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هدوجوواهدوجونأكو،يمظعلالكيهلاىلإقدحتةليوطةدملتفقو
.نيليحتسمنيرمأاناكناكملااذهيف

تبرتقانأىلإ،ةريحبلايفقرغرخآفورخهنأْتدَقتعا،ةيادبلايف
اهنأتكردأاهنيح؛ةريحبلارعقيفةنوفدملافصنةمجمجلاتدهاشورثكأ
ناكاهتحتو،لامرلانمةزرابعالضألاتناك.يرشبيمظعلكيهىلإدوعت
ًايقلتسميمظعلالكيهلاناك.نيذخفلاوضوحلاماظعةيؤرنكمملانم
،ةمجمجلانمنميألابناجلاةيؤراهعسوبناكاذهلو،رسيألاهبناجىلع
تناكاهادحإ؛يولعلاكفلايفنانسأثالثو،نيغرافلانينيعلايرجحمو
،ةمجمجلايفةضيرعةوجفكانهتناكو.ةريبكةيصاصرةوشحبةّوشحم
ةبرضنعةمجاننوكتامبراهنأاهلابيفرطخف،باقثناديعةبلعمجحب
.اهعبصإبةوجفلاددرتبتسمالمث،ةمجمجلاىلإتقَّدحوتنحنا.ةقرطم
.لامرلابةئيلمةمجمجلاتناك

اهبيوهيًاصخشاهلُّيختلتدعتراوً،اددجماهنهذيفةقرطملاترطخ
نوكتنأنمريثكبربكأتناكةوجفلانأديب.رخآصخشسأرىلع
مث،ىرخأةرميمظعلالكيهلاسملمدعترَّرق.ةقرطمةبرضنعةمجان
.ئراوطلابتلصتاويولخلااهفتاهتجرخأ

يمظعلكيه.يقطنمريغرمألاف؛هلوقاهيلعبجياميفتراتحا
يهىتحو.ئطاشلانعديعبناكميفو،ةريحبلليلمرلاعاقلايفنوفدم
،باقثبلعوقراطمبقلعتتتاليختاهدوارتذإ،ىلثملااهتلاحيفنكتمل
ءاجرأفلتخميففوطتاهراكفأتناك.زيكرتلايفًةبوعصتدجودقو
.ديدجنماهعيمجتيفًاريثكيناعتتناكو،ناكملا

ةقاطلاةئيهتماقأدقف.كلذيفببسلاوهعادصلاناكامبر
ضعبيفثدحيامكو،ةقباسلاةليللايفيونسلاصقارلااهءاشعةينطولا
ةيضمتلتططخاهنأعمو.برشللاهعفدياممريثكلااهيدلناك،نايحألا
اهسفنتعنقأدقل.ةريحبلاتدصقواهيأرتَّريغاهنأالإ،لزنملايفراهنلا
تناكو-ةملاعنوكتنأتدارأاملاطلو-ةملاعيهف،ةزهجألادُّقفتةرورضب
عادصنميناعتتناكاهنكل.ةيانعبَبقاُرتنأبجيتاسايقلانأفرعت
.قالطإلاىلعةيقطنماهراكفأنكتملو،داح

يذلاببسلاهنأْتفرعو،اهريرسىلععجطضملالجرلايفْترَّكف
دنعكانهدجاوتلاأشتمليهف.ةريحبلاىلإًاّرجاهسفنُّرجتاهلعج



ىلإاهعمعجردقل.دوعتامدنعلزنملايفهدجتالأتلمأو،هظاقيتسا
نمرثكأسيلً.اريثكًاعتممنكيملهروضحنكل،ةلفحلادعباهتقش
ىوسرخآءيشيألوحثَّدحتداكلاب.اهقالطذنممهتلباقنيذلانيرخآلا
ليوطتقودعبىتحاهنعثيدحلالصاويتلاةجمدملاهصارقأةعومجم
يفيسركىلعمونلايفَّطغ،كلذدعب.مامتهالابرهاظتلانعاهّيلجتنم
،مفلارغاف،اهريرسيفًامئانهتدجو،ْتظقيتساامدنعو.سولجلاةفرغ
.دوسأًابروجوًادجًاقيضًايلخادًالاورسًايدترمو

.طخلانمرخآلابناجلاىلعٌتوصحدص.»ئراوطلاةمدخ«
ةمجمجكلانه.ماظعلاضعبتدجويننأغالبإلاُدوأً،ابحرم«:تلاقف

.»اهيفةوجفعم
؟مالكلااذهلثملوقينم!عيظفعادصنمهلاي.اههجونَّضغت

عمسنبلوحلافطأللةديصقنمًةرابعْترَّكذت.اهيفةوجفعمةمجمج
؟غنيليشناكلهوأ.هيفبقث

.»كلضفنمكمسا«:ئراوطلاةمدخنمصخشلااهلأس
.اهمساتركذوةشوشملااهراكفأْتبَّتر
.»؟يهنيأ«
.»يلامشلابناجلا.نتافرافيالكةريحب«
.»؟ديصةكبشةطساوبحطسلاىلإاهتجرخأله«
.»ةريحبلاعاقيفةنوفدماهنإ.ال«
.»؟ةسّاطغتنأله«
.»ةمجمجلاوعالضألا.عاقلانمةزراباهنإ.ال«
.»؟ةريحبلارعقيفاهنإتلقله«
.»لجأ«
.»؟اهتيؤركنكميفيكً،اذإ«
.»اهيلإرظنأوانهفقأيننإ«
.»؟ةفاجةقطنمىلإاهتبلجله«
.ةيرطفةروصبْتبذك.»اهسملأمل،ال«
نمعونيأ«:ةبضاغةربنبلاقمث،ىرخألاةهجلايفتوصلاَتمص

كللصحينأنكمياذامنيفرعتله؟ةعدخهذهله!؟اذهءارهلا
.»؟انتقوكعييضتل

.»اهيلإرظنأوانهفقأيننإ.ةعدختسيلاهنإ«
.»؟نظأامك،ءاملاىلعيشملانيعيطتستتنأً،اذإ«



لكيهلادجويثيحطقفعاقلا.ءامكانهدعيمل.تفتخاةريحبلا«
.»يمظعلا

.»؟تفتخاةريحبلانإكلوقبنينعتاذام«
نمتايئامةملاعيننإ.نآلافقأثيحةفاجاهنكل،اهلكِفتختمل«

لكيهلااذهتفشتكاامدنعءاملاىوتسملِّجسأتنك.ةقاطلاةئيه
.عاقلالامريفةنوفدمماظعلامظعمو،ةمجمجلايفةوجفدجوت.يمظعلا
.»فورخهنأةيادبلايفتننظ

.»!؟فورخ«
ةريحبلاتناكامدنع؛تاونسذنمقرغًادحاواندجومايأةعضبذنم«

.»ربكأةحاسميطغت
ةرايسلسرأس،كانهيرظتنا«:لوقينألبقًاددجمتوصلاتمص

.»ةيرود
مث،يمظعلالكيهلابناجبكارحنودنمتقولاضعبلتفقو

نكتملماظعلانأبةدكأتمتناك.ةفاسملاتساقو،ئطاشلاىلإتشم
تناكلالإو؛نيعوبسأذنمهسفنناكملايفتاسايقلاتذخأامدنعةرهاظ
.نيحلاكلذذنمرتمنمرثكأهايملاىوتسمضفخنادقل.اهتأردق

اوظحالنأذنمزغللااذهيفنورِّكفيةقاطلاةئيهءاملعناك
اهزاهجةئيهلاتبَّصندقل.نتافرافيالكةريحبهايمىوتسملعيرسلاضافخنالا
ماهمىدحإتاسايقلادُّقفتناكو،1964ماعلايفءاملاحطسةبقارمللوألا
،لَّطعتدقةبقارملازاهجنأولامكادب،2000ماعلافيصيفو.ءاملعلا
ةيمكً،ايمويةريحبلانمهايملانمةلوقعمريغةيمكفيرصتببسبكلذو
.يعيبطلافيرصتلافعضيواست

ترَّوصتاهنكل،يمظعلالكيهلاىلإًابرقرثكأةرظنءاقلإلقَّرحتتتناك
نإتلءاست.كلذتلعفاذإًادجنيرورسماونوكينلةطرشلالاجرنأ
اهنأحضاوريغلكشبترَّكذتو،ةأرماوألجرلدوعييمظعلالكيهلاناك
لجرللنييمظعلانيلكيهلانأ-ةيسيلوبةصقيفامبر-مويتاذتأرق
ًاصخشترَّكذتمث.ضوحلاةقطنميفالإ،نيقباطتمنانوكيناداكيةأرملاو
لكيهلانأامبو.ةيسيلوبلاصصقلايفهأرقتاملكقِّدصتالأاهربخأ
تركفمث،ضوحلاةيؤراهعسوبنكيملف،لمرلايفًانوفدمناكيمظعلا
.رمألانكيًايأقرفلافرعتنلاهنأ

حابصناك.ماظعلابناجبلامرلاىلعتسلجف،ًةدشاهعادصدادزا
تلَّيخت.ةريحبلابرقًةرباعرخآلاونيحلانيبرمتتارايسلاتناكو،دحأموي



اذهناكدقف.رغوفليسىلإمثنموكيفراسيدريهىلإةهجوتمتالئاعاهنأ
ممحلاهتحنميذلالقحلاربعّرمي،ةبالخرظانماذوًاسيئرًاقيرطقيرطلا
،تارايسلايفةدوجوملاتالئاعلايفترَّكف.اهريظنلقةبوصخةيناكربلا
امهباجنإةيناكمإءابطألادعبتسانأذنماهرجهيذلااهجوزترَّكذتو
نالفطهيدلحبصأوً،اددجمجَّوزتةريصقةرتفبكلذدعبوً.اعملافطألل
.ناليمج

.اهريرسيفهبروجبماني،هفرعتداكلابلجرىوسدجتملفيهامأ
مهمظعمو.نينسلارورمعمريثكبًةبوعصدشأنيقئاللاجرداجيإتابدقل
اوضاخنأمهلقبسيمل؛كلذنمأوسأىتحوأ،اهلثمنيّقلطمامإاوناك
.لبقنمةقالعرامغ

.يكبتنأتداكو،يمظعلالكيهلاىلإنزحبترظن
مل.ردرويفدرانفاهةهجنمةيتآةطرشةرايستبرتقا،ةعاسوحندعب

يفاوناك.ةريحبلاوحنًةهجتمءطبباهقيرطقشتتناكثيح،ةعرسمنكت
ةريحبلاحطسىلعسكعنتو،ءامسلادبكيفًةيلاعسمشلاتناكو،رايأرهش
اهديبتحَّولنأىلإقيرطلاةبقارملامرلاىلعًةسلاجتَّلظ.لوقصملا
.اهوحنامدقتمث،اهيلإارظنوناّيطرشلَّجرت.تفقوتفةرايسلل

زكننأىلإ،ليوطتقولتمصبيمظعلالكيهلانمبرقلابافقو
.»؟داطصيناكهنأدقتعتله«:هليمزللاقمث،همدقبًاعلضامهدحأ

.»؟براقنتمىلعينعتأ«
.»انههزنتيناكوأ«
.امهنيباهتارظنلقنتيهوكلذتلاق.»ةمجمجلايفةوجفدجوت«
.»حيحص«:لاقمث،امهدحأىنحنا
.»هتمجمجرسكوبراقلانمطقسهلعل«:هليمزّدرف
.»لامرلابةئيلماهنإ«:لوألالاقف
.»؟ةيئانجلاتاقيقحتلامسقغالبإانيلعيغبنيالأ«:هليمزهلأسف
يفنيدوجوممهمظعمسيلأ«:ءامسلاىلإرظنيوهوهليمزهيلعّدرف

.»؟ةميرجلالوحرمتؤميفاكريمأ
تفتلانأىلإتقولاضعبلتمصبافقومثً،اقفاومهسأرهليمزَّزه

.»؟ءاملابهذنيأ«:لاقواهيلإامهدحأ
يننكميله؟نالعفتساذام.عوضوملالوحتايرظنةدعكانه«

.»؟نآلالزنملاىلإباهذلا
نأنودنماهاركشو،اهمساانَّودتارظنلانالجرلالدابتنأدعب



.اهرمأنمةلجعىلعنكتمليهف،ثرتكتملاهنكل.رظتنتاهلعجلارذتعي
اهعادصةبحصبرثكأهبعمتستستناكو،ةريحبلابناجبًاليمجًامويناك
مأاهتقشرداغدقلجرلاناكنإتلءاست.يمظعلالكيهلافداصتملول
رُّوكتلاو،ءاسملاكلذيفمليفراجئتساُّدوتتناك.ةدشبكلذتَّنمتو،ال
.زافلتلاةشاشمامأةيناطبتحت

.ةمجمجلايفدوجوملاةوجفلاوماظعلاىلإترظن
ً.اديجًايسيلوبًامليفرجأتستساهلعل



يمظعلالكيهلانأشبردرويفرانفاهيفلوؤسملابيقرلانايطرشلاغلبأ
ةفاجضرأيفهدوجوحرشلتقولاضعبامهنمرمألابَّلطت.ةريحبلايف
يفنيققحملاريبكببيقرلالصتا.ةريحبلاطسوعقيناكملانأنممغرلاب
ةيضقلانوَّلوتيساوناكنإفرعيلهوفشتكاامبهغلبأو،ةطرشلاضَّوفمبتكم
.المأ

دقتعأ.ةيّوهلانمققحتلاةنجلصخيءيشاذه«:نيققحملاريبكلاق
.»ةمهمللبسانملالجرلافرعأيننأ

.»؟وهنم«
امكتاونسسمخلةقحتسمتازاجإهيدل-ةزاجإيفهانلسرأدقل«

متهمهنإ.امءيشلعفلًارورسمنوكيسهنأفرعأيننكل-نظأ
.»ءايشألانعبيقنتلاُّبحيو،نيدوقفملاصاخشألاب

لاصتالابلطوً،اددجمةعامسلانيققحملاريبكعفر،ةملاكملاءاهنإدعب
ريغصقيرفعمنتافرافيالكةريحبىلإهجوتلاهنمبلطونوسنيفسرودنلرإب
.نيققحملانم

دقل.فتاهلاّنرامدنعبتكلادحأةءارقيفًاقِرغتسمرودنلرإناك
ةفرغذفاونًايطغم،ةيساقلارايأسمشبجحلهعسوباملكلواح
دجوتالثيح،خبطملاىلإيدؤملابابلاًاقلغمو،ةكيمسلارئاتسلابةشيعملا
رطضاهنأةجردلًاملظمهلوحوجلاحبصأكلذهلعفبو.ةبسانمرئاتس
.هيسركلرواجملاحابصملاةرانإل

.لبقنمةديدعتارماهأرقدقفً،اديجةصقلافرعيرودنلرإناك
اغنوتراتفاكسنم1868ماعلافيرخيفترجةلحرنعثدحتتتناكو
كلتيفرفاسدقو.ةيديلجلالوكيسلادريمةلتكلامشيلبجلاقيرطلاىلع
برغبونج،رادراجيفكامسأديصمَّيخمهاجتابصاخشأةدعةلحرلا
.ديفيدىعُديهرمعنمةرشعةعباسلايفباشمهنيبناكو،ادنلسيآ
الإً،اديجقيرطلانوفرعيونيسِّرمتمنيرفاسماوناكلاجرلانأنممغرلابو
.مهنمدحأدعيملفةريصقةرتفبمهقالطنادعبتبهةرطخةفصاعنأ
.رثأىلعمهلرثعيملًادحأنأالإ،مهنععساوثحبءارجإنممغرلابو
يلمربيثكبناجبةفدصلابةيمظعلامهلكايهتفُشتكا،تاونسرشعدعبو
بناجبنيدقارو،تايناطببنيرثدتملاجرلاناك.فولكادلاكبونج،مخض
ً.اضعبمهضعب



هلَّيخت.ةعومجملايفقهارملاكاذلَّيختو،ةمتعلايفهسأررودنلرإعفر
لبقةلحرلايفهاقليسيذلاريصملافرعيناكهنأكوودبيً.اقلقوًافئاخ
هتوخإىلعهباعلأعَّزوهنأنييلحملانيعرازملاضعبىورثيح،هرفس
.اهتداعتسالدوعيالدقهنإًالئاقهتاوخأو

.فتاهلاىلعباجأمثً،ابناجهباتكعضيوهو،ةبوعصبرودنلرإفقو
له«:تامدقمنودنمهتلأسدقو،ةلصتملايهغروبنيليإتناك

.»؟يتأتس
تاونسذنمموقتغروبنيليإتناك.»؟رايخيدلله«:رودنلرإاهباجأف

.رشنلاديقًاريخأتابو،ةمعطألادادعإقرطلوحباتكفيلأتبةديدع
.»؟هنعسانلاعابطنانوكيسفيكً.ادجةرتوتميننإ«
اذهلو،فياووركياملاليغشتيفةبوعصدجألازأال«:رودنلرإاهباجأ

.»...تسليلعلف
اوصوأدقل.ةعئارقابطألاروصو.نورشانلاهبحأدقل«:غروبنيليإتلاق

.»...دايعألاقابطأبصاخءزجكانهو.اهطاقتلالصاخروصمب
.»غروبنيليإ«
.»معن«
.»؟ددحمءيشلجأنميبتلصتاله«
:اهخبطباتكنعثيدحلالَّوحتامدنعاهتوصغروبنيليإتضّفخ

تّصلقتدقل.كبلجأنأيبضََرتُفي.نتافرافيالكةريحبيفيمظعلكيه«
.حابصلااذهكانهماظعلاضعباودجوف،ليبقلااذهنمءيشوأةريحبلا
.»ةرظنيقلتنأكنمنوديري

.»؟!تصلقتةريحبلا«
.ً»امامتءزجلااذهمهفأمل.لجأ«

رودنلرإلصوامدنعيمظعلالكيهلابناجبفقييلوأرودروغيسناك
يف،ناكملاىلإهقيرطيفةيئانجلاةلدألاقيرفناكو.ةريحبلاىلإغروبنيليإو
قيوطتلرفصأًاطيرشنيلماحنوروديردرويفرانفاهةطرشلاجرناكنيح
رودروغيسبقار.هبهطبرلًائيشنوكلمياونوكيملمهنأاوفشتكاو،ةقطنملا
يفًامئادثدحتةيرقلاقمحأتاكنتناكاذاملمهفو،مهتالواحميلوأ
.ردرويفرانفاه

تسلأ«:دوسألالمرلاقوفهوحنيشميريخألاناكامنيبرودنلرإللاق
.»؟ةزاجإيف



.»؟لعفتتنكاذام.ىلب«
ةرايسىأرف،قيرطلاىلإرظن.»اهسفنءايشألا«:يلوأرودروغيسلاق

دقل«.فيصرلاةاذاحمبنكرتةينويزفلتلاتاطحملاىدحإلدوعتةمخضبيج
دصقأ«،ردرويفرانفاهةطرشلاجرىلإريشيوهوفاضأ.»لزنملاىلإاهولسرأ
نأاننكمي.انهتاسايقلاضعبذخأتتناك.ماظعلاتدجويتلاةأرملا
يغبني،ةيعيبطلافورظلايف.ةريحبلاهايمراسحناببسنعًاقحالاهلأسن
.»ةعقبلاهذهيفانقانعأىتحنيقراغنوكننأ

.»؟ريخبكفتكله«
.»؟دنيلافيإلاحفيك.لجأ«
،هتمربعضولاىلعةمداناهنأنظأ.دعببرهتمل«:رودنلرإلاق

.ً»امامتًاقثاوتسليننكل
يفهعبصإعضو.يمظعلالكيهلانمفوشكملاءزجلاصَّحفتوعكرمث

.عالضألادحأحسموةمجمجلايفةدوجوملاةوجفلا
.»هسأرىلعبُرضدقل«:لاق
.»امًاعونحضاواذه«:ةيرخسبغروبنيليإتباجأ
؟كلذكسيلأ،كارعةجيتنهنأودبي«:ًالئاقهولدبيلوأرودروغيسىلدأ

ةدحاوةيوقةبرضبَّلطترمألالعل.ليلقبنميألاغدصلاقوفعقيبقثلا
.»طقف

هنأداعبتسااننكميال«:غروبنيليإىلإرظنيوهوهيلعرودنلرإّدرف
ةرخاسلاةربنلاهذهام.ةفاحلانعطقسوانهبراقنتمىلعًاديحوناك
.»؟كخبطباتكيفهنيمدختستيذلابولسألاوهاذهله؟!غروبنيليإاي

مظعلاةعطقنأدبال.ديكأتلاب«:هلاؤسةلهاجتمغروبنيليإتثدحت
.»ليوطتقوذنمتفرُجدقةروسكملا

ىتم.يمظعلالكيهلاجارخإلةجاحبنحن«:يلوأرودروغيسلاق
.»؟ةيئانجلاةلدألاءاربخلصيس

نأضرتفافقيرطلابناجبفقتتارايسلانمديزملارودنلرإدهاش
لئاسويفرابخألادادعإبتاكمىلإلصودقيمظعلالكيهلافاشتكاربخ
.مالعإلا

بصنلاورطضينلأ«:قيرطلانعهينيعدعبينأنودنملأس
.»؟ةميخ

.»ةدحاونوبلجيسمهنأدبال«:يلوأرودروغيسهباجأف
.»؟هدرفمبةريحبلايفكمسلاداطصيناكهنأينعتأ«:غروبنيليإتلأس



.»طقفتالامتحالادحأاذه،ال«:رودنلرإاهيلعّدرف
.»؟هبرضامًاصخشنأولاذام،نكلو«
.ً»اثداحنوكينل،ذئدنع«:ًالئاقيلوأرودروغيسقلع
ناكامبرو،امصخشهبرضامبر.لصحاذامفرعنال«:رودنلرإلاق

اناكامبر.ةقرطمصخشلااذهجرخأًةأجفورخآصخشعمكمسلاداطصي
.»ةسمخوأةثالثاوناكامبرو،امهدرفمب

بلُجو،ةنيدملايفهسأرىلعبُرضهلعلوأ«:يلوأرودروغيسفاضأ
.»هتثجنمصلختللةريحبلاىلإ

لقثلةجاحبتنأ؟قرغيهلعجاوعاطتسافيك«:غروبنيليإتلأسف
.»ةثجلاقارغإل

.»؟غلابوهله«:يلوأرودروغيسلاق
نمةريحبلاعاقىلإنولزنينييفحصلادهاشيناكامنيبرودنلرإلاق

،كيفايكيرةهجنمةرئاطتبرتقا.ً»اديعباوقبينأمهنمبلطا«:قيرطلا
اهيفصخشةيؤرمهعسوبناك.ةريحبلاقوفضفخنمعافتراىلعتّقلحو
.اريماكلمحي

.ةريحبلاوحنرودنلرإراسنيحيف،نييفحصلاىلإيلوأرودروغيسبهذ
تناكيتلاجاومألاو،ءاملاحطسىلعرصعلاسمشةعشأساكعنابقار
ةجيتنفجتةريحبلاله.ثدحياملوحلءاستو،لسكبلامرلابرضت
ةريحبلانأولامكرمألاادب؟ةعيبطلالعفبكلذلصحيمأ؟ناسنإلالاعفأ
نمديزملايفختتناكله.امةميرجنعباقنلافشكتنأديرتاهسفن
؟ةئداهلاوةملظملاوةقيمعلاقطانملايفماثآلا

ةيئانجلاةلدألامسقنمءاضيبةيدرأبنيينقتدهاشف،قيرطلاىلإرظن
داومبةئيلمًاسايكأوةميخنولمحياوناك.ههاجتايفةلجعبلامرلانوربعي
سمشلالعل.ههجوىلعسمشلاءفدبسحأف،ءامسلاىلإرظن.ةصاخ
.ةريحبلاففجتتناكيتلايه

نعلامرلاةلازإباوأدبامدنعةيئانجلاةلدألاقيرفهفشتكاءيشلوأ
نيبقلزناًالبحناكةمعانلامهيشارفوةريغصلامهتاطالمبيمظعلالكيهلا
يفيمظعلالكيهلاتحتىفتخامث،يرقفلادومعلاةاذاحمبلزنو،عالضألا
.لامرلا

،ةكيرألاىلعةيناطبتحتةرَّوكمانوسهايملارومأيفةملاعلاتناك
وذلجرلالحردقل.ماظعلاعماجريثملايكريمألامليفلادهاشتيهو



.ضاحرملايفاهتمرفتاهامقراهيلعبُتكةقروهءاروًاكراتدوسألابروجلا
ضرعتتتناكمك.مليفلاةيادبنمطقفقئاقددعببابلاسرجعُرق
ةففجملاكامسألاةعابوأ،نيلوجتملاةعابلانمةجعزملاتاعطاقملاهذهلثمل
لجأنماهنإًابذكنولوقيوةغرافتاجاجزنعنولأسيةيبصوأ،لزانملل
ةيناطبلاتعفروتدَّهنتمثًاليلقتدّدرتفً،اددجمسرجلاّنر.يندملاعافدلا
.اهنع

امهدحألكشناك.اهمامأنيفقاونيلجرتدجو،بابلاتحتفامدنعو
ىلعمسترمبيرغنزحعم،نيتسّوقمهافتكتناكذإ،رظانلاُّرسيال
ناك،عقاولايف.ريثكبًالكشفطلأوًانسرغصأناكفرخآلاامأ.ههجو
ً.اميسو

ةماستباحبكعطتسيملفيلوأرودروغيسىلإقدحترودنلرإاهدهاش
.»نتافرافيالكةريحببرمألاقلعتي«:لاقمث،ههجوىلعماسترالانم

يفاهؤالمزوتناكامبانوسامهتربخأ،ةشيعملاةفرغيفامهسولجدعب
.ةريحبلامجحصلقتصوصخبهنودقتعيةقاطلاةئيه

عباسلايفادنلسيآبونجثدحيذلاريبكلالازلزلاناركذتأ«:تلاق
وحندعب«.ديكأتلاىلعةلالدامهيسأربآموأ.»؟2000ماعناريزحنمرشع
لدعملافعاضيذلارمألا؛نتافرافيالكرخآريبكلازلزبرض،ٍناوثسمخ
كلذنأسانلادقتعا،صُّلقتلابتأدبامدنعو.اهنمهايملاحوزنليعيبطلا
َّنيبتنكلو،جولثلاوراطمألالوطهيفيعيبطريغضافخنانعًامجانناك
كانهةدوجومتناكةريحبلارعقيفقوقشربعحزنيناكءاملانأًاقحال
ةريحبلاةحاسمتناك.لازلزلالعفبتحتفنااهنأحضاولانم.روصعذنم
ضفخناوً.ابيرقتةينامثنآلاتحبصأاهنكل،ةعبرمتارتموليكةرشعغلبت
.»راتمأةعبرأنعلقيالامبهايملاىوتسم

.»يمظعلالكيهلاِتدجواذكهو«:رودنلرإلاق
هنكل.نيرتمىوتسملاضفخناامدنعفورخماظعاندجو«:انوستلاق

.»سأرلاىلعًابورضمنكيملعبطلاب
ىلعًابورضمنكيملهنإكلوقبنيدصقتاذام«:يلوأرودروغيساهلأس

.»؟سأرلا
ةوجفتيأر«:تلاقمث،جاوزمتاخنعًاثحبهيديىلإًةسلخترظن

.»؟وهنمنافرعتله.ةمجمجلايف
؟كلذكسيلأ،براقمادختساىلإجاتحاهنأدبال.ال«:رودنلرإلاق

.»ةريحبلايفةديعبلاةعقبلاكلتىلإلوصوللدصقأ



لكيهلادجويثيحىلإيشملاناكمإلابناكنإينلأستتنكاذإ«
راتمأةعبرأنعلقيالكانهءاملاقمعناك.الوهباوجلاف،يمظعلا
يلسيلالاموهو،تاونسلبقرمألاثدحاذإوً.ادجبيرقتقوىتح
.ً»اقمعرثكأتناكهايملانأدبالف،عبطلابملعهب

له؟براقنتمىلعاوناكمهنأكلذينعيأ«:يلوأرودروغيساهلأس
.»؟ةريحبلاكلتبوجتبراوقدجوت

نيتليمجلانيتقماغلانيواقرزلاهينيعىلإقدحتيهوانوستباجأ
براوقلاضعبدجوتدق.راوجلايفتويبكلانه«:نيقيقرلاهيبجاحتحت
.»ةريحبلايفًابراقًاقلطمَرأمل.كانه

يفو.اهّرسيفانوسترَّكف،امناكمىلإًاعمفيذجتلاعيطتسنانتيل
.ةلصتملايهغروبنيليإتناك.يولخلارودنلرإفتاهَّنر،ةظحللاكلت

.»انهىلإايتأتنأيغبني«:تلاق
.»؟ثدحاذام«
.»طقهلثمًائيشَرأملً.امامتلهذمءيشهنإ.ارظناوايلاعت«



لوحلَّوطمريرقتكانهناك.رابخألادهاشييكزافلتلالّغشوفقو
ققحمعمةلباقمنمضتيو،نتافرافيالكةريحبيففَشتكملايمظعلالكيهلا
.ةيضقلايفيرجيسًالماشًاقيقحتنأدافأ

ًايئانثهمامأفيصرلاىلعدهاش.رحبلاىلإرظنو،ةذفانلاوحنىشم
تاوطخعضببةأرملامدقتيلجرلا،ءاسملكهلزنمبناجبنايشمياناك
ثدحتيوه؛يشملاءانثأناثدحتياناك.هبقاحللالواحتةأرملاو،ةداعلاك
ليوطتقوذنمافقوتدقل.هرهظءارونمثدحتتيهو،هفتكقوفنم
قيرطلااذهىلعنايشمياناكامهنألكلذو،امهبطيحيامىلإهابتنالانع
ينابملاولزنملاىلإرخآلاونيحلانيبنارظنياناك،يضاملايف.تاونسذنم
،نايحألاضعبيفو.قئادحلاىلإو،رحبلليذاحملاعراشلاىلعةَّلطملاىرخألا
راوسألاىلعذَّفُنيناكديدجلمعيفباجعإبنُّعمتللنافقوتياناك
تناكامهم؛ًءاسموأًارصعامإً،اعمامهتهزنبناموقيًامئاداناك.تافرشلاو
.لصفلاناكًايأوأ،سقطلالاح

دبكيفلازتالسمشلاتناك.قفألايفةريبكنحشةنيفسدهاش
دشألاةرتفلاتناك.تقولاضعبذنمّلحدقءاسملانأنممغرلاب،ءامسلا
يفتخينأىلإًايجيردترصقلابراهنلاأدبينألبق،برتقتةنسلايفًاعوطس
يتلاىلوألاةيبهذلاقازقزلارويطدهاشدقل.ًاليمجعيبرلصفناكً.امامت
فصتنميفهلزنمجراخابوروأنمةيتآلاعيبرلاحايرعمدلبلاىلإتلصو
.ناسين

مل.فيصلارخاوأتقولاناكىلوألاةرمللدلبلاجراخرحبأامدنع
.تايواحلمحتنكتملو،مايألاكلتيفًادجةمخضنحشلانفسنكت
يفرخآلناكمنمًامارغوليكنيسمخنزتًاسايكأنولقنيمهولاّمعلارَّكذت
يفيفيصلاهلمعنمهنوفرعياوناك.مهتابيرهتصصقرَّكذت.ةنيفسلانزخم
.كرامجلايفظومعادخيفمهبيلاسأنعهرابخإبنوعتمتسياوناكو،ءانيملا
مهنأًانيقيفرعيهلعجتةجردل؛قيدصتللةلباقريغتناكمهتاياكحضعب
اونوكيملثيح؛ةراثإلاورتوتلابةبوشمتناكرخآلااهضعبو.اهنوقلتخياوناك
هلحَمُسينكيملصصقكانهتناكو.ليصافتةيأقالتخاىلإةجاحب
.اهبًادحأربخينلهنأبنيقثاواوناكمهنأنممغرلاب،اهعامسب

يفاهلمكأبهتايحىضمأهنأولامكرعشو،زافلتلاىلإًاددجمرظن
.رابخألايفريرقتلااذهراظتنا



.نيفرطلانمهتلئاعدارفأعيمجلثم؛هرافظأةموعنذنمًايكارتشاناك
ناك.نيظفاحملاتقمىلعأشنو،ةيسايسلاةالابماللاهمساءيشبعمسيمل
.نيرشعلانرقلانمىلوألادوقعلاذنمةيلاّمعلاةكرحلايفًاطرخنمهدلاو
هجوىلعنوهركياوناكو،لزنملايفشاقنللًاتباثًاعوضومةسايسلاتناكو
ةقبطلااهبتلبقيتلا،كيفالفاكيفةيكريمألاةيركسعلاةدعاقلاصوصخلا
رثكأمهنويدنلسيآلانويلامسأرلاناك.جاهتبابةيدنلسيآلاةيلامسأرلا
.شيجلانمنيديفتسملا

تايفلخلنيمتنملاهءاقدصأً؛امئاداهمزاليناكيتلاةعومجملارَّكذتمث
ناك.نيهَّوفمنيثدحتممهضعبناكو،نيددشتمنييروثاوناك.هتيفلخهبشت
ناك.ةيسامحلاتاشقانملاو،فغشلارَّكذتً.اديجةيسايسلاتاعامتجالاركذي
ةكرحلايفمهسفنأنودجيهلثماوناكنيذلاهئاقدصأعمتاعامتجالارضحي
اوناكنيذلاءايرثأللفينعلامهميعزداقتناليغصيناكو،بزحللةيبابشلا
.اهبيجيفمهعضتتناكيتلاةيكريمألاتاوقلاو،ةيراتيلوربلاةقبطنولغتسي
املك.هسفنقداصلاوتباثلاناميإلابًاراركتوًارارممالكلااذهعمسدقل
ملددشتميكارتشاويدنلسيآينطوكىّبرتهنأل،هماهلإريثيناكهعمسيناك
.هبناجىلإتناكةقيقحلانأبًاقثاوناك.هئارآيفةدحاوةظحللكشي

،كيفالفاكيفيكريمألادوجولامهتاعامتجايفةرركتملاعيضاوملانم
ةدعاقلحامسلالجأنمنويدنلسيآلانوعشجلااهمدختسايتلاعدخلاو
دلبلاعيبفيكفرعيناك.يدنلسيآلابارتلاىلعدجاوتلابةيبنجأةيركسع
امدنعًاقهارمناك.تايليفطلالثم؛مهنمنويلامسأرلاديفتسييكنييكريمألل
عومدللليسملازاغلابناملربلاىنبملخادنمةمكاحلاةقبطلامدخعفدنا
نيبنمناكو؛وتانلاىلإادنلسيآمامضناىلعنيّجتحملااوبرضوتاوارهلاو
تاراعشلانميفكيامبنيدَّوزمناّبشلانويكارتشالاناكو.نيجتحملاكئلوأ
ةمزجلاتحتحزرننحن!ةيكريمألاةيلايربمإللنوعيطمنوعباتةنوخلا:ةيوقلا
!ةيكريمألاةيلامسأرللةيركسعلا

ةسامحلاهتفرجدقل.ةدهطضملاريهامجلليمتنيهسفنوهناكو
اونوكينأيغبنيسانلاعيمجنإلوقتيتلاةلداعلاةركفلاوةحاصفلاو
طقسيللامعلاعمبنجىلإًابنجاولمعينأءاردملاىلعيغبني.نيواستم
ةجاحلابرعشيناكو.ةخساروةقداصةيكارتشالابهتقثتناك.يقبطلاماظنلا
لامعلاونيمورحملانععافدللو،نيرخآلاعانقإلو،ةيضقلاةمدخىلإ
.نيدهطضملاو



...مكداقرنملامعلااهيأاوقيفتسا
،تاعامتجالالالخرودتتناكيتلاتاشاقنلايفةيلاعفبكراشيناك

ناكاممريثكلابرخزتتناكتابتكملاف.ةيبابشلاةكرحلاهبحصنتامأرقيو
ًاقثاوناك،هبلقميمصيفو.ةصاخلاهتمصبكرتديريناك.هتءارقديري
هألمةيبابشلاةيكارتشالاةكرحلانمهعمساممريثكلانإ.قحىلعهنأب
.ةلادعلاسحب

،ةيكيتكلايدلاةيداملابةقلعتملاةلئسألانعةباجإلامَّلعت،ةيجيردتةروصب
بَّردو،ةيراتيلوربلاةقبطلاوةيلامسأرلاو،خيراتلاةبرعهتفصبيقبطلاعارصلاو
عمءامظعنييروثنيرِّكفمنماهسبتقاتارابعبهتادرفمةفرخزىلعهسفن
هقافرىلعقوفتىتحليوطتقوِضميملو.هزفاحيمانتوهتاءارقمظاعت
يفناك.ةيبابشلاةكرحلاةداقراظنأتفلو،ةباطخلاوةيسكراملاةيرظنلايف
دقل.ةيبزحلاةنجللاىلإمامضنالاديريناكنإلئُسامدنعةرشعةنماثلا
نمديحولاناكدقو.»ءارمحلاةيارلا«تيعُدهتسردميفةعومجماوسسأ
اذهلو.هدلاورارقىلإًادانتسا؛ميلعتلانمدافتسايذلاءاقشأةعبرأنيب
.هدلاولنانتمالابًامئادرعشيناكببسلا

.ءيشلكنممغرلاب
،ةيرودتاعامتجادقعتوةيئاعدةضيرعرشنتةيبابشلاةكرحلاتناك

لامعلاةلاحلوحصصقلابًالَّمحمداعوًةرموكسومىلإاهسيئريعُدامك
مهتاجايتحالكتناك.ةداعسلاةياغيفسانلاناك!عئارلاروطتللاي.كانه
دقل.قوبسمريغروطتبُدَِعتتاينواعتلاويزكرملاداصتقالاناكو.ةنَّمؤم
يتلاعناصملاترشتناو،تاعقوتلالكبرحلاتلتيتلارامعإلاةداعإتقاف
قطانمءانبيرجيناكو.مهسفنأسانلاةطساوب،ةلودلااهريدتواهكلتمت
ءيشلك.ةيناجمةيبطلاتامدخلاعيمجو،يحاوضلايفةديدجةينكس
.هنمةملكلكً.احيحصناكهباوعمسءيشلكو،هوأرق

مهتدوعدعباوثدحتو،يتييفوسلاداحتالاىلإنورخآبهذ،لباقملابو
.مالكلاكلذباورثأتيملنابشلانييكارتشالانكلً.امامتةفلتخمةبرجتنع
عمتجملجأنمعارصلا:ةيضقلااوناخدقل.ةيلامسأرللًامَدَخنودقتنملاناك
.لداع

تناكو.اهيلإءاضعألانمديزملاوديزملامضيفءارمحلاةيارلاتحجن
ةعرسبتفلو،ةعومجمللًاسيئرعامجإلاببُختنا.نيرضاحلابصغتاهتاعامتجا
تاب،ةسردملايفةريخألاهتنسيفو.يكارتشالابزحلايفنيلوؤسملارابكراظنأ
.يلبقتسمدئاقعورشمناكهنأًاحضاو



يتلاو،ونايبلاقوفةّقلعملاةروصلاوحنراسو،ةذفانلانعدعتبا
تاعبقلاتحتهجوألاىلإرظن.ةسردملانمجرختلالفحيفتطُقتلا
،ءادوستالذبنودتريةسردملاىنبممامأروكذلابالطلا.ةيديلقتلاءاضيبلا
.ةجهوتملاسمشلاتحتعملتءاضيبلامهتاعبقتناكً.اباوثأنيدتريتايتفلاو
كلتلُّنحيناك.هديبةروصلادَّسم.ماعلاكلذيفبلاطلضفأيناثناك
نكيملًائيشنأةجردلًايوقهداقتعاناكنيحنمزلاكاذدقتفيو،نينسلا
.هرسكهتعاطتساب

.بزحلاةفيحصيفلمعهيلعضرُع،ةسردملايفةريخألاهتنسيف
لامعونيلاّمحلاىلعفَّرعتو،ءانيملايفةيفيصلاهتلطعيفلمعدقناكو
نييعجراوناكمهنمنيريثكلانأريغ،ةسايسلايفمهعمثدحتو،نفسلا

نأفرعيو،ةفاحصلابًامتهمناك.»يعويشلا«هومسأثيح؛نيحيرص
سيئرهذخأ،كانهلمعلابأدبينألبق.بزحلاةدمعأدحألِّثمتةفيحصلا
ةشيعملاةفرغيفسلجكانهو.دئاقلابئانلزنمىلإةيبابشلاةكرحلا
نيدنسميذريثويسركىلعسلاجلا،ليحنلادئاقلابئانلعمتساوةريغصلا
ةلودسيسأتنع-ليدنمبهتراظنحسميناكامنيب-امهربخيوهو
ً؛ايقيقحوًاحيحصناكقيقرلاهتوصبهلاقءيشلك.ادنلسيآيفةيكارتشا
ًامهتلم،كانههسولجءانثأيرقفلاهدومعربعترسةريرعشقنأةجردل
.اهعمسيةملكلك

مأخيراتلاةدامتناكأءاوس،داوملاعيمجً.ابوهومًابلاطناك
ةمولعمةيأو.هيلإةبسنلابةلهستناك،ىرخأةداميأمأتايضايرلا
هتركاذتداعدقو.يروفلاءاعدتسالالجأنماهبظفتحيناكهنهذلخدت
ناكذإ،ةفاحصلاناديميفةدئافلابهيلعةساردلايفهتبهوموةزاتمملا

ءارجإىلعًارداقناكو،ةقئافةعرسبركفيولمعيناك.مُّلعتلاعيرس
فرعيناك.لمجعضبنمرثكأنيودتلةجاحلانودنمةليوطتالباقم
.مايألاكلتيفكلذكاوناكعيمجلانكلً،ادياحمًايفحصنكيملهنأ

اوبلطمهنكل،فيرخلاكلذيفادنلسيآةعماجيفلّجستللططخيناك
فصتنميف.نيترمريكفتللةجاحبنكيملو،ءاتشللةفيحصلايفءاقبلاهنم
ةيقرشلاايناملأيفيعويشلابزحلاناك.هلزنمىلإدئاقلابئانهاعد،ءاتشلا
كلذبلِبقاذإو،غيزبيالةعماجيفنييدنلسيآبالطةدعلنكامأمدقي
نكسملاهلنونِّمؤيسمهنكل،كانههسفنبهقيرطقشلًارطضمنوكيسف



.ماعطلاو
ىرييكيتييفوسلاداحتالاوأةيقرشلاابوروأىلإباهذلاديريناك

،ةفلتخمتافاقثفاشتكاو،رفسلاديريناك.برحلادعبءانبلاةداعإهسفنب
ناك.عقاولاضرأىلعذَّفُنتةيكارتشالاةيؤرديريناك.ىرخأتاغلمُّلعتو
امدنعدعبهرمأمزحدقنكيملو،وكسومةعماجلمّدقتلايفًاقبسمركفي
يفةساردلانإدئاقلابئانلاق،هتراظنحسميناكامنيب.دئاقلابئانراز
ةلودلالمعةقيرطةدهاشملهيلإةبسنلابةديرفةصرفلثمتغيزبيال
.لضفأةروصبهدلبةمدخىلعبُّردتلاوةيعويشلا

بحتفوس.ةيضقلاةمدخو«:فاضأمث،هتراظندئاقلابئانعضو
.ةيدنلسيآلاةفاقثلاعمطباوراهلو،ةيخيراتةنيدمغيزبيال.كانهشيعلا
تُرشنو.كانهنوسنوجناهويرعاشلاهقيدصسنسكالردلاهرازدقل
يفغالريفشيرنيهةطساوبنوسانرآنوجلةيبعشلاتاياكحلاةعومجم
.»1862ماعغيزبيال

يفةيكارتشالالوحسنسكالهبتكاملكأرقدقلً.اديؤمهسأربزه
.عانقإلاىلعةقئافلاهتردقببجُعأو،ةيقرشلاابوروأ

نكيمل.هسفنبهقيرطقشوةنيفسةطساوبباهذلاةركفهلترطخ
هتلئاعتناك.نحشلاةكرشيفًاصخشفرعيناكهُّمعفً،ابعصروبعلانيمأت
نم؛جراخلاىلإرفاسنأاهنمدرفيألقبسيملذإ؛رماغرورسبرعشت
اولصتاوً،اضعبمهضعبلاوبتكدقل.رخآدلبيفةساردلاركذننأنود
نل..ً.امهمًاصخشحبصيفوس«:نولوقياوناك.عئارلاربخلاةشقانملًايفتاه
.»!ةموكحلايفرمألاهبىهتنااذإينشهدي

مث،نغاهنبوككلذدعبو،اهيفلزنيةطحملوأورافلارزجتناك
يفةليللاىضقو،نيلربىلإراطقلالقتساكانهنمو.غروبماهف،مادرتور
ىلإًاهجتمًاراطقلقتسا،يلاتلامويلارهظفصتنميفو.راطقلاةطحم
لمحيناكهنكل.كانههلابقتسايفنوكينلًادحأنأفرعيناك.غيزبيال
دنعتاهاجتالالوحلأسدقو،هبيجيفةعوضومةقروىلعًابوتكمًاناونع
.ةدوصقملاهتهجوىلإهلوصو

هجوىلإرظنيوهو،ةسردملاةروصمامأًافقاوناكامنيبقمعبدَّهنت
امبفرعيناكهتيل.ةسردملايفهسفنفصلايفاناك.غيزبيالنمهقيدص
!لصحيس

.ةريحبلايفلجرلالوحةقيقحلافشتكتسةطرشلاتناكنإلءاست



ً.امهمدعيملوليوطتقوذنمعقوثدحامنأبهسفنىساوو
.ةريحبلايفتيملالجرللثرتكيدحأكانهدعيمل



.يمظعلالكيهلاقوفةميخبصندقةيئانجلاةلدألاقيرفناك
يلوأرودروغيسورودنلرإتدهاشامدنعاهجراخفقتغروبنيليإتناكو
يفمالعإلالئاسوعيمجترداغدقل.يلمرلاةريحبلاعاقربعاهوحنناعرهي
اهءودهةريحبلابةطيحملاةقطنملاتداعتساو،ءاسملانمةرخأتملاةعاسلاكلت
.فاشتكالاربخراشتنارثإ؛رورملاةكرحبصغتتناكنأدعبًاددجم

تقولاادجتنأامكنمفطل«:نابرتقياناكامنيبغروبنيليإتلاق
.»مودقلل

لجأنمقيرطلاىلعفقوتللرودروغيسرطضا«:جاعزنابرودنلرإلاق
.»؟يرجياذام.رغربعايتبا

.»انهضارمألاةيئاصخأ.يعمايلاعت«:ةميخلاحتفتيهوتلاق
ةرشتنملاقوقشلايفرَّكفو،ءاسملاءودهيفةريحبلاىلإرودنلرإرظن

ءوضبًامامتًءاضمناكملاناكو،ءامسلايفلازتالسمشلاتناك.اهرعقيف
بارغتسابًالّمأتمً،امامتهقوفةدوجوملاءاضيبلاةباحسلاىلإقَّدحمث.راهنلا
فقيناكثيحراتمأةعبرأقمعبمويتاذتناكةريحبلانأةقيقحيف
.نآلا

هجرخأنأدعبهلمكأبيمظعلالكيهلاةيؤرذئنيحمهعسوبحبصأ
وأمحلةعطقيأكانهنكتمل.لامرلاتحتنمةيئانجلاةلدألاقيرف
ًابيرقتاهرمعنمنيعبرألايفةأرماكانهتناك.هيلعةيقابشامقةقرخ
.رفصأصاصرملقبضوحلاىلعرقنت،هبناجبةعكار

يننكل،رمعلاطسوتمامبرولوطلاطسوتموهو.ركذهنإ«:تلاق
يفهدوجوىلعىضممكفرعأال.ربكأةقدبكلذنمققحتلاىلإةجاحب
درجمهنكل.كلذنمرثكأامبروً،اماعنوسمخوأنوعبرأتضمامبر،ءاملا
هتساردلجأنمةحرشملاىلإهلقنأاملاحًةقدرثكأنوكأنأيننكمي.نيمخت
.»حيحصلكشب

تنِّيُعاهنأو،ردليتاماهمسانأفرعيرودنلرإناك.امهتَّيحوتفقو
يذلاببسلالوحاهلأسيلقوتيناك.ةبيرقةرتفذنمضارمأةيئاصخأك
نيرخآلالثمةبيبطدرجمحبصتملاذامل.مئارجلايفقيقحتللاهعفد
؟ةيحصلاةمدخلانمديفتستو

.»؟سأرلاىلعبُرضله«:رودنلرإاهلأس
ةادألاعوننمدكأتلابعصلانم،نكلو.كلذودبي«:ردليتامتباجأ



.»تفتخابقثلالوحتامالعلاعيمج.ةمَدختسملا
.»؟ةدوصقمةميرجنعثدحتنله«:يلوأرودروغيساهلأس
نمىبغأاهضعبنكل.ةدوصقممئارجلاعيمج«:ردليتامهتباجأ

.»طقفىرخألا
اهنأيفكشنمام«:ثيدحلليغصتتناكيتلاغروبنيليإتلاق

.»ةميرج
لفسألايفةريبكةرفحىلإتراشأو،يمظعلالكيهلاقوفتنحنا

ةرفحلالخاددهاشو،اهنمرودنلرإبرتقا.ةيئانجلاةلدألاءاربخاهرفح
نأنممغرلابو.يمظعلالكيهلاعملبحبًاطوبرمًاريبكًايندعمًاقودنص
ادبامةيؤرمهعسوبناكنكلو،لامرلايفًانوفدملازيالناكهمظعم
يفوًاحوتفموًاشودخمقودنصلاناك.ءادوسرارزأوءادوسمكحتضباقمهنأ
.لامرهلخاد

.»؟اذهام«:يلوأرودروغيسلأس
.»هقارغإلمدُختساهنكل.ملعأهللا«:غروبنيليإهتباجأ
.»؟سايقلاةزهجأنمعونوهله«:هرودبرودنلرإلأس
ةيئانجلاةلدألاءاربخلاق.لبقنمهلثمًائيشَرأمل«:غروبنيليإهتباجأ

.»هولكأيًائيشاودجيلاوبهذدقل.ميدقيكلساللاسرإزاهجهنإ
.»؟لاسرإلاةزهجأنمعونيأ!لاسرإزاهج«:رودنلرإلأس
.»كلذديدحتلًالوأهجارخإىلإنوجاتحي.نوفرعيالمهنإ«
قودنصلاىلإو،يمظعلالكيهلالوحطوبرملالبحلاىلإرودنلرإرظن

،ةرايسلخادنمةثجلانوجرُخيًالاجرلَّيخت.ةثجلاقارغإلمَدختسملادوسألا
لخادىلإنوفذجيو،براقنتمىلعاهنوعضيو،لاسرإزاهجباهنوقثويو
.هايملايفقودنصلاعماهنوقليمث،ةريحبلا

.»؟قرُغأدقلً،اذإ«:لاقمث
كلذلعفدقنوكينأليحتسي«:روفلاىلعيلوأرودروغيسَّدر

،لاسرإزاهجبهسفنطبريو،ةريحبلالخادىلإفذجينأنكميال.هسفنب
.هءافتخانمضييكةريحبلايفعوقولابمتهيمث،هسأرىلعطقسيو،هعفريو
.»خيراتلايفراحتناثداحفخسأنوكيسكلذ

نينظتله«:يلوأرودروغيسنمهجاعزناءاوتحاًالواحمرودنلرإلاق
.»؟ليقثلاسرإلازاهجنأ

.»ّيلإةبسنلابًاقحًاليقثودبي«:ردليتامتباجأ
نعًاثحبةريحبلارعقطيشمتنمةدئافةمثله«:غروبنيليإتلاق



هبشيًائيشوأ،ةقرطمتناكنإ،نداعملافشاكةطساوب؟ةميرجلاةادأ
.»ةثجلاعمتيمُردقنوكتامبر؟كلذ

قيرفمتهيس«:دوسألاقودنصلابناجبصفرقيوهورودنلرإلاق
.قودنصلانعلامرلاحسمو.»كلذبةيئانجلاةلدألا

.»ةيكلساللاةزهجألاةاوهنمناكهلعل«:يلوأرودروغيسلاق
.»؟يباتكعيقوتلفحىلإنايتأتسله«:غروبنيليإامهتلأس
.»؟كلذلعفانيلعبجوتيالأ«:يلوأرودروغيساهباجأف
.»امكمغرأنل«
.»؟باتكلاناونعام«:رودنلرإرسفتسا
هيف،يزاجمىنعملانإ.تايولحدرجمنمرثكأ«:غروبنيليإهتباجأ

.»...تايولحدرجمتسيلو-؟تمهف-تايولحطقف.تاملكلاىلعبعل
رودروغيسىلإشاهدنابرظنيوهورودنلرإلاق.ً»ادجٍّلسماذه«

.هتكحضتبكلواحيناكيذلايلوأ

،اهتحتاهيقاسًةيواط،دعقملاىلعهتلابقسلجتدنيلافيإتناك
،ىرخأدعبًةرئاد،اهتباّبسلوحاهرعشدورشبُّفلتو،ضيبأًابوثًةيدترمو
نيميقملاىضرمللحَمُسينكيمل،ةداعلايفً.ايسيطانغمٌةمَّونُماهنأولامك
ضرتعتملفًاديجرودنلرإفرعتتناكىفشملاةرادإنكل،فويضلالابقتساب
نيسلاجاناك.ءيشلاضعبةليوطةرتفلتمصباسلج.اهتيؤربلطامدنع
نمرِّذحتةريبكروصباهناردجةنيزملانيميقملاىضرملاسولجةفرغيف
.ةيودألامادختساةءاسإ

ثبعتيهو،افيإهتلأس.»؟ةلهرتملازوجعلاكلتىرتتلزامأ«
.اهرعشب

رغصأردريجلاف.ةلهرتملازوجعلاباهتادانمنعيفقوت«:رودنلرإاهباجأ
.»نيتنسبينم

.»؟اهارتتلزامأ.ةلهرتمزوجع،حيحص«
.»لجأ«
.»؟كلزنمىلإيتأتله...و«
.»ةدحاوًةرم،كلذْتلعفدقل«
.»قدانفلايفنالباقتتامتنأ«
،هتايحتكللسرييلوأرودروغيس؟كلاحفيك.ليبقلااذهنمءيش«

.»نَّسحتتهفتكنإلوقيو



.»هسأرىلعهتباصإديرأتنك.تأطخأدقل«
.»نايحألاضعبيفًادجًةيبغينوكتنأًاقحكنكمي«
ردريجلاف؟كلذكسيلأ،ةجوزتملازتالاهنإ؟اهجوزْتكرتله«

.»كلت
.»كنأشسيلاذه«
كروعشوهام.ةجوزتمةأرماعمحرمتكنإيأ.هنوختيهً،اذإ«

.»؟كلذلايح
.»!ةرذقلاةغللاهذهمادختسانعيِّفكو.كنأشسيلاذهو.ال«
.»؟دكأتمتنأله«
.»؟كبضغجالعل؟انهةيودألانيلوانتتكنأَضرتُفيالأ«
مل.انهينعضتنأكنمبلطأمل«:تلاقمث،اهينيعبهتقحالفَفقو

.ً»امامتيدحو؛يدحوينكرتتنأكديرأ.يتايحيفلُّخدتلاكنمبلطأ
.اهعّدوينأنودنمةفرغلانمجرخ
كلتليتايحتغِّلب«:اهرعشبثبعتلازتاليهو،هئارونمتحاص

زوجعلاكلتليتايحتغِّلب«:سماهتوصبتفاضأمث.»ةلهرتملازوجعلا
.»ةطحنملاةلهرتملا

تيبىلإلخدو،هيفنطقييذلاىنبملاجراخهترايسرودنلرإنكر
فقيرعشلاليوطوًاليزهًاباشظحال،هقباطىلإلصوامدنعو.مَّلسلا
نميولعلاءزجلانألههجوزييمترودنلرإعطتسيمل.نِّخديوبابلابناجب
هلمعلمكيلءاجمرجمهنأَّنظ،ةيادبلايف.لظلابىطغمناكهدسج
ببسبهنودِّدهيو،نيلمثنونوكيامدنعًانايحأهبنولصَّتياوناكدقف.هعم
.ىرخأبوأةقيرطبةسئابلامهتايحهكاهتنا

ً.امداقرودنلرإدهاشامدنعهتفقوباشلامَّوق
امنأشبهيلعةيدابةريحلاوهلأس.»؟كدنعثوكملايننكميله«

ىلعنيرخآنيبقعرودنلرإظحال.هتراجيسبقعبهلعفهيلعبجي
.ةداجسلا

.»؟...ـنأنم«
.كنبا«.لالظلانعًادعتبمةوطخمدقتيوهوباشلالاق.»يردنيس«

.»؟ينفرعتملأ
.»؟يردنيس«:شاهدنابرودنلرإلأس
.»كنعثحبلايفترَّكفو،ةنيدملاىلإتدعدقل«:يردنيسهباجأ



.فتاهلانرامدنعاروثجريببناجبشارفلايفيلوأرودروغيسناك
ةسداسلاّةنرلادنعو.بيجيالأرَّرق،هفرعامدنعو،لصتملامساىلإرظن
.اهديباروثجريبهتزكو

كنأدقتعيوهف،كيلإثدحتلاهديفيس.ةعامسلاعفرا«:تلاقمث
.»هدعاست

يفيلزنمبلاصتالاعيطتسيهنأدقتعيهعدأنل«:يلوأرودروغيسلاق
.»ليللافصتنم

.ريرسلانماهبناجنمهقوفاهديدمتيهوتلاق.»ايه«
.»طقفةظحل.انههنإ،لجأ«:تلاقوةعامسلاتعفر
.»كلهنإ«:ةمستبمتلاقو،ةعامسلايلوأرودروغيستطعأ
.»ً؟امئانتنكله«:طخلانمرخآلافرطلانمتوصلاق
لعفتنأكديرأال.لزنملايفيبلاصتالامدعكنمتبلط.لجأ«

.ً»اددجمكلذ
تائدهموةيودألوانتأ.مونلاعيطتسأال.فسآانأ«:توصلالاق

.»يبرثؤيالاهنمًايأّنكلةمِّونمًاصارقأو
.»تئشىتميبلاصتالاكنكميال«:يلوأرودروغيسلاق
.»ريخبتسليننأرعشأ.فسآ«:لجرلاهباجأ
.»سأبال«:يلوأرودروغيسهيلعدرف
.»مويلاىتح.ةنستضم«:لجرلاهبطاخف
.»فرعأ،لجأ«:يلوأرودروغيسهباجأ
.»ميحجلانمةلماكةنس«:لجرلادرف
تقولاناح.رمألايفريكفتلامدعْلواح«:يلوأرودروغيسلاق

.»كدعاسيالاذه.ةقيرطلاهذهبكسفنبيذعتنعفقوتلل
.»كلذلوقكيلعلهسلانم«:لجرلالاق
.»طقفْلواح،نكلو.فرعأ«:يلوأرودروغيسلاق
)strawberries(تالوارفلاكلتعمركفأتنكاذامب«:لجرلاهلأس

.»؟ةنيعللا
انلقدقل«:اروثجريبىلإرظنيوهسأرزهيوهويلوأرودروغيسهبطاخ

.»كسفنبيذعتنعفقوت.كأطخنكيملهنإ.ةرمفلأمالكلااذه
ناكهلك.يئطخناكديكأتلاب.يئطخناكديكأتلاب«:لجرلاّدر

.»يئطخ
.ةملاكملاىهنأمث



اههجوىلعةريغصةماستباتمسرمث،بوانتلابامهيلإةأرملاترظن
دقل.هفلخبابلارودنلرإقلغأاميف،ًالوأغروبنيليإتلخد.لوخدللامهتعدو
ايوصلاكيكويرئادلاكعكلاضعبةأرملاتعضواذهلوً،اقبسماهبالصتا
عقيلزنملاناك.خبطملانمحوفتةوهقلاةحئارتناكاميف،ةلواطلاىلع
فتاهلاربعةأرملاعماهثيدحنمغروبنيليإتفرع.تلوهديربةيحاضيف
ايلعةداهشلينلسرديقباسلاجاوزلانماهنبانأوً،اددجمتجوزتاهنأ
.يناثلااهجوزنمنيرخآنيدلوتبجنأامك،ةدحتملاتايالولايفبطلايف
اهلباقتيكلرهظلادعبةرتفللمعلانمةزاجإتذخأ،اهشاهدناةدشنمو
.لزنملايفرودنلرإو

هلكيهىلعمترثعنموهله«:سولجلابامهيلإريشتيهوتلأس
عماهنزودازدقو،نيتسلاقوفتناكو،نيتسيركاهمساناك.»؟يمظعلا
ةريحبيفدجُويذلايمظعلالكيهلالوحرابخألايفْتعمسدقل.رمعلا
.نتافرافيالك

ًةقدرثكأًاصحفرظتنناننكل،ركذهنأملعن.فرعنال«:رودنلرإاهباجأ
.»هرمعةفرعمل

ضعبتلسُرأدقو،يمظعلالكيهلافاشتكاىلعمايأةعضبتضم
ىرخأةقيرطتمدختساضارمألاةيئاصخأنكل،ينوبركلاليلحتلاىلإماظعلا
عِّرسينأنكميكلذنأداقتعالاىلإغروبنيليإعفديذلارمألاً؛اضيأ
.جئاتنلا

.»؟فيك!جئاتنلاعِّرسي«:رودنلرإاهلأس
.»كيفسموارتسيفموينملألارهاصمدختستاهنإ«
.»؟رهاصلا«
تيربكلاديسكوأيناثبقلعتياذهو.هنمثولتلاخيراتسردتاهنإ«

.»؟كلذبتعمسله.ليبقلااذهنمءايشأوديارولفلاو
.»ال«
ىلعطقستو،وجلايفتيربكلاديسكوأيناثنمةنيعمةيمكثعبنت«

دقل.نتافرافيالك،رهاصلانمةبيرقتاريحبيفدجُودقل.رحبلاوضرألا
يفًارثأتدجواهنإتلاق.ةنَّسحمثُّولتةبقارمعابتابنآلاةيمكلااولَّلق
ماعلبقةريحبلايفتيمُرةثجلانإلوقتًادجتقؤمنيمختيفو.ماظعلا

1970«.



.»ً؟ابيرقت«
.»دعبوألبقتاونسسمخ«
روكذلوحيمظعلالكيهلابطبترملاقيقحتلازَّكرت،ةلحرملاهذهيف

.اهلكادنالسيآيفتالاحسمخكانهتناكو.1975و1960نيباوفتخا
.اهراوجبوأكيفايكيريفاوشاعصاخشأةسمخ

نعتغلبأيتلااهسفنيهو،مهنمًادحاولوألانيتسيركجوزناك
دقتناك.لمعلانمدعيملمويتاذ.تافلملانوققحملاأرقدقل.هئافتخا
يفهتعضوويبصلاتمَّمح.ضرألاىلعبعليامهنباناكو،ءادغلاهلتَّدعأ
دهاشتستناك.ترظتناوتسلجكلذدعبو.خبطملاتبَّترمثريرسلا
.سيمخلامايأثبكانهنكيملمايألاكلتيفهنأالولزافلتلا

ةريغصةقشيفنوشيعياوناك.1969ماعلافيرخيفاذهثدح
الًالامهنمبسكيناكو،اٍّيراقعًاليكولمعيناك.ةريصقةرتفلبقاهورتشا
.ةراجتلاةيلكيفاهتسارداهوتلتهنأدقتناك،الباقتامدنع.هبسأب
ً.امجًابحهبحياهجوزناك.امهنباابجنأواجَّوزتةدحاوةنسدعبو

اهتارظنًةعزومنيتسيركتلاق.»كلذمهفعطتسأملببسلااذهل«
.امهنيب

لكشبىفتخايذلاجوزلارظتنتلازتالتناكاهنأرودنلرإرعش
،فيرخلاةبآكيفاهدحوهرظتنتاهلَّيخت.اهتايحنمرربمريغوئجافم
نيذلاةلئاعلادارفأبو،امهئاقدصأبو،هنوفرعياوناكنيذلاصاخشألابلصتتو
.اهتنحميفةدناسملاوةوقلااهحنملةيلاتلامايألايفةقشلايفءودهباوعَّمجت

لمعىلعُتلصح.اننيعأةَّرقينيبريغصلااننباناكو،نيديعسانك«
ناكذإ.هلمعيفًانسحًءالبيلبيناكيجوزنأتملعو،ةراجتلاةفرغيف
يفًادجًاديجنكيملً.اميظعًاعئابناكو،ةريبكةيراقعةلاكويفلمعي
يفًاديعسناكهنأدقتعأو،دجبلمعهنكل،نيماعدعباهكرتف،ةعماجلا
.»ّطقكلذسكعبيلِحويمل.هتايح

.امهيناجنفيفةوهقلاتَّبص
مويلايفيداعريغءيشيأظحالأمل«:اهمالكنيتسيركتفنأتسا

َّيلعيقلييكطقفءادغلاتقويفيبلَّصتاو،حابصلايفينعَّدو.ريخألا
هعمسأءيشرخآناككلذو.ًاليلقرخأتيسهنأينربخييكًاضيأو،ةيحتلا
.»هنم

ىتح،لمعلايفلكاشمنميناعينكيملأ،نكلو«:غروبنيليإتلاق
.»...وريراقتلاانأرقدقل؟كلذبكربخيملول



لبقكلذبغلُبأدقل.نيفظوملاضعبلمعءاهنإةيلمعيرجتستناك«
مويلاكلذيفهباولصتامث.طبضلابنمفرعينكيملهنكلمايأةعضب
نإلاقً.اقحالكلذبكلاملاينربخأ.هيلإةجاحباودوعيملمهنأهوربخأو
لبً،اريسفتبلطيملو،َّجتحيمل،هلصفلايحلعفدريأرهُظيمليجوز
.»ّدريمل.بسحوهتلواطءاروسلجوهبتكمىلإداع

.»؟كرابخإلكبلصتيملأ«:غروبنيليإاهتلأس
،امكتربخأامك«.اهفنتكيلازيالنزحلانأبرودنلرإَّسحأ.»ال«:تباجأ

.»هلمعهنادقفلوحةملكلقيملهنكللصتادقل
.»؟لُصفاذامل«:رودنلرإاهلأس
كلاملانأدقتعأ.لاؤسلااذهنعةعنقمةباجإىلعّطقلصحأمل«

ةجاحباوناكمهنإلاق.كلذبينربخأامدنعهمامتهاوأهفطاعتراهظإدارأ
تعمسيننكل،ةضفخنمتناكتاعيبملانألنيفظوملاددعضيفختىلإ
ناكامبهمامتهاَدَقف؛لمعلابهمامتهاَدَقفودبياميفرنجارنأًاقحال
لوحثّدحت،ةعماجلاءالمزللمشلاِّملتاعامتجادحأدعب.هبموقي
لمشلاِّملعامتجاىلإيعُددقل.هتساردءاهنإوًاددجمةعماجلايفلّجستلا
اوحبصأىمادقلاهئاقدصألكنأنممغرلابو،ةساردلاكرتهنأنممغرلاب
،هرَّمدكلذنأولامك.ثَّدحتةقيرطلاهذهب.نيسدنهمونيماحموءابطأ
.»ةساردلاكْرتُدصقأ

.»؟لاكشألانملكشبهئافتخابكلذنيطبرتله«:رودنلرإاهلأس
اننيبرادريغصراجشىلإببسلاعاجرإيننكمي.ديدحتلابسيل،ال«

نكيملهنأىلإوأ،ليللايفانبعتيناكاننبانأىلإوأ،قباسلامويلايف
.»ركفأاذامبفرعأالً،اقح.ةديدجةرايسءارشهعسوب

.»ً؟ابئتكمناكله«:غروبنيليإاهتلأس
ناكاذإ؛فيرخلايفدُقفدقل.نييدنلسيآلامظعمنمرثكأسيل«

.»امًائيشينعيكلذ
هؤافتخانوكينألامتحاِتدعبتسا،نيحلاكلذيف«:رودنلرإلاق

.ً»ايئانج
اذهنمءيشيأبًاطروتمنكيمل.كلذلُّيختعطتسأمل.لجأ«

.ظحءوسدّرجمنوكيساذهف،هلتقامًاصخشىقتلادقناكاذإو.ليبقلا
يفمتنأمكنهذبالو،طقيلاببرطختملاذهكءيشثودحةركفنإ
يفيقبدقلً.اقلطمةيئانجةيضقهنأىلعهئافتخاعماولماعتتمل.ةطرشلا
.»اهيفىُريةرمرخآكلتتناكو،عيمجلارداغنأىلإلمعلا



ةيمرجةلأسمهنأىلعهئافتخايفقَّقُحيملأ«:غروبنيليإاهتلأس
.»ً؟اقلطم

.»ال«:نيتسيركاهتباجأ
.»ً؟ايكلسالًايواهكجوزناكله.رخآًائيشينيربخأ«:رودنلرإاهلأسف
.»؟كلذينعياذام!ً؟ايكلسالًايواه«
لاق.»كلذنمًادكأتمتسليسفنانأ،كعمًاقداصنوكأيك«

تنببسبنتملاهنكل،ةدعاسمللًابلطغروبنيليإىلإرظنيوهورودنلرإ
يفنيرخآصاخشأعمًايكلسالنولصتيمهنإ«:ًالئاقهمالكفنأتسامث.ةفش
ًادجيوقثبزاهجىلإجاتحيسناكوأ،جاتحيس.ملاعلاءاحنأفلتخم
.»؟اذهكزاهجيأكلتماله.هتراشإثبل

.»!يكلسالٍواه.ال«:نيتسيركتلاق
لاصتالالئاسوعمةقالعيأهيدلتناكله«:غروبنيليإاهتلأس

.»؟...وأيكلسالثبزاهجكلميناكله؟ةينورتكلإلا
مل؟ةريحبلاكلتيفمتدجواذام«:تلاقولوهذباهيلإنيتسيركترظن

.»؟يكلساللاةزهجأنمعونيأً.اقلطمًايكلسالًازاهجكلتمي
ديصللًةرمبهذله«:اهتلئسأحرطتلصاولب،غروبنيليإاهبجتمل

.»؟كلذلوحًائيشفرعيناكلهوأ؟نتافرافيالكيف
لواحدقو،عرابنوملسدايصيخأ.ديصلابًامتهمنكيملً.ادبأ،ال«

نكنمل؛رمألااذهيفيلثمناك.ّطقلعفيملهنكل،هعمباهذلابهعانقإ
ىلإًاقلطمبهذنملو.ةعتملاوأةضايرلالجأنمءيشيألتقبحن
.»نتافرافيالك

فوفرلادحأىلعليمجراطإتاذةيفارغوتوفةروصرودنلرإظحال
هنأرودنلرإدقتعاريغصىتفعمنيتسيركرهُظتتناك.سولجلاةفرغيف
روفلاىلعكرديمل.يردنيسهنبايفركفيحارو،هابأدقفيذلااهنبا
يتلادنيلافيإسكعبً،امئادهابأبنجتيناكيردنيسف،هلهترايزببس
دقل.امهتلوفطيفاهقيقشواهايإهلهاجتلبنذلابرعشيهلعجديرتتناك
ديازتممدنبرعش،نينسلارورمعمو.ريصقجاوزدعبامهمأرودنلرإقَّلط
.هيدلوبهطبرتةلصدوجومدعل

َّدعأويردنيسلخدأمث،هتقشبابمامأنيبيرغككابتراباحفاصت
هنإرودنلرإهللاقف،ةفرغوأةقشنعثحبيهنإيردنيسلاق.ةوهقلا
.ءيشيأبعمسنإهغالبإبهدعوهنكل،ةغرافققشيأفرعيال



يننكميله«:سولجلاةفرغيفةبتكملاىلإرظنيوهويردنيسلاق
.»؟يلاحلاتقولايفانهثوكملا

دقل.خبطملالخدميفهروهظعمبارغتسابرودنلرإلاق.»؟!انه«
.يردنيسةرايزببسفرع

.»ةميقلاةميدعءايشأبةئيلمةيفاضإةفرغكلمتكنإافيإتلاق«
.هتقشيفةيفاضإةفرغًاقحدجوتتناك.هنباىلإرودنلرإرظن

ظفتحادقو،هيدلاولدوعتتناكافيإاهتركذيتلاةميقلاةميدعءايشألاو
ةنازخ.هتلوفطلزنمنمءايشأ.اهيمرىلعهسفنلمحعطتسيملهنألاهب
،بتكو،شوقنمُّفرو،نيلحارلاهئابرقأوهيدلاولبقنمتبُتكلئاسربةئيلم
.اهكلتميهدجناكةروسكموةميدقةليقثةيقدنبو،ديصنابضقو

.»؟اهعمءاقبلاكنكميالأ؟كمأنعاذام«:رودنلرإلاق
.ً»اقحال،كلذلعفأس.عبطلاب«:يردنيسلاق
.ًاليلقاتمص
ال...اذل.ةفرغلاكلتيفناكمةمثسيل،ال«:رودنلرإلاقمث

.»...فرعأ
.»انهتثكمافيإ«:يردنيسلاق
.»تَّريغتكنإتلاق«:ًالئاقفاضأةياهنلايفو،ًالَّوطميردنيستمص
.»؟تَّريغتله؟كنعاذامو«:رودنلرإهلأس
.»هدصقتاماذهناكاذإ.رهشأذنمةدحاوةرطقبرشأمل«

ةروصلانمهرظنلَّوحمث،هتوهقفشتراوهراكفأنمرودنلرإجرخ
.ةراجيسديريناك.نيتسيركىلإفرلاىلعةعوضوملا

هنيعةيوازنمدهاش.»ّطقهابأفرعيمليبصلافً،اذإ«:رودنلرإلاق
هنأًامامتفرعيناك.هابتنالامدعبرهاظتهنكل،هيلإقِّدحتغروبنيليإ
رثكأذنمةضماغةروصباهجوزىفتخاةأرمالةيصخشلاةايحلايفلّخدتي
لاؤسنكيمل.ّطقٍضْرُملكشبهئافتخاةيضقّلَُحتملوًاماعنيثالثنم
.ةطرشلاقيقحتبًاطبترماذهرودنلرإ

ال.هيوخأعمًادجةديجهتقالعو،ةنسحةروصبيجوزهلماعدقل«
.»يجوزءافتخابرمألااذهلةقالعيأةيؤريننكمي

.»فسآ،ال«:رودنلرإلاق
.»؟حيحص،رخآءيشيأكانهنأدقتعأال«:غروبنيليإتلاق
.»؟وههنأنينظتله«:فقتلضهنتتناكامنيبنيتسيركاهتلأس



هصحفىلإةجاحباننكل،حَّجرماذهنأدقتعأال«:غروبنيليإاهتباجأ
.»ربكأةقدب

نأولامك.لَُقيملامءيشيقبهنأولامك؛ةلهولدومجباوفقو
ِّضفلبقفورحيفهعضولجاتحيوءاوهلايفًاقَّلعمناكامًائيش
.مهعامتجا

ىلعةثججاومألاتمر،هئافتخانمماعدعب«:نيتسيركتنلعأ
نكيملكلذنأَّنيبتنكلو،وههنأاودقتعا.سنسليفانسيفئطاشلا
.ً»احيحص

.اهيدينيتسيركتكبش
ملهنأوً،ايحنوكيدقهنأنظأ،مويلااذهىتح،نايحألاضعبيف«

نم-جراخلاوأ-فيرلاىلإلقتناوانكرتهنأنظأً،انايحأً.اقلطمتمي
.كيفايكيريفانههتحمليننإىتح.ةديدجةلئاعنَّوكو،انربخينأنود
لثملجرلاكلذبتقحلف،هتيأريننأتدقتعا،تاونسسمخوحنذنم
هنأعبطلابتيأرنأىلإهتعبت.قّوستلازكرميفكلذثدح.هلبأصخش
.»وهنكيمل

عمنكلو.لحردقل«:ةنيزحةماستباعمتلاقو،رودنلرإىلإترظن
.ً»ادبألحرينلهنإ...كلذ

.»نيدصقتاذامفرعأ.فرعأ«:رودنلرإلاق

يساقلاهلاؤسببسبرودنلرإغروبنيليإتخَّبو،ةرايسلاىلإالخدامدنع
.ةيساسحلاةديدشنوكتالأاهنمبلطف،نيتسيركنبالوح

.اهلاصتاعقوتيناك.ةلصتملايهردريجلافتناكو،يولخلاهفتاهّنر
ققحيرودنلرإناكامدنع،قباسلاماعلانملوألانوناك25يفايقتلادقل
ذنمو،ةيجولويبةريبختناك.كيفايكيريفقدانفلادحأيفتعقوةميرجيف
هتقالعباهجوزاهلفرتعادقل.ةعطقتمةقالعامهنيبتطبرنيحلاكلذ
ءاهنإأشيملةمساحلاةظحللاىلإرومألاتلصوامدنعنكلو،ىرخأةأرماب
.هسفنحلصينأباهدعو،هلرفغتنأاهنمبلطينأنمًالدبو.امهجاوز
.دعبكلذلعفتملاهنكل،هكرتتساهنإماودلاىلعلوقتتناك

ىلإةزيجولاهترايزنعاهربخأف.»؟ريخبكتنباله«:ردريجلافهتلأس
.دنيلافيإ

.»؟اهدعاسيجالعلاكلذنأدقتعتالأ،نكلو«:تلاق
ىلإتداعدقل.اهدعاسيسيذلاامًاقحفرعأاليننكل،كلذلمآ«



.»اهنينجاهضاهجإلبقاهلمحتتناكيتلااهسفنةينهذلا
.»ً؟ادغءاقللالواحننأبجيالأ«
.امهضعباعّدومث.ً»ادغلباقتنل،لجأ«:رودنلرإاهباجأ
:امةأرماعمامةقالعبطبترمهنأكردتتناكيتلاغروبنيليإهتلأس

.»؟يهتناكله«
.»يهاهنإ،لجأ،ردريجلافنيدصقتتنكاذإ«
.»؟دنيلافيإنأشبةقلقيهله«
لوحةيئانجلاةلدألاءاربخلاقاذام«:عوضوملاِّريغييكرودنلرإاهلأس

.»؟كاذلاسرإلازاهج
مقرلاومسالا.يسورهنأًاقحنودقتعيمهنكل.ريثكلانوفرعيال«

هنأنودقتعيو،بيرغلافرحلازييمتنوعيطتسيمهنكل،نايحمميلسلستلا
.»يكيليريس

.»؟يسوروهأ«
.»يسور،لجأ«

دقو،نتافرافيالكنمةيبونجلاةياهنلادنعلزانمةعضبكانهتناك
مهباولصتا.اهيكلاملوحتامولعملاضعبيلوأرودروغيسورودنلرإعمج
ةلصىلعاونوكينأنكمينيدوقفمصاخشأنعةماعةروصبمهولأسو
.ىودجالبناكمهدهجنكل.ةريحبلاب

جيورتلالفحلريضحتلابةلوغشمغروبنيليإنأيلوأرودروغيسَركذ
.تالوكأملاتافصوبقلعتملااهباتكل

.»ةروهشماهلعجيساذهنأدقتعأ«:يلوأرودروغيسلاق
.»؟كلذديرتالأ«:رودنلرإهلأس
.»؟كلذعيمجلاديريالأ«:يلوأرودروغيسهباجأف
.»ةهافت«:رودنلرإحرصف



ماعهيوبألزنمنمجرخباشلةريخألاةلاسرلايلوأرودروغيسأرق
ً.اقلطمدعيملو1970

.ةديجامهتحصنكلً،اماع78رمعلانمناغلبينيدلاولاالكناك
.امهيرمعنمسماخلادقعلايفكاذنآاحبصأ؛نارخآنادلوامهيدلناك
ةيفيكناملعيانوكيملامهنكل،رحتناربكألاامهنبانأنافرعينادلاولاناك
زاهجونتافرافيالكلوحيلوأرودروغيسامهلأس.هتثجناكمالوهراحتنا
.كلذلوحءيشيأناملعيانوكيملامهنكل،ةمجمجلايفةوجفلاولاسرإلا
نكيمل؛ءادعأهيدلنكيملوً،اقلطمرخآصخشيأعمامهنبارجاشتيمل
.كلذيفكشيأكانه

ىلإرظنتيهومألاتلاق.»لُتقدقنوكينأةفيخسةركفاهنإ«
كلتلكرورمنممغرلاب؛امهنباريصمنأشبنيقلقنالازيالاناك.اهجوز
.نينسلا

ناكامحضاولانم.ةلاسرلانمكلذةفرعمكعسوب«:جوزلالاق
.»هنهذيفرودي

.ةلاسرلاةءارقيلوأرودروغيسداعأ
.رخآءيشيألعفعيطتسأاليننكلو،يناحماس،نيزيزعلايبأويمأ

الوعيطتسأال.نآلادعبشيعلايفريكفتلايننكميالو،لَمتُحيالرمأهنإ
.عيطتسأالوديرأ

.بوكاجمسابةعَّقومةلاسرلاتناك
.»ةاتفلاكلتأطخهنإ«:ةجوزلاتلاق
.»كلذلوحءيشيأملعنالنحن«:جوزلالاق
.»كلذلُّمحتعطتسيملاننباو،هقيدصعمجورخلاَِتأََدبدقل«:تلاق
ةلابقةكيرألاىلعنيسلاجاناك.»؟اننباهنأدقتعتله«:جوزلالاق

.امهنباءافتخاذنمامهتمزالةلئسأنعتاباجإنارظتنيو،يلوأرودروغيس
يذلالاؤسلا؛بعصألالاؤسلانعةباجإلاعيطتسيالهنأنافرعياناك
،نكلو.ةيوبألاتافرصتلاوتايلوؤسملابقلعتملاو،نينسلاكلتلاوطامهقَّرأ
نإطقفرابخألايفاولاق.المأدجُودقناكنإامهرابخإهعسوبناك
لاسرإلازاهجلوحءيشيأاوركذيملو.نتافرافيالكيفدجُوًايمظعًالكيه
امدنعيلوأرودروغيسهانعامامهفيملببسلااذهلو،ةروسكملاةمجمجلاو
؟المأوهناكله:دحاولاؤسامهيدلناك.نيرمألاالكلوحرسفتسا



كلذنأدقتعأال«:امهنيبهتارظنلِّقنيوهويلوأرودروغيسلاق
لَفُقتمل.امهتايحىلعهرثأامهنبالموهفملاريغءافتخالافَّلخدقل.»لمتحم
.لزنملاىلإدعيملوًابئاغلازيالامهنباناكامهيلإةبسنلاب.ّطقةيضقلا
،هللصحاذامالو،هناكمناملعيانوكيمل.نينسلاكلتلاوطناكاذكه
.امهيدلةبآكلاوقيضلانمةلاحدَّلواذهنيقيلامدعو

املاطلً.اديجًاحابسناك.رحبلاىلإبهذهنأدقتعن«:ةجوزلاتلاق
هتلتقنأىلإوأًاريثكدعتباهنأكردأنأىلإحبسيلظهنأتدقتعا
.»ةدوربلا

ىمرحجرألاىلعهنأنيحلاكلذيفةطرشلاانتربخأ«:جوزلالاق
.»ةثجلاىلعروثعلامدعببسبكلذو،رحبلايفهسفن

.»ةاتفلاكلتببسب«:ةجوزلاتلاق
.»كلذىلعاهمولننأاننكميال«
ضهنف،ميدقنيتورىلإاقلزناامهنأكاردإيلوأرودروغيسعسوبناك

.رداغييك
رودروغيسفرعيمل.»هنمديدشبضغبرعشأًانايحأ«:ةجوزلاتلاق

.اهنبامأاهجوزىلإريشتتناكنإيلوأ

فطعملايدترتتناك.معطملايفرودنلرإرظتنتردريجلافتناك
،ةفدصايقتلادقل.لوألاامهدعوميفهتدترايذلاهسفنليوطلايدلجلا
تناكنإذئنيحفرعينكيمل.هعمءادغلالوانتلاهاعدنونجةظحليفو
لقتناناجضاننادلواهيدلناكً،اقحالكلذفشتكاهنكل،المأةجوزتم
.ٍعادتمجاوزو،هدرفمبشيعللامهنملك

امىلعدرللهلالغتساتدَّمعتاهنأبرودنلرإلتفرتعا،يناثلاامهئاقليف
.اهجوزهلعف

ةدعايقتلاوً،اددجمرودنلرإبردريجلافتلصتا،ريصقتقوبكلذدعب
بيترترودنلرإلواح.هتقشىلإةدحاوةرمتبهذو.نيحلاكلذذنمتارم
ىلعبتكلابَّترو،ةميدقلادئارجلاىمرثيح،عاطتسملاردقةقشلا
ةرايزلايحًاددرتمناكو،هتقشيفًافويضلبقتسيناكامًاردان.فوفرلا
دنيلافيإتناك.شيعيفيكةيؤرديرتاهنإًةلئاقتَّرصأاهنكل،ردريجلاف
.رحجلابهتقشوعدت

لكىلإرظنا«:هسولجةفرغيففقتتناكامدنعردريجلافهتلأس
.»؟اهلكاهتأرقله.بتكلاكلت



ضعبتيرتشا؟ةوهقلاضعبنيديرتله.اهمظعم«:رودنلرإاهيلعّدرف
.»ةيكرامنادلاتانجعملا

ًةضرعتسمبتكلافاوحىلعاهعبصإترّرمو،ةبتكملانمتبرتقا
.فرلانمبتكلادحأتذخأمث،نيوانعلاضعب

.»؟ةرطخلاةيلبجلاتالحرلاونحملالوحباتكلااذهله«
صاخشألابصاخوحنىلعًامتهمناكرودنلرإنأةعرسبتظحال

اوهاتصاخشأبةقلعتملاريراقتلانمةلماكتاعومجمأرقهنأو،نيدوقفملا
رخآصخشيأهبربخيملامباهربخأدقناك.ادنلسيآيراربيفاوفتخاو
باضهلايفةنماثلارمعيفتامهقيقشنأوهو،دنيلافيإءانثتساب،اهاوس
نمةرشاعلايفكاذنآرودنلرإناكو،ءاتشلاةيادبيفادنلسيآيقرشةعقاولا
امهقيرطادجوهدلاوورودنلرإ.امهابأونيدلو؛صاخشأةثالثاوناك.هرمع
.هتثجىلعرَثُعيملوتوملاىتحدَّمجتهقيقشنكل،نامأبلزنملاىلإ

كقيقشوتنأكلوحريرقتدجويهنأًةرمينتربخأ«:ردريجلافتلاق
.»بتكلاهذهدحأيف

.»لجأ«
.»؟هايإينيرتنأعنامتله«
هايإكيرأس.نآلاسيلً،اقحالنكلو.لعفأس«:ددرتبرودنلرإلاق

.ً»اقحال

نكيمل.داتعملاكاحفاصتومعطملاىلإلخدامدنعردريجلافتفقو
ارشاعيمل.هلقورتتناكاهنكل،ةقالعلاهذهعونطبضلابفرعيرودنلرإ
تناكً.ابيرقتماعفصنةدملمظتنملكشبءاقتلالادعبىتحامهضعب
.امهيتايحنمةعونتمٍحاونلوحناثدحتيوناسلجياناك.ةئيربامهتقالع

ةوهقلابرشوماعطلالوانتنمءاهتنالادعباهلأس.»؟هيكرتتملاذامل«
ةلئسأةعضبهتلأس.لمعلاواهيدلوويردنيسودنيلافيإلوحثدحتلاو
تامولعملانمليلقلاكانهناكنكلو،نتافرافيالكيفيمظعلالكيهلالوح
ءازعأاودقفسانألوحطقفثدحتتةطرشلاتناك.اهباهرابخإهنكمييتلا
.1970ماعلاةبارقعقتةنيعمةلحرملالخمهل

ةأرماعمةقالعبًاطبترمناكاهجوزنأةرتفلبقردريجلافتفشتكا
ةثداحنأشبلبقنمتفرعدقتناكو.نيقباسلانيماعلالالخىرخأ
ةقالعلاعطقف،هكرتتفوساهنأهتربخأ.هفصوبسحب،»ةيدجريغ«ةقباس
.نيحلاكلذذنمءيشثدحيملو،روفلاىلع



.»...ردريجلاف«:لوقلابرودنلرإأدب
له«ً:ايلاتيتأيسامبرعشتتناكاهنأولامك،ةعرسبردريجلافتلاقف

.»؟ليهأتلازكرميفدنيلافيإَتيأر
.»اهتيأر،لجأ«
.»؟اهلاقتعالوحًائيشركذتتله«
.»تلُقتعااهنأركذتتاهنأنظأال،ال«
.»ةنيكسمةاتف«
.»؟هعمنيرمتستسله«
.»ةبوعصلاقئافرمأهنإ«:تلاقمثاهسأكنمردريجلافتفشر
.»؟ً!اقح«
،يجاوزءاهنإلةدعتسمتسل«:رودنلرإينيعىلإرظنتيهوتلاق

.ً»اضيأكنعيلختلاديرأاليننكل
ًايقلتسميردنيسناك،ءاسملاكلذيفلزنملاىلإرودنلرإداعامدنع

هتدهاشمعباتوهيبألهسأربأموأ.زافلتلادهاشيونخدي،ةكيرألاىلع
عقوتيناكاذهلو،ةقشللًاحاتفمهنباىطعأدقل.ةينوتراكلاموسرلاجمانربل
.ءاقبلابهلحامسلاىلعقفاويملهنكل،تقويأيفهئيجم

.»؟هءافطإعنامتله«:هفطعمعلخيناكامنيبهلأس
ةبقحنمزافلتلااذهسيلأ.دعبنعمكحتلازاهجداجيإعطتسأمل«

.»؟خيراتلالبقام
اليننإ.كلذوحنوأطقفًاماعنورشعهرمع«:رودنلرإلاق

.ً»اريثكهمدختسأ
ناكله.مويلاافيإتلصتا«:هتراجيسئفطيناكامنيبيردنيسلاق

.»؟اهلقتعايذلاوهكئاقدصأدحأ
اهنكلهيعوهداقفإَْتلواح.ةقرطمبْهَتبَرضدقل.يلوأرودروغيس«

.»لاقتعالاةمواقموءادتعالاباهماهتاديريناك.هفتكىلعهتباصأ
.»كلذنمًالدبحصملاىلإلخدتيكةقفصَتْدقعدقل«
نممهتلايلوأرودروغيسطقسأً.اقلطمجالعلايقلتديرتنكتمل«

.»ليهأتلاةداعإزكرمىلإتبهذيهو،يلجأ
دقو،تاردخمةيضقيفًاطروتميديإىعُديتاردخمعئابكانهناك

رميلهةطحمراوجبعقتةقشىلإنارخآناقّقحمويلوأرودروغيسهبَّقعت
يألاجرلاَقليمل.اتاجسيفريفهةطرشزكرمنعًاديعبسيل،تالفاحلل
ًايقلتسميديإناكً.امامتاهلقعةدقافتناكيتلادنيلافيإنمالإةمواقم



،ىرخأةاتفكانهتناكو،هناكمنمكرحتيملوةكيرألاىلعٍراعهبش
،ةطرشلادنيلافيإتأرامدنعو.هبناجبةيراعدقرت،دنيلافيإنمرغصأ
.اهيبأعملمعيهنأفرعتو،يلوأرودروغيسفرعتتناكً.ابضغتطاشتسا
اهنكل،اهبهسأرةباصإتلواحوضرألاىلعًةيمرمتناكةقرطمتطقتلا
ًاملأتمضرألاىلعرودروغيسطقس.كلذنمًالدبهتوقرتمظعترسك
نايطرشلامَّدقت،ًةيناثاهبهبرضتيكةقرطملابحِّولتتناكامنيبو.ةدشب
.اهاتَّبثوضرألاىلعاهايمرونارخآلا

نمعمسرودنلرإنكل،ةثداحلالوحيلوأرودروغيسثدحتيمل
.هيلعمجهتدنيلافيإىأرامدنعددرتيلوأرودروغيسنأْنيرخآلانْييطرشلا
.هتباصإنمتنَّكمتببسلااذهلو،رودنلرإةنبااهنألاهءاذيإديرينكيمل

.اهنينجيفوتامدنعاهكولسنمنِّسحتساهنأتننظ«:رودنلرإلاق
يأكانهدعيملهنأولامكودبي.نيترمببعصأحبصأاهعملماعتلانكل

.»اهُّمهيءيش
.»تارايزلابنوحمسيالمهنكل،اهروزأنأدوأ«:يردنيسلاق
.»مهعمثدحتأس«
.ةعاّمسلارودنلرإعفرففتاهلاَّنر
لصتملارودنلرإفرع.»؟رودنلرإ«:رخآلافرطلانمتفاختوصلاق

.روفلاىلع
.»؟نويرام«
.»؟نتافرافيالكيفمتفشتكااذام«:مياربنويراملاق
.»كمامتهايعدتسيءيشال.ماظعدّرجم«:رودنلرإلاق
ةبوعصدجيهنكلةطرشلانمدعاقتيذلانويراملاق.»!ً؟اقح،هوأ«

.رودنلرإاهيفققحينأنكميةريثمةيضقيأيفلخدتلامدعيف
.فتاهلاربعليوطتمصداس
.»ً؟اددحمًائيشديرتله«:رودنلرإهلأس
ال،نكلو.لضفأةروصبنتافرافيالكصُّحفتكيلعيغبني«:نويراملاق

هقبطىلعريثكلاكلميًاميدقًاقيدصجعزأنأديرأال.كجعزأينعدت
.ً»اقبسم

.»؟هنعثدحتتيذلاام؟نتافرافيالكنأشباذام«:رودنلرإلاق
.لاصتالاىهنأمث.ً»اعادو،ال«:نويراملاق



نأهتعاطتسابناك،يضاملايفرِّكفيناكامدنع،نايحألاضعبيف
داجسللةقناخلاةهيركلاةحئارلا؛غنيرشتيرتيديفسيئرلارقملاةحئارمشي
محفلاناخدلةعذاللاةحئارلاًاضيأركذتيناكو.فوخلاو،قَرعلاو،رذقلا
.سمشلابجحيو،ةنيدملايطغيناكيذلا

لبقدجبسرددقل.اهليختيناكامكقالطإلاىلعغيزبيالنكتمل
ثرابورتسيلإراهنأىقتلمىلععقتاهنأفرعيناكو،ادنلسيآةرداغم
نفُددقل.ايناملأيفبتكلاةراجتورشنللًاميدقًازكرمتناكاهنأو،يسيلبو
غيزبياليفىقيسوملاسردسفيلنوجيقيسوملافلؤملانأامك.اهيفخاب
ةيفاقثةيناملأةنيدمىريناك،هلقعنيعيف.ةديدعتاونساهيفشاعو
غيزبيالءافلحلاَّلتحادقلً.اسئابًابيئكًاناكمفشتكيهباذإف،ةقيرع
ىلعصاصرلابوقثةيؤرناكمإلابلازيالناكو،تييفوسللًاقحالاهومَّلسو
.برحلاهتفَّلخيذلارامدلا؛ةراهنملافصنلزانملاوةينبألاناردج

يفةنامأكهتبيقحعضو.ليللافصتنميفغيزبيالىلإراطقلالصو
ناك.ظقيتستةنيدملاتأدبنأىلإعراوشلابوجيحارو،راطقلاةطحم
حايترالابرعشهنكل،ءابرهكلايفصقندوجوببسبًاملظمةنيدملازكرم
ىشم.هنطونعًادجديعبناكميفًاديحوهنوكةرماغمبعتمتساو،هلوصول
.دعاقملادحأىلعسلجهشتريكساموتىلإلصوامدنعو،هشتريكالوكينىلإ
ايشمامدنعنوسنوجناهويرعاشلاوسنسكالرودلاهبتاكلافصورَّكذت
هشتريكساموتىلإنارظنيامهلَّيختً.ادجةديعبتاونسذنمةنيدملاربعًاعم
اعباتينألبقباجعإبرظنملانالمأتيو،هسفنوهلعفامكرجفلاءوضيف
.امهريس

نكيملهنكل،ةقابهيلعتضرعو،هبناجبروهزلاعيبتةاتفترم
ً.ارذتعماهلمستبافًةيفاكًادوقنكلمي

