفماودلاىلعهئادتراىلعتدوعت
ةقثلابلطتينوللااذهنأبيتدلاولوقت.هذهكٍتاوعدىقلتتتناكامدنع
.هيدترييذلاصخشلانم

امهتوعد.لجخلاضعبارهظأامهنكل،ةميظعٍةلاحيفيادلاوادب
.نمزلانمٍةهربلنيتماصانسلجو،ةكيرألاىلعسولجلل

ايًائيشامكرابخإديرأ":لاعسللفقوتينألبقًاريخأيدلاوملكت
دقُعتدبفهيتبكرىلعهيديعضو."...انأوامكتدلاونأبودبي،انيدلو
."ةيلامٍةمزأيفانعقواننأبودبيً.انسح".ةبحاشهعباصأ

ةبيخمأ،ةاساوم،ةمدص:يلعفةدرنوكتنأضرتُفيفيكفرعأال
امهنأبًاقباسدقتعأمل.يمامأامهبعاتمبافرتعانأَّيادلاولقبسيمل؟لمأ
.ةريثكبعاتمنمنايناعي

يَميدعانكاننأوهرمألاةقيقحنإ":اهمالكتيبيرامتعبات
نمهتاذردقلابسكنانكاننأكو،نينسلانميضاملادقعلاانشع.ةيلوؤسملا
اننإً.احيحصنكيملكلذنكل،نيقباسلانيدقعلايفهبسكنانكيذلالاملا
،نيلئافتم...انك.راكنإلاحيفانكاننكل،رادقملاكلذفصنبسكنمل
يلاتلاءزجلانأبداقتعالاىلعانبظاو.ةفطلمةملكيهلؤافتلاةملكامبرلو
ذاختاانعبات.ثدحيملكلذنكلً.احاجنزرحيفوسيمآباتكنم
انقفنأامك،ءاقمحةقيرطبرامثتسالاىلعكلذكانمدقأ.ةئيسلاتارارقلا
."...نآلاامأ.ءاقمحةقيرطبلاملا

امه،لزنملااذهكلذكو،انلزنمنإً.ايلمعنيَسلفمانك":دنارلاق
."نانوهرم

فرعأنكأملً.ادقنانللزنملااذهايرتشاامهنأب،ُتضرتفالب،ُترّكف
ةيمحميننألجرحلانمٍةجومبترعش.هنعًاطاسقأناعفديامهنأبًادبأ
.ِكنلوقيامكًايلام

يفءاطخألاضعب،مكلتلقنأقبسامك،انبكترا":تيبيرامتلاق
يمآ:ناونعبًاباتكبتكننأانيلعبجيهنأبدقتعأ.رومألاىلعمكحلا
نوكنفوسو،ناحتمالكيفلشفننأديرن.ةلّدعملادئاوفلابَِسنوةعئارلا



."نآلاكلذديري،يمآقيدص،يدنو.ةيريذحتلاةصقلا
."لامرلايفيراهسأر":دنارفاضأ
."؟كلذدعبثدحياذامو":ُتلأس
اهتبيقحنميتدلاوتلوانت."ًايلكامكيلإكلذدوعي":يدلاولاق

يفتدب.انمامأةلواطلاىلعهتعضوو،يلزنمٍدادعإنمهنأبادبًاروشنم
يتلاصصحلارئاودوةينايبلاطوطخلاوةدمعألاتاموسرروشنملااذه
ءانثأّيدلاوتّليختامدنعًاريثكُتقلق.يلزنملاامهبوساحةطساوباهاّرضح
ةلاحيفامهحارتقالعجامهنمٍةلواحميفمِدختسملاليلديفامهقيدحت
.ّيلإةبسنلابةنسح

ضارتقاانناكمإبناكاذإامكلأسننأاندرأ":لوقلابتيبيرامتأدب
هلمعاننكمياميفرّكفنامنيبكبصاخلاريفوتلاقودنصنملاملاضعب
."انتايحةيقبل

ةرتفلوألنيفهلتمنييعماجنيَبلاطلثمانمامأناسلاجلايادلاوادب
فرطيتدلاوتعضونأىلإيدلاوةبكرتشعترا.امهبيردتتارتفنم
.اهقوفةيناحٍعبصإ

ضارتقالاناعيطتستاذهلو،امكلاموهريفوتلاقودنصً،انسح":تلق
ةرظنلاكلتيأ،عضولااذهيهتنينأتدرأ."لاحلاةعيبطبهنم
نكيمليتلاةرظنلايهو،َّيدلاويَهجوىلعتدبيتلاةلئافتملا
ارعشتيكلو،نويدلالكءافولناجاتحتلاملانممك".اهلّمحتيتعاطتساب
."؟ةمداقٍةرتفلحايترالاب

ً:اريخأتلاقً.اقيمعًاسََفنيتدلاوتذخأامنيب،هئاذحوحنيدلاورظن
."ًافلأنوسمخوةئمتس"

انيدلاملككلذناك.هلوقنمتنكمتاملككلذناك."هوأ"
ً.ابيرقت

."...اننيباميفرمألاةشقانمانيلعبجيهنأدقتعأ":ِكنلاق
رتفدرضُحأيكبهذأس.اذهلعفننأاننكمي.الك.الك":تلق

."يتاكيش
ىلإغلبملاليوحتنيعيطتستكنأولعقاولايفىنمتأ":تيبيرامتلاق

رطضنفوسالإو،انيلإةبسنلابلضفأكلذنوكيس.دغلايفانباسح
."مايأةرشعةدملراظتنالل

.ةريبكةطرويفناعقاوامهنأبكلذدنعتكردأ



نيمويرورمدعب
لآّرصأ.تويلإلآحانجيفيطللةلباقةكيرأىلعًاقهرمتظقيتسا

حاحلإلاةجردباّرصأ.دعبَحتُفيمليلزنمنألكلذو،ءاقبلابّيلعتويلإ
يهةفايضلانأودبي:ءاشعلاةدئامىلعكيشلايقلتلاهارهظأيتلااهتاذ
.كلجأنماذهلعفنانعدتنأكيلعنّيعتي.ةعيبطلاىوقنمةرهاقةوق
بابلالخنمامهريخشىلإءاغصإلايفليللاتيضمأوامهدصقتلبق
هبشأناكفرخآلاريخشامأً،اعطقتموًاقيمعامهدحأريخشناك.مونلاةفرغ
.قرغيهنأبملحيمئانلانأكو،يعاقيإلاريغدهنتلاب

يننكمي.رزةسبكبلصحيكلذنأكو،ةعرسبمونلانمنكمتأيننإ
اذكهو،يدخىلععرضتعضويفّيديعضأنأدعبمانأفوس،لوقأنأ
يناعتيتلايتجوزنكل.لافطألامونهبشيقيمعٍمونيفكلذدعبطغأ
ةليللايفتررمينكل.ريرسلايفيبناجىلإةكرحتمىقبتقرألانم
ناكامنيبلمعةلاحيفينهذيقب.يمآهنميناعتيذلاعضولابةيضاملا
،نويزفلتلاجماربةدهاشملةكيرألاىلعيمآعمسلجأتنكً.ارتوتميدسج
رارمتساببلقتتو،ةكرحةلاحيفيتجوزلظتامنيبكارحنودنمىقبأو
قاسلاةمزالتمنميناعتتناكاذإامةرمتاذاهتلأس.يبناجىلإ
نيلثمملاهوجوتناكو،ضرملااذهنعًانالعإتيأرنأيلقبس.ةبرطضملا
يمآينتباجأ.مهذاخفأنوّكحيومهناقيسنوكرحياوناكامنيب،قلقبةنضغتم
.ةبرطضملارومألالكةمزالتمنميناعتاهنأب

نوللاىلإيدامرلانوللانملوحتتيهوقدنفلاةفرغفقسُتبقار
،يهجويفةجهوتمسمشلاىرألتضهننأىلإ،رفصألاىلإمث،يرهزلا
يفءامسألاتأدب.ةيسمشتاجردثالثتعفترادقو،رهنلاقوفتناكو
هذهببوبحملامسالااذهمهُّتا.يدناهيراليه!غنيب-ينهذيفدراوتلا
لزنميفًاقباسشاعقباسسووهموهفزغنيلوكيزيدامأ.ةقلقملالاعفألا
امههبشىدمتظحالنأيلقبس.ةرايسلابةعاسىوسانلزنمنعدعبيال
تاقيقحتلاو،تاراقعلا،ةيحصلاةيانعلا:كسفنمدخاةبقحكلتتناك.يب
،هسفنبءيشلكفشكيلتنرتنإلاىلإءوجللاصخشلكلنكمُي.ةيسيلوبلا
نملقأوهنيفظوملاددعنأامك،مهتقاطقوفنولمعيعيمجلانأل
يفرشعلاتاونسلانعديزيامتيضمأو،يضاملايفًايفحصُتنك.مزاللا
نعفشكلاىلعمهلمحويتشيعمبسكأيكسانلاعمتالباقملاءارجإ



.كلذادقتعادناروتيبيرامنأامك،ديجٍلكشبلمعلابُتمق.مهسفنأ
انأو،امهتقثلحمتلزاميننأبيلالاقامهنألليمجلانافرعبُترعش
يسفنعدخألهمأ.كوكشلانمةفيثكٍةباحستحتعبقييذلاجوزلا
؟ةفيثكةملكيمادختسادنع

ةباثمبنوكتلًاريثكمدختُستالةعاقصيصختبنإزيادقدنفعربت
عقبلانإيأً،ادجًةيداعةعاقلاتناك.نوديمآىلعروثعلاةلمحلزكرم
نكل.ةرشتنملاحئاورلاىلإةفاضإلاباهناردجىلعةرشتنمتناكنوللاةينبلا
حسمو،اهفيظنتو،اهليمجتيفةرشابمرجفلاعولطدعبتأدبتيبيرام
دحألمح.فتاهلاةزهجأزكارمو،تانالعإلاتاحولبيترتو،اهنعرابغلا
يمآةرظنةحوللاكلتتسكع.يمآّلثمتةريبكةروصةعاقلاناردج
تدبامنيب،امهيلإرظنينمعبتتيتلانينيعلاكنيتو،ةقثاولاوةئداهلا
تغرفنأدعبو،عقاولايفةعاقلاتدب.ةيسائرٍةلمحنمًاءزجةحوللا
مزالييذلالمألابحوفتتناكو،ةيلاعفلاةياغيف،اهفيظنتنمتيبيرام
نيقثاولانمريبكٌددعهبطيحييذلاو،هلشفبارتقابرعشياٍّيسايس
.ةميزهلابفارتعالانوضفرينيذلاوهحاجنب

اهفتاهىلإثدحتتتناكو،ليلقبةرشاعلاةعاسلادعبينوبتلصو
لصو.تاعباطلاىدحإليغشتبتأدبمث،يفتكىلعتتبر.يولخلا
تاقيدصنمةنيزدفصنعموجتلصو:تاعامجٍتاعامجنوعوطتملا
نيدتريو،نهرامعأنمنيعبرألاوةسماخلانزواجتنهلكو،ةلحارلاانتدلاو
ىلعنبردتينهنأكونهرظنمادب.لحاكلادنعيهتنتةقيضليوارسًاعيمج
اتناكو،ةرمسلانمٍردقورقشأٍرعشبنيتليحننهنمنيتنثاتناك:امٍةصقر
كلذكتلصو.يناثلازكرملابتايقابلاتعنتقاامنيب،ةعومجملاةدايقلنايعست
،يلاعلاتوصلاوبيشألارعشلاتاوذنمتاّنسملاتاديسلانمةعومجم
،تايرخألاتاوصأقوفاهتوصعفرتنألواحتنهنمٍةدحاولكتناكو
عونلاكلذنمءاسنلاتناك.لئاسرلاصوصنةباتكبنهضعبلغشناامنيب
امءرملالءاستيثيحببابشلاةيويحو،ةقاطلانمًاريبكًاردقكلتمييذلا
ًاباشناكو،طقفدحاوٌلجررهظ.ةيويحلاهذهبرهاظتلانلواحيّنكاذإ
ملهنأبادب.هدرفمبناكهنكل،سبلملاقينأوً،انسينبراقيرهظملانسح
لوجيوهوديحولاكلذتبقار.ريسفتلاضعبىلإجاتحيهدوجونأبكردي
يمآةحولىلعرخآلاونيحلانيبرظنلاقرتسيوتايولحلافانصأنيب
.ةقلعملا



رئاطفلاىدحإتلوانتنأتثبلامو،ةعباطلازيهجتينوبتهنأ
.يبناجىلإفقتيكتبرتقا.ةلاخنلابةاطغملا

نوكيهلعل،ينعأ؟عوطتيليتأيٍصخشلكنوبقارتله":ينوبُتلأس
."...نيذلادحأ

"ديكأتلاب؟مامتهالانمةهبشلاريثيًاردقرهُظييذلاصخشلاينعتأ"
نكل":ضفخنمٍتوصبتلاق.اهمفىلإاهتعفدوةريطفلافارطأتعطق.
يتلااهتاذةينويزفلتلامالفألانودهاشيةلتقلانإفةقيقحلاَتدرأاذإ
."...نوبحيمهنأبفرعناننأبنوفرعيمهنإ.اهدهاشن

."ةيراجلاتاقيقحتلايفمهسفنأرشح"
اذهءازإربكأًارذحنودبيمهارتكلذلو،حيحصاذه":ينوبتأموأ

ةلاحيفنودبينيذلاءالؤهلكصحفتناننإ،لجأنكل.رومألانمعونلا
."كلذكمهنأنمًالعفدكأتللكلذو،ةبيرغ

.يبجاحدحأتكرح
لبقناملوهالياكةيضقيفتايرحتلاةدايقبنيبليجعمًةفلكمتنك"

."؟ناملوهالياكركذتأ.ةليلقٍتاونس
.ةيضقلاهذهنعًائيشركذأال.يسأرُتززه
نوبذجنينيذلاراوطألايبيرغصاخشألاضعبلاحيأىلعدجتس"

نيتليمجنيتديسوحنينوبتراشأ"...نيتديسلانيتاهبِقار.هذهكٍرومأىلإ
امهنإيأ،عونلاكلذنمناودبتامهنإ".رمعلانمنيعبرألااتزواجت
."قلقلاجوزلاةنأمطيفًاريبكًامامتهانارهُظت

."...ًالهم،هوأ"
."ًاريثكثدحترومألاهذهنإ.ميسولالجرلاتنأو،أجاُفتس"
ءارقشلايهو،ءاسنلاىدحإتاذلابةظحللاهذهيفيوحنتعلطت

فطلألايهةماستبايوحنتهجوو،ةرمسلاىلإليمتيتلاةرشبلاتاذ
.اهيلعتبرتًاديرظتنتةرهلثماهسأرتضفخمث،ًالجخرثكألاو

ةسنآلانوكتسيهو،كلذعمًاريبكًادهجلذبتس":ينوبتلاق
."نسحٌرمأاذهو،ةلأسملاهذهيفًالاغشنارثكألاةريغصلا

."؟ناملوهالياكةيضقتهتنافيك":اهتلأس
ً.ايفناهسأرتّزه
نمةروراقنهنيبنرّرمو،تايرخألاءاسنلاضعبتلصو،كلذدعب

دعبتحاف.نهفونأو،نهفاتكأو،ةيراعلانهعرذأهبنحسمو،سمشلايقاو
.ةفرغلايفدنهلازوجةحئاركلذ



يمآتناكاذإامكتلأسامدنع،ةبسانملاب،ِكنايركذتأ":ينوبتلاق
،يلاهركذتمل؟نروهثوهليوننأشباذام؟ةنيدملاهذهيفءاقدصأاهيدل
."نيتلاسرانلتكرتيتلايهو

.دورشباهبتقدح
ٌّمأيهله.تنأهنكستيذلايحلايفنكستيتلاليوناهنإ"

."؟دالوأةثالثل
."اهتقيدصتسيلاهنإ،الك"
."ديكأتلكبكلذكاهنأبدقتعتاهنألً،ادجٌبيرغاذهنإ"
،ةدحاوٍةرملسانلاىلإثدحتتاهنإً.اريثكيمآلاذهثدحي":تلق

."جاعزإلاةياغيفرمألاو،اهعمٍةقادصىلعمهنأبنودقتعيف
."اهادلاوهلاقاماذه"
.زغنيلوكيزيدويدناهيراليهنعةرشابمينوبلأسأنأيفترّكف

ُتنكاماذإلضفأٍلاحيفودبأفوسيننألكلذو،لعفأالنأتررق
عضويفتيبيرامودنارينارينأتدرأ.رومألامامزبكسمُييذلالجرلا
تيبيراماهتهّجويتلاةرظنلانايسننمنكمتأمل.كرحتييذلالطبلا
لزنملانعةديعبريغ...ةيضقلانأبةمزاجدقتعتةطرشلانأودبي":يوحن
".

ثدحتتيتلابتكلااوأرقمهنألاهنوفرعيمهنأسانلادقتعي":تلق
."اهنع

مهنأبداقتعالاسانلاديري.كلذمهفأ":ئموتيهوينوبتلاق
ديرتو.مهدالوأنوفرعيمهنأبداقتعالاءابآلاديري.نيرخآًاصاخشأنوفرعي
."نهجاوزأنفرعينهنأبداقتعالاتاجوزلا

.ةيلئاعةهزنلٍعمجتىلإبرقأةعاسرورمدعبعوطتلازكرمادب
.نهدالوأىلعيفيرعتلوةيحتلاءاقلإلتاميدقلايتاقيدصضعبترضح
،اهدافحأنمةثالثعم،يتدلاوتاقيدصلضفأىدحإيهو،يكيفتءاج
.ةقهارملارمعيفو،ًالجخدودخلاتادروتمنهعيمجو

يفكشتتناكاهنأكوً،اريثكدافحألانعثدحتتيتدلاوتناك.دافحألا
تلّضفاهنأبانللوقتثاثأةعطقترتشااملكتناك.مهيلعاهلوصحناكمإ
نأتدارأ."دافحألامودقدنعًاديفمنوكيس"،هنألتاذلابزارطلاكلذ
.دافحأنهيدلاهتاقيدصعيمجنألصخألاىلعو،اهدافحأضعبىرتلشيعت
لافتحاللكلذوءاشعلالوانتلمايألادحأيفوجويتدلاويمآوانأتبحطصا



.لافتحاللًاببسكلتمناننأبامهلتلق.مويلاكلذىتحةناحللعوبسألضفأب
تطرخنايتلايمآتقناعمث،ءاكبلابترجفناواهناكمنميتدلاوتزفق
هنإ.ةناحلانعثدحتيهنإ":يتدلاوفنأتحتتمتمتمث،اهرودبءاكبلاب
ةلعفنماهنأبرهاظتتنأكلذدعبيتدلاوتلواح."طقفةناحلادصقي
يمآعفديذلارمألاوهو،ةاساوملانمتوصلضفأبيتدلاوتلاق.كلذل
يمآنألًابيرغكلذناك."لافطأللريثكٌتقوكانه"ً:اددجمءاكبلاىلإ
نكل.ةديدعتارمةقيقحلاهذهترركيهو،ًالافطأديرتالاهنأتررق
دوعي.اهرارقترّيغامبرلاهنأبلمألانمًابيرغًاصيصبينتطعأعومدلاهذه
ةعباسلايفيمآتناك.ةقيقحلايفٍفاكٍتقودوجومدعىلإكلذ
نيثالثلاوةعساتلاغلبتسيهو،ةجاطرقىلإانلقتناامدنعاهرمعنمنيثالثلاو
.لوألانيرشترهشيف

ءيشيأوأ،ةفئازديعةلفحميدقتانيلعنّيعتي:كلذدعبترّكف
يطعننأانيلعنّيعتي.اذكهرمتستسرومألاتناكاذإ،ليبقلااذهنم
،مالعإلالئاسولجأنمكلذو،امًالافتحاو،امٍةقيرطبةيمهأعّمجتلااذه
.لمألابكسمتميننأبرهاظتلاّيلعنّيعتي.هابتنالاءايحإديعيءيشيأو

."رّذبملانبالاداعله":لوقيفنألانمًاجراخًاتوصتعمس
لغشنينيريصقنيمكبةضافضفًاصيمقيدتريًاليحنًالجرىرألُّتفتلا
دوعتيذلاو،ميدقلايقيدص،يلكبسكتسكلذناك.ليوطلاهبراشديسمتب
ىتحالو،ةملكلاظفلهناقتإمدعنممغرلابرذبملانبالابيتادانمىلع
امأ.يبغةملكلفطلملافدارملاينعيناكهنأبُتضرتفا.قيقدلااهانعم
وهو،ةدعاقلاةركبعالمساىلإنوكيامبرقأودبيفيلكبسكتسمسا
هنأعمةمزاللاةراهملاكلتميملهنكل،سكتسهنوكينأضرتفيناكام
أشنيذلاوةنيدملايفلضفألاوهناك.كلذكنوكيلةقداصلاةبغرلاكلتما
امدنعهتايحةمدصلجرلاىقلت.يفكينكيملكلذنكل،ةبعللاعم
لّوحت.كلذدعبهيلإةبسنلابءيشلكىهتنااذكهو،قيرفلانعلُِصف
.ةبلقتمٍةجزمأبحاصحبصأو،ةبيرغلافئاظولانعثحابىلإكلذدعب
زهيناكهنكل،اهيفلمعلاًابلاطةديدعٍتارمةناحلايفينرازنأهلقبس
ام:ةرارمبلوقيناكو،هيلعاهضرعأةعيضوةيمويةفيظولكءازإهسأر
.رخآًائيشكيدلنأودبال؟كلذريغكيدلاذام؟لجرايكب

:يدوٍجازميفناكاذإامفرعأنأًارظتنمو،ةيحتلاليبسىلعتلق
."سكتس"

اذهعمىطاعتتةطرشلانأتعمس":هيطبإتحتهيّفكًاعضاولاق



."روتفبرمألا
."لوقلااذهىلعًاركبمتقولالازام"
؟فعضلاةياغيفثحبتايلمعهذهتسيلأ؟لجرايكبام"

."ةيدلبلاسيئربلكىلعروثعلايفربكأًادوهجماولذبمهنأبُتظحال
يتلاةرارحلابساسحإلانمتنكمتكلذل،ةرمسلاديدشسكتسهجوناك
ملاذامل".نابللاونيرتسيللاةحئاربترعشو،ينمبرتقاامدنعهنعردصت
ةطرشلاعيطتستصاخشألانمريبكددعدجوي؟صاخشألاضعباولقتعي
اذامً؟ادحاوًاصخشرضُحتملاذاملً.ادحأرضُحتملاهنكل،مهنيبنمرايتخالا
نأشباذام:ةيرحتلاةديسلاىلعهتحرطلاؤساذه؟زيوبكوبولبنأشب
."يلاؤسنعةباجإلابىتحاهسفنجعُزتمل؟زيوبكوبولب

."؟ةباصعمهله؟زيوبكوبولبمهنَمو"
ءاتشلايفكوبولبةأشنميفلمعلانماوفُرصنيذلانابشلامهنإ"

ىرتنأكنكمي.ناكٍعونيأنمًابنذاوبكترينأنودنماوفُرص.يضاملا
،تاعومجملكشىلعةنيدملايفنوعكستيمهونيدرشملانابشلاءالؤه
يهزيوبكوبولبةعامجنألمتُحي.ًالعفةئيسةلاحيفمهنأبودبيو
."لمعلااذهبتماقنم

."؟هذهكوبولبةأشنميهام.دعبكمهفأمل"
؟ةنيدملافرطىلععقتيتلايلافرفيرتاعوبطماهنإ،اهفرعتتنأ"

تالاقملاةباتكيفاهمدختستَتنكيتلاءاقرزلارتافدلاكلتنوعنصيمهنإ
."ةعماجلايفتاساردلاو

."كلذفرعأنكأمل.هوأ"
زيوبكوبولبلمعىهتنااذكهو،بيساوحلانآلاتايلكلامدختست"

".
."اهرسأبلفُقتةنيدملانأبودبي.هللااي"ً:امتمتمتلق
ةقياضمو،تاردخملاو،بارشلالوانتىلعزيوبكوبولبدارفأدّوعت"

نيرطضماوناكمهنأالإ،لبقنمكلذنولعفياوناكمهنأبينعأ.سانلا
ىلعنوضمينآلامهنكل.نينثالامايأيفلمعلاىلإةدوعلاوًامودفقوتلل
."طباوضيأنودنمو،مهتيجس

تيأر.يوحناههّجويتلاةرسكتملانانسألانمّفصنعسكتسّرشك
فيصلايفهتنهملزانملاءالطناكيذلاوهو،هرعشىلعءالطلانمًاعقب
مث،ةقيقدلالامعألايفصصختميننإ،لوقيناك.ةيوناثلاهتساردمايأذنم
عراسيناكفعماسلاكحضيملاذإامأ.ةباعدلامهفينأعماسلانمرظتني



.اهحرشىلإ
"؟يراجتلاقوستلازكرمىلإةطرشلاتهجوتلهً،اذإ":سكتسلأس

.هدصقمليمهفمدعىلعةلالديفتكُتززه
دقسكتسنأادب"؟يضاملايفًالسارمنكتملأ.لجرايةنعللا"

ولبذختا".ةليوطةرتفلترمتساةبذكاهنأكو،ةقباسلايتنهمنمجعزنا
ىلعنوسلجيمهنإ.يراجتلازكرملايفمهلًاعئاروًاريغصًارقمزيوبكوب
،رخآلاونيحلانيبمهيلعتاراغةطرشلاّنشت.تاردخملانوعيبيو،ضرألا
كلذاوشتف:ةيرحتلاةديسلاكلتلاذهُتلق.يلاتلامويلايفنودوعيمهنكل
ىلعاومدقأةعامجلاكلتدارفأضعبنألاذهتلق.نيعللايراجتلازكرملا
هنأبينعأ.نمزلانمٍرهشوحنلبقكانهيعامجلكشبةاتفباصتغا
يتلاةأرملاصرفنإفاذكهو،نيبضاغلالاجرلانمةعومجمكانهدجاوتت
."ةديجلابتسيلكانهنمرمت

يفثحبلاةقطنمىلإيقيرطيفتنكامدنعينوبعمًالاصتاتيرجأ
.ةيحتلاءاقلإدعباهعمعوضوملاُتحتفو،رهظلادعبامةرتف

."؟قّوستلازكرماوشتفتملاذامل"
ىلإةطرشلالاجرضعبلعفلابانلسرأ.ِكنايزكرملاكلذشتفنس"

."كانه
."...يئاقدصأدحأنألكلذكلتلقً.انسح.هوأ"
."هفرعأيننإ.كلذفرعأ.سكتس"
."...يتلاءايشألاكلتلكبينربخأ"
اننإ.رمألاىلوتناننإ،ِكنايانبقث.كلذفرعأ.زيوبكوبولب"

."كلذتنأديرتامردقبيمآىلعروثعلاببغرن
."ِكلًاركشً.اذإًانسح"
نيلفبوكرادقمتبرشكلذلً،ايرورضنكيمليسامحنأترعش

ةثالثةطرشلاتشتف.يلاهوّنيعيتلاةقطنملاىلإتقلطناوةوهقلانمريبك
يذلاو(theGulleyboatlaunch:مويلااذهرهظدعبامةرتفيفةنكمأ
؛)دحأهريملو،حابصلاِكنهيفىضمأيذلاناكملامسابنآلافرُعيتاب
معاطمىريءرملانأل،مسالااذهقحتستداكلابيتلا(كيركرليمتاباغو
ةقطنميهو،يكلوهزنتمكلذكو؛)راجشألالالخنمةعيرسلاتالوكأملا
.دايجللةحلاصلاقرطلاو،لابجلايفلوجتللةحلاصلاقرطلابةئيلمةيعيبط
.يكلوهزنتميفنوكألةطرشلاينتّنيع



وحننمًادشحبطاخييلوصودنعنييلحملاةطرشلالاجردحأناك
،ليوارسنودتريوةنيمسلاناقيسلايوذنممهعيمجوً،اصخشرشعينثا
.مهفونأىلعديسكوأتامامكنوعضيو،تاعبقنورمتعيو،تاراظننوعضيو
.امٍركسعمليحاتتفالامويلاهنأكو،دهشملاادب

يفكلذناك.ةينويزفلتلاتاطحملايلسارمنمنيفلتخمنيقيرفتيأر
،تايالولاتالافتحارابخأنيبيمآرشُحتس.زومتنمعبارلامويةلطع
.اهلمعطالةلئسأبيننورطميسنيلسارملانأفرعأ.ءاوشلاتالفحدهاشمو
امنيب،مامتهالااذهلكلةجيتن،يناسنإريغوً،ادماجروفلاىلعيدسجادب
اذهيفلويخلاتالضفةحئاروجلايفتحافً.افئازادب"ِقلقلا"يهجو
.تقولا

كاذنم(.ةيبارتلاتاقرطلاربعنيعوطتملابقاحللايفنولسارملاعرسأ
دعبهكرتيمث،ةبقارمللزهاجوهبٍهبتشمٍجوزىلعرثعييذلايفحصلا
دعبرداغيذلاوهوًاضفخنمًارجأىضاقتيئيسيفحصهنأودبال؟كلذ

نابشلانمةطرشلالاجردحأينمبلط.)نيمرتحملانييفحصلالكفرص
برقو،تاقرطلانمٍددعلخدمدنعيأ،نّيعملاناكملااذهيففقأنأ
ددعكلذكو،ةميدقلاتاروشنملانمةريبكةيمكىلعيوتحتتانالعإةحول
قّدحتاهيفيتجوزودبتو،يمآبةصاخلانيدوقفملاصاخشألاتاركذمنم
.مويلااذهيفناكملكيفينعبتتيتجوزتناك.ةروصلاكلتنم

قمحأدرجميننأبرعشأ؟لعفأنأيبضرتُفياذامو":يطرشلاتلأس
لهصيوهوٍناصحتوصتعمس."ًائيشلوقأنأىلإةجاحبانأ.انه
.ةنيزحةقيرطب

نوكتنأكديرن.ِكنايلعفلابانهكيلإةجاحباننإ":يللاق
ناكعماللايلاقتربلانوللابءامداربىلإيطرشلاراشأ."ًاعجشموًادودو
."يوحنيتأينأبصخشيأىلإريشتنأو،ءاملاميدقتكنكمي".يبرقب
نميعنمنودصقتيمهنأبيلرطخ.تالبطصإلاوحنراسويطرشلارادتسا
فدهلانمًادكأتمنكأملينكل،ةميرجللٍلمتحمٍحرسميأىلإلوخدلا
.كلذءارونم

عملغشنميننأبترهاظتينكل،لمعيأبموقأنأنودنمتفقو
رمحألانوللابتناكو،ةرخأتمتلصويتلاوةيضايرةرايسترهظ.ءاملادارب
نيعبرألانزواجتيتاوللاتاديسلانمةعومجمةرايسلانمتجرخ.عماللا
لمجألاةأرملاامأ.ثحبلارقميفنهتيأرنأيلقبسيتاوللاو،نهرامعأنم
اهديبتعفردقف،ةبجعمبقلينوباهيلعتقلطأيتلاو،نهنيبنم



ّشرنماهتاقيدصىدحإنكمتتثيحبناصحليذلكشىلعاهرعش
تعلطت.ذاذرلاقالطنادعباهديةأرملاتحّول.تارشحللٍدراطباهتبقر
اهرعشداعنأدعباهتاقيدصنعتدعتبامث،اهنيعفرطبيوحن
كلتمستبتيهويوحنتمدقتنأتثبلامو،اهيفتكىلعلادسنالل
اهانيعتناكً.ادجٌةفسآيننإينعتيتلاو،ةفطاعتملاو،ءارفصلاةماستبالا
ضيبألااهلاورسقوفنوللاةيرهزلااهصيمقتهتناامنيب،نيتعساوناّتينبلا
ٍتافافللوحًافتلماهرعشناكو،ٍلاعٍبعكبًالادنصةأرملاتلعتنا.ريصقلا
.شيتفتللةبسانملاسبالملايههذه،يسفنيفترّكف.نوللاةيبهذ

.ةديسلااهتيأيعميملكتتال،ِكوجرأ
ةأرملاتكلتما."ًادجٌةفسآيننإ.يليكانواشانأ.ِكنايًابحرم"

تّدم.ٍسمحتمٍرامحقيهنبءيشهبشأناكو،لوبقموهاممىلعأًاتوص
ىلعريسلابانواشءاقدصأأدبامدنعقلقلانمٍةجومبترعشينكل،اهدي
.ىزغمتاذةقيرطبنينثالانحنانوحنمهفلخرظنلابوقيرطلا

مل.هبترعشيذلاجارحإلاو،ءاملاو،يركش:هكلتمأاملكاهلتمّدق
ىلإقيدحتلابتأدبنأدعبىتح،ةرداغملااهّتينىلعلدتةكرحيأردصي
.اهتاقيدصهيفتفتخايذلاقيرطلاوحنيأ،ديعبلا

ءابرقأوأ،ءاقدصأكيدلنوكينأبلمآ":نشخٍتوصبتلاق
مامتهالانوسنيلاجرلانأفرعأ.ِكنايةرتفلاهذهيفكبنومتهي
."يتيبٍماعطىلإجاتحتكنإ.مهسفنأب

ةمعطألوانتناننإ.نايحألابلغأيفةخوبطممحلحئارشلوانتنانك"
رعشأتلزاميذلاويمالسلامعطقوذتيناكمإبناك."ةلهسوةعيرس
.حابصلااذهذنمينانسأّفظنأمليننأبروفلاىلعتركذت.يقلحيفهب

اي،هوأ":ةيبهذلااهرئافضكلذبتليامتفاهسأرّزهتيهوتلاق
كيلعنّيعتي.يفكتالةخوبطملامحللاحئارشنأبدقتعأً،انسح.نيكسملل
.ةيلقمٍجاجدرئاطفّرضحأيننألنآلاظوظحمتنأ.كتوقىلعةظفاحملا
اهنيخستكنكمي.دغلايفعوطتلازكرمىلإاهذخأواهريضحتيننكمي؟فرعتأ
."يهشونخاسءادغلوانتيفبغرتامدنعفياووركياملايف

"انرومأربدتناننإ.لعفلابكيلإةبسنلابًادجًابعتمكلذودبي.هوأ"
.

لوانتتنأدعبًالاحلضفأنوكتس":يعارذىلعتبرتيهوتلاق
."ةيهشةبجو

.ىرخأةيوازنملخدتلاتلواحنأتثبلامو،تمصةرتفتّرم



.ناكسإلاةلكشمب...ةياهنلايفاذهلكقلعتيالنأىنمتأ":تلاق
رهشلايفيتقيدحمهدحأمحتقا.ىوكشلارثإىوكشلاتمّدقيننأمسُقأ
قوفًاعكارًالجرتيأروجراخلاىلإتعلطتفراذنإلازاهجقلطنا.يضاملا
ناخطلمهصيمقوههجوناك.حافتلالثمةرودنبلارامثمهتليناكو،بارتلا
نألبقةرمثنيرشعمهتلاهنكل،هتفاخإتلواح.اهروذبوةرودنبلاريصعب
مهنألكلذو،رتوتلانمٍّدحىصقأىلإكوبولبنابشلصو.رارفلابذولي
."ةيساسألامهفئاظوريغىرخأٍتاراهمنوكلتميال

ريسأانأويسفنتروصتف،كوبولبةعامجوحنئجافمٍليمبترعش
يفلمعأتنكو،مكوخأيننإ:ضيبأٍملعبحّولأو،عضاوتملامهركسعمىلإ
.رخآلاانأيتفيظوبيساوحلاةقرس.كلذكتاعوبطملاراد

كوبولبركذتتالثيحبنسلاريغصكنأبيللقتال":انواشتلاق
.بجياممرثكأتزفقثيحبيعلضأنيبينتزكل."ِكناي

نأىلإكوبولبلوحءيشلكتيسناذهلو،نسلايفرٌيبكيننإ"
."يريكذتبِتمق

."؟نوثالثونانثامأ،نوثالثودحاو،كّنسام":انواشتكحض
."نوثالثوةعبرأيلوقتنأكنكمي"
."ًاريغصَتلزام"
،ةيويحلابٍتائيلمنهنكلتانسمتاديسثالثةظحللاكلتيفتلصو

نيدتريّنكو،يولخلااهفتاهيفثدحتتنهادحإتناك.انوحننمدقتو
ًاناصمقو،سديكعوننميهوقئادحلايفلمعلابسانتةكيمسرينانت
لكبيوحنتاديسلاتأموأ.ةشعترمٍعرذأنعفشكتمامكأنودنم
اننأكونينثالانحنانرظنمادب.ءايتساةرظنبانواشنقمرنهنكل،مارتحا
.ةيفلخٍةحابيفءاوشةلفحميقن

.انواشايًاديعبيبهذاِكوجرأ،يسفنيفترّكف
اونوكينأنيدرشملالاجرلاءالؤهلنكمُي،لاحيأىلع":انواشتلاق

ةيرحتللكلذُتلق.ءاسنلاءازإًارطخاولكشينأمهنكمُيو،لعفلابنييئادع
."ًاريثكينبحتالاهنأبترعشينكل،ينوب

يتلاةفوزعملايهو،هلوقتسامفرعأتنك"؟كلذنيلوقتاذامل"
.تاباذجلاءاسنلالكاهدّدرت

ٍرومأنيبنمكلذوً،اريثكءاسنلاينبحتال":تلاقواهيفتكتّزه
."؟ةنيدملاهذهيفًارُُثكءاقدصأيمآكلتمتله.ىرخأ

نهّجونأ-وجتاقيدصويتدلاوتاقيدص-ةوسنلانمددعلقبس



يلايلوAmwayتالفحوبتكلايداونتاعامتجاروضحليمآىلإةوعد
تاوعدلاهذهعيمج،عقوتموهامكو،يمآتضفر.Chili'sيفتايتفلا
انبلطً:ادبأاهبحتملاهنكل،اهترضحيتلااهنمليلقلاددعلاادعام
.تاجلثملانمةعونصمتاليتكوكانبرشوةيوشملاةمعطألا

عمعمتجتنأتدارأو،يمآنعديزملافرعتيكينبقارتانواشتناك
.اههركتسيتلايتجوز

يتلااهتاذةلكشملانميناعتاهنأبدقتعأ":موتكمٍتوصبتلق
."اهنمِتنأنيناعت

.ماستبالابتفتكا
.انواشاييرِداغ
بعصيو،ةديدجٍةنيدمىلإءيجملاءرملاىلعبعصي":يلتلاق

."؟كنسلثمبيهله.نسلايفربكاملكتاقادصنيوكت
."نيثالثلاوةنماثلايفاهنإ"
.ةمولعملاهذهعامسلكلذكةرورسمتدب
؟ناكملااذهيرداغتالاذامل
."ًانسربكألاءاسنلابحييكذلالجرلا"
ةعونتملاناولألاتاذةريبكلااهتظفحمنمًايولخًافتاهتلوانت

ايكتماستباىرأينعدو،لاعت":اهعارذبينتطاحأنأدعبتلاق.تكحضو
."ةيلقملاجاجدلارئاطفبحاص

،ةينايبصلاتافرصتلاهذهنعفقوتتيكروفلاىلعاهعفصأنأتدرأ
تلواحو،يبضغُتعلتبا.ةدوقفمةأرماجوزبلقبزوفلاتدارأيتلايهو
نوكأنأوضيوعتلايفغلابأنأُتلواحو،هبُترعشامسكعبفرصتلا
ْتطقتلامث،يّدخىلعاههجوبتطغضامنيبةيلآٍةقيرطبُتمستباً.افيطل
يذلاتوصلاتعمسنأدعبيرجيامُتبعوتسا.يولخلااهفتاهبةروص
.ةروصلاطاقتلانعجتني

انك.سمشلاةعشأريثأتبنيوارمسلاانيهجوتيأرففتاهلااناوشتبلق
يفترّكف.ةدعاقلاةركتايرابمىدحإلالخدعوميفاننأكونيَمستبم
يننأب،نيتضمغملافصنّينيعوءارفصلايتماستبايفتنعمتنأدعبو،يسفن
.لجرلااذههركأس
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.يبرغلايبونجلااهفرطنمو،اينافلسنبيفامٍناكمنمنآلابتكأ
يتلاو)ليتوم(دحاولاقباطلاتاذةليوطلاقدانفلادحأيفنآلادجاوتأ
عباتلاتارايسلافقومىلعانتفرغفُرشت.ةعيرسلاقيرطلانعًاليلقدعبت
نوللاتاذةكيمسلارئاتسلاءاروُتفقواماذإ،نكمتأيننأامك،قدنفلل
.تنسيرولفلاحيباصمتحتنولوجتيمهوسانلاةيؤرنم،بحاشلاينبلا
تابونلاكلتنآلايناعأيننإ.هلوحلوجتللًادجًابسانمناكملاربتُعي
فرطلايفانأاهو،ةريبكةعرسبوةريثكءايشأتثدحً.اددجمةيفطاعلا
سايكأنيبقيمعٍمونبعتمتسييجوزنأامك،اينافلسنبنميبرغلايبونجلا
يفةدوجوملاعيبلاةلآنماهارتشايتلا،ةريغصلااطاطبلاقئاقرو،تايولحلا
يننألينمبضاغهنأبفرعأ.ءادغلالوانتتقونآلاناح.ةعاقلارخآ
.ًالهم-ةعِنقمًةهجاومدختسأيننأبتننظ.هيلإةبسنلابةيلسمتسل
.كلذدقتعأالينكل-ةديدجًةرماغماُهتبسح

انراظتناهبشيعضولانأبرمألايفتلمأتنأدعبُتجتنتساينكل
ٍلزاعمخضءاعوتحتسلجناننأكوِكنوانأيعضوادب.ءيشثودحل
هنأبكلذينعي.كلذدعبءاعولاراهنيمث،قالغإلامكحمو،توصلل
.امءيشلمعانيلعبجوتي

ٍلكشبانسبالمانيدترا:ةداتعملاةلاطبلاةلاحيفانكنيعوبسألبق
دعبغرفتنمث،تمصبٍروطفلوانتلدعتسنانكو،للملابنيرومغمو،يئزج
ةءارقىلإىتحنآلارمألاانبلصو.ةفيحصلاتايوتحملماكةءارقلكلذ
.تارايسلاقحلم

فرعأنأيننكمأً،احابصةرشاعلاةعاسلادنعيولخلاِكنفتاهّنر
ًاطِشنِكنادب.طخلانمرخآلافرطلاىلعيهوجنأبهتوصنم
ودبيوهو،اهعمثدحتيامدنعًامئادلعفيامكيأ،ءيشلاضعبًاينايبصو
.يعمثدحتيامدنعكلذك

ةكسممانأوينكرتمثبابلاقلغأو،مونلاةفرغىلإِكنهجوت
ةلواطلاىلعنيقبطلاتعضوً.اثيدحنيتيلقمنيتضيبىلعنايوتحينيقبطب
لبقراظتنالايبردجيناكاذإامتلءاست.ةلباقملاةهجلايفتسلجو
أدبينأهلتلقوُتجرخلهناكمتنكوليننأبترّكف.لكألابءدبلا



ينعي.طقفًةدحاوةقيقد:هانعمامبًاعبصإتعفرُتنكوأ،ماعطلالوانتب
يفهتكرتيذلايجوزيأ،رخآلاصخشلادوجولةكردمنوكأسيننأبكلذ
.ةقيرطلاهذهبرّكفأيننألتقياضتً.ايلقمًاضيبنايوتحينيقبطعمخبطملا
ةشهدلانعّمنتًاتاوصأو،ةقلقٍتامتمتليلقٍتقورورمدعبتعمس
تناكاذإاملؤاستلابتأدب.بابلاءارونمةيتآةئداهٍتانيمطتورتوتلاو
نمًاددعتناعوجنأفرعأ.لزنملايفبعاتملاضعبنميناعتوج
بلطتتاهريثتيتلاتابونلاهذهضعبنأكلذكفرعأ.جّنشتلاتابون
.ِكنبناجنمداشرإلاوةدعاسملانمًاريبكًاردق

ناكو،ِكنداعامدنعةنيكسملاوجعمفِطاعتمعضوىلإُتدع
.وجلكاشمىدحإزواجتيرمألانأتفرعفهتيأر.نيقبطلايفّبلصتضيبلا

،ناطرسلابةباصميتدلاو.ةنعللا.يتدلاو":سلجيوهولوقلابأدب
...وهو،ئيسٌرمأهنإ.ماظعلاودبكلاىلإراشتنالابٌذخآوهوةعبارلاةلحرملا
".

تظحال.هلوحّيعارذتعضووهنمُتبرتقاينكل،هيديبههجودنسأ
ملهنأامكً،ائداهناك.هسأرعفرامدنعهينيعنمتّفجعومدلانأ
.يكبيوهويجوزتيأرنأيلقبسي

يناعييذلارمياهزلألاضرمىلإةفاضإ،وجىلعًادجٌبعصرمألا"
."يدلاوهنم

."؟ىتمذنم؟رمياهزلأ؟رمياهزلأ"
ىلوألالحارملايفهنأبةيادبلايفاندقتعا.ةرتفذنمهببيصأً.انسح"

."ريثكبأوسأوهو،كلذزواجتيرمألانكل.نايسنلاضرمنم
نكمُيالٌرمأوهامبرو،امٍرمأنميناعناننأبروفلاىلعترّكف

نأبًانايحأرعشأ.رمألااذهنعيرابخإيفرّكفياليجوزنإيأ،هحالصإ
ريغيعسلاعاونأنمٍعونيفعقاوهنأو،ةيصخشلايجوزةبعليههذه
."؟ءيشيأينربختملاذامل".هسفنلزعلنلعملا

."ًاريثكهنعثدحتأنأبحأيذلاصخشلاكلذسيليدلاونإ"
."...كلذعمنكل"
يننأبيحوتيتلاةرظنلاكلتههجوىلعتدب."كلضفنم،يمآ"

.كلذكتنكاذإاملءاستأيننأبًامامتدكأتمهنأكو،ةيقطنمريغ
اهنكل،يئايميكٍجالعىلإجاتحتيتدلاونإنآلالوقتوجنكل"

."ةدعاسمىلإةجاحباهنأكلذينعي.ًالعفةضيرم،لعفلابةضيرمنوكتس
نعو؟اهبمتهيةيانعرادنعثحبلايفءدبلاانيلعبجوتيله"



."؟ةضرمم
."نيمأتلانمعونلاكلذكلتمتالاهنإ"
يكينادحتيهنإ:هيفرّكفيامفرعأينكل،نيديلافوتكميبقّدح

يننألكلذو،عفدننأاننكميالهنأبفرعأ.عفدلابموقأنأهيلعضرعأ
.ّيدلاوىلإيلاومأتيطعأ

."؟لعفأنأينديرتاذام.يزيزعايًاذإًانسح":تلق
نودنمعارصيفوأ،ةهجاوميفانكاننأكوًاضعبانضعبةلابقانفقو

.يديىلإرظننأبىفتكاهنكل،هسملأيكًاليلقتمدقت.يملع
ّدم.ىصقألادحلاىلإهينيعًاحتافيبقّدح."ةدوعلاانيلعنّيعتي"

موقنسو،ةنسبّرجنس".جزلءيشنمهسفنصيلختلواحيهنأكو،هعباصأ
ءيشالهنإيأ،لاملاانيدلسيلو،فئاظونودنماننإ.بئاصلارمألاب
."كلذبيفرتعتنأيغبنيِتنأىتح،ناكملااذهىلإانّدشي

ترعش.ةضراعمتنكيننأكورمألاادب"؟كلذّيلعنّيعتيانأىتح"
.اهباعيتسانمتنكمتينكلبضغلانمٍةجومب

ولو،يلهأدعاسنس.بئاصلارمألابموقنساننإ.هبموقنساماذه"
."ةدحاوٍةرمل

،ةلكشملاّيلعضرعولهنكل،لاحلاةعيبطبهلعفانيلعاموهاذه
وهوبابلانمجرخهنكل.كلذهلتلقُتنكلهتودعتسليننأكو
توصلايننأبكلذينعي.اهعملماعتلاهيلعنّيعتيةلكشميننأكوينلماعي
.هتاكسإىلإةجاحلاوعدتيذلاريرملا

نعّفكينأىلإبكوكلااذهىلعًءالورثكألالجرلايجوزربتُعي
دقامًاقيدصنأبرعشيامدنعًانكادًالظناذخأتامهوهينيعتيأر.كلذ
ركذيدوعيالاهدنعو،ديعبٍدمأذنمزيزعلاهقيدصناكولوىتح،هناخ
اذإهنمصلختلانكمُيءيشيننأكويوحنعلطتً.اقلطمقيدصلاكلذمسا
ً.ايلعففوخلابروعشلاىلإةرظنلاكلتينتعفد.ةجاحلاتعدام

فوسو،كرويويننعلحرنس:ةريصقةشقانمءارجإدعبرمألارّرقت
كانهو،رهنلابرقعقييروسيميفٍلزنمىلإدوعنس.يروسيمىلإهجوتن
ةملكيمادختسادنعغلابأالانهانأوً،ايلايروسرمألاودبي.شيعنفوس
.يلايروس

ًادجديعبرمألانأودبي.ماريامىلعيرجتفوسرومألانأبفرعأ
ودبأنأديرأال.يتايحلّيختيفتأدبامدنعيأ،ةيادبلايفهتروصتامع



نويلمنيبنمهنأوههينعأاملكنإلب،ءيشولتًائيشلوقأيننأكو
.يهتنأسنيأنّمخأنأيلناكام،ةايحلاينذخأتسنيألوحلامتحا
ً.اقلقماذهتربتعا

ةثراكةباثمبثاثألالقنةبرعةطساوبانلزنمثاثألقنةيلمعتناك
ديريو،ةدشبًامومزمهمفناك،بنذلابًارعاشوًاممصمِكنناك:ةرغصم
يهوتاعاسةرتفلةبرعلاتيقب.ّيلإرظنينأنودنمةعرسبرمألاءاهنإ
،رطخ،رطخ-ةعطقتملااهراونأًةقلطم،ريغصلاانعراشيفقيرطلادست
لكشيناكهنإيأ،جردلاىلعًالوزنوًادوعصيضميامنيباذه-رطخ
يناوأو،بتكلايوتحتيتلاقيدانصلالمحيوهفدحاوٍلجرنمٍلمعقيرف
،ةميدقلاانتكيرألقنيفنيكمهنمانك.ةريغصلاتالواطلاو،يساركلاو،خبطملا
يتلايهو،انيدلًةلضفميدلاواهربتعييتلاو،ةليوطوةعساوةكيرأيهو
اهلقنةيلمعتناكو،هلقننلانيدلامرخآةكيرألاهذهتناكً.اريثكاهّللدن
ىلإةمخضلاةكيرألاهذهلقنبانأدب.نيصخشىلإةبسنلابةبعصةمهم
.نيميلاةهجىلإًاليلقعفرا.حاترأنأديرأ.ًاليلقرظتنا(يلفسلاقباطلا
امبرقأٌرمأوه)!يعباصأ،يعباصأ،هبتنا.ةريبكةعرسبكرحتتكنإرظتنا
لقننمءاهتنالادعباندرأ.ءانبلاقرفّصخيٍلمعىلإهتاذدحبنوكي
وهو،ةبيرقلاةزهاجلاتابجولامعاطمدحأنمءادغلاماعطراضحإةكيرألا
ادوصلاضعببرشو،اهلكأاننكميةفوفلموةيلقمرئاطشنمًاساسأنوكتيس
.قيرطلايفنحنو،ةدرابلا

ىقبتسىرخألاةريبكلاءايشألانكل،ةكيرألابظافتحالابِكنيلحمس
يتأيسوهو،ريرسلاذخأيفوسِكنءاقدصأدحأنأتملع.كرويوينيف
نويزفلتلاتاقاطبورابغلاريغًائيشدجينلو،يلاخلاانلزنمىلإًاقحال
يفةيكرويوينلاهتايحشيعيوكلذدعبريرسلاذخأيس.ةكورتملايكلسلا

فصتنمدعبةثلاثلادنعةينيصًةمعطألوانتيفوسو،يكرويوينلاانريرس
لاجميفنلمعييتاوللاتاثباعلاتايتفلاضعبرضُحيفوسو،ليللا
هتجوزوجوز،نايماحمهنكسيفوسفهتاذانلزنمامأ(.ةماعلاتاقالعلا
هذهبامهرورسىدمنعةأرجوةحاقولكباّربعامهو،جيجضللناّبحم
.)امههركأيننإ.اهيلعالصحيتلاةقفصلا

كرحتأيننإ.ِكناهلمحيءايشأةعبرألكلباقميفًائيشلمحأيننإ
ئجافمرتوتبرعشأامك،ينملؤتيماظعنأكو،للملانمٍروعشطسووءطبب
،ًالزانوأًادعاصامإيبرقبِكنرمي.ينملؤيءيشلكنأبرعشأ.ّيلعّميخ
هنكل."؟ريخبتنأله":لوقينألبقةرملكيفًاسباعينقمريوهو



نمًاقودنصةلماحمفلاةرغافينكرتيو،ةباجإلانمنكمتأنألبقيضمي
.نوتركلا

يننأبرعشأالنآلايننكل،ريخبنوكأفوسينكل،ريخبتسليننإ
،ًاليلقيعيلدتوينيمطتبموقينأو،هيعارذبيجوزينطيحينأديرأ.ريخب
.ةدحاوٍةظحللولو

هتراهمبِكنرختفي.ةنحاشلالخادقيدانصلابيترتبنآلاِكنلغشني
لسغزاهجميقلتبموقييذلالجرلا)ناك(نآلاهنإ:ءايشألابيترتيف
.تازاجإلايفانعماهذخأنيتلابئاقحلابيترتبموقييذلاوهو،قابطألا
.انتاكلتممنمًاريبكًاددع،انيدهأوأ،انعباننأبةثلاثلاةعاسلادنعانلنّيبت
ينعأ،مويلاكلذيفحايترالابترعش.غراففصنلقنلاةبرعقودنصادب
.ةيرارحةزخوهنأكو،هقامعأيفءرملاهبرعشييذلاراحلاحايترالاكلذ
.نسح،نسحاذه،يسفنيفترّكف

اذإريرسلاذخأاننكمي":يفلخنمديعبلاوحنعلطتيوهوِكنلاق
."ةحاسملانميفكيامكانه.ًالعفكلذنيديرتِتنك

نأبجييلاوو،يلاوىلإهئاطعإبَتدعو.الك":ةداجٍةربنبتلق
انعد،ةفسآانأ،ةئطخمُتنك:لوقلايننكميناك.انهُتأطخأ."هذخأي
ناكملااذهيفحيرملاوميدقلاكريرسبظفتحتنأكنكمي.ريرسلاذخأن
.مويلايعمًافيطلنك.يعمًافيطلنكو،يلْمِستبا.ديدجلا

له؟يمآ.نيديرتاموهكلذناكاذإً،انسح":لاقو،ِكندهنت
ىلإدنتساو،سفنذخأنعزجاعهنأكوفقو"؟هنيديرتاموهاذه
طخلابتاملكةسدكلاىلعأيفقودنصلالمح.قيدانصلانمٍةسدك
ايريرسلانأشبريخألاكرارقاذهله".ةيئاتشلايمآسبالم:ضيرعلا
."نآلاكلهتلقناذإًاديعسنوكأس.نآلاكيلعكلذضرعأيننإ؟يمآ

مظعمهبشتةقيرطبوً،اقيمعًاسََفنتذخأ."كنمٌفطلهنإ":تلق
الو،ةنابجيننإ.ءيدرذاذرنمجرخترطعلانمةباحسلثميأ،يدودر
.ةقلغملاةنحاشلاوحنتهجوتو]ةنوترك[ًاقودنصتعفر.ةهجاوملابحأ

."؟ِتلقاذام"
فوسكلذنأل،يكبأانأوينارينأبغرأمل.ههاجتابيسأرُتززه

.هبضغةدحنمديزي
ناك!غناب!غناب!غناب-زتهيجردلانأبترعشوقئاقدرشعتّرم

.جردلاىلعهدحوانتكيرأرجيِكن



ةنحاشلانألكلذو،كرويوينانترداغمءانثأيئاروعلطتلانمنكمتأمل
قفألاةيؤرنمتنكمتدقفةيبناجلاةآرملايفامأ.ةيفلخةذفاناهيفسيل
يروتكيفلارصعلاتاياوريفكلذنعاوثدحتيملأ-دعابتلابذخآلاقفألا(
ىنبميأَرأملينكل،)اهدادجألزنمكرتىلعةنادملاةلطبلاَربُجتثيح
،نوريتالفوأ،تياتسريابمإوأ،رلسياركىنبملثم-ةماهلاينابملانم
.ريغصلاعبرملاليطتسملاكلذيفيمامأرهظتملاهلكيهو

يتلاةيلئاعلاوكوكلاةعاسانلامدقوةقباسلاةليللايفيادلاوينراز
ِكنناكامنيبانقناعتوةثالثلانحنانقناعت.ةلفطُتنكامدنعًاريثكاهتببحأ
.يبمتهيفوسهنأبًادعاوهبويجيفهيديعضي

ًائيشنأكورعشأ.كلذعمفوخلابرعشأينكل،يبمتهينأِكنَدعو
ءوسيفوسهنأو،امءوسيللصحيفوسامبرو،ماريامريغىلعريسي
هنايكهلٌصخشيننأبرعشأاليننأىتح،ِكنةجوزيننأبرعشأال.رثكأ
ةعاسوأةكيرألثميأ،هلازنإوهليمحتنكميءيشيننإ:قالطإلاىلع
ةحلاصلاريغءايشألايمرلةصّصخمةحابيفهيمرنكمُيءيشيننإ.وكوكلا
ةيقيقحيننأبرعشأال.كلذرمألابلطتاذإرهنيفيمرللوأ،مادختسالل
.يفتخأنألمتُحيهنأبرعشأولبً،ادبأ



مايأةثالثرورمدعب
دارأاذإالإيمآىلعروثعلانمنكمتتنلةطرشلانأدقتعأ

شيتفتةطرشلاتهنأ.حوضولامامتًاحضاوكلذناك.اهيلعروثعلامهدحأ
،لحوملايبيسيسملارهننملايمأةدعشيتفتمت:ّينبوأرضخأءيشلك
تاباغلانمةنيزحلاانتعومجمكلذكو،هزنتلاتاراسموتاقرطلالككلذكو
نأامٍصخشىلعنّيعتيفوسفةايحلاديقىلعيمآتناكاذإ.ةعطقتملا
.اهنعىلختتنأةعيبطلاىلعنّيعتيفوسفةتيمتناكاذإامأ.اهديعي
زكرمىلإتلصو.ناسللافرطىلعرملامعطلالثمةسوسحمةقيقحاهنإ
سامحلامدعبٌروعشكانهناك:كلذفرعيعيمجلانأتكردأو،عوطتلا
دحأىلإتلصوف،ددحمٍفدهنودنمتلوجت.ناكملاىلعمّيخيةميزهلاو
تايولحامبرو،امءيشلوانتبيسفنعانقإتلواحو،تايولحلامعاطم
نمرثكأطابحإلاريثيماعطنمامهنإلوقيٍجاتنتساىلإتلصو.ةيكرمناد
.يلوصوروفةبحاشتدبيتلايهو،ةيكرامنادلاتايولحلا

رهنلايفاهنأبدقتعأتلزام":هبحاصللوقينيعوطتملادحأتعمس
لزنمفلخهنإ".ةفيظنريغعباصأبتايولحلانالوانتينالجرلاناك."
."؟كلذنملهسأةقيرطكانهله.لجرلا

ةباوبمامأوأ،تقولااذهيفرهنلارايتيفرهظتنأبجيناك"
."ليبقلااذهنمءيشيأوأ،ةيئام

...عرذألاو،نيقاسلاةعوطقمنوكتنأينعأ.ةعطقمنكتملاذإاذه"
."اكينوتىلإلقألاىلعو،جيلخلاوحناهقيرطدجتنأاهدنعةثجللنكمُي

.يدوجواظحالينألبقامهنعتدعتبا
ىدحإىلإًاسلاج،ناملوكديسلاىعُديونيقباسلايتذتاسأدحأتيأر

ضعببتكيناكو،tip-lineةزهجأدحأىلعًاينحنمناكو،تالواطلا
مث،هنذألوحهعبصإنمةيرئادةكرحبةفيخسةراشإمسر.تامولعملا
يتديفحتلُِتق":ًالئاقسمألايفيبلجرلابّحر.فتاهلازاهجوحنراشأ
انمٍدحاولكّتبرو،تارابعلاضعبانمتمت"...اذهلو،لمثقئاسديىلع
.ةينيتورٍةكرحبهبحاصفتكىلع

ناكملارّرقأمل.تقؤملاطخلايذفتاهلاوهو،يولخلايفتاهّنر
مث،ةيفتاهةملاكمُتيرجأ.يعمُهتيقبأاذكهو،هبظفتحأنأبجييذلا
،فتاهلاتأفطأ.ثدحتلانمنكمتأمليننكل،اهيلعًادرًةملاكمتيقلت



.كلذلعفأانأوينايريملتويلإلآنأنمدكأتأيكةفرغلاتصحفتو
هتدعبأو،يريبكالبعوننماهفتاهىلعرقنلابةلغشنمتيبيرامتناك
تبرتقاينتأرامدنعنكل.صنلاةءارقنمنكمتتيكاهنععارذةفاسم
.ةذيوعتلالثماهمامأيريبكالبلاىلعتقبأاهنكل،ةعيرسلااهتاوطخبيوحن

."؟ةرايسلابانهنمسيفممدعبتةعاسمك":ينتلأس
."؟سيفمميفكانهاذام.تاعاسسمخنمليلقبلقأ"
يمآقحالتتناكيتلايهو،سيفمميفيدناهيراليهشيعت"

."؟كلذيففدصلارادقموهام.ةيوناثلاةسردملامايأذنم
.ءيشالهلعل:بيجأاذامبفرعأمل
قافنإلاىلعةقفاوملااننكميال.هرودبكلذكنيبليجيندعبتسا.لجأ"

ماودلاىلعلجرلاينلماعي.لّفغمللايً.اماعنيرشعذنمثدحءيشىلع
نوكأامدنعدنارىلإثدحتيهنإ.ايريتسهلابباصأنأكشوىلعيننأكو
.ّيلإرومألاحرشليجوزىلإةجاحبةلفغميننأكوينلهاجتيوهو،كانه
."لّفغم

ايمزاللالاملانوكلتميالمهنأبدكأتميننإ.ةسلفمةنيدملا":تلق
."تيبيرام

هذهتناك.ِكناياذهيفةداجيننإ.لاملاكلتمناننإً.انسح"
هذهلالخيمآبلاصتالاتلواحاهنأبكلذكفرعأً.ايلقعةبرطضمةاتفلا
."كلذبينتربخأيمآ.تاونسلا

."ًادبأكلذيلركذتمل"
له.سأبالً؟ارالودنوسمخ.كانهىلإةرايسلاةرجأيهام"

فقوتلانمنكمتأنل؟كوجرأ،باهذلاديرتكنأبيللق؟يعمبهذت
."اهعمملكتامًادحأنأبفرعأنأىلإريكفتلانع

تابوننمتناعاهتنبانأللقألاىلعو،حيحصاذهنأبتكردأ
تيسناهنأنمقلقلايفهلمكأبءاسملايضمتيمآتناك:اهتاذقلقلا
هذهخبطلانعانفقوتاننأنممغرلابىتح،زاغلادقومحاتفمقالغإ
دكأتمانأله.المأبابلاانلفقأانكاذإاملءاستتتناكاهنإوأ.مايألا
امىلعرمألارصتقيمل.ءايشألاهذهلكلّيختيفأوسألاتناك؟كلذنم
،ٍلفقمريغبابلانوكينألامتحاناكلب،المأًالفقمبابلاناكاذإ
اهيلعاودتعييكاهراظتنايفلزنملالخادصاخشألانمددعنوكينأو
.اهولتقيو

كلذو،يدلجحطسىلعرهظتداكتقرعلانمًةقبطنأبتسسحأ



نأمكنكميأ.فاطملاةياهنيفاهتحصتتبثأيتجوزفواخمنأبنّيبتهنأل
قلقلاتاونسلكنأبفرعيامدنعءرملاهبرعشييذلاحايترالااوليختت
.ترمثأدقكلت

ىرأيكسيولتناسيفانقيرطيففقوتأفوسو،عبطلاببهذأس"
."لعفلابققحتكلذنأبيربتعا.يزيدىعُدييذلارخآلاصخشلا
تيأرىتحًامدقنيرشعنمرثكأدعتبأملينكل.كرحتلابتأدبو،تردتسا
.ساعنلابًالقثمهلمكأبههجوناك.ئجافمٍلكشبوً،اددجمسكتس

زكرمةحرابلااوشتفةطرشلالاجرنأتعمس":هّكفكحيوهولاق
أدبيملوهو،ةعمتلمةالحمةكعكىرخألاهدييفلجرلالمح."قّوستلا
هلاورسبيجيفودبيةريطفلاهبشيامًائيشنأتظحال.دعباهلوانتب
ًاديجٌّيلقمكبيجيفهلمحتامنإله:ةباعدلاهذهبأدبأتدك.يمامألا
...كنإمأ

."ءيشىلعاورثعيمل.لجأ"
علطتو،ةأجفهدسجىنح."ةحرابلانولفغملاءالؤهبهذ.ةحرابلا"

:لاقوينمبرتقاً.ائيشعمسدقدحأنوكينأنمقلقهنأكو،هلوحنم
نودجاوتيفراهنلاءانثأامأ.كانهنودجاوتينيح،ليللايفتنأبهذا"
."تاتفالنوعفريمهنإوأ،رهنلابرق

."تاتفالنوعفري"
مهوةعيرسلاقرطلاجراخمدنعنوسلجيمهنإ.كلذفرعت"

ءارشلةجاحب،مكلضفنمانودعاس،لمعلانمنوفورصم:تاتفالنولمحي
."يبحاصايتاتفالنوعفري".ليبقلااذهنمءيشيأوأ،بارشلا

."ًانسح"
."يراجتلازكرملاىلإليللايفنودوعيمهنإ":لاق
."رخآصخشيأوتنأوانأ.ةليللاهذهبهذنل،نذإ":تلق
ناك."كلذلنودعتسممهنإ.ماسليهيكيمووج":سكتسلاق

ءايقشأنماناكو،تاونسعبرأوأثالثبًانسينمربكأماسليهناقيقشلا
ةنيجنودنماودلونيذلالاجرلانمعونلاكلذاناك.ةنيدملاهذه
نوكرحتينيذلادالوألاناقياضياناك.ملألاةمواقمىلعةردقعمو،فوخلا
،ةدعاقلاةركنابعليو،تالضعلابةئيلملامهناقيسب،فيصلالوصفلالخ
،يحصلافرصلارفحوحنناقلحزتي:ةبيرغتارماغمبناموقيو،نابرشيو
نيذلانابشلانمعونلاكلذاناك.هايملاتانازخىلإةارعناقلستيو
ًائيشنأباهدنعءرملافرعيو،تبسلايلايليفةحقوٍنويعبمهبايثنوعلخي



ناقيقشلاناك.امًائيشنكل،نسحلاءيشلابسيلهلعلو،ثدحيفوسام
.ءيشلكلنيَّدعتسمماسليه

."ةليللاهذهبهذنسً.انسح":تلق
لافقإنمنكمتأمل.يبيجيفتقؤملاطخلاوذلومحملايفتاهّنر

.ىرخأًةرمفتاهلاّنر.ءيشلاكلذ
."؟ةملاكملاىلعدرلايونتله":سكتسلاق
."الك"
كلذكيلعنّيعتي.لجرايةملاكملكىلعدرتنأكيلعنيعتي"

."ًالعف

،شيتفتتايلمعلطيطختلاِرجيمل.راهنلاةيقبلهلعفأامكانهنكل
نمًايفاكًاددعنأامك،تاروشنملانمديزمللةجاحكانهنكتملو
يفتيبيرامتأدب.فتاهلاةزهجأىلعةباجإللدادعتساىلعناكلاجرلا
ريغًائيشاولعفيملمهنألكلذو،مهلزانمىلإنيعوطتملاةداعإبتقولااذه
رداغسكتسنأبتككش.للملابروعشلاو،ماعطلالوانتوناكملايففوقولا
.روطفلاةدئامتايوتحمفصنبهبويجألمنأدعب

."؟يرحتلالاجرنعًائيشمكدحأفرعله":دنارلأس
."ءيشال":دحاوٍتقويفتيبيراموانأتبجأ
،نسحٌرمأكلذنوكينألمتحي":لمألابنيتئيلمنينيعبدنارلأس

،لجأ.ماريامىلعريسيءيشلكنأبتيبيراموانأهتقفاو"؟كلذكسيلأ
."ديكأتلاب

."؟سيفممىلإرداغتسىتم":تيبيرامينتلأس
الاننإ.يراجتلازكرملايفيئاقدصأعمًاشيتفتةليللايرجأسً.ادغ"

"؟كلذكسيلأ،سمأمويةحيحصلاةقيرطلابىرجدقشيتفتلانأبدقتعن
.

اننإ.هجاتحنيذلاكرحتلاعونوهاذه.زاتمم":تيبيرامتلاق
فوسكلذل،ىلوألاةرملايفةحيحصلاةقيرطلابِرجيملشيتفتلانأبكشن
."نآلاىتحىرجامبةعنتقمتسليننألكلذو،انسفنأبكلذبموقن

اهنعريبعتلاهلقبسةراشإيهو،هتجوزفتكىلعًاديدنارعضو
.ةديدعٍتارم

ناك."ةليللاهذهيتآنأديرأ.ِكنايكعميتآنأديرأ":يللاق
،فلوغلاةبعلبسانتيتلاكلتنمقرزألانوللابًاصيمقًايدترمدنار



.ةعمتلمةعبقلثمهرعشناكامنيب،يتيزلانوللابةعساوًابايثكلذكو
دحأهنأبيحوييذلانيتورلابموقيوهوماسليهءاقشألاةقفربهتروصت
نعاذامو،بارشلانمديجلاعونلابحأ،مكلثم،يننإ.ينوعمسا-لاجرلا
.كيشولاعلهلانمةجومبترعشو-؟ةيضايرلامكقرف

."عبطلاب،دنارايعبطلاب"

.اهألمأنأّيلعنّيعتيغارفلانمتاعاسرشعكلتمأيننأبتكردأ
عفروفيظنتللتعضخنأدعبكلذو،تقولااذهيفيترايستدعتسا
تاعوطتملاىدحإةرايسبةطرشلازكرمىلإتهجوت.ضرتفأامك،تامصبلا
.اهدرفمبيعماهدوجولًاليلقًةفئاخةأرملاتدبً.انسربكألا

،ةطرشلازكرمىلإنودديسلالقنأس":اهتاقيفرىدحإلةعوطتملاتلاق
ةعاسفصننمرثكأسيلو،ةعاسفصننملقأنوضغيفدوعأسينكل
".

هنألكلذو،ليلدكيمآاهتّرطسيتلاةيناثلاةلاسرلانبيليجذخأيمل
تسلج.بابلاتحتفويترايستبكر.يلخادلاسابللابرثكأًامتهمناك
هتبتكيذلايناثلازغللاةءارقتدعأمث،اهنمةرارحلاجورخًارظتنم
:يتجوز

كبةنونجميننإ:ينَرّوصت
كنودنمًاضماغسيليلبقتسم
كتشدردعامسنمنكمتأيكانهىلإيبتيتأ
ةهومملاكتعبقونضغتملازنيجلا:كابصمايأتارماغمنع
انيلإةبسنلابنيدوجومريغمهنإ،رخآٍصخشيأبهبآال
.انوتلانجوزتاننأبرهاظتنو...ةلبقسلتخنانعد

أشنيذلاناكملا،يروسيم،]لعبينه[لابيناهوهدوصقملاناكملاناك
.يتقهارمةيادبيففيصلالوصفيفلمعأتنكثيحو،نياوتكرامهيف
ّشقةعبقًارمتعمونيفكاهبايثًايدترمةدلبلاهذهيفلوجأتنك
تقولايفسانلاّثحأو،ةرخاسلاتاماستبالاًاعّزوموً،انضغتمًالاورسوةميدق
ُتنكيتلاصصقلاىدحإهذهتناك.تاجلثملالاحمةرايزىلعهتاذ
هنألكلذو،كرويوينيفلقألاىلعو،ءادغلالوانتلانجورخءانثأاهددرأ
انأو،معنهوأ:لوقينأصخشيألنكميال.اهتاراجمدحأناكمإبسيل



ً.اضيأ
:ةينمضٍةباعدىلإنوكيامبرقأتناكف"هيومتلاةعبق"ةرابعامأ

ماعطلوانتلانجرخكاهرودتبعليننأبةرملوأليمآتربخأامدنع
،يمآتدب.ةيناثلابارشلاةجاجزىلعزاهجإللدادعتساىلعانك.ءادغلا
،ةريبكلاةماستبالاتامالعتناك.بارشلابءيشلاضعبةرثأتم،ببحمٍلكشبو
قوفينحنتتناك.بارشلايفتطرفأاهنأىلعلدت،نيدروتملانيّدخلاو
اذإاميلاؤسىلعموادتكلذكتناك.يعمًاسيطانغملمحأيننأكوةلواطلا
نميسأرىلعةعبقلاعضأنأينمبلطتو،يعملازتالةعبقلاتناك
رمتعينيفكاهنأبنظتتناكاذإامسدقمءيشلكباهتلأس.اهلجأ
،هوأ":تلاقوةرمتاذاهلهتلقامتبعوتسااهنأبرهُظتتناك.ةعبق
ىنعملانايطعتنيتملكلانيتاهنأكورمألاادب"!شقلاةعبقينعأيننإ
برضملاةركةبعلةدهاشملاهيفبهذنةرملكيفكلذدعباندتعا.هتاذ
.شقلانمةعونصملاةيضايرلانيبعاللاتاعبقءارطإىلع

اليننألكلذو،كلذعميمآىلإةبسنلابًابيرغًارايخلابيناهتناك
لب،صاخٍلكشبًائيسوأًابيطًاتقوةدلبلاكلتيفتيضمأيننأبركذتأ
يفانلوجتاننأبركذأ.اهيفتقولاضعبتيضمأيننأوههركذأاملكنإ
أرقنو،اهارنيتلاءايشألاىلإريشنانكوً،ابيرقتةنسذنمةدلبلاكلت
اذهرخآلاهقفاويامنيب"مامتهاللريثماذه"،لوقياندحأناكو،تاحوللا
نودنمناكملاكلذُتدصق."لعفلابمامتهاللريثمهنإ"،لوقلابيأرلا
تنكوً،اعئارًامويتيضمأو)نيحلاكلذيفمواقيالينينحناك(يمآ
ماريامىلعوهمويلااذهءيشلكنأىلعلدتةضيرعةماستبامستبأ
ضعبٌجرحملب،نيتوردرجمرمألاناكيمآعمنكل.ملاعلااذهيف
ةرايزنعةفيخسةصقةياوريفُتأدبلحارملاىدحإيفهنأركذتأ.ءيشلا
ترعش.ةدراشتناكاهنأبُتظحالً.ايبصتنكامدنعاهبتمقةيناديم
ينمٍةلواحميفقئاقدرشعتيضمأ.يسفننيبوينيبديدشلابضغلاب
نوكأنأتدتعاانجاوزنمةلحرملاكلتيفهنألكلذو،يسفنةئدهتل
رمألاادب.عضولااذهبعتمتسأتدكيننأدحىلإرمألالصوو،اهنمًابضاغ
هنكل،فقوتينأهيلعنّيعتيهنأبءرملافرعيامدنعيأ:رفاظألامضقلثم
يفرمتسنانك.لاحلاةعيبطبرهاظلايفًامهمرمألانكيمل.عيطتسيال
.اهيلإةراشإلاوتاحوللاةءارقو،ريسلا

تايركذلاةردنببسبكلذو،ءيشلاضعبًابعرمًاريكذتةلاسرلاتناك
ىلإيتجوزعفديذلارمألاوهو،انلقتنانأذنماهيفانكراشتيتلاةنسحلا



.اهتّدعأيتلازنكلانعثحبلاةبعلنمًاءزجنوكتللابيناهءاقتنا
ُتررم.نمزلانمةقيقدنيرشعنوضغيفلابيناهىلإُتلصو

]نياوتكرامتاباتكيف[داسفلارصعةمكحمىنبممامأنمةرايسلاب
تررممث،اهيفيضرألاقباطلايفريغصحانجىوسنآلامضتاليتلاو
،ةسلفمةيلحمفراصم-ةراهنملاتاسسؤملانمةلسلسمامأكلذدعب
يفةرايسلاُتنكر.رهنلاوحنًاهجتم-لمعلانعتفقوتامنيسرودو
كراممسالمحييرهنٍبكرمةهجاوميفةرشابميبيسيسملايذاحيفقوم
ءيشلااذهليتشهدنعفقوتأمل(ً.ايناجمتارايسلافقومناك.نياوت
تاطفايتيأر.)تارايسلليناجملافقوملاهنعّربعييذلامركلايأ،ردانلا
،حيباصملاةدمعأقوفنمةطاسببىلدتتبيشألارعشلاوذلجرلا
نكل،ةرارحلاديدشًامويكلذناك.ةرارحلاريثأتبةفتلمةينالعإٍتاقصلمو
نمتاعومجممامأُتررم.قلقمٍلكشبةئداهلابيناهتدبكلذعم
عطقوةنيمثوةميدقءايشأوٍةّرسأةيطغأ-تاراكذتعيبتيتلارجاتملا
كلذكتظحال.عيبلل-ضورعمتاحولنمًاريبكًاددعتيأرو-ىولحلا
عَمُجتملٍلاومأنمهفيلاكتيتأتسيذلاميمرتللٌلفقمرشتاثيكيبلزنمنأ
ةباتكءرملاعيطتسيثيح،سلكلابيلطملاريوسموتجايستدهاش.دعب
نيذلاصاخشألانمًاليلقًاددعتيأرينكل،تارالودةرشعلباقمهمسا
.ضرعلااولبق

ةظحللاكلتيفيلرطخ.غرافٍرجتمةهجاولخدممامأتسلج
يفةقيرطةياهنً،ايلمع،ربتخنانك.ءيشلكةياهنىلإيمآترضحأيننأب
اينيغلئابقلاجرىلعطقفاهتقبطنأيلقبسةرابعيهو،شيعلا
يداصتقالادوكرلاىضق.شالبألايفجاجزلا]يخفان[يعناصىلعو،ةديدجلا
ةسسؤمىلعءاضقلايفكلذكبيساوحلاتحجن.يراجتلاقوستلازكرمىلع
ةقيقشلااهتنيدمامأ،سالفإلاةفاحىلعةجاطرقةنيدمتفقو.كوبولب
ًابخصوًاعامتلارثكألاةيحايسلاعقاوملامامأاهقيربْتَدََقفدقفلابيناه
كامسألضفبةيعجارتةكرحدهشدقفبيبحلايبيسيسملارهننكل.ةكرحو
لكينعي.ناغيشيمةريحبوحنًادوعصاهقيرطقشتيتلاةيويسآلابراكلا
اهلمعويلمعةياهنةلحرملاهذهتدهش.تهتنادقةعئارلايمآنأكلذ
.يمآةياهنو،انجاوزةياهنتدهش.يتدلاوةياهنو،يدلاوةياهنو،كلذك

توصلثمادبيذلايراخبلابراقلاقيعزرهنلاةهجنمقلطنا
تيرتشاامك،فوقولاىلعيسفنُتلمح.قّرعتييرهظنأترعش.حبش
تناكو،يمآوانأهتعّبتايذلاهتاذقيرطلاىلعتيشم.ةيحايسةركذت



تنأ.كلذكًاراحًامويكلذناك.ينهذيفيبناجىلإتلازاميتجوز
ٍرتوتبترعش.ةرملاهذهتمستبااهنكل،يتليخميفيبناجىلإتراس.عمال
.ينطبيف

.حايسلااهعبتييتلاةسيئرلاقيرطلالوحيتجوزعمًاينهذُتيشم
،نيفيريبلكهلزنملخادىلإعلطتللًاليلقنافقوتيناّنسمناجوزتدهاش
يدتريًالجرقيرطلاكلذةياهنيفتيأر.هيلإلوخدللاثرتكيملامهنكل
دروفنمجرخيوهو-ءاضيبًةلذب،بيشأرعشاذ-نياوتسبالم
ىلإلخدنأثبلامو،يلاخلاعراشلاوحنرظنيمث،ىطمتيو،سكوف
مايألادحأيفناكيذلاوclapboardىنبميفًاريخأانيهتنا.ازتيبللمعطم
.م.ج:تاملكةيجراخلاةحوللاتلمح.زنيميلكليئومصدلاوةمكحمةعاق
.مالسلايضاق،زنيميلك

.انوتلانجوزتاننأبرهاظتنو...ةلبقسلتخنانعد
،رمألاودبي.يمآايةلوهسلاوةعورلاةياغهذهنمنيلعجتكنإ

يعبات.يسفننعاضرلابرعشأنأو،اهيلعرثعأنأنيبغرتًالعفكنأكو
ً.ايسايقًامقررسكأفوسواذكه

يتلاةيبشخلاحاولألاقوفّيتبكرىلعُتعكر.لخادلايفدحأنكيمل
ولهنأفرعأ.لوألادعقملاتحتامىلإرظنلاُتسلتخامث،رابغلااهولعي
ناك.ءايشألاتحتهقصلتتناكلماعٍناكميفً]ازغل[ًاليلديمآتكرت
امىلإعلطتلايفبغريٍناسنإنمامهنألماودلاىلعًارربماذهاهفرصت
دوجوتظحالينكل،لوألادعقملاتحتءيشىلعرثعأمل.ءايشألاتحت
تعزتناوروفلاىلعتضهن.هءارويذلادعقملانمىلدتتةيوطمٍةقرو
ىلدتتقصاللاطيرشلانمةعطقتناكو،يمآهتعضويذلاقرزألافورظملا
.هنم

زيزعلايجوزايًابحرم
نإلوقأنأديفملانمهنألمتُحي.عمالٍلجرنمكلاي!َهتْدَجو

ربعًاقهرمًايرابجإًاراسمنكتملةنسلاهذهلزنكلانعثحبلاةيلمع
.ةضماغلاةيصخشلايتايركذ

ً:اريثكهبحتيذلانياوتكراملةراشإنمُتدفتسا
نإ؟تابسانملابلافتحالاعرتخايذلالجرلابلعفننأبجياذام"

."ًادجًاففخمًارمأودبيهلتقبءافتكالا
،ةنسدعبًةنسيلهلوقتَتنكاموهو،ةياهنلايفءيشلكُتمهف



سيلو،انبءافتحاللًاتقونوكينأبجيزنكلانعثحبلاةيلمعنأوهو
وأ،اهلوقأيتلاءايشألالكركذتتَتنكاذإامفاشتكاىلإفدهيًارابتخا
نكمُيٌرمأوهكلذنأبدقتعتنألمتُحي.ةمرصنمٍةنسلالخاهيفرّكفأ
نمةياغلايههذهنأدقتعأ...ينكل،اهسفنبهكردتنأةغلابلاةأرملل
ولوىتح،انسفنأبهكاردإاننكميالامانلاولوقييكيأ،جاوزألادوجو
.تاونسسمخرمألاقرغتسا

كرامهيفىضمأيذلالضفملاعقوملايفةظحللفقوتأنأنآلاديرأ
ٍناسنإفرظأوىكذأًالعفتنأ.كئاكذىلعكركشأنأديرأ.هتلوفطنياوت
يتلاتارملالكنيبنِم:ةشهدمسيساحأةركاذكلتمأيننإ.هتفرع
طقاستتكسافنأبرعشأتلزام-نينسلاّرمىلعينذأنماهيفتبرتقا
،طقفيلامًائيشسمهتل-رطسألاهذهبتكأانأونآلا،ينذأةمحشىلع
ٍجوزنمةميركةتفلتناكهذهنأبنآلاكردأ.كحضأينلعجتيكلو
هذهلتاظحللابسنأيقتنتَتنك.كحضلاىلإهتجوزعفدينألواحي
ىلإ،صقارلادرقلاهبشييذلا،اهجوزويلسنإانتعدامدنعركذتأ.ةمهملا
امهلزنمىلإةيرابجإلاةرايزلاكلتباهدنعانمقو،امهلفطىلعةرظنءاقلإ
،هيفٍغلابمٍلكشبروهزلابضيفييذلاو،بيرغٍلكشبًايجذومنودبييذلا
امهيسفننمنيقثاواناك.لفطلاةيؤرلورخأتمٍروطفلوانتلكلذو
تقولااذهيفكانهناك.دالوألانمولخييذلاانعضوعمنيَفطاعتمو
عطقو،همفنمةلزانلاباعللاتارطقهيطغتتناكيذلاعيرملاامهنبا
ةعطقنمالإًايراعناك-كلذكخاسوألاضعبىتحو،خوبطملارزجلا
ريصعفشترأاهتقوُتنكو-ةكوبحملاةيذحألانمٍجوزوةريغصشامق
ٍتقويفهيدترأساماذه"،تسمهوينمتبرتقانأَتثبلامو،لاقتربلا
َتمقيتلاتاظحللاىدحإكلتتناكً.ايلعفُتأيقتيننأبركذأ."قحال
نوتيزنصغهنإً.امامتبسانملاتقولايفكحضأينتلعجو،يتيامحباهيف
تنأ:ةيناثةرماهلوقأينعدًاذإ.ةدحاوًةرميلهتمّدقيذلاو،كلذعم
!يْنلِّبق،نآلاو.يكذ

نعثحبلاةيلمعيمآتمدختسا.يقامعأيفٍديدشٍضابقنابترعش
اهيدلنكتملً.اريثكتافتقولانكلً.اضعبانضعبىلإانديعتيكزنكلا
اياذامل.زاغلألاهذهبتكتتناكامدنعةينهذلايتلاحنعةركفىندأ
؟ركبأٍتقويفكلذيلعفتنأكناكمإبنكيملأ،يمآ

ً.ادبأًاقسانتمانتيقوتنكيمل



ىلإًادئاعتهجوتمث،يبيجيفهتسسدو،هتأرقو،يناثلازغللاُتحتف
مل.دعبًادعتسمنكأملينكل،هّجوتأنأبجينيأىلإفرعأتنك.لزنملا
الو،يتجوزنمىرخأةفيطلًةملكالو،ىرخأٍةلماجملّمحتيناكمإبنكي
ةرارملانمًاعيرسلّوحتلابتأدباهوحنيرعاشمنكل.نوتيزنصغىتح
.ةوالحلاىلإ

،ةوهقتبرشً.اديحوةليلقٍتاعاستيضمأووجلزنمىلإُتدع
تقولاعّيضأيننألةشحولاوقلقلابترعش.نويزفلتلاتاطحمنيبتّبلقو
ةرايسلابانباهذدعومنيحينأىلإيأ،ًءاسمةرشعةيداحلاةعاسلاىتح
.يراجتلاقوستلازكرمىلإ

ةكهنمتدب.ليلقبةعباسلادعبلزنملاىلإمأوتلايتقيقشتلصو
هنأبنويزفلتلازاهجىلإاهترظنيلتحوأ.اهدحوةناحلايفاهلمعببسب
.هليغشتفاقيإّيلعنّيعتي

قرولاةبعلةلواطىلإسلجتو،ةراجيسلعشتتناكامنيبينتلأس
."مويلااذهَتلعفاذام"يتدلاواهمدختستتناكيتلا

قوستلازكرميفثحبللانبهذمث...عوطتلازكرمىلعُتفرشأ":ُتلق
زغلنعاهرابخإيفبغرأملينكل."ةرشعةيداحلاةعاسلادنعيراجتلا
.بنذلانميفكيامبرعشأيننألكلذو،يمآ

.ةلواطلاحطسقوفاهترثنو،ريتيلوسةبعلقاروأضعبوجتعّزو
.ينتلهاجتاهنكلً،اباهذوةئيجةفرغلايفلوجتلابُتأدب

."يسفنةيلستلنويزفلتلاجماربدهاشأتنك"
."يرودبكلذلعفأيننإ.فرعأ"
.يدنجلاةقرووجتبلق
."ًائيشلعفأنأودبال":سولجلاةفرغيفةعرسبلوجتأانأوتلق
نوشتفتفوسً،انسح"ً:ايفاضإًاعيجشتيدبتنأنودنموجتلاق

ثالثكلذدعبتبلق."ةليلقٍتاعاسنوضغيفيراجتلاقوستلازكرم
.قاروأ

."تقوللةعيضمالإوهامشيتفتلااذهنأبنيدقتعتكنأودبي"
ىلعاورثعيملأ.ةيمهأيذءيشيأشيتفتبجي،عمسا.الك،هوأ"

."؟ةرايسنكرةفلاخمةقاطبببسبماسنبا
ةغيصلايههذهنأدبالو،اذهيلركذيٍصخشثلاثوجتناك

.ةياهنلايفاهتلابقُتسلج.اّهلحبعصييتلااياضقلالكلةحرتقملا



."كلذفرعأ.يمآلوحقلقلانميفكيامبرعشأمل":تلق
يفودبت":فيضتنألبقًاريخأيوحنتعلطت."رعشتملامبرل"

."ةبيرغةلاح
،علهلابروعشلانمًالدبكلذو،ينتعدخاهنأىلعزكرأيننأبدقتعأ"

نأأطخلانمهنأبيلودبي.ماريامىلعنكتملًارخؤمانتقالعنألكلذو
."دقتعأامىلعكلذيلقحيالهنألكلذو،دئازٍقلقبرعشأ

ةلاحاهنكل.نأشلااذهببذكلايننكميالوً،اضماغَتنك":وجتلاق
كتلماعمةيفيكبثرتكأالانأ":فيضتنألبقاهتراجيستأفطأ."ةبيرغ
رخأتيال؟انقفتاله،نيقابلاعيمجعمًارذحنوكتنأبجينكل،يل
."ماكحألارادصإنعسانلا

ُتدرأينكل]طقفًادحاوًابعالبلطتتيتلا[قرولاةبعلىلإتداع
."مالكلايفتيرمتسااذهلو،اههابتناىلعزوحأنأ

امفرعأال.امٍتقويفيدلاوروزأنأبجيهنأ،دقتعأ":تلق
."يمآنعهرابخإيبردجيناكاذإ

."كنمرثكأيمآنأشبًاضماغودبيهنإ.لعفتال.الك":تلاق
نمًائيشوأتاميدقلاهتاقيدصىدحإبهّركذتاهنأبًامئادُتدقتعا"

ٍةراشإيفًالوزنيديتكّرح"...دعبو،هتكرتيتلاةقيدصلا-ليبقلااذه
ً،اعورموامًاعونًاحقوناك":تعباتوهيناعييذلارمياهزلألاءادىلإينم
."...نكل

ودبي.هتاذتقولايفاههابتناةراثإدارأهلعلنكل،لجأ":وجتلاق
هرمعغلبيٍلفغمٍدسجيفٌزجتحمًاماعرشعينثالااذقمحألايبصلانأ
."ًاماعنوتسوةينامث

مهرمأةقيقحيفمهلاجرلاعيمجنأبءاسنلاعيمجدقتعتالأ"
."؟رمعلانمةرشعةيناثلانوغلبينايبص]مهبولقيف[

."عستيبلقلاناكاذإاذه،ًالهم"

مويلاكلذءاسمنمةرشعةيداحلاةعاسلادنعانرظتنيدنارناك
يفةدشبقّدحيناك.هيفلزنييذلاقدنفللةقلزنملاةيلآلاباوبألاءارو
،ةريغصلاامهتنحاشنادوقيماسليهناقيقشلاناك.انيلعفّرعتييكةمتعلا
لاورسيدتريناكوً،اعرسمدناربرتقا.فلخلايفسكتسوانأتبكرامنيب
قودنصيفانعمدعصنيمكلاريصقًاصيمقو،نوللايكاخًاريصقفلوغ
،انتشهدتراثأةلوهسبراطإلاءاطغقوفهسفنرشحو،ةريغصلاةنحاشلا



.شاقنللينويزفلتٍجمانربفيضمهنأكو،انبفيرعتلاىلوتامك
."دناراييمآنأشبًالعفٌفسآيننإ":ٍلاعٍتوصبسكتسلاق

قيرطلاىلإلصيلةدئازٍةعرسبتارايسلافقومنمجرخيوهوكلذلاق
،لزنمءالطبموقأانأوتارملاىدحإيفينتأر.ةفيطلةأرمااهنإ".عيرسلا
نمةجاجزترتشاو،11-7ىلإينّتلقأاهنكل،ةدشبقرعتأتنكو
."ّملسلاىلعأيفتنكامدنعاهايإينتلوانمث،بارشلا

،سكتسءازإمامتهاريبكريعتيمآنكتمل.ةبذكدرجمهذهتناك
.رخآٍعونيأنمًاباوكأهلوانتنأوأ،تابطرمهئاطعإبمتهتوأ

قلقلانمٍةجومباهدنعترعش."اهتعيبطيههذه":دنارلاق
نكل،يقامعأيفظقيتسادقيفحصلانأبلمتُحي.هببّحرملاريغو،جعزملا
ٍقيدصىلإيمآليوحتىلعمدقتملسانلانأامك،قئاقحلايهقئاقحلا
.ةيفطاعلاةيحانلانمًاعيمجمهلبسانمكلذنألاهيلإةبسنلابٍزيزع

،يروبلديم":دنارهيدترييذلاصيمقلاىلإًاريشمهمالكسكتسعبات
."ىلوألاةجردلانميبكرقيرفمكيدل؟كلذكسيلأ

ةماستبالاترهظ."ًالعفقيرفلااذهانيدل،حيحصاذه":دنارلاق
عملوقعمريغشاقنأدبنأثبلاموً،اددجمههجوىلعةضيرعلا
زكرمىلإانقيرطيفكلذلكو،ةرحلايبكرلاةبعلنونفلوحسكتس
طسوو،قلطلاءاوهلايفو،ةرايسلاكرحمجيجضقوفنمو،يراجتلاقوستلا
.ةملظلا

انلزن.ريبكلازنيفرامرجتمجراخةريغصلاهتنحاشماسليهوجنكر
،اهيلإةكرحلاةداعإلانناقيسكيرحتبانمقو،ةريغصلاةنحاشلانمًاعيمج
.رمقلارونبًةءاضموةبوطرلابًةعبشمةراحةليللاتناكً.امامتظقيتسنيكلو
SaveGas,Fartinهيلعبوتكمًاصيمقيدتريناكسكتسنأتظحال
aJar.

ناكملااذهيفانهلعفناذام.انلصوً،اذإ":ماسليهيكياملاق
ربعًةنمسيكيامبستكا."اذهيفبذكأنأديرأالً.ادجرطخلا
امهيردصىلعرمألارصتقيمل.هقيقشعمكلذكلصحاموهو،تاونسلا
ىلإًابنجافقواذإامأ.كلذكادبامهبقلعتيءيشلكنكل،نيخوفنملا
.دنوابةئمسمخغلبيًاعمامهنزونإفبنج

ةرظنيقلنيككلذو،يكياموانأ،ةرمتاذانهىلإانيتأ":وجلاق
اذهلو،كانهكلهننأاندكنكل،هيلعحبصأامىرنيكلو،نظأامىلع
لوانتو،ةريغصلاةنحاشلاىلإكلذدعبهّجوت."ةليللاهذهرطاخننل



ةركبراضمنمةنيزدفصننعفشكيلهحتفوً،اريبكٍشيخسيكاهنم
ىلإلصوامدنعدّدرتهنكل.ءودهباهعيزوتبكلذدعبوجأدب.ةدعاقلا
."ً؟ادحاوديرتأ،هآ".دنار

ةمالعءودهباومستباو،عيمجلاأموأ."ديكأتلكبًادحاوديرأ،لجأ"
تأدبيتلايهو،ةيسامحوةيدوةقاطةجوممهنيبترسو،ةقفاوملاىلع
.زوجعلااهيأًانسحَتلعف،يحوتيتلاوحوضولكب

دجوي.انبايه":ةيجراخلاةهجاولاةاذاحمبانمَّدقتنأدعبيكياملاق
."رسنبسزكرمبرقّمطحمٍلفقعمباب

يأ،يب-ود-يب-وشرجتملةملظملاتاهجاولاةاذاحمبانررم
تلزام.نيحلاكلذىتحيرمعفصنىلإلصتةرتفليتدلاوتلمعثيح
ًاشاهدإنكامألارثكأيففيظوتبلطميدقتلتهجوتامدنعاهتسامحركذتأ
ميدقتلتبسمويحابصيفترداغيتلايهو-!يراجتلاقوستلازكرم-
ٍبراضٍعماليلفنرقنولبًالاورسةيدترمتناكو،فيظوتلاضرعميفاهبلط
ةدعتسمواهرمعنمنيعبرألايفتناكيتلاةأرملايهو،ةرفصلاىلإ
مل:ةضيرعٍةماستبابلزنملاىلإتداع.ىلوألاةرمللفيظوتبلطميدقتل
ىدمو،يراجتلازكرملايفةدوجوملاةكرحلاىدمروصتننأانناكمإبنكي
تمدق؟هيفلمعتسرجتميأفرعيانمنَمو!هيفةدوجوملارجاتملاعونت
سبالمرجاتماهنيبنمناك!رجاتمةعستىلإٍفيظوتتابلطيتدلاو
رورمدعبتنلعأامدنعامأ.راشوفلاعيبيرجتمىلإىتحو،ويريتستالحمو
.اضرلامدعبٍروعشنعانبرعأدقفةيذحأةعئابًايمسرتحبصأاهنأبعوبسأ

ّمشومادقألاعاونألكسملىلإنيرطضتس":ةجتحموجتلاق
."اهحئاور

."ةيمهأيوذًاصاخشأيقتلأس":ًةححصميتدلاوتلاق
ادعاميفًامامتًايلاخناكملاناك.ةنكادلاةهجاولالالخنمتعلطت

يأنودنمرادجلاىلعًةدنتسمتناكيتلانيمدقلاسايقديدحتةادأ
.ٍعاد

."انهلمعتيتدلاوتناك":يعمفقوتللرطضايذلادنارتغلبأ
."؟رجتملااذهناكام"
."اهعمنيبيطاوناكوً،اعئارًاناكمناك"
."؟انهنولعفياوناكاذامينعأ"
."ةيذحأنوعيبياوناك.ةيذحأ،هآ"
.لعفلابسانلاهجاتحيءيشاهنإ.كلذبحأ.ةيذحأ!نسحاذه"



فلتخيٌرمأهنإ.صاخشأةسمخلةيذحأعيبيفمويلاةياهنيفءرملاحجني
."؟كلذكسيلأ،ةباتكلانع

ىهتناامنيبٍحوتفمبابىلعًادنتسمانمامأناكيذلاسكتسلاق
."!لجرايايه،نود":لوخدلانمنورخآلا

كلت:يراجتلاقوستلازكرمةحئارةعيبطانلوخدءانثأتعقوت
بارتلاةحئاراهنمًالدبُتممشنكل.ةطوبضملاةرارحلاتاذتاحاسملا
الإجراخلايفءرملااهفرعييتلاةحئارلايهكلتتناك.ميدقلابشعلاو
ىنبملاناك.اهدوجولوعديامكانهسيلثيحزكرملالخادتناكاهنأ
ةثالثناك.فاحللخادرمألاهيلعودبياملثمً،ابيرقتًاملظموً،ادجًاراح
ًالاكشأراونألاتءاضأ.مييختللمدختُستيتلاكلتنمحيباصمنوعضيانم
ةلحومطوطخةعومجمتيأر.يحاوضلايفًافولأمًاوجكلذناك:ةفلتخم
ةيضرألاقوفةينونجةقيرطباهتاراسمتعطاقتدقوقوستلاتابرعل
ضاحرملالخدميفكلذو،بالكلاماعطتاتقيوهوًانوكارتيأر.ءاضيبلا
.ةديدجلاةيدقنلاعطقلالثمناعمتلتهانيعتناكو،تاديسللصصخملا

تردصأامك،ناكملايفيكيامتوصددرت.هلمكأبًائداهزكرملاناك
تاهقهقبهبشأيهيتلاسكتستاهقهقنأامك،انبًاصاخىًدصانتاوطخ
ٍموجهبمايقلااننكميالهنأكلذينعي.كلذكاهؤادصأتددرتنيلمثلا
.موجهاذكهبمايقلاانّتينيفناكاذإاذه،ئجافم

:ةقطنملاكلتعاستاانلادبف،يراجتلازكرمللسيئرلارمملاىلإانلصو
انعمجت.ةملظلاطسواهلكتدبدعاصملاو،كرحتملاجردلا،قباوطةعبرأ
.ةدايقلاامٌصخشىلوتينأانرظتناو،ةفاجةكرببرقًاعيمج

نوفرعتمتنأ؟لاجرايًاذإانهمكتطخيهام":ككشتبدنارلاق
."...ةيجهنمةطخعضوىلإجاتحناننإ.هفرعأالينكل،ناكملااذهًاعيمج

.ةينمأةباوبتعفترامثً،امامتانفلخةيندعمٍتاقََرطةدعانعمس
ٍلجرىلإهحابصمهّجو"!انهامٌدحأدجوي.اوهبتنا":سكتسخرص

رجاتمدحأنمجرخيذلاوهو،رطملانمًايقاوًاضافضفًافطعميدتري
.هتعرسىصقأبانوحنلجرلاضكر.ريلك

يضايرلاهؤاذحناكامنيبهءاروضكرلابأدب"!هوفقوأ":وجخرص
ّزكرو،ةرشابمهفلخيكيامضكر.كيماريسلانمعونصملاضرألاطالبعفصي
فق،نشختوصبخارصلابناقيقشلاأدب.بيرغلالجرلاىلعهحابصم
لجرلافلكيمل."ًالاؤسكيلعحرطننأديرن،لجرايفق"،كانه
كلذيقب"!يقشلااهيأفقتنأَكلتلق".ءارولاىلإرظنلاءانعهسفن



هجوتوهتعرسنمدازهنكل،خارصلااذهلكطسوًاتماصضكارلالجرلا
ٍةظحلنيبهيلعسكعنتحيباصملاءاوضأتناكو،زكرملارمموحنًالوزن
كلذدعبلجرلالّوحت.حاشولثمهئارونمليامتيهفطعمناكو،ىرخأو
ةكربلاةفاحنعزفقو،تايافنقودنصقوفنمزفق:ةيناولهبتاكرحىلإ
ىفتخامثباغلاىلإلصوتةيندعمةينمأةباوبتحتًاريخأللستنأىلإ
.كلذدعب

،امهيهجونأتظحال"!نيعللااهيأ":ماسليهناقيقشلاخرص
لدابت.ةيبلقةبونبابيصأامهنأكواهلكتّرمحا،امهعباصأو،امهيتبقرو
نعديزتةفاسملاهعفريفاحجنيملامهنكل،ةباوبلاعفرةلواحمناقيقشلا
نمتنكمت.ةباوبلاتحتللستلاتلواحو،ضرألاىلعتيقلتسا.مدقفصن
.يرصخدنعتقلعمث،ّيتبكرتحتامىتحو،يفارطأريرمت

ءوضتّزكروتضهن"!ةنعللا.عيطتسأال،الك":ةديهنتتقلطأ
تاعامشنمةموكادعاميف،ةغرافةعاقلاتناك.رجتملاىلعيحابصم
رانلالاعشإديريهنأكو،ناكملاطسوىلإمهدحأاهّرجيتلابايثلاقيلعت
،ةمامقلاعيمجتلتارممعمفلخلايفرجاتملالكطبارتت":تلق.اهيف
رخآلافرطلايفنآلالجرلادجاوتيهنألمتُحي.يحصلافرصلافادهألو
."قوستلازكرمنم

."زكرملانمرخآلافرطلاىلإنذإبهذنانوعدً.انسح":دنارلاق
،فلخلاىلإًاعوفرمهسأرناك"!نيعالملااهيأاوجرخا":وجحاص

ٍتاراسمبريسلابانأدب.هلمكأبىنبملاءاحنأيفهتوصدّدرت.هينيعّقيضامنيب
ماسليهنيقيقشلاادعاميفنكل،انبناجىلإبراضملاّرجنانكو،ةينحنم
رمألاادب.ةينمألاباوبألاوتاباوبلاىلعقْرَّطللامهيبرضمامدختسانيذللا
.ةرطخةيبرحةقطنميفشيجلايفةيرودبناموقيامهنأكو

يفانرثع"!مكيلإيتأننأنملضفأانيلإاوتأتنأ":يكيامىدان
ةعضبقوفنايقلتسيةأرماوٍلجرىلعةفيلألاتاناويحلاعيبلٍرجتملخدم
نمًابطرامهرعشناكامنيبشيجلااهمدختسييتلاكلتنمتايناطب
ادب.هنيبجنعقرعلاحسممث،ةدشبًاسفنتمامهقوفيكيامفقو.قرعلا
نوطبحملادونجلارثعيامدنعيأ،مالفألادحأيفيبرحٍدهشملثمكلذ
.ةئيسءايشأكلذدعبثدحتمث،ءايربأنييورقىلع

ًاكهنملجرلاادب"؟ديرتاذام":ضرألاىلعيقلتسملالجرلالأس
ًالدسنمناكفهرعشامأ،ديدشلافعضلاعضويفناكيذلاليحنلاههجوب
ٍعضويفتناكفةأرملاامأ.نيتبولقمونيتنيزحهانيعتدب.هيفتكىتح



اهرعشنأنيحيف،ةفيظنتناكنيتئلتمملااهيقاسو،اهيعارذنإيأ،لضفأ
ً.ابطرناكنإوً،احرسمناك

."؟زيوبكوبولبنيبنمتنأله":سكتسلأس
لاكشألانمٍلكشيأبمهنمُتسل،الك":نيديلافوتكملجرلامتمت

".
ىلعاهنأكوةأرملاتدب."مارتحالاضعبنورهُظتالأ":ةأرملاتحاص

رظنتاهنأبترهاظتمث،انعاهرظنبتدعتباو،ءاكبلايفطارخنالاكشو
نمٍردقيأرهُظيالًادحأنألةبعتمانأ".ديعبلايفامءيشوحن
."مارتحالا

ًالاؤسانحرط":همدقبقعلكريو،لجرلانمبرتقيوهويكياملاق
."يبحاصاي

."يبرثعيظحنكل،كوبولبىلإيمتنأال":لجرلالاق
."ءارهاذه"
متنكاذإنكل.كوبولبطقفسيلو،نوعونتمصاخشأانهدجوي"

."...مهنعنوثحبت
.مهيلعاورثعاو،اوبهذا،اوبهذا":لفسألاىلإرظنتيهوةأرملاتلاق

."مهوجعزاواوبهذا
اننأبظحالامدنعهنكل."Holeـلايفنودجاوتيمهنإ":لجرلالاق

فرطلايفعقييذلانفرامرجتم":لاقوهديبراشأناكملافرعنال
"ةريبكلاليسوراكلاةحوجرأهيفدجاوتتتناكيذلاناكملادعبيأ،ىصقألا
.

."ًاعيمجمكيلعةنعللا":ةأرملاتمتمت
.ةريبكلاةحوجرألاهيفدجاوتتتناكيذلاناكملايفةيرئادًاحاولأانيأر

انسلج.يراجتلازكرملاقالغإنمريصقٍتقولبقاهيفيمآعمُتبكر
نأتدارأيتجوزنألكلذو،ةحجرأتملابنارألالاكشأقوفبنجىلإًابنج
تدارأ.يتلوفطنمًاريبكًامسقتيضمأثيحاذهقوستلازكرمىرت
كلذيفانيلإةبسنلابًائيسعضولانكيمل.يصصقىلإعامتسالاكلذك
.تقولا

رجتملاادباذكهو،ةحوتفمنفرامرجتمىلإلوخدلاةباوبتناك
رجتملاناكفلخادلايفامأ.تاضيفختلامايألثمنيرئازلابًابّحرموًاحوتفم
نآلااهنكل،دقنلاتالآًاقباسلمحتتناكيتلانكامألاضعبادعامًاغراف
تحتعوقولانمةفلتخمٍتالاحيفنورميًاصخشرشعينثاوحنلمحت



تناك.تارهوجماهيلعبُتكٍتاحولتحتنوسلجيمهو،تاردخملاريثأت
ضموتيتلاومييختللمدختُستيتلاحيباصملاةطساوبةءاضمتاحوللاهذه
نابشلانمددعةاذاحمبانررم.نومدقألااهمدختسيناكيتلاحيباصملالثم
ملنيدلوةديعبةيوازيفانيأر...نورخآامنيب،مهنيعأاوحتفداكلابنيذلا
انلخد.غريبستيغباطخةطرفمٍةسامحبناولتيامهوامهتقهارمَّنسازواجتي
وهوةداجسىلعًايقلتسمًالجركلذكتيأر...ةريبكةيلهأبرحيفنآلا
ادب.نوللاضيبأًايضايرًءاذحلعتنيوزنيجلانمًاريصقًالاورسيدتري
قّدح.دالوألابةصاخلالوبسيبلايفةارابمةدهاشملهقيرطيفهنأكولجرلا
.هفرعيهنأكوهبدنار

ىلعهفرعأرخآٍناكميأنمرثكأتاردخملاءابونمةجاطرقيناعت
اوداعأتاردخملابنيطاعتملانكل،ةحرابلاانهةطرشلالاجرناك:قالطإلا
ٍدادعأةاذاحمبانررمامدنعنكل.بابذلانمةدينعةعامجمهنأكو،مهزكرمت
اههجوناك.ةيئابرهكرتوكسىلعةنيمسةأرماانوحنتمدقترشبلانم
.ةرهلانانسأاهنانسأتهباشامنيب،قرعلابوروثبلابًائيلم

ناكملااذهنأل،اورداغتنأمأ،اورتشتنأنوديرتأ":ةأرملاتلاق
."جرفتللسيل

.اههجوىلإهحابصمراونأسكتسهّجو
.كلذسكتسلعف."ينعنيعللاءيشلاكلذدِعبأ"
مويذنمةدوقفميهو،نوديمآ.يتجوزنعثحبأيننإ":تلق

."سيمخلا
."لزنملاىلإاهسفنرجتو،وحصتفوسو،رهظتفوس"
،انهلاجرلاضعبنأشبنوقلقاننإ.تاردخملانمنيقلقانسل":تلق

."تاعاشإلاضعبانعمساننألصخألاىلعو
مسقرخآيفتيأر."يناليمايسأبال":لوقيًاتوصانعمس

نيحيفانبقاريناكو،ةيراعناكينامعذجىلإدنتسيًاليحنًالجرلافطألا
.ههجوىلعةيفخةماستباترهظ

تدعتبامث،للملااهيلعرطيسيو،ةجعزنمتدبواهيفتكيناليمتزه
.انع

مسقنميفلخلامسقلاوحنعلطتهنكلانتبقارميفلجرلارمتسا
ليدبتفرغنمرهظتمادقألانمتاعومجمعبرأتناكثيحلافطألا
.ةيدرفلاتارجحلاهذهلخادًاتقؤمنوشيعيلاجرلاناكو،سبالملا

مهنإ.ىقمحلاءالؤهداعً!اعيمجاوعمسا!ينولايعمسا":لجرلالاق



ثالثهئارونمتأدب.انوحنةغرافبارشةبلعلجرلاىمر."ةسمخ
نامدقتيقب.ضوهنللنودعتسيلاجرلاناك.كرحتلابمادقألانمٍتاعومجم
.يعولانعبئاغوأمئانامهبحاصنأبينعيام،نيتنكاس

هبرضميكياملمح."ىقمحلانحناندع.لجأ":ماسليهيكياملاق
يفو،ناكيناملاعذجوحنهبىوهمثةارابملايفةبرضلدعتسيهنأكو
هعارذبحسكوبولبلجرنكل،ضرألاوحنناكيناملاتَوه.ردصلاةقطنم
نرمتلاىرجدهشمدرجموهيرجياملكنأكو،اهعوقوءانثأةقاشرب
."ةدوقفمةاتفنعتامولعملاضعبديرناننإ".هيلع

.مهئاقدصأىلإسبالملاليدبتفرغيفنودوجوملاةثالثلالاجرلامضنا
ةريزجوياد-ياتياثياب:ةيقيرغإتالفحناصمقنودتريعيمجلاناك
نيذلاتاعماجلاوجيرخاهلمهأدقفةيلحملاGoodwillsتاكراملاامأ.يجيف
.ةميدقلامهتاراكذتنعاولختنيذلاو،فيصلايفنوتأي

تالضعلاةلوتفملامهعرذأتناكو،مهتكرحيفنينرموءايوقألاجرلاناك
ىلعٍّلدتموليوطٍبراشبٌلجرمهءاروفقو.ءاقرزلاةدروألابةئيلم
،ًاليوطًانويلغلجرلالمح.ناصحليذلكشىلعحّرسملاهرعشو،نيبناجلا
نمأهجاونانك.يافاماغةراشلمحتنيمكلاةريصقًاصيمقىدترانيحيف
.يراجتلاقوستلازكرم

."؟كانهيرجياذام":ينولحاص
يفاهتيأركنألمتُحي.نوديمآنعثحبناننإ":ماسليهوجلاق

،ةليمجو،ةفيطلةديساهنإ.سيمخلامويذنمتدُقفيهو،رابخألاتارشن
."اهلزنمنمتفطُخو،ةولحو

."؟دعباذامو.اهنعُتعمس":ينوللاق
."يتجوزاهنإ":تلق
،هسأرفلخهرعشبحوليناكيذلاوهو،ينولًابطاخموجعبات

ةباصعنعانعمس":هعباصأيطغتةتهابلاءارضخلاماشوألاتناكو
."باصتغالا

يفقّدحيهتيأر.ماريامىلعهنأنمدكأتأيكدناروحنتعلطت
.ضرألاىلعةيمرملاةيراعلاناكيناملا

ثدحتتَّمع.باصتغاةباصع":فلخلاىلإهسأربعفديوهوينوللاق
."؟لجراي

."زيوبكوبولبلاجرايمتنأمكنعثدحتأ":وجلاق
كلذنأكو،زيوبكوبولبلوقتتنأ":زازئمشالانمءيشبينولّدر



نكل،ءاسنلافطخنالاننإ.لفغملااهيأتاناويحانسلاننإ.ةباصعمسا
.مهباصأامنوقحتسيمهنأ،ىرتأ.انلمهتدعاسممدعريربتسانلاديري
ةرداغميونأيننإ.ءارهاذهلكً،انسح.نيبصتغملانمةباصعدرجممهنإ
ملينكل.روجأنميلقحتسيامينيطعتةسسؤملانأولةنيدملاهذه
."انهنحناهو،ءيشيأىلعنورخآلالصحيملو،ءيشىلعلصحأ

ءيشيأانغالبإكناكمإبناكاذإًامرتحمًاغلبمو،ًالامكيطعنس":تلق
"ًائيشمتعمسامبرلو،سانلانمًاريبكًاددعنوفرعتمتنأ.يمآءافتخالوح
.

كلذنأتكردأ.نيَشهدنمماسليهناقيقشلاادب.يمآةروصُتلوانت
هنمتعقوتوينولهجونمةروصلاتبّرق.ةرطفلامكحبهيلعاودوعتام
.ةروصلانمرثكأههجوبّرقهنكل.ثارتكاريغنمةرظنيقلينأ

."يهاهنإ.ةنعللا،هوأ":لاق
."؟اهيلعتفرعتله"
."ةيقدنبءارشتدارأ".عقاولايفًامودصملجرلاادب



2010،لوألانيرشت16
-ةيمويةحفص-

ةيروسيمةنطاومانأوهلمكأبٌرهشيلعّرم!ىركذلاهذهيلكرابم
برغلايفةحلاصةأرماحبصأنأليقيرطيفانأاهو،]يروسيميف[
ةقاقرقحتسأيننإيأ،يقرشلالحاسلانعءيشلكتيسن،لجأ.طسوألا
نّودأيننإ.)اطاطبلانمةقاقرنعةرابعانهيهو(ًاموينيثالثلا
.نيعللايبيسيسملااذهيفديمتيرغراميننإ.ديلاقتلامرتحأو،تاظحالملا

ىلعتدتعااميفِكنعمٌةقلاعانأ.ديدجلاامىرننآلاانوعد
تدب.)وكوكلاةعاسزغل(موردننوككولكوكوك)يسفننيبوينيب(هتيمست
يتلاانضارغألكنكل.ديدجلاانلزنميفةبيرغةثوروملاّيدلاوةرظن
يتلاةباتكلاةلواطلثم،هتاذفقوملاذختتكرويويننمانعماهانبلج
اهرمأادب.ةشهدودبتيهو،سولجلاةفرغيفةريغصلاةكيرألاةلابقمثجت
يفتظقيتسانأتثبلامو،ةيعيبطلااهتئيبيفميونتللتضرعتاهنأكو
بشخو،ةدلقمةداجسبًةطاحماهسفنتأرو،ةديدجلاةديقملااهتئيب
ىلإدقتفأ-ميدقلاانلزنمدقتفأيننأبرعشأ.ةعلضمريغٍناردجو،يعانص
نمٌدوقعهيفاهتكرتيتلاةقيقدلاتاققشتلاو،فاوحلاو،تاءوتنلالك
هتعوركلتميديدجلانكل.)فقوملاليدعتلجأنمًاليلقتفقوت(.نمزلا
يناعيً.ايلكيأرلااذهفلاختةعاسلانأفرعأ.طقفٌفلتخمهنإ!كلذك
رئاطلااذهقلطني:ةديدجلاهتئيبيفملقأتلايفةبوعصنموكوكلارئاط
كلذكقلطنيو؛ةعاسلاسأرىلعقئاقدرشعرورمدعبلمثهنأكو،ديدجلا
ةقيقدنيعبرأوىدحإرورمدعبو؛ةعاسلاسأرنمةقيقدةرشععبسلبق
-وورررك-ووك-بيحنلابهبشأًاتوصرئاطلاقلُطي.ةعاسلاسأرىلع
ٍنويعبهئبخمنمجورخلاىلإةرملكيفركيلبعفدييذلارمألاوهو

ةاشرفةكرحهبشتةعيرسٍتاكرحبهليذبحّوليامنيب،ةيدجلكبو،ةسرش
بيحنلاتاوصأو،هارييذلاشيرلاوحنهسأركيرحتىسنيالو،ةجاجزلا
.اهعمسييتلا

ِكيَدلاونأودبال،واو":جيجضلاكلذعمسنامدنعِكنلوقي
نميفكيامبعتمتيهنأنممغرلابكلذلوقيهنإ."ًالعفيننوهركي
انأامأ.نآلاىتحءيشلاكلذنمانسفنأصيلختبيصوياليكلءاكذلا
يتلاو)لمعلانعةلطاعلا(ةأرملايننإ.ًالعفهنمصلختلاكلذكديرأيننإف



توصراظتناريغًائيشلعفتنأنودنمراهنلاةليطلزنملايفعبقت
،ءيشلالامنيسلارودىلعنوددرتينيذلالثميننإ.رئاطلاكلذةأصأص
عبقييذلانونجملادبتسملاكلذلةيلاتلاةبونلانميسفنصيلختلالإ
لكيف-)!تتأاهنأل(بضغلابكلذكو)تتأاهنأل(حايترالابرعشأ-انفلخ
.اهيفرجفنتٍةرم

اورظنا،هوأ(لزنملايفٍةلفحةماقإلوحليوطوريثكٌبخصثدح
.نودنيرومامامهيلعتّرصأيذلارمألاوهو)ةميدقةعاساهنإ،هذهىلإ
لعجت،ةطاسبلكبو،اهنإ.ءيشىلعّرصتالومامامنأوهعقاولانكل
لوألاحابصلادعب:كلذكاهنأبضارتفالاقيرطنعكلذو،ًةقيقحرومألا
ًائيلمًءانإ،ةروكشم،اهعمًةلماحانلزنملخدممامأترهظامدنعو،انلاقتنال
بسانتتاليتلاو(يحصلاقرولانمةريبكًةمزركلذكو،قوفخملاضيبلاب
ةبسانمبماُقتسيتلاةلفحلانعتثدحتيهو،)قوفخملاضيبلاعمًامامت
ةماقإنوديرتىتمً،اذإ.ةعقاوةقيقحاهنأكوديدجلالزنملاىلإانلاقتنا
له؟ةلفحلاىلإمهوعدأنأبجينيذلاصاخشألايفامترّكفله؟ةلفحلا
ةلفحلانكل؟برشملاءلمةلفحلثمً،ايلسمًائيشوأةلفحةماقإناديرت
.ماودلاىلععئارءيشيهةيديلقتلا

اذكهو،مويلاوهخيراتلااذهو،ئجافمٍلكشبةلفحلاخيراتنّيعت
نيرشتراطمأهايمنممهتالظماوففجوءاقدصألاونودةلئاعدارفألخد
يتلاضرألاةداجسىلع،ميمصتوةيانعلكب،مهتيذحأاوفظنامك،لوألا
انهنولخدينملك:ةداجسلاىلعبُتك.حابصلااذهنيرومانلاهترضحأ
ىلإتفرعت.وكتسوكرجتمنمةداجسلاهذهنيرومترتشا.ءاقدصأمه
ةنطاومينوكنمىلوألاةعبرألاعيباسألالالخكلذو،ةريبكتايمكبقّوستلا
بولكماسيفقّوستللنوبهذينييروهمجلانأتملع.يبيسيسمرهنيف
عيمجلانكل.وكتسوكيفقّوستللنوبهذيفنويطارقميدلاامأ،]ماسيدان[
مهنألكلذو-نتاهنامناكسنعفلتخيٍلكشب-ةريبكٍتايمكبنورتشي
تاللخملانمًانابطرمنيرشعوةعبرأنيزختلةمزاللاةحاسملانوكلتمي
نيرشعوةعبرألاهذه،نتاهنامناكسسكعبو،نوجاتحيمهنإ.ةولحلا
ةينيصلاكلتلوحعّمجتيأاهبالإلمتكيال(.تاللخملانمًانابطرم
،ءانإلانمةرشابمبكُستيتلاينابسإلانوتيزلاوتاللخملابةئيلملاةراودلا
.)حلملانمٍليلقىلإةفاضإلابو

اهيفحوفتيتلامايألادحأهنإ:رظنمللٍفصوميدقتنآلاديرأ
لخادىلإجراخلايفدئاسلاوجلاسانلابلجيامدنعيأ،ةدشبحئاورلا



امأ.مهسوؤررعشيفو،مهمامكأيفةقلاعلارطملاهايمةحئاريأ،لزنملا
يفةفلتخمةمعطأنرضحأدقف-نيرومءاقدصأيأ-ًانسربكألاءاسنلا
فوسيتلاسايكألايهو،قابطألاةلاسغيفاهلسغلحلصتنوليانٍسايكأ
ةرمسايكألاهذهبنبلاطيفوسنهنأبفرعأ.دعباميفاهعاجرإبنبلاطي
نأوسايكألاهذهلسغيبضرتُفيهنأبنآلافرعأينكل.ىرخأدعب
-غولبيزسايكأيفكراشتلانمًاعونتناك-اهباحصألزانمىلإاهديعأ
اذهنعًائيشفرعأنكأملةرملوألانهىلإتيتأامدنعنكل
،ةيكيتسالبلاةيعوألالكريودتةداعإىلع،عانتقالكبو،تمدقأ.لوكوتوربلا
يهو،يكيفامأ.تاديسلالكلةديدجٍسايكأءارشّيلعنّيعتاذكهو
ناكاهسيكنأبروفلاىلعتظحالدقف،نيرومدنعبرقألاةقيدصلا
رمألاحرشبتأدبامدنعنكل،ةدلقمةكراملمحيو،رجتملانمًاديدج
.كرويوينيفهنولعفياماذهً،اذإ:ةشهدلاطرفنماهانيعتعستا

لهألاتاعامتجاذنمنيرومتاقيدصّنهًانسربكألاءاسنلا:ةلفحلا
زكرميفيب-ود-يب-وشنمو،بتكلايداوننمو،نيملعملاعم
راتختيهوةيعوبسأًةعاسنيعبرأتضمأثيحيأ،يراجتلاقوستلا
مدقلامجحريدقتاهناكمإبناك(ًانسربكألاءاسنلاةيذحألبسانملاسايقلا
اهتربخنعةجتانلااهتقيرطاهنإ-!قيض،يئاسنلا8سايق-رظنلادرجمب
نعصصقبنظفتحينهعيمجو،ِكنومءاقدصألكبحي.)لمعلايف
.نينسلاربعنهلجألاهبماقيتلاةفيطللاءايشألا

ةلمتحملاةعومجملانلثمييتاوللاءاسنلايأً،انسثدحألاتاباشلاامأ
ًارعشنمضتتيتلايأ،اهتاذةحيرستلانذختاوتاقينأنهلكو،يمآءاقدصأل
تانبتاباشلاتناك.ةفيفخةيذحأنلعتناو،رقشألانوللابًاغوبصمًاراعتسم
ًاصصقنركذتينهعيمجو،ِكنهاجتةدوملابنرعشينهلكو،نيرومتاقيدص
تاباشلامظعمتدقف.نينسلاربعنهلجألاهبماقيتلاةفيطللارومألانع
اودقفنيذلانهضعبجاوزأكلذكو،يراجتلازكرملالافقإببسبنهفئاظو
حئاصنبيديوزتبتاباشلاعيمجتعربت.زكرملاكلذلافقإببسبمهفئاظو
ًةداعنمضتتيتلاو،"ريضحتلاةلهسوةصيخرلاةمعطألا"نع]تافصو[
.ةعونتمتاقاقرو،ةدبزلاو،ّبلعملاءاسحلانمًافلؤمًاقبط

،تاقلحيفاوعمجتنيذلامهو،ءودهلاوفطللاةياغيفلاجرلاناك
.فطلبيوحناومستبامهعيمجوةضايرلانعاوثدحتو

نمنكممٍّدحىصقأاورهظأمهو،فطللاةياغيفعيمجلاناك
دقفثالثلاتايالولايفناطرسةضيرمىوقأيهونيرومامأ.ةدوملا



ءرملااهيفضرعييتلااهتاذةقيرطلاباهتاقيدصعيمجىلعيفيرعتبتعربت
يتلا،يمآ،ِكنةجوزيههذه":ةروطخلانمءيشىلإًافيلأًاناويح
ءيشلاضعبتانيمسلااهتاقيدصامأ."يتيسكرويوينيفتأشنوتدلُو
كرويوين-تاملكندّدر:تيروتةمزالتمبةأجفنبُصأنهنكل،يبنبّحردقف
نهو،"كرويوين،كرويوين"ءانغلابنقلطنانهنأكورمألاادب.!يتيس
ةقرفنهنأكورمألاادب.زاجلاىقيسومماغنأىلعبنجىلإًابنجنليامتي
ةيذحألارجتممايأذنمنيرومةقيدصامأ.jazzhandsزاجلاىقيسومل
ُتسبعامدنعنكل،"ًالبحينوطعأ!يتيسكرويووين:ًةقدشتمتلاقدقف
ىلعةيراجتةياعدنمعطقماهنإ،ةفسآ":تلاقيكابترانعًةربعماهوحن
ترمحاهدصقتامدعبمهفأمليننأبُترهظأامدنعنكل"!اسلاسلاماغنأ
."كقنشأنل،يقلقتال":تلاقواهعارذبينتطاحأو،ًالجخ

كرويويننرزيملنهنأبنفرتعاوةهقهقلاىلإًاريخأتاباشلاتهتنا
دعبُتلق.اهبًاريثكنثرتكيملو-ةدحاوةرم-اهترايزبنمقوأً،ادبأ
مموأ،صاخشألالكلتسيلكرويوينوأ،اهنوبحتفوس:هبشيًائيشكلذ
.هلوقأاميفُترتحايننألكلذو،مممم

":خبطملايفبارشلاباوكأءلمديعنانكامدنعينذأيفِكنسمه
،ادوصلانمنيرتيلطسوألابرغلاناكسبحي."يمآايةدودوينوك
ةريبكةيكيتسالبولوسباوكأيفًامئاداهبكسنوبحيو،ماودلاىلعنيرتيلو
.نوللاءارمح

همالكنأبُتسسحأ."اذكهفّرصتأيننإ":سماهٍتوصبُتلق
اذإامةفرغلاكلتيفصخشيأَتلأساذإفرعأيننأل،يرعاشمَحرج
ىلعاسردقِكننأبًانايحأرعشأ.باجيإلابدريسهنأب،ةيدوبفّرصتأُتنك
يفانهىلإانمودقذنمُتكراش.ساسألايفاهلدوجوالينمٍةخسن
،هدلاولماعطلاخبطبُتمقيننأامك،ةيريخلاتاريسملايفو،تايتفلاتارهس
رخآتعفديننأكلذىلإفاُضي.درنلاةبعلركاذتعيبىلعتدعاسو
ذنماهباملحيتلاةناحلاايرتشييكوجوِكنىلإلاملانميلىقبتٍغلبم
لكشىلعةممصمةقاطبلخادغلبملابكيشلاُتعضويننإىتح،نمز
،هركشنعبرعأنأالإِكننمناكامف-امكتحصب-بارشبوك
لواحأيننكل،لعفأاذامفرعأال.ثارتكانودنمكلذلعفيهنأكو
.يدهج

تلواحوً،اقمعرثكأٍلكشبكحضأنأتلواحو،ادوصلاباوكأانمّدق
نأيناكمإبناكاذإامعيمجلاتلأسو،حرملاوةقاشرلارهظمبرهظأنأ



،ةسمدملاتاناطرسلاوَةَطلسلانأشبءاسنلاُتلماجّمث،ءيشيأمهلبلجأ
.يمالسلاوةنبجلاحئارشبةفوفلملاتاللخملاحئارشكلذكو

،نودليبناك.بابلامامأٍتمصبافقوو،وجعمِكندلاولصو
ترهظو،هتماسونمٍردقبًاظفتحموًاليحن،يطوقلاطسوألابرغلانطاوم
كباشمةمدختسماهرعشوجتحّرسامنيب،هتهبجىلعةريغصٌةدامض
.اهدلاونعاهرظنبتحاشأاهنأبُتظحالينكل،رعشلا

."ِكن":يوحنًاسباعهديزهيوهوهلوخدءانثأنودليبلاق
مث،بابلافلخىلإهتبحسو،ِكنديتكسمأوكلذدعبوجتلخد
وأ،ئيسٍموينمىناعهنأبودبيً.اينهذنآلاوهنيأفرعأال":تسمه
."فرعأال.لفغمدرجمهنأ

."هبقارأس،يقلقتالً.انسحً،انسح"
.ثارتكانودنماهيفتكوجتّزه
.ًاليلقيحيرتساوٍبارشَبوكيلوانت.وجاياذهيفٌّداجيننإ"

."ةيلاتلاةعاسلليدلاوبةيانعلانميحاترتنأكنكمي
فوسهنأيفكشالفاهناكمانأُتنكول":يسفننيبوينيبترّكف

."ًادجةساسحيننأبيكتشي
نأفيكيننربخأو،يلوحميوحتلاىلعًانسربكألاءاسنلاتبظاو

مكوً،اعئارًايئانثلّكشنِكنويننأبماودلاىلعنهللوقتتناكنيروم
ً.اضعبانضعبلانقلُخاننأو،كلذيفٍّقحىلعيه

لبقاهانعمسيتلاثيداحألاىلعتاهيشيلكلاهذهلّضفأيننإ
،قاشلالمعلاكلذدعبيتأيو،قاشٌلمعوةيوستوهجاوزلا.انجاوز
لمألانعيلختلاجاوزلاينعي.كلذدعبلمعلايتأي.تايوستلاو،لصاوتلاو
.صفقلاكلذلخدينملكىلإةبسنلاب

ىلعو،ريثكبةلفحلاهذهنمأوسأكرويوينيفةبوطخلاةلفحتناك
لكنأكورمألاادب.ءايتسالااورهظأنأىلإاهيفاوبرشنيوعدملانألصخألا
مهنأكولقألاىلعوأ،يدانلاىلإمهقيرطيفتالادجيفاولخددقجاوزألا
هذهيترايرومسكنيبو،ةلكاشلاهذهىلعسكنيبتناك.امًالادجاوركذت
يهو،اهرمعنمنينامثلاوةنماثلايفٌّمأيهو،ةلضفملايتدلاوةقيدصيه
"!كعمملكتأنأديرأ!يمآ":يبتحاصوبرشملامامأينتفقوتسايتلا
ةفرغيفهنومدختسييذلاكلذهبشيٍسماهتوصبكلذيلتلاق
لوحةنيمثلااهمتاوخكيرحتيفكلذدعبتذخأ.ةيحارجلاتايلمعلا
ةدرابلاعباصألاتناك-ةأصأصو،ةرود،كيرحت-دقُعلابةئيلملااهعباصأ



كلذدعبسكنيبينتربخأ.ةئفادلاو،ةمعانلاةديدجلااهترشببيعباصأبكتحت
يفةبوعصدجيناكنيتسلاوةثلاثلارمعبلحريذلااهجوزنأفيك
ديرتاهنأكو،نيتضمغمهبشنينيعبوًةمستبمتلاق.اهلهصالخإىلعءاقبلا
نمعونلااذهلوقأنأعيطتسأكلذلو،توملاكشوىلعيننإ،يحوتنأ
ىلعظافحلاعِطتسيمل":حاحلإلانمءيشبةّنسملاةّديسلاتلاق.رومألا
ةضبقهبشيامبيعارذيفةدوربلاثعبتاهديتناك."جوزكيلهصالخإ
."كلذنيكردتِتنأو،كلذُتكردأً.اعيمجنهنمرثكأينبحأهنكل".توملا
،ءاسنريزهنأكوًاصلخمسكنيبّديسلانكيمل:وهفةصقلاهذهىزغمامأ
.تالزانتبلطتيجاوزلانأبنيفرعتكنكل

ةلسلسمامأتمستباو،دشحلالوحلاوجتلابتأدبو،ةعرسبتعجارت
ةطبحملاو،ةكهنملاو،ةدراشلاةرظنلاكلتلمحتيتلاو،ةنضغتملاهوجولانم
هذهىلعهوجولالكتناك.مهرامعأفصتنميفسانلااهيلعداتعييتلا
،بابشلارمعيفمهنأكونوصقريو،كلذكنيلمثمهمظعمناك.ةلكاشلا
أوسأادبيذلارمألاوهو،ةيفيرلاىقيسوملاماغنأىلعنوليامتياوناكو
ضعبقشنتأيكةيجاجزلاباوبألاةهجاوىلإكلذدعبتهجوت.ريثكب
،نيرومامامتناك.يعارذصرقتديبترعشنأتثبلامو،يقنلاءاوهلا
لكبيوحنعلطتتيهو،نيتبقاثلانيتعساولاونيوادوسلااهينيعب،ِكنةدلاو
،حلمملاتيوكسبلاوزعاملاةنبجنمةعطقبوشحماهمفنأبتظحال.زيكرت
عمهتايحءرملاطبرينألهسلانمسيل":لوقلانمتنكمتاهنكل
ناموقتامكنألرورسلابرعشأاذهلو،عئارٌرمأهنإ.دبألاىلإرخآٍصخش
امكيلعّرمتفوسهنأب،ىتفلااهيأو،ةاتفلااهتيأ،امكللوقأيننكل.اذهب
ةبسنلابةنسحمايأهذهنوكتسً.ادبأاذهباموقتملولاهيفناينمتتمايأ
ةمدصلانأودبالنكل."ًارهشأتسيلوًامايأنوكتفوساهنأل،امكيلإ
":ةعرسبتلاقاهنأل،ديكأتلكبًةمودصمُتنكلب،يهجوىلعترهظ
.نينثالاامتنأً.اديجاذهفرعأ.كلذكةبيطٍتاقوأبكلذدعبناّرمتفوس
يننإ.لبقنمكلُهتلقامىلعيتبيبحايينيحماستنأطقفكنمديرأ
نمريثكلاتلوانتيننأبدقتعأ،يترهوجايهوأ.ةّقلطموةنسمةأرمادرجم
جاوزألالكنيبنمينعتدعتباوًةعدوماهديبتحول."بارشلا
.نيطَبحملا

ينوكتنأضرتفملانمسيل":يلهمالكًاهجومةأجفنودليبلاق
."ناكملااذهىلإءيجملابِكلحمُسيال؟انهِتنأاذامل.انه



ينبحأ."يمآانأ":هظاقيإديرأيننأكو،هعارذُتسملنأدعبُتلق
ءيشيفريكفتلانمنكمتيملهنأنممغرلابكلذو،ماودلاىلعليب
ناكامدنعكلذو،ينبحيهنإلوقلانمنكمتكلذنممغرلابو،يلهلوقيل
نأدعبةظحللاهذهيفهيبجاحنّضغيناك.ردانريطيننأكوينبقاري
نأكشوىلعّباشٍراحبليروتاكيراكٍمسرلثمادبف،يوحنهردصبعفد
ريضحتيفًةكمهنمو،ينمةليلقٍمادقأٍةفاسمىلعتناكفوجامأ.حيصي
طقتلتنألواحتاهنأكوءودهبكلذتلعف.انوحنكرحتتنألبقاهماعط
.ةبابذ

؟انلزنميفِتنأاذامل":ءايتسالانمءيشاهيفةجهلبنودليبلاق
."ةدّيسلااهتيأةأرجلاىهتنميفِكنأودبال

."؟ِكن":ٍضيفختوصبتدانوفلخلاىلإوجتعلطت
؟يمآركذتأ.يمآيتجوزاهنإ،يبأ.تمهف":هروضحدعبِكنلاق

."ديدجلاانلزنموهاذه.رثكأكارنيكلزنملاىلإاهايإوتدع
.هدلاوةوعدىلعّرصأنمانأُتنك:يبِكنقلمح
ىرخألاةفرغلانمكرحتلايفلاجرلاأدبو،ةلفحلايفةكرحلاتنكس

نأدعبنودليبلاق.شاعترالابتأدبمهيديأنأتظحال.رذحوءطبب
ىلإيمتنتالاهنأوهِكنايهلوقأاملكنإ":هتبابسيهجووحنهّجو
."ديرتاملكلعفتنأعيطتستاهنأبةطقاسلاهذهدقتعت.ناكملااذه

يتلايهو،قباسلااهجوزلوحاهديتعضوفومامامانهتلخدت
ناكملااذهىلإيمتنتاهنإ".عضولاهيضتقيامبسحبماودلاىلعفرصتت
."؟ركذتأ.كنباةجوزيهو،اهلزنمهنإ.ليبايعبطلاب

":لاقنأدعبًاددجميوحنكرحتلابأدبو،ةفينعةكرحبهنعاهدعبأ
،ةلفغمةطقاساهنإ.نيرومايكلذنيمهفتله،انهنمجرختنأاهديرأ
."ةلفغمةطقاس

علطتهنكل،نيروموأانأينينعيناكاذإامحضاولانمنكيمل
."ناكملااذهىلإيمتنتالاهنإ".هيتفشّمزوكلذدعبيوحن

بابلانمُتجرخوداعتبالابتأدبوتردتسا."بهذأفوس":تلق
نم،يسفنيفتركفوثدحامفيفختتلواح.رمهنيرطملاناكثيح
دوعييكِكنرهظينأًةرظتنميحلايفتلوجت.رمياهزلألابنيباصملاهاوفأ
دقتعأ.ةقبدتحبصأفرطملاببسبيمسجبيبايثتقصتلا.انلزنمىلإيب
َرأمليننكللزنملاوحنتردتسا.يرثإيفيتأيفوسِكننأبلعفلاب
.قلغمٍبابىوس



مايأةعبرأرورمدعب
ةعاسلادنعيلاخلانوديمآىلعروثعلارقميفدناروانأتسلج

عمةطرشلادارفأقيقحتءاهتناانراظتناءانثأةوهقلاانبرشوً،احابصةسماخلا
.رادجلاىلعريبكلاقصلملايفيلاعلااهزكرمنمانوحنيمآتقّدح.ينول
.ةروصلايفًةطبحمتدب

تناكاذإكيلإءيشلوقنماهعنمييذلااممهفأمل":دنارلاق
."ً؟ائيشكربختملاذامل.ةفئاخ

يفةيقدنبءارشلقوستلازكرمىلإتءاجيمآنأبينولانبحاصلاق
اهنأبفاضأ.مايألالكنيبنمتيقوتلااذهيمآتراتخا.قاشعلاموي
يننأبًالعفدقتعأ...نكل،ةفيخسينلعل":ًاليلقةرتوتمو،ًاليلقًةلجختناك
ناكمهدحأنأبينولتربخأ.اٍّدجةفئاختناك."ةيقدنبىلإٍةجاحب
نمٍعونيأاهلأسامدنعنكل،رثكأٍتاليصفتِطعتمل.ةرتوتماهلعجي
."ةعرسبصخشلاينعّدرتةدحاوديرأ":لوقلابتفتكاهديرتقدانبلا
لوصحلانمنكمتيمل.هتلعفاماذهو،ةليلقٍمايأدعبةدوعلااهنمتبلط
مويلاىنمتيهنكل،)"ةقيقحلايفيتنهمهذهتسيل"(اهلةيقدنبىلع
لاقً.اديجاهركذتيهنأبلاق.اهلٍةدحاوىلعلوصحلانمنكمتهنأول
هذهنألصخألاىلعو،رهشألاهذهةليطاهتلاحنعلءاستهنإكلذك
موييفةيقدنبىلعلوصحلاتلواحفيخملاهجولاةبحاصوةولحلاءارقشلا
.قاشعلا

."؟اهفيخيناكيذلاصخشلاوهنم":دنارلأس
"؟مويتاذهبَتيقتلاله.دنارايًاددجميزيدنعينربخأ":تلق

.
.ةليلقٍتارملزنملاىلإءاج":ركذتينأهنمةلواحميفدنارسبع

ىلعهبحأملينكل.ةريمأكاهلماع.يمآبًادجًامتهموً،اميسوًاباشناك
،ديدجٌّبح-امهنيبًاديجريسترومألاتناكامدنعىتحهبحأمل.قالطإلا
نمنكمتأملٍببسليعمًانشخناكهنكل.يمآىلإةبسنلابلوألابحلاو
هيعارذعضيناكو،يمآهاجتةديدشةرطيسةعزنرهُظيلجرلاناك.همهف
هنألصخألاىلعوً،ادجًابيرغوً،ابيرغًارمأكلذتربتعا.ماودلاىلعاهلوح
عمًافطلنورهُظينابشلامظعمنأفرعأ.انعمًافيطلنوكينألواحيمل
."اهنوبحييتلاةاتفلايَدلاو



."امكعمًافيطلنوكأنأانأُتدرأ"
ناكو،حيحصلاردقلابًارتوتمتنك!لعفلابًافيطلَتنك"ً:امستبملاق

."ءيذبٍصخشهنأريغرهُظيملفيزيدامأ.كنمفطللاةياغيفكلذ
."ةنيدملانمةعاسفصنةفاسمىلعيزيدنكسي"
؟يدناهيراليهنأشباذامنكل.حيحص":هينيعكرفيوهودنارلاق

كلذلوقأ.يزيدنمرثكأةفيخمتناك-انهًازيحتمنوكأنأديرأال
."لجرنمةفئاختناكيمآنأبيراجتلازكرملايفلقيملينولنأل

يتلاةاتفلاكلتكلذكدجوت.بسحفةفئاخاهنإلاق.الك":تلق
ةاتفلاتغلبأ.انمبرقلابشيعتيتلاةاتفلايهو-نروهثوهليونىعُدت
تسيلاهنأبفرعأينكل،ةميمحلايمآةقيدصتناكاهنأبةطرشلالاجر
يهو،ايريتسهلابةباصماهنأباهجوزلاق.ىتحةقادصىلعانوكتمل.كلذك
وهدوصقملانأبتقولاكلذيفتدقتعا.ةيكابيمآروصىلععلطتت
تناكولاذام؟يمآلةيقيقحًاروصتناكولاذام...نكل،تنرتنإلاروص
."؟يمآقحالت

ًاليلقًالوغشمُتنكامدنعيعمثدحتتنأتلواح":دنارلاق
عطقملاناك.ةعئارلايمآنمعطاقملاضعبتسبتقااهنإىتح،ةحرابلا
نيذلامهانئاقدصألضفأنإ.اهيدلةلضفملاةقيدصلاوةعئارلايمآناونعب
."رثكأاننوفرعي

."رابكمالكهنإ.يراليهنمكلذدعبتُسيال":تلق

معطميفليلقبًاحابصةعباسلاةعاسلادعبنيبليجوينوبانيقتلا
IHOP.نمناك:امهتهجاومديرنانكوعيرسلاقيرطلاىلععامتجالالصح

فشتكننأبلوقعملانمنكيمل.مهنعةباينلمعلابموقننأةبارغلا
تاقيقحتلابتكمءاعدتسالتقولاناح.ءافتخالاةيلمعطويخنحن
.رمألاةجلاعمنعنويلحملاةطرشلالاجرزجعاذإيداحتالا

انلتبكسنأثبلتملو،نيتيلسعلانينيعلاتاذةلدانللانتابلطانيطعأ
اهنّكميٍلكشبينمةبيرقةفاسمىلعتيقبفّيلعتفرعتاهنأبادب.ةوهقلا
كلذعمتناك.داعتبالااهنمنيبليجبلطنأىلإكلذو،انثيدحعامس
اهتعطاقمببسبًاعطقتمانثيدحءاج.ةدينعةيلزنمٍةبابذبنوكيامهبشأ
ببسبو،قابطألاذخألكلذكو،انبارشباوكأألمتلىرخأوةرتفنيبانل
نمًاديزمديرأال...لوبقمريغاذه.انماعطلعيرسلايرحسلالوصولا
امىلعرادواجلا،ديكأتلاب،هآ...نأقّدصيالرمألهنإ...ِكلًاركش،ةوهقلا



...ماري
هنأبلاجرايمهفأ":انثيدحنمغرفننألبقانتعطاقينوبنكل

.ةروطخلاةياغيفناكهومتلعفامنكل.ةكراشملاباوبغرتنأيعيبطلانم
."رومألاهذهعملماعتنانوعدتنأمكيلعناك

نكيمل.مكماهمبنوموقتالمتنأ.طبضلابعوضوملاوهاذه":تلق
كانهىلإبهذنملولةيقدنبلانعتامولعملاهذهىلعلوصحلامكعسوب
."؟هيلإامتثدحتامدنعينوللاقاذام.ةيضاملاةليللا

يمآنإلاق.هايإمكربخأيذلاهتاذرمألابانربخأ":نيبليجلاق
."ةفئاخاهنأل،ةيقدنبءارشتدارأ

ةبسنلابةيمهأتلمحةمولعملاهذهنأكورمألاودبيال":تلق
."؟بذكيناكهنأبنادقتعتأ.امكيلإ

ببسيألجرلاكلتميال.بذكيهنأبدقتعنالاننإ":ينوبتلاق
مدُص...هنأبينعأ.كتجوزعضوبمِدُصهنأبادب.هيلإةطرشلاراظنأتفلل
اهنأبِكنايلاق.ةددحمٍتاليصفتلجرلاّركذت.اهلثدحامببسبًاريثك
ً،ايئاتشًاحاشودصقأال.حابصلاكلذيفنوللارضخأًالاشيدترتتناك
ءيشيهةضوملانأبنهربتيكاهعباصأتكّرح."ةضوملاىلعٌحاشوهنكل
"؟ءيشبيدرمزلارضخألاكركذيله".اهمامتهاقحتستاليلاتلابو،يلوفط
.

