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ٌةلمرأانأف."دعبتمتمليتلاكلت"انتيرقيفاهنومسييتلاانأيننإ
ْدعأمليننإ.ًةليوطمايألابُرعشأ،يجوزنودبو.يرمعنمنينامثلايف
ملو.نورخآلاوايناوافلاةرهزيلاهُّدعتيذلاةصاخلاماعطلاِتابجوبُّمتهأ
َّنإ.ةلوهسبانتيبِفقستحتُّرقتستيتلاةديعسلاثادحأللُعَّلطتأْدعأ
،تقولااذهلكيضُمدعبيننكميً،اريخأ.نآلاينُّمهياموهطقفيضاملا
َدمتعأنأَّيلعناكامدنعاُهلوقيتعاطتسابْنكيمليتلاءايشألاَلوقأنأ
ٌةايحنآلاَّيدل.ينليعتليجوزةلئاعىلعوأيتئشنتباوميقيليلهأىلع
سانلانمٌةلقكانهو،هَرسخألٌءيشَّيدلْدعيملف.اَهتصقيورألٌةلماك
.مهَرعاشمَحرجأل

يتلاةئيسلاوةديجلايتافصًاديجَفرعألًةيافكنسلايفُتربكدقل
.بحللُقوتأاهتمربيتايحَةليطُتنكدقف.تافصلاَسفنتناكامًابلاغ
نأ-ًاقحالةأرماكو،ةاتفك-يلًاحيحصًارمأسيلكلذنأُملعأُتنكو
يهةرربملاريغُةبغرلاهذهتناكو.كلذُتلعفيننكلو،هَعقوتأوأهَديرأ
يتدلاويَنظحالتنأُملحأُتنكدقف.يتايحيفاُهتشعٍةلكشملكببس
،ًةعيطم،مهَفطعَبسكأيكل،ُتنكف.يننوبحييتلئاعُةيقبويهَحبصتنأو
قوفًةبغارُتنكيننكلو،يسنجِتانبنمٍةدحاولةيلاثملاُةفصلايهو
ىلع-ينممِهتاعقوتَقّقحأنأُتلواحف.ينمهنوبلطيامَلعفأنأبّدحلا
ىلعُتلصحنأب-فطللاِلاكشأنمٍلكشَطسبأىتحاورهظينألمأ
ُرسكتتيماظعُتلعجدقف،اذهلو.ةعطاقملايفنيتطوبرمنيمدقرغصأ
.لضفأًالكشَذختتلُرهصنتو

،ملألانمىرخأًةظحلَلمحتأنأُعيطتسأْدعأمليننأُتملعامدنع
يففطلبيتدلاوْتسمه،نييمادلاَّيمدقيطابرىلعيعومدْتطقاستو
رخآٍعوبسألوأرخآٍمويلوأىرخأٍةعاسلرارمتسالاىلعينعِّجشتلَّينذأ
َلوطأٍتقولُتلمحتولاهبىظحأسُتنكيتلاتآفاكملابيايإًةركذم
ةيدسجلاَنحملاطقفسيل،ُلمحتأفيكينتملع،ةقيرطلاكلتبو.ليلقب
؛حورلاو،لقعلاو،بلقلاَمالآًاضيأْنكلو،لافطألاباجنإونيمدقلاطبرل
ُديفتسأفيكينُملعتويبويعىلإيهابتناُتفلتتناكوً.ابيذعترثكألاملألا
."يآغنيت"مألابحنمعونلااذهيدالبيفوعدننحنو.يتعفنملاهنم
"ملألا"ينعيامهلوأ،نيفرحنمٌفلؤملاجرلاةغليفهنأينباينَربخأدقو
.مألاُّبحوهاذهو."بحلا"ينعيامهيناثو



ُرعشأو.اهلماكبيتيصخشامنإوبسحفَّيمدقنيمدقلاُطبررّْيغيمل
ةلفطنميايإًةلوحميتايحةليطْترمتسادقَةيلمعلانأةبيرغٍةقيرطب
ُلهأاهنمُهبلطيامناكًايأُعيطتةباشنممث،ةممصمةاتفىلإةعيطم
نيناوقُضرفتيتلاةعطاقملايفةناكمءاسنلاعفرأىلإضارتعانوداهجوز
نمنيعبرألاهيفُتغلبيذلاِتقولالولحبو.اِهتاداعوةمراصلاةيرقلا
قبنزلاروهزكنيتريغصلاَّيمدقنمَّيمدقطبرُةوسقْتلقتنايرمع
مليننإُثيحبنازحألاوملاظملامغرةوقبَّرمتسايذلايبلقىلإةيبهذلا
.ينوبحأنمومهتببحأنمَحماسأنأىلعةرداقْدعأ

اُنتباتكيهو،"وشون"ـلاةغللكشىلعُةديحولايتروثْتثدح
ةرهزيلْتلسرأامدنعديلاقتلانعلوألايجورخناكو.ةيرسلاةيئاسنلا
ىلعانهةعوضوملاَةحوَْرملا،ةيرسلاةباتكلابيتكيرشوّنسلابيتقيفر،جلثلا
امءانثتسابيننكلو.اهبُتيقتلانأدعبًاددجمكلذَثدحمث.يتلواط
ةََّنكو،ةفيرشةجوزَنوكأنأىلعةممصمُتنك،جلثلاةرهزعمُهتنك
ًايوقةبيصعلاتاقوألايفيبلقناكف.ليصافتلابىنُعتةدلاوو،ءانثلابةريدج
نكلو.نازحألاويسآملامامأدومصلاىلعٌةيفخٌةردقَّيدلتناكو.رجحلاك
ُتنكيننأُكردأو.ديلاقتلاُضرفتامكءودهبُسلجتٌةلمرأاذانأاه
.ةليوطنينسل"ءايمع"

روطاربمإلامكحنمةسماخلاةنسلانمةعيرمرهشأةثالثءانثتساب
ىلإُتبهذدقل،معن.ةيولُعلاءاسنلافرغيفيتايحُتيضمأ،"غنيفنايش"
،جلثلاةرهزُترزيننأىتح،يلهأِتيبىلإًةدئاعُترفاسو،دبعملا
نوثدحتيلاجرلاُعمسأُتنكدقو.يجراخلاملاعلانعليلقلاُملعأيننكلو
نعًادجًةديعبتناكَعيضاوملاكلتَّنكلوتاروثلاو،فافجلاو،بئارضلانع
،يجوزةلئاعو،وهطلاو،ةكايحلاو،زيرطتلاوهُهفرعأُتنكامف.يتايح
يتايحرُيسناك."وشون"ـلاةغلو،يدافحأدالوأو،يدافحأو،يلافطأو
زرألامايأ"و"رعشلاسيبابدبنيزتلامايأ"و"ةنبالامايأ"ُتشعدقفً،ايعيبط
."ءودهبسولجلا"نآلاو"حلملاو

ِةبارغلانمو.يمامأيتلاةحورملاهذهويراكفأعميدحواذانأاه
نمرٌيثكلِّجُسدقف،اهبُكسمأامدنعَّيدييفةفيفخاهبُرعشأفيك
ةينثلكهُردصتيذلاُتوصلاوةعرسباهُحتفأيننإ.اهيلعنزحلاوحرفلا
كلتلالخو.ّينيعمامأٍةعرسبُتايركذلاُّرمتو.شعترمبلقبينُرِّكذيحتفنت
رهظنعاُهظفحأيننإثيحبةديدعٍتارماُهتأرق،ةيضاملانيعبرألاتاونسلا
.ةلوفطلايناغأنمةينغأكبلق



انأويعباصأتفجترادقو.يلُطيسولاهيفاهمَّلسيذلامويلاُركذتأ
قاروألانمطيسبٌليلكإناك،يضاملانمتقولاكلذيفو.تايطلاُحتفأ
ةيطلاىلعقيقرلكشبًةبوتكمٌةدحاوٌةلاسرتناكو،ايلعلاةفاحلاُنيزي
،اذل."وشون"ـلاةغلبفورحلافرعأْنكأمل،تقولاكلذيفو.ىلوألا
ةبيطةيصخشتاذةاتفدوجوبُتملع":تاملكلايمعُةجوزتأرقدقف
الأ.مويلاسفنوةنسلاسفنيفاندلُودقو.مكتيبيفديجيئاسنميلعتو
يتلاِةفيطللاِطويخلاىلإنآلاُرظنأيننإ"ً؟اعمنيتقيفرَنوكننأاننكمي
ةأرملالبجلثلاةرهزاهتناكيتلاةاتفلاطقفىرأالو،روطسلاكلتْتلَّكش
.يجراخلاملاعللةعلطتمو،ةطيسبو،ةرباثم:اهُحبصتستناكيتلا

،انحارفأو،انلؤافتىرأفىرخألاتايطلالوطىلعيانيعُلوجتت
ُليلكإلاكلذامنفيكىرأو.ضعبلاانضعبلاندوعوو،لدابتملاانباجعإو
ةايحلَزمرتلةكباشتملاقبنزلاوجلثلامعاربنمًانقتمًاميمصتَحبصيلطيسبلا
ىنميلاايلعلاةيوازلايفرمقلاىرأو.رمعلاسفننمنيتقيفركًاعمانملك
ةكباشتملاروذجلاتاذةليوطلاموركلاكُحبصنسانكدقف.انيلعُّعشي
:جلثلاةرهزتبتك،تايطلاىدحإىلعو.ةنسفلأُشيعتيتلاراجشألاكو
ىرأ،ىرخأةيطىلعيننكلو."انتطبارعطقننلةليمجلاانتفطاعباننإ"
ةبسنلابُّبحلاناكدقف.ريخألابابلاقالغإو،ةمطحملاةقثلاو،مهافتلاءوس
يفينلصفف.دحأعمَهكراشأنأْعطتسأمليننإثيحًايلاغًاكلتمُمَّيلإ
.يلتناكيتلاةديحولاةقيفرلانعفاطملاةياهن

َّبحطقفسيل؛ُهتمهفيننأُتدقتعادقو.بحلانعُملعتأُتلزام
عاونأُتشعدقو.ةقيفرلاَّبحو،جوزلاَّبحو،نيدلاولاَّبحنكلو،مألا
.ليمجلابنافرعلاُّبحو،مارتحالاُّبحو،ةقفشلاُّبحيهو،ىرخألابحلا
نيبوينيبْتبُتكيتلااهلئاسرلكبةيرسلاانتحورمىلإُرظنأامدنعيننكلو
ةميقرِّدقأمليننأُكردأ،تاونسلانمديدعلاىدمىلعجلثلاةرهز
.قيمعلابلقلاُّبحوهو،ةيمهأرثكألابحلا

ملءاسنلةيتاذلاريسلانمديدعلاُتخسن،ةيضاملاتاونسلاكلتيف
ملظلكلو،ىوكشونزحلكلُتيغصأدقو."وشون"ـلاةغلَُّطقنّملعتي
كلذُتعمسو،ةسئابلارادقألايوذلَةسيعتلاةايحلاُتخَّرأدقو.ةاسأمو
ُفرعأاليننإفءاسنلاصصقنعريثكلاُملعأُتنكنإنكلو.هتنَّودوهلك
ُلضانيًاعرازمًةداعُنمضتتاهنأنعادعلاجرلاصصقنعًابيرقتًائيش
.يلخادلاهلمأتيفًاديحوًالجروأ،ةكرعميفًايدنجوأ،سقطلالماوعدض
ءاسنلاصصقنمًائيشْتقتسادقاهنأُكردأ،يتايحىلإُرظنأامدنعو



يقامعأيفيننكلو،اهسفنىواكشلانميناعتٌةعضاوتمٌةأرماانأف.لاجرلاو
يذلاِصخشلاوةيقيقحلايتعيبطنيبلاجرلاَبورحُهبشيًائيشُتضخًاضيأ
.هنوكأنأيغبنيناك

.ةرخآلانونكسينيذلاكئلوألجأنمتاحفصلاهذهُبتكأيننإ
اهِقارحإنمَدكأتتنأ،يديفحةجوزيهو،ايناوافلاةرهزْتدعودقو
يتاملكْحرشتلو.يحورَلصتنألبقمهيلإيتصقَلصتيكليتافودنع
نألبقجلثلاةرهزلءيشِّلكنمَرثكأنكلويجوزلويفالسأليلاعفأ
ً.اددجممهييحأ





نمسماخلامويلايفملاعلااذهىلإُتئجدقو.قبنزلاةرهزيمسا
يتيرقُعقتو."غناوغواد"روطاربمإلامكحلةثلاثلاةنسلانمسداسلارهشلا
نيذلاسانلامظعمردحتيو."غنيمغنوي"ةعطاقميف"ياووب"ةيلصألا
اوناكنيذلانيّصاقلانمُتملعدقو.ةيقْرِعلا"واي"ةليبقنمانهنوشيعي
هذهىلإتلصو"واي"ةليبقنأةريغصًةاتفُتنكامدنع"ياووب"نوروزي
مظعمَّنكلو."غنات"ةلالسمكحءانثأيفماعيتئاموفلألبقةقطنملا
يتلاةيلوغملاشويجلانمْتبرهامدنعنرقبكلذدعبتءاجتالئاعلا
انكاننأالإءاينغأَُّطقاونوكيملانتقطنميفسانلانأمغرو.لامشلاِتزغ
.لوقحلايفلمعللُءاسنلاترطضاثيحبءارقفداكلاب

"واي"ةليبقرئاشعىدحإيهو،"يي"ةلئاعةلالسيفًادارفأانكدقل
نمًةعطقيمعويدلاوَرجأتسادقل.ةعطاقملايفًاددعرثكألاوةيلصألا
اماقف.ميلقإلابرغىصقأيفُشيعيناكينغٍضرأِبحاصنمضرألا
ُلزنمناك.وهطلاليصاحمو،ساقلقلاو،نطقلاو،زرألابضرألاكلتِةعارزب
ىلعلطتهتهجاوتناكو،نيقباطنمًافلؤمناكهنإثيحًايجذومنيتلئاع
تايتفللوءاسنلاتاعمجتليولعلاقباطلايفٌةفرغْتمِّمُصدقو.بونجلا
كانهناكواهبةصاخةفرغةلئاعلكلناكو.اهيفنمنيلتاجوزتملاريغ
ثيحيلفسلاقباطلايفةيسيئرلاِةفرغلابُطيحتانتاناويحلةصاخةفرغ
ىلدتتففجملالفلفلانمٌلابحوألاقتربلاوأضيبلابةئيلملاُلالسلاتناك
.ةلوجتملاتاناويحلاوأجاجدلاوأنارئفلانماهتيامحلةيزكرملاةضراعلانم
ثيح-ٌدقومكانهناكو.ناردجلادحألباقمٍساركوٌةلواطانيدلتناكو
.لباقملارادجلاىلعًةيوازُلتحي-وهطلابناموقتيمعةجوزويمأتناك
ًاحوتفمبابلايقبنانكدقف،اذل.ةيسيئرلاانتفرغيفُذفاونانيدلْنكتملو
فرغلاامأ.ةئفادلارهشألايفءاوهلاوءوضللًابلطانلزنمجراخرمملاىلع
بلصلابارتلانمًةعونصملزنملاةيضرأتناكو،ةريغصتناكفةيقابلا
.انعمُشيعتانتاناويحتناك،تلقامكو.صوصرملا

ُتنكاذإاميفوأ،ًةديعسُتنكاذإاميفًاريثكَُّطقُرِّكفأْنكأمل
ةلئاعيفُشيعتلاحلاةطسوتمًةلفطُتنكدقف.ةلفطكيتقوبُعتمتسأ
ُدجوتدقهنأُفرعأْنكأملو.لاحلاةطسوتمةيرقيفلاحلاةطسوتم
ُركذتأيننكلوً.اضيأكلذنأشبُقلقأْنكأملو،شيعللىرخأةقيرطكانه
دقُتنك.اهبُركفأويلوحتناكيتلاءايشألاُظحُالأهيفُتأدبيذلامويلا



.ةريبكًةبتعُتزتجادقيننأكوُترعشف.وتلليرمعنمةسماخلاُتغلب
يْنتلعجف.يغامديفزخولابَروعشلاُهبشيءيشبرجفلالبقُتظقيتسادقو
.مويلاكلذيفُهتشعوُهتيأرءيشلكلًةظقيُةريغصلاُةراثإلاكلت

ًةفطاخًةرظنُتيقلأو.ىرغصلايتخأوىربكلايتخأنيبًةيقلتسمُتنك
،ينسلثميفتناكيتلا،ليمجلارمقلايمعِةنباريرسىلإِةفرغلاربع
دقو.اكّرحتتلَّيتخأراظتنابًةنكاسُتسلجاذل.دعبْتظقيتسادقنكتملو
مغرو.تاونسعبرأبينُربكتتناكيتلاىربكلاتخألاَلباقمًةسلاجُتنك
،يامدقْتطبُرىتحًاديجاْهفرعأمليننأالإريرسلاِسفنيفُماننانكاننأ
ُرظنأنكأمليننألًةديعسُتنكدقو.يسفنبءاسنلاِةرجحلُتممضناو
ينمَرغصأاهنوكل،اهنإًامئاديسفنلُلوقأُتنكدقف.ةريغصلايتخأهاجتاب
نيتعلوماتناكَّيتخأنأُدقتعأْنكأملو.اهبَركفألًامامتًةهفاتتناك،ماعب
ٍعانقدرجمتناكضعبلاانضعبلاهرهظنانكيتلاةالابماللاّنكلوً.اضيأيب
يمأنمُديرتانمةدحاولكتناكدقف.ةيقيقحلااِنتابغريفخنلهُعضن
تناكو.يدلاوهابتنابىظحتلُسفانتتانمةدحاولكتناكو.اهظحالتنأ
هنوكل-هنألربكألاخألاعممويلكًاتقويضقتنأبُلمأتانمةدحاولك
عونلاكلذبُرعشأنكأملو.ةلئاعلايفٍريثأٍصخشَرثكأناك-لوألانبالا
نيتديعسانكو.نيتميمحنيتقيدصانكلب،ليمجلارمقلاعمةريغلانم
.اّنمةدحاولكجوزتتىتحًاعمناطبترتساتناكانيتايحّنأل

ٌرعشانمٍةدحاوِّلكلناكذإ.تاهباشتمودبنعبرألانحنانكدقل
ًافالخو.لوطلايفتابراقتمو،لوحنلاتاديدشانكوً،اريصقٌصوصقمُدوسأ
.اهتفشقوفٌةماشىربكلاتخأللتناكف.ةليلقةزِّيمملاانحمالمتناك،كلذل
نكتملاهنألٍةريغصٍتالصخيفًامئادًاطوبرمىرغصلاتخألاُرعشناكو
امنيب،ليمجٌريدتسمٌهجوليمجلارمقللناكو.يمأَهطشمتنأُّبحت
.ريغصلايخألمحنموضكرلانمنيتيوقياعارذوياقاستناك

"!تايتفاي":ةلئاقجردلاِلفسأنميمأانتدان
ِتدتراف.شارفلانمًاعيمجانَجرخيلوتايرخألاَظقويلًايفاككلذناكف

رمقلاوُتنكو.يلفسلاقباطلاىلإتلزنو،ةعرسباهَسبالمىربكلاُتخألا
َسبُلننألببسحفانسبالميدترننأانيلعنكيملهنألَأطبأليمجلا
تناكثيحًةيوسيلفسلاقباطلاىلإانلزنمثً.اضيأاهَسبالمةريغصلايتخأ
-يمأتناكو،ًةيحابصًةينغأينغييمعناكو،ضرألاُسنكتيمعُةجوز
ياشلاِقيربإيفءاملارخآُبصت-اهرهظىلعٌطوبرميناثلايخأو
انكيتلازرألاةديصعلجأنمثاركلاُعِّطقتىربكلاتخألاتناك.هَنخستل



ينعتتناكاهنأُتربتعاةئداهًةرظنَّيلإيتخأْترظنف."يجنوك"اهيمسن
ةيقبلًةنمآتناكاهنأوحابصلااذهيتلئاعناسحتساتلانوَقبسدقاهنأ
يتاذلااهاضرنعُربعيهنأُتيأرامَّنأةكردمريغيئايتساُتيفخأف.مويلا
امدنعيتخأىلعُرقتسيسناكيذلانيزحلاناعذإلاىلإَبرقأًائيشناك
.جوزتت

."انهىلإايلاعتقبنزلاةرهزايليمجلارمقلااهتيأاي"
.اهيلإانيرجف.حابصلكةقيرطلاهذهبانييحتيمعةجوزتناك

َعرسأمث.نانحبيرهظىلعْتتَّبرو،ليمجلارمقلايمعُةجوزْتلَّبقف
ىلعاهعضوَداعأامدنعاهلَّبقو،هيعارذنيبةوقبليمجلارمقلالمحفيمع
.يدخصرقوينزمغو.ضرألا

ًاسانأنوجوزتييذلانيليمجلاسانلانعةميدقلاةلوقملانوفرعتله
يفُتجتنتسادقل؟نيبوهومًاسانأنوجوزتينيذلانيبوهوملاسانلاونيليمج
اناك،ببسلااذهلو.نيحيبقنيصخشاناكهتجوزويمعنأمويلاكلذحابص
يدلاوقيقشوهو-يمعناكف.يلاثملكشبضعبلاامهضعبلنيبسانم
تناكوً.اقرشمًائلتممًاهجوو،علصأًاسأرو،نيتسوقمنيقاسكلتمي-رغصألا
نمةئتانةننسمةراجحُهبشتاهنانسأتناكو،مسجلاةئلتمميمعةجوز
لوطباتناكامبرفً،اريثكنيتريغصناتطوبرملااهامدقنكتملو.يسلكفهك
ّيمدقلوطهيلعُحبصيسناكامفعضلداعياميأً،ارتمتنسرشعةعبرأ
وهاذهنإُلوقتانتيرقيفًةريرشَثيداحأُتعمسدقو.فاطملاةياهنيف
مل،نيضيرعنيكرووميلسمسجبُعتمتتيهو،يمعةجوزنأيفببسلا
عونلااذهًادبأعمسأملو.ةدالولاناوأىلإًانباَلمحتنأُعيطتستنكت
ًاجاوزناشيعييلةبسنلاباناكو.يمعنمىتحالوانتيبيفموللانم
ًةأرمايهتناكو،ذرجلاجربديلاومنمًانونحًالجروهناكدقفً.ايلاثم
دقوملالوحمويلكةداعسلانايفضياناكف.روثلاجربديلاومنمةعيطم
.انتيبيف

ناكاذكهو.ةفرغلايفيدوجوبَفرتعتنأيتدلاوىلعلازيامناك
اهاضرمدعُتكردأمويلاكلذيفيننكلو.هركذتأرمألكيفًامئادُرمألا
وتللهبُترعشيذلاحرفلاينعْتدعبأو،ةبآكلاَّيلعْتلوتساف.هبُترعشو
نألةعرسبُروعشلاىشالتمث.هتوقبينلهذأيذلاويمعةجوزويمععم
هلامعأبهَدعاسأليناعدتسا،تاونستسبينربكيناكيذلا،ربكألاخألا
َّبحأنأيتعيبطنمناكدقف،ناصحلاماعيفُتدلُويننألو.ةيحابصلا
ةبحصبىظحأسُتنكيننأوهكلذنممهألانكلو.لزنملاجراخلامعألا



اتناكَّيتخأنأوةظوظحميننأُملعأتنكفً.امامتيدحولربكألاخألا
وأيعمُثدحتيناكامدنعف.كلذبيلابأنكأمليننكلو،َّيلعنادقحتس
.ةيئرمريغيننأُرعشأنكأمليلُمستبي

يكلءالدلاألمو،رئبلانمءاملاُربكألاُخألاَبحسوً،اجراخانعرسأ
،دقوملابطحَعمجنلًاددجمانجرخمث،تيبلاىلإاندعواهانذخأف.اهلمحن
َفرجمثً،امجحَرغصأٍناديعبَّيعارذُربكألاُخألالَّمح.ًةموكانعمجف
ُتلوان،كانهىلإانلصوامدنعو.تيبلاوحنانهَّجوتو،يقابلاَبطحلا
نمسيل،ءيشلكنممغرلابف.اهحيدمبىظحأنأًةلمآيمألناديعلا
.دقوملابطحَلمحتنأوأءامولدَّرجتنأةريغصٍةاتفىلعلهسلا
ً.ائيشلقتمليمأَّنكلو

َركفأنأ،نينسلاكلتلكدعبونآلاىتح،َّيلعبعصلانمهنإ
ريغُتنكيننأديدشحوضوبُتيأردقف.مويلاكلذيفُهتكردأامبويمأب
ةميقلاَةميدعلاًةيناثلاًةاتفلاوةثلاثلادلولاُتنكدقف.اهلةبسنلابةمهم
ُشيعأسيننأَّيلعودبيىتحَّيلعَتقولااوعيضيلّدحلاقوفةليئضلاو
لكاهبُرظنتيتلاِةقيرطلابَّيلإيمأْترظندقو.ةلوفطلاتاونسىطختأل
ىتحهسابلإلرخآٍمسجو،هماعطإلرخآٍمفو،ٍةتقؤمٍةرئازك؛اهِتنباىلإمأ
ًةريبك،يرمعنمةسماخلايفانأو،ُتنكدقو.يجوزتيبىلإَبهذأ
.هلةجاحبةأجفُتحبصأيننكلو،اههابتناُقحتسأْنكأمليننأَملعألًةيافك
كلذاهبُلعفتتناكيتلاِةقيرطلابيعمَثدحتتوَّيلإَرظنتلُقوتأُتنكف
ٍةبغرلوأباهبُترعشيتلاةظحللاكلتيفىتحيننكلو.ربكألاخألاعم
نأينَديرتلنكتمليمأنأَفرعأليفكيامبًةيكذُتنك،يلٍةقيمع
توصبيثدحتلينخبوتتناكامًابلاغاهنألاهلاغشناِتقوءانثأاهَعطاقأ
.اهقيرطيفُفقأُتنكيننأليلوحءاوهلايفحِّولتوأموزللاقوفٍعفترم
ءودهبَدعاسأنأوىربكلاِتخألاكَنوكأنأيسفنُتدهاع،كلذنعًاضوعو
.يتعاطتساَردقصرحو

.ةفاجٍةخوخلثمودبياههجوناكو.ةفرغلاىلإًةحنرتميتدجتلخد
.هجولًاهجوانيقالتاننإثيحبمامألاىلإًاينحنماهرهظناكو

يألٍةجاحبتناكنإيرظناو.كتدجيدعاس":يايإًةرمآيتدلاوتلاق
."ءيش

يتدجةثلنإذإ.يسفنلًادعوُتعطقدقيننأمغرىتحُتدّدرتف
.اهنمَبارتقالاُديريٌدحأنكيملو.حابصلايفةحئارلاَةهيركوًةجزلتناك
دفانربصبيلْتحّولاهنكلو،يسافنأُسبحأانأواهيلإيبناجٍلكشبُتهجتاف



صخشلاوهو،يدلاوبُتمطترايننإثيحبةريبكٍةعرسبُتكرحتف.دعتبأنأ
.انتلئاعيفًةيمهأرثكألاورشعيداحلا

،دعباميفُهتفرعامبسحبو.رخآدحأيألًائيشْلقيوأينبنؤيمل
.هتمدخىلعَموقنلَرظتناوسلجف.مويلااذهَّرميىتحُثدحتيسنكيمل
نمناكدقو.تمصبهلياشلاُّبصتيهوبثكنعيمأُتبقارو
ىتحتناكاهنكلو،يحابصلااهنيتورءانثأيَنظحالتنأَفاخأنأِنكمملا
ملو،يمأُبرضيناكامًاردانوهو.يدلاوعماهتالماعتيفًةظقيَرثكأ
.نيظقيًاعيمجانلعجهنماهَرذحنكلو.طقًةيظحمهلذختي

"يجنوكلا"ةديصعتفرغو،ةلواطلاىلعةيعوألايمعُةجوزْتعضو
يمعويدلاوَجرخ،انماعطانلوانتنأدعبو.لفطلاعضُرتيمأتناكامنيب
ةفرغىلإىربكلاتخألاو،يتدجو،يمعةجوزو،يمأتدعصو.لقحلاىلإ
مليننكلو،انتلئاعيفتايرخألاءاسنلاويمأعمَباهذلاُتدرأدقل.ءاسنلا
خألاعمَكراشتأنأَّيلعناكّهنأأوسأَرومألاَلعجاممو.ًةيافكًةريبكنكأ
.جورخلاُدواعنسانكامدنعىرغصلاتخألاوعيضرلايخأبةيانعلايفربكألا

نعًاثحبُفوطنوَبشعلاُعطقنانكامنيبيرهظىلعَلفطلاُتلمح
تناكدقو.اهتعاطتساردقىرغصلاُتخألاانتعبتو.انريزنخلجأنمروذجلا
نيذلانيديحولانأعملالدبُفرصتتتناكو.ةسكاشموًةبيرغًةريغصًةلفط
ٍصخشرثكأاهنأُدقتعتتناكو.روكذلاةوخإلامهكلذمهلُّقحيناك
.اذهاهداقتعاةحصباهليحويناكءيشالَّنأمغرانتلئاعيفبوبحم

نمانيشمو،ةيرقلاُةعبرألانحنانفشكتسا،انلامعأنمانيهتنااملاح
نهوتايرخألاتايتفلاضعبانفداصىتحاهرخآىلإلزانملانيبةقزألالوأ
ً.اضيأَزفقأنأيلَحمسولفطلاَذخأويخأَفقوتف.لبحلاىلعنزفقي
نمةطيسبٍةبجونعًةرابعناكو،ءادغلالوانتلتيبلاىلإانبهذ،اهدعب
تدعصو.لاجرلاعمربكألاُخألاَرداغ،كلذدعبو.طقفراضخلاوزرألا
وهَذخأمثً.اددجملفطلايمأتعضرأف.يولعلاقباطلاىلإانتيقب
،نسلاكلذيفُتنكامدنعىتحو.رصعلاةرتفلامهتلوليقىرغصلاُتخألاو
،يتخأو،يمعةجوزو،يتدجعمءاسنلاةرجحيفدجاوتلابُعتمتسأُتنك
رمقلاوُتنكو.سبالملاناكيحتيتدجويمأتناكف.يمأةصاخو،يمعةنباو
ةاشرفلاعمُسلجتيمعُةجوزتناكو.طويخلانمتاركُعنصنليمجلا
ُرظتنتىربكلاتخألاتناكامنيب،ةيانعبةيرسلااهفورحُبتكتربحلاو
ةرايزلجأنمَنلصيل)ءالولاىلعنمسقأيتاللا(مَسَقلابعبرألااهتاوخأ
.رصعلاةرتفل



ُدعصتةريغصلامادقألانمجاوزأةعبرأتاوصأانعمسامناعرس
ىدحإيفًاعمنعّمجتو،قانعبةاتفلكىربكلاُتخألاتَّيحف.ءودهبجردلا
مغرنُهلمأتأُتنكيننكلو،نهثيداحأىلعَلفطتأنأنببحيَّنكيملو.اياوزلا
يفيبةصاختايتفللمَسَقلابةيوخأيفةوضعُنوكأسيننأُملعأانأوكلذ
ينعيامم"ياووب"ةيرقنمُتايتفلالكتناكدقو.نيرخآنيماعنوضغ
مايأيفطقفسيلو،نايحألانمريثكيفنعمتجينأنعطتسينكنهنأ
دقو."رويطلاناجرهم"وأ"ةليلعلامئاسنلامش"لثمةصاخلاتاعمجتلا
ةقالعلاةيوقتلو.نهرمعنمةعباسلاتايتفلاِتغلبامدنعةيوخألاِتلكشت
زرألانمًارادقمنيرشعوةسمخبنهنمةدحاولكُدلاوكراش،نهنيب
،تايتفلانمٍةدحاولكُجوزتتامدنعقحالٍتقويفو.انلزنميفُنَّزُخت
.اهلايادهلاءارشنممَسَقلاباُهتاوخأَنكمتتيكلزرألانماُهتصحُعاُبت
ُنوكتف.مَسَقلابتاوخألارخآجاوزةبسانميفزرألانمٍةصحرخآُعاُبتو
ةديعبىرقيفتاجوزتمًاعيمجّنكيستايتفلانألةيوخألاَةياهنهذه
نوكيالثيحبنهتاومحلٍتاعيطمونهلافطأبٍتالغشنمنيقبيسثيح
.ةميدقلاتاقادصللٌتقونهيدل

.هابتنالاَتفلتنأُلواحتىربكلاُتخألانكتمل،اِهتاقيدصعمىتح
.ةفيرطًاصصقنيكحيونزِّرطينهوتايرخألاتايتفلاعمءودهبْتسلجف
ٌةركفْترطخف.مهجتبيمأنهتتكسأ،نهكحضونهترثرثُتوصالعامدنعو
تناكامدنعًادبأاذهُلعفتيمأنكتمل:يهو،يلاببىرخأٌةديدج
اُهتوعدّتمتيتدجدالوأَربكنأَدعبف.اهترايزلنيتأيمَسَقلابيتدجُتاوخأ
."ياووب"ةيرقيفتاوخأسمخنمةفلؤمٍةديدجٍةعومجملمامضنالل
ّنكنهُّلكو،ةايحلاديقىلعنلزياميتدجلةفاضإلابامهنمناتنثاتناكو
نهضعبنكحُضيّنكو.لقألاىلععوبسألايفةرميتدجنرزيّنكو.لمارأ
كلتيفو.اهمهفنتايتفلانحننكنملٍتاباعدنلدابتيّنكو،ضعبلا
نكتملاهنإثيحباهتامحنمّدحلاقوفةفئاخيمأتناك،تابسانملا
ً.ادجًةلوغشمتناكامبراهنأوأ،َفقوتتنأاهنمَبلطتنأؤرجت

،ةظحللو.اهنمديزملاىلعَلصحتلْتضهنف.يمأنمُطويخلاِتدفن
ٌةحماجٌةبغرَّيدلتناكو.ةلمأتمءاضفلابُقِّدحتيهوًامامتةنكاسْتفقو
يننكلو!ينيدهاش،ينيدهاش،ينيدهاش:َخرصأواهيعارذىلإَضكرأنأًابيرقت
ديىلعئيسٍلكشباتطبُردقيمأامدقتناكدقو.كلذلعفأمل
ًاضوعو.ةحيبقعوذجاهيدلتناكةيبهذلاقبنزلاروهزنعًاضوعف.اهتدلاو
تعضواذإو.زاكعىلعاهسفنُنزاوتتناكاهتيشمءانثأليامتلانع



ىلعظافحلاُلواحتيهوًةسوقماهُّلكةعبرألااُهفارطأُحبصتًابناجَزاكعلا
ىلعدحأنكيملثيحباهيمدقىلعةرقتسمريغيمأتناكف.اهنزاوت
.اهلِّبقيوأاهَّمضينأُعيطتسيقالطإلا

نحيملأ":ةظقيلاملحُملحتيهويمأةعطاقميمعةجوزتلأس
ربكألاخألاادعاستنأامهنكميذإ؟قبنزلاةرهزوليمجلارمقلاجورخُتقو
."هلامعأب

."امهتدعاسملةجاحبسيلهنإ"
"...ليمجمويهَّنكلو.كلذُملعأ":اهلوقبيمعةجوزتفرتعاف
ةيرقلايفُتايتفلاَلوجتتنأُبحأاليننإ،الك":مهجتبيمأتلاقف

."يلزنملانهميلعتنعباتينأنهيلعيغبنيامدنع
دقف.تاذلابرمألااذهبُقلعتياميفًةدينعتناكيمعةجوزَّنكلو

ريسننأو،اهتياهنيفُدجوياذامىرننأو،انتقزأفرعننأانُديرتتناك
بيرقامعهارنسانكامَّلكَّنأُفرعتتناكدقف.رظننوةيرقلاِفرطىلإ
ةذفانكبشنمفطاخٍلكشبهيلإَرظنننأنمُنكمتنسانكاموه
.ءاسنلاةفرغ

لقتمل."طقفةليلقلارهشألاهذهامهمامأ":اهلوقبيمأعانقإْتلواح
.نفعتيساندلجو،ُرسكتتسانماظعنأو،بيرقامعطبرتستناكانمادقأنإ
."كلذناعيطتستامهنأاملاطناضكرتامهيعد":تلاقلب

مهنمةثالث،لافطأةسمخاهيدلناكدقف.ىوقلاَةكهنميمأتناك
ةرسأللةلماكلاةيلوؤسملااهِقتاعىلعُعقتتناكو.نوداموةسماخلانسيف
ِعبتتبُرمتستتناكو،انتابجووهطو،سبالملاحالصإو،فيظنتلاو،ليسغلاك
ةجوزنمىلعأةناكمبُعتمتتتناكو.اهتعاطتساردقةلئاعلانويدرمأ
هنأُدقتعتتناكاملمويلكَبراحتنأُعيطتستنكتملاهنكلو،يمع
.بسانملاكولسلا

."باهذلاامهنكميً،انسح":مالستسابيمأتدهنتف
ةجوزانتدرطف.لفسألاوىلعألاىلإانزفقو،ليمجلارمقلاديبُتكسمأ

تخألاانبتقّدحامنيب،اهيأريمأرّيغتنألبقةعرسببابلاىلإيمع
.جردلاانلزنوًاجراخيمعةنباوُتيرج.قوتبمَسَقلاباهتاوخأوىربكلا
ًائفادءاوهلاُنوكيثيحمويلانملضفملايتقويهرصعلاُةرتفتناكو
ىتحقاقزلايفًالوزننيتعرسمانقلطناف.ةمهمهلابُسفانخلاُموقتوًارطعو
ناويحلايفتكىلعًابكارناكف.رهنلاىلإةلئاعلاسوماجُداتقييخأاندجو
ُتيشمف.ناويحلاةرصاخىلعُّزتهتةيناثلاوهتحتهيقاسىدحإونيتضيرعلا



.ةقيضلاةقزألانمةيرقلاةهاتمربعامهفلخيداحأٍلتريفليمجلارمقلاو
.ءاوسٍّدحىلعتاباصعلادارفأوحابشألانمانيمحتةِّريحملااُهتكبشتناكف
ءاسنلاتناكو،لوقحلايفنولمعيُلاجرلاناكدقف.نيدشاريأَرنملو
ةقزألاَّنكلو.ذفاونلاكبشفلخةيولعلاقباوطلايفنهفرغيفتايقابلا
،ةنيمسلاريزانخلاو،طبلاو،جاجدلاك:انتيرقتاناويحوُلافطألااُهلغشيناك
.مادقألانيبةريغصلاريزانخلاو

ةراجحبشورفمعفترمقيضرمملوطىلعانلّوجتو،ةيرقلاانرداغ
ًادجًاريغصناكهنكلو،تاَّفِحملاوسانلليفكيامبًاعساوناكو.ةريغص
رهنىلإًالوزنرمملاانعبتت.دايجلااهرجتيتلاتابرعلاوأناريثللةبسنلاب
ناك،رسجلافلخو.هُربعييذلاحجرأتملارسجلالبقًامامتانفقوتو،"وايش"
ءامسلاتناكو.ةعورزملاضرألانمةعساولاهتادادتمابانمامأًاحوتفمُملاعلا
ةفاسمدعبىلعو."كمسلاكلم"رئاطشيرنولكقرزأاهنولوانقوفُّدتمت
يفاهيلإُبهذأدقيننأًادبأركفأملَنكامأوىرخأًىرقاندهاش،ةديعب
ربعفيفحتوصُردصتحيرلاتناكثيحرهنلاةفضىلإانلزنمث.يتايح
هايملايفتضخو،يئاذحُتعلخو،روخصلاىدحإىلعُتسلجف.بصقلا
نيبنيطلابَروعشلاُركذتأُتلزاموةنسنوعبسوسمختّرمدقل.ةلحضلا
ُتنكدقل.يدلجىلعةدوربلاو،ّيمدققوفءاملاعافدناو،ّيمدقعباصأ
ًائيشُركذتأيننكلوً.ادبأًاددجماهنوكننلةقيرطبنيتَّرحليمجلارمقلاو
ُتيأر،اهيفُتظقيتسايتلاةيناثلاذنمف.مويلاكلذنمديدشٍحوضوبرخآ
،نزحلاو،ةبآكلابو،ةبيرغَرعاشمبينوؤلمدقو.ةديدجٍحاوننميتلئاع
ريغةأجفتدبيتلاءايشألانمريثكلالايحملظلابروعشبو،ةريغلاو
ً.اديعبكلذلكُفرجتهايملاُتكرتدقو.ةلداع

ءاسملاءاوهبُعتمتسننحنوً،اجراخانسلج،ءاشعلادعبةليللاكلتيف
ُعيمجلاناكو.نيليوطلاامهينويلغنانخديامهويمعويبأُبقارنو،ليلعلا
.وفغيَهلعجتنأًةلواحمةريخأةرمللفطلاعضُرتيمأتناكو.نيبعتم
ًايلكةزجنمريغُلازتامتناكيتلاةيلزنملالامعألانمًةبعتمودبتتناكو
.ةحارلاضعباهَحنمأنأًةلواحماهفتكىلعيعارذُتعضوف.اهيلإةبسنلاب

ْتدعبأو."ينعكدييدعبأكوجرأ،ّدحلاقوفٌراحّوجلاِّنإ":تلاقف
.فطلبيدي

يفو.هنضحىلعينذخأهنأليلمأَةبيخَظحاليدلاونأَّدبالو
يفةؤلؤللاكُتنك،ةظحللاكلتيفو.هيلإِةبسنلابًةيلاغُتنك،ئداهلامالظلا
.هدي



يفف.عيمجلاَعقوتامملوطأًاتقوَّيمدقطبرلرُيضحتلاَقرغتسا
ةركبمنسيفةليبنةقبطنمنردحتييتاوللاتايتفلاُمادقأُطبُرت،ندملا
لكشبنهمادقأُتايتفلاُطبرت،انعةديعبلاميلاقألاضعبيفو.ًالثمةثلاثلاك
كئلوأُنوكتدقو.نييلبقتسملانهجاوزألةيبذاجرثكأنودبييكلطقفٍتقؤم
نهتطبرأنوكتامًامئادو.نهماظعُرسكتتالف،ةرشعةثلاثلارمعبتايتفلا
نمَّنكمتييكلًاددجمنهمادقأريرحتُمتينجوزتياملاحو.ةمكحمريغ
طبرتالفتاريقفلاتايتفلامادقأاّمأ.نهجاوزأبناجىلإلوقحلايفلمعلا
تامداخكنهعيبمتينأامإف.نهبُرمألايهتنيفيكُملعنو.قالطإلاىلع
تالئاعنمةريبكمادقأتاوذتايتفنهو،"تاريغصتانك"نحبصيوأ
نحبصيىتحنهتيبرتىلعلمعتلىرخأتالئاعلنهؤاطعإّمتي،ظحلاةئيس
نملاحلاطسوتملاانميلقإيفتايتفلاّنكلو.لافطألاباجنإلةيافكتاريبك
دعبطابرلاكفيو.ةسداسلانسيفنهمادقأطبرنأدبييتلئاعكتالئاع
.نيتنسرورم

تأدبوَقبسدقيمأتناك،يخأعمُضكرأًاجراخُتنكامنيبىتح
تعنصو.يتطبرأُحبصتستناكيتلاةليوطلاءاقرزلاشامقلاعطقعنصب
ُبِّطقتيهوىتحرثكأةيانعبتلمعاهنكلو.اهيديبلوألايتيذحأجوز
ُعمستيتلاةهلإلا،"نيناوغ"حبذمىلعهعضتستناكيذلارَّغصملاءاذحلا
.فصنوتارتمتنسةثالثلوطبُزَّرطملاءاذحلااذهناكو.ءاسنلاءاكبلك
.اهزاهِجنميمأاْهتأَّبخرمحألاريرحلانمةزيممةعطقنمًاعونصمناكو
.يرمأبُمتهتدقيمأنأبيلةفيفطةفرعمَلوأكلتتناكف

ةجوزويمأتلسرأ،انرمعنمةسداسلاليمجلارمقلاوُتغلبامدنع
نإلاُقيو.انمادقأطبرةيادبلًانوميمًاخيراتَدِّدحيلفاَّرعلابلطيفيمع
نألطقفكلذَّنكلو،نيمدقلاطبرةيادبلمئالمتقولضفأوهفيرخلا
ُتنكله.نيمدقلاريدختىلعُدرابلاُسقطلاُدعاسيف.ًالبقمُنوكيءاتشلا
مايألاَرَّكذتألًادجًةريغصُتنكدقو.ةفئاخُتنكلب،الك؟ةراثإلابُرعشأ
خارصعمسيملةيرقلايفْنَمنكلو،ىربكلاتخألايمدقطبرنمةركبملا
؟قيرطلارخآيفةاتفلاكلت

ْتمدقو،ياشلاْتبصو،يلفسلاقباطلايف"وه"فارعلايمأتَّيح
تاءارقبىظحتنأاهتسايكنمدوصقملاناكو.خيطبلاروذبنمًءاعوهل
مث.تالامتحالاةنزاومبماقو،يدلومخيراتَسردف.يعمأدبدقو.ةديج



لاحلايههذهنكتملو."ينيعبةلفطلااذهىرألٍةجاحبيننإ":لاق
،فاَّرعلاىلإيْنتداقامدنعيمأهجوىلعًاحضاوُفوخلاناكف.ةيدايتعالا
ينفيختويناكميفينيقبتلَّيفتكبًةثبشتماهُعباصأتناكو.همامأينتعضوو
.هصحففارعلاَذَّفنامنيبً،اعمنآيف

،يمأىلإهَرظنَعفرمث."مفلاكاذو.معن،نانذأ.معن،نانيع":لاقو
."ةيداعةلفطتسيلهذهنإ":لاقو

َأوسأكلذناكدقف.ةقَّبطمنانسألالخنماهَسَفنيمأْتبحس

.هبَهَّوفتينأفارعللُنكميحيرصت
عمَرواشتننأُحرتقأو.ةراشتسالانمٍديزمىلإُجاتحن":فارعلالاقو

"؟نيقفاوتله.تابطاخلاىدحإ
دوقنلانمديزملاَبسكينأُلواحيناكفارعلانأضعبلاُكشيدق

ددرتتمليمأَّنكلو.ةيلحملاةبطاخلاعمًافلاحتمناكهنأوهسفنلجأنم
بلطتملاهنإثيحب-اهتعانقوأ-يمأفوخناكاذكهو.ةدحاوةيناثل
.دوقنلاقافنإليدلاونذإ

."كراظتنابنوكنسو.كلضفنم،عيطتستامعرسأبْدع":تلاقف
هَّوفتتمل،ةليللاكلتيفو.كابتراةلاحبًاعيمجانكرتو،ُفارعلاَرداغ

كانهنكتملو.َّيلإْرظنتمل،ةقيقحلايف.مالكلانمليلقلابىوسيمأ
ناكنكلوً،اركاباهتفرغىلإيتدجْتبحسناو.يمعةجوزنمٌتاباعد
ىلعةليوطةهزنيفيمعويدلاوَبهذو.يلصتيهواهُعامسيناكمإب
.نيئداهايقبف،ةلئاعلاقلقبارعشياوخأىتحو.مادقألا

كعكلاناك،تقولاكلذيفوً.اركابءاسنلاِتضهنيلاتلامويلايف
ملو.ماعطلاةنازخنمُرضحتةصاخلاُقابطألاوىلُغيياشلاو،ُّدُعيولحلا
ُّلكناكف.راوزلابَبحريلتيبلايفيقبلب،لوقحلاىلإيدلاوبهذي
ملفارعلانأً،اءوسَرومألاَدازاممو.فقوملاةيدجُرهظيخذبلاكلذ
نمةبطاخلا"غناو"مادمَرضحأهَّنكلو،ةيلحملاةبطاخلا"واغ"مادمِرضحي
.ةعطاقملايفلضفألاةيرقلايهو،"وكغنوت"ةيرق

.دعبانلزنمْترازدقْنكتملةيلحملاةبطاخلاىتح:اذهلوقأينوعد
عمطيسولارودبَموقتلتاونسِعضبلبقانَروزتنأِعقوتملانمنكيملو
ُنوكتامدنعىربكلاِتخألاعمو،ةجوزنعُثحبيامدنعربكألاخألا
مادمةَّفحِمتفقوامدنع،اذكهو.اهئانبألَسئارعنعُثحبتُتالئاعلا
،ءاسنلاِةرجحنمُترظنامدنعو.جاهتباكانهْنكيمل،انلزنممامأ"غناو"
ُسمليهنيبجناكو،يدلاوىنحناو.مههاوفأنيرغافنوجرخيناريجلاُتيأر



،قلقلارَيثكيدلاوناكدقف.هلجأنمفسألابُترعشوً.اراركتوًارارمَبارتلا
نعًالوؤسمناكدقو.بنرألاماعيفَدلُوٍصخشلةبسنلابيداعٌرمأوهو
يمعناكو.ِهتربخقاطنَجراخناكَرمألااذهَّنكلو،ةلئاعلايفِعيمجلا
امًةداعيتلا،يمعُةجوزتناكامنيب،ةيناثلاىلإهيمدقىدحإنمُبثي
ُةصالخلاتناكف.هبناجباِهناكميفًةرَّمسمًةفقاو،ةحرموًةبحرمُنوكت
يفهوجولالكىلعيولعلاقباطلايفبسانملايعقومنميلًةحضاو
.عيرمٍلكشبًائطاخناكامًائيشنأيهو،لفسألا

ِقارتسانمَنكمتأيكلجردلاةمقىلإءودهبُتبهذ،اولخداملاح
يدلاوُتوصناكو.ماعطلاوياشلاَمُدقو."غناو"مادمْتسلجدقو.عمسلا
مل"غناو"مادمَّنكلو.ةبذهملاةيبيحرتلاَسوقطلاُمِّدقيوهوً،اعومسمداكلاب
نأُديرتتناكلب.ةعضاوتملاةلئاعلاهذهعمرومألاهفاوتبِثدحتللِتأت
ُتلزنف.ةفرغلاىلإُتيعدتسا،قباسلامويلايفَثدحامكًامامتو.ينارت
طقفتاونستساهُرمعٍةاتفلُنكميامكٍةقاشربةيسيئرلاِةفرغلاىلإجردلا
.نيتقيشرريغونيتريبكاهامدقلازتامو

كانهنأمغرو.ةلئاعلايفنسلارابكىلإٍفطاخٍلكشبُترظن
ُروصف،لالظَدرجمتايركذلاُةينمزلاُةدملاُلعجتثيحةصاخٍتاظحل
يتدجتناكف.نآلايلةبسنلابًادجًةحضاوُلازتاممويلاكلذيفمههوجو
يننإثيحبًاقيقروًافيعضاهُدلجناكو.نيتينثملااهيديبُقّدحتةسلاج
هُعضوناكيذلا،يدلاوناكو.اهغدصيفَقرزأًاضبنىرأنأُتعطتسا
رمملايفًاعمنيفقاوُهتجوزويمعناكو.قلقلانمًاتماص،ًالصأًامقافتم
نافئاخوثودحلاِكشوىلعناكاممًاءزجانوكينأنافئاخامهو،يسيئرلا
ُتنكدقو.يمأهجوناكهُركذتأامَرثكأَّنكلوً.اضيأامهتوفينأنم
ةرملليقيقحلااهصخشُتيأريننكلو،ةليمجتناكاهنأُدقتعأٍةنباكعبطلاب
يننكلو،درقلاماعيفْتدلُواهنأُملعأُتنكاملاطلو.مويلاكلذيفىلوألا
دقف.اهيفٍةوقبًةعوبطمتناكعادخلاوِركملانمِهتافصنأًادبأكردأمل
كانهناكو.نيتزرابلااهيتنجويتمظعتحتئبتخيٍساقءيشكانهناك

كانهناكو.نيتنكادلااهينيعَفلخيفخمٍلكشبٌدوجومٌرمآتمٌءيش
هبشيًائيشنإَلوقأنأيننكميف.هفصأفيكًامامتُفرعأالُتلزام...ءيش
.اهدلجربعُجهوتيناكيروكذلاحومطلا

اهترتسنأُتدقتعادقو."غناو"مادممامأَفقأنأينمَِبُلط
الوٌقوذاهيدلسيليلثمةلفطَّنكلو.ةليمجتناكةجوسنملاةيريرحلا
َّنكلو.ةلمرأباهبايثُقيلتالوةجرهبمتناكاهنإمويلاُلوقأانأف.زييمت



روهمُددحتو،لاجرلاعمُلماعتتيهف،ةيداعًةأرماْنكتملَةبطاخلا
مادمةكحضتناكدقو.طيسولاِةمهمبُموقتو،اهيلعُمواستو،سئارعلا
،مدقتلابيْنترمأدقوً.ادجًةقلمتماُهتاملكتناكوً،ادجًةعفترم"غناو"
ُتلوحت،ةظحللاكلتيفو.يهجويفةدشبْتقَّدحو،اهيتبكرنيبينتتبثو
.ةيئرمينوكىلإةيئرمريغينوكنم

يتمحشْتصرقف.فارعلانمريثكبًانُّكمتَرثكأ"غناو"مادمتناك
مث.لفسألاىلإَدلجلاِتبحسو،نييلفسلاينفجىلعاهَعباصأْتعضوو،يّنذأ
،اهيديبَّيتنجوْتكسمأو،راسيلاونيميلاولفسألاوىلعألاىلإرظنلابيْنترمأ
ةنشخٍتاكرحيفَّيعارذاهاديْترصعو.فلخلاومامألاىلإيهجوْترادأو
يفُتنكدقو.ّيكروىلعاهيديْتعضومث،يمصعمىتحًالوزنَّيفتكنم
ةبوصخلاصوصخبءيشيأَفرُعينأْنكميالو.طقفيرمعنمةسداسلا
مث.اهِّدحَدنعاهعضيلًةدحاوًةملكٌدحأْلقيملو.كلذْتلعفاهنكلو،دعب
َذخآنأيْنتربخأو،اهيسركنعتضهندقف.بجعللًةراثإءايشألاَرثكأتلعف
ُتلَّوحف.يبناجنمًادجًةئيسًاقالخأَرهظيلكلذُلعفناكدقو.اهناكم
ءابغبنيفقاواناكامهنكلو،داشرإللًابلطيدلاوىلإيمأنميرظن
ناكدقو.يدامرلاِنوللاىلإيدلاوهجونولَلوحتدقو.يعرلاتاناويحك
بسحواهبِقلنملَِمل:هِسفنيفًالئاقركفيهَعمسأنأًابيرقتيتعاطتساب
؟ْتدلُوامدنعرهنلايف

ةطساوبةعطاقملايفًةيمهأِتابطاخلاَرثكأ"غناو"مادمْحبصتمل
.يسركلاىلعينتسلجأو،ةطاسببينتطقتلاف.تارارقلااوذختيلِفارخلاِراظتنا
ٌتمصكانهناكً،اددجمو.يبراوجويئاذحتعلخو،يمامأْتنحنامث
تررممث،كاذوهاجتالااذهبَّيمدقترادأ،يهجوبْتلعفامكو.قبطم
.لفسألاىلإىلعألانميمدقسوقىلعاهماهبإَرفظ

ً.اددجمْتفقوو،اهِسأربتأموأو،فاَّرعلاىلإ"غناو"مادمترظن
نأدعبو.اهيسركنعَضهنألَّيلإْتراشأ،اهعبصإنمةئجافمٍةكرحبو
.فارعلاَحنحنتً،اددجماهدعقمْتذخأ

.ةحرابلااهيفًائيشُتيأردقوً.اصاخًافرظانلُمِّدقتمكتنبانإ":لاقو
ٌليوطمكتنباَهجونإ.ةيفاضإٍةربخبُعتمتتيتلا"غناو"مادمهيلعْتقفاوو
.ةحمسٍحوربُعتمتتاهنأىلعنالَّدتاهينذأاتمحشو.زرألاِةبحكٌليحنو
سيلهَّنكلوً،ادجٌعفترماهيمدقُسوقف.اهيمدقوهمهألاءيشلاَّنكلو
يرظتنتنأكيلعيغبنيهنأ،مألااهتيأ،ينعياذهو.دعبومنلاَلمتكم
،هِتعطاقمنمًادحأَعنمييكلهديَعفرمث."نيمدقلاَطبريئدبتلَرخآًاماع



ديلقتلاوهسيلةعباسلانسنإ":ًالئاقَعباتو.كلذنولعفيساوناكمهنأكو
."..نأنورتسفمكتنباىلإُمترظننإمكنأُّنظأيننكلو،انتيرقيف

يكلههاجتابيفسويلاِرمثنمًءاعوُةدجلاِتعفدف.ُفارعلاَدَّدرت
ىلعرشقلابىقلأو،اهَرشقوًةدحاوَذخأف.هراكفأِعامجتسانمَنكمتي
:ًالئاقهَمالكَفنأتسا،همفيفاهنمًامسقَعضونأدعبو.ضرألا

يلاتلابو.اهمظعمبءاملانمةنوكمُماظعلاُنوكت،ةسداسلانسيف"
ةبسنلابىتحاهنسلِةبسنلابومنلاُةصقانمكتنباّنكلو.ةعاوطمُنوكت
هذهيفُتايرخألاُتايتفلاُنوكتامبرف.ةبعصٍتاونسْتلمحتيتلامكتيرقل
."اذهنملجخلاباورعشتنأيغبنيالوً.اضيأاذكهةلئاعلا

لايحٌفلتخمءيشيأكانهناكهنأْركُفأملتقولااذهيفىتحو
.يلايحفلتخمءيشيأكانهناكهنأًاضيأُدقتعأملو،يتلئاع

وهواهُغضميَذخأو،همفَلخاديفسويلانمًةعطقُفاَّرعلاَّسد
رغصلةفاضإلابٌءيشاهيدلمكتنباَّنكلو":ًالئاقَعباتمث،ريكفتلايفٌقرغتسم
ينعيامم،صاخٍلكشبٌعفترمٌسوقامهيدلاهامدقف.ةعاجملاببسبمجحلا
مادقألاَرثكأناحبصتدقاهيمدقنإف،ةمئالملاتاءارجإلابُمايقلاّمتنإهنأ
."انتعطاقميفًةيلاثمِةجتانلا

حئاصنبنولُديمهنأنودقتعيو،نيفارعلانوقدصيالسانلاَضعبَّنإ
،نيمدقلاطبرلُلضفألاُتقولاوهفيرخلاف،ءيشلكمغرو.طقفةميكح
ةفيطلمئاسنتاذًةليمجًةلتَّنإو.ةدالوللُلضفألاُتقولاوهُعيبرلاو
َظحالَفارعلااذهَّنكلو.نفدعقوملةبسنلابًانزاوترثكألاناكملاُلكشت
كانهنكيمل،ةظحللاكلتىتحو.يتايحراسمكلذرَّيغدقو،يبًائيش
ٌصقانءيشكانهلازامف.فيخمٍلكشبًةئداهُةفرغلاتناكو.لافتحا
.ةعيرمةروصب

ًادجٌةببحميهَةاتفلاهذهنإ":ًةلئاقتمصلا"غناو"مادمتعطق
ُّمهأيهةيبهذلاقبنزلاروهزُهبشتيتلاةريغصلامادقألاَّنكلو.لعفلاب
،ءامسلانمٌةبهوهليمجلاُهجولاف.ليمجلاهجولانمةايحلايفريثكب
ىلعنوقفتمًاعيمجنحنو.يعامتجالاَعضولاُنِّسحتةريغصلامادقألاّنكلو
،يدلاوىلإًةرشابمْترظنو."بألاُرارقًالعفوهكلذدعبُثدحيامو.اذه
ًارمأسيلهنإ":يمأىلإًةهجومتناكءاوهلاتربعيتلاِتاملكلانكلو
مكلُبلجتسةيقارٍةقبطنمةلئاعف.تانبلاىدحإلديجٍجاوزُقيقحتًائيس
ىدملاىلعةيداصتقاوةيسايسةيامحو،سورعللًاديجًارهمو،لضفأطباور
تلاق."مويلاهومترهظأيذلامركلاوةفايضلانسحُرِّدقأيننأمغرو.ليوطلا



دقف":تعباتمث،اهدينمةئيطبةكرحبانلزنمةلآضىلعًةدكؤمكلذ
لكشباهلمعبُمألاتماقاذإو.ةصرف،مكتنباقيرطنع،ردقلامكلَبلج
.""وكغنوت"ةيرقيفٍةلئاعىلإةيمهألاُةميدعةاتفلاهذهُجَّوُزتدقفمئالم

!وكغنوت
انتلئاعَّنكلو.ةعئارءايشأنيلوقتِكنإ":رذحبًالئاقيدلاورماغف

."كباعتأَلمحتننأًايدامُعيطتسنالف.ةعضاوتم
ىلعكتنباامدقْتحبصأاذإ.دلاولااهيأ":ءودهب"غناو"مادمْتّدرف

يتلاةيخسلاباعتألاىلعَدمتعأنأُعيطتسأيننإفُهليختأيذلالكشلا
ٍرهمِلكشىلعَعئاضبًاضيأمهنمنوقلتتسو.سيرعلاةلئاعاهُعفدتس
ىلعمكيلعوَّيلععفنلابءارجإلااذهدوعيس،ىرتنأكنكميامكو.سورعلل
."ءاوسٍّدح

يفهعمُثدحيناكامُشقانيًادبأنكيملفً.ائيشيدلاوْلقيمل
دعبماوعألادحأَءاتشُتركذتيننكلو.هَرعاشمُفرعنًادبأانعديوأ،ضرألا
ىلإيدلاوَبهذف.ماعطلانمرَيثكلااهيفْنزخنملفافجلانمةنس
يدلاوْعطتسيملف.عوجلانمتتامتاناويحلاىتحْنكلو،داطصيللابجلا
تناكيتلاةّرملاروذجلاضعبعمتيبلاىلإروضحلاىوسًائيشَلعفينأ
كلتيزخُركذتيِةظحللاكلتيفناكامبرف.ًءاسحاهناوهطتيتدجويمأ
ُهلعفيدقامً،اديجيرهمُنوكيدقمكهنهذيفُرضحتسيو،ةنسلا
.ةلئاعلل

ُنوكتدقكتنبانأُدقتعأ،اذهلكقوفو":ًةلئاقةبطاخلاْتعبات
."نسلاسفننماهلٍةقيفرعمٍةقالعلًةلهؤمًاضيأ

نعًامامتةفلتخمةقفرلاةقالعو.هينعتتناكاموِتاملكلاُتفرع
ىدمُرمتستو،نيتفلتخمنيتيرقنمنيتاتفُنمضتتيهف.مَسَقلابةيوخألا
دنعُّلحنتوتايتفةدعنمُفلأتتمَسَقلابةيوخألانأنيحيفامهيتايح
يلُنوكتدقهنأْركفأوأةقيفرةريصقلايتايحيفُّطقْلباقأملو.نهجاوز
امدنعامهيتيرقيفمَسَقلابٌتاوخأيمعةجوزويمألتناكدقو.ةدحاو
يتدجامأ.نآلامسقلابٌتاوخأاهيدلىربكلاُتخألاو.نيتريغصنيتاتفاتناك
مَسَقلابةيوخأنلكشينهواهجوزةيرقنملمارألانمٌتاقيدصاهيدلف
امأً.اضيأتاوخأبىظحأسيتايحريسلالخيننأُضرتفأُتنكدقو.زئاجعلل
ناكدقو.لعفلابًازيممًارمأناكدقفنسلاسفننمةقيفربىظحأنأ
ةرغافُتنكةفرغلايفنيرخآلاعيمجكيننكلو،ةراثإلابَرعشأنأيغبني
ريغُفقوملاناكدقو.لاجرلامامأَشقاُنيًاعوضوماذهْنكيملو.مفلا



ٍةأرمايأَظحتمل":ريكفتنودبلاقوهَسفنيسنيدلاونإثيحبيداع
."اهنسسفننمةقيفربقالطإلاىلعانتلئاعيف

مُكتلئاعىظحتال":اهيسركنعُضهنتيهو"غناو"مادمتلاقف
نكلو.مكتلئاعيفلئاسملاهذهاوشقان.نآلاىتحءايشألانمريثكلاب
.ً"اددجمُمكروزأسو.رمعلايفةدحاوةرمّالإيتأتالَةصرفلانأاوركذت

.يمدقتنماققحتيلةدوعلابنادعيامهالكو.فارعلاوُةبطاخلاِترداغ
َّيلإتتفتلا،ءاسنلاَةفرغانلخداملاحو.يولعلاِقباطلاىلإيمأوُتبهذف
نمَنكمتأنألبقو،مث.ةيسيئرلاِةفرغلايفيوتلُهتيأريذلاريبعتلاسفنب
.اهتوقلكبيهجوىلعيْنتعفص،ءيشيألوق

"؟كدلاولاذهُببسيسبعاتملانممكنيفرعتله"،تلأسو
ديجلاظحللًابلطتناكَةعفصلانأُملعأُتنكيننكلو.ٌةيساقٌتاملك

ّيمدقنأُنمضيناكءيشالف،ءيشلكمغرو.ةريرشلاحاورألاِةفاخإلو
َبكترتنأنكمملانمناكدقف.ةيبهذلاقبنزلاروهزكناحبصتساتناك
ديجٍلمعبتماقاهنأحيحص.اهيمدقباهمأْتلعفامكَّيمدقبًأطخيمأ
دقف،أفاُكأنأنمًالدبو.ثدحيدقءيشيأَّنكلو،ىربكلاتخألاعم
امكينزاوتىلعَظفاحألةفرفرلابياعارذُرمتستو،ٍةحيبقٍعوذجىلعُحنرتأ
ً.امامتيمأُلعفت

كلتنإذإً.ايلخادًةديعسُتنكدقف،ينُزخيناكيهجونأَمغر
ناكو.يمومألااهبحيليمأاهيفُرهُظتيتلاىلوألاةرملاتناكَةعفصلا
.ماستبالانميسفنَعنمألَّيتفشىلعَضعأنأَّيلع

،كلذنعًاضوعو.مويلانميقبامةليطيعميمأْثدحتتمل
،يمعو،يمعةجوزعمْتثدحتويلفسلاقباطلاىلإَلوزنلاتدواع
هلْنكتملٍناثٍنباكهنكلو،بلقلاَبيطيمعناكو.يتدجو،يدلاوو
ٍعضونمُأشنتدقيتلادئاوفلاُفرعتيمعُةجوزتناكو.انتيبيفٌةطلس
يناثلانبالانمًةجوزتمو،ٌنبااهلسيلًةأرماتناكاهنأامبنكلو.اذهك
ٌزكرميمألْنكيملو.ةلئاعلايفٍةلزنمىندأبُعتمتتتناكدقف،هتلئاعيف
ُةبطاخلاتناكامدنعاههجوىلعَةرظنلاُتيأرنأدعبيننكلوً.اضيأ
لكناذختييتدجويدلاوناك.اهُراكفأُنوكتدقامتفرعُثدحتت
ُحيرصتناكدقو.امهيلعرُيثأتلاُنكميناكهنأمغرةلئاعلايفِتارارقلا
ىلعناكهنأينعي،يلةبسنلابنسحلأفاذناكهنأمغر،ةبطاخلا
اذإو.ةيقارٍةلئاعنمٍجاوزلًامئالمًارهمَعمجيلريبكٍدهجبَلمعينأيدلاو
نكلوطقفةيرقلايفسيلهَمارتحادقفيسفةبطاخلارارقعمْبواجتيمل



ً.اضيأِةعطاقملايف
ملَرومألاَّنكلو،مويلاكلذيفيريصماودَّدحدقاوناكنإُملعأال

عمليمجلارمقلاُلبقتسمرَّيغتدقوً.ادبأتناكامكينهذيفدعت
يغبنيهنأاوررقمهنكلو،رهشأِةعضبباهنمَربكأُتنكدقوً.اضيأيلبقتسم
دقيننأمغرو.ىرغصلاتخألاعمِتقولاسفنيفانمادقأُطبرَمتينأ
رهنلاىلإًادبأُبهذأْدعأملف،لزنملاَجراخلامعألابمايقلابُتررمتسا
.يدلجىلعِعفدنملاءاملاِةدورببًادبأًاددجمْرعشأملو.يخأعمًاددجم
تناككلتنأَتبثنكلو.َُّطقيْنتبرضدقيمأنكتملمويلاكلذىتحو
تاونسلالاوطبرضلانمريثكلاُحبصيسناكاممبسحوىلوألاَةرملا
َّيلإُرظنيدعيمليدلاونأوهءيشلكنمُأوسألاو.ةيلاتلاةليلقلا
يفهنضحيفسولجلابيلُحمسيدعيملو.ةقيرطلاسفنبًادبأًاددجم
الٍةاتفنمُتلوحت،ةدحاوٍةظحليفف.هنويلغُنخديناكامدنعءاسملا
.ةلئاعللةدئافاذُنوكيدقٍصخشىلإاهلَةميق

حبذمىلعهَعضتليمأْهتعنصيذلاصاخلاءاذحلاويتطبرأْتعضُو
لجأنمعنُصيذلاءاذحلاوةطبرألاعمَلُعفامكًابناج"نيناوغ"ةهلإلا
يتأتتناكو.انتيبلةيرودٍتارايزبُموقت"غناو"مادمتأدبو.ليمجلارمقلا
نعينلأستو،مدقلاىلإسأرلانمينصحفتًامئادتناكو.اهتَّفَحِميفًامئاد
.لاوحألانملاحيأبيعمًةفيطلتناكاهنإَلوقأنلو.يلزنملايميلعت
ً.احبراهلَققحتلةليسوَدرجمُتنكدقف

يولعلاقباطلايفءاسنلاِةفرغيفيميلعتأدب،مداقلاماعلالالخ
َلاجرلانأُملعأُتنكدقف.ريثكلاُفرعأًالصأُتنكيننكلو،يدجلكشب
نأاننكميناكثيحاندحوانلتناكدقف.ءاسنلاَةرجحنولخديامًاردان
يفيتايحلماكيضقأدقيننأُملعأُتنكو.انِراكفأبَكراشتنوانلمعبَموقن
ملاعلاوهو"يان"ـلانيبَقرفلانأًاضيأُفرعأتنكدقو.كلتكٍةفرغ
ميمصيفوهلاجرلليجراخلاملاعلاوهو"ياو"ـلاولزنملليلخادلا
ًادبعوأًاروطاربمإً،اريقفوأًاينغُءرملاناكاذإاميفو.يسويشوفنوكلاعمتجملا
الأيغبنيو.لاجرللوهيجراخلاُطيحملاوءاسنللوهيلزنملاُطيحملاف
نأًاضيأُكردأُتنكو.نهلاعفأوأنهراكفأبةيلخادلارجحلاُءاسنلاىطختت
صنيو،"ثالثلاتاعاطلا"وه:امُهلوأ.انتايحنامكحينييسويشوفنوكنيأدبم
يعيطأًةجوزنينوكتامدنعو،كدلاويعيطأًةاتفنينوكتامدنع":ىلع
لئاضفلا"ناكف:امهيناثامأ."كنبايعيطأًةلمرأنينوكتامدنعو،كجوز



:ىلعصنيولمعلاو،ةكرحلاو،مالكلاكءاسنلاكولسُددحييذلا"عبرألا
يفةراسوةئداهينوكو،كبولسأيفةميقتسموةئداهوةنيلوةمشتحمينوك"
يوديلالمعلايفةيلاثمينوكو،كتكرحيفةنقتموةديقمينوكو،كتاملك
.تالضافًءاسننحبصيسفئدابملاهذهنعُتايتفلاّلضتملاذإف."زيرطتلاو

ُلخدأفيكُتملعتدقف.ةيلمعلانونفلاَلمشتلنآلايتاساردْتبعشت
ًةريغصيَبُطقُلعجأفيكوطيخللًانولُراتخأفيكو،ةربإلاِبقثيفَطيخلا
تخألاوليمجلارمقلاتلعفامك،ُتأدبدقفً،امهماذهناكو.ةميقتسمو
نيمدقلاطبرةيلمعلالخاهلعتننسانكيتلاةيذحألاىلعَلمعلا،ىرغصلا
،مونللصاخٍفخو،راهنللةيذحألُجاتحنانكف.نيماعلرمتستستناكيتلا
ءايشألابانأدبف.ينمزٍبيترتبُلمعنانكو.ةقيضلابراوجلانمٍجاوزأةدعو
.رغصألافرغصألاتاساقملاىلإانلقتنامثٍذئنيحانمادقأُبسانتستناكيتلا

ون"ـلاةغلينُملُعتتأدبيمعةجوزنأوهءيشلكنممهألا
ُتدقتعاف.يبًاصاخًامامتهايدُبتتناكاذاملًامامتٍذئدنعمهفأملو."وش
َنوكتلليمجلارمقلاُمهلأسُتنكيننأو،ةدهتجمُتنكيننأٍةقامحب
.اهمأنملضفأًاجاوزُجوزتتستناكًةدهتجمْتحبصأاذإفً.اضيأًةدهتجم
يكلانتايحىلإَةيرسلاَةباتكلاَبلجتنأُلمأتتناكيمعةجوزّنكلو
ًافالخَبَّبسدقاذهنأًادبأْكردأملو.دبألاىلإليمجلارمقلاواهَكراشتأ
طبضلاب"وشون"ـلاةغلبنيتيمأاتناكنيتللايتدجويمأويمعةجوزنيب
.لاجرلاةباتكبنييمأيمعويدلاوناكامك

ةباتكىرأنأدعبَّيلعُلازيامناك،يضاملايفتقولاكلذيف
نإنآلاَلوقأنأيننكمينكلو.هباَهنراقألٌءيشَّيدلَنوكياليكللاجرلا
تناكامنيب،عبرملخادةلوهسبعستيفرحُّلكوةقماغلاجرلاةباتك
يمدقراثآوأةضوعبلالجرألثمودبتانتصاخ"وشون"ـلاةباتك
"وشون"ـلايففرحلاُلثمياللاجرلاةباتكلًافالخو.رابغلايفروفصعلا
،كلذلةجيتنكو.ةيتوصةعيبطتاذانفرحأف،كلذنمًالدبو.ةددحمًةملك
امنيب،اذكهو.توصلاسفنبةظوفلمةملكلكلثمينأدحاوفرحلُنكمي

ُنكمي فرحلل نأ َلكشي ًاتوص ُفلؤي تاملك :لثم "pare" و "pair" و
"pear" ًةداعف ام ُلعجي ُقايسلا ىنعملا ًاحضاو . مغرو كلذ ، ُبجي نأ

ىخوُتي رُيثكلا نم ةيانعلا دكأتلل نم مدع ريسفت ىنعملا ًاريسفت ًائطاخ .
رُيثكلاو نم ءاسنلا ، يمأك يتدجو ، مل نملعتي ةباتكلا طق ، نهنكلو مغر كلذ

نك نفرعي ضعب تاينغألا صصقلاو . ناكو ريثكلا اهنم هل ُسفن عاقيإلا .
."وشون"ـلاةغلُمكحتيتلاةصاخلادعاوقلليمعةجوزينتدشرأ



يفسوردلاو،ةيتاذلاريسلاو،تاينغألاو،لئاسرلاِةباتكلاهُمادختساُنكميف
اُهتباتكُنكميو.ةيبعشلاصصقلاعبطلابو،تاولصلاو،ةيئاسنلاِتابجاولا
ليدانملاىلعَزَّرُطتنأُنكميو.ةحورملاىلعوأقرولاىلعربحلاوةاشرفلاب
نمروهمجمامأىنُغتنأ،يغبنيلب،ُنكميامك.سبالملاىلعكاُحتوأ
اهبَظفتحتوُةأرملااهأرقتنأًاضيأُنكمينكلو.تايرخألاتايتفلاوءاسنلا
ًادبأُلاجرلاَفرعيالأُبجي:امهةيمهأرثكألانيتدعاقلاَّنكلو.اهسفنل
.تناكةروصةيأبُلاجرلااهَسمليالأُبجيو.اهدوجوب

ٍتاراهمُملعتنليمجلارمقلاوُتنكف.ةقيرطلاكلتبُرومألاِترمتسا
هيلعناكف.فارعلاداعامدنعةعباسلايداليمىركذىتحمويلكًةديدج
،تايتفثالثلنيمدقلاطبرءدبلًادحاوًاخيراتَددحينأةرملاهذهيف
يفتناكيتلاانمةديحولايهو،ىرغصلاتخألاوليمجلارمقلاوانأنهو
لكُةشقانمّْتمتنأدعبو.ةلئاعلاراشتساو.َمثعلتوَمهمهف.بسانملانسلا

نيرشعلاوعبارلامويلاوهو،انتقطنميفتايتفلليجذومنلامويلاَدَّدح،ءيش
نهمادقأُطبرتسيتاوللاتايتفلاولتتُثيح،نماثلايرمقلارهشلانم
يهو،"نيتريغصلانيمدقلاتاذءارذعلل"ةريخألانيبارقلانمّدقيو،تاولصلا
.نيمدقلاطبرىلعُفرشتيتلا

اتعنصف.نيمدقلاطبرلبقامتاطاشنيمعُةجوزويمأْتفنأتسا
ىلعاندعاستلءارمحلاءايلوصافلاَقبطاناتمعطأو.تادامضلانمَديزملا
ْتقبسيتلامايألايفو.انمادقألًاريغصًاسايقَققحنلانمهلتلوانماظعةيرطت
.يولعلاقباطلاةرجحيفانترايزلءاسنلانمُديدعلاِتءاج،انمادقأطبر
ديزملاانلنرضحأو،ديعسلاظحلامَسَقلابىربكلايتخأُتاوخأانلْتنمتو
ُتاوصأتناكو.ءاسنلاملاعيفيمسرلاانلوخدىلعاننأنهو،ىولحلانم
يننإو.نثدحتيو،نكحضيو،نينغيءادعسعيمجلاناكو.ةفرغلاألمتلافتحالا
ملف(.دحأيلاهلقيمليتلاءايشألانمريثكلاكانهتناكهنأنآلاُملعأ
يجوزلزنمىلإُتلقتناىتحفرعأملو.تومأدقيننإٌدحألقي
نيمدقلاطبرببسبُتومتتايتفرشعلصأنمًةدحاونأيتامحيْنتربخأف
.)نيصلاءاحنأةفاكيفلببسحفانتعطاقميفسيل

رثكأًةقئاليُنلعجيسناكنيمدقلاطبرنأوهُهفرعأُتنكامُّلك
،ةأرملاةايحيفمظعألاحرفلاومظعألابحللَبرقأيُنلعجييلاتلابو،جاوزلل
نيمدقىلعَلصحأنأيفدهناك،ةياغلاكلتقيقحتلو.نبالاوهو
انوكتنأيغبني:يهو،ةحضاوتافصعبسبناعتمتتيلاثملكشبنيتطوبرم
نانوكتكلذمغرو،نيتسوقمو،نيتببدمو،نيتميقتسمو،نيتقيضو،نيتريغص



وهلوطلاناك،تابلطتملاهذهلكنمو.امهتينبيفنيتمعانو،نيترطع
كلذبوً،ابيرقتماهبإلالوطيأ،تارتمتنسةعبسنوكينأبجيف.مهألا
ُةيلاثملاُمدقلاَنوكتنأُبجيف.ةيناثلاِةبترملايفُلكشلايتأيوً.ايلاثمنوكي
،بعكلادنعًةريدتسموًةئلتممنوكتنأيغبنيو.ستوللاةرهزمعُربلكشب
اذهو.هدحوريبكلامدقلاماهبإنزوباهنزوُّلكو،ةمدقملايفًةببدمُحبصتو
ىلإًةينحنموًةروسكممدقلاُسوقوُعباصألاَنوكتنأُبجيهنأينعي
نمُفلؤملاُّقشلاَنوكينأيغبنيً،اريخأو.بعكلابيقتلتىتحلفسألا
ٍلكشبةريبكةيدقنةعطقئِّبخيلةيافكًاقيمعبعكلاومدقلاةمدقم
.يتأفاكمُةداعسلاُنوكتسف،كلذَقّقحأنأُتعطتسااذإو.هتيطيفيدومع

انمدق،نماثلايرمقلارهشلانمنيرشعلاوعبارلامويلاحابصيف
يمأْتعضوامنيب،زرألانمةجزلٍتارك"نيتريغصلانيمدقلاتاذءارذعلل"
."نيناوغل"ريغصلاثمتمامأامهيدلتناكيتلاةرغصملاةيذحألايمعُةجوزو
تاملقمو،تاصقمو،ةضباقًةدامو،بشلاَرجحًاعماتعمجكلذدعبو
.اهاتعنصيتلاةليوطلاتادامضلااتجرخأوً.اطويخوً،اربإو،ةصاخرفاظأ
ضعبًةاشنموراتمأةثالثلوطوتارتمتنسةسمخضرعبةدحاولكتناكو
ًاريخأو.يولعلاقباطلاىلإةلئاعلايفءاسنلالكتءاج،ٍذئدنعو.ءيشلا
روذجهيفْتعقنيلغملاءاملانمًاولدُلمحتيهوىربكلاُتخألاِتلصو
.روذجلاو،باشعألاو،يضرألازوللاو،توتلاةرجش

ناكمكيدُبأنأىلعًةممصمُتنكو.ًالوأُتبهذً،انسربكألاينوكل
بشلارجحبامهتكرفو،َّيمدقيمأْتلسغف.ةعاجشَنوكأنأيتعاطتساب
.هنمَّرفماليذلاحيقلاومدلازارفإنمَّدحتلو،دلجلاُجيسنصلقتيل
يتطبرأتناك،تقولاكلذلالخو.نكمأامرصقأَّيمدقرفاظأْتصقو
،كلذدعبو.قيضأىتحَحبصتفيدلجىلعَّفجتيكلكلذو،ةعوقنم
ْهتبحسمث،يمدقطشمىلعْهتعضوو،طابرلافارطأدحأيمأْتذخأ
،انهنمو.يمدقتحتاهِّيطةيلمعأدبتلةريغصلاةعبرألايعباصأقوف
لوحىرخأٌةدقعتناكو.يمدقبعكلوحفلخلاىلإةدامضلاِتفل
نأيهُةركفلاتناكف.نييلوألانيتدقعلاتابثنامضىلعُدعاستلحاكلا
.هيلعيشمألطقفيماهبإًةكراتَّقشلاُّلكشتفيبعكبيمدقُعباصأيقتلت
تناكو.اهلمكأبُةدامضلاِتلمُعتساىتحتاوطخلاهذهيمأْترركدقو
ةيأدوجومدعنمندكأتيلاهفتكقوفنمنارظنتيتدجويمعُةجوز
اليكلماكحإبْهتقلغأو،َفرطلايمأتطاخً،اريخأو.دقعلاكلتيفديعاجت
.ةيرحبيمدقكيرحتنمَنكمتأاليكلوةطبرألاَّلحنت



اَهلمعيمعةجوزتأدبمث.ىرخألايمدقعمةيلمعلايمأتررك
تناكاهنإىرغصلاُتخألاتلاق،طبرلاةيلمعلالخو.ليمجلارمقلاعم
يمدقىلعُلمعلاىهتنااملاحو.يلفسلاقباطلاىلإتلزنف،ءامةبرشُديرت
ينمَبلطُيلناكدقو.بجتملاهنكلو،يتخأيمأتدان،ليمجلارمقلا
نيماعلالاوطيلُحمسيسنكيملنكلو.اهيلعَرثعأوَبهذأنأةعاسلبق
.هنماتجرخمث،لزنملايمعةجوزويمأْتشتفف.جردلاَلزنأنأنييلاتلا
اتناكَّيمدقَّنكلو،رظنلاَسلتخألةذفانلاكبشىلإَضكرأنأُتدرأدقو
ةقيضلايتطبرأتناكوَلحفتسايماظعىلعطغضلانألينناملؤتًالصأ
امكًابحاشاههجوناكوليمجلارمقلاىلإُترظنف.ةيومدلايترودُقيُعت
.اهيتنجوىلعُعومدلاِتضافو.اهُمسايحُوي

نايدانتامهوانيلإيمعةجوزويمأُتاوصأتلصو،جراخلانمو
.ىرغصلاتخألا

ً.اجراخاترظنوةذفانلاكبشىلإىربكلاُتخألاوُةدجلاِتبهذو
.ةدجلاتهَّوأتف

لزنميفيمعةجوزويمأنإ":ةلئاقانيلإىربكلاُتخألاِترظنو
"؟ىرغصلاتخألاِخارصَتوصناعمستأ.ناريجلا

.انيسأرليمجلارمقلاوُتززهف
.قاقزلايفىرغصلاَتخألاُّرجتتناكيمأنأىربكلاُتخألااْنتربخأو
.َبهذأنل،الك":ًةلئاقُخرصتىرغصلاتخألاتوصانعمس،ٍذئدنعو

."كلذَلعفأنل
تنأو.ةميقلاُةميدعٌةركنكنإ":تلاقو،عفترمتوصبيمأاْهتخَّبوف

رَيغْنكتملاهنكلو،ةعشبٍتاملككلتتناكدقو."انفالسألًاجارحإنيببست
.انتيرقيفًابيرقتمويلكُعَمُستتناكدقف.ةفولأم

،ضرألاىلعْتطقساملاحاهنكلو.ةفرغلاَلخادىرغصلاُتخألاِتعفُد
.اهيفْتشمكناو،اياوزلاىدحإىلإْتضكرو،دهجباهيمدقىلعْتفقو

ةفرغلاءاحنأيفلاعفنابنالوجتتىرغصلاتخألاانيعتناكامنيب
كيدلسيلف.اذهُثدحيس":ةلئاقيمأْتنلعأ،هيفئبتختلناكمنعًاثحب
.موتحملاَفقويلءيشيأكانهنكيملو.ًةزوجحمتناكدقو."رخآرايخ
تحتنمَفحزتلةريخأةلواحمبْتماقف.اهنميمعةجوزويمأْتبرتقاو
ُتخألاتناكدقو.اهيلعْتضبقىربكلاَتخألاَّنكلو،ةدودمملاامهعرذأ
.اهِتعاطتساىصقأبتحفاكو،تلضاناهنكلو،طقفةسداسلايفىرغصلا
عضوبيمأْتعرسأامنيبيتدجويمعةجوزوىربكلاُتخألااْهتسلجأو



تارمةدعو.خرصتىرغصلاُتخألاتناك،تقولااذهلاوطو.تادامضلا
اْهتضبقيمأْتدقفوً.اددجماهدييقتَمتيلطقفُتلفتاهيعارذىدحإتناك
ِتحبصأواهقاسلكْتعفدناامناعرسو،ةظحللىرغصلاتخألامدقىلع
.بعرلابليمجلارمقلاوُتبصأف.ناولهبلاطيرشكءاوهلاربعُلتفتُةدامضلا
.انتلئاعنمٌدرفاهبَفرصتينأيغبنييتلاَةقيرطلايههذهنكتملذإ
تقولاكلذلولحبهنألقيدحتلاوسولجلاناكَهلعفانعطتسااملكَّنكلو
يمأْتهنأً،اريخأو.انناقيسىتحانمادقأنماننعطتملألانمُرجانختناك
ترظنو،تفقوو،ضرألاىلإةطوبرملاىرغصلاتخألامدقبْتقلأو.اهتمهم
ةميدعِكنإ":ةلئاقةدحاوةرابعبتهوفتمث،زازئمشابىرغصلااهتنباىلإ
"!ةميقلا

نأيغبنييتلاةيلاتلاةليلقلاعيباسألاوقئاقدلانعُبتكأس،نآلا
تناكيلةبسنلاباهَّنكلوً،اهفاترمعلانمتغلبامبةنراقماُهلوطَنوكي
.ةيدبألاك

"!يضهنا":تلاقوً،انسربكألاُتنكيننألًالوأَّيلإيمأْترظن
قئاقدلبقو.ناضبنتيامدقتناكدقف.يمهفىطختتُةركفلاتناك

يعسويفامُتلذبدقفٍذئنيحامأ.يتعاجشنمًةقثاوُتنك،طقفةليلق
.كلذيفُتلشفف.طقاستلانميعومدَعنمأل

."يشماويفق":اهلتلاقوليمجلارمقلافتكىلعيمعُةجوزتتبر
.ضرألاىلعُبحتنتُلازتالىرغصلاُتخألاتناكو
َفصتنأ"ملأ"ةملكلُنكميالو.يسركلاىلعنميمأينتعزتنا

يمسجُنزوناكو،يمدقتحتةسوبحمَّيمدقُعباصأتناكدقف.يروعش
ىلعءارولاىلإيمسجَنزاوأنأُتلواحدقو.يعباصأىلعُعقيهلمكأب
"!يشما":تلاقو،ينتبرض،اذهيمأْتدهاشامدنعف.ّيبعك

يمأتّدم،ةذفانلاهاجتابلقاثتبيشمأُتنكامنيبو.يعسوبامُتلذب
وحناْهتَّرجو،اهيمدقىلعَفقتلىرغصلاتخألاْتبحسولفسألاىلإاهدي
ىدلو."تارمرشعةفرغلايفًاباهذوًةئيجاهيذخ":تلاقو.ىربكلاتخألا
نأدعبوً.ابيرقتهكاردإُرذعتيناكو.يلًائبخمناكامُتفرع،اذهيعامس
،ةلئاعلايفًةناكمصاخشألاىندأاهنوكلو،ُثدحيناكاميمعةجوزتأر
ّينيعنمُعومدلاِتطقاستو.يسركلاىلعنماهتبحسواهتنباديْتذخأ
.نئأيسفنُتعمسو.ءاسنلاةرجحيفًاباهذوًةئيجينداتقتيمأتناكامنيب
تخألانعَدعتبتلَحفاكتنأُلواحتوُحيصتىرغصلاُتخألاِترمتساو
درجميهةلئاعلايفمهألاةأرملاكاُهتفيظوتناكيتلا،يتدجامأ.ىربكلا



نأدعبف.ىرغصلاتخأللىرخألاعارذلاتذخأدقف،تاطاشنلاكلتةبقارم
ىلعناك،ريثكباهنمىوقأنيصخشبةطاحمىرغصلاُتخألاتحبصأ
دقةيظفللااهاوكشنأينعيالكلذَّنكلو.رماوأللَعاصنينأاهدسج
يتلاةديحولايهليمجلارمقلاتناك.لاوحألانملاحيأبتضفخنا
ًاضيأيهتناكولىتحةبيطًةنباتناكاهنأًةيدبماهَرعاشمتنفد
.انتلئاعيفٍةعضاوتمٍةناكمبُعتمتت

،يمأاْنتكرت،ةفرغلاربعًابايإوًاباهذرشعلاانتالحرتهتنانأدعب
نمًابيرقتٍتالولشمثالثلاُتايتفلانحنانكو.اندحويتدجو،يمعُةجوزو
ْعطتسنملف.تأدبدقداكلابانتنحمتناكدقف،كلذعمو.يدسجلاانباذع
َبهذً،اريخأو.انتاناعمانأيقتدقف،ةغرافتناكانتادعمنأمغرو.لكأننأ
ءاقبإناكف.انلذاقنإةباثمبُددمتلاناكدقو.شارفلاىلإةلئاعلايفُعيمجلا
،تاعاسلاِترمامنيبنكلو.انلةحارانماسجأةيقبىوتسمىلعانمادقأ
ًةعضوتمتناكاهنأكو،انمادقأْتبهتلادقف.ةاناعملانمٌديدجٌعوناَنأجاف
.لافطألاءاكبكٌةبيرغٌتاوصأانهاوفأنمْتجرخو.ةرمجملامحفَلخاد
امْتلواحف.ةفرغلااَنكراشتنأةنيكسملاىربكلاتخألاىلعُبجيناكو
ةيأنأةنكممةقيرطفطلأبانترَّكذو،ةيلايخٍصصقبانعَففختلاهعسوب
انكامتضاخدقةميظعلانيصلاءاحنأةفاكيفةلزنمةيأنمةاتف
.ةميقتاوذتاهمأو،تاجوزو،ءاسنَحبصنلهُضوخن

يفهبانرعشامناكامهمنكلو.ةليللاكلتانمةدحاوةيأمنتمل
ًاعيمجانتثالثانلواحو.يناثلامويلايفنيفعضبأوسأناكدقف،لوألامويلا
ىدحإتررحيتلاةديحولاتناكىرغصلاتخألانكلو.انتطبرأَعزنننأ
،اهمدقطبرتداعأو،اهيقاسواهيعارذىلعيمأاْهتبرضف.لعفلاباهيمدق
ًةرميمأتناكو.اهلةبوقعكةفرغلاربعةيفاضإٍتارودرشعيشمتاْهتلعجو
مل؟"ةريغصًةنك"يحبصتنأنيديرتله":اُهلأستوفنعباهُّزهتةرمدعب
."كبيصننمُلبقتسملاكلذُنوكيدقو،دعبناوألاِتفي

َُّطقانمٍةدحاوةيأَرتملنكلو.انتايحةليطَديدهتلااذهُعمسنانك
ُسانلاُرضحيالثيحبًادجًةريقفًةيرق"ياووب"تناكدقف."ةريغصًةنك"
ً،اضيأٍبلعثحورانيأردقنكنملو.نيمدقلاةريبكًةدينعًةاتفمهتويبىلإ
.ىرغصلاَتخألايمأْتدده،اذكهو.ءايشألاكلتبًامامتُنمؤنانكاننكلو
ً.اتقؤمْتملستساف

ِتعُزنو.نخاسلاءاملانمٍولديفانتطبرأانعقن،عبارلامويلايف
ِرشقباتماقو،انيمدقَرفاظأيمعةجوزويمأْتدقفتف.ٍذئدنعةطبرألا



ةحئارءافخإلرطعلاوبشلارجحنمديزملاقفرباتعضوو،تيملادلجلا
.تناكيتلانمقيضأةفيظنوةديدجةطبرأفلباتماقمث.نفعتملاانمحل
ٌجوزكانهناكعوبسأّلكو.هسفنٍعبارمويُّلكوهسفنمويُّلكناكف
اننرزيناريجلاُءاسنتناكو.قباسلانمرغصأٍجوزُّلكوةيذحألانمٌديدج
،عرسأٍةروصبانُماظعنَيلتنألمأىلعءارمحلاءايلوصافلانهعمنرضحيو
قيقرلالكشلاكلذانُمادقأَذختتنألمأىلعففجملالفلفلانرضحيوأ
ةريغصايادهنهعمومَسَقلابىربكلاتخألاُتاوخأتلصوو.ببدملاو
طيطختلاةاشرفَفرطيضع":انلنلقينكف.نهمادقأطبرءانثأنْهتدعاس
ةفيحنكيمدقِلعجىلعُدعاسيساذهو،ٌقيقروٌفيحناُهفرطف.يبةصاخلا
َحبصينأكمحلُرمأتسو.هذهءانتسكلاتابحيلك":وأ.ً"اضيأةقيقرو
."رغصأ

انلامعأبمايقلانمًالدبف.بيردتةفرغىلإءاسنلاُةرجحْتلوحت
ةجوزويمأتناك،مويلكو.ةفرغلاربعًاباهذوًةئيجيشمنانك،ةداتعملا
.ةدعاسمللُعوطتتيتدجتناكمويَّلكو.ةيفاضإٍتارودنافيضتيمع
نمانتطشنأُهِّجوتوةَّرسألادحأىلعُحيرتستتناك،ُبعتتتناكامدنعو
فحُّللانمديزملاُبحستتناك،ًةدوربُدادزيُسقطلاناكامدنعو.كانه
َرثكأُحبصتاُهتاملكتناكً،امالظوًارصقُدادزيُمويلاناكاملكو.اهمسجىلع
تخألابُقدحتتناكاهنكلو.ملكتتامًاردانتحبصأىتحًاضومغوًارصق
.اهتاروديفرارمتسالاىلعاهينيعباُهثحتو،ىرغصلا

مهأانملعتاننكلو؟كلذهُنكميناكفيكو.ملألافخيمل،انلةبسنلاب
.انتحلصملجأنمَرماوألاَعيطننأانيلعُبجيهنأوهو،ءاسنلالكلٍسرد
هيلعُحبصنسانكامعُلكشتتُةروصلاتأدب،ىلوألاعيباسألاكلتيفىتحو
.فورظلالكيفةليمجوةنيزرُحبصتسليمجلارمقلاتناكف.ءاسنكانتثالث
اهِردقنمًةرمذتمىوكشلاةريثكًةجوزُحبصتستناكفىرغصلاُتخألاامأ
يننوعدينم،يلةبسنلابامأ.اهلْتبهويتلاتابهلالكلًةدحاجو
.لادجنودبيريصمُتلبقتدقف،ةزيمملاب

ًائيشُتعمسف.ةفرغلاربعيتالحرىدحإبُموقأُتنك،مايألادحأيف
ناكَتوصلانأُتننظدقو.رسكنادقيمدقِعباصأُدحأناكو.قطقطي
ةرجحيفَعيمجلانإثيحبًاداحناكهنكلو،يمسجيفًايلخادًائيش
ُمدقتلاأدبدقل!يكرحت":تلاقو،يوحنيمأانيعْتهجوتف.هنعمسءاسنلا
ُعباصأْترسكنا،ليللالولحبو.يشمأانأوُدعتريهلمكأبيمسجناكو.ً"اريخأ
نأَّيلعُلازيامناكنكلو.رسكنتنأُبجيناكيتلاةينامثلايمدق



ُتنكةوطخلكِلقثتحتةروسكملاّيمدقعباصأبُرعشأُتنكو.يشمأ
ً،اثيدحأشنيذلاُغارفلاَحبصأو.ءاذحلالخادُكرحتتتناكاهنألاهوطخأ
ُسقطلاأدبيملو.ملألانمًايدبأًاروعش،لصفمقباسلايفكانهناكُثيح
مغرو.هلكيمسجيفُمدتحتتناكيتلاةعجوملاسيساحألاريدختبسراقلا
ربكألاخأللتلاق،ةليللاكلتيفو.يعوضخنمًةرورسميمأنكتمل،كلذ
ىلعنييلاتلانيمويلالاوطاْهتلمعتساو.رهنلاةفضنمةبصقَرضحينأ
طبرهيفَديُعأيذلامويلايفو.ةكرحلايفَرمتسأيكلَّيقاسةرخؤم
ةداعإلكيلدتلاناك،ةرملاكلتيفنكلو.داتعملاكيمدقُتعقن،يتطبرأ
يمأتماقو.تقولاكلذىتحُهتشعءيشَّلكىطختيماظعلاليكشت
.يمدقِصمخأىلإىلعألاىلإمثءارولاىلإةوخرلايماظعبحسباهيديب
.رخآٍتقويأيفحوضولااذهبًايدابيمومألايمأَّبحَرأملف

نإ":ةلئاقيلقعيفَراكفألاُلخدتيهوًاراركتوًارارمُثدحتتتناك
طقفملألاقيرطنعو.اهتايحَلخديلحبقللًالاجمُعدتالَةيقيقحلاَةديسلا
،ُديقأوُطبرأانأ.مالسلانيدجتطقفةاناعملاقيرطنعو.لامجلانيققحت
."ةأفاكملابنيظحتسنمِتنأِكنكلو

ماظعنكلو.مايأةعضبدعبليمجلارمقلايمدقُعباصأترسكت
.ىرخأةمهميفربكألاخألايمأْتلسرأف.رسكنتنأْتضفرىرغصلاتخألا
نأاهلُنكميةريغصةراجحىلعَرثعينأهيلعُبجيناك،ةرملاهذهيفو
دقو.طغضلانمديزملالجأنمىرغصلاتخألايمدقعباصأىلعَطبُرت
ًاعافتراَرثكأىتحناكنآلااهخارصنكلو.ًةمواقمتناكاهنإُتلقوَقبس
لعافتتتناكاهنأليمجلارمقلاوُتدقتعادقوً.انكمماذهكٌءيشناكاذإ
،ءيشلكنممغرلابف.هابتنالانمَديزملاُديرتتناكاهنألةقيرطلاكلتب
تناكيتلامايألايفاننكلو.يلجأنمًابيرقتاهدوهجلكُسِّركتيمأتناك
يمدقوانمادقأنيبقرفلاىرننأانتعاطتسابناك،اهيفُعزنتاُنتطبرأ
ناكاموهوانتادامضنمُبرستيُحيقلاوُمدلاناكدقف.ىرغصلاتخألا
"ىرغصلاتخألا"يمدقنمُحشرتتناكيتلالئاوسلاَّنكلوً.ايعيبطًارمأ
ليمجلارمقلادلجويدلجَعقتماامنيبو.ةفلتخموًةديدجًةحئارْتذختا
يدرونولبُعشيىرغصلاتخألاُدلجناكىتوملادلجنولبَحبصيل
.ةرهزلاك

هبْتماقيذلالمعلاصُّحفتبتماقو.ىرخأةرم"غناو"مادماْنتراز
فيفختىلعَدعاستلىلُغتنأُنكمييتلاباشعألاضعببتحصنو،يمأ
ُماظعْتمطحتو،طقاستلابُجلثلاَأدبىتحرملابارشلاكلذبرجأملو.ملألا



،باشعألاعمةاناعملاءاقتلاببسبًاشوشمينهذناكدقو.يمدقطسو
ًابهتلماهُدلجَحبصأف.ئجافملكشبىرغصلاتخألاُعضورُيغتامدنع
اههجوُلبذو.ىمحلانايذهوءاملاببسبناعملتاهانيعتناكو.ةرارحلاب
قباطلاىلإيمعةجوزويمأْتلزنامدنعو.ةداحاياوزاذَحبصيلُريدتسملا
اهتخأعمىربكلاُتخألاِتفطاعت،مويلافصتنمةبجوريضحتليلفسلا
رمقلاوُتذخأو.ةَّرسألادحأىلعدُّدمتلاباهلتحمسو،ةقفشللةريثملا
نحنويمأانطبضتنأانفخاننكلو.يشملاتارودنمًةحارتساليمجلا
يقاسىربكلاُتخألاِتكرفو.ىرغصلاتخألابناجىلإانسلجف،ناتسلاج
ةرتفَدربأتناككلتنكلو.ةحارلاضعباهحنمتنأةلواحمىرغصلاتخألا
ُتخألاتعفرف.ةكيمستاوشحبانبايثيدترنًاعيمجانكف،ءاتشلانم
يكلاهتبكرقوفامىلإىرغصلاتخألالاطنبقاسانتدعاسمبىربكلا
ءارمحلاراثآلاانيأر،ٍذئدنعو.رشابملكشباهقاسةلبركيلدتنمَنكمتت
ُّقشتو،ىرغصلاتخألايمدقةطبرأتحتنمُعفترتتناكيتلاةيشحولا
ىلإانرظنف.اهلاطنبتحتيفتختواهقاسىلعأىلإجرعتملكشباهقيرط
ُءارمحلاُراثآلاتناكو.ةعرسبىرخألاقاسلاانصحفمثةظحللضعبلاانضعب
.اهيلعةدوجوماهُسفن

امبيمأَربختلاهيلعَبجوتف.يلفسلاقباطلاىلإىربكلاُتخألاِتلزن
توصَعمسننأانعقوتدقو.اهبجاوةيدأتيفاهقافخإبَفرتعتنأهاندجو
دقف.ثدحيملكلذَّنكلو،ىربكلاتخألاهجوىلعةيوقلايمأةعفص
ىلعاتفقوو.كلذنعًاضوعيولعلاقباطلاىلإيمعةجوزويمأتعرسأ
اهاقاسوفقسلابُقدحتىرغصلاتخألاتناكف.ةفرغلااتنياعوجردلاةمق
متتلعوضخبُرظتنننايرخألاناتاتفلانحنانكو،ناتفوشكمناتريغصلا
ةدحاوًةرظنيمعُةجوزْتقلأف.اهفُحلتحتةمئانيتدجتناكو،اُنتبقاعم
.ءاملايلغتلْتبهذو،دهشملاىلع

ربعاهيديبتفرفر،اذل.اهعماهزاكعْنكتملو.ريرسلاىلإيمأتشم
ثيحبًامامتةدئافلاةميدعتناكدقو.نيروسكمنيحانجيذرئاطكةفرغلا
تأدب.يمعةجوزتداعاملاحف.اهتنباَدعاستنأُعيطتستْنكتملاهَّنإ
يمعُةجوزْتّدسف.ةفرغلايفٌةفرقمٌةحئارتحافف.ةطبرألاُّكفتيمأ
يذلازرألاَقروىربكلاُتخألاِتقزمً،اجلثمناكسقطلانأمغرو.اهمف
ىرغصلاتخألااقاستفشُكً،اريخأو.ةحئارلاَجرختلذفاونلايطغيناك
نولبَحبصيلََّرثختدقُمدلاناكو.نكادنوللارضخأُحيقلاناكو.امهلمكأب
تعضوو،سولجلاِةيعضويفىرغصلاُتخألاِتعضوف.نفعتملاينبلانيطلا



اهنهذناكو.راخبلاهنمُدعاصتيءاملانمءاعويفنيتطوبرملاريغاهامدق
.خرصتملاهنإثيحبًامامتًابئاغ

ً.افلتخمًىنعمةقباسلاعيباسألالاوطىرغصلاِتخألاُتاحيصْتذختا
ببسلااذهلأ؟ثدحيدقًائيسًائيشنألوألامويلاذنمُملعتتناكله
ُممستثدحله؟اهتلجعءانثأامًاعيرمًأطخيمأْ◌ْتبكتراله؟تمواق
ببسبةفيعضتناكله؟اهتطبرأيفَديعاجتببسبىرغصلاتخألامدل
ْهتلعفدقتناكيذلاام؟ُتنكيننأ"غناو"مادمْتعَّداامكةيذغتلاءوس
؟نآلاَةبوقعلاهذهَقحتستيكلةقباسلااهتايحيف

تخألاىلعيمغأف.باهتلالاَليزتنأةلواحمنيمدقلايمأْتكرف
ْتبحسً،اريخأ.ةهيركلاتازارفإلاببسبًاركعولدلايفءاملاَحبصأو.ىرغصلا
.فجتلاهيلعتتبرو،ولدلانمةروسكملافارطألايمأ

.ينمرثكأةربخبنيعتمتتكنإ،يمأاي":ةلئاقاهتامحيمأتدان
."ينيدعاسكوجرأ

يمعةجوزويمأْتفلتخاو.اهفُحلتحتنمكرحتتمليتدجَّنكل
ً.ايلاتهنالعفتساتناكاميف

نيتضَّرعمنيمدقلاعدننأانيلعيغبني":ةلئاقيمأتحرتقادقف
."ءاوهلل

نمريثكلاف.ءيشأوسأاذهنأنيملعتكنإ":يمعُةجوزاْهتباجأف
ةقيرطلابىفشتنلفاهطبريديعتملاذإو،ترسكناوَقبسدقاهماظع
."جاوزللةقئالريغيأ،ةدعقمُحبصتسوً.ادبأةمئالملا

ىلإاهَدقفأنأىلعةجوزتمريغضرألاهذهىلعاهيقبأنأُلضُفأ"
."دبألا

.ةميقالوٌفدهاهلنوكينلٍذئدنعو":ةلئاقيمعُةجوزاْهتعنقأف
."ًالبقتسمسيلاذهنأكُربخييمومألاكَّبحَّنإ

َعضُوف.ىرغصلاُتخألاِكرحتتملو.تقولالاوطلادجلاباترمتساف
ُجلثلاَرمتسا،يلاتلامويلايفو.اهيمدقطبرَديعأو،اهدلجىلعبشلارجح
يدلاوَبهذدقف،ءاينغأنكنملاننأمغرو.رثكأاُهلاحْتءاسو.طقاستلاب
َّزهوىرغصلاتخألاىلإَرظنيذلاةيرقلابيبطعمَداعو،ةفصاعلايف
ينعتتناكيتلاةءاميإلاكلتاهيفىرأيتلاىلوألاَةرملاتناككلتو.هَسأر
.حاورألاملاعىلإةرداغملانمُهبحندحأحورعنمنعنيزجاعانكاننأ
ُنكميَءيشالف،مهِدحأىلعُضبقياملاحهنكلو،توملاَبراحننأانُنكمي
ُبيبطلاَضرعدقو.رخآلاملاعلاتابغرمامأنوعناخنحنو.كلذدعبُهلعف



ً.افيرشوًاحلاصًالجرناكهنكلو،باشعألاِّرضحينأوتادامكلاعنصينأ
.انفقوممَّهفتف

.ةريغصلامكتنبالءايشألاهذهَلعفأنأيننكمي":ًالئاقيدلاولىضفأ
."هنملئاطالٍرمأىلعلامللًاقافنإُنوكيسكلذَّنكلو

انكامنيبف.دعبتهتنادقنكتملمويلاكلذلةئيسلاَرابخألاَّنكلو
َكرحتف.فحُّللاتحتيتدجىأرو،ةفرغلاءاحنأيفَرظن،بيبطللينحنن
،يدلاوىلإهَرظنَعفرف.اهضبنِتوصىلإىغصأو،اهنيبجَسملواهوحن
"؟لبقنميلاذهْركذتملاذاملً.ادجٌةضيرمةلضافلاكتدلاونإ":لاقو

؟ههجوءامَذقنيولاؤسلااذهنعَبيجينأيدلاولُنكميناكفيك
نمضيوطنيُرمألااذهناكو.ًالجرناكًاضيأهنكلوً،احلاصًانباناكدقل
.ةيونبلاِهتابجاومهأيتدجةحلصمتناكدقف،كلذمغرو.يلخادلاملاعلا
ناصخشطقس،يهتنيلءاتشلانيرظتنمهيخأعمهنويلغُنخديناكاميفو
.ةريرشلاحاورألارحسيفيولعلاقباطلايف

نمرُيثكلاَقفُنأله:اهسفنيفُلءاستتاهرسأبةلئاعلاتأدبً،اددجم
تاذةديحولاةأرمللَحمُسُثيحبةميقلاتاميدعِتايتفلاىلعتقولا
ًابايإوًاباهذريسلاكلذلكَبلسله؟فعضتنأانتيبيفةناكملاوةميقلا
تسبحله؟تاوطخلانمةدجلانوزخمىرغصلاتخألاعمةفرغلاربع
خارصنمتمئسنأدعبرجُضملاَبخصلاَعنمتيكلةيلخادلااهتقاطُةدجلا
تخألاَسرتفتلتءاجيتلاُةريرشلاُحورلاِتيرُغأله؟ىرغصلاتخألا
؟ىرخأةيحضدوجولامتحابىرغصلا

عيباسألايفمامتهالانمريثكلاَلُذبنأدعبو،ةجضلاكلتلكدعب
يدلاوناكف.ةدجلاىلإنآلازيكرتلالكَلوحت،ىرغصلاتخأللةريخألا
تماقو.احيرتسيلوأامهماعطالوانتيلوأانخديلطقفاهبناجنارداغييمعو
،ليسغلابو،تابجولاوهطبُموقتتناكف.ةيلزنملاتابجاولالكبيمعةجوز
ناك،ىلوألاَةنكلااهنوكببسبف.طقُمانتيمأَرأملوً.اعيمجانبةيانعلاو
ينتعتنأوةلئاعلاَرمتستلءانبألاَبجنتنأ:امهو،ةايحلايفنافدهاهيدل
.رثكأداهتجابةدجلاةحصَبقارتنأاهيلعيغبنيناكدقو.اهجوزةدلاوب
تلوحنأباهنهذَلخدينألمأللْتحمسدق،كلذنعًاضوع،تناكو
قباسلااهلامهإَلوحتدقو،نآلاامأ.ظوظحملايلبقتسمىلإوَّيلإاههابتنا
قيرطنعةفوصوملاسوقطلالكيدؤتْتحبصأدقف،يوقرارصإىلإ
ةدجلاةوقءانبَديعتلاهمدنمءاسحلاريضحتىتحوداشنإلاوةالصلا
.اهتيويحو



ةبقارملليمجلارمقلاوُتنِّيُع،ةدجلابنيلوغشماوناكَعيمجلانأل
ُفرعننكنملوطقفانرمعنمةعباسلايفانكدقو.ىرغصلاتخألا
ناكدقو.اهنعَففخنلاهبَموقننأاننكميناكيتلالاعفألاوتاملكلا
دقو.يتايحيفهارأسُتنكامَأوسأنكيملكلذنكلوً،اديدشاهباذع
ناكاممَرثكأًاملأوًةاناعمتلمحتنأدعبمايأةعبرأبكلذدعبْتيفوت
اهريملو.مويبكلذدعبيتدجْتيفوتدقو.اهتايحكةريصقةايحلًالداع
نمةءالمتحتةقريكرغصأفَرغصأَحبصتلبسحوْتَّفتلادقف.يناعتدحأ
.ةيفيرخلاقاروألا

ةدجلااتخأْترضحدقو.اهيفُنفدلاَمتيلًادجةيساقُضرألاتناك
،نيلصوملاباهمسجاتفلو،دادحلايناغأاهلاتنغو،اهيلإنيتيقابلامَسَقلاب
تشاعًازوجعةأرماتناكدقو.ةرخآلايفاهتايحلجأنمبايثلااهاتسبلأو
امأ.ةريثكتاقبطتاذةيدبألااهتايحبايثتناكدقف،اذل.ةليوطةايح
اهلْنكتملو.طقفاهرمعنمةسداسلايفتناكدقفىرغصلاُتخألا
ملاعلايفاهنلباقيلتاقيدصلانمريثكلاوأاهئِّفدتلبايثلانمةليوطٌةايح
سبالملاكلتىتحو.يوتشلااهبوثويفيصلااهبوثُكلمتتناكدقف.رخآلا
تخألاوُةدجلاِتضمأدقف،اذكهو.اهلبقاهانسبلدقىربكلاُتخألاوُتنك
.جلثلانمٍنافكأتحتامهءاتشىرغصلا