.هريصمديس،هسفنديسناك.ٍتآوهاملكلقوشبعلطتيناك
هتهجاوميونيناكهنأالإ،هرظتنيناكامفرعينكيملهنأنممغرلابو
يفقلطناهنألنطولاىلإنينحلابرعشينلهنأفرعيناك.حتفنمنهذب
هجاهنمنأهكاردإنممغرلابو.مئادلكشبهتايحِّريغتفوسةرماغم
لجأنمهتاقاطلكلذبلًادعتسمناكهنأالإً،ادهجمنوكيفوس
لباقيسهنأفرعيو،ةسدنهلابًافوغشًامامتهاكلميناك.هتياغىلإلوصولا
.ةساردلابءدبللًافهلتمناك.ةديدجتاقادصنِّوكيوًاددجًاسانأ



ليجستلابتكمدجوو،ةعماجلاىلإبهذو،هتبيقحبلج،رجفلادنع
نعًاديعبسيليبالطنكسمىلإدشُرأ.ةلكشميأهضرتعتنأنودنم
.ةعماجلااهيلعتلوتساةقينأةميدقاليفنعةرابعناكو،سيئرلاىنبملا
وهو،ليمإىعُديامهدحأ.نيرخآنْيبلاطعمفرغلاىدحإكراشيسناكو
نكيمل.هلليقامكً؛ايكافولسوكيشتناكرخآلاو،ةسردملانمهفصليمز
عمتاقبطثالثنمةنوكماليفلاتناك.لصوامدنعةفرغلايفامهنميأ
تناكوً،ارشقتمناردجلاقروناك.طسوألاقباطلايفكرتشمخبطموماّمح
،هتفرغيفو.ىنبملايفةلغلغتمةنوفعلاةحئارو،ةرذقةيبشخلاتايضرألا
فقسلانملدتمفوشكمحابصمو،ةميدقةدضنموةَّرسأةثالثدجوتتناك
يفتناكو.ةنفعتمةيبشخحاولأنعًةفشاكهيفصجلاةقبطتَّرشقتيذلا
.روسكمجاجزلانألةيبشخحاولأبةقلغمامهادحإ؛ناتذفانةفرغلا

ًافطصممهنملترناكو.مهفرغنمنوجرخينوسعانلابالطلاناك
تناك،خبطملايفو.ىنبملاجراخلّوبتللمهضعببهذنيحيف،ماّمحلاجراخ
نرفهبناجبو،ميدقدقومىلعنّخستوءاملابةءولممةمخضردقدجوت
.هتيؤرنمنكمتيملهنكل،هقيدصنعًاثحابهلوحتَّفلت.زارطلاقيتع
نكسملانأةأجفكردأخبطملايفةدوجوملاةعومجملاىلإرظنيناكامنيبو
ً.اطلتخمناك

اممهفيملهنكل،ةيناملألابًائيشتلاقوهنمتاباشلاىدحإتبرتقا
ةغلباهنمبلطف.ةسردملايفةيناملألاةغللاسردهنأنممغرلاب؛هتلاق
.رثكأءطببثدحتتنأةمثعلتمةيناملأ

.»؟امصخشنعثحبتله«:ةاتفلاهتلأس
.»ادنلسيآنمهنإ.ليمإنعثحبأ«
.»ً؟اضيأادنلسيآنمتنأله«
.»؟تنأنيأنم؟كنعاذامو.لجأ«
.»ايرامانأ.ندسيردنم«:ةاتفلاتلاق
.احفاصتولاق.»ساموتيمسا«
امًابلاغ.ةعماجلايفنييدنلسيآلانمليلقددعدجوي؟ساموت«

نوّنُغيمهنألجراخلايفمهيمرىلإرطضننايحألاضعبيف.ليمإنوروزي
.ً»ادجةئيستسيلكتيناملأ.ليللالاوط

نعًائيشنيفرعتله.ةيئادتباةسردمذيملتةَّيناملأاهنإً،اركش«
.»؟ليمإ

ناذرجلابجعيناكملا.وبقلايف،لفسألايفهنإ.ناذرجبجاوهيدل«



،يولعلاقباطلايفىهقمنوئشنيفوس؟ياشلانمًاناجنفديرتله.انه
.»انسفنأبماعطلادادعإلنورطضمنحننيحلاكلذىتحنكلو

.»!؟ناذرجبجاو«
.»اهبكاسمإلللثمألاتقولاوهكلذ.ليللايفجرختاهنإ«
.»؟اهنمريثكلادجويله«
امملضفأنآلاعضولانكل.نورشعاهلحملحي،ةرشعانلتقاذإ«

.»برحلالالخهيلعناك
كلتةيؤرعقوتيهنأولامك،ضرألاىلإيروعشاللكشبرظن

وهفهفرقريثيامكانهناكاذإ.بالطلامادقأنيبعفدنتتاقولخملا
.ناذرجلا

هفلخفقيهقيدصىأرتفتلاامدنعو،هفتكىلعةتيبرتبرعش
لمحيناكنيحيف،امهيبنذنمامهلمحيناكنيمخضنيذرجعفرً.امستبم
.ةفرجمىرخألاهديب

.»اهلتقلةادألضفأةفرجملا«:ليمإلاق

نمةيتآلاةعِّورملاةحئارلاو،ةبوطرلاةحئار:ةعرسبهطيحمعمملقأت
،ةنفعتملاشُرُفلاو،هلمكأبىنبملايفةرشتنملاوطسوألاقباطلايفمامحلا
،ةطاسببهنهذنعكلذلكدعبأ.ةيئادبلاخبطلاتاودأو،يساركلاريرصو
.ًاليوطًاتقوذخأتسبرحلادعبءانبلاةداعإنأكردأو

رداكلاناكو،ةليلقلااهقفارمنممغرلابةزاتممةعماجلاتناك
نيذلاةسدنهلابالطىلإفَّرعت.نيسمحتمبالطلاو،ةءافكلايلاعيسيردتلا
،ةرواجمنادلبنموأ،ىرخأةيناملأندمنموأغيزبيالنمامإاوناك
ىلعًءانب،هلثم،نوسردياوناكمهنمضعبلاو.ةيقرشلاابوروأنمةصاخو
ةعماجيفبالطلاناك،عقاولايف.ةيقرشلاايناملأةموكحنمةمدقمحنم
امناعرسو.ملاعلاءاحنأعيمجنماومدقمهنأولامكنودبيسكراملراك
ناكو.مهسفنأىلعءاوطناللنوليمياوناكنيينيصونييمانتيفبالطىلإفَّرعت
ناك،ةميدقلااليفلايفهتفرغلةرواجملاةفرغلايفوً.اضيأنويريجينكانه
.اردنيبيدىعُديفيطليدنهبلاطكانه

اهضعببةقصتلمىقبتةنيدملايفةريغصلانييدنلسيآلاةعومجمتناك
نإلاُقيناك.ةفاحصلاسرديناكو،ةريغصديصةيرقنملراكءاجً.اضعب
الإلبقتنكتمل-رمحألاْريدلامساببَّقُلتتناكيتلا-هتيِّلك
ةكرحلاسأرتتناكثيح؛يريروكوأنمتورتءاجو.نييبزحلانيددشتملا



نيحيف.يسورلابدألايفصصختتوبدألاسردتتناكو،اهيفةيبابشلا
برغنمءاجفليمإامأ.نييناملألابدألاوةغللاسردتردليهنفارهتناك
ىرخأبوأةقيرطبمهرايتخامتمهمظعمو.داصتقالاسرديناكو،ادنلسيآ
ايناملأيفةحنملاليبسىلعةساردلليدنلسيآلايكارتشالابزحلالبقنم
تاناوطسأىلإنوعمتسيوأقرولانوبعليوءاسملايفنوقتلياوناك.ةيقرشلا
يناغأنودشنيويلحملابرشملاىلإنوبهذيوأ،اردنيبيدبةصاخلازاجلا
مليفاودهاشثيحً،اطشنًايئامنيسًايدانريدتةعماجلاتناكو.ةيدنلسيآ
يفنوثدحتياوناكو.ةيئاعدةليسوكهوشقانو»نيكمتوبةيبرحلاةنيفسلا«
تناكو،تاعامتجالايفًايمازلإروضحلاناك.نيرخآبالطعمةسايسلا
Freie(»رحلاايناملأبابش«ةيبالطلاةمظنملاةطساوبدقُعتتاشقانملا

DeutscheJugend(-FDJاهلحَمُسيناكيتلاةديحولاةمظنملا؛
.لضفأوديدجملاعليكشتديريناكعيمجلا.ةعماجلايفلمعلاب

يفًادوجونييدنلسيآلامدقأ،زناهىعُدي،دحاوصخشءانثتسابعيمجلا
نمنيرهشدعبالإساموتهلباقيملو،نيرخآلابنَّجتيناكهنكل.غيزبيال
ناكذإ؛كيفايكيريفناكنأذنمزناهنععمسيساموتناك.همودق
تاعامتجالادحأيفسيئرلاهركذدقو،هلجأنمةريبكًاططخكلميبزحلا
زناهلمع،ساموتلثمو.لبقتسمللعورشمهنأبهيلإراشأو،ةيريرحتلا
امك،نيلسارملانمهنعًاصصقساموتعمسو،بزحلاةديرجيفيفحصك
لوحهريباعتو،هتسامحبرَّثأتوكيفايكيريفتاعامتجايفثدحتيزناهىأر
نييدنلسيآلانييسايسلالوحو،بورحلايلعشمو،رقبلاةاعرءارشةيناكمإ
عقوىلعةرمتاذحاص.نييكريمألانييلايربمإلايديأيفًىمداوناكنيذلا
شيجلامادامًائيشيواستالدلبلااذهيفةيطارقميدلانإ«:رداهقيفصت
ايناملأيفىلوألاهتاونسلالخ.»!يدنلسيآلابارتلاىلعهتراذقرشنييكريمألا
،»قرشلانمةلاسر«ناونعتحتًايرودًادومعبتكيزناهناك،ةيقرشلا
روهظلانعتالاقملاتفقوتنأىلإ؛يعويشلاماظنلابئاجعهيففصي
تامولعملانمريثكلانوكلميةنيدملايفنورخآلانويدنلسيآلانكيمل.ةأجف
كلسوًايجيردتمهنعهسفندعبأهنألكلذو،زناهلوحاهبثدحتلل
نيحلانيبرمألااذهنوشقانياوناكمهنأنممغرلابو.صاخلاهقيرط
.مهينعينكيملاذهنأولامكمهفاتكأنوعفرياوناكمهنأالإ،رخآلاو

ملو،ّلحدقءاسملاناك.ةعماجلاةبتكميفزناهفداص،مويتاذ
نفديناكفزناهامأ،دضانملافلخنيسلاجبالطةعضبىوسكانهنكي
،نايحألاضعبيف.جراخلايفًافصاعوًادرابسقطلاناك.هبتكنيبهسأر



تناكبالطلاسافنأنأةجردلةبتكملالخادةدوربلاديدشوجلانوكي
،ةوسنلقرمتعيو،ًاليوطًافطعميدتريزناهناك.نوثدحتيامدنعرَّخبتت
،ةيوجلاتاراغلانمةدشبةررضتمةبتكملاتناكو.هينذأيقيامعضيو
.طقفاهنمءزجالإمَدختُسينكيملثيح

.»لبقنمًاقلطملباقتنملنحن؟زناهتسلأ«:ةيدوةربنبهلأس
.هبتكنعهسأرزناهعفر
.هديَّدممث.»ساموتانأ«
،هبتكيفًاددجمهسأرنفدمث،ةدودمملاديلاىلإوهيلإزناهقَّدح

.»يدحوينعد«:لاقو
هقيفروهدلبنبانملابقتسالااذهلثمعقوتيملوهف،ساموتلهُذ

نعًالضف،ريبكمارتحابعتمتيناكيذلالجرلااذهةصاخو،بزحلايف
ً.ايصخشهلهُّنكيناكيذلاديدشلاباجعإلا

.»سردتتنأ،عبطلاب.كجاعزإدصقأمل.فسآ«:ساموتلاق
ىلعةحوتفملابتكلانمتاظحالملاةباتكزناهعبات،ةباجإلانمًالدب

نمنيزافقيدتريناكو،صاصرملقبةعرسببتكيناك.همامأةلواطلا
.نيتئفادهيديءاقبإلعباصأنود

يفةوهقلابرشانعسوبناكنإلءاستأتنك«:همالكساموتعبات
.»امتقو

دجيملامدنعهنكل،درلانمامًاعونًارظتنمهبناجبساموتفقو
عطقدقناك.ريسلاأدبوتفتلامث،ةلواطلانعءطببعجارتًائيش
هبتكنعهسأرزناهعفرامدنعةبتكملانمجورخلاوحنقيرطلافصتنم
ً.اريخأهباجأوةمخضلا

.»؟ساموتتلقله«
.»...تعمسيننكل،لبقنمِقتلنملنحن،لجأ«
ديرتاذام.ةرمتاذكلثمُتنك.تنأنمفرعأ«:ًالئاقزناههعطاق

.»؟ينم
بناجلاكلذيفكانهًاسلاجتنك.كيلعمِّلسألتئجطقف.ءيشال«

.»...َتنكامدنعًةرمعامتجاىلإُتبهذ.كيلعمِّلسأنأطقفتدرأ.كبقارأ
.»؟غيزبياليفكيأرام«ً:اددجمزناههعطاق
.»ةديجةعماجلانكل،ئيسماعطوةدوربلاديدشسقط«
اذهيفءيشلضفأوهبارشلا،حيحصاذه«:لاقوزناهمستبا

.»ناكملا



.»مويتاذًاعمًاقيربإبرشندق«:ساموتلاق
.ةثداحملاتهتنادقل.هبتكىلإداعمث.»امبر«:زناهلاق
!؟ةرمتاذيلثمَتنكامدنعكلوقبدصقتاذام«:ددرتبساموتهلأس

.»؟كلذينعياذام
مثةلهولددرت.»ءيشال«:هيفنَّعمتيوهسأرعفريوهوزناهلاق

.»ءيشيفكديفينلاذه.ثرتكتال«:لاق
هقيرطيفو.سراقلاءاتشلاحيرىلإًاراتحمةبتكملانمساموتجرخ

نماهللسُرأدرطبلجلابهذدقاناكو،توروليمإىقتلاعجهملاىلإ
ركذيمل.هلوحةداعسبناثدحتياناكو،تالوكأملانمًادرطناك.ادنلسيآ
.هَدَصقاممهفيملهنألزناهبهءاقتلاامهل

.»ةبتكملايفكنأهتربخأ.كنعثحبيناكرثول«:ليمإلاق
.»؟ديريناكاذامفرعتله.هرأمل«:ساموتلاق
.»ةركفيأيدلتسيل«:ليمإلاق
يفيبنجأبلاطلكنإذإ.هنوؤشةياعرنعلوؤسملاوهرثولناك

دقرثولناكو.ةجاحلادنعهتدعاسمل)Betreuer(ًايعاركلميناكةعماجلا
يفو،ةعماجلايفمهدعاسيناكذإ،عجهملايفنييدنلسيآللًاقيدصحبصأ
امك،بارشلاءاستحالنوبهذياوناكامدنعةروتافلاعفديناكنايحألاضعب
ديريناكهنإمهللاق.اهملاعممهيرييكةنيدملالوحةلوجمهيلعضرع
ثدحتيناكهنأعم؛ةيدنلسيآلاةغللاةساردلجأنمادنلسيآىلإباهذلا
لاقو.ةجئارلاتاينغألاثدحأءانغهتعاطتسابناكلب،ديجلكشبةغللا
)Njal(لاينةمحلمأرقثيح،ةميدقلاةيدنلسيآلامحالملابًامتهمناكهنإ
.اهتمجرتيفبغريو

يفتانازنزدجوت.بتكملاوهكاذ.ىنبملاوهاه«:ةأجفتورتلاق
.»لخادلا

ذفاونتناك.قباوطةعبرأنمنَّوكملابيئكلايرجحلاىنبملاىلإارظن
مساىأر.سكاعملابشخلانمحاولأةطساوبةقلغماهلكيضرألاقباطلا
.24مقر.غنيرشتيرتيد:عراشلا

.»؟ناكملااذهام!؟تانازنز«:ساموتلأس
ةطرش«:دحأهعمسينأىشخيهنأولامكتفاختوصبليمإلاق

.»انهنمألا
.»يساتس«:تورتلاق
ًابيئكًالظيقُلتةبحاشلاعراشلاحيباصمتناكً.اددجمىنبملاىلإرظن



َّسحأ.هدسجيفةفيفخةريرعشقْتَََرسف،هذفاونوةيرجحلاهناردجىلع
ذئنيحهناكمإبنكيملنكل،ناكملاكلذلوخدببغرينكيملهنأحوضوب
.ريثأتلاةفيعضهتاينمأتناكمكةفرعم

ىلعهقيرطقشيًاريغصًايعارشًابراقىأرف،رحبلاىلإرظنودَّهنت
.ءاملاحطس

رقملاىلإداع،ةيعويشلاويتييفوسلاداحتالاراهناامدنع،دوقعدعب
رعشيةحئارلاهتلعجدقل.ةميدقلاةفرقملاةحئارلاروفلاىلعظحالوسيئرلا
هووشفعجهملادقومفلخذرجقلعامدنعهبّسحأيذلاهسفنروعشلاب
الةميدقلااليفلاةحئارتحبصأنأىلإةرمدعبًةرمدصقنودنم
.قاُطت



ةشيعملاةفرغيفيسركىلعسلجيوهونويرامرودنلرإبقار
يفقباسلاهسيئراهيفىأرةرمرخآتناك.نيجسكوأعانقربعسفنتيو
دعقأدقضرملانأفرعينكيملو،قباسلاماعلايفتاقيقحتلامسق
يتئرترمدنيخدتلانمًادوقعنأفشتكادقل.نيحلاكلذذنمنويرام
تناك.هجولانمءزجوعارذلا؛نميألاهبناجللشبةرثختببستو،نويرام
نمةكيمسةقبطعم،جراخلايفسمشلاعوطسنممغرلابةمتعمةقشلا
ىلعتناكو،مويلايفةرمهروزتةضرممكانهتناك.تالواطلاىلعرابغلا
.رودنلرإلصتاامدنعةرداغملاكشو

ةفسؤملاةلاحلايفرَّكفو،نويرامةلابقةضيرعلاةكيرألاىلعسلج
ناكو،محللابةاطغمداكلابهماظعتناك.ميدقلاهليمزاهيلإلصويتلا
نويرامهجويفةمظعلك.فيعضلاهدسجقوفءطببزتهيمخضلاهسأر
قَّدح.نوللارفصأثعشأرعشتحتنيتقراغنانيعلاتناكو،ةحضاوتناك
عارذىلعةحاترملاةدَّعجملارفاظألاوغبتلابةعقبملاعباصألاىلإرودنلرإ
ً.امئاننويرامناك.يلابلايسركلا

ظاقيتساًةرظتنمتمصبتسلجو،رودنلرإةضرمملاتلخدأدقل
.تاقيقحتلامسقيفلمعلاىلإاهيفلصويتلاىلوألاةرملارَّكذت.نويرام

.»ً؟ادبأمستبتالأ؟كبام«:وههلنويرامهلاقءيشلوأناك
صخشلااذهنمّعقوتياذامفرعيمل.لوقياذامذئنيحفرعيمل

ىلعًافَّلغمناكيذلاو،Camelهرئاجسةبلعقرافينكيمليذلاريصقلا
.ةحئارلاهيركقرزألاناخدلانمةميغبماودلا

يفقيقحتلاديرتاذامل«:رودنلرإهبجيملامدنعهمالكنويرامعبات
.»؟رورملاميظنتيفرمتستملاذامل؟مئارجلا

.»ةدعاسملاىلعًارداقنوكأدقيننأتدقتعا«:رودنلرإهباجأ
رئاجسةضفنمىلإةفاضإ،تافلملاوقاروألابجعيوً،اريغصبتكملاناك

نكل،لخادلايفًايبابضوًاكيمسءاوهلاناك.رئاجسلاباقعأبةئيلموةريبك
.هبةصاخلارئاجسلاةبلعنمةراجيسجرخأو،كلذىلإهبتنيملرودنلرإ

.»؟ةميرجلابًاصاخًامامتهاكلمتله«:نويرامهلأس
.»اهضعب«:هبيجنمباقثةبلعجرخيوهورودنلرإهباجأ
.»؟اهضعب«
.»نيدوقفملاصاخشألابمتهميننإ«:رودنلرإلاق



.»؟اذامل!نودوقفملاصاخشألا«
.تكسمث.»...انأ.كلذبًامتهمتنكاملاطل«:رودنلرإلاق
نمةديدجليماكةراجيسنويراملعشأ.»؟لوقتستنكاذام؟اذام«

تنكاذإ!عوضوملابلصيفثَّدحت«.اهنخديناكيتلاهتراجيسبقع
.»!ةحارصبمَّلكت.كبةقالعيأيلنوكتنلف،لمعلايفاذكهددرتتس

دقتعياممربكأنوكتدقمئارجلاباهتلصنأدقتعأ«:رودنلرإلاق
.»سدحدرجمهنإلب،اذهيريكفتمعدياميدلسيل.سانلا

ناكامنيبنويرامبقاريحارو،ىركذلاكلتنمهسفنرودنلرإجرخأ
درجم،هّرسيفرَّكفوةشيعملاةفرغةذفانربعرظن.نيجسكوألاقشنتسي
.سدح

.ةكيرألاىلعًاسلاجرودنلرإىأرف،لهمىلعهينيعمياربنويرامحتف
شجأتوصبلاقمث،نيجسكوألاعانقنويرامدعبأ،امهنويعتقتلاامدنع
نييعويشلاكئلوأعيمجلايسنله«:للشلالعفبٍوتلمٍمفربعءيطب
.»؟نينوعلملا

.»؟رعشتفيك«:رودنلرإهلأس
.ملأةريشكتتناكاهلعلوأ؛ههجوىلعةفطاخةماستبانويراممسر
.»ماعلاةياهنىتحتيقبنإةبوجعأنوكتس«
.»؟ينربختملاذامل«
.»؟نيتديدجنيتئريلنِّمؤتنأكنكميله؟ةدئافلاامو«
.»؟ناطرسلابباصمتنأله«
.ديكأتلاىلعةلالدهسأربنويرامأموأ
.ً»ادجًاريثكنخدتتنك«:رودنلرإلاق
.»ةراجيسلباقمءيشيألعفأستنك«:نويراملاق
عقوتيناكهنأولامكرودنلرإبقاروً،اددجمعانقلانويرامعضو

دوجوملازافلتلاناك.هسأرزهبىفتكارودنلرإنأديب.هرئاجسجارخإهنم
،ةشاشلاوحنناطرسلاضيرمانيعتتفتلاف،ًالَّغشمةفرغلااياوزىدحإيف
ً.اددجمنيجسكألاعانقلزنأمث

.»؟نييعويشلاعيمجلايسنله؟يمظعلالكيهلارابخأيهام«
.»؟نييعويشلالوحمالكلااذهلكببسام«
ينبجعيمل.ينعدويلامبروأ،ةحرابلاةيحتلاّيلعيقليلكسيئرءاج«

كئلوأنمًادحاونوكتنأديرتالاذاملفرعأال.ديدجلاسيئرلااذهّطق



موقتنأيغبني؟كلذبينربختنأكنكميله؟ريسفتلاوهام.ءاسؤرلا
.»ةليوطتاونسذنمهذخأتيذلارجألافعضلباقمنآلاكلمعفصنب

.»ريسفتكانهسيل«:رودنلرإلاق
يكلساللاسرإزاهجبًاطوبرمناكيمظعلالكيهلانأربخيلبََّرس«

.»يسور
.»يكلساللاسرإزاهجهنأدقتعنويسورهنأدقتعن.لجأ«
.»؟ةراجيسينيطعتنلأ«
.»ال«
.»؟رثؤتساهنأدقتعتله.ليوطتقويدلَقبيمل«
ًاريخأنكمتأيك؟ينتفتاهببسلااذهلأ.ينمةراجيسىلعلصحتنل«

.»؟كسأريفةصاصرعضأنأةطاسببينمبلطتالمل؟كتايحءاهنإنم
.»؟يلجأنمكلذلعفتسله«
.ةهربلنويرامهجوقرشأو،رودنلرإمستبا
الو،هلبألثمثدحتأيننإ.كلذنمأوسأةيغامدةطلجبةباصإلا«

.»يسأركيرحتيننكمي
.»؟نييعويشلالوحمالكلااذهلكببسام«
ةرمكلذناكىتم.انيلإكمامضنانمتاونسعضبلبقكلذناك«

.»؟ىرخأ
.»1977«:رودنلرإلاق
نويراملاق،»كلذُرَّكذتأ،نيدوقفملاصاخشألابًامتهمتنككنإَتلق«

عانقعضوداعأ.ملأتيناكهنأىلعلدتههجوتامسقتناك.ميارب
رودنلرإتَّفلت.ليوطتقوىضقناو.هينيعًاضمغمهرهظدنسأو،نيجسكوألا
.هتقشبحيرمريغوحنىلعهرِّكذتةقشلاتناك.ةفرغلايفهلوح

.»؟امًاصخشيعدتسأنأينديرتله«
دادعإيفيندعاستنأكنكمي.ال«:عانقلاعزنيوهونويراملاق

رَّكذتتديكأتلابكنكل.يتوقعامجتساىلإطقفجاتحأً.اقحالانلةوهقلا
.»ةزهجألاكلتاندجوامدنع

.»؟ةزهجأيأ«
.»ً؟ائيشرَّكذتيدحأكانهدعيملأ.نتافرافيالكةريحبيف«
يتلاةزهجألاةصقدرسديعيحارفيعضتوصبو،هيلإنويرامرظن

.هنعثدحتيقباسلاهسيئرناكامرودنلرإرَّكذتًةأجفو.ةريحبلايفتدجُو
فَشتكملايمظعلالكيهلابًاقلطماهطبريملو،حوضوبةصقلارَّكذتينكيمل



.روفلاىلعكلذكاردإهيلعيغبنيناكهنأنممغرلاب؛ةريحبلايف
.ردرويفرانفاهةطرشزكرميففتاهلاسرجَّنر1973لوليأ10يف«

ةيرشبعدافضنوَّمُسياودوعيمل«-كيفايكيرنمنايرشبناعدفضدجو
ناك.ةريحبلايفةفدصلابةزهجأةموك-ملأبهقهقونويراملاق،»نآلا
ناكاهمظعمنأًاحضاوحبصأامناعرسو.راتمأةرشعقمعىلعكلذ
ىلإفتاهلاوسدنهميعُدتسا.ةيحممتناكةيكيليريسلافرحألانأوً،ايسور
ةيكلساللالاصتالاةزهجأنمًاعونتناكاهنأاودكأف،اهصحفلناكملا
.تصنتلاو

ةزهجأو،تيساكتالجسم؛اهنمسادكأكانهتناك«:نويراملاق
.»لاسرإةزهجأو،ويدار

.»؟ةيضقلاَتيَّلوتله«:رودنلرإلاق
نعًالوؤسمنكأمليننكل،اهوجرخأامدنعةريحبلايفتنك«

ةورذيفكلذثدح.ةياعدلانمريثكلاىلعةيضقلاتلصح.قيقحتلا
.ادنلسيآيفيسورسسجتكانهناكهنأًافورعمناكو،ةدرابلابرحلا
امأ،ةقيدصةلوداوناكمهنكلً،اضيأنوسسجتياوناكنويكريمألا،عبطلاب
.»ودعلاتناكفايسور

.»!؟ةيكلساللاسرإةزهجأ«
ةجوملوطىلعًافَّلومناكاهضعبنأَّنيبت.لابقتساةزهجأو،لجأ«

.»كيفالفاكيفةيكريمألاةدعاقلا
هيلعروثعلامتيذلايمظعلالكيهلانيبطبرتنأديرتتنأً،اذإ«

.»؟تادعملاكلتوةريحبلايف
ً.اددجمهينيعضمغأمثنويراملاق.»؟كيأرام«
.»لامتحالاديعبسيلاذه،امبر«
.»كنهذيفكلذعض«:كاهنإبنويراملاق
هبلجيننكميءيشيأ؟كلجأنمهلعفيننكميءيشكانهله«

.»؟كل
ًامالفأًانايحأدهاشأيننإ«:ةليوطتمصةرتفدعبنويراملاق

.نينيعلاضمغملازيالناك.»ةيبرغ
.حيحصلكشبهعمسدقناكاذإاممًادكأتمرودنلرإنكيمل
.»؟رقبلاةاعرمالفأدصقتله؟ةيبرغًامالفأدهاشت«:لاقف
.»ً؟اديجًايبرغًامليفيلبلجتنأكنكميله«
.»؟ةديجلاةيبرغلامالفألانمعونيأ«



.»نياونوج«:ٍشالتمتوصبنويراملاق
هسيئرظقيتسالاحيف،تقولاضعبلنويرامبناجبرودنلرإسلج

ةوهقلادعأو،خبطملاىلإبهذ.برتقيةريهظلافصتنمناكً.اددجمقباسلا
،هلثمركسنودنمةوهقلابرشيناكنويرامنأرَّكذت.نيناجنفَّبصو
هلعفهيلعيغبنياذامفرعينكيمل.يسركلاعارذبناجبًاناجنفعضوو
.كلذىوس

لصتادقل.رودنلرإبتكمىلإيلوأرودروغيسءاج،مويلاكلذرصع
لسرأف،راحتنالاىلعمدقيسهنأًانلعمليللافصتنميفًاددجمهبلجرلا
لجرلاناكً.ادحأاودجيملمهنكلهلزنمىلإةطرشةرايسيلوأرودروغيس
ىلعًءانبلزنملاةطرشلارصانعمحتقا.لزعنمريغصلزنميفًاديحوشيعي
.لخادلايفًادحأاودجيملمهنكل،يلوأرودروغيسرماوأ

اذهةيناثةرميبلصتا«:ةثداحلافصودعبيلوأرودروغيسلاق
مأسأتأدبيننكلءيشلصحيمل.هلزنمىلإداعدقذئنيحناك.حابصلا
.»هنم

.»؟هتلفطوهتجوزدقفيذلاصخشلاوهله«
يأىلإعامتسالاضفريو،رربمريغوحنىلعهسفنموليهنإ.لجأ«

.»كلذريغءيش
.»؟كلذكسيلأ،ةضحمةفداصمكلتتناك«
.»هلقعيفسيل«
يف.قرطلاثداوحيفقيقحتلاًاتقؤميلوأرودروغيسللكُوأدقناك

دحأدنعتارايسلاىدحإبرفورجنيرةرايستمدطصا،ةرتفلاكلت
تاونسلاتاذاهتنباعممأَتلُتقو،تلوهديربقيرطىلعتاعطاقتلا
جنيرلاقئاسناك.نامألامازحعضتوفلخلايفسلجتتناكيتلاسمخلا
رخآيففقتنيتيحضلاةرايستناكو،ءارمحلاةراشإلازواجتدقلمثلارفور
ةراشإلاًةزواجتمرفورجنيرلااهيفتعرسأيتلاةظحللايفليوطفص
رفورجنيرلاةرايستناكلةيلاتلاءارضخلاةراشإلامألاترظتناولف.ءارمحلا
قئاسلاناكامبر.اهقيرطتلمكأوررضيأببستنأنودنمتربعدق
.عطاقتلاكلذيفسيلنكلو،رخآناكميفثداحبببستيسلمثلا

؛ثداوحلامظعملصحتاذكه،نكلو«:رودنلرإليلوأرودروغيسلاق
.»لجرلاهمهفيالاماذهو.ةلوقعمريغتافداصم

نمًائيشرهُظتنأكيلعيغبني.هلتقتهذههتفداصم«:رودنلرإلاق



.»مُّهفتلا
نأيننكميفيك.ليللافصتنميفلزنملايفيبلصتيهنإ!؟مُّهفتلا«

.»؟مُّهفتيأهلرهُظأ
تناكو.دنيلارامسيفتكرامربوسلايفاهتنباعمقّوستتةأرملاتناك

يولخلااهفتاهىلعاهجوزاهبلصتاامدنعباسحلاعفدةلواطدنعفقت
اذهنكل،تلعفف،ةلوارفلانمةريغصّةلسهلبلجتنأاهنمبلطيل
تناكامل،اهبلصتيملولهنأبًاعنتقملجرلاناكو.قئاقدعضباهرَّخأ
لِّمحيناكببسلااذهلو،رفورجنيرلااهبتمدطصاامدنععطاقتلادنع
.اهبلصتاهنألثداحلاعقودقل.ةيلوؤسملاهسفن

هنأةجردلةمطحمةأرملاةرايستناكذإً؛اعِّورمثداحلادهشمناك
.قيرطلاجراخةبلقنمرفورجنيرلاتناكنيحيف،اهحالصإناكمإلابدعيمل
يعولادقافناكو،ةفعاضمروسكوسأرلايفةرطخةباصإلقئاسلاضَّرعت
دقفتنبلاومألاامأ.ىفشتسملاىلإهتذخأوفاعسإلاةرايستلصوامدنع
لجأنمةرايسلاصقىلإنوفعسملاَّرطضادقو.روفلاىلعاتيفوت
.قيرطلاىلعليسيمدلاناكو،امهجارخإ

ةرايسلاتناك.نيدلجرعمجوزلاةرايزليلوأرودروغيسبهذ
هتجوزىلعقلقلابرعشيأدبدقنيحلاكلذيفناكو.جوزلامسابةلجسم
.بابلادنعنيدلالجرويلوأرودروغيسىأرامدنعةمدصببيُصأف،هتنباو
تاب،نيحلاكلذذنمو.بيبطبالصتافًاروفراهنا،ثدحامبهاربخأامدنعو
هبشأحبصأيذلايلوأرودروغيسبهتدارإنعًامغروعطقتملكشبلصتي
.هيلإةبسنلابقوثومصخشب

يغصييذلانيعللالجرلانوكأنأديرأال«:يلوأرودروغيسلاق
هلتقلوحثيداحأو،ليللايفتالاصتا.ينأشوينعديالهنكل.هتافارتعال
.ً»اضيأكانهىلإبهذدقل؟نيدلالجرىلإهتارايزعباتيالاذامل!هسفن

.ً»ايسفنًابيبطريشتسينأهنمبلطا«
.»يرودلكشبًادحاوىريهنإ«
نأدبال.هناكمكسفنعضتنأليحتسي،عبطلاب«:رودنلرإلاق

.»ةعيظفهتاناعم
.»لجأ«:يلوأرودروغيسلاق
.»؟راحتنالالواحيلهو«
يننكميال.يبغءيشلعفىلعةلوهسبرداقوهو.لوقياذكه«

.»اذهلكلُّمحتةطاسبب



.»؟اروثجريبيأروهام«
.»هتدعاسمعيطتسأيننأدقتعت«
.»؟ةلوارف«
.»كحضمرمأهنإً.امئادهربخأ.فرعأ«



يفدُقفصخشلوحريرقتلاعمتساويلوأرودروغيسورودنلرإسلج
.ثلاثلاهدقعرخاوأيفًالجرناك،ةرملاهذه.تاينيتسلا

يفةفشتكملاةثجلانأىلإيمظعلالكيهلليلوألاصحفلاراشأدقل
ً.اماع40و35نيبامرمعلانمغلبيلجرلدوعتتناكنتافرافيالك
يفكُرتدقزاهجلانأدَقتُعي،قفارملايسورلازاهجلارمعىلإًادانتساو
ىلعةلَّصفمةساردتيرُجأدقل.1961ماعلادعبامتقويفةريحبلا
–تُّصنتزاهجهنأَّنيبتو،يمظعلالكيهلاتحتفَشتكملادوسألاقودنصلا
ىلعرداق-ددرتلاةيلاعتاجوملبقتسممسابمايألاكلتيففَرُعيناك
ةنسبًامَّلعمناكو.تاينيتسلايفوتانلالبقنممَدختسملاددرتلاضارتعا
ةيسورتناكشوقنلاكلتوً،امامتَحمُتملةمالعلانكل،1961هعينصت
.اهزومرليلحترظتنتتناكاهنكل،حوضوب

تادعملالوح1973ماعلانمةيفحصريراقتىلعرودنلرإعّلطا
هربخأاممظعمنأهلَّنيبتف،نتافرافيالكةريحبيفتفُشتكايتلاةيسورلا
ىلعةزهجألاتفُشتكادقل.ريراقتلاكلتعمقفتيناكمياربنويرامهب
الناكميف،يدفوشريجسأرنمةبيرقةفاسمىلع،راتمأةرشعقمع
رودنلرإربخأ.يمظعلالكيهلاهيفدجُويذلاناكملانعًاريثكدعبي
تاذةزهجألانوكتنأةيناكمإاشقانو،كلذبغروبنيليإويلوأرودروغيس
نأولو.يلجاذهنأدقتعتغروبنيليإتناك.يمظعلامهلكيهبةلص
امبرل،ةيسورلاتادعملاتدجوامدنععسوألكشبناكملاتفشكتساةطرشلا
ً.اضيأةثجلاتدجودقتناك

نيزوميلةرايسنوساطغلاىأر،نيحلاكلذيفةيطرشريراقتلًاقفو
عوبسألايفكانهىلإاوبهذامدنعنتافرافيالكىلإقيرطلاىلعءادوس
ةيتييفوسلاةرافسلابُجتمل.ةيسامولبدةرايساهنأروفلاىلعاونظ.قباسلا
ةيبوروألوديلثمملةبسنلابرمألاكلذكو،ةيضقلابةقلعتملاتاراسفتسالاىلع
تادعملانأركذيًازيجوًاريرقترودنلرإدجو.كيفايكيريفىرخأةيقرش
تناكاهلعلوً،ارتموليك160اهادمغلبيتصنتةزهجأنمضتتتناكو،ةيسور
.كيفالفيكةدعاقلوحوكيفايكيريفةيفتاهتاثداحمضارتعالمَدختُست
مدختستتناكو،تاينيتسللدوعيةزهجألاكلتعينصتخيراتنأدَقتُعيو
اهعضونكميو،تايراطبلابلَّغُشتو،روتسيزنارتلاةينقتاهتلطبأيتلاتامامصلا
.ةيداعةبيقحلخاد



،اهرمعنمنيعبسلاغلبتنأكشوتامهتلابقةسلاجلاةأرملاتناك
ءافتخادنعدعبًالافطأتبجنأدقنكتمل.ةزاتممةحصبتناكاهنكل

ىلإباهذلااشقاندقاناكامهنكل،نيجوزتمانوكيمل.ئجافملااهكيرش
؛نيحلاكلذذنمرخآصخشيأعمشعتملو.جاوزلاليجستنعلوؤسملا
مدنلانمءيشدوجوبَىشَواهتوصنكل،امدحىلإلجخبكلذامهتربخأ
ً.اضيأ

ناك.دوعيسهنأدقتعأًامئادتنكوً،ادجًافيطلناك«:ةأرملاتلاق
لُّبقتيعسوبنكيملً.اتيمناكهنأيفريكفتلانملضفأكلذبداقتعالا
.ً»اقلطمهّلبقتأملو.كلذ

تناك.لافطألاباجنإنايونياناكو،ةريغصةقشامهيسفنلادجودقل
،بيلحلاتاجتنمعيبتتالحمةلسلسلةعباتلاتالحملادحأيفلمعت
.1968ماعيفاذهلصحو

يلوأرودروغيسىلإترظنمث.»اهركذتكنأدبال«:رودنلرإلتلاق
امونابلألاوبيلحلاعيببةصتخمتالحمتناكً.اضيأتنأامبرو«:تلاقو
.»بيلحلاتاجتنمالإءيشال.كلذهبشي

َدََقفدقيلوأرودروغيسناكنيحيف،ءودهبهسأررودنلرإزه
ً.اقبسممامتهالا

،مويلكلعفيناكامكلمعلانماّهلقيسهنأاهكيرشاهربخأ
.ِتأيملهنكللحملامامأهترظتناف

نيثالثنمرثكأكلذىلعتضمدقل«:رودنلرإىلإرظنتيهوتلاق
هذهلك.رظتنأولحملامامأفقألازأاليننأولامكرعشأو،نآلاًاماع
!رَّخأتمك:يسفنلتلقيننأركذأوً،امئادهديعاوميفًاقيقدناك.تاونسلا
.ةعاسفصنوةعاسعبرلوأيضمدعبمث،طقفقئاقدرشعيضمدعب
.»يَنيَسنهنأولامكيلادب.ًاليوطتقولاناكمكركذأ

نكيملهنأولامكرمألاحبصأ،دعباميف«:تفاضأمثْتدَّهنت
.»ّطقًادوجوم

ركبمتقويفهئافتخانعتغلبأاهنإلوقتيتلاريراقتلاآرقدقل
هئافتخانعغلُبأو،اهلزنمىلإةطرشلاتبهذدقو.يلاتلامويلاحابصنم
دعبًامتحرهظيسهنأةطرشلالاجراهربخأ.نويزفلتلاوويدارلاوفحصلايف
ىفتخانأهلقبسنإوأبارشلارقاعيناكنإاهولأسو،بيرقتقو
،هتايحيفىرخأةأرمادوجوبفرعتتناكاذإوأ،لبقنمةقيرطلاهذهب
ةقيرطبلجرلايفركفتاهتلعجةلئسألاهذهنكل،كلذلكتركنأف



ناك؟صلخمريغناكله؟ىرخأةأرماكانهتناكلهً.ايلكةفلتخم
لثم؛ةيعارزلاتايلآلاوتادعملاعيبيناك.دلبلاءاحنأفلتخمبوجيًاعئاب
ةليوطلاهتالحرضعبوً.اريثكرفاسيناكو،تارزودلبلاوتاراّفحلاوتاراّرجلا
كلتنمةدحاونمداعدقناكو.عيباسأةدعًانايحأقرغتستتناك
.هئافتخانمطقفةليلقمايألبقتالحرلا

نأنكمياذامفرعأال«:نْيَققحملانيباهتارظنلِّقنتيهوتلاق
.ً»اقلطمناكملاكلذدصقنمل.نتافرافيالكيفلعفي

،ةروسكملاةمجمجلاوأةيتييفوسلاسسجتلاةزهجأنأشباهاربخيمل
هايمهيفتَّفجيذلاناكملايفدجُويذلايمظعلالكيهلانعطقفامنإو
ةرتفيفمهئافتخانعغلُبأصاخشألوحناققحياناكامهنأو،ةريحبلا
.ةددحم

يتلافاصوألانميكيرشىلعصخشيأفَّرعتيمل«:ةأرملاتلاق
دقنكتمل.يلًاروصكلمينكيملوهو.هلروصيدلنكتملو.تُرشن
ىلإًاعمبهذنمل.اريماككلمننكنملو،انتقالعىلعةليوطةدمتضم
.»؟ذئنيحًابلاغتاريماكلاسانلامدختسيالأ.ناكميأ

.»ديعلايفو«:يلوأرودروغيسلاق
.»ديعلايف،لجأ«:ةقفاومتلاق
.»؟هيدلاونعاذامو«
يفًاليوطًانمزىضمأدقل.ةليوطةدمبكلذلبقايفوتدقاناك«

ناكً.اضيأاسنرفوايناطيربيفشاعو،ةيراجتنفسنتمىلعلمعو،جراخلا
تناكةلفاحنيثالثىلاوح.ةدملاكلتلكهبايغببسب،ةفيفخةنكلبملكتي
هئافتخاتقونيبادنلسيآءاحنأفلتخمىلإًةهجوتمةطحملاترداغدق
نمًايأنكل،تالفاحلاةطحميفةرايسلاهيفتدجُويذلاتقولاو
.تالفاحلاكلتىدحإنتمىلعًادوجومناكهنإلوقلاعطتسيملنيقئاسلا
ولهظحاليسناكامًاصخشنأةقثاوةطرشلاتناك.كلذنونظياونوكيمل
يتاساومنولواحياوناكمهنأفرعأيننكل،تالفاحلاىدحإنتمىلعناك
هنأو،ةنيدملايفبارشلارقاعيناكهنأنوضرتفياوناكمهنأدقتعأ.طقف
ةطرشلابنلصتينكتاقلقلاتاجوزلاضعبنإاولاق.ةياهنلايفرهظيس
.»لزنملاجراخبارشلانورقاعينهجاوزأناكامدنع

رمألايفاوققحمهنأدقتعأال«:تلاقمثتقولاضعبلةأرملاتتكس
.»ةيضقلابصاخوحنىلعنيمتهماوناكمهنأبرعشأمل.ةديدشةيانعب

.»؟تالفاحلاةطحمىلإةرايسلاذخأهنأنيدقتعتاذامل«:رودنلرإلاق



.ةطرشلالمعلوحتاظحالمنِّودييلوأرودروغيسرودنلرإىأر
.»ةركفىندأيدلنكتمل«
؟كانهىلإاهداقدقنوكينأنكميرخآًاصخشنأنيدقتعتله«

رداغهنأنودقتعيسانلالعجيل؟ةطرشلاللضيوأ،امبركللضييك
.»؟ةنيدملا

.ةطاسببلُتقدقناكاذإاّمعًاريثكتلءاستدقل،عبطلاب.فرعأال«
رثكأهمهفأالامو.كلذلعفدقنوكينأَضرتُفينممهفأاليننكل
.»بسحوكلذمهفأال؟اذامل:وه

نوكينأىلإةجاحال.ةطيسبةفداصمنوكتامًابلاغ«:رودنلرإلاق
فلخيقيقحعفادكانهنوكيامًاردان،ادنلسيآيفً.امئادريسفتكانه
يفو،ةدمعتمتسيلاهنإيأً.اعيرسًارارقوأةثداحنوكتنأامإف.ةميرجلا
.»حضاوببسنودنمبَكتُرتتالاحلابلغأ

تقويفةريصقتاعيبمةلحريفلجرلابهذ،ةطرشلاريراقتبسحب
ِّيبرمكانهناك.اهدعبلزنملاىلإةدوعلايونيناكو،مويلاكلذنمركبم
يكهترايزلططخيلجرلاناكو،راّرجءارشبًامتهمكيفايكيرجراخراقبأ
هرظتناهنإوً،اقلطمهبلصتيمللجرلانإعرازملالاق.عيبلاةيلمعيهني
.ِتأيملهنكلمويلالاوط

هسفنلعجيكلذدعبوً،اعئارودبيءيشلك«:يلوأرودروغيسلاق
.»؟يصخشلاكيأربثدحاذام.يفتخي

.»؟كلذلوقتاذامل.يفتخيهسفنلعجيملهنإ«
.»فسآ.ىفتخادقل.الديكأتلاب.فسآ،ال«:يلوأرودروغيسلاق
ًاتماصوًاليلقًابئتكمنايحألاضعبيفناك.ملعأال«:ةأرملاتلاق

ءيشلكريغتيسناكامبر...لافطأانيدلناكولامبر.هسفنىلعًاقلغنمو
.»لافطأانيدلناكول

نابلألالحمجراخرظتنتيهوةأرملارودنلرإلَّيختو،عيمجلاتكس
.لمأةبيخوقلقبنابجألاو

.»؟كيفايكيريفتارافسلانميأبةلصىلعناكله«:رودنلرإلاق
.»!تارافسلا«
ابوروأتارافس،اهبةلصىلعناكله.تارافسلا،لجأ«:رودنلرإلاق

.»؟ديدحتلابةيقرشلا
.»؟ينعتاذام...مهفأاليننإً.ادبأ،ال«
لمعيًاصخشدصقأ؟تارافسلانمصخشيأفرعينكيملأ«



.»؟ليبقلااذهنمًائيشوأاهحلاصل
دحىلعسيل.هتلباقنأدعبسيللقألاىلعوأ،الديكأتلاب،ال«

.»يملع
رَّكذتيمل.»؟اهكلميناكيتلاةرايسلاعونوهام«:رودنلرإلاق

.تافلملايفةرايسلاعونلركذيأأرقهنأرودنلرإ
.»نوكلافتناكاهنأدقتعأ.دروفتناك«
ةرايسلايفةلدأيأكانهتناكهنأودبيال،ةيضقلاتافلمنم«

.»هئافتخاىلع
نكلو،تالجعلاةيطغأدحأقُرس.ءيشيأداجيإنماونكمتيمل،ال«

.»ءيشلكاذه
.»!تالفاحلاةطحممامأ«:يلوأرودروغيسلاق
.»هنودقتعياوناكاماذه«
.»؟ةلجعءاطغ«
.»لجأ«
.»؟ةرايسللثدحاذام«
.»دوقنلانمريثكلاّطقكلمأمل.دوقنىلإةجاحبتنك.اهتعب«
هنَّودف،امهليئاقلتلكشبهترّركف،ةصخرلاةحولمقرتَرَّكذت

امهتحنميذلاتقولاىلعاهاركشوافقوف،هلرودنلرإأموأ.يلوأرودروغيس
رعشتًامتحتناكاهنأبرودنلرإرَّكف.اهيسركىلعةسلاجةأرملاتلظ.هّايإ
.ةَّرمةدحوب

لكيتأتتناكنيأنم«:امءيشلوقدرجملامنإو،ءيشلال،اهلأسف
.»؟اهعيبيناكيتلاتايلآلاكلت

لوقيناك.ةيقرشلاايناملأوايسورنميتأتتناك؟ةيعارزلاتايلآلا«
.»ريثكبصخرأتناكاهنكل،ةيكريمألاتايلآلالثمةديجنكتملاهنإ

ديريريانسيردنيسناكاذامليختينأرودنلرإةعاطتسابنكيمل
رودنلرإنأبرعشتتناكيتلاافيإهتخأنعًامامتًافلتخمهنباناك.هنم
ناكهنأبافرعيلانوكيمل.هيدلوةيؤربهقحبعتمتلليفكيامبطغضيمل
افيإتربكامدنعً.امئادءوسلابهنعثدحتتامهمأنكتملولًادوجوم
يردنيسامأ.ةوسقباهبضغنعتسَّفنو،هتدجونأىلإاهدلاونعتثحب
نأشبهدلاوبوجتسيملوهف.ودبيامىلعهسفنفدهلاكلمينكيملف
نيلفطدرجماناكامدنعافيإبوهبهمامتهامدعلْهنُديملو،هتلئاعريمدت



.امهنعىلختهنألًائيسناكامهابأنأنادقتعي
ناك.يتيجابسلاقلسييردنيسناكلزنملاىلإرودنلرإلصوامدنع

،فياووركياملابةصاختابجوسايكأةعضبىمرهنأينعيامً؛ابَّترمخبطملا
رودنلرإلخد.اهجراخوةوهقلاةنيكاملخادفَّظنو،تاكوشعضبلسغو
ةريحبنميمظعلالكيهلاناك.نويزفلتلارابخأدهاشو،سولجلاةفرغىلإ
ةزهجألاركذمدعىلعةطرشلاتصرحدقل.سماخلاربخلانتافرافيالك
.ةيتييفوسلا

اهحسميوهتكوشباهعِّطقيرودنلرإناك.تمصبيتيجابسلاالكأو،اسلج
.اهطفشيوهيتفشُّمزيوبَشتاكلاباهسمغييردنيسناكنيحيف،ةدبزلاب
نأذنماهنمءيشيأعمسيملهنإيردنيسلاقف،همأنعرودنلرإهلأس
يوريناكةيبعشىقيسوممجنعميراوحجمانربأدب.ةنيدملاىلإءاج
.ةايحلايفهتاراصتنا

دنيلافيإينتربخأ«:يقروليدنمبهمفحسميوهوةأجفيردنيسلاق
.»يفوتًاقيقشكلمتتنككنأبةنسلانمىلوألامايألايف

نكيملوهف،ريكفتلانمتاظحلدعبرودنلرإلاق.»حيحصاذه«
.كلذعامسعقوتي

.»كيلعًاريبكًارثأكرتكلذنإافيإتلاق«
.»حيحصاذه«
.»كتيصخشًاليلقِّرسفيو«
.ً»اضيأافيإالو،يتيصخشيهامملعأال!؟يتيصخشِّرسفي«
اهتنزاوملًادهجلذبيرودنلرإو،يتيجابسلاطفشييردنيس،لكألااعبات

شورجملانافوشلاضعبيرتشيسهنأهّرسيفرودنلرإركف.هتكوشىلع
دحأبناجباهيفُّرمييتلاةيناثلاةرملايفلَّلخملايدنلتكسإلاقجسلاو
.تالحملا

.»يتطلغتسيلاهنإ«:يردنيسلاق
.»؟اذام«
.»تنأنمفرعأداكلابانأ«
.»كتطلغتسيلاهنإ،ال«:رودنلرإلاق
يقروليدنمبهمفحسمو،هتكوشيردنيسعضو.تمصبلكألااعبات

مث،روبنصلانمءاملابهألموًاريبكةوهقناجنفذخأوفقومث،ةيناثةرم
.ةدئاملابناجبًاددجمسلج

.»ّطقهيلعرَثُعيملهنإتلاق«



.»ّطقهيلعرَثُعيمل.حيحصاذه،لجأ«
.»؟كانهلازيالوهً،اذإ«
.ةدئاملاىلعهتكوشعضوو،لكألانعرودنلرإفقوت
نأديرتنيأىلإ.لجأ،كلذعقوتأ«:هنباينيعىلإرظنيوهولاق

.»؟مالكلااذهبلصت
.»؟نايحألاضعبيفهنعثحبتله«
.»؟!هنعثحبأ«
.»؟هنعثحبتتلزامله«
.»؟يردنيسايينمديرتاذام«
ثحب»...اننأنوفرعياونوكيمل.ردرويفيكسإيف.قرشلايفلمعأتنك«

افيإينتربخأنأدعب،نكلو.انضعبفرعن«...ةبسانملاةملكلانعيردنيس
نيذلارابكلادصقأ،نييلحملاناكسلالأسأتأدب،كيخأنعةصقلاكلتب
.»يعمكامسألاعنصميفنولمعياوناك

.»!ينعلأستتأدب«
سانلاو،ةميدقلامايألانعتلأس.كنعسيل.رشابملكشبسيل«

.»يدج؟حيحصً،اعرازمناككوبأ.نيعرازملاوكانهشيعلااوداتعانيذلا
.رودنلرإبُجيمل
.»ديجلكشباهرَّكذتيناكمهضعب«:يردنيسلاق
.»؟اذامنوركذتي«
،امهرغصأتامو،امهيبأعملابجلاىلإابهذنيذللانييبّصلانوركذتي«

.»كلذدعبكيفايكيرىلإةلئاعلالاقتنانوركذتيامك
.»؟مهعمثدحتتتنكصاخشأيأ«
.»قرشلايفًاديعبنوشيعيصاخشأ«
.»؟ّيلعسسجتتتنكله«:ةدحبرودنلرإلاق
انأو،ةثداحلابدنيلافيإينتربخأ.قالطإلاىلعكيلعسسجتأنكأمل«

.»ثدحاملوحسانلاتلأس
.»؟ثدحاذامو«
.ذاقنإلاقيرفىعدتساولزنملاىلإكدلاولصوً.انونجمسقطلاناك«

هنإسانلالاق.ثحبلايفكدلاوكرتشيمل.جلثةموكيفًانوفدمَتدجُو
.»هنزاوتَدقفكلذدعبو،نزحلايفقرغ

.»!حيحصريغاذه!هنزاوتَدقف«:بضغبرودنلرإلاق
هنعثحبللجرختتناك.ةبالصدشأتناككمأ«:همالكيردنيسعبات



دعبمتلقتنانأىلإ.كلذنمةليوطةرتفدعبو،ذاقنإلاقيرفعممويلك
ًاسجاهكلذناك.اهنبانعثحبلليراربلاىلإبهذتًامئادتناك،نيتنس
.»اهيلإةبسنلاب

.ً»اسجاهاذهيّمستتنكاذإ.هنفداهلىّنستينأديرتتناك«
.ً»اضيأكنعسانلاينربخأ«
.»تاعاشإللءاغصإلامدعكيلعيغبني«
ةقطنملاىلإدوعيناك،ذقُنأيذلايبصلا،ربكألايبصلانإاولاق«

،تاونسهتارايزنيبلصفتنأنكمي.يراربلاولابجلابوجيومظتنملكشب
نوعَّقوتيًامئادمهنكل،نآلاتاونسةدعهلةرايزرخآىلعتضمدقو
ىلإهَّجوتيولويخلاضعبرجأتسيو،ةميخعم،هدرفمببهذيهنإ.هئيجم
دوقيمث،نيعوبسأامبروأ،مايأةرشعوأعوبسأدعبدوعيو،لابجلا
؛لويخلارجأتسيامدنعالإصخشيأعمثدحتيالهنإ.رداغيوهترايس
.ً»اريثكثدحتيالذئدنعىتحو

.»؟كلذنعنوثدحتينولازيالديعبلاقرشلايفسانلاله«
،بسحوًايلوضفتنكً.اريثكسيل.كلذنظأال«:يردنيسلاق

عرازملاىلإُتثدحت.كنوركذتيورمألانوركذتياوناكصاخشأعمتثدحتو
.»لويخلاهنمرجأتستيذلا

.»...التنأ؟كلذتلعفاذامل«
.رمألالوحاَهتربخأنأدعبلضفألكشبكتمهفاهنإدنيلافيإتلاق«

يننكميالً.ادبأكيفرّكفأالفانأامأً،امئادكنعثدحتلايفبغرتاهنإ
يفسأبالوً.ادبأينُّمهتالكنإ.اهيلإةبسنلابُهلِّثمتيذلااممهفأنأ
كيلإجتحأملو.كيلإةجاحبتسليننألديعسيننإ.يلإةبسنلابكلذ
.»كيلإتجاتحااملاطل.كيلإجاتحتفافيإامأً.اموي

.»افيإلجأنميعسوباملكلعفأنألواحأ«
يننكل،اهنوؤشيفلَّخدتتكنأدقتعتًانايحأ.كلذبينتربخأ.فرعأ«

.»اهلجأنمهلعفلواحتاممهفتاهنأنظأ
؛هلمكأبليجرورمدعباهداجيإنكميةيرشبلااياقبلا«:رودنلرإلاق

.»كلذلوحةريثكصصقكانه.ةفدصلاضحمب،نينسلاتائمدعبىتح
.اذهنمقثاويننإ«:بتكلافوفرىلإرظنيوهويردنيسلاق

اذهلأ.هديّتلفأكنأل؛هلثدحامعةيلوؤسملابرعشتكنأافيإينتربخأ
.»؟هنعثحبللقرشلاىلإبهذتببسلا

.ةلمجلارودنلرإلمكيمل.»...نأدقتعأ«



.»؟كريمضببسبأ«:يردنيسهلأس
.»المأيريمضناكنإفرعأال«:ةضماغةماستباعمرودنلرإباجأ
.ً»اقلطمهدجتملكنكل«
.»ال«
.»دوعتببسلااذهلو«
.»ًاليلقيسفنعمءاقبلاو،طيحملارييغتو،قرشلاىلإباهذلابحأ«
.»ةليوطتاونسذنمروجهمهنإ.هيفشيعتتنكيذلالزنملاُتيأر«
ًانايحأ.ٍعادتمهبشهنإً.ادجةليوطتاونسذنم.لجأ«:رودنلرإلاق

.»...نكلو،يفيصلزنمىلإهليوحتلططخأ
.»لوزعمناكميفهنإ«
عم؛كانهمونلافيطلءيشلهنإ«:لاقويردنيسىلإرودنلرإرظن

.»حابشألا

ناك.هنبامالكيفرودنلرإرَّكف،ةليللاكلتيفمونللادلخامدنع
نعثحبللفيصلالالختارمةدعقرشلاىلإبهذدقلً.اقحميردنيس
،حضاولاببسلانعادع،ببسلانعحاصفإلاهتعاطتسابنكيمل.هقيقش
نأهلخاديففرعيناكهنأنممغرلاب؛ةيضقلاقالغإوهاياقبداجيإوهو
لزنملايفمانيًامئادناكً.اسئايًالمأناكةلحرملاكلتيفءيشيأداجيإ
ةفرغةيضرأىلعمانيناك.ةريخألاوىلوألاةليللايفروجهملاميدقلا
مايألاكلتيفركفيو،ءامسلاىلإةروسكملاذفاونلاربعرظنيو،ةشيعملا
سانلاوأهئابرقأوهتلئاععماهسفنةفرغلايفسلجيناكامدنع؛ةديعبلا
ةفرغلاىلإلخدتهمأىريو،ةيانعبيلطملابابلاىلإرظنيناك.نييلحملا
ناك.ةشيعملاةفرغءاوضأتحتفويضلانيجانفألمتو،ةوهقلاقيربإًةلماح
ببسبلجخلاهوخألخدي.ليقءيشلمستبيوبابلادنعفقيهدلاو
فقيناكفوهامأ.ىرخأةكعكلوانتهعسوبناكنإهلأسيو،فويضلا
تاوهصىلعنورخآفويضءاجدقل.لويخلاىلإرظنيوةذفانلابناجب
.نيبخاصونيحرف،مهدايج

.هحابشأيهكلت



حابصيفرودنلرإهرازامدنعليلقبًاطاشنرثكأمياربنويرامادب
ادبو،نوثحابلاناونعبنياونوجلمليفداجيإيفحجندقل.يلاتلامويلا
.ويديفلامالفألِّغشميفهعضوهنمبلطيذلانويرامحرفأهنأ

.»؟شحوتملابرغلامالفأدهاشتىتمذنم«:رودنلرإلاق
ًايقلتسمنيجسكوألاعانقناك.»شحوتملابرغلامالفأتببحأاملاطل«

صصقنعثدحتتاهلضفأ«.سولجلاةفرغيفيسركلابناجبةلواطلاىلع
نمعونلااذهبعتمتستسكنأدقتعأتنك.ءاطسبسانألوحةطيسب
.»كلثميفيرطيسبلجر.ةيبرغصصق.صصقلا

.»ّطقامنيسلاينبجعتمل«:رودنلرإلاق
.»؟نتافرافيالكيفمدقتيأنوققحتله«:نويراملاق
ىلإدوعييمظعلكيهفاشتكاهينعييذلاام«:رودنلرإلاق

.»؟يسورتُّصنتزاهجبطوبرمتاينيتسلا
.»؟دحاولامتحاىوسكانهله«
.»؟سسجت«
.»لجأ«
.»؟ةريحبلايفًاليصأًايدنلسيآًاسوساجنوكينأنكميهنأدقتعتله«
.»؟يدنلسيآهنإلاقنم«
.»ً؟الوقعمًارشابمًاضارتفااذهسيلأ«
مث،اذهنويراملاق.»يدنلسيآهنإلوقللعفديامكانهسيل«

ينطعأ«.سفنتلايفةبوعصدجيحبصأو،ةئجافملاعسةبونهتمجاه
.»نيجسكوألاىلعلصحأامدنعلضفألاحبرعشأ،نيجسكوألا

حتفمث،نويرامهجوىلعهعضوو،عانقلابكسمأو،هديرودنلرإَّدم
مأةضرممءاعدتساهيلعيغبنيناكنإلءاست.نيجسكوألاةناوطسأروبنص
.هراكفأأرقدقنويرامنأادبو،بيبط

.ً»اقحالةضرمملايتأتس.ةدعاسملانمديزملاىلإجاتحأال.أدها«:لاقف
.»ةقيرطلاهذهبكقاهرإيلعيغبنيال«
ثدحتلانمقياضتأاليذلاديحولارئازلاتنأ.نآلابهذتال«

.»ةراجيسينيطعينأ-يروصتب–هنكمييذلاديحولاصخشلاو.هيلإ
.»ةراجيسكيطعأنل«
ً.اددجمعانقلانويرامعفرنأىلإاتمص



.»؟ةدرابلابرحلالالخيدنلسيآيأَسَّسجتله«:رودنلرإلاق
ُرَّكذتأ.كلذلعفلنيرخآةلامتسااولواحًاصاخشأنأفرعأ.فرعأال«

نويرامضمغأ.»هنأشوهنوكرتياونوكيملسورلانأانربخأوانيلإءاجًالجر
ًادجةيدنلسيآاهنكلو،يئانثتساوحنىلعةبيرغةيسسجتةصقتناك«.هينيع
.»عبطلاب

.مهتدعاسمهناكمإبناكنإهولأسيللجرلاباولصتادقسورلاناك
سورلاذخأ.اهينابموكيفالفيكةدعاقلوحتامولعمىلإةجاحباوناك
وهو.ةنيدملاجراخلزعنمناكميفلجرلاةلباقماودارأو،ةيدجبةلأسملا
ضفرهنأنممغرلابو.مهنمصلختلاعطتسيملوً،ادجنيحوحلمهدجو
.مهلملستساةياهنلايفو،هيلإاوغصيملمهنأالإ،مهنمهوبلطاملعف
لجرلاقلطناامدنع.ةطيسبةيرسةطختَّدُعأو،ةطرشلابلجرلالصتا
يفهعمنايطرشكانهناك،نتافارفاهةريحببناجبسورلاةلباقملةرايسلاب
ةطرشلانمنورخآدارفأذخأنيحيف،ةيناطبتحتنيئبتخماناكو،ةرايسلا
الجرجرخنأىلإءيشيأيفسورلاهبتشيمل.ةرواجمنكامأيفمهعقاوم
.امهالقتعاولجرلاةرايسنمةطرشلا

يفةيواهلاسورلاتالواحمةركفلةملأتمةماستباعمنويراملاق
.»فييرتميدوفيليسيكً،امئادامهيمسارَّكذتأ.ادُرطدقل«.سسجتلا

كيفايكيرنمًاصخشركذتتتنكنإفرعأنأتدرأ«:رودنلرإلاق
ةلباقملِتأيمل.ةيعارزتاراَّفحوتايلآعيبيناكًالجر؛تاينيتسلايفدُقف
.»نيحلاكلذذنمءيشيأهنععَمُسيملو،ةنيدملاجراخعرازم

.»لوسكلالفاسلا؛ةيضقلاملتسازلينً.اديجكلذركذتأ«
دوقيلجرلاناكً.امامت،لجأ«:زلينفرعيناكيذلارودنلرإلاق

ىدحإءاطغناكو.تالفاحلاةطحمجراختدجُونوكلافدروفةرايس
.ً»ادوقفمتالجعلا

وهاذهناكركذأامبسح؟ةميدقلاهتاتفنمصلختلاديرينكيملأ«
.»هسفنلتقهنأدصقأ؛انجاتنتسا

.»امبر«
ضعبلتمصبةكيرألاىلعرودنلرإسلج.ًةيناثهينيعنويرامضمغأ

يوحتويديفلاطيرشةبلعتناك.نويراممونءانثأمليفلادهاشو،تقولا
ميدقيداحتابراحمرودلِّثمينياونوجنإلوقيمليفلابًايفيرعتًاعطقم
هتجوزوهقيقشاولتقنيذلادونهلابقعتيةيكريمألاةيلهألابرحلانم
امدنعو،ةاتفلانعثحبلايفتاونسيدنجلاىضمأ.امهتنبااوفطتخاو



.ةيدنهاهسفنيهتحبصأوتتأنيأنمتيسندقتناكًاريخأاهدجو
الناكيذلانويراملًاعادولاقورودنلرإضهن،ةقيقدنيرشعدعب

.عانقلاتحتً؛امئانلازي
تناكيتلاغروبنيليإعمرودنلرإسلج،ةطرشلازكرمىلإلصوامدنع

بتكميفيلوأرودروغيسو،باتكلاجيورتلفحلجأنماهباطخبتكت
ىلإنوكلافدروفلاةرايسعيبخيراتعَّبتتهنإيلوأرودروغيسلاق.غروبنيليإ
.اهيكلامرخآ

يفليدبتعطقرجاتىلإةرايسلاتعيب«:يلوأرودروغيسلاق
المهنكل،لمعتةكرشلالازتال.تقولاضعبب1980ماعلالبقرغوفابوك
.»ةلطعيفمهلعل.فتاهلاىلعنوبيجي

لوحةيئانجلاةلدألاءاربخنمديدجءيشةمثله«:رودنلرإلأس
تناكامنيباهيتفشكرحتغروبنيليإنأرودنلرإظحال.»؟تُّصنتلازاهج
.باطخلاودبيسفيكبِّرجتتناكاهنأولامك؛رتويبمكلاةشاشىلإقِّدحت

.»!غروبنيليإ«:ئجافملكشبلاق
.راظتنالاهنمًةبلاطاهعبصإتعفر
اذهيباتكمكلبلجينألمآو...«:ةشاشلانمٍلاعتوصبْتأرق

امكً،اطيسبوًاحضاوهيقبأنأُتلواح.مكقافآعِّسويوخبطملايفةمئادةعتم
.»...مامتهازكرمامهخبطملاوخبطلانأل،ةرسألاحورىلعزيكرتلاتلواح

.ً»ادجديج«:رودنلرإلاق
عمتجتثيح؛ةديجةرسألكمامتهازكرم...ْرظتنا«:غروبنيليإتلاق

.ً»اعمةديعستاقوأبعاتمتسالاوءاخرتساللمويلكةلئاعلا
.»غروبنيليإ«:يلوأرودروغيسلاق
.»ً؟ادجيفطاعوهله«:مهفتسمهجوبغروبنيليإتلأس
.»نايثغلابرعشأينلعجيهنإ«:يلوأرودروغيسلاق
ةيئانجلاةلدألاءاربخلاقاذام«:اهلأسف،رودنلرإىلإغروبنيليإترظن

.»؟زاهجلالوح
نمءاربخبلاصتالانولواحي.هنوصحفينولازيال«:غروبنيليإهتباجأ

.»موكيليتدنالسيآةكرش
يفتدجُويتلاتادعملاعيمجيفركفأتنك«:يلوأرودروغيسلاق

يغبنيالأ.يمظعلالكيهلاعمطوبرملازاهجلايفو،تاونسذنمنتافرافيالك
.»؟يسامولبدلاكلسلانمامزوجعلجرعمثدحتلاانيلع

برحلاركذتيًاصخش؛هعمثدحتلااننكمينمْدج.ىلب«:رودنلرإلاق



.»ةدرابلا
.»؟ادنلسيآيفسسجتنعثدحتنله«:غروبنيليإتلاق
.»ملعأال«:رودنلرإلاق
.»؟ةياغللًافيخساذهسيلأ«:غروبنيليإتلأس
عمتجتثيحكلوقنمةفاخسرثكأسيل«:يلوأرودروغيسلاق

.ً»اعمةديعستاقوأبعاتمتسالاوءاخرتساللمويلكةلئاعلا
.هتبتكامتحمو.»ْسرخا،هوأ«:غروبنيليإتلاق

يفغلبتسادكأيفريبكجايسفلخعَّمُجتةبرخلاتارايسلاتناك
ناكمإلابنكيملاهضعبً.اضعباهضعبقوفتارايستسنكامألاضعب
رجاتناكو.ةيلابةميدقتارايسدرجمرخآلاضعبلاناكنيحيف،هحالصإ
يدتري،نيتسلابراقيكهنملجروهف.اهلثمًامامتودبيليدبتلاعطق
علخلواحيناكً.احتافقرزأمويتاذهنولناكًارذقوًاقزمملوريفوأ
تدَّعجتففلخلانمتبيُصأةديدجةينابايةرايسنميمامأدصم
.نييمامألانيدعقملاىتحنويدروكألاك

.هدهاشوهسأرلجرلاعفرنأىلإماطحلامِّيقيًافقاورودنلرإناك
نكيمل،ظحلانسحل.اهرخؤمبةريبكةنحاشتمدطصا«:لجرلالاق

.»يفلخلادعقملاىلعدحأكانه
.ً»اضيأًامامتةديدجةرايساهنإ«
.»؟ثحبتمع«
يفةحاسلاهذهلتيطُعأوأتعيب.ءادوسنوكلافدروفنعثحبأ«

.ً»ابيرقت1980ماعلا
.»؟نوكلافدروف«
.»فرعأ،عبطلاباهيفلمأال«:رودنلرإلاق
تناكاهنأدبال«:هيديحسملشامقةعطقجرُخيوهولجرلالاق

ةبارقنوكلافلاتارايسعنصنعاوفقوتدقل.انهىلإتِرضُحأامدنعةميدق
.»كلذلبقامبرو،1970ماعلا

.»؟اهنمءيشيأمدختستملكنأينعتأ«
نمليوطتقولبقتاقرطلانمتفتخانوكلافلاتارايسمظعم«

.»؟اهحلصتسله؟ليدبتعطقىلإجاتحتله؟اهنعثحبتاذامل.1980ماع
ةميدقةيضقبةطبترمةرايسلانأو،ةطرشلانمهنأرودنلرإهربخأ

ىرتشاهنإهللاقفلجرلامامتهاراثأيذلارمألا؛دوقفمصخشلوح



ركذيالهنكل،تاينينامثلافصتنميفركوهىعُديلجرنمةكرشلاهذه
تاميذلا،ميدقلاكلاملانأرجاتلافاضأو.ةحاسلايفنوكلافدروفيأ
داقو،اهارتشايتلاةمطحملاتارايسلالكللجسبظفتحيناك،تاونسلبق
ةئيلمقيدانصوتافلمبفقسلاىتحةئيلمةريغصةفرغىلإرودنلرإ
.قاروألاب

يأيمرنالنحن.انتافلميههذه«:ةرذتعمةماستباعملجرلالاق
تالجسبظافتحالاءانعدُّبكتيعسوبنكيمل.ةرظنِقلأولَّضفتً.ادبأءيش
.»كلذلعفىلعصرحيناكهنكل،كلذنمةياغلامهفأمل،تارايسلا

ىدحإبةمَّلعمتناكيتلاتافلملاصّحفتبأدبو،رودنلرإهركش
أدب،تاينيعبسللدوعتةسدكىأرامدنعو.فلملكرهظىلعتاونسلا
تناكولىتحو،ةرايسلاهذهنعثحبيناكاذاملفرعينكيمل.اهنم
هلأسدقل.فاشتكالااذههدعاسينأنكميفيكفرعينكيمل،ةدوجوم
نودتاذلابدوقفملاصخشلااذهبهمامتهاببسلوحيلوأرودروغيس
ةباجإكلميرودنلرإنكيمل.ةقباسلاتاونسلايفاوفتخانيذلانيرخآلا
هنأرودنلرإهربخأولهينعيامّطقمهفيسيلوأرودروغيسنكيمل.ةبسانم
تناكً.اريخأةداعسلاتدجواهنأتدقتعاةديحوةأرماةروصبًانوكسمناك
لجرلارظتنتو،اهتعاسىلإرظنتو،نابجألاونابلألللحمجراخقلقبفقت
.هتَّبحأيذلا

ناكامدجو،مالستسالاىلعرودنلرإكشوأامدنع،تاعاسثالثدعب
يفءادوسنوكلافدروفةرايسرجاتلاعابدقل.ةرايسلاةروتاف:هنعثحبي

،ةلوبقمةلاحيفلخادلا،حالصإلللباقريغكرحملا،1979لوألانيرشت21
هنأبعيبلاةيلمعفصتةقروعمكبشمبةتبثمةروتافلاتناك.ديجءالطلا
نامريه:يرتشملا.رنورك1967.35,000نوكلافً:ايئدبماهيلعقافتالامت
.نوستريبلأ



نمرودنلرإلثاميكيفايكيريفةيسورلاةرافسلايفلوألاريتركسلاناك
ًةحصلضفأهنأهتئيهنمودبيو،ًةفاحنرثكأناكهنكل،رمعلاثيح
لذبيناكهنأهبتكميفامهلهلابقتساءانثأًاحضاوادب.ةظوحلمةجردب
لاقدقفًايكاكًالاورسيدتريناكهنأمغروً.ايعيبطودبييكًاصاخًادهج
ىلإامهدشرأ.فلوجلابعلمىلإهقيرطيفناكهنإ–ةماستباعم-امهل
ةضيرعةماستبامسرو،ةمخضبتكمةلواطفلخسلجمث،امهيدعقم
عامتجالادعومنألفلوجلابعلةجحهعامسرودنلرإبرغتسا.ههجوىلع
لاجعتسالاينعيكلذنأكردأمثً،ايبسنليوطتقولبقوً،اقبسمدِّدُح
ببسفرعيناكلوألاريتركسلانأنممغرلابو.ةرداغملامثعامتجالايف
ةغللابًةثدحتم؛ءاقللةجاحلازجوملكشبترّركغروبنيليإنأالإ،قيقحتلا
دَقتُعيلجرليمظعلكيهبًاطوبرميسورتُّصنتزاهجدجُودقل.ةيزيلكنإلا
ملو.1961ماعلانمامتقودعبنتافرافيالكةريحبيفيمُرولُتقهنأ
.ةفاحصلاىلإدعببُِّرسدقيسورلازاهجلافاشتكاربخنكي

يفهينعينكيملهالاقاممًايأنأولامكةقثبًامستبمريتركسلالاق
ذنمادنلسيآيفسورلاوتييفوسلاءارفسلانمددعكانهناك«:ءيش
اوتامتاينيعبسلاةيادبوتاينيتسلايفانهاوناكنيذلاكئلوأو.1960ماعلا
تادعملالوحءيشيأنوفرعياوناكمهنأيفكشأو.ليوطتقوذنم
.»ّيلعقبطنيهسفنرمألاو.ةريحبلاكلتيفةيسورلا

يفانهمتسسجتله،نكل«:لاقوماستبالارودنلرإهلدابفَمستبا
.»متلواحلقألاىلعوأ؟ةدرابلابرحلالالخادنلسيآ

.»كلذديكأتيننكميال.ينمزلبقاذهناك«:ريتركسلالاق
.»؟نآلانوسسجتتاودوعتملمكنأينعتله«
ً.اعيمجنيرخآلالثمتنرتنإلاىلإلخدننحن؟سسجتناذاملو«

نإاذه؛نآلاًادجةمهمدعتملةيركسعلامكتدعاقنإ،كلذىلإةفاضإو
ةجاحباكريمأدعتملو،عارصلاقطانمتريغتدقل.ساسألايفةمهمتناك
عمانهنولعفياذاممهفينأهنكميدحأال.ادنلسيآيفتارئاطةلماحل
.»مهفلايعسوبناكلايكرتيفاّنكول.ةفلكملاةدعاقلاكلت

.»انتدعاقتسيلاهنإ«:غروبنيليإتلاق
ادنلسيآنماودُرطةرافسلايفظومضعبنأملعن«:رودنلرإفدرأو

.»ةدرابلابرحلايفًادجةرتوتمرومألاتناكامدنع؛سسجتلابهابتشالل



همالكًاهِّجومفاضأمث.»ينمرثكأفرعتكنأودبي«:ريتركسلالاق
هذهيفسيساوجكلمنانكاذإ.مكتدعاقاهنإعبطلابو«:غروبنيليإىلإ
ةرافسلايفهيأيآيسلاءالمعددعنأدكؤملانمف،ذئنيحةرافسلا
يمظعلالكيهلافصونإ؟مهومتلأسله.مهددعفعضاوناكةيكريمألا
لتقةيلمعب-كلذنعريبعتلايننكميفيك–َّيلإيحويهومتدجويذلا
.ةقيمعهايمونيمدقلابطوبرميتنمسإلقث؟كلذمكلرطخله.ةيويفام
.»يكريمأتاباصعمليفهنأك

.»...يمظعلالكيهلا.دسجلابًاطوبرميسورزاهجناك«:رودنلرإلاق
وأتارافسكانهتناك.ءيشيأبانربخيالاذه«:ريتركسلالاق

ال.ةيسورلاتادعملامدختستوسراوفلحنمىرخأنادلبنمبتاكم
.»ةرورضلابانترافسبكلذطبرنكمي

يهوغروبنيليإهلتلاق،»روصو،زاهجلللَّصفمفصوانتزوحب«
نمو؟همادختساةيفيكلوحءيشيأانربختنأكنكميله«،اهايإهيطعت
.»؟همدختسيناك

.زاهجلااذهىلعًاعلَّطمتسل«:روصلاىلإرظنيوهوريتركسلااهباجأ
انعسوبسيلف،هيلعانفَّرعتولىتح،نكلو.هنعرسفتسأسيننكل.فسآ
.ً»اريثكمكتدعاسم

.»؟بِّرجتنأكنكميالأ«:رودنلرإهلأس
يأكانهتسيل.ينقِّدصتنأكيلعبَّجوتي«:لاقوريتركسلامستبا

تقولايفال.اهيفظومبوأةرافسلاهذهبةريحبلايفيمظعلالكيهللةقالع
.»يضاملايفالورضاحلا

ةجوملاىلعفَّلومهنإ.تُّصنتزاهجهنأدقتعن«:غروبنيليإتلاق
.»كيفالفيكيفةيكريمألاتاوقللةميدقلا

.»اذهىلعقيلعتلايننكميال«:هتعاسىلإرظنيوهوريتركسلادر
.هرظتنتفلوجلاةلوجتناك

،هولعفتملاموهو،يضاملايفنوسسجتتمتنكاذإ«:رودنلرإهلأس
.»؟اومتهتنأنكمياذامبف

اذهنمءيشيأبموقنانكاذإ«:لاقمث،ةلهولريتركسلادَّدرت
ةكرح؛ةدعاقلاةبقارميفبغرنانكاننأحضاولانمفذئنيحليبقلا
انك.تاصاوغلاو،تارئاطلاو،ةيبرحلانفسلاتاكرحتو،ةيركسعلاتادعملا
يفبغرنسانك.حضاواذه.تقويأيفةيكريمألاةردقلاةفرعميفبغرنس
.ادنلسيآيفىرخألاةيركسعلاتآشنملاوةدعاقلايفيرجيناكامةفرعم



ةطشنأكانهتناك.كيفالفيكيفطقفسيلودالبلاءاحنأعيمجيفتناك
؛ىرخألاتارافسلاةطشنأبقارنسًاضيأانك.ادنلسيآءاجرأفلتخميف
.»ءايشألاهذهلثمو،ةيسايسلابازحألاو،ةيلحملاةسايسلا

ماعلايفنتافرافيالكةريحبيفةريثكتادعمتدجُو«:رودنلرإلاق
،ةطرشأتالِّجسم،ددرتلاةيلاعتاجومتالبقتسم،لاسرإةزهجأ:1973

داحتالانماهمظعمو.وسراوفلحنادلبنماهلك.ويدارةزهجأىتحو
.»يتييفوسلا

.»ةثداحلابملعىلعتسل«:ريتركسلالاق
نأنكمييذلاببسلاوهام،نكلو.العبطلاب،ال«:رودنلرإلاق

ةقيرطنومدختستمتنكله؟ةريحبلايفتادعملاكلتلكيمرءارونوكي
.»؟ةميدقلاءايشألانمصلختللةنيعم

اذهيفكتدعاسمعيطتسأاليننأىشخأ«:ءافجبريتركسلاهباجأ
كانهنكلو،يتعاطتساىصقأبامكتلئسأنعامكبيجأنأتلواح.صوصخلا
.»ءيشلكاذهو.ةطاسبباهفرعأالءايشأ

كلذىدلفرجعتلانمءيشكانهناك.غروبنيليإورودنلرإفقو
يفةيركسعلادعاوقلانعفرعياذام!مكتدعاق.رودنلرإبجعيمللجرلا
؟ادنلسيآ

ىودجكانهنكتملاذهلوزاهجلامادختساُلطبله«:رودنلرإهلأس
يألثمهيمرمكعسوبنكيملأ؟ةيسامولبدةبيقحيفدلبلاىلإهتداعإنم
؛ادنلسيآيفًايراسناكسسجتلانأحوضوبرهُظيزاهجلااذه؟ىرخأةمامق
.»حوضوبةموسرمطوطخلاتناكوةطاسبدشأملاعلاناكامدنع

ّيلعبجي.هلوحتئشاملوقكنكمي«:فقيوهوهيلعريتركسلادر
.»رخآناكميفنوكأنأ

ًافظومنوكينأنكميله،نتافرافيالكيفهتثجتدجُويذلالجرلا«
.»؟ةرافسلايف

.»شاقنلاعوضومجراخاذهنأدقتعأ«
.»؟ةيقرشلاةهبجلانمىرخأةرافسنموأ«
.»-ـلاامكنمبلطأنأدبال،نآلاوً.ادبأنكمماذهنأدقتعأال«
.»؟ةرتفلاكلتنممكيدلنودوقفمصاخشأكانهله«
.»ال«
.»؟ققحتلاىلإةجاحبَتسلأ!؟كلذنمدكأتمتنأله«
.»دوقفمصخشيأدجويال.تققحتدقل«



.»؟مهللصحامفرعتالتنأواوفتخاصاخشأدجويالأ«
ً.اقبسمبابلاحتفدقناك.»عادولا«ً:امستبمريتركسلاّدر
يأِفتخيملأ«:رمملاىلإبابلانمجرخيناكامنيبرودنلرإهلأس

.»ً؟اعطقصخش
.امهيهجويفبابلاقلغأو.»دحأال«:ريتركسلاهباجأ

ىقلتو،هيدعاسموأيكريمألاريفسلاةلباقمليلوأرودروغيسبلطضفُر
غالبإلامدعبديفت»يرس«غمدبةمَّلعمةرافسلانمةلاسركلذنمًالدب
ناك.ةروكذملاةرتفلالالخادنلسيآيفيكريمأنطاوميأءافتخانع
هبلطنكل،ءاقلءارجإىلعرارصإلاوةلأسملاةعباتمديرييلوأرودروغيس
ةجاحبةطرشلاتناك.ةيئانجلاتاقيقحتلامسقيفنيلوؤسملارابكنمضفُر
وأةيكريمألاةرافسلابةريحبلايفةفشتكملاةثجلاطبريسوملمءيشىلإ
.ادنلسيآيفنييكريمألانينطاوملاوأةيكريمألاةدعاقلا

ةعباتلاعافدلاةرادإيفماسقألادحأسيئربيلوأرودروغيسلصتا
ديدحتهعسوبناكنإهلأسيل-هقيدصناكو-ةيجراخلانوؤشلاةرازول
يفةيبنجأةرافسيفظوملوحةطرشلاربخينأهنكميقباسفظوميأ
نمنكممردقلقأنعهلفشكينألواح.تاينيعبسلاوتاينيتسلا
هبلاصتالابهقيدصهدعوف،همامتهاريثييكقيقحتلابةصاخلاتامولعملا
ً.اقحال

ًانِّعمتموً،اسأكهديبًالماح،حايترامدعنعُّمنتةروصبرودنلرإفقو
ةغلابةبوعصدجودقل.غروبنيليإباتكجيورتلفحيفعمتجملادشحلايف
تناك.باهذلاررقةياهنلايفهنكل،روضحلانأشبهرارقذاختايف
نأل،مَّهجتوهسأكنمفشر.اهنمهربتخاامّةلقمغر؛هجعزتتاعمجتلا
.هتيبيفةجاجزلانزحبرَّكذتوً،اّرمناكبارشلا

تناك.هلحِّولتودشحلانمضفقتتناكيتلاغروبنيليإلمستبا
اهنألكلذو،ةياعدلانمريثكلاىلعاهباتكلصحدقل.ةفاحصللثدحتت
نكل،خبطلالوحباتكلاوكيفايكيريفةيئانجلاتاقيقحتلامسقنمٌةأرما
،مويتاذ.مامتهالاكلذبًةعتمتسمغروبنيليإةيؤرلًارورسمناكرودنلرإ
جاجدقبطرابتخالجأنمءاشعللاروثجريبهتجوزويلوأرودروغيسوُْهتَعَد
لباوتلابةينغةبجولاتناكدقو.باتكلايفنوكيسهنإتلاقديدجيدنه
.ًالجخاههجوَّرمحانأىلإغروبنيليإحدمنماورثكأمهنأةجردلةذيذلو



دقو،ةطرشلادارفأءانثتسابروضحلانمريثكلافرعيرودنلرإنكيمل
.هوحننيمداقاروثجريبويلوأرودروغيسىأرامدنعحايترالابرعش

ةدحاوًةرممستبتنأْلواح«:هتنجوىلعهلِّبقتيهواروثجريبتلاق
.غروبنيليإحاجنبخنًاعماوبرشمثً،ابخنبرش.»انارتامدنع

رُّتوترودنلرإظحال.»؟اهلباقتيتلاةأرملايقتلنسىتم«:اروثجريبهتلأس
ىلعنوأّرجتياوناكصاخشألانمةَّلقنألكلذو،اهبناجبيلوأرودروغيس
مسقثيدحعوضومتناكرودنلرإةقالعنأمغر،ةلأسملايفثدحتلا
.ةيئانجلاتاقيقحتلا

.»نينامثلاكداليمىركذيف.امبرمويتاذ«:رودنلرإاهباجأ
تفاضأمث،رودنلرإمستبا.»راظتنالاعيطتسأال«:اروثجريبتلاق

.»؟سانلاءالؤهلكنم«:اهيرظانبدشحلاضرعتستيهواروثجريب
لكنأدقتعأو.طقفةطرشلارصانعفرعأ«:يلوأرودروغيسلاق

.»غروبنيليإفراعمنمكانهءاندبلاكئلوأ
.»يديتكاذ«:غروبنيليإجوزلحِّولتيهواروثجريبتلاق
ةيوازلايفو.ةمهمهلاتفقوتفسأكىلعةقعلمبامصخشرقن

ةملكيأعامسنماونكمتيملف،ثدحتلابلجرأدب،ةعاقلانمةديعبلا
،هوحناهقيرطقشتغروبنيليإاودهاش.اوكحضعيمجلانكل،هلاقامم
ملمهنكل،اهوعمسييكديدشءطبباوبرتقا.هتبتكيذلاباطخلاجرُختو
مهربصلاهئالمزواهتلئاعلةيماتخلااهركشتاملكطاقتلايفالإاوحجني
.روضحلاقَّفصمث.مهمعدو

نوقبتسله«:ةرداغمللدعتسيهنأولامكادبيذلارودنلرإمهلأس
.»؟ليوطتقول

.»ًاليلقكسفنعِّتم.ِخرتساً.ايبغنكتال«:اروثجريبتلاق
.»كفوجيفاذهْغرفأ«:تلاقمث،ةبيرقلاةينيصلانمًاسأكتطقتلا
دحاولكِّدخىلعةلبقعبطعمًاعيمجمهتَّيحوغروبنيليإتءاج

ةعرجذخأفرودنلرإىلإترظنو،للملابنورعشياوناكنإمهتلأسمث،مهنم
ةينويزفلتةيصخشلوحثيدحلااروثجريبوتأدبمث.رملابارشلانمةريبك
حفاص.لامعألالاجردحأبةقالعبةطبترموةعاقلايفةدوجومتناكةريهش
ىلعكشويرودنلرإناكو،هفرعيرودنلرإنكيملًاصخشيلوأرودروغيس
،دعاقتلانمبرتقيلجرلاناك.هلًاميدقًاليمزفداصامدنعًةسلخجورخلا
.هفيخيكلذنأفرعيرودنلرإناكو

.ناتفلاتناتئر«.هسأكنمفشرولجرلالاق،»نويراملوحتعمس«



.»يناعيوطقفلزنملايفعبقيهنإ.يلليقاذكه
.»شحوتملابرغلامالفأدهاشيو.حيحصاذه«:رودنلرإلاق
مث.»؟نوكلافةرايسلوحتاقيقحتيرجتَتنكله«:لجرلاهلأس

.امهبناجبتناكةينيصنمىرخأًاسأككسمأو،هفوجيفهسأكلكغرفأ
.»؟!نوكلاف«
صاخشألوحتامولعملاىصقتتَتنك.زكرملايفاهلوحنوثدحتياوناك«

.»نتافرافيالكيفدجُويذلايمظعلالكيهلابةقالعىلعنيدوقفم
.»؟نوكلافلالوحءيشيأركذتتله«:رودنلرإهلأس
ًالوؤسمزلينناك.تالفاحلاةطحمجراخاهاندجودقلً.امامتسيل،ال«

.ةاتفلاكلتهتبتكيذلاكاذديجباتكهنإ.نآلاانههتيأر.قيقحتلانع
.»ةديجروص.ليلقذنمهحَّفصتأتنك

باتكهنإ،لجأو.عبارلادقعلايفاهنعثدحتتيتلاةاتفلانأدقتعأ«
.ً»اقحديج

سلج.ةضيرعةذفانةفاحىلعًاسلاجهدجوفزليننعرودنلرإثحب
يفًاليوطًاخيراتكلميزلينناك.مويتاذهدسحيناكمكرَّكذتو،هبناجب
ابجنأدقو،ةفورعمةماسرهتجوزف؛صخشيأاهبرخفيةلئاعو،ةطرشلا
نيحلاكلذيفاوناكو،ةيعماجتاداهشىلعمهلكاوزاحدالوأةعبرأ
يفًاريبكًالزنمناكلتميناجوزلاناكو.دافحألانمةبقاعتمةسلسبامهنودِّوزي
-اهسفنةنانفلالبقنمعئاروحنىلعًامَّمصم–رغوفرافارجةيحاض
امأ.ةيدبألاامهتداعسىلعلظيأبيقُليءيشكانهنكيملو،نيترايسو
نوكتنألةيناكمإكانهتناكنإلءاستينايحألاضعبيفناكفرودنلرإ
ناكرودنلرإف،طقنيبَّرقمنيقيدصانوكيملً.احاجنوأًةداعسرثكأةايحلا
زلينحاجنحلفيملو.ققحملالمعلبسانمريغوًالوسكًامئادهدجي
.هوحنةيبلسلارودنلرإرعاشمنمليلقتلايفيصخشلا

امكً،اقحضيرمنويرام«:هبناجبرودنلرإسلجامدنعزلينلاق
.»عمسأ

رودنلرإلاق،»تقولاضعبكلميلازيالهنأةقثىلعانأ،كلذعم«
.»؟لمعلافيك«.يقيقحلاهنيمختسكعب

فيكًامامتفرعيناكهنأل،طقفبيذهتلاعفادبلاؤسلااذههلأس
ً.امئادزلينلمعي

صخشلاانلقتعادقل.مهفلاةلواحمنعتفقوتدقل«:زلينهباجأ
لكيفو.ةدحاوعوبسأةياهنةلطعيفتارمسمخةقرسلاهتلواحملهسفن



ناكمىلإًاددجملخديمث،تَّلُحةيضقلانألهحارسَقلُطيوفرتعي،ةرم
اذه.فلتخمناكميفةَّركلاديعيكلذدعبو،هحارسَقلُطيو،لَقتُعيو،رخآ
ىلإةرشابمىقمحلاءالؤهلثملاسرإلانهًاماظننوعضيالاذامل.ءابغ
مكحلامهقحبردصينألبقةميرجنيرشعوحننوبكتريمهنإ؟نجسلا
رابتخالاتحتاهيفنوجرخييتلاةظحللايف،كلذدعبو.نجسلابىندألا
الاذامل؟نونجلااذهلثمنمةدئافلاام.ديدجنممهلاقتعابموقن
.»؟بسانملامكحلاةلفسلاءالؤهىطُعي

يئاضقلاماظنلانمًاءوسدشأًاماظندجتنل«:رودنلرإلاق
.»يدنلسيآلا

كلانهمث.ةاضقلانمنورخسيىقمحلاكئلوأ«:هيلعزلينّدر
.»ً!اينهذنوبرطضملاو!لافطألاىلعنودتعملا

دارفأدنعًاساسحًابصعبرضيلهاستلالوحشاقنلاناكً.اعماتمص
مث،نجسلاىلإنيدتعملاونيبصتغملاونيمرجملانوبلجياوناكنيذلاةطرشلا
.هذيفنتقِّلُعاهضعبنأوأةفيفخًاماكحأاوحنُممهنأًاقحالنوعمسي

عيبيناكيذلالجرلاركذتله.رخآءيشكانه«:رودنلرإلاق
.»رثأنودنمىفتخادقو.نوكلافدروفدوقيناك؟ةيعارزلاتايلآلا

.»؟تالفاحلاةطحمجراخةرايسلادصقتأ«
.»لجأ«
.»؟كيأرباهللصحاذام.لجرلاكلذ،ةليمجةاتفهيدلتناك«
ًادوقفمتالجعلاةيطغأدحأناك.رظتنتلازتالاهنإ«:رودنلرإلاق

.»؟كلذركذتتله.ةرايسلانم
يأةمثنكيمل.تالفاحلاةطحمجراخنمًامتحقُرسهنأانضرتفا«

ةلجعلاءاطغنعًاديعب؛يمرجطاشندوجوبيحويةيضقلايفءيش
ةفاحبمدطصادقنوكينألمتُحي.قُرسدقناكاذإ.امبرقورسملا
ناكنمنأشكلذيفهنأش؛ّطقهيلعرَثُعيمل،رمألانكيًايأ.فيصرلا
.»ةرايسلادوقي