."قرزألازنيجلاعمًاريثكهيدترتًادحاوكلتمتاهنإ":ُتأموأ
."؟لصتمAفرح-اهترتسىلعًابهذمًاسوبدعضتله"
."لجأ"
.ةلأسملامسحياذهً،انسح:اهيفتكينوبتّزه
."؟اهفطخ...هنأدحىلإاهبمدُصهنأبنيدقتعتالأ":اُهتلأس
مويناكملايفنكيملهنأبتبُثيامكلتميهنإ":ينوبتلاق

":تفاضأو،ديدشزيكرتبيوحنترظن."تباثويوقٌليلدهنإ.اهئافتخا
."عفاودلانمرخآٍعون...نعثحبلاعقاولايفانأدب

وحنككشتبرظن."اٍّدجّيصخش..ٍ.عفادنعثحبن":نيبليجفاضأ
أدب.ةقوفخملااميركلاتاخافتناو،زيرفلارامثاهولعتيتلاةالحملاةريطفلا
.هقبطبناجىلإاهطشكب

ناثدحتتفوسامكنأبكلذينعيلهًاذإ.اٍّدجّيصخشمعن":تلق
."؟كلذلٌّرطضمانألهمأ؟يدناهيراليهوأ،زغنيلوكيزيدعمًاريخأ
.كانهىلإمويلابهذأسيننأبتيبيرامتدعونأرمألاعقاويفيلقبس



ةاتفلاةجهلبكلذتلاق."ديكأتلكب،نحنبهذنس":ينوبتلاق
اذهنأبكشناننكل".ةدبزلالكأباهيلعّحلتيتلااهتدلاودعتيتلا
."لاحيأىلعامهعمملكتنساننكل،ناكميأىلإانلصويس

اذام،نكل.ةمهملاهذهبامكمايقىلعامكلًاركش،ميظعً،انسح":تلق
لزنملاىلإبرقأرخآٍصخشنعثحبلامتدرأاذإ؟نروهثوهليوننأشب
."يمآبةسووهماهنأبودبتيهو،امكّيحيفنكستيهف

يفاهانعضونحنو،انبتلصتايهو،كلذفرعأ":نيبليجأموأ
."مويلااذهلانتحئال

."؟كلذريغنالعفتساذامً.انسح"
انعد.تقولاضعبانيطعتنأِكناي،ًالعف،كديرن":ينوبتلاق

.نانظياممرثكأًاضعبامهضعبنعًارومأجاوزألافرعي.رثكأكنهذربتخن
داحلالادجلا-امكنيبراديذلالادجلاكلذنأشبرثكأركفتنأكديرن
نيبوكنيبراديذلاو،هعامسنمرريفيت...ةديسلاامكتراجتنكمتيذلا
."اهءافتخاتقبسيتلاةليللايفيمآ

.يوحندنارسأركرحت
قبطلاةبحاصةديسلاكلت،رريفيتناجنعثدحتتينوبتناك

.كلذدعباهيلعينيععقتمليتلاقيمعلا
وهكلذنأفرعأ-نألثدحكلذنإله،ينعأ":ينوبتلأس

؟امٍءيشريثأتتحتتناكيمآنأل-تويلإدّيسايهعامسبعصيءيش
رصانعلاضعبعمتلصتااهلعل،ينعأ".نيتئيربنينيعبيوحنتعلطت."
.ةدلبلاهذهيفتاردخملاراجتنمريبكددعدجوي.ةنيدملايفةدسافلا
لوصحلايفاهتبغرببسوهكلذنأو،اهددهيناكمهنمًادحأنألمتُحي
،ةيامحللةيقدنبىلعلوصحلايفاهتبغرلببسدوجونّيعتي.ةيقدنبىلع
كدجاوتناكمنعربكأٍقمعبرّكفتنأِكنايكديرن.اهجوزغالبإمدعلو
وحنيأ،ةنحاشملاثودحتقويأ،تقولاكلذيفو،ةرتفلاكلتنيبام
...يمآتوصصخشيأاهيفعمسةرمرخآيأ،ًاليلةرشعةيداحلاةعاسلا
".

."انأيادعام"
ىلإكلوصوتقويفيأ،ةريهظلاتقونيبو-تنأكادعام"

وحنكترايسدوقتوةنيدملاهذهلخاديفوجراخلايفَتنكولامأ.ةناحلا
.كآرامٌصخشنوكينأدبالف،ءانيملافيصرةقطنميفلوجتتو،ئطاشلا
كلذنإف،انتدعاسمكناكمإبناكاذإ.ةهزنيفهبلكذخأيًادحأنألمتُحي



."...ًالعفنوكيفوس
ةرمثبكلذدعبكسمأ."ًادجًادعاسم":ةلمجلاءاهنإبنيبليجعربت

.هتكوشبزيرف
رثكأٍةجهلبنيبليجرّرك.مامتهالانمهتاذردقلابنايطرشلاينبقار

يهكلتتناك."ِكنايرمألاعقاويفًادجًادعاسمكلذنوكيس":ةيدو
امك-اهبامهتفرعميأ-ةرجاشملاكلتنعاهيفعمسأيتلاىلوألاةرملا
فشكلانأبرهاظتلاالّضفامك،دنارمامأكلذيلالوقينأاراتخاامهنأ
.ةيمهألاكلتبسيلاهنع

."ديكأتلاب":ُتلق
."ةرجاشملاينعأ؟اهتعيبطنعانرابخإبعنامتله":ينوبتلأس
."؟ةرجاشملاكلتةعيبطنعرريفيتةديسلاامكتربخأاذام"
اهمالكىلعدامتعالابحأال":اهتوهقبوكيفاميركلاضعبتبكس

."يمامأانهتنأسلجتنيحيف
اهركذمدعببسوهاذهو،ةماهًةرجاشمنكتمل":ثيدحلابتأدب

."نايحألاضعبيفجاوزألالعفيامكًاليلقانرجاشت.امكمامأ
انرجاشت":يمالكنعةركفيأكلتميالهنأكو،يوحندنارعلطت

."؟اهنعثدحتتيتلاةرابعلاهذهامً؟اليلق
هّرضحنساملوحو،ءادغلاماعطلوحةرجاشملاتثدح"ً:ابذاكتلق

."...رومألاهذهيفةيديلقتيمآنأبنافرعت.انتبسانمءادغل
ّرضحت":نييطرشلاىلإكلذدعبتفتلا."دنكركلا":دنارينعطاق

."ِكنىلإهمدقتوةنسلكدنكركلايمآ
،دنكركىلعلوصحللةنيدملاهذهيفناكمدجويالنكل.حيحص"

فرعأ.طابحإلابْترعشكلذل،ةرشابمةكربلانميأ،اهنمةّيحلالقألاىلعو
."...نتسويهةيمحم

نوكلتمتالمكنإتلقكنأبدقتعأ":لاقوًاسباعيوحندنارعلطت
."نتسويهيفةيمحم

ةيمحمنعةركفكلتمأ.ًاليلقًاكبترميننظأ.فسآانأً،انسح"
نعدنكركلاضعبىلعلوصحلابيترتّيلعنّيعتيناكنكل،نتسويه
."وجلاقيرط

.ةعورللايً.ابجاحنييطرشلانمٌّلكعفر
يتلاةرجاشملاهذهتثدحلاحيأىلعوً،ادجًافلكمسيلرمألا"

،ةالحملاةريطفلانمًةمضقتلوانت."بجياممريثكبربكأًامجحتذخأ



يفكحضلايفانقرغتسااننكل".يقنعيفيرستةرارحلابُترعشينكل
."نمزلانمٍةعاسنوضغ

."هاه":ينوبتلاق
."؟زنكلانعثحبلاةبعليفَتحبصأنيأ":نيبليجلأس
فرعأ.ةرداغمللترضحتوةلواطلاىلعلاملانمًاغلبمُتعضووُتفقو

لصأمل".انهعافدلارودبعلينأهبضرتُفييذلاصخشلاتسليننأب
"ثادحألاهذهلكعمحوضوبريكفتلابعصي-دعبسيل،ناكميأىلإ
.

،انلمعيفانديفيسزنكلانعثحبلانأودبيالً.انسح":نيبليجلاق
،نكل.تضمٍرهشأذنمةددهماهنأبترعشاهنأبانملعنأدعبكلذو
."؟انقفتاله.يرجيامملعأينعد

.ةرايسلاىلإدناروانأيلوخددعبينوبينتدان.ةرارحلابًاعيمجانرعش
."؟نينثامجحلايمآسايقلازيامله.ِكنايعمسا"

ً.اسباعاهوحنتعلطت
."؟نينثامجح":ةرركمتلاق
."كلذكاهنإلجأ.كلذكدقتعأ.لجأ":تلق
ىلإتلخدنأتثبلامو،تمهفاهنأبينوبهجوريباعتترهظأ

.اهترايس
."؟ينعتاهنأبنظتاذام":دنارلأس
."؟ملعينم،نانثا"
قّدحدنارنكل،قدنفلاىلإانقيرطيفتقولامظعمنيتماصانيقب

ىلاوتتيتلاةعيرسلاتالوكأملامعاطمفوفصىلإةرايسلاةذفانلالخنم
ثحبلاىلإانررطضا.انأيبيذاكأ-يتبذكيفرّكفيناكهلعلو،انبناجىلإ
رمتؤمنأودبي.نإزيادقدنفنمبرقلابةرايسلانكرنيكناكمنع
.ةريبكةيبعشىقليروجألا

وعدي.فرعتأ":بابلاضبقمىلعهعباصأعضونأدعبدنارلاق
تيضمأيذلاانأوقطانملاهذهىلعتدوعتفيكينعأ.كحضلاىلإرمألا
ىلإو،انهىلإكعمةدوعلانعيمآتثدحتامدنعامأ.كرويوينيفيتايح
،حافتلاراجشأو،ءارضخلاتاحاسملا...تروصتدقف،ميدقلايبيسيسملارهن
."انهًادجعشبناكملانإكللوقأينكل.ةميدقلاءارمحلارئاظحلاكلتو
ادع،ةنيدملاهذهيفانهٍليمجءيشيأظحالأمل":عباتينألبقكحض
."يتنبا



قاحللالواحأمليننكل،قدنفلاوحنةعرسبراسوةرايسلانمجرخ
يفعقتةلزعنمةلواطىلإتسلجمث،ةليلققئاقدبهدعبزكرملاُتلخد.هب
ءافتخالبقزنكلانعثحبلاةيلمعمامتإىلإةجاحبتنك.ةعاقلافرط
انهفقوتلاتدرأ.ينذخأتنأيمآديرتنيأىلإروصتأنأو،ةلدألا
تقولااذهيفتبلط.ثلاثلاليلدلاعملماعتلالجأنمةليلقٍتاعاسل
ً.ايفتاهًامقر

ءاكبتوصتعمس."معن"ً:ادبأربصلابيحويالٌتوصباجأ
نعرعشلاخفنتيهوةأرملاعامسنمكلذكتنكمت.ةفرغلايفلفط
.اههجو

."؟يدناهيراليهعم...عمملكتألهً،ابحرم"
ً.اددجمُتلصتاينكل،ةملاكملاتعطق
."ً؟ابحرم"
."ليلقلبقتعُطقةملاكملانأبدقتعأً.ابحرم"
بجييتلاماقرألاةحئالنمضنممقرلااذهعضتنأكنكميأ"

."...اهبلاصتالامدع
يمآ...نوديمآنأشبلصتأيننإ.ءيشيأعيبأاليننإ،يراليه"

."تويلإ
تحوارتوةفيعضةخرصتناكوً،اددجملفطلاخرص.تمصةرتفتّرم

.بضغلاوكحضلانيبام
."؟اهنأشباذام"
.ةدوقفماهنكل،نويزفلتلاةشاشىلعكلذِتدهاشاذإامفرعأال"

."ودبيامىلعةفينعٍفورظطسوزومتنمسماخلاموييفتدُقف
."ةفسآيننإ.هوأ"
."ىمادقلااهئاقدصأبنآلالصتأيننإ.اهجوز،نودِكنانأ"
."هوأ"
."ةبيرقةرتفذنماهبِتلصتااذإاملءاستأ"
ببسبكلذلوقتله".ثالثٍتاعفدىلعفتاهلاةعامسيفُتسفنت

دعبأةفاسميفُتعمس"؟ةيوناثلاةسردملايفتثدحيتلاتاهافتلاكلت
."كيلإجاتحأ.يمأ"،رثؤمٍتوصبخرصيوهوٍلفطتوص

تداع."كاجايةقيقددعبرضحأس":اهفلخيذلاغارفلايفتدان
ببسوهاذهله؟ببسلاوهاذهله":بضاغٍتوصبكلذدعبّيلإ
."رثكأامبرو،ةنسنيرشعلبقكلذثدح؟يبكلاصتا



ملاذإًالفغمنوكأس.لأسأنأّيلعنّيعتي،يعمسا.فرعأ.فرعأ"
."لأسأ

مايأذنميمآىلإثدحتأملو،نآلادالوأةثالثلٌّمأيننإ.هللااي"
يفاهتيأراذإيننأكلذينعي.يسردتملعتيننأبدقتعأ.ةيوناثلاةسردملا
انأ".خارصلللفطلاداع."ىرخألاةهجلاىلإدعتبأفوسفعراشلا
."ةملاكملاءاهنإلةرطضم

."...يراليهايةعرسبينيبيجأ"
ينكل،اهتاذةظحللايفتقؤملالومحملايفتاهّنرو،ةملاكملاتهنأ

.نيعللافتاهلااذههيفعضأيكناكمىلعروثعلاّيلعنّيعتي.هتلهاجت
عفرأملينكل،ةأرمااهنأبدقتعأ.يبرقبدجاوتيامًاصخشنأبترعش

.ينعدعتبتنألمأىلعيرصب
ٍمويبَتررمكنأكوودبتتنأاهو،دعبةريهظلاتقونحيمل"

."نيكسمللاي.بعتم
.ناصحليذلكشىلعًايلاعاهرعشةأرملاهذهتعفر.يليكانواش

لوانتيفبغرتأ".ةفطاعتمةرظنعمةعاملًاهافشيوحنانواشتهّجو
اهردصنودامىلإهعفرتو،قبطلالمحتتناك"؟يدنعنمةيلقمةريطف
ديرتأ":تاينينامثلاموجننمكورةمجناهنأكواهتاملكتلاق..ليلقب
."؟اهقوذت

كنمٌفطلاذه.كلذعمًاركش،هذهةريبكلاروطفلاةبجولاي"
."لعفلاب

لضفبناعمتلتاهاقاستناك.بهذتنأنمًالدبانواشتسلج
عبصإبينتلكر.اهيدترتيتلابرضملاةركةرونتتحتبيطرتلارضحتسم
."؟يزيزعايمانتله"ةبئاشهبوشتالٍلجر

."نآلاىتحدماصيننإ"
"ًاكهنمَتنكاذإًادحأديفتنلكنأل،ِكنايمانتنأكيلعنّيعتي"

.
نمنكمتأسُتنكنإىرأس.ليلقدعبرداغأفوسيننأبلمتُحي"

."ةليلقٍتاعاسلمونلا
."ًالعفكلذدقتعأ.كلذلعفتنألٌّرطضمكنأبدقتعأ"
.همأهاجتلفطلاروعشكلذناك.اههاجتصلخملانانتمالابترعش

.ِكنايروعشلااذهقحسا.ةروطخلاةياغيفكلذناك
تأدبسانلانأل،بهذتنأاهيلعبجيناك.رداغتنأاهترظتنا



.انتبقارمب
.لزنملاىلإةرايسلابنآلاكلصوأنأ،َتدرأاذإ،يننكمي":تلاق

."هجاتحتيذلاءيشلايهةءافغإلانوكتنأبلمتُحي
ملاهنألبضغلانمٍةبونبترعشو،يتبكرسملتيكًاليلقْتمدقت

اهتيأ،]ةالقملا[قبطلاةبحاصاييلحرا.لحرتنأبجياهنأبدعبكردت
يبصلديازتمٍساسحإبترعش.مدلاةليقثوكورلاموجنبةبجعملاةطقاسلا
.هتاذئّيسلاروعشلاكلذهنإ.هدلاوهاجت

ىلإكلذدعبُترشأ."؟تيبيراميعجارتالاذامل":ةحارصبتلق
تناكو،سكوريزعوننمخسنةلآبرقةسلاجتناكيتلايتجوزةدلاو
.يمآةروصنعخسنلافالآريوصتبةلغشنم

ً.انسح":تلاقمث،روفلاىلعاهلهاجتبتأدباذكهو،ًةسلاجتيقب
."ةريطفلابحتنألمآ.نآلاككرتأس

رظنتملاهنألكلذو،اهباهتفرصيتلاةقيرطلابتمدُصاهنأبتظحال
يننأبُترعش.ءطببتشموةرادتسالابتفتكالب،اهترداغمءانثأيوحن
ًارمأُتردصأ.اهيراجمىلإهايملاةداعإو،راذتعالايفترّكفوً،أطخُتفرتقا
.ةأرملاكلتبقحلتاليسفنل

تلخديتلانروهثوهليونهذهتناك."؟ةديدجٍرابخأنمله"
تدباهنكل،انواشنمًانسرغصأتناك.انواشهنمتجرخيذلاناكملاىلإ
،نيَدعابتملااهيدهنبزرابلابلصلااهردصوئلتمملااهمسجب-اهنمربكأ
.ةسباعتناكاهنكل

."نآلاىتحرابخأال"
."ةحيحصلاةقيرطلابرمألاجلاعتكنأبديكأتلابودبي"
.هلوقأنأبجيامنأشبًاددرتماهوحنيسأرتكرح
."؟انأنَمفرعتله":ينتلأس
."نروهثوهليونِتنأ.عبطلاب"
."انهيمآتاقيدصلضفأانأ"
اهنأامإ.ليونىلإةبسنلابنارايخدجوي:ةطرشلاريكذتّيلعنّيعت

ةأرماعمةقادصىلعاهنوكاهعضوبحت-ةرهشلابحتةبذاكةطقاس
نكل،يمآةقحالمىلعةأرملاهذهتممص.ةنونجماهنأامإو-ةدوقفم
...اهرمأيمآتفشكامدنع

."؟ليوناييمآنعتامولعميأنيكلتمتله":اهتلأس
."يتاقيدصلضفأتناك.ِكنايتامولعمكلتمأعبطلاب"



.ةليلقٍناوثلًاضعبانضعببانقّدح
."؟ةمولعملاهذهنعنيفشكتسلهو":اهتلأس
."كلذتررقاذإاذه،يندجتنيأةطرشلافرعت"
."كعماوملكتينأىلعصرحأس.ليونايًادجٌدعاسماذه"
.اهلخادباّمعًاريبعتاهاتنجوتّرمحا
يتلاةركفلايهو،اهنعةئيسةركفينتدوارنكل،كلذدعبتدعتبا

ةملكدجأال.نونجلابءاسنلافصتت:ُترّكف.يتدارإنعجرختووفطت
.تاريثكءاسنسيلو،ءاسنلاضعبسيل:رثكأبسانت

.تانونجمءاسنلا

،يلاخلايدلاولزنمىلإيترايسُتدقىتحهلودسليللاىخرأنإام
.دعقملاىلعيبناجىلإيمآزغلناكو

انهىلإينترضحأكنألبنذلابرعشتكنأبلمتُحي
ًاليلقةبارغلابترعشيننأبفرتعأ
ةريثكتارايخانيديأبنكيملنكل
.انءاضفناكملااذهانلعجً:ارارقانذختا
نوللاّينبريغصلالزنملااذهىلإانّبحبلجنانعد
!بحملاجوزلااهيأمعدلاضعبينطعأ

يننأنمًادكأتمُتنكينكل،هيقباسنمًاضومغرثكأزغللااذهناك
كنأبلمتُحي.اهيلإانلاقتناىلعًاريخأينتحماسو،ةجاطرقيمآتّلبقت.هتمهف
لزنملاناك.انءاضفهانلعج]نكل[...انهىلإينترضحأكنألبنذلابرعشت
يفةينمضةتكنلاخدإتدارأيمآنكل،يدلاولزنموهريغصلاينبلا
ينلعجتاهنألكلذوً،اريثكةينمضلاتاكنلاتببحأيننأبفرعتتناك.زغللا
وأ،اهبفرتُعييتلاقئاقحلاهلعفتاممربكأٍردقباهبٌطبترميننأكورعشأ
رودت"ريغصلاينبلالزنملا"ةصقتناك.سمشلاعولطىتحثيدحلا
ُتنكامًاردان:يليامهتربخأيذلاديحولاصخشلايهيمآو،يدلاولوح
هيفريكفتلاتررقيننأةجردىلإكلذو،قالطلاثودحدعبيدلاوىرأ
يذلا-يقيقحلايبأنكيمل.ةيصصقلابتكلادحأيفةيصخشهنأكو
نمٍليلقٍردقىلعوةءاطعمةيصخشهنكل-يعمتقولايضميوينبحي
ماودلاىلعًادجًالوغشمناكيذلاوهو،نواربديسلاىعديوةيمهألا



ناكيذلاوهو،ةدحتملاتايالولاحلاصلةيمهألاةياغيفءايشأبمايقلاب
.ةنيدملايفربكأةلوهسبلوجتللءاطغكً)ادج(ةردانٍنايحأيفينمدختسي
،هدصقأنكأملاموهو،اذهباهتربخأامدنعيمآينيعيفعومدلاتيأر
تحبصأاهنأبينتغلبأ.مهصصقدالوألايوريامكةصقلاباهرابخإتدصقلب
ءابآةرشعنعضيوعتلااهعمعيطتستةجردىلإينبحتاهنأو،نآلايتلئاع
:ينذأيفكلذدعبْتسمه.نينثالانحن،نودلآنآلاانحبصأاننأو،نيّئيس
."...اهبسانتدقةمهميدل"

نمرخآًاعونربتُعيكلذنإف،معدلاةداعتساىلإةبسنلابامأ
اذهعيبننأرمياهزلألاءادلًايلكيدلاوملستسانأدعبانررق.ةنداهملا
ريدقتلًاديهمتقيدانصلالكانعمجو،هلزنمصّحفتبيمآوانأتمق.ناكملا
-ةماودلالثملمعتلاحلاةعيبطب،يمآتناك.لزنمللةيونعملاةميقلا
ىلإةدئاعلاضارغألاصيحمتيفتلغشناامنيب-ةلوانم،نيزخت،بيضوت
نأتربتعا.رخآءيشىلإزمرييلةبسنلابءيشلكناك.ةدالبلكبيدلاو
ناكله.هيدللضفملاوهةفاثكرثكأاياقبىلعيوتحييذلاةوهقلابوك
نأتروصت؟هسفنبهارتشالهمأ؟هايإهاطعأنَم؟هلًةيدهبوكلااذه
ةلوجنكل.ةلوجرللفلاخمٌرمأوهقوستلادرجمنأبفشتكايدلاو
ةديدجلاةيذحألانمجاوزأةسمخدوجونعيلتفشكهتنازخلٍشيتفت
ظفتحيناكامدنعهسفنباهارتشاله.اهبلُعيفلازتالتناكو،ةعامللاو
ليبنمرثكأيعامتجالاطالتخالابحييذلانودليبنعةفلتخمةروصب
،يب-ود-يب-وشىلإبهذيناكله؟رايهنالابذخآلاو،ءيطبلا
ةليوطةلسلسىلإفاُضييذلارمألاوهو،هتدعاسمىلعيتدلاولمحيو
ءايشألاهذهلكبيمآربُخأملً؟انايحأهرهُظتيذلافطللارهاظمنم
هتايلوؤسمنمبّرهتييذلاصخشلايننأبدكأتمانأاذكهو،لاحلاةعيبطب
.ةريثكنايحأيفتنكامك

يفًاقدحمورادجىلإًادنتسمضرألاىلعينتأرامدنعيلتلاق
يفةيذحألاعض.ىرخألاقيدانصلاىلإفاضُيلقودنصلااذهذخ":ءاذحلا
تقّدحواهبتقّدحاذهلو،جرحلاضعببترعش."تدرأاذإقودنصلا
.انتداعىلع...يب

اذإامنيترمينتلأساهنأب،يمآنعًاعافدانهفيُضأنأّيلعنّيعتي
.اذهبمايقلايفبغرأيننأنمًادكأتمُتنكاماذإو،ملكتأنأديرأتنك
.يلبسانماذهنأبرعشأ.نايحألاضعبيفهذهكليصافتلفُغأُتنك
تنك.يئاسنلاةرثرثلانفىلإقلزنأاليكيراكفأأرقتنأ،عقاولايف،اهتدرأ



.يمآلعفتتناكاملثميراكفأأرقاةبعليفنايحألاضعبيفقلزنأ
.تامولعملاضعبكلذككرتأتنك

.رومألالهاجتىمسييذلابذكلاعونبريبكٌبجعميننإ
ناكملاناك.ليلقبًءاسمةرشاعلادعبيدلاولزنملخدمنمتبرتقا

فلأتي.)نيرخأتملاوأ(نيئدتبملالزنمىلإنوكيامبرقأوً،ابترموًاريغص
ناكنإوميدقٍخبطمو،ماعطةفرغو،نيماّمحو،مونَيتفرغنملزنملا
ملو،ةلماكةنستّرم.ةيمامألاةحابلايفًةئدصعيبللةحولتيأرً.ابترم
.نوبزيأرهظي

نخاسلاءاوهلاثبلامو،ةنوفعلاةحئاربءيلملاهئاوهبلزنملاتلخد
انمقيذلافلكملاريغزاهجلاوهو،نينرلابراذنإلازاهجأدب.يبطاحأنأ
زاهجلثمهتوصادبو،ةثلاثلاةرملللزنملاصوصللامحتقانأدعبهبيكرتب
هماقرأتعفديذلازمرلاُتلخدأ.يسكعلادعلاةلحرميفةلبنقتيقوت
كلذناك.زومرلادعاوقلكضقانيهنألًابضغراجفنالاةفاحىلإيمآب
.81577:يداليمخيرات

ُتلواح.ضوفرمزمرلا:زاهجلاةشاشىلعةيلاتلاتاملكلاترهظ
قوفببصتتيهوقرعلاتارطقبترعش.ضوفرمزمرلا.ةيناثًةرمهلاخدإ
هنيمختلهسيًازمرنإتلاقو،زمرلارييغتبيمآتددهنأقبس.يرهظ
ءايتسالابْترعش.اذهاهلوقليقيقحلاببسلافرعأينكل،فيخسٌرمأوه
سيلو،انأًاددجمُترتخا:انجاوزىركذسيلو،يداليمخيراتناكزمرلانأل
ماقرألاترقن.يمآهاجتفيطللاهبشنينحلاكلذيدنعىفتخا.نحن
نودنمنينرلابراذنإلازاهجرارمتساعميعلهدازوً،اددجميعباصأب
قلطنانأىلإاذكهلاحلاترمتسا.يسكعلادعلاةعباتمعمو،فقوت
.لزنملامحتقادقًادحأنأنلُعييذلايلاعلاتوصلاب

يولخلايفتاهأدبينأضرتفملانمناك!كنووو-كنووو-كنووو
.قمحألااهيأانأهنإ:راذنإلازاهجفاقيإنمنكمتأثيحبنينرلاب
دحأبراذنإلازاهجينرّكذو،اهلمكأبةقيقدترظتنا.لصحيملكلذنكل
نعةجتانلاةرارحلايبتطاحأ.ديبروطلافئاذققلُطتيتلاتاصاوغلامالفأ
.يمآايةنعللا.قرعلابيصيمقتّللبت.زومترهشلالخٍقلغمٍلزنم
ً.ائيشدجأملينكل،ةكرشلامقرنعًاثحبراذنإلازاهجةشاشتصحفت
ّمث،رادجلانمهتعزتناو،راذنإلازاهجبذجيفتأدبوًايسركُترضحأ
فرطلاىلعتعمس.ةظحللاكلتيفًاريخأيفتاهّنر.كالسألابًاقلعمهتكرت
ناويحللوألامسالاينمبلطيوةسرطغلابيحويًاتوصطخلانمرخآلا



.فيلألايمآ
!كنووو-كنووو-كنووو
،ةحقوو،ةسرطغتمتناكلبً،ادبأًةبسانمتوصلاةبحاصةربننكتمل

.بسانملاريغلاؤسلاّيلعتحرطيتلايهو،دودحلادعبأىلإةثرتكمريغو
ضعبُتهجاو.بضغلابرعشأينلعجيذلارمألاوهو،باوجلافرعأال
،باوجلانيمختيتالواحمنعرظنلاضغبو،يمآبةقلعتملارومألافخسأ
.رتوتلاىلإينعفديذلارمألاوهو

انأو،يدلاولزنموهاذهو،نودِكنانأ.يعمسا":ةدحبُتلق
لوألامساللًادبأةيمهأنِمامهنأكلذينعي.باسحلااذهُتأشنأيذلا
."فيلألاناويحلاكلذل

!كنووو-كنووو-كنووو
."يديسايةجهللاهذهبينثّدحتالكوجرأ"
رداغأفوسو،يدلاولزنمنمضارغألادحأذخألتئج.يعمسا"

."؟اذهكعنُقيله.نآلا
."روفلاىلعةطرشلالاجرمالعإّيلعنّيعتي"
."؟ريكفتلانمنكمتأثيحبنيعللاراذنإلازاهجءافطإكنكميأ"
!كنووو-كنووو-كنووو
."راذنإلازاهجفقوت"
."فقوتيملراذنإلازاهج"
."ةربنلاكلتبينثّدحتالنأبةرمكترّذحنأيلقبس.يديس"
.ةنيعللاةطقاسلااهتيأ
."ةنعللا،ةنعللا.راذنإلازاهجىلعةنعللاً؟ائيشنيفرعتأ"
مسالاناك.يمآةرهمساهيفتركذتيذلاتقولايفةملاكملاُتعطق

.تراويتسوهةرهلللوألا
تعراسيتلايهو،ىرخأفتاهةفظومعمتملكتوً،اددجمتلصتا

يذلارمألاوهو،ةطرشلاءاعدتسابرمألاءاغلإىلإو،راذنإلازاهجءافطإىلإ
.يفقومحرشنميننكميٍجازميفلعفلابنكأمل.يحايتراراثأ

ناكامنيبًاقيمعًاسفنُتذخأو،ةصيخروةقيقرةداجسقوفتسلج
ّيفتكنملازرتوتلانأبنمزلانمةقيقددعبترعش.ةدشبقفخييبلق
اهعضوىلإيبلقتاقفختداعنيحيفيديةضبقنملازامك،يّكفو
فوسكلذنأكو،ةرداغملابةظحللترّكفو،يناكمنمتضهن.يعيبطلا
ًاعوضومنوللاقرزأًافورظمتيأرىتحتفقونإامنكلً.اسردينّملعي



.زيزعلانوجةلاسرلثمادبو،خبطملاةلواطىلع
ةديدجلاةلحرمللًادادعتسايمفنمهتجرخأوًاقيمعًاسفنتذخأ

.بلقمسرلمحييذلافورظملاتحتف.ةيلاتلا

،يزيزعايًابحرم

نّيعتيفيلةبسنلابامأ.اهيلعلمعينأبجيًارومأكلتميانالك،نذإ
ًامئادانأ"ةلاحكلذكو،اهيلإىعسأيتلالامكلاةلاحىلعلمعلاّيلع
.رخآوٍتقونيبهبرعشأيذلا)؟ينمتلاوريكفتلاوهلهمأ("قحىلع
ًالزعنموً،ادجًاديعبكنوكنمقلقتكنأبفرعأ؟كيلإةبسنلاباذامنكل
ديرأً،انسحً.افطاعتموأًاقيقرنوكتنألٍليمعمو،نايحألاضعبيفًادج
تسلتنأً.احيحصسيلكلذنأبكدلاولزنميفانه-كللوقأنأ
.فيطلتنأو،عئارٌلجرتنأو،بيطٌلجركنأبفرعتنأكديرأ.كدلاو
نعكزجعلو،نايحألاضعبيفيراكفأةءارقىلعكتردقمدعلكتبقاع
.طبضلابةظحللاكلتيفاهبفرصتتنأكديرأيتلاةقيرطلابفرصتلا
نمةدافتسالاةصرفكحنمأملينكل.سفنتيويقيقحٌلجركنألكتبقاع
،ماودلاىلعينبحتسكنإف،تنأوانأ،انئاطخأنعرظنلاضغبهنأب:كشلا
ةبسنلابًايفاكنوكينأبجيكلذنأبدقتعأ.ةديعسنوكأنأبغرتسو
يفةيقيقحسيلكنعًارومأُتلقيننألُتقلق؟كلذكسيلأ،ةاتفيأىلإ
.يسمشتنأ.ئفادتنأ:لوقأيكنآلاانهيننإ.اهتقّدصكنكل،عقاولا

لثمينمتبرتقاتناكلً،افلسْتططخامكيأ،يعميمآتناكول
ينتلّبقتناكلو،يقنعيفاههجوتّسدتناكلو،لبقنملعفتتناكام
قانتخالاهبشيامبترعش."ملعتامك،يسمش،تنأ"،تلاقوتمستباو
ترداغويدلاولزنمىلعةريخأةرظنتيقلأنأتثبلامو،يترجنحيف
يذلافورظملاتحتف.هيفةسبتحملاةرارحلاىلعلزنملاتلفقأمث،ناكملا
نمانبرتقااننأودبالهنأبترعش.يترايسيفعبارلازغللاتاملكلمحي
.ةياهنلا

ًادجةئيسةاتفيننإ:ينروصتتنأكديرأ
كالتمالاينعأانأفباقعةملكبو،باقعلاقحتسأ
ةسماخلاىركذلاضارغأنزختثيحكانه



!هلًاططخمكلذلكناكاذإينرذعا
سمشمٍمويةريهظيفانهةبيطًاتاقوأانفرع
.ةجهبلاةياغيفانكو،ليتكوكلوانتلانجرخمث
،ةفيطللاكتاهآلكنزتختونآلاكانهىلإعراستنأكديرأ
.ةريبكلاكتأجافملبابلاحتفتنأو

ةءارقتدعأ.زغللااذهبهينعتاممهفأمل.يتدعميفٍضابقنابترعش
رمألاليهستنعيمآتفقوت.نيمختلانمىتحنكمتأملً.اددجمةلاسرلا
.ةياهنلايفزنكلانعثحبلاةيلمعيهنأنليننأبكلذينعي.يل

ًةثحابينوبتجرخ.ليوطلامويلااذهلاي.قلقلانمةجومينتحاتجا
ةأرملاكلتكلذكو،ةءاتسمفيراليهامأ،ةبضاغاناوشو،ةنونجمليونو،ينع
ناحً.اريخأينتلذخيتجوزنإاهو،ةطقاسلثمودبتيتلانمألاةكرشيف
ةدعتسمةدحاوةأرماكانهتناك.بعُتملامويلااذهءاهنإلنآلاتقولا
.تقولااذهيفيبناجىلإفوقولل

ببسبًاكهنمو،نيتفشلامومزمً،ابرطضمُتنك.ّيلعًةرظنوجتقلأ
ةكيرألاىلعيتقيقشينتسلجأ.يدلاولزنميفاهلتضرعتيتلاةرارحلا
رورمدعبيوحنتمّدقت.ةرخأتمءاشعةبجوّرضحتفوساهنأبتنلعأو
لآةبجوتناك.ةميدقةينيصىلعيتبجوتعضونأدعبقئاقدسمخ
...نميكيتسالببوكو،ةيوشمتاقاقروةيلقمةنبج:ةميدقنود

.رخآبارشهنإ.]بطرمبارش[ديآلوكسيلاذه":وجتلاق
."ءيشلاضعبًايعجرًابارشديآلوكودبي

."وجايكبناجنمبرغتسملافطللاةياغيفاذهودبي"
."دغمويخبطلايفكروديتأيس"
مث،يقبطنمةقاقرتسلتخاو،يبناجىلإةكيرألاىلعتسلج

ناكاذإامةطرشلالاجرينلأساذاملفرعتأ":ثارتكانودنمْتلأس
."؟نينثالازاميمآمجح

."ةطقنلاهذهنولهاجتيفوسمهنأبودبيال.هللااي":تلق
اموأ،اهبايثىلعاورثعمهنأبلمتُحي؟فوخلاكيفاذهثعبيالأ"

."؟كلذهبشي
؟كلذكسيلأ.اهيلعفّرعتلاينماوبلطاوناكل،بايثلاىلعاورثعول"

".
":تلاق.اههجوىلعبارطضالاادبامنيبةظحللاهلهتلقامبترّكف



علطتأيننأبتظحالنأىلإًابرطضماههجويقب."ًايقطنمكلذودبي
نأديرتأ،ةركلاةارابمُتلّجس":تلاقوكلذدعبتمستبا.اهوحن
."؟ريخبتنأله؟اهدهاشت

،يتدعميفٍبارطضابو،عيرمٍروعشبتسسحأ."ماريامىلعيننإ"
ُتزجعيذلازغللاىلإدئاعكلذنألمتُحي.ةراهنميباصعأتناكامنيب
ًأطخُتبكترايننأوً،ائيشُتلهاجتيننأكوةأجفترعشينكل،ّهلحنع

داعيذلايريمضوهببسلانألمتُحي.ةيثراكنوكتسيتطلغنأوًاريبك
.يرسلاهئبخمنمحطسلاىلعوفطيل

قيلعتلاىلعةيلاتلارشعلاقئاقدللتموادوـةركلاةبعلوجتلغش
نمٍتاعرجفشترتتناكامنيبكلذتلعفيهو،طقفةارابملاىلع
ةدبزنمٍقعالمةدعتلوانتاذكهو،ةيلقملاةنبجلاوجبحتال.بارشلا
ناحامدنعامأ.حلملاضعباهيلإتفاضأو،يجاجزلاءانإلانمقتسفلا
تنكلًالجرُتنكول":لوقتلوجتفقوتدقفةيراجتلاتانالعإلادعوم
تاقاقرضعببيقشرىلإكلذدعبتدمع."هذهقتسفلاةدبزتيغلأ
.تيوكسبلا

نمةجردىلعةريثكرومأتثدحتناكلًالجرِتنكولكنأبدقتعأ"
."ءوسلا

قيرفناك،ةارابملانمماهريغٍمسقلالخطيرشلاوجتعّرس
يراجتلانالعإللتقولاناحامدنعنكل.فادهأةسمخبًارخأتمسدراك
يفتاهىلعراظتنالاةينغأرييغتلمويلاُتلصتا":تلاقووجتفقوتيلاتلا
؟يشتيرلينويلعمستله-يشتيرلينويلةينغأتناكيتلايهو،يولخلا
ىلعةأرماتءاجلاحيأىلعنكل،"PennyLover"ةينغأبحأيننإ
نودوجومنئابزلاةمدخمسقيفظومنإتلاقو،طخلانمرخآلافرطلا
اهنكل،ةجهللاكلتبملكتتنكتملاهنألبيرغٌرمأوهو،جورنوتابيف
-هنأعقاوًاريثكفورعملانمسيلنكل،زنايلروأوينيفتأشناهنأبتلاق
مساهيلعقلطنله،زنايلروأوينيفنكسييذلانطاوملايمسناذام
اذكهوً،اريثكةجهللاكلتنوكلتميالمهنأ،لاحيأىلع-؟يزنايلروأوين
."...أةعومجممسايتعومجمىلعتقلطأ

نأتداتعايتلايهو،يتدلاونمةبعللاهذهوجوانأُتبستكا
كلتتناك.اهلةياهناليتلاوةيداعلاصصقلانمًادجًاريبكًاددعيورت
تيقب.ةرشابمريغةقيرطبانيلعترثأاهنأبوجتّدكأيتلاصصقلايه
قلطني،ءودهبثداحتنلانيقتلااملكو،تاونسرشعىدمىلعو،وجوانأ



.ةميسقّملستوأ،ةيئابرهكلاتاودألاىدحإحالصإلوحةصقيفاندحأ
،لوطتولوطتاهصصقتناك.ينمرثكأصصقلاةياورىلعًةردقوجكلتمت
حبصتىتحلوطتصصقلاهذهتناك.دبألاىلإرمتستفوساهنأكو
ً.ادجةكحضمحبصتىتحكلذو،لعفلابًةجعزم

نمٍةمالعيأرهُظتملواهتجالثحابصمنعةصقةياوربوجتأدب
كلذلاههاجتنانتمالانميوقروعشبةأجفترعش.ةصقلاءاهنإتامالع
.اهّدخىلعًةلبقُتعبطوةكيرألاقوفُتينحنا

."؟ةلبقلاهذهاذامل"
،ّينيعألمتعومدلانأتسسحأ."طقفيركشنعريبعتلل"

تجتحاكلذلو":وجتلاق.اهحسمأيكنمزلانمٍةظحللًاديعبتعلطتف
ةيراطبنعفلتختاهنأبدعباميفيلنّيبتيتلاو،ةيثالثٍةيراطبىلإ
ةيراطبعجُرأيكلاصيإلاىلعروثعلاّيلعنّيعتاذكهو،روتسزنارتلا
."...روتسزنارتلا

زاهجيفتوصلاوجتلّوح.سدراكةراسخعمةارابملاةدهاشمانيهنأ
نأديرتكنإمأ،ثدحتتنأديرتله":لاقوتماصعضوىلإنويزفلتلا
."هديرتءيشيألعفا؟رثكأىلستت

فوسامبرلو،ًاليلقتاطحملاّبلقأنأديرأ.وجاييمانويبهذا"
."مونلاىلإجاتحأ.مانأ

قرطلابنمؤتمأوتلايتقيقشتناك"؟نايبمآةبحذخأديرتأ"
جيجضوأ،ءاخرتسالاببستيتلاةيقيسوملاةطرشألامدختستنكتمل.ةلهسلا
.يعولانعبيغتلةبحعلتبتتناكلب،مونلاىلعاهتدعاسملناتيحلا

."الك"
ةدعاسمةليسولضفأاهنإ.كيأرَترّيغلاحيفءاودلاةنازخيفاهنإ

نمتجرخنأتثبلاممث،ةليلقٍناوثليلوحتمّوح"...مونلاىلع
رعشتالاهنأحضاولانمناكو،اهنمبرغتسملاريغرمألاوهو،ةفرغلا
وهيلهلعفتءيشلضفأنأفرعتاهنألاهتفرغبابتقلغأمث،ساعنلاب
ً.اديحوينكرتتنأ

بسانملاتقولاةفرعميأ:ةزيملاهذهىلإنوريثكٌصاخشأدقتفي
لمحأيننإً.اريبكًاملكتمًاموينكأملينكل،مالكلاسانلابحي.ةرداغملل
يفرّكفأتنك.ّيتفشىلإًةداعلصتالتاملكلانكلً،ايلخادًاراوحيعم
نأينهذيفرطخيالنكل،مويلااذهًةعئارودبتاهنأنايحألاضعب
ملينكل.كلذكيتقيقشوً،اريثكثدحتتيتدلاوتناك.ٍلاعٍتوصباهلوقأ



ينلعجيذلاببسلاوهاذهو،ءاغصإلايفلبثدحتلايفةبغرلاعمُربكأ
تاحفصىدحإتّبلق.يدرفمبةكيرألاىلعيسولجدرجملحايترالابرعشأ
ةدهاشمتلّضفًاريخأو،نويزفلتلاتاطحمنيبتّبلقكلذكو،وجتالجم
نونّوديمهو،تاعبقنودتريًالاجرتيأرو،دوسألاوضيبألابمالفألادحأ
يفاهنعًاديعبناكاهجوزنأحرشبةليمجلاةجوزلاموقتامنيب،مهتاظحالم
ٍتارظنبًاضعبامهضعببعلطتلاىلإنييطرشلابعفديذلارمألاوهو،ونسيرف
.يتدعميفٍرتوتبترعشفينوبونيبليجتركذت.ىنعمتاذ

يذلاتوصلاوهو،يبيجيفًاتفاخًانينرتقؤملايولخلايفتاهلسرأ
:ةلاسرىقلتأيننأبينعي

.جراخلايفانأ.بابلاحتفا
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امأ.ومامامهلوقتتناكاماذه،رمتستنأكيلعبجي،رّمتسا
اهنأكوةملكلكىلعاهديدشتو،اهديكأتب-مالكلااذهلوقتتناكامدنع
نمةعومجمهنوكنعفكيراعشلااذهنإف-ةيويحةايحةيجيتارتسا
،يرمتساةرابعلمحتمكًاريثكترّكف.يقيقحءيشىلإلّوحتيو،تاملكلا
.ةميقنمطبضلاباذكهيرمتسا

ةيمهأءايشألانوطعيالطسوألابرغلاناكسنأةقيقحبحأيننإ
اهيدرينأىلإرمتستورمتستنأومامامتررق.توملاىتحالو،ةريبك
.كلذدعبتومتساهدنعو،ناطرسلا

ىلإئيسٍعضونمةدافتسالاو،لامرلايفيسأرعضأنأ،اذهل،تررق
.ومامامهتدصقامكيلعفلاوقيمعلاىنعملاباذهدصقأيننإ.ىصقألادحلا
،بيبطلاديعاومىلإومبحطصأ:يلمعبموقأولفسألايفيسأريقُبأيننإ
روهزلاءانإيفنسآلاءاملاكلذرييغتبكلذكموقأ.يئايميكلاجالعلاديعاومو
ىلإمهعفدلىلحملاكعكلانيفظوملاءاطعإبموقأامك،ِكندلاوةفرغيف
.هبمامتهالا

.لجرلامسابظفلتيالهنإىتحً،ايلكهتاباسحنمهدلاوِكندعبتسا
نإفليهتروفموكنمةيفتاهةملاكماهيفىقلتنةرملكيفهنأفرعأ
نإفومىلإةبسنلابامأ.تامدقهدلاونأبًانالعإنوكتنأبلمأيِكن
الاهنأبرّرقنأثبلامو،ةدحاويئايميكٍجالعةسلجلاهعمثكمِكن
يضمييذلاتقولاهركيو،ىضرملاهركيو،تايفشتسملاهركيهنإلاق.لمتُحت
نكل.كلذقيطيالهنإ.ءطببرطقييذلاةيديرولاةنقحلاسيكو،ءطبب
هءاطعإتلواحامدنعو،اذههفقومنعلودعلابهعانقإتلواحامدنع
ناكهلعفكيلعنيعتياملعفتنأكيلعنّيعتي:لثاميٍمالكبةبالصلاضعب
موللاضعبوماماملمحتت.طبضلابهتلعفاموهو،اذهبانأموقأنأهّدر
ًايسنامورًايديموكًامليفً،ايئزج،دهاشنلمويتاذانسلج.عضولااذهيف
امنيبكلذو،تقولامظعمثيدحلافارطأانبذاجتاننكل،يبوساحىلع
كلت،ومترادتسا.ديدش...ءطبب...ةرطقةرطقرطقتةيديرولاةنقحلاتناك
.ةريبكةوسقبِكنيلماعتال":تلاقوةكيرألاقوفيوحن،ةروسجلاةلطبلا
هيطعأنأًامئادتدرأ.لامعألانمعونلااذهبهمايقمدعببسبينعأ



كلذىلإيرظنا؟كلذلعفأالنأيلفيك.ربكأةياعروً،اريبكًامامتها
.ةبعصلاءايشألابمايقلايفةريبكةبوعصهتاقالمببسلاوهاذه.هجولا
."ًالعف.يمآايًالعفكلذلثرتكأالينكل

."يثرتكتنأبجي":ُتلق
هّبحنعنهربينأِكنىلعنّيعتيال":يديىلعتبرتيهوتلاق

."ينبحيهنأبفرعأ.يل
اذهبلعفلابةبجعميننإ.طورشملاريغومبحبًادجٌةبجعميننإ

يفهتدجوامباهرابخإنععنتمأينلعجيذلاببسلاوهاذه.بحلا
ىدحإيفبتاكتاركذملوحرودييذلاباتكلاّططخميأ،ِكنبوساح
هيَدلاوبةيانعلافدهبيروسيميفهروذجىلإدوعييذلاو،نتاهنامتالجم
ضعبيفيننأامك،ةفلتخموةبيرغًارومأهبوساحىلعِكنعضي.نيضيرملا
نعةركفينيطعيكلذنأل،لوضفلاضعبةمواقمنعزجعأنايحألا
نعاهبتمقشيتفتةلمحرخآامأ.يجوزاهيفرّكفييتلارومألا
ةلجملاعقوموةميرجلامالفأ:يليامكتناكفاهنعًاثحبىرجأيتلاعيضاوملا
ناكمإلابناكاذإامو،يبيسيسملارهننعةساردو،اهيفلمعيناكيتلا
ربعموعلا:هروصتيامفرعأينكل.جيلخلاىتحوانهنمرحٍموعبمايقلا
فرعأ.عوضوملانعةلاقمةباتكمث،نيفكاهلعفياملثميبيسيسملا
.ةفلتخماياوزنعًامئادثحبيِكننأ

.باتكلاططخمىلعترثعامدنعاذهلكبةلغشنمُتنك
ىلعقسانتتيتلايهوتايادبلاوتاياهنلاتاركذم:ةجودزملاتاويحلا

مهوتلنوأدبينيذلاو،نويلصألانايبصلالاجرلا،Genxروكذعمصخألا
ليصفتامأ.نيّنسملانيدلاولاعمناقفارتينيذللاطغضلاوداهجإلاةاناعمب
:يلاتلالكشلاىلعوهفةجودزملاتاويحلا

.ةرمتاذينعًاديعبناكيذلاو،ٍّلتعمدلاولديازتملايكاردإ•
،ةلئاعبرىلإٍهالٍباشنمهبتررميذلايرابجإلارّيغتلا•

ًاريثكاهتببحأٍةدلاولكيشولاتوملايتهجاومعمكلذو
لّوحتلااذهءازإنتاهنامنمةجوزهبرعشتيذلاءايتسالا•

نأبركذأنأيبردجي.قباسلايفةعئارتناكيتلااهتايحىلعئراطلا
ًاعيبمرثكألاةريهشلاةلسلسلاتمهلأيتلايهنودتويلإيمآ،يتجوز
.ةعئارلايمآ

دوعيببسلانأضرتفأيننكلً،ادبأحرتقملاعورشملااذهلمتكيمل
ًاديعبناكيذلاهدلاومهفنمًادبأنكمتينلهنأبكردأِكننأىلإ



سأر"تابجاوعيمجلهاجتيناكِكننأىلإكلذكو،ةرمتاذهنع
لوحبضغلابٍروعشيأنعّربعأمليننأىلإةفاضإكلذو؛"ةلئاعلا
،طابحإلانمٍليلقٍردقنعتّربعنأ،كلذعم،يلقبس.ةديدجلايتايح
تعمس.باتكيفهتابثإقحتسييذلابضغلانمعونلاكلذنكيملنكل
يفطاعلانماضتلاروعشىلعينُثيوهوةديدعتاونسىدمىلعيجوز
!باجعإنودنمو،عضاوتلا،ةنازرلا:طسوألابرغلاناكسهبزيمتييذلا
نأاننكميأ.تاركذمللةديجةدامرفوتالسانلانمعاونألاهذهنكل
ٍديجٍلكشبسانلافّرصت:يلاتلاقيلعتلايلخادلاهفالغلمحيًاباتكروصتن
.كلذدعباوتاممثً،ابلاغ

يتجوزهبرعشتيذلاءايتسالا"هترابعزخوبكلذعمرعشأينكل
نيرومنأفيكركفأ.ةدينع...يننألمتُحي."نتاهناميفتأشنيتلا
انضعبلقلُخنمل،ِكنوانأ،اننألقلقلابرعشأامك،ماودلاىلعةعئارودبت
ةيانعللسمحتتٍةأرماعمًالاحدعسأنوكيفوسهنأبكلذكرعشأً.اضعب
كلذو،تاراهملاهذهةميقنمليلقتلاانهدصقأال.اهلزنملامعألواهجوزب
كلتمينألربكأًامامتهاتيطعأيننأولىنمتأ.اهكلتمأيننأولىنمتأيننأل
ىنمتأو،هصيمقةقايسايقفرعأيننأولو،هيدللضفملاهنانسأنوجعمِكن
ربتعتيتلاو،طورشنودنماهبحيطعتيتلاةأرملاكلتتنكيننأول
ً.اديعساهجوزلعجيهاهدنعةداعسلاتاجردىلعأنأ

فرعأ.اهيلعءاقبإلانعانزجعنكل،ةرتفلِكنعماذكهرومألاتراس
،ةلفطنمرثكأتسليننأو،تاذلاناركننميفكيامكلتمأاليننأ
.ماودلاىلعِكنهددرييذلارمألاوهو

ءاحنأيفِكنلوجيامنيبرارمتسالاىلعرباثأيننإ.يدهجلذبأينكل
ىلإداعهنألةداعسلابرعشييذلاوهو،ةيناثًةرمًايبصداعهنأكوةنيدملا
ةقيرطبهرعشَّصقامك،تادنوابةرشعوحنهنزوصقن.ةرّيخلاهتكلمم
ودبييك،زنيجلانمًاديدجًالاطنبىرتشاهنأكلذىلإفاُضي.ةديدج
وأ،لزنملاىلإدوعيامدنعهنعءايشألاهذهلكفرعأينكل.عئارٍرهظمب
امأ.ماودلاىلعهرمأنمةلجعىلعهنأبرهاظتيوهو،هرداغيامدنع
،ناكملابحأنليننأوهفهقفارأنأهنمبلطأامدنعمئادلاهباوج
يتلااهتاذةقيرطلابينذبنيهنإ.هدصقييذلاناكملانعرظنلاضغبكلذو
دعأمليننألكلذلعفامبرو،امهيلإٍةجاحبدعيملامدنعهيدلاواهبذبن
الهنكل،انهةحارلابرعشأيكلمعينأهيلعنّيعت.ةديدجلاهتايحبسانأ
.هدرفمبعتمتسينأوههديرياملكنأل،كلذلعفينأديري



نّيعتي.ةقرشملاةهجلاىلإرظنأنأّيلعنّيعتي.نآلامالكلااذهانافك
نأو،ءادوسلاراكفألانميجوزلشتنأنأكلذينعيً.ايلعفكلذبموقأنأ
يفربكأًادهجلذبأنأّيلعنّيعتي.هيلعجيهبلايبهذلاءوضلاضعبّطلسأ
ينكل.ميركتلاعمبواجتيِكننأفرعأً.اقباسلعفأتنكامكهميركت
،ِكنيفريكفتلابينهذلغشني.اننيبامققحتيربكأًانزاوتنأولىنمتأ
!ِكن،ِكن،ِكن،ِكن،ِكن:يسأرلخادلحنةيلخلثمراكفألاهذهودبتو
ٍحوضوبددرتييمساعمسأيننإفهنهذيفروديامتلّيختاذإنكل
يننإ.ىشالتينأثبليامهنكل،مويلايف،نيترمامبرلو،ةدحاوةرمءافصو
.هيفرّكفأيذلاهتاذردقلابَّيفرّكفيهنأولىنمتأ

.نآلادعبفرعأدعأمل؟يبناجنمئطاخريكفتاذهله



مايأةعبرأرورمدعب
تناك.عراوشلاحيباصمليلاقتربلاجهولاطسوكانهًةفقاواهتيأر

.يدنآ.ةبوطرلاريثأتبًاجومتمناكفاهرعشامأ،اهيفتكيرعيًاناتسفةيدترم
،يرظتنا":اهلتسمهينكل،ينقناعتلاهيعارذًةرشانلوخدلابتعرسأ
تطغض.اهيعارذبيتطاحإنمنكمتتنألبقبابلاتقلغأ"!يرظتنا
يراعلااهرهظىلعيديتعضونأتثبلامو،يردصىلعاهّدخب
لثاميعلهلاوحايترالانمبيرغجيزموهروعشبترعش.ّينيعُتضمغأو
.هدلجّكحنميهتنيامدنعءرملاهبرعشييذلاكلذ

هنأبكِرابخإىلإهيفرطضايذلاءزجلانآلاناح.ةليلخّيدل،لجأ
ترعشَتنكاذإاذه،يبباجعإلابروعشلانعفقوتتنأو،ةليلخّيدل
اهنأامكً،ادجًةباشوـًةباش،ةليمجًةليلخكلتمأيننإً.اساسأيبباجعإلاب
.يدنآىعُدت

ً.ائيسودبياذهنأفرعأ
لصتتملاذامل،يبيبح":يردصىلعًاطغاضلازاماههجووتلاق

."؟يب
ُتررميذلاسوباكلايروصتتنأكنكميال.فرعأ.يتبيبحايفرعأ"

."؟يناكمِتفرعَفيك،نكل.هب
يفتركفاذكهوً،املظمكلزنمناك":تلاقو،يباهكسمتىلعتقبأ

."وجلزنميفكيلعروثعلاةلواحم
،ةليمجًةليلخكلتمأيننإ.يدجاوتنكامأفرعتو،يتاداعيدنآفرعت

ً.اعمًةليوطًةرتفانيضمأاننأامكً،ادجًةباشو
يفنآلاثكمأيننإ.علهلابترعشلب،ِكنايًاريثككيلعتقلق"

ًالجرهتشاشىلعتيأرًةأجفو،ًالاغشنويزفلتلازاهجناك.يداملزنم
صخشلاكلذنأكلذدعبُتكردأ.ةدوقفملاهتجوزنعثدحتيوكهبشي
ىلعلواحتملكنكل؟كاذدنعيفوخىدمروصتتنأكنكميأ.تنأوه
."؟يبلاصتالالقألا

."ِكبُتلصتا"
أدبنىتحءيشيألُقتال،ءودهبسلجا،ءيشيألقتال"

."يبلاصتالالواحتملاذامل.رمأهنإ.ثيدحلاب
سانلايبطاحأ.ةليوطةرتفلًاديحونكأمل":اهرعشيفًاسماهتلق



."ةطرشلالاجرو،وج،يمآادلاو.ماودلاىلعوبناجلكنم
."؟اذكهيمآتفتخاله":ينتلأس
ةكيرألاىلعتسلجف،اهنعُتدعتبا."ةطاسببتفتخااهنأبودبي"

اهذخأ".يعارذاهعارذتسمالامك،يقاسىلعاهقاسبتطغضو،يبرقب
."امٌصخش

."؟ريخبتنأله؟ِكن"
امك،اهيدهنو،اهفتكو،اهنقذقوفًاجومتميئانتسكلااهرعشلدسنا

.هسفنتتيذلاءاوهلاىرجميفحجرأتتةدحاوًةلصخنأبتظحال
مالكلانعفقوتتيكاهلُترشأ."عقاولايفريخبتسل،الك"

."يتقيقش".رمملاوحنترشأو
ضرعتنويزفلتلاةشاشتناكنيحيفبنجىلإًابنجنيتماصانسلج

نوقليتاعبقنورمتعينيذلاةطرشلالاجرناكوً،اميدقًايسيلوبًامليف
تبرتقا.يديوحنءطببكرحتتاهديبُترعش.صاخشألادحأىلعضبقلا
نالوسكناجوزاننأكوأ،ةيليللامالفألادحأةدهاشملدعتسناننأكوينم
.ينتلّبقواهوحنيهجوتبذجنأتثبلامو،ناثباعو

."يدنآايالك":ُتسمه
ينتلعجوينضحىلإتزفقنأتثبلامو،كيلإٍةجاحبانأ،لجأ"

امك،اهيتبكرىتحولعينطقلانمعونصملااهناتسفناكامنيب،ددمتأ
ىلإٍةجاحبيننإ.كنأشبًاريثكُتقلق.ِكن".ضرألاىلإهنمةعطقتطقس
."ةفئاخيننإ.هبرّكفأاملكاذهناك.ّيلعكيديبرعشأنأ

الإثرتكتالاهنأبلوقأنأديرأالينكل،ةيناوهشةاتفيدنآتناك
نماهعباصأريرمتبحتتناكو،سمللاو،ةقناعملابحتتناك.اهتابغرل
ةقيرطبهّكحبموقتامدنعيرهظقوفًالوزنوأ،يرعشتالصخلالخ
النكل.سمللاةجيتنةحارلاونانئمطالاىلعكلذبيدنآلصحت.ةيدو
.كلذنمرثكأبحتاهنأبًادبأركنأ

فوشكماهناتسفنمىلعألامسقلاةعيرسةكرحبيدنآتبذج
.ةظحللاهذهيفيرعاشمتظقيتسا.ًالوزننيفتكلا

.ئفادتنأينذأيفيتجوزتسمه.كديرأٍلاعتوصبلوقأُتدك
.يبرودتةفرغلانأبترعشوًابعتمُتنكوً،ادعتبمُتكرحت

ىلع،نحن،انسلأ؟اذام".يباعلبةبطرىلفسلااهتفشتناك"؟كن"
."؟يمآببسباذهله؟ماريام

ةثلاثلارمعبتناكيتلايهو،ماودلاىلعبابشلابضيفتيدنآتناك



ينكل،رمعلااذهيفبابشلابضيفتنأيعيبطلانمناك.نيرشعلاو
اهبلصياهبابشنأفيكو،عئارلااهبابشبتاذلابةظحللاكلتيفترعش
يتجوزمساعامسنكل.رمدمٍّدحىلإًةباشتناك.ةثراكلاورّوهتلادحىلإ
ً،اريثكاهمسايدنآتدّدر.ماودلاىلعرتوتلابينبيصيناكاهيتفشىلع
.اربوألاضورعدحأةلطبيمآنأكوًاريثكاهنعثيدحلاّتبحأيتلايهو
وأ[ةلطباهنمتلعجلب،اهتودعاهنأكويمآنعثدحتتمليدنآنكل
:يمآنعوً،اعمانتايحنعو،ماودلاىلعًةلئسأاهنعحرطتتناك.]ةيصخش
ةياهنتازاجإيفنالعفتامتنكاذامو،كرويوينيفنالعفتامتنكاذام
ةدهاشملانباهذنعةرمتاذاهتربخأامدنعاهمفيدنآترّوك؟عوبسألا
له؟بايثنمتدترااذام؟اربوألاىلإامتبهذله.اربوألاضورعدحأ
كلذكاهتارهوجمتدتراله؟ءارفوأٍحاشوعمً؟اليوطًاناتسفتدترا
عيضاوملايهام؟يمآءاقدصأناكفيك:كلذكينتلأس؟اهرعشتحّرسو
لهً؟اقحهبشتتناكاذام،يمآتناكفيك؟اهبناثدحتتامتنكيتلا
ةصقلايهيمآتناكً؟اماتًاهبشبتكلايفيتلاةاتفلاهبشتتناك
.مونلالبقيمآىدلةلضفملا

ناكامهنإىتح،يتبيبحايىرخألاةفرغلايفةدوجوميتقيقش"
كبردجيناكامنكل،انهكديرأيننأبهللاُدهُشأ.انهينوكتنأبجي
."لقألاىلعههجاونامفرعننأىلإ،يتبيبحاييتأتنأ

!ينلّبقنآلاو،ئفادتنأو،يكذتنأو،عمالٌلجرتنأ
.يقوفيدنآتيقب
كنأنمدكأتلاىلإجاتحأيننأوهنآلاههجاونامنإ،يبيبح"

ترعشفيدسجىلعاهدسجبتطغض."هجاتحأاملكوهاذه.ريخب
.ةفئاخيننإِكنايكوجرأ.هجاتحأاملكوهاذه".ةجهبلاوءفدلاب
ينكل.كلذيفسأبالو،نآلاملكتتنأديرتالكنأبفرعأ:كفرعأيننإ
."يعمنوكتنأىلإ...جاتحأ

:ىلوألاةرملايفتلعفاملثمةظحللاكلتيفاهّلبقأنأتدرأ
يأ،ّيعارذغدغدياهرعشو،يهجوىلعٌدنتسماههجوو،ةمداصتمنانسألا
ِرطخلانمهنألةلبقلاريغءيشبركفأالانأو،ةيناسلوةبطرةلبقاهنإ
رمألاامأ.ةلبقلاهكرتتيذلاذيذللاروعشلاكلذريغءيشبريكفتلاًادج
نكيملف،ةظحللاهذهيفمونلاةفرغىلإاهّرجنمينعنميذلاديحولا
ذنمانتقفارأطخلانمةريثكًالالظنأل-ةوطخلاهذهبمايقلاأطخىدم
.لعفلابًاريطخحبصأكلذنأللب-ةيادبلا



يذلاتوصلاكلذدجاوت.يمآتدجاوتًاريخأ.كلذككانهيمآتناك
،يتجوزتوصكلذناك.نمزلانمٍدقعفصنةرتفلينذأىلإهقيرطدجو
ءازإةيهاركلابترعش.ىرخأًةرمًافيطلناكلبً،اّبنؤمدعيملنآلاهنكل
روعشلاىلإينتعفديتلاو،يتجوزاهتكرتيتلاثالثلاةريغصلالئاسرلاكلت
.ةقيرطلاهذهب

.ةجردلاهذهىلإًايفطاعوًاساسحنوكأنأًادبأيلقحيال
تعضوةطرشلاتناكاذإامتلءاستيننكل،يبًةقصتلميدنآتيقب

ةلمتحمٍةقرطىلإتاصنإلايبردجيناكاذإامو،ةبقارملاتحتوجلزنم
ً.ادجًةليمجوً،ادجًةباشًةليلخكلتمأيننإ.بابلاىلع

اولعفتنأكشوىلعمتنكاذإً:اراركتو،اهدالوأربُختيتدلاوتناك
اوّليختتنأمكنكميفًائّيسكلذناكاذإاماوفرعتنأمتدرأاذإوً،ائيش
.هرسأبملاعلاهاريثيحبةفيحصلايفًاعوبطمهورتمكنأب

يفًاحورجم،مويتاذةلجميفًابتاكناكيذلا،نودِكنلازام
ميلعتىلعقفاوهنكل،2010ماعلايفلمعلانمهفرصببسبهئايربك
كلذعرسأ.ةثيدحلاةيلامشلاةجاطرقةيلكفوفصدحأيفةفاحصلاةدام
ةبهتلمةيحابإةلفحةماقإىلإنسلايفًاليلقُربكيذلاو،جوزتملالجرلا
.هبةبجعمتناكيتلاهتابلاطىدحإعم

نأ:بتاكلكهاشخييذلافوخلليلعفلاديسجتلايننأبكلذينعي
.ةفيحصيفًاسيئرًاناونعحبصي

ً.ايجيردتكلذثدح:مكتيلستلةيفاضإتاتيشنامضرعأنأنآلاديرأ
.تروصتاممربكأةجردىلإتقرغينكل،صخشيأءاذيإًادبأدصقأمل
ءاضرإدرجمنمربكأتناكو،ةرباعةلواحمدرجمنمربكأتناكاهنكل
.لعفلاباهبحأيننإ.ًالعفيدنآبحأيننإ.ءايربكلل

ةباتكلاةنهمأدبتفيك"ىمستيتلاو،اهّملعأيتلاةداملافصناك
ناك.تاراهملاتايوتسمفلتخمنمًابلاطرشعةعبرأّمضي،"ةلجميف
نأبدقتعأيننكل،ءاسنلانملوقلايننكميو،تايتفلانمبالطلاعيمج
يفلمعلاتايتفلاعيمجتدارأ.عقاولايفةحيحصيهتايتفةملك
يتاوللا،رتهتسملاعونلانمّنكيملتايتفلانأبلوقلايننكمُينكل.تالجملا
.ةعامللاتالجملاقاروأنبسانينكلب،ةنشخلاتالجملاقاروأيفنرهظي
نهسفنأنروصتاذهلو،مالفألانمًاريبكًاددعندهاشنهنأبكلذىلإفاُضي
يولخلافتاهلاو،ديبةوهقلاباوكأنلمحيونتاهنامءاحنأيفنقلطنينهو
عرذأنيبنيهتنينألبقكلذو،ةرجأةرايسبلطبنعرسيو،ىرخألاديلاب



.يرغملامعانلاوسلاملامهرعشبمهتمواقمنهنكمُيالنيعئارحورلاءاقشأ
ةلاهجوةقامحىدمنعةركفيأهتاذتقولايفنكلتميالتايتفلانكل
ّنهلهحرشلططخأتنكيذلارمألاوهو،صاصتخالاةداملنهرايتخا
كلذيفنكيملً.ايريذحتًارمأنوكتللمعلانميفرصةصقًامدختسم
تمّدقامدنعاهترّوصيتلاةيواسأملاةيصخشلانوكأنألمامتهايأتقولا
نألةريبكةيمهأرمألارُِعأمل.حرملانمٍءيشبو،ثارتكانودنمةصقلا
.يتياورةباتكلربكأًاتقوينيطعياذه

ةئيلملاةلئسألانمريبكددعنعةباجإلايفىلوألاةصحلاتيضمأ
نمنكمتأملثيحب،فيعضو،رخافتمٍراثرثىلإتلوحتاذكهو،ةبهرلاب
ثيدحلالجأنمريرحتلاريدمبتكمىلإيتوعد:ةيقيقحلاةصقلاةياور
ةليوطٍفوفصمامأرورملاو،نيفظوملافرصةيلمعنمةيناثلاةعفدلانع
،يشميٍتيمٍلجربهبشأتنكو،يوحنراظنألالكلّوحتعمتارجحلانم
رثكأنآلاينجاتحتةلجملانألثم-رخآًائيشينوغلبينألمآتلزامو
يتايونعمعفرهنأشنمًاثيدحكلذنوكيس!لجأ-ىضمٍتقويأنم
يذلاببسلا،فسألاعم،فرعتكنأبنظأً:ادبأثدحيملكلذنكل
كلذو،هتراظنتحتنمهينيعريدملاكرف.بتكملااذهىلإكوعدأينلعج
.هطابحإوهكاهنإىدمنعنهربييك

يبالطُتغلبأكلذل،باصعألائداهلاحبارلايننأكورعشأنأتدرأ
بلطتيذلارمألاوهو،ةلئاعلاباصأٍضرمنعمهتربخأ.يتنحمنع
هنأىلإةفاضإً،ايلكٌحيحصو،حيحصاذهنأبيسفنُتعنقأ.انهيتيانع
يفشمنلاضعبرشتنييتلا،ةليمجلايدنآيمامأتسلجً.ادجيلوطب
تحتءاقرزلانويعلانمًاجوزتيأر.ينمةليلقٍمادقأدُعبىلع،اههجو
نيدهنتظحالو،ًاليلقةجرفنملاةئلتمملاهافشلاو،يئانتسكلارعشلانمٍجاومأ
،تناك.ةليحنوةليوطنيعارذونيقاسكلذكو،تفالٍلكشبنيريبكونييقيقح
ىلعفقتاهنأبكلذينعي.ةبعللابهبشأةعئاروةبيرغةاتف،لاُقيقحلاو
،اهمسجءفدبعشتيدنآتناك.ةيطارقتسرألاوةقيشرلايتجوزنمضيقنلا
،لومحملااهبوساحىلعتاظحالملااهنيودتءانثأكلذو،ىمازخلارطعبو
هرواحتيذلاردصملالمحتفيك":لثمشجأتوصبةلئسأحرطتتناكو
ةظحللاكلتيفيسفنيفترّكف"؟كلهردصحتفىلعو،كبةقثلاىلع
؟امةباعداذهله؟ةاتفلاهذهتتأنيأنم:تاذلاب

يمآلًاصلخمتنك؟اذامل،هسفنىلعلاؤسلاحرطينأءرمللنكمُي
اماذإًاركاب]برشملا[ةناحلارداغييذلالجرلاتنكو،ماودلاىلع



تناكاذإو،لزغلانمديزملةدعتسماهنأبهبناجىلإةسلاجلاةأرملاترعش
لجرلاكلذتسليننأبلوقلايننكمي.مزاللانمًافطلرثكأودبتاهتسمل
.نيرورغملاو،نيمرتحملاريغو،نيبذاكلا:نيعداخملابحأ)مل(اليننإ.عداخملا
ريكفتلاهركأً.اديعسُتنكامدنعكلذناكنكل.تاءارغإللًادبأملستسأمل
نآلاانأو،يتايحيفًاديعستنكينكل،ةجردلاهذهىلإٌلهسباوجلانأب
ّيلعحرطتوسوردلاءاهتنادعبًاليلقرخأتتكانهيدنآتناك.كلذكُتسل
سيللقألاىلعو،يمآّيلعاهحرطتمليتلاةلئسألايهو،يسفننعةلئسأ
قمحألاكلذسيلو،هتيمهأهلٌلجريننأبروعشلاىلإيمآينتعفدً.ارخؤم
،هناكمىلإضاحرملاءاطغةداعإيسنيذلالفغملاو،هتفيظوَدَقفيذلا
.ةحيحصلاةقيرطلاب،ناكامهم،ءيشيأبمايقلاعيطتسياليذلاثباعلاو

تناك(ءارمحًةحافتتناك.ًةحافتيمآيلترضحأمايألادحأيف
.)امموييفاهتبتكاذإاذهانترماغمنعاهبتكأسيتلاةركذمللًاناونع
صخلمنعةصقلاتراد.اهتصقىلعىلوأٍةرظنءاقلإيدنآينمتبلط
ةصقلاتدب.سيولتناسيداوندحأيفلمعتيتلاتاصقارلاىدحإةايح
ءانثأيتحافتلكأبيدنآتأدب.مروفسواهتنبةلجميفةلاقماهنأكو
ةقيرطباهيتفشريصعلاألمامنيب،يفتكىلإًةدنتسمتناكو،اهتصقليتءارق
اهنأودبال،ينيرغتنأةاتفلاهذهلواحت،،ةظحللاكلتيفترّكف.ةيرغم
.نونجبةمودصم

وأ،ةصرفاهفصوبو،يلٍذالمكيدنآيفريكفتلابُتأدب.رمألاحجن
ٍةركلثمةكيرألاىلعةيقلتسميمآدجأولزنملاىلإلصأتنكً.ارايخ
حتفىلإًادبأردابتملو،رادجلايفةتماصقّدحتيمآتناك.ةدماج
ةمئادةبعلةباثمبكلذناك.ماودلاىلعرظتنتتناكلب،يعمثيدحلا
اذهلةديعسيمآلعجييذلاام-ًارمتسمًاينهذًايدحتو،ديلجلارسكل
ً.اديجيدنآفرعأيننأكورمألاادب.كلذلعفتاليدنآ:ركفأُتنك؟مويلا
تناك.ةصقلاكلتبحتستناكيدنآو،ةباعدلاهذهلكحضتسيدنآتناك
.ةحرموةعضاوتميهو،يتنيدمنمةليمجو،ةفيطلةيدنلريإًةاتفيدنآ
.ةمتهموةمعانتدبو،يفصيفيمامألافصلايفسولجلايدنآتدوعت

لثمبيأ،يدنآيفركفأتنكامدنعيتدعميفٍرتوتبرعشأنكأمل
يتدوعىدلعلهلابرعشأُتنك.يتجوزيفريكفتلادنعيعملصحيناكام
.يببّحرملاريغنمهنأبرعشأثيحيلزنمىلإ

قوشلابروعشلابتأدب.ثدحينأاذهلنكمُيفيكّليختيفتأدب
-تاينينامثلايناغأنمةينغأهروصتاملثميأ،اذكهلجأ-اهتسملىلإ



تناكيتجوزنألكلذوً،امومعتاسمللقاتشأيننإ،اهتسملىلإقاتشأ
يفثكمتتناكو،ةكمسلثميمامأنملزنملايفّرمتتناك:يسملبنجتت
جماربلادهاشنانك.اهتيؤرنمنكمتأالثيحبجَرَدلاتيبيفوأ،خبطملا
نعنَيلصفنمانك.ةكيرألادئاسوىلعانسولجءانثأتمصبةينويزفلتلا
تناكفريرسلايفامأ.ةاجنبراقيفسلجيانمدحاولانأكوً،اضعبانضعب
تنكوةرمتاذًاليلتظقيتسا.اننيبةيطغألاوفشارشلاعضتلينعدعتبت
ةحارويدخبُتطغضمثفتكلاطيرشُتكّرحينكلةمئاناهنأبفرعأ
.ةليللاكلتيفًاددجممونللةدوعلانمنكمتأمل.يراعلااهفتكىلعيدي
يكًانخاسًامامحتذخأو،ريرسلانمتضهن.يسفننمءايتسالابترعش
اهبرظنتنأتداتعايتلاةيرغملاةقيرطلابيدنآتّليخت.حايترالابرعشأ
اهدنعفرعأف،رمقلاعولطامهنأكو،نيتيرغملااهينيعبوةلقاثتملااهنافجأبّيلإ
فرصميفتقّدحوضوحلايفيئاهتنادنعتسلج.اهمامتهاعضوميننأب
لالذإلابًارعاشمامحتسالاضوحيفتسلج.هايملاذاذرلالخنمهايملا
.يكبأالنأًادهاجتلواحو

رهشلئاوأيفةئجافمةيجلثٍةفصاعطسوانك.اذكهرمألاثدح
تنك.ةيضاملاةنسلاناسينلب،ةنسلاهذهيفناسينرهشينعأال.ناسين
اهرودناك.يتدلاوعملزنملايفتدجاوتوجنألًاديحوةناحلايفلمعأ
ةناحلايفلمعلامدعاهعملدابتأتنكو،يتدلاوبينتعتنأةليللاكلتيف
.ةئيدرلاةينويزفلتلاجماربلادهاشتوانتدلاوعملزنملايفتناكاذكهو،ًاليل
نلاهنأبتكردأ.ةعرسبوًاءوسدادزيناكفيحصلايتدلاوعضوامأ
ىتحرخأتينلتقولانأو،ةنسلاهذهةياهنىتحدومصلاعيطتست
.ىواهتت

لزنملانامأيفاتناكوجويتدلاونألةظحللاكلتيفحايترالابترعش
ةئيلمةليلةناحلاتفرع.ئطاشلاىلعوليشينويفتينآلًامليفنادهاشت
عيمجلانأاهيفادبيتلايلايللاكلتنمتناكاهنإيأ،ةيويحلاولمعلاب
نابشلاعمًادئازًافطلتاليمجلاتايتفلاتدبأً.اديجًاموياوضمأدق
تناك.ببسنودنمءابرغللًابورشمصاخشألاضعبىرتشا.نيفوطعلا
ُتنك.عيمجلاجرخفلافقإلاتقوناحو،ةرهسلاتهتنا،ةيلافتحاءاوجألا
ةقيرطبتلخدوً،اددجمهيعارصمىلعْهتَحتفامدنعبابلالافقإكشوىلع
يفةفيطللاةفيفخلابارشلاةحئارّمشنمتنكمت.اهيفينقناعتتداك
يتلاةظحللاكلتيفتددرت.اهرعشيفناخدلاةحئاركلذكو،اهسافنأ



أرطييذلارييغتلاباعيتسااهيفءرملالواحييتلاو،ةمدصلابهبشأتناك
ةناصرقاهقلُطتيتلاكلتهبشتةكحضيدنآتقلطأ.ةناحلايفيدنآ.هيلع
.لخادلاىلإينتعفدنأتثبلامو،ةيئاسن

بارشلالوانتتنألرطضمتنأو،يلٍدعومأوسأنمنآلاتيهتنا"
امك،جومتملاونكادلااهرعشىلعجلثلاتافدنضعبتعمجت."يعم
يرهزلانوللاىلإاهاّدخلّوحتامنيب،اههجويفرثانتملاشمنلاعمتلا
كلذً،اميظعاهتوصناك.نيترماهعفصًادحأنأكورظنملاادبثيحبعمتلملا
أدبييذلاتوصلاوهو،ةطبتوصهبشييذلاوةحبعمقفارتملاتوصلا
نمصلختلاديرأ،ِكنايكوجرأ".لماكلابًاريثمنوكينأبيهتنيوًاقيقر
."يمفنمئيسلادعوملاكلذقاذم

ةأرماعمدجاوتلاهببسييذلاحايترالايفترّكفو،انكحضاننأبركذتأ
.ريمشكلانمةعونصمةزولبوزنيجلاطنبيدنآتدترا.اهتكحضعامسو
تظحال.ناتسفلانمرثكأزنيجلالاطنبنهبسانييتاوللاتايتفلانماهنإ
ءارويناكمىلإُتدع.ةطاسبلانملاحلضفأيفامهاهمسجواههجونأب
عيمجاهينيعبًةضرعتسمبرشملاءاروامىلإتللستنأتثبلامو،برشملا
.يئاروةضورعملابارشلاتاجاجز

."؟يتديساينيديرتاذام"
."ينئجافتنأكديرأ":تلاق
."وب":ةلبقيقلتلنيتدعتسمنيتفشبتلق
ةقطنمتعفتراثيحبمامألاىلإتنحنا."بارشبينئِجافنآلاو"

عضتناك.ىلعألاوحناهادهنعفدناامنيببرشملاببسباهردصطسو
اهيدهننيبًالوزنةدالقلاتقلزنااذكهو،عيفريبهذٍلاسلسعمةدالق
يأ،لاجرلانمعونلاكلذنمنكتاليسفنيفتركف.اهتزنكتحت
.ةدالقلاهيلإيهتنتيذلاناكملاىلإلوصولاىلإىعسييذلالجرلا

."؟نيلّضفتبارشمعطيأ":ُتلأس
."هايإينيطعتٍبارشيأبحأس"
ةطاسبلاينعأ،يمامتهاىلعتذوحتسايتلاةلمجلايهكلتتناك

نأو،ةديعسةأرملالعجيءيشبمايقلاعيطتسأيننأةركفو،اهتوتحايتلا
ٍةجومبترعش.هايإينيطعتبارشيأبحأس.ًالهسًالمعنوكيفوسكلذ
يمآبحأدعأمليننأبتاذلابةظحللاكلتيفتفرع.حايترالانمةرماغ
.نآلادعب

،نيغرافنيبوكرضحألاهيفتردتسايتلاةظحللايفيسفنيفترّكف



ٍروعشلكُتدقف.ليلقلاردقلابىتحالو.نآلادعبيتجوزبحأنل
ةنخاسةوهقو،غننرومسامسيرك:لّضفملايبارشُتجزم.فيفعيننإ،بحلاب
امدنعو،بارشلانمىلوألاةلوجلااهعمتيهنأ.عانعنلامعطبدرابسبانشو
.ةيناثًةلوجانلُتبكس-ةبخاصةكحض-كحضتوشعترتاهنأبتظحال
ثالثةجوزةملكتركذامك،لافقإلادعومدعبةعاسةرتفلًاعمانبرش
ناك.اهسبالمعلختيهواهّليختأويدنآوحنرظنأتنكيننألكلذو،تارم
امبسحبيفرصت.ةجوزّيدل:اهلٍريذحتهيجوتوههلمعيننكمياملقأ
.نيئاشت

.يلتمستباّمثاهيديباهنقذتنضتحاويمامأتسلج
نكستاهنأبتركذنأاهلقبس."؟لزنملاىلإينقفارتنأكنكميأ"

ةناحلاةرايزىلعةممصماهنأو،ةنيدملليراجتلازكرملانمبيرقٍناكميف
ٍبيرقٍناكميفشيعتاهنأبتركذلهنكل،ةيحتلاءاقلإليلايللاىدحإيف
ةينكسلاتاعمجملايفةريثكٍتارمًاينهذتلوجتً:اريثكُترّكف؟ةناحلانم
اذكهو،نكستثيحديقعتلانمةيلاخلاةيرجحلاققشلاوحنًارئاسةبيرقلا
رعشأملاهلزنمىلإانقيرطيفاهعمترسوةأجفبابلانمتجرخامدنع
نإ:ينغلُبييذلايريذحتلاسرجلاكلذينعباغ.يدايتعاريغرمألانأب
.هبموقنامفلاخيوهو،يدايتعاريغاذه

تناكامنيب،حيرلاهاجتاسكعانريسناكو،اهلزنموحناهعمُتيشم
رمحألااهلاشتيبثتىلعاهتدعاس.ناكملكيفرياطتتجلثلاتاقاقر
تّبثأتنكفةثلاثلاةرملايفامأ.نيترمو،ةرمفوصلاناطيخبكوبحملا
تظحالً.اضعبامهضعبنمًادجنيبيرقاناهجوناكو،ةمكحمةقيرطبلاشلا
كلذناك.تالطعلاءانثأجلزتلادعبيرهزلانوللاكلذابستكااهيّدخنأ
يفًانكممناكهنكل،ىرخأٍةليلةئميفًادبأثدحياليذلاعونلانم
.لاشلاو،ةفصاعلاو،بارشلاو،ثيداحألا.ةليللاكلت

نأدعبىلعألاىلإاهتعفدو،هتاذتقولايفًاضعبانضعبانكسمأ
امنيبلضفأةقيرطبلاشلاتيبثتنمنكمتأيكةرجشعذجىلإتدنتسا
كلتتناك.انيلعطقستفٍجلثةموكنمصلختتةعيفرلاناصغألاتناك
يفءيشلكِسملو،اهسملىلعًارارصإرثكأينتلعجةلهذمةيديموكةظحل
.كلذبيلتحمس.دحاوٍتقو

"يعمدعصا.لاعت".كطصتاهنانسأتناكامنيبةأجفينعتدعتبا
.ًاليلقتددرت.

."كعمنوكأنأديرأ.يعمدعصا.لاعت"ً:اددجمتلاق



يفسيللقألاىلعو،ةميظعتناكةليللاكلتنإلوقلايننكميال
نمنكمتنملو،ةفلتخمٍتاعاقيإىلعنيَداتعمنيدسجانك.ىلوألاةرملا
.اننيباميفمغانتلاقيقحت

اهتقناعمةقيرطتببحأينكل،لامآللٌّبيخمهنكلً،افيطلرمألاناك
يسفنيفتركف.ةديدجةرشب.اهتروصتامكةمعاناهنأفيكُتبجعأو،يل
يفسلجتورارمتسابةبطرملامهارملاعضتيتلايمآتركذتو،ةباشلجخب
.بضغبمولتوريرسلا

تربجأو،ةآرملايفيسفنىلعًةرظنتيقلأو،...،يدنآماّمحىلإتهجوت
ةيروكذلاتارابتخالامهأدحأيفَتلشفو،عداخمتنأ:اهلوقىلعيسفن
ءيشبكلذينجعزيملامدنعامأ.بيطلالجرلابتسلتنأ.ةيساسألا
ً.اّبيطًالجرَتسللعفلابتنأ:يسفنيفترّكف

تناكةيلاتلاةرملاامأ.ىرخأةرمًاضيأنوكتفوسهنأبُتكردأ
نألبقتقولارخأتيمل.ةميظعتناكاهدعبامنأامكً،ادجًةديج
ينتلعجويعمتكحض.ءيشلكيفيمآليداملاضيقنلايدنآحبصت
ىلعهلوقأامّرسفتوأءيشيفيتضقانمىلإعراستملاهنأامك،كحضأ
.ةريبكٍةجردىلإةلهستناك.ةلهستناكوً،ادبأيهجويفسبعتمل.اهاوه
،لضفأًالجرنوكتنأيفبغرتنأىلإبحلاكعفدي:يسفنيفترّكف
نذإلاكيطعي،يقيقحلابحلا،بحلانألمتُحينكل.قحىلعوً،اميقتسمو
.]تنأامك[هيلعتنأيذلالجرلانوكتنأل

ينكل.ثدحينأودبالاذهنأُتكردأ.يمآغالبإىلعتمزع
ببسلاناكو،ىرخأًارهشأرمألالاط.ةديدعٍرهشأليمآرابخإنعتعنتما
رطضأثيحبثيدحلاءدبلامتحانمنكمتأمل.نبجلاىلإهمظعمبدوعي
قالطلاةلأسمةشقانمىلإيرارطضاروصتنمنكمتأمل.يفقومحرشىلإ
يفامهيسفننامحقيسامهنأنمدكأتميننألكلذو،تيبيرامودنارعم
يتقيرطىلإدوعيببسلانمًاءزجنأوهعقاولانكل.ةعمعملاهذه
ةيلمعلاةقيرطلاىدمبقلعتيرمألاناكً.ابيرقتةضماغتناكيتلاةيلمعلا
ًايئزجكلذدوعيو،يمآنمقالطلابلطأمل.اهيلإلصوتأنأنكمييتلا
ةيقيقحلاةكلاملاتناكاهنأكلذينعي.ةناحلاتلّوميتلايهيمآنأىلإ
يتقيقشىلإرظنلاىلعًارداقنكأملينكل.اهديعتستفوساهنإيأ،اهل
اذهل،يسفنلتحمس.اهتايحيفلمعلانمنيتيفاضإنيتنسرسختيهو
ٍةلحرميفهنأضارتفاىلعكلذو،سيعتلاعضولااذهيفرمتسأنأببسلا



ًالجرحبصأفوساهدنعو،قالطلابلطيفةردابملاذخأبيمآموقتسام
ً.احلاص

موللالّمحتنودنمعضولااذهنمصلختلايأ-ةبغرلاهذهنإ
نليننأبملعتتناكيتلايهو،يدنآىلإقاتشأتنكو.ةيرزمتناك-
يكفحصلايفيتصقتُرشنولاميفاهيلعودبأيتلاءوسلاةجردبودبأ
حمستنليهو،قالطلايمآكيطعتس،ريكفتلاىلعتررصأ.ءابرغلااهأرقي
لصفمودقوعيبرلالصفءاضقناعمنكل.كلذنمرثكألوطينأعضولل
لكلعداخملالجرلاتحبصأ،ءاتشلامث،هدعبنمفيرخلاو،فيصلا
اذكهو-رورسلاىلعثعبت]ةقيشع[ٍةليلخعمعادخهنكل-لوصفلا
.امٍلمعبمايقلابجيهنأًاحضاوادب

يننأينعأ":يتقيقشةكيرأقوف،ٍةضماغةقيرطبو،انهيدنآتلاق
ردجياذامعقاولايففرعأال.كبحألظأسثدحيامهمو،ِكنايكبحأ
ىلعألاوحناهيديتعفرو"...يننأبرعشأيننإ.كلذريغهلوقأنأيب
."ةيبغ"تلمكأو

اذامفرعأاليننإ.ةيبغكنأبيرعشتنأكديرأال":اهلتلق
."هلوقأامكانهسيلهنإيأ،يرودبهلوقيبردجي

."ثدحيامهمينبحتكنأبلوقلاكنكمي"
.نآلادعبٍلاعٍتوصبتاملكلاهذهلوقيننكميال:يسفنيفترّكف

امدنعو،اهتبقرمامأاهبُتسمهامدنعلبقنمنيتّرموأًةرماُهتلقينكل
وهامكلذكو،يمفنمتجرختاملكلانكل.امٍءيشىلإنٍينحبترعش
انبحةصقو،هانكرتيذلارثألابكلذدنعترّكف.ريثكبكلذنمرثكأ
ىنبملانأولفرعأً.اريثكاهنأشبقلقأمليتلاو،ةبوجحملاهبشوةبهتلملا
كلذكيلقبس.اهيفرهظأنأودبالفةبقارماريماكبٌدوزمهنكستيذلا
،اهعمتاملاكملاءارجإلًاصيصختقؤمطخعمًالومحمًافتاهتيرتشانأ
.تباثلااهفتاهىلعاهلكةدوجومةيّصنلالئاسرلاويتوصلاديربلالئاسرنكل
ربعًةروشنماهتروصتيتلاو،قاشعلامويةبسانمبةريثمةلاسراهلُتبتك
ىلإفاُضي.twatةملكعمbesotةملكعاقيإتنزاواهيفو،رابخألاتارشن
نأُتضرتفايننكل،اهرمعنمنيرشعلاوةثلاثلاتغلبيدنآنأكلذ
تاذتّبلق.ةينورتكلإلالئاسولااهلكاهتطقتلايروصىتحو،يتوصو،يتاملك
ةزيرغبو،ةريغلاباهنيحترعش.يولخلااهفتاهىلعةدوجوملاروصلانيبةليل
نمنينثاوأٍقباسٍقيشعلةريثكًاروصتيأريننأىتح،لوضفلابو،كالتمالا
يننأبلحارملاىدحإيفُتضرتفا.اهريرسيفٍرخفبنامستبيامهواهقاشع



ىتح،قلقلابرعشأملامٍببسلينكل-ةعومجملاهذهىلإمضنأفوس
نمةدحاوةظحلنوضغيفصخشنويلماهاريليتروصتلّمُحولو
.ماقتنالا

ينوكتنأكديرأ.يدنآايةبارغلاىهتنميفةلاحيفرمناننإ"
."ةروبص

"؟ثدحامهمينبحتكنأبلوقتنأكنكميالأ":ًاليلقينعتدعتبا
.

."ًالعفكبحأيننإ.يدنآايكبحأيننإ"
ًارمأناككبحأانأةملكلوقنأبترّكفينكل،ًاليلقاهيفتقّدح

.اهتاذةروطخلاعمقفارتياهلوقمدعنكل،رضاحلاتقولايفًاريطخ
كلذدعبتأدب.ينبحتكنأىلعيلنِهربًاذإ":ًةسماهتلاق

.يمازحنميبحسب
هنإ...يننإ.رضاحلاتقولايفًالعفنيرذحنوكننأانيلعنّيعتي"

ودبيس.انرمأةطرشلاتفشتكااماذإيلةبسنلابًادبأبسانمريغناكم
."ًائيسهنوكرمألازواجتينألمتُحي.ءوسلاةياغيفرمألا

."؟َكقلُقياموهاذهله"
هنأىتحً،ائيسرمألاودبيلجأ.ةيرس...ٍةقيشعو،ةدوقفميتجوز"

."ًايمارجإودبي
جراخنالازياماهادهنناكً.اصيخررمألالعجيهلوقتامنإ"

.اهتزنك
."صيخررمألانأبنونظيس.يدنآايانفرعتالسانلا"
."صيخريئامنيسمليفلثمرمألاودبيهللااي"
لثم،ةصيخرلامالفألاهذهبيدنآتفّرعيذلاانأيننألُتمستبا

ناك.ةريهشلامالفألاهذهلكو،جودزملاماقتنالاو،قيمعلامونلاوتراجوب
اهيلعضرعأنأيناكمإبهنإيأ،انتقالعيفينبجعتيتلارومألادحأاذه
.رومألاضعب

."...لضفأاذهسيلأ؟ةطرشلاربُخنالاذامل":تلاق
."الك.كلذيفيرّكفتنأىتحكايإ،يدنآ.الك"
."...رمألانوفشتكيس"
؟يتبيبحايانتقالعنعًادحأِتربخأله؟رمألانوفشتكياذامل؟اذامل"

".
نكتمل:جعزمٌروعشّيلعرطيس.ةشعترمٍةرظنبيوحنتعلطت



تناكو،ينارتلسامحلاةياغيفتناك.اذكهيضمتسةليللانأبروصتت
ً،ايدسجًانيمطتتدارأيتلايهو،اننيباميفرٍيثمٍلاصتاثودحروصتت
.يسفنةيطغتبلوغشميننكل

."طقففرعأنأتدرأ.فسآيننإ":تلق
."مسالابسيل"
."مسالابسيلكلوقبنينعتاذام"
نوفرعييتدلاوو،يئاقدصأنأبينعأ"ً:اريخأاهناتسفعفرتيهوتلاق

."مسالانوفرعيالمهنكلً،اصخشدعاوأيننأب
ٍةجردبكلذتلق."؟كلذكسيلأ،ىرخأٍفاصوأّيأنوفرعيالو"

كانه"ً.اراهنمًافقسعفرأيننأكترعش.تدرأاممربكأيهحاحلإلانم
اذإو،يتدعاسمنيديرتِتنكاذإ.انأوِتنأ.يدنآاياذهبنافرعيناصخش
ةطرشلافشتكتنلاذكهو،رمألابملعينماندحولىقبنسفيننيبحتِتنك
."ًادبأانرمأ

يمآىلعاورثعيمل...ولاذام،نكل".ينقذلوحاهعباصأدحأترّرم
."ً؟ادبأ

ذخأننأطرشبنكل.ثدحامهموانأوِتنأيدنآايًاعمنوكنس"
نوكينأ...لمتحملانمفنيرذحنكنملاذإامأ.رذحلاتاجردىصقأ
."نجسلايلوخدةجردىلإًائيسرمألا

.مهدحأعمتبرهاهنأبلمتُحي":يفتكاهّدخبسمالتيهوتلاق
."...لمتُحي

لّوحيوهويلوفطلايدنآلقعةكرحتوصعمسأيننأبترعش
ةيألهاجتيكلذنكل،ةطيسبوةحضافةيسنامورةصقىلإيمآءافتخا
.ةصقلاهذهبسانيالعئاقو

يعباصأدحأتعضو."كلذنمةروطخرثكأرمألاو،برهتمل"
يذخأتنأكديرأ؟يدنآ".يوحنعلطتلاىلإترطضاثيحباهنقذتحت
."؟انقفتاله،ةيدجلانمةجردىصقأبرمألا

كتملاكمىلإجاتحأينكل.لاحلاةعيبطبةيدجبرمألاذخآيننإ"
."ِكنايفوخلابرعشأ.كارأنأديرأ.رثكأٍتارم

".يعارذباهتطحأ."رضاحلاتقولايفءودهلامازتلاانيلعنّيعتي"
."يدنآايةدوقفميتجوز

."...الىتحكنكل"
ىلعتناكاهنكل-اهبحتالكنإىتح-هلوقتستناكامُتفرع



.اهتلمجلامكإنعتفقوتثيحبءاكذلانمةيفاكةجرد
كنأبفرعأ.مصاختننأديرأال،عمسا"ً.اضيأاهيعارذبينتطاحأ

ٌةقلقيننإ.لعفلابًاقلقنوكتنأودبالهنأبفرعأو،يمآرمألمتهت
طغضلارادقملّيختعيطتسأال...ريثأتتحتكنأبكلذكفرعأ.كلذك
،قباسلايفتلعفاممرثكأءودهلامازتلابعنامأالكلذل،هبرعشتيذلا
نأديرأً.اضيأّيلعّرثؤيكلذنأبركذتنكلً.انكممكلذناكاذإاذه
كلذنمنكمتتامدنعيبلصتا.لقألاىلعمويلايفًةرمكتوصعمسأ
.نونجلابباصأفوسالإو،مويلكيفو،ِكنايمويلايفًةدحاوًةرمولو
."نونجلابباصأس

."ينلّبقنآلاو":تسمهوكلذدعبتمستبا
.ديدشفطلباهتّلبق
ةشاشترمتساامنيبٍتمصبانسلج.اهقنعتّلبق."ّكبحأ":تلاق

.اهجهوتيفزافلتلا
؟ةرابعلاهذهلاقنم.ينلّبقنآلاو.ًاليلقّينيعُتضمغأ

ضوهنللوجينتقبس.ليلقبًاحابصةسماخلادعبًاحنرتمتظقيتسا
عارذُتكّرح.مامحلاىلإاهضكرءانثأىرخألاةفرغلايفاهعامسنمُتنّكمتو
وحناهتعفد-ًاحابصةسماخلااهنإً،احابصةسماخلااهنإ-ًاسماهيدنآ
ٍةرماغملثمرمألاادب.ةيفتاهلاتاملاكملاوبحلاباهليدوعوعمبابلا
.ةدحاوٍةليلل

."مويلكيبلصتا.ّركذت":ينذأيفيدنآتسمه
.حتفنيوهوماّمحلابابتوصتعمس
يكهتحتفامدنعبابلافلختفقو."مويلكلصتأس":ُتلق

.يدنآجرخت
اهمفًةرغافاهتيأر.تردتساامدنعسولجلاةفرغيفةفقاووجتيأر

.اهيبجاحتسّوقواهيفدرقوفاهيديتعضو،ًةهودشمو
."قمحأنمكلاي.ِكن"



2011،زومت21
-ةيمويةحفص-

بجعال:رّكفأونايحألاضعبيفيتاذىلإعلطتأ.ءاقمحيننأبرعشأ
،رضتحتنيروم.هتدلاوعمًةنراقم،ةدسافوةيحطسو،ةفيخسِكنينربتعينأ
يهو،ةفرخزمةعساوٍتازنكو،ةضيرعٍتاماستبافلخاهضرمئبختاهنكل
فيكنكل،ريخبيننإ.هوأ":لوقلاباهتحصنعلاؤسلكنعبيجت
ةقيقحلاهذهبفارتعاللةدعتسمريغاهنكل،رضتحتاهنإ"؟يتبيبحايِكلاح
يناكمإبناكاذإامينتلأسوسمأمويحابصيفًايفتاهيبتلصتا.دعب
فوساهنأبكلذينعي.ةيناديمةلوجيفاهتاقيدصىلإواهيلإمامضنالا
تقفاو.كلذنمتنكمتاملكلزنملانمجورخلاديرتيهو،اهمويبعتمتت
:صاخلكشبيمامتهاريثيءيشيأنلعفينلنهنأبيملععمروفلاىلع
بيترتيعدتستيتلاوةيريخلاةطشنألاضعبو،جديربلاو،لكونيبةبعل
.ءايشألا

نأكديرأ.ةقيقدةرشعسمخنوضغيفكانهنوكأس":يلتلاق
."نيمكلاريصقًاصيمقيدترت

قلعيءيشيأوأ،فيظنتلانمضتيلمعلانأودبال.فيظنتلا
ةقيقدةرشعسمخدعبكانهتنكو،نيمكلاريصقًاصيمقتيدترا.قفرملاب
ةيفوصًةعبقيدترتتناكيتلانيروملزنمبابتحتفثيح،طبضلاب
ًاناصمقنيدترينهعيمجنأتظحال.اهتاقيدصحزامتتناكو،ةكوبحم
اهرودصىلعلمحتو،ةطرشألاوسارجألابةنيزمو،مامكألاةريصقةقسانتم
.سامامسالبتاملك

ًاعيمجندعصنهنكل،ةعومجمسيسأتبنمقتاديسلانأبتدقتعأ
تاذةرايسلايهو،زوراهكلتمتًادجةميدقو،ةميدقرلزياركةرايسلخادىلإ
ةحئاراهنمحوفتامكتادجلابسانتةرايساهنإ.دحاولايمامألادعقملا
.مدلابعربتلازكرموحنروبحبًاعيمجانقلطنااذكهو،تاديسلارئاجس

يفانرودنوكي":رمألاحرشتلةيفلخلاةآرملايفيوحنزورتعلطت
."سيمخلاونينثالامايأ

اهنإ،هوأ؟ةفلتخمٍةقيرطبدرينأءرمللنكمُيفيك."هوأ":تلق
!ةعيرمامزالبمايأ

صخشللحمُسي":عرقتاهتزنكيفسارجألاتناكامنيبنيرومتلاق



ً،ارالودنيرشعىلعىلوألاةرملايفنيلصحت.عوبسألايفنيترميطعينأ
اذهًاديجًاجازمنآلانكلتميعيمجلانإفاذكهو،ةيناثلاةرملايفنيثالثو
."مويلا

سولجلاريغًائيشلعفيالءرملانألرمألانيبحتس":يكيفتلاق
."ليمجتللٍنولاصيفاننأكيأ،نيرخآلاعمثيدحلاو

،نآلادعبعربتلايننكميال":ءودهبتلاقويعارذنيرومتصرق
نوكينألمتُحي.ينعةباينلابكلذبيموقتنأكنكميهنأبُتدقتعاينكل
نأنسحتسملانمهنأل،يفاضإلالاملاضعباهيفنيعمجتةفيطلةقيرطكلذ
.اهبصاخلالاملاضعبةاتفلاكلتمت

كلتمأنأتدتعا:بضغلانمٍةعيرسٍةجومىلعةرطيسلانمتنكمت
.كنباىلإهيطعأينكل،صاخلايفورصمربتُعيامًاريثكزواجتيام

يفموحيوهومجحلاةريغصزنيجةرتسيدتريًاليحنًالجرتيأر
،كلذعملخادلايفًافيظنناكملاناك.دراشبلكهنأكوتارايسلافقوم
تاقصلملانأبتظحال.ربونصلاةحئارهنمتحافامك،ةديجةقيرطبًءاضمو
هنأبتكردأينكل.بابضلاومئامحلالثمتاهلكو،رادجلاىلعةقلعمةينيدلا
اليننإ.امهنميألّمحتعيطتسأال.مدلاوربإلا.اذهبمايقلايننكميال
اماذإيعولانعبيغأيننإ-امهنمالإةريبكفوخدقُعيأنميناعأ
،طشكلا:دلجلاحتفبقلعتيءيشيأكلذلمشي.ريغصٍحرجلتضرعت
نيرومتناكيتلايئايميكلاجالعلاتاسلجلالخامأ.زخولاو،عيطقتلاو
.ةربإلانوزرغيامدنعرظنلانععنتمأُتنكفاهلعضخت

ءادوسةأرماتعرسأ."يسيلياكًابحرم":انلوخدءانثأنيرومتدان
!نيرومايِكبًابحرم":درلاىلإيبطلايزلاهبشيًايزيدترتوةنيمسو
."؟كلاحفيك

."؟ِتنأكلاحفيكنكل-ماريامىلعوريخبانأ،هوأ"
."؟كلذبنيموقتِتنأوىتمذنم":اهتلأس
زرغتاهنإيسيلياكنوبحيانهعيمجلاو،ةرتفذنم":نيرومتلاق

كلذو،ماودلاىلعّيلإةبسنلابًالوبقمكلذناك.ةيقيقحٍةقاشربةربإلا
ءاقرزلانييارشلاترهظفاهدعاسنعنيرومتفشك."تافافلكلتمأيننأل
نكل.بسحفةنيمسةرملوألاهتلباقامدنعومتناك.لابحلاهبشتيتلا
نأيلواح.يَرتأ".ةنيمسيهولضفأٍةلاحبلعفلابودبتاهنأببيرغلانم
."اهنمٍدحاوىلعكعبصإيعضت

.لوخدلليسيلياكانوعدتنأىنمتأتنكامنيبيلوحنمتعلطت



."يلواح،ايه"
.كرحتيداكيهنأكوترعشفنييارشلادحأيعبصإفرطبتسمل

.ةرارحلانمةجومينتحاتجا
يههذهلهً،اذإ":يبناجىلإًةأجفتفقويتلايسيلياكتلاق

ضعبيفكيلإجاتحنس.ماودلاىلعِكبنيرومرخافت؟ةديدجلاانتفظوم
."...ةيبتكملالامعألا

عملماعتلاعيطتسأالو،ربإلازخوبمايقلاعيطتسأال،ةفسآانأ"
."ةيحانلاهذهنمريطخٍباهرنميناعأيننإ.ءامدلا

كلذكُترعش.ةخودبترعشو،مويلااذهًائيشلكآمليننأبتّركذت
.يتبقريفٍفعضب

"ةنيمأٍديأنيبانهِتنأكلذل،انهٌمقعمءيشلك":يسيلياكتلاق
.

بضغي.مدلابتعربتنأيلقبسيملو،اذكهسيلرمألاف،الك"
."لوريتسلوكلليونسٍمدصحفءارجإىتحعيطتسأاليننألينميبيبط

يكيفتناكامنيبنمزلانمنيتعاسرمألاقرغتسا.راظتناللانررطضا
عمجةيلمعلناعضخيامهنأكورمألاادب.مدلابحسةزهجأبنيتطوبرمزورو
نمنانكمتتالثيحبامهعباصأىلعتامالععضوىلإرمألالصو.لوصحم
نألكلذو،ىرخألاةنكمألايفىتحعوبسألايفنيترمنمرثكأمدلابعربتلا
.يناوجرألاءوضلاتحتحوضوبرهظتتامالعلا

رودوهاذه"ً:اعيمجكحضلابتاديسلاتقلطناامنيبيكيفتلاق
،)دقتعأ(دنوبلةينغأةندندبتقولااذهيفنيرومتأدب."دنوبسمياج
.سدسملكشةديقملاريغاهديعباصأبزورتمسرامنيب

ىلعسلجتتناكيتلاو،بيشألارعشلاتاذتاديسلاىدحإتلاق
نكتاوصأضفختانسملاتاديسلااهتيأنكنكميالأ":انعدعاقمةعبرأدُعب
نيئداهلاجرةثالثداسجأقوفنماهسأرتعفر"؟ةدحاوٍةرملولو
قرزألاىلإلئاملارضخألانوللابماشوأترهظامنيب،مهروهظىلعنيقلتسم
نمعونلاكلذاوناكو،مهنوقذىلعةريغصلاتاريعشلاتتبنو،مهعرذأىلع
ريغاهعارذبتحولو،امزالبلابعربتلامهناكمإبنأتّليختنيذلالاجرلا
.ةدّيقملا

."!دغمويةيتآكنأبتدقتعا!يرام"
لبقلصينلةلاطبلاكيشنكلً،ادغيتآنأضرتفملانمناك"



عمةرذلانمةبلعو،بوبحلانمةبلعريغيدنعدجويالو،عوبسأ
."!اميركلا

ٌرمأوهةعاجملاةفاحىلععضولانأكوًاعيمجتاديسلاتكحض
ًادجًةمورحموًادجًةسئايودبتةنيدملاهذهنأدقتعأ.ةيلستلاىلإوعدي
عمصخألاىلعوضرمأنأكشوىلعيننأبرعشأتأدب.نايحألاضعبيف
ىلعيوتحتيتلاةليوطلاةيكيتسالبلاةطبرألاو،مدلابحسةزهجأتوص
عمجبنوكيامهبشأٍرظنميفكلذو،تالآلاىلإداسجألانمدعاصلامدلا
نكامألايفكلذكو،هيلإتعلطتٍناكملكيفمدلاتيأر.سانلانمةلغلا
برقأيهيتلاو،ةنكادلاءامدلا.ءامددجاوتتنأضرتُفيالثيحةحوتفملا
.يناوجرألانوللاىلإ

توطخ.يهجوىلعدرابلاءاملاُتيقلأو،مامحلاىلإًةهجوتمتضهن
ةواشغترطيسامنيب،دادسنالاىلإاتضرعتنأيانذأتثبلامو،نيتوطخ
انأ.هوأ"لوقنمتنكمتينكل،يمدو،يبلقتاضبنبترعش.ّينيعىلع
ً.اضرأيوهأُتنكامنيب،"ةفسآ

نيرومينتعضو.لزنملاىلإيتدوعةلحرنمًادجليلقلاالإركذتأال
،ءاسحلانمًءانإو،حافتلاريصعنمًابوكيلترضحأوريرسلاقوف
يفسيلهنإوجتلاق.كِنبلاصتالاانلواح.ريرسلابناجبامهتعضوو
.يولخلاهفتاهىلعدريالهنأامك،ةناحلا

.لجرلاىفتخا
يذلاعونلانمهنإً.ايبصناكامدنعاذكهناك":نيرومتلاق

هتفرغيفهئاقبإوهفهيلإةبسنلابهلعفِكنكميٍرمأأوسأامأ.لاوجتلابحي
ةحئاراهسافنأتلمح.يتهبجىلعٍةدرابٍشامقةعطقنيرومتعضو."
نأىلإةلواحملايفرمتسأس؟انقفتا،يحاترتنأكيلعنّيعتي".نيربسألا
."لزنملاىلإيبصلاكلذدوعي

ًامامحذخأيهتعمسوتظقيتسا.لزنملاىلإِكنداعامدنعةمئانُتنك
يفناكهنأدقتعأ.ًاليل11:04ىلإتراشأيتلاةعاسلاىلإترظن.ً]اشُد[
يكلكلذو،هلمعةبونءاهتنادعبٍمامحذخأِكنبحيً.اريخأةناحلا
.)كلذلوقيوه(.هبةقلاعلاراشوفلاةحئارنمصلختي

يننألًءاتسمادبةحوتفمٍنويعبُتردتساامدنعو،ريرسلاىلإّللست
.ةظقيتسم

."تاعاسىدمىلعكبلاصتالاانلواح":تلق
."؟كيلعيمغألهً.انوحشميفتاهنكيمل"



."ًانوحشمنكيملكفتاهنأبَتلقكنظأ"
روعشلاكلذناك.ةبذكقالطإكشوىلعهنأبتكردأفًاليلقددرت

زارطلانمِكنناك.ةبذكعامسلهسفنّرضحيوءرملارظتنينأ:أوسألا
عفادينأبحيالهنإ.هتيرحىلإًامودجاتحيوهو،لاجرلانمميدقلا
لبقهئاقدصأعمًاططخمسرينأداتعملاريغنمنكيمل.هسفننع
ينربخيلقروةبعلءادتبانمٍةعاسلبقىتحرظتنيناكهنكل،عوبسأ
ةليلةيضمتليباحصأىلإمامضنالايناكمإبهنأتدقتعا.يعمسا"،ةطاسبب
يننأبروعشعمينكرتيناك."نيعنامتالِتنكنإاذه،قرولاةبعليف
نأةأرمايأديرتال.ىرخأًاططخّيدلهنأبُتلقاماذإئيسلافرطلا
نأديرتالو-قروةبعليفةكراشملانماهجوزعنمتيتلاةجوزلانوكت
.ةكرحتملاسيبابدلاورعشلاتافافلعضتيتلاةسكاشملاةأرملاكلتنوكت
عنامالهنإلوقلاولمألاةبيخبروعشلكباعيتساىلإكلذلكينعفدي
ناك.هيلعأشنهنأللب،هتينانأنمٍعفادبكلذلعفيهنأبدقتعأال.يدل
نأىلإكلذيفهتدلاوعنامتملو،ماودلاىلعهلولحياملعفيهدلاو
.هتّقلط

.ءاغصإلاءانعيسفنّفلكأملينكل،هتبذكدرسبأدب



مايأةسمخرورمدعب
تلازاميدنآةحئارتناك.يتقيقشبتقّدحوبابلاىلإُتدنتسا

يناكمإبناك.يدحوةظحللاهذهبرثأتسأنأُتدرأكلذل،ناكملايفًةقلاع
ةعطققاذمكلتمتيتلايهو،اهترداغمدعباهدوجوةركفبعاتمتسالا
يلتلاق.ىمازخلارضحتسمو،ىمازخلاوبماشةحئاراهنمحوفتامك،ىولح
.ظحلااذهلٍةجاحبانأو،ظحلابلجتىمازخلانأبةرمتاذ

؟رمعلانمغلبتمك":رارصإبتلأسو،اهيفدرىلعاهيديوجتعضو
".

."؟ةطقنلاهذهنمءدبلانيديرتأ"
."؟ِكنايرمعلانمغلبتمك"
."ةنسنيرشعوًاثالث"
."عئاراذه.نورشعوةثالث"
."...يلعفتال،وج"
بعصكفقوم؟كفقومةبوعصىدمكردتله.ِكن":وجتلاق

ٍةوسقب-دالوأللمدختُستةملكيهو-لفغمةملكينتمدص.لفغمتنأو
.تاونسرشعنباُتدعيننأكوةريبك

."يلاثملاعضولابسيلهنإ":ئداهٍتوصبًافرتعمُتلق
ثدحاذام،لوقأنأديرأ.ِكنايعداخمَتنأ...َتنأ!يلاثمٌعضو"

هذهةليطءاقمحُتنكيننإمأ.نيحلاصلالاجرلادحأًامئادَتنك؟كل
."؟ةدملا

اهيفقيدحتلاتدتعايتلااهتاذةعقبلايفوضرألابتقّدح."الك"
يننأبيللوقتلةكيرألاىلعينسلُجتتناكامدنعوً،ايبصُتنكامدنع
.يوتلُهتلعفامملضفأ

نأًادبأكنكميال،هتجوزنوخييذلالجرلاَتنأ؟نآلاو":وجتلاق
ينعأ.يتدلاوةنايخىلعمدُقيمليدلاوىتح،هللااي.عقاولااذهيغلت
ىلستتانهتنأاهو،يهنيأهللاالإملعياليمآو،ةدوقفمكتجوزنأ
."...ةريغصلاكلتعم

ةعفادملااهيفِتنكيتلاةيخيراتلاةعلاطملاهذهبًاريثكتعتمتسا،وج"
ادبكلذثدحنأذنمو،ةيادبلاذنميمآيبحتملِكنأبينعأ.يمآنع
."...كنأكورمألا



؟ِكنايكلذكسيلأ،ةيفتخملاكتجوزعمفطاعتأيننأكورمألاادب"
ودبتً؟ابيرغودبتكنأبكلُتلقامدنعركذتأ.ةقلقيننإلجأ.ةقلقيننإ
."اهبفرصتتيتلاةقيرطلاببسبًانونجم

اذام":يلتلاق.اهرفظمضقتيهوًاباهذوًةئيجةفرغلاوجتعرذ
ًادجًةفئاخيننإ.هبانأملعأالنيحيف،رمألااذهةطرشلاتفشتكاول
اليننأامك،كنمةفئاخيننأباهيفرعشأيتلاىلوألاةرملااهنإ.ِكناي
كتاملاكملجساوبحسمهنأنمدبالو،دعبرمألاباوفرعيملمهنأبقّدصأ
."ةيفتاهلا

."]مسالابطبترينأنودنم[ًاتقؤمًاطخمدختسأيننإ"
ودبيً.اءوسرثكأرمألالعجياذهو":لوقتنألبقًاليلقتددرت

."رارصإقباسنعو،دمعتمهنأكورمألا
"ةيحانلاهذهنمبنذميننإ،لجأ؟وجايةدمعتمةنايخنينعتأ"

.
بعوتستيهوةكيرألاىلعتكلاهتنأتثبلامو،ةظحللتتمص

تملعوجنأل،رمألاعقاويف،ٍحايترابترعش.وتللاهتعمسيتلاعئاقولا
ً.اريخأةقالعلاهذهب

."ةقالعلاهذهرمعغلبيمك":ينتلأس
نعيرظنليوحتىلعيسفنتربجأ."ةنسلانعًاليلقديزيام"

.ةرشابماهوحنعلطتلاوضرألا
."ًادبأينربختملتنأو؟ةنسلانعديزيام"
ً،اءوسيبيّنظتنأو،ةقالعلانعفقوتلابينيحصنتنأبُتيشخ"

عمرومألانأبنيفرعت.كلذديرأالانأو،ةقالعلاعطقىلإرطضأساهدنعو
."...يمآ

نيمختنمىتحنكمتأملو،ةنسلانعديزيامترمتسا":وجتلاق
.ينربختيكيفكيامبيبقثتنأنودنمةثداحمفالآةينامثانلدابت.كلذ
."لماكلابرمألاينعيفُختنأو،اذهلعفتنأكناكمإبهنأفرعأمل

."كنعهتيفخأيذلاديحولاءيشلاهنإ"
."؟اهّبحتله"؟نآلاكقّدصأنأيننكميفيك:اهيفتكوجتّزه

.دعبتسمرمألااذهنأبرهظتيكاهسأرتّزه
."نآلااهّبحأو،يضاملايفاهتببحأ.كلذكرمألانأبًاقحدقتعأ.لجأ"
،مظتنمٍلكشباهارتتنكو،ًالعفاهتدعاواذإكنأبفرعتله"

فشتكتس؟كلذكسيلأ،امًابيعكيففشتكتفوساهنأب،اهعمَتشعو



بلطتنأىلإكلذكدمعتس.نونجلاىلإكعفدتسيتلاءايشألاضعبكيف
."؟كنمبضغتملأ.كبجُعتنلءايشأكنم

فيكفرعأيننإ.وجايهرمعنمةرشاعلايفًادلويننيرتلهو"
."رشبلانيبتاقالعلانوكت

جاتحناننإ":كلذدعبتلاقً؟اقحكلذفرعتأً:اددجماهفتكتّزه
ضعبو،تاكبشلانأل،ةماعلاتاقالعلاتاراهمكلتميريدقٍماحمو،ٍماحمىلإ
.عوضوملااذهنعثحبلايفةداج،]ةيكلسلا[ةينويزفلتلالباكلاتاطحم
،ريرشوٍعداخمٍجوزىلإكلّوحتالمالعإلالئاسونأبنمضننأانيلعنّيعتي
."انيلعىضُقيفوسفكلذثدحاذإهنأبدقتعأيننأل

يننكل،هتلاقامبعقاولايفتعنتقا."ًاليلقًةعرستموجاينيدبت"
ىلإتررطضااذكهو،وجنمٍلاعٍتوصبتاملكلاهذهعامسقِطأمل
.اهمالكضقن

."ةيفتاهلاتاملاكملاضعبيرجأس.ِكنايًاليلقٌّحلمرمألا"
."ربكأًةحاراذهكيطعياملاطنيئاشتاميلعفا"
.سنالايكلذبرهاظتتال".يردصيفنييوقنيعبصإبوجينتزكل

درجموهمالكلااذهنإ."نايحألاضعبيفةراثإلايفتايتفلاغلابت،هوأ
نمكسأرجرُختنأكحصنأ.يقيدصايًالعفئيسعقوميفكنإ.تاهافت
."عضولااذهحالصإىلعيندعاستيكلامرلا

ىلعُتسلج.اهتفرغىلإتداعاهنألهللًادمحو.ينعوجتدعتبا
يننأبيسفنُتدعونأدعبةكيرألاىلعتيقلتسا.ردخميننأكواهتكيرأ
ً.اددجمضهنأس

اهتيأر.اهيتبكرواهيديبانخبطمةيضرأقوففحزتتناك:يمآبُتملح
ببسبةيؤرلانعتزجعاهنكليفلخلابابلاىلإلوصولالواحتيهو
اهسأرتيأر.ديدشٍءطبو،ءطببكرحتتتناك.اهينيعتطغيتلاءامدلا
تناك.ىنميلاهتهجيفًايوتلمادبثيحببيرغٍلكشبًاباصمليمجلا
ينيدانتيهونئتتناكامك،اهرعشنمةليوطةلصخنمرطقتءامدلا
.يمساب

ّيلعنّيعت.لزنملاىلإباهذللناحدقتقولانأتكردأف،ُتظقيتسا
.رمألاةهجاومو-ةميرجلاحرسم-ناكملاىرأنأ

ًايلاخاّنيحناك.ةديدشلاةرارحلاببسبعراوشلايفٍصخشيأَرأمل



يلزنمليمامألابابلاُتحتف.يمآءافتخادنعهيلعناكاملثمًاشحومو
ةثادحلاهذهبلزنمنوكتبرغتسا.سفنتلاىلعيسفنتربجأمث،تلخدو
تاياورهروصتامكحابشألابًانوكسمنوكينأدصقأال.نوكسمهنأكوودبي
.فيخمٍلكشبولعفلابًارمدمناكهنألكلذو،ةيسنامورلايروتكيفلارصعلا
.ثالثلاتاونسلازواجتيالهئانبخيراتنأنممغرلابخيراتعمًالزنمناك
ةقبدوةثولمتالواطلاحطسأتناك.هتمربناكملاربتخملاوينقتّشتف
ةقالحلادعبامرطعةحئارروفلاىلعتحاففةكيرأىلعُتسلج.ةخسوو
يكجراخلايفةدئاسلاةرارحلانممغرلابذفاونلاُتحتف.بيرغٍصخشل
اموجردلاىلعلوزنلاب)رهلا(ركيلبعره.لوخدلابيقنلاءاوهللحمسأ
وأ،مهدحأمدقأ.ريرخلابذخأامنيبهرهظىلعّتبروهتطقتلانأتثبل
هنمةفيطلةراشإكلتتناك.ينعًالدبءانإلاءلمىلع،ةطرشلالاجردحأ
مث،ىلفسلاةجردلاقوفًاضرأرهلاتعضو.يلزنمثاثأكيكفتدعب
ىلعتيقلتسا.ءانثألاهذهيفيصيمقرارزأُتككفومونلاةفرغىلإُتدعص
يتلانكادلاقرزألانوللاتاذةداسولايهو،ةداسولاىلإُتدنتساوريرسلا
.انجاوزىركذمويةحيبصيفاهيفتقّدح

.طخلانمرخآلافرطلاىلعيهوجتناك.يفتاهّنر
لوحجمانربلارودي.مويلااذهرهظًاصاخًاجمانربتوبآنيلإضرعت"

."؟كعمنوكأنأينديرتأ.جمانربلااذهيفًاديجودبيالكعضونإ.يمآ
."ِكلًاركش.يدحوجمانربلاةدهاشميننكمي،الك"
.هراذتعارخآلامدقينأانمٍدحاولكرظتناو،طخلاىلعانالكرظتنا
."ًاذإدعباميفثدحتنسً،انسح":وجتلاق
]يكلسلا[لباكلانويزفلتيفًاجمانرب"رشابمتوبآنيلإ"ناك

ةلطبتناك.تالوتقملاوأتايفتخملاءاسنلانعثيدحلايفًاصصختم
ةقباسةماعةيعدميهو،ماودلاىلعةبضاغلاتوبآنيلإيهجمانربلا
ةيداعلااهرعشةحيرستبنيلإعمجمانربلاأدب.اياحضلاقوقحنعةعفادمو
يفبضغبقلمحتتناكو،اهيتفشىلعهعضتيذلاعمتلملاهافشلارمحأو
،ةليمجوةباشةأرما:مويلااذهيفاهضرعنةلهذمةصقانيدل"،اريماكلا
.اهلزنمشيتفتةلمح.ةدوقفم.ةعئارلايمآبتكةلسلسةمهلمتناكيتلاو
كلمييذلاو،لمعلانعٌلطاعبتاكوهو،نودسالوكينسنالوهاهجوز
ىدماوفرعتنأنوديرتأ.هتجوزلاومأباهارتشانأهلقبسةناحنآلا
ءافتخاذنمتطُقتلايتلاروصلامكيلعضرعنس؟هبرعشييذلاقلقلا
فداصييذلامويلاوهو-زومتنمسماخلايفنودتويلإيمآهتجوز



."ةسماخلاامهجاوزىركذ
ترهظ.ءاقمحلاةماستبالاكلتعميفحصلارمتؤملايفيتروصترهظ

ءانثأكلذو،ةيضارعتساةكلملثمًامستبميديبحّولأانأوىرخأةروص
دوعيفةماستبالاببسامأ،تيبيراموحنحّولأتنك(يترايسنميجورخ
.)صخشيألحّولأامدنعمستبأيننأىلإ

رهظأيتلاو،يولخلافتاهلاةطساوبةطقتلملاةروصلاكلذدعبْترهظ
انمستباواهّدخبًاقصتلميّدخناك.ةيلقملاةريطفلاويليكانواشعماهيف
ىلعًايصخشانواشكلذدعبترهظ.ضايبلاةعصانلااننانسأترهظثيحب
روهمجلاىلإاهمدقتنيلإتناكامنيباهتيّدجواهجربتواهترمسبةشاشلا
.قرعلاوقلقلانمةجومينتحاتجا.يكريمألا

ايهكولسانليفصتنأكنكميأ-نودسالوكينسنالً،اذإ:نيلإ
عمةدوقفملاهتجوزنعنيثحبتِتنكامدنعهتيقتلانأكلقبس؟انواش
؟نودسالوكينسنال...وهام،انليلوق.نيرخآ

ً.ادجٌدودووً،ادجئداههنإ:انواش
ايةدوقفمهتجوزنإً؟ائداهوًادودوناكلهً.اوفعً،اوفع:نيلإ

ً؟ائداهوًادودوىقبينأعيطتسياذهٍلجريأ.انواش
رثكأةرملاهذهانرهظ.ةشاشلاىلعًاددجمةبيرغلاةروصلاكلتترهظ

.ةشاشب
...رمألاعقاويفًاليلقًارتوتمناك:انواش
لكأتنأكبردجيناك.ِكناياهعمًافطلرثكأنوكتنأَكيلعناك

.ةموؤشملاةريطفلاكلت
انأً،انسح...نودسنالةجوزيهنيأملعيهدحوهللاً؟ارتوتم:نيلإ

نملضفأاهفصتةملكفرعأال...يهةروصلاهذهنكل،انواشايةفسآ
...اذكهرهظيالءيربلالجرلانإ.ةززقمةملك

ترهظيتلايهو،جمانربلانمىقبتاممظعمتوبآنيلإّتلتحا
تبُثيامدوجومدعىلعتّزكراهنكل،بضغللةفرتحمةجّورماهنأكو
رهظىتحهتءاربتبثيامنودسالوكينسنالكلتميملاذامل":يتءارب
يفٍضوفمةجهلبكلذبتقدشت"؟حابصلاكلذيفناكنيأ؟مويلاكلذ
ً.ايعيبطنكيملعضولانأباهفويضقفاو.ساسكت

نمٍعوبسأةيضمتنمَتنكمتً،انسح:يلتلاقً.ايفتاهوجيبتلصتا



ىلعتانعللاليكيفتقولاضعبانيضمأ."كيلإةمهتلااوهّجوينأنود
.انواشىعُدتيتلاةنونجملاةطقاسلاهذهلاي.عضولااذه

سانلابقاريس.لعفلابًاديفمنوكيًائيشلعفا":ًةحصانوجتلاق
."ًادعاصفمويلاذنمكتافرصت

."كلذتدرأولوىتحدحاوٍناكميفثوكملاعيطتسأال"

ينويزفلتلاطيرشلاّثبُتدعأو،سيولتناسىلإًابضاغةرايسلاتدق
نمتنكمتمثنيلإةلئسأعيمجىلعُتبجأو،ةرمنمرثكأينهذيف
دحأىلعروثعلانمةطقاسلااهتيأ،توبآنيلإايمويلاتنكمت.اهتاكسإ
ىلعلوصحلالجأنمُهتقحال.زنيلوكيزيد.يمآنوقحالياوناكنيذلا
يدنعنوكينأةظحللاهذهيفتينمت.لطبلاجوزلا،انأاذه.ةقيقحلا
نباميسولاباشلا،انأاذه.اهعمسأيكةبخاصىقيسوملًاجمدمًاصرق
مالعإلالئاسوبردجي.دسافلايرثلاباشلاكلذقحاليذلاةلماعلاةقبطلا
يلتاقنمةبارغرثكأءاسنلانوقحالينيذلانوسووهملا:رمألاىلعزيكرتلا
تلصتا.اذهب،لقألاىلع،تويلإلآبّحريس.نيبراهلانييداعلاتاجوزلا
.يتوصلابيجملاىوسعمسأملينكل،تيبيرامبًايفتاه

نمهتروصرييغتيزيدهنكسييذلايحلاىلإيلوخددنعّيلعنّيعت
وداليفعقيرصقيفلجرلانكس.ءارثلاشحافباشلاىلإ،يرثلاباشلا
ةيلطملاهراجحأبلقألاىلعرالودنييالمةسمخهتفلكتغلبامبريذلاو
اذهلتيدترا.زاغلاحيباصمو،ةلوقصملاءادوسلارئاتسلاو،ضيبألاسلكلاب
نأببابلاُتعرقامدنعُتكردأينكل،قنعةطبروةمرتحمًةلذبءاقللا
ولاممًاريثأتلقأنوكتسيحلااذهيفرالودةئمعبرأاهنمثغلبيةلذب
نممدقتتيهوةيذحألاةعقرقعامسنمتنكمت.زنيجلابايثبترهظ
نعردصييذلاكلذهبشيٍتوصعمبابلاحُتف.هلخدمىلإلزنملافلخ
.يوحندرابلاءاوهلانمرايتعفدنا.ةجالث

ةماسولاديدشٍباشلثم:ماودلاىلعهتدرأيذلارهظملابيزيدادب
يزيدكلتما.هكفيفوأ،هينيعيفامًائيشتظحال.مارتحالاىهتنميفو
ً،اعمءرملاامهآرولامأ.هيّدخيفنيتزامغونيتريدتسمونيتقيمعنينيع
.بيطٌلجرهنأبضرتفيفوسف

،هللااي.نودِكن.ِكنَتنأ.هوأ":يهجوصحفتيوهويزيدلاق
."لخدا،لخدا.يمآنأشبفسآيننإ

هرّوصتيذلادحلاىلإةيروكذو،ةطيسبسولجةفرغىلإينلخدأ



وحنراشأ.ناكملكيفحيرملاريغونكادلايدلجلاثاثألادجاوت.ممصملا
تفشتكاينكل،دارأامكحايترالابرعشأنأتلواحً.ادجٍبلصٍرهظبدعقم
ضرعتييذلابلاطلاعضووهدعقملاهبحمسييذلاديحولاعضولانأ
.رهظلابصتنمسلجاوهبتنا:باقعلل

حضويملامك،هسولجةفرغيفيدوجوببسنعيزيدينلأسيمل
رخأتملايلعفّدرنأنممغرلابكلذو،روفلاىلعّيلعهفّرعتببسيل
.ةعئاشتحبصأةميمحلاتاسمهلاو

هللمعلانأىلإٍةراشإيفديىلعًاديطغضيوهويزيدينلأس
."؟كلٍبارشبوكريضحتيننكميأ":ةيولوألا

."كلًاركش،الك"
حتافلارفصألاونكادلاقرزألانوللابًابايثيدتريناك.يتلابقسلج

،كلذعمةقسانتمهبايثتدب.ةيوكمتدبهئاذحةطرشأنإىتح،ليمجلا
ادب.هارأنأبلمآتنكيذلاو،هتقانأبطيسبلارخافتملاكلذنكيملهنكل
،رعشلانمةميظعٍتايبأةوالتنمنكمتييذلالجرلاجذومنيزيد
عقاويفادب.امٍةأرمالةبسانموةعئارتارهوجمءارشو،ردانٍبارشبلطو
نأبترعشوهتلابقتسلج..ءاسنلاهديرتامهتزيرغبفرعيًالجررمألا
رابخأةشقانملريبكٍعفادبترعش.ةجاذسلابزيمتييكولسنأو،ةلذتبميتلذب
نوقورينيذلامهرومألاهذهنوشقانينيذلاسانلاكئلوأنإ.مدقلاةرك
.يل

."؟اهنعةديدجٍطويخنمله.يمآ":يزيدلأس
.املثممامبرو،يلةبسنلابٍفولأمٍصخشلثملجرلاادب
."اهنعةبيطٍرابخأنمام"
."؟حيحصاذهله.اهلزنم...نمتَذُِخأ"
."؟حيحصاذهمعن،اهلزنمنمتَذُخأ"
ًاديحورهظيذلالجرلاوهناك:نوكينَمةظحللاكلتيفُتفرع

رظنلاىلعبأديذلالجرلاوهو،يمآنعثحبلانمىلوألامايألايف
."يمآةروصوحن

."؟كلذكسيلأ،عوطتلازكرميفَتدجاوت"
نأكشوىلعتُنك.كانهُتنكلجأ":ةيقطنمٍةجهلبيزيدلاق

."يتيزعتنعكلربعأيكمويلاكلذيفكتيقتلاولتينمت.كلذلوقأ
."كلذبهللاحمسال"
.ًالعفيمآبمرغميننإ،عمسا.هتاذءيشلالوقيننكمي"ً:امستبملاق



ًالهسسيلهلوقنكلً،ائيشلوقأنأّيلعناكً،انسح.ىرجاملكتعمس
نمهنأبترّكفرابخألاتارشنيفىرجامتيأرامدنعنكل.ِكنايًادبأ
."يعيبطلا

."؟يعيبطلانِم"
لاق."اهيلعلوصحلايف...امٌصخشبغرينأيعيبطلانم":لاق

،ماودلاىلعءيشلاكلذبزيمتتاهنإ،فرعتأ".يوفعوقيمعٍتوصبكلذ
يفنوبغريلاجرلا.هتاذميدقلالثملاهنإ.اهبنوبغريسانلالعجتاهنإيأ
يمآىلعلثملااذهقدصي.اهلثمّنكينأءاسنلاديرتو،اهيلعلوصحلا
."صاخٍهجوب

فرصتلابيسفنتعنقأ.ينمرخسيناكاذإامزييمتلانمنكمتأمل
موجهلامدختستال:ةداحلاتالباقملايففرصتلاةدعاقيههذه.ءودهب
.مهسفنأبنوقنتخيسمهنأنمًالوأدكأتلب،كلذىلإَتررطضااذإالإ

."؟كلذكسيلأ،يمآعمًادجةقيمعةقالعكطبرتتناك":هتلأس
هيتبكرىدحإىلإدنتسا."اهتارظنىلعرمألارصتقيال":يزيدلاق

كانهناك،ًالوأ.لاحلاةعيبطبًاريثكاذهيفترّكف".هتارظنتدرشامنيب
مستبا."ةفسلفلانمًاريبكًاردقكلذودبيً.اريثكيبلمأتتتناك.بحلا
،يمآكبحتامدنع،فرعتأ".هاتزامغترهظفعضاوتلانعّمنتةماستبا
لكودبيً.ارماغوًانئمطموًائفادودبياهمامتهانإفكرمألمتهتامدنعو
."ئفادٍمامحلثمكلذ

.ّيبجاحُتسّوق
امبرو،ماتٍحايترابرعشت.كتاذهاجتٍحايترابرعشت.يعمّركذت":لاق

كنأبكردتمث،كبويعظحالتنأثبلتالاهنكل.كتايحيفىلوألاةرملل
يدنآكنأبرعشت.هعملماعتلاىلإرطضترخآًايداعًاصخشالإَتسل
يدنآعيطتسينلعقاولاملاعيفنكل،عقاولاملاعيف]ردتقملا[يوقلا
ىشالتيو،اهمامتهايشالتىلإاذهيدؤي.ةعئارلايمآىلإلوصولايوقلا
ةميدقلاةدوربلاكلتبرعشتنأاهدنعكنكميو،كيدلحايترالاروعشكلذك
وههديرتاملكحبصيو،مامحلاضرأىلعٍراعكنأبرعشتسً.اددجم
."مامحتسالاىلإةدوعلا

ثالثوحنلمامحلاضرأيفثكميذلاانأو،روعشلاكلذفرعأ
عماهتاذةفطاعلاهذهمساقتأيننألءايتسالانمٍةجومبترعش.تاونس
.رخآلالجرلااذه

اذامفرعتكنأنمدكأتميننإ":يوحنًازماغوًامسابيزيدلاق



."ينعأ
ةجوزنراقييذلاكاذوهنَم.بيرغلالجرللاي،يسفنيفترّكف

ةجوزصخألاىلعو؟هيفسطغينأديرييذلامامحتسالاضوحبرخآ
؟رخآٍلجرلةدوقفم

.ةيزنوربٍتاراطإيفٍروصةدعلمحتةليوطةلواطيزيدءاروتيأر
يفاناكامدنعيمآويزيدلةربكمةروصروصلاهذهطسويفتيأر
نانثالاناك-ءاضيبلابرضملاةركةبعلسابلبارهظو،ةيوناثلاةسردملا
ىلإدوعتةروصلانأءرملالاخيثيحب،هيفٍغلابمٍلكشبوًامامتنيقنأتم
ىلإلسنيوهوةقهارملارمعيفيزيد،يزيدتّليخت.كوكشتيهمالفأدحأ
،ضرألاىلعهسبالميمرينأثبليامو،يمآاهيفنكستيتلاةفرغلا
نأًارظتنمةفلغمًابوبحعلتبيمث،ةدرابلاةيطغألاتحتامىلإللستيو
نمسيلهنكل،بضغلاو،باقعلانمًاعونكلذناك.امصخشهيلعرثعي
ثارتكامدعببسمهفنمتنكمت.لزنملايفثدحييذلاعونلاكلذ
.يترظنعبتتييزيدناك.رمألابةطرشلا

نكميأ،ينعأ.اذهىلعينمولتنأكنكميالً،انسح،هوأ"ً:امسابلاق
."؟ةدوجلاهذهبًةروصيمرينأءرملل

ملةاتفةروصينعتأ":يسفنحامجحبكنمنكمتأنألبقتلق
رثكأةيئادعتدبيتربننأبكلذدعبتكردأ"؟ةنسنيرشعذنماهرت
.ةميكحيهامم

لكشبفرعأ.اهفرعأ.يمآفرعأ"ً:اسََفنذخأينألبقيزيدلاق
...لأسأنألتررطضا؟لاكشألانمٍلكشيأبطويخرهظتملأً.ادجديج
."؟كانهدوجوم...اهدلاونإله

."لاحلاةعيبطبدوجومهنإ"
عوقودنعكرويوينيفناكهنأب...ديكأتلاهجوىلعضرتفأاليننإ"

."؟ةثداحلا
."؟لأستاذاملنكل.كرويوينيفناك"
انسلج."نّيعمببسنمام،لوضفدرجم":هيفتكيزيدّزه

شمريمل.نيعألايفقيدحتلاةبعليفانقرغتساوةقيقدفصنةرتفلٍتمصب
.هينيعانمدحأ

ينربختنأكنكميامفرعأيكيزيدايانهىلإعقاولايفتيتأ"
."هايإ

برقًالزنمكلتميله.يمآكرتيوهويزيدلّيختأنأًاددجمتلواح



هتلكاشىلعمهنيذلاصاخشألانإ؟انهنمٍبيرقٍناكميفةريحبلا
ندمتملاوبذهملالجرلااذهنأبقدصينأءرمللنكمُيله.كلذنولعفي
ءيجتوحورتامنيب،]وبق[ضرألاتحتٍعدوتسميفيمآزاجتحابموقي
،تاينيتسلاناولأبةيلطميهورابغلااهولعيةكيرأىلعمانتوةداجسقوف
انهنادوجومنيبليجوينوبنأولتينمت.يناجرملاوأعقافلارفصألاءاوس
.يمآفرعأ:يزيدتوصيفكالتمالاةربنىلعادهشيل

بسنألاةرابعلايههبلقلكنمكحض"؟انأ"ً:اكحاضيزيدلاق
ال،تلقامك،يننإ.ءيشيأبكربخأنأيننكميال".توصلاكلذفصول
."اهفرعأ

."اهفرعتكنأبكوتلَتلقكنكل"
."تنأاهفرعتاملثماهفرعأال،ديكأتلكبو،يننإ"
."ةيوناثلاةسردملايفاَهتقحال"
."ِكناييتقيدصتناك؟اهتقحالانأ"
"اهكرتَتضفرو،هيفكتقيدصدعتمليذلاتقولاىلإينعأ":تلق

.
."يدايتعاريغءيشنمامنكل،اهيلإقاتشأيننأبلمتُحي،هوأ"
ًارمأاهيفنكستيتلاةفرغلايفكسفنلتقكتلواحمنأبلوقتأ"

."ً؟ايدايتعا
ً:اريخألاق.هيديبقّدحمثملكتيلهمفحتف.هينيعضمغأوهسأرزه

."ِكنايثدحتتامعفرعأال"
هذهيفو،ةيوناثلاةسردملايف،يتجوزلكتقحالمنعثدحتأيننإ"

."مايألا
ُتنظ.هللاايً؟اقحهنعثدحتتاموهاذهله"ً:اددجمكحض

.ليبقلااذهنمءيشيأوأ،ةأفاكمديصريفلاملاضعبعمجتكنأب
كلتلقنأقبس.رورسلكبواهتميقةيطغتلدعتسم،ةبسانملابو،يننإ
دعأمل.الك؟اهبحألهامأ.يمآلريخلالكينمتنعفقوتأمليننأب
كئيجمنكل.رخآوٍتقونيبةلاسرلدابتناننإ.لعفلابسيلً،اقلطماهفرعأ
لوقأنأنّيعتي.ةيضقلادّقعتكنألكلذو،مامتهاللريثمٌرمأوهانهىلإ
.قلقلاونزحلاىلعلديملنويزفلتلاةشاشىلعكرهظمنأبِكنايكل
،يعمتثدحتدقف،ةبسانملابو،ةطرشلاامأ.كسفننعًايضاروًاحاترم...ودبت
برغتسأ.يمآْيَدلاوببسبامبرلوأ،تنأكببسبلصحكلذنأبدقتعأو
اذإاذه،ءيشلكبجوزلانوغلبيسمهنأبءرملانظي-كلذبملعتملكنأب



."ًائيربناك
حمالميسفنبدهاشأيكانهٌدوجوميننإ".يتدعميفٍرتوتبُترعش

.ينقلقيكلذنأبكللوقأنأيبردجي.يمآنعثدحتتامدنعكهجو
."ًاليلق..ً.اقرشمودبتكنإ

نوكينأبرغتسملانمسيل"ً:اددجمةيقطنمٍةجهلبيزيدلاق
."كلذكاندحأ

تعمسنأتثبلامو،لزنملافلخنمًاتوصُتعمس"؟يبيبح"
ام".ةشيعملاةفرغوحنةهجتمىرخأنمثلاةيلاغةيذحأتاعقرقةعومجم
."...باتكلاكلذمساوه

ىريهنأبءرملالاخيىتح،يمآنمةحضاوريغةخسنةأرملاتناك
تامسلاو،طبضلاباهتاذناولألا-راخبلابٍةاطغمةآرمةحفصىلعيمآ
لكو،ءيشلكناك.نرقعبرغلبيينمزٍقرافعمنكلً،امامتةهباشتملا
ةعئارًةأرمالازتامتناك.ليقصوٍمعانٍشامقلثمًاليلقًةءاضمريباعتلا
ًاعونلثامياهلكشنأتظحال.ةقيشرةقيرطبنسلايفَربكتنأتراتخا
هبشتةوقرتماظعو،فارطألاطاقنيفقفارملا:قرولايطنونفعاونأنم
اهنأامك،قرزألايناشاقلاناولأبًاقيضًاناتسفيدترتتناك.بايثلاةعامش
يفتهجوتامنيأراظنألااهعبتت:يمآاهكلتمتيتلااهتاذةيبذاجلاكلتمت
.امًاعونةسرتفمةماستبايوحنتهّجو.ةفرغلا

."زغنيلوكنيلكاجانأً.ابحرم"
."يمآجوز،ِكنوهاذه.يمأ":يزيدلاق
كلذهبشيًاتوصكلتمتيتلايهوً،اددجمةأرملاتمستبا."يمآ"

ًادجنيمتهمانك".بيرغىدصعمقيمعلاتوصلا،رئبقامعأنميتآلا
ءودهباهنباوحنترادتسا."ًادجنومتهماننإ،لجأ.ةصقلاكلتبانه
؟كلذاننكميأ.ةعئارلاتويلإيمآيفريكفتلانعفقوتلااننكميال":تلاقو
".