هيفتيفوتيذلاتقولانيبَلصحدقًاريثكًارييغتنإلوقلايننكمي
تارودلابُموقنُلازنامانكف.امهنفدتقونيبوىرغصلاتخألاوةدجلا
ىلإانتيذحأرُيغنو،مايأةعبرألكانمادقأُلسغنُلازنامو،ةفرغلاربع
اننابقارتنآلااتأدبيمعةجوزويمأنكلو،نيعوبسألكرغصأةيذحأ
امدنعو.َُّطقُرمذتنوأمواقنْنكنملفً.اضيأنيترذحانكدقل.ديدشرذحب
حيقلاومدلاىلعُتَّبُثتاننويعتناك،انمادقألسغلنُيحيُتقولاناك
اننأشوَكُرتنُتايتفلانحنانكنأدعبةليللكو.يمعةجوزويمأنويعك
ُققحتتىربكلاُتخألاتناكً،اددجماننيتورأدبينألبقحابصلكوًاريخأ
.ةريطخٍتاباهتلابانتباصإمدعنمَدكأتتلانناقيسنم

.انمادقأطبرنمىلوألارهشألاكلتىلإيريكفتبُدوعأامًابلاغيننإ
نددريىربكلاتخألاىتحويتدجو،يمعةجوزو،يمأتناكفيكُركذتأو
عميقبتةجاجديجوزت":لوقتاهادحإتناكو.اننعجشيلةددحمٍتارابع
نمتقولاكلذيفو."يموركيدعميقبتًايمورًاكيديجوزتوأةجاجد
ُمجحناكدقل.ىنعملامهفأنكأمليننكلوتاملكلاُعمسأُتنك،يضاملا



ناتريغصلايامدقتناكف.جاوزللٌةقئالُحبصأسُتنكمكُددحينيمدقلا
ىلعيتردقويصخشلايطابضناىلعنييلبقتسملايجوزلهألليلدكنامَّدُقتس
تناكو.لبقتسملايفينرظتنتدقةنحمةيألةفاضإلابةدالولامالآلمحت
ُرمألا،يمأاميسالويلهأةلئاعليتعاطملاعللنارهظتسناتريغصلايامدق
يذلاءاذحلاناكو.ةيلبقتسملايتامحلًاديجًاعابطنايطعيسناكيذلا
يلزنملاميلعتلاوزيرطتلاىلعيتاردقنييلبقتسملايجوزلهألُرهظيسهتزَّرط
يامدقتناكدقف،تقولاكلذيفُملعأنكأمليننأمغرو.رخآلا
ةصاخلاوةميمحلاتاظحللارثكألالخيجوزباجعإرُيثيًائيشناحبصتس
دعبىتحًاعمانتايحلالخامهبهباجعإوامهتيؤربهتبغرصقانتتملف.اننيب
.هتيبذاجيمسجدقفولافطأةسمخهلُتبجنأنأ



ةدجلاةافوىلعنارهشو،انمادقأطبرءدبىلعرهشأُةتسْتَّرم
ِةدجلاُزيهجتَّمت.ةيرطُضرألاِتحبصأو،ُجلثلاَباذو،ىرغصلاتخألاو
"واي"ةليبقةايحيفثادحأةثالثكانهتناكدقو.نفدللىرغصلاِتخألاو
،ةدالولا:يهو،لاملانمغلابمُربكأُقفُنتثيحنيينيصلالكةايحيفلب
وحنىلعَجوزتنو،ديجوحنىلعَدلوننأىنمتنانلكف.توملاو،جاوزلاو
َردقلاَّنكلو.ديجوحنىلعنفدنو،ديجوحنىلعَتومننأىنمتنو،ديج
نماهريغكْتسيلةقيرطبةثالثلاثادحألاكلتيفنارثؤيةيلمعلاَفورظلاو
ةايحتشاعو،ةلئاعلايفةسيئرلاَّمألايهيتدجتناكدقل.ثادحألا
امًاعميمعويدلاوَعمجفً.ائيشقّقحتملفىرغصلاُتخألاامأ.ةيجذومن
ًاديجًاتوباتَعنصيلتيباوتلايعناصدحألاعفدولامنمهناكلمياناك
ُتاوخأتءاجو.ىرغصلاتخأللًاريغصًاقودنصيمعويدلاوعنصو.ةدجلل
.ةزانجلاانمقأً،اريخأو.ىرخأةرممَسَقلابيتدج

امبرف،رثكألامانيدلناكولف.ءارقفانكمكُتظحال،ىرخأًةرم
َمدختسيلناكامبرو،ةدجلاةايحىركذديلختلًاسوقينبيليدلاوناك
اهنفدلجأنملضفأةقاطرصانعبعتمتيٍتاؤمٍعقومىلعَرثعيلفاَّرعلا
نيترداقريغنالازتاماتناكنيتللاهيخأةنباوهتنبالقنلًةَّفحِمَرجأتسيلوأ
.ةنكممءايشألاكلتْنكتملو.نفدلاِعقومىلإةديعبةفاسمليشملاىلع
َبهذو.ليمجلارمقلايمعُةجوزتلمحامنيباهرهظىلعيمأينتلمحف
ًاعقاوكلذعمناكهنكلو،لزنملانعٍديعببسيلناكمىلإطيسبلاانبكوم
ًارارمبقاعتلابتارمثالثيمعويدلاوىنحناو.ةرجأتسملاانضرأيف
انقرحأو.ةرفغملاًةبلاطْتلسوتو،ةربقملاضرأىلعيمأْتسلجوً.اراركتو
نفدلااورضحنيذلانيزعمللايادهةيأْحنمُتملنكلو.ةيقرولادوقنلا
.ىولحلاءانثتساب

التناكف،"وشون"ـلاةغلبةءارقلاُعيطتستنكتمليتدجنأمغرو
دنعاهيلإْتيدُهأدقتناكيتلافافزللثلاثلامويلابتكاهيدلُلازت
ىلعىرخأزونكلةفاضإلابهذهلكْتعمُجف.ةديدعتاونسلبقاهجاوز
ملاعلاىلإُتاملكلااهبحطصتيكلاهربقدنعْتقرُحأو،مسقلاباهيتخأدي
ّنكتسو.مَسَقلابنيترخألاانيتخأيدجتنأُلمأن":نيتلئاقًاعماتدشنأف.رخآلا
ولىتحةلوصومُلازتاماننيبطباورلاف.اننيسنتال.تاديعسثالثلانتنأ
ٌءيشَُركُذيملو."انتقالعرمعلوطوةوقيهاذكهو.ستوللاراهزأْتعُطق



.اهمدقيللئاسرةيأهيدلنكتملربكألاخألاىتحو.ىرغصلاتخألانع
يمعةجوزويمأتبتكدقف،اهبةصاختاباتكةيأاهيدلنكتملاهنألو
دعباهانقرحأمث.انفالسألاهنمدقيل"وشون"ـلاةغلبلئاسرىربكلاتخألاو
.لاجرلاَرداغنأ

ُمودتيتلايتدجىلعدادحلاةرتفةيادبيفلازنامانكاننأمغر
طبرنمةاناعمرثكألاءزجلاناكو.ةايحلاِترمتسادقف،تاونسثالث
ملألاَّفخوً،اريثكينبرضتنأيمأىلعُبجوتيدعيملو.ىضقنادقَّيمدق
وهليمجلارمقلاوَهلعفأنأنكميامُلضفأَحبصأف.يتطبرأنعرداصلا
ناتنثالانحنانكو.ديدجلااهلكشيفُكسامتتانمادقأَعدنوَسلجننأ
َبُطقىلعىربكلاتخألافارشإتحتركابلاحابصلاتاعاسيفُبردتن
.نطقلاُجسنأفيكينملعتيمأتناك،رخأتملاحابصلاةرتفيفو.ةديدج
رمقلاتناكو.ةكايحلاِملعتىلعُلمعنانك،ركبملارصعلاتارتفيفو
رصعلاُتارتفتناكو.سكعلابنكلوسوردلاسفنبناموقتاهمأوليمجلا
ٍتاملكانملعتيمعةجوزتناكف."وشون"ـلاةغلةساردلُسَّرُكترخأتملا
.حرملانمريثكوربصبًةطيسب

اهيلعُبجوتيدعيملوةرشعةيداحلاتغلبيتلا،ىربكلاُتخألاامأ
نونفلايفاِهتاساردلتداعدقف،ىرغصلاتخألايمدقةطبرأُةبقارم
ماظتنابانيلإيتأت،ةيلحملاةبطاخلايهو،"واغ"مادمتناكو.ةيوسنلا
ُلِّكشتلحارمسمخنمىلوألاةلحرملايهو،"ةبطخلا"ىلعضوافتتل
نمةاتفىلعَرثُعدقو.ىربكلاتخألاوربكألاخألانملكل،فافزلاةيلمع
،"ايجواغ"ةيرقيهو،ةيلصألا"واغ"مادمةيرقيفًاريثكانتلئاعُهبشتةلئاع
مادمنألةديدجلاةَّنَكللةبسنلابًاديجًائيشاذهناكو.ربكألاخألاَجوزتتل
نأاهلُنكميناكثيحبنيتيرقلانيبلمعلانمريثكلابُموقتتناك"واغ"
يمعةجوزنإف،كلذىلعةوالعوً.اباهذوًةئيج"وشون"ـلالئاسرَمِّلست
ةلوهسباهتلئاععمُلصاوتلااهناكمإبَحبصأدقو."ايجواغ"ةيرقنمردحتت
اهتماستباةيؤرعيمجلاةعاطتسابناكهنإثيحبًاديجًةديعستناكف.ربكأ
.ةئتانلااهنانسأبفهكلاُهبشييذلااهمفَلخادو

ةئداهتناكاهنأاهآرنمُعيمجَّرقأيتلا،ىربكلاُتخألاتناك
"ناتيغ"ةيرقيفُشيعتانتلئاعنملضفأةلئاعىلإُجوُزتس،ةليمجو
نأُّبحنامكًاريثكاهارننلفاطملاةياهنيفاننألنزحلابانبصأف.ةديعبلا
ُجاوزلاَّمتينألبقىرخأتاونستسلاهتقفربىظحنسانكاننكلو.لعفن
.دبألاىلإانرداغتنألبقكلذدعبتاونسثالثوأنيتنسلمث،يلعفلا



يفنشعيالتايتفلانأبيضقييذلاديلقتلاُعِّبتنانتعطاقميفانكدقف
.نلمحيىتحمئادلكشبنهجاوزأتويب

يهاهفصتةملكُلضفأف."غناو"مادملثم"واغ"مادمنكتمل
يدترت"واغ"مادمتناكريرحلايدترت"غناو"مادمتناكامنيبف."ةنشخ"
نهدكةلوقصم"غناو"مادمتاملكتناكامنيبوً.ايلزنمجوسنملانطقلا
يتأتتناكدقو.ةيرقلابلكحابنكةداح"واغ"مادمتاملكتناكزوإلا
عيمجمادقأةيؤربُبلاطتويساركلادحأىلعُسلجتو،ءاسنلاةرجحىلإ
رمقلاوىربكلاُتخألاتبواجتدقف،عبطلابو."يي"ةلئاعيفتايتفلا
فارشإتحتلصألايفيريصمناكولىتحنكلو.اهبلطعمليمجلا
ً.اضيأَّيمدقَرهظأنأَّيلعيغبنيهنإيمأيلتلاقدقف"غناو"مادم
هذهيمدقلخادِتايطكٌقيمعَقشلاَّنإ":لوقت"واغ"مادمتناكو
اهيفُفتلييتلاةقيرطلانإ":وأ.ً"اديعسًالجراهجوزنمُلعجتسو.ةاتفلا
ُلعجتساذكهةببدماهمدقةمدقماهيفودبتيتلاةقيرطلاوبيجلاكاهبعك
ىنعمُمهفأنكأمل،ٍذئنيحو."مويلالاوطاهتفطالمبُركفيظوظحملااهجوز
ليقدقءايشألانمعونلاكلذنألجارحإلابُترعش،هتمهفاملاحو.كلذ
نحنانممضناو.ةبطاخلاعماتكحضامهنكلو،يمعةجوزويمأمامأ
ةديعباهيناعمورومألاكلتتناك،تلقامك،نكلو.نهيلإثالثلاُتايتفلا
.انتفرعموانتربخنعًامامت

تلباقت،عبارلايرمقلارهشلانمنماثلامويلايفةنسلاكلتيف
."ناريثلاةعراصم"ديعبلافتحاللانلزنميفمَسَقلابىربكلاتخألاُتاوخأ
رومأنربدتيسفيكنرهظيلنددعتساوَقبسدقسمخلاتايتفلاتناكو
ليكشتلنهتالئاعنهلْهتطعأيذلازرألاعيببنمقنأبةيلبقتسملانهتالئاع
ًاقبطةاتفلكْترضحأف.نهتالافتحاليومتلتادئاعلانمدختساوةيوخألا
لجرأو،ظوفحملاضيبلاعمردنمشلاقاروأو،زرألاءاسحقبطك:تيبلانم
زرألاتاكعكو،ةظوفحملاةليوطلاءايلوصافلاو،لفلفلاةصلصعمريزنخلا
تايتفلالكْتعمتجاويدووحنىلعةيوسوهطلابنمقدقو.ةولحلا
ةصلصباهسيمغتمثراخبلاباهوهطَّمتيتلاءارمحلاءايلوصافلادادعإل
نلَّترو،نكحضو،نهماعطنلوانتف.لفلفلاتيزونوميللاريصععمايوصلا
لجرُةنبااهيفىقبتيتلا"وغناس"ةصقلثم"وشون"ـلاةغلبًاصصق
يفائفوكىتحنازحألاوتارسملانمريثكلالالخريقفلااهجوزلةيفوينغ
اهيفُلِّوحتيتلا"ةيرحسلاطوبشلاةكمس":ةصقوأ.امهصالخإىلعةياهنلا
َرَهظتيكلكلذويكذملاعمارغيفُعقتةليمجةباشىلإاهسفنٌةكمس



.طقفةيقيقحلااُهتئيه
."ةثالثلاةوخإلاتاذةأرملا":ةصقتناكنهيدلَةلضفملاَةصقلاَّنكل

اهنأمغرداشنإلاَدوقتنأيمأنمنبلطيملو،اهلكاهنفرعيَّنكيملو
ُتاوخألاِتلسوت،كلذنعًاضوعو.تاملكلانمديدعلاُظفحتتناك
ليمجلارمقلاوُتممضنادقو.ةصقلاربعنهدوقتنأيمعةجوزلمسقلاب
تناكًاعمنآيفةفيرطلاوةيواسأملاةبوبحملاةصقلاهذهنألنهتالسوتىلإ
ةيئاسنلاةباتكللانميلعتعمقفارتملاداشنإلاىلعَبردتنلانلًةديجًةقيرط
.ةصاخلا

ًةزرطمةصقلااْهتطعأدقمَسَقلابيمعةجوزتاوخأىدحإتناك
ُتبهذف.اهتحتفوةيانعبشامقلاةعطقيمعةجوزْتبحسف.ليدنمىلع
ءانثأةزَّرطملافرحألاِعبتتنمَنكمتنيكلاهبناجبسولجللليمجلارمقلاو
.اهداشنإ

مهُّلكو.ةوخإةثالثًةرمةأرمالناك":ةلئاقداشنإلايمعةجوزتأدب
ةفيرشتناكاهنأمغرو.ةجوزتمنكتملاهَّنكلو.تاجوزمهلتناك
نأاهُنكميناكاذام؟ةسيعتتناكمكً.ارهماُهتوخإاهلْمدقيملةدهتجمو
"؟لعفت

ُقنشتو،ةقيدحلاىلإُبهذتلً،ادجٌةسيعتاهنإ":يمأُتوصَباجأف
."راجشألاىدحإنماهسفن

يدؤنلمَسَقلابتاوخألاىلإىربكلايتخأوليمجلارمقلاوُتممضناف
.اهاريالهنأبُرهاظتيوةقيدحلايفُربكألاُخألايشميف":تالئاقسَرْوكلارود
ُخألاامأ.ةتيماهنأىريالهنأبُرهاظتيوةقيدحلايفطسوألاخألايشميو
."لخادلاىلإاهنامثجُلمحيو،ءاكبلابُرجفنيو،اهاريفثلاثلا

ْتمستباف.اهبُقِّدحأُتنكيننأتأرو،ةفرغلاربعيمأَّيلإْترظن
.يتاملكَسنأمليننألامبرًةرورسم

ًةَّرمةأرمالناك":ةلئاقديدجنمةصقلاةروديمعةجوزْتأدب
اهنأمغرو.اهنامثجبينتعينأمهنمٌدحأْدريملتتامامدنعو.ةوخإةثالث
ناكاذامً!ايساقكلذناكمك.اهتوخإاهمدخيملفةدهتجموةفيرشتناك
"؟ثدحيس

ىتح،ةايحلايفْتلمُهأامكتوملايفتلمُهأ":ةلئاقيمأتنغف
."حوفتاهتثجُةحئارْتأدب

ُربكألاُخألاِحنميمل":تالئاقةفورعملاةمزاللاُتايتفلاِتقلأًاددجمو
،شامقلانمنيتعطقطسوألاُخألاىطعأو،اهتثجيطغيلشامقةعطقةيأ



َنوكتىتحشامقلانمهعيطتسيردقربكأباهنامثجثلاثلاُخألاَّفلو
."رخآلاملاعلايفةئفاد

نأدعبو.ةوخإةثالثةرمٍةأرمالناك":ةلئاقيمعةجوزتعبات
توباتءارشلًالاماُهتوخإْقفُنيمل،حوركةيلبقتسملااهتايحلاهسبالمْتدترا
اذهناكمك.ءالخباُهتوخإناكةدهتجموةفيرشتناكاهنأمغرو.اهل
"؟طقةحارلاُدجتسلهً!ايساق

."ةديحوٍحوركاهمايألُططختس":ةلئاقيمأْتدشنأف
،رخآىلإبوتكمفرحنمانلقنتلاهعبصإيمعُةجوزْتمدختسا

.فرحألانمًالُكَزِّيمنلةيافكنيتقيلطنكنملاننأمغراهَعباتننأانلواحو
ً.اتوباتاهليرتشننأانيلعسيل:ربكألاُخألالاق":يمعةجوزتلاق

قودنصلاكلذَمدختسننأاننكمي:طسوألاخألالاقو.اذكهريخباهنإ
،هكلمأيذلالاملاُّلكوهاذه:ثلاثلاخألالاقو.ةفيقسلايفميدقلا
.ً"اتوباتاهليرتشأوُبهذأس

:ةلئاقيمعةجوزْتنغف.ةصقلاُعاقيإرَيغت،ةياهنلاىلإانلصوامدنع
اذامنكلو.نآلاىتحمهعمَثدحاماذهو.ةوخإةثالثةرمةأرمالناك"
ُخألاناكو،حورلاَعيضوربكألاُخألاناكدقل؟كلذدعبتخأللَثدح
."قامعألايفًابحُمناكثلاثلاَخألاَّنكلو،بلقلاَدرابطسوألا

َلاقف":انلقف،ةصقلاُلمكنليمجلاَرمقلاومَسَقلابُتاوخألاينتكرت
ىلإساُدتيكل:يأ(ءاملاسوماجقيرطبناجبانهاهنفدنل:ربكألاُخألا
.ً)اديعبَفرجنتيكل:يأ(رسجلاتحتاهنفدنل:طسوألاُخألاَلاقو.)دبألا
:لاق،يحاونلالكنمًاصلخموبلقلابيطناكيذلا،ثلاثلاَخألاَّنكلو
يتلاُتخألاِتدجو،ةياهنلايفو.عيمجلااهَركذتييكللزنملاَفلخاهنفدنل
."رخآلاملاعلايفًةميظعًةداعسًةسيعتةايحْتشاع

.تايرخألاويمأعماهُداشنإِعتمملانمناكدقف.ةصقلاكلتُتببحأ
.لضفألكشباهنمةدوصقملايناعملاُتمهفيتخأويتدجةافوذنميننكلو
صخشنمةأرملاوأةاتفلاةميقرَيغتتنأُنكميفيكُةصقلاينترأدقف
ُءرملااهبينتعييتلاةيفيكللًايلمعًاهيجوتُمدقتًاضيأيهو.رخآىلإ
ممو،تيملانامثجعملماعتلاُمتيفيكو،هتافودعببوبحمصخشب
ْتماقدقو.تيملاَنفدينأُبجينيأو،ةمئالملاةيدبألاسبالمُفلأتت
املاحًاضيأكلذُلعفأسُتنكو.دعاوقلاكلتَعبتتلاهعسويفامبيتلئاع
ً.امأوةجوزُحبصأ



دقو."غناو"مادمتداع،"ناريثلاةعراصم"ديعالتيذلامويلايف
.ةلئاعللقلقلانمديزملاينعتًامئادتناكاهنألاِهتارايزُهركأُتحبصأ
،عبطلابو.ديجلاىربكلاتخألاجاوزِعقوتبءادعسُعيمجلاناك،عبطلابو
ناكانتيبنأوًاضيأُجوزتيسناكربكألاخألانألنيجهتبمُعيمجلاناك
اذإوً.ارخؤمانتلئاعيفنيتزانجاندهشًاضيأاننكلو.ىلوألاهتَّنَكبىظحيس
ةقفنينعتناكةديعسلاوةنيزحلاُتابسانملاهذهفً،ابناجفطاوعلاِتعِضُو
ًىنعمديججاوزبىظحألَّيلعُطغضلاَذختاف.نيمداقنيفافزونيتزانج
.انءاقبينعيناكدقفً.ايفاضإ

تخألازيرطتنمتققحتو،ءاسنلاةفرغىلإ"غناو"مادمتدعص
اهُرهظويساركلادحأىلعتسلجو.ةراسلاهتيعونىلعتنثأو،ىربكلا
اهوتلْتأدبيتلا،يمأتّحولو.يهاجتابْرظنتملو.ةذفانلاكبشهاجتاب
َرضحتليمعةجوزل،ةلئاعلايفةلزنمءاسنلاعفرأكةديدجلااهتناكمُكردت
ططخلانعو،سقطلانع"غناو"مادمتملكت،رضُحأنأىلإو.ياشلا
رهنلاقيرطنعْتلصويتلاعئاضبلاِنحشنعو،دبعملايفٍمداقٍضرعمل
.لمعلاىلعاهريكفتتزَّكر،ياشلاَّبُصاملاحو."نيليوغ"ةنيدمنم

تالامتحالاضعبلبقنمانشقاندقل.مألايتزيزع":اهلوقبتأدب
.ً"ادكؤم"وكغنوت"ةيرقيفةديجةلئاعنماهجاوزودبيف.كتنبالةعقوتملا
ُضعبَّيدلناكوَقبسدقل":ةلئاقيمأىلإْتضفأو،مامألاىلإتنحنامث
لجأنمكَجوزوكروزأس،بسحوماوعأةعضبنوضغيفو.كانهلمعلا
يننكلو":تلاقمث،تحنحنتوةميقتسملااهتيعضوىلإتداعمث."ةبطخلا
مويلانميركذتتنأكنكميامكو.رخآعوننمًاطابتراَحرتقألُتيتأمويلا
ًةقيفرَحبصتلةصرفلاقبنزلاةرهزيفُتيأردقف،هيفانيقتلايذلالوألا
لبقًاديجُهباعيتساَّمتيلاذه"غناو"مادمْترظتناو."رمعلاسفننمةاتفل
ىلعًاريسةقيقدنيعبرأوًاسمخ"وكغنوت"ةيرقُدعبت":ًةلئاقَعباتتنأ
ٌةلمتحمٌةقيفركانهو."ول"ةلالسنميهكانهتالئاعلامظعمو.مادقألا
."جلثلاةرهزوهةاتفلامساو.ةلالسلاهذهيفقبنزلاةرهزلجأنم

اهنأطقفسيلةفرغلايفنيرخآلاعيمجلويللوألايمأُلاؤسَرهظأ
ُططختتناكاهنأنكلو،ىلوألااهترايزيف"غناو"مادمْهتحرتقاامَسنتمل
.تقولاكلذذنمةيناكمإلاهذهبُركفتو

نعاذام":اهرارصإيفختلليلقلاُلعفتاهتوصُةبوذعويمأْتلأسف
ُتافصلانكتملامةقفرلاطابترالببسيأىرأالانأف؟ينامثلاتافصلا
.ً"امامتةقفاوتمينامثلا



مويلاكيلإيتآلْنكأمليننإ،مألااهتيأ":ءودهب"غناو"مادمتباجأ
امهيتلكجلثلاةرهزوقبنزلاةرهزنإ.ةقفاوتمينامثلاُتافصلانكتملام
ٍّلكُمأيلْهتلاقامناكاذإو.رهشلاسفنيفناصحلاماعيفناتدولوم
ىدلوً.اضيأةعاسلاسفنيفومويلاسفنيفاتدلُودقفًاحيحصامهنم
ةدحاوُّلكو.تاوخألاوةوخإلانمددعلاسفنقبنزلاةرهزوجلثلاةرهز
"...ةثلاثلاةلفطلايهامهنم

"...نكلو"
:تلاقو،اهمالكلامكإنميمأعنمتلاهدي"غناو"مادمتعفر

ةثلاثلاَةنبالاَّنإ،معن:وهُباوجلاو.هيحرطتنألبقكلاؤسنعُبيجأس"
النأليسآملاهذهفورظُمهتالوً.اضيأاهفالسأعميه"ول"ةلئاعيف
ىلإْترظنو."ًةنباتناكولىتحلافطألادحأنادقفبرّكُفينأُبحيَدحأ
ْتدعبأامدنعو.ثدحتتليلمعلكشباهادحتتيهونيتيساقنينيعبيمأ
وقبنزلاةرهزنملكُعتمتت":ةلئاق"غناو"مادمتعبات،اهَرظنيمأ
ْتطبُردقفءيشّلكنممهألاو.لثامتملامجوقباطتملوطبجلثلاةرهز
عضولاف،اذكهوً.املاعربكألاجلثلاةرهزُّدجناكو.ةقيرطلاسفنبامهمادقأ
َحرشتنأ"غناو"مادمىلعنكيملو."قباطتمريغيداصتقالاويعامتجالا
اهفالسأنيبةعيفرةبترمنميروطاربمإٌِملاعةلئاعلاكلتيفناكنإهنأ
ىلعودبيال":تلاقمث.ةروسيملاحوةديجتاطابترابُعتمتتاهنأدبالف
ريثكلابناكرتشتنيتاتفلانألتاضقانتلاهذهُعنامتاهنأجلثلاةرهزةدلاو
."ىرخألاتافصلانم

ُتنكيننكلو.اذهلكُبعوتستيهوءودهباهسأربيمأْتأموأف
.ةراثإلانمَخرصأو،رهنلاةفضىلإيرجأو،ييسركنمرَيطأنأُديرأ
يذلاَمستبملااهمفىرأنأُتعقوتو،يمعةجوزىلإةفطاخًةرظنُتيقلأ
نأًةلواحمماكحإبْهتقلغأدقتناككلذنعًاضوعاهنكلو.فهكلاهبشي
اهعباصأءانثتسابةبذهملاةقايللوءودهللًةروصاهُمسجناك.اهجاهتبايفخت
.ةريغصلاسيلقنألاكامسأبءيلمردقكاهضعبلوحرتوتبُموحتتناكيتلا
ُتسلتخادقو.ءاقللااذهةيمهأُمهفتانيفةدحاوةيأنمَرثكأتناكف
تناكو،ىربكلاتخألاوليمجلارمقلاىلإدحأينظحالينأنودرظنلا
ةليللاكلتيفٍةريثكرومأبُثدحتنسانكف.يلجأنمًةداعسُعملتامهنويع
.شارفللةلئاعلاةيقبيوأتنأدعب

ءارجإلااذهبُموقأامًةداعيننأمغر":ةلئاق"غناو"مادمْتظحال
دقف،ةعساتلاوأةنماثلاتايتفلاُغلبتامدنعفيرخلافصتنمناجرهملالخ



.كتنبالصاخلكشبًاديفمُنوكيسًايروفًاطابترانأةلحرملاهذهيفُترعش
يهو.َروطتينأُنكمييلزنملااهميلعتَّنكلو،ةديدعٍحاوننمةيلاثميهف
يعامتجاعضونمٍةلئاعلًةمئالمَنوكتيكلبيذهتلانمِريثكللةجاحب
."عيفر

نأاهيلعيغبنيامكْتسيليتنباَّنإ":ةلئاقةالابمالبيمأتقفاوف
.ةنسحةركفهذهنأًةقثاوُتسلانأو.ةعيطمريغوٌةدينعيهف.نوكت
تاوخألانمديدعلانيبةيلاثمريغةوضعَنوكتنأاهللضفألانمف
."عيفريعامتجاعضونمةدحاوةاتفلمأَبيختنأنممَسَقلاب

مغرو.ءادوسةَّوهيفتاظحللبقُهتحرفيذلايحرفلكَصاغ
ةَّرملااِهتاملكنأكردألةيافكًةريبكْنكأملفً،اديجيمأُفرعأُتنكيننأ
تناكيتلاةهباشملالاوقألالثماهلثمتاضوافملانمًاءزجتناكينع
َنَّكمتدقف.ةبطاخلاعميجاوزُشقانيسيدلاوناكامدنعًاريثكلاقتس
يناُعتدقيتلاىوكشلانمَّيدلاوةيامحنمةميقلاةميدعودبأيلعج
كلذناكو.لبقتسملايفيصوصخبيتقيفرةلئاعوأيجوزةلئاعامإاهنم
نأمهيلعُبجوتيسناكةَّيفخفيلاكتةيأضيفختىلعًاضيأُدعاسيدق
لجأنمهبُديوزتلامهيلعُبجوتيسناكامضيفختوةبطاخللاهوعفدي
.يرهم

لكشبوحنلااذهىلعنيرعشتسكنإ":تلاقو،ةبطاخلاِجعزنتمل
.اهنأشبَقلقألعونلااذهنمرومألانمرُيثكلاَّيدلًاضيأانأف.يعيبط
هنأمغرركفتتناكاهنأكو،ةظحللْتفقوتو."مويلانعًاثيدحانافكنكلو
ليوطٍتقوذنمْتبردتوْتططخدقاهنأًاعيمجانلًامامتًاحضاوناك
ْتبحسواهُِّمكىلإاهديْتّدممث.هتلعفلعفِّلكو،اهتلاقةملكِّلكىلع
ْتملكت،اهايإينلوانت"غناو"مادمتناكامنيبو.روضحللينتدانو.ةحورم
."كتنباريصمبيركفتلتقوللةجاحبكنإ":ةلئاقيسأرقوفنميمأعم

لوطىلعةبوتكمتناكيتلاتاملكلابُتقَّدحو،ةحورملاُتحتف
.يولعلااهفرطُنيزيناكيذلاقاروألاليلكإوتايطلاىدحإ

مغريتنبالهذهنيطعتأ":تلاقو،مهجتبةبطاخلاىلإيمأْتثدحتف
"؟كباعتأْشقاننملكايإويننأ

ةحئارناكهنأكوحارتقالااذهًةدعبتسماهديبغناومادمْتحّول
ٌباعتأكانهَنوكتنلف.اهجاوزعمهَسفنُنوكيسَرمألانإ":تلاقو،ةئيس
اذإو.يلىرخألاةاتفلاُةلئاعُعفدتسو."يي"ةلئاع،مكتلئاعنمةبولطم
يتلاُباعتألاُعفترتسفنسلاسفننمةقيفركنآلاكتنباةميقنمُتعفر



."ءارجإلااذهبٌةيضارانأو.سيرعلالهأاهُعفديس
ْتعضوو،تتفتلامث.جردلاهاجتابتاوطخعضبتشمو،ْتضهن

رخآٌرمأكانهو":ةفرغلايفنملكلتلاقو،يمعةجوزفتكىلعاهدي
عمديجلمعبتماقدقةأرملاهذهنأوهوً،اعيمجهباوركفتنأُبجي
نمناتبرقمليمجلارمقلاوقبنزلاةرهزنأىرأنأيننكميو.اهتنبا
ُرمألا،قبنزلاةرهزلجأنمهذهةقفرلاةقالعىلعانقفتااذإف.امهضعب
ُدقتعأٍذئدنع،"وكغنوت"ةيرقيفجاوزلاباهتصرفزيزعتىلعُدعاسيسيذلا
ليمجلارمقلالجأنمديججوزىلعَرثعأنأًاديجًارمأُنوكيسهنأ
.ً"اضيأكانه

رمقلاىلإُتفتلاو،ةقايللاَرمأُتيسنف.ةيناكمإلاهذهبًاعيمجانئجوف
.يلثمةراثإلااهيلعودبتتناكيتلاليمجلا

عبطلاب":تلاقو،لالهلالكشبودبتلاهتسَّوقو،اهديغناومادمْتعفر
يلحملااهلمعبَلخدتأنلف."واغ"مادمىلإةمهملامتلكوأدقنونوكتدق
.ةلزنماهنمىندأتناكاهنأكلذبينعتتناكو."لاحةيأىلع

يهاضتسنكتمليمأنأَرهظأدقف،ءيشيأاذهرهُظيملْنإ
نآلايمأتبطاخيتلاو"غناو"مادماهبُعتمتتيتلاةمواسملايفةربخلا
:ةلئاقرشابملكشب

ِكنكمييتلاةليلقلاِتارارقلاُدحأوهو،ةأرملاَرارقاذهُربتعأيننإ"
نأُبجيف،كلذمغروً.اضيأكْفلِسةنباامبرو،كتنبالجأنماهيذختتنأ
مألااهتيأِككرتأسو.كلذنمَدعبألرمألايفَرمتسننألبقُدلاولاَقفاوي
نعيعفادتلةصاخلاكبيلاسأيمدختسا:يهو،ةدحاوةحيصنِكلًةركاذ
."كتيضق

ُتفقو،اهتَّفحِمىلإةبطاخلاةقفارمليمعةجوزويمأتشماميف
،انضعبُقناعننحنو،ةفرغلاطسويفليمجلارمقلاوىربكلاتخألاو
له؟يلةعئارلارومألاهذهلكَثدحتنأنكمملانمله.ةراثإبُرثرثنو
ًاعمُنوكنسلهً؟اضيأ"وكغنوت"ةيرقىلإُجوزتتسليمجلارمقلاتناك
َرعشتنأاهلنكمملانمناكيتلا،ىربكلاُتخألاامأ؟انتايحةيقبلًالعف
ْهتضرعامَققحتينأعيمجللصالخإبْتنمتدقف،اهظحببسبةرارملاب
.رمألانمُديفتستستناكاهلمكأبانتلئاعنأُفرعتيهوةبطاخلا

.فرصتنفيكُملعنانكاننكلو،تالعفنموتاريغصٍتايتفانكدقل
.انمادقأَحيرنلليمجلارمقلاوُتسلجف

،اُهلمحأُلازأامُتنكيتلاةحورملاوحناهَسأرىربكلاتخألاِتلامأ



"؟اهيلعَبُتكاذام":تلاقو
."ينيدعاس.ءيشلكَأرقأنأيننكميال"
قوفنمليمجلارمقلاوىربكلاتخألاتقَّدحو.ةحورملاُتحتفو

اهزييمتانعطتسايتلاُفرحألاتناكو.فرحألايفَرظنلاانتثالثاّنعمأو.يفتك
.انأو.تنأو.تيبو.ةأرماو.ديجو.ةاتف:يه

اهنأُفرعتيهويولعلاقباطلاىلإدوعصلايمعةجوزتدواع
.اهعبصإبفرحِّلكىلإْتراشأف.يتدعاسمُعيطتستيتلاةديحولاتناك
ةيصخشتاذةاتفدوجوبُتملع:ةحورملاىلعاهعِقوميفتاملكلاُتظفحف
سفنوةنسلاسفنيفاندلوناتنثالانحنو.مكتيبيفيئاسنميلعتوةديج
ً؟اعمنيتقيفرنوكننأاننكميالأ.مويلا

،جلثلاةرهزىعُدتيتلاةاتفلاهذهىلعدرلانمَنكمتأنألبق
.اهبَرّكُفتويتلئاعاَهثحبتنأُبجييتلارومألانمرُيثكلاكانهتناك
ءيشيأيفيأرانلْنكيملليمجلارمقلاوىربكلاتخألاويننأمغرو
تناكامنيبيولعلاقباطلايفةفرغلايفتاعاسانيضقدقف،ثدحيدق
.رمعلاسفننمةقفرلاةقالعلةلمتحملاتاعبتلاناشقانتيمعةجوزويمأ
نملضفأةلئاعليمتنتتناكيمعةجوزّنكلو،ةيكذيمأتناكدقو
ىندألاةأرملاتناكيمعةجوزنألفكلذمغرو.قمعأاهميلعتناكوانتلئاع
نآلاةصاخوُهلوقتاميفةرذحَنوكتنأاهيلعناكدقفةلئاعلايفةناكم
.اهتايحىلعةماتٍةرطيسبُعتمتتيمأْتحبصأنأدعب

يفةمهمةقفرلاةقالعنإ":ةثداحملاأدبتللوقتيمعةجوزتناكف
اهنكلو،ةبطاخلاتاملكنمديدعلاُرركتتناكو."ديجلاجاوزلاكةاتفلاةايح
ةقالعُةماقإُمتت":وهو،مهألاُهارتتناكيذلارصنعللُدوعتًامئادتناك
.يدبألاصالخإلاوةيفطاعلاةقادصلاوهاهنمُفدهلاو،ةاتفلارايتخابةقفرلا
."ءانبألاُباجنإوههنمُفدهلاو،اهرايتخانودبُمتيفجاوزلاامأ

َففختنأُلواحتءانبألانعتاملكلاهذهاهعامسدنعيمأتناك
عيمجلاُلعجتوٌةبيطٌةاتفيهو.ليمجلارمقلاكيدل":اهلوقباهتْفلِسنع
"...ءادعس

ةيقبلكعمناشيعيسفكانباامأ.جوزتتامدنعدبألاىلإيُنكرتتس"
."كتايح

مويلكو.ةثداحملايفةنيزحلاةطقنلاهذهىلإنالصتمويلكاتناك
.ةيلمعرثكأاياضقةشقانملعوضوملاةفدَِّريغتنأُلواحتيمأتناك

اهلَنوكتنلفرمعلاسفننمةاتفلةقيفرقبنزلاةرهزْتحبصأاذإ"



"...انتلئاعيفءاسنلاُّلكو.مَسَقلابتاوخأ
تاوخأنهيدلتناك:اهلوقبةلمجلايهنتنأيونتيمأتناك

نفرصتينأنهنكمي":ةلئاقىرخأةقيرطباهتهنأيمعةجوزنكلو.مَسَقلاب
ِترعشاذإو.كلذلةجاحلاوعدتامدنعتابسانملاكلتيفمسقلاباهتاوخأك
لبقيولعلاقباطلايفءانغلاوسولجلالجأنمرثكأتايتفلةجاحبِكنأ
تاجوزتملاريغناريجلاتانبةوعدبيموقتنأكنكميقبنزلاةرهزجاوز
."كلذيفاهتدعاسمل

.ً"اديجتايتفلاكلتاَهفرعتنل":يمأتلاقف
يذلاتقولانيحيسامدنعو.اُهفرعتسرمعلاسفننماهتقيفرنكلو"

كايإوُفرعأاممرثكأضعبلاامهضعبنافرعتسناتاتفلاكلتهيفُجوزتت
."انيجوز

كلتىلإُلصتامدنعًامئادُلعفتتناكامكيمعةجوزتفقوت
قيرطلانعًافلتخمًاقيرطَعّبتتلةصرفقبنزلاةرهزىدل":تلاقو،ةطقنلا
ةظحللْتفقوتنأدعبتعباتمث."انهىلإَلصنلكايإوُهتذختايذلا
ةيرقيفسانللُرهظتسو،ةيفاضإًةميقاهُحنمتسهذهةقفرلاةقالع":ًةلئاق
نمنيتقيفرلانيبةقالعلانألو.مهتيرقيفديججاوزبٌةريدجاهنأ"وكغنوت"
عمُطباورلاُحبصتسفناجوزتتامدنعرّيغتتالودبألاىلإىقبترمعلاسفن
ُنوكنسامك،رثكأًايمحمكجوزُنوكيسوىوقأ"وكغنوت"ةيرقيفسانلا
يفءاسنلاةرجحيفقبنزلاةرهزَعضورومألاهذهُدعاستسو.كلذكًاعيمج
نامدقوأٌحيبقهجواهقيعيًةأرماَنوكتنلف.يلبقتسملااهجوزتيب
تتبثأوَقبسةيلاثمةيبهذقبنزروهزتاذًةأرماُنوكتسلب،ناتحيبق
هيفامبديجلكشبةيرسلاانتغلبةباتكلاىلعاهتردقواهصالخإواهءالو
."مهتيرقنمةاتفلرمعلاسفننمةقيفرَنوكتلةيافكلا

يغصأُتنكو.ةثداحملاهذهنماهلَرصحالٌةفلتخمٌلاكشأكانه
ءانثأيدلاولُمجُرتتتناكفيكوههُعمسأْنكأملامو.مويلكاهيلإ
ُةقادصلاكلتتناكدقو.هعمهيضقتيمأتناكيذلاصاخلاتقولا
،امهيتلئاعونيتقيفرلانيبايادهللرمتسملالدابتلا:لثم،ًالاومأيدلاوُفِّلكتس
ىلإيرفسةفلكتو،انلزنملجلثلاةرهزتارايزءانثأءاملاوماعطلاةكراشمو
مادمتلاقامكنكلو.اذهلكللاملاُكلمينكيملوهو."وكغنوت"ةيرق
.ةنسحًةركفتناككلتنأيدلاوَعنقتليمألًادئاعُرمألاناكدقف"غناو"
َلبقتسمنأيمعنذأيفْتسمهنأبًاضيأيمعةجوزتدعاسدقو
نعتمتيالءاسنلانإُلوقينمُّلكوً.اضيأيبًاقلعتمناكليمجلارمقلا



ً.ايبغوًاحدافأطخُبكترينهجاوزأتارارقىلعذوفنب
ةلأسملاتناكو.هانمتأيذلارايخلايتلئاعتقتنا،فاطملاةياهنيف

ةفاضإبيمأينتدعاسف.جلثلاةرهزةوعدملاكلتُبيجأفيكيهةيلاتلا
يتيدهكَهلسرألهيلعُلمعأُتنكيذلاةيذحألاجوزلزيرطتلانمديزملا
ُّدرلاناكامةداعو.يباتكلايدريفيتدعاسمنمْنكمتتملاهنكلو،ىلوألا
.ةقادصلاايادهلدابتربتعيدقاممًاءزجُحبصتةديدجةحورمىلعُلَسُري
امدنعف.ديلاقتلانعلماكلكشبُجرخيفلتخمءيشبُركفأُتنكيننكلو
ةلوقملابترّكف،ةحورملاىلعأيفجوسنملاجلثلاةرهزليلكإىلإُترظن
َفلأُشيعتةقيمعلااهروذجبةقيدحلاناردجلخادليخنلاراجشأ":ةميدقلا
ةقيمع:هنوكتنأانتقالعلُديرأُتنكاميلةبسنلاباذهناكف."ةنس
دقو.انتقادصلًازمرةحورملاهذهَنوكتنأُديرأُتنك.دبألاىلإةكباشتمو
تناكامُتروصتيننكلو،طقفيرمعنمفصنلاوةعباسلايفُتنك
.ةيرسلااهلئاسرلكبةحورملاهذههيلعُحبصتس

ُتبلط،جلثلاةرهزةحورمىلعيدرهيلعُنوكيسامبُتعنتقااملاح
."وشون"ـلاةغلبحيحصلادرلاةباتكىلعيندعاستنأيمعةجوزنم
ناكدقفيتيدهبةفرطتمُتنكاذإو.مايأةدعلتالامتحالاانشقاندقو
ةجوزْتبتكف.ةيرسلايتلاسربناكمإلاردقةيديلقتَنوكأنأَّيلعيغبني
يديُطخَحبصأىتحاهيلعُتبَّردتو.اهيلعانقفتايتلاتاملكلايمع
ُهتطلخو،ربحلاةنحطميفربحلاُتنحط،هنعةيضارُتحبصأامدنعو.ًالوبقم
ًةكسمميديبةشيرلاُتذخأو.ٍنكادَدوسأٍنولىلعُتلصحىتحءاملاب
مسربُتأدبو.ربحلاباُهتسمغو،ىطسولاوةبابسلاوماهبإلانيبًةميقتسماهايإ
ُترتخاو.ةحورملاىلعأيفموسرملاقاروألاليلكإطسوةريغصجلثةرهز
ةمدقمبُتأدبو.ليمجلاجلثلاةرهزديطخلةرواجملاةيطلايتلاسرةباتكل
:هذهكةبسانملجأنمةلوبقمٍتارابعبُتعباتمث،ةيديلقت

ٌةريقفيننأنممغرلابف.َّيلإيغصأكلضفنم.كيلإُبتكأيننإ
ُبتكأانأف،ةعيفرلاكتلئاعةناكمبٌةريدجريغيننأمغرو،ةبسانمريغو
.يبلقُكتاملكْتدعسأدقوً.اعمَعمتجننأانردقنإَلوقألمويلاكيلإ
ناكملكيفسانلاُدسحيسو.رهنلاقوفُربعيٌرسجو،عجبلانمٌجوزاننإ
.كتقادصلٌصلخميبلقنإ،معن.ةميمحلاانتقادص

َكردننأاننكميفيكف.رعاشملاكلتلكينعأْنكأمليننإً،اعبطو
ةعباسلايفانكاننأنيحيفيدبألاطابترالاوةقادصلاوةقيمعلاةبحملا
ُمهفننكنملنحنف،انيقتلادقانكولوىتحو.ّطقِقتلنملنحنو؟طقف



َحبصتنأًةلمآاُهتبتكتاملكَدرجمكلتتناكدقوً.ادبأرعاشملاكلت
.امًامويًةيقيقح

.شامقلانمةعطقىلعُهتعنصيذلاةيذحألاجوزوةحورملاُتعضو
له.ةريثكءايشأنأشبُقلقيينهذأدب،نيتغرافياديْتحبصأنأدعبو
طخىلإنورظنيسله؟جلثلاةرهزةلئاعلةبسنلابًادجًةعيضوُتنك
نعيجورخنأنوربتعيسله؟ةيندتميتلزنميهمكنوكرديويدي
ُراكفألاكلتتناكو؟انتقادصنوفقويسله؟ةئيسًاقالخأيدُبيديلاقتلا
،كلذعمو.ينُدراطت،ينهذيف"بلعثلاحاورأ"يمأاهيمُستيتلا،ةجعزملا
َّيمدقَحيرأوءاسنلاةرجحيفلمعلابَرمتسأوَرظتنأنأَّيلعُلازيامناك
.مئالملكشبيماظعىفُشتيكل

اهيتفشتَّمزةحورملابُهتلعفامةرملوأ"غناو"مادمتأرامدنع
ُطابترااذهنإ":تلاقو،ٍورتبليوطتقودعباهسأربتأموأمثً.اراكنتسا
،طقفينامثلاامهتافصبنيتلثامتماتسيلناتاتفلاناتاهف.ًالعفةيلاثمةقادص
ًاريثماذهُنوكيسو.امهُنكستيتلا"ناصحلا"حوربًاضيأناتهباشتمامهنكلو
ينلعجاممً،ابيرقتلاؤسةجهلبنيتريخألانيتملكلانيتاهِتظفلو."مامتهالل
يهَةيلاتلاَةوطخلانإ":ةلئاقتعباتو،جلثلاةرهزنأشبُلءاستأًاضيأ
يف"وبوغ"دبعمىلإنيتاتفلاَقفارأنأُحرتقأو.ةيمسرلاتاءارجإلامامتإ
اهتيأ،نيتاتفللتالصاوملابينتعأسو.امهتقادصدقعابتكتل"ايشيش"ةنيدم
.ً"ابولطميشملاضعبُنوكيسو.مألا

قوفاْهتوطو،شامقلاةعطقلعبرألااياوزلا"غناو"مادمْتذخأ،اذهب
.ةيلبقتسملايتقيفرلاهَيطعتلاهعماْهتذخأو.ءاذحلاوةحورملا



ةنكاسَسلجأنأَّيلعبعصلانمناك،ةيلاتلاةليلقلامايألالاوط
يننكميناكامَّلكنأنيحيفيبُضرتفيناكامكنايفشتّيمدقَلعجأل
يمأّنأىتح.بيرقامعجلثلاةرهزُلباقأسُتنكيننأوههبرُيكفتلا
يغبنيناكامنأشبتاحارتقالاوتاعقوتلابنيتلوغشماتناكيمعةجوزو
ةرهزويننأمغرىتحانتقادصدقعيفهبتكننأجلثلاةرهزىلعوَّيلع
"غناو"مادمةَّفحِمْتلصوامدنع.َُّطقاذهكًادقعانيأردقْنكنملجلثلا
يمأينتلمحف.ةطيسبةيفيرسبالمةيدترموةفيظنُتنك،انتيبةبتعدنع
،يجاوزدنعًاقحالتاونسرشعدعبو.يبتجرخو،يلفسلاقباطلاىلإ
ًةفئاخةبسانملاكلتيفُتنكدقو.ةَّفِحملاىلإةلثاممةلحربُموقأسُتنك
َّلكيئاروُكرتأسُتنكيننألًةنيزحو،يمامأتناكيتلاةديدجلاةايحلانم
ببسبراودلابُرعشأُتنك،ءاقللاكلذلجأنميننكلو.ُهفرعأُتنكام
؟ينبحتسجلثلاةرهزتناكله.ةلعفنملاةراثإلا

وحنُتوطخو،اهيفيمأينتعضوو.ةَّفِحملاباب"غناو"مادمتحتف
نيتيزولاهانيعتناكف.اُهتليختامملمجأجلثلاةرهزتناكو.ريغصلاغارفلا
نمرَيثكلاِضقتملاهنأىلعُلدياممًابحاشاهُدلجناكو.يلاثملكشب
ٌةراتسكانهتناكو.يتلوفطتاونسلالخُتلعفامكلزنملاجراختقولا
تناكو.دوسألااهرعشىلعُقلأتييدروٌءوضناكف.اهبناجبةقلعمءارمح
ٍلكشبُترظن.ةميغلاُهبشيلكشبًازرطمنوللايوامسًافطعميدترت
.ْملكتتملو.اهلُهتعنصيذلاءاذحلايدترتتناكفاهلاورستحتفطاخ
.اهلُتمستباف.ْتمستباو.يلثمةرتوتمتناكامبرف

َظفاحنلوً.اعمَرشحنننأانيلعناك،اذل.دحاودعقمةَ◌َّفحِمللناك
انعفرو.طسولايفَسلجتنأ"غناو"مادمىلعناك،ةفحملانزاوتىلع
ةيرقجراخىلإيدؤييذلارسجلاقوفنوحنرتياوناكامناعرسو.نولامحلا
نيلامحةعبرأاُنلمحيناكدقو.لبقنمًةَّفحِمُتبكردقنكأملو."ياووب"
رئاتسلادوجوبيننكلو.حجرأتلانمُفِّفختةقيرطيفاوريسينأاولواح
نايثغبُرعشأُتأدبةبيرغلاةيعاقيإلاةكرحلاو،يقلقو،مويلاةرارحو،ةقلعملا
ولىتحف،اذلً.اضيأًادبألزنملاُترداغدقلبقنمْنكأملو.يتدعميف
َيقبمكوتيبلانعُتدعتبامكُتفرعاملةذفانلانمُرظنلايناكمإبناك
."وبوغ"دبعمضرعمنعُتعمسدقُتنكو.اهُعطقنسانكيتلاةفاسملانم
مويلايفةنسلككانهىلإنبهذيءاسنلاتناكدقف؟هنعْعمسيملنمو



نإُلاقيو.ءانبألانبجنينألجأنمنيلصيلسماخلارهشلانمرشاعلا
.يكاردإىطختتُةركفلاتناكف.ضرعملااذهىلإنوبهذيسانلافالآ
نينرلثم،رئاتسلالالخنمةمداقىرخأةجضُعمسأُتأدب،ٍذئدنعو
اودعتبا":سانللنوخرصينيلامحلاتوصودايجلااهُّرجتتابرعىلعسارجألا
،روخبلاءارشبنئابزلانورغيمهونيلوجتملانيعئابلاتاحيصو."قيرطلانع
دقاننأُتفرعف.دبعملايفاهُعضونكمُييتلاىرخألانيبارقلاو،عومشلاو
.انتهجوىلإانلصو

مادمْتنحناف.ةيوقةطبخبًاضرأنولامحلاانَعضوو.ةَّفِحملاِتفقوت
يفنيترَّمسمىقبننأانلتلاقو.هتحتفو،بابلاِتعفدو،يقوف"غناو"
ُتزَّكرو،ةكرحلانعانفقوتاننألٌةنتممانأوّينيعُتضمغأف.َتجرخو،انناكم
يننإ":ًالئاقهبُركفأُتنكامبٌتوصَثّدحت،اهدنع.يتدعمةئدهتىلع
اذام.نايثغلابُباصأسيننأكوُترعشدقفً.اددجمانفقوتاننألًادجٌةديعس
"؟ٍذئدنعيبنينظتسِتنك

دقُبحاشلااهُدلجناكو.جلثلاةرهزىلإُترظنو،ّينيعُتحتفف
رخآلاوهلّوحتيدلجنأروصتأنأيننكميناكورضخألانوللاىلإَلَّوحت
اهيفتكْتعفرف.حيرصلؤاستبنيتئلتمماتناكاهينيعّنكلو.هتاذنوللاىلإ
اهنأبيرقامعُملعأسُتنكةقيرطبْتمستباو،رمآتباهينذأتحتامىلإ
مث.بعاتملايفانطّرويسناكدقفاهنهذيفامْنكيًايأنأينعتتناك
."جراخلايفُثدحياذامَرنل":تلاقو،اهبناجبةداسولاىلعْتتبر

يفاندلودقانكاننأوهينامثلاانتافصنيبُقفاوتلاُببسناكدقو
يهوًاددجمَّيلإْترظن.ةرماغمللُقوتنانكاننأينعياذهو،ناصحلاماع
ً.امامتةلحضتناكاهنأَفرتعأنأَّيلعُبجييتلايتعاجشَقامعأُمِّيُقت
نمهيفُسلجتتناكيذلابناجلاىلإُتقلطناوً،اقيمعًاسفنُتذخأف
ِتاوصألاوهوجولانيبطبرأنأنمُتنكمت،ٍذئدنعو.ةراتسلاِتحتفف.ةَّفِحملا
ٌسانأناكو.ةشهدمروصبيانيعتألتمادقف،كلذنمَرثكأو.اُهتعمسيتلا
عطقبةنيزمتالواطنمةفلؤمَضراعماوبصندق"وايلا"ةليبقنم
ةجوزوأيمأْهتعنصءيشيأنمرثكأةنولماهلكو،شامقلانمةخفتنم
ةفرخزمءايزأنودترينييقيسوملانمٌةعامجانبْترمو.قالطإلاىلعيمع
ريزنخعمقيرطلالوطىلعلجرىشمو،اربوألايفءادألمهقيرطيفمهو
هريزنخُرضحيدقمهَدحأنأطقيلاببَرطخدقنكيملو.نسربطوبرم
.انلوحاههاجتارُيغتىرخأةَّفحِمتناك،ناوثعضبلكو.هعيبيلضرعملاىلإ
ـلًانابرقَمدقتلتتأةأرماُلمحتتناكاهنمةدحاوَّلكنأاندقتعاف



مسقلابٌتاوخأنهو،عراشلايفنرسيءاسنلانمُديدعلاتناكو."وبوغ"
نكو،زيمملامويلااذهيفنهلمشّملَديعأو،ةديدجىرقىلإنجوزت
نكف.هبغلابملكشبةزرطمسأرللةيطغأنعضيو،نهباوثألضفأنيدتري
كانهناكف.قبنزلاروهزكةريغصلانهمادقأىلععراشلايفًاعمنليامتي
ٌةحئاراهُزِّزعتتناكاهلكو،اهبُءرملاعتمتيلةليمجلادهاشملانمرُيثكلا
.يتدعمْتأَّدهو،يفنأْترغأف.ةَّفِحملاىلإْتلخدةشهدمةليمج

ُتززهامدنع"؟لبقنمانهىلإِتيتأله":ةلئاقجلثلاةرهزْتلأس
عمانهىلإُتيتأدقل":ةلئاقةرثرثلابْترمتسا،كلذلعفأمليننأبيسأر
نيدقتعتله.دبعملاُروزنانكفً.امئادُعتمتسنانكدقو.تارمةدعيمأ
.يشملانمرَيثكلاكلذينعيدقف.حجرألاىلع،الك؟مويلااذهُلعفنساننأ
ينُذخأتًامئاديمأتناكدقف.ساقلقلاِكشكىلإَبهذننأُلمآيننكلو
كشكلاُكلمييذلا"وز"زوجعلالجرلانإ؟هتحئارنيمشتله.كانهىلإ
نمتابعكميلقيهنإ:ُهلعفياماذهو.ةعطاقملايفةميلوَلضفأُعنصي
.جراخلانمةشهوةيساقىقبتاهنكلو،لخادلانمجضنتىتحساقلقلا
نمَركسلاِتلوانتله.ةيوقرانقوفريبكءاعويفركسلاُبيذيمث
َحبصيىتحُهبيذيوهف.ملاعلايفءيشُلضفأهنإ؟قبنزلاةرهزاي،لبق
ىتحركسلابهّبلقيو،ركسلالخاديلقملاساقلقلايقليمث.نوللاينب
ةفاضإلابكتلواطىلعهمدقيو،قبطيفهُعضيمث.تاهجلالكنمفلغتي
عمٌراحُساقلقلاوهمكيقدصتنأكنكميال.درابلاءاملانمءاعوىلإ
اذل.اذكههيلكأتنأِتلواحنإِكمفيفًابقثُقرحيسو.باذملاركسلاكلذ
وهاذهو!كارككارككاركمث.ءاملاباهنيسّمغتودوعبةعطقنيلوانتت
نيلصحت،اهنيمضقتامدنعوً.ايساقركسلاُحبصياملاحهُردصتيذلاُتوصلا
دعبو،يلقملاساقلقلانموةشمرقلاوركسلاةقبطنمنحطلاتوصىلع
"؟يأرلايننيقفاوتالأ.انذخأتنأةلاخلاىلعُبجي.يرطلابلقلاًاريخأكلذ

"؟ةلاخلا"
ُةباتكوهُهلعفكنكميامَّلكنأامبرُتدقتعادقل!نيملكتتكنإ"

."طقفةليمجلاِتاملكلا
امردقبُملكتأالامبريننإ":يرعاشمْتحرُجدقو،ءودهباُهتبجأ

نمريثكبًءاكذَرثكأويروطاربمإملاعةديفحيهتناكدقو.."تنأنيملكتت
.يداععرازمةنبا

،جهوتتاُهتقاطتناكف.ةئفادوةفاجاهُديتناكو.يديبْتكسمأ
يفينطرويًامئاديمالكف.ةئداهِتنكنإيلابأالانأف.يقلقتال":تلاقو



ةجوزنينوكتسفِتنأامأ.ملكتأنألبقُركفأالًابلاغيننألبعاتملا
.ً"امئادةريبكةيانعبكتاملكنيراتختةيلاثم

انعنملهنكلو.لوألامويلاذنمضعبلاانضعبانمهفدقل؟متيأرأ
؟لبقتسملايفءاطخألاباكترانمكلذ

ّمتدقف.ناتاتفلااهتيأايلاعت":تلاقو،ةَّفِحملاباب"غناو"مادمْتحتف
نمرثكأو.تاوطخرشعدعبامكتهجوىلإنالصتسو.ءيشلكلُبيترتلا
."امكيتدلاوليدعوبُتثنحدقُنوكأ،كلذ

مالعأبنيزمةيقرولاعئاضبللٍضرعمنعديعببسيلناكميفانفقو
مانصأو،ةيبهذلاوءارمحلاةداعسلازومرو،ديعسلاظحلازومرو،ءارمح
.عيبللةنولمءايشأنمٌماوكأانمامأةلواطىلعتناكو."وبوغ"ُلثمتةيلطم
ىلإلوخدلابنئابزللناحمسيةلواطلايبناجالكىلعنارممكانهناكو
لكىلعةليوطتالواطثالثبعراشلاجيجضنمًايمحمناكيذلاضرعملا
،ربحاهيلعٌةريغصٌةلواطتعضُودقتناك،ضرعملاطسويفو.بناج
راتخننأ"غناو"مادمانمتبلطف.نيميقتسمنيدنسمبنايسركو،يشارفو
دقةلفطةيأكُتنكو.انتقادصدقعةباتكلجأنمقرولانمةعطق
نأدعباهُذخآراضخلانمةعطقةيألثمةريغصلاتارارقلاَضعبُتذختا
دقانتلئاعيفًانسربكألادارفألاعيمجو،ربكألايخأو،يمعو،يدلاوَنوكي
.رايتخالااذهبةكبترمُتنكدقفنآلاامأ.قبطلايفمهناديعاولخدأوَقبس
عبساهرمعو،جلثلاةرهزامأ.ةعاضبلالكاَسملتنأناديرتياديتناكف
.اهميلعتَقُّوفتًةرهظمزييمتلاُنسحتتناكدقف،فصنوتاونس

ءيشلكَنمثُعفدأسيننأ،ناتاتفلااهتيأ،اركذت":"غناو"مادمتلاق
ال،اذل.اهاذختتلىرخأٌتارارقامكيدلو.هناذختتدحاورارقاذهو.مويلا
."تقولاادّدبت

،يْنتلأسمث."ةلاخاي،عبطلاب":ةلئاقانيتلكنعجلثلاةرهزتباجأف
"؟نيبحتاهيأ"

ُرثكألااهنأاهمجحنميلْتدبقرولانمةريبكةعطقىلإُترشأف
.ةبسانملاةيمهألًةمءالم

َةيعوننإ":تلاقو،ةيبهذلاةفاحلاىلعاهعبصإجلثلاةرهزْتررم
ٌقيقرُقرولاو":تلاقو،ءامسلاوحنًايلاعةقرولاتعفرمث."ةصيخربهذلا
اهتعضوو"؟هلالخنمُسمشلاُعشتفيكنيرتأ.ةرشحلاحانجكٌفافشو
ءيشلةجاحباننإ":تلاقو،ةداجلااهتقيرطبينيعيفتقَّدحو،ةلواطلاىلع
."اهَءاقبوانتقادصلةنيمثلاَةعيبطلاتقولالاوطُرهظي



ةجهلبُملكتتتناكدقف.اِهتاملكَمهفأنأُعيطتسأداكلابُتنكدقل
ملكلذَّنكلو."ياووب"ةيرقيفهيلعُتدتعاامعءيشلاضعبةفلتخم
يهتناكو.ةيبغوةنشخُتنكدقف.يمهفمدعلديحولاببسلانكي
ىتحوأيمأُهفرعتاممَدعبأىلإًالصأيلزنملااهميلعتَّدتمادقو،ةبذهم
.يمعةجوز

نوظفتحيًامئادمهنإ":ةلئاقْتسمهو،ضرعملالخادىلإينتبحس
،ةقيفرلااهتيأ":يداعلااِهتوصبتلاقمث."انهفلخلايفلضفألاءايشألاب
"؟ةقرولاهذهنيدجتفيك

نأَُّطقينممهُدحأاهيفُبلطييتلاىلوألاةرملايهكلتتناك
نأُتعطتسا،نيتفقثملاريغّينيعبىتحو.كلذُتلعفف.ءيشىلإًالعفَرظنأ
عراشلانمبيرقلابجشملابناجيفاُهترتخايتلاةقرولانيبَقرفلاىرأ
.اهتنيزيفًةجرهبَلقأوًامجحَرغصأتناكدقف.هذهو

."اهيصحفت":جلثلاةرهزتلاق
سمشلاءوضوحنًايلاعاُهتعفرمث.يديباَهتدامُتسسحتو،اُهتلوانتف"

ْهتقرتخاَسمشلانإثيحبًاكيمسُقرولاناكوً.امامتجلثلاةرهزْتلعفامك
.طقفتهابَرمحأءوضب

"غناو"مادمْتعفدو.رجاتللةقرولاانلوان،مالكنودبانقفتانأدعب
يفةيزكرملاةلواطلاىلعانتقادصدقعلانتباتكلجأنمتعفدامك،اهنمث
.ضعبلاانضعبلباقمجلثلاةرهزوُتسلجف.ضرعملا

نسلجيتاوللاتايتفلاُددعوهنيدقتعتمك":جلثلاةرهزتلأس
َلضفأَبتكننأانيلعُبجي؟نهتقادصدوقعنبتكييكليساركلاهذهىلع
هنأنيدقتعتاذام":تلاقوًاليلقْتسبعمث."قالطإلاىلعةقادصدقع
"؟هيفَبتُكينأُبجي

.ناتاتفاننإ":ُتلقو،يمعةجوزويمأاْهتحرتقايتلاءايشألابُترّكف
."..دعاوقلاَعبتننأًامئادانيلعيغبني،اذل

ءايشألاُّلك،معن،معن":ربصلادافننمليلقبجلثلاةرهزتلاقف
"؟ناتنثالانحنانبًاقلعتمَنوكينأاذهلنيديرتالأنكلو.ةداتعملا

.ريثكلاُفرعتاهنأاهيلعودبيناكامنيب،يسفننمةقثاوريغُتنك
ودبيناكو.ّطقناكميأىلإْبهذأملولبقنمانهىلإتءاجدقو
ناكامنيبانتقادصدقعيفَنمُضينأُبجيامُفرعتاهنأاهيلع
يغبنيهنأيمعةجوزويمأْتليختامىلعَدمتعأنأطقفيتعاطتساب
.لاؤسةغيصبهتمدقٍحارتقالكىتأف.نوكينأ



انضعبلنيتصلخمُنوكنسو؟ةايحلاىدمرمعلاسفننمناتقيفراننإ"
"؟يولعلاقباطلايفةرجحلايفةيلزنملالامعألابُموقنسو؟ضعبلا

.ةّفحملايفاْهتلعفيتلاةحيرصلاةقيرطلاسفنبجلثلاةرهزيبْتقّدح
ُتثدحتلهً؟ائطاخًائيشُتلقله.رّكُفتتناكاذامبَفرعأنأْعطتسأملو
؟ةئطاخةقيرطب

لكلاهتيؤربناجىلإ.ربحلايفاْهتسّمغوةشيرلاِتلوانت،ةظحلدعب
.اهطخكًاديجنكيمليديطخنأانتحورمنمْتملعدقف،مويلايبويع
ْتَّفتلاف.يتاحارتقابتذخأدقاهنأُتيأر،ةباتكلابْتأدباملاحاهنكلو
ةكرتشمةركفةثدحم،ناتاتفلانحناْنتذخأوً،اعمةليمجلااُهتارابعويرعاشم
.ةدحاو

ىلإُرمتستستناكقرولاةعطقىلعرعاشملاكلتنأُنمؤنانكدقل
ُتلزامو.انرظتنيناكيذلابارطضالابعقوتننأْعطتسنملاننكلو.دبألا
يفُتاملكلاكلتْتحبصأدقف؟اهُركذتأالفيكو.تاملكلانمرَيثكلاُركذتأ
.يبلق

قبنزلاةرهزةسنآلاو"وكغنوت"ةيرقنمجلثلاةرهزةسنآلا،نحن
ضعبلاانضعبيساونسو.ضعبلاانضعبلنيتصلخمُنوكنس"ياووب"ةيرقنم
ًاعمُزرطنوُسمهنسو.ضعبلاانضعبيبلقنعُففخنسو.ةفيطللاتاملكلاب
ُعبتنسو."عبرألالئاضفلا"و"ثالثلاتاعاطلا"ُعبتنسو.ءاسنلاةرجحيف
فرصتلاقيرطنع"ءاسنلاديلاقت"باتكيفةدوجوملاسويشوفنوكتاميلعت
ةرهزةسنآلاوجلثلاةرهزةسنآلانحن،مويلااذهيفو.نيتحلاصنيتأرماك
فلألو.ةقادصلاةطبارىلعانمسقأو.ةقداصتاملكبانملكتدققبنزلا
.ةقيدحلاسفنيفنيترهزكو،دحاورهنىلإناقفدتينيلودجكُنوكنس،ماع
اميفةدحاوةيساقًةملكلوقننلوً.ادبأًاديعبةدحاوةوطخوطخننلو
.ناديعسانابلقو.تومنىتحرمعلاسفننمنيتقيفرُنوكنسوً.ادبأاننيب

يف"وشون"ـلاةغلبانيمساعقوننحنوةنازرب"غناو"مادمانتبقار
ةقادصلاُطابرف.طابترالااذهبةرورسميننإ":ةلئاقتنلعأو.ةقرولالفسأ
امكةيكذلاعمةيكذلاو،ةليمجلاعمةليمجلاو،ةفيطللاعمةفيطللاُدِّحوي
ُعمتجياهيفف.ةيرصحةقالعلاهذهىقبتو.ةأرملاولجرلانيبجاوزلاُلعفي
وأةدحولابوأفالخلابوأةفاسملادعببامهنيبقيرفتلاُنكميالو،نابلق
نقرفينأتايرخأءاسنوأتايتفلحامسلابوأجاوزلايفلضفأعضوب
."امكنيب

ةديدعرهشألرُيسلاناكدقو.ةَّفِحملاىلإتادئاعرشعلاانتاوطخانرس



ةديسلايهو،"غناينواي"روعشبُرعشأُتنكٍذئدنعيننكلو،ةاناعمةباثمب
قوفةيروطسألاةأرملاكلتتصقرامدنعف.نيتريغصلانيمدقلاتاذىلوألا
ُترعشف.ةميغىلعوفطتتناكاهنأبْتحوأةيبهذلاستوللاتارهزىدحإ
.ةميظعلاةداعسلانمةداسوىلعرُيسأُتنكيننأاهوطخأةوطخلكب

انوطخامدنعةرملاهذهيفو.ضرعملاطسوىلإنولامحلاانلمح
ىرأنأُتعطتساف،ًاليلقيسفنُتعفرو.قوسلاطسويفانكً،اجراخ
عونصملادبعملاحطسو،بهذلابةيلطملاةنيزملاتاتوحنملاو،ءارمحلاناردجلا
،دوقنلانمةعطقانمٍلكل"غناو"مادمتطعأف.رضخألاديمرقلانم
يلْتحنسدقنكتملاذإو.مويلابلافتحاللايادهيرتشننأانلتلاقو
ُتلمحتدقديكأتلابْنكأملف،يسفنلجأنمرايتخالابموقألَُّطقُةصرفلا
ديُتكسمأو،ةيدقنلاةعطقلايديىدحإبُتكسمأف.دوقنلاقافنإةيلوؤسم
ةاتفلاكلتهُديرتدقامبَركفأنأُتلواحو.ىرخألايديبجلثلاةرهز
نعينهذَزجعيلوحنمةعئارلاءايشألانمريثكلادوجوبنكلو.يبناجب
.تالامتحالاةرثكلرايتخالا

ُملعأ":تحاصفً،اددجمةيلوؤسملاجلثلاةرهزتلوتدقفظحلانسحل
مثيرجتنأُديرتاهنأكونيتعيرسنيتوطختشمو"!بسانملاءيشلاوهام
ناكو."ّيمدقَرمأىسنأًانايحأُتلزام":تلاقو،تفقوتوجرعلابتبيصأ
.ملألاببسبًاضبقنماههجو

ُترعشف.اهيمدقنمءيشلاضعبَعرسأنايفشتاتناكّيمدقنأَّدبال
انكامردقبفاشكتسالانمُنكمتنسنكنملاننألمألاةبيخنمءيشب
.لعفننأُدون

."..ةرملاهذهءيشَّلكىرننأانيلعسيلف،ءطببيشمنس":تلق
ماعلكانهىلإيتأنساننأل":ةلئاقينعةباينجلثلاةرهزتلمكأف

.يديىلعتطغضمث."انتايحةيقبل
سفننمنيتقيفرانكدقف.ةشهدلارُيثيًادهشمانكاننأدبالو

طقفامهتجهبو،اهناركذتتمادقأىلعيشملانالواحتىلوألاامهتهزنيفرمعلا
ًاجرهبمًابوثيدترتنسلايفةريبكٌةأرماكانهو،طوقسلانمامهيمحت
ىلإُبهذنساننأوأئيسلاكولسلااذهنعافقوت":ةلئاقامهيلعُخرصت
ينتبحسف.ةليوطةفاسمرَيسننأانيلعنكيمل،ظحلانسحلو"!نآلاتيبلا
.زيرطتلاتامزلتسمُعيبيكشكىلإجلثلاةرهز

نمحزقسوقناولأةعومجمناصحفتتاهانيعوجلثلاةرهزتلاقف
ةرجحيفىقبنس،جوزتننأىلإو."ةنبالامايأ"يفناتاتفاننإ":طويخلا



ىظحنسفنآلاةيانعبانيرتشااذإفً.اعمُسمهنو،ُزرطنو،ُثدحتنءاسنلا
."ةديدعتاونسلًاعماهشيعننأاننكميتايركذب

ناولألاانسحتساف.زيرطتلاتامزلتسمكشكدنعدحاوٌيأرانلناك
نكتملاهنكلو،اهيلعانقفتايتلاطويخلاضعبًاضيأانرتخااننكلو.اهتاذ
رجشةقروليصفتعنصلانُديفتستناكفكلذمغرو.انيبلقيفامعُربعت
املاحو.انتايرتشملمحننحنوةّفحملاىلإاندعو،لاملاانعفدف.ةرهزلظوأ
ىرخأةوعدلجأنم"غناو"مادملجلثلاةرهزْتلسوت،اهلخادىلإاندع
.ةلاخاي،كلضفنم.ساقلقلاعئابىلإانيذخةلاخاي،كلضفنم":ةلئاق
يليجبتلابولسألااذهُمدختستتناكجلثلاةرهزنأُتدقتعاو"!كلضفنم
يتقيفرةأرجببسبًاددجمُتعجشتف.مهجتملا"غناو"مادمكولسفطلتل
مادمْعطتستملف"!كلضفنم.ةلاخاي،كلضفنم":ةلئاقاهيلإُتممضناو
نمًةلسوتماهمكُبحستاهيبناجالكىلعةاتفكانهوَضفرتنأ"غناو"
.طقفٌركبٌنباُلعفيدقامكفرتلانمديزملالجأ

نأُنكميالءايشألانمعونلااذهنأانُرّذحتيهوْتملستساً،اريخأ
لكشلااذهبيلامُقافنإو.ةريقفةلمرأدرجميننإ":تلاقوً،اددجمَثدحي
له؟يرقفيفاببستتنأناديرتله.ةعطاقملايفيتلزنمُفعضيس
ّنكلو.داتعملافاجلااهبولسأباذهلكتلاقو"؟ةديحوَتومأنأينناديرت
تناكف.كشكلاىلإانلصوامدنعانلجأنمًازهاجناكعقاولايفءيشَّلك
.اهيلعسولجللليماربةثالثوةريصقةلواطكانهْتبُصندق

ً،ايلاعاهعفروةيحةجاجد،"وز"زوجعلالجرلا،كشكلاكلامَجرخأ
تاظحلدعبو.""غناو"مادماي،كلجأنملضفألاُراتخأًامئاديننإ":لاقو
،ثاركلاو،ليبجنزلاو،ُديرثلاناكو.محفلابةنّخسمٌةصاخًارْدِقَجرخأ،ةليلق
.ءاعولالخادُقبقبتتاظحللبقانوتلاهانيأريتلاةعطقملاةجاجدلاو
تيزلاو،عطقملاثاركلاو،موثلاو،ليبجنزلانمسيمغتللٌةصلصكانهتناك
نمرٌيبكٌقبطاَنتبجوُلمكيناكو.ةلواطلاىلعًاضيأةعوضومراحلا
نحنو،ةيهشبانلكأف.ةلماكموثصوصحعمةسورهملاءارضخلاءاليزابلا
ىلعماظعلابيقلنو،ةداعسبُغضمنو،انناديعبةذيذللاجاجدلاعطقيقتنن
ًاناكمكلذعمُتيقبأدقفً،اعئارماعطلاكلذُّلكناكامردقبو.ضرألا
ْهتلاقءيشُّلكناكو.قباسلايفجلثلاةرهزْهتركذيذلاساقلقلاقبطل
ءاملاُسماليامدنعركسلااهيفُقطقطييتلاةقيرطلاكً،احيحصهنع
.يمفيفةوارطلاومواقتاليتلاةشمرقلاو

ياشلاُتببصو،ياشلاقيربإُتلوانت،لزنملايفُلعفأُتنكامك



اهَسَفنُبحستجلثلاةرهزُتعمس،قيربإلاَعضوُتدواعامدنعو.انتثالثل
ْفرعأمليننكلوً،اددجمًائطاخًائيشُتلعفدقيننأَّدبالف.راكنتساب
ًاعمَنكمتنيكلياشلاقيربإىلإاْهتهجوويديىلعاهديْتعضوف.كلذ
."غناو"مادموحنًابوصمقيربإلاُّبصِمَنوكياليكلهْلتفنم

."ناكٍيأوحنِّبصملاهيجوتةحاقولانم":فطلبجلثلاةرهزتلاق
،كلذنعًاضوع،يننكلو.لجخلابَرعشأنأَّيلعيغبنيناكدقل

.يتقيفرةيبرتنسحلباجعإلابُترعش
َقيفصتّنكلو،اندعامدنعةَّفِحملاةدمعأتحتنيمئاننولامحلاناك

ىلإانقيرطيفانحبصأامناعرسف.مهاظقيأعفترملااَهتوصو"غناو"مادم
ناككلذنأمغرًاعمُسلجن"غناو"مادماْنتكرت،ةدوعلاةلحريفو.تيبلا
دوعأامًامئاد.نيلامحلاىلعَبعصأاَهلمحُلعجيوةّفحملاَنزاوتبلخي
،ءيشيأىلعُكحضنًادجنيتريغصنيتاتفدرجمانكاننأىرأو،يتركاذب
َجراخَرظنلاُقرتسنو،ضعبلاانضعبيديبُكسمنو،زيرطتلاطويخُفنصنو
انك.ةذفانلابُّرميوهوملاعلاُبقارنو،"غناو"مادمُوفغتامدنعةراتسلا
يذلاةكرحلانايثغبْرعشتملانمًةدحاونإثيحبةدهاشملابنيتكمهنم
.رعولاقيرطلاىلعةقشمبىنيوهلانوريسيمهونولامحلاهببسيناك

دقو."وبوغ"دبعمو"ايشيش"ةنيدمىلإىلوألاانتلحريههذهتناك
يفىلوألااننيبارقانمدقف.يلاتلاماعلايفىرخأةرمغناومادماْنتذخأ
نحنوانتاونسيهتنتىتحًابيرقتةنسلككانهىلإانقفارتستناكو.دبعملا
لك"ايشيش"ةنيدميفيقتلنانك،جلثلاةرهزوُتجوزتامدنعو.تانب
يكلدبعملايفنيبارقلاُمّدقنًامئادانكف.ةيتاؤمفورظلاتناكامدنعماع
ناولأبانعيراشملامكإنمَنكمتنيكلطويخلاَرجاتُروزنو،ءانبألاَبجنن
لوانتنلًامئادُفقنفىلوألاانترايزليصافتسفنُشيعنًامئادانكو.ةهباشم
.مويلاةياهنيفليماركلابىطغملا"وز"زوجعلالجرلاساقلق

دقْنكأمل،مويلاكلذيفو.قسغلادنع"ياووب"ةيرقىلإانلصو
ًادقعُتعَّقولب.اهيفُتدلُويتلايتلئاعِجراخنمةقيدصدرجمبُتيظح
،يهتنينأمويللُديرأنكأملو.ىرخأةاتفلرمعلاسفننمةقيفرَنوكأل
يسفنُتلَّيختو.تيبلاىلإُلصناملاحيهتنيسناكهنأُملعأُتنكيننكلو
يفًالوزنجلثلاةرهزنولمحيمهونيلامحلاُبقارأمث،ةَّفِحملانمُلزنأ
َحِّولتلةراتسلاتحتنمللستلاىلعؤرجتطقفاهُعباصأتناكف.قاقزلا
نأُتملعمث.يفتختوةيوازلالوحَفطعنتنألبقةريخألاةرمللةعدوم
.دعبتهتنادقْنكتمليتداعس



نأجلثلاةرهزنم"غناو"مادمْتبلطو.ةَّفِحملانمُتجرخو،انفقوت
َديعألمايأةعضبدعبُدوعأس.ناتاتفلااهتيأً،اعادو":تلاقوً،اضيأَجرخت
:ةلئاقتفاضأو،يتقيفرَدخْتصرقوةَّفِحملاَجراخْتنحنامث."جلثلاةرهز
."كبةروخفكمأيلعجاو.كينذأوكينيعبيمَّلعتو.يرمذتتالو.ةبيطينوك"

ناتفقاوطقفناتنثالانحنويروعشةيفيكَحرشأنأيننكميفيك
ُملعأُتنكيننكلو،ةديعسنمرثكأُتنكدقل؟يتلئاعتيبةبتعَجراخ
ُملعأُتنك،انتيبويتلئاعُّبحأُتنكامردقبف.لخادلايفانرظتنيناكام
اهعمْترضحأدقْنكتملو.لضفأءيشىلعةداتعمتناكجلثلاةرهزنأ
.مامحتسامزاولوأبايثيأ

ةرهزيفتكلوحاهعارذْتعضومث،ينتلَّبقف.انييحتليمأْتجرخ
،يمأتناكً،اديعبانكامنيبو.انتيبىلإلزنملاةبتعقوفاْهتداقوجلثلا
تناكف.ةيسيئرلاةفرغلانبتريلدجبنلمعدقىربكلايتخأو،يمعةجوزو
.نوحصلالكتدعبأو،ةقلعملاسبالملاْتذخأو،تليزأدقةمامقلالك
اهيلعُءاملاّشُرو،تسُنكدقصوصرملابارتلانمةعونصملاانتيضرأتناكو
.ةدوربرثكأَحبصتورثكأَّصتَرتيكل

،ءاشعلامُّدقامدنعو.ربكألاخألاىتح؛عيمجلاجلثلاةرهزْتقتلا
،اهنكلو.امهفظنتيكلياشلابوكيفرمألالوأاهيدوعجلثلاةرهزْتسّمغ
يفنملكناكاممَرثكأًابيذهتْترهظأيتلاةريغصلاةكرحلاكلتءانثتساب
يبلقَّنكلو.اهرعاشميفختلاهعسويفامْتلذب،َُّطقهدهاشدقةلئاعلا
ىلعًامستبمًاعانقُعضتتناكدقفً.اديججلثلاةرهزُفرعيًالصأناك
بعرلابْتبيصأدقاهنأاهيلعحضاولانمناك،َّينيعلةبسنلابو.ئيسعضو
.اهيفُشيعنانكيتلاةقيرطلانم

ىلإدوعصللتقولاناحامدنعو.نيتبعتمانكو،ًاليوطًامويكلذناك
ّنكانتلئاعيفءاسنلانكلو.ىرخأةرمُطبهييبلقبُترعش،يولعلاقباطلا
ىضوفلالكِميظنتوةرسألاةيطغأِةيوهتبّنمقدقفً.اضيأكانهٍتالوغشم
نمءاعوىلإيمأْتراشأو.ةبترمماوكأيفةداتعملاانتطشنأعمةقفارتملا
دحاومقطويسبالمنمنيمقطىلإةفاضإلابانيديأهبلسغنلبذعلاءاملا
اهيدترتلجلثلاةرهزلجأنمةفيظنتناكاهلكو،ىربكلاتخألاسبالمنم
اهنكلو،ًالوأءاملاءاعوُلمعتستجلثلاةرهزُتكرتدقو.انتفيضيهاملاط
ريغءاملاَنوكينأدقتعأامكُكشتتناكدقف.اهعباصأبُهتسمداكلاب
اهمسجنعًاديعباهلاُهتيطعأيتلامونلابايثبْتكسمأو.ةيافكفيظن
ةعطقَددجأتسيلوةنفعتمةكمستناكاهنأكو،اهُصحفتتيهونيعبصإب



ةهجومتناكاننويعنأْتأرف.اهلوحْترظنو.ىربكلاتخألاىدلسبالم
سبالمْتدتراو،اهسبالمتعلخ،ةدحاوةملكَلوقتنأنودب،مث.اهيلإ
تناكيتلاةيلاتلايلايللالكو،ةليللاكلتيفو.ريرسلاىلإاندعصو.مونلا
رمقلاعممانتىربكلاتخألاتناكاندنعاهيفثوكملليتأتجلثلاةرهز
.ليمجلا

ينذأيفْتسمهو،ينتلَّبقوْتنحنامث.ةديعسةليلانيتلكليمأْتنمت
.يتريغصاي،ةديعسينوك.هتفرعملُجاتحنامب"غناو"مادماْنتربخأدقل":ةلئاق
."ةديعسينوك

.انيطغيقيقرٌفاحلوبنجىلإًابنجناتنثالانحنكانهانك،اذكه
نأعطتسنملف،نيتبعتمانكامردقباننكلو،نيتريغصنيتاتفانكدقو
.اهتلئاعنعاُهتلأسو،يتلئاعنعجلثلاةرهزيْنتلأسف.سمهلانعفقوتن
تيفوتىرغصلااَهتخأنإيلتلاقو.ىرغصلايتخأْتيفوتفيكاُهتربخأو
تناك"ياووب"نأاُهتربخأوانتيرقنعينتلأسو.لاعسلاُببسيضرمنم
تناك"وكغنوت"نأيلْتحرشو.ةيلحملاانتجهلب"يداعلالامجلاةيرق"ينعت
.اهُروزأامدنعكلذببسىرأسُتنكيننأو"يبشخلامفلاةيرق"ينعت

جلثلاةرهزهجوًائيضمةذفانلاكبشلالخنمُعشيرمقلاءوضناك
يننكلو،مونلايفاتقرغتسادقليمجلارمقلاوىربكلاُتخألاتناكو.
َرمأَشقاننالأانلليِقدقءاسنكانكو.ثيدحلابجلثلاةرهزوُتررمتسا
رُيثيكلذكًاثيدحنأو،تاديسلابُقيليالومئالمرُيغكلذفانمادقأطبر
.انمادقأطبرةيلمعءانثأُلازنامونيتاتفانكاننكلو.طقفلاجرلاةفطاع
ًاملأتناكلب،يلةبسنلابنآلايهامكتايركذرومألاكلتْنكتملف
نمْتأبتخادقاهنأفيكجلثلاةرهزْتثدحتف.ٍذئنيحاهشيعنانكًةاناعمو
ناكاممً،ابيرقتَملستسادقاهُدلاوناكو.اهمحريلاهيبألْتلسوتو،اهمأ
يفةمداخكوأاهيدلاوتيبيفسناعكاهتايحُشيعتجلثلاةرهزُلعجيس
.رخآدحأتيب

،هنويلغُنخدييدلاوأدبامدنعنكلو":ةلئاقجلثلاةرهزْتحرش
قباطلاىلإيتلاخويمأيْنتذخأً،ادراشهنهذناكامنيبو.يلهَدعوَيسن
طبريفًاماعٌةرخأتمكلثمانأببسلااذهلو.يسركىلإيناتطبرويولعلا
لب،الك.هرارقإّمتاملاحاهردقْلَّبقتتملاهنأينعياذهناكو."ّيمدق
يفًايلكاهتطبرأْتقزماهنأىتحىلوألااهروهشيفءيشلكَّدضْتحفاك
ًاطبريسركىلإينتطبروّيمدقيمأْتطبردقل":تلاقو.تارملاىدحإ
."ةيلاتلاةرملايفًاماكحإَرثكأ



."موتحمٌرمأوهف.كَردقيمواقتنأِكنكميال":اهلُتلق
يطابرُكفتتناكو.اذهُلوقتًاضيأيمأَّنإ":جلثلاةرهزْتباجأف

لاوطُتنكو.لوبتلاءاعولامعتسابيلَحمستلويماظعََّرسكتتفيشمألطقف
ُعبتأو،ريطتيهوَرويطلاُبقارأُتنكف.ةذفانلاكبشنمُرظنأتقولا
.صلقتيامدنعوُربكيامدنعَرمقلاُصحفتأو،ءامسلايفُموحتيهومويغلا
ناكامًابيرقتىسنأُتنكيننإثيحبيتذفانجراخُثدحيريثكلاناكدقل
."ةفرغلاكلتلخادُثدحي

ةمسلاكلتبُعتمتتجلثلاةرهزتناكدقف!رعاشملاكلتينتفاخأمك
ُهلمحتٌةحنجأطقفاهناصحلناكدقو.ناصحلاُزيمتيتلاةقيقحلاةلقتسملا
ُترعشيننكلو.ةئداهٌةعيبطيناصحلتناكهنأنيحيفضرألاقوفًاديعب
يفُدعترأكلذينلعجف.ةرَّدقملاانتايحدودحىَّدحتيريرشءيشبيتدعميف
.ةقيمعةحلمةبغرىلإتقولارورمعمُلوحتيسكلذناكو.يلخاد

ىلعاهديْتعضوو.نيتلباقتمانحبصأىتحينمجلثلاةرهزْتبرتقا
ْتملستساو،اهينيعْتضمغأمث."ناتقيفراننألٌةديعسيننإ":تلاقو،يدخ
.مونلل

نزولابُرعشأو،رمقلاءوضيفاههجوىلإُرظنأاهبناجبةيقلتسمُتنك
ً.اقمعَرثكأُحبصياهسُّفنتِتوصليغصأو،يدخىلعةريغصلااهديلفيطللا
ُقوتأُتنكيتلاةقيرطلابينُّبحتاَهلعجأنأنمُنكمتأسفيكُتلءاستف
.اهبُسانلاينبحينأ



.انداسجأنمنوجرخياملاحانلافطأَّبحننأانمَُعقوُتيءاسنكاننإ
يتلاةبآكلابْرعشتملوأةنباةيؤرللمألاةبيخبْرعشتملانمنمنكلو
ًائيشُلعفيالناكاذإًايلاغًانباُلمحتامدنعىتحةأرملاَنهذُلغشت
انتانبُبحندق؟رماهبيلحنأكواهيلإُرظنتاهتامحلعجيويكبيهنأىوس
ُّبحننحنو.ملألاقيرطنعنَهبِّردننأانيلعُبجينكلو،انبولقلكنم
نمًاءزجَنوكننأًادبأَعيطتسننلاننكلو،ءيشلكنمَرثكأانءانبأ
مويذنمانجاوزأَبحننأانمَُعقوُتيو.يجراخلالاجرلاملاع،مهملاع
نأانلُلاُقيو.تاونستسدعبامىلإمههوجوىرنالاننأمغرةبوطخلا
صاخشألاكو،تابيرغكتالئاعلاكلتُلخدناننكلو،انجاوزأتالئاعَّبحن
.مدخلانمةدحاوةجردبىلعأُنوكناننإثيح،ةلئاعلايفةلزنمىندألا
تابجاولاَذفننيكلكلذوانجاوزأفالسأَلجبنوَّبحننأٌتارومأمنحنو
انءابآُبحننحن.نحنانفالسألنانتمالابُرعشتانبولقتناكولىتحةمئالملا
.ةلئاعلاةرجشيفةيمهألاةميدعًاعورفُربتعناننكلو،انبنونتعيمهنأل
ردقبو.ىرخأةلئاعلجأنمانتلئاعانيبرتو،ةلئاعلاَرداصمُفزنتسنُنحنف
نأُفرعنًاعيمجنحنفاهيفَُدلُونيتلاانتالئاعيفتاديعسُنوكنام
يهتنيسَّبحلااذهنأُكردناننكلو،انتالئاعُبحناننإ.هنمَرفمالقارفلا
،مارتحالاو،بجاولاببسبيتأتهذهبحلاطامنأُّلكو.قارفلانزحب
ُرداصميه،انتعطاقميفءاسنلاُعيمجُملعتامك،اهُمظعمو.نانتمالاو
.ةيشحولاو،تاقالعلاعطقو،نزحلل

مادمتلاقامكفً.امامتفلتخمٌءيشيهقاِفرلانيبةبحملاّنكلو
ينعننكنملجلثلاةرهزويننأمغرو.رايتخالابُنوكتةقفرلاُةقالع،"غناو"
قيرطنعلوألاانلاصتايفضعبلاانضعبلاهانبتكيتلاتاملكلالك
نأةَّفِحملايفضعبلاانضعبينيعيفانرظنامدنعُترعشدقف،ةحورملا
ّنكلو.زرألاُعرزتةرذبوأًارانُلعشتةرارشكاننيبَربعدقًازيممًائيش
َجتُنتلةيفاكْتسيلةدحاوًةرذبو،ةفرغئفدتلةيفاكتسيلةدحاوًةرارش
تقولاكلذيفو.ةصلخملاةقيمعلاةبحملاومنتنأُبجيلبً،ارمثمًالوصحم
ًاضوعُترّكفاذل.ةدقتملاةبحملانمَعونلاكلذكردأنكأمل،يضاملانم
رهنلاىلإةيمويلايتاهزنيفاهارأنأُتدتعايتلازرألالوقحبكلذنع
يننكميناكامبرف.دعبةينبللاينانسأُتدقفدقْنكأملامدنعيخأعم
لمعلاقيرطنعهلوصحمعمُعرازملاُلعفيامكومنتانتبحمَلعجأنأ



ُركذتأيننأٌفيرطٌرمأوهمك.ةعيبطلاةكربو،ةددرتملاريغةدارإلاو،داجلا
ُفرعأُتنكيننكلو،ةايحلانعليلقلاُفرعأُ◌ُتنكدقف!نآلاىتحكلذ
.عرازمكَركفأليفكيامب

يبأنمقرولانمةعطقىلعُتلصحنأب،يتبرتُتزَّهج،اذكه
،اهرهمشامقنمىربكلاتخألانمشامقلانمةريغصةصاصقُتبلطو
.اُهتمظنيتلا"وشون"ـلاةغلَفورحيهيروذبتناكو.اهيفَعرزأل
ةيفيكىرتلانبُّرمتتناكامدنعف.يرلاقدنخيه"غناو"مادمْتحبصأو
ةعطقوأةبوتكمةلاسرةئيهىلعيتلاسراهيطعأُتنك،يمدقِةلاحمدقت
.جلثلاةرهزىلإاهُمَّلستتناكو.زرطمليدنموأجيسن

ُجراخلاُديحولاُءيشلاوهو.سمشلانودبومنينأءيشلُنكميال
نمتناكجلثلاةرهزنأداقتعالاىلإُتلصوتف.عرازملاةرطيسقاطننع
اهدودرةئيهىلعيتأيَّيلإةبسنلابسمشلاُءوضناكف.رودلاكلذيدؤي
جلثلاةرهزنمًائيشُملتسأُتنكامدنعو."وشون"ـلاةغلبيلئاسرىلع
ٍتاملكُلمعتستًالصأتناكاهنألىنعملاةرفشكفنلُعمتجنًاعيمجانك
.يمعةجوزةفرعمىدحتتًاروصو

؟كلاحفيك.ريخبيننإ:لثم،راغصلاتايتفلاكَءايشأاهلُتبتكف
ًاعمناريطيو.ةرجشلاناصغأةمقىلعنانزاوتينارَْيطكانه:اهرودبْتدرف
فوفلملاجزللاَزرألاُعنصأفيكمويلايمأينتملع:ُتبتكف.ءامسلاىلإ
ُتركفو.ةذفانلاكبشنمُترظنمويلا:جلثلاةرهزْتدرف.ساقلقلاقروب
ٌخيراتَددُح:ةلئاقاهلُتبتكو.كبُترّكفف.ةقيفرنعًاثحبُريطتءاقنعب
ةيناثلاةلحرملايفيهنآلاكتخأنإ:تدرف.ىربكلاتخألافافزلنوميم
عضبلمكعمىقبتساهنأظحلانسحنمو.ةديدعلااهجاوزديلاقتنم
لهف.ةيكذتنأو.ءيشلكَملعتأنأُديرأ:اهلُتبتكو.ىرخأتاونس
اماذهوًاضيأكنمُملعتأيننإ:ةلئاقْتدرو؟كتذيملتنوكأنأيننكمي
ةقيمعتسيلَّيناعمنإ:اهلُتبتكف.ًاعمناششعيعجبيرئاطانلعجي
َثداحتننأاننكميفانهِتنكولىنمتأيننكلو.ةنقتمريغيتباتكو
.مالظلايفناينغينالبلب:اهُّدرناكف.ًاليلنيتسماه

تناكو.ةيكذتناكدقف.تقولاسفنيفينتشعنأو،اهتاملكينتفاخأ
وهكلذنكيملنكلو.هبىظحأُتنكاممريثكبرثكأميلعتبىظحت
ملاعلاو،نارَيطلاو،رويطلانعُثدحتتتناك،ةلاسرلكيفف.فيخملاءزجلا
ًارَّدقمناكامسكعرُيطتتناك،يضاملانمتقولاكلذيفىتحو.ديعبلا
.ةبوعرمُتنكامهماهعمقِّلحأو،اهيحانجبَثبشتأنأُتدرأف.اهل



يأًادبأجلثلاةرهزْلسرتمل،ىلوألاةرملايفةحورملالوصوءانثتساب
ُتنكدقف،رمألااذهينْجعزيمل.ًالوأاهيلإَلسرأنأنودَّيلإءيش
ًاديدجًانصغُهبشتًامئاداهلعفُةدرتناكف.يلئاسرباهيورأُتنكو،اهُفطالأ
اهارأنأُديرأُتنكدقف.ينتكبرأةدحاوًةبقعّنكلوً.اديدجًامعربوأ
.ةوعدةيأيْنلصتملنكلو،اهتيبىلإينوعدتنأاهيلعُبجيناكوً.اددجم

هذهاهعمةحورملاًةرضحُمانترايزل"غناو"مادمْتءاج،مايألادحأيف
ثالثلاتايطلاُتحتف،كلذنعًاضوعو.ةدحاوةكرحباهحتفأملف.ةرملا
بناجبةديدجةلاسرو،اهبناجبيدرويلىلوألااهتلاسرًةرهظمطقفىلوألا
.كلذ

.رشعيداحلارهشلايفكيلإيتآنأُدوأقفاوتكتلئاعتناكنإ
.نيتسماهُثدحتنو،انناولأُراتخنو،ربإلاُّمضنوً،اعمُسلجنف

.ىرخأًةقيقرًةرهزقاروألاليلكإىلعْتفاضأدقتناكو
ةَّفِحملاُبقارأانأوةذفانلاكبشدنعُترظتنا،راتخملامويلايف

نأُتدرأ،انلزنمبابةبتعدنعْتفقوتامدنعف.ةيوازلادنعَفطعنتل
كلذناكدقو.يتقيفرييحألعراشلاىلإًةجراخيلفسلاقباطلاىلإيرجأ
.عراشلاىلإجلثلاةرهزْتلزنو.ةَّفِحملابابَحُتفو.يمأْتجرخف.ًاليحتسم
ُتلصوتتقولارورمعمو.مويغلاتاذةيوامسلاةرتسلاَسفنيدترتتناكو
لكيفهيدترتستناكاهنأُتدقتعاو.رفسلاَءادرناككلذنأداقتعالاىلإ
.انظحءوسببسبيتلئاعَجرحتاليكلةرايز

مادمْتمدقو.ةداعلايهامكًابايثوًاماعطاهعمْترضحأدقنكتمل
ةرملايفاهلاْهتمّدقدقتناكيتلاةحيصنلاسفنجلثلاةرهزل"غناو"
اهينيعبَملعتتنأورمذتتالأوةبيطَنوكتنأاهيلعيغبنيناكف.ةقباسلا
اي،معن":ةلئاقجلثلاةرهزْتباجأف.اهبةروخفاهمأَلعجتنأواهينذأو
ُفقتتناكاهنأليغصتْنكتملاهنأَفرعأنأيننكميناكنكلو."ةلاخ
.يهجونعمالظلايفةثحابةذفانلاكبشىلإةرشابمُقدحتعراشلايف

يتلاةظحللاذنمو.يولعلاقباطلاىلإجلثلاةرهزيمأْتلمح
.مالكلانعَفقوتلاعطتستملءاسنلاةفرغضرأىلعاهيمدقاهيفْتعضو
.اهباجعإيدبتويساوتواهسفنيفامبيضفتو،ُظيغتو،ُسمهتو،ُرثرثتتناكف
ُديرتتناكلبً،اديعبناريطلانعاهراكفأبينتجعزأيتلاَةاتفلانكتملف
تايتفلابُقلعتتءايشأنعَرثرثتوَرثرثتنأو،َعتمتستنأو،َبعلتنأبسحو



.تاريغصلا
يفْتأدبدقف،اذل.اَهتذيملتَنوكأنأُديرأيننإاهلُتلقدقُتنك

امدنعينانسأَرهظأالألثم،"ءاسنلاديلاقت"باتكنميميلعتمويلاكلذ
دقتناكاهنكلو.لاجرلادحأىلإُثدحتأامدنعيتوصَعفرأالأوأمستبأ
فيكاهيرأنأينمْتبلطفً.اضيأيتذيملتنوكتنأُديرتاهنأيلْتبتك
عنصوءاملالمحنعةبيرغةلئسأًاضيأينتلأسو.جزللازرألاتاكعكُعنصت
ةرهزْتمسقأف.ءايشألاكلتُفرعتٍةاتفلكنألُتكحضف.ريزانخلاماعط
اهنأىلعْتَّرصأو.ينظيغتتناكاهنأُتدقتعاف.فرعتْنكتملاهنأجلثلا
.يزازفتسابنورخآلاأدبمث.ًالعفةلهاجتناك

فيكُفرعتالنميهِتنأامبر":ةلئاقىربكلاتخألاتحاصف
"!ءاملاُلمحت

نيمعطتفيكنيركذتتالنمِتنأامبرو":يمعةجوزتفاضأو
."ميدقلاكئاذحعمكرهظءاروميلعتلااذهِتيمردقفً.اريزنخ

ً.ادجةبضاغُتنكو.ّيمدقىلعُتفقوف.يلَّمحتَقوفاذهناك
امدنعيننكلو،بضغبنهيلإُترظنو،يكروّيتمظعىلعّيتضبقُتعضوو
رثكأىتحنَهلعجأنأُتدرأو،يبضغىشالتيبُقدحتةحرمًاهوجوُتيأر
.ةداعس

ُحنرتأانأويننبقارينأءاسنلاةرجحيفعيمجللًالعفًايلسمًارمأناك
يننأُلِّثمأانأو،ةفرغلاربعًاباهذوةئيجنايفشتاتلازامنيتللاّيمدقىلع
زُجأيكلينحنأوأتيبلاىلإةدئاعهلمحأو،رئبلانمءاملاُبحسأ
ىتحةدشبليمجلارمقلاتكحضف.خبطملاتايافنعمَهطلخأو،بشعلا
يتلاىربكلاتخألاىتحو.اهتجاحيضقتنألةجاحبتناكاهنإتلاق
ُترظنامدنعو.ةيفختسمْتكحض،اهرهمىلعلمعلالكبًاّدجةداجتناك
دقلً.اجاهتبااهيديبُقفصتيهونيتحرماهانيعتناك،جلثلاةرهزىلإ
ءاسنلاةرجحىلإيتأتنأُعيطتستتناكدقف.اذكهجلثلاةرهزتناك
.يسفنءاقلتنماهلعفبَملحألْنكأملءايشأُلعفأةطيسبتاملكبينلعجتو
ًاناكماهُربتعأُتنكيتلا،ةفرغلاكلتيفَدجاوتتنأُعيطتستتناكدقو
،ةجهبلاو،ةقرشملاتاقوألانمةحاوىلإاهلوحتفدادحلاو،ةاناعملاو،رارسألل
.هفاتلاحرملاو

ْترثرثدقف،لاجرلاعمضفخنمتوصبمالكلانعاهثيدحلكمغر
رغصألاُخألاناكً.اضيأناكحضيامهتلعجوءاشعلاءانثأيمعويدلاوعم
ىلعًاشعناكاهنضحّنأكوًادرقناكّهنأكوجلثلاةرهزنضحىلعُقلستي



تناكتبهذامنيأو.اهتاذيفةيويحلانمريثكلابُعتمتتتناكدقل.ةرجش
اهنأىرينأعيمجلاناكمإبناكو.ةداعسلامهيلعيفضتو،سانلاُجهبت
ةبسنلابتناكف.يتلئاعلةرماغمىلإكلذتلوحاهنكلو،اّنملضفأتناك
انكف.يداعلاجاجدللةقيدحيفُميهيناكوهصفقنمَبرهردانريطكانل
.كلذكيهتناكونيرورسم

ُتّركذتو.شارفلاىلإباهذلالبقانيهجوَلسغنيكلُتقولاناح
َبهذتلاهيلإُترشأف.ىلوألاجلثلاةرهزةرايزءانثأهبُترعشيذلاجارحإلا
ةفيظنهايملاَنوكتنلٍذئدنعًالوأُتبهذاذإو.كلذْتضفراهنكلو،ًالوأ
ُتملع.ً"اعمانيهجوُلسغنس":جلثلاةرهزْتلاقامدنعنكلو.اهدحواهل
لوصحملانعارمثأدقيرارصإوهبُتمقيذلايداعلاعرازملاَلمعنأ
ءاملاانفرغو،انيديأانعمجو،ضوحلاوحنًاعمانينحناف.هببغرأُتنكيذلا
ىلعنيسكعنمانيهجوُتيأرو،ءاملاىلإُترظنف،اهعوكبينتزكوو،انيهجوىلإ
.يترشبنمُرطقيناكامكاهترشبنمُرطقيُءاملاناكو.ءاملاتاجومت
انكرتشايتلاةظحللاكلتيفو.َّيلعضوحلانمءاملاضعبْتشرو،ْتكحضف
ً.اضيأينبحتتناكيتقيفرنأُتملع،ءاملاباهيف



ةعضبَّلكانروزتجلثلاةرهزتناك،ةيلاتلاثالثلاتاونسلالالخ
ريرحلانمَرخآًابوثيدترتلمويغلاتاذةيوامسلااَهترتسْتلدبتساف.رهشأ
ةبسنلابنيبيرغنينولُعامتجاوهو،ءاضيبةشكرزيذبحاشيناوجرأنولب
ْتريغ،يولعلاقباطلايفةفرغلاْتلخداملاحو.اهنسلثميفةريغصةاتفل
نمانحبصأةقيرطلاكلتب.اهلْهتعنصدقيمأتناكًابوثْتدتراو،اهسبالم
ً.اضيأجراخلاولخادلانمرمعلاسفن

ملو."وكغنوت"ةيرقيفجلثلاةرهزتيبَروزأنأَّيلعُلازيامناك
اذهةبارغُشقانيةلئاعلايفرابكلانمًادحأْعمسأملو،رمألايفكشأ
يمأُتعمس،يرمعنمةعساتلايفُتنكامدنعمايألادحأيفو.ءارجإلا
َجراخنيتفقاواتناكو.عضولااذهنع"غناو"مادمنمُمهفتستةفداصم
.ةذفانلاكبشدنعانأو،َّيلإامهتثداحمْتلصوف،بابلاةبتع

اننإيجوزُلوقي":دحأاهَعمسيالأًةلمآضفخنمتوصبيمأتلاق
نمءاملانمديزملالقنباُهتارايزانلُببستتو.جلثلاةرهزُمعطنًامئاد
ةرهزُروزتسىتمَفرعينأُديريوهو.ليسغلاو،وهطلاو،برشلالجأ
."ةداتعملاةقيرطلايههذهف."وكغنوت"ةيرققبنزلا

َقفاوتتنأيهةداتعملاةقيرطلانإ":ةلئاقيمأ"غناو"مادمترَّكذف
ًادجًةماهًةدحاوًةفصنأُفرعناناتلكاننكلو،امهيفاهُّلكينامثلاُتافصلا
ْتفقوتو."ةلزنماهنمىندأةلئاعىلإجلثلاةرهزتتأدقف.كلذكتسيل
اذهنمنورمذتتمكعمسأمليننإ":تفاضأمث،مالكلانع"غناو"مادم
."رمألالوأعوضوملايفمكتحتافامدنع

."..نكلو،معن"
نوكردتالمكنأحضاولانم":ءايتساباهلوق"غناو"مادمتعباتف

جوزىلعروثعلابُلمآيننإةيادبلاذنممكلُتلقدقل.رومألايرجتفيك
اذإًادبأَّمتينأجاوزللُنكميالنكلو."وكغنوت"ةيرقيفقبنزلاةرهزل
،كلذىلعةوالعو.فافزلامويلبقمكتنبالمتحملاُسيرعلاحملوَثدح
يغبنيو.نيتاتفلانيبيعامتجالانزاوتلامدعنميناعتجلثلاةرهزةلئاعف
تفيملعبطلابو.ةقفرلاقافتاءاغلإباوبلاطيملمهنألنينتمماونوكتنأ
طقفاذهينعيسو.كجوزهبُبغرياماذهناكاذإرييغتلابمايقللناوألا
."يلجارحإلانمديزملا

اي،مالكلاُتأطخأدقل":لوقتنأىوسَلعفتنأيمأُعسيناكاذام



"؟ياشلاضعببنيبغرتله.يلخدا،كلضفنم."غناو"مادم
نأاهتعاطتسابْنكيملف.مويلاكلذيفاهفوخويمأيزخُتعمس

ىلعًايفاضإًائبعكلذَعضوولىتحةقالعلاهجوأنمهجويأبَرطاخت
.انتلئاع

ْنكتملجلثلاةرهزةلئاعنأيعامسىدلُترعشفيكنولءاستتأ
مليننأُملعأُتنكدقف.كلذينجعزيمل؟ًةلزنماهلٌةلثامميننأُرعشت
يكلمويلكّدجبُلمعأُتنكدقو.جلثلاةرهزةقادصُقحتسأْنكأ
لجأنم،جارحإلابلبال،فسألابُترعشو.اهبحأُتنكامكينبحتاَهلعجأ
مليننأيهةقيقحلا،نكلو."غناو"مادمعماههجوءامْتدقفدقف.يمأ
الو،"غناو"مادمدانعبالو،يمأجاعزنابالو،يدلاوقلقبيلابأنكأ
ةيرقُترزولىتحيننألجلثلاةرهزعميتقادصلصاخلايداملالكشلاب
ْنكأمليننأُرعشأتنكدقفيلبقتسملايجوزينارينأنود"وكغنوت"
ينتربخأوَقبسدقف.يتقيفرةايحَلكشَفرعألكانهىلإباهذللةجاحب
َهفرعأنأنكمملانمناكاممَرثكأليمجلااهتيبو،اهتلئاعو،اهتيرقنع
.ّدحلاكلذدنعِهتنيملَرمألاَّنكلو.اهتيؤردرجمب

نوكلف.قطانملاىلعًامئادناعزانتت"واغ"مادمو"غناو"مادمتناك
ديجٍجاوزىلعْتضوافدقتناك،"ياووب"ةيرقيفةطيسولا"واغ"مادم
خألالجأنمىرخأةيرقنمًةبسانمًةاتفْتدجودقوىربكلاتخألل
،ليمجلارمقلاعمويعمهسفنءيشلاَلعفتنأُعقوتتتناكو.ربكألا
ةايحويتايحريسطقفرْيغتمليرََدقنعاهراكفأب"غناو"مادمنكلو
ىلإلاومألاكلتَبهذتنلف."واغ"مادمةايحريسًاضيألبليمجلارمقلا
.ماقتنالابُركفتًامئادةليخبلاُةأرملا:نولوقيامكو.اهبيج

ةلئاعىلعاهتامدخَضرعتل"وكغنوت"ةيرقىلإ"واغ"مادمْترفاس
مادمىلإاذهنعٌربخلصوىتحليوطتقورميملو.جلثلاةرهز
يفُةهجاوملاِتثدحدقف،انبةقالعهلْنكتملَفالخلانأمغرو."غناو"
"واغ"مادمتدجوف،جلثلاةرهزَذخأتل"غناو"مادمْتتأامدنعانلزنم
تخألل"فافزلامويديدحت"مسارملتاريضحتلاُشقانتو،نيطقيلاروذبُلكأت
يأنكتملو.همامأٌءيشَلَُقيملو.يدلاوعمةيسيئرلاةفرغلايفىربكلا
نأ"واغ"مادملنكمملانمناكو.ّدحلااذهىلإةبذهمريغنيتأرملانم
ًاضوعو.اهلمعىهتناامدنعةطاسببترداغاهنأولهلمكأبراجشلاَبنجتت
.يساركلادحأىلعْتمتراو،يولعلاقباطلاىلإتدعصدقف،كلذنع
ملً،اريخأو.ةرثبُزِكيعبصإبةهيبشتناكف.ةبطخلايفاهتربخبُرخافتتتأدبو



.رثكألَّمحتتنأُقيطت"غناو"مادمْدعت
يتأتنأىلعُأرجتتنميهطقفًةلوبخمًةأرمانإ":ةعرسبتلاق

."راغصلايتخأتانبىدحإَقرستنأُلواحتو،يتيرقىلإ
ولو.كتيرقْتسيل"وكغنوت"َةيرقنإ":ءودهب"واغ"مادمتباجأف

ةيرقيفانهَنئابزنعيثحبتلِتيتأَِملِكتيرقىلعنيرطيستِتنك
ليمجلارمقلاوقبنزلاةرهزَنوكتنأيغبنيِكداقتعابسحبف؟"ياووب"
"؟كلذببسبلافطألاكيكبألهنكلو.ينئابزنم

ةرهزلجأنمكلذُلعفأسو.نيتاتفلانيتاهلنيديجنيجاوزُبِّترأس"
"؟كلذنملضفأيلعفتنأيعيطتستنلوً.اضيأجلثلا