.هحلاصيفريسيءيشلكناك؟هسفنلتقيساذامل«:رودنلرإهلأس
.»نوكلافدروف،قرشملبقتسم،ةليمجةبيبح

ىلعسانلامدُقيامدنعمهيالاذهلكنأفرعتتنأ«:زلينهباجأ
.»راحتنالا

.»؟امناكمىلإةلفاحبكرهنأدقتعتله«
انثدحت.حيحصلكشبركذتأُتنكنإً،انكممناككلذنأاندقتعا«



بكريملهنأينعيالاذه،كلذعمو.هوركذتيملمهنكلنيقئاسلاىلإ
.»ةنيدملاجراخىلإةلفاح

.»؟رحتناهنأنظتله«
.ًاليلقدَّدرت.»...نكلو،لجأ«:زلينهباجأ
.»؟اذام«
.»امةبعلبعليلجرلاكلذناك«
.»؟فيك«
صخشيأىلعروثعلانمنكمتنملاننكلدلوبويلهمسانإتلاق«

انتافلميفصخشيأكانهنكيمل.هبانتَربخأيذلارمعلايفمسالااذهب
يأدجوينكيمل.ةدايقةصخرال.داليمةداهشال.ينطولالجسلايفوأ
.»لجرلاكاذهنوكينأنكميدلوبويل

.»؟دصقتاذام«
.»...وأتدُقفدقهبةصاخلاتالجسلانأامإ«
.»؟اهعدخيناكوأ«
.»لقألاىلعدلوبويلىعُدينكيمل«:زلينلاق
لوحاهومتلأسامدنعةقيدصلاتلاقاذام؟كلذنأشبتلاقاذام«

.»؟رمألا
ناكهنأبروعشانيدلدَّلوت«:ريكفتلانمتاظحلدعبزلينباجأ

كربخياذامب.هلةروصىتحكلمتنكتمل.اهلايحىسألابانرعش.اهعدخي
.»لجرلاكلذنعًائيشفرعتنكتمل؟كلذ

.»ً؟اذإ«
.»اهربخنمل«
.»؟اذامباهوربختمل«
رمألاناك.كاذدلوبويللوحتافلمكلمننكنملاننأب«:زلينّدر

.»اهكرتمثاهيلعبذكدقل.انيلإةبسنلابًاحضاو
.زلينهلاقامنيماضمباعيتسالواحيناكامنيبرودنلرإتمص
.»اهلًةاعارم«:زلينلاق
.»؟كلذبةلهاجلازتالأ«
.»كلذنظأال«
.»ً؟ارسكلذمتيقبأاذامل«
.»ةقفشلاعفادبامبر«
.»ناجوزتيساناك.هرظتنتلازتالاهنإ«:رودنلرإلاق



.»هترداغملبقهباهعنقأاماذه«
.»؟لُتقهنأولاذام«
ديكأتلابهنكل،ردانويرانيسهنإ.حَّجرمريغاذهنأاهنيحاندقتعا«

فيك...مث،ءاسنلاضعبةايحىلإلوخدللنوبذكيلاجرلافً.امودعمسيل
تناكاهنأدقتعأ.نوفتخيكلذدعبو،نوخرتسي،كلذنعِّربعأنأيغبني
.»اهرابخإىلإةجاحبنكنمل.اهقامعأيفكلذفرعت

.»؟ةرايسلانعاذامو«
.»ةرايسلاكلتمتتناك.اهمسابًالجسماهئارشضرقناك.اهمسابتناك«
.»اهرابخإمكيلعيغبنيناك«
نأملعتستناكً؟الاحلضفأاهلعجيسكلذناكله،نكلو.امبر«

نعءيشيأباهربخيمل.ةقثللًانئاخوًاعداخمناكهتبحأيذلالجرلا
ًامئادناكو.ءاقدصأكلمينكيمل.هنعءيشيأملعتنكتملو.هتلئاع
.»؟كلذكربخياذامب.دالبلاءاحنأفلتخميفتاعيبمتالوجيفرفاسي

.»هبحتاهنأفرعتتناك«:رودنلرإهباجأ
.»اهبحىلعًاّدراهلماعةقيرطلاكلتبو«
.»؟هتلباقملًابهاذناكيذلالجرلادصقأ؟عرازملالاقاذام«
هسأرنمةءاميإعمكلذزلينلاق.»تافلملايفدوجوماذهلك«

تركذ.اهرشانعمثيدحلايفةسمغنمتناكيتلاغروبنيليإلةماستباو
.نوتنأهمسانأًةرمغروبنيليإ

.»تافلملالخديءيشلكسيل،ايه«
زلينناكفيكرودنلرإظحال.»عرازملاكلذلباقيمل«:زلينلاق

مئارج:ةريبكلااياضقلانوركذتياوناكمهلك.ةيضقلاليصافتعاجرتسالواحي
.باصتغاوءادتعالك،ةماهلاقتعاةيلمعلك،ءافتخالاتالاحوألتقلا

دقناكنإنوكلافلانمةفرعملامكعسوبنكيملأ«:رودنلرإلاق
.»؟المأعرازملاىقتلا

.»ةعرزملاىلإبهذهنأىلإريشيةرايسلايفءيشيأدجنمل«
تحت،نييمامألانيدعقملابناجبةيضرألانمتانيعمتذخأله«

.»؟تاساّودلا
.»تافلملايفدوجوماذه«
.المأةعرزملارازدقناكاذإاممدكأتلامكعسوبناك.هرأمل«

.»هئاذحىلعءايشأقلعتستناك
ةيضقىلإاهلِّوحينأدحأأشيملو،رودنلرإايةدقعمةيضقنكتمل«



ثثجلادجنالنحن.رحتنادقنوكيامبر.هسفنلجرلاىفخأدقل.ةدقعم
اذهف،تاساودلاتحتامًائيشاندجوولىتحو.كلذملعتتنأً.امئاد
.»ةيعارزتايلآعيبيوًاريثكرفاسيناك.ناكميأنمنوكينأنكمي

.»؟هلمعناكميفاولاقاذام«
تقوذنماذهثدح«:ًالئاقبيجينألبقلاؤسلايفزلينرَّكف

.»رودنلرإًادجليوط
.»ركذتتنأْلواح«
كلتيفًاردانناكاذهو،كلذركذأ،بتاورلالجسىلعنكيمل«

.»لقتسملكشبلمعيوتاعيبملاحابرأنمةبسنىضاقتيناك.مايألا
.»هسفنبهبئارضعفدهيلعبجوتيناكهنأينعيام«
مساتحتتالجسلايفهلركذيأكانهنكيمل،ُتلقامك«

.»ءيشال.دلوبويل
يفدجاوتيامدنعةأرملاكلتعمحرميناكهنأضرتفتتنأً،انسح«

.»رخآناكميفشيعيناكهنكل،كيفايكير
.»هلثمصاخشأدجوي.ةلئاعكلميناكىتحلب«:زلينلاق
ةيلاثملازلينقنعةطبرةدقعىلإرظنو،هبارشنمرودنلرإفشر

ةيأكانهنكتمل،هيلإةبسنلابً.اديجًاققحمنكيمل.هصيمقةقايتحت
.ةدقعمةيضق

.»ةقيقحلاباهرابخإمكيلعيغبنيناك«
.هنعةديعستايركذكلمتتناكاهنكلً،احيحصكلذنوكيدق«

هنأىلعّطقءافتخالايفقَّقُحيمل.ةيئانجنكتملةيضقلانأانجتنتساو
.»كلذرربتةلدأيأىلعروثعلامدعىلإًارظن؛ةميرج

نمًابلصًارادجتحبصأفويضلاةمهمهنألثيدحلانعافقوت
.جيجضلا

اذهاذامل.نيدوقفملاصاخشألاكئلوأبًامتهمَتلزام«:زلينلأس
.»؟ثحبتمع؟مامتهالا

.»فرعأال«
ليوحتلرخآءيشىلإةجاحبانكً.اينيتورًءافتخاناك«:زلينلاق

.»هُّجوتلااذهمعدتةلدأةيأرهظتمل.لتقةميرجيفقيقحتىلإقيقحتلا
.»الامبر،ال«
.»ً؟ادبأاذهلكنممأستالأ«:زلينهلأس
.ً»انايحأ«



يذلازلينلاق.»اهسفنةميدقلاةلكشملايفًامئادطروتتاهنإ،كتنباو«
نوشيعياوناكو،ةليمجتالئاعاوسسأةعبرألانيملعتملاهدالوأنأملعي
ً.امامتهلثم؛اهيفةبئاشال،ةيلاثمتاويح

دنيلافيإلاقتعارمأبملعيناكهلمكأبزكرملانأملعيرودنلرإناك
اهنكل،نايحألاضعبيفاهلقتعتةطرشلاتناك.يلوأرودروغيسلاهتمجاهمو
ىلإ،زلينىلإرودنلرإرظن.هتنبااهنوكلةصاخةلماعميأىقلتتنكتمل
ضعبلعجتةديعسلاةايحلاتناكنإلءاستو،ةمَّلقملاهرفاظأوةقينألاهبايث
.ساسألايفهيلعمهامممأسللةراثإرثكأسانلا

.ً»امئاديهامكةلشافاهنإ.لجأ«:رودنلرإلاق



كانهيردنيسنكيملءاسملاكلذيفلزنملاىلإرودنلرإلصوامدنع
دقيدناسنكيملو،ليلقبليللافصتنملبقمونللدلخو.هببيحرتلل
ملفهبلصتييكفتاهمقروأةلاسريأنعرودنلرإثحب.دعبىتأ
فتاهمقرنكلتامالعتسالاةمدخبلصتا.هتبحصدقتفادقلً.ائيشدجي
.ًالَّجسمنكيمليولخلايردنيس

.فتاهلاّنرامدنعوفغينأكشوىلعناك
.»انهكنوردخيمهنأملعتله«:حضاوريغتوصبدنيلافيإتلاق
.ً»امئانُتنك«
هذهىلإةردخمنكأمل.كميونتلًاصارقأكنوطعيمهنإ«:افيإتلاق

.»؟لعفتاذام.يتايحيفةجردلا
.»؟لكاشملانيببستتنكله.مونلالواحأ«:رودنلرإاهباجأ
لاق.مويلايردنيسينراز«:هلاؤسنعهبيجتنأنودنمافيإتلاق

.»امتثدحتامكنإ
.»؟وهنيأنيفرعتله«
.»؟كعمسيلأ«
كلحَمُسيله.كمألزنميفهلعل.رداغهنأدقتعأ«:رودنلرإّدر

.»؟هنيبحتيذلاناكملاكلذنمةيفتاهتالاصتاءارجإب
.»ةلفاسةلكشميأببسأالانأوً.اضيأكرابخأعامسفيطللانم«

.ههجويفلاصتالاتهنأو
افيإ،هيدلويفرَّكف.ةملظلايفًاقِّدحمهريرسىلعرودنلرإىقلتسا

لظيذلاهقيقشيفرَّكف.ههركتتناكيتلاامهمأو،ريانسيردنيسودنيل
يفةعباقهماظعتناك.ىودجيأنودنمنينسلاكلتلاوطهنعثحبي
،عافترالاقهاشلبجةمقىلعوأ،ةقيمعلاقوقشلادحأيفامبر.ناكم
دصقهنأنممغرلاب؛كلذثودحةيناكمإلُّيختىلعهتردقنمىلعأ
نأنكمييذلاّولعلافاشكتساًالواحمةيلبجلاقطانملايفةعفترمنكامأ
.رصبلايمعتةيجلثةفصاعوةئيسفورظيفهاتةنماثلايفًىتفهغلبي

.»ً؟ادبأاذهلكنممأستالأ«
؟ةياهنفرعياليذلاثحبلااذهنممأستالأ

.ليلقبيلاتلامويلاةريهظفصتنملبقهلبابلانوستربلأنامريهحتف



لاورسيدتريو،ةكرحلاعيرسو،ًاليحن،هرمعنمنيتسلابراقيًالجرناك
ههجوقرافتداكتالهتماستباو،تاعبرماذرمحأًاينطقًاصيمقوًايلابزنيج
،رودنلرإربخأ.خبطملانمثعبنتقولسمقودحكمسةحئارتناكً.ادبأ
تناك.ماودلاىلعكلذكناكو،هدحوشيعيهنأب،َلأُسينأنودنم
.تاكرحمتيزةحئارهنمحوفت

.خبطملاىلإهقحلامدنعرودنلرإللاق.»قودحلاضعبْلوانت«
ىلعًاناكمهلَّدعأوهلهاجتنامريهنكل،ةمارصبرودنلرإضفر

كمسلوانتي،بيرغصخشعمًاسلاجهسفندجويردينألبقو،ةلواطلا
نمةيحطسلاةقبطلاالكأامهالك.ةدبزلاعماطاطبوقولسمفصنقودح
امدنع.اهباتكوغروبنيليإىلإرودنلرإراكفأتلَّوحتةلهولو،اطاطبلاوقودحلا
عمةكمسقوذتلبراجترأفكهتمدختسا،باتكلازاجنإىلعلمعتتناك
قلسناك.ةدبزلانموليكعبرىلعاهئاوتحالةَّرفصملايموللاةصلص
ردقلالفسأيفاهنمىقبينأىلإليللاوراهنلالاوطقرغتسيةكمسلا
ةدبزلاةلازإلجأنمليللالاوطرهستغروبنيليإتناك.طقفقعالمعبرأ
رودنلرإمستبا.غروبنيليإراعشوهاذه،ءيشلكيهةصلصلا.ءاملانم
.ةذيذلقودحلاةكمستناك.هسفنل

ةعطقعضيناكامنيبنامريهلاق،»كلتنوكلافلاةرايستحلصأانأ«
ةياوهلاليبسىلعو،تارايسيكيناكيملمعيناك.همفيفاطاطبلانمةريبك
اذهنأرودنلرإربخأ.اهعيبلواحيوةميدقلاتارايسلاحالصإديعيناك
متهيدحأكانهدعيملذإ،مويدعبًامويةبوعصدادزيناكرمألا
نكتمليتلاةديدجلارفورجنيرلاتارايسبطقفامنإو،ةميدقلاتارايسلاب
زكرمىلإقيرطلاىلعقناخلايرورملاماحزلانمىسقأًافورظهجاوت
.ةنيدملا

.»؟اهكلمتتلزامله«:رودنلرإهلأس
،نآلا1979رلسيرككلمأيننإ.1987ماعلايفاهتعب«:نامريهلاقف

تسىلاوحاهفقستحتانأوّيلعىضمً.اقحنيزوميللاهبشتيهو
.»تاونس

.»؟ءيشيأباهلدبتستسله«
اهعيبديرأالو«.ةوهقلاضعبهيلعضرعيوهونامريهلاق.»ال«

.ً»اضيأ
.»اهتكلتماامدنعنوكلافلالجستملتنأ«
اهحالصإىلعتلمعدقل.انهتناكامدنعتاحولاهيفنكتمل،ال«



اهذخأُتدرأاذإو،راوجلايفاهدوقأتنكً.ايلسمكلذناكو،تاونسعضب
اهنأدقتعأنكأمل.يترايسيتحولريعتسأتنكامناكموأرليفجنيثىلإ
.»نيمأتلاعفدقحتستتناك

ديدجلاكلاملانإيأ،ناكميأيفةلجسماهدجنمل«:رودنلرإلاق
.ً»اضيأاهلصيخرتيتحولِرتشيمل

دقفهلعل.ثدحاماذهنوكيالدق«:لاقونيناجنفنامريهألم
.»اهنعىلختولمألا

ةقيرطبةزيممتناكله،نوكلافلاتالجعةيطغأ.رخآًائيشينربخأ«
.»؟ةبولطمتناكله؟ام

ادجوفتنرتنإلاىلعثحبتنأغروبنيليإنمبلطدقرودنلرإناك
اهادحإتناك.ةميدقنوكلافدروفتارايسلًاروص»ford.com«عقوميف
ةزرابتالجعلاةيطغأتناك،هلةروصلاغروبنيليإتعبطامدنعو،ءادوس
.حوضوب

تارايسلايفةيطغألاكلتً.امامتةعيدبتناك«ً:ارِّكفمنامريهلاق
.»ةيكريمألا

.»نيحلاكلذيفًادوقفمناكةيطغألادحأ«:رودنلرإلاق
.»ً؟اقح«
.»؟اهيلعتلصحامدنعًاديدجةلجعءاطغتيرتشاله«
مل.ةليوطةدملبقةديدجةعومجمىرتشانيقباسلانيكلاملادحأ،ال«

.»اهتيرتشاامدنعةدوجومةيلصألانكت
.»؟ةزيممةرايسنوكلافلاتناكله«
نكتمل.ةريبكنكتملاهنأوهاهيفزيمملاءيشلا«:نامريههباجأ

نوكلافلاتناك.رلسيركلايترايسلثم؛ةيكريمألاتارايسلامظعملثمةمخض
تناك.قالطإلاىلعةرخافةرايستسيل.ةدايقللةديجوةلاّعفوةريغص
.»كلذنعًادجةديعب

شيعتونينسعضببرودنلرإربكتةلمرأةرايسللةريخألاةكلاملانأَّنيبت
–تارايسلاىوهيتاشورفمعناصناكو-اهجوزتامدقل.رجوفابوكيف
.تاونسعضبلبقةيبلقةبونءارجنم

.»ةديجةلاحيفتناك«:رودنلرإلبأرملابابحتفتيهوةأرملاتلاق
ناكنإرودنلرإاهلأس.صافنجلانمكيمسءاطغبةاطغمةرايسلاتناك
.ًةقفاوماهسأربتأموأفهعزنهعسوب



ناك.ةرايسلاهذهبًاريثكمتهييجوزناك«:فيعضتوصبتلاق
ناكو.اهلجأنمًاقحةيلاغليدبتعطقىرتشادقل.انههتقولكيضقي
.»اهداجيإلدالبلاءاحنأفلتخمىلإرفاسي

اهدوقينكيملأ«:دقعلاىدحإِّلحلحفاكيناكامنيبرودنلرإاهلأس
.»ً؟اقلطم

ملواهبنيمتهمريغيدالوأنكل،ليمجاهرهظم.طقفراوجلايف«
.مايألاهذهيفةميدقلاتارايسلابنيعلوملانمريثكلادجويال.اهعيبلاوعسي
يفتامدقل.تامامدنعاهيلعصيخرتيتحولعضويونييجوزناك
ملوءادغلالوانتلِتأيملامدنعو.هدحولمعلاىلعًاداتعمناك.هتشرو
.»ضرألاىلعًاددممهدجوفهيلإينباتلسرأ،فتاهلاىلعبُجي

.ً»ايساقناككلذنأدبال«:رودنلرإحّرص
،ةقيرطلاهذهبهمأتتام.هتلئاعيفبلقلكاشمكلانه«:ةأرملاتلاق

.»همعنباكلذكو
اهنأبًاعابطناِطعتمل.ءاطغلاةطبرألحيناكامنيبرودنلرإتبقار

ةيادببمايقلالواحتواهنزحىلعتّبلغتاهلعلً.اريثكاهجوزلدقتفتتناك
.ةديدج

.»؟ةرايسلاهذهةلكشميهام«:ْهتلأس
ببسنعاهرابخإلةقيرطداجيإىلعرداقريغلازيالرودنلرإناك

تحرطاهنأمغر؛ةيضقلاتاسبالمنعحاصفإلانودنمةرايسلابهمامتها
،ليصافتلايفضوخلابنجتديريناك.اهبلصتاامدنعهسفنلاؤسلاهيلع
ًامامتفرعينكيملهسفنوهىتح.نيحلاكلذيفريثكلالوقمدعو
.المأةيضقلاديفتستناكاذإاموأ،ةرايسلاهذهلهتدراطمببس

.ةطرشلابقلعتتةلأسمبةرمتاذةقالعاهلتناك«:ددرتبرودنلرإلاق
.»ةدحاوةعطق،المأةدوجوملازتالتناكنإطقففرعأنأتدرأ

.»؟ةريهشةيضقتناكله«:ةأرملاتلأس
.»قالطإلاىلعةريهشتسيلً.ادبأ،ال«
.»؟...مأاهيرتشتنأديرتله«ً:اددجمةأرملاهتلأسف
ينيوهتستالةميدقلاتارايسلا.اهيرتشأنأديرأال.ال«:رودنلرإاهباجأ

.ً»اريثك
ةلكشملانإلوقيناك،يجوز،يدلاف.ةديجةلاحيفاهنإ،تلقامك«

ام.رمألااذهةجلاعملرطضافتأدصدقل.يتحتلاءالطلايفنمكتةيساسألا
،هيفةعطقلكفَّظنو،كرحملايدلافلزنأ.ماُريامىلعتناك،كلذادع



مل«:تفاضأمث،ًاليلقتتكس.»كلذلجاتحانيحةديدجًاعطقىرتشاو
يرتشينكيملهنأنيحيف،ةرايسلاىلعلاملاقافنإيفعنامهيدلنكي
.»كلذنوبحيلاجرلانكل.ّطقًائيشيل

فقو.ضرألاىلعطقسوةرايسلانعقلزنافءاطغلارودنلرإبذج
نوكلافدروفلاةرايسلليمجلاولوقصملايجراخلالكشلاىلإرظنيتاظحلل
ةطحمجراخىفتخايذلالجرلالبقنمةكولمممويتاذتناكيتلا
نأنكمينيألءاستو،نيتيمامألانيتلجعلاىدحإبناجبعكر.تالفاحلا
ً.اضرتفُمناكامك،دوقفملاءاطغلاكلذبفاطملاىهتنادقنوكي

ةيئانجلاةلدألاقيرفسيئرلصتملاناكو،هبيجيفيولخلاهفتاهَّنر
رثعيذلايسورلازاهجلانأتالماجموأتامدقميأنودنمهربخأيذلا
.ةريحبلايفعضُوامدنعلمعينكيملنتافرافيالكيفهيلع

.»!هوأ«:بارغتسابرودنلرإلاق
ةدئافالبناكهنأدكؤملانم.لجأ«:ةيئانجلاةلدألاقيرفسيئرلاق

قودنصلاتايوتحمو،تاماسموذويلمرةريحبلارعق.ءاملايفلزُنأامدنع
امدنعلمعينكيملهنإ.ءاملايفهعضوباهريسفتنكميالةجردلةررضتم
.»كانهىلإلصو



ًءاسمناك.ًاليلقةأرملاىلعمدقتملجرلا،فيصرلاىلعناجوزلاىشم
ناكرطملاو،رحبلاحطسىلعطقستتناكسمشلاةعشأفً،اعيدبًايعيبر
يذلالامجلابنيرثأتمانوكيملنيجوزلانأكوهلادب.ديعبناكميفرمهني
ثدحتيناكذإ،ًالعفنملجرلاادبو،ةعيرسامهتاوطختناك.امهبطيحي
فُّلختلامدعًةلواحمتمصبهقحلتهتجوزتناكنيحيف،فقوتنودنم
.هنع

هراكفأهبتداعو،سمشلاىلإرظنمث،هتذفانازاتجانأىلإامهبقار
ًادقعمحبصيللّوحتلابملاعلاأدبامدنعوً،اباشناكامدنعيضاملاىلإ
.ةلوقعمريغةجردىلإةرطيسلانعًاجراخو

.ةاسأملاتأدبامدنع

يفادنلسيآىلإداعو،زاتممريدقتبىلوألاةيعماجلاهتنسىهنأ
ةداعإلوحتالاقمبتكو،بزحلاةديرجيفلمع،ةلطعلالالخ.فيصلا
،كانهبلاطكهتبرجتفصيناكبزحلاتاعامتجايفو.غيزبيالرامعإ
ىقتلا.غيزبيالوادنلسيآنيبطبرتيتلاةيفاقثلاوةيخيراتلاطباورلاشقانيو
ًاقوشقَّرحتيناك.هلجأنمةريبكًاططخنوُّدعياوناكبزحلايفنييدايق
.نيرخآلاراودأنمربكأهرودامبرو،هبعليًارودهيدلنأرعشو،ةدوعلل
.دودحلادعبأىلإدعاوصخشهنإليق

يفهلنوناكيناثناك،فيرخلاكلذيفةيقرشلاايناملأىلإداع
نمنيرشعلاوسماخلامودقىلإنويدنلسيآلاعلطت.برتقييعماجلانكسلا
:نطولانمةلسرُمةمعطألانمًادورطنورظتنياوناكمهضعبنألنوناك
،ةحَّلمملاكامسألاو،نَّخدملالَمَحلامحللثمةصاخةذيذلةيدنلسيآةمعطأ
لصحدقلراكناكً.اضيأبتكلاىتحو،تايولحلاو،ةففجملاكامسألاو
اسليسنتافانوهنمةمخضلَمَحقاسقلسبأدبامدنعو،هدرطىلعًاقبسم
يفتناكو.ةميدقلااليفلاةحئارلاتألم-شيعيعرازملاهمعناكثيح-
.ليمإاهبلطسبانشةجاجزًاضيأقودنصلا

نمادنلسيآىلإةدوعلافيلاكتعفدعيطتستتناكتوراهدحو
دعبنطولاىلإنينحلابترعشيتلاًاضيأةديحولاتناكو.لافتحالالجأ
امدنعدوعتالدقاهنإضعبلالاقثيح؛ةيفيصلاةلطعلانماهتدوع
مظعمنألداتعملانمرثكأةغرافةميدقلااليفلاتناك.ةلطعلايفترداغ



بالطلاضعبىلإةبسنلابرمألاكلذكو،مهلزانمىلإاوبهذناملألابالطلا
نوحَنمُياوناكو،رفسلابمهلحَمُسيناكثيحةيقرشلاابوروأنمنيمداقلا
.راطقلانتمىلعةصيخررفسركاذت

لوحخبطملايفتعمتجايتلاكلتةريغصةعومجمتناك،اذكهو
.ةلواطلاطسويفليمإاهعضويتلاسبانشلاةجاجزونَّخدملالمحلاقاس
نَّكمتنيحيف،رمحألافوفلملانورخآبلجو،اطاطبلانايديوسنابلاطمَّدق
-رزياورثولءاج.محللةمرتحمءاضيبةصلصنيمأتنمامةقيرطبلراك
هوعدف،مهترايزل–نييدنلسيآلاعمةصاختاقادصنَّوكيذلايلحملايعارلا
ً،اثمدوًايلسمًاصخشناك.رثولنوبحياوناكمهلك.ةميلولاىلإمامضنالل
لوحمهءارآعلطتسيناكنايحألاضعبيفو،ةسايسلابةدشبًامتهمناكو
رتلاو-لوألاريتركسلاوةيناملألاةيطارقميدلاةيروهمجلاوغيزبيالوةعماجلا
اوناكنإلءاستيناك.ةموكحلاهبمَّكحتتيذلاهداصتقاو-شتيربلوأ
مهلأسيناكو،ةيتييفوسلاةموكحلابطابترالاقيثوشتيرتلوأنأنودقتعي
نييكريمألانييلامسأرلاتالواحمو،ايراغنهيفثادحألانعرركتملكشب
ةيعاذإلامهجماربربعيتييفوسلاداحتالاعماهتقادصيفنيفسإسرغل
نأصاخوحنىلعرعشيناك.ةيعويشلادضةرمتسملاةيئاعدلامهتالمحو
ريغوةيئاعدلاتالمحلاةطساوبعادخناللنيلباقوًاجَّذُساوناكنيعفايلانّابشلا
.ةيبرغلاةيلامسأرلاتاموكحللةيقيقحلااياونلاةيؤرىلعنيرداق

اننكميالأ«:لراكلاق،شتيرتلوأنعثيدحلابرثولعرشامدنع
منتةروصبههجونَّضغو،سبانشلانمةعرجبرشمث.»ً؟اليلقعاتمتسالا

.يدنلسيآلاسبانشلاًامويبحيملهنإلاقوديدشزازئمشانعّ◌
.»ةسايسيفكي«:فاضأوكحضمث.»ديكأتلاب،لجأ،لجأ«:رثوللاق
ةيرقبعهذهو،ايناملأيفاهمَّلعتهنإلاقيتلاةيدنلسيآلابثَّدحتيناك

اهبنوثدحتياوناكيتلاةقالطلابةغللاثدحتيناكهنأل،مهيأربةيوغل
فيكهولأسامدنعو.ةدحاوةرملولودلبلاروزينأنودنمً،ابيرقت
جماربوتاليجستلعمتسيناكهنأمهباجأ،ةردقلاهذهكالتماعاطتسا
ةيرولكلوفيناغأمهلينغيناكامدنعوهمهّيلسيناكامرثكأو.ةيعاذإ
.اومانييكلافطأللىّنُغتةميدق

،»كيشورطم«يهو،رارمتساباهرركيىرخأةرابعكانهتناكو
.ةيدنلسيآلاسقطلاتارشننماهذخأ

يفةسيئرلارابخألانانمضتتلراكلناتلسرمناتلاسرقودنصلايفتناك
لوحاوثدحت.دئارجلاتاصاصقضعببناجىلإ،فيرخلاذنمادنلسيآ



.ةداعلاكبئاغزناهنإًالئاقمهدحأقَّلعو،ادنلسيآنمةيتآلارابخألا
.»زناه،لجأ«:راقتحاةماستباعمرثوللاق
.»كلذبهتربخأدقل«:همفيفهسأكغرُفيوهوهيلعليمإدرف
هذهىلإضماغوهاذامل«:لاقنأالإردليهنفارهنمناكامف

.»؟ةجردلا
.»ضماغ،لجأ«:رثولددرف
ىلإًادبأيتأيالهنإً.ادجبيرغرمأاذه«:ليمإلاقهرودب

موقيّطقهرأمل.اهتارضاحمىلإوأ»رحلاايناملأبابش«ةمظنمتاعامتجا
نيديجانسلأ؟ضاقنألايفلمعينأنمًانأشعفرأوهله.يعوطتلمعب
.»هعمتثدحتتنأ،ساموت؟انملضفأهنأدقتعيله؟هيلإةبسنلابةيافك

هنإ.هتساردءاهنإطقفديريزناهنأنظأ«:لاقوهيفتكساموتعفر
.»ةريخألاهتنسيف

دقو.بزحلليلبقتسممجنكهنعًامئادنوثدحتيعيمجلا«:لراكهباجأ
دقتعأ.انهًادجٌدعاوهنأودبيال.ةدايقلللَّهؤمهنأبماودلاىلعفصُو
.»يلةدحاوةملكلاقداكلابوءاتشلااذهيفطقفنيترمهتيأريننأ

هسأرزه.»امًاعونبئتكمهنإ..ً.اردانالإهنورتالمكنإ«:رثوللاق
.لراكلعفامكًامامت؛ههجونَّضغو،سبانشلانمفشرو

تاوصأمث،يضرألاقباطلايفَحتُفييمامألابابلاتوصاوعمس
.رممللةمتعملاةياهنلايفةاتفوناباشرهظ.مَّلسلادعصتةعيرستاوطخ
.لراكفراعمنمًابالطاوناك

ىلإمهلوخدلاحةاتفلاتلاق.»ةيدنلسيآةلفحنوميقتمكنأانعمس«
ةلواطلالوحسولجلللاجملانورضاحلامهلحسفأ.ةدئامللمهتيؤروخبطملا
نيباشلادحأجرخأ.لمحلاقاسمحلنمريثكلابرخزتلازتالتناكيتلا
ناباشلا:مهسفنأاومَّدقمث.ةديدشةسامحبعيمجلاقَّفصف،بارشيتجاجز
.ايراغنهنمةباشلاوايكافولسوكيشتنم

اهروهظدعباهيلإقيدحتلامدعلواح.هاوقتراخفهبناجبتسلج
نمةجومهتحاتجا،ىلوألاةرمللكانهاهآرامدنعهنكل،رمملاةمتعنم
مهفيفةبوعصدجوو،اهبساسحإلاىلعًارداقناكهنأدقتعيملرعاشملا
نمءيشعمنيجوزممةرماغةطبغوبيرغحرفبَّسحأةأجفو.ثدحام
.لبقنمًاقلطملكشلااذهبةاتفهيفترَّثأنأقبسيمل.لجخلا

.»؟يدنلسيآتنأله«:ةديجةيناملأةغلبهتلأسوهوحنتتفتلا
لكشباهبثدحتيحبصأيتلاًاضيأةيناملألابًامثعلتماهباجأ.»لجأ«



قِّدحيناكهنأكردأامدنعاهنعًاديعبهيرظانلَّوح.نيحلاكلذيفزاتمم
.هبناجبتسلجنأذنماهيلإ

ملقولسمفورخسأرىلإريشتيهوتلاق.»؟هذهةيشحويأ«
.ةلواطلاىلععوضوم،دعبلَكُؤي

ً.افرقاههجوتنَّضغف.»فورخسأر«:لاقف
.»؟كلذلعفيسانلانمعونيأ«
نمءيشبفاضأمث.ً»ادجذيذلهنإ،ةقيقحلايف.نويدنلسيآلا«:لاق

ملهلوقيناكامنأكردأامدنعتكسهنكل»...ناتنجولاوناسللا«:ددرتلا
ً.امامتًايهشمنكي

نينيعلانولكأتله«:هتلأس،اهزازئمشاءافخإلواحتنأنودنم
.»ً؟اضيأنيتفشلاو

.»ناتفشلا«
متررطضافماعطلانمريثكلانوكلمتاونوكتملمكنأدبال«:هتلأسف

.»كلذىلإءوجلل
.ً»ادجةريقفةمأانك«ً:اقفاومهسأربزهيوهواهباجأ
.ساموتهنأاهربخأو،ةيحتلاالدابت.»انوليإانأ«:تلاقواهديتَّدم
نخدملالمحلامحلبًائيلمًاقبطلمحيناكو،اهيقيفردحأاهادان

تعطقوًاقبطتذخأوتفقو.ذيذلهنإًالئاقهتبرجتىلعاهَّثحواطاطبلاو
.محللانمةحيرش

محللانميفتكنالنحن«ً:اددجمهبناجبسلجتيهوهيلعتدرف
.»عئار،ممم«:نخدملالمحلامحلبءيلممفبتفاضأمث.ً»ادبأ

.»فورخلاينيعنملضفأ«:ساموتلاق
نوفومارغبءيج.مهبلزنملاألتماف،ةلفحلاببالطلانمديزملاعمس

ليللانمرخأتمتقويفو.هيلعارتانيسلةناوطسأمهدحألغشو،ميدق
.مهناطوألوحديشانأءانغيفراودألاةفلتخملاتايموقلانمبالطلالدابت
-ادنلسيآنمةيتآلاةنحشلاتاريثأتبًامتحنارعاشلا–ليمإولراكأدب
،مهرودنويراغنهلاذخأمث.نوسميرجلاهسانوجلةنيزحةديصقءانغب
ُّنحيناكلاغنسلانمبلاطمثنمو،ناملألاونويديوسلاف،كيشتلامهعبتو
اهتاغلبتاملكلالمجأعامسىلعردليهنفارهتَّرصأ.ةراحلاةيقيرفألايلايلل
دلبلكنعلثممفقينأىلعقافتالاىرجطغللاضعبدعبو،ةيلصألا
موقتنأىلعنويدنلسيآلاعمجأ.مألاهتغلببُتكاملمجأولتيو
تدشنأوتفقوف،يدنلسيآلارعشلانمبُتكاملمجأةوالتبردليهنفاره



:ةلئاق
بحلاةمجن
كورلبيتسقوف
.ليللابحساهتبجح
ءامسلانم،ةرمتاذ،ْتكحضدقل
نيزحلاباشلل
.ملظملايداولاقامعأيف
عيرسلااهءادأنأالإ،ةديصقلااومهفمهنمةلقنأنممغرلاب

ناكملاجضينألبق،تمصلايفةلهولنوقرغيعيمجلالعجيفطاعلاو
.ةريبكةءانحناردليهنفارهتنحنا.ليلهتلاوقيفصتلاب

لوحاهربخأف،لوضفبهيلإترظنيتلاانوليإعمًاسلاجلازيالناك
ربعةليوطةهزنركذتيناكيذلاو،ةديصقلاهنعثدحتتيذلاصخشلا
ليحتسيهنأفرعيناكهنكل،اهبحيناكةباشةقفربةيدنلسيآلارافقلا
هيداوىلإًاديحوداع،ةبيئكلاراكفألاهذهعمو.نيبيبحانوكينأامهيلع
مويتاذتءاضأيتلابحلاةمجنهقوفتعمل.ىسألاونزحلابًالقثم
،امهبحنإهسفنللاقف،ذئنيحةميغفلخةيفتخمتناكاهنكلهقيرط
.دبألاىلإموديسهنأالإ،لمتكينلهنأمغر

باشلاكلذلوحهتصقتناكأءاوس.هثيدحنمىهتنانأىلإْهَتَبقار
سبانشلاببسبمأ،اهدرسيفهتقيرطمأ،ببسلايهنيزحلاقشاعلا
رعشيهتلعجةقئافةقرب؛هيتفشىلعةأجفهتلَّبقاهنأالإ،طقفيدنلسيآلا
.ديدجنمريغصلفطهنأولامك

نمدحاولكىلإلئاسرتثعباهنكل،ةلطعلانمتوردعتمل
قفارملانماهيواكشهلتركذهيلإاهتلاسريفو،غيزبياليفاهئاقدصأ
نينحبقرتحتتناكاهلعلوأ،لمتحتدعتملاهنأكردأف،اهريغوةيتامدخلا
هنألراكحرصف،عجهملاخبطميفرمألالوحاوثدحت.نطولاىلإديدش
تناكاهنإردليهنفارهتلاقنيحيفً،اديؤمهسأربليمإزهو،اهدقتفي
.ةقيقر

يفهتبغرمدعببسنعهلأس،زناهاهيفلباقيتلاةيلاتلاةرملايف
داهجإلالوحةرضاحمدعباذهثدح.مهتماقإرقميفمهيلإمامضنالا
نيرشعدعبفً.اضيأاهرضحيزناهناكو.بيرغءيشاهيفلصحيلكيهلا
نممهنإاولاقبالطةثالثلخدو،بابلاحُتف،ةرضاحملاءدبنمةقيقد
باشمهتقفربناكو.تاملكعضبلوقنوّدويورحلاايناملأبابشةمظنم



ناكً.ايناملأبدأبلاطناكهنأضرتفاو،ةبتكملايفتارمةدعساموتهآر
هسفننعفّرعيذلا-ةعومجملاميعزأدب.ضرألاىلإرظنيبلاطلاكلذ
فادهألابمهرَّكذو،بالطلانماضتلوحثيدحلاب-ةمظنملاريتركسهنأب
نأىلعمهتدعاسمو،ةيسكراملاةيرظنلامهميلعت:ةعماجلالمعلةعبرألا
جمانربنمضعمتجملاةمدخيفلمعللمهعفدوً،ايعامتجانيلعافاوحبصي
نوحبصيسنيذلانيفقثملانمةقبطسيسأتو،نابشنييعويشلبقنممَّظنم
.صاخلاهلاجميفٌّلك؛نيفرتحمًاقحال

عامتسالابهفارتعاروضحللحرشو،مهتقفربءاجيذلابلاطلاىلإتفتلا
هسأربلاطلاعفر.كلذنعلودعلابَدِعينألبقةيبرغةيعاذإجماربىلإ
جماربىلإعمتسينلهنإلاقوهتميرجبفرتعامث،مامألاىلإةوطخاطخو
،يلامسأرلالالغتسالاوةيلايربمإلابةثولمتناكاهنإلاقً.اددجمةيبرغةيعاذإ
ةيقرشلاةيبوروألاتاعاذإلاىلإطقفعامتسالاىلعةعاقلايفعيمجلاّثحو
.لبقتسملايف

مدعبدهعتلايفهتكراشمبالطلانمبلطمث،ريتركسلاهركش
تفتلا،هءارومَسقلاعيمجلارركنأدعبو.ةيبرغلاتاعاذإلاىلإعامتسالا
.ةعاقلااورداغمث،هجاعزإىلعرذتعاوذاتسألاىلإريتركسلا

ىلعوهيلإرظنو،يناثلافصلايفسلجيناكيذلازناهرادتسا
.بضغلابجوزممقيمعنزححمالممسترتههجو

ىلإهفلخساموتضكرف،جورخلابزناهعرسأ،ةرضاحملاتهتناامدنع
.ماُريامىلعءيشلكناكنإهلأسو،هبقحلنأ

ناكنآلاانهثدحامنأدقتعتله!؟ماُريامىلع«:زناههباجأف
.»؟نيكسملاباشلاكلذتيأرله؟ماُريامىلع

.»-ةجاحبنحن...ديكأتلاب،نكلو...انأ،ال،نآلا«
.»ينأشوينكرتاطقف.ينأشوينكرتا«:ًالئاقزناههعطاق
.»رورغمكنأنورخآلادقتعي؟ءاشعلاىلإِتأتملاذامل«
اذه«:هنمبرهلاديريناكهنأولامكىطخلاثحيوهوزناهّدر

.»ءاره
انلعفاذام؟لصحاذام؟وحنلااذهىلعفرصتتاذامل؟ةلكشملاام«

.»؟كل
نأطقفديرأً.ائيشاولعفتمل.ءيشال«:لاقورمملايفزناهفقوت

يفاملكاذه.ءيشلكيهتنيسمثعيبرلايفجَّرختأس.يدحونوكأ
ملأ.اهدهاشتملأ.ةلزهملاهذه.ءيشلكيهتنيسوادنلسيآىلإدوعأس.رمألا



.»؟ادنلسيآيفهديرتاماذهله؟صخشلاكلذاولماعفيكَرت
.هقيرطعباتمث
انوليإىأرو،رادتساففلخلانمهيدانيًايوثنأًاتوصعمس.»ساموت«

يلاتلامويلايف.ةرضاحملادعبءاقتلاللاططخدقل.اهلمستبافهلحِّولت
لكشبنايقتلياحبصأنيحلاكلذذنمو،عجهملايفهترايزلتءاجةميلولل
لوحمادقألاىلعًاريسةليوطةهزنيفابهذ،مويلااذهيفو.مظتنم
نْيقيدصنْيبيدألوحًاصصقاهربخأ.هشتريكساموتجراخاسلجو،ةنيدملا
ً.امامتناسلجياناكثيحاسلجو،غيزبياليفمويتاذايقبنْييدنلسيآ
.هتمأهتبجنأبتاكمظعأحبصأرخآلاو،لسلاءادبتامامهدحأ

نعثدحتتامدنعًامئادنزحلاكيلعودبي«:ةمستبمتلاق
.»نييدنلسيآلا

ريسأيتلااهسفنعراوشلايفاراسدقل.ةعئارةصقاهنأطقفدقتعأ«
.»نايدنلسيآنارعاش.ةنيدملاهذهيفاهيف

ثحبتتناكاهنأولامكاهلوحتتّفلت.ةرذحوةقلقتناكاهنأظحال
.امصخشنع

.»؟ريخبتنأله«:اهلأسف
.تفقوتمث»...لجركانه«:هتباجأف
.»؟لجريأ«
يننكلً.اضيأةحرابلاهتيأر،كسأرردتال،رظنتال.كانهلجرلاكلذ«

.»نيأركذتأال
.»؟هنيفرعتله؟وهنم«
.»نيموييفنيترمهتيأرنآلايننكل،ّطقلبقنمهرأمل«
.»؟ةعماجلانموهله«
.ً»انسربكأهنإ.كلذنظأال،ال«
.»؟كبقاريهنأنيدقتعتله«
.»لاعت،ال«
نكسلايفشيعلانمًالدبةنيدملايفةفرغرجأتستانوليإتناك

هنكل،امهبقعتيلازياللجرلاناكنإدكأتلالواح.اهيلإابهذف،يعماجلا
.ناكميأيفهتيؤرنمنكمتيمل

.ةعبطميفلمعتةلمرأاهكلمتةريغصةقشنمًاءزجةفرغلاتناك
امكةقشلايفلوجتلاباهلحمستوً،ادجةفيطلتناكاهنإانوليإتلاق
ىلعمهلًاروصساموتىأر.برحلايفاهينباواهجوزتدقفدقل.اهلولحي



.يناملألاشيجلابنيتصاخنيتيركسعنيتلذبنايدترينادلولاناك.ناردجلا
ةيناملأدئارجو،بتكلانمسادكأانوليإةفرغيفدجويناك

ىلإتبهذامدنع.ريرسو،ةدضنملاىلعةيعادتمةبتاكةلآو،ةيراغنهو
تناك.ةبتاكلاةلآلايفحيتافمةعضبىلعرقنو،اهبتكضرعتساخبطملا
دوعتاهنأضرتفافريرسلاقوفطئاحلاىلعةقلعمةيفارغوتوفروصكانه
.اهبراقأل

اهمدقبعكببابلاتعفدو،ياشلانمنيناجنفعمانوليإتداع
:تلاقمثةبتاكلاةلآلابناجبصرحبنينخاسلانيناجنفلاتعضو.هتقلغأف
.»يهتنناملاحًامامتًابسانمنوكيس«

هنكل،رمألائدابيفلهُذ.ةقيمعوةليوطةلبقهتلَّبقو،هنمتبرتقا
نارينهيفتعلدناىلإفغشباهلَّبقواهقناعف،هلوهذىلعبَّلغتامناعرس
ىلوألا.نيتلواحمىلعرصتقتةقباسلاهتربخف،ةربخلاليلقناك.قوشلا
تناكيتلاةيونسلاةلفحلايفةيناثلاو،ةسردملاعادوةصقردعبتثدح
اهلكرتفلاجملااذهيفةعرابهلتدبفيهامأ.اهميقتبزحلاةديرج
.رورسبةدايقلا

،هنماهرطوتلاننأدعباهبناجبراهناامدنعهنأل،ةقحمتناك
ً.امامتةبسانمتحبصأدقياشلاةرارحةجردتناك

ىلوألاةرمللالداجتو،ةسايسلايفاثدحت،وبقلايف،نيمويدعب
ً،ايروتاتكيدًاماظنتجتنأاهنأفيكوةيسورلاةروثلافصوبتأدب.ةديحولاو
.هذختتيذلالكشلانعرظنلافرصبةرطختايروتاتكيدلانإتلاقو

ةقثلالكًاقثاوناكهنأنممغرلاب؛اهعمشاقنلاببغرينكيمل
.ةئطخمتناكاهنأ

.»نويزانلامزُهنيلاتسعينصتجمانربلضفب«:اهللاق
ىعرييروتاتكيدلاماظنلاً.اضيأرلتهعمةدهاعمدقعو«:تلاقف

انسلاننإ.نآلاايراغنهيفءبعلااذهتحتحزرننحن.ةيدوبعلاوفوخلا
ةرطيسللةعضاخةيعويشةلودمَّظنموحنىلعاوسسأدقل.ةرحةمأ
اننوؤشريدننأديرن.ديرناذام،ةمألانحن،دحأانلأسيمل.ةيتييفوسلا
مهنإلاُقي.يفتخيضعبلاو،نوجسلايفنوجُزينابشلا.عيطتسنالاننكل
رعشتساذام.مكدلبيفيكريمأشيجمكيدل.يتييفوسلاداحتالاىلإنولسُري
.»؟ةيركسعلاهتوقبءيشلكريديناكاذإ

.دييأتلامدعىلعةلالدهسأرَّزه
،ةرحاهنوعديمهنإ.انهتاباختنالاىلإرظنا«:اهثيدحانوليإتعبات



اذإ؟كلذيفةيرحلاام.سفانيدحاويقيقحبزحىوسدجويالنكلو
هذهله؟اذهام.نجسلايفىمُرتسففلتخملكشبركفتتناك
هذهيفهلاوتِّوصينأسانلابَضرتُفييذلارخآلاءيشلاوهام؟ةيكارتشا
تئافلالبقامماعلايفانهةضافتنالاعيمجلايسنله؟ةرحلاتاباختنالا
اودارأسانأ؛عراوشلايفنييندملاىلعرانلاقالطإبتييفوسلااهقحسيتلا
.»ً!ارييغت

.»...انوليإ«
.اندعاستاهنإنولوقي.ةيلعافتةبقارم«:لاعفناباهمالكانوليإتلصاو

ةيداعملافقاوملانعغِّلبنو،انتالئاعوانئاقدصأىلعسسجتننأانبَضرتُفي
،ةيبرغةعاذإىلإعمتسيبالطلاكئالمزدحأنأملعتتنكاذإ.ةيكارتشالل
.هبنذبفرتعييكىرخأىلإةرضاحمنمُّرَُجيف،هنعغِّلبتنأكبَضرتُفي
.»مهئابآنعغالبإلاىلعلافطألاعَّجُشيامك

.»ملقأتللتقولاضعبىلإبزحلاجاتحي«:لاق
فيكتلاةلحرملاوزدعبغيزبياليفعضولانويدنلسيآلاشقاندقل

لصوتدقساموتناكو.عقاولابمهمادطصاوديدجناكميفمهدوجوعم
»ةيلعافتلاةبقارملا«ىعُدياموأ،ةبقارملاعمتجملوحمساحجاتنتساىلإ
لوحكلذكو.نيرخآلانينطاوملاعيمجنطاوملكاهيفبقارييتلا
يفيمازلإلاروضحلاو،ريبعتلاةيرحرظحو،يعويشلابزحلاةيروتاتكيد
ةيرسلابزحلامازتلانمًالدبهنأرعشيناك.تاريسملاوتاعامتجالا
كلتلثمنأبفارتعالاهيلعبَّجوتيناك،اهعبتييتلابيلاسألاصوصخب
تناك.ةيكارتشالاةلودلاىلإلوحتلانمةلحرملاكلتلالخةيرورضبيلاسألا
؛اهترورضبيلاسألاهذهدقفتسنمزلارورمبف.طقفةتقؤمتناكنإةرربم
.بسنألاماظنلايهةيكارتشالانأنوكرديسذئنيحسانلانأل

.»نوفئاخسانلا«:انوليإتلاق
يفثادحألالوحريثكلاعمسدقنكيمل.لادجلااأدبوهسأرزه

نمججحلامادختسالواح.اهمالكيفكَّكشامدنعتملأتف،ايراغنه
لامعأنمو،بابشلاةكرحوبزحلاةدايقوكيفايكيريفةيبزحلاتاعامتجالا
هيلإرظنتتناكثيح،ىودجالبناككلذلكنكل،زلجنإوسكرام
.»اذهنعكينيعضمغتالأكيلعبجي«ً:اراركتوًارارمهللوقتو

ٍداعمصخشىلإكليوحتبةيلايربمإلاةياعدللنيحمستكنإ«:اهللاق
مهنألةيعويشلانادلبلانماضتاورسكينأنوديريمهنإ.يتييفوسلاداحتالل
.»اهنمنوفاخي



.»حيحصريغاذه«:تلاق
َريملهنأل،اهنمبضغلابرعشيوهو،امهيسأكايهنأدقاناك.اتكس

كلتلثمبةيقرشلاابوروألودويتييفوسلاداحتالافصيًاصخشلبقنم
ةوقنأشبملعيناك.ادنلسيآيفةظفاحملاةفاحصلاءانثتساب؛فاصوألا
،ادنلسيآيفديجلكشبلمعتتناكيتلاةيبرغلاىوقللةيئاعدلاةنيكاملا
ةيرحوريبعتلاةيرحدييقتلةجاحلابابسأدحأكلذنأبفرتعيناكو
ءانبءانثأرمألااذهمُّهفتهتعاطتسابناك.ةيقرشلاابوروأيفًاضيأةفاحصلا
ً.اعمقكلذربتعينكيمل.برحلاباقعأيفةيكارتشالالودلا

.»شاقنلانمانعد«:انوليإتلاق
.»بهذنانيعد،ال«:ةلواطلاىلعدوقنلاضعبعضيوهولاقف
تناك.اهيلإرظنفهعارذىلعقفربانوليإتَّدش،جورخللامهقيرطيف

وحنًةسلخاهسأربتأموأمث،ةكرحلاهذهبهيلإامءيشلاصيإديرت
.»انههنإ«:تلاقو،برشملا

هنأدقتعتانوليإتناكيذلاهسفنلجرلادهاشف،برشملاىلإرظن
ولامكفَّرصتو،هبارش–ًافطعميدتريناكيذلا-لجرلافشر.اهقحالي
جراخهدهاشيذلاهسفنلجرلاناك.نيدوجومانوكيملامهنأ
.هشتريكساموت

.»هيلإثدحتأس«:لاق
.»انهنمبهذنل.لعفتال.ال«:انوليإتلاق

سلجف،ةبتكملايفهتلواطبناجبًاسلاجزناهىأرمايأةعضبدعب
.هسأرعفرينأنودنمهنيرامتباتكىلعةباتكلازناهلصاو.هبناجب

.»؟كجعُزتله«:ةباتكلانعفقوتينأنودنملاقمث
.»؟نم«
.»انوليإ«
.»؟انوليإفرعتله«
ًاكيمسًاحاشوعضيناك.هيلإرظنمث.»نوكتنمفرعأ«:زناهلاق

.عباصأالبًازافقيدتريو
.»؟اننيبامعملعتله«
.»انلثمءارضختسيليهفاذهلو،ايراغنهنمانوليإ.لقتنيءيشلك«
.»!؟انلثمءارضخ«
.هنيرامتباتكيفًاددجمهسأرنفديلداعو.»رمألاَسنا«



هسأرزناهعفرف،هنمباتكلاعزتناوةلواطلاقوفهديساموتَّدم
.هديلوانتمنعًاديعبناكهنكل،باتكلابكاسمإلالواحوً،اشهدنم

.»؟وحنلااذهىلعفرصتتاذامل؟يرجييذلاام«:ساموتلاق
ال«:لاقوهيلإقَّدحمثساموتهلمحييذلاباتكلاىلإزناهرظن

اذهلكقرغتسأمل.ةفرصةلزهماهنإ.انهيرجياميفطروتلاديرأ
.»اهنمتمئسامدنعكلثمتقولا

.»انهلازتالكنكل«
لكتمهفىتحًاتقوينمرمألابَّلطتدقو.ةديجةعماجاهنإ«

.»اهيلعيربصتدقفو،بيذاكألا
عيطتسأاليذلاءيشلاوهام«:باوجلاىشخيوهو،ساموتلاق

.»؟ينتوفييذلاام؟َتفشتكااذام؟هتيؤر
ىلإرظنمث،ةبتكملاءاجرأيفهلوحتَّفلتمث،هينيعىلإزناهقَّدح

:لاقوً،اددجمهينيعىلإمث،هلمحيلازيالساموتناكيذلاباتكلا
نلينقِّدص.قيرطلانعْدحتال.كتادقتعمبمزتلا.بسحوكقيرطلصاو«
ال.سأبالف،لاحلااذهىلعًاحاترمتنكاذإ.كلذنمءيشيأحبرت
.»هدجتنأكنكميامليختتال.رثكأقمعتت

.»رمألاَسنا.ينقِّدص«:ًالئاقفاضأو،باتكلاذخأيلهديَّدم
.»؟انوليإو«:ساموتلاق
.ً»اضيأاهسنا«
.»؟ينعتاذام«
.»ءيشال«
.»؟زاغلألابثدحتتاذامل«
.»ينأشوينكرتاطقف.ينأشوينكرتا«

دقناك.ةنيدملاجراختاباغلاىدحإىلإبهذ،مايأةثالثدعب
ٍدانوهو،ايجولونكتلاوةضايرللروفتفاشليسيجيدانيفليمإعملَّجست
قابسوليخلابوكرمِّلعي-هسفنلجِّوريناكامبسح-لماشيضاير
ةطشنأيفكارتشالاىلعنوعَّجُشيبالطلاناك.اهريغةريثكءايشأوتارايسلا
رحلاايناملأبابشةمظنملبقنممَّظنملايعوطتلالمعلالثم؛يداونلا
ًامويو،فيرخلايفليصاحملافاطقيفلمعلانمًاعوبسأنمضتيناكيذلا
تاراغلااهتفَّلخيتلاضاقنألاةلازإيفلطعلالالخوأ،يساردلصفلكيف
ناك.كلذهباشاموأمحفلاجارختساوأ،عناصملايفلمعلاوأ،ةيوجلا



.باقعللًاضّرعمنوكيهسفنلّجسيالصخشيأنكلً،ايعوطتكارتشالا
ليمإعمةباغلايففقيناكامنيبءارجإلااذهيفلمأتيناك

رمألاعقاويفهمظعمنأَّنيبت،عوبسأةدملركسعممهيدل.نيرخآلاهقافرو
.ةيركسعتابيردتنمنوكتي

ناكيتلاءايشألايهةردان.غيزبياليفةايحلاتناكوحنلااذهىلع
تحتنيعوضومبناجألابالطلاناك.يقيقحلااهرهوجبئبنياهرهاظ
ءيسيثيحًانلعءيشيألوقمدعنوعارياوناكببسلااذهلو،ةبقارملا
ناكو،ةيمازلإتاعامتجايفةيكارتشالاميقلانومَّلُعياوناك.مهيفيضتسمىلإ
.طقفمسالابًايعوطتيعوطتلالمعلا

مسابهيلإنوريشياوناكو،كلذلكىلعاوداتعا،تقولارورمعم
مغرً،اتقؤمنوكيسنيحلاكلذيفعضولانأًاقثاوساموتناك.»ةروزحلا«
نأفشتكاامدنعهسفنىلعكحض.لؤافتلااذهباونوكيملنيرخآلانأ
ةفيعضةيركسعةدحورمألاةقيقحيفناكايجولونكتلاوةضايرلايدان
سكعب-ًاقلطمنكيملوً،اّيلسمكلذىرينكيملفليمإامأ.هيومتلا
كحضللًاريثمءيشيأدجيّطقنكيمل.»ةروزحلا«اذهوعدي-نيرخآلا
لاوطو،ددجلامهقافرعمىلوألامهتليليفمهتميخيفاوقلتسا.غيزبياليف
.ادنلسيآيفةيكارتشالاةلودلالوحةسامحبليمإثَّدحتةليللاكلت

عيمجللنكميثيحاذهكريغصدلبيفملظلاكلذلك«:ليمإلاق
.»كلذرييغتديرأ.ةلوهسبنيواستماونوكينأ

.»؟هذهكةيكارتشاةلودديرتله«:ساموتهلأس
.»؟المل«
؟ريبعتلاةيرحىلعدويقلاو؟رعذلاو؟ةبقارملاو؟تاقحلملالكعم«

.»؟ةروزحلاو
.»؟كماحفإيفَْتأدبله«
.»؟نم«
.»انوليإ«
.»؟كماحفإ:كلوقبينعتاذام«
.»ءيشال«
.»؟انوليإفرعتله«
.ً»ادبأ«:ليمإلاق
زكرملانمةدحاونعردليهنفارهينتربخأً.اضيأتاقيدصكيدل«

.»رمحألا



.»ءيشالاذه«:ليمإلاق
.»ديكأتلاب،ال«
.»امًامويانوليإلوحرثكأينربختسكلعل«
ديرتوماظنلااذهيفلكاشمىرتاهنإ.انلثمةيدئاقعتسيلاهنإ«

نأءانثتساب؛ايراغنهيفعضولاًامامتهبشيانهعضولانإ.اهحيحصت
.»ةروزحلانوبراحيمهنإ؛هرييغتلامًائيشنولعفيكانهبابشلا

شيعةقيرطىلإرظنا.ءاره!ةروزحلانوبراحي«:بضغبليمإلاق
.ةميدقلاةيكريمألاةيندعملاخاوكألايفنوشعتريمهنإ.ادنلسيآيفسانلا
تقولالاوطو.مهسفنأوسكسانلاعيطتسيداكلابوً.اعوجنوروضتيلافطألا
اذإثرتكينم؟ةروزحهذهله.رثكأفرثكأًءارثةخفتنملاةبخنلادادزت
؟تقولاضعبلريبعتلاةيرحدييقتوةبقارملاتحتسانلاءاقبإلةجاحبتنك
.»؟يلابينم.تايحضتميدقتينعيدقملظلالاصئتسا

يفًاقبطمتمصلاو،نيحلاكلذيفًاسمادحبصأدقمالظلاناك
.ركسعملا

ءيشيأ؛ةيدنلسيآلاةروثلالجأنمءيشيألعفأس«:ليمإلاق
.»ملظلالصأتسي

مستباوً،اديعبحزقسوقوسمشلاةعشأبقاريةذفانلابناجبفقو
ىلعكحضتانوليإةيؤرهعسوبناك.يضايرلايدانلارَّكذتامدنعهسفنل
ىلعًارداقلازيالناكيتلاةقيقرلاةلبقلايفرَّكفو،نَّخدملالَمحلاةميلو
هيداويفعباقلانيزحلاباشلاوبحلاةمجنيفو،هيتفشىلعاهبروعشلا
.ملظملا



.ةطرشلاةدعاسملنيدعتسمنمرثكأةيجراخلاةرازوولوؤسمناك
رمعبًافيطلًالجرناكو،ريزولاَدعاسمغروبنيليإويلوأرودروغيسىقتلا
اثدحتف،اكريمأيفةساردلامايأنمامهضعبنافرعياناك.يلوأرودروغيس
ةرازولانإريزولادعاسملاق.كانهاهايضمأيتلاةرتفلاكلتلوحًاليلق
لوحتامولعماوبلطاذاملفرعينأدارأف،ةطرشلابلطنمتبرغتسا
،لوقلابغروبنيليإتفتكا.كيفايكيريفةيبنجأتارافسيفنيقباسنيفظوم
.ينيتورقيقحتهنإ،ةماستباعم

لكنعثدحتنالو«ً:اضيأةماستباعم،يلوأرودروغيسفاضأو
.»طقفميدقلاوسراوفلحنادلبنعلب،تارافسلا

نادلبنعناثدحتتله«:لاقو،بوانتلابامهيلإريزولادعاسمرظن
اذام؟طقفيهاذامل«.َعبُشيملهلوضفنأًاحضاوناك.»؟ةقباسةيعويش
.»؟اهنع

.»ينيتورقيقحتدرجم«:قباسلااهلوقغروبنيليإتررك
باتكلاجيورتققحدقف،يداعريغوحنىلعًاديجاهجازمناك

ةديرجلايفترهظيتلاةلاقملانمةرورسملازتالتناكوً،اريبكًاحاجن
،روصلاوةمعطألادادعإقرطواهباتكتحدميتلاو،دلبلايفًاجاوررثكألا
،غروبنيليإنمهنوأرقيامرخآباتكلااذهنوكيالأبلمألابكلذتمتخو
.تالوكأملاةريبخوةققحملا

.»؟ةريحبلايفهومتدجويذلاام.ةيعويشلالودلا«:ريزولادعاسملأس
.»ةرافسيأبةلصاذناكنإدعبفرعنال«:يلوأرودروغيسهباجأ
امكيلعيغبنيهنأدقتعأ«ً:افقاوضهنيوهوريزولادعاسمهبطاخ

.ً»ادوجومناكاذإماعلاريدملاعمثدحتنل.يعمءيجملا
ببسةفرعملواح.امهبلطلعمتساو،هبتكمىلإماعلاريدملاامهاعد

.ءيشيأافشكيملامهنكل،ديدحتلابتامولعملاهذهيفامهتبغر
كئلوألوحًالجسكلمنله«:ريزولادعاسمماعلاريدملالأس

لوحناتريبكناتلاهكانهتناكوً،ادجًاليوطماعلاريدملاناك.»؟نيفظوملا
.نيتبعتملاهينيع

تقولاضعبرمألابلطتيس.هكلمناننأودبي«:ريزولادعاسمهباجأ
.»ةلكشمتسيلاهنكل،ةحئاللاعيمجتل

.»كلذلعفنل«:ماعلاريدملالاق



لالخادنلسيآيفسسجتيأكانهناكله«:يلوأرودروغيسلأس
.»؟ةدرابلابرحلا

ناكةريحبلايفلجرلانأنادقتعتله«:ريزولادعاسمهباجأ
.»ً؟اسوساج

نأنيبتنكلو،قيقحتلاليصافتيفضوخلااننكميال«:غروبنيليإتلاق
.»1970لبقامذنمةريحبلايفدوجوميمظعلالكيهلا

يأثدحيملهنأضارتفالاةجاذسلانمنوكيس«:ماعلاريدملالاق
ةيمهأبعتمتتتناكادنلسيآو،انلوحناكملكيفًايراجاذهناك.سسجت
تناك.نآلايهاممريثكبرثكأ،ذئنيحةيجيتارتسالاةيحانلانمةيرهوج
ىلإةفاضإ،عبطلاب،ةيقرشلاابوروأنادلبنمانهتارافسةدعدجوت
.»ةيبرغلاايناملأو،ةدحتملاتايالولاو،ةدحتملاةكلمملاو،ةيفاندنكسالانادلبلا

.»؟ديدحتلابثدحتنمع،سسجتلوقنامدنع«:يلوأرودروغيسلأس
نورخآلادعتسيامةبقارمبقلعتيهنأدقتعأ«:ماعلاريدملاباجأ

عانقإلو،لصوةلصسيسأتلتالواحمكانهتناك،تالاحلاضعبيف.هلعفل
.ليبقلااذهنمءيش،كحلاصللمعلابرخآلابناجلانمامصخش
كانهيرجتيتلاتايلمعلاليصافت،ةدعاقلاكانهتناك،عبطلابو
نييدنلسيآلابةقالعيأهلتناكاذهنأدقتعأال.ةيركسعلاتابيردتلاو
.»نواعتلابمهعانقإلتالواحملوحصصقةمث،نكلو.مهسفنأ

سوساجنعنوثحبتله«:لاقمث،ًاليلقماعلاريدملارَّكف
.»؟يدنلسيآ

ناكله.ال«:كلذملعينكيملهنأمغر،يلوأرودروغيسهباجأ
.»؟ةكحضمةركفهذهتسيلأ؟نييدنلسيآسيساوجيأكانه

.»راموأعمثدحتلاامكيلعيغبنيامبر«:مسقلاسيئرلاق
.»؟راموأنم«:غروبنيليإتلأس
ةرتفمظعمانهماعلاريدملابصنملغشيناك«:مسقلاسيئراهباجأ

،هسأرىلعهتبابسبرقنيوهوفاضأمث.ً»ادجٌّنسمهنإ.ةدرابلابرحلا
ةايحلِّكشيوهو،يونسلاانئاشعىلإيتأيلازيال.سرجلاكٍفاصهنكل«
هتعاطتسابامبر.تارافسلايفصاخشألاكئلوألكفرعيناك.اهحوروةلفحلا
.»امةقيرطبامكتدعاسم

.مسالايلوأرودروغيسنَّود
تارافسةيأنعثدحتلاأطخلانم،ةقيقحلايف«:ماعلاريدملالاق

،نيحلاكلذيفطقفتايلثممكلمتتناكنادلبلاهذهضعب.ةيقيقح



.»اهيلعهقالطإببغرتمسايأوأ،ةيراجتبتاكموأةيراجتتايلثمم

دقرودنلرإناك.رهظلادنعرودنلرإبتكميفةثالثلانوققحملاىقتلا
،نوكلافلاةرايسقئاسرظتنايذلاعرازملانعثحبلايفحابصلاةرتفىضمأ
ًادوجومهمساناك.دعوملابسحهئاقللِتأيملريخألانأةطرشلاربخأو
نيلواقملتعيبةميدقلاةيعارزلايضارألاضعبنأرودنلرإفشتكا.فلملايف
ةعارزلايفلمعلانعلجرلافقوتدقو.ريابسليفزومةنيدمحلاصلنييراقع
.كيفايكيريفنيّنسمللراديفشيعيحبصأوً،ابيرقت1980ذنم

،بأرملاىلإهتاودأهعمبلجةيئانجلاةلدألايفًاريبخرودنلرإىعدتسا
،ةصاخةيئابرهكةسنكمةطساوبةرايسلاةيضرأنمرابغةرذلكطفشو
.ءامدعقبنعثحبلاأدبو

اهغضميوهولاقوهتريطشنمةريبكةمقليلوأرودروغيسلكأ
نالعفتساذام؟ادجتنأنالواحتاذام.طقفامكتقوناعِّيضتامكنإ«:ةعرسب
امكلمنالاننأنادقتعتله؟قيقحتلاحتفةداعإنايونتله؟ةيضقلاب
ءايشألانييالمكلانه؟نيدوقفمصاخشأاياضقيفثبعلانملضفأهلعفن
.»اهلعفاننكمييتلاىرخألا

نابلألللحمجراخفقتةباشةأرما«:لاقوهيلإرودنلرإرظن
.ليمجلزنمامهيدلو،ناجوزتيساناك.اهقيدصرظتنت،لمعتثيحنابجألاو
ىتحةداعسباشيعينلامهنأبيحويءيشال.نولوقيامك،قرشملبقتسملا
.»رمعلارخآ

.ةملكيأبغروبنيليإويلوأرودروغيسهوفتيمل
هنأىلإريشيءيشال.ةلكشميأدوجوبيحويامهتايحيفءيشال«

ءاقللرداغي.ِتأيملهنكل.لمعلادعبلحملانماّهلقيسناك.بئتكم
بكرامبرهنإلوقينمةمث.دبألاىلإيفتخيولصيالهنكل،امصخش
ناذه.راحتنالاىلعمدقأامبرهنإلوقينمةمثو.ةنيدملاجراخىلإةلفاح
نمنوناعينييدنلسيآلانمريثكلا.هئافتخالًاحوضورثكألاناريسفتلاامه
لامتحاًامئادكانهو.ديجلكشبًايفخمهنوقبيمهمظعمهنأمغر؛بائتكالا
.»هلتقدقامصخشنوكينأ

.»؟راحتناةيلمعدرجمتسيلأ«:غروبنيليإتلأس
يفدُقفدلوبويلمسابلجرليمسرلجسانيدلسيل«:رودنلرإلاق

نعًالوؤسمناكيذلا،زلين.هتقيدصىلعبذكيناكهنأودبي.ةرتفلاكلت
ناكلجرلانأًاعنتقمناك.يداعريغهءافتخاربتعينكيمل،ةيضقلا



ملنإ.كيفايكيريفةحرمةقالعبًاطبترمناكهنكلرخآناكميفشيعي
.»ةحيرصراحتناةيلمعدرجمنكت

،فيرلايفديعبناكميفةلئاعكلميناكً،اذإ«:غروبنيليإتلاق
ةلأسملًاريثكةغلابمةءارقهذهتسيلأ؟هتقيدصتناككيفايكيريفةأرملاو
.»؟تالفاحلاةطحمجراخهترايسداجيإ

يفهلزنمىلإداعدقنوكيامبرهنأنينعتأ«:يلوأرودروغيسلاق
.»؟كيفايكيريفحرملانعفقوتودلبلانمرخآلافرطلا

ةنيكسملاعيطتستفيك!كيفايكيريفحرملا«:بضغبغروبنيليإتلاق
.»؟كلمتحتنأاروثجريب

تايرظنلانمرثكأةلوقعمريغتسيلةيرظنلاهذه«:رودنلرإلاق
.»ىرخألا

.»؟ادنلسيآيفتاجيزلاددعتبتالفإلااننكميله«:يلوأرودروغيسلاق
.ً»ادجليلقناكسلاددع.ال«:ةمارصبغروبنيليإتلاق
صاخشألوحةينلعتاغالبإنورشني،اكريمأيف«:يلوأرودروغيسلاق

صاخشألانمعونلااذهلثمعملماعتللةصاخجماربمهيدل؛اذكه
مث،يفتخيوهتلئاعلتقيضعبلا.تاجوزلايددعتمونيمرجملا؛نيدوقفملا
.»ةديدجةلئاعنِّوكي

.»لهسأاكريمأيفءافتخالانوكينأيعيبطلانم«:غروبنيليإتلاق
امبةلوهسلانمنكلوً،امامتًاحيحصكلذنوكيدق«:رودنلرإلاق

؟ريغصعمتجميف،تقولاضعبلولو،ةجودزمةايحءرملاشيعينأيفكي
يفاهلمكأبعيباسأ،ةيفيرنكامأيفتقولانمريثكلايضميلجرلااذهناك
تناكاهلعلوأ،اهبحيفعقوهلعلوكيفايكيريفةأرمالباق.نايحألاضعب
.»اهعطقينأررقةيدجةقالعلاتحبصأامدنعو.ةرباعةقالعدرجم

.»ةليمجةينيدمبحةصق«:يلوأرودروغيسلاق
نابلألالحمنمةأرملاتناكنإلءاستأ«:رُّكفتبرودنلرإلاق

.»لامتحالااذهيفترَّكفدقنابجألاو
.»؟ىفتخااذهدلوبويلنأاونلعيملأ«:يلوأرودروغيسلاق
غِّلبيفحصلايفًازيجوًانالعإدجووًاقبسمثحبدقرودنلرإناك

.ةطرشلابلاصتالاهاريصخشيأنمبلطلابناجىلإ،لجرلاءافتخانع
.هرعشنولوهلوطواهيدتريناكيتلابايثللًافصونمضتينالعإلاناكو

ةروصيأهلنكتمل.ءيشيأىلإاذهِّدؤيمل«:رودنلرإلاق
داجيإنممهنكمتمدعلوحةأرملااوربخيملمهنأزلينينربخأ.ةيفارغوتوف



.»هللجسيأ
.»؟كلذباهوربخيملأ«:غروبنيليإتلاق
لكاشملابنجتهعسوبناكاذإ.زلينصاخشألانمعونيأنيفرعت«

رعشيناكهنأبقثاوانأو،تعدُخةأرملانأبروعشهيدلناك.لعفيسف
.هتلمجرودنلرإلمكيمل»..ً.امامتسيلهنإ.يفكيامبيناعتتناكاهنأب

ال.اهرابخإىلعؤرجيملوةديدجةقيدصدجوهلعل«:غروبنيليإتلاق
.»نئاخلالجرلانمًانبجرثكأوهنمدجوي

.»انأدبدقاه«:يلوأرودروغيسلاق
ملأ؟ةيعارزتايلآعيبلدلبلالوحرفاسينكيملأ«:غروبنيليإتلاق

لباقهنأداعبتساعيطتسنالانلعل؟ىرقلاوعرازملالوحلوجيًامئادنكي
يفهتقيدصرابخإىلعؤرجيملامبرو.ةديدجةايحأدبوامةأرما
.»كيفايكير

.»؟!نيحلاكلذذنمئبتخموهو«:ًالئاق،يلوأرودروغيسفاضأ
ناك.1970يفًايلكةفلتخمرومألاتناك،عبطلاب«:رودنلرإلاق

سيئرلاقيرطلانكيملذإ؛ًالماكًامويبلطتييريروكوأىلإةرايسلابرفسلا
تاعمتجملاو،ريثكبأوسألقنلالئاسوتناك.دعبزجُنأدقادنلسيآلوح
.»ًالازعنارثكأةيقطانملا

ةيئانلانكامألانمريثكلادجويناكهنأينعت«:يلوأرودروغيسلاق
.ً»امويدحأاهرزيمليتلاةلوهجملاو

ًالجررشاعتتناكةأرمالوحةصقًةرمتعمس«:غروبنيليإتلاق
هنأاهربخيلمويتاذاهبلصتانأىلإماريامىلعءيشلكناكوًاعيظف
ةأرماجوزتيسهنأباهلفرتعا،ةغوارملانمليلقلادعبو.اهبهتقالععطقيس
سيل،لوقأامك.كلذدعبهنعهتقيدصعمستملو.يلاتلاعوبسألايفىرخأ
.»لاجرلانمداغوألاهلعفينأنكمياملدودحةمث

رهاظملاهذهذختيكيفايكيريفدلوبويلناكاذاملً،اذإ«:رودنلرإلاق
جراخىرخأةأرمالباقهنأبهتقيدصرابخإىلعؤرجينكيملاذإةفيزملا
.»؟هذهثحبلاوءابتخالاةبعلاذامل؟ةديدجةايحأدبوةنيدملا

هذهلوحفرعييذلانم«:ةملستسمةربنبغروبنيليإتلاق
.»؟تايصخشلا

لكيهلانأشباذام«:رودنلرإلوقينألبق،تاظحللًاعيمجاوتكس
.»؟ةريحبلايفهيلعروثعلامتيذلايمظعلا

ةفاخسلانم.يبنجأصخشنعثحبناننأنظأ«:غروبنيليإتلاق



كلذلُّيختيننكميال.يسورسسجتزاهجبطوبرميدنلسيآهنأداقتعالا
.»بسحو

.»ةبيرغةرتف،ةدرابلابرحلا«:يلوأرودروغيسلاق
.»ةبيرغةرتف،لجأ«:رودنلرإلاق
فوخلالثمتًامئادةدرابلابرحلاتناك،يلةبسنلاب«:غروبنيليإتلاق

مل،امببسل.ماودلاىلعكلذيفركفأتنكيننأّركذتأ.ملاعلاةياهننم
يتلاةدرابلابرحلايههذه.ةركفلاهذهنمصلختلاكعسوبنكي
.»اهفرعأ

.»!موووب...ورجفنيدحاوريغصزويف«:يلوأرودروغيسلاق
اميف.امناكميفرهظينأدبالفوخلااذهو«:رودنلرإلاق

.»هيلعنحناميفو،هلعفن
ناكيذلالجرلالثم،راحتنالاتالاحيفينعتأ«:غروبنيليإتلاق

.»؟نوكلافلادوقي
ًاديعسوًاجوزتموةديجةحصبوًايحنكيملام«:يلوأرودروغيسلاق

بناجبضرألاىلعاهامروهتريطشةفافلىوط.»ليفسبيشيفهجاوزيف
.ةبيرقتالمهمةلس

ناكو،رودنلرإفتاهنر،غروبنيليإويلوأرودروغيسةرداغمدعب
.هفرعيالًاصخشلصتملا

.»؟رودنلرإاذهله«:بضاغتوصبلصتملالاق
.»؟تنأنم.لجأ«:رودنلرإلاق
.»اهنأشويتجوزكرتتنأديرأ«:لجرلالاق
.»؟كتجوز«
ناكهنأهلرطخيملوً،امامترودنلرإتاملكلاهذهتتغابدقل

.ردريجلافنعثدحتي
نأكديرأوهلعفيونتامفرعأ؟تمهفله«:لصتملالجرلالاق

.»فقوتت
امعةلوؤسماهنإ«:ردريجلافجوزهنأًاريخأفرعامدنعرودنلرإلاق

فيكو،ةيمارغلااهجوزةقالعنعردريجلافهتلاقامرودنلرإرَّكذت.»هلعفت
.هنمماقتناللاهنمةلواحمةيادبلايفناكرودنلرإاهءاقلنأ

.»اهنأشواهعد«:ربكأديدهتبلجرلالاق
.لاصتالاىهنأو.»ينعبرغا«:رودنلرإلاقف



نينامثلابراقي-ةيجراخلاةرازولدعاقتملاماعلاريدملا-راموأناك
ناكً.افويضهلابقتسالًارورسمادبو،ةطيشنتناكهتكرحنكل،هرمعنم
رودنلرإلىكتشا.نيريبكنقذومفعمضيرعهجواذو،لماكلابعلصأ
مغر،نيعبسلانسهغولبدنعةلاقتسالاىلعهماغرإنمةرارمبغروبنيليإو
يفشيعيناك.لمعلاىلعةلماكةردقبوةزاتممةحصبعتمتيناكهنأ
.هتجوزةافودعبهلزنمباهلدبتساهنإلاقيريمولجنيركيفةعساوةقش

ةئيهنمتايئاملاةملاعفاشتكاىلععيباسأةدعتضقنادقتناك
يداعريغوحنىلعًاسمشموًائفادسقطلاناك.يمظعلالكيهلاةقاطلا
سانلاىدتراو،ءاتشلاةبآكدعبةنيدملاتخرتساف،ناريزحرهشلةبسنلاب
اهيساركواهتالواطيهاقملاترشن.ةداعسرثكأامببسلاودبو،ةفيفخًابايث
سمشلاةعشأتحتسانلاسلجو،ةيبوروألاةقيرطلاىلع؛ةفصرألاىلع
مئالوميقيناكو،ةيفيصلاهتزاجإيفيلوأرودروغيسناك.بارشلانوستحي
ناكرودنلرإنكلغروبنيليإورودنلرإاعد.ةصرفلاهلتحنساملكءاوشلا
ملاهنأدقتعيناكهنكل،ريخألااهلاصتاذنمدنيلافيإهبلصتتملً.اددرتم
لصتيملو،هملعبسحاهجالعتلمكأدقل.ليهأتلاةداعإزكرميفدعت
ً.اضيأهبيردنيس

ىلعرودنلرإأدبف،هسفنلوحةصاخو،ثيدحلابًاعلومراموأناك
.تاملكلاقفدتعطقبروفلا

.»...فتاهلاربعكتربخأامك«:رودنلرإلاق
لكيهلالوح،زافلتلاىلعءيشلكتدهاشً،امامت،لجأ،لجأ«

.»-وةميرجاهنأنودقتعت.نتافرافيالكيفيمظعلا
الامو،رابخألانمهفرعتملامنكلو،لجأ«:ًالئاق،رودنلرإهعطاق

نمًايسورتُّصنتزاهجنأوهنامتكلايطهيقبتنأبجيوهفرعيدحأ
هيفثبُعزاهجلانأحضاولانم.يمظعلالكيهلابًاطوبرمناكتاينيتسلا
.»يتييفوسلاداحتالانمءاجهنأيفكشةمثسيلنكلو،هلصأبجحييك

هنأادب.همامتهاراثأمالكلااذهنأفيكاظحالو،امهيلإراموأرظن
.ةرازولايفناكامدنعميدقلاهبولسأىلإًاددجمداعوً،ارذحدشأحبصأ

.»؟صوصخلااذهيفامكدعاسأنأيننكميفيك«:لاق
كانهناكاذإامبقلعتتيساسألكشباهيفرِّكفنيتلاةلئسألانإ«

نأحَّجُريناكاذإامو،نيحلاكلذيفادنلسيآيفقاطنيأىلعسسجت



.»ةيبنجأةرافسيفًافظوموأًايدنلسيآنوكي
.»؟ةرتفلاكلتنمنيدوقفملاصاخشألامتدقفتله«:راموألاق
ةلصمهنميألنوكتنأنكمملانمسيل.لجأ«:غروبنيليإتلاق

.»ةيسورسسجتةزهجأب
دقيدنلسيآيأنأنظأال«:راموألاق،ةليوطريكفتةرتفدعب

هتاملكيقتنيناكهنأباّسحأامهالك.»ةيدجسسجتةلأسميفطّروت
مهِّرجتلواحامهيلكوتانلاووسراويفلحنادلبنأملعن«.ديدشصرحب
نادلبيفرخآبوألكشبسسجتكانهناكهنأملعنو،كلذلعفل
.»ةرواجم

.»؟لاثملاليبسىلع،ىرخألاةيفاندنكسالانادلبلا«:رودنلرإلاق
ناكاذإ.ةديحووةحضاوةلكشمةمث،عبطلابنكلو.لجأ«:راموألاق

ناكنإ؛كلذبانملعدقانكلنيبناجلانميألنوسسجتينويدنلسيآكانه
ةيمهأيذيدنلسيآسوساجيأنعباقنلافَشُكيملهنأريغً.احجان
.ً»اقلطم

زاهجلادوجولنكممرخآريسفتيأكانهله«:غروبنيليإتلاق
.»؟يمظعلالكيهلاعمكانهيسورلا

.سسجتلابةقالعرمأللنوكتنأةرورضلابسيل.ديكأتلاب«:راموألاق
لثمنوكينأيفكيامبيقطنمريسفتهنإ.امبرحيحصمكجاتنتسانكل
وسراوفلحتارافسبامةقيرطبًاطبترميداعلاريغفاشتكالااذه
.»ميدقلا

ىلإ،لقنل،يمتنيسوساجلااذهنوكينأنكميله«:رودنلرإلاق
.»؟ةيجراخلاةرازو

.»يملعبسحةيجراخلاةرازويففظوميأِفتخيمل«:راموألاق
ىلع،سورللةبسنلابًةدئافمظعألاناكملاوهام:وههدصقأام«

.»؟سيساوجهيفاوعرزيل،لاثملاليبس
،ةريغصةيندملاةمدخلا.ةموكحلايفناكميأيفامبر«:راموألاق

.مهنيبةريثكرارسأدجوتالاذهلو،برقنعمهضعبنوفرعينوفظوملاو
ةرازويفانلالخنمًابلاغثدحتةيكريمألاعافدلاتاوقعمتالماعتلاتناك
يننكمي،نكلو.كانهامصخشكالتماقحتسيرمألاناكاذهلو،ةيجراخلا
سيساوجللةبسنلابًايفاكناكةيدنلسيآلادئارجلاةءارقنأليختأنأ
ءيشلك.عبطلابهنولعفياوناكاماذهو؛تارافسلايفظوموأبناجألا
نمريثكلاًامئادكانهاندلبلثميطارقميددلبيف.اهيفًادوجومناك



.»ءايشألاءافخإبعصلانموماعلالدجلا
.»ليتكوكلاتالفحًاضيأكانهو«:رودنلرإلاق
رايتخايفًامامتةيكذتارافسلاتناك.اهاسننالأانيلعيغبني،لجأ«

ةلصىلعو،نيرخآلالكنوفرعيعيمجلاو،ريغصعمتجمنحن.اهفويضحئاول
.»رمألااذهنمنوديفتسياوناكوً،اعيمجنيرخآلاعم

تناكتامولعمةمثنأبروعشامموييفَكبتنيملأ«:رودنلرإلاق
.»؟ةيندملاةمدخلانمبرستت

ىلعانهسسجتيأكانهناكولو.يملعدحىلع،ال«:راموألاق
دعب؛تقولااذهيفنلعلاىلإرهظيسناكحجرألاىلعف،ىوتسميأ
ابوروأيفةميدقلاةيرسلاةمدخلاةزهجأِّلحويتييفوسلاماظنلارايهنا
ةلحرملاكلتنعمهتاركذمنادلبلاكلتيفنوقباسٌسيساوجََرشن.ةيقرشلا
عسوبناكو،اهتافيشرأمظعمتحُتفدقل.ادنلسيآلركذيأاهيفسيلو
ةيعويشلانادلبلاتعمجدقل.مهلوحاهنودجيتافلمةيأةلازإسانلا
لبقتالجسلاكلتتفلُتأو،ةيصخشلاتامولعملانمةلئاهةيمكةقباسلا
.»هعاجرتسانكميالوحنىلعتفلُتأ؛نيلربرادجطوقس

برغلايفسيساوجلاضعبنعباقنلافشُكدقل«:غروبنيليإتلاق
.»رادجلاطوقسدعب

يفًاعلهبَّبسكلذنأليختأنأيننكمي.ديكأتلاب«:راموألاق
.»هلمكأبسسجتلاعمتجم

اهلكتسيل.تافيشرألاعيمجنلعللفَشُكتمل،نكلو«:رودنلرإلاق
.»اهيلععالطالابمتهمصخشراظتناب

كلتيفةيمسررارسأكانهلازتال،العبطلاب،ال«:راموألاق
ال،سسجتلايفًاريبختسلةقيقحلايفيننكل.انهلاحلاوهامك،نادلبلا
املاطل.عقوتأامك،ناملعتاممليلقبرثكأملعأ.ادنلسيآيفالوجراخلايف
ببسل.ادنلسيآيفسسجتلالوحثدحتلاناكمبةفاخسلانمهنأتدجو
.»انلةبسنلابًادجًايلايخرمألاودبيام

تادعملاضعبنوساطغلاكئلوأدجوامدنعركذتتله«:رودنلرإلاق
يذلاناكملانعامًاعونةديعبةفاسمىلعكلذثدح؟نتافرافيالكيف
.»نيتيضقلانيبةحضاوًةلصمدقتتادعملانكل،يمظعلالكيهلاهيفدجُو

لكسورلاركنأدقل،عبطلاب.كلذفُشتكاامدنعّركذتأ«:راموألاق
مهتفرعممدعاوعّدا.ةيقرشلاةهبجلاتارافسعيمجتلعفكلذكو،ءيش
-ةحيحصيتركاذتناكاذإ-اهبانجرخيتلاةيرظنلانكل،تادعملاب



ةميدقلاتصنتلاةزهجأضعبنمنوصلختيةطاسبباوناكمهنأىلإريشت
نطولاىلإاهلاسرإفيلاكتعفدقحتسيكلذنكيمل.ةيكلساللاتادعملاو
.»...اذلةنيدملاةمامقيفاهيمرمهعسوبنكيملو،ةيسامولبدبئاقحيف

.»ةريحبلايفاهءافخإاولواح«:رودنلرإلاق
هنأتبثتتناكتادعملاً.اريبختسل،لوقأامك،نكلوكلذرّوصتأ«

،هسفنتقولايف،نكلو.كلذيفلادجال.ادنلسيآيفسسجتكانهناك
.»ةشهدلابصخشيأبَُصيمل

ُّصغتتناكيتلاةفرغلاءاجرأيفهلوحرودنلرإرظن.ةثالثلاتكس
ناك.ةرازولايفلمعلانمةليوطةبقحدعبملاعلالوحنمتاراكذتب
دجوتتناك.ملاعلانمعبرألااياوزلاارازدقوً،اريثكنارفاسيهتجوزوراموأ
سأريفوميظعلانيصلارادجىلعراموألةيفارغوتوفروصواذوبلليثامت
يفءارزولانمةلسلسةقفربهلًاروصىأرامك.يئاضفكوكممامألاريفاناك
.ةموكحلا

يفامإركفيناكهنأبغروبنيليإورودنلرإّسحأو،راموأحنحنت
ةيسورلاتادعملاركذدعب.امهقيرطيفامهلاسرإيفوأرثكأامهتدعاسم
هنأبو،هبناجنمرذحلانمءيشباّسحأ،ةريحبلايفاهيلعروثعلامتيتلا
.اهلوقيةملكلكلهبتنيناك

ةبسنلابةئيسةركف،فرعأال،نوكتالدق«:ددرتبراموألاقً،اريخأو
.»بوبعماثدحتتنأامكيلإ

.»؟بوب«:غروبنيليإتلاق
تاينيتسلايفةيكريمألاةرافسلايفنمألاريدم.بوب.يتسيركتربور«

.لصاوتىلعانلزاموً،اديجانضعبفرعن.فيطللجرهنإ،تاينيعبسلاو
دعاقتموهو،نطنشاويفشيعيهنإ.اكريمأىلإبهذأامدنعًامئادهروزأ
.»ةيويحةيصخشوةشهدمةركاذكلميو،يلثمليوطنمزذنم

.»؟انتدعاسمهنكميفيك«:رودنلرإهلأس
.طقفكلذبينربخأ.اهضعبىلعسسجتتتارافسلاتناك«:راموألاق

نكل،كلذيفطروتميدنلسيآيأنأدقتعأالو،ةجرديأىلإفرعأال
سيساوجنوكلمياوناك،وسراوفلحووتانلانادلبنم،تارافسلايفظوم
دكؤيخيراتلاو،ةدرابلابرحلاةياهندعبكلذبينربخأ.مهحلاصلنولمعي
نمنييسامولبدلاتاكرحتةبقارمتارافسلاماهمنيبنمتناك.عبطلابكلذ
اذامو،رداغنموانهىلإءاجنمطبضلابنوملعياوناك.ةيداعملانادلبلا
مهءامسأنوفرعيامك،اوبهذنيأىلإواوتأنيأنمو،نولمعياوناك



لثمعيمجتيفّبصتتناكدوهجلامظعم.ةيلئاعلاوةيصخشلامهعاضوأو
.»تامولعملانمعونلااذه

.»؟فدهلاامو«:غروبنيليإتلاق
انهىلإاوءاج.نيفورعمسيساوجاوناكنيفظوملاضعب«:راموألاق

صخشءاجاذإف،ةيلكيهكانهتناكً.اددجماورداغمثةريصقةرتفلاوقبو
ناركذتله.يرجيناكامًائيشنأبًاقثاونوكتسف،نيعمىوتسمنمام
كلذثدح؟نييسامولبدلاضعبدرطلوحنمزلاكلذيفةيرابخإلاريراقتلا
نودرطينويكريمألاناك.ةرواجملانادلبلايفًايدايتعاًاثدحناكوً،اضيأانه
نوّدريوتاماهتالاعيمجنوركنيسورلاناكو.سسجتلاعفادبسورلاضعب
فلتخميفثدحيرمألااذهلثمناكو.نييكريمألاضعبدرطبروفلاىلع
ءيشلكنوفرعياوناكعيمجلا.دعاوقلانوفرعياوناكعيمجلا.ملاعلاءاحنأ
نوظفتحياوناكوً.اضعبمهضعبتاكرحتنوبقعتياوناك.نيرخآلالوح
،ًاليلقراموأتمص.»رداغنموتارافسللمضنانملوحةقيقدتالجسب
دينجت؛دينجتلايفلثمتتتناكمهتايولوأىدحإ«:ًالئاقهمالكعباتمث
.»ددجسيساوج

.»؟سسجتلاىلعنييسامولبدبيردتينعتأ«:رودنلرإلاق
عفديأ،ودعلانمسيساوجدينجتلب،ال«:لاقوراموأمستبا

نولواحياوناك،عبطلاب.مهحلاصلسسجتللىرخأتارافسنمنيفظوم
عمجوسسجتلالجأنمةايحلابراشمفلتخمنمصاخشأىلعلوصحلا
.»ةصاخةفصبتارافسلايفظومءارونوعسياوناكمهنكل،تامولعملا

.»؟مث«:رودنلرإلاق
.»صوصخلااذهيفمكتدعاسمىلعًارداقبوبنوكيدق«
.»؟اذامصوصخب«:غروبنيليإتلاق
.»نييسامولبدلا«
.»...اذاممهفأال«:غروبنيليإتلاق
ريغءيشكانهناكنإملعيسناكهنأينعتأ«:ًالئاقرودنلرإاهعطاق

.»؟ةكبشلايفثدحيبيرغوأيداع
ًادحأربخيالهنإ.ليصافتلابءيشيأبامكربخينلهنأدكؤملانم«

كحضلابيفتكيهنكلً،ارارمهتلأسدقل.امتنأسيلًامتحوانأال.كلذب
ًامامتهاراثأءيربءيشبامكربخيدقهنأريغ.ةباعدىلإرمألاليوحتو
.»بيرغءيش،هريسفتبعصيناكوًايحطس

.ءيشلاضعبةرئاحريباعتبراموأىلإغروبيلإورودنلرإرظن



ملهنكلادنلسيآىلإامصخشءاجنإ،لاثملاليبسىلع«:راموألاق
.»كلذببوبامكربخيدقً.اقلطماهرداغي

.»؟يسورلاتصنتلازاهجيفركفتله«:رودنلرإلاق
ً.اقفاومهسأربراموأأموأ
لوحتالجسبظفتحتةرازولانأدبال؟مكنعاذامو«:رودنلرإلاق

.»كانهاوناكصاخشألانمعونيأو،تارافسلاىلإمضنانم
يتلاةيميظنتلاتارييغتلانأشبًامئادغَّلُبنانك.حيحصاذه،لجأ«

ةصرفلاانلحنستمل،نكلو.ليبقلااذهنمءايشأوًاددجنيفظوملمشت
ةبقارميفرارمتسالاىلع-ةبغرلاىتحوأ-ةردقلاكلمننكنملوأ
.»هبنوموقياوناكيذلاقاطنلاىلعتارافسلا

مقاطىلإامصخشمضنااذإ،لاثملاليبسىلعً،اذإ«:رودنلرإلاق
ظحالتنأنودنمانهلمعو،كيفايكيريفةيعويشلاتارافسلاىدحإ
فرعينأبوبكقيدصعيطتسيلهف،دلبللهترداغمةيكريمألاةرافسلا
.»؟كلذ

نمعونلااذهيفكتدعاسمهنكميبوبنأدقتعأ.لجأ«:راموألاق
.»لئاسملا

دعبسولجلاةفرغوحنهفلخنيجسكوألاةناوطسأمياربنويرامَّرج
يذلاريصملاوهاذهناكنإًالئاستمهعبتيذلارودنلرإلبابلاحتفنأ
نعًاديعب،هلزنميفًاديحويوذينأيأ؛نسلايفمدقتيامدنعهرظتني
نويرامنكيمل،هتامولعمبسح.هفلخنيجسكوأةناوطسأرجيو،ملاعلا
اذهمدنيملكلذعمو،طقفءاقدصأةعضبهيدلناكو،ءاقشأكلمي
.ةلئاعنِّوكيملهنألًاقلطمنيجسكوألاعانقعضييذلانسملاصخشلا