."نوديمآتحبصأ":ُتلق
ّرمتامنأشبِكنايًادجةفسآيننإ.عبطلاب":ةقفاومنيلكاجتلاق

نأروصتأنكأمل...ّيلعنّيعتي.ةفسآيننإ".ةظحلليبتقّدح."هب
ّيلإاهمالكهجوتالاهنأبادب."اذهلثميكريمأٍباش...عميمآنوكت
."ًةقوقشمًانقذكلتميهنإىتح،هللااي".يزيدىلإوأ

يأكلتميكنباناكاذإاممدكأتأيكانهىلإتيتأ":تلق
ىدمىلعيتجوزىلإلئاسرلانمًاددعبتكهنأبفرعأ.تامولعم



."ةيضاملاتاونسلا
ةيضمتلةعئارةقيرطاهنإ!لئاسرلا،هوأ":بضغبنيلكاجتمستبا

."؟كلذنظتالأ،تقولا
."كلذبرغتسأ؟اهيلعيمآَكتعلطأله":يزيدلأس
نموً،امودلئاسرلاهذهيمرتتناك.الك":هيلإُتفتلأانأوتلق

."اهحتفتنأنود
ىلعو؟اهلكاهيمرت":هتماستبانعىلختينأنودنميزيدلاق

."؟كلذفرعتَتنكله؟ماودلا
دعبُتردتسا."اهنمًةدحاوأرقألمويتاذتايافنلاةلستصحفت

."طبضلابيرجيامفرعأيككلذو"،نيلكاجىلإكلذ
اليننإ.كيلإةبسنلابديجاذه":متمتتتناكيتلانيلكاجتلاق

."يجوزنمكلذنملقأًائيشعقوتأ
عاقيإلجرلاكلتما."ماودلاىلعلئاسرلايمآوُتلدابت":يزيدلاق

ءيشوههلوقيءيشلكنأبيحوييذلابولسألاو،تاذلابهتدلاوتوص
ديربلالئاسرنأدقتعأ.اننيباميفًائيشكلذناك".هعامسءرملابغري
ىلعيقُبيدحأال.اهيلعيقُبيالًادحأنألكلذو،ةصيخر...ينورتكلإلا
لايجألانأشبقلقأيننإ.اهتعيبطبةيصخشريغاهنألينورتكلإديربةلاسر
يدنوميسنمًاءدب-ةميظعلابحلالئاسرعيمجنإً.امومعةلبقملا
لئاسريهاهريغو-هتجوزىلإسنميلكليئومصنمو،رتراسىلإراوفوب
."...عيضينأنكمُيامبًامئادرّكفأيننإ.ةبوتكم

فقتتناك"؟كيلإيلئاسرعيمجبَتظفتحاله":نيلكاجتلأس
.ةأفدملاّفرقوفًةيوقًاعارذتدميتلايهو،انوحنرظنتوةأفدملابرقب

."عبطلاب"
."ةيلوضفيننإ"،قيشرٍلكشباهيفتكتّزهو،يوحنتتفتلا
ضعبءاروًايعسةأفدملانمبارتقالاكشوىلعُتنكوُتفجترا

هذهبظافتحالانأدقتعأ":ُتلق.زومترهشيفاننأبتركذتيننكل،ءفدلا
ةباتككلدابتملاهنأبينعأ.بيرغٌصالخإوهتاونسلاهذهةليطلئاسرلا
."لئاسرلا

هبشيٍلكشب"هوأ"لوقنمالإنكمتيملهنكل،يزيدانيعتعمتلا
.ئجافمٍلكشبٍتاعقرفمتوصعمسٍصخشتوص

يزيدلأستلانهىلإيتأتنأِكنايبرغتسأ":زغنيلوكنيلكاجتلاق
عمكتقالعنكتملأ.كتجوزعم-ةقالعلاهذهمادعناوأ-هتقالعلوح



ٍلكشبيمآعميزيدلصتيمل:اذهكلنمضأنأيننكمي؟ةديجيمآ
."دوقع.نمزلانمدوقعنوضغيفيدج

نايحألاضعبيفءرملاىلعنّيعتي.نيلكاجاياذهنمققحتأيننإ"
."هسفنبققحتينأ

ةدحاوةرماهسأرتزهوترادتسا.بابلاوحنريسلابنيلكاجتأدب
.فارصناللناحدقتقولانأبيلدكؤتل

دنعتكحض."كسفنىلعدامتعالابحتكنإ.ِكنايكتأرجلاي"
تلءاستو،اهقنعةوجفيفتقّدح.بابلايلتحتفمث،ةملكلاهذهاهظفل
عضوىلعاهلاثمأءاسنلاصرحت.ؤلؤللانمًادقعاهئادترامدعببسنع
ةذافنلاةيوثنألااهتحئارّمشنمتنكمت.اهتاوصألجأنمؤلؤللانمٍدوقع
.بيرغٍلكشب

يمآدوعتنأبًاعيمجلمأنانعد.ِكنايكئاقلبًادجُتررس":تلاق
."؟يزيدبلاصتالايونتىتم،نيحلاكلذىتحنكل.مالسبلزنملاىلإ

نأكنمىنمتأ":يدييفةليقصوةكيمسةقاطبيدييفتّسد
."انيماحمبلصتت



2011،بآ17
-ةيمويةحفص-

،تاملاحلاوتاقهارملاتايتفلاهبتكتامهبشيهبتكأسامنأفرعأ
نمدكأتأيكاذهتلعف.انأيهاجتينعأ.ِكنةجزمأصرحبعبتتأينكل
لكشمسرىلإتدمعاذكهو،ةمانزورينتقأيننإ.ةنونجمتسليننأ
ٍتاعبرمُتمسرامك،اهيفينبحيِكننأبودبييتلامايألاىلعبلق
تاعبرملابةيضاملاةنسلاتألتما.اهيفينبحياليتلامايألايفءادوس
.ةريثكلاءادوسلا

.ةيلاتتمًامايأتناكو،بولقلانمةعستلامايألاهذهنأشباذام،نكل
ىدموهامو،هبحأمكةفرعموههيلإجاتحياملكنأبلمتُحي
ةرابعتببحأنأيلقبسيمل.هرعاشميفًارّيغتدهشهنأبلمتُحي.يتساعت
.هذهنمرثكأ

دقكجوزنأكوودبي،ةدوربلاىلعةنسنعديزيامدعب:رابتخا
:ِتنأامأ.ديدجنمكبحيأدب

نمنّكمتيثيحبو،كبهلزنأيذلاررضلاىدمريدقتيفنيضمتف)أ
.ربكأٍلكشبراذتعالا

ً.اسردّملعتييككلذو،ربكأةرتفلةدوربلانيرهُظت)ب
كبقثيفوسهنأبنيفرعتِتنأو-ديدجلاهفقوميفيلجعتتال)ج

تاظحالمهيلعيقِدغأتقولااذهيفنكل،بسانملاتقولانيحيامدنع
.ةقيرطلاهذهبحجنيجاوزلانأل،بحلابونامألابرعشيثيحبباجعإلا

اذهلوحملكتيوملكتيهنيلعجتو،أطخلاعضاومةفرعمبنيبلاطت)د
.كفواخمةئدهتفدهبعوضوملا

ج:حيحصلاباوجلا

لّمحتنعُتزجعيننأةجردىلإريطخعضولاو،بآرهشيفاننإ
،بولقريغءيشيأىرأال،الكنكل،ءادوسلاتاعبرملانمديزملادوجو
يلبلط.سمحتملاو،بحملاو،فيطللا،يجوزهنأكوفرصتيِكننأامك
ًاتايبأيلبتكهنأامك،لافتحاللكرويوينيفلّضفملايرجتمنمهتالوكوشلا
:عقاولايفةيلزهتناكفتايبألاامأ.ةبسانملاهذهيفةفيخسةيرعش



نتاهنامنمةاتفكانهتناكةرمتاذ
ناتاسلانمةيطغأقوفالإمانتاليتلاو
قلزناواهجوزّللست
امهيَدسجمداصتو
.ةينيتاللابٍخسوءيشىلعامدقأاذكهو

ةيلسمتناكةيميمحلاانتايحنأولرثكأًايلسمنوكيسرمألاناك
؟اهانلعف؟ةميمحةقالعانمقأ...يضاملاعوبسألانكل.عاقيإلايحوياملثم
نمًاجهولقأهنكلةيميمحةقالعنمةيسناموررثكأًائيشكلذناك
ينأكوينََسملو،يتفشلّبقولمعلانملزنملاىلإِكنلصو.بحلاةسرامم
يجوزينّلبقينأامأً.ادجةديحوُتنكيننأليكبأتدك.ًالعفكانهُتنك
.لوبقمريغٌرمأوهفّيتفشيف

ناكيتلااهتاذةكربلايفةحابسللينبحطصا؟دعبلصحاذام
لوجيوهوريغصلاِكنرّوصتأنأيننكمي.ًالفطناكامدنعاهدصقي
املثم(هنألاهترمحبهيفتكوههجوسمشلاعسلتامنيب،ناكملايفًاسمحتم
ناكيذلارمألاوهو،سمشلاةعشأنمٍقاوعضوضفري)نآلارمألاوه
يتلاةنكمألايفهعضتيذلايقاولامهرملاعضولهتقحالملومامامربُجي
.اهيلإلوصولاعيطتست

يفاهيلإددرتيناكيتلانكامألاىلعةلماكةلوجيفكلذكينذخأ
يعمراس.ةليوطتاونسذنماهنعهتلأسيتلانكامألايهو،هابصمايأ
سمه(.هعفصيويرعشببعالتيءاوهلاناكامنيبينلّبقو،رهنلاةفاحىلإ
.)"ملاعلااذهيفامهيلإرظنأنأيبلقىلإبحألانارمألا"ينذأيف
.صاخلاهيدانمويتاذهربتعايذلاوريغصٍبعلمىنبميفكلذكينّلبق
ّيلإيرظنا.ةلماكةاتف،انهىلإٍةاتفراضحإًامئادُتدرأ"ينذأيفسمه(
لبقكلذو،ةريبكلاةحوجرألايفِكنعمبنجىلإًابنجتبكر.)"نآلا
انتاكحضءادصأتناكوً،ايئاهنيراجتلاقّوستلازكرملافقإنمطقفنيموي
.لايمأوٍلايمألةعساوتاحاسمءاحنأيفددرتت

انك.هيدللضفملاتاجلثملارجتميفتاجلثملالوانتلينبحطصا
.تايولحلاةحئاربًاقباعءاوهلاناك.حابصلاكلذيفناكملاكلذيفنيديحو
ىدمىلعهيفىناعومثعلتيذلاناكملاوهاذهنإلاقو،ينّلبق
هتساردمايأءانثأهتاذغلبأهنأولىنمتيهنأبيللاق.ةريثكٍتادعاوم
انلوانت.مايألانمٍموييفهمالحأةاتفعمانهىلإدوعيفوسهنأبةيوناثلا



ةيطغأءفدبمعننيكلزنملاىلإةدوعلاىلإانررطضانأىلإتاجلثملا
.ةيوفعةءافغإىلإانملستسامثينطبىلعهديعضو.ريرسلا

دوصقملاوهام:يلاتلالؤاستلاةرتوتملايتاذ،لاحلاةعيبطب،ْتحرط
رٌيبكوً،ادجئجافمٌلوحتوهِكنىلعأرطيذلالّوحتلانإ؟اذهلكنم
صرحيهنكلً،ائيشلعفهلعلوأ،امًائيشديري...هنأكورمألاودبيً.ادج
يفهتكسمأ.قلقلابترعش.هفرعأنألبقٍفطلبرمألاقبتسينأىلع
لآتاملكلمحييذلاكيمسلايّفلمةبلعيفثحبيوهويضاملاعوبسألا
وهو،)ةعرسبتّرميتلاو،ةديعسلايمايألضفألالخبُتكيذلا(!نود
.ةكرتشملاةايحلاوجاوزلانعثدحتتيتلاةبيرغلاقاروألالكبةئيلمةبلع
بحسوأ،ةناحلاىلعٍناثٍنهرةماقإينمبلطينأناكمإنمتقلق
ةرتفلةدمجملاانمهسأعيبىتحوأ،انتايحىلعنيمأتلاةصيلوبىلعٍضرق
هنكل،يغبنيامكٌّبترمءيشلكنأنمدكأتلاديريهنإلاق.ةنسنيثالث
هنأولًالعفرطفنيسيبلقناك.كابترالانمءيشاهيفٍةجهلبكلذلاق
يناثلانهرلايفمهملارمألانإ،نيفرعتأ:لاقوهجولابحاشيوحنرادتسا
...وه

تكردأينكل.يرعاشمنعسّفنأيكاذهلكبتكأنأّيلعنّيعتي
روعشلاوبارطضاللًاريثمًارمأناكهنإيأ،هتيؤردنعًاينونجادبرمألانأب
.كوكشلاونامألامدعب

يجوز.يجاوزريمدتةصرفيتاذنمأوسألاءزجللكرتأالنأتمّمص
.فطللااذهبيلهتلماعمببسوهاذهو،ّيلإداعوينبحيوهو،ينبحي
.ديحولاببسلاهنإ

ً.اريخأّيلإتداعيتلايتايحيههذه:ةطاسبلاهذهبرمألاودبي



مايأةسمخرورمدعب
جراخةنوكرمتناكيتلايترايسيفةقناخلاةرارحلاطسوتسلج

ًةلاسرتيأر.يفتاهىلعةرظنتيقلأمثذفاونلاجاجزُتلزنأ.يزيدلزنم
ضعببكغالبإلمويلااذهكبءاقتلالاديرن.ِكنايًابحرم":نيبليجنم
دنعكلزنميفكبعمتجنس.ةلئسألاضعبكيلعحرطنيكلو،تادجتسملا
."كلًاركش...هآ؟اذهكبسانيله،ةعبارلاةعاسلا

،عيطتسنألُقيملً.ارمأاهيفىقلتأيتلاىلوألاةرملايهكلتتناك
...كبءاقتلالاديرنلاقلب،عنامكدنعنكيملاذإ،نأدون

.رخأتأالنألضفألانمناككلذل،ةثلاثلاىلإريشتيتعاستناك

ةيحورملاوةثافنلاتارئاطلاضارعتسا-يفيصلايوجلاضرعلاناك
،يبيسيسملارهنوحنطباهلاودعاصلااهناريطيفةيناخدٍتاقلحمسرتيتلا
ةثالثدُعبىلع-ةكطصملانانسألاو،ةرداهلاةيراخبلاةيحايسلابكارملاو
.ادنورونيبليجلوصودنعاهجوأيفنيرامتلاتناك.مايأ

امنيبامجيجضلاحوارتاذكهو،ناريطلاراسمنمضيلزنمعقي
لاجريئاقدصأعمتلواح.ةيجلثلاتارايهنالاتاوصأوةقرطملاتاوصأهبشي
.جيجضلاتاجومطسوتتيتلاءودهلاتارتفنيبثيدحلاسالتخاةطرشلا
ىرخأدعبًاقاستضرعيتلايهو-مزاللانمرثكأةعيدوادنورتدب
ضارغألافلتخمًةصحفتمةفرغلاءاحنأيفلوجتاهراظنأتناكامنيب
نيبليجبرتقا.هّشعبيترتلواحيناكيذلاقعقعلاريطلثميأ،اياوزلاو
ةرتوتمةفرغلاتدب.همدقبضرألاعرقيوهتفشىلعّضعيوهواهنم
هذهيفتراط.ةرياطتملارابغلاتارذةريهظلادعبامسمشتءاضأ:كلذك
.اهجيجضبءامسلاتألمفلزنملاقوفٌةثافنءانثألا

رومألاضعبانيدلً،انسح"ً:اددجمنوكسلاّميخامدنعادنورتلاق
اثكمينأ،ةأجف،اررقامهنأكونيبليجويهتسلج."اهحاضيتساديرنيتلا
ءايشأكانهو،كنماهحاضيتساديرنيتلاءايشألاضعبكانه".لوطأةرتف
اذإ،ةداعلاكو،ةينيتورلارومألانماهلكاهنكل.اهايإكغالبإديرنىرخأ
."..ً.ايماحمَتدرأ

نيبنذملالاجرلانأبةيئامنيسلاوةينويزفلتلامالفألانمتكردأينكل
،نينوزحملاو،نييقيقحلاجاوزألاامأ.مهنعنيماحمنوبلطينيذلامهطقف



.مهنوجاتحيالف،ءايربألاو،نيقلقلاو
يتلاتامولعملاضعبّيدلنكل.مكلًاركشً،ايماحمديرأال":تلق

وهو،يضاملايفيمآقحاليذلالجرلانعاهنإ.اهبمكملُعأنأديرأ
."ةيوناثلاةسردملامايأيفهدعاوتتناكيذلاباشلا

."زغنيلوك،هآ-يزيد":نيبليجلاق
امكنأبفرعأو،هعمامتثدحتامكنأبفرعأ.زغنيلوك"ً:اعطاقمُتلق

.مويلايسفنبهترايزلتهجوتاذهلو،بابسألانمٍببسلهبنيّمتهمريغ
،ماريامىلعهنأبدقتعأالينكل.ماريامىلع...ادبهنأدكؤملانمنكل
هنعايصقتتنأينعأ.هنعايصقتتنألعفلابامكبردجيهنأبدقتعأكلذلو
."...سيولتناسىلإلقتناهنألكلذوً،ايلعف

نمتاونسثالثلبقسيولتناسيفشيعيناك":نيبليجلاق
."اهيلإكتدوع

ةبيرقٍةفاسمىلعنكسيو،سيولتناسيفانههنكلً،انسح"
."...ةفئاختناكاهنألةيقدنبيمآترتشا.انهنمةرايسلاب

الأ.فيطلٌلجرهنإ.ِكناييزيدنأشبقلقتال":ادنورتلاق
بوبحمو،يقيقحلايبهذلايبصلا،ةقيقحلايفكبينّركذيهنإ؟كلذدقتعت
."ةلئاعلا

مأوتلايتقيقشربكأيننإ.ةلئاعلابوبحمتسلو،يمأوتقيقشيننإ"
."ةقيقحلايفقئاقدثالثب

ريثأتلانمنكمتتتناكاذإامفرعتيكيبقيدحتلاادنورتلواح
ةرملكيفبضغلابروعشلانمينعنميملاذهبيتفرعمىتحنكل،يب
.ةلئاعلابوبحميننأباهيفينمهتت

ٍموييفيمآقحالهنأب،لاحّيأىلع،ركنيهنإ":نيبليجينعطاق
ادعاميفةيضاملانينسلاكلتيفًاريثكاهبهلاصتاىتحوأ،مايألانم
."رخآلاونيحلانيباهلةلاسرهلاسرإ

ةلسارمىلعادنورايلجرلابأدً.افلتخمًامالكيتجوزكللوقتس"
ةيلمعةيادبيفانهرهظنأثبلامو-نينس-ةديدعنينسليتجوز
ةيادبلايفمتلق.لوألامويلاكلذيفانهناك؟كلذنيفرعتله.ثحبلا
."...قيقحتلاةيلمعيفمهسفنأنورشحينيذلالاجرلانوبقارتفوسمكنإ

."هبًاهبتشمسيلزغنيلوكيزيد":اهديعفرتيهوادنورينتعطاق
."...نكل"
."هبًاهبتشمسيلزغنيلوكيزيد":ًةرركمتلاق



،توبآنيلإجمانرببترثأتاهنأباهماهتاتدرأ.اذهاهلوقبتئجوف
ً.ابناجتوبآنيلإكرتننألضفألانمهلعلنكل

طخمهؤامسأتألمنيذلالاجرلاءالؤهلكنأشباذامنكلً،انسح"
ءامسألابةئيلمًةقروتلوانتويناكمنمتضهن"؟ةيرسلاتامولعملافتاه
ثارتكانودنماهتيمرنأيلقبسيتلاةقرولايهو،ةيفتاهلاماقرألاو
يفمهسفنأنورشحينيذلامهنإ".ءامسألاةءارقبتأدب.ةدئاملاةلواطىلع
يموت-يضاملايفاهيقيدصاناك-كرالكيفروم،نوسماسديفاد:قيقحتلا
يتنيوبوتيتو،تارمثالثلصتاهنإيأ،اراهوأيموت،اراهوأيموت،اراهوأ
."ءاقمحةباعدنمهلاي-

."؟مهنمٍدحاويأبتلصتاله":ينوبْتلأس
مهيأو،ةميقلمحيمهيأملعأال؟مكتفيظوهذهتسيلأ.الك"

نيذلانيلفغملاضعببلاصتاللًاتقوكلتمأاليننكل.نونجلابفصتي
."يتنيوبوتيتمهنأبنورهاظتي

ايهذهنيلصتملاةحئالىلعىربكةيمهأقلعأالانأ":ادنورتلاق
تاملاكملانمًاريبكًاددعانيقلتاننأبينعأ.مهبمٌعضوهنأكوودبي.ِكن
.ةيحتلاءاقلإيفنبغرينهنأبنلقيتاوللاتاقباسلاكتاقيدصنمةيفتاهلا
.ةبارغلابسانلافصتي؟كعضوىرتأ

."انتلئسأحرطبأدبننألضفألانمهلعل":نيبليجلاق
دقتعأً.انسح":ئجافمٍلكشبةمتهموةرذتعمتدبيتلاينوبتلاق

يذلامويلاحابصيفكدجاوتناكمنعكلاؤسبأدبننأانبردجيهنأب
نمهنأبودبيو.مرتحملايطرشلارودبعلتتناك."كتجوزهيفتفتخا
؟كلذكسيلأ.نيرخآلاعميطرشلافطاعتينألمتحملا

."ئطاشلادنعتنك"
.كانهكآردقامًادحأنأبّركذتنعزجعتَتلزامو":ينوبتلأس

اهبطشوةريغصلاةطقنلاهذهنمءاهتنالانمانكمتولًاريثكرمألااندعاسيس
نمةنكمتمادنورنكتمل.فطاعتلانمٍتمصةهربتّرم."انتحئالنم
يفهديرتيذلاوجلارشناهتعاطتسابناكنكل،طقفءودهلابمازتلالا
.هربحرثنيراّبحاهنأكوكلذلعفتيهو،ةفرغلا

ةيؤرركذتأاليننأل،النكلً.امامتكلثمكلذبحأيننأبينيقّدص"
."صخشيأ

ولو،انركذاننأبيرغلانمودبي".ةقلقةماستباينوبتمستبا
صاخشألانمليلقٍددععمئطاشلاىلعَتنككنأب،رباعٍلكشب



كلذنإاولاق.ريبعتلاانلزاجاذإًاعيمجاوشهُد...اوركذمهعيمجو
."ًاريثكئطاشلاداترييذلالجرلاَتسلكنأل،كنمٌبرغتسم

؟مويلاةليطيقلتسأوئطاشلاىلإبهذأيننأبينعتأ".يفتكُتززه
اذهلعفأ؟حابصلايفيتوهقفشترألكانهىلإبهذألهنكل.الك
."ديكأتلاب

تيرتشانيأنِم.اذهاندعاسيدق،عمسا":سامحبينوبتلاق
".هتقفاومسمتلتاهنأكونيبليجوحنتتفتلا"؟حابصلاكلذيفكتوهق
سيلأ،ريدقتلقأىلعينمزلاراطإلاقييضتىلإاذهيدؤينألمتُحي
."؟كلذك

."انهاهريضحتبُتمق":ُتلق
ةيمكيأكلتمتالكنألً،ادجبرغتسماذهنإ.هوأ":ًةسباعتلاق

نأيفتركفيننأبركذتأ.لزنملايفرخآٍناكميأيفوأ،انهنبلانم
."ءايشألاهذهظحالينييفاكلاىلعنمدملانألبيرغٌرمأاذه

فرعأ.هتظحالنأفدصرمأدرجمهنإً،انسحيسفنيفترّكف
،حوضولاةياغيفيهاهبصنتيتلادئاصملانإ...ينورومينوبىعدتًةيطرش
...ةحضاوةلزهمدرجميهو

يفتكتززه."هنيخستبُتمقوةجالثلايفكورتمبوكيدنعيقب"
.رمأللةيمهأالً،اددجم

دوجومدعتظحالامك،ةليوطٍةرتفلةجالثلايفيقبهنأودبال"
."تايافنلاةلسيفنبللصصخمءانإ

."ًالوبقمناكهمعطنكل،ةليلقًامايأيقب"
.ةبعللارمتستلف،نيفرعتِتنأوفرعأانأ:رخآلاهجويفانالكمستبا

.ةبعللارمتستلف:قمحلابنافصتتنيتللانيتملكلانيتاهيفعقاولايفترّكف
نأكشوىلعيلاتلاءزجلاناك:امٍةقيرطبكلذعمًارورسمتنكينكل
.أدبي

.ًاليلقْتأموأمثاهيتبكرىلعاهيديتعضوونيبليجوحنينوبتتفتلا
فرطوحنو،ةكيرألاوحنةياهنلايفراشأمث،هتفشىلعنيبليجّضع
انتلكشميههذه،ىرتأ":لاق.نآلاةبترمةشيعملاةفرغتناكو،ةلواطلا
."...لزانملاماحتقادهاشمنمتارشعلاانيأرنأانلقبس.ِكناي

هذهنمتارشعو،تارشعو،تارشعانيأر":ًةعطاقمينوبتلاق
."تالاحلا

هذهىرتأ.لزانملاماحتقاتايلمعنمًاريبكًاددعانيأر":نيبليجلاق



ةلواطلاو،ةبولقملاةكيرألا؟اهركذتأ-ةشيعملاةفرغيفكانهةقطنملالك-
نمناك":لاقويمامأرظنمللةروصلوانت"ضرألاىلعءانإلاو،ةبولقملا
"؟كلذكسيلأ،عارصةقطنماهنأكواهلمكأبةقطنملاهذهودبتنأضرتفملا
.

"ً.ائداهَقبا.يئودهتدعتسانأتثبلامينكل،راودلابترعش
."؟اذهضرتُفيأ

يتلاىلوألاةظحللاذنميعيبطلاريغاهعضويفتدب":نيبليجعبات
يفكانهً.ادمعًابترمادبهلمكأبرمألانأبةحارصبكللوقأ.اهيفاهتيأر
يأنكيملاذامل.ةدحاوٍةعقبيفتدجاوتضارغألالكنأعقاوةيادبلا

كلذودبي؟ةفرغلاهذهنعادعٍناكميأيفةيوضوفةلاحيفءيش
ةموكىلعكلذكانهرظناو"ً.ابرقرثكأىرخأةروصلوانت."ًابيرغ
قوفبتكلاتناك-ةلواطلافرطىلعبتكلانوكتنأضرتُفي.بتكلا
."؟كلذكسيلأ،ةلواطلافرط

.ُتأموأ
طقستنأضرتفملانمناكةلواطلافرطبُلقامدنعاذكهو"

ًالدب،تناكبتكلانكل.ةطباهلاةلواطلاراسمعبتتنأيأ،اهمامأبتكلا
."ةلواطلابلُقتنألبقاهامرامًادحأنأكورمألاادب.اهفلخ،كلذنم

.لوهذبةروصلاهذهيفتقّدح
ًادجًابيرغاذهودبي.كلذكهذهبِقار":همالكًاعباتمنيبليجلاق

.ةأفدملاّفرقوفةعيفرٍروصتاراطإةثالثىلإنيبليجراشأ."ّيلإةبسنلاب
ىلعتطقسنأتاراطإلاتثبلامو،فرلاىلعةدشبهديبنيبليجبرض
لكنيبنمًةبصتنمتيقب،امٍببسلو،اهنكل".اهافقىلعًةبلقنمروفلا
."ىرخألاضارغألا

،لمآُتنك.ةبصتنميهوروصلاتاراطإلةروصّيلعنيبليجضَرع
نيبنمامهنأب،نتسويهمعطميفءاشعلاةبذكافشتكانأدعبىتحو
،ةيئامنيسلامالفألايفنورهظييذلاكئلوأنميأ،نيلفغملاةطرشلادارفأ
:نييداعلانينطاوملابنوقثيامدنعنيرخآلاءاضرإنولواحينيذلاكئلوأنمو
.نيلفغمةطرشلاجريدنعنكيملينكل.يزيزعايلوقتامك

يفرّكفأاذامفرعأال.لوقأنأيناديرتاذامفرعأال":ُتمتمت
."يتجوزىلعرثعأنأىوسديرأالً.اعطق،نأشلااذه

تفلأنأديرأنكل.ِكنايانرودباهيلعروثعلاديرن":ادنورتلاق
."؟بقعىلعًاسأرةبولقمتناكفيكركذتأةكيرألا.ٍءيشىلإكرظن



ىلإتراشأو،ضرألاىلعةيقلتسملاةكيرألاهذهىلعكلذدعبتتبر
ىرتأ".ةدحاوةصوباهنمةدحاولالوطغلبييتلاوةعيفرلاعبرألااهمئاوق
ًةاقلماهلةعباتلاةداسولاتناك.ةعيفرلامئاوقلاكلتوليقثلالفسألاءزجلا
ينّتثحينوبنكل،ًاليلقتددرت."اهبلقتلاهعفدتنألواح.ضرألاىلع
."لِواحايه":لوقلاب

بلقنتنأنمًالدبةداجسلاقوفتقلزنااهنكل،يديبةكيرألاتعفد
ً.ادجًاليقثاهنميلفسلاءزجلاناك.ةقفاوملابتأموأ.بقعىلعًاسأر

،تررطضااذإضرألاىلإلزنتنأكديرأ":رمألاهبشيامبينوبتلاق
."بقعىلعًاسأرةكيرألابلقتيككلذو

،ىلفسلااهاياوزنمو،لفسألانمةكيرألاتعفدو،ضرألاىلعتعكر
ةكيرألاتعفترا.اهتكّرحوةكيرألاتحتًاريخأّيديىدحإُتعضونأىلإ
اهناكمىلإتداعنأتثبلامو،حنرتلابذخأاهبناوجدحأنأالإًاليلق
.ّيديباهِبلقواهبكاسمإلاىلإًاريخأتررطضا.قباسلا

."؟كلذكسيلأ،برغتسماذه":ينوبتلاق
هيفتفتخايذلامويلايفِكنايلزنملاَتفظنله":نيبليجلأس

."؟كتجوز
."الك"
ضرأنأبكغالبإلفسآينكلً،احسمربتخملاوينقتىرجأً،انسح"

."اهيلعتقيُرأدقءامدلانمةريبكةيمكتناك.ةثولمتناكخبطملا
ب-يأ،يمآمدةئفتاذنمتناك":لوقلابينوبتعطاق

."ءامدنعثدحتأيننإ،ريغصٍحرجنعانهثدحتأاليننإ.يباجيإ
."...نكل".يردصطسويفةيلاعةرارحبترعش."يهلإايهوأ"
.ةفرغلاهذهنمجورخلانمتنكمتكتجوزنأبكلذينعي،لجأ"

نمكلذو،خبطملاىلإاهقيرطقشتنأ،امةقيرطبًايرظنو،كتجوزتنكمت
،ةرشابمخبطملاجراخةدوجوملاكلتةنيزلاضارغأنمًايأبلقتنأنود
."اهئامدنمةريبكةيمكتدقفثيحخبطملايفتراهنانأتثبلامو

."اهفيظنتبكلذدعبامٌصخشماق":ينبقارتيهوادنورتلاق
كلتثدُحيمثءامدلاءافخإصخشلاكلذلواحياذامل.ًالهم.ًالهم"

."...ةشيعملاةفرغيفىضوفلا
."ِكنايقلقتالً.اقحالكلذمهفنس":ءودهبادنورتلاق
."...اليننإ.كلذمهفأمل"
يفدعاقملادحأوحنينتهّجو."نآلاسلجنانوعد":ينوبتلاق



."؟ليبقلااذهنمًائيشوأ،ةريطشديرتأً؟ائيشَتلكأله".ةدئاملاةفرغ
ةأرما:ةأرملاةيصخشنمةفلتخماياوزرهُظتينوبتناك.يسأرُتززه

.جئاتنلالضفأيطعتةقيرطيأفرعتيككلذو،ةيناحةيبرم،ةيوق
سمخةرتفنأينعأ؟ِكنايامكجاوزلاحيهفيك":ادنورتلأس

."يجوزلامائوللعبسلاتاونسلاةرتفنمًادجةبيرقتاونس
ًايلاثمنكيملً.اديجناك.ماريامىلعانجاوزناك"ً:ارركمُتلق

."ديج،ديجهنكل
.بذكتتنأ:هانعمامباهفنأتسوق
امبرلاهنأبنادقتعتأ":لمألانمريبكٍردقبةمعفمةجهلبُتلأس

ىلعتبرهمث،ةميرجحرسملثمودبيناكملااذهتلعجاهنأو؟تبره
."؟ةّرافلاةجوزلاةقيرط

مدختستمل":ةيضرفلاهذهيفنتيتلابابسألادادعتبينوبتأدب
.ةيلآلاةيفرصملاتاقاطبلاالو،ةينامتئالااهتاقاطبمدختستملو،يولخلااهفتاه
تقبسيتلاعيباسألايفريبكيلامٍغلبميأبحستملاهنأكلذىلإفاُضي
."اهءافتخا

ًايساقودبأنأيفبغرأالو،ينعأ.ءامدلاهذهو":نيبليجفاضأ
يننأينعأً،ايدجرمألاودبي؟تقيرأيتلاءامدلانمةريبكلاةيمكلا،انه
باصعأنإله.ةغلابحورجنعثدحتأيننإ.يسفنلاذهلعفنعزجعأ
."؟ةيديدحكتجوز

ٍباهرنمكلذكيناعتاهنكل."ةيديدحًاباصعأكلتمتاهنإ.لجأ"
نيَعماللانيَققحملاعدأيكراظتنالاتلّضفينكل،ءامدلارظنمنمقيمع
.رمألانافشتكي

حرجتنأتدارأاماذإً.ادجًادعبتسمرمألاودبي":نيبليجلاق
."؟ضرألافيظنتىلعتصرحاذاملف،ةروطخلانمةجردلاهذهباهسفن

انأوّيلإرظنلانمنكمتتيكاهيتبكرىلعدنتستيهوينوبتلاق
عضوناكفيك.ِكنايًالعفنيقداصنوكنانعد،نآلاو":ضرألابقّدحأ
نإ.ةقيقحلافرعننأديرناننكل،كبناجىلإاننإ؟مايألاهذهيفكجاوز
انعءيشيأءافخإبكمايقوهئيسٍعضويفكرهُظييذلاديحولاءيشلا
".

ةليللاكلتيفمونلاةفرغيفيمآتيأر."تاراجشلاضعببانررم"
نوكتامدنعاهيلعرهظتيتلاءارمحلاعقبلابًائيلماههجوناك.ةريخألا
ينكل-ةسرشوةئيسمٍتاملك-ةريبكٍةعرسبتاملكلاقلطتتناك.ةبضاغ



لكناكو،ةحيحصتناكاهنألاهتاملكّلبقتلينمٍةلواحميفاهيلإتيغصأ
.ةينقتلاةيحانلانمًاقداصهتلاقام

."تاراجشلاكلتانلفِص":ينوبتلاق
.ةطيسبتافالخدرجملب،ديدحتلابءيشيألوحرودتنكتمل"

،ةطيسبلارومألانمةعومجمركذتستاهنإ.ةعرسببضغتيمآنأينعأ
."نيبضاغريرسلاىلإانهجوتنأانلقبسيمل.رمألايهتنيامناعرسنكل

."؟ءاعبرألاةليلىتحالو":ينوبتلأس
."ًادبأ"ً:ابذاكتلق
نالداجتتامتنكيتلاءايشألايهاممأ،لاملابرمألاقلعتيله"

."؟اهنأشب
."ةيداعرومأاهنإ.هنأشبلداجتنانكامركذتأنأيننكميال"
كبُتكسمأةملكبظفلتهنأكو،ىنعمتاذةماستبابنيبليجلاق

ةليللايفهنأشبامتلداجتيذلارمألاوهام":هقيدصتنكميالٍلكشب
."؟اهيفتفتخايتلا

."دنكركلانعكتربخأنأقبس"
ٍةلماكٍةعاسةليطخرصتملكنأنمدكأتميننإ؟كلذريغاذامو"

."نمزلانم
لالخنمعلطتوجردلاىلعةظحللاكلتيفًايداهتمركيلبلزن

.جايسلا
لداجتييتلارومألالثم،ىرخأةيلزنمٍرومألوحانلداجت":تلق

رهلاقودنصفيظنتبموقيسنميأ،رهلاقودنصلثمجاوزألالكاهنأشب
".

."؟رهلاقودنصلوحةدحبامتلداجتله":ينوبتلاق
.لمعتاليمآنكل،ةليوطٍتاعاسلمعأيننإ.رومألاأدبمنيفرعت"

ينعأ.ةيلزنملاةنايصلالامعأضعببموقتنأاهللضفألانمهنأدقتعأ
."طقفةيساسألالامعألا

نملجرتنأ".ةريهظلاةءافغإنمقافتساهنأكونيبليجضفتنا
يتجوزللوقأيننإً.اضيأزارطلاكلذنمانأ؟كلذكسيلأ،ميدقلازارطلا
امك،قابطألافيظنتةيفيكفرعأالو،بايثلايوكأفيكفرعأال"ً،امئاد
،رارشألاىلعضبقلاءاقلإبيفتكأسيتبيبحاياذهلو،خبطلاديجأاليننأ
نيبةلاسغلايفبايثلاضعببيمرتنأكنكميً.امامتهديجأيذلارمألاوهو
."؟ةيلزنملالامعألابنيموقتِتنكله.ادنورايًةجوزتمِتنك.رخآونٍيح



رارشألاىلعضبقلايقلأيننإ":تلاقاهنكلًاريثكًةجعزنمينوبتدب
."لفغملااهيأيرودب

]ةباعد[ةتكنيورينأهنمعقوتأتدكو،يوحنهرظننيبليجلّوح
.موللايففرسأهنكلً،احرمنوكينأو

لكناكًاذإ":ةيقطنمتدبةجهلبيللاق.ركمبهنقذنيبليجّكح
."لزنمةجوزىلعلوصحلاوههديرتام

تعلطت."ًالعفرمأللثرتكأمل.يمآهتدارأاملكتدرأ...ُتدرأ"
تدبيتلاةفطاعتملااهتعيبطبينوبادنورةيرحتلا،كلذدعبينوبوحن
نكمتتمل".)كلذكسيلرمألانأبيسفنُتّركذ(ً.ايئزجلقألاىلعو،ةقداص
،ةفيظوىلعروثعلانعتزجع.انههلعفتنأديرتاممسحنميمآ
يفثكمتنأتدارأاذإاهنإاهلُتلق.ةناحلابةثرتكمنكتملاهنأامك
ةديعسنكتمللزنملايفتيقبامدنعاهنكل.كلذيفسأبالفلزنملا
."اهتداعسنعلوؤسميننأكو،رومألاحلُصأيكينرظتنتتناك.كلذك

.اهبتّسحأيتلارعاشملالكينعتفخأاهنكلً،ائيشينوبلقتمل
يأ،نايحألاضعبيفًايلسمنوكيدقلطبلارودبعلنأينعأ"

ُتزجع.ةليوطةدملحجنيالكلذنكل،ضيبألاسرافلارودءرملابعلينإ
نأيفترّكفاذهلو،ةديعسنوكتنأببغرتمليهو،ةديعساهلعجنع
."...ةليلقةيلمعًءايشأةيلوؤسماهّملست

."ةرهلابصاخلاقودنصلالثم":ينوبتلاق
كاّبسلاءاعدتساو،ةلاقبلاضعبءارشو،ةرهلاقودنصفيظنت،لجأ"

روعشلاىلإاهعفدييذلارمألاوهو،هايملابحشرتيتلابيبانألاحالصإل
."نونجلاب

نمريبكٍددعبمايقلايأ،ةيقيقحةداعسةطخهذهودبت.واو"
."ةريغصلالامعألا

نأو،ءيشلاكلذعونناكامهمًائيشَلعفتنأيدصقناك،نكل"
لكحلصأيكيراظتناوسولجلابيفتكتنأال،رفوتموهاملضفألغتست

ً،ابيرقتةبضاغيتجهلتناك.ٍلاعٍتوصبملكتأيننأبةأجفُتكردأ."ءيش
رعشأكلذينلعج.باوصىلعوهيذلاصخشلاةعانقبملكتأتنكو
ٍةجومىلإاهتلّوحّمث-ةرهلاقودنص-ةبذكبُتأدب.ديدشحايتراب
لعجييذلاببسلاةقيرطلاهذهبتكردأ.ةصلاخلاةقيقحلانمٍةشهدم
مهتياوردرجملحايترالابنورعشياذهبمهنألكلذوً،اريثكنوملكتينيمرجملا
ٌصخشوهو،اهيفكيكشتلاعيطتسياليذلاوبيرغٍلجرمامأمهتصقل



هنأبرهاظتيصخش،يسفنلتححص(.كرظنةهجوىلإءاغصإللرطضم
.)ةصقلانمكرظنةهجوىلإيغُصي

ىلإيمآَترضحأ.يروسيمىلإةدوعلاتثدحاذكهو":ينوبتلاق
."؟اهتبغرنممغرلابانه

،يتفيظوُتدقف.هلعفانيلعنّيعتيناكامانلعف.الك؟اهتبغردض"
."يمآلهتاذرمألالعفألُتنك.ةضيرميتدلاوتناكو

ةأجفينتّركذ."كلذلوقتنأكنمٌفيطل":لوقلابينوبتمتمت
اذكهو،ةيجذومنلاتايوتسملايفاهبظفلتتيتلاةيساقلاةبوجألا:يمآب
اذإامأ.كلذبمسقأنأعيطتسأالينكل،اهتعمسيننأبًامامتتدكأت
هتاذءيشلالوقتتناكف-؟ِتلقاذام-هلأسأنأيبضرتُفيامعُتلأس
،رتوتلانمًامومزميمفناكوً،ابضاغينوبىلإترظن.ءيشال:ماودلاىلع
فرعتليأ،ةطخلانمًاءزجكلذنوكينألمتُحي:يسفنيفترّكفمث
ىلعيسفنلمحأنأُتلواح.تايضارلاريغءاسنلاهاجتكلعفةدر
.رثكأفرثكأينعاهدعبيهنأكوادبكلذنكل،ماستبالا

،ةلكاشلاهذهىلععضولالّمحتكناكمإبناكله":نيبليجينلأس
ّربدتكناكمإبنوكيفوسفلمعتالمألمعتيمآتناكاذإامءاوسيأ
."ً؟ايلامرمألا

يفةيرثيمآتناك.ةيلاملالكاشملاضعبنمًارخؤمانيناع":تلق
."لعفلابًةيرثتناك.انجاوزةيادب

ةعئارلايمآبتكةلسلسلضفبكلذلكو،حيحصاذه":ينوبتلاق
".

لالخلاملانمنطبسكنماونكمتمهنأل،حيحصاذه،لجأ"
لاقوةلسلسلاهذهنعىلخترشانلانكل.تاينيعستلاوتاينينامثلاتاونس
رطضا.طوبهلاقيرطيفكلذدعبءيشلكراس.اهّقحتفوتسايمآنإ
."ًايلامنيمئاعايقبييكانملاملاضارتقاىلإيمآادلاو

."؟كتجوزنماضرقتساامهنأبينعتأ"
يمآريفوتلاومأنمىقبتامكلذدعبانمدختساً.انسح،حيحص"

كلذذنملزنملاىلعقافنإلانمتنكمتاذكهو،ةناحلاءارشلجأنم
."نيحلا

تأموأ."ًادجةيرثتناكامدنعيمآَتجوزتًاذإ":نيبليجلاق
هتجوزبناجىلإىقبييذلاجوزلا:ةصقلالطببرّكفأُتنك.ةقفاوملاب
.ةيداملااهتلئاععضولداحلاطوبهلاةرتفلالخ



."ةفرتمًةايحَتشعكنأبكلذينعي"
."ةريثموًادجًةميظعتناك.لجأ"
فورظيفشيعتتنأو،ةسلفمهبشتحبصأنآلاكتجوزنكل"

."اهيلعامتدهاعتيتلافورظلايأ،امكجاوزتقونعةفلتخم
ً.امامتةئطاختناكيتصقنأباهدنعتكردأ
اننإ":لاقو،قلقلاومامتهاللٍردصمىلإماهتالاليوحتنيبليجلواح

"ةديجودبتاليتلاةيلاملاكرومأيفانققداننأللاحلاةعيبطبكلذلوقن
.

ديدجلالمعلانكل.ماريامىلعةناحلايفلمعلاريسي":تلق
.نيَّدلاةلاحنمجورخللتاونسعبرأوأثالثقرغتسي

يتئموًافلأرشعانثا.ةينامتئالاتاقاطبلايرظنتتفل":ينوبتلاق
دنعتفقوتيننأبينعأ.ةينامتئالاتاقاطبلاباسحيفنويدلانمرالود
.رمحألانوللاباهلكو،باسحلاتانايبنمةمزربتحّول."ًاليوطكلذ

اهامدختسايتلاو-نامتئالاتاقاطبءازإًادجنيرذحيادلاوناك
ناك.رهشلكةياهندنععفُدتةددحمغلابمعفدلو،ةددحمٍضارغأل
.اهنامثأعفدعيطتسناليتلاءايشألايرتشنالاننإامهراعش

يمآنأبدقتعأاليننكل-انألقألاىلعو-الاننإ"ً:امثعلتمتلق
ةظحللاهذهيفتّرم"؟هذهىلعةرظنءاقلإيننكميأ-كلذىلعمدقتس
ىدحإْتَدََقف.لزنملايفةيجاجزلاتاهجاولاتّزهفةفذاقةرئاطتاذلاب
اندهاش.اهقاروأنمةليمجٍقاروأةسمخةأفدملافرىلعةعوضوملاتاتبنلا
نمرشعلايناوثلاةرتفيفضرألاوحنةطقاستملاقاروألاتمصبوًاعيمج
.ناذآلاّمصييذلاجيجضلا

نأضرتفملانميذلا،ريبكلالادجلااذهلكنكل":نيبليجمتمت
ىلعةدحاوءارضخةقروطوقسنعرفُسيمل،انهثدحهنأبقّدصن
."تقولاكلذيفضرألا

عيمجعمطقفيمساو،يمساتيأروينوبنمقاروألاتلوانت
،نودسالوكينسنال،نود.نسنال،نودسنال،نودِكن-هتاعيونت
ةيقبتملاغلابملاتحوارتو،ةفلتخملانامتئالاتاقاطبنمةنيزدىلعبوتكم
خيراوتلمحتاهلكتناكو،$45,602.33ىتحو$62.78نيباماهيف
ٍلكشبزرابطخبتبُتكتاديدهتىلإةفاضإلابكلذو،ةفلتخمٍقاقحتسا
.ًالاحعفدلل:ةحفصلاىلعأيفيديدهت

وأةيوهلاةقاطبةقرسهنأكورمألاودبي!ءامسلاقحباذهام":ُتلق



:دونبلاهذهضعبىلعةرظنءاقلإمكنكمي.يلتسيلاهنإ.كلذهبشيام
فالآةعبسنعديزياممهدحأعفد."فلوغلاةبعلسرامأاليننإ
:اذهمكللوقينأٍصخشيألنكمُي".براضملانمةعومجملباقمرالود
ىلإًاعنقميمالكودبينأتلواح."فلوغلابعلأال،عقاولايف،يننإ
.اعنتقيملنَييرحتلانكل-هديجأالرخآٌرمأ-دودحلادعبأ

َتُلقيتلايمآةقيدصاهنإ،نروهثوهليونفرعتله":ينوبْتلأس
."؟اهعمملكتننأانل

الاهنألكلذو،ريتاوفلاهذهنعملكتأنأديرأ.ًالهم":تلق
."رمألاحيضوتلةجاحبانأ،دجبو،امكلضفنم،ينعأ.انأينصخت

يفةلكشمال.ريتاوفلاهذهصحفتنفوس.قلقتال":ينوبتلاق
."؟نروهثوهليوننأشباذام.كلذ

ةنيدملاءاحنأيفتلاجاهنألاهعماققحتنأامكلُتلق.حيحص"
."يمآىلعًةحئان

."رمألااذهلًابضاغودبت":اهيبجاحدحأينوبتسّوق
،ًاليلقهيفٍغلابمٍلكشبةنيزحودبتاهنأبامكلُتلقينكل،الك"

ةسووهمودبتو،هابتنالاتفللىعستو،رهاظتتاهنإ.كلذبرهاظتتاهنأكو
."ًاليلق

ًادجًةقلقتناككتجوزنإتلاق.ليونعمانثدحت":ينوبتلاق
نأشبكلذكتقلق.يلاملاامكعضونأشبًاريثكْتقلقامك،امكجاوزنأشب
نأشبًادجٌةقلقاهنأبتفاضأو،اهلاملجألاهتجوزتنوكتنألامتحا
."كجازم

اهنأبدقتعأال.كلذلوقتليونلعجيذلاببسلافرعأال"
."تاملكسمخنمرثكأيمآعمتلدابت

نروهثوهلآةشيعمةفرغنأل،ةبارغلاىهتنميفكلذيلودبي"
تناكله:يرودبُتسبع.ينوبتسبع."كتجوزعمليونروصبةئيلم
؟يمآوليونلةيقيقحًاروص

تناستاناويحةقيدحيفامهلةروصدجوت":اهمالكينوبتعبات
يفةثالثلامئاوتلاعمىرخأةروصو،يضاملالوألانيرشترهشيفسيول
يضاملارهشلايفكلذكو،يضاملاناريزحرهشيفعوبسألاةياهنةلطعةهزن
".

اندوجوىلعتضميتلاةرتفلالماكيفليونمسايمآركذتمل"
ناريزحيفهتلعفامعيغامداياوزيفتشتف."كلذيفٌداجيننإ.انه



عماهتيضمأيتلاعوبسألاةياهنةزاجإىلعىوسرثعأملينكل،يضاملا
.سيولتناسىلإباحصألاعمةلوجبموقأسيننأبيمآتغلبأ.يدنآ
اذهنأتمعزو،ةبضاغونيّدخلاةّرمحميتجوزتدجوفلزنملاىلإتدع
نماهللمو،ةئيدرلالبياكلامالفأعمعوبسأةياهنةزاجإاهتيضمتنعجتان
ةلحريفتكرتشالهامأ.ءانيملافيصرىلعةءارقلايفهتضقيذلاتقولا
برغلايفةيجذومنموعةلوجبًادبأثرتكتاليمآنأفرعأ.الك.موع
،ةليوطلابراوقلابةطوبرملاتاجالثلايفبارشلابلُعدجاوتتثيح:طسوألا
راثآاهيفرثانتتيتلاميخملاضرأو،نولمثلاةيبصلاو،ةبخاصلاىقيسوملاو
."؟روصلاكلتيفرهظتيتلااهتاذيهيتجوزنأبامتدكأتله".ءيقلا

.امهنيباميف؟داجوهلهةرظننايرحتلالدابت
ةأرملاكلتنأبداقتعاللببسيأكلتمنالاننإ.ِكن":ينوبتلاق

ليونلوقتيتلاوً،امامتكتجوزلثمودبتيتلاو-روصلايفرهظتيتلا
اهنأب،ةنيدملايفكتجوزلةقيدصّزعأو،ةثالثلامئاوتلامأيهو،نروهثوه
."كتجوزتسيل-كتجوز

ىلإًادانتساو،لوقلاىلإًارطضمينارأيتلاكتجوز":نيبليجفاضأ
."لاملالجألاهتجوزتكنأب،ليون

بعالتلامايألاهذهيفصخشيأعيطتسي.حزمأالانأ":تلق
."لومحمٍبوساحيأيفروصلاب

دكأتمكنأبةدحاوةقيقدذنملوقتَتنككنكلً،انسح":نيبليجلاق
ماهتإىلإنآلاتلوحتكنكل،ةيضقلاهذهيفطروتمزغنيلوكيزيدنأنم
."هيلعةمهتلاءاقلإلصخشنعثحبتكنأكورمألاودبي.نروهثوهليون

جوزتأمليننإً،اديجينعمسا.حيحصاذه،لجأ؟انأيادعينعتأ"
،ينافرعيامهنإ.يمآيَدلاوعمًاددجماثدحتتنأامكنكمي.اهلاملجأليمآ
.ءيشلكنافرعيالامهنأبيسفننيبوينيبترّكف."يّتيسفننافرعيو
ىسألابرعشتاهنأبتدبو،ينبقارتينوبتناك.يتدعميفٍرتوتبترعش
.ينعمسيالهنأكوادبنيبليجنكل.يهاجت

نيمأتلاةميقَتعفر":هلكرمألانمبعتهنأبًارهاظتمنيبليجلاق
دحىلإرمألاهبلصو."رالودفلأيتئمونويلمىلإكتجوزةايحىلع
.نيليحنلانيّكفلايذليوطلاههجووحنهديعفرهنأ

ىفتكا"!اهسفنءاقلتنمكلذتلعفيتلايهيمآ":ةعرسبتلق
تناكاهنكل،قاروألاتألميننأبينعأ".ارظتناويوحنعلطتلابنايطرشلا
ثرتكأيتلارومألارخآناككلذنإمسقأ.كلذىلعتّرصأ.يمآةركف



اهنإف،اهلوخدمىلعأرطيذلارّيغتلاىلإرظنلابهنإتلاقيمآنكل،اهل
رارقلابءيشهبشأكلذنأوأ،كلذهبشياموأ،ربكأٍنامأبرعشتفوس
نإ.كلذىلإاهعفديذلاببسلافرعأال.فرعأال،ةنعللا.ميكحلايلمعلا
."كلذلعفتنأاهنمبلطأمليننأوههفرعأاملك

كبوساحيفٍثحببنيرهشذنممهدحأماق":اهمالكينوبتعبات
ريسفتكنكميأ.يبيسيسملارهنيفماسجألاموعثحبلاناونعناك.لومحملا
."؟كلذ

.يشأجةطابرديعتسأيكٍناوثعستُتقرغتساو،نيقيمعنيسََفنُتذخأ
ُتنك.باتكفيلأتلءاقمحةركفدرجمكلتتناك.هللااي":ُتلق

."باتكفيلأتيفركفأ
."هاه":ينوبتباجأ
دهاشي.يلاتلاناكثدحامنأدقتعأً.اديجيناعمسا":لوقلاُتعبات

جاوزألانعثدحتتيتلاةيرابخإلاريراقتلاكلتسانلانمريبكٌددع
امك،ةسدعلاكلتلالخنميننوريءالؤهو،مهتاجوزنولتقينيذلانيبعرملا
امىلإلوحتياذهأدب.فيرحتللتضرعتةيداعلاوةئيربلارومألاضعبنأ
."ةرحسلاةدراطمهبشي

؟ةينامتئالاتاقاطبلاريتاوفلكريسفتةقيرطيههذهأ":نيبليجينلأس
".

هذهةنيعللانامتئالاتاقاطبريتاوفريسفتيننكميالهنإكلتلق"
نيأنمددحتنأةنيعللاكتفيظوكيلعضرفتً.ادبأاهبيلةقالعالهنأل
."!تءاج

.بنجىلإًابنجنَيتماصونيَرظتنماسلج
يتلاطويخلايهام؟يتجوزىلعروثعللنآلانالعفتاذام":امهتلأس

."؟انأيريغاهنافشكتست
لالخنمتيأر.ءامسلايفةبعرمتاوصأتّودو،زازتهالابلزنملاأدب

رهنلاقوفريطتتناكو،لزنملافلخنمريطتةثافنةيفلخلاةذفانلا
.ةرشابم

."10-فأاهنإ":ادنورتلاق
."...اهنأودبالً.ادجٌةريغصاهنإ.ال":نيبليجلاق
."10-فأاهنإ"
نأانتمهميضقت":تلاقمثاهيديتكبشوًاليلقيوحنينوبتنحنا

اذإنآلاو،كرودباذهديرتكنأفرعأ.ِكنايةئملابةئمكتءاربنمدكأتن



اهنأل،ةليلقلاوةريغصلادقُعلاهذهّلحىلعاندعاستنأكناكمإبناك
."ًاليلقانرّيحت

."ٍماحمبةناعتساللناحدقتقولانألمتُحي"
.امهنيبًاناهرايهنأاهنأكورمألاادب.ىرخأةرظننايطرشلالدابت



2011،لوألانيرشت21
-ةيمويةحفص-

نأامك،ِكنةدلاوةافوببسبةباتكلانمنّكمتأمل.ِكنةدلاوتتام
لوجتتوكرحتتتناك.ةيوقلاوةفيطللانيرومتتام.اهتافوبًاريثكرثأتاهنبا
يتلاتابلطلالكىلإعامتسالاتضفرو،اهتافونمةليلقٍمايألبقامىتح
نكمتأالنأىلإشيعأنأديرأ":تلاق.اهتكرحنمليلقتلاىلإاهوعدت
نورجينيذلانيرخآلاىضرمللتاعبقلاةكايحىلعتدوعت."شيعلانم
ىدحإدعباهيلإةبسنلابرمألاىهتنادقفيهامأ(ةيئايميكٍتاجالع
ديزملا"ينعيكلذناكاذإاهرمعةلاطإيفمامتهالاتدقفف،تاسلجلا
ةعمتلمفئافلبٌةطاحميهوًامئاداهركذتألظأساذكهو،)"بيبانألانم
نعفكتاليتلااهعباصأركذتأو،رضخألاورفصألاورمحألا:فوصلانم
،ٍضارو،ئداهٍتوصباهمالكيفيضمتامنيبعقرقتيتلارينانصلاو،ةكرحلا
.قيمعو

ملو،لعفلابظقيتستملاهنكل،لوليأمايأنمٍحابصيفْتظقيتسا
.اهاحضوٍةليلنيبريغصٍمجحبةأرماىلإتلوحت.ةقباسلانيرومىلإدعت
تلاجامنيب،اهترشبتققشتواههجوديعاجتتدازو،ةعرسبكلذثدح
.اهسفنكلذيفامبءيشيأزييمتىلعٍةرداقريغةفرغلاءاحنأيفاهانيع
ٌءاضموةجهبلاىلعثعبيٌناكموهو،ةيانعلارادىلإكلذدعبتذُِخأ
لالتلاموسروٍتاعبقنيدترييتاوللاءاسنلاتاموسربءيلمو،ةفيفخٍراونأب
،ةفيفخلاتالوكأملاسايكأعيبتالآبكلذكو،لاكشألاةريدتسملاءارضخلا
وأاهئافشبةيانعلارادموقتنأرظتنملانمنكيمل.ةوهقلاعيبتالآو
دعبتتامنأتثبلاماهنكلً،احيرمًاتوماهلنمؤتنألب،اهتدعاسم
نممغرلاب(عقاولايفيهاهتدارأيتلاةقيرطلابنيرومتتام.مايأةثالث
ةقيرطلابنيرومتتام:ةرابعلاهذهبرغتستستناكاهنأبةدكأتميننأ
.)يهاهتدارأيتلا

،سانلانمٍتائم-ةعورلابتزّيمتاهنكلًةعضاوتماهتافوةليلتناك
،زيليابةوهقبكستتناكو،اهاموأنمترضحيتلااههبشتيتلااهتقيقشو
ةحيبصيفاهاّنفد.ومنعةكحضمًاصصقيورتو،تيوكسبلاعطقعّزوتو
امنيبً،اضعبامهضعبىلإوجوِكندنتسا.حايرلاهيفّتبهئفادموي
كلتيفِكنيلحمس.ةليخديننأبروعشينرمغنأدعبًابناجُتفقو



هنكل،يوحنهرهظرادأامنيبّيعارذبهقوطأنأبمونللاندولخدنعةليللا
ءاوهلاضعبقاشنتساديرأ":ينذأيفسمهو،ةليلققئاقددعبضهن
.لزنملارداغمث،"يقنلا

يفًةرمءيجملاىلعتّرصأيتلايهو،هبينتعتنأهتدلاوتداتعا
ىلعمكدعاسأس":يّكلانميهتنتامدنعلوقتتناكو،انسبالميّكلعوبسألا
تماقاهنأبفشتكألاهترداغمدعبةجالثلايفعلطتأتنك."ءايشألابيترت
حتفلهسيءانإيفعطقلاكلتتعضوو،اهتّعطقوتورفبيركلاريشقتب
ةفغرألافارطألكنأفشتكألزبخلاءاعوكلذدعبحتفأتنك.هئاطغ
نمةجوزتميننأبرعشأ.ةرمفصنةعطقلكَتَلقاهنأو،تعُطقدق
ةفغرأفارطأهركيلازياميذلاو،هرمعنمنيثالثلاوةعبارلاغلبيلجر
.زبخلا

ةافوتعِبتيتلاىلوألاعيباسألاكلتيفاذهبمايقلاُتلواحينكل
هلُتددعأكلذكو،هناصمقيّكبُتمقو،زبخلاةفغرأفارطأُتعطق.هتدلاو
لاقو،ةعطقملاةفغرألادحأيفقّدح.هتدلاوةفصوبسحبةيبنعةريطف
نأيتدلاولحمسأُتنك.يمآايدحأنمًةيانع،عقاولايف،جاتحأال":يل
نمعونلااذهنيّبحتالكنأبفرعأينكل،اهدعُسيهنألاذهلعفت
."ةياعرلا

بحملاو،متهملاو،ّبيطلاِكنىفتخا.ءادوسلاتاعبرملاىلإاندعاذكهو
ىلعةجوزلادمتعتنأضرتُفي.بضاغلاو،ةنشخلاعابطلاوذِكنرهظيل
يأنمرثكأينعدعتبادقِكننأودبينكل،ةبعصلاتاقوألايفاهجوز
نوكينأديريالوهو،هتدلاوتتاميذلااماملابوبحمهنإ.ىضمٍتقو
.يبةقالعيأهل

وهو،حيورتللهتجاحتقويفهسفننعحيورتللِكنينمدختسي
يناوثلاىتحتمصبكرحتيو،ريرسلافرطقوفوأ،ةلواطقوفينرشحي
دّوعت.كلذدعبينكرتيلةليلقوةعيرسٍتانأقلطينيحيأ،ةريخألاةليلقلا
ةميمحلاهتمالعيههذهتناكو،يرهظلفسأيفهتحارعضينأكلذك
،ةريثمِتنأ":ةيلستهنأكورمألالعجينأضرتُفيًائيشلوقيمث،ةديحولا
كلذلوقيهنكل."يسفنطبضأنأنايحألاضعبيفعيطتسأالاذهلو
ً.ادجٍتفاخٍتوصب

كنعداعتبالاب،ةعئارًةايحهعمتمساقتيذلاكجوزموقي:رابتخا
:ِتنأامأ.هتقيرطىلعهسفننعحيورتلاديريهنإ.ةدوربلاراهظإو

!ةبعللاهذهبسكبهلحامسلامدعلكلذو،هنعنيضرعت)أ



،دعباهئاطعإلًادعتسمنوكيالةبوجأبنيبلاطتمثنيحونتونيكبت)ب
.قباسلانمرثكأكنعهدعُبييذلارمألاوهو

جاوزلاةلحريفةساكتنادرجمناكىرجامنأبةوقبنيدقتعت)ج
ةمهفتمينوكتنأيلواحاذهلو-ملظمٍناكميفوهدجاوتي-ةليوطلا
.يربصاو

ج:حيحصلاباوجلا

،ككفتلاقيرطىلعريسييجاوزنأوهعقاولايفينجعزيامنكل
نأئراقلانظينألمتُحي.هلمعّيلعيغبنيامفرعأاليننأامك
ٌردقّيدلنكل،امهعمثدحتللبسنألاناصخشلاامه،سفنلااملاع،ّيدلاو
نأشبحئاصنلايئاطعإلناحلصيالامهنأكلذينعي.سفنلاةزعنمريبك
نموتاحاجنلانمةلسلسامهجاوزناك؟ركذتأ،حورلاءاقشأامهنإ:جاوزلا
ةداعسلانماهلةياهنالًةعافدناناكجاوزلاكلذنإيأ،تارثعيأنود
ديحولاءيشلارمدأيننأبمهربخأنأيناكمإبسيلهنأكلذينعي.ةيجوزلا
رخآٍباتكفيلأتىلإنادمعيفوسامهنألمتُحي.يجاوز:يلَيقبيذلا
جاوزةصقعورأبةعئارلايمآلفتحتثيحبو،يليلايخٍبينأتةباثمبنوكي
.اهتيانعلماكهتطعأاهنألكلذو...قالطإلاىلعتاراجشلانمٍلاخوٍحيرم

ءاضرإعيطتسأاليننأبفرعأ.تقولاةليطقلقلابرعشأيننكل
ةباثمبتسٍتاونسذنمُتنك.نسلايفًاليلقتمدقتيننأليجوزتاوزن
يتاوللاءاسنلانعةيساقلاهتاقيلعتُتعمسكلذلو،هيلإةبسنلابجذومنلا
يفنغلابيو،ةقفشللًاراثمنهربتعيهنإيللاق.نيعبرألانسنمنبرتقي
لوقيناكو،تاناحيأ،تاناحلاعضونعهلأسأتنك.تاناحلايفنهسابل
ةلضفملاهتيانكهذهتناكو،"ةرساخلااياضقلابجومتاهنإ":ًةداعيل
نيثالثلاغلبأداكلابتقولاكلذيفُتنك.يرمعلثميفّنهيتاوللاءاسنلل
ىلإنآلاُتلوحت.يلثدحينلرمألانأكو،هعمرخسأتنكو،يرمعنم
هروعشببسوهاذهنألمتُحيو،يعمٌقلاعهنإيأ،ةرساخلاهتيضق
.ديدشلابضغلاب

ةطساوبجالعلايهوجالعللةلضفملايتقيرطتقولاكلذيفتدمتعا
ةثالثلااهلافطألحمسأو،مويلكيفليونلزنموحنريسأُتنك.لافطألا
رعشأفيرعشيفةمعانلاوةئلتمملاةريغصلامهيديأنوسدياوناك.يسملب
لكأبءاسنلاددهتاذاملمهفينأءرمللنكمُي.يتبقرىلعةجزللامهسافنأب
يتبقارمنكل!ةقعلملابهلكأيننكمي!لكأللةزهاجاهنإ:ماودلاىلعلافطألا



مهكرفو،مهيلعةيدابمونلاراثآواههاجتنوفحزيمهو-ةثالثلااهدالوأل
مهيديأباهعارذوأاهتبكرمهسملو،اماموحنمهقيرطنوقشيامنيبمهنيعأل
نامأيفنونوكيسمهنأنوفرعيمهنأكوأ،ةيساسألامهتدعاقاهنأكوةريغصلا
.نايحألاضعبيفملألابرعشأينلعجت-

ةجاحبتنكو،ليونلزنميفرهظلادعبامةرتفةحرابلاتيضق
.ءابغلاىهتنميفءيشىلعمادقإلاىلعينلمحكلذلعلو،اهيلإٍةديدش

نميوتلةجراخُتنكو،مونلاةفرغيفيندجوولزنملاىلإِكنرضح
ىهتناامدنعينكرت.يهاجتابطغضورادجلاوحنيعفديفعرسأ.مامحلا
نإامنكل.قرزألارادجلاءالطىلعةبطرلايمفراثآةيؤرنمتنكمتو
ٍةجاحبُتنك.كلذنأشبفسآ":لاقىتحريرسلافرطىلعًاثهالسلج
."ِكيلإ

ً.ادبأّيلإرظنيمل
ً،ايعيبطناكهانلعفامنأبًةرهاظتمّيعارذبهتقوطوهوحنتمدقت

":هلُتلق.رورسلاىلعثعبتيتلاةيجوزلاتاسرامملانمضنموهو
."ركفأُتنك

."؟نيركفتِتنكاذامب،لجأ"
.ةلئاعسيسأتلبسنألاتقولاوهنآلانوكينألمتُحيً.انسح"

،كلذلوقأنأنونجلانمهنأبفرعأ."ًالماححبصأنأةلواحمينعأ
تلوحتيننألكلذو،عوضوملااذهحتفنعيسفنعنمعِطتسأملينكل
.اهجاوزيمحيكلذنأل،لمحتنأبغرتيتلاةنونجملاةأرملاىلإ

وهاهنمرخسيناكيتلاةلاحلاىلإءرملالوحتينأيفةبغرلانكل
.ةناهملابروعشلاىلعثعبيٌرمأ

ايةلئاعسيسأتلٍتقوأوسأهنإ؟نآلا":لاقو،ينعًادعتبملفج
."...كتفيظوِتدقف.يمآ

،لفطلاعملزنملايفءاقبلالاحيأىلعبغرأينكل،كلذفرعأ"
."...ةيادبلايفلقألاىلعو

."يمآاياهوتلتتاميتدلاونكل"
."ةديدجةيادبو،ةديدجةايحنوكتفوسهذهو"
ذنمىلوألاةرمللةرشابمّينيعيفعلطتوهيعارذاتلكبينكسمأ

فوسفاهوتلتتاميتدلاونأامبنيركفتكنأبدقتعأ.يمآ".عوبسأ
ىلإنيدوعتاذكهو،لافطألاضعببجننوكرويوينىلإةدوعلانمنكمتن
ىلعلصحنداكلاباننإ.لاملانميفكيامكلتمنالاننكل.ةقباسلاكتايح



طغضلاىدمروصتكنكميال.انهشيعللنينثالانحنانيفكييذلاغلبملا
كلذو،هيفشيعنيذلاقزأملانمجرخنيكمويلكهبرعشأيذلا
.لافطأةعضبونينثالانحنانيفكيامريفوتيننكميال.انتوقبسكل
عيطتسأال.عيطتسأالينكل،اوربكييكمهيلإءيشلكريفوتيفنيبغرتس
برضملاةركيفسوردريفوتالو،ةصاخسرادميفنودلآراغصقاحلإ
يتلارقفلاةلاحهاجتةيهاركلابنيرعشتس.ةيفيصلزانمالو،مهيلإنامكلاو
."اهنيهركتس.اهيفشيعن

."...ِكنايدحلااذهىلإةيحطستسل"
."؟لافطألابجننيكبسانمٍعضويفاننأبًالعفنيدقتعتأ"
ةظحالميننكمأ.انجاوزعوضوملاننيبترجةشقانمقمعأكلذناك

.هلاقٍءيشيأىلعًافلسمدنلابأدبهنأب
يناعناننإ.يتبيبحايةريبكٍطوغضريثأتتحتنوعقاواننإ":تلق

رعشأ.اهنمٍريبكٍددعةيلوؤسملمحتأيننأبفرعأو،تامزألاضعبنم
."...انهةغرفمٍةقلحىلإانلصواننأب

ٍلفطباجنإنوديرينيذلاجاوزألاةعومجمىلإمضننسلهً،اذإ"
."اذكهًامئادحجنيرمألانألو؟مهجاوزحالصإفدهب

."...هنألًالفطبجننس"
ً.اددجمهيعارذبينقوطيلداعو،نيتسرتفمونيتنكادهانيعتدب
ًاردقولولمحتأنأيننكميال.نآلاسيل،يمآايال...يعمسا"

ىلإوعديدحاوٍرمأدرجمىتحلمحتأنأيننكميال.طوغضلانمًاطيسب
."رجفنأفوسيننأبّسحأ.طوغضلاتحتراهنأيننإ.قلقلا

.ةقيقحلالوقيهنأبتكردأ



مايأةتسرورمدعب
نكل.قيقحتيأيفةيساسأىلوألانيعبرألاوينامثلاتاعاسلاربتُعت

عومشلابلافتحاةماقإررقت.نمزلانمٍعوبسأوحنيمآءافتخاىلعىضم
"هنأبةفاحصلاهنعتلاقيذلاوهو،ريوسموتهزنتميفءاسملااذهيف
ترازدقيمآنأبملعيلسيلنكل(."نودةلئاعىدللّضفملاناكملا
اذهبسيلهنأالإهلمحييذلامسالانممغرلابو،قالطإلاىلعهزنتملااذه
عمراجشألانمةعونتمةعومجمهزنتملااذهيفدجوت.بيترتلانمردقلا
نأكلذينعي.ماودلاىلعتاناويحلاةراذقبءيلملمرلانمٍقودنص
ءاحنأعيمجيفترشتناةصقلانكل.)نياوتنعدعبلالكديعبهزنتملا
.ةطاسبلكبو،اذكهةنسلألالكىلعةصقلاترشتنا.دالبلا

ةليللايفًايفتاهتيبيراميبْتلصتا.نينمؤملاتويلإلآهللاكرابيل
هترجأيذلاقيقحتلاةمدصباعيتسالواحأتنكامدنعيأ،ةيضاملا
تربتعامث،توبأنيلإجمانرب]يتامح[يتجوزةدلاوتدهاش.يعمةطرشلا
ةيفيكلطيطختلايفمويلااذهمظعمانيضمأاننكل.ةيزاهتناًةطقاسةأرملا
.مالعإلالئاسوةهجاوم

،ىضماميفةريبكلايتلئاعةباثمبتناكيتلا(مالعإلالئاسوامأ
يمآةيوازاهنمتّبحأيهو،اهاوهىلعةصقلاتغاصدقف)!يئالمزو
هجوتمل.ةليوطةرتفامهجاوزىلعىضمنيذللاتويلإنيجوزلاوةعئارلا
سالفإلاهبشةلاحوأ،بتكلاةلسلسفاقيإنأشبةرخاستاقيلعتةفاحصلا
ةلئاعوحنبحلارعاشمبضيفتبولقلالكتناك.نافلؤملااهنميناعييتلا
.اهّتبحأةفاحصلانأامكتويلإ

دونبةراثإىلعةفاحصلاتبأد.انأّيلعقبطنيملعضولااذهنكل
ىلإيداقتفايأ-صنلااذهبيرستىلعرمألارصتقيمل.قلقللةريثم
لمتحملاةميرجلاحرسمو،لزنملاريغرخآناكميفيدوجونعتابثإ
تلاق.ةيقيقحلاةيصخشلايتافصىلعكلذكلمتشاهنكل-عنطصملاو
لوطأةرتفلةاتفيأدعاوأملةيوناثلاةلحرملايفتنكامدنعهنإةفاحصلا
يدلاونأةفاحصلاتفشتكا.ءاسنريزتنكيننإيأ،ةليلقٍرهشأنم
ةناخيفُتْعِضُواذكهو،ةردانهليتارايزنأو،ليهتروفموكيفدوجوم
لكاهعامسدعبوجتدّدر.مهئابآنعنولختينيذلانيدوحجلاءانبألا
اهنإ.كنوبحيالمهنإ.ةلكشمنماهلاي":رابخألاةرشنتارقفنمةرقف



وهو،لوألايمساناهذألاىلإةفاحصلاتداعأ."ًادجةيقيقحةلكشم
دنعقانتخالابرعشأتنك.ةيساسألايتساردمايأذنمهتهركيذلامسالا
انيدانيذاتسألاناكامدنعيأ،يساردٍماعلكةيادبيفمسالايعامس
ةيادبدنعرركتيرمألاناك"!ِكنىعدأيننإ.ِكنيمسا":ءامسألاب
دالوألادحأناك"!ِكن-ىعدأ-انأ-ِكن":لوليأرهشيفةساردلا
":راوغمسرافهنأكوبعلملايفلوجيوهوةحارتسالاةرتفيضميىقمحلا
رمألانكل.flowy-shirtedٍتوصبكلذلوقيو،"سناااااالانأً،ابحرم
.ةيلاتلاةنسلاىتحنايسنلابهايغيفعيضيناك

ناك.رابخألاتارشنعيمجيفمسالارشتنا.ةرملاهذهيفسيلنكل
ةلتقلاونييلسلستلاةلتقللصّصخملاوبعرملايثالثلامسالاوهكلذ
صخشدوجومدعوهماهقرافعم-نودسالوكينسنال،نيروجأملا
.هتعطاقميننكمي

روضحلةدحاوةرايسيفوجوتويلإتيبيرامودنارعمتبكر
نوقلتيمكو،تويلإلآاهاقلتيتامولعملانممكيلحضتيمل.لافتحالا
ةصقبنوملعيمهنأبفرعأ.مهتنباجوزنيدتيتلاةديدجلاتامولعملانم
صاخشألاضعببلجأس":ةقثلكبدنارلاق."عنطصملا"ةميرجلاحرسم
دوجوًامامتحضاولانم-ًامامتسكعلاانلنولوقيسنيذلاو،مهفرعأنيذلا
كيلعنّيعتياذهلو،ماودلاىلعهيوشتللةضرعةقيقحلانكل.عارصحرسم
."بسانملاريبخلاءاقتنا

ىلعنيمأتلاو،نامتئالاتاقاطبيأ،ىرخألارومألانأشبدنارفرعيمل
يتلايهويتجوزلةدودللاةقيدصلايهيتلاليونو،ءامدلاو،ةايحلا
نمناك.فوخلاو،عشجلاو،ةناهإلا:يننيدتيتلاتاءاعدالالكلمحت
دقتعأ.ديعلاةيشع،ةليللاهذهيفتوبآنيلإجمانربيفرهظتنأررقملا
.نيدهاشملامامأيهاجتءاردزالاروعشيفناكراشتتفوسنيلإوليوننأ

يفلمعلاذخأ.سانلالكلمشيملينمروفنلانأتظحالينكل
عّرجتفدهبنئابزلاتائمدفاوت:يضاملاعوبسألاةليطراهدزالايفةناحلا
لتاقلا،نودسالوكينسنالمسالمحيناكميفراشوفلالوانتو،بارشلا
.ةناحلايفلمعللنييفاضإدالوأةعبرأفيظوتىلإوجترطضا.لمتحملا
الاهنإو،ىرخأًةرمءيجملاعيطتستالاهنإتلاقوةدحاوًةرمترضح
نيذلاو،نيزّزقملاو،ءايبغألاضعببمحدزايذلاناكملالّمحتعيطتست
،تربتعاوجنكلً.ازّزقمرمألاناك.ينعرابخألانولدابتيوبارشلانوعرجتي



...اذإاندعاسيفوسلاملانأب،كلذلكنممغرلاب
لثمٍرومأيفركفنانلزامو،مايأةتسيمآءافتخاىلعىضم.اذإ

.اذإ
رمتسملاِقْرَّطلانمالإتمصلااهيلعّميخٍةرايسيفهزنتملاىلإانلصو

.ةرايسلاةذفانجاجزىلعتيبيرامرفظل
هتكحضتبرتقا."جودزمٌدعومهنأكورمألاودبي"ً:اكحاضدنارلاق

دنارأدب.قيعزلابنوكتامهبشأو.ةيلاعٍتوصةقبط:ايريتسهلادودحنم
تيبيرامامأ.ةضفضفلابً،اعيبمرثكألافلؤمو،يرقبعلاسفنلاملاع،تويلإ
يفيفاصلابارشلانمتاعرج:يتاذلاجالعلاهبشيامىلإتأجلدقف
عمرتوتلاةلازإلةيفاكتناكيتلاتاعرجلايهو،ةقيقدوةددحمديعاوم
تدكوً،ايلعفهلقعدقفيداكفدنارامأ.لماكلايعولاةلاحيفءاقبلا
حتفىدلةيمدةقالطنالثمهيفتكنيبنمًازفاق]هلقع[هروصتأ
دنارةعيبطتلوحت!وووووكوك.هيفتناكيذلاطوغضملاقودنصلا
ٍصخشلكعمهيفًاغلابمًادورهُظيناك:سوهلاهبشيامىلإةيوفعلا
ًادجًابيرقناك.نيعوطتملاونيلسارملاوةطرشلالاجرهيعارذبقّوطيو،هيقتلي
لوجخباشوهو،نإزيادقدنفيف"طابترالالجر"عمصاخٍلكشب
همالعإىلعصرحامكهتبعادمدناربحأيذلاو،ينودىعديةقرلاهزوعتو
ثبليامو،"ينودايطقفكبعادأيننإ،هآ":لوقيناك.كلذلعفيهنأب
.هروبحىدمرهُظتةضيرعًةكحضقلُطينأينود

باشلاكلذنكمتيالأ":ةقباسةليليفوجىلإىوكشلابتهجوت
صخشلانألةريغلابرعشأيننأبيلتلاق"؟رخآٍناكميفحيدملاليننم
ناك.ينمرثكأرخآًاصخشبحي]يتجوزدلاو[يدلاوناكمّلحيذلا
ً.احيحصاهمالك

ترّكف.هزنتملاوحنانريسءانثأيفدناررهظىلعتيبيرامتّتبر
تقلطنا.ةدحاوٍةسملبولوموقياذهكٍصخشىلإ،يرودب،ٍةجاحبيننأب
ملينكل،امًاصخشتدرأ.عومدلاعمةقفارتمةديهنت،ةأجفوةعرسب،ينم
.يمآوأيدنآهنأنمًادكأتمنكأ

.ينعاهتدعبأينكل،يفتكوحناهديتعفر"؟ِكن":وجتلاق
ىتحو،ةبيرغٍلعفةدراهنإ.اذهلٌفسآانأ،واو.فسآانأ":تلق

."نودلآةلئاعةعيبطنعنوكتامدعبأاهنإ
فرصتيانالكنأل،كلذيفةلكشمال"ً:اديعبعلطتتيهووجتلاق



نأذنمًاليلقينعداعتبالابتأدبوجنأبُتسسحأ."هتعيبطريغىلع
.صالخإلامدعهتيمستىلعاندتعايذلاعضولاوهو-يعضوتفشتكا
يفودبييذلابارطضالاو،اهينيعيفهتظحاليذلادورشلاكلذىلإفاُضي
.ءايتسالابرعشأاليكيدهجتلذباذكهو،اههجو

لكيفترشتناريوصتلاَقرفنأبّميخملاىلإانلوخدروفانظحال
.ىربكلاتاكبشلايروصملبنييلحملانيروصملانعانهملكتأالو،ناكم
ئمويومستبيدنارناك.دشحلاطيحملوطىلعتويلإونودلآراس
ىلعنيبليجوينوبرهظ.ةنيدملاروزتيتلاةماهلاتايصخشلاىدحإهنأكو
نأكلذينعي.ةيوقوةقيدصبالكامهنأكوانعماراسامكً،ابيرقتروفلا
ايعساماذهنأودبيو،انلنيَمزالماحبصأوانيدلًافولأمراصامهرظنم
ةبسانميأيفاهيدترتتناكيتلااهتاذسبالملاينوبتدترا.حوضوبهيلإ
رعشكباشمو،نوللاةيدامرةعطقمةزولبو،ةليمجوءادوسةرونت:ةماع
ةليللاتناك...ينورومينوبىعُدتيتلاةاتفلايننإ.اهرعشَيتهجكسمُت
،ينوبَيطبإنمٍةهجلكتحتقرعلاعّمجتاذكهو،ةبوطرلاةديدش
ةماستباتمستباويوحنْتعلطت.قرعتلاطرفنمةنكادةقطنملّكشو
سيلأ،ٍتاماهتاكلتتناك-تاماهتالالكو،ةحرابلاىرجامنأكوةضيرع
ً.ادبأثدحتمل-؟كلذك

ىلإتعلطت.نيتملاريغوتقؤملاحرسملاجردانأوتويلإلآألم
ً،اقيمعًاسفنتذخأويوحنتأموأيهو،مأوتلايتقيقشوحنفلخلا
لعفكلذكو،انوحنهجوألافولأتتفتلا.يرودبًاسََفنذخآنأتركذتف
،مستبتال،يسفنتغلبأ.اهتاوصأردُصتوضموتتأدبيتلاتاريماكلاولماح
.مستبتال

اورثعاراعشلمحتيتلاناصمقلاتارشعلالخنميتجوزينتصحفت
.يمآىلع

ضعبلاخدإكيلعنّيعتي(باطخءاقلإّيلعنيعتيهنأبوجتلاق
.نوفوركيملاوحنُترسامدنعهتلعفاماذهو،)ةعرسبوةيناسنإلالماوعلا
اذكهو،ينطبىوتسمىلإلصيهنإيأً،ادجًاضفخنمنوفوركيملاناك
وهو،ةليلقٍتاصوبالإعفتريملهنكل،ةليلقٍناوثةرتفلهعفرأيكُتدهج
نأقئاللانمنكيملهنكل،ةداعلايفبضغلاىلإينعفدييذلالطعلا
ًاقيمعًاسََفنُتذخأاذكهو،سانلانمدشحلااذهمامأيبضغنعّربعأ
نوفرعت":يلجأليتقيقشاهتبتكيتلاتاملكلاةءارقبتأدبوًاليلقتينحناو
فصوًادبأيننكميال.عوبسأوحنذنمةدوقفم،نوديمآ،يتجوزنأب



ببستيذلاانتايحيفقيمعلاغارفلاكلذو،انتلئاعهبرعشتيذلاقلقلا
لوقأ.اهترسأيفبلقلاةباثمبيهو،يتايحبحيهيمآ.يمآءافتخاهب
ةميكحاهنإ.ةفيطلوةرحاسو،ةحرماهنأبيمآىلعاوفرعتيملنيذلل
."قرطلانمٍةقيرطلكبيتكيرشوىنميلايدياهنإ.ةئفادو

نأكو،يدنآعقومتددحنأُتثبلامو،عّمجتملادشحلاىلإُتعلطت
ىلعترطيسيتلاءايتسالاةرظنُتظحالينكل،ةيرحسةقيرطبثدحكلذ
.يقاروأىلإُتدعاذكهو،اههجو

نأبفرعأو،اهتقفربانأونسلابربكأنأديرأيتلاةأرملايهيمآ"
."ثدحيفوساذه

ىلعلعفلابتاملكلاهذهوجتبتك.مستبتالً.اسََفنذخ.فقوت
لالخنميتوصددرت.ثدحيفوس،ثدحيفوس،ثدحيفوس.قاروألا
.رهنلاىتحتاددرتلاهذهتلصوو،توصلاتاربكم

اننإ.تامولعمّيأمكيدلتناكاذإانبلاصتالامكنمبلطناننإ"
.نامأبلزنملاىلإدوعتنألمأىلعةليللاهذهعومشلالعُشنفوس
."يمآايكبحأ

.يدنآهيفدجاوتتيذلاكلذادعامتاهاجتالالكيفيرظنبتلُج
،تمصةقيقدناكملاىلعّميختنأضرتفملانمناكو،عومشلابهزنتملاألألت
لاؤسلاىلعبأدنيدرشتملادحأنأامك،نوكبياوناكلافطألاضعبنكل
مساسمهيمهدحأناك."؟ببسيألو؟ثدحياذام،ياه"،ٍلاعٍتوصب
اذهلكاذامل؟اذام"،ىلعأٍتوصبلوقينألجرلاثبليامو،يمآ
."؟دشحلا

اهلافطأناكو،دشحلانيبنممامألاىلإكرحتلابنروهثوهليونتأدب
قلعتدقفنارخآلانانثالاامأ،اهفدرىلعمهدحأقلعت.اهبنيقلعتمةثالثلا
ىلإةبسنلابرغصلاةياغيفمهتثالثادب.اهترونتَيتهجنمٍةهجبامهنملك
يكدشحلانيباهقيرطليونتّقش.لافطألاعمٍتقويأِضمُيملٍلجر
،ىلعألاىلإتعلطتثيحةصنملافرطىلإتراسو،رورملاباهلافطألحمست
كلذىلوألاةرمللو،ُتظحالمث،ةريرشلاةأرملاكلت،اهبُتقلمح.يوحن
ةدمليمفيفٍءاخترابترعشً.اددجمٌلماحاهنأبتكردأو،اهنطبيفخافتنالا
ةرظنلاكلتنكل!هللااي،ةعبارلانسنودلافطأةعبرأ-ةدحاوةقيقد
ٍةجومدرجماهنأبسانلامظعمدقتعيسو،شاقنلاوليلحتللضرعتتفوس
.فوخلاوبضغلانم

مث،عوفرملافصننوفوركيملالالخنماهتوصبّرست."ِكن،ياه"



.نيدشتحملاطسوددرت
فاقيإّرزىلعروثعلانمنّكمتأملينكل،نوفوركيملاسّسحتأتأدب

.ليغشتلا
تطقاستوءاكبلابترجفنا."كهجوىرأنأطقفتدرأ":تلاق

عيمجلارعشفةداحلاجيشنلاتاوصأنيعمتسملاعماسمىلإتلصو.اهعومد
."؟كتجوزبَتلعفاذام؟يمآبَتلعفاذام؟يهنيأ".لوهذلاوةمدصلاب

ةثالثلااهلافطأنمنانثاأدب.كتجوز،كتجوز،توصلاءادصأتددرت
.بيحنلاب

ًةيساقتناك.ةدشبيكبتتناكاهنأل،ةظحللمالكلانعليونتزجع
ىتحًالوزناهتبذجو،نوفوركيملاةلماحبتكسمأنأتثبلامو،ةسرشو
لعفأنأعيطتسأاليننأبتكردأينكل،يوحنهبذجيفترّكف.اهاوتسم
.لافطأةثالثاهيدلوةمومألاسابليدترتيتلاةأرملاهذهعمءيشيأ
ينكل-كتجوزمجلتالاذامل-نروهثوهكيامنعًاثحبدشحلاُتصحفت
.دشحلاةبطاخملليونتداع.ناكميأيفهيلعرثعأمل

.اهتقيدصاهتقيدصاهتقيدص"!اهتقيدص،يمآدنعةقيدصّزعأانأ"
لاجرذخأيال".اهلافطأبيحنعمهزنتملاءاحنأيفتاملكلاهذهتددرت
اذهلتررق.اهتلذبيتلادوهجلانممغرلابدجلالمحمىلعيمالكةطرشلا
،يمآاهّتبحأيتلاةدلبلاهذه،ةدلبلاهذهىلإةيضقلاهذهليوحتببسلا
ةباجإلاهيلعنّيعتيف،نودِكن،لجرلااذهامأ!بحلااذهةدلبلااهتلدابو
."!هتجوزبلعفاذامانللوقينأهيلعنّيعتي.ةلئسألاضعبنع

نأليونتثبلامو،اهيلإلصتيكحرسملابناجنمينوبتعفدنا
تمسرو،اهديينوبتعفرً.اضعبامهضعببناتأرملاتقّدحمثترادتسا
!مالكلانعيفقوت:اهتبقرلوحقنخلاةكرح

."!لماحلاهتجوز"
تاشالفلاءاوضأببسبكلذوعومشلاةيؤرنعنيرضاحلاعيمجزجع

ًاتوصيبناجىلإًافقاوناكيذلاوهو،دنارردصأ.اهلاقعنمتتلفأيتلا
دقفحرسملالفسأيفةفقاوتناكيتلا،ينوبامأ.نولابلاةقسقسبهبشأ
.اهسأريفمٍلأفاقيإديرتاهنأكو،اهينيعيَبجاحنيباماهعباصأتعضو
.يعمثدحاملثمتعراستدقعيمجلابولقتاضبننأتظحال

ًالئاماههجوناك.يبقّدحتاهتيأرفيدنآنعًاثحبدشحلايفتعلطت
انتارظنتقالتنإام.نيبطراهاّدخناكامنيبً،ابرطضمويرهزلانوللاىلإ
.دشحلانيبتباغنأتثبلامو"!قمحأ"ةملكاهمفيفتمسرىتح



نأدعبينذأيفتسمهو،يبناجىلإيتقيقشدوجوب،ًةأجف،ُتسسحأ
يوحنتاريماكلاتاشالفتعطس."بهذننأبجي":يعارذنمينتبحس
نييورقلاراونأببسبًارتوتموًافئاخنياتشكنرفشوحودحألثمُتفقونيح
:نيمسقانقرفتو،كرحتلابانأدب.ةعطاسءاوضأ،ةعطاسءاوضأ.هيلعةطلسملا
حرسملاىلعتويلإلآيقبامنيب،وجةرايسوحنانررفانأويتقيقش
نولسارملاينقشر.امهرمأاربدتييكامهدحوامهانكرت.ةرغافٍهاوفأبنيَفقاو
يمآنألَتبضغله،ِكنً؟الماحيمآتناكله،ِكن.ةلئسألانمٍلباوب
يننأكو،ةعيرسىطخبهزنتملانمجورخلابتعرسأفانأامأً؟الماحتناك
هذهيفةملكلاتددرت.لماح،لماح،لماح:رطملانمٍليسطسوُتقلع
.داصحلانازيزتاوصألثمةيفيصلاةليللا
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ٍةلواحميفةقيرطلاهذهبريكفتللةرطضمانأ.بيرغلانمزلااذهلاي
ناكمبةبارغلانمودبيفوس،اه-اه:ديعبنمرمألاصّحفتينم
غلبأامدنعةعتملابرعشأنلىرتايله.ةديرفلاةرتفلاهذهيفريكفتلا
فوساهدنعو،بحاشلاىمازخلانولببايثلايدترأويرمعنمنينامثلا
هذهحلصتالأ.ةهارشببارشلاعرجتتو،اضرلابرعشتًةيصخشنوكأ
تنكمتٍثادحألةبعرموةبيرغًةصقنوكتسلهو؟ةصقةباتكلتاركذملا
.اهنمصالخلانم

ةدكأتمتحبصأٌرمأوهو،امٍللخنميناعييجوزنألكلذثدح
نميناعيهنكل،هتدلاوىلعٍدادحةرتفبرميهنأبفرعأ،لجأ.نآلاهنم

رعشأنأيننكمي...نكلًانزحسيل،يوحنٌهجومٌرمأهنإ.كلذزواجتيٍءيش
ههجونأبظحالأفةأجفهوحنعلطتأ.نايحألاضعبيفينبقاريوهوهب
موقأانأوwalkinonmeينكسمأهنأكورمألاودبي.ززقتلابٌرومغم
يفيرعشحيرستبوأحابصلايفبوبحلالكأنمًالدبكلذو،بعرمءيشب
هجازمناكاذإامُتلءاستً.اريثكجازملابلقتموًادجٌبضاغهنإ.ليللا
ىلإسانلالّوحتيتلاحمقلادضةيساسحامبر-يدامءيشبًاطبترم
تلطعيتلانفعلارطفلانمٍةرمعتسمىلإرمألادوعيامبروأ،نيناجم
.لمعلانعهغامد

ةلواطىلإًاسلاجهتدجوفةقباسٍةليليفيلفسلاقباطلاىلإُتلزن
.نامتئالاتاقاطبريتاوفنمةموكىلإرظنيناك.هيديبهسأرًادنسمةدئاملا
ُتدرأ.تانادعمشلاىدحإلعطاسلاءوضلاتحتً،اديحوناكو،يجوزُتبقار
ملينكل.ءاكرشلالعفياملثمرمألابريكفتلاو،هعمسولجلاوهنمبارتقالا
ضعبيفلءاستأً.اريثكهبضُغيفوسكلذنأفرعأيننألكلذلعفأ
،هبويعظحالأينعديهنأليأ،ينمهروفنببسوهاذهناكنإنايحألا
.اهفرعأيننألينهركيوهو

يسأرمدطصافُتطقس.ةوقبو،يعفدىلعنيمويذنممدقأهنكل
اذام،ًالعف،فرعأال.ٍناوثثالثةدملةيؤرلانعتزجع.خبطملاةلواطب
يناكمإبهنإهللوقأُتنك.ملألانمىوقأةمدصلاتناك.نأشلااذهبلوقأ
،ةلئاعسيسأتانناكمإبحبصياذكهو،رحٍلمعوأ،ةفيظوىلعلوصحلا



...ةيقيقحةايحشيعننأو
."؟نآلااهشيعنيتلاةايحلانيمستاذامو":لاق
.ةتماصتيقبينكل،باذعةايح،يسفنيفترّكف
ةسنآلابسحبةايحهذهتسيلأ؟هاه؟يمآايهذهنيمستاذام"

."؟ةعئارلا
ٍتاوطخثالثيوحنمدقت."اهروصتأامكةايحلاتسيلاهنإ":تلق

تأدبو،يوحنعفدناهنكل...كشوىلعهنأودبي:اهدنعترّكف.ةريبك
.ضرألاىلعطوقسلاب

كشوىلعهنأكوادب.ىرخألاديلابهتضبقكسمأ.نينثالانحنانقهش
ينكل.ةمدصلاّدحىلإلصتو،فسألاىدعتتٍةلحرميفناك.ءاكبلابءدبلا
طغضأتنكيننإيأ،لعفأاذامفرعأتنك:انهًائيشحضوأنأديرأ
ًاريخأهتدرأ.رثكأفرثكأهسفنىلعرّوكتيوهوهتبقار.هيفرارزألالكىلع
أوسأناكولىتحوً،ائيسناكولوىتحًائيشلعفينأوً،ائيشلوقينأ

.حبشلالثمانهينكرتتال.ِكنايًائيشلعفا،ءيش
.كلذلعفيفوسهنأبًادبأكردأمل
يننألكلذو،ينمجاهيجوزنأولهلمعيننكمياميفًادبأرّكفأمل

.نهجاوزأيديأىلعبرضللنضرعتييتاوللاتاجوزلاةعومجمىلإيمتنأال
لكربعيفنعلانأفرعأ.]رمعلاىدم[مياتفيالمليفلاكلذفرعأ(
ودبأيننإ)؟كلذِكنلعفينأنكل.ةيداصتقالا-ةيعامتجالاقئاوعلا
تضرعتةجوزيننإً:ادجًابيرغودبيرمألانكل.ةيحطسىتحوةيوفع
.يلحملايدتعملاوةعئارلايمآ.ةءاسإلل

؟راذتعالاادعءيشيأنمصخشيأرثُكيله(.ةدشبِكنرذتعا
هعوضخناكمإيفريكفتلاىلعقفاو.)فطللاةياغيفاذهنأدقتعأ
ديجٌرمأوهو،هثودحناكمإبًادبأدقتعأملرمأوهو،ةيسفنةراشتسال
نايسنلةدعتسمانأكلذلو،هقامعأيفةبيطلاةياغيفٌلجرهنإ.هتاذّدحب
طغضلاهبببستتيقمٍءانثتسادرجمناكلصحامنأبداقتعاللورمألا
ردقلابرعشيِكننأنايحألاضعبيفىسنأيننإ.انالكهلضّرعتييذلا
،انهىلإيراضحإءبعلّمحتيهنإ:انأهبرعشأيذلاطوغضلانمهتاذ
ةبسنلابهنأكلذىلإفاُضي.هبرعشأيذلاغارفلاءلمءبعلمحتيوهو
ءبعلاكلذنإف،ةيتاذلاةداعسلابةوقبنمؤييذلاو،ِكنلثمٍلجرىلإ
.بضغللًاريثمنوكيدق

،ةعرسلاةياغيفتناكيتلاو،اهتيقلتيتلاةبرضلاكلتنأكلذينعي



تمسترايتلاحمالملاناكينبعرأامنإ.اهتاذدحبفوخلاّيفثعبتمل
امدنعو،هيلإرظنلاسلتخأانأوضرألاىلعتيمتراامدنعههجوىلع
دهجللةجيتنكلتههجوحمالمتناك.يسأرلخادنينرلاهبشيامبُتسسحأ
،ةيناثينعفدينأدارأمك.ةيناثٍةبرضهيجوتنمهسفنعنملهلذبيذلا
كلذذنمّيلإهعلطتةقيرطينتمدص؟لعفيالنأبعصلانمناكمكو
.صلاخلاءايتسالا.بنذلاكلذءازإءايتسالاو،بنذلابروعشلا:نيحلا

ىلإةحرابلايترايستدق.ةملظلايفٍقرغمٍنكريفنآلاِكنفقي
نمثيحو،تاردخملاةنيدملاناكسفصنيرتشيثيحقوستلازكرم
هجوتياهجوزنأينتربخأليوننألكلذفرعأ.ةفصوىلعلوصحلالهسلا
يرتشأيككانهىلإهجوتأمل.رخآوٍتقونيباناوجيراملايرتشيلكانهىلإ
.اهيلإيتجاحلًابسحتكلذوةيقدنبىلعلوصحلاتدرأيننأللب،اناوجيراملا
مويلانأبكردأمل.كلذنمرثكأِكننيبوينيبلاحلاتمزأتاذإينعأ
انأوقاشعلامويهنإ.كانهىلإُتلصونأدعبالإقاشعلامويوه
يفُتلق.كلذدعبيجوزلءادغلاماعطخبطأو،ةيقدنبيرتشألةبهاذ
اذإِكنأل.ءاقمحٍةطقاسنمِكلاي.كنأشبًابيصمِكندلاوناك:يسفن
النكل.ناكملااذهةرداغملنيرطضتفوسفكيذؤيسكجوزنأبِتدقتعا
ِكنكميال.ةافوتملاهتدلاوىلعٍدادحةرتفيفرمييذلاكجوزكرتكنكمي
كانهتناكاذإالإ،ةعيرمةأرمانينوكتفوسفكلذِتلعفاذإامأ.كلذ
فوسِكجوزنأبًالعفينمؤتنأكيلعنّيعتي.لعفلابةريطخةلكشم
.كيذؤي

.ًالعفينيذؤيفوسِكننأبدقتعأالينكل
دجاوتتامدنعربكأنامأبرعشأفوسيننأوهرمألايفاملكنإ

.يبرقبةيقدنب



سداسلامويلا
ةرايسلاتّرم.هزنتملانمجورخلابانعرسأوةرايسلاوحنوجينتعفد

ةرايسوحننيبليجوينوبعمريستتناكيتلايهو،ليونةاذاحمبةعرسم
اهفلخنوريسي،ةيانعلكبمهتسبلأنيذلا،ةثالثلااهلافطأناكو،ةطرشلا
،هوجولاتائم:دوشحلاطسوريسلابانعرسأ.ةيقروةرئاطليذمهنأكو
انرايخناكبورهلانأكلذينعي.ةرشابميوحنهّجوتملاوعّمجتملابضغلاو
.يرجياملًامامتمئالملا

."نيمكنمنمهلاي":وجتمتمت
."؟نيمكّيأ":ةيلآٍةروصباهءاروُتررك
تاذةأرملاكلتتلدأ؟ِكنايةفدصلابناكىرجامنأدقتعتأ"

."لمحلانعءيشبثدحتتملً.اقبسمةطرشلامامأاهتداهشبةثالثلادالوألا
."؟ىرخألاولتةدحاولامهتابرضنوهجويمهنأبلمتُحيالأ"
كلذل،لماحيتجوزنأبًاقبسماعمسدقنيبليجوينوبنأودبي

.اهتلتقيننأبنادقتعيامهنأبحضاولانمودبي.ةيجيتارتساامسر
مداقلاعوبسألالاوطلبياكلاتاطحمتارشنعيمجيفليونرهظتس"

.ةلادعلاقيقحتديرتاهنإو،يمآدنعٍةقيدصّزعأاهنإو،لتاقكنأبلوقتسو
."ةرهشلانعةثحابةطقاسالإتسيل،ةرهشلاءاروىعستةطقاساهنإ

هذهيفانتعبت.يدعقميفُتيخرتساوةذفانلاجاجزنميهجوتبّرق
تناكامنيبةرايسلايفنيتماصانيقب.رابخألاتاطحملٍتابرعةدعءانثألا
وحنًاطقاسحجرأتيةرجشعرفتيأرورهنلاُتبقار.ًاليلقأطابتتوجسافنأ
.رهنلا

."...فرعتَتنكله...هآ...نإله؟ِكن"ً:اريخأوجتلاق
اهنأبليونربُختاذامل.ءيشيأيمآيللقتمل؟وجايفرعأال"

."؟ينربختالولماح
ودبيال.ينربختنأنودنمةيقدنبءارشلواحتاذاملو":وجتلاق

."ًادبأًايقطنماذهلك

نكل،يلزنمألمتسريوصتلاقرفنأل،وجلزنميفةحارتساللانهجوت
لآناك.يلصألافتاهلا،لومحملايفتاهّنرىنحبابلاُتحتفنإام
تهجوتو،قمعبءاوهلاضعبتقشنت.طخلانمرخآلافرطلاىلعتويلإ



.يضاملايفيمونةفرغتناكيتلاةفرغلاوحن
ملكتييذلاوهدنارناك."ِكنايلاؤسلااذهكلأسأنأديرأ"

له.ينربختنأكديرأ".نويزفلتلازاهجنعةرداصًاتاوصأتعمسينكل
."؟لماحيمآنأبملعتَتنك

،يمالكةغايصلبسنألاةقيرطلاريرقتينمةلواحميفًاليلقتددرت
.لمحلاثودحلامتحامدعيأ

."!ءامسلاقحبينبجأ"
.معانوئداهٍتوصبتملكت.يئودهةداعتسابدنارةجهليلتحمس

ًالماحنوكتنأببغرتملاهنإ.لمحثودحلىعسنيمآوانأنكنمل"
نمٍموييفًالماحنوكتنأنمنكمتتستناكاذإامفرعأالو،دناراي
"ًالماحتناكاماذإًادجًابرغتسم...نوكأسً.اريثكانتاقالع...رركتتمل.مايألا
.

.لمحلالوصحنمدكأتللبيبطلاترازيمآنإليونتلاق"
هذهةجيتنلافرعنسو،تالجسلاهذهىلعلوصحللةركذمةطرشلاتردصأ
."ةليللا

ىلعةدرابلاةوهقلانمٍبوكعمًةسلاجةشيعملاةفرغيفوجتيأر
يفكيامبيوحنتتفتلا.يتدلاواهمدختستتناكيتلابعللاقروةلواط
.اههجوةيؤربيلحمستملاهنكل،يدوجوبتملعاهنأبرهُظتل

اوسيلتويلإلآنإ؟ِكنايبذكلانعّفكتالاذامل":وجتلأس
ديرياليذلاتنأكنأبلقألاىلعمهللوقتنأكبردجيالأ.كءادعأ
."؟ةئيسةقيرطبيمآريوصتىلعصرحتاذامل؟لافطأباجنإ

تناكً.اددجمينتحاتجايتلابضغلاةجومىلعبلغتلانمتنكمت
له.ةنعللا.وجايًاريثكٌبعتميننإ":بضغلاكلذببسبةرتوتميتدعم
."؟نآلاثيدحلااذهضوخلنورطضمنحن

."؟لضفأٍتقوراظتناانيلعبجيله"
انلواح.انفلاحيملظحلانكل،ةرتفلانلواح.دالوألاباجنإُتدرأ"

ديرتالاهنأبتررقيمآنكل،ةبوصخلاتاجالعنمةدافتسالاكلذك
."دالوألاباجنإ

."دالوألاباجنإديريالنمتنأكنإيلَتلق"
."عضولافيطلتلواحأُتنك"
ِكنايهلوقتامنإ...كنأكردأمل.ىرخأةبذكاهنإ.هللااي.هوأ"

امدنعيأ،ةناحلانيشدتبانلفتحاامدنعكانهةرضاحُتنكً.ايقطنمسيل



وهو،لفطءيجمراظتنانانلعتامكنأبتّنظو،يرجياممهفامامتءاسأ
."يكبتيمآلعجيذلارمألا

فرعأال.وجاييمآهبتماقءيشلكريسفتيننكميالً.انسح"
."؟يفكياذهله.اذكهءاكبلابنمزلانمٍةنسلبقتعفدنااذامل

يلاقتربلانوللاتاذعراوشلاراونأتلّكشامنيب،ءودهبوجتسلج
وجتمتمت.كورلاىقيسومموجنبطيحتيتلاكلتهبشتاههجولوحًةلاه
تنأو،ِكنايكلًايقيقحًارابتخاكلذنوكيس":ّيلإرظنتنأنودنم
بيذاكألاىلإأجلتتنك.ةقيقحلالوقعمبعاتمنميناعتَتنكيذلا
.ةيقيقحًةلداجمكبّنجتفوساهنأباهيفدقتعتَتنكٍةرملكيفةيلوفطلا
تبهذكنأبامامربختَتنكو،ماودلاىلعلهسألاةقيرطلالّضفتَتنك
يتدلاوَتربخأ.قيرفلاَتكرتنأدعبىتحكلذولوبسيبلاىلعنّرمتلل
يلكلذودبي.امنيسلاىلإتبهذكنأنيحيفةسينكلاىلإَتبهذكنأب
."هعوننمبيرغمواقيالٌعفادهنأكو

."وجايلوبسيبلانعًاريثكاذهفلتخي"
امو،ريغصٌّيبصكنأكوبذكتَتلزامكنكلً.اريثكٌفلتخمهنإ"

ًادبأبغرتملكنأامك،يلاثمكنأبعيمجلادقتعييكًادهاجىعستَتلز
يمآْيَدلاوغلُبتنألكعفداموهاذه.ئيسلالجرلاةروصبرهظتنأب
امك،كتجوزنوختكنأبًادبأينربختمل.لافطأباجنإيفبغرتالاهنأب
َتمسقأ.كلتسيلكمسالمحتيتلاةينامتئالاتاقاطبلانأبَتمسقأ
،ئطاوشلاهيفهركتيذلاتقولايفئطاشلاىلعَتنككنأىلعكلذك
."ِكنايكمالكنمقّدصأاذامنآلافرعأال.كجاوزبٌديعسكنأو

."؟كلذكسيلأ،نيحزمتِتنأ"
ىلإاذهينعفدي.بذكلاريغيمآءافتخاذنمًائيشلعفتالتنأ"

."يرجيامنأشبقلقلا
.لماكلاتمصلانمةظحلتّرم
رمألاناكاذإهنأل؟هنيلوقتكنأبدقتعأاموجاينيلوقتله"

."اننيبتامدقًائيشنأبينعياذهنإفكلذك
لهً:اراغصانكامدنعامامعماهبعلنانكيتلاةبعللاكلتركذتأ"

نيلظتسله؟وجُتعفصاماذإيننيبحتنيلظتسله؟اذإينيبحتنيلظتس
ُتلتقاماذإيننيبحتنيلظتسله؟فرصمةقرسبُتمقاماذإيننيبحت
."؟امًاصخش

ً.ادجًةعراستمجرختتناكيسافنأنألًائيشُلقأمل



."كبحألظأس":وجتلاق
."؟اهلوقأنأًالعفنيديرتأ.وج"
.اهتمصىلعوجَتيقب
."يمآلتقأمل"
.ةتماصَْتيقب
."؟ينيقدصتله":اهتلأس
."كبحأانأ"
.بابلاتقلغأواهتفرغىلإتهجوتمثيفتكىلعاهديتعضو

.ةملظمَتيقبةفرغلانكل،ةفرغلايفرونلالعُشتىتحترظتنا

طخلايذفتاهلاّنر.نمزلانمنيتيناثدعبيولخلايفتاهّنر
يننألعطتسأملوهنمصلختلاُتدرأيذلافتاهلاوهو،ةرملاهذهتقؤملا
بجي،ِكنايمويلايفًةرمثدحتننأديرأ".يدنآىلعدرللًامئادٌّرطضم
."مويلايفًةرمثدحتننأ

.ينانسأىلعّرصلابموقأيننأبةأجفتكردأ
ً.اقيمعًاسََفنُتذخأ

برغلاىلإدوعينصحاياقبةنيدملانمدعبألافرطلايفدجاوتت
ةبقارملاجربناك.دحأهدصقيالرخآًاهزنتمنآلاحبصأيذلاو،ميدقلا
نصحلابتطاحأ.نصحلانميقباملكوهنيقباطنمفلؤملايبشخلا
يفكانهيدنآوانأتيقتلا.ةئدصلاتاساونلاوحيجارألانمتاعومجم
.ةبقارملاجربلالظيفًاضعبانضعبانْسّملتثيحتارملاىدحإ

تناكيتلاةميدقلاةرايسلابةنيدملالوحةليوطتارودثالثبُتمق
ىلإيباهذنأفرعأ.ينقحاليالًادحأنأبدكأتأيككلذو،يتدلاولاهدوقت
ملنكل-ةرشاعلاةعاسلاتقولازواجتيمل-نونجلانمًابرضناككانه
،ةليللاهذه،ِكنايكارأنأجاتحأ".نآلادعبانتاءاقليفيأريلدعي
نمتبرتقانإام."نونجلابباصأفوسيننأبكلمسقأالإو،نآلا
.ةشحولاهذههينعتامو،هيلعّميختيتلاةشحولابتمدُصىتحنصحلا
ريغولزعنمٍناكميف،لماحلاهتجوزلتاقانأ،يئاقللةدعتسميدنآتناك
ةليوطلاباشعألالالخنمنصحلاكلذوحنيريسءانثأتنكمت.ءاضم
ةبقارملاجربلةريغصلاةذفانلالالخنماهلكشدودحةيؤرنمةكئاشلاو
.يبشخلا



نميلىقبتاميفىطخلاتعرسأ."ِكنايكئارغإيفرخأتتنل"
.قيرطلا

فحصلايروصمبءيلملايلزنمىلإنمزلانمٍةعاسدعبتلخد
فوسمهنأبدناريللاق.يراظتناباوناكنيذلاو،حئاضفلانعنيثحابلا
فتاهلاّنر.ًالماحيتجوزتناكاذإامليللافصتنملولحلبقنوفرعي
تروفموكنينسملاةياعررادنأبتئجوفينكل،روفلاىلعةعامسلاُتعفرف
رادلارداغيدلاونإيلاولاق.طخلانمرخآلافرطلاىلعيهليه
،مهتداعىلع،يعماوثدحت.رمألابةطرشلالاجراوملعأمهنأوً،اددجم
ةفاضتساءاغلإىلإرطضنفوسفًاددجمكلذثدحاذإ.لفغميننأكو
يدلاونأتروصت:ةديدشلاةريرعشقلانمةجومينتحاتجا.انعمكدلاو
نكل.ملاعلايفٍكحضميئانثأوسأانلعجينأاذهنأشنمو،يعمنكسي
ةلسلسو!مود-مود-اب.راحتنالاوةميرجلانمًاجيزمنوكتفوسةياهنلا
ً.افلسةلجسملاتاكحضلانم

-رهنلاوحنةيفلخلاةذفانلالالخنمُتعلطتوةملاكملانمتيهتنا
ةيادبلايفتننظ.براقلابآرمبرقًامثاجًاصخشتيأرّمث-ِكنايأدها
يفامٍءيشىلعكلذدعبتفرعتينكل،نيهئاتلانييفحصلادحأهنأ
نعليهتروفموكدعبت.نيدودشملانيفتكلاونيتريدتسملاهيديَيتضبق
رهنلاقيرطربعكلذو،مادقألاىلعًاريسةقيقدنيثالثوحنةفاسمانلزنم
نأنعزجعنيحيفانلزنمّركذتنم،امةقيرطب،يدلاونّكمت.ةرشابم
.ينّركذتي

ىدحإسطغيوهوهتدهاشفلزنملاجراخةميخملاةملظلاىلإتهجوت
ةرملانمًالهرتلقأهنأبيلادب.رهنلايفًاقّدحمو،رهنلاةفضيفهيمدق
.هنمتحافقرعلاةحئارنكل،ةقباسلا

."كيلعقلقلابعيمجلارعشي؟انهلعفتاذام؟يبأ"
ىلإنادقتفتنيتداحنينيعب،نيتنكادلانيّتينبلاهينيعبيوحنعلطت

نوكتسهترظنتناك.نسلايفنيمدقتملاضعباهبستكييتلاةعمتلملاةرظنلا
.بيلحلانولنمًابرقرثكأهانيعتناكولكابتراللةراثإلقأ

كلذلو،يلزنموهاذه.يتآنأيلتلاق.يتآنأيلتلاق":يللاق
."ءاشأةعاسءيجملايننكمي

."؟انهىلإقيرطلالكَتيشمله"
اهنكل،ينهركتكنأبلمتُحي.تقويأيفانهىلإءيجملايننكمي"



."ينبحت
ىتحو،نيريثكنأل،لعفأملنإوكحضلاىلإاذههمالكينعفد

.يمآعمٍةقالعقالتخاديعي،يدلاو
ةيمامألاةحابلايفنيعمجتماوناكنيذلانيروصملانمليلقددعأدب

تنكمت.ةياعرلارادىلإيدلاوةداعإّيلعنّيعتنكل.روصلاطاقتلابلزنملل
عمبسانتتيتلاونولسارملااهّدعييتلاتالاقملارّوصتنمتقولااذهيف
اي؟هتيبرتبماقٍلجريأو،نودليبناكءابآلانمٍعونيأ:يلاتلاقيلعتلا
دضهمئاتشتابونىدحإيفقلطنايدلاونأولثدحيساذام،هللا
دحأاولسرأنأاوثبلامو،ليهتروفموكرادبًايفتاهُتلصتا...تاطقاسلا
ءودهبهبريسأنأىلعتصرح.لادجلاضعبدعبنكل،هتداعإلنيفظوملا
نيروصملاطاقتلاةيلمعلالخةنئمطملاتارابعلاضعبتمتمتو،ةرايسلاوحن
.مهروصل

يذلانبالاةروصبرهظأنأتلواحو،هترداغمدعبُتمستبا.يبأ
نإامنكل،يتجوزُتلتقاذإامنولسارملاينلأس.ديدشٍرخفبعتمتي
.ةطرشللةعباتةرايسينمتبرتقاىتحلزنملاوحنتعجارت

.ينربختيككلذو،نيروصملادوشحطسويلزنمىلإينوبترضح
.ةموعنلاىهتنميفٍتوصبو،فطلبكلذْتلعف

.ًالماحيمآتناك
يلعفةدرةرظتنمينوبينتبقار.اهلخاديفيلفطةلماحيتجوزتلحر

فّرصت،يسفنُترمأكلذلو-ةطرشلاريرقتنمًاءزجهنملعجتل-
لجرلااهبفرصتييتلاةقيرطلابفّرصت.رمألادسُفتالوةحيحصلاةقيرطلاب
ايهوأ،هللاايهوأ،ُتمتمتوّيديبيسأرُتدنسأ.ءابنألاهذههعامسدنع
دقو،انخبطمضرأقوفيتجوزتيأركلذُتلعفامدنعينكل،هللا
ً.امشهماهسأرناكامنيباهنطبلوحاهيديتعضو
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هيفتدبٍفاصٌمويهنإ.ًةايحرثكأيننأبترعشنأيلقبسيمل
ينعيً.ارداهيرجيجراخلايفرهنلاامنيبءفدلابةرورسموىلذجرويطلا
.ةّيحينكل،ةبعترمو،ةفئاخنوكأنألمتُحيً.امامتٌةيحيننأبكلذ

مث،فقسلايفًةقدحمريرسلايفُتسلج.يظاقيتسادنعِكنرداغ
يفرويطلاتقلطناامنيب،ةيبهذلااهتعشأبهنّولتيهوسمشلاُتبقار
يفٍقانتخابترعش.ؤيقتلايفٍةبغربُترعشينكل،انتذفانجراخديرغتلا
مث،أيقتأنليننأبيسفنلتلق.بلقاهنأكوضبنتوضبقنتيهويترجنح
ءالزابةبحىلإةفاضإلاب،نخاسلاءاملاوءارفصلا:تأيقتومامحلاىلإتعرُه
،عومدلابنيتئيلميانيعوضبقنتيتدعمتناكامنيبنكل.ةشعترمةريغص
موقتيتلاةديحولاتاباسحلاءارجإبتأدب،سفنذخأءاروًايعسثهلأو
،لمحلاعنمبوبحذخآيننإ.ضاحرملانمةبيرقفقتامدنعةأرملااهب
يننإ.نايسنلااذههّلثميٍقرفيأ،نكل،نيمويوأٍمويلاهذخأتيسنينكل
لمحلاعنمبوبحىلعدامتعالابينكل،يرمعنمنيثالثلاوةنماثلايف
نملمحلايفبغرأاليننأبكلذينعيً.ابيرقتنمزلانمنيدقعلاوط
.يتدارإنود

نعثحبلاىلإتررطضا.يجاجزٍلصافءاروتارابتخالاىلعُترثع
امنيبهتدرأامباهيلإترشأمث،ةنازخلاحتفلاهتيشميفٍةعرسمٍةأرما
تادايعلايفةفولأملاةرظنلاكلتعماهايإينتلوان.ربصلادافنبيهْترظتنا
."ًابيطًاظح":تلاقو

[ةيباجيإلاةمالعلاوهأ:بّيطلاظحلاوهامديدحتنمنكمتأمل
،لزنملاىلإةدئاعةرايسلاتدق.]صقان[ةيبلسلاةمالعلامأ]دئاز
]رابتخالاسايقم[ةحيرشلاتكسمأمث،تارمثالثتاميلعتلاتأرقو
جورخلابتعرسأو،ةلسغملابناجىلإاهتعضومث،ةددحملايناوثلاةرتفل
تناكثيحويدارلازاهجحتفأنألبققئاقدثالثتضم.ةلبنقاهنأكو
موقيتقوكانهلهنكل-يتيبموتةينغأ،لاحلاةعيبطب،ّثبتةطحملا
؟يتيبموتيناغأىدحإعمسينأنودنمويدارلازاهجليغشتبهيفءرملا
ىلإًةفحازتدعنأتثبلامو"ةيكريمأةاتف"تاملكعمتيّنغاذكهو-



ربكأةسارشبضبنلابيبلقأدبامنيب،كلذىلإينوعديرابتخالانأكو،مامحلا
.ًالماحُتنكاذكهو،يعيبطلالدعملانم

دنعليونبابُتقرط.عراشلاتلزنوةيفيصلاةحابلاربعتعرُه
ةئيلمٍنويعببابلاتحتفنإاملخادلاىلإتعفدنا.اهلزنمىلإيلوصو
!لماحيننإ":تخرصواهيلع]رابتخالاسايقم[ةحيرشلاتضرع.عومدلاب
".