اذهىلإديجلمعبيموقتملفً.امامتكسفننمةقثاوينوكتال"
َفورظانذخأاذإلمعلااذهلَرثكأٌةبسانميننإ.ىربكلااهتخأعمّدحلا
."رابتعالانيعبجلثلاةرهز

تاملكلاكلتُعمستيهوةفرغلايفتناكجلثلاةرهزنأُتركذله
امهيلعُمواستيصيخرلازرألانمنيسيكاتناكاهتخأواهنأكواهنعُلاقت
نأراظتناب"غناو"مادمبناجبةفقاوتناكدقل؟ريمضلااميدعنارجات
دقتناكشامقلانمةعطقاهيديبُلمحتتناكو.تيبلاىلإَبهذت
،اهنعاهَرظنْعفرتملو.طويخلاُّدشتواهعباصأنيباُهلتفتتناكو.اهتزَّرط
رمحأنولىلإالّوحتدقاهينذأواههجونأىرأنأُتعطتسايننكلو
ًاضوعو.راجشلاَمقافتينأةظحللاكلتيفنكمملانمناكدقو.جهوتم
جلثلاةرهزرهظىلإقورعلابةئيلمًادي"غناو"مادمْتّدمدقف،كلذنع
ةرداقتناك"غناو"مادمنأُفرعأْنكأمل،تقولاكلذىتحو.ريغصلا
.لزانتوأةقفشّةيأَيدبتنأىلع

اي،يلاعت.تاعيضولاءاسنلاىلإُثدحتأاليننإ":نشختوصبتلاقو
."تيبلاىلإةليوطةلحرانمامأف،جلثلاةرهز

اتناكنيتبطاخلانأالولانناهذأنمةثداحلاهذهَجرخُنلانك
"واغ"مادمتناكامدنعفً.ادعاصوتقولاكلذذنمراجشلابنارمتستس
يدترتتناك"ياووب"ةيرقىلإتلصودق"غناو"مادمةَّفحِمنأُعمست
.انلزنميفلفطتلليتأتو،اهيدخىلعَرمحألاُعضتوً،اقيرباهبايثَرثكأ

،انرمعنمةرشعةيداحلاجلثلاةرهزوهيفُتغلبيذلاتقولالولحب
لكشبناتيلاثموناتيوقيامدقتناكوً.ايلكْتيفشدقانمادقأتناك
ضعبَربكأجلثلاةرهزامدقتناكو.طقفتارتمتنسةعبسلوطبظوحلم



ناكامهلكشّنكلو،كلذنمَربكأليمجلارمقلاامدقتناكامنيب،ءيشلا
اَهلعجدقديجلايلزنملاليمجلارمقلاميلعتلةفاضإلاباذهناكفً.انتاف
ضوافتلاب"غناو"مادمتماق،انمادقأطبرءاهتناعمو.جاوزللًادجةقئال
عمةقفاوتمينامثلاانتافصتناكو.انتثالثل"ةبوطخلا"ةلحرملجأنم
.ةبوطخلاِخيراوتُديدحتمتف.نييلبقتسملاانجاوزأ

ةيبهذلاقبنزلاروهزلامتكايبىدأ،"غناو"مادمتعقوتامكو
لضفأىدحإنبانمَجوزتأليلْتبتردقف.ةظوظحمةبوطخىلإيتصاخ
ىَّقلتًاملاعيجوزُّمعناكو."وكغنوت"ةيرقيف"ول"ةليبقنمةلئاع
،ىعُديناكامك،"ول"معلاناكو.روطاربمإلانمضرألانمةريبكةحاسم
.هتاكلتممىلعَفرشيلهيخأىلعُدمتعيو،ةمصاعلايفُشيعيناكوً.اميقع
نيعرازمللضرألاعطقريجأتب،ةيرقلاميعزةفيظويدؤيناكيامحنألو
ميعزلاُحبصيسناكيجوزنأنودقتعيُعيمجلاناكدقف،ةرجألاعمجو
لقأ"ول"ةليبقنمةلئاعىلإُجوزتتسليمجلارمقلاتناكو.يلبقتسملا
ُلداعتضرأيفُلمعيعرازمَنبااهبيطخناكو.يجوزةلئاعنمةلزنم
اذهناكف.اهبنالمعييمعويدلاوناكيتلاضرألافاعضأةعبرأ
يامحناكاممريثكبلقأناككلذعمهنكلوً،امئالمودبيانيلإةبسنلاب
.هيخأنعةباينهيلعُفرشييلبقتسملا

،قبنزلاةرهزاهتيأايليمجلارمقلااهتيأاي":"غناو"مادمتلاق
يفانجوزتدقف.يتخألثمويلثمناحبصتسنآلاو.نيتخأكناتبرقمامكنإ
اننألنيتظوظحمانكدقف،ظحلاءوسنمانيناعاننأمغرو."وكغنوت"ةيرق
اّنكاننألنيتَّنتممًاقحليمجلارمقلاوُتنكدقو.ً"اعماهلمكأبانتايحانيضق
مايأىلإتاهمأوتاجوزك"حلملاوزرألا"مايأنمءيشلكةكراشمبُرمتسنس
.لمارأك"ءودهبسولجلا"

تناكاهنكلو،"وكغنوت"ةيرقجراخَجوزتتنأجلثلاةرهزىلعناك
مادمتناكو.ةفوشكملالوقحلاةيرقيأ،"نايتنيج"ةيرقيفةبيرقُنوكتس
ةيرقةيؤرىلعنيترداقُنوكنسليمجلارمقلاويننأُنمضت"غناو"
ملو.ةديدجلاانذفاونكبشنمجلثلاةرهزةذفانىتحامبروأ"نايتنيج"
نأءانثتساباهنمُجوزتتسجلثلاةرهزتناكيتلاةلئاعلانعرَيثكلاِعمسن
اذهنأُملعيناكعيمجلانألاذهانقلقأف.كيدلاماعيفَدلُودقاهبيطخ
.ناصحلارهظىلعسولجلابُبغريكيدلانألًايلاثمًاطابتراسيل

ُفارعلاَسرددقف.تايتفاي،نقلقتال":اهلوقب"غناو"مادمانتنأمط
نمتسيلهذهنأنكُدِعأو.بشخلاو،بارتلاو،نداعملاو،رانلاو،ءاملارصانع



ءيشُّلكُنوكيسوً.اعماشيعينأرانلاوءاملاىلعاهيفُنوكييتلاتالاحلا
.اهلوقانقدصف."ريخب

ىقلتف.محللاو،ىولحلاو،لاملانمىلوألاايادهلاانيسيرعاتلئاعْتلسرأ
ًايوشمًاريزنخيتدلاوويدلاوىقلتامنيبريزنخلْجِريمعةجوزويمع
انادلاوَّدرو.ايادهك"ياووب"ةيرقيفانبراقألهلاسرإوهعيطقتَمتف.ًالماك
مث.انتبوصخىلإَزمرتلزرألاو،ضيبلانمنيسيرعلايتلئاعىلإايادهب
ناددحتسنيتيلبقتسملاانيجوزاتلئاعتناكثيحأدبتلةيناثلاةلحرملاانرظتنا
.فافزلاخيرات

ناتديدجلااناتلئاعتناكو.انلبقتسمَرُرقدقف.نيتديعسانكمكاوليخت
انيبلقنأَقدصنلةيافكلاهيفامبنيتريغصانكو.انتلئاعنمةلزنمىلعأ
انلامعأبنيتلوغشمانكو.انيتامحعمتابوعصةيأىلعنارصتنيسنيبيطلا
.ضعبلاانضعبةبحصبانكاننألنيتديعسانكءيشَّلكقوفاننكلو.ةيوديلا

نماهانملعتاننكلو،"وشون"ـلاةغلانميلعتبيمعةجوزْترمتسا
تناكةرملكيفةديدجًافورحاهعمُرضحتتناكدقفً.اضيأجلثلاةرهز
اهيخأتاساردىلإرظنلاسالتخانماهضعبىلعُلصحتتناكو.اهيفانروزت
فرحأنمةخسننعةرابعيه"وشون"ـلافرحأنمديدعلانأل
ةرهزةدلاونميتأتتناكىرخألاَفورحلاَّنكلو،لئاملابةبوتكملاجرلا
انيضقف.ةيرسلاةيئاسنلاانتباتكنمّدحىصقأىلإةنكمتمتناكيتلاجلثلا
انضعبيديأتاحارىلعانعباصأباهعبتتباهيلعُبردتننحنو،تاعاس
انيناعمنألانتاملكبتاصيرحنوكنيكليمعةجوزانترَّذحو.ضعبلا
ُحبصتوأُعيضتدقةيريوصتلالاجرلافورحلًافالخةيتوصًافرحأانمادختساب
.ةشوشم

لكَعضوتنأُبجي":لوقتوانسردةياهندنعمويلكانُرِّكذتتناك
."ةئطاخةءارقببسبيسآملانمرُيثكلاَجتنتنأُنكميف.اهقايسيفةملك
ةأرملانعةيسنامورلاةصقلابانئفاكتيمعُةجوزتناك،ةحيصنلاهذهدعبو
.ةيرسلاانتباتكْتعرتخايتلاةيلحملا

امبر"غنوس"ةلالسدهعيفنامزلاميدقنم":ةلئاقيمعةجوزتور
ملاعلاءاحنأيف"غنوزيجغنوس"روطاربمإلاثحب،ةنسفلأنمرثكألبق
نعَعمسثيحانتعطاقمىلإءاجًاريخأوً.اديعبَرفاسف.ةديدجةيظحمنع
ةيرقيفُشيعيحجارلقعوملعاذًالجرعرازملاناكو."وه"همساعرازم
ناكو.جوزتتامدنعاهيفُشيعتسجلثلاةرهزتناكيتلاةيرقلا؛"ناتنيج"
يفًانسحًءالبىلبأةعيفرةلزنماذًاباشناكو،ملاعٌنبا"وه"ديسلل



ةنباناكروطاربمإلامامتهاَراثأصخشَرثكأَّنكلو.ةيروطاربمإلاتاناحتما
نمًايلكةميقلاميدعًانصغْنكتملو."ويشوي"اهمساناكو.ىربكلاعرازملا
مظنتنأاهناكمإبناكف.اهميلعتبىنتعادقناكاهدلاونألةلئاعلاةرجش
.صقرلاوءانغلاُديجتتناكو،لاجرلاةباتكْتملعتدقو،يكيسالكلارعشلا
ُلثمتستناكاهنأروطاربمإلااذهُّلكَعنقأفً.اقيقروًاليمجاهزيرطتناكو
ناعرسو،ةيكذلاهتنباىلعهضوافو"وه"اهَدلاوَرازف.ةيقارةيكلمةيظحم
؟ةديعسةياهنهذهتناكأ.ةمصاعلاىلإاهقيرطيف"ويشوي"ْتحبصأام
ـلَنمِضو.ايادهلانمرَيثكلا"وه"ديسلاىقلتدقف.يحاونلاضعبنم
اي،نكربخأيننكلو.بَشَيلارجحوريرحلابةئيلمطالبلايفًةايح"ويشوي"
َبنجتتنأاهنكميال"ويشوي"ـكةبذهموةيكذةاتفىتحَّنأ،تايتف
ِترمهنامك.اهيفْتدلُويتلااهتلئاعاهيفُرداغتيتلاةنيزحلاةظحللا
ةيأنكتملنكلو!نزحيفتاوخألاِتكبمكو!مألاينيعنمعومدلا
.""ويشوي"تناكامكةنيزحنهنمةدحاو

وهاهتلئاعو"ويشوي"ُقارفناكوً.اديجةصقلانمءزجلااذهانملعت
روطاربمإلاَيقبتنأعطتستمل،اهبهاوملكبىتحو.اهنازحأَةيادبطقف
اهمفو،نيتيزوللااهينيعو،رمقلاكليمجلااههجونمَمئسف.دبألاىلإًارورسم
"غنيمغنوي"ةعطاقميفةظحالملابةريدجتناكاهبهاومنأمغرو.يزركلا
ةنيكسم.طالبلايفتايرخألاتاديسلابهاومعمةنراقملابةهفاتتناكدقف
ىدلنكيملو.رصقلادئاكمَمواقتنأاهناكمإبنكيملذإ!"ويشوي"يه
،ةنيزحوةديحوتناكف.ةيفيرلاةاتفللٌريدقتتايرخألاتايظحملاوتاجوزلا
.نورخآلااهَفشتكينأنوداهتاوخأواهمأعملصاوتللةليسواهيدلنكتملو
يفاهيمروأاهقنعِبرضىلإيدؤتلاهنمةدحاوةروهتمةملكُةيأتناكف
.دبألاىلإاهتاكسإلرصقلارابآ

اهرعاشمبُظفتحت"ويشوي"تناكً،اراهنًاليل":ةلئاقيمعةجوزتعبات
ىلعُبردتتوأُزرطتيهواهنبقاريتاريرشلارصقلاُءاسنتناكو.اهسفنل
."نقتمريغهنإ":نلقينكف.تقولاةليطاهلمععمنرخسيَّنكو.اهتباتك
ُّلكتناكف."لاجرلاةباتكَدِّلقتنأفيرلاُةدرقُلواحتفيكاورظنا":وأ
َدِّلقتنأُلواحتنكتمل"ويشوي"نكلو.ةيساقنههاوفأنمُجرختةملك
ْتدجوأ،فاطملاةياهنيفو.اهثِّنؤتو،اُهليمتو،اهرّيغتتناكلب.لاجرلاةباتك
ءودهبُعرتختتناكدقل.لاجرلاةباتكبٌةقالعاهلْتسيلةديدجًافرحأ
."رايدلايفاهتاوخأواهمألةباتكلانمَنكمتتيكلةيرسةرفش

"ويشوي"مأْتعاطتسافيكلأسنجلثلاةرهزوُتنكامًابلاغ



:يمعةجوزُباوجناكف.ةيرسلاةرفشلاةءارقاهتاوخأو
امبرو،ءيشلكُحرشت"ويشوي"نمةلاسرٌفطاعتممداخَبَّرسامبر"

كلتاهتلاحيفاهنيأروً.ابناجاهنيمرفةلاسرلايفَبُتكاماُهتاوخأْفرعتمل
ًافرحأةلئاعلاُءاسنْتعرتخاتقولارورمعمو.ةلئاملافرحألاَنمجرتف
اهتيأنملعتتامكطبضلابقايسلانماهنمهفينحبصأةديدجةيتوص
ُمتهييتلاليصافتلاعونوهاذهَّنكلو،نآلاكلذنلعفتفيكتايتفلا
ةلئسألاكلتنأانايإًةركذممهجتببينأتلااذهانيلإْتهجوو."اهبلاجرلا
"ويشوي"ةايحنمهَسبتقننأانيلعيغبنيام":تلاقو.اننأشنمنكتمل
اهتايحءاطغتحتُثدحيناكامكراشتلةقيرطْتدجودقاهنأوه
."انيلإاهلَرصحاللايجأَربعاُهتيدهْتلقتناف.اهتلئاععمًايرهاظةديعسلا

كلتبُرّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّكفننحنو،ةظحللتائداهانيقب
امنيب،اهيلإانتثالثانممضنامثينغتيمعةجوزتأدبو،ةديحولاةيظحملا
مفنمةرشابمْتتأدقاهنأُضرتفيةنيزحةينغأتناكو.انيلإيمأتغصأ
:انتاوصأعماهنزحَقفدتف."ويشوي"

،يبلقعومدبةللبميتباتك
.اهارينألجرلُنكميالةيئرمريغةروثيف
ً.ايواسأمًانفانتايحْحبصتل
.يننعمسا،يننعمسايتاوخأاي،يمأاي،هآ
تلاقو.قاقزلاىلإًالوزنةذفانلاكبشنمةريخألاُتاوصألاِتقفدت

لكَّنكلو،ةرطابألاجرلالكسيلنأ،تايتفاي،نركذت":يمعةجوز
يكلانتعطاقميف"وشون"ـلاةباتك"ويشوي"تعرتخادقو.نجوزتيتايتفلا
."انتالئاععمتالصلاىلعَظفاحن

ةصقلايمعةجوزْتصقيلاتلامويلايفو.زِّرطنانأدبو،انربإانلوانت
ً.اددجمانيلع

لكنمانيتأيُميلعتلاناكةرشعةثلاثلاجلثلاةرهزوُتغلبامدنع
نأعمو.ةيدايتعالارومألالكيفَدعاسننأانمِعقوتملانمناكو.هاجتا
نلشفدقفةيقارلانونفلااهميلعتيفنعربدقجلثلاةرهزةلئاعءاسن
ُموقأانأويُنبقعتتتناكدقف،اذل.ةيلزنملانونفلااهميلعتيفًاعيرذًالشف
َنوكأنأدعبو.وهطلارانُلعشنو،رجفلادنعُضهننانكو.ةيلزنملايلامعأب
نيحيامدنعو.ريزنخلاةبجوُطلخنانكنوحصلاانلسغدقجلثلاةرهزو
.خبطملاةقيدحنمةجزاطلاراضخلاَفطقنلقئاقدعضبلُجرخنانك،رهظلا



لكبناموقتقباسلايفيمعةجوزويمأتناكو.ءادغلاِّرضحنانكمث
يفرصعلاتارتفيضقنانكو.انيلعنافرشتاتناكفنآلاامأ.تامهملاهذه
.هميدقتو،ءاشعلاريضحتيفُدعاسنانك،ءاسملانيحيامدنعو.ءاسنلاةرجح

يفتايتفلاِتلواحفً.اسوردُنمضتتمويلكنمةقيقدلكتناك
رمقلاتناكف.تابيجنٍتاذيملتنكينأ،جلثلاةرهزنهنمضنمو،ةلئاعلا
انيدلجلثلاةرهزوْنكأملٌةمهميهو،طويخلاجسنيفَلضفألاليمجلا
،ةكايحلابًامامتهالقأُتنكيننكلو،وهطلاُبحأُتنكو.اهبمايقللٌربص
ةرهزَّنكلو.فيظنتلاُبحتانمٌيأْنكتملو.ةيذحألاعنصو،ةطايخلاو
اتناكامكاهنابقاعتيمعةجوزويمأْنكتملو.هيفةعيرمتناكجلثلا
لكفظننملوأً،اديجضرألاسنكنملْنإيمعةنباعمويعمنالعفت
عمنيتلهاستماتناكامهنأُدقتعأُتنكو.انيدلاوتارتسىلعنمبارتلا
نلاهنأوامًامويمدخبىظحتستناكاهنأنافرعتاتناكامهنألجلثلاةرهز
.ةفلتخمةقيرطباهقافخإىلإُرظنأُتنكو.اهسفنبءايشألاكلتبمايقللَرطضت
اهنأاهيلعودبيناكهنألمئالملكشبُفظنتفيكًادبأَملعتتلنكتملف
.اهنعًاديعبوةايحلاتابلطتمقوفوفطت

ْثدحيملكلذنأمغر،يتلئاعيفلاجرلانمًاضيأُملعتنانك
ءيشيأانامِّلعيليمعويدلاونكيملف.ءرملااهعقوتيدقيتلاةقيرطلاب
ُتملعتيننأوههينعأامو.مئالمريغنوكيلكلذناكدقف.رشابملكشب
لعفةدرتناكيتلاةقيرطلاوجلثلاةرهزلاعفألالخنملاجرلانع
يتلاءايشألالهسأدحأ"يجنوك"ـلاقبطناكدقو.اههاجتيمعويدلاو
.رمتسملاكيرحتلاوءاملانمريثكلاوزرألاطقفُبلطتيناكف،اهُّدعنانك
نأْتأرامدنعو.روطفلالجأنمقبطلااذهُّدعتجلثلاةرهزانلعج،اذل
.هئاعويفهنمةيفاضإةيمكعضونمتَدكأتثاركلاُبحيناكيدلاو
ىلعٍتمصبقابطألاناعضتًامئاديمعةجوزويمأتناك،ءاشعلادنعو
ُرودتجلثلاةرهزتناكو.امهيسفننامدخييمعويدلاوناعدتوةلواطلا
مث،يدلاوىلإًالوأ،قبطلكمدقتيهوًاينحنماهسأرةيقبمةلواطلالوح
ًاديعبُفقتًامئادتناكو.يناثلاخألاىلإمثربكألاخألاىلإمث،يمعىلإ
َيفُضتيكلتقولاسفنيفنكلوًاريثكةبيرقَنوكتاليكلةيافكلاهيفامب
اوناكف.مهلةريغصلااهتالماجملالخنماذهُتملعو.ةقابللاضعب
.ةئيلملامهنوطبكرفو،ضرألاىلعقصبلاو،ةجضبلكألانعنومجُحي
.اهيلإنوثدحتيونومستبياوناك،كلذنعًاضوعو

يفَهفرعألةجاحبُتنكامريثكبىدعتتةفرعملايفيتبغرتناك



ةسارديفىتحوأيلفسلاقباطلايفوأيولعلاقباطلايفءاسنلاةرجح
،ظحلانسحلو.يلبقتسمنأشبَفرعأنأُديرأُتنكف."وشون"ـلاةباتك
ةيرقنعًاريثكُثدحتتتناكو.ثيدحلابحتجلثلاةرهزتناكدقف
،نيتيرقلانيبًاريثكترفاسدقتناك،تقولاكلذلولحبو."وكغنوت"
نمنيرمتس،كجوزىلإنيبهذتامدنع":يْنتربخأفً.اديجقيرطلاِتملعتف
ةضفخنملالالتلاوحننيهجوتتسو.زرألالوقحنمريثكلاَربعو،رهنلاقوف
نيب"وكغنوت"ةيرقُعقتو."ياووب"ةيرقفرطنماهيرتنأكنكمييتلا
ىلعوً.اضيأنحنىعادتننلوً،ادبأىعادتتنليهو.لالتلاكلتناضحأ
،لزالزلانمنويمحم"وكغنوت"ةيرقيفنحنف.يدلاوُهلوقياماذه،لقألا
."ةيئيبلاةيحانلانمةيلاثمةيرقيهف.صوصللاو،ةعاجملاو

"وكغنوت"ةيرقةروصْتمن،ُهلوقتجلثلاةرهزتناكامىلإيعامتساب
نعتملكتامدنعيروعشةيفيكبَنراقيلنكيملكلذَّنكلو.يتليخميف
ةشقانملاءانثأنيترضاحليمجلارمقلاونكأملو.هلهأويلبقتسملايجوز
،تايساسألابةياردىلعانكاننكلو،انيدلاوعم"غناو"مادماْهترجأيتلا
."ول"ةليبقنممه"وكغنوت"ةيرقيفنوشيعياوناكنمَعيمجنأيهو
اننكلو.انيدلاوُّمهتءايشألاهذهتناكدقو.نيتروسيمنيتلئاعلااتلكتناكو
قباطلايترجحيفتايرخألاءاسنلاو،انيتامحو،انيجوزَفرعننأُديرنانك
ةبوجأانيطعتنأتعاطتسايتلاةديحولايهجلثلاةرهزتناكف.يولعلا
.انتلئسأنع

.قبنزلاةرهزايةظوظحمكنإ":مايألادحأيفجلثلاةرهزتلاقف
ةجردلانميمعءانبأُدحأوهو."ول"ةليبقنمىتفلاكلذُتيأردقف
.تايتفلاعمٌفيطلوهو.ليللاءامسنولبٌقرزمٌدوسأهرعشنولو.ةيناثلا
يْنتربخأو."كلذَلعفينأهيلعنكيملو.ةكعكبتارملاىدحإينكراشدقو
ٌمعفمهنأىلعٌةراشإيهو.رمنلاماعيفَدلُودقيلبقتسملايجوزنأ
ءايشأيْنتربخأو.يلاثملكشبنيبسانتمانلعجيذلاُرمألا،يلثمةيويحلاب
:ةلئاقتحرشف."ول"ةليبقنمةلئاعيفَطرخنأيكلاهتفرعملُجاتحأُتنك
راوزلانمديدعلا"ول"ديسلاُلبقتسي،ميعزلاهنوكلف.ةلوغشمةلئاعاهنإ"
يفنوشيعيسانلانمديدعلاف،اذهقوفو.اهجراخوةيرقلالخادنم
.ىلوألاةنكلانينوكتستنأو.نجوزتيستاَّنكلب،تانبكانهتسيلو.لزنملا
كتلزنمىقبتسفًانباكدالوألوأناكاذإو.ةيادبكةعيفركتلزنمُنوكتسف
تالكشملاسفننميناعتنلِكنأينعيالاذهنكلو.دبألاىلإةعيفر
ديسلاةجوزنأنممغرلابف.روطاربمإلاةيظحم"ويشوي"اهنمتناعيتلا



نأنمهلَّدبالو.تايظحمثالثهيدلفءانبأةعبرأهلْتبجنأدق"ول"
."سانللهتوقراهظإىلعهندعاسينهو.ميعزلاهنألنهذختي

ُذختيُدلاولاناكاذإف.صوصخلااذهبَرثكأَقلقأنأيغبنيناك
.ةئيربوًادجًةريغصُتنكيننكلو.حجرألاىلعكلذُلعفيسنبالافتايظحم
يتلاتاعازنلابُفرعأسنكأمليلاببَرطخولىتحو.يلابباذهرطخيملو
؛يمعةجوزو،يمعو،يبأو،يمأنمفلأتييملاعناكدقف.أشنتستناك
ً.ادجًاطيسبناكدقل

انيلإيغصتاهتداعكتناكيتلاليمجلارمقلاىلإجلثلاةرهزتتفتلا
رمقلااهتيأاي":جلثلاةرهزتلاقف.ثيدحلايفاَهلخدننأًةرظتنمءودهب
"ول"ةليبقنمةلئاعلاهذهفرعأانأف.كلجأنمةديعسيننإليمجلا
ُنوكتسف.ريزنخلاماعيفدولوم،نيملعتامك،يلبقتسملاكجوزوً.اديج
يهو،كتعيبطنأنيحيف.ريكفتلاقمعو،ةعاجشلاو،تابثلايههتافص
لكشبٌبسانمرخآٌقفاوتاذهو.هبةفوغشكلعجتس،فورخلاةعيبط
."يلاثم

"؟يتامحنعاذام":ددرتبليمجلارمقلاِتلءاست
بيطأ،بيطبلقبُعتمتتيهو.مويلكيمأُروزتةديسلاهذه"

."كَربخأنأُعيطتسأامم
يننإثيحبًايوقكلذناكو.عومدلابجلثلاةرهزانيعتقرورغاةأجف

ْتشمرف.امعوننمًةباعدناككلذنأنيتدقتعمانكحضليمجلارمقلاو
.ةعرسباهينيعبيتقيفر

انيلإَمضنتنألبق"!ينيعيفٌةرذتلخد":جلثلاةرهزتحاص
ةيضارنينوكتس":تلاقو،تفقوتثيحنماهثيدحْتفنأتسامث.ةكحاض
كنأوهُلضفألاءيشلاو.مهبولقنمكنوبحيسو.ليمجلارمقلااهتيأ
نمنيتبَّرقمنانوكتساذكهو.قبنزلاةرهزلزنمىلإريسلانمنينكمتتس
."ضعبلاامكضعب

يهوً.ادجةيديلقتِكتامحنإ":تلاقو،َّيلإَرظنلاجلثلاةرهزتدواع
.ةنيزلاُنسحتيهو،ُهلوقتاميفةرذحيهف.ءاسنلادعاوقلكُعبتت
جلثلاةرهزتحبصأُذنمو.ً"ازهاجًامئادياشلاُنوكيفويضلاُرضحيامدنعو
تعباتو.أطخَبكترأنأُفاخأُدعأملءايشألاهذهُلعفأفيكينملعت
نلو.انتلئاعيفانيدلاممرثكألزنملايفمدخكانه":ةلئاقجلثلاةرهز
نلو."ول"ةديسللةصاخًاقابطأيِّرضحتنأءانثتسابيهطتنأكيلعَنوكي
."كلذِتدرأاذإالإكلفطيعضرتنأكيلعنوكي



.ةنونجماهنأُتننظ،ءايشألاهذهيلْتلاقامدنعف
"ول"ديسلاَّنإ":تلاقوةقيقدلْتركفف.يجوزدلاونعرثكأاُهتلأس

.همرتحيلكلاو،ميعزوهببسلااذهلوً.اضيأيكذهنكلو،ميحروميرك
،نيتبقاثلااهينيعبَّيلإْترظنمث.ً"اضيأهنباةجوزوهنبالكلاُمرتحيسو
.ً"ادجةظوظحمكنإ":ةلئاقْترركو

نأاهتاملكبجلثلاةرهزيلاْهتمسريتلاةروصلابُعيطتسأالفيك
.نيعئارلايئانبأوّبُحملايجوزعم"وكغنوت"ةيرقيفيسفنَليختأ

ىلإانبهذدقجلثلاةرهزوُتنكف.يتيرقدودحُزواجتييميلعتأدب
ُدعصنانك،ةنسلكيفو.تارمسمخ"ايشيش"ةنيدميف"وبوغ"دبعم
انكمث.روخبلاُلعشنو،حبذملاىلعاننيبارقُعضنو،دبعملاىلإتاجردلا
يهننًامئادانكو.قرولاوزيرطتلاطويخيرتشنانكثيحقوسلاىلإرُيسن
يفو.ركسلابىطغملاهساقلقلوانتنل"وز"زوجعلالجرلاىلإةرايزبمويلا
مادمتناكامدنعةَّفِحملانمَرظنلاُسلتخنانكً،ابايإوًاباهذانقيرط
ىرقىلإيسيئرلاقيرطلاجراخنميدؤتًاقرطىرنانكف.مانت"غناو"
تناكهايملاكلتنأانيلامحنمانملعو.تاونقلاوراهنألاىرنانكو.ىرخأ
قباطلايفانترجحيفانكدقو.ةمألاةيقبعمَلاصتالاانتعطاقمُحنمت
اونوكيملانتعطاقميفلاجرلاَّنكلو،طقفناردجةعبرأىرنيولعلا
ناكميأىلإاورفاسينأاودارأْنإمهتعاطتسابناكلب.اذكهنيلوزعم
.براقلابًابيرقت

ناجرختونالخدت"واغ"مادمو"غناو"مادمتناك،تقولاكلذلاوطو
ديدحتدعب،نيتأرملاكلتنأنونظتأ؟اذام.نيتلوغشمنيتجاجدكانلزنمنم
،ارمآتتو،ارظتنتو،ابقارتنأامهيلعناكلب؟اننأشوانناكرتساتناك،انتبوطخ
نمو.قفخيدقءيشيأف.اهيلعنانِّمؤتوامهتارامثتسانايمحتامهواقلمتتو
ناكاذإاميفو،ةدحاوةلئاعيفتاجيزَعبرأنابقرتتاتناكامهنأحضاولا
تايتفللةمئالملاروهملاوربكألاخألاسورعرهمةلأسمىطختيسُدلاولا
يماعتغلبامدنعنكلو.ةبطاخلاباعتأءيشلكنممهألاو،ثالثلا
.ةأجفنيتبطاخلانيبُعازنلاَمقافترشعثلاثلا

امدنعيولعلاقباطلايفةرجحلايفانكو.ةماتةطاسببُرمألاأدب
اَهباعتأُعفدتنكتملةيلحملاتالئاعلانأنمُرمذتت"واغ"مادمتأدب
.اهنمًةدحاوتناكانتلئاعنأىلإًةحملمةمظتنمةقيرطب

َرومألاُبِّعصتلالتلايفنيحالفلاةروثنإ":ةلئاق"واغ"مادمْتَّربعف



دقو.ًالامُكلميَدحأالو.جرختَعئاضبالوُلخدتَعئاضبالفً.اعيمجانيلع
ملنهتالئاعنألنهتبوطخِخسفلنررطضادقِتايتفلاضعبنأُتعمس
تانك"نآلاتايتفلاكلتُحبصتسفً.اروهمنهلَنمؤتنأُعيطتستْدعت
.""تاريغص

،انتعطاقميفةبعصتحبصأدقَرومألانأًاديدجًاربخُرمألاِنكيملو
ً.اعيمجانأجافاموهًاقحال"واغ"مادمْهتلاقامَّنكلو

نكلو.نامأبتسيلةريغصلاجلثلاةرهزةسنآلاىتح":تلاقدقف
."رثكأمئالمٍصخشنعاهلَثحبألْتفيملناوألا

اذهَعمستلةدوجومنكتملجلثلاةرهزنألًةرورسمُتنكدقل
.حيملتلا

ِلضفأنيبنمةلئاعنعنيثدحتتكنإ":اهلوقب"غناو"مادماْهتضراعف
يتلاروخصلاكلبتيزلاكودبياُهتوصْنكيملو."ةعطاقملايفِتالئاعلا
.ضعبلااهضعببُّكتحت

كلذَدهشدقف.زوجعلاةلاخلااهتيأ،كلذكتناكاهنأنينعتامبر"
."تايظحملاوةرماقملانمرَيثكلاُديسلا

نأُبجي،ىرخأةهجنمو.هِبصنملٌبسانموهامطقفَلعفدقل"
."كلةبسنلابةبيرغةيقارلاةقبطلاف.كلهجلِكحماسن

ُةعطاقملاف.ةقيقحاهنأكوبيذاكألابنيهوفتتِتنأف.يننيكحُضتِكنإ"
قوفُثدحتيتلالكاشملايفيضأ.ةلئاعلاكلتعمُثدحيامُفرعتاهلمكأب
نأىوسيعقوتتنأُنكميالو،ةياعرلاءوسوةئيسلاليصاحملاىلإلالتلا
."..نويلغلانيخدتىلعُداتعيسًافيعضًالجر

"واغ"مادماي،ٌةنتمميننإ":تلاقو،ئجافموحنىلعيمأْتضهنف
نأيغبنيالونيتريغصنالازتالامهنكلو،ّيتنبِلجأنماهِتلعفيتلارومألل
يموقتنأِكيلعنأٌةقثاوانأف.بابلاِةبتعىلإِكلصوأس.اذهاعمست
."نيرخآسانأةرايزب

ىلإاهَرجتنأْتداكو،اهيسركَجراخًايلمع"واغ"مادميمأْتعفرو
يتلا"غناو"مادملياشلايمعُةجوزْتبص،انرظننعاتباغاملاحو.جردلا
مثً.اديعبناتدراشاهانيعوريكفتلايفٌةقرغتسميهوًةنكاسًةسلاجتناك
يْنتعدتسامث،ةفرغلاءاحنأيفاهرظنبتلاجو،تارمثالثاهينيعبْتشمر
ُتنكو.اهنمةفئاخُلازأالويرمعنمةرشعةثلاثلايفُتنكدقو.اهيلإ
ًامئادتناكينهذيفاهنكلو،اهروضحيف"ةلاخ"اهَوعدأنأُتملعتدق
نيبينتتبثو.اهيلإفنعبيْنتبذج،اهنمُتبرتقاامدنعو.ةفيخملا"غناو"مادم



،اهيفانيقتلايتلاىلوألاةرملايفْتلعفامكَّيعارذىلعْتضبقو،اهيقاس
:تلاقو

،ةئيربةاتفيهف.جلثلاةرهزلَمويلاهِتعمساميرركتنأكايإ"
."اهلقعَدسفتلةأرملاكلتةراذقلةجاحبتسيلو

."ةلاخاي،معن"
"!كايإ":تلاقو،ةدحاوةرمفنعبيْنتزهف
."كلذبِكدعأيننإ"
اذاملفكلذُتلعفولىتحو.ليقامَفصنتقولاكلذيفْمهفأمل

.جلثلاةرهزُّبحأُتنكدقل؟جلثلاةرهزلَةريرشلاَةرثرثلاَرركألُتنكًاذإ
.ةدوقحلا"واغ"مادمتاظحالمراركتباهَروعشَحرجألْنكأملو

امًائيشتلاقدقيمأنأَّدبال:وهو،طقفًادحاوًائيشُفيضأس
تناكوً.اددجمانلزنميف"واغ"مادملابقتسابحمُسيْدعيملهنأليدلاول
.انلزنمةبتعَجراخيساركلاىلعُّمتتاهعمىرُجتيتلاىرخألالامعألاُّلك
امهنكلو،يتقيفرتناكدقل.جلثلاةرهزرمأبنامتهييادلاوناكاذكهو
.يننابحياناكامردقباهنابحياناك

فيصلاءامسْتلوحتو.رشعثلاثلايماعنمُرشاعلاُرهشلاَّلح
ٌرهشيقبو.قرزألايفيرخلانوللاىلإةذفانلاكبشَجراخةراحلاءاضيبلا
ةعفدلاسيرعلاُةلئاعْتلسرأو.ىربكلاتخألافافزدعومنيحيلٌدحاو
ريداقملاَدحأمَسَقلابىربكلاتخألاُتاوخأْتعابو.ايادهلانمةريخألا
انيلإُتايتفلاِتءاجو.اهنمثبايادهنيرتشاوزرألانمنيرشعلاوةسمخلا
نمٌتايرخأٌءاسنتءاجو."يولعلاقباطلايفءانغلاوسولجلا"لجأنم
انكف.ةاساوملاوةحيصنلانمدقيلو،تاطاشنلايفنكراشيلةرايزللةيرقلا
ُتاوخألاِتدعاسو.صصقلايورنويناغألاينغنًاموينيرشعوةينامثلاوط
اهتعنصيتلاةيذحألاِفلوِفحُّللاِرخآِعنصيفىربكلاَتخألاِمسَقلاب
فافزللثلاثلامويلاِبتكىلعًاعيمجًاعمانلمعو.ةديدجلااهِتلئاعدارفأل
اهتلئاعيفءاسنللاهُمدقيسكلذناكف.ىربكلاِتخأللاهيطعنسانكيتلا
َلضفأُفصتيتلاةحيحصلاتاملكلاةباتكيفًاعيمجانَدهجانلذبف.ةديدجلا
.اِهتازيممواِهتافص

موي"انمقأ،ديدجلااهتيبىلإىربكلاِتخألاِباهذنممايأةثالثَلبق
قباطلاِةرجحىلإةيدؤملاةعبارلاةجَردلاىلعيمأْتسلجف."قلقلاونزحلا
:ةلئاقُبدنتتأدبو.ةثلاثلاةجردلاىلعاهامدقويولعلا



عومدلابناضيفتيانيعو.يدييفًةؤلؤلِتنكدقل،ىربكلاةنبالااُهتيأ"
."كءاروهنيفلختٌغارفكانهُنوكيسامناعرسف.ّيدخىلعُليستيتلا

ىدلءاكبلابةيرقلاُءاسنو،مسقلاباُهتاوخأو،ىربكلاُتخألاِتأدبو
.يمأِنزحِعامس

ْتلواحو.يمأْهتأدبيذلاَعاقيإلاُعبتتيهوًايلاتيمعةجوزْتّنغ
ٌةحيبقيننإ":تلاقف،نزحلاطسوةلئافتمَنوكتنأداتعملاكيمعةجوز
.ةبيطةعيبطبىظحأنأًامئادُتلواحيننكلو،ءاكذلانمريثكلابُعتمتأالو
،يكذلاريغوحيبقلاعجبلانمناجوزنحنو.ينَّبحأويجوزُتببحأدقو
.ً"اضيأكلذامتنأالعفتنأُلمآوً.اريثكضعبلاانضعبعمُعتمتسناننكلو

يبلقنإ،ىربكلاُتخألااهتيأ":ةلئاقيتوصُتعفر،يرودَءاجامدنع
يبألثمًاعمًامئادنوكنلانكو،انقرتفااملنينباانكولو.ِكقارفليكبي
ُةرجحُنوكتسو.ةنيزحانتلئاعنإ.يناثلاخألاوربكألاخألالثمويمعو
."كنودبةشحوميولعلاقباطلا

دقيتلاَةفرعملااهلُتينغ،ةنكممةيدهَلضفأاهيدهأنأيتبغرلو
امهم،بايثلاىلإنوجاتحيَعيمجلاَّنإ":تلقف،جلثلاةرهزنماُهتملعت
بايثلايعنصااذل،ءاتشلايفًائفادوأفيصلايفًادرابسقطلاناك
،ًةرفاوِماعطلاُةدئامتناكولىتحو.كلذكنمَبلُطينأنودنيرخآلل
ًةبيطينوك:ءايشأةثالثيركذتو،ّدجبيلمعا.ًالوأنولكأيكجوزَلهأيعد
يكيحوكجوزعمًةبيطينوكوً،امئادمارتحالامهليرهظأوكجوزلهأعم
.قوذللًاجذومنًامئادمهلينوكفِكلافطأعمًةبيطينوكوً،امئادهلَبايثلا
ةئداهينوك.فطلبُةديدجلاِكتلئاعِكلماعتسءايشألاهذهِتلعفاذإو
."ليمجلاتيبلاكلذيفبلقلا

دقو.مسَقلابنَهتخأنببحيَّنكدقو.ِمسَقلابِتاوخألاُرودَءاجيدعب
تناكُجوزتتسةريخألاُةاتفلاتناكامدنعو.نيرخآللةيعارموةبوهومتناك
ً.اعمةكايحلاوزيرطتلاُتايركذطقفنهلىقبتستناكو.ُّلحنتسنهتيوخأ
يفنهيزعتلنهفافزلثلاثلامويلاِبتكيفِتاملكلابطقفنيظحيسَّنكو
نأىلعندهاعتينهنإفنهنمٌةدحاوُتومتامدنع.ةمداقلاِتاونسلا
ُتاملكلاَرفاستيكلنهتاباتكنقرحيوةزانجلاىلإنيتأيستايقابلاتاوخألا
،اهقارفلًانزحٍتائلتممُتاوخألاتناكامدنعىتحو.اهعمرخآلاملاعلاىلإ
.ةديعسَنوكتنأَنلمأيَّنكدقف

جلثلاةرهزْتماق،عومدلانمرَيثكلانفرذو،ُعيمجلاىنغنأَدعب
ككراشأس،كلذنعًاضوعو.ِكلينغأنليننإ":تلاقف،صاخضرعب



نمانتحورمْتبحسو.ً"امئادانعمِكيقبنلكتخأواُهتفشتكايتلاةقيرطلاب
اهتيأ"ً:اعمهانبتكيذلاطيسبلاَيرعشلاَعطقملاِتأرقو،اْهتحتفو،اهمك
مث."ةديعسىركذكنإ.ُةفيطللاوُ،ةئداهلاو،ُةبيطلاُةقيدصلاو،ىربكلاُتخألا
انليلكإىلعاْهتمسريتلاةريغصلاةيدرولاةرهزلاىلإجلثلاةرهزْتراشأ
.دبألاىلإىربكلاَتخألاَلِّثميلةحورملليولعلافرطلاىلعومنييذلا

امدنعو.ءاملابءالدلاانألمونارزيخلاَقاروأانعمج،يلاتلامويلايف
َّبحلانأىلإٍزمركقاروألابمهانرطمأةديدجلاىربكلاتخألاُةلئاعْتلصو
ءاملاانيمرمث.نارزيخلاقاروأكيدبألكشبًارضنُنوكيسنيسورعلانيب
كلذَقفارتو.يويحلايقنلالئاسلاكلذكٌةرهاطاهنأسيرعلاةلئاعَربخنل
.ةجهبلاوكحضلانمريثكلابُحازملا

َقَّلعف.رهملاُضرعَّمتو.ليوعلاوتابجولالوانتبىرخأٍتاعاسانيضق
راهنلالاوطودبتتناكو.يوديلاىربكلاتخألالمعةيعونىلعُعيمجلا
ِتلخد،يلاتلامويلاحابصيفو.عومدلابنيتئلألتمنينيعبةليمجليللاو
اوحاصو،ءاملانمديزملابُسانلاىقلأو.ةديدجلااهتلئاعىلإَبهذتلَةَّفِحملا
ىلإًاعيمجانيشمو"!ضرألاىلعءاملاءاقلإكًامامتوهتنبلاُجيوزت":نيلئاق
ةثالثدعبو."ياووب"ةيرقُرداغيو،َرسجلاُربعيَبكوملاانبقارو،ةيرقلاِفرط
،ايادهلاو،جزللازرألاكعكةديدجلاىربكلاتخألاةيرقىلإانلسرأ،مايأ
اهتفرغيفٍعفترمٍتوصبُأرُقتستناكيتلافافزللثلاثلامويلابتكو
مويلايفُربكألاُخألاَذخأ،ةداعلايضتقتامكو.يولعلاقباطلايفةديدجلا
ءانثتسابو.تيبلاىلإاهَرضحأوىربكلاتخألاَذخأوةلئاعلاةبرعيلاتلا
ىتحانعمشيعلابُرمتستستناك،ةنسلايفتارمَعضبةيجوزلاتارايزلا
.لوألااهلمحةياهن

وهىربكلاتخألاجاوزثادحألكنيبنمهُركذتأامَرثكأَّنإ
دقو.يلاتلاعيبرلالصفيفاهجوزتيبىلإةيجوزةرايزدعبتداعامدنع
اهتربإبُلمعتوةيوازلايفاهيسركىلعُسلجتتناكف.ةئداهًةداعتناك
تعكرنآلااهنكلو.ًةعيطمًامئادتناكو،راجشيأبًادبأَببستتنأنود
دقف.اهنازحأًةيكاشيكبتيهويمأنضحيفنوفدماههجووضرألاىلع
ً.اظفوًالهاجاهجوزناكو.دقتنتووكشتًامئادوةلماعملاةئيساُهتامحتناك
ةلئاعلاَبايثَلسغتنأوءاملاَلمحتنأاهنمنوعقوتياهجوزُلهأناكو
ُسانلاكئلوأنكيملو.سمألالامعأنمًادجنيتنشخاهاديتناكو.اهلمكأب
ًاماعطانلاسرإمدعلانتلئاعنعءوسلابنوثدحتياوناكو،اهومعطينأنوبحي
.مهروزتتناكامدنعاهلًايفاك



ةقطقطتاوصأُردصنُنحنوًاعمجلثلاةرهزوليمجلارمقلاوُتَّموكت
،ىربكلاتخألالجأنمتانيزحانكاننأمغرو.انتاساومنعًاريبعتانتنسلأب
ً.ادبأانلَثدحينلءايشألانمَعونلااذهنأُدقتعنانقامعأيفانكدقف
دقو.فجترملااهمسجىلعْتتبرو،ىربكلاتخألارعشيمأْتسَّلمو
ةتقؤمَلكاشمتناككلتنأو،قلقتالأاهلَلوقتنأيمأنمُتعقوت
ُزجعلاويمعةجوزىلإيمأْترظنف.ةملكةيأبهوفتتملاهنكلو،بسحو
.اهينيعيفٍداب

ةنماثلايفيننإ":مالستسابنكلوفطاعتنودبيمعةجوزتلاقف
،ةبيطةلئاعيتلئاعتناكدقو.ةسيعتةايحُتشعو.يرمعنمنيثالثلاو
ةيكذْتسيليتلايلثمُةأرملاىتحو.يريصماعنصيهجووَّيمدقّنكلو
ىتحنألًاجوزاهلُدجتءاسرخوأةهوشمُنوكتيتلاوأةليمجوأًاريثك
ةلئاعلضفأىلإيدلاوينجَّوزدقوً.انباَبجنينأُعيطتسيقاعملالجرلا
َرثكأيردقناكو.نآلاِتنأنيلعفتامكُتيكبف.ينَذخأتلاهَدجينأَعاطتسا
ىنمتأو.يجوزلهأىلعًائبعُتحبصأو.ءانبأَبجنأنأْعطتسأملف.ةوسق
ُجوزتتاليتنبانأولىنمتأو.ةديعسةايحبىظحأوًانباُبجنأيننأول
.ءاسنللةبسنلابرومألايهاذكهنكلو.ينازحأَعمستويعمَنوكتيكلًادبأ
."رَّدقموهف.كريصميبنجتتنأنيعيطتستالِكنإ

يفةديحولايهو،يمعةجوزنمتتأيتلاُتاملكلاكلتانتمدص
يتلاوً،افيرطًائيشنولوقينممًامئادَربتُعتنأُنكميناكيتلاانتلئاع
انتدشرأاملاطليتلاو،امهتايحيفيمععماِهتداعسىدمنعْتثدحتاملاطل
دقو.يديىلعْتطغضواهَديليمجلارمقلاِتّدمف.اهتجهبباِنتاسارديف
اهنعٌدحأْثدحتيمليتلاقئاقحلاهذهاهِعامسلعومدلاباهانيعتألتما
مكَّطقلبقنمْرّكفأملو.نآلاىتحءاسنلاةرجحيفٍعفترمٍتوصب
ُتاونسلالكينهذيفْترطخنكلو،يمعةجوزىلعًةيساقةايحلاتناك
حضاولانمناكامىلعًامسابًاعانقاهيفُعضتتناكاملاطليتلاُةقباسلا
.لامآللٌةبيخمةايحهنأ

.ىربكلاتخألانعففختملتاملكلاكلتنإلوقللةجاحال
نأيمأىلعناكف.اهينذأىلعاهيديْتعضوو،لبقيذنمَرثكأْتبحتناف
نماهمفنمْتجرخيتلاُتاملكلاتقلزناْتملكتامدنعاهنكلو،َملكتت
.ةيوثنأو،ةملظمو،ةيبلستناكف."ني"ـلايفءزجقمعأ

،ِتجوزتدقل":بيرغلكشبةلصفنمْتدبةقيرطبيمأتلاقف
ىنمتننحنو.ِكبُمتهيالِكجوزو،ةيساقِكتامحو،ىرخأةيرقىلإِتبهذو



،اذهىلعُقفاويُعيمجلاو.ُجوزتتٍةاتفُّلكنكلو.قالطإلاىلعيرداغتالأ
نأاننكميو،تيبلاىلإيدوعتليلسوتتويكبتنأكنكميو.هعمىشامتيو
:لوقتةميدقلاةلوقملاف.رايخانيدلوأِكيدلسيلنكلو،ِترداغِكنألَنزحن
نلفَلبجلاُرانلاِرِّمدتملاذإو.ةميقلاُةميدعيهفُةاتفلاِجوزتتملاذإ
."ةبصخُضرألاَحبصت





سيبابدلابانرعشنِّيُزو.انرمعنمةرشعةسماخلاجلثلاةرهزوُتغلب
انكدقو.بيرقامعُجوزتنسانكاننأىلإزمركءاقنعلارويطلكشىلع
انمادقأىلعيشمنو،معانتوصبُثدحتنانكو.ةيدجبانيرهمىلعُلمعن
انكامدنعو."وشون"ـلاةغلنمًامامتنيتنكمتمانحبصأو.ةقاشربةريغصلا
لامعألايفُدعاسنانكوً.ابيرقتًايمويضعبلاانضعبلُبتكنانك،قرتفن
لسغو،تابجولاريضحتو،لزنملاةقيدحنمراضخلافطقو،سنكلاكةيلزنملا
اننكلو،نيتجضاننيتأرماَربتُعنانحبصأف.ةطايخلاو،ةكايحلاو،سبالملاونوحصلا
ًاعمناينحنياناسأرناكو.دعبتاجوزتملاءاسنلاتايلوؤسمبُموقننكنمل
ُقوتأُتنكيتلاةقيرطلابضعبلاانضعبُّبحنانكف.زرطنوُسمهننحنو
.ةريغصةاتفُتنكامدنعاهل

مش"ناجرهمروضحلاندنعةماقإللجلثلاةرهزتءاج،ةنسلاكلتيف
امدنعةنسلايفةرارحتاقوألارثكألالخأدبيناكيذلا"ةليلعلامئاسنلا
يلاتلاداصحلاُنوكيالوًابيرقتدفندقةتئافلاةنسلاداصحنوزخمُنوكي
ىندأنهو،تاجوزتملاءاسنلانأينعياذهناكف.دعبًازهاجَحبصأدق
مايألنهلهأتويبىلإتادئاعنهلاسرإُّمتي،ةلئاعةيأيفةناكمصاخشألا
نعةرابععقاولايفهنكلوً،اناجرهماذهوعدناننإو.عيباسألًانايحأوأ
.نهجاوزأيلاهأدئاومىلعنمنهببوغرملاريغتالكآلاُدِعُبتمايأةدع

ناكو.مئادلكشباهجوزتيبىلإتلقتنادقىربكلاُتخألاتناك
ناكثيحرخآناكمكانهنكيملو،َدلُوينأكشوىلعلوألااهلفط
يناثلاخألاتذخأدقتناكو.اهتلئاعُروزتيمأتناكو.ثكمتنأاهنكمي
تناكامنيب،اهلهأتيبىلإًاضيأتبهذدقيمعةجوزتناكو.اهعم
خألاةجوزتناكو.ةيرقلاَربعمَسَقلاباهتاوخأعمُثكمتسليمجلارمقلا
ناكو.اهلهأةلئاععم"ةليلعلامئاسنلامش"لافتحانارضحيهتنباوربكألا
نوديرياونوكيملو.مهدحولاوكُرتمهنألنيديعسربكألايخأويمعويدلاو
.عَّطقملاخيطبلاو،غبتلاو،نخاسلاياشلاىوسجلثلاةرهزنموينمًائيش
"ةليلعلامئاسنلامش"ناجرهمنمٍلايلثالثومايأةثالثلاوط،اذكهو
.يولعلاقباطلاةرجحيفاندحوجلثلاةرهزوُتيقبً،اعوبسأمودييذلا

،انمادقأةطبرأيدترننحنو،بنجىلإًابنجانيقلتسا،ىلوألاةليللايف
نألمأىلعةذفانلاكبشتحتانريرسانعفدف.انسبالمو،انمونيفخو
نوكسلالب،ميسننمكانهنكيملنكلو،ليلعلاُميسنلاانيلعَبهي



تلخديتلاُهتعشأتناكف.بيرقامعُلمتكيسُرمقلاناكو.طقفراحلا
ُرعشنانلعجاممًاقرعناببصتياناكنيذللاانيهجوىلعُسكعنتةذفانلاربع
.رثكأرحلاب

يولعلاقباطلاةرجحتناكو.ًالمتكمرمقلاناك،ةيلاتلاةليللايف
ملهنكلو،انيدسجىلعُّرميءاوهلابانرعشو.عطاسلاقرزألاجهولابةرومغم
.رحلابُرعشنُلازنامانكو،ًاليلعًاميسننكي

نإ":اهبُركفأُتنكيتلاةركفلاِتقرسدقو،جلثلاةرهزتلاقو
.ً"ايفاكسيلاذه

اهبحّولتتأدبو،ءطبباْهتحتفف.انتحورمىلإاهديتّدمو،تفقو
ً.ابذعًاروعشناكهنأالإً،اراحناكءاوهلانأمغرو.انيلعًاباهذوةئيج
ً.ابناجاهتعضوو،ةحورملاتقلغأو،تسبعجلثلاةرهزَّنكلو

دقتناكو.يفيصلارمحألااهمونَّفخيدترتجلثلاةرهزتناكدقل
،نيعبرأوةعبرأمأ،سمخلاتاماسلاوهو،اهزيرطتلًاجذومنتراتخا
ةيديلقتلازومرلايههذهتناكو.يلاحسلاو،يعافألاو،براقعلاو،عدافضلاو
،اريلوكلاكفيصلاعميتأتيتلارارشألاَمواقتلُمَدختُستتناكيتلا
.ةيلاثماهزيرطتبُطقتناكدقو.سوفيتلاو،ايرالملاو،ديئوفيتلاو،نوعاطلاو

ُتقلغأف.ءاوهلايفًائيشجلثلاةرهزتبتكً،اعمنيتيقلتسمانكامنيب
.هتبتكدقتناكامنمخأنأُلواحأانأوّينيع

."رمقلارونبُءاضمُريرسلا":تلقو،ّينيعُتحتفمث
يتلا"غنات"ةلالسةديصقليحاتتفالاتيبلاُتزيميننألْتمستباف

.اهايإينتملع
ً:اعماهلمكأبةديصقلاانيقلأمث
.رمقلارونبٌءاضمُريرسلا
.ركابيوتشحابصلفيفخلاجلثلاهنأُدقتعأ
.ليللاءامسيفردبلاةيؤربُعتمتسأ،ىلعألاىلإُرظنأامدنعو
.ينطوملُقاتشأ،كانهيرصبُّدمأامدنعو
ًاقاتشموًارفاسمناكملاعنعتناكةديصقلانأُفرعنًاعيمجانك

تناكدقف.انعتناكاهنأُتدقتعادبألاىلإوةليللاكلتيفيننكلو.هرايدل
.اهنطومُتنكو،ينطومجلثلاةرهز



ىلإاندعف.يلاتلامويلايفاهتاقيدصلٍةرايزنمليمجلارمقلاتداع
ْتدَّدحدقانمةدحاولكجوزُةلئاعتناكرهشأةعضبلبقو.لمعلا
َديزملااولسرأو.ةيمسرلاانروهمنمىلوألاطاسقألاىلإةفاضإلابفافزلاَدعوم
اهألمنلةغرافةيبشخَقيدانصىلإةفاضإلابىولحلاوريزنخلامحلنم
،ءيشلكنممهألاوً،اريخأو.انروهملجأنماهُعنصنسانكيتلاءايشألاب
.شامقلاانيلإاولسرأ

لجأنمشامقلاناعنصتاتناكيمعةجوزويمأنإُتلقوَقبسدقل
.انسفنأبةكايحلابنيتريبخليمجلارمقلاوُتحبصأدقفنآلاامأ.انتلئاع
انكامبُرّكفأامدنعينهذيفُرطخياميهً"ايلحمجتنم"ةرابعنكلو
انتلئاعيفءاسنلاتناكو،َنطقلاناعرزييمعويدلاوناكدقف.هُعنصن
َةغبصألاو،ميماصتلاِعنصلِلسعلاَعمشُلمعتسنانكدقو.لوصحملانفظني
ً.ادجنيدصتقمانكاننألةليلقتايمكبقرزألانوللاىلإشامقلاِليوحتل

شامقنيبَنراقأنأطقفيننكمي،انسفنأبهانعنصدقانكامءانثتساب
اهسأرةيطغأو،اهليوارسو،جلثلاةرهزتارتسيفَمدُختسايذلاكلذبيفافز
.ةيرصعسبالمةنازخَحبصتلةيقارٍلاكشأوةليمجةشمقأنمْتعنُصيتلاو
ًاعونصممايألاكلتيفهيدترتتناكيذلاويدنعةلضفملااهباوثأُدحأناكو
َلضفأةرتسلاُةَّصقويلينلادقعملاُليصفتلاناكف.نوللايلينلاشامقلانم
تناكو.هنعنصوأ"ياووب"ةيرقيفتاجوزتملاءاسنلاْهتكلتماءيشيأنم
ُلواحأامو.هناولأُتهبتوئرتهيأدبىتحةطاسبلكبهيدترتجلثلاةرهز
يسفنلًابايثَعنصأنأُتدرأف.ينامهلأدقهتََّصقوَشامقلانأوهَهلوق
."وكغنوت"ةيرقيفيمويلالامعتسالليلًةبسانمُنوكتثيحب

لكََّريغيرهمنمءزجكيجوزُلهأَهلسرأيذلاَنطقلاَّنكل
ًاغوبصمو،ةدقعمَميماصتاذو،روذبنودبوًً،امعانناكدقف.يميهافم
ـلاةليبقلنومتنينيذلاُسانلاهُرِّدقييذلايوقلانكادلايلينلانوللاب
.ريثكلاَققحأوَملعتأنأَّيلعُلازيامناكهنأةيدهلاكلتبُتكردأف."واي"
نكيملَّيلإَلصوامف.ريرحلابًةنراقمءيشالناكنطقلااذهىتحنكلو
ُرمحألانوللاناكو.يلاثمنولاذناكامنإوبسحوةديجةيعوننم
تالافتحاو،ةيونسلاىركذللُمَدختُسيناكهنكلو،جاوزلالجأنمُمَدختُسي
رضخألاويناوجرألانانوللاناكوً.اضيأىرخألاتالافتحالاو،ةديدجلاةنسلا
ءامسلانولكقرزألللئاملايدامرلانانوللاناكو.ةباشلاةجوزللنيبسانم



نمفيصلايفةيرقلاةريحبنولكقرزألللئاملارضخألاوةفصاعلالبق
لجأنميلحكلاودوسألانانوللاناكو.ةلمرأكوةلهكةأرماكيتاونسلجأ
رخآلاهُضعبناكامنيبًاطيسبِريرحلاُضعبناكو.ديدجلايتيبيفلاجرلا
.مويغلاوروهزلاميماصتُنمضتيثيحبًاجوسنم

اهيلعَلصحأليجوزُلهأاهلسرأيتلانطقلاوريرحلاِتافافلَطعأمل
،يرهمِريضحتيفَمدختُستنأُبجيناكلب.ثدحينأينُرسيناكامك
امهايادهبالعفتنأجلثلاةرهزوليمجلارمقلاىلعبجيناكامكًامامت
،ةيذحأو،دئاسوو،ةيطغأوً،افُحلَعنصننأانيلعناكف.امهيرهماعنصتل
"واي"ـلاةليبقىلإنيمتنييتاوللاءاسنلانألةايحلالاوطيفكتسبالمو
امأ.نهجاوزألهأنمًائيشنذخأينأنهيلعيغبنيالهنأندقتعي
ىلعو.رحلاوللملاُببسياهَعنصنإاهنعَلوقأنأيننكميف،فحُّللةبسنلاب
لهألَرثكأًافُحلْترضحأاملكةأرملانأُدقتعيَعيمجلانألف،لاحةيأ
.اهنمنكممددعَربكأانعنصدقف،رثكأًالافطأُبجنتسفاهجوز

،مهئابآو،انجاوزألاهعنصنانكف.ةيذحألاناكهَعنصُّبحنانكام
،ةوخإلامهيفنمبةديدجلاانتويبيفُشيعيناكرخآصخشيأو،مهتاهمأو
يجوزناكدقف.ةظوظحمُتنكدقو.لافطألالكو،تانكلاو،تاوخألاو
لاجرلاةيذحأتناكو.طقفهنمرغصأةوخإةثالثهلناكو.ربكألاَنبالا
ليمجلارمقلاتناكو.ةعرسباهَعنصأنأيناكمإبناك،اذل.ةفرخزمريغ
،هيدلاولةفاضإلابدحاوٌنباديدجلااهِتيبيفناكدقف.ربكأًائبعُلمحت
نحنانعنصدقل.ةثالثلاامهلافطأو،همعةجوزو،همعو،تاوخأسمخو
ةعبرأكانهتناكف.انسفنألةيذحألانمًاجوزرشعةتسًاضيأتايتفلا
هذهُصحفتُمتيسناكو.ةنسلالوصفنملصفلكلةيذحألانمجاوزأ
تاديعسانكاننكلو.اهانعنصيتلاىرخألاءايشألانمَرثكأةَّقدبةيذحألا
عنصنمةنكممةيانعىصقأةيذحألانمٍجوزلكانحنماننألكلذةفرعمب
انتاراهمِضرعىلعةيذحألاُعنصانَدعاسف.زيرطتلابطقِرخآىلإلاعنلا
ةجهبمةلاسرًاضيأَلسرأدقكلذنكلو.ءاوسٍّدحىلعةينفلاوةينقتلا
امكو."لفط"ةملكلثمودبتانتجهليف"ءاذح"ةملكتناكدقف.ةلئافتمو
.رثكأًالافطأُبجننسانكرثكأةيذحأانعنصاملكف،فحُّللاعملاحلاوه
فحُّللاَعنصنأنيحيفةقدُبلطتيةيذحألاَعنصنأوهُقرفلاناكو
ُسفانتنانكدقفبنجىلإًابنجُلمعنتايتفثالثانكاننألو.بعصٌلمع
امنيبةيذحألانمجوزلكَجراخميماصتلالمجأِعنصلةقيرطفطلأيف
.هلخادلمعدلاوةوقلاُحنمن



انيقتلادقنكنملو.مهمادقألَجذامنةيلبقتسملاانتالئاعْتلسرأدقل
تناكمههوجونأمأةماقلالاوطاوناكنإُملعننكنملو،انجاوزأب
تايتفانكدقو.مهمادقأِتاسايقانملعاننكلو،يردجلاُتامالعاهوسكت
ُقلعتتًةريثكءايشأانيلختو.اننسلثميفنهنملككتايسنامورتاريغص
نكيملفاهُمظعمامأ.حيحصاهضعبنأَتبثف.جذامنلاكلتنمانجاوزأب
ً.احيحص

ًاعمانقصلأمثينطقلاشامقلانمًاعطقَّصقنلَجذامنلاانمدختسا
مقطأةدعانعنصف.تقولاسفنيفكلتمادقألاتاعبطنمتاقبطثالث
لالخةعرسبْتّفجدقو.فجتلةذفانلاةبتعىلعاهانعضووهذهنم
،تاقبطلاتاذجذامنلاكلتتّفجاملاحو."ةليلعلامئاسنلامش"مسوم
ًاكيمسًالعنَحبصتلاهِتطايخبانمقمث،ضعبلااهضعبعماهانمَّوكواهانذخأ
،زرألابوبحلثمودبيًارركمًاطيسبًاجذومننوعنصيِسانلاُمظعموً.ايوقو
ميماصتزيرطتبانمقاذل.ةديدجلاانتالئاعَباجعإرَيثننأاندرأاننكلو
،ةامحللةحتفتمناوحقأةرهزوأ،جوزللاهيحانجُدرفتةشارفلثم،ةفلتخم
انكاننكلو.لاعنللطقفناكلمعلاكلذلكو.معللنصغىلعدجدجوأ
امدنعانوبحينأُلمأنانكنيذلاسانلللئاسرةباثمبءايشألاكلتُربتعن
.جوزتن

مش"مسوملالخُلمتحياللكشبًاراحُسقطلاناك،ُتلقامك
ُسقطلاناكو.يولعلاقباطلاةرجحيفًاقرعُّببصتنانكف."ةليلعلامئاسنلا
َشعنينألمأىلعياشلاُبرشنانكف.يلفسلاقباطلايفليلقبَلضفأ
ةيفيصلاانليوارسوانتارتستايدترمنحنوىتحانيناعاننكلو.انداسجأ
.انتلوفطمايأنمةشعنملاتايركذلانعًابلاغُثدحتنانك،اذل.ةفيفخلا
َربعاهَضكرليمجلارمقلاِتركذتو.رهنلايفّيمدقعضونعُتثدحتف
.اهيتنجوىلعُبهيُشعنملاءاوهلاورخأتملافيرخلاةرتفلالخلوقحلا
حايرلابتسحأواهدلاوعملامشلاىلإةرمْترفاسدقجلثلاةرهزتناكو
تناكلب،انعفّفختملءايشألاكلتنكلو.ايلوغنمنمُّبهتيتلاةدرابلا
.انبّذعت

نعُفرعنانكاممَرثكأنافرعياناكدقو.انيلعيمعويدلاوَقفشأ
انكاننكلو.ةقرحملاسمشلاتحتٍمويلكنالمعياناكدقف.سقطلاةوسق
نأنكميُثيحٌضرأوأ،اهيفَحيرتسنلةيلخادةقيدحانيدلنكتملو.ءارقف
ثيحناكمُّيأوأ،راجشألاىدحإِّلظتحتَسلجنلنولامحلااَنلمحي
َذخأ،كلذنعًاضوعو.ءابرغلانويعنعًايلكنيبوجحمَنوكننأُنكمي



انلجأنمةَّلظمقيلعتبيمعةدعاسمبماقو،يمأشامقنمًاضعبيدلاو
ىلعةنطبملاةيوتشلافحُّللاضعباَّدممث.لزنملانميلامشلامسقلايف
.هيلعُسلجنٌيرطٌءيشانيدلَنوكييكلِضرألا

.نكورينلو.مويلالالخلوقحلايفنونوكيلاجرلانإ":يدلاولاق
.سقطلارَيغتينأىلإانهنكلمعبَنمقتنأتايتفلااهتيأّنكلنكميف
."نكتاهمأَنربختالأطقفنكيلع

مَسَقلاباِهتاوخأتويبىلإريسلاىلعًةداتعمليمجلارمقلاتناك
يفلزنملانمْجرخأمليننكلو.كلذهباشاموزيرطتلاتاسلجبَنمقيل
ةبتعقوفُتوطخدقف،عبطلابو.يتلوفطِتاونسذنماذكه"ياووب"ةيرق
ملنكلو.انتيبةقيدحنمراضخلاُتفطقو"غناو"مادمةَّفحِمىلإانلزنم
ةذفانلاكبشلالخنمىوسكلذنمَدعبأىلإَرظنأنأيلُحمسيْنكي
.ليوطٍتقولةيرقلاعاقيإبُترعشدقْنكأملو.انلزنمبُّرمييذلاقاقزلاىلإ

انكاننكلو،ّرحلابُرعشنُلازنامانكو.عئارلكشبٍتاديعسانكدقل
ُدعيامكليلعلاءاوهلاُمشننحنوِلظلايفٍتاسلاجانكامنيبو.تاديعس
ُزيرطتناكو.ةرمَرخآاهبيكرتبُموقنوأةيذحألاَهوجوُزِّرطنانك،ناجرهملا
عيمجنيبىلغألاوهو،رمحألااهفافزِّفخىلعًازَّكرمليمجلارمقلا
َزمرتلءاضيبلاوةيرهزلاستوللامعاربهيلعْتزَّرطدقتناكو.ةيذحألا
ةيذحألانمًاجوزاهِّوتلْتهنأدقجلثلاةرهزتناكو.اهتبوصخواِهتراهطل
ًاعوضومناكف،اهتامحلجأنمةميغلكشهيلعتزَّرطو،يوامسلانوللاب
يلاعلالمعلابًافيطلًاركذُموًاعئاروًاقينأودبيوهوفاحللاىلعانبناجب
دقو.انعيراشملكيفهقيقحتىلعَّرصننأانيلعيغبنيناكيذلاةدوجلا
يفجلثلاةرهزاْهتدترايتلاةرتسلاةروصيتركاذىلإَداعأوًةداعسينألم
نأجلثلاةرهزىلعودبينكيملنكلو.هيفانيقتلايذلالوألامويلا
ةيذحألانمرخآٍجوزىلإلاقتنالادرجمبْتماقف،اهّمهتكلتكةقاوتًاراكفأ
ُبتكتامدنعو.ضيبألانوللابشكرزملايناوجرألاشامقلانمٍعونصماهسفنل
امكو."لافطألانمريثكلا"ناينعتامهنإف"ضيبأ"و"يناوجرأ"يتملكفرحأ
ماهلإكءامسلااهزيرطتُتافرخزْتذختادقفجلثلاةرهزعمداتعملاناك
ىلعُقِّلحتوُفتلتىرخأٌةرئاطٌتاقولخموٌرويطتناك،ةرملاكلتيفف.اهل
ةيذحألانمًاجوزيهنأُتنك،كلذنوضغيفو.ةريغصلاشامقلاِعطق
ةفرعملًارخفُتألتماف.ليلقبيمدقسايقنمَربكأاهِمدقُسايقناك.يتامحل
.اهنبابًةريدجينَربتعتنأهدحويمدقمجحىلعًءانباهيلعُنوكيسف.كلذ
اموهُّبحتتناكامُفرعأنكأمل،اذل.دعبيتامحُتلباقدقْنكأملو



ناكف.ةدوربلابىوسْرّكفأملمايألاكلتةرارحلالخيننكلو.ههركتتناك
نذخأيءاسنو،يعيبطرظنمنمًافلؤمءاذحلايطغييذلايميمصت
هنكلو.ًالايخكلذناكو.لوادجلادحأبناجبفاصفصةرجشتحتًةحارتسا
ةرهزءاذحُنيزتتناكيتلاةيروطسألارويطلانمَرثكأًايلايخنكيمل
.جلثلا

،ُفحللاكلتىلعكانهتاسلاجنحنو،ةليمجًةروصُلكشنانك
،ةبيطٍتالئاعلتابوطخمانلكو،تاباشٍتايتفثالث،انتحتةيوطمانلجرأو
.اننوروزياوناكنيذلاكئلوألنسحلاانكولسُرهظنو،انروهمىلعةجهببُلمعن
بطحعمجلنوجرخيامنيبانيلإاوثدحتيلنوفقيُراغصلاُةيبصلاناكف
ُتاريغصلاتايتفلاتناكو.رهنلاىلإةلئاعلاسوماجِذخألوأدقوملا
انليختف.لافطألامهتاوخأوأمهتوخإبُكسمناننعدينهتوخإنعتالوؤسملا
يتاوللاُزئاجعلاُلمارألاتناكو.انلافطأبينتعنامدنعُرمألاُنوكيسفيك
،انزيرطتنصحفتيلو،نرثرثيلانيلإنيتأينينمآنهكولسونهتناكمتناك
.انترشببوحشىلعنقِّلعيلو

اهوتلْتداعدقتناكو.انترايزل"واغ"مادمتتأ،سماخلامويلايف
،كانهتناكامنيبو.جاوزىلعُضوافتتناكثيح"ناتيغ"ةيرقنم
اهنمةلاسرْتذخأو،ىربكلاتخألاىلإانملئاسرلانمًةعومجمْتمَّلس
نممارتحاىلعانأشناننكلو،"واغ"مادمُبحيانمٌدحأْنكيملو.انيلإ
ملهنألو.هيستحتنأْتضفراهنكلو،ياشلااهلانمدقفً.انسانمُربكأمه
.اهتَّفحِمىلإْتداعو،َةلاسرلاينتملسدقف،انمهينجتلٌلامكانهْنكي
َحتفألزيرطتلاَةربإُتمدختسامث.ةيوازلالوحْتفطعناىتحاهانبقارف
تناكىربكلاَتخألانألو،مويلاكلذيفًاقحالَثدحامَببسبو.متخلا
يننكميهنأُدقتعأ،ةحيصفلا"وشون"ـلاةباتكتارابعنمرَيثكلاُمدختست
:هتبتكامَمظعمةغايصَديعأنأ

،يتلئاعىلإ
.رايدلاوحنًاديعبرُيطييبلقوًةشيرمويلاُلوانتأيننإ
.يمعةجوزويمعلوَّيدلاولتايحتلاُمدقأويتلئاعلُبتكأ
.قفدتلانعَفقوتلايعومدُعيطتستالةيضاملامايألابُركفأامدنعو
.تيبلايقارفلنزحلابُرعشأُتلزام
.سقطلااذهيفرحلابُرعشأو،لمحلاببسبرٌيبكينطب
.نودوقحيجوزَلهأنإ
.لزنملالمعلكبُموقأانأو



.ةرارحلاهذهيفمهيضرأنأَّيلعُبعصيو
.يبأويمأباينتعا،يمعةنباويتخأاي
.ةديدعٍتاونسانادلاوَشيعينأطقفَلمأننأاننكميُءاسنلانحنف
.تالافتحالالجأنمهيلإدوعنٌناكمانيدلُنوكيسةقيرطلاكلتبو
.انبنوزتعيٌصاخشأًامئادانيدلُنوكيسانلهأتيبيفو
.انيوبأعمنيتقيفرانوكامكلضفنم
مكمعُةنباو،مكتخأو،مكتنبا

ُترعشف.ريكفتلابُتذخأو،ّينيعُتضمغأو،ةلاسرلاةءارقنمُتغرف
لجأنمةجهبلانمريثكلاو،ىربكلاتخألالجأنمنزحلانمريثكلاب
ةاتفلاةماقإمدعبيضقييذلاَديلقتلاُعّبتنانكاننألًةنتممُتنكو.يسفن
ُلازيامناكف.ةرشابملوألااهلفطةدالولبقامىلإاهجوزتيبيف
يجوزلهأىلإَمضنأنألبقماوعأةثالثامبرو،يجاوزلبقناماعيمامأ
.مئادلكشب

ىلإُترظنو،ّينيعُتحتفف.جيشنلاَتوصهبشيٌتوصيراكفأَعطاق
ءيشىلإُقِّدحتيهواههجوىلعٌلوهذمرٌيبعتكانهناكو.جلثلاةرهز
ُذخأتواهقنعُكرفتتناكيتلاليمجلارمقلاىلإاَهترظنُتعبتف.اهنيميىلع
ً.اقيمعًاسفن

"؟بطخلاام":ُتلأسف
يفُهلذبتتناكيذلادهجلاببسبُثهليليمجلارمقلاُردصناكو

ً.ادبأُهاسنأالًاتوصكلذناكو.ءاوهلاقاشنتسا
ىلعْتضبقو،كرفلانعاهُديْتفقوتو.نيتليمجلااهينيعبَّيلإْترظن

،اهتحتناتيوطماهاقاسوْتسلجلب.فقتنأْلواحتملو.اهِقنعبناج
ناكو.راحلارصعلاةرتفيفلظلايفةسلاجةباشكودبتُلازتاميهو
دقاهِديَتحتاهَقنعنأىرأنأُتعطتسايننكلو.اهنضحىلعاهُزيرطت
.مروتيأدب

.يمعويبأيرضحأ.ةدعاسميرضحأجلثلاةرهزاي":حاحلإبُتلقف
"!يعرسأ

َضكرتنأاهعسوبامُلواحتيهوجلثلاةرهزينيعِفرطبُتيأر
ريغَجرخف،خارصلاىلعداتعمريغاُهتوصناكو.نيتريغصلااهيمدقىلع
"!ةدجنلا!ةدجنلا":لوقتيهوةقبطلاَعفترمورقتسم

اهزيرطتىلعُتيأرو.ليمجلارمقلابناجىلإفاحللاَربعُتفحز



يفتناكةلحنلاةربإنأَّدبالو.ةايحلاديقىلعىقبتلاهسفنُدهجتةلحن
ناكو،اهُمفَحتفناف.يديباُهتكسمأو،ىرخألااهديبُتذخأف.يمعةنباقنع
.مدلابُنقتحيو،ُربكيلخادلايفاُهناسل

َجارخإَلواحأنأينمنيديرتله؟لعفأنأيننكمياذام"،تلأسو
"؟ةربإلا

.كلذِلعفىلعَتافدقَناوألانأاناتلكُملعنانكو
"؟ًءامنيديرتله"،اُهتلأسو
نمطقفُسفنتتنآلاتناكو.بيجتنأليمجلارمقلاعطتستملف

ً.اريبكًادهجُبلطتيسفنُّلكناكو.اهيرخنملالخ
اهيأ":يدانتيهوةيرقلايفامٍناكميفجلثلاةرهزتوصُتعمس

"!مكدحأاندعاسيل!ربكألاخألااهيأ،معلااهيأ،بألا
َلوحمايأةعضبلبقانورازدقاوناكنيذلاُلافطألاكئلوأَعَّمجت

،اهناسلو،ليمجلارمقلاَقنعنودهاشيمهومههاوفأنيرغافاوناكو،انفاحل
يحوييذلارمقلابوحشنماهدلجنوللَّوحتو.مروتتاهيديو،اهينفجو
ةقولخمكْتدبف.قرزألاو،يناوجرألاو،رمحألاو،يرهزلانوللاىلإاهمساهب
نهسوؤرنززهف."ياووب"ةيرقلمارأنمٌعضبْتلصوو.حابشأللةصقنم
.فطاعتب

ًاريثكتخفتنادقاهُديتناكو.ينيعكاهينيعليمجلارمقلاِتقلغأ
اهُدلجناكو.يديةحاريفقناقنلالثمودبتتناكاهعباصأنإُثيحب
ةمخضلاَديلاُتنضحف.قَّزمتينأكشوىلعناكهنأادبوً،ادودشموًاعمال
.يدييف

،ٌمداقكدلاوَّنإ.َّيلإيغصأ،ليمجلارمقلااهيأ":ةلئاقُتلسوت
له،ليمجلارمقلااهيأ.كبحنًاعيمجنحنوً.اريثككُّبحيهنإ.هيرظتناف
"؟يننيعمست

دقل.ضعبلامهضعببُلافطألاَثبشتو.ءاكبلابُزئاجعلاُءاسنلاِتأدب
ًارمأناكهنكلو؟توملاَريملانمنمفً.ادجةبعصفيرلاُةايحتناك
يفاذهكمزعلايفًالامجو،اذهكًاءودهو،هذهكةعاجشُءرملاىرينأًاردان
.ةريخألاتاظحللا

ىلإُِكلجبأسو.ِكتببحأاملاطلو.ةحلاصٍمعِةنباِتنكدقل":اهلُتلق
."دبألا

توصُهبشيسَفَنلااذهُتوصناكف.رخآًاسفنليمجلارمقلاِتذخأ
نأنمًابيرقتءاوهيأنكمتيملوً.اضفخنمًاتوصناكو.ُّرصيٍلصفم



.اهمسجَلخدي
."..ليمجلارمقلااهيأ،ليمجلارمقلااهيأ"
هَّوشمهجويفنيقشَدرجماهانيعتناكو.بيهرلاُتوصلاىهتنا

ةملكلكْتعمسدقتناكو.لماكمهفتبَّيلإترظناهنكلو.ساقلكشب
نأُنكميءاوهيأدعيملامدنعاهتايحنمةظحلرخآيفو.اهلاُهتلق
رَيثكلاَّيلإُلقنتتناكاهنأكوُترعش،هنمَجرخينأوأاهمسجىلإَلخدي
يربخأو،هبحأيننأيبأيربخأو،اهبحأيننأيمأيربخأ.لئاسرلانم
نوناعيَلاجرلايعدتالو.يلجأنمهالعفاملكلٌةنتمميننأِكيدلاو
.اهردصىلعمامألاىلإاهُسأرلاممث.يلجأنم

ىلعاُهتزَّرطيتلاةروصلاكًانكاسءيشُّلكناكو.دحأْكرحتيمل
نيرخآلاَملُعينأُنكمياموهطقفقاشنتسالاوءاكبلاُتوصناكو.يئاذح
.امٍبطخِدوجوب

ُتنكثيحفاحللاىلإسانلانيبنمَعفدناو،قاقزلاىلإيمعَعره
.ًالمأكلذهَحنمف،اهتسلجيفًادجةئداهتناكو.نيتسلاجليمجلارمقلاو
ٌةخرصهنمْتردصف.كلذسكعبهتربخأانلوحنيرخآلاَهوجوويهجونكلو
،ليمجلارمقلاهجوةلاحىأرامدنعو.هيتبكرىلعُطبهيوهوٌةبيهر
يمعناكو.راغصلالافطألاُضعبَبرهف.ىرخأةبعرمةخرصهنمْتردص
يننإثيحبانيلإًادئاعضكرلانمولوقحلايفلمعلانمًادجًاقرعتم
نمترطاقتمث،هينيعنمعومدلاِترمهناو.هتحئارَّمشأنأُتعطتسا
.قرعلابللبملاهصيمقيفتشالتوهمفو،هيّدخو،هفنأ

نمُربكألاخألاَعفدنا،ٍناوثِعضبدعبو.يبناجبَعكرويدلاوَلصو
.هرهظىلعجلثلاةرهزتناكو،ُثهليوهوعْمَجلالالخ

.يتريغصاييظقيتسا":ًالئاقليمجلارمقلاعمِثدحتلابيمعَرمتسا
."يظقيتسا،يظقيتسا.كلةجاحبيهف.كمأُرضحأس.يظقيتسا

."اذهنمةدئافال":لاقو،هِعارذبيبأَكسمأف
رمقلاةيعضوبةفيخمةروصبةهيبشةيعضويفًاسلاجيمعناك

ىلعهاديو،هتحتناتيوطمهاقاسو،مامألاىلإًاينحنمُهسأرناكف.ليمجلا
نمُرطاقتيناكيذلافسألاِءانثتسابًاهباشتمناكءيشُّلكف.هنضح
.همسجُمطحيناكيذلاةرطيسلانعجراخلانزحلاو،هينيع

"؟انأاذهُلعفأمأاهَذخأتنأُديرتله"،يدلاوَلأس
نمهيقاسىدحإَجرخأ،ةملكبهَوفتينأنودو.هَسأريمعَّزهف

ىلإاَهلمحوليمجلارمقلاَعفرَمث.هَسفنَتبثيلِضرألاىلعاهَعضوو،هتحت



جلثلاةرهزتناكف.حضاولكشبَهلمعانمدحأيأِدؤيملو.تيبلالخاد
ةفرغلايفةلواطلاىلإةعرسبتكرحتنأبًاديجتفرصتيتلاةديحولايه
لجأنمكانهاهانعضودقانكيتلاياشلانيجانفْتلازأو،ةيسيئرلا
َعاطتساو.ليمجلارمقلايمعدَّدمو.لوقحلانممِهتدوعىدللاجرلا
ُرمتسأانأو.اهمسجواههجوةلحنلاُّمسَبَّرخفيكاورينأنآلاُعيمجلا
.رثكأالطقفقئاقدسمخَقرغتساَرمألانأبيسفنيفريكفتلاب

وجرأ":تلاقف،فقوملاىلعةرطيسلاجلثلاةرهزّْتلوتً،اددجم
."نيرخآلاراضحإلةجاحبمكنكلو.ةرذعملا

نعةتجوزُرابخإُبجيناكهنأينعيكلذنأيمعَكردأامدنع
َركفأنأُعيطتسأداكلابيسفنُتنكو.هبيحنَدادزاليمجلارمقلاةافو
دقو.ةديحولاةيقيقحلااَهتداعسليمجلارمقلاتناكدقف.يمعةجوزب
َرعشألدعبيلْحنستملةصرفلانإُثيحبيمعِةنبالَثدحامبُتمدُص
ًانزحعومدلابيانيعْتألتماوامهتوقياقاسْتدقفدقفنآلاامأ.ءيشيأب
جلثلاةرهزتعضوف.هتجوزويمعىلعةقفشوةولحلايمعِةنباىلع
لاوطتاداشرإلايطعتيهو،يساركلادحأىلإينتداتقاو،يلوحاهعارذ
.تقولا

يعمَّنإ.كمعةجوزةيرقىلإعرسأ،ربكألاخألااهيأ":ةرمآتلاق
،كمأةيرقىلإعرسأمث.اهلةَّفحِمراجئتسابهْمدختسا،لاملاضعب
امبرو.يعمَتلعفامكاَهلمحتنأكيلعُنوكيسو.تيبلاىلإاهْرضحأو
."اهيلإُجاتحتسكمعُةجوزف،عرسأنكلو.كَدعاسينأيناثلاُخألاُعيطتسي

يكبيوهوةلواطلابناجبيساركلادحأىلعيمعَسلجو.انرظتنامث
شامقلاىلعْترشتنادقَعقبلانإثيحبليمجلارمقلاةرتسىلعةدشب
الف؟ةدئافلاامنكلو.يمعنعَفّفخينأيبألواحو.ةرطمملاِبحسلاك
ـلاةليبقلنيمتنملاسانلانإُلوقيصخشُّيأو.هنعَفّفخينأدحألُنكمي
دقو،ةميقلاتاميدعُنوكندقف.بذاكوهمهتانبرمأبنومتهيال"واي"
،انبحتامًابلاغةيلصألاانتالئاعنكلو،ىرخأٍتالئاعلجأنمانتالئاعانيبرت
يفرخآناكميأيفف.رعاشمةيأانلاودبيالأمهتالواحممغر،انبُزتعتو
؟"يدلاوّفكيفةؤلؤلُتنكدقل":لثمةرابعًابلاغُدجوتةيرسلاانتباتك
اذامنكلو.يتنبارمأبَمتهأالأُتلواحدقف.متهنالأءابآكُلواحنامبرو
يفْتكبو،يئانبأَلعفامكيقزرنمتلكأدقل؟لعفأنأيعسوبناك
ون"ـلاةباتكبةعرابةبوهومةبيطًةأرماْتحبصأنأبينتفَّرشو،ينضح
.دبألاىلإهنعْتلحردقفيمعةؤلؤلامأ."وش



ْتطبُردقف.نيتبَّرقمانكمكًةركذتمليمجلارمقلاهجوبُتقَّدح
ًةطبترمانتايحتناكو.ةيرقلاسفنىلإانبطُخو.تقولاسفنيفانمادقأ
ىلإضعبلاانضعبنعانلصفنانآلاو.مصفنياللكشبضعبلاانضعبةايحب
.دبألا

مليذلاياشلاِتدعأف.انلوحنملمعلابًةلوغشمجلثلاةرهزتناك
.ءاضيبلادادحلاسبالمنعًاثحبلزنملاءاحنأيفْتلوجتو.دحأْهبرشي
تلصوو.ربخلاباوعمسنمييحتلبابلادنعْتفقوو.انلجأنماْهتعضوو
نمناكو.لوخدلابجلثلاةرهزاهلْتحمسو،اهتفحميف"غناو"مادم
.اهتبطخِرجأعايضنموكشتنأ"غناو"مادمنمَعقوتأنأنكمملا
ناكدقف.ةدعاسملااهناكمإبناكفيكانتلأس،كلذنعًاضوع،اهنكلو
يفاهَدعاستنأاهبجاونمنأْترعشو،اهيدينيبليمجلارمقلالبقتسم
امدنعاهِمفىلعاهَديْتعضواهنكلو.ريخألااهاوثمىلإَلصتىتحاهتنحم
ُسقطلاناك.ةفيخملاةمخضلاعباصألاكلتوهَّوشملاليمجلارمقلاهجوْتأر
نكمملانمناكف.هيفاهَعضنلٌدرابٌناكمانيدلْنكيمل،اذلً.ادجًاراح
.ليمجلارمقللةبسنلابنآلاًادجٍعيرسلكشبَثدحتنأرومألل

"؟مألاَلصتىتحيضميستقولانممك"،"غناو"مادمتلأسف
.كلذفرعنْنكنملو
.ةيدبألابايثاهيسبلأمث،نيلصوملابةاتفلاَهجويفلجلثلاةرهزاي"

ْترادتساف."ةقيرطلاهذهباَهتنباىرتنأمألليغبنيالف.نآلااذهبيموق
،اهمكبْتكسمأ"غناو"مادمَّنكلو.يولعلاقباطلاىلإَدعصتلجلثلاةرهز
يرداغتال.ِكلدادحلاَسبالمُرضحأو"وكغنوت"ةيرقىلإُبهذأس":تلاقو
ًةريخأًةرظنْتقلأو،جلثلاةرهزْتكرتمث."كلَلوقأىتحَلزنملااذه
.بابلانمةَجراخْتللستمث،ليمجلارمقلاىلع

،يمعو،يبأو،ُتنكيمعُةجوزهيفْتلصويذلاتقولالولحب
ليمجلارمقلاُدسجناكو.شيخلانمةطيسبَسبالمنيدترميتوخإو
ملاعلاىلإاهتلحرلجأنمسبالملابًاوسكممثنيلصوملابهلمكأبًافوفلم
يمعَةجوزَّنكلو،مويلاكلذيفِلزنملايفعومدلانمرُيثكلاِتفرُذ.رخآلا
،نيتريغصلااهيمدقىلعًةليامتمْتشمدقف.اهنمٍةعمدةيأْفرذتمل
ىلعاهَديْتعضومث،اهبايثْتسَّلمو.اهتنبانامثجىلإًةرشابمْتبهذو
.تاعاسللاحلاهذهىلعْتفقوو.اهِتنباِبلقعضوم

ْتبهذو.ةزانجلالجأنممئالمٍلكشبءيشلكيمعُةجوزْتلعف
لجأنمربقلادنعَبايثلاوةيقرولاَدوقنلاِتقرحأو.اهيتبكرىلعنفَدلاىلإ



رمقلاِتاباتكلكْتعمجو.رخآلاملاعلايفاهَمدختستلليمجلارمقلا
انلزنميفًاريغصًاحبذمْتعنص،كلذدعبوً.اضيأاهتقرحأو،ةيرسلاليمجلا
ىسنأنليننكلو.انروضحيفِكبتملو.مويلكنيبارقلاُمدُقتتناكثيح
يمعُةجوزتناكامدنع،انلزنمءاحنأيفُثعبنتتناكيتلاَتاوصألاًادبأ
ْعطتسيملو.اهحورقامعأقمعأنمُنئتتناكدقف.شارفلاىلإُبهذت
اميتوخإوُتلذبِ،عقاولايف.اهلًءازعانمٌيأْنكيملو.مانينأانمٌيأ
نأُفرعنانكدقف.عاطتسملاَردقنييئرمريغونيئداهَنوكنيكلانعسوب
امدنع،حابصلايفو.ْهتدقفامبريرمرِّكذمدرجمتناكانهوجوواَنتاوصأ
اهتفرغىلإُبحسنتيمعةجوزتناك،لوقحلاىلإاوجرخدقُلاجرلاُنوكي
نأًةضفاررادجلاوحناهجوواهبنجىلعُددمتتتناكف.اهنمُجرختالو
لظتواهلُهِّرضحتيمأتناكيذلازرألاقبطنمَرثكأءيشيأَلكأت
ُأدبيُبعرملانُينألاكلذناكف.ليللاطوبهنيحىلإراهنلالاوطًةئداه

ً.اددجم
يفرخآلاملاعلاىلإُدعصيحورلانمًاءزجنأنوملعيَعيمجلاَّنإ

ُقلعتيصاخٌداقتعاانيدلناكنكلو.ةلئاعلاعمىقبيَرخآًاءزجنأنيح
ُدوعتيهف.كلذَسكعيرجيناكو،اهجاوزلبقُتومتيتلاةأرملاحورب
نهَذخأتلنكلونهفيختلسيلتاجوزتمريغتايرخأتايتفىلعَّضقنتل
اهبْتتأيتلاُةقيرطلاتناكف.نهتبحصبىظحتيكلرخآلاملاعلاىلإاهعم
اميهةليللكبيرغلايمعةجوزنينأةروصيفليمجلارمقلاةساعت
.رطخيفانكاننأُملعنجلثلاةرهزوينلعج

َعنصننأُبجي":مايألادحأَحابصتلاقو،ةطخبجلثلاةرهزْتركفف
حورةئدهتلطبضلابهُجاتحنانكاموهروهزلاُجربناكو."روهزَجرب
لَّوجتتلٌناكماهيدلُنوكيسديجروهزَجرباهانحنماذإف.ليمجلارمقلا
.نيتيمحمجلثلاةرهزوحبصأسفًةديعسْتحبصأاذإو.اهسفنيلُستوهيف

روهزجاربأينابىلإنوؤجليرثكأًالامنوكلمينممسانلاُضعب
ًاجربانليختف.انسفنأبانجربينبننأانررقجلثلاةرهزويننكلو،فرتحم
نمًاجوزانعضوو.تاقبطعبسنمًالكيهُهبشيَقباوطةدعنمًافلؤم
انتباتكبناردجلاىلعَدئاصقءالطبانمق،لخادلايفو.لخدملادنعبالكلا
مونللةفرغانعنصو.نافوطللىرخألاوصقرللتاقبطلاىدحإانلعجو.ةيرسلا
اهلءاسنللةفرغانعنص،ىرخأةقبطيفو.موجنورمقاهفقسىلعموسرم
لكبةيؤرلاىلعُدعاستقرولانمةقيقدتاصاصقبعونصمةذفانكبش
ضعبو،ةلضفملاانطويخنمًاعطقاهيلعانعضو،ًةلواطانعنصو.تاهاجتالا



ةباتكوأزيرطتلانمليمجلارمقلاَنكمتتيكلةاشرفو،قرولاو،ربحلا
انعنصو.حاورألاملاعيفتاديدجلااهتاقيدصل"وشون"ـلاةغلبلئاسرلا
لكيوتحتيكلجربلاءاحنأيفمهانعضوونولملاقرولانمنيلثمموًامدخ
،روهزلاجرببُلمعنْنكنملامدنعو.ةعتملاو،ةيلستلاو،ةبحصلاىلعةقبط
روهزلاُجربناكاذإف.يمعةنباةئدهتلاهينغنسانكةاثرمفيلأتبانمق
ًاعادوُنوكتستناكانتاملكنإفدبألاىلإليمجلارمقلاةعتملجأنم
.ءايحألاملاعنمًاريخأ

نذإلاجلثلاةرهزوُتبلطًاريخأُسقطلاهيفنَّسحتيذلامويلايف
يشمللةليوطةفاسمنكتملو.ليمجلارمقلاربقىلإباهذللهبانيظحو
ىلإجلثلاةرهزاْهتعطقيتلاةفاسملانمريثكبَلقأتناكلب،ةربقملاىلإ
دنعانسلجف.ليمجلارمقلاتيفوتامدنعيمعويدلاوَرضحتللوقحلا
هانبقارو.روهزلاجربيفَرانلاجلثلاةرهزْتلعشأمث.قئاقدِعضبلربقلا
يفُلقنتتليمجلارمقلاورخآلاملاعلاىلإُلقتنيُهليختننحنو،قرتحيوهو
رمقلالجأنمهيلعانبتكيذلاَقرولاُتبحسمث.ةجهببهفرغءاجرأ
:نيتلئاقينغنانأدبو،ةيرسلاانتباتكبليمجلا

.مالسلاروهزلاُجربكلَبلجينأُلمأن،ليمجلارمقلااهتيأ"
.كاسنننلاننكلو.انيسنتنأُلمأن
.عيبرلاناجرهميفكربقُفظننسو،ُكلجبنس
.ةحماجُحبصتِكراكفأيعدتال
."ةديعسينوكو،كروهزِجربيفيشيع
قباطلايفءاسنلاةفرغىلإاندعصو،تيبلاىلإجلثلاةرهزوُتيشم

ىلعةاثرملاةباتكببنجىلإًابنجناتسلاجنحنو،راودألاانلدابتو.يولعلا
ىلعليلكإلاىلإُتفضأ،كلذنمانيهتناامدنعو.ةصاخلاانتحورمتايط
.اهسفنليمجلارمقلاكلفطتمريغًاقيقرًالالهةحورملاةمق

رمقلاحورأَّدهو،جلثلاةرهزويتيامحىلعروهزلاُجربَدعاس
نكيملنيذللايمعةجوزويمعلًائيشْلعفيملهنكلو،ةقلقلاليمجلا
َتحتانكدقفً.ارَّدقمكلذُّلكناكدقل.امهنعُفيفختلانكمملانم
َعيطننأىوسًائيشَلعفننأُعيطتسننكنملو،ةيوقَرصانعةمحر
،ءاسنلاولاجرلاينعتهذهو.غنايلاونيلاباذهََّرسُفينأُنكميو.انرادقأ
ىظحنف.نزاوتلالِّكشتُءايشألاهذهو.ةداعسلاونزحلاو،ءايضلاومالظلاو
مسومةيادبيفجلثلاةرهزواهبُترعشيتلاكىوصقلاةداعسلانمةظحلب
رمقلاةافوبةقيرطىسقأبءيشُّلكىحمُيمث،"ةليلعلامئاسنلامش"



مثيمعةجوزويمعلثمناديعسناصخشكانهُنوكيو.ليمجلا
.هلجأنماشيعيلَءيشالوامهلَفدهالنيصخشىلإةظحليفنالوحتي
ِفطلىلعادمتعينأيدلاوةافودعبامهيلعُنوكيسناصخشلاناذهو
ريغٌةلئاعكانهُنوكتوً.اجراخامهبيمريالوامهبينتعيلربكألاخألا
تاجيزةدعُهببستيذلاُطغضلااهيلعُفاُضيمثيتلئاعكلاحلاةروسيم
ُةهلآلاُديعت،اذل.نوكلانزاوتتعزعزءايشألاهذهلك.ةدحاوةلئاعيف
.تومنودبةايحكانهْتسيلو.بلقلاةبيطةاتفبرضبرومألاَميظنت
.غنايلاونيلليقيقحلاىنعملاوهاذهو



ّنيُزدقناكيذلا،يرعشحَُّرسليمجلارمقلاةافونمنيماعدعب
نينتلالكشبَحبصيل،ةرشعةسماخلايفُتنكامدنعرعشلاسيبابدبًاقبسم
شامقلانمَديزملايجوزُلهأَلسرأو.جاوزلاكشوىلعًةباشُبسانييذلا
اهلكيدئالقو،يمتاوخو،يقلحو،يتارهوجمبو،صاخلايلامبىظحأيكللاملاو
،جزللازرألانمةمزحنيثالثيدلاولًاضيأاوطعأدقو.بشيلاوةضفلانم
مايألايفاننوروزيساوناكنيذلاءاقدصألاوةلئاعلاماعطإلٌةيفاكٌةيمكيهو
ةيرقيفسانلليتوخإَهلصوأو،يبأهعَّطقريزنخَعلضاولسرأامك.ةيلاتلا
لكشْتأدبدقًارهشُمودتيتلافافزلاتالافتحانأاوملعييكل"ياووب"
يذلاداجلاَلمعلانأَرهظأامموً،اريثكهَّرسأويدلاوأجافامَّنكلو.يمسر
سوماجلالوصوناك،َرمثأدقيلبقتسملريضحتلايفيتلئاعهبْتماق
رثكألاةثالثلالاجرلانمًادحاويدلاوَحبصأ،ةدحاولاةيدهلاهذهبو.ديدجلا
.انتيرقيفًءارث

يفةفرغلايف"ءانغلاوسولجلا"رهشلاوطيترايزلجلثلاةرهزْتءاج
،يرهميهنأُتنكامنيبةريخألاةعبرألاعيباسألاكلتلالخو.يولعلاقباطلا
.ضعبلاانضعبنمًابرقَرثكأىتحانحبصأو،يحاونلانمريثكلايفينتدعاس
اهيلعُنوكيسيتلاةيفيكلالوحءاقمحٌراكفأانمةدحاوِّلكىدلتناكو
يتلاةحارلايهاضيدقءيشالنأاندقتعاجلثلاةرهزويننكلو.جاوزلا
.انتبحمرُيغيسٌءيشنكيملف.ضعبلاانضعبيعارذنيباهبرعشنانك
اميفهكراشتنلرُيثكلاانمامأُنوكيسهنأاندقتعا،لبقتسملاىلإانعلطتامدنعو
.اننيب

.اننيبقمعأمازتلاةيادبوهيولعلاقباطلايف"ءانغلاوُسولجلا"ناك
تايوتسمىلإُلقتنتسانتقادصتناكً،اعماننوكنمتاونسرشعدعبو
يجوزتيبىلإُتلقتنادقُنوكأاملاحنآلانمماوعأةعضبدعبو.قمعأ
ةيرقيفاهجوزتيبىلإتلقتنادقجلثلاةرهزُنوكتو،مئادلكشب
نالجرامهو،اناجوزفعبطلابو.انضعبُروزنسانكامًابلاغ،"نايتنيج"
اذهلجأنمتاَّفحِمنارجأتسيساناك،ةعيفرلاةناكملاوةورثلابناعتمتي
.ضرغلا

،تالافتحالاكلتلالخَّيلإنممضنيلمَسَقلابٌتاوخأيلْنكتملهنأل
تداعيتلاىربكلايتخأو،يخأةجوزو،يمعةجوزو،يمأَّيلإتءاجدقف
."ياووب"ةيرقنمتاجوزتمريغتايتفعضبوً،اددجمًالماحتيبلاىلإ



انيلإُّمضنت"غناو"مادمتناكو.ديعسلايظحبنلفتحيلًاعيمجنمدقو
انادحإتناكوأ،انيدلةلضفمًاصصقيورنًانايحأانكفً.اضيأرركتملكشب
.نحنانتايحنمينغنانكىرخأنايحأيفو.اهعماهينغنةدوشنأُراتخت
"ةرهزلاةاتفلاةياكح":ةصقيورتاهردقبةيضارتناكيتلايمأتناكف
ًاعيمجاُنلعجتدادحلايفلازتامتناكيتلايمعةجوزتناكنيحيف
.ةنيزحةمينرتيفتاملكلابهوفتتتناكاهنأليكبن

مادمتءاج،يفافزبوثمازحُزّرطأُتنكامنيبمايألادحأَرصع
ةرهزبناجبْهتعضووً،ايسركْتذخأف."غناوةجوزلا"ةياكحبانيلستل"غناو"
ثلاثلامويلاَبتكُبتكتيهوريكفتلايفًةقرغتسمتناكيتلاجلثلا
ناتنثالاتناكو.ينعيجوزَلهأَربختلةبسانملاتاملكلانعُثحبتو،يفافزل
َتوصرخآلاونيحلانيبُعمسأُتنكف.ةديدشةموعنبامهضعبىلإناثدحتت
ةرهزتناكاملاطلف."ةلاخاي،الك"و،"ةلاخاي،معن":لوقيجلثلاةرهز
يفاهَسفانأنأٍلدتعمحاجنبُتلواحدقو.ةبطاخللًابيطًابلقيدبتجلثلا
.اذه

ىلعاهتيعضوْتلَّدع،اهراظتنابانكاننأ"غناو"مادمتأرامدنع
ٌةأرماىضماميفكانهتناك":ةلئاقةصقلاتأدبو،ةحاترمَنوكتليسركلا
ةئلتممْتحبصأدق"غناو"مادمتناكو."ةايحلايفٌةليلقٌتاعقوتاهلةيقت
اهتياوريفًاينأتَرثكأوأطبأاَهلعجاممةقباسلاتاونسلالالخًامامتمسجلا
ىندأوهو؛نيراَّزجلادحألاُهتلئاعاهتجّوز":تعباتمث.اهتكرحيفوةصقلل
ةنمؤمتناكامردقبو.ةيذوبلاةديقعلابةنمؤمةأرمالةبسنلابةلزنمجاوزألا
تناكدقف،كلذمغرو.تانبلاوءانبألاِتبجنأو،ًالوأةأرماتناكدقف
"اذوبتارواحم"يقلتتناكو.محللاوأكمسلالكأتال"غناوةجوزلا"
،تارواحملايقلتْنكتملامدنعو."ةيساملاةرواحملا"ةصاخومويلكتاعاسل
ةئيسلا"امْرَكلا"ةايحنمهترّذحو.تاناويحلاَحبذيالأهيلإُلسوتتتناك
."هتنهميفَرمتسااذإةيلاتلاةايحلايفهيلإيتأتستناكيتلا

ُتنكدقو.ةدكؤمةءاميإبجلثلاةرهزقاسىلعاهديُةبطاخلاتعضو
ً.اديعباهْعفدتملجلثلاةرهزَّنكلو،قيضللًاثعبمزوجعلاةأرملاَديَدجأل

لوقيدقامك،اهَربخأ"غناوجوزلا"َّنكلو":ةلئاق"غناو"مادمْتعبات
:اهللاقو.اهلَرصحاللايجأذنمنيراَّزجاوناكَهتلئاعدارفأنأ،ضعبلا
انأو.ةيلاتلاِكتايحيفنيئفاُكتسو.ةيساملاةرواحملاءاقلإبيّرمتستنأِكنكمي
ةايحلايفَبقاُعأو،ةايحلاهذهيفًاضرأيرتشأسو.تاناويحلاحبذبُرمتسأس
.ةيلاتلا



.اهجوزعمَمانتنأاهيلعَرُِّدقدقهنأُملعت"غناوةجوزلا"تناك
نأاهُنكميناكهنأَدجوو،ةيساملاةرواحملاباهتفرعمَربتخاامدنعهنكلو
ةيقبلءابزعىقبتيكلاهبةصاخةفرغاهحنم،أطخيأنوداهيقلت
.ةيجوزلاامهتايح

.جلثلاةرهزوحنًاددجماهَديُلقنتيهو،"غناو"مادمْتعبات
َلسرأ،ءانثألاكلتيف":تلاقمث،اهقنعةرخؤمىلعةفخباهديْترقتساف
.ةريبكلاةليضفلابنوعتمتينيذلاكئلوأنعَثحبتلًاحاورأرخآلاملاعلاُكلم
رخآلاملاعلاةرايزباهورغأ،اهتراهطباوعنتقااملاحو،"غناوةجوزلا"اوبقارف
اهنمنوبلطياوناكمهنأينعياذهنأُملعتتناكو.ةيساملاةرواحملايقلتل
ْتضفرَحاورألاَّنكلو.اهلافطأُكرتتاهولعجيالأمهيلإْتلسوتف.تومتنأ
ْترمأو.ىرخأًةجوزَذختينأاهجوزنمْتبلطف.اهتالسوتَعمستنأ
كلتْتجرخاملاحو.ةديدجلامهمأاوعيطينأونيبيطاونوكينأاهلافطأ
.ةتيمضرألاىلعْتطقساهمفنمُتاملكلا

ىلإًاريخأَرضحتنألبقِنحملانمريثكلل"غناوةجوزلا"ْتضرعت
اهتليضفُظحاليو،اهُبقاريناك،اهنحملكنممغرلابو.رخآلاملاعلاكلم
مغرو.ةيساملاةرواحملايقلتنأًامامتاهُجوزَلعفامكاهنمَبلطف.اهاوقتو
لالخاهدوهجنمًادجًارورسمناكدقفتاملكعستْتيسندقاهنأ
ىلإَدوعتنأاهلَحمسهنإثيحبءاوسٍّدحىلعةرخآلاةايحلايفواهتايح
لوؤسمتيبيفْتدلُوةرملاهذهيفو.ريغصلفطةئيهىلعءايحألاملاع
."اهمدقِلفسأىلعًابوتكمناكيقيقحلااهَمسانكلو،فقثمو

،ةيئانثتساةايح"غناوةجوزلا"تشاعدقل":ةلئاقُةبطاخلااْنترَّكذو
.ْهتلعفءيشلكيفْتعربدقفلجركنآلاامأ.ةأرماَدرجمتناكاهنكلو
.ةعيفرلاةناكملاو،فرشلاو،لاومألاْتنجو.ةيملعةبترمىلعأبْتيظحف
ً.اددجمًةأرماَنوكتلُقوتتو،اهتلئاعُدقتفتتناكْتققحامردقباهنكلو
ىلإُدوعتاهَعديلهيلإْتلسوتو،اهتصقبْهتربخأو.روطاربمإلامامأًاريخأْتلثمف
ُةعاجشْترَّثأ،رخآلاملاعلاكلمعمطبضلابَثدحامكو.ةيلصألااهتيرق
وهو،كلذنمرثكأوهامىأرهنكلو،روطاربمإلاباهتليضفوةأرملاهذه
َسابليدترتيهوْتلصوف.اهجوزةيرقيفًايضاقاهنّيعف.ةرسأللءالولا
ْتعلخنأبَدشحلاْتلهذأاهلاونحنيلُعيمجلاَجرخامدنعو.لماكلاملاعلا
نآلاَحبصأيذلااهجوزْتربخأو.يقيقحلااهمساًةرهظميلاجرلااهَءاذح
"غناوجوزلا"َبهذفً.اددجمَهتجوزَنوكتنأُديرتاهنأًادجًازوجع
ةلئاعنأَنلعأو"دياج"روطاربمإلااطخمث.هوحتفوربقلاىلإلافطألاو



ةداعسلا("انافرين"ـلاىلإملاعلااذهنمومستنأاهُنكمياهلمكأب"غناو"
."هولعفيذلاُرمألا،)ىوصقلا

نعينَربختيكلةصقلاكلتباْنتربخأدق"غناو"مادمنأُتدقتعا
مهامكمارتحالاوةعيفرلاةناكملابُهتلئاعويجوزُعتمتيامردقبف.يلبقتسم
نمو.ةثولمىتحوأًةئيسمَربتُعتنأُنكميءايشأنولعفيدقفةعطاقملايف
ً،ايويحوً،افينعنوكينأرمنلاةمالعتحتَدلُوٍلجرلًاضيأيعيبطلا
سيلاذهنأُفرتعأو.ةمزلمديلاقتبُأزهيوأَعمتجملاُمجاهيدقفً.ايلاعفناو
مغرًةريطخُنوكتدقتافصلاهذهنكلوً.اراَّزجءرملاَنوكينأردقبًائيس
يجوزَدعاسأنأيننكمي،ناصحلاةمالعتحتُتدلُوةأرماك،انأو.كلذ
َفاختنأ"ناصحلا"ةأرملاىلعًادبأيغبنيالف.ةئيسلاتافصلاكلتَبراحيل
َّيلإةبسنلاباذهناكف.بعاتملانعًاديعباهجوزهيجوتوةدايقلاِّيلوتنم
اهَجوزَلعجتنأْعطتستملامبرف."غناوةجوزلا"ةصقليقيقحلاىنعملا
ملةحلاصلااهلامعأواهاوقتلالخنماهنكلو.هلعفينأهنمُديرتامبُموقي
ْتدعاسًاضيأاهنكلو،ةثولملاهلامعأهلاْهتببسيتلاةنادإلانمهذقنت
صصقلانمًةدحاوكلتتناكف."انافرين"ـلاىلإَلصتلاهلمكأباهتلئاع
مويلاكلذيفو.ةديعساهتياهنتناكو،انيلعْتَُّصقيتلاةليلقلاةيظعولا
.ةديعسُةصقلاكلتيْنتلعجيفافزَقبسيذلارهشلايففيرخلارخاوأنم

سولجلا"مسوملالخةطلتخميرعاشمتناك،كلذلًافالخنكل
ُتلعفامكيننكلو.يتلئاعُرداغأسُتنكيننألةنيزحُتنكدقف."ءانغلاو
ريغصلاءزجلاكلذسيل،ربكأًائيشىرأنأُتلواح،ّيمدقُتطبرامدنع
ةريبكةروصلباِنتذفانكبشنمهتيؤرُعيطتسأُتنكيتلاةايحلانم
نمَرظنلاُقرتسنانكامدنعجلثلاةرهزعماهارأُتنكيتلاروصلاك
.يراظتنابناكلضفأًاديدجًالبقتسمنأةعنتقمُتنكف."غناو"مادمةَّفحِم
نإملاعلاءاحنأيفناصحلاُلوجتيدقف؛يتعيبطيفًائيشكلذناكامبرو
َلوقأنأُّبحأو.ديدجناكمىلإيباهذلًةديعسُتنكو.كلذُعيطتسيناك
انعلاطدَّدحامكناصحلاةعيبطانعطأدقيعيبطلكشبجلثلاةرهزويننإ
امًائيشُلوقننحنفً،امئادنيعيطماوسيلسانلاوةنصحألانكلوً.امامت
ىرنو.رخآهاجتابانبولقُحتفنتمثامةقيرطبُرعشنو.رخآًائيشُلعفنو
ٍداهتبيشمنو.ةيؤرلانمانعنمتتامامغكانهنأُكردنالاننكلو،امًائيش
...انيرغيًارهنوأًاقاقزوأًاقيرطىرنمثببحمقيرطلوطىلع

