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ايرولغةنيفسحطسىلععفترملاهناكمنمرظنيكولراشناكامدنع
تناك،اهتعرشأوجئاهلاطيحملابابعقشتيتلاةنيفسلالابحىلإتوكس
بنقلافايلأتناكو،رحبلاهايمبةللبملالابحلانمةدقعبناطيحتهادي
،عايجلالافطألاكخرصتسراونلاتناك،ءانثألاكلتيف.هدخهجاوتةنشخلا
دقل.ءاوهلاألمييذلاذاذرلانمهيتفشىلعحلملاقوذتهناكمإبناكو
برغتسيمويلاوهاهو،نآلاىتحةدعرهشألةمعطلاهذهعمشاع
بشخةقطقطنودنمو،اهنودنمنوكتنأةايحللنكميفيكلءاستيو
اهيفعفدنتيتلاةعرشألاتاوصأنودنمو،هيمدقتحتةزتهملاةنيفسلا
.تنمشترالديسلارماوأو،ةراحبلاتاحيصنودنمو،ةأجفحايرلا

نماهصلختتقونحيملمويغبةلمحموةيدامرهقوفءامسلاتناك
هقوفءامسلاةيؤررهشألداتعادقلً.اضيأًايدامررحبلاناكو،دعباهرازوأ
لوحمطحتتجاومألاتناكثيح،ًاليلموجنلابةعصرمءادوسوًاراهنءاقرز
رحبلاوءامسلاف.نآلاًافلتخمودبيءيشلك،نكل.رهاوجلاكةقلأتمةنيفسلا
قطانملاعناصمنخادمهقلطتيذلاناخدلانولبنانولتيءاوسٍّدحىلع
.ةيزيلكنإلاةيعانصلا

.هرايدنمةبرقمىلعحبصأدقل
ناكملاهنإ؛قفألافلخامناكميفادنلريإليبرغلالحاسلاعقي

داجيإو،اهنملجرتللططخثيحو،ةنيفسلاوسرتسثيح،ارتلكنإلبرقألا
ايرولغنتمىلعارتلكنإةرداغملططخيمل،ةقيقحلايف.هرايدىلإهقيرط
هذهنتمىلعيفخأو،هئاقدصأوهتلئاعنيبنمفطخدقف؛توكس
عممدطصادقناك.ربماشتلودارابىعدتةيرسةمظنملبقنمةنيفسلا
هنأّدحىلإ،نيتيضاملانيتنسلالالختارمةدعيضرعلكشبةمظنملا
هنماودارأمهنألهفاطتخاباوماقىرحألابوأ،هنمصلختلابنوبغريمهلعج
،اهنيحةهجتمةنيفسلاتناكثيح،نيصلايفمهحلاصللامعألاضعببمايقلا
يأبربماشتلودارابةمظنمموقتال،مولعموهامكوً.اعمنيببسللامبرو
،ىرخأططخلخادططخعضوبموقتاهنإلب،طقفدحاوببسللمع
رومألانإ..ً.ارجملهو،ىرخأططخنمضةدوجومنوكتةريخألاهذهو
.ةعاسلاةيكيناكيمديقعترادقمبةدقعمةمظنملاهذهىدل

ةرطنقلادنعيوالاغيفتوكسايرولغوسرتستنمشترالديسللًاقفو
،بيرتنألاىلإاهقيرطعباتتنألبقمايأةدعلكانهىقبتسو،ةينابسإلا



ً.اريفوًاحبرنيققحمياهغناشنماهوبلجيتلاعئاضبلاعيببنوموقيسثيح
هرجأىقلتينأدعب؛يوالاغيفةنيفسلانملجرتللكولراشططخدقل
زاتجينأدعبنلبدىلإهجتيسٍذئدنعو،ةنيفسلانتمىلعراحبيأك
اهنمو،لوبرفيلىلإةيدعملابلقتنيسكانهنمو،ادنلريإربعةعساوقطانم
.ندنلىلإراطقلالقتسيس

ًارارمهسفنىلعهحرطيذلالاؤسلاوهاذهناك؟نيأىلإ،نكلو
ً.اراركتو

اناكنإ؛همعوهتمعىلإدوعيس،رياشبماهيفزملوهةبزعىلإدوعيس
دقهدلاوناكنإ؛ةريغصلاهتلئاعىلإدوعيسوأ،ةايحلاديقىلعنالازيال
ىلإو،يدامتملااهضرمنمتفاعتدقتناكنإ؛هتدلاوىلإو،دنهلانمداع
ثيحىلإتاونقلاربعرداغمأ؟ىرتايكانهيتاملازيالله.هقافر
نامكلافزعّملعيلازيالنوتسسفارلهو؟هاوهىلعشيعينأهنكمي
ناكمىلإهلسرأدقتفوركيامهقيقشنإمأ؟ماهنارفيفتايتفلابصبرتيو
سويمأهذاتسأنأشباذامو؟ةيناطيربلاةموكحلاحلاصلتامولعملاعمجيلام
؟اينيجرفهتنبانأشباذامو؟يورغ

ةيلدتملاةيدلجلاةظفحملادجوتثيح،هصيمقلخادىلإهديتلسنا
،اينيجرفهلاهتلسرأيتلاةلاسرلاعضوثيح،هتبقرلوحّقلعمطيرشنم
فيصرىلعاهأرقيتلاو،هيلإاهلصويلتفوركيامهقيقشلاهتطعأنأدعب
.اهنمغرفامدنعهينيعيفتملظأدقايندلانأبرعشو،ياهغناشيفءانيملا

كولراشيزيزع
فوسيتلاةبوعصرثكألاةلاسرلايهامبرو،اهبتكأةلاسربعصأهذه

تنكةرملكيفو،تارمةدعاهتباتكتلواحدقل.قالطإلاىلعاهبتكأ
هذهيفيدلاوروزيتفوركيامكقيقشنكلو،ةباتكلانعفقوتأوملستسأ
يف.ةلاسركللسرأنأدوأتنكنإةريخألايتصرفاهنأينربخأو،ءانثألا
يذلاو،انهثدحاملوحتاحاضيإلاضعببكلةنيدميننإ،ةقيقحلا
.فلتخملكشبثدحهنأولتينمت

يفدوعتالدقكنأكقيقشينربخأو،ةليوطةرتفذنمَترداغدقل
،ريكفتلايفكتقيرطفرعأيننإ.ًالصأتدعنإاذه؛لجاعلابيرقلا
كعضتنأعقوتأو،مامتهاللريثموديدجوهاملكبحتكنأملعأو
ةيناثلكمولأنل.مامتهاللةريثملاءايشألانمريثكلامامأنيصلاىلإكتلحر
كنأفرعأانأف؛كانهكلةايحسيسأتتررقو،قرشلايفءاقبلاتررقنإ
يفانكراشتدقل.اننيبتناكةزيممةقالعنأملعأيننكلو،ينعدختمل



رعاشمبكوحنترعشدقلو،براجتلانمريثكلاًاعماهانيضمأيتلاةنسلا
يلنكتكنأّيلإكتارظننمتفرعو،يتايحةليطكريغهاجتاهبرعشأمل
لالخ.كليحريفلثمتتةلكشملانكلو.كلاهنكأيتلااهسفنرعاشملا
نطقييذلانييكريمألالامعألالاجردحألجنميلعتبيدلاوماق،كبايغ
،يدلاوةرايزلىتأامدنعمويتاذنبالاتيقتلا.دروفدليوغجراخداكلاب
يضمننحنونيحلاكلذذنمو.تاعاسلثدحتننحنوفاطملاانبىهتناو
كلثمامٍّدحىلإ-كلثمليخلاءاطتماديجيهنإً.اعمتقولانمريثكلا
،رعشلارقشأو،كلثمفيحنوليوطهنإ.ينملضفأعبطلاب،نكلو-
زيفارت.زيفارتهمسا،ماودلاىلعكحضأينلعجيوهو،ةعرسبنولتتهترشبو
.زنفتس

،مويتاذيتبطخلمدقتلاديريهنأوههايإكرابخإدوأامنإ
،هذههلاوقأنمتكحض،نمزلانمةرتفل.يبجاوزلاديريكلذدعبو
يأبوأ،ارتلكنإيفاهيقتليسةيكريمأةاتفيأبميهيسناكهنأترّكفو
هيلإفرعتأتأدب،لعفلابو.ثدحيملاذهنكلوً،ابيرقاهيقتليسةدحاو
.يبمامتهالاديريوةرورسمنوكأنأينديريهنأملعأتنك.هبميهأو
تدعنإيبلحيساذام؛كتدوعترظتناوهتضفرنإيبلحيسامبتركف
ً؟الثمةينيصةأرمانمتجوزتدقتنكوتاونسثالثدعب

وهف؛ةفشتنببسبنيملهنكل،عوضوملالوحيدلاوةروشمتبلط
هتماقإبابسأدحأنأنظأو.انهكنأولىنمتيوماودلاىلعكيفركفي
دوعينأوامًامويدوعتنأهلمأوهاكريمأىلإهتدوعمدعوانه
كانه.ةنمآوةديعسنوكأنأينديريىرخأةهجنمهنكلو.كسيردتل
نوكيثيح؛ةيلوؤسميأنمًاتلفتمنوكينألقوتي؛كلثمهنمءزج
.موجنلاتحتمييختلاو،ديرينيحهناصحءاطتماهتعاطتساب

فقيوهوهليختعيطتسأانأف؛زيفارتنيبوكنيبيساسأقرفكانه
كلبقتسمنأليختعيطتسأاليننكلو،هلدهدهيوهيدينيبًالفطًالماح
.ينمهفتنأىنمتأ،)ةيلئاعلا(ةيتيبلاةايحللوأ،دالوأللعستي

تاعاسعضبيضميهنإ.رخآىلإتقونم؛يتامىرألازأاليننإ
دقل،هبسانتماهنارفيفةايحلانأنظأً.اددجميفتخينألبقانه
هيدلنكلو،تربلأهناصحتامدقل.ترداغنأذنمنزولاضعببستكا
ًارابخأعمسأتنكنإًامئادينلأسيهنإ.دلوراهىعديرخآناصحنآلا
.)دلوراهسيلويتام(كنع

،نكلو.كيلإةهجوملاهتلاسرىلإيتلاسرمضيسهنأكقيقشينربخأ



؛كترداغملبقهيلعناكامعفلتخمهنإ!؟هلاحنعكربخيملولاذام
.هيلعاذهظحاليدلاونإىتح،ةيئاوطناوددشتوةبآكرثكأوهف

ىلعانهيضمتةايحلانكلو،هايإكربخألديزملايدلناكولىنمتأ
ًاديحوءانثتساكانهنأالإ؛كترداغملبقاهيلعتناكيتلااهسفنةريتولا
ريسترومألانأولو،انهكنأولىنمتأمك.انهدعتملكنأوهو،لصح
.نيفلتخمنيقيرطىلعانتعضوةايحلانكل...هيلعريستامفالخىلع

،ءاكبلابأدبأسفةباتكلاتعباتاذإو،ةيافكلاهيفامبتبتكدقل
كلصتنأىنمتأ.اهتءارقعيطتستنليلاتلابو،يعومدبةلاسرلاقرغتسو
.ريخبتنأوةلاسرلاهذه

يتبحمعم
اينيجرف

ًاربحتلمعتسااهنأىلوألاةرمللةلاسرلاأرقيوهوكولراشظحال
نوللايجسفنبًاربحىأرنأهلقبسيمل،اهينيعنولبهنإ.نوللايجسفنب
يديربعباطكانهنكيمل.اكريمأنماهعمهتبلجامبر؛تابتكملايفعابي
.ديلابتملسدقو،تفوركيامةلاسربةقفرمتناكةلاسرلانأل؛فلغملاىلع
نمةيمامألاةهجلاىلعكولراشمسانمبرقلابناتعقبكانهتناك
يفتناكاينيجرفنأىلإناريشتامهنإفءيشىلإاتراشأنإامهو،فلغملا
.ةلاسرلاةباتكتهنأامدنعيكبتعقاولا

نكلو،مسالااذهعمبسانتتةروصمسرينألواح،زنفتسزيفارت
نعءيشيأبحوبتنأردانلانمصاخشألاءامسأف.لئاطنودنم
تالضعلالوتفموًاليوطكولراشهليختدقل.حيحصسكعلاو،مهرهاظم
ً.ايوقوًاميسوو

اهتلاسريفهتركذاملكف،هبلقلكنماينيجرفلريخلاكولراشىنمت
ىلعدوعيالنأنكمملانمو،ليوطتقوذنملحردقلً.احيحصناك
هبردجينكيملً.اديعباهاقتلاةأرماعمدوعيسامبرف،داعنإو.قالطإلا
.لعفتنأىنمتهنكلو،هراظتنااهنمعقوتينأ

ناك.قفألاةلابقناخدلانمةليوطةخطلكيدنلريإلالحاسلاهلادب
يكمقاطلاىلعهرماوأبحيصيو،ةنيفسلارهظىلعريسيتنمشترالديسلا
ناكثيحىلإلصوامدنعو.رخآلااهضعباوقلغيوةعرشألاضعباوحتفي
نكيملهنأل؛مئاتشلانمًاليسهعمُسينأريخألااذهعقوت،سلجيكولراش
هينيعبكولراشىلإرظنهنكل،مهتدعاسملبهيونيقابللنوعلاديدمي
."رحبلاكرتينأراحبللنكميال":ًالئاقهبطاخونوللايتتهابنيواقرزلا



ينعد،ينباي":كولراشىلإقدحيلازيالوهوعباتينألبقًاليلقفقوت
ًامويةدوعلاراحبلاناكمإبنوكينل؛ةراحبلاةايحيفّرسربكأنعكربخأ
يذلاهتاذناكملانوكينلهيلإةدوعلابركفييذلاناكملانأل،هرايدىلإ
يناثلاببسلاامأ.رّيغتدقًايصخشوههنأل،لوألا.نيببسلكلذو،هركذتي
رثكأرخآًاببسفيضأنأدوأيننكلو.رّيغتدقهرودبناكملانأوهف
لكشىلعدوعتيهف،ءارولاىلإكبدوعتامدنعةركاذلانأوهو؛ةيمهأ
؛رحبلاةراحبلارداغيال،اذهلو.ليصافتلاركذتكعسوبنوكيالو،تاضمو
.ريغتينأنودنمىرخألاولتةرملاهيلإنوبهذييذلاديحولاناكملاهنأل
لبقتجوزتدقتنكو،اهيفترحبأيتلاىلوألاةرملاركذتأيننإ،ينباي
نمنكمتأمل،ةنسنمرثكأدعبتدعاملو.يترداغمنمةريصقةرتف
فيصرىلعّيلإفرعتلانمنكمتتملاهرودبيهو،يتجوزىلإفرعتلا
.ً"اضعبانضعبنعنيبيرغةباثمبانكدقف؛ءانيملا

عيفرطخأدبىتح؛نمزلانمةرتفلهناكميفًاسلاجكولراشلظ
،ةيداعلاجاومألانمربكأهنكلو،جوملاكةلهولادب.قفألايفرهظييدامرو
.لالتلانمةلسلسهنإ؛هتاذنعيدامرلاطخلااذهفشكامناعرسو

بيذشتل،ةنيفسلاحطسىلعنيرشتنملاةراحبلاىلعتنمشترالديسلاخرص
كولراشبه،اهنيح.بونجلاوحنتاجردسمخةفدلاهاجتارييغتو،عارشلا
.ةرطيسلاتحتةعرشألاءاقبإلو،يراوصلابةعرشألاطبرىلعةراحبلاةدعاسمل
ىلإهجتتةنيفسلاتناكاميفًاريرصةبطرلاةيبشخلاةنيفسلاحاولأتردصأ
.يوالاغجيلخهنأىلإناطبقلاراشأثيح

يتلالالتلامامأةنيفسلاترمً،اريخأوً.ائيشفًائيشبرقأةسبايلاتدب
نوكي،ءانيمىلإتوكسايرولغلصتامدنع،ةداعلايف.اهنيميىلإتناك
اودبمهنكلو.ةسبايلاىلعمهرظتنييذلاحرمللنوقوشتيو،ءادعسةراحبلا
ةسبايلارظنمريثأتبامبروأ،سقطلاريثأتباذهناكامبر؛نيبيئكنآلا
.بيئكلا

ًاسانأدهاشامك،ةيرجحلايوالاغتويبوءانيملافيصركولراشىأر
،ءانيملاضوحيفتسردقىرخأنفسةدعتناك.راوجلايفنولوجتي
مغرلاب،نكلو.ةلوهسلكبتوكسايرولغوسرتيكلةيفاكةحاسمتكرتو
سانلاثحتساو،ةعاسلانعوبريامةنيفسلاوسرقرغتسا،كلذنم
راجتلاوىقمحلانييئاغوغلاوفيصرلالامعنم؛ءانيملافيصردنعىطخلا
ةفاضإلاب،ةنيفسلانيومتةداعإيفةصحوأقحىلعمهلوصحىلإنيقاوتلا
يف.ةنيدملايفةماقإلاتامدخةراحبلاىلعنوضرعياوناكلاجروءاسنىلإ



تطبرو،ةسبايلاهاجتابةنيفسلانمتيمردقلابحلاتناك،ءانثألاكلت
.ةنيفسلاتيبثتةدمعأب

.اهنمًادجًابيرقوأ،رايدلايفكولراشحبصأدقل
كولراشعاطتسا.ءانيملافيصردنعرظتنتةاطغمةبرعكانهتناك

هاجتابقدحيلجرلاناكدقو،ةعبقرمتعيلجرلايخاهلخاديفنيبتينأ
هدوزيليوالوتنابرلارظتنيءانيملايفنيلوؤسملادحأناكامبر.ةنيفسلا
ةهجلاىلعأيفسلجييذوحلاناكو.ةنيفسلانعةيمسرلاتامولعملاب
.ٍفاغهنأكوادبو.ةءالمبهسفنفليو،ةبرعلانمةيمامألا

ءيشلكنأنمنودكأتيعيمجلاوكلذوحنوأىرخأةعاسترم
كولراشىقلأ.عمشملاشامقلابىطغمودودشموطوبرمتوكسايرولغىلع
ةسبايلالصييذلايبشخلاربعملانوربعينيذلاصاخشألادحأهاجتابةرظن
لجرلاناكوً،اقلغملازيالاهبابناك.ةاطغملاةبرعلاىلإرظنو،ةنيفسلاب
يرستةريرعشقلابكولراشرعش.اهلخادًارهاظلازيالةعبقلارمتعييذلا
راكفألافشتسييكلةظحلرمألاهقرغتساو،ءارولاىلإعجارتو،هرهظيف
دحأةاطغملاةبرعلايفبكارلاناكامبر.هنهذيفتعراصتيتلاةيئاوشعلا
نمدعيملهنأنمدكأتلللسُرأدقو،ربماشتلودارابباسحلنيلماعلا
سطغلاهيلعفوحنلااذهىلعرمألاناكنإً،انسحً.ايحنيصلابونجرحب
مقاطنكلو،هلمعىلإداع.ةحابسلاةلواحموةنيفسللىنميلاةهجلانم
ءالجبقوتيمقاطلانمدرفلكو،ةريخألاهلامعأىهنأدقناكةنيفسلا
.ةيويحلاوةجهبلابمهرعشيوةداعةراحبلاهبموقياملعفلواهنملوزنلل
نمةريخألاةعفدلاروباطيفنيفطصملامقاطلادارفأتنمشترالديسلاىطعأ
.مهتاقحتسم

ىلعهيمدقتابثمدعبرعشيناكو،يبشخلاربعملاقوفكولراشراس
زتهتيتلاةنيفسلاىلعًاتقوىضمأنملكهربتخيروعشوهو؛ةسبايلا
.ةراحبلارئاسنأشهنأش؛رحبلاطسو

نمديهلتأموأىتحةاطغملاةبرعلانمكولراشبرتقانإام
دقربماشتلودارابباقعنأدكأتو،ديلاكلتنمبرتقاف،ةبرعلاةذفان
.برتقا

ساكعنالضفبو.ربماشتلودارابلاجردحأةبرعلايفنمنكيمل
ىرينأعاطتسا،ةبرعلالخادىلإهنموءاملاحطسىلعسمشلاءوض
.ةبرعلاةمتعلالخنمهوحنلفسألاىلإقدحيًانايرًاصخش

ًاقيمعهتوصناك."كولراشًابحرم":ةبرعلايفسلاجلالجرلالاق



.هيلإةبسنلابفولأمنينراذو
يتلارعاشملامتكينألواحو."تفوركيامًابحرم":كولراشدر

."انهيتاقالمبكسفندهجتنأكبضرتفينكيمل".هردصيفلمتعت
يفنيمسلاهدسجكرحتو،ةالابمالبهيفتكزملوهتفوركيامّزه

نأنممغرلاب؛كلذّيلعضرفييوخألايبجاونأترعش":لاقوةمتعلا
هكرتوهتفدصعزنبمهدحأماقيذلانوعطلسلاكودبأينلعجندنليكرت
بعاصملانمكيمحأنأتدرأدقل.هقوفقلحتةعئاجلاسراونلاوريسي
."رايدلاىلإكتدوعقيرطيفاههجاوتدقيتلا

نمًالدب،ًالعفتدعيننأنمدكأتتنأتدرأامك":كولراشفاضأ
."مكنعًاديعبةصاخلايتايحعباتأوتوكسايرولغنتمىلعىقبأنأ

حجارتنكوأ،كولراشايلقعلاحجاركنإ":تفوركيامهللاق
ظفحلجأنمةينهذلاكتاراهمتسركدقل.رحبلايطتمتنألبقلقعلا
."اهناقتإراحبلابضرتفييتلادقعلاعاونأىلإةفاضإلاب،راحبلاتافطعنم
ضرتفييتلاتامولعملانملئاهرادقمكانه":لاقوكولراشهلمستبا
،اهناقتإودقعلانمريثكلاملعتهبضرتفيهنأحيحص.اهتفرعمراحبلاب
عقوتةيفيكملعتينأًاضيأهبضرتفينكلو،تافطعنملانعريثكلاةفرعمو
ضرتفيكلذك.رويطلاتافرصتوأءامسلاىلإرظنلادرجمنمسقطلاةلاح
رومألاضعببمايقلانمنكمتيىتح؛تاغللابًايحطسًاماملإملينأهب
كالتماهبضرتفيامك.اهيفهتنيفسوسرتيتلائناوملايفةسبايلاىلع
ملعينأهبضرتفيو،اهئارشوعلسلاعيبنمنكمتيىتحةمواسملاتاراهم
تاباصإلاضعبةجلاعمنمنكمتيىتح؛اهلامعتساةيفيكوةيودألانعًائيش
فقوت."طوبرقسالاءادوةيمضهلاتابارطضالاوقورحلاوحورجلاوةيرطفلا
."اهتركذيتلاتاطبرلاودقعلاىلإةفاضإلاب":هقيقشللاقمث،ًاليلق

ملأبرعشأيننإ؟نآلاةبرعلاىلإدوعصلاكنكميأ":هقيقشهللاقانه
،ةبرعلاةازاومبكولراشراس."ولعلااذهنمكيلإيثدحتببسبيتبقريف
هيلإنورظنيةراحبلاناك،ءانثألاهذهيف.ىرخألاةهجلاىلإًاقحالرادتساو
هبماقيذلامهملالمعلانعنولءاستياوناكمهنأدكؤملانم.لوضفب
.هراظتنابهذهكةبرعنوكتىتح

اهنأىلعلديوهفءيشىلعلدنإاذهو،ةقهرمةنصحألانكتمل
ينعياذهو،ادنلريإنمبرغلاىلإيوالاغعقت.ديعبناكمنمرفاستمل
،هلمكأبلحاسلالوحتفتلايتلانفسلاىدحإلقتسادقتفوركيامنأ
انهىلإهقيرطلمكأمث،نلبدىلإارتلكنإنمنفسلاىدحإلقتساوأ



امبرمدقهنأينعياذهف،ةبعتمنكتملةنصحألانأامب،نكلو.ةبرعلاب
اميفو.ةيناثنوضغيفكولراشسأريفراكفألاهذهترم.بيرقناكمنم
نيتضمغملاهينيعنكلو،يذوحلاىلإرظن،ةصالخىلإلوصولالواحيناك
هانيعتداتعاو،ةبرعلالخدنإامو.هنمهتيؤرعاطتسااملكاتناك
امكًافولأمههجوناك.هرهظموهقيقشىلإرظنلاققدىتحاهيفةمتعلا
ةيؤرعطتسيملهنأّدحىلإ؛هيلعةيلجتدبةنمسلانكلو،هداتعا
نماصعىلعئكتيناك.نهدلانمةكيمستاقبطتحتنيترئاغلاهيتنجو
اصعلاتناكدقل.ةضفلابىطغماصعلاضبقمناكو،دوسألاسونبألابشخ
هنيعمأبهآرامنأل،برغتسيملهنكلو.ًالبقاهدهاشاصعيأنمنخثأ
.هنزولقثتحتمطحتتاليكهذهكاصعىلإجاتحيهقيقشةنمسنم
أرطامعهملعينأديريناكامهقيقشىلإرظنلالالخنمفشتسادقل
.مرصنملاماعلايفيحصلاهقيقشعضوىلعتاروطتنم

."ةديجةحصبودبت":ًالئاقهقيقشكولراشلأس
مقافتلابأدبدقسرقنلاءادنوكينأىشخأ":تفوركيامهيلعّدرف

امعرطضأسيننأةجردىلإفعضييرصبنأنظأامك،ىنميلايمدقيف
مث."ةرؤبلاةديحوةربكمةسدعبلقألاىلعوأ؛ةراظنبةناعتسالاىلإبيرق
دقل":هللاقولفسألاىلإىلعألانمهايإًاصحفتمهقيقشىلإرظن
نأودبيو.ثدحينأعقوتأنكأملاموهو؛ةزرابكتالضعتحبصأ
كرعشنأامك،امهقيربنمًاضعبكينيعبلسدقسمشلللوطملاكضرعت
نيذلابابشلانيبمايألاهذهيفدئاسوهامعممءالتيدعيمللسرتسملا
كبراشنأنظأيننكلو،كتيحلةقالحبتأدبكنأنظأال.كنسلثميف
يفكرثأنعتثحبدقل":ًاليلقتمصنأدعبعباتو."بيرقامعطخيس
نأةنشخلاكترشبيشت.ياهغناشووينروبىلإراكادنمنفسلانمديدعلا
كتالضعومننأامك.ةنيفسلانتمىلعلمعلاكيلعضرفدقناطبقلا
،كماوقىلعيدابلارييغتلانعًالضفً،اريثكقلستتتنككنأىلإريشي
ىلإهسأرتفوركيامعجرأ."ىرخأةطشنأبموقتتنككنأىلإريشييذلاو
تاضايرلاىدحإوأزابمجلاسرامتتنككنأنظأ"ً.ابناجهلامأوفلخلا
."ودنوكيتلاوهيتاراكلاكةيلاتقلا

."يشتياتلا":ًالئاقكولراشهباجأف
:ًالئاقفدرأمث."اهنعتعمسنأيلقبسامبر":تفوركيامهيلعدرف

اهتكرتدقكنظأال؟نامكلادصقأ؛ةئيسلاةلآلاكلتىلعنرمتتتلزامأ"
يذلانهدلاجترافهسأرتفوركيامزه."؟كلذكسيلأ،ةلئاعلاةبزعيف



نوكتالنأىنمتأ":ًالئاقتفوركيامعبات.ةيبلهملاجترتامكهتبقربطيحي
يتلاموشولابدسجلاهيوشتنأدجأانأف؛كرفسلالخكدسجتمشودق
."ززقمرمأًاقحالاهنمصلختلاءرملاعيطتسيال

نأامك،موشويأعضأمل.يقيقشايقلقتال":كولراشهباجأ
."لاحنسحأبيتحص

."اذهعمسأنأيرورسيعاودنملهنإ"ً:ارورسمتفوركياملاقف
كنأقثاوتنأأ"ً:اددجمهلأسوهقيقشةبكرىلعهديعضو،ةأجف

."؟ريخب
امدنعءابطألااهلوقييتلاةلمجلايهام":ًالئاقكولراشهيلعدرف

اممرثكأديجهنإ؟ضيرملاءابرقأسوفنيفنانئمطالااوثعبينأنوديري
."توجندقل،نئمطا؟كلذكسيلأ،عقوتت

مل،رداغتنألبقتنكامكلازتالكنأودبي":تفوركيامهيلعّدرف
."رييغتيأكيلعأرطي

ريغتيملكانهف.تريغتدقتنكلمكعمتيقبولامبر":كولراشلاقف
امىلإهذههترابعيفريشيناك."ينفساهيهتشتالةقيرطبرّيغتوأ،ءيش
.اينيجرفعمثدح

."اهلئاسرنمرثكأوأةدحاوكتلصوامبر":تفوركيامهباجأف
ىريالىتح؛جراخلاىلإةذفانلاربعفطاخلكشبكولراشرظن

.هينيعيفقرقرتتعومدلاتفوركيام
نأدوأ،كدلاونعينلأستنألبق":عوضوملاًالدبمتفوركياملاق

ودبتو،ةرقتسماهتلاحفكتدلاوامأ.دنهلايفهجوفعملازيالهنأكملعأ
كمعنعهلوقأسامكمدصينأىشخأوً.اريثكمانتوً،ادجةفيعض
نيجةمعلانأالإ،عالضأةعضبوهديرسكوًاضرأطقسدقف؛تلوفراش
مهلوصوعرسيهنسلثميفمهنملطوقسلانكلو.ةمزاللاةياعرلاهيلوت
."ًالجأمأًالجاعً؛اعيمجانرظتنتيتلاةموتحملاةياهنلاىلإ

تامولعملاليسباعيتساهلىنستىتحقئاقدعضبكولراشقرغتسا
هلحتتملهنأحيحص.نزحلانمءيشبسحأو،هقيقشاهبهربخأيتلا
كولراشلأسانه.بحلاهلنكيهنأالإً،اديجهمعىلإفرعتلاةصرف
بتكملايفلمعتولوهتياويفميقتلازتالأ؟كنعاذام":هقيقش
."؟يجراخلا

لظأسو،رخآيفلمعأوناكميفشيعأيننإ":رذحبهقيقشهباجأ
يداننيناكملانيذهىلإفيضتامدنعو.يتايحيفمويرخآىتحهيفلمعأ



كيلإةبسنلابلمتكيسف،رهظلادعبةرتفيضمأوءادغلالوانتأثيحزينغايد
رظن."اهنعّربعتويتايحثلثملكشتةثالثلاةنكمألاهذهنإ.يتايحثلثم
نعثدحتلاانبضرتفي":لاقمثةهينهلتمصنأدعبكولراشىلإ
."كلبقتسم

ميدعهارأيننإ.دعبرولبتميلبقتسمنأنظأال":كولراشلاق
."لكشلا

بجيو،لاملابسكتلةقيرطدجتنأكبضرتفي":تفوركيامهباجأف
سيلنكلو،اذهلكيفركفننأبجي.هيفميقتناكمكيدلنوكينأ
."يقيقشاينآلا

."نآلاسيل،قحمتنأ":هباجأف
حاصو،ةبرعلافقساهببرضو،اصعلابًانيعتسمتفوركيامفقو

."قدنفلاىلإانبدع":ًالئاقيذوحلاب
دقل":هللاقوهقيقشىلإتفوركيامرظن،ريستةبرعلاتناكامنيب

.لوبقمماعطلانكلو،ةديجتسيلةّرسألا.لزنلادحأيفنيتفرغتزجح
."ارتلكنإىلإةدوعلالبقنيمويوأمويلكانهةماقإلاعنامتالكنأنظأ
دوعتس":هقيقشلأسو-هتيصخشنعًاربعمهتوصنكيمل-ًاليلقتمص
."؟كلذكسيلأ،ارتلكنإىلإ

حبصينأديرأالو،رحبلايفتنك.دوعأس،معن":كولراشأموأ
بّرجأنأيننكمي":هقيقشةظاغإدصقبعباتو."ّيدلةداعرحبلايفثوكملا
."ةريثمةبرجتاهنأدقتعأ؛كريسلاىلإمامضنالا

تفرعفيك":هقيقشلأس،قيرطلاىلععقعقتةبرعلاتناكاميفو
اهنأتفرعفيك،ىرحألابوأ؟يوالاغىلإتوكسايرولغةدوعدعومب
."؟انهوسرتس



ةبرعلايفناسلاجامهوادهاش.ةمحدزموةريغصةدلبيوالاغتناك
نيذلالاجرلاو،تالاشلابتافحتلملاءاسنلاضعبو،قدانفلاوتالحملاتاهجاو
ّركذينأكولراشبضرتفيناك.تاعبقلانورمتعيوةكيمستارتسنودتري
.اهنمًادجبيرقىرحألابهنأوأ،رايدلاىلإداعهنأهسفن

بنجتلواحيهنأًايلجناكو،تقولاضعبلتفوركيامتمصنأدعب
هيلعادبو،جراخلاىلإةبرعلاةذفاننمرظنيذخأ،كولراشتارظن
.ريكفتلايفقارغتسالا

."ةلماكةصقلاكربخأمليننأبكلفرتعأنأبجي":لاقً،اريخأ
ينعيام،لمعيتفوركيامناك."ينئجافتكنإ":ًالئاقكولراشمهمه

راظتنادصقبهمودقنكيملو،يوالاغىلإمودقللهعفدًائيشكانهنأ
.هقيقش

لوقتنأديرتاذام":لاقوهبجاحعفردقوهقيقشىلإكولراشرظن
ببسلاملمعبموقتنأردانلانمكنإيلتلقةرمتاذ؟ديدحتلاب
ًاردهولسكلانمًاعوندحاوببسلاملمعبمايقلاربتعتكنأل؛دحاو
هنأالإً،اتباثهريبعتيقبينألواحيذلاهقيقشكولراشلمأت."تقولل
هركتو،لاحرتلاورفسلاضغبتكنأفرعأ":ًالئاقهثيدحعباتاهنيح.لشف
سفارامبر،يتاقالملمهدحألسرتنأكنمعقوتأتنك.كموينيتوررييغت
يوالاغ،ةقيقحلايف":عباتينألبقًاليلقهتاملكبركفيلفقوتو."نوتس
ناطبقلاططخمنأركذتأيننإ.توكسايرولغوسرلًاداتعمءانيمتسيل
دقل،ةقيقحلايف.ةأجفهططخملّدبهّنكل،لوبرفيليفوسرلاناكيساسألا
ناطبقلاعمعمتجادقل.زيداكيفانوسرامدنعزيلكنإلاراوزلادحأتيأر
."انريسةهجوريغنساننأناطبقلاانربخأ،عامتجالاءاهتنادعبو،هتروصقميف
نمبلطنمتنأأ":هقيقشلأسو،هردصيفلمتعيبضغلابكولراشرعش
ةبسنلابلهسألانمنوكيكلذبو،انهوسرلاوةنيفسلاراسمرييغتناطبقلا
."؟يتاقالموكلمعنيبعمجلاكيلإ

ً،انسح":لوقينألبقتاظحللتمصبكولراشىلإتفوركيامقّدح
تنك.حيحصكليلحت.كدسجامنامدنعةينهذلاكتاردقدقفتملكنأودبي
ايرولغراسمعبتتأتنكو،انههرضحأنأيبضرتفيًاثدحكانهنأملعأ
اهيفتسريتلائناوملاىتشىلإمهلسرأتنكءالمعلالخنمتوكس
هسفنتقولايفارتلكنإىلإتوكسايرولغلصتنأتعقوتو.توكسايرولغ



يفناطبقلاىلإءالمعلادحأتلسرأكلذلو،ادنلريإيفهيفنوكأيذلا
مظنيثيح؛ةنيفسلاراسمرّيغييكللاملانمًاغلبمهيلعتضرعو،زيداك
ريبعتلاىأرامدنعهبجاحعفر."ددحملاتقولايفانهىلإلصيورومألا
.ً"ابضاغودبت":هللاقوهقيقشهجوىلعمسترملا

هقيقشنعهيرظاندعبأنأدعبو."بضاغيننإ،معن":كولراشهباجأ
ملو،يتيؤرلجأنمةفاسملاكلتلكعطقءانعتدبكتكنأتننظ":لاق
ىلعرجحيننأولامك-يراسموةنيفسلاراسمريغتنأكنمعقوتأنكأ
."كبسانيكلذنأل-جنرطشلاةعقر

دنعرابتعالانيعبكرعاشمذخآمليننأفرتعأ":تفوركيامهباجأ
يننأفرعتنأوجرأ.يراذتعالبقاكوجرأ.أطخاذهو.يتاططخمعضو
رثكأنيبعمجأنأّيلإةبسنلابحيرملانمناكدقل،كتيؤربًادجديعس
يعاودنملهنإ":ةرارمبكولراشمدمد."دحاوناكميفدحاوءيشنم
."هديرتامبمايقلاةصرفكلتحتأيننأيرورس

.لجرتلاىلعامهتدعاسملباوبلاىتأو،لزنلابابمامأةبرعلاتفقوت
كلذلاق."انهميُقأانأومايأةدعّيلعتضمدقل":تفوركياملاق

تزتها،تفوركيامكرحتامدنع.دعقملانعهسفنعفرينألواحيوهو
دعبانتماقإناكمريغنساننأظحلانسحنم":عباتمث.ةدشبةبرعلا
يفيلحاسلاقيرطلاىلععقتيتلالساكدرأنولكىلإلقتننسو،رهظلا
."لثلاسىمستةقطنم

."؟لمعلالجألأ":كولراشهلأس
."لمعلالجأنم،معن":هقيقشهباجأ
مأ.لمعلااذهةيهامةفرعملقوشتأيننإ":كولراشلاق،اهدنع

."؟ارتلكنإىلإدوعنىتحراظتنالايبضرتفي
."ءادغلاانلوانتءانثأكربخأس":هللاقوةبرعلانمتفوركياملّجرت

اهتيعضوىلإتداعىتحتفوركيامنزولقثنمةبرعلاتحاترانإام
يننإ":تفوركيامعبات.ةدحاوةهجىلإليمتتناكنأدعب؛ةيعيبطلا
."كدعأ

لبقكيلإجاتحأنل":هللاقويذوحلاىلعةفطاخةرظنىقلأمث
.رهظلادعبنمةعبارلاةعاسلامامتيفانيلإدعوبهذا.تاعاسعضب
."عاتملانمريثكلاانعمنوكيس

ىلعظافحلاكبضرتفيال":هللاقوهقيقشىلإتفوركيامرظن
،نييلحملانيطايخلادحأبتلصتادقل.دبألاىلإراحبكنأبيشييذلاكرهظم



ترّكفدقل.ةفلتخمتاساقمب،تالذبةدعهعمرضحيسو،ءادغلادعبيتأيسو
تقاضدقنوكتنأتيشخيننكلو،ةبزعلايفاهتكرتيتلاكبايثبلجيف
ةلواطكانهتناك."اهلحميفتناكيتيشخنأىرأانأاهو،كيلع
امدنعو،اهيلإةغرافلاةعاقلاربعلدانلاامهقفارو،معطملايفامهلةزوجحم
كمسبكحصنأ":هقيقشللاقو."دنكركلاديرأ":تفوركياملاق،اسلج
نمةجاجزو":تفوركيامعباتً،اقفاومكولراشأموأامدنعو."توبرتلا
وهمهيدلرفوتملاديحولابارشلانإًافسأتملدانلالاق،اهدنع."بارشلا
."يلحملابارشلابرجنلً،اذإ":ًالئاقلدانلاىلعكولراشدرف.يلحملابارشلا

."هلثمانأو":لاقورورسمريغتفوركياممهمه
نأولىنمتأتنك":كولراشلاقداعتبالابمهيلدانلاناكامنيبو

السقطلااذه،ظحلاءوسل،نكلو.بنعلاومنبسانيادنلريإسقط
عنصنمنورمثتسملانكمتدقو.اطاطبلاورطفلاومنىلعىوسدعاسي

يفاولشففسأللمهنأالإ،نيشتوبمساهيلعاوقلطأاطاطبلانمبارش
مكحييذلارايعملانأتربتعااملاطل":ًالئاقعباتو."رطفلانمبارشعنص
رظن."ماعطلادادعإيفهمادختساىدلهتدوجىدموهبارشلاىلعهيف
قفاوأاليننإ!ً!اذإيلحملابارشلاديرت":هللاقوهقيقشىلإتفوركيام
ماعلالالخةنيفسلاىلعءوسلاقافربترثأتدقنوكتامبر.كتافرصتىلع
."يضاملا

،نوقداصسانأةراحبلا":لاقومعطملاءاجرأيفهرظنبكولراشلاج
."ةبراومنودنمهلوقنوديريامنولوقيمهف

قحتسأيننأدقتعأ؟كلذكسيلأ،يسكعىلع":تفوركياملءاستف
."ماعطلاءيجمرظتننامنيبكتالحرنعينربخأ،ايه.مييقتلااذه

دقتعأال؟ينعةلصفمريراقتكؤالمعكطعيملأ":كولراشهباجأف
يننإ.كمامأنيلشافلارهظمباورهظياليك؛اهيلعًائيشديزأنأديرأيننأ
."قوفشوموحربلقبعتمتأ

فرعأنأديرأو،نيريثكلاةايحريُغتةبرجتيفتنكدقل،كولراش"
:ًالئاقعباتينألبقًاليلقتمص."ءيشلكفرعأنأديرأ.كنمليصافتلا
."كنمليصافتلاديرأيننكلو،ةريثكءايشأينوربخأيئالمع"

هعملصحامعهقيقشربخيوهوءادغلاتقومظعمكولراشىضمأ
ً.ايغصمتفوركيامسلجاميف،ئناوملانماهريغوياهغناشيفرومأنم
ةلصلاةقيثوةلئسأهيلعًاحراط،ىرخألاوةنيفلانيبهقيقشعطاقدقو
نمهلاضنوهتارماغمدرسكولراشهيفىهنأيذلاتقولايفو.عوضوملاب



رومأفصاوعلا":تفوركياممهمه،سوينيرأديىلعتوملانمةاجنلالجأ
امعةركفيأيدلنكتمل،نكلو.طوبرقسألاءادكلذكو،اهعقوتنكمي
."كتاجنبًاظوظحمتنكلعفلاب؛هايإينتربخأ

ءيشلاوهام؟انهلعفتاذام.نآلاكرودناح":كولراشلاق،اهنيح
تاعامتجالانمعونوهله؟ةعلقلايفهتدهاشمانبضرتفييذلامهملا
."؟ةيسامولبدلا

."؟ةيناحورلانعفرعتاذام":هلأسومخضلاهسأرتفوركيامزه
دعبسانلاحاورأبقلعتيرمألانأنظأ":لاقوهراكفأكولراشّمظن