ردصمىوستسيلتالئاعلا؟اذامل«:مويتاذنويرامهللاقدقل
.»لكاشملل

ًاريثكثدحينكيمليذلارمألا،رودنلرإةلئاعةلأسمذئنيحتريُثأ
،هيدلولاوحأنعنويرامهلأسف.هسفننعثيدحلاهركيناكرودنلرإنأل
.ةليوطتاونسذنماذهثدح.المأامهبةلصىلعناكنإو

.»؟نادلوكيدلأ«:نويراملاق
امدنعلايتحاةيضقلوحًاريرقتبتكيهبتكميفًاسلاجرودنلرإناك

قلعتتةيضقلاتناكو.هتلئاعلوحةلئسألاحرطيأدبوةأجفنويرامرهظ
عفداموهاذهو.اهلاومأعيمجاهاتبلسوامهمأىلعاتلاتحانيتقيقشب



.لكاشمللةببسماهنأبتالئاعلافصولنويرام
هذهلوحثدحتلااننكميله.نادلويدل،لجأ«:رودنلرإلاق

.»...نأدقتعأ؟انهةيضقلا
.»؟اهيفامهتيأرةرمرخآتناكىتمو«:رخآلاؤسبنويرامهعطاق
.»-ينعيالاذهنأدقتعأ«
؟كلذكينعيالأ؟كلذكسيلأ،كينعيهنكل،ينينعيالهنإ،ال«

.»؟نيدلوكالتما
ناكيذلانويرامةلابقسلجامدنعرودنلرإنهذنمىركذلاتشالت

هسيئرلهبحمدعلببسكانهناك.ثرلاهيسركىلعًايخارتمسلجي
.هراّوزةلقرسفيناكيذلاهسفنببسلاهنأدقتعيرودنلرإناكو،قباسلا
كلذنمسكعلاىلعلب،ءاقدصألابذجييذلاعونلانمنويرامنكيمل
ًاقيدصنكيمل،رخآلاونيحلانيبهروزيناكيذلا،رودنلرإىتحوً.امامت
ً.ازيمم

نعهيرظانبحيشينأنودنمنيجسكوألاعانقنويرامعضو
لزنأً،اريخأو.ةملكيأباهَّوفتينأنودنمتقولاضعبَّرمو،رودنلرإ
.»؟رعشتفيك«:لاقورودنلرإحنحنتف،عانقلانويرام

.»ببسلاوهنيجسكوألالعلً.امئادوفغأ.ةدشبكهنمانأ«
.»كيلإةبسنلابًادجيحصهلعل«:رودنلرإلاق
.»انهىلإءيجملايفرمتستاذامل«:فيعضتوصبنويراملاق
.»؟رقبلاةاعرمليفناكفيك.فرعأال«
رابخأيهام.دانعلالوحةياكحهنإ.هدهاشتنأبجي«

.»؟نتافرافيالك
.»ةرمتسم«:رودنلرإلاق
.»؟هومتدجوله،نوكلافلاقئاسو«
ةلمرأةكلاملانإو،ةرايسلادجوهنإلاقهنكلً،ايفانهسأررودنلرإَّزه

نويرامربخأو.اهعيبديرتونوكلافدروفلاتارايسنعريثكلافرعتال
ملاهسفنهتقيدصنأفيكوً،اضماغًاصخشناك،دلوبويل،لجرلانأفيك
ًادوجومنكيملو،هلةروصكلمتنكتملاهنإلب،هنعريثكلافرعتنكت
ً،اساسأًادوجومنكيملهنأولامكودبيرمألاناك.ةيمسرلاتالجسلايف
تاجتنملحميفلمعتتناكيتلاةأرملاةليخمعنصنمناكهنأولامك
.بيلحلا

.»؟هنعثحبتاذامل«:نويراملاق



.ةركفيأيدلتسيلً.اريثكلاؤسلااذهيلعحُرطدقل.ملعأال«
وأ،بيلحلاتاجتنمعيبيلحميفمويتاذلمعتتناكةأرماببسبامبر
ةديدجةرايسكرتببسبوأ،ةرايسلاتالجعىدحإءاطغنادقفببسب
.»اذهلكيفيقطنمريغءيشدجوي.تالفاحلاةطحمجراخ

داكيالتوصبلاقو،نينيعلاضمغم،هيسركيفرثكأنويرامقرغ
.»هسفنمسالاانيدل«:عَمُسي

.»؟تلقاذام؟اذام«:هنمًابرتقمينحنيوهورودنلرإلاق
.»هسفنمسالا.نياونوجوانأ«
.»؟هبرذهتيذلاام«
.»ً؟ابيرغكلذدجتالأ«
طقتلا.مونلايفنويرامطغامدنعةباجإلاىلعكشويرودنلرإناك

ةياكح:هسفنللاق.نوثحابلا.ناونعلاأرقوويديفلاطيرشةبلعرودنلرإ
نوجرهُظيناكيذلاةبلعلافالغىلإمثنويرامىلإرظن.دانعلالوح
يفدوجوملازافلتلاىلإرظن.هديبةيقدنبًالماحو،هداوجةوهصًايطتممنياو
داعو،زافلتلالَّغشو،ويديفلايفطيرشلاعضووماقمث،ةفرغلاةيواز
.مونلايفطغينويرامناكامنيبمليفلادهاشوهيسركىلعسلجو



سرجنرامدنعهبتكمنمجورخللهقيرطيفيلوأرودروغيسناك
عفرودَّهنتهنكل،هفلخةوقببابلاقالغإدويناك.ًاليلقددرت.فتاهلا
.ةعامسلا

.»؟كجعزأله«:لصتملالاق
.»..ً.اذإ.لزنملاىلإيقيرطيفانأ.ةقيقحلايفحيحصاذه«
.»فسآ«:لجرلالاق
الً.اضيأيبلاصتالانعفقوتو،ءيشلكنعراذتعالانعفقوت«

.»كلجأنمءيشلكلعفأنأيننكمي
.»مهيلإثدحتألسانلانمريثكلافرعأال«:لجرلالاق
عقوميفًةأجفرهظصخشدرجمانأ.مهنمًادحاوتسلانأو«

ىلإثَّدحت.ةيصخشلكاشمّلالحتسل.رمألايفاملكاذه.ثداحلا
.»نيدلالجر

.»...لصتأمليننأول.يئطخهنأنظتالأ«:لجرلالاق
انوكيملامهالك.ةديدعتارمشاقنلااذهاضاخنأامهلقبسدقل

تافداصملابنانمؤياناكامهالك،نكلو.نْييرََدقانوكيملامهالكو،نينمؤم
لجرلالصتيملولهنأةقيقحنالبقيونْييعقاواناكامهالكو.ةطيسبلا
قئاسزواجتامدنعقرطلاقرتفمدنعةدوجومتناكامل،اهرخؤيوهتجوزب
يلوأرودروغيسنكيمل،كلذعمو.ءارمحلاةراشإلالمثلارفورجنيرلا
.فيخسهقطنمنأدقتعيناكلب،ثدحامةيلوؤسملجرلالِّمحي

اذل،كلذفرعتتنأ.كأطخنكيملثداحلا«:يلوأرودروغيسلاق
كباكتراببسبنجسلاىلإبهذتنلتنأ.كسفنبيذعتنعفقوت
.»رفورجنيرلايفهفاتلاكلذلب،لتقةميرج

.»قرفيأثدُحيالاذه«
.»؟ةيسفنلاةبيبطلالوقتاذام«
هذهتلوانتنإ.ةيبناجلاتاريثأتلاوصارقألاوههنعثدحتتاملك«

.يتيهشدقفأسفةيودألاكلتتلوانتنإو.ديدجنمًانيدبحبصأسفةيودألا
.»تقولالاوطأيقتأسفىرخأةيودأتلوانتنإو

نمةعومجمبهذت.ويرانيسلااذهيفرِّكف«:يلوأرودروغيسلاق
دقمهدحأناكوً.اماعنيرشعوةسمخذنمماعلكمييختللصاخشألا
دحأَلتُقيوتيممثداحعقيمويتاذو.لصألايفةركفلاهذهحرتقا



ءارهاذه؟لوؤسملاوهةركفلابحاصصخشلانوكيله.ةعومجملادارفأ
الو،تافداصمتافداصملا؟تالامتحالايفريكفتلاكنكميدحيأىلإً!امتح
.»اهيلعةرطيسلاهنكميدحأ

.لجرلاهبُجيمل
.»؟هينعأاممهفتله«:يلوأرودروغيسلاق
.»يندعاسيالهنكلهينعتامفرعأ«
.»باهذلايلعيغبنيً،انسح،لجأ«
.لاصتالاىهنأو.ً»اركش«:لجرلالاق

ةعومجملوحةصقأرقيلزنملايفهيسركىلعًاسلاجرودنلرإناك
نرقلاةيادبيفديلشوألبجتاردحنملفسأنوشمياوناكنيرفاسملانم
رممنوعطقيصاخشأةعبسنمفلأتتةعومجملاتناك.نيرشعلا
لبجلابناجناك.ردرويفاسيإنممهتدوعقيرطيفقيضلااريافونياتس
نميديلجلارحبلاو،بناجنممهيذاحي،جلثلاببسبخفتنملايلوقاشلا
ءوضنماوديفتسييكةصارتمةعومجميفنوشمياوناكو.رخآلابناجلا
ةيحرسمةدهاشملاوبهذمهضعب.هنولمحياوناكيذلاديحولاحابصملا
فصتنميفكلذناكو،ءاسملاكلذيفردرويفاسيإيف»درانويلفيرشلا«
يفقشدوجوىلإمهدحأراشأ،اريافونياتسنوربعياوناكامنيبو.ءاتشلا
.لفسألاىلإقباستقويفتجرحدتةرخصنأولامك؛مهقوفجلثلا
ناكميفكرحتيجلثلانأىلإةراشإنوكينأنكميكلذنأفيكاوثدحت
يجلثرايهناثدحًامامتةظحللاكلتيفو،اوفقوتف،لبجلابناجنمىلعأ
ملو.ةديدشةقاعإببيُصأهنكل،طقفدحاوصخشاجن.رحبلاىلإمهفرج
مهدحأاهلمحيناكةَّرصءانثتساب؛نيرخآلاىلإريشيءيشيأىلعرَثُعي
.مهقيرطءيضيناكيذلاحابصملاو

،نريهكرتيفرّكفو،هباتكنعهسأررودنلرإعفرف،فتاهلاسرجّنر
ناكهنأمغر؛دنيلافيإىتحوأ،ةلصتملايهردريجلافنوكتدقنكلو
.ريخألالامتحالادعبتسي

.»ً؟امئانتنكله«ً:اريخأةعامسلاعفردنعيلوأرودروغيسلاق
.»؟ديرتاذام«:رودنلرإلاق
اروثجريبديرتً؟ادغيئاوشةميلوىلإكعمةأرملاكلتبلجتسله«

نأنكمينيذلافويضلاددعفرعتنأىلإةجاحباهنإ.فرعتنأ
.»مهعقوتت



.»؟ثدحتتةأرمايأنع«:رودنلرإلاق
.»؟نايقتلتنالازتالأ.سامسيركلايفاَهتلباقيتلاةأرملا«
ىتم؟ثدحتتءاوشةميلويأنعو؟اذهبكتقالعامو«:رودنلرإلاق

.»؟كئاوشةميلوىلإءيجملاديرأيننإُتلق
حرشيأدبدقيلوأرودروغيسناك.بابلاىلعًاقرطرودنلرإعمس

وهناكيتلاءاوشلاةميلوىلإبهذيسهنإلاقرودنلرإنأفيك
رودنلرإداعأامدنعوهطتسيتلايهغروبنيليإنأو،اهناّدعيساروثجريبو
ةماستباردريجلافتمسر.بابلاحتفوةملاكملاىهنأواهناكمىلإةعامسلا

.لوخدلااهعسوبناكنإهتلأسو،بابلاحتفامدنعاههجوىلعةعيرس
تسلجو،سولجلاةفرغىلإتلخدفً،اعبطاهللاق،ددرتلانمةظحلدعبو
.هسفنجعزيالأتبلطاهنكل،ةوهقلاُّدعيسهنإلاق.ةئرتهملاهتكيرأىلع

.»هتكرتدقل«:تلاقمث
اهكرتبهتبلاطموهباهجوزلاصتارَّكذتو،اهتلابقيسركىلعسلج

.ههجوىلعقلقلاحمالمتأروهيلإترظن.اهنأشو
يغبنيناكً.اقحمتنك.ةليوطةدمذنمهكرتأنأيلعيغبنيناك«

.»ليوطتقوذنمةلأسملاهذهيِّوسأنأيلع
.»؟نآلااذامل«:اهلأسف
نأهديرأال.انتلكشمىلإكَّرجأنأديرأال.كبلصتاهنأينربخأ«

.»كبرمأللةقالعال.هنيبوينيباذه.كبلصتي
،هتنازخيفبارشلاةجاجزرَّكذتامدنعفقومث،رودنلرإمستبا

.امهادحإاهاطعأوامهألممث،نيسأكعماهبلجف
نمافشر.»هينعأامفرعتكنكل،طبضلابكلذينعأال«:تلاق

نأنكمياممرثكأكلذوً.اعمثدحتلاوههانلعفاملك«.امهيسأك
.»هيعَّدي

.»نآلالبقهكرتنيديرتينوكتملكنكل«:رودنلرإلاق
نادلولا.تقولاكلذلكدعب،نينسلاكلتلكدعببعصرمأهنإ«

.»بسحوًادجبعصهنإ...و
ً.اتماصرودنلرإلظ
يننأتكردأ،ًةأجفو.تاماننيبءيشلكنأفيكءاسملااذهتيأر«

امطبضلاباملعينأبجي.نيدلولاعمتثدحت.تومتنأانتقالعلديرأ
ةلكشملانعامهداعبإلواحأتنكً.ادغامهلباقأس.هكرتأساذاملويرجييذلا
.ً»اريثكهنابحيامهنإً.اضيأ



.»ههجويففتاهلاُتقلغأ«:رودنلرإلاق
يأكلميدعيمل.ءيشلكيلحَّضوتًةأجف.ينربخأدقل،فرعأ«

لِّثميهنأدقتعياذامملعأال.ءيشال.هديرأاموأهلعفأامىلعةرطيس
.»يلةبسنلاب

ناكهنأءانثتساب،اهجوزلوحريثكلافشكتنأهركتردريجلافتناك
ىرخأتاقالعبطبتراهنأو،ىفشتسملايفةضرممعمنيماعةدملاهنوخي
ناكوً،اضيألمعتتناكثيحينطولاىفشتسملايفًابيبطناك.لبقنم
يفلمعتيهواهروعشناكفيك،اهيفركفيناكامدنع،لءاستيرودنلرإ
.تايرخأًءاسنقحالياهجوزنأنوفرعياهادعامهيفعيمجلاناكناكم

.»؟لمعلانعاذامو«:اهلأس
.»يرمأرَّبدتأس«
.»؟ةليللاانهيمانتنأنيديرتله«
تناك.يلاحلاتقولايفاهدنعىقبأسويتخأعمتثدحتدقل،ال«

.»يلٍةدناسمريخ
.»؟...يبةقالعهلسيلرمألانإنيلوقتامدنع«
مكحتينأهديرأال.انأيلجأنملب،كلجأنمهكرتأاليننإ«

يغبنيناك،قحىلعامتنكيتقيقشوتنأو.نآلادعباهوطخأةوطخلكب
.»ةقالعلاكلترمأتفشتكانأذنم؛ةليوطةدمذنمهكرتأنأيلع

ىلإهتعفديننأنآلايعَّدي«:تلاقمث،رودنلرإىلإترظنوتتكس
.»يفكيامبًاعتممهعمحرملادجأمل...نكأمل...نكأمليننأل.كلذلعف

.هنولوقييذلالوألاءيشلاهنإ.كلذنولوقيمهلك«:رودنلرإلاق
.»مالكلااذهيلهاجتتنأكيلعيغبني

.»ّيلعةمالملاءاقلإيفًاعيرسناك«
.»هسفنلكلذريربتلواحيهنإ؟كلذريغلوقينأهنكمياذامو«
.امهيسأكايهنأنأىلإمالكلانعافقوت
.نوكتنموأ،كتعيبطيهامملعأال...تنأ«:تلاق،كلذدعبو

.»ةركفىندأيدلتسيل
.»انأالو«:رودنلرإلاق
.تمستبا
.يئاقدصأعمتجيسً؟ادغءاوشةميلوىلإيعمءيجملانيديرتله«

.هبتعمسكلعل،وهطلالوحًاباتكةبيرقةرتفذنمغروبنيليإترشندقل
ىلإرظنيوهوةريخألاةلمجلالاق.»ةزاتممةيهاطاهنإ.ءاوشلابيهموقتس



.هتلواطىلعفيووركيملايفوهطللةلباقمحلتاركةبلعفالغ
.»ءيشيأيفلاجعتسالاديرأال«
.ً»اضيأانأالو«:رودنلرإلاق

رودنلرإىشمامدنعنينسملارادايريتيفاكيفقطقطتنوحصلاتناك
تاودأنوبِّترينوفظوملاناك.زوجعلاعرازملاةفرغوحنًاهجتمرمملايف
،ةحوتفمتناكباوبألامظعم.فرغلانوفظنيوروطفلادعبماعطلا
ناكعرازملاةفرغبابنكل،ذفاونلالالخنملخادلايفعشتسمشلاو
.رودنلرإهيلعقرطاذهلوً،اقلغم

تاجاعزإ.ينأشوينوعد«:لخادلانملوقيًايوقًاشجأًاتوصعمس
.»!تقولالاوطةنيعل

نعريثكلافرعينكيمل.لخدوبابلاحتفنافضبقملارودنلرإرادأ
نيرشعلبقهضرأنملقتناهنأو،ردلاراههمسانأىوسليزنلااذه
يفةقشيفشاع،نينسملارادىلإهلاقتنالبقو.ةعارزلانعىلختوةنس
دحأنمهنعتامولعملاضعبرودنلرإعمج.كيفايكيريفراديلهيح
عمظفو،لكاشمللريثموقزنزوجعردلاراهنأهربخأيذلانيفظوملا
نيرداقاونوكيملمهمظعمو.زاكعبرخآًاليزنًارخؤمبرضهنأو،نيفظوملا
.هلُّمحتىلع

.»؟تنأنم«:بابلالخدمدنعًافقاورودنلرإىأرامدنعردلاراهلاق
نيتفاجنيتمخضنيديعمرعشلاضيبأ،رمعلانمنينامثلاوةعبارلايفناك
،يفوصلاهبروجًايدترمهريرسةفاحىلعسلجيناك.يدسجلالمعلالعفب
ةحئاربقبعتةفرغلاتناك.هيفتكيحولنيبقراغهسأرو،رهظلاينحمو
.غبتلاقوحسممشيردلاراهناكنإلءاستيرودنلرإتلعجةعشب

،ردلاراهمامتهاراثأيذلارمألا؛ةطرشلانمهنإًالئاقهسفنبفَّرع
.رودنلرإينيعىلإرظنوهتسلجمَّوقثيح

تقويفردروثتبرضيننألله؟ينمةطرشلاديرتاذام«:لاقمث
.»؟ءادغلا

.»؟ردروثتبرضاذامل«:لوضفلاعفادبرودنلرإهلأس
بابلاقلغأوجرخا.كلذبكرابخإلًارطضمتسل.فرجعتمردروث«

تايصوصخيفمهفونأنوّسدي.مويلالاوطكيفنوقّدحيًامئادمهنإ.كفلخ
.»نيرخآلا

نكأمل«:هفلخبابلاقلغأوةفرغلاىلإلخدامدنعرودنلرإلاق



.»ردروثلوحثدحتأس
نأَضرتُفياذام.انهىلإكلوخدلثرتكأال،عمسا«:ردلاراهلاق

.»!مالسبينعدوجرخاطقف.جرخا؟اذههينعي
يذلارودنلرإيفبضغبقَّدحو،هتعاطتساردقهسأرلجرلاعفر

رودنلرإعقوتفً،اّبترملازيالريرسلاناك.هتلابقريرسىلعءودهبسلج
داحزوجعلاردلاراهعمةفرغلاةكراشمضرعنمةدئافكانهنكتملهنأ
نيباتكةرواجملاةلواطلاىلعرودنلرإىأر.صخشيألةبسنلاباذهعبطلا
ًارارمائُرقامهنأًاحضاوناكو،نوستكيدينيبرانيإرعاشللفاوحلاييوطم
ً.اراركتو

.»؟انهًاحاترمتسلأ«:رودنلرإلاق
نمجرختالمل؟تنأنم؟ينمديرتاذام؟تنأكنأشامو!انأ«

.»؟كنمتبلطامكانه
فصيرودنلرإأدبو.»دوقفمصخشلةميدقةيضقبةلصىلعَتنك«

نوكلافدروفةرايسكلتميوتاراّفحوةيعارزتايلآعيبيناكيذلالجرلا
نأرودنلرإهلركذ.ةعطاقمنودنمهمالكلردلاراهىغصأ.ءادوس
ركنأفالمأةعرزملاىلإىتأدقلجرلاناكنإهتلأسدقتناكةطرشلا
.هلهتلباقمًامامت

.»؟كلذرَّكذتتله«:رودنلرإهلأس،ماتخلايفو
.هيلعلاؤسلاحرطرودنلرإرركف،ردلاراهبُجيمل
نيثالثنمرثكأذنمكلذناك.لفاسلاكلذً،اقلطمِتأيمل.ههههإ«

.»نآلاءيشيأركذتأدعأملً.اماع
.»ِتأيملهنأركذتتكنكل«
بحأال!يهجونعبرغا،ايه؟ةهينهذنمكلذلقأملأ،لجأ«

.»يتفرغيفسانلادوجو
.»ً؟امانغأيّبرتَتنكله«
،لويخلاومانغألاضعبكلمأتنك،لجأ!ً؟اعرازمُتنكامدنع!مانغأ«

.»؟نآلاديعستنأله.راقبأرشعىلاوحو
.ضرألالباقمديجرعسىلعَتلصحدقل«:همالكرودنلرإلصاو

.»ةنيدملانمًادجبيرقناكم
ىلإرظنمث.»؟بئارضلابتكمنمتنأله«:بضغبردلاراهقعز

ةبسنلابًادهجميدسجلالمعلامايأنمينحملاهسأرُهُعفرناك.ضرألا
.هيلإ



.»ةطرشلانمانأ،ال«:رودنلرإلاق
كلت.نآلااهلباقمريثكبربكأرعسىلعنولصحيمهنإ«:ردلاراهلاق

اوناك.لصتداكتوأ،نآلااهيلإتلصوىتحةنيدملاتدتمادقل.تاباصعلا
مث.»ةنيعلشرقكامسأ؛ينمضرألااوذخأنيذلاكئلوأةنيعلًاشورق
عمثدحتلاكيلعيغبني!انهنمجرخا«:هتوصًاعفار،بضغبفاضأ
.»ةلفسلاكئلوأ

.»؟شورقيأ«
.»ديهزرعسبيضرأاوذخأنيذلاشورقلاكئلوأ«
ةرايسلاكلتدوقيناكيذلاعئابلادصقأ؟هنميرتشتسَتنكاذام«

.»ءادوسلا
ىلإتبهذ.ديجرارجلةجاحبتنكً.اراّرجيرتشأستنك؟هنميرتشأ«

،كانهلجرلاكلذتلباق.اهرظنمينبجعأفمهتاراّرجصُّحفتلكيفايكير
املاح؛مهضعبنوهبشينيعئابلالك.ينجعزيًامئادناكويفتاهمقرذخأف
ديرياملكلعمتسأسيننأبهتربخأً.ادبأكنأشوكنوعديالًامتهمكنودجي
.تاروشوربةعضبكلميهنإيللاق.يتيؤرلءيجملاءانعدَّبكتنإهلوق
امدنعالإًةيناثهنععمسأملوً.اقلطمِتأيملهنكلهلبألاكهترظتنااذكهو
كربخأامبهتربخأف،المأهتيأردقتنكنإينلأسيلكلثمجرهميبلصتا
.»؟يهجونعبرغتنأنآلاكنكمياذل،هفرعأاملكاذهو.نآلاهب

ناكيذلالجرلادصقأ.ةديدجنوكلافدروفةرايسكلميناك«
.»راّرجلاكعيبيس

.»ثدحتتاّمعفرعأال«
ةضورعماهنإلب،ةدوجوملازتالةرايسلانأوهبيرغلاءيشلا«

،لصألايفةرايسلاتدجُوامدنع.ٍرتشمداجيإنوعيطتسياوناكنإعيبلل
ثدحدقنوكينأنكمياذامملعتلهً.ادوقفماهتالجعةيطغأدحأناك
.»؟ءاطغلاكلذل

ملعأال؟هنعثحبتيذلاام«:رودنلرإىلإرظنللهسأرردلاراهعفر
ىلإانأُتلخدىتم؟ةرايسلاكلتنعثحبتاذاملو؟لجرلاكلذنعًائيش
.»؟ةروصلا

ىلإةلدألابظفتحتنأنكميتارايسلاف.ةرايسلااندعاستنألمآ«
ىلإًالعفءاجدقلجرلاكلذناكاذإ،لاثملاليبسىلعً.ابيرقتدبألا
دقهءاذحنإف،ةعرزملالزنملخادوكتحابضرأىلعىشموكتعرزم
نوكيدق.نينسلاكلتلكدعب؛ةرايسلايفنآلاًادوجومًائيشهعملمحي



يفهسفنلمرلاعوننمتناكاذإيفكتلمرةبحً.ادجًاريغصًائيش
.»؟هلوقأاممهفتله.كتعرزم

.تمصبضرألاىلإزوجعلالجرلارظن
.»؟ةدوجومةعرزملالازتالله«:رودنلرإلاق
.»ْتمصا«:ردلاراهلاق
لجرلانعًائيشفرعيًايلعفنكيمل.هيرظانبةفرغلارودنلرإصَّحفت

،ناسللاءيذبو،عبطلاداحهنأىوسهمامأريرسلاةفاحىلعسلاجلا
يفلاقرودنلرإنكل،نوستكيدينيبرانيإراعشأأرقيو،ةحئارلاةهيركهتفرغو
»راهنلاءوضىلإةملظلالِّوحي«مل،رعاشلاسكعب،لجرلااذهامبرهّرس
.هتايحيفًاقلطم

.»؟ةعرزملايفكانهكدحوشيعتتنكله«
.»!كلتلق،جرخا«
.»؟لزنمةربدمكيدلتناكله«
.»يدحوينعدنآلاو.تيميوج.نيقيقشانك«
:ةطرشلاريراقتيفردلاراهريغرخآصخشلركذيأرودنلرإركذتيمل

.»؟نوكينم؟يوج«
ًابحانهنمجرخانآلاوً.اماعنيرشعذنمتام.يخأ«:ردلاراهلاق

.»يدرفمبينعدويهجونعبرغا،هللاب



ىلعبُتكامأرق،ىرخألادعبةدحاواهجرخأولئاسرلاقودنصحتف
.لهمىلعاهأرقيحاروىرخألئاسرحتفمثً،ابناجاهعضووتافلغملاضعب
؛ادنلسيآنمةيتآتناك.اهيلعةرظناهيفىقلأةرمرخآذنمتاونستضم
اوناكنيذلابزحلايفةيبابشلاةكرحلايفهقافروهتقيقشوهيوبأنم
اٍّدراهبتكيتلالئاسرلارَّكذت.غيزبياليفةايحلاةعيبطةفرعمنوديري
اهنأفيكو،كانهسانلاتايونعموءانبلاةداعإوةنيدملامهلًافصاو؛مهيلع
ايراتيلوربللةيعامجلاحورلالوحبتك.ةيباجيإريباعتبًةغاصُمتناكاهلك
ملهنكل،ةتيملاتاهيشيلكلابءيلملاباطخلاكلذلكو،يعامتجالانماضتلاو
ملو.هلخادكرحتتتأدبدقتناكيتلاكوكشلالوحءيشيأبتكي
.زناهنعًاقلطمبتكي

ةدحاواهتحتوتورنمةلاسردجوف،لئاسرلاةموكيفرثكأصاغ
.انوليإيَدلاونملئاسركانهتناك،ةموكلالفسأيفو.زناهنم

رهشألاوعيباسألالالخانوليإريغرخآءيشيأيفركفيناكداكلاب
الإكلمينكيملهنأل،دصتقملكشبشيعيناكً.اعمامهدوجونمىلوألا
،مويتاذ.ةريغصلاايادهلاضعبباهداعسإلواحيناكو،لاملانمليلقلا
ًاباتكنمضتيادنلسيآنمًادرطىقلت،برتقتهداليمىركذتناكامدنع
نمهنأاهربخأوباتكلااهادهأ.نوسميرجلاهسانوجدئاصقيوحيًاريغص
فَّهلتتاهنإتلاق.ةيدنلسيآلاةغللابتاملكلالمجأبتكيذلارعاشلاجاتن
كلمتنكتملاهنإو،دئاصقلاةءارقنمنَّكمتتيكهنمةيدنلسيآلامُّلعتل
كلذنأاهربخأدقنكيمل.هسأرزهومستباف،لباقملابهايإهيطعتلًائيش
.هداليمىركذفداصيناكمويلا

.»ككلتمأنأطقفديرأ«:لاقو
.»وه-وأ«
.»؟اذام«
.»!يقشدلو«
ىلعًاسلاجناكثيحفلخلاىلإهتعفدوً،ابناجباتكلاتعضو

رثكألايهكلتهداليمىركذتناك.ةقيمعوةليوطةلبقهتلَّبقمث،ريرسلا
.هتايحيفةعتم

نمريثكلاايضمأثيح؛نيميمحنيقيدصليمإوحبصأ،ءاتشلاكلذيف



يفهؤاقبلاطاملكًاددشتدادزيناكيذلاليمإبحيناكً.اعمتقولا
داقتنالايحهئودهىلعظفاحيليمإناك.رثكأماظنلافرعوغيزبيال
،ةيكالهتسالاداوملاصقنو،يصخشلاسسجتلاو،ةبقارمللنيرخآلانييدنلسيآلا
اذهنمءايشأو،رحلاايناملأبابشةمظنمتاعامتجاليمازلإلاروضحلاو
دمألاةريصقتامامتهالاهذهربتعيو،كلذلكبفختسيليمإناك.ليبقلا
لكناكو،ليمإوساموتةقادصتدطوت.ةيئاهنلاةياغلاعمةنراقملابًةهفاتو
.رخآلادناسيامهنم

مكحنوشقانيديدجلاىهقملايفنيسلاجاوناكامنيب،ةرمتاذ
جاتحييتلاعئاضبلانمديزملانوجتنيالاذامل،نكلو«:لراكلاق،شتيربلوأ
ةيبرغلاايناملأيفلثمتتةحضاوةنراقمةطقنسانلاكلمي؟سانلااهيلإ
اذامل.ناسنإيأهببغرينأنكمياملكوةيكالهتسالاعئاضبلابةئيلملا
ريوطتلاىلعلئاهلاديدشتلااذهعضتنأةيقرشلاايناملأىلعبجي
ريثكلانوكلمييذلاديحولاءيشلا؟ةيذغألايفصقندوجوعميعانصلا
.ً»اديجًامحفسيلوهو،تيانجيللاوههنم

تأدبداكلاب.ةياهنلايفهرامثيطعيسمَّظنملاداصتقالا«:ليمإلاق
.ةدحتملاتايالولانمهسفنتارالودلاقفدتنوكلميالمهو،ءانبلاةداعإ
قيرطلاىلعيكارتشالاةدحولابزحنأوهمهملاً.اتقوبلطتيكلذلك
.»حيحصلا

لراكف،غيزبياليفمهترئاديفديحولايئانثلاانوليإوساموتنكيمل
ىَُريلراكناكً.امامتامهتعومجمنابسانينْييناملأنالباقياناكردليهنفارهو
.اكيرلوأىعُدتغيزبيالنمنينيعلاةينبةريصقةبلاطعمديازتموحنىلع
ً،امامتنيقفاوتماناك.جاوزلاىتحوً،اعمشيعلاةركفاشقانامهنإلاق
ىلإباهذلالوحثدحتتتناكيهو،رشعملاافيطلوناحرمامهالكف
ءايميكبلاطةقفربجورخلابردليهنفارهتأدبوً.اضيأكانهشيعلاوادنلسيآ
نايحألاضعبيفناك،غيزبيالجراخةريغصةيرقنم،رهظملايداعولوجخ
.مهتالفحلجأنم،ةبرشألاعاونأفلتخمبمهدوزي

حيحص.مويلكانوليإىريساموتناكو،طابشرهشيفكلذناك
ثدحتللريثكلاناكلمياناكامهنكل،ةسايسلايفثدحتلانعافقوتامهنأ
نعهربختتناكيهو،ةقولسملامانغألاسوؤرضرأنعاهربخيناك.هنأشب
رثكأرومألالعجينكيمليذلارمألا؛اهنمربكأنيوخأكلمتتناك.اهتلئاع
بدألاسردتتناكيهو،نيبيبطاناكاهيدلاوالكو،اهيلإةبسنلابةلوهس
تناك.نيلضفملااهئارعشنمًادحاونيلردلوهكيرديرفناكو،ةيناملألاةغللاو



.امهنيبًاكرتشمًامامتهابتكلاتناك.يدنلسيآلابدألانعهلأستوًاريثكأرقت
هتغلبمهّيلسيناك.نييدنلسيآلاعمًاديازتمًاتقويضميرثولناك

ةلصهلاملكلوحةرمتسملاهتلئسأبو،ةيكيناكيملاةيمسرلاةيدنلسيآلا
،نيددشتمنييعويشاناكامهالكف،ةزاتممساموتعمهتقالعتناك.ادنلسيآب
نِّرميرثولناك.لادجيأنودبةيسايسلانوؤشلاةشقانمامهعسوبناكو
نيلربنمهنإلاق.ةيناملألابهبيجيناكيذلاساموتعمةيدنلسيآلاهتغل
التناكهتدلاونكل،برحلايفهدلاوَدَقفدقل.عئارناكملاباهفصويتلا
،مويتاذهتقفربةنيدملاةرايزىلعّهثحيرثولناك.كانهشيعتلازت
بحينكيمليناملألانأديب.راطقلاةطساوبًادجةديعبنكتمليهف
اهشاعيتلاةاناعملاىلإساموتهازعيذلارمألاً؛اريثكهسفننعثدحتلا
لوحةلئسألاحرطنعفكيالناك.برحلالالخًايبصناكامدنع
ةفرعمديريناك.دلبلابَعبُشيالًامامتهاكلميناكهنأادبو،ادنلسيآ
شيعةعيبطو،نييراجتلاونييسايسلاةداقلاو،يسايسلاعازنلاو،كانهةعماجلا
تدافتساادنلسيآنأهلساموتحرش.كيفالفيكيفةيكريمألاةدعاقلاو،سانلا
نيبدلبلالَّوحتو،ةعرسبكيفايكيرتمنثيح،برحلانمةلئاهةجردىلإ
.يرصعيزاوجربعمتجمىلإريقفيعارزعمتجمنمًابيرقتاهاحضوةليل

نايقتلياناكثيح،ةعماجلايفزناهعمًانايحأثدحتيساموتناك
مغرلابنيقيدصاحبصأ.سيئرلاىنبملايفىهقملايفوأةبتكملايفةفدص
نكلو،زناهرظنةهجورييغتلواح.زناهمؤاشتنممغرلاب؛ءيشلكنم
ءاهنإبالإرِّكفينكيملو،ةسايسلابهمامتهالكَدَقفدقناكزناهفً،اثبع
.نطولاىلإةدوعلاوهتسارد

يفرمهنيجلثلاناك.ىهقملايفزناهبناجبساموتسلج،مويتاذ
يفادنلسيآنمهيلإلسُرأًائفادًافطعميدتريناكهنكل،جراخلا
.غيزبياليفسقطلاةدوربةدشهلئاسرىدحإيفركذنأدعب،سامسيركلا
.هتوصيفةريغةربنساموتظحالف،فطعملالوحزناههلأس

يرجيثيدحرخآنوكيسثيدحلااذهنأوههفرعينكيملام
.غيزبياليفامهنيب

.»؟انوليإلاحفيك«:زناهلاق
.»؟انوليإفرعتفيك«
ملًادحأنمدكأتلاديريهنأولامكىهقملايفهلوحزناهتّفلت

نماهنأطقففرعأ.اهفرعأالانأ«:لاقمث،امهعامسهعسوبنكي
.»ً؟اعمناجرختالأ؟كتقيدصتسيلأ.كتقيدصاهنأو،ايراغنه



توصيفةبيرغةربنبرعشو،بيجينأنودنمهتوهقنمفشر
.داتعملانمًادانعدشأوىسقأةربن.زناه

.»ً؟اقلطمايراغنهيفيرجياّمعكعمثدحتتالأ«
.»...لوحًاريثكثدحتلامدعلواحننحنً.انايحأ«
تييفوسلامدختسيس؟كانهيرجياذامملعتأ«:ًالئاقزناههعطاق

مهنكميال.نآلاىتحكلذاولعفيملمهنألشهدنمانأ.ةيركسعلاةوقلا
ابوروأةيقبنإف،دعاصتلابايراغنهيفثدحياملاوحمسنإ.كلذبنجت
الأ.يتييفوسلامكحلادضةلماشةروثثدحتسو،ةيلاتلانوكتسةيقرشلا
.»؟كلذلوحًادبأكعمثدحتت

.»عوضوملااذهلوحقفتنالاننكل،ايراغنهلوحثدحتننحن«
،يههفرعتاممرثكأكانهيرجيامبفرعتتنأ،العبطلاب،ال«

.»ةيراغنهلا
.»كلذلوقأاليننإ«
؟رمألااذهلوحيدجلكشبًةرمتلءاستلهً؟اذإهلوقتيذلاام«

.»؟كينيعنمرمحألاجهولاىشالتىتم
اذام؟ةجردلاهذهىلإبضاغتنأاذامل؟زناهايكلثدحاذام«

.»ادنلسيآيفكانهميظعلالمألاتنك؟انهىلإكئيجمدعبثدح
.»نآلاكلذكدعأمليلعل!ميظعلالمألا«:ةيرخسبزناهلاق
يفاملك«:ضفخنمتوصبزناهلاق،تمصلانمتاظحلدعب

دقل.اهلمكأبةرذقلاةبذكلا؛ينيعمامأفشكناءارهلااذهنأوهرمألا
نأىلإةَّوخألاوةاواسملاولامعلاقوقحبقلعتياميفةقعلملابانمعُطأ
ةمزال؛تزرغناةربإلاةدوشنألثميتييفوسلاينطولاديشنلاينغنانحبصأ
تاعامتجاىلإبهذن،اندلبيف.داقتناةملكيأنودبةريبكةدحاوديجمت
شيعيً؟اشاقندجتنيأ.حيدملاالإدجويالانهو،ةيباختنالاتالمحلا
له؟انهنوشيعيصاخشأعمتثدحتله!كلذىوسءيشالوبزحلا
؟ةنيدملاهذهيفدحاويداعصخشىلإتثدحتله؟نورِّكفياذامبملعت
ًابزحنوديريله؟يعويشلابزحلاوشتيربلوأرتلوونوديرياوناكله
ةيرحومالكلاةيرحرظحنوديرياوناكلهً؟ايزكرمًاداصتقاوًادحاو
مهيلعَقلُطينأنوديرياوناكله؟ةيقيقحلاةيسايسلابازحألاوةفاحصلا
لداجتلااننكميلقألاىلع،ادنلسيآيف؟1953ةروثيفعراوشلايفصاصرلا
ةسايسدجوت.انهروظحماذه.فحصلايفتالاقملاةباتكوانموصخعم
ديحولابزحللتيوصتللسانلاقاُسيامدنع،كلذدعبو.وتينيف،ةديحو



نويلحملاسانلا!تاباختنااهنوّمسيمهنإ،دلبلايفلمعلابهلحَمُسييذلا
.»!ةيطارقميدتسيلهذهنأنوملعيمهنإ.ةلزهماهنأنودقتعي

.بضغلاةدشنميلغيزناهناك
املوقىلعنوؤرجيالسانلا«:فقوتةظحلدعبهمالكفنأتسا

ءيشلك.هتمربنيعللاعمتجملا؛َبقارمانهءيشلكنألهيفنوركفي
.سانلاعمْثَّدحت.دَرُطتولَقتُعتوىعدتُستف،كيلعدترينأنكميهلوقت
.»!نينطاوملاىلعنوسسجتيمهنإ.ةَبقارمفتاوهلا

ناكو.ةعنقمةجحناكلمياناكانوليإوزناهنأملعيساموتناك
ةيرحوةرحلاتاباختنالانأبفارتعالابزحللةبسنلابلضفألانمهنأدقتعي
،فدهلاقيقحتدعبً؛اقحاليتأتساهنكل،نيحلاكلذيفةنكممريغريبعتلا
ىلعمهتقفاوملناملألانمًانايحأنورخسياوناك.يكارتشالاداصتقالاوهوالأ
مل.رسلايفًامامتسكعلانولوقيمثنمو،تاعامتجالايفمَّدُقيحرتقملك
ىلعكلذَّرسُفينأنمًافوخلقتسميأريأميدقتىلعنوؤرجياونوكي
.نوَبقاعُيفةيكارتشاللةاداعمهنأ

.ساموتاينورطخلاجرمهنإ«:ةليوطتمصةرتفدعبزناهلاق
.»نوبعليالمهنإ

تنأ؟يأرلاةيرحنعًامودثدحتتاذامل«:بضغبساموتلاق
كنكمي.اكريمأيفنييعويشلادضتارحاسلاةقحالمةيلمعىلإرظنا!انوليإو
.مهفئاظونممهنودرطيو،دلبلانمجورخللسانلانوعفديفيكىرتنأ
اوشونيذلاءانبجلالوحتأرقله؟كانهعمتجملاةبقارمنعاذامو
.كانهروظحميعويشلابزحلا؟اكريمألةيداعملاةطشنألاةنجلىلإمهقافرب
تاكرشلاداحتايأرً؛اضيأكانههبحومسمطقفدحاويأردجويو
يأ.رخآءيشيأنوضفريمهنإ.بورحلايلعشم،نييلايربمإلا،ةيراكتحالا

.»ءيش
نمةوعدبانهتنأ«:هسفنبضغلابهمالكعباتوفقومث

نأكيلعيغبنيو،كميلعتنمثنوعفديمهنإ.دلبلااذهيفايراتيلوربلا
!كسفننملجختنأبجي.ةقيرطلاهذهبثدحتللكسفننملجخت
.»!كدلبىلإدوعتوانهنمرداغتنأيغبنيو

.ىهقملانمةعرسبجرخو
.هبُجيملهنكلزناههادان.»ساموت«
رهظيرثولباذإ،ىهقملانعًادعتبمرمملايفًاعرسميشميناكامنيبو

ال«:لاقوفلخلاىلإرظنفهتلجعببسنعرثولهلأس.ههجويفةأجف



امدنعو.قفاوفامءيشبرشلرثولهاعد،ىنبملانمهجورخءانثأ.»ءيش
لُّوحتولادجلالوحرثولربخأهشتريكساموتلرواجملاموبىهقميفاسلج
هنأهربخأو.اهنمهصاقتناوةيكارتشاللٍداعمىلإ-امببسل-يلكلازناه
تقولايفوةيكارتشاللهداقتنابلثمتملازناهقافنلُّمحتعيطتسينكيمل
.كانهةساردلالالخنماهدئاوفينجهسفن

هذهبهعقوملةءاسإلاهنكميفيكمهفأال.مهفأاليننإ«:ساموتلاق
.ً»ادبأً،ادبأكلذلعفيننكميال.ةقيرطلا

زناهنأاهلركذو،لادجلانأشباهربخأو،ءاسملاكلذيفانوليإلباق
ًةيفاناهسأرتَّزهاهنكل،اهفرعيهنأبنايحألاضعبيفًاعابطنايطعي
.هعماهثدحتوأهمساباهعامس

.»؟يأرلاهنيقفاوتله«:ددرتباهلأس
كانه.طقفانأسيلو.يأرلاهقفاوأ،لجأ«:ليوطتمصدعبتباجأ

.»غيزبياليفانهنابشو.تسبادوبيفيرمعبسانأ.رثك،رثكنورخآ
.»؟ًةحارصمهيأرنعنونلعيالاذامل«
رمأهنإ.ةلئاهةضراعمهجاوناننكل؛تسبادوبيفكلذلعفننحن«

.»ثدحينأنكمياممناكملكيففوخ؛فوخكانهو.عيظف
.»؟شيجلا«:ساموتلاق
اولختينلو،برحلانميتييفوسلاداحتالازئاوجىدحإيهايراغنه«

اذامفرعتنأكنكميال،مهنمررحتلايفانحجناذإ.لاتقنودباهنع
لعفلادر.ريبكلالاؤسلاوهاذه.ةيقرشلاابوروأةيقبيفثدحينأنكمي
.»لسلستملا

هنمبُلطو،ةعماجلانمزناهدُرط،راذنإيأنودب،نيمويدعبو
.دلبلاةرداغم

نيرصنعنأوزناهةفرغجراخًافقاوناكةطرشلانمًاسراحنأعمس
نميأبَفرتعُيسنكيمل،مهفامكو.راطملاىلإهاقفارنمألاةطرشنم
ةعماجلايفًابلاطنكيملهنأكو؛ىرخأةعماجيأيفاهذخأيتلاجهانملا
ً.ايلكيحُمدقلً.اقلطم

مل.ربخلاهيلإلقنيلليمإهيلعلخدامدنعهينذأقيدصتعطتسيمل
نأشبهاربخأنيذللاردليهنفارهولراكىقتلاوهف،ريثكلافرعيليمإنكي
ىلعربخلاراركتلليمإَُّرطضا.راطملاىلإزناهةقفارمنأشبوسراحلا
ً؛اعيظفًائيشبكتراهنأولامكمهقيفرلموعدقل.هبعوتساىتحهيعمسم
ملبالطلانمًادحأنكل،ربخلابعجهملاجضءاسملاكلذيف.مرجملثم



.ثدحاذامديكأوحنىلعفرعينكي
ىقلت،ىهقملايفامهلادجىلعمايأةثالثدعبيأ،يلاتلامويلايف

فلغمنمضةعوضومتناك.ةفرغلايفهكيرشاهايإهمَّلسزناهنمةلاسر
هريرسىلعسلجوفورظملاحتف.ساموت:طقفهمساهيلعبوتكمقلغم
.اهأرقو

ينتلأس امع ثدح يف ؛غيزبيال امع ثدح .يل هنإ طيسب . دقل اولظ
نوبلطي ينم سسجتلا ىلع يئاقدصأ ، اوناك نوديري ينم نأ مهربخأ امب

اوناك هنولوقي لوح ةيكارتشالا ، لوحو ايناملأ ةيقرشلا ، لوحو تشيربلوأ ، يأو
تاطحملا ةيعاذإلا نوعمتسي اهيلإ . سيل تنأ طقف ، لب لك نم مهفرعأ .

اوناك نونظي مهنأ نوعيطتسي يعانقإ ، الإو - امك اولاق - يننإف دَرُطأس نم
ةعماجلا . تضفر ينوكرتف ينأشو . ىتح نآلا .
اذامل طقف مل ينكرتت ؟ينأشو

زناه
تناكامقدصينأعطتسيملكلذعمو،تارموتارمةلاسرلاأرق

.هسأررادوهدسجيفةريرعشقترس.هلوقت
؟ينأشوينكرتتملطقفاذامل
ىلإبهذهنأدقتعيزناهناك.هدرطةيلوؤسمهلِّمحيزناهناك

املهنأشوهكرتول.ماظنلانمهفقوموهئارآنعمهغلبأوةعماجلاةرادإ
ناكاذام.مهفءوسكانهناك.ةلاسرلايفساموتقَّدحً.ادبأكلذثدح
رثولوانوليإعملب،ةعماجلاةرادإعمساموتثدحتيمل؟دصقيزناه
لراكوليمإعمزناهءارآنمهشاهدنالوحثدحتءاسملايفو،طقف
هنوقفاوياوناكذإ؛ديدجءيشيأكلذيفنكيملو.خبطملايفردليهنفارهو
نسحأيفتناكزناهاهبَّريغتيتلاةقيرطلانأبنورعشياوناك.يأرلا
.ةريقحاهئوسأيفو،ةطرفملاوحألا

ضحمالإامهلادجدعبةعماجلانمزناهدرطنوكينأنكميال
ملهنإ.امهئاقلبكلذطبرينأزناهبناجنممهفةءاسإتناكو،ةفداصم
لهً؟انونظلجرلانكيملأ.هئاقدصأءانثتسابًادحأربخيملً.ائيشلعفي
ً؟اقحكلذقدصينأنكمي

زناههركيليمإناك.ةلاسرلاساموتهارأفهعمةفرغلايفليمإناك
.اذههروعشيفُخينكيملو،ريخألااذههدقتعيناكاملكهركيو،ةدشب

.»هلثرتكتال.نونجمهنإ«:ليمإلاق
.»؟كلذلوقياذامل،نكلو«



.هئاطخأةيلوؤسمرخآصخشليمحتلواحيهنإ.رمألاَسنا،ساموت«
.»ليوطتقوذنمانهنمدَرُطينأيغبنيناك

هادتراو،ةفرغلانمجرخوهفطعمبكسمأوهيمدقىلعساموتبثو
انوليإةفرغىلإلصونأىلإقيرطلالاوطضكرمث،رمملاهزايتجاءانثأ
ةفرغىلإهتقفارمث،بابلاةقشلاةبحاصتحتف.ةوقببابلاىلعقرطو
ًاحضاوناك.اهسأرىلعاهتعبقعضوبُّمهتواهبايثًةيدترماهدجوفانوليإ
ًالعفنمناكهنأبتسحأاهنكلهتيؤرلتشهدنا.جورخللدعتستتناكاهنأ
.ةياغلل

.»؟ةلكشملاام«:تلاقوهنمتبرتقاف
يننأكو.هليحرتوهدرطبةقالعيلنأدقتعيزناه«:لاقوبابلاقلغأ

.»هنعًائيشتيشفأ
.»؟لوقتاذام«
.»هدرطةيلوؤسمينلِّمحيهنإ«
.»؟زناهكئاقلدعبتثدحتنمعم«
مويلاكلذيفنينعتتنكاذام،انوليإ.نيرخآلاعموكعمطقف«

عمنوقفتينيذلاكئلوأ؟غيزبياليفنابشلوحنيثدحتتتنكامدنع
.»؟مهنيفرعتفيك؟مهنم؟زناه

.»؟دكأتمتنأله؟رخآصخشعمثدحتتملأ«
.»؟انوليإغيزبياليفنابشلاكئلوألوحنيفرعتاذام.طقفرثول،ال«
.»؟زناههلاقامبرثولتربخأله«
.»زناهنعءيشلكفرعيهنإ؟نيدصقتاذام.لجأ«
.رُّكفتبهيفانوليإتقَّدح
.»يرجيامبينيربخأ،كلضفنم«:اهللاقف
امًادحأنأدقتعتله.اذهرثولنوكينمطبضلابفرعنالنحن«

.»؟انهىلإكعبتدق
.»؟رثولنوكينمفرعيالنم؟نيدصقتاذام!ينعبت«
داكت؛لبقنماهآرنأهلقبسيملةيدجةقيرطبهيلإانوليإترظن

ناكاملك.ثدحيناكامعةركفىندأهيدلنكتمل.عزفةرظننوكت
ناكهنأنظيناكيذلازناهنأشبهبذعيناكهريمضنأوههفرعي
.قالطإلاىلعءيشيأ؛ءيشيألعفيملهنكل.هلثدحامعًالوؤسم

.»ريثكلالوقتنأرطخلانم.ماظنلافرعتتنأ«
.»ةبقارملانأشبفرعأو،ًالفطتسلانأ!ريثكلا«



.»ديكأتلاب،لجأ«
اذام.يئاقدصأمهنإ.يعرشريغسيلاذه.يئاقدصألالإً،ائيشلقأمل«

.»؟انوليإاييرجي
.»؟كعبتيملًادحأنأنمدكأتمتنأله«
يأينعبتينأبجياذامل؟هنيدصقتيذلاام.دحأينعبتيمل«

نإفرعأال«:لاقكلذدعبو،رمألايفرَّكفمث»؟نيثدحتتمع؟صخش
نم؟قَحُالأنأبجياذامل.كلذلهبتنأنكأمل.ينعبتنمكانهناك
.»؟ينعبتينأنكمي

.»يفلخلابابلانمجرخنانعد،يعملاعت.ملعأال«
.»؟بهذنسنيأىلإ«
.»يعملاعت«
ثيحريغصلاخبطملاربعجراخلاىلإهتداقوهديبانوليإتكسمأ

امهيلإترظنواهسأرتعفر.كوحتو،اهيسركىلعسلجتزوجعلاةأرملاتناك
ةيفلخلاةقيدحلاىلإالزنً.اعادوالاقوامهرودباهلامستباف،تمستباو
يأهيدلنكتمل.قيضقاقزيفرمألاامهبىهتناو،جايسلااقلستو،ةملظملا
رظنيو،ملظمءاسميفانوليإفلخيشميناكاذامل.يرجيناكامعةركف
؟امهعبتينمةمثناكنإدكأتيلهفتكقوفنم

ناكنإعمستيكرخآلاونيحلانيبتفقوتو،ةجرعتمًاقرطتكلس
ةفاسمدعبو.اهبقحليوهو،يشملاتلصاومث،تاوطختوصكانه
نعامًاعونديعبءانبلالمتكمريغديدجينكسيحىلإالصو،ةليوط
ىدحإىلإالخد.باوبأوأذفاوننودبةينبألاضعبتناك.ةنيدملازكرم
انوليإتقرطامدنع.وبقلاىلإةعرسبالزنو،ةنوكسملافصنةينبألالتك
ىلإةعومسمتناكيتلاتاوصألاروفلاىلعتتمص،باوبألادحأىلع
ةريغصلاةقشلايفصاخشأةرشعىلاوحكانهناك.بابلاحُتفمث،جراخلا
.صاخوحنىلعهيفنونَّعمتيو،امهيلإنورظني

اورظنف.»زناهلقيدصهنإ«:ًةلئاقهيلعمهتفَّرعومهتَّيحوانوليإتلخد
.هلًةيحتمهسوؤرباوأموأوهيلإ

ناك؟زناهنوفرعياوناكفيكً.اشهدنمهّرسيفرّكف،زناهلقيدص
.هبتبَّحرواهديتَّدموهوحنةاتفتمَّدقتً.امامتًالوهذم

.»؟دُرطاذاململعتله؟ثدحامبملعتله«:تلاقو
:فاضأوةعومجملايفنَّعمت.»ةركفيأيدلتسيل«:لاقوهسأرزه

.»؟زناهمكعيمجنوفرعتفيك؟متنأنم«



.»؟دحأامكعبتله«:انوليإةاتفلاتلأس
كلذعمسينأُهتدرأو،يرجيامبساموتفرعيال.ال«:اهتباجأف

.»مكنم
لمعلاهضفردعبزناهنوبقارياوناكمهنأملعنانك«:ةاتفلاتلاق

.»ةعماجلانمهدرطلةصرفنورظتني.ةصرفنورظتنيطقفاوناك.مهحلاصل
.»؟لعفينأهنمنوديرياوناكاذام«
ىلعصرحيناكً.امئادهابتنالاديدشناك«:لاقوهنملجربرتقا

.»ةلكشميفهطِّروينأنكميءيشيألوقمدع
دارفأضعبداعو،ًاليلقرتوتلاَّفخ.»رثولنعهربخأ«:انوليإتلاق

.»ساموتيعاروهرثول«ً.اددجمسولجلاىلإةعومجملا
ملهنأنادكأتمامتنأله«:قلقبةعومجملانمرخآصخشامهلأس

.»؟دحأامكبقحلي
.»كلذنمتدكأت.اذهمكلتلق.دحأال«:تلاقف
هعمسيناكامقدصينكيمل.»؟رثولنأشباذام«:ساموتمهلأس

،ًالوضفوًافوخهيفنوقِّدحينيذلاسانلاىلإ؛ةريغصلاةقشلاىلإرظن.هاريو
هبشينكيملكلذف.سكاعملكشبنكلو،ةيلخعامتجايفناكهنأكردأو
مل.ادنلسيآيفنوعمتجينابشلانويكارتشالاناكامدنعتاعامتجالاكلت
.نيضراعملًايرسًاعامتجالب،ةيكارتشاللجيورتلالجأنملمعللًاعامتجانكي
يداعملامهكولسل؛باقعلانمًافوخًارسنوقتلياوناكصاخشألاكئلوأ
.ةيكارتشالل

،نوبيفامنإوىعَّداامكنيلربيفًادولومنكيملرثولنأهوربخأ
.كانهاهسرديتلاداوملاىدحإةيدنلسيآلاةغللاتناكو،وكسوميفملَّعتو
ناكو.يعويشلابزحلاىلإةعماجلانمنابشمضيفلثمتتهتمهمتناكو
دافتُسييكغيزبياللثمنكامأيفبناجألابالطلاعمصاخدهجبموقي
لمعلابزناهعانقإلواحيذلاوهرثولو.مهدالبىلإمهتدوعدعبمهنم
.هدرطيفًارودبعلرثولنأيفكشكانهنكيملو.هحلاصل

.»؟زناهنيفرعتتنككنأينيربختملاذامل«:ةريحبانوليإساموتلأس
كلكلذركذيملزناهو؟رمألااذهلوحثدحتننكنمل«:تلاق

.»يردتنأنودنمرثولىلإهتبَّرسَتنكلالإو؟حيحصً،اضيأ
.»؟رثولىلإ«:ساموتلاق
.»؟زناهنأشبهتربخأتنأ«:انوليإتلاق
.»...هنأفرعأنكأمل«



دكؤملانمً.امودهلوقناملهابتنالاانيلعبجي«:ًةلئاقانوليإهتعطاق
.»رثولعمثدحتلابزناهدعاستملكنأ

.»انوليإايرثولنأشبملعأنكأمل«
ةفرعمعيطتستال.صخشيأنوكينأنكمي.رثولةرورضلابسيل«

ةقيرطلاهذهب.ماظنلالمعياذكه.نوكينمًادبأفرعتالً.ادبأكلذ
.»نولمعي

ًاديفتسم،رثولهلغتسادقل.ةقحمتناكاهنأكردأوانوليإيفقَّدح
ناكًائيشىشفأوهفً،احيحصناكهتلاسريفزناههبتكام.هبضغنم
دحأثدحتيمل.كلذنمدحأهرِّذحيمل.نامتكلايطىقبينأيغبني
هربخينألةجاحكانهنكتملهنأبهقامعأيفملعيناكهنكل.رارسأنع
ناكفيكًامامتفرعيناك.هبلقرصتعيبنذلابروعشلاناك.كلذبدحأ
حمسدقلو،ةيلعافتلاةبقارملالوحءيشلكفرعيناك.لمعيماظنلا
.زناهنمصاصتقالايفهتجاذسمهتدعاسدقل.هليلضتبهبضغل

.»نييدنلسيآلاةيقبةقفارمنعزناهفقوتدقل«:ساموتلاق
.»حيحص«:انوليإتلاق
ًةلالداهسأرتزهانوليإنكل.هتلمجلمكيملو»...هنأل«:ساموتلاق

.هلوقديرياملاهمهفىلع
.»؟انوليإً؟اقحانهثدحييذلاام؟يرجياذام«
اهلأموأف،دحأنمًادررظتنتتناكاهنأكوةعومجملاىلإترظن

ىلعءانباهباولصتامهنإهلتلاقف،هسأربًاقباسثدحتيذلالجرلا
يتلاةاتفلايهو-ةعومجملادارفأنمةدحاوتناك.مهنمةصاخةردابم
تناكو،ةعماجلايفاهعمةيناملألاةغللاسردت-هبًةبِّحرمساموتتحفاص
بزحلاةضراعمنع،ايراغنهيفيرجيناكامليصافتةفرعمديرت
ّيصقتلةرذحتامدقمدعبو.يتييفوسلاداحتالانمفوخلاوكانهيعويشلا
اهنمتبلط،ايراغنهيفةروثلاديؤتتناكاهنأبتعنتقااملاحو،انوليإءارآ
نألكلذو؛ةيرستاعامتجادقعتةعومجملاتناك.اهقافرةلباقموءيجملا
نمألاةطرشغالبإىلعنّوثُحيسانلاناكوريبكلكشبدادزتتناكةبقارملا
ةضافتنابةقالعرمألااذهلتناكو.ةيكارتشاللةيداعمفقاوموأكولسيأب
انوليإتقتلا.ايراغنهيفعضولاىلعلعفّدربامدحىلإو،1953ماعلا
نأنوديرياوناك.غيزبياليفنابشلانيطشانلاباهعمجيءاقللوأيفزناه
ايناملأيفةهباشمةمواقمءانبناكمإلابناكاذإامو،ايراغنهلوحاوفرعي
.ةيقرشلا



طَّروتفيك؟ةعومجملاهذهيفًادوجومزناهناكاذامل«:ساموتلاق
.»؟اذهلكيف

مكنأدبالً.امامتكلثمً؛ايلكغامدلالوسغمزناهناك«:انوليإتلاق
ناك«ً.اقباسثدحتيذلالجرلاىلإترظن.»ادنلسيآيفةيوقةدايقنوكلمت
ًاليوطًاتقونترامنمرمألابلطت.ةسدنهلاةيلكنمنيقيدصزناهونترام
انيدلنكيمل.هبقثنانكاننكل.هلوقنانكاممهفىلعزناهلمحييك
.»هبةقثلامدعلانوعديببسيأ

.»؟امًائيشنولعفتالاذاملف،رثولنعاذهلكنوفرعتمتنكاذإ«
اذهو،هيشاحتىوسءيشيألعفاننكميال«:ةعومجملايفلجرلاق

هلوضفدادزانإهلعفاننكميام.عيمجلاةقداصمىلعبَّردمهنألبعص
هعمسننأديرناملوقيهنألهتقيقحنوكرديالسانلا.هليلضتوه
.»ريطخوهو،فيزمهنكل.انئارآىلعقفاويو

نيفرعتتنكاذإ.ةظحلرظتنا«:انوليإىلإرظنيوهوساموتلاق
.»؟نوكينمفرعيزناهنكيملأ،رثولنأشب

.»فرعيزناهناك،ىلب«:انوليإتلاق
.»ً؟ائيشلقيملاذامل؟ينرِّذحيملاذامل؟ءيشيأيللقيملاذامل«
نيأملعينكيمل.كبقثينكيمل«:تلاقوهنمانوليإتبرتقا

.»فقت
.»هنأشوَكُرتينأديريناكهنإلاق«
نأديرينكيمل.هنأشوَكُرتينأديريًاقحناك«:انوليإتلاق

.»هدلبءانبأىلعوأانيلعسسجتي
...يننكلرخآًائيشيللوقيسناك.هتكرتوتيشمنأدعبيناداندقل«

.»ًةرشابمرثولتيقتلاو.ةعرسبتجرخفً،ابضاغُتنك
.»؟ةفداصمنكتملكلتً،اذإ«:ًالئاقفاضأوانوليإىلإرظن
ًالجاعثدحيسكلذنأًادكؤمناك،نكل.كلذيفكشأ«:انوليإتلاق

.»بثكنعزناهنوبقارياوناكمهنأل،ًالجآمأ
.»؟ةعماجلايفرثوللثمنورخآصاخشأدجويله«:ساموتاهلأس
.»مهضعبطقففرعن.مهفرعنالاننكل.لجأ«
نأنودنمروديناكاملعمتسيناك،يسركىلعسلجيلجرلاق

.»؟كيعاررثول«:ةملكيأبهوفتي
.»لجأ«
.»؟دصقتاذام«:لجرللانوليإتلاق



مهبَضرتُفي.بناجألاةبقارمةاعرلابَضرتُفي«:فقيوهولجرلالاق
مهعفدبينعمرثولنأملعننحن.بناجألاصخيءيشيأنعغالبإلا
.»نواعتلل

.»هلوقديرتامبهربخأ«:هلتلاقولجرلانمةوطخانوليإتبرتقا
.»؟اذهكقيدصبقثننأعيطتسناننأفرعنفيك«
.»ٍفاكاذه.هبقثأانأ«:انوليإتلاق
.»؟اذهبمكربخأنم؟ريطخرثولنأنوفرعتفيك«:ساموتلاق
.»انلمعاذه«:لجرلاهباجأ
اوقثتنأمكيلعيغبنياذاملو.قحمهنإ«:هيلإرظنيوهوساموتلاق

.»؟يب
.»انوليإبقثننحن«:لجرلالاقف
يفكيأرِّريغتسكنإزناهلاق«:تلاقوكابترابانوليإتمستبا

.»ةياهنلا

لحيسءاسملاناك.ةميدقلازناهةلاسرأرقوةتهابلاةقرولاىلإرظن
يفةليللاكلتيفرَّكف.هتذفاننمبرقلابناجوزلايشميسو،ليلقدعب
صاخشألايفرَّكفو.هتايحراسمتَّريغفيكوغيزبياليفوبقلاةقش
.وبقلاكلذيفنيبوعرملا

نصحىلإهشتريكيالوكيناولَّوحنيذلامهصاخشألاكئلوأدالوأناك
ةطقنًاريخأعضولاغلبامدنع-دوقعدعب-عراوشلاىلإاوعفدناو،مهل
.نايلغلا



ملو،يلوأرودروغيسءاوشةميلوىلإرودنلرإعمردريجلافبهذتمل
ةعوقنملجعةرصاخنمةذيذلًاعطقغروبنيليإتوش.كانهاهمساَركُذي
يفاولكأمهنكل،نوميللارشقنمعطقعمةصاخةلَّبتمةصلصيفًاقبسم
ناك.ةدشبغروبنيليإهتحدمواروثجريبهتَّدعأنايبورلانمًاقبطةيادبلا
فرعيملرودنلرإنأمغرً؛ازاتممغروبنيليإهتدعأيذلاةيلحتلاقبطقاذم
نمرمتسملاحاحلإللملستساهنكل،ءيجملايونينكيملً.انَّوكُمناكامم
لثمةئيسةسلجلانكتمل،لاحيأىلع.اروثجريبويلوأرودروغيسلبق
ةجردل،هئيجملًادجةرورسماروثجريبتناك.غروبنيليإباتكجيورتلفح
امدنعيلوأرودروغيسلهُذ.سولجلاةفرغيفنيخدتلابهلتحمساهنأ
هنأبسحأوً،امستبمرودنلرإهبقارف،رئاجسلاةضفنمهلاروثجريبتبلج
.هتزئاجىلعلصح

تناكامدنعةدحاوةبسانميفالإلمعلالئاسميفاوثدحتيمل
ذئنيح.يلوأرودروغيسورودنلرإاهبناجبوةحابلايفةياّوشلاَّدعتغروبنيليإ
يفهلوزنلبقًالطعميسورلازاهجلانوكببسنعيلوأرودروغيسلءاست
.ةيئانجلاةلدألاجئاتنبًاقبسممهربخأدقرودنلرإناكو؛ةثجلاعمةريحبلا

.»؟امءيشبكلذانربخيالأ«:غروبنيليإتلاقف
المألمعيهنوكُةلأسمتناكاذإفرعأال.فرعأال«:رودنلرإلاق

مهسورلاو.تصنتزاهجوهتصنتلازاهج.قرفلاةيؤريننكميال.ًةماه
.»سورلا

امبر.امعارصيفرَّرضتهلعل.كلذدقتعأ،لجأ«:يلوأرودروغيسلاق
.»ّمطحتوضرألاىلعطقس

ةرملايهكلتتناك.سمشلاىلإرظنو.»لمتحماذه«:رودنلرإلاق
اناكامهنأمغراروثجريبويلوأرودروغيسلزنمىلإاهيفيتأييتلاىلوألا
بترمءيشلكنأدجوامدنعبرغتسيمل.ةليوطةدمذنمًاعمنالمعي
ةيؤرعطتسيمل.ةليمجةيضرأوةينفعطقويرصعثاثأ.كانهفيظنو
.باتكيأوأ،رابغةرذ

ٌّملم،غروبنيليإجوز،يديتنأملعامدنعرودنلرإجهتبا،لخادلايف
قشعيومسجلائلتممتارايسيكيناكيميديتناك.نوكلافدروفلاتارايسب
دروفكلتميهدلاوناك.اهنوفرعينيذلاصاخشألامظعملثم؛غروبنيليإخبط
يديتربخأ.ليدومللًاريبكًاباجعإُّنكييديتناكو،مويتاذنوكلاف



ً،اضيرعًايمامأًادعقمكلمتاهنأو،ةسالسلاةياغيفتناكاهتدايقنأرودنلرإ
ةيلئاعةرايستناكً.امخضًايجاعًادوقمو،ةيكيتاموتوأتاعرسرييغتةبلعو
ةمخضتناكيتلاتاينيتسلايفىرخألاةيكريمألاتاليدوملانمًامجحرغصأ
.بلاغلايف

لكشبلمعتنكتمل«:رودنلرإنمةراجيسذخأيوهويديتلاق
فورظلليفكيامبًةيوقعَنُصتملاهلعل.ةميدقلاةيدنلسيآلاقرطلاىلعديج
.فيرلايفمويتاذروحملارسكناامدنعًاريثكانبّذعتدقل.ةيدنلسيآلا
ىلعةيوقتارايسنكتمل.ةنيدملاىلإاهلقنلةنحاشبلجليدلاوَّرطضا
.»ةريغصلاتالئاعللةديجتناكاهنكل،صاخوحن

تالجعلاةيطغأتناكله«:يديتةراجيسلعشيوهورودنلرإلاق
.»؟لاكشألانملكشيأباهيفةزيمم

ً،امئادرهظملاةرخافةيكريمألاتارايسلايفتالجعلاةيطغأتناك«
امأً.اقحةزيممنكتملاهنكل.نوكلافلاتارايسيفكلذكتناكو
.»...هيلورفيشلا

عئابلاىرتشادقل.يديتتوصىشالتو،رودنلرإرَّكف،ةريغصلاتالئاعلل
ةأرملاعماهسيسأتيونيناكيتلاةريغصلاةلئاعللةليمجةرايسدوقفملا
،ىفتخاامدنع.لبقتسملاوهكلذناك.نابجألاونابلألالحميفلمعتيتلا
ةعرسبفطعناهلعل.هترايسنمًادوقفمةرايسلاتالجعةيطغأدحأناك
ةطحمجراخةطاسببقُرسءاطغلالعلوأ.فيصرلاةفاحبمدطصاوأةريبك
.تالفاحلا

طفنلاةمزأتءاجمث...«:هسأكنمفشتريوهوهمالكيديتلصاو
.»ًةيداصتقارثكأتارايسعنصلاورطضاوتاينيعبسلايف

حتفييلوأرودروغيسدهاش.هتراجيسأفطأودورشبهسأررودنلرإزه
هنكل،هنيخدتفيفختلواحيرودنلرإناك.ناخدلاجرخييكذفاونلاىدحإ
قلقلانعيلختلايفرِّكفيناك.يونيناكاممرثكأنخديًامئادناك
افيإرَّكذت.نيحلاكلذىتحءيشيفهدفيملكلذنكلرئاجسلانأشب
قلقتنكتمل.ليهأتلاةداعإزكرمترداغنأذنمهبلصتتمليتلادنيل
يلوأرودروغيسلزنملةريغصلاةيفلخلاةحابلاىلإرظنً.اقلطماهتحصنأشب
اهنأولامكهلتدب.محللايوشتتناكامنيبغروبنيليإبقارو،اروثجريبو
اروثجريبلِّبقييلوأرودروغيسدهاشفخبطملاىلإرظن.اهسفنلينغتتناك
يديتىلإةيبناجةرظنىقلأمث.اهبناجبرميناكامنيباهتبقررخؤمىلع
.بارشلابعتمتسيهدجوف



ةطاسبلاهذهبرمألانوكيامبر.ةايحلابعاتمتسالاوهاذهناكامبر
.ليمجيفيصموييفةقرشمسمشلانوكتامدنع

جراخىلإهترايسداق،ءاسملاكلذيفلزنملاىلإباهذلانمًالدب
ًالزنممضتةعرزموحنًارصتخمًاقيرطكلس.ريابسليفزومهاجتابةنيدملا
ناكيتلاضرألاىلإلصونأىلإرحبلاهاجتايففطعناكانهوً،اريبك
،ةدودحمتاراشإالإردلاراههطعيمل.اهناعرزيناهويهوخأوردلاراه
تناكنإرودنلرإرابخإضفردقف.هتدعاسممدعهتعاطتساردقلواحو
ءيشيأملعينكيملهنأًايعَّدم،المأةدوجوملازتالةعرزملاينابم
سيل«:فاضأمث،ةيبلقةبونءاّرجنمةأجفتامهاخأنإلاق.اهنع
.»يوجيخألثمنيظوظحمعيمجلا

انهةعزومةيفيصتاهيلاشىلإةفاضإ،ةدوجوملازتالةينبألاتناك
ضعبلوحةعورزملاراجشألاىلإرظنلابو.ةميدقلاةعرزملاضرأىلعكانهو
ىرخألاامأ.ةليوطةدمذنمتيُنباهنأرودنلرإنَّمخ،تاهيلاشلاكلت
ضعبناكو،ءيشلاضعبًاديعبفلوجبعلمرودنلرإدهاش.ةثيدحتناكف
مغر،ةئفادلاسمشلاةعشأتحتاهبنوقحليوتاركلانوبرضيصاخشألا
ً.ارخأتمناكتقولانأ

هبناجبوريغصلزنمنمةنَّوكميهو،ةيعادتمةعرزملاةينبأتناك
نوللابًايلطممويتاذناكجَّوممديدحبًاوسكملزنملاناك.خاوكأةدع
ةيندعملاحئافصلاضعبتناكوً.ابيرقتًايلكىشالتنوللانكل،رفصألا
نيحيف،لزنملليجراخلابناجلاىلعةقَّلعملازتالةئدصلاةجَّومملا
مظعمنأرودنلرإلَّيخت.ضرألاىلعطقسوحايرللرخآلااهضعبملستسا
بابلاوةروسكمذفاونلاعيمجتناك.رحبلاىلإتراطفقسلاحئافص
ريغصتاودأخوكاياقبكانهتناك،لزنملانمبرقلابوً.ادوقفميجراخلا
.عدوتسموٍشاومةريظحلقصالم

.هتلوفطلزنمريبكدحىلإهبشييعادتملالزنملاناك
رممىلإمثريغصلخدمىلإيضُفييمامألابابلاناك.هيلإلخد

نيزختلاةفرغو،رمملانيميىلعناعقيليسغلاةفرغوخبطملاناك.قيض
يفًادوجوملازيالًادجميدقيدنلسيآدقومكانهناك.هراسيىلع
ةياهنيفوً.اعيمجأدصلااهلكأ،ريغصنرفونيخستحئافصثالثعم،خبطملا
هتحتُّرصتةيضرألاحاولأتناك.سولجةفرغوموناتفرغدجوتتناك،رمملا
اذهىلإءاجاذاملو،ثحبيناكامعفرعينكيمل.ءاسملاءودهيف



.ناكملا
ةريظحلخادةيبارتضرألاتناك.خاوكألاىلإبهذ،كلذدعبو

.امناويحثورةموكراثآىأرفةريظحلافلخفطعنا.عدوتسملاوةيشاملا
نمعلخناهحتفييكهبذجامدنعهنكلً،اقلغمتاودألاخوكبابناك
.ًاليقثنينأتوصهبشيًاتوصًاردصمرسكناوضرألاىلعطقسوهلصافم
تناكو،ليماوصلاويغاربللقيدانصاهيلعفوفرهلخاديفدجوتتناك
نكتملتاودألانكل،تاودألاقيلعتلناردجلاىلعةتبثمريماسمكانه
هنمةدافتسالاامهنكميءيشلكامهعماذخأنيوخألانأدبال.ةدوجوم
ةدنتسمةروسكملمعةلواطكانهتناك.كيفايكيرىلإامهلاقتنادنع
نمةموكقوفًايقلتسمراّرجكرحمءاطغو،رادجلاىلإلئاملكشب
.ضرألاىلعةيديدحلاضارغألا

قئاسءاجله.هتياهنىلإراسوتاودألاخوكىلإرودنلرإلخد
اذإو؟امةيفيرةقطنمىلإًاهجتمةلفاحَّلقتسالهوأ؟انهىلإنوكلافلا
رخأتمتقويفكيفايكيررداغدقل؟ركفيناكاذامبف،ًالعفانهىلإءاج
تناكذإ.تقولانمريثكلاكلمينكيملهنأفرعيناك.راهنلانم
ملهنكل.رخأتينأديرينكيملوهونابجألاونابلألالحممامأهرظتنتس
نكيمل.هنمرارجءارشبنيمتهماناكامهف،نيوخألالاجعتساديرينكي
يطعينأديرينكيملهنكل.تقولانمريثكلاهنمقرغتسيلعيبلاتيبثت
كلذعمو.لشفللةقفصلاضِّرعينأنكميكلذنألحوحلهنأبًاعابطنا
.ةمهملاهذهنمءاهتنالاديريناك؛ًالجعتسمناك

اذامل؟كلذبناوخألافرتعيملذاملف،ًالعفانهىلإءاجدقناكاذإ
لجرلانافرعيانوكيملو.ةيصخشحلاصميأامهيدلنكتمل؟نابذكيس
طقسله؟هترايسنمًادوقفمتالجعلاةيطغأدحأناكاذاملوً.اقلطم
؟انهقُرسله؟تالفاحلاةطحمجراخاهنمقُرسله؟اهنم

فيكف،دلوبويلوهةروسكملاةمجمجلاوذةريحبلايفلجرلاناكاذإ
رمأللله؟هبطوبرملازاهجلاءاجنيأنمو؟كانهفاطملاهبىهتنا
تناكله؟ةيقرشلاةهبجلانمتايلآوتارارجعيبيناكهنأةلأسمبةقالع
؟ةلصكانه

.هبيجيفيولخلاهفتاهَّنر
.»معن«:باضتقابرودنلرإلاق
لكشبتوصلافرعيناك.»ينأشوينعد«ً:اديجهفرعيتوصلاق

.ةلاحلاهذهيفنوكيامدنعصاخ



.»كلذيونأ«:رودنلرإلاق
نعفقوتطقفً.ادعاصفنآلانمينأشوينعدً.اذإكلذلعفا«

.»-ىلإيتايحيفلخدتلا
نأل،توصلاعطقينأهيلعبعصلانمناكنكلو،لاصتالاعطق

يفتناكاهنأدبالً.ارِّفنموًابضاغوًارَّدخم:هسأريفددرتيناكهادص
فعضرمعلانمغلبيويديإهمسانوكيدقصخشةقفربامىهقم
يتلاةايحلاليصافتيفريكفتلامدعلواح.كلذنمًاقثاوناك،اهرمع
دعيملو،اهتدعاسملهعسوباملكًاراركتوًارارملعفدقل.اهشيعتتناك
هتنباصوصخبًامامتًاراتحمناك.كلذريغبِّرجينأهنكمياذامفرعي
،يضاملايف.اهدجيوبرهتتناكدقف.اهنعثحبيناك،يضاملايف.ةنمدملا
تناكاهنإف»ينأشوينعد«هللوقتتناكامدنعاهنأهسفنعنقيناك
ناك.كلذلعفديريدعيملهنكل.»يندعاسولاعت«رمألاةقيقحيفينعت
.»كسفنبءانتعالاكنكمي.رمألاىهتنا«:اهللوقينأديري

،ةرتفلاكلتيف.سامسيركلاكاذيفهعمشيعللتلقتنادقتناك
يفاهئاقبواهنينجاهضاهجإببسبتاردخملايطاعتنعًةعطقنمتناك
نمىلوألامايألايفاهبارطضابرعش.ًاليوطمديملكلذنأريغ،ىفشتسملا
اهبقحليناك.ةعونتمتارتفليفتختتأدبكلذدعبو،ديدجلاماعلا
اذهىلععضولارمتساو.يلاتلامويلاحابصيفلحرتف،لزنملاىلإاهديعيو
عنصيناككلذلعفنأبرهاظتلانعو،اهتدراطمنعفقوتنأىلإلاحلا
هذهف،ةقيرطلاكلتباهشيعتنأتراتخااذإو.اهتايحكلتتناكً.اقرف
رودروغيستبرضامدنعو.رخآءيشيألعفىلعًارداقنكيمل.اهتيلوؤسم
اهيفعمسةرمرخآىلعنيرهشنمرثكأىضمدقناك،ةقرطملابيلوأ
.اهتوص

.ةدوجوممويتاذتناكةايحاياقبىلإرظنيةحاسلايفكانهفقو
لازتالتناكيتلاةأرملايفو،نوكلافلاكلتميناكيذلالجرلايفرَّكف
.تيملاهقيقشيفركفوءاسملاسمشىلإرظن.هنباوهتنبايفرَّكف.هرظتنت
؟ةديدشلاةيجلثلاةفصاعلاكلتطسوركفيناكاذامب

ً؟ادرابوجلاناكدحيأىلإ
؟ءفدلاىلإولزنملاىلإةدوعلاىدلروعشلاوهام

لجرلارظتنتتناكيتلاةأرملاىلإرودنلرإداع،يلاتلامويلاحابصيف
اهبلصتادقناك.لمعاهيدلنكيملو،تبسمويناك.نوكلافلابحاص



ءيشيأباهسفنجاعزإمدعاهنمبلطهنأمغر،ةوهقلاهلتدعأفًاقبسم
.اتسآاهمساناك.قباسلايفامكاهسولجةفرغيفاسلج.هلجأنم

مث.»عوبسألاتاياهنلطعيفًامئادنولمعتمتنأديكأتلاب«:هلتلاق
يفةنيدملاىفشتسميفخبطملايفةرمتاذتلمعاهنإًةلئاقتفاضأ
.رجروفسوف

ًابلاغنوكن،لجأ«:ليصافتلايفًاريثكضوخلامدعًالواحملاق
ةيضقنكل،عوبسألاةياهنةلطعيفةحارتسالاهعسوبناك.»نيلوغشم
مل.اهقامعأىلإصوغللةطغاضوةبيرغةجاحبرعشو،هلوضفتراثأنوكلافلا
ًالامعأتسراميتلاو،هتلابقةسلاجلاةأرملالجألامبر.ببسلافرعينكي
تناكاهنأكو،اهدحوشيعتلازتالتناكيتلاو،اهتايحلاوطنأشلاةليلق
يفلعفيناكامك؛اهيلإعجريسمويتاذهتبحأيذلالجرلانأدقتعت
.اهلاحنعلأسيو،لمعلايفهموينعاهربخيواهّلبقيسو،قباسلا

ينوكتملكنإِتلقانهىلإانئجامدنعةيضاملاةرملايف«:رذحبلاق
.»ىرخأةأرمادوجوبنيدقتعت

داسفإديرينكيمل.ىرخأراكفأهلترطخ،اهتيؤرلهقيرطيف
نمهمامأثدحيكلذدهاشدقل.هبقلعتتتناكءيشيأوأ،اهتايركذ
ريغ،هتجوزمهيفتقَّدحثيح،نيمرجملادحألزنمىلإاولصوامدنعلبق
اهتعلقتناك.اهفلخنوفقياهلافطأناك.اهينذأواهينيعقيدصتىلعةرداق
!نونجمكنأدبال!تاردخمعيبي!يجوز.اهلوحنمىعادتت

؟رمألااذهنعلأستاذامل«:هتلابقيسركىلعةسلاجلااتسآتلاق
ءيشمكلرهظله؟امًائيشمتفشتكاله؟فرعأاممرثكأفرعتله
.»؟ديدج

،ال«:لاقو،اهتوصيفةفهللابسحأامدنعهيسركىلعرودنلرإشمكنا
التناكيتلانوكلافلاىلعهروثعوردلاراهلهترايزاهلفصومث.»ءيشال
هنأًاضيأاهربخأو.رجوفابوكيفبأرميفةظوفحموةديجةلاحيفلازت
ًازغللظاهكيرشءافتخانأالإ.ريابسليفزومنمبرقلابةروجهمةعرزمراز
.قباسلايفناكامك

امكلوأ،هلةيفارغوتوفًاروصنيكلمتينوكتملكنإِتلق«:فاضأمث
.ً»اعم

.»طقفةريصقةرتفذنمًاعمانك.حيحصاذه،ال«:اتسآتلاق
نلُعأامدنعزافلتلاىلعوأفحصلايفهلةروصيأرهظتملأً،اذإ«

.»؟هنادقفنع



ىلعيتلاةروصلانومدختسيساوناكً.ايليصفتًافصواومّدقمهنكل،ال«
ملمهنكل،ةدايقلاصخرنعخسنبنوظفتحيًامئادمهنإاولاق.هتدايقةصخر
.»اهوعاضأمهنأوأ،اهمِّلسيملهنأولامكرمألاادب.اهداجيإنماونكمتي

.»؟هبةصاخلاةدايقلاةصخرًامويِتيأرله«
ةأرمانعلأستتنكاذامل.ركذأامبسحسيل،ال!؟ةدايقلاةصخر«

.»؟ىرخأ
حتفينألبقرودنلرإدَّدرتً.احاحلإوًةدحدشأةربنبلاؤسلاحُرط

مَّدقتهلعل.هنيعبميحجلا-اهنهذلةبسنلاب-ًامتحنوكيسامىلعبابلا
ناكامبر.صيحمتلانمديزملاىلإجاتحتطاقنةمث.موزللانمربكأةعرسب
.راظتنالاهيلعيغبني

اولوقينأنودنممهءاسنلاجراهيفكرتتالاحةمث«:رودنلرإلاق
.»ةديدجةايحاوأدبوًاعادو

ةايح«:اهكاردإىلعاهتردقنمربكأتناكةركفلانأولامكتلاق
.»!ةديدج

فرعيعيمجلانأنودقتعيسانلا،ادنلسيآيفانهىتح.لجأ«
تادلبلانمريثكلاكلانه.ةقيقحلانعدعبلالكديعباذهنكل،عيمجلا
امبرو،فيصلاةورذيفامبرالإ؛نوليلقسانأالإاهرزيمليتلاىرقلاو
،مويلانمريثكبرثكأةلوزعمتناكيضاملايفو.نيحلاكلذيفىتحسيل
.»كاذنآأوسأتالصاوملالئاسوتناك.عوطقمهبشناكاهضعبنإلب

.»؟لصتنأديرتنيأىلإ.كمهفأالانأ«:اتسآتلاق
اذهيفةدحاوةرملولوترَّكفدقتنكنإفرعأنأتدرأطقف«

.»لامتحالا
.»؟لامتحايأ«
.»لزنملاىلإبهذوةلفاحلقتساهنأب«:رودنلرإلاق
.هباعيتسانكميالامباعيتسالواحتيهواهبقار
.»؟ينعتاذام!؟لزنمّيأ!لزنم؟ثدحتتمع«:تلاقمث
اللمدنمريغًاحرجةمثنأكردأو،لوبقملادحلازواجتهنأكردأ

نملجرلاءافتخاذنمتَّرميتلانينسلالكمغرً؛احوتفموًايرطلازي
مدعهيلعيغبنيناك.دحلاكلذىلإبهذيملهنأولىّنمت.اهتايح
يأكالتمانودب،تاقيقحتلانمةركبملاةلحرملاهذهيفاهعمثدحتلا

.تالفاحلاةطحمجراخةغرافةرايسوةصاخلاهتالُّيختنمًةيعقاورثكأءيش
نمةدحاودرجماهنإ«:اهللاق،هتاملكرثأفيفختلهنمةلواحميف



اهنإ.اذهلثمءيشيأىلعًادجةريغصادنلسيآنإ،عبطلاب.تايضرفلا
.»يعقاوساسأيأنودب؛ةركفدرجم

دقنوكينأنكمياّمعلءاستيوهوًاليوطًاتقورودنلرإىضمأدقل
رَّذجتتىرخأةأرمادوجوةركفتأدبامدنعو.رحتنيملاذإلجرللثدح
لالخ:ةياغللةطيسبةيضرفلاتناك،ةيادبلايف.هيفاجيمونلاأدب،هنهذيف
فلتخمنمسانلافانصأعيمجلباقيعئابلاناك،ادنلسيآلوحهتالحر
.ءاسنو،ديصىرقوتادلبناكسو،قدانفيفظومونيعرازم؛ةايحلابراشم
تقولاعمو،تالحرلاكلتنمةدحاويفةقيدصدجوهنألمتحملانم
اهرابخإلةعاجشلاىلإَدقتفاهنكل،كيفايكيريفةأرملاىلعاهلِّضفيحبصأ
.كلذب

اذإهنأقيدصتلهليمدادزا،رثكأةلأسملايفركفيرودنلرإناكاملكو
ءافخإلىوقأًاعفادكلتميناكلجرلانأدبالف،ىرخأةأرماكانهتناك
جراخًافقاوناكامدنعهنهذتلخدةملكيفركفيأدبذئدنعو.هسفن
يفهيفشاعيذلالزنملابهترَّكذيتلاوريابسليفزوميفةروجهملاةعرزملا

.ادنلسيآقرش
.لزنملا
اوسكعمهنأولاذام.بتكملايفةركفلاهذهًاقبسماوشقاندقاوناك

يفدلوبويلةقيدصتناكنآلاهمامأسلجتيتلاةأرملانأولاذام؟ةصقلا
عضوررقهنأولاذام؟رخآناكميفةلئاعكلميناكهنكل،كيفايكير
؟هلزنمىلإةدوعلاررقو،اهيفهسفنعضويتلاةلضعمللةياهن

ءادوسةميغنأظحالو،راكفألاهذهلةضيرعلاطوطخلاةأرمللزجوأ
.اهيلعًايجيردتطبهتتناك

.ءارهدرجمهلوقتيذلااذه.ةلكشميأنميناعينكيمل«:تلاق
هذهبلجرلانعثدحتلاكنكمأفيك!؟اذهكءيشيفريكفتلاكنكمأفيك
.»ةقيرطلا

ةعومجمالإدجويالً.اريثكًاعئاشسيلهمسانإ«:رودنلرإلاق
نيفرعتينوكتمل.دلوبويل.هلمكأبدلبلايفهسفنمسالابلاجرلانمةريغص
هتاكلتممنمةليلقءايشأةعضبالإكيدلسيلو،ةيصخشلاهتقاطبمقر
.»ةيصخشلا

ريشتيتلاةلدألااهنعىفخأزليننأرَّكذتو،تاظحللرودنلرإتمص
اهعدخيناكهنأىلإو،يقيقحلاهمسامدختسينكيملدلوبويلنأىلإ
كوكشلاهذهباتسآزلينربخيمل.عقاولايفوهنكيملصخشهنأيعَّديو



.هدصقيناكامرودنلرإمهف،نآلاو.اهلايحىسألابرعشهنأل
رطخله.يقيقحلاهمسامدختسينكيملهلعل«:همالكرودنلرإعبات

ملنحنف؛مسالاكلذبًايمسرًالَّجسمنكيملهنأدصقأً؟امويكلاببكلذ
.»تالجسلايفهداجيإنمنكمتن

تقوبًاقحالً؛اقحالةطرشلانمصخشيبلصتا«:بضغبةأرملاتلاق
نإلوقتيتلاكتيرظنلوحينربخأ.ههبشيءيشوأمياربهمسا.ليوط
مهيلعيغبنيناكهنإلاقو.وههنأيعَّديناكنمنكيملامبردلوبويل
كراكفأتعمسدقل.ريخأتلاضعبلصحنكلو،روفلاىلعكلذبيرابخإ
.»فيزمملعتحترحُبيلدلوبويلنكيمل.ةفيخسيهو

هنأينربختنألواحتتنأ«:اهمالكاتسآتلمكأفً،اتماصرودنلرإلظ
يفهتبيطخدرجمتنكيننأو،اهيلإداعامبرهنأو،ةلئاعكلميناكامبر
.»؟اذهءارهلانمعونيأ.ةنيدملا

ًاقحنيفرعتاذام؟لجرلاكاذنعنيفرعتاذام«:رارصإبرودنلرإلاق
.»؟ريثكوهله؟هنع

ةيبغلاكراكفألقنتال،كلضفنم.ةقيرطلاهذهبثدحتتال«:تلاق
تحاروتتمص.»اهعامسبةمتهمتسل.كسفنلاهبظافتحالاكنكمي.يلإ
.هيفقلمحت

.»-الانأ«:لوقلابرودنلرإَّمه
له؟ةايحلاديقىلعلازيالهنأينعتله«:ًةلئاقهتعطاقاهنكل

.»؟امةيرقيفشيعيوًايحلازيالهنأ؟هدصقتاماذه
لامتحالااذهفشكتسأنأديرأطقفيننإ.كلذلوقأالانأ،ال«

ساسأيأهلنوكينألةجاحال.نيمختنمرثكأسيلهتلقاملك.كعم
فرعأنأطقفتدرأ.يعقاوساسأيأهلسيل،ةظحللاهذهيفو.يعقاو
.كلذضارتفالًاببسانيطعينأنكميءيشيأيرَّكذتتنأكعسوبناكنإ
اليننألحيحصهنإءيشيأنعلوقأاليننإ.رمألايفاملكاذه
.»حيحصهنأبءيشيأفرعأ

يلعيغبنياذامل.ينعدخيناكهنأكوً؛افيخسًامالكلوقتتنأ«
.»!؟اذهىلإعامتسالا

امدعب.ةبيرغةركفهلترطخ،اهعانقإلواحيرودنلرإناكامنيب
نآلانماهلًاريبكًءازعنوكيس،هنععجارتلانمنكمتيملواهلهلاق
نأل،ةايحلاديقىلعهدجتنأنمًالدبتيملجرلانأفرعتنأًادعاصف
ً.اعيظفًاملأاهلببسيسكلذ



ال.تيمدلوبويل«:تلاقاهنأل،هباشمءيشيفركفتتناكاهنأودبي
ذنم.تاونسذنمتام.تيمهنإ،يلةبسنلاب.كلذريغبيرابخإنمةدئاف
.»هلمكأبرمع

لجرلانعنيفرعتاذام،نكلو«:رودنلرإلاقمث،تاظحللًاعماتكس
.»؟يعقاولكشب

اهنكل،لحريوملستسينأهديرتتناكاهنأبيحوتهيلإاهترظنتناك
نكيملورخآمسابىعُديناكهنأًايدجينعتله«:كلذعمتلاق
.»؟يقيقحلاهمسامدختسي

.عقاولايفثدحامنوكينأةرورضلاببجيالهتلقاممًايأنإ«
.»هسفنلتقامببسلهنأوه،ظحلاءوسل،حجرألاريسفتلانإ

عونلانمناك؟نيرخآلاصاخشألانعفرعناذام«:ةأجفتلاق
نعالإنوثدحتيالسانلاضعبً.اريثكهسفننعثدحتينكيملو،ئداهلا
ةليمجلاءايشألانمريثكلايللاق.لضفأكلذناكنإيردأال.مهسفنأ
نمعونلاكلذيفعرعرتأمل.لبقنمدحأيلاهلاقنأقبسيمليتلا
.»ةفيطلءايشأنولوقيسانلاثيح؛تالئاعلا

نأو،ديدجلجرداجيإيفيركفتملأ؟ديدجنمءدبلابيبغرتملأ«
.»؟ةلئاعينِّوكتويجوزتت

يبيهتنيسهنأدقتعأتنك.انيقتلاامدنعنيثالثلاتيطختدقتنك«
ةطخلايههذهنكتمل.ينمدفنيستقولانأو،ةنسمًاسناعفاطملا
ًانيعمًارمعغلبتكلذدعبمث.ثدحاماذهامةقيرطبنكلوً،اقلطم
هنأمغرو.كلذَّريغ...وهببسلااذهل.ةغرافةفرغيفًاديحوكسفندجتو
.»يلجرلازيالناكهنأالإً،اريثكبيغيناكوًاريثكملكتينكيمل