سفننميتقيفر،جلثلاةرهزنأُتدقتعادقو.ُرعشأُتنكاذكه



ًارستناكاهنكلو.اهبُرعشأُتنكيتلاةقيرطلاسفنبُرعشتستناك،رمعلا
ْنكتملاهنكلو.رهشبيفافزدعبجلثلاةرهزفافزناكو.يلةبسنلابًاضماغ
ريغىلعةئداهتناكدقف،كلذنعًاضوعو.نزحلاوأةراثإلااهيلعودبت
امدنعو،انداشنإلالخةحيحصلاتاملكلاينغتتناكامدنعىتحةداعلا
نمهُعنصتناكيذلافافزللثلاثلامويلاباتكىلعلهمتبُلمعتتناك
ةليلنأشبهيلعُتنكاممًارتوتَرثكأتناكامبراهنأُتدقتعاف.يلجأ
.فافزلا

نمةفئاخُتسليننإ":انفحلُفلنويوطناناكامنيبةغوارمبتلاق
."كلذ

.ً"اضيأانأالو":ُتلقف
ةرهزْنكتملف.ةريبكةعانقبْتملكتانمًايأنأُدقتعأاليننكلو

انيمأراظتنابانكو.يلًانوعريثكبينمَرثكأُملعتًةداعتناكيتلاجلثلا
فيكانلنحرشيلةبطاخلاىتحوأيمعةجوزوأًانسربكألاانتاوخأو
.ةريثكىرخأءايشأبُموقنفيكاننملعامكبجاولااذهبُموقن

َهجوأنأُتلواحدقفعوضوملاصوصخبةحارلامدعبُرعشنانكاننألو
ىلإةدوعلانعًاضوعف.ةمداقلاةليلقلاعيباسأللانتطخهاجتابةثداحملا
يكلجلثلاةرهزتيبىلإًةرشابمُبهذأسُتنكيفافزدعبةرشابمتيبلا
اهَدعاسأنأَّيلعُبجيناكو.اهبصاخلا"ءانغلاوسولجلا"رهشَرضحأ
ىلإباهذلابًةبغارُتنكدقو.يعمُلعفتتناكامكاهفافزلتاريضحتلاب
لايحربكأةراثإبُرعشأُتنك،يحاونلاضعبنمو.تاونسرشعذنماهتيب
ةدملاهتلئاعوجلثلاةرهزتيبنعُتعمسدقيننأليجوزءاقلنمكلذ
ُتنكيذلالجرلانعًائيشُفرعأالًابيرقتُتنكيننأنيحيفةليوط
لزنمىلإًاريخأًةبهاذينوكلتاعقوتلابةمعفمُتنكيننأعمو.هُجوزتأس
.ليصافتلانأشبةمهبمودبأتنكدقف،جلثلاةرهز

."َّيلإكجوزلهأُدحأكُرضحيس":جلثلاةرهزتلاقو
لافتحالجأنمانيلإُّمضنتسيتامحنأنيدقتعتله":اُهتلأسف

ينارتستناكاهنألينُّرسيساذهناكدقو"؟كبصاخلا"ءانغلاوسولجلا"
.رمعلاسفننميتقيفرعم

امكتابجاولانمرُيثكلااهيلعفً.ادجةلوغشم"ول"ةديسلاَّنإ"
."طبضلابامًاموينيحبصتس

"ً؟اضيأًاوعدمُنوكيسنم...وىربكلاكتخأوكمأبيقتلأسيننكلو"
ةرهزسوقطنمًاءزجنانوكتسيمعةجوزويمأنأُعقوتأُتنكو



اهنأُتننظيننإثيحبيتلئاعدارفأنمًةدحاوودبتتناكدقف.جلثلا
.كانهامهُديرتستناك

."غناوةلاخلاُرضحتس":تلاق
صاخلا"ءانغلاوسولجلا"لالختارمةدعُرهظتسةبطاخلاتناكو

"غناو"مادملةبسنلابانجاوزناكدقوً.امامتيعمْتلعفامكجلثلاةرهزب
ُمتيسناكةريخألااِهتاعفدنأينعيامم،قاشلالمعلانمٍتاونسةمتت
،تايرخأءاسنلاهيفَرهظتنأاهُنكميةبسانمةيأَتَّوفتلنكتملف.اهُدادس
.ةرهابلااهجئاتن،نيلمتحمنئابزُتاهمأنهو

اليننإف"غناو"ةلاخلاروضحءانثتسابو":ةلئاقجلثلاةرهزتعبات
."ةأجافمءيشُّلكُنوكيسف.يمأهلْتططخامْفرعأ

تناكو،اهيلإفطاخلكشبُترظنف.رخآًافاحليوطننحنوانتمص
يفواخمْترهظ،ةديدعتاونسذنمىلوألاةرمللو.ةضبقنمودبتاهحمالم
له؟اهتقادصبةريدجريغيننأُرعشتجلثلاةرهزْتلازامله.ةميدقلا
؟"وكغنوت"ةيرقءاسنمامأجارحإلااهلناببستسيمعةجوزويمأتناك
ناكف.اهبصاخلا"ءانغلاوسولجلا"مسومنعُثدحتنانكاننأُتركذتمث
.جلثلاةرهزمأهلُديرتتناكامكًامامتَنوكينأيغبني

ال":تلقو،اهنذأفلخاُهتسسدوجلثلاةرهزرعشنمةلصخُتذخأ
.ً"اديعسًاتقوكلذُنوكيسف.كتلئاعَلباقألَراظتنالاُقيطأ

.كلمأَبيخينأةقلقيننإ":تلاقامدنعةقلقودبتُلازتامتناك
."..يبأويمأنعرَيثكلاُتلقدقف

."..كلزنمووكغنوتةيرقو"
اهنأِتليختامردقبًةديجَنوكتنأءايشألاهذهلُنكميفيك"

"؟نوكتس
ينهذيفُهليختأءيشُّلكف.يقلقتنأفخسلانم":ةلئاقُتكحضف

."ةليمجلاِكتاملكنمَءاج
نزحلا"مويلةقفارملامسارملاُتأدب،مايأةثالثبيفافزدعوملبق

.يولعلاقباطلاةفرغىلإةيدؤملاةعبارلاةجردلاىلعيمأْتسلجو."قلقلاو
كانهناكو،نبدنيُعيمجلاناكف.عجفتلاندهشيلانتيرقُءاسنْتءاجو
انضعبلءانغلاوءاكبلايمأوُتيهنأاملاحو.ءاحنألايفبيحنلانمرُيثكلا
ُنوكأدقو.ّيوخأويمعةجوزويمعويدلاوعمةيلمعلاُتررك،ضعبلا
ببسبنيفيعضاناكيحورويدسجنكلو.ةديدجلايتايحلةعلطتموةعاجش
نمةريخألاةرشعلامايألايفَلكأتنأسورعللُحَمُسيالهنألعوجلا



انتالئاعقارفلًانزحَرثكأانلعجيلديلقتلاكلذُعبتنانكله.اهفافزتالافتحا
ةراهطَرثكأانلعجيلوأانجاوزأتويبلُبهذنامدنعًاناعذإَرثكأاَنلعجيلوأ
لككيمأنأوهُهفرعأامُّلكف؟ةباجإلاَفرعأنأيننكميفيك؟انجاوزأل
.ءاسنلاةفرغيفيلجأنميساقلاقولسملاضيبلاضعبتأبخدقتاهمألا
ُفعضتيفطاوعتناكف.ةوقلاينحنمتلليلقلاِتلعفءايشألاهذهنكلو
.ديدجثدحلكعم

يبناجبتناكجلثلاةرهزّنكلو،رتوتلاينظقيأيلاتلامويلاحابصيف
ُضرُعأسُتنكدقو.ينئدهتنأًةلواحميدخىلعةمعانلااهُعباصأوًامامت
ُعيطتسأسنكأمليننإثيحبًاريثكًةفئاخُتنكو.مويلايجوزلهأىلع
مقطءادتراىلعجلثلاةرهزيْنتدعاسو.كلذبيلَحمُسولىتحلكآنأ
ٍةموزحماهلةقايالةريصقٍةرتسنعةرابعوهو،ُهتعنصيذلافافزلا
ُةلئاعاْهتلسرأيتلاةيضفلاَرواسألاِتعضوو.ليوطلاورسقوفمازحب
،َقلحلاك،ىرخألامهايادهءادتراىلعيْنتدعاسمث.يمصعمىلعيجوز
ةيضفلايلحلاتناكاميفُشخشختيرواسأتناكو.رعشلاسيبابدو،ةدالقلاو
ءاذحَّيمدقبُتيدتراو.مغانتملكشبُّنرتيترتسىلعاهِتطايخبُتمقيتلا
يلُحوةيؤلؤلٍتاركبنيزمسأرءاطغيسأرىلعُتعضوو،رمحألايفافز
وأيسأرُكرحأوأيشمأُتنكامدنعُزتهتءايشألاهذهُّلكتناكو.ةيضف
يفٌقلعمنوللاُرمحأٌرامخكانهناكو.رهظتيرعاشمتناكامدنع
نأاهبُعيطتسأُتنكيتلاةديحولاةقيرطلاتناكف.سأرلاءاطغةمدقم
وحنةرشابمَرظنأنأيهةمئالمةقايلىلعةظفاحمكلذمغرىقبأوىرأ
.لفسألا

ةيؤرلاُعيطتسأنكأمليننألو.يلفسلاقباطلاىلإجلثلاةرهزيْنتداق
ءاحنأيفُلمتعتٌةريثكُرعاشمكانهْنكتملهنأينعينكيملكلذف
يمعةجوزويمعَتوصو،ةقهرملايمأِتاوطخَعقوُتعمسو.يمسج
وهويدلاويسركريرصَتوصو،ةقيقرٍتاوصأبامهضعبعمناثدحتي
ىلعيفالسأُتركشثيحفالسألل"ياووب"دبعمىلإًاعمانيشمف.ضهني
ُسمهتو،ةقزألاَربعينُدشرت،يبناجبتقولالاوطجلثلاةرهزتناكو.يتلئاع
يجوزَلهأَّنألكلذُعيطتسأُتنكْنإَعرسأنأيايإًةركذموةعجشم
.بيرقامعنولصيساوناك

.يولعلاقباطلاىلإجلثلاةرهزوُتدع،لزنملاىلإانلصوامدنع
يتلئاعتناكامَفصتنأتلواحو،يديبْتكسمأ،ةنكاسينيقبتلو
.هلعفتةديدجلا



يضمغأ":اُهلوقتتناكةملكلكعمُفرفرييرامخناكو،يبرقتنحنا
.ةليمجًابايثنايدتري"ول"ةديسلاوديسلانأَّدبال:اذهيروصتو،كينيع
ةقرفامهُقفارتو."ياووب"ةيرقىلإامهبراقأوامهئاقدصأةبحصبارداغدقو
."قيرطلاىلعنولوتسيمويلاكلذيفمهنأقيرطلالوطىلععيمجللُنلعت
."وكغنوت"ةيرقيفِكرظتنيهنإ؟سيرعلانيأو":تلاقو،اَهتوصْتضفخأمث
"!هنيرتسطقفنيموينوضغيفو

.لوصولاىلعاوكشوأدقاوناكدقو.ىقيسوملاَتوصانعمس،ةأجف
انكوً.اجراخُترظنو،يرامخُتحزأو.ةذفانلاكبشىلإجلثلاةرهزوُتبهذف
امنيبًاعمُبقارنانكاننكلو.بكوملاوأةقرفلاىرننأُعيطتسنالُلازنام
ةلاسريدلاولمَّدقو،انتيبةبتعدنعَفقوتو،انقاقزيفًالوزنٌثوعبمىشم
.يلجأنمْتلصودقةديدجلايتلئاعنأُنلعتنوللارمحأقروىلع

.ءابرغلانمرٌيبكُدشحاهُعبتيناكو،ةيوازلادنعةقرفلاِتفطعنامث
ءاملابلفسألايفُسانلاىقلأف.ةداتعملاىضوفلاتأدبانتيبىلإاولصواملاحو
.ةداتعملاتاباعدلاوكحضلابًابوحصمكلذناكو.ةقرفلاىلعنارزيخلاقروو
.ينتدشرأو،يديبجلثلاةرهزتذخأً،اددجمو.يلفسلاقباطللُتيعُدتساو
ءانبكامهاهجيوزتوةاتفةيبرتنإ":نيّنغيّنهوءاسنلاتاوصأُتعمسو
."نورخآلاَهلمعتسيلمخفقيرط

َّيلعناكو.ضعبلامهضعبلءابآلاميدقتب"غناو"مادمتماقو.انجرخ
لهأينحمليامدنعةظحللاكلتيفعاطتسملاىصقأةمشتحمودبأنأ
يلَفصتلجلثلاةرهزلَسمهأنأىتحْعطتسأمل،ببسلااذهلو.يجوز
يادلاوَداقمث.يبمَهيأرَنِّمختنأاهناكمإبناكاذإوأنودبياوناكفيك
ةدعنمىلوألاةميلولايتلئاعتفاضتساثيحفالسألادبعمىلإَقيرطلا
.يلوحةيرقلانمتايرخأٌتايتفوجلثلاةرهزْتسلجف.ةيلافتحامئالو
ُتنكدقو.ءارمحهوجولاِتحبصأو.بارشلاَمُّدقو.ةصاخلاُقابطألاْتجرُخأو
تقولاوطو.زئاجعلاءاسنلاولاجرلالبقنمةظاغإلانمريثكلاَعوضوم
مل،تقولاكلذلولحبو.بيجتُءاسنلاتناكويثارملاينغأُتنك،ةبدأملا
كلذلكةحئارينتلعجف.مايأةعبسذنمةيقيقحةبجوُتلوانتدقْنكأ
.راودلابُرعشأماعطلا

.ةيمسرءادغَةبدأم"ةريبكلاءانغلاةعاق"مويوهو،يلاتلاُمويلاَدهش
ديزملاعمكلذقفارتويفافزلثلاثلامويلابتكو،ةيوديلايلامعأْتضرُعف
ىلإيمعةجوزويمأيْنتداقو.ءاسنلاو،جلثلاةرهزنمو،ينمءانغلانم
ءاسحلانمءاعويمامأيتامحْتعضو،ُتسلجاملاحو.ةيزكرملاةلواطلا



ءيشيأَحنمألُتنكدقو.ةديدجلايتلئاعةبيطلَزمرتلْهتَّرضحدقتناك
.ءاسحلانمطقفتافشرِعضبَلباقم

امدنعيننكلو،يرامخلالخنميتامحهجوىرأنأْعطتسأمل
،يمدقكقبنزلاروهزناهبشتنيتللااهيمدقُتيأرولفسألاىلإُترظن
يذلاصاخلاةيذحألاجوزْتدترادقْنكتملف.رعذلانمٌةجومينتحاتجا
ىلعُزيرطتلاناكدقف.ببسلاَفرعأنأيننكميناكو.اهلجأنمُهتعنص
،عبطلابو.يزخلابُترعشف.ُهتعنصءيشيأنمريثكبَلضفأءاذحلاكلذ
.يبمهمامتهايجوزُلهأَدقفو،جارحإلابيادلاوَرعشدقف

ْتذخأو،يبناجىلإجلثلاةرهزْتءاج،ةبيهرلاةظحللاكلتيف
َجراخينتقفاراذل.لفحلاَرداغأنأبيضقيُديلقتلاناكوً.اددجميعارذب
،يسأرءاطغْتعفرو،يولعلاقباطلاىلإدوعصلايفيْنتدعاسو.دبعملا
،ْهتررزو،يمونَبوثيْنتسبلأمث،يفافزسبالمنميقبامْتعلخو
،يتامحءاذحعنصُلامكينَجعزأدقو.ةئداهُتيقبو،مونلاَّفُخينتسبلأو
نأُديرأْنكأملف.جلثلاةرهزلىتحًائيشَلوقأنأًةفئاخُتنكيننكلو
ً.اضيأيباُهلمأَبيخي

ُتنكو.تيبلاىلإيتلئاعتداعةليللاكلتنمًادجرخأتمتقويف
تءاجو.نآلااذهَثدحينأَّدبالناكدقف.يتدلاونمةحيصنبىظحأس
،ةظحللو،ةقلقودبتيمأتناكو.جلثلاةرهزْترداغف.ةفرغلاىلإيمأ
ءارجإاوغلينأنوديرياوناكيجوزَلهأنأينَربختلتتأدقاهنأُتننظ
.يبناجبْتسلجو،ريرسلاىلعاهَزاكعْتعضوف.جاوزلا

يفحبقللًالاجمُعدتالةيقيقحلاةديسلانإكلُتلقاملاطل":تلاقو
."لامجلانيدجتسطقفملألالالخنمكنأو،اهتايح

نمُخرصأًايلمعُتنكيلخاديفيننكلو،لجخبيسأربُتأموأف
.ّيمدقطبرلالخًاراركتوًارارمتارابعلاكلتُمدختستتناكدقلف،بعرلا

يبنجتتنأكنكميالًانايحأهنأقبنزلاةرهزاييركذتتنألمآ"
.ةايحلاىدمًاعماعمتجتنأامُتدهاعتدقو.ةعاجشينوكتنأكيلعف.حبقلا
."اهينوكتنأكبُضرتُفييتلاةديسلاينوكف

َجراخلقاثتبْتشممث،اهزاكعىلعْتنزاوتو،اهيمدقىلعْتفقو
،ةرماغملليبحو،يرارصإَفعض!ْهتلاقاملةحارلابُرعشأْنكأملو.ةفرغلا
،ةفئاخُتنكف.يقيقحلكشبُسورعلاُرعشتامكُترعشفً.ايلكيتوقو
.يتلئاعيترداغملًادجةبوعرمو،ةنيزحو

ْتذخأ،فوخلانمًةبحاشُتنكيننأتأروجلثلاةرهزتداعامدنع



.ينعَففختنأْتلواحو،ريرسلاىلعيمأناكم
لجأنمتاونسرشعلاوطِتبردتدقل":ةلئاقفطلبينتنأمطف

ِتنأف."ءاسنلاديلاقت"باتكيفةبوتكملادعاوقلانيعيطتتنأو.ةظحللاهذه
ةقيرطبكرعشنيحرستتنأو.كبلقيفةيوقكنكلو،ِكتاملكيفةمعان
نيلزغتفيكنيفرعتتنأو،قيحاسملاوأهافشلاَرمحأنيعضتالو،ةمشتحم
،نيهطتفيكنيفرعتو،نيزرطتو،نيطيختو،نيجسنتو،فوصلاونطقلا
يفرانلانيلعشتوً،ازهاجوًائفادًامئادياشلانيقبتو،نيفظنتو،نيلسغتو
لبقةليللكةميدقلاكتطبرأنيليزتف،كيمدقبًاديجنينتعتتنأو.دقوملا
نمةحيحصلاةيمكلاطبضلابنيلمعتستوً،اديجكيمدقنيلسغتو،مونلا
."ةفيظنةطبرأيعضتنألبقرطعلا

.تهتنادقنكتملجلثلاةرهزنكلو،لضفألاحبُترعشاهدنع
.يحدمبْترمتساو،يلوحُرودتْتذخأو،ريرسلايفددمتلاىلعيْنتدعاسف

.نيرخآلابنيمتهتكنألةحلاصًامأنينوكتس":ةلئاقينذأيفْتسمهف
ىلإيرظنا؟كلذُفرعأفيكو.ةديجةملعمنيحبصتس،تقولاسفنيفو
يلقعنأُدكأتتيهوةظحللتفقوتو."اهايإينتملعيتلاءايشألالك
،ةيعقاورثكأةقيرطىلإَلقتنتنألبقهتلاقامابعوتسادقيدسجو
ةحرابلا"ول"ةلئاعكيلإْترظنفيكُتيأردقف،كلذىلعةوالعو":تلاقو
."مويلاو

."ءيشلكينيربخأ.ينيربخأ":تلقو،اههجاوألُتردتسا
"؟كلءاسحلا"ول"ةديسلاِترضحأامدنعنيركذتتأ"
هنأُتليختامةيادبكلتتناكدقف.كلذُركذتأعبطلابُتنكو

.اهُشيعأسُتنكيتلالذلاَةايحُنوكيس
ِتلعففيك.كمسجلكَفجترادقل":ةلئاقجلثلاةرهزتعباتف

ةعمتجملاِكتشاشهىلعُعيمجلاَقَّلعو.ةفرغلايفنملكَظحالدقل؟كلذ
ةاتفةيأًةرهظملفسأللٍنحنمِكسأروكانهِتنكامنيبو.كظفحتعم
َمستباوناسحتسايفْتمستباف.اهجوزىلإ"ول"ةديسلاترظن،تنأةيلاثم
."بيطاهَبلقّنكلو،ةمراص"ول"ةديسلانأنيرتس.اهل

."..نكلو"
اي،هوأ!كيمدقاهلمكأب"ول"ةلئاعاهيفتصَّحفتيتلاةقيرطلاو"

كنأاوفرعينأمهدعسيسيتيرقيفعيمجلانأةقثاويننإ،قبنزلاةرهز
كانهف.يمانتنأيلواح،نآلا.ةديدجلا"ول"ةديسلانيحبصتسامًاموي
."كراظتنابةليوطلامايألانمرُيثكلا



يدخىلعاهديجلثلاةرهزتعضوو.ضعبلاانضعبَلباقمانددمت
.يلتلاقامكُتلعفف."كينيعيضمغأ":ةلئاقفطلبينترمأو.اِهتداعك

ركبمتقويف"ياووب"ةيرقىلإيجوزُلهأَلصو،يلاتلامويلايف
امدنعو.رخأتملارصعلاةرتفلولحب"وكغنوت"ةيرقىلإمهعمينوذخأيلةيافك
ملو.ةعرسبُقفخييبلقأدب،ةيرقلافارطأدنعِةقرفلاَتوصُتعمس
يمأْتكبو،ّينيعنمُطقاستتُعومدلاِتأدبو.يسفنَعنمأنأْعطتسأ
.يلفسلاقباطلاىلإينندقينهوجلثلاةرهزوىربكلاتخألاويمعةجوزو
يرهمليمحتىلعيخأينَدعاسو،بابلاةبتعدنعسيرعلاوثوعبمَلصو
نأْعطتسأمل،اذلً.اددجميسأرءاطغُتيدترا.رظتنتتناكيتلاةَّفِحملايف
تاءادنلابُموقنانكامنيبيتلئاعَتاوصأُتعمسيننكلوً.ادحأىرأ
.ةريخألاةيديلقتلاتاباجإلاو

ْرداغتمليهْنإَُّطقةميقتاذُحبصتالَةأرملانإ":يمأتحاصف
."اَهتيرق

ةميدعًةنباِكتيبرتلِكلًاركش.يمأاي،ءاقللاىلإ":ًةدشنماُهتبجأو
."ةميقلا

."يتنبااي،ءاقللاىلإ":فطلبيدلاولاقو
ُتثبشتف.يدخىلعُرمهنتعومدلاتأدب،يدلاوَتوصيعامسىدلو

.باهذلاُديرأْدعأمل،ةأجفو.يولعلاقباطلاةفرغىلإيدؤملاجايسلاب
.ةيلصألاانارقَرداغنيكلءاسنكاندلُودقل":ةلئاقيمعةجوزْتنغ

.ً"ادبأدوعيالوةميغوحنُقِّلحيريطكِتنأو
كنألِكلًاركشو،كحضأينتلعجكنأليمعةجوزايِكلًاركش"

."ةزيمملاكبهاومبينتكراشنألِكلًاركشو،نزحلليقيقحلاىنعملاينتيرأ
ملو.ملظملااهناكمنمَّيلإًةدئاعيمعةجوزِبيحنُءادصأْتددرت

.اهعومديعومدْتراجف.اهدحولَدادِحلاُشيعتاهَكرتأنأْعطتسأ
يديىلعسمشلانمنيتَّرمسملايمعيديُتيأرو،لفسألاىلإُترظن

.جايسلانعًاديعبيعباصأنابحستامهو
كبصاخلا"ةرهزلاسولجيسرك"نإ":لاعفنالانمُراهنيٍتوصبلاق

."كُرظتني
."..يمعاي"
نأُتدرأدقو.ينعِّدويمهنمدحاوُّلكو،يتوخإَتاوصأُتعمسمث

.يهجوىلعُرمحألاُرامخلاكلذينيمعينأنودّينيعبمهارأ



اَهترهظأيتلاةبيطلاىلعكلًاركش"ربكألاخألا"اهيأ":ةلئاقُتدشنأف
.ريغصٌلفطتنأوكبينتعأينتكرتكنألكلًاركش"يناثلاخألا"اهيأ.يل
."كربصىلعكلًاركش"ىربكلاتخألا"اهتيأ

ينَدعاسو،ّيديُتددمف.عفترمتوصبُفزعتجراخلايفُةقرفلاتناكو
يرامخَحجرأتاهقوفوطخأُتنكامنيبو.بابلاةبتعروبعليتدلاوويدلاو
ريرحلاوروهزلابةاطغميتَّفحِمُتيأرف.فلخلاومامألاىلإتقؤملكشب
.ًاليمجيبصاخلا"ةرهزلاسولجيسرك"ناكو.رمحألا

تسلبقيتبوطخلبيترتلاّمتُذنميلَليقءيشِّلكبيلقعألتما
يلجوزُلضفأوهو،رمنلاماعديلاومنمًاباشُجوزتأسُتنكدقل.تاونس
ُهتلئاعتناكوً.املعتمو،ًً◌ايكذو،مسجلاَحيحصيجوزناكو.اْنيَعلاطبسحب
ةيعونوةيمكيفًاقباسءايشألاكلتُتحملدقُتنكو.ةميركو،ةيرثو،ةمرتحم
تلفأف.يبصاخلا"ةرهزلاسولجيسرك"يفًاددجمنآلااُهتيأرو.يفافزاياده
.بهذأيناكرتو،ّيديّيدلاو

ىرأنأْعطتسأملو.تفقوتو،مامألاىلإىمعىلعنيتوطخُتيشم
امكو.جلثلاةرهزامهَكسمتيكلُقوتأانأوّيديُتددمف.ةبهاذُتنكنيأ
لوحةفتلماهُعباصأوةَّفِحملاىلإيْنتداقف.َّيلإتءاج،لعفتتناكاملاطل
ْتّنغو.يلوحنمناكملكنمءاكبلاُتعمسو،بابلاِتحتفو،يعباصأ
.ةنبالاعيدوتلىنُغييذلاداتعملاُنحللاوهوً،انيزحًانحليمعةجوزويمأ
نمدحأَنكمتياليكلَّيلإْتسمهو،مامألاىلإجلثلاةرهزتنحناو
.عامسلا

لخادنمًائيشْتجرخأمث."دبألاىلإناتقيفراننأيركذت":تلاق
اهيئرقا.كلجأنمهذهُتبتكدقل":تلاقو،يترتسَلخادْهتسدو،اهمك
."كانهِكارأسو."وكغنوت"ةيرقىلإكقيرطيفتنأو

ينتقفارو،يقيرطيفُتيضمو،نولامحلاينَعفرو،ةَّفِحملاىلإُتدعص
ىلإ"ياووب"ةيرقنمءاقدصألاضعبوجلثلاةرهزويبأويمعُةجوزويمأ
ُتسلجو.ةريخألاةرمللةديعسلامهتاينمتبنوحيصيمهوةيرقلافرط
.يكبأانأوةَّفِحملايفًةديحو

ُدوعأسُتنكيننأنيحيفقلقلاكلذلكيسفنلُببسأُتنكاذامل
َرمألاَحرشأنأيننكمي؟مايأةثالثنوضغيفهيفُتدلُويذلايتيبىلإ
يتلا،"ايجوفولوب":يهجاوزللاهُمدختسنيتلاةرابعلانإ:ةقيرطلاهذهب
،طوقسلاًايفرح"ول"ةملكينعتو.ةرشابمجوزلاتيبيفةماقإلامدعينعت
انتجهليفو.توملادنعطوقسلاوأفيرخلايفرجشلاقروطوقسك



."فيض"ينعتيتلاةملكلاُسفنيه"ةجوز"ينعتيتلاةملكلا،ةيلحملا
نمعونلاكلذسيلو،يجوزتيبيفةفيضَدرجميتايحةيقبلُنوكأسف
لب.ةمعانلاةَّرسألاو،نانحلاو،ايادهلاو،ةصاخلامئالولابُلماُعييذلافويضلا
.كشَراثموً،ايبنجأوً،ابيرغدبألاىلإَربتُعييذلاعونلانم

كلتتناكو.جلثلاةرهزةمزرُتبحسو،يترتسىلإيديُتددم
.اْهتبتكدقيتلاةديعسلاتاملكلاًةعقوتماُهتحتفف.شامقلابةفوفلمانتحورم
ناقلحيناريط:لوقتتناكو،اَهتلاسرُتيأرىتحتايطلايفيانيعْتلوجتف
امهُرمغتو،امهيحانجىلعُعشتُسمشلاو،دحاوٍبلقكناقفخينابلقو
ىلعليلكإلايفو.امهكلمءيشُّلكو،مهَتحتُدتمتُضرألاو،يفاشلاءفدلاب
َّنأينبجعأف.يجوزوانأامهوً،اعمناقِّلحيناريطكانهناكةحورملاةمق
.انتاكلتممزعأيفيجوزْتعضودقجلثلاةرهز

ُترظنف.ةحورملاىلعًافوفلمناكيذلاليدنملاينضحىلعُترشنمث
تزَّرطدقاهنأُتيأرو،نيلامحلاةكرحعمُحجرأتييحاشوولفسألاىلإ
.ةزيمملاةظحللاهذهبَلفتحتلةيرسلاانتباتكبيلةلاسر

:سورعىلإةهجومةيديلقتةيحاتتفابأدبتةلاسرلاتناكو
َقرتفننلاننأاندهاعتدقل.كيلإُبتكأانأويبلقيفنيكاكسبُرعشأ

.اننيباميفةيساقةملكبهوفتننلاننأو.ةدحاوةوطخ
.ىركذلاكلتلُتمستباف.انتقادصدقعنمُتاملكلاهذهتناك
اذهنأًادبأْقدصأملوً.اعمانتايحلماكُشيعنساننأُدقتعأُتنك

-نيتاتفك-أطخةايحلاىلإانيتأاننأنزحملانملهنإ.يتأيسناكمويلا
نآلاو.عجبلانمجوزك،قبنزلاةرهزايانكدقل.انردقوهاذهَّنكلو
ًةقلقُتنكدقو.ينعءايشأنيفرعتسةيلاتلامايألايفكنإ.ءيشُّلكََّريغت
نلكنأًةدقتعميمفيفويبلقيفيكبأُتنكدقو.فوخلاينيرتعيو
ييأرنإفيبِكيأرناكامهمهنأكلضفنميملعاو.نآلادعبينيبحت
ً.ادبأَريغتينلكب

جلثلاةرهز

جلثلاةرهزتناكدقل؟رعشأُتنكفيكَليختينأدحألُنكميله
اهَبحأنليننأنمةقلقتناكاهنألةيضاملاعيباسألالالخًادجةئداه
ىلعانأوُملعأُتنكدقل؟ثدحينأكلذلُنكميفيكنكلو.نآلادعب
ىلعرُيغيسناكَءيشالنأيجوزىلإيقيرطيف"ةرهزلاسولجيسرك"
نأُتدرأو،عيرمسجاهبُترعشف.جلثلاةرهزهاجتيروعشنمقالطإلا



.يتقيفرفواخمفيفختنمَنكمتأيكلتيبلاىلإينوديعيلنيلامحللخرصأ
ِتذخأو.ةيسيئرلا"وكغنوت"ةيرقةباوبىلإٍذئدنعانلصودقانكاننكل

قوبونينرَتوصُردُصتُةقرفلاِتذخأو.ُرجفنتوُلعتشتةيرانلاُتاعقرفملا
ءايشألاكلتَذخُؤتنأُبجيناكو.يرهمنوغرفيُسانلاَذخأو.لوبطو
سبالميَدتريلهسِبالمرييغتنميجوزَنكمتييكلديدجلايتيبىلإًةرشابم
ناكو.فولأمهنكلوًابيهرًاتوصُتعمسمث.هلجأنماُهتعنصيتلافافزلا
َّشر،يبصاخلا"ةرهزلاسولجيسرك"َجراخو.اهُقنعُعطُقيةجاجدَتوص
ُنوكتدقةريرشحاورأةيأىذأَعفديلضرألاىلعةجاجدلامدمهُدحأ
.يعمْتلصو

ّالإ.ةيرقلاةميعزُربتُعتٌةأرمالوزنلاىلعيْنتدعاسو.يبابَحتفناً،اريخأ
اهنألةميعزتناكهذهنأنيحيف.يتامحتناكةيلعفلاةيرقلاةميعزنأ
ىلإيْنتداقف."وكغنوت"ةيرقيفءانبألانمربكألاددعلاتاذةأرملاتناك
ُتينحناف.يجوزلهألْتمُدقوبابلاةبتعدنعُتفقوثيحديدجلايتيب
نمُلمعأسو.مكُعيطأس":تلقو.تارمثالثضرألايسأرَسملو،مهَمامأ
ةرجحىلإيتَقفارمّْتمت،كلذدعبو.مهلجأنمياشلاُتببصمث."مكلجأ
طقفٌتاظحليمامأتناكدقو.حوتفمبابلاويدحوُتكُرتثيحفافزلا
ْتءاجيتلاىلوألاةرملاذنماذهُرظتنأُتنكدقو.يجوزبيقتلأنألبق
ُتنكدقف،كلذنممغرلابو.ّيمدقىرتليلزنمىلإ"غناو"مادماهيف
،اذل.ينعًامامتًابيرغُلجرلاكلذناكدقلً.ايلكةشوشمو،ةقلقو،ًةكبترم
،اذكهو.يلافطألًابأُحبصيسناكدقف.هنأشبةيلوضفيعيبطلكشبُتنك
ةلاسريوتلُتيقلتدقُتنكو.ثدحيسُرمألااذهناكفيكًةقلقُتنك
.اهنأشبةدشبًةقلقُتنكف.يتقيفرنمةضماغ

ثيحبًاليلقيسأرُتلمأ.بابلااودسيلةلواطنوكرحيًاسانأُتعمس
ىلعيفافزفحلنوسدكييجوزَلهأُتيأروءيشلاضعبَدعتبايرامخنإ
طوبرمامهدحأ،ةموكلاةمقىلعبارشلانمنيسأكناعضيوةلواطلا
ً.اعمناطوبرمامهالكو،رمحأطيخبرخآلاورضخأطيخب

.عيمجلاللهف.ةيسيئرلاةرجحلاىلإةيدؤملاةرجحلاىلإيجوزَلخد
ةيديلقتَنوكأنأُتدرأدقف.رظنلاَقرتسأنأةرملاهذهيفلواحأملو
بناجنمرمحألاطيخلاَبحسف.لوألاءاقللااذهيفيتعاطتساَردق
.يمامأيذلاةلواطلابناجنمرضخألاَطيخلاُتبحسو.همامأيذلاةلواطلا
اذهبو.ةفرغلالخادىلإَبثوو،ةرشابمفحُّللاىلعةلواطلاىلعَزفقمث
ً.ايمسرنيجوزتمانحبصأ،لمعلا



اهيفانفقويتلاىلوألاةظحللايفيجوزلَهلوقأنأيننكميناكاذام
همسجفيظنتبَماقدقهنأَّمشأنأيناكمإبناكدقل؟بنجىلإًابنج
هلُهتعنصيذلاءاذحلانأىرأنأُتعطتسا،لفسألاىلإرظنلابوً.اديج
لوطلابناكرمحألافافزلالاطنبنأو،هيمدقىلعًاليمجودبيناك
توصبمالكلاوةظاغإلا"ىلإانلقتناو،ترمةظحللاكلتنكلوً.امامتبسانملا
ريغمهتيشمولخادلاىلإيجوزُءاقدصأَعفدناف."فافزلاةرجحيفعفترم
ينادوسلالوفلاانلاومدقف.برشلاةرثكببسبةنهاومهتاملكوةرقتسم
ةايحَشيعنيكلتايولحلاانوطعأو،لافطألانمرَيثكلاَبجننيكلرمتلاو
عماولعفامكيلبسحوءايلوصافلاءاطعإباوموقيملمهنكلو.ةولح
ُزفقأينولعجوً.امامتيمفقوفاهّولدوطيخباهوقلعلب،الك.يجوز
تقولالاوطاوناكوً.ادبأيفدهىلإَلصأالأنوصرحيمهواهيلعلوصحلل
ٌحومسميقوسٌثيدح،ناكملكيفهتاذُرمألااذهناكو.تاكنلانوقلطي
يفيننكلوً.اضيأُتبعلدقو.ناكملكيفجاوزللىلوألاةليللايفهب
ً.اقلقُدادزأُتنك،يلخاد

ًارخأتمُتقولاَحبصأو."وكغنوت"ةيرقيفيدوجوىلعتاعاستضم
،نوصقريو،نولكأيو،نوبرشيعراشلايفًاجراخنويورقلاناكو.ليللايف
عيمجلاىلإًةريشمةيرانلاباعلألانمىرخأةلوجْتلعُشأو.نولفتحيو
ةرجحىلإيدؤملابابلا"غناو"مادمْتقلغأً،اريخأ.مهتويبىلإاودوعيل
.انَدحويجوزوُتحبصأو.فافزلا

.ً"ابحرم":لاقف
.ً"ابحرم":هلُتلقو
"ً؟اماعطِتلوانتله"
."نيرخآنيمويةدملَلكآنأيبَُضرتُفيال"
نأِتدرأْنإًادحأَربخأنلو،رمتلاوينادوسلالوفلاكيدل":لاقف

."اهيلكأت
عطقلاتَّنرويسأرءاطغىلعُةريغصلاُتاركلاِتزتهاف.يسأرُتززه

ىلإنارظنتاتناكهينيعنأُتيأرفيرامخَحازناو.ليمجلكشبُةيضفلا
ًةلمآيسافنأُتسبحو.ًالجخيهجوَّرمحاف،ّيمدقىلإُرظنيناكو،لفسألا
ملف.يتنجوىلعيرعاشمَحملياليكليهجوىلعُرامخلاَّرقتسينأ
لكو.ينصحفتيُلازيامناكهنأًةقثاوُتنكً.اضيأوهكرحتيملو،كرحتأ
.راظتنالاوهُهلعفيتعاطتسابناكام

"؟كلذكِتنألهفً.ادجةليمجِكنإيلَليقدقل":يجوزلاقً،اريخأ



."كسفنبْفشتكاو،يسأرءاطغِعزنبيندعاس"
ّنكلو.نوكتنأاهليونأُتنكاممَرثكأًةعذالُتاملكلاهذهتجرخ

ةلواطىلعيسأرءاطغَعضو،تاظحلعضبدعبو.كحضلادرجمبماقيجوز
صَّحفتفً.ابيرقترتمةفاسمانضعبنعُدعبنانكو.ينَهجاويلَرادتساو.ةيبناج
ةرهزو"غناو"مادمْهتلاقءيشُّلكناكو.ةأرجبههجوُتصَّحفتو،يهجو
تابدنةيأوأيردجلاتامالعُلمحيههجوْنكيملفً.احيحصهنعجلثلا
نأيلدَّكأامميمعوأيدلاوكةرشبلانكادنكيملو.عونيأنم
نيتنجواتمظعهلتناكو.ةليلقتناكةلئاعلالوقحيفهلمعِتاعاس
ةشئاطرعشةلصختناكو.ةحقوتسيلاهنكلوً،ادجةقثاوٌنقذو،نيتعفترم
ناعملتهانيعتناكوً.اجهتبمًارهظمهيلعةيفضموهنيبجىلعةلدسنم
.نسحلاهعبطبنيتيحوم

ِتنأوانأاننكميهنأُدقتعأ":لاقو،هيديبّيديكسمأو،مامألاىلإاطخ
."نيديعسَنوكننأ

عامسبَلمأتنأ"واي"ةليبقنمةرشعةعباسلايفةاتفلُنكميله
،ةليللاكلتيفو.انرظتنيًايبهذًالبقتسميجوزكُتيأردقل؟لضفأتاملك
مونلافخينَسبلأو،يفافزءاذحَعزنهنأىتحةحيحصلاديلاقتلالكَعبتا
الهنإثيحبةفيطللاجلثلاةرهزةسملىلعًةداتعمُتنكدقو.رمحألا
اذهنأنعادعّيمدقىلعهاديوُترعشفيكَفصأنأًالعفيننكمي
امُفرعأنكأملانأف.هَدعبَثدحاممريثكبةفلأَرثكأودبيناكلمعلا
تناكامَليختأنأبسحوُتلواحفً.اضيأكلذُفرعيوهنكيملو،هلعفأ
.ينمًالدببيرغلالجرلااذهعمتناكنإَهلعفتلجلثلاةرهز

توطخوًامئانيجوزُتكرتوً.اركابُتضهن،يجاوزليناثلامويلايف
ً؟اقلقزازئمشالابُءرملاُرعشينيحروعشلاكلذنوفرعتأ.ةعاقلاىلإةجراخ
يننكلو.جلثلاةرهزةلاسراهيفُتأرقيتلاةظحللاذنمُرعشأُتنكاذكه
ىتحوأةتئافلاةليللايفافزلالخرمألالايحًائيشَلعفأنأْعطتسأمل
ىتحَّيلعضورفملاكولسلاَعبتأليعسوبامَلعفأنأَّيلعناكف.نآلا
ناكو،ةقهرموةعئاجُتنكيننألًابعصناكَرمألانكلوً.اددجماهارأ
كلتيفيشملاةرثكنمينناملؤتونيتبعتميامدقتناكو.ينملؤييمسج
يننكلوً،اضيأىرخأَنكامأيفةحارلامدعبُرعشأُتنكو.ةيضاملامايألا
ثيحخبطملاوحنيقيرطيفهجوتأانأوءايشألاكلتوحمأنأُتلواح
ضرألاىلعُسلجتاهرمعنمةرشاعلايلاوحيفةمداخكانهتناك



ٌدحأينربخيملو.ةصاخلايتمداخكلتتناكو.ودبيامىلعيراظتناب
يننكلوً.امدخنوفظوي"ياووب"ةيرقيفُسانلانكيملو.كلذصوصخب
وهاهمساناكو.نيتطوبرمانوكتملاهيمدقنألةمداختناكاهنأُتظحال
.حيحصاذهنأَتبثدقو."ديدحلاكةيوقوةعاجش"ينعيو،"غناغنوي"
.خبطملاىلإءاملاتلمحو،دقوملايفًارانْتلعشأنأاهلَقبسدقتناكو
يكليجوزلهأىلإهَذخآوءاملانِّخسأنأوهُهلعفَّيلعامُّلكناكو
اوؤاجامدنعو.ةلئاعلايفعيمجللًاضيأياشلاُتددعأدقو.مههوجواولسغي
.ةدحاوةرطقَقيرأنأنودياشلاُتببص،خبطملاىلإ

نمىرخأةعفديجوزُلهأَلسرأ،مويلاكلذنمٍقحالٍتقويفو
يفةريبكةميلو"ول"ةلئاعْتماقأو.يتلئاعىلإولحلاكعكلاوريزنخلامحل
اهيفيلُحَمُسيالىرخأةبدأمتناكدقفكلذمغرو.مهفالسأدبعم
يجوزلهألو"ضرألا"و"ءامسلا"ةهلآلعيمجلامامأيجوزوُتينحناو.لكألاب
َربكأناكنملكلينحنننحنودبعملالالخانربعمث."ول"ةلئاعفالسألو
ىلإاندعمث.رمحأقروبًافوفلمًالامانئاطعإبمهرودباوماقمث.انمًانس
.فافزلاةرجح

ُّلكهرظتنتيذلاَمويلا،جاوزللثلاثلامويلاوهو،يلاتلامويلاناك
تاقيدصلاوةلئاعلااْهتعنصيتلافافزللثلاثلامويلابتكنألسئارعلا
يننأوجلثلاةرهزناكٍذئدنعهيفرَيكفتلاُتعطتسااملكَّنكلو.هيفُأرُقت
.ةبسانملاكلتيفاهارأسُتنك

.ماعطلاوَبتكلااترضحأو،ربكألاخألاةجوزوىربكلاُتخألاِتلصو
ءاسنىلإ"وكغنوت"ةيرقءاسننمٌتاريثكتمضناو.لكألابيلَحمُسً،اريخأو
ً.اضيأاهُمأالوجلثلاةرهزْرضحتملنكلو.بتكلانأرقيليجوزةلئاع
...قيمعىذأبُرعشأُتنكدقل.مهفلاىلعيتَردقىطختيُرمألااذهناكو
سوقطَدعسأُربتعياميفكانهُتنكو.جلثلاةرهزبايغنمفوخلابو
.هبَعتمتسأنأْعطتسأمليننكلو،جاوزلا

نآلايتلئاعسؤبنعُِّربُعتيتلاروطسلالكىلعيوتحييباتكناك
،يلئاضفىلعيرطيناك،تقولاسفنيفو.مهعمُشيعأْدعأمليننأل
َرظتنتلةمرتحملاةلئاعلاكلتُعنقنطقفاننأول:لثمتارابعىلعيوتحيو
اميف،انقرتفااننأفسؤملانمهنإوأ.كَذخأتنألبقطقفتاونسعضب
مهتلئاعديلاقتينوملعينأونيلهاستماونوكينأيجوزلهألنولسوتي
اهبحًادِّسجمًاضيأُهتعقوتامكجلثلاةرهزباتكناكو.ربصبةديدجلا
ُنوكيو.ةيبهذلاةجاجدلاُقفاُرتءاقنعلا:يليامكُأدبيناكف.رويطلل



.ءامسلايفامُهطابترا



دعبعبارلامويلايفُتدعدقُتنكلةيعيبطتناكَفورظلانأول
ٍليوطٍتقوذنمُططخأُتنكيننكلو."ياووب"ةيرقيفيتلئاعىلإيفافز
صاخلا"ءانغلاوسولجلا"رهشروضحلجلثلاةرهزلزنمىلإةرشابمباهذلل
يذنمًاقلقَرثكأُتنكًاددجماهتيؤرنمًةبيرقُتحبصأدقونآلاو.اهب
ةرتسنمٌنوكموهو،ّيدلةديجلاراهنلامقطأَدحأُتيدترادقو.لبق
َكرتأنأُتدرأدقف.نارزيخلاقاروألكشبزرطملاورسويئامرضخأنولب
يفلب"وكغنوت"ةيرقيفمهبُّرمأسُتنكنملكىلعسيلًاببحمًاعابطنا
.ةديدعلاتاونسلاكلتلالخًاريثكاهنعُتعمسدقيتلاجلثلاةرهزةلئاع
،يبايثْتلمحو."وكغنوت"ةيرقةقزأيف"غناغنوي"ةمداخلاينتداقدقو
دقُتنكيذلافافزللثلاثلامويلاَباتكو،يشامقو،يزيرطتَطويخو
داشرإلةرورسمُتنكو.لالسلاىدحإيفجلثلاةرهزلجأنمُهتددعأ
ةريثكلاءايشألانمتناكف.اهتبحصلةرورسمْنكأمليننأمغر"غناغنوي"
.اهيلعَداتعأنأَّيلعناكيتلا

."ياووب"ةيرقنمريثكبًاراهدزاَرثكأوَربكأ"وكغنوت"ةيرقتناك
ُلوجتتريزانخوأطبوأجاجدكانهْنكيملو.ًةفيظنُةقزألاتناكف
دقف.جلثلاةرهزْهتفصوامكطبضلابودبيناكٍلزنممامأانفقو.ةيرحب
ةيافكةليوطةدملكانهْنكأملوً.اقينأوًائداهونيقباطنمًانوكمناك
ةيرقديلاقتلًامامتهباشمٌديلقتكانهناكنكلو.ةيرقلاَديلاقتَفرعأل
نعَنلعنلبابلاُعرقنوأانتايحتبُخرصننكنملاننأوهو،"ياووب"
لزنمىلإيدؤملايسيئرلابابلاحتفدرجمب"غناغنوي"تماقلب.انلوصو
.لخادلاىلإْتطخوجلثلاةرهز

ُعمجتةبيرغٌةحئارينتأجافامناعرسوً.امامتاهَفلخُترسو،اُهتعبت
ريثملكشبولحءيشةحئاراهيلعيطُغتدسافلامحللاويرشبلادامسلانيب
اهرُدصمَنوكينأنكمملانمناكامعٌةركفَّيدلْنكتملو.زازئمشالل
اتدرمتينيعَّنكلو،يتدعمْتبلقناف.امًاعونةيرشبودبتتناكاهنأءانثتساب
.هنادهاشتاتناكامالبقتتنأنيتضفارَرثكأىتح

،يلهأتيبيفتناكيتلاكلتنمريثكبَربكأةيسيئرلاةفرغلاتناك
َرأمليننكلوًةلواطُتيأردقف.ريثكبَّلقأثاثأىلعيوتحتتناكاهنكلو
ءانثتسابنكلو.ءاسنلاةفرغىلإيدؤيًاينحنمًانيزباردُتيأرو.ٍساركةيأ
يأنمريثكبَلضفأةيعوننماهنأاُهتعنصُرهُظتتناكيتلا،ءايشألاكلت



.ىتحرانكانهْنكتملو.رخآٌءيشكانهنكيمل،يتلئاعتيبيفءيش
ًةرذقُةفرغلاتناكوً.ادرابُسقطلاناكف،فيرخلالصفِرخاوأيفانكدقو
َّدبالىرخأًاباوبأُتيأرو.ضرألاىلعًً◌ارثعبمماعطلاُتاتفناكفً.اضيأ
.مونلافرغىلإيدؤتتناكاهنأ

نمليبسلاُرباعهُعَّقوتيدقامعًايلكًافلتخمطقفاذهْنكيمل
ةرهزتناكامعلئاهلكشبًافلتخمناكهَّنكلو،جراخلانملزنملاةيؤر
.أطخلاناكملايفُتنكيننأَّدبالف.ْهتفصودقجلثلا

ءانثتسابًةموتخماهُّلكتناكو.ذفاونةدعفقسلاراوجبكانهتناك
ُتيأرف.ةذفانلاكلتنممالظلاُقرتخيءوضلانمٌدحاوٌعاعشناكو.ةدحاو
يدترتتناكو.ليسغللٍضوحمامأءاصفرقلاُسلجتبيئكلامالظلايفًةأرما
ّينيعباهانيعْتقتلاف.ةرذقو،ةعَّقرمو،ةلهلهم،ةعيضوةحالفَسبالم
يفْتفقوو،لفسأللًاينحنماهَسأرتقبأمث.ةعرسبينعاَهترظنْتدعبأف
ْتحسمف.نيلسروبلاكةيقنو،ةبحاشو،ةليمجاُهترشبتناكو.ءوضلاعاعش
.تنحناو،ىرخألااهديِعباصأباهيديىدحإَعباصأ

ةرهزُرضحأسف،انهيرظتنا.قبنزلاةرهزةسنآاي،ِكبًالهأ":تلاقو
يذلاعيفرلايعامتجالايعضولًةاعارمسيلًاضفخنماَهتوصْتقبأو."جلثلا
.فوخلابةئيلمودبتتناكاهتوصةمغننألامنإوًاثيدحُهتبستكا

.جلثلاةرهزَتيبناككلذنأَّدبالفً.ايلكًةمودصمُتحبصأنآلاو
ُربعتةأرملاتناكامنيبوً؟احيحصنوكينأكلذلُنكميناكفيكنكلو
قبنزيترهزكناتريغصنامدقاهلتناكاهنأُتيأر،جردلاىلإةفرغلا
نيتلهاجلاَّينيعلناودبتاتناكفً.ابيرقتّيمدقمجحرغصسفنبنيتيبهذ
.مَدخلاةقبطنمٍةأرمالةبسنلابةظحالملابنيتريدج

.يولعلاقباطلايفمهَدحأُبطاختُةأرملاتناكامنيبصرحبُتيغصأ
ىسقأبُثدحتيجلثلاةرهزُتوصناكدقف.ليحتسملايانذأْتعمسمث
توصلاكلذءانثتسابنكلو.ةماتلاةمدصلابُترعشف.ةيلدجوةدينعةجهل
،تمصلاكلذيفو.بيرغلكشبًائداههُسفنُلزنملاناك،ديحولافولأملا
ِهلمكأبيمسجَمواقف.رخآلاملاعلانمةريرشحوركُئبتخيءيشبُترعش
يريرحلايمقطيفُتفجتراو.زازئمشالانميدلجَرَّدختو،ةبرجتلاهذه
،جلثلاةرهزيدلاوَباجعإرَيثألُهتيدترايذلايئاملارضخألانوللايذ
ربعُّبهتتناكيتلاةبطرلاحايرلانمةيامحةيأينحنميملهَّنكلو
ملظملابيرغلاناكملااذهيفهبُترعشيذلافوخلانموأةذفانلا
.ةحئارلاهيركلاوفيخملا



:ةلئاقلفسألايفيلتحاصو،جردلاىلعأيفجلثلاةرهزْترهظ
."يدعصا"

امَبعوتسأنأهنمسوؤيملكشبًةلواحمةكرحلاةلولشمُتفقوف
.تلفجأف،يُمكامٌءيشَسملو.هارأُتنك

ينُديريديسلانأُدقتعأال":اههجوىلعٍدابقلقلاو"غناغنوي"تلاق
."انهِككرتأنأ

."انأنيأُفرعيَديسلانإ":ريكفتنودبُتبجأف
ملنيزحلاسأيلانمٌةحسماِهتوصلتناكو،جلثلاةرهزينتدان

.لبقنماهْعمسأ
تناكف.بسحفمايأةعضبَلبقَثدحرمأىركذيلاببْترطخمث

نأَّيلعهنإوحبقلاَبَّنجتأنأَعيطتسأنلٍةأرماكيننإيلتلاقدقيمأ
.ةايحلاىدماعمتجتنأىلعامتدهاعتدقل":تلاقدقتناكو.ةعاجشَنوكأ
لب،يجوزنعُملكتتنكتملو."اهينوكتنأِكبُضرتُفييتلاةديسلاينوكف
دقو.ةايحلاىدميتقيفرجلثلاةرهزتناكدقل.اذهنعُملكتتتناك
نمةقفرلاةقالعليقيقحلاىنعملاوهاذهوً.اميظعًاقيمعًابحاهُبحأُتنك
.رمعلاسفن

نكأملو."غناغنوي"نمنينألاهبشيًاتوصُتعمسو،ًةوطخُتيشم
،ددرتباهفتكىلعُّتبرف.لبقنمٌةمداخيلْنكتملف.لعفأامُفرعأ
ُنوكأسو.يبهذا":ةديسلاَنوكتنأيغبنيامكودبأنأةلواحماهلُتلقو
."ريخب

ةرداغمللةجاحبِتنكْنإ":ةقلقُلازتاميهو"غناغنوي"ْتحرتقاف
انهُعيمجلاف.ةدجنلايبلطاو،جراخلاىلإبسحفًةوطخيطخاببسيأل
."كجوزلهأتيبىلإُسانلاِكديعُيسو."ول"ةديسلاوديسلانوفرعي

،اهناكمنمحزحزتتملامدنعو.اهدينمةلسلاُتذخأو،يديُتددم
تشممث،ةعرسبتنحناو،ةملستسمتدَّهنتف.بهذتلاهيلإيسأربُتأموأ
.ترداغو،تتفتلاو،بابلاةبتعوحنءارولاىلإ

نمُتبرتقااملاحو.يدييفماكحإبيتلسبُكسمأانأوَجردلاُتدعص
يدترتةمداخلاكتناكو.اهيتنجويطغتتناكَعومدلانأُتيأرجلثلاةرهز
ةجردلاىلعُتفقوف.ئيسوحنىلعةعَّقرموةبسانمريغةيدامرَسبالم
.جردلاطَسبنُمُقبستيتلا

."نيتقيفرانلزامف.رّيغتدقَءيشال":تلقو
ىلإيْنتداقمث،ةريخألاةجردلادوعصىلعيْنتدعاسو،يديبْتذخأف



يفامٍتقويفةليمجًاضيأتناكاهنأىرأنأُتعطتساو.ءاسنلاةرجح
ًالدبو.يلهأتيبيفءاسنلاةفرغفاعضأةثالثمجحبامبرتناكو.قباسلا
لكشبةتوحنمةيبشخٌةراتسكانهتناك،ةذفانلاكبشىلعةدمعألانم
.ريرسولزغبالودءانثتسابًةغرافُةفرغلاتناكو.ةحتفلايطغتدقعم
ىلعةقاشربًةسلاجيلفسلاقباطلايفاُهتيأريتلاةليمجلاُةأرملاتناكو
ةعيضولااهُسبالمنكتملو.اهنضحىلعةقانأبناتينثماهاديوريرسلاةفاح
.اهتيبرتَيطغتنأُعيطتست

."يمأكلمِّدقأ،قبنزلاةرهزاي":جلثلاةرهزتلاق
يتلاِةأرمللُتينحناو،امهضعبعمّيديُتعمجو.ةفرغلاُتربعف

.ملاعلااذهىلإيتقيفرْتبجنأ
نأيننكميف.انفورظىلعانيحماستنأوجرأ":جلثلاةرهزمأتلاق

رَيثكلاناتاتفلااهتيأامكيدلنإ":تلاقو،تضهنمث."طقفياشلاكلَمِّدقأ
ةعيفرلاةقاشرلابةفرغلانمًةجراخحجرأتبْتشمكلذبو."هنعاثدحتتل
.يلاثموحنىلعنيتطوبرملانيمدقللًةجيتنيتأتيتلا

نمُقفدتتعومدلاتناكمايأةعبرألبقيلهأتيبُترداغامدنع
ُتسلجنآلايننكلوً.اعمنآيفةفئاخو،ةديعسو،ةنيزحُتنكدقو.ّينيع
،بنذلاو،مدنلاَعومداهيدخىلعُتيأرو.اهريرسىلعجلثلاةرهزعم
نعًاضوعو!ينيربخأ:ةلئاقاهيلعَخرصأيكلُقوتأُتنكو.جارحإلاو،يزخلاو
جلثلاةرهزيتفشنمُجرختةملكَّلكنأًةكردمةقيقحلاُترظتناكلذ
.اهيدلىقبتهجوءاميأَدقفتنأاهلُببستستناك

تناك،ليوطٍتقوبكايإويقتلأنأَلبق":جلثلاةرهزتلاقًاريخأ
ْتراشأو."كلذيرتنأِكنكميو.ةعطاقملايفِتالئاعلالضفأىدحإيتلئاع
نيرهدزمانكدقفً.اعئارقباسلايفاذهناكدقل":تلاقمث،زجعباَهلوح
."روطاربمإلانمحنملانمرَيثكلاىقلتًاملاعربكألايدجناكوً.ادج

.رودييسأرواهلُتيغصأف
يتلاةوظحلاُربكألايدجدقف،روطاربمإلاتامامدنعو":ةلئاقتعبات

امدنعو.ةبيطُةايحلاتناكو.دعاقتيلتيبلاىلإَداعاذل.اهبُعتمتيناك
تناكو.مدخلاولامعلانمرُيثكلايدجىدلناكو.َهناكميدجَذخأَيفوت
يتدجْتبجنأً،اريخأو.طقفتانبلاهلنبجنينكنهنكلو،تايظحمثالثهل
وه"لثمتناكاهنإُسانلالاقو.يمأبامهَنبااجَّوزو.اهتلزنمْتنمضوًادلو
نكيملو.روطاربمإلاْتبجعأاهنإُثيحبًةرحاسوةبوهومتناكيتلا"ويشوي
ُسانلالاقو.ةيكيسالكلابتكلايفًافقثمناكهَّنكلوً،ايروطاربمإًاملاعيدلاو



امأ.كلذيمأْتقَّدصف.امًاموي"وكغنوت"ةيرقميعزُحبصيسناكهنإ
يدلاويفيادجَّسحأوً.افلتخمًالبقتسمنورياوناكفنورخآلاُضعبلا
تاوخألانمريثكلاهيفتيبيفًاديحوًانباأشندقِهنوكلفعضلا
."ةليذرللًةضرعوًانابجناكهنأيتلاختَّكشامنيبتايظحملاو

ًايضامةيناثُشيعتنآلايهوًاديعبنيتدراشجلثلاةرهزانيعتناك
.يادجيفوت،يتدالونمنيماعدعب":ةلئاقتعباتو،دعبًادوجومدعيمل
نمريثكلاو،رفاولاماعطلاو،ةرحاسلاسبالملاك،ءيشَّلكُكلمتيتلئاعتناكو
دبعمىلإينُذخأتيمأتناكو،تالحريفينُذخأييدلاوناكو.مدخلا
ينتعينأيدلاوىلعناكنكلو.ةاتفكريثكلاُتملعتوُتيأرف."وبوغ"
تاقيقشلاريغِهتاوخأوعبرألاِهتاقيقشَجِّوُزينأوثالثلايدجتايظحمب
،لمعلارفوينأًاضيأهيلعناكو.تايظحملانمنبجُنأيتاوللاسمخلا
ِهتاوخأوِهتاقيقشجاوزلُبيترتلامتو.لزنملامدخولامعللىوأملاو،ماعطلاو
ناكو.وهميركلجرَّيأَعيمجلايُرينأيدلاوَلواحو.تاقيقشلاريغ
يضارألاكلامللوقحلاُعيبيأدبف.هَقبسيذلانمًافرتَرثكأسورعلكُرهم
نمديزملانمثِعفدنمَنكمتييكلانميلقإبرغيفُشيعيناكيذلا
،اهِتيأردقو،يمأنإ.سورعللرهمكَحبُذيلرخآريزنخنمثوأريرحلا
يقتلأنألبقهيلعُتنكامُهبشتلخادلانماهنكلو،جراخلانمٌةليمج
ةباتكوزيرطتلاءانثتسابةيئاسنلالامعألابةلهاجوةيمحموةللدميهف.كب
امأ":ريكفتنودبتلاقمثجلثلاةرهزْتددرتو."..يدلاوامأ."وشون"ـلا
."نويلغلانيخدتىلعَداتعادقفيدلاو

نم"واغ"مادمهيفْتلعجيذلامويلاكلذىلإيتركاذبُتدعف
دقتناكو.جلثلاةرهزةلئاعنعُثدحتتيهوجاعزإَردصماهِسفن
َداتعادقجلثلاةرهزَدلاوَّنأًاضيأْتركذاهنكلو،تايظحملاوَةرماقملاْتركذ
رَيثكلاُنِّخديناكهنأُتدقتعاف.طقفةعساتلايفُتنكدقو.نويلغلانيخدت
ًةيحضَعقودقجلثلاةرهزدلاونأطقفْكردأملفنآلاامأ.غبتلانم
،يئانثتساب،مويلاكلذيفءاسنلاةفرغيفَعيمجلانأنكلونويفألايطاعتل
ةجوزويمأتناكف.هنعُثدحتت"واغ"مادمتناكامًامامتنفرعدق
نقفتادقفكلذمغرو.نفرعينكنهلكً.اعيمجنفرعي"غناو"مادمويمع
.ةماعلاةمولعملاكلتبيننكراشينأنهيلعيغبنيالهنأىلعًاعيمج

تناكدقو"؟ةايحلاديقىلعكدلاوُلازيامله":رذحبُتلقف
كلذَلعفتالأاهلنكمملانمناكنكلو.تامدقهنأولينَربختلديكأتلاب
.ىرخألااهبيذاكألكرابتعالابانذخأاماذإ



.رخآًائيشْلقتملاهنكلو،اهِسأربْتأموأ
ىلعىغطتتناكيتلاةززقملاوةبيرغلاةحئارلابُرّكفأانأوُتلأسف

"؟يلفسلاقباطلايفوهله":ةيسيئرلاةفرغلا
ناكاذهنأُتربتعاف.اهيبجاحْتعفرمثً.ادجةنكاساهُحمالمتناكو

.معن:ينعي
لولحبلوحتلاةطقنْتثدح":تلاقو،اهمالكجلثلاةرهزْتفنأتسا

كانهناكنكلو.دعبانيقتلادقنكنملو؟كلذنيركذتتله.ةعاجملا
.ً"ادجساقٌءاتشهَعبتصاخلكشبٌئيسٌلوصحم

ةديصعوهُهلوانتنانكءيشُلضفأناكدقف؟ىسنأنأيننكميفيك
داكلابيمعويدلاوناكو.ةدصتقميمأتناكو.ففجملاتفللاةهكنبزرألا
.انتنحمنمانوجناننكلوً.اماعطنالكأي

ناكف.كلذلًادعتسميدلاونكيمل":اهلوقبجلثلاةرهزْتفرتعا
امبرو.يدجُتايظحمترداغ،مايألادحأيفو.انرمأىسنيوهنويلغُنّخدي
لولحبو.ملعيدحأالو.جلثلايفنيفوتامبرو،نهيلاهأنهتويبىلإندع
يفاندحوُشيعنيتخأويوخأويدلاووُتنك،عيبرلاهيفَّلحيذلاتقولا
،عقاولايفنكلو.ةقينألاانتايحىلعُظفاحنُلازنامًايرهاظانكف.لزنملا
.لوقحلانمَديزملايدلاوَعابف.ماظتنابانلزنمنوروزينويدلاوعماجناك
هنويلغبُمتهيناك،تقولاكلذلولحبو.لزنملاىوسانيدلْدعيملً،اريخأو
اييليختتنأكنكميالو،ثاثألاَنهرينألبقو.انبُمتهيناكاممَرثكأ
."ينعيبيدقهنأَرَّكف،ًاليمجءيشُّلكناكمكقبنزلاةرهز

"!َةمداخكسيل"
.""ةريغصةنك"ـك،كلذنمأوسألب"
ُةنكلاف.اَهليختأنأيننكمييتلاًابعرءايشألاَرثكأاذهناكاملاطل

ةعاضونمنونوكيءابرغاهتئشنتىلعُموقيو،اهيمدقُطبرتالُةريغصلا
ةلماعمنمأوسأةلماعملَماُعتو،ةقئالةنكنوديريالمهنإثيحبقالخألا
اليهف.ةايحلاهذههجوأَعظفأُتكردأ،ْتجوزتنأدعبنآلاو.ةمداخلا
.ةلئاعلايفُشيعيلجريألةيراجنمَرثكأَُربتُعت

جاوزلْتبتر،نيتقيفركايإوُتحبصأنأدعبف.يتلاخاْنتذقنأ":تلاق
تماقو.نآلادعبانهىلإيتأتاليهو.ىربكلايتخألجأللاحلاطسوتم
يخأامأ.ىرخأةيرقيفبردتميبصكَلمعيلربكألايخأِلاسرإبًاقحال
،ىرغصلايتخأْتيفوتو.كجوزةلئاعىدللوقحلايفمويلاُلمعيفرغصألا
."..نيملعتامك



مهنعْعمسأملوَطقمْهلباقأملنيذلاسانللهبآْنكأمليننكلو
"؟كلَثدحاذام":تلقف،بيذاكألاىوس

َضراعف.بشلارجحوشامقلاوصقملاةطساوبيلبقتسميتلاخْتريغ"
املاحُهلوقتامَضفرينأُعيطتسينمف."غناو"ةلاخلانيفرعتكنكلو.يدلاو
"ً؟ارارقُذختت

"غناو"ةلاخلانينعتأ؟"غناو"ةلاخلا":تلأسو،يسأريفراودبُتبصأ
"؟ةبطاخلا

."يتلاخاهنإ"
هيفُتيقتلايذلالوألامويلايفف.َّيغدصىلعيعباصأبُتطغض

ةملكبةبطاخلاجلثلاةرهزْتبطاخ"وبوغ"دبعمىلإانبهذوجلثلاةرهز
تقولاكلذذنموً.امارتحاوًةقايلكلذْتلعفدقاهنأُتننظو."ةلاخ"
مادمىلإُثدحتأُتنكامدنعبقللاكلذًاضيأُمدختسأُتنكً،ادعاصو
.ةقامحلاوءابغلابُترعشف."غناو"

."َّطقينيربختملكنإ":تلقو
ِكّنظأُتنكيذلاُديحولاءيشلاوهاذه؟"غناو"ةلاخلانع"

."هنيفرعت
كلتَبعوتسأنأُتلواحو.هنيفرعتكّنظأُتنكيذلاُديحولاءيشلا

.تاملكلا
تناكو.يدلاوةقيقحُكردت"غناو"ةلاخلاتناك":جلثلاةرهزْتعبات

يننأيهجويفْتأرقدقفً.اضيأيتقيقحْتكردأوً.افيعضناكهنأُفرعت
ًاسوؤيمناكهنأو،رومأللهبتنأْنكأمليننأورماوألاةعاطإُّبحأْنكأمل
ةيفيكينمِّلعتنأيمأناكمإبناكنكلو،لزنملابةيانعلانونفيفينم
يتلاخو.ةيرسلاانتباتكو،لاجرلادحأمامأُفرصتأفيكو،سابللاو،زيرطتلا
تناكنيأْتأرف.ةينهمةيلقعبُعتمتتةبطاخكاهنكلو،ةأرماُدرجميه
ةقفرةقالعداجيإىلعُلمعتتأدبو.يتلئاعلويلةبسنلابةقوفتمرومألا
فيرلاَربعةديجةلاسركلذَرشنينأًةلمآرمعلاسفننمةقيدصعم
."..ةعيطمو،ةيفوو،ةفقثمُتنكيننأ

ً.اضيأيلةبسنلابًاحيحصاذهناكو."جاوزللًةقئالو":ةلئاقُتجتنتساف
ةقطنمَجراخةديعبَقطانمىلإًةرفاسمةعطاقملاءاحنأيفْتثحبف"

ْتررق،كبتقتلااملاحو.فاَّرعلانمكنعْتعمسىتحةداتعملااهتبطخ
."كريصمبيريصمَطبرتنأ

."ِكمهفأاليننإ"



ىلعألاوحننيمستِتنكدقل":تلاقو،نزحبجلثلاةرهزْتمستباف
ُفرعأْنكأمل،رمألالوأِكبُتيقتلاامدنعو.لفسألاوحنُردحنأُتنكانأو
."ِكنمَملعتأنأيبَُضرتُفيناكفً.ائيش

.يزيرطتنمَلضفأًامئادكُزيرطتناكدقف.ينتملعنمِتنأِكنكلو"
يفشيعلاىلعينتبَّردوً.ادجديجوحنىلعةيرسلاةباتكلانيملعتُتنكو
."..ةعيفرةيعامتجاةناكميذتيب

ُفظنأو،وهطأو،بايثلاُلسغأو،ءاملاُلمحأفيكينتملعِتنأو"
تناكامكطقفءايشألاىرتاهنكلو،يمأَمِّلعأنأُتلواحدقو.لزنملا
."هيلع

ملٍضامبُكسمتتتناكجلثلاةرهزمأنأًاقبسمُترعشدقُتنك
ةرهزهبينتربخأاميوتلُتعمسنأدعبنكلو.نآلادعبًادوجومدعي
نمءايشألاىرتتناكًاضيأيتقيفرنأُدقتعأ،اهتلئاعةصقنمجلثلا
اهنأُتملع،تاونسلاكلتلاوطاهبيتفرعملو.ديعسلايضاملاىركذلالخ
ًايلاخوًاليمجنوكينأيغبنييلخادلاءاسنلاَملاعنأةركفبُنمؤتتناك
قباسىلإامةقيرطبُدوعتستناكَرومألانأُدقتعتتناكامبرو.قلقلانم
.اهدهع

نمَهفرعألةجاحبُتنكامكنمُتملعتدقل":جلثلاةرهزتلاق
لكشبفيظنتلاىلعًادبأًةرداقْنكأمليننأءانثتسابةديدجلايتايحلجأ
."كلثمديج

نأُدقتعأُتنكاملاطلو.رمألااذهيفّطقًةديجْنكتمليهف،لعفلاب
ُتكردأنآلاو.اهبُشيعنانكيتلاىضوفلانعيضاغتلاباَهتقيرطتناككلت
مويغلاقوفًاديعبءاوهلاربعوفطينأاهنهذلةبسنلابَلهسأناكَرمألانأ
.اهينيعمامأناكيذلاحبقلاةقيقحبَفرتعينأنم

مكلزنمنكلو":لضفألاحبُرعشتاَهلعجأنأًةلواحمءابغباُهتلداج
ةاتفَدرجمِتنكدقو.انلزنمفيظنتنمةبوعصرثكأهفيظنتوريثكبُربكأ
."..كيدلو."رعشلاسيبابدبنيزتلا"مايأيفةريغص

ٌتاوخأوٌةوخإو،نويفألاىلعٌنمدمٌدلاوو،ينَدعاستنأاهُنكميالٌمأ"
."رخآلاولتًادحاواورداغ

."..نيجوزتتسكنكلو"
قباطلاةرجحىلإ"واغ"مادمْتءاجامدنعمويلاكلذًةأجفُتركذت

ْهتلاقدقتناكيذلاام."غناو"مادمعمريخألااَهلادجُتدهشو،يولعلا
.رمألانعُهفرعأُتنكامَركذتأنأُتلواح؟جلثلاةرهزةبوطخنع



امًاردانو.يلبقتسملااهجوزنعُثدحتتامًاردانتناكجلثلاةرهزنكلو
نطقلانمًاعطقاندهاشدقانكاننكلو.اهفافزايادهنمًايأانيرتتناك
ةايحللًالاغشأتناككلتنإُلوقتًامئادتناكو.اهبُلمعتتناكريرحلاو
.رخافءيشالو.اهلءاذحلثم،ةيمويلا

تناكجلثلاةرهزنأَّدبالف.ينهذيفُنوكتتةفيخمٌةركفْتأدب
تناكىدميأىلإ:وهلاؤسلاناكوً.ادجةعيضوةلئاعىلإُجوزتتس
؟ةعيضو

ْتلعفدقل":تلاقف،يراكفأُأرقتتناكاهنأجلثلاةرهزىلعادبف
.ً"اعرازمَجوزتأنلف.يلجأنمَهلعفْتعاطتساامَلضفأيتلاخ

ً.اعرازمناكيدلاونألًاليلقاذهينملآو
ُنوكيدقهنكلو.ةفيرشرُيغٌةنهمِرجاتللُنوكتدقو"ً؟اذإٌرجاتوهأ"

.ةدوقفملاةديجلاجلثلاةرهزفورظنمًاضعبَديعينأىلعًارداق
ً.امامت"غناو"ةلاخلاتلاقامكةرواجملا"نايتنيج"ةيرقىلإُجوزتأس"

."نوراَّزجمهنإ":تلاقمثً،اددجمْتددرتو."..يجوزَةلئاعنكلو
ضعببىظحيسجلثلاةرهزُجوزناكف!نكممٍجاوزأوسأاذهناك

َّلكَرُّكذتُتدعأو.زازئمشاللًاريثموًارذقناكُهلمعيناكامنكلو.لاملا
صاخلكشبُترَّكذتو.يفافزلُِّرضحنانكامنيبيضاملارهشلايفثدحءيش
ُددوتتواهنعُففختيهوجلثلاةرهزبناجب"غناو"مادمْتيقبفيك
ُتفرعف."غناوةجوزلا"ةصقةبطاخلاِتكحفيكُتركذتمث.ءودهباهيلإ
ةرهزلجأنملبيلجأنمةدوصقمْنكتملةصقلانأديدشيزخب
.جلثلا

ذنمةقيقحلانمةريغصءازجأُتعمسدقُتنكو.لوقأامْفرعأمل
.اهبَفرتعأوأاَهقدصأالأُترتخايننكلو،يرمعنمةعساتلايفُتنك
؟ةديعسيتقيفرَلعجأنأيبجاونمسيلأ:ةلئاقيسفنيفنآلاُترّكفو
ُنوكيسءيشَّلكنأُنمؤتاَهلعجأنأو؟بعاتملاهذهىسنتاَهلعجأنأو
؟ماريامىلع

مغرو."يعوجتنللقألاىلعكنإ":تلقو،اَهلوحيعارذُتعضو
نمُأوسأءايشأكانهو":تلقو.اذهيفًةئطخمُتنكيننأَتبثدقفكلذ
نمناكامُفرعأْنكأمليننكلو."ءاسنلاىدحإلَثدحتنأنكمملا
.نوكتنأءايشألاهذهلنكمملا

اهنعيْنتدعبأ،ةظحلدعبو.ُبحتنتتذخأو،يفتكىلعاههجوْتنفدف
لبامهيفًانزحَرأمليننكلو،عومدلابنيتللبماهانيعتناكو.ةنوشخب



.ةحماجًةوارض
."كلذُديرأالانأف.َّيلعيقفشتال"
كابترالانمنايثغلابُترعشف.يلاببْترطخدقُةقفشلاِنكتملو

.نزحلاو
اهمودقمدعيقامعأيفينَحرجو.يفافزةعتماُهتلاسرْترَّمددقل

لكتحتُلمتعيناكو.اذهَثدحنآلاو.يفافزلثلاثلامويلابتكةءارقل
ةقيقحلاينْربختملاذامل.ينتعدخدقجلثلاةرهزنأيروعشجايتهالاكلذ
ُقِّدصتنكتملًاقحاهنأُرمألاناكلهً؟اعماهانيضقيتلايلايللالكيف
تناكً،اديعبُقلحيناكًامئاداَهلقعنألمأ؟نوكيساهرُيصمناكفيك
ًالعفُدقتعتتناكلهً؟اضيأةيلعفلاةايحلايفُثدحيدقاذهنأُدقتعت
؟رويطلاعمًالعفُقَّلحتستناكانبولقنأوَضرألاُرداغتستناكانمادقأنأ
اهرارسأبظافتحالاباههجوءامَظفحتنأبسحوُلواحتتناكاهنأمأ
؟َُّطقيتأيسْنكيملمويلااذهنأًةدقتعمةريثكلا

َّنكلو.َّيلعاهبذكلجلثلاةرهزنمَبضغأنأَّيلعيغبنيناكامبر
ىظحأليرايتخاَّمتدقهنأُتدقتعادقل.هبُترعشامنكيملكلذ
ناكامىرأْنكأمليننإثيحبةينانأُحبصأينلعجاممزيمملبقتسمب
ينعنمدقاموهةقيفروأةقيدصكيبايغْنكيملأ.ةرشابميمامأُثدحي
؟اهلبقتسمواهيضامنعةحيحصلاةلئسألاجلثلاةرهزلاؤسنم

ِتاونسلاُتيضمأدقُتنكو.يرمعنمةرشعةعباسلايفُتنكدقل
نعقوتيٍءاسنبًةطاحميولعلاقباطلاةرجحيفًابيرقتاهلمكأبةريخألارشعلا
يفلاجرلانعهُسفنُرمألاَلاُقينأُنكميو.يلجأنمًانيعمًالبقتسم
يبأويمعةجوزويمأبً:اعيمجمهبُترّكفامدنعيننكلو.يلفسلاقباطلا
يتلاةديحولاتناك،جلثلاةرهزو"غناو"مادمو"واغ"مادمويمعو
يفاْهتعَدخدق"غناو"مادمُنوكتدقف.يمأيهاهَمولأنأًالعفيننكمأ
َعمتجاف.ينَربختالأْتررقو،ةقيقحلاِتملعفاطملاةياهنيفاهنكلو،ةيادبلا
يتلا،ةيضَرعلااهفطعَرهاظمنأيكاردإعميمأوحنُهترعشامَفتلاو
ًةقيرطةطاسببتناكدق،اهتالابمالواهبيذاكأربكأنمًاءزجنآلااهُربتعأ
يلهأةلئاعُعفنيسناكيذلاديجلاجاوزلاقيرطىلعُرمتسأينلعجتل
.اهلمكأب

دقةظحللاكلتنأُدقتعأو.كابترالاتاظحلِّدشأنمةظحليفُتنك
وأَرأملو،رّكفأاذامبْفرعأملً.اقحالُثدحيسناكاملَقيرطلاِتدهم
اهنأُدقتعتتناكةيبغةاتفَدرجمُتنكدقف.ماهلاءيشلاوهامكردأ



كلتنمًايأُّلحأفيكْفرعأملو.ةجوزتمتناكاهنألًائيشُفرعتتناك
ْعطتستملوِفتختمليرعاشمنكلو.يقامعأِقمعأيفاُهتنفد،اذل.ءايشألا
َءاضعأُفلتيءطببَأدبف.دسافٍريزنخَمحلُتعلتبايننأكوُرمألاناكو.كلذ
.يمسج

نمَمويلاُسانلااهُمرتحييتلا"ول"ةديسلادعبُتحبصأدقْنكأمل
ىلإاهيفُتلخديتلاةظحللانمف،كلذعمو.اِهتوقو،اهِتقفشو،اهِمركلجأ
ةعطقبًاددجماوركفو.يلخاديفديدجءيشبُترعشجلثلاةرهزلزنم
َرهاظتأنأَّيلعناكو.هنعُثدحتأامنوكردتسوكلتةدسافلاريزنخلا
ُتدرأو.ديجضرغليتدارإُتمدختسا،اذل.ةزئمشموأًةرثأتمنكأمليننأب
نيذلاسانلاعمةميركوريخللةبحمَنوكأنأبيجوزةلئاعَفِّرشأنأ
كلذُلعفأفيكُفرعأْنكأمل،عبطلابو.ةئيسةيدامفورظنمنوناعي
.يلةبسنلابةيعيبطْنكتملءايشألاكلتنأل

ىلعاَهتدلاوواُهتدعاس،اذل.رهشنوضغيفُجوزتتسجلثلاةرهزتناك
َّنكلو،سيرعلالهأمامأنسحرهظمتاذَنوكأنأُتدرأو.لزنملاِفيظنت
.فرغلاُقرتختتناكيتلاةهيركلاةحئارلاةلأسمَجلاعينأْعطتسيملًادحأ
.هُنخديجلثلاةرهزدلاوناكيذلانويفألانميتأتةيثغملاةحئارلاتناكو
ِهتاساطنميتأت،اونمختنأمكنكميامك،ىرخألاةهيركلاةحئارلاتناكو
يفىتحهُنكميذفاونللٌحتفوألخللٌقارحإوأروخبيأْنكيملف.ةئيلملا
.ةئيسلاِهتاداعولجرلاكلذَةراذقيطغينأدرابلاسقطلاكلذ

نمًافوخناتأرماُشيعتتناكثيحةلئاعلاكلتنيتورُتظحال
ةسماهلاامهتاوصأُتفشتكاو.يضرألاقباطلايفٍةفرغيفُميقييذلاِلجرلا
َلجرلاُتيأرو.امهيدانيناكامدنعًابعراهيفناشمكنتاتناكيتلاَةقيرطلاو
َعيرسوًاظفناك،هرقفيفىتحو.هاضوفوةرذقلاهِتحئاربًادممهَسفن
َهتجوزُبرضيناكثيحٌتاقوأكانهتناكامبرو.للدملالفطلاكِبضغلا
َهنأشوََكُرتينأُلَضُفيرِّدُخملاَهلبخقولخمدرجمَحبصأنآلاهنكلو.هتنباو
.هِتليذرعم

يتلاِعومدلانمرُيثكلاكانهناكدقف.يرعاشمَرهُظأالأُتلواح
نأُتبلطدقو.يعومداهيلإَفاُضتنأةجاحالوِلزنملاكلذيفْتفرذ
ُةلئاعُنوكتالامبر:ةلئاقيسفنيفُترّكفو.جلثلاةرهزرهمايادهىرأ
تناكيتلاريرحلاَعطقُتيأردقف.لاحةيأىلعًادجًةئيسراّزجلااذه
ىتحًايبسنلاحلايروسيمسانلاءالؤهُنوكيدقو.اهبُلمعتجلثلاةرهز



ً.ايحورنيدسافاوناكول
تناكءيشلكصرحبْتعضووً،ايبشخًاقودنصجلثلاةرهزْتحتف

زرطملانوللايوامسلايريرحلاءاذحلاُتيأرف.ريرسلاىلعْهتعنصدق
ًةرتسُتيأرو،ليمجلارمقلاهيفْتيفوتيذلامويلايفْهتهنأيذلامويغلاب
ٍفصيفجلثلاةرهزْتعضومث.هسفنريرحلانمضعباهيلعَمدُختسا
سفننمةعونصمةفلتخمٍتاساقمنمةيذحألانمٍجاوزأةسمخٍقينأ
ودبتءايشألاهذهُّلكتناكو.ةيفاضإميماصتبًةزرطمتناكاهنكلو،شامقلا
ءايشألاكلتتناكدقل.كلذببسُتكردأ،ًةأجفو.يلةبسنلابةفولأم
انيقتلايذلالوألامويلايفجلثلاةرهزاْهتدترايتلاةرتسلانمًةذوخأم
.هيف

يناوجرألاُشامقلاناكانهف.رهملايفىرخألاعطقلاىلعياديْتلوجت
جلثلاةرهزبةصاخلارفسلاسبالمهنمتَعنُصدقتناكيذلا،ضيبألاو
وأًةيلخادًاناصمقَحبصيلهميمصتوُهليصفتَديعأ،ةعساتلايفتناكامدنع
َّصقدقوَّيدللضفملاضيبألاويلينلاينطقلاُجيسنلاناككانهو.ةيذحأ
،سأرلاةيطغأو،تارتسلاشامقلخادةجومدمتاصاصقوًاعطقَحبصيل
ّدحلايهةيلعفلاجلثلاةرهزايادهتناكف.فُحللاىلعةنيزلاو،ةمزحألاو
ًارهمَعنصتلةصاخلااهِسبالمنمًاعطقْتذخأاهنكلو،ايادهلانمىندألا
.هعوننمًاديرف

ًةجوزنيحبصتس":هتققحاممًالعفةشهدلابُرعشأانأواهلُتلقف
."ةظحالملابًةريدج

،توصلاكلذُّبحأُتنكاملاطلو.جلثلاةرهزْتكحض،ىلوألاةرمللو
يأىطختيناكاذهَّلكنألاهيلإُتممضنافً.انتافوًادجًاعفترمناكدقف

ناكف.نوكلايفًاحيحصوًالداعناكامىطختيو،َهليختأنأُتعطتساءيش
يفًاشهدموً،اكحضموً،ايواسأموً،ابعرمهنأشبْهتلعفاموجلثلاةرهزُعضو
ً.اعمٍنآ

."..ِكؤايشأاهنإ"
يئايشأىتحْتسيلاهنإ":اهَسافنأُطقتلتيهوجلثلاةرهزْتباجأف

اهيدترأُتنكيتلايبايثَعنصتلاهرهمِبايثَليصفتيمأْتداعأدقف.ًةيادب
."هلهأويجوزلجأنمًاددجماُهليصفتَديُعأنآلاو.ِكروزأُتنكامدنع

يننأَركذتأنأُتعطتسانآلايننأللاحلاوهاذهنأَّدبال!َعبطلاب
يننأو،ةريغصٍةاتفلموزللاقوفًافِّلكتمناكميماصتلاَدحأنأُتدقتعا
ملامدنعجلثلاةرهزيُّمكيقوطدحأنمَةدئازلاطويخلاُعطقأُتنك



ُتعضوو،يهجوىلإُمدلاَعفدناف.ءابغلاَةديدشُتنكدقل.َّيلإُرظنتْنكت
.رثكأةدشبُتكحضو،ّيتنجوىلعّيدي

"؟ظحالتسيتامحنأنيدقتعتله":جلثلاةرهزْتلأس
مليننكلو."..ٍذئدنع،ظحالأمليننأةجردلءايمعانأُتنكاذإ"

ً.ادجًاكحضمناكِهلمكأبَرمألانأليمالكيهنأنأْعطتسأ
ُربتعننحنف.طقفءاسنلاوُتايتفلااهمهفتًةباعدهذهُنوكتامبر

نحنفانبحتاهيفَُدلُونيتلاانتالئاعتناكولىتحوً.ايلكةدئافلاتاميدع
ِراظنأتحتىلإُبهذنو،ةديدجٍتالئاعىلإُجوزتناننإ.مهيلعًائبعُلِّكشن
.انتاومحرماوألُعضخنوً.امامتءابرغكمهعمُلماعتنف.تايئرمريغانجاوزأ
.انجاوزأتويبيفانزكارمىلعُنمؤنو،ًءانبأُبجنناننإفتاظوظحمانكاذإو
،انجاوزأِتايظحمِةيرخسو،انتاومحِراقتحابهَجاونسفكلذكْنكنملاذإو
ةعباسلانسيفتايتفكْنكنمل،ةيئاسنًاعدخُمدختسنو.انتانبلمأِةبيخو
هباننكميٌءيشُدجويالكلذلًافالخاننكلوً.ابيرقتًائيشاهنعُفرعنَةرشع
يفُببسلاوهاذهو،نيرخآلاةعتموِتاوزنلجألُشيعنف.انرادقأرَيغننأ
ناكًاشامقاتذخأدقف.لوقعملاُزواجتيناكاهمأوجلثلاةرهزْهتلعفامَّنأ
،سورعلارهمةيدهكاهمأىلإجلثلاةرهزةلئاعنمقباسلايفَلسُرأدق
ٍةنبالًابايثَحبصيلًاددجمُهليكشتَديعأمث،ةيقارةاتفلٌرهمهنمَعنصمث
ةباشلةنسحلاتافصلانعَحصفيلىرخأةرمهُعنصَديعأنآلاو.ةليمج
ُلمعلايأً،ايئاسنًالمعناكاذهُّلكوً.ايقالخأثولمراَّزجلزنمىلإُجوزتت
ةايحرَيغيلَمدُختسادقوً.اضحمًايفرخزًالمعلاجرلاهُربتعييذلاهُسفن
.نهسفنأءاسنلا

جلثلاةرهزىلعناكدقف.ىرخألاءايشألانمِريثكللةجاحبانكاننكل
ناكو،اهتايحىدماهيدترتلةيفاكَسبالمعمديدجلااهتيبىلإَبهذتنأ
اَهلعفننأانناكمإبناكيتلاُرومألاينهذيفْتعراستف.ليلقلانآلااهيدل
.انمامأىقبتيذلارهشلايف

يف"ءانغلاوسولجلا"رهشروضحلجأنم"غناو"مادمتداعامدنع
اهيلإُتلسوتوً،ابناجاهبُتيحنتجلثلاةرهزبصاخلايولعلاقباطلاةرجح
."..اهُجاتحأءايشأكانه":اهلُتلقو.يلهأتيبىلإَبهذتل

ْتبذكدقًاضيأتناكو.ةليوطةدمليعمًةيداقتناةأرملاكلتتناك
نآلاُتحبصأو.اهبُمتهأُّطقْنكأملو،انأَّيلعلبيتلئاعىلعسيل
دقفنآلاامأ(.اهلَليقامطبضلابْتلعفاهنكلو.اهِقافنلجألرثكأاهُهركأ
ٍتاعاسعضبدعبيتيبنمْتداعدقو.)ءيشلكمغريدنعاهُردقَعفترا



ناكيذلاعطقملاريزنخلامحلضعبو،يفافزءايلوصافبٌةئيلمٌةلساهعمو
ةئيلمىرخأٌةلسو،انتقيدحنمٍةجزاطٍتاورضخو،هولسرأدقيجوزُلهأ
تناكو.تيبلاىلإُدوعأامدنعهليصفتلُتططخدقُتنكيذلاشامقلاب
دقفً.ادبأُهاسنأنلًارمأمحللاكلذُلوانتتيهوجلثلاةرهزمأليتيؤر
ىلإْعفدنتملةعئاجتناكامردقباهنكلو،ةيقارًةديسَنوكتلْتأشن
َعطقتلاَهناديعْتمدختسالب.يتلئاعدارفأُدحأُلعفيدقامكماعطلا
اهظُّفحتينمَّلعف.اهيتفشىلإٍةقرباْهتعفرو،ريزنخلامحلنمةريغصًاعطق
ُنوكتدقةأرملانأوهو،مويلاكلذذنمهنعْدِحأملًاسرداُهترطيسو
لقأًىوتسميفاهتيؤربٍدحألَحمستنأًادبأاهيلعيغبنيالنكلوًةسئاي
.ةيقارلاةأرملاىوتسمنم

ُجاتحنس":اهلُتلقف،"غناو"مادمعمىهتنادقيلمعْنكيمل
ةرهزَتخأيرضحتنأِكنكميله."ءانغلاوسولجلا"لجأنمٍتايتفل
"؟ىربكلاجلثلا

.ً"ادبألزنملااذهىلإُدوعتاهجوزُلهأاهعدينل"
ناكاذهكًائيشنأُتعمسدقْنكأملو.ةقيقحلاكلتُتبعوتساف

ً.انكمم
."تايتفللُجاتحنانلزام":ةلئاقُتررصأ
.قبنزلاةرهزاي،ٌدحأيتأينل":ةلئاقَّيلإ"غناو"مادمْتضفأف

ةجوزتمريغةاتفلةلئاعُةيأَحمستنلوً.ادجٌةئيسيتخأِجوزُةعمسف
نافرعتامهنإ؟كمعةجوزوكمأنعاذام.تيبلااذهبابةبتعَربعتنأب
.".ً.اقبسمَعضولا

جلثلاةرهزْنكتملو.دعبامهعملماعتللًةدعتسمْنكأملو"!الك"
.ءابرغلاوهيتقيفرهُجاتحتتناكامف.امهتقفشلةجاحب

،"غناو"مادمدييفهضعبُتسسدف.يفافزنملاملاُضعبيعمناك
نهئابآليعفداو.تايتفثالثىلعِترثعدقينوكتىتحيدوعتال":تلقو
."مهتانبنعًةلوؤسمُنوكأسيننإمهليلوقوً.امئالمهنيدجتيذلاَغلبملا

ةلئاعلضفأىلإُتجوزتنأدعبديدجلاَيعضونأنمًةقثاوُتنك
يجوزلهأىدلْنكتملف،كلذمغروً.اعنقمُنوكيس"وكغنوت"ةيرقيف
عمو.ةقيرطلاهذهبيعامتجالامهزكرمُمدختسأُتنكيننأٌةركفديكأتلاب
تناكو.رمألايفًايلمرّكفت"غناو"مادمىرأنأُتعطتسادقف،كلذ
ينجتنأكشوىلعتناكو،"وكغنوت"ةيرقيفِلمعلابَرمتستلٍةجاحب
َرطاختنأُديرتْنكتملف."ول"ةلئاعىلإيراضحإلدمألاةليوطلادئاوفلا



.اهتخأةنباَديفتلدعاوقلانمريثكلاْتقرخوَقبسدقاهنكلو،اهتناكمب
مث،ةرماهسأربْتأموأو،اهنهذيفةلداعملا"غناو"مادمْتَّلحً،اريخأو
.ترداغ

ىدلنولمعياوناكنيعرازمتانبثالثعمتداع،يلاتلامويلايف
نعتمتيْنكيملنهنأءانثتسابيلثمٍتايتفنكدقف،رخآًىنعمبو.يامح
.ةصاخايازمةيأب

نهتدعاسو.نهئانغيفِتايتفلاُتدقف.حجنينأرهشلاكلذلُتدرأ
ةرهزلفافزللثلاثلامويلاَبتكنبتكيلٍةديجٍتاملكىلعروثعلاىلع
،فورحلادحأنفرعيملاذإو.قالطإلاىلعاهنفرعياليتلاكلت،جلثلا
ًابناجنهذخآُتنك،فحللاِعنصيفنأكلتاذإو.يسفنبنهلهبتكأُتنك
يذلانهلمعنذفنيملاذإنوبقاعُيساوناكنهءابآنأنهناذآيفُسمهأو
.هلجأنمنرجؤتسا

ةنيزحتناكدقل؟ىربكلايتخأعمُرومألاتناكفيكنوركذتتله
ً.اديجًاجاوزُجوزتتستناكاهنأنودقتعياوناكَعيمجلانكلو.انتيباهترداغمل
يذلاَلكشلاُلمأتتيهوًادجًةديعسالوًادجةيواسأماهيناغأنكتملو
نأشبةطلتخمَرعاشمبُسحأُتنكدقفانأامأ.هيلعُنوكيساُهلبقتسمناك
نألةراثإلابُرعشأُتنكيننكلو،تيبلاةرداغملًادجًةنيزحُتنكف.يجاوز
َّيدلاوىلعينثألٍتاينغأُتينغدقُتنكو.لضفأللرُيغتتستناكيتايح
ةرهزُلبقتسمناك.ينعًةباينداجلاامهلمعىلعامهركشألويلامهتيبرتل
نأوأهَركنينأدحأناكمإبنكيملوً.ابيئكودبيىرخأةيحاننمجلثلا
.ةبآكلابةمعفمانيناغأتناك،اذل.هريغي

نأيفيبأَقفخأدقل،يمأاي":مايألادحأيفجلثلاةرهزْتدشنأف
."دبألاىلإلظلايفُشيعأسف.ةسمشمةلتىلعينعرزي

نمةموكيفةليمجةرهزُعرزينمكهنإً،اقح":ةلئاق،اهمأْتنغو
."رقبلاثور

انتاوصأتاعفاراذهىلعَقفاوننأىوسثالثلاِتايتفلاوينعسيمل
نكلو،بلقلاىلعةليقث:رومألاتناكاذكهو.نيترابعلاالِكرركنلماجسناب
.ةيديلقتلاةقيرطلاىلعًةزجنم

َقصلأف،مايألادحأيفجلثلاةرهزُقيقشانرازو.ةدوربُمايألاِتدادزا
تأدبو.لخادلاىلإُةبوطرلاِتللستدقف،كلذعمو.ةذفانلاكبشىلعًاقرو
ثالثلاتايتفلاتناكو.رمتسملادربلاببسبءارمحوًةقيضُحبصتانُعباصأ



دقف،اذل.وحنلااذهىلعَرمتسننأْعطتسنملوً.ائيشنلقينأتافئاخ
ئفدننأاننكميناكثيحيلفسلاقباطلايفخبطملاىلإَلقتنننأُتحرتقا
نيترهظميتبغردنعجلثلاةرهزةدلاوو"غناو"مادمْتلزنف.دقوملابانسفنأ
.نآلاةوقلابُعتمتأُتنكيننأىرخأةرميل

لبقجلثلاةرهزلجأنمفافزللثلاثلامويلاَبتكُتددعأدقُتنك
َّنكلو.اهلبقتسموجلثلاةرهزلةليمجلاتاعقوتلابًةئيلمتناكو.ليوطٍتقو
ُتصصقف.ديدجنمُتأدب،اذل.نآلادعبةمئالمْدعتملرومألاكلت
نمتاحفصعضبلوحهينثبُتمقو،باتكلاجراخلجأنميلينلاشامقلا
لخادىلعُتقصلأو.ضيبألاطيخلابباتكلاَةدلجُتطخو،زرألاقرو
ىلوألاُةقرولاتناكو.اياوزلاىلعرمحألاقرولاتاصاصقىلوألاةقرولا
ةصصخمةيلاتلاُةقرولاتناكو.جلثلاةرهزليعادوةينغأَبتكألًةصصخم
اهتباتكلاهَمدختستيكلةغرافةيقبلاُتكرتو.ةديدجلااهتلئاعلاهميدقتبَموقأل
ُتمدختساو،رجحلابَربحلاُتكرفو.اهزيرطتميماصتبَظفتحتلو،ةصاخلا
ًايلاثمطخلكَلعجأنأُتلواحو.ةيرسلاانتغلبفورحلاَبتكأليتشير
ببسبةرقتسمريغتناكيتلا،يديَعدأنأعطتسأملف.عاطتسملاَردق
.اهنعَربعأنأُديرأُتنكيتلاراكفألاُهِّوشت،مويلاكلذيفيرعاشم

ةرهزْتثكمف."قلقلاونزحلا"مويأدبً،اموينوثالثلاْتضمامدنع
ىلإةيدؤملاةعبارلاةجردلاىلعاهمأْتسلجو.يولعلاقباطلايفجلثلا
مغرلابو.تقولاكلذلولحبْتروطتوْتمندقانتاينغأتناكو.ءاسنلاةرجح
،ةجضةيأهِعامسىدلجلثلاةرهزدلاوبضغبمؤشلابرذنملاديدهتلانم
.ًالعفاناكامكيئانثويرعاشمَدشنأليتوصُتعفر

."اهجوزئواسمَرقتحتالأةحلاصلاةأرملاىلعيغبني":ةلئاقُتينغف
كتلئاععفرىلعيدعاس"ةصقو"غناوةجوزلاةياكح"ةصقُركذتأُتنكو
."هيعيطأوكجوزيمدخا"ةصقو."لضفأىوتسمىلإ

نوكنيكل"ًاعماتنغو،راكفألاكلتاُهتلاخوجلثلاةرهزُةدلاوْتددرف
نيمجسنملاامهيتوصِعامسىدلو."تاعيطمنوكننأُبجيتاحلاصٍتانب
:اتلاقمث.امهنيبنيلدابتملاةفطاعلاوِصالخإلابَّكشينأدحألُنكميالً،اعم
،ٍتاعضاوتمو،ٍتافيفعَنوكننأويولعلاقباطلافرغيفىقبننأُبجي"
َرداغننأُبجيانيدلاولتاعيطمنوكنلو.ةيوسنلانونفلايفٍتاعرابو
انمامأُفشكتت،انجاوزأِتويبىلإُبهذنامدنعو.انُردقوهاذهف.تيبلا
."أوسأًانايحأولضفأُنوكتًانايحأف.ةديدجُملاوع

.تانبنحنوًاعمةديعسًامايأانيضمأدقل":ةلئاقجلثلاةرهزُترَّكذ



اذكهًاعمُنوكنس،نآلاوً.ادبأًةدحاوً◌ًةوطخقرتفنمل،ماعدعبًاماعو
ةحورملاىلعىلوألاةلدابتملاانلئاسريفاهانبتكيتلاءايشألاُتركذتو.ً"امامت
رايتخابُرمتسنسو،نيتسماهِثدحتلابُرمتسنس":تلقو،انتقادصدقعيفو
.ً"اعمزيرطتلاوانربإِّمضو،انناولأ

يوحنلفسألاىلإاُهتوصافطو.جردلاىلعأيفجلثلاةرهزترهظ
نآلاانأو.دبألاىلإءاقنعيريطكًاعمُّقلحنساننأُتننظ":لوقتيهو
اذكهًاعمىقبنساننإنيلوقتكنإ.ةريحبعاقيفُقرغتٍةتيمٍةقولخمبُهبشأ
."كتلزنميهاضتسداكلابيتلزنمَّنكلو،ِكقدصأانأوً.امامت

ىرننأانعقوتدقو.اهمأبناجبَسلجتلْتفقوتمث،ءطببْتطبه
،اهمأديبْتكسمأ،عومدُةيأكانهْنكتملنكلو.اهينيعيفةرارملاَعومد
ىلإُترظنامدنعو.نهئاثربةيرقلاُتايتفِترمتساامنيببيذهتبْتغصأو
يرهاظلااهِرعاشممادعناببسنعَلءاستأنأالإينعسيملجلثلاةرهز
ً.اديجًاجاوزُتجوزتيننأعمىتحةبسانملاكلتيفُتيكبيننأنيحيف
اهمأُدقتفتستناكدقل؟يرعاشمكةكبترمجلثلاةرهزُرعاشمتناكله
َّلكَظاقيتسالاُدقتفتسوأعيضولااهَدلاوُدقتفتستناكلهنكلو،ديكأتلاب
لكبٍرارمتسابَرِّكُذينأطقفهُنكميناكيذلاغرافلالزنملاكلذيفحابص
لهنكلوً،ارازجَجوزتتنأًاعيظفًارمأناكدقل؟اهتلئاعيفَثدحٍبطخ
تدلُودقل؟عضولااذهنمَأوسأًايلمعُرمألاَحبُصينأنكمملانمناك
ُقوتتوودعتيتلااهُحورتناكوً.اضيأ"ناصحلا"ةمالعتحتجلثلاةرهز
سفننمنيتقيفرانكاننأمغرف،كلذعموً.امامتيحوركةيوقةرماغملل
،ضرألاىلعًامئاديامدقتناكدقف،"ناصحلا"ةمالعتحتاندلوو،رمعلا
نأُديرتوًةحنجماهناصحُحورتناكامنيبةعيطمو،ةصلخمو،ةيلمعُتنكو
ىعسيلقعبُعتمتتتناكاهنأمغراهُّديقيءيشلكدضَلضانتوَقِّلحت
.يقرلاولامجلاىلإ

ً،اددجمو.جلثلاةرهزبصاخلا"ةرهزلاسولجيسرك"َلصو،نيمويَدعب
ةقفشللريثملاريغصلادشحلايفةظحللْتأكلتف.موتحملاِمواقتوأِكبتمل
ِرظتنتملو.فيفخوحنىلعةنيزملاةَّفِحملالخادْتطخمثعَّمجتيذلا
ةيوازلايفَفطعنيل"ةرهزلاسولجَيسرك"نُهترجأتسايتاوللاثالثلاُتايتفلا
ُتكُرتو.لخادلاىلإجلثلاةرهزمأْتبحسناف.نهتويبىلإَنقلطناىتح
."غناو"مادمعمًةديحو

يغبنينكلو.ٌةريرشٌةأرمايننأنيدقتعتِكنأَّدبال":ةبطاخلاتلاقف
ُليلقلاكانهو.كمعةجوزوكمأىلعُّطقْبذكأمليننأيكردتنأكيلع



.رخآصخشةايحنعكيهاناهتايحرَيغتلَهلعفتنأُةأرملاُعيطتستامم
."..نكلو

َفرعألةجاحبُتنكيننألاهَراذعأدادعتنماهَعنمأليديُتعفرف
يلزنمىلإنيتأتِتنكامدنعتاونسلاكلتَلاوط":ُتلقفً.افلتخمًائيش
."..يمدقنيصحفتتو

"ً؟العفًةزيممِتنكنإيفرعتنأنيديرتأ"
.نيتيساقنينيعبَّيلإْترظن،معنُتلقامدنع
ُتلعجف.ةلمتحمةقيفرىلعُروثعلالهسلانمسيل":ةلئاقْتفرتعا

اَهطبرأنأُعيطتسأٍةاتفنعًاثحبفيرلاءاحنأيفنوبوجينيفارعةدع
نكلو،ىقرأةلئاعنمةاتفَلِّضفألُتنكدقل،عقاولايفو.يتخأةنباب
،يتخأةنباىلعًامامتُقبطنتينامثلاُكتافصتناكف.كَدجو"وه"فارعلا
ناكو.ًالعفنيتزيمماتناكِكيمدقنأللاحةيأىلعَّيلإيتأيلناكهنكلو
.اهدوجونودبوأكلةقيفركيتخأةنبادوجوبرَيغتينأِكريصملًارَّدقم
ًاريثكُتبذكدقل.كباهِتقالعببسبرَّيغتدقاهرُيصمَنوكينأُلمآ،نآلاو
."كلذلجألًادبأِكلَرذتعأنلو،ةايحلايفٌةصرفاهلَحنستيكل

انأوهافشلارمحأبهنييزتيفْتغلابيذلا"غناو"مادمِهجوبُتقَّدح
َلضفأْتلذبدقف؟كلذيننكميناكفيكنكلو.اهَهركأنأُتدرأو.رّكفأ
ملاعلايفاهريغنمَرثكأينُمهتتناكيتلاةاتفلالجأنماهعسويفام
.هلك

ثلاثلامويلابتكَرضُحتنأىربكلاجلثلاةرهزتخأناكمإبْنكيمل
نوضغيفُتلصوف.ةَّفحِميلهأُةلئاعْتلسرأو.اهناكمُتبهذ،اذل.فافزلل
ةقرفتاوصأوأةنيزةيأكانهنكتملو."نايتنيج"ةيرقىلإريصقٍتقو
.مويلاكلذيفةيرقلايفُثدحيناكزيممءيشيأنأيحوتفافز
هلناكيذلالزنملابناجبيبارتٍقيرطىلعةَّفِحملاَجراخةطاسببُتوطخف
ناكو.رادجلابناجببشخلانمٌةموكهَمامأتناكوقَّلعمٌضفخنمفقس
فيصرلايفماكحإبٌجمدنمةمخضًارْدِقهبشيٌءيشبابلانيميىلإكانه
.يديمرقلا

،يلوصولجأنمْتِّرضُحدقٌةبدأمكانهَنوكتنأيغبنيناكو
يفُتاريبكلاُءاسنلاينييحتنأيغبنيناكو.ةبدأمةيأكانهْنكتملنكلو
نمَليلقلانأعم،ينتَربخأنهتجهلَةنوشخَّنكلو.كلذَنلعفف.ةيرقلا
سانلاكئلوألةضيغبلاةيعونلانع،كلذاولعفدق"وكغنوت"ةيرقيفسانلا



.ةيرقلاكلتيفنوشيعياوناكنيذلا
ةفرغلاىلإيداشرإَّمت،فافزلابتكةءارقلُتقولاناحامدنع

ُلفلفلاناكف.ةيلصألايتلئاعلزنمُهبشيًايرهاظُلزنملاناكو.ةيسيئرلا
نمةعونصمناردجلاتناكو.ةيزكرملافقسلاةضراعنمًايلدتمُففجملا
ةهيبشلاتامسلاكلتَسكعنتنأُتلمأدقو.نوهدملاريغنشخلاديمرقلا
جلثلاةرهزجوزفداصأملو.كانهنوشيعياوناكنيذلاسانلاىلعيتيبب
اهانيعتناكف.ةعيرمًةقولخمتناكو.همأُتلباقيننكلو،ةبسانملاكلتيف
.اهحورمؤلواهِلقعِقيضبيحويناكاممنيتقيضاهاتفشتناكو.ءالوح

ناكملابناجبيسركىلعْتسلجو،ةفرغلاىلإجلثلاةرهزْتلخد
ُتريغتيننأُترعشيننأمغرو.ءودهبْترظتناو،اهباتكهيفَُرشنيذلا
ةيرقُءاسنْتعمتجاو.ّينيعلةبسنلابًةفلتخمودبتنكتملف،جاوزلاب
نهضعبعمنثدحتو.هيلعةرذقلانهعباصأنررمو،باتكلاَلوح"نايتنيج"
ٌّيأْلقتملنكلو.قرولاتاصاصقنعوباتكلافارطأىلعةطايخلانع
عضبدعبو.هيفاهنعَّربُعملاراكفألاوأةباتكلاةيعوننعةملكةيأنهنم
.ةفرغلاءاحنأيفنهَعقاومُءاسنلاِتذختا،قئاقد

نيتطوبرماهامدقْنكتملو.دعاقملادحأىلإجلثلاةرهزةامحْتشم
اهاوتسمْترهظأاهتيشميفًةبارغَّنكلو.يمأيمدقكءيسوحنىلع
ْترظنو،ْتسلجف.اهمفنمْتجرخيتلاتاوصألانمَرثكأىتحيعامتجالا
،َّيلعساسحإلانمنيتيلاخلااهينيعتزَّكرمث،ةديدجلااهتنكىلإءاردزاب
تناكو.ً"ادجٌةظوظحمِكنإ."ول"ةلئاعىلإِتجوزتدقكنأُمهفأ":تلاقو
ُتنكيننأبيحوتتناكاهبْتملكتيتلاةقيرطلاَّنكلو،ةبذهماُهتاملك
ىلعيتنكوِكنإُسانلاُلوقي":تعباتو،تايافنلابُتممحتسايننأكوودبأ
ةميقنردقيالانتيرقيفءاسنلاَّنإ."وشون"ـلاةباتكبةديجةفرعم
اهَعمسننألضفألانمهنأُدقتعناننكلو،اهأرقننأاننكميو.ةيلستلاهذه
."أرُقت

ون"ـلاةباتكبةَّيمأيمأكةأرملاهذهتناكدقل.ىرخأةقيرطبُترّكف
ءاسنلانعًايأرَنِّوكألةفرغلاءاحنأيفٍفطاخلكشبُترظنو."وش
نهسفنأنكحجرألاىلعنهنألةباتكلاىلعنقَّلعدقّنكيملو.تايرخألا
.اهنعليلقلانفرعي

تاشبرخلابانيأريفخنلةجاحبانسل":اهمالكجلثلاةرهزةامحتعبات
كلذَقفارتامدنعو."هُدقتعأامنفرعيةفرغلاهذهيفُعيمجلاو.قرولاىلع
:تعباتو،اِهتاقيدصَتكستلعباصأةثالثْتعفر،برطضمٍكحضبُقيلعتلا



نحنف.يتنكفافزباتكنيأرقتتنأو،كَعمسننأانلًاعتممًارمأُنوكيس"
لزنمليمتنتةاتفنميتَّنكةميقنعُثدحتتٌءارآانيتأتنأًاريثكُرِّدقن
."كلثمريبك

ُةدرتءاجو.ةيمالكةيرخسنعًةرابعُةأرملاكلتْهتلاقءيشُّلكناك
ُتلوانتف.ةرشعةعباسلايفةاتفلعفةدرُنوكتدقامكاهمالكىلعيلعف
.ُهتحتفو،ْهتدعأدقجلثلاةرهزمأتناكيذلافافزللثلاثلامويلاَباتك
:ةلئاقولتأانأوهَدلقأنأُتلواحويقارلااَهتوصُتليختو

يننإ.فافزللثلاثلامويلايفرقوملامكتيبىلإةلاسرلاهذهُمدقأ"
ِتجوزت،نآلاو.انتلئاعظحلاءوسَباصأدقل.مايأةثالثلانقرتفادقو،كمأ
ناك،فافزللثلاثلامويلابتكيفةداعلاتناكامكو."ةيساقةيرقىلإ
نأُلمآ":ةلئاق،ةديدجلاةلئاعلاجلثلاةرهزُمأْتبطاخف.رُّيغتيعوضوملا
ىلإاوريشتالأوجرأف.طيسبٌرهمهنإ.اهرهمةلآضمغريتنباىلعاوفطعت
ةلئاعظحءوسنعثيدحلابلاونملااذهىلعُباتكلاَرمتساو."رمألااذه
هنوشيعياوناكيذلارقفلاو،يعامتجالامهاوتسمنممهطوبهوجلثلاةرهز
.ةدوجومْنكتملاهنأكوةبوتكملافورحلاكلتىلعاتلوجتّينيعَّنكلو.نآلا
انتنباكةحلاصةأرمانإ":تلقف،ةديدجٍتاملكُتعرتخا،كلذنعًاضوعو
ةلئاعُقحتستيهف.حلاصناكميفَشيعتنأاهليغبنيجلثلاةرهز
."ةمرتحم