،يدامريغلكشبايحتاهنإ-كلذلضفتتنكاذإمهحاورأ-توملا
؛بسانموحنىلعساسحصخشلالخنماهعملصاوتلانكميهنإلاقيو
حاورأبضرتفيوً.اطيسوىعديصخشلااذهنأدقتعأ.ضرألاىلعانهنم
نكلو،سودرفلانوكينأيرورضلانمسيلامناكميفايحتنأىتوملا
الوهتيؤراننكميالدوجولااذهيفامناكميفايحتاهنأًاعويشرثكألا
عملصاوتلاىلعمهتردقنومعزيءاطسوكانهنأملعأو.هفصونكمي
ةديدجتايحرسممهنوطعيثيح،ترازوموريبسكشلاثمأريهاشملاحاورأ
اهنودقعييتلاتاعامتجالاهذهىعدتو،ةديدجةيقيسومتاعوطقموأ
ىلعبتكتيتلاتالواطلاىلعقرطوجرموجرهلصحيثيحً.اريضحت
لاصيإلحجرألاىلع-لاُقيامك-حاورألااهمدختستفرحأاهفاوح
."لئاسرلا

."؟ببسلاامً،اككشتمودبت":تفوركياملاق
نمامهنأكردأانأونمزذنمفً.اككشتمنوكأالنأبعصلانم"

امك.حاورألاعملصاوتلاًالعفنوعيطتسيءاطسولاءالؤهنأبقلطمتابثإ
تاومألاودبيذإً؛امامتةماعىرخألاةهجلانميتأتيتلالئاسرلاعاونأنأ
الامدنعهنولعفياملايحةضماغيتأتاهنأامك.تقولامظعميفءادعس
ةريفولالاومألاءاطسولاينجي،عبطلابو.ءاطسولاعملصاوتىلعنونوكي
لصيدقو،داقتناللةضرعاهتمربةيلمعلا.ريضحتلاتاسلجنورضحينمم
ةراجت؛ضيغبلاعادخلانمعوناهنإ.عادخلاباهفصوّدحىلإرمألاانب
."لاومألاينجفدهبددجلانيعوجفملانازحأب

دعبايحتحاورألانأدقتعتأ":سيئرلاهلاؤستفوركيامحرطمث
."؟توملا

ركفأيننإ.حابشألادوجوقدصأاليننأملعأانأ":كولراشلاقً،اريخأ
نيلرفكامناهاكماقامدنعً،ابيرقتةنسلبقهربندأيفلصحاميفةيدجب



اهكرحييتلاداسجألانأنوركفيسانلالعجلةيحرسمتاينقتمادختساب
نييلحملاناكسلاسوفنيفبعرلاثبدارأدقل.هنعةباينلابمئارجتبكترا
اذهبيتامعمتثدحتيننأركذتأيننإ.هبموقيامىلعاوضرتعياليكل
رثكأصاخشألاناكاملكف؛حابشألادوجوقّدصييتامنأدقتعأ.عوضوملا
.ليلعتالواهلريسفتاليتلارومألانوقّدصيمهدجتًارقفدشأوأىنغ
."حاورألابقلعتياميفًاعيلضتسليننكلو

الومهيفكتلاومأمهيدلنوكتليفكيامبنيظوظحملاصاخشألانإ"
ًادجنوظوظحملاصاخشألاامأ.نيككشتماونوكينأىلإنوليميمهنعضيفت
."فولأملانعةجراختاريسفتنعنوثحبيمهنإفظحلاومودعموأ

اهلدجيمليتلاءايشألاضعبهتايحيفدهاشهنأيتامينربخأدقل"
،ةطيسبلارومألانمقلقأيننإ.حابشألاةركفةداعتسالالخنمالإًاريسفت
،ناردجلاربعحابشألارورمةيناكمإبنودقتعيسانلاضعبنأةقيقحلثم
نمقلقيننأامك.ملالسلاوأقباوطلاربعطوبهلاعيطتستالاهنأالإ
صاخشأكانه،لاقيامكف.توملادعباهباوصدقفتحابشألالكنأةلوقم
ةصرفبرقأبمهحابشأأدبتنوتومينيحنكلو،ةايحلايفثيدحلانوديجي
ليللايفحابشألايتأتاذامل.تاوصألانمةلسلسرادصإوءاوملاوهوأتلاب
ةهجونم!ةيقطنمريغرومأاهنإ؟راهنلاءوضيفريستالاذاملو؟طقف
موحأنأوههبمايقلاديرأءيشرخآنإفتومأامدنع،ةيصخشرظن
يقبنإ.سانلاعازفإىوسفدهيأنودنمهيفّتميذلاناكملالوح
نأدوأيننإف،يتافصويتيصخشنمءيشيأتومأنأدعبيحبشعم
."ةايحلاديقىلعانأواهتيؤرةصرفيلحتتملنكامأىلإرفاسأ

."؟ضرألازكرملثم"
:تفوركياملاقف،ةريحبهقيقشىلإكولراشقدح
ربعروبعلاعيطتستحابشألاتناكنإ،ةيقطنمرظنةهجونم"

نأيقطنملانمودبيهنإف،قباوطلاربعطوبهلاعيطتستالوناردجلا
.ةيبذاجلابةديقمتمادامضرألازكرمىلإلوصولاحابشألالكعيطتست
سودرفلانأوانلفسأميحجلانأةيحيسملاةنايدلاانملعتببسلااذهلامبر
."ىلعألايف

سسألانمةلسلسىلإدنتسيهتمربرمألا":مزاحلكشبكولراشأموأ
."ميلسلاقطنملاعمقفتتاليتلا

امنأشباذامنكلوً،انسح.حابشألاةحفصيوطنانلعجياذهً،اذإ"
كعنقيله؟هتومدعبًايحرمتسيناسنإلانمًائيشكانهنألوحلاُقي



."عوضومللامًاعونةفلتخمةبراقماهنإ؟اذه
نأالوقلختنأةقاطللنكميالهنإمويتاذمهدحألقيملأ"

ناكمنملاقتنالاعيطتستو،اهلكشرييغتعيطتستاهنأنممغرلاب؛ىنفت
."عوضوملالوحًائيشتأرقيننأدقتعأ؟رخآىلإ

ملاعهنإ.زلوهملهنوفنمرهيناملألابيبطلاوءايزيفلاملاعهنإ"
عادبإءارونمكيببسلااذهو؛ناملألارئاسكوهو،يجهنموقيقد
؛ملاعلاىلعةرطيسلامويتاذاوررقنإاننوعيفهللانكيل.مهيسدنهم
."حاجنلامهلنمضتمهرارصإودحاولاهاجتالاتاذمهلوقعف

،غامدلالخادةقاطلانمعونهنأىلعفّرعيسانلايعوناكول"
ىنفيامدنعىنفتالةقاطلانأموهفملىنعمكانهحبصيساهدنعف
."رخآلكشىلإلوحتتوأرخآناكمىلإقفدتتيهف؛غامدلا

."ةزاتممةطقن":تفوركيامنعذأ
امو؟عوضوملابدحلااذهىلإمتهمتنأاذامل"ً:انوتفمكولراشهلأس

."؟يوالاغيفانهكدوجوببس
تامولعملاعمجبلطتيةيناطيربلاةموكحلايفيلمعنأكردتتنأ"

داطصأيننإ.نادلبلاءاحنأىتشيفنيعزوملاءالمعلانمريبكددعةطساوب
اميفو.اهزرفبموقأمث،يرمقسألاةكمسدايصلاداطصيامكتامولعملاهذه
.يرمقسألاكمسنمنمثأوهامدجأدق،ئبتخملاكمسلانعثحبأانأ
،يرمقسألانمًاثالثوأنيتكمسدجأدقثحبأانأاميف،رخآريبعتبوأ
هذهعضتامدنعنكلو.ةدئافلاميدعودبييرمقسألانمددعلااذهو
ةراعتسانأدقتعأ":عباتوسبع."ىربكلاةروصلاحضوتتىرخألاعمكامسألا
لشفييلمع،لاحلكىلع.عوضوملاحرشىلعيندعاستملدايصلاوديصلا
."توملاوةظحالملاولصاوتلا:رومأةثالثلالخنم

كيدلنكيملاذإ؛حرشلانمديزمبيندوزتنأكبردجيهنأدقتعأ"
."ديصلاعوضومىلإدوعتالأكوجرأ،نكلو.عنام

نمقرغتسيدقتامولعملاصالختسانأل؛ةلكشملصاوتلا.عبطلاب"
تاوفدعبيبتكمىلإتامولعملاهذهلصتدقوً،ارهشأامبروعيباسأيئالمع
نأامصخشلحيتتلصاوتةليسوعرتخيسيذلاصخشلانإ.ناوألا
يفسلجيهنأكوملاعلانمىرخألاةهجلايفرخآصخشعمثدحتي
نألً؛اضيأةلكشمةظحالملاً.ارينويلمحبصيسهنأكلدكؤأ؛ةرواجملاةفرغلا
نونظيمهنألتامولعملاتاتفبلاغلايفنولمهيءالمعلانأبًاساسحإّيدل
يندوقتسامبرفاهيلععالطالايلحيُتأول،ةقيقحلايف،نكلو.ةمهمريغاهنأ



ةداعمهيدليئالمعنمًاريبكًاددعنأل،مهمتوملاو.ةمهمتاجاتنتساىلإ
هقيقشىلإكولراشقّدح."مهريراقتّيلإاومدقينألبقينععاطقنالا
نممهيدلنأفرعأً،ايساقينربتعتال":تفوركيامعباتينألبقً،امودصم
لمعينأضرفتلمعلااذهةعيبطنأةلكشملانكلو،مهدقتفيومهبحي
ةريطخًاضارمأاهيفاوطقتلينأنكميو،ةرطخنكامأيفمهنمديدعلا
تامولعملانوصلختسيمهومهيلعضبقلاىقليدقمهضعبنأامك.ةبيرغو
ةظحللايفنولتقيدقو،ملاعلامصاوعنمديدعلايفةيموكحلاينابملانم
ةرتفدعبنوقنشيوأصاصرلابًايمرنومدعيدقو،اهيفرارفلانولواحييتلا
عونلااذهعبتتسييذلارطخلاهنإ،فسألل.مهيلعضبقلاءاقلإنمةريصق
."ثودحلانكممهنأملعنانلكو،لمعلانم

هنأملعيوهف.نوتسسفارهقيدصةروصكولراشينيعمامأتعمتلا
يفلسُرأدقناكنإلءاستو،كلذكلازيالوهقيقشحلاصللمعيناك
هنكلو.هفتحيقلوهقيقشاهنعثدحتيتلاةريطخلاتامهملاكلتىدحإ
.لأسيالأررق

تومتلهفءالمعلاتوميامدنعهنأيهانهةلضعملانأدقتعأ"
."؟مهسوؤريفيتلاتامولعملامهعم

."بلاغلايفثدحياماذهنأدقتعأ"
قرطكانهتناكاذإو":لأسوهقيقشهيلإيمريامكولراشكردأ

ةداعتسالةقيرطكانهنوكتنأبجيف،مهتومدعبمهعملصاوتلل
ىلإًاليلقعجارت."؟كلذكسيلأ،اهنمةدافتسالاواهوعمجيتلاتامولعملا
.هقيقشهلاقاملكيفاٍّيلمريكفتللفلخلا

لصاوتلاىلعهتردقتابثإنمدحأنكمتيمل.ككوكشمهفأيننإ"
لكنوكيثيح،ةءاضإلاةئيسفرغلايفثدحيامءانثتساب؛ىتوملاعم
.ةفرغلاطسوىلإهيرظانًاهجومنيدوجوملانمصخش

،ءاطسولادحأنمتبرتقادقةيناطيربلاةموكحلانأيهةلكشملا
ةماقإىلعهتردقيعّديو،ونابلأسوربمأىعديو،ادنلريإيفنآلاميقيوهو
هتاردقبتبجعأاذإو،ةحيحصهمعازمتناكاذإو.هاجتالايئانثلصاوت
هلالغتساىتحوأهيلعةرطيسلاةيناطيربلاةموكحلاتعاطتساو،ةمخضلا
اذهو؛ممألايقابىلعةمدقتمةزيمانحنميسلصاوتلااذهنأينعياذهف
.ً"اقحالهنيزاومبلقةمأيأعيطتستنلام

."همعازمىلععّلطتل؛انهتنأكلذل"
تضرتعاامدنع،نكلو.اذهنوملعييئاسؤرو،ككشتمانأ،ةقيقحلايف"



،يلثمككشتمصخشعانقإنمنكمتنإهنإيلاولاق،انهىلإيلاسرإىلع
."اذهمهقطنمعمقفتأالفسأللانأو.ةحيحصهمعازمنأينعياذهف

ةماقإهعسوبناكثيحندنلىلإرفسلاطيسولااذهعسوبنكيملأ"
."؟ريبكدشحمامأهتاراهمىلعليلدلا

يلاولاقمهنأالإ،مهيلعةطقنلاهذهتحرطدقل":تفوركيامأموأ
ثيح؛ادنلريإيفانههتاراهمصحفتبموقأنأىلعرصأو،ةدشبجتحاهنإ
نكلو.لمعلاىلعداتعموهثيحةئيبلابمكحتلاديريهنأىلإراشأ
هذهو،هسأريفةباصإهيدلنألرفاسيالهنإ.ءامصًاناذآتقاليتاجاجتحا
ضغبأيننأنوملعيمهنأنممغرلابو.هتاراهمبقيثولكشبةطبترمةباصإلا
رحبربعةريصقلاةلحرلاهذهبمايقلاىلإًاعوفدميسفنتدجو،رفسلا
."ادنلريإ

."؟لساكدرأنولكيففاطملاهبىهتنافيك"
."هاعريوهيمحينموهةعلقلاكلامشتارداشريسلانأتملع"
."لبقنمهنععمسأمل"
اهاقلتلب،ةعلقلاثريملوهف.هنععمستيكلببسكانهسيل"

."مهحلاصلاهبماقتامدخءاقلةيكلملاةرسألانمةحنمك
."؟عوضوملايفيرودوهامو"
،كءارآردقأيننإ.ليصافتلابىنُعتو،ةظحالملاديدشو،يكذىتفتنأ"

رظنتامدنعًاريبكًاقرفثدحتدقكنأامك.يلجألاهبظفتحتنأديرأو
."يدجاوتناكمنعنيفلتخمةيوازوناكمنميرجيامىلإ

."؟ةعلقلايفىقبنسله"
ىلع؛اهلليثمالشتارداشريسلاةفايضنأنمدكأتمانأ.ديكأتلاب"

."ادنلريإبرغيفلقألا
اياذهنمجرختنأديرتاذامب":ةظحللهقيقشىلإكولراشقدح

عملصاوتلاىلعًارداقطيسولااذهناكنإدكأتتنأديرتأ؟تفوركيام
."نيددحملاىتوملاضعب

انهانأ.ةيدامريغهتاردقنأنمدكأتأنأديرأ.مهمريغييأر"
يننكلو.رابتعالانيعبذخؤتنأاهبضرتفيالةيصخشلايتاليضفتو،ققحتأل
دقيئالمعنمًاددعنأًامامتكردمانأً.اقحمنوكيالنأىنمتأًايصخش
يعارتالملاعلالوحةمظنألانمديدعلاف،اوتومينألبقتمصباوناع
نممهلًاصالخناكتوملانأةركفلضفأيننإ.نحنلعفنامكرعاشملا
."باذعلا



مهنأدقتعتتنكنإمهعمملكتتنأديرتلهو":كولراشرماغ
."مهريصمهيلإلآامعكنوموليس

ملكتأسيننأّنظأانأفيننوموليسمهنأدقتعأيننأنممغرلاب"
."مهعم

،ةيلحتلانمًاقبطامهمامألدانلاعضو.ةهربلمالكلانعافقوت،انه
نإ؛هقيقشمالكهنمضتامبركفيلازيالوهوةبوعصبهقوذتكولراشنكل
ً.ايرذجًالوحتملاعلادهشيسف،ملكتتنأىتوملاحاورألنكمملانمناك
.ًالئاهنوكيسنيطروتملاوطيروتلانعثيدحلاو

تناك.هتفرغىلإهقيقشتفوركيامذخأ،ةيلحتلالوانتايهنأنأدعب
لجرلخدو،بابلاعرقامهلوخدنمتاظحلدعبو.تمزحدقامهتعتمأ
قدحيذلاكولراشىلإاهمدقو،ناصمقوتالذبةدعلمحي،سبلملاقينأ
لصحو،ياهغناشيفناكنأذنمةيمسرًابايثِدتريملوهف؛كابتراباهيلإ
.ةليوطةرتفذنماذه

نأهنمتبلطدقل.مامحلايفاهبّرج":ًالئاقتفوركيامهيلعحرتقا
ىلعكلاهتكرتدقو،ةيلخادلاسبالملانمتاعومجمةدعًاقبسمكلرضحي
."كلضفنماهبّرج،مامحلايففرلا

سبالملاهذهبديقموبيرغهنأرعش،مامحلانمكولراشجرخامدنع
ً.اريبكًاقودنصهيديبلمحيرخآلجرلخد،ءانثألاهذهيف.ةفولأملاريغ

دقل":هللاقو،لفسألاىلإىلعألانمهقيقشىلإتفوركيامرظن
."اهنمبسانملاذخ،ةيذحأةدعلجرلابلج

اماذهلقألاىلعوأ،مادنهلالمتكمكولراشحبصأ،قئاقددعب
ذإ؛قنعلاةطبرَسنتال":هللاقوتفوركيامهيلإقدح،اهنيح.هدقتعا
."اهلمكأبةلذبلايدترتنأكبضرتفي

ةحولكادب؛ةآرملايفهسفنىلإقدحو،مامحلاىلإكولراشداع
يتلاةرتفلاكلتلكدعبهسفنبيترتهيلعبعصلانمناك.ةموسرم
ةقالعةآرملاةحفصىلعتدبيتلاةروصللنكتمل.رحبلايفاهاضق
.هنهذيفهسفننعاهنوكيتلاةروصلاب

ةكيمسةبيقحرضحأو،هبئاقحاولقنييكلمدخلاتفوركيامىعدتسا
تفوركيامعفر،ةفرغلاارداغينألبقو.ةليلقلاهقيقشتايجاحاهيفلقنتل
بناجلاقوفىنحناو."ىسنأتدك!ءابغللاي":ًالئاقهتهبجعفصوهدي
:هللاقو،كولراشلاهملسو،ةرعقمةبلعةبوعصببلجوريرسلانمديعبلا
."هلمعتستنأديرتكتننظ"



نامكلااهلخادبدجوو،ةشعترمعباصأباهحتفو،ةبلعلاكولراشذخأ
يفهتبلج":هقيقشهللاقف،ماهنتوتةمكحمعراشنمهارتشايذلاميدقلا
."كانهىلإيلةرايزرخآ

."كلًاركش،هيفركفأتنك":ةعادوبكولراشلاق
،قئاقدنوضغيفو.امهرظتنتةبرعلاتناكثيحىلإملالسلاالزن

ةازاومب،لامشلاىلإةهجتم،يوالاغعراوشىلععقعقتةبرعلاتناك
ىلإرظنيكولراشذخأو،ىلعألاىلإليمتقيرطلاتأدب،جيردتلابو.لحاسلا
.طيحملاثيحلفسألا

عقوتيليراوصلاددعومجحلاىلإدنتساهنكلوً،ادكأتمكولراشنكيمل
سحأ.توكسايرولغيهءانيملافيصردنعةيساراهآريتلاةنيفسلانأ
دقتفيسهنأسحأ.هرايديفنآلاهنكلوً؛اديدشًاملأناك،فولأمريغملأب
ةرمرفسلاةصرفهلحاتتنأىنمتو،اهمقاطىلإقاتشيسوةنيفسلاىلإ
.ىرخأ

تناك.ةعاسفصنلساكدرأنولكىلإيوالاغنمةلحرلاتقرغتسا
ادبو،ةعيبطلافيفخذاذرلسغو،ةضفخنماهمويغتناكو،ةيدامرءامسلا
نمةفلتخمتاجردبًانولمةبرعلاةذفاننمكولراشهدهاشءيشلك
.يدامرلاورضخألانينوللا

ينامثعافترابةرخصترهظو،راسيلاهاجتابةأجفةبرعلاتفطعنا
.اهبطيحتيتلاةيكلملانعتفّرع،مادقأ

نكلو،عيطتستامردقبمالكلايفدصتقالصنامدنع":تفوركياملاق
عابطنالاةفرعمبًادجمتهميننإ.نيتيغصمكينذأونيتحوتفمكينيعقبأ
."مهيقتلنسنيذلاصاخشألانعهنِّوكتسيذلا

ريثكبرغصأةيكلملاهلتدب،لساكدرأنولكىلإًاريخأالصوامدنع
قيدحتلاحيتتةقيضبوقشتاذ،راوسألايفذفاونكانهتناك.ليختامم
ريسلاربعهزايتجانكميو،ةعلقلابطيحيقدنخكانهناكو.لفسألاىلإ
.روسلايفةرطنقهاجتابقدنخلاربعيكرحتمرسجىلع

رظن،كرحتملارسجلاىلعدعصتلروسلالوحةبرعلاتفطعناامدنع
دعبيقدنخلانمرخآلابناجلانأظحالف،ىرخألاةذفانلانمكولراش
ةيدامرلاطيحملاهايمتناكفرجلافلخو،فرجلاةفاحنعةليلقتادراي
.تادرايلاتائمقمعىلع

ناكامعبشخلاىلعتراسامدنعةبرعلاتالجعتوصفلتخادقل
رسجلاربعتتناكامدنعكلذو،ةراجحلاىلعريستتناكامدنعهيلع



حتفيويذوحلازفقينألبق،ةيناثلةبرعلاتفقوت.ةرطنقلاهاجتابكرحتملا
.بابلاامهل

.لوزنلاىلعهقيقشدعاسو،ةبرعلانملجرتنملوأكولراشناك
راوسألالخادةقطنملاو،رحبلاةحئاربًامعفموًاشعنموًادرابءاوهلاناك
.ةريبكةراجحبةطلبم

نماهليختامكً،ادجةبترمتناك.ةعلقلالخادهرظنبكولراشلاج
يفريبكءانبكانهناكو،راوسألاهدحتعبرمنعةرابعتناكو.جراخلا
سيئرلاىنبملاهنألمتحملانم-يسلطألاطيحملاىلعةلطملاةهجلاطسو
.برقألاهيبناجدحأىلعريغصجربكانهو-

.هتهجاوملتفوركياموكولراشرادتسافً،احوتفمسيئرلاىنبملابابناك
ظحال،بابلاوحندوقتيتلاتاجردلانمةعومجمدوجونمًالدبو
ً!ابيرغاذهودبيمك:كولراشرّكف.ردحنمرجحكانهناكهنأكولراش
يثالثبلودميسركىلعسلجيلجرقثبنا،لخدملاةمتعلالخنم
ًالاطنبوةيدامرةردصوءادوسةرتسسبلتةمهجتمةأرماهعفدت،تالجعلا
كولراشرّكف.ةكعكلكشىلعىلعألاىلإًاعوفرماهرعشناكً.املقمًابيرغ
ةأرملاهذهنأظحالو،هتمعوهمعلزنمةربدمنيتنالغاةديسلابًاليلق
ىلعسلاجلالجرلاناك.يهتسيلاهنكلوتازيمملاوةينبلايفاههبشت
يدامرلاهرعشناكوً.ابيرقترمعلانمسماخلادقعلايفبلودملايسركلا
صخشلاناككولراشرظنتفلامنكلوً،افيظنوًابترمفيثكلاودعجملاو
.هفلخفقييذلا

:لاقوامهعسوىلعهيعارذحتفمث،كولراشوتفوركيامللجرلامستبا
."!لاعت،لاعتلساكدرأنولككفيرشتبيتداعسلاي"

ادبيذلالجرلامدقتو،كولراشهابتنالخدملالالظيفةكرحلاتتفل
ناكو.ءادوسةعبقرمتعيوءادوسةلذبيدتريناك.هتينبوهمجحلثميف
،ةعمالءاقرزىنميلاهنيعتناك.هيفتكىلعلدسنيودوسأوًاليوطهرعش
.لوضفبكولراشةيحانرظنو

ةجهوتمتدبةمتاقةيجاجزةركنعةرابعتناكفىرسيلاهنيعامأ
.يلخادءوضب



بابلاةيحانًاهجتملئاملارجحلاىلعريسيوهوتفوركياملاق
مث."كيقتلأنأيرخفويرورسيعاودنملهنإ.شتارداشريس":يمامألا
سلاجلالجرلاكلذمامألوطلاعرافودبيالىتحًاليلقىنحناوفقوت
."-انأ":احفاصتونالتنيوكديبكسمأو،بلودملايسركلاىلع

كتقبس.ةيناطيربلاةموكحلالثمم،زملوهتفوركيام":نالتنيوكلاق
ديسلاىقلأ،ءانثألاكلتيف."يتيبيفكبًالهأ.زملوهديسايكترهش
ذخأبكلجرموقينأحرتقأ":لاقو،كولراشىلعةفطاخةرظننالتنيوك
."كتفرغيفاهعضووكبئاقح

،كولراشيقيقشهنإً.امداخيعمرضحأمل":ةبوذعبتفوركيامحضوأ
ردانهنأدجأاماذهو،هيزنبقارموهو،ةيقطنمريكفتتاردقهيدلو
."هذهانمايأيفمّيقو

ًاقيمعهتوصناك.ً"اضيأهببحرمكقيقش":ًالئاقنالتنيوكهيلعّدر
لاقولخدملادنعفقاولالجرلاهاجتابهفتكقوفنمةعرسبرظنً.ائفادو
امكلضفنم":عباتمث."؟ونابلأديسايكنعفيرعتلابيلحمستأ":هل
.ً"افيفخًاماعطامكلانددعأدقل،الخدا

ْنكلو،تفاللاهرظنمنممغرلابونابلأيفقدحيالنأكولراشلواح
هيلإرظنينأهتعاطتسابنأرعش،يمسرلكشبلجرلانعفِّرُعنأدعب
ً.ّاظفودبينأنودنم

اتناكهيدينكلو،ءاضيبهترشبتناكو،ًاليوطوًافيحنونابلأناك
ردصلادنعًادجةعساوتناكدقف،ةئيسهتلذبتدب.نيتريبكونيتليحن
ناودبينييمظعلاهيمصعملعجامم؛نيريصقاناكنيمكلانكل،لاصوألاو
نيتكرات،هئاذحقوفًايلاعناحجرأتتاتناكفهلاطنبيقاساتيشاحامأ.نايعلل
للظتوةفاحلاةضيرعاهرمتعييتلاةعبقلاتناك.حوضوبنييدابهيبروج
،ههجويطغتةيرئادلابدنلاتاذروثبلاتناكو،يبيلحلاضيبألاههجو
ىلإةئتانتناكفهنانسأامأ.هتلوفطيفامضرمببيصأهنأىلإريشتو
هحنماماذهو.جراخلاوحننيعفدنمونيعستمهارخنمادباميف،مامألا
ناككولراشرظنتفلامرثكأنكل.ناسنإةلالطإسيلوناصحةلالطإ
طولخملابيلحلانولبتناك.سيطانغملاكهتبذجدقف؛ىرسيلالجرلانيع
.ةيحزقلاوؤبؤبلانمةيلاختناكو،ءاملاب

كلذنمًالدبو،كولراشوتفوركيامحفاصيلمامألاىلإلجرلاُطخيمل



."؟ينيعكتجعزأله":كولراشلأسو،امهبقدحيذخأ
يلاعهتوصناك،هيلإاهيفرظنيكولراشناكيتلاةقيرطلاًاظحالم

.نولابلانمءاوهلاجارخإلواحينمكً؛ابيرغوةربنلا
يننإ":كولراشهبظفلتينأنكميمالكيأًاقبتسمتفوركياملاق

."ةفالجبكيلإرظنياليقيقشنأبةقثىلع
مهوسانلاليختيننكمي":هقيقشسيلوونابلأًابطاخمكولراشلاق

نألواحأتنكفانأاّمأ.اهيلعزيكرتلاوأ،كنيعىلإرظنلالهاجتنولواحي
."ثداحهنأضرتفأانأف،كعمثدحامفرعأ

."كولراش"ً:ارذحمتفوركياملاق
انأو،ةاباحمنودنموةرشابمثدحتيكقيقش":ونابلألاقاهنيح

امهنأّيلإنورظنيامدنعنورهاظتيسانلامظعم،قحمهنإ.اذهردقأ
وحنهديعفر."ثدحتلانولواحيامدنعنومتمتيونوقدحيوأ،بطخنم
ةقاقرتراطامدنعسأفلاةطساوببشخلاعطقأتنك":لاقورسيألاهغدص
.نيعلاتررضتظحلاءوسلو،ىرسيلاينيعيفترقتساوبشخلانم
يفتنكامدنع،نكلو.اهرتسأيكلينيعىلعةعقرتعضوةليوطتاونسل
ًالجرتيقتلاكانهو.دنهلاىلإةلحربتمق،يرمعنميناثلادقعلالئاوأ
دباعملادحأيفليثامتلادحألنيعةباثمبناكزيممرجحنعينربخأًاميكح
يفناكو.ةيرحسصئاصخرجحلااذهلنأعئاشلانمهنإيللاقو،ةيلحملا
دقو.ىرخألادوجولاملاوعىلإو،ملاعلاباجحفلخرظنللمدختسييضاملا
الةدقعمفورظلالخنموً،اريخأ.رجحلااذهنمسجاوهلاينتباتنا
يفغارفلاعمًاقفاوتمناكةفدصللو،رجحلاتذخأ،نآلااهركذللاجم
."ةعقربينيعتيطغ،رايدلاىلإتدعامدنعو،ينيع

حمسيله،دصقأً؟اقحمميكحلالجرلاناكلهو":كولراشهلأسف
."؟ملاعلااذهفلخةيؤرلابرجحلااذهكل

ةماستباقلطأو."كسفنبررقتلانهكنأدقتعأ":ًالئاقونابلأهيلعّدر
.ةمعان

."نآلايرورضفيفخلاماعطلانأنظأ،عقاولايف":تفوركياممدمد
امكدوقتس":هفلخةفقاولاحمالملاةمراصةأرملاىلإشتارداشريسلاراشأ

تاشيودانسلاوكيكلانمةليكشتدجوتثيح،ماعطلاةفرغىلإنامليس
."ّيدلمدخلاةريبكيهنامليسنأامكربخأنأيبردجي.ةرضحملا

."!ةبارغللاي!مدخلاةريبك...ةأرما":هبجاحعفرنأدعبتفوركياملاق
فلتختلساكدرأنولكيفءايشألانمريثكلانأدجتس":ريسلالاق



،ةقيدحلايفلمعتىثنأيدلو،مدخةريبكلمعتىثنأيدلف.فولأملانع
نممداخلاويهاطلا،كلذفالخبو.تاسراحنلمعيثانإىلإةفاضإلاب
."؟كلذكسيلأ،سفنلايفةجهبلاثعبيرومألاليدبتنإ.روكذلا

مانننأعقوتنالنحنوديعبدمأذنم":ةيسامولبدبتفوركيامهباجأ
دعبروطفلاو،ءاشعلالبقءادغلالكأنالو،ضرألانمًالدبفقسلاىلع
."هيلعداتعنسفكلذانلعفولاننأنمدكأتميننإ،ءادغلا

ملاعلانملجركنإ!هللااي"ً:اخراصهيدياتلكبنيلاتنوكديسلاقفص
فلخلاىلإنوطخيسنيذلانيلثمملانمدحاوكنأنظأ.زملوهديساي
."يبةصاخلاتابيترتلانوريامدنع

يدلناك!؟نيرخآنيلثمم:تلقله":لؤاستبهبجاحتفوركيامعفر
ةموكحلانمىرخأماسقأكانهله.انهديحولالثمملايننأبعابطنا
اندعاسينأنكميسيفوأموهنأىرأانأ؟انهنولثمماهيدلةيناطيربلا
كلدكؤأيننكلو،ةطرشلانعنولوؤسملامهف،تاومألاعملصاوتلاىلع
نعةباينلابطقفسيلو،ةيناطيربلاةموكحلالماكنعةباينلابضوافتأيننأ
."سيفوأنروف

ممأنعنيلثممنعثدحتأيننإ.زملوهديسايموهفماذهلك"
."ةيناطيربلاةموكحلايفىرخأماسقأنعسيلو،ىرخأ

ّدحىلإ؛فلخلاىلإةوطخاطخو،هعمساممًادجتفوركيامأجافت
هنأبعابطنايدلناك،شتارداشريس":لاقو،لئاملارجحلابرثعتيداكهنأ
ًاسفانتكانهنأبملعىلعةيناطيربلاةموكحلانكتمل،ينعأ.يرصحقافتا
."ةيئانثتسالاونابلأديسلاتاراهمىلع

ديسلابهاوم":لاقوماستبالابرمتساوهيفتكشتارداشريسلازه
امنيبدحاوديازمبانيسفنانديقاذإنيقمحأنوكنسو،ةميقلاةيلاعونابلأ
."هنمديفتسيدقيذلاهلمكأبملاعلاانيدل

."؟انهاناوسدجوينم":تفوركيامهلأس
.هتيشاحهعمبلجدقوايسوررصيقلثمم":ًالئاقشتارداشهباجأ

دحاولكىتأنيلثممةيراغنهلاوةيناملألانيتيروطاربمإلانملكتلسرأدقو
ملهنكلو،لثممبثعبدقيكريمألاسيئرلانأدقتعأانأو...ةدحىلعمهنم
لبقبسانملاتقولايفلصينأىنمتأو،انيلإهقيرطيفهنظأ.دعبلصي
."دازملاءدب

رظن."!لذتبماذهمك!؟دازم"ً:امهفتسملأسوتفوركيامدعترا
ةرشبلابحاشلجرلااذهنأهنمًانظ؛ةعرسبونابلأديسلاىلإكولراش



فقياذاملفالإو،سمشلاةعشألضرعتلاحيفئيسلكشبلعافتيامبر
رعشتفيك؟ونابلأديسايتنأكنأشباذامو":هلأسو؟ةمتعلاهبشيف
."؟ينيصلافزخلانمةينآكةديازمعوضومنوكتستنأو

:تاجردلالزنيوهودودحلادعبأىلإقيقرتوصبونابلألاق
لذتبمءيشنعثحبأاليننإ.ةيرشبللميظععفناهيدلةبقترملاياياده"
نمًادكأتمنوكتنأدوأيننكلو،شتارداشديسللاهرمأكرتأانأف،دوقنلاك
ًامهفانلحيتيسرخآلاملاعلاعماَنلُصاوتَّنإو.ةيرشبلاريخلىعسأيننأ
."ءيشلكللضفأ

ىلعألاضرعلامدقتسيتلاةمألانأضرتفأانأو":تفوركياممدمد
،يرشبلاسنجللةعفنمربكأبلجلةيناحورلامادختساىلعلمعتس
."...لعجتسو

،لخداكوجرأ.كلذلرورسمانأو،نآلاانمهفتتنأ":نالتنيوكلاق
ىتحلاحلضفأبنوكينأديرننحنو،ونابلأديسلابعتيسمشلاءوض
موقتسو،امكتعتمأتاسراحلارضحتفوس.ليلدلاةماقإوحرشلانمنكمتي
."امكيتفرغىلإاهلاصيإبنامليس

لمحنمكولراشنكمتيمل-مدخلاةريبكنامليسةديسلاتعفد
ىلإبلودملايسركلا-طقفنامليساهنأىلعاهيفريكفتلاىلعهسفن
ةكمسلاقلزنتامكلالظلاىلإقلزناف،ونابلأديسلاامأ.ةعلقلالخاد
.هيفتكّزهو،كولراشهقيقشةيحانتفوركيامتفتلا.روخصلاتحتةئبتخم
نأنمدكأتمانأ".ءودهبكلذلاق."هتعقوتوأهتدرأاماذهنكيمل"
هعفديساممىلعأنمثعفدمهتعاطتسابةيناطيربلاةموكحلاةاهد
؛نييكريمألاوسورلانعًائيشفرعنالاننكلو،ناملألاوراغنهلاونويواسمنلا
."ةحوتفماننيعأءاقبإورذحبمهقحسانيلعبجي

ادبامادهاشثيح،ةملظملاةعلقلاىلإهقيقشفلخكولراشلخد
تابقحفلتخمنمةعردمتالذباهيفدجوت،ةريبكةيرجحةعاقاهنأامهل
ةشكرزمةيرادجتاداجسلفسأتّقلعدقو،ناردجلاىلعةّقلعمخيراتلا
فتليو،ىلعألاىلإدوقيجردكانهناك،راسيلاىلإ.ةطنحملئايأسوؤرو
قباطلكةفرشبطيحيناكو.ةعبرألاىنبملاناردجلوحيبلوللكشب
.فرغلاىلإدوقتةرطنقملخادمكانهتناكو،تاهجلالكنمنيزبارد
ةباثمبكلذناكً.اعوطقمًامسقكلتميهنأنيزباردلكادب،ةبرغتسمةروصب
يفو.نيرذحاونوكيملنإ؛اهلالخنماوطقسينأسانللنكميةوجف
تاوجفلاربعةيلمخملابحتّقلع،كلذلوصحنودةلوليحللةلواحم



.هتمربرمألاكولراشبرغتسادقو،تافاطخبتطبرو
ةعونصمةلاقسكتدبلكشلاةبيرغةلآكانهتناك،ةعاقلاطسويف

،فقسلاهاجتابضرألانمعفترتاهاياوزدنعمئاوقعبرأاهل،بشخلانم
طسوت.مادقأعضبلكمئاوقلانيبطبرتةلئاموةيقفأضراوعكانهتناكو
ًابابكلتميو،ةعبرأوأصاخشأةثالثلعستيريبكقودنصةلاقسلاهذه
نمىلدتتلابحكانهتناكو،ةعاقلاهاجتابجراخلاىلإحتفيًايجاجز
حطسبطبترتوةعلقلاحطسلالظيفيفخماهفصنتاركبةعومجم
.قودنصلا

:هتالمأتكولراشىلعًاعطاق،نالتنيوكنلعأ."سيئرلاىنبملاوهاذه"
رغصأرخآجربكانهو،ةعلقلانممسقلااذهيفعقتفرغلامظعم"
."ونابلأديسلاوانأاناحانجعقيثيحًامجح

."؟مدخلانأشباذامو":كولراشهلأس
نوشيعياوناكهمدخنأةركفنأكو،نالتنيوكريسلاىلعةريحلاتدب

نامليسنكلو،هلاببرطختملهتمدخيفنونوكيالامدنعرخآناكميف
،ةعلقلاراوسأيففرغانيدلمدخلارئاسوانأ":تلاقومامألاىلإتطخ
مرحنميفلخلاءزجلالوحفتلتو،نيجربلانيبطبرتراوسألاهذهو
.ةعلقلا

،ةبيرغلاةلآلابناقدحياناكتفوركياموكولراشنأنالتنيوكظحال
."امكلحرشأنأيلاحمسا،ءيشلااذهنعنالءاستتامبر":دادتعابلاقف

امبر،نكلو.ةنياعملالالخنمحضاوأدبملا،يعادال":تفوركياملاق
."كولراشليصافتلادرسبعسوتتنأديرت

يلثمملةينهذلاتاردقلاتابثإهنمديريتفوركيامنأكولراشضرتفا
رثكأةرذحةرظنىقلأف.نالتنيوكشتارداشريسلامامأةيناطيربلاةموكحلا
يبشخلاقودنصلااهيفمءالتييتلاةقيرطلاظحالو،ةيبشخلاةينبلاىلع
هاجتابجراخلاىلإبابلاحتفيفيكو،عبرألاةيبشخلامئاوقلاعمةقانأب
نمىنبملانمايلعلاقباوطلاىلإلوصوللمدختستاهنأكوودبت".ةعاقلا
ةدعلعستيهنأّدحىلإريبكقودنصلا.جردلامادختساىلإةجاحلانود
؛ةيجراخةقاطردصملالخنملابحلاةطساوبعفتريهنأنظأ،صاخشأ
نمًاماظننأامك،طوغضملاءاوهلالثمًائيشوأراخبلانوكينأنكمي
ريسلاىلإتفتلا."لثمألالحلانوكينأنكميةيكيلورديهلالئاوسلا
يفعقتكفرغنألمدختستةروصقملاهذهنأدقتعأ":عباتونالتنيوك
."جردلالامعتساعيطتستالكنألو،ايلعلاقباوطلا



ماظنوأطوغضمءاوهنعثدحتتاذامل":هايإًاربتخمنالتنيوكلأس
."راخبلانمًالدبةيكيلورديهلالئاوسلانم

مئادقارتحاىلعةظفاحملاضرتفيمئادلكشبراخبلاريفوتنأل"
اذهف،مويلايفةليلقتارمىوسمدختستالةلآلاهذهنأامبو،محفلل
."محفلابفيخمردهلًاببسمنوكيدق

هتوصةربننأنممغرلاب.ً"ادجديج":لاقوهيديبنالتنيوكقّفص
نعامهلحرشميدقتبموقينأهيفيضضفرنمهئايتساىلإريشتتناك
يلتينبدقو.دعصمنعةرابعةلآلاهذهنإ":عباتو.ةبيرغلاةلآلاهذه
دعاصملانأدقتعأيننإ.نييكريمألانيسدنهملانمقيرفلبقنمًاصيصخ
تحتىقبيءاوهلانإ.كرويوينيفةعئاشمويدعبًامويحبصتهذهلثم
.ةقاطللردصمكرزجلاودملامدختسييذلا؛ركتبمماظنلالخنمطغضلا
فرجلاو،لحاسلانمةعقبلاهذهيفةطشانرزجودمةكرحكلتمننحنف
عيطتسيلامعلااهرفحىرخأوةيعيبطقافنأبدوزمةعلقلاهيلعتينبيذلا
ًاطسقذخآنأدوأ،يلامتحمساذإ،نآلاو.اهربعضفخنيوعفترينأءاملا
."ءاشعلادعومنيحينألبقةحارلانم

يفناعقتكولراشوتفوركيامنملكيتفرغنأىلإنامليستراشأ
،ماعطلاةفرغيفامكيسفنةمدخباموق،امكلضفنم":امهلتلاقو،ىلعألا
."ءاشعللدادعتسالاامكنكميثيحامكيتفرغىلإامكدشرألليلقدعبدوعأس

:ةموعنبلاقو،نالتنيوكريسلاهاجتابفيفطلكشبتفوركيامىنحنا
ةيناطيربلاةموكحلانأكعنقألوً،اقحالكعمثدحتللقوشتأيننإ.عبطلاب"
."تاموكحلارئاسنمرثكأكتابلطكلققحتفوس

أموأاميف،دعصملاهاجتابشتارداشديسلانامليسةديسلاتعفد
هديسعبتوكولراشوتفوركيامىلإلالظلانيبيفخمهبشونابلأديسلا
ديسلاعمتلخدو،جراخلاىلإبابلانامليسةديسلاتحتف.مدخلاةريبكو
ةديسلاتقلغأ.بلودملايسركلابناجبقلزنافونابلأديسلاامأ.نالتنيوك
بناجىلعةدوجوملاةلتعلابحسبتماقو،يجاجزلابابلانامليس
رظن.عفتريذخأوًابخاصًاسيسهردصأو،دعصملازتها،اهدنع.قودنصلا
كرحتيدعصملانأهسفنرّكذو،ةيرحسةعدخهلادبامىلإكولراش
عافترالابقودنصلارمتسا.هايملاطغضنعةجتانلاةقاطلالالخنملماكلاب
تاحتفلانمةياغلاكولراشكردأةأجفو،ةيناثلاوىلوألاةفرشلاًارباعءودهب
قباطلاىلإدعصملالصوامدنعوً.اقباساهظحالدقناكيتلانيزباردلايف
يذلاوةعاقلاهجاوييذلابابلانأظحالو،حتفيبابتوصعمس،ثلاثلا