ُترعشاذهلو،رمألابفرعييريغرخآًاصخشنأباهدنعُتكردأ
.فوخلاب

.ينهذيفناتركفترطخىتحلزنملاىلإُتدعنإامنكل
هنأكلذينعي.مداقلاعوبسألايفانجاوزىركذفداصت:ىلوألا

يفرهظينيحيف،بحلئاسرنوكتلزاغلألالححيتافممادختسايناكمإب
.ةرسألّكشناننأوً،اضعبانضعبلانقلخاننأبهعنقأس.يبشخٌدهمةياهنلا

.ةيقدنبلاكلتىلعلوصحلانمنكمتأيننأولىنمتأ:ةيناثلا
ىلإيجوزدوعيامدنعصخألاىلعو،نايحألاضعبيفبعرلابرعشأ

فوطننأوً،اعمموعلابموقننأةليلقعيباسأذنمِكنينمبلط.لزنملا
ماكحإىلإكلذينمبلطامدنعتدمع.ءاقرزلاءامسلاتحترايتلايف
كّرحيوهوهتّليخت.هبتكسمتو،يبشخلادومعلاىلعلعفلابّيديَيتضبق
رعشأيذلابعرلاىلعًاكحاضو،ةيادبلايفينبعاديهنأبًارهاظتم،فوطلا
يفطقسأانأويسفنتّليختو،ههجوىلعرهظييذلاميمصتلاتروصت.هب
كلذدعبهتّليخت.لامرلاويصعلابءيلملاو،لحوملاونوللاّينبركعلاءاملا
.ةمواقملانعفقوتأنأىلإةيوقلاهعارذتحتينكسميوهويقوف

،ةيبصُتنكامدنعِكنينجوزت.رمألايفريكفتلامدعّيلعبعصي
،لمعلانعةلطاعوةريقفةأرماتحبصأمويلاانأاهو،ةليمجو،ًةيرثو
دعبةليمجدعأمل.يرمعنمتاينيثالثلاىلإينمتاينيعبرألاىلإبرقأو
يننكمي.يتميقتصقانت:ةقيقحلااهنإ.يرمعىلإةبسنلابةليمجينكل.نآلا
عقويذلالجرلاةرظنتسيلاهنإ.يوحنِكنةرظننمكلذجتنتسأنأ
نلو،عادخللضّرعتهنأبرعشييذلالجرلاةرظناهنإ.حجانٍناهرىلع
يفعقويذلالجرلاةرظنىلإةرظنلاكلتلوحتتنألبقرمألالوطي
نلهنكل.لمحلاعوقولبقينّقلطينأعيطتسيناكهنألمتُحي.ةديصم
عيمجلادقتعينألمحتيالهنإ.ّبيطلاِكنوهوً،اقلطمنآلاكلذلعفي
يذلالاجرلانمعونلاكلذهنأةيرسألامَيقلامرتحتيتلاةدلبلاهذهيف
ةاناعملاوءاقبلالّضفيهنأبفرعأ.هلفطوهتجوزنعيلختلاىلعمدُقي



.بضغلاوءايتسالاوةاناعملاينعياذهو،يعم
ىتحىضمألفطلانألصخألاىلعو،ضاهجإةيلمعءارجإمزتعأال

امك،سدعةبحمجحيفنآلاحبصأهنإيأ،ينطبيفعيباسأةتسمويلا
ٍتاعاسذنمخبطملاىلإتهجوت.روهظلابتأدبدقهينذأوهيتئروهينيعنأ
يذلاءاعولاوهو،ةففجملابوبحلانمحتفلالهسًءاعوتدجوفةليلق
سدعةبحتلوانت.لضفملاهئاسحىلإهفيضأيكنيرومهايإينتطعأ
،يرهزلانوللابيلطملايرفظنمرغصأةبحلاتناك.ةلواطلاىلعاهتعضوو
ةلواطلاحطسىلعةبحلاهذهكرتلّمحتأملً.ادجةريغصتناكاهنإيأ
فرطىصقأىلعاهتعضومثيديةحاريفاهتكسمأواهتلوانتاذكهو،درابلا
.ينمةبيرقلظتيككلذويصيمقبيجيفاهتعضو.يعبصأ

نآلاسيل،ِكننمقالطلابلطالو،ضاهجإةيلمعءارجإمزتعأال
كلذيفطيحملايفسطغفيكركذتأتلزاميننألكلذو،لقألاىلع
،هايملاقوفناحجرأتتهاقاستناكامنيب،هيديىلعفقوو،يفيصلامويلا
ًاصيصخاهبلجهنإلاقو،ةفَدَصلضفأهعمًالماحًازفاقداعنأثبلامو
تيأرفّينيعُتضمغأ.تقولاكلذيفينرهبتسمشلاةعشأُتكرت.يل
ِكنينلّبقامنيبكلذو،ينوفجلخادرطملاتارطقلثمعمتلتناولألا
وهو،يجوزوهاذهوً،ادجةظوظحميننإ،اهدنعترّكف.نيتحلاملاهيتفشب
ً.ادجءادعسنوكنس،يلافطأدلاوحبصيفوسيذلالجرلا

رعشأً.ادجةئطخمنوكأنألمتُحيو،ةئطخمنوكأنألمتُحينكل
ىلعناكيذلافيطللاباشلاكلذ؟يوحنهعلطتةقيرطببسباذهب
نينيعبيوحنعلطتيوهوُهتظحال.يلفطدلاوو،يمالحألجرو،ئطاشلا
كلذيفترّكف.ةصلاختاباسحنايرجتامهنأكوةرشحيَنيعبو،نيتهبتنم
.يلتقبلجرلاكلذموقينألمتُحي:تقولا

..ً.انسح،ةتيمُتنكوهذهىلعَترثعاذإ
.كحضللوعديالكلذنإ،ةفسآ



مايأةعبسرورمدعب
تيقوتبسحبًاحابصةنماثلاةعاسلادنعيفتاهتلوانت.تقولاناح

يتجوزنأبتدكأت.كرويوينتيقوتبسحبةعساتلاو،ىطسولاةقطنملا
،ٍماحمبةناعتسالاىلعُتمزع.ديحولاوسيئرلاهبهبتشملاُتنك.ًالماحتناك
بغرأنكأمليذلاديدحتلابيماحملاكلذنوكيسوهو،ديدحتلابمويلاو
.هيلإٍةسامٍةجاحبتنكينكل،هبةناعتسالاب

اماذإءرمللنكمُي.اهنمدباليتلاةرورضلاةباثمبتلوبرناتناك
،ةيقيقحلامئارجلاضورعو،ةينوناقلااياضقلابةصتخملاتاكبشلانيبّبلق
يأءازإقلقلاوةريغلابيحوييذلاو،ةرمسلاديدشتلوبرناتهجوةيؤر
ىلإلصوامدنعةريبكةرهشدصحنملجرلانّكمت.هّلثمي]نوبز[ٍلّكوم
بحاصوهو،نسلوأيدوكنعلّكوتامدنعيأ،هرمعنمنيثالثلاوةعبارلا
يفاهّتثجيمرو،لماحلاهتجوزقنخبًامهتمناكيذلاووغاكيشيفٍمعطم
نمثثجلافشكىلعةبردملاةيسيلوبلابالكلاتنكمت.تايافنللبكم
،يدوكلةعباتلاسديسرملاةرايسقودنصلخادتيمٍمسجةحئارةظحالم
ماقامًاصخشنأبلومحملاهبوساحيفٍثحبةيلمعترهظأامنيبكلذو
حابصيفكلذو،تايافنلابكمىلإبرقألاقيرطلارهُظتةطيرخةعابطب
نكل.حوضولاىهتنميفرمألاناك.يدوكةجوزهيفتفتخايذلامويلا
،ةطرشلازكرم-نيريثكىلإماهتالاعباصأتهجوتةمكاحملاءاهتنادعب
دحأيفنيبضاغلانمألالاجردحأو،وغاكيشبرغةباصعيفنيوضعو
،ةمكحملاةعاقنمجرخيذلانسلوأيدوكادعامنكل-يداونلا
.هقيرطيفهفداصنملكلًابارشىرتشاو

رقصىلإنينسلانمىضميذلادقعلاكلذلالختلوبرناتلوحت
عافدلاو،ةريهشلااياضقلابسكيفًاصتخمناكهنإيأ،كوهيبوهجاوزألا
هذهفصنبسكيفلجرلاحجن.مهتاجوزلتقبنيمهتمٍلاجرنع
يفتناكاياضقلانأىلإرظنلابكلذو،اهبسأبالةجيتنيهو،اياضقلا
نمو،نييسجرنو،نيشاشغ-نيبوبحمريغاوناكنيمهتملانأو،حوضولاةياغ
.نيلوبخملانععفادملابقلتلوبرناتبستكاً.ايلقعنيبرطضملا

.رهظلادعبنمةيناثلاةعاسلادنعلجرلاعميدعومناك
اوكرتا.تويلإتيبيرامانأ"ً:امامتيمآتوصهبشيٍتوصبتلاق

ىلعدوعتنليمآنكل"...روفلاىلعدوعأفوسو،مكلضفنمةلاسر



.روفلا
فدهبكرويوينىلإةرئاطلاّلقتسأيكراطملاوحنيترايسبُتعرسأ

ينوبنمةنيدملاةرداغمبنذإلاتبلطنأيلقبس.تلوبرناتعمعامتجالا
نولعفيمهنإ.ةداعلايفكلذةطرشلالاجرلعفيال:ةكحاضتباجأاهنكل
.طقفمالفألايفكلذ

نأتدرأ.كيلإثدحتأنأديرأ.ىرخأةرمِكنانأ.تيبيرامًابحرم"
ِكلثمةمدصلابرعشأ.لمحلانأشبملعأملًالعفيننإ،هآ...ِكللوقأ
نأتدرأً.ايماحملّكوأفوسيننأبكلذكِكللوقأنأديرأ،هآ..ً.امامت
،لاحيأىلع،نيفرعت.كلذحرتقانأهلقبسدنارنأدقتعأ.كلذيفرعت
."يبيلصتتنأىنمتأ.لئاسرلاةباتكًاريثكديجأاليننأب

ناكموهو،ةنيدملليراجتلاطسولاةقطنميفتلوبرناتبتكمعقي
ةسمخدعصملاينعفر.هيفلمعأتنكيذلاناكملانعديعببسيل
ىلإدعصملاةكرحبرعشأملثيحبًادجًاعيرسناكهنكلً،اقباطنيرشعو
سداسلاقباطلايفدعصملاتلخدً.ائجافمًانينطيانذأتقلطأنأ
تعرق.ةقينألمعةلذبيدترتونيتفشلاةمومزمءارقشةأرمانيرشعلاو
نأتثبلامو،باوبألالافقإةرظتنمربصدافنباهيمدقبدعصملاضرأةأرملا
يتلاةماستبالااهوحنتهّجو"؟حيحصلارزلاطغضتملاذامل":يلتلاق
تناكيتلاو،ةقرشمةماستبايهو،تاحقولاءاسنلاوحناهقالطإتدوعت
ّيلعتفرعتةأرملانكل."ةببحملاِكنةماستبا"فصواهيلعقلطتيمآ
ةأرملاتدب.ةهيركةحئارتّمشاهنأكوتدب."هوأ":تلاقو،كلذدعب
هلغشييذلاقباطلايفدعصملانمُتلجرتامدنعًايصخشتنيُهأاهنأب
.رنات

ينكل،ٍماحملضفأىلإتجتحاانأو،لضفألاوهلجرلااذهناك
لجرلااذه-قرطلانمةقيرطيأبهعمتطبترايننألءايتسالابترعش
ترعش.نيبنذملانععفاُدييذلايماحملااذهو،رخافتملاو،يقالخألاريغ
ودبينأتعقوتيننأةجردىلإكلذو،تلوبرناتءازإًافلسةيهاركلاب
نمسكعلاناكتلوبوتلوببتكمنكل.بيترتنودنمًايوضوفهبتكم
نمُتدهاش.ةاماحملاةنهمبقيليٍلاعىوتسمىلعناكهنإيأً،امامتكلذ
نوحوريمهوةقينأٍتالذبنودتريًاسانأةفيظنلاةيجاجزلاباوبألاءارو
.بتاكملانيبنوئيجيو

،ةيئاوتسالاةهكافلانولبقنعةطبرعضيميسوٌّباشيببّحر



امو،ةعمتلملاايارملاوجاجزلاحاولأبةطاحملابقتساةقطنميفينسلجأو
ةلواطىلإداعمث،)ضرعلاُتضفر(ءاملاضعبيلعضرعنأثبل
،قفألاًابقارمةكيرألاىلعتسلج.ةعمتلمفتاهةعامسلوانتو،ةلوقصم
.ةيكيناكيمرويطاهنأكوتدبف،ةطباهلاوةدعاصلااهتاكرحيفتاعفارلاتيأرو
يهةسماخلاةنسلا.يبيجنمريخألايمآزغلحاتفمكلذدعبُتحتف
ثحبلاةيلمعيفةيئاهنلاةزئاجلانوكيفوساذهنإله.بشخلاةنس
ةلآو،ديلابروفحميبشخٌدهم:لفطلاّصخيءيشوهله؟زنكلانع
نأىلإفدهيامك،انّصخيو،انلفطّصخيءيشهنإ؟تاوصألاردُصتةيبشخ
.نودةرسألةديدجلاةقالطنالاو،ديدجنمأدبن

.زغللاحاتفمبيقيدحتلالخوجيبتلصتا
."؟ماريامىلعانعمءيشلكيرجيله":روفلاىلعْتلأس
.هتجوزللمتحملالتاقلايننأبيتقيقشْتدقتعا
ىلإرظنلابوً،اددجمكلذاننكميامدحىلإماريامىلعاننإ"

."ةدجتسملافورظلا
.ةفسآيننأبكللوقألنآلاكبلصتأ.ةفسآانأ.ِكن":وجتلاق

رعشأ.ةضيغبىتحوً،ايلكةنونجميننأبترعشوحابصلااذهُتظقيتسا
،ًالعفرذتعأيننإ.ةوزندرجمناكثدحامنإ.يباوصُتدقفيننأب
."قدصبو

ً.اتماصُتيقب
يننإ...قاهرإلاوداهجإلا:ِكنايكلذبيلحمستنأكيلعنيعتي"

."ًالعف...ةفسآ
."سأبال"ً:ابذاكُتلق
."وجلاةيقنتىلإىدأكلذنأللعفلابةرورسميننكل"
."لعفلابًالماحتناك"
ً.امهمًائيشتيسنيننأكوًاددجمترعش.يتدعميفٍرتوتبترعش

.لهاجتلااذهنمثعفدبموقأسوًارمأُتلهاجت
ةقيقحنإ".ةليلقٍتاظحلْترظتنا."ةفسآيننإ":وجتلاق

."...يهةيضقلا
."عيطتسأالًالعفيننإ.اذهنعثدحتلايننكميال"
."ًانسح"
."تلوبرناتعمدعومّيدلو،ةقيقحلايفكرويوينيفيننإ":تلق
ً.اقيمعًاسََفنُتجرخأ



."؟ةعرسلاهذهبهتيؤرنمتنكمتله.هللًاركش"
رناتىلإلوصولانمُتنكمت."يتيضقلسئايلاعضولاةجيتناذه"

هتربخأامدنعنكل.يمسابهتفّرعنأدعبٍناوثثالثُترظتنا-روفلاىلع
لمحلاةلأسملوحيلزنميفةشيعملاةفرغيفىرجيذلاباوجتسالانع
.كرويوينىلإةرئاطلوألقتسألعرسأنأبينرمأ

."سئايٍعضويفيننإ":ُتفضأ
."ًالعف،بسانملارمألابموقتتنأ"
.ىرخأٍتمصةرتفتّرم
همسانوكينأنكميال":فقوملاةروطخنمفيفختلاًالواحمُتلق

."؟كلذكسيلأ،تلوبرنات
."بلوترنتارمسانمىرخأةغيصهنأبتعمس"
."ً؟اقح"
."الك"
تيأر.حيرمروعشهنكل،بسانمريغروعشهنأبفرعأ.تكحض

،يوحنًاهجتمريسيوهوكلذدعببلوترنتاربقللمحييذلالجرلا
امنيب،رضخألانوللابقنعةطبرودوسألانوللابةملقمةلذبيدتريناكو
ةقيرطبًاحفاصموهديًادامبتكملالخد.ةسرتفمةماستباههجوىلعتدب
.ةيلمع

"لمعلاأدبنانعد.كلضفنميعمَلاعت.تلوبرناتانأ.نودِكن"
.

فلوغلاةبعللًاناديمهبشيلٌممصمتلوبرناتبتكمنأبيلادب
بتكبةئيلمةكيمسٌفوفرو،ةحيرمةيدلجدعاقم.طقفلاجرللصّصخملا
.فييكتلاةزهجألًةجيتناهتنسلأليامتتزاغلاىلعلمعتةأفدمو،نوناقلا
،ةجوزلانأشبكاوكشمّدقوً،اراجيسلوانتوسلجا،لجرلالاحناسللوقي
.كنيبوينيبةضماغلاتاكنلاضعبيورتنأكنكميو

.نيلجرلةلواطوحنينداقلب،هتلواطءاروسلجيالنأتلوبدّمعت
رطضينأنودنمتلوبلاق.جنرطشةبعلبءدبلاكشوىلعرمألاادب
ةفرغةلواطىلإسلجنس.ءاكرشلا،نحناننيبةثداحمهذه،تاملكلابقطنلل
.لمعلاأدبنيكهذهةريغصلابرحلا

نودنمريبكغلبمهنإ.رالودفلأةئمنودديساييباعتأغلبت"
هعقوتأاموهضرعأنأنكميامنأشبًاحضاونوكأنأكلذلديرأ.كش



."؟انقفتاله.كنم
،ةفطاعتمةماستباىلإةفاضإلاب.نفجهلّفرينأنودنمكلذلاق

،هنوبزيلعجنمنكمتييذلاديحولاوهتلوبرناتنإ.يتءاميإرظتنامث
.يلامذخأييكفرصتأفيكيللوقينألبقكلذو،هيلإرفاسأنأو

ةيضقلاامأ.اهبسكليحتسييتلااياضقلا،نودّديساي،بسكأيننإ"
كتفاخإديرأال-يهريصقٍتقودعباههجاوتفوسكنأبدقتعأيتلا
فقت.لماحةجوزو،رّثعتمجاوزو،ةيلامبعاتم.ةبعصةيضقيه-انه
."ماعلايأرلاكلذكو،كدضمالعإلالئاسو

يغصأيننأبهلنهربأيكرظتناو،ىنميلاهدييفًاشوقنمًامتاخكّرح
دنعلجرلالمحي:ماودلاىلعةرابعلاكلتتعمسنأيلقبس.همالكىلإ
يفتلوبهجوناك.هبسكنمنّكمتيذلاهجولانيعبرألانسىلإهلوصو
نمولخيداكيوً،اريبكًامامتهاىقليهنأبيحويًاهجونيعبرألانس
يمامأتيأر.حايترالاىلعثعبتةقيرطبتاذلابحبًائلتممو،تانضغتلا
.هتايحبحيًالجرو،هتنهمناديميفلضفألاو،هسفننمًاقثاوًالجر

لاجرعمتالباقمًادعاصفنآلانمكانهنوكتنل":تلوبيللاق
.تالباقملاكلتَتيرجأكنألًادجٌفسآيننإ.يروضحنودنمةطرشلا
نأانيلعنّيعتيفوسةلأسملانمينوناقلاءزجلاىلإلصننألبقنكل
فوسهنأرومألاهيلعيرجتامبسحبضرتفأيننأل،ماعلايأرلابأدبن
،ةايحلاىلعنيمأتلاو،كنامتئاتاقاطبنعءابنألا:ءيشلكبيرستيرجي
نعاهحسمىرجيتلاءامدلاو،عنطصمهنأبضرتفملاةميرجلاحرسمو
دقتعي:ةغرفمةقلحاهنإ.يقيدصايءوسلاةياغيفرمألاودبي.ضرألا
اوبلاطوسانلابضغ.كلذبسانلااوربخأمهو،اَهتلعفكنأبةطرشلالاجر
ًاليدبنوكيهبٍهبتشمىلعروثعلاانيلعنّيعتي،ًالوأ.كيلعضبقلاءاقلإب
يننكميالامك،يمآْيَدلاومعدىلعةظفاحملاانيلعنّيعتيً،ايناث.كنع
نأل،كتروصنيسحتانيلعنّيعتيً،اثلاث.ةطقنلاهذهىلعةيافكديدشتلا
العقوملارييغتنإ.ةمكاحملاءانثأنيفلحملاةئيهيأرىلعرثؤيفوسكلذ
يأ،تنرتنإلاو،ةعاسلارادمىلعةيقربلاتامدخلا-نآلادعبًائيشينعي
رييغتةيمهأىلعةيافكديدشتلايننكميال.كحرسمحبصأهلكملاعلانإ
."هلمكأبرمألااذه

."ينقّدص،يرودبكلذدوأ"
حيرصتةباتكبمهعانقإكنكميأ؟يمآيدلاوعمرومألايرجتفيك"

."؟كلٍمعد



."ًالماحتناكيمآنأاندكأتذنمامهعمملكتأمل"
ركذتال.نآلالماحاهنإ.لماحيهيمآنإْلق"ً:اسباعرناتلاق

."يضاملاةغيصبكتجوزًادبأ
امىتحظحالأمل.ةظحللنيتنثالاّيديبيسأرُتدنسأ."ةنعللا"

.هتلق
نأكايإنكل.يعماذهلقلقتال":ةيعيجشتٍةجهلبتلوبلاق

نأكديرأالًادعاصفنآلاذنموً،اديجهبتنا.رخآٍناكميأيفاذهلعفت
.يمآيَدلاوعمثدحتتملًاذإ.هلوقتسامبًاديجركفتنألبقكمفحتفت
."مهبلاصتالاَتلواحكنأبدقتعأينكل.اذهعامسبحأال

."ةدعلئاسرامهلُتكرت"
ً،انسح".رفصألانوللابةينوناقٍقاروأةمزرىلعًائيشتلوببتك

كيلعنّيعتي.انيلإةبسنلابةئيسلاءابنألايههذهنأضارتفالاانيلعنّيعتي
دحأدمعيثيحيأ،ينلعٍناكميأيفسيلنكل،مهبلصتتنأ
اهدنعو،كتروصطاقتلاىلإاريماكبًادوزمًافتاهنولمحينيذلانيلفغملا
لاسرإكلذككنكمُي.ىرخأيليكانواشةظحلنميناعنفوساننأبلمتُحي
نأكديرأ.يرجيامفرعتيكلو،كنعبونتلةبقارمةمهميفكتقيقش
."كيلإةبسنلابلضفأاذهو،لعفلابكلذلعفت

."ًانسح"
رومألالكركذتنأكديرأ.ِكنايةحئاليلّرضحتنأكديرأ"

ءايشألانعثدحتأيننإ.نينسلاّرمىلعيمآلاهتققحيتلاةفيطللا
يذلاجاجدلاءاسحو،تّرميتلاةنسلاهذهيفصخألاىلعوةيسنامورلا
يفَتنكامدنعاهلاهتثعبيتلابحلالئاسروأ،تضرمامدنعاهلهتّرضح
يتلاتارهوجملابثرتكأال.جرهبمءيشيأركذتنأكديرأال.لمعةلحر
ةجاحباننإ.كلذهبشياموأةلطعءانثأةاقتنمتناكاذإالإاهلاهتيرتشا
يفثدحتيتلاكلتلثمةيسنامورءايشأو،انهةيقيقحةيصخشٍرومأىلإ
."ةيئامنيسلامالفألا

يفنورهظينيذلانييسنامورلالاجرلافنصنمنكأملاذإاذامو"
."امنيسلا

ايًائيشعرتختنأكنكمي".جراخلاىلإامهعفدمثهيتفشرناتّمز
كنأنمدكأتميننإ.بيطٌلجركنأبودبي؟ِكنايانقفتاله.لجر
."ةتئافلاةنسلالالخبيطٍلمعبَتمق

امأ.نيتيضاملانيتنسلالالخهبُتمقٍقئالٍرمأبريكفتلانمنكمتأمل



ًاصيرحُتنكدقفانجاوزنمىلوألاةليلقلاتاونسلالالخو،كرويوينيف
امدنعةررحتملامايألاكلتىلإةدوعلاىلعو،يتجوزءاضرإىلعصرحلالك
،ّيعارذىلإزفقتوةيلديصلٍعباتتارايسفقوممامأفقوتتيمآتناك
ىلعاههجوبطغضتتناك.اهرعشلةذرماهئارشبًايوفعًالافتحاكلذناكو
،امهعاستادودحىصقأيفناتعمتلملااهانيعتناكامنيبتقولالاوطيهجو
اي.ةرشابميفنأتحتاهسافنأةرارحو،يشومرقناعتءارفصلااهشومرو
امنيبنمزلانمنيماعىدمىلعكلذدعبُتلواح!هانلعفامةجاذسل
ثدحتملهنإيأ،ةيدجبُتلواحً.اديعبىشالتتةميدقلايتجوزةروصتناك
ةروصنودنمو،مالستساالو،مئادّللذتالو،تالادجالو،بضغتابون
ايعبطلاب،يتزيزعايمعن،ةيهاكفلاتالسلسملايفرهظييذلاجوزلا
تناكةروعسملايراكفأامنيب،يدسجنمةنيعللاةقاطلاترخبت.يتبيبح
ةلواحملكو،هبموقأٍلمعلكناكو،ةديعساهلعجةيفيكروصتلواحت
كنأبينعتيتلاةديهنتلا،ةريغصةنيزحةديهنتبوأ،نيتبولقمنينيعبهباجت
.يدصقمهفتمل

رعاشمبًارومغمتنكيروسيمىلإهيفاندعيذلاتقولايفنكل
تلوحتانأف-ًاقباساهيلعُتنكيتلاةلاحلانملجخلابترعش.بضغلا
ً،ايسناموردعأمليننأكلذينعي.لجراياقبىلإلب،ٍمطحمٍلجرىلإ
ً.افيطلدعأمليننإىتحو

ىذألاباوببستمهنأبلمتُحينيذلاصاخشألابةحئالكلذكديرأ"
."اهدضءيشيأنوكلتمينيذلاو،يمآل

هذهنمٍقباسٍتقويفةيقدنبءارشتلواحاهنإلوقللٌّرطضمانأ"
."ةنسلا

."؟كلذبةطرشلافرعتله"
."لجأ"
."؟رمألابَتنأَتفرعلهو"
ةيقدنبلايرتشتنأتلواحيذلالجرلاينربخينألبقفرعأمل"

."هنم
نأبنهارأًاذإ":يللاق.ريكفتلايفنيتيناثنمرثكأقرغتسيمل

.كنماهسفنةيامحلةيقدنبىلعلوصحلاتدارأاهنأيهةطرشلاةيرظن
الامًائيشنأبتّسحأو،كبقثتنأتدارأاهنكل.ةفئاخوًةلزعنمتناك
تققحتلاحيفةيقدنبلاىلعلوصحلاتدارأكلذلو،ماريامىلعريسي
."اهفواخمأوسأ



."باوصىلعتنأ.واو"
ىلإنآلاجاتحن.ةيقدنبلاةركفُتببحأيننكلً.ايطرشيبأناك":لاق

امفرعأنأديرأً.ادجًاديعبًاصخشديرأال.كريغًامهتمنوكيلٍصخش
نعّفكيالٍبلكببسبرارمتسابناريجلادحأعملداجتتتناكاذإ
دصقباهنوقحالينيذلالاجرلادحأّدصلةرطضمتناكاذإامو،حابنلا
يموتنعفرعتاذام.كدنعنوكتدقىرخأٍتامولعميأوأ،اهبلّزغتلا
."؟اراهوأ

تامولعمللصّصخملافتاهلابةليلقٍتارملصتاهنأبفرعأً!انسح"
."ةيرسلا

."2005ماعلايفاهلهتدعاومءانثأيمآباصتغابلجرلامهُّتا"
ً.ائيشلقأمليننكل،حتفنييمفنأترعش
يفءادغلاماعطلوانتىلعادعاوت.رخآونٍيحنيبهدعاوتتناك"

"يرداصمهلوقتامبسحباهبصتغاو،اهلاقعنمتتلفأرومألانكل،هلزنم
.

."؟كلذثدح2005ماعلانمٍرهشيأيف"
."رايأ"
عماهيفلاصتالاُتدقفيتلاةينامثلاروهشلاةرتفيفكلذثدح

ةنسلاسأرةليليفىرجيذلاانئاقلنيبامتقولايفيأ-يمآ
.ةعباسلاةداجلايفًاددجماهيلعيروثعو

ناكامنيبساملألابٍعصرمفافزقوطكّرحو،هقنعةطبررناتّدش
."؟اذهبكربختملأ".ينصحفتي

،صخشيأنمو،صوصخلااذهبٍةدحاوةملكولوعمسأمل":تلق
."يمآنمصخألاىلعو

نوربتعينيذلاءاسنلاددعَتملعاماذإأجافتفوسكنأبلمتُحي"
."هبنلجخيوً،اراعكلذ

."...يننأقيدصتيننكميال"
نأنودنمينئابزدحأعمًاعامتجادقعأالنألواحأيننإ":لاق

،كتّيضقبيتيدجىدمكلرهظأنأديرأ.ةديدجٍتامولعمهلرضحأ
."يتامدخىلإكتجاحىدمو

."؟هبًاهبتشملجرلااذهنوكينألمتُحيأ"
ًالجسلجرلالمحي.المَلو،ديكأتلاب":ثارتكانودنمرناتلاق

."كتجوزعمًافينع



."؟نجسلالخدله"
اذإ.ضرتفأامىلعاهتداهشبءالدإلابغرتملو،هنعةمهتلاتطقسأ"

يفكديرأ.هعمقيقحتلاّمتينأىلعصرحأسفةيوسلمعننأانررقام
نوكينألّضفأو،كتجوزبًامامتهاىدبأصخشيأركذتتنأتقولااذه
"...نآلاامأ.قيدصتلاىلإبرقأنوكيسكلذنأل،ةجاطرقيفًاميقمًاصخش
مث،هنانسأنملفسألاّفصلانعفشكو،قاسقوفًاقاسرناتعضو
ايلعلاهتفشقوفةمظتنملاريغهنانسألجرلاعضو.هادخّرمحاوىنحنا
ىصقأكنمديرأ.ِكنايبعصألاءزجلانآلاكيلإ":لاق.ةدحاوٍةظحلل
نأكديرأ.كلذنودنمحجنينلرمألانأل،قدصلاتاجردنمٍةجرد
نمنّكمتأيككلذو،هيفامأوسأىتحو،كجاوزنعءيشلكينربخت
يفانعقواذإو،قزأميفعقنفوسفءيشبُتئجوفاذإنكل.ةطخعضو
غلبمضبقنمنكمتأنلكلذكو،ةطرويفَتعقوَكنأبكلذىنعمفقزأم
.رالودفالآةعبرأ

ةنايخىلعُتمدقأ".ةرشابمهينيعىلإتقّدحوً،اقيمعًاسفنُتذخأ
."يمآنوخأتنك.يمآ

."طقفةدحاوعممأ،تاديدعٍءاسنعماَهتنخلهً.انسح"
."لبقنماهنخأمل.تاديدعٍءاسنعمسيل،الك"
ٍبراقلةيئامٍةحولىلإقّدحيلًاديعبعلطتينألبقتلوبلأس

عمكلذَتلعفلهً،اذإ":هفافزمتاخكيرحتبلغشنانأدعبو،يعارش
دعبهتجوزبًايفتاهلصتيوهوهّليختأنأاهدنعيننكمأ"؟ةدحاوٍةأرما
نأديرأ،طقفٍةدحاوٍةأرماعم،طقفةدحاوٍةأرماعم،اهللوقيلكلذ
.لفغمبسيلًالجرىرأ

."...اهنإ،طقفٍةدحاوةاتفعم،لجأ"
ةأرما،ةأرمالق.ةاتفلوقتنأكايإ.ةاتفلقتال":تلوبلاق

."؟كلذلوقتنأمزتعتأ.صاخٍلكشبًاريثككينعت
."صاخٍلكشبينينعتعبطلابتناك"
ً.انسح-نمريثكبأوسأيهصاخٍلكشبةملكنأبِكنايفرعت"

."؟امكتقالعترمتساىتمذنمو
."ليلقبةنسنمرثكأذنمترمتسا"
."؟يمآتفتخانأذنماهعمتثدحتله"
،ةدحاوةرمًايصخشاهتيقتلا.تقؤملايفتاهىلعاهعمتملكت.لجأ"

."...نكل.نيترموأ



."ًايصخش"
."يتقيقشادعاميفنكل،كلذبمسقأنأيننكمي.دحأانريمل"
امو"ً.اددجميعارشلابراقلاةحولىلععلطتوًاقيمعًاسفنَذخأ

."؟اهمساوهام...وه
."يدنآ"
."؟ثدحاملكيفاهيأرامو"
نآلااهنأبدقتعأ.لمحلاةصقنالعإنيحىلإ..ً.اميظعاهفقومناك"

."...ةبسانمريغةملكلاهذهنكل..ً.ادجةجاتحماهنأينعأ.ًاليلق...ةرتوتم
."...اذإ،ةجاتحمتناكاذإ.ِكنايهلوقتنأديرتاملق"
اهنإ.ةنينأمطلانمريثكلاىلإجاتحتو،يبةكسمتمو،ةجاتحماهنإ"

رمألانأبحضاولانمناك.ةباشاهنكل،لعفلابةبيطلاىهتنميفةاتف
."اهيلعٌبعص

تناك.بارشةجاجزلوانتوريغصلاهبرشمىلإتلوبرناتهّجوت
اهبرشوةجاجزلاحتف.اهسفنةكراملانمتاجاجزباهلمكأبةئيلمةجالثلا
كيلعنّيعتي":يللاق.شامقلانمٍليدنمبهيتفشحسممث،ثالثٍتاعرجب
كتالاصتالكعطقتنأو،دبألاىلإولماكلاب،يدنآعمكتقالععطقتنأ
."روفلاىلع":عباتويوحنهديةحارهّجوهنكل،مالكلابُتأدب."اهعم

"راذنإقباسنودنمو،لكشلااذهباهعميتقالععطقيننكميال"
.

انأله،يبحاصايكبام،ينعأ.ِكنايلادجلالبقيالٌرمأهنإ"
لماحلاكتجوزامنيبةأرمادعاوتنأكنكميال؟اذهكللوقأنألٌّرطضم
عطقةيفيكيهنآلاةلأسملانكل.نجسلاىلإكلذكبيدؤيس.ةدوقفم
نأنودنمو،انّدضاهلّوحتىلإكلذيدؤينأنودنماهعمكتقالع
يأرلاىلإءوجللٌعفاداهدنعنوكتيثيحبو،اهبلقيفةنيغضكلذكرتي
اذهنأبدقتعتاهلعجا.ةميمحلاتايركذلاالإاهدنعكرتتالثيحبو،ماعلا
عطقعمكلاحفيكً.انمآكئاقبإبةبغرلااهدنعنّوكو،بسانملالمعلاوه
."؟تاقالعلا

.رظتنيملهنكل،يمفُتحتف
كّرضحنسيتلااهتاذةقيرطلابةثداحملاهذهلكريضحتبموقنفوس"

نأينديرتَتنكاذإ،نآلاو؟كلذىلعانقفتاله.باوجتسالاةسلجلاهيف
يلعفلالمعلابأدبنيكًازكرمميقأليروسيمىلإرفاسأفوسف،كنععفادأ
نوكأنأينديرتَتنكاذإدغلايفكعمنوكأنأيننكمي.رمألااذهىلع



."؟كلذديرتله.كيماحم
."كلذديرأ"

امهنأبرغتسملانمناكنكل.ءاشعلادعوملبقةجاطرقىلإتدع
الاهنأبحضتاامدنعيأ-ةروصلانعيدنآةحازإنمرناتنّكمتنإ
رعشأملو،ةعرسبرمألاتلبقتىتح-ةطاسبباذكه،اهيفىقبتنأنكمي
تقرغتسايتلاةدحاولاةلحرلاهذهلالختلوحت.اهلايحرٍيبكٍفسأب
ً.امامتاهضيقنىلإيدنآعمبحلايفعوقولاةلاحنمنمزلانمنيتعاس
:ىركذىلإروفلاىلعانتقالعتلوحت.بابروبعىلإءيشبرقأرمألاادب
ةاتفلاكلتببسبيجاوزترمديننأببيرغلانمسيلأ،نكل.يضاملا
.درابلابارشلاوكحضللاّنبحىوسءيشباهعمكراشتأاليتلاو،ةريغصلا

.اهعمكتقالععطقدعبلاحلاةعيبطبماريامىلعكنإوجلوقتس
ً.ابعصناكرمألانأودبال

يفرثكأفرثكأربكتيمآةروصتذخأ:لضفأببسكانهناكنكل
رثكأينهذيفةرضاحكلذعمتناكاهنكل،تفتخااهنأٌحيحص.ينهذ
.اهعمقوفتملاِكنتنكيننأليمآّبحيفتعقو.رخآٍصخشيأنم
.يحيننأبٍروعشعمكلذينكرت،رشبلاةردقىدعتيًاناسنإاهّبحينلعج
لمعوٍلمعةلاحيفناكاهغامدنألكلذو،اهتالاحلهسأيفةبعصتناك
ٍةلواحميفيسفندهُجأنأ،ببسلااذهل،ّيلعّمتحت.يهتنيالرمتسم
ةيداعةلاسرةغايصةلواحميفنمزلانمًةعاسيضمأتنك.اهبقاّحلل
ةصاخلافراعملايفًابلاطتحبصأامك،اهيلإاهلاسرإوينورتكلإلاديربلاب
ةروثلاو،]ةزرابملا[وليودةرفيش،ةريحبلاءارعش:يباهمامتهاءاقبإفدهب
يدوجودرجملًءاكذرثكأُتحبصأامكً،اقيمعوًاعساواهلقعناك.ةيسنرفلا
ةعرسرثكأوً،اطاشنرثكأو،نيرخآلاقوقحىلعًاصرحرثكأتحبصأو،اهعم
ءيشهبشأبحلانأكلذينعي.يمآببسبكلذلكو،ةكرحلايف
ىلعنّيعتي.هلفقسالهنأو،ةحضافلاروصلابوأ،بارشلابوأ،تاردخملاب
ةجيتنلاقيقحتلكلذو،قباسلافقوملانمًاقمعرثكأنوكينأفقوملك
.اهتاذ

ىلإتلصويننأو،يئانثتساٌلجريننأبناميإلاىلإيمآينتعفد
ً.اضعبانضعبىلعانحاتفناواندهجةجيتنناككلذنأو،ءادألايفاهاوتسم
ءارويعسلابتأدبةمظعلاتابلطتمعميطاعتلانعيزجعببسبنكل
يننأبًاريخأُتكردأ.ببسلااذهليسفنُتهركيننأالإ،ةيطسولاوةلوهسلا



.يبصعلاوّشهلاءيشلاكلذىلإاهتلّوحاذكهو،عضولااذهىلعاهتبقاع
أوسألاامأ.يلٍةفلتخمٍتاذنعتفشكينكل،فوطعٌلجريننأبُترهاظت
ُتيضمأ.اهعنصنمانتاسأمنأبيسفنُتعنقأيننأوهفهلككلذنم
هنأـبُتمسقأيذلاديدحتلابءيشلاكلذىلإيتاذليوحتيفةليوطٍتاونس
.ةرخافتمةيهاركةرك:اهّلثمي

ىلإكلذو،يتدوعةلحرلالخعبارلازغللاحاتفمًالوطمتصحفت
رعشأمل.يسفنبّذعأنأتدرأ.بلقرهظنعهتظفحيننأةجرد
يهو،لماحيتجوز:ةرملاهذهًادجًةفلتخمتناكاهلئاسرنألةشهدلاب
ةديعسلاوةشهدملاانتايحىلإانبدوعتنأو،ديدجنمأدبننأتدارأ
ةئبختلةنيدملاءاحنأيفلوجتيهواهروصتأنأيننكمأ.ةيويحلابةمعفملاو
ىلإلصأيكةسردملاةذيملتفهلتبرعشتيكلو،ةفيطللالئاسرلاهذه
نمٌدهمهنأدبالو،بشخلا.يلفطبٌلماحاهنأبنالعإلايأ-ةياهنلا
ملً.اميدقًادهمنوكينأودبالكلذلو،يتجوزفرعأيننإ.ميدقلازارطلا
:اهلفطةدالوعقوتتيتلاةأرملاةربنبةلاسرلاهذهبتُكت

ًادجةئيسلاةاتفلايننإ:ينّليخت
كالتمالاينعأانأفباقعلابو،باقعلاقحتسأيننإ
ةسماخلاىركذللكضارغأنّزختثيحهنإ
!ءيشلاضعبًابعصكلذناكاذإينرذعا
ةسمشملاةريهظلادنعًاعئارًاتقوانيضمأ
ًادجنيحرمانكو،بارشلاضعبلوانتلانيضممث
،ةولحلاتادهنتلابًائلتممنكوروفلاىلعكانهىلإعِرسأ
.ةئجافملاكتيدهملستتلبابلاحتفاو

ثيح.زغللاتمهفامدنعلزنملانعًاديعبةريبكةفاسمىلعنكأمل
ةعونصمضارغألاهذهنوكتنأودبال:ةسماخلاىركذللكضارغأنزخت
يذلاعقنتسملاكلذىلإامٍصخشذخأينعيباقعلالازنإ.بشخلانم
بشعلاّزجةلآعطقنيزختلناكموهو-يتقيقشلزنمفلخعقي
هبشأوهو،لمهموميدقيجراخىنبمنعةرابعوهو-ةئدصلاتاودألاو

ىلإنومّيخملاضرعتيثيحةيئامنيسلامالفألايفرهظتيتلانكامألابءيش
ديرتاهنأبانتبعادمكو،كانهىلإوجتبهذنأقبسيمل.ةئيطبلاةدابإلا



انك.ىرخأًاضارغأهيلإتفاضأاهنكل.لزنملاىلإاهلاقتناذنمكلذو،هقارحإ
.امٍةثجنفدلبسانمناكمهنأبًاضعبانضعبحزامن

.كلذكرمألانوكينأنكميال
.يدييفةدوربويهجويفٍردخبترعشو،ةنيدملاربعةرايسلاتدق

ةذفانةاذاحمبتررمواهتزواجتينكل،لخدملامامأةنوكرموجةرايستيأر
،اهتيؤرلاجمجراختحبصأاذكهو،داحلاردحنملاتلزنوةشيعملاةفرغ
ًالزعنموًاديحوتحبصأيننأبكلذينعي.صخشيأةيؤرلاجمجراخو
ً.امامت

.راجشألانمفصبناجىلإخوكلاكلذةحابلاةياهنيفتيأر
.بابلاتحتف
.ال،ال،ال،ال،ال



نودتويلإيمآ
.ةتيمُتحبصأنأدعبريثكبربكأٍةداعسبرعشأ
لبقًاريثكلوطينلرمألانإيأ،ةينقتلاةيحانلانمةدوقفمينكل

وهرمألانأكلذينعيً.اراصتخاًةتيملوقنانعد.ةتيميننأباوضرتفينأ
ريغتالضعلاو،ةيخترملالصافملاً:افلسحايترالابرعشأيننكل،تاعاسةلأسم
هنإيأ،يهجوعضوةبارغحابصلااذهنمامٍتقويفتكردأ.ةمظتنملا
يئاروةعيرملاةجاطرقتحبصأ-ةيفلخلاةآرملايفتعلطتً.افلتخمودبي
لوحلوجييبثرتكملاريغيجوزامنيبً،ارتموليكنيعبرأوةثالثةفاسمب
فرعيالوهسأرقوفعيفرونايبكلسىلعةقلعمةثجنأكوعشبلاهبرشم
.ديدجٌرمأهنإ!اه.مستبأيننأبتكردأ.ءيشب

ةدحاويهو،رواجملادعقملاقوفمويلااذهبةصاخلاةمئاقلادجاوتت
ترهظ.ةيضاملاةنسلاىدمىلعاهتّرضحيتلامئاوقلانمرخآٍددعنم
،تايمويلاءارقلوقيس.تاذلاحرج:22مقردنبلابناجىلإٍمدةطقن
يتايموينعًاقحالثدحتأس!لجأ،تايمويلا(.ءامدلانمفاختيمآنكل
ةنسلاىدمىلعتبظاوينكل،ءامدلانمًادبأفاخأالانأ،الك.)ةرهابلا
فاخأيننأب،تارمتسامبرو،ِكنُتغلبأ.كلذكيننأبدادرتىلعةيضاملا
نمةفئاخِتنككنأبركذتأال":لاقامدنعهنكل،ءامدلارظنمنم
"!ةديدعٍتارمكلذكلتلق.كلُتلقنأقبس":هتبجأ،"ءامدلا
كلذنأبضرتفأكلذلو،نيرخآلاسانلالكاشملمُهتٍةركاذبِكنّزيمتي
ً.افيطلًاضرعتناكدقفمدلابعربتلازكرميفءامغإلاةلاحامأ.حيحص
حرشبموقنفوس،قلقتال(.هتلعفامبتكأملينكل،ًالعفكلذبُتمق
.)ةحيرصنوكتنأنكمملانميتلاو،ةحيحصلاريغوةحيحصلا:رومألا

ققحتهنكل.ليوطٍتقوذنمةمئاقلايف،تاذلاحرج،22دنبلارهظ
،ةقئافًةيانعرمألابلطتيً.اريثكينملؤت.ينملؤتيعارذيهاهو،نآلا
جاتحي.ةلضعلاىلإلصيلةقيقرلادلجلاةقبطزواجتيٍحرجثادحإلةصاخو
ةباصإلليفكييذلاردقلاسيلنكل،ءامدلانمنّيعمٍردقىلإءرملا
نمةريغصةكربطسوةليلقٍتاعاسرورمدعبفَشتُكيثيحبو،ءامغإلاب
ةحاتفبًةيادبتكسمأ.ىرجيذلانعرٍيبكٍحرشميدقتىلإرطضيو،ءامدلا
ُتسسحأةعطاقتملانييارشلاكلتىلإُتعلطتامدنعنكل،يغسرقوفٍبلع
نايرشلاعطقتنأيفكي:فنعلامالفأدحأيفلبانقلابٌّصتخمينقتيننأكو



امنيب،يعارذىلعألخادٍحرجثادحإةياهنلايفتررق.تومتيكأطخلا
ً.ايفاكوًاقيمعوًاليوطًاحرجناك.خرصأاليكشامقةعطقىلعُتضضع
امنيب،قئاقدرشعةرتفليخبطمضرأقوفقاسقوفًاقاسًةعضاوُتسلج
ةعئاروةكيمسٍةكربنيوكتيفتحجننأىلإرارمتسابرطاقتتءامدلاتناك
امكو،ةقيقدلاريغةقيرطلابءامدلافيظنتىلإكلذدعبُتدمع.ءامدلانم
نأُتدرأ.يسأرىلإهتبرضهيجوتنميهتنينأدعبِكنلعفيسناك
.أطخوهاموحيحصوهامنيبامعارصلاةصقيكحيهنأكولزنملاودبي
نأنكميال:تليُزأءامدلانكل،ةشيعملاةفرغببعالتمهدحأنأودبي
!يمآنوكت

نكل.هتلذبيذلادهجلالكقحتسيتاذلاحرجنأكلذينعي
رورمدعبكلذو،فزنلافاقيإةبصُعتحتةدشبينملؤيلازامحرجلا
دوجومدعنميدكأتو،ةيانعبحرجلايجلاع:30دنبلا.ةدعتاعاس
ةحّاتفّفلىلعيصرحا(.هيفدجاوتتنأبجياليذلاناكملايفءامدلا
.)قحالٍتقويفاهنميصلختتيككبيجيفاهيعضوبلُعلا

.ةراشإ.ةكيرألابلقبيموق.ةشيعملاةفرغبيترت:18دنبلا
ناكملانعهداعبإوهتبلعبلوألازغللاحاتفمفيلغت:12دنبلا

نّيعتي.هنعثحبلايفلوهذملاجوزلارّكفينألبقةطرشلاهدجتثيحب
ىلإرطضينأهديرأ.ةطرشلاّلجسنمًاءزجاذهزغللاحاتفمنوكينأ
.ةراشإ.)ةبعللاءاهنإىلإهرورغهعفديس(زنكلانعثحبلاةبعلبءدبلا

ىلإيلزناو،كرعشيفًةعبقيّقلعو،ةيداعًابايثيدترا:32دنبلا
ةدعٍتاصوبقمعىلعهايملابةئيلملاةفاحلاقوفيريسمث،رهنلاةفض
لآنأبكتفرعمعمىتحواذهيلعفا.عّمجملافرطىلإيلصتنأىلإ
يفنونوكيفوس،رهنلاىلعمهلزنمّلطينيذلانيديحولاناريجلا،رريفيت
يتلاِتنأو،ثدحيساذامًادبأيملعتنلكنألاذهيلعفا.ةدابعلاراد
.ِتنأاذكه.نورخآلااهيلعؤرجياليتلاةيفاضإلاتاوطخلانيذخأت

هذهلةهيركلاسافنألاةحئارّمشبيموق.ركيلبيعّدو:29دنبلا
نألًابسحتنوحطملااهماعطباهقبطيئلما.ةريخألاةرمللو،ةريغصلاةرهلا
.ءيشلكأدبينإاماهماعطإسانلاىسني

.ةعرسنمكنكميامىصقأبDodgeنميجرخا:33دنبلا
.ةراشإ،ةراشإ،ةراشإ

دوأينكل،ءيشلكبيمايقةيفيكلوحديزملامكللوقأنأيننكمي



يهيتلاو،تايمويلايمآسيلو،انأينوفرعتنأمكديرأ.ًالوأينوفرعتنأ
ُتنكاذاملنكل،عقاولايفًةبتاكتسليننأبِكنلاق(لايخلالمعنم
ٍلمعىلعمدُقتءاسنلانمٍعونّيأ.ةيقيقحلايمآ،انألب)؟هيلإعمتسأ
اممهفباوأدبتيككلذو،ةيقيقحةصق،ةصقمكليورأنآلاينوعد؟اذهك
.يرجي

.دلوأنأبجيناكام:ًةيادب
نينجبنيتدالوو،تاضاهجإةسمخىلإدلوأنألبقيتدلاوتضرعت

كلذنأكو،تاذلابفيرخلالصفيفو،ماعلكيفًةرمدلتتناك.تيم
ديلاوملاعيمجتناك.داصحلامسوملثموأ،اهيلعٌضورفميمسومٌبجاو
وهيدلاونأنمةدكأتمانأ.لمأمساًاعيمجنهيلعُقلطأوتايتفلانم
اننكميالهّتيدجلةجيتنو،لمألابهقلعتلةجيتنءامسألاهذهحرتقايذلا
دعبةرمةياهنلايفلمألانعايلختامهنكل.تيبيرامايلمألانعيلختلا
.ىرخأ

نمانوكيمل.اضفرامهنكل،ةلواحملانعّفكلاّيدلاوءابطألارمأ
مل.ةياهنلايفُتيتأنأىلإالواحوالواح.ةلواحملانعّفكييذلاعونلا
ساسأىلعيبريكفتلانمنكمتتملو،ةيحلظأنأيفًاريثكيتدلاولمأت
نمناك.لزنملاىلإروضحلانمنكمتتسيتلاةاتفلاو،ةيحةلفطيننأ
نكل.ماريامريغىلعتراسرومألانأولةنماثلالمأنوكأنأنكمملا
ً،اريثكَيادلاوئجوف.عمتلميرهزٍنولبوخارصلابملاعلااذهىلإُتلخد
.يقيقحٍدلوليقيقحٍمسابسيللقألاىلعو،مسالاباركفيملامهنأباكردأو
تناك.ىفشتسملايفامهتيضقنيذللانيلوألانيمويللمسانودنمتيقب
فقتيهوةضرمملاىرتو،مويلكيفحتفنيوهواهتفرغبابعمستيمأ
،ءاضيبلااهترونتبليامتتيهواهرمعغلبيمكتّليختاملاطل(بابلادنع
.)ةزهاجينيصماعطةبلعاهنأكوودبتاهلعجتيتلاوةيوطملااهتعبقبو
،اهيلإرظنتنأنودنميتدلاواهلأستامنيبةفرغلايففقتةضرمملاتناك
."؟ةّيحتلازامله"

ٍةاتفمساهنألكلذو،يمآمساينوطعأةّيحتيقبامدنعنكل
يتاوللاتاريغصلاتايتفلافولأهتلمحيذلامسالاوهو،عئاشمساو،ةيداع
ةريغصلاةلفطلاهذهءامسلانيعأظحالتنلاذكهو،ةنسلاكلتيفَندلو
تقلطأوللّضفتتناكاهنأبتيبيرامتلاق.تايرخألانيبدجاوتتيتلا
.ايديلمساّيلع

تبراحيتلاةاتفلاانأُتنك.رخفلا:صاخلاروعشلاكلذعمُتأشن



دحاووحنةايحلاديقىلعيئاقبصرفتناك.اهتكرعمتبسكونايسنلا
ةباثمبناككلذنإيأ،كلذلةجيتنيمأمحرترّمد.ُتحجنينكل،ةئملاب
نمتيبيرامنامرحكلذينعي.يبصاخلاةدالولالبقامنامريشفحز
:فصويالًارورسكلذلًةجيتنتدصح.دبألاىلإورخآٍلفطىلعلوصحلا
.طقفانأو،ديحولااهلفطو،اهلفطانأنوكأس

ةلفطلكتوم-ةدالومايأيفنخاسلاياشلاَبرشيتدلاوتداتعا
ةيناطبباهسفنيطغتو،زاّزهيسركيفسلجتتناك.لمأمساتلمح
ةغلابملانمًائيشكلذيفنكيمل."يسفنلتقولاضعبذخأس":لوقتو
مينارتءادأنماهعنمتيتلاةجردلاىلإًادجةساسحتناكيتدلاونأل
ّيلعرثؤيملكلذنكل،اهسفنلزعتو،لمأتلايفذخأتتناكاهنكل،ةنيزح
عفدأوأ،يتدلاونضحىلإزفقأتنك.بلطتملانئاكلاكلذيننأل،ءيشيف
اهمامتهابلطتيٍلمعبتمقيننأبركذتأوأ،اههجويفيموسرىدحإب
،ةيئامنيسٍمالفأروضحليباحطصالواحو،ينيهلينأيدلاولواح.روفلاىلع
ءوبتتناكتالواحملاهذهلكنكل،نايحألاضعبيفىولحلابينوشريناكو
.ةليلقلاقئاقدلاكلتيتدلاوءاطعإتضفر.لشفلاب

،لمأمسانلمحيتاوللاعيمجنملضفأتنكيننإلوقلايننكمي
تنك،كلذعم،ينكل.ةايحلاديقىلعتيقبيتلاةديحولاتنكيننأل
كشأال.تاومألاملاعيفتاصقارلاعبسلاتاريمألانمماودلاىلعو،ةرويغ
نودنمىتحوً،ائيشنلواحينأنودنمىتحتايلاثمنهنأيفًادبأ
،ضرألاهذهيفانهانأقلعأامنيب،دوجولااذهنمةدحاوةظحلةهجاوم
ّلقأنوكألةصرفمويلكنوكيثيحبو،مويلكيفةلواحملاّيلعنّيعتيو
.ةيلاثمنم

رمعىلإُتلصونأىلإاذكهُتشع.شيعللٌةقهرمةقيرطاهنإ
.نيثالثلاوةيداحلا

كلذيفلضفلاو،نمزلانمنيماعوحنلماريامىلعءيشلكىضم
.ِكنىلإدوعي

ينّبحأ:تارمتسةملكلاهذهىلعديدشتلايننكمي.يّنبحأِكن
،رهاظتأُتنك.اهلدوجوالًةاتفّبحأِكننأل،انأينّبحيملهنكلً.اريثك
،يدييفسيلرمألانكل.ةنيعمًةيصخشكلتمأيننأبً،امئاديتداعىلع
رييغتندتعايتاوللاءاسنلالثمُتنك:ماودلاىلعكلذُتلعفيننأل
يتلاةيصخشلايهام.يتايصخشانأرّيغأاذكهو،ماودلاىلعنهئايزأ
،اهريغنمرثكأاهبغرأيتلاةيصخشلايهامو،اهريغنمرثكأينحيرت



سانلامظعمنأدقتعأ؟مايألاهذهيفةدئاسلاةيصخشلاعونوهامو
ةدحاوةيصخشىلعنورقتسيمهنأامإو،نوفرتعيالمهنأعمكلذنولعفي
حاتفمىلعطغضلانمنونكمتيالثيحب،ءايبغأوأً،ادجىلاسكمهنأل
.ةيصخشلاليوحت

بعلأُتنكف،نيلكوربةلفحيفُتنكامدنعيأ،ةليللاكلتيفامأ
ٌلجراهيفبغرييتلاةاتفلايأ،ةضوملابسحبريستيتلاةاتفلارود
ًءانثاهنوربتعيوكلذلاجرلالوقي.]ةئداهلا[ةريثملاةاتفلا:ِكنلثم
يننأبينعيةئداهةاتفينوكنكل.ةريثمةاتفاهنإ؟كلذكسيلأً،اصلاخ
،ةئيذبلاتاكنلاو،مدقلاةركةبعلقشعتيتلاو،ةحرمو،ةعمالو،ةريثمةأرما
يتلاو،صيخرلابارشلابرشتو،ويديفلاباعلأبىهلتتيتلاو،أشجتتيتلاو
يفةهارشبمحللارئاطشوقناقنلارشحتو،ةيديلقتلاريغتاسرامملابحت
،2سايقلابهتاذتقولايفظفتحتاهنكلً،ايعامجًالافتحاميقتاهنأكواهمف
تاريثمنهنإ.رخآءيشيألبقتاريثمّنهتائداهلاتايتفلانألكلذو
ةرتوتمةقيرطبنكحضيلب،ةلوهسبنبضغيالتائداهلاتايتفلا.تامهفتمو
املعفا،ايه.هبنبغريءيشيأبمايقللنهلاجرنعفديو،ًاليلقةدودوو
.ةريثمةاتفيننأليلابأالانأفهديرت

نألمتُحي.ةدوجومةاتفلاهذهنأب،رمألاعقاويف،لاجرلادقتعي
.تايتفلانمعونلاكلذنمنهنأبنرهُظيتاريثكًءاسننألاوعدُخلاجرلا
ةلباقمىلعكلذكُتدتعا.ليوطٍتقوذنمينريثتةئداهلاةاتفلاتيقب
كلتلمهتيؤردنعةجهبلابنورعشي-ءابرغو،لمعءالمز،ءاقدصأ-ٍلاجر
،لوقلابلاجرلاءالؤهلهجوتأنأديرأينكل،تاعيرملاوتافئازلاءاسنلا
نأاهلقبسةأرمانودعاوتلب،ةأرمانودعاوتالمكنإ:ءودهلكبو
نيذلاوةيعامتجالاةءافكلاىلإنودقتفيٌلاجراهبتكةريثكًامالفأتدهاش
يفنيضميدقو،لعفلابدوجومءاسنلانمعونلااذهنأبداقتعالانودوي
نإ:هللوقألهتبيقحبىتحوأ،نيكسملاكلذبيبالتبكاسمإلادوأ.مهليبقت
-رمألاعقاويفةجردلاهذهىلإةراحلاقناقنلابحتالةطقاسلاكلت
تائداهلاتايتفلانكل!ةجردلاهذهىلإةراحلاقناقنلابحيالًادحأنأل
يتلاةأرملانهنأبنرهاظتيالىتحنهنإ:عقاولايفةقفشللةراثإرثكأنه
ينوكتملاذإامأ.لجرلااهديرييتلاةأرملانهنأبنرهاظتيلب،اهندري
بغريالكلجرنأبيدقتعتالنأِكوجرأيننإف]ةريثملا[ةئداهلاةاتفلا
ًاليلقةفلتخمةغيصهذهنوكتنألمتُحي.]ةريثملاوأ[ةئداهلاةاتفلايف
نانفّهلعلو،بالكلابةريبخةئداهلاةاتفلانألمتُحيو،يّتابنهنأبلمتُحي-



عضتو،ةراظنعضتو،ةصصختمةئداهلاةاتفلانوكتاهدنعو،ديدجتللٌّبحم
ةهجاويفىرخأتاعيونتدجوت.ةيهاكفلامالفألابحتاهنكلًاماشوأ
ًاساسأيهيتلاو،ةئداهلاةاتفلايفبغريهنأبينيقّدصنكل،تاضورعملا
فيك(ً.ادبأرّمذتنودنمتناكامهماهّبحييتلاءايشألالكبحتةاتف
انأ":لثمٍءايشألوقىلعمواديهنأل؟ةئداهةاتفِتسلكنأبنيفرعت
ىدحإيفدمعيفوسهنإفكلذِكللاقاذإامأ."تايوقلاءاسنلابحأ
انأ"ةرابعنأىلإكلذيفببسلادوعي.ىرخأةأرماةدعاومىلإلحارملا
.)"تايوقلاءاسنلاهركأيننإ"ةرابعلٌزمريه"تايوقلاءاسنلابحأ

ترظتنا.قباسلاهناكمىلإلودنبلاةدوع-ًاماوعأ-تمصبُترظتنا
مهنأبرهاظتلاو،ةكايحلااوملعتينأو،نتسوأنياجةءارقبلاجرلاأدبينأ
امنيبًاضعبمهضعبّلبقتو،ةلمعتسملابتكلاتالفحميظنتو،نوكلانوبحي
.ئداهٌلجرهنإ،لجأ،لوقنفوساهدنعو،مهيفنحننعمتن

لوطيفءاسنلانأوهفثدحيذلاامأً،ادبأثدحيملكلذنكل
رميالنكل!انيفةناهملالازنإىلعؤطاوتلاىلعنعمتجااهضرعودالبلا
نألاجرلادقتعا.ةيداعًةاتفةئداهلاةاتفلاحبصتنألبقليوطٌتقو
دحاوةبسنبولو،مالحألاةاتفنكتملاهنكل،عقاولايفدجاوتتهذهكًةاتف
ينوكتملاذإامأ،ةاتفلاكلتلثمةاتفلكنوكتنأضرتُفي.نويلمىلإ
.كباصأدقامًأطخنأكلذىنعمنإف

ةبسنلابامأ.ةئداهةاتفلانوكتنأًادجيرغملانمهنأدقتعأينكل
نأيرغملانمهنإف،ماودلاىلعبسكينأبحييذلاو،يلثمٍصخشىلإ
تيقتلاامدنعنكل.باشلكاهيفبغرييتلاةاتفلانوكأنأيفبغرأ
يننأبدقتعأو،صخشلاهديرياموهكلذنأب،روفلاىلعُتفرعدقفِكن
عقاولاامأ.مّوللانميبيصنلّبقتلةدعتسميننإ.ةلواحمللةدعتسمُتنك
بّيطباشو،بيرغٍلكشبًاريثمُهتربتعا.ةيادبلايفهبُتننجيننأوهف
نمِكننّكمت.فطللاةياغيفًارمأهلوحدجاوتلاناك.يروسيمنم
رمألاادب.حايترالاو،حرملاو،ةفخلا:اهدوجولهجأتنكّيفٍرومأجارختسا
نأىلعيندعاسهنأكلذينعي.شيرلابينألموءيشلكنمينغرفأهنأكو
ٍصخشيأعمةئداهةاتفنوكأنأنعزجعأيننكل،ةئداهلاةاتفلانوكأ
بناوجضعببعتمتسأمليننأبلوقلايننكميال.كلذديرأتسلو،رخآ
نعتّفقوتو،نيمدقلاةيفاحُتيشمو،ةالحمةريطفتلكأ:عضولااذه
ً.ايئايميكةنيزمةمعطأتلكأو،ةفيخسًامالفأتدهاش.ءيشيألوحقلقلا
.ساسألاوهكلذناكو،ءيشيألىلوألاةوطخلاءارونمكياذامركفأمل



نأشبوأ،ةبلعلاريودتةداعإنأشبقلقأنأنودنماكوكلاُتبرش
ثيحبةوقلانمهليذلاضماحلااذه،ينطبيفجيهييذلاضماحلا
،فيخسٍمليفةدهاشملانبهذ.ةيندعمةيدقنةعطقتامالعوحمعيطتسي
يفتايلقألانمرصانعدوجومدعوأ،ةفينعلاةراثإلانأشبقلقأملينكل
يألمحيمليفلااذهناكاذإاملوحكلذكقلقأمل.هيفةمهملاراودألا
ةيمهأءيشّيألنكيمل.لبقتسملاهئبخيءيشيأنأشبقلقأمل.ىنعم
نمتنكمتاذكهو،اهيفانأيتلاةظحللايفشيعأتنكيننأليدنع
.كلذكةديعسُتنكينكل.ةفاخسوةيحطسرثكأُتحبصأيننأبروعشلا

ُتنكيننألكلذو،صخشكيدوجوبًادبأرعشأمل،ِكنفالخبو،ينكل
رداقلاو،عماللاعونلانمةعئارلايمآنوكتنأنّيعت.ماودلاىلعًاَجتنم
ناك.ةديعسينوكتنأطقفكديرن.ديعسلاو،يكذلاو،بّيطلاو،راكتبالاىلع
ترفاوت.فيكيلاحضويملامهنكل،ماودلاىلعكلذناددريتيبيرامودنار
.ةديعسنوكأفيكًادبأيناّملعيملامهنكل،ةريثكبساكموٌصرفوٌسورد
ُتنكو،تالفحلايفنيرخآلادالوألامامأةلوهذمفقأتنكفيكركذتأ
نألواحأُتنكامنيبً،اضعبمهضعبنوّدلقيونوحرميمهودالوألابقارأ
امنيبكانهسلجأتنك.ببسلامهفأنكأمليننأالإ،مهلثملعفأ
ىلإينقذنملفسألامسقلالصفيةلفحلاةعبقلّقيضلايطّاطملاطيرشلا
رّكفأتنكو،ينانسأايانثنيبةلفحلاةكعكتادمجمللستتامنيبو،نيمسق
.كلذلكيفدجويٍحرميأ

ناكهنألكلذو،ِكنعمثدحكلذنكل،مهفلانمتنّكمتً،اريخأ
صخشلوأِكنناك.يرحبءامبلكدعاوأيننأكورمألاادبً.ادجًاحرم
ًارحاسوًايلسموًاعئاروًاعمالناك.ينيواسيناكيذلاو،هيقتلأهتعيبطبٍحرم
فوساننأبةيادبلايفتننظ.هّتبحأءاسنلانأامك،سانلاهّبحأً.اروحسمو
بحلانأبكلذينعيال.قالطإلاىلعنيجوزدعسأ:نييلاثمنيجوزنوكن
نودنمًاعمناصخشنوكينأىنعممهفأملينكل،ةسفانمنعةرابع
.نيجوزدعسأانوكينأ

امدنعيأ-ةليلقلاتاونسلاكلتيفًالاحدعسأتنكيننأبلمتُحي
ىلعكلذدعبوأًالبقهيلعتنكاّمم-رخآٌصخشيننأبرهاظتأُتنك
.كلذهينعياممهفنمنّكمتأملينكل.قالطإلا

ملةاتفلاكلتوً،ايقيقحنكيملهنألكلذلكيهتنينأمتحتنكل
ٌءزجوهرمألانأتننظ.فرعتكنأبُتننظ!ِكن.انأنكتمل.انأنكت
اميلوقتالو،يلأستال،ةضيمغلاةبعلبموقناننأبُتننظ.امةبعلنم



نّيبت.قاطيالناكرمألانكل.ًالهسرمألالعجأيكةدهاجُتلواح.يرجي
حِرملاكلذ:كلذكهرودبعليفرارمتسالالمحتينأعيطتسيالهنأبيل
.ددوتلاكلذلكو،مارغلاكلذلكو،ةيكذلاباعلألاكلتو،ةهيدبلاعيرس
هنألِكنءازإةيهاركلابترعش.هتاذىلعراهنييمهولاناينبلاكلذأدب
لكنأفرعيملهنألهتهرك.ةيقيقحلايتعيبطىلإُتدعامدنعئجوف
هذهجوزتهنأبلعفلابنمآهنألو،يهتنينأهيلعبوتكمناككلذ
كلذو،لعفلابًاشهدادب...لاجرلانييالملايخطحمتناكيتلاةقولخملا
بحأمليننأبقيدصتلانمنكمتيمل.ّيلإيغصينأهنمُتبلطامدنع
هنألُتفسأيننأبقدصيمل.كلذينمبلطيامدنعهتراثإو...يسفنليمجت
مل؟ةفيخسلايتايمويتاحفصنأشباذام.بارشلايتاقيدصةكراشملِتأيمل
.يتاقيدصعماسمىلعاهديعأيكةصقارلاةدرقلاةدهاشمىلإةجاحبنكأ
درجمكلذلكناك.هتقيقحىلعنوكينأبهلحمسأيننألةحاترميننإ
ًاددجملوقأ...ةريثملاةاتفلاكلتلاي.ةلفغملاوةليصألاةئداهلاةاتفلاةفاخس
ضفرينأوأ،ِكططخءاغلإبٍلجرلِتحمساذإ:يرجياممهفأمليننأب
امىلعنيلصحتالِكنإ.ِترسخكنأبكلذىنعمف،كلجألٍرومأبمايقلا
لمتُحيوً،اديعسنوكينأ،ديكأتلاب،لمتُحي.حوضولاةياغيفرمألا.نيديرت
كلذلوقيهنكل،قالطإلاىلع]ًةراثإ[ًاءودهتايتفلارثكأكنإلوقينأ
!ِكعدخييكةئداهلاةاتفلابكفصوهنأبكلذىلإفاُضي.ديرياملانهنأل
ةاتفلاكنأكورمألارهظينأنولواحيمهنإ:لاجرلاهلعفياموهاذه
مك،لوقيتارايسعئابنأكورمألاودبي.مهتابغرلينحنتثيحبةئداهلا
نإفاهئارشىلعيقفاوتملاذإنكل؟لامجلااذهلباقمعفدتنأديرت
"...اذإيعنامتنلِكنأبينعأ":ةرابعمدختسيفوستيقملالجرلاكلذ
ةريغصلااهتيأةصرفلايعّيضتال.اهيلوقتنأِكحصنأ.ًالعفعنامأيننإلجأ
...ةلفغملا

عمطابترالاينلعج.رمألايهتنينأّمتحملانمناكهنأكلذينعي
،كلذلكيفةيقيقحلايمآدوجوبرعشأ،هعمةداعسلابروعشلاو،ِكن
يمآنمًايدحتوًاديقعترثكأو،مامتهاللةراثإرثكأو،ريثكبلضفأتناكو
نمنونكمتتله.لاحّيأىلع]ةريثملا[ةئداهلايمآِكندارأ.ةئداهلا
،هحوركيرشلو،هجوزلةيقيقحلاهتاذءرملارهُظينأيأ،اذهّليخت
ًاريثككلذيفترّكف.ةيهاركلاتأدباذكه.هّبحةراسخيفةرطاخملاو
.دقتعأامىلع،رمألاأدباذكهو



مايأةعبسرورمدعب
دانتسالاىلإيرارطضالبقكلذوعدوتسملاوحنةليلقٍتاوطختمدقت

.يسافنأطقتلأيكرادجلاىلإ
ترّكفنإامكلذُتفرع.أوسألاوحنريسترومألانأبًاقبسمُتفرع

كلتطبترتال.بارشلاوةريهظلادنعحرملا،عدوتسملا:زغللاحاتفميف
نكامألادحأعدوتسملاناك.يدنآبويبطبترتتناك.يمآبويبفاصوألا
انتاءاقلنكامأنكتمل.يدنآعماهيفةقالعتمقأيتلاةريثكلاةبيرغلا
رهظت.هنطقتيذلاظتكملاينكسلاعّمجملاىلإباهذلاعطتسنملو،ةريثك
يف]دحاولاقباطلاتاذقيرطلاةاذاحمبةدتمملاقدانفلا[تاليتوملاءامسأ
.ةيبغتسيلاهنأامكيبقثتاليتجوزنأامك،نامتئالاتاقاطبريتاوف
ىلإبهذيتاباسحلانايبنكل،دراكرتسامنامتئاةقاطبيدنآكلتمت(
فلخعقاولاعدوتسملانأكلذينعي.)كلذبفرتعأنأينملؤي.اهتدلاو
.لمعلاناكميفنوكتامدنعانيلإةبسنلابًادجًانمآناكيتقيقشلزنم
بنذلابرعشتكنأبلمتُحي(روجهملايدلاولزنمىلعهتاذرمألاقدصي
ةبارغلابُترعشيننأبفرتعأنأبجي/ناكملااذهىلإينترضحأكنأل
:رارقلاانذختادقل/ةريثكٍتارايخكلتمنالاننأوهعقاولانكل/ًاليلق
وهناكملاناكةليلقٍنايحأيفو،)انبصاخلاانءاضفناكملااذهانلعج
كتماسولثمبٍذاتسأعم/كتذيملتيسفنرّوصتأ(ةعماجلايفيبتكم
يفاهبانمدقتنأدعبيدنآةرايسةدحاوةرمو،يلقعحتفني/كتمكحو
.كانهىلإةرايزيفاهتبحطصانأدعبكلذو،لعبينهيفةيبارتقيرط
عماهبُتمقيتلاةيداعلاةرايزللةعئارءايحإةداعإةرايزلاكلتتناك
:ابصلامايأتارماغمنع/ثدحتتكعامسنمنكمتأيكةرمينتْذخأ(يمآ

.)ةضيرعلاةعبقلاوميدقلازنيجلالاورس
كلذينعي.يمآليتنايختدهشٍةعقبيفًأبخمٍزغلحاتفملكناك

يتنايخنكامأىلعةلوجيفينذخأتلزنكلانعثحبلاةبعلتمدختسااهنأ
نودنماهترايسبينعبتتيهويمآتّليختامدنعنايثغلابترعش.اهل
،ركذلاةئّيسلعبينهىلإو،وجلزنمىلإ،روجهملايدلاولزنمىلإ-يملع
اتفششعترتامنيب،ةولحلاوةباشلاةاتفلاهذهعميتقالعءانثأينبقارتو
.رصنلابًاروعشوًءايتسايتجوز

ةفقولاهذهيفيمآتّدعتسا.ةدشبينبقاعتفوساهنأبفرعتتناك



تاودألالكبءيلمعدوتسملانألكلذو،ةيكذيهمكينملُعتلةريخألا
ةطساوباهيلعلصحأمليننأبنيبليجوينوبمامأُتمسقأيتلاةزهجألاو
تناك.اهنعءيشيأفرعأاليننأبُتمسقأيتلاو،نامتئالاتاقاطب
تاعاسلاكلذكو،انهةدجاوتملوقعمريغٍلكشبةيلاغلافلوغلابراضم
عدوتسميفاهلكًةدجاوتمً،اصيصخةمّمصملاسبالملاو،باعلألاتاحولو
نأىلإاهنيزختبُتمقيننأكوضارغألاتدب.امًائيشرظتنتاهنأكويتقيقش
نأيننكمياهدنعو،يتجوزتومت
.اهبىلستأ

ةلماحبابلاتحتف.يتقيقشلزنمليمامألالخدملابابُتعرق
ترسوُتردتسامثً،ائيشاَهيرأنأدوأيننإاهلتلقو،اهديبةراجيس
.ةملكبقطنأنأنودنمعدوتسملاىلإاهمامأ

."يرظنا":حوتفملابابلاىلعاّهلدأانأوتلق
...اهلكضارغألاهذهَتيرتشاله":سرشوٍلاعٍتوصبوجتلاق

تعجارتو،اهمفىلعاهيديىدحإتعضو"؟ةينامتئالاتاقاطبلاةطساوب
ةدحاوٍةظحللولو،تدقتعااهنأبُتكردأ.ينعًةدعتبمءارولاىلإًةوطخ
.اهمامأفرتعأيننأب

اذهليتجوزُتهرك.انتركاذنمةدحاولاةظحللاكلتوحمنعانزجع
.طقفببسلا

ضارغألاهذهلكترتشايتلايهيمآً.اخفيمآيلتبصن":تلق
."ًاخفيلتبصن.وجاي

اهسأرتزهو،نيترممث،ةرماهنوفجتضمغأ.خفلايفوجتعقو
لتاقِكنةروص:ةروصلاهذهنماهسفنصلختنأيفتبغراهنأكوًاليلق
.هتجوز

حاتفمينَداق؟كلذكسيلأ.اهلتقةميرجيفيلٍخفبصنبيمآموقت"
.ضارغألاهذهنمٍضرغيأنعًائيشفرعأمل،الك.انهىلإريخألااهزغل
ىلإبهذيِكن:نآلاضرعلا.يساسألااهحيرصتةباثمبيهضارغألاهذهنإ
كشوىلعُتنك.ؤشجتلايفٍةبغربويترجنحيفٍّبلصتبترعش"!نجسلا
."ةنعللاً؟انسح،ينعأ":ُتلقوةياهنلايفُتكحض.كحضلاوأءاكبلا

ًارمأكّملعأفوسةرملاهذهو/لعفاكوجرأ،كرحتلابأدباو،عِرسأًاذإ
.يمآهتّدعأيذلالوألازغللاحاتفملةريخألاتاملكلاكلتتناك.نيرمأوأ
؟اهلهبتنأملفيك،هآ



،اهعدوتسميفةدوجوملاضارغألابًةلوهذمقيدحتلابوجترمتسا
."؟كلذبكملُعتاذاملفً،اخفكلبصنتتناكاذإ":تلاقو

،ديكأتلاكلذماودلاىلعتجاتحا.ةيجذومنةقيرطبكلذتلعفاهنأل"
ةمواقمعيطتستالاهنإ.تيهتنايننأبفرعأنأينتدارأ.ماودلاىلعءانثلاو
."كلذريغبىلستتنلاهنأل،عفادلااذه

ٌرمأو،رخآٌرمأكانه.الك":اهرفاظأدحأمضقتيهووجتلاق
."؟انهًائيشَتسملله.يفاضإ

."الك"
."...حبصتةلأسملافًاذإً.انسح"
هذهىلعرثعأدنعلعفأفوسيننأبيهدقتعتاذام":ُتلق

،لاؤسلاوهاذه.يتقيقشعدوتسميفيميرجتلاليلدلااذهو،ضارغألا
لعفأنأينديرتاّمعرظنلاضغبو،يتاكرحتنعتضرتفاامهنألكلذو
باُصأفوسيننأبتّنظاذإ.هسكعبموقأنألرطضأفوسيننإف
تّبتراهنأبِكلدكؤأانأف،ضارغألاهذهلكنمصلختلالواحأولوهذلاب
."ّيلعضبقلاىلإيدؤيًائيش

.لاقتعاللضرعتتفوسو،انهاهكرتتنأكنكميالً،انسح":وجتلاق
."كّتيدهيهنيأ؟زغلحاتفمرخآوهاذهنأنمدكأتمَتنأله

."انهامٍناكميفنوكتنأبجي،الك.ةنعللا،هوأ"
،ةبوطرلاةحئارهنمحوفتيذلاعدوتسملاىلإرذحلكبتلخد

يكيعباصأسوؤرىلعةقدلكبترسو،ّيبناجىلإنيتودممّيديتيقبأو
امناعرسو،نويزفلتزاهجلةحطسمةشاشمامأُترس.مادقأراثآكرتأال
،مجحلاريبكايادهقودنصقوفيمآهتكرتيذلاقرزألافورظملاتيأر
جراخلاىلإقودنصلاوفورظملاتلوانت.نوللاّيضفقروبًافوفلمناكو
ةفلؤمتناكو،نزولاةليقثلخادلايفةيدهلاتناك.ئفادلاءاوهلاثيح
ىلعقودنصلاُتعضوامدنعًابيرغًاجيجضتردصأاذكهو،ةدعٍعطقنم
ُتأرقوفورظملاُتحتف.ءارولاىلإًايوفعوجتدعتبا.انمادقأمامأضرألا
:ةلاسرلا

،زيزعلايجوز
اممريثكبرثكأكفرعأيننأبكربخألهترتخايذلاتقولاوهاذه

ملاعلااذهيفكرحتتكنأنايحألاضعبيفدقتعتكنأفرعأ.روصتت
نكل.دحأكظحالينأنودنمو،دحأكدهاشينأنودنمو،كدحول



.كنعًةساردتيرجأنأيلقبس.ةدحاوٍةظحللولوكلذقّدصتنأكايإ
ىلإفرعأو،َتنكنيأفرعأ.هلعفتنألبقهلعفيونتامفرعأيننإ
كرهنعبتا:ةلحرهذهانجاوزىركذيفكلتّبتر.باهذلاديرتنيأ
ىلعروثعلاةلواحمنأشبقلقتالنكلً!ادوعصًادوعصًادوعص،بيبحلا
،يخرتستوحاترتنأكنكمي!كيلإةيدهلايتأتس.انجاوزىركذيفكتيده
.تيهتناكنأل

."ً؟ادوعصًادوعصينعتاذام":هوأتأنألبقوجتلاق
."رهنلاعبنمهاجتايفيلاسرإديرت"
."ةبلعلاحتفا.اهيلعةنعللا"
.راجفنالالوصحعقوتأُتنكيننأكو،يرفاظأبءاطغلاتعزتناوُتعكر

نيتيمدةبلعلارعقيفتيأر،ةبلعلالخادتعلطت.تمصلانمةرتفتّرم
جوزلاىدترا.ةجوزوًاجوزامهنأكوامهدهشمادب.بنجىلإًابنجنيّتيبشخ
.اصعوأًةبصقلمحيناكو،رخاسٍلكشبكحضيناكونيجرهملابوث
تناك.ةقاشربصقريهنأكوةدشبهفارطأتليامتامنيبجوزلاةيمدتلوانت
اهنأكوً،امودصماههجوادب.ةبالصرثكأو،ةقدرثكأوً،انسحرثكأةجوزلا
طيرشبهطبرنكمُيًاريغصًالفطاهتحتتيأر.قلقلاريثيًائيشتدهاش
ىمدلالثمةريبكتناكو،ةريبكو،ةليقثو،ةميدقىمدلاهذهتناك.يطاطم
برضملكشبوهيذلاضبقملاُتكسمأوجوزلاةيمدتلوانت.ةكرحتملا
.ةدحبنالجرلاوناعارذلاتشعتراف،هكيرحتدصقب

."فقوت.فوخلاريثيٌرمأهنإ":وجتلاق
تيأر.ةدحاوًةرمةيوطمةلوقصموءاقرزةقرونيتيمدلاتحتتيأر

:اياوزوتاثلثمنمفلؤملاورسكتملايمآديطخبتاباتكلا

ةبسانملاةقيرطلايههذه"!ِكنايةعئاروةديدجةصقةيادباهنإ
."!كلذلعفنل

.عتمتسا

ةبلعلاويمآاهتّدعأيتلازاغلألاحيتافملكيتقيقشةدعاسمبُتعضو
ٍزغلنمٌعطقاهنأكوضارغألاهذهبانقّدح.نيتيمدلاىلعيوتحتيتلا
..دحاو

تناكاذإزنكلانعثحبلاةبعلباهسفنتبعتأاذامل":وجتلاق



."اهتطخ...ّدعت
،اهئافتخابرهاظتلاةرابعليروفٍلازتخاىلإاهتطخةرابعتلوحت

ً.انونجلقأةليدبلاةرابعلاتدب.لتقلاةميرجبكماهتالكلخفبصنو
اماهنأبدقتعأينلعجتنأوهو،دحاوٍببسلينلغشتنأتدارأ"

ًادقتعمءاحنألالكيفةريغصلااهزاغلأحيتافملكقحالأيننإ.ينبحتتلاز
...انجاوزلةديدجةيادبديرتاهنأو،تاليدعتءارجإيفبغرتتلازاماهنأب
".

ترعش.ينتجرحأورتوتلابينتباصأةينايبصلاوةملاحلااهلئاسرنكل
نمًاءزجحبصيامناعرسيذلاعونلانموهو،مظعلاىتحلصوٍجارحإب
نينسلاهذهلكدعبيمآتبظاو.هرّيغييلاتلابو،صخشلليوونلاضمحلا
ينكلً.امامتينديعتستيكةليلقلئاسرةباتكاهناكمإبناك.يببعالتلاىلع
.طيخبةطوبرملاةريغصلااهتيمدتنك

.ةثيبخلااياونلابوقايتشالابٌةمعفمتاملكاهنإ.يمآايكيلعرثعأس
تلتقيننأكوديكأتلابرمألاودبي:ريكفتلانعفقوتأنلاذكهو

.ببسلانعلءاستأينكل،يتجوز
نمهنأربتعتسةطرشلاتناك":ضارتفالاليبسىلعوجتلاق

نعثحبلاةيلمعتغلأاهنأول-ًابيرغَهتربتعاَتنكتنأو-بيرغلا
اهنأبفرعتتناكاهنأكورمألاودبيس.هيرجتيذلاديلقتلانعيأ،زنكلا
."يفتختفوس

ةيدايتعاريغاهنإً.اريثكهذهينقلقت":ىمدلاوحنيديبًاريشمُتلق
يئاقبإطقفديرتتناكولينعأً.ائيشينعتنأّدبالاهنأدحىلإ
"بشخلانمٍعونصمءيشيأنوكتسةريخألاةيدهلاتناكل،ةرتفلًالغشنم
.

ًةميدقودبت":تلاقو،ركذلاةيمدللجرهملاّيزقوفًاعبصإوجترّرم
برضملاضبقمفشكنافبقعىلعًاسأرسبالملاتبلق."ةقتعموأً،امامت
نأاذهبضرتُفيله".اهسأريفةعبرمٍةوجفبتزيمتفىثنألاامأ.ركذلل
هنأكوًاريبكًايبشخًاضبقمركذلاةيمدلاكلتمت؟ةيسنجةلالدتاذنوكت
ةوجفلاكلتمتكلذلو،ضبقملااذهكلتمتالفىثنألاةيمدلاامأ.يركذوضع
".

،ةيركذلامهءاضعألاجرلاكلتمي:يفكيامبحضاوحيرصتاهنإ"
.ةيوثنأًءاضعأءاسنلاكلتمتو

دكأتتلاهعبصإّتكرحو،ىثنألاةيمدلاةوجفلخادًاعبصإوجتعضو



."؟لوقتنأيمآديرتاذامً،اذإ".اهيفأبخمءيشيأدوجومدعنم
،بألاو،مألا.لافطأباعلأترتشا:ترّكفةرملوألاهتيأرامدنع"

."؟لماحاهنألكلذتلعفله.لفطلاو
."ً؟العفلماحيهلهو"
لوقننأحصألاىلعوأ،سأيلابساسحإلانمةجومينتحاتجا

:رسحنتةيرحبةجومبلب،ينحاتجتةيتآٍةجومبكلتتسيليأ،سكعلا
نأيناكمإبدعيمل.هعمينبحسيوًائيشفًائيشدعتبيامءيشبٌساسحإ
ىلعيسفنماغرإنمنّكمتأملينكل،ًالماحيتجوزنوكتنأللمألابرعشأ
.كلذكتسيلاهنأبلمألا

ٌحابصمرهظنأثبلامو،اهفنأتّكحوركذلاةيمدلاوجتلوانت
."طيخبةطوبرمةيمدَتنأ":ريغص

ةيمداذاملنكلً،ايفرحتاملكلاهذهبيرودبتركف":تلقوُتكحض
ريدينميهلب،طيخبةطوبرمًةيمدتسيليمآ؟ىثنأةيمدوركذ
.ىمدلا

ةقيرطلا؟كلذلعفنلةبسانملاةقيرطلايههذه:ةرابعبينعتاذامو"
."؟ءيشيألةبسانملا

."؟ةايحلاىدميريمدتلله"
نمامًاسابتقاوأ؟اهلوقيمآتداتعايتلاةرابعلابهذهتسيلأ"

يههذهنعًاثحبترجأواهبوساحىلإوجتعره"...وأ،يمآبتك
يههذه،سندامقيرفةينغأناونعرخأتيمل.كلذلعفنلةبسانملاةرابعلا
ركذتأيننإ،هوأ":وجتلاق.روهظلانعكلذلعفنلةبسانملاةقيرطلا
اكياماجنمىقيسومنيبامعمجتىقيسوم[skaقيرفهنإ.قيرفلاكلذ
."عيرم]زاجلاو

."ميظع،ska":ةغلابةداعسنعّمنتةكحضًاقلطمتلق
لزانملانيسحتلامعأنمًةريثكًاعاونأنقُتيكاّبسنعيناغألاتثدحت

هباعتأضبقلّضُفييذلاو-ةكابسلاوةيئابرهكلالامعألاكلذيفامب-
ً.ادقن

."ىنعمالباهلكيهو،تاينينامثلايناغأهركأيننإ،هللااي":تلق
."ديحولفطوهىزغملا":ئموتيهووجتلاق
."هزنتملايفرظتني":روفلاىلعُتمتمت
وهكلذناكاذإ":ّينيعيفتقدحوّيلإتتفتلانأدعبوجتلاق

لامعألاوةكابسلاديجيينهملجرلوحةينغأاهنإ؟ينعياذامف،دوصقملا



ضعبكلحلُصييككلزنمىلإلوخدلانمنكمتيامبرٌلجرهنإ.ىرخألا
اليكًادقنهترجأضبقلّضفيٌلجرهنإ.ءايشألاضعبببعالتيوأ،ءايشألا
."تالجسيأيفلخدت

ىلإيمآتبهذ؟ةبقارمتاريماكبيكرتبموقيًاصخشنينعتأ":اهتلأس
فوساهنأبتّنظاهنألمتُحي.ةقالعلاةرتفلالخةدعتارمةنيدملاجراخ
."طيرشىلعهبموقناملجست

...ّيلإًالاؤسوجتهّجو
."انلزنميفًادبأكلذلعفنمل.الك"
وأ؟امًايرسًابابنوكينأنكميأ":نيمختلاليبسىلعوجتلاق

."؟كتئربت،فرعأال...هنأشنماهيفًائيشتأبخثيحةفئازًةيرسًةحول
[سندامقيرفةينغأيمآمدختستلجأ.قحىلعكنأبدقتعأ"

ةرفيشكفنمتنكمتولكلذو،يتيرحلزغلحاتفميئاطعإل]نونجلا
."هذهskaىقيسومزومر

نحننوكننألمتُحي،يهلإاي":تلاقوكلذدعبوجتكحض
."؟لماكلابنونجهنإ؟نيناجمنحنله،ينعأ.نيناجملا

ريسفتلىرخأةقيرطدجوتال.يلًاخفتبصن.نونجلاسيلهنإ"
موقتنأدعبتُسيال.كلزنمليفلخلاءانفلايفضارغألابءيلمٍعدوتسمدوجو
نإ،الك.هذهيتطرويفًاليلقِكتعمسخيطلتو،اذهيفكطيروتبيمآ
يتلاةركاملاةلاسرلاو،ةنيعللاىمدلاو،ةيدهلا.يمآنمًادعبتسمسيلكلذ
ةرابعلايبّرج.ىمدلابّقلعتيرمألانأدبال،الك.اهمهفأنأضرتفملانم
."!]ةكرحتملاىمدلا[تينويرامةملكبأدبتيتلا

مايقلاوجتدهعت.يبلقتاضبنتعراستوةكيرألاىلعُتيخرتسا
اننأودبال!ِكن.يلوجوشنبىمدنهنإ.يهلإاي،هوأ".ةدِعاسملالمعب
يههذه.شنابصختةلجسمٌةمالعيهةرابعلاكلتنأينعأ.ىقمح
."!كلذلعفنلةبسانملاةقيرطلا

،لعفلابفينعهنإ.ميدقلاةكرحتملاىمدلاضرعنآلاتركذتً.انسح"
."؟كلذكسيلأ

."نآلارمألادّقعت"
."؟كلذكسيلأ،وجايفنعلابفصتيهنإ"
."ًامامتةنونجماهنإ،هللااي.فنعلا.لجأ"
."؟كلذكسيلأ،اهبرضبموقي"
موقي.لمكأينعد...ةءارقلاعباتأيننإ":لوقتيهويوحنتعلطت



."توملاىتح،اهبرضيهنإفيدوجههجاوتامدنعنكل.امهلفطلتقبشناب
.يترجنحيفٍقانتخابترعش
يههذه"،لوقيو،بعرمءيشباهيفموقيٍةرملكيفوجنيهنكل"

امنيب،اهنضحيفهتعضووشنابْتكسمأ"!كلذلعفلةبسانملاةقيرطلا
ًاحاترمودبي".عيضرٍلفطبكسمُتاهنأكوةيبشخلايديألااهعباصأتسّسحت
."هلفطوهتجوزلتقبموقيامدنعىتح

فوسيتلاةديكمللًافصوينيطعتيهفً،اذإ":ىمدلاىلإتعلطت
."اهيفعقأ

ًامامتةنونجماهنإ.عوضوملااذهلوحينهذرصحىتحعيطتسأال"
".

."؟وج"
عماهتلتقوَتبضغاذكهو،لمحتنأاهْدُِرتمل:قحكعم،لجأ"

."رونلاَريمليذلااهنينج
."ةيضقلاراسميفًاماهًارّيغت،امةقيرطب،كلذودبي":تلق
ىلعشنابهملعتيمليذلاسردلاملعتتامدنعانهةورذلايتأت"

."لتقلاةميرجبكماهتايرجيوكلذدعبكيلعضبقلامتي.قالطإلا
"ةيلسمةبعلاهنأبودبي.مادعإلاةبوقعيروسيمةيالوضرفت":تلق

.



مايأنمموي
ءابغلاىدمكلذنهربي.امهتيأر؟يرجيامُتفشتكافيكنوفرعتأ

.ناسينمايأنمةجلثمةليليفةدحولابُتسسحأ.يجوزهيلإلصويذلا
.ةأفدملابرقأرقأو،زوللامعطبًائفادوتيرامآبارشركيلبعملوانتأُتنك
ىلإتعمتساو،طقاستلابجلثلاّرمتساامنيبضرألاىلعةيقلتسمُتنك
ةمولعملاهذه(ِكنوانألعفأُتنكاملثميأ،ةميدقيناغأتاعومجم
يفهئجافأنأديرأ:ةيسنامورلارعاشملانمةجومينتحاتجا.)ةحيحصتناك
ٍديأبةيجراخلاعراوشلايفًاعملوجتنوبارشلاباوكألدابتنفوسو،ةناحلا
،تمصلاهّفلييذلاةنيدملاطسويفلّوجتننأمزتعأ.تازافقلابٍةفوفلم
ادبيذلاطقاستملاجلثلاطسوينلّبقيو،رادجنيبوهنيبينرشحيفوسو
يننإةجردىلإةدشبهتداعتساتدرأ،لجأ.ركسلانممويغهنأكو
رهاظتللً،اددجم،دادعتساىلعيننإ.ةظحللاكلتنيوكتةداعإلةقوشتم
داجيإانناكمإبلازام:يليامبتركفيننأبّركذتأ.رخآصخشيننأب
يروسيمىلإقيرطلالوطىلعهعمُتدع.ناميإلا.انتقالعحاجنإلةقيرط
قمعبينبحيسو،امةقيرطبًاددجمينبحيفوسهنأبدقتعأتنكيننأل
!ناميإلا.ماريامىلعودبيءيشلكلعجتيتلاةقيرطلابو،ةدشبو

تارايسلافقوميفتنكً.اعمامهترداغمةظحليفكانهىلإُتلصو
ُتنكيننأكوًادبأيدوجوظحاليمل.هفلخًامدقنيرشعِدعبىلعو،نيعللا
فرعأ.كلذُتفرعينكل،دعبسيللقألاىلعو،اهيلعهيديعضيملً.احبش
اهيلعهدسجبطغضيهتيأرةأجفو،امهتعبت.اهدوجولًادجًاهبتنمناكهنأل
ِكن،ةهالببترّكف.اهلّبقو-ةنيدملاطسويفكلذثدح-ةرجشمامأ
ةعاسةرتفلترظتنا.اهتّقشىلإاهجوتءيشيألوقأنألبقنكل،يننوخي
،ءاقرزرفاظأ-ديدشلادربلابترعشمث،بابلامامأتسلجو،نمزلانم
لكفرعأيننأبًاقلطمفرعيمل.لزنملاىلإتهجوتمث-ةكطصمنانسأو

.هنعءيش
ةأرملاتنك.يرايتخانمنكتملاهنكل،ةديدجًةيصخشُتكلتما

عزننمِكننّكمت.لشافيداعلجرنمتجوزتيتلاو،ةلفغملاةيداعلا
.ةعئارلايمآنعةعورلا

نهتايحنكل.ةفيطللاةيطسولانمنهتايصخشنجسنيًءاسنفرعأ
،هيدلامرّدقييذلا]قيشعلا[قيدصلا:صئاقنلانمًةمئاقالإتسيل



،ةرتستملاةقيقشلاو،ءيشلكلضفارلاسيئرلاو،ةيفاضإلارشعلاتاهينجلاو
رّكفأمثًافطاعتئموأو،نهصصقنمهعمسأامىطختأُتنك.مثآلاجوزلاو
رومألاهذهلكلنحمسنهنألاهيلإنلصويتلاةقامحلاىدميف
ةدحاوىلإلّوحتأنآلاانأاه.طابضنالاىنعمنفرعيالنهنألو،ثودحلاب
يتلاو،يهتنتالًاصصقنكلتمييتاوللاءاسنلاىلإًاريخأتممضنا!نهنم
.ةنيكسملاءاقمحلاهذهلاي:نوركفيوًافطاعتنوئمويسانلالعجت

نأفيك:اهتياوربنوعتمتسيعيمجلانأفيكو،ةصقلاعامسيننكمأ
تحمس،قالطإلاىلعأطخيأفرتقتاليتلاةاتفلايهو،ةعئارلايمآ
ببسباهجوزاهنعىلختكانهو،دالبلاطسوىلإًةسلفمعجارتتنأباهسفنل
،ةدوهعملاتالدعملانمضعقيوً،اعقوتمرمألانكيملأً.ابابشرثكأةأرما
ٍتقويأنمًالاحدعسأنوكينألىهتنا؟اهجوزنأشباذامنكلً.ايلسمو
حمسأنأعيطتسأالً.ادبأً،ادبأ،الك.كلذبحمسأنأيننكميال،الك.ىضم
.الكً.احبارىقبيوكلذلعفبهل

-ةيخيراتلاتالجسلاترّيغت.ةهافتلاهذهلباقميمساترّيغله
يفحبرينل،الكً.ايداعًارمأكلذنأكو-نوديمآىلإتويلإيمآنم
.ةياهنلا

يهو،لضفأٍةصقو،ةفلتخمٍةصقيفريكفتلاب،ببسلااذهل،ُتأدب
اهنأشنميتلاةصقلااهنإ.يباذهلعفهنألِكنريمدتاهنأشنميتلا
يتلاوءاطخألانمةيلاخلاةلطبلاةصقلاهذهينلعجتس.يتيلاثمةداعتسا
.نورخآلااهبحي

.ةتيملاةاتفلانوبحيعيمجلانأىلإببسلادوعي

.كلتقةميرجيفجوزلاعاقيإيأ،فرطتلاةياغيفةصقلاهذهودبت
:ةصقلاهذهاوبرغتسانيذلالكلوقيس.اذهفرعأيننأبفرعتنأكديرأ
.ةماركنماهلىقبتامىلعظفاحتنأو،ليحرلابيفتكتنأاهيلعناك
ايواسينأنيأطخلنكميال!ةعيرسلاقيرطلاىلإهجوتلااهتعاطتسابناك
نطلخييتاوللاو،تاهفاتلاءاسنلااهلوقتيتلارومألاكلتلكفرعأً!اباوص
.تايقالخألاوفعضلانيبام

يننأامك،طبضلابهّبحياموهاذهنألهنمقالطلابلطمزتعأال
لكلعجيننكميأ.رخآلادخلاةرادإةرورضبرعشأاليننألهحماسأنل
؟ئيسلالجرلاحبرله،ةيضرمةياهنداجيإيننكميالً؟احوضورثكأاذه
.هيلعةنعللا



يوأيامدنعهعباصأفارطأيف...ةحئارمشأانأوةلماكةنستضم
هسفنّنيزيو،ةآرملايفهسفنيفقّدحيوهوهتبقار.يبناجىلإريرسلاىلإ
،هبيذاكأو،هبيذاكألًاريثكتيغصأ.اهعمهديعاوملأيهتيامدنعنوبابهنأكو
ىلإًالوصوةجذاسلالافطألابيذاكأنيبامتحوارتيتلاو-هبيذاكأو
هيتفشىلعىولحلاقوذتنمكلذكتنكمت.غريبدلوغبورتافارخ
تسّسحت.لبقنمهيتفشىلعدجاوتيملمعطهنأبُتظحال.نيتفاجلا
،اهبحأاليننأبفرعييتلاوهيّدخىلعةتبانلاةريغصلاتاريعشلاكلذك
ديزتةدملو،سمخلايساوحلكبةنايخلانمتيناع.اهبحتاهنأودبينكل
.ةلماكٍةنسنع

ةأرملانأبفرعأ.نونجلاةلاحنمبرقيامىلإتلصويننأبلمتُحي
هلعفتدقامقاطنجراخنوكتاهلتقةميرجيفاهجوزلةديكمربدتيتلا
.ةيداعلاةأرملا

هلقبسيملً.اسردِكننيقلتنّيعتيً.ادجًايرورضكلذلكناكنكل
ةرحاسلاهتماستباًامدختسمةايحلاتاراسميفجرعتيهنإً!اسردنّقلتنأ
نمهبرهتوهبيذاكأو،اهبحييتلاةأرملاتاقحتسملكبو،اهبزيمتييتلا
.ءيشبٌدحأهتعنينأنودنمكلذلكو،هتينانأوهصئاقنو،ةيلوؤسملا
لقألاىلعوأ،لضفأًاناسنإهنملعجتسةبرجتلاهذهنأدقتعأيننكل
.هيلعةنعللاً.افسأرثكأًالجر

امأ.ةيجذومنلاةميرجلاباكترايننكميهنأبماودلاىلعتدقتعا
المهنألريصملااذهنوقليمهنإفمهيلعضبقلاىقُلينيذلاصاخشألا
رّيغأانأوًاددجمتمستبا.ءيشيألطيطختلانوضفريو،ربصلابنولحتي
ةسماخلاةعرسلاىلإ،رارفللاهتمدختسايتلاةميدقلايترايستاعرسلوحم
.)ةيبارتلاقيرطلاهذهيفًاليمنوعبسوةينامثنآلاةجاطرقينعدعبت(
ةرايسلاهذهنألمستبأينكل.ةعرسمةنحاشزواجتلًادادعتساكلذُتلعف
فلأغلبملباقماهتيرتشا:هبعتمتأيذلاءاكذلاىدمىلعليلديه
ةسمخذنماهتيرتشا.تنرتنإلاىلعتانالعإةكرشةطساوبًادقنرالوديتئمو
1992ليدوماتسيفدروفةرايساهنإ.ءارشلاةيلمعدحأركذتياليكرهشأ
يفعئابلاتيقتلا.ملاعلايفنايسنللةيلباقرثكألاو،رغصألاةرايسلايهو،
،وروبزنوجيفتراملاورجاتمةلسلسلعباتلاتارايسلافقوميفو،ليللا
نمةمزريتظفحميفًةلماحراطقلاتيلقتسانأدعبكلذو،ساسنكرأ
امنيباذهً،ابايإاهلثموًاباهذتاعاسينامثةلحرلاتقرغتسا.ةيدقنلالاومألا



ةبرعيفماعطلاتلوانت.ةينايبصلاهتارماغمىدحإيفًالغشنمِكنناك
َيتعطقعمسخلاقاروأنمةمزرنمًافلؤمناكو،كلذلةصصخملاراطقلا
.ةطلسهنأبماعطلاةمئاقهتفصويذلاقبطلاوهو،نيتريغصةرودنب
ةريغصلاهتديفحرازنأدعبهتيرقىلإدئاعنيزحٍعرازمةلابقينوسلجأ
.ىلوألاةرملل

.انأيلثمةيرسلاىلإًاليمةرايسلاامهنمتيرتشاناذللاناجوزلارهظأ
امك،اهيعارذنيبًائداهًاعيضرةلماحوتقولاةليطةرايسلايفةأرملاتيقب
نمةحيحصةرابعلاهذه(.حيتافملابلاملاُتلدابامدنعاهجوزوانأينتبقار
نأدعبةرايسلاىلإتلخد.)اهجوزوانأ:نوفرعتامكةيوغللادعاوقلاثيح
نيجوزلاتيأردقفةيفلخلاةآرملايفامأ.ةعرسبرمألاىرج.اهنمتجرخ
تارايسفقاوميفةرايسلاُتنكر.ةرايسلانمثعمتراملاووحنناريسي
مث،رهشلايفنيترمكانهىلإهجوتأتنك.سيولتناسيفةليوطتارتفل
ىلعةدعاقلاةركةعبقعضووًادقنعفدلاُتدتعا.ةديدجنكامأيفاهنكرأ
.ةلوهسلاىهتنميفكلذناك.يسأر

يننإ.عادبإلاو،طيطختلاو،ربصلاىلعدحاوٍلاثمدرجمكلذناك
ىلإلوصوللتاعاسثالثىوسيمامأَقبيملامك،يسفننعًامامتةيضار
طسوتارجحلانمةريغصةعومجمىلإيأ،يتهجوىلإو،كرازوأيروسيم
راجيإلاتالدبلباقمةيدقنلاقاروألاهيفنولبقيناكموهو،تاباغلا
.يكلسلانويزفلتلاتاكبشبةدوزمتارجحلانأكلذىلإفاُضي.ةيعوبسألا
ديرأاليننألكلذو،نيلوألانيعوبسألاوأعوبسألايفكانهءافتخالايونأ
رخآوهناكملااذهنأامك،رابخألاراشتنادنعتاقرطلاىلعدجاوتلا
يننأبكردينإامكلذو،هيفةئبتخميننأبريكفتلاكِنلنكمُيٍناكم
.ةئبتخم

يذلاوهو،صاخٍلكشبًاعشبةعيرسلاقيرطلانممسقلااذهربتُعي
تيأرفىرخأًامدقنيرشعةفاسمتعطق.اكريمأطسوةنحمنميناعي
نمتبرتقا.ةلمهموةيلاخةطحملاتناك.ةلزعنمةيلئاعدوقوةطحماياقب
تلخد.هيعارصمىلعًاحوتفمءاسنللصصخملاماّمحلاتيأرفةطحملا
ةآرمدجوتنكل،ةيئابرهكلاتازيهجتلابدّوزمريغناكملانأتظحالو
نموجلااذهيفتلوانتً.احوتفمناكهايملاروبنصنأامكةميدقةيندعم
ينبٍرعشغابصوًايندعمًاصقمرهظلادعبامةرتفيفةعفترملاةرارحلا
رقشألايرعشنمةريبكٍلتكعازتنالصقملاتمدختسا.يتبيقحنمنوللا
نميتبقرعفصييذلاءاوهلابُتسسحأ.يكيتسالبٍسيكيفاهتعضويتلا



تمقاذكهو،نولابلثمةفيفخيننأبترعشو،حايترالابُترعشففلخلا
ىلعتعلطتونوللاتفضأ.رثكأعتمتسأيكةدعٍتارميرعشّفلب
يضارألانملايمأىلعتعلطتولخدملادنعًاليلقتفقومث،يتعاس
.تاليتوملالسالسوةعيرسلاتالوكأملامعاطماهيفرثانتتيتلاو،ةطسبنملا
ىلإتدع.نخاسلاءاملانعٍجتانٍحايترابترعشفةلسغملايفيرعشتلسغ
.ىرخألاءايشألاورعشلاىلعيوتحييذلايكيتسالبلاسيكلاةلماحيترايس
تمستبامثةسكاعلاةآرملايفتعلطتو،يندعمراطإتاذةراظنتعضو
امدنعلكشلااذهىلعيرهظمناكولِكننمجوزتألنكأملً.اددجم
.ًالامجلقأتنكيننأولثدحاملكبنجتنكمُيناك.انيقتلا

.]ذيفنتلا[ةراشإ.رهظملارييغت:34دنبلا

.ةتيملايمآىلإلّوحتلاةيفيكنم،ةقدلاهجوىلع،ةدكأتمريغيننإ
رهشألايفنوكأساذامو،يلةبسنلابكلذينعياذامرّوصتأنألواحأيننإ
اهتنكيتلاصاخشألاريغصخشيأنوكأفوسيننأُضرتفأ.ةيلاتلاةليلقلا
؛ءايحلاةبحاصةجذاسلا؛ةبلاطلاتاينينامثلاةاتف.ةعئارلايمآ:يضاملايف
ثدحأيهو(وهوبةليمجو؛ةرخاسلاوةيكذلاةاتفلا؛ةدقعملانروبيهةاتفو
،ةبوبحملاةجوزلاو]ةريثملا[ةئداهلاةاتفلا.)الونارغيبزيرفنمةخسن
.تايمويلايمآًاريخأو،ةمقتنملاوةرَقتحملاةجوزلامث،ةبوبحملاريغةجوزلاو

نأاهنمدصقلاناكيتلايهو،تايمويلايمآمتببحأاونوكتنألمآ
نميتلاةاتفلايهو،مكلثمٌصاخشأاهبحينأدصقلاناك.ةبوبحمنوكت
تاذلابةطقنلاهذهنأفيكًادبأمهفأملينكل.سانلااهبحينألهسلا
دقتعأ.فورظلانعرظنلاّضغبصخشيأكبحينأيأ-ًءارطإربتُعت
تررطضا.ةطيسبنكتملاهنكل،ةديجةجيتنتطعأتايمويلاهذهنأ
ةأرماةيصخشيهو،ًاليلقًةجذاستناكنإوةفيطلةيصخشىلعةظفاحملل
ةياغيفتناكالإو(هئاطخأضعبةظحالمنمتنكمتواهجوزّتبحأ
يفو(ءانثألاهذهيفئراقلادوقتيهو-ًاريثكهلةصلخماهنكل،)قمحلا
ىلإ)تايمويلاهذهىلعاورثعييكةفهلتمانأو،ةطرشلالاجرةلاحلاهذه
ةريثكٍزاغلأحيتافمكانهتناك.يلتقللعفلابّططخيناكِكننأبداقتعالا
!تآجافملانمرٍيبكٍددعىلإةفاضإلابكلذو،اهفشكيغبني

ةياهناليتلاواهّدعأيتلامئاوقلانمماودلاىلعرخسيِكنناك
ًائيشنيكلتمتتنأوً،ادبأاضرلابيرعشتالنأنيديرتكنأبودبي"(.اهل
.)"ةرضاحلاةظحللابعاتمتسالانمًالدبكلذو،ماودلاىلعهنيسحتيغبني



ةمئاقلايأ،يتمئاقنألتحبرانأ؟انهحبريذلاصخشلاوهنَمنكل
ةئيلمتناك،نودِكنريمدتًاناونعاهلتعضويتلاواهتددعأيتلاةسيئرلا
يتلامئاوقلالكنيبنمذيفنتلايفًةبوعصوًالامكمئاوقلارثكأتناك-
امةرتفللتايمويلاةباتكدنبةمئاقلاكلتيفدرو.قالطإلاىلعاهدادعإمت
الينكل،تايمويلاةباتكنمتاونسعبس.2012و2005نيماعلانيب
ٍطابضناّيأفرعتله.لقألاىلعًايرهشنيترمنكل،مويلكاهتباتكينعأ
له؟اذهبمايقلانمنكمتتةئداهلاةاتفلايمآتناكله؟اذهبلطتي
عماهتنراقمنكمتتيككلذو،ةيراجلاعوبسألاثادحأصّحفتنمنّكمتت
مثً،اماهًائيشَسنأمليننأنمدكأتأيكلو،ةميدقلاةيمويلايتاططخم
ناك؟ةثداحلكعمتايمويلايمآبواجتةيفيكرّوصتبكلذدعبمايقلا
وأ،ةناحلاىلإِكنةرداغمرظتنأتنك.نايحألامظعميفًايلسمرمألا
نعو،ةيّصنلالئاسرلاةباتكنعفكتاليتلايهو،هتليلخةاقالملهباهذ
يضايرلااهلاورسو،ةيلطملااهرفاظأبةرجضملاةقيشعلايهو،نابللاغضم
،طبضلابكلذكتسيلاهنإ(فلخلاةيحاننمةبوتكمتاراعشلمحييذلا
حتفأوأةوهقلاضعببكسأُتنكاذكهو،)كلذكنوكتنأنكمُينكل
فدهبكلذونيثالثلاونينثالايمالقأدحأراتخأمث،بارشلانمًةجاجز
.ًاليلقاهنيسحتويتايحةباتكةداعإ

لقأٍردقبنايحألاضعبيفرعشأيننأةجردىلإعضولااذهقدصي
ةجيتنلاهذهىلإلوصولانكمُي.ةباتكلابأدبأامدنعِكنهاجتةيهاركلانم
نايحألاضعبيفلزنملاىلإيتأيِكنناك.ةحرملاوةئداهلاةاتفلاةيوازنم
همسجهبحسميذلانيديلامّقعمةحئاروأ،هنمحوفتبارشلاةحئارو
هنأنممغرلابً،ايلكةحئارلاليزيالمّقعملانكل(هتليلخنمهئاهتنادعب
روعشلابحفطتةماستبايوحنقلُطيوً)افيظناهمسجنوكينأضرتُفي
ً.اريثككلذلمتحأنل:رّكفأتنكو،يوحنةعادولاوفطللارهُظيو،بنذلاب
هلحمستو،رحبلابايثةيدترميهو،كلذدعباهعمهلّيختأُتنك
اهنإيأ،]ةريثم[ةئداهةاتفاهنأبرهاظتتاهنألالإءيشلالاهلالغتساب
رّكفأتنك.لالغتساللضرعتلاو،مدقلاةركو،ةراثإلاىوهتاهنأبرهاظتت
كلذلّضفيٌلجرنمةجوزتميننإ.هلبأنمةجوزتميننإ،يليامباهدنع
روثعلاىلإةهافتلاهذهنمللملابرعشيامدنععراسيوهو،ماودلاىلع
ًارطضمسيلهنأامك،اهنعثحبييتلاةاتفلااهنأبرهاظتتىرخأٍةاتفىلع
.هتايحيفٍبعصءيشيألعفينأل

.ًةوقيميمصتداز



لاوطينقفارياهتوصناكو،نيسمخونينثاتانّودملاعومجمغلب
ءارغإلةمّمصملايهو،ةيانعلكبهذهتانودملايمآنعتبتك.تقولا
.تايمويلانمعطاقملاضعبرشنلاحيفروهمجلاءارغإو،ةطرشلالاجر
عاونأنمٌعوناهنأكوتايمويلاهذهةءارقءالؤهلكىلعنّيعتينكل
ءيشلكو،اهمامأاهتايح-بلقلاةبيطةعئارةأرمااهنإ.ةيطوقلاةاسأملا
نيقلييتاوللاءاسنلانعهنولوقياملكنممغرلابكلذو،اهلجألٌممصم
نّيعتي.ىلغألانمثلاعفدتاذهلو،اهبسانيالًاكيرشراتختاهنكل-نهفتح
.يهاهوبحينأينعأ،ينوبحينأمهيلع

نمنكمتأفيك،نكل،لاحلاةعيبطبقلقلابنارعشيّيدلاونأبفرعأ
امامهنكل،هيلعانأامىلعينالعجناذللاامهو،امهلجألفسألابروعشلا
لاملانابسكيامهنأعقاوالبقتنأامهلقبسيمل؟ةديحويناكرتنأاثبل
نيَنمؤملاّيدلاونكل.لاملاكلذنميتّصحقحتسأيننأو،يدوجونم
احمسنأاثبلامو،لامنمهكلتمأاملكابحسنيسنجلانيبةاواسملاب
وأ،اهكيرحتنكمُيٍثاثأةعطقيننأكو،يروسيمىلإيتداعإبِكنيجوزل
نكميٍضرأةعطقوأ،ديربلاباهميلستيرجيبلطلاتحتٌسورعيننأك
يتلاِكتامدخىلعًاركش.امهبيريكذتلةنيعلوكوكةعاسينايطعأ.اهتلدابم
نأل،ةايحلاُتقرافيننأبداقتعالاناقحتسيامهنإً!اماعنيثالثوةتسترمتسا
اذهلو،ءاقدصأالو،لزنمالو،ّيدللامال:امهعنصنمٌعضواذه
انأويبةيانعلانمانكمتيملاذإهنأكلذينعي.باذعلالكناقحتسي
هلعفامطبضلابوهاذهو،ّيلعايضقامهنأكلذىنعمفةايحلاديقىلع
ِتنأ،ةعطقدعبًةعطقاهضفرنأدعبةيقيقحلايتيصخشرّمديذلاِكن
ًادجنيغلابتِتنأو،يمآايًادجٌةمراصِتنأو،يمآايةيدجلايفةطرفم
،نآلادعبًةيلسميدوعتملوً،ادجًاريثكنيّللحتو،ءيشيأيفريكفتلاب
نيلعجتتنأو،يمآايةدئافلاميدعيننأبروعشلاىلإيننيعفدتِتنأو
،يئايربك،يتيلالقتسا:ةعذاللاهتاداقتنابينّمطح.يمآايةئيسيرعاشم
.دوجولانعِكنينخلس.ذخأيوذخأيوهويطعأُتنك.يتاذليريدقتو

ىلعىضقهنأبكلذينعي.ّيلعةريغصلاةطقاسلا،ةطقاسلاكلتلّضف
ىلعّيلإةبسنلابعقاولايفةميرجاهنإ.ةميرجهرابتعابجياموهو،يحور
.لقألا



مايأةعبسرورمدعب
هتنّيعيذلايماحملاوهو،رناتعمًايفتاهلاصتالاةرورضبترعش

هللوقأنأىلعُتمزع.هنييعتىلعةليلقٍتاعاسرورمدعبكلذوً،اثيدح
يفينتعقوأيتجوزنأبدقتعأ:يلاملَِبقهنألمدنيهلعجتسيتلاتاملكلا
،نيتبولقملانينيعلاو-هتّليختيننكل-ههجوةيؤرنمنكمتأمل.ةديكم
ريغًائيشعمسياليذلالجرلاهبرعشييذلاداهجإلاو،مهجتملاهجولاو
.هتشيعمبسكلبيذاكألا

ةحيبصكانهنوكأسً.انسح":تمصةرتفرورمدعبًاريخأيللاق
ينكل-ةلواطلاىلعءيشلكعضنس-هلعفاننكميامىرنسو،دغلا
الومونلاىلإبهذا؟انقفتاله،ةكرحبيتأتالنأتقولااذهيفكديرأ
."ًائيشلعفت

ةعاسلالبقينتكرتو،مونللنيّتبحتعلتبافهتحيصنبوجتلمع
قوفةركيننأكوً،ايفرحةكرحبيتآنأنودنمليلقبةرشعةيداحلا
قوفّيديًاعضاوعدوتسملابقّدحأيكىرخأوةرتفنيبجرخأتنك.اهتكيرأ
يتياغنمًادكأتمنكأمل.سرتفمٍناويحفيوختبموقأتنكيننأكو،ّيفدر
ةرتفلسولجلايننكمأ.يسفنَعنمعطتسأمليننكل،كلذلكءارونم
ً.اددجمقيدحتلاوجورخلليرارطضالبقرثكألاىلعقئاقدسمخ

بابلاىلعةيوقةقرطُتعمسىتحلخادلاىلإتدعنإامنكل
،يمامألابابلاعرقتةطرشلانكل.ليللافصتنميفسيل،هللااي.يفلخلا
يتقيقشلزنمناكمنوفرعيالمهنإفنويفحصلانولسارملاامأ؟كلذكسيلأ
يفتنك.)تاعاسوأٍمايأنوضغيفرّيغتيفوسكلذنكل(نآلاىتحوج
ًافنعدازيذلاَقْرطلاتعمسامدنعًارئاحوًارتوتموًافقاوةشيعملاةفرغ
نمًالدببضغلابرعشأنأتلواحوةتماصةميتشُتقلطأ.بابلاىلع
.نودايفقوملاهِجاو.فوخلا

ةنيعللايدنآكلتتناك.يدنآُتيأرفهيعارصمىلعبابلاُتحتف
ملاهنأكو،ةبسانمللةقينأًابايثيدنآتدترا.ةليمجٌةحولاهنأكوًةفقاو
.يقنعلوحةطوشنألاعضتتناكاهنإيأ،دعبعضولامهفت

:اهعارذقوفتناكيتلايدييفتقّدحف،لخادلاىلإفنعباهتلخدأ
كلتلخاديقنعنيلخُدتتنأ.يدنآايةطوشنألالخادهنيعضتكنإ"
."ةنيعللاةطوشنألا



لبرذتعتملاهنكل،اهبتقّدح."يفلخلابابلاىلإتيتأ":تلاق
".بلصتتيهواههجوحمالمةيؤرلعفلابيننكمأ.باصعألاةدرابتيقب
كارأنألةجاتحميننأبكلتلق.اذهبكتربخأ.ِكنايكارأنألتجتحا
ىلإكفتاهينلّوح.مويلااذهَتيفتخاكنكل،مويلككعمثدحتلاوأ
."تارمثالثكلذثدح.يتوصلاديربلا

ًابح.يدنآايمالكلاعيطتسأاليننأبينعيكلذنإفكملكأملاذإ"
يفانهىلإرضحيفوسوهو،ٍماحمنعثحبللكرويوينيفُتنكهللاب
."ركابلاحابصلا

نكمتتملثيحبًالغشنمكاقبأاموهاذهلهً.ايماحمَتّلكوله"
."؟طقفٍناوثرشعليتملاكمنم

عطقّيلعبّجوتيً.اقيمعًاسََفنُتذخأينكل،اهعفصيفةبغربترعش
ّيلإههجويذلاريذحتلابطقفرمألاقلعتيال.روفلاىلعيدنآعميتقالع
ءيشيأبموقأفوسيننأبفرعتتناك:ينفرعتتناكيتجوزنأل،رنات
ةقالعلارمتستيككلذو،يئابغىلعيمآتدمتعا.ةهجاومعوقوبنجتل
رطضميننأكلذينعي.رمألاةياهنيفةديصملايفعقأيكلو،لوطأةرتفل
ً.امامتةحيحصلاةقيرطلابكلذلعفّيلعنّيعتينكل.ةقالعلاهذهءاهنإل
.بئاصلارمألاوهاذهنأبدقتعتاهلعجا

ةحيصناهنإ.ةماهًةحيصنعقاولايفيماحملايناطعأ":ثيدحلابتأدب
."اهلهاجتعيطتسأال

يفيرارطضالاانئاقليفيأ،ةيضاملاةليللايفاهعمًادجًافيطلُتنك
لوصحعقوتتمل.اهتئدهتُتلواحو،ةريثكًادوعواهلُتمّدق.ضرتفملااننصح
.ةطاسببرمألاذخأعيطتستالاهنإفكلذلو،رمألااذه

لفغملارودبعلنعفقوتتنأكللاقله.ديجاذه؟ةحيصن"
."؟يعم

يفٍكارعىلإءيشبرقأنوكيسعضولانأو،ديازتييبضغنأبترعش
يفهيلعرمتةليلأوسأيفنيثالثلاوةعبارلارمعبٌلجرعقي.ةيوناثٍةسردم
!ةسردملابالطنئازخدنعءاقللاهبشيامّيلعضرُفيامنيب،هتايح
ةطقنترقتساامنيب،ةدحاوًةرمٍةوقباهتززه.ةجاتهمةاتفعمرجاشتلاو
.ىلفسلااهتفشىلعيباعلنمةريغص

اهنإ.امةباعدتسيلاهنإ.يدنآايعضولانيمهفتالِتنأ...انأ"
."انأيتايح

يننأوه...رمألايفاملكنإ":اهيديوحنعلطتتيهوتلاق



.لعفلابكيلإٍةجاحبيننكل،اذهلوقىلعموادأيننأبفرعأ.كيلإةجاحب
انأو،راهنأيننأبرعشأ.اذكهرارمتسالاعيطتسأال.ِكنايعيطتسأال
."تقولالاوطٌةفئاخ

انهانأاهو،بابلانوعرقيمهوةطرشلالاجرتروصت.ةفئاخاهنإ
تثحب.يتجوزهيفتفتخامويلاكلذحابصيفاهترشاعيتلاةاتفلاعم
ً،احابصاهتيقتلاينكل،ىلوألاةليللاكلتيفاهتقشىلإبهذأملواهنع
ينذأفلخيبلقتاقدعمسأانأوٍتاعاسوٍتاعاستيضمأيننألكلذو
لوصحلاديرأ:يمآمامأتاملكلاهذهبظفلتلاىلعيسفنعيجشتًالواحم
عيطتسأاليننإ.لاصفنالاانيلعنّيعتي.ىرخأةأرمابحأيننإ.قالطلاىلع
-زنكلانعثحبلاةبعليفةكراشملاعيطتسأالو،كبحأيننأبرهاظتلا
اذهنأفرعأ(.كتنايخنمرمألاعقاويفًاعقودشأًةطلغكلذنوكيس
يمآينتقبسيتعاجشعمجتسأتنكامنيبنكل.)شاقنلللباقٌرمأوه
ُتدقف)!ةبذاكلاةطقاسللاي(ينبحتتلازاماهنإهيفتلاقيذلااهثيدحب
عادخللىصقألاديسجتلايننأبُترعش.كلذدعبيباصعأىلعةرطيسلا
.حايترالابرعشأيكيدنآءاقللٍقوشبترعشةقرافمللو،نبجلاو

ً.امامتسكعلاىلعلب،يباصعألقايرتلاةباثمبدعتمليدنآنكل
ءيشلكةلهاجتمةظحللاهذهيفىتحاهيعارذبةاتفلاينتّمض

.ةيربةبشعاهنأكو
يننإيأ،سولجلاباهلحمسأنأنودنموً،اريفزقلطأانأوُتلق

تنأو،يبلقىلعًادجٌةزيزعكنإ،يدنآاييعمسا":بابلابرقاهتيقبأ
.نامأيفكئاقبإيفبغرتاهلعجا"...عئارٍلكشبرمألاِتهجاو

هنإ.يمآهاجتفسألابرعشأيننإ...ينعأ":شعترمٍتوصبتلاق
ىتحوأ،اههاجتنزحلابرعشأنأيلقحيالهنأبفرعأ.نونجلاريثيٌرمأ
ىلإاهسأرْتدنسأ."نزحلابيروعشىلإةفاضإبنذلابرعشأيننإ.قلقلاب
ثيحبينعًاديعباهعارذباهتكسمأو،فلخلاىلإُتعجارتينكل،يردص
.يوحنعلطتلاىلإرطضت

نأدقتعأٌرمأهنإً.انسح":طبضلابرناتتاملكًاديعتسمتلق
."هحالصإانناكمإب

مدعّرسفييعمكدوجونإ.ةطرشلاىلإهجوتلاانيلعبجي":تلاق
."كلذمهللوقننأيفكي.حابصلاكلذيفلزنملايفكدجاوت

ٌدحأريمل.حابصلاكلذيفنمزلانمةعاسوحنلكعمُتدجاوت"
.ةثداحللقباسلامويلادعبنمةرشعةيداحلاةعاسلادعباهعمسيوأيمآ



."كعميدجاوتلبقاهتلتقيننإلوقتنأةطرشللنكمُي
."ززقمٌرمأهنإ"
يلبصنتيتجوز-يمآنعاهربخأنأةظحللترّكف.يفتكُتززه

ىلعةبعللابعلتنأنكمُيال.ةعرسبةركفلاتدعبتسايننكل-ةديكم
بعللايفيتكيرشنوكتنأيدنآديرت.يمآهبعلتيذلاهتاذىوتسملا
تضماذإًائبعنوكتفوسيمآنأكلذينعي.ةيواهلاىلإينّرجتفوسو
.يثيدحتعباتوًاددجماهيعارذىلعّيديتعضو.اذهيفًامُُدق

،طوغضلاوداهجإلانمٍريبكٍردقتحتناعقاواننإ.يدنآاييعمسا"
يدنآايعقاولا.بنذلابانروعشىلإطوغضلاهذهنمريبكٌءزجدوعيو
اننألًاضعبانضعبىلإنابذجنماننأبدقتعأً.ابيطًابلقكلتميانالكنأوه
رومألابمايقلاو،ةحيحصلاةقيرطلابسانلاةلماعملثم،ةهباشتمٍَميقبنمؤن
."أطخوههبموقنامنأبنآلافرعناننكل.ةبئاصلا

عومدلاتفتخا.لمألاوراسكنالابيحوتتناكيتلااهحمالمترّيغت
لالظوبيرغٌضيمواههجوىلعرهظيلةفيطللاةسمللاتشالتو،اهينيعنم
ً.ادادوسارثكأءيشو،ةبارغرثكأ

.كلذفرعيانالكنأدقتعأ.يدنآايةقالعلاهذهءاهنإانيلعنّيعتي"
.هلعفاننكمييذلابئاصلارمألاهنكل،ةبوعصلاةياغيفرمألانأفرعأ
يفانرّكفاماذإانسفنألاهؤاطعإاننكمييتلاةحيصنلايههذهنأدقتعأ
."بئاصلارمألابمايقلاّيلعنّيعتيو.ةحيحصلاةقيرطلا

.ةيحوأةتيملقتمل"؟اهيلعاورثعولاذامو"
."هنيحيفهتشقانماننكميٌرمأهنإ"
."؟تقولاكلذىتحلعفنساذامو!هنيحيف"
."نيحلاكلذىتحًائيشلعفننل":سأييفّيفتكُتززه
."؟نيحلاكلذىتحيفتخأنأينديرتأ؟ِكنايلوقتاذام"
."تاملكللئيسٌرايتخاهنإ"
."هينعتاموهاذهنكل":لوقتيهوّفلكتبُتمستبا
نوكأنأّيلإةبسنلابباوصلانمهنأدقتعأال.يدنآايفسآانأ"

الكلذنإ.ّيلإةبسنلابٌرطخوهو،كيلإةبسنلابرطخٌرمأهنإ.نآلاكعم
."طبضلابهبرعشأاموهاذه.يريمضعمقفتي

لهنكلً؟اذإاذكه":لوقلابترجفناواهيّدخىلععومدلاتلاس
َتأدبيتلاو،ةجذاسةيعماجةاتفيننأبرعشأ؟يروعشوهامفرعت
ناك.كلًادجةبسانمانأُتنكو،كتجوزنمترجضكنألاهعمةقالعب



يفحرمتو،اهعمكءادغلوانتتو،يمآىلإو،لزنملاىلإبهذتنأكناكمإب
كدلاولزنميفينيقتلتلدوعتمث،اهلاومأباهتيرتشايتلاةريغصلاكتناح
.كلذلعفبكلحمستالةينانألاكتجوزنأليردصىلعمثجتو،رضتحملا
."نيكسمنمكلاي

."...سيلاذهنأنيفرعت.يدنآ"
."؟تنألاجرلانمٍعونيأ.هفاتنمَكلاي"
مدعببسبهنأدقتعأ".ِكنايفقوملابِعوتسا."ِكوجرأ،يدنآ"

،كنهذيفربكأودبيءيشلكنإفرمألااذهنعثّدحتلاىلعكتردق
."...ّلقأو

يتلاوةقفشلاريثتةبلاطوأ،ةلفغمةاتفيننأبدقتعتأ.كيلعةنعللا"
لامتحانعثيداحألاهذهلكلاوطكبناجىلإُتفقو؟اهلالغتساكنكمي
.الك.الكً؟اليلقكيلعرومألاتبُعصنأدعبثدحاذامنكل.ًالتاقكنوك
رعشتنأو،بنذلاوةبئاصلارومألاوريمضلانعثدحتللًارطضمَتسل
ٌلجركنأىلإكلذلكدوعي؟ينمهفتله.بئاصلارمألابموقتكنأكو
."هفاتينانأو،نابجو،عداخم

مث،ةبوطرلابعبشملاءاوهلانمًةيمكتعلتباوًةبحتنمينعتدعتبا
رومألايرجتنأديرأال،يدنآ".اهعارذباهتكسمأو،اهفاقيإتلواحفتدهنت
."...اذكه

."!ينعكيديدِعبأ!ينعكيديدِعبأ"
راننأل،ثدحيدقامعقوتنمتنكمتو،يفلخلابابلاوحنتدعتبا

ةجاجزحتفتفوساهنأفرعأ.اهلخاديفناجهوتياناكجارحإلاوةيهاركلا
،اهتدلاوىتحوأ،كلذدعباهتاقيدصىدحإربُختفوسو،نيتنثاوأبارش
.ىودعلالثمكلذدعبربخلارشتنيفوسو

ِكوجرأيدنآ-بابلانيبواهنيبًازجاحُتفقوواهمامأفقألُتعرسأ
تكرحت.طقفًاعافداهعارذُتكسمأينكل،ينعفصتليوحنتمدقت-
.ةعيرسٍةصقريفناكيرشاننأكو،ًالوزنوًادوعصةكباشتملاانعرذأ

."...مسقأالإو،ِكنايينعد"
."ّيلإيغصأ.طقفٍةدحاوةقيقدليقبا"
."!ينأشوينعد.عمسا"
.ينتّضعاهنكل.يليبقتىلعتمزعاهنأكويوحناههجوتكّرح"

.ًةعرسمتجرخمثفلخلاىلإتعجارت



مايأةسمخرورمدعب
له(ءابتخالاتارجحيفةيفتخميننإ.كرازوأيمآينوعدتنأكنكمُي

لكبقارأو،ءودهبسلجأيننأامك،)؟يعضولةمءالمرثكأًامسانوركذت
.اهلمعبموقتيكاهنكامأيفاهتعضويتلاعفاورلاوجلازملا

.ىضمٍتقويأنمرثكأهيفرّكفأيننكل،ِكنراظنأنعُتبجتحا
،ِكنايلجأ(.ةيضاملاةليللانم10:04ةعاسلادنعتقؤملايفتاهّنر
"يرسلالاقنلافتاهلا"ةعدخفرعييذلاديحولاصخشلاَتسلتنأف
ّدرأمل.طخلانمرخآلافرطلاىلعراذنإلاةزهجأةكرشتناك.)ةميدقلا
،تقولااذهيفهدلاولزنمىلإلصوِكننأبفرعأينكل،لاحلاةعيبطب
نمنيعوبسألبقيلقبس.3مقرزغللاحاتفمدوجوناكمىلإيأ
لصتتٍمقرلوأنوكيليرسلايفتاهمقرتعضوو،زمرلاُترّيغنأيئافتخا
ًالخادو،هديبزغللاحاتفمبًاكسممِكنّليختنمنكمتأيننإ.ةكرشلاهب
وهومث،ةنوفعلاةحئارهنمحوفتورابغلاهولعييذلاهدلاولزنمىلإ
بيببيب.ددحملاتقولايهتنيمث...راذنإلازاهجزومرماقرأبثبعي
ملاذإيطايتحالامقرلاهفصوبًاجردميولخلاهفتاهمقرناك!بيييب
.)درلاعيطتسأالانأفلاحلاةعيبطبو(يبلاصتالانمةكرشلانكمتت

يفمهدحأعمثدحتو،راذنإلازاهجقالطإبببستهنأكلذينعي
دقيئافتخادعبهدلاولزنمىلإهلوخدنأينعياذهو،ةصتخملاةكرشلا
ًةطختسيلاهنأبفرعأ.ةطخللٌديفمرمأهنإ.ةطرشلاتالجسيفلخد
كلذكفرعأً.امامتةمكحمنوكتنأاهليغبنيالنكلً،امامتةمكحم
:ِكندضىوعدلاةماقإلةطرشلالاجرلنيهاربلانميفكيامتكرتيننأب
تاقاطبريتاوفو،اهفيظنتىرجيتلاءامدلاو،عنطصملاةميرجلاحرسم
،ةءافكاّهلقأىتحو،ةطرشلارئاوداهذخأتةلدأيههذهلكنإ.نامتئالا
ةعرسلابيلمحءابنأرشنتفوسليوننأبكلذكفرعأ.رابتعالانيعب
ىلعو،ٍفاككلذلكنأدقتعأ.)ًالعفكلذلعفتملاذإاذه(ةبولطملا
ينعي.)ةراثإلاىلعةرداقلا(ةرداقلايدنآةطرشلافشتكتنإامصخألا
.ةيلسمٌخاخفأاهنإ.لالذإلايفًةدايزربتُعتتافاضإلاهذهلكنأكلذ
ً.اخاخفأكلتمتيتلاةأرملانوكأنأبحأ

مخضأاهجمانربربتُعيو،كلذكيتطخنمًاءزجتوبآنيلإربتُعت
نيلإقشعأيننإ.دالبلايفةيكلسلاتاونقلاهضرعتةميرجلانعجمانرب



ةيفيكو،تادوقفملاءاسنلاىلعيمومألااهفطعواهتيامحةقيرطبحأو،توبآ
امًةداعيذلاوهو،اياضقلاهذهيفمهبهبتشملاىلعسرشلااهضاضقنا
ببسلاوهاذه.ةأرملاةيقحأبقلعتياميفاكريمأتوصاهنإ.جوزلانوكي
نأروهمجلاىلعنّيعتي.يتيضقىنبتتنأيفةبغرلاىلإينعفديذلا
،نجسلاوهاملثمهتبوقعنمًاءزجكلذربتعأيننإ.ِكندضلّوحتي
سانلاهبحينأىلعصرحلايفًاتقويضمييذلا-يِكنزيزعلانألكلذو
ٍملعىلعنيلإينيقبتنأبحأيننإ.ههركتسانلانأبفرعينأبجي-
رمأبةطرشلاتفرعله؟يتايمويرتفدىلعةطرشلاترثعله.تاقيقحتلاب
؟اهتميقعفربُتمقيتلاةايحلاىلعنيمأتلاةصيلوبتفشتكاله؟يدنآ
.يرجيامءايبغألامهفينأراظتنا:بعصألاءزجلاوهاذه

لكيفةرمةريغصلايترجحيفنويزفلتلازاهجليغشتىلعُتمواد
.يتصقبتملعنيلإتناكاذإامةفرعملةقوشتمتنكيننألكلذو،ةعاس
ِكنو،ةليمجيننإ.لعفتالنأيفًاببسىرأاليننألكلذاهيلعنّيعتي
رهظلالبقنيلإترهظ.ةعئارلايمآةقروكلتمأيننأامك،كلذكٌميسو
اّيه:نويزفلتلاةدهاشمىلعُتبظاو.ريثموصاخٍريرقتميدقتبدعتلليلقب
اننإ:اننيباميفكرتشملامساقلااذهكلتمناننإ.نيلإاييعرسأوأ،نيلإاي
.نيلإونيلإ.يمآويمآ.هتاذتقولايفٌتايصخشوٌصاخشأ

نعنالعإو،تافظنملادحأنعرخآٌنالعإو،نوبماتنعٌنالعإّرم
الءاسنلانأبءرملللّيخي.سكدنيونعٌنالعإو،صاصتمالاةديدشةفافل
.فزنلاوفيظنتلاريغًائيشنلعفي

!يجمانربضرعرودناح!يرودناحً!اريخأ
لثمقلمحتاهتيأرامدنعو،نيلإاهيفترهظيتلاةظحللاذنمتكردأ

،ةعئارلايروصنمليلقٌددعرهظً.اعئارنوكيفوسجمانربلانأبسيفلإ
!ينبحتنأكديرألوقتيتلاوةريثملاهتكحضبِكنرهُظتةروصترهظامك
ةأرملا"نعرمثمريغٌثحبىرج:رابخأ.لوألايفحصلارمتؤملاذنمكلذو
ِكنةيضق:رابخأ."ةرمتسماهنعثحبلاةيلمعنكل،ةليمجلاةباشلا
تاباشلاىدحإعمةئيرجٌروصهلتطقتلايذلاوهو،نآلاذنمةرساخ
قلعتنيلإلعجاموهاذهنأودبي.ينعترجيتلاثحبلاةيلمعءانثأ
كلتعمهمارغةيعضويفِكنتدهاش.اهتسامحببسبكلذو،خفلايف
ىلعًاطغاضههجوناكامنيب،ءاسنلاعيمجبوبحميننإةيعضوو،ةاتفلا
تاناحلاىدحإيفحرملاتاعاسقافرامهنأكوةبيرغلاةأرملاكلتهجو
ً.اناجمبارشلامّدقيثيح



.اذههعضوتببحأينكل،يبغنمهلاي
رهنىلإيدؤتةيفلخلاانتحابنأةقيقحىلعتوبآنيلإتّزكر

ثحبلالّجس-تبرستدقءابنألاتناكاذإامتلءاست.ةرشابميبيسيسملا
نعًةساردنمضتينأىلعتصرحيذلارمألاوهو،ِكنبوساحيف
يفثحبلاكلذكو،يبيسيسملارهنىلعةدوجوملادودسلاوةيئاملالافقألا
نأدقتعأال.يبيسيسملارهنقوفماسجألاموعتاملكنعلغوغعقوم
تناكنكل،لامتحالاديعبهلعل-ثدحيدقهنأل،ليحتسمرمألااذه
ترعش.طيحملاوحنيدسجفرجنمرهنلانكمتينأ-ةقباسكانه
وهوبحاشلاو،يراعلاو،ليحنلايدسجتّليختامدنعيسفنىلعنزحلاب
يقاسىلعتانوزلحلانمةرمعتسمقلعتامنيبةرشابمرايتلاتحتموعي
لصأنأىلإةيرحبلاباشعألانمةلتكهنأكو،يبقحلييرعشو،ةيراعلا
ءاملابةعبشملايتثجذخأتو،رعقلاىلإًالوزن،ًالوزن،ًالوزنقلزنأوطيحملاىلإ
نوليننأكورايتلايفٍءطببيفتخأاذكهوةمعانوةريغصًاعطقّرشقتلاب
.ماظعلاىوسينمىقبيالنأىلإيئام

ةايحلايفِكنينلتقاذإهنأكلذينعي.ةيسنامورةأرماينكل
هترايسبينذخأيو،تايافنللٍسيكيفيتثجّسديفوسهنأبدقتعأفةيعقاولا
.ًاليمنيتساهعاعشغلبيٍةحاسمنمضكلذو،تايافنلايمرعقومىلإ
زاهج-ضارغألاضعبهعمذخأيسهنكل،ةطاسببينمصلختياذكهو
ويديفلاةطرشأنمةموكو،حالصإلالهأتسياليذلاو،روسكملاصيمحتلا

VHSةيدجمهذههتلوجنملعجييككلذلكو،ةميدقلا.
هنألكلذو،لوقعمٍّدحىلإةءافكلابزيمتتةقيرطبشيعلاملعتأيننإ

،طيطختللتقولاُتكلتما.تومتنأررقتامدنعريفوتلاةاتفلاىلعنّيعتي
تناكًارهشرشعينثاةلهميسفنلتيطعأً:ادقنغلابملاضعبريفوتلو
ءافتخالاوءافتخالابرارقلايذاختانيبامتدتمايتلاةلهملايهو،ةيفاك
ةطرشلادييفنوعقيسانلامظعملعجييذلاببسلاوهاذهً.ايلعف
يننإ.راظتنالليفاكلاطابضنالانوكلتميالمهنإ:لتقلامئارجمهباكترادعب
يف$1,200غلبمتعمجولنكلً.ادقن$10,200غلبمنآلاكلتمأ
نمةيدقنلالاومألاهذهتعمجينكل.فشكنايرمأناكلدحاوٍرهش
هلعجتسيتلاتاقاطبلايهو-ِكنمساباهتذخأيتلانامتئالاتاقاطب
4غلبمبحسنمتنكمتيننأكلذىلإفاُضي.عشجٌعداخمهنأكوودبي
لكشىلعتناك:ةدعٍرهشألالخةيفرصملاانتاباسحنمىرخأ400$,
تسيلاهنإيأ،$300وأ$200نيبامةميقلايفحوارتتتابوحس



$20ةرات،هبويجنميأ،ِكننمكلذكتقرس.هابتنالاريثتيتلاغلابملاب
ودبي.ءطببنكل،ٌغلبميدنععّمجتىتح،كانهنم$10و،انهنم
يهاقميفةيحابصلاةوهقلالوانتللاملاعيمجتةطخدعتكنأكورمألا
.$1,500غلبمماعلاةياهنيفدجتكنكل،ءانإيفهعضتوسكبراتس
ةرايزلبهذأامدنعشيشقبللصصخملاءاعولانمكلذكقرسأُتنك
نأو،وجىلعصقنلااذهيفموللاعضوِكننأنمةدكأتميننإ.ةناحلا
امهنألرخآللءيشيألقيملامهنمًايأنكل،ِكنىلعموللاتعضووج
ً.اضعبامهضعبهاجتديدشلافسألابارعش

يننإ.يلةبسنلابمهألارمألاوهو،لاملاىلإةبسنلابةصيرحيننكل
يفكتةدمءابتخالايونأيننإ.يسفنلتقأىتحشيعلليفكيامكلتمأ
،ملاعلاءاحنأةفاكيفذوبنمىلإلوحتيوهونودسالوكينسنالةدهاشمل
نجسلاىلإهدايتقاءانثأو،هتمكاحمءانثأو،هيلعضبقلاءانثأِكنبقارألو
دهاشأنأبحأ.دافصألابنيديلاّديقمويلاقتربلانوللايذّهيزيفًالوهذم
دعبديرأً.اقلاعلظيهنكل،ءيربهنأبمسُقيو،قرعتيوىولتيوهوِكن
يمآدسجعميأ،يدسجعميقتلأسثيحرهنلاةاذاحمبلوجتلاكلذ
يذلاءيشلا-بارشةلحرىلعّعقوأس.كيسكملاجيلخيفمئاعلاىرخألا
فيرعتلابلطتياليذلاءيشلاهنكل،ةقيمعلاةياهنلاىلإينلقنيفوس
علتبأفوسكلذكو،بارشلانمةريبكةيمكلوانتأنأيونأ.ةيوهلانع
ردحنأفوسو،سانلانمٌدحأّيلععلطتينأنودنمةمونمًابوبح
ةبتاكلا[فلوواينيجرفراجحأبيبويجئلتمتامنيبرهنلابناجىلإٍتمصب
موقينأينعأ،طابضنالانمًاريبكًاردقرمألابلطتي.]ةريهشلاةيناطيربلا
نألمتُحي.طابضنالانمهلةياهنالًاردقكلتمأينكل،هسفنقارغإبءرملا
دعبءاملاحطسىلعموعتفوساهنأبلمتُحيوأً،ادبأيتثجفشتُكتال
ديدحترذعتيفوسهنأةجردىلإةلكآتمنوكتسو-رهشأوأعيباسأ
ِكننأىلعديكأتللليلدلانمًاريخأًاءزجمدقأساذكهو-يتومتقو
نقحُيسثيحنجسلاةلواطىلإهلوصودنعكلذو،ةلجلجلابردىلعراس
.هتوملبقمسلاب

يئاضقلاانماظنعضوىلإرظنلابنكلً،اتيمهارأيكرظتنأنأبحأ
لمحتلاةردقالولاملاكلتمأالينكل،ةدعنينسقرغتسيدقرمألانإف
يتلا[لمأمساتلمحيتلاةعومجملاىلإمامضناللةدعتسميننإ.راظتنالل
.]ماوعألبقتتام

ىلعرالود$500ُتقفنأامدنعكلذو،يتنزاومنعًاليلقُتفرحنا



حابصمو،ةليمجريرسةيطغأ-يترجحرظنمنيسحتفدهباهتيرتشاٍضارغأ
دُعبىلعٌلجرنطقي.ّيلإمّدُقياملّبقتلواحأينكل.فشانمو،قينأ
يلزيرغعمًايبيهناكهنأبودبيو،مالكلاليلقوهو،ينمةليلقٍتارجح
ًةيحل-ًاعونترثكأٍةعومجمنمةيلحملاةخسنلاوهو،هكرتينألبقزمادآ
ىلعيلايللاضعبيففزعييذلاوهو،يزوريفلانوللابمتاوخوةلمتكم
،فيجهمسانإيللاق.هترجحنميفلخلاءانفلايف]هراتيغ[هتراثيق
امدنعالإمستبنالاننإ.ايديلهنأبُتلقيذلايمسالثمهنأدقتعأو
ٍتارمةدعًاكامسأيلرضحأ.رخآوٍتقونيبًةكمسيلرضُحيهنكل،يقتلن
،سوؤرنودنموًةفظنماهنكل،اهتحئاربًةجزاطًاكامسأتناك.نآلاىتح
"بابلاعرقيوهويللوقي.ةريبكةجلثمةبيقحيفيلاهرضُحيوهو
ًاكراتروفلاىلعبابلاحتفأملاذإفرصنيناكهنكل"!ةجزاطًةكمس
دحأنمةارتشمةالقميفةكمسلاوهطأتنك.يترجحلخدممامأةبيقحلا
.ةيناجماهنأامكةئيستسيلةالقميهو،تراملاورجاتم

."؟كمسلاكلذلكىلعلصحتنيأنم":هتلأس
."هيفدجاوتتيذلاناكملانماهيلعلصحأ":يللاق
،يهاجتدولابترعشدقفلابقتسالامسقيفلمعتيتلايثورودامأ

لمحتيتلايهو،اهتقيدحنم)مطامطلا(ةرودنبلايلرضُحتكلذليهو
ِكننأدقتعأ.ةريحبلاةحئارلمحييذلاكمسلالثميأ،بارتلاةحئار
نكامألاةحئارطقفلمحيٍناكميفًانوجسمةمداقلاةنسلايفنوكيفوس
ةمعطألاو،ةميدقلاةيذحألاو،حئاورلاليزم:ةعونتمحئاوراهنإ.ةلفقملا
هاشخيامرثكأنأفرعأ.ةنوفعلاحئاوراهنمحوفتيتلاشرافملاو،ةيوشنلا
ملهنأبكرديو،نجسلايفهنأبفشتكي:هبصاخلايصخشلاهسوباكناك
ً،امئادو،ِكنسيباوكتراد.اذهتابثإنعزجاعهنكل،أطخيأبكتري
.اهيلعهلةرطيسالىوقةيحضهنوكو،هزاجتحالوحو،ملظللهضرعتلوح

يدتريو،لزنملاءاحنأيفلوجيو،هذههسيباوكنمًامئادقيفتسيناك
ىلإبهذيو،انلزنمنمةبيرقلاتاقرطلايفلوجتيمث،جرخيوهسبالم
.اهديرييتلانكامألادصقيو-كرويوينهزنتموأ،يروسيمهزنتم-هزنتملا
ال.دحلااذهىلإاهبًامرغمسيلهنكل،ةحوتفملانكامألابحيلجرهنإ
،ءارعلايفمييختلابحيًالجروأ،لوجتلاىلعًانمدمًالجرهرابتعايننكمي
دايطصاةيفيككلذكِكنفرعيال.رانلالاعشإةيفيكفرعيالوهو
.رايتخالاةيرحكلتمينأبحيو،تارايخلابحيهنكل.يلهميدقتوكمسلا
ءاقبلاراتخاولوىتح،لزنملانمجورخلاعيطتسيهنأبفرعينأديريهنإ



يرجتيتلا[ةعراصمجمانربةدهاشمو،ةكيرألاىلعسولجلاو،لخادلايف
.تاعاسثالثةرتفل]صفقلخاد

اهنأبُتننظ.يدنآ.ةريغصلاةرجافلاكلتلىرجاملوحلءاستأيننإ
مساقتةمواقمعيطتستنلاهنكل.طقفمايأةثالثةرتفلدمصتفوس
يننألاهتامولعممساقتبحتاهنأبفرعأ.لوطأٍةرتفلريغلاعماهتامولعم
مساوهفعقوملاكلذيفيمساامأ.كوبسيفعقومىلعاهتاقيدصىدحإ
يتلاءاسنلاروصنمةقورسميتروصنأامك،)!اه،رتسلإنيلدام(قلتخم
ةدافتسالاديرتيتلاو،ةمستبمو،ءارقش(ةيراقعلاتانوهرلاتانالعإيفرهظت
نأ،ةيوفعةروصب،نيلدامتبلط.)ريبكلكشبةضفخنملادئاوفلابسننم
ناويحاهنأكويدنآتلبقاذكهو،رهشأةعبرألبقيدنآةقيدصحبصت
هذهاهيفُتفرعيتلاةقيرطلايههذه.ظحلائيسهنكل،عيطمفيلأ
نيعلوملااهئاقدصأةعومجمبناجىلإكلذو،لوبقمٍلكشبةريغصلاةاتفلا
بارشلاو،ينانويلانبللانوبحيوةديدعمونتارتفنوذخأينيذلاو،ليصافتلاب
دقتعأً.اضعبمهضعبعمتامولعملاهذهلدابتنوبحيو،ايلاطيإيفعونصملا
،"اهتالافتحا"ءانثأاهروصرشنتالاهنأىنعمبةبيطةاتفيهيدنآنأ
اهنألً،افسؤمًارمأكلذربتعأيننإ.روجفلابحضنتلئاسرًادبأرشنتاليهو
مالعإلالئاسودجتنألضفأيننإفِكنةقيشعاهفصوبفشكنتامدنع
سابلضرعتيهووأتايتفلاّلبقتيهوًاروصوأ،اهسفنباهتطقتلاًاروص
.ةرماعلاتويبلاةبرخماهفصوبربكأةلوهسباهتبثيفوسكلذنإ.اهتحابس

دعبًارمدمنكيملهنكل،زازتهالليتيبضّرعت.ةرماعلاتويبلاةبرخم
،ريرسلايفهبناجىلإمونلاو،هنمبارتقالاويجوزليبقتبْتأدبامدنع
نمعونلاكلذنإ.ىرخأدعبةرمكلذرركتيهولئاسولالكبهتراثإو
اناك.ةنسذنمتأدبامهتقالعنأبفرعأ.رومألاهذهلكقشعيءاسنلا
هنامتئاتاقاطبتانايبيفُتققديننأامك،ةلطعمويلكيفنايقتلي
غلابناكهنأبتفشتكاينكل،اهادهأاذامفرعأيك.)ةيقيقحلاتاقاطبلا(
ً.ادقناهتيدهىرتُشتنأنّيعتييتلاةأرملاروعشوهامتلءاست.رذحلا
رمألاوهو،تالجسلايفلخديالةاتفلامسانأل،اهتاذدحبةقرساهنإ
تارمذتىلإءاغصإلاوأ،كاّبسءاعدتساعيطتستالةاتفلانأينعييذلا
.ةرهللماعطبلجبىرخأدعبًةرمهريكذتوأ،هلمعنعلجرلا

ليونموقت)1نأىلإجاتحأ.ًاليلقرومألاحيضوتلٍةجاحبانهرعشأ
؛يتايمويرتفدىلعةطرشلالاجرروثع)2؛يلمحةلأسمنعمهدحأغالبإب
يننأبدقتعأ.]يجوزعم[ةقالعلانعامٍصخشرابخإبيدنآمايق)3



اهتايحىلعأرطياميكحتيتلاةاتفلانإيأ،اهتاداعبٍملعىلعُتحبصأ
الف،عيمجلالوانتمبكلذنوكيثيحبو،مويلايفٍتارمسمخثادحأنم
تراشأاهنأبفرعأً.ارارسأىعديامعيقيقحلامهفلاىلإدقتفتاهنأودب
:ةكبشلايفيجوزىلإةرباعٍتاراشإ

.مويلااذهباّذجلاديسلاتيأر
)!يعبات،هوأ(
)؟لحفلااذهبءاقتلالااننكميىتم(
)!رمألااذهبحتتيجيرب(
.لضفأٍةلاحيفودبيءيشلكلعجتملاحلالجرلانمةلبقنإ
)ً!ايقيقحكلذنوكينأبعصيةجردىلإعئار(
)!؟ملاحلاديسلاعمءاقتلالااننكميىتم(
)!اذهبحتتيجيرب(
.اهليجنمةاتفىلإةبسنلابةشهدمٍةجردىلإًامامتةظفحتماهنكل

لكشبوهيذلاهجولاكلذروصتأنأيننكمأ.)شارفلل(ةديجةاتفاهنإ
ىلإيننأبملعتنأطقفديرأ.ًاليلقنّضغتملابجاحلاو،ًاليلقًالئامبلق
.كلذككعكلاهلتّدعأاهنأبلمتُحي.كلجألانهيننإ.ِكنايكبناج

،عوطتلازكرملخادًاروصءانثألاهذهيفتوبآنيلإتاريماكضرعت
نأفيكتالسارملاىدحإتثدحت.ًاليلقٍّبترمريغهنأبودبيناكموهو
ةئيلمةلواطاهفلختيأر."ةريغصلاةنيدملاهذهّزه"دقيئافتخا
اذهنّكمت.نيكسملايِكنلجأنمكعكلاعطقضعبوةيتيبٍتالوكأمب
دبالو،هبمامتهاللٍءاسنباذتجانم،عضولااذهيفوهوىتح،لفغملا
ميسوٍلجرنعنثحبينهنإيأ،ةصرفنعنثحبيتاسئايءاسننهنأنم
الاننكل،هتجوزلتقنوكينألامتحايفسأبالو،نهكابشيفهعاقيإل
ًادجحيرملانمهنإفنآلاامأ.ديكأتلاهجوىلعكلذفرعنال.كلذفرعن
نيعبرأوحنلداعتةفاسمعطقبسأبالو،هلخبطنلٌصخشدجاوتينأ
.ىتفلاكلذلزنمىلإلوصوللةيئاوهلاةجاردلابًاليم

،ةضيرعةماستبامستبيوهوِكنةروصً،اددجمو،نآلاجمانربلاضرعي
يفةرجافلاكلتروصتأنأيننكمأ.فتاهلابتطُقتلايتلاةروصلايهو
ةقفنلالاومأبهترتشايراكذتخبطمهنأودبال-عمتلملاولزعنملااهخبطم
ةثلاثلايفيننإ،الك":ِكنعمةيلايخةثداحميرجتيهويلقلاونجعلا-
،يلوحنوموحيٌلاجريلسيل،الك!عقاولايفانأ،الك.عقاولايفنيعبرألاو
كلذلكنوريثيالفةدلبلاهذهلاجرامأ،لاجرلاكئلوألدوجوالةقيقح



...مهمظعمو،مامتهالا
اهّدختبّرقيتلاةأرملاكلتءازإًةريغرجفنأداكأيننأبُتسسحأ

نآلالوانتأيننإ.نآلارمعلااذهيفانأوينملمجأاهنإ.يجوزّدخنم
امنيبةقراحلاسمشلاتحتٍتاعاسلةكربلايفموعأو،يشريهالوكوشحاولأ
يذلادلجلانأفرعأ.ةمقفيننأكوةيطاطمةعطقىلإيدلجرولكلالّوحي
ةاتفلابحيدحأالهنأفرعأو،فلتللضّرعتدلجوهةرمسللضّرعت
نميدلجةيامحلةهبتنمانأويتايحتيضمأً.انضغتمًادلجكلتمتيتلا
نآلاامأ،يئافتخالبقًاليلقرارمسالابيسفنلتحمسنكل.سمشلاةعشأ
يللوقت.ديدشلارارمسالاىلإيقيرطيفيننإف،مايأةسمخرورمدعبو
راجيإعفدلرضحأامدنعرورسبو،ًاليلقنسلايفةمدقتملاةريدملا،يثورود
."!ةاتفايتوتلاةرمثلثمءارمستنأ"ً:ادقنيلاتلاعوبسألا

ينوذرجلانوللاُهتبسكأفيرعشامأ،نكادٍنولىلإيدلجلّوحت
رادقمبينزوداز.ةقينألاةاتفلاةراظنعضأامك،ةذوخلكشىلعهتحيرستب
يتلاةدايزلايهو-يئافتخالبقةليلقٍرهشألالخًادنوابرشعينثا
يذلايجوزظحالياليكلكلذو،نيفتكلايراععساوناتسففلختفتخا
ىلعكلذكتصرح.نيدنوابرادقمبدازينزونأامك-ًاريثكيبثرتكيال
ظحالياليكلكلذو،يئافتخاتقبسيتلارهشألايفيلٍروصطاقتلامدع
كلذكيننكمي.ديكأتلكبكلذكدعأمل.ةليحنلاوةبحاشلايمآالإسانلا
نعميدقلالثملاثدحتيالأ.يشمأامدنعًانايحأناكرحتيّيفدربساسحإلا
ًاليمجيدسجناكً.ادبأّيلعقبطنياللثملاكلذنكل؟ةهقهقلاوليامتلا
لاجرلاكلذكدقتفأمل.كلذلكدقتفأالينكلً.ادجًانزاوتمءيشلكو
،رجتمىلإلخدأنأحايتراللوعديٌرمأهنأبدقتعأ.يوحننوعلطتينيذلا
نودنمًاناصمقنودتريلاجرنمةقياضمنودنمهنمجرخأنأو
.ءاسنلاءازإةيهاركلابحضنتتاملكبمهضعبظفلتينأنودنمو،مامكأ
الهتاذتقولايفنكل،ةيساقٍتاملكبينبطاخيالًادحأنإفنآلاامأ
،يعمهّدحنعجرخيالًادحأنأكلذىلإفاُضي.يوحنًافيطلودبيدحأ
يفثدحيناكامكيأ،عقاولايفًاريثكهّدحنعجرخياللقألاىلعوأ
.ًةداعيضاملا

.يمآضيقننآلايننإ



مايأةينامثرورمدعب
دعبنكل.يّدخىلعجلثلانمًابعكمسمشلاعولطعمتعضو

.نيتقيمعنيتمالعتكرتيتلاةّضعلاكلتبرعشأتلزامةدعٍتاعاسرورم
ًاءوسرثكأةرطاخمّلثمييذلارمألاوهو،يدنآبقاحللاىلعًارداقنكأمل
.اهفتاهيفةيتوصةلاسركرتنمةياهنلايفتنكمتينكل،اهبضغةروفنم

.رمألابعوتستنأبجي،بِعوتسا
اذامفرعأملو،لعفأساذامفرعأنكأملً.ادجفسآيننإ.يدنآ"

."ِكوجرأ.ينيحماسِكوجرأ.يرجي
لمتُحي:كلذدعبترّكفينكل،ةيتوصٍةلاسركرتيبردجيناكام

ٌرمأاذهو،اهوحمتنأنودنمةيتوصلايلئاسرنمتائملاتقلتاهنأب
،ةراذقرثكألالئاسرلاهذهبةمئاقتضرعاهنأولثدحياذام،هللااي.دكؤم
ببسبتوملاىتحيننيدتدقىذأللتضرعتةأرمايأنإ..ً.امارغو،ةءاذبو
يتوصعامسو،ءيشوهيتجوزنوخأيننأةفرعمنكل.لئاسرلاكلت
،بلصلاومخضلاءيشلاكلذنعةباشةذيملتثّدحأانأو،يوقلايميلعتلا
.رخآءيشوه

ً.ايلكباذجلثلابعكمنأامك،سمشلاءوضيفيادخّرمحا
لاصتالاتالواحمبتأدبو،وجلزنمليمامألالخدملاجردقوفتسلج

تناكامنيبمونلانعتزجع.حلُفأملينكل،قئاقدرشعلكيدنآب
6:12ةعاسلادنعكلذو،رمملايفاهترايسبينوبتبرتقا.ةبعتميباصعأ
.نّيلفلانمنيبوكاهيديبةلماحينماهبارتقاءانثأًائيشلقأملً.احابص

."كيلعنئمطأيكتيتأ.ةوهقلاضعبكلُترضحأ.ِكنايًابحرم"
."اذهىلعنهارأ"
تدّمعت."لمحلانعءابنألاببسببارطضالابرعشتكنألمتُحي"

ةقيرطلابيأ،يتوهقبوكيف]ةضّيبملا[ةيلحتلاتابعكمبكسىلعزيكرتلا
؟اذهام":يّدخىلإريشتيهويلتلاق.بوكلاينتلوانمث،اهبحأيتلا
".