مويلاَباتكُتلوانتوً.ادجةئداهُةفرغلاتناكوً،اضرأَباتكلاُتعضو
ةامحىلإيانيعْتهجوتو.هتحتفو،جلثلاةرهزلُهتبتكيذلافافزللثلاثلا
ً.امئاديتقيفريمحأسُتنكيننأَفرعتنأاُهتدرأف.جلثلاةرهز

نيتاتفكانعُسانلاُثدحتيدق":ةلئاقجلثلاةرهزهاجتابُتينغ
ىلإُدعصأانأولفسألاىلإنيطبهتِتنأ.انيبلقبَقرتفننلاننكلو،اتجوزت
ِكنكلو،ةعطاقملايفُلضفألايهيتلئاعو،تاناويحلاُحبذتِكتلئاع.ىلعألا
ًارهنُربعيٌرسجنحنف.كلبقتسمبطبترميلبقتسمو.يبلقكينمٌةبيرق
نأجلثلاةرهزةامحنمُديرأُتنكو."بنجىلإًابنجُريسننحنوً.اضيرع
.ًءايتسااهيتفشتطغضو،بايترابيباتقَّدحاهينيعَّنكلو.ينَعمست

تاملكلاضعبِةفاضإبًاددجمُتمق،ةياهنلاىلإُتلصوامدنع
الو،كورينأنيرخآللُنكميامدنعِكسؤبنعيِّربعتال":ُتلقف،ةديدجلا
اورخسيلًاببسةئيسلاقالخألايوذسانلايحنمتالو،دادزيكبيحنيعدت
ىلإنيتقيفرُنوكنسو.كقلقنميففخو،دعاوقلايعبتا.كتلئاعنموكنم
."دبألا



،يتَّفحِمىلإيداشرإمتفً.اعمثدحتللةصرفلاجلثلاةرهزوْحنُمأمل
.اُهتحتفوانتحورمُتجرخأ،يدحوُتحبصأاملاحو.يلهأتيبىلإُتدعمث
تاظحللاىركذييُحتٌتاباتكاهيلعَْتبتكدقنآلاِتايطلاُثلثتناكو
نمرثكأانشعدقانكدقفً.احيحصودبياذهناكو.انيلإةبسنلابةزيمملا
ءايشألالكىلإُترظنو.انتعطاقميفءاسنللةليوطةايحَربتُعيامثلث
نمريثكلاوةداعسلانمريثكلاك،ةظحللاكلتىتحانتايحيفْتثدحيتلا
.ةدوملانمريثكلاونزحلا

نعاهتبتكدقجلثلاةرهزتناكيتلاةريخألاةلاسرلاىلإُتلصو
،ربحلاُتجزمف.ةحورملايفةيطَفصنيطغتتناكو."ول"ةلئاعىلإيجاوز
ٍتاملكٍةيانعبُتبتك،ةرشابميلاِهتاينمأتحتو.يتاشيرَعفرأُتبحسو
.اَهلوححيرلابُرعشتيهو.يداعلاكيدلاقوفُقلحتءاقنعلانإ:ةديدج
كلتعمةديحوُتحبصأنأدعبطقفنآلاو.ضرألاىلإاهُديقيسءيشالو
ىلعُتمسرف.جلثلاةرهزريصمةقيقحًاريخأُتهجاو،اُهتبتكيتلاتاملكلا
ُترظتناو.اهنمُرطقتًةريغصًاعومدوًةلباذًةرهزةحورملاىلعأيفليلكإلا
.ربحلاَّفجىتح

.ةحورملاُتقلغأمث



كلذعمًةداعسَرثكأاناكو،تدعامدنعيتيؤرلنيديعسيادلاوناك
ْنكأملةحارصبيننكلو.ةيدهكيجوزُلهأَهلسرأيذلاولحلاكعكلاب
يلخاديفُتنكو.تاونسرشعلاوطَّيلعاوبذكدقف.مهتيؤرلًاريثكةديعس
َعدتنأاهُنكميناكيتلاَةريغصلاَةاتفلادعأملو.هركلارعاشمبًةجاتهم
اميننكلو،يتلئاعَمهتأنأُتدرأدقف.ةضيغبلارعاشملاُلسغترهنلاَهايم
دقف،اذل.ةيونبلاةعاطلادعاوقَعبتألةجاحبيتحلصملجأنمُتلز
امردقًايدسجوًايفطاعيسفنلزعبُتمقو.ةريغصٍحاوننمُتدرمت
.تعطتسا

اورمتساف.يبَّلحيذلارييغتللةكردمريغيتلئاعْتدب،رمألالوأ
ْتدارأف.مهَضورعَضفرأليعسوبامُتلذبو.ةيدايتعالاءايشألالوقولمعب
.جارحإلابيروعشلًةرذتعمكلذُتضفريننكلو،يمسجَصحفتنأيمأ
ًاديعبيرظنبُتحشأيننكلو،يجوزبيتقالعنعيمعُةجوزْتلأسو
يننكلو،يديبَكسمينأيبأَلواحو.لجخلابُرعشأُتنكيننأًةرهاظتم
ْدعيملةفطاعلانمَعونلااذهنأوًةجوزتمًةأرماُتنكيننأىلإُتحَّمل
هنأُهتربخأف.صصقلايوريوَكحضيليتبحصىلإُربكألاخألاىعسوً.امئالم
يناثلاُخألاَدهاشو.هتجوزعمءايشألاكلتَلعفينأهيلعيغبنيناك
ناكهنأةطاسببًةدقتعمكلذرَيغألًائيشْلعفأملو.ينعَدعتبافيهجو
هبثووكبترملاهرهظمبطقفيمعناكو.ةجوزهلُحبصتامدنعكلذُكرديس
ُتنكف.ءيشبهلِضفأمليننكلو،ينمفطاعتلاَعزتنانموهرتوتملا
.ةبدؤمُتنكو.يولعلاقباطلاةرجحيفءودهبُلمعأو،ةيلزنملايلامعأيدؤأ
ينمَربكأاوناكرغصألايخأءانثتسابًاعيمجمهنأليناسلَّيلعُكسمأُتنكف
.ءيشيأبمهمهتألينلِّوُختةبترمبُعتمتأنكأمل،ةجوزتمةأرماكىتحوً.انس

ينظحُالينأنودىقبأو،وحنلااذهىلعَفرصتأنأْعطتسأمليننكل
ناكهنأمغرلوبقمريغيمألةبسنلابيكولسناكف.ليوطٍتقولدحأ
ةريغصةلئاعيفسانلانمًاريبكًاددعانكدقف.يحاونلالكنمًافيطل
.يتهافتْهتربتعااملَّمحتينأمهدحأُعيطتسيالثيحب

ْتبلطامدنعتيبلايفيدوجوىلعْتضمدقمايأةسمختناك
املاحو.ياشلارضحتليلفسلاقباطلاىلإَبهذتنأيمعةجوزنميمأ
يمامأةلواطلاىلعاهَزاكعْتعضوو،ةفرغلايمأْتربع،يمعُةجوزْتبهذ
.يمحليفاهَرفاظأْتزرغو،يعارذبْتكسمأمث.سلجأُتنكثيح



؟نآلاانمُلضفأِكنأنيدقتعتله":ةلئاقفيفحلاكٍتوصبينتمهتاو
"؟ةيرقلاميعزنباِتجوزتكنألانيلعٌةقوفتمِكنأنيدقتعتله

امأ.مارتحاةلقاهلُترهظأدقَُّطقْنكأملو.اهينيعىلإّينيعُتعفر
ًةدقتعمَّيلإاِهترظنبينتهجاوف.يهجوىلعَبضغلااهلُترهظأدقفنآلا
.اهنعيرظندعُبأمليننكلو.نيتدرابلااهينيعبينفعضتنأاهناكمإبناكهنأ
ينتعفصمث،فلخلاوحنْتعجارتو،ةدحاوةعيرسةكرحبيعارذتتلفأمث
ُتهجوتف.ةيعيبطلاهتيعضوىلإَدترامثً،ابناجيهجوَّجتراف.يهجوىلع
.رثكأيمأَجعزأاممً،اددجمَّينيعباهيلإ

."ةيزخُمنمرثكأِكنإ.ِككولسبلزنملااذهنيزُختكنإ":تلاقو
ناكئداهلاىدصلااذهنأُملعأانأو،ٍضفخنمٍتوصبًةلمأتمُتلقف

وحناُهتبذجو،اهِعارذىلعُتضبقمث."ةيزخمنمُرثكأ":رثكأاهُبضغيس
.ضرألاىلعةجضباهُزاكعْتطقسف.نيتلباقتمانحبصأىتحلفسألا

امىلعِتنأله":ةلئاقيلفسلاقباطلانميمعُةجوزْتحاصف
"؟هاتخأاي،ماري

ُحبصيامدنعْبسحوياشلايرضحأ.معن":ةالابمالبيمأْتباجأف
.ً"ازهاج

ْترعشف.يدلجَتحتُلمتعتتناكيتلاِتالاعفنالانميمسجَّزتها
ْتلعفامكاهمحليفيرفاظأُتزرغف.ةدَّمعتملااهِتقيرطبْتمستباو،اهبيمأ
ِكنإ":تلقو،تيبلايفٌدحأَعمسياليكلًاضفخنميتوصُتيقبأو،يب
نليننأِتدقتعاله.ينومتعدخةلئاعلاهذهيفُعيمجلاوتنأ.ةبذاك
"؟جلثلاةرهزرمأَفشتكأ

دقو،اهُّبحننحنف.جلثلاةرهزبًةفأركْربخنملاننإ":ةلئاقْتبحتناف
"؟اهيفِكيأررَّيغننأانيلعيغبنيناكاذاملف،انهًةديعستناك

."يتقيفريهفً.ائيشرَّيغينأكلذلناكام"
ناكهانلعفامُّلك":ًةلئاقاَهتطخْتريغو،دانعباهنقذيمأْتأتنأ

."كتحلصمل
."مكتحلصملنينعت":تلقو،اهِدييفَقمعأيرفاظأُتزرغف
نأنمًالدباهَّنكلو.اهلُهببسأُتنكيذلايدسجلاىذألاُفرعأُتنك

تناكاهنأُملعأُتنكو.ًةلسوتموًةفيطلَحبصتلاهَحمالمْتريغ،َسبعت
َرذعلاَُّطقَليختأنأْعطتسأمليننكلوً،ارربماهسفنلَدجتنأُلواحتس
.هُقلتختستناكيذلا

سيلًاديجًاجوزناينعتناتيلاثملاكامدقوجلثلاةرهزبُكتقالعتناك"



رمقلاتناكدقلً.اضيأكمعِةنبالجأنمنكلوبسحوِكلجأنم
."ةديعسَنوكتلليمجلا

ً،ابيرقتيلامتحاُقوفيينُجعزيناكيذلاِرمألانعُلوحتلااذهناك
.يئودهىلعُتظفاحيننكلو

جلثلاةرهزامأ.نيماعلبقليمجلارمقلاتتام":شجأٍتوصبُتلق
ًاتقويدجتملفكلذعمو.تاونسرشعلبقلزنملااذهىلإْتتأدقف
."اهفورظنعينيربختلَُّطق

."..ليمجلاَرمقلاَّنإ"
."ليمجلارمقلابُقَّلعتيالَرمألااذهَّنإ"
انهُلازتامتناكل،كلذيلعفتملولو.تيبلانماهَجرخأنمِتنأ"

."ِكمعةجوزَبلقِتمَّطحدقل.مويلا
ةدولوملايمأنمقئاقحلابَبعالتلااذهَعقوتأنأَّيلعيغبنيناك

ًادجًايساقوًاديدشُماهتالاناكدقف،كلذُتلعفولىتحو.درقلاماعيف
دقل؟لعفأنأيعسوبناكاذامنكلو.َهقدصأنأْعطتسأمليننإثيحب
َحبصأنأىلإيتلئاعىلعَدمتعأنأَّيلعُلازيامناكو.ةعيطمًةنباُتنك
نأناصحلاةمالعَتحتةدولومةاتفعسوبناكفيكً.اديعبَلقتنأوًالماح
؟غوارمدرقَّدضةكرعميفَُّطقَرصتنت

ةقئالًةنبانإ":ةلئاقْتعباتاهنألاهتيلضفأبْتسحأيمأَّنأَّدبال
."..ينَركشتلتناك

"؟اذامىلع"
اهبىظحأنأًادبأيتعاطتسابْنكيمليتلاةايحلاِكتحنمدقل"

.ِكيمدقُتطبروُتففلدقل".نيتهوشملااهيمدقىلإْتراشأو."اذهببسب
."ةأفاكملاىقلتينمنآلاِتنأو

ّيمدقطبرمالآأوسأاهيفُتربتخايتلاِتاعاسلاىلإاُهتاملكيْنتداعأ
اهنأٍبعربُتكردأف.دعولاكلذنعًةخسنيلُددرتامًابلاغتناكامدنع
.قالطإلاىلعيمومألااهبحيلُرهظتْنكتملةعيظفلامايألاكلتلالخ
اِهتابغربُقلعتييلهبُببستتتناكيذلاُملألاناك،كلذنمسكعلاىلعو
.ةينانألااِهتاجاحو

ُتلقف،ناقاُطيالامهبُرعشأُتنكنيذللالمألاةبيخوُبضغلاناك
.كنمفطليأَُّطقَعقوتأنليننإ":زازئمشاباهَديُتلُفأانأوددرتنودب
ىلعَرطيسألةطلسلابُعتمتأسامًاموييننأبِتببستِتنأ،اذهيركذتنكلو
يدقتعتالنكلو.ةقفرتموةحلاصةأرماُنوكأسو.ةلئاعلاهذهلُثدحيام



."يبهِتلعفامىسنأسيننأٍةظحلل
:ةلئاقاهيلعْتأكوتو،اهزاكعْتطقتلاو،لفسألاىلإاهَدييمأْتَّدم

نيرداغتسيذلاُمويلاو.كوذخأينأمهيلعَّنأل"ول"ِةلئاعىلعُقفشأيننإ"
يلواحتال،مويلاكلذنَيحينأىلإو.يتايحيفٍكرابمٍمويَرثكأُنوكيسهيف
.ً"اددجمءارهلااذهيلعفتنأ

"؟ينيمعطتنل؟اذامالإو"
.اهيسركوحنْتبثوو،ْتتفتلامث.ةبيرغُتنكيننأكو،َّيلإيمأْترظنف

.رخآٌءيشْلُقيمل،يولعلاقباطلاىلإيمعُةجوزْتدعصامدنعو
مهو،نيرخآلاعمُتفطلتدقو.تقولاَمظعمرومألاِتيقباذكه

لكشبيتايحنميمأَجرُخأنأُتدرأو.يدلاوويمعويمعةجوزويتوخإ
يفىقبأنأَّيلعناكدقف.كلذبُحمستسْنكتمليفورظَّنكلو،يلك
تيبىلإُلقتنأامدنعىتحو.ةدالولاكشوىلعوًالماحَحبصأنأىلإلزنملا
ٍتارمعضبليلهأتيبىلإَدوعأنأينمُبلطتتسُديلاقتلاتناك،يجوز
-يمأنعًايفطاعٍةديعبٍةفاسمىلعَظفاحأنأُتلواحيننكلو.ةنسلايف
يننأليثمتلاقيرطنع-ةفرغلاسفنيفانكمايألامظعميفاننأمغر
َةرملايههذهتناكو.نانحللةجاحبْدعأملوةأرماُتحبصأوُتجضندق
ٍلكشبَدعاوقلاوَديلاقتلاُعبتأُتنكيننأوهو،اذهاهيفُلعفأيتلاىلوألا
ينزحبُكسمتأمثةعيرمتاظحلِعضبليرعاشمُررحأوً،ايجراخمئالم
امو،يكولسيتلئاعْتلبقتو.عيمجلاعمُرمألاَحجنف.ةرخصىلعطوبطخأك
بابسألًاددجماذهكًائيشُلعفأسًاقحالُتنكو.ةعيطمةنباكودبأُتلز
.ةموؤشمجئاتنبوًادجةفلتخم

انضعبلُبتكنانكف.لبقيذنميلةبسنلابَّزعأجلثلاةرهزْتحبصأ
نأشبًةقلقُتنكو.اننيباميفلئاسرلاُلصوت"غناو"مادمتناكو.ضعبلا
عمُلماعتتتناكفيكوً،اديجاُهلماعتاُهتامحتناكاذإاميفواهفورظ
تناكو.اهلهأِتيبيفًاءوسْتدادزادقرومألاتناكاذإاميفو،اهجوز
،ضعبلاانضعبىرننأُديرنانكو.ةقيرطلاسفنباهِرمألَمتهأّالأنمًةقلق
ُتارايزلاتناكف.انروهمىلعِلمعللةرايزللُرذعلاانيدلْنكيملْنكلو
.انيجوزيتيبىلإيهطقفاهبُحومسملا

ةرمِّلكيفو.ةنسلايفتارمسمخوأعبرأيجوزتيبىلإُتبهذ
،ةرمَّلكو.يلجأنمنيكبييلهأةلئاعيفءاسنلاتناك،اهيفُرداغأُتنك
تابجولايلاومدقيلاونوكيمليجوزَلهأنأليعميماعطُلمحأُتنك



"وكغنوت"ةيرقيفُميقأُتنكةرمَّلكو.مئادٍلكشبمهتيبيفَميقأنأىلإ
ُرعاشمتناك،تيبلاىلإُدوعأُتنكةرمَّلكو.ينُعجشتُةلماعملاتناك
َرثكأيُنلعجتتناكًاديعباهيضقأُتنكةليلَّلكنألةرموةولحيتلئاع
ً.اعقاوًارمأدبألاىلإمهُرداغأسُتنكامناعرسيننأةقيقحُلعجتوًةميق

ُرظنأُتنكف.ًةأرجَرثكأُحبصأُتنك،اهبُموقأُتنكةلحرِّلكيف
ناكامقوفُرفاسأُتنكوً.اديجقيرطلاُتفرعىتحةَّفِحملاةذفانَجراخ
نيحلانيبساقلقلاليصاحموزرألاُلوقحتناكوً.اددخمًالحومًاقيرطًةداع
ُةرجش"وكغنوت"ةيرقفارطأىلعكانهتناكو.قيرطلايذاحترخآلاو
راسيلاىلإدعبأٍناكميفو.ًةيحتقيرطلاىلعٍوتلمٍلكشبُفقتليخن
هَقيرطُّقشيرهنلاناك،تئجثيحنميئاروو.كمسلاةريحبُعقتتناك
اهتفصوامكلالتلااعارذاهُنضتحت"وكغنوت"ةيرقتناكيمامأو.جرعتب
ً.امامتجلثلاةرهز

،ةيسيئرلا"وكغنوت"ةيرقةباوبمامأًاضرأنولامحلاينَعضواملاح
َفشارحهبشيقيقدلكشىلعًاشورفمناكيذلاىصحلاىلعُتوطخ
ُةفرغتناكو.ناصحلاةودحةئيهىلعًةلكشمُةقطنملاهذهتناكو.كمسلا
،راسيلاىلإٌلبطسإكانهناكو،نيميلاىلإُعقتةيرقلازرأروشقعزن
ًافقسُلمحت-ةيلطملاتاتوحنملابةنيزمتناكيتلا-ةباوبلاُمئاعدتناكو
نمَدهاشمبًةيلطمُناردجلاتناكو،ءامسلاوحنُدتميزيرفإاذعنصلاَنقتم
كلذَلعجيلةعفترمةيمامألاةباوبلاةبتعتناكو.ةدلاخلاتايصخشلاةايح
يفةناكمىلعأبُعتمتتتناك"وكغنوت"ةيرقنأنوملعينيرئازلالك
بثاولاكمسلالكشىلعناتوحنمقيقعلانمنارجحناكو.ةعطاقملا
.مهدايجنعنوبكارلاراوزلالَّجرتييكلةباوبلابناطيحي

مليتلاةيسيئرلا"وكغنوت"ةيرقةحاسُعقتتناكطبضلابةبتعلادعب
تاذةيلطموةتوحنمةبقبةاطغمتناكاهنكلو،طقفًةريبكوًةبحرمْنكت
ةعاقىلإُلصأُتنك،نيميلاىلإةيوناثلاةباوبلاُتربعاذإو.يئانثتساعقوم
نييداعلاراوزلالابقتسالُمدختُستتناكيتلاةيسيئرلا"وكغنوت"ةيرق
ناكيذلافالسألاُدبعمُعقيناك،كلذَفلخو.ةريغصلاتاعمجتلاو
ةيلافتحالاتابسانمللو،نييموكحلانيفظوملاو،نيثوعبملالابقتسالُمدختُسي
،بشخلانمٌينبماهُضعبوً،انأشلقألاةيرقلاُتويبتناكو.فافزلاتالفحك
.طبضلابدبعملاَفلخًاعمُعمجتت

ةباوبلانمرخآلابناجلاىلعزرابٍلكشبُعقييجوزلهأُتيبناك
َلزنمَّنكلو.ةمخفةقطنملاكلتيفلزانملالكتناكو.راسيلاىلإةيوناثلا



شيعلابٌةديعسمويلاىتحيننإو.صاخلكشبًاليمجناكيجوزلهأ
رُجآلانمٌينبموهو.داتعملاوهامكنيقباطنمٌفلؤمُلزنملاف.هيف
ٌةموسرمٌتاحولكانه،يجراخلازيرفإلاَتحتو.جراخلانمصجلابٌيلطمو
تالآلاىلعنوفزعيونوسرديمهونيميسولاجروٍتاليمجتايتفل
ُثدحتيتلاءايشألاُعونوهكلذف.باسحلانوسرديونوبتكيو،ةيقيسوملا
نعليبسلارباعلًةلاسرُلصوتُتاحوللاكلتف،اذكهو.لزنملااذهيفًامئاد
ُناردجلاو.انتقواهبيضمنيتلاقرطلاو،انهنوشيعينيذلاسانلاةيعون
َفرغلانأنيحيف،انلالتنمليمجلابشخلانمحاولأبٌةنيزمُةيلخادلا
.نيزباردلاوذفاونلاكبشوةتوحنملاةدمعألابٍقارٍلكشبٌةنيزم

امريبكٍّدحىلإُهبشتةيسيئرلاُةفرغلاتناك،رمألاَلوأُتلصوامدنع
ُّبهييذلاليلعلاميسنلاوةيبشخلااهِتيضرأوقينألااهِثاثأبنآلاهيلعيه
ةيقرشلاناردجلالوطىلعُدعصييذلاُجردلاناكو.ةيلاعلااهِذفاوننم
،يضاملايفتقولاكلذيفو.كباشتمساملالكشبًانيزمةيبشخةفرشىلإ
قباطلايفلزنملاةرخؤمدنعةفرغربكأيفنامانييجوزادلاوتناك
تناكيتلاةصاخلاهِتفرغبىظحييجوزةوخإنمدحاولكناكو.يضرألا
نشعيلمُهتاجوزتءاج،ٍتقوبكلذدعبو.ةيسيئرلاةفرغلاطيحمىلعُعقت
فاطملاةياهنيفنلقتنيسنك،ءانبأُتاجوزلاكلتْبجنتملاذإو.مهعم
يفنهلحمنللحيس"تاريغصلاتانكلا"وأتايظحملاتناكف.ىرخأفرغىلإ
.يجوزةوخإفرغ

ُبجيناكدقف.يجوزعماهيضقألةسركميلايللاتناك،يتارايزَءانثأ
َثدحيلًايرورضناكامَلعفنلانعسويفامانلذبوً.انباَبجنننأانيلع
هَراهنيضقيناكفً.اريثكضعبلاانضعبيجوزوَرأمل،كلذلًافالخو.كلذ
انفرعتتقولايضمعماننكلو.هِمأعميراهنيضقأُتنكامنيبهِدلاوعم
.ةلوهسرثكأةيئاسملاانتمهمَلعجاممرثكأضعبلاانضعبىلع

ًةقالعينبأليلجأنممهألاُصخشلاناك،تاجيزلامظعميفامك
عابتانعجلثلاةرهزهبينتَربخأءيشُّلكناكو.يتامحوههعمةديج
لامعألاسفنبُموقأانأويُنبقارتتناكفً.احيحصديلاقتلل"ول"ةديسلا
لسغو،روطفلاو،ياشلادادعإكيلهألزنميفاهبُموقأُتنكيتلاةيلزنملا
يفةكايحلاو،زيرطتلاو،ةطايخلاو،ءادغلاريضحتو،ةَّرسألاتاءالموسبالملا
ُتنكامدنعةيرحبينرمأتيتامحتناكو.ءاشعلاوهط،ًً◌اريخأورصعلاةرتف
يتلاُعطقلاف،رغصأتابعكمىلإخيطبلايعطق":ةلئاقخيطبلاءاسحُِّرضحأ
ُةءالمتَخستادقل":لوقتتناكوأ."انريزانخىوسُمئالتالاهتّعَطق



ماعطللةبسنلابامأ."عقبلايليزتيكلةوقباهيكرفتنأكيلعاذل،يريرس
،ةمداقلاةرملايف":لوقتوُقشنتتتناكف،تيبلانمهُرضحأُتنكيذلا
ةيهشُدسفتةئيسلاكتبجوةحئارف.ةهيركُهتحئارُنوكتالًائيشيرضحأ
تيبلاىلإًةدئاعُلَسُرأُتنك،يهتنتُةرايزلاتناكاملاحو."يئانبأويجوز
."ءاقللاىلإ"وأً"اركش"ةملكنود

ًادجًةئيسنكتملف.يلةبسنلابرومألاهيلعتناكامُصخُلياذه
ًةعيطمُتنكو.ةفصنم"ول"ةديسلاتناكف.ةيداعتناكلبً،ادجًةديجالو
ًاعقوتُمناكامُمهفتانمةدحاولكتناك،ىرخأتاملكبو.ملعتلابًةبغارو
يف،لاثملاليبسىلعاذكهو،انتامازتلايدؤنلانعسويفامبُلذبنانكو،اهنم
"وكغنوت"ةيرقتايتفلكيتامحْتعد،يفافزدعبديدجلاماعلليناثلامويلا
نمقيلًاثيدحٍتاجوزتميلثمَّنكيتاوللاتايتفلالكوتاجوزتملاريغ
َرداغامدنعو.ةميركوةبذهمتناكو.تالوكأملاوياشلاتمَّدقو.ةرايزلاب
َسمخُتلباقو،مويلاكلذيفٍتالئاعَسمخانرزو،مهعمانبهذ،عيمجلا
ًاثحبنههوجويفُتشَّتفلجلثلاةرهزةقيفرْنكأملولو،تاديدجٍتانك
.تاجوزللمَسَقلابةيوخأليكشتبنبغريدقيتاوللاكئلوأنع

انترايزلجأنمًاددجمجلثلاةرهزواهبُتيقتلايتلاىلوألاةرملايف
.َهلوقنلرُيثكلاانيدلناكهنأَدقتعيلءرملاناكامبر،"وبوغ"دبعملةيونسلا
كلتلاوطَّيلعاهبذكلًةمدانتناكاهنأُتدقتعاف.نيتئداهانكاننكلو
ْفرعأملف.ةحارلامدعبًاضيأُترعشيننكلو.عيضولااهجاوزِنأشبتاونسلا
اذإو.اهِبذكبجلثلاةرهزَّركذأنأنوديمأبةقلعتملايرعاشمُشقانأفيك
،نيتجوزتمٍذئدنعانكدقف،ةثداحملاَقيعتلةيفاكريغُرارسألاكلتْنكتمل
ىلعوَّيلعناكدقف،كلذعموً.ادجةجرحمءايشأانيجوزعمُلعفنانكو
َرثكأَلمحننأانبجاونعُثيدحلاناكو.امًائيشَشقانننأجلثلاةرهز
.ىرخأةكئاشعيضاوميفضوخلانمًانامأ

َتبثييكلَرفوتتنأيغبنييتلاةيساسألارصانعلانعةقربانثدحت
نأنوملعيَعيمجلانإ.دعاوقلاكلتناعبتياناجوزناكاذإاميفولمحلا
نانذألاونانيعلاف.نوكلانمةرغصمةخسننعةرابعوهيرشبلامسجلا
نإف،لباقملابو.رطملاوهُمدلاو،ءاوهلاوهُسفنتلاو،سمشلاورمقلاامه
ُباجنإَّمتينأيغبنيال،اذل.لفطلاومنيفًاماهًارودُبعلترصانعلاكلت
ٌسوبحمهنأُرعشيَلفطلاُلعجيكلذَّنألًاريزغُرطملاُنوكيامدنعلفطلا
يفيِّمنيسكلذنألةيدعرةفصاعءانثأكلذَمتينأيغبنيالو.ٌديقمو



وأُجوزلاُنوكيامدنعمتينأيغبنيالو.فوخلاورامدلارعاشملفطلا
ُلقتنتةملظملاحاورألاكلتُلعجيدقيذلاُرمألا،ةبآكلابنارعشيةجوزلا
.يلاتلاليجلاىلإ

ُباجنإلاَّمتينأيغبنيالهنأُتعمسدقل":جلثلاةرهزيلتلاق
ْتعمسدقيتامحنأُدقتعأاليننكلو،قاشلالمعلانمريثكلادعب
دعبءيشلاسفنبُرعشأُتنكدقو.ىوقلاةكهنمجلثلاةرهزتدب."كلذب
َنوكأليتلواحمببسبوفقوتياليذلالمعلاببسبيجوزتيبةرايز
.ماودلاىلعةبقارمينوكببسبوةبذهم

.يتامحاهُمرتحتاليتلاةديحولاُةدعاقلايههذه":ةيساوماهلُتلقف
"؟ءاميطُعيالَدفنتسملارئبلانأاوعمسيملأ

ولاننأنمنيتقلقانكًاضيأاننكلو،انيتامحةعيبطلانيسأرانززه
.ءايكذأوءاحصأءانبأبىظحنالدقفًالعفانلمح

.ُةأرملاهيفَلمحتلِلضفألاِتقولابيمعُةجوزينتربخأدقل":ُتلق
ةجوزءانبأَعيمجنأمغرو."اهتايحيفٌةساعتكانهَنوكتنل،اذكهو
يفاهتربخبُقثنانلزامفليمجلارمقلاءانثتسابمهتدالودنعاوتامدقيمع
.لاجملااذه

ءاملاُنكسيامدنعهنإ.هفرعأ":ةلئاقْتلتو،جلثلاةرهزْتدَّهنتف
."تابثبُةرجشلاُفقتوحيرلاُبهذتامدنعو،ةيرحبكمسلاُسفنتيو

يحوياممًاعطاسًاردبُرمقلااهيفُنوكيةئداهةليللةجاحباناتلك"
."اهتراهطولماحلامألانطبةرادتساب

نأانملُعياممةيفاصُءامسلاُنوكتامدنعو":جلثلاةرهزْتفاضأ
."دعتسموئداهَنوكلا

ةجوزُلوقتو.هفدهُبيصيَمهسلاُلعجياممءادعساناجوزوُنوكنو"
."جوازتللُجرختُتارشحلاىتحفورظلاكلتلظبهنإيمع

نكلو.ثدحينأُبجيامُفرعأ":تلاقوًاددجمجلثلاةرهزْتدهنتف
."دحاونآيفضعبلااهضعبعمرومألاكلتلكَعمتجتنأُبعصي

."لواحننأانيلعُبجينكلو"
ةرهزوُتمدق،انجاوزدعب"وبوغ"دبعمىلإىلوألاانتلحريف،اذكه

مغرلابفلاحةيأىلعو.انعمُرومألاكلتَثدحتيكلانيَّلصو،نيبارقلاجلثلا
نألهسلانمهنأُءرملاُدقتعيدقو.لمحنمل،دعاوقلاانعبتااننأنم
.ةنسلايفطقفٍتارمعضباهجوزبيقتلتنأدعبُةأرملاَلمحت

َقمعأانتاولصْتحبصأ،انجاوزدعبدبعملاىلإةيناثلاانترايزلالخ



ساقلقلاَعئابجلثلاةرهزوُترز،انتداعتناكامككلذدعبو.ربكأاننيبارقو
ىولحلاهُعبتتوجاجدلانمنوكملاصاخلاانئادغىلعلوصحلالجأنم
انمٌّيأُلكأتمل،قبطلاكلذُبحنانكامردقبو.اُهلضفنانكيتلا
.لمحنيكلًةديدجًاقرطَعرتخننأانلواحو،انتاظحالماَّنراقف.عاتمتساب

ةلئاعُترزامدنعيتامحيضرأليعسوبامُتلذب،ةيلاتلارهشألالاوط
ًايأنكلو.ناكمإلاردقًةمجسنمنوكأنأيلهأتيبيفُتلواحو."ول"
ةقيرطبَّيلإنورظنياوؤدبدقُسانلاناكهيفُتنكيذلاُناكملانكي
"غناو"مادمينتملس،نيرهشدعبو.يتبوصخةلقلينمولتاهنأىلعاُهتَّرسف
َضفأنألبقةبطاخلاِترداغىتحُترظتناف.جلثلاةرهزنمةلاسر
:"وشون"ـلاةباتكبْتبتكدقجلثلاةرهزتناكو.ةلاسرلا

نإيتامحُلوقتو.مويلكيتدعميفنايثغلابُرعشأو،لماحيننإ
نأىنمتأوً.ايبصَنوكينأُلمآ.يدسجيفٌديعسَلفطلانأينعياذه
.ِكلاذهَثدحي

نمُتنكدقف.ينتمزهدقجلثلاةرهزنأَقدصأنأْعطتسأمل
ةناهإلابيروعشناكو.ًالوأَلمحأنأيغبنيناكو.عفرألاةناكملابُعتمتت
دقف.ديجلاربخلابيمعةجوزوأيمأربخأمليننإثيحبًادجًاقيمع
امنيبيندقتنتليمأتناكذإ.امهلعفةّدرهيلعنوكتسامُملعأُتنك
.جلثلاةرهزلجأنمًةديعسَنوكتليمعةجوزتناك

،ليوطتقولًةظقيتسمُتيقب،يجوزاهيفُترزيتلاةيلاتلاةرملايف
فيفحيألُعمتسأو،ءامسلايفلمتكملارمقلابُركفأو،قمعبُسفنتأانأو
ىدتراو،حابصلايفيجوزَضهنامدنعو.انتذفانبناجبنارزيخلاراجشأنم
أدبتخبطملايفهمأَتوصانعمسوً،ادجًةئداهُتيقب،هَمويأدبيلهَسبالم
َرظنفً.اقبسماهبُتمقدقَنوكأنأَّيلعيغبنيناكيتلاتامهملابمايقلاب
ْضهنأملنإيننأعفترمتوصبةلاسرَّيلإًالسرمةدحاوةرمَّيلإيجوز
مل.كلذىلعةريطخُجئاتنُبترتتسف،ةيلزنملايلامعأبمايقلاأدبأوً،ابيرق
ةفرغلاَرداغهنكلو،جاوزألاضعبُلعفيدقامكينبرضيوأَّيلعْخرصي
همأِتوصوِهتوصلةضفخنملاتاسمهلاُتعمسو.ءاقللاىلإَلوقينأنود
ُتيدتراوً،اريخأُتضهنامدنعو.ينيعدتسيلٌدحأِتأيملو.ةليلقتاظحلدعب
"غناغنوي"ْتلدابتامنيب،ةداعسبيتامحْتمستبا،َخبطملاُتلخدو،يسبالم
.ةدمعتمٍتارظنتايرخألاتايتفلاو

ُتظقيتسا،يلهأتيبيفيريرسىلعٌةمئانانأوًاقحالنيعوبسأدعب
لّوبتلاءاعوىلإُتلصوف.لزنملاُّزهتتناكةريرشًاحاورأنأكوُرعشأانأو



،يبناجبضرألاىلعْتعكرو،ةفرغلاىلإيمعُةجوزْتءاجف.هيفُتأيقتو
انعنيلحرتسنآلا":تلاقو،اهديرهظبيهجوىلعنمةبوطرلاِتحسمو
فهكلاُهبشييذلاريبكلااهُمفَجرفناليوطتقوذنمىلوألاةرمللو."ًالعف
.ةضيرعةماستباب

ىلإةلاسرُتبتكو،ةشيرلاوُربحلايعموُتسلج،مويلاكلذَرصع
"وبوغ"دبعميفةنسلاهذهضعبلاانضعبىرنامدنع":ةلئاقجلثلاةرهز
."رمقلاكنيتريدتسمنوكنس

كلتلالخيعمًةمراص،ليختينأءرمللُنكميامك،يمأتناك
َركفتنأتناكاَهتقيرطنأُدقتعأو.ّيمدقطبرلالختناكامكرهشألا
ال":ةبِدؤميلتلاقف.ثدحتنأاهلُنكمييتلاةئيسلاءايشألابطقف
مث،كلذَلعفأنأقالطإلاىلعيلًاحومسمناكهنأكو."لالتلايقلستت
فوسكيبقارتوأةدحاومدقىلعيفقتوأًاقيضًارسجيربعتالو":تلاق
كلتنمًايأَلعفأنأرطخيفْنكأملو."راحلاءاملابيمحتستوأسمشلا
يفُرختفناننإ.ةفلتخمةلأسمتناكماعطلاىلعتادييقتلانكلو.ءايشألا
ًالَّبتمًائيشَلكآنأيلًاحومسمْنكيملنكلو،رَّهبملاانماعطبانتعطاقم
يأَلكآنأوأ،ةميشملاجورخُرخؤيدقامملفلفلاوأتاراهبلاوأموثلاب
َلكآنأوأً،اضيرمينباةدالويفُببسيدقامملمحلامحلنمءزج
يأنعُتعنُمف.ةدالولاةبوعصيفُببستيدقاممفشارحلاعمكمسلا

نكأملف،اذكهو.ّدحلاقوفراحوأضماحوأولحوأرموأحلامءيش
وأرثخملازوللاوأرملاخيطبلاوأرمخملادوسألاَلوفلاَلكآنأُعيطتسأ
يلُحمُسيناكو.ةيوقةهكناذءيشيأوأضماحلاوأراحلاءاسحلا
كلتبُتلبقف.ياشلاوزرألاعمةقولسملاراضخلاوراحلاريغءاسحلالوانتب
.يلخادومنيناكيذلالفطلاىلعًايلكُدمتعتيتميقنأُملعأانأودويقلا

ناكو.يلوصولَدادعتسالااوؤدبف.عبطلابنيجهتبمُهتلئاعويجوزناك
ةرايزبُموقأسُتنكف.عباسلايرمقلارهشلاةياهنيفيلفطةدالوُدعوم
ىلإُرفاسأسُتنكمثً،انباًةبلاطيلصأل"وبوغ"دبعميفيونسلاناجرهملا
يأاولعفيلاوناكدقف،ةلحرلاهذهىلعيجوزُلهأَقفاوو."وكغنوت"ةيرق

َقهرأالأولُزُنلادحأيفةليللاَيضمأنأطرشبً،اركذًاثيرواونمضيلءيش
تيببابةبتعدنعُتفقوف.ينَذخأتيكلةَّفحِميجوزةلئاعْتلسرأ.يسفن
ًاديعبُتلمُحو،ةَّفِحملاىلإُتدعص.قانعلاوعومدلابُعيمجلاينَعدوو.يلهأ
يألةفاضإلابتاناجرهملاروضحلًاراركتوًارارمُدوعأسُتنكيننأُملعأانأو



ًاتقؤملبًايئاهنًاعادوكلذْنكيملف.يتلئاعتيبيفُثدحتدقتالافتحا
.ىربكلايتخأعمُرمألاناكامك

تقوباهلمحيفينتقبسيتلا،جلثلاةرهزتناكتقولاكلذلولحب
ًادجًاريبكاهُنطبناكو.يعماُهتذخأ،اذل."نايتنيج"ةيرقيفُشيعت،ليوط
اهلْتحمسدقةديدجلااَهتلئاعنأَقدصأنأْعطتسأمليننإثيحب
ناكوً.انباَبجنتىتحيلصتلكلذناكولىتحقالطإلاىلعرفسلاب
ضعبلاانضعبَقناعننأنيتلواحمبارتلاىلعناتفقاونحنوًاكحضمانرهظم
يأنمَلمجأتناكدقو.تقولالاوطُكحضننحنواننيبناريبكلاانانطبو
ةيقيقحلاَةداعسلانأودبيناكو.اهيفاُهتفرعيتلاتاونسلايفىضمٍتقو
.اَهلخادُضبنتتناك

اهروعشةيفيكنعدبعملاىلإةلحرلالاوطجلثلاةرهزْتثدحت
اهعمءافطلُعيمجلاناكمكو،اَهلخادَلفطلاُبحتتناكمكو،اهمسجب
بشيلارجحنمةعطقىلعُضبقتتناكو.اهجوزتيبىلإْتلقتناذنم
يفاصلارجحلاَنولاهلفطحنمىلعَدعاستلاهقنعلوحةقلعمضيبألا
.بشيلارجحيدترأًاضيأُتنكو.ةدروتملااهجوزةرشبنمًالدببحاشلا
نولنمسيليلفطيمحينأُلمآُتنك،جلثلاةرهزلًافالخيننكلو
يضمأُتنكيننأمغر-تناكيتلاانأيترشبنولنمنكلويجوزةرشب
يتقيفرةرشبنولنميعيبطلكشبَنكدأنولتاذ-لزنملالخاديمايأ
.يدشقلا

ُعضنو،ينحننو،ةعرسبدبعملاُروزنانك،تضميتلاتاونسلايف
نيتزربمرخفبانلخددقفنآلاامأ.ةهلآللُلسوتننحنوضرألاىلعانيسأر
تايرخألالماوحلاءاسنلاىلإفطاخلكشبُرظنننحنو،نيريدتسملاانينطب
.ضفخأاهنطبناكنموىلعأاهنطبناكنموًامجحربكأتناكنمىرنل
انيناسلوانيلقعليغبنيناكهنأنيتصيرحًامئادانكدقفكلذنممغرلابو
.انينباىلإُتافصلاكلتَلقتنتيكلةريخلاوةليبنلاراكفألاطقفَلمحتنأ

لافطألاةيذحأنمجوزةئامامبرتناكثيح،حبذملاوحنانهجوت
نابرقكةحورمىلعَدئاصقْتبتكدقانمةدحاوُّلكتناكو.ةفوفصم
ناكفيكو،نباىلعلوصحلاةمعننعُثدحتتيتديصقتناكو.ةهلآلل
نإةهلآلااهتيأ:يلوقباُهتيهنأو.هفالسأبُّزتعيسو،ُرمتست"ول"ةلالسُلعجيس
،ءانبألانهيحنمتلكيلإنلسوتيكيلإنيتأيتاريثكلانإ.انفِّرشتِكتبيط
اذهناكو.يتبغريققح،كلضفنم.يبلطيعمستنأُلمآيننكلو
دقجلثلاةرهزتناكامُتليختنآلايننكلو،ُهتبتكامدنعًامئالمودبي



ةريدجلاةنيزلاوةبذعلاتاملكلابةئيلمتناكاهنأَّدبالف.اهتحورمبْهتلعف
ُتدشنأف،جلثلاةرهزنابرقلًةزيحتمةهلآلاَنوكتالئلُتيلصف.ركذلاب
."ينيعمساكلضفنم.ينيعمساكلضفنم.ينيعمساكلضفنم":ًةسماه

امنيبىنميلاديلابحبذملاىلعًاعمانيتحورمجلثلاةرهزوُتعضو
نملافطألاةيذحأنمنيجوزلاشتنابىرسيلااهديبانمةدحاولكتماق
َكسميالألمأىلعةعرسبَدبعملاانرداغمث.اهّيُّمكيفهتأبخوحبذملاىلع
َحيحصًالفطنبجنينأندرييتاوللاانتعطاقميفءاسنلاُّلكف.دحأانب
نكلو.يفخلكشبةهلآلاحبذمنمةيذحألانمًاجوزنقرسيمسجلا
."لفط"ةملككظَفُلتةيلحملاانتجهليف"ءاذح"ةملكنإ،نوملعتامك؟اذامل
َدوجوُرسفيامم،حبذملاىلإةيذحألانمًاجوزُديعنانلافطأُدلُويامدنعو
.انركشنعًاريبعتنيبارقلاُمدقنانكمث،اهنمانقرسيتلاةيذحألا

عيبكشكوحنانهجوتو،ليمجلامويلاىلإدبعملاَجراخانوطخ
انكيتلاناولألانعانثحب،ةنسةرشعيتنثالاوطلعفنانكامكو.طويخلا
ةرهزتجرخأف.اهنعُثحبنانكيتلاميماصتللراكفأبانليحوتاهنأُرعشن
نولناكانهف.اهَصحفتأيكلرضخألانوللاتاجردتنمةعومجمجلثلا
دنعرجشلاقاروأكيبارتوألباذلابشعلاكٌفاجوأعيبرلاكٌعطاسُرضخأ
قاروألانولكٌمتعموأرطملادعببشعلاكةايحلابٌضبانوأفيصلاةياهن
.ءارفصلاوءارمحلافيرخلاناولأةيادبُقبستيتلاةظحللايف

ىلإانقيرطيفرهنلابناجبًادغفقوتنانيعد":جلثلاةرهزتلاق
ىلإيغصنو،انقوفءامسلايفُكرحتتيهومويغلاُبقارنوُسلجنف.تيبلا
ُدلويةقيرطلاهذهبوً.اعمينغنوُزرطنو،ةراجحلاُلسغيوهوءاملاتوص
."ٍقاروفهرمقوذبناعتمتيامهوانانبا

نكامأيفُميهييلقعُعدأجلثلاةرهزنعًاديعبُتنكو.اهَدخُتلَّبق
ً.اريثكاهيلإُتقتشادقو.اهتببحأاملاطلامكاهُبحأُتنكنآلايننكلو.ةملظم

ِكشكدنعانئادغنودبَلمتكتل"وبوغ"دبعمىلإاُنترايزْنكتمل
دهاشامدنعنانسألانميلاخلاهمفب"وز"زوجعلالجرلاَمستباف.ساقلقلا
ةيئاذغلاتابلطتملالكَعابتاًايعارمةصاخًةبجوانلَّدعأف.نيريبكلاانينطب
انقبطانلَرضحأمث.اهانلكأةمقللكبانعتمتسادقو.انتلاحُبسانتيتلا
جلثلاةرهزوُتنكف.ليماركلاركسبىطغملايلقملاساقلقلاوهو،لضفملا
كشوىلعنيتجوزتمنيتديسنمرثكأانشيطيفنيتريغصنيتاتفُهبشن
.ةدالولا

،مونلاَسبالمجلثلاةرهزوُتيدترانأدعبلُزُنلايفةليللاكلتيف



نألبقًاعماهيضقنةليلرخآكلتتناكو.انضعبَلباقمريرسلايفانددمت
الامويغبنياملوحسوردلانمريثكلاانملعتدقانكو.نيَُّمأَحبصن
ينباناكاذإو.انينينجىلعَرثؤتنأرومألاكلتلُنكميفيكوُهلعفيغبني
بشيلارجحسمللوأةقئاللاريغةغللاعامسلَبيجتسينأُعيطتسي
جلثلاةرهزليبحبَرعشينأديكأتلابهيلعناكٍذئدنع،يدلجىلعضيبألا
ً.اضيأريغصلاهمسجيف

ُتنكو.اهلهَسفنَرمألاُتلعفو.ينطبىلعاهيديجلثلاةرهزْتعضو
نميدلجُعفديواهبُلكرييلفطناكيتلاةقيرطلاىلعُتدتعادق
.يديباهلخادُكرحتيجلثلاةرهزلفطبُترعشنآلاو.ًاليلةصاخولخادلا
.انوكتنأنيتأرمايألُنكميامكنيتبرقمةظحللاكلتيفانكف

وأهعوكهيفُّدمييلفطناكناكمىلعاهَعبصإُعضتيهوتلاقف
.ً"اعماننألٌةديعسيننإ":اهيلإهتبكر

.ً"اضيأٌةديعسانأو"
."همأكٌّيوقوهو،ِكلفطبُرعشأيننإ"
.ةكرحلانعاهُعبصإَفقوتو.ةيويحلاورخفلابُرعشأاُهتاملكينتلعجف

.نيتئفادلااهيديبًاددجمينطببْتكسمأمث
املاطلامك،يدخىلعاهَديْتعضومث."كبحأامكُهبحأس":تلاقو

.مونلايفانقرغتساىتحكانهاْهتكرتو،ةلفطتناكذنمُلعفتتناك
يلفطناكو،عيباسأةعضبنوضغيفيرمعنمنيرشعلاُغلبأسُتنك

.أدبتنأكشوىلعةيقيقحلايتايحتناكف.َدلُوينأكشوىلع





،قبنزلاةرهزيتزيزع
.مأككيلإُبتكأ
.ةحرابلايلفطَدلُودقف
.دوسأرعشوذيبصوهو
.ليحنوليوطوهو
.سافنلاةرتفيفُتلزام
.مويةئامةدملنيلصفنميجوزوُمانأسفاذكهو
.يولعلاقباطلايفِكترجحيفكبُركفأ
.كلفطنعًاربخَعمسأنأُرظتنأو
ً.ايحَدلُوينأوجرأ
.بعاتمةيأنمِكيمحتلةهلآلليلصأو
.ريخبكنأَملعأوِكارألُقوتأ
.يلفطةدالوللوألارهشلالافتحايرضحتليلاعتكلضفنم
.انتحورميفينبانعُهتبتكامنيرتسو
جلثلاةرهز
،مسجلاىفاعمدلُودقجلثلاةرهزنبانأيعامسلًةديعسُتنك

نحنوً.ادجةشهناكانتعطاقميفةايحلاَّنألكلذكىقبينأُتينمتو
َثدحييكلو.دشرلانسىلإنولصيلافطأةسمخبىظحننأُلمأنُءاسنلا
لافطألاءالؤهنمرُيثكلاف.نيماعوأماعلكَلمحننأانيلعيغبني،اذه
امأ.ضرملاببسبوأةدالولاَدنعوأدمعتملاريغضاهجإلاءارجنوتومي
ىلإنربكيالف،لامهإلاوةيذغتلاءوسنمفعضللٌتاضرعمنهو،تانبلا
نيمدقلاطبرببسبتاريغصَتومننأامإف.نهتلوفطتاونسدعبام
ءوسعمقفارتملاقاشلالمعلاببسبوأةدالولاءانثأوأىرغصلايتخأك
مغرءانبأللُنكميو.مهُّبحننمَدقفننأدعبُشيعناننأوأ،ةيذغتلا
مهحاورأوًادجٌةريغصمهماسجأف.ةلوهسباوتومينأ،مهلهأىدلمهتَّزعم
رطخيفًاقحاللاجركنوحبصيمث.رخآلاملاعلانمةريرشلاحاورأللةيرغم
،لوقحلايفتالكشملاويئاذغلاممستلاوحورجلانمىودعلابةباصإلا
ةلئاعةلاعإليسفنلاطغضلاَلمتحتنأاهُنكمياليتلابولقلاو،قرطلاو
،رمأنمنكيامهمنكلو.لمارألانمرُيثكلاكانهببسلااذهلو.اهلمكأب
.تانبلاودالوألانمٍّلكلِةبسنلابٌةفيعضيهىلوألاسمخلاُتاونسلاف



يذلالفطلانأشبنكلو،طقفجلثلاةرهزنبانأشبةقلقْنكأمل
ّيدلَنوكيالأوًةفئاخَنوكأنأّيلعًابعصُرمألاناكوً.اضيأُهلمحأُتنك
يمأتناك،يلهأِتيبيفُتنكامدنعف.ينعَففخيوينعجشيلٌدحأ
نمنكمتتملاهنإثيحبةيعمقلاتاداعلاوديلاقتلاِضرفبًادجةلوغشم
رَيثكلاِتدقفيتلا،يمعةجوزتلواحامنيب،يلةيلمعلاحئاصنلاميدقت
.اهظحءوسينبيصياليكلًايلكينبنجتتنأ،مهتدالولبقلافطألانم
هلهأويجوزناكف.دحأيلدعيمل،يجوزتيبيفُتحبصأنأدعبنآلاو
دقيننأبًامتهمُدبيملمهنمًادحأنكلو.عبطلابلفطلاةحصىلعنَيقلق
.مهثيروُدلأانأوُتومأ

دقُةدالولاتناكاذإف.نسحٌلأفاهنأبجلثلاةرهزةلاسريْنترعشأ
ينحنمفً.اضيأاهاطختننأديكأتلابيلفطويننكميف،اهعمةلوهسبْتَّرم
انبحْلءاضتيملةديدجلاانتايحيفىتحاننأَفرعأنأبكلذو،ةوقلاكلذ
."حلملاوزرألامايأ"ُرشابننحنوةوقَدادزادقانبحناكف.ضعبلاانضعبل
انيلعُبجيناكنكلو،انتاراصتناواننحمُكراشتنسانلئاسرلالخنمانكو
نيتأرماكانيلعناكو.ءيشلكيفُرمألاوهامكةددحمَدعاوقَعبتننأ
ةيداعَلئاسرُبتكنانكف.ةيلوفطلاانقرطَرجهننأانيجوزيتيبيفنيتميقم
اننألكلذناك،ةيحاننمف.نيعملكشتاذتاملكوةلوبقمغيصتاذ
نمو.نيتديدجنيتلئاعقرطملعتبنيتلوغشموانيجوزيتيبيفنيتبيرغانك
.اَنلئاسرُأرقيدقنمُفرعنْنكنملاننأل،ىرخأةيحان

ًائيشَبتكننأانتعاطتسابنكيملف،ةرذحَنوكتنأانتاملكىلعناك
ةأرملاةلاسرةغيصنألًاقيقدًارمأاذهناكو.انفورظنعًاريثكًايبلس
ٌتاريثماننأيهو،ةداتعملاىواكشلاَنمضتتنأُبجياهتاذّدحبةجوزتملا
َُضرتفيو.نزحلاوةبرغلابُرعشنوريبكدهجبُلمعنو،انلةليحالوةقفشلل
وأٍتادحاجودبننأنودانرعاشمنعرشابملكشبَثدحتننأانب
ةينلعُحبصتاهتايحةقيقحُلعجتةنكةيأو.تاعيطمريغوأٍتالوسك
،نوملعتامك،يذلاُرمألا،اهجوزةلئاعواهلهأةلئاعنمٍلكليزخلاُببست
.يتصقَبتكألًاعيمجاوتامىتحُترظتنايننأيفببسلاوه

.هنعَثدحتألئيسءيشّيدلْنكيملْذإًةظوظحمُتنك،ةيادبلايف
ىلعأنمًايروطاربمإًاملاعناكيجوزَّمعنأُتملع،يتبوطخْتمتامدنعف
دقفً.احضاونآلاةريغصةاتفانأوهُعمسأُتنكيذلاُلثملاَحبصأو.ةلزنم
ططقوبالكَعيمجنإفًايموكحًافظوممهُدحأَحبصأاذإ":لوقيناك
َكرتدقو.ةمصاعلايفُشيعي"ول"معلاناكو."ةنجلاىلإُبهذتهتلئاع



مظعميفتيبلانمُجرخيناكيذلا"ول"ديسلايامحلهتاكلتممبةيانعلا
نعنيعرازملاىلإُثدحتيو،ضرألايفرُيسيناكف.رجفلالبقمايألا
ةيرقيفنسلارابكَضعبُلباقيو،يرلاعيراشمىلعُفرشيو،ليصاحملا
ىلعُعقتضرألايفثدحيامةيلوؤسموتاباسحلالكتناكف."وكغنوت"
ىلإُلصيناكفيكَقلقينأنودلاملاُقفني"ول"معلاناكف.هقتاع
يفناشيعياناكنيريغصلاهيوخأنإثيحبًانسحًءالبيلبيناكو.هتنزخ
.لزنملااذهةماخفىوتسمبْنكتملاهنأمغرامهبةصاخةبيرقَلزانم
امهاتجوزتناكامنيب،ءاشعلالوانتلامهيتلئاععمانناروزياناكامًابلاغو
تاملكبو.يولعلاقباطلايفءاسنلاةرجحىلإًابيرقتيمويلكشبنايتأت
مهيفامبهبصنمنمُديفتسي"ول"معلاةلئاعيفُعيمجلاناك،ىرخأ
نكيتاوللاةريبكلامادقألاتاوذسمخلاتامداخلاىتحو،ططقلاوبالكلا
.خبطملابناجبةفرغيفَشيعلانكراشتي

ينوكبيعقومىلعُتنَّمأيننكلو،قلطملاديسلاوه"ول"معلاناك
ةلباقلاْهتعضووينباَدلُواملاحف.لوألاهنبايجوزحنمبمثىلوألاةنكلا
ملف،ةدالولاَملأُتيسنيننإثيحبةحارلابوةداعسلابُرعشأُتنك،ّيدينيب
.هلَثدحتنأنكمملانملازامناكيتلاةئيسلاءايشألالكنأشبْقلقأ
يلْتدعأف.لاكشأةدعبيلمهنانتماَرهظوءادعسةلئاعلايفُعيمجلاناكو
َدعاسييكلينادوسلالوفلاوليبجنزلاوبارشلانمًاصاخءاسحيتامح
ِهتايظحمقيرطنعيامحَلسرأو.صلقتلاىلعيمحروراردإلاىلعيبيلح
.َّيلإَثدحتويجوزَسلجو.هديفحلةرتسَعنصأيكلًازرطمَقرزأًاريرح

"ول"ةلئاعىلإنجوزتينكيتاوللاتاباشلاُربخأُتنكببسلااذهل
ناكهنأ"وشون"ـلاةباتكنهملعأفاطملاةياهنيفُتنكيتاوللاءاسنلاو
.ةأرمللةيصخشةماعدمهءانبألاف.يبصباجنإبنعرسينأنهيلعيغبني
.ةيداصتقالاةميقلاو،ةيامحلاو،ةماركللةفاضإلاباهتيوهةأرملانوحنميمهف
اليذلاُديحولاُزاجنإلاوهاذهو.هفالسأواهجوزنيبةطبارلانولكشيمهو
ُعيطتستنماهَدحويهف.هتجوزةدعاسمنودبهَققحينأُلجرلاُعيطتسي
.نبالكلُقلطملاُبجاولالباقملابوهو،ةلئاعلاةلالسرارمتساَنمضتنأ
دجممهُءانبألاو.يونبلاَهبجاواهبُّمتييتلاىمسألاةقيرطلايههذهو
.ةمراعةوشنبُرعشأُتنكف.كلذَّلكُتلعفدقو.فِّرشملاةأرملا

،جلثلاةرهزيتزيزع
.يبناجبانهينبانإ
.دعبيسافنُةرتفِهتنتملو



.حابصلايفيجوزينروزيو
.ههجوىلعودبتُةداعسلاو
.نيتلئاستميبناقدحتنانيعينبالَّنإ
.ةدالولللوألارهشلالفحيفِكارأىتحراظتنالاُقيطأال
.انتحورمىلعينبايفصتلِكتاملكَلضفأيمدختساِكلضفنم
.ةديدجلاِكتلئاعنعينيربخا
؟كَجوزِتنأنيرتلهف.نايحألابلاغيفيجوزىرأاليننإ
.ِكتذفانىلإيتذفانكبشنمُرظنأيننإ
.يبلقيفنينغتًامئادكنإ
.مويلكِكبُركفأو
قبنزلاةرهز

لامعألانمُفلأتتاهنأل؟حلملاوزرألاِمايأبمايألاهذهَنوعدياذامل
،ةيذحألاعنصو،حالصإلاو،ةطايخلاو،ةكايحلاو،زيرطتلاك،ةيدايتعالاةيلزنملا
لاعشإو،بايثلالسغو،لزنملافيظنتو،قابطألالسغو،تابجولاوهطو
اللازأامُتنكيذلايجوزعمًاليلتقولاءاضقلدادعتسالاو،دقوملا
ًةباشًامأتحبصأينوكلدكلاوقلقلابٌةئيلمٌمايأًاضيأهذهوً.اديجُهفرعأ
نمهيفكيامىلعُلصحيله؟عئاجوهله؟يكبياذامل.لوألايلفطعم
،ىمحلانعاذامو؟موزللاقوفُمانيله؟مئالملكشبُمانيسله؟بيلحلا
؛صغملاو،دئازلادربلاو،ةدئازلاةرارحلاو،تارشحلاتاعسلو،يدلجلاحفطلاو
نمريثكلاتومبًةببستمةعطاقملاُحاتجتيتلاضارمألالكنعكيهان
حباذمىلعنيبارقلاو،باشعألاءابطأدوهجلكمغرةنسلكلافطألا
،يردصىلعُعضريناكيذلالفطلاِبناجىلإ؟تاهمألاعومدو،ةلئاعلا
نأيهو،ةأرمللةيقيقحلاةيلوؤسملانأشبقمعألكشبَقلقأنأَّيلعناك
يننكلو.هَدعبيتلالايجألاويلاتلاَليجلاَنمضأوءانبألانمَديزملاَبجنأ
ملرخآقلقنميناعأُتنكينباةايحنمىلوألاةليلقلاعيباسألالالخ
.مأوأةجوزوأةنككيتابجاوبٌةقالعهلْنكت

لوألارهشلالفحىلإجلثلاةرهزَوعدتنأيتامحنمُتبلطامدنع
انتعطاقميفُسانلاهُربتعيًائيشُءاردزالااذهناكو.تضفر،ينبارمعنم
ًةزجاعُتنكيننكلو،كلذْتلعفاهنألةكبترموةروهقمُتنكف.ةعيرمةناهإ
ًةيلافتحاتابسانملارثكأومهأُدحأهَّنأىلعُمويلاَنهربف.اهيأررييغتنع
"ول"ةلئاعترازو.يبناجبجلثلاةرهزنوكتنأنودُهتشعدقو.يتايحيف



.نيرخآلامهتلئاعدارفألكعمرادجلاىلعينباَمسااوعضيلفالسألاَدبعم
-لافتحاللرمحألانوللابُغبُصيوةايحلاُزمروهو-رمحألاُضيبلاَمُِّدقو
،رويطلاشاشعأُءاسحاهيفَمِّدقةمخفةميلوْتَّدعأو.براقألاوفويضلل
طبلاةنخيو،رهشأةتسةدملهليلختىرجدقيذلاحلمملارويطلامحلو
،كلذلكمغرو.ِنيراحلارضخألاورمحألالفلفلاوموثلاوليبجنزلاعم
نأُتعطتساَليصافتَرثكأاهلُتبتكف.ريبكٍّدحىلإجلثلاةرهزُتدقتفا
ودبيامىلعاهنكلو.بيهرلاأطخلاباهُرِّكذتدقاهنأَركفأنأنوداهَركذتأ
لفطللةزرطمةرتسنعًةرابعةيدهْتلسرأاهنألةوفهلاكلتتلبقت
.ةريغصيلحبةنيزمةعبقو

ًةرذحُمألاَنوكتنأُبجي":تلاق،ةيدهلاهذهيتامحْتأرامدنع
َطبترينأكنبامألُنكميالو.اهتايحىلإُلخُدتنمُراتختامدنعًامئاد
ُعقوتننحنو،نيعيطمًءانبأنئشُنيُتاعيطملاُءاسنلاو،رازجةجوزباهُمسا
."انتابغريعيطتنأكنم

ةرهزمودقنوضفرياونوكيمليجوزَلهأنأتاملكلاكلتبُتكردأف
.قالطإلاىلعاهارأنأيننوديريالاوناكلببسحولفحلاىلإجلثلا
يكبيناكيذلالفطلاىوسّيدلنكيملهنألو.عزفلاوبعرلابُتبصأف
لجأنميجوزلهأَبراحألُتنكدقو.لعفأامْفرعأمل،تقولالاوط
ً.اريطخاذهُنوكيدقمكَكردأنأنودرمألااذه

مويَّلكًارسضعبلاانضعبلُبتكنجلثلاةرهزوُتنك،كلذءانثأيف
هنأو"وشون"ـلاةغلنعءيشَّلكُفرعأيننأُدقتعأُتنكدقوً.ابيرقت
ُتشعنأدعبنآلايننكلو.اهورينأوأاهوسملينألاجرلليغبنيال
انتباتكنأُتفرعلاجرلاةباتكلاجرلالكُفرعيثيح"ول"ةلئاعلزنميف
نأَّدبالهنأيلَحضتامث.ّدحلااذهىلإةيرسنكتملةيرسلاةيئاسنلا
مهنكميالفيكو."وشون"ـلارمأبنوفرعيانتعطاقمءاحنأةفاكيفلاجرلا
ىلعانلئاسرُجسنناننوريو،ةزرطملامهتيذحأىلعاهنودتريمهف؟كلذ
ناكف.فافزللثلاثلامويلاَبتكُرهظنوانيناغأينغناننوعمسيو،شامقلا
.مهنمًةلزنمىندأانتباتكَنوربتعيبسحولاجرلا

.ءامنمٌتاقولخمءاسنلانأوديدحنمٌبولقمهلَلاجرلانإُلاُقي
رثكأىلعيوتحتلاجرلاُةباتكف.ءاسنلاةباتكولاجرلاةباتكيفاذهُحضتيو
هلورخآلانعصاخلكشبٌفلتخماهنمدحاولكو،فرح50000نم
فرح600ىلعيوتحتفةيئاسنلاانتباتكامأ.ةقيقدقورفوةقيمعٍناعم
ةباتكُقرغتستو.ةملك10000وحنلكشنللافطألاكيتوصلكشباهُمدختسن



ءيشيهفءاسنلاةباتكامأ.اهمهفيوءرملااهملعتييكلاهلمكأبةايحلاجرلا
.ىنعمىلعلصحنلقايسلاىلعُدمتعنوتاريغصتايتفنحنوهطقتلن
.ليصاحملاو،تاباسحلاو،بدألاملاع،يجراخلاملاعلانعلاجرلاُبتكيو
،ةيمويلاةيلزنملالامعألاو،لافطألاملاع،يلخادلاملاعلانعُءاسنلاُبتكتو
ون"ـلاةباتكيفمهئاسنةقالطبنوروخف"ول"ةلئاعيفُلاجرلاو.رعاشملاو
.ةايحلايفةيمهألاُةميدعءايشألاكلتنأمغرزيرطتلايفنهتعاربو"وش

نودبياونوكيملف،ةيمهألاةميدعانتباتكنوربتعياوناكَلاجرلانألو
ةلأسمتناكدقفيتامحامأ.اهُملتسأوأاُهبتكأُتنكيتلالئاسرلابًامامتها
تقولاكلذيفُبلاطتنكتملو.اَهتظحالمَبنجتأنأَّيلعناكو.ةفلتخم
ةليلقلاعيباسألاىدمىلعجلثلاةرهزوُتنقتأف،ُبتكأُتنكنملَفرعتنأ
،لئاسرلالقنتل"غناغنوي"مدختسنانكف.لئاسرلاميلستلًاماظنةيلاتلا
كبشدنعَسلجأنأُّبحأُتنكو.انيتيرقنيبةكايحلاو،ةزرطملاليدانملاو
ةلحرلابَموقأنأيناكمإبناكهنأتارمةدعُركفأُتنكو.اهَبقارألةذفانلا
،كلذيفَحجنألةيافكنيتيوقيامدقتناكوً،اديعبُناكملانكيملف.يسفنب
ُعيطتستةأرملاتناكولىتحف.ءايشألاكلتُمكحتَدعاوقبُمزتلنانكاننكلو
.عراشلايفاهَدحوَدهاُشتنأاهيلعيغبنيالهنإفةليوطةفاسمليشمتنأ
تناكامنيب،ةعيضوةلزنمنمصاخشأديىلعفاطتخالاُرطخكانهناكف
،مئالملاُصخشلااهُقفاريْنكيملاذإربكأرطخيفىتحَحبصتلةأرملاةعمس
،جلثلاةرهزىلإيشمألُتنكف.اهيلَّامحوأاهتبطاخوأاهئانبأوأاهجوزك
.َُّطقكلذثودحبَفزاجألْنكأمليننكلو

،قبنزلاةرهزيتزيزع
.يتلئاعنعينتلأسدقل
ً.ادجٌةظوظحمانأو
.ٌةداعسكانهْنكتمليلهأتيبيفف
.ليللاوراهنلالاوطنيتئداهىقبننأيمأىلعوَّيلعناكو
.مدخلاويتاوخأويتوخإوُتايظحملاِتلحردقل
ً.اغرافودبييلهأُتيبناكف
ً.انسرغصألاهتاوخأويجوزويامحويتامحيدلفانهامأ
.يجوزتيبيفتامداخوأتايظحمكانهتسيلو
.راودألاكلتبموقأطقفانأف
.قاشلالمعلاُعنامأالو
.كمعةجوزوكمأوكتخأنموكنمهُتملعتِهتفرعملُجاتحأءيشُّلكو



.كتلئاعيفءاسنلاكنسلانهءاسنلانكلو
.حرملانببحيالنهف
.صصقلانيوريالو
.ذرجلاماعيفيتامحْتدلُودقل
ماعيفدلوصخشلةبسنلابأوسأًاصخشيليختتنأِكنكميله

؟ناصحلا
.كلذكُتسليننأمغر،شئاطوينانأناصحلانأُدقتعيُذرجلاف
.اهيلعُقبطنييذلاُرمألا،ساقوٌركامَذرجلانأُدقتعيُناصحلاو
،ينبرضتالاهنكلو
.ةديدجلاةنكللةبسنلابٌداتعموهاممَرثكأَّيلعُخرصتالو
؟يبأويمأنعًارابخأِتعمسله
مايأبيجوزتيبيفمئادلكشبيتماقإدعبف
،امهتعتمأَرخآيمأويبأَعاب
.مالظلاحنجتحتاللستولاملااذخأو
وأَبئارضلااعفدينأامهيلعَبترتينل،نيلوستماحبصأنأدعبو

.ىرخألانويدلا
؟امهنيأنكلو
؟يمأنأشبٌةقلقيننإ
؟ةايحلاديقىلعيهله
؟رخآلاملاعلايفاهنأمأ
.يردأُتسل
ً.اددجماهارأنلامبر
؟اذكهظحلاُةئيسيتلئاعنأنظيلناكنم
.ةقباسلاامهتايحيفةئيسًالاعفأابكترادقامهنأَّدبال
؟ينعاذامف،كلذالعفدقاناكاذإنكلو
.اهبينيربختنأكنكميثيداحأةيأِتعمسله
؟ةديعسِتنأله؟ِكنعاذامو
جلثلاةرهز

ُتأدبجلثلاةرهزيدلاونعيواسأملاَربخلااذهُتفرعنأدعب،نآلا
نيعئابلاوراجتلانميتأتُةعاشإلاِتأدبو.ةلئاعلاةرثرثلربكأصرحبيغصأ
ةرهزّيدلاواودهاشدقمهنأبةعطاقملاءاحنأيفنولّوجتياوناكنيذلا



ةرذقًابايثنايدتريوأماعطلانالوستيوأراجشألاىدحإتحتنيمئانجلثلا
ةيوققباسلايفيتقيفرةلئاعتناكفيكُركفأامًابلاغُتنكف.ةقزممو
ىلإاهجاوزلايحةليمجلااهمأُروعشناكوَّدبالفيكو"وكغنوت"ةيرقيف
ُترعشدقو.اُهلاحَلآنيأىلإاورظنافنآلاامأ.يروطاربمإملاعةلئاع
نودجلثلاةرهزْيَدلاوُلاحْتءاسدقل.نيتريغصلااهيمدقباهيلعفوخلاب
ةرهزْتحبصأو.سقطلالماوعةمحرتحتاحبصيلذوفنيوذءاقدصأ
نألضفألانمهنأُدقتعأُتنكو.ةميتينمأوسأاهلهأةلئاعنودبجلثلا
اهلَنوكينأنمفالسأكامهبُفرشتتوامهُسدقتناتيمنادلاواهلَنوكي
اذإَفرعتنأاهُنكميناكفيك.لَّحرلانيلوستملاةايحىلإايشالتنادلاو
ديعيفامهيربقبينتعتنأوةمئالمةزانجَّدعتنأاهُعسيسناكفيك؟اتام
ناكدقل؟رخآلاملاعلايفنابضغيامدنعامهيضرتستنأوأةديدجلاةنسلا
،َّيلعًايساقاهَراكفأَعمسألاهبناجىلإيدوجونودبةنيزحيهواهُعضو
.اهلةبسنلابقاُطيالناكهنأَّدبالو

ْنكأملف؟ةديعسُتنكله:ريخألاجلثلاةرهزلاؤسلةبسنلابامأ
يفءاسنلانعَبتكأنأَّيلعيغبنيناكله.هنعُبيجأفيكًةقثاو
ريثكلايوأتيولعلاقباطلايفةديدجلايتفرغتناكدقل؟ديدجلايتيب
ملنكلو،ىلوألاةنكلاُتنكو.ىرخألانهادحإُّبحتاليتاوللاءاسنلانم
ةجوزتءاجىتح"وكغنوت"ةيرقىلإُتلصونأدعبٌليوطٌتقوِضمي
يفداكلابتناكو.روفلاىلعًالماحْتحبصأف.لزنملايفَشيعتليناثلانبالا
.اهتلئاعلجأنمفقوتياللكشبيكبتتناكف،اهرمعنمةرشعةنماثلا
نأُتلواحدقوً.اءوسُدادزتَرومألاَلعجويتامحَجعزأاممً،اتنبْتدلوو
،ربحلاعماياوزلاىدحإيفْتلزعنااهنكلو،ةيناثلاةنكللًةقيدصَنوكأ
نكيتاوللامَسَقلاباِهتاوخأواهمألرارمتسابُبتكتيهوةشيرلاو،قاروألاو
قرطلانعجلثلاةرهزَربخأنأيننكميناكو.ةيلصألااهتيرقيفنلزيام
ةديسلاباجعإةراثإَلواحتلاهُعبتتةيناثلاةنكلاتناكيتلاةقئاللاريغ
اِهتروانمو،ةللذتمٍتاملكباهسمهو،اهلرمتسملااهئانحناقيرطنع"ول"
نهتريغو،ضعبلانهضعبنيبَّنحاشتيُتايظحملاتناكو.ديجعقومبىظحتل
ةباتكىلعؤرجأنكأمليننكلو.تاضيغبنُهلعجتونههوجوُصرقتةهفاتلا
.قرولاىلعمالكلااذه

،كلذيننكميناكهنأُدقتعأ؟يجوزنعَبتكأنأيننكميناكله
هارأُتنكامدنعو،هارأامًاردانُتنكدقف،لوقأامُفرعأْنكأمليننكلو
لالخناكو.ةماهتامهميفًاكمهنموأرخآصخشعمُثدحتيًابلاغناك



امنيبضرألاىلععيراشملاىلعَفرشيو،لوقحلاَنياعيلُجرخيراهنلاتاعاس
ُتنكو.يولعلاقباطلاةفرغيفىرخألاةيلزنملالامعألابُموقأوأُزرطأُتنك
ةمشتحمنوكأنأُركذتأانأوءاشعلاو،ءادغلاو،روطفلاةدئامىلعهُمدخأ
ُثدحتيْنكيملو.يتلئاعةلواطىلعُفرصتتجلثلاةرهزتناكامكةئداهو
َتقولايضقيلوأاننباَروزيلًانايحأًاركبميتأيناكو.تابسانملاكلتيفَّيلإ
نكيملاذل.اهجوزوجلثلاةرهزكىتح،نيجوزيأكانكاننأُدقتعأو.يعم
.هبتكألمامتهاللريثمءيشيأكانه

ُقلعتييذلااهلاؤسنعجلثلاةرهزَبيجأنأيننكميناكفيك
؟اهبُقلعتتتناكيتايحيفَةيسيئرلاَةلكشملانأنيحيفيتداعسب

كنأُفرتعأ":يتقيفرلُبتكأيْنتطبضدقومايألادحأيفيتامحتلاق
ْدعتملاهنكلو.اذهلنونتممنحنوجلثلاةرهزنمرَيثكلاِتملعتدق
الوهوً.اضيأ"ول"ديسلاةيامحتحتدعتملو،انتيرقناكسنمةدحاو
ُمكحتنُيناوقانيدل،نيملعتامكو،اهَردقرَيغينأهيلعيغبنيالوُعيطتسي
َضرتُفيالو.ىرخألاةيدودحلاتاعازنلاوبرحلابُقلعتتتاجوزلاةايح
هنألبورحلاو،تاراغلاو،تافالخلاءانثأىذأللنضرعتينأتافيضكءاسنلاب
،نيرتامكف.لهألاةيرقوجوزلاةيرقنمٍّلكليمتنناننأىلعانيلإُرظُني
نكلو.نيناكملاالكنمءالولاوةيامحلابُعتمتنءاسنلانحن،قبنزلاةرهزاي
ىلإيدؤيدقُهلعفنءيشيأفجلثلاةرهزةيرقيفكلٌءيشَثدحاذإ
."رمتسملاتقىلإىتحامبروأماقتنالا

تناكاَهبابسأنأُملعأُتنكيننكلو."ول"ةديسلاراذعأىلإُتيغصأ
نمْتجوزتو،ةيزخمجلثلاةرهزلهأةلئاعتناكدقف.ريثكبةعاضورثكأ
.اَهقداصأنأةطاسببيننوديرييجوزلهأنكيملفً.ايقالخأثولملجر

جلثلاةرهزَردقنإ":ةقيقحلالوقبرثكأُرطاختيهويتامحتعبات
ُرظنن"ول"ديسلاويننإو.لاوحألانملاحيأبِكبسانيالوهو،موتحم
اهلةقيفرْدعتملةأرماباهتقالعَعطقتنأُررقتيتلاةنكلاىلإاضرلانيعب
ةيرقيفتاجوزتملاتاباشلابِكُركذأيننإف،ةبحصلاِتدرأاذإو.نآلادعب
."نهيلعِكتفرعيتاوللا"وكغنوت"

يلخاديفُتنكامنيب."كلًاركش،نهُركذتأيننإ":ةلئاقُتمتمتف
!ًادبأًادبأًادبأ:ةلئاقًابعرُخرصأ

."تاجوزتملاءاسنللمسقلابةيوخأيفنهيلإيمضنتنأنبغرينهنإ"
.".ً.اددجمِكركشأ"
."كلًافرشةوعدلاهذهيربتعتنأيغبني"



."كلذكاهُربتعأيننإ"
جلثلاةرهزيجرُختنأكيلعيغبنيهنإبسحوُلوقأيننإ":تلاقف

هذهىركذلُديرأال":ةداتعملااهتحيصنباهمالكْتهنأمث."كراكفأنم
."يديفحىلعَرثؤتنأةسوحنملاةاتفلا

يتيؤربنعتمتسينكو.نهعباصأفلخنمًةسلخُتايظحملاِتكحض
نكلو.طبهييعضوو،عفترينهعضوناكهذهكتاظحليفو.يناعأانأو
هبنعتمتسيتايرخألاتناكيذلارمتسملادقنلااذهنعرظنلاضغب
ةلماعمتناكاممَفطلأيعميتامحُةلماعمتناك،قمعبينفيخيناكو
دقُتنكو.تلاقدقجلثلاةرهزتناكامكدعاوقلاَّلكُعبتتتناكو.يمأ
،كدلاويعيطأةاتفنينوكتامدنع":ةلئاقلاةلوقملايتايحلاوطُتعمس
ملو."كنبايعيطأةلمرأنينوكتامدنعو،كجوزيعيطأةجوزنينوكتامدنعو
امدنعمايألادحأيفىرخأًةقيقحينتمَّلعيتامحنكلو.كلذنمْفخأ
اميلعفامثةعاطلابيرمتساويعيطأ":تلاقف،اهجوزنمةبضاغتناك
جلثلاةرهزةيؤرنمينوعنمينأنآلايجوزلهأةعاطتسابناكف."نيديرت
.اهتبحمنعُفقوتأينولعجينأًادبأاوعيطتسينلمهنكلو،

،جلثلاةرهزيتزيزع
.ةنسحًةلماعميُنلماعييجوزنإ
.انتلئاعلوقحلكُعقتنيأىتحُفرعأالانأو
.ّدجبُلمعأًاضيأانأو
.هلعفأءيشلكُبقارتيتامحف
"وشون"ـلاةباتكبًاديجٌتافقثمانتلئاعيفءاسنلاو
.ةديدجًافورحيتامحينتمَّلعدقو
.ةمداقلاةرملايفيقتلنامدنعاهايإِكيرأسو
.ةيذحألاعنصو،ةكايحلاو،زيرطتلابُموقأيننإ
.تابجولاريضحتوشامقلاةكايحبموقأو
.نبايدل
.امًامويرخآنبابىظحأيكلةهلآلليلصأو
ً.اضيأكلذيلعفتنأِكيلعيغبنيو
.َّيلإيغصأِكلضفنم
.كجوزيعيطتنأكيلعُبجي
.كتامحليغصتنأبجيو
ً.اريثكيقلقتالأكنمُبلطأو



.ًاليلنيتسماهانثدحتوًاعمانزَّرطامدنعيركذت،كلذنعًاضوعو
.ءامسلاَربعناقَ◌ِّلحيءاقنعاريطوعجباريطنحنف
قبنزلاةرهز

ةديدجلااهتلئاعنعًائيشجلثلاةرهزْركذتمل،ةيلاتلااهِتلاسريف
ةلاسرلاةياهنىلإْتلصوامدنعو.سولجلامَّلعتدقاهنبانأءانثتساب
.يتايحنعًاددجمْترسفتسا

.اهءانثأنوشقانياذامومكتابجونعينيربخأ
؟مهماعطنولوانتيامدنعةيكيسالكلاصصقلانووريله
؟صصقلاةياوربلاجرلاكتامحيلستله
؟مضهلاىلعمهَدعاستلمهلينغتله

رومألاَنوشقانييتلئاعيفُلاجرلاناكو.قدصبَبيجأنأُتلواح
ناكنمو،اهورجؤينأمهنكميضرألانمةدئازةعطقةيأ:لثم،ةيلاملا
مهيدلتناكف.بئارضلاةفلكو،اهلًةرجأاوبلطينأُبجيمكو،اُهثرحيس
ةلئاعلكتناكو."لبجلاةمقىلإلوصولل"و"ىلعألاىلإدوعصلل"ةبغرلا
كلتلةصاخًاقابطأنيدسجمةديدجلاةنسلالافتحادنعءايشألاكلتُلوقت
لهأنكلو.هيلعيهامطبضلابوهاذهنأنوفرعيمهوتاينمألا
مهتاثداحمتناكو.ققحتتمهتاينمأاولعجيلًاقاشًالمعنولمعياوناكيجوز
ًاقبسماوناكوً.اضيأاهمهفألهبآنكأملو،اهمهفأنكأمليننإثيحبةلمم
نأينعسيْنكيملف."وكغنوت"ةيرقيفرخآصخشيأنمَرثكأنوكلمي
ْنكتملمهنويعف،كلذعموً.اضيأهونمتينأمهنكميَرخآءيشيأَليختأ
.لبجلاةمقنعُدعتبت

دقو،نآلاَربكأةداعسبُرعشتجلثلاةرهزَنوكتنأُلمأُتنك
يأنعًايلكةفلتخمفورظعم،نهعيمجءاسنلاىلعبجيامك،تفيكت

ةَّفحِمينباُعضرأانأوملظممويَرصعُتعمسمث.لبقنمهتفرعءيش
ًاضوعو.جردلاُدعصتاهارأنأُتعقوتو.انتيبةبتعَجراخُفقت"غناو"مادم
ةلواطلاىلعةلاسرْتقلأو،ةركنتسمةبيطقتبةفرغلايتامحْتلخد،كلذنع
ُتظحالف.اُهتحتفوَبرقأتيزلاحابصمُتبحس،ينباماناملاحو.يبناجب
.رعذلانمروعشبأرقأُتأدبو.ةفلتخمتناكةغيصلانأروفلاىلع

،قبنزلاةرهزيتزيزع
يفيجوزَتوصعمسأو.يكبأانأويولعلاقباطلايفٌةسلاجيننإ



.ثولتلانيناوقلهكاهتناُديزيهنإً.اريزنخُلتقيوهوجراخلا
َجراخفيصرلاىلعُفقأيتامحيْنتلعج،رمألالوأُتجوزتامدنع

ُبسكننيأنمةيؤرنمَنكمتأيكلُلتُقيوهوًاريزنخُبقارأولزنملا
ىلعًاسأرًاقلعمناكو.انبابةبتعىلإريزنخلايامحويجوزَرضحأو.انقزر
خرصيامهنيبُريزنخلاناكو.يامحويجوزيفتكنيبدومعنمبقع
تارمَتوصلااذهُتعمسدقُتنكوً.ايتآناكامُملعيناكدقف.خرصيو
ُددرتيف.اهلثدحينأكشوىلعامُفرعتًاعيمجاهنأللبقنمةديدع
.تاقوألانمريثكيفانتيرقءاحنأيفاهتاوصأىدص

.يلغملاءاملابةءولممةريبكردقىلإًايلاتَريزنخلايامحَلزنأ
ُدجوي؟فيصرلاعمةجمدنملاكلت؟يلزنمَجراخةريبكلاَردقلانيركذتتأ(
ءامدلاَعمجمث.ريزنخلاةرجنحيجوزَعطق.)محفلاقرحلناكماهتحت
ىلُغيُريزنخلاناكو.ردقلايفَمسجلاَعفدمث،مدلاةدرتسكعنصلجأنم
دلجنعَرعشلاطشكأنأيجوزينمَبلطو.هدلجةيرطتمتتلءاملايف
مهلُتلقو.ريزنخلاَلعفامكبخصبسيلنكلو،تحصوُتحصف.ناويحلا
ينتمهتاف.َُّطقًاددجمهنمًاءزجنوكأوأثولتلااذهَدهاشأنليننإ
.ديدشلافعضلابيتامح

امدنعنيركذتتله."غناوةجوزلا"ـبةهيبشمويدعبًامويُتحبصأ
.رمألابيجوزلهأُمتهيالو.ةيتابنُتحبصأدقل؟ةصقلابيتلاخاْنتربخأ
.محللانمديزملامهلُكرتياذهف

.ينبادوجووكدوجوالولملاعلااذهيفةديحويننإ
ةقيقحلاكَربخأنأِكتدعودقلً.ادبأكيلعْبذكأمليننأولىنمتأ

.ةعشبلايتايحنعيفرعتنأِكُديرأاليننكلوً،امئاد
.ةيلصألايتيرقىلإلوقحلاَربعُرظنأو،ةذفانلاكبشدنعُسلجأ

.كيلإلوقحلاربعرُيطييبلقو.َّيلإنيرظنتكتذفاندنعًةسلاجُكليختأو
؟يبنيرعشتيه؟يننيرتله؟كانهنيسلجتله

.ينيروزتنأوأَّيلإيبتكتنأكيلعُحلأ.كنودبةنيزحيننإ
جلثلاةرهز

ةينمتم"نايتنيج"ةيرقوحنةذفانلاكبشنمُترظنفً!ابيهراذهناك
يتفرعملةعاظفلابُترعشو.لقألاىلعجلثلاةرهزىرأنأعيطتسأيننأول
ففخألاهلوحيعارذَعضأنأُعيطتسأْنكأمليننأو،يناعتتناكاهنأ
ةرجحيفتايرخألاءاسنلاويتامحمامأًاجوزممًاربحوًةقروُتبحسف.اهنع



.جلثلاةرهزةلاسرَةءارقُتدعأ،ةاشرفلاَلوانتأنألبقو.يولعلاقباطلا
تجرخدقاهنأُتكردأدقفنآلاامأ.طقفاهنزحُتكردأ،ىلوألاةرملايفف
يفتاجوزلاهعبتتتناكيذلاصاخلابولسألاتاذةيديلقتلارطسألانع
وحنىلعبتكتل"وشون"ـلاةباتكُمدختستتناكاهنأونهلئاسرةباتك
.اهتايحنعةرشابموةحارصرثكأ

تسيليهف.ةيرسلاانتباتكليقيقحلاَفدهلاءيرجلااهلعفنمُتكردأ
يفءاسنللانسفنأميدقتلتسيلو،ضعبلاانضعبلةيلوفطلئاسرةباتكل
ةليسوةيرسلاانتباتكتناكدقلً.اتوصانحنمتتناكلب.انجاوزأتالئاع
امكلوقحلاًةرباعريطتلانراكفألو،ضعبلاانضعبلانلمحتلةطوبرملاانمادقأل
نأًادبأنوعقوتيانتالئاعيفُلاجرلانكيمل.تبتكدقجلثلاةرهزتناك
ُرعاشمانلنوكتنأنوعقوتياونوكيملو.هلوقنمهمءيشيأانيدلنوكي
انمامأنعضينهريغوانتاومحكءاسنلاو.ةقالخراكفأنعَربعننأوأ
َنكمتأنألمآُتنكًادعاصوتقولاكلذذنميننكلو.ىتحربكأتابقع
.نيتديعبانكمأًاعمانكأءاوسانتايحةقيقحةباتكنمجلثلاةرهزو
نيبًادجةعئاشتناكيتلاةدماجلاتارابعلاكلتنمَصلختأنأُتدرأو
ُبتكنسانكف.ةيقيقحلايراكفأنعَربعأل"حلملاوزرألامايأ"يفتاجوزلا
تيبيفيولعلاقباطلاةرجحيفًاعمُسلجنانكامدنعُثدحتنانكامك
.يلهأ

ُحبصتستناكرومألانأاهَربخأو،جلثلاةرهزىرأنأَّيلعناك
.مئارجلاأوسألًةبكترمُنوكأسفيتامحتابغرَّدضاُهترزنإيننكلو.لضفأ
ةنراقمةيمهألقأودبيلئاسرلاةءارقوأةباتكلءاحنألايفللستلاناكو
.يتقيفرىرأنأُتدرأاذإكلذَلعفأنأَّيلعناكنكلو،اذهب

،جلثلاةرهزيتزيزع
الثيحبٌةحلاصِتنأف.ناكملاكلذيفكبُرّكفأامدنعيكبأيننإ

،اذل.ضعبلاانضعبنعَفّفخننأبجي.كتايحيفةعاشبلاكلتنيقحتست
ُرضحنسو."رويطلاليحر"ناجرهمروضحليلهأتيبىلإيلاعتكلضفنم
الءرملانأيركذتف.كبعاتمنيسنتسوً.اددجمنيتديعسنوكنسو.انينباانعم
ىلإكلًاتخأيبلقيفُنوكأسف.تخأبناجبُسأييالو،رئببناجبُشطعي
.دبألا

قبنزلاةرهز

.ةفئاخُتنكيننكلو،يتطخمسرأليولعلاقباطلاةرجحيفُتسلج



يفيتَّفحِميفجلثلاةرهزُذخآسُتنكف.لضفألايهودبتةطاسبلاتناكو
دقف.انبَكسُميلةقيرطَلهسأَنوكتلتناككلتنكلو،تيبلاىلإيقيرط
ىلإنيميلاوحنهجوتتيتفحمنيريوةذفانلاكبشنمتايظحملاُرظنت
ُحبصتستناكَقرطلانأوهىتحكلذنمُرطخألاُرمألاو."نايتنيج"ةيرق
تويبىلإٌتادئاعنهو،يتامحنهنيبنمو،ءاسنلانمديدعلابةمحدزم
ولوانعَربخيوانارينأناكٍّيألنكمملانمناكف.ناجرهملاروضحلنهلهأ
هيفأدبيذلاتقولالولحبنكلو.مهاضرلًابسك"ول"ةلئاعقلمتيلطقف
دقاننأُدقتعأُتنكيننأةجردىلإيتعاجشُتعمجتسادقُتنك،ناجرهملا
.حجنن

ةعارزلامسومةيادبُدهشييناثلايرمقلارهشلانملوألامويلاناك
تاركبمانتلئاعُءاسنْتضهن،تيبلالخاديفو."رويطلاليحر"ناجرهممث
ُرظتنترويطلاتناكً،اجراخو.جزللازرألاتاركنِّرضحيلمويلاكلذحابص
ُرصعننحنويتامحبناجىلإُتلمعف.زرألاروذبةعارزباوؤدبيلَلاجرلا
عاونأىلغأوهو،زرألانمديزملايمحنلزرألااذهنيتمدختسمًاعمتاركلا
تاجوزتملاريغ"وكغنوت"ءاسنْتلمح،تقولاناحامدنعو.يمويلاماعطلا
رويطلاهابتناَبذجتللوقحلايفيصعلاىلعتاركلانعضوورويطلاةميلو
نملوقحلافارطألوطىلعةمومسملابوبحلانوشريُلاجرلاناكامنيب
ءاسنتطخ،ةتيمملااهمقللوأرويطلاِتطقتلااملاحو.رويطلالجأ
ىلعنقلستوأتابرعلاىلإندعصوأتاَّفِحملاىلإتاجوزتملا"وكغنوت"
.نهتالئاعتويبىلإتادئاعلوقحلاربعنذخؤُيلمادقألاتاريبكءاسنروهظ
زرألاروذبرويطلاُلكأتسفرداغنملنإاننأاننربخيُزئاجعلاءاسنلاتناكو
نمديزملامهحنمننأىلعتارداقَدوعننلواهنورذبيسانجاوزأناكيتلا
.ءانبألا

ةَّفِحملانمْجرخأملو."نايتنيج"ةيرقيفَّيلامحَفقوت،ُتططخامك
اهنباوَّيلإجلثلاةرهزْتمضناو،بابلاَحُتفمث.امٌدحأينارينأنمًافوخ
دنعاُهتيأرذنمرهشأةينامثتقولانمىضمدقناكو.اهفتكىلعٌمئان
يأنأ،هبْتماقيذلالمعلالكعم،ُتليختدقُتنكو."وبوغ"دبعم
ُلازتالتناكاهنكلو.تفتخادقلمحلالالخاهتبستكانزولايفةدايز
ناكو.ينبابةنراقمًاليزهودبياهنباناكو.اهترونتواهترتسبلكشلاةليمج
ًاضوعاهفتكىلعاهنباُعضتتناكاهنأيفببسلاناكاممً،اخفتنماهنطب
.اهيدينيبهناضتحانع



ىلعنمينباُتبحسو.هتيؤرنمَنكمتأيكلفطلباهنباْترادأ
رهشأةتسامهرمعناكو.نيلباقتمنالفطلاَحبصأىتحُهتعفرويردص
،اهنباَّنكلو.كلذكينباناكو.نوليمجلافطألالكنإلاُقيو.رهشأةعبسو
حمالموةبحاشءارفصةرشببرهنلابصقكًاليحنناك،فيثكلاهرعشمغر
.يعمهسفنَرمألايهتلعفوهنأشباُهتلماجيننكلو.ةسباعوةقوحسم

،نيلامحلاةيشمعمناليامتيونامطتريوناحجرأتيانامسجناكامنيب
ًاتيبُنمضتتشامقةعطقُجسنتتناكو.ةديدجلاانعيراشمنعانثدحت
رويطلاُّدُعأفيكُملعتأُتنكو.قهرُموًادجٌبعصٌعورشموهوً،ايرعش
اهبُمايقلاّمتينأُجاتحتاهنأءانثتسابًايبسنةلهسةمهميهو،ةللخملا
ةيدجٌرومأانيدلتناكوً،احازمناككلذنكلو.داسفلاعنملحيحصلكشب
ْددرتتمل،اهعميرجترومألاتناكفيكاُهتلأسامدنعو.اهنعَثدحتنل
.ةظحلل

الًاحابصُظقيتسأامدنع":ةلئاقّينيعىلعناتتبثماهانيعوْتفرتعاف
ينغأنأُّبحأانأو.ينباوحنهبُرعشأيذلاىوسٌحرفكانهُنوكي
.ينعمسيامدنعُبضغييجوزَّنكلو،بطحلاُرضحأوأبايثلاُلسغأامدنع
ءانثتسابءيشيألانبابةبتعَزاتجأنأبيلُحمسيالًابضاغُنوكيامدنعو
ىلعًاجراختايسمألايفُسلجأينعديًاديعسناكاذإو.ةيلزنملايلامعأ
ىوسُرّكفأالكانهُنوكأامدنعيننكلو.ريزانخلالتقيثيحفيصرلا
نكلوً،اددجمُضهنأسيننأُفرعأًاليلُمانأامدنعو.تومتيتلاتاناويحلاب
."طقفمالظلبرجفكانهنوكينل

ًامأِتحبصأكنألءايشألاهذهنيلوقتكنإ":ةلئاقاهَنئمطأنأُتلواحف
يتدحوةنراقمبقحلايلنكيملو."ءاتشلالصفوهلصفلانألوًاثيدح
ُتنكامدنعتابسانملاكلتيفةبآكلابةفلغمُتنكانأىتحنكلو.اهتدحوب
ضابقنالاُببسيةريصقلامايألايفُدرابلاُمالظلاناكامدنعوأيتلئاعُدقتفأ
نيتديعسُحبصنسو.ٌمداقَعيبرلانإ":يسفنلواهلةلئاقُتضرعف.يبلقل
."لوطألامايألامودقب

.ةريصقنوكتامدنعَلضفأُنوكتيمايأنإ":يعقاولكشبْتباجأ
يامحُعمسأالف.ىوكشلاُفقوتتشارفلاىلإيجوزوُبهذأامدنعطقفو
ُبلاطتالو،يبلقةقرليتامحينُبقاعتالو،هياشزيكرتةلقنمُرجضتي
يفجارحإَردصمَنوكأالأيجوزينُرمأيالو،ةفيظنسبالمبيجوزُتاوخأ
."ينباتابلطُفقوتتو،ةيرقلا

ملوةسئابتناكدقف.يتقيفرعضوءوسىدمنمبعرلابُتبصأ



دقُتنكبسحوةليلقمايأذنميننأمغراهلُهلوقأامُفرعأْنكأ
يسفنلُتحمسف.ضعبلاانضعبعمةحارصرثكأُنوكنساننأيسفنُتدعو
.ديلاقتلابةطبترمنوكأنأيجارحإويكابترامغر

َلعجدقو.يتامحويجوزعمَفيكتأنأُتلواحدقل":ةلئاقُتضرعف
.نآلانيناعتتنأفً.اضيأكلذيلعفتنأكيلعيغبنيو.لضفأيتايحكلذ
تاجوزلالكف.لزنملاةديسنيحبصتسو،امًامويتومتسكتامحنكلو
."ةياهنلايفنرصتنيءانبألٌتاهمأنهيتاوللاتايلوألا

ً.اقحكلذمهفأملو.اهنباببسباهاوكشبُتركفف.نزحبْتمستبا
.هتابلطلكَققحتنأاهُزاجنإواُهتفيظوتناكو.ةأرملاةايحوهنبالاف

نينوكتو،ناكملكيفهبنيقحلتسو.كنبايشميسامناعرس":تلقف
."ةديعس

."ًالصأًةيناثٌلماحيننإ":تلاقو،اهلفطلوحاهيعارذتَّدش
زوربُرسفياذهناكفً.اشوشمناكيلقعَّنكلو،ًةئنهماهلُتمستباف

نأُنكميناكفيكنكلو.اهيلعْتضمدقةليوطةدمنأَّدبالو.اهنطب
يفهنعْتبتكيذلاُثولتلاوهاذهناكله؟ةعرسلاهذهبًالماحَحبصت
رمألانأَّدبال؟مويةئاملاةرتفَلمتكتنألبقلمحلاَّمتله؟اهتلاسر
.كلذكناك

."رخآًانباكلىنمتأ":اهلَلوقأنأنمُتنكمتف
َبجنأنألضفألانمهنإُلوقييجوزنألكلذلمآ":ةلئاقتدهنتو

."ةنباَبجنأنأىلعًابلك
اذهُلوقيدقنمنكلو،تاملكلاهذهةقيقحُملعنًاعيمجانك

؟لماحلاهتجوزل
نمةيتآلاةيحتلاوةحرفلاتافاتهلاوةفحملاطوبهبروعشلاينذقنأ

.تيبلاىلإُتلصودقف.ةمئالمةباجإعارتخاةلواحمنميتوخإ
تناكو.نالفطنآلاهتجوزوربكألايخألناكدقف!ةلئاعلاتريغتمك

اهنكلو،"رويطلاليحر"لافتحاروضحلاهلهأتيبىلإْتبهذدقُةجوزلا
نكلو،دعبَجوزتدقرغصألايخأْنكيملو.امهارنلنيلفطلاِتكرت
تناكو.يمسرلكشبًالجرَحبصأدقناكف.ةرمتسمتناكهفافزلتاريضحتلا
مامأنسلايفُمدقتتتناكو.اهنباواهيتنباعمتلصودقىربكلاُتخألا
سيبابدبنيزتلا"مايأيفةاتفكاهبُركفأُلازأامُتنكيننأمغراننيعأ
ناكو.كلذتلواحاهنأمغرةلوهسبينَدقتنتنأيمأْعطتستملو."رعشلا
دوجولهبُرعشيناكيذلاءبعلاىرأنأُتعطتسايننكلوً،اروخفيدلاو



مايألكلذناكنإوىتح،اهَمعطينأهيلعناكيتلاهاوفألانمريثكلا
نسىلإرهشأةتسلانسنمنيعمتجملافطأةعبسكانهناكدقف.ةليلق
تاوطخلاتاوصأبُجضيُتيبلاناكو.انتيبفقستحتتاونستسلا
يناغألابوهابتنالابلطبوفرغلاضرأىلعيرجتتناكيتلاةريغصلا
ناكدقف.اهلوحلافطألالكدوجوبةديعسيمعةجوزتناكو.ةئداهلا
ىرأرخآلاونيحلانيبُتنك،كلذمغرو.اهتايحَملحلافطألابٌءيلمٌتيب
عمكانهليمجلارمقلاتناكلًالدعَرثكأُملاعلاناكولف.ناعمدتاهينيع
ً.اضيأاهلافطأ

ٌدحأنكيملو.ماننو،لكأنو،ُكحضنو،ُرثرثننحنومايأةثالثانيضمأ
جلثلاةرهزلويلةبسنلابوً.ادحأُمهتيوأُنيديوأُباتغيوأُلداجيانم
ُعضنانكف.يولعلاقباطلاةفرغيفًاليليهانلُلضفألاتاقوألاتناك
امهنيبُقرفلاَحبصأ،بنجىلإًابنجامهتيؤرَدعبو.ريرسلاىلعاننيبانينبا
ناكو.هيبأكءادوسرعشةلصخاذًانيدبينباناكف.ىتحًاحوضوَرثكأ
لكشبًافقوتميبيلحنمَعبشيىتحيردصىلعرقرقيوَعضرينأُّبحي
بيلحنميناُعيجلثلاةرهزنباناكو.مستبيوَّيلإَرظنيلطقفتقؤم
ناكو.ؤشجتلاىلعهُدعاستتناكامدنعاهفتكىلعهُقصبيناكف،همأ
،رخأتملارصعلاتارتفيفيكبيناكفً،اضيأىرخأحاوننمءاضرإلاَبعص
نمةحرقتموةيرهزُهترخؤمتناكو،بضغلانمرمحأههجوُحبصيو
،نالفطلامانو،فاحللاتحتةعبرألانحنانددمتاملاحنكلو.يدلجلاحفطلا
:سمهنانسفنألانيغصأ

نيبحتله":اوماندقعيمجلانأْتدكأتامدنعجلثلاةرهزتلأسو
"؟كجوزعمتقولاءاضق

زئاجعلاءاسنلاتناكيتلاتاكنلاانعمسدقةديدعتاونسلانكو
نعواهنعاهبيلدتيمعةجوزتناكيتلاةلجترملاتاظحالملاو،اهنيقلي
ءيشُدجويالهنأنآلاُكردأيننكلوً،اكبرمودبيكلذُّلكناكو.يمع
.رمألايفكبرم

امدنعو."عجبلانمنيجوزكيجوزويننإ":ةعرسبجلثلاةرهزتلاق
.ً"اعمقيلحتلابةكرتشمةداعسدجنو":ةلئاقتعبات،روفلاىلعاهبجأمل

تاونسلُلعفتتناكامكًاددجمُبذكتتناكله.هتلاقامبُتذُخأف
.كبترملايتمصءانثأًاددجمْتثدحتف؟ةديدع

اليجوزنأينجعزيانتقوبُعتمتسنامردقبنكلو":ةلئاقتعبات
تفقوتو."طقفًاموينيرشعلَرظتنادقف.ةدالولادعبامةرتفدعاوقُعبتي



نأكلذلُتدرأو،ُتقفاودقف.همولأاليننإ":ةلئاقتفرتعامثًاددجم
."ثدحي

.ةحارلابُرعشأُتنكدقف،اهمالكنمًامامتًةكبترمُتنكيننأمغرو
ةقيقحيطغيلُبذكيدقَدحأالهنألةقيقحلابينُربختتناكاهنأَّدبالف
؟ثولملمعباكترانمًايزخَرثكأَنوكينأُنكمييذلاامو.أوسأ

."دعاوقلايعبتتنأكيلعُبجيف،ئيسُرمألااذه":ةسماهاُهتبجأف
"؟يجوزكةثولمُحبصأسله؟اذاموأ"
كلُديرأال":تلقيننكلو،يلاببْترطخوَقبسدقُةركفلاكلتتناك

."يتومتوأيضرمتنأ
ٌرمأوهلب،كلذببسبُضرميَدحأال":تلاقو،مالظلايفْتكحضف

؟ةداعسلاضعبُقحتسأالأ.يتامحلةقشمبمويلالاوطُلمعأيننإ.عتمم
.ً"اضيأةداعسرثكأيُنلعجيساذهفرخآًانباُتبجنأاذإو

اننيبمئانلالفطلاناكدقفً.احيحصناكرَيخألاءزجلانأُتملع
...رخآًانباَبجنتلةجاحبجلثلاةرهزتناكفً.اعمنآيفًافيعضوًابعص
..ً.ابسحت

،ربكأةحاربُرعشييبلقناكو.ةريبكةعرسبةثالثلاانمايأْتضقنا
ْظحاليملو.تيبلاىلإُتدعمث.اهلزنممامأجلثلاةرهزيتفحمْتلصوأو
دقو.مهتمصنيلامحللُهتعفديذلاُلاملاَنمضو.قيرطلاىلعيفارحناٌدحأ
جلثلاةرهزةيؤرىلعةرداقُنوكأسيننأُتملعو.يحاجنليتأرجْتدادزا
ءاسنلانمُبلطتتتاناجرهملانمرُيثكلاتناكدقف.ةديدعتارم
دبعمىلإةيونسلاانترايزانيدلتناكو،نهيلاهأتويبىلإةدوعلاتاجوزتملا
ْنكيًايأنيتقيفرلازنامانكاننكلو،نيتجوزتمنيتديسنوكندقف."وبوغ"
.يتامحهلوقتام

.ضعبلاانضعبلةباتكلابةيلاتلارهشألاىدمىلعجلثلاةرهزوُتررمتسا
ميسنلايفُقَّلحترويطكةرحلوقحلاَربعًاباهذوًةئيجرُيطتانتاملكتناكو
انتايحتناكو،نيتباشنيَّمأانكف.ياواكشكلذكواهاواكشتَّلقو.ليلعلا
ىلوأتاملكوأامهلغزبيديدجنسك،انئانبألةيمويلاتارماغملابةئيضم
يفناترقتسمنحنونيتيضارانينهذيفانكف.اهنايشميتاوطخوأاهناقطني
تابجاوعمُفيكتنو،انيتامحيضرنفيكانملعتف.نيديدجلاانيتيبعاقيإ
نعجلثلاةرهزلةباتكلاىلعًادايتعاَرثكأُتحبصأيننأىتح.ةجوزلا
:لوقتيتلاةميدقلاةحيصنلاُتمهفتقولاكلذلولحبو.يجوزبيتقالع



ديسكْفرصتاهعمُنوكتالامدنعوجوزكْفرصتكتجوزعمُنوكتامدنع"
ُعبتيراهنلاءانثأناكو.ليبنٌديسوهويجوزُلضفأُتنكدقو."ليبن
ناكوً.اثمدودبيوةيانعبيغصينهذلايفاصناكف."ةعستلاسوردلا"
ناكامءيشيفُباتريناكامدنعوً.احلاصوً،امرتحموً،اصلخموً،اعضاوتم
ناك،اهيفُبضغيناكيتلاةردانلاتابسانملايفو.ةلئسأهَدلاولأسي
شارفلايفيقلتسيناكامدنعليللايفف،اذكه.كلذَرهُظيالأُصرحي
ْنكأملف.ينعُدعتبيناكامدنعُحاترأُتنكيننكلو،هتداعسلُحرفأُتنك
مايأ"يفُتنكامدنعاهنعُثدحتتيمعةجوزتناكيتلاءايشألاُمهفأ
عمجلثلاةرهزةداعسًالعفُبعوتسأنكأملو."رعشلاسيبابدبّنيزتلا
وهوً،ادحاوًائيشُفرعأُتنكدقفً،اقيمعيلهجناكامهمنكلو.اهجوز
.ةريبكةبيرضَعفدينأنودثولتلانيناوقَكهتنينأءرمللُنكميالهنأ

،قبنزلاةرهزيتزيزع
اذهيفاهَروذجَسرغتنأنودْتلحرو.ةتيميتنباْتدلُودقل

.يدينيباهيمدقبُكسمأو.ةايحلانازحأنعًائيشَفرعتنلاذكهو.ملاعلا
ملأًادبأافرعتنلامهف.اهينيعُسملأو.نيمدقلاطبرمالآَفرعتنليهف
ُعضأو.تيملفطعيدوتوأةريخألاةرمللاهمأةيؤروأاهلهأتيبقارف
.يزخلاو،ةدحولاو،نزحلاو،ملألاًادبأَفرعينلوهف.اهبلقىلعيعباصأ
.امهنمٍّيأَردقُفرعأاليننإ؟اهعميمأله.رخآلاملاعلايفاهبُركفأ

نكيملنإتجوزتاذامل":يتامحلوقتف.ينملويانتلئاعيفُعيمجلا
نمديزملابنيظحتسو.ةباشكنإ":يجوزُلوقيو"؟ءانبألايبجنتلكلذ
.ً"انبايلنيبجنتسةمداقلاةرملايفو.لافطألا

.َّيلإيغصيٌدحأَّيدلسيل.ينزحنعَسفنألةقيرطَّيدلتسيل
.جردلانيدعصتِكعمسأولىنمتأو

ًاديعبيتحتملاعلاُحبصيو.مويغلاىلإُقلحأف.ريطكيسفنُليختأ
ً.ادج

يتلفطيمحتليقنعلوحاهتيدترايتلابشيلارجحةعطقنإ
.ةتيملايتلفطبريكفتلانعفقوتلاُعيطتسأالو.َّيلعُلقثت

جلثلاةرهز

ْنكيملو.انتعطاقميفًةعئاشدمعتملاريغضاهجإلاُتالاحتناك
.ةلفطدولوملاناكاذإةصاخوضاهجإلنضرعتاذإنهبأينأءاسنلابَُضرتُفي
ناكاذإوً.ايبصلفطلاناكنإطقفةبيهرنوكتلتيمنينجةدالوتناكو



ًامفُجاتحيدحأالف.نيركاشنادلاولانوكيامةداعةلفطتيملادولوملا
ةدشبةفئاخُتنكيننأمغر،َّيلإةبسنلابو.هماعطإلةميقلاميدعَرخآ
ًةحارصُفرعأْنكأملف،يلفطلٌءيشَثدحينأنمًالماحُتنكامدنع
اذهءاوهَسفنتتنألبقتتاموةاتفيلفطناكولَرعشألُتنكفيك
تناكيتلاةقيرطلانمةراتحمُتنكيننأوهَهلوقُلواحأامو.ملاعلا
.اهبُرعشتجلثلاةرهز

يْنتربخأنأدعبنآلايننكلو.ةقيقحلايلَلوقتنأاُهتوجردقُتنك
اهحنمأنأُتدرأو،فطاعتبَبيجأنأُتدرأف.اُهبيجأفيكفرعأملاهب
ءيشُّلكف.بتكأامْفرعأملواهيلعًةفئاخُتنكيننكلو.ءازعلاوةحارلا
،اذهنآلاوعيرملااهجاوزواهتلوفطةقيقحك،جلثلاةرهزةايحيفَثدح
ملو.يرمعنمنيرشعلاوةيداحلاُتغلبدقوتللُتنكو.يكاردإُزواجتيناك
يَنكرتف.ةبيطيتايحتناكو،يتايحيفًايقيقحًاسؤبُتشعدقَُّطقْنكأ
.فطاعتلانمليلقلابُرعشأنائيشلاناذه

ُتنكيتلايتقيدصلاهَبتكألةبسانملاتاملكلانعينهذيفُتثحب
اهيلعُتأشنيتلاديلاقتلاُتكرتدقف،ييزخيفًاببسناكاممو.اهبحأ
،ُةشيرلابُتكسمأامدنعو.ةَّفِحملايفمويلاكلذُتلعفامكيبلقُفلغت
ًةأرماُمئالتيتلاةيديلقتلارطسألاوحنهبُرعشأُتنكيذلانامأللُتأجل
ءاسنكةديحولاانتيامحنأجلثلاةرهزاذهَرَّكذينألمأىلعةجوزتم
ةبآكلاتاظحليفىتحهبُرهظنانكيذلائداهلاهجولانعًةرابعتناك
ءاسنلاَبجاوَّنألًاعيرسوًاددجمَلمحتنأاهيلعناكدقل.كلتكةديدشلا
.ءانبألانبجنيلةلواحملابنررمتسينأوهًاعيمج