ىرخألاةهجلايفلباقمبابدوجوضرتفافً،اقلغملازيالريسلاهنملخد
.هنمجورخلادعصملايفنملحيتي؛قودنصلانم

شتارداشريسلاهبرعشييذلارخفلامهفتعيطتسأ":تفوركياملاق
طغضأانأو،ندنليفهنمريثكلاكانهنكلو.اذهليحلاقودنصهاجت
."يدانلايفدحاوبيكرتلزينغايديدانةرادإىلع

."طقفنيقباطنمفلؤميدانلاف؟اذامل":كولراشهلأس
دعصملااذهلثمدجويامدنعنكلو،حيحص":بضغبتفوركياملاق

وأءادغلالوانتباهيفبغرأةرملكيفجردلادوعصءانعنمحاترأسف
."ءاشعلا

تنأله!ماعطلانعملكتتأ!نئاشاذهمك"ً:اسباعكولراشلاق
."؟عئاج

."؟كلذكسيلأ،يوالاغىلإدوعنسماعطلالوانتدعب":عباتو
ّيلعبجي.لقألاىلعماعطلاضعبلوانتنملنإًاجفانفرصتودبيس"

لضفأيننأبرعشأينلعجيساذهف،ءاشعلالبقماعطلانمليلقلالوانت
."مويلاةقاطلانمريثكلاتكلهتسادقل،ًالاح

تناكاهنأدكؤملانمادبيتلاماعطلاةفرغهاجتابتفوركياممدقت
نمةريبكةلواطاهطسوتتتناكو،يلاعلافقسلاتاذةلاصلامجحفعضب
نماهريغوتاشيودنسلاوكيكلاقابطأاهلوطىلعترثعبو،نايدنسلابشخ
.بياطألا

ًالاطنبيدترتةمداخىرحألابوأ،امهوحنمدقتيًامداخكولراشظحال
:امهتلأسًاريثكامهنمتبرتقانيحو.ةملقمةردصوليوطليذتاذةرتسو
."ياشلاامكلبلجأنأناديسلااهيأناديرتله"

يففقيرخآصخشكانهناك."كلذدقتعأ":تفوركياممهمه
برتقاوةلواطلالوحراس.مامتهابامهيلإقدحيو،ةلواطلانمرخآلابناجلا
دبال":ةيلاعةربنيذتوصبلاقو،تفوركيامهاجتابهديّدمو،امهنم
تلخرهشأةتسذنم.كنربزتلوهروتكدلاانأ،ةيناطيربلاةموكحلالثممكنأ
حفاص."ةدحوملاةيناملألاةيوطاربمإلالثممنآلاانأو،ايسوربلثممتنك
ىدحإهاجتابهسأرلامأدقوامهيفكنربزتلوهقدح.فطلبهديتفوركيام
."؟دقتعأامبسحزملوهديس":تفوركيامللاقو،هيفتك

."؟ينفرعتله"
كيمسهنإ.كفلمىلعتعلطانأيلقبسدقل":كنربزتلوهلاق

.ً"ادجلماشودقعمو



،ياشلانمقيربإاهيلععضوةينيصلمحتيهوةمداخلاتداع
ةلواطلاىلعةينيصلاتعضو.بيلحقيربإو،باوكأللنوحصو،باوكأو
.ياشلانمنيبوكبكسبتعرشو،امهنمبرقلاب

."؟ةديازملافدهبأ؟انهلعفتاذامو":كنربزتلوهتفوركياملأس
ضرتفييذلالاؤسلانكلو،اهسفننعثدحتتةيلمعلا":يناملألاهباجأ

يقيقحءيشىلعديازننحنله:وهانسفنأىلعهحرطننأًاعيمجانب
."؟فيزمءيشدرجموأ

؟فرعننأاننكميفيك،نكلو.لعفلاب":لاقويأرلاتفوركيامهقفاو
."ةقثلاىلعًادامتعالاملانمريبكغلبمقافنإانمبلطي

كرتتسةينطابلاهتاردقلوحونابلأديسلانيهاربنأدقتعأيننإ"
."المأًايفاكًاتابثإلكشتتناكأءاوس،قحالتقول

."؟نيلثمملارئاسعمتعمتجاله"
وهةيراغنهلاةيواسمنلاةيروطاربمإلالثمم":لاقوكنربزتلوهأموأ

ريبخوًادجميقتسموًادجروقوهنإ.ونبيونوففلودأسيولديسلا
شتيفيردنارتويبتنوكلاوهفيسورلالثمملاامأ.دقتعأامبسحءاصحإلاب
ةيروهمجلاسيسأتببسبنهارلاتقولايفاسنرفمعتىضوفلا.فولافوش
."اسنرفنعًالثمماولسريملكلذلو،ةثلاثلا

تنوكلافرعتالأ":لوقيلهمفكولراشحتفو،هبجاحتفوركيامعفر
تكّرحتكنربزتلوهرظننعةيفخملاىنميلاهقيقشدينكل."؟فولافوش
هنأملعينأكنربزتلوهلديريالتفوركيامنأادب.كولراشهابتناتفلل
ً.اضعبامهضعبنافرعيايسورلثممو

نمنهولابرعشأتأدبدقل،انرذعا":ةموعنبتفوركياملاقذئدنع
نمضأنأعيطتسأنلفًاروفماعطلالوانتبأدبأملاذإو،عوجلاةدش
."كلذىلعةبترتملاجئاتنلا

ةلواطويزيلكنإلجرنيبةلوليحلايبضرتفيال":كنربزتلوههللاقف
.ً"اقحالانثيدحعباتنامبر":ًاليلقىنحناو."ماعطلا

لاقو،ماعطلاةفرغىلإناهجتمامهوكولراشمامأتفوركيامراس
."؟فولافوشتنوكلامسافرعتكنأضرتفأ،عقاولايف":ءودهب

لودارابديرتيذلالجرلا؟وكسوميفهانيقتلايذلالجرلاوهسيلأ"
."؟هلايتغاربماشت

نعانيفخأنإانحلاصيفةزيمنوكيسامبرهنأتسسحأ.طبضلاب"
ذخأ."يتاداشرإتعبتاكنألكلًاركش.تنوكلابانتفرعمكنربزتلوهديسلا



.مامتهابقبطلكًاصحفتمةلواطلاةازاومبراسوًاقبطتفوركيام
."؟اذامل"
هقبطألميأدبو،ةكوشذخأ."؟اذاملبينعتاذام":تفوركيامهلأس

تاصلصبراضخلانمةليكشتو،كمسلانمعطقبو،درابلامحللانمحئارشب
.ةفلتخم

فولافوشتنوكلاوكنأكنربزتلوهديسلافرعينأديرتالاذامل"
."؟ناقيدص

يفاهعضووةكوشلاةطساوبنبجلاضعبزرغو."بابسأةدعل":هباجأ
سورلاواننأبكنربزتلوهديسلاهبتشينأديرأاليننأاهدحأ".هقبط
ًاصوصخو؛اكريمأوةيراغنهلاةيواسمنلاةيروطاربمإلاوناملألادضًاعمقسنن
ريغةقيرطبكلذعملعافتيدقامبروً،ايلعفدوجومريغقيسنتلااذهنأ
نكميفولافوشتنوكلابيتفرعمنأوهفعبطلابرخآلاببسلاامأ.ةعقوتم
ةيراغنهلاةيواسمنلاةيروطاربمإلاو،ناملألادضقيسنتلاةصرفانيطعتنأ
اذهيدافتىلعلمعلاكنربزتلوهديسلارشابينأديرأالو،اكريمأو
نإملعأاليننأوهفمهألاببسلاامأ.ًالعفكلذلوصحلبققيسنتلا
.المأماقملااذهيفانتقادصرمأبملُعينأىنمتيفولافوشتنوكلاناك
."ًالّوأدارفناىلعهعمثدحتلاديرأ

."؟لاونملااذهىلعكتايحلكله":كولراشهلأس
."؟كلاؤسبدصقتاذام"
كلوحرودتيتلاثادحألابقلعتياميفسيل؛ةيثالثوةيئانثتاعقوت"

.ً"اضيأكتاذلوحلبطقف
اماذهو.كلذدقتعأ،حيحص":لاقًاريخأو،ًالّوطمتفوركيامرّكف

."ةيلودلاةيسامولبدلاىمسي
؛هبموقتامبمايقلاعيطتسأيننأدقتعأال":ءودهبكولراشكحض

يهفكراكفأامأ.يملاعيفةليدبتاططخمكانهتسيلو،ةرشابميراكفأف
ةجردو،راهنلانمتقولاقفوريغتتو،تاهاجتالالكيففتلتورودت
."حايرلاةكرحوكبطيحتيتلاةرارحلا

اماذهو":ءودهبلاقو،فطاعتبكولراشىلإقدحوتفوركيامتفتلا
كاكفلايننكميالو،هبموقأنأبجيامبًامئادرثأتميلقع.هيلعكدسحأ
تنأاذهلو،ينمضيقنلاىلعوةطاسبرثكأفكلقعامأ،نارودلاوفللانم
."ينمدعسأ

نأدقتعأ":رثكأًايصخشىحنمةشقانملاوحنتنألبقكولراشلاق



نأنمىشخيهنأل؛ةماعلامامأرهظيالورفاسيالفولافوشتنوكلا
."ماودلاىلعنيقفارمةبحصبرفاسيهنأدقتعأ.لايتغاللضرعتي

ةطرشلايفيأ؛ثلاثلامسقلايفمدخيناكامدنعًاحيحصاذهناك"
ىلعكانهف؛نيصلايفتنكامدنعريغتهبصنمنكلو.ةيسورلاةيرسلا
نمنيبرقملاصاخشألاةرئادنمنوجرخينورخآونولخديسانأماودلا
نهارلاتقولايفهتطلس.هترئاديفءاقبلاتائيسنمهذهو.رصيقلا
ملكلذلو،ايسوريفلجرمهأيناثناك،ةديعببتسيلةرتفذنم.ةلئاضتم
مانيهنأدكأتمانأ.رخآصخشيأوأربماشتلودارابمامتهالحمدعي
هارأسيننألرورسمانأ،كلذعمو.مايألاهذههريرسيفرثكأنامأوءودهب
تسيلاهنأحيحص.رصيقلاحلاصللمعيلازيالهنأىلعليلداذهف؛انه
حبصتنأنكمملانمنكلو،اهبموقييتلاةيمهأرثكألاةيسامولبدلاةمهملا
."؟ماعطلالوانتبةينكيدلتسيلأ":كولراشةيحانرظن."كلذك

."ءاشعلليتيهشبظفتحأنأديرأ"
."ديرتامك"
ىلاةفاضإلابناشوفنمنابراشهيدلورعشلاضيبألجرةفرغلالخد

مث،تفوركياموكولراشىلإةلجعبرظنً.ادجةيمسرهبايثتناك.نيتلبس
.كنربزتلوهديسلاىلا

ديسلالبقلجرلاوحنكرحتو."ونبيونوف":ةموعنبتفوركياملاق
."...زملوهتفوركياميمسا،كنعريثكلاتعمس":عباتوكنربزتلوه

نكيملهنكلو،ذوبنمهنأبرعشيوهوماعطلاىلإةرظنكولراشىقلأ
،يناملألالثمملاعمراوحلاىلإمضنينأيفةزيجوةرتفلركف.عوجلابرعشي
ًالدب،اذل.تفوركيامهركنتساًائيشةيضرعةقيرطبلاقهنألًاقلقناكهنكلو
بناجبرمو،هلوحدحأكانهنكيملً.ارداغمةعاقلابابربع،كلذنم
لازيالدعصملاناك.لابحلاوةيبشخلاضراوعلاومئاوقلاتاذةبيرغلاةلآلا
.نالتنيوكهرداغثيح،ثلاثلاقباطلادنعىلعألايف

اهلغشييتلاةقطنملاىلإةيبشخلاضراوعلانيبنمكولراشقّدح
ةيضرألايفةوجفكانهتناك؛يضرألاىوتسملاىلإدوعيامدنعدعصملا
يفدجوفدعصملانمىلفسلاةهجلاىلإرظنمث.مادقأسمخقمعب
ىوتسمعممؤالتلاىلعدعصملادعاسيئئانندعمبًاهيبشًائيشاهتدعاق
اهنأكوتدبدقفضرألايفةوجفلاةدعاقامأ،اهدنعفقوتييتلاضرألا
ةهجنمتالصفمدوجوكولراشظحالو،بشخلانمحاولأنمةعونصم
.اهتحتةلآلاعبقتامبر؛ةدحاو



نييندعمنيحولدوجوظحالو،ةيبشخلاةلاقسلابقّدحو،هرظنعفر
فقسربعتوامهنمعفترتلابحدوجوظحالامك،دعصملايبناجدنع
بحسف؛دعصملالقثلنينزاومةباثمبامهنأًاضيأظحالو،حطسلاىلإدعصملا
اماذهو،دهجلانمريثكلاىلإجاتحيقباوطةثالثعافتراىلإدعصملا
كانهناكنإ،نكلو.هنزاوتنادقفوأطوقسلارطخلًاضرعمدعصملالعجي
نزوعمنزاوتيدعصملانزونإفلبحلانمرخآلافرطلايفلباقمنزو
.نامأبدعصملاعفرلبولطملادهجلارادقمفخييلاتلابو،نيندعملانيحوللا
.قالطإلاىلعهلمعتسينأديريالهنأنممغرلاب؛عرابلمعهنأركف

اهنأكولراشضرتفاو،مئاعدلاىدحإبقشيفةلتعكانهتناك
.ضرألاىلإدعصملاةداعإلجأنمبحست

."؟فئاختنأأ":لوقيًاتوصعمس
نولنمرّدقوً،ابيرقتهنسلثميفةاتفدجوففلخلاىلإتفتلا

امّبر؛نالتنيوكشتارداشريسلاتابيرقىدحإنوكتامبراهنأةنكادلااهترشب
.هتنبايه

دوسأاهرعشناكو،ةببحملاةيرشحلابنيتمعفمونيتينباهانيعتناك
ً.ادعجمو

ريغًائيشءرملاهجاويامدنعيعيبطلعفدرفوخلا":كولراشلاق
هتوصادب."حارجبهبيصتوأهلتقتدقةقاطكلميهلريسفتالوأمولعم
يف،نكلو".هنيعتقولايفهلخاديفنعليناكو،ةرضاحميقلينمك
نمطيسبماظندرجماهنإ"ً:اسرديقلينمكهثيدحعبات."هذهانتلاح
درجماهنإ؛اهيفعزفمءيشدجويالو،نزاوتلاىلعظفاحتيتلانازوألا
."ةطيسبةيكيناكيم

ىلإرظنتوعفترتتنأاميف،دعصملايفتنأوكلذلوقبّرج"
لابحلاعمستتنأو،ةيناثلكدعتبتودعتبتيتلاةبلصلاةيرجحلاةيضرألا
."رصتيهودعصملالمحتيتلا

نمليلقلايلببسيسكلذنأليختأنأيننكمي.حيحص":للمبلاق
."يبلقيففاجترالا

."؟نييموكحلانيلثمملانمدحاوتنأله"
.مهدحأيننإلوقلاكنكمي.مهدحأةقفربانأً،انسح":لاقوأموأ

."مهنمًادحاويرابتعاكنكميةيلمعبابسألً،انسح
."؟ارتلكنإنم"
."نالتنيوكشتارداشريسلاةنباتنأو":لاقوًاليلقاهيلإقدح."معن"



تذخأو،اهيفتكىدحإهاجتاباهسأرتلامأ."كلذنمًاقثاوودبت"
."؟كلذكسيلأهتنبايننأعقوتتتنأ":تعباتو،هلمأتت

ةرئازتسلوانهنيشيعتكنأىلإريشتكسفنبكتقث.عقوتأاليننإ"
كتينبوكترشبنولنأامك،ةمداخنيدبتالتنأو.نيلثمملارئاسلثم
كنسنأنيحيف.ةيمظعلاهتينبوشتارداشريسلاةرشببناهيبشةيمظعلا
وأهتخأنيدبتالتنأف،هيخأوأهتخأةنباوأهتنباكنأىلإريشت
وأقيقشدوجوىلإريشياذهفهتخأوأهيخأةنباتنكاذإو.هتجوز
لكبضرتفأكلذل،نآلالبقامهدوجوىلإدحأرشيملريسللةقيقش
."هتنباكنأةطاسب

."كلذعقوتتتنأ،تلقامك"
."؟هتنباتنأله"
ىعدأو،هتنباانأ.معن":ةلئاقهلتمستباو،هيلعةعيرسةرظنتقلأ

فين.فينيننودانيعيمجلانكلو،ا-م-ي-ناذكهةئجهتلاوامين
."نالتنيوك

."هتنباتلقامك"
."عقوتلاىلعكيأرتينبكنأةقيقحيفنيالاذهفًاقحمتنكاذإ"
كنأوأيديلكنأينعياذهلهف،هتنباتنأوريسوهناكنإ"

."؟تقولارورمبكلذكنيحبصتس
بستكياليديللابقلف.يديلتسلانأعبطلاب":ةيفاناهسأرتزه

درفدرجمانأ.هبحاصتوميامدنعتوميبقللانأينعياذهو،ةثارولاب
."ماودلاىلعكلذكىقبأسو،ريسلاةلئاعنم

.هنعًامغركولراشمستبا
.ً"ادجفيطلتنأ":هلتلاقوئزاهلكشبتنحنا
كدلاوحبصأفيك.ريسةنباعمثدحتأانأف؛اذكهنوكأنأبجي"

."ايروتكيفةكلملالبقنمحنميبقللااذهف؟ريس
."...يدلاو،ادوبرابنمنحن؛لعفلابلصحاماذهو"
."؟لبقنماهبتعمسنأيلقبسيمل!ادوبراب":كولراشاهعطاق
نمءزجاهنإ.اوغيتنانمبرقلاب،يبيراكلارحبلايفةريزجاهنإ"

."؟ةعباتملايننكميله.ةيناطيربلاةيروطاربمإلا
."كلضفنم"
امدنع؛تلخةنسنيعبرأىتحديبعكنولماعيكانهسانلاناك"

لوألاقباسلادبعلاناكنإملعأال.ةيريمألاةيرحبلابقحتلاويدلاوقتُعأ



ىلعمدخدقل.ةيلقألانمناكةقيقحلايفهنكلو،ةيرحبلابقحتلايذلا
ةكلملليناثلانبالا-ديرفلأناك.سولايرويسأمأشتأىعدتةنيفسنتم
نتمىلعاناكامنيبثداحلصحو،اهسفنةنيفسلاىلعمدخي-ايروتكيف
.هتايحىلعظفاحو،ريمألاةيامحبيدلاوماقو،رحبلاضرعيفةنيفسلا
بقليبأحنمبهتدلاوديرفلأريمألاعنقأ،يدلاوليمجبهنمًانافرعو
ثداحلاكاذناكو".كولراشنعًاديعبترظنو،اههجوملظأ."ةيسورفلا
؛ادنلريإيفانهةماقإلاررقو،هرهظرسكدقف؛للشلابيدلاوةباصإببس
يفةماقإلاررق.هنمًاءزجنكيمليذلاو،هبحأيذلادلبلانمبرقلاب
هذهديرفلأريمألاهادهأدقو،رحبلاةيؤرهتعاطتسابنوكيثيحناكم
."ةعلقلا

ً.اقبسمباوجلافرعيهنأنظ."؟كتدلاوو":فطلبكولراشلأس
مل.ةئرلاتاذب".ةرطيسلاتحتوًائداهفينتوصناك."تيفوتدقل"

ًائيشنأدقتعتتناكو،ادوبربةرداغمببغرتنكتمل،انهسقطلااهبساني
."ةقحمتناكدقو؛ادوبرابترداغنإثدحيسًائيس

."فسآ"
عملتعومدلاةيؤرنمكولراشنكمتوً،اددجمهيلإترظن."كلًاركش"

."؟ةلئاعكلمتأ؟كنأشباذام".اهينيعيف
،ءانثألاهذهيفكانهيقيقش":لاقو،ماعطلاةفرغىلإكولراشراشأ

دنهلايفاندلاو.ماعطلالوانتبءاشعلاوءادغلايتبجونيبتقولاألميوهو
داعمث،فيننعًاديعبرظن."ةضيرمف...انتدلاوامأ،يناطيربلاشيجلاعم
ءادبةباصماهنأنظأيننكلو،يناعتاممدحألقيمل":عباتواهيلإرظنو
."ةئرلاتاذ

."ٍدامتمضرمهنإً،اتقوذخأيهنإ".اهيفتكتزه."ةفسأتمانأ"
ناكنإًاقثاونكيملهنكلو،هايإاهلأسينأديريءيشكانهناك

كرتتةرشابملاةلئسألانأظحالي،نايحألاضعبيفف.هنعاهلاؤسهبردجي
.نيبرطضموأنيجعزنمسانلا

امءيشلوقنمهسفنعنملجأنمحفاكيهنأفينتظحال
."ًالاؤسحرطتنأديرتكنأحوضوبودبي؟لوقتنأديرتاذام":هتلأسف

."؟كتدلاوةافوبةقالعرمأللله؛تايناحورلابمتهمكدلاو"
تناكامدنعةايحلادعبامبًامامتهارهظيمل،لقألاىلع.كلذدقتعأ"

ةنيدتمةلئاعنحن":تعباتمثًاليلقتفقوت."ةايحلاديقىلعلازتال
.سدقملاباتكلايفاهنعأرقنوأ،تاظعلايفةنجلانععمسن،حوضوب



حيتتيتلاةركفلاسجاوهبًانوكسميدلاوحبصأيتدلاوتومدعب،نكلو
،ببسلااذهلءاطسولانمديدعلاةرايزبماقوً،اددجماهعملصاوتلاهل
."...ونابلأديسلاىقتلامث،مهنمدحاويأبعنتقيملهنكلو

حوروكدلاونيبلصاوتقيقحتىلعونابلأديسلالمعً،اذإ"
."؟كتدلاو

.ةدكأتمتسلانأ".اهيفتكتزه."يدلاوهلاقاماذهو،هلاقاماذه"
ونابلأديسلاناكيتلالئاسرلانكلو،ريضحتلاتاسلجنمًاءزجتنك
:اهلوقلثمً؛امئادةماعتناكيمأنماهلقني

نمانارتوانيلإةقاتشماهنإوأ،حاورألاملاعيفكانهةديجاهنإ
."ليبقلااذهنمءايشألانمديدعلاو،كانه

.ةيقيقحتسيلةيناحورلانألمآينلعجتيتلابابسألادحأاذه"
ودبيهبموقنءيشلكو،تاومألانمتائملالبقنمًامئاددهاشننحنف
."ءيشلك،هيلعنوعلطيمهنأ

درجمبةيضرألاءايشألابمتهتدوعتالاهسفنحاورألانأدقتعأ":تلاق
."توملا

،حاولألاىلعلئاسرلابتكتو،راضحتسالاتاسلجيفدوعتاهنكلو"
."تالواطلالوحرودتو

،ةريبخيننأمعزأملانأ".يعافدلكشباهيديتعفرو."ًالهم":تلاق
."هتعمساملقنأيننكلو

ثدحتنانكنإيننأنعًالضف":تلاقوًايدجاههجوحبصأ،ةأجفو
قلقأنألبقاهنأشبقلقأىرخأءايشأكانهف،ةعيبطللقراخدوجونع
."ىتوملاحاورأنم

ىلععقتيتلاءايشألاهذهيهامو":اهلأسفهتلاقامبهمامتهاترسأ
."؟هنأشبنيقلقتامةمئاقسأر

."؟تسيبكرادلانأشباذام":تلاقف
."؟تسيبكرادلاوهامو"ً:اككشتممستباف
ىلإلوصولاعيطتستيتلاةيرحبلاتاقولخملانمعونهنإ":هتباجأ

سانلالتقتنايحألاضعبيفو،فارخلاوةيشاملافطخبموقتو،ةسبايلا
رثكأاهنماوفاخلحاسلاربععلسلابيرهتاوداتعانيذلانوبرهملافً.اضيأ
."بئارضلالاجرنماوفاخامم

."؟ً!اقح"
.ماستباللرثأّيأنودنمهيلإتقدح



."اهتدهاشانأو".ةطاسببتلاقو."معن"



نأشبدصقأ":فينكولراشلأس."كلذنظأال؟!ةيدجتنأله"
."تسيبكرادلا

يفنامليسةديسلاترهظ،تسيبكرادلاىلإفينتراشأنأدعب
كولراشمستبا.امهيتفرغىلإتفوركياموكولراشدوقتساهنأتنلعأو،ةعاقلا
.هقيقشرضحيلبهذوهيفتكزهو،فينل

امهبضرتفيناكو،ةعلقلانميناثلاقباطلايفامهاتفرغتناك
دعصملاةيوازيفًاطوغضمكولراشناكاملو.امهيلإلوصوللدعصملامادختسا
،بابلابناجبةيبشخةحولدوجوظحال،مخضلاهقيقشمجحببسب
نكلوحيتافمةسمخ:عيرسينهذطبربماق.حيتافمةسمخاهيلعتناكو
،ىلعألايفقباوطةثالثىلإةفاضإلابيضرألاقباطلا؛قباوطةعبرأكانه
حاتفملاىلعبتكيملو.123Gةعبرألاحيتافملاىلعبتكدقو
.ءيشيأسماخلا

اذامل":دعصملاليغشتبموقتتناكيتلانامليسةديسلاكولراشلأس
."؟ةعلقلاحطسىلعيفاضإقباطكانهله؟سماخلاحاتفملامدختسي

حاتفمهنإ".2مقرحاتفملاىلعطغضلابموقتيهويفنلابهتباجأ
،دعصملايفلطعكانهنوكيامدنعنايحألاضعبيفمدختسيو،راذنإلا
."هلخادًازجتحمهسفنمهدحأدجيو

حاتفملاةفيظوىلإةراشإلاةمكحلانمسيلأ":ًالئاقاهلأساهنيح
."؟هيلعكلذةباتكو

ثدحينأةيناكمإبهتفرعمدرجملقلقلابناكيأرعشينأديرنال"
."دعصملابلطع

عفتراودعصملاكرحتىتححاتفملاىلعنامليستطغضنإام
اهلحولف،هيلإقدحتفيندهاشو،لفسألاىلإكولراشرظن.هتلومحب
.هلتحولو

لصييلخادبابكانهناكو،ةعاقلانعنيتديعبريغامهاتفرغتناك
رهظلادعبهسفنمويلايفتيرتشايتلاكولراشةعتمأتناك.امهنيب
راس،ًاليلقهايملادربتنأرظتنيناكامنيبوً.ازهاجسطغملاناكو،ةكوكفم
هتربخىلإدانتسالابظحال.ةئفادةمسنتلخدف،اهحتفوةذفانلاهاجتاب
.كلذنمققحتينأدارأو،لدبتلاريثكادنلريإيفسقطلانأةيرحبلا
،ءامسلايفًاردبحبصينأكشوىلعناكرمقلانكلو،سمشلاتلفط



ميسنلاناكو،هفلخطيحملاوفرجلاةفاحىرينأعاطتساهئوضىلعو
جاومألالعجيرمقلارونناكاميف،روخصلاىلعمطحتتلجاومألابعفدي
دهاشيملليوطتقوهيلعىضمدقلً.ارحاسدهشملاادبف؛ألألتتوضموت
.جاومألاىلإبرقأناكنيتيضاملانيتنسلايفف.ىلعألانمجاومألاهيف

ناك.مامحتسالاضوحلخدو،هبايثنمدرجتو،ةراتسلابحسً،اريخأ
ةنسلاةبارقىضمأيذلاوهوً؛اكبرمهدجواماذهوً،اراحلازيالءاملا
ةبيرغةراحلاهايملاةركفتناكدقل.ةئفادلاوةدرابلانيبحوارتتهايمبًاطاحم
.ةدملاهذهلكدعبهيلإةبسنلاب

يهو-ءاسملابةصاخلاهسبالمىدترا،مامحتسالانمغرفنأدعب
ةطبردقعةيفيكملعيلازيالهنأظحالنيحأجافتو-ةديدجسبالم
ةفرغلارداغف،هقنعةطبردقعنمىهتنانأدرجمبسرجلاعُِرق.قنعلا
.رمملايفهرظتنيناكتفوركيامنأدجيل

."انبايهً،انسح":ةصحفتمةرظنهيلعىقلأنأدعبهقيقشهللاق
اهيفةدوجومتناكيتلاتالبقملانمةيلاخماعطلاةفرغتناك

شتارداشريسلاسلج.يمسرءاشعلةلواطلاتزهجدقو،ايتأامدنع
تنوكلاو،هراسيىلإتفوركيامسلجامنيب،ةلواطلاسأرىلعنالتنيوك
ناك.هنيميىلإقمنملايركسعلاسابللايدتريلازيالناكيذلافولافوش
ةصقبمخضلاصخشلاكلذهنإ؛ةيركسعلابايثلايدتريرخآصخشكانه
هنأبديفييذلاهنقذوهيتنجوىلعنكادلالظلاكلذو،ةريصقلاهرعش
فولافوشفلخسلج.شتارداشديسلامداخهنإ.هتيحلةقالحهبضرتفي
.هديسلتابلطيأةيبلتلًازهاجو،رادجلاىلإًاقدحم

ىلعفولافوشوتفوركيامدعباسلجكنربزتلوهديسلاوونبيونوف
ةيبلتلدادعتسالامتأىلعامهو،امهفلخنامداخفقواميف،يلاوتلا
تقولاةليطرظنيناكيذلاونبيودعبيلاتلاناكفكولراشامأ.امهتابلط
هنألمتحملانموً،اغرافكولراشللباقملادعقملاناكو.شتارداشريسلاىلإ
.اهدلاولةلباقملاةهجلايففينتسلجاميف،يكريمألابودنمللصصخ

ةمداخلاتناكامنيبكولراشلاؤسنعتباجأ.ً"ادجةيدجانأ"
."خوسمكانه".عيمجللءاسحلابكست

."؟اهتيأرله،ِتنأو"
."لجأ"
."؟ىؤرلاوأمالحألايفسيلو،عقاولايف"
يأ":لأسوً،اذيذلوًافيثكادبيذلاءاسحلانمةفشركولراشلوانت



."؟اذهوهءاسحلانمعون
ً.اضيأيههنمتفشتراو."فحالسلاءاسحهنإ":ةطاسببفينتلاق
.ذيذلًاقحهنإ":عباتو،ىرخأةفشرفشتراو."!ً؟اقح":كولراشلاقف

."؟ةيقيقحفحالسنمعونصموهأ
."اهدروتسييدلاو،ديدحتلاتدرأنإ.ةيقيقحفحالس،معن"
."تسيبكرادلانعينيربخأ!يملاعاذهمك":لاق
سيلأخوسملادوجوبدقتعأيننألةيبغيننإلوقتنل":هيلإتقدح

."؟كلذك
رومأاهنإً،انسح":عباتوةهينهركف."ةيبغتسلكنأملعأانأ"

."؟خوسملاتدهاشنيأ،رمألانكيًايأ.ةيجمه
.ً"اريثككانهىلإبهذأيننإ.ئطاشلاىلعلفسألاب"
."؟كدرفمب"
."؟يعمبهذيلانهدجوينمو":ٍّدحتبهيلإتقدح."عبطلاب"
."؟لفسألاىلإيدؤيرممكانهله.انهبيرغانأ،ملعأال"
قطانملاضعبدجوتلب،ةلوهسبهكلستنأكنكميرممكانهسيل"

.لفسألاوحنطقستفوسف،كمدقتلزاذإو،اهزايتجاكبضرتفييتلا
."ةيلبجةازعملثمةبوعصبهكلسأيننإ،امًاعونميقتسمرممكانه
."؟تنأكنأشباذام".اهبجاحتعفر

ايرولغةعرشألابحاهيفقلستيتلاةيهانتماللاتارملايفكولراشرّكف
."عيطتسأ":اهللاقف.ةمقلاىلإلصوىتح،اهيراوصوتوكس

ةدهاشملةعلقلاجراخلسنأتنكامنيبو.ءاسمتاذلفسألايفتنك"
ثيح،ادوبرابيفكلذىلعةداتعمتنكدقف-رمقلاءوضتحترحبلا
.كرحتيءيشتوصتعمس-جاومألادهاشأولامرلاىلعسلجأتنك
فلخلاىلإتفتلاامدنعيننكلو،يربريزنختوصهنأةيادبلايفتركف
انوكتملاهينيعنكلو،ةلواطلاءاطغلفسأىلإترظن"...فرجلاهاجتاب
ريثكلاكلانه".هتدهاشامىركذديعتستاهنأملعيكولراشناكو،نيتزكرم
اهمادختسانوبرهملاداتعادقو،جاومألااهيطغتفرجلاىلعفوهكلانم
كلتدحأنمجرخ،فلخلاىلإّتفتلاامدنع.ةبرهملاءايشألاةئبختل
ةربتخمًاليلقكولراشىلإترظن"...نكلو،بدلاكًاريبكناك.امءيشفوهكلا
ناكهنكلو"ً.اددجمةلواطلاءاطغىلإترظنوتداعمث،هلعافتىدم
."بدلانمرثكأًالجرأوًايديأكلتمي

."؟كلتميناكًالجروًاديمك":ضفخنمتوصبكولراشاهلأس



خسملاناكوً،اتفاخناكرمقلارونف؛ديدحتلاّيلعبعصلانمناك"
."لالظلانيبريسي

."؟بهذنيأىلإ"
ًافهكلخدمث،ىدهريغىلعولقاثتبئطاشلاىلعكرحتيناك"

امبرهتيأرامنأتركفو،ةكرحيأبموقأنأنودنميناكمتسلج.رخآ
."ليبقلااذهنمًائيشوأيفاطلابشخلانمةعطقنوكي

ودبتفيكنيملعتله":عباتمث،ةهينهفقوت.ً"ادجميكحاذه"
."؟رومألا

ليلدلاميقأنأعيطتسأ،رظناً.املحنكيملهنكلو،ملحلاكودبت"
."هلوقأامىلع

."؟فيك"
نيدايصلالك.ديجلكشبخوسملانعنوثدحتيةنيدملايفسانلانأل"

مهتسيبكرادلانإنولوقيمهنميأكابشقزمتتنيحف،اهنعنوملعي
يلتلاقدقو،ةعلقلايفانهتامداخلاىدحإعمتملكت.كلذاولعفنم
."ةعلقلابطيحييذلاءاملاقدنخجراخروديًاخسمليللايفتدهاشاهنإ

."اذهتابثإبعصلانم":لاقوجراخلاىلإكولراشراشأ
."خوسملاتدهاشيتلاةديحولاتسليننأينعيهنكلو"
."؟صصقلاهذهدوعتةرتفيأىلإ"
كانهنكلو.ةيضاملانينسلاتائمىلإحوضوبدوعتاهنإ":ًاليلقتركف

مونلايفطغتاهلعجترومأكانهتناكامبر.ةثيدحلاتادهاشملانمريثكلا
."ةيعيبطلااهنكامأرّيغتاهلعجترومأكانهامبرو،ةرتفل

راصف؛ةلوبقماهلعجاهنعثيدحلاو،اهنوليختيعيمجلاناكامبروأ"
.ً"اخسمهبسحيكرحتيًالظىرينمّلك

ىلعزيكرتلاتدواعو."ينقدصتنلكنأفرعأتنك":ضاعتمابتلاق
.ءاسحلاقبط

قابطأباهولدبتساوءاسحلاتايدبزمدخلاعفر،قئاقدعضبدعب
ةيهطملاراضخلانمًاقابطأاوبلجامك،دئارطلامحلنمحئارشاهيفتسدك
.اهنممهقابطأءلمبفويضلاماقو،راخبلاىلع

،يرطلاوجضانلادئارطلامحلنمتامقلةدعكولراشلوانتنأدعب
."طقفيانيعهارتامقدصأانأ،فسآانأ":اهللاق

."شمشلاةرارحوأحيرلاىرتنأعيطتستالكنكلو":ةلئاقهتباجأف
."امهريثأتىرأنأعيطتسأيننكلو":لاقواهيلإرظن



ناكسلاتبعرأو،ينتبعرأدقل؛تسيبكرادلاريثأتىرتنأكنكمي"
.ً"اضيأنيدايصلاو

."؟كلذكسيلأ،ةشقانملاهذهنمًارصتنمجورخلاعيطتسأنل"
.ً"ارصتنمجرختنل":مسحبهتباجأ
قفأنودنمتحبصأةثداحملاهذهيفةعباتملانأكولراشكردأ

ىلعناكو.ةعباتملانماهيفهسفنذقنيةقيرطدجيملهنكلو،ةهفاتو
ناك.هريكفتهيلععطقنينرتوصردصامدنعامءيشلوقكشو
.نيكسلاةطساوبهبارشسأكىلعقدينالتنيوك

مكدبكتلركشلاليزجمكركشأنأدوأ،يتداس":ميخرلاهتوصبلاق
لكشلااذهىلعةلواطلالوحانعزوتنإ.ءاسملااذهانهدجاوتلاءانع
تفوركيامنيديسلاعمالإرشابملالعافتلاةصرفيلحاتتالثيح
رّيغتيفوسسولجلابيترتو،تاليضفتيأكانهنأينعتالفولافوشو
مكنمدحاولكعمثدحتلايرورسيعاودنملهنإ.ةبجولكانلوانتدنع
لكىلعةرظنىقلأوتمص."انلامعأءاهنإنمنكمتنيكرشابملكشب
،يكريمألاانقيدصبيغتىلعرذتعأيننأامك".ةلواطلاىلإنيسلاجلاصاخشألا
تسيل،كلذنممغرلاب،نكلوً.ادغانهنوكيسهنأنمدكأتميننأالإ
.هيلعظفاحنسو،لامعألودجانيدلنحن.يتأيىتحهراظتنابةينيأيدل
هنكلو،ةليللاهذهثادحأهسفنىلعتوفيهنأهظحءوسنملهنإ
."متنأسيلوةيلضفألادقفيسنماذههريخأتب

.هلًاريدقتوهلاقامبًاباجعإكنربزتلوهوونبيونوفنملكأموأ
ونابلأديسلانأمتظحالمكنأنمدكأتمانأ":نالتنيوكريسلاعبات

عملصاوتيسهنأبملعامدنعف؛ءاشعلاىلعةليللاانعمًادوجومسيل
رثؤيسماعطلانأدجودقف.ماعطلالوانتمدعلّضفماقملايعيفرصاخشأ
وهو،هحانجيفنآلاونابلأديسلا.حاورألاعملصاوتلاىلعهتردقيف
ءاخرتسالابهمايقلالخنمةليللالصحتسيتلاريضحتلاةسلجلرضحي
يهةليللاهذهةسلجنمةياغلانإ.ةينهذلاهاوقعامجتساولمأتلاو
لكبواوهبتنتنأبمكيلعحُلأيننإ.ونابلأديسلاتاردقنعةحملمكؤاطعإ
؛هتعطاقمولخدتلااولواحتال،نكلو.ثدحيساملتاقاطنممكيدلام
نمو،مكوجرأ.اهبضغياماذهو؛شوشتتوةجضلالالخنمراثتستحاورألاف
."ريضحتلاةسلجلالخءودهلاىلعاوظفاح،مكتحلصملجأ

تادهعتيألوحمكنمًايألأسأنليننإ":ًالئاقنالتنيوكريسلاعبات
اميفريكفتلاوةبقارملاوهةليللامكتارضحنمهديرأاملكف،ةليللاةيلام



."تاثحابملاأدبنسدغلايفو،هنودهاشتفوس
ًاقحوهله":فينكولراشلأس،ماعطلالوانتفويضلاعباتاميفو

."؟ءايشألاهذهلكبعنتقم
."اهبعنتقمًاقحهنإ،معن":تلاقوهلتأموأف
،ريصقتقودعبةيلحتلامدقتس":نالتنيوكريسلالاق،ليلقدعب

.ريضحتلاةسلجرضحنللابقتسالاةفرغىلإبهذننأحرتقأنوهتنتامدنعو
."بارشلاوراجيسلابمكحصنأ،كلذدعبو

ةسلجيفثدحيسامىرييكلراظتنالاكولراشعسوبدعيمل
رعاشملاهيدلتناكةلواطلاىلإًاسلاجناكنملك،ظحلانسحل.ريضحتلا
ىلإسانلاتعفدتاومألاعملصاوتلايفةبغرلاف؛اهبرعشييتلااهسفن
.ءاشعلاءاهنإيفعارسإلا

يسركلافلخنامليسةديسلاترهظ،ءاشعلاعيمجلاىهنأامدنعو
ىلإهتبحسويسركلايضبقمبتكسمأو،نالتنيوكشتارداشريسللبلودملا
.ةلواطلانعهبتدعتباو،يسركلابتروانو،فلخلا

."ينوعبتا،مكوجرأ":لاق
ديسلاو،ونبيونوفو،فولافوشتنوكلاو،زملوهتفوركيامهعبتف

.فارصنالابهلًانذآهمداخىلإفولافوشأموأنأدعب؛كنربزتلوه
."؟نيتأتسله":اهلأسوفينةيحانةعيرسةرظنكولراشىقلأ
."ثدحيسامةدهاشمببغرأيننكلو،ةوعدمتسليننإ":هتباجأ
،ةعاقلاربعاوراس.نيرخآلاءاشعلافويضرثإيففينوكولراشراس

دقو،عومشلاراونأبةرانمةملظمةفرغاولخدينألبق،رطنقمرممربعو
نمءوضيألوخدنودةلوليحللةكيمسةيلمخمةراتسبذفاونلاتيطغ
نمرغصأةفرغلاطسويفةعوضومةريدتسمةلواطكانهتناك.جراخلا
،ةيدجبألافورحلاتشقناهتفاحىلعو،ءاطغاهيلعنكيمل.ماعطلاةلواط
دعاقمةتستبتر.الكومعنيتملكو10ىلإ1نمماقرألاىلإةفاضإلاب
.بلودملاريسلايسركعضوبحمسيغارفكرتو،ةلواطلالوح

ةصاخسبالميدتريناكو،ذفاونلاىدحإمامأًافقاوونابلأديسلاناك
يذلادوسألاسابللاعمناضقانتينيضيبأنيزافقبهيدييطغيو،ءاسملاب
فقو.عومشلاراونأجهويفًايدابىرسيلاهنيعضيموناك.هبلبرستي
.فويضلالوصوبرعشيملو،لخدملاةهجاومبًاديعب