هترظتناهئافتخادعبوً،اعمانك«:اهمالكتعباتمثرودنلرإىلإترظن
ةدعاقكانهله؟كلذنعفقوتتىتم.رظتنأتلزاميلعلو،ماوعأةدع
.»؟رمألااذهصوصخب

.»ةدعاقكانهتسيل.ال«
.»كلذدقتعأنكأمل«
.يكبتتأدباهنأظحالامدنعاهيلععجومىسأبرودنلرإَّسحأ



ةرافسلانميلوأرودروغيسبتكمىلعةلاسرترهظ،مويتاذ
ةديفمنوكتنأنكميتامولعمكلمتاهنإلوقتكيفايكيريفةيكريمألا
.نتافرافيالكيففشتكملايمظعلالكيهلابقلعتملااهقيقحتيفةطرشلل
يكراظتنالاهبَضرتفيهنإلاقةرافسلانمقئاسةطساوبةلاسرلاتمِّلُس
ةرازولقباسلاماعلاريدملا،راموأةدعاسمب-يلوأرودروغيسناكً.ادرذخأي
مهتدعاسمبدعويذلانطنشاويفيتسيركتربوربلصتادق-ةيجراخلا
-هوعديناكامك،بوبوأ-تربورنإراموألاق.مهبلطهعامسدعب
ً.ابيرقمهبلصتتسةرافسلانإو،ةيضقلابًامامتهاىدبأ

ًازافقوءادوسةلذبيدتريناكيذلاقئاسلاىلإيلوأرودروغيسرظن
ناك.يبهذطيرشوةزرابةيمامأةفاحتاذةعبقرمتعيو،دوسأًايدلج
يلوأرودروغيسزه،ةلاسرلاهتءارقدعبو.بايثلاكلتبًامامتهلبأودبي
مويلانمةيناثلاةعاسلادنعةرافسلايفنوكيسهنإقئاسلللاقو،هسأر
.بتكملارداغوقئاسلامستبا.غروبنيليإىعُدتةققحمهعمبلجيسو،هسفن
.لعفيملهنكلرداغينألبقةيحتلاهلمِّدقينأيلوأرودروغيسّعقوت

،يلوأرودروغيسبتكمبابدنعقئاسلابمدطصتغروبنيليإتداك
.رمملايفيشميناكامنيبهبقارتتحارو،اهلرذتعاف

.»؟هللاقحباذهنوكينم«:تلاق
.»ةيكريمألاةرافسلا«
ناينمأناسراحكانهناكً.امامتةيناثلاةعاسلادنعةرافسلاىلإالصو

اركذ.امهبارتقادنعبايترابامهيلإارظنو،ىنبملاجراخنافقينايدنلسيآ
؛نارخآناينمأناسراحامهلبقتسا.لوخدلابامهلحمُسوبابلاحتُففامهتنهم
ةحلسألانعًاثحباهشيتفتلدعتستغروبنيليإتناك.ةرملاهذهنايكريمأ
همسانإلاقً.ابِّحرمامهحفاصولابقتسالاةعاقيفلجررهظامدنع
يفامهلوصولامهحدمنأدعبهاعبتينأامهنمبلطو،ليفليمرفوتسيرك
.ةيزيلكنإلابنوثدحتياوناك.»ددحملادعوملا«

رمملاربعىلعألاقباطلاىلإليفليمغروبنيليإويلوأرودروغيسعبت
ناك.نمألاريدم:اهيلعبُتكةتفاللمحيبابىلإمث،امهنيبلصاولا
هرعشناك.لخادلايفامهرظتنيًابيرقترمعلانمنيتسلاغلبيلجركانه
ىلعهسفنبفَّرع.ةيندمًابايثيدتريناكهنكل،دونجلارعشكًادجًاريصق
ىلعنيوكعماسلجفليفليمامهكرت.نيوككيرتاب،روكذملاريدملاهنأ



يفعافدلامسقعمثَّدحتهنأامهربخأ.حيسفلاهبتكميفةريغصةكيرأ
ةطرشلانودعاسيسنييكريمألانأو،ةيدنلسيآلاةيجراخلانوؤشلاةرازو
،سقطلالوحتاملكعضباولدابت.اوعاطتسانإرورسلكبةيدنلسيآلا
.كيفايكيرريياعمقفوًاديجًافيصناكهنأىلعاوقفتاو

نوسكيندراشتيررازنأذنمةرافسلايفلمعيهنأنيوكامهربخأ
يسنرفلاسيئرلاعمهعمجيذلاةمقلاعامتجالجأنم1973ماعادنلسيآ
بحيهنإلاقو.نونفللريداتسلافرايكفحتميفدقُعيذلاو،وديبموبجروج
ىلإباهذلالواحيثيح؛ةملظملاتاءاتشلاو،دربلامغرًاريثكادنلسيآ
انأ،ةقيقحلايف«:لاقومستبا.ماعلانمتقولاكلذيفةزاجإيفاديرولف
يننكل.ءاتشلانمعونلااذهىلعداتعمانأاذهلو،ةيلامشلااتوكادنم
.»ةئفادلافيصلامساوملدقتفأ

تايالولايفَتسرددقل«:نيوكهلأسف،لباقملابهلرودروغيسمستبا
.»؟كلذكسيلأ،تاونسثالث،ةميرجلاملع؟كلذكسيلأ،ةدحتملا

.يلوأرودروغيسهجوىلعةماستبالاتدَّمجت
كلتمننأانلديفملانم.دلبلابحتكنأفرعأ«:ًالئاقنيوكفاضأف

.»ةبعصلاتاقوألاهذهيفءاقدصأ
.»؟انهيلوحًافلمنوكلمتله...له«:لوهذبيلوأرودروغيسلاق
.»تياربلوفةسسؤمنماراببّوتللتلصتادقل«.نيوككحض.»!فلم«
ةسسؤملاةريدمفرعيناك.»تمهف،لجأ،اراب«:يلوأرودروغيسلاق

ً.اديج
.»؟كلذكسيلأ،ةساردةحنميفَتنك«
َّزهو»...نأبةلهولتننظ.حيحصاذه«:كابترابيلوأرودروغيسلاق

.هتقامحلهسأر
يسلافلمكلمأيننكل،ال«ً:افلمبلجيلهديدميوهونيوكلاق

.»انهكنعيإيآ
نيوكحَّولفً،اددجميلوأرودروغيسهجوىلعةماستبالاتدَّمجت

.كحضيحاروههجويفغرافلافلملاب
.»؟رتوتموهله«:غروبنيليإللاقمث
.»؟اذهكليمزوهنم«:غروبنيليإهتلأس
يفنآلاانأهلغشأيذلابصنملالغشيتسيركتربور«:نيوكلاق

لالخةرافسلانمأريدمناك.نآلاًايلكفلتخملمعلانكل.ةرافسلا
ثيح؛فلتخمملاعليمتنتاهجلاعأيتلاةينمألالئاسملانإ.ةدرابلابرحلا



امك،ملاعلاةيقبلوةدحتملاتايالوللةبسنلابمظعألاديدهتلاباهرإلالثمي
ديعتسيلازيالناكيذلايلوأرودروغيسىلإرظنمث.»ثادحألارهُظت
.»كتفاخإدصقأمل.فسآ«:لاقو،هنزاوت

َّرضتمليهو.ةريغصةباعداهنإ.سأبال.ال«:يلوأرودروغيسلاق
.»لبقنمًادحأ

مكتدعاسمينمبلط.نابّرقمناقيدصانأوبوب«:همالكنيوكعبات
.»؟نتافريفوالك،اهنومستاذام،يفهومتدجويذلايمظعلالكيهلاةلأسميف

.»نتاف-راف-يالك«:هلمسالاغروبنيليإتظفل
نأنكميوهئافتخانعغُِّلبدحأمكيدلسيل.حيحص«:نيوكلاق

.»؟اذاموأهلًادئاعفشتكملايمظعلالكيهلانوكي
نملجرلابسانيءيشدجويهنأودبيال«:غروبنيليإتلاق

.»نتافرافيالك
قلعتتةيضقنيعبرأوعبرألصأنمناتنثا«:يلوأرودروغيسلاق

ساسأىلعامهيفقِّقُحةيضاملانيسمخلاتاونسلالالخنيدوقفمصاخشأب
.»ربكأقمعبهيفصيحمتلاديرنيذلاعونلانمةيضقلاهذه.يئانج

يكلسالزاهجبةطوبرمتناكةثجلانأًاضيأتمهف.لجأ«:نيوكلاق
ديدحتيفةبوعصنودجتمتنكاذإ؛مكلجألهصحفننأانُّرسيس.يسور
.»رسيباذهلعفاننكمي.ةلمتحملاهتاقيبطتوخيراتلاوليدوملا

نولمعيةيئانجلاةلدألاءاربخنأدقتعأ«:حرفبيلوأرودروغيسلاق
.»كبنولصتيدق.ةيدنلسيآلاتالاصتالاةسسؤمعمهيلع

صخش،لاحيأىلع«:ةءارقلابةصاخلاهتراظنعضيوهونيوكلاق
حَّفصتوهبتكمةلواطنعدوسأًافلمذخأو.»ًايدنلسيآةرورضلابسيلدوقفم
ةبقارمتحتنيعوضومةرافسلاوفظومناك،امبرناملعتامك«،هقاروأضعب
اذكه.رْمحلابقارنانكنحنواننوبقاريرْمحلاناك.مايألاكلتيفةقيصل
رمأاذهنأدقتعينمكانهنكيملو،نيحلاكلذيفيرجترومألاتناك
.»بيرغ

.»مويلاًابيرغكلذنودجتالمتلزامامبر«:يلوأرودروغيسلاق
ةيضقلابوبركذتي.انتافيشرأىلإةرظنانيقلأ«:ةيدجبنيوكلاق

عقاولايفيرجيناكامو،نيحلاكلذيفزغلاهنأاودقتعاعيمجلاً.اديج
بوبعمتثدحتدقو-انتالجسلًاقفو،ثدحامً.اقلطمفَشُكيمل
ةيقرشلاايناملأنمًايسامولبدنأوه-ًاضيأرمألااذهلوحليصفتلاب
.ً»اقلطمًةيناثهترداغمظحالنملاننكل،ددحمنمزيفادنلسيآىلإلخد



.هلاقامامهفيملامهنأبيحويوحنىلعهيلإارظن
يقرشيناملأيسامولبد.هتلقامرركأنأنادوتامكلعل«:نيوكلاق

يهو-انتامولعمبسحبً.اقلطمدلبلارداغيملهنكلادنلسيآىلإءاج
لمعبموقيو-انهًادوجوملازيالهنأامإ-ريبكدحىلإةقوثوم
ةثجلانمصلختلاىرجولُتقهنأوأ-ةرافسلالمعنعًامامتفلتخم
.»دلبلاىلإتلسُرأوأ

.»؟ادنلسيآيفهرثأمتدقفدقلً،اذإ«:غروبنيليإتلاق
.اهنأشبفرعنيذلاعونلااذهنمةديحولاةيضقلااهنإ«:نيوكلاق

انيدلًامولعمناك.ةيقرشلاايناملأنمًاسوساجلجرلاناك.ادنلسيآيفدصقأ
دعبملاعلانمىرخأقطانميفانتارافسنميأهظحلتمل.كلذكهنأ
انققحتوً،اقلطمرهظيمل.هنأشبصاخريذحتلسُرأدقل.ادنلسيآىلإهئيجم
امكرمألاادب.المأةيقرشلاايناملأىلإداعدقناكاذإاممصاخلكشب
.»ةيدنلسيآلاضرألا.هتعلتباضرألانأول

.هتاملكيفًاّيلمغروبنيليإويلوأرودروغيسرَّكف
سيساوجلالوحبتكومالفأرُّكذتًالواحم،يلوأرودروغيسلاقمث

؛ودعلاىلإبهذدقنوكينأنكميله«:قباسلايفاهأرقواهدهاش
نكيمل.»؟ىفتخامثنمونييسنرفلاوأنييناطيربلاىلإوأ،مكيلإينعأ
.سسجتلاصصقبًاريبكًابجعمنكيملو.هلوقيناكاممًامامتًاقثاو

.»كلذبملعنسانك.نكممريغاذه«:نيوكلاق
الأ،دلبلارداغامدنعةفيزمةيوهمدختساامبر«:غروبنيليإتلاق

.مالظلايفهقيرطسَّملتينمكناودبيامهالكاناك.»؟كلذلقعي
ىلعةديجةبقارميقُبنانكو.مهمظعمفرعنانك«:نيوكلاق

دلبلارداغيمللجرلااذهنأدقتعننحنو.صوصخلااذهيفمهتارافس
.ً»اقلطم

امعةديعبىرخأةقيرطبرداغهنأولاذام«:يلوأرودروغيسلاق
.»؟امبرةنيفسلاب؟هنوعقوتتمتنك

نودب.اهنمانققحتيتلاتالامتحالادحأاذهناك«:نيوكلاق
،نآلاونيحلاكلذيفانتاءارجإبةقلعتملاليصافتلانمريثكلايفضوخلا
ةيقرشلاايناملأيفًاقلطمرهظيمللجرلااذهنأامكلدكؤأنأيننكمي
يفرخآدلبيأوأيتييفوسلاداحتالايفالو،ساسألايفاهنمءاجيتلا
.»ىفتخادقل.ةيبرغلاوأةيقرشلاابوروأ

.»؟نيحلاكلذيفنودقتعتمتنكاذاموأ؟كيأربثدحاذام«



نأنودنمنيوكلاق،»ةرافسلاةقيدحيفهونفدوهولتقمهنأ«
هوقرغأً،اقحالرهظامكوأ.مهسوساجاولتقمهنأنظنانك«.نفجهلفري
فرعأال.مهبةصاخلاتصنتلاةزهجأدحأبهطبربنتافرافيالكةريحبيف
يأحلاصلالو،انحلاصللمعينكيملهنأًامامتحضاولانمناكذإ.اذامل
.»سسجتلافشكلًاليمعنكيمل.وتانلافلحنمدلب

ادنلسيآىلإءاجلجرلانأامهربخأو،فلملاتاحفصضعبنيوكبَّلق
مث.رهشأةعضبليسامولبدلاكلسلايفلمعو،تاينيتسلاةيادبيفةرملوأل
،كلذدعبو.نيتنسدعبةريصقةرتفلداعو،1962فيرخيفدلبلارداغ
هبىهتناو،دحاوماعلوكسوموةيقرشلاايناملأوجيورنلايفزكارملانيبلَّقنت
؛يراجتقحلمبقلتحت،نيتنجرألايفةيقرشلاايناملأةرافسيففاطملا
ةرتفىضمأً.اضيأانلاجرو«،ةضيرعةماستبانيوكمستبا،»مهمظعملثم
كانهنمو،ايناملأىلإداعمث،1967ماعكيفايكيريفةرافسلايفةريصق
فيرخلالولحبو.عيبرلايف1968ماعادنلسيآىلإعجر.وكسومىلإ
.»ىفتخا

.»؟1968فيرخ«:غروبنيليإتلاق
نمانققحت.ةرافسلايفًادوجومدعيملهنأانظحالامدنعكلذناك«

نييقرشلاناملألانأمولعملانم.ناكميأيفهدجنملفةنيعمتاونقلالخ
ىعُديناكامامنإو،كيفايكيريفيقيقحةرافسلمعبنوموقياونوكيمل
.»ةيوناثةطقنهذهنكل،ةيراجتةيلثمم

كلميناكله؟لجرلاكلذنعنوفرعتاذام«:يلوأرودروغيسلاق
.»مكملعدحىلعأطخيأبكتراله؟نطولايفءادعأوأ؟انهءاقدصأ

كشن.ءيشلكفرعنالنحن،عبطلابو.كلذبملعانيدلسيل.ال«
كلذوهامفرعنالاننأريغ،1968ماعانههلثدحامًائيشنأيف
ناك.هسفنءافخإوةيسامولبدلاةمدخلاكرتةلوهسبهعسوبناك.ءيشلا
تامولعملاهذهريسفت.دوشحلابطلتخيفيكو،كلذبموقيفيكفرعي
.»هفرعناملكاذه.متنأمكتيلوؤسم

ريسفتدجويامبر.ةسلخانمّللستهلعل«:فاضأمث،ةهربلتكس
ءيشبيناربختنأامكيلعبجينآلاو.انيدلاملكاذه.اذهلكليقطنم
.»ةريحبلايفلجرلادصقأ؟لُتقفيك.هلوحبوبينلأسدحاو

بُرض«:ريخألالاقمث،تارظنلايلوأرودروغيسوغروبنيليإتلدابت
.»غدصلانمبرقلابةمجمجلايفةوجفكانهو،هسأرىلع

.»؟!هسأرىلعبُرض«:نيوكلاق



نمنوكينأدبال،نكلو.عقودقنوكيامبر«:غروبنيليإتلاق
.»ءيشلاضعبعفترمناكم

.»؟سأرلارخؤميفةصاصردصقأً؟ارشابمًامادعإنكيملأً،اذإ«
دلبلااذهيفمادعإرخآ.نويدنلسيآنحن!؟مادعإ«:غروبنيليإتلاق

.»ماعيتئاموحنلبقسأفةطساوبثدح
.»هلتقنمًايدنلسيآنإلوقأاليننإ،عبطلاب،لجأ«
ءيشيأبةقيرطلاهذهبُهلتقكليحويله«:يلوأرودروغيسلاق

.»؟ةريحبلايفدجُويذلاسوساجلاوهناكاذإ
.»ةنيعمرطاخممزلتسيهلمعناكوً،اسوساجلجرلاناك.ءيشال،ال«
ىلعكشوتةثداحملانأاكردأفبتكملاىلعفلملاعضوونيوكفقو

.غروبنيليإىلإيلوأرودروغيسرظن.كاهتنالا
.»؟همساناكاذام«:نيوكلأسمث
.»رثولهمساناك«
.»رثول«:يئاقلتلكشبنيوكتلاق
ريثيامو.نوبيفدلُوو،رزياورثولهمساناك.لجأ«:نيوكلاق

.»دلبلانمصخشيألثمةيدنلسيآلاثدحتيناكهنأوهقحبمامتهالا



،ةيناملألاةرافسلايفًاعامتجاابلط،مويلاكلذنمقحالتقويف
رثوللوحتامولعملاعمجلتقولانيفظوملااحنمييكببسلامهلاركذو
امبرودنلرإاربخأ.عوبسألاكلذنمقحالتقويفعامتجالادِّدُح.رزياو
نألامتحااوشقانو،نيوككيرتابعمامهعامتجالالخنمامهلفَّشكت
كانهنأبنورعشياوناكً.ايقرشًايناملأًاسوساجةريحبلايفلجرلانوكي
يسورلازاهجلاصخألاىلعو،كلذىلعلدتيتلاتاراشإلانمًاددع
كلتيفءيشكانهناك.ةميرجلابةيبنجأةقالعدوجوىلعاوقفتاو.عقوملاو
اهلطيطختلاّمتهنأوهوً؛اساسأهوأرنإاذهً،اردانالإهوريملةيضقلا
نكتملً.ادجةليوطتاونسةيفخمتيقبو،ةعارببتذُِّفنو،ةديدشةيانعب
ةعاربلقأتناكلب،ةقيرطلاهذهببَكتُرتةداعلايفةيدنلسيآلامئارجلا
نوكرتي-ءانثتسانودبًابيرقت-نوبكترملاناكو،ةعاشبوًةيضَرَعرثكأو
.ةلدألانمةليوطةلسلسمهءارو

.»هسأرىلعطقسنكيملاذإ«:غروبنيليإتلاق
سسجتزاهجبَقثوينألبقهسأرىلعطقسيدحأال«:رودنلرإلاق

.»نتافرافيالكيفىمُريو
.»؟نوكلافلانأشبمدقتيأقِّقُحتله«:غروبنيليإتلاق
نأعيطتستاليتلادلوبويلةقيدصبضغترثأيننأءانثتسابً.ادبأ«

نمنيوخألانأشبًاقبسمامهربخأدقرودنلرإناك.»هلعفأاممةياغلامهفت
بحاصلجرلانوكينأةيناكمإلوحةجضانلافصنهتيرظنو،ريابسليفزوم
هذهاوشقاندقل.ادنلسيآنمرخآءزجيفشيعيوًايحلازيالنوكلافلا
ةموعدمريغ-دوقفملالجرلاةقيدصلثم-اهوربتعاو،لبقنمةركفلا
هتقفاوف.»ادنلسيآيفةعنقمريغ«:يلوأرودروغيسلاق.سوملمءيشب
.»ناسنإنويلميوحتةنيدميفامبر«:ًةلئاق،غروبنيليإ

يفلجرلااذهداجيإمدعوهرمألايفبيرغلا«:يلوأرودروغيسلاق
.»كلذمغر،ماظنلا

هسفنيِّمسيناكامك،دلوبويل.ديصقلاتيبوهاذه«:رودنلرإلاق
يفةيضقلاعمزلينلماعتدقلً.امامتضماغصخش-انملعدحىلع-
ملو.تالجسيأدجيملو،ةبسانمةقيرطبهتيفلخىلإرظنيملو،ساسألا
.»ةيئانجةلأسمكةيضقلايفقَّقُحي

.»ادنلسيآيفنيدوقفملاصاخشألامظعملثم«:غروبنيليإتلاق



فُّرعتلانكميوذئنيحمسالااذهبصاخشأةعضبىوسدجوينكيمل«
ًاتقويضميناكهنإهتقيدصتلاق.ةعيرسةعجارمتيرجأ.مهعيمجمهيلع
.»نكمماذه.جراخلايفًادولومنوكيدق.جراخلايفًاليوط

سيلأً؟اساسأدلوبويلىعُديناككيأرباذامل«:يلوأرودروغيسلاق
.»؟يدنلسيآلةبسنلابءيشلاضعبًابيرغًامسا

ىلعناكملاكلذيفهمدختسيناكيذلامسالاهنإ«:رودنلرإلاق
يفًادجلمتحماذه.ىرخأةنكمأيفرخآًامسامدختسيناكامبر.لقألا
تارزودلبللعئابكةأجفرهظنأىلإهنعءيشيأفرعننكنمل.عقاولا
ةلأسملايفةيحضلاامةقيرطبتحبصأةأرمالقيدصكوةيعارزلاتايلآلاو
.هيلعةنيزحلازتالاهنأالإهنعليلقلاالإفرعتالاهنأمغرو.اهتمرب
فرعنال.هتساردلوحءيشالو،داليمةداهشال.ةيفلخيأانيدلتسيل
دقل.كانهدلُونوكيدقو،جراخلايفشيعيوًاريثكرفاسيناكهنأالإ
ةيبنجأةنكلبثدحتيناكهنأةجردلًادجةليوطةرتفلجراخلايفشاع
.»ةفيفخ

كتيرظنلديحولاساسألانإ،رحتنادقنكيملام«:غروبنيليإتلاق
.»كتليخميفطقفدوجومةجودزملادلوبويلةايحلوح

زغللاوهاذهو،رحتناهنأوهربكألالامتحالا.فرعأ«:رودنلرإلاق
.»ةيضقلايفديحولا

ةركفلاكلتةبرجتيفًادجًايساقتنككنأدقتعأ«:غروبنيليإتلاق
.ً»ايحنوكيدقهنأدقتعتنآلااهنإ.ةأرملاىلعةيقطنملاريغ

.اهقامعأيف؛تقولالاوطكلذدقتعتاهسفنيهتناك«:رودنلرإلاق
.»اهنعىلختهنأدقتعتتناك

ًاقَرَمربتختتناكاهنألاهتعاسىلإغروبنيليإترظنً.اعيمجاوتكس
اهذخأينأباروثجريبدعودقيلوأرودروغيسناكو.جاجدلارودصلًاديدج
لضفأيفسقطلاناك.كانهقدنفلايفةيفيصةليلءاضقلرليفجنيثىلإ
ةحئاربقبعيءاوهلاوًاسمشموًائفادناكذإ؛ناريزحرهشلةبسنلابهتالاح
.روهزلا

.»؟ةليللالعفتساذام«:رودنلرإليلوأرودروغيسلاق
.»ءيشال«
انأيعمرليفجنيثىلإءيجملادوتكلعل«:يلوأرودروغيسلاق

مستباف،هعامسديريناكيذلاباوجلابجحاذههحارتقاب.»اروثجريبو
ىرخأنايحأيفهنكل،نايحألاضعبيفهجعزيهبمهمامتهاناك.رودنلرإ



.بيذهتدرجمهربتعيناك-ةرملاهذهلثم-
.ً»افيضعَّقوتأ«:رودنلرإلاق
.»؟دنيلافيإلاحفيك«:هفتككرفيوهويلوأرودروغيسهلأس
يننكل،ليهأتلاةداعإتلمكأاهنأطقففرعأً.اريثكاهنمعمسأمل«

.»رخآءيشيأاهنموأاهنعتعمسداكلاب
له؟دلوبويللوحلوقتتنكاذام«:ئجافملكشبغروبنيليإتلاق

.»؟كلذَتلقله؟ةيبنجأةنكلبملكتيناك
.»ةنكلهيدلتناكرثولنأدبال«:يلوأرودروغيسلاق
.»؟ينعتاذام«:رودنلرإلاق
ملكتيناك،رثول،يناملألاكاذنإةيكريمألاةرافسلايفلجرلالاق«

.»ةنكلعماهملكتيناكهنأدبال،نكلو.ةقالطبةيدنلسيآلا
.»عبطلابانناهذأيفرمألااذهءاقبإانيلعبجوتيس«:رودنلرإلاق
.»؟رثولودلوبويل؟هسفنلجرلاامهنألقعيأ«:غروبنيليإتلاق
لقألاىلع.يعيبطريغضارتفاهنأدقتعأال.لجأ«:رودنلرإلاق

.»1968ماعايفتخاامهالك
.»؟اذامل؟دلوبويلهسفنوعديرثولناكلهً،اذإ«:يلوأرودروغيسلأس
ىندأالو.يرجيناكامعةركفيدلتسيل.يردأال«:رودنلرإهباجأ

.»ةركف
.»يسورلازاهجلاكانهمث«:رودنلرإلاق،ةليوطتمصةرتفدعبو
.»؟و«:غروبنيليإتلاق
.ردلاراهةعرزميفناكدلوبويلهبموقينأضرتفيناكلمعرخآ«

دق؟هتطساوبةريحبلايفهقرغيلًايسورتصنتزاهجردلاراهكلمينيأنم
امءيشثدحوًاسوساجناكنإ،ةلأسملابًاطبترمرثولناكنإمهفلابأدبت
ردلاراهنيبلصفتملاوعكانه،نكلو.ةريحبلايفهتثجءاقلإىلإىضفأ
.»دلوبويلو

ىلإبهذدقعئابلانأًامامتردلاراهركني«:يلوأرودروغيسلاق
.»رثولمأدلوبويلهمساناكأءاوس.هتعرزم

.»ديصقلاتيبانهو«:رودنلرإلاق
.»؟وهام«:غروبنيليإتلاق
.»بذكيهنأدقتعأ«

ًامليفدجينألبقويديفلامالفأريجأتللاحمةثالثىلإرودنلرإبهذ



دحاوهنأبهفصيوهونويرامعمسدقل.مياربنويرامىلإهذخأييكًايبرغ
ًاميظعًارطخهدرفمبهجاولجرنعثدحتيهنألهيدلةلضفملامالفألانم
.هلمهروهظ-هئاقدصألضفأمهيفنمبعمتجملادارفأرادأامدنع

نألهئيجمعقوتينويرامناك.دحأهيلعبُجيملفبابلاىلعقرط
.لخدو-ًالفقمنكيمليذلا-بابلاحتفاذهلوً،اقبسمهبلصتارودنلرإ
ناك.بسحولخادلايفويديفلامليفعضوامنإو،ءاقبلايونينكيمل
.اهتخأعمشيعتنآلاتراصيتلاردريجلافنمةرايزءاسملايفرظتني

كتعمس؟انهتنأً،اذإ«:ةكيرألاىلعًايفاغناكيذلانويراملاق
عفدعنامتله.مويلالاوطتمن.ديدشبعتبرعشأ.بابلاىلعقرطت
.»؟يلإنيجسكوألاةناوطسأ

ىركذهنهذيفترطخةأجفو،ةكيرألابناجبةناوطسألارودنلرإعضو
هدينويرامَّدمامدنعكلذو،ةفيخسوةديحوةافوةثداحبقلعتتةميدق
.نيجسكوألاةناوطسأىلإ

ةقفربرودنلرإبهذفتلوهغنيثيفلزنمىلإةطرشلاتيعُدتسا
ىوسةيئانجلاتاقيقحتلامسقىلإهئيجمىلعىضمدقنكيمل.نويرام
مامأدنسميذيسركىلعةسلاجةمخضةنسمةأرماتيفوت.رهشأةعضب
،ناعوبسأاهتافوىلعىضمدقناك.ةيضَرَعاهنأبةافولاتفِّنُصو،اهزافلت
.اهلَّمحتينأعاطتساداكلابرودنلرإنأةجردلةعيظفةقشلاةحئارتناكو
تقولاضعبىضمدقناك.ةحئارلاببسبةطرشلابةأرملاراجلصتادقل
فيفخلكشبٌعومسماهزافلتتوصنأظحالةياهنلايفو،اهلهتيؤرىلع
تفلقاروأعمحلمملامحللانمنحصكانهناك.ةعاسلارادمىلع
ضرألاىلعنيتاقلمةكوشلاونيكسلاتناكو،اهبناجبةلواطلاىلعةقولسم
يفترشحناةريبكمحلةعطقةطساوبًاقانتخاتتامدقل.اهيسركبناجب
براقأكلمتنكتملاهنأَّنيبتمثً.اقماغقرزأاههجونولناك.اهقلح
.اهدقتفينمكانهنكيملو،ناسنإيأاهروزينكيمل.اهنوروزي

ًاعيمجاننأفرعأ«:ةثجلاىلإرظنيوهونويرامهللاقذئنيح
.»ةقيرطلاهذهبتومأنأديرأاليننكلً،امتحتومنس

.»ةنيكسمةأرما«:همفوهفنأيطغيوهورودنلرإلاقف
؟ةطرشلاىلإتممضناببسلااذهلأ.ةنيكسمةأرما،لجأ«:نويراملاق

.»؟هذهكءايشأىلإرظنتيك
.»ال«:رودنلرإلاق
.»؟كلذبموقتاذاملً؟اذإاذامل«:نويرامهلأسف



ًافقاوَقبتال«،هراكفأقرتخينويرامتوصرودنلرإعمس،»ْسلجا«
.»هلبألالثمكانه

.نويرامةلابقيسركىلعسلجوهلوحتَّفلت
.»رودنلرإاييترايزلًارطضمتسل«
.»ربووكيراجةلوطبنم.رخآًامليفكلتبلج.فرعأ«
.»؟هتدهاشله«:نويراملاق
.»ةديعبنينسذنم.لجأ«
.»؟ركفتتنكاذامبً؟ادجنيزحتنأاذامل«
.»ةقيرطلاهذهبتومأنأديرأاليننكلً،امتحتومنسانلك«
ىلعةأرملاكلت.اهّركذتأ،لجأ«:تمصلانمتاظحلدعبنويراملاق

.»هسفنءيشلايفركفتويلإرظنتتنأنآلاو.يسركلا
.هيفتكرودنلرإعفر
.»نآلاىتحلعفتملو.ذئنيحيلاؤسنعبُجتمل«:نويراملاق
ًالمع؛ًالمعناك.ةطرشلاىلإتممضنااذاملفرعأال«:رودنلرإلاق

.»ديجبتاراذًاحيرمًايبتكم
بتاروحيرميبتكملمعدرجمنمرثكأ.رخآءيشكانهناك،ال«

.»ديج
صخشيأ؟دحأكيدلسيلأ«:عوضوملارييغتًالواحمرودنلرإهلأس

.»ءيشلكيهتنيامدنع...دعبرومألابمامتهالاهنكمي
.»ال«:نويراملاق
اذهشقانننأبجيالأ؟كبلَعُفينأديرتاذام«:رودنلرإلاق

؛ءيشلكتبَّتركنأدبال.ةيلمعلاءايشألادصقأ؟امتقويفًاعمرمألا
.»كبيتفرعمبسح

.»؟كلذعَّقوتتتأدبله«:نويراملاق
.»ءيشيأعَّقوتأاليننإ«
كنكميامبر.كلًاركش،ينوؤشبمتهيسباشٍماحمعمتثدحت«

.»قرحلادصقأ؛يلمعلابناجلابمامتهالا
.»؟قرحلا«
نوكتنل.يسفنقرحأس.توباتيفنَّفعتأنأديرأال«:نويراملاق

.»ةبلجنودب.مسارميأكانه
.»؟دامرلاو«
ديرينويرامنأًاحضاوناك.»؟مليفلاهنعثدحتيامفرعتله«



يفاكريمأيفنييعويشلابقعتلوحهنإ.ربووكيراجمليف«.ةباجإلابنجت
ربووكمجاهتلةدلبلاىلإنوناقلانعةجراخةباصعلصت.تاينيسمخلا
.رطخللةضرعوًاديحوفاطملاهبيهتنيو،هلمهروهظهؤاقدصأريُديف
نعثدحتتمالفأدرجمتسيلةيبرغلامالفألالضفأنإ.ةريهظلافصتنم
.»برغلا

.»ًةرمتاذكلذيلَتلق،لجأ«
.ةئيضملازتالتناكءامسلانكل،ءاسملانمةرخأتمةعاستناك

ناك.فيصلايفمالظلاىلإدقتفيًامئادناك.ةذفانلاربعرودنلرإرظن
.»ءاتشلاةورذىلإو،درابلاليللاداوسىلإقاتشي

رودنلرإةعاطتسابنكيمل.»؟ةيبرغلامالفأللهُّنكتيذلاءيشلاوهام«
مالفألابنويرامفغشلوحًائيشفرعينكيمل.لاؤسلااذهةمواقم
،نويرامنعليلقلاليلقلاالإفرعينكيمل،ةقيقحلايف.لبقنمةيبرغلا
ًاردانهنأرَّكذت،ةشيعملاةفرغيفهسولجءانثأكلذيفريكفتلابأدبامدنعو
.ةيصخشلئاسملوحنويرامعمثَّدحتام

.»ةعساولاةحوتفملاتاحاسملا،دايجلا،ةيعيبطلارظانملا«
.وفغيسهنأولامكنويرامادبو،ةفرغلاىلعتمصلاقبطأ
يذلالجرلا؛دلوبويلُتركذ،ةرمرخآانهُتنكامدنع«:رودنلرإلاق

كنأينتربخأ.تالفاحلاةطحمنمىفتخاونوكلافدروفلاةرايسكلتميناك
لجرلناكميأيفلجسيأدوجومدعنأشباهربختلهتقيدصبتلصتا
.»مسالاكاذلمحي

لواحيناكزلينهفاتلاكلذ،ةميلسيتركاذتناكاذإ؟مهياذهله«
.»ءابغلااذهبءيشنعّطقعمسأمل.اهرابخإبُّنجت

.»؟اهعمعوضوملاترثأامدنعتلاقاذام«
نممغرلاىلعهنأفرعيرودنلرإناك.يضاملاىلإنويرامنهذداع

لازتالتناكمياربنويرامةركاذنأالإ،ةعونتملاضارمألاونسلاربك
.ةيلاثم

نعًالوؤسمزلينناك.يعيبطاذهو،ةرورسمنكتمل«:نويراملاق
.ً»اريثكلخدتلاأشأملوةيضقلا

ديقىلعلازيالنوكينأنكميهنأبلمأيأاهتيطعأله«
.»؟ةايحلا

دقنوكيالنألمآً.امامتًافيخسً؛افيخسنوكيسكلذناك.ال«
.»لحنلانمعونلااذهلثمكسأرىلإلخد



.»ال«
.»كلذبعمستاهعدتالو«
.ً»اعطقًافيخسنوكيسكلذ،ال«

هبتكمنعًابئاغناك.تيبلاىلإلصوامدنعدنيلافيإهبتلصتا
عضودقناك.ماعطلاضعببلجيلبهذكلذدعبوً،ابيرقتراهنلالاوط
اهيفَّنريتلااهسفنةظحللايفَّنريذلافيووركيملايفةزهاجةبجو
هلفشكتنأنودنم.ةرملاهذهريثكبأدهأدنيلافيإتدب.فتاهلا
ميقتاهنإو،حصملايفًالجرتلباقاهنإهلتلاقو،اهدجاوتناكمنع
يفيردنيستلباقامك.اهنأشبقلقيالأهنمتبلطو،ةتقؤمةرتفلهدنع
.لمعنعثحبيناكهنأاهربخأو،ةنيدملايفىهقم

.»؟كيفايكيريفشيعيسله«:رودنلرإلاق
.»؟ئيسءيشاذهله.ةنيدملاىلإةدوعلاديريهنإ.لجأ«
ديريناكاذإديجرمأهنأدقتعأ.ئيسءيشهنأدقتعأال،ال«

يذلالجرلاكلذوهنم.افيإايينأشبأوسألاًامئادينظتال.ةدوعلا
.»؟هدنعنيميقت

.ً»امئادكنأشبأوسألانظأالانأو.دحأال«
.»ً؟اعمتاردخملانايطاعتتله«
.»!تاردخملاىطاعتن«
نل.كبنؤأاليننإ.كمالكةقيرطنمافيإايكلذةفرعميننكمي«

.يلعيبذكتالنكلو،كلولحيامبمايقلاكعسوب.نآلادعبيسفنجعزأ
.»كبذكلَّمحتأنل

.»..ً.امئادكنإ؟اهيفثدحتأيتلاةقيرطلانعفرعتاذام...الانأ«
.ةبضاغلاصتالاتهنأ
يفترخأتاهنأهربختلتلصتااهنكل،اططخامكردريجلافِتأتمل

.اهتقيقشلزنمىلإوتللتداعاهنأولمعلا
.»؟ماُريامىلعءيشلكله«:رودنلرإلاق
.ً»اقحالثدحتنس.لجأ«
نمةنَّوكمتناكو،فيووركيملانمةبجولاجرخأوخبطملاىلإبهذ

مث،ردريجلافودنيلافيإيفرَّكف.ةسورهماطاطبوقَرَمنمضمحلتارك
ةمامقلايفاهحتفينأنودنمةبجولاىمركلذدعبو،غروبنيليإيف
.ةراجيسلعشأو



نأًالمآ،نريوهوهبقارفءاسملاكلذيفةثلاثلاةرمللفتاهلاّنر
ءاربخدحأناك.ةعامسلاعفر،لعفيملامدنعهنكل.مالسيفهكرتيوفقوتي
.ةيئانجلاةلدألا

.»نوكلافلانعكربخألكبلصتأ«:لجرلالاق
.»ً؟ائيشمتدجوله؟نوكلافلانعاذام،لجأ«
داوماندجووهلكهانلَّلح.عراوشلانمبارتلاالإءيشال«:لجرلالاق

مل.ٍشاومةريظحنم،ههباشاموأرقبلاثوراهردصمنوكينأنكمي
.»ناكميأيفءامددجن

.»!؟رقبثور«
ثوردجوينكلو،تارايسلامظعميفامكلحوولامركانه،لجأ«

.»؟كيفايكيريفشيعيلجرلاكلذنكيملأً.اضيأرقب
.»دلبلايفًاريثكرفاسيناكهنكل،ىلب«
نمريثكلاو،تقولاكلذلكدعبسيل.هيلعدَنتُسيءيشالهنإ«

.»نيكلاملا
.»كلًاركش«:رودنلرإلاق
دجوفةعاسلاىلإرظن.رودنلرإنهذيفةركفترطخو،عادولاالدابت

اذهيفمونللدلخيدحأال:هسفنللاقف.ليلقبةرشاعلاتزواجتاهنأ
.ذيفنتلارَّرقةياهنلايفهنكل،دّدرتكلذعمو.فيصلايفةصاخو،تقولا

َّسحأدقف،رودنلرإهجومَّهجت.»ولأ«:دلوبويلةقيدص،اتسآتَّدر
رخأتمتقويفةيفتاهتالاصتايّقلتىلعةداتعمنكتملاهنأروفلاىلع
اهلهسفننعفَّرعنأدعبو.فيصلاةورذيفاوناكمهنأمغر؛ءاسملانم
.رمألاهئاجرإمدعببسنعو،هديرياّمعةشهدبهتلأس

ثوردوجووتللتفشتكايننكل،رمألاءاجرإيعسوبناكعبطلاب«
دقناكمك.اهنمةنيعذخأتبلطدقتنكذإ؛ةرايسلاةيضرأىلعرقب
.»؟ىفتخاامدنع،دلوبويلوتنأ،ةرايسلاامككالتماىلعىضم

.»كلذبكتربخأيننأنظأ.طقفعيباسأةعضب؛ًاليوطًاتقوسيل«
.»؟فيرلاىلإاهيفبهذيناكله«
ناك.كلذدقتعأال.ال«:تفاضأمث،ًاليلقرمألايفترَّكف.»!فيرلا«

ديرينكيملهنإهلوقركذأيننأامكً.ادجةريصقةدمذنماهارتشادق
ناك.ةياغللةئيسةلاحيفتناكيتلاةيفيرلاتاقرطلاىلعاهفاعضإ
.»ةيادبلايفةنيدملاءاجرأيفطقفاهمدختسيس

تقولااذهيفكجاعزإلينيحماسو،رخآءيشكانه«:رودنلرإلاق



له.كمسابةلجسمةرايسلانأفرعأ...ةيضقلاهذه.ليللانمرخأتملا
ناكله؟اهنمثددسيلًاضرقدلوبويلذخأله؟اهنمثعفدفيكنيركذت
.»؟نكمأنإكلذيركذتتنأكنكميله؟ةرخَّدملاومأيأكلمي

ىلإاهتركاذبدوعتةأرملاتناكامنيب،ًةيناثطخلاىلعتمصلاداس
.سانلانمةلقالإاهظفحيالليصافتركذتتنألواحتوءارولا

ناكهنأدقتعأ.كلذركذأ.اهنمثنمًايأعفدأملانأ«:تلاقًاريخأو
ىلعلمعيناكنأذنمدوقنلارخّديناك.اهنمثمظعمًاقبسمكلمي
يفيبتلصتااذامل؟اذهفرعتنأديرتاذامل.كلذبينربخأدقل،نفسلا
.»؟امءيشثدحله؟رخأتملاتقولااذه

.»؟كمسابةرايسلالِّجسينأدارأاذاملنيملعتله«
.»ال«
.»ً؟ابيرغكلذيدجتملأ«
.»ً!ابيرغ«
.يعيبطلاءارجإلاوهاذهناك؟همسابةرايسلالجسيملهنأدصقأ«

كانهتناك.نيكلامكنولَّجُسيواهنيحتارايسلانورتشيلاجرلاناك
.»مايألاكلتيفةدعاقلاهذهلًادجةليلقتاءانثتسا

.»اذهلوحءيشيأملعأال«:اتسآتلاق
همسابةلجسمةرايسلاتناكول.هراثآءافخإلكلذلعفنوكيدق«

نكيملامبرءيشوهو،هسفنلوحةنيعمتامولعمميدقتىلإّرطضيسف
.»هلعفديري

.ً»ائبتخمنكيملهنإ«:تلاقمث،ىرخأةرمةأرملاتتمص
نعًافلتخمًامساً،افلتخمًامساكلميناكهلعلنكلو.الامبر،ال«

.»ً؟اقحناكنم؟ناكنميفرعتنأنيديرتالأ.دلوبويل
.»ناكنمًامامتفرعأانأ«
انأ.عبطلاب«:اهللاقف،ءاكبلاكشوىلعتناكاهنأبرودنلرإَّسحأ

.»ديدجءيشيأانفشتكانإكملُعأس.تقولاىلإهبتنأمل.كجاعزإلفسآ
.»ناكنمًامامتفرعأانأ«ً:اددجماتسآتلاق
.»نيفرعتديكأتلاب.ديكأتلاب«:رودنلرإلاق



نيرخآنيكلامتفرعةرايسلاف،ةدئافيأمِّدقيرقبلاثورنكيمل
ساددقنوكينأنكميمهنمدحاويأو،اهعطقنمةدافتساللاهعيبلبق
لبقةيفيرهبشكيفايكيرتناك.ةرايسلالخادىلإهعمهلمحوثورلاىلع
ً.اراقبأفداصييكةنيدملاةرداغملىتحةجاحبكلاملانكيملوً،اماعنيثالث

.هتفرغيفرودنلرإاهيفهرازةرمرخآذنمردلاراهجازمنسحتيمل
،ةيرطدبكقناقنةعطقعمةقيقرةديصعنمنَّوكملا،هءادغلوانتيناك
سالتخايشاحترودنلرإلواح.ريرسلاةلواطىلعًاعوضومهنانسأمقطناكو
دحأىلعليستاهتيؤروةديصعللهبرشتوصهعامسف،نانسألاىلإةرظن
.نييفاكاناكهمفيبناج

نحن«:رودنلرإلاق،همفردلاراهحسمولئاسلاجيجضفقوتاملاح
ردلاراهناك.»ةعرزملايفكقيقشوتنأكرازنوكلافلاةرايسكلامنأملعن
نأهنمبلطو،رودنلرإىأرامدنعههجوىلعناجهتساريبعتمسردق
.سولجلاوماستبالابىفتكارودنلرإنكل،ههجونعبرغي

ةعشجنيعبرظنيوهوردلاراهلاق.»؟ينأشوينعدتنأكنكميالأ«
.رودنلرإدوجوبلكأينأديرينكيمل.هتديصعىلإ

.»راظتنالايننكمي.كتديصعْلُك«:رودنلرإلاق
؟كليلدنيأ«:لاقوً،اعيرسملستساهنكلةرذقةرظنبردلاراههقمر

عنمينوناقدجويالأً.اقلطمانتعرزمىلإِتأيملهنألليلدكيدلسيل
.»؟مويلكسانلاجاعزإبمكلحَمُسيله؟ةقياضملانمعونلااذهلثم

.»كرازهنأنآلاملعننحن«
.»؟نوملعتمكنأنودقتعتفيك.فيخسءاره.هه«
كلمينكيمل،عقاولايف.»ربكأةقدبهترايسانصحفدقل«:رودنلرإلاق

ىلعطغضلاضعبعضوقحتسيرمألانأدقتعاهنكلسوملمءيشيأ
نكل،كاذنآةرايسللةلماشةيئانجتانايبذخأنمل«.زوجعلالجرلا
رودنلرإلواح.»نيحلاكلذذنملئاهلكشبتروطتةيرهجملاايجولونكتلا
.ةليوطتاملكمادختسا

.ضرألايفقِّدحيسأرلائطأطم،قباسلايفامك،ردلاراهناك
،نيحلاكلذيف.ةديدجةلدأىلعانلصحاذكهو«:همالكرودنلرإلصاو

عمرومألايرجتاذكه.ةيئانجةلأسماهنأىلعةيضقلايفقيقحتلاِرجيمل
يفًامهمًارمأَربتُعيالسانلاءافتخانأل،ةداعلايفنيدوقفملاصاخشألا



الانلعلو.ةيدنلسيآةالابمالوأ،ببسلاوهخانملانوكيدق.دلبلااذه
.»ةعفترمراحتناةبسنكالتماعنامن

.»ثدحتتامعفرعأال«:ردلاراهلاق
ءارشصوصخبهتيرغأتنأوًاعئابناك؟ركذتأ،دلوبويلهمساناك«

هنأدقتعأو.مويلاكلذيفكتيؤرلهباهذوههلعفيقباملكو،رارج
.»لعف

ىلإلوخدلاكنكميال.قوقحلاضعببىظحأنأبجي«:ردلاراهلاق
.»كلذتئشاملكانه

.»كترايزلءاجدلوبويلنأدقتعأ«:هبجينأنودنمرودنلرإلاق
.»ءاره«
ىأر.وهامفرعأال.امءيشثدحوكقيقشوتنأكترايزلءاج«

.هلاقءيشلوحهعمنالداجتتامتأدب.هارينأهبَضرتُفينكيملًائيش
.»مويلاكلذيفعيبلاءاهنإديريناكً.ادجًاحوحلناكهلعل

ً.اقلطمانهىلإِتأيمل.ثدحتتامعفرعأال«ً:اددجمردلاراهلاق
.»لعفيملهنكل،يتأيسهنإلاق

.»؟كيأربرمعلانمكليقبمك«:رودنلرإلاق
كنأّدبالف،ليلديأكلمتتنكاذإو.ملعينمىلعةنعللا«

.ً»اقلطمِتأيملهنألًائيشكلمتالكنكل.هبينربختس
.ًاليوطشيعتنلكنإ؟بسحوثدحامبينربختالَِمل«:رودنلرإلاق

،كتعرزمىلإًالعفءاجولىتحو.كلذتلعفنإربكأةحاربرعشتفوس
كدنعنمرداغنوكيدق.كلذلوقأاليننإ.هتلتقكنأينعيالاذهف
.»ىفتخامثةلوهسب

:لاقمث،نّيثكلاهيبجاحتحتنمهيفقَّدحوهسأرردلاراهعفر
.»ًةيناثانهكارأنأديرأال.جرخا«

.»؟كلذكسيلأ،ةعرزملايفراقبأامكيدلتناك«
.»جرخا«
ينتربخأ.اهفلخثورلاةموكوةيشاملاةبيرزتيأروكانهىلإتبهذ«

.»راقبأرشعكلمتتنككنأ
لجأنمينبرضتسله.نْيعرازمانك؟لصتنأديرتاذامىلإ«

.»؟اذه
هلحامسلاهيلعيغبنينكيملو،هظيغيردلاراهناك.رودنلرإفقو

هلحمسينأًالدبقيقحتلاةلصاوموجورخلاهيلعبجوتيناك.كلذلعفب



.قزنوجعزمزوجعىوسردلاراهنكيمل.هريتوتب
ترَّكفببسلااذهل.ةرايسلايفرقبثوراندجودقل«:رودنلرإلاق

،عبطلاب.هئاذحةطساوبةرايسلاىلإلقتناثورلانأنظأال.كراقبأيف
نأدقتعأيننكل.ةرايسلابكرمثهقوفساددقنوكينأبلامتحاكانه
يتلاةعرزملايفشيعيناكًاصخش؛ةرايسلاىلإثورلابلجرخآًاصخش
نميطاطملاهئاذحبةرايسلاىلإزفقمث،همجاهًاصخش؛هعمرجاشتاهراز
.»تالفاحلاةطحمىلإةرايسلاداقوًةرشابمةبيرزلا

.»رقبثوريأنعءيشيأفرعأال.ينأشوينعد«
.»؟دكأتمتنأله«
.»مالسبينكرتا.ْفرصنانآلاو،لجأ«
.»هذهيتيرظنيفدحاوبيعةمث«:لاقوهيلإرودنلرإرظن
.»هه«ً:ارخاسردلاراهلاق
.»كلتتالفاحلاةطحمةلأسم«
.»؟اهنعاذام«
.»نامجسنيالنارمأكلانه«
.»انهنمكترخؤمجرخأً.امتهمتسل«
.ً»ادجةيكذاهنإ«
.»هه«
.ً»ادجيبغتنأو«

،لمعتلازتالهئافتخالبقاهيفدلوبويللمعيتلاةكرشلاتناك
،تارايسلاداريتسالةريبكةكرشيفماسقأةثالثنمةدحاوتحبصأاهنكل
نأرودنلرإيلصألاكلاملانباربخأ.تاونسعضبلبقيلصألاكلاملااهكرتو
ةياهنلايفو،هنمًاسوؤيمًاعورشمناكهنكل؛ةكرشلاىلعظافحللحفاكهابأ
ثيحةقفصلانمًاءزجنبالاناكو.سالفإلاريفشىلعتناكامدنعاهعاب
لك.ةديدجلاةكرشلايفةيعارزلاتايلآلاوتارزودلبلامسقلًاريدمحبصأ
ًايأنكل،دلاولاعمنيفظومةعضبرداغ.دقعنمرثكألبقثدحاذه
بألالوحليصافترودنلرإنبالاىطعأ.ةكرشلاحلاصللمعيدعيملمهنم
اهيفاوناكو،ةميدقلاةكرشلاعمًالوطرثكأةرتفاومدخنيذلانيعئابلاو
ً.اضيأكانهلمعيدلوبويلناكامدنع

،فتاوهلاليلديفعئابلانعثحبهبتكمىلإرودنلرإداعامدنع
هيلعّدريملف،قباسلاكلاملابلصتامث.دحأهيلعَّدريملفهبلصتاو



ً.اضيأ
فيصلابقارو،ةذفانلاربعرظنوً،اددجمفتاهلاةعامسرودنلرإعفر

ةيضقبةجردلاكلتىلإًامتهمناكاذاملفرعينكيمل.كيفايكيرعراوشيف
كانهنكيملهنأمغرو.رحتنادقلجرلانأدكؤملانم.نوكلافلاكلام
ًادعتسمهديبفتاهلاةعامسًالماحلظهنأالإ،كلذريغبيحويءيشيأ
نيسمخنمقيرفعم،ةثجلانعًاثحبنيوخألاةعرزمشيتفتلنذإلابلطل
لئاسوجيجضنمكلذعبتتسياملكو،ذاقنإلامعو،ةطرشلانمًارصنع
.مالعإلا

ةريحبعاقيفدقريناكيذلارثولوهعئابلانوكيدق،ةياهنلايف
ً.ادحاوًاصخشاناكامهلعل.نتافرافيالك

اياضقلحلةديدشلاهتفهلتناكله.ءطبباهناكمىلإةعاّمسلاداعأ
يففرعيناك؟مكحلاىلعهتردقشِّوشتيتلايهنيدوقفملاصاخشألا
يفدلوبويلةيضقعضووههلعفيغبنييذلالقعألاءيشلانأهقامعأ
نكيمليتلاىرخألاءافتخالااياضقلثم؛ىشالتتاهكرتوجاردألادحأ
.اهلطيسبريسفتداجيإناكمإلاب

كيرتابوهلصتملاناك.فتاهلانرهراكفأيفًاقرغتسمناكامنيب
لخدمث،ةلماجمتاملكعضبالدابت.ةيكريمألاةرافسلانمنيوك
.عوضوملابلصيفيسامولبدلا

دقل.هنيحيفنمآاهفشكنأانرعشيتلاتامولعملاكيرومأمانيطعأ«
.»ةيفاضإةوطخمدقتلابنآلاانلحمُس

اسيلامهنإ«:غروبنيليإويلوأرودروغيسيفركفيوهورودنلرإلاق
.»َّيرومأم

يفقيقحتلانعلوؤسمكنأفرعأ.نكيامهم،لجأ«:نيوكلاق
امبًامامتاعنتقيمل.ةريحبلايفهيلعروثعلاّمتيذلايمظعلالكيهلاةيضق
ادنلسيآىلإءاجهنأبتامولعمانيدل.رزياورثولءافتخانأشبهبامهانربخأ
،تدبتامولعملااهيفانضرعيتلاةقيرطلانكلً،اقلطمدلبلارداغيملو
نطنشاوبُتلصتا.ءيشلاضعبًةيهاو،كلذنعِّربعأنأيننكميفيك
ىلعًارداقنوكيدقيكيشتلجرمساانيدل.رثكأقُّمعتلابًانذإتذخأو
.»هلعفيننكميامىرأس.فالسوريمىعُدي.رزياوءافتخاديكأت

انوريعتلرزياورثوللةروصنوكلمتله.رخآًائيشينربخأ«:رودنلرإلاق
.»اهايإ

.»تقولاضعبرمألابلطتيدق.اهنعثحبأس.ملعأال«:نيوكلاق



.ً»اركش«
.لاصتالاىهنأمث.»ريثكلاعقوتتال،كلذعم«:نيوكلاق
ىلإةعامسلاةداعإكشوىلعناكو،زوجعلاعئابلابرودنلرإلصتا

أطخأ،هعمسفعضببسب.رخآلافرطلانمةعامسلاتعفُرامدنعاهناكم
ةيعامتجالاةمدخلايفًافظومناكهنأنظو،رودنلرإةنهمعامسيفلجرلا
ً.امئاددرابماعطلا«.هلزنمىلإلَسُرتتناكيتلاتابجولالوحيكتشيأدبف
.»ءيشلكسيلاذهو

ثيدحيفلوخدلاكشوىلعناكهنأبعابطنارودنلرإىدلدَّلوت
.كيفايكيريفنينسملاةلماعملوحليوط

كلأسأنأتدرأ.ةطرشلانمانأ«:حضاووٍلاعتوصبرودنلرإلاق
.ديعبلايضاملايفتنالبدنآنيشامةكرشيفكعملمعيناكعئابلوح
.»نيحلاكلذذنمهنععَمُسيملومويتاذىفتخا

.»؟هومتدجوله؟هنعلأستاذامل.دلوبويلينعت«:لجرلالاق
.»؟هركذتتله.هيلعرَثُعيمل.ال«
هنأل.طقفثدحامببسب،نيرخآلامظعمنمرثكأامبر.ًاليلق«

.»؟امناكميفةديدجةرايسكرتيملأ.ىفتخا
.»؟ناكلاجرلانمعونيأ.تالفاحلاةطحمجراخ«:رودنلرإلاق
.»؟هه«
دحىلإلصيداكيتوصب-ذئنيحًافقاوناك-لاؤسلارودنلرإررك

.خارصلا
نعثدحتينكيملوً،اضماغًالجرناك.كلذلوقبعصلانم«

ناك،لقألاىلع.جراخلايفدلُوامبرو،نفسلاىلعلمعيناكً.اريثكهسفن
نحنانلثمًاعصانضيبأسيلو،ةقماغهترشبتناكو.ةفيفخةنكلبثدحتي
.»هللصحامٌفسؤمً.اقحًادودوًالجرناك.نييدنلسيآلا

.»دلبلالوحتاعيبمتالوجبموقيناك«:رودنلرإلاق
عمعرازملاىلإبهذنانك.كلذلعفنانكانلك،ديكأتلاب،لجأهوأ«

يفربكألادهجلالذبيناكهلعل.نيعرازمللءايشأعيبلواحنوانتاروشورب
اوناكعيمجلا.ديلجلارسكل،ملعتامكً،ابارشهعمذخأيناك.رمألااذه
.»تاقفصلامامتإىلعًامئاددعاسيناك.كلذنولعفي

نوكراشتتمتنكله،ينعأ؟ةددحمتاعيبمقطانمنوكلمتمتنكله«
.»؟قطانملا

لامشلاوبونجلايفةدوجومىنغرثكألاعرازملاً.امامتسيل،ال«



اهيلعترطيسةنيعللاتاينواعتلانكل.اننيباهميسقتلواحنانكو،عبطلاب
.»لاحيأىلعاهلك

رثكأاهروزيناكله؟ةددحمنكامأىلإبهذيدلوبويلناكله«
.»؟اهريغنم

يفبيقنتلالواحيناكهنأرودنلرإلَّيختف،ًاليلقزوجعلاتمص
.ديعبنمزذنماهيسندلوبويللوحليصافتنعًاثحبهتركاذ

ةيرحبلاتارمملايفًاليوطًاتقويضميدلوبويلناك.ترَّكذت«:لاقمث
ً،اضيأبرغلاو.ةلضفملاهتقطنماهربتعتنأكنكمي.يبونجلاءزجلا،ةيقرشلا
ناكً.اضيأةيبرغلاةيبونجلاو.ةيبرغلاةيرحبلاتارمملاو.هلمكأبادنلسيآبرغ
.ً»اقح،ناكملكىلإبهذي

.»ً؟اريثكعيبيناكله«
ىتحو،ةلصاوتمعيباسألبيغيناكًانايحأ.كلذلوقيننكميال،ال«

تكيدينيبعمثدحتلاكيلعيغبني،نكلو.ريثكلاميدقتنودب،رهشأ
نإو،ةليوطةدملانعمدلوبويلَقبيمل.رثكأفرعيهلعل.كلاملا؛زوجعلا
.»هلناكمنيمأتصوصخبكابرإلاضعبثدحدقفةحيحصيتركاذتناك

.»!هلناكمنيمأتصوصخبكابرإ«
َّرصأ.لاجملاهلاوحسفييكامصخشلصفلاوّرطضامهنأدقتعأ«

كلذمهفأمل.هلمعبًارورسمنكيملهنكل،ةكرشلاىلإهِّمضىلعتكيدينيب
.»تكيدينيبعمثَّدحت.هعمثَّدحتً.اقلطم

لوحًايئاسمًازجومدهاشيناك.لزنملايفزافلتلايلوأرودروغيسأفطأ
ةيمتنملاةكايحلاةعومجمةقفرباروثجريبتناكو،ةيدنلسيآلامدقلاةركرابخأ
يفنكيملهنظنكل،فتاهلاىلعّدرامدنعةلصتملايهاهنأَدقتعا.اهيلإ
.هلحم

.ً»امئادكبلصتأانأ،فسآ«
يهنيواهناكمةعامسلاعضينألبقًاليلقيلوأرودروغيسدّدرت

.روفلاىلعًاددجمَّنرهنكل،لاصتالا
.»ةنعللا«:لاقوةعامسلاعفرمثفتاهلايفقَّدح
يننأبرعشأ.طقفكعمثدحتأنأديرأ.لفقتال«:لجرلالاق

.»ربخلاعمَتئجنأذنمكعمثدحتلاعيطتسأ
ً.اريثكَتيدامتدقل.يسفنلاكجلاعمتسلانأ،يّدجلكشب...انأ«

،رثكأالةعيظفةفداصمتناك.كتدعاسميننكميال.فقوتتنأكديرأ



.»عادولا.كلذمهفتنألواح.اهبلبقتنأكيلعبجوتيو
.»ثدحتاهلعجنمانأيننكل.ةفداصمتناكاهنأفرعأ«:لجرلالاق
ببسلااذهل.ثدحتتافداصملالعجيدحأال«:يلوأرودروغيسلاق

.»كتدالوةظحلنمأدبتاهنإ.تافداصميه
.»نيتملاستيبلاىلإاتلصول،اهرخؤأملول«
،ةطاسبب.كسفنمولتنأكنكميال.كلذفرعتتنأو،فيخساذه«

.»ءايشألانمعونلااذهلثمىلعهسفنموليدحأال
فورظلانعجتنتاهنإلب،غارفنمثدحتالتافداصملا؟الَِمل«

.»مويلاكلذيفانأيلثم.اهدجونيتلا
يسفنجعزأنأعيطتسأاليننأةجردلةفاخسلاةياغيفاذه«

.»هتشقانمب
.»؟اذامل«
فيكف،انلاعفأىلعةرطيسلابريكفتلانمعونلااذهلانحمساذإاننأل«

لخدتتملتنأو،نيعمنمزيفلحملاىلإكتجوزتبهذ؟رارقيأذختنس
دوقيرومخمهلبأناك،الً؟اراحتناكلذناكلهف.رارقلاكلذيفًاقلطم
.»كلذنمرثكأال؛رفورجنيرةرايس

.»اهبتلصتاامدنعثدحتةفداصملاتلعجانأ«
ةياهنىلإلاونملااذهىلعةلصاوملااننكمي«:يلوأرودروغيسلاق

ىلإبهذنله؟ةنيدملاجراخىلإةرايسلاببهذننأيغبنيله.نمزلا
نمًافوخءيشيأحارتقاىلعؤرجيسنم؟ىهقميفيقتلنله؟امنيسلا

.»ةيرخسلاريثتتنأ؟ثدحيسءيش
.»ديصقلاتيبوهكلذ«:لجرلالاق
.»؟اذام«
.»؟ءيشيألعفننأانبَضرتُفيفيك«
فقوأنأبجي«:لاقف،لزنملالخدتاروثجريبيلوأرودروغيسعمس

.»ضحمءارههنإ.اذه
.»اذهفقوأنأبجيً.اضيأانأو،لجأ«:لجرلالاق
.ةملاكملاىهنأمث



لكيهلافاشتكالوحةيفحصلاوةينويزفلتلاوةيعاذإلاربراقتلاعبات
عَمسيدعيملنأىلإًايجيردتةصقلاةيمهأتلءاضتفيكظحالو،يمظعلا
مدعنعنلعي،رخآلاونيحلانيب،نايبرهظيناك.اهلوحةدحاوةملك
.يلوأرودروغيسىعُديققحمناسلنعًالقن؛هنعغالبإللديدجءيشدوجو
ً،ائيشينعينكيمليمظعلالكيهلابةقلعتملارابخألانوكسنأملعيناك
نإفمهمرّوطتثدحاذإو،قاسومدقىلعٍراجقيقحتلانأدبالف
وهنموىتمملعينكيمل.فاطملاةياهنيفهبابقرطيسامًاصخش
.هسفنكاذيلوأرودروغيسامبرو،ريصقتقودعبامبر.يتأيسيذلاصخشلا
اماذهنأبًاقثاودعيمل.هسفنلمستبا.ثدحامًادبأاوفشتكينلامبرو
ناكً،انايحأ.ديعبدمأذنمثدحامةأطوتحتحزريناكذإ؛هديريناك
نمًافوخشيعلانعًاديعب؛ةايحيأ،دوجويأهيدلنكيملهنأبرعشي
.يضاملا

امفشكلةرطيسلانعجراخعفادبًانايحأرعشيناك،قباسلايف
تفعضنمزلاعمو.همواقيًامئادناكهنكل.ةقيقحلالوقومادقإلل،ثدح
ًامداننكيمل.ثدحاملايحًاددجمساسحإلادقافحبصأو،ةجاحلاهذه
ةقيرطىلإًادانتسا،ءيشيأرييغتىلعًارداقنكيملهنأل؛ءيشىلع
.رومألافُّشكت

ناكو.اهاقتلاةرملوأيفانوليإهجوىريناكيضاملاىلإرظناملك
»ةلحرلاةياهن«ةديصقاهلحرشوخبطملايفهبناجبتسلجامدنعركذتي
هنأةجردلهيلعًادجةيلاغىركذلاكلتتناك.هتلَّبقونوسميرجلاهسانوجل
.هيتفشىلعةقيقرلاةلبقلابروعشلاهعسوبناك

راهناامدنعمويلاكلذركذتيحارو،ةذفانلابناجبهيسركىلعسلج
.هملاع

يفساموتلمع،فيصلاةلطعءاضقلادنلسيآىلإةدوعلانمًالدب
.انوليإةقفربةيقرشلاايناملأءاجرأيفلَّوجتو،تقولانمةرتفلمحفمجنم
حيرصتىلعلوصحلانمنكمتيملهنكل،ايراغنهىلإباهذلانايونياناك
لوصحلايفةديازتمةبوعصنودجيبناجألاناك،مهفامبسح.لوخدلاب
ًاضيأناكةيبرغلاايناملأىلإرفسلانأًاضيأعمسو.لوخدلابحيرصتىلع
.كاذنآةدشبًاديقم



ً،ابلاغمادقألاىلعكلذادعاميفو،تالفاحلاوراطقلابنارفاسياناك
نايحأيفو.ءارعلايفنامانياناكًانايحأ.امهدحورفسلابنيعتمتسماناكو
.تالفاحةطحموأراطقةطحموأسرادموأةريغصقدانفيف،ىرخأ
ءانثأاهنافداصيعرازميفمايأةعضبنايضقياناك،رخآلاونيحلانيبو
عرازُمىدلتناكعرازملاكلتىدحإيفاهيفاثكمةدملوطأو.امهلاحرت
ناكو،هبابقرطًايدنلسيآنألًاريثكعرازملاكلذرَّثأتدقلً.امانغأكلمي
ةيديلجلاةلتكلاةصاخبو،يلامشلاهنطولوحةرركتمةروصبهلأسي
ىلإةلحر«نريفلوجةصققباسلايفأرقهنأامهلَّنيبتو،لكرويسلفيانس
دعبو.هتعرزميفلمعلاباعتمتساو،هيدلنيعوبسأايضمأ.»ضرألازكرم
امهقيرطيفاقلطناوهتلئاعوهاعَّدو،ةعارزلاةنهمىلعديجلاامهعالطا
.ماعطلابةئيلمرهظةبيقحوةبيطتاينمأبنيلَّمحم

اناكنيذللانيبيبطلااهيوبأو،تسبادوبيفاهتلوفطلزنمهلتفصو
يذلاام«:اهلئاسرىدحإيفًةرماهمأاهتلأس.اهلئاسرلالخنمهنافرعي
رعشتتيقباهنكل،قلقللةجاحالهنأانوليإاهتربخأف.»؟هلعفنايونت
؟لبقتسملانعاذام؟امكتساردنأشباذام؟ناجوزتتسله.كلذمغرقلقلاب
.ةديحولااهتنباانوليإتناك

نكتملاهنكل،ةدحىلعٌلكوً،اعمةلئسألاهذهلكيفارَّكفدقل
امأ،امهتقالعوهرضاحلاتقولايفامهّمهيناكاملك.ةطغاضةلئسأ
وهودحاورمأنمنيدكأتماناكامهنكل،ًالوهجموًاضماغناكفلبقتسملا
ً.اعمهنالباقيسامهنأ

نوبِّحريسنيذلا-اهئاقدصألوحهربختتناك،ءاسملاتاقوأيفً،انايحأ
ىلعنوشقانيويهاقملايفنوسلجياوناكفيكو-هلاهديكأتبسح،هب
اهاريواهيلإرظنيناك.قفألايفحولتتناكيتلاتاحالصإلاةرورضماودلا
لوحثدحتتتناك.ةرحلاايراغنهنعتثدحتاملكةسامحلابلعتشت
ًابارستناكاهنأولامك-هتايحلاوطاهبعتمتواهفرعيتلا-ةيرحلا
هكلتميناكهبنوبغرياهؤاقدصأوانوليإتناكاملك.ةيئانوةسوملمريغو
هتربخأ.صاخمامتهايأهرعينكيملثيح،تاّملسملانمهربتعيوًامئاد
ملواوفتخاصاخشأنعو،نجسلايفةدماوضمأواولُقتعاءاقدصأنع
ةجهبلاوةيويحلاًاضيأنكلو،اهتوصيففوخلاظحاليناك.مهناكمفَرُعي
نعرظنلافرصباهلجأنمحافكلانعوةيوقةديقعكالتمانعنيتمجانلا
تناكيتلاةريبكلاثادحألالايحاهتسامحواهرتوتبرعشيناك.نامثألا
.فَّشكتت



يفلاوجتلايفًاعماهايضمأيتلاعيباسألالالخًاريثكساموترَّكف
تناكغيزبياليفاهفشتكايتلاةيكارتشالانأبًاعانتقادادزاو،فيصلاكلذ
نأكاردإىلعهلثماحصدقف،زناهروعشمهفيأدبو.ةبذكىلعةينبم
ةقيقحلدوجوكانهنكيمللب،ةيكارتشاوةطيسبوةدحاونكتملةقيقحلا
ىلعهمغرأيذلارمألا؛ملاعللهترظنةريبكةجردىلإدَّقعاماذهو.ةطيسب
ةقيرطلوحروحمتياهمهأواهلوأناكو.ةبعصوةديدجةلئسأةهجاوم
له.هيفًاعقاوزناهناكيذلاهسفنعضولايفهسفندجودقل.هلعافت
ىلإةدوعلاهيلعيغبنيله؟غيزبياليفةساردلاةلصاومهيلعيغبني
لوقيساذام.غيزبياليفةساردلانمهتياغتَّريغتدقل؟دعباميفادنلسيآ
بطخوفحصلايفتالاقمبتكزناهنأادنلسيآنمعمسدقل؟هتلئاعل
راثأدقل.ةيعويشلاةسايسلاًادقتنم؛ةيقرشلاايناملألوحتاعامتجايف
ةصاخو،مهتيضقفعضأونييدنلسيآلانييكارتشالانيبًاعمجيجضلاوبضغلا
.ايراغنهيفثدحيناكاملظيف

ةخسننكل،ريغتينلاذهنأوً،ايكارتشالازيالهنأفرعيناك
.هديريامنكتملغيزبياليفاهشياعيتلاةيكارتشالا

ءيشلك.اهنودبءيشيألعفينأديرينكيمل؟انوليإنعاذامو
ً.اعمهنالعفيساناكً،ايلاتهنالعفيساناك

الصوتوامهتلحرنمةريخألامايألالالخلئاسملاهذهلكاشقاندقل
،غيزبياليفلمعلاوةساردلايفرمتستستناك،اهلةبسنلاب.كرتشمرارقىلإ
تاروطتلابقارتوتامولعملارشنتسو،ةيرسلااهتيلختاعامتجاىلإبهذتسو
رَّكذت.ريغتيملًائيشنأولامكفرصتيوهتساردلصاويسوهو.ايراغنهيف
ايناملأيفيعويشلابزحلاةفايضلهتءاسإببسبزناهلعذاللاهداقتنا
ريربتيفةبوعصدجيناكو،طبضلابهتاذءيشلالعفيسناكوهو.ةيقرشلا
.هسفنلكلذ

اذهلثمشاعنأّطقهلقبسيملذإ،حايترالامدعبرعشيناك
يفهئاقدصأيفرَّكف.ةنمآوةطيسبًامئادهتايحتناك.ضقانتملاعضولا
حبصأةوقبهبقثيناكاملك.هنيقيدقفدقل؟مهربخيسَمب.ادنلسيآ
يكارتشالاأدبمللًاقفوماودلاىلعشيعيسهنأملعيناك.هيلإةبسنلابًابيرغ
سَرامُتتناكيتلاةيكارتشالانكل،ةورثلللداعلاعيزوتلاوةاواسملابلثمتملا
ناك.اهلجأنملاضنلاوأاهبناميإلاقحتستدعتملةيقرشلاايناملأيف
مهفييكًاتقوهنمبلطتيسرمألاناك.لُّوحتلاةيادبيفلازيالهنهذ
ديرينكيملنيحلاكلذيفهنكل،ملاعلافيرعتديعيوماتوحنىلعكلذ



ةيعادتملااليفلانملقتنا،غيزبيالىلإاداعامدنع.ةيرذجتارارقيأذاختا
نكتمل،ةيادبلايف.ميدقلاريرسلاىلعًاعمنامانياناك.انوليإةفرغىلإ
ظافحلاديرتتناكةمزتلمةيكيلوثاكاهتفصبف،كلذلةحاترمةقشلاةبحاص
اهينباواهجوزتدقفاهنأهتربخأً.اقحالتملستسااهنكل،ةمشحلاىلع
،امهضعبنمنيبيرقاحبصأ.مهلًاروصهترأودارغنيلاتسراصحيفامهيلك
،ةلطعملاءايشألاحيلصتلثم،ماهملانمريثكلااهليدؤيساموتناكثيح
يفهنوروزيعجهملانمهؤاقدصأناك.خبطلاو،خبطملاتاودأوماعطلاءارشو
اوناكمهو،مهنعًايجيردتدعتبيهنأبرعشيناكهنكل،نايحألاضعب
.لبقيذنمًانامتكوًاءودهرثكأهنودجي

سلجيناكامدنعًةرمهلرمألااذه-بَّرقملاهقيدص-ليمإركذ
.ةبتكملايفهبناجب

دقف.ماكزلابًاباصمناك.»؟ماُريامىلعءيشلكله«:ليمإلاق
.ةجالثكًادرابناكعجهملاوً،افصاعوًابيئكفيرخلالصفناك

.»ماُريامىلعءيشلك،لجأ!؟ماُريامىلع«
ريغاذه.اناشاحتتكنأبرعشننحن...عقاولايف...اننأل،ال«:ليمإلاق

.»؟كلذكسيلأ،حيحص
ةريثكءايشأكانه.حيحصريغديكأتلاب«:لاقوليمإىلإساموترظن

ريثكلا-ملعتامك-وانوليإ.رمألايفاملكاذه،يلةبسنلابتريغت
.»تريغتءايشألانم

له.رومألاكلتلكوانوليإ.ملعأ،لجأ«:مومهمتوصبليمإلاق
.»؟ةاتفلاهذهنعريثكلافرعت

قلقتال.ليمإايريخبءيشلك.اهنعءيشلكفرعأ«:لاقوكحض
.ً»اريثك

.»اهنعرثولثَّدحت«
.»؟داعله!رثول«
يفهرودورزياورثوللوحانوليإءاقدصأهفشكامبهءاقدصأربخيمل

نماهباوبأتحتفامدنعةعماجلايفرثولنكيمل.ةعماجلانمزناهدرط
هذهىتحهنععمسوأهآردقساموتنكيملو،فيرخلاكلذيفديدج
ثدحتلابنجتو،هبطبتريءيشلكبنجتو،رثولبنجتررقدقل.ةظحللا
.هلوحوهعم

بلجدقل.ةيضاملالبقامةليللايفانخبطميفناك«:ليمإلاق
.»ماعطلانمريثكلاكلميًامئادهنإ.محللانمًاريبكًاسيك



.»؟اهنعثدحتيناكاذامل؟انوليإنعلاقاذام«
هذهلثم.نيناوقلانوعيطيالمهنأو،ةيراغنهتناكاهنأطقف«

نأودبيالْنكلو،ايراغنهيفثدحياملوحثدحتيعيمجلا.ءايشألا
يذلاام؟انوليإلالخنمًائيشتعمسله.هتيهامطبضلابفرعيًادحأ
.»؟ايراغنهيفيرجي

لاقاذام.رييغتلاشقانتسانلانأوههفرعأاملك.ريثكلاملعأال«
لاقاذامل؟نيناوقلانوعيطيالمهنإلاقله؟انوليإنعديدحتلابرثول
.»؟كلذبينعياذام؟اذه

دعبوً.ايفرحرثولتاملكركذتينألواح،هتفهلليمإظحالامدنع
يفكشيناك.فقتنيأفرعينكيملهنإلاق«:لاق،ةليوطتمصةرتف
سانلانعثدحتتتناكوً،ائيسًاريثأتاهلنإلاقو،ةيقيقحةيكارتشااهنوك
.انعءوسلابثدحتتتناكاهنإلاق.كقافرنحنً،اضيأانعو.مهروهظفلخ
.»كلذلوقتاهعمسدقل

نعًامامتنابيرغامهنإ؟انوليإنعهفرعييذلاام؟كلذلاقاذامل«
.»قالطإلاىلعهعمثدحتتملاهنإ.امهضعب

.»؟كلذكسيلأ،هفاتمالكدرجمهنإ.ملعأال«
.ريكفتلايفًاقراغناكهنألًائيشساموتلقيمل
.»؟رثولهرركييذلااذههفاتمالكدرجمسيلأ؟ساموت«:ليمإلاق
ثدحتتاليهوً.اقلطمانوليإفرعيالهنإ.ءارههنإديكأتلاب«

.»-رثول.رذقبذكهنإً.ادبأمكنعءوسلاب
ةأجفكردأهنكل،رثوللوحهلليقامبليمإرابخإكشوىلعناك

.هقيدص؛ليمإبقثينأعيطتسيالهنأكردأ.كلذلعفعيطتسيالهنأ
هتايحنأالإ،هبقوثولامدعلهوعديببسيأكلمينكيملهنأمغرو
؛هبقوثولاهنكميالنموهبقوثولاهنكمينملوحرودتةأجفتأدب
مهنألسيل.هعمثدحتلاهنكميالنموهبلقهلحتفينأهنكمينم
نمهنعردصيًارمأنوشُفيدقمهنألنكلو،نورمآتمونونئاخوأنوراّدغ
ناكاذهو.زناهعمهسفنوهلعفامك؛روهتملكشبوأدصقنود
هتبرجتلوحمهربخأدقل.عجهملاءاقدصأ،لراكوردليهنفارهوليمإلمشي
عضولاناكمكو،انوليإوزناهفراعتفيكو،كلذلصحامدنعوبقلايف
.ةقيرطلاهذهبثدحتلاهتعاطتسابدعيملنكلوً،ارطخوًاريثم

هتاوطخبسحينأهيلعيغبنيناكدقف،رثولبقلعتياميفامأ
كلتبانوليإنعرثولثدحتببسفشتكينألواح.ةصاخةيانعب



زناهفصودقيناملألاناكنإّركذتينألواح.هئاقدصأمامأةقيرطلا
ريسيلارزنلانوفرعياوناك.ركذتلاعطتسيملهنكل.ريباعتلاهذهلثمبًاموي
تناك.لمعينمحلاصلوطبضلابنوكينمنوفرعياونوكيمل.رثولنع
ةطرشحلاصللمعيناكهنأنودقتعيناكنيذلااهءاقدصأقِّدصتانوليإ
رشنيأ؛ةطرشلاهمدختستيذلابولسألاوهكلذنوكيدقو.نمألا
.تاماسقناثادحإةيغبةريغصتاعومجمنمضةئيسملاتاعاشإلا

.»؟رثولنأشباذام«.هابتنالاىلعهلمحلواحيليمإناك.»!ساموت«
.»ركفأتنكً،اوفع«
.»رثوللوحًائيشلوقتسَتنك«:ليمإلاق
.ً»امهمًائيشنكيمل.ال«
.»؟انوليإوتنأامكنأشباذامو«:ليمإلاق
.»؟اننأشباذام«
.»ً؟اعمناثكمتسله«:ددرتبليمإلاق
.»؟لأستكلعجييذلاام.عبطلاب؟ينعتاذام«
.»هبتناطقف«
.»؟ينعتاذام«
.»ثدحينأنكمياذامًادبأفرعتال،زناهدرطدعب،ةقيقحلايف«
نمليلقتلاناكمإلاردقًالواحم،ليمإنيبوهنيبرادامبانوليإربخأ

هلأستتحارو،روفلاىلعاههجوىلعتمستراقلقلاحمالمنكل.هتيمهأ
لواحيهنأًاحضاوناك.رثولعفادمهفالواح.ليمإهلاقليصفتلكنع
له.ساموتءاقدصأ؛ةبرقملااهترئادونيرخآلابالطلامامأاهتعمسهيوشت
ةصاخةبقارمعضورثولةعاطتسابناكله؟ربكأءيشلةيادبكلتتناك
ةعضبلةناكتسالااررق،ةياهنلايفو؟تاعامتجالانأشبفرعيناكله؟اهيلع
.عيباسأ

.بسحوانيدلبىلإاننولسريسذئنيح«:ماستبالاًةلواحمانوليإتلاق
نل.زناهلثدحامانلثدحيفوس؟كلذريغاولعفينأمهنكمياذام
.ً»ادبأكلذنمرطخأرمألانوكي

.»كلذنمرطخأنوكينل.ال«ً:ايساوملاق
ةيداعمةيئاعدةلمحوأ،ةيبالقناةلواحمةمهتبيلاقتعامهنكمي«:تلاق

لجأنمتارابعمهيدل.يكارتشالاةدحولابزحدضةرماؤموأ،ةيعويشلل
.»كلذ

نعثدحيامةبقارم؟تقولاضعبلباحسنالاوفقوتلاكنكميالأ«



.»؟دعب
نأبرثوللثمءايبغألحمسأالانأ؟ينعتاذام«:تلاقوهيلإترظن

.»هلعفأاميلعاولمُي
.»!انوليإ«
يرجيامبمتهمصخشلكربخأفوسً.امئادهيفرِّكفأاملوقأانأ«

.ماودلاىلعكلذكتنك.سانلااهببلاطييتلاتاحالصإلابو،ايراغنهيف
.»فقوتأنل.اذهملعتتنأ

.تاظحللاتكس
.»؟هلعفمهنكميءيشأوسأوهام«:تلاقمث
.»نطولاىلإكنولسري«
.»نطولاىلإيننولسريس«
نأبجي.ةرذحينوكتنأبجي«:ساموتلاقمث،امهضعبىلإارظن

.»كلذبينيدع.ةرذحينوكت
،قباسلايفامكاهتايحانوليإاهلالختلصاو،رهشأوعيباسأتَّرمو

هتارضاحمىلعمواديناكوهو.ىضمتقويأنمًارذحرثكأتناكاهنكل
اهنمبلطيناكثيح،ماودلاىلعهرواسيناكاهيلعقلقلانأمغر
تضمدقتناك.رثولىقتلامويتاذو.رذحلاوةطيحلامازتلارارمتساب
فرع،لصحاميفًاقحالرَّكفامدنعو،اهيفهآرةرمرخآىلعةليوطةدم
ءاقللهقيرطيفوهتارضاحمنمًاجراخناك.ةفداصمنكيملامهءاقلنأ
رثولهاّيح.مدعلانمرثولهمامأرهظامدنعهشتريكساموتبناجبانوليإ
هعارذنمرثولهكسمأف،يشملالصاووةيحتلاهيلعَّدريملهنكلةرارحب
.»ً؟ابحرملوقتنأديرتالأ«:لاقو

مَّلسلاىلعلوزنلابَّمهورثولةضبقنماهايإًاررحمهعارذبذج
.ديدجنمهعارذبكسمتٍديبرعشف

.»ثدحتننأبجي«:هوحنساموتتفتلاامدنعرثوللاق
.»هنأشبثدحتنلءيشيأانيدلسيل«:ساموتلاق
.»اهنأشبثدحتنلءايشألانمريثكلاانيدل.سكعلاىلع«:رثوللاق
قباطلاوحنمَّلسلاىلعلوزنلابرمتساو.»ينأشوينعد«:ساموتلاق

،هنأشورثولهكرتينألمأو،فلخلاىلإرظنيمل.ىهقملاهيفدجوييذلا
.هابتنالاريثينأديرينكيمل.هلوحتَّفلتوًةيناثهفقوأرثولنكل

.كلهلوقألءيشيأيدلسيل؟اذهلكاذامل«:ةدحبساموتلاق
.»!ينأشوينعد.كسأريفاذهعضتنألواح



.»؟ةلكشملاام«:ًالئاقهقيرطضرتعارثولنكل،هزواجتينألواح
ينعدطقف.ءيشال«:لاقمث،تاظحلعضبليناملألاينيعيفقَّدح

.»ينأشو
.»ناقيدصاننأدقتعأتنك.يعمثدحتتنأديرتالاذاملينربخأ«
.»يقيدصناكزناه.نيقيدصنكنمل،ال«
.»؟زناه«
.»زناه،لجأ«
اذهىلعفرصتتتنأزناهببسبله؟زناهببسباذهله«

.»؟وحنلا
.»ينأشوينعد«
.»؟يبزناهةقالعام«
كانهناكاذإهنأهلرطخ.ًةأجفتكسمث»-تنأ«:ساموتلاق

اممءيشيأةفرعمبرثوللحامسلامدعوهف،هلعفهيلعيغبنيدحاوءيش
.نوكينمفرعيناكهنأبهلءاحيإلاوأ،هنهذيفروديناك

ةبعللالوحريثكلامُّلعتهيلعبجوتيسهنأبًاضيأهنهذيفرطخو
هئاقدصأعمامنإو،رثولعمطقفسيل،اهبعلبأدبدقناكيتلا
ءانثتساب،مهلباقيناكنيذلاصاخشألالك،ةقيقحلايفوً.اضيأنييدنلسيآلا
.انوليإ

.»؟اذامانأ«:دانعبرثوللاق
.»ءيشال«
يأهيدلنكيمل.ناكملااذهبهلةلصلكزناهدقفدقل«:رثوللاق

لوحانثدحتويلإَتئج.يلاذهتلق.كسفنباذهتلقتنأ.انهلمع
ملزناهوتنأ.زناهةلاذننعينتربخأتنأوبرشملايفنيسلاجانك.رمألا
.»نيقيدصانوكت

.»نيقيدصنكنمل.حيحصاذه،ال«:زازئمشابساموتلاق
اذاملو،يطغيناكنمًامامتكردينكيمل.كلذهلوقبوجوبَّسحأ

ةبعلبعليناك.قباسلايفلعفيناكامكهنهذيفروديناكاملقيمل
.ةكلاحةملظيفًاديورًاديورهقيرطقشًالواحم،اهمهفيناكداكلابعادخ
انوليإىلإهراكفأتلَّوحتً.انابجناكهلعلوأ،كلذنمعجشأنكيملهلعل
.رثوللهلوقتنأبجيامًامامتفرعتستناكيتلا

.»دَرُطينأيغبنيناكهنإّطقلقأمل«:هسفنًايِّوقملاقمث
.»طبضلابتاملكلاهذهتلقكنأركذأ،ةقيقحلايف«:رثوللاق



.»بذكاذه«،هتوصعفرمث.»ال«
.»أدها«:لاقورثولمستبا
.»طقفينأشوينعد«
ةوقبهعارذبكسمأةرملاهذهً.اددجمهفقوأرثولنكل،باهذلابَّمه

.»ثدحتننأبجي«:هنذأيفسمهوهيلإهبذجو،ربكأ
نكل،هسفنريرحتلواح.»هنأشبثدحتنامانيدلسيل«:ساموتلاق

.ةوقبهكسمأرثول
.»انوليإلوحثدحتللةجاحبنحن«
ساموتعارذبرثولَّسحأو،هتالضعتختراو،ةأجفُّرمحيههجوبرعش

.ةلهولاهتوقدقفت
.»؟ثدحتتّمع«:هسفنفشكمدعًالواحمساموتلاق
لوقأانأو.اهقفارتيكليفكيامبةحلاصاهنأدقتعأال«:رثوللاق

يلرفغتنأوجرأ.قيفركوكنوؤشةياعرنعلوؤسملايتفصبكلذ
.»يلُّخدت

نأدقتعأال!؟يفكيامبةحلاصريغ؟ثدحتتمع«:ةيناثةرملاق
.»-نعياذه

كُّرجتساهنأىشخأ.انلاثمأكراشتاهنأدقتعأال«:ًالئاقرثولهعطاق
.»اهعمعقنتسملاىلإ

اذامفرعينكيمل»؟ثدحتتمع«:ةثلاثلاةرملللاقو،رثوليفقَّدح
.انوليإنمالإً،اغرافهنهذناك.كلذىوسهلوقهيلعيغبني

،انوليإاهمِّظنتيتلاتاعامتجالاصوصخبملعننحن«:رثوللاق
كلتىلإتبهذكنأفرعنو،تاعامتجالاكلتىلإبهذينمفرعنو
.»اهعزوتيتلاتاروشنملانأشبفرعنو،تاعامتجالا

.هعمسيامقِّدصينكيمل
.»كدعاسنانعد«:رثوللاق
لكهنعطقسأدقل.ةمراصةيدجبهيلإرظنيهدجوف،رثوليفقَّدح

ةوسقلاالإههجويفىريدعيملف،هتماستبااهيفامب،ةفيزملارهاظملا
.ةضحملا

.»؟هلوقتيذلاامو؟متنأنم!؟مكعدأ«:ساموتلاق
.ً»ائيشكيرأنأديرأ.يعملاعت«:رثوللاق
.»!ناكميأىلإكعمباهذللًارطضمتسل.كعمبهذأنل«
.كتدعاسملواحأانأ.مدنتنل«:هسفنمزاحلاتوصلابرثوللاق



ثدحتأامطبضلابمهفتىتحًائيشكيرأينعد.كلذمهفتنألواح
.»هنأشب

.»؟ينيرتنأكنكمياذام«
.كتدعاسملواحأانأ،لاعت«:مامألاىلإقفربهُّدشيوهورثوللاق

.»يبْقث
هعميضمللهاعفدلوضفلاوفوخلانكل،مواقينأديريناك

ةدهاشملاقحتسيدقهنإف،هايإهيريلًائيشكلميرثولناكاذإ.هلملستساف
نع،ةنيدملازكرمهاجتابةعماجلاىنبمارداغ.هلرهظلاةرادإنمًالدب
نمبرتقيناكهنأدجوةريصقةرتفدعبو.سكراملراكةحاسقيرط
ساموتأطبأ.ةنيدملايفنمألاةطرشلسيئرلارقملاوهو،24غنيرشتيرتيد
تاجردلادوعصيونيناكرثولنأدهاشامدنعًامامتفقوتمث،هاطخ
.ىنبملاىلإةيدؤملا

.»؟انهلعفناذام«:هلأسف
ىلعرمألابِّعصتال.كعمثدحتللةجاحبنحن،لاعت«:رثوللاق

.»كسفن
.»!كانهىلإلخدأنل؟!رمألابِّعصأ«
.»لضفأةقيرطلاهذه.كنوبلجيسومهنوتأيسوأنآلايتأتنأامإ«
نمألاةطرشتناكاذام.برهينأّدويناك.هناكميفًارِّمستمفقو

له.تاهاجتالاعيمجىلإهناكمنمرظن.ءيشيألعفيمل؟هنمديرت
؟ىنبملاىلإلخديوهوامصخشهارينأنكمي

ً.اقحًافئاخناك.»؟ينعتاذام«:ضفخنمتوصبلاق
.بابلاحتفو.»لاعت«:رثوللاق
لخدمربعالخد.ىنبملالخادىلإرثولبقحلو،ددرتبتاجردلادعص

بابهتياهنيفدجويبيئكيرجحمَّلسوةينبةيماخرناردجيذريغص
ةعونصملاةرذقلاةيضرألاةحئارروفلاىلعظحال.لابقتساةفرغىلإيضفي
رثولأموأ.فوخلاو،قَرعلاو،ناخدلاو،ةَّدوسملاناردجلاو،مويلونيللانم
رممىلإيدؤيًابابحتفو،لابقتسالاةعاقيفدوجوملالجرلاىلإهسأرب
بتكمكانهناكرمملافصتنميفو.رضخأءالطبةيلطمهناردجليوط
هيفناكو،بتكملاىلإرثوللخد.قِّيضيذالوفبابهلباقيوحوتفمهباب
.ةلواطفلخسلجيرمعلافصتنميفلجر

ًاتقوكلذبَّلطتدقل«:فيضلاًالهاجتمهللاقورثولىلإلجرلارظن
.»ًاليوط



هعباصأتناكو.ةعذالةحئارتاذةنيخثةراجيسنِّخديلجرلاناك
هيدلناك.ةريغصرئاجسباقعأبةءولممةضفنملاو،رفصألانوللابةغوبصم
امهوزغينيفلاسعمءارمسهترشبتناكو،ناخدلالعفبغوبصم،ٌّثكبراش
عضبهلخاديفتناك.هحتفوًافلمجرخأوةلواطلاجاردأدحأحتف.بيشلا
لجرلاجرخأ.دوسألاوضيبألابةيفارغوتوفلاروصلاضعبو،ةعوبطمتاحفص
اذهله«:هلأسو،ساموتىلإةلواطلاىلعاهامرمث،اهيلإرظنوروصلا
.»؟تنأ

كرديلتقولاضعبهنمرمألابَّلطت.اهيلإرظنوروصلاساموتطقتلا
صاخشأاهيفوً،ايبسنةديعبةفاسمنمءاسملايفةطََقتلُمتناك.يهام
امدنع.ةعومجملاءيضيبابلاقوفءوضكانهناكً.اينكسًىنبمنورداغي
يفًادوجومناكلجروانوليإةيؤرعاطتسا،رثكأةروصلايفرظنلاققد
.هيلإةفاضإلاب،هسفنعامتجالايفًاضيأةدوجومتناكةأرماو،وبقلاعامتجا
هجووههجو؛نيَّربكمنيهجولناتروصاهنيبتناك.روصلاةيقبىلإرظنمث
.انوليإ

ىلعهرهظثكلابراشلاوذلجرلادنسأ،ةراجيسهلاعشإدعب
ساموتىأر.ةفرغلااياوزىدحإيفيسركىلعًاسلاجرثولناك.هدعقم
ثالثو،ناردجلادحأىلعشتيربلوألةروصوغيزبياليفقرطلاِّنيُبتةطراخ
.رخآرادجمامأةفقاوةنيتمةيذالوفنئازخ

.»؟هذهام«:لاقو،هيديشاعتراءافخإًالواحمرثولىلإساموتتفتلا
.»هذهامانربخينأهيلعيغبنينمتنأ«:ةدحبرثولهباجأ
.»؟روصلاهذهطقتلانم«
.»؟مهماذهنأدقتعتله«:رثوللاق
.»؟يلعنوسجتتله«
رثولأدبمث،تارظنلاقورحملابراشلاوذلجرلاورثوللدابت

.كحضلاب
هذهنوطقتلتاذامل؟ديرتاذام«:رثولىلإهمالكًاهِّجومساموتلاق

.»؟روصلا
.»؟عامتجالااذهوهامفرعتله«:رثولهلأس
بذكينكيمل.»عبطلابانوليإءانثتساب،صاخشألاكئلوأفرعأال«