،جلثلاةرهزيتزيزع
.قمعبُرّكفأيولعلاقباطلاةرجحيفُسلجأيننإ
.كنعَففخألُبتكأو
.َّيلإيغصأ،كلضفنم
.كبلقيئده،يتزيزعاي
.كديىلعيديوكبناجبيبيرّكف
.كبناجبيكبأينيليختو
.دبألاىلإيرجتراهنأةعبرأُلَّكشتانعومدنإ
،ٌقيمعكنزحنإ.اذهيملعاو
.ينزحتالف.ةديحوِتسلِكنكلو
.نارَّدقمرقفلاوىنغلانأامكٌرَّدقماذهَّنإ



.نوتوميلافطألانمُريثكلاو
.مألاَبلقُمِّطحياذهو
.اذهبَمَّكحتننأاننكميالو
.ةيناثَلواحننأطقفاننكميلب
..ً.انباَنوكينأوجرأ...ةيلاتلاةرملايفو
قبنزلاةرهز
ةرهزُنباَلعفدقو.مالكلاويشملاامهلالخانادلومَّلعتناتنسْتضم

ةتسبَربكأناكدقف.كلذَلعفينأهليغبنيناكو.ًالوأرومألاهذهجلثلا
ناكو.هلازههَمزالدقو.ينبايقاسكنيتيوقانوكتملهيقاسَّنكلو،عيباسأ
ناكلبً.ايكذنكيملهنأاذهينعيالوً.اضيأهتيصخشيفًاليزهودبي
نمةثلاثلانسلولحبف.ينباءاكذردقبًايكذْنكيملهنكلوً،ادجًايكذ
يفًابوبحمو،ًالهذمناكو.ةباتكلاةشيربَكسمينأُديريناك،ينبارمع
نمنرجاشتيوهابتنالابَهنرطمينكتايظحملاىتحو.يولعلاقباطلاةفرغ
.ةديدجلاريرحلاعطقىلعنلعفينكامكهلجأ

ملو.يناثلاينباَدلُو،لوألاينباةدالوىلعتاونسثالثرورمدعب
ءاضقبُعتمتستتناكامبرف.ديجلايظحلًاهباشمجلثلاةرهزُظحنكي
.ىرخأةتيمةنباءانثتسابةجيتنالبناككلذنكلو،اهجوزعمتقولا
اهلَرِّبديليلحمباشعأبيبطىلإباهذلاباُهتحصن،ةراسخلاهذهدعبو
ةوقنمُديزتسونبابِلمحلاىلعاهُدعاستستناكيتلاباشعألاضعب
امك،ةديدعٍقرطباهُجوزوجلثلاةرهزْتدافتسا،يتحيصنلضفبو.اهجوز
.يْنتملعأ



راضحإنعُثدحتييجوزأدب،هرمعنمَةسماخلاينباَغلبامدنع
لهأتيبيفُشيعنانكاننألو.يمسرلااندلوَميلعتأدبيللِّقنتممِّلعم
َبلطننأانيلعناكدقف،انبةصاخةيلامَرداصمُكلمنْنكنملو،يجوز
تابغرنمَلجخأنأَّيلعيغبنيناكدقو.ةفلكتلااولمحتينأمهنم
لهأنكيمل،مهتهجنمو.كلذلعفأمليننأَُّطقْمدنأمليننكلو،يجوز
ىلإهيفُلقتنيسملعملاناكيذلامويلانمًارورسَرثكأاونوكيليجوز
،ُرداغيهتيؤرلُتيكبدقو.يولعلاقباطلاةرجحُرداغيسينباناكوتيبلا
يفُلمآُتنكدقو.يتايحيفًارخفتاظحللارثكأىدحإتناككلتَّنكلو
ُتنكدقو.ةيروطاربمإلاتاناحتماللُعضخيسناكامًامويامبرهنأيّرس
ةوطخُحنمتتناكتاناحتمالاكلتنأُفرعأُتنكيننكلو،ةأرمادرجم
مغروً.اسؤبفورظلارثكأنمءاملعلارقفألىتحىقرأةايحوحنىلعألل
هألميملريبكغارفيفيولعلاقباطلاةرجحيفهبايغيَنكرتدقف،كلذ
ةوخإتاجوزراجشوأ،تايظحملارمذتوأ،يلسملايناثلاينباكولس
دقف،ظحلانسحلو.جلثلاةرهزعمةيرودلاتارايزلاىتحوأ،يجوز
ً.اددجمًالماحةيرمقلاةنسلانملوألارهشلايفيسفنُتدجو

تناكفً.ادجةمحدزمتقولاكلذلولحبيولعلاقباطلاُةرجحتناك
يتلاةعبارلاةنكلااْهتعبتو.ةنباْتبجنأو،تيبلاىلإْتلقتنادقةثلاثلاةنكلا
نميتامحْتدازدقو.ةنباًاضيأيهْتبجنأو.عيمجلاُجعزتاهاوكشتناك
ءانثأاهلنينباًاقحالْتدقفيتلاةعبارلاةنكلاىلعصاخلكشباهتوسق
دقةلئاعلايفتايرخألاءاسنلانإَلوقأنأةلادعلانمف،اذل.ةدالولا
قباطلاةرجحيفبعرلارُيثيءيشْنكيملو.دسحلابيلمحَربخَنلبقتسا
نعُثدحتيوفرعيُعيمجلاناكف.تاجوزلاىدحإضيحنمرثكأيولعلا
عفترمتوصبُبستوتابسانملاكلتىلإرُيشت"ول"ةديسلاتناكو.رمألا
اليتلاةجوزلاَّنإ":ةلئاقًاعيمجانمٍعمسمىلعثيدحلاعوضومةأرملا
ُهركتتناكاهنأمغرُثدحيكلذناكو."اُهلادبتساًامئادُنكميًانباُبجنت
،ءاسنلاةرجحءاحنأيفُرظنأانأونآلاامأ.اهبلقِّلكنماهجوزتايظحم
ىوستايرخألاءاسنلاُعسيناكاذامنكلو.نيتوبكملاءايتسالاوةريغلاىرأ
ُترعشدقف،لاحةيأىلع؟رخآًانباُدلأسُتنكنإنيريونرظتنينأ
ناكدقف.يلمعببسلناككلذَّنكلو،ةنباُديرأُتنكو.يروعشيفريغتب
ُتانبلاُرداغتالامنيببيرقامعلاجرلاملاعىلإُرداغيسيناثلاينبا



نأَربخلايعامسدعبيرسلايحومطجَّهوتدقو.نجوزتيىتحنهتاهمأ
نأاهلىنمتأُتنكمكَلوقأنأينعسيالوً.اضيأًالماحتناكجلثلاةرهز
.ةنباَبجنت

دقانتاعقوتوانتاعلطتبَكراشتنويقتلنللضفألاوىلوألااُنتصرفتناك
رهشلانمسداسلامويلايف"قوذتلا"ناجرهممودقعمانلْتحنس
نأ"ول"ةلئاععمشيعلانمتاونسسمخدعبُملعأُتنكو.سداسلا
اهنأُّكشأُتنكو.جلثلاةرهزنماهفقومنعْتعجارتدقنكتمليتامح
مليننألنكلو.تالافتحالاءانثأضعبلاانضعبىقلنانكاننأًةكردمتناك
يتامحْتلهاجتدقف،ةيلزنملايتابجاوىلعُظفاحأُتنكو،اهتقادصُرهظأْنكأ
.عوضوملا

قباطلاةرجحيفةداعسلاجلثلاةرهزوُتدجوً،امئادرمألاناكامكو
دوجوباهدهعقباسلْدعتملةميدقلاانتفلأَّنكلو.يلهأتيبيفيولعلا
انثدحتدقف،كلذعمو.انلوحمهداهميفوأريرسلايفانعمانلافطأ
ْتدسمف.يلًةقيفرُحبصتٍةنبالُقوتأُتنكيننأاهلُتفرتعاوً.اعمنيتسماه
ٍعورفىوسنسلتانبلانأٍضفخنمٍتوصبينترَّكذواهنطبجلثلاةرهز
.نهئابآتالئاعءامسأَلمحتنأىلعةرداقريغةميقلاةميدع

امَهلعجننأُعيطتسنالأ.انلةبسنلابةميقلايتميدعانوكتنل":تلقف
"؟ادلُوتنألبقنآلارمعلاسفننمنيتقيفر

.رمقلاءوضيفاههجوىرأنأُتعطتساو.جلثلاةرهزْتسلج
سيلأ،اذهنيملعتِتنأو.قبنزلاةرهزاي،ةميقلاتاميدعاننإ":تلاقو
"؟كلذك

دقاذهناكو."ءانبألاُتاهمأنهَءاسنلانإ":ةلئاقاهَمالكُتححصف
اهناكمجلثلاةرهزُنباَنمضدقفديكأتلابو.يجوزتيبيفيناكمَنمض
ً.اضيأ

."..نكلو،ءانبألاُتاهمأنهنأُملعأ"
."انيتقيفراناتنبانوكتس،اذل"
."..نيتنباُتدقفوَقبسدقل"
جلثلاةرهزاي،رمعلاسفننمنيتقيفرانوكتنأانيتنبالنيديرتالأ"

"؟
نيتنباانبجنأاذإفعبطلاب":تلاقو،ةنيزحةماستبابَّيلإْترظنف

."رخآلاملاعلاىلإَبهذننأدعبىتحضعبلاانضعبلانتبحمبناظفتحتسف
هذهَّنإ.ِكيبجاحيبطقتالو،يبناجىلإيددمت،نآلاو.انقفتاً،انسح"



.ً"اعمنيتديعسُنوكنانيعدف.ةديعسةظحل
.يلاتلاعيبرلايفًاثيدحنيتدولوملاانيتنباعم"ياووب"ةيرقىلإاندع

ً.اضيأنيقفاوتمامهداليمارهشنكيملو.نيقفاوتمامهداليمامويْنكيملو
.نيلباقتمامهمادقأاصمخأَحبصأىتحامهمادقأانلمحوامهيطامقانعلخدقو
ىلإَرظنألُتنكامبروً.ايواستمامهمادقأُسايقْنكيمل،نيتلفطكىتحو
ةنبانأىرأنأُتعطتسايننكلو،مألاينيعب"بشيلارجح"اهمساو،يتنبا
تناكدقف.يتنبابةنراقمةليمجتناكعيبرلاُرمقاهمساو،جلثلاةرهز
ةرشبتناكامنيب"ول"ةلئاعلةبسنلابّدحلاقوفًةنكادبشيلارجحةرشب
بشيلارجحنوكتنأُلمآُتنكو.ءاضيبةخوخَّبلهبشتعيبرلارمق
عيبرلارمقَنوكتنأىنمتأُتنكو،هبًانميتْتيمُسيذلارجحلاكةيوق
مل،اذكهو.اهتنبامساباُهلجبتجلثلاةرهزتناكيتلايمعةنبانمىوقأ
ُديرنانكف.كلذبهبأنْنكنملاننكلو،ةقفاوتمينامثلاامهتافصنمٌيأْنكت
.نيتقيفراحبصتنأنيتاتفلا

دقةداعسلانمرُيثكلاناكوً.اعمانتايحىلإانرظنو،انتحورمانحتف
طابرو،انيتنباةدالوو،انينباةدالوو،انجاوزو،انتقادصطابرك،اهيلعَلجُس
ناحبصتوناتاتفيقتلتسامًاموي":اهيلعُتبتكو.يلبقتسملاامهتقادص
امهابلقونايرخأناتقيفرُسلجتسو.عجبلانمجوزكنانوكتسو،نيتقيفر
،ليلكإلاةمقىلعقوفو."ناقِّلحتامهوامهابقارتلرسجىلعًاعمناجهتبم
ناريطكانهناكو.رمقلاوحنناريطينيريغصنيحانججلثلاةرهزْتمسر
.ىلعألاوحننارظنيضعبلاامهضعببناجبناششعمنارخآ

ريثكلابُترعشدقو.انيتنباُنضتحننحنوً،اعمانسلج،انيهتناامدنع
لهاجتباننأريكفتلانعَفقوتأنأعطتسأملف،كلذعمو.حرفلانم
ً.امرحمًارمأُبكترنانكنيتاتفنيبةقادصلاَطابتراُمكحتيتلادعاوقلا

ًاريخأاهنأاهيفُنلعتيلةلاسرجلثلاةرهزْتلسرأ،نيتنسرورمدعب
نأًةدقتعم،كلذكانأُتنكو،ةجهبلاةديدشتناكفً.ايناثًانباْتبجنأدق
َجهتبنلٌتقوانيدلناكداكلابنكلو.اهجوزتيبيفُعفترتسناكاهتناكم
روطاربمإلاَلحردقف.ةنيزحًارابخأانُدالبتقلتطقفمايأةثالثدعبهنأل
"غنيفايش"،هُنباَحبصأو.اندالبُدادحلاَداسو.رخآلاملاعلاىلإ"غناوغواد"
.ديدجلاروطاربمإلا

امدنعهنأةريرملاجلثلاةرهزةلئاعةبرجتنمُتملعتدقُتنك
لكعمهنإُثيحبةوظحلاَجراخُحبصتَهتيشاحنإفامٌروطاربمإُتومي



يفنكلوبسحورصقلايفسيلىضوفوٌبارطضاُثدحييروطاربمإرييغت
ناكامءاشعلاىلعُهتوخإو،يجوزو،يامحَشقانامدنعو.دالبلاءاحنأ
دقف.َهلهاجتأنأْعطتسأملامطقفُتبعوتسا،"وكغنوت"َجراخُثدحي
ًابلطنوِّحلييضارألاوكلامناكو،امناكميفىضوفلاُببستُتاروثلاتناك
يفكئلوأك،سانأروعشبُترعشف.نيعرازملامهيرجأتسمنمىلعأةرجأل
ًةديعبًالعفودبتتناكرومألاكلتنكلو.نوناعيساوناكنيذلا،يلهأةلئاع
."ول"ةلئاعاهُشيعتتناكيتلاةيهافرلانع

اطخامدنعو."وكغنوت"ةيرقىلإَداعو،َهبصنم"ول"معلاَدقفمث
امدنعو.ضرألاىلعانسوؤرانعضوو،هلًاعيمجانينحنا،هِتَّفحِمنمًاجراخ
هلتناكو،ةيريرحَسبالميدتريًازوجعًالجرُتيأر،َضهنننأانمَبلط
ىلعومنييذلارعشلابنوزتعيسانلاُعيمجناكدقو،ههجوىلعناتماش
لقألاىلعهلناكدقف.ًالهذمناك"ول"معلايتماشَرعشَّنكلو.مهتاماش
،ضيبأاهنولو،ةنشخاُهتعيبطتناكو،ةماشلكنمومنتتارعشرشع
نأُّبحيناكهنأُتيأر،رثكأهيلعُتفرعتامدنعو.تارتمتنسةثالثاهلوطو
.رثكأومنلاىلعاهثحيلًاليلقاهبحسيف،تارعشلاكلتبَثبعي

ينباىلعارقتستنألبقهجوىلإهجونمناتيكذلاهانيعْترظن
ناكيذلا"ول"معلاَّدمف.نآلاتاونسينامثينباُرمعَحبصأدقو.ربكألا
لاقو.ينبافتكىلعاهَعضووًةقورعمًاديًالوأهاخأييحينأهيلعيغبني
تاونسلةمصاعلايفشيعلادعبتفلتخاَهتربنّنكلو،ةفرعملابُّنريتوصب
ينرأ،ريغصلااهيأ،نآلاو.رهنلاكَُكتاملكُقفدتتسوباتكَفلأأرقا":ةديدع
،ينباَديةلئاعلايفًامارتحالاجرلاُرثكأَكسمأ،اذهبو."تيبلاىلإَقيرطلا
ً.اعمةيرقلاةباوباربعو

ًاعيمجانكوً.اثلاثًانباُتبجنأدقًارخؤمُتنكو.نايرخأناتنستّرم
صخشيأَّنكلو.هيلعتناكيذلااهلاحىلعرومألايقبنلّدجبُلمعن
عافتراوةروثلاوةوظحلل"ول"معلاةراسخنيبهنأىرينأُعيطتسيناك
كالهتسانمُللقييامحأدبدقف.لاحلاسفنىلعةايحلاَقبتمل،ةرجألا
ًانايحأناكهنأىتح.لوقحلايفلوطأًامايأيضقييجوزأدبو،غبتلا
.يصوصخلاُملعملاَرداغو.مهلمعيفنيعرازمللُمضنيو،هسفنبتاودألاُلوانتي
،يولعلاقباطلاةرجحيفامأ.هسفنبربكألاينباَسورد"ول"ُمعلاىلوتف
ريرحلانمةداتعملاايادهلانألتايظحملاوتاجوزلانيبُراجشلادادزادقف
.تلءاضتدقزيرطتلاطويخو



داكلابُتنك،ةنسلاكلتيفيلهأتيبيفجلثلاةرهزبُتيقتلاامدنع
يفًاجراخُسلجنوً،اعمانتابجوُلوانتنانكدقو.يتلئاععمٍتقويأيضقأ
انوكيمليبأويمأَّنكلو.ةريغصةاتفُتنكامدنعُلعفنانكامكيلايللا
انكو.جلثلاةرهزىرأنأُديرأُتنكدقف،تيبلاُترزيننأيفببسلا
دقو.ةنسنيرشعوثالثةدملنيتقيفرانكو،انرمعنمنيثالثلاانغلبدق
بعصألانمو،ىضمدقريثكلاَتقولااذهنأَقدصننأبعصلانمناك
ةرهزُّبحأُتنكدقل.تقولاكلذذنمنيتبرقمانكاننأَقدصننأىتح
دقف.ةيلزنملالامعألاولافطألابةئيلمتناكيمايأّنكلو،يلةقيفركجلثلا
اننيبتناكو.ةنباونانبااهلناكامنيب،ةنباوءانبأةثالثلًامأٍذئنيحُتنك
دقانتبحمةفطاعَّنكلوً،ادبأَلصفنتنلاهنأُدقتعنانكةقادصةقالع
اهيلعُبجيةقيمعلاتاقادصلاَّلكنألاذهنأشبنيتقلقنكنملو.تبخ
امدنعاننأملعنانكو."حلملاوزرألا"مايألةيلمعلاقئاقحلامامأُدمصتنأ
امأ.ةميدقلاانتقيرطىلعًاددجمًاعمُنوكنس"ءودهبسولجلا"مايأغلبن
انتايحيفناكمإلاَردقَكراشتننأوههلَعفننأانُعسيناكامُّلكف،نآلا
.ةيمويلا

َلامعألاَلازأامم،اهجوزتاوخأُرخآتجوزت،جلثلاةرهزةلئاعيف
يفُوتدقاهامحناكو.نهلجأنماهبَموقتلةجاحبقباسلايفتناكيتلا
يفةديدشةوقبىَّولتدقاهُحبذيناكيتلاريزانخلاُدحأناكدقفً.اضيأ
ىلإهَديتَعطقوهدينمتقلزنادقنيكسلانإثيحبةريخألاةظحللا
نمرُيثكلاِتلعفامكةلئاعلالزنمةبتعىلعتوملاىتحَفزنف.مظعلا
ىلإناكهنأمغرنآلاديسلاوهجلثلاةرهزُجوزَحبصأدقو.ريزانخلا
فقستحتنوشيعياوناكنمُعيمجناكامكهمأةرطيستحتريبكٍّدح
نمدحأوأءيشاهيدلنكيملهنأجلثلاةرهزةامحملعلو.تيبلاكلذ
.اهلدضهِتيامحنمُللقياهُجوزناكامنيب،اهَجاعزإتفعاضدقف،اهتلئاع
َقبسيذلايناثلااهنباعمَحرفلاُدجتجلثلاةرهزتناكدقف،كلذعمو
ُعيمجلاناكو.هيشملوأيفًاطيشنًالفطَحبصيلعيضرلالفطلانمامنو
هداليمديعُغلبيسْنكيمللوألانبالانأنيدقتعملفطلااذهنوبحي
.نيرشعلانسنعكيهانرشاعلا

تناكاهنأالإيفورظكةديجْنكتملجلثلاةرهزفورظنأمغر
َعقوتأنأَّيلعيغبنيناكو.لعفأُتنكاممقمعألكشبيغصتوُهبتنت
يلْتحرشف.ُتنكامميجراخلاملاعلابًامامتهاَرثكأتناكاملاطلذإ.اذه
."زغنبيات"ـلاةروثىعُدتتناكاهنعُتعمسدقُتنكيتلاتاروثلانأ



سانلاُلعفيامك،نودقتعياوناكفً.اماجسنارثكأماظنىلإىعستتناكو
،ليصاحملاىلعةرطيسبُعتمتتةهلآلاوحاورألانأ،"واي"ـلاةلالسنم
،رامقلاو،نويفألاو،رمخلانومرحي"زغنبيات"ـلاناكف.ءانبألاةدالوو،ةحصلاو
يكلامنمَذخُؤتنأيغبنيةيكلملانإنولوقياوناكو.غبتلاو،صقرلاو
نمةئاملاب70نوقلتيوضرألانمةئاملاب90نوكلمياوناكنيذلا،يضارألا
اوكراشتينأيغبنييضارألايفنولمعياوناكنيذلاكئلوأنإو،ليصاحملا
اوكرتدقانميلقإيفسانلانمفالآلاُتائمناكو.يواستلابضرألابمهعم
ْتثدحتو.ندملاوىرقلاىلعنولوتسياوناكف."زغنبيات"ـللاومضنيلمهتويب
هوعديناكءيشنعو،ريهشهلإنباهنأُدقتعيناكيذلا،مهدئاقنع
امْمهفأملو.يسايسلاداسفلاوبناجأللههركنعو،"ةيوامسلاهتكلمم"
وهيلةبسنلابُيبنجألاناكدقف.يلَهلوقتنأُلواحتجلثلاةرهزتناك
ةرجحلةعبرألاناردجلانمضُشيعأُتنكو.ىرخأةعطاقمنمصخشلا
َنكامأىلإُّقلحيلقعبُعتمتتتناكجلثلاةرهزَّنكلو،يولعلاقباطلا
.لءاستيوىعسيوُرظنيف،ةديعب

:ًالئاقباجأف."زغنبيات"ـلانعيجوزُتلأس،تيبلاىلإُتدعامدنع
كلهأناكاذإو.اهتلئاعداعسإبواهلافطأبَمتهتنأةجوزلاىلعيغبني"
."ةمداقلاةرملايفمهترايزلنذإلاكيطعأنلفاذكهكنوجعزي

.يجراخلاملاعلانعىرخأةملكبْهّوفتأملف
ًاعايج"وكغنوت"ةيرقيفَعيمجلاليصاحمللَهلعفامورطملاُّحشَلعج

ملف،كلذعمو.رقوملا"ول"معلاىلإنيعرازملادحألةعبارةنباىندأنم
يتامحتناكامناعرسو.صقانتلابُأدبتاننوزخمةفرغُتيأرىتحقلقأ
يامحناكو.دقوملايفةريبكلارانلانأشبوأقاُرملاياشلانأشبانطبضت
َلوانتينأًالضفميسيئرلاقبطلانممحللانمريثكلالوانتنعُكسمي
رصقلايفُشيعيناكيذلا"ول"معلاامأ.ًالوأيلاغلاماعطلااذههُديفح
نأدعبهنكلو،لعفينأهلنكمملانمناكامكْرمذتيملفًاقباس
يبصلااذهَّنأًالمآينبانمًابلطتَرثكأَحبصأانفورظةقيقحتحضتا
.لضفأفورظوحنةلئاعلاةدوعَرممُحبصيدقريغصلا

ْتضِّفُخوًاليلشارفلايفانكامدنعف.يجوزلًايدحتُلكشياذهناك
ٌديعسانأو.اننبايفًاماهًائيشىري"ول"َّمعلانإ":ًالئاقَّيلإىضفأ،راونألا
هنأىرأو،لبقتسملاىلإُرظنأنآلايننكلو،يبصلاسوردرمأىلوتدقهنأ
يفكلذُلعفنفيكو.هتاساردَعباتيلًاديعبَهلسرننأانيلعُبجوتيدق
نأانيلعُنوكيسامناعرساننأاهلمكأبةعطاقملاهيفُفرعتيذلاتقولا



،ٌةركفَّيدل":لاقو،مالظلايفيدييجوزَذخأو"؟انقمردسنللوقحلاَعيبن
ىلعوكيلعٌقلقيننكلو،ةديجٌةركفاهنأيدلاوُدقتعيو،قبنزلاةرهزاي
."انئانبأ

ً.ايلاتُهلوقيسناكاممٌةفئاخانأوُترظتناف
نإ.اوشيعيلةددحمءايشأىلإنوجاتحيَسانلانإ":ًالئاقهَمالكَعبات

ٌةرفاواهنإْلقنملنإةيناجماهلكدقوملابطحو،ءاملاو،سمشلاو،ءاوهلا
."اوشيعيلحلملانوجاتحيُعيمجلاوً،ايناجمسيلحلملانكلوً.امئاد

؟ُهدوقياذهناكنيأ.هديىلعيديُتددش
انتارخدمَرخآَذخآنأيننكميناكنإيدلاوُتلأسدقل":لاق

دقو.هَعيبألانهىلإهبَدوعأمثحلملاَيرتشأو"نيليوغ"ميلقإىلإَرفاسأو
."هنذإينحنم

"نيليوغ"ناكو.اهَددعأنأَعيطتسأنأنمُرثكأُرطاخمكانهتناك
ًاميلقإَربعينأكانهىلإَلصيليجوزىلعناكو.انلرواجملاميلقإلاوه
اودقفنيسئاينيعرازماوناكًاراوثاونوكيملنيذلاكئلوأو.راوثلاُهلتحي
رفسلاىلعنوؤرجتينيذلاكئلوأنمُقرستتاباصعىلإاولوحتومهتويب
نأيفديحولاُببسلاوهوً،ارطخهتاذّدحبحلملاُلمعناكو.قرطلايف
انميلقإيفحلملابنومكحتينيذلاُلاجرلاناكو.ًاليلقًامئادناكهنوزخم
ْنكتملو.دحاولجردرجمناكيجوزنكلو،ةصاخلامهشويجنوكلمي
ملاذإو.نيعداخملاراجتلاوأبرحلاةداسنمٍّيأعملماعتلابةربخهيدل
رَيثكلاُفداصيسناكيجوزنأيوثنألايلقعَليختدقفً،ايفاكاذهْنكي
ُرضحيدقفهترماغميفَحجناذإف."نيليوغ"ميلقإيفتاليمجلاءاسنلانم
يمفنمةأرماكيفعضَجرخف.تايظحمكتيبلاىلإنهنمرثكأوأةدحاو
.ًالوأ

دقيتاوللاءاسنلاتايعونلًافَّطلمًاريبعتةمدختسمهيلإُتلسوت
."ةيربلاروهزلافطقتال":تلقو،نهلباقي

.اههجويفتسيلواهتليضفيفيهةأرملاةميقنإ":ًالئاقيننأمط
نلينيعَّنكلو،ةديعبةفاسميمسجُرفاسيس.ءانبألاينتحنمدقتنأف
يقبا":فاضأمث،ًاليلقفقوتو."هارتنأاهيلعيغبنيالامىلإَرظنت
."انءانبأيمدخاو،يمأيعيطأو،ءارغإلانعيدعتباو،ةصلخم

ىلعًةقلقُتسليننكلو،كلذنمَلقأَلعفأنليننإ":ةلئاقُهتدعوف
."يسفن

له":ًالئاقينباجأهنكلو،ىرخألايفواخمنعهَربخأنأُتلواح



مادختسابَرمتسننأُبجي؟ءاسعتسانلاضعبنألشيعلانعُفقوتن
."ينيصلابعشللكلماهُّلكيهف.انراهنأوانقرط

.ةنسةدملُبيغيدقهنإيللاقو
تّرمامنيبو.قلقلابُرعشأُتأدب،يجوزاهيفَرداغيتلاةظحللاذنم

؟امءيشَهباصأنإيلَثدحيلناكاذامً.افوخوًاقلقدادزأُتنك،رهشألا
ًادجًاراغصاوناكيلافطأنألوً.ادجةليلقتارايخبىظحألةلمرأكُتنكدقل
يفيننأيتفرعملو.رخآلجرلينعيبينأيامحلُنكميناكدقفيباونتعيل
اذاملُتكردأًاددجميلافطأةيؤرنمَنكمتألْنكأملكلتكفورظلظ
رَيكفتلاوًاراهنوًاليلءاكبلاَّنكلو.نهسفنأنلتقيلمارألانمرُيثكلاتناك
ىلعَظفاحأنأُتلواحف.يتمزأنمًاجرخمينحنميسنكيملتالامتحالاب
ةمالسلجأنممُلأتأُتنكامنيبىتحيولعلاقباطلاةفرغيفئداهرهظم
.يجوز

ًائيشُتلعفدقف،ينعَففخيلربكألاينبارظنملُقوتأُتنكيننألو
يفءاسنللياشلاَرضحألمويلايفةديدعتارمُتعوطتف.لبقنمْهلعفأمل
،تارملاىدحإيفيلفسلاقباطلايفُتنكامدنعو.يولعلاقباطلاةرجح
."ول"معلاعمهسوردنمعمسلاىمرمىلعءودهبُتسلج

،ضرألاو،ءامسلايهةيمهأرثكألاثالثلاىوقلانإ":لوقيينباناك
َصرفلاَّنإو.موجنلاو،رمقلاو،سمشلايهةثالثلاةرينلاماسجألاو.ناسنإلاو
نأنيحيفضرألااهيطعتيتلادئاوفلايهاُضتالءامسلااهُحنمتيتلا
."ناسنإلاينبنيبماجسنالانميتأتيتلاةكربلايهاضتالضرألاَدئاوف

َظفحينأُعيطتسييبصُّيأ":لاقف،هبيدأتيفًاداح"ول"معلاناك
"؟ينعتاذامنكلو،تاملكلا

،الك؟ةئطاخةباجإَبيجينأينبالُنكميناكهنأنودقتعتله
اذإوأةلئسألادحأنعحيحصلكشببجيملاذإ.ببسلاُركذأسيننكلو
ةحوتفملاهديةحارىلعَهبرضيل"ول"معلاناكهئاقلإيفأطخَبكترا
ةبوقعلاُنوكتةيلاتلاةرملايفأطخأاذإو.نارزيخلابشخنماصعب
.ةفعاضم

ةميقلاميدعهنكلو،َسقطلاناسنإلاُحنمتءامسلانإ":ينباَباجأ
ماجسنالانودبةدئافلاةميدعيهةبصخلاُةبرتلاو.ةبصخلاضرألاةبرتنود
."لاجرلانيب

،اهيفُسلجأُتنكيتلاةليلظلاةيوازلانمرخفوجاهتبابُتمستبا
.ةدحاوةحيحصةباجإببسبهَسردمتتخيمل"ول"معلاَّنكلو



انعبتاوةلئاعلاانيوقاذإ.ةيروطاربمإلانعثدحتنل،نآلاوً.ادجٌديج"
ُرشتنيف.ةلئاعلايفماظنلاُّمعيسٍذئدنع،سوقطلاباتكيفةبوتكملادعاوقلا
ىلإكلذَلصيىتحةلودلاَنامأينبيو،ىرخأىلإةلئاعنماذه
،هبتنا.بارطضاُثدحيامناعرسو،ىرخأةروثُدِّلوتًةروثَّنكلو.روطاربمإلا
انأُتنكامنيباهريديكُّدجناكو.ضرألاُكلمتانتلئاعنإ،ريغصلااهيأ
دعبطالبلايفبصنمبُعتمتأدعأمليننأنوفرعينآلاسانلاَّنكلوً،ابئاغ
نيرذحنوكننأانيلعُبجي،اذل.راوثلانعنوعمسيونوريمهف.نآلا
.ً"ادجًادج

."زغنبيات"ـلاةروصبلصيملهنمًافئاخناكيذلاعورملاءيشلاَّنكل
وهانيلعتوملاُحاورأَطبهتنألبقهنعُتعمسيذلارُيخألاُءيشلاناكو
ةحصلااهلًةينمتم،ًاليدنماهلُتزرطفً.اددجمًالماحتناكجلثلاةرهزنأ
قرزألودجنمُزفقتةيضفكامسأبُهتنيزمث،ةيلاتلارهشألايفةداعسلاو
اهَعنصأنأيناكمإبناكةروصَدربأوَفطلأتناكهذهنأةدقتعمحتاف
.فيصلالصفءانثأًالماحُنوكتسةأرمال

ًاركبمُتقولاناكوً.اركابديدشلاةرارحلامسومَّلح،ماعلاكلذيف
نيلباذلافطألاوءاسنلانحنانكدقف،اذل.انيلاهأتويبىلإَبهذنلًادج
ُةجردترمتساامدنعو.رظتننوُرظتنننحنويولعلاقباطلاةرجحيف
لافطألااهبةطيحملاىرقلاو"وكغنوت"ةيرقيفُلاجرلاَذخأ،عافترالابةرارحلا
ُتنكيذلارهنلاسفنوهاذهناكو.اوحبسيوءاملايفاوضوخيلرهنلاىلإ
امدنعةجهتبمُتنكدقف،اذل.ةريغصةاتفُتنكامدنعيمدقهيفُدربأ
ناكهنكلو.ةقيرطلاكلتبلافطألااولماعينأيجوزةوخإويامحَضرع
ليسغلابنمقيةريبكلامادقألاتاوذُتايتفلاتناكثيحرهنلاسفنًاضيأ
تاقريببسبْتدسفةيرقلارابآنألوهطلاوبرشلالجأنمءاملالقنو
.تارشحلا

ةيرق،ةعطاقملايفةيرقلضفأيفديئوفيتلابةباصإلوأتثدح
َرشتنامثنيعرازملاانيرجأتسمدحألزيزعلالوألانبالاْتباصأف."وكغنوت"
مث،ىمحكأدبيُضرملاناكو.عيمجلالتقمبًاببستمةلئاعلاءاحنأيفُضرملا
فشانٌلاعسهولتيناكًانايحأو.ةدعملايفنايثغمث،ديدشعادصاهُعبتي
ُرمألاىقبي،ُلاهسإلاأدبياملاحنكلو.نوللاةيرهزعقبوذيدلجٌحفطو
َدحأنأُعمسنانكاملاحو.ةميحرةياهنُتوملاَحبصينألبقتاعاسدرجم
ًالوأُلفطلاناكفً.ايلاتُثدحيسناكامُفرعنانك،ضرمدقلافطألا
كلذناكو.بألامثمألامثنورخآلاتاوخألاوةوخإلاهُعبتيمث،تومي



لفطلاهرهظَريدتنأُعيطتستالمألانألًاراركتوًارارمهُعمسنانكًاطمن
لكتناكامناعرسو.رضتحتًةجوزَرجهينأُعيطتسيالُجوزلاوضيرم
.ضرملاتالاحنميناُعتةيرق

.مدخلاىفتخاو،اهباوبأْتقلغأو،ةيرقلاةايحنم"ول"ةلئاعْتبحسنا
اذهىتحُتلزامو.فوخلانماوبرهامبروً،اديعبيامحمَهلسرأامبرف
قباطلاةرجحيفَلافطألاةلئاعلاُءاسنْتعمجدقو.ببسلافرعأالمويلا
ةثلاثلاةنكلانباناكو.كانهًانامأَرثكأُحبصنسانكاننأٍتادقتعميولعلا
َجهوتو،ةراحوةفاجُهتهبجْتحبصأف.ضارعألاهيلعترهظنمَلوأوه
ىلإيلافطأُتذخأفضارعألاهذهُتيأردقو.نكادلايدرولانوللابهادخ
يجوزِبايغيفَّيلعيغبنيناكدقو.ربكألاينباُتيعدتساو،يمونةرجح
يأهحنمأمليننكلو،لاجرلاةيقبوهمععمءاقبلابهتبغرلَملستسأنأ
.رايخ

ربكألاخألاُنوكيسو.ةفرغلاهذهُرداغتسنمطقفانأ":يلافطألُتلقف
."لاوحألالكبهوعيطتنأمكيلعُبجيو.انهُنوكأالامدنعمكنعًالوؤسم

ةدحاوةرمةفرغلاُرداغأبيهرلامسوملااذهءانثأمويلكيفُتنك
ضرملااهيفلقتنيناكيتلاةقيرطلابيتفرعملو،ًاليلةدحاوةرموًاحابص
عميسفنبُهغرفأو،لُّوبتلاَءاعوُجرخأُتنك،مهمجاهييذلاسانلانم
يمدقوأيدييرشبلادامسلانيزختةقطنمنمٌءيشَسمليالأصرحلا
هيفصأمث،هيلغأو،رئبلانمًاحلامءامبحسأُتنكو.ءاعولاوأيبايثوأ
نكلو،ماعطلانمةفئاخُتنكدقل.ناكمإلاردقًافيظنوًايقنَحبصيىتح
َلوانتننأانيلعيغبنيناكله،لعفأامفرعأملف،لكأننأانيلعناك
يرشبلادامسلابُترّكفامدنعيننكلو؟ةرشابمةقيدحلانمًائينماعطلا
نمريثكلانمُجرخيُضرملاناكفيكو،انلوقحيفهُمدختسنانكيذلا
ىلإيتركاذبُتدعوً.احيحصَنوكينأُنكميالكلذنأُتملع،ماسجألا
ةديصعوهو،ةضيرمُتنكامدنعهوهطتيمأتناكيذلاديحولاءيشلا
.مويلايفنيترماهُّدعأُتنكف."يجنوكلا"

سانلاُعمسنمويلاءانثأاّنكو.يتفرغيفنيسوبحمتقولاةيقباّنك
ةعطقتملاتاحيصلاانلصتتناكف،ليللاءانثأامأ.نيدئاعونيبهاذنورجي
،بابلاىلعينذأُعضأ،حابصلايفُتنكو.تاهمأللملأتملاخارصلاوىضرملل
ُّمتهيدحأدوجومدعلو.رخآلاملاعلاىلإَلقتنانمرابخأليغصأو
ءاسنلاءانثتسابتاديحووتاملأتمنيفوتدقف،ضعبلانهضعبادعتايظحملاب
.نهيلعنرمآتينكيتاوللا



ىلعوجلثلاةرهزىلعُقلقأُتنكًاراهنمأًاليلُتقولاناكأٌءاوس
ُموقأُتنكيتلاةيئاقولاتاءارجإلاسفنبمايقلاُلواحتتناكله.يجوز
؟ةقفشللريثملالوألااهنباَيفوتله؟تيفوتله؟ريخبتناكله؟اهب
وأرخآميلقإيفتامله؟يجوزنعاذامو؟اهتلئاعُّلكتيفوتله
يعسوبناكامُفرعأْنكأملفامهنميألٌءيشَثدحاذإو؟قيرطلاىلع
.يفوخيفةنوجسميننأُترعشف.َهلعفأنأ

الُثيحبّدحلاقوفًةعفترمتناكو.ٌةدحاوٌةذفانيمونةرجحلتناك
تويبلامامأةءوبوملاوةخفتنملاثثجلاةحئارتناكو.اهنمرظنلانمُنكمتأ
كانهنكيملنكلو،انهاوفأوانفونأانيطغف.ةبوطرلابعبشملاءاوهلاُقرتخت
ُدسفتو،اننويعُعسلتةدسافلاةحئارلاكلتطقفكانهتناكلب،ذفنميأ
،اهبُمايقلاَّيلعُبجوتيناكيتلالامعألالكينهذيفُتلجسف،انتنسلأ
ً،انكادَرمحأًاشامقلافطألاَسبلأنأو،ةهلآللرمتسملكشبيلصأنأ:يهو
نعُثحبتةريرشحاورأيأَفيخألمويلايفتارمثالثةفرغلاَسنكأنأو
،اهنعُعانتمالاانيلعُبجوتيناكيتلاءايشألاًاضيأُتلجسدقو.اهلةيحض
انيلعًاعونممناكلتيبلايفًادوجوميجوزناكولو،يلقمَماعطال:يهو
يسفنىوسَّيدلنكيملف.تيبلايفنكيملهنكلوً.اعمتقولاُءاضق
.ةرذحَنوكأل

ىلإيتامحْتلخد،زرألاةديصعوهطأُتنكامنيبمايألادحأيف
.اهعباصأنيبنمٌةقلعمةحوبذمٌةجاجداهعموخبطملا

كانهسيل":موثلاعُّطقتوريطلالصافمُعلختيهوةظاظفبتلاقف
،راضخلاومحللانودبكلافطأُتوميسو،نآلادعبهذهبظافتحاللٌببس
."اوضرمينأَلبقتوملاىتحًاعوجنوروضتيمهنيلعجتتنأف

يننكلوً،اتاوصأيتدعمْتردصأو،يباعللاسف.ةجاجدلايفُتقَّدح
ُتمقلب.اهْبجأملو.عمسلامدعبُترهاظتةيجوزلايتايحيفىلوألاةرملل
يقيرطيفْتفقوتو،ةينيصىلعاُهتعضوو،ةيعوألايفةديصعلابصدرجمب
نمًءاعوُتكرتو،بابلاُتقرطف،"ول"معلاةفرغبابمامأيتفرغىلإ
وضعلاْنكيملهنإ؟ببسلانوكردتالأ.كلذَلعفأنأَّيلعناكدقل،هلجأ
ً،اضيأينباَملعمناكهنكلوبسحوةلئاعلايفًامارتحارثكألاوًانسربكألا
ملعملانيبةقالعلانأسانلانيبتاقالعلايفانُربختةيديلقتلاُبتكلاتناكو
.نبالاوبألانيبةقالعلادعبطقفةيناثلاةبترملايفيتأتذيملتلاو

ىلعبشيلارجحْتضرتعاامدنعو،يلافطألىرخألاةيعوألاُتلصوأ
اُهتعفص،ةظوفحمراضخةيأىتحوريزنخلامحلعطقوثاركلادوجومدع



مهتخأْتضعامنيب،مهاوكشنورخآلالافطألاَتبكف،اههجوىلعةوقب
ُتمقلب،كلذنمٍّيألًامامتهارُِعأملو.اهعومدتسبحو،ىلفسلااهتفش
.سنكللُتدعو،يتسنكملوانتبةطاسبب

دقتناكةرارحلاَّنكلو،انتفرغيفضارعأةيأْرهظتملو،مايألاتّرم
دحأءاسميفوً.اءوسدادزتتوملاوضرملاةحئارَلعجاممرثكأتعفترا
يفحبشلاكًةفقاوةثلاثلاةنكلاُتدجو،خبطملاىلإُتبهذامدنعمايألا
سبالماهيمدقصمخأىتحاهسأرنميدترتيهوةملظملاةفرغلافصتنم
،اهلافطأواهُجوزيفوتدقودبالهنأاهرهظمنمُتنمخف،ءاضيبلادادحلا
كرحتتملف.اهينيعيفحورلاةميدعةغرافلاةرظنلانميناكميفُترّمستو
ةفئاخُتنكو.اهمامأطقفدحاورتمدعبىلعينتأردقاهنأينرعشتملو
يفُتعمسو.مامأللمدقتلاوأفلخللةدوعلاعطتسأمليننإثيحبًادج
ٌةركفْترطخف.سوماجللضفخنملانينألاوليللارويطحايصتوصجراخلا
تومتتناكلهوأ؟تومتُتاناويحلاِنكتَْملَِمل،يبعرءانثأيلاببةيبغ
؟كلذبينَربخيلٌدحأقبتيملو

ُةميدعةريزنخلاْتشاعدقل":ًالئاقيفلخنمريرموٍساقٌتوصَحاص
"!ةميقلا

.توصلاَردصمَهجاوألُّتفتلايننكلو،اهينيعبةثلاثلاةنكلاِشمرتملف
ًالدسنماهُرعشناكف.ْتعُزندقاهرعشُسيبابدتناكو.يتامحكلتتناكو
يغبنيناكام":ةلئاقتعباتف.اههجولوح)ةخسو(ةنهدمتالصخيف
اهتيأ،"ول"ةلئاعةلالسنيرمدتكنإ.تيبلااذهىلإَِكلخدننأًادبأانيلع
."ةثولملاةرذقلاةريزنخلا

ةدارإلابُعتمتتنكتمليتلاةثلاثلاةنكلاهجويفيتامحْتقصبو
.اههجوَحسمتل

يننإ":تلاقف،نزحلاوبضغلانمُرمحأاههجوويتامحاهتمتشو
،نيناعتكلعجتنأةهلآلليلصأس،يتومتملاذإنكلو.يتومتنأُلمآو.ِكنعلأ
تداعولنكلو.فيرخلالولحبتيبلااذهَجراخ"ول"ديسلاكُجِّوزيسف
."راهنلاَءوضيرتليشيعتنلف،يلرومألا

،ةدحاوةرمليدوجوبفرتعتمليتلاوً،اديعبيتامحترادتساكلذب
ُتردتساف.ةفرغلانمةحنرتمْتجرخو،اهتيشمَمعدتلرادجلابْتكسمأو
ناكو.عايضلااهيلعودبيُلازيامتناكيتلايجوزخأةجوزىلإةدئاع
ُتعضوو،يديُتددميننكلو،أطخُهلعفأسُتنكامنأينُرعُشيءيشُّلك
ُتمقمث،هَنخسألًءامُتعضوو،يساركلادحأىلإاُهتدشرأو،اهلوحيعارذ



يفشامقةعطقُتسمغو،اهعامجتساُتعطتسايتلاةعاجشلالكًةمدختسم
اُهتبقارو،دقوملايفشامقلاةعطقبُتيقلأو،اههجوُتحسمو،رتافلاءاملاولد
ًاناجنفُتببصو،ياشلانمًاقيربإُتددعأ،ءاملاىلغاملاحو،قرتحتيهو
رخآءيشَّيأفرعأمل.هلوانتتملف،اهمامأُهتعضوو،يجوزقيقشةجوزل
َلفسأًةكرحم"يجنوكلا"ةديصعدادعإبُتأدب،اذل.َهلعفأنأيننكميناك
.قرتحيوأزرألاَقصتلياليكلربصبرْدِقلا

،يلافطأَخارصَعمسأليسفنُدهجأيننإ":ةلئاقةثلاثلاةنكلاِتتمت
تناكاهنأًةدقتعماههجاوألُّتفتلاف."يجوزنعناكملكيفُثحبأو
مث."كلذُلعفتنكتملاهنأاهينيعىلعودبيناكنكلو.يعمُثدحتت
يفيلافطأويجوزَلباقأنأيننكميسفيكفىرخأةرمُتجوزتاذإ":تلاق
"؟رخآلاملاعلا

ةيأكانهْنكتملهنألاهلاهلوقألةيساومتاملكةيأَّيدلْنكتمل
ٌلبجالواهيمحتلةريبكةلئاعُةرجشاهلْنكتملو.اهنعففختلتاملك
تناكو،نيتريغصلااهيمدقىلعةحنرتمتشمو،ْتفقو.اهفلخُفقيٌصلخم
ً.اديعبُفرجنيناكوسيناوفلاناجرهميفَلسرأسونافاهنأكوةفيعض
.يتديصعكيرحتلُتدعف

نأكوُرمألاادب،يلفسلاقباطلاىلإُتلزنامدنعيلاتلامويلاحابصيف
َّنكو،ندعدقتايرخألاتامداخلاو"غناغنوي"تناك.ثدحدقًارييغت
"غناغنوي"ينتملعأو.دقوملابطحنمةديدجةموكنزهجيو،خبطملانفظني
.مويلاكلذحابصنمركبمٍتقويفةتيمتدجُودقةثلاثلاةنكلانأ
ناكامُلءاستأامًابلاغُتنكو،ْيلِقلالولحمتعلتبانأباهسفنتلتقدقل
ءادغلاتقولولحبهنأل،طقفتاعاسعضبلْترظتنادقاهنأولَثدحيل
ةليللايفًالصأًةضيرمتناكاهنأَّدبالو،ىمحلابةضيرميتامحْتطقس
ً.ادجةيساقتناكامدنعةتئافلا

نييمحميلافطأبُتظفتحادقُتنكدقل.عيرمٌرايخيمامأناكنآلا
قوفًالوأهيدلاووحنًاهجومناكيجوزلٍةجوزكيبجاوَّنكلو،يتفرغيف
َلسغأو،حابصلايفياشلاامهلَرضحأنأينعتامهتمدخنكتملف.عيمجلا
ناكهنأينعتامهتمدختناكلب.مسابهجوبامهداقتناَلبقتأوأامهبايث
يجوزقوفوَّيدلاوقوفً،اعيمجنيرخآلاقوفامهعضأنأَّيلعيغبني
،ضرملانميفوخىسنأنأَّيلعناكديعبيجوزنأامبو،يلافطأقوفو
ملاذإو.ةحيحصلارومألابَموقأو،يبلقنميلافطأوحنيرعاشملكَدرطأو
ً.ادجًاريبكُنوكيسييزخناكفيتامحتيفوتو،كلذْلعفأ



يفتايرخألاُتاجوزلاتناكو.ةلوهسبيلافطأنعَّلختأمليننكل
.ةقلغملامهباوبأَفلخمهلَثدحامُفرعأْنكأملو.نهلافطأعمنهفرغ
يلافطأبينتعيليامحبَقثألْنكأمل.ىتومنونوكيدقو،ىضرمنونوكيدقف
ُضرميسنموهنكيملأ؟هتجوزبناجبةليللاىضقدقْنكيملأً.اضيأ
ُكرتيناكهنأمغرءابولاةيادبذنم"ول"معلاُتيأردقْنكأملوً؟ايلات
.هألمَديعألءاسموحابصلكهتفرغجراخغرافلاهءاعو

َّيلإ"غناغنوي"تتأفً.اقلقيعباصأُلتفأانأو،خبطملايفُتسلج
."كلافطأبينتعأس":تلاقو،يمامأتعكرو

يفافزدعبجلثلاةرهزلزنمىلإينتقفاردقتناكفيكُتركذت
اهنأىلعْتنهربفيكو،يلافطأليتدالودعبيبْتنتعافيكو،ةرشابم
نمكلذَّلكتلعفدقل.يتقيفرىلإيلئاسرلاهلقنيفةموتكوةصلخم
اهرمعةاتفنماَهظحالأنأنودْتمندقتناك،تقولاكلذلاوط.يلجأ
نمنيرشعلاوةعبارلايفنيمدقلاةريبكةمخضةباشَحبصتلتاونسرشع
ْنكتملاهنأُملعأُتنكيننكلو،ةحيبقُلازتاميلةبسنلابتناكو.اهرمع
.اهلافطأمهنأكويلافطأبينتعتنأاهُنكميناكهنأودعبْتضرمدق

اهبََّرضُحينأُديرأُتنكيتلاةقيرطللةحيحصلاتاميلعتلااُهتيطعأ
َءوستنأنمًابسحتاهعماهبَظفتحتلًانيكساُهتيطعأو.مهؤامومهماعط
يدينيبيلافطأُتكرت،كلذب.ةفرغلابابَسرحتنأاهيلعُنوكيفُلاوحألا
.يجوزمأليهابتناُتهجوو،رادقألا

ناكيتلاقرطلالكبيتامحبينتعأُتنك،ةيلاتلاةسمخلامايألالاوط
ىلعًةرداقْدعتملامدنعاهمسجُفظنأُتنكف.اهبَموقتنأةنكلُنكمي
ُتنكيتلا"يجنوكلا"ةديصعسفناهلُدعأُتنكو.لُّوبتلاءاعومادختسا
يكللعفتيمأُتيأردقُتنكامكيعارذُتحرجمث،يلافطألاهُّدعأ
اهحنمتيتلاىمسألاُةبهلايههذهو.ةديصعلايفةيويحلايتقاطَكرحتت
نمةيويحلاباهُدوزيدقةيويحلاينحنمامنأةلمآاهلاُهتيطعأف.ةنكلا
.امةزجعمبةديدج

مكنإذإ.ضرملااذهٌعيظفوهمكمكَربخأنأَّيلعسيلنكل
ةفيطلتناكامًابلاغوةلداعتناكاملاطلو.تتامدقل.ثدحيامنوملعت
ُتملعاهسافنأُرخآْتجرخامدنعو.اهَعدوأنأبعصلانمناك،اذل.يعم
يفةأرمالُهلعفّمتينأيغبنيءيشيأَلعفأنأيناكمإبنكيملهنأ
بشخبرَّطعملائفادلاءاملابفاجلاوخستملااهَدسجُتلسغف.اهتناكم
،اهبويجيف"وشون"ـلاةغلباِهتاباتكُتسسدو،اهبايثاُهتسبلأو،لدنصلا



امكمداقليجةئاملًابيطًامساَكرتتلْتبتكدقْنكتملو.اهترتسو،اهمامكأو
نبتكدقو.اهرعاشمواهراكفأنعاهتاقيدصَربختلتبتكلب،لاجرلالعفي
ءايشألاكلتَقرحألىرخأفورظلظيفُتنكدقل.ةقيرطلاسفنباهل
نفُدتنأُبجيناك،ءابولاوةرارحلاةجردعافتراعمنكلو.اهربقبناجب
ءانبألابجاوو،"وشون"ـلاو،ةقاطلااياضقبريكفتلانودةعرسبثثجلا
نأنمَدكأتأنأوهَهلعفأنأيتعاطتسابناكامُّلكف.مهئابآوحن
املاحو.رخآلاملاعلايفنينغيونأرقيلاهتاقيدصتاملكةاساومبيتامحىظحت
.ةعرسباهنفدلةبرعلاباهُدسجَلُقن،ُتيهتنا

نمًةديعسَنوكأنأيناكمإبناكو.ةليوطًةايحيتامحْتشاعدقل
يفىلوألاةديسلا،يتامحةافوببسب،ُتحبصأدقل.ةيحانلاهذهنماهلجأ
تايرخألاتاجوزلاىلعناكوً.اديعبلازيامناكيجوزنأمغرةلئاعلا
.ةنسحلاةلماعملابنيظحيل،نهببيطلاييأرلنجتحيسنك.يننعطينأنآلا
يفةحضاوُتنكيننألماجسنالانمديزمللُعلطتأُتنكتايظحملاتومب
تيبلااذهفقستحتتايظحمةيأكانهنوكتنلهنأوهو،دحاورمأ
.نآلادعب

انحتفف.انتعطاقمنعُءابولاَلحرً،امامتسدحلابُتامداخلاِتكردأامك
قيقشو،يتامحنادقفةيلئاعلاانرئاسختناك.ةنوؤملاانرضحأو،باوبألا
ىلععبارلاويناثلاناوخألايقبو.تايظحملاو،اهلمكأبهتلئاعوثلاثلايجوز
ُتمدندقو.يمأويبأيفوت،يلهأةلئاعيف.امهيتلئاععمةايحلاديق
نكلو.ةقباسلايترايزيفامهعملوطأًاتقوُتيضقدقْنكأمليننألعبطلاب
دعتملو.يمدقُتطبرنأدعبةدودحمتحبصأدقتناكّيدلاوبيتقالع
يتلابيذاكألاببسبانراجشدعبيمأعماهدهعقباسىلإَُّطقرومألا
نأوهةجوزتمةنباكيبجاوناكو.جلثلاةرهزصوصخبينعاْهتفخأ
نمْهتلعفامليمأفِّرشأنأُتلواحف.ماعةدملَّيدلاوىلعدادحلاَنلعأ
ً.انيزحْنكيمليبلقنكلو،يلجأ

كلذناك.تاملكةيأ"ول"معلاوْلدابتأمل.ًالامجإنيظوظحمانك
فيطللاَمعلاكلذدعيملهتفرغنمَجرخامدنعهنكلو،مئالمريغنوكيل
،زيكرتو،ةدحبينباُبِّرديناكف.لسكبهدعاقتتاونسيضقيناكيذلا
نمًايصوصخًاملعمَرجأتسننأًادبأانيلعنكيملهنإثيحبصالخإو
نأهتفرعمهُمعدت،هتاساردنمُبَّرهتيينباْنكيملً.اددجملزنملاجراخ
روطاربمإلاةحئالىلعهيفُرهظيسهُمساناكيذلامويلاوهفافزةليل
هَروديدؤيسناكلوألامويلايفف.هتايحمايأمظعأنانوكيسةيبهذلا



ىلإانتعطاقمضومغنمُزفقيسناكيناثلامويلايفو،هيدلاولعيطمنباك
.ُهفرعتستناكنيصلاَّلكنإثيحبةرهشلا

نأينعسيالو.تيبلاىلإيجوزَداع،اذهلكَثدحينأَلبقنكل
يسيئرلاقيرطلاُدعصتهتَّفحِمُتيأرامدنعاهبُترعشيتلاةحارلاَفصأ
حلملانمسايكأبةلمحمناريثلااهُّرجتيتلاتابرعلانمٌبكوماهُعبتي
ُثدحتسُتيكبواهنأشبُتقلقيتلاءايشألاُّلكنكتملف.ىرخألاعئاضبلاو
ءاسنُّلكْترهظامدنعةداعسلاينُرمغتتناك.لقألاىلعدعبسيلوأ،يل
انصَّلختوً،اعيمجانيكبف.تابرعلانوغَّرفيانلاجرناكامنيب"وكغنوت"ةيرق
انلويلةبسنلابيجوزناكف.هلمحنانكيذلانزحلاو،فوخلاو،ءابعألانم
.رهشأذنمانمٌّيأاهآرةديجةمالعَلوأًاعيمج

نمثناكف.نينتممونيسئايسانألةعطاقملاءاجرأةفاكيفُحلملاَعيِب
انيرتشاو،انبئارضانعفدف.يلاملاانقلقلكًاديعبحازأدقتاعيبملاهذه
نأَتبثو.اهتورثو"ول"ةلئاعةناكمتدادزادقل.اهانعبيتلالوقحلا
نمرثكأًاجرهبمودبيفيرخلالافتحاَلعجاممً،ارفاوناكةنسلالوصحم
ةملظمًامايأانيضقنأدعبربكأةحاربَرعشننأًانكممنكيمل.داتعملا
،"وكغنوت"ةيرقىلإاوتأيلنييفرحيامحَرجأتسادقو.ئيسسقطتاذ
يفانتيرقىلإنوتأينملكلوانناريجلُرهظتةديدجَزيرافأاونهديو
ىرأنأونآلاًاجراخرَيسأنأيناكمإبناكو.ديجلاانظحوانءاخرلبقتسملا
لجأنمرهنلايفًالوزنهَذخأيلهبراقنَتمُبكريوهو،هترتسًايدترميجوز
نيدتريانتلئاعيفَءاسنلاىرأنأو،"نيليوغ"ميلقإيفراجتلاعمهتالماعت
َةدوعىرأنأو،رظتنننحنوانلجأنمزيرطتلابنمقينهوةلدهتمًاباوثأ
.ةديعسلايجوز

ُسلجيناكف.يامحةروصءانثتساب،زيرافألاتحتءيشِّلكءالطَّمت
هنكلوً،اروخفودبيوهتاكلتممىلعُفرشيوهوعفترميسركىلعزيرفإلايف
ءودهبيفوتف.ةيويندلارومألابُمتهيدعيملوهتجوزُدقتفيناكةقيقحلايف
نوكننأوهانتابجاولوأناكو.لوقحلايفرُيسيوهومايألادحأيف
ًاجراخَعضوو،توباتلايفيامحَدِّدُم.ةعطاقملايفدادحلابموقينمَلضفأ
راهنلالاوطىقيسوملاَفزعتلةقرفديدجلاانلامبانرجأتساو.مايأةسمخةدمل
اورضحأو،توباتلامامأاونحنيل"وكغنوت"ةيرقءاحنأنمُسانلاءاجو،ليللاو
ةيريرحمالعأوءاضيبفورظبةفوفلمدوقننعةرابعيهايادهمهعم
ُعيمجَبهذدقل.يامحىلعينثتيتلالاجرلاةباتكبةنيزمقروفئافلو
نيرخآعم"وكغنوت"يلاهأمهَعبتو،مهبكرىلعربقلاىلإمهتاجوزوةوخإلا



بايثبضيبألانوللانمرهنكودبنانك.مادقألاىلعةرواجمىرقنم
دنعُعيمجلاناك.ءارضخلالوقحلاربعءطببانقيرطيفرُيسننحنودادحلا
دعبىلعُربقلاناك.ضرألامههابجَسملتىتحنونحنيتاوطخعبسلك
قيرطلاكلذىلعانفقوتةرممكَليختينأءرمللُنكمياذل.دحاورتموليك
.يرخصلا

ُرفصتو،اهقاوبأبيودتُةقرفلاتناكامنيبًانزحُزئاجعلاوُنابشلاَبحتنا
،ربكألانبالاوهيجوزنأامب.اهلوبطُعرقتو،اهجانصبرضتو،اهتايانب
تلعفكلذكولاجرلاىنغ.ةيرانلاباعلألاَلعشأو،يقرولالاملاَقرحأ
يامحاودعاسيلًاسوقطاودأنابهرةعضبًاضيأيجوزَرجأتسا.ءاسنلا
يفةديعسةايحىلإلوصولل،لمأنانكامك،ءابولايفاوتامنمعيمجو
امنيبو.ٍةميلوىلإةيرقلايفناكنمَّلكانفضتسانفدلادعب.حاورألاملاع
صخشلكلةناكملاوعيفرةلئاعلامعءانبأىطعأ،نولحريفويضلاناك
رملاتوملامعطَدعبتلركسَةعطقوديعسلاظحللةبلاجةيدقنًةعطق
انشعو.سوقطلانملوألاعوبسألاَرمأكلذَّىلوتف.مسجللةفظنمًةفشنمو
،بطخلاو،مئالولاو،نيبارقلاو،مسارملانمًاموينيعبرأوةعستًاعم
نمانيهتنادقنكنمليجوزويننأمغر-ةياهنلايف.عومدلاو،ىقيسوملاو
ولو،انكاننأنوملعيةعطاقملايفُعيمجلاناك-دعبةيمسرلادادحلاةرتف
.نيديدجلا"ول"ةديسلاوديسلاانحبصأدق،لقألاىلعمسالاب



راشتناءانثأاهتلئاعوجلثلاةرهزبَّلحامُفرعأالُلازأامُتنك
،يتامحوحنيتابجاويفو،يلافطأىلعيقلقءانثأيفانأف.ديئوفيتلاءابو
نأدعبًاريخأو،هتزانجويامحةافوكلذالتو،يجوزةدوعبيحرفو
انكاممامبرَركبأتقويفنيديدجلا"ول"ةديسلاوديسلايجوزوتحبصأ
يلْتلسرأمث.يتقيفرَرمأيتايحيفىلوألاةرمللُتيسن،هلنيدعتسم
.ةلاسر

،قبنزلاةرهزيتزيزع
.كجوزلهألجأنمٌةفسآانأو.ةايحلاديقىلعكنأُتعمسدقل

امهبحأُتنكدقف.كتدلاووكدلاونعُهتعمساملربكأنزحبُرعشأيننإ
ً.اريثك

ناكو.ءابولاةيادبيفضاهجإلابُتبصأدقو.ءابولانمانوجندقل
َّلكُتلمحدقُتنكولف.لضفأاذهنإيجوزُلوقيو.ىرخأةاتفنينجلا
،كلذعمو.ةثراكيأ،تانبعبرأَّيدلتناكل،ضاخملاناوأىتحيلافطأ
.ريثكٌرمأوهتارمثالثكيدينيبتيملفطُلمحف

ناكولىنمتأ.كلذُلعفأسوً.اددجمَلواحأنأيننيربختًامئادِكنإ
مهءانبألا،نيلوقتامكف.ءانبأةثالثَبجنأنأو،كلثمَنوكأنأيناكمإب
.ةأرملاُةميق

ْتحبصأَرومألانأكَربخألُتنكدقو.انهسانلانمرُيثكلاتامدقل
ةئيسءايشأُلوقتيهو.ةايحلاديقىلعْتيقبيتامحَّنكلو،نآلاأدهأ
.يدضيجوزُبِّلقتو،مويلكينع

يكلُقوتأيننكلو،كتلزنميتلزنميهاضتداكلابو.يترايزلِكوعدأيننإ
ُديرأانأف.يننيبحتِتنكنإيلاعتكلضفنم.انروهظَءاروانبعاتميمرن
هنعَثدحتنلرُيثكلاانيدلف.انيتنبامادقأطبرأدبننألبقًاعمَنوكننأ
.نأشلااذهب

جلثلاةرهز

تناكامبرارمتسابُركفأُتنك،رخآلاملاعلايفيتامحْتحبصأنأدعب
مث،ةعاطلابيرمتساويعيطأ":تلاقدقف.ةجوزلابجاونعيلْهتلاقدق
َلباقأنأيناكمإبَحبصأ،يتامحانيعينبقارتنأنودبو."هنيديرتاميلعفا
ً.انلعجلثلاةرهز



ةيداحلااوغلبدقانؤانبأناكدقل.تاضارتعالانمرُيثكلايجوزلناك
ناكفً.ارخؤمةسداسلاتغلبدقانتنباتناكو،فصنوةنسوةنماثلاوةرشع
هلُتينغو،مايأةعضبىدمىلعهَقلقُتفّفخف،تيبلايفَدجاوتأنأُّبحي
نعكلذَففخيلَعيراشملافطألانمدحاوَّلكُتيطعأو،هلابئدهأل
هيمدقلسغبُموقأُتنكو،ةلضفملاهقابطألكُتّرضحو،مهيبأبلق
ةفاظنبينتعأُتنكو،لوقحلايفلوجتلانمهتدوعدعبةليللكامهكيلدتو
ُتيغصأيننأولىنمتأو.َبهذأنأينديرينكيملكلذعمهنكلو.همسج
.هل

ةيريرحةرتسُتيدترا،رشاعلارهشلانمنيرشعلاونماثلامويلايف
ُتنكو.فيرخلالصفلبسانملاناوحقألاراهزألكشبةزرطمنوللاةيناوجرأ
يهقالطإلاىلعاهيدترأسُتنكيتلاةديحولاَبايثلانأُدقتعأقباسلايف
نأُتدقتعادقْنكأملو."رعشلاسيبابدبنيزتلامايأ"لالخاُهتعنصيتلا
ناكيجوزنأوأسمُيملًاشامقاهءاروًةفلخمُتومتستناكيتامح
َّدحالتايمكيرتشأنأىلعًةرداقُحبصأسيننإثيحبًايفاكًالامينجيس
دنعًةبهاذُتنكيننأُفرعأُتنكيننكلو.ريرحلاعاونألضفأنماهل
ملف.نيتريغصنيتاتفانكامدنعيبايثيدترتتناكاهنأُترَّكذتو،جلثلاةرهز
نعاهبيغأسُتنكيتلاثالثلايلايللاةدمهيدترألرخآًائيشيعمذخآ
.تيبلا

ىلعُرظتنتًةسلاجتناك.جلثلاةرهزلزنمدنعةَّفِحملاينتلزنأ
سأرءاطغوً،ارزئمو،ًالاورسو،ةرتسةيدترماهتيبةبتعَجراخفيصرلا
يلينلاوضيبألانينوللابغوبصمو،خستمو،ئرتهمينطقشامقنمًاعونصم
جلثلاةرهزتناكدقف.روفلاىلعتيبلاىلإْلخدنمل.ئيسوحنىلع
اذهنعُرثرثتتناكامنيب.ليلعلارصعلاميسنيفاهعميدوجولةرورسم
ثثجتناكثيحةمخضلاَردِقلاىلوألاةرمللحوضوبُتيأر،كاذورمألا
َلخاد.اهدلجةيرطتواهرعشةلازإناكمإلابَحبصيلاهيفىلُغتريزانخلا
،فقسلاضراوعنمًاقلعمًامحلُتحمل،يفاضإلاىنبمللحوتفملابابلا
ةريزنخلاناككلذنمأوسألاَرمألاّنكلو،نايثغلابُرعشأةحئارلاينتلعجف
دعب.ماعطلانعًاثحبفيصرلاىلعدوعصلابترمتسايتلااهراغصومألا
نيخوبطملابشعلاوزرألانمنوكملاءادغلالوانتجلثلاةرهزوُتيهنأنأ
ُةريزنخلاَنكمتتيكلانمادقأدنعاْهتعضوو،ةيعوألاِتذخأ،ءاملاراخبب
.هانكرتاملكأنماهراغصو

عبرأبًةلمحمًةبرعُعفديوهوتيبلاىلإُدوعيراَّزجلاانيأرامدنع



،لماكلاهلوطبهنطبىلعددممريزنخىلعاهنمةدحاوُّلكيوتحتلالس
اُهتامحوزرطتجلثلاةرهزةنباتناكثيحيولعلاقباطلاىلإاندعص
جلثلاةرهزةذفانُكبشناكف.ةملظموًةبطرُةفرغلاتناك.نطقلاُفظنت
ُعيطتسأُتنكيننأمغريلهأتيبيفةذفانلانمىتحةفرخزلقأوَرغصأ
ملىلعألايفكانهىتحو."وكغنوت"ةيرقيفيتذفانىرأنأاهلالخنم
.ريزانخلاةحئارنمَبرهننأعطتسن

.انيتنباوهوالأ،انينهذيفيسيئرلاعوضوملالوحانثدحتو،انسلج
هيفأدبننأُبجييذلاتقولابِترّكفله"،جلثلاةرهزينتلأسف

"؟امهمادقأَطبر
ُتنكيننكلو،ةنسلاهذهيفاذهَأدبينأبسانملاوحيحصلانمناك

ُركفأُتنكاملًاهباشمهبُركفتامَنوكينأجلثلاةرهزلاؤسنمُلمآ
.هب

نمةعباسلاانغلبىتحانامأْترظتنادقل":ةلئاقرذحبُترماغف
."نيحلاكلذذنمًاعمنيتديعسانكدقو،انرمع

امطبضلابوهاذه":تلاقو،ةضيرعًةماستباجلثلاةرهزْتمستباف
الأ.يلاثملكشبةقفاوتمكلويلينامثلاُتافصلاتناكدقل.هبُرّكُفأُتنك
ًاضيأَقفاوننأنكلوطقفينامثلاانيتنباتافصنيبَقفاونالأانيلعيغبني
َطبراأدبتنأامهلنكميو؟عاطتسملاَردقانتافصوتافصلاكلتنيب
."هيفنحنانأدبيذلارمعلاسفنومويلاسفنيفامهمادقأ

يفاهمألامجبُعتمتتعيبرلارمقتناكو.جلثلاةرهزةنباىلإُترظن
ودبيناكاهكولسَّنكلو،معانلادوسألااهرعشوةيريرحلااهترشببنسلاكلذ
ًةلواحماهزيرطتبقِّدحتلفسألاوحنينحنملااهسأربٌةسلاجيهوًايمالستسا
.اهريصملوحثيدحنمُروديناكامىلعَعمسلاَقرتستالأدهجب

انلصوتدقاننألةحارلابُرعشأُتنك."عجبلانمٍجوزكنانوكتس":تلق
َقفاَوتَّنأُلمأنانكاننأنمًةقثاوُتنكيننأمغراذهكلهسقافتاىلإ
وحنىلعًةمئالتمْنكتملانيتنباِتافصنأنعُضوعيسينامثلاانتافص
.يلاثم

الإو،اهعمعيبرلارمقدجاوتلًاقحةظوظحمجلثلاةرهزتناكدقل
دقل:اذهَلوقأنأيننكمي.اهتامحعممويلالاوطاهَدحوىقبتلتناكل
تناك.اهُركذتأُتنكامكةعيضووناسللاةطيلسُلازتامُةأرملاكلتتناك
هنإ.ةاتفنمَلضفأسيلربكألاكنباَّنإ":يهو،ةدحاوةلمجُرركت
ُبسانيالءيشبُترّكفف"ً؟اريزنخَحبذيلةوقلابُعتمتيسفيك.فيعض



؟ءابولاءانثأاهَذخأتنأُحاورألاِعطتستَْملَِمل:وهو،"ول"ةديسلا
يرهمايادهأدبتنألبقيتلوفطةهكنةيئاسملاانتبجوْتداعأ

ةصلصلابريزنخلالجرأو،ةليوطلاءايلوصافلا:ىلعيوتحتتناكف،لوصولاب
يفاهلوانتنانكةبجوُّلكتناك.رمحألازرألاوةيلقملانيطقيلاعطقو،ةراحلا
،ريزنخلانمًاءزجُلوانتنًامئادانكاننإثيحباهسفنودبت"نايتنيج"ةيرق
ءاعمأو،ينيطءاعويفريزنخلاينذأو،ءادوسلاءايلوصافلاعمريزنخلانهدك
ْلكأتملو.راحلالفلفلاوموثلاعميلقملاريزنخلامحلو،ةنخاسلاريزنخلا
.ءودهباهزرأواهراضخُلكأتتناكلب،كلذنمًايأجلثلاةرهز

ناكَديلقتلانأمغرو.ةليللاءاضقلاُهتامحْتبحسنا،ءاشعلادعب
امهضعبناروزتامدنعشارفلابناتقيفرلاَكراشتتنأيغبنيهنأبيضقي
نلهنأَنلعأرازجلاَّنكلو،رخآناكميفُجوزلاَمانينأينعيامم،ضعبلا
ال":ةلئاقلاةلوقملااهنإ؟هرذعناكامنوفرعتأ.ىرخأةفرغىلإَلقتني
،حجرألاىلعٌةحيحصوةميدقٌةلوقمهذهو."ةأرملاِبلقكريرشءيشُدجوي
كلذناكدقف،كلذعمو."ول"ةديسللَهلوقيلًاقبلًائيشنكيملهَّنكلو
.هلوقيامَلعفننأانيلعناكو،َهلزنم

ْتدعأثيح،يولعلاقباطلايفءاسنلاةرجحىلإجلثلاةرهزيْنتداعأ
ىلعْتعضوو،ةئرتهمتناكنإوةفيظنلااهرهمفحلضعبنمًاريرسيل
ولُتينمتمكو.يهجوَلسغأيكلئفادلاءاملابًائيلمًاريغصًءاعوةنازخلا
َهجوولعتتناكيتلامومهلاُحسمأوءاملاكلذبشامقةعطقُسمغأ
كلذوً،ابيرقتاهبوثلًاقباطمًابوثْترضحأ،كلذبُركفأُتنكامنيبو!يتقيفر
ىلإجلثلاةرهزْتنحنا.اهمأرهمزونكنمْهتحلصأامدنعُتركذتيننأل
ُمويلاانمامأُنوكيسًادغ":ةلئاقينذأيفْتسمهو،يدخْتلَّبقو،مامألا
ثدحتنسو،انتحورميفُهتلعفامويزيرطتكيرأسفً.اعمهيضقنلهلمكأب
.يدحوينتكرتمث."ركذتنو

ُرمقلاناك،ةليللاكلتيف.فحللاتحتُتددمتو،سونافلاُتأفطأ
ٍتاونسةذفانلاَكبشُربعيناكيذلاُقرزألاءوضلايَنلقنوً،ابيرقتًالمتكم
ًاقيقروًاشعنمجلثلاةرهزُرطعناكثيحيهجوُتنفدف.يضاملايفةديدع
تاوصأىركذتألمو."رعشلاسيبابدبنيزتلامايأ"يفانكامدنعناكامك
ِنكتملو.ُتسلجفً،اديعبُتاوصألاكلتْبهذتمل.ينذأةداعسلاكلت
ُنوكتدقو.جلثلاةرهزةرجحنمةمداقتناكلبيسأريفةجضلا
.ةصقلايف"غناو"ةجوزلابةهيبشْنكتملاهنكلو،ةيتابنْتحبصأدقيتقيفر
.َّيلعًابعصناكَرمألاّنكلو،مونلايفَقرغتسأنأُتلواحو،ينذأُتيطغف



ُناكملاكلذناك.لمحتلاةليلقوربصلاةدفانديجلايظحيَنلعجدقف
كانهنوشيعياوناكنيذلاُسانلاونيرخآلاُثولتيتلاُهتعيبطوثولملا
.يحورو،يمسجو،يساوحُجعزي

ىلإهمأْتداعو،مويلاَلاوطُراَّزجلاَباغ،يلاتلامويلاحابصيف
بشخراضحإو،قابطألافيفجتوفيظنتىلعجلثلاةرهزُتدعاسو.اهتفرغ
باهذلاو،مويلافصتنمةبجولجأنمراضخلاعيطقتو،ءاملالمحو،دقوملا
يفاُهتدعاسامك،محللاَرضحنلُظفحيريزنخلامحلناكثيحةفيقسلاىلإ
هَنخستلءاملاجلثلاةرهزْتعضو،كلذُّلكىهتنااملاح.اهتنبابةيانعلا
ىلإهبْتدعصو،َقيربإلاِتذخأ.مامحتسالالجأنمهمادختسانمَنكمتنل
تيبلاكلذيفءاوهلاناك.بابلاتقلغأو،يولعلاقباطلايفءاسنلاةرجح
.رشاعلارهشلايفانكاننأمغرشهدملكشبًائفادريغصلا

يذلا،بحاشلااهَدلجىرأُتنكجلثلاةرهزىلإُرظنأُتنكامدنع
اتناكاملاطلنيتللااهيديو،نكدأوَكمسأُحبصيأدبدق،ًاليمجناكاملاطل
قوفٌةروفحمٌطوطخكانهتناكوً.انشخامهسملمَحبصأدقو،نيتمعان
ةكعكلكشبءارولاىلإًاصوقعماهُرعشناكو.اهينيعاياوزواهيتفشىدحإ
دقو.هللختتيدامرلارعشلانمٌلصختناكو.اهقنعةرخؤميفةقيض
انتعطاقميفءاسنلاتناك.نيثالثلاوةيناثلايف:يأ،ينسلثميفتناك
يتامحُتيأردقيوتلُتنكيننكلوً،اماعنيعبرأنمَرثكأنشعيالًابلاغ
ةأرمالةبسنلابًادجةليمجودبتكلذعمتناكو،رخآلاملاعلاىلإُلحرت
.ةظحالملابريدجلانيسمخلاوةدحاولانسىلإتلصو

.رخآًاريزنخءاشعلاناك،ةليللاكلتيف

،برطضملالاجرلاملاع،يجراخلاَملاعلاَّنكلو،ٍذئنيحَرمألاِكردأمل
يفةيناثلايتليللالخف،جلثلاةرهزةايحويتايحوحنهَقيرطُّقشيناك
ً.اعمانعَّمجتوةيسيئرلاةفرغلايفانيقتلاف.ةعيظفتاوصأىلعانظقُوأ،اهتيب
ُدحأناكف،ةفرغلاُألميناخدلاناكو،نيبوعرم،رازجلاىتحً،اعيمجانك
ُدامرلاوُرابغلاَّرقتساو.امناكميفقرتحي-اهرسأبةيرقامبروأ-لزانملا
مل.انسوؤريفدايجلارفاوحبرضونداعملاةعقعقُتوصددرت.انبايثىلع
يفًةثراككلتتناكأ.ليللامالظيفُثدحيناكامعةركفةيأانيدلْنكت
؟ريثكبَأوسأًائيشناككلذنأوأبسحوةدحاوةيرق

نوؤدبيانفلخةيرقلايفُسانلاناكو.ةمداقٌةريبكٌةثراكتناكدقل
جلثلاةرهزةذفاننمانيأر.لالتلانامأىلإاوبهذيلمهَعرازمنيكراتبرهلاب



وأديلابُّرُجتتابرعىلعًالافطأو،ًءاسنو،ًالاجريلاتلامويلاحابصيف
،ةيرقلاةفاحىلإُراَّزجلاىرجف.دايجلاىلعوأمادقألاىلعوأناريثلاب
.نيبراهلاةلفاقىلإخرصو

"؟برحلايهأ؟َثدحاذام"
ً.ابيجمٌتوصهادانف
انتموكحىلعُبجيهنأ"غنيمغنوي"ةنيدمىلإروطاربمإلاَلسرأَدقل"

"!"زغنبياتلا"راوثدضءارجإَذختتنأ
"!راوثلاَتتشتلةيروطاربمإلاُتاوقلاِتلصودقل"
"!ناكمِّلكيفٌلاتقكانه"
"؟َلعفننأانيلعيغبنياذام":حاصوهمفمامأهيديُراَّزجلاَعمجف
"ً!اديعباوبرها"
"ً!ابيرقانهىلإُةكرعملاُلصتس"
يجوزِتأيملَِمل.فوخلانمةلوهذمو،ةقوحسمو،ةقوعصمُتنك

لكدعبتقولااذهيرايتخالًاراركتوًارارمةوسقبيسفنُتخبو؟يلجأنم
نحنف.ردقلاةعيبطتناكهذهَّنكلو،جلثلاةرهزروزألتاونسلاكلت
.انلىرخأًاططخُّدعتةهلآلاّنكلو،ةميلسوةديجتارارقُذختن

خبطملاىلإانبهذ.اهلافطألواهلَبئاقحَعمجنلجلثلاةرهزُتدعاس
انففلً،اريخأ.تاباصإلاةجلاعملوبرشللًالوحكوزرألانمًاريبكًاسيكانعمجو
.بابلابناجباهانعضوو،ةقيضمزريفجلثلاةرهزفافزفحلنمةعبرأ
جراخلاىلإُتبهذو،يريرحلارفسلاَبوثُتيدترا،ءيشُّلكَزهجامدنع
قيرطىلإُترظنو.ِتأيملهَّنكلو،يجوزُترظتناو،فيصرلاىلعَفقأل
دوعصنعًاضوعً.اضيأكانهنمُرداغتسانلانمٌةلفاقتناكف،"وكغنوت"
تناكف."غنيمغنوي"ةنيدموحنلوقحلانوربعياوناك،ةيرقلافلخلالتلا
.ينناريحت،ةنيدملاوحنىرخألاولالتلاوحنٌةهجتمامهادحإو،سانلااتلفاق
اذإف؟اننضتحتيتلاُعرذألايهلالتلانإتلاقاملاطلجلثلاةرهزْنكتملأ
هاجتالايفنيهجتم"وكغنوت"ةيرقناكسناكَِملً،احيحصكلذناك
؟سكاعملا

"وكغنوت"ةيرقةعومجمُرداغتًةَّفحِمُتيأر،رخأتملارصعلاةرتفيف
نمةمداقتناكاهنأُتفرعف."نايتنيج"ةيرقوحناهقيرطيفُفرحنتو
.رظتنينأَضفرراَّزجلاَّنكلو،يلجأ

"!باهذلاُتقوناح":عفترمتوصبَلاق
.رازجلاَضفرف.ينَذخأتليتلئاعَرظتنأنأومهنعفَّلختأنأُتدرأ



ةديدعتارملُتليختدقُتنك."ةَّفِحملابيقتلأليشمأسًاذإ":تلقف
نآلايتعاطتسابْنكيملأ.انهىلإيشمأيننأيتذفانكبشدنعٌةسلاجانأو
؟يتلئاعىلإَبهذأنأ

:لاقو.ىرخأةملكةيألوقنمينَعنميلءاوهلايفهَديُراَّزجلاَعفر
ةأرمالهنولعفيدقيذلاامنيفرعتله.نومداقلاجرلانمرَيثكلانإ"
"؟كلهوركميأَثدحاذإيلِكتلئاعُهلعفتدقامنيفرعتله؟ةديحو

."..نكلو"
اننإ.انعميلاعت،قبنزلاةرهزاي":ةلئاقجلثلاةرهزينتعطاقف

ينوكتنألضفألانم.كتلئاعىلإِكلسرنسمث،طقفتاعاسعضبلنولحار
."نامأب

اميف.ةبرعلاىلإينَعفرمث،راغصلاهلافطأوهتجوزوهمأُراَّزجلاَعفر
،"نايتنيج"ةيرقَفلخلوقحلاربعءارولاىلإُترظن،انعفدبُربكألانبالاأدب
.ءاوهلايفُعفترتناخدلانمًابحسوًةنسلأُتيأرف

ُتقولاناك.ربكألااهنباواهجوزىلإءاملاريرمتبجلثلاةرهزترمتسا
َّنكل،انيلعُّلحيُدربلاأدب،سمشلاتبرغامدنع.نآلافيرخلافصتنميف
تزفق.فيصلافصتنميفانكاننأكوناقرعتياناكاهنباوجلثلاةرهزجوز
ريغصلااهاخآًةذخآكلذٌدحأاهنمَبلطينأنودةبرعلانمعيبرلارمق
،ضرألاىلعْهتعضوً،اريخأ.اهرهظىلعمث،اهِكروىلعَلفطلاِتلمحف.اهعم
.ةبرعلاىلعىرخألااهَديْتقبأو،هديبتذخأو

ملاننكلو،بيرقامعُفقوتنسانكاننأهتجوزوهمألُراَّزجلادَّكأ
تاعاسكلحأيف.ةليللاكلتيفةسئابةلفاقنمًاءزجانكدقف.فقوتن
هجوىلعودبيداهجإلاناك.ةردحنملالالتلاىلوأانئطو،رجفلالبقمالظلا
ناكيذلادهجلانمنازتهتهاعارذتناكو،ةخفتنمهقورعتناكو،رازجلا
.انفلخَراهناو،َملستساً،اريخأ.ةلتلايفًادوعصةبرعلاعفدةلواحميفُهلذبي
مثةظحللةفاحلاىلعاهيقاستقَّلعو،ةبرعلاةفاحىلإجلثلاةرهزتقلزنا
َفلخءامسلاتناك.اهيلإُترظنف،َّيلإْترظنو.ضرألاىلإنالزنتامهتكرت
ءاوهلاُربعتتناكيتلاُتاوصألايْنتعفد.نارينلاببسبَءارمحجلثلاةرهز
قَّلع.انيرهظىلعانمةدحاولكلنيفاحلجلثلاةرهزوُتطبر.َةبرعلاَجراخ
.ماعطلانماوعاطتساامَردقُلافطألاَلمحو،هفتكقوفزرألاسيكرازجلا
اذهانرضحأًاذإَِملطقفتاعاسعضبلنيلحارانكاذإً.ارمأُتكردأف
يلافطأويجوزىرأنلامبريننأتكردأ،اذكه؟ماعطلانمريثكلارادقملا
عمسقطلالماوعلةضرعمًاجراخُنوكأس،كلذنوضغيف.مايأةعضبل



مليننإذإ.يسفنىلعةرطيسلاديعتسأليهجوقوفيديُتعضوف.راَّزجلا
.يفعضىريهَعدأنأْعطتسأ

مأيعارذجلثلاةرهزوُتذخأ.مادقألاىلعًاريسنيرخآللانممضنا
ًاهيبشاذهناكمكو،انيلعُلقثتتناك.ةلتلايفًادوعصاهانبحسو،راَّزجلا
ُذرجلاَرشنينأ"اذوب"َدارأامدنعف!هتمالعتحتْتدلُويذلاذرجلاةعيبطب
،ناصحلانمةيناجمةليصوتىلعَلصحينأركاملاقولخملاَلواح،هَميلاعت
نيتقفاوتماتسيلنيتمالعلانأببسلاوهاذه.ةمكحبكلذناصحلاَضفرف
اذام،ةبيهرلاةليللاكلتيفعيرملاقيرطلاكلذيفنكل.ليوطتقوذنم
؟لعفننأ"ناناصحلا"نحناننكميناك

مهتويبمهءارواوفَّلخدقف،ةسباعانلوحلاجرلاُهوجوتناك
ْتلوحتٍتويبىلإنودوعيساوناكنإنآلانولءاستياوناكو،مهتشيعمو
يفريسلاملأوفوخلاعومدبةللبمءاسنلاهوجوتناك.دامرلانمماوكأل
.ُلافطألارمذتيمل.نهمادقأطبرذنماهيفنرسةفاسملوطألةدحاوةليل
.طقفوتللانبورهانأدبدقانكو.ّدحلاقوفنيفئاخاوناكمهَّنإذإ

ةرملولوانفقوتدقنكنملو-يلاتلامويلارصعنمرخأتمتقويف
رُيثكلاانَنيعأتءاسفً.ارادحناوًاجرعترثكأوَقيضأُقيرطلاَحبصأ-ةدحاو
ءاسنولاجربُّرمنًانايحأانك.تاوصألانمرُيثكلاانناذآتذآو،دهاشملانم
ُليختأْنكأملً.ادبأًاددجماوضهنيملف،اوحيرتسيلاوسلجدقاوناكَزئاجع
ُعمسنانكامًابلاغ.لكشلااذهبنورجُهيًءابآانتعطاقميفىرأدقيننأ
وأءانبألادحألةريخأتاملكواهباحصأاهُمتمتيتابلطانقيرطيفنحنو
يهتنيامدنعًادغاودوعو،ينوكرتا":لثم،ريخأنوعكنآلاُرَّرُكتتانبلا
يفيلًاحبذماوعضتنأاوركذتو،ءانبألااوذقنأو،ريسلاباورمتسا"وأ."رمألا
.يمأىلإُدوعتيراكفأتناك،اذكهدحأبُّرمنانكاملك."عيبرلاناجرهم
.اهُدنسيامُّلكيهاهُزاكعوةلحرلاهذهبَموقتنأَعيطتستلْنكتملف
ناكله؟اهَرجهيليدلاوناكله؟اهَدحوَكرتتنأَبلطتلتناكله
؟كلذَلعفيلربكألايخأ

طبرءانثأهبُّسحأُتنكيذلاملألابًاهيبشًاملأينناملؤتيامدقتناك
لثميفًءاسنىرأُتنكو،ةوطخِّلكعمَّيقاسىلإُعفتريملألاناك.يمدق
تُرسكدقنهمادقأتناك،"حلملاوزرألا"تاونسيفءاسن،رغصأوينس
ىدحإىلععطقىلإتقزمتوأةديعبلاةفاسملاهذهلريسلادوهجمببسب
تادعقمنكنهنكلو،ىذأبتاباصمريغقوفامولحاكلانمَّنك.روخصلا
نتمينأنرظتنيو،طقفنيكبينهو،كارحنودكانهٍتاَّدممنكً.ايلك



ىلإَرظنننأنودريسلابانررمتسااننكل.دربلاوأعوجلاوأشطعلانم
انناذآَّمصننأنيلواحموةغرافلاانبولققامعأيفانيزخنينفادَُّطقفلخلا
.انتعاطتساردقنزحلاوةاناعملاتاوصأنع

انكً.اعيمجانبُعزجلاَطاحأ،مالظلاَطبهو،ُةيناثلاُةليللاتَّلحامدنع
نوثحبيُجاوزألاناكف.مهتالئاعنعُسانلاَقرتفاو،انتاكلتممنعانيلختدق
،فيرخلالصفرخاوأيفانك.نهلافطأنيدانيُتاهمألاتناكو،مهتاجوزنع
ةديدعتارمانفداصدقف،اذكه.مادقألاُطبرهيفأدبييذلاُمسوملاوهو
نهلهأنهَّفلخدقوً،ارخؤمترسكتدقنهماظعتناكٍتاريغصٍتايتف
،رفسلاحباذمو،ءاملاو،ةضئافلابايثلاو،ماعطلاباولعفامكنآلامهئارو
ثلاثلامهبيترتءانبأً،اراغصةيبصًاضيأانيأر.تالئاعلازونكو،روهملاايادهو
صخشِّيأنمةدعاسملانودجتسيمهو،مهرسأيفسماخلاوأعبارلاوأ
ناكهنأنيحيفنيرخآلاَدعاستنأةأرمللُنكميناكفيكنكل.مهبُّرمي
اهجوزُديو،لضفملااهنبابماكحإبُكسمتتيهوريسلابَرمتستنأاهيلع
ُركفيالوهفهتايحىلعًافئاخُءرملاناكاذإو؟ماكحإباهديبُكسمت
ىتحاذهُنوكيالدقو،مهبحينيذلاسانلابطقفُركفيلب،نيرخآلاب
ً.ايفاك

ً،اكلاحناكمالظلاَّنكلو،تقولاىلعانعلطتلٌسارجأكانهْنكتمل
ةعاسنيثالثوتسنمرثكألانيشمدقٍذئنيحانك.نيبعتمنمَرثكأاَّنكو
انأدب.رخآلاونيحلانيبءاملانمةدحاوةفشربوماعطنودوةحارنود
نأاهلُنكمياذامَليختننأعطتسنمل.ةبعرمًةليوطٍتاحيصُعمسن
ناصغأوقاروأىلعُعيقصلاعَّمجتف،ةرارحلاُةجردْتضفخنادقل.نوكت
،نوللاةيلينلاةينطقلااهبايثيدترتجلثلاةرهزتناكو،انلوحنمراجشألا
ناكاممًاريثكانيمحيلانيبوثنمٌّيأْنكيمل.يريرحلايبوثيدترأُتنكو
َّيمدقنأًةقثاوُتنك.ةقلزانتيذحأتحتروخصلاِتحبصأً.اقحاليتأيس
دقف،كلذعم.بيرغلكشبنيتئفادامهبُرعشأُتنكيننألنافزنتاتناك
ًازوجعةأرماتناكدقو،اننيبُحنرتتراَّزجلاُةدلاوتناك.ريسلابانررمتسا
.شيعلاةدارإبُعتمتتتناكاهيف"ذرجلا"ةيصخشّنكلو،ةفيعض

ْدعيملف،اننيميىلإُلبجلاناك.رتمثلثضرعبَحبصيلُقيرطلاقاض
ناكهنإثيحبردحنملكشبُعفتريهنإ،نآلادعبةلتهوعدأنأيننكمي
ُلبجلاناك،انراسيىلإ.يداحألتريفنيدهجميشمننحنو،انفاتكأُسملي
نكل.كانهلفسألايفناكامىرأنأْعطتسأملو.مالظلاوحنُردحني
انكف.مادقألاتاطوبرمٌءاسنيئاروويمامأقيرطلاىلعكانهتناك



.ةديحولاانفعضةطقنيهانمادقأْنكتمل.ةفصاعيفروهزلابتاهيبش
،ُفجترتو،انملؤت،َُّطقلكشلااذهباهدهجنمليتلا،انناقيستالضعتناكف
.جنشتتو،ُّزتهتو

ةثالثومأوبأنعةرابعيهو،تالئاعلاىدحإانعبت،ةعاسةدمل
ةملظملاةيواهلايفتطقسو،روخصلاىدحإىلعُةأرملاِتقلزناىتح،لافطأ
اذهتوصُعمسنانك.ةأجفَفقوتىتحًاليوطوًاعفترماهخارصناك.انتحت
ىدحإُررمأُتنكً،ادعاصوتقولاكلذذنم.ليللالاوطتوملانمعونلا
ةئتانلاروخصلابناقَّزمتتَّيديعدأو،باشعألابُثبشتأو،ىرخألاولتيدي
َيمحألءيشيأَلعفألُتنكدقف.ينيميىلإفرجلانمةزرابتناكيتلا
.ليللايفىرخأةخرصَحبصأنأنميسفن

ىلعةليلظةروصكودبتُلابجلاتناكو،ىطغمفيوجتىلإانلصو
ناكميفُفقنانكدقو،لعتشتةريغصٌنارينتناك.انلوحءامسلاةيفلخ
نارينلاجهوةيؤرنماونكمتيل"زغنبياتلا"راوثنكيملف،كلذعم.عفترم
.كلذنماونكمتيالأُلمأنانكلقألاىلعاننأوأ،ضَفخنملاكلذببسب
.فيوجتلايفًالوزنانقيرطيفًائيشفًائيشانمدقت

ءوضيفطقفلافطألاهوجوىرأُتنك،يتلئاعنودبُتنكيننألامبر
اودقفدقنونوكيامبرف.ةيجاجزوةغرافٌتارظنمهنويعيفتناك.نارينلا
يغبنيالو،نيفئاخًاعيمجاوناكدقلً.اتخأوأًامأامبروأًادجوأةدج
.ةلاحلاكلتيفًافئاخًالفطىرينأدحأل

ةيرقنمتالئاعثالثىلعجلثلاةرهزتفَّرعتامدنعانفقوت
اوأرف.ةريبكةرجشتحتًايبسنةيمحمةعقبىلعترثعدقتناك"نايتنيج"
اوحسفيلةعرسباوقلطناوهرهظىلعزرألانمًاسيكُلمحيناكراَّزجلانأ
نمنيتبيرقّيديوّيمدقبُتسلجاملاح.رانلابناجبَسلجنلانلًالاجم
ماظعلاببسبنكلورانلاةرارحببسبسيلجهوتتةرارحلاتأدب،رانلا
.نابوذلابأدبيناكيذلادمجتملامحللاو

ً.انسربكألادلولاىتحءودهباوكبف.اهلافطأيديأجلثلاةرهزوُتكرف
ُتددمت.فاحلبمهانيطغوضعبلامهضعببناجبةثالثلالافطألاانعفد
.اهسفنلًالماكًافاحلاُهتامحْتذخأامنيب،رخآفاحلتحتجلثلاةرهزو
ةيرقنملاجرلاَدحأَبحسو،دعتبنلانلحَّولف.رازجللرُيخألاُفاحللاناك
ىلإىنحنامث.هسأربأموأو،تاملكعضببهلَسمهوً،ابناج"نايتنيج"
.جلثلاةرهزبناجبلفسألا

."رانلابطحنمديزملانعَثحبألٌبهاذيننإ":ًالئاقَنلعأ



"!انكرتتال!بهذتال":ةلئاقهعارذبجلثلاةرهزْتكسمأف
الأ.راننودبةليللالاوطةايحلاديقىلعىقبننل":اهللاق

،هعارذنعفطلبجلثلاةرهزَعباصأَدعبأ."مداقَجلثلاَّنإ؟كلذبنيرعشت
َهتوصَضّفخمث."..و.يفاختال.يبايغءانثأمكبانناريجينتعيس":لاقو
يحسفأو،رانلانعًاديعبسانلاءالؤهيعفدافتررطضااذإ":لوقيوهو
."كلذيلعفتنأكنكميذإ.كتقيدصلوكلًالاجم

ْعطتسأمليننكلو،كلذُعيطتستنكتملامبراهنأيسفنيفُترّكف
.يتلئاعدوجونودبكانهَتومأنأبيسفنلَحمسأنأ

وأمانننأّدحلاقوفنيفئاخانكدقفً،اعيمجنيبعتمانكامردقب
ةريغصلاةرئادلايفً.اشاطعونيعئاجًاعيمجانك.اننيعأَضمغننأىتح
نعانريكفت-تاجوزتمومسقلابتاوخأَّنكيتاوللا-ءاسنلاتدعبأ،انلوح
ةفقثمتناكيتامحنأمغرهنأةبارغلانم.صصقلاىدحإءانغبانفواخم
ددعىلعًادجةعلطتمتناكاهنألامبر،"وشون"ـلاةباتكبريبكٍّدحىلإ
تناك.اهلةبسنلابًاريثكنيمهمُداشنإلاوُءانغلانكيملف،فرحألانمريبك
ةيلسملاتافصلانمَرثكأةببحمةديصقوأةيلاثمةلاسرةباتكبةمتهم
نمريثكلانعتايرخألاتانكلاوُتيلخت،كلذببسب.ءانغللةيساوملاو
اهانينغيتلاةينغألاتناك،لاحةيأىلع.اهيلعانأشنيتلاةميدقلاانديشانأ
ُثدحتتتناك.ةلوفطلاذنماُهتعمسدقْنكأمليننكلو،ةفولأمةليللاكلت
.لالقتسالالجأنمعاجشلااهلاتقولوألااهنطومو"واي"ـلاةليبقنع

ةليبقاننإ":تاونسرشعبامبرينربكتةأرمايهوستوللاةرهزتلاق
ىعديريخللبحموبيطروطاربماكانهناك،نامزلاميدقيفو."واي"
البرجأٌبلكوهو"وهناب"َعمس.ريرشوٌحومطٌدئاقهَمجاه"نيخواغ"
،اهيفرصتناف.ةكرعميفدئاقلاىدحتو،روطاربمإلابعاتمنع،دحأهُديري
تناكهتبيطخَّنكلوً،اديعس"وهناب"ناك.روطاربمإلاتانبىدحإَديَحنُمو
ً.احضاواهبجاوناكدقفكلذعمً.ابلكَجوزتتنأُديرتنكتملف.ةجرحم
مهو.ًالفطَرشعينثاْتبجنأثيح،لابجلاىلإ"وهناب"وتبره،اذكه
ةنيدميهو؛"غنودايجنايك"ةنيدماونب،اوربكامدنعو."واي"ـلاةليبقُلئاوأ
."ةلئاعفلألاتاذ"وتورغ"

ةرجشىعُدتىرخأٌةأرماتعباتف.ةصقلانملوألامسقلاىهتنا
مايأُركذتتتناكله.يبناجىلإجلثلاةرهزتفجتراو.داشنإلافاصفصلا
يمأىلإوأمسقلاباهتاوخأوىربكلايتخأليغصنانكامدنع،انتلوفط
؟انتيادبنعةصقلانينغينهويمعةجوزو



ٌناكمكانهَنوكينأُنكميله":اهتينغأيففاصفصلاةرجشتلأس
نمًايمحمَنوكينأنكميناكلهو؟اذهكٌةبيطٌضرأورٌيثكءامهيف
قفنَربعهيلإُديحولاُلخدملاناكوراظنألانعًائبخمناكهنألنيلفطتملا
،"واي"ـلاةليبقلًارحسُلمحت"غنودايجنايك"ةنيدمتناكدقل؟فهكيف
اهَوفصَرِّكعينأنوددبألاىلإىقبتنأُعيطتستالكلتكًةنجَّنكلو
."ٌدحأ

يفىرخأنارينلوحتاسلاجءاسنهينغتتناكًارعشُعمسأُتأدب
ناكديكأتلابَراوثلانألانداشنإُلاجرلاَفقوينأيغبنيناكو.فيوجتلا
ةوقلاًاعيمجانتحنمءاسنلاتاوصأةراهطَّنكلو،انوعمسينأمهناكمإب
.ةعاجشلاو

َءاجامدنع،ةقحاللايجأةدعدعب":ةلئاقفاصفصلاةرجشتعبات
هتافاشكتسايفءيرجةيلحملاةموكحلانمٌصخشىشم"ناوي"ةلالسُمكح
ناكو،ةقلأتمًابايثنيدترمُعيمجلاناك."واي"ـلاةليبقَدجووقفنلاَربع
،روطاربمإلاَعمسامدنع.ضرألااهُحنمتناكيتلاةورثلانمًانامسُعيمجلا
ةليبقنمةعفترمَبئارضبَبلاطناكملااذهنعً،ادحاجوًاعامطناكيذلا
.""واي"ـلا

ةرهزْتعضو،انهوجووانرعشىلعجلثلاتاقاقرلوأْتطقساملاح
،ةصقلانميلاتلاءزجلايورتلاَهتوصْتعفرو،يعارذيفاهَعارذجلثلا
اوفرعينأ"واي"ةليبقيلاهأَدارأدقل":دربلانمُفجترياهتوصوتلاقف
ُزجحيناكيذلالبجلاةمقىلعاونبف؟اوعفدينأمهيلعيغبنيناكاذامل
يعماجنمةثالثروطاربمإلاَلسرأف.رجحلانمًاسارتمنيلفطتملانعمهتيرق
َلسرأف،هنماوجرخيملف.يلاهألاعماوضوافتيلفهكلاىلإبئارضلا
."..نيرخآةثالثروطاربمإلا

."اوجرخيملف":تالئاقانيلإرانلالوحُءاسنلاتمضناف
."ةثلاثةقرفروطاربمإلاَلسرأ":تلاقف،َهتوقجلثلاةرهزُتوصَعمجتسا

ناكدقف.وحنلااذهىلعَُّطقجلثلاةرهزتوصُتعمسدقْنكأملو
اوبرهلاهوعمسدقراوثلاناكولو.لابجلاربعًاليمجوًايفاصوفطياهتوص
.ةريرشلاحاورألانمًافوخًاديعب

."اوجرخيملف":تالئاقءاسنلانحنانبجأ
نمرُيثكلاتام.يومدٌراصحَثدحو،ةيركسعًاتاوقروطاربمإلاَلسرأف"

َذخأ؟لعفنساذام؟لعفنساذام.ًالافطأو،ءاسنو،ًالاجر"واي"ةليبقيلاهأ
تاعامجىلإهاطعأمث.ةعطقةرشعيتنثاىلإهمَّسقوسوماجنرقُميعزلا



."مهتايحاوشيعيواوقَّرفتينأمهَربخأوةفلتخم
."مهتايحاوشيعيواوقرفتينأ":تالئاقءاسنلاترركف
نايدولاىلإ"واي"ةليبقيلاهأءاجاذكهو":ءطببجلثلاةرهزتلاق

."هريغوميلقإلااذهيفلابجلاىلإو
ةصقلا،ةعومجملايفًانسرغصألاةأرملايهو،خوخلامعربتهنأ

امنيأ"واي"ةليبقيلاهأيشميس،ةنسةئمسمخدعبهنإنولوقي":ةلئاق
،ةيرحسلاانرايدنونبيوًاعمنرقلاَءازجأنوعمجيفً،اددجمفهكلاربعاوناك
."بيرقامعُتقولااذهنيحيسو

.رّكُفأاذامبُفرعأْنكأملو،ةصقلاُتعمسذنمٌةديدعٌتاونسْتضم
نوئبتخممهونينمآاوناكمهنأنودقتعي"واي"ـلاةليبقيلاهأناكدقل
اونوكيملمهَّنكلو،يرسلامهفهكيفومهسارتمفلخولبجلانامأفلخ
ناكاموًالوأيلبجلافيوجتلاىلإيتأيسناكنمَنآلاُلءاستأُتنك.كلذك
امنيباندييأتاوبسكينأ"زغنبياتلا"راوثُلواحيدقف.يتأيامدنعُثدحيس
ةكرعمُضوخنانكله،نيتلاحلااتلكيف.راوثلانمأطخُشيجلااننظيدق
ىلإةدوعلانمقالطإلاىلعُنكمتنسانكله؟انفالسأَلعفامكةرساخ
دضاوراثدق"واي"ةليبقيلاهأكاوناكنيذلا،"زغنبياتلا"راوثبُترّكف؟انرايد
يغبنيناكله؟قحىلعاوناكله.يعاطقإلاماظنلاوةعفترملابئارضلا
؟مهلانمارتحامدعبانفالسألءيسنانكله؟مهيلإَمضنننأانيلع

.ةليللاكلتيفانمٌدحأْمنيمل



تحتضعبلااهضعبعم"نايتنيج"ةيرقنمعبرألاُتالئاعلاِتيقب
وأنيمويدعبِهتنتملةنحملاَّنكل.ةدتمملااهناصغأوةريبكلاةرجشلاةيامح
ُركذتيدقاممَأوسأانميلقإيفةنسلاكلتيفٍجلثنمانيناع.عوبسأىتح
ىلإانسافنأتلَّوحتو،ةظحللكيفةدمجتملاِةرارحلاِتاجردانلَّمحت.انمٌّيأ
ةلئاعُّلكتناكوً،اعايجًامئادانك.لابجلاءاوهاهَعلتباراخبلانمٍبحس
ً.اديعبهيضمنسانكيذلاتقولانمنيقثاوريغاوناكمهنألاهماعطنَّزخت
.ميخملايفسانلانيبُلوجتوُلوصتموعلبلاُباهتلاو،ُماكزلاو،ُلاعسلاناك
يلايللاببسبوضارمألاكلتببسبنوتوميُلافطألاو،ُءاسنلاو،ُلاجرلاَّرمتسا
.ةيساقلاةدرابلا

ًىذألاتضرعتدق-لابجلايفءاسنلامظعمُمادقأو-يامدقتناكو
،َّكفننأانيلعناك،اذكهف.ةيصوصخلابُعتمتننكنملو.انبورهءانثأديدش
نأشبانجارحإىلعانبَّلغتدقل.لاجرلامامأانمادقأَطبرَديعنو،َفظننو
يفوأراجشألاىدحإفلخانتجاحيضقننأانملعتف،ةيدسجلافئاظولا
ُتنك،كانهءاسنلاعيمجلًافالخ،يننكل.هرفحَّمتاملاحيمومعلاضاحرملا
ةقلقُتنك.ةدشبيلافطأةيقبوربكألاينباُدقتفأُتنك.يتلئاعنودب
مدخلاىتحو،مهلافطأو،مهتاجوزو،هتوخإو،يجوزنأشبرمتسملكشب
."غنيمغنوي"ةنيدمةيامحىلإاولصودقاوناكاذإاميفو

ريسلانمَنكمتأليفكيامبايفشتلًابيرقتًارهشيامدقتقرغتسا
يناثلايرمقلارهشلاةيادبيفً.اددجمفزنلاباأدبتنألبقًاددجمامهيلع
ىربكلايتخأو،امهيتلئاعوَّيوخأنعًاثحبمويَّلكَبهذأنأُتررق،رشع
َدِّدحأنأيننكميناكفيكنكلو،انهنينمآاونوكينأُلمآُتنك.اهتلئاعو
ُتنكف؟لابجلاربعنيرشتنماوناكصخشفالآةرشعنأنيحيفمهناكم
ًامئادُتنك.رذحبةيشامُقلطنأو،يفتكىلعفحللاَدحأُعضأمويَّلك
ىلعرثعأملنإيننأيكاردإلهيلإلوصولايفُتمدقتيذلاَناكملاُمِّلعأ
.ديكأتلابُتومأسُتنكفجلثلاةرهزةلئاعىلإةدوعلاقيرط

ةيرقنمةعامجُتفداص،يثحبنمنيعوبسأدعبامبر،مايألادحأيف
يتخأنوفرعياوناكنإُتلأسف.يرخصءوتنتحتًاعمنيعِّمجتم"ناتيغ"
.ىربكلا

"!اهفرعناننإ،معن،معن":ةعرسبءاسنلاىدحإتلاقف
ِترثعنإاهيربخأ.ىلوألاةليللايفاهنعانقرتفادقل":اهتقيدصتلاق



."ىرخأةلئاعيوأننأانناكمإبذإ.انعميتأتنأاهيلع
ناكهنأ،نهتدئاقاهنأودبيناك،ىرخأٌةأرماترَّذحدقف،كلذمغر

ةيأَّيدلَنوكتنأًابسحت"ناتيغ"ةيرقنمسانللطقفناكمنهيدل
.راكفأ

اهلنلقتنأنكنكميلهفاهومتيأرنإنكلو،نكمهفأيننإ":ُتلق
"؟اهتخأيننإ؟اهنعُثحبأيننإ

"؟"ول"ةديسلامسابةفورعملاةديسلاتنأله؟اُهتخأ"
ٌءيشَّيدلناكهنأندقتعينكاذإو."معن":ةلئاقرذحبنهتبجأف

.تائطخمنكدقفنهلهيطعأل
."كنعًاثحبلاجرلاُضعبىتأدقل"
"؟ياوخأمهأ؟اوناكنم":تلقو،كلذعامسليتدعمْتزفقف
ًايأرَّنوكينأتالواحمَّيلإنرظنمث،ضعبلانهضعبلُءاسنلاِترظن

نعاوحصفيالأنيصيرحاوناكدقل":ةلئاقًاددجمنهتدئاقتملكت.ينع
.ديسلاوهمهُدحأناك.كانهرومألايهفيكنيفرعتتنأف.مهتيوه
ةيعوننمهبايثوهؤاذحناكو،ةيوقةينببُعتمتيناكهنإَلوقأنأيننكمي
."اذكههتهبجىلعًالدسنمهرعشناك.ةديج

!وههنأَّدبال!يجوزهنإ
."..فيك؟نآلاوهنيأ؟لاقاذام"
كانهَّنأيملعاف"ول"ةديسلاِتنكنإنكلو.كلذُفرعنالاننإ"

:تلاقو،يديىلعتتبرواهَديةأرملاتّدم."يقلقتالف.كنعُثحبيًالجر
."دوعيسهنإلاقدقل"

امناعرس.هذهكىرخأةصقُّطقعمسأملُتثحبامردقبيننكل
امدنعنكل.يدضنهتوسقنمدختسينكةوسنلاكئلوأنأُدقتعأُتأدب
تالئاعلانمىرخأٌةعومجمتناك،نهتلباقثيحناكملاسفنىلإُتدع
انأويميخمىلإُتدع،فاشتكالااذهدعبف.يرخصلاءوتنلاتحتةعمتجم
َّنكلو،ضرتفيامك"ول"ةديسلاُتنك.قيمعلاسأيلاىوسءيشبُرعشأال
يناوجرألايريرحلايئادرناكدقف.َّيلإرظنلابكلذُفرعيسنكيملًادحأ
ناكامنيبً،اقزمموًاخستمناوحقألاروهزلكشبريبخوحنىلعزرطملا
َجراخيمويلاءادترالانمًايلابو،هتفزنيذلامدلاببسبًاَّدوسميئاذح
دقُدربلاو،ُحيرلاو،ُسمشلاتناكامَليختأنأطقفيننكميناك.لزنملا
هيفُغلبأُتنكيذلاتقولاىلإيتركاذبَدوعأنأيننكمي.يهجوبهَتلعف
َركفألةهفاتوةيبغةباشُتنكيننإَلوقأنأويرمعنمةرشعةنماثلا



.نييقيقحلاانءادعأاناكسراقلادربلاوماعطلاةلقنأنيحيفرورغلاب
انكيتلاةريغصلاسانلاةعومجميفًالطبجلثلاةرهزجوزَحبصأ

ناكيتلارومألانمريثكلابُموقيناك،ةرذقةنهميفُلمعيهنوكلف.اهيف
َدلُودقل.كلذىلعًاركشَعقوتينأنودورمذتنوداُهلعفهيلعيغبني
ًالتاقوً،ايناودعوً،ايداقتناوً،اميسوناكهنأينعتيتلا،"كيدلا"ةمالعتحت
ىلعىقبيلضرألاىلإَرظنينأهتعيبطنمناك.كلذهنمُرمألاَبَّلطتنإ
ىلعهوهطينأوً،اناويحَفظنينأو،داطصينأهنكميناكف.ةايحلاديق
نأهنكميناك.ةئفدتللاهمدختسنيكلدولجلاففجينأو،ةفوشكمران
نكيملو،َُّطقبعتيْنكيمل.رانلابطحوءاملانمةليقثًالامحأَلمحي
ًادئاقهنوكلهبةروخفجلثلاةرهزتناك.ًالطبوًاسراحناكلبً،اثِّولمانه
ديقىلعينتقبأدقَهلامعأنأدبألاىلإًةنتممُتلزاموُتنك.لكشلااذهب
.ةايحلا