."مكنكامأاوذخ،مكوجرأ":نالتنيوكريسلالاق
يسركدوقتنامليسةديسلاتناكامنيب،عبرألالودلاولثممسلج



ىلإناغرافنادعقمكُِرتدقو.هلصصخملاغرافلاناكملاىلإبلودملاريسلا
.بئاغلااكريمألثمملرخآلاوونابلأديسللدحاو؛هراسي

."كناكمسلجا":هللاقو،كولراشىلإتفوركيامحّول
هلوحهرودبرظنيذلانالتنيوكريسلاوحنةعيرسةرظنكولراشىقلأ

نولثمملازه.تاضارتعايأمكنميأىدلله":لأسو،نيرخآلانيلثمملاىلإ
نالتنيوكريسلاأموأ،اهدنع.ضارتعادوجومدعبديفيامبمهسوؤرةعبرألا
."انيلإمامضنالابددرتتال":هللاقوكولراشىلإ

."ينيدانيبجاولانكلوً،ارذع":اهللاقوفينةيحانكولراشتفتلا
."بناجلانمدهاشأفوس":ةلئاقهتباجأ
؛اهببابلاقلغتلرئاتسلاتبحسو،لخدملابابةيحاننامليستهجتا

دشأةفرغلاتحبصأف،بابلاةهجنمءوضيألوخدنودلاحامم
.هناكمكولراشسلج،ءانثألاهذهيف.ةملظ

ىتحسلجنإامو.نيرخآلاىلإمضناوةلواطلاوحنونابلأمدقت
.ههجويفدوسأبقثاهنأكو؛لالظلايفهنيعضموتفيككولراشظحال

نمةروكم؛هديفكمجحبةيبشخةعطقهبيجنمونابلأجرخأ
يتلايهةيبشخلاةعطقلاهذه":راقوبلاقو،مامألانمةقدتسموفلخلا
لئاسرحاورألاىدلتناكاذإ.انعملصاوتلارخآلادعبلاينطاقلحيتتس
طيحتيتلاماقرألاوفرحألاىلإةيبشخلاةعطقلالقنتساهدنعف،اهلسرتل
مكنكميالبيترتيفو.ةقدلكبوحوضوباهحرشبموقتسو،ةلواطلاةفاحب
عضنسو،ةيبشخلاةعطقلاهذهانلهلقنتامةعرسبجلاعأس،هيفريكفتلا
مكتفرعمنودنميدرفمباهلقنيناكمإبنوكينل.اهيلعانيديأًاعيمج
مكيديأوأيدينعرظنلاضغبلاقتنالاباهلحمستسحاورألانكلوً.اعيمج
."...ًالوأنكلو.اهبةكسمملا

.ءاوهلايفنازافقلاامهيطغينيتللاهيديعفر،ةيحرسمةقيرطبو
رركو،قفرملادودحىلإًابيرقتنميألاهمكبحسىرسيلاهديةطساوبو
.رسيألاهمكوىنميلاهديعمهنيعرمألا

ال.ّيمكلخادءيشدجويال،ةفخلاوبعاللوقيامك":ًالئاقخرصو
."حاورألاعميقيقحلصاوتطقفلب...انهليحدجوت

ً،انيزرادبيذلاهقيقشىلعةلواطلاربعةعيرسةرظنكولراشىقلأ
.يقيقحهنأىلعءيشيأبمِّلستالو،رذحبدهاشلوقيهنأكوادبو

،نيقيقشلانيبلصاحلالصاوتلانمًائيشطقتلاهنأونابلأىلعادب
ىلعو".سكعلابوكولراشهاجتابمثتفوركيامهاجتابةعيرسةرظنىقلأف



دقوةلواطلاتحتءايشأيفخأيننأدقتعينممكنيبناكنإ،لاحيأ
كولراشةيحانقدح."دكأتيوًالاحموقينأهنموجرأفً،اقحالاهمدختسأ
."باشلااهيأةلواطلاتحتةرظنِقلأو،ًالعفتنأامكًافيطلنك":هللاقو

هبلطامبمايقلاىلعًاقفاومهلأموأيذلاهقيقشةيحانكولراشرظن
ةلواطلالفسأناك،ةلواطلاتحتهسأركولراشىنحأ.ونابلأديسلاهنم
ددمت.كانهيفخمءيشيأوأةماعديأنودنم،ٍراعبشخنعةرابع
نكيمل.همجاربةطساوبقفربهيلعقدمث،بشخلاسملوكولراش
.ةيرسئباخميأىلإريشيامكانهنكيملو،فوجأبشخلا

الهنأىلعديكأتلاعيطتسأ":لاقهدعقمىلإكولراشداعامدنع
."كانهنوكينأهبضرتفيالةلواطلاتحتءيشدجوي

."كلًاركش":لاقوهعباصأبرقنوهديونابلأديسلاعفر
ريبكًائيشلمحتيهو،هنمنامليسةديسلامدخلاةريبكتمدقت

نم":هللاقوكولراشلهاطعأو،اهنمونابلأهذخأ.باتكةكامسبومجحلا
."باشلااهيأءيشلااذهوهامانللق،كلضف

كلذهبشيوهو؛ةباتكللحولهنإ":لاقوءيشلاكلذىلإكولراشرظن
."روشبطلابهيلعةباتكلانكمي.ةسردملايفمدختسييذلا

."؟انهروشبطكانهله"
نأعيطتسأال":باجأو،هيلعةرظنىقلأوحوللاىلإكولراشتفتلا

."روشبطيأىرأ
."؟حوللااذهنأشبهنعانربختنأديرترخآءيشيأكانهله"
بشخلاكرحينأكولراشلواح."ةيبشخهتيفلخو،يبشخراطإهل"

."هعازتناوأهكيرحتيننكميالً،ادجًانيتمودبي".لشفهنأالإ،فلخلانم
ققحتينيسلاجلانمدحاولكعدو،ةلواطلاربعهررم،كلضفنم"

نيلثمملانميألنكمي،اذهلكدعب".ةفيفخةماستبامستباو."هنم
."يرسلايدعاسمةباثمبنوكينأنيظقيتملا

هملسمث،ةرظنهيلعىقلأيذلاتفوركيامىلإحوللاكولراشررم
هررميذلافولافوشتنوكلاىلإهرودبهملسيذلاونبيونوفىلإةرشابم
ىلإحوللايناملألالثمملاداعأ.كنربزتلوهديسلاىلإهررميذلانالتنيوكىلإ
نهربأفوسًاقحالً.اذإأدبنل":لاقو،هيدينيبهلمحيذلاونابلأديسلا
عملصاوتلاةيلباق-سفنلاءاملعرئاسنعًافلتخمينلعجتيتلاةوقلا
امىرأفوسيلاحلاتقولايف،نكلو-صوصخلاهجوىلعحاورألاضعب
عجرأو،هينيعضمغأ."بسحولصاوتلاببغرتو،انيلإحاورألابرقأيه



،رخآلادعبلايفةدوجوملاىربكلاحاورألاعملصاوتأس".فلخلاوحنهسأر
نمله.اهنيبواننيبلصفييذلاريبكلاعدصلاربعاهعملصاوتأفوس
ديرتانهحورنمله؟انعمثدحتللةدعتسمحورنمله؟انهدحأ
."؟ىرخألاةهجلانمثدحتلا

قاطناهيلعادبيتلانيدوجوملاهوجوىلعةعيرسةرظنكولراشىقلأ
ريبعتلاناك.قدصملاريغىلإهابتنالايفقرغتسملانم؛ريباعتلانمعساو
.هقيقشهجوىلعًايدابًاعبطريخألا

اهفلخو،فقتنامليستناكثيح؛لخدملابابةيحانكولراشرظن
.هلتمستبا،ةعاقلاةمتعلالخنمفينهجوادب

."برتقتحاورألاىدحإبرعشأيننإ":ونابلألاق
.قلقبهلوحونبيونوفتفتلا
ىلعًاسلاجونبيونوفلظاميف،نالتنيوكسمه."رخآلادعبلانم"

.هدعقم
ةمدصىقلتنمكهدعقمنعضوهنلالواحيوهوًادعترمونابلأزتها

ناتللاهاديو،نيتضمغمنالازتالهانيعتناك.سلجوداعمث،ةيئابرهك
توصبلاقو.هنضحىلعاتحارتساو،حوللانالمحتنالازتالنازافقلاامهفلغي
."كسفننعفّرع":رتوتم

هيفرظتنيكولراشناكيذلاتقولالالخو،تاظحللتمصلامع
هاجتابةيبشخلاةعطقلانمةكرحوأً،اتوصنوكتسامبريتلاةباجتسالا
تحتنمهيديونابلأعفردقف.هلةأجافمةياهنلاتناك،ةلواطلاةفاح
لب،ناكامكًاغرافنكيملهنكلو.حوللابناكسمتنالازتالاتناكو،ةلواطلا
.هيلعروشبطلاةطساوبةشبرخمةلاسركانهتناك

،هتيؤرنمنيدوجوملالكنّكمُتةقيرطبهكرحو،حوللاونابلأعفر
."ةلاسرلامكنمدحاويأأرقينأوجرأ":رتوتمتوصبلاقو

مكليلدنوكأنأترتخادقو،سوتكيفنايمسا":كنربزتلوهديسلاأرق
."ةليللاهذهل

."!عئار":ونبيونوفمهمه
ىلإرظنمثاهايإهلدابيذلاتفوركيامهاجتابةرظنكولراشىقلأ

امبر.هتافليلديأنعًاثحاب؛ةلواطلاتحتهسأركولراشىنحأ.ةلواطلا
روشبطلاضعبوأ،هيتبكرنيباهلمحيروشبطلانمةعطقونابلأىدلتناك
كانهنكيمل،نكلو.ةلاسرلانيودتهلحاتأامم،ةلواطلاتحتيفخملا

روشبطلارابغلرثأكانهنكيملو،دوسأًالاطنبيدتريونابلأناك.ءيش



هيلعادبو،سباعهجوبكولراشأموأ.ةعرسبهزهوهسأركولراشعفر.هيلع
.ساسألايفةعدخكانهتناكنإاذه؛ةعدخلاتمتفيككرديملهنأ

تاومألاحاورأدشانتو،انلليلدكلمعتلدعتسمتنأله":ونابلألاق
."؟ةايحلاديقىلعنولازيالنيذلاءاقدصألاوبراقألللئاسراهيدليتلا
ظحالو،هلوحامءيشنعثحبيهنأكوهسأررادأو،ماكحإبهينيعضمغأ
.حوللانالمحتوهنضحىلعنالازتالاتناكهيدينأكولراش

،ةظحلدعب.ةيلاعتاعقوتلاتناكو،ةفرغلايفًاليقثتمصلاناك
نمتاشبرخبىطغمناكوً،اددجمحوللاعفرو،ونابلأسأرشعترا
.اهتقباسنعةفلتخماهنكلو،روشبطلا

حاورأنكلو،كدعاسمنوكأيكلدعتسمانأ":كنربزتلوهديسلاأرق
ةعطقلامدختستساذل،انأبتكأامكةباتكللةقاطلااهيدلتسيلنيرخآلا
اهضعبىلإةطوغضمةريغصفرحأبةبوتكمةريخألاتاملكلاتناك."ةيبشخلا
تأدباهنأةأجفتكردأدقسوتكيفناىعدتيتلاحورلانأولامكً.اضعب
حاورألاموقتنأةركفكولراشدجو،ىرخأبوأةقيرطب.ءاضفلانمذفنت
.ًاكحضمًارمأليبقلااذهنمريدقتءوسب

يكههاجتابنامليستمدقتو،ىرسيلاهديبحوللاونابلأديسلالمح
يتلاةيبشخلاةعطقلاىلعهعباصأسوؤرعضوبهمامتهاىدبأ،هنمهذخأت
:لاقو،ةلواطلاىلعةعوضومةسلجلانمةقباسلاةرتفلاةليطتناك
."يعباصأسوؤرقوفمكعباصأسوؤراوعضً،اعيمجمكوجرأ"

ديسلامهنمهبلطامةلواطلالوحنودوجوملاةتسلاصاخشألالعف
نإىريلهلوحرظن.قفربزتهتةيبشخلاةعطقلانأكولراشلادبو،ونابلأ
.ةيداعريغتاكرحيأةيؤرعطتسيملهنكلو،اهزهتمهدحأديتناك

."؟انهدحأكانهله":ونابلأديسلالأس
تلعجاهنأةجردل؛ةيافكةليوط،ةليوطتدبةرتفلءيشثدحيمل

ةأجفتكرحتةيبشخلاةعطقلانأالإ،ثدحينلًائيشنأنظيكولراش
فولافوشتنوكلاسبح.اهعميديألاةبحاسمعنةملكهاجتابةلواطلاربع
.ةأجافملالوهنمونبيونوفابجاحهيفعفترايذلاتقولايف،هسافنأ

."؟انهمهدحأنمةلاسركانهله"
ىلإةدئاعجترتنألبق،ةلواطلاطسوةيحانةيبشخلاةعطقلاتهجتا

.معنةملك
."؟ةلاسرلانمل"
تجترامث،ةلواطلاطسوهاجتابةيبشخلاةعطقلاتهجتاً،اددجم



ةملكةيحانةرملاهذههجتتنألدب،نكلو.ةلواطلاةفاحىلإهجتتيهو
،دهجبو.ماقرألاوفرحألافطصتثيحىلإ؛ةيوازلاةيحانتهجتا،معن
.ز-ت-ل-و-هفرحألاىلإةيبشخلاةعطقلاتراشأ

فرحألاىلإةراشإلاتعباتةعطقلانأالإ،كنربزتلوهكولراشمهمه
.كفرحللتلصوىتح

:مهمهو."يتاراذتعا":لاقوةلواطلالوحةفطاخةرظنكنربزتلوهىقلأ
."ةركفيأيدلتسيل"

."كسفننعفّرع؟تنأنم":ونابلألأس
نيثالثلالخو،ةلواطلاةفاحلوحترادمث،ةيبشخلاةعطقلاتشعترا

.ز-ت-ي-ر-فيلاوتلاىلعةيلاتلافرحألاىلإتراشأةيناث
مسالااذهكلينعيله":هلأسوكنربزتلوههاجتابونابلأتفتلا

."ً؟ائيش
ًاليلدفجترملاهتوصناك."يقيقشوهزتيرف":يناملألالثمملاهباجأ

.يفطاعلاهرثأتىدمىلع
."؟تيموهلهو"
."بكرمثداحيفتاونسسمخلبققرغدقل":ةرمكنربزتلوهأموأ
يهام":لاقوةلواطلاقوفءاوهلاىلإًاددجمههابتناونابلأداعأ

."؟كنربزتلوهزتيرفايكتلاسر
كولراشدجوو،رخآىلإفرحنمً؛اددجمةيبشخلاةعطقلاتكرحت

نكمتو،فرحألادجتلةيبشخلاةعطقلاديرتامكةلواطلاربعجتريهسفن
ةعطقلاهكلستيذلاهسفنهاجتالايفنوبحسيمهونيرخآلاةيؤرنم
وأونابلأ-ٍّورتبةعطقلاعفديمهدحأناكنإفشتكينألواح.ةيبشخلا
دقف،كلذفاشتكاليحتسملانمناك،نكلو-نيرخآلانيبنمصخشيأ
.اهسفنءاقلتنمكرحتتةيبشخلاةعطقلانأهلادب

نأاغليهىلعبجي.ينوبدنتال،انهديعسانأ:لوقتةلاسرلاتناك
.اهبةصاخةديدجةايحأدبتو،ّيلعنزحلانعفقوتت

لبقاجوزتدقاناك.زتيرفةجوزيهاغليه":ءودهبكنربزتلوهلاق
-كلذلوقيننكميفيكفرعأال-لازتالوتناك.هتافونمنيرهش
نيأ":لأسوةلواطلاطسوقوفءاوهلاىلإرظنمث."لصحاممةلوهذم
.ههجوىلعلسوتمريبعتكانهناك."؟زتيرفايتنأ

ناكامعقوتهناكمإبناك.تفوركيامىلعةفطاخةرظنكولراشىقلأ
.يحرسملاضرعلااذهيفًاطروتمهسفندجويناملألانإ؛هيفركفيهقيقش



.باجحلافلخ:ةديدجةلاسرةيبشخلاةعطقلاتبتك
هجاوىتحتفتلامث."ًادجزغلم":كولراشللاقوتفوركيامقدشت

؟!كلذتظحالله؛ةيزيلكنإلاةغللابةلاسرلا":عفترمتوصبلاقو،ونابلأ
."؟ةيناملألاحاورأللةبسنلابيعيبطاذهله

ميقنامدنعو،ةيملاعحاورألاملاعيفةغللا":ةموعنبونابلأهباجأ
ةيحانرادتسامث."اهسفنةغللابلئاسرلارهظتةيزيلكنإلابريضحتلاةسلج
هيجوتديرتله":هلأسو،رخآًالاؤستفوركيامحرطينألبقكنربزتلوه
."؟كقيقشىلإةريخأةلاسر

ةلاسرلانومضمعقوتكولراشلواحوً،اددجمةيبشخلاةعطقلاتكرحت
تدارأامةفرعملتقولاضعبهنمقرغتسارمألانكلو،ىلوألااهفرحأنم
لجألاوحرفانكلو،انوبدنتال-ًاحورتناكنإاذه-هتباتكحورلا
.انحاورأ

ةلاسرلاهيفتناكيذلاتقولايفةليقثكنربزتلوهسافنأتناك
"!بهذتال،كوجرأ":ًالئاقمهمهو،هينيعيفألألتتعومدلاتناكو،لمتكت
.

ميدعغارفلاىلإتداعكيخأحورً،اريثكترخأت":ونابلأنلعأ،اهدنع
كانه":لاقمث،فقوت."دوعتهيلإوءايشألالكهنميتأتيذلالكشلا
."سويتكفنايلهلوقياماذهبرتقتىرخأحور

ىلإهسأرونابلأيقلينأنمًالدبو،ةيبشخلاةعطقلاىلإكولراشرظن
ًاحوركانهنأرعشأنأعيطتسأ":نلعأ،فقسلاىلإقدحيوفلخلا
نأو،ةفرغلاهذهيفىلجتتنأىنمتتيهوً،ادجةيوقحوراهنإ.ينربعت
."!انلبقنمةيئرمحبصت

نأنيعقوتم،مهلوحةلواطلالوحنوسلاجلانورخآلاوكولراشرظن
هيسركىلعونابلأزتها،كلذنمًالدب،نكلو.ةفرغلاربعكرحتيًاحبشاوري
ةرملعسمث،ةرملعسو،هسفنىلعضبقو،هيديبهدسجقوطوً،اددجم
مث،ءاوهلاىلعضبقوامهحتفكلذدعبو،هسأرىلعهاديتحبصأ.ىرخأ
.هيتئرنمًائيشثفنينأديريهنأكوهيفلعسمث،همفنمًابوكبرق

أدبًايبابضوضيبأًائيشنإذإ،ًالهذمكولراشىلإةبسنلابرمألاادب
طسويفةيراخبلاداوملاضعبرفزيهنأكوادبو،ونابلأمفنمقثبني
،ةلواطلاقوفدمتتوًالكشذخأتتناك،ىشالتتنأنمًالدب،نكلو.ةفرغلا
ً.اهجويفخينفككتدبىتح

ىتحةداملاءاوتحالواحيهنأولامك؛ءاوهلايفونابلأاديتحّول



ةأرماتامسقىرينأهناكمإبناك،كولراشّزكرنيحو.راشتنالانعفقوتت
.ةيتيزةحوليفةموسرماهنأكوودبت،نسلايفةريغصوةليمج

نكيملذإ؛هراكفأىلعرطيسيبعرلابو،ةعرسبضبنيهبلقبرعش
هنكل.لئاسروتالواطلاتافاحىلعتاباتكعقوتدقف.هعقوتاماذه
.ةفرغلاطسويفدسجتتًاحورعقوتيملديكأتلاب

،ليصافتلانيبتبعصلانمناكنكلو،حورلالكشىلعزيكرتلالواح
اهنأكوقلأتتتناكو،ناخدلاكودبتوءاضيبتناك.كرحتتولدبتتتناكدقف
.اهبًاصاخًالقعاهلنأولامككرحتتو،ةبطر

.]1["!مزالبوتكا":لاقوونبيونوفدهنت
.]2["كوكيبوب":تفوركياممهمهو
"؟مزالبوتكالاطبضلابوهام":ةعرسبهلأسويواسمنلابكولراشقدح

.
ىلعادبو."ًالكشاهسفنيطعتلحورلااهمدختستيتلاةداملااهنإ"

هانيأرءيشيأفالخبةداملانملكشاهنإ".ريكفتلايفقارغتسالاههجو
نأمهناكمإبو،انداسجألاكشأاوعنصينأمهنكميءاطسولا.ضرألاىلع
."انماسمنماهوزرفي

."!؟اذهلكبدقتعيكلثمًاصخشنألقعيأ"
نأنكميالفيكو":هلأسوكولراشىلعةرظنونبيونوفىقلأ

."!؟هانعمسوهانيأرامعمستوىرتامدنعكلذقدصت
لالخهتمصىلعظفاحيذلافولافوشتنوكلاةيحانكولراشرظن

."؟كنأشباذامو":هلأسوريضحتلاةسلج
انأ":ةطاسببلاقوهيفتكزهو،كولراشقوفنمفولافوشرظن

ةلتكلاهاجتابأموأو."هيلإثدحتأنمو،هسملأوهارأامقدصأو،يسور
،ةلواطلاقوفةّقلعملازتالتناكيتلاضيبألاراخبلانمةيمزالبوتكالا
لهنكلو،ًالعفتدهاشانأ.يتاربخويبراجتقاطنجراخاذه":لاقو
."كلذنظأال،ثدحتأوسملأنأيننكمي

هاديتناكو،فقاوهبشناكيذلاونابلأةيحانكولراشرظن،اهدنع
تناكوً،احوتفمهمفناك.يسركلايعارذبناكسمتنازافقامهيطغيناتللا
ناكو،امهعسوىلعناتحوتفمامهوةيمزالبوتكالاةلتكلاىلإناقدحتهانيع
.ًالبقهدسجنمجرختملةلتكلاهذهنأكوًائجافتم

.ىفتخاةأجفو،ءوضلافخ
مث،ةلواطلالوحًاسمهكولراشعمس،مالظلابةفرغلاتقرغنيحو



.هيسركىلعونابلأطوقستوصعمس
ءاجرأيفةعزوملازاغلاحيباصمتجهوتوً،اددجمءوضلاداع،ةأجف

،شوشتلاباورعشنأدعبمهنويعنورضاحلاضمغأ.رونلاقفدتو،ةفرغلا
.مزالبوتكالاةلتكتفتخاو



-نيلثمملالكً.افيطلًارمأروطفلاناك،ةقباسلاةليللاثادحأدعب
ريسلاناك.مهراكفأيفنوقراغمهوءودهبنيسلاجاوناك-يكريمألاءانثتساب
ديسلاناكعبطلابو،ةلواطلاسأرىلعهناكميفًاسلاجنالتنيوكشتارداش
امنيب،صاخلاهمداخلبقنممدُخيفولافوشديسلااميفً،ابيغتمونابلأ
.نيرخآلانومدخيةعلقلايفنولمعينيذلامدخلاناك

ةسلجيفتارثؤملازاجنإةيفيكىلعةبصنمًاضيأكولراشراكفأتناك
نأبداقتعالاىلعهسفنلمحىلعًارداقنكيمل،عقاولايف.ريضحتلا
ًاعنتقمناك.مهترايزلجأنمرخآلادعبلانمروبعلاىلعةرداقحاورألا
هدهاشامنأيفركفيسلج.رخآلادعبللدوجوالهنأامٍّدحىلإ
.كلذنمًادكأتمناك؛ةذوعشلاعدخنمةعومجم

كولراشعمثدحتدقناك.ةعدخاهنأًاعنتقمناكهرودبتفوركيام
رمألاصخلدقو،ريضحتلاةسلجءاهتنادعبسمأةليلنمقحالتقويف
نمًامامتًادكأتمتسليننكلو،ةعدخهتمربرمألانأملعأانأ":هلوقب
نأبجي،نيدكأتمنوكنيكل،نكلو.ةريثكتالامتحاكلانه.اهزاجنإةيفيك
.تمدختسايتلاتاينقتلانمتبثتن

امٍّدحىلإوهرارقلاذاختاىلعيننيُعيامردقبهانيأرامنإ
نكأملثادحأيأونابلأديسلاضرعيمل.ريضحتلاتاسلجلةبسنلابيرايعم
."اهعقوتأ

تناكاهنأنوملعيله؟نيلثمملارئاسنأشباذامو":كولراشهلأس
."؟ةذوعشوًاعدخ

دقتعأانأو،يكذصخشفولافوشتنوكلا":لاقوهيفتكتفوركيامزه
اهيسدكتيرجياهبقوثولاىلعلمحتيتلاليحلانأملعيانلثمهنأ
يئاصحإكهتعمسنممغرلابفونبيونوفديسلاامأ.ىرخألاقوفةدحاو
ًاببسكانهنأدقتعأ.ةعدخلافاطخيفقلعهنأودبي،يقطنمركفمو
هتبغرامبرو،اهيلعهعجفتوهتجوزتوموهوالأ؛قيدصتلابهتبغرل
دقتعأ.نيبردلاالككلسينأهنكميفكنربزتلوهامأً.اددجماهعملصاوتلاب
ةقيرطرخآلابناجلانمةلاسرلاىقلتييذلاصخشلانوكيلهرايتخانأ
نيبحجرأتييذلاصخشلاهرابتعابهفادهتسابًاحضاوونابلأديسلاناك؛ةيكذ
فولافوشتنوكلاونوكأسوً،اقحالرثكأأرجتيسهنأدقتعأ.همدعوقيدصتلا
.ةمداقلايلايللايفهليحعوضوم



ثدحيامنأرثكأوأنيرضاحلانمدحاوقدصنإثدحيساذامو"
."؟يقيقح

."؟لوقتنأديرتاذام":تفوركيامهلأس
نعةباينلابونابلأديسلاتاقاطمييقتيهانهكتمهمً،انسح"

اهدنعف،حابشألاعملصاوتلاعيطتسيهنأتررقاذإو.ةيناطيربلاةموكحلا
هنأتررقاذإ،نكلو.نيلثمملارئاسعمهتامدخىلعةديازملاكبضرتفي
تاموكحتماقنإمتهتالنأةيناطيربلاةموكحلابضرتفياهدنعف،عداخم
."رثكأالاهلامردهتفوسكلذبيهف؛هتامدخءارشبىرخأ

.ريبكلاهسأربأموأو."ةلماكلاةقيقحلايههذه":تفوركيامهباجأ
،ةقيقحلايف.ةيلودلاةيسامولبدلالامعأللًاديجًامهفروطتكنأرهظياذهو"
يسفنملاعىلعاهلاومأردهبةيبنجألاتاموكحلاموقتنألضفأيننإ
فيضأنأديرأ،كلذعمو.شويجلاوحيلستلاىلعاهقافنإلدبعداخم
ةأفاكمىلعنولاتحملالصحينأهركيصخشانأ،لوألا.هتلقامىلإنيرمأ
يحصلانمسيلهنأيناثلاو.انتموكحنمنكتملاهنأولو؛مهدوهجىلع
هجوتنأةريبكشويجاهيدليتلاتاموكحلاىلإةبسنلابّيوسلاعضولاو
تاموكحلاذختتنأًاريثكلضفأيننإ.حابشألانمةبذاكلئاسرلالخنم
مدقتسامعقوتنمنكمتنساذكهو،عئاقولاوقطنملاىلإدانتسالاباهتارارق
."هيلع

نأمهملانمسيلأ،ىرخأرظنةهجونم":هيأرنعكولراشعفاد
يتلارومألاباهديوزتمكلحيتيبذاكسفنملاعبًامامتهاتاموكحلاءادبإ
ملاعنأانضرتفااذإ.كلذمتدرأاذإ،ةبذاكلئاسركاهقدصتنأنوديرت
هعدخوهبيذاكألجأنمتاموكحلاىدحإنملاملاذخأيبذاكلاسفنلا
."ىرخأنملاملاذخأيسوهف

."اهبمايقلايننكميالو،ةيقالخأريغةركفلاهذه":تفوركياممدمد
ريسلانأشباذام":شتارداشفينيفركفيوهوكولراشهلأس

."؟طروتموهله؟شتارداش
نمنكمتيىتحدعاسمىلإجاتحيونابلأديسلانأدكؤملانم"

ةدعاسملاهتأتملاذإو":عباتوهيتفشتفوركياممز."تاريثأتلاضعبثادحإ
ناكمنميتأتنأاهبضرتفيفهعابتأدحأنملقألاىلعوأنالتنيوكنم
لكيفترّكفكنأضرتفأ":عباتوكولراشىلعةفطاخةرظنىقلأ."ام
،ةيبشخلاةعطقلالقنتو،روشبطلالئاسرروهظةيفيكلةنكمملاقرطلا
."؟كلذكسيلأ،مزالبوتكالليداملاديسجتلاو



ةدئامىلإسلاجوهامنيبو،نآلانكلو."حيحص":ةعرسبكولراشلاق
ةلوهسبتعفدةيبشخلاةعطقلانأضرتفادقل.ًالذجهسفندجو،روطفلا
تناكمزالبوتكالاوروشبطلالئاسرنكلو،ونابلأعباصأةطساوبامٍّدحىلإ
دجيملوةلواطلالفسأنمققحتدقف؟كلذمتفيك.هكبرتلازتال
ً.ايفخمًائيش

هتلدابواهلمستبادقو،اهيلإرظنيناكو،هتلابقسلجتفينتناك
هملعّدحىلعيهفً.اقحالاهعمملكتيلةصرفلاهلحاتتولىنمت.ةماستبالا
ريضحتلاةسلجنأضرتفادقل.ةفلتخمةيوازنمنكلو،ءيشلكتدهاش
نوفقاولانكمتامبرو،ةلواطلالوحنيسلاجلاسانلاعنقتيكلتدُعأدق
.هتيؤرنمنوقابلانكمتيملامءيشةيؤرنمبابلادنع

لوصحةيفيكبقبسمملعىلعيهله:اهيلإرظنيوهولءاستوأ
ةطروتمهتنبالهف،ليحلاهذهيفًاطروتمنالتنيوكناكاذإ.اذهلك
.كلذكنوكتالنأىنمت؟ةرماؤملانمًاءزجتناكنإاذامً؟اضيأ

ضرألاوةعلقلانمديزملاهيرتنأديرتتناكنإاهلأسينأدارأ
ًاقبطعقوتمريغلكشبتعقوأتامداخلاىدحإنأالإً،اقحالاهبةطيحملا
مطحتلاتوصمهعامسىدلعيمجلالفجأً.اضرأقوفخملاضيبلانم
لكشبجشنتيهوةلاصلاةرداغميفةمداخلاتعرسأاميف،ئجافملا
.ضرألافيظنتلنوقابلامدخلاعرسأ،ءانثألاكلتيف.يريتسه

كولراشظحالو.ةمداخلافلختضكرو،اهيسركنالتنيوكفينترداغ
.ةمداخلارعاشمبتمتهايتلاةديحولااهنأ

.تسوتلانمةعطقغضميذخأ،فينةدوعرظتنيكولراشناكامنيبو
هلتأموأف،ةمهفتسمةرظناهدلاواهيلعىقلأ،ةياهنلايفتداعامدنعو
.هايإةنئمطم

."؟بطخلاام":كولراشاهلأسىتحتسلجنإام
ةذفاننمهتأراممةقلقلازتالاهنإ،يرامةنيكسم.اهمولأاليننإ"

."ةيضاملاةليللايفاهمونةفرغ
."!تسيبكرادلاتأراهنإيليلوقتال":اهلأسوهبجاحكولراشعفر
."هتأرامطبضلاباذه،لعفلاب":ةلئاقهتباجأ
."؟كلذكسيلأ،نيحزمتتنأ"
اهشارفىلإيوأتنأتدارأاهنإتلاق.قالطإلاىلعحزمأاليننإ"

فيظنتتهنأنأدعب؛ليللافصتنمدعبنمةثلاثلاةعاسلاةبارق
نألبقةذفانلاربعةعيرسةرظنيقلتتناكاميفو.اهحسموتايضرألا



نمبابضلايتأيامًابلاغ؛جراخلايفًابابضتأر،اهشارفىلعيقلتست
هتنظً.ائيشتأرةراتسلاقلغتتناكامنيبواهنإةمداخلاتلاقدقل.رحبلا
نأحايرلاتثبلاموً.ادجًامخضوًاريبكناكهنكل،فويضلادحأةيادبلايف
ناكهنإتلاق"ً.ايدجفينهجوناك."حوضوبهتأرفً،اديعببابضلاتّتتش
هربعتبهنأحايرلاتثبلاممث.لجرنمربكأناك.دوسأوًاريبك
."ىفتخاف

."؟تلعفاذامو":كولراشاهلأس
توأمث،ةقلغمةذفانلانأنمتدكأت؟لعفتنأاهعسوبناكاذام"

تذخأو،اهريرسىلعتقلتسا،اذل.مونلاعطتستملاهنكلو،اهريرسىلإ
.هتأراميفركفتيهو،فوخلاةدشنمةفجترمفقسلاىلإقدحت
تلزن،مونلاةلقنمىوقلاةفزنتسم.حابصلاىتحلاحلاهذهىلعتيقبو
."هتأرامركذتتلازتالاهنكلو،روطفلاريضحتل

."؟اهنيقدصتله"
ةرظنفينتقلأ."امًائيشتأراهنأنمةنقيتميهف.اهقدصأانأ"

:ينلأستتنكنإ،نكلوً.ايلجعلهلااهيلعادب".لخدملابابهاجتابةفطاخ
تملحوأ،بابضلايفلازغلثمًائيشوأ،تسيبكرادلالعفلابتأرله
بهذتنأاهنمتبلط.ملعأال،قدصب.ملعأالانأف؟امًائيشتأراهنأ
اهنأبرعشتىتحقئاقدعضبلسلجتو،ءاملانمًابوكبرشتو،خبطملاىلإ
."ًالاحلضفأتحبصأ

."؟اهتذفانلطتةعلقلانمةهجيأىلع":كولراشاهلأس
."؟رثألايفتقتوبهذتنأديرتأ؟اذامل":هتلأسوتمستبا
."؟يتقفارمبنيبغرتلهف،كلذلعفتدرأنإ"
اهايإكيرأفوسو،ةيلخادلاضرألاىلعلطتاهتفرغةذفان":تكحض

."جراخلاىلإرداغنامدنع
.دعومةملكلوقينألبقهسفنفقوأ."قافتا...هنإ":كولراشلاق

كدلاونأل؟ءادغلادعومنمبيرقتقوىلإراظتنالااننكميأ،نكلو"
يونأانأو،هتبتكميفبتكلاىلعةرظنيقلأنأعيطتسأيننأينربخأ
."روطفلالوانتنمءاهتنالادعبةرشابماهيلإهجوتلا

عارذهقيقشكسمأامنيب،ةبتكملاىلإكولراشهّجوت،روطفلادعب
رارسألوحنوكتنأاهبضرتفيةصاخةثداحمىلإهرجوفولافوشتنوكلا
نمعونصملاريبكلايبشخلاةبتكملابابكولراشعفدامدنع.ىربكلاةلودلا
دجو،لخادلايف.سانلانمةيلاخةبتكملاهلتدب،نايدنسلابشخ



ذفاونلاتناكو،فقسلاىتحضرألانمناردجلايطغتبتكلاتانازخ
ءوضلوخدنودةلوليحلل؛رضخألاجيسنلانمرئاتسبةاطغمةليوطلا
ةبلودمملالسكانهتناك.بتكلانولناتهبىلإيدؤيدقيذلاسمشلا
ةفلغمتادلجمبىطغمٍلاخشنإلكناكو،بتكلاتانازخلوطىلع
نايسرككانهناك،ةفرغلاطسويفو.رمحألاوتهابلادوسألادلجلاب
نكميربكأةلواطكانهتناكاهبناجىلإو،ةيبناجةلواطوناخفتنمنايدلج
.طئارخلاوأةريبكلاتادلجملاحتفلاهمادختسا

بتكلاتاليكشتىلعهيرظانبلوجييكقئاقدعضبكولراشقرغتسا
بدألا،ايفارغجلا،ملاعلاخيرات،يلحملاخيراتلا:اهعيضاومتفلتخايتلا
تايناحورللًاضيأو،زيدنألابرغلةصصخمةريبكماسقأىلإةفاضإلاب،يلايخلا
.ةيسفنلارهاوظلاو

كولراشرظن،سمأةليلةمداخلاهتأراملوحفينهتلاقامًاركذتم
كانهتناك.فورجلاىلعةلالطإةبتكمللتناك.ذفاونلاىدحإجراخىلإ
ةفاحأدبتويبشعلارظنملايفتخينألبقبشعلانمًامدقنوسمخ
موييفةفاسملاهذهنمرحبلاةيؤرهتعاطتسابنأكولراشنظ.فرجلا
عاطتسااملكو.نآلابابضلانمريثكلاكانهلازيالناك،نكلو.ٍفاص
.نوللايدامرولكشلاميدعًاغارفناكهتيؤركولراش

كولراشكردأو.راهنلاءوضيفىتحً؛ايحبشامٍّدحىلإبابضلاادب
ىريهنأنظينأفتلملابابضلااذهربعقدحيامصخشلنكميفيك
نأاهنكميبابضلااذهربعاهيلإرظنيةرجشنإىتح.ةدوجومًالاكشأ
.خسملكشذخأت

كانهناك.ةيسفنلارهاوظلاوتايناحورللةصصخملافوفرلانيبراس
نمةبترمبتكلاتناكو،فقسلاىلإضرألانمناعفترينالماكنامسق
لاج.نينسلاتائمىلإاهضعبرشنخيراتدوعيو،مدقألاىلإًارشنثدحألا
باتكنعًاريثكثحبيملهنأالإ،ةعرسبنيوانعلاىلعهيرظانبكولراش
ثحبلب،ةيقيقحاهنأولامكودبتيتلاةيسفنلارهاوظلانعثدحتي
تاريثأتنيوكتلاهمادختسانكمييتلاةفاكتاينقتلاوليحللدحاونع
.طابحإلابهبيصتهثحبجئاتنتداكو،ةفئاز

ًاءزجنالتنيوكشتارداشريسلاناكاذإف.هضرتفاامًايقطنمادبدقل
حجرألاىلعهنإف،اهيقلتمسوفنيفريثأتثادحإلفدهتعادخةيلمعنم
.لوانتملانعًاديعبعوضوملانعثدحتتيتلابتكلايفخيس

امف-اهكلتميهنأبهبتشيوهو-بتكلاهذهلثمكلتميناكاذإو



اهنعثحبيسهنأيفكولراشرّكف.امناكميفاهيفخيهنأيفكشنم
وهف،ةصاخلاشتارداشريسلافرغيفىتح؛ةعلقلاءاحنأىتشيفًاقحال
!ةيناطيربلاةموكحلالثممعملمعي

فصوينأنكميهبموقيامنأضرتفا،بيرغدلبيفنآلاهنأامبو
.ةريثمةركفلادجودقو؛يسسجتلمعهنأبهنمءزجيف

ىنعتبتكنعثحبلانمًالدبف.ئطاخلكشبثحبيناكامبر
ىلعثحبلاهبردجيامبر،صوصخلاهجوىلعةعداخلاةيسفنلارهاوظلاب
ءاحنأىتشيفلوجتدقل.ةيرحسلاليحلاوماهوألابتكنععسوأقاطن
ىلعرثعيملهنكلو،ايلعلافوفرلانمققحتللملالسلامدختساو،ةبتكملا

.ءيش
ليحلاوماهوألابتكنعثحبلاةركفنعىلختوملستسا،ةياهنلايف

بتكيأنعثحبو،يلحملاخيراتلايطغييذلامسقلاىلإربعو،ةيرحسلا
بحس.نيفرىلعناباتككانهناك.صصقلاوأةيلحملاريطاسألارابخأدرست
ناكنإىريلهحفصتيذخأوسلج.يسركىلعسلجمث،هذخأوامهدحأ
.تسيبكرادلانعءيشيأهيفركذدق

ةقراخلاتاقولخمللسركملماكلصفىلعرثعامدنعبرغتسا
نمامهنأو،تاونسلاتائمذنمءاحنألايفترهظاهنأدجوو،ةعيبطلل
نوكيامدنعوأ،ليللايفةداعرهظتاهنأو،حوضوباهدهاشدقدحأ
ً.ايبابضسقطلا

دقناك.ةبتكملاءاجرأيفريسيحارف،ةءارقلاوسولجلانمبعت
فوفرنايحألاضعبيفاهيفخت،ةميدقلاعالقلايفةيرستارممنععمس
لواح،ةبرجتلاليبسىلعو.ةيفخمتالصفملالخنمكرحتتبتكلانم
طوقسبببستهنأىوس،ثدحيملًائيشنأالإ،فوفرلانمنيفربحس
يتلاءايشألاركذت.فيخسهفرصتنأبرعشو،ةداجسلاىلعبتكلاضعب
نعثحبلاةرورضىلإههابتناتفلنيحيورغيكريمألاهذاتسأاهايإهملع
عمةبسانتمريغودبتىرخأءايشأيأو،تارممو،تاراسمو،ةريغصتامالع
فلخةيفخمباوبأكانهتناكاذإف.فولأملانعةجراخوأ،ناكملا
ضرألاىلعكولراشدجس،اذل.داجسلاىلعًاراثآكرتيساهحتفنإف،فوفرلا
ًارثأكرتوكرحدقبتكلافوفردحأنأىلإريشيليلديأنعًاثحاب
ً.اددجمةفاخسلابرعشوً،ائيشدجيملهنكلو،داجسلاىلع

."؟لعفتاذام"
وأًائجافتمودبينأنمًالدبًايعيبطودبينأًالواحمىلعألاىلإرظن



بابلادنعفقتفينتناك.ههجوىلعةكبترمةماستبامسروً،اجرحم
."دوقنلانمةعطقتطقسأ":ًالئاقاهباجأف.هيلإقدحتو،حوتفملا

."ةيناجمانهبتكلا؟ةبتكملايفانهدوقنلابلعفتتنكاذام"
،هنعثحبلاديرأيذلاعوضوملاديدحتعطتسأمل":ةموعنباهباجأ

."رايتخالاىلعيندعاستلدوقنلانمةعطقبتنعتسااذل
هيلإتقدحو،اهيفتكىدحإهاجتابًايبناجاهسأرتلامأ."ًانسح"

ديرتأ،للملابرعشأانأ".عنتقتملاهنأًاحضاوادبو،ليوطتقولتمصب
."؟جراخلاىلإبهذننأ

ًالوأةعلقلالخادةلوجبمايقلالضفأيننإ،عقاولايف":ًالئاقاهبطاخ
ةداتعمتنأاذل،ةعلقلايفنيشيعتتنأ":عباتينألبقًاليلقفقوت."
رعشأو،ةعلقيفتشعنأيلقبسيملفانأامأ،ةلمماهنيدجتواهيلع
."اهفاشكتسايفبغرأو،اهلايحلوضفلاب