."؟نينعتاذام"
...نوللاةيرهزةريبكةقطنمدجوت؟كهجولثدحاذام،ِكنايينعأ"

."ةضعاهنأكوودبي".ينقذتكسمأويوحنتنحنا"
"داهجإلابرعشأامدنعةيساسحلابباصأيننإ.ةيساسحاهنأودبال"



.
فقأيننأبفرعتتنأ".اهبوكيفةوهقلاتكّرح."ممم-مم"

."؟ِكنايكلذكسيلأ.كبناجىلإ
."حيحص"
داكأيننإ.يبقثتكنأولىنمتأ.لعفلابكبناجىلإفقأيننإ"

اذهنأفرعأ.يبقثتملاذإكتدعاسمنمينّكمتمدعةلحرمنمبرتقأ
."ةقيقحلااهنكل،ةطرشلالاجرمالكهنأكوودبي

.انتوهقانفشتراويّدوهبشٍتمصيفانسلج
نماذهبعمستنألبقفرعتنأكتدرأ.عمسا":حرمبتلاق

."يمآةظفحماندجو.ىرخأرداصم
."؟اذام"
.يولخلااهفتاهو،اهتيوهةقاطبلبً،ادوقناهيفدجنمل.لجأ"

ىلإو،رهنلاةفضىلعتناك.نكامألالكنيبنملعبينهيفاهاندجو
:يلاتلالكشلاىلعناكفانضارتفاامأ.يراخبٍبراقوسرناكمنمبونجلا
هقيرطيفرهنلايفمرجملااهاقلأةظفحملانأكورمألاودبينأمهدحأدارأ
."يونيليإىلإًاهجوتمرسجلاقوفًارامناكامدنعةدلبلاجراخ

."...نأكورمألاودبينأمهدحأدارأ"
ضعبلمحتلازتاماهنألكلذوً،ادبأةظفحملاهذهقرغتمل"

تامصبلاىقبتنأًانايحأثدحي.ةباّحسلابرقيأ،اهالعأيفتامصبلا
يفتكأفوسو،ةيملعلاطاقنلاعامسكيلعرفوأس...نكل،هايملايفىتح
رهنلاةفضىلعمهدحأاهعضوةظفحملاهذهنإلوقتانتيرظننإلوقلاب
."اهيلعرثعيامًاصخشنأنمدكأتيل

."ددحمٍببسلاذهيلنيلوقتِكنأبودبي":تلق
رمألانكل.ِكنايتنأكتامصبيهاهيلعانرثعيتلاتامصبلا"

عمنكل.تاقوألالكيفهتجوزةظفحملجرلاكسمُيً.ادجًابيرغسيل
:لأسأنأبجي،نكل".ةميظعٍةركفىلعترثعاهنأكوتكحض"...كلذ
."؟كانهَتنكله.ةبيرقةدمذنملعبينهىلإَتبهذله

تأبخله:ينهذيفةركفترطخنكل،ةريبكةقثبكلذتلاق
يذلامويلاحابصيفكلذو،يترايستحتامٍناكميفعّبتتزاهجةطرشلا
؟لعبينهىلإهيفُتبهذ

."؟يتجوزةظفحمنمصلختلللعبينهىلإهجوتأ،ديدحتلابو،اذامل"
كلذو،كلزنميفةميرجلاحرسمَتّبترو،كتجوزَتلتقكنأبضرفنل"



كنكل.اهمجاهدقًابيرغًاصخشنأبريكفتللانعفدتنأكنمٍةلواحميف
ليوحتلءيشعرزَتدرأاذكهو،كبهابتشالابانأدباننأباهدنعتكردأ
ضعبةلحرملاهذهيفدجوينكل،ةيضرفلايههذهً.اددجمَكنعهابتنالا
فوسمهفاذهلو،ديكأتلكباَهتلعفكنأبنودقتعينيذلانميلاجر
يفَتنكله:كدعاسأينعدًاذإ.ةبسانماهنودجيةيرظنيأبنوكسمتي
."ً؟ارخؤملعبينه

رنات.ّيماحمعمثدحتلاىلإنيجاتحت":تلقوً،ايفنيسأرُتززه
."تلوب

ديرتيتلاةقيرطلايههذهنأنمدكأتمتنأله؟تلوبرنات"
ًادجنيحيرصانكو،نآلاىتحكعمنيفصنمانكاننأبرعشأ؟ِكناياهعاّبتا
."نوبنذملاهيلإأجلييذلالجرلاهنإ.ريخألاذالملاهنإ...هنإ،تلوب.كعم

انأ.ادنورايمكيدلسيئرلاهبهبتشملايننأبيلحضتاً.انسح.هاه"
."يسفننععافدللرطضم

."ءيشلكنعثدحت؟عنامتله.يتأيامدنعًاعمنوكنانعد"
."انتطخيههذه.ديكأتلاب"
،ْتفقو.اهتفرعمىلإعلطتأيننإ.ةطخلجرلاكلتمي":ينوبتلاق

عفانهنأللزاهشتيولولحممادختساكنكمي":دعتبتيهوينتداناهنكل
."ةيساسحلل

تلوبرناتفقواذكهو،نمزلانمٍةعاسرورمدعبلزنملاسرجّنر
يفةلذبلاهذهيدتريهنأبترعش.بحاشلاقرزألانوللاتاذهتلذبيف
يفتارايسلاىلإرظنيوّيحلاصحفتيناكً.ابونجاهيفهجتيةرملك
ناذللاامهو،امةقيرطبتويلإلآبلجرلاينّركذ.لزانملامّيقيو،تارمملا
حاتفمىلإدقتفييذلانهذلاهنإ.تاقوألالكيفنّاللحيوناصحفتي
.ليغشتلانعفاقيإلا

وحنّيلإِرشأ،َرأينعد":هيلعةيحتلايقلأنألبقرناتلاق
ءيشلكيللوقتسً.اددجمهنمبرتقتالو،يعميتأتالنكل،عدوتسملا
."كلذدعب

اهوتلتظقيتسايتلاوجو،رناتوانأ-خبطملاةلواطلوحانسلج
قوفيمآزاغلأحيتافملكُتعضو.ةوهقلانماهلٍناجنفلوأبتكسمأو
.بعرملااهلكشبظحلاةءارققاروأاهنأكوتدبفةلواطلا



ًانسح":يللاق.ةرتوتمهقنعتالضعنأبتظحالفيوحنرناتىنحنا
"!ةيضقلاضِرعا.هلكرمألااذهكتجوزتّبتر.كتّيضقضرعبأدبا.ِكناي
ةبيرغلاةصقلاكلتيف..ً.امُُدقيضمأنليننأل":لاقو،هتبابسبةلواطلازكو
."ةحجانتناكاذإالإو،ينتعنقأاذإالإكلةديصمبصنلوح

تقولااذهيفتكردأ.يراكفأُتعمجتساامنيبًاقيمعًاسََفنُتذخأ
ًارمأفرعتنأكديرأ":هلتلق.مالكلاديجأاممرثكأةباتكلاديجأيننأب
،ماودلاىلعاهنهذلمعي.ءاكذلاةياغيفاهنإ:أدبننألبقيمآنعًاماه
راثآلانعبيقنتلالثماهنإ.طقفٍدحاوىوتسمىلعلمعيالهنأامك
امدنعهنكل،ةريخألاةقبطلاىلإلصوهنأبءرملادقتعي:يهتنياليذلا
.ةقبطلاكلتتحتٍمجنمَقفنفشتكيهنإفىرخأةرمهلوعمبيوهي
."اهلرعقالًارفحوقافنألانمًةهاتمكلذدنعءرملافشتكي

."..ً.اذإً.انسح":رناتلاق
ىلعاهنأوهفيمآنعهفرعتنأكديرأيذلايناثلارمألاامأ"

بحتيهو،نوئطخيالنيذلاصاخشألاكئلوأنمةدحاواهنإ.باوص
."ةبوقعلالازنإو،سوردلاءاطعإ

."..ً.اذإوً،انسح،حيحص"
،تاونسثالثوحنذنمترجةعيرسةصقيهو،ةصقكربخأينعد"

ةمحدزمريسلاةكرحتناك.ستسوشاسامىلإةرايسلابنيهجتمانكامدنعيأ
يفبغرتمل-يمآزواجتتانحاشلايقئاسدحأنكل،عيرمٍلكشب
رمألانكيمل.قيرطلااهيلععطقوةيناثرهظهنكل-كلذبهلحامسلا
تاباتكلاكلتفرعتتنأ.نمزلانمٍةظحللًادجًافيخمناكهنكلً،ارطخ
يمآينتعفد؟دوقأَفيك:تانحاشلانمةيفلخلاةيحانلاىلعرهظتيتلا
نأُتننظ.ليجستلاةحولمقرةكرشلاءاطعإو،فتاهلامقربلاصتالاىلإ
طقفو،نمزلانمنيرهشرورمدعبنكل.دحلااذهدنعىهتنارمألا
.فتاهلاىلعثدحتتيهويمآتيأرفانمونةفرغىلإتلخد،نيرهش
مث،هرمعنمنيماعغلبيلفطةبحصبدوقتتناك:ةلماكًةصقيمآتور
دودحجراخىلإاهترايسبعفديداكقئاسلانأامك،ةحوللامقرترّرك
طوطخيفتققداهنإكلذكتلاق.ةعبارلاةرملللصتتاهنإتلاق.قيرطلا
بنجتتيكةحيحصلاةعيرسلاقيرطلاءاقتنانمنكمتتثيحبةكرشلا
درطديرتاهنإتلاقً.اقحًةروخفتناك.ءيشلكيفيمآترّكف.ثداوحلا
."هلمعنملجرلاكلذ

."ِكنايهللااي":وجتمتمت



."ِكناي..ً.ادجةديفمةصقاهنإ":رناتلاق
."لاثمدرجماهنإ"
فشتكتً.اعمهذهعمجىلعيندعاستنأنآلاكديرأ":رناتلاق

ةميرجلاحرسملعجتيهو،اهتومةصقفييزتبموقتو،اهتنخكنأبيمآ
كلذدعبكتقرغأ.ةشهدلاةراثإليفكتٍةجردىلإًابيرمودبيةموعزملا
هتألميذلا[يرسلاكئبخمبو،ةايحلاىلعنيمأتلابونامتئالاتاقاطبب
...]ضارغألاب

يهو،اهءافتخاتقبسيتلاةليللايفاننيبىرجًاراجشتراتخا"
انتراجنكمتتثيحبةحوتفمٍةذفانبرقًةفقاوتناكامنيبكلذتلعف
."انعامسنم

."؟راجشلاببسناكاذام"
اننيبتثدحيتلاتاراجشلالكلثمناك.ينانأوٌلفغملجريننإ"

كلذدعبيمآراذتعاوهفانتراجهعمستمليذلارمألانكل.قباسلايف
.راذتعالاكلذانتراجعمستنأيفبغرتمليمآنألكلذو-راجشلا
.قالطإلاىلعاننيبىرجٍحلصعرسأناككلذنألتئجوفيننأبركذأ
."ٍلاعٍتوصباهئاكببحابصلاكلذيفينتبعرأاهنكل

قوحسملاركسلاقعلتيهودقوملابناجىلإىرخأًةرماهتيأر
اهّزهأواهنمبرتقأانأو،يسفنتلّيخت.اهسفنلندندتتناكو،اهماهبإب
...ىتح

يهام؟زنكلانعثحبلاةيلمعنأشباذاموً،انسح":رناتلاق
."؟ةيحانلاهذهنمكتيرظن

مثاهنمًاضعبرناتلوانت.ةلواطلاقوفًاحوتفمزغلحاتفملكناك
.اهعقوأ

.ينقّدص.يتجوزفرعأيننإ.ةيفاضإٍخاخفأدرجماهنإ":هلتلق
فوسفالإو،زنكلانعثحبلاةيلمعءارجإاهيلعنّيعتيهنأبفرعتتناك
ةينامثحاتفملااذهكلتمالاحلاةعيبطبو،هترجأاذكهوً.ابيرمرمألاودبي
."لوألاحاتفملااذهىلإرظناً.افلتخمىنعمرشع

،كتذيملتيسفنرّوصتأ
ةمكحلاوةماسولاهذهبذاتسأعم
)!...ركذأنأنود(ينهذحتفني
روهزللةجاحكانهنوكتنلفكتذيملتُتنكول



كلمعتاعاسلالخٌقورسمٌدعومامبرل
كوجرأ،لمعلابأدباوً،اذإعِرسأ
.نينثاوأًائيشةرملاهذهكّملعأس

يتجوزً،ابجع:رّكفأوهذهأرقأيننإ.طبضلابيمآيههذه"
اذه.يدنآعميترماغمىلإعقاولايفريشتاهنإ.لعفتالاهنإالك.ينلزاغت
اذامو،نيبليجةقفربيبتكمىلإيأ،كانهىلإتبهذ.لوألاّخفلاوه
سايقنمسابللاكلذبرتقيالً.ايئاسنًايلخادًاسابلتدجو؟كانهُتدجو
،يمآهيدترتيذلاسايقلانعيلاؤسىلعاوبظاوةطرشلالاجرنكل،يمآ
."نيحلاكلذيفببسلافرعأملو

كعمنوكيفوسنيبليجنأبفرعتمليمآنكل"ً:اسباعرناتلاق
".

ًاءزجلوألازغللاحاتفمناك.عئارناهرهنإ":ًةعطاقموجتلاق
امك-هنعةطرشلالاجرفرعيسكلذلو-يقيقحلاةميرجلاحرسمنم
.كلمعتاعاستاملكهتنّمضاهنأ

دنعوجتلفج"؟يلخادلاسابللاةبحاصيهنمًاذإ":رناتلأس
.يلخادلاسابللاتاملكاهعامس

يمآنأبلمتُحي...نكل،يدنآّصخيهنأبتضرتفا؟ملعينَم":تلق
عفد.يمآسايقنمسيلسابللانأيهفانهةيساسألاةطقنلاامأ.هترتشا
عميبتكميفثدحقئالريغًائيشنأبداقتعالاىلإعيمجلاسابللاكلذ
ناكاذامنكل":رناتلأس."يناثلاخفلاوهاذه.يتجوزريغٍةأرما
؟بتكملاىلإكباهذدنعكعماونوكيملةطرشلالاجرنأولثدحيفوس
."؟يلخادلاسابللادوجوظحاليملًادحأنأولوأ

زنكلانعثحبلاةيلمعبعتمتستاهنإ!رناتاياذهبثرتكتالاهنإ"
يفةغلابملاىلعتصرحاهنأالإ،اهجاتحتالاهنكل.رخآءيشيألثمهذه
كللوقأ.لوادتلاديقنيعلٍزغلحاتفمنويلمدوجونمدكأتتيكاهئارجإ
يفيروكذلاعونلانماهنإ:يتجوزفرعتنأكيلعنّيعتيهنأبًاددجم
."اهتافرصت

."؟يناثلازغللاحاتفموهامً.انسح":رناتلاق
كبةنونجميننإ:ينَرّوصت
كنودنمًاضماغسيليلبقتسم
كتشدردعامسنمنكمتأيكانهىلإيبتيتأ



ةهومملاكتعبقونضغتملازنيجلا:كابصمايأتارماغمنع
انيلإةبسنلابنيدوجومريغمهنإ،رخآٍصخشيأبهبآال
.انوتلانجوزتاننأبرهاظتنو...ةلبقسلتخنانعد

ةقفربةرمناكملااذهترز.لعبينهنعانهثدحتتاهنإ":ُتلق
...ُتمقأثيحكلذكرخآناكمدجوينكل،حاتفملاُتمهفاذكهو،يمآ
."يدنآعمًةقالع

."؟كلذلًةجيتنًاريذحتملستتملأ":رناتلاق
اي.يليمآاهتبتكيتلالئاسرلايفًاريثكركفأُتنك.دعبسيل،الك"

لثم،هعامسدوأامطبضلابفرعتاهنإً.اديجةاتفلاهذهينفرعت.هللا
نمنكمتتنأاهيلإةبسنلابيلسملانمناكمك.يكذتنأ،عمالتنأ
يننأبينعأ.ةديعبلاتاملاكملاةطساوبىتحو،ثدحامممغرلابيببعالتلا
."ًاددجماهمارغبًاعقاوتنك،هللااي...ُتنك

يهفةجذاسلاةصقلاامأ.يترجنحيفٍمخضتبنمزلانمٍةظحللترعش
كلذنأبيمآتكردأ.ٍراعفصنوهوفرقملايلسنإاهتقيدصلفطنع
،ةريبكلاتاظحللانعثدحتأال:انكامكًاعمدوعننأيأ،هّبحأامناك
.ةنطبملاانتاباعدنعثدحتأينكل،ةيسنامورلايفةطرفملاتاظحللانعالو
.يدضكلذلكمدختستنآلااهنإ

دكأتميننإ.لعبينهيفيمآةظفحموتللةطرشلاتدجو":تلق
ُتعفددقل،ةنعللا.كانهيتيؤرركذتينأهنكميامًاصخشنأنمًادج
ءزجدجاوتكلذينعي.اهلمحأيتلانامتئالاةقاطبةطساوبةلحرلاةركذت
ليلدلانمءزجلاكلذعميطبرناكمإنمةدكأتميمآو،ليلدلانمرخآ
".

"؟ةظفحملاىلعرثعتملةطرشلانأولثدحياذامنكل":رناتلاق
.

مئادٍثحبةلاحيفِكنيقُبتاهنإً.ائيشكلذرّيغيال":وجتلاق
كلتباهتفرعمدرجملةديعستناكاهنأنمةدكأتميننإ.اهسفنّيلستامنيب
صخألاىلعو،ِكنىلإةبسنلاببنذلابروعشلاعمقفارتتيتلاةلوجلا
اهنأو،عداخمهنأبفرعينيحيفةفيطللالئاسرلاهذهلكأرقيامدنع
."ةدوقفم

.ءايتساةربنبعداخمةملكيعامسدنعلفجأالنأتلواح
ىلإهباهذدنعِكنعمنيبليجناكولاذامنكل":حاحلإبرناتلاق



فرعاذكهو،تقولاكلذلاوطِكنعمنيبليجناكولاذامو؟لعبينه
."؟نيحلاكلذيفةظفحملاعضيملِكننأب

.نيبليجدعبتسأفوسيننأنمدكأتتليفكيامبًاديجيمآينفرعت"
،ةلاسرلاهذهأرقأانأوءابرغلادحأينبقارينأديرأاليننأبفرعتاهنإ
."يلعفةدرةفرعمنمنكمتيثيحبو

."؟كلذَتفرعفيكوً؟اقح"
.بسحففرعأ.فرعأيننإ."بسحففرعأيننإ":يفتكُتززه
."ثلاثلازغللاحاتفم":رناتديىلإةلاسرلاعفدأانأوتلق

انهىلإينترضحأكنألبنذلابرعشتكنأبلمتُحي
ًاليلقةبارغلابترعشيننأبفرتعأ
ةريثكتارايخانيديأبنكيملنكل
.انءاضفناكملااذهانلعجً:ارارقانذختا
نوللاّينبريغصلالزنملااذهىلإاّنبحبلجنانعد
!بحملاجوزلااهيأمعدلاضعبينطعأ

ينترضحأةرابعنأبتركفو،تاملكلاهذهريسفتتأسأدقل،ىرتأ"
."...و،يدلاولزنمىلإريشتً،اددجمو،تناكاهنكل،ةجاطرقينعتانهىلإ

."يدنآةاتفلاكلتعمةقالعهيفتمقأرخآناكمهنإ":رناتلاق
."يتاملكةءاذبىلعينيرذعا:لاقويتقيقشىلإتفتلا

.كلذلهبأتالاهنأبهانعمامباهديوجتكّرح
ثيحكبتكميفيلخادسابلدجوي.ِكنايًاذإ":همالكرناتعبات

لعبينهيفيمآةظفحمكانهو،كدضًاليلدلّكشيوهو،يدنآترشاع
تاقاطبنمرخآٌزنككانهو،رخآٌليلدوهوً،اضيأيدنآترشاعثيح
."يدنآعمهسفنرمألاترركثيحعدوتسملايفةيرسلانامتئالا

."حيحصاذه،لجأ.لجأ،هآ"
."؟كدلاولزنميفدجوياذامً،اذإ"



مايأةعبسرورمدعب
نآلافرعيهلكملاعلانإ.نروهثوهليونايِكلًاركش!لماحيننإ

اهلمعبهيفتماقيذلامويلاذنمنكل.ةريغصلاءاهلبلااهتيأةصقلاهذهب
تايتفلانكل،يتطخنعراظنألالّوحتملاهنأولىنمتأيننإ(ريثملا
هاجتةيهاركلاًاريثكتمّخضت،)خراصٍتوصبنثدحتينأنكمُيتاعشبلا
يذلابضغلاكلذلكلظيفسفنتينأهناكمإبنأفيكلءاستأ.ِكن
.هلوحنمديازتي

ىلعةرمتسملاو،ةعساولاةيطغتلاىلإلصوييذلاحاتفملانأتكردأ
فوستوبآنيلإاهبموقتيتلاويهتنتاليتلاةدراطملاو،ةعاسلارادم
.يهامكةيرغمتلازامةعئارلايمآنأكلذينعي.لمحلاةصقنوكت
وهاملكنويكريمألابحي.مواُقيالرمأوهفةموزهملاةعئارلايمآامأ
لثمنهنإ-لماوحلاءاسنلاءرملابحينأًادجلهسلانمنكل،لهس
تالاتخملاكلتنأوهينرّيحيامنكل.بالكلاوأبنارألاوأتاطبلا
.ةصاخةلماعمنيقلي،نهسفنأبتابجعملاو،نهسفنأبتاقثاولا

.لمحلابرهاظتلا؟بعصلاوهامنوفرعتأ
ةياغيفوههلوقأسامنألانهًاديجهبتنتنأئراقلااهيأكديرأ

اذهبطسوألابرغلائلتمي.ليونءاهلبلايتقيدصعمرمألاأدب.ةيمهألا
يفمهنأبلمتُحي.فطللاةياغيفمهنيذلاصاخشألا:صاخشألانمعونلا
ةلهساهنإيأ-كيتسالبلانمٍةعونصمٍحاورأبنوزيمتيمهنكلفطللاةياغ
تافلؤمنمةأرملاكلتلةيقيسوملاةعومجملافلأتت.وحملاةلهسو،ةبلوقلا
يفنويدنلريإلا:لثمةفيخسبتكبةئيلمفاهتبتكمفوفرامأ.نرابيرتوب
.ططقلاءابغ.لوليأ11ركذتناننإ.روصيفخيرات:وزيممدقةرك.اكريمأ
ىلإيأ،يتطخذيفنتلةنرمةقيدصىلإةجاحبيننأةيادبلايفتكردأ
يبقلعتيٍصخشو،ِكنلوحةعيرمصصقبهتركاذوشحيننكميٍصخش
يأيفًاريثكرّكفتاليتلاو،اهببعالتلالهسيةأرمايأ،لماكٍلكشب

تناك.هايإاهعامسإزايتمااهتيطعأيننأربتعتاهنألكلذو،اهلهلوقأءيش
ودبي-ًاددجمٌلماحاهنأبينتربخأامدنعاذكهو،حضاولارايخلايهليون
لمحأنأيننكميهنأباهدنعتكردأ-يفكتدالوأةثالثنأربتعتالاهنأب
.يرودب

ءارجإلًاديهمتكضاحرمفيفجتةيفيك:تنرتنإلاةكبشىلعٌثحب



.تاحالصإ
.اهنمةريبكةيمكو،ةضانوميللالوانتلليونتيعُد
اذكهو،هايملاهنعتعُطقيذلاو،فاجلايضاحرميفليونتلوبت

!ديدشلاجرحلاباهايإوترعش
نأكلذينعي.ريغصلايجاجزلاءاعولاكلذببسبجرحلابانأترعش

.يجاجزلاءاعولاىلإهقيرطدجويضاحرميفلوبلا
.ءامدلاوربإلانمفوخلانمًالجسكلتمتيتلاةاتفلا،انأ
تذخأيتلاو،اهتظفحميفيجاجزلاءاعولائبختيتلاةاتفلا،انأ

فاخأيننألكلذو،مدصحفءارجإعيطتسأال،هوأ(بيبطلاعمًادعوم
.)كلًاركش،لوبصحفءارجإيفسأبال...ربإلانمًاريثك

.يبطلااهلّجسيفلمحلاتلخدأيتلا،انأ
.ةراسلارابخألايعمةلماحليونىلإتعرهيتلا،انأ
ةفيطللاةديسلانوكأنأدبالو،رخآِعفادىلعِكنلصح.ميظع

توبآنيلإعيطتستالً.اريثكنابذعتيّيدلاونأفرعأ.ةدوقفملاولماحلا
يرايتخامتينأريثملانمهنأبلوقأةقيقحللنكل.ءارغإلااذهلكةمواقم
اياضقلانمٍتائمنيبنمنيلإجمانربعوضومنوكأل،يمسرٍلكشبوً،اريخأ
جرخيمث،عيطتستاملعفت:بهاوملاةسفانمهنأكورمألاودبي.ىرخألا
.ماّكحلايديأيفًايئاهنرقتسيلكدينعرمألا

نأولكلذعمىنمتأتنكمك.انأينبحتوِكنهركتلهنكل
.ةيرابخإلاةيطغتلايفامهتدهاش.ةصاخلاةلماعملاهذهلكنايقلتيالّيدلاو
ةليوطةرجشعورفلثماهقنعراتوأودبتثيحبًادجةليحنيتدلاوتناك
ةجيتننيّدخلادروتميدلاوتدهاش.ماودلاىلعةيولماهنكل،ةعيفرو
ميسوٌلجرهنإ.ةظفحتمهتماستباو،ًاليلقنيتعساوهانيعتدبامنيب،فوخلا
ٍجرهمةيمدلثموأ،ةيروتاكيراكةيصخشهنأكوودبيذخأهنكلةداعلايف
مل.لعفأالنكل،امههاجتفسألابرعشأنأيبردجيهنأبفرعأ.سوسمم
.ةكرحتملاةيلاثملاةاتفلايأ،لاحيأىلعٍزمرنمرثكأامهيلإةبسنلابنكأ
ِتنأو،ةعئارلايمآكنألءيشبيثبعتال.مدوٍمحلنمةعئارلايمآتُنك
ديحولادلولاصخشلانوكعمةفصنمريغةيلوؤسمقفارتت.ةديحولاانتنبا
بييختهلحومسملاريغنمهنأةفرعمعمدلولااذهأشني-هيوبأل
دلولاكلذلليدبدجويال.تومينأىتحهلحومسملاريغنمو،لامآلا
امك،ءاطخأنودنمنوكينألسامحلابءرملارعشي.ءيشلكهنألديحولا
ىلعنيدبتسملاماكحلالعجياموهاذه.هلةحونمملاةطلسلابركسيهنأ



.هيلعمهام

.ادوصةجاجزىلعلوصحلليثورودبتكمىلإحابصلااذهتهجوت
ودبي.ةيبشخلاحاولألااهيطغتناردجتاذةفرغنمبتكملاكلذفلأتي
جلثلاتاركنميثورودةعومجملمحريغضرغيأمدختالةلواطلانأ
؛امابالآ،جيلخلائطاوش:اهاركذءايحإقحتستالنكامأنمتبلُجيتلا
ىرأاليننإفهذهجلثلاتاركىرأامدنعينكل.ساسنكرأ،وليهو
مهو،سمشلاقورحنمنوناعيو،نيسمحتمنييفيرىرألب،سودرفلا
ديلابنوكسميامنيبديبمهنوعفصيو،نيكابوءايكذأريغًالافطأنودوقي
يتلاو،ةيعيبطلاقرطلابللحتلللباقلاريغنيلفلانمةريبكًاباوكأىرخألا
.ةرذلانمجرختسمبارشىلعيوتحت

تاينيعبسلاتاونسيفتعاشيتلاتاقصلملانمًادحاويثورودكلتمت
تعضو!كانهءاقبلاكنكمي-ةرجشيفةطقّلثمتيتلاويضاملانرقلانم
ىدحإىلإعرهتيهواهروصتأنأبحأيننإ.ناميإلكباهقصلميثورود
ةقيرطىلعنهرعشنحرسييتاوللاو،نهسفنأبتابجعملاغريبسمايلوتارهاع
،ةقرافملل،نكلتمييتاوللاو،ةداحاياوزتاذتاراظننعضيوجيابيتيب
عجارتيً.اضعبنهضعبعمنضوافتينهونهيلإءاغصإلابحأ.هتاذقصلملا
رجحةباثمبيهيتلاةحارصلاباوهبوجاذإةيعونلاهذهنمصاخشألا
ًةقصلمىرخأًةحوليثورودكلتمت.]هيلععقياملكرمدييذلا[وتبيرك
ضاحرمقوفًامئانًاعيضرًالفطرهُظتيهو،ادوصلاةلآبناجىلإرادجلاب
،ةحوللاهذهةقرسيفترّكف.لوبتلانعزجعهنأةجردىلإًابعتمناك-
كلذو،نوللارفصألاقصاللاطيرشلاتحتٍرفظسدقيرطنعكلذو
ٍغلبمىلعلوصحلاعيطتسأيننأبنهارأ.اهعميثيدحبيثورودلغشأامنيب
ديزمىلعلوصحلابحأيننأل-eBayيفاهتضرعاذإلاملانمٍمرتحم
ً،اينورتكلإًارثأفلخيهنألكلذلعفأنأعيطتسأالينكل-ةلويسلانم
بتكنمةعونتمةعومجميفرمألااذهنعريثكلاتأرقيننأبًاملع
ًايولخًافتاهمِدختستال:ةئيسةينورتكلإلاراثآلانأفرعأ.ةيعقاولامئارجلا
ديدحتنمنكمتتةيولخلاتاكبشلاجاربأنألكلذو،كمسابًالجسم
.نامتئالاتاقاطبوأATMةيلآلاةيفرصملاتاقاطبلامِدختستال.كعقوم
نكل.ةبقارمللةعضاخلاريغطقفةماعلابيساوحلامدختستنأكحصنأ
يأيفدجاوتتنأنكمُييتلاتاريماكلانمريبكلاددعلاكلذنمهبتنا
برقوأ،محدزمٍتاقرطعطاقتبرقوأ،فرصمبرقصخألاىلعو،عراش



يأدجاوتتالامك،انهدجاوتتتاناحلاهذهنأكلذينعيال.تاناحلا
ُتلأسيننألكلذفرعأ.هيفلزنأيذلاتارجحلاعمجميفكلذكٍتاريماك
.طقفةمالسلابقلعتتةيضقوهكلذنأبًةرهاظتميثورود

مهنأبكلذينعيال.ربكألاخألاعوننممهاننئابزنإ":يلتلاق
."روهظلانوبحيالمهنكل،نومرجم

ٍتاعاسيفجرخيفيجيقيدصف،كلذنولبقتيمهنأبيلودبيال.الك
اهنزخييتلاو،ةلجسملاريغكامسألانمةبيرمٍتايمكبدوعيلةداتعمريغ
]كمسلاةحئارهنمحوفت[بيرمهنإ.مجحلاةريبكةجلثمقيدانصيف
تارجحلاعمجمنمىصقألافرطلايفامأ.ىنعمنمةملكلايفاملكب
ودبيداهجإلانكلً،ابيرقتامهرامعأنمتاينيعبرألايفناجوزدجويف
امهنإ.لقألاىلعامهرامعأنمتاينيتسلايفناودبيامهنإفاذكهو،امهيلع
رخآوٍتقونيبتالوجءانثتسابكلذو،تاقوألامظعميفلخادلايفنايقبي
فلؤتيذلاتارايسلافقومقوفناكرحتيامهو-ليسغلاةفرغىلإ
رمألاودبي.تايافنلاسايكأيفامهسبالمنالمحيامنيبهتيضرأىصحلا
ً،ابحرمً،ابحرملوقاداتعا.ةماعلاتافيظنتلاعاونأنمٍعونبناموقيامهنأكو
لجرلاعضي.امهقيرطناعباتيمث،سأرلابٍتاءاميإعمنيترمةملكلانالوقيو
ىتحالوًائيشزّيميالهنأبودبينكل،هتبقرلوحًالاشنايحألاضعبيف
ءاسنلانمهبسأبالددعمهو،نوداتعملاءالزنلاكلذىلإفاُضي.انأ
ودبت.تامدكلانهيلعرهظتامةداعو،ناكملايفنرشتنييتاوللاتابزاعلا
.رخآلانهضعبىلععيرملانزحلاودبيامنيب،تاجرحمنهضعب

اهنويعوً،ادجًةباشو،ءارقشًةاتفتناكو،ةحرابلاءالؤهىدحإترضح
رواجتيتلا-اهترجحلخدممامأتسلج.ةقوقشماهتفشنكل،ةيلسع
رخفلكبةفقاوتبصتناانتارظنءاقتلادنعنكل،ةراجيسنخدت-يترجح
نأبجي:يسفنيفترّكف.ءيشىلعةفسآاهنأبرهظيمل.ةزرابٍنقذبو
ولواهنوكأنأنكمييتلاةأرملااهنإ:اهتافرصتسردأنأديرأ.اهلثمنوكأ
نيحىلإئبتختيتلاو،لالغتساللتضرعتيتلاةيوقلاةاتفلا-ةزيجوٍةرتفل
.ةفصاعلارورم

-ةيحابصلاةينويزفلتلاجماربلاةدهاشميفةليلقٍتاعاستيضمأ
ينيكيبلاتيدترامث-نودتويلإيمآةيضقبقلعتترابخأيأنعًةثحاب
ةحارتساذخأو،ًاليلقموعلاتدرأ.ةحابسلاةكربىلإباهذللًاديهمتقّيضلا
كانهيقبنكل،ةيضرملمحلارابخأتناك.أدهياليذلايريكفتنم



نكل،ةمكحمٍةقيرطبيتطخُتعضو.اهفرعأاليتلارابخألانمًادجريثكلا
يفيتيؤرّيلعدسفتيتلايهو،يترطيسجراخرومألاضعبكانهتناك
نأكلذكلمتُحي.دعباهرودبيدنآمقتمل.رمألااذهيفيضملاةيفيك
ىلإفاُضي.جراخلانمةدعاسملاضعبىلإجاتحيتايمويلارتفدىلعروثعلا
فرعأاليننأامك،ِكنىلعضبقلاءاقلإلدعبكرحتتملةطرشلانأكلذ
ىلعةيفتاهٍةملاكمءارجإلٍعفادبُترعش.كلذبحأالانأو،هتَفشتكاام
.حيحصلاهاجتالاىلعمهلدأيككلذو،ةيرسلاتامولعملابصاخلاطخلا
نمًاءدبمايأةثالثىلعُترشأ.ةيفاضإًامايأرظتنأنأكلذدعبتررق
ثلاثلامويلاناكمىلعتبتك.رادجلاىلعةقلعملاةمانزورلايفمويلا
.اهراظتناىلعتممصيتلاةدملافرعأيكل،كلذتلعف.مويلايلصتا
.ربكأٍةعرسبرومألاكرحتتىتحتايمويلااودجينإامهنأفرعأ

ةرئاطلاةنانطلاتارشحلانأامك،تارجحلاجراخًاديدشرحلاناك
تايروحتاموسربءاوهلابةخوفنملايتماوعنادزت.ةريبكٍدادعأبتمِدق
ُتددماذكهو،ّيلإةبسنلابًادجةريغصاهنكل،يرهزلانوللابةنولملاو،رحبلا
.نمزلانمٍةعاسةدملددحمهاجتاريغيفةمئاعينتقبأو،ءاملايفيقاس
.هبمايقلابحأيننأبتكردأٌرمأهنإ

فقومقوفًاطوبهوًادوعصىداهتيوهورعشلارقشأًاسأرتيأر
ةباوبلالخنمترهظنأةقوقشملاةفشلاتاذةاتفلاتثبلامو،تارايسلا
اهنكل،تارجحلايفةدوجوملامامحلافشانمىدحإاهديبةلماحجايسلا
SPFوً،اباتكو،تيريمرئاجسنمًةبلعكلذكاهديبتلمح.ةريغصفشانم

تَنهدو،تسلج.دلجلاناطرسىلعةئرلاناطرسلّضفتاهنأبودبي.120
تارتهتسملاءاسنلاهلثرتكتمليذلارمألاوهو،ةيانعلكبرضحتسملا
،لافطألاتويزعضويفنفرسييتاوللاو-ناكملااذهىلإنرضحييتاوللا
.بشعلاقوفةدوجوملادعاقملاىلعةينهدًاراثآنكرتياذكهو

نوسلجييذلالاجرلااهبموقييتلاةقيرطلابيوحنةاتفلاتأموأ
يارباتكأرقتتناك.تاناحلابراشميفًاضعبمهضعبنمبرقلاب
لايخلاصصقبحتةاتفلاهذهنأبودبي.ةيخيرملاتارماغملايروبدارب
ةعيبطببورهللٍذالمىلإتاءاسإللنضرعتيتاوللاءاسنلاأجلت.يملعلا
.لاحلا

ىلعسانلااهلدابتييتلاةئيربلاثيداحألاةقيرطىلعاهلتلق
."ديجٌباتكهنإ":ئطاشلا

يفمهدحأهكرت":تلاقمثةصيخروةكيمسسمشةراظنتعضو



."دوسألالامَجلاناكفيناثلاباتكلاامأ.يترجح
وهو،كلذعمامهنملضفأباتككانه.رخآلاوهديجٌباتك"

."دوسألاداوجلا
نيصرقلثمتدبيتلاةراظنلاعزنتنأنودنميوحنتعلطت

.ًاليلقْتحنحنت.ةلحنلانيعأناهبشينيوادوس
،نآلاةءارقلابةلوغشميننإلوقتنأديرتاهنأكو،اهباتكىلإتداع

يننأكورمألاادب.ةمحدزملاتارئاطلايفًةداعدهاُشييذلادهشملاوهو
نيديلاةداّنسنضتحتيتلاةأرملاو،اهبرقبسلاجلاجعزملاويلوضفلاصخشلا
."؟ةلطعمأٍلمعةلوجيفتنأله":لثمًءايشألوقتو

ريغمساوهو،ايديلريغديدجمساهنإ."يسنانانأ":تلق
يفيلقعكرحتي.ينهذيفرطخهنكل،ةديقملانكامألاهذهيفبسانم
،ةقوقشملاةاتفلاةفشيفركفأتنك.ينذقنيلةقئافٍةعرسبنايحألاضعب
نوكتنأنكمُييتلاةءاسإلابكلذدعبترّكف.بيئكلااهرهظميفو
يتعوطقميهو!رفيلوأىلإكلذدعبيريكفتزفقمث،اهلْتضّرعت
يهو،يسنانىعدتيتلاةبوكنملاىلإو،ةلفطتنكامدنعةلضفملاةيقيسوملا
.اهلتقنأىلإهّبحتترمتساوفنعلاىلإليمييذلااَهلُجرّتبحأيتلا
ةاواسمبنمؤتيتلايتدلاونملعجيذلاببسلايفكلذدعبترّكف
ام"ينجاتحياملاط"ةرابعنأىلإرظنلابكلذو!رفيلوأدهاشن،انأو،ةأرملا
كلذدعبترّكف.يرسألافنعلادّجمتةيئانغةدوشنأالإاهرهوجيفيه
يفً،اريثكهبشتيهو،اهِلُجرديىلعكلذكتلُتقتايمويلايمآنأيف
."...رمألاعقاو

."يسنانانأ":تلق
."اتيرغ"
.فراعتلاىهتنا
يفلخنمتعمس.موعلاتعبات."اتيرغايكئاقلبةرورسمانأ"

يسأرقوفتفاطنأناخدلاةباحسْتثبلامو،اتيرغرئاجسةعالوتوص
.ذاذراهنأكو

ةكربلاةفاحىلعةسلاجتيقباتيرغنكل،ةقيقدنوعبرأتضم
اتيرغتكلتما."هايملاينعأ.ةراحاهنإ":يلتلاق.ءاملايفاهيقاسًةددمم
.يراربلارابغورئاجسلاببسبامبروً،ايوقوشجأًاتوص

."مامحتسالاهايمبحأيننإ"
."ًاريثكةشعنمتسيلاهنإ"



."ريثكبدربأتسيلتاريحبلاهايمنكل"
."امهنميأيفةحابسلاعيطتسأال":تلاق
يننإ":ةبذاكُتلق.ةحابسلاديجيالًاصخشتيقتلانأيلقبسيمل

."بالكلالثمفّذجأو،ًاليلقةحابسلاديجأ
عضولاوهفيك":ينتلأسمث،ةليلقيتفاوطتزتهاف،اهيقاستكرح

."؟انه
."ئداهوفيرظهنإ"
."طبضلابهيلإجاتحأاموهاذهنألديجاذه"
،اهقنعناّنيزيبهذلانمنيَدقعتيأر.اهيلإرظنأيكّتفتلا

ًامشوو،رسيألااهيدثنمبرقلابةصاجإمجحبيرئادٍحرجدوجوتظحالو
ةلذبتناك.هيدترتيذلاينيكيبلادودحقوفلفنلاتابنلكشىلع
هترتشااهنأبودبي.نمثلاةصيخرويزركلارمحألانولبو،ةديدجاهتحابس
.يتماوعتيرتشاثيحةيرحبلامزاوللارجتمنم

."؟كدرفمبِتنأله":اهتلأس
."لجأ"
اهمدختستةنيعمةرفيشدجوتله.يلاتلايلاؤسنمةدكأتمنكأمل

الةصاخةغلامبروً،اضعبنهضعبعمةءاسإللنضرعتيتاوللاءاسنلا
؟اهفرعأ

."؟لجرعمبعاتمِتهجاوله"
.ةقفاومةراشإاهنأبودبياميفاهيبجاحدحأتكّرح
."كلذكانأو":ُتلق
ءاملاتكرتو،ءاملايفاهديتسطغ."انرّذحيملًادحأنأكو":تلاق

تهجوتامدنعيتدلاواهبينتثّدحيتلارومألالوأكلذناك".اهنمرطاقتي
،كيلعةراجحلانوقليمهنأامإ.نايبصلانعيدعتبا:ةرملوألةسردملاىلإ
.كترونتىلعنوعلطتيمهنأامإو

."هيلعراعشلااذهةباتكوصيمقعنصكنكمي"
يفيتدلاوشيعت.ماودلاىلعاذهحصي.قحِكعم":تلاقوتكحض

ّميختةداعسلانأودبي.اهيلإمامضنالايفًاريثكرّكفأ.ساسكتيفعقتٍةيرق
."كانهعيمجلاىلع

."؟ءاسنللةيرق"
ضرألاءاسنلانمةعومجمترتشا.ةنوموكلاىمسيامهبشتاهنإ"

.لوخدلابلاجرللحمُسيال.كلذهبشياموأنهلًاعمتجمنسّسأوكانه



تألم."لاجرنودنمملاعيأ،يلةبسنلابةميظعةركفهذهودبت
ودبي".ءاملاباههجوتحسمواهتراظنتعفرمثً،اددجمءاملاباهديةحار
."ءاسنلابحأاليننأبيظحءوسنمهنأ

تلاق.تابضاغلاوتانسملاءاسنلانمةداتعملاةكحضلاكلتتقلطأ
ودبي؟هتدعاومبأدبأنأيننكميٌلفغمٌلجرانهدجويله":كلذدعب
قلعأيكٍلجرنمبرهأيننإيأ،هيلعريسأيذلاطمنلاوهاذهنأب
."رخآٍلجرب

ٌلجرانهدجوي.تقولامظعميفةغراففصنانهتارجحلا":تلق
نملوطأةرتفانهثكم.لعفلابًادجفيطلوهو،فيجىعديٍحتلم
."انأاهتيضمأيتلاكلت

."؟انهنيثكمتسمك":ينتلأس
اهيضمأفوسيتلاةدملافرعأالنأبيرغلانمناك.ًاليلقُتددرت

اذإامفرعأالينكل،ِكنىلعضبقلاءاقلإىتحءاقبللُتّططخ.انه
ً.اعيرسهيلعضبقلانوقليساوناك

"؟ِكنعثحبلانعفقوتينأىلإنيقبتسله":ًةنمخماتيرغتلاق
.

."ليبقلااذهنمءيشهنإ،حيحص"
ىتحاهترظتنا.يتدعميفٍرتوتبترعش.تسبعمثبرقنعينتصحفت

.ّيدلًةفولأمنيدبت:اهلوقت
ال.مئتلتملٍحورجعمٍلجرىلإيدوعتنأكايإ":اتيرغتلاق

اهيقاستفّفجمث،اهضارغأتعمجوتفقو."حايترالابروعشلااذههِطعت
.ةريغصلاةفشنملاب

."ًاديجًامويانيضمأ":تلاق
يفاذهُتلعفنأيلقبسيمل.هفرعأالٍببسلكلذو،يماهبإتعفر

.يتايح
اننكمي.ِتدرأاذإاذه،نيهتنتامدنعيترجحىلإيلاعت":يلتلاق

."ًاعمنويزفلتلاةدهاشم

يننأكو،يديةحاريفاهتلمحو،يثورودنمةجزاطةرودنبتبلج
ىلإاتيرغتمدقت.ديدجٍلزنمةبسانمبلافتحاىلإةعمتلمةيدهلمحأ
اهنكل،تاونسىدمىلعاهروزأتنكيننأكويبتبّحرداكلاباهنكل،بابلا
.يدينمةرودنبلاتعزتنانأتثبلام



.رئاطشلاضعبّرضحأيننإ.بسانملاتقولايفِتيتأ":يلتلاق
مث-انهسولجفرغانيدلدجوتال-ريرسلاوحنتراشأ."يسلجا
،ةيكيتسالبلاراضخلاعيطقتةحولبدّوزملاوريغصلااهخبطمىلإتهّجوت
عيطقتبتأدب.يدنعةدوجوملاكلتلنالثاممامهو،داحلاريغنيّكسلاو
ةحئارلاتألمامنيبخبطملاةلواطىلعمحللابًائيلمًاقبطتيأر.ةرودنبلا
ىرخأٍقابطأو،ةيقروٍقابطأىلعنيتريطشاتيرغتعضو.ةفرغلاةيهشلا
نيببيلقتلااتيرغتلوت.مونلاةفرغىلإاهبتراسو،كامسألاضعبتّمض
ًابنجريرسلافرطىلعانسلج.جيجضوٍجيجضنيبيأ،ةينويزفلتلاتاطحملا
.نويزفلتلاجماربةدهاشملبنجىلإ

"ةدهاشملاقحتسيًائيشِتيأراذإفقوتأنأيليلوق":اتيرغتلاق
.

بناجنمتقلزناةرودنبةعطقنكل،يتريطشنمًةمضقتلوانت
.يذخفقوفرقتستلةريطشلا

.ودجمريه،نازوسةأجف،يلرفيبتاباغناكس
ةعيلطلايفيتصقو،ةريغصلاةشاشلايتروصتألم.رشابمتوبآنيلإ

.ةقلأتمودبأً.اددجم
تملكت"؟اذهِتدهاشله":ّيلإعلطتتنأنودنماتيرغْتلأس

يفةأرملاهذهتفتخا".حجانينويزفلتٍجمانربلةداعإناكيئافتخانأكو
ً،اقحٍةبيرغةقيرطبةيادبلاذنمجوزلافرصتي.اهجاوزلةسماخلاىركذلا
ةصيلوبميخضتىلإدمعهنأبنّيبت.تاهافتلاكلتلكبموقيوكحضيوهو
بغريمللجرلانكل.ًالماحتناكاهنأاوفشتكانآلاو،اهتايحىلعنيمأتلا
."لفطلاب

يمآعمانأينّلثمتىرخأٍةروصىلإةشاشلاىلعةروصلاترّيغت
.ةعئارلا

."؟بتكلاكلتنيركذتتله":يوحناتيرغتتفتلا
."!عبطلاب"
."؟بتكلاكلتنيبحتله"
."ًادجةفيطلاهنإ.بتكلاكلتعيمجلابحي":تلق
."ًادجةفئازاهنإ":ناجهتساباتيرغتّدر
.يلةبيرقةروصةشاشلاىلعترهظ
.ةليمجانأمكلوقتيكاهترظتنا
نأىنمتأ.اهرمعلثميفةأرماىلإةبسنلابةئيستسيلاهنإ":تلاق



."نيعبرألانسىلإلصأامدنعاذكهودبأ
ىلعيتروصتيقبامنيبنيدهاشملليتصقدرسيفنيلإتقلطنا

.ةشاشلا
زارطلانمةرورغماهنإ.ةللدموةيرثةنبااهنأيلودبت":اتيرغتلاق

."لوألا
صخشيألكرتأمليننألكلذو،قالطإلاىلعٍفصنمريغاهمالكناك

يروسيمىلإيلاقتناذنمةصيرحُتنك.جاتنتسالاكلذىلإيدؤيليلديأ
،يتطاسبو،يعضاوتراهظإىلع-يتطخعضوبتأدبنأذنمً،انسح-
حّولأتنك.سانلانمسانلااهعقوتييتلاءايشألاكلتلكو،يرورسو
تاذترضحأيننإىتح،ومءاقدصأحلاصلٍتامهمبموقأتنكو،يناريجل
ُتمق.ماودلاىلعبايثلاثولملايلكبسكتسىلإاهتمّدقوالوكةجاجزةرم
.يفطلىلعةداهشلانمتاضرمملانكمتتيككلذو،ِكندلاوةرايزبكلذك
َلاعت،كبحأيننإ:شوشملاهنهذيفسمهأيكنودليبروزأتنك
املعفلابوهِكندلاوناكاذإامىرأيككلذُتلعف.انعمنكستل
ميهيلماودلاىلعجرخييذلاوهو،مئاهلا،ليهتروفموكوفظومهوعدي
املكليحلاديسجتلاوهو،نودليبيتأينأةركفتببحأ.ههجوىلع
.ىرخأدعبًةرمانلزنمىلإ،سأيلابرعشييذلاِكنهاشخي

."؟ةرورغمِكلودبتفيكنكل":اُهتلأس
.ءاوهّرطعملًايراجتًانالعإنويزفلتلاةطحمتضرع.اهيفتكتّزه

.ةداعسلاباهترسأرعشتثيحبّرطعملاكلذّشربموقتيهوةأرماترهظ
ةيلخادلاسبالمللًادجةقيقرتاناطبنعرخآيراجتنالعإكلذدعبرهظ
هلجأنميذلالجرلاءاقلو،صقرلاو،ناتسفءادتراةأرمللحمستثيحب
.ءاوهلاّرطعمّشربموقتس

.فيظنتلاوفزنلا.فزنلاوفيظنتلا
ةيرثةرورغملثمودبتاهنإ.كلذيظحالتنأِكنكمي":اتيرغتلاق

لاومأنمدختسييتاوللاتايرثلاتارورغملالكلثماهنإ.مأسلابةئيلمو
،تاهافتلاهذهلكو،تاقاطبرجاتموةريغصٍتاكرشسيسأتلنهجاوزأ
."ةسبلألارجاتمو

ةعونتمرجاتمنكلتمييتاوللانمكرويوينيفيلٍتاقيدصةدعفرعأ
نلعفيالنهنأنممغرلابكلذو،نلمعينهنإلوقيتاقيدصبحت.هذهك
يفعضوييذلا[كعكلاىلعمساقالطإ:ةيلسملارومألابمايقلاريغًائيش
ببحملاناتسفلاءادتراو،قاروألاةيبلطلاسرإو،]قرولانمةريغصبلاوق



.نهبصاخلانهرجتميفعاُبييذلا
تارورغملاكئلوأنميأ،نهنمةدحاوديكأتلاباهنإ":اتيرغتلاق

تّللستنأالإينمناكامف،ماّمحلاىلإاتيرغتبهذ."تاريهشلاتايرثلا
ىلعيوتحييذلاءاعولايفُتقصبمث،اهتجالثُتحتفو،اهخبطمىلإ
يذلاءاعولاكلذكو،لاقتربلاريصعىلعيوتحييذلارخآلاءاعولاو،بيلحلا
فارطأىلعريرسلاىلإتدعنأتثبلامو،اطاطبلاةطلسىلعيوتحي
.يعباصأ

الكلذلكنكل":تلاقواتيرغتداع.هايملاقفدتتوصتعمس
"اَهلُجررايتخاتءاسأًةأرماةياهنلايفىقبت.اهلتقينأهلقحيهنأينعي
.

يرظتنا.يعمسا":لوقتىتحاهترظتناوةرشابميوحناتيرغتعلطت
."...ةظحل

تقلتساثيحباهتيعضوترّيغو،نويزفلتلاوحنعلطتللتداعاهنكل
ثيحبو،اهيديباهنقذتدنسأامنيب،لافطألالعفياملثماهنطبىلع
.ةرشابمةشاشلاىلعيتروصتهجاو

اذهنوهركينآلاسانلاأدب.نآلااورظنا.ةنعللا.هوأ":اتيرغتلاق
."لجرلا

ىلإنوكيامبرقأناكهنأل،نّسحتلاضعببترعشفجمانربلاّرمتسا
.يمآليجبت

يهيمآ":لوقتليتلوفطةقيدصيهو،شوتنيكاملبماكترهظ
اهنأبفرعأانأو،ةجوزنوكتنأتّبحأ.ةنونحلاوةفوطعلاةأرملالاثم
.امٍةقيرطبئطخمِكننأبنوفرعت،ِكننكل.ةميظعًةدلاونوكتستناك
يتلالاومألارادقمفرعيهنأبءرملارعشيلىتح،دصتقمولزعنموٌدرابهنإ
."يمآاهكلتمت

هتبحأيهو،ِكنلوحموحتتناك:لاجملااذهيفلبماكتبذك(
."طقفيلاومألجأنمينجوزتهنأةركفتبحأاهنأبةدكأتمينكلً.اريثك

":ةيلامشلاةجاطرقناكسىدحإيهو،يليكانواشكلذدعبتءاج
ةيلمعبًادبأثرتكمريغنوكينأ،عقاولايفً،ادجبيرغلانمهنأبتربتعا
،ءانثألاهذهيفتقولايضميو،شدرديناكهنأبنوفرعت.هتجوزنعثحبلا
ُتلواح.لبقنمينفرعينكيمليتلاانأو،ينلزاغيويلوحموحيناكو
."مامتهايأرهُظيملهنأالإ،يمآوحنثيدحلاليوحت

ملةسئايلاونسلايفةريبكلاةرجافلاهذهنأنمةدكأتميننإ(



.)يوحنثيدحلاليوحتًادبألواحت
نودِكنقيدصوهو،يلكب"سكتس"نفيتسرودنآلاناح

هنأبرهُظيملفِكنامأ.ةببحمو،ةولحو،فطللاةياغيفتناك":ميدقلا
الإركفيالهنإيأً،امئادلجرلاوهاذكه.يمآءافتخانأشبةيافكٌقلق
كرويوينيفًادجًاحجانناكهنأكو،ًاليلقٌرورغمهنأبفرعأ.هسفنيف
."هلينحنننأقحتسيو

يذلامسالااذهينعياذام،ةبسانملابو،يلكبسكتسرقتحأيننإ(
)؟هلمحي

ٍرابخأىلعتلصحاهنأكوتدبف،نروهثوهليونكلذدعبترهظ
فوسفانأامأ،كلذلوقينلًادحأنكل،اهلتقهنأبدقتعأ":ةديدج
."رمألارخآيفاهلتقمث،اهبعرأو،اهيلإءاسأ.اهلوقأ

.)ةّيفولاةقيدصللاي(
ةجيتنىلعألاىلإاهاّدخكّرحتامنيبةيبناجًةرظنيوحناتيرغتقلطأ

.اههجوىلعنويزفلتلازاهجراونأتسكعناامك،اهيديطغض
بحأ.اهلتقهنأينعأً،احيحصكلذنوكيالنأىنمتأ":يلتلاق

ئبتختاهنأوأ،هنمتبرهاهنأوأ،امٍناكمىلإتهجوتاهنأبدقتعأنأ
."اهيلإةبسنلابٍنمآٍناكميف

ملينكل.ةرهامٌةحباساهنأكو،مامألاىلإوفلخلاىلإاهيقاسّتكرح
.امءيشىلإحّملتتناكاذإاممدكأتلاعِطتسأ



مايأةينامثرورمدعب
رمألاوهو،يدلاولزنميفةوجفلكوةيوازلكشيتفتنمانيهتنا

ٍريثمٍلكشبًاغرافناكلزنملانألكلذو،ًاليوطًاتقوقرغتسيمليذلا
اياوزةحازإىلعكلذكُتمدقأ.ةغرافبيلاودلاوتانازخلاتناك.ةقفشلل
زاهجوةلاسغلاكلذكتصحفت.امٍءيشفاشتكاًاعقوتمتاداجسلا
نأيبرمألالصوامك،هتنخدمىلإيديُتددميننأىتحو،فيفجتلا
.ضيحارملاتاناّزخفلختعلطت

."باّرعلالمعىلإءيشبرقأوههبَتمقامنإ":وجتلاق
نحنوانجرخلوهلجألانيتأاماندجوانكلباّرعلالمعبُتمقول"

."رانلاقلطن
فرطكسمأو،يدلاولزنميفةشيعملاةرجحطسويفرناتفقو

بايثويبايثىلعخاسوألاورابغلاقلع.درمزلانولبيهيتلاهقنعةطبر
اهنأكوتأدب.تفالٍلكشبةعمتلمتيقبءاضيبلارناتبايثنكل،وج
ىدحإةيوازيفقّدحيناك.ةجهوتملاكرويوينبايثةنتفضعببتظفتحا
.رّكفيناك.هقنعةطبربكاسمإلابرمتسيوهتفشّضعيناكامنيبتانازخلا
اهيأتمصأ:ةيعضولاهذهناقتإيفةديدعٍتاونسىضمألجرلانألمتحي
.رّكفأيننإ،نوبزلا

،انهةريثكةقلاعاياضقانيدلامك،عضولااذهبحأال"ً:اريخألاق
ّدرناكً.ادجأدهنو،أدهننأىلإةطرشلالاجرىلإهجوتلاديرأالينكل
يفةدوجوملاءايشألانعغالبإلايأ،عضولاقبتسننأوهيلوألايلعف
نأيمآبغرتامفرعنالاننكل.اهبةطرشلاانهجاوتنألبقعدوتسملا
امنيمختكنكميأ،ِكن...يدنآةيلقعفرعنالاننأامك،انههيلعرثعن
."؟يدنآةيلقعيه

."ةركاماهنإ":يفتكُتززه
ديدشٍعضويفاننإً.ادجًارتوتموً،ارتوتمينلعجيكلذنأينعأ"

نّيعتي.عدوتسملانعةطرشلالاجرغالبإىلإنورطضماننإً.اساسأجرحلا
ديرأنكل.عدوتسملايفضارغألافاشتكاةيادبيفنيرضاحنوكننأانيلع
وهثدحيسامنإ.كلذلعفنامدنعثدحيفوساذاممكلحرشأنأ
ةكيرشوج:امهلوأ.نارايخكلذكدجوي.وجنوقحاليفوس:يلاتلا
يفيهو،هكلتمتناكميفضارغألااذهءافخإيفكتدعاسيهو،ةئطاوتمو



."يمآَتلتقكنأبفرعتتالامتحالابلغأ
."ًاداجنوكتنأنكمُيال.ًاليلقرِظتنا":تلق
نكمُي.ةيضرفلاكلتعمانبناجىلإظحلافقيس،ِكن":رناتلاق

ةيضرفلاهذهبكيأرام.نوؤاشيٍةقيرطيأباذهريسفتةطرشلالاجرل
ىلعتلصحيتلايهو،كتيوهةقاطبتقرسيتلايهوج:ةيلاتلا
ةهفاتلاضارغألاكلتلكترتشايتلايهو،اهكلتمتيتلانامتئالاتاقاطب
،ةهجاوملاتلصحدقفيمآاهتفشتكاامدنعامأ.عدوتسملايفةدوجوملا
."يمآلتقبوجتماقاذكهو

،عدوتسملانعمهربخنو،كلذلكقبتسننأكلذينعي":تلق
."ًاخفيلتّربديمآنأبلوقنو

ةئيسةركفيهفنآلاامأً،امومعةئيسةركفيهكلتنأدقتعأ"
نأشبمهغالبإلنورطضماننألكلذو،انبناجىلإيدنآفقتملاذإلعفلاب
."يدنآ

."؟اذامل"
تربديمآنإلوقتيتلاكتصقعمةطرشلاىلإانهجوتاذإاننأل"

."..ً.اخفكل
."اهتقلتخايننأكورمألاودبي.انأيتّصقلوقلاىلعبظاوتاذامل"
فيكةطرشلالاجرلانّرسفاذإهنأكلذينعي.ةديجةطقناهنإ.اه"

:اذامل.كلخفلاهريبدتببسريسفتللرطضنفوسفكلًاخفتّربديمآنأ
."ًادجٍةباشوةليمجةقيدصعمَكتطبضاهنأل

."؟مهلاذهلوقلنورطضمنحنله":هتلأس
،اذام...تناك...اهنأل،اهلتقةميرجعمكطبريًاخفيمآكلتربد"

."؟مأسلابرعشتتناكله
.يتفشىلعُتضضع
ريغبرمألاحجنيال.يمآهتكلتمايذلاعفادلاحيضوتانيلعنّيعتي"

يفبهذنمٍقبطىلعيدنآمهانيدهأاذإاننأةلكشملاىقبتنكل.كلذ
كعفادمهلانمّدقاننأكلذىنعمف،خفبصنةيرظنباوعنتقيملنيح
اهنإً.اثلاث،ةقيشعً.ايناث،لماحةجوز.ًالوأ،ةيلاملكاشم.ةميرجلاباكترال
بغرتفوسو،كتيضقطوقسكلذينعي.ةميرجباكترالعفاودةثالث
ةئيجةفرغلابوجيأدب."نهرفاظأبكقيزمتلفصلايففوقولاءاسنلا
ءاقلتنممهيلإأجلتفوسيدنآنإفًائيشلعفنملاذإامأ"ً.اباهذو
."...اهسفن



."؟لعفنساذامًاذإ":هتلأس
نأبنآلامهلانلقاذإانمنورخسيفوسةطرشلالاجرنأدقتعأ"

يفودبيرمألانكل،كقّدصأيننإً.ايهاوكلذودبي.كلًاخفتبصنيمآ
."فعضلاةياغ

."...زنكلانعثحبلازاغلأحيتافمنكل":لوقلابتأدب
دجاوتتاهنألكلذو،حيتافملاكلتمهفأملانأىتح،ِكن":وجتلاق

...ىلإكبيدؤتفوساهنأب،كدحوتنأ،لوقت.يمآوَتنأكبعلميفاهلك
؟لعبينهناينعيةعبقلاودعجملازنيجلا:ةيدجلكبو،ينعأ.ةيميرجتٍعاضوأ
".

."قرزألانوللابوهيذلاو،كدلاولزنم":رناتفاضأ
حضوأيكةسامٍةجاحبُتنك.رناتىلعرطيسييذلاكشلابترعش

معدىلإجاتحأ.اهماقتناو،اهداقحأو،اهبيذاكأينعأ.يمآةيصخشةقيقحهل
يمآلب،ةعئارلايمآنكتمليتجوزنإلوقأامدنعنيرخآٍصاخشأ
.ةمقتنملا

."مويلايدنآبلاصتالاانناكمإبناكاذإىرنانعد"ً:اريخأرناتلاق
."؟ةرطاخمانراظتناسيلأ":وجْتلأس
كرحتلاانيلعنّيعتي.لعفلابةرطاخماهنإ":لوقيوهورناتأموأ

ةركذمىلعلصحتفوسةطرشلانإف،رخآٌليلدرهظاذإامأ.ةعرسب
."...ةطرشلاىلإيدنآتأجلاذإنكل،عدوتسمللشيتفت

."كلذلعفتنلاهنإ":ُتلق
."ِكنايَكتّضعدقل"
لعفتفوسهنأبقدصأال...اهنكل،نآلاةبضاغاهنإ.لعفتنلاهنإ"

."ءيربيننأبفرعتيهو،يباذه
يفنمزلانمٍةعاسنمبرقتةدمليدنآعمَتنككنإَتلق،ِكن"

."؟كلذكسيلأ،يمآهيفتفتخايذلامويلاحابص
لبقامىتحوفصنلاوةرشاعلاةعاسلايلاوحنماهعمُتنك.لجأ"

."ليلقبةرشعةيناثلا
َتلق؟ةرشاعلاىتحوفصنلاوةعباسلاةعاسلانيبامَتنكنيأً،اذإ"

؟َتبهذنيأ؟كلذكسيلأ،فصنلاوةعباسلاةعاسلادنعلزنملاترداغكنإ
".

.يتفشُتضضع
."فرعأنأديرأ.ِكنايَتبهذنيأ"



."ةجردلاهذهىلإًامهمسيلرمألا"
."!ِكن":ةأجفوجتخرص
لزنملارداغأيننأبترهاظت.تاحابصلاضعبيفهلعفأامُتلعف"

لفقمريغًابآرمفرعأ...انأو،انّيحيفًةلزعنكامألارثكأىلإةرايسلاُتدقو
."لزانملاكلتدحأيف

."؟كلذدعبثدحاذام":رناتلاق
."تالجملاأرقأتنك"
."مهفأملً.ارذع"
."اهيفلمعأُتنكيتلاةلجملانمةميدقًادادعأأرقأيننإ"
ّئبخأيننأكواهنمًاخسنتأبخكلذلو،يتلجمىلإنينحلاينقرافيمل

دحأرعشينأبغرأمليننألكلذوً،ارساهأرقأو،ةيراعلاروصلاتالجم
.يهاجتفسألاب

.يلجألفسألابنارعشيوجورناتتيأرفيرظنُتعفر

تابرعبءيلمعراشينلبقتسا.يلزنمىلإًادئاعًارهظةرايسلاُتدق
مل.يلزنمةحابيفنولسارملاثكمامنيبةيرابخإلاةينويزفلتلاتاطحملا
اهكرتىلإتررطضاكلذل،يبآرمىلإيدؤملارمملاىلإلوخدلانمنّكمتأ
ّضقنا.ةرايسلانمجورخللُتعرُهوً،اقيمعًاسََفنُتذخأ.لزنملامامأ
عّمجت.اهتسيرفلوحموحتيتلاةعئاجلارويطلالثمّيلعنولسارملا
َتنكله.ىرخأنايحأيفعّمجتتوًانايحأقرفتتتاعومجميفنولسارملا
نكتملكنأىلعكليلدوهام،كنً؟الماحتناكيمآنأبِكنايفرعت
؟يمآَتلتقله،ِكن؟لزنملايفًادوجوم

كانهتناك.يتفرغبابُتلفقأو،لزنملاىلإلوخدلانمتنكمتً،اريخأ
ُتلزنأو،يتعاجشتعمجتساينكل،بابلايَبناجنمٍبناجلكيفةذفان
ّيلعتلاهناامك،يلًاروصطقتلتريوصتلاتالآتناكامنيبةعرسبرئاتسلا
لثمرمألاادبىتحرئاتسلاتلدسأنإام؟يمآَتلتقله،ِكن.ةلئسألا
.جراخلايفجيجضلالكفيقوتنّيعتي:ليللايفرانكلارئاطةيطغت

ُتضمغأ.شعنمٍمامحذخأبتعرسأو،يولعلاقباطلاىلإتهجوت
ىلإيدلاولزنمنمّيلعتعمجتيتلاخاسوألابيوذتةمهمتكرتوّينيع
يمآةرفشوههتيأرءيشلوأناكًاددجمامهتحتفامدنعنكل،ذاذرلا
ريذناهنأبترعش.نوباصللصّصخملاناكملايفةعوضوملايرهزلانوللاتاذ
نمًاجوزتمتنكيننأبكلذينعي.ةنونجميتجوزتناك.ماقتناومؤش



ةضيرمتجوزت:لفغملكلاحناسلوهاذهنأدقتعأ.ةنونجمٍةأرما
لعفلابتجوزت:اضرلاضعبىلع،كلذنممغرلاب،ُتلصحينكلً.ايسفن
ًايلقعةبرطضملا:كتجوزىلعِكنايفّرعتً.اقحًايسفنةضيرمةأرمانم
ُتنك،لجأ.هتروصتيذلاردقلابًالفغمنكأمل.ملاعلايفدحاومقرلا
درتناكاهنإيأ،ريبكدحىلإةيقابتساتناكدقفةنايخلاامأ،ًالفغم
نمناك:ةنونجمةأرماعمتاونسسمخةرتفلطابترالاىلعٍعاوالٍلعف
ودبي.ةدقعمريغوةليصأةبيطةاتفىلإبذجنأنأهذهةلاحلاو،يعيبطلا
نوهتشينيذلاديدحلايفٍصقننمنوناعينيذلاصاخشألالثمرمألا
.رمحألامحللا

مامحلانمتجرخ.يمسجنعءاملافّفجأتنكامنيبسرجلاّنر
هلوقييذلامالكلانيقدصتلهً:اددجمدعاصتتنيلسارملاتاوصأتعمسف
نأبنيدقتعتأ؟دنارايًادجكفصوبكروعشوهفيك؟تيبيرامايكرهص
؟تيبيرامايكتنباَلتقِكن

هوجولايمهجتميلزنملخدممامأبنجىلإًابنجنولسارملافقو
نيثحابلانممهضعبوًايفحصرشعينثاوحنكانهناك.ةبلصتمٍروهظبو
.كلذفعضوهددعلانأبمهجيجضنمجتنتسيءرملانكل،حئاضفلانع
كروعشوهفيك؟تيبيرامايكرهصهلوقييذلامالكلانيقدصتله
ببيحرتلاتارابعنامتمتيامهوتويلإلآلخد؟دنارايًاّدَجكفصوب
،يعارذىلعهديدنارعضو.تاريماكلامامأبابلاتلفقأ.ةضفخنمٍنويعبو
.بينأتةرظنبتيبيرامهتقمرنأدعباهعجرأنأثبلامهنكل

يرعشنمرطاقتتتلازامهايملاتناك."محتسأتنك،فسآ"
امنيبًاعمتلمتيبيرامرعشناك.يصيمقيمكنمىلعألامسقلاّللبتف
.نونجمٌناسنإيننأكويوحنتعلطت.ةدعجتماهبايثتناك

."؟داجتنأله؟تلوبرنات":ينتلأس
."؟نينعتاذام"
يفالإلكوتيالهنإ.تلوبرناتنأشبداجتنألهِكنايينعأ"

اذهام":ينقذبينتكسمأورثكأينمتبرتقا."نيبنذملاصاخشألااياضق
."؟كّدخىلعيذلا

ًاحيحصسيل".اهنعيهجوُتدعبأ."رتوتلاةجيتنوةيساسحلااهنإ"
ةنهملايفلضفألاهنإً.ادبأًاحيحصسيل،تيبيرامايرناتنعهنيلوقتام
."ّيلعقانخلاقييضتوهةطرشلاهلعفتاملكنإ.نآلاهجاتحأانأو

هذهنأودبي.ديكأتلابيرجياموهاذهنأودبي":تيبيرامتلاق



."ةضعراثآيه
."ةيساسحلااهنإ"
:ينتلأس.ةشيعملاةفرغىلإتلوحتمث،ةنيزحًةديهنتتيبيرامتقلطأ

يفتانضغتلانمةلسلسترهظ"؟ثدحاملكانهىرجلهًاذإ"
اتناكفاهاتفشامأنَيلهرتماهاّدخادبو،اهينيعتحتكلذكترهظو،اههجو
.ةبآكلابناقطنت

."كلذكخبطملايفاثدحراجشلاوةهجاوملاضعبنأدقتعن"
تثبلامو،ةليلقٍتاصوباهتعفرمثاهتربتخاوةكيرألاتيبيرامتسمل

لكَتّبترنوكتالنأىنمتأ.ءامدلادوجوببسب":تلاقمثاهتكرتنأ
."ًادبأثدحيملًائيشنأكوودبيرمألاَتلعج.ءيش

."انهشيعللرطضمهنإ.تيبيرام":دنارلاق
رثعتملةطرشلانأولثدحياذام،ينعأ.فيكمهفأالتلزام"

دقتعأ.مهدوهجنعاّولختمهنأودبي.فرعأال...ولاذام؟ءيشلكىلع
."عيمجللًاحوتفمنوكينأينعأ.هنأشولزنملااوكرتوللضفألانمهنأ

لكىلعاولصحمهنأنمدكأتميننإ":اهديصرقيوهودنارلاق
،يمآّصختيتلاءايشألاصّحفتعيطتسنانكاذإلأسنالاذامل.ءيش
نألبقيوحنعلطت."؟كيأرام،اهصخيءيشذخأنمنكمتنثيحبو
ٌرمأوهاهّصختءايشأىلعانلوصحنإ؟ِكناياذهبحمستله":عباتي
يتلاءاقرزلاةزنكلاكلتلثم":هتجوزىلإكلذدعبتفتلا."انحيري
."اهلاناناهتكاح

."!دنارايةنيعللاةزنكلاكلتديرأال"
ضعبًةصحفتمًاباهذوًةئيجةفرغلابوجتتأدبو،اهنعهديْتدعبأ

يههذهله":كلذدعبْتلأس.اهعباصأدحأبةكيرألاتعفد.ضارغألا
ناكامو،ةبولقمتناكاهنإاولاقيتلاةكيرألايهله؟ِكنايةكيرألا
."؟كلذكنوكتنأاهبردجي

."ةكيرألايههذه"
تلظامدنعاهتبقارو،ةيناثاهتلكرو،ةكرحلانعتيبيرامتفقوت

.اهناكميفةبصتنم
دقتعأ.تيبيرام":لاقوىنعمتاذًةماستباًامستبميوحندنارعلطت

املعفننأانيلعبجيهنأبدقتعأً.اعيمجانلثميأً،اقحٌبعتمِكننأب
."...وهلجألانئج

كلت،كلتيمآةزنكلجأنمسيلو،دنارايهلجألتئجاماذه"



ديرأ.يرمعنمةثلاثلايفيننأكواهمضأنأينديرتيتلاةهفاتلاةزنكلا
نأديرأ.ّيلإةبسنلابًائيشينعتالاهضارغأنإ.اهتزنكديرأالو،يتنبا
اذهنمةنتنةحئارّمتشأيننأل،ميحجلاقحبيرجياذامِكنانللوقي
"ًادبأيتايحيفةقامحلاهذهلثمبيننأترعشنأًادبأيلقبسيمل.رمألا
اهسفننمةبضاغاهنأحضاولانمادب.اهعومدُتحسموءاكبلابتأدب.
ال.ِكنايكبانقثو.كيدينيبًةنامأيمآانعضو":يلتلاق.تكباهنأل
.يفنأتحتةفجترملااهتبابستعضو"!ةقيقحلاانربختنأىوسكنمديرأ
هاجتبحلابرعشتدعتملأ؟لفطلاكلذببغرتملأ؟حيحصاذهله"
."؟اهتيذآله؟يمآ

يهو،دناروتيبيرامديىلعيمآتأشن.اهعفصيفٍةبغربترعش
يهكتنباتاملكلاهذهاهللوقأنأتدرأ.اهانّوكناذللاامهو،امهجاتن
وهاذه.ةطرشلاغالبإلبقسيللقألاىلعو،عطتسأملينكل،انهشحولا
غوارملثمُترهظ.هلوقأنأنكمُيامبًاركفموًاتماصيناقبأيذلاببسلا
."..ً.ادبأيننكميال،تيبيرام".نواعتلاضفري

كمفنمهعمسناملكوهاذه،ادبأيننكميالً،ادبأيننكميال"
ًالعفيننإ.نآلادعبكوحنعلطتلاىتحهركأيننإً.ائيشفرعتأ.نيعللا
كلعجيكيفٌصقانامٌرمأكانهوً،ابيرمًارمأانعيفُختكنإ.كلذهركأ
نّيبتولوىتحً،ادبأكحماسأنلينكل.اهبتفرصتيتلاةقيرطلابفرصتت
دقتعتله.ثارتكامدعبرمألاَتهجاوكنألكلذو،لماكلابءيربكنأب
يمآهنعّتلختاملكدعباذهلعفتكنإ!ةنيعلةلظمَتدقفكنأب
...تنأ...ودبي.لباقملايفهَتبسكاماذهو،كلجألهتلعفاملكو،كلجأل
اليننإ.كلهلوقأيكانهىلإتيتأاموهاذه.ِكنايّكقدصأاليننإ
."نآلادعب،كبقثأ

،يمامألابابلانمتجرخو،اههجوترادأفبيحنلابتيبيرامتأدب
امو،ةرايسلايفْتبكر.ةسامحباهلًاروصنوطقتلينوروصملاذخأامنيب
يفكلذو،امهعباصأبهيلعاقرطو،ةذفانلاجاجزىلعاينحنانأنالسارمثبل
ةفرغيفنوسلاجلانحنانكمت.امءيشلوقىلعاّهثحلامهنمٍةلواحم
...تيبيرام.ىرخأدعبةرماهمساناددريامهوامهعامسنمةشيعملا
...تيبيرام

رودلايفريكفتلاًالواحمهبويجيفهيديعضووهناكميفدناريقب
تويلإلآءاقبإانبردجي-رناتتوصددرت.هبعلينأهبردجييذلا
.ةينانويةقوجتوصهنأكوينذأيف-انبناجىلإ



يننكمياذاميللق،دنار".روفلاىلعهتعطاقينكل،همفدنارحتف
."لعفأنأ

."ِكناياهُلق"
."؟اذاملوقأ"
نأديرأينكل.كلذمهفأ.درتنأديرتالتنأو،لأسأنأديرأال"

."يتنبالتقتملكنأبلوقتكعمسأ
،هللااي":دنارلاق.هتاذتقولايفهتاعمدتطقاستنكلكحض

".ةيوونٍسمشةبرضببيصأهنأكوادبوهاّدخدروت."يباوصدقفأداكأ
دنارظفاح"!رمألامهفعيطتسأال.اذهثودحةيفيكمهفعيطتسأال
ةقايىلعتطقسنأتثبلامو،هنقذىلعةعمدتجرحدت.هتماستباىلع
."ِكناياهُلقطقف".هصيمق

."تناكةقيرطيأبىذأباهلببستأوأ،دنارايكتنبالتقأمل"
."ً؟ايدسجاهذوأمليننأبقّدصتله".يبقيدحتلابدناررمتسا

ىلعُتنك؟هلوقأسُتنكامفرعتله":لاقوًاددجمدناركحض
دعبترّكفينكل.نآلادعبقّدصأاذامفرعأدعأمليننإلوقلاكشو
مالفألادحأنمةلمجهذهتناك.رخآٌصخشاهلاقٌةلمجهذهنأبكلذ
ُتنكاذإامةظحللتلءاست.اهلوقأنأنكمُيًةلمجتسيلو،ةيئامنيسلا
دعبتكردأ؟مليفليثمتيفكارتشالانعفقوتلايننكميأ؟مليفيفّلثمأ
ًائيشلوقأس،ةظحللرّكفينأءرمللنكمُينكل.عيطتسأاليننأبكلذ
."؟كلذكسيلأ،رّيغتينلهنأبفرعأينكل.كلذلكرّيغتيسوً،افلتخم

عبتورادتسانأثبلامو،لسركاجةقيرطىلعةعرسبهسأرّزه
.ةرايسلاىلإهتجوز

عمىتحو،ريكفتلابتأدب.نزحلابروعشلانمًالدبقلقلابترعش
،ةعرسبةطرشلاىلإءوجللاانيلعنّيعتي:لزنملاةحابلخادتويلإلآءاقب
ثدحتلابتويلإلآأدبينألبقكلذلعفننأانبردجي.ةريبكةعرسبو
امكتسيليتجوزنأنهربأنأيلعنّيعتيً.انلعيبمهتقثنادقفنع
ُتثعب.ةمقتنملايمآيهلب،ةعئارلايمآتسيلاهنإ.سانلامامأرهاظتت
طخلابتارمثالثلصتايذلالجرلاوهو،اراهوأيموتىلإةّيصنةلاسر
هتمهتايذلالجرلاو،يمآءافتخانعةيرسلاتامولعملابصاخلايفتاهلا
يدنلريإلاكلذبنكيمل:هنعتامولعملاضعبرناتعمج.اهباصتغابيمآ
لجروأ،ئفاطملجربسيلو،همساببسبهتروصتيذلاتالضعلالوتفملا

ناك.تنرتنإلاةكبشىلعةيلستوحرمعقومريرحتيفلجرلالمع.ةطرش



ًالجرترهظأدقفهكارتشاةروصامأً،امرتحمًاعقومناكونيلكوربيفهزكرم
،ثكلادوسألاهرعشرهظامك،نكادراطإتاذةراظنعضيًاليزه
هيلعبُتكيذلاونيريصقلاهيمكبهصيمقرهظنيحيف،ةرخاسلاهتماستباو
.وغنيبىعديٍقيرفمسا

."؟معن".ىلوألاهفتاهَةنردعبلجرلاّدر
يمآ.نوديمآ.يتجوزنأشبَتلصتانأكلقبس.نودِكنانأ"

."كعمثدحتلاديرأ.تويلإ
تلعفامكيأ،يهجويفطخلالفُقيىتحهترظتنا.تمصةرتفتّرم

.يدناهيراليه
."قئاقدرشعدعبيبلِصتا"
فرعأانأو،]بِرشم[ةناحيفٍصاخشأتاوصأتعمس.كلذُتلعف

تاوصأو،جلثلاتابعكمتاعقرقو،نيبراشلاتامتمتً:اديجتاوصألاهذه
.ءاقدصألاىلعةيحتلانوقلينيذلاوأ،بارشلانمٍديزمبنيبلاطملاصاخشألا
.يتناحىلإنينحبترعش

ةثداحملانأودبي،برشملاىلإباهذلاديرأً.اركشً،انسح":يللاق
رثكأوًابرقرثكأنوكينألدايدزابليميهتوصذخأ."ًايوقًابارشبلطتت
.فتاهلابهمفقصلأنيحيفهبارشبوكبًاكسممهروصتنمتنكمتً:اقمع

."كلئاسرينتلصو":مالكلابتأدب
."؟يمآينعأ؟كلذكسيلأ،ةدوقفمتلازاماهنإً،انسح"
."لجأ"
."؟يمآلينعأ؟كيأربثدحاذاملأسأنأيننكميأ":يللاق
نكامألالضفأ-يخبطمىلإتهجوت.بارشسأكلوانتديرأ،ةنعللا

نأةرتفلاهذهيفلواحأ.يسفنلٍبارشبوكتبكسو-يتناحدعبنم
بارشلامعطً:اريثكُتعتمتساينكل،بارشلانأشبًاصرحرثكأنوكأ
.جراخلايفةعطاسلاسمشلانعةلوزعملاةنكادلاةفرغلاو،يدنلتكسالا

."لاصتاللكبعفديذلاببسلانعكلأسأنأيننكميأ":تبجأ
ئيسٍعضويفودبت.عوضوملانعةيرابخإلاةيطغتلاعباتأتنك":لاق

".
...نأبتننظيننألكعمثدحتلاتدرأنكل.لعفلابكلذكانأ"

"باصتغالاةمهتىلإرظنلابكلذو،مامتهاللرٌيثمٌرمأيهلاصتالاكتلواحم
.

."رمألابٍملعىلعتنأًاذإ.هآ":لاق



.بِصتغمكنأةرورضلابقّدصأالينكل،باصتغالابٌمهتمكنأبينعأ"
."هلوقكيدلامىلإعامتسالاتدرأ

بارشلاكلذنمىرخأةعرجعلتبيوهوهتعمس."لجأ"
ىدحإيفةصقلابتعمس".كلذدعبجلثلاتابعكمكّرحمث،يدنلتكسالا
يفتنك.يمآةصقو،كتصقتعمسيننأبينعأ.ةليلتاذرابخألاتارشن
امدنعتمدُصينكل.ًاليلقًالغشنمتنكً.ايدنالياتًاماعطلوانتأريرسلا
يموتىدان."ةليوطلاتاونسلاهذهلكدعبيهتناك.ربخلاُتعمس
ثدحتأالنأبجيهنإيماحملالاق".رخآٍبارشبوكًابلاطلدانلا
يننكميال.ةبيطلاىهتنميفٌلجريننإ؟لوقأنأيننكمياذام...نكل،كعم
اهنإً.احومسملازامتاناحلايفنيخدتلانأولىنمتأ،هللااي.كلذخأنأ
."رئاجسلاويدنلتكسالابارشلادوجويعدتستةثداحم

."باصتغالا.ءادتعالاةمهتنعينربخأ":هلتلق
،ثدحلانعةيرابخإلاةيطغتلاتدهاشيننأبيبحاصايكلتلق"

."بولطملالجرلاكنأبينعأ.ةدشبكمجاهتمالعإلالئاسونأودبيو
يفةاتفلاكلتديرأاليننألكلذو،داعتبالاّيلعنّيعتيهنأكلذينعي
ولىنمتأ.كلذلكىلعةنعللانكل.يشماهٍلكشبىتحولو،ةيناثيتايح
."كناكمُتنكولينمعديًادحأنأ

."ينمعدتنأكديرأًاذإ":تلق
سيلأ،اذهفرعتتنأ-مهتلاَتطقسأ،ءيشلكلبقو،ًالوأ"

."؟كلذك
."؟اَهتلعفله.فرعأ"
."؟تنأاَهتلعفلهً.ائيشلعفأملعبطلاب،كيلعةنعللا"
."الك"
."دّيجاذه"
:كلأسأينعد".يدنلتكسالابارشلانمًاحَدقكلذدعبيموتبلط

."؟ةديعسيمآتناكله؟ماريامىلعريسيكجاوزناكله
ً.اتماصُتيقب
مل.كلذكنكيملهنأبنيمختلايننكمينكل،ةباجإلاكيلعنّيعتيال"

يننأالإنيمختلايننكمي.ببسلافرعأنأنودنمو،ةديعسيمآنكت
بعلتنأيمآبحت:اذهفرعتنأودبالهنأفرعأينكل.لأسأنل
."ةديعسنوكتالامدنعًارود

."؟كلذىنعموهامو"



هتعمس."ًايساقنوكيامةداعو،باقعلالزُنتاهنإ":يموتلاق
ال.يتلباقمليتأتنأكيلعنّيعتيهنأينعأ".فتاهلاربعكحضيوهو
،ليزهلجرلثمودبأيننإ.لوألازارطلانمٍبصتغملثمودبأنأبحأ
"ةيحيسملايتقيقش"ناونعبيكويراكةينغأىلعرصتقتفيتازاجنإلكامأ
نميناثلاءزجلايفيكبأيننأكلذىلإفاُضي.ٍلاعٍتوصبيكبأثيح
.هقيرعلبنأدعبيموتلعس."ةرملكيفاذهلعفأ.باّرعلامليف
.ةحارصبمالكلاىلعّهثحأيكةبسانملاةظحللايههذهنأيلادب

."؟وديرفنأشباذامو":هتلأس
."نيكسملاوديرف،لجأهآ،وديرف"
."ريثكبهزواجتدقل"
ةينابسإلاوةيسنرفلاعمةجوزمملاةيلاطيإلاةغللالاجرلامظعمبحي

مالفألايفهدجناملثاميهبموقنامناك.نوقنأتملانابشلااهملكتييتلا
.ةريهشلامدقلاةركتايرابمىدحإيفةميظعٍبعلةقيرطةشقانمدنع
ىدأهفرعيانالكنأةقيقحنإفاذكهو،لاُقيفوسامفرعيانالكناك
.نيفرطللٍةيضرمةشدردنمريبكٍرادقمءاغلإىلإ

."ةفاخسلاةياغيفرمألاناك":لاقوهبارشنمىرخأةعرجلوانت
."؟هنعينِربخأ"
،ليبقلااذهنمءيشيأوأ،انثيدحليجستبموقتالكنأبضرتفأ"

."كلذثدحينأديرأاليننإ؟انثيدحىلإدحأعمتسيالأ؟كلذكسيلأ
."؟كبناجىلإانأ.طقفاننيباميفثيدحلايرجي"
تناكو،تاونسعبسوحنذنمكلذثدح.ةلفحلالخيمآتيقتلا"

ثدح.ةريثم...وءيشلاضعبًةبيرغوً،ادجًةجهتبمتناكً.ادجًةريثم
ىلعو،تاريثكٍتايتفعممجسنأالينكل،فرعتامكاننيبامٌماجسنا
يننأيف،ةيادبلايفً،انسح..ً.اريثكترّكف.يمآلثمٍتايتفعمسيللقألا
،ةدعاوملاانأدباننكل.كلذلكيفبسكملانعتلءاست.لالغتساللتضرعت
بسكملاتفشتكا.رهشأةثالثوأنيرهشامبر،رهشأةدعكلذيفانيرمتساو
درساهناكمإبناك.اهدعاوأيننأبتننظيتلاةاتفلاتسيلاهنإ:كلذدعب
لّضفتتناك.ةكحضملاءايشألارمألاعقاويفبحتالاهنكل،ةكحضمءايشأ
وأ،يرودبانأكحضأالنألّضفتتناكعقاولايفوً،ادبأكحضتالنأ
اهتربتعااهنكل،يتنهمتناككلتنألبرغتسمٌرمأوهوً،ايلزهنوكأنأ
يذلاببسلايفىتحريكفتلاعيطتسأاليننأينعأ.تقوللةعيضمدرجم
ينّبحتالاهنأحضاولانمناكهنألكلذوً،اساسأيتدعاومبأدبتاهلعج



."؟يقطنماذهله.ىتح
."ًايقطنماذهودبي.لجأ".بارشلانمةعرجُتعلتباو،تأموأ
عطقأملً.اريثكاهعمدجاوتلامدعلراذعألاميدقتبتأدباذكهو"

نألمآُتنك.ةعئارتناكيهو،ًالفغمُتنكيننألكلذوً،ايلكةقالعلا
انأً:ابيرقتٍمظتنمٍلكشبراذعألامّدقأُتنك،ملعتامكو،نكل،عضولارّيغتي
يقيدصءاجوأ،لمعلازاجنإلةريخأًةلهمّيدلوأ،يلمعيفًادجٌلغشنم
هذهةدعاومبتأدب.كلذهبشياموأ،ضيرميقيدصوأ،ةنيدملاىلإ
اماذهوأً،ادجًاماهرمألانكيملً،اريثكاهارأتنكو،ىرخألاةاتفلا
نكل،يردأالتلزامفتملعفيكامأ.رمألابتفرعيمآنكل.هتدقتعا
."...ةنعللا...نكل.ةبقارملاتحتيتقشتعضواهنأوههفرعأاملك

."؟بارشلانمةعرجلوانتبكيأرام"
.بارشلانمةعرجانالكلوانت
ةاتفلليتدعاومىلعىضمناكو-ةليلتاذيتقشىلإيمآتءاج"

تلمح.ةرملكيفاهتداعكيمآتءاج-نمزلانمٍرهشوحنىرخألا
ناكيديموكٍمليفنمةيلصأريغةخسنىلعيوتحيًاجمدمًاصرقاهعم
ًاسيكاهعمترضحأامك،ماهروديفيرجييرسٍلمعلوحروديو،ينبجعي
نأتثبلامو،جمدملاصرقلامليفتدهاش.ةيلقملامحللاحئارشنم
نإ.كتجوزاهنإفسآ...و،ّيلإددوتلابتذخأويقاسقوفاهقاستعضو
...انيهتنااذكهو،يبريثأتلاةيفيكةاتفلاكلتتفرع:اذهوههلوقديرأام
".

."كلذدعبثدحاذام"
ةيلمعبُتمقيننأبالاقو،يلزنمىلإةطرشالجركلذدعبرضح"

."ةوقلابباصتغالاعمةفولأمحورج"نمتناعةاتفلانأو،باصتغا
ةقشلانايطرشلاّشتف.اهيغسرىلعٍطابرتامالعدوجوكلذىلإفاُضي
اتناكو،قنعَيتطبرناهبشتيريرسنمىلعألافرطلايفنيقاثوادجوف
عمقفاوتت"،انهسبتقأانأو،قنعلااتطبرتناك.شرفملاعمنيتطوبرم
.""طبرلاتامالع

."؟اهتقثوأله"
امنيبامهتطبراهنأبًامزاجدقتعأً.امامتةرغنيحىلعُتذُخأ،الك"

غلابٍعضويفُتنك.ةريبكٍةطرويفُتنكيننأبينعأ.مامحلايفُتنك
نمنيعوبسأدعبتملستنأتثبلامو،ةأجفمهُّتلاتطقسأاهنكل.ءوسلا
ةرملايفنيترمرّكفتامبر:اهيفءاجةّعقومريغوًةعوبطمًةلاسرنمزلا



."ةيلاتلا
."؟ًةيناثاهرتملأ"
."كلذدعبًاقلطماهبعمسأمل"
."؟ءيشيأباهماهتاىلإكلذدعبدمعتمل"
يريرسيفُتنك.ينتكرتاهنألرورسلابترعش.الك،ةنعللا.الك،هآ"

.ةيرابخإلاةرشنلادهاشأو،يضاملاعوبسألايفةيدنالياتلايماعطةبجولوانتأ
.امكجاوزىركذنعو،ةيلاثملاةجوزلانعو،كنعو،يمآنعةرشنلاتثدحت
ىلإتجردتيتلايمآاهنإ:يسفنيفترّكف.قّرعتلابتأدبيننأبمسقأ
اذهتّربداهنأبنهارأيننإ.يبحاصايٌّداجيننإ.ءامسللاي.ةميرجلا
."ًادجٌفئاخكنأنمدبالو،ناقتإبةمكحمةديكماهنإ.كلرمألا



مايأةينامثرورمدعب
انكو،تامدصلاصاصتماةزهجأبةزهجملابراوقلاببسبءاملابتّللبت

نيتقهارملانيتاتفلانألكلذو،تقولانمتارالودةسمخهتميقامانيضمأ
نمًالدبرئاجسلانيخدتوتاعئاشلاتالجمحّفصتاتلضفتمصلابنيتلوهذملا
يتلاانبراوقيفةقيقدنيثالثانيضمأاننأبكلذينعي.ءاملانمانجارخإ
براوقلاتناك.بشعلاّزجتالآتاكرحمنمعفدلاىلعاهتردقدمتست
انرعشنأىلإكلذرمتسا.ةداحٍتارودبموقتوًاضعباهضعببمداصتت
.انسفنأءاقلتنمةرداغملابانبغرو،مأسلاب

ةقادصتأشن.بيرغٍناكميفًابيرغًامقاطفيجو،اتيرغعمُتلّكش
يفسانلانيبةداتعمٌةرتفيهو،دحاوٍموينوضغيففيجواتيرغنيبام
رّكفتاتيرغنأدقتعأ.كلذريغهنولعفيامنودجيالثيحناكملااذه
كلذيفعنامينلفيجنأبكلذكدقتعأ.ةديدجلااهتيحضفيجلعجيف
اذهيفو،مايألاهذهيفينملمجأاتيرغنأفرعأ.اهبٌبجعمهنأل
)ينيكيب(ةحابسسبالمنآلايدترتيهو،ةصيخروةليمجاهنإ.ناكملا
،ةيفلخلااهبيجيفًةيطايتحاًاصيمقتطبراهنأامك،ريصقزنيجلاورسو
،ةريصقٍمامكأتاذًاناصمقعيبي(رجتمىلإلوخدلاتدارألاحيفكلذو
،محللاحئارشءارشل(ٍمعطموأ)ةنيزللًاراجحأو،ةروفحمةيبشخًالامعأو
برغلانمًاروصطقتلننأاتيرغتدارأ.)ىولحلاعطقوأ،يواشملاو
ةمحرتحتعوقولابيتبغرمدعريغٍبابسألثدحينلكلذنكل،ميدقلا
.تاريحبلايفدجاوتييذلالمقلا

ٍناديميففلوغلاةبعللةليلقٍتالوجةسراممىلعكلذدعبانقفتا
حيسامتلانأامك،ةديدعٍعطقىلإًاعطقميعانطصالابشعلاناك.ريغص
نملمعلابفيجماق.ًةنكاستناكًايلآراُدتتناكيتلاءاوهلانيحاوطو
.هقالغإوحاسمتلامفحتفبماقامنيب،ءاوهلاةنوحاطرادأو،هسفنءاقلت
حبصأواهيفتبنبشعلانألكلذو،بعللٍةحلاصريغرفُحلاضعبتناك
نيبريسنانذخأ.هسفنىلعىعادتدقفريغصلالزنملاامأ.داجسلالثم
طاقنلايفكلذكانمدحأثرتكيمل.نّيعمبيترتنودنمبعللانيدايم
.اهزرحنيتلا

يتلاةيئاوشعلا:ريبكٍلكشبةميدقلايمآجاعزإكلذنأشنمناك
انأو،لّوحتلاىلعتملعتيننكل.ءيشلكةيمدعو،ءيشلكىلعرطيست



دوجونودنملّوجتلايفًاريبكًاحاجنزرحأيننإ.ديجٍلكشبكلذذّفنأ
،يئاوشعلافاوطتلايفدحاومقرلاةاتفلايننأبكلذينعي.نّيعمٍفده
هذهيفانلوجتاذكهو.بحلايفاولشفنيذلانيقهارملانمةباصعةميعزو
لواحيانمدحاولكناكو،هيفرتللةريثكتاودأمضييذلالزعنملاءزجلا
لجرلا(فيجنأتظحالً.اقباسهّبحأيذلاصخشلاةنايخنمىفاعتينأ
امدنعسبع)دالوأةناضحىوعديفقلاعلاو،ّقلطملاو،هتجوزهتناخيذلا
يندعملاضبقملاىلعطغضلابصخشلاموقي:بحلارابتخاةلآمامأانررم
"حورلاكيرش"وحن"ًادجٍطيسبٍرادقمب"عفترتيهوةرارحلابقاريمث
-يقيقحلابحلاينعتةقحاسلاةضبقلا-ةبيرغلاةلداعملاهذهينتّركذ.
قوفاهماهبإعضتامةداعيتلاو،ةنايخلاةحئاراهنمحوفتيتلااتيرغب
.هيلعطغضتنأنكميّرزهنأكواهردصقوفدوجوملاحرجلا

اهلاورسباهتركففجتتناك."ةمدقتمِتنأ":اتيرغيلتلاق
ىلعيوتحتيتلافرصلاهايملةكربىلإنيترمتبهذنأاهلقبسو،ريصقلا
.ةرذقهايم

ءارمحلايتباطتفذقمث،نيترموأًةرمُتليامتو،يزكرمُتذخأ
تدواعمثةظحللةباطلاتفتخا.رويطلاتيبةحتفوحنةرشابمةعمتلملا
.روهظلاتدواعمثتفتخا.ةوجفلايفاهطوقسلبقًةقلزنماهروهظ
،امٍةلحرميفروهظلادواعيءيشلكناك.قلقلانمةجومينتحاتجا
.ترّيغتدقيططخنأبدقتعأيننألقلقلابترعش.انأىتحو

ىلوألاةرملاتلمش.نآلاىتحطقفنيترميططخترّيغنأيلقبس
تيفتخايذلامويلاحابصيفنكل،ةيقدنبىلعلوصحلاتدرأ.ةيقدنبلا
يأىلعرانلاقالطإلّططخأمل.يسفنىلعرانلاقالطإيونأتنكهيف
ةصاصريئاروكرتأسُتنك.يغسروأيقاسلثم:يدسجيفٍرطخناكم
دقًاعارصنأكوودبيفوسرمألاناك.يمدويمحلنمراثآىلعيوتحت
دعبتكردأينكل!اهيلعصاصرلاقلطأامًاصخشنإيأ!ناكملايفبشن
.انأيلةبسنلابىتحو،رشبلالامتحاةقاطقوفٌرمأوهاذهنأبكلذ
يتلايعارذامأ(ملألاقيطأالينكل،ةدععيباسألملألابرعشأسُتنك
ةبجعمتلزامينكل.)مكمامتهاركشأ.لضفأٍةلاحبنآلايهفاهتحرج
نأكورمألاودبينأديرأال.ةعئارنيفوغكاملمشتاهنأل،ةيقدنبلاةركفب
ةقينأسبالمُتيدترا.ةفئاخلايمآلب،صاصرلااهيلعقلُطأيتلايمآ
مل.سانلاينركذييككلذو،نيتنلافلاموييفيراجتلازكرملاىلإتهجوتو
.ططخلارّيغتببسبًامهمسيلرمألانكل،ةيقدنبىلعلوصحلانمنكمتأ



ُتررقً.افرطترثكأتناكفططخلااهيفترّيغتيتلاىرخألاةرملاامأ
.تومأنأديرأاليننأب

.ملظلااذهباعيتسانمنّكمتأملينكل،يسفنلتقلًةطخُتعضو
،يقيقحلاتوملانعانهملكتأاليننإ.تومللرطضأنألدعلانمسيل
.أطخيأفرتقأيذلاصخشلاينوكمدعببسبو،كلذديرأاليننأل

نوكينأيأ،ةفاخسلاىهتنميفرمألاو،لاملايهنآلاةلكشملانكل
نآلاكلتمأينكل.ّيلإةبسنلابةلكشملاوهىرخألارومألالكنيبنملاملا
تهجوت.ربكأٍغلبمىلإجاتحأفوسينكل.$9,132وهوًاددحمًاغلبم
،يدييفًاليدنميتداعىلعتلمح.يثورودعمشدردأيكلحابصلااذه
امك،يتدجليدنمهنأباهلُتلق(يئاروٍتامصبفلخأاليكلكلذو
برقأو،ةيبونجةلئاعةورثديدبتنعاهيدلًاضماغًاعابطناكرتأنأتلواح
لكبو،ينثدحتتناكامنيباهتلواطىلعُتينحنا.)اوبودشنالبىلإءيش
ةأرملاهذهربتُعت-هذخأعيطتستالمدللٍلّيسمنع،يطارقوريبٍليصفت
رابتخادرجملو،اهلتلقينكل-ةضوفرملاةيودألابّقلعتياملكبًةعوسوم
ىلعلوصحلانمينّكمتنمةدكأتمتسلينكل،نينعتامفرعأ":عضولا
."نييلاتنيعوبسأوأٍعوبسألراجيإلاةميق

ضرعيناكيذلانويزفلتلازاهجوحنْتعلطتمث،يوحنْتعلطت
ًامامتهايوحنةأرملاتدبأً.اريثكنوكبيونوخرصيٍصاخشأنعًاجمانرب
ريغٍلَجأىلإءاقبلابيلحمستفوساهنإتلاقو،تاّدجلاهيدبتاملثامي
ررضالهنأو،لاحيأىلعٌغرافتارجحلاددعفصننأتفاضأ.ىمسم
.كلذيف

نم":نويزفلتلازاهجنعاهرظنلّوحتنأنودنميثرورودتلاق
ً،ائطاخًارايخنيقباستملادحأمّدق."ةفيظوىلعيلصحتنأِكللضفألا
.هاو،هاو،هاو.اهملأنعّربعيًاتوصيثورودتقلطأ.ةزئاجلارسخاذكهو

اهيلعلوصحلايننكمييتلاةفيظولاعونوهام؟اذاملثمةفيظو"
."؟اذهكٍناكميف

."دالوألاةياعريفوأ،فيظنتلايفلمعلاكنكمي"
ةقرافمللاي.اهرجأىقلتتةجوزنوكأنأيبضرتفملانمناكنكل

.اودمصااهيلعبُتكتاقصلمدوجواهّلثمييتلا
يروسيمةيالويفةينازيمعضولًارطضمسيلءرملانأفرعأ

ملنكل،كلذديرأيننألةديدجةرايسءارشوجورخلايننكميال.ةعضاوتملا
ءارشومئاسقلاعيمجتلثم،ةيمويلارومألايفريكفتللًادبأًةرطضمنكأ



ىلعيادلاوصرحيملً.اقبسمبيلحلانمثغلبيمكةفرعموةيداعلاءايشألا
امأ.يقيقحلاملاعلايفشيعللةّرضحمريغيناكرتاذكهو،اذهلكيميلعت
عقييذلارجتملانأنماتيرغتكتشاامدنعناكفكلذىلعٍلاثمغلبأ
نمٍدحاوٍنولاغلباقمتارالودةسمخاهنمىضاقتيرهنلاةفضىلع
ينمىضاقتيكانهباشلاعئابلانأل،اذهتعمسامدنعُتلفج.بيلحلا
ملنكل،ريبكنمثكلذنأتدقتعا.دحاولانولاغلانعتارالودةرشع
حرطيامنإروثبلابههجوئلتمييذلاقهارملاكلذنأبًادبأينهذيفرطخي
.هلبقأسُتنكاذإامفرعييكًامقر

يتلايتينازيمنكل،ةينازيمعضوىلإينعفديذلاببسلاوهاذه
.يهتنتداكتروهشةعستىلإةتسنمينيفكتفوساهنأبتنرتنإلالوقت
.يرودبيهتنأفوسيننأبودبي

يننإ.اهنمانئاهتناروففلوغلاةبعليفةزئافلاانأتنكيننأبتكردأ
ىلإكلذدعبانهجوت.ينهذيفةجيتنلابسحأيننأللاحلاةعيبطبزوفأ
جرُخأيكةيوازلاىلإتللستنأُتثبلامو،قناقنلاعيبيٍرواجمٍكشك
هيفظفتحأيذلاوهو،ةباحسبدوزملاو،يصيمقتحتهيدترأيذلايمازح
اتيرغينتأر.ينتعبتاتيرغنأُتظحاليفلختعلطتامدنعينكل،يلامب
.هناكمىلإمازحلاةداعإنمنكمتأنألبق

سايكأبوأ،ةظفحمىعدتءايشأبدعبيعمستملأ":ًةبعادمتلاق
غلابمىلإجاتحيبراهٍصخشىلإةبسنلابةلكشمكلذلّكشي."؟لاملا
كلتميالناكمىلإٍناكمنملقنتييذلاصخشلااذهنكل،ةريبكةيدقن
رارصإمدعوهيحايتراراثأامنكل.ةيدقنلاهلاومأبهيفظفتحييكًاناكم
انسلج.انهةيحضانالكنأبفرعتاهنألكلذو،عوضوملاةعباتمىلعاتيرغ
رئاطشانلوانتو،تاهزنللصصخميندعميسركىلعسمشلاةعشأطسو
ٍرهظمتاذتافسوفلانمٍتاناوطسألوحًةفوفلمءاضيبًاصارقأو،قناقنلا
ىلعُهتلكأءيشبيطأنوكتنأاهلنكمُيناك.ةماسودبتثيحبرضخأ
.ثرتكأاليننإيأ،ةتيملايمآيننألكلذو،قالطإلا

نمرخآٍباتكىلعرثع؟فيجيلدجواذاميرزحا":اتيرغتلاق
."ةيخيرملاتارماغملابتكيذلافلؤملا

وهحيحصلامسالانأيفترّكفينكل."وروبداربيار":فيجلاق
.يروبدارب

SomethingWickedانيلإرشلايتأيس.حيحص،لجأ":اتيرغتلاق



ThisWayComes.اهنأكوةريخألاةلمجلاهذهبتظفلت."ةعئاراهنإ
الامإوهبحأنأامإ.ئيسامإوعئارامإ:باتكيأنعلاُقياملك
وأ،ىزغملاوأ،ةباتكلابولسأنعٍتاشقانميألانهلاجمال.هبحأ
ًامامتيأً،ائيسوأًاّديجباتكلانوكينأامإ.بيكرتلاوأ،ةقيقدلافاصوألا
.قناقنلالثم

عئارهنإ.انهىلإُتلقتناامدنعباتكلااذهُتأرق":فيجلاق
لثمهانيعتدبو،جاعزنالاتامالعىدبأفهبقارأيننأبظحال."فيخمو
هلّضفأيذلاعونلاسيلهنإً.افهلتمادبدقفهناسلامأ،نونجملجريَنيع
كامسألابفرصتيهنأامك،ةكئاشودبتههجويفةقيقدلاتاريعشلاكلت-
ىلإفاُضيً.اباذجىتحولب،لامجإلابًاميسوودبيهنكل،ةبيرمةقيرطب
ُتلءاست.نيتدماجلاونيواقرزلاِكنيَنيعلثمسيلو،ناتئفادهينيعنأكلذ
طغضيسً.ائيطبوًافيطلًءاقلنوكيس.هترشاعاماذإرمألاودبيسفيك
هتاريعشغدغدتامنيبينذأيفهسافنألسريفوسويدسجىلعهدسج
لصتيداكلابثيح،ِكناهعبتييتلاةلزعنملاةقيرطلابسيليأ،َّيدخ
،مامألانمLفرحلكشو،فلخلانمةمئاقًةيوازنالّكشيامهو،انادسج
...ةشعترمينكرتيوًاشدذخأيوًابيرقتروفلاىلعرداغينأثبليامو

ً،ادبأيمسابينيدانيالهنإ"؟ِكناسلةرهلاتلكأله":فيجلاق
وأ،ةديسلاهذهلوقيلب،بذكيانالكنأبهنمٌفارتعاوهكلذنأكو
.ريرسلايفينيدانينأنكمُيامعُتلءاست.ِتنأوأ،ةليمجلاةأرملاهذه
.يتبيبحلوقينألمتُحي

."طقفرّكفأيننإ"
."هوأ-هآ"ً:اددجممستبيوهولاق
."باشيفنيركفتِتنككنأنمةدكأتمانأ":اتيرغتلاق
."امبر"
اننوؤشبمتهنيكلامٍةرتفلنيلفغملانعدعتبناننأبُتدقتعا":تلاق

.توبآنيلإُتدهاشنأدعبيأ،ةيضاملاةليللايفةبعتمتنك."ةصاخلا
يفانكراشتاذكهو،يترجحىلإةدوعلامدعتلّضفيننأةجردىلإترثأت

ٌزمراهنأكوهذهةلزعنملاانتايحنأانروصتو،بارشلانمٍَبلعتسبرش
،ءاسنللصصخملااتيرغةدلاوعّمجميفنشعييتاوللاتاميقتسملاتايتفلل
يفّفجييكلابحلاىلعليسغلانقلعيو،جاجدلاةيبرتبنمقيثيحو
بناجنمةئيربلاوةفيطللاةلزاغمللًالهسًافدهتايتفلاتناك.سمشلا
يدترت.ةريثملاتاكحضلاونضغتملادلجلاتاوذنمًانسربكألاتاديسلا



النهنأامك،ةكيمسلالدانصلاوةكيمسلازنيجلاليوارسكلذكتايتفلا
نهردصمجحنأشبوأ،نهرفاظأوأنهرعشوأنهتنيزنأشبًادبأَنقلقي
ةقيدصلاوأ،تامهفتمٍتاجوزرودبعلىلإًادبأنررطضيالو،نهفادرأوأ
.اهلجرهلعفياملكبحتيتلاو،ةدناسملا

ًاتوصاتيرغْتردصأ."نولفغملاجرلالكنأدقتعأال":فيجلاق
.اهمامتهامدعىلعلدي

ٌنولابيننأكوترعش.ةفخلابديدشٍساسحإعمانتارجحىلإاندع
ءاوهلافّيكمتحتسولجلاوههديرأاملكناك.سمشلايفكُرتيئام
ةدوربلابرعشأو،عطقنياليذلاهتوصىلإعمتسأنأويتذفانىلعتبثملا
ثبتالةانقىلعترثع.نويزفلتلاجماربدهاشأانأويدلجيفاهثعبييتلا
نرقلاتاينينامثوتاينيعبسيفةعئاشتناكيتلاةميدقلاجماربللةداعإالإ
يتأيءيشلكلبقنكل،يفكتةينامثو،مارغلاةنيفسو،يسنيوكلثم،يضاملا
!لّضفملايجمانربوهو،توبآنيلإجمانرب

نعفكتالنيلإنأبينوقّدص.قالطإلاىلعديدجيأرهظيمل
مهتفداصنيذلاءابرغلانمةعومجمضرغلااذهلتفاضتسايهو،لؤاستلا
ءايشأمهدنعناكمهعيمجو،يئاقدصأمهنأباومسقأنيذلاو،يضاملايف
ً.اريثكينوبحيملنيذلاصاخشألاىتحاذهلمشو،ينعاهولوقيلةفيطل
.ىرخأةايحلنينحلاوهكلذببسنأودبي

دقفيجواتيرغنأفرعأُتنكينكل،بابلاىلعًةقرطُتعمس
نوكينأنودنمبابلادنعنانثالافقو.نويزفلتلازاهجتأفطأ.الصو
.نّيعمٌفدهامهل

."؟نيلعفتاذام":فيجلأس
."أرقأيننإ":ًةبذاكُتلق
،بارشلانمٍبلعتسىلعيوتحيًاقودنصيخبطمةلواطىلععضو

"نويزفلتلازاهجتوصانعمساننأبُتننظ،هوأ".هفلخريستاتيرغتناكو
.