يفُبرهتتوُللستتًامئادتناك"ذرجلا"ةمالعتحتةدولوملاهَّمأنكل
نيرخآلاماهتابًةرمتسمتناكةبعصلافورظلاأوسأيفانكامدنعف.ءاحنألا
َبرقأُسلجتًامئادتناك.ةيمهأرومألالقأنأشبىتحمهنمىوكشلاو
ةليللايفاهلَمِّلُسدقناكيذلافاحللاَُّطقكرتتمل.رانلاىلإعيمجلا
ىتحىرخألافحللادحأُذخأتاهلُحنستةصرفلكيفتناك.ىلوألا
امدنعًاجراخُهبحستو،اهمامكأيفماعطلائبختتناك.هتداعإباهبلاطن
اننإ.محللانمًاعطقاهمفيفَّسدتلاهيلإُرظنننكنملاننأدقتعتتناك
نمَرهاظمىرنانك.هموقينبلٌبصعتمَذرجلانأُعمسنانكامًابلاغ
عماهنبالالغتساوقلمتىلعرارمتسابُلمعتتناك.مويلكبصعتلااذه
عيطمنباُّيأناكامُلعفيناك.كلذَلعفتنأاهيلعنكيملهنأ
نعمالكلايفُرمتستوُرمتستتناكامدنعف،اذلاهُعيطيناك.َهلعفيل
سيلويهَلكأتنأىلعُصرحيناك،اهتنكنمَرثكأماعطللاهتجاح
اذهقطنميفَهلداجأنأعطتسأملف،ةعيطمةنباُتنكيننألو،هتجوز
مايألادحأيف.ماعطلانميتصحُمساقتنجلثلاةرهزوُتأدب،اذل.رمألا
راَّزجلامأتلاق،انيدلناكيذلازرألاسيكرعقلانلصودقانكنأدعب
هُداطصيُراَّزجلاناكيذلاماعطلانمىطُعينأربكألانبالليغبنيالهنإ
.هدجيوأ

.ّدحلااذهىلإفيعضصخشىلعهددبتلًادجٍلاغهنإ":تلاقدقف
."توميامدنعًاعيمجُحاترنس

،ةنسلاكلتيفهرمعنمةرشعةيداحلايفناكو،يبصلاىلإُترظن



ًاريثمناكو،نيترئاغنينيعبِهتدجىلإيبصلاقَّدح.ينبارمعسفنيفوهو
تناك.هسفننعَعفادينأُعيطتسيْنكيملهنإثيحبّدحلاقوفةقفشلل
لكمغرربكألااهنباناكدقف.هنعًةباينًائيشَلوقتلديكأتلابجلثلاةرهز

نأاهيلعيغبنيناكامكيبصلاكلذُّبحتْنكتمليتقيفرَّنكل.ءيش
هيلعُمَكُحياهيفناكيتلاةظحللاكلتيفىتح،اهانيعنكتملف.لعفت
يناثلاُيبصلاناكامردقبو،يناثلااهنباىلإلبهيلإنارظنت،ققحملاتوملاب
ناكدقف.ربكألانباللُثدحياذهَعدأنأْعطتسأملً،ايوقوًانرموًايكذ
فيكيننولأسيامدنعيفالسأَبيجألُتنكفيك.ديلاقتلالكُفلاخيكلذ
ملاعلايفهارأامدنعنيكسملاَلفطلايِّيحألُتنكفيك؟توميلفطلاُتكرت
انيفنمبانمدحاويأنمَرثكأًاماعطُقحتسيربكأنباكناكدقل؟رخآلا
ُرازجلاَكردأامدنع.اهنباوجلثلاةرهزعميتصحُكراشأُتأدب،اذل.رازجلا
.َهتجوزمثيبصلاَعفصُثدحيناكام

.""ول"ةديسللوهُماعطلااذه"

:تلاقو،"ذرجلا"همأتزفق،ةباجإلانمامهنمٌّيأَنكمتينألبق
.انلةبسنلابةبيرغدّرجماهنإ؟ينبايً،اماعطةأرملاكلتيطعتاذامل"
."انأويناثلاكنباوتنأ:يأ،انتلئاعدارفأبرّكُفننأانيلعبجيو

دقاناكنيذللاعيبرلارمقوربكألانباللعبطلابٌركذكانهْنكيمل
ًافعضَرثكأاحبصأدقاناكو،ماعطلاتاتفىلعتقولاكلذىتحاشاع
.مويِّلكرورمب

.همأطغضلخضريملطقفةدحاوةرملرازجلاَّنكلو
ديقىلعاهتلئاعىلإاُهتدعأاذإو.انتفيضيه"ول"ةديسلاَّنإ":لاق

."ةأفاكمكانهُنوكتدقفةايحلا
"؟لام":همأْتلأسف
ُعيطتستةأرملاكلتْنكتملف."ذرجلا"ـلةبسنلابيجذومنلاؤساذه

.بساكملاىلعاهَصرحواهَعمطيفختنأ
."لاملاعوضومُزواجتتانلاَهلعفينأ"ول"ديسلاُعيطتسيٌرومأكانه"
.رمألابُرّكُفتتناكامنيبنيقشكاحبصتلزوجعلاةأرملاانيعتقاضف

ُبجيف،ةأفاكمبىظحتلَتنكاذإ":ُتلق،ثدحتتنأنمَنكمتتنألبقو
ةريشكتيفيهجوُتردأانهو."..الإو.ماعطلانمربكأةيمكبىظحأنأ
مليننإُلوقأفوسف":تلقو،يامحتايظحمهوجونماُهتركذتةللدم
َمدعو،َلخبلاطقفُتدجولب،ةفايضنسحيأةلئاعلاهذهنمْدجأ



."ةيقوسلاو،نيرخآلاةاعارم
دقف!مويلاكلذيفاهبُتمقيتلاكلتةلئاهةرطاخمنماهلاي

كلذنعًاضوعو.ٍذئدنعًالاحةعومجملاَجراخينيمرينأَرازجللُنكميناك
.ماعطلانمةصحَربكأُتيقلت،يهتنتاليتلاهتدلاوىواكشنممغرلابو
اننكلو.عيبرلارمقو،ربكألااهنباو،جلثلاةرهزعماهماستقانمُتنكمتف
نوقلتسمنحنو،ليلقبثثجلانمَلضفأانحبصأدقفً.ادجنيعئاجانك
ردقًايحطسًاسفنتُسفنتننحنو،ةقلغماننويعو،مويلالاوطءودهب
تناكو.انيدلتيقبدقتناكيتلارداصملالكَرخَّدننأنيلواحمعاطتسملا
ليلقلادوجوب.رارمتسابانددعُصقُنترايدلايفًةلدتعمُربتعتيتلاُضارمألا
ملةيوقملاباشعألاتاعرجو،ةنخاسلاياشلاباوكأو،ةقاطلاو،ماعطلانم
ناك،سانلانمديزملاتومب.ضارمألاكلتَمواقيلةوقلادحأىدلنكت
.ثثجلاكيرحتلةوقلامهيدلاننيبنمُليلقلا

ُنكمتيناكاملكيبناجىلإءاقبللىعسيربكألاجلثلاةرهزنباناك
تناكامكًايبغنكيملهنكلو،لعفلابًابوبحمًايبصْنكيملو.كلذنم
ىلإجلثلاةرهزوهيفُتبهذدقُتنكيذلامويلابُترّكف.دقتعتُهتلئاع
قوذباعتمتينأامهلاندرأاننأفيكوانينبالجأنميلصنل"وبوغ"دبعم
يبصلاكلذيفةأبخمءايشألاكلتىرأنأيناكمإبناكف.بذهموقينأ
ةباتكملعتيفهتدعاسمنمْنكمتأملً.ابسانمًاميلعتَقلتيملهنأمغر
هُملعي"ول"معلاُتعمسدقُتنكامَرركأنأُتعطتسايننكلو،لاجرلا
:يهرثكأينيصلاُبعشلااهمرتحييتلاةسمخلاءايشألاَّنإ":لثم،ينبال
ينمِتدفنامدنعو."..نوملعملاو،نادلاولاو،روطاربمإلاو،ضرألاو،ءامسلا
ُءاسنلاتناكًةيظعوًةصقهيلعُتصصق،اهَركذتأنأُتعطتسايتلاُسوردلا
يفًاريبكًافظومَحبصأهتلئاعليناثلاوهيبصنعانتعطاقميفاهيورت
يبصلااذهفورظَمئالتلةصقلاُتريغيننكلو.هتلئاعىلإداعوطالبلا
.نيكسملا

بناجبيرجيهتلئاعللوألاُنبالاوهٌنباكانهناك":ةلئاقُتأدبف
ناكدقف.ةايحلانعًائيشُفرعيالو،نارزيخلانصغكًاضغناكو.رهنلا
ُرغصألاُنبالاناكو،ىرغصلاهتخأورغصألاهيخأوهيبأوهمأعمُشيعي
بألاومألاانيعْنكتملو.ُجوزتتسىرغصلاُتخألاتناكو.هيبأةنهمُعبتيس
هسأرىلعهنابرضياناك،كلذنالعفياناكامدنعو.ربكألاامهنباىلإنارظنت
."ةخيطبلاكمَّروتيىتح

ُعباتأانأويهجوىلإرانلانمهَرظنًالوحميبناجبَهتسلجيبصلاََّريغ



.مالكلا
هيفئبخيهوبأناكيذلاناكملاىلإيبصلاَبهذ،مايألادحأيف"

تناكيذلاناكملاىلإَبهذمث.هبيجيفهأبخولاملاضعبَذخأف.هلام
.ماعطلانمَهلمحَعاطتساردقربكأبةبيقحألمو،ماعطلاهيفئبختهمأ
ربعَحبسو،لوقحلاربعَراسو،هلزنمنعَلحر،ةدحاوعادوةملكنودبو
ىلإةفاسملالكىشم":تلقو،ديعبناكمبُترّكفو."رثكأًاليلقىشمو،رهنلا
َشيعلانأُدقتعتأ؟ةبعصلابجلاىلإةلحرلاهذهنأُدقتعتأ."نيليوغ"ةيرق
،قيرطلاىلعًاجراخناكدقل.ءيشالاذهَّنإ؟بعصءاتشلايفًاجراخ
ىلعهبايثىوسهعمنكيمللب،هيلإُنسحيدحأنودبوءاقدصأنودب
."لوستلابهسفنُليعيَحبصأ،هنمُماعطلاوُلاملاَدفنامدنعو.هرهظ

هنأَّدبالف.يزخلانمنكلورانلاةرارحنمسيليبصلانولرَيغتف
.ةشيعملاكلتىوتسمىلإاطبهدقهمألهيدجنأَعمس

طقفهَّنكلو،ةعمسلائيساذهنإنولوقيسانلاُضعب":ةلئاقُتعبات
."ةريبكةعاجشُبلطتيوهو.شيعللٌةقيرط

نيورتكنإ":تلاقو،رانلانمرخآلابناجلانمرازجلاُمأْترخشف
."ئطاخلكشبةصقلا

نأُتدرأيننكلو،ةصقلاتناكفيكُملعأُتنكوً.اهابتنااهْرعأملف
.هبَكسمتيلًائيشلفطلااذهَحنمأ

نيذلاسانلانعًاثحب"نيليوغ"ةيرقعراوشيفُيبصلاكلذلَّوجت"
نوثدحتياوناكيتلاةقيرطللىغصأف.طالبلايفظومَسبالمنودترياوناك
،ياشلاتالاصبناجبُسلجيناك.تاوصألاسفنَردصيلهمفكَّرحو،اهب
ً،ابذهمهُمالكَحبصأامدنعطقفو.نولخدياوناكنيذلالاجرلاعمُثدحتيو
."ههاجتابمهُدحأَرظن

،ملاعلايفءافطلًاصاخشأكانهَّنإ":تلقف،ةصقلانعُتجرخانه
كيلعيغبنيف.مهبُتيقتلادقيننكلو،اذهُقدصتالدقو.يبصلااهيأ
.ً"انسحمَنوكينأهُنكميدحأنعَثحبتنأًامئاد

"؟كلثم":ًالئاقينلأسف
ً.اددجماُهتلهاجتو.ةدجلاترخشف
ناكامنيبو.هلًامداخيبصلاُلجرلااذهَذختادقل":ةلئاقُتفنأتسا

هنكميدعيملامدنعو.ُهفرعيءيشَّلكنسحملالجرلاهّملع،هُمدخييبصلا
،يبصلاَعضخ،ةديدعتاونسدعبوً.املعمهلَرجأتسا،ديزملاهَملعينأ
يفًافظومَحبصأو،يروطاربمإلاناحتماللً،اجضانًالجرنآلاَحبصأيذلا



ًائيشَّنأًةدقتعمكلذُتفضأو."طقفىندألاةبترملايفناكهنكلو،طالبلا
.جلثلاةرهزنبالةبسنلابىتحًانكممناكاذهك

هتلئاعتيبمامأُبلكلاَحبنو،ةيلصألاهتيرقىلإريبكلاُفظوملاَداع"
َجرخو،امهنباازيميملو،لزنملانمُمألاوُبألاَجرخف.هلًةيحتتارمثالث
امدنعو.تجوزتدقتناكفتخأللةبسنلابامأ.هاخأزيميملو،يناثلانبالا
هنمنوبلطياوؤدبامناعرسو.هلاونحنا،هتيوهنعنبالامهَربخأ
ًادحأَرجأتستنأكنكميله.ديدجرئبلةجاحباننإ":هُدلاولاقف.تامدخلا
يليرتشتنأكنكميله.ريرحُّيأَّيدلسيل":مألاتلاقو"؟انلهَرفحيل
َّاله.ةديدعتاونسلانيدلاوبُتينتعادقل":رغصألاخألالاقو"؟ريرحلاضعب
تناكمكطالبلاُفظومرَّكذتف"؟ُهتقفنأيذلاتقولاَنمثيلَتعفد
،"نيليوغ"ةيرقىلإداعو،هتَّفحِميفبوكرلاَدواعو.ةئيسهلمهتلماعم
.ً"ادجةديعسةايحشاعو،ءانبألانمديدعلاَبجنأوَجوزتثيح

:ةلئاقبضغبَّيلإترظنو،ىرخأةرمرانلايفزوجعلاُةأرملاِتقصب
َلمألاهنيحنمتأً؟الصأةرمدملايبصلاةايحنيرمدتو،صصقلاهذهنيِّصقتأ"
"؟كلذنيلعفتاذامل؟لمأيأكانهُنوكيالامدنع

زوجعلاةأرملاكلتلاهَربخألًادبأْنكأمليننكلو،ةباجإلاُملعأُتنك
نعًاديعبيننكلو،ةيعيبطفورظيفْنكنملاننأُملعأُتنكو."ذرجلا"
نسحملاكيجوزىرأيلابيفُتنكو،هبينتعأدحألةجاحبُتنكيتلئاع
انكامدنعينَدعاستنأجلثلاةرهزتعاطتسااذإو؟الَِمل.يبصلااذهل
؟يبصلااذهَلبقتسمرَيغتنأيتلئاعُعيطتستالفأ،نيتاتف

نأدعبدوجولاةردانانلوحلالتلايفتاناويحلاِتحبصأامناعرس
انمنيريثكلانأل-ىتوملاوأسانلانمريثكلادوجواهنطومنماهَدعبأ
،ءافعض،نوعرازممهلكو،ُلاجرلاَحبصأ.ءاتشلاكلذدربةوسقو-اوتامدق
مهُماعطناكامدنعو.هولمحينأمهنكميناكامطقفنورضحياوناكو
نمنوبلطيجاوزألانمديدعلاناكً.اعوجنوروضتيمهتالئاعواوناك،دفني
مل،ٌفورعموهامكو.نؤملانرضحيللابجلاحفسىلإندعينأمهتاجوز
.برحلاتقويفىذأللانتعطاقميفُءاسنلاَضرعتتنأنكمملانمنكي
ًانؤموأًءاموأًاماعطَدجنلاننولسرياوناكامًابلاغمهنأببسلاوهاذهو
ديعصتىلإيدؤتبورحلاءانثأءاسنلاُةيذأتناكف.تاروثلاءانثأىرخأ
.راوجلانمشيجلايفدونجلاالو"زغنبياتلا"راوثنكيملنكلو.لاتقلا
ناكفيك،كلذلةفاضإلاب."واي"ـلاةليبقبعشَديلاقتنوفرعياونوكيملف



ةطوبرملاانمادقأىلعرَيسننأعوجلانمتافيعضلاءاسنلانحناننكمي
.نؤملاَلمحنوءاتشلايفلبجلاطبهنل

نيلزانرذحبنوشميلاجرلانمةريغصٌةعومجمتقلطنادقف،اذكه
دقانكيتلاىرقلايفىرخألاتايرورضلاوماعطلااودجينأنيلمآلبجلا
مهئاقدصأةيؤرنعانوربخأف.ةدوعلانممهنمُليلقلاَنكمتو.اهانيلخأ
َنحبصأيتاوللاُءاسنلاِترحتناف.يصِعلاىلعَُعفُرتمهسوؤروبَُرضتمهقانعأو
ىلعنمنهسفنأنيمرف.ربخلالمحتىلعنهتردقمدعلًاثيدحَلمارأ
ًارمجنعلتباوأ،هنقلستيلًاريثكنهسفنأندهجأدقنكيذلافرجلا
.ءطببنهسفنأعيوجتبنمقوأ،نهقانعأنعطقوأ،ءاسملاناريننمًاقرتحم
نأبَرثكأنهسفنأنيزخأدقفقيرطلااذهنذختيمليتاوللاكئلوأامأ
نأودبيناكو.ىرخأنارينلوحنيرخآلاجرعمةديدجةايحءارونيعس
ولىتحو،ءارقفانكولىتحف.لُّمرتلادعاوقلابجلايفنيسندقءاسنلا
نأوتومننأانللضفألانمف،لافطأانيدلناكولىتحو،تاباشانك
.مهاركذلَراعلاَبلجننأنمانتليضفبَظفتحننأوانجاوزألتاصلخمىقبن

برقنعجلثلاةرهزلافطأُتظحال،يلافطأنعًاديعبيدوجوءانثأ
ُتنكيننألو.مهنماهنعَديزملاُتملعتو،اهبنيرثأتماوناكفيكةبقارم
ينباناك،يتيبيفف.اهلافطأبمُهنراقأُتنك،بيهرلكشبيلافطأُدقتفأ
امأ.هَمامأُّدتميٌرهابٌلبقتسمناكو.حيحصلاهَعقومَذختاوَقبسدقربكألا
نمىتحىندأةناكمبُعتمتيربكألاجلثلاةرهزنباناكف،ةلئاعلاهذهيف
ناكدقف،كلذعمو.فدهالبودبيناكو.هبحيٌدحأْنكيملو.اهتناكم
اذهناكامبرً.اقيقروًافيطلناكدقف.يتقيفرُهبشينمَرثكأيلةبسنلاب
.اذكهٍساقبلقبهنعْتدعتبااهنأيفببسلاوه

.ربكألاينبالوضفبُعتمتينكيملهَّنكلوً،ايكذوًابيطيناثلاينباناك
،ًالافطأُبجنيوً،اسورعُجوزتيو،هتايحةيقبلانعمُشيعيُهليختأُتنك
دقف،ىرخأةيحاننم،يناثلاجلثلاةرهزنباامأ.ربكألاهيخأَدنعُلمعيو
ًايوقوًاريصقناكف.هيبأةينببُعتمتيناكو.ءيضملاةلئاعلاهذهَرونناك
َُّطقلفطلااذهنكيملو.نيتيوقنيعارذونيقاسكلتميمسجلائلتممو
هَدلاوُعبتيناك.عوجلانمُبحتنيوأدربلانمُفجتريوأًافوخيدبي
ًانوعناكهنأَّدبالو.ديصللٍتالمحيفُبهذيناكامدنعىتحهلظك
اناكامدنع.اذهكءيشبهلَحمسيلناكامرازجلانأوأامةقيرطبهيبأل
َملعتيلهيبأبناجبُسلجييبصلاناك،امناويحةثجنيبحطصمنادوعي
.جلثلاةرهزنعريثكلاهيبأبهُهبشينمَّلعدقو.وهطللمحللاُِّرضحيفيك



َّنكلو،ةريثكٍحاوننميتقيفرنمىندأوً،ارذقوً،اظفاهجوزُنوكيدقف
رمأبًاريثكُمتهتناكاهنأُملعأينلعجيبصللهُرهظتتناكيذلاَّبحلا
ً.اضيأاهجوز

دقف.هبُعتمتتيتنبانكتملًائيشاهكولسوعيبرلارمقهجوناك
ُتنكيننأببسلاوهو،ةنشخلايتلئاعَحمالمُلمحتبشيلارجحتناك
نأهنكميناكحلملاةراجتنمهانينجيذلاَلاملاَّنألو،اهعمًاريثكةيساق
ُدقتعأُتنكً.اديجًاجاوزَجوزتتنأاهنكميناكدقفً،اديجًارهماهلَنمؤي
تناكعيبرلارمقنكلو،ةديجةجوزُحبصتستناكبشيلارجحنأ
.يلتحنسيتلاصرفلااهلْتحنساذإًةزيممةجوزُحبصتس

.يتلئاعُدقتفأينولعجمهُّلك
ُتنكيتلايلايللاهُفطلتتناكاذهَّنكلو.ةفئاخوةديحوُتنك

اهيعارذبينطيحتو،َّيلإيتأتجلثلاةرهزتناكف.جلثلاةرهزعماهيضقأ
تاجرديفاهئفدلًةنتممُتنكدقو.ناتريغصناتاتفنحنوُلعفنانكامك
ىرخأةأرماَدرجمَحبصألُتنك،يبناجباهمسجنودبو.ةدمجتملاةرارحلا
.ليللايفُتومت

َنوكينأُلمآُتنكيننأَمغرً،اددجمًالماحجلثلاةرهزْتحبصأ
ةلقوأةقشملاوأدربللةجيتناهلَثدحدقةيرهشلااهتداعُعاطقنا
.عونلااذهنمًامالكَعمستنأُديرتنكتملاهنكل.ةيذغتلا

."ضارعألاُفرعأو.لبقنمًالماحُتنكدقل":تلاق
."رخآًانباكلىنمتأً،اذإ"
،ةرملاهذه":تلاقوديكأتلاوةداعسلانمجيزمباهانيعتعملف

.ً"انباُبجنأس
كنبابةروخفينوكتنأيغبنيو.ةمئادةمعنًاقحمهءانبألانإ"

."ربكألا
ِكنإً.اعمامكتبقاردقل":تفاضأمث."معن":ةلئاقفطلبْتباجأف

"؟كرهصهيلعجتيكلٍفاكردقبهنيبحتلهف.هنيبحت
.دراوريغناكضرعلااذهَّنكلو.يبصلاُبحأُتنك
."انيتلئاعيفةأرماولجرنيبٌطابتراكانهَنوكينأُنكميال":تلق

ءيشلاَلعفأنأُتدرأ.هتحبصأاملٍريبكٍرادقمبجلثلاةرهزلةنيدمُتنك
ّدحلااذهىلإَلزانتتنأيتنبالَحمسألنكأمليننكلو،عيبرلارمقلهَسفن
الأ،ريثكبمهأوهانيتنبانيبةيقيقحةقيمعةقادصطابترانإ":تلقو،
"؟كلذىلعنيقفاوت



:دقتعأامك،ةيقيقحلايرعاشملةكردمرُيغيهو،جلثلاةرهزتباجأف
امك،"غناو"ةلاخلايقتلنستيبلاىلإُدوعنامدنعو.ةقحمعبطلابكنإ"
دبعمىلإنابهذتس،ديدجلاامهلكشيفنيتاتفلامادقأُرقتستاملاحو.انططخ
ً،اعمامهتايحنعابتكتلةحورمايرتشتو،امهتقادصَدقعاعقوتل"وبوغ"
."ساقلقلاِكشكدنعالكأتو

،نيترذحانكاذإوً.اضيأ"ايشيش"ةنيدميفيقتلننأيغبني"
."امهبقارنسف

"؟امهيلعُسسجتنله":اهيلعودبيكشلاوجلثلاةرهزينتلأسف
.ةريرشلاُتنكيننأُدقتعأُتنكاملاطل":تلاقو،ْتكحض،ُتمستباامدنعو
"!نآلاططخييذلانَماورظنانكلو

انتحنمدقف،رهشألاوعيباسألاكلتيفهُشيعنانكيذلانامرحلامغر
،رميمويلكعمةايحلاَةبيطرَّكذتننأانلواح.لمألاانيتنبالانططخ
ًافيرطًالفطناكو.رغصألاجلثلاةرهزنبالسماخلاداليملاديعبانلفتحاو
ناعفديامهو،نيريزنخكنافرصتياناكف،هدلاووهتبقارمبىلستنانكوً.اريغص
امهالكو،ضعبلاامهضعبدضنييوقلاامهيدسجبنامداصتيوامهيفنأبامهضعب
ُربكألانبالاناك.رخآلاامهضعبةبحصبناجهتبمو،خاسوألاو،بارتلابناثولم
جلثلاةرهزتأدب،يبصلابيمامتهاببسبو،ءاسنلاعمسولجلابًاعنتقم
ىرأُتنك.رطاخبيطنعُمستبياهيرظانتحتناكفً.اضيأًاهابتناهريعت
ً،ائيربوً،ابذعناكو،رمعلااذهيفتناكامدنعهمأَهجوههجوريبعتيف
اهنأكنكلوً،امامتمألابحبسيل،هيلإُرظنتجلثلاةرهزتناكوً.ايكذو
ً.اقباسهُدقتعتتناكاممَرثكأنآلاهيفهارتتناكامُّبحتتناك

نأهليغبنيال":يلتلاق،ةينغأهُملعأُتنكامنيبمايألادحأيف
."..تايتفانكامدنعرعشلاضعبُملعتنانكدقل.ءاسنلايناغأَملعتي

."..كمأقيرطنع"
."كجوزتيبيفَرثكأِتملعتدقكنأٌةقثاوانأو"
."كلذُتلعفدقل"
.اهفرعنانكيتلادئاصقلاَنيوانعُددرننحنو،ةراثإلاباناتلكانرعشف
َهلعجنلعيطتسنامهْملعنل":تلاقو،اهنباديبجلثلاةرهزْتكسمأ

.ً"افقثمًالجر
َّنكلو.نيتيمأانكانيتلكاننألريثكلاَلكشينلاذهنأُملعأُتنك

ءيشلكُّصتميناكف.يلغمءاميفتيقلأةففجمرطفةبحكناكيبصلا
"غناتةلالس"ةديصقيقلينأهتعاطتسابناكامناعرسو،هايإهحنمنانك



ةلماكَعطاقمو،ناتريغصناتاتفنحنوًاريثكاهبحنجلثلاةرهزوُتنكيتلا
ينباَدعاسألبلقرهظنعاُهتظفحدقُتنكةيبصلل"ديلاقتلا"باتكنم
ْرعشتمل.جلثلاةرهزهجويفًايقيقحًارخفُتيأر،ىلوألاةرملل.هسورديف
ملستستوأشمكنتملجلثلاةرهزَّنكل.روعشلااذهسفنبةلئاعلاةيقب
ةريغصلاةاتفلاُركذتتتناكدقف.فقوتننأانممهبلاطملةدحاوةرملولو
.رظنلاسالتخانمَنكمتنيكلةَّفِحملايفةراتسلاَبحستنأتداتعايتلا

ةقشملاوفوخلابةئيلمو،ةحيرمريغو،ةدرابمايألاكلتتناكامردقب
ذنماهَرأملةقيرطبةديعستناكجلثلاةرهزنألةعئارتناكدقف
اهنأاهيلعودبيٍفاكماعطنودبلماحيهوتناكدقف.ةديدعتاونس
ةبحصبُعتمتستتناكو.يتيزحابصمبةرانمتناكاهنأكولخادلانمُجهوتت
ةسوبحماهنوكمدعُّبحتو،"نايتنيج"ةيرقنمثالثلامَسَقلاتاوخأ
ةوسنلاكئلوأعمٌةسلاجيهوجلثلاةرهزتناك.اهتامحعماهدحول
يتلااهحورتناكدقف.ليوطتقوذنماهعمسأمليتلايناغألاينغت
اهتيبدويقنعًاديعبفوشكملاناكملااذهيفةرحناصحلاحورُهبشت
.بيئكلاملظملاريغصلا

قوفَعيباسأةرشعانيضمأدقانكنأدعبةسراقلايلايللاىدحإيف
ظقيتسيملو،رانلابناجبمونلليناثلاجلثلاةرهزنباَدلخ،لابجلايف
مأعوجلامأضرملاوهأ،هتوميفَببستدقيذلاامفرعأالوً.ادبأ
نأوهمسجيطغيناكَعيقصلانأانيأرركابلاحابصلاءوضيفاننكل.دربلا
،لالتلانيبُددرتتجلثلاةرهزليوعُءادصأتناكً.اَّقرزموًادِّمجتمناكههجو
عومدلاو،هيعارذنيبيبصلاَكسمأف.أوسألكشبَربخلاىَّقلتراَّزجلاَّنكلو
ةدعلَعمجتيذلابارتلاىلعَديداخأُرفحتاهتبوطروهيتنجوىلعُرمهنت
َعمتسيلْنكيملو.هنعَففُخيلءيشنمنكيملو.ههجوىلععيباسأ
َعمسيالأًالواحمهنبامسجيفههجوَنفدف.همألىتحوأهتجوزل
نعهوفخيلهلوحانتعومجميفنوعرازملاَسلجامدنعىتحو.امهتالسوت
ةهربلكناكو.ملستسيمل،ةضفخنملاتاسمهلابهنعاوففخيلوانرظن
يلنكمملانمناكفيك":ًالئاقءامسلاوحنُخرصيوههجوُعفري،ةريصق
يتلاةلئسألانمداؤفلامطحملاراَّزجلالاؤسناكو"؟زيزعلاينباَدقفأنأ
هوجوىلإُترظن."وشون"ـلاةغلبتاينغألاوصصقلانمريثكلايفُرهظت
نكميله:هنلأسيمليذلالاؤسلاُتيأرو،رانلالوحتايرخألاءاسنلا
نحنامهبُرعشننيذللانزحلاوسأيلاسفنبَرعشينأ،رازجلااذهك،لجرل
ً؟الفطدقفنامدنعءاسنلا



مث.دادحلايناغأانمُةيقبلاىنغامنيب،نيمويلوحنلاكلذىلعيقب
ربعانراننعًاديعبَعفدناو،هردصىلإيبصلاَّمضو،ثلاثلامويلايفَضهن
لوخدلابارماغدقهُنباوناكيتلاتاباغلاىلإىرخألاتالئاعلاتاعومجم
ُهتلأسامدنع.نيديلاَرفِصنيمويدعبَداعو.لبقنمةديدعتارماهيلإ
تراطاهنإثيحبةوقباَهبرضوُرازجلاَرادتسا،يبصلانفدنيأجلثلاةرهز
.طوغضملاجلثلاىلعةطبختوصعمترقتساو،نيرتمدعبىلعءارولاىلإ

مدلانمديدشفيزنعماهضاهجإىلإىدأاممةدشباُهبرضيَرمتسا
دقنكيملو.انميخمعقومءاحنأيفةيجلثلاروخصلاَغبصيذلادوسألا
راَّزجلاَّنكلوً.ادبأنَينجلاِدجنمل،اذل.لمحلايفٌليوطٌتقواهيلعىضم
ًاراركتوًارارمُددريناك.ىرخأةاتفنمملاعلاَصَّلخدقهنأًاعنتقمناك
نكتملانمًّايأنأمغركلذو."ةأرملابلقكٌريرشءيشكانهسيل":ًالئاق
ىلعانلمعبمايقلابةطاسببانررمتسا.لبقنمةلوقملاهذهبتَعمسدق
انلسغو،َهلسغنلجلثلاانبذأواهلاورساهنعانعلخف،جلثلاةرهزفاعسإ
َفقونلاهفافزفحلدحأنمةوشحلاانمدختساو،مدلاعقبنماهيقاس
انتاوصأوأاننويعُعفرنْنكنملو.اهنمُقفدتيناكيذلابيهرلافيزنلا
.اهجوزىلإ

ىلعتيقبدقجلثلاةرهزنأُدقتعأ،يضاملاىلإيتركاذبُدوعأامدنع
عونخبُلبقتتيهولابجلايفنيريخألانيعوبسألايفةزجعمبةايحلاديق
ببسبمدلانمًاريثكاهنادقفببسباهمسجَفعضدقل.رمتسملابرضلا
يتلاةيمويلاةبوقعللًةجيتنحورجلاوتامدكلابًائيلماهمسجناكو.ضاهجإلا
ُهتلعجدقلو."ول"ةديسلاُتنكدقل؟هفقوأَْملَِمل.اهباهُعقوياهجوزناك
ْنكأمليننإ؟ةرملاهذهكلذُلعفأالَِمل.لبقنمهُديرأامُلعفي
الوًايوقًالجرناكدقل."ول"ةديسلاُتنكيننألَديزملاَلعفأنأُعيطتسأ
،يعامتجالايعضومغرةديحوةأرماُتنك.ةوقلاكلتمادختسانمُلجخي
ً.اضيأاهُكردأُتنكامكةقيقحلاكلتلًامامتًاكردمناكدقل.ةفيعضُتنكو

ُتنكمكُتكردأ،يتقيفرةايحتاظحلىندأنمةظحللاكلتيف
ُقلعتيَّيلإةبسنلابهعميتايحنمريبكٌرادقمناكدقف.يجوزلةجاحب
لكىلعُتمدنف.اهيدؤننأانمُبلُطيناكيتلاراودألاوبجاولاب
يسفنُتدهاعو،اهقحتسيناكيتلاَةجوزلااهيفْنكأمليتلاتابسانملا
بقلُبستكتدقيتلاةأرملاُحبصأسف،لابجلانعلوزنلابُتحجننإيننأ
ُتمزعوكلذُتينمت.ناجرهميفةلثممَدرجمَنوكأالأوًالعف"ول"ةديسلا
ةيشحوَرثكأيسفنَرهُظأنألبقثدحيملكلذَّنكلو،هقيقحتىلع



.جلثلاةرهزجوزنمريثكبةوسقو
،اهحورجبانينتعاف.جلثلاةرهزةبقارمبةرجشلاتحتُءاسنلاِترمتسا

انمقو،اهثودحُلمتُحيتاباهتلاَّيأءاملابَحضننيكلُباذملاَجلثلاانمدختساو
نمءاسحاهلنددعينأءاسنلاِتدارأ.انبايثنمقوقشمشامقباهفلب
نُهترَّكذامدنعف.انماعطإلاهَرضحأدقراَّزجلاناكيتلاتاناويحلاماظعّبل
نمتاعومجميفباهذلابراودألاانمساقت،ةيتابنتناكجلثلاةرهزنأ
انددعأف،روذجلاو،باشعألاو،راجشألاءاحلنعًاثحبةباغلايفَفوطنلنيتنثا
.اهنعَففختليناغأاهلانينغو،ةقعلملاباهايإاهانمعطأوةرمةديصعاهل

تناكو،مانتْنكتملجلثلاةرهزف،اهلابئدهتملانلاعفأواِنتاملكَّنكل
ناك.امهلوحناتفوفلماهاعارذوناتينثماهاتبكرورانلابناجبُسلجت
ًابايثُكلمتانمٌّيأنكتمل.ءاشحألاهلُقَّزمتتسأيبُّزتهيهلماكباهُدسج
ْدعتملجلثلاةرهزَّنكل.بترمرهظمبىقبننأُلواحنانكاننكلو،ةفيظن
.اهبوثةفاحباهنانسأَكرفو،جلثلالتكباههجوَلسغتلمهأف،كلذبمتهت
تأدبو،يتامحاهيفْتضرميتلاةليللابيايإًاركذمًالدسنماهُرعشناك
،تاذلابةليللاكلتيفةثلاثلايجوزلهأةَّنَكبةهيبشَرثكأفَرثكأُحبصت
ً.اديعبوفطيووفطياُهلقعناكو،انعمنهذلاةرضاحداكلابتناكف

رانلانعاهسفنبىأنتجلثلاةرهزتناكثيحٌتاقوأكانهتناك
،ةهئاتتناكفملحيفاهَّنأكويشمتتناك.جلثلابةوسكملالابجلايفَلوجتتل
،كلذينمَبلُطينأنود،اهعمُبهذأمويَّلكُتنك.ةعئاضو،ةرَّمدمو
ةريغصلاانمادقأىلعةدمجتملاروخصلاقوفُحنرتنانك.اهعارذبُكسمتأُتنكو
ُبحتنتتناكثيحفرجلاةفاحىلإاهقيرطيفًةجرعتميشمتتناكامنيب
.ةيوقلاةيلامشلاحيرلاعمًاديعبرُيطياُهتوصناك.ديعبلادادتمالاوحن

ىلإعيرملاانبورهىلإًامئاديتركاذبُدوعأانأوبعرلابُرعشأُتنك
دعبىلعنهفتحىلإنعقينهوءاسنلاخارصلةبيهرلاتاوصألاولالتلا
لب،يفوخسفنبُرعشتجلثلاةرهزنكتمل.انتحتةليلقبتسيلراتمأ
قِّلحتيهوجلثلاروقصُبقارتيهو،فورجلاقوفىلعألانمُرظنتتناك
نعجلثلاةرهزاهبتثدحتيتلاتارملاكلتلكبُترّكف.ةيلبجلاحيرلايف
جراخلاىلإةدحاوةوطخوطختنأاهيلعلهسلانمناكمك.ناريطلا
ً.ادبأاهعارذُتلفأْنكأملو،اهبناجنعُدعتبأْنكأمليننكل.فرجلاقوف

ُتنكف،عقاولاضرأىلإاهُديعتءايشأنعاهعمَثدحتأنأُتلواح
مأانيتنبانأشب"غناو"مادميحتافتنأنيلضفتله":لثمءايشألوقأ
يننإ":لوقأف،رخآًائيشُلواحأُتنك،ينبيجتْنكتملامدنعو"؟انأُلعفأ



نيتاتفلاَرظتنننأانيلعيغبنياذامل.ضعبلاانضعبنمنيتبيرقُشيعنكايإو
.ةليوطةرايزلايتأتنأامكيلعيغبني؟ايقتلتنألبقنيتقيفراحبصتل
وأ.ً"اضيأًاعماهاركذتتلمايألاكلتبنايظحتسفً.اعمامهمادقأطبربُموقنسو
ًابيرق،ُمداقَعيبرلانإ،كلتجلثلاةرهزىلإيرظنا":لوقأُتنكيننأ
.طقفةدحاوةملكبُبيجتمايأةرشعةدملتناكف."ناكملااذهُرداغنس

ةفاحوحناهقيرطيفهجوتتتناكامنيبرشعيداحلامويلايف
يجوزناكدقو.لافطأةسمخُتدقفدقل":تلاقوً،اريخأتملكت،فرجلا
كلتتناكامدنعو،هيتضبقيفهطابحإغِّرفيناكف،ةرمِّلكيفينمولي
ناكهنأَدقتعأنأُتدتعادقل.انأيندجتتناك،ةيحضنعُثحبتةحلسألا
ُنزحلاله...ينبالَثدحامدعب،نآلانكلو.ٍتانبُتبجنأيننألًابضاغ
ُلواحتيهو،اهَسأرتلامأو،تفقوت"؟تقولالاوطهبُرعشيناكاموه
دقف،لاحةيأىلع":ةلئاقسأيباهمالكتمتخمث،اهراكفأَعمجتستنأ
."امناكميفهيتضبقَمدختسينأهيلعناك

ىلوألاةنسلاذنماهعمًارمتسمناكَبرضلانأينعياهمالكناكدقل
تناكاهجوزَلاعفأنأمغرو.رازجلاتيبيفمئادلكشباهيفْتماقأيتلا
اذهتفخأدقاهنأينملؤيُرمألاناكدقف،انتعطاقميفةلوبقموةعئاش
َُّطقًاددجمَّيلعَبذكتنلاهنأُتدقتعادقُتنك.ليوطتقولًاديجينع
اذهنأشبًةجعزنمْنكأمليننكلو،نآلادعبرارسألابَظفتحتنلاهنأو
تامالعلاُتلهاجتدقيننألبنذلابُترعشدقف،كلذنعًاضوع.رمألا
ً.ادجليوطتقوليتقيفرةايحةساعتىلعُّلدتتناكيتلا

."..جلثلاةرهزاي"
هَّنكلو،هبلقيفرشلاُرمُضييجوزنأنينظتكنإ.َّيلإيغصأ،الك"

.ً"اريرشًالجرسيل
."..رشبلاةلماعمنملقأةلماعمكلماعيهنإ"
يفاهُراكفأتصاغمث."قبنزلاةرهزاي،يجوزهَّنإ":ةلئاقينترَّذحف

،ليوطٍتقوذنمَتومأنأُتدرأدقل":تلاقو،ىتحًامالظَرثكأناكم
."ينمًابيرقامٍناكميفمهدحأناكاملاطلنكلو

."هذهكءايشأيلوقتال"
َّلكًابيرقتهبُركفأيننإ؟ردقلابنيركفتةرممك":تلاقوينتلهاجتف

ًانمدميدلاوْحبصيملولاذام؟يبأتيبىلإيمأجوزتتملولاذام.موي
ُتدلُوولاذام؟رازجلاةلئاعىلإيادلاوينجِّوزيملولاذام؟نويفألاىلع
ُتنكدقل،قبنزلاةرهزاي،هآ؟يتلئاعذاقنإنمَنكمتألُتنكلهً؟انبا



."..يرعشتنألبقيفورظنمديدشلالجخلابُرعشأ
."..َُّطقكلذبرعشأمل"
يذلالوألامويلاذنم":تلاقو،مالكلانمينعنمتلاهَسأرتَّزهف

َّيلإيغصألب.كلذيركنتالف.ِكتقفشُتيأر،يلهأتيبهيفِتلخد
نيدقتعتوَّيلإنيرظنتكنإ":ةلئاقَعباتتنألبقةظحللْتفقوت."بسحو
انأف.ريثكبأوسأناكيمألَثدحامَّنكلو،نآلاىتحُتقفخأدقيننأ
ليللاوراهنلالاوطيكبتاهعمسأُتنكيننأةريغصةاتفُتنكامدنعُركذتأ
.ينعىلختتلنكتملاهَّنكلو،تومتنأُديرتتناكاهنأنمةقثاوانأً.انزح
."يدلاونعىلختتلْنكتمل،مئادلكشبيجوزتيبىلإُترداغنأدعبو

ملكمأنإ":اهلُتلقف،اهبيدؤيسكلذناكنيأىلإىرأُتنك
.".ً.ادبأْملستستملو.بلقلاةيساقَنوكتنأًادبأاهسفنلْحمست

.امهلَثدحامًادبأَفرعأنلو،عراشلاىلإيدلاوعمْتبهذدقل"
.ًالوأاهتايحيهتنتنألبقتومتنأباهسفنلْحمستملاهنأٌةقثاويننكل
نمَنكمتألُتنكنإُلءاستأامًابلاغانأ.نآلاةنسةرشعاتنثاتّرمدقل
لاؤسلااذهنعبيجأس؟يلإروضحلاَعيطتستلتناكله.اهَدعاسأنأ
نعًاديعبةداعسلاُدجأوُجوزتأسُتنكيننأُملحأُتنكدقل.ةقيرطلاهذهب
تيبيفةلوستمُحبصأسُتنكيننأُفرعأنكأمل.يمأنزحويدلاونايثغ
نأيننكميًاماعطتيبلاىلإُِرضُحييجوزُلعجأفيكُتملعتمث،يجوز
.لاجرلانعاهباننوربخيالءايشأكانهقبنزلاةرهزاي،نيملعتامك.هلكآ
َرمألاَّنإ،نيملعتامكو،ةعتملامهانحنمنإءادعسمَهلعجننأاننكميو
."كلذكَرمألاانلعجنحننإًاضيأانلةبسنلابٌعتمم

نأًامئادنلواحييتاوللازئاجعلاءاسنلاكئلوأنمةدحاوكودبتتناك
.مالكلانمعونلاكلذبنجوزتينألبقتايتفلانفخي

."يعمةحيرصينوكتنأكنكميو،كتقيفرانأف.يبذكتنأكيلعسيل"
اهنأمغرَّيلإترظنً،ادجةريصقةظحللو،مويغلانعاهينيعتدعبأ

ًاريثموًانيزحاُهتوصَحبصأو،قبنزلاةرهزاي":تلاقو،ينزيمتنكتمل
."ءيشَّيأنيكلمتالكلذعمو،ءيشلككيدل،ةقفشلل

:تلاقمث،فرتعتيهوٍذئدنعاهبرّكُفأمليننكلو،اهتاملكينتحرج
انكدقف.ةدالولادعبةجوزلاثولتبُقلعتتيتلادعاوقلايجوزوعبتأمل"
."ءانبألانمديزملاُديرنانالك

."..ةأرملاةميقمهُءانبألا"
."تانبلانمريثكلابُتلمحدقل،يعمَثدحامِتيأرِكنكلو"



.اهراكنإُنكمياليتلاةلكشملاكلتليلمعٌباوجَّيدلناكو
كانهناكامبرف،ةنتممينوك.نشعينأنهلًاردقمنكيمل":تلقف

.".ً.اددجملواحننأطقفءاسنلانحنانلنكميو.نهبامٌبطخ
يفغارفلابُرعشأةقيرطلاهذهبنيثدحتتامدنع،قبنزلاةرهزاي،هآ"

ُضرألاُديرتفيكنيرعشتله.راجشألايفحيرلافيفحطقفُعمسأ.يسأر
ىلإْبهذأينيعد.نآلايدوعتنأكيلعيغبني؟يمدقتحتراهنتنأ
."..يمأ

.ىلوألااهتنباجلثلاةرهزتدقفذنمتّرمدقٌةديدعٌتاونستناك
ًارادقمُتشعدقفنآلاامأ.اهنزحَمهفأنأىلعًةرداقٍذئدنعْنكأملو
ًارمأناكاذإو.ةفلتخمةقيرطبرومألاىرأُتحبصأو،ةايحلانازحأنمربكأ
ةلئاعهجوءامَظفحتلرحتنتنأوأاهسفنهِّوشتنأةلمرألًامامتًالوبقم
وأًالفطاهنادقفلّدحىصقأىلإَرثأتتنأمألاىلعيغبنيالَِمل،اهجوز
نونوكيامدنعمهضِّرمنو،مهبحننحنف،لافطألارمأبُلكوتينماننإً؟الافطأ
.لاجرلاملاعىلإىلوألامهتاوطخاوطخيلمهزِّهجن،ءانبألاةلاحيفو.ىضرم
نهبردنو،ةيرسلاانتباتكنهملعنو،نهمادقأطبرنف،تانبلاةلاحيفامأ
قباطلافرغعمنمجسنيفتاحلاصتاهمأو،تانكو،تاجوزنحبصيل
ًةايحَشيعتنأةأرماةيأىلعيغبنيالنكلو.ةديدجلانهتويبيفيولعلا
نلَِمل،كلذتلعفْنإو،ةعيبطلاُفلاخيٌرمأاذه.اهئانبأةايحنمَلوطأ
دحأنماهسفنَقنشتنأوأفورجلادحأىلعنمَزفقتنأىنمتت
؟يلِقلالولحمَعلتبتنأوأناصغألا

:اهتحتقيمعلايداولاوحنلفسألاىلإُرظنتيهوجلثلاةرهزتفرتعا
.يلاببكمعةجوزُرطخت،ذئدنعو.ةجيتنلاسفنىلإُلصأمويَّلكيننإ"
."اهتاناعمبهبأنالانكمكوتناعمك،قبنزلاةرهزاي،يركف

انكاننأُدقتعأيننكلو،ةدشبُملأتتتناكدقل":ةلئاقةقيقحلاباُهتبجأف
."اهنعُففخن

تناكمكنيركذتتأ؟ةبذعليمجلارمقلاتناكمكنيركذتتأ"
،تيبلاىلإكمعةجوزتءاجامدنعنيركذتتأ؟اهتوميفىتحةمشتحم
هجوانففلاذل،اهرعاشمبنيمتهمًاعيمجانكدقل؟اهنامثجمامأتفقوو
اذهىلإةاسقانكَِملً.اددجماهتنباَرتملكمعةجوزَّنإ.ليمجلارمقلا
"؟ّدحلا

ُقلعتاَهلعجنلةبيهرىركذتناكليمجلارمقلاةثجنإَلوقألُتنك
برقأيفيمعةجوزُروزنس":كلذنعًاضوعُتلقيننكلو،اهمأنهذيف



."انتيؤرلةديعسُنوكتسو.ةصرف
انأف.انأيتيؤرلسيلنكلو،امبرتنأِكتيؤرل":جلثلاةرهزتلاقف

."تبثأنأبمويلكينُركذتاهنإ،اذهيملعانكل.اهسفنبًاريثكاهُركذأ
،بابضلااهيطغييتلالالتلاربعةريخأةرظنتقلأو،مامألاىلإاهنقذتَّدم
نيرعشتكنأىرأنأيننكميف.دوعننأانيلعيغبنيهنأُدقتعأ":تلاقو
تّدمو."هتباتكىلعينيدعاستنأكُديرأٌءيشكانه،اذهلةفاضإلاب.دربلاب
ُتفخدقف.يعماُهترضحأدقل":تلاقو،انتحورمتجرخأواهترتسىلإاهَدي
اهدشرىلإْتداعدقتناكو،ّينيعبتقَّدح."عيضتفيتيبُراوثلاَقرحينأ
كيلعَبذكأنليننإُتلقدقل":تلاقو،اهَسأرتَّزهوتدَّهنتف.نآلاًامامت
ْنكأملو.انهتومنسانيتلكانكاننأُدقتعأُتنكةقيقحلايف.َُّطقًاددجم
."اهنودبَنوكننأُديرأ

.قبنزلاةرهزاي،ةفاحلانعيدعتبا":تلاقمث،يعارذنمينتبحس
."ينفيختاذكهنيفقتتنأوكتيؤرف

ربحلانعهبُضيعتسنًائيشانعنصثيح،انميخمىلإنيتدئاعانرس
.ادربتىتحامهانكرتو،رانلانمنيتقورحمفصننيتبشخانذخأف.ةاشرفلاو
.اهنمَجرخامىلعةيانعبانظفاحو،ةراجحلابةمحفتملاءازجألاانرشقمث
َدوسأُجيزملانكيملو.روذجلاضعبهبانيلغدقانكيذلاءاملاباهانجزمف
انككفمثً.امامتٍفاكلكشبانعمُعفنيسناكهّنكلو،ربحلاكًادماكوأ
ردقهيرببانمقونارزيخلانمًادوعانجرختساو،لالسلاىدحإَفرط
ثادحأليجستيفَراودألاانلدابتو.ةاشرفكدوعلااذهانمدختساو،انتعاطتسا
،اهنينجوجلثلاةرهزنبانادقفنعانثدحتف،ةيرسلاانتغلبانهىلإانتلحر
جلثلاةرهزتقلغأ،انيهتناامدنعو.ةقادصلاةمعننعو،ةدرابلايلايللانعو
.اهترتسَلخاداهَّسدْتدواعو،فطلبةحورملا

دقف،كلذنعًاضوعلب.يتقيفرُراَّزجلاِبرضيمل،ةليللاكلتيف
تنكثيحرانلابناجىلإتءاج،كلذَدعب.اهعمتقولايضقينأَدارأ
اهديةحارتعضوو،يبناجبتددمتو،اهفافزفاحلتحتتسدناو،سلجأ
ُترعشو.يلايللانمريثكلايفقرألاببسبةبعتمتناكدقل.يهجوىلع
تسمه،طبضلابمونلايفَقرغتستنألبق.ةعرسبًافيحنُحبصياهدسجب
.نآلاَلضفأءيشلكنوكيسو،عيطتسيامردقبينبحيهَّنإ":ةلئاقيل
ىلإكلذُلعفيس،معن:ةلئاقيسفنيفُترّكف."ُهبلقَّريغتدقف.كلذنيرتس
يتلاةببحملاةأرملاىلعهنزحباهيفيقليسيتلاةمداقلاُةرملانَيحتنأ
.يبناجبتناك



.انارقىلإَدوعننأنامألانمناكهنأًاربخانيقلت،يلاتلامويلايف
َرخآانيأردقانكاننإلوقأنأّدوأ،لابجلايفاهانيضقرهشأةثالثدعب
اوكُرتنيذلاكئلوألكبَّرمننأانيلعناكدقل.لعفنملاننكلو،تاومألا
ةللحتمتناكاهلكولافطألاوءاسنلاولاجرلاثثجانيأرف،انبورهءانثأ
ببسبو،تاناويحلامئالوببسبو،ةعيبطلالماوعلضرعتلانمةئيسةروصب
،سمشلاءوضكانمامأءيضتءاضيبلاماظعلاتناك.محلليعيبطلاللحتلا
انكامًابلاغف،فطاخلكشبمهيلعفرعتلاىلعُدعاستُبايثلاتناكو
.ثثجلاىدحإىلعاوفرعتسانأتاخرصُعمسن

ريبكٍّدحىلإءافعضانمرُيثكلاناكدقفً،ايفاككلذُّلكنكيملاذإ
ُلصنُداكنانكامدنعةلحرملاهذهيفنآلاًاموتحمناكتوملانإثيحب
ةدوعلاقيرطيفتومللنضرعتنمبلاغلايفءاسنلاتناك.تيبلاىلإ
ناكو.تارقتسمريغةريغصلاانمادقأىلعنزاوتننحنوانكف.لابجلانم

يف،ةرملاهذهو.اننيميىلإُردحنتتناكيتلاةيواهلاوحنانُّرجيامٌءيش
عرذأةفرفرىرنانكاننكلو،تاخرصلابسحوُعمسننكنمل،راهنلاءوض
قباسلامويلايفُتنكو.هنمَلئاطاللكشبءاوهلانمواقينهوءاسنلا
صرحبُعضتيهواهزيكرتُرهظيناكاههجوَّنكلو،جلثلاةرهزىلعَقلقأل
.اهمامأىرخألادعبمدقلك

ةرهزتحنرتامدنع،تارملاىدحإيفو.هرهظىلعهَّمأُراَّزجلاَلمح
اهَذخأتلةيلابلفطاياقبفلتٍّمأةيؤرلكشبءارولاىلإتعجارتوجلثلا
،جلثلاةرهزعوكبَذخأو،همأَلزنأو،َفقوت،قئاللكشبنفُديلتيبلاىلإ
ً،ابيرقانتبرعيفُبكرنس،يشملابيرمتساكلضفنم":ًالئاقفطلباهَدشانو
نعاهَرظنَعفرتنأتضفرامدنعو.""نايتنيج"ىلإقيرطلاةيقبنيبكرتسو
،تيبلاىلإهَماظعُرضحأو،عيبرلايفُدوعأس":ًالئاقَفاضأ،اهلفطوةأرملا
."انمًابيرقُنوكيسهنأِكدعأ

ضضمىلعريسلاىلعاهسفنتربجأو،اهيفتكجلثلاةرهزتلَّدع
.ةريغصلااهتَّرصوةأرملابناجب

دقف.اهانكرتدقانكثيحاهناكميفديلابُرُجتيتلاةبرعلانكتمل
ودبيو.رهشأةثالثلبقاهيمرَّمتدقىرخألاءايشألانمريثكلاوهذهتناك
،ةحطسمُضرألاِتحبصأاملاحنكلو،اهوذخأدقشيجلاوأراوثلانأ
ةيرقتناك.ةعئاجلاو،ةفزانلاو،ةملؤملاانماسجأنيسانانتويبىلإانيشم
ىلإلوخدلاىلعراَّزجلامأُتدعاسف.يملعّدحىلع،ةملاس"نايتنيج"



دقُتنكو،تيبلاىلإَبهذأنأُديرأُتنكف.جراخلاىلإُتدعو،تيبلا
يشمأنأُعيطتسأُتنكيننأُملعأُتنكيننإثيحبةيفاكةفاسمُتيشم
دقيننأيجوزَربخيلضكرراَّزجلاَّنكلو،"وكغنوت"ةيرقىلإةيقابلاةفاسملا
.ينَذخأيويتأيلُتدع

انيدلسيلف،يلخدا":تلاقو،يعارذبجلثلاةرهزتكسمأ،قلطنااملاح
ناقوتتاتناكّينيعنأمغرىتحتيبلاَلخادينتبحس."تقولانمرُيثكلا
ىلإاندعصامدنع.يتيرقىلإقيرطلايفًادعاصُزفقيوهوراَّزجلاةبقارمل
نأبقباسلايفًاريبكًافورعميلٍتعنصدقل":تلاق،يولعلاقباطلا
."نيدلاكلذنمًاريغصًاءزجَددسأنأيننكمينآلاو.يرهميفينتدعاس
ةيريرحشامقةعطقونوللاةيلحكةرتسهنمْتبحسوً،اقودنصتجرخأ
ةيشامقلاةعطقلاُتركذت.اهتمدقميفةميغلكشبةجوسنمةحتافءاقرز
يذلالوألامويلايفاهيدترتتناكيتلاجلثلاةرهزةرتسنمءاقرزلا
نيرتامدنعهذهيدترتنأينفِّرشي":تلاقو،يلاهتمدقف.هيفانيقتلا
.ً"اددجمكجوز

ركفأنكأمليننكلوً،ابيهرجلثلاةرهزُرهظمناكمكىرأُتنك
ةيناوجرألاةيريرحلايترتسُتيدترادقُتنك.يجوزلودبأسُتنكفيك
ًةقزمموةرذقنكتملو.ةلصاوتمرهشأةثالثةليطناوحقألازيرطتاهيلعو
َنكمتأيكلنَّخُسيءاملاناكامنيبةآرملابيسفنىلإرظنلابنكلو،بسحو
نيطلايفشيعلانمرهشأةثالثَراثأيهجوىلعُتيأر،مامحتسالانم
.ريبكعافتراىلعمحرتالسمشتحتجلثلاو

وأاهاريسيجوزناكيتلانكامألاطقفَلسغألتقولاَّيدلناك
امجلثلاةرهزْتلعف.ّيطبإو،يقنعو،يهجوو،ّيعارذو،ّيديكًالوأاهُّمشي
مثةكعكلكشىلعةخستملاةمتعملاةموكلاتصَقعف،يرعشباهعسوب
،اهرهملاورسءادتراىلعينُدعاستتناكامنيبو.فيظنسأرءاطغباهتّفل
رارزأْتررزف.ةمداقيهوةبرعلاتالجعَتوصورهملارفاوحتوصانعمس
قرزألاريرحلاىلعاهِديةحارتعضوو،هجولًاهجوانفقوو،ةعرسبةرتسلا
.يردصىلعحتافلا

."ةليمجنيدبت":تلاقو
،كلذعمو.عيمجلانمرثكأاهبحأُتنكيتلاةأرملايمامأىرأُتنك

اميفلبجلانعَطبهننألبقهتلاقدقتناكامينُجعزيناكدقف
َحرشأنألبقَرداغأنأُديرأنكأملو.اهفورظلاهيلعيقافشإبُقلعتي
.يفقوم



تاملكىلعَرثعألُتدهاجو."...تنككنأُّطقدقتعأمليننإ":تلقف
."ينمَّلقأ":تلقفُتملستساو،ةقبل

."نيبذكتالِكنإ":تلاقو،اهديتحتيبلقَّقدو،تمستباف
يجوزَتوصُتعمس،رخآءيشِّيألوقنمَنكمتأنأَلبق،ٍذئدنع

"!قبنزلاةرهزاي،قبنزلاةرهزاي،قبنزلاةرهزاي":ينيداني
امدنعو.جراخلاىلإويلفسلاقباطلاىلإ،تيرجمعن،تيرج،كلذب

جارحإلابُرعشأُتنك.هيمدقدنعيسأرُتعضوو،ّيتبكرىلعُتطبهُهتيأر
ىلإينعفرف.يتحئارويرهظماهيلعناكوَّدباليتلاةقيرطللديدشلا
.هيعارذنيبينَذخأو،ىلعألا

يمساناكو."قبنزلاةرهزاي،قبنزلاةرهزاي،قبنزلاةرهزاي"
اوناكنيذلانيرخآلانعًالفاغًاراركتوًارارمينلِّبقيوهوًاتوبكمُجرخي
.انءاقلنوبقاري

.َُّطقلبقنمهمسابُتقطندقنكأملو."..غنالاد"اي"
،يهجوةيؤرنمَنكمتييكلفلخلاىلإينَعجرأو،َّيفتكبكسمأ

ىلإينمضو،هيلإًاددجمينبحسمث.هينيعيفُقرقرتتعومدلاتناكو
.هردص

مث."وكغنوت"ةيرقنمَعيمجلاَجرخأنأَّيلعناكدقل"ً:احراشلاق
."..مهقيرطيفنامأبلافطألاباهذىلعنئمطأنأَّيلعناك

يه،قحالتقوىتحًايلكاهمهفأنكأمليتلا،لاعفألاكلتتناك
كلذُقحتسيمرتحمميعزىلإميركوحلاصميعزنبانميجوزَّريغام
.بصنملا

تارمِكنعُتثحبدقل"ً:افيضمُلوقيوهوُفجتريهُدسجناك
."ةديدع

رعاشمةيأُّنكأاليننإ":ءاسنلايناغأيفُلوقنامًابلاغانكدقل
ةيرعشًاتايبأهذهتناكو."رعاشمةيأيلُّنكياليجوزَّنإ"وأ."يجوزل
ُّنكأُتنكمويلاكلذيفيننكلو.ىرخألاولتةينغأيفُمدختُست،ةيبعش
.يلةقيمعَرعاشمُّنكيوهناكويجوزلةقيمعَرعاشم

يجوزَعفددقو.ةعرسب"نايتنيج"ةيرقيفةريخألايتاظحلتضم
َّيلعْتضرع.ضعبلاانضعبجلثلاةرهزوُتقناع.رازجللةيزجمةأفاكم
تناكاهنألاهبَظفتحتنأاُهتدرأيننكلو،تيبلاىلإيعماهَذخآلةحورملا
ُتعَّدو.ةداعسلاوههبُرعشأُتنكامُّلكناكو،نزحلابُرعشتُلازتام
.لاجرلاةباتكَسرديلبتكلاضعبهيلإَلسرأنأُهتدعووجلثلاةرهزنبا



مث.ً"ادجًابيرقكارأس":اهلُتلقو،جلثلاةرهزةنباوحنُتينحناً،اريخأ
،جلثلاةرهزىلإُّتفتلا.ماجللاُّدشييجوزناكامنيبيتبرعىلإُتدعص
.يتايحويتلئاعويتيبوحن،"وكغنوت"ةيرقوحنُتردتسامث،اهلتحَّولو



اّنميقبنمناكو،مهتايحءانبةداعإبةعطاقملاءاحنأيفُسانلاأدب
انكدقف.ةروثلانممثًالوأءابولانمريثكلاىناعدقةايحلاديقىلع
نينتممانكاننكلو،مهاندقفنيذلاسانلاددعببسبًايفطاعنيفزنتسم
ىلإُلاجرلاَداعو،ءطببنزولاُبستكنانأدب.ةايحلاديقىلعانئاقبل
ُءاسنلاِتبحسناامنيب،ملعلايقلتلةيسيئرلاةعاقلاىلإءانبألاَداعو،لوقحلا
انكف،ةكايحلاوزيرطتلابنلمعيليولعلاقباطلايفنهفرغىلإتايتفلاو
.انيِّوقيديجلاانُّظحناكو،مامألاوحنُمدقتنًاعيمج

لاجرلاملاعنعُتلءاستدقيضاملانمامٍتقويفُتنكدقل
ناكدقلً.اددجمهيلإجورخلامدعبيسفنُتدهاعدقفنآلاامأ.يجراخلا
تاجوزهوجوةيؤرلًةديعسُتنك.يولعلاقباطلايفىضمُتنأيتايحلًارَّدقُم
لمعلابنهعمةليوطرصعتارتفءاضقلًامدقُعلطتأُتنكف،يجوزةوخإ
الناككلذَّنكل.صصقلاةياورو،ءانغلاو،ياشلابرشو،ةكايحلاىلع
ةيضاملاةثالثلارهشألاتناك.يدالوأُتيأرامدنعيروعشةيفيكبنراُقي
ينباَغلبدقل.اوريغتواوربكدقاوناك.مهيلإوَّيلإةبسنلابةيدبألاُهبشت
هروعشببسبٍّدجبسرددقناك.هنعةديعبانأوةرشعةيناثلاربكألا
تاوقيفهنوكلًايمحمناكهنألوىضوفلاءانثأةعطاقملاّرقميفنامألاب
ناكملاناكامهمبالطلاُّلكناكو،مهألاسوردلامَّلعتدقناك.روطاربمإلا
صوصنلاسفننوؤرقياهنوملكتييتلاةجهللاوأهيفنوشيعييذلا
يفةدحاولاةيؤرلاو،ةهازنلاو،ءالولاَّرمتسييكلتاناحتمالاسفنلنوعضخيو
ةديعبتاعطاقموةمصاعلانعديعبناكميفىتح.ملاعلاءاحنأةفاك
-ةلثامتمةقيرطبنوبردممّهلكو-نويلحملاةاضقلاناك،انتعطاقمك
ينباَّرمتسااذإو.روطاربمإلانيبومهنيبةقالعلااومهفيلسانلانودعاسي
.ناحتماللامًامويُعضخيسديكأتلابناكهنإفراسملااذهىلع

انكامدنعانضعبىرنانكاممرثكأةنسلاكلتيفجلثلاةرهزُتلباق
تناكةروثلانأنممغرلابكلذنماناعنمينأاناجوزلواحيمل.تايتف
،ثدحدقناكامّلكدعبف.دالبلانمىرخأءازجأيفةعلدنمُلازتام
راَّزجلاناكامنيب،رازجلاةياعريفنامأبُنوكأسيننأُدقتعييجوزَحبصأ
نمايادهبًامئاددوعتستناكاهنأًاملاعانتيبةرايزىلعهتجوزُعجشي
ةدحاولكتيبيفريرسلايفمونلاُكراشتنانك.دوقنلاو،بتكلاو،ماعطلا
تقولاءاضقبانلاحمسيلىرخأفرغىلإنالقتنياناجوزناكامنيب،انم



يفيجوزوذحوذحيكلذبناكف،ضارتعالاىلعؤرجيراَّزجلانكيملً.اعم
انكيتلاانيلايلوانتارايزاعنمينأامهنكميناكفيكنكلو.لاجملااذه
سمشلافاخننكنملاننإ؟انضعبلاهسمهنانكيتلاانرارسأوًاعماهيضقن
."نيديرتاميلعفامث،ةعاطلابيرمتساويعيطأ".جلثلاوأرطملاوأ

امكتاناجرهملاروضحل"ياووب"ةيرقيفيقتلنجلثلاةرهزوُتررمتسا
امهتحنمنيذللا،هتجوزويمعىرتنأاهلًاديجًارمأناك.لعفنانكاملاطل
ةدجيمعةجوزتناك.مارتحالاوَّبحلاانتلئاعنمضةبيطلاامُهتايح
ناكامملضفأتيبلايفعقومبُعتمتييمعناكو،"اهدافحأ"لكلةبوبحم
ىلإُجاتحيناكفربكألايخأامأ.ةايحلاديقىلعيدلاوناكامدنعهعقوم
موقينأيمعفُِّرشيناك.تاباسحلاءارجإيفولوقحلايفيمعةحيصن
نأُعيطتسيٌدحأنكيملةديعسةياهنهتجوزويمعَدجودقل،كلذب
.اهليختي

انركُشناك،وبوغدبعمىلإجلثلاةرهزوُتبهذامدنعماعلاكلذيف
ًاديًانيشممث.ءاتشلاكلذيفانتاجنلًاركشانعكرو،نيبارقلاانمّدقً.اقيمع
،انيتنبالبقتسمكانهناتسلاجنحنوانططخف،ساقلقلاكشكىلإديب
.قبنزلاروهزكةيلاثمةريغصًامادقأُنمضتيتلانيمدقلاطبرقرطانشقانو
انزَّرطو،ملأللةففخمًاباشعأانيرتشاو،ةطبرأانعنص،انيتيبىلإاندعامدنع
جزللازرألاتاركانعنصو،"نيناوغ"ةهلإلاحبذمىلعاهعضنلةرغصمةيذحأ
ءارمحلاءايلوصافلاانيتنباانمعطأو،"نيتريغصلانيمدقلاتاذءارذعلل"اهمدقنل
طابترانأشب"غناو"مادمىلإلصفنملكشبانثدحتو،امهمادقأةيرطتل
،ضعبلااهضعببثيداحألاانراق،جلثلاةرهزوُتيقتلاامدنعو،انيتنباةقادص
اهقرطوقيحاسملابىطغملااههجوباهلاحىلعاهتلاخرارمتسالانكحضو
.ةركاملا

ىرأ،فيصلالئاوأوعيبرلارهشأىلإيتركاذبُدوعأامدنعنآلاىتح
،تلقامكو،يتقيفربويتلئاعبىظحأُتنكدقل.ةجهتبموةديعسُتنكمك
مليهف.جلثلاةرهزلاحكلتنكتمل.مامألاوحنُمدقتأُتنكدقف
تابحعضبنعًةرابع،ًاليلقًاماعطُلكأتتناكو،ْهتدقفيذلانزولادعتست
َحبصأ.كلذنعًاضوعياشلابرشًةلضفم،راضخلانمنيتعطقوزرأ
ىلإتتأامدنعو،نيتئلتمماهاتنجودعتملامنيبً،اددجمًابحاشاهُدلج
بدأبتضفر،ىمادقلااهتاقيدصَروزننأاهيلعُتحرتقاو،"وغنوت"ةيرق
اهيلعُتححلأف،"يننركذتينلنهنإ"وأ."يننيرينأندرينلنهنإ":ةلئاق
"ءانغلاوسولجلا"لافتحاىلإمداقلاماعلايفيعميتأتنأتقفاوىتح



ةجردلانمجلثلاةرهزمعةنبايهو،"وكغنوت"ةيرقيفتايتفلاىدحإل
.رواجملاتيبلايفيتراجوةيناثلا

،زيرطتلابُموقأانأو،رصعلاتارتفيفيعمُسلجتجلثلاةرهزتناك
ُرمألاناك.رخآناكميفاهلقعوةذفانلاكبشنمقِّدحتتناكاهَّنكلو
تناك.لابجلايفانلمويرخآيففرجلانمْتطقسدقتناكاهنأكو
ينرَّذحدقو.هلبقتأنأُتضفريننكلو،اهنزحُتيأرو،توصالبُطقست
تداعنأدعبيلايللاىدحإيفيللاقف.نأشلااذهبتارمةدعيجوز
تنأولابجلانمِتدعدقف،ةيوقكنإ":"نايتنيج"ةيرقىلإجلثلاةرهز
نيلكشتوانتيبرومأاهبنيربدتتيتلاةقيرطلابمويلكًاروخفيننيلعجت
نينوكت،ينميبضغتالكلضفنمو،كنكلو.انتيرقيفءاسنللًاديجًالاثم
امبرو،يحاونلالكنمكهبشتاليهف،كتقيفرىلإنيرظنتامدنعءايمع
كنكمينكلوً،اديجاُهفرعأالانأ.اهيلعًاريثكيضاملاءاتشلاثدحامناك
ُرمألاكقرغتسادقو.ئيسفقوميفةعاجشلابُرهاظتتاهنأيرتنأديكأتلاب
."كجوزلثملجرُّلكسيلنكلو،اذهيكردتلتاونسةدع

ُتنكوً،احيحصكلذسيل،الك.كلذبَّيلإىضفأهنأًاريثكينجرحأدق
،ءاسنلليلخادلاملاعلانوؤشبلخدتلاىلعأرجتهنألةبضاغىرحألاب
ُترّكفدقفكلذعم.يقحنمنكيملكلذَّنألهعمشقانتأمليننكلو
دقف،اذل.قحىلعُتنكيننأوًائطخمناكهنأَتبثأنأَّيلعناكهنأ
.اهيفينترازيتلاةيلاتلاةرملايفجلثلاةرهزىلإرثكأبثكنعُترظن
تناكف.جلثلاةرهزلةبسنلابتردحنادقةايحلاتناكو،ًالعفاهيلإُتيغصأ
.ءاقبلليرورضلازرألاثلثباهلًةحماساهماعطةيمكتللقدقاهتامح

ُتسلانأف.اهبُلبقأيننكلو،ةلئاسلاةديصعلاُلوانتأيننإ":يلتلاقف
."مايألاهذهيفّدحلااذهىلإةعئاج

.اهبرضنعَفقوتدقْنكيملَراَّزجلاَّنأوهريثكبكلذنمأوسألا
،ماتحوضوبهآردقيجوزناكامَقدصأنأةبغارريغُتضرتعاف

.ً"اددجماَهلعفينلهنإِتلقدقل":تلقو
."هَمواقأنأيننكميال؟ينمجاهنإَلعفأنأيننكمياذام":تلاقف

حطسكوخروٌدعجموهواهنضحىلعددمماهُزيرطتو،يلباقمُسلجتتناك
.وفوتلانبج

"؟ينيربختملَِمل"
ءايشأبِكجعزأنأَّيلعيغبنياذامل":ةلئاقلاؤسبيلاؤسنعينتباجأف

"؟اهرييغتنيعيطتستال



ُتريغانأف،ةيافكدهجبانلواحاذإانرادقأرَيغننأانعسوب":اهلُتلق
.ً"اضيأكلذِكنكميِتنأو،يتايح

.نيتلوجخنينيعبَّيلإترظنف
ً،ائداهيتوصيقبأنأُتلواحو"؟كعماذهُثدحيةرممك":اُهتلأس

،اهدضهيتضبقُمدختسيُلازيامناكاهجوزنألًةطبحمُتنكيننكلو
ِضفتملاهنألروعشلاَةحورجمو،ةيبلسبكلذُلبقتتتناكاهنألًةبضاغو
ً.اددجماهتلكشمبَّيلإ

"؟كلذنيرتالأً.اعيمجانتريغامك،لابجلاهتريغدقل"
"؟ةرممك":ةلئاقاهيلعُتححلأف
."..حاونةدعنميجوزُتلذخدقل"
.هبَفرتعتنأاهمهياممرثكأثدحيُرمألاناك،ىرخأةرابعب
."يدنعيشيعتويتأتنأِكديرأ":اهلُتلقف
ِتنأو،هلعفتنأةأرمللُنكميءيشُأوسأوهنارجهلانإ":تباجأ

."كلذنيملعت
اهيلعَبقاعينأُنكميةميرجكلتتناكدقف.كلذُملعأُتنك

.اهجوزديىلعتوملاب
.َُّطقيدالوأَكرتأنليننإف،كلذلةفاضإلاب":ةلئاقجلثلاةرهزتعبات

."ةيامحلاىلإُجاتحيينبانإذإ
"؟كدسجبهيمحتنأنكلو":اهتلأسف
؟ينيطعتنأاهنكميناكةباجإّةيأ
،نينامثلارمعبانأوهارأيذلاحوضولابىرأو،نآلايتركاذبُدوعأامدنع

امدنعف.جلثلاةرهزةبآكعمّدحلاقوفيربصدافنُرهظأُتنكيننأىرأ
ةساعتىلعيلعفةدرَنوكتنأُبجيفيكةقثاوريغيضاملايفُتنك
ةقيرطكيلخادلاملاعلاديلاقتودعاوقَعبتتنأاهيلعُّحلأُتنكيتقيفر
دقفةرملاهذهيفامأ.اهتايحيفُثدحتتناكيتلاةئيسلارومألاةمواقمل
دولوملااهجوزىلعةرطيسلاىلوتتلةلمحاهيلعُتقلطأنأبكلذُتزواجت
اهنكمي"ناصحلا"ةمالعتحتةدولومةأرمانأةدقتعم"كيدلا"ةمالعتحت
ةدئافلاةميدعةنبااهيدلتناكاهنألو.فقوملارَّيغتلاهتبالصَمدختستنأ
ناكً.اددجمَلمحتنأَلواحتنأاهيلعيغبنيناك،بوبحمريغربكأنباو
ةيودألاَبلطتنأو،مئالملاماعطلاَلكأتنأو،رثكأَيلصتنأاهيلعُبجي
تمدقاذإف،نباةدالوَنمضتلكلذُّلكو،باشعألابيبطنمةيوقملا
...ءيشلكنكيملكلذَّنكلو،اهتميقُركذتيسف،هُديريامَّلكاهجوزل



رشعسماخلامويلايف"حاورألا"ناجرهمهيفَّلحيذلاتقولالولحب
اليتلاةلئسألانمريثكلابجلثلاةرهزُترطمأدقُتنك،عباسلارهشلانم
نكتملَِمل.هلمكأباهعضوَنِّسحتلاهلتاحارتقاكاهتمهفدقاهنأَّدب
َلعجتنأُعيطتستنكتملَِمل؟لضفأةجوزَنوكتنألواحتنأعيطتست
؟اَهلعفتنأُعيطتستاهنأُفرعأُتنكيتلايحاونلانمةداعسَرثكأاهجوز
يكلرثكأُلكأتنكتملَِمل؟امهيلإنوللاَديعتلاهيتنجوُصرقتنكتملَِمل
نآلاتيبلاىلإَبهذتنأُعيطتستنكتملَِمل؟ةقاطلانمديزملابىظحت
امناكًاَّيأَلعفتو،اهلينغتواهبايثَطيختو،اهتابجوَدعتو،اهتامحلينحنتل
ملَِمل؟اهتخوخيشيفةديعسزوجعلاةأرملاكلتَلعجتلَهلعفتنأاهيلع
ُتنكيننأُدقتعأُتنكدقل؟ةحيحصرومألاَلعجتلربكأدهجبُلواحتنكت
ةرهزقلقكءيشنميناعأَُّطقنكأمليننكلو،ةيلمعةحيصناهلُمدقأ
.ةقحميننأُدقتعأُتنكو،"ول"ةديسلاُتنكدقف،كلذعم.اهفواخموجلثلا

اَهلعفتنأجلثلاةرهزلنكميناكيتلاءايشألاينمتدفنامدنع،اذل
ةديعسْنكتملأ.يتيبيفهيضقتتناكيذلاتقولانعاُهتلأس،اهتيبيف
ملأ؟اهلاهمّدُقأُتنكيتلاةيريرحلابايثلاُّبحتْنكتملأ؟يعماهدوجول
عمرمتسملااننانتمانعًاريبعتاهجوزل"ول"ةلئاعاهتلسرأيتلاايادهلامدقت
دقيننأُرِّدقتنكتملأ؟اهنمًارورسمَنوكييكلهليفاكلامارتحالا
ةيرقيفاهنبانسيفةيبصللةءارقلاوةباتكلاملعيلًالجرُترجأتسا
ردقرُّيغيسناكانيتنبانيبةقادصلاطابترانأىرتنكتملأ؟"نايتنيج"
؟رّيغتدقيردقناكامكًامامتعيبرلارمق

،تلعفدقُتنكامكَلعفتنأعطتستملَِملً،اقحينبحتتناكاذإ
؟لضفأئيسلااهعضوَلعجتلءاسنلايمحتيتلاديلاقتلاباهسفنيمحتنأب
اهلعفةّدرتناك.تالؤاستلاكلتلكلاهسأربئموتودهنتتتناكدقل
ىتحًاديجةسوردملايبابسأويتلئسأُتدَّعصف،رثكأربصلاةدفانينلعجت
ناكف،كلذلعفتملاهنكلو،اُهتدشرأامكَلعفتنأينتدعووْتملستسا
ناصحنأمهفأنكأملف.ةّدحرثكأىتحةيلاتلاةرملايفاهنميطابحإ
َدقتعألةيافكةدينعُتنك.هحورْترسكنادقءيرجلاجلثلاةرهزةلوفط
.جَرَعلاَهباصأًاناصحَجلاعأنأيننكميناكهنأ

نمنماثلارهشلانمرشعسماخلامويلايفدبألاىلإيتايحترّيغت
فصتنم"ناجرهمناكو."غنيفايش"روطاربمإلامكحنمةسداسلاةنسلا
مادقأطبرأدبينألبقمايأةعضبانمامأُلازتامتناك.َّلحدق"فيصلا



،ةلطعلاءاضقلاهدالوأعمانروزتسجلثلاةرهزتناكةنسلاهذهيف.انيتنبا
ءاسنلاىدحإ،ستوللاةرهزكلتتناكلب،انتيبةبتعاوسوديملمهنكلو
يفيعمياشلالوانتلاُهتوعدف.لبجلايفةرجشلاتحتانعمنشعيتاوللا
.يولعلاقباطلاةرجح

."يلهأتيبَروزأل"وكغنوت"ةيرقىلإُتيتأيننكلوً.اركش":تلاقف
اهتيبيفَبحرتنأُبحتةلئاعلانإ":ةلئاقداتعملافطللاباهتبجأ

."كتيؤرلءادعسنونوكيسمهنأنمةقثاوانأو.تاجوزتملااهتانبىدحإب
نمةلسىلإاهديتّدممث."مهتيؤرلةديعسًاضيأانأو":تلاقف

ينمتبلطدقل":تلاقمث،اهعارذيفةقلعمتناكيرمقلاكعكلا
نمةعطقبةفوفلمةعيفرةليوطةمزرتبحسو.ً"ائيشكيطعأنأانتقيدص
ستوللاةرهزينتملسف.جلثلاةرهزلًارخؤماهتيطعأدقُتنكنولملاريرحلا
قاقزلالفسأىلإجرعتملكشبْتشممث،ديجلاظحلايلْتنمتو،اهايإ
.ةيوازلادنعْتفطعناو

نأعطتسأمليننكلو،هلمحأُتنكيذلاامةمزرلالكشنمُتفرع
ُتذخأف.كلذنعًاضوعةحورملاِتلسرأو،جلثلاةرهزِتأتملَِملكردأ
ًاعميجوزةوخإتاجوزتجرخىتحُترظتناو،يولعلاقباطلاىلإةمزرلا
اهلةلئاق،نهعميتنباُتلسرأ.ةيرقلايفانتاقيدصليرمقلاكعكلانلصويل
امنيبتيبلاَجراخةريخألاةليلقلامايألاكلتبَعتمتستنأاهيلعيغبنيهنإ
ناك.ةذفانلاكبشبناجبيسركىلعُتسلج،نجرخاملاحو.كلذُعيطتست
ىلعموركلاورجشلاقاروأنمًالكشًايقلمةشيرعتلاَربعُحشريٌتفاخٌءوض
ًاريخأو؟ةفئاخَنوكألُفرعأُتنكمك.ليوطتقولةمزرلابُتقَّدح.يتلواط
ىتحرضخألاريرحلانمرخآًادحاوُتحتفمثفارطألادحأُتحتف
بناجبو.ىرخألاولتةيطءطببُتحتفمث.اهتلوانتفً،ايلكانتحورمتفشُك
نمانلوزنتقبسيتلاةليللايفاهانبتكدقانكيتلاةيمحفلافورحلا
.فرحألانمًاديدجًادومعُتيأر،لابجلا

،يطخنمعفرأاهُّطخناكاملاطلو،تبتكدقجلثلاةرهزتناك
:ىشالتتتناكاهتاياهننإثيحبةمعانوةقيقراهطوطختناكف

نل.يلنينمتتامكَنوكأنأُعيطتسأالو.بعاتملانمُريثكلاَّيدل
تاوخأُثالثْتدعودقل.نآلادعبياوكشىلإيغصتنأكيلعَنوكي
،نيلعفتِتنكامكينيساوتلسيل،يليبتكا.انأامكيننببحينأمسقلاب
ً.اعمناتريغصناتاتفنحنوةديعسلاانمايأيركذتتلنكلو

.رمألاناكاذكهو



لوهنميتدعمْتزفقو،يمسجَقرتخادقًافيسَّنأكوُترعش
ًالعفُثدحتتتناكله؟اهنببحي.ةرقتسمريغةرككْتضبقنامثةأجافملا
انأوًاددجمَرطسألاأرقأ؟ةيرسلاانتحورميفمَسَقلابتاوخأةبحمنع
يننكلو،يننببحينأمَسَقلابتاوخأثالثْتدعودقل.ةكبترموةشوشم
تافاسملاَزواجتيلةيافكٌيوقفطاوعللٌطابروهو،نيتقيفرانكجلثلاةرهزو
ِّلكنمىوقأانتطبارَنوكتنأَُضرتُفيناكدقل.ليوطلاقارفلاوةريبكلا

قَّرفيىتحانضعبعمنيتقداصونيتصلخمَنوكننأاندهاعتدقو.ءيش
عمةديدجةقالعلجأنماندوعوُرجهتاهنأاهيلعودبينأو.توملااننيب
ناكهنأَحرتقتنأ.فصولاقوفيروعشُحرجيًارمأناكمَسَقلابتاوخأ
ناك.يلًائجافمًارمأناكلئاسرلاربعنيتقيدصَنوكننأانناكمإبُلازيام
َلخديجوزنأولنمةرمفالآةرشعبأوسأيلةبسنلابيلهتبتكدقام
اذهبَنوكيلُرمألانكيمل.هلةيظحملوأَذختادقهنأنلعأو،تيبلا
دقل.جاوزلادعبمَسَقلابةيوخألمضنألةصرفلابظحأمليننأولءوسلا
ُتّططخدقُتنكيننكلو،هاجتالاكلذيفةدشبينتعفددقيتامحتناك
دقلً؟اديعبينعفدتنآلايهاهو.يتايحيفجلثلاةرهزبَظفتحألُترمآتو
،ةقيمعةبحماهلُّنكأُتنكيتلاةأرملاهذه،جلثلاةرهزنأودبيناك
سفنبيرمأبُمتهتنكتمل،اهتقادصبيتايحلاوطُتمزتلاو،اهبُّزتعأو
.ةقيرطلا

نمَقمعأَبهذيلنكيمليرامدنأيوتلُتدقتعادقُتنكامدنع
يلْتبتكدقتناكيتلايتاوللاثالثلامَسَقلابتاوخألانأُتكردأ،كلذ
رَيكفتلاُتدعأف.لابجلايفنهانلباقيتاوللااهتيرقنمءاسنلاَّنكنهنع
ةليللاذنمينماهنقرسيلنرمآتيَّنكله.تئافلاءاتشلاَثدحاملكب
ةديدجةيظحملُجوزلابذجنيامكنهيلإتبذجناله؟نهئانغبىلوألا
ىلإُرظنتتناكله؟ةصلخملاةجوزلانمًامايهرثكأوًانسرغصأولمجأ
؟تايلوؤسموأتاعقوتةيأىرتالونههوجو

ناكف،لبقنمهبُترعشءيشيأُهبشيالملألااذهناكدقل
ُفرصتأدعأملف.يبامءيشرَّيغتمث.ريثكبةدالولاملأنمرثكأًابذعم
تناكيتلا"ول"ةديسلاكلبجلثلاةرهزتبحأيتلاةريغصلاةلفطلاك
ًالهسناكدقل.يحورلامالسلاَحنمتنأاهنكميديلاقتلاودعاوقلانأدقتعت
يفُلمتعترعاشملابَرعشأنأنمجلثلاةرهزبويعدادعتبأدبأنأَّيلع
.يلخاد

يننكلو،اهليتبحمببسبجلثلاةرهزلَراذعألاُسمتلأُتنكاملاطل



ُلكشتياهتنايخو،اهشغو،اهعادخُلكشأدب،اهفعضىلعُزكرأُتأدباملاح
تبذكدقف.َّيلعجلثلاةرهزاهيفْتبذكيتلاتارملالكبُترّكفف.يمامأ
ملو.اهلاهجوزبرضنأشبىتحو،ةيجوزلااهتايحنأشبو،اهتلئاعنأشب
ً.اريثكةحلاصةقيدصىتحنكتمللببسحوةصلخمريغةقيفرنكت
كلذلكنكيملول.ةرشابموةقداصنوكتلةحلاصلاةقيدصلاتناكدقف
جلثلاةرهزتناك.يلاببُّرمتةقباسلاعيباسألالكتايركذُتلعجدقفً،ايفاك
ًاعضوولضفأماعطولضفأسبالمىلعلصحتليبصنمويلامتلغتسادق
ترعشف.يتاحارتقاويتدعاسملكُلهاجتتتناكامنيباهتنبالجأنملضفأ
.لئاهلكشبةلفغموةجذاسُتنكيننأب

فيكُتركذتف،يلاببيمأةروصترطخدقل.ءيشُبرغأَثدحمث
يننأُتدقتعادقُتنكو،ةلفطُتنكامدنعينبحتنأاهُديرأُتنكيننأ
.اهنانحبىظحأسُتنكفيمدقطبرءانثأينمُهبلطتءيشيأُتلعفْنإ
ىلعرعاشمةيأيلُلمحتنكتملاهنكلو،هبُتزفيننأُتدقتعادقل
اهحلاصملجأنمطقفىعستً،امامتجلثلاةرهزلثم،تناكدقف.قالطإلا
يهيباهمامتهاةلقويمأبيذاكألىلوألايلعفةدرتناكدقل.ةينانألا
دعبةوطخدعتبأُتنكتقولارورمعميننكلو،طقاهحماسأملو،بضغلا
اماذهناكدقل.يبةيفطاعةلصةيأاهلْدعتملىتحاهنعًاديعبةوطخ
ُفرعيًادحأَعدألنكأمل.يبلقيمحألجلثلاةرهزعمَهلعفأنأَّيلعناك
يفخأنأًاضيأَّيلعناك.ينبحتْدعتملاهنألنزحلانمُتومأُتنكيننأ
.ةقئاللاةأرمللةديجٍتافصنكتملكلتنأليملأويبضغ

نأينمْتبلطدقجلثلاةرهزتناكً.اديعباهتعضوو،ةحورملاُتيوط
يتنبايمدقطبرأدبأملو،عوبسأَّرم.كلذلعفأملف.اهيلإةباتكلاَدواعأ
ىلإستوللاةرهزتءاجو،رخآٌعوبسأَّرمو،هيلعانقفتايذلاخيراتلايف
قباطلايفَّيلإ"غناغنوي"اْهترضحأةلاسرينملستلةرملاهذهوً،اددجميباب
ودبتُتاباتكلاكلتتناكاملاطل.فرحألابُتقَّدحو،ةقرولاُتحتفف.يولعلا
.رجانخاهنأكواهؤرقأفنآلاامأ.ةفيطلٍتاسملك

َمستبادقديجلاَّظحلانأمأةضيرمِتنأله؟يليبتكتملَِمل
ًامامتنيرشعلاوسماخلامويلايفيتنبايمدقطبرُتأدبدقلً؟اددجمكل
يننإً؟اضيأخيراتلاكلذيفِتأدبله.انمادقأطبركايإوُتأدبامك
ةداعسبًاينغمكوحنيبلقُقِّلحيو.كتذفانىلإيتذفانكبشنمُرظنأ
.انيتنبال

حابصملابهلىلعةقرولااياوزىدحإُتعضومث،ًةدحاوةرماُهتأرق



مايألايفً.اناخدُحبصتيهوتاملكلاوينثنتيهوفارطألاُتبقارو،يتيزلا
ُديزملاَلصو،يتنبايمدقطبرتأدبو،ةدوربرثكأّوجلاَحبصأامنيب،ةيلاتلا
ً.اضيأاُهتقرحأف.لئاسرلانم

ةظوظحمَنوكألُتنكو.يرمعنمنيثالثلاوةثلاثلايوتلُتغلبدقل
مل.ةنسةرشععبسَشيعأنأًاظحَرثكأوىرخأتاونسعبسَشيعأنأ
وأةنسنعكيهانىرخأةقيقدلنايثغلابيروعشلمحتأنأُعيطتسأنكأ
دقناكيذلاسفنلاِطبضبُتيلحتيننكلوً،اديدشيباذعناكدقل.رثكأ
يفءاتشلانمو،ءابولانمو،ّيمدقطبرةنحمنمجورخلاىلعينَدعاس
املكف،"يبلقنمضرملالاصئتسا"هيمسأُتنكامُتأدب.يندعاسيللابجلا
ىلعيرظنَعقواذإو،دوسألاربحلاباهيلطأُتنك،يلاببُرطختىركذلاتناك

ةروصبَّيلإىركذلاتءاجاذإو،ّينيعَقلغأنأبهُدعبأُتنك،ينركذيءيش
وأردقلايفموثلانمديزملاُعضأوأةرهزيفيفنأنفدأُتنك،ةحئار
لكشىلع،يدلجىركذلاتسماذإو،لابجلايفعوجلاةحئارُرضحتسأ
ميسنبيروعشوأًاليلينذأىلعيجوزسافنأوأيديىلعيتنباةسمل
ًاديعباهقحسأوأاهكحأوأاهطشكأُتنك،محتسأانأويمسجىلعليلع
اماياقبلكُعزتنييذلاداصحلادعبعرازملاكةمحرلاةميدعُتنك.ينع
،بارتلايفءيشَّلكنفدأنأُتلواح.يلاغلاهلوصحميضاملامسوملايفناك
اهبيمحأنأيناكمإبناكيتلاةديحولاةقيرطلاتناككلتنأُملعأانأو
.ررضتملايبلق

روهزجربُتعنص،ينبذعتجلثلاةرهزةبحمتايركذترمتساامدنع
نأَّيلعناكف.ليمجلارمقلاحبشىذأَعفدنلهانينبدقانكيذلالثم
نأوأًاددجميلقعيذؤينأنمهعنمأنأو،ديدجلاحبشلااذهَليزأ
،يلالسُترَّهط.قيمعلابلقلابحنعاهبَفويملدوعوبينبذعي
ىلعجلثلاةرهزيلاهتعنصيتلاايادهلانميفوفرو،يجاردأو،يقيدانصو
،انتايحلاوطيلاهتبتكدقتناكةلاسرلكنعُتثحبف.تاونسلاىدم
عطتسأملف.ءيشلكىلعروثعلاُلواحأانأوبيصعٍتقونمُتيناعو
تناكةريثكءايشأنألقنل...ىلعروثعلاعطتسأملو،انتحورمىلعروثعلا
مث،روهزلاجربيفهيلعُترثعامُتعضووأُتقصلأيننكلو،ةدوقفم
:لوقتةلاسرُتبتك

لكُقرحأس.نآلاينعًائيشنيفرعتال،يبلقنيفرعتِتنكيتلاِتنأ
،ينعتيلختوينتعدخيتلاتنأ.مويغلاوحنَرخبتتنأةلمآكتاملك
.ينأشوينيعد،كلضفنم،كلضفنم.دبألاىلإيبلقنعِتلحر



ةفرغَلخادةريغصلاةذفانلاكبشلالخنماُهتسسدو،ةقرولاُتيوط
انأوءانبلايفرانلاُتلعشأ،كلذدعبو.روهزلاجربيفيولعلاقباطلا
عطقو،ةكايحلاو،ليدانملاقارحإليضتقتةجاحلاتناكامدنعتيزلاُفيضأ
.زرطملاشامقلا

يمدقُطبرأُتنكامدنعف.اهتدراطميفةَّحلُمتناكجلثلاةرهزَّنكل
ىلعاهديويعمةفرغلايفتناكجلثلاةرهزنأكوُرعشأُتنك،يتنبا
،ةطبرألايفتايطدوجومدعنميدكأت":ينذأيفُسمهتيهويفتك
،يعماسمنعاهتاملكَبجحألينغأُتنكف."يمومألاكبحكتنباليرهظأو
نكأملف،يدخىلعُرقتستةليختملااهديبُرعشأليللايفًانايحأُتنكو
،اهنمويسفننمٌةبضاغانأوةظقيتسميقلتسأُتنكو،مانأنأُعيطتسأ
دقل.صالخإلابيلكدعوِتثنحدقل.ةدشبكهركأيننإ:ةلئاقرّكُفأو
.ينتعدخ

،كلذبفرتعأنأينلجخيو،ىلوألاتناك.يتاناعمةأطوناصخشلَّمحت
"غناو"مادمتناكف،كلذلوقأنأينفسؤيو،ةيناثلاامأ.يتنبايه
رجحيمدقُتطبرامدنعفً.ادجًايوقيمومألايبحناكدقل.زوجعلا
ركذتأنكأملف.ةصيرحُتنكمكَّليختينأدحألنكميال،بشيلا
اهتعبطيتلاسوردلالكًاضيأنكلو،ىرغصلايتخألَثدحامبسحو
لقأبمئالموحنىلعلمعلاكلذبمايقلاةيفيكنعينهذيفيتامح
ملألاُتلّوحًاضيأيننكل.ةافولاوأتاهوشتلاوأتاباهتلالاثودحللامتحا
ملأ.يتنبايمدقىلإيمسجنمجلثلاةرهزببسبهبُرعشأُتنكيذلا
؟يبساكمويمالآلكَردصمناتريغصلايامدقْنكت

وحنىلعيكبتتناكدقف،نْينرماناكيتنباجازموماظعنأمغر
،طقفوتللانأدبدقانكاننأمغركلذَلمتحأنأْعطتسأمل.ةقفشللريثم
ةفرغيفًاباهذوةئيجيتنباُبحسأُتنكنأباهترَّخسويرعاشمُتذخأف
يتلامايألايفىتحقيضألكشباهتطبرأدشأُتنكامك،يولعلاقباطلا
اهيلعُخرصأُتنكلب،ال-اهبقاعأُتنك.اهيمدقطبراهيفُديعأُتنك
ةديسلاَّنإ":ةلئاقيسأريفاهُرفحتيمأتناكيتلاتاملكلاب-ةوسقب
نيظحتطقفملألالالخنمو،اهتايحيفحبقللًالاجمُعدتالةيقيقحلا
كيمدقُّفلأانأو،مالسلانيدجتطقفةاناعملالالخنمو،لامجلاب
لالخنميننأُلمآُتنكف."ةأفاكملابنيظحتسنمِتنأِكنكلو،امهطبرأو
يمأتناكامكمالسلاىلعُرثعأو،ةأفاكملانمليلقلاينجأسُتنكيلامعأ
.ينتدعودق



ءاسنىلإُتثدحت،بشيلارجحللضفألاُديرأُتنكيننأةجحب
اننإ":تلقوً.اضيأنهتانبمادقأنطبرينكو،"وكغنوت"ةيرقيفتايرخأ
تاوخأانتانبَنوكتنأيغبنيالأ.ةبيطتالئاعليمتننو،انهًاعيمجُشيعن
"؟مَسَقلاب

َفرعأنألبقنكلً.ابيرقتيمدقكنيتريغصيتنباامدقتحبصأ
ةيرمقلاةنسلانمسماخلارهشلايف"غناو"مادمينتراز،هلككلذةجيتن
ً،ازوجعةأرماتناكاملاطلف.رّيغتتالاهارأينهذيفُتنكاملاطلو،ةديدجلا
ريثكبرغصأتناكدقل.ةقدرثكأنيعباهيلإُترظن،مويلاكلذيفيننكلو
رثكألاىلعاهرمعنمنيعبرألايفتناكاهنأينعيامم،نآلاهيلعانأامم
ةرهزمأويمأَّنكل.تاونسلاكلتلكلبقىلوألاةرمللاهبُتيقتلاامدنع
ً.اريثكاتشاعدقناربتعتاتناكوً،ابيرقتنسلاكلذيفاتيفوتدقاتناكجلثلا
نكتملةلمرأك"غناو"مادمنأُدقتعأ،يضاملايفتقولاكلذبُرّكُفأامدنع
شيعتنأتراتخالب،رخآلجرتيبىلإَبهذتنأوأتومتنأُديرت
لقعبُعتمتتوةيكذنكتملولكلذيفَحجنتلنكتمل.اهسفنَليعتنأو
تناك.هعمحفاكتلاهمسجاهيدلُلازيامناكنكل.ريبكٍّدحىلإيلمع
يأيطغتلقيحاسملااهعضولاهُجاعزإنكميالهنأنوفرعيسانلاُعدت
ءاسنلانعاهسفنَلزعتلةجرهبملاسبالملااهئادترابواههجويفلامج
امك،اهرمعنمتاينيتسلارخاوأيفيهونآلاو.انتعطاقميفتاجوزتملا
.جرهبملاريرحلاوقيحاسملافلخئبتختنأنآلادعباهيلعدعيمل،دقتعأ
نميناعتتناكاهنكلو،ةيلمعوةيكذتلازاموً،ازوجعةأرماتحبصأدقف
.اهتخأةنباُبحتتناكاهنأوهوً،اديجهفرعأُتنكدحاوبيع

دقل":ةيسيئرلاةفرغلايفيساركلادحأىلعفنعبُسلجتيهوتلاق
،ياشلاَبرشتنأاهيلعضرعأملامدنعو."ولةديساي،ليوطتقوىضم
"؟انهكجوزله":تلاقو،قلقباهلوحترظن

يتنباف،كسفننيقبستكنكلوً،اقحالتيبلاىلإ"ول"ديسلايتأيس"
."اهجاوزلجأنمَضوافتييكلًادجةريغص

تداع،اهيلإَمضنأملامدنعو،تكحضواهذخف"غناو"مادمْتبرضف
لب،ضرغلااذهلجأنمانهُتسليننأنيملعتِكنإ":تلاقو،اهتيدجىلإ
."طقفءاسنلاىلعُرصتقمُلمعلااذهو،ةقادصَطابتراشقانألُتئج

ُتوصلاناكو،ةيبشخلايسركلاديىلعيتبابسرفظبُرقنأءطببُتأدب
.كلذنعفقوتأمليننكلو،يلةبسنلابىتحباصعأللًاريثموًاعفترم

دقل":تلاقو،ةحورمتبحسو،اهمكىلإاهدي"غناو"مادمتّدم



."اهلاهيطعأنأامبريننكميو،ِكتنبالجأنمهذهُترضحأ
رمألاُربتعي"ول"ديسلاَّنكلو،يولعلاقباطلايفٌةدوجوميتنبانإ"

."ًالوأوههصحفتيملًائيشىرتنأمئالمريغ
ةباتكهذه"ول"ةديساي،نكلو":ةلئاقَّيلإ"غناو"مادمْتضفأف

."ءاسنلا
."اهينيطعأًاذإ":تلقو،يديُتددم
ةرهزَّنإ":تلاقو،ةددرتموةفجترمتناكيدينأةبطاخلاتأرف

."..جلثلا
مليننكلو،نوكتنأاهليونأُتنكاممىسقأُةملكلاتَجرخو"!الك"

،ةحورملا":تلقويسفنُتأَّدهف.َركُذيمسالاكلذَعمسأنأُعيطتسأنكأ
."كلضفنم

ةريبكةعومجميلقعلخاديفتناكو،ضضمىلعةحورملاينتطعأف
ترمتسايتلاتايركذلاوراكفألالكتوحم.دوسألاربحلاويشارفلانم
ءاتشلايفديلجلاةبالصبو،فالسألادبعميفزنوربلابُترّكفو،روهظلاب
ةحورملاُتحتف.ةوقلاينحنمتل،محرتالسمشتحتةفاجلاماظعلاو
.ةعيرسةدحاوةكرحب

يفديجيئاسنميلعتوةبيطةيصخشبُعتمتتةاتفكانهنأكردأ
لبقيلجلثلاةرهزاهتبتكيتلاىلوألاتاملكلايهكلتتناكو.مكتيب
ةهجوم"غناو"مادمُةرظنتناكو،ىلعألاىلإيرظنُتعفر.ةديدعتاونس
حطسكةئداهيحمالمىلعُتظفاحيننكلو،يلعفةّدرُرظتنتيهويوحن
ناحتفتتناترهزكانهو.قئادحلاناعرزتانيتلئاعنإ.ةنكاسةليليفةريحب
؟نيتقيفرنوكننأاننكميله،رمعلاسفننمانأوِتنأ،ايقتلتلناتدعتسم
.مويغلاقوفًاعمُقِّلحنسو

ُتقلغأف.ةيانعبموسرمفرحلكيفجلثلاةرهزَتوصُعمسأُتنك
.ةدودمملايدينماهذخأتملف."غناو"مادملاُهتلوانو،ةوقبةحورملا

نيتاهلينامثلاتافصلاف.أطخكانهنأ"غناو"مادماي،دقتعأيننإ"
،نيفلتخمنيرهشيفنيفلتخمنيموييفاتدلودقف.ةقفاوتمريغنيتاتفلا
،امهطبرأدبينألبقةهباشتمريغامهمادقأنأوه،ءيشلكنممهألاو
يفءطببيديبُتحَّولو."..و.امهطبريهتنيامدنعهباشتتساهنأيفُكشأو
."يهيدباذهُّلكو.ةهباشتمريغةيلئاعلافورظلاو":تلقو،ةيسيئرلاةفرغلا

ُفرعأاليننأنيدقتعتأ":ةلئاقترخشو،"غناو"مادمانيعتقاضف
يأنودبةطبارلاِتعطقدقل،هفرعأامبكربخأينيعد؟ءايشألاهذهةقيقح



."..ةريحِبيكبت،كتقيفريهو،ةأرماكانهو،ريسفت
"؟هتلعفامنيفرعتله؟ةريِح"
اهتعضو،ةطخيلطعتال،اهيلإيثدحت":ةلئاق"غناو"مادمتعباتف

انوكتنأامهنكميوً،اعمٌقرشمٌلبقتسمنيتاتفلامامأف،ناتبحمناَّمأ
."امهامأتناكامكنيتديعس

ببسبةفيعضُتنكدقف،ةبطاخلاحارتقاىلعَقفاوأنأْعطتسأمل
ةرهزبعنتقأوُرثأتأورُّيغتأةديدعتارمليضاملايفيسفنُتكرتدقو،نزحلا
.مَسَقلاباهتاوخأعمجلثلاةرهزةيؤربَفزاجأنأًاضيأعطتسأمل.جلثلا
تاسماهاهنلدابتينكيتلانهرارسأّليختبًابذعمًالصأيلقعناكدقف
.نهتفلأو

اَهطبرأنأبيتنباةناكمنمَّطحأنليننإ"غناو"مادماي":تلقف
."راَّزجةنباب

َرمألاَّنكلو،عوضوملانعىلختتنأةلمآةبطاخلاَظيغأنأُتدمعت
امتنأوً،اعمناتنثالاامتنأامكركذتأ":تلاقاهنألينعمستملاهَّنأكوناك
امتنكف،لفسألايفرهنلاءامىلعةسوكعمامكتروصتناكو،رسجلاناربعت
ىلعامتدهاعتدقل.ةعاجشلاسفنونيمدقلاسايقسفنولوطلاسفنب
نانوكتسامكنأو،ةدحاوةوطخاقرتفتنلامكنأامكضعبامتدعوو،صالخإلا
.".ً.ادبأادعتبتنلوً،ادبأاقرتفتنلو،دبألاىلإًاعم

ةرهزنعاذامنكلو،بحرردصبرومألاكلتلكُتلعفدقُتنك
؟جلثلا

ُتّعقوامدنعانعمِتنكدقل.نيثدحتتاّمعنيملعتالكنإ":تلق
يبهذا،نآلا؟زوجعلااهتيأ،كلذنيركذتتله.انتقادصدقعكتخأةنباو
."هتلعفامعكتخأةنبايلأساو

يبلقناكوً،اديعبيهجوُتردأو،ةبطاخلانضحيفةحورملاُتيمر
زوجعلاينيعبُترعش.ّيمدققوفيرجينأَداتعايذلارهنلاءامكًادراب
ةدارإلابُعتمتتنكتملاهنكلو،باترتولءاستتويأرلاُبلقتيهوَّيلع
مليننكلو،ينناقرتختاهانيعتَّرمتساو،رارقتساريغبُفقتاُهتعمس.عباتتل
.يدومصنعفقوتأ

:يبضغاراثأقيمعمهفوفطلبًائيلماهتوصناكوتلاقً،اريخأ
ُتيأردقو،دوجولاردانٌصخشِتنأ،اذهيملعانكلو،كتلاسرُلقنأس"
،ديجلاكظحىلعكدسحيانتعطاقميفُعيمجلاو،ليوطتقولبقاذه
اذهو،نيبلقنيرطفتكارأيننكلو،قيفوتلاورمعلالوطكلىنمتيُعيمجلاو



ًائيشنيكلمتينوكتملف،اهتنكيتلاةريغصلاةاتفلاُركذتأيننإ.فسؤمٌرمأ
نم،"ول"ةديساي،كتايحيفةرفونيكلمتنآلاو،نيتليمجنيمدقىوس
."لامهإلاوليمجلاناركنودقحلا

ُرمأتو،اهتَّفحِميفُبكرتاهتعمسو،بابلانمُجرعتيهوتجرخ
ُتحمسيننأقدصأنأعطتسأمل."نايتنيج"ةيرقىلإاهوذخأينأاهيلَّامح
.ةريخألاةملكلاَلوقتنأاهل

"يولعلاقباطلاةرجحيفءانغلاوسولجلا"مويبرتقاو،ةنستّرم
ُقديُلازياليلقعناكو،ةمطحمُلازأامُتنك.جلثلاةرهزمعةنبال
جلثلاةرهزوُتططخدقُتنك.ةأرماةدوشنأكوأبلقلاكيهتنيالًاعاقيإ
نأُلمآُتنكو،يتأتستناكنإفرعأنكأملً.اعملافتحالاَرضحننأ
اهعمَرجاشتأنأُديرأنكأملف،تتأنإاهعمةهجاوملابنجتنمَنكمتأ
.يمأعمُترجاشتامك

ةنباأدبتلريخلابرشبممويوهو.رشاعلارهشلانمرشاعلامويلاَّلح
ةرجحىلإُتدعصو،رواجملاتيبلاىلإُتيشمف،اهفافزتايلاعفناريجلا
مَسَقلاباهتاوخأتناكو،تهابلكشبةليمجُسورعلاتناكو،يولعلاقباطلا
.اهبناجبةسلاججلثلاةرهزتناكو"غناو"مادمُتزيمف،اهلوحنسلجي
،ةجوزتمةديسُبسانيلكشبفلخللصوقعماهرعشوةفيظنودبتتناك
ةعقبلاتجنشتف.اهايإاهتيطعأدقُتنكيتلانيتاسفلاَدحأيدترتتناكو
نمىشالتيمدلابُترعشو،يتدعمقوفيعالضأاهيفُلصتتيتلاةساسحلا
ُعيطتسأسُتنكنإُفرعأنكأملو.َّيلعىمغيسناكهنأُتدقتعاو،يسأر
عمَظفاحأنأوةفرغلايفجلثلاةرهزعمةبسانملاكلتلالخَسلجأنأ
،ىرخألاهوجولاىلإةعرسبفطاخلكشبُترظن.ةأرماكيتماركىلعكلذ
وستوللاةرهزوفاصفصلاةرجشاهعمترضحأدقجلثلاةرهزنكتملو
،اهعمنهادحإتناكولف.حايتراةديهنتُتقلطأف.اهنقفارييكلخوخلامعرب
ً.اديعبتبرهُتنكل

لافتحالاناك.اهتلاخوجلثلاةرهزنعًاديعبةفرغلاَربعًايسركُتذختا
،كلذدعب.ةداتعملاتاكنلاو،صصقلاو،ىواكشلاو،ءانغلالكىلعيوتحي
ةيرقترداغذنماهتايحنعانربختنأجلثلاةرهزنمسورعلامأْتبلط
."وكغنوت"

.""مذةلاسر"ينغأسمويلا":ةلئاقجلثلاةرهزتنلعأف
جلثلاةرهزلنكميناكفيك.قالطإلاىلعُهتعقوتاماذهنكيمل



ناك،لاحةيأىلع؟ةمولظملاُتنكيننأنيحيفيدضاهاوكشَنلعتنأ
.ماقتناوماهتاديشنَّرضحأنأَّيلعيغبني

يفُءاسنلاتتفتلاف.ً"اديعبُلصيُتوصلاوحيصيُرئاطلا":ةلئاقتأدب
مث،لئاسرلانمعونلااذهلةيديلقتلاةيحاتتفالانهعامسىدلاهيلإةفرغلا
دقل":ةلئاقرهشألهُعمسأُتنكيذلاعاقيإلاسفنبينغتجلثلاةرهزتأدب
،انهىلإروضحلاىلعةعاجشلاَدجألُتيلصو،مايأةسمخلروخبلاُتقرحأ
ةلطتاذَنوكأيكليسبالمويترشبفظنألمايأةثالثلرطعملاءاملاُتيلغو
ةنباكًةمرتحمُتنكدقوةينغألايفيحورُتعضوو،يتاقيدصمامأةنسح
دقل.ةيساقيتايحتناكمكنوملعيانهَعيمجلاَّنكلو،ةاتفُتنكامدنع
ظحلاتائيسيتلئاعيفءاسنلاتناكو،يتلئاعُتدقفو،يلهأتيبُتدقف
،تارمعبسُتلمحدقو،ةيساقيتامحو،يعمفيطلريغيجوزو،نيليجل
ةنباونباَّيدل،نآلا.ملاعلااذهروناورصبأطقفيلافطأنمةثالثَّنكلو
ُتمقيننأَّدبالو،يننعلدقردقلانأودبيو،ةايحلاديقىلعطقف
."نيرخآلانمُلقأيننأىلعَّيلإُرظُنيف،ةقباسةايحيفةئيسلامعأب