نمأدبنلً،انسح":هلتلاقففينلوضفاذههمالكبراثأ،عقوتامك
هذهيفيصخشلاكليلدةباثمبنوكأس،لفسألاهاجتابعباتنمث،ىلعألا
."ةلوجلا

جردلانادعصياذخأو،دعصملاالهاجت.ةسيئرلاةعاقلاربعهمامأتراس
نيهاجتابنادوقينيرممدحأربعاراس.ىلعألاقباطلاىلإالصوىتح
.نيسكاعتم

ناكو.قيقدريغعبرملكشتاذكولراشركذتيامكةعلقلاتناك
ةعلقلاراوسأتناكو.عبرملاعلضأدحأطسوتيريسلاميقيثيحجربلا
رمملاناك.ةعلقلاهنمنوكتتيذلاعبرملاعلضأهنيعتقولايفلكشت
يفزكرمتتجاربألاتناكو،فرغلانيبطسولايفعقيةعلقلايفسيئرلا
دقفعبارلاامأ،ةريغصجاربأةثالثكانهتناكدقو،عبرألاةعلقلااياوز
ةعاقلاىلإةدوعلاوةعلقلاراوسألوطىلعامهيشمقرغتساً.اريبكناك
امإةلوجلاءانثأاهآريتلافرغلامظعمتناك.ةقيقد15وحنةسيئرلا
.ةغرافةيقابلافرغلاتناكاميف،نيزختللوأمونللةصصخم

."ةعلقلاحطسىلعريسلاوجورخلااننكميله":كولراشاهلأس
دحأيفريغصبابىلإهتداقو."عبطلاب":ةماستبابفينهتباجأ

،ىلعألاىلإيدؤيًايبلولًايرجحًاجردادعصكانهنمو،ةعاقلابناوج
.هيلإتأموأوامهدحأفينتعفد،نيلباقتمنيليقثنيباببيهتنيو

هيطغت،بطروليوطوسلمأيرجححطسىلعهسفنكولراشدجو
.ةنفعتمنسةحئاركحطسلاةحئارتدب.ةفرشهدحتو،بلاحطلانمعقب



صاخليقثبابهيدلناكو.رخآًاجربىأرحطسلانمةديعبلاةهجلايف
تارطقتلسرأو،هدسجنمةرارحلاةعزتنمحطسلاربعحيرلاترفص.هب
يفةيلضفأكاذعفترملاهعقومهلحاتأ.ههجوىلعترثانترطملانمةدراب
طيحتتاريجشوةعساشلالتنم؛هلفسأدتمييدنلريإلافيرلاناك.ةيؤرلا
لفسألايفمويغلاتناكو.ةنكادلاءارضخلاراجشألاتاكيأثيح؛ةعلقلاب
.باضهلايلاعأسمالت

ًاديعبًايرجحًاجربىأرراجشألاةمجأقوفعفترتيتلاةفاسملايف
ةظحالملجس.يعيبطلارظنملاىلعرطيسملاديحولاملعملاناكو،ةعلقلانع
.يضرألاقباطلانمهلرممداجيإنمنكمتنإ؛هروزييكلهنهذيف

ىلعًاديحوهسفندجو،تفتلانيحو.فنعبهفلخبابلاقلُغأ
لفُقأدقل.لخادلانمقلغييندعمجاترتوصعمس،ٍناوثدعب.حطسلا
.بابلا

بناجلايفكيقتلأفوس":ةلئاقبابلافلخنمفينهتبطاخ
تقولايفلوخدلاعطتستملاذإو،ٍناوثرشعلًاحوتفمبابلايقبأس.رخآلا
."جراخلايفىقبتفوسف،ددحملا

جردلاىلعاهتاوطخعقوعمس،ءيشيألوقنمنكمتينألبق
.يرجحلا

.يلاتلاجربلابسيئرلاىنبملاطبرييذلارمملالوطىلعودعتتناك
صلختلادارأنإ؛اهقبسينأوأاهعمهسفنتقولايفلصينأهبضرتفي
.ةدرابلاحايرلانم

اهنأكوتدب،راحههجونأبرعشيهتلعججاعزنالانمةضموبرعش
.هديرتاماذهناكنإً،انسح.بعللاوهيدحتبحت

ةعقبىلعتقلزناهمدقنكلو،ةعلقلاحطسلوطىلعضكريأدب
ةفرشلانيزباردمئاعدىدحإبهفتكتمدطصاوً.ابناجطقسوبلاحطلانم
نزاوتً.انهاوهكرتيوىشالتينألبقهدسجيفعفدنيملألابرعشو،ةنفعلا
.يلفسلاقباطلايفهقبستفيننأفرعيوهوً،اددجم

تدبةجيتنلانكلو.بلاحطلاعقببنجتيفيكفرعيحبصأ،نآلا
زفقيو،راسيلاتاذونيميلاتاذةعرسبكرحتيو،ةبيرغةصقريدؤيهنأكو
،ةقلزرطملااهكرتدقف،ةنمآةيراعلاةيرجحلاضرألانكتمل.ةليوطتازفق
نيترمقلزنيهسفندجودقوً،ادجًامعانناكديدجلاهئاذحلعننأامك
هللاركش.تامدصلاةدحنمفيفختللهيديمدختساف،نيزباردلاهاجتاب
نمسمهباصأنمكادبدقف؛لاحلاهذهىلعهدهاشيملًادحأنأل



اذهو،لاحلاهذهىلعهارتنأتدارأفيننأكردأ،عبطلاب.نونجلا
تدارأو،ةيلستلاءاروتعسدقل؛ضكريهلعجوبابلااهقالغإببسرسفي
.اهسفننعهِّفرتنأ

مالظلايففقتيهواهتيؤرعاطتساوً،احوتفمهمامأبابلاناك
،بلاحطلابئباعريغوً،اربجمهتعرسداز،ةياهنلايف.هنمرخستوهقهقتو
هسأريفيصحيناكو.اهزواجتهلناحيتيسهنزووهتعرسنأنمًاقثاوو
ةينامثمقرلاىلإلصوامدنعو.فيناهنعتثدحتيتلارشعلايناوثلا
امم؛بلاحطلاىلعقلزنتهمدقلعجوزفق.بابلاقالغإلدعتستاهدجو
هنيعتقولايف؛هبمدطصانيحًاموتكمًاتوصردصأ.بابلاهاجتابهفذق
،بابلاًاحتافاهعفدنأالإهنمناكامف.هيفهقلغتفينتناكيذلا
ئكتيوثهليوهولاق.جردلاتيبىلعأيفةملظملاةفرغلالخادطقسف
."؟يتبثتنأنيديرتاذام":هسافنأطاقتلاًالواحمرادجلاىلع

."عرسأضكرتنأعيطتستكنأ":هتباجأ
."؟كنمعرسأ"
."كلبقتلصويننأركذت"
يطغتةبطرضرأىلعيضكرتملكنكل":اهللاقوهتفقويفماقتسا

."اهمظعمبلاحطلا
اذهيفرمألاتعضونإً،انسح":تلاقولمأةبيخباهيتفشتول

هرظتنتيهوهتلأسوهلتمستبامث."ةرملاهذهتزفتنأً،انسح.قايسلا
."؟قابسلاديعننأديرتأ":جردلالزنييك

امتيأريننكلو،ةئيسةقباسلاةلوجلاتناكدقل":ًالئاقاهبطاخ
."ىلفسلاقباوطلاضعبفشكتسنانيعد.حطسلانميفكي

،لوألافيناثلاقباطلاربع؛لفسألاىلإىلعألانمةلوجيفهتذخأ
،ريبكٍّدحىلإاهضعببةهيبشتناكقباوطلانكلو.يضرألاقباطلاىلإًالوصو
ناكفرخآلااهضعبامأ،مونفرغاهضعبناك.هسفنمجحلابفرغلاو
تدبرخآلاجربلانميضرألاقباطلايفصقرلاةعاقاهدحو.نيزختلل
كانهتناكو،رئاتسلااهناردجيطغتو،ةغرافوةريبكتناكدقف.ةفلتخم
.ةريغصةيقيسومةقرفلةصصخماهتياهندنعةصنم

اهانلمعتسااننأركذأال":ةعرسبفينتلاقىتحكانهافقونإام
."صقرلابيدلاولةقالعال،ظحالتنأكنكميامكف.ىضمتقويأيف

نأبعابطناكولراشىدلناك،ةعاقلاةرداغملناريدتسياناكامدنعو
ربكأ-ًادجريبكونكادلكشرهظةهينهلو.ةصنملادنعشعترترئاتسلا



؛ةراتسلابًاقدحمكولراشرادتساً.اددجميفتخينألبق-لجرمجحنم
،مدخلادحأناكامبر؛ةعاقلايفامهاوسرخآصخشدجويهنأهنمًانظ
ً.اددجمكرحتتملاهنكل

."ً؟ائيشتيأرأ":فينهتلأس
."ًادكأتمتسل"
."؟تسيبكرادناكله"
.فينعبتوً،اددجمرادتسا."كلذنظأال":اهباجأوكحض
":ناقدحياناكثيحةسيئرلاةعاقلايفنافقينالازيالامهواهلأس

."؟بيدارسلانأشباذام
."لفسألايفبيدارسانيدل":هتباجأ
."!عتمماذهمك"
ديرتأ،وهطلالجأنمو،يساسألكشبمدخلالبقنممدختستاهنإ"

."؟اهتيؤر
نوكتسفكلذتلعفنإو.اهيفينيسبحتنأىشخأيننكلو،معن"

."يتياهنكلت
."؟نآلاجورخلابكيأرام.ةديجةركفيهامبر":هلتمستبا
نمىلدتتةلسلسبةقلعملاةعاسلاىلإرظن."كلضفنم،لجأ"

."؟ءادغلانومدقتةعاسيأيف":اهلأسوهتردص
."ًامامتةدحاولادنع"
جاتحنو،لتبنوأخستنسانكنإ؛كلذنملقأامبروةعاسانيدل"

."دوعنامدنعانسبالمليدبتىلإ
."؟خاستالاوأللبلانمليلقلاىشختأ":اهبجاحتعفر
هسفنفقوأ."ءادغلاينتوفينأىشخأيننكلو.قالطإلاىلع،ال"

."هللاذاعم.يخأينخبوينأديرأال":كحضوةعباتملانع
."؟ماريامىلعامكنيبرومألاريستله"
اهباجأ."هنعةباجإلابعصتنكلو،هحرطلهسيًالاؤسنيحرطتكنإ"

انك".قدصباهبيجينأدارأهنكلو،لاؤسلانمحايترالامدعبرعشيوهو
انريغتدقلً.ارفاسمتنكً؛اديعبتنكانأً،انسح.ةرتفلانضعبنعنيديعب
املكداعبتساىلعلمعلاًاعملواحناننأنظأو،ترفاسنأذنمانالك
،هبموقأاميفهيلإجاتحأاليننإ.نآلاانتقالعىلعرثؤينأهنأشنم
رييغتيفًابغارتمص."نآلانيّدنانحبصأاننأكردينأىلإجاتحيهنكلو
؟تنأكنأشباذام".كلذبمايقلاةيفيكنمًادكأتمنكيملهنكلو،عوضوملا



."؟تاوخأوأةوخإكيدلله
ً.اعيضرناكامدنعتامهنكلو،ربكأخأيدلناكهنأودبي":تلاق

نمريثكلا":تعباتوةيدجلاريباعتاهايحمىلعتدب."دلوأنألبقتام
."هنمتئجيذلادلبلايفنوتوميعضرلا

دلبلايفعضرلالافطألانمهبسأبالددعتومي":كولراشلاق
رشتنتيتلاضارمألانماهريغواريلوكلابركفيناك."ًاضيأهنمتيتأيذلا
يأبمايقلالواحأاليننإ".ةريبكلاندملايفةريقفلاقطانملاربعةعرسب
."يلتناكةيلضفألانأفرعأانأف،يتيفلخوكتيفلخنيبةنراقم

،ةليمجلائطاوشلاهيفرشتنتناكميفيتلوفطتشعدقل،ًالهم"
ةرشابمكتابجوىلعلوصحلاكنكميثيحو،ىهاضيالهيفسمشلابورغو
نأبرعشأانأ؛ينقدص.ةعلقلاهذهيفانهشيعأنألبق؛راجشألانم
."يلةيلضفألا

دعتبننل.ةعلقلاجراخانتلوجرشابنل،انبايه":تلاقوهديتسمل
."قحالتقولكلذكرتنسً،اريثك

بابلاناك.ىربكلاةعاقلاجراخىلإيدؤييذلابابلاربعاهعبت
نيبعقتيتلاةحاسلاطسوىلإكولراشاهعبت.هربعتلسناف،حوتفمفصن
امكباوبألاىلإسيلوجراخلاىلإرظنيوهو،راهنلاءوضيف.ةعلقلاراوسأ
ةطلبمةحاسلانأىأر،هقيقشةقفربةعلقلالخدامدنعسمألايفلعف
يطتميعردميدنجلاثمتاهطسوتيو،باشعألاعقبضعباهللختتو،لماكلاب
ً.افيساهبلمحيوةعفترمهديوناصحةوهص

.ةعرسبيئاملاقدنخلاتربعو،رطنقملالخدملاهاجتابهمامأفينتراس
ملف،ملظملاقدنخلاهايمىلإ؛لفسألاىلإرظنيىتحفقوتكولراشنكلو
تاتابنلاولحولاببسبمدقةفاسمنمدعبأوهامىرينأعطتسي
تناكامبر،كانهحبستةيوتلمًالاكشأىأرهنكلو.قمعلايفةرشتنملا
ً.ادكأتمنكيمل،تاسيلقنأوأًاكامسأ

ىلعكولراشاهربتخايتلاةدرابلاحايرلانمامهيمحتةعلقلاتناك
مويغللنكيمل،يدنلريإلايعيبطلارظنملاىلإ؛جراخلاوحنقدح.حطسلا
باضهلاىرينأعاطتساهنكلو،ةعلقلانمىوتسملااذهدنعرثأةضفخنملا
داجيإًالواحم؛هلوحكولراشرظن.حطسلاةفرشنماهآريتلاةضفخنملا
عيطتسيالهنأجتنتساهنكلوً.اضيأحطسلانمهآريذلايجربلاءانبلا
فينهتهَّجو.ىرخألاةهجلانملبةعلقلانمةهجلاهذهنمهتيؤر
نملمأالوبعتأالانأ،رحبلاىلإرظننل":هلتلاقوسكاعملاهاجتالاب



نوللاقرزأًامئادرحبلاناك،اهيلعشيعأتنكيتلاةريزجلايف.هيلإرظنلا
ىلعرئاثانهرحبلانأامك.ماودلاىلعيدامرانههنكل.رضخأوأ
."ةعداوةفيطليتأتنألدبئطاشلاىلعبخصبمطحتتهجاومأو،ماودلا

ناكامدنعطيحملااهيفدهاشيتلاةفلتخملاقئارطلابكولراشرّكف
"ً:ارماغماهللاقف.نيصلانمبايإلاوباهذلاقيرطيفةنيفسلانتمىلع
ىدلثيح؛نيهباشتمودبنًاعيمجاننأةقيقحنممغرلابف؛سانلاكرحبلا
تايصخشلانمًاعساوًاقاطنكانهنأالإ،ناقاسوناديوسأرانملك
-هنيوكتةطاسبنممغرلابرحبلاو.لكشلايفنيهباشتملاصاخشألاىدل
."تقولاوسقطلاةلاحىلإرظنلابًافلتخمودبينأنكمي-رشبلافالخب

ريستاهدجو.كولراشاهعبتوجاربألادحأةيوازدنعفينتفتخا
لصفييذلابشعلاكلذ؛ةبتكملاةذفاننمهآريذلادتمملابشعلاقوف
دقو،فرجلاةفاحدنعفقوتتنألبقىطخلاتعرسأ.فرجلانعةعلقلا
،فرجلاةفاحدنعاهيلإكولراشمضنا.فلخلاىلإاهرعشحايرلاتعفد
جاومألاتدب.يسلطألاطيحملاةمظعىلإتمصبوً،اعمناقدحياذخأو
اهولعييتلاةبيئكلاةيدامرلالابجلانمةلسلسعيرسلكشبولكشتاهنأكو
اهتطعأيتلايهجاومألاقوفقلحتيتلاسراونلاتناكو.ضيبألادبزلا
.يقيقحلااهمجح

نمًادكأتمنكيملو.هرودباهبقدحو،ةأرجبكولراشبفينتقدح
.ةلدابتمتناكلئاسرلانأنمدكأتمناكهنكلو،اهلسرأيتلاةلاسرلا

دقف؛كولراشهابتناتتشامًائيشنكلو،ملكتتلاهمففينتحتف
.اهنمبرقلابفقتفينتناكيتلاةمجألانمًائتانًائيشىأر

.ةيراعًامدقً؛امدقهآرامناك
."ًالهم":كولراشلاق
."؟رمألاام"
لوصحلاىلإةجاحباننأنظأ":مهجتبلاقو،مدقلابكولراشقدح

."ةعلقلانمصخشةدعاسمىلع
ةعرسمتضكرمث،ةمجألانمةئتانلامدقلاىلعةرظنفينتقلأ

عفدوةمجألاوحنكولراشمدقتاميف،تعاطتساامعرسأبةعلقلاهاجتاب
.رذحبقاروألا

يفتامداخلاىدحإلدوعيناكو،ةمجألالفسأدّدممدسجكانهناك
،ءامسلاىلإقدحتو،اهرهظىلعةددمتمتناكتامداخلاىدحإ؛ةعلقلا
ةبقرلانماهضبنكولراشصّحفت.ضحمبعرريبعتاههجوىلعادبو



ةقيقرةقبطتناكو،ةدراباهترشبتناك.ضبنللًارثأدجيملهنكلو،مصعملاو
.ةتيمتناك.اهينيعيطغترفصألانوللاىلإلئاملارابغلانم

هنكلو،ةثجكولراشاهيفىرييتلاىلوألاةرملايههذهنكتمل
توملاوةايحلانيبلصفييذلاطخلانأةقيقحنمبجعتو،قلقلابرعش
نكلو،عيفرلاطخلااذهروبعةلوهسوهرثكأهبحعتراثأاموً.ادجعيفر
تعقوأيتلاةمداخلايهفً،اديجةاتفلاهذهفرعيهنأكردأ.دحاوهاجتاب
.روطفلاميدقتءانثأيفةجشانتضكروقابطألا

كانهنكتمل.هينيعبكولراشاهصحفت،اهدسجسملينأنودنمو
.تتاموًاضرأتطقساهنأولامكتدبو.ةرهاظتامدكوأحورجوأءامد

ىلعلمعاذل،هسأرنميفلخلاءزجلايفلمتعيءيشكانهناك
امبًاطبترمءيشلاكلذناك.مامألاىلإمدقتلاةصرفهلحيتيلهراكفأةئدهت
ىلعأنم؛ةثجلاقوفنالوجتهينيعكرتو،فلخلاىلإاطخ.ًالوأهدهاش
.هجعزييذلاءيشلانّيبتينأًالواحم،اهيمدقصمخأىتحاهسأر

.نيمدقلاةيراعةمداخلاتناك؛ببسلاوهاذه!نامدقلا
امدنعمهيلإتفتلاف،نيرخآلاةقفربةعلقلانمدوعتفينعمس

امدنعنوثهلياوناكو،مدخلانمددعاهعموةدوجومنامليستناك.اولصو
.مهمامأًاضرأةددمتملاةاتفلابنوقدحياوذخأو،اولصو

ناكاماذهو؛اهضبنصحفتتلةاتفلادسجقوفنامليستنحنا
،ةنيكسملا":اهسأرتزهواهتفقويفتماقتسامثً،اقباسهبماقدقكولراش
ملعأنأيبضرتفيناك،هللااهمحريل.امضرمنميناعتتناكاهنأودبي
"ًافيعضاهبلقناكامبر،روطفلالوانتدنع؛حابصلايفامًابطخكانهنأ
.

سمه."اهتومبتببستونونجلاىلإتسيبكرادلاةيؤراهتداقامبر"
فلنلةءالماورضحأ":ةلئاقمدخلادشحبقدحتلنامليسترادتسا.مهدحأ
لجربلجيومكدحأبهذيلو.ةعلقلالخادىلإاهبدوعنو،اهنامثجاهب
هلةقالعالببسلنكلو؛انهىلإهقيرطيفوهفبيبطلاامأ.نيدلا
.اهتافوبةدافإرطسيسو،اهصحفيسانهىلإلصينيحو.ةنيكسملاهذهتومب
اماذهو،ةعلقلاىلعًايحصًارجحضرفيسفامضرملًارثأدجواذإو
".فينوكولراشوحننامليستتفتلا."شتارداشريسللًاكبرمنوكيس
امكلًاركشو،اذهامتدهاشامكنألةفسآيننإ،كولراشيديسوفينيتديس
تابيترتلابموقنسو،شتارداشريسلامالعإبموقأفوس.انامتملعأامكنأل
اذل،انهاهبمايقلاناعيطتستىرخأًارومأكانهنأدقتعأال.ةيرورضلا



امتنكاماعباتتنأو،نيبهاذامتنكثيحىلإابهذتنأامكيلعحرتقأ
."ةنيكسملاهذهةثجادجتنألبقهبناموقت

نإانيملعأ،كلضفنم.نامليسًاركش":ةنازربتلاقوفينتأموأ
،اهمالكعباتتنألبقًاليلقتفقوت."هبمايقلااننكميرخآءيشكانهناك
."؟ةلئاعاهيدلله":اهتلأسو

الامهنكلوً؛اقيقشوًامأاهيدلنأنظأ":ةدهنتمنامليستباجأ
بتكأفوس.كروكنمبرقلابناميقيامهنأنظأ.ةقطنملاهذهيفناميقي
."توملاببسنكيًايأ؛ةاسأمنابشلاتومنإ.ثدحامبامهملعأوامهل

..ً.احابصاهيلإتثدحتدقل":تلاقو،ةمودصملازتالفينتناك
."؟ثدحينأاذهكرمألنكميفيك

:وههمهفعيطتسأالام":ريكفتلايفقرغتسموهوكولراشلاق
.حابصلايفءاذحلعتنتتناكدقف!؟نيمدقلاةيفاحجراخلايفتناكاذامل
."؟ةبهاذتناكنيأىلإو

":تلاقواهيفكباهيتنجوتمطلو،تمصبنامليستبجعت،ةأجف
ينتسنأانهةاجسميرامةنيكسملليتيؤرةمدصنكلو،يديسايينحماس
."يرجتيهوينعثحبلليتديستتأامدنعكنعثحبأتنكيننأ

."؟ينمنيديرتتنكاذام"
."يديسايكقيقشلب،كديرينمانأتسل"
هبام":اهلأسو،ةأجفهناكمنمزفقيهبلقبكولراشرعش

.ةعلقلاهاجتابودعيذخأو."؟تفوركيام
":حوضوباهتلمجغيصتنألواحتيهو؛ةباجإلايفنامليستلهمت

."...هسأريفةباصإنميناعيهنإ



،ةعلقلالخادىلإًادئاعودعيكولراشذخأ،نامليسوفينًالهاجتم
ىلعٍفاكتقورمدقنكيملذإً.ابعترمهقيقشةباصإةركفهتكرتدقو
لصحيذلاءيشلانكيًايأً.اددجمهقيقشةاقالملايناطيربىلإهتدوع
ىلعهتايحيفهدوجوناكدقل.هروصتينكيملرمأديكأتلابوهف،هقيقشل
ً.اتباثماودلا

ىلإيضفييذلارطنقملارمملازاتجاو،يئاملاقدنخلاقوفرسجلاَربَع
.هراسيىلإسيئرلاءانبلاىلإيدؤملالخدملاناك.ةعلقلايفةيزكرملاةحاسلا
.ردحنملارجحلادنعهتاوطخنمئطبينأنودنمةقاشربهربعو

كولراشاهلخديملةفرغلخدمبرقنيعمجتممدخلاناك،ةعاقلايف
رموكولراشمهعفد،اذل.لخادلايفتفوركيامنوكينأعقوتو،لبقنم
.مهنيب

ضعبوةحيرمٍساركىلعيوتحتتناكو،لابقتسالاةفرغةفرغلاتناك
دقل.كئارألاكلتنمةدحاوىلعسلجيتفوركيامناكو،اهلوحكئارألا
هنزولقثثحتءونيناكيذلايسركلايعارذمخضلاهدسجىطخت
ةليلونابلأهرهظأيذلايمزالبوتكالالكشلالثمًابحاشادب.ةعيفرلاهمئاوقب
ًاحرجىأرهنأنممغرلاب،رمألاةقيقحنيبتيلةهينهرمألاهقرغتسا.ةحرابلا
.هتهبجىلعًامخض

،عبطلاب.بلودملاهيسركىلع،تفوركيامبناجبشتارداشريسلاناك
يسركلافلخفقتتامداخلاىدحإتناكو،ةدوجومنامليسنكتمل
هتداعكفولافوشتنوكلاناكو.كلذريسلادارأىتميسركلاعفدلةدعتسم
.هفتكىلعهديعضيو،تفوركياميسركفلخفقي

نإامو.هنيبجهاجتابةعوفرمهديو،هينيعًاضمغمتفوركيامناك
قناقملاهبشتيتلاهعباصأبحولو،هينيعحتفىتحكولراشمودقبسحأ
."كتهزنوفصتركعيننألرذتعأ،كولراشايهآ":فيعضتوصبلاقو

."؟بطخلاام":حاحلإبكولراشهلأس
نيحًادجًافيطلشتارداشريسلاناكدقف؛ةبتكملايفيدرفمبتنك"

هنيعرمألابركفتتنككنأملعأ.اهيفثاحبألاضعببمايقلابيلنذأ
ماقو،ينسنيملصخشكانه،ودبيامك،نكلو.كتيسنيننألرذتعأوً،اركاب
،ظحلانسحل.نادعمشةطساوبكلذلعفهنأدقتعأ؛فلخلانميبرضب
،ياشلانمبوكىلإةجاحبتنكنإىرتلتامداخلاىدحإتلخد



."ضرألاىلعىقلمينتدجوف
."؟ةبتكملاتلخدامدنعكفلخبابلاتقلغأله":كولراشهلأس
."لجأ"
."ً؟اقلغمبابلاناكلهةبتكملاةمداخلاتلخدامدنعو"
يتلاتامداخلاىدحإةيحانمث،تفوركيامةيحانشتارداشريسلارظن

.ً"اقلغمبابلاناك،لجأ":لوقتنألبقًاليلقتنحنا
.ةعاقلاوحنةرشابمدوقيبابلانإ":بابلاىلإًاريشمكولراشلاقف

ام؛مهدحأهارييكلةضرعنوكي،ةبتكملانمجرخيوألخديصخشيأو
تارمملابًاقباسركفامكرّكفو."جورخلاولوخدللىرخأقرطكانهنكتمل
.ةيرسلا

ىرخأقرطدوجوبيدلملعال":عنصتبنالتنيوكشتارداشريسلالاق
الوتناكذفاونلانأامك.بابلاربعىوسةبتكملانمجورخلاولوخدلل
ةهجنمامأ.ةهجنماذه":عباتينألبقرشكو."ماكحإبةقلغملازت
مهنميأريملو،ماودلاىلعةعاقلاربعنورميصاخشأكانهف،ىرخأ
كقيقشهيفلخديذلاتقولالالخةبتكملانمجرخيوألخديًاصخش
."هيعوًادقافهيلعروثعلادنعوأ،ةبتكملاىلإ

."؟نآلارعشتفيك":هبناجىلإعكاروهوهقيقشكولراشلأس
يئاستحادعبيعيبطهبرعشأيذلافيفطلاسأرلاملأنأنظأ"

ليبسنمامهنأىلإريشتيتدعمنأامك،سمألايفبارشلانمريثكلا
ديقىلعلازأال،كلذنعًالضف":عباتونهوبمستبا."مويلاءادغلالوانتل
."جاهتبالاىلإوعديهدحواذهو؛ةايحلا

انهىلإهقيرطيفوهو،بيبطلاانملعأدقل":شتارداشريسلالاق
يفرسكنمامهنأحضاولانمف؛غامدلايفجاجترانمامهنأدكأتنل
."ةمجمجلا

نيمهملانيلاؤسلانكلو":ةليقثلاةيسورلاهتجهلبفولافوشتنوكلالاق
."؟اذاملو؟تفوركيامديسلامجاهنم:امهانهامهيسفنناحرطينيذللا

مهدحأنأحضاولانم":يناثلالاؤسلانعًابيجمشتارداشريسلالاق
تامدخىلعةديازملابةكراشملانعةيناطيربلاةموكحلالثممفقوينأدارأ
درأنولكيفهعمحماستأنلو،سئابوريقحفرصتاذهو.ونابلأديسلا
."لساك

رمألاودبي":ًالئاقءودهبشتارداشريسلاىلعفولافوشتنوكلاّدر
ديسلاوأونبيونوفوأانأ:ةثالثنمدحاولعافلانأىلإريشتكنأكو



امك،عوضوملايفيلطروتيأركنأو،ماهتالااذهضفرأانأو.كنربزتلوه
."يلثمعوضوملابامهلةقالعالنيرخآلانيديسلانأنمدكأتميننأ

نماوئده"ً:اددجمهديبحوليوهوديدشنهوبتفوركياملاق
تفلموجهلانمفدهلاناكامبر،رخآلامتحاكانه.ةداسايمكعور
لتقلانأّدحىلإةيمهألانمردقىلعونابلأديسلاتامدخنأىلإرظنلا
."تامدخلاهذهرعسعفرهاجتابعفدينأهنأشنماذهوً.ارربمحبصي

تنأ،اذهكلوقب":مؤاشتبشتارداشنالتنيوكريسلالاق،اهنيح
."-انأو.امبرةيلوؤسملاونابلأديسلاوينلمحت

ةراشإلاديرألب،دحأماهتادصقأاليننإ":ًالئاقتفوركيامهعطاق
صخشيأماهتاىلإدوقتدقيتلاىرخألاتاريسفتلانمديدعلادوجوىلإ
يفهيدلتناكدقف-كولراشباشلايقيقشمهيفنمب،ةعلقلايفدجاوتم
نمام.جراخلايفًادوجومناكهنأنممغرلاب-يئاذيإلبابسأيضاملا
؛تبكترادقةميرجنمامهنأربتعننأحرتقأو،نهارلاتقولايفتاماهتا
هنألو،نآلاشاقنلابءدبلابيلحمسينليسأريفهبرعشأيذلاملألانأل
تاميلعتيدلنألو،ةيلودلاتاقالعلايفرتوتىلإيدؤينأكلذنأشنم
."نمثلاناكامهمرومألاهذهلثميدافتبوجوبةمساح

.لوؤسموميكحمالكبهوفتتكنإ.قحمتنأ":ًالئاقنالتنيوكأموأ
موقننأببغرتأ.زملوهديسايةحارلانمطسقذخأنآلاكبضرتفي
."؟بيبطلامودقًارظتنميقلتستيككتفرغىلإكلقنب

:لاقيذلاتفوركيامينيعكولراشانيعتقتلا،ةظحللاكلتيف
ناكمإب،اهدعبو.يتوقويطاشنديعتسأىتح.ةرتفلانهءاقبلالضفأ،نآلا"
ياشلانمبوكنوكيسامبر.يتفرغىلإلوصولاىلعيتدعاسميقيقش
."؟نآلاًاديفم

كرحتتأدبيتلاةمداخلاىلإقدحو."عبطلاب":شتارداشريسلالاق
،هبلطيفددرتتالفرخآءيشيأتدرأنإ".بابلاهاجتابهعفدتوهيسرك
."كوجرأ

نمًاقبطديرأ":لمأبتفوركياملاقىتحنالتنيوكرداغنإام
."؟نكمماذهله،تيوكسبلا

يقيدص":هللاقوتفوركيامفتكىلعفولافوشتنوكلاتبر
."-،ميدقلا

لقتال":ةعباتملانعيسورلافاقيإًالواحمتفوركياملاق،ذئدنع
ًاتيمتنكلتومأنأينتدرأولكنأًامامتملعأامكملعتتنأ.ديزملا



ثدحتنفوس.نادعمشةطساوببرضلانمًاراكتبارثكأةقيرطبنكلو؛نآلا
."ًالاحلضفأتحبصأيننأبرعشأامدنعً؛اقحال

.هقلغأوبابلاوحنريخألااذههجوتف،رداغوكولراشلفولافوشأموأ
،ةعاقلالخدتفينكولراشحمل.ةعاقلايفنيعمجتمنولازيالمدخلاناك
.ثدحاماهلحضويلتقوهيدلنكيملنكلو

."؟ةحارصب،نآلارعشتفيك":هلأسىتحهقيقشىلإداعنإام
سمل."ماريامريخىلعتسليننكلو،ّيلعودبياممًاليلقلضفأ"

ةموكحلايفةليوطلايتمدخينسلالختنكمتدقل".ديدشرذحبهنيبج
عقوتأمل.مويلاىتح؛رشابمموجهيألضرعتلانمةاجنلانمةيناطيربلا
نمرخآلابناجلاىلعًامئادتنكدقف،مويلالصحاميللصحينأ
ةيلمعةفرعمينحنمدقلصحامنأدقتعأيننكلو.نمآلابناجلا؛رسجلا
."كلذضرتفأ":عباتوسبع."راطخأنمهنوهجاويويئالمعهلضرعتيامب

."؟عيمجلامامأهبتحرصامريغرخآءيشيأركذتتله"
نألبقةرشابم؛دلبتلانمتقوّيلعرم.قالطإلاىلعءيشال"

."ّيلعروثعلاةظحلىلإبرضأ
."؟موجهللكضرعتببسنعةركفكيدللهو"
ددعصاقنإفدهلانوكينأامإفً.اقباسهتلقيذلاريغءيشال"

ًالاجمانلكرتيملمجاهملانأيفنمكتةلكشملا.رعسلاعفروأ،نيديازملا
."تاهبشلاةرئادنمدحأداعبتسال

."؟نآلالعفنساذاموً،انسح":لاقوهقيقشنيبجقوفكولراشىنحنا
كيلعدامتعالاانيلعبجي،ًالوأ.ءايشألانمديدعلابمايقلاانيلع"

ملنإو.ليحكانهتناكنإدكأتتنأكيلعبجي.ةسلجلايفةكراشملل
بجيًاذإ،كلًاعنقمهارتامناكو،اهدوجوىلعليلدلاةماقإعطتست
ةديازملاوسرنودةلوليحلاو،ةيناطيربلاةموكحلانعةباينلابةديازملاكيلع
."راغنهلاونييواسمنلاوأناملألاوأسورلاىلع

."اوتأنإنييكريمألاىلعوأ"
ةمسريخأتلانإً.امئادنيرخأتمنوتأينويكريمألا":تفوركياملاق

."مهتمأ
."؟لاؤسحرطيناكمإبله"
ديرتلاؤسيأحرطنمكعنممايألانمموييفتعطتساله"

."؟هحرط
ةموكحلانكمتتملاذإو.ملاعلايفديحولاسفنلاملاعسيلونابلأ"



عيطتستاهنأدكؤملانمف،هتامدخىلعةديازملابزوفلانمةيناطيربلا
."؟هريغملاعتامدخبةناعتسالا

يفترطخدقو،ةديجةطقن":ًالئاقيأرلاهقيقشتفوركيامقفاو
حاورأفدهتستيكلهنأمعزيونابلأديسلانأيفنمكتةلأسملانكلو.يلاب
؛يضرألاملاعلاىلإدجاوتتثيحرخآلادعبلانماهبلجكبضرتُفيةددحم
نولوقييملعّدحىلعنيرخآلاءاملعلانكلو.اهعملصاوتلامتيىتح
ىلعو،رهظتدقيتلاحورلاىلعةرطيسلاىلعةردقلانوكلميالمهنإ
يفنوكتدقو،نايحألاضعبيفهبحتصخشحورنوكتدقف؛اهبمكحتلا
."ًالثمترازومحورىرخأنايحأ

لهً.اقباستلعفامكيصقتلاعباتأسو،ةسلجلايفكراشأسً،انسح"
."؟رخآءيشكانه

.")فارغلت(ةيقربيللسرتنأكنمديرأ"
."؟نيأنم"
بجييذلاناونعلاكيطعأس.ةنيدملايفديربلاوقربللبتكمكانه"

انأو،ةرفشمنوكتساهلسرأسيتلاةلاسرلانكلو،ةيقربلاهيلإلسرتنأ
نكمتتنل،ينقدص،نكلو.ةرفيشلاكفلةحلمةبغربرعشتسكنأفرعأ
صخشلاعمدوجوموهو.كعمةرفيشلاباتكنكيملامةرفيشلاكفنم
نمةميقتاعاسردهتسكنأكلدكؤأيننإو.ةلاسرلاهللسرأسيذلا
."ةرفيشلاكفتلواحنإىودجنودنمكتايح

."هيلإيمرتامتمهف"
."ةلاسرلاةباتكبأدبأفوسوًاملقوةقروينطعأ،كلضفنم،نآلا"
ةقروجاردألادحأيفدجوىتحةفرغلاءاحنأيفكولراشثحب

،هقيقشىلإةبولطملاضارغألابلج.ةربحموملقىلإةفاضإلابً،افلغمو
ةعرسبتفوركيامبتك.ةباتكلاءانثأدنسمكهمدختسيلباتكىلإةفاضإلاب
رظن.تاملكعبرأنماهنمةدحاولكفلأتتيتلاتاملكلانمتاعومجم
ببسلاوأعاقيإلاداجيإنمنكمتيملهنكلو،بتكيوهوكولراشهيلإ
تاملكهقيقشهبتكيامهلادبدقف،هذهفرحألاتاعومجمءارونماكلا
.ةيئاوشع

ادبدقو،ةقرولالفسأيفناونعلاتفوركيامبتك،ةياهنلايف
ًافولأمنكيملناكملانكلو،ندنليفناونعلاناك.حوضوبةوقلافزنتسم
مكحأو،فلغملايفاهعضووةقرولاتفوركيامىوط.كولراشىلإةبسنلاب
بتكمىلإةلاسرلاذخ،كلضفنم":هللاقوكولراشىلإهاطعأو،هقالغإ



:ًالئاقهتظفحمىلعتبرو."اهلاسرإمهنمبلطاو،ةنيدملايفديربلاوقربلا
."...يلعبجوتيهنأدقتعأ"

."فيلاكتلاةيطغتعيطتسأ،يقيقشايقلقتال":كولراشهعطاق
نمموييفنكأمل.انهكدوجولكلًاركش.كولراشايكلذردقأ"

امدنعكلثملهؤمدعاسمو،ةقثلللهأصخشيلرفاوتينأعقوتأمايألا
."هيلإجاتحأ

نمةدعاسملابلطتاذامل،لاحلاهذهيف":لاقوفلغملاكولراشلمح
."؟جراخلا

هسأررعشةفاحسماليداكهنأدحىلإهبجاحتفوركيامعفر
."ليحتسماذهف؛ةلاسرلاةرفيشكفعيطتستنل،كولراش":لاقو

وهوًاعمنآيفًاحرفوًانيزحادبدقو."قحمتنأ":كولراشهباجأ
يننأيلدكؤيكلعفدرنكلو،ةلاسرلاريفشتكفىلإىعسأنل":لوقي
."نومضملانيمختتعطتسا

ايءاكذدقتيكلقعً.ادجيكذتنأ":لاقوهتسلجيفتفوركيامحاترا
ىعسأسف،ينتدعاساذإ.بعتلابرعشأانأ،نآلا":عباتوًاسفنذخأ."يخأ
ىلإةفاضإلاب،يتأيامدنعّيلإبيبطلااولسريلو،ريرسلاىلإيقيرطداجيإل
."تيوكسبلاوياشلا

ًامهمًائيشكانهنأكولراشركذتبيبطلاتفوركيامركذامدنع
ةعلقلاةحاسيفةتيمتامداخلاىدحإتدجو":ةأجفلاقف،هيسن
."ةيجراخلا

."؟اهدجونم":مامتهابهيخأىلإتفوركيامقدح
."انأ"
ملأنمةأجفتفوركياملفجأ،ءانثألاكلتيف."تنأعبطلابً،انسح"

."؟اهبهبتشمتاببسمكانهله":عباتينألبقهسأريفهبرعش
تطقسدقاهنأكوودبت.ةافوللببسيأنيبتأنأعطتسأمل"

."ةيبلقةبوننمتناعامبر":عباتوةالابمنودنمهيفتكزه."تتامو
.لصحتةبيرغرومأكانه":ريكفتلابقرغتسموهوتفوركياملاق

."بيرغتيقوتلانأيفكشنمام،نكلو
."ءاذحلعتنتنكتملاهنأنعًالضف"
:لاقوًاددجمملألانمتفوركياملفجأ.ً"اقحبارغتساللريثماذه"

كنكميله.ءاقلتسالاديرأ،نآلاحوضوبريكفتلاعيطتسأاليننكلو"
."؟كلضفنميتفرغىلإلوصولايفيتدعاسم



.يبلوللايرجحلاجردلالزن،هتفرغىلإهاخأكولراشلصوأنأدعب
ةياهنىلإلصيامدنعهراظتنايفنالتنيوكفيننوكتنأعقوتيناك
كولراشناك.ةغرافةعاقلاتناكلفسألاىلإلصوامدنع،نكلو.جردلا
ةلاسرلالاسرإبموقينأتفوركيامهنمبلطدقو،هديبفلغملالمحي
نأهتعاطتسابناكو،اهلاسرإلةنيدملاىلإهجوتلاهبردجيهنأضرتفا.ةرشابم
تفوركيامنأملعيناكهنكلو،كلذبمايقلاةعلقلامدخدحأنمبلطي
ام.تلسرأدقةلاسرلانأنمدكأتييكل؛هسفنبلمعلابمايقلاهنمعقوتي
ديسلانمةبرعبلطيفركف.ةليوطةنيدملاىلإةفاسملانأيفكشنم
رعشيهلعجييشملانأبركفامك،ءاقرخةركفاهنأبرعشهنكلو،شتارداش
.ًالاحلضفأهنأب

؛فاشكتسالاةعتمبرعشيهلعجيسةعلقلاراوسأجراخريسلانإذإ
حاتتسو،ةعلقلاىلعميختيتلاةضفخنملامويغلانعًاديعبنوكيسثيح
.فقوتدقفيفخلارطملانأواميسال؛ءاقرزلاءامسلاىلإرظنلاةصرفهل
نمام؛رييغتلاديدشةقطنملاهذهسقطنأنمًادكأتمهلعجاماذهو
.كلذيفكش

؛سمألارهظدعبةبرعلاهتكلسيذلاقيرطللسكاعملاهاجتالابراس
تاردحنمهلمكأبقيرطلاناك.ةعلقلاىلإيوالاغنمهقيقشوهترضحأنيح
دنععقتةنيدملاو،فرجلاةمقىلععقتةعلقلاف؛يعيبطاذهو،ةيبضه
ءامسلانمثعبنتسمشلاةعشأتناكثيح؛يشملاغاستسا.رحبلاىوتسم
ناكهنكلو.ءاوجألايفبشعلاةحئارقبععمكلذقفارتو،ةيفاصلاءاقرزلا
.نآلاهلاحسكعبًادوعصهلمجمبنوكيسهنأل؛ةدوعلاقيرطنمًاقلق