.»؟مهنورِّوصتاذامل«.انه
ةريغصلاانوليإءانثتساب؛مهفرعتالتنأديكأتلاب،ال«:رثوللاق

رثكأاهفرعتلب،سانلامظعماهفرعياممرثكأاهفرعت.اهفرعتتنأ.ةليمجلا



.»زناهكقيدصنم
مث،براشلايذلجرلاىلإرظن.حِّمليرثولناكاذامىلإفرعيمل

ةحتفهيفدجوتتناك.ههجاوييذالوفلابابلاناكثيحرمملاىلإرظن
اذإاّمعو؛لخادلايفدحأكانهناكاذإاّمعساموتلءاستفةقلغمةريغص
يأببتكملاكلذنمجورخلاديريناك.اهيفلقتعمصخشكانهناك
.بورهللقيرطنعسأيبثحبيَرصاحمناويحلثمرعشيناك.نمث

كلتىلإباهذلانعفقوتلاينمنوديرتله«:امهللاق
.»اهنمريثكلارضحأمل.ةلكشمتسيلهذه.تاعامتجالا

.فوخلابرماغروعشةأجفهحاتجاو،يذالوفلابابلاىلإًاددجمرظن
ىلعفرعينكيملهنأمغر،هكولسرييغتبدعوو،عجارتلابًاقبسمأدبدقل
ناك.امهئاضرإلهلعفهنكمياذاموأهبكترايذلاأطخلاوهامةقدلاهجو
.بتكملاكلذنمجورخلالجأنمءيشيألعفيس

نأكنمبلطيدحأالً.ادبأ!فقوتت«:براشلاوذلجرلالاق
نمديزملاىلإبهذتنأكنمدوننحن.سكعلاىلعلب،فقوتت
.»؟مهتياغيهامً.ادجةعتمماهنأدبال.تاعامتجالا

يأدجوتال.ءيشال«:ةعاجشلابرهاظتلاهتعاطتساردقًالواحملاق
ءايشأ.بتكلا.اقيسوملا.ةعماجلالئاسملوحثدحتنطقفنحن.ةياغ
.»هذهك

هنأفرعلجرلانأدبال.ةضيرعةماستبابراشلاوذلجرلامستبا
يفنكيملهنإ،لاحيأىلعً.امامتًاحضاوناكهفوخنأدبال.فئاخ
.بذكلايفًاعرابموييأ

يننألوحو؟زناهلوحلوقتتنكاذام«:ددرتبلاقورثولىلإرظن
.»؟دصقتاذام؟اهبزناهةفرعمنملضفأانوليإفرعأ

امكًامامتً؛اعماناك!؟ملعتنكتملأ«:ةشهدلابًارهاظتمرثوللاق
كلركذتملأ.دهشملايفتنأرهظتنألبق،دصقأ.نآلاًاعمانوليإوتنأ
.»؟كلذ

.رغافمفبهيلإرظنلابىفتكاف،لوقياذامفرعيمل
ال؟كربختملكيأرباذامل«:اهسفنةفيزملاةشهدنملاةربنلابرثوللاق

دقتعأال؟دقتعأاذامملعتأ.نييدنلسيآلامتنأمكعمةعرابتناكاهنأدب
.»اهتدعاسمبًابغارناكزناهنأ

.»؟اهتدعاسم«
كلذحجنيمل.ادنلسيآىلإلاقتنالاومكنمدحاوبجاوزلاديرتتناك«



ةدملايراغنهةرداغمديرتتناك.اهتدعاسمتنأكنكميامبرل.زناهعم
لجأنمًاريبكًادهجْتلذبدقل؟كلذلوحءيشيأكربختملأ.ةليوط
.»برهلا

امكلًاركش.بهذأنأبجي.اذهلكلتقويدلسيل«:ساموتلاق
.ً»اقحالكعملضفألكشبرمألاشقانأس،رثول.اذهلكبيغالبإىلع

ىلإهتلواطفلخنملجرلارظنف،ددرتمفصنبابلاوحنهجتا
.هيفتكريخألاعفرف،رثول

.»!نيعللاقمحألااهيأسلجا«:ًالئاقخرصوهيسركنعلجرلابثو
.رادتسامثً،اقوعصمبابلابناجبساموتفقوت

بناجأنمةصاخو!بالقنالالَّمحتنالنحن«:ههجويفلجرلاخرص
قمحألااهيأ،سلجا.ةفيزمتاءاعداتحتانهىلإنوتأتكلثمنيرذق
.»!سلجاوبابلاقلغأ!نيعللا

.ةلواطلابناجبيسركلاىلعسلجوداعوبابلاقلغأ
.»بضغيهتلعجنآلا«:هسأربزهيوهورثوللاق
.هتمربرمألانايسنوادنلسيآىلإةدوعلاهتعاطتسابناكولىّنمت

يفرطختةركفلوأكلتتناك.سوباكلااذهنمبرههنألزناهدسحو
هارمأو،دلبلاةرداغمنمهاعنمامهنكلً.اريخأهحارساقلطأامدنعهلاب
.انوليإىلإهراكفأتلَّوحتكلذدعبو.هسفنمويلايفهرفسزاوجميلستب
ً،اضيأكلذلعفديرينكيملو،اهكرتىلعًارداقنكيملهنأملعيناك
املعفيملاذإ.هديدهتلاهامدختسادقل.هفوخرسحناامدنعةصاخو
ً،احيرصنكيملديدهتلانأمغرو.اهلثدحيدقامًائيشنإف،هنمهابلط
دقامًائيشنإف،مهنيبرادامباهربخأنإ.يفكيامبًاحضاوناكهنأالإ
احمسييكًاقلعمديدهتلااكرتلب،ءيشلاكلذوهامالوقيمل.اهلثدحي
.أوسألالُّيختبهل

اناك.ليوطتقوذنمامهنويعبصنهناعضياناكامهنأهلادب
ًايأاررقيمل.امهمدخينأهنمناديريفيكونالعفيساذامطبضلابنافرعي
.ةعماجلايفمهلًاسوساجهلعجلناططخياناكلب،اهتظحليفكلذنم
،ةيكارتشاللةضهانملاةطشنألاةبقارمو،امهلريراقتميدقتهبَضرتُفيناك
،ةظحللاكلتذنمةبقارملاتحتعَضويسهنأملعيناك.كلذبامهمالعإو
يفاهقافروانوليإةطشنأوهامهُّمهيناكامرثكأو.اذهبهاربخأامهنأل
نمو،تاعامتجالايفيرجيناكامةفرعمناديرياناك.ايناملأةيقبوغيزبيال
عمتالصنوكلمياوناكاذإامو،ةدشرملامهتيجولويديإيهامو،ةداقلامه



ناكاذامو،قاقشنالاعاستاىدمو،ىرخأةيقرشةيبوروأنادلبوأايراغنه
دقناكهنكلىرخأًاطاقناركذدقل.يعويشلابزحلاوشتيربلوأنعلاُقي
.ليوطتقوذنمءاغصإلانعفقوت

.»؟تضفرولاذام«:ةيدنلسيآلابرثولللاق
.»!ةيناملألابثَّدحت«:براشلاوذلجرلالاق
.»ضفرتنل«:رثوللاق
نلهنكل،دالبلانملَّحُريفوس؛ضفرنإثدحيسامبلجرلاهربخأ

ةبسنلابةميقيأكلمينكيمل.زناهاهيفجرخيتلاةلوهسلابجرخي
فوسف،هنمبُلطاملعفيملاذإو،ضارمألالقنيذرجلثمناك.امهيلإ
.انوليإدقفي

.»لاحيأىلعاهدقفأسفءيشلكبمكتربخأاذإيننكل«:ساموتلاق
ةقيرطلابسيل«:ىرخأةراجيسئفطيوهوبراشلاوذلجرلالاق

.»اهانددعأيتلا
.اهانددعأيتلاةقيرطلابسيل
هسأريفُّنرتورقملاهترداغمدعبهنكستسيتلاةلمجلايههذه

.لزنملاىلإقيرطلالاوط
.اهانددعأيتلاةقيرطلابسيل
هناذفنيسوً.اقبسمانوليإبقلعتيًائيشاّدعأدقل.رثولىلإقَّدح

.هبرُمأاملعفيملنإةطاسبب
.»؟لاحيأىلعتنأنم«:هيسركنعةيبصعبضهنيوهورثولللاق
.»!ْسلجا«ً:اضيأفقيوهوبراشلاوذلجرلاخرصف
فيك«:ههجوىلعةضماغةماستباًامساررثولىلإهمالكهيجوتلصاو

.»؟ليللايفمانت
ً.اتماصرثوللظ
.»؟كلذبانوليإتربخأولاذام«
فيك،رخآءيشبينربخأ.كلذلعفمدعكيلعيغبني«:رثوللاق

؟لصحاذام.نيددشتملاَّدشأَتنك،انتامولعمبسح؟كرييغتنمْتَنَّكمت
.»؟كتاعانقبلقتنأتعاطتسافيك

رادو،هلوقديريناكامبهربخيلهتعاجشعمجتساو،رثولوحنىشم
.هءاروفقووهتلواطفلخلجرلا

ءيشلك.متنألب،ينتبلقيتلايهنكتمل«:ةيدنلسيآلابساموتلاق
َّريغمكيفاملك.ةطلسلابمكفغشو،مكدقحو،مكتينانأ.ينعنقأهبنوقثت



.»يتاعانق
الوأًايكارتشانوكتنأامإ.ةطاسبلاةياغيفرمألا«:رثوللاق

.»نوكت
.»نوكتالوأًاناسنإنوكتنأامإ.مهفتالتنأ.ال«:ساموتلاق
اممغرثدحامباهربخيسناك.انوليإيفركفيوهولزنملاىلإعره

ناكله.ةنيدملانمبرهلااهيلعبجوتيناك.هلاططخاموهنمهابلط
ةقيرطبةديعبتناكادنلسيآنأبَّسحأً؟اعمادنلسيآىلإباهذلاامهعسوب
ربعتىتحوأ،ايراغنهىلإةدوعلاوبرهلاعيطتستتناكامبرل.فَصوتال
هعامسناديرياملكبامهربخيفوس.ةيبرغلانيلربىلإ؛ةيبرغلاايناملأىلإ
اهيلعبجوتيناك.اهبرهةطخامهعضوءانثأانوليإرهظنعامهدعبييك
.دلبلاةرداغم

ىلعاناكله؟انوليإوزناهلوحرثوللاقاذام؟زناهنأشباذامو
اناكامهنأطقفهتربخأً.اقلطمكلذبانوليإهربختمل؟مويتاذةقالع
؟هعدخيرثولناكله.تاعامتجالايفامهضعبىلعافَّرعتامهنأونيقيدص
؟برهتيكًاقحهلغتستانوليإتناكلهوأ

نمقربلاكهبناجبنوّرميسانلاناك.هتعرسىصقأبةأجفضكريأدب
راكفألاتناكً.امامتمهنعلفاغوهوعراوشلاعطقيناك.مهظحالينأنود
براشلايذلجرلاورثولو،هسفنوههلوحو،انوليإلوحهسأريفمحازتت
.ةمحريأهلارهُظينل.ةقلغملاةحتفلايذيذالوفلابابلاونمألاةطرشو
اذهنكيمل.المأًايدنلسيآًانطاومناكأءاوس؛هنمًادكأتمناكاماذه
.سانلاءالؤهلةبسنلابًاقرفلكشي

.مهمهتيتلايهانوليإتناك
تنببسبنينأنودنمانوليإقناعو،تيبلاىلإهلوصولاحىكب

.هشتريكساموتجراخًاليوطهترظتنااهنأو،ةقلقتناكاهنأهتربخأ.ةفش
هيلإانوليإتغصأ.كلذلعفمدعهنمابلطامهنأمغرءيشلكباهربخأف
اهباجأو.هبوجتستتأدبمث،ثيدحلانمغرفنأىلإةعطاقمنودنم
قلعتيهايإهتلأسءيشلوأناك.ةقدنمهعاطتساامرثكأبساموت
.روصلانممهيلعفُّرعتلانكمملانمناكاذإامو،غيزبيالءانبأ،اهئاقدصأب
.مهنمدحاولكفرعتةطرشلانأدقتعيهنإلاقف

اوناكمهنأدبال؟اذهاوفشتكافيك.مهّغلبننأبجي«:انوليإتلاق
انريغدحأال.تاعامتجالانأشبفرعيصخش؛انبىشوامصخش.اننوقحالي
.»تاعامتجالاكلتنعًائيشفرعيناك



.»ملعأال«:لاق
نأبجي«ً:اباهذوةئيجةريغصلاامهتفرغضرأعرذتيهوتلاق

رظنلاتقرتساو،عراشلاىلعةلطملاةذفانلادنعتفقوتمث.»مهبلصتأ
.»؟نآلااننوبقاريمهله«.جراخلاىلإ

.»ملعأال«
.»هللااي«
.»اذهلاقرثولً.اعمامتنكزناهوكنإاولاق«:ساموتلاق
.كلذفرعتتنأًامتح.بذكهنولوقيءيشلك.بذكاذه«:تلاق

بجي.هلعفنسامررقننأبجي.انعمةبعلنوبعلي؛امةبعلنوبعليمهنإ
.»نيرخآلارِّذحأنأ

.»ادنلسيآىلإيبرهتيكاننيرشاعتكنإاولاق«
نكتال؟كلذريغنولوقيساذام.ساموتايكلذنولوقيسديكأتلاب«

.ً»ايبغ
ناك.»رذحبفُّرصتلاانيلعيغبنياذل،كغالبإيبَضرتُفينكيمل«

رطخيفتنأ«.ءيشلكً؛ابذكناكهالاقاملكنأبو،ةقداصاهنأبًاقثاو
.»يبغءيشيألعفىلعمدقنالأبجي.كلذيلاولاق.ريبك

.»؟انيسفنانمحقأَميف«:لاقودَّهنتمث،امهضعبىلإارظن
.ىرخأايراغنهنوديريالمهنإ«.هتئدهتًةلواحمهتقناع.»ملعأال«

.»هيفانيسفنانمحقأاماذه

.انوليإتفتخا،مايأةثالثدعبو
غالبإلةعماجلاىلإعرهف،اهولقتعاواوءاجامدنعاهعملراكناك

ةطرشلاباذإف،اهنمباتكةراعتسالاهتفرغىلإبهذدقل.ثدحامبساموت
،بقعىلعًاسأرةفرغلااوبلقو،طئاحلاىلإهباومر.رمملايفًةأجفرهظت
.مهعمانوليإاوذخأمث

.ضكروساموتهكرتامدنعثدحاملهفصوفصتنميفلراكناك
ةقيرطنوّدعياوناكو،اهقافرىلإةلاسرانوليإتلقندقلً.ادجنيرذحاناك
وهو،اهتلئاععمءاقبللايراغنهىلإةدوعلاديرتتناك.غيزبيالنمجورخلل
دعيمل.همهتهتسارددعتمل.تسبادوبيفاهيقتليسوادنلسيآىلإدوعيس
.انوليإىوسهمهيءيشكانه

بابلاناك.راجفنالاىلعناكشوتهاتئرتناك،ةقشلاىلإلصوامدنع
،ناكملاُّمعتىضوفلاتناك.امهتفرغىلإًاهجوتملخادلاىلإضكرفً،احوتفم



،ضرألاىلعةاقلمتناكاهلكريرسلاةيطغأوتالجملاوبتكلاثيح
ساد.ءيشيأاونثتسيمل.هبناجىلعًادنتسمريرسلاو،ةبولقمةدضنملاو
ً.اضيأضرألاىلعةاقلمتناكيتلاةبتاكلاةلآلاىلع

لجرلامسافرعيالهنأكرديمل.نمألاةطرشرقمىلإًةرشابمضكر
يفدوجوملاصخشلامهفيملثيح،ناكملاىلإلصوامدنعالإبراشلايذ
رمملاىلإلوخدلابهلحامسلاهنمبلط.هدصقيناكنملابقتسالاةلاص
بابلاوحنعفدناً.اضفارهسأرَّزهلابقتسالافظومنكل،هسفنبهداجيإو
جرخف،رثولمسابحاص.ًالفقمناكهنكلهحتفلواحو،رمملاىلإيدؤملا
لاجرةثالثءاجف،ةدعاسملابلطو،هتلواطءارونملابقتسالافظوم
وذلجرلالخدوبابلاحُتف،ةظحللاكلتيفو.بابلانعًاديعبهوّرجو
.براشلا

ربعخرص.»!اهارأينوعد؟اهلمتلعفاذام«:بضغبساموتخرص
.»!انوليإ!انوليإ«:رمملا

هوقلينأبنيرخآلارمأو،ةوقبهءاروبابلابراشلاوذلجرلاقلغأ
مسابيدانيويمامألابابلاىلعهيديبقديحار.كلذاولعففً،اجراخ
يفاهبنوظفتحياوناكمهنأبًاعنتقمناك.لئاطنودنمنكلو،انوليإ
.اهحارسقالطإواهتدعاسملجأنمءيشيألعفيسناكو،لخادلا

ناكملارداغفحابصلاكلذيفةعماجلامرحيفرثولظحالهنأرَّكذت
بناجبهنمزفقمث،روفلاىلعهبكرفرقملابناجبمارتفقوت.ةعرسب
يفهدرفمبًاسلاجرثولدجوو،ريسيلازيالمارتلاناكامنيبةعماجلا
ً،اثهالرثوللباقمسلج.لخادلايفبالطلانمليلقلاكانهناك.ىهقملا
.فوخلاوقلقلاوضكرلانمهجولاَّرمحمو

.»؟ريخبتنأله«:رثوللاق
متقلطأنإمكلجأنمءيشيألعفأس«:روفلاىلعساموتلاق

.»اهحارس
مث،ةيفسلفنوكتداكتةقيرطبهتاناعمًابقارم،ًالّوطمهيلإرثولرظن

.»؟نم«:لاق
.»اهحارسمتقلطأنإءيشيألعفأس.ثدحتأنمعملعتتنأ.انوليإ«
.»ثدحتتاّمعًائيشفرعأال«:رثوللاق
.»ءادغلاتقويفمويلاانوليإمتلقتعادقل«
.»؟نحننم!؟نحن«
نلأ.اوءاجامدنعاهعملراكناك.مويلاانوليإتلُقتعا.نمألاةطرش«



قالطإلجأنممزلياملكلعفأسيننأمهربختنلأ؟مهعمثدحتت
.»؟اهحارس

.»نآلادعبُّمهتكنأنظأال«
.»؟لُّخدتلاعيطتستله؟يتدعاسمكنكميالأ«:ساموتلاق
ناوألاتاف.هلعفعيطتسأامكانهسيلف،تلُقتعادقتناكاذإ«

.»ظحلاءوسل
ينربخأ؟لعفأنأينعسياذام«:ءاكبلاىلعكشويوهوساموتلاق

.»لعفأاذام
لزنملاىلإدُع.هسارتسيشتيوبىلإْدُع«:لاقمثًالّوطمهيلإرثولرظن

.»لضفألاىّنمتو
نمعونيأ؟تنأصاخشألانمعونيأ«:بضغبساموتلاق

نيأنم؟وهام؟شحولثم...لثمفرصتتكلعجييذلاام؟تنأةلفسلا
.»!ةيشحولاهذه؟ةسرطغلاهذه؟ةرطيسلللوقعملاريغعفادلااذهيتأي

مث،ىهقملايفنيسلاجلانيليلقلاصاخشألاىلإرظنوهلوحرثولتَّفلت
نوشهدنيًامئادمهنكل،نوقرتحيرانلابنوبعلينيذلاصاخشألا«:لاقومستبا
فقو.»كلذلصحيامدنعنيشهدنموءايربأنودبيًامئاد.نوقرتحيامدنع
ثدحتأس.لضفألاىّنمتو،لزنملاىلإبهذا«:ًالئاقفدرأو،هوحنىنحناو
.»ءيشبكدعأنأعيطتسأاليننكلمهعم

لكنأولامك،لهمىلع،ةئداهتاوطخبىهقملانمرثولجرخمث
نيبههجونفدوكانهًاسلاجساموتيقب.ءيشيفهينعينكيملكلذ
اهوبوجتسييكاهوعدتسامهنأهسفنعانقإًالواحم،انوليإيفرَّكف.هيدي
امك،بسحواهنوفيخياوناكمهلعل.اهحارسنوقلطيسامناعرسوطقف
اهلعل.هيلعنوّذغتيو،فوخلانولغتسياوناك.مايأةعضبذنمهعماولعف
.ىهقملارداغوفقو.نآلالزنملاىلإتداع

سانلاناك.هلاحىلعءيشلكدجوةعماجلانمجرخامدنع
ىلعةلجعبيشميمهضعبناك.ثدحيملًائيشنأولامكنوفرصتي
كلذعمو،راهنيهملاعناكً.افوقوتيداحألالدابتيرخآلامهضعبو،ةفصرألا
اهدجيسهلعل.اهرظتنيوامهتفرغىلإدوعيسناك.وهامكودبيءيشلك
؟اهنوزجتحياوناكاذامل.دوعتساهنأدبالً.اقحالدوعتدقوأً،اقبسمكانه
!؟مهعمثدحتلاوصاخشألاضعبعمعامتجالاببسب

دقل.لزنملاوحنعرهفًايلاتلعفياذامفرعيمل،هقلقطرفنم
-ريرسلاىلعنييقلتسماناكامدنع-ًادجةريصقةرتفذنمانوليإهتربخأ



يفكلذبتسمهً.اديكأحبصأتقولاضعبذنمهيفهبتشتتناكامنأ
.فيصلاةياهنيفثدحهلعل.هنذأ

ديريهنإاهللاقواهقناعمث،فقسلايفًاقِّدحمكارحنودبىقلتسا
.هرمعلاوطاهعمشيعينأ

.»انالك«:ةسماههلتلاق
.اهنطبىلعهسأرعضومث.»امكالك،لجأ«

ةركاذلاتناكامدنع.ديدجنمعقاولاىلإهدييفضبانلاملألاهداعأ
ةدشبهيديضبقيناكامًابلاغ،ةيقرشلاايناملأيفثدحامىلإهبدوعت
ثودحعنمهعسوبناكاذإاّمعًالئاستمهتالضعىخرأ.ملألابرعشينأىلإ
ىرجمِّريغيسناكءيش؛رخآءيشلعفهعسوبناكاذإاّمعو،كلذ
ً.اقلطمباوجىلإلصيملهنكل.ثادحألا

هحتف.وبقلاىلإيضفملابابلاوحنراسو،بُّلصتبهيسركنعضهن
دعباقلزحبصأيذلايرجحلامَّلسلاىلعرذحبلزنمث،رونلالعشأو
كانهتناك.ءاوضألالعشأوحيسفلاوبقلاىلإلخد.مادختسالانمدوقع
رمألاناكول.نينسلاِّرمىلعتعّمجتيتلاضارغألانمةعونتمةعومجم
ناكهنألكلذوً،ايوضوفنكيملوبقلانكلً.ادبأءيشيأىمرامل،هديب
.هناكميفناكءيشلك.رارمتسابهبتري

يفتحنيناك.ناردجلادحأىلعةدنتسملمعةلواطكانهتناك
ةعبرمةعطقذخأي.اهيلطيمثبشخلانمةريغصتامَّسجمنايحألاضعب
ضعببظفتحيناك.ةايحلابًاضبانًاليمجًائيشاهنملعجيوبشخلانم
نمرثكأهاضرىلعتزاحيتلاكلت؛هتقشيفةتوحنملاتاناويحلاتامّسجم
يفحجندقل.اهبهتداعستدازً،امجحرغصأهتاتوحنمتناكاملك.اهريغ
رفظمجحبنيتبصتنمنينذأوفوقعمليذيذيدنلسيآةيشامبلكتحن
ً.ابيرقتماهبإلا

.كانههبظفتحيناكًاقودنصحتفو،لمعلاةلواطتحتهديَّدم
يف.سململادرابندعملاناك.هناكمنمسدسملاجرخأمثضبقملاسَّسحت
دكأتيلوأ،حالسلابعادييكوبقلاىلإهُّرجتهتايركذتناك،نايحألاضعب
.هناكميفدوجومهنأنمطقف

ةليوطةدميضممغر؛نينسلاكلتلاوطلصحامىلعمدنيمل
.ةيقرشلاايناملأنمهتدوعىلع

.انوليإءافتخاىلعةليوطةدم



.كلذىلعًادبأمدنينل



ًايصخش،رلوماسلإةروتكدلا،كيفايكيريفةيناملألاةريفسلاامهتلبقتسا
.سداسلااهدقعتزواجتةبيهمةأرماتناك.رهظلافصتنمدنعاهبتكميف
ةيفوصلاهتزنكب،رودنلرإامأ.يلوأرودروغيسيفنَّعمتتتأدب،روفلاىلعو
لقأمامتهابيظحدقف،ةقيتعلاهترتستحتنمةرهاظلاو،رارزألاتاذ
تناك.هراوتكدلاةداهشتءاجانهنمو،خيراتلابةصتخماهنأامهتربخأ.اهنم
يلوأرودروغيسلبقف،امهلةوهقويناملأتيوكسبعضوبًاقبسمترمأدق
ناك.ضفررودنلرإنكل.بيذهتلاليلقنوكينأأشيملهنألةوهقلاضرع
.نذإلابلطىلعهسفنلمحعطتسيملهنأالإ،نخدينأدوي

امهريدقتنعناققحملابرعأثيح،ةيادبلايفتالماجملاضعباولدابت
نمهنإرلومةروتكدلاتلاقنيحيف،ةيناملألاةرافسلااهتلذبيتلادوهجلل
.ةيدنلسيآلاتاطلسلاةدعاسملواحتنأيعيبطلا

هجوتتناكاهنأل،يلوأرودروغيستربخأىرحألابوأ-امهتربخأ
لوحيدنلسيآلاةيئانجلاتاقيقحتلامسقراسفتسانأب-هيلإاهمالكمظعم
امهلتدكأو.ةيزيلكنإلابنوثدحتياوناك.ةبسانملاتاونقلالكََربَعرزياورثول
ةيناملألاةيراجتلاةيلثمملايفيسامولبدكلمعهتاذمسالالمحيًايناملأنأ
وحنىلعًابعصهلوحتامولعمىلعلوصحلاناك.تاينيتسلايفةيقرشلا
كلذيفةيقرشلاايناملأيفةيرسلاةمدخلاحلاصلًاليمعناكهنألصاخ
نأامهتربخأو.وكسوميفيبيجيكلاعمتاطابتراهيدلتناكو،نيحلا
تامولعملانأو،نيلربرادجطوقسدعبفلُتأتافلملانمًالئاهًاددع
.ةيبرغةيناملأةيرابختسارداصمنماهيلعلصُحتساتيقبيتلاةليئضلا

يفرثأيأكرتينأنودنمىفتخادقل«:رلومةديسلاتلاق
هنأحِّجُر،نيحلاكلذيف.هلثدحاذامدحأفرعيمل.1968ماعادنلسيآ
.اهيفتكتعفرورلومةديسلاتتكس.»...وامًأطخبكترا

.»لُتق«:اهنعةلمجلارودنلرإلمكأف
.دعبهيلعتابثإيأكلمنالاننكل،تالامتحالادحأاذهنوكيامبر«

.»ةيسامولبدةبيقحةطساوبلسُرأوًاضيأراحتنالاىلعمدقأدقنوكيامبر
،ةكحضمةظحالمكلتنأىلإريشتتناكاهنأكويلوأرودروغيسلتمستبا
ريثيوحنىلعًافيخسًارمأكلذنادجتسامكنأملعأ«:اهمالكتلصاومث
ةياهنلالثمتادنلسيآنإ،ةيسامولبدلاةمدخلابقلعتياميفنكلو،كحضلا
نكيمل.دربلاومالظلاو،ةرمتسملافصاوعلاو،عيرملاسقطلا؛ملاعللةيفلخلا



.»انهسانلانييعتنمأوسأهليختنكميباقعكانه
امدنعامءيشىلعَبقاُعيناكلهً،اذإ«:يلوأرودروغيساهلأس

.»؟انهىلإلسُرأ
ةطرشحلاصللمعدقل،اهداجيإانعطتسايتلاتامولعملابسح«

ىلعتاحفصلاضعبتبَّلق.ً»انسرغصأناكامدنعغيزبياليفنمألا
تلكُوأ،1958وأ1957ىلإ1953نمةدتمملاةرتفلالالخ«.اهمامأةلواطلا
يفاوناكنيذلا،ةنيدملايفةعماجلايفبناجألابالطلاعانقإةمهمهيلإ
اوحبصينأوأهحلاصللمعلل،نييعويش-مهلكاونوكيملنإ-بلاغلا
.»بالطلاةطشنألةبقارملبً،ايقيقحًاسسجتاذهنكيمل.نيربخم

.»؟نوربخم«:يلوأرودروغيسلاق
سسجت.كلذيِّمستنأنكمياذامفرعأال«:رلومةديسلاتلاق

لمعلابسانلاعانقإيفًاعرابناكرزياورثولنإليق.كلوحسانلاىلع
عضولاناك.تاناحتمالايفةديججئاتنوألاملامهيلعضرعيناك.هحلاصل
.كانهلصحيناكامًامئادنوبقاريسانلاناكو،ايراغنهببسبذئنيحًاقلق
.مهفوفصيفرزياولغلغت.بثكنعنابشلابقارتنمألاةطرشتناكو
ايناملأيفةعماجلكيفرزياولثمصاخشأكانهناك.طقفهدحوسيلو
نأو،مهبوعشةبقارمنوديرياوناك.ةداعةيعويشلانادلبلايفو،ةيقرشلا
،رطخريثأتبناجألابالطللنوكينأنكميناك.نوركفياوناكاذامباوفرعي
.ً»اعمنييكارتشاكوبالطكنيعاواوناكمهمظعمنأمغر

له«:اهلأسف،ةيدنلسيآلاةغللاهناقتالوحعمسهنأرودنلرإرَّكذت
.»؟نيحلاكلذيفنويدنلسيآبالطدجويناك

ىلعًارداقنوكتنأبجيً.اقحفرعأال«:رلومةديسلاتلاق
.»كلذفاشتكا

يفناكنأدعبهللصحاذام؟رثولنعاذامو«:يلوأرودروغيسلاق
.»؟غيزبيال

.يرُّوصتبسح،مكيلإةبسنلابامًاعونًابيرغودبياذهنأدبال«
ليواقألانمالإءايشألاهذهنعنوفرعتالمتنأ.سسجتوةيرسةمدخ
.»؟كلذكسيلأ،طيحملافصتنميفانه

ًامرتحمًاسوساجانكلتمااننأركذأال.امبر«:لاقورودنلرإمستبا
.ً»ادحاو

دقناك.ةيقرشلاايناملأيفةيرسلاةمدخللًاسوساجرزياوحبصأ«
يفلمعوً،اريثكرفاس.نيحلاكلذيفنمألاةطرشحلاصللمعلانعفقوت



كلميناك.انهىلإلسُرأىرخأبصانمنيبنمو.ملاعلالوحتارافس
ةيدنلسيآلاةغللامَّلعتهنأةقيقحكلذتبُثتو،دلبلااذهبًاصاخًامامتها
لكيفامكوً.ادجًابوهومتاغلثدحتمرزياورثولناكً.اباشناكامدنع
،هحلاصللمعللنييلحمسانأعفديفانههرودلَّثمت،ىرخألاةنكمألا
مهئدابمتناكاذإ.غيزبياليفامكهسفنةفيظولاعونهيدلناكاذكهو
.»مهيلعلاملاضرعهتعاطتسابناكدقف،ةزوزهم

.»؟يدنلسيآيأنعًالوؤسمناكله«:يلوأرودروغيسلاق
.»انهمدقتيأققحدقنوكيالامبر«:رلومةديسلاتلاق
يفهعماولمعنيذلاةرافسلايفظومنأشباذام«:رودنلرإلاق

.»؟ةايحلاديقىلعمهنميألازيالله؟كيفايكير
نمنكمتنملاننكل،ةلحرملاكلتنمنيفظوملاءامسأبةمئاقانيدل«

.هلثدحاموأرزياوفرعيوةايحلاديقىلعلازيالصخشيأديدحت
،ادنلسيآيفانهيهتنتةصقلاهذهنأوهيلاحلاتقولايفهفرعناملك
نم.ءاوهلايفددبتهنأولامكرمألاودبي.فرعنال،فيك.ودبياميف
ريثكلاكانهفً.ادجةقوثومتسيلةميدقلاةيرسلاةمدخلاتافلمنأمولعملا
،ةدحولادعبنلعللتفشُكامدنعً؛امامتيساتستافلميفامك،تارغثلانم
يكً.ادوقفماهنمريثكلاناك،لاحيأىلعةيصخشلاتالجسلامظعموأ
اننكل،ةيضْرُمريغرزياورثولللصحاملوحانتامولعمنإ،ةقداصنوكأ
.»ثحبلالصاونس

،تيوكسبةعطقمضقوةصرفلايلوأرودروغيسلغتساف،ًاليلقاوتكس
يأةيؤرنمنكمتيمل.ةراجيسلاعشإلقَّرحتيلازيالناكفرودنلرإامأ
.لانملاديعبلمأبهبشأةدحاولاعشإناكاذل،بتكملايفةضفنم

يفمامتهاللةريثمةدحاوةطقنةمث،ةقيقحلايف«:رلومةديسلاتلاق
غيزبيالناكسنإ.غيزبيالبقلعتيًاءزجاهيفنألًارظن؛ةصقلاهذهلك
ركينوهتطقسأيتلاةضافتنالاليتف-ًايلمع-مهلاعشإلًادجنوروخف
،يعويشلامكحلادضغيزبياليفةمخضتاجاجتحاتثدحدقل.رادجلاو
عَّمجت.ةنيدملازكرمنمةبيرقلاهشتريكيالوكينيفعقيةضافتنالازكرمناكو
وحناوهجتاونورهاظتملارداغةليلتاذو،ةالصلاوجاجتحاللكانهسانلا
هنأىلعاذهىلإَرظُني،لقألاىلعغيزبياليف.مهنمبيرقلايساتسرقم
.»نيلربرادجتطقسأيتلاتاروطتلاةيادب

.»لعفلاب«:رودنلرإلاق
هنإ.ادنلسيآيفيناملأسوساجدُقفهنأبيرغ«:يلوأرودروغيسلاق



.»...امًاعون
ًابسانمناك،بناوجلادحأيف«.رلومةديسلاتمستبا.»؟فيخس«

يفكلذةظحالمامكنكميً.ايرسًاليمعناكهنأ-لُتقنإ-رزياولتاقل
ةرافسنوكلمياونوكيمل؛انهةيقرشلاةيناملألاةيراجتلاةيلثمملالعفدر
ةحيضفةيطغتليجذومنلعفدراذهً.ائيشاولعفيمل.ذئنيحةقئال
ًادوجومنكيملرزياونأولامك.ةدحاوةملكدحألقيمل.ةيسامولبد
.»هئافتخايفقيقحتءارجإىلعةلدأيأانيدلتسيلً.اقلطم

نمانققحتدقل.هئافتخانعانهةطرشلاّغلُبتمل«:رودنلرإلاق
.»كلذ

نأبو؟ةيلخادةلأسمتناكاهنأبكلذيحويالأ«:يلوأرودروغيسلاق
.»؟هلتقهئالمزدحأ

رزياونعًادجليلقلافرعنانلزام.امبر«:رلومةديسلاتلاق
.»هريصمو

ثدحدقف؟نآلاتيملتاقلانأنيدقتعتالأ«:يلوأرودروغيسلاق
.»لُتقدقرزياورثولناكنإدصقأً؛ادجةليوطةدمذنمكلذ

.»؟ةريحبلايفلجرلاوههنأنادقتعتله«:رلومةديسلاتلاق
يأبةرافسلااوربخيمل.»ةركفيأانيدلتسيل«:يلوأرودروغيسلاق

اذههلأموأفرودنلرإىلإيلوأرودروغيسرظن.فاشتكالابقلعتتليصافت
ً.اقفاومهسأربريخألا

ًاطوبرمناكهاندجويذلايمظعلالكيهلا«:يلوأرودروغيسلاق
.»تاينيتسلانميسورتصنتزاهجب

!؟يسورزاهج«:ًةلئاقتفدرأمث.»تمهف«:رُّكفتبرلومةديسلاتلاق
.»؟كلذةيمهأيهام؟كلذينعياذامو

.»تالامتحالانمددعكانه«:يلوأرودروغيسلاق
ايناملأةرافسنمءاجدقزاهجلانوكينأنكميله«:رودنلرإلاق

.»؟اهتيمستتناكامهموأةيلثمملاوأةيقرشلا
كلذيفامب،ءيشلكيفنواعتتوسراوفلحلودتناك.ديكأتلاب«

.»سسجتلالقح
يفانهناترافسلاتجمدناو،ايناملأتدحوتامدنع«:رودنلرإلاق

.»؟نييقرشلاناملألايديأيفهلثمةزهجأيأمتدجوله،كيفايكير
ةيقرشلاةيناملألاةرافسلاتَّلُحدقل.جمدننمل«:رلومةديسلاتلاق

.»ةزهجألاةلأسمنمدكأتأسيننكل.انملعنودب



يسورتصنتزاهجداجيإنمنيجتنتستاذام«:يلوأرودروغيسلاق
.»؟يمظعلالكيهلاعم

.»نيمختلايتفيظوتسيل.فرعأنأيننكميال«
،نيمختلاوههكلمناملكنكلو،حيحص،ال«:يلوأرودروغيسلاق

.»...اذل
ملهنأريغ،هرئاجسةبلعبكسمأوهترتسبيجيفهديرودنلرإعضو

.هبيجنماهجارخإىلعؤرجي
.»؟هِتبكترايذلاأطخلاوهام«:لاقمث
.»؟هتبكترايذلاأطخلاوهامكلوقبدصقتاذام«:رلومةديسلاتلاق
.»؟عيرملادلبلااذهىلإتلسُرأاذامل«
ةريفسانأ؟قئاللاؤسهنأدقتعتله«:تلاقورلومةديسلاتمستبا

.»اذهرَّكذت،ادنلسيآيفايناملأ
انهيسامولبدلالمعلاتفصوكنكل،فسآ«:لاقوهيفتكرودنلرإعفر

.»لاحيأىلعينأشسيلهنكل.باقعلانمعونهنأب
نيحيلوأرودروغيسهعطقنأىلإبتكملاىلعكبرمتمصمَّيخ

مهبلصتتساهنإةدورببرلومةديسلاتلاق.اهتدعاسمىلعاهركشوحنحنت
اّسحأف،رزياورثوللوحًاديفمنوكينأنكميديدجءيشيأرهظاذإ
.فتاهبرقأىلإعرهتنلاهنأاهتوصةربننمحوضوب

بالطكانهنوكينأةيناكمإاشقان،ةرافسلاجراخاحبصأامدنع
هنإيلوأرودروغيسلاق.رزياورثولبةفرعمىلعغيزبياليفنويدنلسيآ
.رمألانمققحتيس

.»؟اهعمًاليلقًاظفنكتملأ«:رودنلرإلأسمث
لاطةراجيسلعشأمث.»ينبضغأهتلاقامنإ«:رودنلرإلاقف

.اهراظتنا



دجو،ءاسملاكلذيفبتكملانملزنملاىلإرودنلرإداعامدنع
لخدامدنعظقيتساهنكل،ةكيرألاىلعًامئانناك.هرظتنيريانسيردنيس
.رودنلرإ

.»ً؟ائبتخمتنكنيأ«:رودنلرإلاق
.»راوجلايف«:سلجيوهوريانسيردنيسلاق
.»؟هلكأتامكيدلله«
.»سأبال،ال«
نهدللًالباقلَمَحمحلو،رادواجلازبخنمًاضعبرودنلرإبلج

ظحالرودنلرإنكلً،اعئاجنكيملهنإيردنيسلاق.ةوهقَّدعأو،ةدبزو
.اهرودبتفتخافةلواطلاىلعنبجلاعضوف،لمحلامحلوزبخلامهتلافيك

لاق،ةوهقلانابرشياناكامنيبو،ريانسيردنيسعوجعابشإدعب
.»؟دنيلافيإنعًائيشفرعتله«:رودنلرإ

.»اهعمتثدحتدقل،لجأ«
.»؟ريخبيهله«
.هلثمرودنلرإلعفو،رئاجسةبلعجرخأمث.»امًاعون«:يردنيسلاق

:همالكلمكأمث،ةصيخرةعالوةطساوبهدلاوةراجيسيردنيسلعشأ
.»ريخبافيإتناكنأذنمليوطنمزىضمهنأدقتعأ«

ةكيمسلارئاتسلاىلإيردنيسرظن.امهتوهقبرشاعباتوًاليلقاتمص
ةفرغلااذامل«:لاقمث،سولجلاةفرغنعسمشلاءوضبجحتتناكيتلا
.»ً؟ادجةملظم

يفرثكأضفتسيمل.»يلايللاوتاءاسملايف؛جراخلايفديدشءوضلا«
ىلعةكلاحلاةملظلاوةريصقلامايألالِّضفيناكهنأيردنيسربخيوعوضوملا
نكيملو،ببسلافرعيهسفنوهنكيمل.لصاوتملاءوضلاوةمئادلاسمشلا
يفهنمملظملاءاتشلايفلضفأنوكيهلاحنأبرعشيناكاذاملفرعي
.قرشملافيصلا

.»؟افيإتدجونيأ؟اهيلعترثعنيأ«:رودنلرإلاق
ىتحً،امئادلصاوتىلعىقبننحن.اهبتلصتافةلاسريلتثعب«

ةاتفافيإ«.ًاليلقتمص.»ةديجانتقالعنإ.ةنيدملانعبيغأامدنع
.»ةديج

.»لجأ«:رودنلرإلاق



.»...تناكامدنعاهتفرعول.ةيدجبملكتأ«:يردنيسلاق
.اذهنعءيشيأبيرابخإلًارطضمَتسل«:ًالئاقرودنلرإةعطاق

.مالكلااذههلوقبًاظفادبمكرودنلرإكرديمل.»هلكهفرعأ
.هلثمرودنلرإلعفو،هتراجيسأفطأمث،تمصبهابأيردنيسبقار
.»ةوهقلاىلعًاركش«:لاقو،يردنيسفقو،كلذدعبو
.خبطملاجراخىلإهنبابقحليوهورودنلرإلاق.»؟رداغمتنأله«

.»؟بهاذتنأنيأىلإ«
.هبيُجينأنودنماهسبلويسركلانعزنيجلاهترتسيردنيسذخأ

.بضاغوهورداغينأيفبغارريغ،هبقاريرودنلرإفقوو
...افيإ...نأوهرمألايفاملك...نأدصقأملانأ«:رودنلرإلاق

.»نابَّرقمناقيدصامكنأفرعأ
كنأدقتعتاذامل؟افيإنعفرعتكنأنظتاذام«:يردنيسهلأس

.»؟اهنعءيشلكفرعت
ديرتالو،كلذقحتستالاهنإ.ةديهشاهنملعجتال«:رودنلرإلاق

.ً»اضيأكلذلعفتنأكنم
كنأدقتعتوكسفنعدختال،نكلو.كلذلعفأالانأو«:يردنيسلاق

.»؟هقحتستامعفرعتاذامو.افيإفرعت
رخآءيشكانهله.ةنيعلةنمدماهنأفرعأ«:بضغبرودنلرإلاق

اهنأملعتتنأ.اهسفنحالصإلءيشيألعفتالاهنإ؟هتفرعملجاتحأ
اهتطاعتيتلاتاردخملالكدعبةمحرناكاذهنإءابطألالاق.تضهجأ
سردلاملعتتملءاقمحلاكلت.كتخأنأشنمًاريثكعفرتال.لمحلالالخ
.»نآلادعبءارهلاكلذلكيفضوخلالُّمحتيننكميالوً،اددجم

تفتلاوفقوتمَّلسلاىلإلصينألبقو،جرخوبابلايردنيسحتف
.بابلاقلغأوةقشلاىلإًةيناثلخدورادتسامث،رودنلرإوحن

.»!؟يتخأنأشنمًاريثكعفرأانأ«:لاقورودنلرإنمبرتقا
املاطهنأل.هلوقأاملكاذهً.ايعقاونوكتنأبجي«:رودنلرإلاق

بهذيسهلعفناملكنإف،اهسفنةدعاسملءيشيألعفديرتالاهنأ
.»ًءابه

له.تاردخملاىطاعتتنكتملامدنعًاديجافيإُركذأ«:يردنيسلاق
.»؟تنأاهركذتت

بضغلاةيؤرعاطتسايذلاهيبأنمًادجًابيرقذئنيححبصأدقناك
.هينيعوههجووهتاكرحيف



ىطاعتتنكتملامدنعافيإركذتتله«:هلاؤسيردنيسررك
.»؟تاردخملا

.ً»اديجكلذملعتتنأ.اهركذتأال.ال«:رودنلرإلاقف
.ً»اديجكلذملعأ،لجأ«:يردنيسلاق
تعمسدقل.يلعاهلىنعمالتاظعءاقلإبأدبتال«:رودنلرإلاق

.»افيإنمكلذنمريثكلا
.»؟كيلإةبسنلابىنعميأالبنحنله!؟اهلىنعمال«
،اهعملداجتأنأديرأالو،كعملداجتأنأديرأال.فقوت«

.»اهلوحلداجتأنأديرأالديكأتلابو
اهنإ.سمأمويلبق.افيإُتيأردقل؟حيحص،ءيشيأملعتالتنأ«

ً.اماعرشعةسمخوأماوعأةرشعباهربكييدإىعُديصخشعمشيعت
يننأنظ.مرجميننأَّنظهنأليننعطيسناكً.امامتهباوصًادقافناك
نمريثكلانالعفيامهنكل،تاردخملاناعيبيامهالكً.اْنيددرتسأيكتئج
.لاملالجأنمرارشألايتأيو،ديزملاىلإناجاتحيمثنموً،اضيأءايشألا
مل.يطرشكنأامباذهيدإفرعتكلعل.نآلاامهنوقحاليصاخشأكانه
ناكميفنادوجومامهنإ.ةبوعرماهنإ.مانتنيأينربختنأديرتافيإنكت
َرأمل.هبحتيهوتاردخملاباهدوزييدإ.ةنيدملازكرمنمبرقلابرذق
.ةخستمتناك.تاردخمعئابهنإ؟ينمهفتله.يقيقحلابحلااذهلثم
.»؟هتفرعمديرتتناكيذلاامملعتلهو.ةرذقتناك،ال

ً.ايفانهسأررودنلرإزه
.بيرغاذهنأدقتعتالأ.كتيأردقُتنكنإفرعتنأديرتتناك«

؟كيأرباذامل.كتيأردقُتنكنإوههتفرعمتدارأيذلاديحولاءيشلا
؟سؤبلاكلذوةراذقلاكلتلكطسو؟كلذصوصخبةقلقيهكيأرباذامل
.»؟كيأرباذامل

تقوذنمافيإمهفةلواحمنعتفقوتدقل.ملعأال«:رودنلرإلاق
.»ليوط

مغرتقولاضعبلًاعماشاعافيإوهنأبيردنيسغالبإهتعاطتسابناك
ّطقنكتملو،ةّشهوةبعصتناكامهتقالعنأمغرو.ةئيسلافورظلالك
نايحألاضعبيفو.كلذعمةقالعتناكاهنأالإ،تافالخلانمةيلاخ
ببسبةدشبةبئتكمتناكامدنعسامسيركلارَّكذتً.ادجةديجتناك
.قمحأءيشلعفلواحتدقاهنأنظهنأةجردلهتدقفيذلانينجلا
بنذلابروعشلاونينجلالوحاثدحتو،هعمةنسلاسأروسامسيركلاتضمأ



.تفتخا،ةديدجلاةنسلانمىلوألامايألايف،حابصتاذو.اهبِّذعيناكيذلا
ةقيرطنأشب!امكلصاوتةقيرطنأشبةقلقتناك«:يردنيسلاق

.»!امكلصاوت
ً.اتماصرودنلرإلظ
تنكول،تاردخملايفطروتتنألبق،قباسلايفاهفرعتَتنكول«

ةرمرخآىلعةليوطةدمتضمدقتناك.تمدُصلانأاهتفرعامكاهفرعت
.»...نأتدرأ...تدرأ...اهلكشتيأر،اهتيأرامدنعو،اهيفاهتيأر

كلانه.اهتدعاسمليعسوباملكتلعفيننأدقتعأ«:رودنلرإلاق
ءيشيألعفلةبغردوجومدعبرعشتامدنعو.هلعفكنكمياملدودح
.هنهذنمتاملكلاترخبت.»...لباقملاب

.نيلفطانكامدنع.ليبجنزلانولبًارعشكلمتتناك«:يردنيسلاق
ًامتحهتذخأاهنإلوقتيمأتناكو.ينبلاىلإًالئامرمحأًافيثكاهرعشناك
.»ةلئاعلانمكفرطنم

.»يليبجنزلارعشلاركذأ«:رودنلرإلاق
نوللابهتغبصوهتَّصقةرشعةيناثلايفتناكامدنع«:يردنيسلاق

.»دوسألا
.»؟كلذتلعفاذامل«
.تاقوألانمريثكيفةرتوتميمأعماهتقالعتناك«:يردنيسلاق

ربكأتناكاهنألامبر.افيإلماعتتناكامكًاقلطمينلماعتمليمأ
كشال.امءيشلعفلًةزهاجًامئادتناكافيإنألامبروً.اريثككباهرِّكُذتو
جعزتتناك.طرفمطاشنويليبجنزرعش.طاشنلاةطرفمتناكاهنأ
رمألاديزياذهناكو،ىرخأةسردمىلإاهمأاهلسرتفاهنوهركيفاهتذتاسأ
موقتتناكببسلااذهلو،ةديدجلاةاتفلااهنوكنمقياضتتتناكً.اءوس
تناكاهنألنيرخآلافيختتناكو.اهيلإهابتنالابذجتيكَليحلالكب
نييالمىلإيمأتبهذ.جامدنالاىلعاهدعاسيناكاذهنأدقتعت
.»اهببسبةسردملايفتاعامتجالا

تناكامّطققِّدصتمل«:همالكلصاومث،ةراجيسيردنيسلعشأ
طقلالثمنالتاقتتاتناك.هقِّدصتنكتملاهنإتلاقوأ.كنعهلوقتيمأ
سيلهنإلوقتتناك.اهتظاغإلكمادختسايفةعرابافيإتناكو،بلكلاو
.اهعمشيعينأدحأيألنكميالهنإو،اهتكرتكنأبارغتساللوعديامم
.»كنععفادتتناك

قوفةضفنمىلإرودنلرإراشأف،هتراجيسًالماحهلوحيردنيستَّفلت



دقل.ةلواطلابناجبسلجوةراجيسلانمًاسَفنيردنيسذخأ.ةوهقلاةلواط
ًاصصقعرتختافيإتناكفيكرودنلرإربخأ.امهنيبرتوتلاَّفخونآلاأده
.هلوحةلقاعةلئسأحرطتيكيفكيامرمعلانمتغلبامدنعهلوح

اهمأفصوةقيرطنعًايلكفلتخملكشباهابأرِّوصتافيإتناك
ثحبللةرشعةيداحلاوةعساتلانسيفلزنملانمنيترمتبرهدقل.هل
كئلوأسيل-يقيقحلااهدلاونإلوقتواهئاقدصأىلعبذكتتناكو.هنع
نميتأيناكاملكو.جراخلايفًامئادناك-اهمأنوقفارياوناكنيذلا
نألمهيلعاهضرعاهتعاطتسابنكيملو.ةعئارايادهاهلبلجيناكرفسلا
اهابأنإنيرخآللوقتتناكو.مهمامأرخافتتنأبحينكيملاهدلاو
ضعبيفهدنعءاقبللبهذتتناكامدنعو،ريبكورخافلزنميفشيعي
ً.ادجًايرثناكهنألهبملحتتناكامىلعلوصحلااهعسوبناك،نايحألا

تلاق.ًةيعقاورثكأاهيبألوحاهتاياكحتحبصأربكتتأدبامدنعو
طسو.ةطرشلايفلازيالناك،اهملعدحىلع،امهابأنإةرمتاذامهمأ
غبتلانيخدتبدنيلافيإتأدبامدنع-لزنملايفوةسردملايفاهلكاشملك
تناك-ةرشعةعبارلاوأةرشعةثلاثلانسيفبارشلاءاستحابوشيشحلاو
ملنمزلارورمعمو.ةنيدملايفامناكميفدوجوماهابأنأبًامامتةقثاو
.المأهيلعروثعلاديرتًاقحتناكاذإاممةدكأتمدعت

.اهسأريفهءاقبإامبراهللضفألانمنأمويتاذيردنيستربخأ
.اهتايحيفىرخألاءايشألالكلثماهلامآبِّيخيسهنأبةعنتقمتناكو

ىلعًاسلاجذئنيحناك.»كلذتلعفيننأكشال«:رودنلرإلاق
.نيدنسملايذهيسرك

ً.اددجمةرئاجسةبلعيردنيسجرخأ
لاجرلاكئلوألكعمًاديجًاعابطنايطعتنكتملو«:رودنلرإلاق

يأكلمتنكتمل.اهسفنةرفحلايفعقتًامئادتناك.اهنوقفارياوناكنيذلا
امهمو،هعمتقولايضقتوتاردخملايعئابدحأبقصتلتتناكاذل،دوقن
.»هعملظتتناكاهنإف،ةئيساهلهتلماعمتناك

اهنأوهًاقحهدقتعأامنكلو.اهعمثدحتلالواحأس«:يردنيسلاق
ًابلاغاهنأحيحص.رايهنالاةفاحىلعاهنأدقتعأ.اهذقنتويتأتيككرظتنت
.»لبقنمًاقلطملكشلااذهباهرأمليننكل،ئيسعضويفنوكتام

.»؟ةرشعةيناثلايفتناكامدنعاهرعشتَّصقاذامل«:رودنلرإلاق
.ً»ائيذبًامالكاهللاقواهرعشبعادوامصخشاهسمل«
نعهتركاذيفثحبلاعيطتسيناكهنأولامكروفلاىلعاذهلاق



حمالمتيقب،ءانثألاكلتيف.اهنمريثكلاداجيإوثداوحلاهذهلثم
.ماخرلاكنيتدرابهانيعتناك.اهلاحىلعرودنلرإ

ًابيرقتهتقشيفدجوينكيمل-بتكلافوفرىلإيردنيسرظن
صاخشألابًامتهمًامئادتنككنإافيإتلاق«:لاقمث-بتكلاىوس
.»نيدوقفملا

.»حيحص«
.»؟كقيقشببسبأ«
.»امبر«:رودنلرإلاق
.»دوقفملااهصخشتنككنأاهتربخأكنإافيإتلاق«
.»تاومأمهنأةرورضلابينعيالسانلاءافتخانأل.لجأ«:رودنلرإلاق

،تالفاحلاةطحمجراخةفقاولاءادوسلانوكلافدروفلاةرايسهلابيفترطخ
.دوقفماهتالجعىدحإءاطغو

مليردنيسنكل،ةكيرألاىلعمانيوهدنعىقبييكلهنبارودنلرإاعد
ةليوطةدمرودنلرإلظ،هترداغمدعبو.بهذوهابأعَّدوفءاقبلاديرينكي
نمةيناثلايفتناك.دنيلافيإوهقيقشيفركفيوهوهيسركىلعًاسلاج
رتوىلعاهتلوفطليردنيسُفصوبرضدقل.اهنعلصفناامدنعاهرمع
نكلو،فلتخمءوضيفافيإعمةرتوتملاهتقالعىريأدبف،هلخادساسح
ً.انزحدشأ

امدنعً،اضيأهسفنيفو،يردنيسوافيإوهقيقشيفركفيلازيالناك
ةهزنيفًابهاذناكً.ابيرغًاملحملحو.ليلقبليللافصتنمدعبًاريخأافغ
ءارووهويفلخلادعقملاىلعنيسلاجنادلولاناك.ةرايسلابهيدلوعم
ناكءوضلانألهيفاوناكيذلاناكملاةفرعمهعسوبنكيملو،دوقملا
سحأكلذعمو.ناكملازييمتعطتسيملهنأةجردل؛مهلوحةدشبًاعطاس
مدعببسبربكأرذحباهتدايقلةجاحبناكهنأو،ريستتناكةرايسلانأب
ةيؤرلاةآرميفهفلخنيسلاجلانيدلولاىلإرظنامدنع.ةيؤرلاىلعهتردق
يردنيسناهبشيامهنأبهلاَودب.امهيهجوزييمتنمنكمتيملةيفلخلا
هسفنللاق.بابضلابنْيفوفلموأنْيحضاوريغاناكامهيهجونكل،افيإو
زواجتتالاهنأودبتافيإتناك.افيإويردنيسالإانوكينأنكميالامهنإ
.نيديلايكباشتماناكامهنأظحالو.اهرمعنمةعبارلا

:ينغيباذجيوثنأتوصكانهناكو،لمعيعايذملاناك
...ةليللايلإيتأتسكنأملعأ
طغضلاوقوبلاقالطإلواح.هوحنهجوتتةمخضةنحاشىأر،ًةأجفو



،نيدلولادهاشيملفةآرملاىلإرظن.ءيشيأثدحيملفحباكملاىلع
هنأدجوفهمامأقيرطلاىلإرظنمث.ةحارلابفَصويالروعشبسحأو
ً.اموتحماهبمادطصالاناك.ىوصقةعرسبةنحاشلانمبرتقيناك

ىلإتفتلا.هبناجببيرغدوجوبَّسحأ،تافدقناوألاناكامدنعو
ةريغصةلفطدعتمل.ةمستبمهيفقِّدحت،كانهةسلاجافيإدهاشفهنيمي
نميقاولااهفطعمبًاعيرمناكاهرظنمنكل،ةجضانةباشتراصامنإو
لوحنيتمئاقلانيترئادلاو،اهرعشبةقصتلملالحولالتكو،خسولاقرزألارطملا
ضعبنأةضيرعلااهتماستبالالخنمظحال.نيوادوسلااهيتفشو،اهينيع
.ةدوقفمتناكاهنانسأ

دارأ.همفنمتاملكلاجارخإعطتسيملهنكلًائيشاهللوقينأدارأ
نمًاعون؛هعنمامًائيشنكل،ةذفانلانماهسفنيمرتيكاهيفخرصينأ
ةنحاشلاىلإهنماهرظنتلَّوح.نْيقلطممالسوةالابمال؛افيإلايحءودهلا
.كحضتتأدبو

هنمبَّلطت.هتنبامسابىدانوقيفتسيأدبمادطصالانمةظحللبقو
،ةداسولاىلعًةيناثهسأرعضومث،هدجاوتناكمةفرعملتقولاضعبرمألا
نودبمونىلإًاددجمهتداقبيرغوحنىلعةنيزحةينغأهترمغةأجفو
.مالحأ

...ةليللايلإيتأتسكنأملعأ



رُّمذتببسًامامتمهفيملوأ،حوضوبردلاراهَقيقشزلينرَّكذتيمل
ثدحتيزلينناك.دوقفملاصخشلابقلعتملاريرقتلايفهركذمدعلرودنلرإ
يتلاهتنباعمثدحتيناك.هبتكمىلإرودنلرإلخدامدنعفتاهلاربع
هربخأامبسحلافطألابطيفصصختتوأ،اكريمأيفبطلاسردتتناك
يف.لبقنمرمألااذهبًادحأربخيملهنأكو،ةملاكملاءاهتنادعبرخفبزلين
ملرودنلرإنكل،كلذىوسرخآءيشيأنعثدحتيداكلابناك،عقاولا
عميساسألكشبلماعتيو،دعاقتلاّنسنمبرتقيزلينناك.اذهلثرتكي
ناكثيح-ةطيسبلاتاقرسلاوتارايسلاةقرسلثم-ةيوناثلامئارجلا
نأل،مهتيأهيجوتمدعو،رمألانايسنةلواحمًامئادسانلانمبلطي
ً،اريرقتنوبتكياوناك،نيبكترملااودجواذإف.تقوللةعيضمدرجمناككلذ
ً.ادبأةمكحملاىلإةيضقلالَّوُحتالو،ًةرشابمباوجتسالادعبمهحارسَقلُطيو
امعَّمجتدقنوكيامدنع،ةمكحملاىلإتلِّوُحوكلذثدحلاحيفو
.اياحضللًانيهموًاكحضمنوكيمكحلانإف،ةيوناثلامئارجلانميفكي

له؟هتلباقله؟ناهويوعدملاكاذلوحركذتتاذام«:رودنلرإلاق
.»؟ريابسليفزوميفامهتعرزمىلإتبهذ

زاهجبقلعتياميفقيقحتلاكيلعيغبنيالأ«:ةعرسبزلينهباجأ
مِّلقيأدبوهترتسبيجنمرفاظأصقمجرخأمث.»؟يسورلاسسجتلا
.ليوطوعتممءادغريصقتقودعبهرظتنيناك.هرفاظأ

.»لامعألانمريثكلاكانه.لجأ،هآ«:رودنلرإلاق
نعفقوتيذلازلينلقريملرودنلرإتوصةربنيفءيشةمثناك

ًابيرغناك،هوعديهوخأناكامكيوجوأ،ناهوي«:لاقوهرفاظأميلقت
،قباسلايفاولوقتنأمكلحَمُسيناكامك؛هلبأوأ،ًالوجخناك.امًاعون
.»ةبذهملاتارابعلالكبَةغللايسايسلاحيحصتلاُةطرشفِّطلتنألبق

.ةغللاصوصخبزلينعمقفتيتناك.»؟فيك!ً؟الوجخ«:رودنلرإلاق
.ةلمتحمةيلقأيأةاعارمببسبًامامتةزجاعتحبصأدقل

كانهىلإتبهذ«.هرفاظأميلقتفنأتساو.»طقفًايبغناك«:زلينلاق
نكيملناهوي.امهيلكنعثدحتيريبكلاناك.نيوخألاعمتثدحتو،نيترم
هجوعممظعودلجدرجمناكامهدحأً.ايلكنيفلتخماناكً.اريثكثدحتي
.»امًاعونةلوجخوةيلوفطريباعتعمةنادبرثكأناكرخآلاو،لكشلاثلثم

.ً»امامتناهويرُّوصتعيطتسأال«:رودنلرإلاق



،ريغصيبصلثمهيخأبًاثبشتمناك.رودنلرإايديجلكشبهركذأال«
-ناك.ئتأتيناكلب،ديجلكشبثدحتينكيملو.هنعلأسيًامئادناكو
،هرعششقلاألميةيئانةيرقنمًاعرازمهبشي-ليختتنأكنكميامك
.»هيمدقيفةيطاطمةمزجلعتنيو

ِتأيملدلوبويلنأبكعانقإنمردلاراهنَّكمتلهو«:رودنلرإلاق
.»ً؟اقلطمامهتعرزمىلإ

.تالفاحلاةطحمجراخةرايسلااندجودقل.يعانقإلةجاحبانوكيمل«
دمتعنلءيشانيدلنكيمل.نيوخألاعمناكهنأبيحويامكانهنكيمل
.»كنمرثكأسيل.هيلع

ةرايسلااذخأنيذللاامهناوخألانوكينألمتحيهنأدقتعتالأ«
.»؟كانهىلإ

اياضقفرعتتنأ.كلذىلإةراشإيأكانهنكتمل«:زلينلاق
.»اهكلمنانكيتلاتامولعملابًامامتهتاذءيشلالعفتستنك.نيدوقفملا

،ةليوطتاونسذنمثدحدقرمألانأملعأ.نوكلافلاُتدجودقل«
ءيشاهيفدجُونكلو،نيحلاكلذذنمًاريثكتَّريغتدقةرايسلانأدبالو
قيقحتلاةقشمكسفنتدَّبكولكنأيلرطخو.رقبثورنوكينأنكمي
تناكيتلاةأرملاْتَنأَْمطولجرلاتدجوامبرل،مئالملكشبةيضقلايف
.»نآلاىتحرظتنتلازتالو،ذئنيحهرظتنت

؟هلوقتيذلااذهوهءارهيأ«:لاقوهرفاظأنعهسأرزلينعفر
ثورضعبتدجوكنألطقف؟ءابغلااذهبًائيشليختتنأكنكميفيك
.»؟كدشردقفتتأدبلهً.اماعنيثالثدعبةرايسلايفرقبلا

.»ديفمءيشفاشتكالةصرفلاكلمتتنك«:رودنلرإلاق
نأديرتنيأىلإ،لاحيأىلع!نودوقفملاكصاخشأوتنأ«:زلينلاق

لوقينمو؟ةيقيقحةيضقيهله؟كلذكنمبلطنم؟اذهبلصت
اهلحىلعردقيدحأالوةنسنوثالثاهرمعةلأسمحتفديعتاذامل؟كلذ
كلتلامآنمتعفرله؟ةيضقاهنملعجتنألواحتو،لاوحألالكيف
.»؟هداجيإعيطتستكنأاهربختسله؟ةأرملا

.»ال«
،انهلمعلاَتأدبنأذنم.كلذُتلقاملاطل.نونجمتنأ«:زلينلاق

.»كيفهارينويرامناكيذلاامملعأال.كلذبنويرامتربخأ
.»كانهلوقحلايفهنعًاثحبيرجأنأديرأ«:رودنلرإلاق
نيأ؟هوتعمتنأله!لوقحلايفهنعثحبت«:بضغبزلينلاق



.»؟ثحبتس
لفسأيفديداخأولوادجدجوت،ةعرزملالوح«:ءودهبرودنلرإلاق

ءيشداجيإانعسوبناكاذإىرأنأديرأ.رحبلاىلإاهلكدوقتةبضهلا
.»ام

ةيأوأ؟فارتعاكانهله؟اهكلمتيتلاسسألايهام«:زلينلاق
ديدحلانمةموكيفثورلانمةموكدرجمّالإكلمتال؟ةديدجتاروطت
.»!ئرتهملا

ططختتنكاذإكنأكغلبأنأطقفتدرأ«:لاقورودنلرإفقو
ًائيدريلصألاقيقحتلاناكمكِّنيبأنأدبالف،اهيلعصقرلاوةينغأعارتخال
.»-نمرثكأهيفةدوجوملابوقثلانأل

نمْلعجا.كلولحيامْلعفا«:هركبهيلإرظنيوهوزلينهعطاق
.»ً!ادبأنذإىلعلصحتنلكنكلو.كلذتدرأاذإقمحأكسفن

:هءاروبابلاقلغينألبقلاقو،رمملاىلإجرخوبابلارودنلرإحتف
.»كسفنحرجتال«

ةيضقلوحغروبنيليإويلوأرودروغيسعمًاريصقًاعامتجارودنلرإدقع
ًائيطبرزياورثوللوحةيفاضإتامولعمنعثحبلاناك.نتافرافيالكةريحب
ةيناملألاةرافسلاربعرمتنأيغبنيناكتاراسفتسالالكنألكلذوً،اقاشو
نوكلمياونوكيملمهنأىلإةفاضإ،رودنلرإلبقنماهتريفستنيُهأيتلا
درلامهءاجو،لوبرتنإلاىلإ-ًايلكش-ًاراسفتسااولسرأ.طويخةعضبالإ
ةرافسلانمنيوكناك.لبقنمرزياورثولمساباوعمسيملمهنأبتقؤملا
ةبقحلاكلتيفةيكيشتلاةرافسلايفظومدحأعانقإلواحيةيكريمألا
هدوهجتناكنإفرعينكيملهنكل،ةيدنلسيآلاةطرشلاىلإثدحتلاب
عمطابتراىلع-ودبياميف-رزياورثولنكيملو.المأرمثتس
مهدقتملىمادقلانييموكحلانيفظوملانيبتاراسفتسالافً،اريثكنييدنلسيآلا
ذنمةعئاضةيقرشلاةيناملألاةرافسلافويضةحئالتناك.ناكميأىلإ
اميفةيدنلسيآلاتاطلسلانمفويضةحئالكانهنكتملو،ليوطتقو
مهنكميفيك.مهرمأنمةريحيفنوققحملاناك.تاونسلاكلتبقلعتي
دحأال؟نيحلاكلذيفيدنلسيآيأبةفرعمىلعرثولناكنإفاشتكا
.ودبيناكاميف،لجرلاّركذتيناك

ةرازووةيناملألاةرافسلانمةدعاسمبلطدقيلوأرودروغيسناك
ايناملأيفنييدنلسيآلابالطلابةحئالميدقتلجأنمةيدنلسيآلاميلعتلا



أدب،اهيلعزيكرتلاهيلعيغبنيةلحرميأفرعينكيملهنأامبو.ةيقرشلا
.1970ماعلاىتحوبرحلاةياهنذنمبالطلانعلاؤسلاب

همامتهاسيركتلتقولانمعستمرودنلرإىدلناك،ءانثألاكلتيف
يأكلمينكيملهنأًامامتكرديناك.نوكلافلالجر،لضفملاهعوضومب
يفةثجنعلماشثحبءارجإلةركذمدارأنإهيلعدانتساللًابيرقتءيش
.ريابسليفزومنمبرقلابنيوخألاضرأ

ةناوطسأتناك.ًاليلقهعضونَّسحتيذلامياربنويرامةرايزررق
امدنعًالاحلضفأادبضيرملانكل،لامعتساللةزهاجلازتالنيجسكوألا
،ةميدقلاةيودألانملضفأًالوعفمترهظأةديدجةيودأنعثدحتيناك
نأرودنلرإنظ.»هقفرمنمهترخؤمفرعينكيمل«هنألبيبطلانعليو
.يضاملايفناكامكهطاشنديعتسيناكنويرام

لضفأًالمعكلمتالأ؟تقولالاوطانههلعفتيذلاام«:نويراملاق
.»؟هبموقتل

.»؟كلاحفيك،ريثكلالب«
ةليللايفّتميننأُتدقتعا.توملاعمًاظوظحمُتسل«:نويراملاق

ًايقلتسمنوكتامدنعاذهثدحينأنكميديكأتلاب.كحضمءيش.ةيضاملا
نأبًادكأتمتنك.توملاراظتناىوسهلعفتءيشيأنودبتقولالاوط
.»ىهتنادقرمألا

دقتعأ«:همالكلمكأمث،نيتفاجلاهيتفشبءامسأكنمنويرامفشر
الً.ايفاغتنكامدنعًانايذهناك.دسجلانمحورلاجورخهنوعديامهنأ
رظن،»قوفكانهموحأتنكيننكل.ببسلايهةديدجلاةيودألانأكش
تنكو،لحرأيننأتننظو،سئابلايدسجىلإترظنو«،فقسلاىلإنويرام
ملحدرجمناك.رضتحأنكأملعبطلابيننكل.يسفنةرارقيفرمألاًالبقتم
رثكأتنكيننأبيبطلاينربخأفحابصلااذهصحفءارجإلتبهذ.كحضم
ينطعيملهنكل.عيباسأذنمهيلعناكامملضفأيمدناك.ليلقبًاقارشإ
.»لبقتسمللةبسنلابلمأيأ

.»؟ءابطألاملعياذام«:رودنلرإلاق
موحتاذامل؟نوكلافدروفلايهله؟لاحيأىلعينمديرتاذام«

.»؟ةيضقلاهذهلوح
هترايزلًابهاذدروفلابحاصناكيذلاعرازملاناكنإركذتله«

،نويرامقاهرإديريرودنلرإنكيمل.»؟خأهيدلريابسليفزومنمبرقلاب
ضماغوهاملكبعتمتسيناكميدقلاهسيئرنأفرعيناكهنكل



.بيرغو
زلينلوسكلاهفاتلاكلذ«:لاقمث،نيتضمغمنينيعبنويرامرَّكف

.»ًاليلقًاكحضمناكهنإلاقوخألالوحثدحت
هدصقييذلاامفرعأاليننكل،هلبأناكهنإلوقي«:رودنلرإلاق

.»طبضلابكلذب
نكلوًايوقوًامخضناك.ةميلسيتركاذتناكنإًايلقعًافلختمناك«

ءايشأبهوفتيناكً.اقحمالكلاىلعًارداقناكهنأدقتعأال.لفطلقععم
.»اهلىنعمال

حمُساذامل؟نويرامايقيقحتلااذهَعباُتيملاذامل«:رودنلرإلاق
.»ريثكلالعفنكمملانمناك؟هفاقيإب

.»؟كلذلوقتاذامل«
نأباومَّلسعيمجلا.نيوخألاضرأطيشمتبجيناك«:رودنلرإلاق

ثيحً،احضاوءيشلكناك.كوكشيأرَُثتملو،كانهىلإبهذيملعئابلا
ةنيدملارداغوأراحتنالاىلعمدقأدقنوكينأامإلجرلانأاوررق
.»رحتناهنأبًاقثاوتسلانأو،عجريملهنكل.كلذهبسانيامدنععجريسو

.»؟هالتقدقنيوخألانأنظتله«
قيقشلانكل،تاميلقعلافلختملا.رمألااذهنمققحتلادوأ«

ىلعًارداقناكهنأدقتعأو،كيفايكيريفانهنينسمللراديفدوجومريبكلا
.»ةعيرذلقأبصخشيأةمجاهم

يأكلمتالكنأملعتتنأ؟اذههينعييذلاامو«:نويراملاق
.»هلتقلببسيأناكلميانوكيملوً؛ارارجامهعيبلًابهاذناك.عفاد

ًائيشببسلاناكامبرف،كلذالعفدقاناكاذإ.فرعأ«:رودنلرإلاق
،ةضحملاةفدصلابامبر،تكرحتةلسلستمثداوح؛امهرازامدنعكانهلصح
.»لجرلاتومىلإتّدأو

اذهفقوأ.تالُّيختهذه.كلذنملقعأتنأ،رودنلرإ«:نويراملاق
.»غرافلامالكلا

ذنمثدحرمألانأو،ةثجالوعفاديأكلمأاليننأفرعأ«
.»هفاشتكادوأومجسنمريغًائيشكانهنكلو،ةديعبتاونس

.ةدمعألالكةنزاومكنكميال.رودنلرإايمجسنيالءيشًامئادكانه«
لكنيبنمفرعتنأكيلعيغبنيامك،كلذنمًاديقعتدشأةايحلا
ةثجلاقارغإليسورلاسسجتلازاهجكالتماعرازملابَضرتُفينيأنم.سانلا
.»؟نتافرافيالكيف



.»ةلصفنمةيضق؛ىرخأةيضقنوكتدقهذهنكل،فرعأ،لجأ«
ىلعًاديدجًائيشسيلاذهنأكرديناك.رودنلرإىلإنويرامرظن

نوققحياياضقيفةدشباوسمغنانوققحمكانهناكاملاطلذإ،قالطإلا
نويراملًارارمكلذثدحدقلً.امامتاهبنيسووهماوحبصأمثنمواهيف
.ةماهلااياضقلايفةوقبرثأتللليميرودنلرإنأفرعيناكيذلاهسفن
.دحاونآيفهتنعلوهتمعنتناككلتو،ةردانةيساسحهيدلتناك

امدنع؛مويلاكلذيفنياونوجنعثدحتتَتنك«:رودنلرإلاق
.»يبرغلامليفلااندهاش

.»؟هتدجوله«:نويراملاق
يذلايلوأرودروغيسلأسدقل.ديكأتلاىلعةلالدهسأربرودنلرإزه

لوحتامولعممجنمناكو،ةيكريمألاةفاقثلالوحريثكلافرعيناك
.ريهاشملا

.»هسفنمسالاناكلمت؟حيحصً.اضيأنويرامهمساناك«:رودنلرإلاق
.»يلاحلايعضوببسبدصقأ؟كلذكسيلأ،بيرغاذه«



رودنلرإب،دعاقتملاةيعارزلاتايلآلادروتسم،نوسنوجتكيدينيببَّحر
نألًاليلقتئجُرأدقرودنلرإةرايزتناك.لوخدللهاعدوبابلادنع
.ةريصقةدمذنمداعونجاهنبوكيفشيعتيتلاهتنباروزيناكتكيدينيب
ً.امامتهدلبيفهنأكوكرامنادلايفناكنيحرعشهنإلاق

تكيدينيبناكامدنعرخآلاونيحلانيبهسأربزهيرودنلرإناك
هجوو،ةنيمسوةريغصعباصأاذو،ةماقلاريصقناك.كرامنادلالوحثدحتي
ريغصلزنميفهدرفمبشيعيًالمرأناكو.ملاسمصخشهنأبيحويرمحأ
سديسرمةرايسرودنلرإىأردقف،لاحلاروسيمهنأًاحضاوناكو.بترمو
.بأرملاجراخةديدجبيج

ُتنك«:كرامنادلانعثيدحلانمًاريخأىهتناامدنعتكيدينيبلاق
.»فاطملاةياهنيفلجرلاكلذبقلعتتةلئسأىلعبيجأسيننأفرعأ

.»دلوبويللوحثدحتأنأُتدرأ،لجأ«
لؤاستلابأدبيسامًاصخشنأدبال.ضومغلاديدشهتمربرمألاناك«

.»...نكلونيحلاكلذيفةقيقحلابمكرابخإيلعيغبنيناك.ةياهنلايف
.»!؟ةقيقحلا«
كراسفتساببسنعلأسأنأيننكميله.لجأ«:تكيدينيبلاق

كعمُتثدحتامدنعوً.اضيأهتبوجتساكنإينبالاق؟نآلالجرلااذهلوح
؟هبئجافملامامتهالاببسوهام.امدحىلإًاموتكَتنكفتاهلاربع
تنك،عقاولايف.هنيحيفةقيقحلامتفشكوةيضقلايفمتققحمكنأُتننظ
.»كلذلمآ

نأو،نتافرافيالكةريحبيففشتكملايمظعلالكيهلانعرودنلرإهربخأ
ةيناكمإيفقيقحتلايرجينيدوقفمصاخشأةدعنمًادحاوناكدلوبويل
.يمظعلالكيهلابمهطابترا

.»ً؟ايصخشهفرعتَتنكله«:رودنلرإلاق
ريثكلاعيبينكيملوً.ادبأكلذلوقأنأيننكميال،ال!ً؟ايصخش«

لكشبركذتأتنكنإ.انحلاصلاهيفلمعيتلاةريصقلاةدملالالخًاضيأ
يدلةعابلاعيمج.ةنيدملاجراختالوجلانمريثكلابموقيناك،حيحص
،نكلو–تارزودلبوةيعارزتايلآعيبنانك-يقطانملمعبنوموقياوناك
هنمأوسأناكمهنمدحأالو،دلوبويللثمرفاسيناكمهنمدحأال
.»عئابك



.»؟لاومأيأبكيلعدوعينكيملوهً،اذإ«:رودنلرإلاق
.»ةيادبلايفهفيظوتديرأنكأمل«
.»؟ً!اقح«
درطأنأتررطضاً.اقح،ينوربجأدقل.هدصقأامسيلاذه،ال،لجأ«

.»ّطقةريبكةكرشنكتمل.هللاجملاحيتأيكًاديجًالجر
.»؟هفيظوتىلعكمغرأنمً.اددجمكلذْلق،ةظحلْرظتنا«
ناكاذإفرعأال...كلذبدحأرابخإمدعيلعبجيهنأينوربخأ«

كلتلايحًادجئيسروعشينباتنااملاطف.رمألالوحثدحتلايلعيغبني
.»سانلاروهظفلخنمءايشألعفييذلاعونلانمتسلانأ.ةيرسلا

ًادحأيذؤتنأبعصلانم.دوقعذنمكلذثدح«:رودنلرإلاق
.»نآلالصحامبكحوبب

ملنإرخآناكمىلإمهتلاكولقنبينوددهدقل.كلذدقتعأ،ال«
.»ايفاملاعمتطروتيننأولامك.لجرلاكلذفظوأ

.»؟دلوبويلليغشتىلعكمغرأنم«
نوكلمياوناك.ذئنيحتناكامك،ةيقرشلاايناملأيفةعِّنصملاةكرشلا«

اهنمريثكلاانعبدقل.ةيكريمألاتارارجلانمريثكبصخرأوةديجتارارج
.»رليبرتاكوأنوسجريفيساملثمةزاتممَربتُعتنكتملاهنأمغر

.»؟هفظوتيذلارداكلايفيأرمهلناكله«
يتعاطتسابنكيمل؟لعفأنأيبَضرتُفيناكاذام«:تكيدينيبلاق

.»ُهتفَّظوعبطلاب؟ءيشيألعف
فيظوتكيلعبجيناكاذاملكوربخأله؟ريسفتيأكوطعأله«

.»؟ديدحتلابصخشلاكلذ
اولاق.هفرعأنكأمليننأمغرهتفظو.ريسفتيأنودب.ءيشال.ال«

ناكلبً،اريثكةنيدملايفدجاوتينكيمل،ُكتربخأامكتقؤمءارجإهنإ
.»دلبلاءاجرأيفًالوجتمهتقويضقي

.»؟تقؤمءارجإ«
ً.اطورشاوعضوو،ليوطتقوليعملمعللةجاحبنكيملهنإاولاق«

،دقاعتمكهبتارهلعفدأنأو،بتاورلالجسيفهعضومدعّيلعبجيناك
لوحرارمتسابرسفتسيناكيبساحمو.ةياغللًابعصاذهناك.ةلواطلاتحت
ال،هتشيعمنيمأتلًايفاكنكيملوً،ادجًاريبكنكيملرجألانكل.رمألااذه
.»هيلإةفاضإرخآًالخدكلميناكهنأدب

.»؟كيأربمهعفادوهام«



رخآءيشيأعمسأملوىفتخاكلذدعبو.ةركفيأيدلتسيل«
.»ةطرشلايفمكنمالإ،هلوح

.»؟ىفتخاامدنعنآلاهايإينتربخأامبًادحأغِّلبتملأ«
.يلاّمعيفريكفتلايلعبجيناك.ينوددهدقل.صخشيأربخأمل«

اننكل،ةريبكنكتملاهنأمغر؛ةكرشلاكلتىلعدمتعتيتشيعمتناك
اتطحم.ةيئاملاةقاطلاعيراشمتأدبمثنمو،لاومألاضعبينجيفانحجن
نمةورثانينج.ذئنيحةليقثلاةيعارزلاانتايلآلةجاحباتناكليفروبوادلاغيس
ءايشأيدلتناكً.ابيرقتةرتفلاكلتيفكلذثدح.ةيئاملاةقاطلاعيراشم
.»اهيفركفأىرخأ

.»؟بسحورمألانايسنَتلواحلهً،اذإ«
ةكرشلانألُهتّفظوً.اضيأينصخيناكرمألانأدقتعأملو.حيحص«

.»هتاذدحبهبةقالعيأيلنكتملنكلو،كلذينمتدارأةعِّنصملا
.»؟هلثدحدقنوكينأنكميامعةركفيأكيدلله«
ملهنكلريابسليفزومجراخصاخشأةلباقمهبَضرتُفيناكً.ادبأ،ال«

.اهلَّجأوأةركفلانعرظنلافرصهلعل.انملعدحىلع؛كانهىلإبهذي
.ً»ادَعبتسمًارمأسيلاذه

ناكهئاقللبهذينأررقملانمناكيذلاعرازملانأنظتالأ«
.»؟بذكي

.»فرعأالًاقدص«
.»؟هسفنبكلذلعفله؟دلوبويلفِّظوتيككبلصتايذلانم«
تناك.اديسيجيآيفمهترافسنملوؤسميلإءاج.وهنكيمل،ال«

اهنوريدياوناكيتلاكلت،ةيقيقحةرافستسيلو،عقاولايفةيراجتةيلثمم
.»غيزبياليفينلباقدقل،عقاولايفً.اريثكتربكدعباميف.مايألاكلتيف

.»؟!غيزبيال«
ةيراجتضراعمروضحلكانهىلإباهذلاىلعنيداتعمانك،لجأ«

تناكو،ةيعانصلاتايلآلاوتاجتنمللةمخضضراعمنوميقياوناك.ةيونس
اهرضحتنييقرشلاناملألاعمنولماعتينيذلانمامدحىلإةريبكةعومجم
.ً»امئاد

.»؟كعمثدحتيذلالجرلاكلذناكنم«
.ً»اقلطمهسفنبينفِّرعيمل«
.»يقرشيناملأهنإ.رزياورثول؟رثولمسالافرعتله«
.»طقهبعمسأمل؟رثولً.اقلطممسالابعمسأمل«



.»؟كاذةرافسلالوؤسمفصتنأكنكميله«
ًاصخشو،ءيشلاضعبًانيمسناكً.ادجديعبنمزنمكلذثدح«

.»عئابلاكلذفيظوتىلعيماغرإنعًاديعبً؛امامتًافيطل
يفةطرشلاىلإةمولعملاهذهلقنكيلعيغبنيناكهنأدقتعتالأ«

نوكتنأنكمملانمناكتامولعملاهذهنأدقتعتالأ؟نيحلاكلذ
.»؟اهنيحةماهوةديفم

نأكوفرصتلاتلواح«:لاقوهيفتكعفرمث،ًاليلقتكيدينيبددرت
ناكهنأدقتعأملقدصبانأو.يتكرشينعيوأينينعينكيملرمألا
ةقالعيأهلنكتملً،اقح.يقيرفدارفأنمًادحاولجرلانكيمل.ينينعي
.»؟لعفأنأيبَضرتُفيناكاذام.ينوددهمهو.ةكرشلاعم

.»؟دلوبويلةقيدص؟هتقيدصركذتله«
له.كلذلوقيننكميال،ال.ال«:لاقمثًاليلقتكيدينيبرَّكف

لوحهلوقيامفرعينكيملهنأولامك،هتلمجلمكيمل.»؟...تناك
.هريصمبقلعتيباوجيأىلعلصحتملوهبحتيذلالجرلاتدقفةأرما

.»لازتالو.داؤفلاةروطفمتناك،لجأ«:رودنلرإلاق

بونجيفشيعي،ةيكيشتلاةرافسلايفقباسلافظوملا،فالسوريمناك
ةغللاثدحتيناك.ةديجةركاذبعتمتيهنكلً،اّنسمًالجرناك.اسنرف
ربعيلوأرودروغيسعمثدحتللًادعتسمناكوً،اضيأةيزيلكنإلاو،ةيسنرفلا
عممهلاصتانَّمأيذلا-ةيكريمألاةرافسلانمنيوكبعلدقل.فتاهلا
فالسوريمنيُدأ،يضاملايف.نأشلااذهيفطيسولارود-يكيشتلا
ًاسوساجَربتُعيمل.تاونسةدعنجسلايفىضمأو،هدلبىلعسسجتلاب
يفيسامولبدلاهلمعةرتفمظعمىضمأدقهنوكىلإًارظنًاماهوأًارمثم
ءارغإللملستساهنإلاقً.اسوساجهسفنربتعينكيملًاضيأوهو.ادنلسيآ
ريغتاروطتيأبنييكريمألانييسامولبدلاضعبغالبإللاملاهيلعضرُعامدنع
ملهنكل.ىرخألايديدحلاراتسلالودتارافسوأهترافسيفثدحتةيداع
.ادنلسيآيفءيشيأثدحيملذإ،مهلهلوقيامكلمينكي

دقنتافرافيالكيفيمظعلالكيهلاناك.فيصلافصتنميفكلذناك
ليوطتقوىضمدقناكو.نيحلاكلذيفمامتهالاةرئادنمًامامتطقس
رودنلرإبلطلةبسنلابامأ.مالعإلالئاسويفاهيفركُذةرمرخآىلع
دقُّدرلانكيملف،نيوخألاضرأيفنوكلافلالجرنعثحبلابقلعتملا
.ةزاجإيفاوناكنيلوؤسملانألدعبهءاج



ًاعوفسمداعو،اروثجريبعماينابسإيفنيعوبسأيلوأرودروغيسىضمأ
ايضمأو،يديتعمادنلسيآءاجرأيفغروبنيليإتلّوجتوً.اديعسوسمشلاب
ىلعذوحتسيلازيالاهباتكناك.لامشلايفاهتخأهيلاشيفنيعوبسأ
،ربخيفصاخشأاهدومعيف،نمثلاةيلاغةلجمتلقنثيح،ريبكمامتها
.»نرفلايفرخآًادحاو«ًاقبسمتعضواهنإاهلوقاهنع

نإًةلئاقرودنلرإلغروبنيليإتسمه،زومتةياهنيفمويتاذو
ً.اريخأاحجناروثجريبويلوأرودروغيس

.»؟نيسمهتاذامل«:رودنلرإاهلأسف
رمألانإ.ليلقذنماروثجريبينتربخأ«.حرفبغروبنيليإتدَّهنت.ً»اريخأ«

.ً»ارسلازيال
.»؟وهام«:رودنلرإلاق
ةبرجتلارطضادقل.امهيلعًادجًاقاشرمألاناك!لماحاروثجريب«

.ً»اريخأرمألاحجندقو،بوبنألايفبيصختلا
.»؟دلويلوأرودروغيسلحبصيسله«:رودنلرإلاق
.»رمألابدحأملعينأَضرتُفيالذإ.رمألايفثدحتتالنكلو،لجأ«
يفغروبنيليإتضمف.»نيكسملادلولا«:ٍلاعتوصبرودنلرإلاق

.ةموهفمريغةطخاستاملكبمتمتتيهواهقيرط
يلوأرودروغيسبتكميففالسوريمعمةيفتاهلاةثداحملاتلصح

،ددحملاتقولايفو.ةلجسمبًالوصومفتاهلاناك.غروبنيليإورودنلرإدوجوب
.مقرلابلطوةعاّمسلايلوأرودروغيسعفر

هسفنبيلوأرودروغيسفَّرعف،يوثنأتوصهيلعَّدر،تّانرعضبدعبو
ىلإيلوأرودروغيسرظن.ًاليلقرظتنينأهنمتبلط.فالسوريمنعلأسو
فتاهلاربعثّدحتولجرءاج،ةياهنلايفو.هيفتكعفروغروبنيليإورودنلرإ
هنإًالئاقةيناثةرمهسفنبيلوأرودروغيسفَّرعف،فالسوريمهمسانإلاقو
هنإروفلاىلعفالسوريملاق.هبلطهيلعضرعوكيفايكيرنمققحم
مغرً،اضيأةيدنلسيآلاضعببثدحتدقل.هعمثدحتلامهبلطببسفرعي
كلذنإ«:ةفيعضةيدنلسيآةغلبًالئاق،ةيزيلكنإلابراوحلاءارجإبلطهنأ
.»يلةبسنلابلضفأ

كلذبرمألاقلعتي.حيحص،لجأ«:ةيزيلكنإلابيلوأرودروغيسلاق
.»تاينيتسلايفكيفايكيريفةيقرشلاةيناملألاةيراجتلاةيلثمملايففظوملا

.»وههنأنودقتعتوةريحبيفةثجمتدجومكنأفرعأ«
ةرتفدعبفاضأمث.»دعبةجيتنىلإلصنمل«:يلوأرودروغيسلاق



.»تالامتحاةدعنيبنملامتحادرجمهنإ«،ةزيجوتمص
سسجتةزهجأبةطوبرمًاثثجًاريثكنودجتله«:فالسوريملاق

،ال«.ةروصلايفهعضودقنيوكنأًاحضاوناك.كحضمث.»؟ةيسور
ديكأتلابو،ريثكلالوقمدعوةنمآةقيرطببعللانوديرتمكنأمَّهفتأ.فرعأ
.»؟يتامولعمءاقلدوقنيأىلعلصحأسله.فتاهلاربعسيل

لوحضوافتلابنذإانيدلسيل.الظحلاءوسل«:يلوأرودروغيسلاق
.ً»انواعتمنوكتسكنإانلليق.رمألااذه

.»؟سولفال«:ةيدنلسيآلابفاضأمث.»حيحص،نواعتم«:فالسوريملاق
.»دوقننودب.ال«:ةيدنلسيآلابيلوأرودروغيسهباجأ
يفنوعمتجممهوًاضعبمهضعبىلإاورظنف،طخلاىلعتمصلامَّيخ

يكيشتلاتوصاوعمسينألبقتقولاضعبىضقنا.يلوأرودروغيسبتكم
تناك.ةأرماتوصهيلعَّدرفةيكيشتاهنأاودقتعاتاملكبحاص.ًةيناث
نوفرعياونوكيمل.ةعاّمسلاىلعهديعضيناكهنأكوةموتكمهبشتاوصألا
.المأًالادجناكنإ

لاق.»ادنلسيآيفةيقرشلاايناملأسيساوجدحأناكرزياورثول«
نأولامك،فتاهلاربعثدحتلاهتدواعمروفتاملكلاهذهفالسوريم
لكشبةيدنلسيآلاثدحتيناك«.كلذلعفىلعهَّثحةأرملاعمهراوح
.»؟كلذنوفرعتمتنكله.وكسوميفاهمَّلعتدقو،زاتمم

.»؟انهلعفيناكاذام.كلذفرعن،لجأ«
.»كلذكاوناكمهلكً.ايراجتًاقَحلُمىعُديناك«
.»رخآءيشيألعفيناكله،نكلو«:يلوأرودروغيسلاق
لمعيناك.ةيراجتلاةيلثمملالبقنمفَّظُويمل«:فالسوريملاق

سانلادينجتيفًاصصختمناكو،ةيقرشلاايناملأيفةيرسلاةمدخلاحلاصل
ناكو،ليحلاعاونأعيمجمدختسيناك.كلذيفًاعرابناكو.هحلاصللمعلل
مدختسيو،خاخفألابصنيو،زتبيناك.فعضلاطاقنلالغتسايفًابوهوم
امملعتله.ةطِّرَوُمًاروصطقتليناكو.كلذنولعفياوناكمهلك.تارهاعلا
.»قَّدُصيالوحنىلعلايخلاعساوناك؟هينعأ

.»؟ادنلسيآيفنينواعتم،كلذلوقأنأيغبنيفيك،كلميناكله«
.ً»ادحأكلمينكيملهنأينعيالاذهنكل.يملعدحىلعسيل«
ترطخةركفةباتكبأدبو،ةلواطلاىلعًادوجومناكًاملقرودنلرإذخأ

.هل
.»؟هّركذتتيدنلسيآيألًاقيدصناكله«:يلوأرودروغيسلاق



ةديجةفرعمىلعنكأمل.نييدنلسيآلابهتلصنعريثكلاملعأال«
.»هب

.»؟ربكأليصفتبرثولانلفصتنأكنكميله«
نمبيلابينكيمل.هسفنوهرثولّمهيناكاملك«:فالسوريملاق

نمريثكلاو،ءادعألانمريثكلاهيدلناك.هديفيسكلذناكنإهنوخي
.»لقألاىلع،هتعمساماذهً.اتيمهنوديريًامتحاوناكسانلا

.»ً؟اتيمهديريناكصخشيأفرعتتنكله«
.»ال«
.»؟ىتأدقنوكينأنكمينيأنم؟يسورلازاهجلانأشباذام«
ةيسورةزهجأمدختسنانكانلك.كيفايكيريفةيعويشةرافسيأنم«

،لاسرإةزهجأ؛اهمدختستتناكتارافسلالكو،اهنوعنصياوناك.عنصلا
.ةعيظفةيسورتانويزفلتوً،اضيأويدارةزهجأو،تصنتةزهجأو،تالِّجسمو
.»اهئارشلنيرطضمانكنحنو،ةمامقلاكلتباننومختياوناك

ةبقارملمدُختساتصنتزاهجاندجواننأدقتعن«:يلوأرودروغيسلاق
.»كيفالفيكةدعاقيفيكريمألاشيجلا

تارافسلاىلعتَّصنتنانكً.ايلمعهلعفنانكاماذه«:فالسوريملاق
اليننكل.دلبلاءاحنأفلتخميفةرشتنمتناكةيكريمألاتاوقلاو.ىرخألا
طقفاوفرعتنأنوديرتمكنأنيوكنمتمهف.كلذنعثدحتلاديرأ
.»كيفايكيريفرثولءافتخانع

رطخيذلالاؤسلاريخألاأرقفيلوأرودروغيسلةظحالملارودنلرإمَّلس
.»؟ادنلسيآىلإرثوللسُرأاذاملفرعتله«ً:اقبسمهنهذيف

.»؟اذامل«
تارافسلايفظوملقورينكيملادنلسيآيفانهدجاوتلانأانملع«

.ً»اريثك
.نييكافولسكيشتلانحنانلةبسنلابًاديجكلذناك«:فالسوريملاق

ادنلسيآىلإهلاسرإقحتسيلءيشيألعفدقرثولناكنإملعأاليننكل
.ةرمتاذجيورنلانمدُرطهنأملعأ.هدصقتاماذهناكاذإ؛هلباقعك
ةرازويفنيلوؤسملارابكدحألمحلواحيناكهنأنويجيورنلافشتكادقف
.»هحلاصللمعللةيجراخلا