لخدملادنعافقو.صاخشأةثالثىلعةريغصلاةرجحلاهذهقيضت
امهلعجيذلاببسلانعتلءاستو،ينتحاتجايتلارتوتلانمٍةجومباببستف
ينعابجحنأاثبلاموكلذدعبةكرحلااعبات-بابلادسبناموقي
يذلالاملامازحىلعةلواطلاهذهيوتحت.ريرسلابرقةريغصلاةلواطلا
،نيسمخلاو،ةئملاتائفىلعغلبملااذهعزوتيً.ادقنٍرالودفالآةينامثمضي
نولبكيمسمازحوهو،ةعاشبلاةياغيفوهفمازحلاامأً.ارالودنيرشعلاو



،ةدحاوًةرملاملانمّيدلاملكلمحأنأيننكميالهنأفرعأ.دلجلا
نألواحأينكل،ةرجحلاءاحنأيفًارثعبمهنمًاضعبكرتأيننإفكلذل
يننأفرعأيننألًاديجهبتنأيننإفكلذلعفأامدنعو،همظعمبحطصأ
قافنإبعتمتسيينمًابيرغًاءزجنكل.كيمسمازحبئطاشلاىلعريستةاتف
ً،ارالودنيرشعةئفنملاملانمةمزربهيفكسمأةرملكيفهنأل،لاملا
وأهعايضنمقلقلاوهتئبختللاملانملقأغلبمدوجوينعيكلذنإف

.هتقرس
يمآو-توبآنيلإتثبلامو،نويزفلتلاليغشتّرزىلعفيجطغض

.هسفنلاهنأكوةماستباقلطأوفيجأموأ.ةشاشلاىلعاترهظنأ-
."؟يمآ...ةدهاشمنيديرتأ":اتيرغْتلأس
نيديرتأ:اهتلمجيفًةلصافتمدختساتناكاذإامديكأتلاعيطتسأال

؟يمآةدهاشمنيديرتأوأ؟يمآ،ةدهاشملا
مامأانلكسلجنو]كراتيغ[كتراثيقبلجتالاذاملفيج.الك"

."؟لخدملا
.ىنعمتاذةرظناتيرغوفيجلدابت
سيلأ،جمانربلاكلذنيدهاشتِتنككنكل...وووآ":اتيرغتلاق

.تاعربتلاعمجلٍلفحيفِكنوانأُترهظثيحةشاشلاىلإتراشأ"؟كلذك
ىلإءيشبرقأترهظ.ةدحاوًةلتكًاعوفرميرعشناكو،ةءابعيدترأتنك
.رعشلانودنمنكل،نآلاهيلعودبأام

."رجضمٌجمانربهنإ":ُتلق
ٌرجضمهنأبنظأال.هوأ":يريرسىلعسلجتنألبقاتيرغتلاق

."قالطإلاىلع
،ةرجحلاىلإنيصخشلانيذهُتلخدأامدنعيقمحىدميفترّكف

تاناويحلاعوننمامهنأنيحيفامهبمّكحتلايناكمإبهنأتضرتفايننألو
،اهنمنولخديٍةيوازىلعروثعلااودوعتنيذلاصاخشألايأ،ةسرتفملا
نيحيفكلذو،ءايشأوٍءايشأبلطنعنوفكيالو،فعضةطقنلالغتساو
نونتقينيذلاسانلاكئلوأنإ.بلطتلا.رومألاهذهلكىلعةديدجيننأ
-مهتشيعمفرغيفيزنابمشلاتاناويحو،ةيفلخلامهلزانمتاحابيفًادوهف
.اهنوبحييتلاةفيلألامهتاناويحمهقزمتامدنعاذكهنورعشيمهنأودبال

سمشلايفُتسلجيننأدقتعأ.ةخودبرعشأ...ناعنامتله.نافرعتأ"
."ًاريثك

امتلءاست.ًاليلقانيُهأامهنأبارعشامكامهيهجوىلعةشهدلاتدب



ىلعرصتقيرمألاو،نائيربناصخشامهنأو-مهفلاتأسأدقتنكاذإ
.كلذقّدصأنأًاريثكبحأ.امههاجتباهرلابيتباصإ

فيجلوانتامنيبيترجحنماجرخ."ديكأتلاب،ديكأتلاب":فيجلاق
توبآنيلإتوصُتعمسةقيقدرورمدعبنكل.هقيرطيفبارشةبلع
.ماهتالابحوفتيتلاةلئسألاكلتبظفلتتتناك.اتيرغةرجحنمًاجراخ
...ّرسفتفيك...ملاذامل...اذامل

َقبأملاذامل؟انهٍصخشيأعمٍةقادصدقعبيسفنلُتحمساذامل
؟ّيلعاورثعاذإيتافرصتّرسفأفيك؟يدحو

مايألانمٍموييفّيلعاورثعاذإامأ.ّيلعاورثعينأبحمسأال
ينوكنملّوحتأس.بكوكلااذهيفٍةهوركمٍةأرمارثكأنوكأفوسف
،عداخموينانأٍقفانمةيحضتعقوًالماحو،ظحلاةئيسو،ةفيطلو،ًةليمج
نينطاوملاعيمجىدلةبيطلااياونلالالغتسانمتنكمتةطقاسينوكىلإ
ولتجمانربلايلصّصختفوستوبآنيلإنأيفًةظحلّكشأال.نييكريمألا
:يلمهتيهاركنعنوّسفنيفوسنيبضاغلانّيلصتملانأيفكشالو،جمانربلا
اهلولحياملعفتيتلاةرورغملاةيرثلاةاتفلاىلعرخآلاثمدرجماهنإ"
نأبجياهنأبدقتعأ.نيلإاينيرخآلارعاشميفرّكفتنأنودنم
تأرقنأيلقبس.اذكهرمألايضميس"!نجسلايف-دبألاىلإيفتخت
نملاطتيتلاتابوقعلاعوضوملوحتنرتنإلاةكبشيفةبراضتمتامولعم
فرعأينكل،توملااذهلهتايحكيرشلةديكمبصنوأ،تامهنأبرهاظت
يرمأفاشكنادعبهلعفأساملكنإً.ادجًايساقنوكيسماعلايأرلانأ
ًاعفنيدجينل-ماذجلاءادبنيباصملاةقناعمو،ىماتيلاماعطإلثم-
يتلاةأرملاكلتيننأىلعةفورعمنوكأفوسيننألكلذو،تومأامدنع
.كلذاوّركذت.اهجوزلًاخفتبصنواهتومتّفيز

.اذهثودحبحامسلايننكميال

امدنعةمتعلايفرّكفأتنكو،تاعاسرورمدعبةظقيتسمُتلزام
ُتحتفمث،ًاليلقترّكف.فيجُةقرطتناكو،ةفيفخٍتاقرطببابلاّزتها
هتيأر.لبقنماهتيدبأيتلايتحاقوببسبراذتعاللةرضحتمانأوبابلا
نولنمنينيعبيوحنعلطتمث،لجرألاةحسمميفًاقدحموهتيحلبًاكسمم
.ربنعلا

."لمعنعنيثحبتكنأبيثورودتلاق":يللاق
."كلذدقتعأ.لجأ"



."ًارالودنيسمخِكلعفدأسو،ةليللاهذهلٌلمعّيدل"
ايديلنكلً،ارالودنيسمخلباقماهترجحةرداغمتويلإيمآلبقتال

.لوبقللةرطضمانأكلذلو،لمعىلإجاتحتيسنانوأ/و
قرفالً.ارالودنيسمخلباقمةليلقتاعاساهنإ":لاقوهيفتكّزه

."ِكيلعهضرعأنأيفترّكفنكل،يدنع
."؟لمعلاكلذوهامو"
."كمسلاديص"

ينداقهنكل،ةريغصًةنحاشدوقيفوسفيجنأنمةدكأتمُتنك
يهو،ةقفشلاريثتةرايستناك.يفلخٍبابتاذوةعمالدروفةرايسىلإ
ةينازيموةريبكًاططخكلتميوًاثيدحجّرختٍبلاطبسانييذلاعونلانم
تحتةحابسةلذبتيدترا.اهتدايقلًاغلابًالجربسانتالاهنإيأ،ةعضاوتم
ال":فطلبفيجلاق(.ينمَبلطامبسحبكلذو،ضافضفلايناتسف
اهيفةحابسلاكنكمييتلاكلتيأ،ةلماكلاةلذبلالب،ينيكيبلايدترت
ًاّديجفرعيهنكل،ةحابسلاةكرببرقهتدهاشنأيلقبسيمل."لعفلاب
يفقلقلاىلعثعبيوءارطإلالمحيٌرمأوهو،اهيدترأيتلاةحابسلابايث
.)هتاذتقولا

ةوسكملالالتلالالخنمريسنانكامنيبةحوتفمةرايسلاذفاونكرت
يرعشّفلغيرابغلاناكثيح،ىصحلابةاطغملاقيرطلاقوفو،راجشألاب
ةاتفلا:فيرلاىقيسوملويديفطيرشنمدهشمهنأكورمألاادب.ريصقلا
ميسنبرعشتيكةذفانلاجراخىلإاهسأرّدمتًاضافضفًاناتسفيدترتيتلا
ندنديفيجناك.موجنلاُتيأر.redstateءارمحةيالويفةيفيصلاةليللا
.رخآوٍتقونيب

يفةتبثممئاعدىلعفقيمعطمنمبرقلابةرايسلافيجنكر
يتلاةمخضلابارشلاباوكأبرهتشيويواشملامدقيًامعطمناكو،ةريحبلا
نمكلذتفرع.زتيلبثوامسابو،سوجروتاج:ةئيذبءامسألمحت
ةرسكتمتناكاّهلكو،ةريحبلائطاوشلكةاذاحمبموعتيتلاةيمرملاباوكألا
رّولسمعطمزّيمتي.لراكرّولس:معطملاراعشلمحتيتلاةبحاشلااهناولأب
ةسيسبلانمتانفحلمحنمنئابزلانكمتيثيحءاملاقوفٍةصنمبلراك
رولسلاكامسألةحوتفملاهاوفألاتائمىلإاهيمروتانيكاملانمةنوحطملا
.لفسألايفرظتنتيتلاةمخضلا

."؟فيجايطبضلابلعفنساذام"



ةرايسلالوحهتعبتوجرخ."كمسلالتقأانأوكابِّشلانيبصنتِتنأ"
دعباهعيبنمثجلثلاتابعكمطسوانهاهعضنس.ديربتلاقيدانصبةئيلملا
."كلذ

."ً؟اقورسمًاكمسيرتشينَمنكل؟اهعيبن"
ةصاخةعومجمّيدل":لاقوةلوسكًةرهةماستباهبشتةماستباقلطأ

."نئابزلانم
فزاع،زمادآيلزيرغسيلهنإ:ةقيقحلاهذهكلذدعبُتكردأ

ٌّصلهنإً.ادبأموحللالكأياليذلاومالسللبحملالجرلاسيلو،ةراثيقلا
نمريثكبًاروطترثكأهنأبداقتعالاديرييذلاو،ةلماعلاةقبطلاىلإيمتني
.كلذ

،)عستلاتاويحلا(زفيالنيانموعطنمًاقودنصو،ديصةكبشلوانت
ً.اثّولمًايكيتسالبًالطسو

ريغيكمسلاداصتقالااذهنمًاءزجنوكأنأيفًادبأبغرأاليننإ
لوقلانهنكميءاسنلانممكًاذإ،رخآبوأٍلكشبهبةمتهمينكل،يعرشلا
تكلتما.ةأرجلاكلتمأينكل"؟كامسألابيرهتلٍةكبشنمءزجنهنأب
كلتمي.اهتيشخوأاهتهركيتلاءايشألالكتشالت.ّتمنأذنمةأرجلا
.ةيرحلاكلتحبشلا

انفقومث،لراكرولسمعطمةصنمىلإانلصوفةلتلالفسأىلإانلزن
دحأرورمدعباهيلإءاملالوخددنعًاتوصردصتيتلاتاصنملاقوف
.تيفوبيميجهقلطييذلاكلذهبشتًاتوص،تاكرحملاتاذبراوقلا

ىلإيزفقا-ةعرسباذهلعفننأنّيعتي":لاقوةكبشفيجينلوان
.يوحنةكبشلابلقبيموقمث،كمسلابيكسمأمث،ةكبشلايبحساوءاملا
ديرأالً.اديجيرضحتتنأكديرأاذلو،كلذعمًةقلزوةليقثنوكتس

."ةكرحيأالوًاخارص
كلذلعفأنأيننكمي.ءاملايفسطغلاديرأالينكل.خرصأنل"

."ةصنملاىلعةفقاوانأو
."هنيدسفتفوسالإو،لقألاىلعكناتسفيعلختنأكيلعنّيعتي"
."اذكهماريامىلعيننإ"
هيلإِغصأملانأو،ةفظومدرجمانأوريدملاهنإ.ةظحللًاجعزنمادب

ينلوانوهصيمقعلخو،عضاوتبرادتسانأثبلامهنكل-نآلاةياغل
رعشيناكهنأكويأ،ةرشابمينهجاوينأنودنمةررهلاماعطقودنص
روفلاىلعو،ّقيضلابناجلانمهايملاقوفقودنصلاتكسمأ.لجخلاب



نمةرهمجاهنأكو،يوحنمدقتتةعماللاةسوقملاروهظلانمةئمتيأر
نأهاوفألاتثبلامو،ةسارشبءاملاحطسعطقتاهلويذتناكو،نيباعثلا
رامثعلتبتوًاضعباهضعبقوفكرحتتكامسألاتناك.يتحتنمتحتفنا
تاناويحاهنأكو،ديزمللًابلطيوحناههوجوتهّجونأتثبلامو،قدنبلا
.ةبردمةفيلأ

ةصنملاىلعتسلجوكامسألاةعومجمفصتنمىتحةكبشلاتيوط
.ىلعألاىلإكمسلالوصحمعفرأامدنعيسفنتيبثتنمنكمتأيكٍةوقب
ةسلاملارولسلاكامسأنمةنيزدفصنباهتبحسامدنعةكبشلاتألتما
اههافشتناكامنيبهايملاىلإةدوعلاةسئايلواحتتناكو،براوشلاتاذو
ةيعامجلااهعفدةوقنكل،نوليانلاتاعبرمنيبامقلغنتوحتفنتةجرفنملا
ً.اطوبهوًادوعصةكبشلاليامتىلإتدأ

."!ةاتفاييعفرا،يعفرا"
فيجبرتقاامنيبكانهاهتكرتوةكبشلالفسأىلإيتبكربتعفد

ٍشامقنمةعونصمةصاخٍتازافقبنيّتيمحملانيتنثالاهيديبًةكمسكسمأو
ليذوحنًالوزنهيديكّرح.ديلاةضبقماكحإىلعدعاسيصاصتمالللباق
فرطىلعاهسأرقحسنأثبلامو،ةوارهاهنأكواهحجرأمث،ةكمسلا
نمةداحوةريغصةعطقتجرحدتنأتثبلامو،ءامدلاترجفت.ةصنملا
فيجىمر.يرعشبمحلةعطقتمدطصاامنيب،ّيذخفقوفةكمسلا
.ةيلآهبشٍةقيرطبىرخأةكمسلوانت،مثلطسلايفةكمسلا

ءلمنمانّكمتو،ةعاسفصنةرتفلتامتمتلاوتامهمهلاطسوانلمع
فيجلوانت.ديربتلاقيدانصتألتماوانعرذأْتبعتنأىلإتاكبشعبرأ
ةيعوأىلعمث،ءاشحألاىلعهغرفأو،ةريحبلاءامنمهألمو،غرافلالطسلا
ةصنملاتيقب.تتاميتلااهتاقيفرءاشحأرولسلاكامسأتمهتلا.كامسألا
انمادقأقوفهايملانمٍلطسرخآفيجبكس.ةقيرطلاهذهباهتفاظنىلع
.ءامدلابةثولملا

."؟كامسألاسوؤرميطحتبموقتاذامل":هتلأس
ةسطغبمايقلانيبحتأ.يناعيءيشيألّمحتيننكميال":يللاق

."؟ةعيرس
."اذكهةحاترمانأ.الك":تلق
نألةحاترمِتسلكنأبفرعأ.يترايسيفاذكهءاقبلاكنكميال"

."نيروصتتاممرثكأيهكبةقلاعلاتالضفلا
يقيرطُتققش.بيرقلايرخصلائطاشلاوحنةصنملاقوفانضكر



ضكرلانمفيجنكمتامنيب،يلحاكىلإتلصويتلاهايملايفةبوعصب
هسفنبفذقنأثبلامو،هيمدقتحتنمهايملاترياطتفةريبكتاوطخب
يذلامازحلاتككفو،ينعدعتبيلهتكرت.نيتحوتفمنيعارذبمامألاىلإ
ةفاحدنعهتكرتمث،هلوحنمعساولايناتسفُتففلو،لاملاىلعيوتحي
هايملابساسحإلانمتنكمتىتحتينحنا.هقوفنميتاراظنتعضووهايملا
يسافنأُتسبحمث،يتبقرو،ينطبو،ّيذخفىلإتلصويتلاةئفادلا
.هايملايفتسطغو

يككلذو،بجياممرثكأهايملايفتثكمو،ةعرسبوًاديعبتحبس
اذإلمحتلاعيطتسأيننأبفرعأ-قرغلاةلاحيفيرعاشمةعيبطفرعأ
نمتنكمتةقهشتقهشءاملانمتجرخامدنعو-كلذىلإتررطضاام
ىلإتررطضااذكهو،ئطاشلاوحنةعرسبًاعفدنمفيجتيأر،اهيفمكحتلا
ىلعيوتحييذلايمازحىلإدوعأيكرحبريزنخلثمةعرسبةحابسلا
.هلبقروخصلاقلستأو،يلام



مايأةينامثرورمدعب
عميلاصتاءاهنإروفكلذو،يدناهيراليهعمًايفتاهًالاصتاتيرجأ

يمآلاراهوأيموت"باصتغا"ةصقو،ةبذكيمآ"يلتق"ناكاذإ.يموت
ةبذكيمآليدناهيراليه"ةقحالم"ةصقنوكتالاذاملف،ىرخأةبذك
يأ،امٍناكميفاهنانسأاهلرسكينأٍبرطضمصخشلنكمُي؟ىرخألايه
.رياشكيويفةيماخرلاتاعاقلالثم

.تويلإيمآجوز،نودِكنانأ":فتاهلاةعامستعفرنإامتلق
."كعمثدحتللٌّرطضمانأ

."؟اذامل"
."...نأشبٍتامولعمينعأ.لعفلابةيفاضإتامولعمىلإٍةجاحبانأ"
."ةقادصلقتال"
لصتأال.هلوقكيدلامعامسوههديرأاملكنإ.لعفأنل،الك"

،اهعضوعمو،يتجوزعم-ةقالعيأ-ةقالعِكلنأبدقتعأيننألِكب
،ةقيقحلاديرأ.كعمثدحامةفرعمعقاولايفدوأينكل.يلاحلاتقولايف
يذلاكولسلاطمن...ىلعءوضلاطيلستىلعةرداقِكنأبدقتعأيننألكلذو
."يمآهدمتعت

."؟ثدحتتطامنألانمٍعونّيأنع"
صاخشأللًادجةئيسءايشأثدحتامدنعاهكولسطمننعثدحتأ"

."رتوتلاباهنوبيصينيذلا
نيمويلبقةدعتسمنكأمل":تلاق.فتاهلاةعامسيفةدشبتسّفنت

ناكو،تاقيدصلاضعبعمبارشلالوانتأاهتقوتنكينكل.كعمثدحتلل
.ًالماحيمآنوكنعثيدحلاناكو،تنأَترهظمث،ًالاغشنويزفلتلازاهج
ترّكف.كهاجتةيهاركلاباورعش.كنمبضغلابمهعمُتنكنمعيمجرعش
سيلأ،ةتيمتسيلاهنألكلذو،كلذىنعمامفرعأ،تقولاكلذيف
.ةثجرهظتمل؟ةدوقفمتلازاماهنأينعأ؟كلذك

."حيحصاذه"
ةيوناثلاةلحرملايفتناكامدنع،يمآنعًائيشكربخأينعدًاذإ"

ىلعُتعمس."ًاليلقرظتنا.تقولاكلذيفثدحامو،اهتساردنم
ًاتاوصأتناك-ةكرحتمٍموسرلمالفأتاوصأطخلانمرخآلافرطلا
.ءيشيأعمسأدعأمل،ًةأجفو،نكل-تارافصلابهبشأىقيسوموةطوطمم



.يلفسلاقباطلايفجماربلادهاشوبهذا.ةرمذتمًاتاوصأكلذدعبتعمس
.كلضفنميلفسلاقباطلايف

نيحيفسيفممنمًةمداقًةاتفانأُتنك.ىلوألاةنسلانعكربخأس"
نأبترعش.كلذبكلمسقأ.يقرشلالحاسلانمنيرضاحلاعيمجناك
نهنأكورمألاادبو،رياشكيويفتايتفلاتناك.ملعتامكًابيرغًائيشكلذ
،ةذوبنميننأكوعضولانكيمل.رعشلاو،سبالملاو،ةجهللا-ًايعامجنأشن
اوناكعيمجلانأبلوألامويلايفركذتأ.ديكأتلابنامألامدعب...ترعشلب
كلتًاعيمجانأرقانك-ةعئارلايمآيهتناك.اهنعنوثدحتيواهنوفرعي
ينعأ.لعفلابًةعئارتناكاهنأكلذىلإفاُضينكل-انربكامدنعبتكلا
."...تناكاهنأ

."فرعأ،لجأ"
اهنأكورمألاادب.يبًامامتهاترهظأىتحتقولارخأتيملً.انسح"

يهاهنأباهتباعدرركتتناك.كلذهبشياموأاهيحانجتحتينذخأت
ملو،يزوسيتادانمبتأدباذكهو،يزوساهتقفارمتنككلذلو،ةعئارلايمآ
كلذيفعنامأملو،مسالاكلذبيتادانمبعيمجلاأدبىتحتقولارخأتي
تناكاذإءاملااهلرضحأتنك:ةقلمتمَربتعأُتنكيننأبينعأً.ادبأ
اهسبالمفيظنتىلإتجاتحااماذإاهبايثاهللسغأتنكو،ىشطع
."ًاليلقرظتنا.ةيلخادلا

نأقبس.فتاهلاةعامسىلعاهرعشفيفحعامسنمًاددجمتنكمت
كلذو،تويلإلآروصلكمضييذلاروصلاموبلأاهعمتيبيرامترضحأ
يمآّلثمتةروصتيبيرامّيلعتضرع.ةيفاضإٍروصىلإانجتحالاحيف
هذهيراليهرّوصتنمتنكمت.امهيّدخيقالتعمنامستبتامهويراليهو
،يتجوزرعشنوللثامييذلاهتاذرقشألارعشلاكلتمتيتلايهو،مايألا
.نيتيلسعنينيععم،ةطاسبلابيحويٍهجوبطيحييذلارعشلاو

سيل،تاصاصملاضعبمهِطعأ-فتاهلاىلعثدحتأيننإ،نوسياج"
."ًابعصكلذ

ً،ادبأً،ادبأدوعتيمليجوزنأامكةسردملاجراخيدالوأف،ةفسآانأ"
مهعمهلعفينأهنكميامنأشبًاليلقًاشوشمودبياذكهو،مهبمامتهالا
..ً.اذإ.ةفسآيننإ.فتاهلاىلعاهيفكعمثدحتأيتلارشعلاقئاقدلالالخ
لالخةبعللاهذهيفانيرمتسااذكهو،ةريغصلايزوسانأُتنكً،انسحً.اذإ
انك.لعفلابًاعتممكلذناكو-لوألانيرشت،لوليأ،بآ-ةليلقلارهشألا
دعبتثدح.ةقيمعلاتاقادصلايفثدحياملثمتاقوألالكيفًاعم



."اهتجعزأاهنأبُتملعيتلاو،ةدحاوًةرمةبيرغلاءايشألاضعبكلذ
."؟ثدحاذام"
يفهنكل،صقارلافيرخلالفحيفمأوتلاانتسردمنمباشاناقتلا

لعفهنأنمةدكأتميننإ.يمآنمًالدبًايفتاهانأيبلصتايلاتلامويلا
ٍمايأرورمدعبو...رمأنمناكامهمنكلً،ادجةبعرمتناكاهنألكلذ
.اهتامالعنمًاليلقىلعأيتامالعتناك.لصفلافصنتامالعترهظةليلق
ىدحإينتعد.4.0لباقم4.5لداعتتامالعلايفقرفلاةبسنتناك
تهّجواهنكل،اهترسأعمركشلاديعةيضمتلريصقٍتقودعبانتاقيدص
تناكيمآنألثدحاذهنأنمةدكأتميننإ.يمآىلإسيلويلةوعدلا
رطضمهنأباهعمرعشيءرملانألًالهسًارمأاهتقفارمنكتمل.سانلافيخت
ةجعزنماهنأبتظحال.ًاليلقرّيغتترومألانأبترعشينكل.اهعابطناةراثإل
.كلذباهفارتعامدعنممغرلابكلذو،لعفلاب

،هنيحيفكلذىزغمكردأمل.رومألاضعببمايقلاينميمآتبلط"
يرعشغبصعيطتستتناكاذإامينتلأس.يلخاخفألابصنبتأدباهنكل
،حتافينبيرعشنولنألكلذو،اهرعشنوللثمحبصييكرقشألانوللاب
تأدب.ًاليلقَحتفأودبيفوسنوللانأل،لمجأودبيفوسكلذبوهو
،اهيدلاونمىوكشلاةمئادتناكاهنأينعأ.اهيدلاونمىوكشلابكلذدعب
اهنابحيامهنأفيك-امهيلعاهموجهنمتدازتقولااذهيفاهنكل
ديرتاهنأبلوقتتناكاذكهو-عقاولايفيهامكسيلو،ةركفاهفصوب
امهغلُبأنأو،اهيدلاولزنمبلاصتالاينمتبلط.اهيدلاوباصعأببعالتتنأ
تالطعلامايأضعبيفراطقلالقتسنانك.ةديدجلاةعئارلايمآيننأب
امك،امهلزنمجراخفوقولاينمبلطتتناكو،كرويوينىلإةيعوبسألا
يننأباهللوقأيكاهتدلاوىلإعرُهأنأتارملاىدحإيفينمتبلط
هذههبشيامضعبوأ،ةديدجلايمآنوكأليمآىلعيضقأفوس
."تاهافتلا

."؟كلذِتلعفلهو"
لبقكلذو،تايتفلااهبموقتتناكيتلاباعلألاىدحإكلتتناك"

،تقولاةيضمتلةقيرطكلتتناك.رتويبمكلاباعلأوةيولخلافتاوهلادجاوت
زيمتتًارومأاهلكتناك.ماودلاىلعهذهلثمةعداخمرومأبمايقلاو
."انراكفأةبارغوانتأرجهيلإلصتيذلاىدملاتابثإيفانقباست.قمحلاب

."؟كلذدعبثدحاذام"
دعتملاهنأتننظ.ةدوربلاترهظأو،ينعداعتبالابكلذدعبتأدب"



.ةبيرغةقيرطبّيلإنرظنيةسردملايفتايتفلاتأدباذكهو،ينبحت
مايألادحأيفينوعدتسامهنكل،تاباذجلاتايتفلاةقلحنمُتدعُبتسا
،عيظفٍثداحلتضرعتيمآنأبةريدملايلتلاق.ةسردملاةريدمةلباقمل
،جردلاقوفنميمآتعقو.اهعالضأدحأواهعارذترسكو،اهلحاكتولو
.ًاليلقرظتنا.اهتعفديذلاانأيننأبلوقتيهو

ىلإاوبهذا.يلفسلاقباطلاىلإاوبهذا.نآلايلفسلاقباطلاىلإاودوع
.لفسألا

."ًادالوأبجنتالنأكحصنأ.كيلإُتدع،ةفسآ"
."؟اهِتعفديتلاِتنأكنأبيمآتلاقًاذإ":اهتلأس
ةسووهمُتنك.ةنونجمتنكيننألكلذتلعفيننأبتلاق.لجأ"

بجيكلذل،يفكيدعيمليزوسينوكنكل،يزوسنوكأنأتدرأو،اهب
ربعاهنيوكتىلإينتعفديتلاةلدألالكيمآتكلتما.يمآنوكأنأ
لوحموحأانأوينوأراهيدلاونأبًةمزاجدقتعأ.ةيضاملاةليلقلارهشألا
نوللابًاغوبصميرعشناك.اهتدلاوبتشرحتيننأبًايرظنكلذينعي.لزنملا
يتلابايثلايهتناكو،يمآبايثناولأبسبالمتيرتشاامك،رقشألا
كلذىلإفاُضي.كلذتابثإيننكميالنكل،اهتقفربُتنكامدنعاهتيرتشا
لالخينمةفئاختناكيمآنأفيكاوفصييكاوتأاهئاقدصألكنأ
رهظمبُترهظيننأالإ،تاهافتدرجمناككلذلكنكل.يضاملارهشلا
هذهيفاهادلاونّكمت.لماكلابٍةنونجمةاتفلثمتنكً.امامتةنونجمٍةاتف
يننأبُتمسقأينكل.يدضةكرحلاةيرحزجحرمأىلعلوصحلانمءانثألا
تدرأيننأةجردىلإةساعتلانمٍةلاحىلإُتلصويننأالإ،ببسلاتسل
ةضراعممدعىلإانعفديذلاببسلاوهاذه.لاحّيأىلعةسردملاكرت
نأينعأ.تقولاكلذيفاهنعدعتبأنأُتدرأ.ةسردملانمدرطلارمأ
يتلاةريغصلاةاتفلاهذهنألةفئاخُتنك.اهعالضأترسكيتلايهةاتفلا
تحجناهنإيأ.اذهلكريبدتيفتحجناهرمعنمةرشعةسماخلاغلبت
."اهتذتاسأو،اهيدلاوو،اهئاقدصأعادخيف

ةيضمتلةوعدوتامالعلاضعبو،ىتفببسباذهلكثدحله"
."؟ركشلاديع

نكتمل.سيفممىلإيتدوعنمٍرهشوحندعبةلاسرينتلصو"
يتلايهيمآنأحضاولانمناكنكل،ةعوبطملبةّعقومةلاسرلا
اهلكتناك.اهباهتلذخيتلاقرطلابٍةمئاقنعةرابعةلاسرلاتناك.اهتلسرأ
.ةيزيلجنإلاةغللاةصحدعبنيترمينيرظتنتنأِتيسن:تاهافتنعةرابع



.]ةلوارفلا[زيرفلادضةيساسحلانميناعأيننأبنيترمِتيسن
."يهلإاي"
يتلارومألانيبنمنكيمليقيقحلاببسلانأبرعشأينكل"

."اهتدروأ
."؟يقيقحلاببسلاناكاذام"
اهتفرعينكل.ةيلاثماهنأبسانلاقّدصينأتدارأيمآنأبرعشأ"

،ةرحاسو،ةعمالتناك؟فرعتأ.ةيلاثمتسيلاهنأُتكردأ.انتقادصلالخنم
ٍلكشبذاوحتساللولب،كلذكةرطيسللةبحمتناكاهنكل،رومألاهذهلكو
عنامأملفانأامأ.ًاليلقةبذاكوىلوألاةجردلانمةلثمماهنأامك،يضَرَم
فرعأتنكيننألينمتصلخت.اهعمكلذكنكيملرمألانكل،كلذلكب
."كنعلءاستأكلذلكينلعج.ةيلاثمتسيلاهنأب

."؟اذامل؟ينعنيلءاستت"
.اهلكاهنوريجاوزألانكلً.اضعبمهضعبصئاقنمظعمءاقدصألاىري"

قيرطنعةليلقرهشأىدمىلعاهلٍةقيدصةبقاعمنميمآتنكمتاذإ
ناكٍلجرعمهلعفتنأاهلنكمُييذلاامف،جردلاقوفنماهسفنيمر
."؟اهجوزتييكيفكيامبقمحأ

فتاهلايراليهدالوأدحأعفرامدنعةملاكملاءاهنإىلإتررطضا
رناتعمًالاصتاتيرجأ.لافطألاتاضوريفةعئاشةينغأءادأبأدبويزاوملا
.يموتويراليهعماهتيرجأيتلاتاملاكملابهتربخأو،روفلاىلع

،ُتسسحأ"!ميظعاذه.تاياورةدعانيدلتعمجتًاذإ":رناتلاق
نعًائيشَتملعله".ةجردلاهذهىلإًاميظعسيلاذهنأب،امٍةقيرطب
."؟يدنآ

ً.ائيشملعأمل
."اهتقشمامأاهراظتنابيلاجردحأُتّفلك":يللاق
."ًالاجركيدلنأبملعأنكأمل"
ال.يمآىلعروثعلاوهلعفلابهجاتحنامنإ":يمالكًالهاجتملاق

."؟امروصتَكيدلأ.ةليوطٍةرتفلءابتخالانمنكمتتاهلثمًةاتفنأنظأ
تّفلدقوطيحملاىلعلطيٍقارقدنفةفرشىلعًةسلاجاهتروصت

نيحيفاذهً،اذيذلًابارشعرجتتو،ةداجسكمسبنوللاضيبأءادرباهسفن
.ةيكلسلاةزفلتلاتاطحميفوأ،تنرتنإلاةكبشىلعيريمدترابخأعباتت
يمآرابخألةرمتسملاةيطغتلاهذهبًةجهتبمعتمتستيهوكلذكاهتروصت



يفكيامبةيعاوتناكاذإامتلءاست.اهمتأمروضحبكلذكو،نودتويلإ
.نياوتكرامنمةحفصتقرساهنأبكردتل

يننأكوترعشوكلذدعبتفقوت."طيحملابرقاهروصتأ":تلق
نأنكميينعأ.ناكميأيفاهروصتيننكميال.الك"ً.ايسفنبرطضم
دوعتنأيهتررقاذإالإاهارنفوساننأبدقتعأال.ناكميأيفنوكت
".

نأحرتقأكلذلً،ادعبتسمكلذودبي":لاقوجاعزنابرناتسفنت
قاضدقةروانملالاجمنأدقتعأ.يهنيأىرنويدنآىلعروثعلالواحن
."انه

اذكهو،كلذدعبسمشلاتباغمث،ءاشعلاتقوكلذدعبناح
لكيفترّكف.نوكسمهنأكوودبييذلايلزنميفًاددجمًاديحوتحبصأ
تيرجأ.بيذاكألاهذهىدحإاهلمحةصقتناكاذإامو،يمآبيذاكأ
رمألاناكثيحبعطقتمٍلكشبيمآترشاعيننأبيلنّيبتويتاباسح
.يتاباسحتيرجأيننأبتملعاهنأودبالنكلً.انكمم

نأكلذىنعمف،ةبذكتناكاذإامأ؟ةبذكمأةقيقحهذهله
.يريمدتوهدوصقملا

دحأكلذناك.ًالافطأبجُننفوسانأويمآنأبماودلاىلعُتضرتفا
اذهاهيفتروصتيتلاىلوألاةرملانآلاركذتأ.يمآنميجاوزبابسأ
ُتنكً:اعمانجورخةيادبىلعنيرهشرورمنمدعبأكلذنكيمل.رمألا
،يدنعةلضفملاتاهزنتملادحأًادصاقيابسبيكيفيتقشنمًاجراخ
ةاذاحمبرورملاىلإقيرطلاينتداق.)رفيرتسيإ(يقرشلارهنلادنععقاولاو
فلتخممالعأتيأرو،ةدحتملاممألارقمهيفدجاوتييذلاوغيلعبرم
اذهبحيسلفطلانأبترّكف.حايرلاطسوًايلاعفرفرتيتلالودلا
لكطبرةبعليفيتركاذتلغشناوةفلتخملاناولألاكلتلكتيأر.رظنملا
تظحال.ادنليزوينملعكاذو،ادنلنفملعاذه.هّلثمييذلادلبلاعمٍملع
اليننأبكلذدعبتكردأ.اهبيحوييتلاةماستبالاوايناتيرومملعكلذك
تروصت.كلذبحتفوسيتلايمآوانأاندلويفلب،دلويأيفرّكفأ
رمألاوهو،ةميدقةعوسومتاحفصّبلقيوهوضرألاىلعًاحطبنماندلو
حطبنأفوسيننألًاديحونوكينلاندلونكل،هتلعفنأيلقبسيذلا
ودبتيتلاةساردلايهو،مالعألابةديدجلاهتفرعميفهدعاسأيكهبناجىلإ
يذلارمألاوهو،جاعزنالايفةسارديهامملودلامالعأةساردبًاهبشّلقأ



.ينباهاجتيفقومسيلنكل،يهاجتيدلاوفقومبسانيفوسناك
عفرتامنيباهنطبىلعًةحطبنمضرألاىلعانيلإمضنتيهويمآتروصت
نعًاليلقةديعبلاءارفصلاهترئادبوالابملعىلإريشتوءاوهلايفاهيمدق
اهليضفتنمدكأتميننإ.ةحضاوءاقرزةيفلخىلعةدوجوملاوملعلازكرم
.ناولألاهذهل

ناكهنكل،ةاتفهروصتأًانايحأ(ًايقيقحروصتلاكلذذنمىتفلاناك
،ةوبأللنينحلاكلذنمًاضيأُتيناعً.ايمتحًارمأناك.)بلاغلايفًايبص
ٍرهشأرورمدعبنكل.ةوقبهسفنضرفيلمظتنمٍلكشبيتأيناكيذلاو
يفترّكفو،ةيودألاةنازخمامأةبيرغًةظحلُتيضمأانفافزلفحىلع
نأّيلعنّيعتي.لأسأنأّيلعنّيعتي؟كلذكسيلأً،ادالوأديرتاهنإ:اهنيح
،ةضماغٍةقيرطبوًةروادم،لاؤسلاُتحرطامدنعنكل.لاحلاةعيبطبلأسأ
اهنكل.مايألانمٍموييف،لاحلاةعيبطبً،ادالوأبجننفوس،عبطلابتلاق
ثالثلاوطكلذتلعف.ةبحلاعلتبتلةلسغملامامأمويلكيففقتتناك
ظفلتلانعُتزجعيننأالإ،عوضوملاحرطنمبرتقأتنكامنيبتاونس
.ًالفطبجنننأديرألعفلابتاملكلاهذهب

ةصرفلاترفاوت.ثدحيدقكلذنأبلمعلانميفرصدعبيلادب
ماعطلوانتنانكامنيبمويتاذيوحنيمآتعلطت.انتايحيفةأجفانمامأ
ثدحاذكه.]لمحلاعنم[ةبحلاذخأتفقوأاهنأبيلتلاقو،روطفلا
ملورهشأةثالثةدملةبحلالوانتتنأنودنمتيقباهنإيأ،رمألا
بلطبأدبنيكانلًادعومتذخأاهنأكلذىلإفاُضي.ءيشثدحي
نكل.يروسيمىلإانتدوعنمرهشأةثالثرورمدعبكلذو،ةيبطلاةدعاسملا
:يلتلاق.ددرتيأنودنمهيفيضمتىتحامٍعورشمبيمآأدبتنإام
نممغرلابكلذو،اهعمٍءابغبتقفاو."ةنسذنملواحناننأبمهربخنس"
يفانيرمتسااننكل،تقولاكلذيفًاضعبانضعبسملنانكداكلاباننأ
."ديجٌرمأهنإديكأتلابلب،ديجٌرمأوهٍلفطدوجونأبداقتعالا

مايقلاكيلعنّيعتي":سيولتناسىلإانقيرطيفنحنويلتلاق
."ةيونملاتاناويحلاءاطعإكيلعبجيهنأبينعأ.رخآلاتنأكرودب

."ةقيرطلاهذهباهنيلوقتاذاملنكل،كلذفرعأ"
."كسفنبالإمتهتالورخافتمكنإيأً،ادجٌروخفكنأبُتننظ"
ىلإتلخدينكل،نيتزيملانيتاهنمًائيسًاجيزمرمألاعقاويفُتنك

ةصصخمواهعوننمةبيرغوةريغصةفرغنعةرابعناكوةبوصخلازكرم
،ءانمتساللالإءيشلاللاجرلاتائمهلخدًاناكمتناك:يتاذلاءانمتسالل



...و،...و،...و،...و،...و،...و،ةيقدنبلافيظنتو
.)يتاذلاعافدللحرملامادختساىلإنايحألاضعبيفأجلأ(
،نويزفلتزاهجو،لينيفلابٍّفلغمونيعارذبيسركىلعةفرغلاتوتحا

ناك.ليدانملانمةبلعوةيعالخداومىلعيوتحيًاسيكلمحتةلواطو
نمتاينيعستلالئاوأيفةعئاشتناكءايشأنمًافلؤمةيعالخلاداوملاسيك
:رخآعوضومانهزرب(يداعىوتسمبناكلمعلانأامك،يضاملانرقلا
لاجرلاناكاذإامررقينَمو؟ةبوصخلازكارملةيعالخلاداوملاراتخينَم
ءاسنلالكلةناهإاولّكشينأنودنمةفرغلاكلتنماوجرخينل
نكسمتييتاوللاتاجوزللو،ءابطألاو،تاضرمملالكلو،ةفرغلاجراخنيدجاوتملا
.)؟اهنمنيناعييتلاتانومروهلاتابارطضانممغرلابلمألاب

بحتزكارملانألكلذو،ةفلتخمتابسانمثالثيفةفرغلاترز
نمناكً.ائيشيمآلعفتملامنيباذه،ةيطايتحاٍتايمكىلعلوصحلا
ًارومألعفتملكلذكو،لعفتملاهنكلبوبحلاذخأبأدبتنأاهبضرتفملا
اهمسجمدقتفوسيتلايهو،ًالماححبصتسيتلايهتناك.ىرخأ
ةجاجزُتبقارينكل،رهشأةدعلاوطاّهثحنعتفقوتكلذلو،لفطلل
نأدعبوً،اريخأنكل.ضفخنادقاهاوتسمناكاذإامفرعألبوبحلا

تعلخو،انلزنمجردتدعص،ةيئاتشلايلايللاىدحإيفٍبلعةدعتبرش
يهجوناكو،اهبناجبريرسلاىلإتللستمث،جلثلااهّاطغيتلايسبالم
يفنأةمدقمئفدأتنكو،اهسمالتتناكيسافنأنإيأاهفتكنمًابيرق
بجننانيعد.يمآاياذهلعفنانيعد-تاملكلاهذهبتسمه.اهترشبب
-رتوتلاهبوشييذلارذحلانمًاعونعقوتأتنك.التلاقاهنكل-ًالفط
الوههيلعتلصحاملكناكنكل-؟ةحلاصًامأنوكأسله،ِكن
نكيملوً،اريثمرمألانكيمل.تارغثيأنودنمالةملكتناك.ةدراب
":اهفقومًةرربمتلاق.نآلادعبهلمتهتدعتملءيشدرجملبً،امهم
،تاضافحلارييغتنمًاءدب،ةبعصلالامعألالكبقلعأسيننأبتكردأيننأل
لعفتنلوًاحاترمنوكتستنأامنيب،طابضنالاوءابطألاعمديعاوملابًارورمو
لامعألالكبانأموقأس.حرملابالإمتهياليذلابألانوكتسوً،ائيش
كنوبحيفوسمهنكل،ءيشيأتنألعفتنلامنيب،نيحلاصًاسانأمهلعجأل
."انأيننوهركيفوسو

نأباهتغلبأ.ينقدصتملاهنكل،حيحصريغهلوقتامنأبيمآتغلبأ
كلذباجنإىلإيتجاحبلب،دلوباجنإيفيتبغرىلعرصتقيالرمألا
تناكامهمامٍصخشّبحىلعٌرداقيننأبةفرعمّيلعنّيعتي.دلولا



ىلعو،رعشيريغصٍقولخملعجيناكمإبهنأو،طورشنودنموفورظلا
نمحبصأنأيننكميهنإاهلُتلق.تاقوألالكيفهبٌبّحرمهنأبماودلا
تلق.يدلاوهيلإيمتنيناكيذلاعونلانعفلتخيءابآلانمرخآٍعون
.ينهبشيالٍدلوةيبرتيناكمإبهنإاهل

ٍةنسيضمدعبديربلابًاراذنإتيقلت.اهفقومىلعتيقباهنكل،اهتوجر
تكرت.مهبانلصتااذإالإةيونملايتاناويحنمةدايعلاصلختتس:نمزلانم
يفةلاسرلاهذهتيأرً.احوتفمًاريذحتنوكتلةدئاملاةلواطقوفةلاسرلا
اذهنأشباننيبٍلاصتارخآكلذناك.مايأةثالثيضمدعبتالمهملاةلس
.عوضوملا

ملاذكهو،تقولاكلذيفرهشأةثالثيدنآليتدعاومىلعىضم
نمينعنميملو،نينحلابيروعشعنميملكلذنكل.جاعزنالابقحلاكلتمأ
لاُقيقحلانكل.هبٌطبترميننأبترعش.يمآوانأاندلونأشبملحأنأ
.عئارٍلفطباجنإىلعنارداقانأويمآنأب

لالخنمتعلطت.ةقلقلاءادوسلااهنويعبةكرحتملاىمدلاينبقارت
اذكهوً،اضعباهضعببرقًةعمجتمةيرابخإلاتاطحملاتابرعتيأرفيتذفان
.ًاليلقهزنتللنآلاتقولاناح.ةئفادلاةليللاكلتيفجراخلاىلإتهجوت
مليننكل،ينقحاليحئاضفلانعنيثحابلانيلسارملادحأنوكينألمتُحي
رفيريفةقيقدنيعبرأوسمخةرتفلتيشمواّنيحربعترس.كلذلثرتكأ
فصتنميفرمييذلاعيرسلاقيرطلاىلإتجرخمث،)رهنلاقيرط(دور
نمبرقلابتررم.ةرتوتموةبخاصةقيقدنيثالثةرتفكلتتناك.ةجاطرق
عطقاهنأكوٍرغمٍلكشبةضورعملاتانحاشلاتيأروتارايسلاعيبتالاكو
كلذكو،ةعيرسلاتالوكأملامعاطمنمةلسلسةاذاحمبتررمو،ىولح
تاطحمبكلذكو،ةريغصلاةلاقبلاتالحموتابورشملاعيبرجاتمةاذاحمب
فداصأمل.ةنيدملاطسوىلإيدؤيٍجرخمىلإتلصونأىلإكلذو،دوقولا
ىلإبرقأتناكٍهوجوىوسَرأملو،هيمدقىلعريسيرخآٍصخشيأ
.تارايسلالخاديمامأنمرمتملاعملاةحضاوريغٍهوجوحمالم

ٍعفادبترعش.ةناحلامامأنمتررم.ليللافصتنمنمتقولابرتقا
ركسعينأودبالهنأدقتعأ.دوشحلاببسبلعفأملينكللوخدلل
.امهناكمتنكولهتاذرمألالعفأستنك.ةناحلاجراخنينثاوألسارم
اذكهنكمتأو،ًاليلقحرمأوسانلابًاطاحمامٍةناحيفنوكأنأتدرأينكل
ىتحىرخأةقيقدةرشعسمخةرتفلترس.يرعاشمنعسيفنتلانم



ةصيخرةناحمامأنمتررمو،ةنيدملاطسويفةقطنمرخآىلإتلصو
كلتتناك.تبسلايلايليفءيقلاباهضيحارمثولتتيتلاوةثادحرثكأو
امبرلملعينمو،يدنآىوتسمنمصاخشأاهدصقييتلاتاناحلاىدحإ
يننإفانهاهتيأراذإامأ.ناكملااذهىلإاهباحطصاىلعمهدحأمدقأ
نإو،اهجازمةفرعمنماهدنعنكمتأس.يظحنسحنمكلذربتعأفوس
.بارشلاضعبلوانتبيفتكأفوسيننإفانهنكتملاذإامأ.دُعبنع

ىلعيدنآلًارثأدجأمل.تعطتساامردقبةناحلاقمعىلإتلخد
وبعالاهمدختسييتلاكلتهبشتةعبقبًايئزجىطغميهجوناك.قالطإلا
نيبّرمأتنكامنيبتاوصألاضعبكلذنممغرلابتعمس.ةدعاقلاةرك
اهفّرعتدنعنيعألاتعستاو،ًةأجفيوحنسوؤرلاترادتسا:نيبراشلادشح
؟كلذكسيلأ،لجرلاوهكلذ.يتيوهىلع

حبصأفوسُتنكاذإامتلءاست.زومترهشفصتنميفكاذنآانك
بايثيدترأستنكاذإاموأ،لوألانيرشترهشمودقدنعرشللًازمر
لثموأ،رقشألارعشلايوذنمسانلانمٍدشحطسوكلذو،ةرابربلاديع
فصنتقلتاهنأبوجيلتلاق.نايتفلادحأهطبأتيةعئارلايمآباتك
.عيبللةيمسرًاناصمقكلتمتةناحلاتناكاذإاملأستتاملاكملانمةنيزد
.)دمحلاهللوهذهكًاناصمقكلتمنال(

يفناكيذلالدانلانميدنلتكسالابارشلانمًابوكُتبلطو،تسلج
لءاستهنأودبيوً،ادجةليوطٍةظحلليبلدانلاقّدحً.ابيرقتيرمعلثم
ًابوك،ددرتبنإو،ةياهنلايفعضو.المأهتبلطامرضحُيسناكاذإام
ُتجرخأامدنعيوحنهديةحارلجرلابّوص.رمذتيوهويمامأًاريغص
."ًادبأهديرأال.لجرايكلامديرأال":يللاق.يتظفحم

.لاحيأىلعةلواطلاىلعلفغملااذهلدوقنلاتكرت
ّزه.رخآٍبارشبوكبلطبهلريشأنأتلواحامدنعيوحنقّدح

يوحنةأرملاتعلطت.اهعمثدحتيناكيتلاةأرملاوحنىنحناو،هسأر
.ئموتيهواهتفشتبلق.ىطمتتاهنأبترهاظتو،ةليلقٍناوثدعبرذحب
ً.ادبأّيلإدُعيمللدانلانكل.نودِكن.وههنإ

له،لفغملااهيأعمسا:هدّدهأوأهبخرصأنأيناكمإبنكيمل
كلذنوكأنأنمنكمتأمل؟اذاممأنيعللابارشلاكلذيلرضحتس
لبرداغأمل.رمألاتلمحتوسولجلايفتيرمتسا.هنودقتعييذلالفغملا
ةرظنتيقلأ.قمعبرّكفأيننأبترهاظتو،يمامأغرافلايبوكعمتسلج
ترّكفدقيمآنوكتنألامتحالًابسحتكلذو،تقؤملايفتاهىلع



ةبعلتبعلويقيقحلايفتاهكلذدعبتلوانتً.ائيشدجأمل.يبلاصتالاب
يتجوزهتلعفاماذه.اهبٌلغشنميننأبترهاظتو،]ةدشلاقرو[ريتيلوس
يفبارشبوكىلعلوصحلانعزجعيٍلجرىلإينتلّوحاهنإيأ،يب
.اهتهركمكهللااي.هتدلب

."ً؟ايدنلتكساًابارشَتبلطله"
ًةباذجةيويسآًةاتفتناك.يمامأفقتًابيرقتيدنآرمعبًةاتفتيأر

.اهيفتكىلإلصيدوسأٍرعشتاذ
."ً؟ارذع"
."ً؟ايدنلتكساًابارشكاذناكله؟برشتَتنكاذام"
."...لوصحلاعطتسأملينكل.لجأ"
ىلإريشتيهواهتيأر.ةناحلافرطىلإتهجوتوروفلاىلعينتكرت

تداتعاةاتفتناك.ةدعاسملابلطبيحوتةماستبامستبتيهولدانلا
بارشلانمًاريبكًابوكةلماحتداعنأتثبلاماهنكل،اهروضحديكأت
.يدنلتكسالا

باخنأانبرشنأانثبلامو،كلذُتلعف."هذخ":تلاقويلتراشأ
انبارشابوكسمالت.يفاصلاوراوفلااهبارشبوكاهديبتعفرً.اضعبانضعب
."؟سلجأنأيننكميأ":تلاقمث

نأدكأتأيكيلوحنمتعلطت"...عقاولاو،ًاليوطثوكملامزتعأال"
ًانسح":اهيفتكّزهتيهوًةمستبمتلاق.هفتاهاريماكانوحنهجويالًادحأ
مزتعأالينكل،نودِكنايكفرعأاليننأبرهاظتأنأيننكميً.اذإ
."ةريبكٍةمدصلتضرعتكنأبفرعأ.كدناسأيننإفةبسانملابو،كتناهإ

."بيرغٌنمزهنإ.ِكلًاركش"
يفنوثدحتيفيكفرعتكنأبدقتعأ.لوقأاميفةداجيننإ"

ةئيهءاضعأدهاشي؟ةميرجلاحرسمتاقيقحتريثأتنعًاريثكمكاحملا
نأبنودقتعيمهنأةجردىلإهذهكتاقيقحتنعةريثكًامالفأنيفلحملا
."ءيشيأتابثإهنكميملعلا

."لجأ"
عيمجلادهاش.ريرشلاجوزلاريثأتدوجوبكلذكدقتعأانأً،انسح"

وهًامئادوً،امئادجوزلانوكيثيحًالعفتعقومئارجنعةريثكًامالفأ
."ريرشلالجرلاوهجوزلانأبةيلآةروصبسانلاضرتفياذكهو،لتاقلا

امأ.طبضلابعضولاوهاذه.ِكلًاركش.طبضلابحيحصكمالك":تلق
."...توبآنيلإ



هركتةأرمااهنإ.توبآنيلإىلعةنعللا":ةديدجلايتقيدصتلاق
ً.اددجماهبوكتعفر."يئاضقلاماظنلاداسفلثمتيهو،لاجرلا

."؟كمساام":اهتلأس
."؟يدنلتكسالابارشلا"
."عئارٍمسانمهلاي"

ٍنامتئاةقاطبةاتفلاكلتمت.اكيبيروهاهمسانأكلذدعبيلنّيبت
نمةاتفلاتناك)؟رخآًابوك؟رخآًابوك؟رخآًابوك(.نيتعئارنيقاسو،ةزهاج
ىلإتلقتناو،)يبيسيسملافافضىلععقتىرخأةدلب(اويأ،نيتاكسوم
اهتفصبتلمع.)انأيلثميأ(ةبتاكحبصتلتسردنأدعبكرويوين
مأللةلجمو،سئارعللةلجم-ةفلتخمتالجمثالثيفريرحتةريتركس
ةليلقلاتاونسلايفتراهناتالجملاهذهلكو-تاقهارمللةلجمو،ةلماعلا
ىنُعيتنرتنإلاةكبشىلعنيودتعقوميفنآلالمعتيهفكلذلو،ةيضاملا
اهنأبهقهقتيهويلتلاق.]اهلََعفنَم[تإنودوهىعُديومئارجلاب
اهتقثبحأيننأبترعش.يعمةلباقمءارجإلواحتيكةنيدملاىلإتتأ
ةجاطرقىلإًاوجرفاسأينوعد:عئاجٍدلوفّهلتهبشتيتلااهسفنبةديدشلا
نمةدكأتمينكل،هيلإلوصولايفتلشفةسيئرلادالبلاتاكبشنأل-
!هيلإلوصولاىلعةرداقيننأ

مامأكترظتنامث،نورخآلالعفامككلزنمجراخكترظتنا":يلتلاق
تنأو،ةأجف،كتيأر.بارشلوانتىلإةجاحبيننأتررقمث،ةطرشلازكرم
يبهذٍقوطبكسمتتناك"؟كلذكسيلأً،ابيرغوً،ايلاثمرمألاودبي.لخدت
.اهينذأفلخًاعوفرماهرعشناكامنيبماودلاىلعهبىلستتريغص

.ةناهإاهنأكوةليقثهذهيتاملكتءاج."باهذللٌرطضمانأ":تلق
نأدقتعأ.انهىلإكئيجمببسنعينربختملنكل":اكيبيرتلاق

يأوأ،قيدصنودنمتيتأكنأل،ةأرجلانمًاريبكًاردقبلطتياذه
."ةبضاغلاتارظنلانمًاريبكًاردقَتيقلتكنأبنهارأ.ةدناسملانمٍعون

.ماهلارمألابكلذسيل:يفتكُتززه
.كوفرعينأنودنمهبموقتءيشلكىلعمهماكحأسانلاردصي"

ينعأ.هزنتملايفيولخلافتاهلابةذوخأملاكتروصاوأرامدنعاذهاولعف
ةصقلاةفرعمديريالًادحأنكلً.ابذهمنوكتيكلَتيبرت:امبرليلثمكنأب
."؟كلذكسيلأ.كنملينلا...الإنوديريالمهنإ.ةيقيقحلا

ًابلاقبسانأيننألّيلعماكحألارادصإبسانلامايقنمتمئس"



."ًانّيعم
.اهينذأطارقأتحجرأتامنيباهيبجاحتعفر
كلذناكامهمو،لوهجملااهتدايقزكرميفسلجتيتلايمآيفترّكف

ديعبنمفشتكتو،ةيوازلكنمّيلعمكحلايفلغشنتيهو،ناكملا
؟اذهينونجلااهلمعفقوتاهلعجيءيشيأةيؤربقرتتله.فيعضيننأب

نكلً،اعزعزمناكانجاوزنأبدقتعتسانلانأينعأ":يثيدحُتعبات
اهئافتخالبقكلذو،زنكلانعثحبلاةبعليلتّدعأاهنأوهرمألاعقاو
."ةرشابم

نأوًاسردينّملعتنأتدارأ:نيرمأنمًادحاوكلذبيمآتدارأ
اهّبحأيكًاسردملعتأنأتدارأاهنأامإو؛اهوحنيتاءاسإببسببذعتأ
ًادلووً،ابدؤموً،اعيطموً،احلاصًاجوزنوكأنأواهلهأتستيتلاةقيرطلاب
ً.اريغص

تّزه."ةعئارٍزنكنعٍثحبةبعلنماهلاي"ً:امستبمتلق
نعثحبلاةبعلريضحتيتجوزتداتعا".سوبعلاضعبعماهسأراكيبير
صاخٍناكمىلإيدؤيًازغلحاتفملكناك.انجاوزديعتابسانميفزنكلا
ينيعءلمتلواح"...يمآ.كيلاوداذكهو،يلاتلازغللاحاتفمدجأثيح
:12ىلإبابلاقوفةعوضوملاةعاسلابراقعتراشأ.اهحسمأيكعومدلاب

ةنسلاهذهلزاغلألاحيتافملكتأّبخاهنكل".ليللافصتنمدعبنم37
."اهئافتخالبق

."؟امكجاوزىركذيفاهئافتخالبقكلذتلعف"
يننأبرعشأينلعجوً،اكسامتميناقبأيذلاببسلاوهكلذناك"

."اهيلإبرقأ
كعمًةلباقميرجأينعد":تلاقوءاطغبةدوزماريماكاكيبيرتلوانت

."روصلاضعبذخأعم
."ةئيسةركفاهنإ"
ايطبضلابهجاتحتاماذهو،مزاللاقايسلاكتصقيطعأس":تلاق

"ةليلقٍتاملكدرجماهنإ،ايه.ةدشبهجاتحتكنإ.قايسلا.كلمسقأ.ِكن
.

."ةروطخلاىهتنميفوهكلذنإ":تلقويسأرُتززه
يننإ.ِكنايةداجيننإ.طبضلابنآلاهتلقاملوقتنأكنكمي"

."كتايحيفينجاتحتكنإ.اهنمسكعلاىلعانأو،توبآنيلإضيقن
.يوحنًاهجومريغصلارمحألااهءوضناكامنيباريماكلاتعفر



."اهيفقوتنأٍّدجبكللوقأ"
خسرتيس؟نودِكنعمةلباقمىلعلوصحلايفةاتفلاهذهدِعاس"

.ةنسلاهذهيفًارّيخًالمعَتلعفدقكلذبنوكتسو،ينهملايلمع
ٍةقيقدنمرثكأقرغتستنليتلاةلباقملاهذهيفٍررضنِمام؟كووووجرأ
."ةديجودبتاهلعجأسيننأبمسقأ.طقفةدحاوةقيقد،ةدحاو

ىأرمنعنيديعبنوكنسثيحانمةبيرقةريغصةرجحىلإتراشأ
رمحألاءوضلاينفدهتسااذكهو،انسولجناكمانرّيغو،تأموأ.قمحأيأ
.تقولالاوطًاريماكلل

."؟يفرعتنأنيديرتاذام":اهتلأس
ً،افلتخموً،ايسناموركلذودبي.زنكلانعثحبلاةبعلنعينربخأ"

."ًاريثمو
ترّكف.ةجوزلاىلعو،روهمجلاىلعرِطيس.ِكنايةصقلاىلعرِطيس

بحيٌلجريننإ.اهيلعرثعيفوسوهتجوزبحيٌلجريننإ.نآلايسفنيف
،يلاثمريغٌلجريننإ.هيلعدمتُعيٌلجرانأ.حلاصلالجرلاانأو،هتجوز
ً.ادعاصفنآلاذنمًادجًاعيطموً،اعيطمنوكأفوسانأو،ةيلاثميتجوزنكل

نأيلقبس.نزحلابرهاظتلانمربكأةلوهسبكلذلعفأنأيننكمي
يترجنحيفٍرتوتبكلذعمترعش.راهنلاءوضيفلمعلايننكميهنأبتلق
.تاملكلاهذهبظفلتللتأيهتنإام

.قالطإلاىلعاهتيقتلاةاتفلضفأيهو،ةزاتممةاتفيهيتجوزنإ"
يتايحيفاهتيقتلاةاتفلضفأتجوزت؟كلذلوقنوعيطتسيلاجرلانممك
".

ثيحلزنملاىلإيدوع.ةطقاسلااهتيأ،ةطقاسلااهتيأ،ةطقاسلااهتيأ
.كلتقأنأيننكمي



مايأةعسترورمدعب
دحألنكمُيالو،ملاعلانعةلوزعميننإ.رتوتلابٍروعشعمُتظقيتسا

ناك.تظقيتساامدنعيريكفتوهكلذناك.ناكملااذهيفّيلعرثعينأ
يرجتال.يغامديفةضمواهنأكوتاملكلانمٍةعافدنابهبشأرمألا
.سكاعملاهاجتالايفيرجييلاملايعضونكل،ةبولطملاةعرسلابتاقيقحتلا
.ماودلاىلعديازتياتيرغوفيجلوضفنأكلذىلإفاُضي

يناتسفوحنو،ئطاشلاوحنقابسلاكلذوفيجنأشبًائيشتظحال
اتيرغنأفيكٍرذحبتظحال.يلامىلعيوتحييذلامازحلالوحفوفلملا
.رتوتلابروعشلاىلإكلذلكينعفد.توبآنيلإعوضومةراثإىلعبظاوت
له:تايمويلايمآلثمودبأيننأبفرعأ؟باهرلابرعشأيننإلهمأ
ةرمللو،رعشأ؟!؟!ىرتايكلذلّيختأيننإمأ،ينلتقينأيجوزديري
.اهلايحفسألابىلوألا

عمتثدحتو،نوديمآلصّصخملانخاسلاطخلاعمنيتملاكمتيرجأ
نيتاهلوصوةعرسفرعأال.نيتفلتخمنيتيرابخإُتمّدقونيفلتخمنيصخش
تدق.ةرملابنيثرتكمريغنيعوطتملانأيلادب-ةطرشلاىلإنيتيرابخإلا
دعبةرداغملاويتعتمأعمجأنأّيلعنّيعتي.ٍضماغٍجازمبةبتكملاىلإةرايسلا
يتلاءايشألالكنعيتامصبحسمو،تافظنملابةرجحلافيظنتنمءاهتنالا
.ةرداغملاو)يسنانوايديلو(يمآوحمّيلعنّيعتي.ةرعشلكةلازإو،اهتسمل
اتيرغتناكاذإىتحهنأبدقتعأ.ناكملااذهُترداغاذإةنمآنوكأس
اوضبقيملاذإريخبنوكأسيننإفنوكأنمةقيقحيفناهبتشيفيجو
-يرولكلوفلاوبولطملا-جلثلالجرنودتويلإيمآهبشت.لعفلابّيلع
دعبتُستنيذللاو،]ةيدنهةليبق[كارزوألانمنيَعداخملثمامهامنيب
ترسامدنعهتررقاماذهو،مويلااذهرداغأس.روفلاىلعةضماغلاامهتصق
ةثالثىلعيوتحتيتلاوً،ابيرقتةيلاخلاوةدرابلاةبتكملاىلإسأرلاةينحنم
.ِكنىلإلوصوللةكبشلاىلعتلخداذكهو،دحأاهلغشيالبيساوح

ّرمتاهتاذقئاقحلا-ينعثحبلاةيادبذنمةرركمِكنرابخأتناك
نودنمنكل،رثكأفرثكأعفترتةدحلاتناك.ىرخأدعبةرمةروديف
مساتلخدأ.مويلااذهيفًافلتخمًائيشتفشتكاينكل.ةديدجٍتامولعم
نأتنلعأيتلاوتقلطنانأتانودملاتثبلامو،ثحبلاكّرحميفِكن
تايتفلاىدحإةلباقملاترجأ.نونجلابفصتتةلباقمىرجأو،لمثدقيجوز



قمحألااذه،يهلإاي.تاناحلاىدحإيفءاطغبةدوزماريماكلمحتيتلاو
ً.ادبأملعتيال

!!!ويديفطيرشىلعنودِكنفارتعا
!!!لمثلانودِكنتافارتعا
هسفنيجوزرّمد.يقلحيفٍرتوتبترعشو،يبلقناقفخةعرستداز

ً.اددجم
ناتللاوساعنلابناتلقثملاهانيعترهظ.ِكنرهظوويديفلاطيرشأدب

.ةضيرعلاهتماستباكلذكو،نالقثملاهانفجرهظامك،لمثيامدنعنارهظت
رثكأيهيتجوز":لوقيوهوًاديعسادب.ناسنإكادبو،ينعثّدحتيناك
مهنإاولوقينأمهنكميلاجرلانممك.ةراثإنهتيقتلايتاوللاتايتفلا
."نهباوقتلايتاوللاتايتفلانيبنمةراثإتايتفلارثكأاوجوزت

ُتدكينكل،قالطإلاىلعاذهعقوتأمليننأليتدعميفٍرتوتبترعش
.مستبأ

ادب"؟اهيفريثملاوهامو":ةشاشلاىلعرهظتمليتلاةاتفلاهتلأس
.ءاسنلايداوندحأيفبطختاهنأكوٍلاعاهتوص

ًاءزجناككلذنأفيكو،زنكلانعثحبلانعثيدحلاِكنأدب
املكناككلذنكل،ةكحضملاتاكنلاركذتأيننأفيكو،انديلاقتنم
يههذهنإلاقو،زنكلانعثحبلامامتإمزتعيهنإفاذهلو،ينمىقبت
.هتمهم

ناكو،َّشجأهتوصناك."حابصلااذهيفةياهنلاىلإتلصو":لاق
رغرغتيولزنملاىلإبهذيسهنأبفرعأ.سانلانمٍدشحدوجوعمثدحتي
بلطيسناك.ماودلاىلعهتدلاوهنمبلطتتناكامكيأ،ةحلاملاهايملاب
زجعيهنألكلذو،هلهريضحتوهايملانيخست،لزنملايفهعمتنكول،ينم
ديحولاصخشلااهنإ.ريثكلاُتكردأاذكهو".ةبسانملاحلملاةيمكريدقتنع
امفرعأيننإ؟كلذكسيلأ،يشاهدإىلعةردقلاكلتمييذلاملاعلايف
دهاشناننإ.هتاذرمألانولوقيمهنألكلذو،رخآٍصخشيأهلوقيس
نكل.ءيشلكريودتةداعإبموقنو،اهتاذصوصنلاأرقنو،اهتاذضورعلا
"انأّيلعةردقلاهذهكلتمتاهنإ.اهبةصاخلاةيلاثملااهتيصخشكلتمتيمآ
.

."؟ِكنايكيأربنآلادجاوتتنيأ"
.نيترمهرادأوهجاوزقوطىلإعلطتولفسألاىلإيجوزرظن
."؟ِكنايريخبَتنأله"



اهعمتأطخأوً،ايلكيتجوزُتلذخ؟ةقيقحلانيديرتِتنكاذإ،ال"
."انلةبسنلابو،يلةبسنلاب،ناوألاتافنوكيالنألمآينكلً.اريثك

."لقألاىلعًايفطاع،قيرطلاةياهنىلإَتلصوكنأبودبي"
نوكتنأاهديرأ.يتجوزديرأ":لاقو،ةرشابماريماكلاوحنِكنرظن

يفطاوعراهظإديجأال":عباتينألبقًاقيمعًاسَفنذخأ."انهو،يعم
نوكتنأبجيو،ريخبنوكتنأاهديرأ.اهبحأينكل،كلذفرعأً.اريثك
."اهضيوعتلريثكلاكلتمأيننأل،ريخب

."؟اذاملثم"
،تقولااذهيفىتحو،اهربتعأيتلاةضماغلاةكحضلاكلتِكنكحض

جمانربةكحضةيضاملاانمايأيفةكحضلاهذهىلعقلطأتنك.ةباذج
ىلعو،لفسألاىلإةعيرسلاةرظنلاىلعةكحضلاهذهتلمتشا:تاراوحلا
اهمدختسييتلاةهقهقلاكلتىلعو،رخآوٍتقونيبهماهبإبمفلاةيوازّكح
.ةميظعةصقلمهتياورةيادبلبقنوباذجلاامنيسلاموجن

ّيدلهنألكلذو،كنأشنمتسيلءايشأ":لوقينألبقمستبا
تّرم.هنوكأنأنكمملانمناكيذلاجوزلاكلذنكأمل.اهضيوعتلريثكلا
ينعأ.ةلواحملانعتفقوتو،يباوصُتدقف...انأوةبعصةدعٍتاونسانيلع
فرعي.ةلواحملانعانفقوتدقل:ةرمفلأةرابعلاكلتتعمسيننأب
ينكل.اهانعموهاذهو،جاوزلاةياهنينعتةرابعلاهذهنأعيمجلا
نأّيلعنّيعتييذلالجرلانكأملينكل،انأاذكهو،ةلواحملانعتفقوت
امبٍنزاوتمريغهثيدحادبو،ساعنلانمةليقثِكننوفجتدب."هنوكأ
ةدحاوةعرجهصقنتتلازامنكل،ءاشتنالاةلحرمزواجتهنأادب.يفكي
تجهوت.بارشلاتاعرجببسبيرهزلانوللابهاّدخدروت.لمثينألبق
.بارشلانمٍتاعرجةدعهلوانتدعبهدلجةرارحتركذتو،يعباصأفارطأ

تناكامنيب،نمزلانمٍةظحللاريماكلاتحنرت"؟اهضّوعتسفيكًاذإ"
.اهبارشبوكلوانتتةاتفلا

كنكمي.لزنملاىلإاهرضحأواهيلعرثعأس،ًالوأ.اهضّوعأسفيكنيلأست"
امهمو،ينمهبلطتساماهيطعأس؟كلذدعبامأ.كلذىلعينهارتنأ
نعثحبلاةياهنىلإنآلاتلصوً.ادعاصفنآلاذنمكلذو،هتعيبطتناك
اذهبتناكنأيتجوزلقبسيمل.ةناهإلابًارعاشوً،اعكارينتدجوفزنكلا
نّيعتيامبًةقثرثكأتنكنأيلقبسيملهنأامك،نآلايهامكحوضولا
."هلعفّيلع

."؟اهللوقتساذامف،نآلايمآىلإثدحتلانمتنكمتاذإ"



."...فوسو،ِكيلعرثعأس.كبحأ"
يادلايناداهلاقيتلاةرابعلاكلتلوقينأكشوىلعهنأترعش

كيلعرثعأفوس...ةايحلاديقىلعْيَقبا":ناكيهوملارخآمليفيفسيول
نمعيرسٍرطسبقدصلانعهداعتباةمواقمهتعاطتسابسيلهنأفرعأ."
نكمتهنكل،كلذنمبرتقيداكيهنأبترعش.مالفألادحأيفدروٍراوح
.هسفنحامجحبكنم

."يمآايدبألاىلإكبحأ"
ةعيبطنعًاريثكفلتخياذهنأمكو،ةيبلقلارعاشملاقدصلاي

.يجوز

اوناكنيذلاو،زازئمشالاريثيٍلكشبءاندبلانييفيرلانمةثالثفقو
مهتيفقأتدتما.ةيحابصلايتوهقنيبوينيب،تاكرحمبةدوزمتاجاردقوف
جوزمملاكعكلانمديزملاكلذعماوبلطمهنكل،مهتاجاردزواجتيامىلإ
،فصلايفةثالثلاصاخشألاءالؤهفقو.زدلانودكاممعاطمبصاخلاضيبلاب
.زدلانودكامةلسلسلعباتلامعطملالخادةنوكرملامهتاجاردنتمىلعو

ًةجهتبمُتنك.كلذنمسكعلاىلعلب،عقاولايفكلذلثرتكأمل
تنرتنإلاةكبشترمتسا.يتطخىلعأرطيذلاريخأتلااذهنممغرلابًامامت
تناكلعفلادودرنأامك،للملاريثتةقيرطبويديفلاطيرشضرعيف
نألمتُحيً:ارذحًالؤافتدودرلاهذهتدبأ.ةشهدلاريثيٍلكشبةيباجيإ
يفاهتيفرحبةرابعلاهذهتدرو.ءيشلكدعبهتجوزلتقيمللجرلااذه
ضعبىدبأو،رذحلاراتسهنععلخِكننألكلذلكثدح.دودرلامظعم
رهاظتيناكهنأباذهويديفلاطيرشدهاشصخشيأدقتعيمل.ةفطاعلا
.ةاوهلادحأاهبماقملألالمحتيفةيليثمتدرجمكلذلكنكيمل.طقف
تنكامنيبينّبحأ.ةيضاملاةليللايفينّبحألقألاىلعوأ،ينبحييجوز
ةثعبنملاةبوطرلاةحئاراهنمحوفتيتلاةريغصلايترجحيفهريمدتلّططخأ
.فشانملانم

رييغتيننكميالنكل،لاحلاةعيبطبكلذفرعأً.ايفاكسيلكلذنكل
ةبعليجوزىهنأ.ةحارتساللةرتفلقألاىلعينيطعيكلذنكل.يتطخ
ٍبائتكابرعشيهنأبكلذكودبي.بحلايفٌعقاووهوزنكلانعثحبلا
.ةيساسحلانمًةعقبهيّدخدحأىلعتيأريننأبمسقأ:قيمع

ًابطراهرعشناك.يبابىلعقرطتيثورودتدجوفيترجحىلإُتدع



تيرتسلاوءاطسودحأاهنأكوتدبف،فلخلاىلإًاحرسموةرارحلاةجيتن
مث،ايلعلااهتفشَحسمةأرملاهذهتداتعا.مهبقوثولانكميالنيذلا
ّسدتاذكهو،اهعباصأنعقرعلاكلذدعبقعلتيهو،يوحنتتفتلا
.ةرذزوكاهنأكواهمفيفاهتبابس

."ةبئاغلايههذه":يلتلاق
ُتدكينكل.نيمويريخأتلاةدمناك.يترجحراجيإعفديفترخأت

.راجيإلاعفدهركأيننإ:كحضأ
."قئاقدرشعنوضغيفكئيجأس.يثورودايًادجةفسآيننإ"
."عنامِكيدلنكيملاذإرظتنأس"
ىلإرطضأسيننألمتُحي.ىقبأفوسيننأنمةدكأتمريغيننإ"

."ةرداغملا
."كلضفنمًارالودنونامث.نيمويراجيإبيلةنيدمنيقبتس"
.يلامىلعيوتحييذلايهاولايمازحُتككفو،يترجحىلإتلخد

يفيتقوُتذخأو،حابصلااذهيفيريرسقوفةيدقنلالاومألاّدعبُتمق
.يلاومألةيرعتةيلمعبُتمقيننأبكلذينعي.ةيلامةقرولكيفقيدحتلا
نأودبي.$8,849،امٍببسل،ّيدلَيقبهنأىلإةياهنلايفتلصوت
.ةظهابتحبصأةشيعملاةفلك

ُتيأر.)$8,769ّيدلَيقبف(لاملايثورودُتلوانوبابلاتحتف
رورمنابقارياناكو،اتيرغةرجحلخدمةفيقستحتنيَسلاجفيجواتيرغ
اتيرغنأامك،هتراثيقىلعفزعيفيجنكيمل.اهديىلإيدينملاملا
يتبقارمنمانكمتييكةفيقسلاتحتنافقاوامهنأادب.نّخدتنكتمل
امهلتحّول.ةولحايًابحرمهانعمامبيوحننانثالاحّول.حضوأةروصب
.يضارغأعمجبتأدبوبابلاُتقلغأ.ددرتبنإويرودب

اذهيفاهكلتمأيتلاتاكلتمملانمريغصلاردقلاكلذتبرغتسا
ةقافخكلتمأاليننإ.ةريثكًءايشأيضاملايفُتكلتمايننألكلذو،ملاعلا
ةيناطبكلتمأاليننأالإ،فشانموةيطغأكلتمأ.ءاسحللًءانإوأ،ضيب
دنعتمستبا.يرعشبيذشتنمنّكمتأثيحبًاصقمكلذككلتمأ.ةمرتحم
ًاعمانلقتناامدنعةساّبكالوًاصقمكلتمينكيملِكننأل،ةطقنلاهذه
نأنودنمًاّرضحتمهسفنربتعيهنأفيككلذكّركذتأ.ةقطنملاهذهىلإ
نأثبلامهنكل،لاحلاةعيبطبًارضحتمسيلهنإيللاقً.اصقمكلتمي
مثجنأثبلامو،ريرسلاىلعيناقلأمث،هيعارذبينلمحوَّيلعّضقنا
تقولاكلذيفتكحض.ةريثمًةاتفتلزامُتنكيننألُتكحض.يقوف



.ةرابعلاهذهىنعميفتركفيننأل
يههذهً.امرتحمًاصقمكلتميالًالجرجوزتتالنأةاتفلاىلعنّيعتي

.ةئيسءايشأىلإًانايحأيدؤتاهنكل،يتحيصن
يهيسبالمتناك.ةريغصلايرهظةبيقحيفاهتعضوويسبالمتيوط

كلذو،اهبُتبرهيتلايترايسيفاهبتظفتحاواهتيرتشايتلاثالثلاعطقلا
تعضو.يلزنمنمءيشلكذخأىلإرطضأاليكلو،نمزلانمٍرهشلبق
بوبنأو،يطشمو،يتمانزورو،يتالقنتلالخاهمدختسأيتلاينانسأةاشرف
يتحابستالذبكلذىلإفِضأ.اهتيرتشايتلاةمونملابوبحلاو،مهرملا
.ًاليلقًاتقويضارغأعيمجبيضوتقرغتسا.ةصيخرلا

كلذكتعزن.ءيشلكحسمبتأدبو،ةيطاطملايتازافقتعضو
اتيرغنأبدقتعأال.ةقلاعةرعشيأنمصلختللتاعولابلاتادادس
ةقيقحلاهذهنافرعيناكاذإامهنكل،ةقيقحنوكأنَمنافرعيفيجو
اذه،تقولاكلذةليطيسفنلُتلق.ناهربيأكرتيفبغرأاليننإف
لصحياموهاذهو،ةناكتسالاىلإأجليامدنعءرملاهيلعلصحياموه
ِكيلعضبُقينأنيقحتستِتنأ.تقولاةليطرّكفيالامدنعءرملاهيلع
يفًارعشِتكرتِكنأولثدحيساذام.ريبكٍءابغبفرصتتيتلاةاتفلااهتيأ
يفوأ،فيجةرايسيفتامصبتدجاوتوللصحيساذام.لابقتسالابتكم
كنأبِتدقتعاكنألصخألاىلعو،كلذدعبلصحيساذام.اتيرغخبطم
تارجحلانوشتفيمهوةطرشلالاجرتروصت؟ءيشلقلقياليذلاصخشلا
امدنعيأ،مالفألايفثدحياملصحيمث،ءيشىلعاورثعينأنودنم
ةكربلةيتنمسإلاضرألاقوفتبلقتدقنوكتيتلاو،يتارعشىدحإرهظت
.ةحابسلا

ٍصخشيأرضحينلعبطلاب:ىرخأةيوازىلإكلذدعبيريكفتلقتنا
ءاعداوهةطرشلالاجرهعيطتسياملكنكل.انهِكنعثحبللانهىلإ
تارجحلاىدحإيفةيقيقحلانودتويلإيمآاوأرمهنأبنيلاتحملاضعب
ىلإراغصلاصاخشألاجاتحي.فورعمريغٍناكميفدجاوتتيتلاو،ةصيخرلا
ً.اضارتفاهنوضرتفيٌرمأوهو،رابكمهنأباورعشينأ

نوكيامهبشأةقرطلاكلتتناك.بابلاىلعًةيوقًةقرطُتعمس
بحاصانأ:هيعارصمىلعبابلاحتفينألبقهنبابابىلعٍدلاوِةقرطب
،غناب،غناب.ةباجإلامدعيفترّكفويتفرغطسويفُتفقو.ناكملااذه
ىلإبعرلامالفأنمرٍيبكٍددعبعفدييذلاببسلانآلاُتمهف.غناب
اهنألكلذو-بابلاىلعةضماغلاةقْرطلاكلتيأ-ةليسولاهذهمادختسا



،بابلانمىرخألاةهجلايففقينَمقراطلافرعيالً.اسوباكلداعت
اميفركفتسكنأبدقتعأ.ةياهنلايفهحتفيفوسهنأبفرعيكلذعمو
ً.ادبأبابلاىلععرقلابريرشلاصخشلاموقيال:نآلاهيفرّكفأ

!يحتفا،ةفرغلالخاديفكنأفرعن.ةولحايًابحرم
يفنافقياتيرغوفيجتيأرف،بابلاُتحتفو،ةيطاطملايتازافقتعزن

امهيهجوحمالمتناككلذل،امهيرهظعسلتسمشلاويتفرغلخدمةفيقس
.لظلايف

."؟لوخدلااننكميأ.ةليمجلاةديسلااهتيأًابحرم":فيجلأس
يفةبغارلاوةقياضتملاةاتفلارهظمبروهظلاينمةلواحميفُتلق

هذهرداغأس.امكتيؤرلباهذلاكشوىلعتنك...عقاولايف،انأ":ةشدردلا
ةرطضمانأو،لزنملانمةملاكمينتلصو.ةليللاهذهوأًادغ-ةليللا
."هيلإةدوعلل

اهنأبودبي"؟انافسلايفكلزنممأ،انايزيوليفِكلزنمنيدصقتأ"
.فيجعمينعثدحتتتناك

."...زيول"
."كعيدوتلانيتأ.ةظحلللخدنانيعد.مهيال":فيجلاق
يفتركفينكل،ةدشببابلاقالغإوأخارصلايفترّكف.يوحنمّدقت

ءيشلكنأبرهاظتلايللضفألانمناك.ريخىلعايهتنينلنيرمألانأ
ً.احيحصكلذنوكينأبلمألاو،ماريامىلع

ةفرغيففيجلاجامنيبهيلإتدنتساوامهءاروبابلااتيرغتقلغأ
حتفامك،سقطلانعثدحتمث،خبطملاىلإلخدو،هذهةريغصلامونلا
.نئازخلاوباوبألا

نوبرعلابيثورودظفتحتس.ءيشلكذخأكيلعنّيعتي":فيجلاق
علطتو،داربلابابحتف."رومألاهذهيفةمراصاهنإ.كلذيلعفتملاذإ
.ةدحاوةصلصةبلعىتحيكرتتمل".ةجالثلاوتالوكأملاظفحبلعوحن
."دسفتالةصلصلانأل،بيرغٌرمأكلذنأبماودلاىلعُتدقتعا

:لاق.ةيطغألاّزهمثهتيوطيذلاريرسلاشرفملوانتوةنازخلاحتف
يأىلعيوتحتالاهنأنمدكأتللكلذوً،امئادً،امئادةيطغألازهأيننإ"

."هنيكلمتءيشيأوأًايلخادًاسابلوأبراوجلثم،اهلخادبءيش
ً:امستبموًافقاولاق.هيفًاقيمععلطتوعكرو،يريرسةلواطجردحتف

هيدترييذلازنيجلالاورسيفهيديكرف."ديجٍلمعبِتمقِكنأبودبي"
."ءيشلكِتذخأكنأودبي":عباتو



.يقنعىلإّيمدقنممث،ّيمدقىلإيقنعنمًاءدبفيجينصّحفت
."؟ةولحايوهنيأ":لاق

."؟اذامَنيأ"
ىلإجاتحنيهوانأ.انيلعرمألايبّعصتال.ِكلام":لاقوهيفتكّزه

."لاملاكلذ
.يفلخًةتماصاتيرغتيقب
."ًارالودنيرشعوحنكلتمأ"
ِكتأر.راجيإلاىتحو،ءيشلكًادقنتعفد.نيبذكتكنإ":فيجلاق

نلو،نيبهذتكعدنفوسوهايإانِطعأ.لاملابوشحملامازحلاكلذعماتيرغ
."ةيناثانضعبَرن

."ةطرشلالاجريعدتسأس"
تحتهيماهبإًاعضاونيديلافوتكمناكوراظتناةلاحيففيجفقو

."رظتنننحن.كلذيلعفاايه":هيطبإ
"جاجزنمرثكأتسيلاهنإ.ةدلقمكتراظننأفرعن":اتيرغتلاق

.
نيذهنأيلادب.عجارتتنألمأىلعاهيفتقّدحلبًائيشُلقأمل

دجوييأ،امهيأرارّيغيدقامهنأدحىلإيفكيامبنيرتوتمنيصخشلا
نحنًاعمكحضننأىلإيهتنناذكهو،يباصعأبنابعالتيامهنألامتحا
فّرصتلابرهاظتلاىلعتقفاواهنكل،ةبعللافرعتاهنأكلذينعي.ةثالثلا
.اذكه

نوللابيهوروهظلابتأدبهروذجنإفكرعشامأ":اتيرغتلاق
هبشييذلاو،هنيعضتيذلارعشلاغابصنمريثكبلمجأيهو،رقشألا
كنأبكلذينعي.ةعيرمِكرعشةحيرستنإفةبسانملابو،رتسماهلاذرجرعش
لجرنمًالعفنيئبتختِتنكاذإامفرعأال.هفرعأالءيشنمنيئبتخت
لضفألانمهنأكلذينعي.ةطرشلايعدتستنلِكنأفرعأينكل،اذاممأ
."لاملاانيطعتنأكل

."؟اذهبفيجِكعنقأله":اهتلأس
."عوضوملابفيجُتعنقأيتلاانأ"
."جرخأينوعد":تلقوهّدستاتيرغتناكيذلابابلاوحنتهجوت
."لاملاانِطعأ"
ينتعفدويوحنترادتسانأاتيرغتثبلامو،بابلاةضبقتكسمأ

مثىرخألاديلابيناتسفتعفرواهيديىدحإبيهجوتعفص.رادجلاوحن



.لاملاىلعيوتحييذلامازحلاتعزتنا
."!ةداجيننإ!اذهنعيفقوت.اتيرغايكلذيلعفتال"
.يفنأتّدسيتلاو،يهجوقوفةحلاملاوةراحلااهديةحاربتسسحأ

رادجلاوحنًاددجمينتعفد.ينيعشدخياهرفاظأدحأنأبكلذكتسسحأ
ىرج.يناسلفرطىلعًالوزنينانسأتطغضامنيبهبيسأرمدطصايذلا
ً.ادجةئداهٍةقيرطبراجشلااذهلك

يننكل]ميزبإلا[كبشملامضييذلامازحلافرطيديبتكسمأ
تثبلامو،ينيعنملاسيذلاريزغلاعمدلاببسباهتهجاومنعتزجع
ينتعفد.يلصافمىلعاهرفاظأنمًةقراحًاراثآًةكراتيديةضبقتبذجنأ
.ةيدقنلاقاروألاببعالتتتحارو،ةباحسلاتحتفوً،اددجم

-دعلابتأدب-"ىلإلصيغلبملانأودبي.هللااي":اتيرغتلاق
له!ةاتفايةنعللا.هللااي.فالآةثالثامبرو،نيفلأوأ،فلأنمرثكأ

."ً؟افرصمِتقرس
."هتسلتخااهنأبلمتُحي":فيجلاق
ةحارعفدأنأةيئامنيسلامالفألادحأيفتنكولنكمملانمناك

ًةمكلدّدسأو،يعولانعةبئاغوًةامدمًاضرأاهعقوأو،اتيرغفنأىلإيدي
ناصخشامهو،ةهباجملاةيفيكفرعأاليننأوهعقاولانكل.فيجوحن
،امهوحنضكرأنأيننكمي.ءانعلااذهلكلهأتسيالرمألانأودبيو
امهتهجاوموامهعفصأنألواحأامنيبّيمصعمنمينناكسميفوسامهنكل
يننإ.حربمٍلكشبينابرضيولعفلابابضغينأكلذكلمتُحي.لفطلثم
.لبقنمينبرضيملًادحأنألكلذو،يتَّيذأىلعدحأمدُقينأفاخأ
.رخآٍصخشديىلعىذألليضرعتنمفاخأيننإ

مهبيلصتاايه.ةطرشلاغالبإنيديرتكنأبِتلق"ً:اددجمفيجلاق
".

."كيلعةنعللا":ضفخنمٍتوصبُتسمه
ناكملايفًاصرحرثكأينوكنكل،لصحامنأشبةفسآ":اتيرغتلاق

كنأكويرهظتنأكيلعبجيال؟انقفتاله.هيلإنيهجوتتيذلايلاتلا
."نيرخآلانعئبتختواهدرفمبلوجتتةاتف

."ماريامىلعنينوكتس":فيجلاق
.امهترداغمدنعيعارذىلعّتبر
املككلذناكو،يريرسفرطىلعتاتنسةرشعورالودعبرتيأر

.ملاعلااذهيفٍدوقننمهكلتمأ



مايأةعسترورمدعب
،يبناجىلإلومحملايبوساحناكوريرسلايفُتسلج!ريخلاحابص

راسيلاينيعةلقمتناك.ةلجترملايتلباقملةرشابملاضورعلابًاعتمتسمُتنكو
ترعشينكل،صيخرلايدنلتكسالابارشللةجيتنكلذناكامبرو،ًاليلقزتهت
يفلوألارطسلاةيضاملاةليللايفتضرع.يمسجءاحنأةيقبيفةحارلاب
ءيشيأبموقأسو،كلضّوعأس،فسآانأ.ّيلإةدوعلليتجوزءارغإةيلمع
.كزيامتىدمفرعيملاعلاعدأسً.ادعاصفنآلاذنمهنيديرت

ً.اددجمروهظلايمآتررقاذإالإّيلعىضقُيسهنألكلذلكُتلق
كلذسيلو،رهظملاقينأوٌليحنلجروهو(رناتهّفظويذلاربخملاامأ
ىتحديدجبِتأيملف)هارأنألمآُتنكيذلاوبارشلابحييذلاربخملا
يمآعانقإّيلعيغبنياذهلو،ةيلاثمةقيرطباهسفنيتجوزتفخأ-نآلا
.ناعذإلاوءارطإلاقيرطنعّيلإةدوعلاب

تلعفيننأبينعيكلذنإفءيشىلعلدتتاقيلعتلاتناكاذإامأ
ً:ادجةيباجيإلب،ةيباجيإتناكتاقيلعتلانأليلدبكلذو،بئاصلاءيشلا

!جلثلالجرةبوجعأ
.بيطٌلجرهنأبفرعأُتنك

Invinoveritas!
.ءيشلكدعباهلتقيملهنألمتُحي
.ءيشلكدعباهلتقيملهنألمتُحي
.ءيشلكدعباهلتقيملهنألمتُحي
.سنالمسابيتادانمنعاوفقوتمهنأبكلذىلإفاُضي
،أدهتالٍةكرحيفنويفاحصلاونوروصملاناكدقفيلزنمجراخامأ

دعباهلتقيملهنأبلمتُحييذلالجرلانمحيرصتىلعلوصحلااودارأو
انربخأوجرخا،ِكنايعمسا:ةلدسملايرئاتسمامأنوخرصياوناك.ءيشلك
ةبسنلابكلذناك.زنكلانعثحبلانعانربخأ،ِكنايعمسا.يمآنع
نأنملضفأناككلذنكل،ينهملامهلجسيفةوطخدرجممهيلإ
؟كتجوزَتلتقله،ِكناوخرصي

مهنأودبي-وجمسابنوخرصيمهو،ئجافمٍلكشبو،مهتعمسينكل
نوكتىتمفرعيءرملانإيأ،اهرعاشميفختالاهنألكلذو،وجاوبحأ
ءرملاىلعلهسلانمناكهنأكلذينعي.ةقلقوأ،ةبضاغوأ،ةنيزحوج



ايءيربكقيقشنإله.اههجوريباعتنماهلمكأبةصقلافرعينأ
...رنات؟ءيربكلكومنإله،رنات...نعانيربخأ،وغرام؟وغرام

امُتنكيننألكلذو،هءاروًائبتخمبابلاتحتففلزنملاسرجّنر
ىثريٍةلاحيفريصقلايلاورسو،ثعشأيرعشناك.بارطضاةلاحيفُتلز
امدنعيأ،ةيضاملاةليللايفامأ.ةريثكٍرومأىلعنالدينارهظمامهو،اهل
،باجعإلاريثيٍلكشبمرغملاكودبأُتنكدقفاريماكلامامأةلباقملاتيرجأ
.ٍلمثٍلجرلثمنآلاودبأينكل،invinoveritastic،يشتنملالفطلاكو
.ةلباقملايفيئادأنعةيباجيإرثكأنيقيلعتلوصوترظتناوبابلاُتلفقأ

ام.ةيناثًةرماذهكًائيشلعفتنأكايإ،كايإ":لوقلابرناتينرداب
ىلإقمحلاَكبلصوله.لافطألاككدييقتةرورضبرعشأ.ِكنايكبطخ
."؟ةجردلاهذه

سانلاّبحأ؟تنرتنإلاىلعتدرويتلاتاقيلعتلالكَتيأرله"
."يلَتلقاملثمماعلايأرلارظنةهجورّيغأيننإ.ةلباقملاكلت

."مكحتللةعضاخريغةئيبيفاذهكًائيشلعفتنأكنكميال":لاق
كلتتناكولاذام":ةريغصةاتفءانغىلإنوكتامبرقأٍةجهلبفاضأ
يتلاةلئسألاحرطيفتأدبولثدحياذام؟توبآنيلإحلاصللمعتةاتفلا
هسأرهبشييذلاقنأتملااهيأكتجوزللوقتنأديرتاذامنمبعصأيه
لثمحبصأفيلاقتربلانوللاىلإبرقأرمسألاههجوادب"؟نيطقيلاةريطف
.ةعشمناولأةحول

قثتنأكيلعنّيعتيكلذل،رناتاييفاحصيننإ.يترطفبتقثو"
."لعفلابةفيطلتناك.تاهافتلاةظحالمىلعيتردقب

بلقنتاليتلاةكيرألاكلتىلعهيمدقعضووةكيرألاىلعىخرتسا
اذكهو،ةرمتاذكتجوزتناكًاذإاذكه":لاق.اهتاذءاقلتنمًادبأ
."؟كّدخلاحفيك.ةرمتاذيدنآتناك

.اهبينّركذامدنعينزخنتةضعلانأادبو،ينملؤيلازاميّدخناك
.معدلاضعبينيطعتاهلعلوجوحنُّتفتلا

ايةقفومةركفكلتنكتمل":رناتةلابقسلجتيهووجتلاق
،لعفلابٍديجٍلكشبةلباقملاترج-لعفلابًاظوظحموً،اظوظحمَتنك.ِكن
."كلذكنوكتالنأنكمُيناكنكل

نمةريغصةظحلبعاتمتسالااننكميالأ.لعفلاةدريفنوغلابتمكنإ"
لالخةبيطلارابخألانمةيناثنيثالثىوسامكنمبلطأال؟ةبّيطلارابخألا
."امكلضفنِم؟ةيضاملاةعستلامايألا



."أدباً.انسح":هتعاسىلإعلطتلارناتدّمعت
يذلاجيجضلابهبشأ،هصهصً،اتوصثدحأوهتباّبسيوحنهّجو

اهعضومثءطببهتبابسضفخ.لافطألامهعطاقيامدنعنوغلابلاهردصي
.هتعاسحطسقوف

امفرعييكًاليلقفقوت"؟اهبَتعتمتساله،ةيناثنوثالثً،انسح"
نأدعبذاتسأاهيطعييتلاتمصلاةظحلبهبشأكلذناكوً،ائيشُتلقاذإ
نأانيلعنّيعتي"؟مالكلانمَتيهتناله:نيبغاشملاهبالطدحألأسي
."ةمساحةيمهأزاتمملاتيقوتلاهيفلمحيٍناكميفاننإ.ملكتن

."كلذىلعكقفاوأ"
ىلإهجوتلاديرأً.اركشً،انسح":لاقوهيبجاحدحأيوحنسّوق

امنيبنكل.عدوتسملاتايوتحمبمهغلبنيكنكممٍتقوعرسأيفو،ةطرشلا
."...سانلاةماع

.hoipolliسانلاةماعبرمألاقلعتيال.سانلاةماعةرابعيفتركف
.يمآهايإينتّملعءيشهنإ

رثعً.اددجمسيل،ينرذعاوأً،اددجمكبحتنأىلإليمت..."
فشكمدعلةنينأمطلابرعشأاليننكل،وجلزنمىلعًاريخأنويفاحصلا
."؟...مهتويلإلآنإله.ريثكبلوطأٍتقولهتايوتحمو،عدوتسملاكلذ

اننكميال.نآلادعبتويلإلآمعدىلعدامتعالااننكميال":تلق
."ًاقالطإكلذ

نمديزملاهيجوتمدعررقرناتنأبودبي.ىرخأتمصةرتفتّرم
.ثدحامعينلأسينأىتحوأ،يلتاداشرإلا

نحن،نذإ":تلقوةيزوهجلاو،بضغلاو،داعبتسالابٌروعشّيلعرطيس
."موجهلاىلإةجاحب

كعفدتةيباجيإلاةطقنلاهذهعدتنأِكنايكديرأال":وجتلاق
عادصلافيفختبوبحضعبتبحس."ريمدتلللباقريغكنأبروعشلاىلإ
نّيعتي.كعادصنمصلخت":تفاضأمثيدييفاهتعضوواهتظفحمنم
."مويلااذهًازهاجنوكتنأكيلع

ىلإّتفتلامثبوبحلاُتعلتبا."ماريامىلعنوكأس":اهلتلق
."امًةطخعضنانعد.نآلالعفنساذام":تلقورنات

،ريبكٍلكشبةيديلقتريغيتركفودبت.يتطخكيلإ،ميظع":رناتلاق
."ربياشنوراشعمًةلباقمًادغيرجنس.يتقيرطيههذهنكل

نأنكمُيامىصقأربياشنوراشتكلتما"؟دكأتمَتنأله...واو"



-30نيبامرامعألانم(ًازيامترثكألاةيمالعإلاةأرملااهنإ:ةراهمنمهبلطأ
ٍةحيرشىلإلصتيتلا(ةينويزفلتلاتاكبشلايفمايألاهذهةلماعلاو)55
يتلاو،)ةيكلسلاتاطحملااهيلإلصتيتلاكلتنمربكأيهسانلانم
.ءاسنلاعمةمرتحمتاقالعةماقإيننكميهنأبةنهربلاىلعةقاطكلتمت
ةقلعتملاةفاحصلاتاهاتميفرخآونيحنيبضوخلابةأرملاهذهترُهتشا
،لهذمٍلكشبٍباوصىلعودبتاهنإفلعفتنيحاهنكل،ةيقيقحلامئارجلاب
اهلقبسًةباشًامأنمزلانمنيماعلبقاهيحانجتحتتّمضيتلايهو
ربياشنوراشتمّدق.توملاىتحعيضرلااهلفطتّزهاهنألتنجُسنأ
ةأرملاتداع.ةيلاتتمٍلايلىدمىلعلماكلاب،ةيفطاعو،ةينوناقعافدةيضق
ًادولومرظتنتيهو،ىرخأًةرمتجوزتو،اكساربنيفاهلزنمىلإكلذدعب
.مايألاهذهيف

."ويديفلاطيرشراشتنادعبيبتلصتا.ديكأاذه"
انلمّدق،نذإ":تلقفيمامأتحنسيتلاةصرفلالهاجتعطتسأمل

."ةدعاسمويديفلاطيرش
كنأبحضاولانمناك:مامتهاللًةريثمًةعافدناطيرشلاكلذكاطعأ"

نوكتالنألةليئضةصرفدجوتنآلانكل،طيرشلاضرعلبقلعافلا
."..ً.اريخأٌقداصكنأبَترهظأفيكفرعأال.لعافلا

وهوً،ايقيقحًافدهدافأةحرابلاةليلثدحامنأل":وجتلاق
ىوسرهظتمليضاملايفنكل.ةيموجهةروانمكلتتناك.يمآةداعتسا
."ةقداصريغو،اهلحمريغيفو،ةفيعضةفطاع

.يركشنعّربعتةماستبااهوحنُتهّجو
يننإً.انّيعمًافدهمدخيكلذنأبركذتتنأكديرأً.انسح":رناتلاق

مظعمناك.يديلقتريغهنوكرمألاىدعتي:ِكنايانهيتقوّعيضأال
لئاسوتنكمت.ةلواحملاُتدرأنكل.كتيضقنععافدلانوضفريسنيماحملا
سيافلاو،تنرتنإلادوجوعمنكل.ينوناقلاطسولاةئيبءلمنممالعإلا
ةئيهلثمٍرومألنآلادعبدوجونمكانهدعيملف،بويتويو،كوب
نينامثنيبامهنأكلذينعي.فيظنٍلجسلالو،ةزاحنمريغنيفلحم
اذاملًاذإ.ةمكحملاىلإكلوخدلبقاهتجيتنررقتتكتيضقنمةئملابنيعستو
.ةرطاخملّكشيكلذنكل.ةصقلابمكحتنيكلئاسولاكلتلكمدختسنال
ٍءزجلكو،ةتافتلالكو،ةملكلكلقبسملاطيطختلابموقننأبغرأيننإ
نوكتنأو،يعيبطٍلكشبفرصتتنأكيلعنّيعتينكل.تامولعملانم
."ةيسكعٍلعفةدركلذلكيطعيسالإوً،ابوبحم



كلذعمو،ةئملابةئمٌبلعمهنأوً،اطيسبًارمأكلذودبي.هوأ":تلق
."لماكلابقداصوهف

نحنو،اهبظفلتتيتلاتاملكلابًادجًارذحنوكتنأكيلعنيعتي"
كيلعحرطتساهنكل.ةلئسأيأىلعبيجتنلكنأبنوراشغلبنفوس
،تارابعلاهذهلوقتفيككملعنفوساننأالإ،لاحيأىلعةلئسأ
هذهبةينعملاةطرشلااهبتماقيتلاةزاحنملاتافرصتلاضعبببسب
لاؤسلااذهنعةباجإلانمنكمتأنل،فسأللو،عقاولايفيننإف،ةيضقلا
."عنقمٍلكشباهلوقتنأو-هديرأيذلاردقلابو،رضاحلاتقولايف

."ًاقطانًابلكنوكأنأكلذينعي"
القطانٍبلكلثمنوكتنأنيعتي.ديكأتلاب"ً:اددجمرناتلاق

كتّيضقينبتبربياشنوراشعانقإانيلعنّيعتي.نجسلاىلإلوخدلايفبغري
نكل،ةرملابيديلقتريغكلذلكربتُعي.كلذيفنورهامنحنو،ِكناي
لكيفهدّدرييذلاراعشلاكلذبحأهنأودبي."يتقيرطيههذه
هتكرحءادأبماقاذكهو،هتهبجنّضغنأثبلامو،ًاليلقتمص.ةبسانم
الًائيشفيضينأكشوىلعهنأودبي.ريكفتلابهرهاظتىلعلدتيتلا
.ينبجعي

."؟كانهاذام"
فوسرمألااذهنأل-يدنآنعنوراشربُختنأكيلعنّيعتي"

."رمألاةياهنيفةقالعلاهذهرهظتسً.اريخأرهظي
نورعشيسانلاأدبٍتقويفءيشلكرّمدأنأينديرتلهً،انسح"

."؟ّيلإنوليميمهنأبهيف
ً،امئادرمألاحجني؟اهتملستاياضقلانممك،ِكنايكلمِسقأ"

.رمألابمّكحتلانمةقيرطلاهذهبنكمتناننإ.امٍلكشبو،امٍةقيرطب
.اذهىلعدمتعتكتايحنأكوًالعفرِذتعا.كراذتعامّدقويدنآنعاهِربخأ
ديرتوكتجوزبحتكنكل.يبغوفيعضٌلجرو،لجرَتنأوةقالعَتمقأ
ىلعٌرظحضرفُيس.ةيلاتلاةليللايفعاُذتفوسوةلباقملايرجتس.اهضيوعت
.اهتانالعإيفيدنآةيضقلالغتساةكبشلاعيطتستالاذكهو،اهاوتحمرشن
.]ةلبنقوأ[ةأجافمةملكمادختساطقفاهنكمُي

."؟يدنآنعًاقبسممَهتربخألهً،اذإ"
اهضرعلةفيطلةأجافمكلتمناننإ:مهلُتلق.الك،يهلإاي":لاق

ةعاسنيرشعوًاعبرأانيدلنوكيفوسو،ةلباقملايرجتنأكنكمي.مكيلع
ينوبربُخنفوسنويزفلتلاةشاشىلعةلباقملاضرعلبقنكلً.ابيرقت



فوس،ةأجافملاهذهلاي.عدوتسملايفهانفشتكااّمعو،يدنآنعنيبليجو
اهنإ!خفيفِكنعقوتيهوةّيحيمآ:مكيديأنيبهلكرمألاعضن
."!انهةيناسنإلانيأ،هوأ!خفيفِكنعقوتيهو،ةرويغو،ةنونجم

."؟يلخفيمآِبصننعينعأً؟اذإربياشنوراشربُخنالاذامل"
فوسف،ةحماسملالسوتتويدنآنأشبَتفرتعااذإ.لوألاببسلا"

بحي-كهاجتفسألابرعشتفوسو،كتحماسملٍدادعتساىلعةمألانوكت
يأنعفشكلاكنكميالنكل.نورذتعيمهونيئطخملاةيؤرنويكريمألا

نئاخلاجوزلاةدهاشمدحأديريال.ئيسٍلكشبودبتكتجوزلعجيءيش
يفكنعًالدبكلذلعفيرخآًاصخشعد.ءيشيأىلعهتجوزموليوهو
ِكنةجوزنأبةطرشلانمةبرقمرداصمتفشك:يلاتلامويلانمامٍتقو
نوكيسً!اخفهلبصنت-هبلقلكنماهبحيهنإمسقأيتلاةجوزلا-
."ًاعئارًاينويزفلتًاضرعكلذ

."؟يناثلاببسلاوهام"
يفاهبيمآكعقوتيتلاةيفيكلاريسفتبعصيٍلكشبٌدّقعمرمألا"

ًاينويزفلتًاضرعكلذنوكيسو،ةدحاوًةرمكلذلعفتنأكنكميال.خفلا
."ًائيس

."زازئمشالابرعشأ":تلق
."...رمألارصتقي،ِكن":وجتلاق
ّليختامكنكميأنكل.ةلباقملاءارجإنمدبالفرعأ،فرعأ":تلق

نميلدبالهنأفرعأ؟هرسأبملاعلامامأربكألايرسفشكبموقأنأ
ةديحولاةقيرطلاهنإ.انلةبسنلابًاحجاننوكيسرمألانأدقتعأ.كلذلعف
."..ً.انلعةناهملليضيرعتديرتاهنإ.ةدوعلابيمآعنُقتدقيتلا

فسألابرعشتكنأكوةناهمةملكودبت.باقعلل":لوقلابرناتينعطاق
."كسفنهاجت

ًادجًاعيرمنوكيفوسكلذنكلً،انلعراذتعالاو...":يمالكتعبات
".

ةطرشلاغالبإنإ.عباتننألبقانهًاحيرصنوكأنأديرأنكل"
يفًةرطاخمربتُعي-خفلايفِكنعاقيإبيمآمايقيأ-اهلمكأبةصقلا
ال،هبٍهبتشمىلعنوّزكريامدنعو،ةطرشلالاجرمظعمنإ.اهتاذدح
ٍتارايخّيأنولبقتيالمهفكلذلو،قالطإلاىلعمهفقاومليدبتيفنوبغري
مهمايقيفوءيشلكنعمهغالبإيفةرطاخمدجاوتكلذينعي.ىرخأ
اننأبًايرظنولو،ينعيكلذنكل.كلاقتعامثةطرشلازكرمنعانداعبإب



طيطختلابمهمايقةيناكمإكلذينعي.انعافدنعًةزجومًةحملمهانيطعأ
."ةمكاحملالالخعافدلاكلذريمدتلقيقدلا

.رناتايلعفلابًادجًائيسكلذودبي.ًاليلقرظتناً،انسح":وجتلاق
."اهبحصُنيالةجردىلإًائيسودبي

دقتعأ.ِكنايباوصىلعكنأبدقتعأ،ًالوأ.لمُكأينيعد":رناتلاق
نوكتساهنأبربتعتاهنأبًاضيأدقتعأ.لتاقكنأبةعنتقمريغينوبنأ
ةيطرشاهفصوبةديجًةعمسكلتمتاهنإ.ةليدبةيرظنعامسلةحتفنم
يدنعنوكت.ةميلسًةهيدباهكالتمابةفورعميهكلذكو،لعفلابةفصنمو
،كوحناههّجويليلدلانأبدقتعأ.اهعمتملكتامدنعاهنعديجروعش
هلككلذنممهألاامأ.امءيشبايغىلعاهلدتاهترطفنأبدقتعأينكل
يمآبصنةيرظنمدختسأنليننإف،ةمكاحملاىلإانبهذاماذإوهف
."لاحيأىلعةيعافدةليسوكةديكمل

."؟ينعتاذام"
دوهشلانأامك،ديقعتلاةياغيفرمألانأبكلتلقنأقبس"

نلفةينويزفلتلاةيحانلانمًاحجانرمألانكيملاذإ.هتعباتمنعنوزجعيس
اهمهفييتلاةقيرطلامادختساانيلعنّيعتي.نيفلحملاةئيهدنعحجني
،ةءافكلابةطرشلالاجرعتمتيال:ةطاسبلاةياغيفةكبحاهنإ.نوفلحملا
مئالمريغَتنكاذإامأ،ةيفرظٍةلدأىلعًءانبكلاقتعايفنوضميكلذل
."طقفةرثرثحبصيهلكرمألانإف،ةيفرظلاةلدألاكلتل

."ةقثلانمًاريبكًاردقاذهينيطعي...ةرثرث":ُتلق
"مهنمدحاويننإ.ِكناييننوبحينيّفلحملانإ":ةماستبارناتقلطأ

.
."رناتايمهنمٍدحاولكضيقنّلثمتكنإ"
."ًامامتيلثممهسفنأنوربتعيمهنإ.ةرابعلاهذهسكعتنأكنكمي"

نيروصملانيعأتحتًادعاصفنآلاذنمهلعفنءيشلكنوكيس
رناتووجةقفربلزنملاةرداغملرمألااذهانرطضا.حئاضفلانعنيثحابلا
ال"،يلحصنلاهيجوتنعرناتّفكيمل(.ريوصتلاتاريماكتاوصأطسو
،كلذكعرستال.لجخلارهُظتالنكل،مستبتال"،"لفسألاىلإرظنت
،مهمتشتنألبقبابلالِفقأو،روصلانوذخأيمهعدوريسلاعباتلب
تقولاكلذيفنيهجوتمانك)."ديرتامكمهمتشتنأكلذدعبكنكميو
،يستيبعماهلّرضحتأسثيحو،ةلباقملاىرُجتسثيحسيولتناسىلإ



.ةيماحمىلإلوحتتنألبقةقباسةينويزفلترابخأةعيذميهو،رناتةجوز
.تلوبوتلوببتكميفيناثلاتلوبمسايهتناك

فصناهعبتييتلاوجانعبتتو،انأورناتً:افيخمًابكومكلذناك
انمامأادبوًاليلقاندعتبانإامنكل،ةيرابخإلاتاطحملاتابرعنمةنيزد
نيثحابلانييفحصلايفريكفتلانعُتفقوتىتحريبكلاسيولتناسسوق
.]ءارفصلافحصلاحلاصلنولمعينيذلا[حئاضفلانع

ٌّدعتسميننأبترعشو،ةيقدنفلاققشلايفرناتلآحانجىلإانلصو
ةيقيسوملايتعوطقمعامسيفةبغرلابترعش.ةلباقملاريضحتىلعلمعلل
تلءاست.ىربكلاةهجاومللدعتسأانأوينرهُظييذلاقّسنملاطيرشلا:ةلضفملا
.ةعرسللينهذلائفاكملانع

.مادقأةتساهلوطغلبيةعئارءادوسةديسبابلاانلتحتف
."تلوبيستيبانأ.ِكنًابحرم"
ةريصقءارقشوءاضيبةيبونجةاتفينهذيفتلوبيستيبتروصت

.ماوقلا
يهويستيبتكحض."يننوريامدنععيمجلاشهُدي.قلقتال"

ليلدفالغىلعانوكيلناحلصييستيبورناتنأودبي".ينحفاصتوينبقارت
."؟كلذكسيلأ،يمسرلانيئدتبملا

بّيتكهمسا":اهّدخىلعًةلبقعبطيناكامنيبًاححصمرناتّدر
."نيئدتبملا

."لعفلابفرعيهنإ؟تيأرأ":يستيبتلاق
ةشيعمةفرغنمةفلؤملاوةعئارلاةقشلاكلتىلإيستيبانتمّدقت

نمزربتٍمونفرغو،ناردجلالوطىلعدتمتذفاونربعسمشلااهلخدت
قدنفيفيأ،ةجاطرقيفثوكملانمنّكمتيالهنأبرناتَمسقأ.ةهجلك
نكمتيالهنأبوجوانأُتككشنكل،يمآيَدلاولًامارتحاكلذو،نإزياد
يفدجاوتيموجنسمخةئفنمقدنفبرقأنألةجاطرقيفثوكملانم
.سيولتناس

تملعتيتلاةيلكلاو،يستيبةرسألوحةشدرد:يداعٍثيدحبانأدب
كلذدعبعيمجلاىلعبارشلاعّزوت.عئارلاوزاتمملاينهملااّهلجسو،اهيف
،رناتنمّفلكتةردابامهنأبوجعمامهتربتعاناذللاووتامالكلاوادوصلا(
يعضوهبشيرمأوهو،انيلعربكأًاريثأتهيطعتةغوارماهنأبدقتعيوهو
ةكيرألاىلعوجوانأتسلج.)ةعماجلايفتنكامدنعةفئازتاراظن
ٍبناجىلإاهيقاستّمضوانتلابقيستيبتسلجامنيب،دلجلانمةعونصملا



ناك.ةينهم/ةليمجلثميأ،ةلئاملاةعطاقلاةمالعلالثمتحبصأف،دحاو
ً.اباهذوةئيجًاتصنمانءارولوجيرنات

"؟كلذكسيلأ،كعمةحيرصنوكأس.ِكنايًاذإًانسح":يستيبتلاق
.

."لجأ"
دودرلااندعبتسااذإ.نويزفلتلايفَتنكامدنعكعضونعثدحتأس"

،ةيضاملاةليللايف.موك.اهلََعفنَمعقومىلعتنرتنإلاىلعتدرويتلا
."ًاعيرمَتنكدقف

ةفاحصلاىلإلّوحتأينلعجيذلاببسلاوهكلذناك":تلق
."يهجودُمجيفاريماكلاىلإرظنأ.ةعوبطملا

يفلمعييذلالجرلالثمودبتَتنك.طبضلاباذكه":يستيبتلاق
"كلذحالصإلةقيرطّيدلنكلً.ادجًادماجَتنككنإيأ،تازانجلازيهجت
.

عقوميفيعمحجناذهنأدقتعأ؟بارشلالوانتنينعتأ":اهتلأس
."نيودتلا

اريماكزيهجتبكلذدعبتأدب."انهكلذحجنينل":يستيبتلاق
.ةيادبلايفةبرجتءارجإانللضفألانمهنأدقتعأ":تعباتمثويديف
،اهحرطتنألمتُحييتلاةلئسألاكيلعحرطأفوسو،نوراشانأنوكأس
نمكصقنيامرادقمةقيرطلاهذهبفرعنس.ةيعيبطةقيرطببيجتستنأو
ًاقيضًاناتسفيدترتتناك."ًاليلقرظتنا":تلاقمثًاددجمتكحض.ءادأ
نمًادقعةريبكلاةيدلجلااهتظفحمنمتلوانتنأتثبلامو،نوللاقرزأ
."؟رنات".ربياشهدمتعتيذلايزلاوهكلذناك.ئلآللا

يستيبتمستباىتحىهتنانإامو،دقعلاّتبثيلاهجوزمّدقت
يتجهلنعادعاذه،ةقلطملاةلاصألاعمانأ":تلاقو،ةضيرعةماستبا
."نوللاءادوسينوكو،ةيجرويجلا

."يمامأتاذلابربياشنوراشىرأيننإ":تلق
تعلطتو،ترفزو،يتلابقتسلجوليغشتعضويفاريماكلاتعضو

":يعاذإلانوراشتوصبيستيبتلاق.ىلعألاوحنترظنمث،لفسألاوحن
نأًةيادبكنكميأ.ةيضقلاهذهيفتاضقانتلاضعبدوجوانظحال،ِكن
."؟كتجوزهيفتفتخايذلامويلاذنمىرجامعنيدهاشملاثّدحت

يذلاروطفلانعطقفثدحتِكنايعمسا":لوقلابرناتانعطاق
الامك،ينمزلالسلستلاديدحتنودنمنكل،جاوزلاةبسانمبهيفامتكراشت



كزيكرتنوكيس.هدعبوأروطفلالبقثدحامعًادبأثدحتتنأكديرأ
."ايه؟انقفتا.هيفامتكراشتيذلاعئارلاريخألاروطفلااذهىلعطقف

،ضيمولابرمحألااريماكلاءوضأدبمث.كلذدعبُتحنحنت."لجأ"
ىركذكلتتناك.هآ".ةرخاسلاةيفحصلااهحمالميستيبترهظأامنيب
."...ةالحملارئاطفلاتّرضحوًاركابيمآتضهن.نيملعتامكةسماخلاانجاوز

.يّدخيفٍةزخوبروفلاىلعترعشويستيبعارذتدتما
ينكل.يرجياممهفًالواحمكلذتلق"؟ءامسلاقحباذهام"

.يديباهتعفر.ينضحيفترقتسادقءارمحىولحةبحنأتظحال
لكيفو،رتوتلاباهيفرعشتٍةرملكيفهذهىولحلاةبحبكقشرأس"

تحرش."ىتوملانفددهعتملٍعانقىلإليمجلاهجولاكلذاهيفلّوحتٍةرم
ً.امامتيقطنمهتمربرمألانأكو،رمألايستيب

."؟يرتوتنمكلذففخينأضرتُفيلهو"
.اهبينتّملعيتلاةقيرطلايههذه.اذكهرمألاحجني":رناتلاق

!تنأاذهأتاماستباناجوزلالدابت."يعمىصحلاتمدختسااهنأدقتعأ
ىلعنيقلأتملانيجوزلااناك:روفلاىلعُتظحال.ًةداعنوجوزتملااهلدابتييتلا
.ةيحابصلاةيراوحلاامهجماربيفماودلا

.ةالحملارئاطفلانعليصفتلابثدحتنكل،نآلاأدبا":يستيبتلاق
حابصلاكلذيفلعفتَتنكاذام؟يهاهيدلمأ،كيدلةلضفملايهله
."؟ةالحملارئاطفلاّرضحتتناكامنيبكتجوزل

."ًامئانُتنك"
."؟ةبسانملاباهتيدهنوكيلاهلتيرتشااذام"
."دعبًائيشِرتشأمل"
كنكميًاذإ":تلاقو،اهجوزوحناهرظنبتلوحت."ًاذإاذكه.هوأ"

كلذكثدحت؟تمهفله،ةالحملارئاطفلاكلتىلعقداصلاحيدملاقادغإ
نكتملكنأفرعأ.ةبسانملاهذهيفاهءارشيونتتنكيتلاةيدهلانع
."ةيدهنودنملزنملاىلإةدوعلامزتعت

مليذلاو،ةالحملارئاطفلادادعإيفانديلقتتفصوف،ديدجنمانأدب
ايادهلاءاقتناىلعيمآصرحكلذكتفصو.عقاولايفانديلقتنكي
يّكفتيخرأكلذلو،ةرشابميفنأيفىولحلاتابحىدحإانهينتعفص(
بعلأنأيستيبينتحصن(،لفغملاكلذ،يننأفيكتثدحتو)روفلاىلع
.لهذمءيشيفريكفتلالواحأتنك)قمحألاجوزلارود

."ةجرهبملاوأةنيمثلاايادهلاتّبحأاهنأيفرمألاقلعتيال":تلق



.ةيقروًةباطيوحنرناتهّجو
."؟اذام"
ثدحتلانعفقوتتنأكيلعنّيعتي.يضاملاةغيصبثدحتتكنإ"

."كتجوزنعةنيعللايضاملاةغيصب
نيبوكنيبتارجاشملاضعبتثدحهنأبتمهف":يستيبتعبات

."كتجوز
."نانثالانحنانفئاظواندََقف،ةبعصةدعٍتاونستّرم"
."هتفيظوَدََقفامكالك!لجأ،دّيجاذه":رناتلاق
كلذكو،رمياهزلألابباصملايدلاوبءانتعالابةدعاسمللانهىلإاندع"

يننأكلذلكىلإفاُضي.ناطرسلابةباصمتناكيتلاوةلحارلايتدلاوب
."ةديدجةفيظوىلعروثعللًادهاجلمعأُتنك

."دّيجاذه.ِكنايدّيجاذه":رناتلاق
تلاق."كتدلاونمكبرقىدمركذتنأنمدكأت":يستيبتلاق

دحأمدُقينل"ً.ادبأيتدلاونعاهعمثدحتأمليننأنممغرلابكلذ
وأ،يبلقىلعزعألايمألوقكنكمي،الك؟كلذكسيلأ،اذهبيذكتىلع
."زعألاينوسهبشيًائيش

."يتدلاونمًادجًابيرقتنك.الك"
كنإلوقتنأكنكمي.نذإًاريثكاهركذا.ديجاذه":يستيبتلاق

.كتناحنعثدحتتامدنعكتقيقشًامئادركذأ-كتقيقشعمةناحلاكلتمت
عمهكلتمتَتنكاذإامأ،بعالتنأفكدحومعطملاكلتمتتنكاذإ
."...تنأفاهبحتيتلامأوتلاكتقيقش

."يدنلريإ"
."عِبات"
."...رمألاروطتاذكهو":لوقلابتأدب
."ةيلاثمٍةرسأوحنروطتلابيحويكلذنأل،الك":رناتلاق
انجاوزىركذنأبتربتعاينكل،ًاليلقانفدهنعانجرخًاذإ"

."...انتقالعءايحإلًةبسانمةسماخلا
دقًائيشنأينعتءايحإنأل،انتقالعبمازتلالاةداعإُلق":رناتلاق

."تام
."...انتقالعبمازتلالاةداعإ"
ةثلاثلارمعبةاتفعمةقالعةماقإمءالتتفيكًاذإ":يستيبتلأس

."؟ةقرشملاةروصلاهذهعمنيرشعلاو



نعًاليلقجرخيكلذنأودبي":لاقو،اهوحنىولحةبحرناتهّجو
."ستيبايقوذلا

ةهافتاهنأكو،ةهافتلابحوفيكلذو،ةأرمايننكل،لاجرايةفسآانأ"
امةاتفلاتناك.كلضفنم،ةقالعلابمازتلالاةداعإ.دحاوٍليمدُعبىلع
تفرعاذإالإِكنايءاسنلاكهركتس.يمآتفتخاامدنعةروصلايفلازت
كلتفيضتنأكنكمي.أكلتتالو،ةهجاوملافصيفنك.نهئاضرتساةيفيك
.نارضتحييادلاوناكنيحيفانهىلإانلقتناو،انفئاظواندََقف:ىلإةرابعلا
فسأللو،نوكأنمرثأُتدقف.ةريبكةبيصمو،كلذدعبةبيصمينتباصأ
كنأبفارتعالاكيلعنّيعتي.كلذكردأيكيمآنادقفرمألابلطت،ديدشلا
."كيلععقيّهلكقحلانأو،قمحأ

."ًامومعهنولعفيلاجرلانأبضرتُفياميعمثدحًاذإ":تلق
فقومهنإ".جاعزنالااهيلعودبيوفقسلاوحنيستيبتعلطت

."هنأشبًادجًارذحنوكتنأِكنايكحصنأ



مايأةعسترورمدعب
ادعاميف،ةعيظفةاسأماهنإ.هتاذتقولايفةبراهوةسلفمانأ

فقومفرطيفةنوكرملاافيتسفعوننميهيتلايترايسيفيسولج
رهنفافضىلعةعقاولاوةريبكلاةعيرسلامعاطملاعّمجملعباتلاتارايسلا
مئاسنلاعمفوطتةدعاصتملامحللاوحلملاةحئارنإنيحيف،يبيسيسملا
ريغيننكل-تاعاسةدعتردهأيننأل-ةريهظلاتقوّلح.ةئفادلا
،تاعاسلارورمعمًائيشفًائيشرغصأةرايسلايلودبت.كرحتلاىلعةرداق
ملستسأفوسيننأوأ،نينجيننأكو،يسفنىلعرّوكتللةرطضمينكل
،ةرايسلاباوبأتلفقأ.ةليللاهذهيفمونلاعيطتسأنليننأفرعأ.مونلل
عفرأفوسيننأفرعأ.ةرايسلاةذفانىلعةئجافمةقرطرظتنأينكل
نوكينلأ(لوسعملاهمالكو،ةجوعملاهنانسأبًايلسلستًالتاقامإىرأليرظن
لاجردحأىرأسامبروأ)؟لعفلابلتُقأنأيأ،رادقألاةيرخسنمكلذ
أوسأكلذنوكينلأ(يتيوهةقاطبزاربإينمبلطيسيذلاةطرشلا
ءاوضأ)؟ةدرشتميننأكوتارايسللٍفقوميففشتُكأنأيأ،ّيلإةبسنلاب
هنأكوٌءاضمتارايسلافقومنإيأً،ادبأئفطنتالةئلألتملامعطملاتاحول
ةيفيكيفكلذكترّكفً.اددجمراحتنالايفترّكف-مدقلاةركلٌبعلم
،ةفشاكلاراونألاتحتةعاسنيرشعوًاعبرأمادعإلابٍموكحمنيجسةيضمت
نودامدنعتفقوفيترايسدوقونازخةمالعامأ.ةعيرمةركفيهو
وحنلالإيترايسدوقأنأيننكميال:رثكأةعيرمةركفيهو،عبرلاةمالع
.رذحبهاجتالااذهرايتخاّيلعنّيعتيكلذل،هاجتاّيأيفونمزلانمةعاس
امأ،اويآىلإيندوقيًالامشهاجتالاو،ساسنكرأىلإًابونجهاجتالايندوقي
رهنلاروبعوًاقرشهجوتلاكلذكيننكمي.كرازوألاىلإينديعيفًابرغهاجتالا
يذلاانأىرتايله.تهجوتامنيأيراظتنابرهنلادجأس.يونيلإوحن
؟ينعبتييذلاوهمأهعبتأ

.هلمعّيلعنّيعتيام،ًةأجفو،ُتكردأ



مايأةرشعيضمدعب

يفنيعمتجمنحنوهلمكأبةلباقملاهيفيرجتسيذلاراهنلاانيضمأ
،اهبيلدأسيتلالاوقألاانّرضح.رناتلآحانجيفةيطايتحالامونلاةفرغ
نأامك،يسبالمنأشباهقلقنعيستيبتبرعأ.ًاليلقيرهظمنمانحلصأو
تلواحامنيبرفاظألاصقمًةمدختسميّنذأقوفتبانلارعشلاتبّذشوج
فيفختل-ةردوبلاقوحسم-ليمجتلاداومضعبمادختسابيعانقإيستيب
ًاسرتمتمناكنوراشلمعقيرفنألضفخنمٍتوصبًاعيمجانثدحت.ةيعمللا
حانجللةعباتلاةشيعملاةفرغيفيرجتفوسةلباقملانإيأ،جراخلايف
تسلينكل.برغلاةباوبوهيذلاو،سيولتناسسوقىلعلطتيتلاو
ّلثميهنأادعاميفيرامعملاملعملااذهءاشنإءارونمفدهلانمًادكأتم
.انهمتنأ:لوقلاودالبلاطسو

ىلإجاتحت":ةبلعاهعمًةلماحيوحنمدقتتيهوًاريخأيستيبتلاق
رسخ.رتوتلابرعشتامدنعكفنأقّرعتي.ِكنايةردوبلاقوحسمنمليلقلا
فرشأ."هفنأنمببصتملاقرعلاببسبةيباختناًةلوجيضاملايفنوسكن
ال":لوقيناك.ةيقيسومةقرفدئاقهنأكو،اهلمكأبةيلمعلاهذهىلعرنات
ينوك،ستيب.وجايةهجلاكلتيفقوحسملاكلذنمةريبكةيمكيعضت
."ةريثكلاةيمكلانملضفأةليلقلاةيمكلا.قوحسملاكلذعمةرذح

حفاكيسكوتوبلانأل،سكوتوبلاانمدختساوللضفألانمناك":تلاق
نَقحنمةلسلسينئابزضعبذخأي.ديعاجتلاحفاكياملثمقّرعتلا
نمليلقلانإ.ءايشألاضعببيليحوياذهو،ةمكاحملالبقسكوتوبلا
ىلإانلصولاحيفةيمهألمحيٌرمأوهةقيقدلاوةفيطللاةردوبلا
.ةمكاحملا

جالعذخآيننأبةفاحصلالاجرفرعينأديرأ.لجأ":تلق
فرعأتنك."نآلاةيفتخم،ةيفتخمتناكيتجوزنأنيحيفسكوتوبلا
يديلوانتمنعةديعباهنأبكلذكتفرعينكل،ةتيمنكتمليمآنأب
."يضاملاةغيصيفيتجوزتناكً.اديعبسيللامتحالانإثيحب

كلذلعفاةمداقلاةرملايفنكل،حيحصتلايفَتحجن":رناتلاق
."كمفنمةملكلاجرختنألبق

رناتعلطتً.امامترهظلادعبنمةسماخلاةعاسلادنعرناتفتاهّنر



:لاقويتوصلاديربلاىلإةملاكملالّوح."ينوب":لاقو،فتاهلاةشاشىلع
وأ،ةديدجٍتامولعمةفرعميفرناتبغريمل."دعباميفاهبلصتأس"
.انتلاسرةغايصىلعانربجتيتلاوتاعئاشلاوأ،تاقيقحتلانعءيشيأ
.تاذلابتقولااذهيفينوبيفرّكفأنأبغرأمل:هفقومىلعهتقفاو

ديرتامةفرعملةجاحبانسلاننأنمدكأتمتنأله":وجتلاق
."؟انلهلوقتنأ

اهنكمي.اهبلصتنفوساننكلً،اددجميببعالتلاديرتاهنإ":تلق
."ةليلقٍتاعاسرظتنتنأ

كلتنأبةيعامجٍتانيمطتةباثمبكلذناكو،انسفنأىلإةقثلااندعأ
.ةقيقدفصنةرتفلةفرغلاىلعتمصلاّميخ.قلقلايعدتستالةملاكملا

ٍّدحىلإةفهلتميننأبلوقلاىلإةرطضميندجأ"ً:اريخأوجتلاق
لثمسيلنكلً.ادجةيقارةديساهنإ.ربياشنوراشعمءاقتلاللبيرغ
."غناشينوك

غناشينوكتهركوربياشنوراشانتدلاوّتبحأ.ةقرافملاهذهلتكحض
ةشاشىلعشتيرغنيجتيوينةدلاواهجارحإىلعًادبأاهحماستمل-
.ةطقاسلاباهتفصوونوتنلكيراليهتمتشتيويننألكلذثدح.نويزفلتلا
انتدلاوهبترعشيذلابضغلاركذتأينكل،ةيلعفلاةملاكملاركذتأاليننإ
.اهءازإ

ناّيسركاهيفعضُويتلاةفرغلاىلإًءاسمةسداسلاةعاسلادنعانلخد
تيقوتلااذهرايتخامت.ةيفلخلايفريبكلاسوقلاادبامنيب،ناهجاوتم
يذلاجهولاكلذكانهنوكينلنكلءيضيسريبكلاسوقلانألقيقدلا
ىدحإيههذهنأبترّكف.ذفاونلاىلعسمشلابيغمعمقفارتي
ةعشأةيوازهيفمهاستيذلارمألاوهو،يتايحيفةيمهأرثكألاتاظحللا
امةيلاعتمٍةجهلبيلفصوو،همسافرعأالجتنمانوحنراشأ.سمشلا
ةلباقملالعجلكلذو،ةدعتارمةلئسألاحرُطتنأنكمُي.هعقوتيبردجي
نوراشلةصرفلاةحاتإلجأنمكلذكو،نكممٍّدحىصقأىلإةلهسودبت
ءاطعإلبقّيماحمعمثدحتلايننكميالهنأبيللاق.اهلعفتاّدرضرعل
رييغتنودنمنكل،يتاباجإةغايصةداعإيناكمإبهنإيللاق.باوجيأ
.نوفوركيملامامأفوقولالبقءاملاضعبيلمّدق.ةباجإلارهوج

ىلإتعلطت.يعارذيفينتزكويستيبنكلدعقملاوحنكرحتلابانأدب
."...ّركذت":يلتلاق.ىولحلابوبحنمًاسيكُتيأرفلفسألا

تناكو،ربياشنوراشتلخدوهيعارصمىلعحانجلاباب،ًةأجف،حُتف



،ةليمجةأرماتناك.عجبلانمٍبرسقوفةلومحماهنأكواهتيشميفًةقيشر
ً.ادبأقرعتتالامبرلةأرماتناكً.ادبأتايتفلارهظمبرهظتملامبرلةأرماو
ناودبتونيتعساوونيتيلسعاتناكفاهانيعامأً،انكادوًافيثكاهرعشناك
.نيتريرشوأنيتيوثنأ

."!نوراشاهنإ":انتدلاوّدلقتاهنأكوسامحبةسماهوجتلاق
تلاق.انّتيحتلتمدقتمث،ةباهمبتأموأووجوحننوراشتتفتلا

."نوراشانأ":وجْيَدياتلكبتكسمأنأدعبوقيمعوئفادٍتوصب
."كبحتانتدلاوتناك":وجتلاق
يوحنتتفتلا."كلذعمسأنأينّرسي":ئفادٍتوصبنوراشتلاق

جتنملارظتنا.اهنذأبسمهوجتنملاضهنامدنعملكتتنأكشوىلعتناكو
ً.اددجماهلسمهمث،نوراشلعفةدرفرعيلًاليلق

نمتفتخادقةماستبالاتناك."يهلإايهوأ.هوأ":نوراشتلاق
ً.اددجميوحنتتفتلاامدنعاهيتفشنيب



مايأةرشعرورمدعب
ىتحءاقللاأدبينأنكمُيال.ةيفتاهةملاكملالخنمًءادنُتقلطأ

يسفنبيترتبتقولايضمأكلذلو-ةعقوتمتاديقعتكانه-ءاسملااذه
.عامتجالااذهلّرضحتلاو

رضخألالئاسلاتمدختسا-زدلانودكاممعطمماّمحيفيسفنتّفظن
اميفترّكفً.اصيخروًاضافضفًاناتسفتيدتراو-ةلتبمةيقروفشانمىلع
ةسيعتلايتايحتدادزا.ىضمٍتقويأنمرثكأةديقميننأرعشأ.هلوقأس
دحألةبطرلاةيلخادلاسبالملاىلعيوتحتيتلاةكرتشملاةلاّسغلا:ًةساعت
؛ةددرتمٍديأاهعزتنتنألبقماودلاىلعىلعألايفقلعتيتلاو،صاخشألا
ريغٍببسلماودلاىلعةبطرلظتيتلايترجحةداجسفرطكلذكو
.ماّمحلايفماودلاىلعًءامرطقتيتلاةيفنحلاكلذكو؛موهفم

عقومىلإتهّجوتوًامامتةسماخلاةعاسلادنعةرايسلاةدايقُتأدب
ةأجفناكملارهظ.وشسروهلاهزنتمىعُديرهنلاىلعونيزاكيفءاقللا
-ةنخدألاطسوتلخد.ةفيثكريغةباغطسويفةئيضملانوينلاةحولب
ىلعةرظنتيقلأمث،ةرايسلاُتنكرو-ذيفنتلاديقهعضأملراعشوهو
ةرسكنملاتارشحلاكنوئيجيونوحورينيذلانسلارابكلًاعمجتناك:ناكملا
نوكرحيو،يصعلاىلعوأ،يشملاىلعةدعاسملاتاّدعملاىلعنيدمتعم
ةقينأسبالمنودتريًانايتفتأر.ةعطاسلاءاوضألاوحننيجسكوألاتانازخ
اودهاشنأمهلقبسنايتفمهو،نيّنسملاتاعومجمطسوٍلّجعتبنوريسي
مهرظنمنأمكاوفرعينأنودنمساغيف]سال[مالفأنمًاريبكًاددع
تالذببباذجلاكابتاررهظمديلقتمهتالواحميفكلذو،نزحللوعدي
.يروسيمتاباغطسوةصيخر

ريكذتلل-طقفنيتليلل-ةجهوتمةينالعإةحولتحتنمُتررم
ًادربمونيزاكلاناك.يضاملانرقلاتاينيسمخيفةجئارتناكيتلاىقيسوملاب
تاوصألاتددرتنيحيف،اهتاوصأدقنلاتالآتردصأ.لخادلانم
سانللةلهرتملاوةدماجلاهجوألاعمًادبأمءالتتاليتلاو،ةجهبملاةينورتكلإلا
نيجسكوألاةعنقأقوفنمرئاجسلانونخديوتانيكاملامامأنوسلجينيذلا
نكل.سلفرثإ،ٍسلفرثإ،ٍسلفرثإًاسلفنوطقُسيمهنإ.مهمامأةيلدتملا
يفًاصقنيناعتيتلاةماعلاسرادملاىلإًاريخأبهذيهنوردهييذلالاملا
.للملابنورعشينيذلامهدافحأاهبقحتلييتلاسرادملايهو،اهليومت



دالوألانمةعومجميبناجبتّرم.رخآدعبًادحاوسولفلاطقاستت
مل.بارشلاتاعرجطرفنممههافشّلتبتنيذلانييروكذلاو،نيدسافلا
ىلعحّرسملايرعشو،ةيبسنلايتنادبببسبامبرو،يدوجونايتفلاظحالي
نعنوثدحتينايتفلاناك.]ةريهشلاجلزتلاةلطب[ليماهيثورودةقيرط
،انأيادعام،تاديحولاتايتفلانكل،تايتفلاضعبرضُحنانوعد،تايتفلا
ةبيخنوبعوتسيفوسنايتفلاءالؤهنأفرعأ.تاوارقشّنكنهتيأريتاوللا
.مهلزانمىلإنودوعيامدنعنيرخآلانيقئاسلالتقمدعنولواحيو،مهلامآ

كلذو،ونيزاكلالخدمراسيىصقأىلإعقيريغصٍبرشميفترظتنا
يهورابكلانايتفلانمةقرفةدهاشمبتيفتكاو،اهتعضويتلاةطخللًاقفو
،نوقفصياوناكنيذلانسلايفرابكلاروضحلانمةعومجممامأينغت
مهيلإمّدقييذلاقتسفلابةئيلمةيعوأيفدَقُعلابةئيلملامهعباصأنوسديو
ٍكاروألوحرذحبوءطبباورادوةعساولامهتالذبتحتنونغملاّحنرتً.اناجم
.ىتوملاهبموقيٌصقرهنأكودهشملاادب.ةليدب

قيرطلانعهدعبلًارظنكلذو،ةيادبلايفةديجةركفونيزاكلاادب
الناتللاناتئفلاامهو،نيّنسملالاجرلاونيلمثلانابشلابءيلمهنألو،ةعيرسلا
ُتعلطتامك،نيديدشٍطغضوٍلملمتبرعشأينكل.ريثكٍزيكرتبناعلطتت
نأنكمُييتلاباوبألاو،اياوزلالكىلعةعزوملاتاريماكلاوحنديدشرذحب
.ةظحلّيأيفقلغنت

.لايتخابريسيُهتيأرامدنعةرداغملاكشوىلعُتنك
."يمآ"

مل.يلهعيجشتوهتدعاسمةبلاطصلخملايزيدعمًالاصتاتيرجأ
ّيدلاوو،ِكنتربخأامممغرلاب-يذلاوهوً،ادبأيزيدعملاصتالادقفأ
فافضىلعنكسييذلارخآلالجرلاوهيزيدً.ادبأينجعزيال-
امدنعيلهتدعاسمىلعدامتعالايننكميهنأبًامئادفرعأتنك.يبيسيسملا
هنكميلقألاىلعٍدحاوٍصخشدوجوبفرعيامدنعءرملاحاتري.اهجاتحأ
بحيوهو،ضيبلاناسرفلاةئفىلإيزيديمتني.ءيشيألهنمةدافتسالا
انترداغمتلتيتلاتاونسلايفهلأسأتنك.لكاشميفتاعقاولاءاسنلا
رظنلاضغبوً،امئاديللوقيناكو،هلةقيدصرخآنعرياشكيوةسردمل
كلذنأفرعأينكل."فسألاعمًانسحيلبتالاهنإ،هوأ":ةاتفلانع
نامدإلانمو،لكألانعةمجانتابارطضانميناعييذلايزيدظحنم
رثكأنأكلذىلإفاُضي.ديدشبائتكانمو،ملأللةليزملاةيودألاىلع



قوفسيليأ،هريرسبناجىلإاهيفنوكييتلاكلتيهًةداعسهتاقوأ
يوتحيرخآو،قرملاىلعيوتحيقبطعمهبرقبًاسلاجلبً،امامتريرسلا
.نيكسمللاي.andagentlystarchedvoiceريصعلاىلع

يزيدرّيغي(فيصلافصتنمبسانتءاضيبةلذببريسينآلاانههنإ
نلناريزحرهشلبسانموهامنأكلذينعي-رهشلكيفهسبالم
يتلاةقدلاوماظنلااذهبماودلاىلعةبجعمتنك-زومترهشلحلصي
سيليرهظمنكلً،اقينأيزيدودبي.)بايثلاءادترايفزغنيلوكلآاهدمتعي
يتلاةيفاضإلامحللالتكىلإةفاضإلابةبطرودبتيتراظننأبفرعأ.كلذك
.يرصخفلت

كلذنكيمل."يمآ":هوحنينبذجيويدخسمليوهولاق
ءيشةطاحإبنوكيامهبشأرمألانكل،نضتحياليزيدنألً،اناضتحا
هبترعشاميروصتتنأكنكميال.يتبيبح".طقفيسايقىلعٍلصفم
ترّكف.نونجلابباصأدقيننأبُتسسحأ.ةملاكملاكلتتيقلتامدنع
ىلعامٍةقيرطب،نينوكتدقكنأو،كلذبُتملح!ىضمامعِكلضيوعتلاب
."؟ريخبِتنأله.كلذدعبةملاكملاكلتتءاج.ةايحلاديق

يفًاعيرمناكرمألانكل،نآلانامألابرعشأ.نآلاريخبانأ":تلق
نمضنمنكيمليذلارمألاوهو،كلذدعبءاكبلابُترجفنا."يضاملا
نهارلايفقومبسانتيهو،ينحيرتعومدلانأبترعشينكل،يتطخ
ً:اطابحإرطقأُتنك.يفواخمنعًايلكحيرصتلابيسفنلتحمسمثً،امامت
،ّيلعضبقلاءاقلإنمفوخلاو،ةعوضوملاةطخلاذيفنتبحاصييذلارتوتلا
ىلعهلتضرعتيذلافنعلاو،ةنايخلاو،لامنمكلمأاملكليتراسخ
ىلوألاةرملليسفنىلعيدامتعاببسباهبّسحأيتلاةلزعلاو،لجرلادي
.يتايحيف

اذإامأ.نيتقيقدلانمبرقتةرتفلءاكبلادعبلمجأودبأيننإ
ةرورضبرعشأمث،لئاوسلابئلتمييفنأنإفةدملاهذهءاكبلاةرتفتزواجت
عسوأناودبتّينيعو،ًءالتمارثكأناودبتّيتفشنإفكلذلبقنكل،هفيظنت
ىلعًةدنتسميكبأانأودعلابتأدب.ّيدخىلعدروتلارهظيامك،ًاليلق
رهنلاكلذىلإتدع.نانثايبيسيسم،دحاويبيسيسم،حيرملايزيدفتك
.ةيناثنيعبرأوةينامثوةقيقدرورمدعبعومدلاىلعترطيسمثً،اددجم

."يتبيبحاينآلالبقروضحلانمينّكمتمدعلفسآ":يزيدلاق
"ماودلاىلعًالغشنمكيقبتنيلكاجنأبفرعأ":جاجتحاةجهلبتلق

.انتقالعيفةيساسحللًاريثمًاعوضوميزيدةدلاوتناكاملاطلنكل.