،نلعفينأنهبُضرتفيناكامكًافطاعتمَسَقلابسورعلاتاوخأتكب
،ةصقلانمةنيزحلاءازجألاعامسلنهوأتينهوةيانعبنهتاهمأتغصأو
يتلاةقيرطلابنهباجعإنيدبيو،ءاسنلاردقةيمتحلنهسوؤرنززهيو
.ةسئابلاانتغلجلثلاةرهزاهبتمدختسا

،ديحوةداعسُردصمَّيدلناكو":ةلئاقاهعاقيإيفجلثلاةرهزتعبات
ةيساقةملكبهوفتننلاننأانتقادصدقعيفانبتكدقل.يتقيفروهو
املاطلوً،اماعنيرشعوةعبسةليطاننيبُرمألاناكاذكهو،اننيباميفةدحاو
انضعبىلإنيتدتممةعفترملامركلاراجشأكانكو،ةقداصتاملكبُثدحتنانك
نكتمل،ينزحنعاُهتربخأامدنعيننكل.دبألاىلإًاعمنيتفتلموضعبلا
لاجرلانأينترَّكذ،حورلاةعيضوُتنكمكتأرامدنعو،ربصلابىلحتت
ًةدقتعمعوجيأُبلجيالَّدِجلانأوسبالملانكحيءاسنلانأونوعرزي
ٌملاعكانهَنوكينأنكميفيكنكل.يريصمرَّيغأنأيناكمإبناكهنأ

"؟علاطلاوئيسوءارقفسانأهيفسيل
نمَرثكأُتنكو،اهلجأنمنيكبينهوةفرغلايفءاسنلاُتبقار

.ةقوعصم
ِتدعتبااذامل":ةلئاقًاليمجوًاعفترماهتوصناكو،جلثلاةرهزتّنغف

نأعطتسنملامدنعىتححورلابًاعمانكو،نيتقيفركايإوُتنكدقل؟ينع
اذاملو":تلاقفً،اديدجًاعوضومْتحرطةأجفو."ةيمويلاانتايحيفًاعمنوكن



نلتنأف،ببسلاكردتلًادجةريغصعيبرلارمقنإ؟يتنباروعشتحرج
نأيركذتتنأكيلإُلسوتأً.ادقاحًابلقيلمحتنأِكنمعقوتأمل.هيركذت
ءاسنلانمًاثلاثًاليجيلعجتالو،رحبلاكةقيمعتناكةبيطلاانرعاشم
."يناعي

تايرخألاتناكامنيبةفرغلايفّوجلاَّريغت،ةريخألاةلمجلاَدنع
ىلعةيافكلاهيفامبةيساقةايحلاتناكدقف.ريخألاملظلااذهندهشي
.ريثكبينمفعضأةاتفىلعةوسقرثكأاهلعجأنأنودبتايتفلا

مظعأبُعتمتتيتلاَةأرملا،"ول"ةديسلاُتنكدقف،يتسلجيفُتبصتنا
نعًاضوعنكل.اذهعامسلَروثأنأَّيلعيغبنيناك.ةعطاقملايفمارتحا
.رهشأليبلقويسأريفُعرقتتناكيتلاةيلخادلاىقيسومللُتيغصأ،كلذ

ُتوصلاوُحيصيرئاطلا":ينهذيفُلكشتتمذُةلاسرتناكامنيبُتلق
ىلعدرلابُتأدب،اذل.ةينالقعَنوكأنأُتدرأدقفكلذعم.ً"اديعبُلصي
ةأرمانميرظنُتلقنً.افاحجإجلثلاةرهزاهبينتمهتايتلاتاماهتالارثكأ
الامهف،نيتقيفرانوكتنأانيتنبالنكميال":ةلئاقينغأانأوىرخأىلإ
َبكترأنليننكلو،اهتنبالًائيشُديرتمكتراجَّنإ،ءيشيأيفناهباشتت
."هلعفتليمأتناكامُتلعفكلذليضفربً.امرحمًارمأ

،تايتفكنحنف.نحملانفرعيةفرغلاهذهيفءاسنلالك":تلقمث
ىقبنالاننكلو،انتالئاعبحندق،انتالئاعيفةدئافلاةميدععورفكانأشن
اللاجرواهفرعنالتالئاعواهفرعنالىرقىلإُجوزتنو،ةليوطةدملمهعم
ليلقمارتحايأانرسخلمعلانمانرمذتاذإ.ةياهنالبلمعنو،مهفرعن
ًانايحأو،نوتوميًانايحأمهنأّالإ.لافطألاُبجننو.انجاوزألهأانلهُّنكي
،دئادشلاانهجاوانُّلك.تايظحمنوذختيانمانجاوزأُمأسيامدنع.نحنتومن
.رطمنودبمساوملاةعارزو،ةدرابلاءاتشلالوصفو،رمثتاليتلاليصاحملاك
صاخلامامتهالاىلإىعستةأرملاهذهَّنكلوً،ادجٌزيمماذهنمءيشالو
."اهنازحأب

ُتمدنو،اهلينغأانأوّينيعُعسلتعومدلاو،جلثلاةرهزىلإُّتفتلا
طابربكايإوُتطبترادقل":تلقف،يمفنمتجرخاملاحتاملكلاىلع
يمضنتلينتبنجتكنكلو،كلةصلخمُتيقباملاطلو،عجبيرئاطكةقادصلا
حوارمُبتكتالوةدحاوةاتفلةحورمُلسرتةاتفلاَّنإ.مسقلابتاوخأىلإ
ةحلاصلاةأرملاو،ناجرسهلسيلديجلاناصحلاَّنإ.تاريثكتايتفلةديدج
كجوزنأيفببسلايهكتنايخنوكتامبر.اهتقيفرلةصلخمنوكت
يتلاةقيرطلابكبنوزتعيالكمامأةعودخملاكتقيفروكلافطأوكتامحو



اذإ.ةينايبصلاكتاليختبًاعيمجانليزخلانيببستكنإ.كلذاهبنولعفيدق
نمةدورطموةلمهميريرسنمىمرأسف،ةيظحمعممويلايجوزءاج
...نكلو.رمألاَلبقتأنأ،انهءاسنلاعيمجىلعامك،َّيلعنوكيسو،همامتها
."تنأ...كنم

نماهسبحأُتنكيتلاعومدلاتبرهو،اهسفنىلعيترجنحْتقلغنا
ثيدحلانعُتلوحتف،ةعباتملاُعيطتسأنكأمليننأةظحللُتدقتعاو،ّينيع
،ةفرغلايفءاسنلالكهمهفتتدقًائيشَبلجأنأتلواحو،صاخلايملأنع
،كلذيفقحلامهيدلمهف،انجاوزأنمةفطاعلانادقفُعقوتندق":تلقف
ريثكلاتناعىرخأةأرمانماذهَلمتحننأنكلو،ءاسندرجمنحنو
."ةمحرلانمٍلاخرمأوهةأرمااهنوكواهتايحدرجمل

ةيرقللحلملاَبلجيذلايجوزو،يتناكمبيناريجةركذميمالكُتعبات
ىلإاولُقندق"وكغنوت"ةيرقيفسانلاعيمجنأاهيفَدَّكأتيتلاةقيرطلابو
.ةروثلاءانثأنامألا

،جلثلاةرهزىلإُتفتلامث."ةفيظنيبابةبتعَّنإ":ةلئاقُتنلعأ
"؟ِتنأِكبابةبتعنعاذامنكلو":تلقو

ملو،حطسلاىلإبضغلانمٌقلغمٌعبنَرجفنا،ةظحللاكلتيف
يتلاتاملكلاتناكف.هنعريبعتلانمةفرغلاكلتيفةأرماةيأينعنمت
ُتعُطقيننأكوُترعشيننإثيحبٍساقوملظمناكمنمةيتآاهتمدختسا
كلذمادختساُتعباتو،جلثلاةرهزنعءيشلكُفرعأُتنك.نيكسب
ينوكلاهبُعتمتأُتنكيتلاةوقلاويعامتجالاحالصإلاراتستحتاهدض
طاقنلكنعةفشاكتايرخألاءاسنلامامأاهلالذإبُتمق."ول"ةديسلا
يلاببترطخ.يسفنىلعةرطيسلكُتدقفيننألءيشبظفتحأمل.اهفعض
ُحجرأتتيهوىرغصلايتخأقاسنعاهبَرّكُفأنأنودةديعبىركذ
نأكورعشأُتنك،هقلطأُتنكمذلكعم.اهلوحةفتلمةكوكفملااهتطبرأو
.ًالعفهبُركفأُتنكامَلوقألًةرحًاريخأُتحبصأيننأوتلحنادقيتطبرأ
تناكتقولاكلذيفيميهافمنأكردألتاونسةدعُرمألاينقرغتسا
تناكلبيتقيفرُعفصتوءاوهلاربعرُيطتةطبرألانكتملفً.ايلكةئطاخ
يذلاقيمعلابلقلابحَرصتعتنأةلواحميلوحقيضأفقيضأُفتلت
.يتايحلاوطهيلإُقوتأُتنك

َعنُصًارهماهعمتذخأمكتراجتناكيتلاةأرملاكلت":ةلئاقُتحَّرص
نكتملعراشلاىلإةنيكسملاةأرملاكلتتجرخامدنعف،اذهل.اهمأرهمنم
ُظفاحتالمكتراجتناكيتلاةأرملاكلت.ةئفاداهيقبتلًابايثالوًافحلكلمت



فيصرلاىلعريزانخلاُلتقيف،ةرذقةنهمباهجوزُلمعيوً،افيظناهتيبىلع
نمريثكلابُعتمتتمكتراجتناكيتلاةأرملاكلت.يمامألااهبابجراخ
انتغلاهجوزتيبيفءاسنلاَملعتنأتضفرنأباهتددباهنكلو،بهاوملا
تناكامدنعاهفورظنأشبتبذكمكتراجتناكيتلاةأرملاكلت.ةيرسلا
،"رعشلاسيبابدبنيزتلا"مايأيفةأرمايهوتبذكو،"ةنبالامايأ"يفةاتف
طقفبذكتملو."حلملاوزرألا"مايأيفمأوةجوزكبذكلابترمتساو
."ءاوسٍّدحىلعاهتقيفرىلعتبذكلبًاعيمجمكيلع

:تلقمث،يلوحءاسنلاهوجوُصحفتأانأو،ةهربلمالكلانعُتفقوت
يعسلايفهيضقتاهنإ؟كلذلعفتفيكمكللوقأس؟اهتقويضقتفيكو"
ىلإُتينحنامث."..راوثلانمنيبراهلابجلايفانكامدنعف!اهتابغرءارو
عمتقولاءاضقُلضفتتناك...":تلقو،يوحنتايرخألاتنحناو،مامألا
تبكتراوَّدبالاهنإُلوقتاهنإ.اهتقيفرانأويعمَنوكتنأىلعاهجوز
اهلاعفأنإلوقأ،"ول"ةديسلا،انأيننكلو.ةقباسةايحيفةئيسًالاعفأ
."اهَردقُعنصياميهةايحلاهذهيفةئيسلا

يننكلو،اهيدخىلعيرجتعومدلاويلباقمُسلجتجلثلاةرهزتناك
.بضغلاىوساهلَرهظأنأعطتسأمليننإثيحبةرتوتموةممصمُتنك

يلِتعطق.ناتاتفنحنوةقادصَدقعانبتكدقل":ةلئاقيمالكُتمتخ
."هبتثنحفً،ادعو

ينمِتبلطدقل":تلاقوً،افجترمًاقيمعًاسفنجلثلاةرهزْتسفنت
ِتأسأ،ةقيقحلابِكتربخأامدنعيننكلوً.امئادةقيقحلاكلَلوقأنأةرم
اليتيرقيفءاسنُتدجودقل.كبجعيملهتعمسامنأوأاهمهف
."يتقيقحريغىلعَنوكأنأينمنعقوتيالو،ينندقتنيالو،يننيردزي

.هبُتككشدقُتنكءيشلكاهتلاقةملكلكْتزَّزع
انزرطدقل.نيرخآلامامأيننهيالنهنإ":ةلئاقجلثلاةرهزتعبات

نقفشيالنه.بعاتملانميناعنانكامدنعىرخألاانتدحاوتساووً،اعم
ٌةديحويننإ..ً.انسح.ماريامىلعنوكأالامدنعيننرزينه.َّيلع
تاقوألايفطقفسيلمويلكينعنففخيلءاسنىلإُجاتحأ.ةلزعنمو
امكسيلانأامكيننعمسينأنعطتسيءاسنىلإُجاتحأ.اهنيراتختيتلا
الف.هَدحوريطيرُيطكُرعشأيننإ.نوكأنأيلنينمتيامكوأيننركذتي
."..يقيفرىلعَرثعأنأُعيطتسأ

.هنمُفاخأُتنكاميهةفيطللااهراذعأوةقيقرلااهتاملكتناك
يمحألَّيلعناك.روهظلانميرعاشمَعنمأنأةلواحم،ّينيعُتضمغأ



،ّينيعُتحتفامدنع.يمأعمُتلعفامكىوكشلاهذهبَرمتسأنأيسفن
ىلإةقربةحجرأتميشمتتناكو،اهيمدقىلعْتضهندقجلثلاةرهزتناك
ىتح.فطاعتلانمةزخوبُترعش،"غناو"مادماهعبتتملامدنعو.جردلا
مل،اهئاكذباهسفنليعتواهشيعُبسكتتناكيتلااننيبةديحولا،اهتلاخ
.ءازعلااهحنمتلنكت

،جردلاةلزانىرخألاولتةوطخيفتختجلثلاةرهزتناكامنيب
.َُّطقًاددجماهارأسنكأمليننأيسفنُتدهاع

يفعيرملكشبُتلشفيننأملعأ،مويلاكلذىلإيتركاذبُدوعأامدنع
ُهتلقامَّنكلو،رفتغيالناكهتلعفدقتناكامف.ةأرماكيتامازتلاويتابجاو
ماقتنالابيتبغر،يرهوجلكشبو،يتيذأو،يبضغُتكرتدقفً.اسيسخناك
يتلااهسفنءايشألاتناكدقل،ةيرخسللوعدياممو.يلاعفأىلعُرطيست
تدَّهماميهاهيلعديدشلامدنلابدعباميفُترعشيتلاوينجرحتتناك
يجوزناكامدنعةعاجشيتاراجينتأردقف."ول"ةديسلاَحبصأليلَقيرطلا
بجاولاُترهظأو،ءابولاءانثأيتامحبُتينتعافيكنملعينك."نيليوغ"يف
يفءاتشلانمُتوجننأدعبو.يجوزلهأتازانجيفمئالملايونبلا
مسارملاُرضحأو،ةيئانلاىرقلاىلإنيملعملاُلسرأُتنكفيكنبقار،لابجلا
ةجوزكًانسحءالبماعلكشبُتيلبأدقل."وكغنوت"يفًابيرقتتيبلكيف
ينوكعمُقفارتييذلامارتحالاًالعفُتبسك،مويلاكلذيفيننكل.ميعزلا
،انتعطاقميفهنلعفينأءاسنلالكبُضرتفيامُتلعفنأب"ول"ةديسلا
ةقايللًالاثمةأرملاَنوكتنأبجيف.هقيقحتنعطتسينكامًارداننهنكلو
كلتُلقتنتسف،كلذيفْتحجناذإ.يلخادلاملاعلايفميلسلاريكفتلاو
لافطألاوءاسنلابسحوُلعجتالف.رواجملابابلاىلإاهبابنمءايشألا
ًانمآيجراخلاملاعلااولعجيللاجرلاُمهلتًاضيأاهنكلو،مئالملكشبنوفرصتي
ً.ادئاسمالسلاىريوهشرعنمروطاربمإلاَرظنييكلعاطتسملاردقًارقتسمو
نأيتاراجلُترهظأنأبةنكممةماعةقيرطرثكأبكلذلكُتلعفدقل
نمًاءزجَنوكتنأاهليغبنيالةطحنموةعيضوةأرماتناكجلثلاةرهز
.يتقيفرُرمدأانأوىتحُتحجندقو،انتايح

ليدانملاىلعْتلجُسدقل.ةفورعماُهتفلأيتلا"مذلاةينغأ"ْتحبصأ
تالافتحارهشلالخىنُغتويظعوسردكتايتفللُمَّلُعتتناكف،حوارملاو
ةرهزيزخَرشتنا،ةقيرطلاهذهب.ةايحلارطاخمنمسئارعلارذحتلفافزلا
.ثدحامُّلكينَّلشدقف،يلةبسنلابامأ.ةعطاقملاءاجرأةفاكيفجلثلا



يفبحلابىظحأْنكأملنإ"ول"ةديسلاينوكنمُفدهلاناكامف
؟يتايح



،"غنيفنايش"روطاربمإلاتام،تقولاكلذلالخ.تاونسينامثتّرم
يفامناكميف"زغنبياتلا"ةروثتهتناو،"ياجغنوت"روطاربمإلاةطلسلاَّىلوتف
يفتماقأو،ًالماحهتجوزتحبصأو،ربكألاينباجَّوزت.ةديعبلاميلاقألادحأ
َحجن.ءازعألادافحألانمريثكلانيبنملوألاوهوً،انباتبجنأمث.انتيب
نمريثكلاهيدلنكيملو،ةعطاقمَِملاعَحبصيلهتاناحتمايفًاضيأينبا
ةفرغيفةحارلاُدجتتناكاهنأدقتعأيننكلو،هتجوزعمهيضقيلتقولا
،ةديجةيلزنمتاراهموميلعتبُعتمتتةباشتناك.انتيبيفيولعلاقباطلا
يفاهرمعنمةرشعةسداسلايفتناكيتلايتنباامأً،اريثكاهبحأُتنكو
ةنيدميفزرأرجاتنبالةبوطخمتناكدقف"رعشلاسيبابدبنيزتلا"مايأ
جاوزلااذهَّنكلوً،اددجمبشيلارجحىرأسنكأملامبر.ةديعبلا"نيليوغ"
مارتحابُعتمتتو،ةيرثةلئاعلاكلتتناك.حلملاراجتعمانتاقالعُزِّزعيسناك
ُتنكو،يرمعنمنيعبرألاوةيناثلايفُتنكدقل.ئيسظحيأنودريبك
.جلثلاةرهزرمأىسنأليعسوبامُتلذبدق

مكحنمةعبارلاةنسلايففيرخلارخاوأنممايألادحأيف
تسمهو،يولعلاقباطلاةرجحىلإ"غناغنوي"تءاج،"ياجغنوت"روطاربمإلا
ىلإةفيضلاَدشرتنأاهنمُتبلط.يتيؤرُديرتتناكنهادحإَّنأينذأيف
اتناكنيتللايتنباويتنكىلإتهجوت"غناغنوي"ينيعَّنكلو،يولعلاقباطلا
نمةحاقوامإاذهناكف.كلذةضفارًاهسأرتَّزهوً،اعمنازرطتنيتسلاج
ةيأبهوفتأنأنودَجردلاُتلزن.ةروطخرثكأًائيشوأ"غناغنوي"بناج
يدترتةريغصةاتفتطبه،ةيسيئرلاةفرغلاُتلخدامدنع.تايرخأللةملك
نولوستملاناكو،ضرألاىلعاهتهبجتعضوو،اهيتبكرىلعةئرتهمسبالم
.مركلابةفورعمُتنكيننأليبابىلإًابلاغنوتأيةاتفلاهذهك

ىتحيوحندعجملااهمسجبضرألاحسمتتناكامنيبةاتفلاتلسوت
نمطقفِتنأ،"ول"ةديساي":ةلئاقنيتريغصلاّيمدقىلعاهتهبجتعضو
."يتدعاسمنيعيطتست

كءاعوينيطعأ":ةلئاقاهفتكُتسملو،لفسألاىلإيديُتددمف
."كلهألمأسو

."ماعطلةجاحبُتسلو،لوستءاعويعمسيل"
"؟انهِتنأاذاملً،اذإ"
،كلذلعفتملامدنع.َضهنتنأاهنمُتبلطو،يكبتةاتفلاتأدبف



.ضرألايفُقدحتيبناجب"غناغنوي"تناكً.اددجماهفتكىلعُّتبر
"!يضهنا":اهايإةرمآُتلقو
ةيأىلعاهزيمأسُتنكو،يهجوىلإترظنو،اهسأرةاتفلاتعفرف

كلذيفودبتاهمأتناكامكًامامتودبتجلثلاةرهزُةنباتناكدقف.لاح
ةدعجملصخيفًارثعبمناكفهلسيبابدلادييقتُمواقياهرعشناك.نسلا
.همسابتيمُسيذلاعيبرلارمقكًايقنوًابحاشناكيذلااههجولوحةرح
،ىركذلابابضلالخنمُتيأرو،دلوتنألبقةاتفلاكلتنزحبُتركذت
نمةبيهرلايلايللاومايألاكلتلالخمث،ةليمجةلفطيهوعيبرلاَرمق
ةقيفرَحبصتلةليمجلاةريغصلاةاتفلاكلتتناكدقل."زغنبياتلا"ةروثءاتش
ًةلسوتمَّيمدقىلعاهتهبجَعضوُديعتنآلايهاهو.يضاملايفيتنبال
.ةدعاسمللًابلط

نأاننكميالو،ءاتشلاةياهنىتحشيعتنلوً،ادجةضيرميمأَّنإ"
يلاعتكلضفنم.برطضملااهلقعئدهننأىوسنآلااهلًائيشَلعفن
."اهبيجتنأنيعيطتستنمطقفتنأو،كيدانتيهف،اهيلإ

هنإثيحبًاميظعَنوكيليملأُقمعناكتاونسسمخلبقىتح
يتابجاولالخنمريثكلاُتملعتيننكلوً،اديعبةاتفلاَلسرأنأيننكميناك
نزحلالكىلعجلثلاةرهزَحماسأنأَُّطقَنكمتألنكأمل."ول"ةديسلاك
يسفنَرهظأنأةعطاقملايفيعقومببسبَّيلعناكنكلو،يلهتببسيذلا
ُتنكيننأاُهتدعوو،تيبلاىلإَبهذتنأعيبرلارمقُتربخأ.ةميركةديسك
يف."نايتنيج"ةيرقىلإينَذخأتيكلةَّفِحملُتبترمث،بيرقامعُلصأس
راَّزجلاوجلثلاةرهزةيؤرنمَنكمتأليسفنُتمَّعد،كانهىلإيقيرط
عبطلابو،تقولاكلذلولحبجوزتدقهنأدبالهنأُتكردأيذلا،امهنباو
.مسقلابِتاوخألا

،رّيغتدقُناكملانكيمل.جلثلاةرهزبابةبتعمامأةَّفِحملاينتعضو
هرْدِقبفيصرلاناك.لزنملابناجبةعوضومبشخلانمٌةموكتناكو
َحالو،هلككلذُدهشأانأوُتدّدرت.ةديدجلاةحيبذلاراظتنابهعمةجمدنملا
رثكأوًانسَربكأناك.يمامأَحبصأمث.متعملاتيبلالخدميفرازجلاُلكش
.ةديدعىرخأحاوننمهَسفنناكهنكلو،ًالوحن

اليننإ":يهتاونسينامثدعبيلاهلاقيتلاىلوألاتاملكلاتناك
:لاقو.هيديرهظبهينيعنعةبوطرلاةنوشخبَحسم."يناعتاهارأنأُقيطأ
ينتحنمو،يلمعيفلضفألكشبيلبأنأىلعيندعاسًانباينتحنمدقل"
،تيفوتىتحيمأبتنتعاو،ًالامجرثكأيلزنمتلعجو،ةديفموةحلاصةنبا



،اهعمًايساقُتنكيننكلو،هلعفتنأةجوزلاىلعيغبنيءيشلكتلعفو
اهنإ":فاضأويبناجبةعرسبَّرممث."نآلاكلذُتكردأدقل."ول"ةديساي
وهو،لوقحلاىلإءطببيشميوهوُهتبقار."ءاسنلاةبحصيفًالاحُلضفأ
.هفطاوععمًاديحوَنوكينألجرللهيفُنكمييذلاديحولاُناكملا

.تاونسلاكلتلكدعبىتحكلذبَركُفأنأَّيلعبعصلانمناك
.يبلقنماهتلصأتساويتايركذنمجلثلاةرهزُتوحميننأُتدقتعادقل
اممرثكأمَسَقلابتاوخألاتبحأاهنألًادبأاهحماسأنليننأًاقحُتدقتعا
تدعتبا،ريرسلايفجلثلاةرهزاهيفُتيأريتلاةظحللايفيننكلو،ينتبحأ
دقو،ةيشحوبةايحلاونمزلااهلماعدقل.رعاشملاوراكفألاكلتلكينع
ُلازتامتناكيترشبنكلوً،اقحنسلايفةريبكةأرماانأو،كانهُتفقو
اهتلمعتسايتلاوسمشلانميمحتيتلاقيحاسملاوتاميركلاببسبءاسلم
ةأرماةيأةعطاقملالكلُرهظتيبايثتناكامنيبً،ابيرقتنمزلانمًادقع
ًازوجعودبتيهو،ةفرغلاربعريرسلايفةدممجلثلاةرهزتناك.اُهتنك
مل،ةرشابميلًافولأمًاههجوناكيتلااهتنباسكعىلع.ةيلابًاقرخيدترت
."وبوغ"دبعمَجراخعراشلايفاهتيأردقُتنكولجلثلاةرهزَزيمألنكأ

فاصفصلاةرجشوستوللاةرهز،كانهتايرخألاءاسنلاتناك،معن
ةرهزتاوخأتناك،تاونسلاكلتلكلبقُتككشامكو.خوخلامعربو
ملو،لابجلايفةرجشلاتحتانعمنشعيتاوللاءاسنلانهمسقلابجلثلا
.ةيحتلالدابتن

.ةدعتبمتطخوعيبرلارمقتفقو،ريرسلانمُبرتقأُتنكاميف
ىلإُترظن.تاومألاكًابحاشاهُدلجناكو،نيتضمغمجلثلاةرهزانيعتناك
ةرهزديبُتذخأو.اهسأربةاتفلاتأموأف.لعفأاممةقثاوريغانأواهتنبا
اهيتفشْتقعلمث،اهينيعحتفتنأنودتكرحتف.يدييفةدرابلاجلثلا
.نيتققشتملا

.اهنهذنمةركفَدرطتنأُلواحتاهنأكواهسأرْتزهو."..رعشأ"
.فطلباهعباصأىلعُتطغضمث،ةموعنباهمساباُهتيدان
نمْقدصتمل،ةيادبلايف.زكرتنأتلواحو،اهينيعيتقيفرتحتفف

."ِتنأهذهنأُتفرعو،كتسملبُترعشدقل":تمتمتً،اريخأ.اهمامأتناك
.بعرلاوملألاتاونساهنعتلحر،تملكتامدنعاهنكلً.افيعضاُهتوصناك
يتلاةريغصلاةاتفلاُتعمسوُتيأر،اهيفُضرملاهَّفلخيذلارامدلافلخو
.تاونسلاكلتلكلبقاهلةقيفرَنوكألينتعد

."يننكميامعرسأبُتيتأو.يننيدانتِكتعمسدقل":ةبذاكُتلقف



."ِكراظتنابُتنكدقل"
،اهتدعمىلعىرخألااهُديْتضبقو،ملألانماههجوُحمالمتَّولت

نأنود،جلثلاةرهزةنباتسمغف،يساكعنالعفّدركاهيقاسْتبحسو
،اهايإينتلوانمث،اهترصعوءاملانمءاعوبشامقلانمةعطق،ةملكبهوفتت
ءانثأجلثلاةرهزةهبجىلعَعمجتيذلاقرعلااهبُتحسمو،اُهتذخأف
.اهتباصأيتلاةبونلا

نكلو،ءيشلكىلعٌةفسآيننإ":ةلئاقاهتاناعملالخنمْتملكت
."كليتبحميفددرتأمليننأيفرعتنأِكيلعيغبني

،ىلوألانمأوسأىرخأٌةبوناهتباصأ،اهراذتعاُلبقأُتنكاميف
،شامقلاةعطقَبيطرتُتدعأً.اددجمملكتتملو،ملألانماهينيعْتضمغأو
تباغىتحاهعمُتسلجوً،اددجماهديُتذخأو،اهنيبجىلعاهَعضوو
رمقتناكو،نرداغدقتايرخألاءاسنلاتناك،تقولاكلذلولحب.سمشلا
عمةديحوُتنكامدنع.ءاشعلاّدعتليلفسلاقباطلاىلإتلزندقعيبرلا
،اهماظعَلوحمحللاَمهتلادقُضرملاناكو،اهفاحلُتبحس،جلثلاةرهز
.اهنطبلخادنينجلامجحىلإىمندقناكًامروىذغو

روعشلاةحورجمُتنكدقف،يرعاشمَرسفأنأُعيطتسأال،نآلاىتح
ًاضوعً.ادبأجلثلاةرهزَحماسأنليننأُتننظوً،ادجةليوطةدملةبضاغو
اهناخدقيتقيفرَمحرنأكاردإلةأجفيلقعىعو،كلذيفريكفتلانع
نمناكو.تاونسةدعلومنيناكهنأَّدبالاهلخادبمرولانأوً،اددجم
...ينتعأنأيبجاو

يننألروعشلاةحورجمتقولالاوطُتنكدقل.اذكهُرمألاسيل!الك
يتلاقالطإلاىلعةديحولاتناكدقف.جلثلاةرهزُبحألازأالُتنك
امدنعىتحاهُّبحأُتنكدقل.اهنممغرلاىلعينتبحأويفعضطاقنتأر
.هركلاّدشأاههركأُتنك

َرضحأنأَّيلعناكدقف.ططخأتأدبو،فاحللاباهتيطغتُتدعأ
.فارعلةجاحبانكو،لكأتنأجلثلاةرهزىلعيغبنيناك.بسانملابيبطلا
الُتلزامف،نورتامك.لضانألُتنكامكَلضانتنأاهلُديرأُتنكدقف
ًاضيأهلنكميالوبحلارهاظمىلعرطيسينأءرمللُنكميالهنأمهفأ
.رخآصخشريصمرَّيغينأ

قباطلاىلإُتلزنمث،يتفشىلإةدرابلاجلثلاةرهزديُتعفر
،جلثلاةرهزنباناكو،ةلواطلادنعلهرتبًاسلاجرازجلاناكو،يلفسلا
نمهاذخأريبعتبَّيلإارظن.هتخأبناجبًافقاو،نآلاًاجضانًالجرَحبصأدقو



.ةدشانمو،ًاليوطةيناعمو،ةميلحو،ةروخفامُهترظنتناك.ةرشابمامهمأ
ةرهزنباهجونّضغتف."نآلاتيبلاىلإٌةبهاذيننإ":ةلئاقُتنلعأ

ُدوعأسيننكلو":تلقو،ةئدهميديُتعفريننكلو،لمألاةبيخنمجلثلا
ملو."..ىتحناكملااذهَرداغأنلف.مونللًاناكميلاوِّدعأمكلضفنمً.ادغ
.يمالكَلمكأنأعطتسأ

.تيبلايفُرقتسأاملاحةكرعملاهذهيفُرصتننسانكاننأُنظأُتنك
يتلاةدملانمناعوبسأامهو،انلةيقابلاةدملالكاناكنيعوبسأّنكل
جلثلاةرهزلاهيفَرهظألًاماعنينامثتماديتلايتايحاهنأىلعتنهرب
لكو.ةدحاوةرملةفرغلاكلترداغأملو.اهوحنهبُرعشأُتنكيذلاَّبحلا
جرخاملكو،هُرضحتجلثلاةرهزةنباتناك،ماعطنميمسجَلخدام
ممحأُتنك،مويَّلكً.اديعبهُذخأتجلثلاةرهزةنباتناك،يمسجنم
نمكرتشمٌءاعوناكدقو.هبَمحتسألءاملاسفنُمدختسأمث،جلثلاةرهز
تناكجلثلاةرهزنأةديدعتاونسلبقُفرعأينلعجاموهءاملا
َفرعتويضاملاَركذتتنأو،يلاعفأىرتنألمآُتنكدقف،نآلاامأ.ينبحت
.رّيغتيملًائيشنأ

يذلاريرسلانمُكرحتأُتنك،نورداغينورخآلاناكامدنعليللايف
ُفلأُتنكف.جلثلاةرهزبناجبريرسلاىلإيلهتدعأدقةلئاعلاُنوكت
َففخأنأوفجترملااهمسجلءفدلاَبلجأنأةلواحماهلوحيعارذ
لك.اهمالحأيفىتحُنئتتناكاهنإثيحباهمسجمَّطحيذلاباذعلا
َمرولاناصتمتنيتجنفسإيادينوكتنأةينمتممونلايفُقرغتسأُتنك،ةليل
اهينيعويدخىلعاهديَدجألُظقيتسأُتنك،حابصلكو.اهنطبنم
.يبناقدحتنيترئاغلا

.ةديدعتاونسلجلثلاةرهزبىنتعادق"نايتنيج"ةيرقبيبطناك
.هسأرَّزهوةدحاوةرظنىقلأف.يبيبطِبلطيفُتلسرأدقفنآلاامأ

نآلاُهلعفمكنكمياملك.نكممرُيغَجالعلانإ"ول"ةديساي":لاق
يناوجرألانوللايفًالصأهيرتنأنكميف.توملاموجهاورظتنتنأوه
دعبو،اهاقاسمروتتمثًالوأنامروتياهيلحاكَّنإ.اهيمدقيطابرقوفدلجلل
.ةيويحلااهتقاطأطابتتامنيبيناوجرألانوللاىلإاهدلجنوللّوحتيكلذ
مثريفزمثقيهشكانهنوكيف،هنوزيمتسوً،ابيرقرُّيغتيساهسفنتنأكشأو
اي،يكبتال.رخآًاسفنُذخأتةايحلاتقرافدقاهنأنيدقتعتاملاح.ءيشال
َنوكتنلاهنإً.ادجةبيرقةياهنلانوكتستقولاكلذيفف."ول"ةديس
."اهملألىتحةيعاو



ً.ايبطًاياشَحبصتلاهيلغنيكلباشعألانمةريغصًامزربيبطلاَكرت
،رداغنأدعبً.اددجمهيعدتسأنليننأيسفنُتدهاعو،ًالامهلُتعفد
،ينعففختنأمَسَقلابتاوخألانمًانسربكألايهوستوللاةرهزتلواح
وأنينثاوأًابيبطّنكلو،ةدعءابطأجلثلاةرهزجوزَرضحأدقل":تلاقف
."نآلااهلًائيشاولعفينأاوعيطتسينلةثالث

فطاعتلاُتيأريننكلوً،اددجمدعاصتلابميدقلايبضغيندَّده
ىلعيلنكلوبسحوجلثلاةرهزلسيلستوللاةرهزهجويفةقفشلاو
.ءاوسٍّدح

."ني"ـلاةقاطليمتنتيتلاتاقاذملارثكأوهرملامعطلانأُتركذت
.حورلاوبلقلائدهيو،ىمحلاُففخيو،تاضابقنالاُببسيناكدقف
ُتيعدتساف،جلثلاةرهزضرمُفقويسًائيشناكرملاخيطبلانأُتعنتقاف
ةصلصعموهطملارملاخيطبلادادعإىلعينندعاسيلمسقلابتاوخألا
،نهنمهتبلطامثالثلاُءاسنلاتلعف.رملاخيطبلاءاسحوءادوسلاءايلوصافلا
.ىرخألاولتةقعلماهمعطأُتذخأو،جلثلاةرهزريرسبناجىلإُتسلجو
اهرظنبتحاشأو،ةدشباهمفتقلغأمث.لادجنودبْتلكأ،ةيادبلايف
.ةدوجومنكأمليننأكوينعًاديعب

ةرجشْتذخأ،جردلاةمقدنعً.ابناجىطسولامسقلابتخألاينتبحس
.اذهىلعناوألاتافدقل":ةلئاقتسمهو،يدينمءاعولافاصفصلا
ةرجشتتبر."لحرتاهيعدتنأيلواحتنأُبجيو،لكأتنأُديرتاليهف
ءيقتفظننميهتناك،قحالتقويف.فطلبيهجوىلعفاصفصلا
.رملاخيطبلانمجلثلاةرهز

ةفرغلاَلخدف.فارعلاَرضحأنأيهةريخألاوةيلاتلايتطختناك
،يقلقتال.كتقيدصمسجبهسفنحابشألاُدحأَقَّلعدقل":ًالئاقنلعأو
،جلثلاةرهزةسنآاي":لاقمث."ىفشتسو،ةفرغلاهذهنمًاعمهُجرخنسف
."نيلصونعكرا":انتيقبللاقمث."اهيدشنتيكلِكلتاملكلاضعبهذه

مظعمكانهتناكيتلا"غناو"مادموعيبرلارمقوُتمق،اذكه
يلصنانأدبو،ريرسلالوحانبكرىلععوكرلابمسقلابتاوخألاو،تقولا
اهروطسُرركيجلثلاةرهزُتوصناكاميف،"ةمحرلاةهلإ"ـلينغنو
قرولانمةعطقَجرخأ،انتامهمبمايقلابتالوغشمفارعلاانآراملاح.فعضب
ضكريَعرشمث،اهيفرانلاَلعشأو،اهيلعذيواعتلاضعبَبتكو،هبيجنم
ًافيسًايلاتَمدختسا.عئاجلاحبشلاَجرُخينأًالواحمةفرغلاربعًاباهذوةئيج
!حبشلااهيأجرخا!حبشلااهيأجرخا":لوقيوهوناخدلاَربعهرطشيل



"!حبشلااهيأجرخا
ةذفانكبشنمهتبقارو،فارعللًالامُتعفد.اندعاسيملاذهَّنكل

يفًالوزنُكرحتيو،ٌرهماهرجييتلاهتبرعيفُبكريناكاميفجلثلاةرهز
نيفارعلاَمدختسأنلًادعاصوتقولاكلذذنميننأيسفنُتدهاع.قيرطلا
.ريخلابةرشبملاخيراوتلاىلعروثعللالإ

مسقلابتاوخألانيبنمىرغصلاوةثلاثلايهو،خوخلامعربتءاج
.اهنمهنيبلطتءيشلكُلعفتجلثلاةرهزَّنإ":تلاقو،يبناجبتفقوو،َّيلإ
ِكلجأنمءايشألاهذهلعفتاهنأ،"ول"ةديساي،يرتنألمآيننكلو
ِتنكلهً،ابلكتناكولو.ليوطتقولباذعلااذهَّرمتسادقل.طقف
"؟اذكهيناعتاهيعدتل

ةرهزتناكيتلاةيدسجلاةاناعملا:تايوتسمةدعىلعُدجويملألاَّنإ
لمحتأنأيناكمإبْنكيملهنأيداقتعاويناعتاهتيؤرلملألاو،اهدباكتجلثلا
اهلاهتلقيتلاءايشأللهبُرعشأتنكيذلابذعملامدنلاو،ىرخأةظحل
يفءاسنلالبقنمةمرتحمنوكألله؟اهتلقفدهيألو.تاونسينامثلبق
ُدوعيكلذنأمأ؟ينتذآدقتناكامكجلثلاةرهزيذؤألله؟يتيرق
ةقيدصَنوكتنأاهليغبنيالفيلًةقيدصنكتملنإاهنأليئايربكىلإ
لالخيننألريخألااهيفامبيتاباسحلكيفةئطخمُتنكدقل؟رخآدحأل
ةرهزلتايرخألاءاسنلااهنعتَّربعيتلاةاساوملاُتيأرةليوطلامايألاكلت
اهبنينتعالب،تلعفامكةريخألاةظحللايفاهيلإنيتأيملف.جلثلا
راضخوزرألانمةريغصسايكأةروصب،نهمركناكو.ةديدعتاونسل
لكنآلانيتأيّنك.ةايحلاديقىلعاهاقبأدق،عَّمجمرانبطحوةعطقم
.ةزيمملاانتقالعىلعنسفانتيلندشتحيمل.ةيلزنملانهتابجاوتالمهمموي
نررمتسيو،نيلصينهو،ةفيطللاحاورألاكانلوحنمحينك،كلذنعًاضوع
نهنكلو،جلثلاةرهزءاذيإلواحتتناكيتلاحابشألادعبتلرانلالاعشإب
.اندحواننكرتيًامئادنك

امدنع.كلذُركذتأاليننكلو،مونلانمًاطسقُتلندقيننأَّدبال
ُترتخا.اهلنفدءاذحِعنصىلعُلمعأُتنك،جلثلاةرهزبينتعأنكأمل
ىدحإُتزرطو،يتربإيفطيخلاُتلخدأ.اهُّبحتستناكاهنأُفرعأًاناولأ
َزمرألدوعصلالجأنمٍملسو،ءاقبلالجأنمستوللاِمعرببءاذحلايتدرف
ىلع.ءامسلاوحنرمتسمدوعصيفىقبتستناكجلثلاةرهزنأىلإ
يهو،ةدعجمةحنجأتاذشيفافخوًاريغصًالازغُتزرط،ىرخألاةدرفلا
سبالمىلعءرملااهارييتلازومرلاسفنيهو،ةليوطلاةايحلاينعتزومر



جلثلاةرهزَعدألكلذو،داليملاتابسانميفةيلافتحاتالالدكقَّلُعتو،فافزلا
.اهتنباواهنبالالخنماهتومدعبىتحُرمتسيسناكاهلسننأملعت

،رمألالوأُتلصودقُتنكامدنع.جلثلاةرهزلاحْتروهدت
دقتناكةينثملااهيمدقَعباصأنأُتيأر،امهطبرُتدعأو،اهيمدقُتلسغو
َفحز،لاقدقبيبطلاناكامك.نكادلايناوجرألانوللاىلإًالصأْتلوحت
ُبراحتجلثلاةرهزَلعجأنأُتلواحف.اهيقاسيتلبرىلإبيهرلاتوملاُنول
َدعبتلاهيفناصحلاحوريعدتستنأىلوألامايألايفاهيلإُتلسوت.ضرملا
يقباملكف،نآلاامأ.اهيلعَذاوحتسالالواحتتناكيتلاحاورألاكلت
ردقرخآلاملاعلاىلإاهقيرطَلَّهسننأوه،ملعأُتنكامك،انمامأ
.انتعاطتسا

ًةبلاجحابصلكَّيلإيتأتتناكامدنعاذهلكىرت"غناغنوي"تناك
تناكدقل.يجوزنملئاسرلاو،ةفيظنلاسبالملاو،جزاطلاضيبلااهعم
دقاهنأُتفشتكاةرملاهذهيفيننكلو،ةديدعتاونسليلةصلخموةعيطم
لبقف.دبألاىلإاهلةنتممُنوكأسةقيرطبةدحاوةرمليلاهئافونعتلخت
،ةيحابصلااهتارايزىدحإيف"غناغنوي"تلصو،مايأةثالثبجلثلاةرهزةافو
.يمدقمامأةلستعضوو،يمامأتنحناو

تاونسلبق،يتديساي،ُكتيأردقل":فوخلانمرسكتيتوصبتلاق
."نيلعفتامنينعتينوكتنأنكمملانمسيلهنأُملعأُتنكو.ةديدع

.فرتعتلةظحللاكلتتراتخااذاملوأ،هنعُثدحتتتناكامملعأمل
َضعبتجرخأو،اهديتّدمو،ةلسلاىلعأنمشامقلاةعطقتبحسمث
كلتتناكو.ةيرسلاجلثلاةرهزَةحورموةزرطملاعطقلاوليدانملاولئاسرلا
هذهَّنكلو،انيضامُقرحأُتنكامدنعاهنعُتثحبيتلاءايشألايه
ضرملالاصئتسا"مايألالخاهَذقنتلعراشلاىلإاهدرطبترطاخةمداخلا
.تاونسلاكلتلكةيمحماهيلعتظفاحف."يبلقنم

ءاحنأيفمسقلابتاوخألاوعيبرلارمقتقلطنا،اذهلنهتيؤرىدل
تالواحموجاردألايفتابقنموجلثلاةرهززيرطتةلسيفتاثحابةفرغلا
كانهتناكامناعرسو.ةيرسلائباخملاىلعروثعللريرسلاتحتلوصولا
ىلعاهلُهتعنصءيشلكوجلثلاةرهزلاُهتبتكيتلالئاسرلالكيمامأ
كانهناك،هترمددقُتنكامادعام،ءيشُّلك،ةياهنلايف.قالطإلا
.يمامأ

ربعةلحريفاهايإوُتبهذجلثلاةرهزةايحنمةريخألامايألالاوط
َعِّمسننأانناكمإبناكهنإثيحبًاعمريثكلاانظفحدقانكً.اعمانتايح



بسحوةكسمممويلاةيقبتضقف،تفعضامناعرساهنكل.ةلماكعطاقم
.يلةيغصمويديب

ءوضو،ةذفانلاكبشتحتًاعمريرسلايفنحنو،يلايللاىدحإيف
ُتبتكف."رعشلاسيبابدبنيزتلا"مايأىلإنيتدئاعانلقتنا،انرمغيرمقلا
ٌءاضمريرسلا:ةديصقيهو،اهديةحارىلع"وشون"ـلاةغلبةديصق
...رمقلاءوضب

."فورحلابينيربخأ؟ُتبتكاذام":اهتلأسو
."..يهامرزحأنأُعيطتسأال،فرعأال":ةلئاقتسمهف
ةرهزينيعاياوزنمُطقاستتعومدلاُتبقارو،ةديصقلاُتيقلأ،اذل

.اهينذأيفعيضتمث،اهيغدصىلعيرجتو،جلثلا
يلعفتنأكنكميله":ةلئاقينتلأسً،اعماهانيرجأةثداحمرخآلالخ

"؟يلًارمأ
.كلذينعأُتنكو."ءيشيأ":اهلُتلقف
."يلافطألةمعينوككلضفنم"
.كلذُلعفأسُتنكيننأاُهتدعوف
،ةريخألاتاعاسلايفو.جلثلاةرهزةاناعمفيفختىلعءيشدعاسيمل

قرولاانيرتشاو،"وبوغ"دبعمىلإانبهذفيكاُهتركذف،انتقادصَدقعُتأرق
اهانلسرأيتلالئاسرلاًاددجمُتأرق.تاملكلاانفلأوً،اعمانسلجو،رمحألا
ةميدقناحلأبُتمهمه.انتحورمنمةديعسَعطاقمُتأرقو،ضعبلاانضعبل
يراظتنابَنوكتنأُلمآُتنكيننأو،اهبحأُتنكمكاهتربخأو،انتلوفطنم
اهلةبغارريغءامسلاةفاحىلإاهقيرطلاوطاهيلإُتثدحت.رخآلاملاعلايف
.مويغلاىلإاهَررحألُقوتأُتنكيننأمغربهذتنأ

ْترهصنا.يبهذلاىلإبحاشلاضيبألانمجلثلاةرهزدلجنوللَّوحت
عيبرلارمقومسقلابتاوخألاوُتيغصأو،اههجونمقلقلانمةلماكةايح
تناكمث.ءيشالمثريفزوقيهش:جلثلاةرهزسفنتىلإ"غناو"مادمو
يناوثلانمديزملاتّرممث.ءيشالمثريفزوقيهش:مثُّرمتيناوثلا
ىلعيديةيقبمتقولالاوطُتنكو.ءيشالمثريفزوقيهشمث،ةعجوملا
نأفرعتاهلعجألًاعمانتايحلاوطتلعفدقتناكامك،جلثلاةرهزدخ
.ًالعفءيشالمثريفزوقيهشرخآىتحاهعمتناكاهتقيفر

ُةجوزتداتعايتلاةيظعولاةصقلابيعمَثدحاممرُيثكلاينرَّكذ
نآلاُتكردأف.ةوخإةثالثاهلناكيتلاةاتفلانعانلاهَدشنتنأيمع



،بسحوُفرصتنفيكانملعتيكلصصقلاويناغألاكلتُملعتننكنملاننأ
.انتايحلالخًاراركتوًارارماهنمةفلتخمًالاكشأُشيعنسانكاننأللب

،اهنامثجُتلسغف،ةيسيئرلاةفرغلاىلإتلزنأو،جلثلاةرهزتلمُح
ًالاكشأتناكاهلاكشأَّنكلو،ةتهابوٌةقزمماهلكوةيدبألابايثاهتسبلأو
،جلثلاةرهزرعشىربكلامسقلابُتخألاِتطشمو.انتلوفطنماهركذتأ
،اهيتفشتغبصو،جلثلاةرهزهجوىلعقيحاسملاىطسولاُتخألاِتعضوو
يفجلثلاةرهزنامثجعضوو،راهزألاباهَرعشىرغصلاتخألاتنَّيزو
يفاهبناجبانسلجامنيبدادحلاىقيسومفزعتلةريغصةقرفتءاج.توبات
ًاروخبيرتشتلًايفاكًالامُكلمتىربكلامَسَقلابُتخألاتناك.ةيسيئرلاةفرغلا
ملو.هقرحتلًاقرويرتشتلًايفاكًالامكلمتىطسولاُتخألاتناكو،هقرحتل
لمعبتماقاهنكلو،قرولاوأروخبلللاميأُكلمتىرغصلاُتخألانكت
.ءاكبلاوهوديج

نهؤانبأومسقلابتاوخألاجاوزأوهنباوُرازجلاَلمح،مايأةثالثدعب
.ةربقملاَربعنوريطياوناكمهنأكوةريبكةعرسباوشم.ةربقملاىلإتوباتلا
ريثكلااهيفامب"وشون"ـلاةغلبجلثلاةرهزتاباتكلكًابيرقتُتذخأو
.رخآلاملاعلايفاهعمانتاملكبىظحتيكلاهانقرحأمث،اهلُهتلسرأدقامم

ُتدعصاميف،ياشلاعيبرلارمقتّدعأو،راَّزجلالزنمىلإاندع
ىلعّلدتيتلاتامالعلالكَليزنليولعلاقباطلاىلإمسقلابتاوخألاو
.ةافولا

ملجلثلاةرهزنأيننربخأدقف.ربكألاييزخنعنهقيرطنعُتملع
.رخآبولسأبيننعنقينأنلواحف،كلذقدصأملو.مسقلابنهتخأنكت

دقاهنأاهيفْتبتكدقل؟ةحورملانكلو":ةلئاقطابحإبتحصف
."نكيلإْتمضنا

الاهنأكلْتبتكلب.الك":تلاقو،هتلقامستوللاةرهزتحّحص
."اهنعنففخيلانهتاقيدصاهيدلنأونآلادعباهنأشبيقلقتنأكُديرت

ةرهزتناكدقف.نهسفنأبتاملكلانيرينأنهناكمإبناكنإنلأس
."وشون"ـلاةباتكنأرقيفيكءاسنلاكئلوأْتمَّلعدقُتملعامكجلثلا
نرشيو،نبجعتينهو،جاجدلانمةعومجمكةحورملاقوفنآلاندشتحاف
ىلعاهبنهتربخأدقجلثلاةرهزتناكيتلاتامالعلاىلإضعبلانهضعبل
.تاداجنودبةريخألاةلاسرلاىلإنلصوامدنعنهنكل.تاونسلاىدم

ءيشكانهسيل،يرظنا":فرحألاىلإرُيشتيهوستوللاةرهزتلاق
."مَسَقلابانتخأاهنوكنعانه



يننكميناكثيحاياوزلاىدحإىلإاُهتذخأو،اهنمةحورملاُتعزتناف
نمريثكلاَّيدل:ةلئاقتبتكدقجلثلاةرهزتناك.يسفنباهصحفتأنأ
ياوكشليغصتنأكيلعسيلو.نينمتتامكنوكأنأُعيطتسأالف.بعاتملا
...انأامكينببحينأمسقلابتاوخأثالثينتدعودقف.نآلادعب

تدارأدقل؟"ول"ةديساي،نيرتأ":ةفرغلاربعيلستوللاةرهزتلاق
تناكدقل.ةيرسلاةغللاانتملعلباقملابو.اهيلإيغصننأانمجلثلاةرهز
تناكلب،انبحتنكتملاهنكل.كلذلجأنماهبحنواهمرتحنانكو،انتملعم
كتقفشبلقثمريغاهيلإَدوعينأبحلاكلذلُديرتتناكو.ِتنأِكبحت
."كربصدافنو

امءابغوةحادفَّريغدقنكيملةينانأوةدينعوةيحطسينوكَّنإ
ذإ."وشون"ـلاةغللةملعتمةأرماُهبكترتأطخحدفأُتكبترادقف.ُهتلعف
،كلذنمرثكأ.يناعملالالظو،قايسلاو،بيكرتلارابتعالانيعبذخآمليننإ
يذلالوألامويلايفُهتملعامىسنأيسفنةيمهأبيساسحإينلعجدقف
اهتاملكيفًايقروةقدرثكأتناكاملاطلاهنأوهو،جلثلاةرهزبهبُتيقتلا
جلثلاةرهزتناع،تاونسينامثلاوط.يداععرازملةيناثلاةنبالاهذهنم
تاونسبرثكأتماديتلا،يتايحةيقبلُتشع،اذكه.يلهجويامعببسب
.مدنلاعم،تيفوتامدنعجلثلاةرهزرمعنم

.ينمنيهتنادقنكيملنهنكل
ىتحةيحانلكنمكيضرتنأتلواحدقل":ستوللاةرهزتلاقف

."ةدالولادعبمزاللاقوفركبمتقويفَلمحتنأْتلواحاهنأب
"ً!احيحصسيلاذه"
تنكًالفطُدقفتتناكةرملكيف":ةلئاقفاصفصلاةرجشتعبات

نإاهلنيلوقتِتنكاملاطل.اهتامحواهجوزنمرثكأفطاعتلااهلنيمدقت
نأاهلنيلوقتِتنكو،كقدصتتناك.ءانبألاباجنإبتناكةديحولااهتميق
."كعيطتتناكفً.اددجملواحت

يتلاةقيرطلاهذهو،هلوقننأانبُضرتفياماذه":طخسبُتبجأ
."..ءازعلاءاسنلانحناهبُمّدقن

ًالفطتدقفامدنعءازعتناكتاملكلاكلتنأنيدقتعتلهنكلو"
"؟رخآ

."..نعمستملو.كانهنكتملنتنأ"
يلواحً!اددجميلواحً!اددجميلواح":ةلئاقخوخلامعربينتخبوف

"؟ءايشألاكلتتلقِكنأيركنتنأكنكميلهً!اددجم



.كلذَركنأنأِعطتسأملو
يفكتحيصنَعبتتنأاهتبلاطدقل":ةلئاقمالكلاستوللاةرهزتدواعف

."..اهتدقتنا،كلذتلعفامدنعو.ىرخأرومأيفواذه
."هتينعامنيرّيغتكنإ"
لاوطكنعُثدحتتتناكدقلً؟اقح":فاصفصلاةرجشتلأسف

امةقيقحانعمساننكلو،كنعَُّطقةئيسةدحاوةملكلقتملو.تقولا
."ثدح

ىلعيغبنيامككبحتتناكدقل":ةلئاقمالكلاخوخلامعربتمتخ
كنكلو،هينوكتملءيشلكوهتنكءيشلكلجأنملعفتنأةقيفرلا
."طقفمهنيناوقعابتالاهنيردقتتنكف.لاجرلاُركفيامكنيركفتتنك

ةلوجستوللاةرهزتأدب،ثيدحلانمةدحاوةلوجتهنأنأدعب
.ىرخأ

امدنعنيركذتتله"ً:امداقناكاممةبوعرمينتلعجةجهلبتلأسف
"ً؟الفطتدقفو،لابجلايفانك

."كلذُركذتأعبطلاب"
."لصألايفةضيرمتناكدقل"
."..راَّزجلاف.نكممريغاذه"
يفاذهَببسدقاهجوزُنوكيامبر":ةلئاقفاصفصلاةرجشتفرتعا

ًادكارونوللادوسأناكاهمسجنمَرجفنايذلامدلاَّنكلو،مويلاكلذ
."ىضوفلاكلتيفًالفطانمٌيأَرتملً.اتيمو

ةدعلاهعمانهانكدقل":ةلئاقًاددجممالكلاخوخلامعربتهنأ
ًامامتًةضيرملصألايفتناك.ىرخأتارمَعضبُرمألااذهَثدحو،تاونس
.""مذلاةلاسر"تينغامدنع

ناكفيكف.لبقنمنهعمحجانلكشبلادجلاىلعةرداقنكأمل
تقولومنيناكَمرولانأَّدبالو؟نآلاةطقنلاهذهنعَلداجأنأيننكمي
جلثلاةرهزنادقفك،يضاملانمىرخأرومأيلتحضتاً.ادجليوط
ُّحلأُتنكيتلااهتاذةظحللايفاهتقاطنادقفو،اهترشببوحشو،اهتيهشل
موقتلو،رثكأًانولبستكتل،اهيدخصرقتلو،لضفألكشبلكأتلاهيفاهيلع
،ٍذئدنع.اهجوزتيبيفماجسنالاققحتلاهنمةعقوتملاةيلزنملااهلامعألكب
دق،لزنملاىلإرمألالوأُتلصوامدنعطقفنيعوبسألبق،اهنأُتركذت
نميناعتتناكامدنعىتحسيل،هتاذَرمألاانألعفأملو.ينمترذتعا
ُتنكامدنعطقفسيلً،اكيشواهتومناكامدنعىتحسيل،اهملأأوسأ



َّنكلوً،ايقناهبلقناكاملاطل.اهبحأُلازأامُتنكيننأرورغبيسفنُربخأ
.ةميدقزوجةبحكًافاجوً،ايساقو،ًالباذناكيبلق

الف.عبطلاب،نآلانيفوتنهلكو،مسقلابتاوخألاكئلوأبُرّكفأًانايحأ
ملنهنكلو،"ول"ةديسلاُتنكيننأليلهنلقاميفتاصيرحنكنهنأَّدب
.ةقيقحلافرعأنأنودلزنملانمُجرخأيننكرتيسنكي

ةحورملاعميولعلاقباطلاةفرغىلإُتبحسناو،تيبلاىلإُتبهذ
ءامسكدوسأحبصأىتحربحلاُتنحطف.اهيلعُتظفاحيتلالئاسرلاضعبو
ُدقتعأُتنكامُتبتكو،ربحلايفيتشيرُتسّمغو،ةحورملاُتحتفو،ليللا
.ةريخألايتباتكُنوكيسهنأ

ءفديفمويغلاقوفنآلايريطيبلقِتفرعاملاطليتلاِتنأ
ٌتاونسيمامأُلازتامتناكً.اعمُقلحنسامًاموياننألمآ.سمشلا
ُهتببسيذلاىذألالكرَيغأليعسوبامَلذبأوروطسلاكلتبَركفألةديدع
.ملاعلايفاُهتببحأةقيدصرثكأل





َّيديَمدختسأنأُعيطتسأالثيحبًادجًازوجعنآلاُتحبصأدقل
اُهببسييتلاَعقبلاىرأامهيلإُرظنأامدنعو.زيرطتللوأةكايحللوأوهطلل
ىمتحاوأسمشلاتحتًاجراخءرملاَلِمعأءاوسةديدعتاونسلُشيعلا
نإثيحبًادجةقيقريترشبْتحبصأدقل.ءاسنلاةرجحيفهتايحلاوط
وأءايشألابُمطترأامدنعًامامتدلجلاحطستحتُعمجتتمدلانمًاعقب
ةنحطميفربحلانحطنمياديْتبعتدقل.ءايشألايبُمطترتامدنع
،يماهبإىلعنافقتناتبابذكانه.ةاشرفلالمحنميمجاربتَمروتو،ربحلا
نانيعلا،يانيعتحبصأدقل.امهدرطأيكلّدحلاقوفةنهاويننكلو
طقاستدقل.ةيضاملامايألاهذهيفًاريثكناعمدت،زوجعةأرمالناتعمادلا
يغبنيناكيتلارعشلاسيبابدببسبً،افيفخوًايدامرَحبصأيذلا،يرعش
نولواحي،انيلإراوزلايتأيامدنع.يسأرءاطغتحتهناكميفهتبثتنأاهيلع
ً.ادجًاليوطًاتقوُتشعدقلً.اضيأمهيلإَرظنأالأُلواحأو،َّيلإاورظنيالأ

مل.اهشيعأليتايحفصنيمامألازتامتناكجلثلاةرهزةافودعب
يقامعأيفُتنكيننكلو،يلةبسنلابتهتنادق"حلملاوزرألا"مايأنكت
أدبتُمايألاكلت.تأدبدقيلةبسنلاب"ءودهبسولجلا"مايأنأرعشأ
تومبتأدبدقفيلةبسنلابامأ،نهجاوزأةافوبءاسنلامظعملةبسنلاب
تناكرومألانكلو،"دعبتمتمليتلاكلت"ُتحبصأدقل.جلثلاةرهز
يتلئاعويجوزناكدقفً،امامتةئداهوأةنكاسَنوكأنأنمينعنمت
،"ول"ةديسلانوكألينجاتحييعمتجمناكً.امأوةجوزنوكأليننوجاتحي
نمَنكمتأيكلامهيلإُجاتحأُتنكناذللاجلثلاةرهزادلوًاضيأكانهناكو
،ًالعفةميركنوكأنأبعصلانمنكل.يتقيفرهاجتيبنذنعريفكتلا
.كلذُلعفأفيكُفرعأُنوكأالامدنعةحيحصةقيرطبَفرصتأنأو

،ةرشابمجلثلاةرهزةافوتلتيتلارهشألايفُهتلعفءيشلوأناك
رمقتناكدقل.اهتنبافافزمسارموديلاقتلكيفاهناكمُتذخأيننأوه
-ةقلقوتيبلاقارفلةنيزحوجاوزلادعومبارتقالةملستسمودبتعيبرلا
ناكامم-اهتدلاواهبُلماعياهدلاوناكيتلاةقيرطلاتأرنأدعب
لكهبُرعشتيذلاقلقلاعوننماذهنإيسفنلُتلق.اهلًائبخم
يفاهجوزَقرغتسانأدعباهفافزةليليف،عيبرلارمقَّنكلو.تايتفلا
.ةيرقلارئبيفاهسفنْتمرنأبْترحتنا،مونلا

اهتلئاعْثولتملةاتفلاكلتَّنإ":نيسماهتمنورثرثيسانلاناكف



نوركذتتأً.امامتاهمألثماهنإ،هلكةيرقلابرشءامتثولاهنكلو،ةديدجلا
جلثلاةرهزةعمسترمديتلاةلاسرلاكلتليفيلأتناكف"؟كلتمذلاةلاسر
ُتحبصأف،هعمسأُتنكاملكمالكلااذهُتكسأُتنك،اذل.يريمضُشدخي
ُتنكيننكلو،نيثولملاسانلاعمريخللةبحملاةحماستملاةأرملايتاملكببسب
لكشبُتلشف،جلثلاةرهزلرومألاححصأليتالواحمىلوأيف،يننأملعأ
أوسأانتحورميفةاتفلاكلتةافونعهيفُتبتكيذلامويلاناكف.عيرم
.يتايحمايأ

هفورظنممغرلابو.جلثلاةرهزنباىلعدعباميفيدوهجُتزكر
،لاجرلاةباتكنمًائيشمَّلعتدقناك،هدلاونممعدلامادعناوةئيسلا
ىلإُلمعيناكدقف،كلذنممغرلاىلعو،ماقرألابلماعتلايفًاديجناكو
هبىظحيناكاممَرثكأهتايحيفةجهبةيأكانهدعتملو،هدلاوبناج
،اهلهأعمُميقتُلازتامتناكيتلاهتجوزبُتيقتلادقلً.اريغصناكامدنع
ةركفَّنكلو،ًالماحةاتفلاتحبصأدقلً.احيحصرايخلاناكةرملاهذهو
نأينأشنمنكيملهنأنممغرلابو،ينتملآراَّزجلاتيبيفاهتماقإ
مليذلا-حاحلإدعبيجوزتعنقأدقف،يجراخلالاجرلاملاعبَلخدتأ
حابرأنماهيلإفاضأهنكلو،بسحفةمخضلا"ول"معلاتاكلتممثري
"نايتنيج"ةيرقىلإتقولالاوطُدتمتًالوقحنآلاكلميناكو،حلملاةراجت
حبذبناجىلإهبلمعيلباشلاكلذلجأنمءيشىلعَرثعينأ-
ًالزنمهاطعأو،نيعرازملانمةرجألاَعمجيلجلثلاةرهزنبافَّظوف.ريزانخلا
.هنباعمشيعللَلقتناو،راَّزجلادعاقت،فاطملاةياهنيف.خبطمةقيدحعم
َحبصأف.تيبلاكلذىلعةجهبلااوفضأنيذلاهدافحأبًافوغشُحبصيأدب
هيفاملعفأملُتلزاميننأُملعأُتنكيننكلو،ءادعسهتلئاعوباشلا
.جلثلاةرهزبُهتلعفامَضوعألةيافكلا

ُتربتخافً.اددجميتايحْترّيغت،يرمعنمنيسمخلاُتغلبامدنع
ُتنكيننأنممغرلابيلنيرخآلاةمدخىلإنيرخآلاةمدخنملوحتلا
يننكل.ينيضريالوهبنوموقياوناكءيشيأمهلُححصأومهُبقارأديكأتلاب
ماعطلانعُتعنتماو،ةيتابنُتحبصأ.تلقامك،ًالصأءودهبةسلاجُتنك
سوقطلاةسراممو،ةينيدلامَكِحلالمأتبتمقو،بارشلاوموثلاكراحلا
يجوزَعنمألةيجوزلايتايحةليطُتططخدقيننأنممغرلاب.ةيريهطتلا
ُقحتسيناكدقف.ةقفشلابُترعشوهيلإُترظندقف،ةيظحمذاختانم
امبرو،كلذبَموقينأهنمرظتنأمل.قاشلالمعلانمةلماكةايحتآفاكم



ةيظحمسيلتيبللَرضحأودجأنأُتدهعتلبً،ادبأكلذَلعفيلنكيمل
ةرداقيسفنبنهرايتخابُتنك.هتيلستىلعنمقيلتايظحمثالثلبةدحاو
تاباشلاءاسنلاعمةداعُلصتيتلاةهفاتلاتافالخلاوةريغلابنجتىلع
دادزادقف،عقاولايف.ًالافطأنبجنينكامدنععنامأنكأمل.تاليمجلا
َلمحتينأًايلامُعيطتسينكيملهنأتبثأدقف،ةيرقلايفيجوزريدقت
لجريأنمىوقأتناكهتقاطنألبطقفةوسنلاكئلوأىلعَقافنإلا
.ةعطاقملايفرخآ

يتأيامًابلاغناكف.ةقيمعةقادصةقالعىلإيجوزبيتقالعْتلوحت
رعشيناكيذلاءازعلاناك.يعمثدحتيوياشلابرشيلءاسنلاةرجحىلإ
،رارقتسالامدعو،ىضوفلانأشبهقلقُلعجييلخادلاملاعلاءودهيفهب
اذهيفضعبلاانضعبعماضررثكأانك.ىشالتييجراخلاملاعلايفداسفلاو
،ةقيدحانعرزدقف.اهتمربانتايحيفتقويأنمرثكأامبرو،تقولا
تنهربو،انئانبأنمدحاولكَجوزتدقل.حاونةدعنمانلوحنمترهزأو
ًاجهتبمانتيبَحبصأفً،ادولوةأرمااهنوكنعمهتاجوزنمةدحاولك
نمتسيلةدحاوةلفطكانهتناكنكل.مهانببحأدقو،دافحألاتاوصأب
.يبناجباهُديرأُتنكو.عيمجلانمَرثكأاهُرمأينَّمهأيمد

دقةرجألالِّصحُمُةجوزتناك،"نايتنيج"ةيرقيفريغصلالزنملايف
ةجوزحبصتنأ،جلثلاةرهزةديفحيهو،ةلفطلاُتدرأف.ةلفطتبجنأ
تناكاذإ"جوزلارايتخا"ـلًاركبمًانسةسداسلانسسيلو.ربكألايديفحل
ةلئاعتناكاذإو،نيلجبمنيجوزلةبطخَررقتنأديرتنيتلئاعلااتلك
ةريقفسورعلاةلئاعتناكاذإو،رهملاايادهلاسرإبءدبلابةبغارسيرعلا
،يجوزناكو،طورشلالكُققحنانكاننأُترعش.اهيلإةجاحبنوكتلةيافك
وأجارحإيأَُّطقاهيفهلببسأملجاوزلانمًاماعنيثالثونينثادعب
.بلطلااذهيلَققحيلةيافكًايخس،يزخ

نأكشوىلعةاتفلاامدقتناكاملاح"غناو"مادمبلطيفُتلسرأ
نأَمغرهنأينَملعأامم،نيمدقلااتريبكناتاتفزوجعلاَةأرملاِتقفارف.اطبرت
ًايفاكًالامترخدادقف،نآلااهنمَرثكأتالوغشمنكتايرخألاتابطاخلا
."غناو"مادمعمةفيطلُتاونسلانكتملفكلذعم.ةديجلاحبشيعتل
البتناكو،ىمعلانمنيواضيباهانيعتناكو،ًالباذاههجوناكدقف
،اهرهظءانحناببسبًاشمكنماهمسجناكوً،ادجًاليلقاهرعشناك.نانسأ
ىلعيشمتنأاهناكمإبداكلابناكهنإثيحبةهوشموًادجةفيعضتناكو
.ًاليوطَشيعأنأُديرأنكأمليننأٍذئنيحُتملعدقل.نيتريغصلااهيمدق



.ةايحلاديقىلعاذانأاهف،كلذعمو
هنأوانأنمركذتتملاهنأتدقتعاو،تايولحلاوياشلااهيلعُتضرع

فدهىلإُتلصومث،ًاليلقانرثرث.يحلاصلاذهَمدختسأنأيناكمإبناك
.ثيدحلا

."يديفحلةديجسورعنعُثحبأيننإ"
"؟ىتفلادلاوعمثدحتأنأيغبنيالأ":ةلئاق"غناو"مادمتلأسف
."هنعةباينكعمَضوافتأنأينمَبلطدقو،انهسيلهنإ"
تقرغتسادقاهنأوأ،رمألابُركفتيهو،اهينيعُزوجعلاُةأرملاِتضمغأ

.مونلايف
ةديجًةحشرمكانهنأُتعمسدقل":عفترمتوصبيمالكُتعباتف

."ةرجألالصحمةنبايهو،"نايتنيج"ةيرقيف
تفرعدقاهنأينملعأاموهدعباميف"غناو"مادمهتلاقامناك

.انأنمًامامت
ةعيفركترسأةلزنمف؟"ةريغصةنك"ـكةاتفلانوذختتالمل":تلأسف

."ءارجإلااذهبًامامتنيديعسنانوكيسكتنكوكنبانأةقثاوانأوً.ادج
ناكاذامنكل.هلعفأُتنكاممنيرورسمريغاناكدقل،عقاولايف

يلاتلاىوتسملاهوتلَزاتجادقناكوً،املاعينباناكدقل؟العفينأامهنكمي
امإناكو.نيثالثلانسيفًاريبكًافظومَحبصيلةيروطاربمإلاتاناحتمالانم
امدنعو،تيبلاىلإيتأيامًاردانناك.فيرلاءاحنأيفًارفاسموأًاركفم
يليوطءابرغبناجأك:هآرامعةبيرغصصقبيتأيناك،كلذلعفيناك
ملنهنإثيحبةقيضروصختاوذتاجوزمهيدلءارمحىحلمهلةماقلا
.هوتلَديطصايذلاكمسلاكجرجرتتةمخضمادقأو،سفنتلانعطتسينكي
امنيب،هدلاوهنمهبلطياملعفيوًاعيطمينباناك،صصقلاهذهءانثتساب
نعاهسفنبْتأندقف،كلذنممغرلاىلع.ينعيطتنأيتنكىلعناك
.يكبتلاهتفرغىلإْتبحسناوً،ايلكتاشقانملاهذه

َجوزأنأُديرألب،نيمدقلاةريبكةاتفنعُثحبأاليننإ":تلق
."ةعطاقملايفنيتيلاثمنيمدقرثكأاهلةاتفنميديفح

."..تانامضكانهتسيلو.دعبةيلمعلاكلتأدبتملةلفطلاّنكل"
؟"غناو"مادماي،حيحصهلوقأامله،نيمدقلاكلتتيأركنكل"

"؟نوكتسةجيتنلانأنينظتاذام.ٌديجمكحتنأو
."..ديجلمعبُموقتفيكةاتفلامأُفرعتالدق"
."يسفنبرمألاىلعفرشأسٍذئدنع"



اذهىلإةاتفلايرضحتنأكنكميال":رمذتب"غناو"مادمتلاقف
نأكديفحلًامئالمًارمأنوكينلف،جاوزلاّمتينأنيونتِتنكنإلزنملا
."ةيلبقتسملاهتجوزىري

ً.اضيأُترّيغتدقْنكأمليننكلو،ترّيغتدق"غناو"مادمنكتمل
."ةاتفلاتيبُروزأس.يتديساي،ةقحمِكنإ"
."..مئالمداكلاباذهَّنإ"
مادمُتبقار."اهايإاهملعألةريثكءايشأيدلف،ةريثكتارماهروزأس"

ةأرملاديُتيطغو،مامألاىلإُتينحنامث،كلذيفًايلمُركفتيهو،"غناو"
ىضرتلتناكةاتفلاةدجنأ،ةلاخاي،ُدقتعأيننإ":تلقو،يديبزوجعلا
."اذهنع

.عومدلابةبطاخلاانيعتألتماف
نونفلاملعتلُجاتحتسةاتفلاهذهَّنإ":ةلئاقةعرسبيمالكُتعبات

تاحومطاهحنمتثيحبةديعبةفاسملسيل،رفسللةجاحبنوكتسو،ةيوسنلا
نأاهيلعيغبنيهنأىلعنيقفاوتسكنأُدقتعأيننكلو،ءاسنلاملاعىدعتت
يضاملايفٌلجركانهناكهنأينوربخأدقل.ةنسلك"وبوغ"دبعمَروزت
."هثارتُلصاويهديفحنأُتعمسو،ةزيممساقلقةميلوُدعي

،يتيامحتحتجلثلاةرهزةديفحْتحبصأف،ةضوافملايفُتححلأ
ناكيذلايمومألابحلالكاهلُترهظأوً،ايصخشاهيمدقطبربُتمقو
قباطلاةرجحربعًاباهذوةئيجرُيستاهلعجأُتنكامنيبهرهظأنأيننكمي
نيتيبهذقبنزيترهزايناوافلاةرهزامدقتحبصأف.اهلهأتيبيفيولعلا
ماظعاهيفتناكيتلاةليوطلارهشألاءانثأ.يمدقمجحلنيتلثاممنيتيلاثم
اهنابحياهادلاوناكً.ابيرقتمويلكاهروزأُتنك،ربجنتايناوافلاةرهز
،اذل.هفرعتالاهمأتناكويضاملابَركفيالأُلواحيناكاهدلاوَّنكلوً،اريثك
،ةباتكلانعواهتقيفرواهتدجنعًاصصقُجسنأانأوةاتفلاعمُثدحتأُتنك
.ةدشلاو،ةقادصلاو،ءانغلاو

ينتملعامنيملعتتسو،ةفقثمةلئاعيفِكتدجْتدلودقل":اهلتلق
."ةيرسلاةيئاسنلاانتباتك،كلذنممهأو،ةماركلاوةكايحلاك،هايإ

:امًاموييلتلاقاهنكلو،اهتاسارديفةدهتجمايناوافلاةرهزتناك
."اهعمويعمةحماستمينوكتنألمآف.ةنقتمريغيتباتكنإ"

امىرأالأيننكميناكفيكنكلو،جلثلاةرهزَةديفحتناكدقل
؟اهيفينهبشي



وأجلثلاةرهزتومةدهاشم،أوسأناكامهيأًانايحأُلءاستأيننإ
ةزانجبكومبَيظحطقفامهنمٌدحاووً.اريثكىناعامهالكف،يجوزتوم
يفُتنكدقل.ةربقملاىلإقيرطلالاوطمهبكرىلعءانبأةثالثهيفىشم
ثيحبًازوجعُتنكف،رخآلاملاعلاىلإيجوزَلحرامدنعنيسمخلاوةعباسلا
ُتنكاذإاميفاوقلقينأىتحوأًاددجميجيوزتبيئانبأَركفينأُنكميال
.ةديدعتاونسلكلذكُتنكاملاطلو،ةلضافُتنكدقل.ةلضافةلمرأُحبصأس
يفيجوزنعريثكلاُتبتكدقنكأملو.نآلانيترمُتلمرتدقيننأالإ
لوقأسيننكلو،ةيمسرلاةيتاذلايتريسيفٌدوجومكلذُّلكو،تاحفصلاهذه
َدكأتأنأَّيلعناكف،مويدعبًامويرارمتساللًاببسينحنميناكدقل:اذه
ُتحبصأ،لحرامدنعو،هيلسألةيكذءايشأبَرّكفأنأو،هتابجوريضحتنم
،ةعطاقملايفءاسنللًاجذومنَنوكأنألُثرتكأدعأملو،لقأًاماعطُلكآ
،لوصفلارورمُتلهاجتو،تقولارمأُتيسنو،عيباسأحبصتلمايألاتّرمف
ً.ادوقعَحبصتلاهضعبُتاونسلاِتوطو

سانلانمًاريثكىريءرملانأيهةليوطةدملشيعلاةلكشمَّنإ
يمعو،يدلاو:مهو،عيمجلانمَرثكأًابيرقتُتشعدقل.هينيعمامأنورمي
ّلكويدالوأنمنانثاو،يتنباو،يجوزو،"غناو"مادمويتوخإو،هتجوزو
دقروطاربمإلاناكوً،اريبكًاملاعربكألاينباَحبصأ."غناغنوي"ىتحو،يتانك
ً،اديعبهتقومظعميضقيطالبلايففظومكينباناكو،هسفنبهتلاقمأرق
نلهنأملعأو،يلٌعيطمهنإ.ةيتآلايجأل"ول"ةلئاعزكرمىلعنَّمأهَّنكلو
هيفَحيرتسألًايلطموًاريبكًاتوباتىرتشادقهنأىتحً،ادبأهتابجاوىسني
،ربكألاجلثلاةرهزدجو"ول"هيبأمعمسابناجىلإ،همسا.يتافودعب
ءامسألاكلتىقبتس.فالسألادبعميفةروخفلالاجرلافرحأبٌبوتكم
.ىنبملاراهنيىتحكانهةثالثلا

تاونستسبربكأيهوً،اماعنيثالثوةعبسنآلاايناوافلاةرهزغلبت
،ربكألايديفحةجوزاهنوكل."ول"ةديسلاتحبصأامدنعهيلعُتنكامم
دقو،تانبثالثونانبااهيدل.تومأامدنعةديدجلا"ول"ةديسلاحبصتس
،ىرخأةيرقنمةاتفربكألااهنباَجوزتدقل.دعبلافطألانمديزملاُبجنت
،جلثلاةرهزهجوامهيهجويفىرأ.ةاتفوًايبص،نيمأوتًارخؤمتبجنأدقو
اننألةميقلاةميدععورفاننإانللاُقيتايتفكاننإً.اضيأيسفنىرأيننكلو
انكنإانجاوزأتالئاعءامسأطقفنكلو،انيلاهأتالئاعءامسألمحننل
اهجوزةلئاعلةأرملايمتنت،ةقيرطلاهذهب.ءانبألابجننلةيافكتاظوظحم
نإفكلذعمو،حيحصاذهلك.ةتيموأةيحتناكاذإاميفدبألاىلإ



ناعرسيئامدوجلثلاةرهزءامدنأةفرعمنميتأيمايألاهذهيفياضر
."ول"ةلئاعلزنمُمكحتسام

ملعنودبةأرملانإ":ةلئاقرذحتيتلاةلوقملاقدصأُتنكاملاطل
امعينذأَّمصأنأيتايحةليطتلواحف."ةفرعملاتاذةأرملانملضفأيه
يننكلو،لاجرلاةباتكَملعتألُحمطأنكأملو،يجراخلاملاعلايفُثدحيناك
امدنع،تاونسلبقو."وشون"ـلاةباتكونهصصقوءاسنلاقرطُتملعت
يتلافرحألامَسَقلاباهتاوخأوايناوافلاةرهزُمِّلعأ"نايتنيج"ةيرقيفُتنك
َخسنأنأُبغرأُتنكنإءاسنلانمريثكلاينتلأس،ةيرسلاانترفيشلكشت
،ةرجأنهيلعُضرفأُتنك،عبطلاب.ضفرأنأعطتسأملف.ةيتاذلانهريس
يننكلو،دوقنللوأضيبللةجاحبنكأملو.دوقنةعطقوتاضيبثالثيهو
ناكَرمألاّنكل.يزكرمنمرتحينأنهيلعبجيناكو،"ول"ةديسلاُتنك
تناكيتلانهتايحىلإةميقنفضينأنهنمُتدرأدقف،كلذىطختي
نسيفنهتجَّوزةدحاجوةريقفتالئاعلنيمتنينكدقل.ةبيئكاهمظعمب
نهنوكلةنيهملاةلماعملاو،نهلافطأنادقفو،نهلهأقارفملأنيناعدقل.ةضغ
جاوزأنهلناكنهنمريثكلاو،نهجاوزأتويبيفزكرمىندأبنعتمتي
ُملعأالُتلزاميننكلو،نهتاناعموءاسنلانعريثكلاُملعأيننإ.نهنوبرضي
جاوزلادنعهتجوزةميقردقيالُلجرلاناكاذإ.لاجرلانعًابيرقتًائيش
تسيلاهنأىلعهتجوزىلإُرظنيناكاذإو؟جاوزلادعباهُزَِعيفيكفاهب
سوماجوأ،ضيبلانميهتنيالٍددعبَدِّوزتنأاهنكميةجاجدنملضفأ
اهردقيساذاملفهيفتكقوفنزولانميهتنيالًارادقمَلمحتينأهنكمي
ةيوقوةعاجشتسيلاهنأللقأىتحاهردقيدقو؟تاناويحلاكلتنمرثكأ
.اهسفنىلعدامتعالاىلعةرداقولمحتلاىلعةرداقو

نيعبرأةليطف.يتصقبُترّكف،صصقلانمريثكلاُتعمسنأدعب
ينمهيطقفٌدحاوٌصخشناكدقل.مدنلاىوسيبيضاملاظقويملً،اماع
ةرهزينمتبلطنأدعب.اهجوزاَهلماعاممأوسأباُهتلماعيننكلو،ًالعف
يلاهتلاقتاملكرخآكلتتناكو،يلتلاق،اهدالوألةمعنوكأنأجلثلا
حاورألانأُدقتعأيننأالإ،كلثمةحلاصنكأمليننأمغر":قالطإلاىلع
ًارارميريكفتبُدوعأُتنكدقل."دبألاىلإًاعمنوكنسو.انيلإُمضنتةيوامسلا
ةمحركانهنكتملنإاذام؟ةقيقحلالوقتتناكله.تاملكلاكلتىلإ
تابغروتاجاحسفنكالتمابتاومألاَرمتسااذإنكلو؟رخآلاملاعلايف
:لوقأواذهلكاودهشنمعيمجلوجلثلاةرهزليديُّدمأسٍذئدنع،ءايحألا
.ينوحماسمكلضفنم.يتاملكاوعمسامكلضفنم



زوجعةأرماتدقف،نيرشعلانرقلاتاينيتسيفمايألادحأيف
يفاهئايشأيفةطرشلاتثحبامدنع.نيصلايفةيفيرراطقةطحميفاهيعو
ةرفيشهنأادباماهيفوقاروأىلعةفداصماورثع،اهتيوهديدحتلةلواحم
تلقتعادقف"ةيفاقثلاةروثلا"طسويفاذهثودحببسب.ةبوتكمةيرس
ليلحتلاوتأنيذلاءاملعلاَكردأف.ةسوساجاهنوكبكشللتزجتحاو،ةأرملا
.ةيلودةعيدخبقلعتيًائيشنكتملاهنأًابيرقتروفلاىلعةرفيشلا
تناكو،ءاسنلالبقنمًارصحمدختُستةبوتكمةغلتناكدقف،ىرحألابو
ًاروفءاملعلاءالؤهَلسُرأدقل.ةنسفلأللاجرلانعرسكاهبَظفتحادق
.يمازلإلالمعلاركسعمىلإ

ًايدقنًايأرُتبتكامدنع"وشون"ـللزيجوركذىلعةفداصمُترثع
ةفيحصيفرشنيل"لامجلالجأنمملألا"هناونعو"غناوغنيب"باتكنع
"وشون"ـلاةغلبةسووهممثةنوتفمُتحبصأف،"زمياتسولجنأسول"
،"وشون"ـلاةغلبقئاثولاَضعبنأتفشتكا.اهلوحتأشنيتلاةفاقثلاو
نمتجندق،ةزرطمًاعطقمأًاجيسنمأًاصصقمأَلئاسرتناكأءاوس
يف.ةيبيغوةيلمعبابسألرباقملايفقَرُحيناكاهمظعمنأل،فالتإلا
يتلاعطقلانمريثكلانوينابايلادونجلاَفلتأ،نيرشعلانرقلاتاينيثالث
"ةيفاقثلاةروثلا"ءانثأو،لايجألانيبةثراوتمءايشأكاهبَظفتحادقناك
تعنممث،صوصنلانمديزملاةسمحتملا"رمحلاسارحلا"ةكرحَتقرحأ
ةلحرلابمايقلانموأةينيدلاتالافتحالاروضحنمتايلحملاءاسنلا
"ماعلانمألابتكم"ماق،تلتيتلاتاونسلايف."وبوغ"دبعمىلإةيونسلا
يناثلافصنلايفو.اهيلعظافحلاوأةغللاكلتملعتبرثكأمامتهالافاعضإب
بابسألانألًابيرقتةضرقنم"وشون"ـلاةغلتحبصأنيرشعلانرقلانم
.تشالتدقاهلءاسنلامادختسالةيسيئرلا

عمينورتكلإلاديربلايف"وشون"ـلاةغلنعُتشدردنأدعب
نأديدشفطلبتدهعت،يلامعأبتابجعملاىدحإيهو،"غنايليشيم"
اذهناك.عوضوملانعتنرتنإلاةكبشىلعهتدجواميللسرتمثثحبت
تناكيتلا("غنويغنايج"ةعطاقمىلإةلحرلطيطختلاأدبأليلةبسنلابًايفاك
امدنع.ةلحرلابتمق2002ماعلافيرخيفو.)"غنيمغنوي"ًاقباسىعُدت
مغر،كانهىلإُبهذتيتلاطقفةيناثلاةيبنجألايننإيلليق،تلصو
.كانهىلإاورفاسدقودبيامىلعنيذلانيرخآلاضعبُفرعأُتنكيننأ



اذهل.تناكامكةيئانلازتامةقطنملاكلتنإةحارصبلوقأنأيننكمي
طقفًاعئارًاقئاسنكيمليذلا"يل"ديسلاركشأنأَّيلعبجي،ببسلا
روبصهنأىلعًاضيأَتبثأهنكلو)نيصلايفهيلعروثعلابعصيٌرمأوهو(
رفاسنانكامنيبرخآلاولتلحومقيرطيفُقلعتهترايستناكامدنعًادج
نيشت"ـبتيظحيننألّدحىصقأىلإةظوظحمُتنك.ىرخأىلإةيرقنم
لالخنمةرمثميتلحرنوكتلنيشتيندعاسدقل.يلمجرتمك"غنوجيي
،ةيلحملاةجهللابُهتقدو،لزانملاىلإةوعدنودلوخدللُهقوتو،يدولاهبولسأ
ـلاةغلبسمحتملاهُمامتهاو،ينيصلاخيراتلاوىحصفلاةينيصلاةغللُهتفرعمو
ةقزألايفتاثداحملاَمجرتف.هدوجوبملعينكيملءيشوهو،"وشون"
"وشون"ـلافحتميفتعمُج"وشون"ـلاةغلبصصقلةفاضإلابخباطملاو
ءاخسبَحتفيذلافحتملاكلذريدمليركشَمدقأنأانهينعسيو(
ةمجرتىلعُتدمتعادقل.)ةعومجملاةساردبيلحمسوضرعلاقيدانص
يتلا"غنات"ةلالسةديصقاهيفامبءايشألانمريثكللةرصاعملاةغللاب"نيشت"
امةقطنملاهذهنألو،ضعبلاامهضعبلجلثلاةرهزوقبنزلاةرهزاهتقلأ
نملوؤسمةبحصبَرفاسأنأيلًايرورضناك،بناجأللةقلغملازت
هتقالعيلترهظأو،ةريثكًاباوبأيلَحتففً.اضيأ"نيشت"ىعُدي،ةعطاقملا
ترّيغتمكباطخوألاقميأنمرثكأةزيزعلاوةليمجلاوةيكذلاهتنباب
.نيصلايفتايتفلاةناكم

ةبرعلابوةرايسلابًاعم"نيشت"و"نيشت"و"يل"ةداسلاينبحطصادقل
ُديرأُتنكاملكلعفأوىرألمادقألاىلعو،قروزلابو،رهملااهرجييتلا
يتلا"يناوهغناي"لباقنل"يلناشغنوت"ةيرقىلإانبهذ.هلعفأوهارأنأ
باتكربكأيهو،اهرمعنمنيعستلاوةسداسلايفنيحلاكلذيفتناك
امدنعاتطبردقاهامدقتناك.ةايحلاديقىلعًانس"وشون"ـلاةغل
اهفافزمسارملةفاضإلابةبرجتلاكلتنعينتربخأف.ةريغصةاتفتناك
نرقلارخاوأيفتأدبنيمدقلاطبرلةيداعملاةطشنألانأمغر(.هتالافتحاو
.نيرشعلانرقلاىتحةيفيرلاقطانملايفةسرامملاترمتسادقفرشععساتلا
ةعطاقم"غنوتيستوام"شويجتررحو1951ماعَّلحامدنعطقف
.)"وشون"ـلاةقطنميفنيمدقلاطبرةسراممتهتنا،"غنويغنايج"

ون"ـلانآلاُربتعتو،قباسلااهفقوم"ةيبعشلانيصلاةيروهمج"تسكع
،نآلاىتح.عمقلادضيروثلاينيصلابعشلاحافكنمًاماهًارصنع"وش
نأبةايحلاديقىلعةغللاىلعظافحللدوهجلالذببةموكحلاُموقت
كانهىلإُتبهذ."ياووب"ةيرقيف"وشون"ـلاةغللةسردمتحتتفا



.اهترسأوةديدجلاةملعملا"ويياموه"عمةلباقمُتيرجأوُتيقتلاو
."وشون"ـلاةغلاهاتملعفيكواهيتدجنعصصقبينتكراش

ةرامعلانفناكفً.ازيممًاناكم"وكغنوت"ةيرقُلازتام،مويلاىتح
ةيعونىلعُنهربتاهلكفالسألادبعمنمىقبتامولزانملاىلعتاحوللاو
وعديامم.اهبنوعتمتيكانهاوشاعنيذلاسانلاناكيتلاةيقارلاةايحلا
نأ–سايقميأبةيئانوةريقفمويلاةيرقلانأنممغرلاب-مامتهالل
نييروطاربمإءاملعاوحبصأةقطنملاهذهنملاجرةعبرأءامسأركذيدبعملا
ُهتملعتامبناجىلإ."غناوغواد"روطاربمإلامكحلالخةعيفرةلزنمنم
يلاوحمسنيذلا"وكغنوت"ةيرقيلاهأركشأنأدوأ،ةماعلاةينبألانم
ًاضيأةنتممانأ.اهلرصحالةلئسأنعاوباجأو،مهتويبيفةيرحبلوجتلاب
ديعأيتلاةلئاعفلألاةيرقمهنأدقتُعينيذلا،"غنودايجنايك"بعشل
نيذلاو،نيرشعلانرقلاتاينينامثيفنيينيصلاءاملعلاديىلعاهفاشتكا
.فرشةفيضكًاضيأينولماع

ديربلابةلاسرُتلسرأ،رايدلاىلإُتدعنأدعبيللوألامويلايف
ماعتماق"زمايليو"ةعماجيفةذاتسأيهو"رلبيسيثاك"ىلإينورتكلإلا

ةجردلينلاهتحورطألجأنم"وشون"ـلاةغلنعيناديمثحبب1988
ةقطنميفرهشأةتسلتشاعاهنوكبةرثأتمُتنكمكاهللوقألهاروتكدلا
ربعوفتاهلابانثدحت،نيحلاكلذذنمو.كلتكًايدسجةحيرمريغوةلزعنم
."وكغنوت"ةيرقنعوتابتاكلاةايحنعو"وشون"ـلانعينورتكلإلاديربلا
نعاوباجأنيذلا"يلنوديوه"يلاهأنمًاضيأةريبكةدعاسمبُتيظح
لكشبةنتممانأ.ةيلزنملاةايحلاو،ةغللاو،مسارملانعاهلرصحالةلئسأ
.مهسامحو،مهحاتفناو،مهتفرعمللئاه

ـلانعاوبتكةدعنييفحصوءاملعلامعألقيمعلكشبةنيدمانأ
يلنيل"و،"نيشوايخوه"و،"وشيرنه"و،"غنايشمايليو":مهو،وشون"
،"ودنيإيروأ"و،"نيرالكمنآ"و،"اوهوشويل"و،"ويلنيوياف"و،"يل
"وشون"ـلاةغلنإ."واجغينميل"و،"غنيميلياو"و،"ثيمسنامرون"و
جوز"و"حيصيرُيطلا":لثمةحيصفلاروصلاولمجلاىلعريبكلكشبُدمتعت
يرودبُتمقدقو."اننيبُعمجتةيوامسلاحاورألاَّنإ"وأ"عجبلانم
باتكلااذهنأل،لاحةيأىلعوً.اقباسهتركذامتامجرتىلعدامتعالاب
،سمخلاتاملكنمةفلؤملاةيفاقلالمعتسأملفةياورنعةرابعوه
."وشون"ـلاصصقوتاينغأولئاسريفةمدختسملاعطاقمةعبسلاو

ءاسنلاو"واي"ـلابعشونيصلانعتامولعملل-ًاضيأَركشأنأُّدوأ



.آنيماجنيب"و،"يربإيلكبايشيرتاب"َلمع-مادقألاطبروتاينيصلا
.آفلار"و،"وكيثورود"و،"نوسكاجيلريفيب"و،"لاهنيرغنازوس"و،"نامليإ
يقئاثولا"غنايغنيكوي"جمانربيندعاسً،اريخأو."نامنازوس"و،"ريغيزتيل
نمريثكلانأمهفىلع"ةيفخملانيصلاءاسنةغل:وشون"وهو،ريثملا
ةبترملاتاجيزلاةاناعمنمنيساقينلزيام"غنويغنايج"ةعطاقميفءاسنلا
مهتاجاتنتساومهؤارآمهيدلسانلاكئلوألك.بحلانمةيلاخلاوًاقبسم
ةحورملاوجلثلاةرهزةياورنأمكلضفنماوركذتنكل.اهيلعنهربملا
ـلاةغلنعءيشلكيكحتاهنأيعدتاليهف.يبدأٌلمعيهةيرسلا
نمتَحَشرةصقيهلب.اهيناعميفةقيقدلاقراوفلاحرشتوأ"وشون"
يهاهيفيتلاءاطخألالكف،رخآىنعمبو.يثحبو،يتربخو،يبلقلالخ
.يئاطخأ

ةرمهسفنسواهمودنارراديفيرشان،"سيموولبوب"رهظأدقل
يررحميلمّدقدقل.ةقيمعو،ةذفانةريصبوذو،روبصهنأىلعىرخأ
.اهلريبكنانتمابرعشأيتلاًادجةديجلاوةركبملاحئاصنلاضعبلهذملا
تيناجو"،ةياورلابمامتهالابماقيذلا"الاكسالتنسنيف"رشنلاررحمركشأ
رونلاىريليلمعنميأنكيمل.ةيانعبةيلوألاةخسنلاتأرقيتلا"ركيب
امنيب،ددرتمريغيلمعباهناميإناكف."ارتساكيداردناس"يلامعأةليكوالول
يتلا"رابستيباب"ةصاخومهعملمعللنيعئاراهبتكميفعيمجلاناك
أرقنملوأتناكيتلاوةيبنجألادالبلايفباتكلاعبطقوقحرمأتلوت
.ةطوطخملا

،مامألاىلإرارمتساللةعاجشلا"لادنيكدراشتير"يجوزينحنمدقل
اورمتسانيددعتمسانألةيناديمةلئسأبتقولاكلذيفماقدقًاضيأناكو
دقنكيملو"؟اهدرفمبكانهىلإُبهذتاهتكرتأ":ةديعبتنكامنيبهنولأسي
،"ردنسكلأ"و"رفوتسيرك"يانباَرمتساو.يبلقَّيلعهيلميامُعبتأيكرتبددرت
نيمَهلمونيمِهلمامهنوكب،باتكلااذهةباتكءانثأينعنيديعباناكناذللا
.قالطإلاىلعحمطتنأمأيألنكميامك

،"نامستلاسايليمإ"و،"ينولامماب"و،"غنويليلزيل"ـلٌركشكانهً،اريخأ
ُتنكامدنعيبًاديجنينتعانهلكو،"كاياماتاشيلأ"و،"كيرتسيدنيو"و
ءاحنأيفةرايسلايبندقو،ريطخيغامدجاجترانميناعألزنملايفةديقم
يتلاةثالثلارهشألالالخىرخألاتامهملاوءابطألاديعاومىلإسولجنأسول
ًاقحنكأملو.مَسَقلابةّوخألاىلعيحلاثمنهف.ةدايقلااهيفعطتسأمل
.نهنودبجلثلاةرهزةياورءاهنإنمنكمتأل



يسازيل:ملقب

يدجعمتقولانمريثكلايضمأانأوُتأشندقو،ةينيصفصنيننإ
ًابلاغُتلقدقل.سولجنأسولةنيدميفينيصلايحلايفيمامعأويتامعو
نولوقييتلئاععمسانلايناريامدنعهنأمغر(ةينيصودبأالدقيننإ
يننألامبرو،يقامعأيفةينيصيننكل.ً)امامترظنلاتفلياننيبهباشتلانإ
ةكسىلعلمعيلربكألايدجّدجءاجدقف-داورلانمةلئاعنمُردحنأ
يفينيصلايحلاسسؤمربكألايدجناكو،ىلوألاتاراقللةرباعلاديدحلا
انحبصأنأدعبىتحانتادقتعموانتاداعبدانعبانكسمتدقف-سولجنأسول
،ةيدسجلاتافصلامظعماندقفو،ةينيصلاةغللابانتقالطاندقفو،ةفاقثرثكأ
.انأيتلاحيفامك

يتدجةدجتناك،ةيفيرلايتلئاعروذجنمطقفنيليجُردحنأيننإ
معدلاولاملاَبسكتلىرخأىلإةيرقنماهرهظىلعسانلاُلمحتىربكلا
ًافرت،ىرخأةاسأمةيأشيعوألفطنادقفببسب،نزحلاناكو،اهدالوأل
ُتنك.هتاقفنَلَّمحتنوعيطتسياهنمنوردحنملانورجاهملاويهنكتمل
اهلبقتوثادحألابرثأتملاريغكولسلانمعونلااذهَرهظأنأىلعةرداق
،ةياورلاهذهيفتايرخألاءاسنلاوقبنزلاةرهزوجلثلاةرهزتايصخشيف
دقل.يتلئاعيفاهلقانتمتدقتناكىرخأتادقتعمُتركذًاضيأيننكلو
نينوكتامدنع":ةلئاقلاةلوقملاعمسننحنوانأشندق،يتابيرقلكو،ُتنك
ةلمرأنينوكتامدنعو،كجوزيعيطأةجوزنينوكتامدنعو،كابأيعيطأةاتف
ربكأًارادقمًاضيأانبرشتاننكلو،عبطلابكلذىلعاندرمتدقو."كنبايعيطأ
.هبَفرتعننأُبغرناممَرثكأامبرلوقلاكلذنم

ةايحلاباهرظنةهجووقبنزلاةرهزتوصناكةديدعحاوننمف،اذل
تاينيص،تايرخألايتابيرقوىربكلايتمعويتدجبينركذتتناكدقل.ةلهس
لئاهمدنبنرعشيءاسنلاكلتتناكف.نهتايحةياهندنع،كلذريغوأ
نكامملضفأتاقيدصوأتاهمأوأتاجوزنكينأنعطتسيملنهنأل
اهتايحيفٌدحاوٌثدحاهيدلناكًاضيأنهنمةدحاولكَّنكل.هيلع



.امءيشنعَضِّوعتنأقافخإبُلمأتنهنمةدحاولكتناك.اهجعزي
،ءاسنلاكئلوأنأكوُترعش،ةياورلايفةيحاتتفالاتاحفصلاُتبتكامدنع
نعةقيقحلاَلوقأنأيلتاعجشميئارونمنرظنينك،يتدجةصاخو
يننكميناكامبرقبنزلاةرهزةيصخشلالخنميننأُتدقتعا.نهتايح
ً.اعيمجنهلُضيوعتلا

امىرألةجاحبُتنك،"وشون"ـلاةغلتابتاكمهفأوَقمعتألنكل
لواحأنأو"ياووب"و"وكغنوت"يتيرقةقزأيفرَيسأنأونهتفاقثنمىقبت
مل.ةغللتايلصألاتاسرامملانمةايحلاديقىلعنيقبنمرخآبيقتلأنأ
ىرأنأُتدرأ،كلذنعًاضوع.ةيفحصكيتلحربَموقأنأُديرأنكأ
مث،يلهمدقتل"غنويغنايج"ةعطاقمتناكئشلكَعمسأوسملأوَقوذتأو
.ةينيصلايتلئاعبقمعبةرثأتمةأرماكيتربخلالخنمهيفصأ

نمًادارفأروزأانأونيصلايفتقولانمريثكلاُتيضقدقُتنك
،ىرخألايبتكلجأنمثاحبأبموقأو،كانهنوشيعياولازاميتلئاع
ةظحللاذنم."غنويغنايج"ةعطاقمكديعبناكميأىلإبهذأمليننكلو
قيرطلالَّوحتيمجرتمويقئاسعم"نانه"ميلقإىلإاهيفُتربعيتلا
وحنىلعديداخألابءيلميبارتقيرطىلإةعبرألاتاهاجتالاوذيجراخلا
نكميوأ،ةلحومقرطةياهنيفعقتاهيلإانبهذيتلاىرقلاتناك.ئيس
نكيمل.براقنتمىلعراهنألادحأروبعقيرطنعطقفاهيلإلوصولا
نعوأيجراخلاملاعلانعنيئانةقطنملاهذهيفنوشيعينيذلاسانلا
لبقضرألاتناك.ضعبلامهضعبنعًاضيأنكلو،بسحفةرواجملاميلاقألا
نمتقولاكلذيفً.ايبسنءاخربنوشيعيسانلاناكو،ةبصخةنسةئام
اممَلضفأةيداصتقالاحيفنوشيعينيحالفلارقفأىتحناك،يضاملا
.نآلانوشيعي

يف،2004ماعلوليأرهشيفتيفوتيتلا،"يناوهغناي"تناك
"وشون"ـلاتابتاكرخآ،اهترزامدنعاهرمعنمنيعستلاوةسداسلا
دقاهنأو،نيتطوبرماتناكاهيمدقنأينعيامم،ةايحلاديقىلعتايقابلا
تاباشلا(.اهتاقيدصعملصاوتللةديحوةقيرطكطقفةيرسلاةغللاتملعت
تسيلنهمادقأف"وشون"ـلاملعتلةجاحبندعيملاذهانموييف
نيقتلينأنهنكميثيحتويبلاجراخنلمعيو،تاملعتمنهو،ةطوبرم
دقامك"وشون"ـلاةغلتاباشلاملعتتفاذهانموييفامأ.نهتاقيدصب
يضاملابنززتعيونظفاحينهف.ةيبعشةينغأوأةيلحمةصقرمهدحأملعتي
"يناوهغناي"تناك.)نهتايحيفرشابمفدهوأىنعماذسيلهنكلو



دعاقمىلعانسلج.اهتنكواهنباعمفرغثالثنمفلؤملزنميفُشيعت
دقل.يادجاهمدختسييتلادعاقملاريبكٍّدحىلإهبشتزارطلاةيفيرةيساق
نوقليو،هروذبنوقصبيو،هنولكأيلاجرلاناكيذلالاقتربلاانلمُدق
طقفثبينويزفلتزاهجناك.تنمسإلابةشورفملاضرألاىلعروشقلاب
ىلعنانميهيفقسلانمةقلعمةدحاوةبملوةلودلااهريدتيتلاتاطحملا
.ةريغصلاةفرغلاثاثأ

،رهاظلانمنيتفلتخمنوكننأ"يناوهغناي"ـلويلًانكممناكدقل
ناكو،يتدجبًاريثكينركذتتناك.روفلاىلعاهنمبرقلابُترعشيننكلو
تناكوً،اينحنماهرهظناك.اهسأرءاطغتحتًاطوبرم"يناوهغناي"رعش
ناكو،نيتعماداهانيعتناكو،روثبلابةاطغموةفوقعماهعباصأواهادي
قزمتياهدلجناكاهدخُكحتتناكامدنع.زرألاقروكًاقيقراهدلج
ليدانمكانهووفغنوكلاةضايربصاخلافطأءاذحيدترتتناك.فزنيو
ةرهزةياهنيفقبنزلاةرهزلثم،تناكو.غارفلاألمتلعباصألادنعةوشحم
داعبإنمنكمتتلّدحلاقوفةبعتموًازوجع،ةيرسلاةحورملاوجلثلا
ةرتفمظعمتضقً.امامتةظقيتناكاهنكلو،اهيلعُفقيناكيذلابابذلا
عبسلااهتاوخأنعواهجاوزنعواهتلوفطنعثدحتتيهورهظلادعب
نمةرشابمٌذوخأمتاحفصلاهذهيفةدوجوملارطسألانمريثكلا.مَسَقلاب
سولجيسرك"ىلعتسلجامدنعاهلاولاقدقسانلاناك."يناوهغناي"
."ءاملانمبوكيمرهبشيةنباجيوزتَّنإ":اهبصاخلا"ةرهزلا

تاينغأهيفتنغيذلامويلاكلذيهًازيمتتاظحللارثكأتناك
امدنعيكبأالاذامل":فجترمتوصبتدشنأف،"وشون"ـلاةغلباهفافز
َبجنأنأو،جوزتأنأُديرأانأً.ادجةديعستسيليتايحنأل؟جوزتأ
دقل":ةلئاقاهلتنغةأرماًاضيأْترَّكذت."ةديعسةايحشيعأنأو،ًالافطأ
جوزتأنأُعيطتسأولىنمتأو،ةسيعتةايحُشيعأو،نيثالثلاوةيناثلاُتغلب
جاوزلاناكدقفةيساقنهتايحتناكامردقبو."ةديعسةايحبىظحأنأو
ةقيرطلاناكجاوزلانأل،"يناوهغناي"تحرشامك،همدعنملضفأ
ً.انباَبجنتنأبةأرملاهُديرتامقيقحتوةيقيقحلاةداعسللةديحولا

لمعلاكلذيفامب"يناوهغناي"ةركاذيفًاحضاوُلازيامريثكلاناك
،اهايإينيرتلةصاخلااهفافزفحلاهتنكترضحأ.فحللاةعانصلقاشلا
هاتلاقاممليلقلاُتمدختسايننأمغر.بطُقلاعنصةقيرطامهاتلكينترأو
ناكهنأامًاعونةقثاوانأف،ةطوبرملامادقأللةيذحأعنصةيلمعنعيل
.كلذلُتررطضاْنإاهنمًاجوزَعنصأنأيننكمي



ُديرأنكأمليننكلو،نيمدقلاطبربُطيحيمهفلاءوسنمريثكلاَّنإ
نأُتدرألب،نيمدقلاطبرةسراممىلعةرصاعملاةيبرغلايميقَقبطأنأ
.هيلعنأشنيتاوللاتايتفلاوءاسنلاروظنمنمنيمدقلاطبرنعَبتكأ
تافاقثلاىدحإُررقتفيك:ةلئسألانمريثكلااذهببسدقف،يلةبسنلاب
ساسحإلاكلذلًاقفوءاسنكانتميقرُيغتتفيك؟ليمجلاءيشلاوهام
اذامو؟ةاناعملاهذهلاهتنباضِّرعتنأتاهمألاىدحإلنكميفيك؟لامجلاب
مادقألابًايعامتجالوبقملاوهيلعفراعتملالامجلاُةأرملاَققحتنأينعيلناك
ًةدعقمُحبصتامبروأُبثتستناكاهنأمغرتاشنإةثالثاهلوطغلبييتلا
؟ةيلمعلاكلتلالخ

،ةعئارتناكاهلمكأبةلحرلانكلوً،اشهدم"يناوهغناي"ـبءاقللاناك
"غنيشتغنوغ"ةدلبيفف،ةرماغمةبجولكتناكف.ةبعصتناكاهنأولو
جلثلاةرهزوقبنزلاةرهزقبطَحبصأًءادغانلوانت،"واي"ـلاةليبقنم
ةيحةجاجديمجرتمكسمأ."وبوغ"دبعمىلإةيونسلاامهترايزءانثألضفملا
ىلعيساحنضوحيفيلغيذلاءاسحلايفتسمُغةليلقتاظحلدعبو
هتبرجاموةياورلايفناتقيفرلاهتبرجامنيبديحولاقرافلاناكو(.انتلواط
يلغدقناكيئاسحنأومحفلاىلعيلغدقناكامهءاسحنأوهانأ
ناكيذلاركسلابىطغملاساقلقلاىولحًاضيأانبرجدقل.)نيسوريكلاىلع
ةياورلايفُرهظتةبجولكف،يتايحيفهتلوانتاملضفأنمًادحاوًالعف
.يتلئاعهُّدعتءيشوأةلحرلاكلتيفهتبرجءيشامإيه

"واي"ـلاةفاقثليلصألاُنطوملاهنأُدقتعياميفيلاتلامويلايف
ردقوفيصركانهناكيمامألابابلاجراخو،يلحملاراَّزجلاتيبانفداص
يمجرتميدلاونأانلنَّيبتف.اهنعدلجلاعزنلحئابذلايلغلهيفةجمدنم
ىلعانسلجدقف،اذل.ةسردملاىلإهالسريللاملاابسكيلريزانخلاايبردق
نكأمل،مويلاكلذرصعىتحو،اذهنعًاليوطًاثيدحانيرجأو،فيصرلا
ً.ارازجُجوزتتستناكجلثلاةرهزنأملعأ

لكَّيدلناكهنأُترعشيتليخمو،يثحبو،يتلئاعةيفلخةطساوب
امدنع،كلذدعبو.قبنزلاةرهزوجلثلاةرهزنعَبتكألهجاتحأءيش
جاجترابُتبصأو،ثداحلُتضرعت،ةياورلاربعقيرطلافصتنميفُتنك
،ريرسلايفكلذوحنوألوألارهشلالاوطُتيقبو،غامدلايفديدش
ىلعُتنكو،ةباتكلاالوةءارقلاُعيطتسأال"وشون"ـلاءاسنلثمُتنكف
نكيمل،نيرخآنيرهشلاوطو،امهنمَرظنألنيتذفانبىظحأنهسكع
اتناكيمدقنأةبيرغةقيرطبُترعش.ةرايسلاَدوقأنأيلًاحومسم



نمريثكلاك.ملاعلاةيقبنعةلوزعمويتيبيفةديقمُتنكيننألنيتطوبرم
ُثدحيناكامبُتئجوف،ةئجافمةيحصتالكشملنوضرعتينيذلاسانلا
َرضحأامنيب،كلذاولعفيمليننومعديسمهنأُتننظنيذلاءاقدصألاف،يلوح
،ءابطألاديعاومىلإةرايسلابيلاصيإباوماقو،ةيلستلاو،ماعطلانورخآلا
ةلزعلاودييقتلاينحنمدقل.مَسَقلابتاوخألاكيحاونلالكنماوفرصتو
ةيفطاعةبرجت،يبنينتعايتاوللاءاسنلامركوفطلو،امهبُترعشناذللا
.نهملاعو"وشون"ـلاءاسننع

ةرهزعمةطبارباورعشتلغامدلايفجاجترالاوضرعتتالأُلمآيننكل
نعةصقيهةيرسلاةحورملاوجلثلاةرهز"َّنإ!جلثلاةرهزوقبنزلا
ةايحنعًايلكةفلتخمانتايحنإ،معن.ةأرماينوكتنأهينعياموةقادصلا
نأُديرننحن.نهلتاهباشملخادلانماننكلو،"وشون"ـلاتابتاك
.انرعاشمعمفطاعتلابنورعشيو،انعادبإاورِّدقينأو،انراكفأُسانلاَعمسي
.انتاهمأعمًانايحأةكئاشوةدقعمتاقالعتانبكًاعيمجانربتخادقل
،ءاسنكو.انلافطأدحأضرمامدنعقيمعفوخبًاعيمجانرعش،تاهمأكو
يفلاجرللمئادلاويقيقحلارسلانعرخآوأتقويفًاعيمجانلءاست
تاروثلاءانثأءاسنلاهبُرعشتيذلافوخلاوهامكةماعٌرومأاهنإ.انتايح
،لاجرلليجراخلاملاعلاىمُسيلازاميذلاملاعلايفثدحتيتلاةيسايسلا
انموييفءاسنللةبسنلابوأةديدعتاونسلبقزغنبياتلاةروثءانثأءاوس
دعبامةلحرميفًامامتانهىتحوأنادوسلاوناتسناغفأوقارعلايفاذه
،ةيرحلابًايرهاظُعتمتنتايكيرمألاءاسنلانحن.لوليأنمرشعيداحلا
،ةقادصلاو،بحللُقوتنانلزامانقامعأيفاننكل.ةكرحلاو،ةيلالقتسالاو
.انتوصَعَمُسينأورارقتسالاو،ةداعسلاو