.»؟رثولءافتخانعملعتاذام«:يلوأرودروغيسلاق
لبقكلذثدح.ةيتييفوسلاةرافسلايفتناكاهيفهتيأرةرمرخآ«

؛عبطلابةئيستاقوأتناك.1968ماعيف؛هئافتخالوحريراقتعمسننأ



رَّكذتيرثولناك،لابقتسالاةعاقيف.غاربيفثدحيناكامببسب
ركذأيننكل،هلاقاّممليلقلاىوسعمسأمل.1956ماعةيراغنهلاةضافتنالا
.»هتعيبطلفصوريخناكهلوقيناكامنألكلذ

.»؟لوقيناكاذام«
ةصاخو.غيزبياليفمهفرعيناكنيذلانييراغنهلالوحثدحتيناك«

.»كانهنييدنلسيآبالطعماهقفاريناكةاتف
.»؟هلوقيناكامركذتتنأكنكميله«:يلوأرودروغيسلاق
يفراوثلا؛نيقشنملاعملماعتيفيكفرعيناكهنإلاق«

.لقتعملاىلإمهلاسرإومهنمنيريثكلاىلعضبقلايغبنيناك.ايكافولسكيشت
هدصقيناكيذلاامةقدلاهجوىلعفرعأالو،كلذلاقامدنعًالمثناك
.»طقفىوحفلاوهاذهنكلو،كلذب

هنأَتعمسةثداحلاهذهنمةريصقةرتفدعبو«:يلوأرودروغيسلاق
.»؟كلذكسيلأ،ىفتخا

ترس.عيمجلاهَّنظاماذه،لقألاىلع.امًأطخبكتراهنأدبال«
ىلإهولسرأو،نييقرشلاناملألادصقأ؛مهسفنأبهولتقمهنإلوقتتاعاشإ
نكيملذإ.ةلوهسبكلذلعفمهعسوبناك.ةيسامولبدةبيقحيفنطولا
ىلإونمانعمهديرنانكاملكذخأانعسوبناكو،شَّتُفيتارافسلاديرب
.»اهقيدصتنكمياليتلاءايشألارثكأ.دلبلا

.»ةريحبلايفهومرامّبروأ«:يلوأرودروغيسلاق
.»كلذدعبءيشهنععَمُسيملوىفتخاهنأوههفرعأاملك«
.»؟اهبكتراهنأَضرتُفييتلاةميرجلايهامفرعتله«
.»بلقناهنأاندقتعا«
.»!؟بلقنا«
نأالإكيلعامً.اريثكثدحياذهناك.رخآلافرطللهسفنعاب«

.»كيشتلانحنانلثمءامحراونوكيملناملألانكل.يلإرظنت
.»-تامولعمعيبيناكهنأدصقتأ«
يفدوقنكانهسيلهنأدكأتمتنأله«:ًالئاقفالسوريمهعطاق

.لبقنمهيلعناكاّممىلعألكشبو،ذئنيحةأرملاتوصداع.»رمألااذه
.»الفسألل«:يلوأرودروغيسلاق
:ةيزيلكنإلابلاقمث.ةيكيشتلاةغللابامبرً،ائيشلوقيفالسوريماوعمس

.لاصتالاىهنأمث.»ًةيناثيبلصتتال.يفكيامتلق«
كلاي«:يلوأرودروغيسللاقمث،ليجستلافقوأوهديرودنلرإَّدم



يأ.رنوركفالآةرشعبهْدع.هيلعبذكتنأكعسوبنكيملأ!يبغنم
.»؟لوطأةدملطخلاىلعهءاقبإعيطتستنكتملأ.ءيش

دعيمل.ديزملالوقينأديرينكيمل.أدها«:يلوأرودروغيسلاق
.»كلذَتعمسدقل.انعمثدحتلاديري

ناكنمةيوهةفرعمنمًاليلقولوانبرتقاله«:غروبنيليإتلاق
.»؟ةريحبلارعقيفًاعباق

تصنتزاهجويقرشيناملأيراجتقحلمامّبر.فرعأال«:رودنلرإلاق
.ً»ابسانماذهنوكيدق.يسور

ًاصخشدلوبويلورثولناك.حضاورمألانأدقتعأ«:غروبنيليإتلاق
صلختللاورطضافامًأطخبكترادقل.ةريحبلايفهوقرغأمهوً،ادحاو
.»هنم

.»؟بيلحلاتاجتنملحميفةأرملاو«:يلوأرودروغيسلاق
ناكهنأىوسلجرلانعًائيشفرعتالاهنإ«:غروبنيليإتلاق

.ً»اديجاهلماعي
.»ادنلسيآيفهئاطغنمًاءزجتناكاهلعل«:رودنلرإلاق
.»امبر«:غروبنيليإتلاق
ةلأسملىزغمكانهنوكينأيداقتعابدبال«:يلوأرودروغيسلاق

ُلَطبدقنوكينأك.ةثجلاقارغإلمدُختساامدنعلمعينكيملزاهجلانأ
.»فلُتأوأهمادختسا

ةرورضلابءاجدقزاهجلاناكاذإاّمعلءاستأتنك«:غروبنيليإتلاق
قيرطنعدلبلاهلوخدلةيناكمإةمثتناكاذإاّمعو.تارافسلاىدحإنم
.»ىرخأةانق

ىلإيسورسسجتزاهجبيرهتديريناكنم«:يلوأرودروغيسلاق
.»؟ادنلسيآ

ةيضقلانأيف،ةصاخلاهتقيرطبٌلك،نوركفياوحارو،مهتثالثاوتكس
مئارجعملماعتلاىلعنيداتعماوناك.مهفلاىلعمهتردققوفتتناك
نيقحلماونوكيملنييراجتنيقحلموأةضماغةزهجأنودبةطيسبةيدنلسيآ
درجمامنإو.ةدرابلابرحلانعًاديعبو،ةيبنجأتارافسنودبو،نييراجت
.ملاعلايفعارصلاقطانمنعدعبلالكديعبو،يداعو،يلحميدنلسيآعقاو

دجننأاننكميالأ«:امءيشلوقدرجمل،ةياهنلايفرودنلرإامهلأس
.»؟ةيضقلاهذهيفةيدنلسيآةيواز

لواحننأانيلعيغبنيالأ؟بالطلانأشباذام«:غروبنيليإتلاق



انيدللازام؟اذهرثولفرعيمهدحأناكنإفشتكننأو؟مهداجيإ
.»هنمققحتنلرمألااذه

بالطلاءامسأبةحئالىلعيلوأرودروغيسلصح،يلاتلامويلايف
برحلاةياهننيبةيقرشلاةيناملألاتاعماجلايفاوسردنيذلانييدنلسيآلا
ةرافسلاوةيدنلسيآلاميلعتلاةرازولبقنمتامولعملاتمُِّدق.1970ماعلاو
ملمهنأامبو.تاينيتسلايفغيزبياليفاوسردنيذلابالطلاباوأدب.ةيناملألا
يتأتتناكىرخأتاقيقحتبناجىلإةيضقلااوجلاعدقف،نيلجعتسماونوكي
بستنارثولنأنوفرعياوناك.ةقرستالواحموتاقرساهمظعم؛مهقيرطيف
لوطأةدملاهبًاطبترملظامبرهنكل،تاينيسمخلايفغيزبيالةعماجىلإ
هئافتخاخيراتنمًاءدب؛يسكعلكشبلمعلااوررقاذهلو.كلذنمريثكب
.ةرافسلانم

مايقلايفاورَّكف،فتاهلاربعمهعمثدحتلاوسانلابلاصتالانمًالدب
رودنلرإناك.ًةدئافرثكأنوكيدقكلذنأل،مهلزانمىلإةئجافمتارايزب
؛ةيرهوجةلدأبلاغلايفمِّدقيةطرشلاةرايزىلعلوألالعفلادرنأبقثي
ًاطيسبًارييغتنإذإً.امساحنوكينأنكميئجافملاموجهلا،برحلايفامك
تاملكلاوأً،ايفاكنوكيدقةرملوألمهضرغنوركذيامدنعحمالملايف
.لاُقتيتلاىلوألا

بالطلاصوصخبمهقيقحتلصوامدنع،لوليأيفمويتاذ،اذكهو
ىلعغروبنيليإويلوأرودروغيسقرط،تاينيسمخلافصتنمىلإنييدنلسيآلا
يفاهتساردتكرتدقل،امهتامولعملًاقفو.سدراهنريبتورىعُدتةأرماباب
.فصنوةنسدعبغيزبيال

.ةطرشلانمامهنأاهعامسىدلتبعتراوبابلاتحتف



يلوأرودروغيسىلإنيتشمارنينيعبرظنتيهوسدراهنريبتورتفقو
رطضا.ةطرشلانمامهنوكببسمهفىلعةرداقريغ،غروبنيليإمث
امهتلأسمثً،اريخأمهفتنألبقتارمثالثاهلكلذلوقليلوأرودروغيس
ةرشاعلاةعاسلاىلاوحكلذناك.رمألاغروبنيليإاهلتحرشفهناديريامع
ىنبمنعًافلتخمسيلينكسىنبميفملسلابرقنافقياناكوً.احابص
نمثعبنتةبوطرةحئارعم،ًءارتهادشأداجسلاو،ًةراذقرثكأهنكلرودنلرإ
.قباطلك

ثيح،امهترايزببسغروبنيليإتركذامدنعرثكأتورتشهدنا
.»؟اذاملو؟مهنعافرعتنأناديرتاذام!غيزبياليفبالط«:تلاق

.»ًاليوطىقبننل.ةقيقدللخدننأاننكميله«:غروبنيليإتلاق
ريغصقاورىلإالخد.بابلاامهلحتفتنألبقةلهولتورترَّكف

ناكو،نميألابناجلاىلععقتمونلافرغتناك.سولجلاةفرغىلإيضُفي
اناكنإامهتلأسو،سولجلاتورامهنمتبلط.سولجلاةفرغبناجبخبطملا
عمثدحتتملاهنألاهكابترانعامهنمًةرذتعم،كلذريغوأًاياشناديري
ةفقاوتناكامدنعًادجةكبترمتناكاهنأاظحال.لبقنمًاقبسمةطرشلا
تّدعأاذإاهنزاوتديعتستدقاهنأغروبنيليإتدقتعاو،خبطملاباببناجب
نكيمليذلايلوأرودروغيسءايتساراثأيذلارمألا؛اهضرعتلبقف،ياشلا
اهنكل،هئايتساىلعلدتةرظنبغروبنيليإقمرف،ياشةلفحروضحبًامتهم
.ةماستبابهيلعتَّدر

يذلالجرلانمرخآًالاصتايلوأرودروغيسىقلت،قباسلامويلايف
ةرايزنمليلقباروثجريبوهتدوعدعب؛ةرايسلاةثداحيفهتنباوهتجوزدقف
،ومنينينجلاو،زاتمملكشبروطتيلمحلانأامهربخأيذلابيبطلاىلإ
هاعمسامهنألامهنئمطتملهتاملكنكل.قلقللوعديامكانهسيلو
لبقتسملاناشقانيخبطملايفنيسلاجاناك.لبقنمةقيرطلاهذهبثدحتي
.فتاهلاسرجنرامدنع،رذحب

طخلانمرخآلافرطلاىلعلجرلاتوصيلوأرودروغيسعمساملاح
.»نآلاكعمثدحتأنأيننكميال«:لاق

هجازمريغتيمل.»كجاعزإدصقأمل«:داتعملاهبيذهتبلجرلالاقف
يذلارمألا؛اهسفنةئداهلاةربنلابثدحتيناكذإ،هتوصةربنالوً،اقلطم
.تائِّدهملاىلإيلوأرودروغيسهازع



.»ًةيناثينجعزتال.ال«:يلوأرودروغيسلاق
.»كركشأنأطقفتدرأ«:لجرلالاق
.»قالطإلاىلعيركشلةجاحبتسلً.ائيشلعفأمل،كلذلةجاحال«
.ً»ايجيردترمألازواجتأيننأدقتعأ«
.»ديجاذه«
.»ةدشباهدقتفأانأ«:لاقمثةهربللجرلاتكس
.»اهدقتفتتنأعبطلاب«:اروثجريبىلإرظنيوهويلوأرودروغيسلاق
.ً»اعاجشنوكأنألواحأس.امهلجأنم.ملستسأنل«
.»ديجرمأاذه«
يههذهنوكتسً.امئادكبلصتأاذاملفرعأال.كجاعزإلفسآ«

.»ةريخألاةرملا
.»ةلكشمتسيل«
.»يقيرطلصاوأنأيلعبجي«
لجرلاىهنأامدنعًاعادولوقينأكشوىلعيلوأرودروغيسناك

.ةأجفلاصتالا
.»؟ريخبوهله«:اروثجريبهتلأس
.»كلذوجرأ.فرعأال«

تناكامنيبتورتاكرحتتاوصألغروبنيليإويلوأرودروغيسىغصأ
امهلأستو،ركسةبلعونيجانفلاًةلماحدوعتنألبقخبطملايفياشلادعت
بابلادنعهتلاقامغروبنيليإتررك.ياشلاعمبيلحلانالوانتياناكنإ
لَمتُحيكلذنأًةفيضم،غيزبيالنمنييدنلسيآبالطنعمهثحبصوصخب
كيفايكيريفدُقفصخشب-ًةدكؤمتلاق،طقفلَمتُحي-ًاطبترمنوكينأ
.ليلقب1970ماعلبق

رفصيقيربإلاأدبنأىلإ،بيُجتنأنودنماهيلإتورتعمتسا
تناك.قبطيفتاتيوكسبعضبوياشلاعمتداعمثترداغف،خبطملايف
نأاهّرسيفتركفف،رمعلانمنيعبسلاتزواجتاهنأفرعتغروبنيليإ
غوبصماهرعشو،لوطلاثيحنماهيزاوتو،ةليحنتناك.ةزاتمماهتخوخيش
عمنكلو،ديعاجتلااهدكؤتةيدجحمالمعمليوطاههجوو،ينبلانوللاب
.داصتقاباهمدختستتناكاهنأاهلادبةليمجةماستبا

.»؟غيزبياليفسرددقلجرلااذهنأنادقتعتامتنأو«
.»ةركفيأانيدلتسيل«:يلوأرودروغيسلاق



نمءيشيأركذتأال؟ناثدحتتدوقفمصخشيأنع«:تورتلاق
ءانثتساب«:تفاضأمث،رُّكفتلاىلإاهحمالمتلَّوحتو»...لوحرابخألا
.»؟نتافرافيالكنميمظعلالكيهلانعناثدحتتله.عيبرلايفنتافرافيالك

.ً»امامت«:ًةمستبمغروبنيليإتلاق
.»؟غيزبيالبطبترموهله«
.»فرعنال«:يلوأرودروغيسلاق
امكنأاملاطامًائيشنافرعتامكنأدبال،نكلو«:ةمارصبتورتلاق

.»غيزبيالنمةقباسةبلاطعمثدحتللانهىلإامتئج
يفكيامبةعنقمتسيلاهنكل،ةلدألاضعبانيدل«:غروبنيليإتلاق

.»انتدعاسمىلعةرداقينوكتنألمأنانكوً،اريثكاهنعثدحتلل
.»؟غيزبيالبرمألااذهطبتريفيك«
يغبنيال«:قباسلانمليلقبًةدحرثكأتوصبيلوأرودروغيسلاق

:عوضوملاِّريغييكفاضأمث.ً»اقلطمغيزبيالبةلصىلعلجرلانوكينأ
.»؟اذاممأ،كتسارديهنتملأ.فصنوماعدعبةعماجلاِتكرتدقل«

مث،اهبوكىلإبيلحلاتفاضأو،ياشلاتَّبص،هبيجتنأنودنم
.رخآناكميفحرستاهراكفأتناك.ةريغصةقعلمبهتكَّرح

َتلقدقف؟ةريحبلايفهومتدجويذلاكاذًالجرناكله«:تلاقمث
.»لجرلا

.»لجأ«:يلوأرودروغيسلاق
.»ةسِّردمكنأفرعأ«:غروبنيليإتلاق
ناك.ادنلسيآىلإتدعامدنعنيمِّلعملابيردتلةيلكىلإتبهذ«

ةدمذنمانقَّلطتاننكل.ةيئادتبالاةلحرمللناملعمانالكً.اضيأًامِّلعميجوز
.يلإةجاحباودوعيمل.ةدعاقتمانأ.نآلاميلعتلانعتفقوتدقل.ةريصق
.»لمعلانعنيفقوتتامدنعشيعلانعفقوتلاهبشيرمألانإ

.اهلثمغروبنيليإويلوأرودروغيسلعفواهبوكنمتفشر
.»ةقشلابُْتظفتحا«:تفاضأمث
.»...امدنعًامئادنزحمرمألهنإ«:غروبنيليإتلاق
:ًةلئاق،بيرغصخشنمًافطاعتبلطتنكتملاهنأكوتوراهتعطاقف

.»غيزبياليفانلك«،يلوأرودروغيسىلإترظنو.»نييكارتشاانكانلك«
امدنعتاونسلاكلتىلإاهبدوعتاهراكفأتناكامنيبًاليلقتتمص

تلقن.»ئدابمانيدلتناك«:تلاقمث،اهلمكأبةايحاهرظتنتوةباشتناك
.نآلااهكلميلازيالنمكانهناكاذإفرعأال«.غروبنيليإىلإاهرظن



نظأال.ًالدعرثكأولضفأعمتجملجأنمةيقيقحئدابم.ناّبشلادصقأ
يفنوركفيعيمجلا،مايألاهذهيف.نآلارومألاهذهيفركفيًادحأنأ
نكتملو.ءيشيأكالتماوألاملاعمجيفركفننكنمل.طقفءارثلا
يأكلميدحأةمثنكيمل.نمزلاكلذيفةيراجتلاةعزنلاهذهدجوت

.»ةليمجئدابمءانثتسابامبر؛ءيش
.»؟امدحىلإ؟كلذكسيلأ.بيذاكأىلعةينبم«:يلوأرودروغيسلاق
.»؟ةبذكيأ!؟بيذاكأىلعةينبم.فرعأال«:تورتلاق
يفترجُهةيعويشلانأدصقأ،ال«:ةيئادعةربنبيلوأرودروغيسلاق

قوقحلةعيظفتاكاهتنااهيفبَكتُرتنكامأءانثتسابملاعلاءاحنأفلتخم
ناكهنأبفرتعيًابيرقتدحأكانهدعيمل.ابوكونيصلالثمناسنإلا
هبشيعضولانكيملأ.امدحىلإئيسحلطصمهنإ.يضاملايفًايعويش
.»؟اذاممأ،يضاملايفكلذ

يلوأرودروغيسنأقدصتنكتمل.ةمودصمهيفغروبنيليإتقَّدح
يفهتعمسو،نيظفاحمللتَّوصهنأفرعتتناك.ةأرملاعمةحاقوبفرصتي
بَّجوتيناكهنأولامكنييدنلسيآلانييعويشلالوحثدحتينايحألاضعب
اوناكماظننععافدلايفلثمتملامهبنذنعريفكتللامءيشبمايقلامهيلع
ةيروتاتكيدلاىوسًائيشةياهنلايفمدقيملوعفنلاميدعهنأنوملعي
عممهتاباسحةيوستلةجاحبنولازيالاوناكنييعويشلانأكو،عمقلاو
مهنألو،ليوطتقوذنمةقيقحلاةفرعممهيلعيغبنيناكهنأل؛يضاملا
َدََقفهلعلوأ،ًالهسًافدهتوردجوهلعلو.بيذاكألانعنيلوؤسماوناك
.هربص

:لوقلاىلإغروبنيليإتعراس،ًةمالسرثكأهايمىلإراوحلاةدايقبًةبغار
.»كتساردكرتىلإِتررطضا«

ةبسنلاب«:يلوأرودروغيسيفقدحتلازتالتناكيتلاتورتلاق
ةيكارتشالا.اذهَّريغتيملو.ًْالُبنرثكأءيشكانهنكيمل،انريكفتةقيرطل
يهىقبتنآلاىتحكلذكانلزامونيحلاكلذيفاهبقثنانكيتلا
ةشيعمروجأنامضو،ةيلامعلاةكرحلاسيسأتيفًارودتبعلدقو،اهتاذ
ًاطباضحبصتلكتمَّلعو،كتلئاعبوكبةيانعللةيناجمتايفشتسمو،ةمرتحم
.ةيعامتجالاةياعرلاماظنتأشنأو،ينطولانيمأتلاماظنتأشنأو،ةطرشلايف
انلكشيعنيتلاةينمضلاةيكارتشالاميقلاعمةنراقملابءيشالاذهنكل
ةيكارتشالانإ.هتفيظوبمايقلانمعمتجملانكمتييك،يهوتنأوانأ،اهيلع
.»!ينمرخستالاذلً.ارشبانلعجتيتلايه



يتلايهةيكارتشالانأبةقثاوتنأله«:دانعبيلوأرودروغيسلاق
ماظناوسسأنيذلامهنيظفاحملانإ،ركذأامىلع؟كلذلكتسسأ
.»ينطولانيمأتلا

.»ءاره«:تورتلاق
.»؟ةبذكلاكلتنعاذام،يتييفوسلاماظنلاو«:يلوأرودروغيسلاق
.»؟يعمهيّوستلًاباسحكلمتكنأدقتعتاذامل«:تورتلاق
.»كعمهيّوسأًاباسحكلمأال«:يلوأرودروغيسباجأ
نألنيرطضماوناكمهنأنودقتعيسانلاناكامبر«:تورتلاق

كلذمهفتنأكنكميال.كاذنآًايرورضرمألاناكامبرو.نييدئاقعاونوكي
ال.مئادءيشال.سانلاريغتيوفقاوملاريغتتوةفلتخمةنمزأيتأتً.ادبأ
.»؟يتأينيأنم.بضغلااذهمهفأنأيننكمي

اذهيتأينيأنم«:اهلاؤسترركويلوأرودروغيسىلإترظن
.»؟بضغلا

وهاذهنكيمل.لادجللانهىلإِتآمل«:يلوأرودروغيسلاق
.»فدهلا

ىعُديغيزبيالنمًاصخشنيركذتتله«:كابترابغروبنيليإتلاق
،ةرايسلاىلإجورخللًارذعيلوأرودروغيسعرتخينأغروبنيليإتلمأ.»؟رثول
.»رزياورثول«:تفاضأمث.تورىلعهينيعًاتِّبثماهبناجبًاسلاجلظهنكل

.»ةيدنلسيآلاثدحتيناكً.اديجسيلنكلو،لجأ،رثول«:تورتلاق
.»؟هنيركذتتتنأً،اذإ.كلذبتملع«:غروبنيليإتلاق
.عجهملايفًانايحأانعمءاشعلالوانتليتأيناك.طقفةضماغةروصب«

ملفورظلاو...نطوللنينحلابرعشأًامئادتنك.صاخلكشبهفرعأمليننكل
.»عضولاينبسانيمل...انأ...وئيسنكسلاو،ةزيممنكت

دعبةديجنكتملعاضوألانأحضاولانم،ال«:غروبنيليإتلاق
.»برحلا

نمروطتتةيبرغلاايناملأتناكً.اعيظفعضولاناك«:تورتلاق
ةيقرشلاايناملأيفامأ.اهلبرغلامعدعم،تارمرشعبربكأةعرسبديدج
.ً»اساسأريستتناكنإ؛ءطببريستتناكرومألاف

لمعللبالطلاعفديفلَّثمتهرودنأانمهف«:يلوأرودروغيسلاق
.»؟كلذلًةكردمتنكله.امةقيرطبمهتبقارموأ،هحلاصل

اوناكنيرخآلالكو،كلذفرعنانك.اننوبقارياوناك«:تورتلاق
.سسجتللرخآحلطصماذهو،ةيلعافتةبقارمىعُدتتناك.كلذنوفرعي



ءيسيءيشيأنعاوغِّلبيومهسفنأءاقلتنماوتأينأسانلابَضرتُفيناك
انمدحأال.عبطلابءيشلااذهلعفننكنملنحن.ةيكارتشالامهئدابمىلإ
بالطلاعيمج.اندينجتلواحيناكرثولنأًاقلطمظحالأمل.كلذلعف
ً.اضيأمهبقاريناكهنكل،هيلإءوجللامهنكميًايعارنوكلمياوناكبناجألا
.»مهنمًادحاورثولناك

نمبالطلاكئاقدصأعمنيلصاوتتتلزامله«:غروبنيليإتلاق
.»؟غيزبيال

.مهدحأاهيفتيأرةرمرخآىلعليوطتقوَّرم.ال«:تورتلاق
تكرت.كلذبملعيلسيلف،نولعفيمهاوناكاذإو،لصاوتنالنحن
اذه.مامتهالاتدقفلب،كرتأملامبروأ،انهىلإتدعامدنعبزحلا
.»امبرًاباحسناىعُدي

اهسفنةرتفلانمنيرخآلابالطلاضعبءامسأانيدل«:غروبنيليإتلاق
.»...زناه،ساموت،ليمإ،ردليهنفاره،لراك:كانهاهيفِتنكيتلا

ىلإباهذلانعفقوتهنإيلليق.دُرطزناه«:ًةلئاقتوراهتعطاق
لكشبعضولاعممجسنيملو،ةيروهمجلالافتحاتاضارعتساوتارضاحملا
يكارتشالمعبموقنانكو،ءايشألاكلتلكيفكارتشالاانبَضرتُفيناك.ماع
امبزناهبجعيمل،تمهفامكو.محفلامجانميفوعرازملايف؛فيصلايف
امبر.كلذبهلاوحمسيملمهنكلهتساردءاهنإديريناك.هعمسوهآر
.»ملعأالً،ايحلازيالناكنإ؛هعمثدحتلاامكيلعيغبني

.»؟ةريحبلايفهومتدجويذلاوهله«:تلاقوامهيلإترظن
ًالزنريديو،سوفليسيفشيعيهنأانفرع.وهسيل«:غروبنيليإتلاق

.ً»اريغص
ادنلسيآىلإداعامدنعغيزبياليفهبراجتلوحبتكهنأركذتأ«

ً،اباذكوًانئاخهوربتعا.بزحللميدقلاسرحلادصقأ.كلذببسبًابرإهوقزمف
.ًالطبهنماولعجوهلالضنعداعلاضنباكهبنوظفاحملابَّحرنيحيف
ديريطقفناكهنأدقتعأ.اذهلكلثرتكيناكهنأروصتأنأيننكميال
هتلباق.َعفُديسنمثكانهعبطلابنكلو،اهدهاشامكةقيقحلابمهربخينأ
التنكيننأنظهلعل.ةياغللًابئتكمودبيناكو،تاونسعضبدعبًةرم
رثولفرعيناكامبرل.هعمثدحتلاامكيلعيغبني.بزحلايفةطشنلازأ
.ً»ادجةريصقةرتفلكانهتيقب.لضفأوحنىلع

حامسلليلوأرودروغيسغروبنيليإتخَّبو،ةرايسلاىلإاداعامدنع
ظافحلاهيلعيغبنيناك.ةطرشلابصاخقيقحتىلعريثأتلابةيسايسلاهئارآل



ءاسنلاةصاخبو-اهريبعتبسح-سانلاةمجاهممدعوًاقلغمهمفىلع
.نهدرفمبنشعييتاوللاتانسملا

عمسأمل؟لاحيأىلع،كبطخام«:ةرايسلاباقلطناامدنعهلتلاق
نيأنم:ْكَتَلأسامدنعاهعمقفاوأ؟ركفتتنكاذامب.ءارهلااذهلثمّطق
.»؟بضغلااذهلكيتأي

ناك«:فاضأمثًاليلقتكس.»فرعأال،هوأ«:يلوأرودروغيسلاق
يتلاىلوألاةرملايهكلتتناك.ً»اقلطمهتاعانقِّريغيملوً،ايعويشيبأ
.هيبأركذىلعيتأيغروبنيليإاهيفهعمست

بَّلطت.فتاهلاسرجنرامدنعلزنملاىلإهوتلداعدقرودنلرإناك
مث،هبلصتييذلاتكيدينيبنوكينمكرديلتاظحلعضبرمألاهنم
.هتكرشيفًالمعدلوبويلحنميذلالجرلاهنإ.ةأجفرَّكذت

.»؟لزنملايفكبيلاصتابكجعزأله«:بيذهتبتكيدينيبلاق
.»؟امءيشةمثله،ال«:رودنلرإلاق
.»لجرلاكلذبقلعتيهنإ«:تكيدينيبلاق
.»؟لجريأ«
وأةيراجتلاةيلثمملاوأةيقرشلاةيناملألاةرافسلانم«:تكيدينيبلاق

نإلاقودلوبويلفيظوتينمبلطيذلاصخشلا.اهمساناكامهم
.»كلذلعفأملنإتاءارجإذختتسايناملأيفةكرشلا

.»؟هنعاذام.نيمسلالجرلا،لجأ«:رودنلرإلاق
يف.ةيدنلسيآلاةغللافرعيناك،ركذأامبسح«:تكيدينيبلاق

.»زاتمملكشباهبثدحتيناكهنأدقتعأ،ةقيقحلا



غيزبياليفتاطلسلابناجنمنيقلطملاةالابماللاوهركلاالإدجيمل
نيأىلإو،اهللصحاّمعدحأهربخيمل.اهدصقيتلاةنكمألاعيمجيف
نممسقيأو،اهلاقتعاببسوهامو،زَجتُحتناكميأيفو،تذُخأ
يفهتذتاسأنمنينثاةدعاسمبلطلواح.اهتيضقنعًالوؤسمناكةطرشلا
سيئربئانَّثحلواحو.ءيشيألعفامهرودقمبنكيملنكلو،ةعماجلا
رحلاايناملأبابشةمظنمسيئرنمبلطو.ضفرفلُّخدتلاىلعةعماجلا
.هتلهاجتبالطلاةمظنمنكللصحامعرسفتسينأ

مالعتسالابتدعويتلاادنلسيآيفةيجراخلاةرازوبلصتا،ةياهنلايفو
ةنطاومانوليإنكتملذإ؛ءيشكلذنعجتنيملنكلو.ةلأسملانع
،عوضوملايفةحلصميأادنلسيآلنكتملو،نيجوزتمانوكيملو،ةيدنلسيآ
هؤاقدصألواح.ةيقرشلاايناملأعمةيسامولبدتاقالعميقتنكتملو
يألعفىلعنيرداقاونوكيملنكلو،هتدعاسمةعماجلايفنويدنلسيآلا

اهنأدبال.مهافتءوسناكرمألالعل.ثدحامنومهفياونوكيملو،ءيش
انوليإءاقدصأهلاقهتاذرمألاو.ءيشلكحّضوتيسوًالجآمأًالجاعدوعتس
ىلعهنمًارارصإلقأاونوكيملنيذلاةعماجلايفنورخآلانويراغنهلاو
نألهئودهىلعظافحلاهنماوبلطو،هتاساوماولواحمهلك.ةبوجأداجيإ
.فاطملاةياهنيفرهظتسةقيقحلا

دقف،مويلاكلذيفتلُقتعايتلاةديحولانكتملانوليإنأفشتكا
مهنيبنمناكو،بالطلاضعبتذخأوةعماجلامرحنمألاةطرشتمحتقا
اوناكمهنأهفاشتكادعبمهترَّذحاهنأملعيناك.تاعامتجالايفاهؤاقدصأ
يفصاخشأةعضبحارسقلُطأ.مهلًاروصكلمتتناكةطرشلانأو،نيبقارم
رخآلاضعبلاناكنيحيف،لوطأةدملنيزجتحمنورخآيقبو،هسفنمويلا
نعءيشيأمهنمدحأعمسيملو.ساموتلِّحُرامدنعنجسلايفلازيال
.انوليإ

ةرثؤملئاسرهلابتكو،اهلاقتعاباعمسنيذللاانوليإيدلاوبلصتا
وههنافرعياناكاملك.اهناكمنعًائيشفرعيناكاذإاّمعاهيفهنالأسي
تبتكنأذنماهنمءيشيأامهيلإلصيمل.ايراغنهىلإلَسُرتملاهنأ
تناكاهنأبيحوياماهتلاسريفنكيملو،اهئافتخانمعوبسألبقامهيلإ
يفقيقحتلابةيراغنهلاتاطلسلاعانقإلةيثبعلاامهدوهجهلافصو.رطخيف
نمًامامتةجعزنمنكتملتاطلسلانأريغ.ةيقرشلاايناملأيفامهتنباريصم



ةيقرشلاايناملأىلإرفسلابامهلحَمُسيملهنأهاربخأ.اهئافتخاةلأسم
ةياهنىلإالصوامهنإلوقيامهلاحناسلناك.انوليإءافتخانعمالعتسالل
.ةدودسم

ةبوجأنعهسفنبثحبيناكهنإاهيفلاقةلاسربساموتامهيلعَّدر
ةلمحبموقتتناكاهنأفيك؛هفرعيناكامبامهرابخإدويناك.غيزبياليف
ايناملأبابش«ةيبالطلاةمظنملادضو،يعويشلابزحلادضةيرسةيئاعد
ىلعدويقلادضوتارضاحملادضو،بزحلاعرذأىدحإتناكيتلا»رحلا
مِّظنتوًاناملأًانابشئبعتتناكاهنأو.ةفاحصلاوعامتجالاومالكلاةيرح
فرعيناكهنكل.لَقتُعتنأعقوتتنكتمل-هلثم-اهنأو.ةيرستاعامتجا
نوكيسهلسريساملكنأل؛لئاسرلانمعونلااذهةباتكعيطتسيالهنأ
ً.اَبقارم

انوليإلثدحامفشتكيىتححاترينلهنإلاقكلذنمًالدب،اذل
.اهحارسقالطإنمضيو

ناك،راهنلالالخو.تارضاحملاروضحنعفقوت،ءانثألاكلتيف
نعًاثحابنيلوؤسملاةلباقمبلطيو،رخآىلإيموكحبتكمنمبهذي
ليبسىلعكلذلعفيحبصأ،تقولارورمعمو.تامولعملاوةدعاسملا
اهيلعلصحينلهنأًاكردمتابو،ةبوجأيأىلعلصحيملهنأل؛دايتعالا
ناك.هبلقرصتعينزحلاوةريغصلاامهتفرغضرأعرذيناك،ليللايفوً.ادبأ
وحصيناك.ةرملكيفتاعاسعضبوفغيناكثيح،سفنلاقشبماني
ىلإبهذيناكةرايستبرتقانإو.عراشلانمردصيتوصيأىلع
يغصيناك،امًاريرصلزنملاردصأنإو.اهنملزنتستناكنإىريلةذفانلا
نأنودنمديدجموييتأيمثنمو.يهنوكتامبراهنأًادقتعمعمسلا
.ديدجيألمحي

انوليإيدلاولةديدجةلاسربتكو،هتعاجشعمجتسا،ةياهنلايفو
ىلعًارداقناكهنأولامكَّسحأ.هنمًالماحتناكاهنأاهيفامهربخأ
.ةميدقلاةبتاكلااهتلآىلعهرقنيحاتفملكعمامهئاكبعامس

داعأوهيدييفامهلئاسرًالماحسلج،نينسلاكلتلكدعب،اذكهو
مل.اهابتكةملكلكيفمهفلامدعوسأيلاوبضغلابًاددجمَّسحأو،اهتءارق
.ًةيناثهتبيبحَريملوهو،ًةيناثامهتنباايري

.دبألاىلإوةدحاوةرممهنمتذُخأوانوليإتفتخادقل
يفلُّغوتلابهسفنلهحامسدعبهردصنمةقيمعةديهنتجرخأ



يتلانينسلالكمغراهنادقفبهروعشوأهملأفعضيمل.ةملؤملاهتايركذ
ىلإهسفنبِّذعيناك،قباسلايف.اهريصملُّيختبَّنجتيتابهنكل.تضقنا
.اهلاقتعادعباهللصحدقنوكينأنكميامبقلعتتراكفأبةياهنالام
ةطرشرقميفريغصلابتكمللةلباقملاةنازنزلاو،تاباوجتسالارَّوصتيناك
؟ةفئاختناكله؟تيقبمك؟كانهتزُجتحاله:لءاستيناكو.نمألا
:ربكألالاؤسلا،عبطلابو؟بَُرضتتناكله؟يكبتتناكله؟تمواقله
؟هتيقليذلاريصملاام

يفنكيملوالفيك.ةليوطتاونسلهيدلًاسجاهةلئسألاهذهتلظ
ءاقبلالواح.ًالافطأبجنيملوجوزتيملوهف؟اهاوسرخآءيشلزِّيحهتايح
نعفقوتنأدعبهنمتبحُسهتحْنمنكل،ةنكممةدملوطألغيزبياليف
لواح.ةيبالطلاةمظنملاوةطرشللهيّدحتنعًالضف؛هتارضاحمىلإباهذلا
انوليإةروصرشنبةيلحملاةفاحصلاوةيبالطلاةفيحصلانعنيلوؤسملاعانقإ
،تضفُرهبلاطمعيمجنكل،ينوناقلاريغاهلاقتعانعثدحتيريرقتعم
.دلبلاةرداغمهنمتبُلطةياهنلايفو

امدنعًاقحالهأرقامىلإًادانتسا؛ةعونتمتالامتحاكانهتناك
.نمزلاكلذيفةيقرشلاابوروأنادلبيفنيضراعملاةلماعملوحىصقتسا
ثيح؛ةيقرشلانيلربوأغيزبياليفةطرشلايديأىلعتتامدقنوكتامبر
تومتيكامنجسىلإتلسُرأامّبروأ،نمألاةطرشلسيئرلارقملاعقي
يفنييسايسلاءانجسلليئاسننجسربكأيهو،ركينوهةعلقلثم؛هيف
بَّقُليناكيذلاةعمسلائيسيناثلانزتوابنجسوأ،ةيقرشلاايناملأ
نينجسلاكنيذلثمىلإلَسُرينكيمل.هناردجنولببسب»رفصألاسؤبلاب«
َقلُطينيضراعملانمديدعلاناك.»ةلودلادضمئارج«باكترابنوبنذملاالإ

ةباثمبَربتُعيكلذناكثيح؛لوألامهلاقتعانمةزيجوةدمدعبمهحارس
َقلُطيمثةريصقةدملةمكاحمنودبنوزجتُحيمهضعبناكو.مهلريذحت

ىلإةفاضإ،مهريرحتلبقنجسلايفنوضمُينورخآناكنيحيف،مهحارس
غيلبتيأانوليإادلاوَّقلتيملً.اقلطماوجرخيمليذلانيضراعملاضعب
ملاذهنكل،دوعتساهنألمأىلعناشيعيّالظو،تاونسةليطاهتومب
ىلعالصحيملايراغنهيفتاطلسللامهتادشانملكمغرفً.اقلطملصحي
ةطاسببرمألاناك.المأةيحلازتالتناكنإافرعيملو،ةمولعميأ
.ّطقايندلاهذهيفدجاوتتملاهنأولامكودبي

هيدلتناك،همهفيالوًاديجهفرعينكيملدلبيفًايبنجأهتفصب
لعفعيطتسينكيملهنأًامامتكرديناك.طقفةدعاسمللرداصمةعضب



ًاصخشنأبلوبقلاضفر.مالستسالاضفركلذعمو،ةلودلاةوقدضريثكلا
ةسايسلاعمقباطتتنكتملءارآهكالتماللَقتُعينأنكميانوليإلثم
.ةيمسرلا

،انوليإتلُقتعاامدنعثدحامعًاراركتوًارارملراكساموتلأس
دقناكذإ.امهتفرغلةطرشلاماحتقاىلعديحولادهاشلاناكهنألكلذو
اهتمجرتباشيراغنهضراعملدئاصقةطوطخمبلجيلكانهىلإبهذ
.اهايإهريعتستناكوةيناملألاىلإانوليإ

ناكامنيبفلألاةرملللراكساموتلأس.»؟لصحاذامكلذدعبو«
مايأةثالثتضمدقتناك.ليمإةقفربةعماجلاىهقميفهتلابقًاسلاج
ناك.اهحارسقالطإةيناكمإبلمأهيدللازيالناكو،انوليإءافتخاىلع
لخدتاهارينأىتحوأ،ةقيقديأيفاهنعامًائيشعمسينأعقوتي
عضبلكبابلاىلعةعيرسةرظنيقليناكببسلااذهلو،اهتداعكىهقملا
.ناوث

يلغتلتبهذولجأتلقفياشلابرشيلعتضرع«:لراكلاق
.»ءاملا

.»؟امتثدحتمع«
.»اهأرقنانكيتلابتكلانعطقفً،ايلعفءيشال«
.»؟تلاقاذام«
مل.زيممءيشيأنعثدحتنمل.غرافراوحدرجمناك.ءيشال«

ناكمكًامامتكرديلراكناك-»ةظحلدعبلَقتُعتساهنأملعننكن
اذاممهفأال.رمألامهفأالانأً.اعيمجانتقيدصانوليإ«-يناعيساموت
.»يرجي

.»؟كلذدعبثدحاذام؟اذاممث«
.»بابلاىلعًاقرطانعمس«
.»لجأ«
بابلاىلعاوقرط.امكتفرغيفدصقأ،اهتفرغيفانك.ةقشلاباب«

نإامو،بابلاحتفتلَْتبهذ.اهمهفنمنكمتنملتاملكباوخرصو،ةدشب
.»لخادلاىلإاوعفدناىتحهتحتف

.»؟مهددعناكمك«
اودشتحا.اذهنمبيرقددع،ةقدبركذأال.ةتسامبروأ،ةسمخ«

ةطرشلالاجراهيدترييتلاكلتكةيمسرةلذبيدتريناكمهضعب.ةفرغلايف
ًالوؤسممهدحأناكو.ةيداعةلذبيدتريناكرخآلامهضعبو.عراوشلايف



.انوليإتناكنإو،اهمسانعاهولأس.هرماوأنوعيطياوناكمهنألمهنع
مث.ملعأال.ةعماجلاتافلمنمامبر.ةيفارغوتوفةروصنولمحياوناك
.»مهعماهوذخأ

.»!بقعىلعًاسأرءيشلكاوبلقدقل«:ساموتلاق
ال.بتكلاضعبو،مهعماهوذخأفقاثولاضعباودجو«:لراكلاق

.»يهاميردأ
.»؟انوليإتلعفاذام«
تلظو،نوديرياوناكاذامفرعتنأديرتتناكاهنأيعيبطلانم«

.ينوبيجيملو،اهوبيجيملمهنكلً.اضيأكلذتلعفانأو.كلذنعمهلأست
.ةدحاوةرظنىتحيلعاوقليملمهنكل،هنوديرياّمعومهتيّوهنعمُهتلأس
،اهولقتعييكاوءاجدقل.اوضفرمهنكليفتاهلاصتاءارجإانوليإتبلط
.»كلذىوسءيشالو

ملأ؟اهنوذخأياوناكنيأىلإمهلأستنأكعسوبنكيملأ«:ليمإلاق
.»؟ءيشيألعفكعسوبنكي

نأامكيلعبجي.ءيشيألعفناكمإلابنكيمل«:لجخبلراكلاق
اوناك!ءيشيألعفعطتسأمل.ءيشلعفانعسوبنكيمل.اذهامهفت
.»اهوذخأفاهذخأنوديري

.»؟ةفئاختناكله«:ساموتلاق
.ديدشفطاعتبهيلإليمإولراكرظن
اّمعمهتلأس.ةيدحتمتناكلب،ةفئاخنكتمل.ال«:لراكلاقمث

.اهوذخأمث،هداجيإيفمهتدعاسماهعسوبناكاذإاّمعو،هنعنوثحبي
.»ماريامىلعنوكيسءيشلكنأبكغالبإينمتبلط

.»؟تلاقاذام«
.كلذتلاقيه.ماُريامىلعنوكيسءيشلكنأبكغلبأنأ«

.»ماُريامىلعنوكيسءيشلكنأ؛مالكلااذهكربخأنأينمتبلط
.»ً؟اقح«
نكلو،امهفلختضكر.ناترايسمهعمتناك.ةرايسلايفاهوعضومث«

ةرمرخآكلتتناكو.لوألافطعنملافلخاتفتخا.عبطلابىودجنودب
.»انوليإاهيفىرأ

ينربخيالاذامل؟اهباولعفاذام؟نوديرياذام«:لاقوساموتدهنت
مهنكمياذام؟اهبنولعفيساذام؟ةبوجأىلعلصحنالاذامل؟ءيشيأدحأ
.»؟اهباولعفينأ



.»؟لصحاذام«:لاقمثهسأربكسمأوةلواطلاىلعهيقفرمدنسأ
اهلعل.ريخىلعرمألايهتنيسامبر«:هنعفيفختلاًالواحمليمإلاق

.ً»ادغعجرتسامبروأ،نآلاتيبلايفتحبصأ
:لاقونيتنيزحنينيعبليمإىلإساموترظن.تمصبًاسلاجلراكناك

.»افرعتملعبطلاب،ال...نأامتفرعله«
.»؟انفرعاذام؟اذام«:ليمإلاق
.»ملعيدحأنكيمل.مايأباهلاقتعالبقكلذبينتربخأ«
.»؟اذامبملعيدحأنكيمل«:ليمإلاق
له.ًالفطعقوتننحن.وتللكلذتفشتكادقتناك.لماحاهنإ«

ةبقارملاكلت؟فرقللًاريثمعضولاودبيمكنوكردتله؟كلذنومهفت
اذاملجأنم؟مهسانلانمعونيأ؟مهتعيبطيهام!ةرذقلاةيلعافتلا
مك؟مهضعبىلعسسجتلالالخنملضفأًاملاعنوعنصيسله؟نولتاقي
.»؟دقحلاوفوخلابمكحلانوونيتقولانم

.»ً!الماحتناك«:ملأبليمإلاق
نكأمل.لراكايتنأسيلو،اهعمنوكأنأبجيناك«:ساموتلاق

.ً»اقلطم؛اهذخأبمهلحمسأل
.ءيشيألعفيعسوبنكيمل؟ّيلعموللاعضتله«:لراكلاق

.ً»ازجاعتنك
ديكأتلاب.ال«:هعومديفخييكهيدينيبهسأرنفديوهوساموتلاق

.»كبنذنكيملديكأتلاب.ال
ةرداغمبرُمأنأدعبدلبلانمجورخللدعتسيناكامدنع،دعباميف

بتكميفهدجوو،ةريخألاةرمللرثولنعثحب،ةيقرشلاايناملأوغيزبيال
يفهازَّفحناذللاقلقلاوفوخلاناك.ةعماجلايفرحلاايناملأبابشةمظنم
لَمتُحيداكيالءبعلامهناكماكرتدقةثداحلانمىلوألاعيباسألاومايألا
.نزحلاوسأيلانم

ساموتلخدامدنعهلاقءيشلناكحضتاتناكو،نيتاتفحزاميرثولناك
.رثولعمثدحتلاساموتبلط.روفلاىلعاتتمصفةفرغلاىلإ

ناك.»؟نآلارمألاام«:هناكمنمكرحتينأنودنمرثوللاقف
انوليإلاقتعاربخرشتنادقل.ءانثألاكلتيفنيتاتفلايهجوقرافدقحرملا
نكل.ايراغنهىلإتديُعأاهنإليقوةنئاختُربتعاثيح،ةعماجلايف
.ةبذكاهنأملعيناكساموت

.»؟قفاومتنأله.ًاليلقكعمثدحتأنأطقفديرأ«



دقل.كلءيشيألعفعيطتسأاليننأملعتتنأ«:رثوللاق
.»ينأشوينعد.كلذبكتربخأ

.نيتاتفللهتيلستلصاويلرثولداع
.»؟انوليإلاقتعايفًارودَتبعلله«:ةيدنلسيآلابساموتهلأس
امنابقارتناتاتفلاتناكنيحيف،هبجيملوهيلإهرهظرثولرادأ

.يرجي
نمتنأله؟اهلاقتعابلطنمتنأله«:ىلعأتوصبلاق

اهنأو؟ةيكارتشاللةضهانمتاروشنمعزوتتناكاهنأو؟ةرطخاهنأمهربخأ
.»؟كروداذهناكله؟رثولايتنأتنكله؟نيضراعمةيلخريدتتناك

نيتماستبااتمسرفنيتاتفللًائيشرثوللاق،عمسيملهنأًارهاظتم
.نيتفيخس

.»كلذبينربخأ؟تنأنم«:ءودهبهللاقو،هكسمأورثولوحنىشم
هترتسيفرطبكسمأوهنمبرتقامث،هنعهعفدو،هوحنرثولتفتلا

.»!ينأشوينعد«:ةقبطنمنانسأنيبنمهللاقمث،ريباضألاةنازخبهمدصو
تلعفاذام«:ةمواقملامدعًالواحم،اهسفنةئداهلاةربنلابساموتلاق

.»كلذبينربخأ؟يهنيأ؟انوليإب
اهيأبرقأةرظنِقلأً.ائيشملعأنكأمل«:هنانسأنيبنمرثوللاق

.»!يبغلايدنلسيآلا
ً.اعرسمةفرغلانمجرخوضرألاىلعهعفدمث
ناكيتييفوسلاشيجلانأساموتعمس،ادنلسيآىلإهتدوعقيرطيف

.ايراغنهيفًةضافتناقحسي

داعأفليللافصتنملولحًةنلعمقدتةميدقلاّدجلاةعاسعمس
.اهناكمىلإلئاسرلا

دهاش.ايناملأديحوتةداعإونيلربرادجطوقسزافلتلاىلعدهاش
اوناكمهنأولامكسوؤفلاوقراطملابهنوبرضيورادجلانوقلستينيدشتحملا
.هتنبيتلاةفرصلاةيشحولاىلإتابرضلانوهجوي

ىلإرفاسً،ادعتسمناكهنأبسحأوايناملأديحوتةداعإتققحتامدنع
لوصولاتاب.كانهسرديناكنأذنمىلوألاةرمللةقباسلاةيقرشلاايناملأ
كانهنمو،تروفكنارفىلإراط.طقفمويفصنقرغتسيهتهجوىلإ
هقدنفىلإةرجأةرايسبكرراطملانمو.غيزبيالىلإىرخأةرئاطلقتسا
ةنيدملازكرمنعًاديعبقدنفلانكيملً.اديحوهماعطلوانتثيح



رامعألايطسوتملاجرةعضبونالهكناجوزمعطملايفناك.ةعماجلاو
تقتلاامدنعًاّييحمهسأربمهدحأأموأ.نوعئابمهلعل،هّرسيفلاق.طقف
.امهنويع

ةرملوأرَّكذتو،نيمدقلاىلعًاريسةليوطةهزنيفبهذ،ءاسملايف
ىلإبهذ!ملاعلاَّريغتمك.بلاطكاهيلإلصوامدنعةنيدملايفاهيفىشم
تمِّمُردق-عجهملا-ةميدقلااليفلاتناك.اهيفةعماجلاعقتيتلاةقطنملا
ميدقلاةعماجلاىنبمناكو.تايسنجلاةددعتمةكرشلرقمىلإتلَّوحتو
.هتركاذبةقلاعلاهتروصنمليللاةملظيفةبآكرثكأودبيهيفسرديذلا
ءاضأثيح؛هشتريكيالوكينلخادىلإةرظنىقلأو،ةنيدملاطسوىلإبهذ
وحنةميدقلاسكراملراكةحاسربعيناكامنيبو.تاومألاىركذيفةعمش
.مايألاكلتيفًاريثكهتحتاوسلجيذلاخابلاثمتىلإرظن،هشتريكساموت

ةقابىرتشاف،راهزألاضعبءارشلهتعدو،هنمزوجعةأرماتبرتقا
.ةماستباعمةريغص

َُّرس.هيلإهراكفأهتعجرأاملاطليذلاناكملابوصهجتاكلذدعبو
ءوضكانهناكوً،ايئزجًامَّمرمناكً.ادوجوملازياللزنملانأىأرامدنع
،هلخادةعيرسةرظنءاقلإلةدشبقوتيناكهنأمغرو.ةذفانلانمودبي
ناكذإ،هيفشيعتةلئاعكانهنأَّسحأ.كلذلعفىلعؤرجيملهنأالإ
ةميدقلالزنملاةكلامسولجةفرغتناكاميفضموينويزفلتءوضكانه
.برحلايفاهتلئاعتدقفيتلا

.بابلادنعاهعضووروهزلاةقابلَّبق
زوجعلاانوليإةدلاوىقتلاو،تسبادوبىلإراط،تاونسعضبلبق

.هتنباريصمفرعينأنودنمتام.ذئنيحًاتيماهوبأناك.اهيوخأو
ذنمانوليإروصهترأيتلاانوليإةدلاوبناجبًاسلاجّهلكمويلاىضمأ

آدبدقاناكناذللااهاوخأهربخأ.ةيساردلااهتاونسىلإةعيضرتناكنأ
ىلإالصوتيملامهنأوهوً،اقبسمهفرعيناكامب،هلثم،نسلايفنامّدقتي

ساسحإلاهعسوبناك.امهتقيقشبقلعتتةبوجأنعامهثحبنمءيش
تقوذنمامهيفرَّذجتيذلاعقاوللهَركملاامهلُّبقتنعةمجانلاامهترسحب
.ليوط

ةطرشلميدقلارقملاىلإبهذ،غيزبيالىلإهلوصوىلعيلاتلامويلايف
.24غنيرشيرتيدعراشيفنئاكلاهتاذىنبملايفلازيالناكيذلانمألا
ةعاقيفتامالعتسالاةلواطفلخةطرشلجردوجونمًالدب،نكلو
ةيناملألاةغللابًاروشنمهمِّلستيهوتمستباةباشكانهتناك،لابقتسالا



هنأبهسفنمَّدق.لوبقموحنىلعاهبثدحتلاىلعًارداقلازيالناكيتلا
اولخدنورخآسانأىنبملايفناك.ةرظنءاقلإبلطو،ةنيدملاىلإرئاز
قلطمعم،ةحوتفمباوبأربعهئاجرأيفنولوجتياوناكو،هسفنضرغلل
نعةباشلاهتلأس،هتنكلْتعمسامدنع.هيفناكميأىلإباهذللةيرحلا
،ةميدقلايساتسبتاكميففيشرأدادعإىرجيناكهنأهتربخأمث،هتيسنج
.ىنبملافاشكتسالبقليلقدعبىقُلتسةملكىلإعامتساللهببَّحرمهنأو
عيمجتناك.نوسلجينورضاحلاناكثيحىلإيدؤملارمملاىلإهتَّلد
.نوفقاومهوناردجلاىلإنودنتسينيرضاحلاضعبناكو،ةلوغشميساركلا
.تاينيعبسلايفنيضراعمبّاتكزاجتحابقلعتتتناكفةملكلاامأ

رثوللبقنمهيفبوُجتسايذلابتكملاىلإبهذ،ةملكلادعب
.اهيلإلخدفةحوتفمهلةلباقملاةنازنزلاتناك.ثكلابراشلايذلجرلاو
تاباتككانهتناك.اهيفتنجُسنوكتدقانوليإنأًاددجمهلرطخ
.قعالملاةطساوبتبُتكاهنألَّيختف،ناردجلاألمتتاشبرخو

فيشرأحُتفامدنعتافلملاىلعةرظنءاقلإلًايمسرًابلطمَّدقدقناك
ىلعسانلاةدعاسمكلذنمضرغلاناكو.نيلربرادجطوقسرثإيساتس
مهلوحتامولعمداجيإوأ،ةنمزألاكلتيفاوفتخامهلءابحأريصمةفرعم
يفةلئاعلادارفأوءاقدصأوءالمزوناريجلبقنمتعمُج-مهسفنأمه–
ةقثومتافلمكانهنأيفكشيناكنملك.ةيلعافتلاةبقارملاماظنلظ
ربعهلعفاماذهو،ثحبلابهلحامسللبلطبمدقتلاهعسوبهبقلعتت
اوحرشينأنيمِّدقتملاىلعبَّجوتيناك.ادنلسيآنمفتاهلاةطساوبوديربلا
ناك.هنعنوثحبييذلاءيشلاوتافلملاةساردلمهتجاحببسليصفتلاب
اهقيزمتىرجتافلملابةئيلملاةريبكلاةينبلاةيقرولاسايكألافالآنأفرعي
ةديدجلاتاطلسلانكل،يقرشلايناملألاماظنللةريخألامايألايفتاصاصقىلإ
ً.اعماهقصلةداعإلجأنمًامخضًاقيرفتفَّظو

نمًاءزجولودجيملثيح،ءيشيأنعايناملأىلإهترايزرفستمل
امبراهفلمنإهلليق.هبماقيذلاثحبلالكمغر؛انوليإلوحةمولعم
ىلإتلسُرأدقنوكتنأبلامتحاةمثو.دوصقمفالتإلضَّرعتدقنوكي
يفةليئضةصرفكانهاذهلو،يتييفوسلاداحتالايفلاقتعالاتاركسعمدحأ
نوكتنأبًاضيألامتحاكانهو.وكسوميفاهللجسداجيإنمنكمتينأ
ىلإتلسُرألاحيفنيلربيفوأغيزبياليفةطرشلانجسيفتتامدق
.كانه

مَّلسنئاخيألوحيساتستافلميفةمولعميأًاضيأدجيملو



.نمألاةطرشىلإهتبيبح

فيرخلاَّلحدقاهو،ةطرشلالاصتاراظتنابًاسلاجفيصلالاوطلظ
مأًالجاعهبابىلعقدتسةطرشلانأنمًاقثاوناك.دعبءيشثدحيملو
له.اهنيحهلعفدرنعنايحألاضعبيفلءاستيناكهنأةجردل؛ًالجآ
دمتعيسكلذ؟بارغتسالابرهاظتيومهتلاركنيوةيلابمالةقيرطبفرصتيس
هنكل،ةلدألاكلتةيهاملوحةركفهيدلنكتمل.اهنوكلمييتلاةلدألاىلع
مهلصوأامطيخبقعتنماونّكمتمهنأاملاط؛ةسوملمنوكتساهنأرَّوصت
.ةياهنلايفهيلإ

.غيزبياليفهتاونسىلإًاددجمداعوغارفلايفقَّدح
لاوطهنهذيفةروفحمتلظرثولعمريخألاهئاقلنمتاملكثالث

.ءيشلكتَّرسفتاملكثالث.دبألاىلإكانهىقبتسونينسلاكلت
.برقأةرظنِقلأ



تامولعملانمليلقلاعم،قبسمدعومنودبغروبنيليإورودنلرإلصو
مويتاذسردهنأوزناههمسانأءانثتساب،هنالباقيسيذلالجرلالوح
لخدردصمكةرودنبلاعرزيوسوفليسيفًاريغصًالزنريديناك.غيزبياليف
،كانهىلإًةرشابماهّجوتدقفهتماقإناكمنافرعياناكامهنأامبو.يفاضإ
لزانملاعيمجلهباشمو،دحاوقباطنمنَّوكملزنمجراخةرايسلاانكرو
ناك.ليوطنمزذنمنَهُديملهنأءانثتساب؛ةريغصلاةدلبلايفىرخألا
يوحتتناكو،ةديدشةيانعبىظحتلزنملابةطيحملاةقيدحلانأًاحضاو
ً.اريغصرويطتيبوةجيسألكشىلعةقسنمةقصالتمتامجأوًادورو

-هرمعنمعباسلادقعلايفهنأانَّمخ-لجرةقيدحلايفناك
ليغشتكلسِّدشءاّرجنمثهليناكذإ؛بشعلازجلةلآليغشتلحفاكي
مل.هكرتيناكاملاحىعفألثمهرحجىلإًاروفدوعيناكيذلاكرحملا
.هبناجبافقونأىلإامهظحالي

وهوكلذرودنلرإلاق.»؟كلذكسيلأ،ةميدقلاةدرخلانمةموك«
ةظحلاهلعشأيتلاهتراجيسنمًاسفنذخأ.بشعلاّزجةلآىلإرظني
تناك.قيرطلالاوطنيخدتلانمهتعنمغروبنيليإنأل؛ةرايسلانمهجورخ
.لاحيأىلع،يفكيامبةيرزمهترايس

.هتقيدحيفنافقينيبيرغنيصخشاناك.امهيفقَّدحوهسأرلجرلاعفر
ةهبجاذناكو،ُّفخيأدبيذلاهسأررعشوهتيحليطغيبيشلاناك
امبرةراظنعضيو،نيتبِّقرتمنينيعونيفيثكنيبجاحو،ءاكذلاىلعلدتةضيرع
.نرقعبرلبقةيرصعتناك

.»؟امتنأنم«
.»؟زناهكمساله«:رخآلاؤسبهيلعغروبنيليإتَّدر
ضعبناديرتله«:امهلأسمث،نُّعمتبامهيلإرظنو،لجألجرلالاق

.»؟ةرودنبلا
.»ةريبخانهغروبنيليإ؟ةديجيهله.امبر«:رودنلرإلاق
.»؟تاينيسمخلايفغيزبياليفتسردله«:غروبنيليإتلاق
،هحرطببسديكأتلابو،لاؤسلامهفيملهنأكواهيلإلجرلارظن

.غروبنيليإهترركف
.»؟غيزبيالنعيننالأستاذامل؟امتنأنم؟يرجياذام«:لجرلالاق
سيلأ،1952ماعكانهىلإةرملوأتبهذ«:غروبنيليإتلاق



.»؟كلذك
.»؟كلذهينعييذلاامو.حيحصاذه«:بارغتسابلاق
دجُويذلايمظعلالكيهلابقلعتملاقيقحتلانأغروبنيليإهلتحرش

.ةيقرشلاايناملأيفنييدنلسيآبالطىلإامهثدحتىلإىدأنتافرافيالكيف
نم؛ةيضقلااهتراثأةريثكلئاسمنيبنمةدحاوةلأسملاهذهنأهتربخأو
.يسورلاسسجتلازاهجركذتنأنود

.»؟ايناملأيفانكنيذلانحنانباذهةقالعام...ينعأ...ام...انأ«
ديدحتلابرسفتسننحنً.امامتنيقيقدنوكنيكل،غيزبيال«:رودنلرإلاق

هنإ؟كتركاذيفامًاسرجمسالااذهعرقيله.رثولىعُديلجرنع
.»رزياورثولىعديو،يناملأ

ىلإرظن.وتللًاحبشدهاشهنأولامكً،اهودشمامهيفزناهقَّدح
.»امكتدعاسمعيطتسأال«:لاقمث،غروبنيليإىلإمث،رودنلرإ

.»ًاليوطًاتقورمألاقرغتسينل«:رودنلرإلاق
.»ديعبنمزذنمكلذناك.اذهلكتيسندقل.فسآ«:زناهلاق
.»-كلضفنم«:غروبنيليإتلاق
ءيشيأكلمأيننأنظأال.الحراامكلضفنم«:ًالئاقزناهاهعطاق

نمزذنمغيزبياللوحثدحتأمل.امكتدعاسميننكميال.امكلهلوقأل
نل.يباوجتسابحمسأنلو،تيسندقل.نآلاكلذلعفديرأالو،ليوط
.»يعمثدحتلانماديفتست

.هبثبعيأدبوبشعلازجةلآكرحمليغشتكلسىلإداع
كلعجييذلاام«:رودنلرإلاقمث،تارظنلاغروبنيليإورودنلرإلدابت

.»كنمهديرنامفرعتالىتحتنأ.كلذنظت
.»ينأشوينوعد.فرعأنأديرأالو.ال«
اننكميكلذَتدرأاذإ،نكلوً.اباوجتساسيلاذه«:غروبنيليإتلاق

.»ديكأتلابكلذلِّضفتَتنكاذإ؛قيقحتلالجأنمكؤاعدتسا
.»؟يننيدّدهتله«:لاقوهسأرزناهعفر
.»؟ةلئسأةعضبىلعةباجإلايفةلكشملاام«:رودنلرإلاق
.ً»اعادو.ديرأنكأملنإكلذلعفلًارطضمتسل«
-ًادجعذالهنأدبالامًائيشلوقتنأكشوتغروبنيليإتناك

كلذلعفلةصرفلااهلحنستنألبق،نكلو–اههجوحمالمىلإرظنلاب
.ةرايسلاوحناهبذجواهعارذنمرودنلرإاهكسمأ

عيطتسيهنأدقتعيناكاذإ«:ةرايسلايفاسلجاملاحغروبنيليإتلاق



.»-ءارهلانمعونلااذهبتالفإلا
دعب.هنأشاذهفحجنأملاذإو،هعانقإلواحأس«:ًالئاقرودنلرإاهعطاق

.»هيعدتسنسكلذ
ناك.اهينيعبغروبنيليإهتعباتو،زناهىلإبهذوةرايسلانمجرخ

نكل،رودنلرإًالهاجتمبشعلازجيأدبوكرحملالَّغشدقكاذنآزناه
.كرحملافقوأوهنمبرتقاريخألا

هينعينأَضرتُفييذلاام.نيتعاسهليغشتينمبَّلطت«:زناهحاص
.»؟اذه

نكيملولىتح؛كلذلعفلنورطضمنحن«:ءودهبرودنلرإلاق
لاسرإوأ،ةعرسبونآلاهبمايقلااننكمي.فسآ.تنأونحنانلًاعتمم
يفكيعدتسنسذئدنعو،ذئنيحًائيشلوقتنلامبرو.كيلإةيرودةرايس
انراّوزنمحبصتنأىلإ؛هيلييذلامويلايفوةرشابميلاتلامويلا
.»نييدايتعالا

.»!يلرماوألارادصإبسانللحمسأالانأ«
.»انأالو«
امهنميأنكيمل.بشعلاّزجةلآامهنيبوًاضعبامهضعبةلابقافقو

اهسأرتزهمث،ةرايسلانمكلتامهتيعضوغروبنيليإتبقار.ملستسيس
!لاجرلا:تمتمتو

.»كيفايكيريفكارأً.انسح«:رودنلرإلاق
.سباعلازناهيرظانتحتةرايسلابوصهجتاوتفتلا
؟تالجسلايفكلذنَّوَُديسله«:ًالئاقزناههادان،تاظحلدعبو

.»امكعمتثدحتاذإدصقأ
.»؟ريراقتلاىشختله«:ريدتسيوهورودنلرإلاق
.هلوقأاملوحويلوحتافلمديرأال.هلوقأاملَّجُسينأديرأال«

.»سسجتيأديرأال
.ً»اضيأانأو.كلذيفسأبال«:رودنلرإلاق
املكنايسنتلواح.دوقعذنمرمألااذهيفركفأمل«:زناهلاق

.»هبةقالعهل
.»؟اذامنايسن«:رودنلرإلاق
هتقالعام.روصعذنمرثولمسابعمسأمل.ةبيرغةلحرمتناك«

.»؟نتافرافيالكيفيمظعلالكيهلاب
نأىلإهبيجينأنودنمهيلإرظنيتاظحلعضبرودنلرإلظ



رودنلرإراشأف،لخادلايفثدحتلالضفألانمهنإًالئاقزناهحنحنت
.يتأتيكغروبنيليإل

.»تاونسعبرأذنميتجوزتيفوت«:بابلاحتفيناكامدنعزناهلاق
يفهنكل،دحألامايأيفهدافحأعمًانايحأهنوروزياوناكهدالوأنأامهربخأ
لوحهالأس.كلذكىقبينألِّضفيو،هدحوىقبيناكتابسانملاكلتريغ
كانهشيعلللقتناهنإلاقف،سوفليسيفهتماقإىلعىضممكو،هفورظ
عيراشمبةطبترمةمخضةكرشيفلمعيًاسدنهمناكً.اماعنيرشعوحنلبق
،كيفايكيرنملقتنافلمعلابمامتهالاَدَقفهنكل،ةيئاملاةقاطلابقلعتت
.شيعلاَّبحأثيحسوفليسيفرقتساو

.غيزبياللوحرودنلرإهلأسسولجلاةفرغىلإةوهقلابلجامدنع
فصتنميفكانهبلاطلاعضوناكفيكامهلحرشينأزناهلواح
لمعلاو،داوملاصقنلوحامهربخيهسفندجوامناعرسهنكلتاينيسمخلا
يمازلإلاروضحلاو،شتيربلوأوتاضارعتسالاو،ضاقنألاةلازإو،يعوطتلا
ةطشنألاو،ةيكارتشالايفنييدنلسيآلابالطلاءارآو،ةيكارتشالالوحتارضاحمل
،يزكرملايداصتقالاو،يتييفوسلاذوفنلاو،رحلاايناملأبابشو،بزحللةضهانملا
ببستيصخشيأتالفإمدعتنمضيتلاةيلعافتلاوةيعامجلاةبقارملاو
نيبتلكشتيتلاتاقادصلالوحامهربخأ.دقنلالكلاصئتساو،لكاشمب
يقيقحليدبكةيكارتشالاو،اهنوشقانياوناكيتلائدابملاو،نييدنلسيآلابالطلا
.ةيلامسأرلل

ةقيرطبنكلوً،امامتةيحاهنأدقتعأ.ةتيماهنأدقتعأال«:زناهلاق
ةيلامسأرلالظيفشيعلالعجتةيكارتشااهنإ.امبرهّليختنانكامعةفلتخم
.»لامتحاللًالباقًارمأ

.»ً؟ايكارتشاتلزامأ«:رودنلرإلاق
ةفرصلاةيشحولابةلصيأاهلتسيلةيكارتشالا.كلذكتنكاملاطل«

ابوروأيفتمنيتلاةفيخسلاتايروتاتكيدلابوأ،اهيلإنيلاتساهلَّوحيتلا
.»ةيقرشلا

كلتلحئادملاداشنإيفعيمجلاكراشيملأ،نكلو«:رودنلرإلاق
.»؟ةعيدخلا

تناكفيكتيأرنأدعبكلذلعفأملانأ.يردأال«:زناهلاق
نكأمليننألتدُرطدقل،ةقيقحلايف.ةيقرشلاايناملأيفسَرامُتةيكارتشالا
اوناكيتلاسسجتلاةكبشيفكارتشالايفبغرأمليننأل؛يفكيامبًاعضاخ
هنأنودقتعياوناك.ةيلعافتاهنأبةياغللةيرعاشةقيرطباهنوفصيواهنوريدي



نعاوفرحنانإمهنعاوغِّلبيومهئابآىلعلافطألاسسجتينألوبقملانم
،ةطلسلانادقفنمفوخلاهنإلب،ةيكارتشالاباذهلةقالعال.بزحلاطخ
.»فاطملاةياهنيفمهللصحامعبطلابوهو

ةكبشبكارتشالايفبغرأمل:كلوقبينعتاذام«:رودنلرإلاق
.»؟سسجتلا

تدهاش.تضفرفنييدنلسيآلايقافرىلعسسجتلاينماودارأ«
تارضاحملاىلإبهذأمل.درمتأينتلعجكانهىرخأءايشأتعمسو
داقتناعاطتسملابنكيملهنأل،عبطلابًانلعسيل.ماظنلاتدقتناو،ةيمازلإلا
نمةريغصتاعومجمعمءاطخألاشقانأتنكامنإوً،انلعءيشيأ
يقتلأتنكو،ةنيدملايفةضراعمايالخكانهتناك.نيقوثوملاصاخشألا
يفهومتدجويذلاوهرثولناكله.مهيلعتفَّرعتنأدعبًارسنابشلا
.»؟ةريحبلا

.»ملعنال،ىرحألابوأ.ال«:رودنلرإلاق
كنماوبلطنيذلامهنم،ينماودارأَتلق«:غروبنيليإتلاق

.»؟كقافرىلعسسجتلا
.»مهدحأرزياورثول«
.»؟فرعتله.وهاذامل«:غروبنيليإتلاق
؛هتسارديفًايدجودبينكيملهنكلً،ابلاطودبيرهاظلايفناك«

ةيدنلسيآلاثدحتيناك.هلولحيامكةصاخلاهنوؤشبمتهيناكثيح
ةمظنملاوأبزحلانمرماوأبكانهًادوجومناكهنأدقتعنانكو،ةقالطب
ةبقارمبقلعتتتناكهماهمىدحإنأكشال.هتاذءيشلاامهو؛ةيبالطلا
.»نواعتلابمهعانقإةلواحموبالطلا

.»؟نواعتلانمعونيأ«:غروبنيليإتلاق
ىلإعمتسيًاصخشفرعتَتنكاذإ.نواعتلاعاونألك«:زناهلاق

رحلاايناملأبابشةمظنميلوؤسمدحأغالبإكبَضرتُفيناكةيبرغةعاذإ
لمعبمايقلاوأضاقنألاةلازإيفبغريالهنإامصخشلاقاذإو.كلذب
دشأتاءادتعاكانهتناكمث.هنعغالبإلاكبضرتُفيف،رخآيعوطت
تاضارعتسالاروضحمدعو.ةيكارتشاللةيداعملاءارآلانعغيلبتلالثمةروطخ
،اهسفنةقيرطلابو.طيسبلسكدرجمسيلوضارتعالاىلإةراشإًاضيأناك
تناكيتلاةيكارتشالاميقلالوحةفيخسلاتارضاحملاكلتنمتبَّرهتاذإ
،ةقيصلةبقارمتحتعقيناكءيشلك.اهمظنترحلاايناملأبابشةمظنم
اذإو.نيرخآلانعغالبإلاىلعاننوثحياوناك.نيبعاللانمًادحاورثولناكو



.»يقيقحلامازتلالارهُظتالتنأفغِّلبتمل
نييدنلسيآنمبلطدقرثولنوكينأنكميله«:رودنلرإلاق

ىلعسسجتلانيرخآنمبلطهنأنظتله؟تامولعمهءاطعإنيرخآ
.»؟مهقافر

هنأرَّوصتأ.كلذلعفهنأبدكأتمانأ،ةقيقحلايف.كلذيفكشال«
.»انمدحاولكعملواح

.»؟و«:رودنلرإلاق
.»ءيشال«
كلذنإمأ؟نواعتللةنيعمةأفاكمكانهتناكله«:غروبنيليإتلاق

.»ناريجلاىلعسسجتلادصقأً؟افرصًايلاثمًالمع
ءاطعإنوديرينيذلاكئلوأةأفاكملةمظنمبيلاسأكلانهتناك«

بزحلاةسايسلصلخمبلاطناكً،انايحأ.مهسفنأنعنسحعابطنا
لصحييتلاكلتنمربكأةحنمىلعلصحيةيسايسلاةيحانلانميدئاقعو
ناكً.ايسايسًاطشننكيملهنكلريثكبىلعأتاجردلانعمالبلاطاهيلع
-دَرُطيهيفبوغرمريغبلاطناكامدنع.ةقيرطلاهذهبلمعيماظنلا
راهظإنيرخآلابالطللةبسنلابمهملانمناك-ةياهنلايفيعملصحامك
ةيغبًانلعءيسملانودقتنينيذلابالطلاناك.بزحللمهتدناسمربعمهئارآ
.فيرشتلاوءانثلانوقلي-ىعُديناكامك-ماعلاطخللمهئالوراهظإ
ةمظنملاتناكو،طابضنالانعةلوؤسمرحلاايناملأبابشةمظنمتناك
ناكاهيلإءامتنالامدع.ريبكذوفنبعتمتتيتلاوةحاتملاةديحولاةيبالطلا
.»اهتارضاحمروضحمدعلثمً،انجهتسمًارمأ

.»ةضراعمايالخكانهتناكهنإَتلق«:رودنلرإلاق
ةروصباوناك.ةضراعمايالخاهتيمستنكمملانمناكنإفرعأال«

لوحنوثدحتيوةيبرغةيعاذإتاطحمىلإنوعمتسيونوعمتجيًانابشةسيئر
ًاّبَحتسُمنكيمليذلارمألا؛نيدلانعىتحوأ،ةيبرغلانيلربويليهليب
ةيقيقحةضراعمتاعومجمكانهتناك،نكلو.نيلوؤسملالبقنمًاريثك
ةيطارقميدةماقإو،ةيسايسلاةينبلاحالصإلجأنملاضنلاديرتىرخأ
.»اوقحُسدقل.ةفاحصلاوريبعتلاةيرحو،ةيقيقح

.سسجتلاكنمبلط-مهدحأ–رزياورثولنإَتلق«:رودنلرإلاق
.»؟هلثمنورخآكانهناكهنأدصقتله

ةعماجلاىوتسمىلع؛ةمارصبًاَبقارُمعمتجملاناك.ديكأتلاب،لجأ«
ناك.ةبقارملانمنوفاخياوناكسانلاو.لككبعشلاىوتسمىلعو



اوناكفنوككشتملاامأ،صالخإباهيفنوكرتشينوددشتملانويعويشلا
سانلامظعمنأدقتعأيننكل،اهلظتحتشيعلاعماوملقأتو،اهنوشاحتي
.»ةيكارتشالاهبيدانتتناكاملكعمًايلكةضقانتماهنودجياوناك

حلاصللمعيدنلسيآبلاطيأفرعتَتنكله«:رودنلرإلاق
.»؟رثول

.»؟اذهفرعتنأديرتاذامل«:زناهلاق
امدنعيدنلسيآيأبةلصىلعناكنإفرعننأديرن«:رودنلرإلاق

النحنً.امامتيعيبطمالعتساهنإ.تاينيتسلايفيراجتقحلمكانهناك
لكيهلاببسب،بسحوتامولعمعمجنامنإو،سانلاىلعسسجتلالواحن
.»هاندجويذلايمظعلا

يدنلسيآيأنعملعأال«:لاقمث،تاظحلعضبلزناهامهيلإرظن
تاهجلاكلتللمعيناكهنأدقتعأ.امبرليمإءانثتساب،ماظنلاكلذبَّمتها

ليوطتقودعب.هتاذلاؤسلاينلأسامدنعًةرمكلذبساموتتربخأً.ارس
.»هسفنلاؤسلاينلأسويلإءاج،عقاولايف

:لاقف،ةيقرشلاايناملأيفبالطلاةحئالنممسالارودنلرإرَّكذت
.»؟غيزبياليجيِّرخعملصاوتتله؟ساموت«

ساموتنكل.لبقنمًاقلطمكلذلعفأملو،مهعملصاوتأال،ال«
ءاهنإلبقنطولاىلإ،يلثم،داعدقل.اندُرطانالكً:اكرتشمًائيشكلمنانأو
ينربخأو،ادنلسيآىلإداعامدنعينعثحب.ةرداغملاهنمتبُلط.هتسارد
مل.يحطسلكشباهتفرع.انوليإىعُدتةيراغنهةاتفيهوهتقيدصنأشب
كلذنعريبعتلااندرأاذإ؛بزحلاةسايسعيطييذلاعونلانمنكت
ايراغنهيفًةيلاربيلرثكأناكخانملاف،امًاعونةفلتخماهتيفلختناك.فطلب
ةيتييفوسلاةنميهلايفمهئارآنعريبعتلايفاوأدبدقنابشلاناك.ذئنيح
.»ةيقرشلاابوروألماكتطغيتلا

.»؟اهنعكربخأاذامل«:رودنلرإلاق
يفهتفرعيذلاباشلاَّلظناك؛يلإءاجامدنعًامطحمًالجرناك«

نملضاندقل.ةيكارتشالاُلثملابًائيلموهسفنبًاقثاووًاديعسهركذتأ.قباسلا
.»ةلماعلاةقبطلانمةلئاعنمناك.اهلجأ

.»ً؟امطحمناكاذامل«:رودنلرإلاق
هرَّمددقل.ّطقًةيناثَُرتملوغيزبياليفانوليإتلُقتعا.تفتخااهنأل«

اذهبينربخأ.تفتخاامدنعًالماحتناكاهنأينربخأً.ايلكرمألااذه
.»هينيعيفعومدلاو



.»؟دعباميفًاددجمكتيؤرلءاجلهو«:رودنلرإلاق
كلتلكدعبيلإهئيجمدصقأ.ةقيقحلايفًامامتًابيرغكلذناك«

ناكنكلوً،اقحهتمربرمألاُتيسندقُتنك.يضاملانعثدحتييكنينسلا
ولامك،ليصفتلكو،ءيشلكركذتيناكً.ائيشَسنيملساموتنأًاحضاو
.»ةحرابلاثدحهنأ

.»؟ديريناكاذام«:غروبنيليإتلاق
اذإو.رثولحلاصليضاملايفلمعدقناكنإو،ليمإلوحينلأس«

يننكل،اذهفرعينأدارأاذاملفرعأال.امهضعببةقيثوةلصىلعاناك
ريراقتىلإلوصوللةجاحبناكليمإنأىلعًاليلدكلمأتنكيننأهتربخأ
.»ةديجلارثول

.»؟ليلدلااذهوهام«:غروبنيليإتلاق
،ةقيقحلايفةعماجلاىلإيمتنينكيملً.افيعضًابلاطليمإناك«

،رثولىلإةرشابمبهذيناكهلوقنانكءيشلكً.اديجًايكارتشاناكهنكل
ناك.ةديجتامالعوةديجةأفاكمليمإىقلينأىلعصرحيرثولناكو
.»نيبَّرقمنيقيدصليمإوساموت

.»؟هكلمتتنكيذلاليلدلاوهام«:لاؤسلاغروبنيليإتررك
ناك.يدرطدعب؛هعِّدوأيكهيلإتبهذامدنعكلذبيذاتسأينربخأ«

يسيردتلارداكلاعيمجنأينربخأ.يتساردلامكإبيلحَمُسينلهنألًاملأتم
ملنكلو،ليمإلنيهباشملابالطلانوهركياوناك.رمألالوحثدحتيناك
ً.اضيأهلاثمأورثولنوبحياونوكيملمهعيمج.ءيشيألعفمهعسوبنكي
ةرادإَرَمأهنأل،رثولدنعةيلاعةميقًامتحليمإلنإروسيفوربلالاق
نكيملنإ،بالطلاأوسأنيبنمناكهنأمغر؛هبيسرتمدعبةعماجلا
ناكو،ةوطخلاىلعرحلاايناملأبابشةمظنمَْتقَداص.قالطإلاىلعأوسألا
.»اهءارورثول

اٍّيعويشناك.ًءالواندشأليمإناك«:فاضأمثًاليلقزناهتكس
.ً»افّرطتماٍّينيلاتسو

.»...اذامل«:لوقلابرودنلرإَّمه
ناك«:رخآناكميفناكهنهذنأولامكهمالكلصاوزناهنكل

لبقنمًاقلطمًادادبتسااندهش.لككماظنلا؛ةريبكةمدصهتَّمربرمألا
امدنعكلذبانهبزحلاءاضعأرابخإضعبلالواحً.اعمقوًافوخ،بزحلا
اوناكيتلاةيكارتشالانأترعشاملاطل.مدقتيأاوققحيملمهنكل،اوعجر
تحتةرملاهذه.ةيزانللةمتتلانمًاعونتناكةيقرشلاايناملأيفاهنوسرامي



ةيكارتشالانأبعابطنايدلدَّلوتامناعرسنكلو،عبطلابيتييفوسلابعكلا
.»ةيزانلانمرخآًافنصةيرهوجةروصبتناكةيقرشلاايناملأيف



يفةقشمدجيناكهنأبامهالكارعش.امهيلإرظنوزناهحنحنت
ىلعًاداتعم-امهلادباميف–نكيمل.ةيعماجلاهمايألوحثدحتلا
.غيزبياليفهتاونسرُّكذت

.»؟هتفرعمىلإناجاتحترخآءيشةمثله«:زناهلاق
غيزبيالهترداغمنمتاونسدعبساموترهظدقلً،اذإ«:رودنلرإلاق

اناكامهنأىلعًاليلدكلمتكنأهتربخأتنأو،رثولوليمإنعكلأسو
بالطلاةبقارمبةلثمتملاةماهلاةمهملابموقيناكليمإنأوً.اعمنالمعي
.»مهنعغيلبتلاو

.»لجأ«
.»؟ليمإنوكينمو،ليمإنعلأسيساموتناكاذامل«:رودنلرإلاق
تعمسةرمرخآ.ليمإنعليلقلاملعأانأو،ببسلانعينربخيمل«

ذنمجراخلايفشاعهنأدقتعأ.جراخلايفشيعيناكهنإليق،اهيفهنع
نمبالطلادحأتلباق.يملعبسحًاقلطمدعيمل.ايناملأيفسردنأ
،ليفاتفاكسةقطنمىلإةلحريفانك.تاونسعضبذنملراكىعديوغيزبيال
ررقليمإنأدقتعيناكهنأينربخأف،ةميدقلامايألالوحثيدحلاانأدبو
ذنمءيشهنععَمُسيوأَُريملو.ةعماجلاهئاهنإدعبجراخلايفرارقتسالا
.»نيحلاكلذ

.»؟ساموتنعًائيشفرعتله،ساموتنكلو«:رودنلرإلاق
ناكنإملعأاليننكل،غيزبياليفةسدنهلاسرددقلً.امامتسيل«

،ايناملأنمداعامدنعًةرمهتلباق.دُرطدقل.المألاجملااذهيفلمعدق
.»ليمإنعينلأسيلءاجامدنعىرخأًةرمو

.»كلذنعانربخأ«:غروبنيليإتلاق
مايألالوحانثدحتوةأجفينرازدقل.هبامكربخألريثكلاكانهسيل«

.»ةميدقلا
.»؟ليمإبًامتهمناكاذامل«:رودنلرإلاق
ليلقلاَّدعأنأبجي«ً:افقاوضهنيوهولاقمث،امهيلإزناهرظن

.»ةوهقلانم

يفراغوفيحيفديدجلزنميفشيعيناكهنأزناهامهربخأ
دجوهحتفامدنعو،بابلاسرجعُرقمويتاذو.نيحلاكلذيفكيفايكير



سقطلاناكو،فيرخلالصفيفكلذناك.مَّلسلاتاجردىلعًافقاوساموت
لزنملابرضيرطملاو،ةقيدحلايفراجشألازهتحايرلاتناكثيحً؛ايساق
لهُذ؛ساموتهنأكردأامدنعلهُذو،ةيادبلايفرئازلازناهزِّيميمل.ةوقب
.رطملانملوخدللهوعدينأةيادبلايفهلرطخيملهنأةجردل

.»ةقيرطلاهذهبكجاعزإلفسآ«:ساموتلاق
!عيرمسقطنمهلاي«:ةعرسبفاضأمث.»سأبال،ال«:زناهلاق

.»لخدا،لَّضفت
فيضلاةيؤرلامهدالوأءاجو،زناهةجوزاّيحوهفطعمساموتعلخ

لوزنللساموتاعدف،وبقلايفريغصبتكمزناهىدلناك.مهلمستباف
ساموتنأَّسحأ.سقطلالوحةرثرثلاوةوهقلابرشنمامهئاهتنادعبهيلإ
هترايزلًاليلقًاكبترموًايبصعناك.هقلقيناكامًائيشنأوً،احاترمنكيمل
قبسيملو،غيزبياليفنيقيدصانوكيملامهفً.اديجمهفرعينكيملًاصاخشأ
.لبقنمساموتمسابتعمسنأزناهةجوزل

نكل،غيزبياليفامهتاونسلوحًاليلقاثدحت،وبقلايفاحبصأامدنع
فدهلاوحنًاديورًاديورراوحلاهيجوتلواحيناكساموتنأبَّسحأزناه
.لضفألكشبهفرعولساموتبحيسناكهنأهّرسيفرّكفو،هترايزنم
.بذهملاهلجخرَّكذتو،ىلوألاةرمللةبتكملايفهدهاشامدنعرَّكذت

ايناملأنمهتدوعدعبًةرشابم؛ةقباسلاساموتةرايزرَّكذتامك
دقناكذإ.ساموتىلعًاريثكقفشأ.انوليإلثدحامبهربخيل،ةيقرشلا
نمهدرطةيلوؤسماهيفهلّمحو،بضغةظحليفاهبتكةلاسرهللسرأ
ملساموتنأكردأادنلسيآيفحبصأوهبضغلازامدنع،نكلو.غيزبيال
اهنإلاقو،ةلاسرلاساموتركذ.ماظنلاهيّدحتلهسفنوهلب،بنذملانكي
يفتبُتكاهنإهللاقو،اهاسنينأزناههنمبلطف،هسفنيفُّزحتتناك
ةداقبلصتاهنأساموتهربخأو.ةقيقحلالثمتنكتملاهنإو،بضغةظحل
ايناملأيفعوضوملانعمالعتسالابهودعووانوليإنأشبمهربخأوبزحلا
هوحنميتلاةقثللوهسفنلءاسأهنألو،دُرطهنألةدشبهوخَّبودقل.ةيقرشلا
املكمهللاقو،هتلعفىلعهمدننلعأو،كلذلكبساموتَّرقأف،اهايإ
اهلكهدوهجنأديب،انوليإةدعاسملجأنمطقف؛هعامسنوديرياوناك
.ًءابهتبهذ

ةقالعبنيطبترماناكزناهوانوليإنإلوقتيتلاةعئاشلاساموتركذو
،دلبلاةرداغملجأنمجاوزلاديرتتناكانوليإنإو،ةرمتاذةيفطاع
ةعضبرضحدقل.هيلإةبسنلابًاديدجًاربخناكاذهنأزناههربخأف



ةقالعهلاملكنعدعتبامث،كانهانوليإىأروطقفتاعامتجا
.ةسايسلاب

ةرشعيتنثايضمدعب،هلزنميف،ًةيناثهعمسلجيساموتوهاهو
ادبًاريخأو،رثوللوحثدحتلابساموتأدب.امهعمجءاقلرخآىلعةنس
.ليمإنعكلأسأنأتدرأ«:لاقثيح،ديصقلاتيبىلإلصيناكهنأ
.»ايناملأيفنيبَّرقمنيقيدصانكاننأملعتتنأ

.»ملعأ،لجأ«
.»؟رثولعمليمإطبرتةصاخةقالع،لقنل،كانهتناكله«
الإ،ةميمنلاهركيناكهنأمغر؛ةقفاوملاىلعةلالدهسأربزناهأموأ

تاملكزناهررك.هتيصخشفرعيناكو،ليمإلًاقيدصنكيملهنأ
نأيفهكوكشتّدكأاهنأفيكو،ساموتمامأرثولوليمإلوحروسيفوربلا
هصالخإنمدافتساهنأو،ةيلعافتلاةبقارملايفةيلاعفبًاطروتمناكليمإ
.بزحلاوةيبالطلاةمظنملل

يفًارودبعلدقليمإناكنإًةرمتلءاستله«:ساموتلاق
.»؟كدرط

يبىشودقنوكينأنكميصخشيأ.كلذةفرعمليحتسملانم«
دقل.نينثانمرثكألب،دحاوصخشنمرثكأكانه.رحلاايناملأبابشىلإ
سانلاعمثدحتلانإ.ةلاسرلاكلتكلُتبتك؟ركذتأ،كيلعموللاتيقلأ
مليننكل.هلوقكلحومسملاوهامفرعتالامدنعًادجًادقعمحبصي
.»ُيسنونفُددقل.ليوطتقوذنمىهتنادقفً،اريثكرمألايفركفأ

.»؟ادنلسيآيفدوجومرثولنأتملعله«:ساموتهلأسةأجفو
.»ملعأمل،ال!!ادنلسيآيف!رثول«
هتيقتلا.اهيففظومهنأودبي،ةيقرشلاايناملأةرافسيفلمعيهنإ«

انأف،اديسيجيآيفيشمأتنك.هتيأرلبهِقتلأمل،ةقيقحلايف.كانهةفدص
.وههنكلءيشلاضعبًاديعبتنك.ينظحاليمل.ةنيدملابرغيفنكسأ
ةرظنِقلأ:يللاقفانوليإءافتخايفطروتمهنأبغيزبياليفُهتمهتادقل
تمهفيننأدقتعأيننأريغ؛اهنيحهدصقيناكاممهفأمليننكل.برقأ
.»نآلا

.امهالكاتكس
ًاديحووًازجاعقباسلاهتساردليمزناكمكَّسحأو،هيلإزناهرظن

...كتدعاسميتعاطتسابناكاذإ«:لاقف،هلجأنمامًائيشلعفينأدارأف
.»...كلءيشيألعفيعسوبناكاذإ،فرعتتنأ



نمديفتسيناكورثولعملمعيناكليمإنإروسيفوربلالاقله«
.»؟كاذهلمع

.»لجأ«
.»؟ليمإللصحاذامملعتله«
.»هجُّرختدعبداعهنأنظأال؟جراخلايفشيعيالأ«
ينعثدحتتيتلاةصقلا«:زناههلأسمث،تاظحلعضبلًاددجماتكس

.»؟اهبكربخأنم،انوليإنعو
.»رثول«
ًائيشتعمسيننكل،اذهبكربخأنأيلعيغبنيناكنإفرعأال«

رشنأشأملوايناملأنمتدعامدنعًابضاغُتنك.يترداغملبقرخآ
ناكليمإنإيلليق،نكلو.لاحيأىلعريثكلاكانهناك.ليواقألا
.»امكتقالعآدبتنألبقانوليإنمبُّرقتلالواحي

ً.اهودشمزناهيفساموتقَّدح
الدق.ُهتعمساماذه«:زناهلاق،بحشيساموتنولىأرامدنعو

.ً»احيحصةرورضلابنوكي
.»؟...نألبقًاعمناجرخياناكامهنإلوقتله«
ةيعوطتلالامعألابموقيو،اهيلعلفطتيناك.طقفلواحيناك،ال«

.»...واهعم
:ةركفلامهفىلعًارداقنكيملهنأولامك،قِّدصمريغساموتلاق

.»!؟انوليإوليمإ«
دقل.»ُهتعمساملكاذه،طقفلواحيناك«:لوقلاىلإزناهعراس

.كلذبهربخأهنألًاقبسممدن
.»؟اذهبكربخأنم«:ساموتلاق
.»ةرورضلابًاحيحصرمألااذهنوكيالدقو،ركذأال«
.»!هبحتنكتمليه!انوليإوليمإ«
ناكليمإنكل.هبةمتهمنكتمل.هتعمساملكاذهناكً.ادبأ«

.ً»املأتم
.»ً؟ايئاهنكلكلذانوليإركذتملأ«:زناهفاضأمث،ًاليلقاتكس
.ً»اقلطماذهركذتمل.ال«

ملو.رداغكلذدعبو«:غروبنيليإورودنلرإىلإرظنيوهوزناهلاق
.ً»ايحمأًاتيمناكنإفرعأال،ةقيقحلايفو.نيحلاكلذذنمهرأ



.»غيزبياليفكلةئيسةبرجتتناكاهنأدبال«:رودنلرإلاق
ٍحاوننمًاديجناكناكملاّنكل.مئادلاكشلاوسسجتلاناكأوسألا«

،برقنعةيكارتشاللديجملاهجولاةيؤرلنيدعتسمنكنملانلعل.ةديدع
نملهسأاذهدجوانضعبو،قئاوعلاعمشيعلاانلواحانمظعمنكل
ةيبلاغلاف.ةيلاثمةسسؤمتناكدقف،ميلعتللةبسنلابامأ.رخآلاانضعب
لبقنماذهلصحله.لامعونيعرازمدالوأاوناكبالطلانمةقحاسلا
.»؟نيحلاكلذذنموأ

نعكلأسيلنينسلاكلتلكدعبساموترهظاذامل«:غروبنيليإتلاق
.»؟ًةيناثليمإلباقيلبهذهنأدقتعتله؟ليمإ

.»كلذبينربخيمل.يردأال«
.»؟اهنعءيشيأفرُعله،انوليإةاتفلاكلتو«:رودنلرإلاق
ثيح،ايراغنهببسبنيحلاكلذيفًابيرغعضولاناك.كلذنظأال«

ةيعويشنادلبيفكلذثودحباوحمسيلاونوكيملً.اقحالءيشلكرجفنا
نأنظأال.شاقنلاوأداقتناللوأءارآلارييغتلةحسفكانهنكتمل.ىرخأ
كلذنظأالً.اقلطمكلذساموتفشتكيمل.انوليإبَّلحاذامفرعيًادحأ
تعضودقيننأنعًالضفً.اقحيبهلةقالعالنأمغر؛لاحيأىلع
ثدحتلابحأالو،ليوطنمزذنميرهظفلخيتايحنمةلحرملاكلت
.»ةعيظفةعيظفًاتاقوأتناك.اهنع