صخألاىلعكهجوألتماً.ادجًةفلتخمنيدبت":لاقو،ًاليلقينصّحفت
ال.يمآ"ً.اريخأهبتناهنكل"...قينألاريغكرعشرهظمنأامكً،اريثك
."ثدحاذامينيربخأ.ءيشيألًانانتمارثكأنوكأنأعيطتسأ

ةوسقلانعو،بضغلاوةرطيسللّيضرعتنعةقلتخمًةصقهلتيور
.ةيناويحلاةرطيسلانعو،ّفيزملالمحلانعو،طسوألابرغلايفةفولأملا
كلذكتثدحت.يديألاتاضبقوبارشلاوبوبحلاوباصتغالانعتثدحت
نعو،ةنايخلاوفوخلاو،عالضألامدصتامدنعرقبلاةاعرةيذحأبوعكنع
نماهتعمسيتلاديدهتلاتاملكرخآو،ةلزعلانعو،نيدلاولانمةالابماللا
نيبهذتٍناكميأيفكدجأس.كلتقأسً.ادبأينيكرتتنأكنكميال":ِكن
."يكلمِتنأ.هيلإ

مليذلايلفطةمالسويتمالسلًابلطءابتخالليرارطضانعهتربخأ
.يذقنمنآلاحبصأيذلايزيدةدعاسمىلإجاتحأيننأفيكو،دعبدلوي
فرعأامك،تافعضتسملاءاسنلاىلعيزيدفطععبُشتيتصقنأفرعأ
يفُتنكامدنعيأ،ليوطٍتقوذنمهتربخأً.افاعضتسانهرثكأيننأب
نوكأامدنعيمونةفرغىلإةيليللايدلاوتارايزنعةيلخادلاةسردملا
يفيقيدحتنعكلذكو،يرهزلانوللاتاذةضافضفلايمونبايثةيدترم
كلتهلتيورنأذنميزيدينّبحأ.هترايزنميهتنينأىلإفقسلا
نوكيفوسهنأفيكو،يعمةقالعميقيهنأّليختيهنأبفرعأو،ةبذكلا
ينليختيهنأبفرعأ.يرعشيلدّسميويعمنوكيامدنعًانِئمطموًافيطل
.هلملستسأامدنعٍقفربيكبأانأو

،ِكنينلتقيس.يزيدايةميدقلايتايحىلإًاقالطإةدوعلايننكميال"
لكنإ.نجسلالخدينأهلديرأالينكلً.اقالطإنامألابرعشأنلانأو
يذلاوههنأبدقتعتسةطرشلانأبنظأملينكل،ءافتخالاوههديرأام
."اهلعف

ثيححرسملاىلعينغتيتلاةقرفلاوحنروبحلاضعبعمتعلطت
ًاباشتيأر.بحلانعءانغلابهرمعنمتاينيعبسلايفٌليحنلجرموقي
تناكتايافنقودنصوحنهبوكبىمر.ٍبذشمٍبراشبرهظلاميقتسم
يهو(bricksفدهلابيصيالهنكل،هيفسلجنيذلاناكملانمبرقلاب
.لضفأًاناكمتيقتنايننأولكلذدنعتينمت.)ِكننماهتملعتةرابع
.هيفغلابملابارطضالانمٍةلاحبًابناجتفتلامث،نآلايوحنباشلاعلطتي
وهو،هسأرّكحَناكلةكرحتملاموسرلانمةيصخشهارأامتنكولامأ
نوكيامبرهنأبهلهجأببسلترّكف.داحٌتوصهنعردصيسيذلارمألا



.هليرهظتردأ.ةطرشلالاجرنم
كنكمي.ِكنوههنأشبيقلقتنأبجيٍصخشرخآنإ":يزيدلاق

.يضاملايفلعفيناكامكهديّدم."هبمتهأسانأو،يلقلقلايكرتتنأ
اننيبامةداتعمةكرحهذهتناكو،يّمههلوكشأيذلاصخشلاهنإ
،هديةحاريفًائيشعضأيننأبرهاظتأُتنك.ةقهارملاّنسيفانكامدنع
ىلعنّسحتلابرعشأتنكاذكهو،هيلعهعباصأقلُغينأثبلياممث
.روفلا

ببسبِكنتومينألمآيننإ.نأشلااذهبّمتهأنل،الك":يللاق
."لقاعٍعمتجميفلصحياماذه.كعمهلعفام

.ءابتخاللةرطضمانأاذهلو،لقاعريغٍعمتجميفاننإً،انسح":ُتلق
باوجلافرعأُتنكينكل"؟يلةبسنلابٌعيرمٌرمأوهكلذنأبدقتعتأ
ً.اقبسم

.ءابتخالاىلإتررطضاكنألكلذكسيلرمألانإعبطلاب،يتبيبح"
."رخآٍرمأيأيلعفتنأنونجلانمناك

.لعفينلهنأبفرعأتنكينكل،لمحلانعءيشيأينلأسيمل
."رمألابفرعييذلاديحولاصخشلاتنأ":تلق
."؟لعفأنأعيطتسأاذام.ِكبينتعأس"
ًاديعبُترظنمث،ىلفسلايتفشُتغضمو،كلذضراعأيننأبترهاظت

ترّكف.ًاليلقشيعلللاملاىلإجاتحأ".يزيدوحنرظنلاىلإدوعأنألبق
."...نكل،ةفيظونعثحبلايف

لكيف-يمآايناكملكيفنيدجاوتت.كلذيلعفتال،هوأ"
،كيلعفّرعتيفوسامًاصخشنأكلذينعي.تالجملالكو،رابخألاتارشن
ةأرماِتنأ.ةديدجلاةيضايرلاةحيرستلا".يرعشسمل."هذهعمىتحو
."يفتختنأةليمجلاةأرملاىلعًادجبعصلانمنكل،ةليمج

دقتعتنأكديرأالينكل.قحىلعكنأب،فسألل،ُدقتعأ":تلق
نيأىلإفرعأاليننأوهرمألايفاملكف،فقوملالالغتسابموقأيننأب
."...ئجتلأ

،ةليمجءارمساهنأكوىفختتًامامتءارمستناكو،ةلدانلاتبرتقا
باشلاكلذتيأرفاهنعيهجوُتردأ.ةلواطلاىلعانبارشباوكأتعضوو
ينبقاريناكو،لبقيذنمبرقأةفاسميففقيوهوبراشلااذيلوضفلا
تناكام.اهتأدبيتلايتبعلنمنآلاتجرخيننأبدقتعأ.ةماستباهبشب
نأدعبشوشمينهذنأبترعش.ناكملااذهىلإيتأتلةميدقلايمآ



.يدسجةحئاربترعشو،ـةيمحللكوكةجاجزتبرش
."ادوصلاعمبارشراضحإِكنمُتبلط":ةلدانللتلق
.ىنعمتاذةماستبايزيدمستبا
."؟اذام":باوجلابةقبسملايتفرعمعمهتلأس
عمكاجبرشأيننإفنآلاامأ.عيبرلايفهلوانتأيذلابارشلاهنإ"

."ليبجنزلا
."]ّنجلا[بارشانألوانتأسامنيب،ةدحاوكلرضحنسنذإ"
."اوقلقتال،كلذبسأبال،الك"
ينعأ،باشلاكلذله".يرصبلاجميفقمحألاباشلاكلذرهظ

."؟يبقّدحي-نآلارظنتال-براشلااذباشلا
نيّنغملا...بقاريهنإ":لاقمث،هسأرّزهمثةعيرسةرظنيزيدىقلأ

":لاقو،هلمكأبونيزاكلاوحنهيعارذحتف.بايترابتاملكلاهذهبظفلت."
.يفختلااذهنمًاعيرسنيبعتتس.دوقنلاضعبىلإطقفنيجاتحتالِتنأ
ٍسانأنيبشيعلاو،ةرشابمصخشيأىلإعلطتلانمنينكمتتالكنإ
يذلاىوتسملانودنيشيعتس.كرتشمءيشيأمهعمكعمجيالهنأبضرتفأ
."ِكبقيلي

يفربكأنأىلإكلذو،ةيلاتلارشعلاتاونسللاذكهلاحلانوكيس"
."ةحاترميننأبرعشأوةصقلاهذههعمىشالتتٍّدحىلإنسلا

."؟يمآ؟نينسرشعلكلذلعفلةدعتسمِتنأله!اه"
."مسالااذهبظفلتتال،هص"
."راظنألاتفليالمسايأوأ،ناغيموأ،ينيجوأ،يتاك"
.اهفرصوًارالودنيرشعةئفنمةقرويزيداهاطعأفةلدانلاتداع

تلوانت.ةياورلمحتاهنأكونيرشعلاةقروتلمحو،ةمستبمةلدانلاتراس
.كلذيفعنامينللفطلانأدقتعأ.بارشلانمةعرج

."ِتدعاماذإمهتلابكسمتيفوسِكننأبدقتعأال":يزيدلاق
."؟اذام"
."...هيلععقيهلكموللانأبدقتعأ.يتلباقمليلزنمىلإىتأ"
."؟كلذثدحىتم؟كتيؤرلبهذله"
."هللًادمح،كيلإثدحتأنألبقيأ،يضاملاعوبسألايفءاج"
هرهظأاممرثكأةيضاملاةرشعلامايألاهذهيفيبًامامتهاِكنرهظأ

ىلعنوكيٍلجرىلإماودلاىلععلطتأُتنك.ةيضاملاةليلقلاتاونسلالالخ
ِكنبهذ.ةيومدوةسرشًةهجاومينعأ-يلجأنمةهجاومللدادعتسا



.ةديجةيادبيههذهو،يزيدةضوافمل
."؟كلادبفيك؟كللاقاذام":هتلأس
.يبةمهتلاقصُلينأدارأ.ىلوألاةجردلانمقمحأهنأكوادب"

."...يننأفيكنعنونجلابفصتتةصقينربخأ
هسفنلتقيزيدةلواحمنعثدحتتيتلاةبذكلاكلتًامئادتببحأ

ناكو،لعفلابزازئمشاللًاريثموًاجعزمناككلذلو،انلاصفنابًاريثكّرثأت.يلجأل
راحتنالالواحاذكهو،هيلإدوعأنألمأىلعةعماجلامرحلوحموحي
.ببسلااذهل

."؟ينعِكنلاقاذام"
ملاعلانأامكً،ادبأكيذؤينأعيطتسيالهنأفرعيهنأدقتعأ"

نكمُيهنأو،نامأبنيدوعتكعدينأهيلعنّيعتي.كبمتهيهنأفرعيهرسأب
.هبارشنمةعرجلوانت."كبسانييذلالجرلابجاوزللقالطلاكيطعينأ
."ًاريخأ"

نعءيشلكسانلاقّدصولىتحو،يزيدايدوعأنأيننكميال"
يننألكلذو،اهنوهركييتلاةأرملالظأس.ِكنيبهقحلأيذلاىذألا
."ملاعلااذهيفةذوبنمربكأنوكأس.مهتعدخ

انأو،ثدحامهمكبحألظأسو،انأيتذوبنمنينوكتس":يزيدلاق
."كلذلكنأشبقلقلاكيلعنّيعتيال.ءيشلكنمِكيمحأس

دعبصخشيأعمًايعامتجاطالتخالاانناكمإبنوكيسهنأدقتعأال"
."نآلا

يفشيعننأاننكمي.كلذيفِتبغراذإةدالبلاةرداغماننكمي"
لكأيفانمايأيضمنس.هنيديرترخآٍناكميأيفوأ،ايلاطيإوأ،اينابسإ
ةبعلبعلننأو،رخأتمٍتقوىتحمونلاو،سمشلاةعشأتحتوغناملارامث
هايميفةحابسلاو،بتكلاتاحفصبلقننأو،)لباركس(ةعطاقتملاتاملكلا
."طيحملا

ةروصوأ،ربخدرجمنوكأس.تومأامدنعثدحيساذام،نكل"
."يئايربكَّيدل.يزيدايالك.ةبيرغةأرمانعةيشماهوةضماغ

ٍفقوميفاهنيشيعتةايحىلإةدوعلابكلحامسلايننكميال"
عقيٍلزنميفنيميقتِكعدنفوسويعميلاعت.كلذلعفأنل،تانحاشلل
هنيجاتحتاملكِكلرضحأسً.ادجلزعنملزنموهو،ةريحبلافافضىلع
ردجيامررقننأىلإيئبتختنأكنكمي.تقويأيفو،اهريغوةلاقبنم
."هلعفننأانب



ينعيةلاقبلاراضحإنأامكً،اريبكًالزنمةريحبلاىلعيزيدلزنمناك
ناك.ةرارحلالثمهنعةرداصلاةبغرلابساسحإلايننكمأ.يقيشعحبصأهنأ
نيذلانميزيدناك.هتبغرققحينأديريو،هتلذبتحتًاليلقلملمتي
نمٍتاعومجمو،لزانمةثالثو،تارايسعبرأكلتما:ءايشألاعمجنوبحي
يزيدكلتما.نيمأٍناكميفيدوجونمدكأتلابحيناك.ةيذحألاوتالذبلا
تحتنهعضيوةناهإللنضرعتيتاوللاتاريمألاقرسي:ضيبألاسرافلالايخ
.اهقارتخاهريغٍدحألنكمُيالةعلقيفاهيفغلابملاهتيامح

."ةتيمِكنأبةطرشلادقتعت.يمآ"
لوصحلايننكميأً.ادعاصفنآلاذنميسفنىلعدامتعالاديرأ.الك"

."؟كنمدوقنلاضعبىلع
."؟لاملاميدقتُتضفرولاذام"
لثمكنأوً،اقداصنكيملةدعاسملاكضرعنأبكلذدنعفرعأس"

."تناكٍةقيرطيأبيبمّكحتلاىوسديرتالكنأو،ِكن
هلاي":لاقمث،رهاظٍرتوتبهبارشعّرجتو،تاظحلليزيدَتمص

."كنعردصيٍعشبٍمالكنم
."ةعشبفّرصتةقيرطنماهلايلب"
يبّرج.كنأشبٌقلقيننإ.ةقيرطلاكلتبفرصتأاليننإ":يللاق

ريغِكنأبِترعشاذإوأ،يدوجوبةدّيقمكنأبِترعشاذإو،ةريحبلالزنم
كلوصحوهفكلثدحينأنكمُيامأوسأامأ.يلحرتنأكنكميف،ةحاترم
."ءاخرتسالاوةحارلانمةليلقٍمايأىلع

ةماستباترهظامنيب،انتلواطىلإًةأجفبراشلاوذباشلامدقت
ةلئاعتابيرقىدحإكنأبيتديسايضرتفأال":ينلأس.هيتفشىلعةفيفخ
."؟كلذكسيلأ،ولنإ

."ال":ىرخألاةيحانلاىلإتفتلأنألبقتلق
."...ىدحإنيهبشتكنألاذهُتلق.فسآ"
باشلاضمغأ."انرذعأنآلاو،ادنكنماننإ":لوقلابيزيدهعطاق

هنكل،برشملاىلإًادئاعراسمث،ةشهدلانعّمنتٍةملكبمتمتوهينيع
.يبقيدحتلايفّرمتسا

كذخآس.ةريحبلالزنمىلإيلاعت.ةرداغملاانيلعنّيعتي":يزيدلاق
.همالكىهنأنأدعبَفقو."كانهىلإنآلا

ً.افرغكلذكوً،اريبكًاخبطمةريحبلافافضدنعيزيدلزنمكلتمي
لزنملانأفرعأ.ةعساولاهفرغءاجرأيفو،لزنملاءاحنأيفلّوجتلايننكمي



ءافوللكلذلكو،يكلسلانويزفلتلاوياف-اولاةزهجأبدّوزمهنأودبال
كلذكو،عساوٍمامحتساضوحىلإةفاضإلابكلذو،يدجاوتزكرمتاجايتحاب
.ةظحليأيفمطحتلابددهيالريرسورخافمامحتساءادرىلإ

مّكحتلايناكمإبهنأفرعأنكل،كلذكيزيدىلعلزنملايوتحيس
.كلذكيزيدب

لقأةجردبكلذلعفنإو،يبقيدحتلايفبرشملايفباشلارمتسا
.ةيدو

ودبينأودبالناك.هيتفشيفٍفطلبيزيدتلّبقوًاليلقُتينحنا
اذهيفكتعضويننألةفسآيننإ.عئارلجرتنأ".انأيرارقهنأكوكلذ
."فقوملا

."يمآايفقوملااذهيفدجاوتلاديرأ"

تاشاشمامأو،ةبآكلابيحويٍبرشممامأانرسوجورخللانقيرطيفانك
.ةطقاسلاكلتتيأرامدنع،اياوزلافلتخميفةعزومنويزفلت

ً.ايفحصًارمتؤمدقعتةطقاسلاتناك
سيلنكل،لافطأةيبرمكتدب.ةئيربوًادجةريغصيدنآتدب

ىلعندجاوتييتاوللاتايتفلالثمةاتفكلب،ةريثموةطقاسلافطأةيبرمك
يدنآتسيلهذهنأفرعأ.ًالعفدالوألاعمبعلتيتلاةاتفلاو،تاقرطلا
ةيقيقحلاةايحلايفيدنآيدترت.ةيقيقحلاةايحلايفاهتعبتيننألةيقيقحلا
ليوطاهرعشنأنيحيف،ّقيضٍزنيجَلاورسو،اهيدهنرهظتةحيرمًازولب
.جّومتمو

امنيب،هلوطىدمىلعهرارزأدتمتًادعجمًاناتسفنآلايدترتاهنكل
نأءرملاعيطتسيو،يكبتتناكاهنأكوتدب.اهينذأءارواهرعشتعمج
يدنآتدب.اهينيعتحتنوللاةيرهزةريغصلاعقبلانمكلذجتنتسي
اهروصتأُتنكاّمملمجأتناكً.ادجًةليمجتدباهنكل،ةرتوتموًةبعتم
نأكلذكتظحال.برقلااذهباهتيأرنأيلقبسيملنكل،لبقنم
.شمنلابءيلماههجو

":ةصيخرىهلمةاتفاهنأكوتدبيتلااهتقيدصلءاسنلاىدحإتلاق
."ةنعللا،هوأ

."لجرلاعمفطاعتلابرعشأتأدب.ال،هوأ":ةقيدصلاتّدر
نماهلاي.ةاتفلاكلتنمُمدقأةجالثلايفءايشأيدنعدجاوتت"

."ءاهلب



لمحتقاروأىلعلفسألاىلإتعلطتو،نوفوركيمفلخيدنآتفقو
ايلعلااهتفشنأتظحال.ةنكادلااهشومرتنابفاهيدينيبشعترتواهحيرصت
حسمتيكاهتبابسيدنآترّرم.اريماكلاءاوضأتحتتعمتلااهنألةبطر
ِكنعمًةقالعتمقأ:يليامبحيرصتلاديرأ.محأ".اهتفشىلعنمقرعلا
تفتخاامدنعيأ،ةنسلاهذهنمزومترهشىتحو2011ناسيننمنود
اننيبتأشن.ةيلامشلاةجاطرقةعماجيفيذاتسأِكنناك.نوديمآهتجوز
."كلذزواجتيامىلإةقالعلاتروطتنأتثبلامو،ةقادص

،ريثكبينمًانسربكأةأرماتثبلامو،تحنحنتوانهيدنآتفقوت
ةعرسبهتعرجتيذلاءاملانمًابوكاهتلواننأ،اهءاروًةفقاوتناكيتلاو
.اهدييفزتهيبوكلاناكامنيب

نإ.جوزتملجرعمةقالعتمقأيننألقيمعٍلجخبرعشأيننإ"
هبترعشامنأًالعفُتدقتعا.اهبنمؤأيتلاَميقلافلاخيرمألااذه
ِكنعم":تلمكأمثاهتوصشعتراامنيبانهءاكبلابتأدب"..ً.ابحناك
فوسهنأو،تهتنادقهتجوزعمهتقالعنأبينغلبأ.ينّبحيهنأو،نود
يننإ.ًالماحتناكنوديمآنأبفرعأملينكل.بيرقٍتقويفاهّقلطي
يمآءافتخالوحاهنورجييتلاتاقيقحتلايفةطرشلالاجرعمنواعتأ
."ةدعاسملليعسويفاملكلعفأسانأو،نود

يتلاتاريماكلارادجوحناهينيعْتعفرً.ايلوفطوًاقيقراهتوصناك
ناوارمحناترئادترهظ.لفسألاىلإترظنو،ةمودصمتدبفاهمامأتبصتنا
.اهيّدخلوح

يهةأرملاكلتنأودبال-اهتدلاوامأ"انأ...انأ":دهنتلابتأدب
قوفاهعارذتعضودقف-ةعساولانويعلايفناكراشتتامهنألاهتدلاو
.هتلعفاملريبكٍلجخبرعشأوًادجةفسآيننأ":ةءارقلايدنآتعبات.اهفتك
يننإ.ملألااهلببسوهبُتمقيذلارودلاىلعيمآةرسألرذتعأنأديرأ
."كلذُتلقنأيلقبس،هوأ.قيقحتلايفةطرشلالاجرعمنواعتأ

نأةفاحصلالاجرثبلامو،ةلوجخوةريغصةماستبايدنآتقلطأ
.اهلًاعيجشتاوكحض

."ةنيكسملاةريغصللاي":رقشألارعشلاتاذةأرملالاق
ًادحأنأقّدصأال.ةقفشلاقحتستاليهو،ةريغصةطقاساهنإ

ً.ايفرحكلذقيدصتضفرأيننإ.اهيلعقفشينأبجي
بلطأالو،يرمعنمنيرشعلاوةثلاثلايفةبلاطيننإ":يدنآتعبات

."ًادجةملؤملاتاقوألاهذهزواجتأيكةيصوصخلاضعبىلعيلوصحىوس



دحأناكودعتبتيدنآتناكامنيبُتمتمت،"ًابيطًاظحِكلىنمتأ"
.اريماكلانعنادعتبياناكامنيبلاؤسيأنعةباجإلاضفريةطرشلالاجر
.اهعبتأيننأكوراسيلاوحنينحنأيننأىلإكلذدعبُتهبتنا

ًادجًةبعترمتدبيتلاةعيدولاةنيكسمللاي"ً:انسربكألاةأرملاتلاق
".

."اهعمةيلعفٍةقالعىلعناكهنأبدقتعأ"
."نمزلانمٍةنسىدمىلعةقالعىلعاناك"
."راعللاي"
فرعأتنكله:ينلأسيهنأكوهينيعاتقدحتعستاويزيدينزكو

اي-بضغلانمًاعانقيهجوناك؟ماريامىلعانأله؟ةقالعلاهذهب
ببسباذهبرهاظتلايناكمإبناكنكل.ءاقمحلاهذه،ةعيدولاةنيكسملل
ةرداغملاكشوىلعانك.ةتفاخةماستباتمستباو،ُتأموأ.ةنايخلاهذه
اناكو،لاحلاةعيبطبًاضعبامهضعبيديأناكسميامهوّيدلاوتيأرامدنع
اهنأكويتدلاوتدب.رخآلافلخامهدحأنوفوركيملاةصنموحننادعصي
تصصخاهنألجاعزنالايبردجيناكاذإامتلءاست.اهوتلاهرعشتّصق
لعفيومهدحأتوميامدنعامأ.اهسفنليمجتلهذهيئافتخاةرتفيفًاتقو
.كلذديريينالفلانالفناكنولوقيمهومهعمسناننإفهتاذرمألاهبراقأ
.كلذديرأاليننكل

يأنعبيجننلوً،ارصتخمانحيرصتنوكيس":تلاقفيتدلاوتملكت
ودبي.انترسأهاجتاهومترهظأيتلامكفطاوعىلعمكركشأ،ًالوأ.هدعبةلئسأ
ئفادلاكتوصدقتفناننإ:يمآ.نحنلعفنامكيمآبحيهرسأبملاعلانأ
ٌةعئارِكنإ.ةرماغلاكتبيطو،ةعيرسلاكتهيدبو،ةبيطلابحضنييذلاكحرمو
نكنملً،ايناث.كلذلعفنساننأبفرعأانأو،انترسأىلإكديعنس.لعفلاب
ةقالعيفًاطروتمناك،نودِكن،انرهصنأبحابصلااذهىتحفرعن
ًاقلقلقأوً،امامتهالقأوً،اثارتكالقأسوباكلااذهةيادبذنمناك.ةيمارغ
يتلاةمدصلاةجيتنناككلذلكنأاندقتعا.نوكينأهليغبنيامم
اننإ.رّيغتدقانداقتعانإفةديدجلاتامولعملاهذهعمنكل.اهلضّرعت
اننإ.ةديدجلاتامولعملاهذهلًاعبتِكنىلإاهانمّدقيتلاانتدناسمبحسن
نألاهتصقرمتستنأنّيعتي.انيلإيمآدوعتنأتاقيقحتلامّدقتعملمأن
."اهنعٍديدجٍلصفةءارقلٌزهاجهرسأبملاعلا

.نيمآلوقيوهومهدحأتعمس



مايأةرشعرورمدعب
.ةشاشلانعتويلإلآاهعمويدنآتفتخاوينويزفلتلاضرعلاىهتنا

ناك.اهنمٍةراشإدعبنويزفلتلازاهجنوراشعملمعييذلاجتنملاأفطأ
نمامٍريسفتعامسنيرظتنميوحننوعلطتيةفرغلايفنيرضاحلاعيمج
ةيعيجشتةماستبايوحننوراشتهّجو.ةفرغلاطسويففقاولالجرلا
اههجونكل،اهيتفشيفسكوتوبلاتدهجأةبضاغةماستباتناكاهنكل،ةريبك
.ةبسانملاريغنكامألايفدّعجت

."؟كلذناكاذامً؟انسح":رثؤموئداهٍتوصبتلاق
امو،ِكنناك.ةلهذملاةأجافملايههذهتناك".انهرناتلخدت

،تيقوتلانأشبفسآيننإ.اهتشقانموهتافرصتفشكللماكلابًادعتسم،لاز
درلوأيقلتكنكمي.نوراشايامٍةقيرطب،كللضفأاذهنأدقتعأينكل
."ِكنايًاماهًائيشلوقتنأكبردجي":نوراشتلاق."ِكننمٍلعف
ً.انوفوركيمهلاورضحأ":نّيعمٍصخشىلإاهمالكهّجوتنأنودنمتفاضأ
."نآلاأدبنس

كرويوينيفُتنكامدنعُتعمس.ينقشعتربياشنوراشنأبيلنّيبت
ةموتكمترسةصقكلتتناكو،هيلإتداعمثاهجوزتناخاهنأبتاعئاش
دقتعأينكل،تاونسرشعوحنذنمكلذثدح.ةيفحصلاطاسوألالخاد
لعفلابكلذكرمألاناك.اهدنعًادوجوملازامةحماسملاوحنعفادلانأب
نيتئلتمملااهيتفشربياشتّمز.تبعادو،تقلمتو،َتلّـلدو،ْتمستباامدنع
تحرطو-اهنقذتحتًةنعذمًاديتيأر-قيمعٍقدصبيوحننيتعمتلملاو
ةقيرطلاباهنعةباجإلانم،ىلوألاةرملل،تنكمتينكل.ةبعصلااهتلئسأّيلع
،يمآهيلإيمتنتيذلارهُبملاوعيفرلازارطلانمًابذاكتسليننإ.ةبسانملا
جوزلاىلعنآلايرهظملدي.كلذىلإرطضأامدنعًارصقمنوكأالينكل
ًاجوزنوكيلهدادعتساعماهلهتنايخنملجخييذلاو،هتجوزبحييذلا
ىلإُتأجلكلذل،ةيضاملاةليللايفمونلانعُتزجعوًارتوتمُتنكً.اميقتسم
رذتعيناكو،1995ماعلاونيليفتنارغغوهُتدهاشوتنرتنإلاةكبش
،مثعلتيو،متمتيلجرلاناك.تاطقاسلاىدحإعمهتقالعببسبةمألل
مّدقيملهنكل.حيحصلاهسايقمنمنيسايقمبرغصأهدلجنأكوكبتريو
يغبنييتلاةبئاصلاءايشألاةايحلاهذهيففرعيءرملانأدقتعأ"ً:اراذعأ



ُتمقينكل،اهبنجتهيلعيغبنييتلاةئيسلالامعألاو،اهبمايقلاهيلع
ً،اعيدوادبوً،احلاصلجرلاناك،ةنعللا."هنوفرعتيقابلاو...ئيسٍلمعب
رمألاسيل،هللوقيلهديبكاسمإلابءرملابغريثيحبًاشعترموً،ارتوتمو
يذلاريثأتلاوهاذه.كسفنبرضتليعادالو،يبحاصايةيمهألاكلتب
ىلإرمألايبلصونأىلإةدعٍتارمطيرشلاكلذتدهاش.يسفنلهانمتأ
.ةيناطيربلاةجهللاةراعتسادح

لوقلاىلعيمآتّرصأيذلاجوزلا:عداخملالجرللىصقألالثملاُتنك
تاملكلاًامدختسمًاريخأراذتعالانمتنكمتينكل،راذتعالاعيطتسيالهنإ
.نيلثمملادحأنمةراعتسملارعاشملاو

حماُسيالٌرمأوهوً،ائيسًارمأُتلعف،نوراش.اذكهحجنرمألانكل
ركفأمل-يسفنُتلذخ.رمألاكلذنعراذعأيأميدقتيننكميال.هيلع
هديرأاملكو،هيلعحماُسيالو،هلرذعالٌرمأهنإ.عداخمكًادبأيسفنب
ةايحنميلىقبتامءاضقنمنكمتأثيحبلزنملاىلإيمآةدوعوه
.اهقحتستيتلاةقيرطلاباهتلماعميفو،اهلضيوعتلايف

.اهقحتستيتلاةقيرطلاباهلماعأنأبحأديكأتلابيننإ.هوأ
ىلعاهيذؤأاليننإ.يمآلتقأمل:نوراشايكلهلوقديرأامنكل

]ةباعدلاليبسىلع[هيلعقلطأاموهانهثدحيامنأدقتعأ.قالطإلا
.مالعإلانملوؤسملاريغولجخملاعونلاوهو،توبآنيلإريثأت،ينهذيف
فدهبّدعتيتلاو،ءاسنلاقحبمئارجلاهذهةيؤرىلعًاريثكاندوعت
بنذملاوهنمريرقتعيطتسنله،نكل.ءايتساللوعديٌرمأوهو،ةيلستلا
لاجرو،روهمجلانأكلذكدقتعأ.ماودلاىلعجوزلاهنإ؟ضورعلاهذهيف
مت.ماودلاىلعكلذكرمألانأبداقتعالاىلإنوعوفدمامٍّدحىلإةطرشلا
ةصقلاوهكلذنأل-يتجوزُتلتقيننأبًايلمعو،ةيادبلاذنمضارتفالا
ملً.ايقالخأئطاخوً،ايلكئطاخكلذنكل-ةرمدعبًةرماهاقلتنيتلا
.لزنملاىلإدوعتنأاهديرأ.يتجوزلتقأ

ةطقاساهنأىلعتوبآنيلإريوصتلًةصرفرظتنتنوراشنأفرعأ
ىلعةيفاحصلاةفرتحملاكلت،نوراشفرعأيننإ.لوألازارطلانمةيناوهش
رعشتس،امابوأويزوكراسوتافرععماهتالباقمكلذكوً،اماعنيرشعىدم
ديلقتلافرعأانأوً،ايفاحص)ُتنكوأ(يننإ.توبآنيلإدوجودرجملةناهإلاب
َمفتظحال-توبآنيلإريثأت-تاملكلاكلتتلقامدنعاذكهو،عبتملا
رهظملاوهكلذناك.ةئيضملااهتعلطو،نيَعوفرملااهَيبجاحو،شعترملانوراش
.اهديرأيتلاةيوازلاىلعتلصحدقل:يلاتلاءرملاكرديامدنعداتعملا



نيتدراباهاديتناكو،ةلباقملاةياهنعميَدياتلكنوراشتكسمأ
يلتّنمتمث،ةسمحتمفلوغةبعالاهنأبتأرقنأيلقبسو،نيتيساقو
ًةلبقنوراشتعبط."يقيدصاييتباقرتحتكيقبأس":تلاقً.ابيطًاظح
مسقلانأُتظحالوـانعةدعتبمنوراشتراس.كلذدعبوجدخىلع
عنمىلإفدهتيتلاتيبثتلاسيبابدلًاناديمناكاهناتسفنميفلخلا
.لّدهتلانمةمدقملايفناتسفلاشامق

ٍةنقتمٍةقيرطبكلذَتلعف":بابلاىلإتهجوتامدنعوجتنلعأ
نأنودنمعضولاىلعًارطيسمودبت.يضاملانعًايلكًافلتخمودبتً.امامت
."ًازورب...لقأودبيكّكفنأىتحً،اوهزمنوكت

."فقوملاُتحلصأ"
ددوتبينتمكلاهنكل."لزنملايفكارأ.كلذىلعَتكشوأ،لجأ"

.يفتكىلع
ناكو،ةيقربلوألارمألا-نيلجاعنيرمأبربياشنوراشةلباقمُتعبتأ

امناعرسوً،ادغربياشعمةلباقملاعاُذتس.تنرتنإلاةكبشىلعرخآلا
.ريمضلاتيكبتوتاراذتعالانمرٍيبكٍردقعمىرخأتالباقماهعبتتس
يذلاجوزلارودبعليرودقمبدعيملنكل،فقوملادّيسىلإنآلاُتلوحت
يلاخلاعداخملاجوزلاوً،ايفطاعلوزعملاجوزلاوأً،ابنذمنوكينألمتُحي
لجرلاُتنكيننإيأ-عيمجلاهفرعييذلاجوزلاانأُتنك.رعاشملانم
،ةناهملابرعشأو،عادخلاُتسرام:)ءاسنلاو(لاجرلانمريبكٌددعهناكيذلا
.يقيقحٌلجريننألعضولاحالصإلمزليامبمايقللدعتسمانأو

نأدقتعأ.حيرمٍعضويفاننإ":ةرداغمللدعتسنانكامنيبرناتنلعأ
لضفبكلذو،هاشخنانكيذلاردقلابةعيرمودبتنليدنآعمكترماغم
نآلاذنمةمدقملايفءاقبلاوههلعفانيلعاملكنإ.نوراشعمةلباقملا
."ًادعاصف

ً.ايلاعوًاقيقراهتوصناك.وجتلصتا
يفمهنإ...عدوتسمللشيتفتةركذماوزربأو،ةطرشلالاجررضح"

."ةفئاخيننإ...مهنإ.كلذكيدلاولزنم
نأدعبتكردأ.انلوصودنعةراجيسنخدتخبطملايفوجتناك

يفتأدباهنأبتاينيعبسلانمزىلإدوعتيتلارئاجسلاةضفنمىلإتعلطت
ىلعاهبرقبًاسلاجةريصقٍرعشةحيرستبىتفتيأر.ةيناثلااهتبلعنيخدت
.ةيلاعلابرشملادعاقمدحأ



ىعديًاداوجكلتميو،يسينيتيفأشن.رلياتوهاذه":يلتلاق
."...درتسك

."رتسك":رلياتلاق
.رلياتنكلناصحلاينعأال.قتسفللةيساسحنميناعيهنكلرتسك"

ةركوبعالاهنميناعييتلااهتاذةباصإلايهو،...نميناعيوهو،هوأ
.اهتراجيسنمًاسََفنوجتذخأ."اهببيُصأفيكفرعيالهنكل،ةدعاقلا
."ليوطٍتقوذنمانهىلإءاج".ًاليلقناعمدتاهينيعنأُتظحال

وحنعلطتلاىلإًاريخأىهتناهنكل،مزاحٍرهظمبودبينأرلياتلواح
.عماللاهئاذح

":تلاق.ةقلزنملاةيجاجزلاباوبألالالخنملزنملافلخينوبترهظ
انمالعإءانعكسفنتّفلككنأولِكنايىنمتأ.لاجرايٌلفاحٌمويهنإ
."تقولانمًاريبكًاردقانيلعترفوَتنكلًاذإ،ةقيشعكيدلهنأب

تايوتحمنعثدحتلاكلذكو،كلذةشقانملنورورسماننإ":رناتلاق
ةحارصبِكللوقأ.امهبمكمالعإكشوىلعانكناعوضومامهو،عدوتسملا
ملألانمًاريبكًاردقمترفومتنكل،يدنآنعانغالبإبمتمركتمكنأولهنإ
يأرلافطاعتىلعلوصحلاويفاحصلارمتؤملادقعمتلّضفمكنكل.اهيلع
."ءايتساللوعديٌرمأوهفقوملااذهيفةاتفلاكلتعضونإ.ماعلا

يعماوتأتنأنوديرتأ.عدوتسملاًاذإ.حيحصاذه":ينوبتلاق
رخآباشعأبةئيلملاقيرطلاقوفانتمّدقتوانلاهرهظترادأ"ً؟اعيمج
اهرعشبةقلاعتوبكنعلاجيسننمةلتكنأتظحال.عدوتسملاىلإفيصلا
اليننأبتظحالامدنعربصدافنبيوحنتراشأ.سورعةحرطاهنأكو
."كّضعأنل،ايه":تلاق.اهعبتأ

نمرثكأًافيخمادباذكهو،ةلاقنحيباصمةدعبًءاضمعدوتسملاناك
.ىضمٍتقويأ

."؟ِكنايانهىلإاهيفَتلخدةرمرخآتناكىتم"
ةيلمعينتداقامدنعيأً،ادجٍبيرقٍتقوذنمانهىلإتيتأ"

تسيلهذهنكل.ناكملااذهىلإيتجوزاهتّدعأيتلازنكلانعثحبلا
."...ءيشيأسملأملانأو،يضارغأ

."ًادجًةريثمةديدجةيرظنانأويلّكومكلتمي":انهرناتينعطاق
مامألاُقينأحلصييذلامالكلانإ.هعافدنارناتطبضامناعرسنكل
.فقوملاةبهربًاعيمجانرعش.انهبسانمريغوًاعيرمودبيةزفلتلاتاريماك

."؟ةريثميهفيكنكل،ًةريثم،هوأ":ينوبتلاق



."...مكغالبإكشوىلعانك"
تظحال.مكلضفنمكانهاوقبا.بسانملاتيقوتللايً؟اقح":تلاق

نيبليجناكً.ابناجىلدتيروسكمٌلفقناكامنيبهتالصفمبٌقلعمبابلانأ
.ةدوجوملاضارغألابةدرجذخأبًاكمهنملخادلايف

بعلتملأ":ةعماللاةيندعملاضباقملاصحفتيوهونيبليجلاق
."؟هذهفلوغلابراضمب

."انهاهنمًايأعضأمليننأامك،يلتسيلضارغألاهذهلك"
انهءيشلكنأل،كحضلاريثيٌرمأاذهنإ":ًةأجفينوبتلاق

يهيتلانامتئالاتاقاطبةطساوباهيلعَتلصحيتلاتايرتشملاعمقفاوتي
فهكبهتيمستاننكميأ،هيمسننأنكمياذام،اذهودبي.اهرودبكلتسيل
هتجوزليحررظتنيٍجوزلدوعييذلاو،ريضحتلاديقٍلجرفهكوأ؟لجر
ينوبتلوانت."ةيلستلاتاقوأضعبىلع،ِكناي،لصحييكدبألاىلإ
.يمادقأمامأاهتعضووىوقملانوتركلانمةريبكقيدانصةثالث

."؟هذهام"
ةاطغملااهعباصأفارطأةمدختسمزازئمشابقيدانصلاينوبتحتف

،ةيعالخلاةجمدملاويديفلاصارقأتارشعقيدانصلالخادتدجاوت.تازافقلاب
.صارقألاةيطغأىلعةضورعمماجحألاوناولألاعيمجنمٌداسجأترهظو

لكنأينعأ.ِكناياهايإكيطعأنأدبال"ً:اهقهقمنيبليجلاق
."...هتاجايتحاكلتميلجر

يلهلوقيناكاماذهً.اريثكاوعلطتينألاجرلابحي":ينوبتلاق
."يننوخيوهوهكسمأامدنعماودلاىلعقباسلايجوز

نأبِكنايكللوقأنكلً،اريثكعلطتلالاجرلابحي":نيبليجلاق
وأ،ًاليلقةراثإلابرعشأهذهينتلعج.ًالجخّرمحأينتلعجتاهافتلاهذه
ضرع."ةريبكةلوهسبةراثإلابرعشأاليننأبًاملع،اهضعبلقألاىلع
قاروأنمةعشبةعومجماهنأكوتدبفهذهويديفلاصارقأضعبيمامأ
ىعدتةلسلسكلذىلإفاُضيفنعلابيحوتنيوانعلامظعمتناك.بعللا
ًاروصضرعتاهنمةدحاولكو،18ىتحولوألاءزجلا،ةطقاسلابملألالازنإ
.نهبيذعتبنوراثمونوكحاضلاجرموقيامنيبً،املأنيولتيءاسنل

ً.ابناجيرظنتلّوح
."جارحإلابرعشفيكاورظنا.هوأ":لاقونيبليجمستبا
نميفلخلامسقلاىلإلقُنتيهووجتيأريننألهيلعّدرأملينكل

.ةطرشةرايس



مدعبرناتينحصن.ةطرشلازكرميفنمزلانمٍةعاسدعبانيقتلا
فارعألالكضقانييذلاهئايربكىلعتدمتعا.تيّرصأينكلباهذلا
لاجرغالبإىلعنومزاعاننإ.نييالملابحاصرقبلايعاررورغو،ةثوروملا
.كلذلتقولاناح.ةقيقحلابةطرشلا

مهجاعزإلّمحتيننكميالنكل،يلمهجاعزإلّمحتأنأيننكمي
.يتقيقشل

كيلعضبقلاءاقلإنأدقتعأيننألاذهىلعكعمقفاوأس":يللاق
دادعتساىلعاننأبمهانغلبأاماذإ."ِكنايانلعفامهميمتحٌرمأوه
يفكّدضاهنوكلتمييتلاتامولعملاضعبعازتنانمنكمتنامبرلف،مالكلل
،فارتعاىلعلوصحلاىلإةثجلابايغبنوجاتحيمهنأينعأ.ةيضقلاهذه
يفءدبلليفكيامكلذانيطعينألمتُحي.ةلدألابكقارغإنوديرياذكهو
."انعافدزيهجت

لكمهيطعنس؟كلذكسيلأ،ءيشلكمهيطعننأينعت":تلق
يننكمأ.ليحرلايفةبغرلابوبعرلابترعش."يمآوىمدلاوزاغلألاحيتافم
.حابصمءوضتحتيتقيقشجاعزإبنآلانوموقيمهوةطرشلالاجرّليخت

خفلانعانأُتملكتاذإو،مالكلايلَتكرتاماذإ":رناتلاق
اذإامأ...ةمكاحملايفاندضكلذمادختسااوعيطتسينلف،بوصنملا
."عافدللنيتفلتخمنيتليسوانمدختسا

ً.امامتقيدصتللةلباقريغةقيقحلانأّيماحمربتعينأًاريثكينقلقأ
هئادغلهيديبكوكةجاجزًالماحةطرشلازكرمجرددنعنيبليجاناقتلا

دقسمشلاتناك.انمدقتييكرادتساامدنعقرعتملاهرهظتظحال.رخأتملا
ةرمهيعارذكّرح.يهامكتيقبةبوطرلانكل،ةليوطةرتفذنمتباغ
.هرهظبةقصتلمتيقباهنكل،ًاليلقهصيمقكرحتف

."ًابيرقةرارحلاديزتنأضرتُفيً.اراحوجلالازام":انللاق
يتلااهتاذةفرغلايهو،تاعامتجالاةفرغيفانرظتنتينوبتناك

فيفخلااهرعشتعمج.يمآءافتخاةليليأ،ىلوألاةليللايفاهتلخد
ةتفلمةحيرستادبامباهسأرفلخهتكبشو،ةيسنرفلاةقيرطلاىلعةريفضب
تناكاماذإامتلءاست.اهمفىلعٍهافشرمحأتعضواهنأامك،رظنلل
.ليللافصتنمدعبينيقتلاـبنوكيامهبشأاهعضوناك.امًاصخشدعاوت

."؟دالوأِكيدلأ"ً:ايسركبحسأانأواهتلأس
يللقتمل."دحاو":تلاقواهعباصأدحأتعفراهنكل،ةشهدتدب



،داجلالمعلاةيعضويفينوبتناك.رخآٍءيشيأوأً،ارمعوأً،امسا
.رظتننانلعجتنأتلواحاذكهو

."كيدلامانيربخأ.ًالوأِتنأ":رناتلاق
تلهاجتوليجستزاهجتلّغش."ًانسح.ديكأتلاب":ينوبتلاق

نميأسملتوأ،ِرتشتملكنأبِكناييعّدت".ةيديلقتلاتامدقملا
."كتقيقشكالمأنمضعقييذلاعدوتسملايفةدوجوملاضارغألا

."حيحصاذه":ينعًالدبرناتباجأ
ٍضرغلكىلعو،ةنكمألالكيفِكنايكعباصأتامصبدجاوتت"

."ًابيرقتعدوتسملايفدوجوم
ادعاميفنكل!كانهءيشيأسملأملً.ائيشسملأمل!بذكاذه"

."لخادلايفيمآاهتكرتيتلايهو،انجاوزىركذليتيده
؟تمصتنأكلله:لاقو،يعارذرناتسمل
ىلعو،ةيعالخلاويديفلاصارقأىلعكعباصأتامصبدجاوتت،ِكن"

."نويزفلتلازاهجىلعىتحو،تاعاسلابلُعىلعو،فلوغلابراضم
يمون:اذهبعتمتستتناكيمآنأفيكيأً،اريخأرمألاتكردأ

رثكأيأ،ءاخرتسارثكأتناكولاهنأبتدقتعااملاطل(ينحيرييذلاقيمعلا
لّوحتدقً)امامتيفتختفوساهنميناعتيتلاقرألاةلاحنإف،يبًاهبش
يريخشئفدينيحيف،اهيتبكرىلعيمآعكرت:ىرجامنآلاتمهف.يدض
ىدمىلعكلذلكيرجيو،كانهوانهيماهبإفرطبطغضتامنيب،اهيّدخ
اهنأّركذتأ.دقتعأامىلعيعمءيشيألعفتنأاهناكمإبناك.رهشأ
تلاق.ّيتفشقبُطيساعنلاناكو،يظاقيتسادعب،حابصيفيبقّدحتتناك
يفًاحيحصاهمالكناك."نيرّدخملاوأ،نيناَُدملامونمانتكنأبفرعتأ":يل
ً.ائيشملعأنأنودنمو،نيلاحلا

."؟كتامصبدوجوانلّرسفتنأديرتأ":نيبليجلاق
."مكيدلىقبتامانوربخأ":رناتلاق
املصفتلةلواطلاىلعةكيمسٍةيدلجٍقاروأةظفاحينوبتعضو

."؟هذهامفرعتأ".اهفارطألوطىلعةمحفتمتناكو،اننيب
.يسأرُتززهو،ّيفتكُتززه
."كتجوزتاركذماهنإ"
."اهتايموييمآبتكتمل.ال،هآ"
ىدمىلعكلذْتلعف.عقاولايفِكنايكلذتلعف":ينوبتلاق

."تاونسعبس



."ًانسح"
اهنأبً،اددجم،يتجوزترهظأ.عوقولاكشوىلعًائيسًارمأنأبُترعش

.ةيكذ



مايأةرشعرورمدعب
ةعيرمةقطنماندصقو،يونيلإىلإةيالولادودحربعيترايساندق

يفنمزلانمةعاسانيضمأً.ايداصتقاٍةراهنمةيرهنةدلبىلعلمتشت
هنأدقتعأ.اهناكميفليغشتلاحيتافمانكرتو،اهانكرتمثةرايسلافيظنت
نمناصخش:]ةرايسلل[باذعلاةرئادمساهانلعفامىلعقلطننأانناكمإب
ةضماغتناككرازوأيمآ؛نَيلمهماناكويلبقنمةرايسلاامدختساساسنكرأ
.هرودبًاليلقاهبعاتمتسالايفءارقفلادحأموقينألمأىلعو؛حوضولكب

ٍلالتقوفيروسيمىلإانتدوعقيرطيفكلذدعبةرايسلااندق
بحي.راجشألانيبةعمتلملانافاناهةريحبةيؤرنمتنكمتنأىلإةجومتم
كلذو،ميدقلايقرشلالحاسلالثميأ،ةميدقةقطنملاهذهرابتعايزيد
ةريحبىلعقلُطيملً.امامتئطخمهنكل،سيولتناسيفميقتهترسأنأل
وأ،رشععساتلانرقلايفةلودلالاجردحأبًانميتمسالااذهنافاناه
ةصاخةريحب،رمألاعقاويف،اهنإ.ةيلهألابرحلالاطبأدحأمسابًانّميت
لوقحيرّوطمدحأدوهجلضفبكلذو،2002ماعلايفتالآلااهتعنص
يهوىرخأةمهمبعلطضيهنأبنّيبتيذلاو،نافاناهكيامىعديو،طفنلا
ةقطنملاناكسامأ.ةينوناقريغةقيرطبةرطخلاتايافنلانمّصلختلا
نمةدكأتميننإ.مهتريحبلديدجٍمساىلعروثعللاودهجدقفنوبضاغلا
.ةياغلاهذهلحُرتقادقزغنيلوكةريحبمسانأ

يتلاةريحبلانممغرلابكلذو،ةسمحتمريغ،ببسلااذهل،ُتيقب
نينطاوملانمبَختنموليلقٌددععيطتسييتلاو،ةديجةقيرطباهلّططُخ
لزنمدوجونممغرلابو،تاكرحمبةدوزمقراوزنودنماهيفراحبإلا
عمةلكشملايههذهتناك.عيفرلاقوذلانعّمنييذلاومخضلايزيد
النكل،نوكيالوأيروسيمنمنوكينأءرمللنكمي.ماودلاىلعيزيد
.وموكةريحبيهزغنيلوكةريحبنأبرهاظتينأبجي

نكمتأثيحبلزنملاوحنًايلاعهرظنهّجوو،راوغاجلاهترايسىلإدنتسا
.هّصحفتلًاليلقفقوتلانميرودب

ةيرسيوسلاتاهيلاشلاىدحإبسحبلزنملااذهانمّمص":يللاق
امنإ.يسيزنييربيفانكامدنعيتدلاوةقفرباهيفتثكميتلاو،ةريغصلا
."لابجلاةلسلسوههدقتفن

يديتعضوينكلً،ادجرٌيبكلزنملاصقنيامنإيسفنيفترّكف



"ًادجًامخفنوكينأودبال.لخادلانملزنملاينِرأ":تلقوهعارذىلع
.

يتلاسمخلاتاتنسلاةركفلًاكحاضيحايسلادشرملارودبيزيدماق
ةفرغو،موركلاوتينارغلانمهلكفلأتيًامخفًاخبطمتيأر.هيلعاهتضرع
اميأ(ةيجراخٍةحسفىلإيدؤتيتلاونيتلصفنمنيتأفدمكلتمتةشيعم
ةطيحملاتاباغلاىلعلطت)ةفرشلامساطسوألابرغلاناكسهيلعقلُطي
يوتحتوةيلستللةصّصخميلفسلاقباطلايفةفرغكلذكدجوت.ةريحبلاو
كلتمتامك،يلزنمٍبرشمو،توصماظنو،تالبنةحولو،ركونسةلواطىلع
برغلاناكسهيلعقلطياموأ(اهبةصاخلاةيجراخلااهتفرشةفرغلا
مامحةيلستلاةفرغنمبرقلابكلذكدجاوتي.)ىرخألاةفرشلامساطسوألا
فرغسمخدجويفيولعلاقباطلايفامأ.ذيبنللوبقهبناجىلإو،انواس
.ىربكلاةيناثلاةفرغلايلصّصخهنإيللاقو،مون

يرهزلانوللانيبحتكنأبفرعأ.ةفرغلاهذهءالطتدعأ":يللاق
."حتافلا

ةلحرميفتنكامدنعهّبحأتنك.حتافلايرهزلانوللابحأدعأمل
ًاركش.يزيدايعئارتنأ":بلقلانمعبانتوصبتلق.ةيوناثلاةساردلا
ظفلتأاليننإ.ةعنطصمينعردصتيتلاركشلاتاملكنأفرعأ."كل
كنمنورظتنيمث،مهنمبولطموهامًةداعسانلالعفي.ةداعلايفاهب
نيذلاجلثملانبللايفظومكلذبنوهبشي-ريدقتلاتاملكبمهقرغتنأ
.شيشقبلاعمجباوكأمهيديأبنوكسمي

داكيو،اهفيظنتبعتمتستةرههنأكو،ركشلاتاملكلبقتسييزيدنكل
.ركشلالهأتستنآلاةبسانملانكل.ةجهبلاطرفنمسّوقتيهرهظ

تنك.ءاسملااذهلةحارتساذخأتلواحويتفرغيفيتبيقحتعضو
ةطرشلاتناكاذإامو،يدنآفارتعاىلعسانلالعفّدرةفرعملٍةجاحب
.دعبِهتنتملركشلاميدقتليتجاحنأودبينكل-ِكنىلعضبقلاتقلأ
ةلسلسيوحنقلطأ.دبألاىلإهلةنيدملظأسيننأنمدكأتلايزيدديري
،)هيرتنأكديرأرخآءيشيدل(يديبكسمأامك،ةئجافملاتاماستبالانم
)هذهِكبجعتنألعفلابىنمتأ(يلفسلاقباطلاىلإينداعأنأثبلامو
اهنكل،لمعلانمًاريبكًاردقتقرغتسا(خبطملاجراخةهدرىلإينلخدأو
.)هبقيلت

."هذهِكبجعتنأًالعفىنمتأ":بابلاحتفامدنعًاددجميللاق
.تاتابنلاةعارزليجاجزٍتيبىلإُتلخديننأبروفلاىلعتفرع



فصتنميفبيلوتلارهزت.ناولألاعيمجبواهنمٍتائمو،بيلوتلاتابنتيأر
ةيصوصخلاةديدشةاتفدجوت.ةريحبلاىلعمئاقلايزيدلزنميفرايأرهش
.ةصاخلامهتفرغيف

ً.ادجرٌيصقاهمسومنكل،بيلوتلانيلضفتكنأبفرعأ":يزيدلاق
."ةنسلامايأةليطرهزتفوساذكهو،كلجألةلكشملاهذهُتللح

نأيننكميثيحبراهزألاوحنينهّجوويرصخلوحهديعضو
.لماكلاباهصحفتأ

مايأةليطبيلوتلا":ّينيعىلإضيمولاضعبءافضإًةلواحمتلق
عيمجلاناك.ةيوناثلاةساردلامايأةلضفملايراهزأبيلوتلاتناك."ةنسلا
يفتجاريتلااريبريجلاناوحقأتناكاهنإيأ،بيلوتلاراهزأنولّضفي
،ايديكروألاىلإنآلايباجعإلّوحت.يضاملانرقلانمتاينينامثلاماوعأرخاوأ
.بيلوتلانمًامامتضيقنلاىلعًاساسأيهو

ذاذرلاتحتليامتتبيلوتلاراهزأتناكامنيبينذأيفيزيدسمه
؟كلجألاذهلثمءيشبةرمتاذِكنرّكفله":ىلعألانمًايلآطقاستملا
".

."بيلوتلابحأيننأبًادبأِكنركذتيال":قدصبتلق
ةصاخلايراهزأةفرغاهنإ.دودحلادعبأىلإةولحةردابلاهذهتناك

لصتأمل:رتوتلاضعببكلذعمرعشأينكل.ةيفارخةصقيفيننأكو،يب
ً،اثيدحةعورزمتاتابنتسيلهذهو،ةعاسنيرشعوعبرأذنمالإيزيدب
كلذلكينلعج.مونلاةفرغنمحوفتالديدجلاءالطلاةحئارنأامك
حضنتيتلاددوتلاةجهلو،ةيضاملاةنسلالالخهلئاسريفةدايزلا:لءاستأ
دقتعيتقولانممكو؟انهىلإيراضحإلططخيوهوىتمذنم...اهب
يتلابيلوتلابعتمتللىقبأفوسيننأبدقتعيأ.انهثكمأفوسيننأب
.ةنسلارادمىلعمويلكيفرهزت

."ةيفارخةصقكلذهبشي،يزيد.يهلإاي":تلق
نأنكميامىلعيفرعتتنأكديرأ.ةيفارخلاكتّصقاهنإ":يللاق

."ةايحلاهيلعنوكت
ينيطعيىتحهترظتنا.ةيفارخلاصصقلايفماودلاىلعبهذلادجاوتي

.همادختسايننكميءيشيأوأ،ةقيقرٍنامتئاةقاطبوأ،لاملانمةسدك
تاوصأقالطإيننكمأثيحبهلوحولزنملاءاجرأيفةديدعٍتالوجبانمق
ةفرغىلإاندعمث،ىلوألاةرملايفينتتافيتلاليصافتلالوح،هوأو،هآ
لكبو،ةرخافلاةيرهزلاناولألابوناتاسلاوريرحلاشرافمبةفرغلائلتمت.يمون



رادجلاتظحالفةذفانلالالخنمتعلطت.تايتفلافرغزّيمتيتلاناولألا
.لزنملابطيحييذلايلاعلا

."؟لاملاضعبيئاطعإكنكميأ.يزيد":رتوتلاهبوشيٍتوصبتلق
ىلإٍةجاحبنآلايدوعتمل":يللاقو،اذهيبلطبئجوفهنأبرهاظت

فوسلزنملانأامك،انهٍراجيإعفدكنمبلُطيال؟كلذكسيلأ،لاملا
ةقينأينوكتنأكديرأ.بايثلاكلبلجأنأكلذكيننكمي.ةمعطألابدّوزي
."ماودلاىلع

اذإينعأ.لاملاضعبُتكلتمااماذإنّسحتلابرعشأسيننأبدقتعأ"
."ةعرسبناكملاةرداغمىلإتررطضااماذإوأ،امءيشثدح

اهّسدوً،ارالودنيرشعةئفنمنيتقرواهنملوانتوهتظفحمحتف
."يذخ":ةحماستمٍةجهلبلاق.يدييفٍفطلب

ً.ادجةريبكًةطلغتبكترادقتنكاذإامتلءاست



مايأةرشعرورمدعب
،ءامسلاقحبتايمويلاهذهام.وهزلابرعشأيننألةطلغُتبكترا

ةميرجنعثدحتتةياورفالغةيؤرً،افلس،يننكمأ.ينرمدتدقيتلايهو
ّصنلاو،ءامدلانولبءارمحلاةيفلخلاو،دوسألاوضيبألابانفافزةروص:ةيقيقح
مليتلاروصلانمةحفصةرشعتسكلذيفامب:فالغلاىلعبوتكملا
نمتوصلا-نودتويلإيمآلةيقيقحلاتايمويلاو،لبقنماهتيؤرقبسي
،يمآبلقىلعرورسلالخُدتيتلابتكلاتيأرنأيلقبس.ربقلاءارو
يفاهتفشتكايتلابتكلايهو،ًالعفتعقومئارجنعثدحتتيتلاو
ىلستتنأديرتتناكاهنأبتقولاكلذيفُتدقتعا.كانهوانهانلزنم
.ةءارقلابءاخرتساللتقولاضعباهسفنحنمتنأو،ًاليلق

.رمألاعقاويفاهتطخسردتتناك.الك
يوحنىنحنامث،سوكعمٍعضويفهيلعسلجوًايسركنيبليجبحس

نورهظينيذلاةطرشلالاجررظنمهبشيهرهظمناك.نيديلافوتكمًاليلق
ً.اريثكرخأتتقولانإيأ،ليللافصتنمنمتقولابرتقا.مالفألايف

."ةيضاملاةيلقلارهشألاهذهيفكتجوزضرمنعانربخأ":يللاق
يفًةرمحشرلابباصتتناكاهنأبلمتُحيً.ادبأضرمتمليمآ؟ضرم"

."ةنسلا
".اهيلإتراشأنأاهلقبسةحفصىلإتلقتناوباتكلاينوبتلوانت

ةفرشىلعمتسلجو،يمآلوكلبارشلاضعبيضاملارهشلايفَتّرضح
،ةلوقعمريغٍةجردىلإًاولحناكبارشلانأبانهتبتك.ةيفلخلامكلزنم
امك،يبلقتاضبنتديازت:ةيساسحللٍلعفةدرهنأبدقتعتامتفصوامك
امنيبّيقاسيفٍبلصتبترعش.يمفرعقيفًاقلاعوًاجزلناكيناسلنأ
تلصويذلاناكملاىلعاهعبصإينوبتعضو."جردلادعصيِكنناك
".اهيلإيغصأتنكاذإامفرعتلاهرظنتعفرو،تايمويلاةحفصيفهيلإ
ٍرتوتبويسأريفٍعادصبرعشأ:يلاتلامويلاحابصيفْتظقيتساامدنعتبتك
ىلإلّوحتيذلايرفاظأنولوههلكاذهنمبرغألانكل،يتدعميف
نوللااتذخأّيتفشنأتظحالةآرملايفتعلطتامدنع،نكل.حتافلاقرزألا
ُترعشو،نيمويةرتفللّوبتلانمنكمتأمليننأكلذىلإفاُضي.هتاذ
."ديدشٍفعضب

عقوتأمليننإفاذكهو،ينوببًاريثكُتقلعتيننأل،ًءايتسايسأرُتززه



.اهنملضفألاىوس
يمآطخونكادلادوسألاربحلاتيأرفيوحناهسأرينوبترادأ

ّطخاذهسيلأ":تلاق.ىمحلاّرشؤملينايبلاطخلاهنأكورسكتملاو،لصتملا
.ينوبدي

."كلذدقتعأ،لجأ"
."انيدلدمتعملاطخلاريبخيأروهاذه"
هذه":يليامتكردأف،ةرخافتمةجهلبتاملكلاهذهينوبتلاق

نمءاربخبةناعتسالانييطرشلانيذهنمتعدتسايتلاىلوألاةيضقلايه
ةعئارلامعأبنوموقينيفرتحمءاربخعملصاوتلاتبلطتثيحبجراخلا
.طوطخلاليلحتلثم

هذهةيمويلاةحفصانضرعامدنعِكنايكلذكهانملعامفرعتأ"
."؟يبطلاانريبخىلع

.ًاليلقأدها،هانعمامبيهجويفرناتسبع."ممستلا":ةعرسبتلق
تامولعملانكتملهذهنألنمزلانمٍةظحلىدمىلعينوبتمتمت

.اهميدقتيبضرتُفييتلا
موهفماذه.ديلجلاعنملئاسبٌممستهنإ:كلًاركش.ِكنايلجأ"

."تجناهنألةظوظحماهنإً.ادج
دوجومكلذنإِتلقامكوً،ادبأثدحيملكلذنأل،ُجنتمل":تلق

."تنرتنإلاةكبشيفثحبلانمٌذوخأموهو،صوصنلايف
ةقرشمةروصتايمويلامسرتال".يمالكّلبقتتملاهنكلينوبتسبع

-ةءاسإلا":اهتصقعباتتيكةحفصلاىلعاهعبصإتعضو."ِكنايكنع
تاقالعلاو،كبضغراهظإيفًاعيرسَتنك-طغضلا.ةوسقباهتلماعدقل
ةياهنلايفكنمًادجًةفئاختناك.باصتغالادحىلإتلصويتلاةيسنجلا
لءاستنيتلاةيقدنبلانعيمآلوقت.ينملؤتةءارقلاةعباتمنأدحىلإ
:اهلةيمويةحفصرخآيفتبتك.كنمٌةفئاخاهنألاهءارشتدارأاهنإاهنع
."يهاهتاملكيههذهو،ينلتقيدقلجرلااذه.ينلتقيدقلجرلااذه

.ؤيقتلاكشوىلعيننأبكلذكتسسحأ.يترجنحيفٍقانتخابترعش
اي.ظيغلابكلذدعبترعشينكل،رخآءيشيأنمرثكأفوخلابترعش
.دودحلادعبأىلإةرجافلاوةنيعللاةطقاسلا،ةنيعللاةطقاسلل

رناتعضو."اهيلإتهتنايتلاةبِسانملاوةيكذلاةظحالمللاي":تلق
.ينتكُسييكيديىلعهدي

."نآلاوً،اددجماهلتقديرتكنأكوودبي":ينوبتلاق



انلَتلق.ِكنايانيلعبذكلاريغءيشيألعفتمل":نيبليجلاق
مهعمانثدحتنيذلاعيمجنكل،حابصلاكلذيفئطاشلاىلعَتنككنأب
نعةركفىندأكيدلسيلهنأبكلذكلوقت.ئطاشلاهركتكنأباولاق
،ىصقألااهّدحىلإتلصونامتئاتاقاطبةطساوبتعيتبايتلاتايرتشملا
.اهيلعكتامصبلمحتاهلكو،تايرتشملاهذهبءيلمعدوتسمنآلاانيدلو
لبقكلذو،ديلجللةعنامةدامبًاممستودبيامميناعتةجوزانيدلدجاوتي
ريثأتىريلًاليلقفقوت."لجرايايه،ينعأ.اهئافتخانمةليلقعيباسأ
.ّيلعهمالك

."؟ةيمهأيذرخآءيشيأدجويأ":رناتلأس
ةظفحمترهظثيحلعبينهىلإكذخأننأاننكمي":ينوبتلاق

امتنأامكعمسهنأبناريجلادحألاق.اهئافتخانمةليلقٍمايأدعبكتجوز
نإلجرلالاق.اهءافتخاتقبسيتلاةليللايفنالداجتتامتنأونينثالا
لاومأباهتحتتفاٍةناحلوحو،تنأهببغرتملٍلمَحلوحرادراجشلا
،لاحلاةعيبطب،كلذىلإفاُضي.قالطلالاحيفاهيلإدوعتسيتلاو،كتجوز
."ةنسلانعديزتٍةدملةيرسًةقيشع

يقلنامدنعامأ،روفلاىلعو،نآلاكتدعاسماننكمي":نيبليجلاق
."كتدعاسمانناكمإبنوكينلفكيلعضبقلا

دلاولزنميفناكله؟تايمويلارتفدىلعمترثعنيأ":رناتلأس
."؟ِكن

."لجأ":ينوبتلاق
ٌصخشلصتا:نّمخأينيعد".هدجنملاماذه:يوحنرناتأموأ

."امكبٌلوهجم
.نيّيطرشلانمدحأملكتيمل
مترثعطبضلابلزنملايفٍناكميأيفلأسأنأيننكميأ":ُتلأس

."؟اهيلع
كنأبَتدقتعاكنأبفرعأ.نرفلايفاهيلعانرثع":نيبليجلاق

تقنتخاكلذلوًادجةفيفختناكاهنكل،اهيفلعتشترانلاتأدب.اهتقرحأ
اّنظحنسحل،طقفتقرتحايتلايهاهنمةيجراخلافارطألانإيأ،رانلا
".

يدُبتيمآتناك!يمآدادعإنمىرخأةحزمهنأودبال،نرفلا
اهمهفينأضرتُفييتلارومألليمهفةلقىدمنعماودلاىلعةشهدلا
يدلاونرفىلإتعلطتنأيدلاولزنمتشتفامدنعيلقبس.لاجرلا



ً.اروعذمتعجارتنأتثبلاموتادادسلاوهكالسأوهبيبانأتيأرو،ميدقلا
."اهيلعاورثعتنأمهدحأدارأ.كانهنكتمل":ُتلق
،ءارولاىلإتخرتسا.اهمفنمىرسيلاةهجلاىلعةماستباينوبتمسر

رناتوحنتأموأ.ّجلثملاياشلانعينويزفلتٍنالعإةمجناهنأكوترظتناو
.نآلاكرودناح:هانعمامبةبضاغةءاميإ

خفيفنودِكنعِقوتيهو،ةّيحنودتويلإيمآ":رناتلاق
ءيشيألعفأنأتلواحوً،ابصتنمتضهنوّيديُتكبش."اهلتقةميرج
،ةراظنو،نويلغىلإُتجتحاينكل،يبينوبتقّدح.قطنملاضعبينيطعي
نمةعومجمىلإُتجتحاامك،ريثأتلاثادحإلجأنماهعزنأيك
يسفنُترمأينكل،روبحلانمٍعونبترعش.يفرصتتحتنوكتلتاعوسوملا
.كحضلامدعب

."ً؟اددجمكلذينعياذام":ينوبتسبع
هبِكنعقوتلًاخفّدعتيهو،ةديجةحصبوةّيحيمآ":يليكورّرك

".
اذهقيدصتكنكميأ:ةلواطلاىلعاينحنامث،ةرظننايطرشلالدابت

؟لجرلا
."؟كلذُلعفتاذاملو":هينيعكرفيوهونيبليجلأس
."ًادجًاعيرمًاجوزناكً.ادجٌحضاواذه.ههركتاهنأل"
قفتأديكأتلابيننإ".ةقيمعةرفزتقلطأو،لفسألاوحنينوبتعلطت

."ةطقنلاهذهيفكعم
."ءامسلاقحب،هوأ":هتاذتقولايفنيبليجلاق
امنإ؟ِكنايةنونجميهله":ًاليلقتنحنانأدعبينوبتلاق

وأ،ٍرهشأةتسقرغتسيسرمألاناك؟ينعمستأ.نونجلانمٌعونوههلوقت
-كتيذأىنمتتنأوكهركتنأضرتفملانمناك.اذهلكدادعإل،ةنس
نموهمكفرعتأ.ةلماكةنسةليط-بعرملاوداجلاوىصقألاىذألا
."؟ةليوطلاةدملاهذهلدقحلانمعونلاكلذىلعةظفاحملابعصلا

.كلذىلعٌةرداقيمآ.كلذىلعردقتاهنإ
."؟كنمقالطلابلطبعنقتملاذامل":ينوبتلاق
ديرتاهنإ...اهيفكيالقالطلانأل"ً:اددجمرناتيبعلطتامنيبتبجأ

."ةلادعلاقيقحتبساسحإلا
انيأردقل؟كلذلكنمبعتتملأ،ِكنايءامسلاقحب":نيبليجلاق

."ينلتقيفوسهنأبدقتعأ:كتجوزتاملك



نألًاريثكهبهبتشملامساامِدختسا:امٍةلحرميفمهدحأامهللاق
يفامكاهتاذةركفلااهنإ.فورعمٌصخشهنأبو،حايترالابهرعُشيكلذ
.تاعيبملا

ىلعو؟ِكنايًارخؤمكدلاولزنمىلإَترضحله":ينوبتلأس
."؟زومتنمعساتلايفصخألا

.راذنإلازاهجزومرهلجأليمآترّيغيذلاببسلاوهاذه.ةنعللا
مل.نيترميبتبعالتيتلايمآهاجتءايتسالانمىرخأةجومينتحاتجا
ىلعينتربجألب،ينبحتاهنأبيعانقإويعادخىلعطقفرمألارصتقي
هللااينكل،كحضلايفٍةبغربُتسسحأ.ةريرشلاةاتفللاي.يسفنطيروت
.ةطقاسلاكلتبباجعإلاىلعٌربجمءرملانكل،اههركأمك

باهذلاىلعيلّكومرابجإلاهزاغلأحيتافميمآتمدختسا":رناتلاق
-هدلاولزنمدجويثيحلعبينه-ةلدألاتكرتثيحةفلتخمنكامأىلإ
مكيلإاهّمدقناننإ.زاغلألاحيتافميلكوموانأترضحأ.هسفنُنيديثيحب
."مارتحالكب

بحلالئاسرو،زاغلألاحيتافمىلعيوتحتيتلالئاسرلارناتلوانت
امنيبقّرعتأيننأبترعش.بعلقاروأرشنيهنأكونييطرشلامامأاهرشنو
لكنأبيلالوقيلىلعألاىلإنارظنيامهنأولتينمتو،اهتءارقيفاكمهنا

.نآلاحّضوتدقءيش
":طابحإلابرعشتةدلاواهنأكوبوسحموئداهٍتوصبينوبتلأس

ًارهشأتضمأاهنأةجردىلإًاريثكَكتهركيمآنأبلوقتلهً.انسح
."؟اهلتقمةميرجيفًاخفكلبصنتيكاهلمكأب

.يهجوريباعترّيغتتمل
تدهجأ.ِكنايةبضاغةأرمانعٌةرداصاهنأبهذهيحوتال":تلاق

مككللوقتيكلو،ديدجنمآدبتنأكيلعحرتقتلو،كنمرذتعتلاهسفن
."يكذتنأو،عمالتنأ.يسمشتنأ-ئفادتنأ:كبحت

."ةأرملاكلتءاهدلاي"
ةبيرغٍلعفةدريههذهنأبِكنايًاددجملوقأ":ينوبتلاق

اهلعلو،فطللاةياغيفتاملكأرقننآلانحناه.ءيربٍلجرنعةرداص
ةليللاكلتّركذتأيننإً.ابضاغودبتتنأاهو،كتجوزتاملكرخآتناك
تاذلابةفرغلاهذهيفكانعضو.انهىلإيتأتتنأوةيفتخميمآ:ىلوألا
ىلعكاندهاش.رجضلاحمالمكيلعتنابنكل،ةقيقدنيعبرأوسمخةدمل
."مونللمالستسالاىلعَتكشوأامدنعةبقارملاتاشاش



."...ءيشيأباذهلكلةقالعال":رناتلاق
."ًائداهءاقبلالواحأُتنك"
ذنمَتفرصتكنأبينعأً.ادجًائداهوً،ائداهَتودب":ينوبتلاق

."ًاحقوورعاشملانمًايلاخَتنك.ةبسانمريغٍةقيرطب...ةيادبلا
اذهيمآفرعت.ديعبٍّدحىلإنيزريننإ؟نيرتالأيتعيبطهذه"

تسليننإلوقتتناك.تقولالاوطهنميكتشتتناكيهو...ينع
ةهجاومنعزجعأثيحبيسفنىلعشمكنأيننإو،يفكيامبًافطاعتم
فوسيننأبفرعتتناك.بنذلابساسحإلاونزحلا-ةبعصلافطاوعلا
؟كلذنولعفتسله.يدناهيراليهعماوّملكت!ءامسللاي.هبًاهبتشمودبأ
."يهفيكامكلنالوقيس!امهعمتملكتانأ.اراهوأيموتعماوثدحت

."امهعمانملكتنأانلقبس":نيبليجلاق
."؟امتدجواذامو"
تلتيتلاتاونسلايفراحتناَيتلواحمبيدناهيراليهتماق"

."حالصإزكرمىلإنيترملخُدأدقفاراهوأيموتامأ.ةيوناثلااهتسارد
."يمآببسبثدحكلذنألمتُحي"
.بنذلابنارعشيو،ةدشبنَيبرطضمنيصخشامهنألوأ":ينوبتلاق

."زنكلانعثحبلاىلإدوعنانوعدنآلاو
نوكينأدمعتٍتوصبيناثلازغللاحاتفمٍلاعٍتوصبنيبليجأرق

ً.ابيتر

كتشدردعامسنمنكمتأيكانهىلإيبتيتأ
ةهومملاكتعبقونضغتملازنيجلا:كابصمايأتارماغمنع
انيلإةبسنلابنيدوجومريغمهنإ،رخآٍصخشيأبهبآال
.انوتلانجوزتاننأبرهاظتنو...ةلبقسلتخنانعد

ىلإباهذلاىلعكرابجإفدهببُتكاذهنأبلوقتأ":ينوبتلاق
."؟لعبينه

.تأموأ
نمكانهسيلىتحو،انهٍناكميأيفلعبينهركُذتمل":تلاق

."اهيلإٍةراشإ
."...لوحرودتواننيباميفةلدابتمةباعدةهومملاةعبقلاتناك"
."ةلدابتمةباعد،هوأ":نيبليجلاق



ّينبريغصلالزنملايأ،يناثلازغللاحاتفمنأشباذامو":ينوبتلأس
."؟نوللا

."يدلاولزنمىلإيلاسرإتدارأ":تلق
."نوللاقرزأكدلاولزنم،ِكن"ً:اددجمًامراصينوبهجوادب

؟هايإيئاطعإديرتاموهاذهأ:هانعمامبنيتبولقمنينيعبرناتىلإتتفتلا
حيتافميف"ةنماكلاتاباعدلا"سدتكنأيلودبي":ينوبتلاق

كنأبانفشتكا:كلبسانموهامعثدحتلاديرتكنأينعأ.هذهزاغلألا
بهذاً،ارس،ينعيحاتفملااذهنإلوقتنأتدرأكلذل،لعبينهيفَتنك
."لعبينهىلإ

ىلعهعضووقودنصلابحس."ةريخألاةيدهلاانهدجوت":رناتلاق
شنابَْيتيمدينعأ.ءاكذلاةياغيفًاحاتفمسيلاذه":عباتو،ةلواطلا
اذهيلكومفشتكا.اهلفطويدوجَلتقشنابنأبديكأتلابنافرعت.يدوجو
."هيلعامكلوصحنمدكأتلااندرأكلذلو،زغللا

ىلإىمدلاتعفرواهيدييفٍتازافقتعضووقودنصلاينوبتبلق
ناتسفميرختينوبتصحفت."ةبلصو،ةليقثاهنإ":تلاقمث،ىلعألا
لجرلاةيمدتعفر.ركذلاضيقنيهيتلاةأرملاّلثمتيتلاةيمدلا
.اهعباصأفارطأبكيمسلايبشخلاضبقملاتصحفتو

ينوبتبلق.اهيدينيبلجرلاةيمدتناكامنيبتسبعوًاليلقتدُمج
.اهصيمقعفتراثيحببقعىلعًاسأرىثنألاةيمدلاكلذدعب

كانهناكله":تلمكأويوحنتتفتلا."ًاضبقمهذهكلتمتال"
."؟ضبقم

."؟فرعأنأيلفيكو"
ًاكيمسنوكيثيحب،ةعبرأىلإنينثاسايقمبًاضبقمينعأ":تلاق

."؟نيعلٍبرضملثمً،اضبقمينعأ؟ةمكحمٍةضبقبحامسللًاززحموًادج
تنأو،بعالتنأ:هبركفتتناكامةفرعميننكمأويبتقّدح

.لتاقتنأً.ايلقعبرطضم



ًامويرشعدحأرورمدعب
مزتعأ.ةرظتنملاربياشنوراشعمِكنةلباقمعمدعومىلعةليللاانأ

دعبو،ةديجلاةيعونلايذبارشلانمةجاجزعمةلباقملاهذهةدهاشم
نمنّكمتأيككلذو،ةلباقملاهذهليجستكلذكمزتعأ.نخاسٍماّمحٍذخأ
لكو،قئاقحلافاصنأو،ةغلابملكنيودتكلذكديرأ.هبيذاكأنيودت
ديدشلايبضغىلعقوطلامكُحأيككلذو،اهبظفلتةحاقولكو،ةبوذكأ
ةيئاوشعلاةلباقملاكلت-ةلباقملاكلتدعبًاريثكبضغلااذهّفخ.هيلع
ال.ثدحينأاذهلحامسلاعيطتسأالانأو،نيرومخمنيبترجيتلا
نممغرلابةقوشتميننإ.ةلفغمتسليننأليفقومفيفختيفبغرأ
.نآلاهرودءاج.اهتافارتعادعبيدنآلوحهراكفأعامسلكلذ

،مويلاةليطيلوحموحييزيدنكل،ةديحوةلباقملاةدهاشمديرأ
سقطلانمةجومهنأكو،اهنمجرخيواهيلإأجلأةفرغلكىلإلخديوهو
ثكمأيننألرداغينأهنمبلطأنأنكميال.هنمكاكفاليذلائيسلا
صحفتديريهنإيللوقي.حجنأملوًاقبسمكلذتلواح.هلزنميف
فرعيلةجالثلاصّحفتديريهنإوأ،يلفسلاقباطلايفةيحصلاتاديدمتلا
.ىرتُشتنأبجييتلاعاونألا

هذهىلعيتايحنوكتس.رمتسيفوسعضولااذهنأيفترّكف
يشميو،اهديرييتلاةدملاثكميوهديريٍتقويأيفرهظيهنإ.ةلكاشلا
دعبحتفيلسولجلابّيلإريشيوسلجينأثبلياممث،ينثداحيوًالقاثتم
نمكانهسيلو،ةميلوبكراشتننأثبلنامو،بارشلانمةجاجزكلذ
.كلذلكفقولةقيرط

."ًالعفةبعتميننإ":تلق
متهييذلالجرلاعمًاليلقيلهاست":هلاورسىلإريشيوهوّيلعّدر

."كب
دوعيورداغيوهفكلذلو،ِكنعمةلباقملاءارجإنعيزيدملعي

،الوكوشلاىولحو،وغيشناملاةنبج:اهّبحأيتلاتالوكأملالكهعمًالماح
حئارش،كلذكهعميزيدبلج.ريسناسبارشنمةدرابةجاجزكلذكو
.كرازوأيمآُتنكامدنعاهبحأتنكيتلايهو،ةيلقمةراحةنبجوٍزبخ
مدعبيضقتةتماصةيقافتاانيدلتنّوكتنكل،بارشلاضعبيلبكس
يفضاهجإلاةرثكملعيانالكنألكلذو،لفطلالوحليصافتّيأةشقانم



.عوضوملااذهنعثدحتأنأيلةبسنلابعيرملانمهنأفيكو،انترسأ
نأفرعأ."ريزنخلاكلذهلوقيامعامسًاريثكينمهي":يللاق

يهوريزنخةملكمدختسيهنكل،ةنيعممئاتشمدختسيامًاردانيزيد
.هيتفشنيبنمًةيمسرثكأجرختةملك

امك،نمزلانمةعاسدعبهسفنبيزيدهّدعأًافيفخًءادغانلوانت
ضعبوةيلقملاةنبجلانمةريغصةعطقيناطعأ.هرضحأيذلابارشلاانبرش
امو،ةيلقملاحئارشلانمعطقرشعكلذكيزيديناطعأ.الوكوشلاىولح
،هقياضتاهنألاهتحئاربحيالهنإيللاق.سيكلاىلإيقابلاداعأنأثبل
بنجىلإًابنجتقولااذهيفانسلج.دئازلاينزوبحيالعقاولايفهنكل
ّفيكمزاهجةوقدازيزيدنأل،انقوفًاقيقرًاراثدانعضوو،ةكيرألاىلع
هنأبدقتعأ.زومترهشىلإهنمفيرخلاىلإبرقأوجلاادبثيحبءاوهلا
بنجىلإًابنجسلجننأىلإرطضنيكو،هطاشننمديزييككلذلعف
.لوألانيرشترهشيفنينثالانحنانتروصّليختيهنأبيلادب.راثدلاتحت
-اهيدترأيكيجسفنبنولتاذةزنكيه-ةيدهيزيديلىرتشا
رضخألااهنولبيزيدةزنكنولو،راثدلانولعمبسانتتاهنأبُتظحال
.نكادلا

ىلعةقفشلانوريثينيذلالاجرلابأدً.ائيشنيفرعتأ":يزيدلاق
.ةشهٍتايسفنءالؤهىدل.مهتيروكذندّدهييتاوللاتايوقلاءاسنلاءاذيإ
."...ةرطيسلاكلتةسراممىلإنوجاتحيمهنإ

ئبتختيتلاةرطيسلايفرّكفأ.ةرطيسلانمرخآٍعونيفركفأيننإ
يكنآلااهيدترا.يتبيبحايدربلانمِكيقتًةزنكيذخ:مامتهالاعانقتحت
.اهيدترأيتلاناولألاعمبسانتت

.ديرأاملعفأِكنينعدي.لقألاىلعاذهلعفيالِكننأفرعأ
ودبيهنكل،نوكسوءودهبيزيدسلجينأوههديرأاملكنإ

.انعمةفرغلايفدوجومهمصخنأكوًارتوتموًالملمتم
مث،ةشاشلاىلعليمجلايهجورهظامدنعكلذتلق."هص"

لثميأ،ةطقاستملاقاروألالثمتدبفاهريغةروصو،ىرخأةروصترهظ
.يمآروصضرع

يهتناك":روصلاضرععمقفارتييذلااهتوصبنوراشتلاق
ةمهلمو،ةقرشم،ةليمج.اهلثمنوكتنأىرخأٍةاتفلكىنمتتيتلاةاتفلا
."ًادجةيرثو

."لاجرلالكهببجُعييذلالجرلاوهناك"



."لجرلااذهسيل،ال":يزيدمتمت
."رحاسو،عمالو،حِرمو،ميسو..."
كلذوً،ايجذومنادبيذلاامهملاعراهنازومتنمسماخلايفنكل"

تلاوت."ةسماخلاامهجاوزىركذيفنودتويلإيمآتفتخاامدنع
كلذكترهظ.ِكنو،يدنآو،انأينّلثمتٌروصتضرُعو،كلذدعبتاصخلملا
تمقيننأودبي.ةعوفدملاريغريتاوفلاولمحلاتارابتخانعةريثكٌروص
ًاليلقعجارتأنأثبلأالو،ةيرادجمسرأيننأكورمألاادب.ّديجٍلمعب
.ةيهانتملاةقدللاي:رّكفأو

ثدحتيسوهو،طقفانتطحملتمصلارادجرسكينودِكننكل"
كلتلكنعوهصالخإمدعنعنكلهتجوزءافتخانعطقفسيل
."تاعئاشلا

ةلضفملاقنعلاةطبرعضيناكهنألِكنهاجتيفطاعٍليمبترعش
قيلتةعماللااهناولأنأبدقتعاوأدقتعييتلاو،هلاهتيرتشايتلاويدنع
نوللاىلإهينيعنوللّوحيشكرزميناوجرأوهفنوللاامأ.تايتفلاب
ةقطنميفدئازلاهنزونمصلختهنأكلذكُتظحالً.ابيرقتيجسفنبلا
يفتاخافتنالانأامك،هنطبىشالت:ىضقنايذلارهشلالالخيفهنطب
رصقأحبصأهرعشنكلً،امالثنالقأتدبفهنقذامأ،اهرودبتشالتههجو
لبقهلوحموحتيهووجتّليخت.هّصقبموقينأنودنمنكل،ًاليلق
رّرمتوهلوحموحتف،ومامامرودبعلتاهنإيأ،ةرشابمريوصتلابءدبلا
يتلاقنعلاةطبرعضيهنإ.هنقذبرقعقتةنيعمٍةطقنقوفاهماهبإ
عضيهنأبتظحالامءيشىلإريشيلهعارذعفرامدنعنكل،هلاهترتخا
،نيثالثلاوثلاثلاهداليمديعةبسانمبهلاهتيرتشايتلاةعاسلاهمصعملوح
الاهنألًادبأاهلمحيمليتلاو،ويفسيابسافلوبعوننميهيتلاو
ً.امامتهبسانتاهنأنممغرلابكلذو،هتيصخشعمبسانتت

ٍلجرىلعًامامتقنأتملاهرهظملدي":ةيموجهٍةجهلبيزيدلاق
."هرفاظأليمجتَسنيملهنألٌرورسمانأ.ةدوقفمهتجوزنأبدقتعي

ليمجتِكنبحيال":ةعماللايزيدرفاظأىلإرظنأانأوتلق
."هرفاظأ

ةقالعكلله.ِكنايعوضوملابلصيفلخدنانعد":نوراشتلاق
."؟كتجوزءافتخاعم

الكلوقأوً،اقالطإ.الك.الك":ةرشابمنوراشىلإرظنيوهوِكنلاق
جوزلانعنوكيامدعبأيننأبنوراشايلوقأينيعدنكل.ةئملابةئم



نأب،يمآىلعىشخأيننأالول،لوقأستنك.حلاصلاوأ،مُالملاريغو،ءيربلا
."...اهءافتخانكل،امةقيرطبّديجٌرمأوهاذه

يفًةبوعصنودجيسسانلانمًاريبكًاددعنكل،ِكنايينرذعا"
."كتجوزتفتخاامدنعكلذَتلقكنأبقيدصت

لزنملاىلإدوعتنأاهديرأانأو،ملاعلايفًةبهررعاشملارثكأهنإ"
ءايشأىلعّينيعحتفرمألااذهنأوههلوقديرأاملكنإ.نمثيأب
هنأبداقتعالاءرملاهركي.ّيلإةبسنلابةبوعصلاةياغيفناكهنكل،ةريثك
نمهعازتنالاذهكٍرمأثودحعبتتسيرمألانأةجردىلإضيغبٌلجر
.ملاعلااذهيفًاظحلاجرلارثكأهنأبعقاوىلعهظاقيإلو،ةينانألاةماود
لكنم،لضفألاصخشلاو،يتريظنتناكيتلاةأرملاهذهّيدلهنأبينعأ
مدعو،يتفيظونادقفلثم-ينقلقتيتلارومأللتحمسينكل،اياوزلا
لكىلعٍةواشغعضوب-نسلايفمّدقتلاو،يترسأبمامتهالاىلعيتردق
."كلذ

ِكنمايقنإ.هتاكسإبُتمقينكل"...كلضفنم،هوأ":يزيدلاق
سيلوً،ارّغصمًاتومربتُعيحلاصلالجرلابسيلهنأملاعلامامأفارتعالاب
.هنمًةيعيونتًةغيص

ُتمق.اهتعدخدقل:نآلااهلوقأينيعد.نوراشاياهلوقأينيعد"
نكل،هيلإُترصيذلالجرلانوكأنأديرأال.يتجوزمارتحانمليلقتلاب
اهتنايخبُتمق.لهسألاقيرطلاترتخايسفنحالصإىلعلمعلانمًالدب
يننأبرهاظتلايننكمأهنأبكلذينعي.ينفرعتداكلابةريغصةباشعم
ًاقثاووًايكذ-هنوكأنأديرأيذلالجرلايننأبرهاظتلايننكمأ.ريبكٌلجر
ينََرتمل.تافصلاهذهريغينعفرعتالةباشلاهذهنألكلذو-ًاحجانو
.يتفيظوُتدقفيننألمامحلايفيكبأانأوليللافصتنميفةباشلاهذه
يتجوزنأبدقتعأنأنونجلانمناك.يبلاثمويبويعلكفرعتالاهنإ
ُتدقفامدنعنكل،يمآلطبنوكأنأتدرأً.ايلاثمنكأملنإينّبحتنل
دعبًالطبنوكأنأيننكميالنكل،يسفنليمارتحااهعمُترسخيتفيظو
"ًأطخناكهتفرتقاامنكل.أطخلانمباوصلانوراشايفرعأيننإ.نآلا
.

نأىلعةرداقو،انهةدوجومتناكولكتجوزللوقتكاسعاذام"
."؟ةليللاهذهكعمستوكارت

ىلعاهتفرعةأرمالضفأِتنأ.كبحأانأ،يمآ:اهللوقأسُتنك"
نميلىقبتاميضمأفوسِتدعاذإو،قحتسأامملضفأكنإ.قالطإلا



،انءاروبعرلااذهلكعضولةقيرطدجنس.تافاّمعكضيوعتيفةايح
يمآايّيلإيدوعِكوجرأ.كيلإةبسنلابملاعلايفٍلجرلضفأنوكأفوسو
".

تناك.هنقذطسويفهتبابسنطاب،نمزلانمٍةظحللو،ِكنعضو
انضعبعدخنالنأىلعانمسقأمويهانمدختسايتلاةيرسلاانتمالعهذه
نآلاٌصلخميننإ.تقولاكلذيفنٌيتموًاقحًاعئارناتسفلاادب-ًاضعب
.كنوخأنلونآلاككلمانأ-ةئملابةئم

بارشلوانتييكلو،ةشاشلانيبوينيبلوحيليمامأيزيدىنحنا
."؟يتبيبحايديزملانيديرتأ":يللاق.ريسناسلا

."هص"
كنأفرعأ.بلقلاةبيطةأرماكنإ،يمآ":لاقو،ضرعلايزيدفقوأ

."هلوقيءيشلكيفبذكيهنكل.هتالسوت...مامأنيفعضتس
ً.اريخأ.طبضلابهعامسديرأامِكنلوقي
نمينعنماذكهوً،امامتيهجويفقّدحيثيحبيلوحيزيدراد

رهظمبرهظينأديريهنإ.طقفرهاظتلابِكنموقي"ً.ايلكةشاشلاةيؤر
.ىلوألاةجردلانمٍنقتمٍلمعبماقهنأفرتعأيننإ.بئاتلاوبيطلالجرلا
.كيلإءاسأوكبرضهنأىتحركذيملهنإً.ايقيقحسيلاذههرهظمنكل
عاونأنمعوناهنأودبال،كيلعلجرلااذهةرطيسىدمفرعأال
."ملوهكوتسةمزالتم

ىلإهلوقيبضرتُفيامطبضلابفرعأيننإ."كلذفرعأ":تلق
ذنمةنمآيننأبرعشأملً.امامتقحىلعتنأ.قحىلعتنأ".يزيد
هنكل،اذهمواقأيننإ...و،هارأ...ُتلزامينكل،يزيدايليوطٍتقو
."تاونسىدمىلع...يبىذألاقحلأ

لضفألانمهنألمتُحي"ً:اريثكينمبرتقيويرعشبثبعيوهولاق
."ةدهاشملانعيفقوتتنأ

.تنأكعمو،اذههجاوأنأّيلعنّيعتي.زاهجلائفطتال،ال":تلق
نعفقوتنآلاو.هدييفيديُتعضو."كعمكلذلعفأنأيننكمي
.مالكلا

ىقبتامءاضقنمنكمتأثيحبلزنملاىلإيمآدوعتنأالإديرأال
.هقحتستيذلالكشلاباهتلماعمو،تافاّمعاهضيوعتيفيرمعنم

هتراشإتناكولاذام.حلاصتنانعدنكل،ينتيذآوكتيذآ.ِكنينحَماس



ةقيرطلابيتلماعمنمنكمتيثيحبهيلإدوعأنأِكنديري؟ةيقيقح
.ةقئاللاةقيرطلابيتلماعميفهتايحنمىقبتامةيضمتنمو،ةحيحصلا
عمصخألاىلعو،كرويوينىلإةدوعلااننكميً.ادجًالوقعمكلذودبي
ْتّركذت-يئافتخاذنمكلذو،ةعئارلايمآبتكتاعيبميفديدشلاعافترالا
نازيمتيناذللايادلاواذكهنكمتيسً.اريثكينتّبحأءارقلانمٍلايجأةثالث
،هايإامهتضرقأيذلالاملاةداعإنم،ةيلوؤسملامادعناو،ءابغلاو،عشجلاب
.كلذكةدئافلاعمو

عمةميدقلايتايحىلإوأ،ةميدقلايتايحىلإةدوعلايفٍةبغربُترعش
فرشلا-بحلاِكنىلإدوعأنأديرأ.ديدجلاِكنعمنكلميدقلايلام
ناكامكنوكيفوسهنأكلذكلمتُحي.هسردّملعتهنأبلمتُحي.ةعاطلا-
ةرجحيفةزجتحمُتنكامدنع-ةظقيلامالحأيفةقرغتسمتنك.لبقنم
يفاكلاتقولاُتكلتماكلذلو،عساولايزيدلزنميفةزجتحمو،كرازوأ
يننأبدقتعأتنك.ةيضاملامايألاكلتيفكِنبملحأُتنك.ةظقيلامالحأل
يفًاريثككلذلعفأملينكل،نجسلايفبيذعتللِكنضّرعتبملحأستنك
ىلإًابنجيقلتسنانكامدنعةيضاملامايألاكلتيفرّكفأيننإ.ةريخألاةدملا
يفتكيناكو،درابلاينطقلاشرفملاقوفًامامتنييراعريرسلايفبنج
وهو،ينذأىتحًادوعصينقذنميّكفقوفًاعبصإرّرميمث،يبقيدحتلاب
ربعكلذدعبو،ينذأةمحشيفةغدغدلاببسبىولتأينلعجييذلارمألا
ىدحإبكاسمإلابكلذدعبموقيناك.يغدصىلعأىتحوينذأتاينحنم
مث،َلبُقلااهيفانلدابتيتلاىلوألاةرملايفلعفامكيأ،يرعشتالصخ
قديهنأكورمألاادب.نيترمٍقفرباهبحسيوةياهنلاىلإةلصخلالقنبموقي
لضفأِتنأو،باتكيفٍةصقيأنملضفأتنأ":يللوقيناكً.اسرج
."ضيوعتللهلعفينأءرمللنكمُيءيشيأنم

ءايشألايلرضُحييذلايزيدسيلِكننأفرعأً.اضرأِكنيناقلأ
.)هّبحأنأ(اهديرييتلارومألابموقأينلعجيل)بارشلاو،بيلوتلاراهزأ(
يفٌرمأوهو،ءيشلكوهاذه.ةديعسنوكأنأالإديريالِكننكل
الإديرأال.لسكلاهنأىلعكلذريسفتتأسأيننألمتُحي.ءافصلاىهتنم
رمألاتّرسفينكل،كلذيللاقتارملانممك.يمآايةديعسينوكتنأ
ينعيكلذنأل،يمآايةديعسينوكتنأالإديرأال:يلاتلالكشلاىلع
ريغنكأملًانسح.ةفصنمريغُتنكامبرل،نكل.ّيلإةبسنلابلقأًادهج
جماربمهتفرعنيذلاصاخشألالكَكلتما.ةشّوشمتنكينكلةفصنم
؟فرعأنأيلفيكً،اذإ.ةددحم



كردنيكعيرملاعضولااذهرمألامزلتساله.لعفلابحيحصاذهنإ
وهو،مزاللانمرثكأًاريثكةريبكيننإً.اضعبانضعبِكنوانأبسانن.كلذ
يذلاهيفغلابملامامتهالانمًاريثكةقياضتمًةمجأهبشأيننإً.اريثكرٌيغص
نييالمنميناعيو،صخشنويلمنيبنمٌلجرفوهامأ.ّيلعيادلاوهقدغأ
.اهلعستتيتَمَجأنأامك،ةيوبألاتانعطلا

.هيلإ،لزنملاىلإةدوعللةرطضميننأبرعشأ



ًامويرشعةعبرأرورمدعب
لتقلٍعفادبوديدشٍعادصبٍروعشعميتقيقشةكيرأقوفُتظقيتسا

تايمويلالوحةلباقملاتلتيتلامايألايفًاداتعمروعشلاكلذناك.يتجوز
هايملاتامامحىدحإيفًةئبتخميمآىلعُترثعيننأبتلّيخت.ةطرشلاعم
قوفًةسلاجسانانألاريصععرجتتيهويبرغلالحاسلايفةعقاولاةيندعملا
ءامسلاوحنًايلاعواهنعًاديعبفوطتاهمومهلكنأُتّليخت.ةكيرأ
نأىلإاهيلإلوصولانمسمشلاةعشأًاعناماهمامأانأفقأامنيب،ءاقرزلا
راتوأنماهيفامبةئلتمملااهتبقرلوحّيديكلذدعبتلّيخت.اهرظنعفرت
امنيب،أطابتتنألبقةيادبلايفٍةعرسبضفتنتيتلاو،ضبنوفيواجتو
.ةياهنلايفامٍمهافتىلإلصوتننألبقًاضعبانضعبلرظنن

فوسفمويلاكلذثدحيملاذإو،ّيلعضبقلاىقليفوسهنأفرعأ
زكرمنمجورخلابيلةطرشلاحامستربتعافانأامأ.دغدعبثدحي
ةنادإلاربتُعت":هلوقبينضراعرناتنكل،ةبيطةمالعهنأىلعةطرشلا
يضمتنأكديرأ.ةلدألانوعمجيمهنإ.ةثجدوجونودنمًادجةبعص
ىتحكيلعضبقلاىقُلينإامهنأل،هديرتءيشيأبمايقلايفمايألاهذه
."ًادجنيلوغشمحبصن

جراخمهئيجمومهحاوريفريوصتلاقَرِفةعقرقعامسنمتنكمت
دحأيفمهلمعنوأدبيمهنأكوحابصلاةيحتنولدابتيًالاجراوناك.يتذفان
،دارجلانمٍبرستاوصأاهنأكوريوصتلاتاريماكةعقرقتددرت.عناصملا
ىلعمهدحأمدقأ.وجلزنملخدمىلإاهتاسدعتبّوصنأدعبكلذو
كلذكو،يتقيقشلزنمةقيدحيفضارغألا"أبخم"نعفشكلاأبنبيرست
سملىتحوءيشيأبمايقلاىلعاندحأؤرجيمل.كيشولايلاقتعاأبن
.رئاتسلا

فوصلا(لينالفلانمًاريصقًالاورسةيدترمةفرغلاىلإوجتلخد
ًةلماحو،ButtholeSurfersهيلعًابوتكممامكألاريصقًاصيمقو،)معانلا
."ًاددجمعيمجلاكهركي":تلاق.اهيعارذدحأىلعلومحملااهبوساح

."ةنعللا"
،عدوتسملابةقلعتملاتامولعملاةيضاملاةليللايفمهدحأبّرس"

ِكن،لتاقِكن،بذاكِكن:نآلاعيمجلالوقي.اهتايمويرتفدويمآةظفحمبو



هيفلوقتاهوتلًانايبتردصأربياشنوراشنأكلذىلإفاُضي.بذاكٌلتاق
.ةيضقلاهذههذخأتيذلاهاجتالاةجيتنطابحإلابترعشوًاريثكتمدُصاهنإ
ىلعيوتحتيتلاةجمدملاصارقألاكلتنأشبكلذكعيمجلافرعي،هوأ
."تاطقاسلااولتقا-ةيعالخلاروصلا

."تاطقاسلاءاذيإباوموق"
ٌلتاقوهِكننأبىرناذكهو.ةطقاسلاءاذيإباوموق.ينرذعا":تلاق

اهنإً.ادجًةسرشحبصتنألتوبآنيلإليمت.يداسيناوهشو-بذاك
."تاديسلادنعةعالخلابراحت

"ًامامتكلذكردتيمآنأنمدكأتميننإً.اعبطكلذكيه":تلق
.

."ًادجئيساذه؟ِكن":مونلانميظاقيإديرتاهنأكوتلاق
ركذتننأانيلعنّيعتي.نورخآلاهيفرّكفياموجايمهيال":تلق

"يهاجتتنالاذإاميأ،يمآهيفرّكفتاموهنآلاانمهيامنإ.كلذ
.

ىلإةديدشلاكتيهاركنملاقتنالاىلعةرداقاهنأبًالعفدقتعتأ.ِكن"
."ً؟اددجمكبحيفعوقولا

.عوضوملااذهيفانثيدحلةسماخلاةرملاكلتتناك
.بذكلافشكلًازاهجيمآكلتمتال.كلذدقتعأينإوجايلجأ"

اهلِتلقاذإامأ.ةقيقحلااهنأبفرعتاهنإفةليمجودبتاهنأباهلِتلقاذإ
نأبدقتعأً،اذإ.اهقحنمكلذنألءارطإكلذربتعتاليهف،ةعمالاهنأب
،يتافرصتأطخةيؤرتعطتسااذإيننأبةقيقحدقتعياهنمًاريبكًاءزج
عيطتسأال،ءامسلاقحب،اذاملً.اددجماهّبحيفعقأنأنكميعبطلابيننإف
."؟اهبحأنأ

."؟بذكلافشكزاهجاهعمترضحأولثدحياذامنكل"
ةبضاغتسيلاهنإ.زوفلابروعشلاىلإةجاحباهنإ.وجاينيفرعت"

ديرتاهنإ.ىرخأةاتفاهيلعتلّضفيننألتبضغامردقباهليتنايخل
اهيلعبعصي؟كلذىلعنيقفاوتالأ.ةزئافلااهنأبنهربتلطقفيتداعتسا
ريدقتلااهئاطعإنمنكمتأثيحبدوعتيكاهلسوتأانأو،يتيؤرةمواقم
."؟كلذنيدقتعتالأ.مزاللا

اهنأدقتعأ":ظحلاقاروأيفًابيطًاظحيلىنمتتاهنأكويلتلاق
."ةديجةركف

."نآلااهايإيئاطعإكنكميفلضفأةركفِكيدلتناكاذإ.يعمسا"



لعفننكنملاننكل.اهبثدحتنيتلاةعذاللاةقيرطلاهذهتناك
يأ،عدوتسملارمأاهفاشتكادعبةوسقبوجةطرشلاتقياض.لبقنمكلذ
؟ةدعاسملاتمدقله؟فرعتتناكلهً:امامترناتعقوتامك

،اهبضغواهتانعلليكتيكةليللاهذهلزنملاىلإدوعتنأاهتعقوت
يفيتاذاحمبتّرمامدنعةلوجخةماستباوههتظحالاملكناكنكل
.رناتروجأةيطغتلنيترمهتنهريذلالزنملايفاهتفرغىلإاهقيرط

ببسببعصينوناقويلامٍعضويفيتقيقشتعضويننأبفرعأ
يهاجتءايتسالابروعشلاىلإوجهلمكأبعضولااذهعفد.ةعرستملايتارارق
.ّقيضٍزّيحيفنيَزجتحمنيصخشللتاقجيزموهو،لجخلابيروعشىلإو

دعبًايفتاهيدنآبلاصتالايفترّكف":ثيدحلاعوضومرييغتتلواح
."...نأ

ىلإةدوعلاكلذدعباهنكمي.ِكنايةعئارةركفكلذنوكيس،لجأ"
."توبآنيلإ

هتّنبتًايفحصًارمتؤمتدقعيتلايهو،توبآنيلإىلإيدنآأجلتمل"
."وجايةريرشتسيلاهنإ.توبآنيلإ

كنأولىنمتأ.كنمًادجةبضاغاهنأليفحصلارمتؤملاكلذتدقع"
."اهعمكتقالعيفَتيرمتسا

."ديجاذه"
."؟اهللوقتنأكنكمياذام"
."فسآيننإ"
."لعفلابٌفسآكنإ":تمتمت
."انتقالعاهبتهتنايتلاةقيرطلاهركأ...يننإ"
ةرمرخآيفيدنآكتّضع":طرفملاربصلابحضنيتوصبوجتلاق

تنأ.رخآللهلوقيلءيشيأكلتميامكنمًايأنأدقتعأال.اهيفكتأر
ًارداقدعتملاذكهو،ةميرجلابةقلعتملاتاقيقحتلايفسيئرلاهبهبتشملا
."؟ِكنايكلذكسيلأ.لهسٍلاصفناءارجإىلع

دقهنأبًاقالطإركفأملءيشوهو،اننيباميفءايتسالاروعشديازت
راوجيفهتعضويذلارطخلازواجتو،يساسألاداهجإلارمألازواجت.ثدحي
بابتحتفامدنعيأ،يضاملاعوبسألايفرشعلايناوثلاتناك.وج
ْهتأرقامنكل،اهتداعىلعيراكفأةءارقبوجموقتنأتعقوتو،عدوتسملا
اهتظحال.تلعفيهالو،كلذزواجتنمنكمتأمل:يتجوزُتلتقيننأوه
اهبرظنتتناكيتلااهتاذةدرابلاةقيرطلابرخآونٍيحنيبّيلإرظنتيهو



ترظنيننأبكلذكٌدكأتميننإً.اغارفلغشيٍلشافٍركذدرجم:اندلاوىلإ
.ءايتسابّيلإرظنتةهفاتةأرمادرجم:نَيتسئابلايدلاويَنيعلالخنماهيلإ

.اهرودبكلذتلعفنأتثبلامو،اهديىلعتددشوتفقو
ُترعش."لزنملاىلإباهذلاّيلعبجوتيهنأدقتعأ":اهلتلق

لّمحتأنأعيطتسأال.رثكأاذهلّمحتيننكميال".نايثغلانمٍةجومب
."ّيلعضبقلاءاقلإلامتحا

نكل،يعنمنمنكمتتنألبق،بابلاتحتفو،يحيتافمُتلوانت
يذلاو،عمجتملادشحلانمتاحيصلاتقلطناوريوصتلابتأدبتاريماكلا
ايًابحرم؟كتجوزَتلتقله،ِكنايًابحرم:لبقنمهتيشخاممربكأناك
؟ةلدألاءافخإىلعكقيقشِتدعاسله،وغرام

يبناجىلإتفقو."نيهفاتنممكلاي":ةبضاغوجرامتلاق
ًاددعتيأر.ةريصقلامامكألايذاهصيمقو،ريصقلااهلاورسبيعمةنماضتم
رعشلاتاذءاسنلاىدحإتحّول.تاتفالنولمحينيذلانيجتحملانم
؟يمآنيأ،ِكن:اهيلعبُتكيتلاتاتفاللاىدحإبتاراظنلاونشخلارقشألا

:يتقيقشتفدهتساتاحيصيهو،رثكأفرثكأةسئايلاتاحيصلاتلع
له؟اهلفطوهتجوزِكنلتقله؟هتجوزلتاقكقيقشنإله،وغرام
؟هلفطِكنلتقله؟هتجوزِكنلتقله؟وغرامايمهبهبتشملانمِتنأ

ىلإعجارتلابيسفنلحامسلاًاضفارويناكميفتابثلاًالواحمُتفقو
هايملاةدادسريدتيهويئاروينحنتوجنأبةأجفُتسسحأ.لزنملالخاد
ًةروفانقلُطيناكيذلاو،هتعسلكبهايملاموطرخترادأ.جردلابرق
نيجتحملاونيروصملاعيمجتّللبنأتثبلامو-هايملانمةرمتسم
مهيلعتّشرو،ةزهاجلانويزفلتلاتالذبنيدترييتاوللاتاليمجلاتايفحصلاو
.تاناويحمهنأكوهايملا

يترايسىلإُتقلطنا.مدقتلابيلحمسيًءاطغكلذبيتقيقشينتطعأ
امنيب،ةيمامألالزنملاةحابمامأءامنورطقينييفاحصلاًاكراتاهتدقو
.اهبلقلكنمكحضلابوجتقرغتسا

ترس.يبآرمىلإلزنملالخدمنميترايسبريسألقئاقدرشعُتقرغتسا
نورشعدجاوت-نيبضاغلاسانلانمرٍيبكدشحنيبةوطخةوطخوطبب
تناك.ريوصتلاقرفىلإًةفاضإكلذو،يلزنممامأنيجتحملانمًاصخش
اماهنكلً،اضعبانضعبيَنيعيفانقّدح.مهنمًةدحاورريفيتناجيتراج
؟ِكناييمآيهنيأ:يوحناهتتفالتهّجونأتثبل



ةرارحلاطسوتسلج.بآرملابابُتقلغأو،رمألاةياهنيفتلخد
.سفنتلابتذخأوةيتنمسإلاةرجحلاهذهلةقناخلا

حتُفت.نجسدرجميهاهيفدجاوتأيتلاةنكمألالكنأُتسسحأ
ً.ادبأنامألابرعشأنأنودنمقلغتوحتفنتمث،قلغتوباوبألا

.يمآلتقأنأيناكمإبفيكلّيختيفيموينمىقبتامتيضمأ
يسفنتلّيخت.اهئاهنإلةقيرطىلعروثعلا:هيفرّكفأاملككلذناك
يننألمتُحي:اهّقحاهءاطعإّيلعنّيعتينكل.يمآغامدميطحتيفًالغشنم
.نآلاًامامتتظقيتسايننكل،ةيضاملاةليلقلاتاونسلاهذهيفًالفاغتنك
.يجاوزنمىلوألامايألايفيننأكوديدجنمّيفبدتةسامحلابُتسسحأ

ّيدلنكيملنكل،ثدحتيكرومألابعفدأنأوًائيشلعفأنأتدرأ
ةرطاخملانمنكمتأملنكل،ءاسملالولحبريوصتلاقرفْترداغ.هلعفأام
ىلإًارتوتمتنك.يشملابءدبلاتررقوًاليلقهزنتلاتدرأ.لزنملاةرداغمب
.ةريطخةجرد

نأامك،يّدضتبلقنادقتيبيرامنأو،ينترمديدنآنأبترعش
يلتبصنينوبنأكلذىلإفاُضي.يبةقثلانمًاريبكًاردقتَدقفوج
تاقلحىلعيعباصأبُتطغضو،ًةعرجتبرشو،يلبارشبوكُتبكسً.اخف
باعلألالثمرياطتيوهوجاجزلاُتدهاشو،رادجلاىلعهتفذقمثبوكلا
ُتسسحأ.بارشلاةحئارُتممشو،مخضلاهمطحتتوصتعمسو،ةيرانلا
.تاطقاسللاي.سمخلايساوححاتجيبضغلاب

يذلالجرلاوً،امرتحمًالجرنوكأنأيتايحلحارمعيمجيفتلواح
ريكفتلاىلإتيهتنايننكل.لكاشمنودنمًالجرو،نهمرتحيوءاسنلابحي
.يتقيشعلوحو،يتجوزةدلاولوحو،مأوتلايتقيقشنعةئيسٍراكفأيف
.يتجوزةمجمجميطحتلّيختىلإىتحرمألايبلصو

تراثأةسئايوةيلاعٍتاقرطتناكو،بابلاىلعًةقرطُتعمس
.يسوباكنمينتظقيأوّيفبارطضالا

.بضغلاببضغلاةلباقملًادعتسمهيعارصمىلعبابلاُتحتف
هتعدتساعيرمٌحبشهنأكويلزنملخدميفًافقاويدلاوتيأر

هصيمقّمكنأتظحال.ةدشبقّرعتيوسفنتيناك.اهبرعشأيتلاةيهاركلا
داتعملاضماغلاهابتنالابناتئيلمهينيعنكل،ثعشأناكهرعشنأو،قزمم
.لقعتلاةياغيفناودبتامهلعجيذلاو

."؟انهيهله":ةبضاغٍةجهلبيللاق



."؟هنعثحبتيذلاصخشلاوهنَم،يبأاينَم"
ربعهجوتويتاذاحمبراس."هنعثحبأيذلاصخشلافرعتتنأ"

الإ،هيتضبقعمجتساهنأتظحال.لحولانمًاراثآهفلخًاكراتةشيعملاةفرغ
رارمتسالاىلإهرطضييذلارمألاوهومامألاىلإهبذجيامًائيشنأادبهنأ
.ةطقاس،ةطقاس،ةطقاسةملكدادرتيفيدلاورمتسا.عقياليكريسلايف
ًاراثآتيأرو،عّنصملاسيلويقيقحلاعانعنلاينعأ.عانعنلاةحئارهنمتحاف
.مهدحأةقيدحيفًاطبختمسوديناكهنأكو،هلاورسىلعءارضخ

ََربع.ةريغصلاةطقاسلا،ةريغصلاةطقاسللاي،ةرابعدادرتيفرمتسا
يهوةرشحتيأر.راونألاحيباصملعشأوخبطملاىلإلخدوماعطلاةفرغ
.رادجلاقلستت

نمًابوكديرتلهيبأ،سلجتالاذامل،يبأ،يبأ،هتئدهتًالواحمهتعبت
لحولالتكتطقاستامنيب،يلفسلاقباطلاىلإلوزنلابعرسأ...يبأ،ءاملا
رومألاديزيلرهظيسلفاسلاكلذنألّيديَيتضبقُتعمجتسا.هئاذحنم
ً.اءوس

بابحتف."طقفانهانأ.يريغٌدحأدجويال!يبأايةنعللا!يبأ"
"-ًامامتينلهاجت.ةشيعملاةفرغىلإداعمثهيعارصمىلعفويضلاةفرغ
."!يبأ

نأنمًافئاختنك.هبيصأنأنمًافئاختنكو،هسمليفبغرأمل
يلفسلاقباطلاىلإهّجوتلالواحيناكامنيبهقيرطلامكإنمهتعنم.يكبأ
ىرخألاديلاُتعضوامنيب،رادجلاىلعّيديىدحإتعضو.مونلاةفرغو
."ّيلإرظنا!يبأ"ً.ايرشبًازجاحُتلكشيننإيأ،نيزباردلادومعىلع

ةريغصلاةطقاسلاكلتلُلق،اهلُلق":قاصبلااهنأكوهتاملكتءاج
اهنإ.كلذاهللق،ينملضفأتسيلاهنإ.دعبِهتنيملرمألانأبةعشبلاو
ةعشبلاةطقاسلاكلتنإً.ايأرنّوكتنأاهلنكمُيالً.ادبأينبسانتال
."...ملعتتنأبجي

نمةظحلتناكو،ةدحاوٍةيناثةرتفلًاعصانًاضايبتيأريننأبمسقأ
ٍةرمليدلاوتوصلوصوعنمةلواحمنعتفقوت.خراصلاوماتلاءافصلا
هركأاليننإ:لجرلاكلذنكأمل.يّنذأيفددرتلابهلتحمسو،ةدحاو
يمآُترقتحااذإامأ.طقفًةدحاوًةأرماهركأتنكو،ءاسنلالكىشخأو
لكلهأتستطقفٍةدحاوٍةأرماىلعيدقحويبضغلكتزكرو،اهدحو
.ًالقاعينلعجيلب،يدلاولثمينلعجيالكلذنإف،ةيهاركلاهذه

.ةريغصةطقاس،ةريغصةطقاس،ةريغصةطقاس



.تاملكلاكلتبحأينلعجهنأوهيدلاوهركأينلعجامرثكأنإ
.ةنيعلةطقاس،ةنيعلةطقاس
.ةدشببابلاتقلغأمث،ةرايسلاىلإهتدقوةوقبهعارذنمهتكسمأ

ىلإتلصو.ليهتروفموكىلإقيرطلالاوطهتفوزعمراركتيفرمتسا
ًابنجهعمتيشمو،فاعسإلاتارايسلصّصخملالخدملاىلإو،ةياعرلازكرم
.لخادلاىلإهعمتيشموهعارذنمهتبذجمث،بابلاتحتفوبنجىلإ

.لزنملاىلإتهجوتوكلذدعبُتردتسا

ىوسيمامألحيأكانهنكيملنكل.ةنيعلةطقاس،ةنيعلةطقاس
اهيلإلّسوتلاريغو،ىرخأةليسويأةطقاسلايتجوزيلكرتتمل.لسوتلا
.نويزفلتلاو،تنرتنإلاو،ةفاحصلاقيرطنعكلذتلعف.لزنملاىلإةدوعلل
انأويتجوزينارتنأبلمألاريغيدلنكيملكلذلكنممغرلابنكل
:اهلوقأنأينتدارأيتلاتاملكلابظفلتييذلابيطلاجوزلارودبعلأ
اهتيأ(ّيلإيدوع.ماودلاىلعئطخملاانأو،قحىلعِتنأ.ماتلامالستسالا
.كلتقنمنّكمتأثيحبلزنملاىلإيدوع.)ةطقاسلا



ًاموينيرشعوةتسرورمدعب
،مايألاهذهيفًابيرقتٍمويلكيفانهدجاوتيهنإً.اددجميزيدداع

سمشلاءيضتامنيب،خبطملايففقيو،لزنملالوحًامستبمموحيوهو
امك،هبباجعإلانمنكمتأثيحباهللباقملايبناجلاهفصنةبراغلا
يكلوً،اددجمهركشنمنكمتأثيحببيلوتلاراهزأةفرغىلإهديبينبذجي
.ةبوبحموةنمآانأمكيريكذتنمنكمتي

يلحمسيالهنأنممغرلابكلذو،ةبوبحموةنمآيننأبيللوقي
يعمكرتيمل.ةبوبحموةنمآيننأبينرعُشياليذلارمألاوهو،ةرداغملاب
رعشأ.ةباوبللةينمألاةرفيشلاحاتفمالو،لزنملاحيتافمالو،ةرايسحيتافم
ً،امدقرشعةسمخولعتةباوبلانأًاملع،ةملكلاىنعملكبةنيجسيننأب
هنأبُضرتفأ.ً)اديجُتثحبيننأل(لزنملايفملالسّيأدجويالهنأامك
اهضعبقوفاهعضأيكرادجلابرقثاثألانمعطقةدعّرجيننكمي
فحزأوأجرعأنأيننكمي.ىرخألاةهجلاىلإزفقألاهقلستأمثً،اضعب
هتفيضيننأوهماهلارمألا.رمألايفاممهأسيلكلذنكلً،اديعب
يأيفةرداغملانمفيضلانكمتينأضرتفملانمهنكل،ةبوبحملاوةمرتحملا
ُتررطضايننأولثدحياذام".ةليلقٍمايأذنمعوضوملاترثأ.ديريٍتقو
."؟روفلاىلعو،ةرداغملل

.انهىلإلاقتنالاّيلعنّيعتيهنألمتُحي":راصتخابّيلعّدرهنكل
اذإامأ.ةنمآِكءاقبنمضأو،تاقوألالكيفانهدجاوتأنأاهدنعيننكمي
."ًاعمةرداغملااننكميفءيشثدح

تفشتكاو،انهىلإتتأو،رمألابتّكشكتدلاونأولثدحياذام"
."ًاعيرمرمألانوكيس؟ينئبختكنأب

ترضحاماذإتومأفوسيننأبرعشأ.هتدلاونعثدحتأيننإ
كلتينرقتحت.روفلاىلعينعغالبإلابموقتساهنألكلذو،انهىلإهتدلاو
نكل.ةيوناثلايتساردمايأيفعقويذلاثداحلاببسبكلذلكو،ةأرملا
.نيحلاكلذذنمّيلعدقحتلازتاميهو،ديعبٍنمزذنمكلذناك
ةأرملاكلت(ينتمجاهاهنأبيزيدُتغلبأوتقولاكلذيفيهجوُتشدخ
املكتيمل.)كلذيفةقحماهلعلو،يهاجتًادجٌةدرابيهو،ةرطيسلابحت
.اذهىلعاقفتاامهنأودبينكل،نمزلانمٍرهشةدملًاضعبامهضعبعم

صاخلاةريحبلاتيبهنإ.ةرفيشلاحاتفمنيلكاجكلتمتال":يللاق



لاقتنالاّيلعنّيعتي".ركفيهنأبرهاظتوًاليلقمالكلانعفقوت."انأيب
ٍتاعاسيضمتنأِكلبسانملانمسيلهنأدقتعأ.لعفلابانهنكسلل
."ةديحوةريثك

عضونمانكمت.دحلاكلذىلإسيللقألاىلعو،يدحوُتسلينكل
يناّجس،يزيدهضرفيذلانيتورلاهنإ.طقفنيعوبسأةدميفانلنيتور
هنمحوفتوً،امامتةريهظلاتقويفيزيدلصي.للدملانهادملاو،يرثلا
،ةمخفلامعاطملادحأيفنيلكاجعمهبعتمتسايذلافلكملاءادغلاةحئار
انلقتنااماذإاهيلإينذخأيسيتلامعاطملانمهتاذعونلاكلذوهو
اننكميً:ارارمّيلإهمّدقيذلارخآلارايخلاوهاذه(.نانويلايفنكسلل
يفّيلعفّرعتينلًادحأنأب،امببسل،يزيددقتعي.نانويلاىلإلاقتنالا
لوصفيفةديدعتارماهرازثيحنانويلايفةريغصلاديصلاىرقىدحإ
بحلاسرامنو،بارشلافشترننحنوانّليختيهنأبملعأثيحو،فيصلا
ىلعو،ةيرحبلاتالوكأملاباننوطبئلتمتامنيبسمشلابورغدنعلساكتب
رشتنتيتلاو،هلوخددنعءادغلاةحئارهنمحوفت.)اهنمطوبطخألاصخألا
هينذأفلخزوإلادبكنمًةعطقعضوهنأدقتعأ.هسافنأقيرطنع
ماعطلانمجيزماهنأبدقتعأو،ماودلاىلعهتدلاونمةضماغةحئارحوفت(
.)ةئيسلاةيجيتارتسالابتسيليهو،زغنيلوكلآلةزيمملاةحئارلااهنإ.سنجلاو

يناطعأ.اهتاذةحئارلااهنإ.يمفيفليسييباعللعجفيزيدلخد
هنإ:هلوانتيذلاماعطلاةجردىلإًاذيذلسيلنكل،هلكآيكًاذيذلًائيش
.تادرشتملاهؤاسننوكتنألّضفياذكههنألكلذو،ةليحنيلعجديري
ً،اريغصًايرحبًاناطرسو،يكوشيضرألارامثو،ءارضخةهكافيزيديلرضحأ
ىلإتدع.لقأةيرارحتارعسيطعيوًاينأتمًاريضحتبلطتيءيشيأو
يننإفاذكهو،ديدجنمومنلابأدبيرعشنأامكً،ابيرقتيعيبطلاينزو
يرعشغبصتدعأ.يلاهرضحأٍسأرةبصعةمدختسمفلخلاىلإهعفرأ
نأبدقتعأ":يللاق.يلهرضحأيذلارعشلاغابصةمدختسمرقشألانوللاب
يتبيبحايلبقنمِتنكامكروهظللنيدوعتامدنعنسحتيفوسكروعش
امكودبأنأينديريهنألسيلو،ةحاترمنوكأيككلذلعفيهنإ،لجأ."
.1987ماعلاوحنيفيمآيأ،قباسلايف

ىنمتأ(.تالماجملاعامسًارظتنميلوحموحيناكامنيبيئادغتلوانت
ركذأالً.اددجم-كلًاركش-تاملكلاكلتلوقىلعًةربجمدوعأالنأ
مثيئادغتيهنأ.)هركشىلع-يرابجإ-يلحامسللفقوتِكننأبًادبأ
فيظنتلااداتعيملناصخشاننإ.هتفرعمبسحبناكملابيترتبماق



يفتاخطلعم،نوكسمهنأكوودبيأدبلزنملانأبكلذينعي.امهيسفنب
.ذفاونلالفسأيفرابغلاو،تالواطلاحطسأ

،يبايثو،يدلجو،يرعش:ةرتفليعمثبعلابيزيدأدبوءادغلاىهتنا
.ينهذو

يرظنا":اهبحييتلاةقيرطلابينذأءارويرعشعمجيوهويللاق
ىلعألااهمسقحازأمث،يصيمقرارزأىلعأّكفبكلذدعبأدب."ِكيلإ
فيك"ً.ائيذبرمألاادب.يفتكىلعأفيوجتيفرظنلانمنكمتيثيحب
هذهريثيناك"؟كناخفيكو،كبحيملهنأفيكو،كتيذأنمِكننكمت
لضفألانمسيلأ".حرجلاىلعهعبصإعضوكلذبوهو،رارمتسابطاقنلا
لاقتنالاوةعيرملاسمخلانينسلاكلتلكنعو،ِكننعءيشلكىسنننأ
عمديدجنمءدبلليأ،ةصرفلاهذهنيكلتمتكنأبنيفرعت؟انهنم
."؟ِكلكلذلوقنوعيطتسيسانلانممك.كبسانييذلالجرلا

ِكنعميأ،بسانملالجرلاعمديدجنمأدبأنألعفلابديرأ
ينكل.ةفيخمىتحو،هيلإةبسنلابةئيسودبترومألانأفرعأ.ديدجلا
.ةديصميفُتعقو

ناكمفرعأنأنودنمناكملااذهِترداغاماذإ":يللاق
ديرأيننألرخآٌرايخيلنوكينل.ةطرشلاىلإأجلأفوسيننإفكدوجو
كتدارإدضٍناكميفكزجتحي...الِكننأو،نامأبكدوجونمدكأتلا
."كيلإءيسيو

.قلقلابّنطبملاديدهتلاهنإ
حضنييدلجنأبًانايحأرعشأ.صلاخءايتسابيزيدوحننآلاعلطتأ

.هبقلعتيءيشلكتيسن.روعشلاكلذءافخإلدهجأيننكل،هنمروفنلاب
ربتعييذلالجرلاهنإ.قيقدلافيوختلاو،ءارغإلاو،لالغتسالاكلذتيسن
ذفنييكهيدلامرهُشيهنإفهديريامىلعلصحيملاذإامأً.اريثمبنذلا
امأ.كلذلعفيالثيحبًالجرناك،لقألاىلع،ِكننأفرعأ.هديريام
.ديريامهيطعأنأىلإةعيفرلاهعباصأبعفدلايفرمتسيوهفيزيد

نكمتأملينكل،يزيدىلعةرطيسلايناكمإبهنأبةيادبلايفُتننظ
.ثدحيفوسًائيسًائيشنأبرعشأ.كلذنم



ًاموينيثالثوةثالثرورمدعب
تجرخ.رادجبتمدطصانأتثبلاموً،اثبعةليوطلامايألاتّرم

دجأللزنملاىلإتدع.بآرهشمايأدحأحابصيفةلاقبلاضعبيرتشأل
ًاليوطًابرضمةلواطلاىلعتيأر.نيبليجوينوبعميتشيعمةفرغيفرنات
.عباصألاعضومدنعةقدبًاززحموًاكيمسو

كلزنمنمبرقلابرهنلالفسأيفبرضملااذهاندجو":ينوبتلاق
ةيادبلايفءيشىلعلديهنأبربتعنمل.شيتفتةيلمعلوأانيرجأامدنع
ظفتحناننكل،رهنلاةفضىلعبيرغءيشدرجمهنأباننظ.رمألاعقاويف
َتضرعنأدعبنكل.ثحبلاةيلمعيفهيلعرثعناذهلثمءيشيأب
."هصحفلربتخملاىلعبرضملاانضرع.رمألارّيغتيدوجوشنابىمدانيلع

."؟اذاممث":ةثرتكمريغةربنبُتلق
امدنعةنيزحاهتجهلتناك.ةرشابمّينيعيفترظنوينوبتفقو

تفّنُص.برضملاىلعيمآءامدعقبنعفشكلانمانكمت":يلتلاق
حالسلاناكبرضملانأبدقتعناننإ.لتقةميرجاهنأىلعنآلاةيضقلاهذه
."ةميرجلايفمدُختسايذلا

."!ادنوراينيلوقتاذام"
."تقولاناح.ِكنايتقولاناح":تلاق
.يلاتلاءزجلانآلاأدب



ًاموينيعبرأرورمدعب
اهتمدختسايتلاكةغرافٍبارشةجاجزوةميدقلالابحلاضعبتدجو

.ةزهاجيننإ.لاحلاةعيبطبتومريفلاضعبكلذكُتدجو.يعورشميف
ًامامتةدعتسمينكل،زيكرتلاوطابضنالاضعباذهبلطتي.طابضنالا

تحّرس.ةقيقدلاةرهزلا:يزيدىدلةلضفملاسبالملاُتسبل.ةمهملاهذهل
دعبًاليلقبُحشدقيدلجنأبتظحال.ترطعتوةلولحمٍلصخبيرعش
داومنمًادجٍليلقرادقمىوسعضأمل.لزنملالخاديثوكمنمٍرهش
ىلعيرهزلانوللاو،)شومرلاليمجت(اراكساملانمةريغصةسمل:ليمجتلا
نوللايرهزًاقيضًاناتسفتيدترا.نيتفشلاعيملتلةفافشةدامو،نيّدخلا
مل.يلخادٍسابلالو،ردصةلامحنودنمنكل،يلهارتشانأهلقبس
فييكتةزهجأنعةجتانلاةديدشلاةدوربلانممغرلابكلذوًءاذحلعتنأ
اذكهو،ءاوهلاتّرطعو،ةرمتسمًاتاوصأقلُطتيتلاتاعقرفملاتزهج.ءاوهلا
ُتيفخأو،ّيعارذبهتطحأ.ةوعدنودنمهلوصودنعرورسلكبهتلبقتسأ
ةليلقلاعيباسألاهذهيفديازتمٍلكشبّدولاهلترهظأ.هقنعقوفيهجو
ً.اديدجناكقاصتلالااذهنكل،ةيضاملا

ام":لاقو،لجخلاباهعمرعشأتدكٍةجردىلإرورسلارهظأو،ئجوف
."؟يتبيبحاياذه

ناك.سوباكأوسأنمةيضاملاةليللاتيناع":هنذأيفُتسمه
.انهنوكتنأوههديرأاملكناك.تظقيتساوِكنلوحسوباكلا
."انهنوكتنأةينمتم...هلمكأبحابصلاتيضمأ

."كلذِتدرأاذإًامئادانهدجاوتأنأيننكمي"
.يليبقتبهلُتحمسوهوحنيهجوُتردأ."كلذديرأ":تلق

.ةكمسلاةكرحلثميأ،ةددرتموةينأتماهنألزازئمشالابرعشأهتلبقينتلعج
ينلّبق.اهتلماعمتئيسأوةبصتغمًةأرمامرتحييذلايزيدوهكلذناك
نأديرأينكل،ّيلعهيديعضوداكلابو،نيتبطرونيتدرابنيتفشبًاددجم
ُتحتفويوحنهتبذجاذكهو،رمألانمءاهتنالاديرأ.كلذلكيهتني
.هّضعأنأُتدرأ.يناسلبهيتفش

ةياغيفكلذنكل.ريثكلاِتيناعدقل،يمآ":لاقو،ًةأجفعجارت
ملاذإنكل.هيلعفتنأِتدرأاذإةعرسباذهيلعفتنأكديرأال.عّرستلا
."ةدكأتمينوكت



يفانكنأذنمكلذنمةدكأتميننأبنظأ.ةدكأتميننإ":تلق
."ًاليلقًةفئاخُتنكينكل،انرامعأنمةرشعةسداسلا

ً.اريثكهيفّرثؤيفوسهنأبفرعأينكلً،ائيشكلذينعيال
.انمونةفرغىلإيذخأديريناكاذإامهتلأسمثًاددجمهتّلبق
ءازجألاكلتليبقتبذخأو،مونلاةفرغيفءطببينعيسبالمعزنبأدب

ُهتدعبأامنيب-ينذأو،يفتك-سنجلاباهلةقالعاليتلايدسجنم
.ّيلحاكوَّيغسرنعٍفطلب

،هتهبجقوفهرعشنمةلصخّتلدتامنيبنيّدخلادروتمينعدعتبا
ِتنأله":يللاق.ةيوناثلاانتساردمايأيفانكامدنعودبيناكامكيأ
كلذو،يدحونكسأتنكمايأهيلعناكامهبشيعضولاناك"؟ةدكأتم
.يزيدهزرحأيذلامدقتلالكنممغرلاب

.يعومدىدحإلّبق."يتبيبحاينيكبتأ":ينعدعتبيوهولاق
يتلاتاملكلايههذهنأفرعأ."طقفةديعسيننإ":تلق

.ءاسنلانمفانصألاهذهاهلوقت
بحييزيدنأفرعأ.بارشلاباوكأضعبتّرضحيننإهلتلق

يدتريلكّرحتامدنعنكل،رهظلادعبامتاقوأيفةيوقلابارشلاعاونأ
.ريرسلايفىقبينأهيلعتيرصأهصيمق

."رييغتلالجألو،كلجألًائيشلعفأنأديرأ":ُتلق
يفُتعضو.بارشلانمنيريبكنيبوكتلوانتو،خبطملاىلإُتعرُه

،نوتيزلانمٍتابحثالثهبوكيفُتعضوو.ةدحاوٍنوتيزةبحوًابارشيبوك
ثالثيأ،ةمونملابوبحلانميدنعىقبتامرخآو،بارشلانمًاضعبو
.ةقوحسمتابح

لكءانثأيبوكتبرش.فونألاغيرمتوقانعلاأدبو،بارشلاُترضحأ
.هرانءافطإّيلعنّيعتيًاعفادكلتمأيننإ.كلذ

يننأبتروصتاملاطل؟هبحتالأ":ةدحاوةعرجلوانتنأدعبهتلأس
."ًافيخسودبياذهنأفرعأ.بارشلاكلّرضحتيتلاكتجوز

.ًاليلقُتسبع
يتقوذخآوعتمتسأتنك.ةفيخسينوكتنأِكايإ.يتبيبحايهوأ"

ناكاذإ":عباتوةدحاوًةعفدبوكلاتايوتحملكعرج"...نكل.طقف
."!رثكأكحيريكلذ

اموساعنلابرعش.لاجرلالكلثمناكو،رصتنملاةوشنبيزيدرعش



.ريخشلابأدبنأثبل
ً.اذإءدبلانمنّكمتأس





ًاموينيعبرأرورمدعب
.يحارسقلُطأمثُتلقتعا.ةمكاحملاراظتنابةلافكبيحارساوقلطأ

ةسلجكلذىلإفاُضي.هنمجورخلاونجسلاىلإلوخدلالالذإبُتسسحأ
رييغتو،ةرادتسالاو،رَوصلاوتامصبلاذخأةيلمعو،ةلافكللةصّصخملاعامتسالا
يننأكوروعشلاىلإسيلرومألاهذهلكينتعفد.هيجوتلاوسولجلانكامأ
.لتاقلانودِكننوعنصياوناك.َجتنميننأكورعشأينتلعجلبناويح
يذلايوقلاديدهتلابرعشأ:يتمكاحم(يتمكاحمأدبتنألبقروهشّرمتس
ةجردلانمكحاضونونجمٍلجرىلإينلّوحتسيتلاو،ةملكلاهذههّلثمت
ُتقلُطأيننألةصاخًةلماعمىقلأيننأبرعشأنأضرتفملانمناك.)ىلوألا
،لقتُعأفوسيننأبيلحّضتاامدنعىتحيلزنميفًانكاسكّرحأمل:ةلافكب
.بيطٍمالكبينوبينعثدحتتنأترظتنا.يرارفلامتحااودعبتسااذكهو
نألبقةليلقةيفاضإٍرهشأليلزنميفثكمأنأببسلااذهل،تررطضا
.يمادعإونجسلانميلقنبةيالولاموقت

ً.ادجًاظوظحمًالجرُتنكً.اظوظحمُتنك،لجأ
اميذلافيصلايفترّكفو،بآرهشفصتنميفنوكننأُتبرغتسا

نكل؟دعبفيرخلانحيملواذهلكثدحينأنكمُيفيكً.اّميخملاز
.ناصمقلاسقطفصوهيلعقلُطتيتدلاوتناك.ةرارحلاديدشسقطلا
ةرارحلاةجردباهمامتهانمرثكأاهدالوأةحاربمامتهالاةمئاديتدلاوتناك
سبالملافصولسقطلاعاضوأفلتخمبسانتيتلافاصوألاتقلطأ.اهتاذ
سقط،فطاعملاسقط،تارتسلاسقط،ناصمقلاسقط:ةنسلارادمىلع
سقطةنسنوكتسةنسلاهذهنإفيلةبسنلابامأ.تاعبقلاعمتازولبلا
يننألكلذو،مادعالاةلذبسقطامبرلوأ،ءانجسلاّيزسقطامبرو،دافصألا
.كلذلبقيسفنلتقأس.نجسلاىلإباهذللّططخأمل

رثأءافتقالجأنمٍّرحتلاجرةسمخنمًافلؤمًاقيرفرناتّفظو
هنأكورمألاودبي.نآلاىتحءيشيأةفرعمنماونكمتيملمهنكل،يمآ
اممرٍيغصٍءزجبعوبسألامايأنممويلكيفُتمق.ءاملابكاسمإلاةلواحم
نعاهلاسرإويمآىلإويديفعطقملكشبةلاسرريوصت:هبمايقلاُتمزتعا
،لقألاىلع،اكيبيرتيقب(.اكيبيرلعباتلااهلعفنَمنيودتعقومقيرط
يلاهترتشايتلاسبالملاهذهويديفلاعطاقمريوصتءانثأتيدترا.)ةصلخم
لوجيامةفرعمُتلواحمث،اهبحتيتلاةقيرطلابيرعشُتحّرسامك،يمآ



.نّخسمٍكلسلثماههاجتيبضغناك.اهنهذيف
.تاحابصلامظعميفيلزنمةحابيفمهسفنأريوصتلاقرِفءاضعأّزكر

قاطننمضعقتٍطاقنيفنيزكترموةلباقتمٍتاهبجيفٍدونجلثمانك
ةقطنملاربعًاضعبانضعبوحنعلطتنانكاننإيأ،ةدعٍرهشألةيامرلا
توصوذباشكانهناك.ةوخألابٌضماغٌروعشدلوتياذكهو،ةدياحملا
يننأبُتسسحأٌّباشوهو،ةكرحتملاموسرلايفيوقلالجرلاتوصهبشي
.ةدشبهتبجعأةاتفدعاويباشلااذهناك.هارأنأنودنمهبٌقلعتم
،امهتاءاقلّللحيوهوحابصلكيفيذفاونلالخنمّللستيهتوصناك
فيكةفرعمتدرأ.امهنيبماريامىلعيرجيءيشلكنأبيلادبو
.امهنيبةصقلايهتنتس

يفتيدترا.يمآىلإاهلسرأسيتلاةيئاسملايتلاسرليجستُتيهنأ
انئاقتلاةصقتدرس.هيدترأنأبحتتناكنوللارضخأًاصيمقتقولاكلذ
ٍنوتيزةبح،اهعميفراعتءدبنعتثدحت.نيلكوربةلفحيفىلوألاةرملل
يمآتناكةرملكيفلجخلابهلايحّسحأتنكيذلارمألاوهو،ةدحاو
قناخلااهّوجنمًابرهةقشلانمانجورخنعكلذكتثدحت.هنعثدحتت
نعكلذكتثدحت.يديباهديتكبشامنيبجراخلايفدرابلاوجلاىلإ
تناك.معانلارّكسلاقوحسمنمةباحسطسواهانلدابتيتلاةلبقلاكلت
.اهتاذةقيرطلاباهيورنانكيتلاةليلقلاصصقلاكلتنمةدحاويهكلت
:مونلالبقامصصقاهبىوُرتيتلااهتاذةمغنلابةصقلاهذهتيور
ىلإيدوع،ةرركتملاةمتاخلابةلاسرلكيهنأُتنك.ةرركتمو،ةفولأمو،ةئدهم
.يمآاي،ّيلإ،لزنملا

انأورّوصأنأتدوعت(ةكيرألايفتيخرتساو،ريوصتلاةلآتأفطأ
نكمياليتلاو،ةثيبخلاوكوكلاةعاستحتعقتيتلاةكيرألاىلعٌسلاج
اهنإفوكوكلاةعاسرِهُظأملاذإيننأبفرعأيننألكلذو،اهتاكرحّعقوت
فوساذكهو،اهلةدئاعلاوكوكلاةعاسنمتصلختاذإاملءاستتفوس
دقيتلاةفيطللاتاملكلالكعفنتنلاهدنعو،حيحصكلذنأبجتنتست
وكوكلاةعاسنمصلختكلذعمو":تمصبدرتفوسو،يمفنمجرخت
أدبيفوسو،جورخلاكشوىلع،رمألاعقاويف،وكوكلاناك.)"يلةدئاعلا
يفرتوتلابينبيصيتوصوهو-يسأرقوفنمةعقرقلاباهلعباتلاكربنزلا
جراخلايفنيدجاوتملاريوصتلاقرِفءاضعأهيفردصأٍتقويفاذهو،ةياهنلا
كلذينعي.طيحملانمةمداقلاجاومألاتوصهبشتةيلاعةيعامجًاتاوصأ
ةديدجلاريوصتلاقرفنعةرداصًاتاوصأُتعمس.انهىلإرضحمهدحأنأ



.ةديدجٌثانإاهبرقبطحتامدنعسرونلارويطتاخرصهبشتيتلاو
.امٌبطخثدح،يسفنيفترّكف
-ِكن!ِكن-ِكن!ِكن-ِكن:ةعباتتمتارمثالثبابلاسرجّنر

!ِكن
هِجاو:يضاملارهشلاىدمىلعددرتلانعتفقوتيننألددرتأمل

.ةعرسىصقأببعاتملا
.بابلاُتحتف
.يمامأًةفقاويتجوزتيأر
.تداع
ةيدترميتيبلخدمىلعنيمدقلاةيفاحنودتويلإيمآتفقو

تظحال.هايملابةّللبماهنأكواهبقصتليداكينوللايرهزًاقيقرًاناتسف
ًالبحكلذكُتدهاش.اهَيلحاكلوحنكادلايجسفنبلانوللابٍتاقلحدوجو
ثارتكانودنمعُطقهنأكولبحلاادب.نيليحنلااهيغسردحأنمًايلدتم
.نيتمروتماهاتفشو،شودخلابًائيلماههجوناك.داحريغٍصقمب

اهمسجنمطسوألامسقلانأبيوحناهيعارذتحتفامدنعُتظحال
مث،نيترمو،ًةرماهمفتحتف.ّملكتتنأْتلواح.ةدمجتملاءامدلابٌثولم
.ئطاشلاىلعةيمرمٍرحبةيروحلثمتدب.تتمص

لكءاجرأيفحاونلاكلذدّدرت"!ِكن":ةياهنلايفًةهوأتمتلاق"
.ّيعارذىلعتمترانأتثبلامو،ةغرافلالزانملا

.اهلتقأنأتدرأ
لوحامهناكمىلإاتهجوتياديتناكلاندحوانكولهنأبُتسسحأ

تدرأ.اهدلجيفتانضغتلاديدحتنمتنكمتيعباصأتناكلو،اهتبقر
انكلباندحونكنملاننكل...يعباصأتحتةيوقلاةضبنلاكلتبعاتمتسالا
.ةبيرغلاةأرملاهذهةيوهاوفرعنيروصملانأامك،ريوصتلاتاريماكمامأ
وكوكلاةعاسهيفتأدبيذلاهتاذتقولايفمهطاشننوروصملاداعتسا
نمٌليسكلذدعبقلطنامث،ةليلقةلئسأتددرتامك،اهتاعقرقدادرتب
نولسارملاناكامنيب،انيلعاهتاسدعتاريماكلاتبّوص.ءاوضألاوجيجضلا
اوناك.نوخرصيو،يمآمسابنودانيعيمجلاناك.مهتانوفوركيمبنوبرتقي
يوحناهتبّرق.فورظلاهذهيفبسانملارمألايمآتلعف.لعفلابنوخرصي
نميهجوتبّرق"!يتبيبحاي!يهلإاي!يهلإاي!يمآ":اهمسابُتخرصو
سمخةدملريوصتلابتاريماكللتحمسوةدشبّيعارذباهترمغو،اهقنع
ُتمق."ةنيعللاةطقاسلااهتيأ":اهنذألخاديفُتسمهمث،ةيناثةرشع



ىلإاهتبحسمثنيّتبحمنيديباههجوتنضتحاواهرعشديسمتبكلذدعب
.لزنملالخاد

!يمآ!يمآ:دحاوٍتوصبًةبلاطمانلزنمبابجراخةقوجتقلطنا
!يمآ!يمآ!يمآ.انتذفانىلعىصحلانمًةنفحمهدحأىمر!يمآ

ريغٍديبتحّولف،رمألاةهجاوماهيلعيغبنيهنأبيتجوزتربتعا
ةرصتنمٍةماستبابكلذدعبيوحنتتفتلا.جراخلايفنيدشتحملاوحنةثرتكم
تايجانلاكلذكو،اههوجوىلعباصتغالااياحضاهعضتيتلاةماستبالا-
،ةميدقلاةينويزفلتلامالفألايفريرسلانقرحأيتاوللاو،ةلماعملاءوسنم
عم،ةلادعلانمهبيصنًاريخأىقلتدقريرشلانأبيحوتيتلاةماستبالاو
.نآلايفكي!اهتايحةعباتمنمنكمتتسةلطبلانأبانملع

يهامًاذإ".ةدمجتملاءامدلاو،ثعشألارعشلاو،لبحلاوحنُترشأ
."؟ةجوزلااهتيأكتصق

."كيلإةدوعلانمتنكمت.تدعدقل":جشنتيهوتلاق
.اهنعُتدعتباينكل،اهيعارذبينطيحتلتمدقت
."؟يمآايكتصقيهام"
.زغنيلوكيزيدينذخأ.يزيد":ةشعترمةيلفسٍةفشبةسماهتلاق

تذخأفسرجلاّنر.انجاوزىركذحابص،حابصلاكلذيفاذهثدح
."تنأاهتلسرأيتلاراهزألااهنأتننظ،فرعأال...ريكفتلاب

.ديدجنماهتضبقمكحتلةقيرطىلعروثعلانميمآتنكمت.ُتلفج
ناكاهدلاونإنيحيف،اهيلإراهزألالسرأامًاردانيننأبفرعتاهنإ
لسرأهنأكلذينعي.امهجاوزذنمٍعوبسألكيفاهتدلاوىلإراهزألالسري
.انأاهتلسرأطقفعبرألباقم،راهزأةقاب2,444اهل

،ببسلااذهل،ركفأمل.رخآءيشيأ...وأٌراهزأ":اهمالكتعبات
يفةرظنلاكلتعميمامأًافقاويزيدتيأر.هيعارصمىلعبابلاتحتفو
ةظحللاهذهلّرضحتهنأكورمألاادب.هينيعيفٍميمصتةرظنتيأر.هينيع
له.يدوجةيمدضبقم...يدييفضبقملالمحأُتنك.ليوطٍنمزذنم
تدب.اهينيعيفعومدلاتلاسامنيبيوحنتعلطت"؟نيتيمدلاَتدجو
ً.ادجةليمج

."يمآاييلهِتكرتءيشلكُتدجو،هوأ"
يفضرألاىلعتعقو-يدوجةيمدلدئاعلاضبقملابًةكسممُتنك"

ينبرضوانكراعت.هبرضأنأُتلواحو،بابلاُتحتفامدنع-قباسٍتقو



."...الإقِفتسأمل،ةوقبينبرض.ضبقملاب
."ِتيفتخامثةميرجلابيننيديًاخفيلِتبصن"
."ِكنايءيشلكريسفتيننكمي"
سمشلاتحتٍمايأدوجوُتظحال.ةيساقوةليوطٍةظحللاهبُتقّدح

امك،يردصىلعاهديًةعضاوئطاشلالامرقوفٌةددمميهو،ةراحلا
امنيباهيدلاولزنميفتميُقأيتلاةيلئاعلاءاشعلاتالفحتركذتيننأ
امك،يفتكىلعّتبريوماودلاىلعيبارشبوكءلمةداعإبدنارموقي
امدنعوكرويوينيفةريغصلاانتقشيفةداجسقوفنيَدّدممانرظنمتركذت
،يلفطةدلاوتّليختامك،ةلساكتملافقسلاةحورميفقّدحنوثدحتن
كلذلكقرغتساً.ايوساهشيعنلةرمتاذُتّططخيتلاةعئارلاةايحلاو
.ةقيقحلالوقتتناكاهنأولاهلالختينمتيتلاو،نيتضبنلترمتساًةظحل

ينكل.ءيشلكريسفتىلعكتردقميفّكشأعقاولايفيننإ":تلق
."نيلواحتِتنأوكدهاشأنأبحأ

."نآلاينبّرج"
،اهنعًادعتبمُترس.ينعاهتدعبأينكل،يديبينكسمتنأْتلواح

ةهجاومّيلعنّيعتيهنأفرعأ.اههجاوأيكُتردتسامثً،اسََفنُتذخأو
.ماودلاىلعيتجوز

."نآلاينبّرج.ِكنايايه"
زنكلانعثحبلاةبعليفٍزغلحاتفملكناكاذامل.ديكأتلابً،انسح"

."؟يدنآعمًةقالع...هيفُتمقأٍناكميفًأبخم
نعفرعأمل".اهناملؤياهالحاكناك.ضرألاوحنترظنوتهوأت

ريرسبًةطوبرمُتنكامنيبكلذو...نويزفلتلاةشاشىلعاهتيأرىتحيدنآ
."ةريحبفافضىلعينبملاهتيبيفةأّبخمُتنكثيحو،يزيد

."؟ةفدص...كلذلكناكلهً،اذإ"
ةبسنلابًائيشينعتتناكيتلانكامألايهكلتتناك":يلتلاق

يذلاناكملاناكفكبتكمامأ".اهّدخقوفنمةعمدتجرحدت."انيلإ
."ةفاحصللكنينحقالطإهيفَتدعأ

ً.اقيمعًاسََفنُتذخأ
امأ.ةقطنملاكلتكلينعتمكًاريخأُتمهفثيحيأ،لعبينه"

يذلاوكتدلاولزنموً؛اريثككاذآيذلالجرلاَتهجاوثيحكدلاولزنم
...نكلً.احلاصًالجركنمالعجناذللاناصخشلاامهو،وجلزنمنآلاوه
-"ٍصخشعمةنكمألاهذهكراشتتنأتببحأاماذإًادبأأجاُفأنل



."راركتلابحتكنأبفرعأ.هعمبحلابَتعقو"-انهاهسأرتنحأ
يفينطروتًةلدأةنكمألاهذهنمٍناكملكيفدجاوتياذاملنكل"

يليّرسف.كتايمويرتفدو،ِكتظفحمو،ةيلخادةيئاسنسبالم؟كلتقةميرج
."اهبيذاكألكبيمآايكتايموي

":تلاق.يلجألفسألابرعشتاهنأكو،اهسأرتّزهوماستبالابتفتكا
."ءيشلكريسفتيننكمي،ءيشلك

عقبىلعتعلطتمث،عومدلاوقرعلابّخطلملاهجولاكلذيفتعلطت
."؟يزيدنيأ.يمآ":اهتلأس.ءامدلا

.اههجوىلعٌةنيزحريغصةماستباترهظامنيبًاددجماهسأرتّزه
تحوأبابلاىلعاهتعمسيتلاةقرطلانكل،ةطرشلابلطألُتكرحت

.لعفلابتلصواهنأبيل



ةدوعلاةليل
يتلاةريخألاةرملادعبيلخاديفةيونملايزيدتاناويحلازتام

امأ.ماريامىلعيضمتسةيبطلاتارابتخالانإفاذكهو،اهيفينبصتغا
راصتخالابو،ىرخألاحورجلالكو،ررضتملايلبهمو،لبحلابنيحورجملاَّيغسر
يفرٌيبكوهو،ءابطألادحأيللاق.طبضلابهديرأامكناكدقف،يمسج
-يضوحصحفبموقييذلاوةنيخثعباصأوةبطرٍسافنأوذو،ًاليلقّنسلا
.يديبكسمُتينوبادنورةيرحتلاامنيب-هتاذتقولايفةمتمتلاوطشكلا
ْتقلطأً.ادبأًاحيرمعضولانكيمل.تابّالكباهكسمتاهنأكورمألاادب
رعشتاهنإ.اهوحنعلطتأاليننأتّنظامدنعةرمتاذةضيرعةماستبا
ءاسنلانأفرعأ،لجأً.اقالطإريرشلالجرلابسيلِكننألةلماكلاةراثإلاب
.ءانثألاهذهيفًاعيمجنهوأتيتايكريمألا

هودجوكانهوةعرسلاهجوىلعيزيدلزنمىلإةطرشلالاجررضح
ضبقيناكامنيبههجوىلعةقوعصملاةرظنلاكلتاودجووً،افزنتسموً،ايراع
امأ.ءامدلابًاعبشمناكفريرسلاامأ،يرعشنمٍةليلقٍتالصخىلعهيديب
يفضرألاىلعنوكتفوسف،يدويقعموهعماهتمدختسايتلانيكسلا
نأنودنمنيمدقلاةيفاحُتيشم.لوهذباهتطقسأثيحبيرقٍناكم
هترايستبكرمث،ةباوبلاوةرايسلاحيتافمريغلزنملانمًائيشيعملمحأ
لزنمىلإُتدع.يدييطغتلازتامهؤامدتناكامنيبةميدقلاراوغاجلا
يفرّكفأمل.بايغلوطدعبلزنملاىلإفيلأٌناويحدوعياملثميجوز
مل.ةبيطًءابنأنسملابيبطلاكلذينغلبأ.ِكنىلإةدوعلاريغءيشيأ
ةيلمعءارجإلةجاحنمكانهتسيلهنأامك،مئادٍررضيأيلثدحي
يديبكاسمإلايفينوبترمتساً.ادجًاركابتضهجأيننأل،فيظنتوطشك
لكدعبةليلقٍةلئسأنعةباجإللةدعتسمِتنأله،يهلإاي،ةمتمتلايفو
.ةيلمعلارومألاىلإةاساوملانمتلقتنا،ةعرسلاهذهباذكهو؟هبِتررمام
وأ،ةداعلايفديدشلازييمتلاوحنًاليمنكلتميتاعشبلاءاسنلانأدقتعأ
.ةريبكٍةروصبتاحقوّنهنأ

اهتّللختةسرشٍفطخةيلمعنمتجنيتلاةعئارلايمآِتنأ
ىلإةدوعلانمتنكمتو،اهفطاختلتقيتلاةعئارلايمآ.ةرركتمٍتاءادتعا
:ِتنأ.اهعدخيهنأبتفشتكايذلااهجوز

.كسفنعامجتسالتقولاضعبنيبلطتو،ًالوأكسفننيعضت)أ



ةدعاسمنمينكمتتىتحًاليلقلوطأٍتقولِكسفننيعمجتست)ب
.ةطرشلا

ءيشبيجرختنألمتُحي-اهئاطعإبنيأدبتٍةلباقميأنيرّرقت)ج
.باتكلوحٍدقعلثم،ةنحملاهذهنمديفم

.ًالوأنيرخآلاةعئارلايمآعضت.ب:حيحصلاباوجلا

تلّدبامك،ىفشتسملايفةصاخٍةفرغيفيسفنفيظنتبيلحمُس
دعجمزنيجلاورس-لزنملانمِكنيلاهمّدقٍبايثةعومجمىلإيسبالم
تلقتنا.رابغلاةحئاراهنمحوفتةليمجٍةزولبو،ةليوطٍةدملهيوطببسب
اهتلأس.ماتهبشٍتمصبةطرشلازكرمىلإىفشتسملانمةرايسلابينوبوانأ
.ّيدلاونعٍفيعضٍتوصب

ايكب.امهتربخأامدنعايكب.ةطرشلازكرميفكنارظتني":ينوبتلاق
يقلقتال.انتلئسأحرطننألبققانعلابمكلحمسنس.حايترالاوحرفلانم
".