ةبارقيوالاغطسوىلإليهتلاسنمقيرطلازايتجاقرغتسادقل
تقولانايضميساناكثيح؛هعمفينتناكولىنمت،ةهجنم.نيتعاسلا
ناكىرخأةهجنمهنكلو.نيمختلاباعلأوامهضعبىلعةلئسألاحرطب
نكيملهنكلو،اهيفهرسأيءيشكانهناكً.اجعزمحبصأاهدوجونأًاكردم
.ةليوطةرتفلهرسأي

نأملعيناك.سمألايفءادغلاهقيقشوهيفلوانتيذلاقدنفلابرم
بجيو،ةنيدملاطسويفامناكميفنوكينأبجيديربلاوقربلابتكم
سيئرلاعراشلاةياهنيفناكدقف؛هدجوً،اريخأ.نايعللًايدابنوكينأ
ةلآقوفًاينحنمهيفلوؤسملادجوو،لخد.ءانيملانمبرقلاب؛طلبملا
ةلتعبيهتنتيتلاتاسيطانغملاوكالسألانمةليكشتنمنوكتتةدقعم
،نيمكلاريصقًاصيمقيدتريلوؤسملالجرلاناك.مظتنملكشبرقنتةطيسب



قوفًانرمرضخأءاطغعضيو،هيقفرمنعنيديعبهيمكيقبتةطبرأعضيو
.نرمطابرةطساوبهتبثيونينيعلا

."؟باشلااهيأكتدعاسميننكميفيك"
."ندنلىلإاهلاسرإديرأةيقربيدل"
."؟ةفلكلانعةركفكيدللهو":هلأسوهبجاحلجرلاعفر
ةلاسرلا":لاقوىرخألابلاملاو،هيديىدحإبفلغملاعفرو."ةركفيدل"

."ئراطلكشبلسرتنأبجي
ىلإنوتأينيذلاسانلاكئلوأنوليلقمهمك!بيرغ":لجرلالاق

ضعبلراظتنالاعيطتسأانأو،ةلذتبمةلاسراهنإ،قلقتال:نولوقيوانه
."تقولا

."رابتعالانيعبةطقنلاهذهتذخأدقل":كولراشأموأ
."؟اهيلعّدركانهناكولاذام،نكلو.ةعرسبلسرتس"
."ليهتلاسدنعةعلقلايف،ىلعألايفانأ"
؟لساكدرأنولكيفنالتنيوكشتارداشريسلاىدلفيضتنأله"

".ةرذحةمغناهنكلو،ةفلتخمةمغنبقطنيحبصأولجرلاتوصلدبت."
."؟كانهميقتله

."يقيقشعمكانهانأ"
كانهناكنإكانهىلإةلاسرلاكللصوأفوس":لاقولجرلاأموأ

يديس".امءيشلوقديريهنأءالجبادبو،مالكلانعفقوت."در
دنعىلعألايفكانهًائيشتيأرلهً؟الاؤسحرطأنأيننكميله،باشلا
."؟ةعلقلا

اذام":لجرلالأس،اذل.ةريثكءايشأىأردقف،ةريحلابكولراشرعش
."ً؟ائيشكلوقبدصقت

كرادلانأبتاعاشإكانه":لاقمثًاددجملجرلاراتحا."..ً.انسح"
."؟حيحصاذهلهً.اددجمترهظدقتسيب

نيبنمجرختيهوتاملكلاتدب."ًائيشَرأمل":كولراشلاق
ةعاقيفهدهاشيذلادوسألالكشلاركذتةأجفهنكلو،ةقداصهيتفش
فلخئبتخينلخسملانأدكؤملانم.رئاتسلافلخ،ةعلقلابصقرلا
.لذتبمرمألامك.رئاتسلا

سمه."؟صاخشألادحأتلتقدقتسيبكرادلانأحيحصلهو"
ههجومامأةراشإمسريو،ناكملالوحةعيرسةرظنيقليوهولجرلا
.هيمحتاهلعلهردصو



لكشبهباجأو،ةنيدملاىلإرابخألالوصوةعرسنمكولراشبرغتسا
الوً،ايضرعًاثداحهنوكنعودعيالرمألانكلو.مهدحأتام":مزاح
."هلوقتامبهلةقالع

،تسيبكرادلاةاتفلاتأردقل.هللااهمحريل،تتامةاتفلانكلو"
."اهتومببساذهو؟كلذكسيلأ

سيلو،حجرألاىلعةيبلقةبونءارجنمتتامدقل":كولراشهباجأ
."اهتومبقلعتياميفةعيبطللقراخءيشكانه

سانلانكلوً،انسح"ً:ايلجهيلعطابحإلاادبدقولجرلالاق
."نوملكتي

."ينتربخأكنألكلًاركش؟ً!اقح":لاقوكولراشأموأ
لكيشملاف،تالحملادحأيفءادغلالوانتدارأ،ةعلقلاىلإهتدوعلبق

،ةهكافلاضعبونيتريطفىرتشا،اذل.عوجلابرعشيهلعجةفاسملاكلت
.هتدوعقيرطيفاهلوانتو

؛ةبالخلاةيعيبطلارظانملالمأتيوهوةدوعلاقيرطيفتقولاىضمأ
ةفلتخموةبيرغرظانملاتدب...تاعيشولاولوهسلاىلإةضفخنملالالتلانم
اليذلاو،يزيلكنإلافيرلايفهيلإةبسنلابةفولأملاةيعيبطلارظانملانع
.هيلإاهبماقةرايزرخآذنمهتركاذيفةعوبطمهروصلازت

عفتريعيفروليوطءيشهرظنتفل،ةعلقلانمًابيرقحبصأامدنعو
هنأركذتو.مويلاحابصحطسلانمهدهاشيذلاجربلاناك؛راجشألاقوف
؛لجاعلابيرقلايفهروزييكلهنهذيفةظحالملجسو،هترايزيونيناك
.كلذبمايقللةصرفلاهلحاتتنإام

لخدملاناددحتنيتللانيتيرجحلانيتماعدلاىلعهروثعقرغتسادقل
ىلعتالجعةعقعقعمسىتحبرتقانإامو.ةعاسلاوحنةعلقلاىلإ
.دايجليهصوةراجحلا

نمرخآلابناجلايففقتتناكصاخشألانمةعومجمنأظحال
عاطتساو،كانهشتارداشريسلاناك.ةعلقلابطيحييذلايئاملاقدنخلا
يهونامليستدبو.هيلعسلجييذلابلودملايسركلالضفبةعرسبهزييمت
ناكيذلاونابلأو،كنربزتلوهوً،اضيأكانهونبيونوفناكو.هفلخفقت
ناك.ىشمتييكلجرخهنأكوادبدقو،ةعبقرمتعيوًاليوطًافطعميدتري
،ةفاسملاكلتربعو.هيعارذبحوليوهوشتارداشريسلاعمشقانتيونابلأ
نمنكمتيملهنأنممغرلاب؛عيفرلاهتوصبخرصيوهوهعامسعاطتسا
نالمعيكنربزتلوهوونبيونأادبدقو.اهبخرصيناكيتلاتاملكلامهف



كردأو،يديألاتاكرحوتاءاميإلانمريثكلاكولراشظحالدقو،هتئدهتىلع
نيبتنمنكمتيمليتلارطاخلابييطتتاملكنمريثكلاكانهنأ
نعدعتباوئجافملكشبهديبونابلأأموأ.فقيثيحنماهيناعم
رممىلعريسلابكولراشرمتسا.كولراشهاجتابقدنخلاربعو،ةعومجملا
فصتنميفايقتلا،كلذدعب.ةعلقلاوقدنخلاىلإدوقييذلاىصحلا
.كولراشريملوىصحلابقدحيوةعرسبريسيونابلأناك.قيرطلا

كانهتناك.رادتساف،ةعلقلالخدمدنعهفلخةبلجكولراشعمس
نيبةوجفلاربععفدنتناناصحاهرجيتالجعلاةيعابرءادوسةبرع
ةقيرطبةبرعلاحبكبحافلبههجويطغيناكيذلايذوحلاماق.نيتماعدلا
كلذءارجنمةبرعلاتهجوت.فاطعنالااهلحيتيىتح،ةرطخوةفينع
نودلويحللهنمةلواحميفًابناجىحنتيذلاكولراشةيحانةرشابمحبكلا
،هتارظنىمرمتحتةبرعلايقبينألواحوً،ابناججرحدتمث.همدصتنأ
نانثاناك.نيسلاجلاجرةثالثدجوف،ةذفانلاربعاهلخادىلإةرظنقرتساو
.فلخلاىلإرظنيدحاوو،مامألاىلإنارظنيامهنم

يتآلاخارصللهبنتامبروأ،ةبرعلاونابلأىأر،تاذلابةظحللاهذهيف
ءادوسلاةبرعلاىلإقدحوفقوتف،قدنخلادنعفقتيتلاةعومجملانم
.هوحنعفدنتتناكيتلا

ةنصحألارفاوحةطساوبسهدينأنمتاظحلدعبىلعونابلأناك
.نيناصحلايسأرىلعهبىوهو،هطوسبحَّوليذوحلانكل.ةبرعلاتالجعو
نكمتيملو.ونابلأوكولراشنمالكسهدتنأكشوىلعةبرعلاتناك
ىطغملارمملاتزاتجانأدعبّالإةبرعلاىلعهترطيسةداعتسانميذوحلا
.راتمأةدعبىصحلاب

ةلواحمو،فوقولاكولراشةلواحمنيبقابسلانمعونكانهناك
نمنكمتينألبق،نكلو.بيرغلايذوحلاكولسلريسفتداجيإهلقع
اهنمزفقو،نيتهجلااتلكنمةوقبةبرعلاابابحتف،ريسفتيأىلإلوصولا
الإ؛لخادلايفًاثلاثًاصخشكولراشحملداكلابً.اضيأامهيهجونايطغينالجر
ةهجنمةبرعلانمزفقيذلالجرلاثبليملو.كرحتينكيملهنأ
جرخأوً،اضرأهاعفدوونابلأىلعاّضقناثيح،هقيفربقحتلانأكولراش
هبرضبرخآلاماقامنيب،ونابلأسأرهبىطغو،هبيجنمًاسيكامهدحأ
ناكونابلأنأوهكولراشهظحالاملك.هلتقامبرو،هيعوهدقفأىتح
.ةكرحلاىلعةردقلادقاف

هاجتابضكريذخأنأثبلاممث،ثدحياممًاشهدنمكولراشفقو



."!هنأشولجرلااعد،افقوت،امتنأ":حيصيوهوونابلأ
ةعلقلانمكنربزتلوهوونبيونوفنملكضكر،ءانثألاهذهيف

اناكامهنأنعًالضف،كولراشنمعرسأانوكيملامهنكلو،ةبرعلاهاجتاب
ىدللاتقلاةزيرغتناك،ءانثألاكلتيفً.اتقوامهلوصوقرغتسادقو،دعبأ
.تكرحتدقكولراش

لخادهبايقلأوهاعفرو،ةكرحلاميدعونابلأقيرطلااعطاقرج
لخاداحبصأنإامو.نيبابلااقلغأوةبرعلالخادىلإازفقمث،ةبرعلا
ىلإةايحلاًاديعمنيناصحلاامهرظتنيناكيذلايذوحلادلجىتحةبرعلا
.امهتعرسىصقأبناودعياقلطناف،امهيدسج

يحنتلاعاطتساداكلابيذلاكولراشمامأنمًاددجمةبرعلاترم
.سمادلاليللامالظيفقلطنتنألبقىرخأةرمًابناج

.دعتبتةبرعلاىريوهوهنعرابغلاضفنيذخأو،كولراشفقو
.اهبقاحللاناكيأىلعرذعتملانمحبصأثيح،ةعرسبةبرعلاتدعتبا

.سافنألااعوطقمامهوهتيحانكنربزتلوهوونبيونوفنملكضكر
."؟ريخبتنأله":ثهليوهويواسمنلاهلأس
."؟بطخلاام،نكلو.ريخبانأ،معن":هباجأف
."ونابلأديسلافطخدقل،تيأرامك":كنربزتلوهلاق
."؟اذامل،نكلو"
."ةركفيأانيدلتسيل":لاقوهيفتكونبيونوفزه
،ةقلطنملاةبرعلابنوقدحيةثالثلالاجرلاهيفناكيذلاتقولايف

ليمتو،اهريسطخنعفرحنتةبرعلانأكوادبدقف؛عقوتمريغرمأثدح
نأودبي،امةقيرطب.بعرملكشبجترتو،عبرألااهتالجعنمنيتلجعىلع
ناناصحلاعفدنا،ببسلانكيًايأ.نيناصحلاىلعةرطيسلادقفدقيذوحلا
ةعلقلاجراخايفتخاو،امهعمنييدلجلانانعلاوماجللاريسنيبحاسًاديعب
رطخلانأامك،لمعنودنمنآلايذوحلاحبصأ.اهيلإيدؤملاقيرطلاو
لالخنمو،هبناجىلعطقسو،ةبرعلانمزفقاذل،هتايحبقدحيناك
ًابراهودعلابأدبينألبقهيمدقىلعاهبحنرتيتلاةقيرطلاىلعمكحلا
.َّذأتيملهنأادب

،ةماعدلاراسيىلعتمطحتوتجرحدتدقف،ةظوظحمةبرعلانكتمل
يفاتناكناتللاناتلجعلاتراهنادقف.بيهرمطحتتوصاهنعردصو
ةهجلااتلجعامأ.مامألاىلإلئاملكشبةبرعلااتلسرأو،ىنميلاةهجلا
.روسلافلخًاديعباتراطوامهيروحمىلعاتلزغدقفىرسيلا



مث،عورملادهشملاكنربزتلوهوونبيونوفوكولراشنملككراشت
.مطحتلاعقومهاجتاباوعاطتساامعرسأباوضكر

،ةبرعلاماطحتحتنملاجرةثالثجرخ،كانهىلإاولصينألبقو
مههوجونوطغيمهعيمجاوناك.مهبايثنعبشخلاتارسكاوضفنو
هآريذلالجرلاىلإةفاضإلابونابلأافطخناذللانالجرلا؛ءادوستاحافلب
اوبيصأمهوحننوعفدنيهيقيفروكولراشاودهاشنيحو.ةبرعلايفكولراش
يفو.نيتماعدلانيبةوجفلاربعاوبرهو،حيرللمهناقيساوقلطأو،علهلاب
.رصبلاىمرمجراخاوحبصأ،تاظحلنوضغ

ضاقنأتحتهنودجيسامكردأنيحةبيهررعاشمكولراشتباتنا
جرخيدقونابلأنأىلإريشتلئالديأكانهنكتمل.ةمطحملاةبرعلا
اذه؛ريطخلكشببيصأدقنوكينأردقدقف.ةثداحلاهذهنمًاميلس
.ةايحلاقرافدقنكيملنإ

هيمروبشخلاعفرباوأدبو،ءادوسلاةبرعلاماكرىلإةثالثلالصو
.ضاقنألاتحتنكيملهنأالإ؛ونابلأذاقنإلةلواحميفً،اديعب

اوماقتساً،ارثأهلاودجينأنودنمىصحلاوبشعلاىلإاولصواملو
ةيافكةريبكنوكتماطحلانمةعطقنعنوثحبيو،مهلوحنوقدحياوذخأو
نمةعطقلكاوكرحدقفً،ائيشاودجيملمهنكلو.ونابلأدسجءافخإل
.هودجينأنودنمماطحلا

ناك."؟امتدهاشةبرعلانمًابراهضكريًالجرمك":كولراشامهلأس
امهنمعمسينأدارأدقف،امهمامأهبحرصيملهنكلو،ددعلانمًانقيتم
.وههركذيامبامهيلعرثؤينأنودنم

نيذلاةثالثلالاجرلاهعبتمث،ًالوأيذوحلابره":كنربزتلوهلاق
."ءادوستاحفلبمههوجونوطغياوناكنيذلا؛ةبرعلالخاداوناك

لخاداوناكنيذلاةثالثلالاجرلاو،ًالوأيذوحلا":ونبيونوفأموأ
."ًاقحالةبرعلا

لبقةبرعلالخادناكًالجرمك،يذوحلانعلزعمب":كولراشلءاست
نينثا؛لاجرةثالثىأردقل.يساسألالاؤسلاوهاذهناك."؟ونابلأفاطتخا
،نكلو.ةبرعلاحرابيملثلاثلااميف،ونابلأديسلاافطخوةبرعلانمالجرت
.ةثالثسيلونيلجراناكوً،ائطخمناكامبر

الجرتامهنمنانثا،ةثالثاوناك":مساحومزاحلكشبونبيونوفلاق
دقل،لخادلايفًاثلاثًالجرتدهاشدقلو.ونابلأديسلاافطخوةبرعلانم
."قالطإلاىلعةبرعلانمجرخيملهنإ،حوضوبهتدهاش



دحاولظ.ةثالثاوناك":ونبيونوفهلاقامًادكؤمكنربزتلوهأموأ
."اهنمنانثاجرخاميف،ةبرعلالخاد

."؟هبلحاذامو؟ونابلأديسلانيأً،اذإ"
نمذقنأامبرو،رخآلادعبلاىلإربعامبر":ةبآكبونبيونوفلاق

."ةقيدصحورلبق
لعفيناكاذام:وهانههسفنحرطييذلالاؤسلا،لوألاماقملايف"

."؟ةعلقلاجراخ
.ةرداغملادارأو،كقيقشهلضرعتيذلاموجهلانمقلقهنإلاق"

."-امدنعءاقبلاىلعهلمحوهتئدهتشتارداشريسلالواحو
داك؟ديدحتلاهجوىلعانهثدحييذلاام":لوقيتوصمهعطاق

،ينناسهديناناصحداكو،هنمبرقلابتلزغتالجعةطساوبعطقييسأر
نمعونلااذهعقوتأنكأمل.نيعنقملاجرةعبرأينمبرقلابرممث
."قالطإلاىلعلابقتسالا

،يرقفلاكولراشدومعيفةفجر-ةربنلاوذوقيمعلا-توصلاثعب
لجرتيناكو،ةفقوتمةبرعكانهتناك.تاباوبلاجراخقيرطلاىلإتفتلاف
ةفاحتاذءاضيبةعبقرمتعيوءاضيبةلذبيدتريروقوومخضلجراهنم
اتناكفهانيعامأً.ادعجموسمشلاةعشأبًاعوفسمههجوناك.ةضيرع
.نيتتهابنيواقرز

."؟انهكيقتلأنأعقوتأنكأمل،يورغديس":كولراشلاق
نألبقهفتكسملو،كولراشةيحانمدقتو."قالطإلاىلعً،اضيأانأو"

مادامانهكدوجوعقوتأنأيبضرتفيناك".راقولكباحفاصتي
."كتيؤربديعسيننإ.انهتفوركيام

."؟انهلعفتاذام"
."؟هعملمعتتنكأ.يكذلجرتنأ"
،حضاولاباوجلانعفشكو،كولراشلقععطاسلاقطنملارونرمغ

."ونابلأديسلاتامدخىلعةديازملابفلكملايكريمألالثمملاتنأ":لاقف
هفلخةبرعلاىلإراشأو."ريخأتلاىلعيراذتعامدقأ.طبضلاب"

."قوستتتناكيتنبانألةيدعملاانتتافدقل".هماهبإب
تتأيتلاةبرعلاهاجتابيورغسويمأفتكقوفنمكولراشقدح

يذوحلاوةبرعلاناكهتيؤرعاطتسااملك،ةظحلل.ةنيدملانمهب
.ةعتمألاونيناصحلاو

بلقرطفناو،يذوحلافلخنمترهظنأاينيجرفتثبلاممث



ً.اددجمكولراش



نكأملً،انسح":يسركلاىلعهدسجحيريوهويورغسويمألاق
تردصأ،ءانثألاكلتيف."فورظلاهذهلثميفًاددجمكيقتلأنأعقوتأ
.هنزولقثنميناعتيهوًاريرصيسركلاضباون

.ً"اضيأانأو":كولراشّدر
ملكتيتلااهتاذةعاقلا؛ةعلقلايفلابقتسالاةعاقيفناسلجياناك

ناك،ةقباسلانيرشعلاقئاقدلايف.باصملاهقيقشعمًاقباسكولراشاهيف
شتارداشريسلاىلعهدامتعاقاروأضرعيفًالغشنميورغسويمأديسلا
غيرفتةيلمعبقارو،نيرخآلانيلثمملاىقتلاو،هتنباىلإهفّرعمث،نالتنيوك
يذلاملأللًاكردمناكو.ةدملاكلتلاوطكولراشاينيجرفتبنجت.ةعتمألا
ديسلالَِبقفيفخلاماعطلاضعبمهيلعضرُعامدنع.اهدجاوتهلهببسي
ءارجنماهبّملأيذلابعتلابتعرذتدقفاينيجرفامأ،ضرعلاسويمأ
رثأفيككولراشركذتو.يقلتستيكلاهتفرغىلإتهجوتو،ترذتعاوةلحرلا
.كرويويننماهمودققيرطيفرحبلاربعرفسلااهيف

اماذه؛هيلإثدحتلاىشاحتتاهنإوأً،اقحةبعتماينيجرفتناكامبر
.رئاثلاهغامدنمءزجيفهللح

."؟زملوهتفوركيامديسلانيأ":يورغديسلالأس
يفمويلاحابصهلضرعتيذلاءادتعالادعبهتفرغيفحيرتسيهنإ"

."ةبتكملا
.هينيعةيدلجلاديعاجتلاتفخأو،يورغديسلاهجودعجت."!ءادتعا"

ءادتعادرجمهنإمأ؟ونابلأعملصحامبةقالعهلءادتعاوهله"
."؟يضرع

.حضاوريغعفادلانكلو؛لوألالامتحالاامبر":لاقوهيفتككولراشزه
سفانملاداعبتسالالخنمةديازملايفهظوظحنيسحتمهدحأدارأامبر
راهظإلالخنمىلعألاوحنرعسلابعفدينأمهدحأدارأوأً،اظحرفوألا
رودتتاهبشلانأينعياذهو.هلجأنمةبراحملاقحتسيونابلأديسلانأ
."ءانثتسانودنمنيدوجوملاعيمجلوح

ثادحألاانربختسامبرو.عضوللغيلبومكحمليلحتاذه":يورغأموأ
."حيحصلاليلحتلابةمداقلا

."؟فيك"
لاطتسحجرألاىلعف،نيسفانملاداعبتسافدهبءادتعالاناكاذإً،انسح"



نلف،نيسفانملاةرئادصلقتنأتدرأاذإف.نيرخآنيلثممىرخأتاءادتعا
،عبطلاب":عباتومستبا."نيلثمملانمطقفدحاوداعبتساىلعرمألارصتقي
صخشءانثتسابعيمجلاتفدهتسااذإاهنأل؛عيمجلاتاءادتعالافدهتستنل
."لوؤسملاوهنوكيساهدنعفدحاو

تامدخلعجفدهبتدعأدقتاءادتعالاتناكولاذام،نكلو"
."؟اهلجأنملاتقلاقحتستةميقةعلسونابلأديسلا

املالإو،ديدجنمروهظلاونابلأديسلابضرتفي،اهدنع":يورغلاقف
ةصقانليوريودوعيفوس.ٍفتخمءيشىلعةديازمللببسكانهناك
فيك":كولراشلأسوةهينهفقوت."ذوفناذوًامهمودبيىتحءاقمح
."؟ىفاعتيله؟كقيقشلاح

هتباصإودبتال.هيعوداعتسانأدعبثدحتامدنعًاديجادب"
؛المأىتأدقناكنإملعأالو،هنياعييكلبيبطلااوعدتسادقل.ةريطخ
."هنعةباينلابةيقربلسرأةنيدملايفتنكدقف

بارشلانمتاجاجزاهيفبلطيرطسأنعةرابعتناكاهنأدبال"
."ةيلاثمتسيلانهةفايضلانأًايعدم،ةدشقلابًاكعكو

كشنمامً.ادجةديجانهةفايضلا،عقاولايف":لاقوكولراشمستبا
."هناسحتساتلانسمأءاسمةبجولانأيف

تدهاشكنأبلامتحاكانهلهو؟ونابلأديسلاتيقتلالهً،اذإ"
."؟هضرع

ثدحتيالهنأىلإةأجفهبتناامدنعةباجإلاكشوىلعكولراشناك
لؤاستهنهذيفعمتلادقو.لمتحمسفانمعمثدحتيلب،قيدصعم
وأً،ائيشلقتال،ةقيقحلالق:هبحرصينأيفتفوركيامبغريدقامع
ديسلاميدقتلامتحانمففختيكلًالاتحمودبيونابلأديسلانإلق
.دقعمرمألا.هسأرزه.ةيكريمألاةموكحلانعةباينلابًايدجًاضرعيورغ
.هبمايقلاهبضرتفييذلالضفألاءيشلابّركف

لوقوههبمايقلاهبضرتفييذلالضفألاءيشلانأررقً،اريخأ
،هبقثيويورغديسلافرعيوهف،؛جئاتنلابمتهينأنودنمةقيقحلا
لوقيكولراشناكنإلءاستينأهنكمييورغديسلانأامك.هقيقشكلذكو
نأساسأىلع؛ةقيقحلاكولراشلوقيس،رمألانكيًايأ.بذكيوأةقيقحلا
.دحأهقدصيالنأنكميهلوقيدقاملك

تنكنإًامئادةقيقحلالق.ميكحفرصتاذه":ةموعنبيورغلاق
.ً"اودعتسليننأملعتتنأو،كءادعأكبرتسكلذبف.عيطتست



."؟هيفركفأامتفرعفيك":كولراشهلأس
ليحنمةديجةليحودبيهنأنممغرلابةطاسبلاةياغيفرمألا"

اميفراتحمكنأىلإتراشأكيلعلاؤسلايحرطدعبكتريح.سلاجملا
ةفرغنأضرتفأثيحىلعألاىلإترظندقف،هايإينربختنأكيلعبجي
كنمديرييذلاامفرعتنأديرتكنأكوتودبدقو،دجاوتتتفوركيام
ودبياذكهو؛يهجوىلعكتارظنزكرتملكنكلو،ّيلإترظنمث.هلوق
تمقامًائيشتركذتكنأضرتفأ؛امًائيشنوركذتينيذلاصاخشألارهظم
كنأىلإريشياماذهو،نيميلاهاجتابلفسألاىلإترظنمث.كعمهب
نوبذكينيذلاصاخشألا.ينربختنألبقيقطنملكشبكراكفأبترت
قحتسيهنكلوبيرغءيشهنإ.راسيلاوحنلفسألاىلإًابلاغنورظني
ةهجلااهنأدقتعأيننإ.كغامديتهجىدحإبهبموقتءيش؛ةفرعملا
."ةصقءانبلاهمدختستيتلاةهجلاوأةيليلحتلا

."؟كلذبمايقلاةيفيكينملعتفوسو،ءاكذلانعمنيرمأهنإ"
تناكنإ":كولراشاهغستسيملةنيزحةمغنهتوصيفويورغهباجأ

ديسلابكيأرام،نآلاو":ًالئاقةفخبعباتمث.ً"اددجمةساردللةصرفانيدل
."؟ونابلأ

ةيفيكةفرعمنمنكمتأمل.لاتحمهنإ":رشابملكشبكولراشلاق
."ليحلابموقيهنأنمدكأتميننكلو،نآلاىتحهليحبهمايق

."؟اهبموقييتلارومألايهام"
ةعطقىلإةفاضإلاب،ةيبشخةحولىلعرهظتروشبطلابةبوتكملئاسر"

امك،ةلاسرلاتاملكةئجهتحيتتفرحأىلإلسلستلابريشتوكرحتتةيبشخ
."...ةضرتفمحورلكشذختتنأاهنكميوامزالبوتكالاىمستةدامجتنيهنأ

."كلذنمىكذأءيشالو،ةيرايعملاةيحرسملارومألااهنإ"
."ديكأتلاب"
."؟يأرلاكقيقشكقفاويلهو"
."معن"
.هسفنعقوملايفانأوتفوركيام،تعقوتامك":لاقوءطببيورغأموأ

يننأليختعيطتسأال،هتلقاممو.نيلثمملارئاسنيبنمًاعانتقالقألاودبن
."يسفنبهضورعدهاشأامدنعًاعانتقارثكأنوكأس

."؟اكريمألثممتحبصأفيكً،اذإ":كولراشهلأسذئدنع
."ىتفايتنأينربخأ"
ملثيح،ةرخأتمةوعدلاتلصودقل":لاقمثةهينهكولراشركف



تركفامبروأ.اكريمأنمصخشلاسرإةيكريمألاةموكحلاةعاطتسابنكي
انهىلإمودقلاءانعاكريمأنمًاصخشدبكتنأاهبردجيالهنأةموكحلا
اذهنمبيرقصخشنعثحبلامتف،ةعدخهنأودبيءيشةدهاشمل
نكلو،ندنليفةرافسلادارفأدحأنوكيامبر،ةيفارغجلاةيحانلانمناكملا
دعاسيلةزيجوةرتفلهينيعكولراشضمغأ."هنمًالدبكرايتخامتامببسل
،هبنوقثيصخشنعاوثحبمهنأضرتفأ":عباتمث،زيكرتلاىلعهسفن
ةرشابممهداقاماذهو،هيلعيلطنتالعدخلانأبةبيطةعمسهيدلو
."كيلإ

."طبضلاب"
،كيأرب":يورغلأسف،ةرتفلبقهنعناثدحتياناكامبكولراشرّكف

."؟فاطتخالاةيلمعتربدفيك
."؟تيأراذام،ينربخأ.تنألب،انهنكأملانأف،ينبايفرعأال"
يفاهايإًاعضاوو،ثادحألاًاديعتسمًاددجمهينيعكولراشضمغأ

ضامغإنأىلإليلقذنمراشأيورغديسلانأًاكردم،يقطنملسلست
تدهاشف،ةنيدملانمتدعدقتنكداكلاب".ركذتلاىلعةراشإنينيعلا
نمةبرقمىلعاوناكعيمجلا.قيرطلانمبرقلابجراخلانمثادحألا
كانهناكوً.ارداغمناكهنأحضاولانمو،ةعلقلاجراخونابلأناك.ةعلقلا
،ةقباسلاانبراجتىلإًادانتساو.شتارداشريسلانيبوهنيبةرجاشملانمعون
ناكامبر.تفوركيامهلضرعتيذلاءادتعالابةقالعرمأللنأتعقوت
تفقوتوةبرعلاتلصوذئدنع،يهاجتابريسيناك،رمألانكيًايأً.افئاخ
.لخادلايفثلاثلجردوجوتظحاليننكلو.نالجراهنمزفقو،همامأ
نالجرلا.مهعباريذوحلاناكو،تاحافلبمههوجونوطغيًاعيمجاوناك
يفسيكماحقإبامهدحأماقوً،اضرأونابلأاعقوأةبرعلانمازفقناذللا
قلطناواهيلإادعصكلذدعبو،ةبرعلالخادهبايقلأوهالمحمث،هسأر
ةعبرأبرهدقل.تمطحتواهراسمنعتفرحنااهنكلو،ةبرعلابيذوحلا
تناك،تقولااذهةليط.مههوجونوطغينيذلالاجرلامهو،اهنملاجر
مطحتىتحوفطخلاةيلمعءدبذنميأ؛ّيرظانىمرمتحتةبرعلا
تلصوامدنعو.نيبراهلاعمرداغيملو،رهظيملونابلأديسلانكلو.ةبرعلا
."اهيفهلرثأالوةيلاختناكنيرخآلاعمةبرعلاىلإ

بصيمل.باشلااهيأزجوموديجدرساذه":ءودهبيورغأموأ
امهلوأ.يرظنناتفلينائيشكانه.ليوطلاكرفسءارجنمدوكرلابكغامد
يفةعلقلاجراخونابلأديسلااودجومهنألنوظوظحمنيفطاخلاكئلوأنأ



له؟نولعفيساوناكاذام،لخادلايفناكولف.هيفاولصويذلاتقولا
."؟!هنعنوثحبيونولخديساوناك

يفهنأنوملعياوناكمهنأينعياذه.ديجليلحت":كولراشلاق
نوكيسهنأفرعييذلاديحولاصخشلاو.تاذلابةظحللاكلتيفجراخلا
."هسفنونابلأديسلاوهتقولاكلذيفجراخلايف

يفاوناكعيمجلانأظحلانسحنمهنأيهفةيناثلاةطقنلاامأ"
رثكألاو،فطتخيهودهاشعيمجلاو،دعتبيونابلأديسلااودهاشوجراخلا
ىلإجاتحتةليحلكو،ةليحرمألايفنإ؛هءافتخااودهاشمهنأةيمهأ
."اهدهاشيلروهمجلانمدشح

ناكاذإو.ةرجاشملالعتفانموهونابلأناكً،اددجم":كولراشلاق
ةركفنعنولختيسو،لصحيامنودوجوملاظحاليسفلخادلايفاهأدبدق
يفثدحيسامعيمجلادهاشينأديريناكاملو.رمألاةقيقحيصقت
دشحهيدلراصعيمجلاوشتارداشريسلاهعبتنيحو،رداغدقفجراخلا
،ونابلأديسلااهربددقو،ةليحيهً،اذإ":عباتوًاقيمعًاسفنذخأ."يلاثم
هروهظعقوتاننكميهنأينعياذهو.هتدعاسموهملعبتربدلقألاىلعوأ
."لوقتامك،ةزيجوةرتفلالخًاددجم

."ىرخأةطقنكانه":يورغفاضأ
."؟يهام"
."تنأاهبينربخأ"
نموهونابلأناكاذإو،نيقحمانكاذإ":لاقمثًاليلقكولراشركف

،ثدحامبملعىلعناكلقألاىلعوأ،ءافتخالامثفاطتخالاةيلمعربد
؛ةعلقلاراوسألخادمطحتلاثدحينأمهملانمناكهنأينعياذهف
ولف.ىفتخاهنأاهيفملعننأنكمييتلاةديحولاةقيرطلايههذهف
دقتعنسانك،انهثدحيملو،ًالثمليمفصندعبىلعمطحتلالصح
ءافتخاللنكميال.ناكملايفميهيونابلأديسلانأكانهىلإلصنامدنع
متدقمطحتلانأينعياذهو؛اننيعأمامألصحاذإالإًاضماغنوكينأ
."؟فيك،نكلو.ثدحثيحلصحييكلهلريضحتلا

."ةدعقرطب،هوأ"
."؟كلذربدفيك؟ةبرعلانمءافتخالانأشباذام،نكلو"
رثكألارمألاهنإ.كولراشايينئجافتكنإ"ً:اركنتسميورغسبع

."هبركف.هلدحاوباوجكانهو،هنعثدحتناملكيفةطاسب
تامداخلاىدحإ،كربخأنأتيسن،هوأ":عوضوملاًالدبمكولراشلاق



رخآءيشيأنيبواهتومنيبطباركانهناكنإملعأال.مويلاتتام
رثعنمانأيننكلو،ةيواسأمةفدصدرجمكلتتناكنإوأ،انهثدحي
تمسترانكلو،اهدسجىلعتامالعيأكانهنكتمل.جراخلايفاهيلع
."ءاذحلعتنتنكتملو،بعترمصخشريباعتاههجوىلع

ريبعتلاف.رخآءيشيأوهلوقتامنيبطبارىلعروثعلابعصلانم"
فعضببسبةافولاءارجنمنوكينأنكميهجولاىلعمسترملابعترملا
كلذيحننانعدً.اقباسليبقلااذهنمتالاحتدهاشدقو،بلقلايف
ًالاؤسكانهنأدقتعأيننكلو":ًالئاقنعمتبكولراشىلإقدحو."نآلاًابناج
كنإمأنآلاهحرطتنأديرتأ.انتثداحملالختقولالاوطهحرطتبنجت
."؟ماريامريخىلعءيشلكنأبرهاظتتنأديرت

يأبهوفتينأنودلاحامم؛هترجنحيفقانتخابةأجفكولراشرعش
نمًادكأتمنكيملهنكلو،اينيجرفنعلأسينأدارأ.تقولاضعبلءيش
ىلعءيشلكنأبرهاظتينألضفألانمله.ةباجإلافرعينأديريهنأ
؟ههجوولعتةماستباعمعباتيو،ماريام

تناكامهم؛ةقيقحلاءرملاملعينأماودلاىلعلضفألانمهنأررق
.لمدنيأدبحرجلانأىلعليلدملألانأل،ةملؤم

."؟اينيجرفلاحفيك":ءودهبكولراشلأس
ذنماهتفرعيتلاةاتفلاكلتدعتمليهف.ربكتاهنإ:رصتخملاباوجلا"

وأةنسلبقانأاهتفرعيتلاةاتفلاتسيلاهنإ،ةنعللا.نيتنسوأةنس
هنكتتنكامبملعىلعيننإ".نزحبهسأرّزهو."اهدلاوانأ؛نيتنس
رعاشملارادقمفرعتنكتملكنأفرعأيننإىتح.رعاشمنماههاجت
لقألاىلع؛اهسفنرعاشملاكلدابتتناكاهنأفرعأو،كهاجتاهنكتيتلا
عمكرفسقفارتدقو.ةنسةدملكرفسيفنمكتةلكشملانكلو.اهتقيرطب
تنأنكتملو،لبقتسملاو،جاوزلاو،نايتفلايفركفتتحبصأدقف.اهومن
ريخديلابروفصعهدافمسانلانيبمدقلاذنملوادتملاثمكانهً.ادوجوم
نملضفأاهكلتمتيتلاءايشألانأينعياذهو.ةرجشلاىلعنيروفصعنم
اهنأكولراشايدقتعأ.اهكلتمتالكنكلواهنملضفأنوكتيتلاءايشألا
تلصوتةياهنلايفاهنكلوً.ايدجكلذيفتركفدقلو،كراظتنايفتركف
اهيلعناك.امًامويدوعتسكنأنمةقثاوريغاهنأيهو؛ةصالخىلإ
وأ،دهعلاودعولاىلعةظفاحمىقبتوكرظتنتنأامإ؛ينبايرايتخالا
."اهمامأرفاوتموهنمبطبترت

."؟كلذكسيلأ،رمألايفاملكاذهو،مهدحأتقتلادقو"



دقل،ينبايوحنلااذهىلعرمألانكيمل":لاقويورغسبع
ًامامت؛يعيبطلكشبزيفارتاينيجرفتقتلادقل.ًاليوطًاتقورمألاقرغتسا
دقل.هتوهصىلعدلونمكناصحلايطتميهنإ.لزنملايف،امتيقتلاامك
النأنكمملانمنكيملو،ميسووميقتسموديجهنإ.ليوطتقولاثّدحت
ّيلإتتأةياهنلايفنكلو،رهشأةتسلاهنعًاديعبهتقبأدقل.هببجعت
رشكينألبقًاليلقفقوت."دوعتسكنظأتنكنإينتلأسو،ةليلتاذ
كانهنإاهلتلقدقل.كولراشايكعمًاقداصنوكأنأديرأ":عباتيو
يفءاقبلاررقتنأوأ،كتارماغملالخرخآًاصخشيقتلتنأبًاريبكًالامتحا
امك،كدلاونعثحبتلدنهلاىلإبهذتامبروأ،اهترزيتلالودلاىدحإ
وأةنسدعبتدعولىتحو.اهمارغيفعقتوىرخأةاتفيقتلتنأكنكمي
املكيفاينيجرفتركفدقل.كيأرتريغدقنوكتنأنكمملانمف،رثكأ
ىلعةرشعنمريخديلابروفصعف.اهرارقتذختااهنأدقتعأو،اهلهتلق
مدقتو،ةيدجرثكأاينيجرفوزيفارتةقالعتحضأ،ءانثألاكلتيف.ةرجشلا
نكأمليننأامك،ركفأنكأمل":عباتوقمعبيورغدهنت."اهديبلطل
ءرملافرعيرومأينمتنكلو.هتذختايذلاىحنملارومألاذخأتنأىنمتأ
وهيتلاةلاحلابملاعلاّلبقتننأانيلع،كلذل.فيخسرمأثدحتنلاهنأ
."ثادحألايفريثأتلاةلواحمنودنم؛اهيلع

امكملاعلاّلبقتضفريوهف؛ةركفلاهذهلًاضفارهسفنكولراشدجو
.ملاعلارّيُغينأديريو،وه

تذختادقف؛اينيجرفقحبًافصنمكولراشهيفركفيامنكيمل
امنكلو.اهرارقواهيأربًافافختساودبتًاددجماهبرفظلاةلواحمو.اهرارق
ةلاسرلايهكلتنكتملعبطلابنكلو.هيلإقوتيوهببغرياموههمهي
.اهسفنباهرارقذختتنأدارأدقل.اهلاهلسرينأدوييتلاةينمضلا

ريغتنأبةصرفكانهله":يورغديسلاكولراشلأس،ءانثألاكلتيف
لمتعتيتلارعاشملالقثبرعشيوهوكلذلاق."؟تدعدقيننأامباهيأر
.هردصيف

امو.ةدينعيهمكينبايفرعتتنأ":هللاقوهيفتكيورغّزه
نإ.كلذيهررقتملاماهيأررييغتىلعاهلمحىلعرداقصخشنم
.اهعمملكتلاو،قيدصكاهنمبرقلابءاقبلاوههبمايقلاكنكميءيشلضفأ
يفتقولاسيل،نكلو":عباتوسبع."هديرتامررقتاهعد،ةياهنلايفو
يذلارمألايهتنينإامةدحتملاتايالولاىلإباهذلاانيلعف،امكحلاصل
نعينمًايصخشًاريرقتديرتةموكحلانأل،لوألا.نيببسل،انههددصبنحن



دعبف.يللمعمهيدلنوتركنبلانأوهفيناثلاببسلاامأ.ونابلأديسلا
."انيتايحددهيامكانهدعيملليوكسسوربتوم

هبلقيفهبرعشيذلالقثلابسحأو."؟رداغتسله":كولراشسمه
.هردصيفقرغيهبلقنأكوهلادبةرملاهذهنكلوً،اقباس

."كولراشايرّيغتترومألانإ":ةطاسببيورغسويمأهباجأ
تنكلب،رومألاريغتتنأيفبغرأنكأمل،اٍّنسرغصأتنكامدنع"

يئاقدصأريغتينأديرأنكأملو.رارقتسالانماهلاحىلعىقبتنألضفأ
.هلوقالإهعسويفنكيملنكلو،ٍساقهلوقيامنأملعيناك.ً"اضيأ

يفهتقومظعميضميببسلااذهلو،هسفنءيشلابكقيقشرعشدقل"
فقوت."ريغتينلوديشنأذنمريغتيملناكملاكلذنأل؛زيغايديدان
.هيلعنانئمطالاوهتدايعيبضرتفي،كقيقشنعينربخأ":لاقمثةهينه
تعمسدقل؟يهفيك،نيصلانعينربخأ،كلذبموقأنألبق،نكلو
تنكامدنعةيكريمألاةيرحبللاهبتمقيتلاةميظعلارومألانعةعاشإ
."كلذنعديزملاةفرعملقوتأيننإو،كانه