.»؟انوليإوليمإنعكربخأنم«:غروبنيليإتلاق
.»لراكهمسا«
.»؟لراك«:غروبنيليإتلاق
.»لجأ«
.»ً؟اضيأغيزبياليفناكله«
ً.اقفاومهسأربزناهأموأ
زاهجكلتميناكهنألَمتُحييدنلسيآيأفرعتله«:رودنلرإلاق

لمعيفًاطروتمنوكينأنكمينم؟تاينيتسلايفاٍّيسورتصنت
.»؟يسسجت

.»؟!يسورتصنتزاهج«
صخشيأرطخيلهنكلو،ليصافتلايفضوخلاعيطتسأال.لجأ«

.»؟كنهذيف
دحأهنإفةرافسلابًاقحلمرثولناكاذإ،عقاولايف«:زناهلاق

سيلأ،يدنلسيآسوساجنعثدحتتالتنأ...له...نأدقتعأال.نيحشرملا



.»؟كلذك
.ً»ابيرغنوكيساذهنأدقتعأ،ال«:رودنلرإلاق
لاصتايدلناكامًاردان.بسحوةروصلايفتسلانأ،تلقامك«

.»يسورسسجتزاهجيأنعًائيشفرعأالو.غيزبيالنمةعومجملاعم
.»؟كلذكسيلأ،رثوللةروصلمحتالتنأ«:رودنلرإلاق
.»تاونسلاكلتنمتاراكذتلانمريثكلاكلمأال،ال«
.»ةيرسةيصخشناكليمإنأودبي«:غروبنيليإتلاق
يفشاعهنأدقتعأ،امكتربخأامكً.امامتًاحيحصاذهنوكيدق«

ةرايزدعبتناك...اهيفهتدهاشةرمرخآ،ةقيقحلايف.هتايحلاوطجراخلا
ذنمهتيأردقنكأمل.كيفايكيرزكرميفليمإتيأر.كلتةبيرغلاساموت
ال،تلقامك،نكلو.ليمإناكهنأقثاويننكل،طقفًاحملهتحملو،غيزبيال
.»لجرلانعرخآءيشيأملعأ

.»؟هعمثدحتتملأً،اذإ«:غروبنيليإتلاق
ً.ادعتبماهداقوةرايسيفبكردقل.عطتسأمل،ال!؟هعمثدحتأ«

ببسبكلذركذأ.وههنأبدكأتميننكل،طقفةيناثلانمءزجلهتدهاش
.»نوكينمتكردأامدنعيتمدص

.»؟ةرايسلاعونوهامركذتتله«:رودنلرإلاق
.»؟اهعونام«
.»؟نوللا،ليدوملاركذتأ«
يننكل.تارايسلالوحءيشيأملعأال.ءادوستناك«:زناهلاق

.»ءادوستناكاهنأركذأ
.»؟دروفنوكتنأنكميله«
.»ملعأال«
.»؟نوكلافدروف«
.»ءادوستناكاهنأالإركذأال،تلقامك«



ناكمإلاردقًارصتخموًاحضاونوكينألواح.ةلواطلاىلعملقلاعضو
ىلإلصودقل.ادنلسيآيفًاقحالوغيزبياليفترجيتلاثادحأللهفصويف
بتكيملهنكل،مايأةدعهنمتقرغتساو،ةغلابةيانعبتبُتكةحفصنيعبس
.هيلعمدقيسامعمًاحلاصتمناكً.اريخأهرمأمسحدقل.دعبةمتاخلا

اديسيجيآيفاهيفيشميناكيتلاةظحللاىلإةيتاذلاهتريسْتلصو
ذنمرثولَريملهنأمغرو.لزانملادحأنمبرتقيرزياورثولدهاشو
رمعلابمدقتلاعمرثولنزودادزادقل.روفلاىلعهفرعهنأالإ،تاونس
املاحو.لوهذبرثولىلإرظنوهناكميفساموتدّمجت.لقاثتبيشميحبصأو
اذهلو،رظنلانعداعتبالايفلوألاهلعفدرلَّثمت،لوهذلاكلذددبت
لخديوهورثولبقار.ديدشءطببهجاردأداعوةرادتسافصنرادتسا
نأضرتفاف،لزنملافلخيفتخيمثهفلخصرحباهقلغيوةباوبلاربع
ةيراجتلاةيلثمملا«اهيلعبُتكةتفالظحال.يفلخلابابلانملخديناملألا
.»ةيطارقميدلاايناملأةيروهمجل

ناكو،ءادغلاتقوناك.لوهذبلزنملايفًاقّدحمفيصرلاىلعفقو
ءادغلاةصرفلغتسيناك،ةداعلايف.ليمجلاسقطلايفهزنتللجرخدق
،ةنيدملازكرميفعقتنيمأتللةكرشيفلمعيناك.لزنملايفةعاسءاضقل
ةقلعتملاهتفيظوبعتمتسيناكهنكل،اهيفهدوجوىلعناتنستضمدقو
ناحدقتقولانأكردأفهتعاسىلإرظن.تاسكنلاهجويفسانلانيمأتب
.عوجرلل

ناكامك؛ىرخأةرمهزنتيلجرخءاسملاكلذنمركبمتقويف
اهسفنعراوشلايفريسيةداعلايفناكً،اينيتورًالجرهتفصبوً.انايحألعفي
ئطاشلقصالملااديسيجيآعراشدادتماىلعو،ةنيدملانميبرغلايحلايف
ملهنكلرثولحملينأًاعِّقوتملزنملاذفاونربعقَّدحو،ءطببىشم.رحبلا
صخشيأةيؤرعطتسيملو،طقفناتءاضمناتذفانكانهتناكً.ائيشَري
اغلوفةرايستعجارتامدنعهجاردأدوعينأكشوىلعناك.لخادلايف
عراشربعًةدعتبمتراسمثلزنملليذاحملالخدملانمةأجفءادوس
.اديسيجيآ

عراشيفءاسملكًاديحويشملالصاو،ةيلاتلاةليلقلامايألالالخ
.هنورداغيصاخشأةثالثدهاش،ءاسمتاذو.لزنملابناجبًارورمواديسيجيآ
وهو،ثلاثلاامهعَّدونيحيف،ابهذوءادوساغلوفةرايسيفابكرنانثا



ءطببرثولىشم.ةنيدملازكرمهاجتاباتاجالافسفوهعراشيفىشممث،رثول
كانهواتاجرتفسيفىلإلصوىتحيتيارتسادراجربعمثنمو،اتاجنوتىلإ
.ديتسوانمعطمىلإلخد

لوانتيرثولناكامنيبمعطملاجراخًارظتنمنيتعاسساموتىضمأ
ًاعونًادرابحبصيأدبدقسقطلاناكو،فيرخلالصفيفكلذناك.هءاشع
ةعبقرمتعيوًاحاشوعضيوًايوتشًافطعميدتريناكهنكل،ءاسملايفام
رعشيكلتةيلوفطلاسسجتلاةبعلةسراممهتلعج.نينذأللنيءاطغتاذ
فيصرلاىلعفوقولاىوسًائيشلعفينكيملوهف.امًاعونةفاخسلاب
رثولجرخامدنعو.هرظنىمرمجراخمعطملابابنوكيثيحلباقملا
.تلوهغنيثيحهاجتابيتيارتسرتسوأمثاتاجرتسيفعراشربعىشمً،اريخأ
لزنملةيفلخلاةقيدحلايفعقيعدوتسمجراخفقوتيتييارتساداتسجريبدنعو
ساموتهَريمل-امصخشحمسوبابلاحُتف.تلوهقدنفنعديعبريغ
.لوخدلابرثولل-ًاديج

عراشلاءوضنكيمل.عدوتسملانمددرتببرتقالوضفلابًاعوفدم
كانهناك.يئزجلامالظلاتحترذحبهقيرطلصاوف،دعبلاكلذىلإلصي
عدوتسملابناجىلععقتةريغصةذفاننمبرتقا.بابلاىلعلصفنملفق
دقو،لمعةلواطقوفءاضمحابصمكانهناك.لخادلاىلإرظنلاقرتساو
.نيلجرلاةيؤرنمهؤوضهنَّكم

،وهنمفرعًةأجفو،حابصملاتحتءيشوحنهديامهدحأَّدم
.ههجوىلعةبرضىقلتهنأولامكرمألاادب.ةعرسبةذفانلانعَّدتراو

لاوطًاقلطمهريمليذلاغيزبيالنمميدقلاةساردلاقيدصناك
.نينسلاكلت

.ليمإ
ًاتقورظتناكانهو،فيصرلاىلإداعولهمىلععدوتسملانعدعتبا

بناجبمالظلايفليمإىفتخاً.اعمليمإورثولجرخينألبقًاليوط
فرعينكيمل.ةنيدملابرغهاجتابًاددجمرثولقلطنانيحيف،عدوتسملا
يفشيعيليمإناك،هملعبسحف.رثولبليمإطبرتيتلاةقالعلاعون
.جراخلا

ررقةياهنلايفو،ةجيتنيأىلإلصيملهنكلًالوطمرمألايفرَّكف
ةيقرشلاايناملأنمهتدوعلاح-لبقنمةرمكلذلعفدقل.زناهةرايز
.رثولوليمإلوحامًائيشفرعيزناهلعل.انوليإللصحامبهربخييك-

كانهساموترظتنا.اديسيجيآعراشيفعقاولالزنملاىلإرثوللخد



،هلزنمىلإهجاردأدوعينألبق،امًاعونديعبناكميف،تقولاضعبل
هلاهلاقيتلاةموهفملاريغوةبيرغلايناملألاةلمجهنهذيفترطخةأجفو
:ريخألاامهئاقليف

.برقأةرظنِقلأ



ةصقلوحغروبنيليإورودنلرإشقانت،سوفليسنمامهتدوعقيرطيف
.يديشيليهرافقيفةفيثكرورملاةكرحنكتملو،ًءاسمتقولاناك.زناه
ريثكلاكانهنكيملهنأدبال.ءادوسلانوكلافلاةرايسيفرودنلرإرَّكف
جوزلًاقفو؛ةريهشتناكاهنأنأمغر،مايألاكلتيفعراوشلايفاهنم
.ةيقرشلاايناملأيفهتقيدصتفتخايذلاساموتيفرَّكفو.يديتغروبنيليإ
طبارلامهفىلعرداقريغلازيالناك،نكلو.ةصرفلوأيفهناروزيفوس
رَّكفو.تاينيتسلايفغيزبيالبالطوةريحبلايفاهيلعاورثعيتلاةثجلانيب
هنبايفو،اهذاقنإهتالواحممغراهسفنرمدتتناكيتلادنيلافيإيفًاضيأ
نمكلذلكيفرَّكف.قالطإلاىلعًائيشهنعفرعينكيمليذلايردنيس
ناكامعهتلأسوهيلإغروبنيليإتتفتلا.هراكفأميظنتنمنكمتينأنود
.هنهذيفرودي

.»ءيشال«:لاقف
.»امًائيشكانهنأدبال«
.»ءيشال.ال«:رودنلرإلاق«
مليتلاردريجلافىلإرودنلرإراكفأتلَّوحتف،اهيفتكغروبنيليإتعفر

،تقوللةجاحبتناكاهنأفرعيناك.مايأةعضبذنمءيشيأاهنمعمسي
ملو،هلةبسنلابًازغلناكهيفهارتتناكامً.اضيأًالجعتسمنكيملوهو
ديحووبئتكملجرىلإردريجلافبذجيذلاببسلامهفىلعًارداقنكي
قحتسيناكاذإاّمعًانايحألءاستيناك.بيئكيققشىنبميفشيعيو
ً.اساسأاهتقادص

فرعلب؛ردريجلافيفهبحيناكيذلاامطبضلابفرعيناكهنكل
نأبحيوهصقنتيتلاتافصلالككلمتتناك.ىلوألاةظحللاذنمكلذ
ماستبالاةمئادوةباذجيهف؛هلسكاعملاضيقنلالثمتتناك.اهكلتمي
اهعملماعتللةرطضمتناكيتلاةيجوزلالكاشملانممغرلاىلعف.ةديعسو
تناكاهنأالإ-اهيفًاقيمعًارثأتفَّلخلكاشملاكلتنأبهتفرعممغرو-
يفقرشملابناجلاىرتًامئادتناك.اهتايحريمدتباهلحامسلامدعلواحت
نكتملو.ءيشيألايحبضغلاوأدقحلابرعشتنكتملو،ةلكشميأ
ناكولىتح؛ةايحلانمميركلاوفيطللااهفقومرييغتبءيشيألحمست
.ةأرملاهذهلثملهصالخإمدعلهلبأهربتعيرودنلرإناكيذلااهجوز

هتقاطددجيناكاهعمهدجاوتدرجمنإ،كلذلكىلإةفاضإو



.هحورطِّشنيو
.»هيفركفتامبينربخأ«:ًةلئاقهتدشانف،مأسلابغروبنيليإتَّسحأ
.اهسأرغروبنيليإتّزهف.»ءيشيأيفركفأال.ءيشال«:اهباجأف
ًاردقىضمأهنأمغر،فيصلاكلذيفءيشلاضعبًابئتكمرودنلرإناك

تشقانتدقل.لمعلادعبنيرخآلانيققحملاعمتقولانميداعريغ
دوعيهبائتكانأنادقتعياناكو،رمألااذهلوحيلوأرودروغيسوغروبنيليإ
اناك.يلكهبشوحنىلعدنيلافيإعمهلصاوتهنادقفىلإحجرألاىلع
ةدقافتدبةاتفلانكلاهتدعاسملواحهنأو،اهببسبملأتيناكهنأناملعي
ةراثإدنعيدايتعالايلوأرودروغيسباوجناكو.اهسفنىلعةرطيسلل
تارمثالثوأنيترمغروبنيليإتلواح.»ةلشافاهنإ«:وهدنيلافيإةلأسم
ناكهنكلاهعضووافيإلوحثدحتلالجأنمرودنلرإنمبرقتلا
.اهاشاحتي

لزنممامأةرايسلارودنلرإفقوأنأىلإتمصبنيسلاجالظ
:تلاقوهيلإتتفتلا،ةرشابمةرايسلانمجورخلانمًالدباهنكل.غروبنيليإ
.»؟ةلكشملاام«

هلعفانيلعيغبنييذلاام«:ةيضقلالوحهتلأسف،بجيملهنأديب
.»؟اذهساموتعمثدحتنله؟ةيضقلاهذهنأشب

.»كلذلعفننأبجي«:رودنلرإلاق
لكببسوهاذهله؟دنيلافيإيفركفتله«:غروبنيليإتلاق

.»؟ةيدجلاوتمصلااذه
.ً»ادغكارأس.ينأشبيقلقتال«
ىلإيدؤملامَّلسلاىلعدعصتوةرايسلانملزنتيهورودنلرإاهبقار

.لخادلايفتفتخانأدعبالإكرحتيملو،اهلزنم
امدنعأرقيلزنملايفهيسركىلعًاسلاجرودنلرإناك،نيتعاسدعبو

يذلارزلاىلعطغضمثعراقلاةيوهنعلأسوضهن.بابلاسرجعُرق
ىلإبهذهتقشيفءاوضألاهترانإدعبو.لفسألايفيمامألابابلاحتفي
.ردريجلافترهظنأىلإرظتناوبابلاحتفولخدملا

.»؟كدحوءاقبلالِّضفتكلعل«:تلاق
.»يلَّضفت،ال«
.هقَّلعواهفطعماهنمذخأو،هبناجبتَّرم
هنأباهربخأف،هأرقياّمعهتلأسف،يسركلابناجبًاحوتفمًاباتكْتأر

.ةيجلثلاتارايهنالانعثدحتي



.»دقتعأامك،ةعيظفةتيمنوقليعيمجلاو«:تلاق
.»ظحلانسحل،اوجنضعبلا.عيمجلاسيل«
تارايهنالاولابجلايفتوملالوحبتكلاهذهأرقتببسلااذهلأ«

.»؟ةيجلثلا
.»؟نيدصقتاذام«:رودنلرإلاق
.»؟نوجنيسانلاضعبنأل«
.»؟كتخأعمنيشيعتتلزامأ.امبر«:لاقومستبا
امبرجاتحتساهنأبهتربخأمث،ةقفاوملاىلعًةلالداهسأربتأموأ

لأسيسهنإلاقفً،ادحأفرعيناكنإهتلأسو،قالطلالوحٍماحمةراشتسال
.ةعاسلارادمىلعنوماحملادجاوتيثيح،لمعلايف

كلذنميأكيدليقبله«:ةكيرألاىلعسلجتتناكامنيبهتلأس
.»؟رضخألابورشملا

نأًةرمعمسهنأرَّكذت.نيسأكوبارشلاةجاجزجرخأمثهسأربزه
،حيحصلاقاذملاىلإلوصولالجأنممَدختُستًافلتخمًايتابنًانِّوكمنيثالث
.تانوكملاهذهنعاهربخأواهبناجبسلجف

هنأو،هسفنمويلانمقباستقويفاهجوزتقتلااهنأهتربخأ
هنكلً.اددجملزنملاىلإةدوعلاباهعانقإلواحوةديدجةحفصحتفباهدعو
أدبوهسفنىلعةرطيسلاَدَقفوبضغ،هكرتىلعةمزاعاهنأكردأامدنع
ِلابيملهنأو–معطميفنيسلاجاناكامهنأمغر-اهمتشيواهيلعخرصي
معطملانمتجرخوتفقوف.لوهذبيرجيامنوبقارياوناكنيذلانئابزلاب
.اهءارورظنتنأنودنم

.تمصبنابرشياسلجمويلاثادحأدرسنماهئاهتنادعب
.»؟لعفننأانيلعيغبنياذامً،اذإ«:تلاقو،ىرخأًاسأكتبلط
اهرطعيفركفيوهو،نيسأكلاءلمداعأمث،هسأكيفيقبامبرش

لحرفيصرطعهبشيناك.بابلادنعهبناجبتَّرمامدنعهظحاليذلا
نكمتيملثيحهلخاديفًاقيمعرذجتمنينحبًائيلمناكو،ديعبنمزذنم
.هزييمتنم

.»انلاولحياملعفنس«:رودنلرإلاق
كلذناكنإلءاستأتنكوً،ادجًاروبصَتنك؟لعفتنأديرتاذام«

ديرتنكتملكنأينعأ...ةجردلاهذهىلإنكيملهنإمأً،اقحًاربص
.»طروتلا

.ءاوهلايفًاقَّلعميقبلاؤسلانكل،اتكس



؟لعفتنأديرتاذام
.اهاقتلانأذنمًارارمهسفنىلعهحرطيذلالاؤسلاوهاذهناك

؛هتلاحفصينأهنكميفيكفرعينكيملوً،اروبصهسفنربتعينكيمل
ًائفدوًامامتهااهلرهُظيملهلعل.اهتدناسملواحيناكهنأنعًاديعب
.نييفاك

لخدتمل.كلذكانأو،رومألالاجعتسانيديرتينوكتمل«:رودنلرإلاق
.تمصمث.»ديعبنمزذنميتايحةأرمايأ

يف،تقولامظعميفًاديحوشيعيناكهنأاهربخينأديريناك
هلبلجيناكةكيرألاهذهىلعاهسولجنأو،هبتكعم،ناكملااذه
رطع،هيلعداتعااملكنعوً،ايلكهنعةفلتخمتناك.ةصاخةداعس
اذهنأاهربخيفيك.كلذعملماعتيفيكفرعينكيملو،بذعفيص
ناك.اهيلعهانيعتعقويتلاةظحللاذنمهيلإقوتيوهديريناكاملك
.اهعمنوكينأىلإقوتي

بلطتيرومألانمعونلااذهنكلً،اظفحتمنوكأنأدصقأمل«:لاق
يفرورملابعصرمألهنإ،دصقأ...تنأعبطلابو.يلإةبسنلابةصاخوً،اتقو
.»...قالط

ذإ،عيضاوملاهذهةشقانمدنعةحارلابرعشينكيملهنأَْتظحال
ً.اظفحتموًاددرتموًاكبترمحبصيناك،هاجتالااذهكلسيراوحلاناكاملك
اذهناكامبرلوً،اريثكثدحتييذلاعونلانمرودنلرإنكيمل،ماعلكشب
ىلعرهاظتيوألِّثمينكيمل.هدوجويفحايترالاباهروعشببسوه
نوكينأةلواحمدارأنإفرصتيسفيكفرعينكيملهلعلو،قالطإلا
رمألااذهو.هلعفيوهلوقياملكيفًايلكًاقداصناك.امدحىلإًافلتخم
ًالجرهيفتدجودقل.ديعبنمزذنمهتدقتفانامأبرعشتاهلعجيناك
.هبقوثولااهنكمي

نمعونىلإةسلجلاهذهليوحتدصقأمل«،ْتمستبا،»ةفسآ«
تنأ.كفقومةفرعمنمتنكمتنإًانسحرمألانوكيس،نكلو.باوجتسالا
.»كلذكردت

.امهنيبًاليلقفخيرتوتلابرودنلرإسحأ.ً»امامت«
.ً»اقحاللصحيسامىرنسوً،اتقوّبلطتياذهلك«:تلاق
.ً»ادجلوقعماذهنأدقتعأ«
هلتلاقمثً.اضيأرودنلرإفقو.»ديج«:ةفقاوضهنتيهوتلاق

نألهتلاقامًاديجعمسيملهنكل؛اهيدلوةلباقملاهرارطضالوحًائيش



اهدعاسيناكامنيبو،بابلاوحنتبهذ.رخآناكميفحرستتناكهراكفأ
بابلاتحتف.امءيشيفرِّكفيناكهنأبتَّسحأاهفطعمءادتراىلع
.ماُريامىلعناكنإهتلأسو

.»يبهذتال«:لاقواهيلإرودنلرإرظنف
.بابلالخدمدنعتفقوت
.»يعميقبا«:رودنلرإلاق
.»؟دكأتمتنأله«
.»يبهذتال.لجأ«
لزنملاىلإاهلخدأو،اهنمبرتقاف،هيلإرظنتيهوكارحالبتفقو

ً.اضارتعاِدُبتملواهفطعمعلخىلعاهدعاسيأدبو،بابلاقلغأمثً،اددجم
امهنكل،ددرتلاوكابترالانمءيشبارعش.ةقِروةموعنبناحرمياذخأ

.اهلكاهتايحيفيناثلالجرلاهنأهتربخأً.ايجيردتروعشلااذهىلعابَّلغت
ناكهنأاهربخأو،فقسلاىلإرظن،ريرسلاىلعنييقلتسماناكامنيبو

يأهيفنكيمليذلاهتلوفطلزنمىلإ،ادنلسيآقرشىلإًانايحأبهذي
هتلئاعنأىلإةليئضتالالدو،ٍعادتمهبشفقسو،ناردجلاىوسءيش
نمةيقابعقركانهتناك.تلازةايحراثآ.هيفشيعتىضماميفتناك
ذفاونتافاحو،خبطملايفةروسكمتانازخوً،اديجاهركذتيةفرخزمةداجس
ةداعسلابرعشيناكمكاهربخأ.مويتاذةريغصٍدايأاهيلعتدنتسا
ًائيلمناكملاعفاشتكاهتداعإو،هتايركذعمهئاقلتسالو،كانههدوجول
.ءودهلاورونلاب

.هديىلعردريجلافتَّدش
نماهمألزنمتكرتةباشةاتفنَحِملوحًةصقاهليكحيأدبو

تناك.هدصقتتناكيذلاناكملانعةركفىندأاهيدلنوكتنأنود
هيلإقوتتتناكامًاقلطمَطُعتملاهنأل،امبرموهفماذهو،ةدارإلاةفيعض
ساسحإبرعشتو،اهتايحيفصقانءيشدوجوبرعشتتناك.اهتايحلاوط
تقرغو،اهتاذريمدتلبيرغزفاحبًةعوفدم؛رُّوهتباهقيرطتقش.ةنايخلاب
امدنعو.ةيتاذلاةدابإلاهذهةلصاومىلعًةرداقدعتملنأىلإًائيشفًائيش
ىتحاهتيفاعتداعتسانإامنكلو،جالعللتعضخوتذقُنأ،اهيلعرثُع
،فصاوعلايفاههجوىلعتماه.راذنإيأنودنمًاددجمترداغ
نعاهداعبإلهعسوباملكلذبيذلااهيبأىلإنايحألاضعبيفتأجتلاو
ملردقلانأولامكًاددجمتلحروهيلإِغصتملاهنكل،فصاعلاسقطلا
.رامدلاالإاهللمحينكي



.هيلإردريجلافترظن
يننأل؛ةايحلاديقىلعلازتالاهنإ.نآلايهنيأملعيدحأال«

بلقىلإتبهذدقل.ربخلاكلذرظتنأانأ.تتامنإفرعأستنك
تلواحو،لزنملاىلإاهنعًامغراهتدعأواهيلعترثعوً،ارارمةفصاعلا
.»اهتدعاسمىلعصخشيأةردقيفكشأيننكل،اهتدعاسم

نمًادجًادكأتمنكتال«:ردريجلافتلاق،ةليوطتمصةرتفدعب
.»كلذ

تلاقردريجلافنكل،درلارودنلرإأشيمل.هريرسبناجبفتاهلانر
تقولاكلذيفامصخشهبلصتييكًامهمنوكينأدبالرمألانإ
نوكينأدبالهنأبًامتمتمةعامسلاذخأيلهديَّدم.ليللانمرخأتملا
.ةيبغلاهراكفأنمةدحاوعميلوأرودروغيس

ناك.ردلاراهوهلصتملالجرلانأكردأىتحتاظحلعضبقرغتسا
.نينسملارادنمهبلصتي

.»؟ديرتاذام«:رودنلرإلاق
.»ثدحامبكربخأس«:ردلاراهلاق
.»؟اذامل«
.»؟المأةقيقحلاعمستنأديرتله«
.»؟كبسانياذهلهً.ادغكبُّرمأس.أدها«:رودنلرإلاق
.ةّوقباهناكمىلإةعامسلاداعأو.ً»اذإكلذْلعفا«



مث،هيلعناونعلابتكو،ريبكفلغميفاهبتكيتلاقاروألاعضو
دقل.هلخادةدوجوملاةصقلايفًارِّكفمهيلعهديرَّرم.هتدضنمىلعهعضو
،المأثدحامحرشهيلعيغبنيناكاذإاملوحهسفنعمعراصت
يفةثجلاتدجُودقل.كلذنمَّرفمالنأةياهنلايفدجوهنكل
ًاقثاوناكهنأمغرو.هيلإتاقيقحتلادوقتسًالجآمأًالجاعو،نتافرافيالك
نكمتتنلةطرشلانأبو،ةمودعمنوكتداكتةثجلابهطبرتيتلاةلصلانأب
.بذكينأديرينكيملهنأالإ،هتدعاسمنودبًةلماكةقيقحلاةفرعمنم
.هيلإةبسنلابًايفاكنوكيسكلذف،ةقيقحلاوههفلخهكرتيسامناكاذإ

.امهتافالتخانممغرلاىلع؛لوألاامهئاقلذنمزناهبساموتبجُعأ
هلاهمَّدقيتلاةدعاسملاهريدقتنعًالضف،زناهلزنمىلإهيترايزبعتمتساو
ةلأسمنعباقنلافْشكورثولعمليمإةقالعىلعءوضلاءاقلإيفزناه
لكشبنإو؛غيزبيالىلإهلوصولبقامهضعبنافرعيناكانوليإوليمإنأ
هذهلعلوأً،اقحالثدحامريسفتىلعكلذهدعاسامبرل.يحطس
.يردينكيمل.رثكأةلأسملاتدَّقعةقالعلا

هلأسييكليمإعمثدحتلاهيلعنأًاريخأررقدقل،لاحيأىلع
ردقيسليمإنأنمًادكأتمنكيمل.غيزبياليفةعيدخلاورثولوانوليإنع
نكيملو.هفرعيناكامعامسىلإةجاحبناكهنكل،ةبوجألاهئاطعإىلع
.كلذبهلحمسينكيملهفرشنأل،ليمإعدوتسمىلعسسجتلاىلعًارداق
.ثحبلاوءابتخالاةبعلبعلينأديرينكيمل

هنهذيفترطخةركفنمقثبنا،هدوقيرخآعفادكانهناك،نكلو
ةجردبو،ثدحامبةيصخشلاهتقالعبلصتتتناكو،زناهلهترايزدعب
نوكيدقف،ثدحاملرخآريسفتكانهنكيملاذإ.كاذنآهتءاربوهتجاذس
.كلذنمدكأتينأديريناكو.هببَّبستنموه

هعبتتنممايأةعضبدعبيتييارتساداتسجريبىلإداعببسلااذهلو
هئاهتنادعبكانهىلإبهذ.ديعبنمعدوتسملاىلإرظنلاهقارتساورثولل
ىلعطبهيأدبدقمالظلاناك.ليمإةهجاومةيغبةرشابملمعلانم
.برتقيءاتشلانأبرعشوً.ادرابسقطلاو،ةنيدملا

ناكامنيبوً،ادوجومعدوتسملاناكثيحةيفلخلاةحابلاىلإلخد
ناكلصفنملالفقلانألكلذو،ًالفقمنكيملبابلانأظحالبرتقي



قوفرهظلاينحمًاسلاجليمإىأرف،لخادلاىلإرظنوبابلاعفدً.احوتفم
يتلاةيلابلاءايشألانمةليكشتبًائيلمعدوتسملاناك.لخدف،لمعلاةلواط
.ةلواطلاقوفقلعمديحوحابصمكانهناكو.مالظلايفاهزييمتعطتسيمل

،يسركلاىلعةاقلمهترتستناك.هبناجبفقونأىلإليمإهظحاليمل
امءيشبمتمتيليمإناك.كارعةجيتنتقِّزُماهنأولامكودبتتناكو
عفرف،عدوتسملايفامصخشدوجوبَّسحأ،ًةأجفوً.ابضاغودبيوهوهسفنل
ليمإدهاشيذلاساموتىلإرظنو،ءطببهسأررادأو،هطئارخنعهينيع
.نوكينمكاردإلتقولاضعبقرغتسي

.»؟تنأاذهله!ساموت«:ةقهشعمليمإلاقً،اريخأو
.ً»احوتفمبابلاناك.ليمإًابحرم«:ساموتلاق
.»...تفرعفيك...اذام!؟انهلعفتاذام«:ةريحبليمإلاق
.»اديسيجيآنمهتعبتت.انهىلإرثولبتقحل«
نعهينيعهداعبإنودنمفقوو.»!؟رثولتعبتت«:لوهذبليمإلاق

هنأولامكبابلاوحنرظن.»؟رثولتعبتتاذامل؟انهلعفتاذام«.رئازلا
.»؟كدحوتنأله«.نيعقوتملاريغفويضلانمديزملاعقوتيناك

.»يدحوانأ،لجأ«
.»؟انهىلإتئجاذامل«
.»غيزبياليف،انوليإركذتتنأ«
.»!؟انوليإ«
.»انوليإوانأً،اعمجرخنانك«
.»؟اهنأشباذام.انوليإركذأعبطلاب«
كلذبينربختنأكنكميله؟اهلثدحامبينربختنأكنكميله«

.»؟فرعتله؟نينسلاكلتلكدعبنآلا
،دئازلاهلاعفناراهظإمدعوهئودهىلعظافحلالواحساموتنأمغر

باتكلثمًاءورقمناكهنألكلذو،ىودجالبتناكهتلواحمنأالإ
ةاتفلاىلعًانيزحوًابَّذعماهاضمأيتلاةليوطلاتاونسلاراثآتناك.حوتفم
.ههجوىلعءالجبًةيداباهَدََقفمثاهَّبحأيتلا

.»؟ثدحتتَّمع«:ليمإلاق
.»انوليإنع«
.»؟نآلاىتحانوليإيفركفتتلزامأ«
.»؟اهلثدحاذامملعتله«
.انهدجاوتلاكيلعيغبنيال.ثدحتتاّمعملعأال.ءيشيأملعأال«



.»رداغتنأكيلعبجي
اذهاذامل؟لعفتاذام«:لاقوعدوتسملاءاجرأيفهلوحساموترظن

.»؟دلبلاىلإتدعىتم؟عدوتسملا
مث.»ةرداغملاكيلعيغبني«:بابلاىلإقلقبرظنيوهوليمإلاق

لوحدحأملعيله؟انهيننأكريغدحأملعيله«:ةظحلدعبفاضأ
.»؟انهيدوجو

.»؟انوليإللصحامبينربختنأكنكميله«:هلاؤسساموتررك
!ْجرخا،يهجونعبرغا«:ًالئاقهباصعأدقفةأجفو،هيلإليمإرظن

.»ءارهلااذهيفكتدعاسميننكميال
.تابثبفقوريخألااذهّنكل،ساموتليمإعفد
ايكوحنماذام؟انوليإنعغالبإلالباقمتلصحمالع«:ساموتلاق

له؟ةديجتامالعىلعتلصحلهً؟ادوقنكوطعأله؟يبهذلامهاتف
.»؟مهعمديجلمعىلعتلصح

توصبثدحتيناك،ةيادبلايف.»ثدحتتاّمعملعأال«:ليمإلاق
.نآلاهتوصعفرهنكل،سماههبش

،قباسلايفامكًاليحنلازيالناك.غيزييالذنمًاريثكليمإَّريغتدقل
نمةّرفصمعباصأو،هينيعلوحنيتنكادنيتقلحعم،ىفاعمريغادبهنكل
ًادوعصكرحتتمدآةحافتتناك.فيفخرعشو،نشختوصو،نيخدتلا
،اهيفهدهاشةّرمرخآىلعليوطنمزَّرمدقل.ثدحتيناكامدنعًالوزنو
ملةيحلعمو،ًاليزهوًاكهنمادبنآلاهنكل.باشكّالإهركذتينكيملو
.لمثصخشلثمودبيناك،مايأةدعذنمَقلُحت

.»؟كلذكسيلأ،يئطخكلذناك«:ساموتلاق
ءابغلااذهنعتففكّاله«:هعفدييكهنمبرتقيوهوليمإلاق

.»رمألاَسنا!جرخا.ديدشلا
هلعفتانوليإتناكامبكربخأنمانأ«:لاقوهقيرطنعساموتدعتبا

ْتَنَّكمتامبرل،كربخأملولو.اهيلإهبتنتكلعجنمانأ؟كلذكسيلأ،كانه
.»انورّوصيلاوناكامو،تاعامتجالانأشباوملعيلاوناكامو،برهلانم

.»!انهنمجرخا«
رثوللعجفيكو،رثولوتنأامكنعينربخأ.زناهعمتثدحتدقل«

كلذًاموينكتمل.ةديجتامالعبكئفاكتةعماجلارحلاايناملأبابشو
اذامىلعً.اباتكحتفتّطقكدهاشأمل؟ليمإايكلذكسيلأ،ديجلابلاطلا
لباقمكوطعأاذام!؟كئاقدصأنع؟كقافرنعغالبإلالباقمتلصح



.»؟كئاقدصأىلعسسجتلا
خرصمث.»اهلئابحيفتعقوكنكل،اهظعوبيليوحتعطتستمل«

.»ةنئاختناكانوليإ«:بضغب
له؟كبةقالعيأاهلنوكتنأيفبغرتملاهنألأ؟كتلهاجتاهنألأ«

.»ً؟ادجًاملؤمكلاهضفرناكلهً؟املؤمكلذناك
ال.كيفهتدجويذلاامملعأال«:ةفيفخةماستباعمليمإلاق

ادنلسيآلعجينأديريناكيذلايكذلايلاثملايفهتدجويذلاامملعأ
ملعأال.اهشارفىلإاهيفهتلخدأيتلاةظحللايفهيأرَّريغهنكلةيكارتشا
.»؟كيفهتأريذلاءيشلاوهام

ماقتنالا؟كلذكسيلأ،ماقتنالاَتدرأببسلااذهلو«:ساموتلاق
.»؟اهنم

.»امكضعبناقحتستامتنك«:ليمإلاق
حيحص.ةدوربلاببيرغروعشهحاتجاهيفقِّدحيساموتناكامنيب

،هتساردتاونسيفهآريذلاهسفنرشلاىلإرظنيهنأفرعيناكهنأ
،ليمإمجاهينأوهركلاوبضغلابًائيلمنوكينأيغبنيناكهنأفرعيو
جارخإلةجاحلامدعبرعشامك.كلذلعفلزفاحلانادقفبرعشًةأجفهنكل
ًامجانكلذنكيملو.هيلعاهِّبصونمألامادعناوفوخلاوقلقلاتاونسلك
ناك.كارعيأيفًامويهلوخدمدعوفنعلاةلصخهكالتمامدعنعطقف
هلعجيثيحهلخاديفيلغيلئاهبضغبرعشينأبجيناكهنأملعي
نمالإءيشلكنمًاغرافناكهنهذنأديب،ليمإلتقيفبغري
.ةدوربلا

هنإ.قحىلعتنأو«:ساموتةلابقفقاووهوهمالكليمإعبات
اهتاعامتجاصوصخبينربخأنمتنأ.مُالينأبجييذلاديحولاتنأ؛تنأ
اذإ.تنأ.ةيكارتشالاةمجاهمىلعسانلاةدعاسمبةقلعتملااهراكفأواهئارآو
ىدأيذلاوهيلهتلقام.كلذديكأتيعسوبف،هتفرعمديرتاماذهناك
.كلذبينربخأنمتنأو،لمعتتناكفيكملعأنكأمل!انوليإلاقتعاىلإ
نكل.كورَّذحوكوعدتساكلذدعب.اهتبقارمباوأدبكلذدعب؟ركذتله
.»انيديأنمةلأسملاتجرخدقل.تافدقناكتقولا

ربخأدقناكاذإاّمعلءاستاملاطلً.اديجكلذركذيساموتناك
هنأًاقثاوًامئادناك.هبهرابخإهيلعيغبنينكيملءيشبامًاصخش
ىلعنوسسجتيالمهنأًاقثاوناك.نييدنلسيآلاهئاقدصأيفقوثولاعيطتسي
ةبقارملادضةنصحمتناكءاقدصألانمةريغصلاةعومجملانأو،مهضعب



ًادانتساو.نييدنلسيآلاعمةقالعاهلنكتملةطرشلانأدقتعيناك.ةيلعافتلا
.مهراكفأواهقافروانوليإلوحمهربخأةقثلاكلتىلإ

دحاوءيشكانه«:هسفنعمثدحتيناكهنأولامكساموتلاق
؛ءيشيأحيحصتناكمإلابدعيملوءيشلكىهتناامدنعهيفركفأتأدب
نأشبكتربخأيننأوهو.ادنلسيآىلإيتدوعنمةليوطةدمدعبيأ
تنكيننأدقتعأ.كلذتلعفيننكل،اذاملفرعأال.انوليإتاعامتجا
اننيبرارسأةمثنكتمل.تاعامتجالاىلإباهذلاىلعنيرخآلاوكعجشأ
.»قلقيأنودبءيشلكةشقانمانعسوبناكو،نييدنلسيآلانحن

ةعماجلا.انوليإنعغلبأامصخش«:همالكلمكأمثةهربلتمص
ريكفتلايفأدبأمل.كلذلعفنمصخشيأنوكينأنكميو،ريبكناكم
نم–يئاقدصأدحأ-نييدنلسيآلانحنانمدحاونوكينألامتحايف
.ً»ادجةليوطةدمدعبالإكلذلعف

.»نيقيدصانكاننأنظألًايبغتنك«:لاقوليمإينيعيفرظن
.»نيرشعلاانغلبداكلاب؛دالوأدرجمانك«:هتوصضفخأو

.عدوتسملارداغييكرادتسامث
.»ةرذقةطقاسانوليإتناك«:بضغبهفلخنمليمإخرص،اهدنع
دهاش،ليمإمفنمتاملكلاهذهاهيفتجرخيتلاةظحللايف

رادتساواهبكسمأف،ةَّربغمةميدقةريغصةنازخىلعأيفةفرجمساموت
فيكىأرو،ةوقنميتوأاملكبليمإسأرىلعاهبىوهو،ةرودفصن
ً.اضرأهطوقسءانثأليمإينيعنمءوضلاأفطنا

صاخملاعيفًادوجومناكهنأولامكيعادتملاليمإدسجىلإرظن
.ديعبنمزذنمةيسنمةلمجهنهذيفترطخنأىلإ؛هدحوهب

.»اهلتقلةادألضفأةفرجملا«
ةبرضهَّجوهنأكردأف،ضرألاىلعلكشتتمدلانمةنكادةكربتأدب

ةنيكسوءودهببقار.يجراخلاملاعلانعًايلكًالصفنمناك.ليمإىلإةيضاق
رظنيناك.عاستالابةذخآلامدلاةكربو،ضرألاىلعكارحالبدقارلاليمإ
لتقييكِتأيملوهف؛كلذبةقالعيأهلنكتملهنأولامكامهيلإ
.ريكفتةرذنودبكلذثدحدقل.هلتقلططخيمل،ليمإ

لبقلاحلاكلذىلعهناكميفًارّمستمّلظتقولانممكفرعيمل
هعفصوهَّدشصخش،هعمثدحتيصخش،هبناجبصخشدوجوبرعشينأ
ملهنكللجرلاىلإرظن.موهفمريغًائيشلاقوفيفخلكشبهدخىلع
هديروىلعًاعبصإعضيوليمإقوفينحنيوهوهآر.روفلاىلعهفرعي



نأفرعيناك.كلذيفلمأالنأفرعيناك.ضبنيأدوجونمدكأتيل
.ليمإلتقدقل.تامدقليمإ

هقحليذلالجرلاهنإ.نوكينمفرعف،هوحنرادتساولجرلافقو
.ليمإىلإهداقيذلالجرلا،كيفايكيرعراوشيف

.رثولهنإ



ريُثأ.هبابىلعغروبنيليإتقرطامدنعتيبلايفنوسنوتنألراكناك
نتافرافيالكيفيمظعلالكيهلافاشتكانأغروبنيليإهتربخأاملاحهلوضف
اهاعدف،غيزبياليفنييدنلسيآلابالطلالوحتاراسفتساءارجإلمهعفد
لاقهنكل،فلوجلابعلمىلإباهذللنادعتسيهتجوزولراكناك.لوخدلل
.هليجأتنكميكلذنإاهل

يلوأرودروغيسبغروبنيليإتلصتا،حابصلاكلذنمقباستقويف
لكشبريسيءيشلكنإوريخباهنإلاقف،اروثجريبةلاحنعهتلأسو
.زاتمم

.»؟ليللايفكبلاصتالانعفقوتله،لجرلاكلذو«
.»رخآلاونيحلانيبهنمعمسأ«
.»؟راحتناللليمهيدلنكيملأ«
رودنلرإنأفاضأمث،يلوأرودروغيسلاق.»ةيجولوثابلاةيحانلانم«

ثحبنمءزجكنينسملاراديفردلاراهةلباقملنابهذيسامهنألهرظتني
يفلماشثحبءارجإلبلطلاضفُردقل.دلوبويلنعفيخسلارودنلرإ
.رودنلرإفرقراثأيذلارمألا؛ريابسليفزوميفضرألا

،ققشثالثىلإمَّسقمليمجلزنميف،رليمينيريفشيعيلراكناك
هتجوزتحفاص.ةغلابةيانعبىظحتاهنأًاحضاوناكةقيدحىلإةفاضإلاب
ةزاتممنيجوزلاةئيهتناك.ةدشبغروبنيليإ-ةيناملأيهو-اكيرلوأ
ةدشباشهدنا.ببسلاوهفلوجلالعل،غروبنيليإتركف.امهيرمعلةبسنلاب
اعمسامدنعبارغتسابامهضعبىلإارظنو،ةعقوتملاريغةرايزلاهذهنم
.ببسلا

.»؟ةريحبلايفهومتدجويذلاكاذغيزبياليفسردله«:لراكلاق
.ةوهقلاَّدعتلخبطملاىلإاكيرلوأتبهذ
يفرثولهمساًاصخشامكنميأرَّكذتيله.ملعنال«:غروبنيليإتلاق

.»؟غيزبيال
خبطملابابلخدمبرقفقتتناكيتلاهتجوزىلإلراكرظن

.»رثولنعلأستاهنإ«:لاقو
.»؟هنعاذام!رثول«
يفهتثجىلعروثعلامتيذلاكاذهنأنودقتعيمهنإ«:لراكلاق

.»ةريحبلا



.»كلذلوقنالنحنً.امامتًاحيحصسيلاذه«:غروبنيليإتلاق
.»ةرمتاذقئاوعلالكنمانصلخييكهلانعفددقل«:اكيرلوأتلاق
.»!قئاوعلالكنممكصلخي«
،ذوفنهيدلناك.يعمادنلسيآىلإاكيرلوأتءاجامدنع«:لراكلاق

يفاكيرلوأادلاوويادلاوهنَّمأنمثلباقمنكلو؛انتدعاسمىلعًارداقناكو
.ً»اضيأغيزبيال

.»؟امكدعاسلهو«
ً،اضيأنيرخآًاصاخشأدعاسهنأنظأو.هباعتأذخأوً.اريثك«:لراكلاق

.»طقفنحنسيلو
.»؟طقفلاملاعفدبقلعتيرمألاناكله«
.خبطملاىلإتلخدفتارظنلااكيرلوأولراكلدابت
لصتيمل،نكلو.نيملعتامكًاقحالانبلصتيدقهنأركذ«:لراكلاق

دعبًاقلطمبزحلاعمةلصيلنكتملً.اقلطمةركفلابمتهنملو،دحأانب
.ليبقلااذهنمءايشأوتاعامتجاىلإبهذأملانأف.ادنلسيآىلإيتدوع
يأيفةيسايسنكتملاكيرلوأو.ةسايسلابينطبريءيشلكُتعطقدقل
.»ءايشألاهذهضغبتاهنإ،موي

.»؟ةنيعمماهمبامكنوفِّلكيساوناكمهنأينعتأ«:غروبنيليإتلاق
لباقنملوً،اقلطمكلذثدحيمل.ةركفيأيدلتسيل«:لراكلاق

امقدصننأًانايحأبعصلانمنوكي،يضاملايفركفنامدنعً.اددجمرثول
.ً»ايلكًافلتخمًاملاعناك.تاونسلاكلتيفهاندهش

ناك«:ديدجنمامهيلإمامضناللاهتدوعىدلاكيرلوأتلاق
ةبسانمةقيرطاهنأتدقتعااملاطلو.ةروزحلاكلذنوّمسينويدنلسيآلا
."عضولافصول

مايأنمامكئاقدصأعملصاوتيأامكيدلله":غروبنيليإتلاق
."؟ةعماجلا

ً،انايحأعراشلايفانضعبفداصننحن،عقاولايفً.اردان":لراكلاق
."صاخشألاضعبتالفحيفوأ

ءيشيأنافرعتله.ليمإىعُديناكبالطلادحأ":غروبنيليإتلاق
."؟هنع

.ايناملأيفشيعيًامئادناك.ادنلسيآىلإداعهنأنظأال":لراكلاق
."؟ةايحلاديقىلعلازيالله...ذنمهرأمل

."ملعأال":غروبنيليإتلاق



."ءيشلاضعبًاسيسخناكً.اقلطمينبجعينكيمل":اكيرلوأتلاق
نمريثكلافرعينكيمل.ماودلاىلعًاديحوليمإناك":لراكلاق

اذهّطقَرأمليننأريغ.تاطلسلارماوأذِّفنيناكهنإليق.سانلا
."هيفبناجلا

."؟كاذرثولنعرخآءيشيأفرعتالأ"
."ءيشال،ال":لراكباجأ
صخشيأوأرثولل؟غيزبيالنمبالطللروصيأامكيدلله"

."؟رخآ
ةروصبظفتحأيننكل.ليمإسيلًاعطقو،رثولسيل":لراكلاق

."ةيراغنهتناك.انوليإهتقيدصوساموتل
ًاموبلأجرخأ.سولجلاةفرغيفةمخضةنازخوحنهّجوتولراكفقو

تناك.غروبنيليإلاهمَّلسمث،ةروصلادجونأىلإهتاحفصبَّلقوً،اميدق
.رخآلاديامهنملككسميةاتفوباشلدوسألاوضيبألابةرّوصمةطقل
.اريماكللنامستبياناكو،امهيلعاهتعشأسكعتسمشلاتناك

ءافتخانمرهشأةعضبلبق.هشتريكساموتمامأتطُقتلا":لراكلاق
."انوليإ

."كلذنعتعمس":غروبنيليإتلاق
ًاعيظفرمألاناك.اهوذخأيلاوءاجامدنعكانهُتنك":لراكلاق

كلذفرعساموتنأدقتعأالو،اهللصحاذامدحأفرعيملً.ايشحوو
."ًاموي

."ًادجةعاجشتناك":اكيرلوأتلاق
."ًاحومسماذهنكيملو.ةضراعمتناك":لراكلاق
لوانتناك.نينسملاراديفردلاراهةفرغبابىلعرودنلرإقرط

نمًاعومسملازيالقابطألاةعقرقتوصناكذإ؛وتللىهتنادقروطفلا
نمامءيشبخرصيردلاراهاعمس.هعميلوأرودروغيسناك.ىهقملا
ئطاطم،هريرسىلعًاسلاجردلاراهناك.بابلارودنلرإحتفف،لخادلا
.ضرألاىلإًاقّدحمو،سأرلا

يذلااذهنم":رودنلرإلأسو،ةفرغلاىلإالخدامدنعهسأرعفر
."؟كعم

."يعملمعيهنإ":رودنلرإلاقف
.ةرِّذحمةرظنبهقمر،يلوأرودروغيسىلعةيحتلاءاقلإنمًالدبو

يلوأرودروغيسلظنيحيف،رادلاراهةهجاوميفيسركىلعرودنلرإسلج



.طئاحلاىلعًادنتسموًافقاو
كانه،ردلاراه":لاقوهسأررعشلاضيبأٌميقملخدأو،بابلاحُتف

نمبابلاقلغأمث."ةليللاهذهةرشعةيداحلاةفرغلايفيلاروكبيردت
.هنمًاباوجرظتنينأنود

دكؤملانم!يلاروكبيردت":لاقولوهذبردلاراهيفرودنلرإقَّدح
."؟كلذكسيلأ،اذهيفكرتشمريغكنأ

عمةرهسينعتةرّفشمةرابعيلاروكبيردت"ً:ائزاهردلاراهلاق
."كنظبيخأاليننألمآ.بارشلا

نميناعيناك.ههجوىلعةضيرعةماستبايلوأرودروغيسمسر
نكيملحابصلاكلذيفغروبنيليإلهلاقامنإذإ،زيكرتلايفةبوعص
نيسمخيواستحاجنلاةبسننأاروثجريببيبطلاربخأثيحً،امامتًاحيحص
هنكل،هيلإربخلاتلقنامدنعةيباجيإودبتنأاروثجريبتلواح.طقفةئاملاب
.بذعتتتناكاهنأفرعيناك

فرعأاليننكل،اهلكةصقلاكربخأمليلعل.أدبنانعد":ردلاراهلاق
."...تدرأ...يننكل.نيرخآلانوؤشيفكفنأِّسدلجاتحتاذامل

يكهسأرعفرامدنعردلاراهىدليداعريغددرتبرودنلرإَّسحأ
.رودنلرإهجوىلإرظني

يفكيامىلعيوجلصحيمل":همالكعباتوًاددجمضرألاىلإرظن
ناكءيشلكنأاودقتعا.ببسلاوهاذه.ةدالولادنعنيجسكوألانم
ناكهنأةياهنلايفَّنيبتنكلو،يعيبطلكشبومنيناكهنأل،ماُريامىلع
."دالوألايقابلثمنكيملوهفً.افلتخم

،زوجعلاهلوقياممهفينكيملهنأبرودنلرإىلإيلوأرودروغيسراشأ
امةقيرطبحبصأدقل،ردلاراهيفامءيشَّريغتدقل.هيفتكرودنلرإعفرف
ً.افطلرثكأ

ًاطيسبناك.ءيشلاضعبهلبأناكهنأَّنيبت":همالكردلاراهلصاو
.ةءارقلامُّلعتعطتسيملو،ملقأتلاعطتسيملهنكل،لخادلانمًافيطلوًايبغو
رمألالُّبقتلًاليوطًاتقوانقرغتسانحنو،ًاليوطًاتقوكلذروهظقرغتسا
."هعمفُّيكتلاو

نلردلاراهنأاهيفرودنلرإسحأتمصلانمةليوطةرتفدعبو
ىلعًابعصناكاذهنأدبال":رودنلرإلاق،رخآءيشيألوقي
."امكيدلاو

ءانتعالابرمألايبىهتنا":هسأرعفرينأنودنمردلاراهلاقً،اريخأ



توقنِّمؤنانكداكلابو،ةعرزملايفكانهشيعنانك.امهتافودعبيوجب
اهنألريثكلايواستتناك.ضرألاىوسهعيبنلًائيشكلمننكنمل.انموي
ىدلًادجديجغلبمىلعانلصحدقو،كيفايكيرنمًادجةبيرقتناك
."انيدللاملانمةيمكءاقبعمةقشءارشانعسوبناك.اهعيب

هقمرف."؟انربختسَتنكاذامب":دفانربصبيلوأرودروغيسلاق
.ةَّداحةرظنبرودنلرإ

يههذه.ةرايسلانمةلجعلاءاطغيخأقرسدقل":ردلاراهلاق
ةصقلايههذه.يدحويناكرتتوارداغتنأامكنكمينآلاو،اهلكةميرجلا
كلتلكدعباهلجأنمةبلجلاهذهلكنوثدحتاذاململعأال.اهلك
."؟اذهوهمئارجلانمعونيأ!ةلجعءاطغقرسدقل.نينسلا

."؟ءادوسلانوكلافلانعثدحتتله":رودنلرإلاق
."ءادوسلانوكلافلا،لجأ"
كلذبفرتعتتنأ.ًالعفامكتعرزمدلوبويلرازدقلً،اذإ":رودنلرإلاق

."نآلا
.ةقفاوملاىلعةلالدهسأرردلاراهزه
هذهكئافخإبقحىلعتنككنأدقتعتله":بضغبرودنلرإلاق

."؟عيمجللةيرورضريغةلكشمببُّبستلاوكتايحلاوطةمولعملا
."ءيشيفكلذكديفينل.يظعوبأدبتال":ردلاراهلاق
."دوقعذنمنوناعيصاخشأكانه":رودنلرإلاق
."ءيشيأهلثدحيملً.ائيشهللعفنمل"
."ةطرشلاقيقحتترَّمددقل"
ًافلتخمعضولانوكينل.نجسلايفينعضً،انسح":ردلاراهلاق

."ًادج
."؟ثدحاذام":يلوأرودروغيسلاق
وهفً.اقلطملجرلاكلذِذؤيملهنكل،ءيشلاضعباٍّيبغيخأناك"

.اهدحأقرسفةليمجةنيعللاةيطغألاكلتدجو.فنعلابفصتينكيمل
."لجرلاكلذيفكتةيطغأةثالثنأدقتعيناك

."؟لجرلالعفاذامو":يلوأرودروغيسلاق
لجرنعنوثحبتمتنك":رودنلرإىلإقِّدحيوهوهمالكدلاراهعبات

مكتربخأيننأولةلأسملانودِّقعتسمتنك.رومألاديقعتأشأملاذل،دوقفم
يوجناكنإةفرعمنوديرتسمث،ةلجعلاءاطغذخأيذلاوهيوجنأ
متنكو،ينوقدصتلمتنكاممكنكل،هلعفيملاموهو،هلتقيذلاوه



."يوجنوذخأتس
يوجذخأامدنعلجرلاكلذلعفاذام"ً:اددجميلوأرودروغيسلاق

."؟ءاطغلا
."ةياغللًارتوتمادب"
."؟لصحاذامً،اذإ"
هنأمغريخأنأل،كلذلعفهيلعيغبنيناكام.يخأمجاهدقل"

."شيرلانمسيكلثمهامرفً،ادجّيوقهنأالإً،ايبغناك
."هلتقو":رودنلرإلاق
."؟ليلقذنمكلُتلقاذام":لاقوهسأرردلاراهعفر
بذكتتنكنأدعب،نآلاكقيدصتانيلعيغبنياذامل":رودنلرإلاق

."؟نينسلاكلتلاوط
ناكً.اقلطمهلباقنملاننأو،قالطإلاىلعِتأيملهنأبرهاظتلاتررق"

ءانثتسابً؛اقلطمهسملنملنحنف.هلعفانيلعيغبنيناكاماذهنأًاحضاو
."ذئنيحريخبناكو،لحردقل.هسفننعيوجعافد

."؟كقيدصتانيلعيغبنياذامل":يلوأرودروغيسلاق
ِذؤيملوهف.كلذلعفىلعًارداقنكيملً.ادحألتقيمليوج"

،ءاطغلاعاجرإبهعانقإُتلواح.كلذاوقدصتلاونوكتملمكنكلً.امويةبابذ
ءايشألابحيناك.بارغلالثميوجناك.هأَّبخنيأينربخيملهنكل
؛دحاوكالتمادارأاذهلو،ةليمجوةعمالتالجعلاةيطغأتناكو،ةليمجلا
.يوجوحنهّجتامث،انيلكاندَّدهوًاقحلجرلاةرئاثتراث.ةطاسبلاهذهب
."ًاددجمهرنملورداغمث،راجشاننيبلصح

."؟كقدصأنأّيلعبجياذامل"ً:اددجمرودنلرإلاق
دوعياذه.قدصتستنكنإةتبلاثرثكأال":لاقوردلاراهرخش

."كل
نعنوثحبياوناكامدنعةرثؤملاةصقلاهذهبةطرشلاربختملاذامل"

."؟لجرلا
يأنعاولأسيملمهف.ءيشيأبًاريثكنيمتهمةطرشلالاجرُدبيمل"

."رمألاىهتناويتدافإاوذخأدقف.تاريسفت
دعبلجرلالحرله":لوسكلازلينيفرِّكفيوهورودنلرإلاق

."؟كارعلا
."لجأ"
."!صقانةلجعءاطغعم"



."ءاطغلاببسبهسفنجعزينأنودنمًاعيرسقلطنادقل.لجأ"
."ً؟اساسأهتدجولهوأ؟هبتلعفاذام"
يوجينربخأ،لجرلاكلذنعنولأستمتأدبنأدعب.هتنفددقل"

يفهتنفدولزنملافلخةريغصةرفحرفحبتمقف،هيفهعضويذلاناكملاب
."كانههدجتس.ضرألا

ناكنإىرنسو،لزنملافلخةرظنيقلنسً.انسح":رودنلرإلاق
."انيلعبذكتكنأدقتعأتلزاميننكل.هداجيإانتعاطتساب

."ءاشتامكداقتعالاكنكمي.ثرتكأال":ردلاراهلاق
."؟رخآءيشيأكانهله":رودنلرإلاق
اذهنوكيسً،اركش":لاقورودنلرإفقوً،اتماصردلاراهلظامدنع

."...نكلوً،اماعنيثالثذنمكلذانللاُقينأبجيناكً.اديفم
."هتظفحمطقسأدقل":ًالئاقردلاراههعطاق
."؟!هتظفحم"
؛هترداغمدعبالإاهدجنمل.هتظفحمعئابلاطقسأراجشلاءانثأ"

كلتىلإًايبغنكيمل.اهأَّبخواهآريوج.ةنوكرمهترايستناكثيح
.»ةجردلا

.»؟اهبامتلعفاذام«:يلوأرودروغيسلاق
عماهتنفد«:ههجوىلعةئجافمةضماغةماستباًامساردلاراهلاق

.ً»اضيأكانهاهنودجتس.ةلجعلاءاطغ
.»؟اهتداعإيفبغرتملأ«
لاؤسلابمتأدبمث.فتاهلاليلديفمسالادجأمليننكل،تلواح«

.»ءاطغلاعماهتيفخأاذهلو،لجرلاكلذنع
.»؟فتاهلاليلديفًادوجومنكيملدلوبويلمسانأينعتأ«
.»رخآلامسالاالو،ال«
.»؟رخآًامساكلميناكله!؟رخآلامسالا«:يلوأرودروغيسلاق
تناكهتظفحميفقئاثولاضعبنكل،ببسلاةفرعمنمنكمتأمل«

لمحيناكرخآلااهضعبو،دلوبويل،يلهسفنهبمّدقيذلامسالالمحت
.»رخآًامسا

.»؟مسايأ«:رودنلرإلاق
اهيفتنفديتلاةعقبلابناجبلوجتيًامئادناكً.اكحضميوجناك«

هنكلً،امامتناكملاقوفسلجيوأضرألاىلعيقلتسيناكًانايحأ.ءاطغلا
فرعيناك.ًةيناثهسملىلعًاقلطمؤرجيمل.هجارخإىلعًاقلطمؤرجيمل



.»نيكسملادلولا؛راجشلاكلذدعبّيعارذنيبىكبدقلً.أطخبكتراهنأ
.»؟مسالاكاذوهام«:يلوأرودروغيسلاق
،هتفرعمىلإناجاتحتاملكبامكتربخأدقل.ركذتأنأعيطتسأال«

.»ينأشويناكرتا.نآلايهجونعابرغاف

.ريابسليفزومنمةبيرقلاةروجهملاةعرزملاىلإهترايسرودنلرإداق
سحيهتلعجةيلامشةيفيرخحيرتَّبهلزنملافلخيشميناكامنيبو
هنكل،ضرألالوحجايسكانهناكمويتاذ.هفطعمهيلعَّدشفةدوربلاب
،امهترداغملبق.باشعألابةئيلمضرألاتراصو،ليوطنمزذنممِّطُح
.ءاطغلاهيفنفديذلاناكمللًايليصفتًافصوردلاراهامهاطعأ

رادجلانمًاءدبتاوطخلاَّدعو،ةعرزملالزنمنمةفرجمرودنلرإذخأ
مث.ةراجيسلعشأوًاليلقحارتساف،رحلابرعشيرفحلاهلعج.رفحلاأدبمث
ءاطغللًارثأدجيملهنكل،دحاورتمقمعىلإلصوىتحرفحلالصاو
رخآىلعليوطنمزىضمدقل.ىرخأةحارتساذخأ.ةرفحلاعِّسويأدبف
.ةيناثةراجيسنَّخدو.يوديلمعباهيفماقةرم

زرغامدنعيندعمءيشبماطتراتوصعمس،قئاقدرشعدعبو
.ءادوسلانوكلافلاةلجعءاطغدجوهنأملعف،ضرألايفةفرجملا

.هيديببارتلاليزيحاروهيتبكرىلعلزنمث،هلوحصرحبرفح
نأحضاولانمناك.بارتلانيبنمرذحبهعفرفءاطغلارهظامناعرسو
فقو.هيطغيناكأدصلانأمغر،نوكلافدروفةرايسليمتنيءاطغلا
.نينرتوصًاردصمهنمبارتلاطقاستفرادجلاىلعهرقنورودنلرإ

بارتلاليزيأدبوعكرمث،ةرفحلايفقَّدحوًابناجرودنلرإهعضو
.ديدجنمهيديب

ناكميفةظفحملارودنلرإدجوً.احيحصناكردلاراههبهربخأاملك
.ةيداعوةليوطءادوسةيدلجةظفحمتناكً.افقاوضهنواهجرخأفبيرق
لماعتلاهيلعيغبنيناكاذهلو،ضرألاةبوطرببسبةئرتهمتناكاهنكل
ةيدنلسيآةيدقنقاروأعضبو،تاكيشرتفدىأراهحتفامدنع.رذحباهعم
ةدايقةصخروةيقروتاصاصقعضبو،ةليوطةدمذنملوادتلانمتبحُس
ةقاطبدجورخآبيجيفوً.امامتاهتروصةبوطرلاتفلتأدلوبويلمساب
ً.ادجةررضتمنكتملةروصلانكل،ةيبنجأةدايقلثمودبتتناكىرخأ
.لجرلاةفرعمنمنكمتيملهنكلاهيلإرظن

تناكاهنكل،ايناملأنمةرداصرودنلرإملعدحىلعةصخرلاتناك



.كانهوانهتاملكعضبالإزييمتناكمإلابنكيملثيح؛ةئيسةلاحيف
هديبةظفحملاًالماحرودنلرإفقو.الفهتينكامأً،احضاواهكلاممساناك
.مستباو

.ةدايقلاةصخرىلعدوجوملامسالافرعدقل
.ليمإ



ىلإههجوىلعتارمةدعهعفصوههجويفخرصورزياورثولهَّزه
ىلعليمإسأرتحتمدلاةكربترشتنافيكىأرو،هيعوداعتسانأ
.»ليمإُتلتقدقل«:لاقورثولهجوىلإرظن.ةرذقلاةيتنمسإلاضرألا

فرعتاذام؟هتمجاهاذامل؟لصحاذام«:سماهتوصبرثوللاق
.»؟ساموتايانهلعفتاذام؟هناكمتدجوفيك؟هنع

نعًائيسًائيشلاقدقل.ُهتلتقنآلاو.كتعبتتوكتيأر.كتعبتدقل«
.»؟انوليإ

.»ً؟ادبأكلذىسنتنلأ؟اهيفركفتتلزامله«
عدوتسملاءاجرأيفهلوحتَّفلت.رذحبهقلغأوبابلاىلإرثولبهذ

هنأولامكرثولبقاريهناكميفًارّمسمساموتناك.امءيشنعًاثحاب
ةيؤرهعسوبتابو،ةملظلاىلعذئنيحهانيعتداتعادقل.ةبوبيغيفناك
ةفلاتلاضارغألانمسادكأبًائيلمناك.لضفألكشبلخادلانمعدوتسملا
،يلزنملاثاثألاو،قئادحلابةيانعللةصصخملاتاودألاو،يساركلا:ةميدقلا
زييمتعطتسيملتادعمنمةرثانتموةعونتمعطقىلإةفاضإ.شُرُفلاو
ادبةريبكةلجسمو،ةفلتخمماجحأبتاريماكو،رهاجمكانهتناك.اهضعب
ةيفارغوتوفًاروصًاضيأظحالوً.ايكلساللاسرإزاهجهبشيءيشبةلوصوماهنأ
بناجبضرألاىلعو.حوضوباهتيؤرنمنكمتيملهنكل،كانهًةاقلم
تارشؤمتاذةجَّردمصارقأهيلعريبكدوسأقودنصكانهناك،ةلواطلا
.هلعستتنأنكميةينبةبيقحهبناجبو،هتفيظويهامفرعيملرارزأو
ناكيفلخلاءاطغلاو،ةروسكمتناكةجَّردملاصارقألانألررضتمهنأادب
.ضرألاىلعًايقلتسموًاحوتفم

ًابيرغناكهلعفام.ملحلاهبشتةلاحيفوً،اقوعصملازيالناك
رظن.هتهجاومىلعرداقريغلازيالناكثيح،رُّوصتلانعًادجًاديعبو
.اهبمتهيناكيذلارثولىلإو،ضرألاىلعةددمملاةثجلاىلإ

.»...هتفرعيننأتننظ«:لاقو
.ً»ايقيقحًالفاسنوكينأليمإعسوبناك«:رثوللاق
.»؟انوليإنعكربخأيذلاوهأ؟وهناكله«
يف.غيزبياليفانحلاصللمعيناك.اهتاعامتجاىلإانهَّبندقل،لجأ«

زعأنإىتح.اهفشكييتلارارسألابوأهنوخينمبيلابينكيمل.ةعماجلا
.ًةيناثفقومثرثوللاق.»تنأكلثم؛هنمنمأمباونوكيملهئاقدصأ



كشأمل.نييدنلسيآلادصقأ.نمأميفاننأدقتعأُتنك«:ساموتلاق
نمجرخيوهكرادمديعتسيأدبدقل.ةلمجلافصتنميففقوت.»..ً.اقلطم
مل.هنملضفأنكتمل«ً.ايسيطانغمٍمّونمهبشاهيفناكيتلاةلاحلاكلت
.»هنمأوسألبً،امامتههبشتتنك.هنملضفأكسفنتنأنكت

ً.اضعبامهضعبينيعىلإارظن
.»؟كنمفاخأنأيلعيغبنيله«:ساموتلاق
لِّكشيرثولنكيمل.دعبسيل،لقألاىلعوأ.فوخلابرعشينكيمل

ًاقبسملءاستيناكهنأادبدقلً،امامتسكعلاىلعلب،هلديدهتيأ
ملو،همجاهيمل.ضرألاىلعددمملاليمإعمهلعفبجيناكامصوصخب
.هديبلازتالتناكيتلاةفرجملاهنمذخأي

.»ينمفوخللةجاحبتسل،ال«:رثوللاق
.»؟كلذنمدكأتلايننكميفيك«
.»كلذبكربخأانأ«
تنأ.كلذفرعتنأكيلعيغبني.دحأيفقوثولاعيطتسأال«

.»كلذينتمَّلع
انهنمجرختنأبجي«:ةفرجملابيضقبكسميوهورثوللاق

بهذتال.ليمإبمتهأفوس.اذاملينلأستال.رمألااذهنايسنلواحتو
لصحيملهنأولامك.رمألاَسنا.ةطرشلابلاصتالاكيبغءيشيألعفتو
.»يبغءيشيألعفتالً.اقلطم

.»...نظأتنك؟يندعاستاذامل؟اذامل«
مامأرمألااذهركذتالولحرا.ءيشيأنظتال«:ًالئاقرثولهعطاق

.»اذهبكلةقالعال.صخشيأ
ةلابقنيفقاواناكامنيبربكأةوقبةفرجملابيضقبرثولكسمأ

.امهضعب
.»!اذهبةقالعيلديكأتلاب«:ساموتلاق
.»رمألاَسنا.ال«:ةمارصبرثوللاق
.»؟ليلقذنمَهتلقامبينعتاذام«
.»؟وهامو«:رثوللاق
انهشيعيناكله.هيلعترثعفيكوهرمأبُتفرعفيكينتلأس«

.»؟ةليوطةدمذنم
.»ال؟ادنلسيآيفانهدصقتأ«
يفاهلكتادعملاهذهامً؟اعمنالعفتاذام؟يرجييذلاام«



.»؟ةلواطلاىلعروصلاهذهامو؟عدوتسملا
ناكساموتنكل،هنماهعزنًالواحمةفرجملاعارذبًاكسممرثوللظ

.هنماهذخأيهعديملوةوقباهبكسمي
يفشيعيناكهنأُتدقتعا؟انهلعفيليمإناكاذام«:ساموتلاق

.»ةعماجلادعبادنلسيآىلإًاقلطمدعيملهنأو،ةيقرشلاايناملأيف؛جراخلا
كلتيفربكأةيجحأحبصأو،هيلإةبسنلابةيجحألازيالرثولناك

؟تقولالاوطرثولنأشبًائطخمناكله؟لجرلااذهناكنم.تاظحللا
؟غيزبياليفهفرعيذلاعداخملاوهسفنفرجعتملاشحولالازياللهو

ةقالعال.نآلادعبرمألايفركفتال.لزنملاىلإبهذا«:رثوللاق
.»رمألااذهبةلصغيزبياليفلصحاملسيل.لصحامبكل

اذام.ينربخأ؟غيزبياليفثدحاذام؟كانهثدحاذام«:ساموتلاق
.»؟انوليإباولعف

عفدلواحنانك«:لاق،تمصلانمتاظحلدعبو.ةميتشبرثولقطن
نمنينثاىلعضُبق.انلتامولعماولسرتيك؛انحلاصللمعللنييدنلسيآلا
نمصخشعانقإامهتلواحمببسبامهليحرتّمتو،تاونسعضبذنمانلاجر
.»روصلاضعبطاقتلابكيفايكير

.»!؟روصلا«
اذهلو.انحلاصللمعلاديريدحأال.ادنلسيآيفةيركسعتآشنمل«

.»كلذلعفييكليمإانبلج
.»؟ليمإ«
.»كلذيفةلكشمهيدلنكتمل«
نعهرابخإبأدب،ساموتهجوىلعقيدصتلامدعحمالمظحالامدنعو

.َّريغتهنأبو،هبقوثولاعيطتسيهنأبهعانقإلواحيهنأكوودبيناك.ليمإ
نودنمدلبلاءاحنأىتشيفلاوجتلابهلحمسيًالمعهلانمَّدق«

.»يقيقحسوساجكادبدقل.كلذبمايقللًادجًاسمحتمناك.تاهبشلاةراثإ
.»لعفلابكلذكناكهلعل«:فاضأمثليمإةثجىلإةرظنىقلأ

.»؟ةيكريمأةيركسعتآشنمريوصتهبَضرتُفيناكله«
ةدعاقلالثم؛اهنمةبيرقنكامأيفةتقؤمةرتفللمعهنإلب،لجأ«

،ردرويفلافيفو.نفوهنمةبيرقلاسنسكوتسوأ،لايفرادياهيفةدوجوملا
.هعمتصنتةزهجأذخأوكيفالفيكيفلمعو.طفنلاعدوتسمدجويثيح
.امناكميفدجاوتللًاببسكلميًامئادناكاذهلو،ةيعارزتايلآعيبيناك
.»لبقتسمللربكأًارودهلانددعأدقانكو



.»؟اذاملثم«
.»ةياهنالبتالامتحالا«:رثوللاق
.»؟مهنمًادحاوَتسلأ؟اذهلكبينربختاذامل؟كنعاذامو«
ِتأتالو،اذهلكَسنا.ليمإرمأبمتهأس.مهنمدحاوانأ،ىلب«

.ً»ادبأ!؟موهفماذهله.دحأمامأهركذىلع
.»؟هرمأفَشتُكينأبرطخكانهنكيملأ«
هنكلً،ايرورضسيلكلذنإهلانلق.هلةيطغتَّدعأدقل«:رثوللاق

ناكدقفليمإكهيلعامصخشفَّرعتاذإو.ةفيزمةيوهمادختسادارأ
يّمسيناك،كلذادعاميفو،دلبلاىلإةعيرسةرايزيفءاجهنإلوقيس
عتمتسيليمإناك.مسالاكلذبملحنيأنميردأال.دلوبويلهسفن
.»رخآصخشهنأبرهاظتلابةفرحنمةعتمبرعشيناك.سانلاعادخب

.»؟هبلعفتساذام«
برغبونجعقتةريغصةريحبيفتايافنلانمصلختنًانايحأ«

.»ةلكشميألكشينل.ةنيدملا
.»؟كلذفرعتتنكله.رثولايتاونسلكتهركدقل«
تناكو،ةلكشمانوليإتناك.ساموتايكتيسندقل،قدصلاتئشاذإ«

هلةلصال،عوضوملابهلةلصالهلعفأُتنكام.ًالجآمأًالجاعفََشتكتُس
.»قالطإلاىلع

.»؟ةطرشلاىلإةرشابمهجوتأنليننأفرعتفيك«
.رمألانايسنكيلعيغبنيببسلااذهل.هلايحبنذلابرعشتالكنأل«

ىسنتستنأو،ءيشيألوقأنلانأً.اقلطمثدحيملاذه،ببسلااذهلو
.ً»ادوجومتنكيننأ

.»...نكلو«
هذهبنكتال؟لتقةميرجكباكترابفرتعتسله؟اذامنكلو«

.»ةقامحلا
.»؟وحنلااذهىلعرمألاانبىهتنافيك!نابشدّرجمً،انابشانك«
اننكمياملكاذه.طقفشيعلاةلصاوملواحننحن«:رثوللاق

.»هلعف
.»؟ثدحامنأشبمهللوقتساذام؟ليمإنأشبمهللوقتساذام«
.لصحامبيلملعالولاحلااذهىلعهتدجويننإمهللوقأس«

!لحرانآلاو.كلذنومهفيمهنإ.هنمصلختلاوهيساسألاءيشلانكل
.»!ييأرِّريغأنألبقجرخا



.»؟اهلثدحامبينربختنأكنكميله؟انوليإبَّلحاذامفرعتله«
لاؤسلااذهحرطورادتساامدنععدوتسملابابىلإلصودقناك

كلتلُّبقتىلعهدعاستستناكهيلعةباجإلانأكو،ًاليوطهبَّذعيذلا
.اهرييغتناكمإلابنكيمليتلاثادحألا

ىلإتذُخأ.برهلاتلواحاهنأتعمس.ريثكلاملعأال«:رثوللاق
.»هفرعأاملكاذهو،ىفشتسم

.»؟تلُقتعااذامل،نكلو«
تناك.بقاوعلافرعتتناكوتفزاجدقلً.امامتكلذفرعتتنأ«

نمةربخمهيدلتناكو.مهدضتلمعو،درمتلاىلعتضّرحدقل؛ةرطخ
.ً»اددجمثدحيكلذاوعديلاونوكيمل.1953ةضافتنا

.»...نكلو«
.»اهيلعمدقتتناكيتلارطاخملافرعتتناك«
.»؟اهللصحاذام«
.»!جرخاورمألااذهنعفقوت«
.»؟تتامله«
اهنأدبال«:بوطعملادوسألاقودنصلاىلإًاركفمرظنيوهورثوللاق

ًاقَّلعمدروفراعشناك.ةرايسلاحيتافمظحالفةلواطلاىلإرظن.»تتام
.ةقلحلاب

ةطرشلالعجنس«:هسفنعمثدحتيناكهنأولامك،رثوللاق
اذهنوكيدق.مهعملمعأنمعنقأنأبجي.ةنيدملارداغهنأدقتعت
.»مهلهلوقأاممةدحاوةملكنوقِّدصياودوعيملمهفً.ابعص

مهنأدقتعأو،ءيشلاضعبًايقشُتنك«:ًالئاقفاضأمثرثولمستبا
.»كلذنوفرعي



،نوكلافدروفلاةرايسىلإرظنيبأرملايفرودنلرإفقو،رغوفابوكيف
ً.امامتاهقباطفنيتيمامألانيتلجعلاىدحإبةلجعلاءاطغقصلأوىنحنامث
ىلإلوخدلابهلتحمساهنكل،ًةيناثرودنلرإاهتيؤرىدلةأرملاتشهُددقل
ًاددجمرودنلرإفقو.ةرايسلانعليقثلاءاطغلاةلازإيفهتدعاسو،بأرملا
،ةينحنملاةيفلخلاحيباصملاو،عماللادوسألاءالطلاو،يبايسنالاحطسلالَّمأتو
ىلإداعيذلاميدقلاةلجعلاءاطغو،ريبكلاليمجلادوقملاو،ضيبألاثاثألاو
كلتبرعشيمل.يوقعفادهحاتجاًةأجفو،نينسلاكلتلكدعبهناكم
.ليوطنمزذنمءيشيأيفةبغرلا

.»؟يلصألاءاطغلاوهاذهله«:ةأرملاهتلأس
.»هاندجودقل.لجأ«
.»ًالعفزاجنإاذه«
.»؟تاقرطلاىلعريسللةحلاصلازتالاهنأنينظتله«:رودنلرإلاق
.»؟لأستاذامل.يملعدحىلعكلذكتناك«
.»...عيبللتناكنإ...لءاستأتنكً.اقحةزيممةرايساهنإ«
نكل،يجوزةافوذنماهنمصلختلالواحأيننإ!!؟عيبلل«:ةأرملاتلاق

يننكل،كلذصوصخبًانالعإترشنيننإىتح.اهبمامتهايأِدُبيملًادحأ
اوناك.عفدللنيدعتسمريغنيّنسمنيهوتعمنمتالاصتاىلعالإلصحأمل
.»!ةرايسلاهذهمهتيطعأنإةنوعلمنوكأس.طقفاهّايإمهيطعأنأنوديري

.»؟اهلًانمثنيديرتمك«:رودنلرإلاق
؟ءايشألانمعونلااذهوًاساسأعلقتتناكاذإاممدكأتللجاتحتالأ«

امهنإ.نيدلولاعمثدحتللجاتحأ.مايأةعضبلاهذخأرورسلكبكعسوب
لوحءايشألاطسبأىتحفرعأال.لئاسملاهذهلوحينمرثكأناملعي
ًابسانمًانمثديرأ.ةرايسلاهذهَبهأنليننأوههفرعأاملك.تارايسلا
.»اهل

لعفبةيعادتملاةميدقلاةينابايلاهترايسىلإرودنلرإراكفأتلَّوحت
الضارغأعيمجتيفةدئافىرينكيملو،تاكلتمملابًامويمتهيمل.أدصلا
.همامتهاراثأنوكلافلاهذهصوصخبامءيشكانهناكنكلو،اهيفةايح
صخشلوحدوقعاهرمعةضماغةيضقباهطابتراوةرايسلاخيراتهلعل
.دوقفم

يفرودنلرإهَّلقأامدنعهتشهدءافخإيلوأرودروغيسعطتسيمل



ً.امامتلامعتساللةحلاصنوكلافلاتناك.يلاتلامويلايفءادغلاةحارتسا
نمدكأتللرغوفابوكىلإمظتنملكشبنايتأياناكاهيدلونأةأرملاهتربخأ
صاخبأرمىلإًةرشابمرودنلرإهّجتا.سلسلكشبرودتةرايسلانأ
اهتاودأحلصأوأدصلادضاهلزعواهمَّحشواهصحفو،دروفلاتارايسب
الدعاقملاف،ةديدجةرايسيأكةزاتممتناكةرايسلانإهلليق.ةيئابرهكلا
ةردنمغرلوبقمكرحملاعْضوو،لمعتاهتاودأعيمجو،ةديجلاحبلازت
.هليغشت

.»؟ركفتاذامب«:ةرايسلاىلإهلوخدلاحيلوأرودروغيسلاق
.»؟ركفأاذامب«
.»؟ةرايسلاهذهبهلعفيونتيذلاام«
.»اهتدايق«
.»ً؟اليلدتسيلأ؟كلذلعفبكلحَمُسيله«
.»كلذفشتكنس«
مهربخأيذلاساموتوهو،غيزبيالنمبالطلادحأةيؤرلنيبهاذاناك

،ةديجلاحيفهدجوفنويرامرودنلرإراز،حابصلاكلذيف.هنعزناه
.دنيلافيإونتافرافيالكةيضقنعهلأسثيح

.»؟دعبكتنبادجتملأ«:ميدقلاهسيئرلاق
.»اهنعًائيشملعأال.ال«:رودنلرإلاق
ىلعيساتسةطشنأنعثحبهنأرودنلرإيلوأرودروغيسربخأ

ىلإرخآدلبيأنمبرقأتناكةيقرشلاايناملأنأدجوو،تنرتنإلا
تارقمكلمتنمألاةطرشتناك.اهينطاوملةيلكهبشةبقارميفطارخنالا
350و،اهئالمعلجأنمًالزنم1,181مدختستو،ًىنبم41يفاهلةسيئر
تاعامتجالجأنمةقش18,000و،ةيضايرةلاص98وً،ايفيصًالزنم
،ديربلاةءارقيفمهنمًاصخش2,171لمعيفظوم97,000و،ةيسسجت
يفًافظوم8,426و،فتاوهلاىلعتصنتلاةزهجأعرزيفًافظوم1,486و
نمرثكأكلمتيساتستناكو.ةيعاذإلاجماربلاوةيفتاهلاتاملاكمللعامتسالا

نودِّوزيصخش1,000,000ناكو،يمسرريغنكلوطشاننواعتم100,000
6,000,000لوحريراقتعيمجتىرجو،رخآلاونيحلانيبتامولعملابةطرشلا
يهو؛ةديحوةمهمبفَّلكميساتسيفديحومسقدجويناكو،صخش
.نيرخآلانمألاةطرشدارفأةبقارم

عمرودنلرإلةيليصفتلاتامولعملاهذهلوقنميلوأرودروغيسىهتنا
لزنملاناك.وبقودحاوقباطنمنَّوكملاساموتلزنمبابىلإامهلوصو



ناردجلاو،لماكلابًائدصجَّومملايديدحلاحطسلاناكدقف،حالصإللةجاحب
ةاطغمةقيدحلاو،ةليوطةدمذنمَلُطتملاهنأنعًالضف،ةققشم
ئطاشلاىلعُّلطيناكثيح،ًاليمجناكلزنملاعقومنكل.باشعألاب
بابلاسرجيلوأرودروغيسعرق.كيفايكيرنمةيبرغلاةهجلايفعقاولا
.ةثلاثلاةرملل

ىلعةعرسبنايشميةأرماوًالجرو،قفألايفةنيفسرودنلرإدهاش
تناكيتلاةأرملاىلعًاليلقًامدقتملجرلاناك.لزنملليذاحملافيصرلا
هفتكءارونملجرلا؛ناثدحتياناكو.هبقاحللاهدهجىراصقلذبت
يلجردوجوامهنميأظحاليمل.اهعامسنمنَّكمتييكٍلاعتوصبةأرملاو
.لزنملابابمامأةطرش

اذهلهً،اذإ«ً:اددجمسرجلاعرقيناكامنيبيلوأرودروغيسلاق
وتللهربخأدقرودنلرإناك.»؟هسفنصخشلااناكدلوبويلوليمإنأينعي
.ريابسليفزومنمةبيرقلانيوخألاةعرزميفهفاشتكانع

.»كلذودبي«:رودنلرإلاق
.»؟ةريحبلايفلجرلاوهله«
.»لمتحماذه«

نمنيمداقلانأملعيناك.سرجلاعمسامدنعوبقلايفساموتناك
ءادوسةرايسنمنالّجرتينيلجروبقلاةذفانلالخنمدهاشدقف.ةطرشلا
ةظحللاكلتيفنايتأيامهتلعجيتلايهةضحملاةفدصلاتناك.ةميدق
فيرخلاَّلحدقاهو،فيصلالاوطو،عيبرلاذنممهرظتنيناك.تاذلاب
.ةياهنلايفنوتأيسمهنأبًاقثاوناك.نآلا

لاثمتتحتةرمتاذافقودقل.انوليإيفرَّكفووبقلاةذفانربعرظن
هعارذامهنملكعضوو،ليمجيفيصموييفهشتريكساموتلرواجملاخاب
نمامهبنوطيحياوناكسانلانأمغر؛ملاعلايفنيديحواناك.رخآلالوح
.تارايسلاومارتلاتالفاحكلذكو؛بناجلك

هادهأدقل.ةيناثلاةيملاعلابرحلانمًايناطيربناكو،سدسملابكسمأ
.ةريخذلاضعبىلإةفاضإلاب،هرودبهّايإهاطعأيذلاهدلاوليناطيربيدنج
كرومدياهةيمحمىلإمايأةعضبذنمبهذو،هّعملوهفَّظنوهمَّحشدقل
دقل.هغدصىلإةهّوفلابَّوصوسدسملاعفر.هرابتخالجأنمةيعيبطلا
.طقفةدحاوةقلطهيفتيقب

.هتلَّبقو.»يساموتتنأ«:تلاقوجربلاىلإانوليإترظن



ىلعمسترتةماستبابَّسحأهنكل،ربقلاكًاتماص،امهقوفخابناك
.لاثمتلايتفش

.»دبألاىلإكساموتنوكأس.دبألاىلإ«:ساموتلاق

رودنلرإعمفقاولايلوأرودروغيسلاق.»؟لجرلااذهنوكينم«
.»؟مهموهله«.بابلاةبتعدنع

،غيزبياليفناك.هنعزناههايإانربخأامطقففرعأ«:رودنلرإلاق
.»كانهةقيدصهيدلتناكو

.ارظتناوًاددجمسرجلاعرق
رثكأناكذإ؛يرانقلطتوصهبشيتوصداكلابامهناذآغلب،ًةأجف

.رادجىلعةقرطمةبرضلثم،لزنملالخادنمةيتآةطبختوصبًاهبش
.»؟كلذتعمسله«:لاقويلوأرودروغيسىلإرودنلرإرظن
.»لخادلايفصخشدجوي«:يلوأرودروغيسلاق
ملامهنكلايدانوالخد.حتفنافضبقملارادأوبابلاىلعرودنلرإقرط

ىلعرذحبرودنلرإلزن.وبقلاىلإيدؤملامَّلسلاوبابلاادهاشً.ادرايقلي
ً.ادجميدقسدسمهبناجبوضرألاىلعًاددممًالجرىأرف،مَّلسلاتاجرد

.»انيلإهَّجومفلغمكانه«:وبقلاىلإلصواملاحيلوأرودروغيسلاق
.»ةطرش«هيلعبُتكًاكيمسرفصأًافَّلغملمحيناك

.»هوأ«:لاق،ضرألاىلعددمملالجرلاىأرامدنعو
.»؟كلذَتلعفاذامل«:هسفنعمثدحتيناكهنأولامكرودنلرإلاق
.»؟اذامل«:سماهتوصبلاقمث،ساموتيفقَّدحوةثجلانمبرتقا

همسانكلدلوبويلهسفنوعديناكيذلالجرلاةقيدصرودنلرإراز
نتافرافيالكيفدجُويذلايمظعلالكيهلانأباهربخأو،ليمإناكيقيقحلا
نميفتخينألبقمويتاذْهتَّبحأيذلاصخشللدوعيلعفلابناك
ةفرغيفًاسلاجةليوطةدمىضمأ.رثأيأكرتينأنودنماهتايح
نألبقةطرشللاهكرتوساموتاهبتكيتلاةصقلانعاهربخيوهواهسولج
،ءودهبربخلاتَّقلت.هتعاطتساردقاهتلئسأىلعباجأو،وبقلاىلإلزني
حجرألاىلعناكليمإنأرودنلرإاهربخأامدنعيهامكاهريباعتتلظو
.نييقرشلاناملألاحلاصلًارسلمعي

يذلالاؤسلانأملعيناكرودنلرإنأالإ،اهتشهدأهتصقنأمغرو
.ناكنمو،هلعفيليمإناكامبقلعتيالهترداغمليُبقهيفركفتتناك



رثكأاهيلعحليناكيذلالاؤسلاىلعةباجإلاهتعاطتسابنكيمل،نكلو
؟بايغةجحكةطاسبباهمدختسالهوأ؟اهَّبحأله:رخآلاؤسيأنم

مكرودنلرإَّسحأو،هترداغملبقتاملكيفلاؤسلاغوصتنأتلواح
.رامهنالانماهعومدعنملواحتتناك.اهيلعًاقاشكلذناك

نيفرعتتنأ.كلذنيفرعتتنأ«:لاقواهفتكىلعهعارذرودنلرإعضو
.»؟كلذكسيلأ،كلخاديفكلذ

،لمعلانملزنملاىلإيلوأرودروغيسداع،ةريصقةرتفبكلذدعب
هيلإرظنتيهوسولجلاةفرغيفزجعوكابترابًةفقاواروثجريبدجوف
اهنكل،اهيساوييكاهيلإعرهف،ثدحامروفلاىلعكردأ.نيتنيزحنينيعب
عايذملاناك.فجتريهلمكأباهدسجتلعجةداحءاكبةبونيفترجفنا
ٌفصوغالبلاالت.رمعلافصتنميفدوقفملجرلوحةطرشللًاغالبثبي
نمةَّلسبكسمترجتميفةأرمايلوأرودروغيسلَّيخت.لجرللٌزجوم
.ةجزاطلاةلوارفلا



ًاجلثوةدوربلاةديدشةيلامشًاحايرهعمًابلاجءاتشلاَّلحامدنع
ليمإلكيهدجُوثيحةريحبلاىلإحابصتاذهترايسرودنلرإداقً،افصاع
نكر.ةريحبلالوحةفيفخرورملاةكرحتناك.عيبرلاكلذيفيمظعلا
يفأرقدقل.هايملاةفاحىلإلزنو،قيرطلابناجبنوكلافدروفلارودنلرإ
.ديدجنمءالتمالابتأدبواههايمفيرصتنعتفقوتةريحبلانأفحصلا
.فاطملاةياهنيفقباسلااهمجحغلبتساهنأةقاطلاةئيهنمءاربخعقوتو
رعقنعًةفشاكتَّفجيتلاةبيرقلانرويتاجاهبمالةكربىلإرودنلرإرظن
،ةريحبلالخادنمئتانلايرخصلايباتس-يرديسفرجىلإو،رمحأينيط
ةئداهلاةريحبلاهذهنوكللوهذلابرعشو،ةطيحملالابجلاةلسلسىلإو
.ادنلسيآيفسسجتللًاعقوممويتاذتناك

ءيشلكنإهسفنللاقو،ةيلامشلاحيرلااهتكّرحيتلاهايملابقار
لكتررقيتلايهةيهلإلاةيانعلالعل.انهيعيبطلاهعضوىلإدوعيس
نعفشكلايهةريحبلاهايمصقانتنمةديحولاةياغلاتناكامبرو.ءيش
نمةدرابلاوةقيمعلاةريحبلاهذهئلتمتسامناعرس.ةميدقلاةميرجلاهذه
هعمًاظفاح،مويتاذيمظعلالكيهلاهيفدقريذلاعقوملايفديدج
.ديعبدلبيفةنايخوبحةصق

لوحأرق.هراحتنالبقساموتاهبتكيتلاةصقلاةءارقداعأوأرقدقل
يشحولاماظنلا؛هوفداصيذلاماظنلاونييدنلسيآلابالطلاوليمإورثول
انوليإلوحساموتتايركذنعأرق.راثدنالاورايهنالابموتحملاوضماغلاو
هريملوهنارظتنياناكيذلالفطللواهلهبحلوحو،ةريصقلاامهتقالعو
امنإو،طقهلباقيمليذلالجرلاكلذعمقيمعفطاعتبرعشوً،اقلطم
كلذناكامبرل.ميدقسدسمهبناجبوهئامدنمةكربطسوًايقلتسمهدجو
.ساموتلةبسنلابديحولاجرخملاوه

يتلاةأرملاءانثتساب؛ليمإدقتفيدحأكانهنكيملهنأهلَّنيبت
ةليلقةلئاعلديحولادلولاوهليمإناك.دلوبويلمسابهفرعتتناك
فصتنمىتحهلمعنبالساريلظ،غيزبياليفناكامدنعو.براقألا
همعَنبارودنلرإلأسامدنعوً.ادجةدعابتمتارتفيفنكلو،تاينيتسلا
.ليمإىعُديًابيرقهلنأيسندقناك،ليمإنعاذه

اهيفمدخيناكيتلاةرتفلانمرثوللةروصةيكريمألاةرافسلاتمَّدق
لجرلاتأراهنأليمإةقيدصركذتتمل.جيورنلايفيسامولبدقحلمك



ةميدقةروصكيفايكيريفةيناملألاةرافسلاتمَّدقو.لبقنمةروصلابحاص
هنألَمتُحيوً،اجودزمًاليمعناكهنأيفاههابتشانعمهلًةفشاكًاضيأهل
.1978ماعلالبقامتقويفندسيردجراخعقينجسيفيفوت

تفتلا.»ديدجنمدوعتاهنإ«:هئارونملوقيًاتوصرودنلرإعمس
ملهنكل،اهفرعيهنأبَّسحأ.هلمستبتوًاكيمسًافطعميدترتةأرماىأرف
.طبضلاباهتيوهزييمتعطتسي

.»ً؟اوفع«:رودنلرإلاق
كلعل.عيبرلايفيمظعلالكيهلاتدجودقل.ةيئاملاةملاعلا.انوسانأ«

.»ينركذتال
.»كتركذت،لجأهوأ«
.»؟كعمناكيذلارخآلالجرلانيأ«:اهلوحتفتلتيهوتلاق
.»لمعلايفهنأدقتعأ.يلوأرودروغيسنيدصقت«
.»؟وهنممتفشتكاله«
.»امًاعون«:رودنلرإلاق
.»رابخألايفكلذدهاشأمل«
.»؟كلاحفيك.دعبنالعإلاردصنمل،ال«
.ً»اركش،ريخب«
ىصحلايمريلجرىلإرظنيناكامنيبرودنلرإلاق.»؟كعموهله«

.ةريحبلاحطسىلع
ترثعيذلاكاذ؟ناكنمً،اذإ.فيصلايفهتلباق،لجأ«:انوستلاق

.»؟ةريحبلايفهيلع
.»ةليوطةصقاهنإ«
.»دئارجلايفاهنعأرقأسامبر«
.»امبر«
.»ءاقللاىلإً،انسح«
.»ءاقللاىلإ«:ةماستباعمرودنلرإلاق
ًاديًاعمنايشميامهومث،لجرلاوحنبهذتيهورودنلرإاهبقار

هاجتايفاهيفاقلطناكلذدعبو،قيرطلابناجبةنوكرمةرايسىلإديب
.كيفايكير

.ةريحبلاًالمأتمفقوو،هلوحةدشبهفطعمرودنلرإَّفل

ىهتنا