هراونأبتارايسلافقومادب.ةطرشلازكرميفةزهاجتاريماكلاتناك
.حيسفٍيضايرٍبعلمىلإنوكيامبرقأ،مزاللانمرثكأامبر،ةعطاسلا
يضملانمانّكمتاذكهو،ضرألاتحتماسقأاذهتارايسلافقوملسيل
ًاهافشتيأر:انيلعقبُطيسمحتملاروهمجلاناكامنيب،رشابمٍلكشبوًامُُدق
،ةيلاعٍتاوصأبةلئسألانوحرطينيدوجوملاعيمجناكامنيبً،اباعلو،ةبطر
ةدحاوًةلتكانوحندشحلاعفدنا.اهتاعقرقبتاشالفلاراونأتعطسامك
لواحامدنعكلذو،راسيلاىلإمث،نيميلاوحنةليلقٍتاصوبًامدقتم
.ّيلإلوصولاعيمجلا

ةنيخثٍديةحارتيأر."كلذلعفأنأيننكميال":ينوبلتلق
ىلعظافحلالواحيرخآٌروصمناكامنيب،ةرايسلاجاجزبرضتيهو
."ًادجرٌيثكاذه".ةدرابلااهديُتكسمأ.هنزاوت

عرُهوةطرشلازكرمباوبأتحُتف.يرظتنا،تلاقويفتكىلعتتبر
نيبناجلاىلعاوفطصاوجردلاىلإىنبملايفنودوجوملاةطرشلالاجرلك
دعبادنوروانأُتضكر.يبٍصاخٍفرشسرحاولّكشمهنإيأ،يلوحنم
نيَعرسمانيضموً،اثيدحاجوزتنيجوزاننأكوًاضعبانضعبيديأبانكسمأنأ
ىلععيمجلالصحاذكهو،لخدملايفنارظتنياناكنيذللاّيدلاووحن
اي،ةولحلاةاتفللاييلتسمهيتلايتدلاوقناعأانأوينرهظتيتلاروصلا
ىتحٍلاعٍتوصبدهنتييدلاوناكامنيب،ةولحلاةاتفللاي،ةولحلاةاتفلل



.قنتخيداك

.عفدلانميفكيامىلعلصحأمليننأكو،يقيرطيفتعفُد
،ةصيخرتناكنإوةحيرمةيبتكمدعاقمبةدوزمةريغصٍةرجحيفينوعضو
يفتّرثأةميدقلاماعطلااياقبنأكوماودلاىلعودبييذلاعونلانميهو
يتلاةفرغلااياوزىدحإيفضموتيهوتاريماكلاىدحإتيأر.اهشامق
ملاهنإيأ،اهتروصتاملثمةرجحلاهذهنكتمل.ذفاونلاىلإدقتفت
.اهيفنامألابرعشأيكمّمصت

تاقيقحتلابتكميفنيَّفظومو،نيبليجاهكيرشوينوبيبتطاحأ
مثءاملاينوطعأ.نَيتماصايقبامهنكل،سيولتناسنماءاجيداحتالا
.اهتلئسأحرطبينوبتأدب

ثدحتلاىلعكتقفاومىلعكركشأنأديرأًالوأ.يمآايًانسح:ينوب
نّودننأهذهكٍةيضقيفًادجمهملانمنكل.هبِتررماملكدعبانعم
ٌّمهماذهنأمكيروصتتنأكنكميال.هبةركاذلاظفتحتامنيبءيشّلك
انعطتسااذإامأ.نآلاثّدحتننأًادجبسانملانمهنأبكلذينعيً.ادج
،ةيضقلاهذهلافقإانناكمإبنوكيفوسفليصافتلاهذهلكنيودت
ً.اعمامكتايحةداعتساِكنوِتنأاهدنعكنكميو

.ديكأتلابكلذّبحأ:يمآ
لسلستلاب،ةزهاجِتنكاذإ،أدبننأاننكمي.كلذنيلهأتستِتنأ:ينوب

؟نيركذتله؟كلزنملخدمىلإيزيدلصوٍتقويأيف:ثادحأللينمزلا
ركذتأيننألليلقبكلذدعبوأً،احابصةرشاعلاوحنلصو:يمآ

.ةدابعلارادىلإمهقيرطيفنوثدحتيمهورريفيتلآعامس
؟بابلاِتحتفنأدعبثدحاذام:ينوب
ىلعيزيدبأد،ًالوأ.امًابطخكانهنأبروفلاىلعترعش:يمآ

عمًاريثكّتلقهتسامحنأيلادبنكل.يتايحةليطّيلإلئاسرلاةباتك
نمنكمتتالةطرشلانألوً،اميدقًاقيدصهسفنربتعيأدب.نينسلارورم
يونيهنأبًادبأرعشأمل.عضولاعمتملقأت،كلذلايحءيشيألعف
ةبيرقينوكلحايترالابرعشأمليننأنممغرلابيبيلعفىًذأيألازنإ
هسامحهيلإداعأاموهاذهنأدقتعأً.ايفارغجينعأ.دحلااذهىلإهنم
.ٍفطل...لكبيلزنمىلإلخدً.ادجهنمةبيرقيننأبهتفرعميأ،ميدقلا
كشوىلعويولعلاقباطلايفتنكً.اممصمناكهنكل،ًاليلقًارتوتمناك



ريبكلايبشخلاضبقملاضرألاىلعاهدنعُتدهاش.يناتسفيّكبموقأنأ
يننألكلذلُتبجع.قباسٍتقويفاهنمتطقساهنأبدقتعأ.يدوجةيمدل
يدييفهبًةكسممتنكو،ضبقملاتلوانت.عدوتسملايفنيتيمدلاتأّبخ
.بابلاُتحتفامدنع

.ةشهدمًةركاذكيدل:ينوب
.ِكلًاركش:يمآ
؟كلذدعبثدحاذام:ينوب
ًاجاتهمناكو،ةشيعملاةفرغيفلاجمثلزنملايزيدمحتقا:يمآ

نأبفرعهنألبعرلابُترعش؟امكجاوزىركذلِتددعأاذام،لاقوةدشب
هعارذّدمنأثبلامو،كلذلجألًابضاغادب.انجاوزىركذوهمويلا
.ةدشبتمواق.انكراعتمثيرهظءاروّيديًاعضاويغسربينكسمأو

؟كلذدعبثدحاذام:ينوب
انكراعت.خبطملاىلإُتبرهف،نمزلانمةظحللهنمّتلفأوهتلكر:يمآ

ىلعتعقوف،ريبكلايدوجضبقمبينبرضنأثبلامهنكل،كلذككانه
نكمتأمليننأبركذتأ.تارمثالثوأنيترمكلذدعبينبرضمث،ضرألا
ُتلواح.ضفتنيناكيسأرنأامك،راودبترعشو،ءيشيأةيؤرنم
.اهلمحيناكيتلاةريغصلاهنيّكسبيعارذيفيننعطهنكل،ضبقملابكاسمإلا
؟نيرتأ.ةدوجومةنعطلاراثآتلازام

ةظوظحمِتنك.ةيبطلاكتاصوحفقاروأيفٌنودمكلذنإ.لجأ:ينوب
.طقفمحللاقرتخاحرجلانأل

.ينيقّدص،طقفمحللايفٌحرجهنأبرعشأال:يمآ
...ةياوزتناك؟ِكنعطًاذإ:ينوب
تعفدنايننإمأً،ادصقكلذلعفناكاذإامةدكأتمُتسل:يمآ

دقضبقملانأبّركذتأ.ينزاوتُتدقفيننألكلذوً،اضَرَعنيّكسلاوحنيسفنب
ةجيتنلاسيذلايمدتيأرولفسألاىلإُترظنمث،ضرألاىلعطقس
كلذيفيعولانعُتبغيننأبدقتعأ.اصعلالوحعّمجتيوهوحرجلا
.تقولا

.كلذدعبِتظقيتساامدنعِتنكنيأ:ينوب
.ةشيعملاةفرغيفةطوبرمانأوتظقيتسا:يمآ
؟ناريجلاهابتناَتفليلواحتلِتخرصله:ينوب
،نعطلاو،برضللتضرعت؟ينتعمسله،ينعأ.عبطلابُتخرص:يمآ

وهو،نمزلانمٍدوقعىدمىلعيبًاسووهمناكٍلجرديىلعدييقتللو



.يمونةفرغيفهسفنلتقةرمتاذلواحيذلا
نألاؤسلااذهبدصقأمل.ةفسآانأ.يمآايً،انسحً،انسح:ينوب

،ثدحاملةلماكلاةروصلاىلعلوصحلاوهانههاندرأاملكنإ.كمولأ
.كتايحةعباتمنمينكمتتيكلو،تاقيقحتلالافقإنمنكمتنثيحبو
؟رخآءيشيأوأ،ةوهقلاوأ،ءاملانمديزملانيديرتأ

.دربلابرعشأيننألنخاسءيشيأديرأ:يمآ
دعبثدحاذامًاذإ؟اهلٍةوهقبوكميدقتاننكميأ،سأبال:ينوب

؟كلذ
بيترتمث،يفطخويعاضخإتناكةيساسألاهتطخنأدقتعأ:يمآ

فيظنتنمىهتناناكتظقيتساامدنعهنأل،ةجوزبورههنأكورمألا
ىلعاهقوفنمتعقويتلاةنيزلاضارغأّبترهنأامك،خبطملايفءامدلا
تقولانكل،اصعلانميزيدّصلخت.خبطملاىلإُتبرهامدنعضرألا
ةفرغيفىضوفلاىأر:يلاتلالكشلاىلعثدحرمألانأبدقتعأ.همهاد
ًاديزمَعقوأمث،لخدملابابحتف.يهامكاهكرتأ،رّكفكلذل-ةشيعملا
ةياغيفدهشملاناكاذكه.ةكيرألاَبَلق.ةشيعملاةفرغيفضارغألانم
.فئازفصنويقيقحفصن:ةبارغلا

ٍعقوملكيفةميرجلايفنيرخآلاطروتءايشأيزيدعرزله:ينوب
،هدلاولزنميفو،لعبينه،ِكنبتكم:زنكلانعثحبلاةبعلعقاومنم
؟وجعدوتسميفو

.نيدصقتاذامفرعأال:يمآ
بتكميف،ِتنأكسايقسيلهنكل،ةأرماليلخادٌسابلكانه:ينوب

.ِكن
.اهدعاوي...ناكيتلاةاتفللدوعيسابللانأبدقتعأ:يمآ
.كلذكاهسايقبنكيمل:ينوب
.ةدحاوٍةاتفنمرثكأدعاويناكهنأبلمتُحي.فرعأالً،انسح:يمآ
يفًايئزجةقرتحمتناك.هدلاولزنميفكتايمويرتفدىلعانرثع:ينوب

.نرفلا
ناكِكننأنمةدكأتميننإ.ةعيرماهنإ؟تايمويلاِتأرقله:يمآ

.ةعرسبهيلعمتقبطأمكنألهمولأالانأ-اهنمصلختلاديري
هدلاولزنمىلإباهذللهبعفديذلاببسلانعلءاستأيننإ:ينوب

.اهقرحيل
لزنملاىلإددرتيِكنناك.)تمصةظحل(.هيلأستنأكنكمي:يمآ



كلذنأب،ببسلااذهل،ةدكأتميننإ.هتلزعبحيهنإ.هدحونوكيلًاريثك
حرسمهنألانلزنميفكلذلعفعيطتسيالهنأبينعأً.ابيرغنكيمل
امأ.دامرلانيبٍءيشىلعاورثعيومكلاجردوعيىتمفرعينَم-ةميرجلا
ةوطخاهنأبةيادبلايفتننظ.ةيصوصخلاضعببعتمتيوهفهدلاولزنميف
.هتنادإيفاوعرستةطرشلالاجرنأىلإرظنلابكلذو،هبناجنمةيكذ

فواخمو،ةءاسإدوجوتايمويلامعزتً.ادجٌّماهتايمويلارتفد:ينوب
.كلتقيدقهنأو،لفطلاببغريملِكننأب

ةرتف(.لعفلابتقرتحادقتايمويلاهذهنأولىنمتأتنك:يمآ
تاراجشلاضعبتايمويلاهذهنمضتت:ِكعمةحيرصنوكأينيعد.)تمص
مسرتالاهنإ.ةيضاملاةليلقلاتاونسلاهذهيفِكننيبوينيبتراديتلا
بتكألُتنكام:فارتعالاّيلعنّيعتينكل،ِكننميجاوزلمظعألاةروصلا
ً،اقحةديعسريغُتنكاذإوأً،ادجًةديعستنكاذإالإتايمويلاهذه
حطشأنأيننكمي...ويرعاشمنعسيفنتلاُتدرأو،دودحلاىصقأىلإو
هذهنمًاريبكًارادقمنأينعأ.رومألاريدأيتلاانأنوكأامدنعًاليلق
لاقامك،تارملاىدحإيفلعفلابينَعفَد-ةعشبقئاقحنمضتيتايمويلا
،نكل.ةيلاملكاشمنملعفلابىناعهنأامك،لفطباجنإديريالهنأب
كلذنكل،فرتعأنأينملؤيو،فرتعأنأّيلعنّيعتي؟هنمًةفئاخُتنكله
ةدراطمللتضرعتيننأيهةلكشملانأدقتعأ.ةيبدألايتاحطشدحأوه
صاخشألاضعبنأامك،ةايحلاىدملتمادةيضقكلتتناك-تارمةدع
.ًاليلقباهرلابُتبُصأاذهلو،سوهبيباوقلعت

؟ةيقدنبءارشِتلواحله:ينوب
ىلإنيفرعتتولنكل،ةفسآيننإ.ريبكٍفوخبُترعشً،انسح:يمآ

.نيمهفتسيتايحخيرات
ودبياممِتيناعامدنعبارشةليلنعثدحتتٌةنّودمدجوت:ينوب

.ديلجللٍةعنامةدامبٌممستهنأكو
.لعفلابُتضرمً.ابيرغرمألاودبي،لجأ.)ةليوطتمصةرتف(:يمآ
له.زنكلانعثحبلاعوضومىلإنآلادوعنانيعدً،انسح:ينوب

؟عدوتسملايفيدوجوشنابَيتيمدِتيفخأ
.لجأ:يمآ
ضعبو،ِكننويدةلأسمىلعانتاقيقحتنمريبكٌردقّزكرت:ينوب

نعانفشكو،نامتئالاتاقاطبةطساوباهيلعلصحيتلاةفلكملاتايرتشملا
،عدوتسملابابِتحتفامدنعِترّكفاذامب.عدوتسملايفةأبخملاضارغألالك



؟ءايشألاهذهلكِتيأرو
صاخٍلكشبةبرقمتسلينكل.وجلزنميفاهدنعُتدجاوت:يمآ

يننأبركذتأ.ينينعيالءيشىلعلفطتأيننأبُترعشاذكهو،وجنم
نماهعماهتبلجيتلااهضارغأيههذهنأبتقولاكلذيفترّكف
لكةدهاشمىلعيزيدينربجأ-نويزفلتلاىلعكلذتدهاش.كرويوين

نميناعيِكننأبفرعأتنك...و،ِكنتايرتشمعمقباطتتاهنأو-ءيش
الوهوً،اجرحمناكهنأبدقتعأ.فرسمهنأبفرعأو،ةيلاملالكاشملاضعب
نمنكمتينأىلإينعاهافخأكلذلو،هاوهىلعٍتايرتشمبمايقلاهنكمي
.تنرتنإلاةكبشىلعاهعيب

.جاوزلاىركذةيدهلًاليلقنيتبيرغيدوجوشناباتيمدودبت:ينوب
يذلاببسلالماكركذتأال.نآلاكلذفرعأ!كلذفرعأ:يمآ

نماهلكولفطوةجوزوٍجوزةيؤرتروصت.يدوجوشنابءارشىلإينعفد
:شنابراعشتيأرو،تنرتنإلاةكبشعقاوميفتّبلق.ًالماحتنكو،بشخلا
ةياغيفراعشلااذهنأبتربتعا!كلذلعفنلىلضفلاةقيرطلايههذه
.هانعمفرعأملينكل،ةفارظلا

؟ةرايسلاىلإيزيدِكلقنفيك.ةطوبرمِتنكًاذإ:ينوب
ينعضوو،ينبحس.بابلالزنأمثبآرملالخادىلإةرايسلاداق:يمآ

ً.اديعباهداقمث،ةرايسلاقودنصيف
؟تقولاكلذيفِتخرصله:ينوب
فوسيزيدنأبفرعأُتنكولنكل.ةدشبُتخرص.لجأ:يمآ

عميبناجىلإعجطضيمثيلاتلارهشلاىدمىلعةليللكيفينبصتغي
تنكولو،يجيشنببسبوحصللرطضيالثيحبةمونمٍةبحو،ةجاجز
ىلعلوصحلانودنملعفلابهنوبوجتسيفوسةطرشلالاجرنأفرعأ
تنكل،ءيشيألمعنودنمسولجلابنوفتكيفوسمهنأو،ليلديأ

.كلذُتلعفتنك،لجأ.ىوقأٍتوصبُتخرص
ةيقرولاليدانملاضعبراضحإمكنكميأً.اددجميراذتعاكيلإمّدقأ:ينوب

نممتهجوتنيأىلإً،انسحً.اركش.ةوهقلانيأ؟مكلضفنمنودةديسلل
؟يمآايكانه

يفانفقوتاننأبركذتأانأو،سيولتناسوحنةرايسلااندق:يمآ
لعبينهيفيتظفحمىمرهنأدقتعأ.يراخبٍبكرمةرافصانعمسولعبينه
.بعالتهنأكورمألاودبيثيحبهلعفرخآٌرمأوهكلذنإ.تاذلاب

يفةريثكةبيرغتافداصمكانهنأودبيً.ادجٌّماهكلذنإ:ينوب



ثيحيأ،تاذلابلعبينهيفكتظفحمليزيديمرلثمينعأ.ةيضقلاهذه
ِتررقفيك،نكل.كانهةظفحملاىمرِكننأبانرودباندقتعا.ِكنبهذ
اهارتشايتلاضارغألاهيفِكنأبخيذلاهتاذناكملايفةيدهةئبخت
.ةيرسنامتئاتاقاطببجومب

ًةفداصمودبيالاذهلكنأبمكللوقأنأّيلعنّيعتيً؟اقح:يمآ
نأباوررقنيذلاةطرشلالاجرنمةعومجمنأيلودبي.ّيلإةبسنلاب
هنأبحضاولانمهنإيأ،ةّيحيننأبنآلانوريمهاهو،بنذميجوز
ىلعةيطغتلاىلإنوعسينيذلانيلفغملارابكلثمنودبيمهنإً.ابنذمسيل
الٍديأنيبتكُرتةيضقلانألو،ةيلوؤسملامهّلبقتنمًالدبنكل.مهتيلوؤسم
ةحئالىلعنآلاِكننوكينأبلمتحملانمناكهنإفً،ادبأةءافكلابعتمتت
لكيفباصتغاللضرعتأثيحٍريرسبةّديقمانأو،مادعإلابمهيلعموكحملا
.تومأىتحونآلانمموي

...ودبي،ةفسآيننإ:ينوب
ذقنأيذلارمألاوهو،ِكنذقنأيذلارمألاوهو،يسفنُتذقنأ:يمآ

.ىقمحلامكلاجرنمًاددع
...اننإاذكهو،ةفسآيننإ.يمآايةيمهألاةياغيفةطقناهنإ:ينوب

يتلاليصافتلالكةفرعمديرناننإ،ةيضقلاهذهيفًاليوطًاتقوانيضمأ
ةروصلاىلإرظننملاننألًامامتقحىلعكنكل.انءاطخأرّركناليكانتتاف
.لماكلابةلطبتنأ.ةلطبِتنأ:يهوةريبكلا

.اذهِكلوقرّدقأ.كلًاركش:يمآ



ةدوعلاةليل
ةفاحصلالاجرينلبقتسا.يتجوزراضحإلةطرشلازكرمىلإتهجوت

ىلعراسٍلجرلوأيننأكوأ،ةقحاسلاةيبلغألابهوتلزافسيئريننأكو
رصنلاىلعًةمالعيسأرقوفنيتكباشتملاّيديعفرةمواقمّيلعنّيعت.رمقلا
.نآلاءاقدصأاننأبرهاظتناننأبمهفأ،ترّكف.قحاسلا

-ىضوفلاىلإىهتناةلطعيفلافتحاهنأكوادبٍحرسمىلإتلخد
ًةطاحمتناكو،تالواطلاىدحإقوفبارشلانمتاجاجزةدعتيأر
.ةطرشلالاجرعيمجنمهيفًاغلابمًابيحرتتيقلت.ةريغصةيكيتسالبباوكأب
نمٍدحاوٍمويلبقيننومكاحينيذلاصاخشألااونوكيملمهنأكورمألاادب
يرهظةرادإّيلعناك.ةبعللاهذهيفرارمتسالاّيلعنّيعتنكل.نمزلا
.نآلاقافراننإ،لجأهوأ.تاعفصلايقلتل

هذهلوقىلعًارارمتنرمت.ريخبيمآنأوهمهياملكنإ
ىلإهتجوزبمتهييذلاحاترملاجوزلاكلذودبأنأيلعنّيعتو،تاملكلا
دكأتأنأىلإوأ،ثادحألاهجتتنيأىلإفرعأنأىلإكلذو،ةغلابملادح
،ةكئاشلابيذاكألاهذهلكطسوةقيقحلاةيؤرنمتنكمتةطرشلانأب
وحنلااذهىلعيضمأس.اهيلعضبقلاىقُلينيحىلإ.ةخسارودبتيتلاو
-ماتلاحايترالابرعشأنأيننكمياهدنعو،اهيلعضبقلاىقُلينأىلإ
دنعتركف-يبةصاخلاكوكشتيهةيوازيأ،هضابقناوينهذدّدمتةجيتن
.ًالجريتجوزْتلتق:كاذ

":انترسأعمطابترالجركهونّيعيذلاباشلاةطرشلالجرلاق
وهناك.)ببسيألو،صخشيأعمًادبأطبترأالنأوجرأ(."هتَنعط
نعوهتفشنعو،هناصحنعوجمامأًارارمىكتشايذلاهتاذباشلاكلذ
ةرتفلفزنوهتعطق.يجادولاديرولاهلْتعطق".قتسفلاهاجتهتيساسح
."ةيناثنيتس

يننكمأ.توميهنأبءرملافرعيلةليوطةرتفنيتسلايناوثلاةرتفربتُعت
نمعفدنيوهوهءامدسّسحتيو،هيديبهقنعطيحيوهويزيدرّوصتأنأ
ديازتملاهفوخعمهتّليخت.هبلقتاضبننمٍةضبنلكعمهعباصأنيب
نأبيزيدفرعيوةيناثأطابتتنأثبلتاميتلاو...ةعراستملاهبلقتاضبنو
نعةديعبتقولااذهلاوطفقتفيمآامأ.ريثكبأوسأوهؤطابتلا
يفءايحأملعةبلاطلةءاتسملاوةّخبوملاةرظنلاكلتبهصحفتتو،هديلوانتم



عضبملاكسمتامنيبً،امدرطقيناويحنينجدهاشتيتلاوةيوناثةسردم
.اهديب

اهبرقبسولجلالجرلاداتعا.ةميدقٍرازجنيكسبْهتَحرج":باشلالاق
ءاتسمهنأادب."اهايإاهمعطيومحللاحئارشاهلعطقيناكو،ريرسلاىلع
تقلزنا".هلاهنعطةيلمعنمءاتسموهاممرثكأاهايإهماعطإنم
."..ً.ادبأكلذظحليملهنكل،قبطلانممويتاذنيكسلا

ىلعريرسلابةطوبرمتناكاذإنيكسلامادختسااهنكمأفيك":هتلأس
."؟ماودلا

ايفرعأال".هتدلاونعًةتكنهتربخأيننأكو،يوحنباشلاعلطت
مهأامأ.تقولااذهيفليصافتلاىلعمهلوصحنمٌدكأتميننإ.نودّديس
."نامأبتحبصأكتجوزنأوهفكلذلكنم

.يراعشباشلااذهقرس.هللااي
لوأاندقعثيحةفرغلالخدملالخنمتيبيرامودنارتدهاش

امكًاضعبامهضعبىلإنادنتسيامهتيأر.عيباسأةتسذنميفحصٍرمتؤم
ىلعاهفنأتغّرمدقفيهامأ،تيبيرامسأردنارلّبق.ماودلاىلعادوعت
اهيأ.قاروأةساّبكبامهيمرأُتدكيننأدحىلإٍبضغةجومبترعش.هردص
،ةفرغلارخآيفسلجييذلاءيشلاكلذاجتنأناذللانامرغملاناقمحألا
دحأامهبقاعله!ليصألاشحولاكلذةعورلاي.ملاعلاهجويفهامتقلطأو
ملامهنكل،امهيتيصخشنعلؤاستللدحاوٌصخشمدقتيمل،الك؟كلذىلع
داُعتفوسيمآنإفاذكهو،معدلاوبحلاقادغإريغءيشيأانقتي
.رثكأفرثكأعيمجلااهبحيفوسو،امهيلإ

فيكنكل.دودحلادعبأىلإًايبصعةبرطضملبقنميتجوزتناك
؟نآلاحبصتس

.ريبكٍرذحبمّدقت.ِكنايرذحبمّدقت
نمٍليلقٍددعمامأينحفاص.امهيلإمامضنالابّيلإراشأفدنارينآر

تنك:اهفقومىلعتيقبفتيبيرامامأ.لوخدلابمهلحمُسنيذلانيلسارملا
ترادأمثباضتقابْتأموأ.اهتنباناخيذلالجرلااهيلإةبسنلابلازأام
.اههجو

معطبيهيتلاهتكلعّمشنمتنكمتثيحبينمدناربرتقا
كلنونيدماننإ.يمآةدوعلًادجنوحاترماننأبِكنايكللوقأ".عانعنلا
ينكل،امكجاوزنأشبهديرتامررقتيمآعدنس.ريبكٍراذتعاو،راذتعاب
."...مهفتنأكيلعنّيعتي.رومألاهيلإتلآاّمعراذتعالالقألاىلعديرأ



."ءيشلكمهفأيننإ.مهفأينإ":تلق
يضملاوأ،راذتعالانمدنارنكمتينألبقًاعميستيبورناتلخد

غوفةلجمتانالعإدحأيفناضراعامهنأكوارهظ.كلذنمدعبأثيدحلاب
ةيبهذمتاوخوتاعاسوةيبهذٍعطقبةنيزملاناصمقلاوةضافضفلاسبالملا-
امو،انلصونيأىرنانعد،سمهوينذأوحنىنحنارناتنكل-ةعمتلم
اذام؟اذهينعياذام:ةقلقةلئسأوٍنويعبلوخدلابتعرسأنأوجتثبل
له؟اذهلكينعياذام؟كلزنممامأةأجفترهظله؟يزيدلثدح
؟كلذدعبثدحيساذام؟ريخبتنأ

نكيمل:عامتجالااذهّوجينعأ،هعوننمًابيرغًاعامتجاكلذناك
يفراظتنالاةفرغلثمةفرغلانكتملو،لمشلامّلةداعإعامتجا
دوسييذلاكلذلثمقلقلابٌبوشمهنكلًايلافتحاوجلاناك.تايفشتسملا
نالسارملابظاو.اهدعاوقعيمجدحأكلتمياليتلاو،ةلفقمباعلأةعاقيف
ةروظحملاةعاقلاهذهىلإلوخدلابتويلإلآامهلحمسناذللاناديحولا
وهام؟يمآةداعتسالكروعشةمظعىدموهام:ّيلإةلئسألاهيجوتىلع
؟تداعيمآنألِكنايٌحاترمتنأمك؟نآلاكروعشةعورىدم

يداعلاراعشلااذهةغايصبتمقً.ادجديعسوًادجٌحاترميننإ
نيلكاجتلخدو،هيعارصمىلعبابلاحُتف.ةماعلاتاقالعلاراطإيفيسفنب
اههجوناكامنيب،رمحأطخامهنأكونيتمومزماهاتفشتناك.هنمزغنيلوك
.عومدلابًاططخم

ْتلتق؟يهنيأ.ةريغصلاةبذاكلاةطقاسلاكلت؟يهنيأ":يلتلاق
.اهلٍروصةدعلسارملاطقتلاامنيبءاكبلابتأدب."ينبا.ينبا

كنباماهتاءازإكروعشوهام.دماجٍتوصبنيلسارملادحألأس
؟باصتغالاوفطخلاب

بيجيله؟لعفلابٌّداجتنأله؟يروعشوهام":ةعرسبتّدر
ىلعرعاشملاةميدعةريرشلاةاتفلاكلتْتمدقأ؟هذهكٍةلئسأنعسانلا
هيلعتبذكو،هبتبعالت-كلذبتكا-هتايحلاوطينباببعالتلا
."...تامنأدعبهلغتستتلازامنآلاو،هتلتقًاريخأو

كلذدعبْتلواح."يمآاَدلاواننإ.زغنيلوكةديس":تيبيرامتلاق
."كمالآلةفسآيننإ".اهتعنمةريخألاهذهنكل،نيلكاجفتكسملتنأ

":تلاقواهيفنيلكاجتقلمح.تيبيرامنملوطأنيلكاجتناك
."يتراسخلةفسآِتسلِكنكل.يتراسخلةفسآِتسلكنكل

ىلإدنارفقو."ءيشلك...نأشبةفسآيننإ":تيبيرامتلاق



.نيلكاجنملوطأناكو،اهبناج
ةطرشلالجروحنتتفتلا"؟ِكتنبابنيلعفتساذام":نيلكاجتلأس

.عضولاىلعرطيسينألواحيذلاوانترسأعمطابتراطباضكلمعييذلا
.بذكتاهنإ.اهفطخينبانإلوقتوبذكتاهنإ؟يمآعمنولعفيساذام"
لمحمىلعاذهذخأيالًادحأنأودبيوً،امئانناكامنيبهتلتق.ْهتلتق
."دجلا

."يتديسايدجلالمحمىلعذخؤترومألالكنإ":باشلالاق
."؟زغنيلوكةديسايحيرصتىلعلوصحلايننكميأ":لسارملالأس
كلذنكيمل.ينباتلتقنودتويلإيمآ.وتلليحيرصتبُتيلدأ"

."هتلتقدقل،سفنلانعًاعافد
."؟كلذىلعٍناهربيأنيكلتمتأ"
.لاحلاةعيبطبٍناهربيأكلتمتمل
قَهُرملاههجوىحوأ(جوزكيقاهرإلسارملاهبتكيذلالاقملالّجس

لآهبرعشيذلاحايترالاكلذكو)فوخلاباهيفرعشيتلاةريثكلايلايللاب
ةديحولاامهتنباةدوعراظتناءانثأًاضعبامهضعببنادلاولاّقلعتي(تويلإ
ةطرشلالاجرةءافكمدعىلعكلذكلاقملاّقلع.)يمسرٍلكشبامهيلإ
تالوحتلاوةدودسملاقرطلابةئيلموزّيحتلاعمتقفارتًةيضقتناك(
.ً)ابنذفرتقيمليذلالجرلاىلعةطرشلامسقزيكرتعمكلذو،ةئطاخلا
ةقاشةشقانمدعب:ةلاقملايفٍدحاوٍرطسىلعزغنيلوكنيلكاجركذرصتقا
ًةمعازةفرغلانمةرارملابةئيلملازغنيلوكنيلكاجتجرُخأتويلإيَدلاوعم
ً.ائيربناكاهنبانأ

ثيحىرخأةفرغىلإةفرغلانملعفلابزغنيلوكنيلكاجتجرُخأ
:ناونعتلمحيتلاةصقلامظعمنمتدعُبتسااذكهو،اهتدافإتنّوُد
.ةعئارلايمآلةرصتنملاةدوعلا

،عومدلاوروصلا.انيلإيمآةدوعدعبىلوألااهتريسرومألاتداع
فيك:اوفرعيواورينأاودارأنيذلاءابرغلالكلجألتاكحضلاوقانعلاو
ىلإِتدعوِكفطاخنمِتبرهامدنعكروعشناكفيك،يمآ؟رومألاترج
كتداعتسادنعو،كتجوزَتدعتساامدنعكروعشوهام،ِكن؟كجوز
؟ةدحاوًةعفدكتيرحل

يهو،يبةصاخلاةلئسألايفرّكفأُتنك.تقولامظعمًاتماصُتيقب
ةباثمبتناكيتلايهو،تاونسىدمىلعاهيفترّكفيتلااهتاذةلئسألا
؟كروعشوهام؟يمآاينيركفتاذامب:انجاوزيفءوسلابةرذنملاةمزاللا



؟لعفنساذامً؟اضعبانضعبلانلعفاذام؟ِتنأنَم

ىلإةدوعلابتبغرامدنعيقرلاوفطللانمًاريبكًاردقيمآتدبأ
،كلذىلععيمجلاقفتا.اهناخيذلااهجوزعمانلزنميفيجوزلاانريرس
عراوشربعانررم.يكلمٍسرعبكوميفريسناننأكومالعإلالئاسوانتعبتو
نوينلاءاوضأبةقلأتملاةعيرسلاتالوكأملامعاطمبةئيلملاوةظتكملاةجاطرق
ةقاشرللاي.رهنلاةفضىلععقييذلانشنامكامىلإانلصوو،ةعطاسلا
ُتنكفانأامأ.ةيسنامورلاصصقلاةريمأيهو،يمآامهكلتمتيتلاةعاجشلاو
فحزيوهرهظينحييذلاعيطملاعباتلابدحألاكلذلثملاحلاةعيبطب
َيقلأاماذإاذه،اهيلعضبقلاىقُلينيحىلإوأ،مايأنمهلىقبتامل
.قالطإلاىلعاهيلعضبقلا

ىلإلصوو،قلقلازواجترمألانكل،اهحارسقالطإدرجملًاريثكتقلق
ثيحتاعامتجالاةفرغنمنوجرخيمهومهتيأر.ةلماكلاةمدصلادح
بتكمْيَفظومتيأر:اهحارساوقلطأمثتاعاسعبرأةدملاهوبوجتسا
نييلاخلاامهيهجوو،قلقلاريثييذلاريصقلامهرعشبيداحتالاتاقيقحتلا
يفٍمحلحئارشءادغربكأعلتباهنأكوادبدقفنيبليجامأ؛ريباعتلانم
.سوبعلاضعبونيتمومزمنيتفشبةديحولايهينوبتناكامنيب،هتايح
يفتضممث،اهيبجاحدحأتسّوقو،يتاذاحمبتّرمامدنعيبتقّدح
.اهقيرط

امنيبةشيعملاةفرغيفانسلجو،انلزنمىلإيمآعمةعرسبتدع
تيقبدقفرئاتسلاجراخامأ.نيتعمتلمنينيعب]ةرهلا[ركيلبانوحنتعلطت
جهبميلاقتربٍجهوبانتفرغتقرغأيتلاوةينويزفلتلاتاطحملاتاريماكءاوضأ
ٍّوجيفعومشلاءاوضأطسوناسلاجاننأكوانرظنمادب.بيرغٍلكشب
تنكو،اههاجتةيهاركلابُتسسحأ.لماكلابًةليمجيمآتناك.يسنامور
.اهنمًافئاخ

."...هتاذلزنملايفمانننأرمألاعقاويفاننكميال":مالكلابُتأدب
عمنوكأنأديرأ.كعمثكمأنأديرأ":تلاقويديتكسمأ

نأديرتيذلابيطلاجوزلاكلذنوكتلةصرفلاكيطعأنأديرأ.يجوز
."كحماسأيننإ.هنوكت

يفهتلقامببسبِتدعله؟ِتدعاذامل،يمآ؟ينيحماستِتنأ"
؟ويديفلاةطرشأيفهتلقاممأ؟تالباقملا

نمفدهلاوهكلذنكيملأ؟تنأهتدرأاماذهنكيملأ":تلاق



انكراشتامبينتّركذاهنأدحىلإًادجًةليمجةطرشألاتناك؟ويديفلاةطرشأ
."ًاعئارناكيذلاو،قباسلايفهب

."اهعامسِتنأِتدرأيتلارومألاتناكةطرشألايفهتلقامنإ"
امنيبتمستبا"!ينعهفرعتاملكاذهله.فرعأ":يمآتلاق

تناكاهترقرقنكل،اهيلعتتبرواهتطقتلا.اهسفنىلعروكتتركيلبتناك
نمرثكأنآلاًاضعبانضعبفرعناننإ.ِكناياذهيفرّكف"ً.ادجةداح
."ملاعلااذهيفرخآٍصخشيأ

ملامدنعكلذو،يضاملارهشلايفهتاذروعشلاُتكلتمايننأحيحص
يف-ةبيرغٍتاظحليفينباتنيروعشلاكلذناك.يمآلءوسلاىنمتأنكأ
ًاقبطيلبكسأانأوحابصلايفوأ،ماّمحلاىلإيقيرطيفليللافصتنم
،كلذنمرثكألب،باجعإلانمءيشبّسحأاهدنعتنك-بوبحلانم
ُتسسحأ.يقامعأقامعأيفاذهُتسسحأ.يتجوزهاجتمارغلانمٍءيشب
،اهيلإةدوعلابينيرغتيهو،طبضلابتاركذملاكلتيفامعمسألٍةفهلب
.ةماتةفرعمةأرملاهذهينتفرع...ةئطاخلايتاكرحتعقوتتيهوىتحو
تقولااذهلاوطُتدقتعا.ملاعلااذهيفرخآٍصخشيأنمرثكأينتفرع
يفو،انقامعأقامعأيفًاضعبانضعبفرعناننأيلنّيبتنكل،ءابرغاننأب
.انئامديفو،انماظع

.يثراكٍّدحىلإًايسناموروً،ايسناموركلذناك
."يمآايانكثيحنمةعباتملااننكميال"
.نآلانحنثيحنمأدبنس.انكثيحنمسيل،الك":يلتلاق

."ةيناثيقحبئطختنلوينبحتثيحنمأدبنس
فوسيننأبِتدقتعااماذإلعفلابةنونجمو،ةنونجمِتنأ":تلق

يفنيكسبًةكسمماهتلّيختمث،اهوحنيرهظتردأ."ًالجرِتلتق.ىقبأ
لجأ.ًةيناثاهوحنُتردتسا.اهتعاطإنععنتمأيننألاهيتفشّمزتامنيباهدي
.يتجوزهجاوأنأّيلعنّيعتي

."هنمبرهأيككلذُتلعف"
،ةدوعلانمينكمتتيكلو،ةديدجةصقِكلنوكييكيزيدِتلتق"

الأ.هِتلعفاملًاددجمموللايلمحتتاليكلو،ةبوبحملايمآينوكتيكلو
يننإيأ-ماودلاىلعّيفهنيهركتِتنكاماهنإ؟يمآايةقرافملانيظحالت
ّيأهجاوأالو،ريخبانأاهً،انسح؟كلذكسيلأ،يلامعأبقاوعهجاوأمل
كبحأهنأبُضرتفأًالجر،ًالجرِتلتقِتنأ؟ِتنأكنأشباذامنكل.بقاوع
ال...و،كدعاسأوكبحأوهناكمّلحأنأيننيديرتنآلاو،ِكدعاسيناكو



."كلذلعفأنأديرأالوعيطتسأال.عيطتسأ
كلذنإ.ةئيسلاتامولعملاضعبَتيقلتكنأبدقتعأ،ِكن":يلتلاق

ىسنننأانيلعيغبنينكل.تجاريتلاتاعئاشلالكببسبينئجافيال
ً.امُُدقيضمنفوساننأبفرعأانأوً،امُُدقيضمننأانيلعناكاذإكلذلك
،نآلاملاعلااهديرييتلاةصقلااهنإً.امُُدقيضمننأنييكريمألاعيمجديري
صاخشألاديريدحأالو،ريرشٌلجروهيزيد.نحناهديرنيتلاو
ةحوتفملاةديحولاةقيرطلانإ.ِكنايكوبحينأنوديريمهنإ.نيريرشلا
ةقيرطلااهنإ.يعمءاقبلايهسانلاّبحىلعلصحتيكنآلاكمامأ
."ةديحولا

"؟ماودلاىلعكدعاسييزيدناكله.يمآايثدحاذامينيربخأ"
.

لوصحللةجاحبتسيلاهنأل،تاملكلاهذهاهعامسدنعًابضغترجفنا
."!العبطلاب":بضغبتلاق.لجريأنمةدعاسملاىلع

نأعيطتسنالاننأل،ءيشلكينيربخأ.كلذيفسأبال،ينيربخأ"
يفٍةوطخلكيفكهجاوأس.ةفئازلاةصقلاهذهعمِتنأوانأيضمن
عوقولاىلعكلمحلواحأاليننإ.ءيشلكيفِترّكفِكنأبفرعأ.قيرطلا
نمسيلاذهو،ريكفتلايفِكيلعقوفتلاةلواحمنمُتبعت.امأطخيف
ةوطخدعبىلعُتنك.ثدحاذامةفرعموهديرأاملك.يتاردقنمض
.يننيعمستله.اذهىلعكركشأانأو،ينتذقنأوِتدع.يمآايتوملانم
ديرأينكل.كركشأيننإ.لعفأمليننأبكلذدعبيلوقتالكلذل،كركشأ
."فرعأنأديرأيننأبنيفرعت.فرعأنأ

."كسبالمعلخا":يلتلاق

ُتعلخ.يبايثيفليجستزاهجليلمحمدعنمدكأتتنأيمآتدارأ
ينقذقوفاهديترّرم.ينتّصحفتمث،رزلكُتعزنو،اهمامأيسبالم
نيباهديتّسدمث،يترخؤمتسّسحت.يرهظلفسأىلإمث،يردصو
.ثدحيملًائيشنكل...ّيقاس

كلذلوقتنأتدصق."ًائيشلمحتالكنأنمتدكأت":تلاق
دحأيفتدروةرابعىلإًةراشإكلذنوكينأوأ،ٍقبلٍمالككوأ،ةباعدك
ًائيشلقأملامدنعنكل.قباسلايفاهعمانكحضيتلاو،ةيئامنيسلامالفألا
ينلعجي.ٍراعتنأوكيلإرظنأنأتببحأاملاطل":تلاقو،ًاليلقتعجارت
."ةداعسلابرعشأكلذ



."؟يسبالمءادترايننكميأ.ةديعسكلعجيءيشنِمامهنأدقتعأ"
تصنتةزهجأوأكالسأدوجولامتحانمقلقأنأديرأال.الك"

حتفوماّمحلاىلإباهذلاكلذكانيلعنّيعتي.يشاوحلايفوأنادرألايف
."لزنملايفتصنتةزهجأدوجوناكمإلًابسحتكلذو،هايملا

."ةريثكًامالفأِتدهاشكنأبودبي":تلق
."كنماذهكءيشعامسعقوتأمل!اه"
يرهظىلعهايملاتقلطنا.هايملاانحتفومامحتسالاضوحيفانفقو

.هتعلخنأىلإيمآصيمقنميمامألاءزجلاتّللبنأتثبلامويراعلا
هذهتمرمث،ةحرمٍّرعتةيلمعهنأادباميفاهسبالملكيمآتعزن
يتلااهتاذةحرملاةقيرطلابكلذتلعفيهو،ّشدلادومعىلعبايثلا
-اهيفانلباقتيتلاىلوألاةرملايفّشدلادومعقوفبايثلاهذهبتمر
يكاهترظتناو،كلذدعبيوحنترادتسا-ءيشلكلٍدادعتساىلعيننإ
نكل،ينلزاغتتناكامدنعلعفتتناكامكاهيفتكلوحاهرعشريدت
ً.ادجًاريصقناكاهرعش

صخشلانوكأنأفاصنإلانمنكيمل.نآلاانلداعت":يلتلاق
."هبايثيدترييذلاديحولا

."يمآايتايمسرلاانزواجتاننأبنظأ"
.كسملتاهعدتالو،اهسملتالو،اهينيعىلإطقفرظنا
هايمللتحمسو،يردصىلعاهيديىدحإتعضوويوحنتكرحت

يمآتناك.تمستباوايلعلااهتفشنعهايملاتارطقىدحإتقعل.رطاقتلاب
نأكلذكبحتملو،اههجوللبتينأًادبأبحتملو،هايملاتاذاذرهركت
،اهبًاجوزتمتنكيننألكلذلكفرعأ.اهدسجىلعهايملانايرجبّسحت
اهنكل،ّشدلاهايمتحتتارمةدعاهتقياضواهتشدخنأيلقبسامك
سيلهنكل،ِكنايًاريثمودبيكلذنأفرعأ(.ماودلاىلعينّدصتتناك
رهاظتتاهنكل.)مالفألايفالإسانلاهلعفيالءيشهنإ.عقاولايفكلذك
.ًاليلقتعجارت.اهفرعأيننأتيسناهنأكوسكعلابنآلا

لفطكانهناكله:ًالوأيليلوقنكل.يمآايءيشلكينيربخأ"
."ً؟اقح

ةبسنلابًةبآكءازجألارثكأكلذناكو،ةبذكدرجملفطلاةصقتناك
ناكلفطلاةبذكنكل،ززقمو،بعرمٌرمأوهًةلتاقيتجوزنوكنإ.ّيلإ
ءامدلارظنمنمفوخلاو،ةبذكلفطلاةصقتناك.اهلّمحتليحتسملانم



.ةيضاملاةنسلالاوطاهمظعمبةبذكيتجوزتناك.ةبذكناك
."؟يزيدبِتعقوأفيك":اهتلأس
ةداحًانيكستمدختسا.يلفسلاقباطلااياوزىدحإيفًالبحتدجو"

."...ءازجأةعبرأىلإهعيطقتلًةززحم
."؟نيكسبظافتحالاكلحمسله"
."؟تيسنله.ءاقدصأانك"
،ةطرشلالاجرلاهتوريتلاةصقلايفترّكفينكل.قحىلعتناك

.ةرهامٍصصقةيوارتناك.ًالعفتيسن.اهليزيدزاجتحاةصقيهو
يتلاةدشلابءازجألاهذهطبرأتنكينعبيغييزيدناكامدنع"

."تانضغتلاهذهكرتتثيحبّيلحاكوّيمصعملوحاهلامتحاعيطتسأ
لثمتدبيتلاواهيمصعملوحةعقتمملاطوطخلاكلتّيلعتضرع

.رواسألا
مسقلاودبيثيحبمويلكيفاهتمدختساوبارشةجاجزتلوانت"

يفهلتحمس.باصتغاةيحضناكهنأكوً،انسح...يلبهمنميلخادلا
ضعبُتسسدنأدعبكلذو،ةيونملاهتاناويحلمحأثيحبيترشاعمبةياهنلا
."هبارشيفةمونملابوبحلا

."؟ةمونملابوبحلابظافتحالابكلحمسله"
.ةصقلاىرجمعباتأنكأمليننأىنعمبتدهنت
."نيقيدصامتنكً،انسح"
يجادولاهديروتعطقاهنأفيكتاراشإلابيلتحرش"...تمقمث"

.هقنعيف
."؟كلذكسيلأ.ةلوهسلاةياغيفكلذناك"
.كلذدعبذفنتو،كلذررقتنأىوسرمألابلطتيال":يلتلاق

"ًاقلطمكلذمهفتملكنكل.رومألالكلثم،طابضنالكبةطقنلكذّفن
.

.يفكيامباهبًاباجعإرهُظأملً.ابلصترثكأحبصأاهجازمنأبُتسسحأ
."كلذِتلعففيكيليلوق.ديزملاينيربخأ":تلق

بابيمآتلفقأاذكهو،نمزلانمةعاسرورمدعبهايملاتدرب
.انتشقانم

."ًادجةعمالةركفتناكهذهنأبفارتعالاكيلعنّيعتي":يلتلاق
.اهبتقّدح



."ةركفلابًاليلقبجعتنأكيلعنّيعتيهنأبينعأ":تفاضأ
."؟توملاىتحفزنيليزيدقرغتساتقولانممك"
َتدرأاذإدغلايفرثكأثدحتلااننكمينكل.مونلاتقوناح":تلاق

نكل.ةمتاخكٌّماهاذهنأدقتعأً.اعم،مانننأبجيفنآلاامأ.كلذ
."ًامامتةمتاخلاضيقنلًادجماهوهاذهنأعقاولا

روثتسيتلاةلئسألالكةهجاومديرأاليننألةليللاثكمأس.يمآ"
."يلفسلاقباطلايفمانأفوسينكل.انهثكمأملاذإ

ً.ايلمينتصّحفتوةدحاوٍةهجىلإاهسأرتلامأ
."كلذّركذت.كبرٍيبكٍررضلازنإيناكمإبلازام،ِكن"
."ً؟افلسِتلعفاممربكأيبٍءوسلازنإكنكميأ؟اذام"
."ديكأتلكب،هوأ"
."يمآايكلذيفكشأ"
.بابلاوحنريسلابُتأدب
."؟لتقلاةلواحميفكيأرام":تلاق
.روفلاىلعُتفقوت
ةنيكسملاةجوزلانوكأس:لصألايفةيساسألايتطخهذهتناك"

نأنّيبتمث،ضرملانمةئجافموةرركتمتابوننمتناعيتلاوةضيرملاو
."...اهلاهّرضحياهجوزناكيتلاتاليتكوكلاكلتلك

."تايمويلايفٌبوتكموهاملثميأ"
.كيلإةبسنلابًادبأةيفاكتسيللتقلاةلواحمنأبتررقيننكل"

ةركفوحمنمنكمتأملينكل.كلذنمربكأرمألانوكينأنّيعتي
،ًالوأةنابجلاكتلواحمو،ةميرجللكدادعإةركفُتببحأ.يسأرنممّمستلا
."اهبُتيضماذهلو

."؟كلذقّدصأنأنيعقوتتأ"
ةبعترموةئيربةجوز:بعرمءيشهنإ.ءيقلاكلذلكبكيأرام"

ال.هجاتحتنأناكمإلًابسحتءيقلاكلذضعببظافتحالايفركفتدق
نعّمنتًةماستباتمستبا."ًاليلقباهرلابةباصماهنألاهمولتنأكنكمي
ةيطايتحالاةطخللةيطايتحاةطخبماودلاىلعظفتحأيننإ":تعباتو،اضرلا
".

."ً؟العفِكسفنِتمّمسله"
."يسفنُتلتقدقل؟ةمدصلابرعشتله.كوجرأ،ِكن"
نمنكمتتنألبقةفرغلاُترداغ."ًابارشلوانتأنأديرأ":تلق



.ًةيناثمالكلا
طسوةكيرأيفتسلجو،يدنلتكسالابارشلاضعبيسفنلُتبكس

ةجهوتملاتاريماكلاءاوضأنأرئاتسلافلخنمتظحال.ةشيعملاةفرغ
ةرتفرابتعابتأدبينكلً،ابيرقةليللاهذهيهتنتس.لزنملاةحابءيضت
.ىرخأدعبًةرمرركتتفوساهنأبيتفرعمعمةبيئكةرتفحبصلا

.ىلوألاّةنرلادعبفتاهلاةعامسرناتعفر
.اهروانيناكو،ساسألاب...اهجعزيناكهنأليزيدْتلتق.ْهَتلتق":تلق

ىلإةدوعللةديحولااهتليسوناككلذنأل،هلتقتنأاهناكمإبنأتكردأ
،رناتايهتلتقدقل.هلكموللاهيلععضتنأاهنكمياذكهو،ةميدقلااهتايح
."كلذبيهتفرتعا.كلذبينتربخأيهو

لثم،امٍةقيرطبفارتعالاليجست...نمَتنكمتكنأبضرتفأال"
."كلذهبشياموأيولخلافتاهلا

."ءيشلكبيلتسمهيهو،ةيراجلاهايملاتحتنييراعانك"
ًاطروتصاخشألارثكأامتنأ.لأسأنأديرأاليننأبدقتعأ":يللاق

."نيطروتملاصاخشألابصصختمينكل،مهتيقتلانيذلانيبنم
."؟ةطرشلازكرميفيرجياذام"
اهنكل،كحضللاهتّصقوعدت.ءيشلكةياورْتمكحأ":لاقودهنت

ًايسفننيبرطضملاتاراعشرثكأيمآلغتست.انتّصقنمةفاخسرثكأتسيل
."ةيقوثوم

."؟راعشلاكلذوهامو"
."اهقيدصتتالامتحاتدازاملكةبذكلاتربكاملك"
."امءيشدوجونمدبال.رناتاياذهام"
ٍناكميأيفيمآدوجومدعنمدكأتأيكجَرّدلاوحنتمدقت

هنألكلذعمٌبجاورذحلانكل،فتاهلاىلعًاسمهثدحتأتنك.بيرق
ً.ادعاصفنآلانمًارذحنوكأنأّيلعنّيعتي

.ِكنايًادعاصفنآلانمرذحلاىهتنميفنوكننأانيلعنّيعتي"
نإو،حيحصتايمويلايفدروءيشلكنإلوقتً:ادجئيسٍرهظمبَكترهظأ
تاقاطبةطساوباهتيرتشاكنإو،كليهعدوتسملايفةدوجوملاضارغألالك
،ةريغصةيرثةاتفدرجماهنإ.كلذبفارتعاللًادجٌجرحمكنكلنامتئالا
اينكل؟اهجوزمسابنامتئاتاقاطبىلعاهجوزلوصحنعفرعتساذامو
."!ةجمدملاصارقألاكلتنأشباذام،يهلإ

ًةمدختسمرمألاتّفيزيهوً،ادبأنينجيألدوجوالهنأينتَربخأ"



."نروهثوهليونلوب
."نروهثوهليونىلعًاذإدمتعنس!ريثكاذه.كلذلقتملاذامل"
."ةصقلاهذهبليونفرعتال"
ّفلكيملهنكل،طخلانمرخآلافرطلايفةقيمعةديهنتُتعمس

،رمألايفرّكفنس":يللاق.كلذثودحةيفيكنعلاؤسلانعهسفن
."امءيشدجتسينأدبالو،ثحبلاعباتنفوسو

."...ـبينددهتاهنإ.ءيشلااذهعملزنملااذهيفءاقبلايننكميال"
كلذتعمس،لجأ.ديلجللعناملالئاسلاقيرطنعلتقلاةلواحمب"

."ةعمعملاكلتلالخ
اهنإلوقت؟كلذكسيلأ،ببسلااذهلّيلعضبقلاءاقلإمهنكميال"

."...ًالعفمهناكمإبله،نكل.ًاليلدنوكيلءيقلاضعببظفتحتلازتام
نأكديرأ؟ِكنايَتعمسأ.اذهنعًاريثكثدحتنالانعد":يللاق

نكل،ًالعفكلذهركأيننإ.كلاهلوقأنأهركأ.ةرتفلاهذهيفًافيطلنوكت
."ًافيطلنك:تقولااذهيفكلةينوناقلايتحيصنيههذه

نمفلؤملاعافدلاقيرفلوقي؟كتحيصنيههذهلهً؟افيطلنك"
."ةنعللاً؟افيطلنك:دحاوٍلجر

.ةديدشٍبضغةجومعمطخلاتلفقأ
.ديكأتلابةطقاسلاكلتلتقأس.اهلتقأس،يسفنيفترّكف
ىدمىلعاهيلإُتأجلامًاريثكيتلاةظقيلامالحأيفتقرغتسا

ُتملح:رعاشملاأوسأكلتمأينتلعجامدنعيأ،ةيضاملاةليلقلاتاونسلا
عمًاريخأتفقوت.مالكلانعفقوتتىتحاهسأرميطحتو،ةقرطمباهبرضب
ريغ،ءاكذلاطسوتم،رجضم،يداع:يعماسمىلعاهترّركيتلاتاملكلا
اهتبرضً.اساسأمهألايه-ريغ-تناك.رثؤمريغو،عنقمريغ،شهدم
،ريغةملكُترركو،ةرسكتملاةيمدلالثمتحبصأىتحةقرطمبينهذيف
ىلوألااهتلاحىلإاُهتدعأكلذلًايفاككلذدعيمل.تفقوتنأىلإ،ريغ،ريغ
ىعستتناكاهنأفرعأ،يعباصأباهقنعُتقّوط:ًةيناثاهلتقبتأدبو
...اهضبنفقوتنأىلإ،رثكأُتطغضو،يعباصأبُتطغضمث،ةيصوصخلل

."؟ِكن"
اهمونبايثتدترادقوجردلالفسأيفةفقاويمآدجألُتردتسا

.ةدحاوةهجىلإاهسأرتنحأو
."ِكنايًافيطلنك"



ةدوعلاةليل
ديفمٌعضواذهو،كانهًةفقاوينآرامدنعًابعترمادب.يوحنرادتسا

لاقامدنعبذكيناكهنأبدقتعينألمتُحي.ةرداغملابهلحمسأنليننأل
فلتخيهفرعأامنكل.لزنملاىلإةدوعلابيئارغإلةفيطللاءايشألاكلتلك
ناكامدنعهنأبفرعأ.اذكهبذكينأهنكميالِكننأفرعأ.كلذنع
هنأل!جنيب.ةقيقحلانآلاءيشلكُتمهف.تاملكلاكلتبظفلتلاىلعنّرمتي
قرتخينأنودنمانكاملثمبحلايفًاعقاونوكينأءرمللنكميال
هنكل،ليجأتلالبقيهيفانسمغنايذلابحلانأفرعأ.ماظعلابحلااذه
.ناطرسلاعاونألضفألثمً،اددجمروهظلاةداعإرظتني

دصقينكيمل.لعفلاببذك؟هذهبَكيأرام؟اذهيمالكبعِنتقتملأ
هديرأيننألكلذو،ديجٍلمعبماقهنأل،هيلعةنعللاً،انسح.هلاقءيشيأ
نأفرعأ.وههنأبرهاظتيناكيذلالجرلاهنإ.تاذلابوحنلااذهىلع
يذلالجرلاوهاذه.لجرلاكلذبحأانأو،لجرلاكلذبحتءاسنلا
لجرلاوهاذه.هيلعُتّعقويذلالجرلاوهاذه.يجوزنوكينأديرأ
.هقحتسأيذلا

يتلاةقيرطلابًةقيقحينبحينأنيبرايتخالاهناكمإبنأكلذينعي
نوكيلهيتبكرىلعوثجيهلعجأفوسفالإو،ةرمتاذاهيفينبحيناك
.هبيعالأنمُترجضينكل،هتجوزتيذلالجرلا

."ًافيطلنك":ُتلق
.هيتحارىدحإىلإًةمكلِكنهّجو.سرشٍلفطو،لفطلثمادب
."يمآايالك"
."ِكنايكريمدتيننكمي"
هتحاتجايتلابضغلاةجومتيأر."يمآايًافلسكلذِتلعف"

،رجضميننإ؟كعمنوكأنأنيديرتءامسلاقحباذامل".شاعترالابأدبو
ِتيضمأ.ِكاوتسمنمتسليننإيأ،عنقمريغو،شهدمريغو،يداعو
."كلذيلنيلوقتِتنأوةيضاملاةليلقلاتاونسلا

.يعمًادجًاعئارَتنك.ةلواحملانعَتفقوتكنألكلذُتلعف":تلق
."؟كلذَتلعفاذامل.ةلواحملانعَتفقوتمثً،اعمانأدبامدنعًاعئارَتنك

."كّبحأدعأمل"
."؟اذامل"



ايناضراعتموناّماسوناضيرمناجوزاننإ.يننيبحتيدوعتملكنإ"
امدنعامأً،اضعبانضعبانببحأامدنعةيقيقحلاانتعيبطىلعنكنمل.يمآ
رثكأبًاضعبانضعبلّمكناننإ.مسلاكانك!ةأجافملاترهظانتعيبطىلإاندع
ِتسلكنإىتح،يمآايًةقيقحيننيبحتالِتنأً.ارشوةعاشبقرطلا
."ءادعسنوكننألواحنانيعدو،ينيّقلط.ينيّقلط.يبةبجعم

َتلواحاذإهنأبكلمسقأيننإ.كلذلعفأنل،ِكنايكّقلطأنل"
يننكميامردقبةعيرمكتايحلعجليتايحسّركأفوسيننإف،ةرداغملا
."ةعيرمكتايحلعجيناكمإبهنأفرعتتنأ.كلذ

،يمآايكلذيفيرّكف".صفقيفٌّبدهنأكوءيجيوحوريأدب
ملاعلايفًاجايتحارثكألاناصخشلا:نينثالانحنانلًائيسرمألانوكيسفيكو
."ينيقلطتملنإكقلطأسً.اضعبامهضعبعمناقلاع

."ًاقح"
هيفنيركفتامفرعأ.ًالوأينيّقلطتنأكيلعنّيعتينكل،كّقلطأس"

ةعئارلايمآْتلتق:ةديجةصقلالعجيالكلذنأبنيدقتعت.يمآايًافلس
.رجضمٍقالط...ىلإولزنملاىلإتداعوبِصتغملاونونجملااهفطاخًاريخأ
."ًاراصتناسيلكلذنأبنيدقتعت

.لعفلابًاراصتناسيلهنإ
ةيجانةصقتسيلكتصقنإ:وحنلااذهىلعرمألابيرّكفنكل"

تسيلاهنإ.1992ماعلاوحنيفًاينويزفلتًامليفوأ،توملانمةيداع
ِتيضمو،كفطاخِتلتق.يمآايةلقتسموةيويحوةبلصةأرماِتنأ.كلذك
.كناخيذلايبغلاكجوزنمكلذكِتصلخت:لزنملافيظنتيفكلذدعب
ةريغصلاةاتفلابِتسلِتنأ.ءاسنلالبِقنِمٍبيحرتعضومنينوكتس
.ةقورحمًاضرأاهءاروكرتتنأبحتيتلاو،ةريرشةأرمالب،ةفئاخلاو
كلذناكو،ةحماسملاةرتفّتلو:باوصىلعيننأبنيفرعت.كلذيفيرّكف
يفىتحو-تالثمملاو،نييسايسلاتاجوز-ءاسنلالكيفيرّكف.يضاملايف
نهجاوزأعمنيقبياليتاوللاوةنايخللنضرعتيتاوللاتايرخألاءاسنلاعيمج
لب،نآلادعبكلجربيّكسمتوهدئاسلاراعشلادعيمل.مايألاهذهيف
."نئاخلاكلذيّقلط

نمصلمتلالواحيلازامهنألةيهاركلانمةجومبههاجتترعش
عيطتسيالهنأب-نآلاىتحٍتارمثالث-هتغلبأنأدعبىتحانجاوز
.ةوقلاكلتميهنأبدقتعيلازامهنكل،كلذلعفينأ

."؟ينّقلطتسلهف،كّقلطأملاذإو":هتلأس



نمجاوزلاديرألب،كلثمةأرمانمًاجوزتمنوكأنأديرأال"
."ةلقاعٍةأرما

.ةهافتدرجم
ةرداغملاديرت؟ةفيخسلاو،ةرساخلاكتعيبطىلإةدوعلاديرت.تمهف"

ًايداعًايكريمأًالجرنوكتنأنمنكمتتنل!الك؟ةطاسبلكبو،اذكه
ولوىتح؟يبيبحايركذتأً.اقبسمكلذتبّرج.ةرجضمةراجعمًاطسوتم
لجرلاكلذنأىلعفرُعتس.نآلاكلذلعفتنأكنكميالكلذَتدرأ
ةأرمايأنأدقتعتأ.ةبصتغملاوةفطتخملاهتجوزكرتيذلالزاغملاقمحألا
."...ىلعالإلصحتنل؟كسملتفوسةفيطل

تاطقاسً؟ايسفنتابرطضملا":ءاوهلاتقرتخايتلاهعبصإبيوحنراشأ
."ً؟ايسفنتابرطضم

."اذكهينتعنتال"
."ً؟ايسفنةبرطضموًةطقاسينعتأ"
هبجعيس.ةقيرطلاكلتبينبطشينأهيلإةبسنلابًالهسرمألانوكيس

.ةلوهسلاهذهبهتايحنميندرطينأًاريثك
هبموقأءيشلكنإ.ِكنايهبموقأءيشلكلٌببسدجوي":تلق

.طابضنالاوةقدلاوطيطختلانمًاردقذخأي
"...ةطبضنمو،ةبعالتمو،ةينانأو،ةليمجوًايسفنةبرطضمةطقاسِتنأ"

.
.ءاسنلافاختو،نابجو،رجضمو،لوسكو،يداعلجرتنأ":تلق

ٍلجرىلإكتلّوحينكل.ةفرقمٍةجردىلإانأينودنماذكهىقبتسَتنك
كتايحيفةديحولاةرملاامأ.كلذفرعتتنأ.يعمٍلجرلضفأَتنك.رخآ
دقيذلاصخشلاكنأبَترهاظتامدنعتناكفكسفنهيفَتببحأيتلا
."كدلاوَتنأ؟ينودنمتنأنم.هببجعأ

."يمآايكلذيلوقتال":لاقوهديَيتضبقرّوك
دقتعتأ":ريغصٍبلكعمثدحتأيننأكويدنعٍتوصىوقأبهلتلق

دقتعتأً؟امامتكعملصحاملثميأ،ةأرماديىلعىذأللضرعتيملهنأب
ً؟امامتكلثميأ،هيلعلصحامنملضفأًائيشلهأتسيهنأبنظيملهنأب
."ً؟اريثككهركًاذإاذاملو؟لوألاهرايختناككتدلاونأبًالعفدقتعتله

."يمآاييسرخا":لاقويوحنمدقت
ىلعترثعولوىتح:قحىلعيننأبفرعتفوسوِكنايرّكف"

؟كلذلعفتنلأ،ينربخأ.مويلكيفيبرّكفتفوسف،ةفيطلوةليمجةاتف



".
."لعفأنل"
ًاذإ":ىلفسلايتفشتزربأيننإىتحرثؤملاويلوفطلايتوصبُتلق

ً؟اددجمكتببحأيننأبَترّكفامدنعةريغصلاوةرداقلايدنآتيسناذامل
مأ؟ةيفاكةدحاوبحةلاسرتناكله؟يبيبحايةدحاوبحةلاسر
كيلإةدوعلاتدرأوكتببحأيننأبيمََسقنالمحتنيتلاسرينعأ؟ناتلاسر
ٍفاككلذناكله-ءيشلكدعبًادجميظعكنأبدقتعأيننأوً،اددجم
ً.ادجةقفشللريثمتنأ.قلأتمتنأو،ئفادتنأو،عرابتنأ؟كيلإةبسنلاب
كسفنلدجتس؟ةيناثًةرمًايعيبطًالجردوعتنأىلعٌرداقكنأبدقتعتأ
،قالطإلاىلعًاحاترمنوكتنلو،كلذعميبرّكفتفوسكنكل،ىرخأًةاتف
.نييداعنيدلووةيداعةجوزعمةرجضملاةيداعلاكتايحبًاديقمنوكتسو
ٍةطقاسنماهلاي:رّكفتفوسو،كتجوزىلإرظنتفوسويبرّكفتس
."ءاقمح

."لوقأامينعأينإ.يمآاييسرخا"
؟كلذكسيلأ،ِكنايتاطقاسًاعيمجاننإً.امامتكدلاولثمتنأ"

."ًايلقعٍتابرطضمامإو،تاواقمحٍتاطقاسامإ
.فنعبينّزهويعارذبينكسمأ
."ِكنايلضفأًالجركنملعجتيتلاةطقاسلايننإ"
ءاقبإلهتقاطلكمدختساهنكل،دحلااذهدنعمالكلانعفقوت

.فجتريهنإ.عومدلابنيتئيلمهانيعتناك.هبناجىلإهيدي
."ًالجركلعجتيتلاةطقاسلايننإ"
.يقنعىلإ،ًةأجف،هاديتلقتنا



ةدوعلاةليل
اهتلّيختيتلاةقيرطلابو،يعباصأتحتقفختاهبلقتاضبنتأدب

ًاتاوصأتردصأ.ضرألاىلععوكرلاىلعاْهتََربجأربكأٍةوقبُتطغضً.امامت
.ٍناوثرشعةرتفلهجولًاهجونينثالانحنانعكر.ّيغسرتشدخو،ةقنتخم

.ةنيعللاةنونجملاةطقاسلااهتيأ
.ضرألاىلعتّرقتساوينقذىلعتناكةعمدتطقس
.ةنونجملاوةريرشلاةلتاقلاةطقاسلااهتيأ
.اشمرتنأنودنميبناواقرزلايمآانيعتقّدح
الثيحنماهقيرطتّقشو،ينهذقامعأنمةرطاخبرغأتزرب

؟نوكأسنَمف،يمآُتلتقاذإ:ينتمعأو،يردأ
ةنخاسديدحةعطقاهنأكويتجوزتكرت.نوللاضيبأًاضيموتيأر

.رمجلاك
نمتنكمتامدنعامأ.تسطعمث،تثهلو،ضرألاىلعتطقس

ٍةأصأصبنوكيامهبشأعطقتمٍلكشبكلذتلعفدقفًاددجمسفنتلا
.ةريثمنوكتتداكةبيرغ

اذهبجوتسيملً.ايماهتالؤاستلاكلذنكيمل؟اهدنعنوكأسنَم
يمآلثمًاريرشنوكتس.ِكنايًالتاقنوكتس:ىوقتلابمستيًاباوجلؤاستلا
ةفطاعلابًامعفملاؤسلاناك.الك.عيمجلاكلّيختاملثمنوكتسً.امامت
لعافتألةدوجوميمآنكتملاذإنوكأسنَم:ةبعرمٍةجردىلإًايلمعو
نكأملو،اهتببحأامدنعلجركًاريثأتدشألاتنك:باوصىلعتناك؟اهعم
يننكميالنكل،طقفٍتاونسعبسلاوطيمآُتفرع.اههركأامدنعلضفألا
ةايحىلإةدوعلايننكميال:باوصىلعتناك.اهنودنمةايحلاىلإةدوعلا
يسفنتروصتنأيلقبس.ةدحاوةملكبقطنتنألبقكلذتفرع.ةيداع
يسفنتلّيخت-يراوجىلإنكستةيداعوةولحةاتف-ةيداعٍةأرماعم
،هيلإتلصويذلاّدحلاو،يمآةصقةيداعلاةأرملاهذهربخأانأوكلذك
ةفيطللاةاتفلاهذهتّليختنأيلقبس.ّيلإةدوعلالبقيتبقاعميأ
،يهلإايهوأ،الال،هوألثممامتهالاريثيالًائيشلوقتيهوةيداعلاو
مل.يلجألًادبأيلتقتمل:رّكفيواهيلإعلطتيسينمًاءزجنأًافلسُتفرعو
كنكميال.يمآهتلعفامبنيئدبتفيكًادبأيفرعتنلً.ادبأخفيفينيعقوت
،هتدلاوىدلّللدملالفطلانكمتيال.دحلااذهىلإيبيمتهتنأًادبأ



لوطينلو،ةيداعلاةأرملاهذهعممالسلادجينأيلخاديفنكسييذلاو
دعاصتيفوساهدنعو،طسولانودنوكتسلب،ةيداعدوعتالىتحرمألا
نميهيجوتىلوتيفوسويلخاديف-ءاقمحةطقاس-يدلاوتوص
.كانه

ً.امامتٍباوصىلعيمآتناك
.يلةديعسةياهندجاوتتالنأ،ببسلااذهل،لمتُحي
اهنمولخيمٍلاعدوجورّوصتنمنكمتأملينكل،ةماسيمآتناك

نكل.نآلادعبينّمهتتارايخدجاوتتال؟يمآتهتنااذإنوكأسنَمً.ايلك
.نجسلايفنوكتنأيهفاهلةياهنلضفأامأ.اهدشرىلإاهتداعإبجي
ثيحنكل،يبىذألالازنإعيطتستالثيحةرجحيفةزجتحمنوكتس
ينمىقبتس.اهّليختأنألقألاىلعوأ.رخآوٍتقونيباهترايزعيطتسأ
.امٍناكميفةكورتمةضبن

كلتتناك.عضولااذهيفاهدوجونعلوؤسملايننأيفكشأال
،لضفألاةروصلاىلعيلعجيفيمآللضفلاعجرياملثمو،يتيلوؤسم
ناك.اهسفنيفرهُزينونجلاتلعجيننألموللالمحتأنأبجيكلذكف
اوربتعيواهوعيطيو،اهومرتحيو،يمآاوبحينأمهناكمإبٍلجرنويلمكانه
نمنوقثاونويقيقحلاجرمهنإ.كلذاولعفمهنألنيظوظحممهسفنأ
،ةلماكلااهتاذريغءيشيأاهنأبرهاظتلاىلعاهنوربجيالنيذلاو،مهسفنأ
نونجبةباصملاو،ةعشجلاو،ةشهدملاو،ةقالخلاو،ةعماللاو،ةبلطتملاو،ةبلصلاو
.ةمظعلا

.نيعيطماونوكينأىلعنورداقلاجرمهنإ
.اهلّقعتىلعءاقبإلاىلعنورداقٌلاجرمهنإ
،ينتقتلااهنكل،ىرخأةغيصنويلمذخأتنأيمآةصقلنكمُيناك

يفيهرارمتسالانمةئيسلاءايشألاهذهعنمنكل.ةئيسءايشأتثدحو
.يديلوانتم

.اهّدحدنعاهفاقيإبنكل،اهلتقبسيل
.اهتارجحىدحإيفاهِعضوو



ةدوعلادعبمايأةسمخ
ًارذحرثكأنوكأنأّيلعبجيهنأب،ديكأتلابو،نآلافرعأ.فرعأ

حبصأو،هيفامءيشرّيغت.يضاملايفناكامكًاعيطمسيلهنإ.ِكنلوح
تببحأ.امءيشهيلعطغضيذلاحاتفملاو،يئابرهكلارايتللٍحاتفملثم
ً.ارذحرثكأنوكأنأبجيينكل،اذه

.ريثميئاقوٍءارجإىلإجاتحأ
ينكل.ءارجإلااذهينعأ.هناكميفهعضولتقولاضعبىلإجاتحأ

لمعلااننكميفتقولااذهيفامأ.طيطختلاينعأ.لبقنماذهُتلعف
اننكميس.ةهجاولاءانبةداعإىلعلمعلااننكمي.ةقالعلاءانبةداعإىلع
.كلذلّمحتينأعيطتسيناكاذإديعسٍجاوزبعتمتلا

":اهيفينلتقينأداكيتلاةليللاالتيذلاحابصلايفهلُتلق
داليمديعمويلااذهفداص."ًاددجمينّبحتنألواحتنأكيلعنّيعتي
لانيجوزنأودبي.رمألانعًائيشركذيملهنكل،نيثالثلاوسماخلاِكن
.هلاهتلسرأيتلاايادهلانميفكيام

ٍردقتحتانالكناك.ةيضاملاةليللاثدحاّمعكحماسأ":هلتلق
."ًاددجملواحتنأنآلاكيلعنّيعتينكل.طوغضلانمرٍيبك

."كلذفرعأ"
."لبقيذنعةفلتخمرومألانوكتنأنّيعتي":هلتلق
."كلذفرعأ":لاق
ً.ابيرقفرعيفوسهنكل،طبضلابفرعيالهنإ
لكِكنوتيبيرامودنارّيلعقدغأً.ايموييترايزىلعيادلاوبأد

ةأطوبعيمجلارعش:دئاسولايئاطعإعيمجلادارأ.دئاسولاينوطعأ.مامتهالا
يروعشىلإايدأنيذللاويضاهجإويباصتغاةيلمعاهتكرتةريبكٍةيسفن
كلذلو،ماظعلابٍنمزمٍفعضنمكلذكيناعأ.نيمئادةيساسحوٍعادصب
كلذينلعج.يماظعرسكنتالئليديألاتاحاربٍفطلبلَمُحأنأبجي
خبطملاضرأرذحلكبأطأو،ةموؤشملاةكيرألاىلعّيمدقدانسإبموقأ
ً.اديجيبمامتهالاعيمجلاىلعنّيعتي.يئامدتفزنثيح

ودبي.يريغٍةأرمايأعمِكندهاشأنأناكمبةبارغلانمهنأرعشأ
هيتئرنأبودبي-ماودلاىلعًايروعشالمتمتينأكشوىلعِكننأبيل
.ةيماهتاٍتاملك،يلوحٍتاملكبنارجفنت



هجاتحأ.يتصقمعديلًالعفهجاتحأيننإ.ِكنىلإٍةجاحبيننأكردأ
تاقاطب:هيلإدوعيءيشلكنأبفارتعالاويلهراكنإوهتاماهتافقويل
ثدحيملاذإامأ.ةمخضملانيمأتلاةصيلوبو،عدوتسملايفضارغألاو،نامتئالا
نمًاليلقًاددعكلتمأ.دبألاىلإكشلالالظيعملمحأفوسيننإفكلذ
تاقيقحتلابتكملاجرو،ةطرشلا.سانلايهطاقنلاكلتو،ةقلاعلاطاقنلا
قبسنكل.ينلقتعتولدوتينوبنأفرعأ.يتصقبنوققدينيذلايداحتالا
المهو،ىقمحلاكاورهظاذكهو،ءيشلكاودسفأنأةطرشلالاجرل
يذلاِكنمهيدلنأفرعأ.ناهربّيأمهعمنكيملنإيسملنوعيطتسي
رمألااذهنأفرعأ.اهلعفهنأبمسُقأيتلاءايشألالعفيملهنأبمسُقي
.بحأاّممةيمهأرثكأهنكلً،ادجًاماهسيل

،كرازوأيفّيقيدص،اتيرغوفيجروهظلاحيفكلذكيسفنتّرضح
نأيلقبس.لاملاوأةرهشلاىلعلوصحلاناكمإنعناثحبيدقنيذللاو
مهلتلق.ةرشابمهلزنمىلإةرايسلايزيددُقيمل:ةطرشلالاجرُتغلبأ
اهنأدقتعأ-ةدعٍمايألةردخمومفلاةمومكمونينيعلاةبوصعميناقبأهنأب
قدنف[ليتوميفةفرغتناكامبرو،فرغلاىدحإيف-ةدعًامايأتناك
دكأتأنأًادبأيننكميال.ةقشتناكاهنأكلذكلمتُحي.]ماعلاقيرطلاىلع
امكً،ادجةفئاخُتنك.يلةبسنلابًاضماغناكءيشلكنأل،كلذنم
اتيرغوفيجزربأاذإامأ.ةمونملابوبحلاىلإةفاضإلابكلذو،نوفرعت
قيرفلاسرإبةطرشلالاجرعانقإنمامٍةقيرطب،انّكمتونيعشبلاامهيهجو
ىدحإىلعروثعلانمقيرفلااذهنّكمتو،ياوأدياهعمجمىلإينقت
ًادحاوًاءزجّلحي،ةطاسبب،اذهنإف،كانهيرعشنمةرعشوأ،يتامصب
.بيذاكألانمةعومجمدرجميهفةيقابلاءازجألالكامأ.زغللانم

ليوطنمزّرمينلنكل،ةديحولاةلضعملاوهِكننأكلذينعي
لمتُحي.رخآليلديأكرتأملامدنعةيكذُتنك.يبناجىلإهديعتسأىتح
نمفرعأً.ائيشاولعفينلمهنكل،لماكلابةطرشلالاجرينقّدصيالنأ
ٍبضغيفشيعتفوساهنأبينوبتوصيفاهظحالأيتلاةحقولاةجهللا
ينوبكلتمت.سانلااهلهاجتاملكاهجاعزنادازاملكوً،ادعاصفنآلانممئاد
يفاهسأرنفدتنأاهنكمينكل،باوصىلعاهنأبيحوتيتلاةرظنلاكلت
.لامرلا

نإفةعئارلايمآىلإةبسنلابنكل،تاقيقحتلاةريتوتّفخ،لجأ
رادصإلسامتلابيدلاوهدمتعييذلارشانلامّدقتً.امامتحيحصلاوهسكعلا



.مرتحميلامغلبملباقمبلطلليادلاوخضر.ةعئارلايمآنمديدجباتك
يادلاورداغ.امهيسفنللاملابسكويتيصخشلالغتساىلإًاددجماداع
بسحب(يلوِكنىلإةبسنلابمهملانمهنإالاقو،حابصلااذهيفةجاطرق
امّلكزواجتنونيديحوتقولاضعبيضمننأ)ةحيحصلاةيوغللادعاوقلا
يلالاق.لمعلاىلإفارصنالاناديريامهنإ.ةقيقحلافرعأينكل.انعمّرم
اذهىلعيرجيبولسأهنإ."بسانملابولسألا"داجيإنالواحيامهنأب
ىلإترطضاٍشحوديىلعًاراركتباصتغاللتضرعتوانتنباتفطُخ:لكشلا
.لاملاينجلةبسانملاةقيرطلابسيلكلذنكل...هقنعيفهنعط

يننألكلذو،ةسئابلاامهتيروطاربمإءانبةداعإنأشبًادبأثرتكأال
،يتّصق:انأيتّصق.يتصقةياورىلعيّنثحتتالاصتامويلكيفىقلتأ
ءدبلاوّيلعٍضورعمٍدقعلضفأيقتنأنأّيلعىقبي.يتّصق،يتّصق
ةقيرطىلعقفتنثيحبيبناجىلإِكنبسكّيلعنّيعتينكل.ةباتكلاب
.ةديعسةياهنةصقلاءاهنإ

كلذبنمؤأيننإ.لعفيفوسهنكل،نآلاينبحيالِكننأفرعأ
يففرصتيهنإً؟َالثمكلذسيلأ،ةقيقححبصيىتحرمألابْرَهاظت.ًالعف
فّرصتناننكل،ةميدقلايمآلثمفّرصتأانأو،ميدقلاِكنلثمتقولااذه
انضعبفرعننكنملامدنعيأ،نيَديعسانكامدنعلعفنانكاملثم
ُتبقاروةيفلخلاةفرشلايفةحرابلاتفقو.نآلاهكلتمنيذلاقمعلابًاضعب
يفةبارغبّبهيدرابلابآميسنناك.رهنلاقوفنمعلطتيهوسمشلا
لالخنمينصحفتيوهوِكنتدهاشُتردتساامدنعنكل،حابصلاكلذ
ملو،ُتأموأ؟ةوهقبوكنيديرتأ:هانعمامبهتوهقبوكعفر.خبطملاةذفان
انبرش.بشعلاةحئاربءاوهلاألتما.يبناجىلإهفوقولبقليوطٌتقوِضمي
ً.امئالموًايعيبطوجلاناكً.اعمهايملاانبقاروةوهقلا

يفمونلالّضفيذلاوهو،نآلاىتحيبناجىلإمونلاِكنضفري
نمةقثاوينكلً.اقلغمبابلايقُبيامكيلفسلاقباطلايففويضلاةفرغ
اهدنعو،مايألانمٍموييفةرغنيحىلعهتمواقمىلعبلغتلاىلعيتردق
.يعمريرسلاىلإيتأيفوسو،ةيليللاةكرعملاكلتيفهتقاطدقفيفوس
لثمهلوحّفتلأفوسو،هيلعيدسجبطغضأوههجاوأيكلريدتسأس
.يكلمهلعجأو،هنمٍءزجلكوزغأنأىلإةدعاصةشيرع



ةدوعلادعبًاموينوثالث
فوساهنأوأً،ادجةئطخماهنكل،عضولاىلعرطيستاهنأبيمآنظت

ً.ادجةئطخمنوكت
لاجرامأ.ةيضقلاهذهىلعانأكلذكووجوينوبً،اعملمعناننإ

نعاوفقوتفنيرخآلاعيمجو،يداحتالاتاقيقحتلابتكملاجرو،ةطرشلا
نعفّرعتمل.ئجافمٍوحنىلعةحرابلاتلصتاينوبنكل.مامتهالاراهظإ
ٍنمزذنمءاقدصأاننأكوثيدحلابتأدباهنكل،ةعامسلاُتعفرامدنعاهسفن
انيقتلاووجُتبحطصا؟ةوهقناجنفلوانتلجورخلابٌعنامكيدلأ:ليوط
تمستباوتفقو.انلوصودنعمعطملايفتناك.سواهكيكنابيفينوب
ةيحتلاانيقلأ.ةفاحصلانمةريثكٍتاداقتناتيقليتلايهو،ةتهابًةماستبا
.سولجلابكلذدعبانلينوبتراشأ.انقناعتوانحفاصتو

نمغلبتةدحاوةنباّيدل":ماعطلاراضحإدعبهتلاقءيشلوأناك
يفتدلُواهنأامك،ماهايممساىلعايماهتيمساً.اماعرشعةثالثرمعلا
."يتنبايههذه.ملاعلاسأكبهيفانزفيذلامويلا

.ديزملاينيربخأ.قّوشماذه:ّيبجاحُتعفر
ُتنك.كعمًةظفُتنك...مليننكل،مويتاذرمألانعيَنتلأس"

ً،ائيربنكتملكنأىلعلديءيشلكناك...مث،كتءاربنمةدكأتم
ىلإكلذينعفد.ةجردلاهذهىلإُتعدُخيننألةمدصلاباذهينرعشأو
نمةوهقلاانلتبكس."كمامأيتنبامسابظفلتلايفيتبغرمدع
.سمرتلا

."ايماهمساً،اذإ":تلاق
."ِكلًاركشً،انسح":تلق
تالصخترياطتفىلعألاوحناهريفزتجرخأ."سأبال...ينعأ.الك"

فرعأو،خفيفكتعقوأيمآنأفرعأ:ينعأ".اهنيبجقوفةيلدتملااهرعش
."رمألاتابثإعيطتسأالينكل.كلذفرعأ.زغنيلوكيزيدتلتقاهنأب

ىلعدجبِتنأنيلمعتامنيبنورخآلالعفياذامنكل":وجتلاق
."؟ةيضقلاهذه

يذلانيبليجصخألاىلعو،اهوكرتعيمجلانأل،ةيضقكانهسيل"
.فلملااذهلفقأنأبايلعلاعجارملانمًارمأتيقلتيننكلً.ايلكاهكرت
لئاسويفةطاسبلاولهجلاوقمحلاةياغيفودبناننإً.ايلكهقالغإينعأ



.ِكنايكنمًائيشتيقلتاذإالإءيشيألعفيننكميال.ةيموقلامالعإلا
."؟ءيشيأكيدلأ

."...نكل،يلْتفرتعا.ِكيدلاملكانأكلتمأ":يفتكُتززه
."ليجستزاهجبكدّوزنفوس،ِكنايًانسح؟ْتفرتعاله":تلاق
اهنأبينعأ.ءيشلكيفرّكفتاهنإً.ادبأحجنينل.كلذحجنيال"

ةيانعبءيشلكسردتاهنإً.اديجةطرشلااهيلعريستيتلاتاءارجإلافرعت
."ادنوراي

يتكوشنانسأُتزرغ.لفولاتيوكسبقوفّزكرملاريصعلاضعبتبكس
ً.امامتيرئادٍلكشب،ةخفتنملاةضيبلارافصيف

."ادنورينيدانتامدنعّنجأداكأ"
."ينوبةيرحتلاةديسلااهتيأًاديجرومألاسردتاهنإ"
تلوانتً.اددجماهرعشتالصخترياطتف،ىلعألاىلإاهريفزتجرخأ

ٍفارتعايأىلعلوصحلايننكميال":تلاقوةالحملااهتريطفنمًةمضق
."ةطقنلاهذهدنعٍلجسم

ِكناياذامل.مكمامأامةقيرطدوجونمدبال،يعمسا":وجتلاق
يأىلعلوصحلاكناكمإبنكيملنإءامسلاقحبلزنملاكلذيفثكمت

."؟ءيش
يبةقثلاىلعاهلمحّيلعنّيعتي.وجايتقولاضعبرمألاقرغتسي"

نييراعنوكنامدنعيأ،ةيوفعٍةروصبرومألايغالبإبتأدباذإً.اددجم
."..ً.امامت

."؟لأسأنأىتحةرطضمانأله":وجتغلبأو،اهينيعينوبتكرف
الأ.ماودلاىلعّشدلاهايمتحتثيدحلانالدابتيامهنإ":وجتلاق

."؟شدلانمامٍناكميفتصنتزاهجبيكرتنيعيطتست
."ةيراجلاهايملاقوفنمينذأيفسمهتاهنإ":تلق
ً.اقحكلذلعفتاهنإ.ديجٍلكشبرومألاسردتاهنإ":ينوبتلاق

يتلاراوغاجلاةرايسينعأ،اهبًةدئاعاهتداقيتلاةرايسلاكلتتصحفت
يزيدنأبْتمسقأثيحقودنصلااوصحفتينألاجرللتلق.يزيداهكلتمي
اهنأبتبثُنساهدنعو،كانهًائيشدجننلاننأبتننظ.اهفطخوهيفاهعضو
ّمشنمانبالكتنكمت.ِكنايقودنصلايفتغرمتاهنأبودبي.ةبذاك
ءارقشتارعشتناك.نوللاءارقشتارعشثالثىلعكلذكانرثع.اهتحئار
."...كلذتلعففيك.هّصقبموقتنألبقاهتارعشتناك.ةليوطو

،اهرعشبًائيلمًاسيككلتمتاهنأنمدكأتميننإ.رظنلادُعبهنإ"



لعفىلعةرداقاهنإ.يننيديامٍناكميفهضعبكرتلامتحالًابسحتكلذو
."كلذ

اهنأل،اهتاراجممكنكميال.مأاهنأباوليختتنأمكنكميأ،هللااي"
."ماودلاىلعلاحلايهامك،تاوطخثالثمكنعًةمدقتملظتس

."؟ينوبايًةجوزاهيليختتنأِكنكميأ"
."امٍةلحرميفراهنتس.راهنتفوس":تلاق
."؟اهّدضةداهشلايننكميالأ.راهنتنلاهنإ":تلق
نمةديحولاكتيقادصميتأت.ةيقادصمكلتمتالتنأ":ينوبتلاق

اذإو.كلذكاهدرفمبكرمدتنأاهنكمي.اهدحوكتذقنأيتلايهو،يمآ
."...ديلجللةعناملاةداملاةصقريرمتتعاطتسا

،هنمّصلختلاتعطتسااماذإو،ءيقلاداجيإّيلعنّيعتي":تلق
."...اهتابذكنمديزملاانفشكو

نمتاونسعبساوروصت.تايمويلاصّحفتانيلعنّيعتي":وجتلاق
."تاضقانتدوجونمدبال؟تانّودملا

ءيشيأةظحالمو،اهصّحفتتيبيرامودنارنمانبلط":ينوبتلاق
تيبيرامنأُتننظ.امهلعفةدرتناكفيكانّمختنأامكنكمي.اهيفٍبيرغ
."ّينيععلقتس

يراليهوأ،اراهوأيموتوأ،زغنيلوكنيلكاجنأشباذام":وجتلاق
."ًائيشاوفرعينأنمدبال.ةيقيقحلايمآًاعيمجنوفرعيمهنإ؟يدناه

ّلقأًاعيمجمهنإ.ٍفاكريغكلذنأبينوقّدص".اهسأرينوبتّزه
النآلاةطرشلامسقنكل،ماعلايأرلابرمألاقلعتي.يمآنمًةيقادصم
."ماعلايأرلابالإمتهي

جماربنمٍليلقٍددعيفزغنيلوكنيلكاجترهظ.باوصىلعتناك
ماودلاىلعةلباقملاأدبتتناك.اهنباةءاربىلعتّرصأو،ةيكلسلاتاطحملا
ٍتقودعبودبتتناك:اهدضلمعاهدنعمألابحنكل،يعيبطٍلكشب
،اهنباحلاصللضفألابكّسمتلاىلعةصيرحلاةنيزحلامألااهنأىلعريصق
يذلارمألاوهو،تخرصوترجمزاملكاهيلعاهيفيضمقافشإدازاملكو
لصتا.ريصقٍتقودعباهنعجماربلاتنغتسا.اهعمنيرخآلافطاعتاهدقفأ
يمآنألامهبضغنعاّربعويدناهيراليهواراهوأيموتكلذدعبيب
نكل،امهتصقةياورىلعنامّمصمامهنإالاقو،باقعلاقاطنجراختيقب
.اهتايحيفًايضامًارودابعلصاخشأنمةيتآاهنألاهعامسديريالًادحأ
امهلتلق.ةيضقلاهذهىلعلمعناننألنآلاًامامتاتمصينأامهلتلق



.عضولاىلعرطيسنفوسانأووجوينوبو،نيلكاجو،يموتو،يراليهنإ
.حيحصاذهنإيسفنلتلق

اهانعنقأاذإيأ؟لقألاىلعيدنآةلامتسانمانّكمتولاذام":ُتلأس
ةنكمألايهاهرارسأحيتافميمآاهيفتأبخيتلاةنكمألانأبةداهشلاب
،ةيقادصميدنآكلتمت؟ةيسنجةقالعاهيفانسراميتلا،نوفرعتامك،اهتاذ
."اهنوبحيسانلاو

نمكلذُتفرع.يمآةدوعدعبةحرملااهتعيبطىلإيدنآتداع
اهنأبكلذكفحصلاهذهنمُتفرع.ةيبعشلافحصلااهرشنتيتلاروصلا
تاعامسعضيورعشلاثعشأوفيطلباشوهو،اهرمعنمًالجردعاوت
،نْيباشو،نيفيطلًاضعبامهضعبعمنانثالاودبي.هقنعنمىلدتتنذأ
ٍسيئرٍناونعلضفأامأً.اريبكًاريدقتةفاحصلاامهلتلمح.ةديجٍةحصبو
ىلإريشيةيروتناونعوهو!يدراهيدنآىلعرثعيبحلا:ناكدقفامهنع
ىوساهمهفيمليتلاو،1938ماعلاىلإدوعييذلاينوريكيممالفأدحأ
مل.ءيشلكل،فسآانأ:ةيصنٍةلاسرباهيلإُتثعبً.اصخشنيرشعوحن
.صالخإبكلذينعأيننإ.اهنمًادرَقلتأ

...نكل،ةبيرغلاةفداصمللايينعأ.ةفداصمللاي":اهيفتكينوبتّزه
لقألاىلعوً،امُُدقيضملانماننّكمييذلايفاكلالكشلابةشهدمتسيلاهنإ
.ِكنايًاديفمًائيشكرابخإلكتجوزعانقإكيلعنّيعتي.وجلااذهيفسيل
."انهةديحولاانتصرفتنأ

هذهدقعناننأبقّدصأال":تلاقوةوقباهتوهقبوكوجتعضو
تسلتنأ.نآلادعبلزنملاكلذيفىقبتنأكديرأال،ِكن.ةثداحملا

لحرتنأكديرأ.ةلتاقعمشيعتتنأ.كتفيظوتسيلهذهوًايرسًايطرش
نأاهلديرأال؟يزيدْتلتقاهنألمتهينمنكل،ةفسآيننإ.روفلاىلع
،اهليوشملانبجلاريضحتبموقتفوسمايألانمٍموييفهنأبينعأ.كلتقت
كنأبلّصتملاينغلبيمثفتاهلانينروهفهعمسأسيذلايلاتلارمألاامأ
."لزنملارِداغ.ليبقلااذهنمًائيشوأ،حطسلانمةعيرمًةطقسَتطقس

يلحمستنليهو،لقألاىلعدعبسيل،ةرداغملايننكميال"
."ًاريثكةبعللاهذهبحتاهنإً.ادبأةرداغملاب

."بعللانعفقوتًاذإ"

ً.اديجةبعللاهذهيفُتلخديننأبدقتعأ.لزنملاةرداغمعيطتسأال
يذلايقابلاديحولايننإ.اهعيكرتنمنّكمتأنأىلإاهنمًادجًابيرقىقبأس



عيطتسأًائيشينربختفوسو،مايألانمٍموييفئطختس.كلذلعفعيطتسي
داكلابو،رشاعتنمل.انمونةفرغىلإعوبسأذنمُتمدقت.هنمةدافتسالا
يضرييذلارمألاوهو،يجوزٍريرسيفةجوزوةجوزانكنكل،انسمالت
نيباهرعشنمةلصخُتلوانت.اهرعشُتبعاد.رضاحلاتقولايفيمآ
اهتّركذيننأكورمألاادب.اهتبحسوةياهنلاىلإاهتبذجو،يماهبإويعبصإ
.ةلكشمّلثميكلذنكل.كلذانببحأنحنو،امٍءيشب

امدنعاهبموقنانكءايشأبانمقامكً،اضعبانضعببحناننأبانرهاظت
كلذو،نايحألاضعبيفبحلابءيشهبشأرمألاادبً.اضعبانضعببحنانك
تيسنامدنعنكل.ىلوألاانمارغمايأًاليلقاندعتسا.عاقيإلايفانلخداننأل
جرخأُتنك-يتجوزةعيبطةزيجوٍةظحللنايحألاضعبيفىسنأتنك-
نأوهفعقاولاامأ.يهاهنأبرهاظتتتناكيتلاةاتفلاعموأ.اهعم
يننكميأ.نايحألاضعبيفًالعفةحرمنوكتاهنكل،ةلتاقٌةأرمايتجوز
مايألايفلعفنانكاملثمflyinlobstersامدنع؟دحاولاثمءاطعإ
انكراشتمث،ءابتخالابانأترهاظتامنيبهبينقحالتاهنأبترهاظتو،ةيضاملا
يتلاةقيرطلابوًاعئاررمألاناك.لاهينآةباعدب،هتاذتقولايفوً،اعم
ةرداغمىلإاهعمُتررطضايننأةجردىلإكلذو،نوكينأاهيفضرتُفي
راركتىلإكلذكُتررطضا.يّنذأيفةدشبضبنييبلقناك.ةظحللةفرغلا
ً.ادجًاصيرحوً،اصيرحنكتملاذإكلتقتفوسو،ًالجرتلتقيمآ:يتذيوعت
،اهتبضغأاماذإينيذؤتفوسةلتاقلاوةليمجلاوةحرملايتجوزنأفرعأ
خبطملايففقأو،ةريطشيسفنلّرضحأ:يلزنميفًايبصعُتحبصأاذكهو
يعمةفقاويمآدجألُتفتلأ.نيّكسلانعقتسفلاةدبزقعلأو،رهظلادنع
)ةرهلامادقألثم(نيتئداهلاونيتمعانلانيمدقلاكلتلاي-اهتاذةفرغلايف
دقف،ةريثكليصافتنايسنداتعايذلالجرلاو،نودِكن،انأامأ.شعترأو
يأبظفلتلامدعنمدكأتأيككلذو،ثيداحألارّركييذلالجرلاُتحبصأ
اهبقلعتيءيشلكنّودأيننإً.ادبأاهرعاشمحرجمدعو،اهبضغتةملك
لاحيفكلذو،اهبجعتاليتلاءايشألاو،اهبجعتيتلاءايشألاو،مويلكيف
.يلتقباهمايقلامتحانمًادجٌفئاخيننألعئارٌجوزيننإ.يناحتماتدارأ

اننأبرهاظتناننألكلذو،هبُتبُصأيذلاباهرلانعًادبأثدحتنمل
ىلإتحملأاهنكل.اهفاخأاليننأبرهاظتأيننأامكً،اضعبانضعببحن
،ريرسلايفيعممانتنأكنكميهنأبِكنايفرعتأ:ةدعٍتارمرمألاهذه
امنإ.كلذبكدعأ.ماريامىلعرمألانوكيس.لعفلابمانتنأينعأ
.َمنوكينيعضِمغأ.ًالزعنمًاثداحناكيزيدعمثدح



ضمغأنأًادبأيننكميالً.ادبأًةيناثمانأنليننأبفرعأينكل
.توبكنعبناجىلإيننأكورمألاودبي.اهبناجىلإنوكأامدنعّينيع



ةدوعلادعبعيباسأةينامث
.يلمهباوجتسانعةطرشلالاجرفقوت.ّيلعضبقلاٌدحأِقُليمل

ً.ادجرٍيصقٍتقودعبربكأٍنامأبرعشأفوسينكل،نامألابنآلارعشأ
يلفسلاقباطلاىلإُتلزن:يلاتلاكوهفحايترالابيروعشببسامأ

قوفءيقلابهيفظفتحأيذلاءاعولاتيأر.روطفلاماعطلوانتلسمألاب
كلذنم-ةفاظندّيسلا-ِكنّصلختً.اغرافناكهنكل،خبطملاةلواط
تيمرمث،ّينيعىدحإُتشمر.هبُتظفتحايذلاليلدلانمليئضلاردقلا
.ةمامقلاةلسيفءاعولاب

.نآلاةيمهأّيأعمقفارتيءاعولااذهنأدقتعأال
.نآلايلثدحتةليمجءايشأنأىلإكلذدوعي
يفمّكحتلاً،ايمسر،ُتكلتمايننأبكلذينعي:باتكدقعىلعتلصح

تاجيزلالكلاحهذهتسيلأ.شهدمٍّدحىلإةيزمرةصقلاودبت.انتّصق
ً،انسح؟تلاقيهو،لاقوهنمةلوطمٌةبعليهتسيلأ؟لاحّيأىلع
.ةقفاوملاوماستباللِكنرطضيفوسو،عمتسيفوسملاعلاو،لوقتيه
ًابئاتوً،اركفتموًايسنامور:اهيلعنوكينأهديرأيتلاةقيرطلابهنعبتكأس
لوقيس.عدوتسملاوتايرتشملاو،نامتئالاتاقاطبنأشببتكأسوً،ادجًادج
دعبيتأيس.ٍلاعٍتوصبكلذلوقنعزجعاذإباتكيفكلذلكوه
.مستبيومستبيفوسوٍةلوجيفكلذ

وأٍتالؤاستباتكلااذهثدحُيس.ةعئارً:اطيسبًاناونعيباتكتيطعأ
.يتّصقصّخليكلذنأدقتعأً.ايودمنوكيفوسو،ةميظعةشهد



ةدوعلادعبعيباسأةعست
،ةجالثلاقمعيفْهتأّبخ.ءيقلاىلعيوتحييذلاءاعولاتدجو

دقتعأ.ةدلجتمهايمبةاطغمةبلعلاتناك.يلكوربلاىلعيوتحتةبلعلخادو
تناكهذهنأفرعأ.ةدعرهشأذنمناكملاكلذيفدجاوتءاعولانأب
فيظنتبِكنموقينلو،هراضخِكنلكأينل:اهسفننيبواهنيبةباعد
.انهثحبلابِكنرّكفينلً،اقلطمةجالثلا

.كلذلعفِكننكل
ةيفيكىتحِكنفرعيو،ةجالثلافيظنتةيفيكفرعيِكننأبنّيبت

ةلواطىلعءاعولاتكرتو،فرصلاهايميفءيقلاُتبكس:ديلجلاةلازإ
.هارتيكخبطملا

نعةملكيأبظفلتتملاهنكل،ةمامقلاةلسيفءاعولايمآتمَر
.رمألا

ءيشهنكل،وهامفرعأال.ماريامىلعريسيالامًائيشنأودبي
.ماريامريغىلع،ٍةوقب،ريسي

فشتكا.ةديدجٍةيضقبرناتلّكوت.اهتمتاخوحنريستيتايحنأبرعشأ
مويلايفتفُشتكااهّتثجنكل،هنوختهتجوزنأبليفشانيفنيبرطملادحأ
ٍةقرطمىلعكلذكرثُع.هلزنمبرقعقاولازيدراهمعطمتايافننيبيلاتلا
ً،ائيسودبيرمألانأفرعأ.هعافديفرناتينمَدختسا.اهبرقبهتامصبلمحت
تهتنافيكنوفرعتمتنأو،نودِكنىلإةبسنلاباذكهناكلاحلانكل
يفيللسريناك.اريماكلاةسدعلالخنمينزمغيوهوهتروصت.ةيضقلا
؟ديدجنمله:وأ؟ريخبتنأله:ةيصنلئاسرنايحألاضعب

.ديدجءيشيأثدحيمل
،سواهكيكنابمعطميفًارسانأووجوينوب،ةثالثلانحنيقتلنانك

ءيشىلعروثعلاانلواحو،يمآةصقيفةكرحتملالامرلاانصّحفتكانهو
.ةيضاملامايألايفاهبانمقٍثحبةيلمعكلذناكو،هنمةدافتسالااننكمي
ناكله،روفرادلوحانهًاقيلعتُتبتك":كانهوانهًاسمحتمًادقناندجو
ىلإدوعييرابخإٍعطقمىلعانرثع،لجأ("؟2010ماعلايفعوضوملاكلذ
نيبنملضفألاامأ.)عوضوملااذهينولكجروجشقانيهيفو،2006ماعلا
ماعلانمزومتىلإدوعتةنودميفيمآينتَحزام":ناكفهتبتكامأوسأ



ةقلعتملاتاكنلانأبترعشينكل،نيدّرشملادحألتقنأشب،2008
:ينوبتّدر."2009ماعلاىتحًاماهًاعوضومنكتملنيلوتقملانيدرشملاب
."بئارغلانعثحابلااهيأّزكرملاريصعلاينطعأ"

.اتَيقبوجوينوبنكل.مهتايحنوشيعياوضموسانلاقّرفت

.همونلالخيلايللاىدحإيفيدلاوتام.كلذدعبءيشثدح
هريرسهلتّبترىرخأةأرمانأامك،ةقعلملابهلٍةبجورخآةأرماهتَمعطأ
،هتافودعبهفيظنتبىرخأةأرماتماقو،ريرسلايفهلةحارتسارخآيف
.ربخلايللقنتلىرخأةأرمايبتلصتاامنيب

."ًابيطًالجرناك":لعتفمٍفطاعتبيلتلاق
ذنمكحضتملامكةأرملاتكحض."كلذكنكيمل،الك":اهلتلق

.نمزلانمٍرهش
ىلعنملجرلااذهيفتخيامدنعنّسحتيفوسيجازمنأُتننظ

.يقامعأيفٍفيخموريبكٍغارفب،رمألاعقاويف،ُتسسحأينكل،ضرألاهجو
ملونآلالحروهاهو،يدلاونيبوينيبامةنراقملايفيتايحُتيضمأ
ءاهتنادعبوجعمبهذأمل.اهعمسفانتأيكيمآريغيدنعَقبي
امكيمآعملزنملاىلإتهجوتينكلً،ادجةبضتقمتناكيتلامسارملا
.يتجوزعملزنملاىلإُتبهذ،لجأ.ينماهتبّرقواهديبُتكسمأ

نميهتنأنأبجي،لزنملااذهرداغأنأبجي،يسفنيفترّكف
ً.ادبأةدوعلانمنّكمتأالثيحبءيشلكريمدتديرأ.دبألاىلإيمآ

؟ِكنودنمنوكأسنَم
نإ.ةصاخلايتّصقيورأنأّيلعنّيعتي.كلذفشتكأنأّيلعنّيعتي

.سمشلاحوضوٌحضاواذه

يفيمآتناكامنيبو،يلاتلامويلاحابصيفلومحملايبوساحتلمح
اهيلعتقلطأيتلاةصقلابملاعلاربختلاهبوساححيتافمىلعرقنتاهتفرغ
.ةجهوتملاءاضيبلاةشاشلايفتقّدحويلفسلاقباطلاىلإتلزن،ةعئارلامسا

.هّدعأيذلايباتكنمىلوألاةحفصلاُتحتف
وهانأ،ءاسنلانمفاخييذلانابجلاو،فيعضلاو،عداخملالجرلاانأ

تويلإيمآ،يتجوز-اهتعدخيتلاةأرملانأىلإكلذدوعي.كتّصقلطب
.ةمرجموًايلقعةبرطضمةأرمايه-نود

.كلذُتأرق.لجأ



ةدوعلادعبعيباسأةرشع

نَيئناهوءادعساننأبًاعمرهاظتناننإ.يعمرهاظتلابِكنرمتسي
.ليللانمٍرخأتمٍتقويفهبوساحىلعرقنيوهوهعمسأيننكل.بحلاب
نمكلذفرعأ.كلذفرعأانأو،ةصقلانمهرظنةهجوبتكي.بتكيهنإ
ىتححيتافملاىلعرقنلاةعرسنمو،همفنمتاملكللمومحملاقالطنالا
ءانثألفطتلاتلواح.دحاوٍتقويفريطتةرشحنويلمنأكورمألاودبي
مانأاذكهوً،اقلقوًابعصًامونيأ،نآلايلثممانيهنأنممغرلاب(همون
بكترياليذلابوبحملايِكندُعيملهنأبفرعو،هسردنّقلتهنكل.)نآلا
داليموأ،هتدلاوداليمخيراتوأهداليمخيراتمدختسيدُعيمل-ًاطالغأ
.هبوساحتافلمىلإلوخدلانعُتزجع.رسةملكنوكتلركيلب

هّليختأنأيننكمأ.فقوتةرتفنودنمرقنيوهوهعمسأُتلزام
،هنانسأنيبامهناسلقلعيامنيبهيفتكًاعفارحيتافملاةحولقوفًاينحنم
ةصاخلاتاطايتحالاذخألو،يسفنةيامحيفقحىلعُتنكيننأبتكردأو
.يب

.بحةصقبتكيالهنإ



ةدوعلادعبًاعوبسأنورشع
اليتلايهو،يتجوزلًةأجافمكلذنوكينأتدرأ.لزنملارداغأمل

.باتكلالوحٍدقعمامتإليجورخلبقّصنلااهءاطعإُتدرأً.ادبأأجاُفت
ىلعملاعلانأباهتفرعمنعجتانلارمتسملابعرلاكلذبرعشتنأتدرأ
لايحءيشيألمععيطتستالاهنأو،اهسأرىلعةلواطلابلقينأكشو
ضقانيفوسيفقومنأامكً،ادبأنجسلالخدتالدقيهف،الك.كلذ
عمقفارتتاهنألكلذو،ةعنقملانوكتفوسيتلايهيتيضقنكل،اهفقوم
.ةينوناقٍتاددرتعمقفارتتملنإاذه،ةيفطاعٍتاددرت

لباقمِكنقيرف:نيفرطلادحأبناجىلإفوقولاسانلاعيمجلنكمُي
اننكمياهدنعو،ةبعللاهبشيامىلإلوحتينأىتحرمأللنكمُي.يمآقيرف
.ةفيخسلاناصمقلاضعبعيب

نمًاءزجدعأمل:يمآرابخإلتهجوتامدنعّيقاسيفٍفعضبُترعش
.اهتّصق

ةباعداهنإ.ةنونجملاةطقاسلا:عطاسلاهناونعبّصنلااهيلعُتضرع
ضهنتنأاهترظتنا.ةينمضلاتاكنلابحيانالكنأفرعأ.ةريغصةينمض
.ينّضعتنأىتحو،يبايثقّزمتو،يّدخشدختل

ًةماستبايوحنْتقلطأ."زاتمملاتيقوتللاي!هوأ":روبحبتلاق
."ً؟ائيشكيرأنأيننكميأ":تلاقو،ةضيرع

اهلوببرابتخالاةحوليمآْتّللب.يمامأةّركلاديعتنأىلعاهتلمح
ةحولىلعهطوقسدنعهتدهاشو،ماّمحلاضرأيفيمامأْتصفرقنأدعب
عوقوىلعلدييذلاقرزألانوللاىلإروفلاىلعتلوحتيتلارابتخالا
.لمحلا

رظنمتبقارو،بيبطلاةدايعىلإنيهجوتمةرايسلاىلإاهبُتعرُه
عقاويفءامدلارظنمنمفاختالاهنألكلذو،اهنمترطاقتيتلاءامدلا
.رابتخالاةجيتنةفرعملنمزلانمنيتعاسانرظتناو-رمألا

.لماحيمآنأنّيبت
."لفطلادلاوتسليننأبحضاولانِم":ُتلق
ينمبرتقتنأْتلواح."كلفطهنإ،هوأ":تلاقو،اهرودبتمستبا



."دلاولااهيأكوربم".اهيعارذباهّمضأنأديرتاهنأكو
ذنميتجوزسملأمل"...يمآ":تلقً.احيحصرمألانوكينأليحتسي

زاهج،حيرملايسركلا،ةيقرولاليدانملاةبلع:كلذدعبرمألاُتمهف.اهتدوع
امناكميفةدوجوملاةيونملايتاناويحو،ةيعالخلاةجمدملاصارقألاونويزفلتلا
رمأتةلاسرةلواطلاىلعتكرتنأيلقبس.ىفشتسملاتاجالثىدحإيف
لكو،ةلاسرلاءافتخاو،ةبرطضملاوةمثآلاةلحرلاكلتتركذت.اهنمصلختلاب
نمصلختللنكيملاهكّرحتنكل،اهتداعىلع،تكّرحتيتجوزنألكلذ
.اهيلإةجاحلازوربلًابسحتاهبظافتحالللب،ةيونملاتاناويحلاهذه

روبحلاكلذنكل-اهتمواقمعطتسأمل-روبحلانمٍةجومبُترعش
.فيخمٍبعربًاّفلغمناك

.ِكنايينمأىلعظافحللرومألاضعببموقأنأديرأ":يلتلاق
،كيلعنّيعتيس.كبقوثولاّيلعليحتسيهنإلوقلاىلإةرطضميننأبرعشأ
امكً،ابناجىرخألاةلأسملاكلتعضتنأو،كباتكوحم،لاحلاةعيبطبوًةيادب
َترضحأيذلاتنأكنأبمسُقتنأبجيثيحبٍرارقإىلإجاتحناننأ
عِقوأيننأبةرمتاذَتننظكنأو،كانهاهتأّبخوعدوتسملاىلإضارغألا
."ماريامىلعءيشلكنأو،كّبحأانأويّنبحتنآلاكنكل،كب

."كلذُتضفراذإثدحيساذام"
نأدقتعأ".تسبعمثًاليلقخفتنملاريغصلااهنطبىلعاهديتعضو

."ًاعيرمنوكيفوسكلذ
،جاوزلاىلعةرطيسلاانتلواحميفهجاوتننحنوةيداعٍتاونسانيضمأ

ً،اريخأناهرلاترسخيننأودبينكل.انتايحةصقو،اّنبحةصقىلعو
.ةايحنيوكتنميهْتنكمتامنيب،ٍّصننيوكتنمانأُتنكمت.لماكلابو

ًاقبسمفرعأيننكل،ةياصولاقحىلعلوصحللىعسأنأيننكمي
اذامملعيهدحوهللاو،ةكرعملابعتمتستفوسفيمآامأ.رسخأسيننأب
،ةكرعملاهذههيفيهتنتفوسيذلاتقولايف،فرعأينكل.اهلتّدعأ
كلذكنّكمتأس.نيعوبسألكًةرمهدلوىريٍدلاونمرثكأنوكأنليننأب
فشترييبناجىلإٍبقارمدوجوبةبيرغٍفرغيفيدلوعملعافتلانم
،كلذكُترّكف.رمألااذهلصحيالنأىتحلمتُحي.ينبقاريوهوةوهقلا
نلو-ةءاسإلاوأشّرحتلا-تاماهتالاةفرعمنمتنّكمتيننأب،ًةأجفو
هتدلاوامنيب،ينعدعُبيفوسيدلونأبكلذكفرعأً.ادبأيلفطىرأ
.نوللاةيرهزلاةريغصلاهنذأيفبيذاكألابسمهت

."ةبسانملابيبصهنإ":يلتلاق



يذلادمألاىلإوأ،دبألاىلإيمآّيلعترصتنا.ةجيتنلابنيجسيننإ
نمهذاقنإوهصيلختةلواحمو،ينباذاقنإلٌّرطضميننألكلذو،يههديرت
نميتايحنعيلختللٌّدعتسميننإ.يمآاهبتّببستيتلابئاوشلالك
ً.احلاصًالجرنوكيليدلويبرأس.رورسلكبكلذلعفأسو،يدلولجأ

.يتّصقُتفذح

.ىلوألاّةنرلادعبةعاّمسلاينوبْتعفر
."؟ةقيقدنيرشعدعبسواهكيكنابيفيقتلنله":تلاق
."الك"
يناكمإبدعيملكلذلوً،ادلاوحبصأفوسيننأبينوبادنورُتغلبأ

يأبحسلعقاولايفّططخأتنكيننأو-تاقيقحتّيأيفةدعاسملا
،يلًاخفتبصندقيتجوزنأبئطاخلايداقتعالوحهبتمدقتحيرصت
.نامتئالاتاقاطبيفُهتبعليذلارودلابفارتعاللٌّدعتسميننأو

."هآ،هآ":تلاقمث،طخلاىلعةليوطٍتمصةرتفتّرم
ىلعُّضعتو،دوسألااهرعشلالخاهديررمتيهوينوبرّوصتيننكمأ

.اهّدخنميلخادلامسقلا
؟تعمسأ.ِكنايًاريثككسفنبمتهتنأكديرأ"ً:اريخأيلتلاق

اليننإفيمآامأ":كلذدعبُتكحض."كلذكريغصلابمتهتنأكديرأ
."ًادبأاهنأشبثرتكأ

ثدحامعضأنأتلواحً.ايصخشاهربخأيكوجلزنمىلإتهجوت
نكمُي.لفطلانأشبًادبأجعزنينأءرمللنكميال.ةديعسلارابخألاراطإيف
.ًالفطهركينأهنكميالنكل،عضولاهركينأءرملل

ينمةبيرقتفقواهنكل،ينبرضتفوسوجنأةيادبلايفتننظ
.اهتبابسبينتزكو.اهسافنأبساسحإلايننكمأثيحب

امكنأبدقتعأ.لزنملايفءاقبللٍرذعنعثحبتكنإ":يلتسمه
.نورجفنتس؟كلذفرعتتنأو،ًةرسأنانّوكتسً.اضعبامكضعبىلعامتنمدأ
ينامثلاةرتفلكلذلعفتنأكنكميهنألعفلابلمتُحيأ.ةوقلكبنورجفنتس
."؟كلتقتساهنأبدقتعتالأ؟ةمداقلاًةنسةرشع

اذكهنكأمل.هتجوزتيذلالجرلانوكأاملاطكلذلعفتنلاهنإ"
."نوكأنأيننكمينكل،ةليوطةرتفل

"؟يبأهبشيامىلإلوحتتنألمتُحي؟اهلتقتفوسكنأبدقتعتالأ"
.



.يدلاوىلإلوحتلامدعليتنامضيههذه؟وجاييَرتالأ"
."ملاعلايفٍدلاووٍجوزلضفأنوكأنأبجوتي

نأذنماهيفيكبتاهتيأريتلاىلوألاةرملايهو،ءاكبلابوجترجفنا
ُتسلج.اهنالمحتدعتملاهيقاسنأكوضرألاىلعْتسلج.ةلفطتناك
رخآىلعبلغتلانمًاريخأتنكمت.اهسأرىلعيسأرُتينحأواهبرقب
فوسيننأبِكنايكلتلقامدنعركذتأ".يوحنترظنّمثاهتاديهنت
"؟تاملكنماذإدعبيتأياّمعرظنلاضغبكبحأفوسيننأو؟اذإكبحأ
.

."لجأ"
تقلطأ."بلقلاطاينّعطقيكلذنكل.كبحأتلزامً،انسح"

نأرومألابضرتُفينكيمل".لفطةديهنتبنوكيامهبشأةعيرمةديهنت
."وحنلااذهىلعريست

."هعوننمبيرغٌلوحتهنإ":رمألافيطلتًالواحمتلق
."؟اننيباميفقيرفتلالواحتنلأ"
."لضفأًاصخشنوكتنألواحتاهنأبيّركذت.الك":تلق

ُتظقيتسا.ةاواسملامدقىلعيمآعمفوقولانمًاريخأتنكمت،لجأ
أرقأنأتلواح.اهتمجمجةرخؤمتصّحفتو،اهبناجىلإانأومويحابصيف
عفترأيننأبُترعش.سمشلايفقّدحأيننأب،ةرملاهذه،رعشأمل.اهراكفأ
ينرّيغتاهنأبساسحإلايننكمأ.يتجوزهتغلبيذلاهتاذنونجلاىوتسمىلإ
امأ.كلذدعبًاّئيسوًاحلاصًالجرُتحبصأو،ةربخلاليلقًادلوتنكً:اددجم
الٍبرحةصقيفقالطنالاكشوىلعيننإ.ًالطبُتحبصأً،اريخأو،نآلا
رّوصتعيطتسأاليننإ.اهعمشياعتلايننكميةصقاهنإ.انجاوزلاهلةياهن
.دبألاىلإيمصخاهنإ.يمآنودنميتّصق

.ةبعرموةليوطٌةورذاننإ



ةدوعلادعبٍمايأةتسو،ناعوبسأ،رهشأةرشع
ةدعاقلايههذهً.اطورشمنوكيالنأبجيبحلانإيلليق

،دودحنودنمبحلاناكاذإنكل.اذهنولوقيسانلاعيمجو،ةماعلا
رمألابمايقلالواحينأناسنإلكىلعنّيعتياذاملف،طورشالو،دويقالو
نكمُيامعرظنلاضغببحلاىقلأفوسيننأبفرعأتنكاذإ؟بئاصلا
نممغرلابِكنبحأنأيبضرتُفي؟كلذيفيدحتلاوهامف،ثدحينأ
نمنكل.يتاغوارمنممغرلابِكنينبحينأضرتُفيامك،هبويعلك
نأبداقتعالاىلإعضولااذهينعفدي.كلذلعفيالانمًادحأنأبحضاولا
نّيعتي.ةدعطورشعمقفارتينأبجيبحلانأوً،ادجنوئطخمعيمجلا
يفامهلٍةلاحلضفأىلعانوكينأنيكيرشلانمّبلطتينأبحلاىلع
انيأرامكو،طبضنمريغٌّبحوهطورشملاريغبحلانإ.تاقوألالك
.يثراكٌّبحوهطبضنملاريغبحلانإفًاعيمج

يذلاباتكلاهنإ.ةعئارلايباتكيفيراكفأنمديزملاأرقتنأكنكمي
ً!ابيرقردصيفوس

ةدالولادعومنإبيبطلايللاق.ةمومألا:مهأوهامكانهنكل
نمكانهله.ةسداسلاةنسلا.انجاوزىركذدغمويفداصي.دغمويوه
دقهنكل،دافصألانمًاجوزِكنءاطعإيفترّكف؟اذهنمبسنأٍتيقوت
ىهتنميفرمألااذهيفريكفتلاودبي.دعبًايلسمرمألانأبربتعيال
نآلاامأ.يجوزميطحتلواحأُتنكمويلااذهنمٍةنسلبق:ةبارغلا
ً.اددجمهعمجةداعإنمءاهتنالاكشوىلعيننأبودبيف

ديسمتيفةيضاملارهشألاهذهلالخهغارفتاقوألكِكنىضمأ
يفو،ّيمدقكيلدتلةبسانملالئاوسلانعثحبلايفو،واكاكلاةدبزبينطب
رهظأ.اهولعفينأنييلبقتسملاءابآلاىلعبجوتييتلارومألالكبمايقلا
تحتو،طورشنودنميّنبحينأملعتيهنإ.يبًاطرفمًامامتهاكلذكِكن
كلذتكردأ.ةداعسلاوحنانقيرطيفًاريخأانحبصأاننأبدقتعأ.فورظلالك
ً.ارخؤم

ةجوزلاوجوزلانمةفلؤمةرسألضفأوعورأحبصننأكشوىلعاننإ
.ملاعلايفدالوألاو

امكرمألامهفيملِكننأبدقتعأ.اهيلعظفاحننأانيلعنّيعتينكل
نأعيطتسيناكاذإامينلأسو،يرعشحابصلااذهِكندّسم.يغبني



فّرصتتاذامل.ِكنايينتشهدأ":هلُتلق.كلذريغءيشيأيللعفي
."؟ةعورلاهذهبيعم

.ِكّبحأيننإ.كلذنيقحتستِتنأ:لوقينأضرتفملانمناك
."كلجألفسألابرعشأيننأل":لاقهنكل
."؟اذامل"
."ِتنأامكينوكتلحابصلكيفظاقيتسالاكيلعنّيعتيهنأل"

ىلعيلهلاقامبرّكفأيننأامك،كلذيللقيملولًالعفىنمتأيننإ
.ريكفتلااذهنعّفكأنأعيطتسأالو،ماودلا

يننأبدكأتلاوههديرأاملكنإ.ءيشيأةفاضإلةرطضميندجأال
.كلذُتققحتسايننأبدقتعأ.ةريخألاةملكلاكلتمأ



نمناكيذلاDarkPlacesةنكادنكامأباتكةفلؤمنيلفنايليغ
ةحئالنمضنمو،زمياتكرويوينةفيحصيفًاعيبمرثكألابتكلاةمئاقنيب
يذلاWeekendباتكو،ركرويوينةفيحصيفنيعجارملاىدلةلضفملابتكلا
باتكلضفأو،Todayةفيحصيففيصللّةلضفملابتكلانمضنمناك
ةياورللرايخلضفأكلذكو،PublishersWeeklyةفيحصيف2009ماعل
،رجادةزئاجبزئافلاSharpObjectsباتكو؛نويبيرتوغاكيشةفيحصيف
،BookSenseةبخنو،ةزئاجيفىلوأةياورلضفأةزئاجلكلذكحّشُريذلاو
كلذكةفلؤملاتلمع.Barnes&NobleDiscoverبتكةبخنكلذكو
ةينامثيفاهبتكتُرشنو،EntertainmentWeeklyيفةدقانوةبتاكك
.اهنباواهجوزعموغاكيشيفنآلاةبتاكلاشيعتً.ادلبنيرشعو

ىهتنا

Theلافطألابةصاخلاةينويزفتلاةلسلسلاتايصخشىدحإ]1[
YearWithoutaSantaClausةيدوماعهبشرعشةحيرستبزاتمي.