سويمأديسلاربخيوهو،كلذوحنوأ،ةيلاتلاةعاسلاكولراشىضمأ
يورغناك.توكسايرولغنتمىلعوياهغناشيفهتارماغمليصافتيورغ
كولراشماقو،ةشحوتملاهتنباوسوينيرأديسلابيرغلابصاخلكشبًامتهم
،برحلاءدبويساكونومسأسأويةنيفسلافسنةرماؤمليصافتحرشب
يفو.ةصقلابةقالعهلاملكورجفملاوةلبنقلاناكمفشتكاهنأفيكو
ً.ابجعميورغقفص،ةياهنلا

يتلاكتارماغمىلعكدسحأيننإ.ةلهستسيلكتايحنأدكؤملانم"
لحداجيإلكغامداهبتمدختسايتلاةقيرطلابروخفيننأامك.اهبتمق
ةموكحنعةباينلابكلنتمميننإ،ةقيقحلايف.رطاخملايطختو،لكاشملل
ىصقألاقرشلايفبرحللنوكتدق.دوهجنمهتلذباملةدحتملاتايالولا
اذهو.هثودحبسيئرلابغريًائيشتسيلاهنكلو،لامعألالاجرضعبلةدئاف
يننكلو.ةموكحلايفايلعلابصانملايوذصاخشألاىلعًاضيأقبطنيرمألا
نمنادكأتمتفوركياموتنأله.ربماشتلودارابطروتلامتحانمقلق
."؟رمألاولودارابنيبطباردوجو

نأىلإريشتتارشؤملانكلو،ّّيسحليلدنمام":هيفتككولراشزه
."كسيئرهديرياممليلقبرثكأىصقألاقرشلايفًابرحديرتربماشتلوداراب

ةياهنىرأنألمآ،ديقعتلاديدشرمألاودبي":لاقويورغأموأ
نمهسفنررحيأدب،ذئدنع."رمألايفكشأيننكلو،ربماشتلودارابل



هيكروراشحنالًارظنو.مخضلاهدسجبةنراقمًادجًاريغصناكيذلايسركلا
اذام.كقيقشةدايعلبهذأس".ضوهنلابمهامدنعهعمهبحسيداك،هيف
."؟ينبايكنع

دنعفقيدحأنمامهنأنمدكأتلاًالواحم،هلوحكولراشرظن
ً.ايفتخممادامنامأبونابلأديسلاةفرغءاصقتسالبهذأس":لاقوبابلا
امك.هليحاهبذفنييتلاةقيرطلاةفرعميتعاطتسابناكنإىرأنأديرأ
."هئافتخاةقيرطيفتقولاضعبلريكفتلاديرأيننأ

."اهيلإلصوتتسيتلاجئاتنلابينملعأ.ينبايةديدسةركف"
ديسللكولراشحرشو،دعصملاىلإنيهجتملابقتسالاةعاقًاعمارداغ

كولراشكرت.يناثلاقباطلاىلإًاعمادعصو،دعصملالمعةيفيكيورغ
لوطىلعراسو،ثلاثلاقباطلاىلإهجوتو،هقيقشةفرغمامأيورغديسلا
ريسلاوونابلأديسلااتفرغعقتثيحيناثلاجربلاىلإيضفييذلارمملا
ءانثأيفونابلأةفرغعقتنيأهتملعأدقفينتناك.نالتنيوكشتارداش
،ةفرغلابابمامأكولراشفقو.روطفلادعبًاعماهباماقيتلاةلوجلا
ركفامدنعةفرغلاطسويففقيناك.ةعرسبلخدو،بابلاضبقمرادأو
دعبهتفرغىلإًادئاعللستدقونابلأديسلانوكينأنكمملانمهنأ
ً.اقحةكربفمتناكنإاذه؛ةكربفملافطخلاةيلمع

.ةغرافةفرغلاتناكو،هلحمريغيفهبركفامناك،ظحلانسحل
دوجوموهاملكهنهذيفسرهفو،ةفرغلاءاجرأيفهرصببلاج

نمثحبلاةيلمعنميهتنينأدعبةفرغلارداغينأدارأدقف؛اهيف
.اهبماقيتلاثحبلاةيلمعىلإوأهلوخدىلإريشيًارثأكرتينأنود
ناكءيشلكنأظحالدقو.بيترتلاوةقدلالاثمونابلأديسلاناكدقف
ةيلمعكولراشأدب.ةيانعببترموهلصصخملاناكملايفةفرغلايفًاعوضوم
،بويجلالكيفثحبو،هبايثونابلأقلعيثيح،بايثلاةنازخيفثحبلا
نكمتيملهنكلو؛بايثلايشاوحفلخيفخمءيشنمامهنأنمدكأتو
ىنحناكلذدعبو،ةدضنملاريراوجيفثحبمث.ءيشيأىلعروثعلانم
ةيذحألاضعبءانثتسابًائيشكانهدجيملهنكلو؛ريرسلالفسأثحبو
لبق،ناردجلاىلعةقلعملاتاحوللافلخثحبمث.زاتمملكشبةعململا
داعفً،اضيأكانهًائيشدجيملهنكلو؛ةنازخلاىلعأيفثحبلللقتنينأ
نمطخنمرثكأاهفلخدجيملهنكل،طئاحلانعاهدعبأو،ةدضنملاىلإ
.حايرلاجاردأهدوهجلكتبهذ.رابغلا

ةربدمنيتنالغاةديسلاةفرغيفثحبلاباهيفماقيتلاةرملاكلتركذت



ةيفخمهتلاضدجوثيح،زملوهلآةبزعيفهتمعوهمعتيبيفلزنملا
ىريلاهجراخرظنو،ةفرغلاةذفانحتفبماقف،لبحلانمةيلدتم؛جراخلايف
ةراجحنكلو،اهنمٍلدتموأ،ةذفانلاةفاحدنعيفخمءيشةمثناكنإ
يتلاةداجسلالفسأىلإرظنوداعف،اهيلعيفخمءيشيأرهظتملةعلقلا
يرسرممدوجوىلعليلديأوأقاروأيأدجيملهنكل،ةفرغلاطسوتت
،اهئاجرأيفًاطبحمهرظنبلاجوً،اددجمةفرغلاطسويففقو.اهلفسأ
ىلعًاددجمةفطاخةرظنىقلأ،اهدنعو.دافنلاكشوىلعهراكفأتناكو
فصندنعةيوطمشارفلاةفاحبطيحتةفرخزمةريصقةراتسدجوف،ريرسلا
لفسأثحبامدنعاهيلإهبتنادقنكيمل.ضرألانعاهلصفتيتلاةفاسملا
.ريرسلا

لفسأرظنمثً،ايلكةفرخزملاةراتسلاعفرو،هيتبكرىلعًاددجمدجس
.شارفلالفسأثحبلاىلعهمامتهاّزكر،ةرملاهذهً.اددجمريرسلا

تافاطخبةقلعمتناكو،شارفلالفسأةقلعمةبلعكانهتناك
هتيانعكولراشاهالوأ.ريرسللةيندعملاضباونلابعبرألااهاياوزيفةدوجوم
ةلاحلايفً؛اددجماهناكمىلإاهتداعإنمنكمتيىتح،اهذخأينألبق
مجحبةبلعلاتناك.فطلباهبحسبماق،كلذدعبً.امامتاهيلعتناكيتلا
ءاطغلاتبثييذلاطابرلالحمث،ةداجسلاىلعاهعضو.ءاذحقودنص
.هعفرو

ناكً.ادجةفيفخوًادجةفيظنءاضيبداومكانهتناك،لخادلايف
تعفرو،تشفتناءاطغلاعفرامدنعهنكلو،لفسألاىلإاهعفديءاطغلانزو
ىلعاهروهظنمداريناكهنأكو؛ةبلعلايفًادوجومناكرخآًائيشاهعم
.ههابتناتفلوحنلااذه

اذهوهامفرعيو،رمألاةقيقحنيبتيلتاظحلهنمرمألاقرغتسا
هنمأتنيوببدمامهدحأ؛نافرطهلناكوً،اريغصوضيبأناكدقف.ءيشلا

فاطخبيهتنيونطقلابىطغمهنأكوادبو،حطسمفرخآلاامأ،داحءيش
ًاحطسمةلهولهنظامنأكردأاهدنعو،ديدشرذحبكولراشهلمح.ريغص
،وهامةفرعمنمةرشابمنكمتهمجحلالخنمو.فوجأةقيقحلايفناك
يفعضوتةيندعمةعطقنعةرابعوهوً؛انابتشكناك.هتفيظويهامو
.روشبطلانمةرسكنعةرابعهنمجراخلاداحلاءوتنلاناكو،نانبلاىلعأ
؟طاطمنعةرابعناكًانطقءدبلايفهنظامو

ونابلأناكريضحتلاةسلجلالخف؛هسأربأموأونابتشكلاكولراشّمش
،ةرتسلالخادوأنيمكلاتحتًايفخمنابتشكلاناكاذإو.نيزافقعضي



اذهو؛دحأهيلإهبتنينأنودنمهيفهنانبلاخدإوهجارخإهتعاطتسابف
لفسأهلمحيناكامدنعيبشخلاحوللاىلعلئاسرلاةباتكنمهنّكمام
عزنوههلعفهيلعناكاملكف،ةباتكلانميهتنيناكامدنعو.ةلواطلا
.فلخلاىلإهديعتوةيطاطملاةعطقلاهبحستٍذئدنعو،هنانبنمنابتشكلا
.اهتطاسبوهاهعادبإنمديزيامو،ةعدبمةركفاهنإ

يفكشيناكيتلاةداملاصحفتو،هيبناجدحأىلعنابتشكلاعضو
نزواهلنكيمل.ةبلعلانماهجرخأ.اهنمًادكأتمنكيملهنكلو،اهتيهام
اهصحفت.هيديىلعوفطتتداكاهنأةجردىلإًادجةفيفختناكذإ،ركذي
.اهيلعةريغصتارطقةدعدجوو،برقنع

ءانثأونابلأمفنمتقثبنايتلاامزالبوتكالااهنأيفكشنمام
ةركحبصتلاهريوكتنكميهنأةجردىلإًادجةنيلتناك.ريضحتلاةسلج
.ناكميأيفاهؤافخإنكميو،نابتشكلانمربكأداكلاب،ةريغص

ةدامبةريصقةرتفذنمتلسغدقتناك.ديدشرذحبةداملامش
ديسلانأبهبتشييذلاناكملانأهلّدكؤيو،ديجءيشاذهو.ةيكيلوبرك
همفيفاهافخأهنأبكشيناكدقف.حيحصةداملاهيفىفخأدقونابلأ
داومبتجلوعامبرذإ؛باعللالعفبةلتبمنكتمل.هنانسأوهدخنيب
ةلوهسبةداملاهذهجارخإونابلأةعاطتسابناكو.ةبوطرللةعنامةيئايميك
ةيئايميكةدامبتعقندقنوكتنأعقوتدقل.قنتخيهنأبرهاظتنيح
مالظفنتكتيتلالالظلايفًايحبشًارهظماهيطعيامم؛مالظلايفجهوتت
.ريضحتلاةسلج

ةركفتناك.ةركتبموةعمالتناكلب،طقفةعدبمةركفنكتمل
.ةلاعفاهنكلوةطيسب

نأةداملاتعاطتسافيك:وهانههسفنحرطييذلالاؤسلانكلو
هنأكوادبيذلاهجولانأشباذامو؟ءاوهلايفوفطتوجراخلاىلإددمتت
.نيتباجإىلإةجاحبنالازيالنالاؤسلاناذهناك؟نفكلالخاددسجتي
.ةعدخلاوةليحلانعةماعةركفكولراشنوكيلاحلاتقولايف،نكلو

.يرقبعهنإ
،اهالعأنابتشكلاعضومث،ةبلعلاىلإةداملاكولراشداعأ،ةيانعب

داعأو،شارفلالفسأهناكمىلإقودنصلاداعأو،ءاطغلاقالغإمكحأو
.اهيلعتناكيتلاةلاحلاىلإةفرخزملاةراتسلا

عاطتسملاردقبو،ةفرغلاءاجرأيفهلوحةئيطبةرظنىقلأو،فقو
.هفلخرثأيأكرتيملهنأنمدكأتينألواح



لخديسمدخلادحأناكنإفرعينكيملذإ؛ةعرسبةفرغلارداغ
.هقيرطيفًادحأفداصيملورداغةياهنلايفهنكلو،امرمأبمايقللةفرغلا

يفسيئرلاىنبملاىلإًادئاع،صرحبهفلخبابلاقلغأو،ةفرغلارداغ
.هقيرطيفًادحأفداصينأنودنميضرألاقباطلاىلإهجوتمث،ةعلقلا
ءاوهلاىلإ؛جراخلاىلإهجوتمث،تقولاضعبلًاددرتمةعاقلايففقو
.ليوطتقولقلغمناكميفءاقبلاعيطتسينكيملذإ،قلطلا

نعكولراشدعتبا.ًالبقهيلعتناكاممرثكأةيفاصءامسلاتناك
ةركفهيدلنكتمل.كرحتملارسجلاَربَعو،ةسيئرلاةباوبلاربعراسو،ةعلقلا
يتلاةبرعلامطحتعقومنكلو.هيلإهجتيسيذلاناكملانعةقبسم
ةقيقحلًاكردمناك.كانهلوجتيحارف،همامتهابذجنوفطاخلااهمدختسا
فلخفقتتناكاينيجرفنأىسألاغلاببكردأدقو،هفلخةعلقلانأ
.عنطصمربكتبريسيهسفندجوو،هبنتيهلعجاماذهو.ذفاونلاىدحإ

.يسفننوكأنأيبضرتفي!فيخساذهمك:هسفنًابطاخملاق
هسفنربجأو،اينيجرفيفريكفتلانعفقوت،ةبرعلاماطحىلإلصوامدنع
يف.ماطحلاعطقزرفيأدبوىنحنا.اهنمًالدبماطحلاةموكيفريكفتلاىلع
ًارشتنمماطحلاناك.ديدحتلابثحبيامعفرعيةيادبلايفنكيمل،ةقيقحلا
ديسلانعرمثملاريغثحبلاةجيتنيئاوشعلكشبوةددعتمتاهاجتايف
ةداعإبموقيٍعاوريغلكشبهسفندجو،قئاقدعضبرورمدعبو.ونابلأ
.ةبرعللماعلالكشلابيكرت

يفانهيذوحلاةصنم،انهيفلخلانميألابالودلاو،انهرسيألابابلا
ً.اناكماهلدجيملبشخلانمعطقلاهذهو،فلخلايفعاتملافرو،مامألا

ةقيرطكانهنكتملو.روحملاكشنودنمناكًاليوطًابيضقبحس
ناكدقفيناثلاروحملاامأ.يفلخلاوأيمامألاروحملاناكاذإامةفرعمل
امدنعو.مادطصالاءارجنممطحتهنأدبال.ةعطقنمرثكأىلإًامطحم
ظحالدقو،هسفنلوطلابامهدجولوألاروحملاباهتنراقموهعطقعمجبماق
ةلجعلاكاكتحاراثآهيلعرهظتتناكنيتلجعلاىدحإتيبثتناكمنأ
.روحملاب

هسأريفتراداميف،تاظحللهيلإرظنلانعمأو،روحملاىلإرظن
تدبو،دمعتملابيرختللضرعتدقروحملانأهلادبدقف.راكفألاضعب
فدهلاناكلب؛يئاهنلكشبرشنيملهنكلو،راشنمةطساوبرشنراثآهيلع
كشنمام.ريسلانمةرتفدعبةبرعلانزوطغضتحتروحملاراهنينأ
ثيح؛ةدايقلاةيفيكلوحةمراصتاميلعتيذوحلاىطعأدقونابلأنأيف



.ةليحلاحجنتيلاتلابو،ددحملاتقولايفروحملامطحتي



،هيلعنانئمطالاوهتدايعلهقيقشةفرغىلإًاهجتمجردلاكولراشدعص
وهوًانهاووًابحاشهلادبو.هظاقيإدويملفً،امئانناكتفوركيامنكلو
دقنالتنيوكريسلاناك.ةدامضلاكلتهسأربطيحتوريرسلاىلعددمتم
وأ،تقولاةليطتفوركيامةفرغبابمامأفقيمداخدوجورمأبتر
نلًادحأنأنمدكأتيثيح-انهةبولقمريياعملاف-ةمداخىرحألاب
،ةعلقلامدخلوحموحتكولراشتاهبشتناكً.اددجمهيلعءادتعالالواحي
مأةبئاصتناكنإًاقثاونكيملةركف؛هسأريفلوجتةركفكانهتناكو
ةسارحبتفوركيامويورغديسلانملكموقينأبلثمتتيهو.ال
يتلاتاهبشلانكلوً.اراهنوًاليلةبوانتمةسارحتابونيفًاضعبامهضعب
نأنابسحلابذخأامدنعاهضحدامناعرسمدخلاهاجتكولراشاهبرّكف
؛نامأبهقيقشيلاتلابو.هقيقشلهوركميألوصحبنجتينأديريريسلا
.كولراشهانمتاماذهلقألاىلع

له":هقيقشةفرغمامأهابتنابفقتتناكيتلاةمداخلاكولراشلأس
."؟يقيقشىلعنانئمطاللياوسدحأىتأ

ايبيبطلا":هسأرىلعأيفامناكمىلإقدحتيهوةمداخلاهتباجأ
."ةبيرغةنكلبثدحتيوءاضيبةلذبيدتريمخضلجرىلإةفاضإلاب،يديس
.تقولاضعبلحرملابرعشيةيدنلريإلااهتجهلهتلعج

.يورغسويمأوهءاضيبلاةلذبلااذلجرلانأيفكشنمام
."؟امهاوسصخشيأهرازله"
."يديسايال"
تدارأاهنأولامكتحنحنتةمداخلانكل،ةرداغمللكولراشرادتسا

ً.املعتسمهبجاحعفروًاددجماهوحنكولراشرادتسا،اهنيح.امءيشلوق
."؟حيحصلاقياملهنكلو،يديسينحماس"
."؟لاقياذامو"
قرتسيدحأكانهناكاذإاممدكأتللًاراسيوًانيميةعرسبترظن

."ءادتعاللضرعتدقلخادلايفعباقلاديسلانإلاقي":تلاقمث،عمسلا
."ءادتعالضرعتدقل،معن"
نكمتتيكاهتارظنتضفخأ."؟تسيبكرادلالبقنمكلذلصحله"

ةنيكسملالتقيذلاهسفنتسيبكرادلاوهأ":تعباتو،هيلإرظنلانم
."ةمدخلاةقطنميف؛لفسألايفهلوادتمتياماذهنإ.هللااهمحريليرام



نمتسيبكرادلاسيل،ال":هتاكحضحبكنمكولراشنكمتيمل
اذه.ةيبلقةبونامبر؛يحصضراعةجيتنتيفوتدقكتليمزو.هيلعىدتعا
."تسيبكرادللدوجالو،رمألايفاملك

ديسلاىلعىدتعانمملعيدحأنمامهنأًاحيحصسيلأ،نكلو"
."؟لخادلايفعباقلا

."حيحصاذه،ىلب"
."لعافلاوهتسيبكرادلانوكيامبرً،اذإ"
."كلذيفكشأ"
وهومدخلانمةثالثهحملدقلً.ارارمدهوشتسيبكرادلانكلو"

."هللااهمحريل،نآلاةتيميهوً،اضيأهتدهاشيرامو،ةعلقلاجراخكرحتي
اودهاشامبرً.ايرصبًاليلضتهنوكنعرمألاودعيال":كولراشاهباجأ

."رمألايفاملكاذه؛بابضلايفكرحتيًاريبكًاناويحتدهاشوأ
.هقدصتملاهنأبيشياهتوصةربنيفءيشكانهناك."يديسً،انسح"

ةعاقةراتسفلخكرحتيهدهاشيذلالظلاركذتً،ادعتبمراسنيحو
لخادناكاذإو.لالظلايفكرحتيناكامًائيشنأيفكشنمام.صقرلا
يقطنملاريكفتللٍفانماذهّنكلو،ناويحهنأدكؤملانمفنآلاةعلقلا
.ميلسلاسحلاو

،ءادغلادعومىلعتقورمدقناكو،نآلارهظلادعبتقولاناك
ةخطلملاهسبالمرييغتلهتفرغىلإكولراشداعً.اديعبلازيالفءاشعلاامأ
لخدنإامو.جراخلايفتارماغمنمهبماقامدعبةدعجملاونيطلاب
نمديلاطخبتبتكةظحالميوتحيهتداسوىلعًافلغمدجوىتحهتفرغ
ًارظنو.ةنماثلاةعاسلادنعءاشعلادعومنأبديفتنالتنيوكشتارداشريسلا
شاقنلاىلإدانتسالاب،نكلو.قلعتسريضحتلاةسلجنإفونابلأديسلاءافتخال
يفتخملاونابلأديسلانأكولراشضرتفا،يورغديسلانيبوهنيبراديذلا
ديزملاعميرجتسريضحتلاةسلجنأو،ءاشعلادعومدنعروهظلادواعيس
مأًاحيحصضارتفالااذهناكاذإامراهظإبليفكتقولانكلو؛ةراثإلانم
.ال

دقف.هبمايقلاهيلعبجيامهاجتةريحلابًارعاشًاددجمجردلالزن
هنأرّكف.نآلاهبموقيامهيدلسيلو،ةبرعلاماطحو،ونابلأةفرغصحفت
ربديتلاةقيرطلابريكفتلاةلواحمو،ئداهامناكميفسولجلاهبضرتفي
اهيفضرعتيتلاةقيرطلاطابنتسالواحينأوأ،هءافتخااهيفونابلأ
.ةبتكملايفءادتعاللتفوركيام



وهف؛ًالّوأهقيقشهلضرعتيذلاءادتعالارمأبمتهينأكولراشررق
دوجوىلعليلدوأ،ةيرسلخادمنعثحبلاك،لمعلاضعببلطتي
سولجلادرجمسيلو،امطاشنبمايقلادارأ.ةبتكملايفرخآصخش
.هتوقنطومسيلو،هقيقشةوقنطومريكفتلاف.ريكفتلاو

يفةيرستارممنعثحبلابًاقبسمماقهنأيفنمكتةلكشملاتناك
نمًالدبهبردجيناكنإلءاست،اذل.ءيشىلعرثعيملهنكلو،ةبتكملا
هذهلثمنكلو،تاضقانتنعاهجراخثحبينأةبتكملالخادثحبلا
نأامك.ءاطخألاضعبلةضرعنوكتدقو،ًاليوطًاتقوقرغتستسةيلمعلا
نمةيرستارممنعثحبلاةركفنإ.هبموقيامعنولءاستيسمدخلا
ىلإجاتحتةيرسلاتارمملا،لاحلكىلعو.ةيعقاولاىلإبرقأتناكجراخلا
ثحبنإامبر.ةعلقلانمناكميفرخآلاو،ةبتكملالخادامهدحأ؛نيربعم
.يناثلاربعملاىلعروثعلانمنكمتيسفةلمتحملانكامألاعيمجيف

تارمملايفثحبلابةيلاتلاةعاسلافصنىضمأو،ةركفللسمحت
رئاتسلالثمةيرستارمميفختدقءايشأنعةبتكملابةطيحملافرغلاو
بابمامأفقيلهجاردأداعو،ءيشىلعرثعيملهنكلو،بتاكملاونئازخلاو
.طابحإبهيكروىلعهيديًاعضاو،ةبتكملا

ملالسوأةيرسجاردأكانهامنإو،ةيرستارممكانهتسيلامبر
.ناردجلافلخرغصأةحاسمدوجوبلطتتيهف؛ةيرس

ثحبلابءدبلاررقً،اريخأ.ةهينهكولراشركف؟لفسألاوأىلعألاهاجتاب
نمةعلقلاتارمميفلوجتيوهوًايفاكًاتقوىضمأدقناك.ةبتكملالفسأ
رمتسينأنكميالديجلاظحلااذهنأملعيناكوً،ادحأيقتلينأنود
ىقبينألمأىلع؛وبقربعلفسألاىلإهجوتلابركف.ةياهنالامىلإ
ةرظنءاقلإةصرفدعبهلَّنستتملهنأنعًالضف،سانلانيعأنعًاديعب
.اهلايحلوضفلابرعشيناكو،ىلفسلاقباوطلاىلع

هفوقوءانثأيفو.وبقلاىلإهدوقيرممداجيإًالواحمةعاقلايففقو
رادتساف،ضرألاىلعدلجرجتوصكتوصلاادب.هفلخًاتوصعمسكانه
.ةعرسب

ىلإقدحيو،لالظلايففقيةينبلايوقفولافوشديسلامداخناك
،هدوجودصردقكولراشنأىأرامدنعو.ريباعتلانمٍلاخهجوبكولراش
ً.ادعتبمراسوةدحاوةرمهسأربأموأ

اذهناكيذلاام.حايترالامدعبسحأدعتبيكولراشهآرامدنع
؟ىرتايهديريلجرلا



يفكيامهيدلنإذإ.ةقلقملاراكفألادرطلهنمةلواحميفهسأرزه
قباطلاىلإلصيالجردلاتيبنأملعيناك.اهنأشبقلقييكلرومألانم
هعفد.فلخلايفبابدوجوظحالدقناكهنكلو،ضرألاتحتدوجوملا
.لفسألاىلإدوقتيتلاةيرجحلاتاجردلانمةعومجمدجوف،هحتفدصقب

.نيميلاىلإمثراسيلاىلإدوقيًارممكولراشدجو،جردلالفسأيف
رفصأءوضبرمملادوزي،رادجلاىلعفاطخيفقلعمسونافكانهناك
وأًامدقنيرشعدعبمالظلايفنايشالتياناكرمملايعرفّنكلو،فيفخ
امأ،هسماليداكهرعشنأةجردىلإً؛اريثكًاضفخنمفقسلاناك.كلذوحن
ناكملابةنراقمةبتكملاناكمددحينألواح.ءادرجةيرجحتناكفناردجلا
عزتنا.راسيلاىلإنوكتنأبجياهنأدقتعاو،نآلاهيفدجاوتييذلا
ةعومجمَربَعو،حيحصلاقيرطلاهنأنظاميفهجوتمث،هلمحوسونافلا
،اهنودنمرخآلااهضعبو،ةيبشخباوبأهيدلاهضعب؛ةرطنقملالخادملانم
.نيزختفرغقباسلايفتناكاهنأودبيو

فقوتفههابتنابذجفرغلاىدحإلخدمدنعضرألاىلعءيشةمث
.اٍّيلمهلّمأتيل

.ءاذحّهنإ
ببسبًاقّزممهدلجناكو،دوسأًايئاسنءاذحناك،هصحفتيلىنحنا

ليوطتقوذنمناكاذهنكلو،ىضماميفًاديجناكهنأودبي.همدِق
ءارشىلعةردقلااهيدلنكتملو،ةريقفءاذحلاةكلامنأحضاولانمفً؛ادج
.هبينتعتتناكاذهلو،اهلًامهمناكودبيامىلعهنكلو،ديدجءاذح

ناكاذإ؟اهؤاذحنيأ.نيمدقلاةيفاحتناكدقف،ةتيملاةمداخلاركذت
دقاهتثجنأو،وبقلايفانهتتاماهنأينعياذهلهف،اهءاذحاذه
اهنمطقسدقاهءاذحنأكولراشضرتفا؟ةعلقلاةحاسيفتكرتوتلقن
ةبونلاهضرعتناكمءافخإىلإمهدحأىعسيساذامل،نكلو.اهرجءانثأيف
ىنعمالوريسفتالرمأاذه!؟ةثجلاءافخإىلإىعسينأنودنمةيبلق
.هل

ةعلقلاهذهنأبركفيوهوهقيرطعباتو،هدجوثيحءاذحلاكرت
.ضومغلاورارسألابةئيلم

مدقتلاعبات.نيميلاوحنرمملافطعناثيح؛همامأطئاحرهظ،ةأجف
ناكهنكلو.ةبتكملاعقومنعًائيشفًائيشدعتبيهنأًاكردممامألاوحن
،راسيلاىلإرمملافطعنا.رمملااذههيلإهدوقيسيذلاناكملاةفرعمبًامتهم
نمنكمتينأنودنمرمملايفكولراشراس.نيميلاىلإًاددجممث



تلح،ريسملانمقئاقدعضبدعبو.تافاطعنالاهذهلحضاوببسديدحت
فقسلالوحتو،تتفتملاميدقلابوطلانمناردجةيرجحلاناردجلالحم
.ءارضخلابلاحطلانمعقبترهظامك،رطنقمىلإسلمأنمهسأرقوف

ىقلأامدنعو.ةنكادعقبناردجلاىلعترهظ،حابصملاءوضتحت
يتلابلاحطلانمعقبنعةرابعاهنأدجو،اهيلعًابرقرثكأةرظنكولراش
نأهبضرتفيله؛هرمأيفراتحا.ةيضرألاوناردجلالماكىلعرشتنت
نأو،يئاملاةعلقلاقدنخلفسأنآلاهنأكردأهنكلو؟المأاهيلعوطخي
هايملابّرستةجيتنةعرسبرشتنتيتلاةبوطرلاببسبانهومنتبلاحطلا
.هقيرطعباتيونامألابرعشيهلعجامم؛بوطلاربع

رثكأرمملاحبصأدقل.ةعلقلاةحاسجراخحبصأهنأملعيوهوراس
نظو،ملعيالثيحىلإهدوقيهنأكولراشضرتفاو،نآلاقفندرجمنم
رمملانألراسملاظفحهيلعبعصلانمناك.فيرلاىلإهدوقيسهنأ
.فورجللٍزاوملكشبهدوقيهنأيفركفهنكلو،ةرمنمرثكأفطعنا

رعشيمل.ةملظمبوردىلإدوقتتناكو،رهظتىرخأقافنأتأدب
يذلاقفنلايفريسلاعبات.نآلاسيللقألاىلع؛اهفاشتكاديريهنأكولراش
فاشكتساءارغإلملستساولف.عضيملهنألًاظوظحمناكو،هيفريسيناك
سحأدقو.حيحصلاهاجتالادقفينأنكمملانمناكلترهظيتلاقافنألا
ولهنأدقتعاو.قافنألاكلتدحأنمبهيو،هدلجسماليًادرابءاوهنأ
نكيملهنكلو،ئطاشلاىلعتاراغملاىلإهدوقيسفقافنألادحأكلس
ً.ادكأتم

هعمبلجينأهبضرتفي،انهىلإاهيفيتأيسيتلاةمداقلاةرملايف
وحنىلعهيلإةبسنلابحضاولانمناك.ناكمللةطيرخمسريلًاملقوًاقاروأ
.عئاضبلايبرهملةيخيراتلاةيرسلاتارمملانمًاعونتناكةعلقلانأديازتم
فوهكلايفاهنونزخيمث،ئطاشلاىلعةبرهملامهعئاضبنولزنياوناكدقف
.رواغملاو

عئاضبلااولقنيلقافنألاهذهنومدختسياوناكفنويلحملاناكسلاامأ
ىلإريشيامكانهناكنإةعلقلابيدارسيفنوقبياوناكو،لخادلاىلإ
ةعلقلاوكلامناكله:وهمهألالاؤسلانكلو.مهنعثحبتةطرشلانأ
حجرألاىلعمدخلانأنظ؟طقفمدخلامأرمألااذهيفنيطروتم
ةيعرشلاريغمهتراجتلجأنمقافنألاهذهرفحباوماقمهنأو،نوطروتم
نمام،ظحلاءوسل،نكل؟نيكلاملاةفرعمنودنمةعلقلالفسأيف
.ةقيقحلاةفرعملةقيرط



.ةعلقلانعًادعتبمريسلاكولراشعبات
.همامأًاطئاححابصملاءوضىلعكولراشظحالدقف؛ةأجفقفنلاىهتنا

ناكاذإالإ؛هلىنعمالانهطئاحدوجو!؟انهًاطئاحمهدحأىنباذامل
ةلوليحللو،جراخلايفنيذلانيعأنعقفنلاءافخإللجعىلعينبدق
.هيلإمهدحألوخدنود

نعةفلتخمداومنمينبمهنأظحال،ةيادبلايفً.ابيرغطئاحلاناك
عوننمًاينبمناكدقف،فقسلاوناردجلاءانبيفةمدختسملاداوملا
هنمتينبيذلايتينارغلاحتافلاعونلاسيلهنكلو،ةراجحلانمفلتخم
ىدحإىلعهعباصأررمامدنعو.ةنكادةيدامرطئاحلاةراجحتناكو.ةعلقلا
نعاهيلإرظنامدنعو.نشخسملمتاذاهنأبسحأكلتةراجحلالتك
ةيعيبطتارغثتناك.ةريغصتارغثىلعيوتحتاهنأظحال،رثكأبرق
.اهلثمىأرنأهلقبسيملو،ناسنإلاعنصنمتسيلو

ودبيو.يجيردتلكشبسوقتمطئاحلانأظحالامدنعكولراشأجافت
ةياغلايهام؟اذامل،نكلو.قبسمطيطختلءانبوحنلااذهىلعديشهنأ
ً؟اسوقتمطئاحلانوكينأنم

عمجيناكقفنلاناردجهنمتينبيذلابوطلانأكولراشظحال
طئاحلاةراجحنيبوبوطلانيبةوجفكانهتناكنكلو.طالملااهنيب
،ةفيفخةمسنرورمبحمستةوجفلاهذهنأهلنيبتدقو،ةنكادلاةيدامرلا
يذلاطابرلاىلإرظنلاققديلىنحنا.رحبلاةحئارمشكنكمياهلالخنمو
ةراجحتناكدقفً.ابيرغًائيشدجوفطئاحلاوضرألاةراجحنيبعمجي
رمألاو،طئاحلاهاجتابةدعاصوةفتلماهيفودبتةقيرطبةعوطقمةيضرألا
ىلإهقيرطعباتيطئاحلانأًاحضاوهلادبدقو؛فقسللةبسنلابهسفن
.فقسلاىلعأوةيضرألالفسأ

هرابتعابكولراشفقوتسااماذهو،طئاحلاىلعبلاحطكانهنكتمل
نمعقباهبوشترطنقملاهفقسوقفنلاناردجتناكدقفً.ابيرغًارمأ
عقبلانمةيلاختناكةنكادلاطئاحلاةراجحنكلو،ءارضخلابلاحطلا
امبرو،اهتاذدحبةراجحلاعونبقلعتيرمألااذهناكامبر؛لماكلكشب
.اهيلعومنلابحيالرطفلانمعونكانهناك

وهوهيكروىلعهيديًاعضاوتقولاضعبلكانهكولراشفقوت
ىلعوًاريخأً.امدقيضملاهتعاطتسابنكيمل،ةقيقحلايف.طابحإلابرعشي
ىتحطئاحلاىلعهديعضونإام،نكلو.رداغينأررقورادتساضضم
.ريخألااذهزتها



يكيفكيامبًاحضاوناكهنكلوً،ادجًافيعضزازتهالابروعشلاناك
امزازتهابرعشهنأيفكشنمام؛طئاحلاىلعهيدياتلكعضيوفقوتي
.هببسنعةركفهيدلنكتملنكلو،انه

.ةعلقلاىلإًادئاعرادتساو،قباسلانمرثكأًاطبحمادب
نيثالثىلعألاىلإدوقتيتلاتاجردلاىلإةدوعلاةلحرهنمتقرغتسا

ًاكردمًامئادناكهنكلو،اهفاشتكابهترغأيتلاقافنألالكبرم.ةقيقد
ىلإةرظنىقلأ.ىتأثيحنمةدوعللهكلسينأهبضرتفييذلاهاجتالل
ىلإًارظنف؛هأجافاماذهو،هناكملازيالهدجوفءاذحلاىلعرثعثيح
.يفتخيسءاذحلانأًاعنتقمناك،ةعلقلايفلصحتيتلاةبيرغلاءايشألا

يفقلغملابابلاهاجتاب؛مالظلاىلإرظنتاجردلاىلإلصوامدنع
عرفلافاشتكاهبضرتفيلازيالف؛ةركفلاًاضفارهسأرزههنكلو،ىلعألا
هرمأنإف،نآلاكلذبمقيملهنإهنأفرعيوهو،يلفسلارمملانمرخآلا
.هوحنهجتانأالإهنمنكيمل،اذل.هريكفتلغشيلظيس

لصألاقبطةخسنهلادب،رسيألارمملايفهريسملىلوألاقئاقدلايف
دجيلهتقونمةعاسفصنردهيسناكنإلءاستو،نميألارمملانع
.ةنكادلاةراجحلانمسوقتمطئاحمامأةعلقلاجراخةياهنلايفهسفن
يهتنيرخآرطنقمرمميفهسفندجوو،نيميلاىلإرمملافطعنا،ةأجفو
،هحتفكولراشلواح.ةقباسلاباوبألانمربكأبابلاناك.يبشخبابب
قدحيهسفندجويتلاةفرغلاتناك.حتفامدنعةريبكهتأجافمتناكو
نعةرداصةديحولاةرانإلاتناكو،يرجحرطنقمفقستاذو،ةريبكاهيلإ
ةئلتممىرخأنيزختةفرغنعةرابعةفرغلاتناك.هلمحييذلاسونافلا
نأكولراشكردأ.بارشتاجاجزيوتحتفوفربفقسلاىلإضرألانم
ةجسنأتناكدقف؛ديعبنمزذنمانهةدوجومتاجاجزلاهذهمظعم
رظنمادبامكًامامتً؛ابيرغرظنملاادب.ءيشلكيطغتةربغملابكانعلا
.ةقباسلاةليللايفريضحتلاةسلجيفًابيرغونابلأاهجتنأيتلاامزالبوتكالا

وأفوفرلاوأتاجاجزلاكولراشهابتناتفليذلاءيشلانكيمل
يتلاكءارضخبلاحطنكتمليهف.ءادوسلاتايرطفلالب،بكانعلاجيسن
نكتمل.ةايحرثكأورثكأًانكادًائيشتناكلب،قباسلاقفنلايفاهدهاش
،ةايحلابضبنتتانئاكتناكلب،ةايحلافرطبةكسمتمتانئاكتايرطفلا
رحبلاباشعأاهبيطغتيتلااهسفنةقيرطلاببارشلاوبقاياوزألمتتناكو
ىلدتتيهو،ءاتشلايفضرألاجلثلااهبيطغيوأ،ئطاشلاىلعروخصلا
،اهدجوةفرغلايفههجوكولراشرادأامنيأو.ءادوسةراتسكفقسلانم



هنأليختو،ةبطراهنأىلإريشيامم؛سونافلاءوضتحتًاليلقعشتتناك
زرفتنألامتحاعم،هعباصأتحترصعنتسف،هعباصأباهسملبماقنإ
.هيفركفامبمايقلاةلواحمىلعؤرجيملهنكلوً،اماسدوسأًالئاس

ًاهجوتمبارشلاوبقرداغف،ناحدقءاشعلاتقونأىلإهبتناً،اريخأ
.ةعاقلاىلإدوقتيتلاتاجردلاىلإ

عمسامدنعهلاحتحبصأفيكىريلتفوركيامةفرغىلإًاهجتمناك
ديسلانأظحالف،هربعةرظنىقلأ.حوتفملايمامألابابلاجراخًاتاوصأ
وأ.ناشقانتيوكانهناسلجيةيركسعلاةلذبلابحاصهمداخوفولافوش
لواحيهمداخناكامنيببضغوةعرسبملكتيفولافوشناك،ىرحألاب
همداخاميف؛ةعرسبريسيوهوفرصناوهسأرفولافوشزهً،اريخأ.هتعطاقم
.ةداعًادماجنوكييذلاههجوىلعمسترمبعرلاوهيلإقدحي

ةمداخكانهتناك.تفوركيامةفرغىلإًاهجتمجردلاكولراشدعص
ً.اقباساهعمثدحتيتلاةمداخلانكتملاهنكلو،ةفرغلابابدنعفقت
.اهسأربتأموأف،هتفرعوهيلإترظن

."يديس"
.ةفرغلالخدو،اهلأموأ
:هللاقو،كولراشىلعةرظنىقلأ.أرقيوًاظقيتسمتفوركيامناك

تمنيننأنظأً.اضيألفسألايفو،جراخلايفتنككنأىرأ،ريخلاءاسم"
."نظأتنكامملوطأ،ليوطتقول

ملنكلو،هقيقشنعاهيفخيرارسأكانهنكتمل.كولراشهلمستبا
ديسلاسكعبوهف؛رومألابهتفرعمةيفيكنعهلأسيلةقيرطكانهنكت
.لاتحمونابلأ":لوقلاىلإكولراشرداب،اذل.سوردلاهيطعيامًاردانيورغ
تدجويننأامكً،اربدمًالمعناكةبرعلامطحتنأىلعليلدكانه
اهانبامبر،تاهاجتاةدعيفو،اهجراخىلإدوقتةعلقلالفسأتارمم
."نوبرهملا

حرش."هبتلضفتاميلحرشاوًافيطلنكً،ادجزجومهلوقتامنإ"
امك،اهيفهدجواموونابلأديسلاةفرغيفثحبنمهبماقامكولراش
،راشنمةطساوبرشنللضرعتهنأودبييذلاةبرعلاروحمنعهلحرش
نعوتسيبكرادلانعهمالعإهبردجيناكاذإامعكولراشلءاستو
نأررقةياهنلايفهنكلو،ءاحنألايفدهوشيذلاريبكلانكادلالكشلا
تاريسفترمأللتناكدقف؛عوضوملااذهبقلعتياميفتمصلامزتلي
ىلع؛تامهمنمتفوركيامهبهفلكامبًاطبترماهنميأنكيملو،ةديدع



.هملعّدح
،ةليللاروهظلادواعيسونابلأديسلانأنظأ":تفوركيامجتنتسا

."ةيناثلاريضحتلاةسلجلديهمتلضفأهروهظنوكيسو
نسحأكنأبرعشتلهً.اضيأهنظأاماذهو"ً:اراتحمكولراشهباجأ

ةسلجيفمث،ءاشعلاةدئامىلإانيلإمامضنالاعيطتستثيحًالاح
."؟ريضحتلا

لالخشارفلاةمزالمببيبطلاينحصن":هباجأوهسأرتفوركيامزه
،غامدلايفجاجترانمام،ظحلانسحل.ةيلاتلانيرشعلاوعبرألاتاعاسلا
ينرمغدقل.ةحارلاىلإجاتحأو،يدسجيفماعفعضنميناعأيننكلو
يفانهءاشعلاماعطيلمدقينأىلعقفاوامدنعهفطلبشتارداشريسلا
امبر،ةقيقحلايف":عباتينألبقةظحلتمصو."ةينيصىلعةفرغلا
ىنمتدقو،تئشنإيناوصلابةئيلمةبرعامبروأ،يناوصلانمةعومجم
بلودملاهيسركلامعتساّيلعضرعو،ريضحتلاةسلجيفةكراشملاّيلع
انأف،ءانثألاهذهيفيللضفأشارفلاةمزالمنأنظأيننكلو،يطايتحالا
هنأىشخأيننإ.رخآلاونيحلانيببسانملاريغتقولايفمونلايفطغأ
."ريضحتلاةسلجيفوءاشعلاءانثأيناكمذخأتنأكبضرتفي

."!ىشخت":بجعتبكولراشهباجأ
ريغًامادختسااهنوكنعودعتاليهف،ةيمهأيأيتاملكرعتال"

ةهينهلهقيقشةيحانقدحمث."يتقثلماكىلعزوحتكنإ.تاملكللقفوم
هتنبانإ،هنمتمهفامكو،يورغديسلاعمتثدحتدقل":ًالئاقعباتو
."؟اهيلإتثدحتلهف،هقفارت

."دعباهيلإثدحتأمل":هباجأوهسأركولراشزه
؛اهسفننمةقثاوريغوةكبترمنوكتس.اهعمًامرتحموًافيطلنك"

.ً"امامتكلثم
لثمملاهنأملعتله،ةبسانملاب.كلذيفكشأ":كولراشهباجأاهدنع

."؟يكريمألا
ًايأً.ائيشكللقأملاذهلو،ليلديدلنكيملنكلو،كلذتعقوت"

ههابتناتفوركيامداعأ."هتلسرأيتلاةموكحلابقلعتمرمألاف،رمألانكي
ثادحأبينملعأ":لاقنأثبلاممث،هنضحيفناكيذلاباتكلاىلإ
."ثدحيسامةفرعملفهلتميننإ،ةليللا

.ةفرغلارداغو،هسأربكولراشأموأ
ةداعنرييذلايصرقلاسرجلانينرجردلالزنيوهوكولراشعمس



.ماعطلاةعاقىلإهجوتف،ءاشعلاةدئامىلإهجوتللءادنوةراشإك
،اينيجرفهتنباويورغسويمأءانثتساب،نيدوجومفويضلامظعمناك

تنوكللأموأو،هيسركىلعكولراشسلج.يفتخملاونابلأديسلاًاعبطو
تناك.فينوشتارداشريسلاوونبيونوفوكنربزتلوهديسلاوفولافوش
.ةفرغلاءاجرأيفاهرونبثعبتو،ةلواطلالوطىلعةبترمتانادعمشلا
ةنكادلاءامسلاكولراشدهاشذفاونلاربعو،ةحوتفمرئاتسلاتناكو
ماطتراتوصكًاتوصًاثدحمذفاونلاجاجزبرضيرطملااميف،ةفصاعلاو
.ىصحلا

اومتأدقمدخلاناك-ةعاقلاهتنباةبحصبيورغديسلالخدامدنع
هتنباامأ،اهنيعءاضيبلاهتلذبيدتريناك-ءاسحلاميدقتلتادادعتسالا
نوللايجسفنبًاناتسفيدترتتناكدقف؛ىلوألاةلهوللكولراشاهفرعيملف
ً.انسربكأتدبفًاعوفرماهرعشناكو،اهينيعنولعمعئارلكشبمغانتي
رظنتتناكاذإامعةرارمبلءاستو.ةاتفتدباممرثكأةديستدبدقل
.ىتفدرجممألجركاهرودبهيلإ

.رتوتبتمستباوهيلإترظن
."ريخأتـلاىلعةدشبًاعيمجمكنمرذتعأ":عفترمتوصبيورغلاق

،شتارداشديس":ًالئاقعباتسولجلاهتنبالحيتيليسركلابحسيناكاميفو
عيطتستكنأنظأو،كلذىلعةوالعلامجلاةقئافيهوً،اضيأةنباكيدل
."طيسبءاشعلدادعتساللًاليوطًاتقونقرغتسيتايتفلاف،يرخأتببسريدقت

ةحاتإبجيو،نمثبردقتالرهاوجتايتفلا":شتارداشديسلاهباجأ
.ً"اقلأترهاوجلاقوفييذلانهلامجزاربإلنهلةصرفلا

تقلأنأثبلتملمث،ةماستبالاهتلدابيتلاهتنبالمستبا،اهدنع
،فينىلإاينيجرفترظن،ءانثألاكلتيف.هلتمستباو،كولراشىلعةرظن
عوننمًادكأتمنكيملهنكلو،اههجوىلعًاساسحإحملهنأكولراشظحالو
.سيساحألانمةعومجمناكامبر؛ساسحإلااذه

تاظحلدعبو،جاجزلازتهافحايرلاتفصعو،ةذفانلاجراخقربلاعمل
.اهتاعاقوةعلقلاتارمميفهادصددرتودعرلاىود

يننكلو،تاومألاعملصاوتللةديجةليلاهنإ":كنربزتلوهديسلالاق
."ونابلأديسلاناكملوحربخنمامهنأدقتعأ.لجؤتسةسلجلانأىشخأ

هوفتلانمنكمتينألبقنكلو،ملكتيلهمفنالتنيوكديسلاحتف
ةعاقلارمغو،ةقباسلاةرملانمدشأناكوً،اددجمقربلاعملةملكيأب
تارطقلحمسامم؛ةعاقلاذفاونةحتافةدشبحايرلاتفصعو،يضفلاهرونب



مالظلارمغو،تانادعمشلايفعومشلاتأفطناف؛لخادلاىلإعافدنالابرطملا
.ناكملا

مدخلاموقيس،علهلليعادال":نالتنيوكشتارداشريسلالاقذئدنع
."عومشلاةءاضإةداعإب

لوطأاهجهوادبو،اهتاذءاقلتنمًاددجمعومشلاتيضأ،ةأجفو
ً.اعاعشإرثكأونيترمب

ونابلأديسلااورينأعطاسلارونلااذهلظيفعيمجلاعاطتسادقو
.امهعاستاىلعهيعارذحتفدقو،ةلواطلاةياهندنعًابصتنم

."تدعدقانأاه":فتهو



عيمجلاناكو،اهلوحاموةلواطلاىلإنيسلاجلاىلعتمصلاميخ
ديسلاامبرو،امءيشثودحعقوتيناكيذلاكولراشءانثتساب؛نيمودصم
ً.اضيأيورغسويمأ

."؟تنكنيأ؟ثدحاذام!ونابلأيزيزع":نالتنيوكفته."!يهلإاي"
.ةرماؤملانمءزجهنأيفكشنمامً.ادجعنقمهنأيفكولراشركف

هتوصبلاقومدخلاىلإأموأو،هيسركىلعةيحرسمةقيرطبونابلأراهنا
."انهنمتذخأنأذنمبارشلاوأماعطلاقذأملً،ابارشديرأ":عيفرلا

هديبحيولتلابىفتكاونابلأنكلو."؟كذخأنم":كنربزتلوههلأس
."رخآلابناجلاىلإنيفطاخلالبقنمتذخأامدنعتينع":لاقو

يذلاونابلأمامأاهتعضوو،بارشلانمةريبكًاسأكةمداخلاتبكس
.ةدحاوةعفداهدردزا

."ءيشيألفغتال.ءيشلكانربخأ":حاحلإبكنربزتلوهلاق
ءادتعالادعبةرداغملاديرأيننإتلقيننأنوركذتتمتنأ":ونابلألاق

تنكيننكلو،هيفًاغلابميفرصتادبامبر.يناطيربلالثمملاهلضرعتيذلا
ندملاىدحإىلإهجوتلااهنمو،يوالاغىلإريسلاتقولاكلذيفيونأ
ةبرعلاًاعيمجمتدهاشدقو.نمزلانمةرتفلءافتخالايننكميثيحىربكلا
ًارزشرظنو."ينافطتخاوناعنقملانالجرلازفقفيكو،ةعلقلاتمحتقايتلا
كلتيف."انهتنككنأدقتعأال.كئانثتساب":هللاقويورغديسلاىلإ
سويمأيننإ":هللاقوونابلأهاجتابةريبكلاهدييورغديسلاّدم،ءانثألا
."كيلإفرعتلاينرسي.ةدحتملاتايالولاةموكحلثمم؛يورغ

يورغديسلانأكو؛حضاوحايترامدعبةدودمملاديلاىلإونابلأقدح
.هدييورغديسلابحس،ةياهنلايفو.هدييفاهلمحيةكمسههاجتابعفدي

ةبرعلاانبتقلطنامث،ةبرعلايفيبايقلأدقو":ونابلأديسلاعبات
ينانسأنأتننظيننإىتح،فوخلاوبعرلابترعشدقل.ةعقعقموةعرسم
اهنملجرتيملةبرعلايفثلاثلجركانهناك.يمفنمطقستداكت
ةعبرأصاخشألاعومجمناكيذوحلاىلإةفاضإلابو،فاطتخالاةيلمعلالخ
".

هيلإيمرياملًاكردمناكدقف؛ىزغمتاذةرظنبونابلأكولراشجدح
الإ،فطخلاةيلمعيفاوكراشنيذلاصاخشألاددعركذينلوهف،ونابلأ
.ىرخأوأةقيرطبمهمرمأبهطبرديريناكاذإ



يردصىلعسودلابةبرعلانملجرتيمليذلاصخشلاماقدقل"
.نيرخآلاكاهيلعةديازملابكراشننلوً،اناجمكتامدخنآلاانلمدقتس:لاقو
.مهنمًادحاونوكتسالإو،تاومألاعملصاوتىلعانلعجتفوس

تناكله":مامألاىلإىنحنانأدعبةيدجبفولافوشتنوكلاهلأس
."؟ةزيممهتنكل

هيلإيمتنييذلاناكملاديدحتعطتسأمليننكلو،معن":ونابلأهباجأ
".

ً.اطبحمهتسلجبفولافوشماقتسا
لوحنيسلاجلاىلعةعيرسةرظنىقلأو."ًابعترمتنك":ونابلأعبات

يننأملعأتنكدقف".نيسلاجلالكعمًايرصبًالصاوتماقأو،ةلواطلا
اوناكنيذلاو،ءامدللنيشطعتملاقرطلاعاطقنمةعومجمةضبقيفتعقو
،ةضبقيفهعباصأعمج،ءانثألاكلتيف."ةمحرنودنميتاردقنولغتسيس
حاورألابةناعتسالاتررقاهدنع":ًالئاقفنعبةلواطلاىلعاهبىوهو
."ةدعاسملااهنمتبلطوةدشرملا

.ونبيونوفمهمه."عبطلاب"
نم؛رخآلادعبلاىلإةينهذلاةقاطلانمتاجوملاسرإبتمقدقل"

اهيلعطغضو،ةليدبلاهنيعىلإريشيناكو."ةيلاتسيركلاةركلالالخ
رعشأتنك.يلتباجتسادقو".اهيلعطغضلانعًاجتانًاتوصتردصأف
يدسجىفتخادقل.اهملاعىلإملاعلااذهنمينتذخأوتتأف،ىسألاوملألاب
دعبةثالثلالاجرلاهوجوريباعتتدبفيكليختيننكمي،ةبرعلانم
نأعيطتسأال":عباتمثيواسأملكشبمالكلانعفقوت."يئافتخا
."ضرألاىلعانهكلذدعبثدحامعمكربخأ

ئجافملاكؤافتخاببستامبر.ةبرعلاتمطحتدقل":نالتنيوكلاق
ةعبرأاندهاشو،اهّمطحتًاعيمجاندهاشدقل.اهنزاوتلالتخابةبرعلانم
يذوحلااوناكمهنأنظأ.حيرللمهناقيسنيقلطمنوبرهينيحفتلملاجر
.ةبرعلانملجرتيمليذلاثلاثلالجرلاونْيفطاخلاو

ةحضاوةلاسرلاتناكو،كولراشةيحانةعيرسةرظنيورغىقلأ
لوحروحمتتيتلاةيليثمتلانمعونبناموقيونابلأونالتنيوكناك:ةربعمو
!؟كلذءارونمهيلإنايمرييذلافدهلاام،نكلو.لاجرلاددع

."؟اوناكنم؟مهيلعضبقلاءاقلإنممتنكمتله":ونابلألأس
"لشفلابتءابمهرثأءافتقاتالواحملك":لاقوهسأرنالتنيوكزه

.



ةوقلنوعباتمهنأيفكشنمام":زازئمشابكنربزتلوهلاق،اهدنع
."ةديازملاىلإعُدتملةيبنجأ

."؟تيأراذامو؟تبهذنيأىلإ،نكلو":رارصإبونبيونوفلأس
امعريبعتلااهنكميتاملكنمام":لاقوهسأرزهوونابلأمستبا

رميكانهف.لبقنمهتربتخاءيشيأنعفلتخيرخآلادعبلانإ.هتيأر
هيدلكانهفيطلانإ،انهلاحلاهيلعيهامعفلتخملكشبتقولا
مالكلاىلإةجاحالو.ضرألاىلعانهفيطلاىدلاممرثكأناولأةسمخ
اهنعريبعتلاىلإةجاحلانودنمةرشابمعمستراكفألاف؛كانهةشقانملاو
نمىذغتتحاورألاف؛رخآلادعبلايفبارشلاوماعطللدوجوالو،تاملكلاب
رخآلادعبلا.اهيلإجاتحتيتلاتايذغملالكباهدوزييذلاءوضلالالخ
يتلاحاورألانكلو،كانهتيقبولتينمتمك.يئانثتساوحنىلعليمج
نأيلردقملانمهنإيلةلئاق،ضرألاىلإةدوعلاينمتبلطينتذقنأ
امدنعو.تاومألاملاعوءايحألاملاع؛ناملاعلاهربعلصاوتييتلارسجلانوكأ
؛انهىلإينتداعأ،يتداعإلضفألانمهنأينتذقنأيتلاحاورألاتدجو
."يئاقدصأ":لاقوامهعسوىلعهيعارذحتفو."مكيلإ

ولعنتقينأكولراشلنكمملانمناكوً،ادجًاعنقمونابلأءادأناك
نأفشتكيو،شارفلاتحتاهيفخيناكيتلاونابلأتاينتقمَريملهنأ
.دمعتملابيرختلاورشنللضرعتةبرعلاروحم

انربختنأعيطتستكنأدكؤملانم،نكلو":رارصإبونبيونوفهلأس
."؟انهامدحأىلإةلاسريأمهدحألسريملأ.رخآلادعبلانعًائيش

قوتتيتلاحاورألانمديدعلاكانهتناك"ً:اديؤمونابلأهباجأ
ةماقإلةصرفكانهتناكامبرف؛راظتنالااهنمتبلطيننكلو،يعمثدحتلل
رظنو."انهانعمثدحتلاعيطتست،يلاتلابو.ءاسملااذهانهريضحتةسلج
دعوملازيالله؟المأنكمماذهله":نالتنيوكريسلاوحنونابلأ
."؟وهامكةسلجلا

نأانبردجيامبرً.ادجًابعتمنوكتنأىشخأ":نالتنيوكهباجأ
."حاترتكعدن

ةسلجلاليجأتبهتبغرونالتنيوكضارتعانأنمًادكأتمكولراشناك
.لقأالورثكأالرثأثدحإلةروانمدرجمحاتريلونابلأمامأةصرفلاةحاتإل
نمنكيملكنربزتلوهوونبيونوفنملكةأجفجتحاامدنع،نكلو
تنكنإأدبنلً،انسح":لاقوًاملستسمهيديعفرنأالإنالتنيوكريسلا
."ىفاعمويفكيامبيوقكنأبرعشت



هسأروحنهديعفرو."اذكهنوكأنأيبضرتفي":ونابلأهباجأف
."ّيلعدمتعترخآلادعبلايفحاورألا":ًالئاقعباتو

يفناكامكمامتهاللًاريثموًاعونتمناكءاشعلاماعطِبلُجامدنع
متنكلوً،اددجمرحبلارامثنمًاعونصمءاسحلاناك.ةقباسلاةليللا
ناكفسيئرلاقبطلاامأ.مسدلادنكركلاءاسحبفحالسلاءاسحلادبتسا
نويلهلانعةرابعتالبقملاتناكو،ةدشقلاولدرخلاةصلصبةسمدملابنارألا
.لفارتتناكةيلحتلانأنيحيف،بنركلاو

.ونابلأديسلاعمثدحاملوحروديثيدحلاناك،ءاشعلالاوط
لوحمهتلئسأبهجاعزإبيراغنهلا-يواسمنلاويسورلاويناملألانولثمملاماقو
حاورأىقتلادقناكنإو،كانهناكامدنعهبرعشامو،رخآلادعبلا
اهبحاصي،ةليوطتاباجإبمهتلئسأنعبيجيونابلأناكو.ريهاشملاضعب
دقف؛ةهفاتهتاباجإنأظحالكولراشنكلو.ةقينأفاصوأو،ديلابحيولت
يوتحتنكتملاهنكلو،تارابعلاوتاملكلانمريثكلاىلعيوتحتتناك
.عئاقويأتنمضتنإاذه؛عئاقولانمريثكلاىلع

؛ارتسكروألادئاقرودبًاهيبشًارودنالتنيوكبعل،كولراشظحالامكو
.اهنعةباجإلالهسلانموً،ادجةماعتناكاهنكلو،ةلئسأةعضبحرطدقف
فطللكبةعطاقملابلثمتيناكهبماقيذلايساسألارودلانأالإ
ىلإشاقنلاليوحتبموقيف،ةدهجموةبعصةلئسألاحبصتامدنعبيذهتو
يف.ةضماغةلثمأباهنيزينأونابلأعيطتسييتلاو،ةطاسبرثكألارومألا
اماوظحالدقنورخآلانولثمملاناكنإًادكأتمكولراشنكيمل،ةقيقحلا
لثمملانأنمًادكأتمناكهنكلو،ماعشيوشتنمنالتنيوكهبموقي
،مامتهانعمنتةماستبايورغسويمأهجوتلعدقف.كلذظحاليكريمألا
نعمنيهنأًاديجكولراشفرعياماذهوً؛اعفترمناكنميألاهبجاحنكلو
ولهنأكولراشدقتعاذإ،لضفأاذهناكامبرو،لاؤسيأحرطيمل.كيكشت
رمألانوكيسو،خفلايفونابلألاتحملاعقويسامبرهنإفاملاؤسحرطبماق
.ءاكذلاداحيورغدوجوبةحبذمةباثمب

فينتارظنلًاكردمكولراشناك،ءاشعلالالخىرخأوةرتفنيب
اهتلدابمًالواحمامهنميأىلإرظنيناكامدنع،نكلو.هيلإاينيجرفو
كانهناكهنأودبيً.اهفاترمألاادبفً؛اديعباهرظنبحيشتتناك،اهتارظن
.هتتافةينمضلئاسرامبرو،هلًاهبتنمنكيملرمأ

تنوكلامداخنأماعطلاةعاقيفهرورمءانثأكولراشظحالدقل
هناكملحدقو،هديسفلخدوهعملاهناكميفنكيملمخضلافولافوش



.ةعلقلامدخدحأ
هلأسف،تاشقانملاتدمخامدنعونابلأىلعةلئسأةعضبكولراشحرط

."؟ةبرعلايفديدهتللتضرعتامدنعًافئاختنكله":ةحضاوةجاذسب
نعباجأنأهلقبسدقناكدقف،ةفيطلةقيرطبونابلأمستبا

ببسبامبر؛هيسندقكولراشنأحوضوبنظو،رهظوداعامدنعلاؤسلا
كولراشف؛وحنلااذهىلعنكيملرمألانكلو.هقيقشلحملحيهنألهرتوت
ديعينأونابلأنمدارأهنكلو،ديجلكشبةباجإلاركذتيلازيالناك
.يساسألاويلاتلاهلاؤسلًاساسأهباوجلمعتسييكلباوجلابهوفتلا

ً؛افئاختنك،معن":ريغصلفطىلإثدحتيهنأكوونابلأهباجأ
."مهعمنواعتأملنإلتقلابينوددهاوناكًايأنوفطاخلاف

ةئفادرخآلادعبلاةكلممتناكنإ،نكلو":ةءارببكولراشلاقف
."؟توملانمناكيأىشخياذاملو؟توملايففيخملاامف،مالسلااهمعيو

،هنعهينيعكولراشعفريملو،لاؤسلااذهنمنيرمألاونابلأىناع
.يورغهجوىلعةمسترملاةماستبالاىرينأعاطتساهنيعفرطبهنكلو

هنوكنعودعيالوهو،ةقيقحتوملا":ءطببونابلأهباجأً،اريخأ
نوكينايحألاضعبيف،نكلو.رخآلانملضفأامهدحأ؛نيناكمنيبًالاقتنا
اوناكنيفطاخلانأدقتعأالو،تومللةدعقرطكانهفً،املؤملاقتنالا
مدعنممغرلابويننأكابترابوفرتعأيننإ.ةلهسةتيميلنوراتخيس
ةصاخو؛بيذعتللضرعتلاببغرأمليننأالإ،هتاذّدحبتوملانميفوخ
اهيأكلاؤسبسانيباوجلااذهله":عباتومستبا."ليوطتقول
."؟باشلا

."؟كانهءاقبلاتينمتله"ً:اددجمكولراشهلأس
."مهفأملً،ارذعكحيمتسأيننإ"
."؟كانهءاقبلاىنمتتتنكلهف،حيرمرخآلادعبلانأامب"
؛كلذىنمتأتنكيننأدقتعأ.معنامٍّدحىلإ":ونابلأسبع

ةربنتحبصأ،ءانثألاهذهيف."انهدجاوتلانمةمالسرثكأكانهدجاوتلاف
دقكولراشناكيذلاداتعملاباوجلاوحنقلزنيأدبو،ةيماردرثكأهتوص
مالسلاوميظعلاحرفلاف،ةساعتوأملأكانهسيل"ً.امئادهرركيهنأظحال
."كانهناكملانامعي

."؟تدعاذاملً،اذإ":ةطاسببكولراشهلأسف
ال":كانهءاقبلابةبغرلاتامالعههجوىلعتدبدقوونابلأهباجأ

ءافطللاةداسلاعملصاوتلاميقأنأّيلعبجوتيذإ؛انهلمعيدللازي



.رخآلادعبلانمةديعسلارابخألامهلبلجأل؛يتدوعنونمتينيذلاانه
."؟كلاؤسنعبيجياذهله

نمونابلأنكمتينألبق،نكلو."ًاركش،عبطلاب":كولراشهباجأ
؟رخآلادعبلاىلإنوئيسلاسانلابهذيله":كولراشهلأس،ءيشيألوق
".

.ههجوةريحلاتسكو."؟اذام"
ءيلمهنأو،مالسلاوءفدلاهمعيرخآلادعبلانأانتربخأدقلً،انسح"

تبهذلهف،رارشألاسانلابًائيلمناكةيرشبلاخيراتنكلو،ةبيطلاحاورألاب
نإو.مهنعءيشيأانربختملتنأف؟رخآلادعبلاىلإمهتومدعبمهحاورأ
نأضرتفنل؟ةريرشلازتالمهحاورألهف،رخآلادعبلاىلإتبهذدقتناك
مهحاورأتناكله،اوتاملبةبرعلامطحتدعباوبرهيملكيفطاخ
."؟كانهنوثدحتتسمتنكّمع،اهدنعو؟رخآلادعبلاىلإكقفارتس

نالتنيوكريسلالواحو،ةقباسلاةرملانملوطأةدملونابلأتمص
يننإ،ديجلاؤسهنإ":لاقوهفقوأوهديعفريورغديسلانكلو،لخدتلا
."هنعةباجإلاعامسببغرأ

يفتايوتسملاوتاجردلانمديدعلاكانه":ءطببونابلأهباجأ،اهدنع
."ةايحلالالخكلامعأبطبتريهيفميقتسيذلاىوتسملاو،رخآلادعبلا

نيتللارانلاوةنجلالثم":ديعبلااهسولجناكمنماينيجرفهتعطاقف
."ةدابعلاراديفامهنعاننوربخي

ناضقانتمنائيشامهف؛رانلاوةنجلاكًامامتسيل":زاجيإبونابلأاهباجأ
."امهنعفلتخيفرخآلادعبلاامأً،امامت

،ملعيالهنإلاقوللهسأنوكينأرمألاناكمإبناك:كولراشركف
.ةرفحلايفنآلاهسفنعقوأدقل

ريغماثآلاىلعباقعلاةركفنأدصقتأ":ةريحبكنربزتلوههلأسف
."يعيبطريغولداعريغاذهودبي؟رخآلادعبلايفةدوجوم

لثمسيلهنكلو،معنً،انسح":ةعرسبفاضأمث."ال":ونابلأهباجأ
."...همهفنيذلاباقعلا

نمناكامف،يورغسويمأىلعةعيرسةرظنءاقلإبكولراشفزاج
.قيفصتلايكاحتةكرحبماقو،هلأموأنأالإريخألا

الرخآلادعبلاةكلمميفناولأىلإترشأدقل":نالتنيوكهعطاق
ناولألاكلتاهبانلفصتلةقيرطكانهله،اذهانملاعيفاهلليثم
."؟ةديدجلا



هذقنينمعثحبيويناعيناكهنأحوضوبهيلعادبدقو،ونابلأهوأت
،رضخألاوقرزألانيبعقينولكانه،عبطلاب".ةصيوعلاةثداحملاهذهنم
نكلو،ةيضرألاانتاحلطصميفهنعربعمموهفموأةيمستنمامنكلو
كلذىلإقيدحتلانإ.يروشتلامساهيلعقلطترخآلادعبلايفحاورألا
."زيكرتلابًاديدشًاروعشبلجينوللا

كولراشرعشيملو،نمزلانمةرتفلوحنلااذهىلعةثداحملاتراس
ًايلجقسانتلامدعادبو،هاغتبمققحدقفً.اددجمةعطاقملايفةريبكةبغرب
.رخآلادعبلالوحونابلأهلوقياميف

نمةريغصباوكأاهتعبتو،تيوكسبلاونبجلاقابطأتمدقنأدعب
تحتكعضوبيدلةينال،يقيدص":ًالئاقونابلأنالتنيوكبطاخ،ةوهقلا
رعشتلهْنكلو،كبتلحيتلاةبيهرلاثادحألادعبيرورضريغطغض
اوزاتجانورضاحلاةداسلاف؟ةريصقريضحتةسلجبمايقلليفكيامبيوقكنأ
بييختلجخملانمهنأنظأو،لمعتتنأوكورييكلةليوطتافاسم
."مهلمأ

ةدهاشمىلإناقوتينيقرخألثمكنربزتلوهوونبيونوفنملكأموأ
ًادنسمسلجيوهوةناصررثكأادبففولافوشتنوكلاامأ،هبموقيسام
يورغديسلانأنيحيفً،اقفاومءطببأموأهنكل،هتداعكيسركلاىلإهرهظ
.هعدخانلنهربيهعدنلف؟المل:لوقينمكهيفتكزهوكولراشىلإرظن

ىلعيندعاسزاتمملاءاشعلااذه":لاقوًاقيمعًاسفنونابلأذخأ
اليننأينعترخآلادعبلايفةبيرقةرتفذنمتنكيننأةقيقحو.ءاخرتسالا
،حاورألاضعبراهظإعيطتسأيننأدقتعأ.هبلاصتالليفكيامبًايوقلازأ
تارايتلااكرحيبايإويباهذنإ.ءيشيأبمكتارضحدعأنليننكلو
"ةلحرلابمايقلليفكيامبةيوقاهسفنحاورألادجتالامبرنكلو،ةيحورلا
.

تلشفلاحيفهبمدقتامملضفأرذعنمامهنأبكولراشركف
نكتملةقيقحلايفاهنكلو،ةعنقموةضماغهتاملكتدب.ريضحتلاةسلج
ً.ائيشينعت

،ةلواطلانعًانيكسةسلخبحس،فوقولابمهيكولراشناكامدنع
ً،ايبسننزولاليقثو،ةضفلانمًاعونصمنيكسلاناك.همكلخادهبعفدو
يفةلواطلاىلعهتطساوبرقنلابماقاذإو.هبحسامدنعكلذبرعشدقو
كولراشنظوً،ايوقًاتوصردصيسف،ريضحتلاةسلجاهيفمتتسيتلاةفرغلا
تبثينأدارأنإهمادختساىلإرطضيدقذإ؛هيلإةجاحبنوكيسهنأ



.هبيعالألاشفإببغروأ،ونابلأتاءاعدافيز
ترجيتلاسولجلاةفرغىلإكولراشمهيفنمبةعبسلالاجرلالقتنا

اهدلاوعانقإنالتنيوكفينتلواح.سمألاةليلريضحتلاةسلجاهيف
يورغةسنآلاعميسلجا":اهللاقهنكلو،ةسلجلاةدهاشمباهلحامسلاب
اثدحتتلرومألانمريثكلاامكيدلنأنمنيقيىلعيننإ.سولجلاةفرغيف
."اهلوح

نأنمًادكأتمنكيملهنكل،مجاولااينيجرفهجوىلإكولراشرظن
ربعيالهنأادباههجونأريغ؛امهضعبلهالوقتنأنكمياممريثكلاكانه
.ءيشنع

سلج.سمأةليلتناكامكةزاتممتاريضحتلاوتابيترتلاتناك
لازتالالكومعناتملكوماقرألاوفرحألاتناكيتلاةلواطلالوحعيمجلا
مامأةلواطلاىلعةدوجومةيبشخلاةعطقلاتناكو.اهتفاحدنعةرهاظ
نكيمليذلايورغديسلانمبلطنيح؛ةسوردمةكرحبماقيذلاونابلأ
مدعنمدكأتللةيبشخلاةعطقلاوةلواطلاصحفتةحرابلاةليلًادوجوم
ناككولراشنكلو.رخآيبشخحولوأةيفخملئاسروأةعدخيأدوجو
،هترتسلخادروشبطلاةعطقهنمأتنتيذلانابتشكلاىفخأهنأنمًانقيتم
يهتنينإامةعرسبهءافخإهلحيتييذلايطاطملاطيخلابطوبرمهنأو
.ةباتكلانم

.ضيبألانوللابرئاتسلاًارماغًاددجمضمويقربلاناك،ةذفانلاجراخ
يفكولراشركففً،اددجمدعرلايودعمسينألبق،تاظحلىوسرمتمل
نالتنيوكوونابلأنملكعسوبنوكينلو،ةسلجللةزاتممةيفلخاهنأهرس
.ادارأولهذهكةيفلخنملضفأابترينأ

له،يتداس":مهلأسوةلواطلاىلإنيسلاجلاهوجوىلإنالتنيوكرظن
."؟نودعتسممتنأ

.عيمجلاأموأ
،اهناسمالتهيفكاتحارتناكثيحةلواطلاىلعهيديونابلأعضو

دعبلايفحاورألااهتيأ؟انهدحأنمله":لأسو،فلخلاىلإهسأرعجرأو
لاؤسيأِكنميأىدلله؟انهدحأنملهً،اددجملأسأيننإ،رخآلا
عمسنلفمعنباوجلاناكاذإ؟ةلواطلاهذهىلإنوسلجينممصخشيأل
."نيتبرضعمسنلفالباوجلاناكاذإو،ةدحاوةبرض

سمألابناكامكً؛اسوملمةلواطلالوحرتوتلاناكو،يشيأثدحيمل
.يمزالبوتكالالكشلارهظامدنع



نعبيجتو،رهظتسيرامةمداخلاحورتناكاذإامعةهينهلءاست
ًاريثكاذهناكامبر،نكلو؟اهتثجتلقناذاملو؟تتامنيأ:نييلاتلانيلاؤسلا
.هبلمأييك

ةيوقحاورأيأكانهله؟انهدحأكانهلهً:اددجملأسأيننإ"
."؟ةليللاهذهانعمنوكتلدعبلاتارايتربعتس

يفةيوقةبرضىدصددرتمث،ةظحللءيشيألصحيملً،اددجم
.هدعقمنعونبيونوفزفقف،ةفرغلاءاجرأ

."؟ةلاسركيدلله"
.ىرخأةيوقةبرضتوصعمُس
نيتملكلاوماقرألاوفرحألاةطساوبكتلاسريضرعتنأنيديرتله"

."؟ةلواطلاةفاحلوحنيتدوجوملا
!نيتيوقنيتبرضتوصعمُس
ةيفيكنعلءاستهنكلو.ةعدخاهلمكأبةسلجلانأكولراشدكأت،نآلا

ونابلأموقينأكً؛ادجًالهسرمألانوكينأًاضرتفم،تابرضلاتوصثودح
موقييذلاصخشلانكيًايأ.هئاذحبةلواطلامئاوقىدحإلكربنالتنيوكوأ
يكهئاذحلعنلفسأيفةيبشخةعطقهيدلنوكتنأبجي،كلذب
.اذهكيوقتوصرادصإىلعهدعاست

."؟سوتكيفنالثمةمولعمحورلاهذهله"
.ةفينعةبرضتوصعمُس
."؟يبشخلاحوللاىلعةلاسرلاةباتكبنيموقتسله":ونابلألأس
ً.اددجمةفينعةبرضتوصعِمُس
بوتكمءيشنمامهنأرهظيلهيدياتلكبيبشخلاحوللاونابلأعفر

ٍلاخهنأنمدكأتلاعيمجلاعيطتسيىتحىرخألاةهجلاضرعمث،هيلع
ىلإهزهوً،اضيأهيدياتلكبهردصىلإهدشمث،نيتهجلانمةباتكلانم
لزنيهنأظحالكولراشنكلو،هلمحيوهوتقولاضعبلفلخلاىلإومامألا
هدسجكرحيذخأو.ةلواطلاىوتسمتحتحبصأىتحً؛ائيشفًائيشحوللا
دصرو،ونابلأدضعىلعهتارظنكولراشّزكر.عيمجلاهابتناىلعظفاحيل
نابتشكلالعجثيح؛ىنميلاهديةطساوبحوللاىلعبتكامدنعةكرحلا
.ةعيرسةلاسرشبرخوةلواطلاتحتهتبابسىلإقلزني

كولراشنكلو،ءامغإلاةلاحهبشتةكرحبفلخلاىلإهسأرونابلأىقلأ
نمحوللاهبلجةقيقحنعهابتنالاتتشيلةكرحلاهذهبموقيهنأظحال
حوللانأبنيدوجوملاعانقإىلإفدهينكيملوهفً؛اددجمةلواطلالفسأ



مهعانقإىلإفدهيناكهنكلو،ةلواطلاىلعأيفماودلاىلعدوجوميبشخلا
ديرينكيملونابلأنأكولراشرّكفدقل.ةلواطلاتحتعدخنمامهنأب
يكىلعألاىلإهعفركلذلو،حوللاناكمنعاولءاستينأنيرضاحلانم
."؟ةلاسركانهله":لأسو،هتدهاشمنماونكمتي

نموهو،ةلاسركانهعبطلاب.كولراشيأربةيكذةكرحكلتتناك
عباطءافضإىلإلاؤسلااذههحرطءارونمفدهيناكهنكلو،اهبتك
.مهيلعوهيلعةأجافملا

."معن":ونبيونوفحاص
."اهأرقاكلضفنم"
."!عنتقمريغةلواطلالوحصخشكانه":ءطببونبيونوفأرق
.كولراشىلإةبسنلابلقألاىلع؛حضاوطخبةبوتكمةلاسرلاتناك

ىلإفدهيناكدقفاهأرقينأمهدحأنمونابلأبلطامدنع،نكلو
.دهشملاىلعةيماردةسملءافضإ

؟حيحصاذهله":لأسوةلواطلاىلإنيسلاجلاىلعةرظنونابلأىقلأ
باجحلاروبعحاورألاىلعلهسلانمسيل؟عنتقمريغدحأدجويله
ًاردههنوكنعودعيالاهروبعنأبةقثىلعتناكنإنيملاعلانيب
."روهظلانعفقوتتنأاهنيحررقتسامبرو،تقولل

توصبلوقلااذهلمهراكنتسانعونبيونوفوكنربزتلوهنملكّربع
ونابلأأموأف.فخأتوصبنكلويورغديسلاوكولراشلعفكلذكو،عفترم
،كيلإلسوتناننإ،حورلااهتيأ":ًالئاقهتوصعفرو."ًادجديجاذه":ًالئاق
."؟ددحمصخشلامبرىرخأةلاسركانهله،انعملصاوتلايعبات

ةيبشخلاةعطقلاتكرحتو،ةلواطلاتزتهاو،ةفينعةبرضتوصعِمُس
.طسولايفمثجتتناكثيحنمةلواطلالوطىلع

هّايإًاضفخموحوللاًالماححجرأتيذخأو،ةقباسلاةيحرسملاونابلأرّرك
ةطساوبةباتكلاحسمبموقيونابلأنأملعيكولراشناك.ةلواطلالفسأىلإ
.ةديدجلاةلاسرلانيودتبموقينألبقضيبألاهزافق

ةلاسرلاهيلعترهظ،ةلواطلاتحتنمًاددجمحوللارهظأامدنعو
.نيرضاحلادحأةجوزنمةلاسرلمحأيننإ:ةيلاتلا

ىلعتيفوتدقهتجوزنأملعيوهف،يورغديسلاوحنكولراشرظن
نأردانلانم.ارتلكنإىلإةدحتملاتايالولانممهتلقأيتلاةنيفسلانتم
.رمألاعمهلعافتةيفيكنعكولراشلءاستو،هتجوزنعيورغثدحتي

رتوتةيؤرىلعًارداقكولراشناكو،ماكحإبًادودشميورغكفناك



ً.ائيشلقيملهنأالإ،هيدختالضع
رمألاناكنإ؟هتجوزنيدوجوملانمدحأدقفله":ونابلألأس

."ماريامريخىلعوةديعسيهفحتريلفًاحيحص
فولافوشنأبملعىلعناكدقف،ةلواطلالوحهرظنبكولراشلاج

ًادكأتمنكيملهنكلو،قباسلايفرمألاىلإتفوركيامراشأذإ؛جوزتمريغ
ىلإرظنلالالخنم،نكلو.كنربزتلوهوونبيونملكليلئاعلاعضولانم
دقفنمهنأنعامدحأحرصينأنارظتنياناكامهنأظحالامهيهجو
نمءزجهنكلوً،اضيأهتجوزدقفنالتنيوك.رمألابنيينعمريغاَوَدبو،هتجوز
نميأرثأتينلذإ؛ّينعملاوهنوكينأللاجماليلاتلابو،ةرماؤملا
فدهبةسلجلامظنييذلالجرلاىلإونابلأاهلقنيةلاسرببناجألانيلثمملا
كولراشسحأ.فدهتسملاوهيورغديسلانأادب،يلاتلابو.مهعانقإ
،طقفةعدخدّرجمرمألانكيملذإ،يورغديسلاردصيفلمتعيبضغلاب
لكلوحًاثاحبأايرجأدقونابلأونالتنيوكنأودبي.كاهتناةباثمبناكلب
هءاقدصأوهءابرقأثاحبألاكلتتلمشو،هئيجملبقنيلثمملانمدحاو
يفىفوتملاكنربزتلوهقيقشلوحةيماردلاةيحرسملاباماقدقف.نيفوتملا
اذإو.يورغديسلاىلعامهتعيدخكابشءاقلإنالواحينآلاو،ةيضاملاةليللا
هدرتسيتلاةلاسرلانإف،هتجوزحورعملصاوتلاىلعيورغقفاو
ةميدعنوكتساهقارفىلعنزحيالنأهنمبلطتوةديعساهنأاهاوحفو
نأنكمملانم،ضعبلاىلإةبسنلابف.ىنعملاةميدعلقنملنإ؛ةميقلا
نأو،ةعدخهتمربرمألانأملعييورغنكلوً،احيرمرمألااذهنوكي
ًاقحالاهيلعمدنيدقرومأىلإهدوقينأهنكميهبرعشييذلابضغلا
ً.ايموكحًالثممهتفصب

يسركلاىلعسلجييذلالجرلاىلإرظنيوهو،كولراشسمه
؟ةلاسرلابدوصقملاتنأنوكتنأنكمملانمله،شتارداشريس":بلودملا
يورغديسللحيتينأدارأهنكلو،دوصقملاسيلهنأملعيكولراشناك."
.هعورنمئِّدهيىتحتقولاضعب

.كولراشىلإًاددجمرظنينألبق،ونابلأةيحانةعرسبنالتنيوكرظن
-هيلإةهجومةلاسرلانأةركفلبقتينأديريالهنأحضاولانمناك
نمناكً،ايرظننكلو-هيلإةهجومةلاسرلانأيورغعنتقينأدارأدقف
.شتارداشريسللةهجومةلاسرلانوكتنأنكمملا

ريغءيشهاجتابرظنيوهولأسو،هسأرونابلأعفر،ءانثألاكلتيف
ةلاسرلاله":شتارداشريسلاذاقنإلهنمةلواحميفةلواطلاقوفيئرم



."؟شتارداشريسلل
.نيتفينعنيتبرضتوصعِمُس
نيبنمرخآصخشكانهنوكينأبجي":رارصإبونابلألاق

زكرتتاهعديملو،ةلواطلالوحهتارظنبلاج."هتبوبحمدقفدقنيرضاحلا
ىلعهنأبهرمأحضفينمكنوكيةقيرطلاهذهبهنأل؛يورغديسلاىلع
نيبتادارإةكرعمةباثمبرمألاناك.ةلاسرلاهذههفدهتستنمبملع
رومألاذخأتاليكلخدتيلناحدقتقولانأكولراشررقو،نيلجرلا
الهنألةافوتمهتجوزنأبحرصينليورغف؛هابقعدمحتالىحنمامهنيب
.ةئيندلابيعالألاوعدخلاهذهلثمباهاركذسندتنأديري

."؟ونبيونوفديسللةلاسرلاهذهله":ًالئاقونابلأعبات
.نيتيوقنيتبرضتوصَعِمُس
صاخشألاءامسأركذونابلأعباتيسذإ؛ثدحيسامكولراشكردأ

رايتخايلاتلابو،توصلاثادحإهلحيتيساّمم،ةلواطلالوحنيسلاجلا
لبقتينأالإيورغمامأنوكينل،انهو–يورغ–فدهتسملاصخشلا
.ضرتعيوأةيحضلاهنأ

ماعطلاةفرغنمهبلجيذلانيكسلاكولراشبحس،ءانثألاهذهيف
ًاهجتمضبقملالعجوهديةحاربهدحبكسمأثيح،هبلقبماقو،همكنم
.جراخلاىلإ

ةلاسرلاله":يورغديسلاىلإرظنينأنودنمٍنأتبونابلألأس
."؟يورغديسللةهجوم

امبمايقلاوأةلواطلاةمئاقلكرنمونابلأنكمتينألبق،نكلو
ةلواطلالفسأىلعكولراشبرض،توصلاثادحإلجأنمهبموقي
.نيترمنيكسلاضبقمةطساوب

.نيتيوقنيتبرضتوصَعِمُسو
،ونابلأهثدحييذلاتوصللًامامتًاهباشمنيتبرضلاتوصنكيمل

ةلواطلاىلإنيسلاجلامظعملعجامم؛امٍّدحىلإهنمًابيرقناكهنكلو
ابيصأامهنأكوامهيلعادبدقفشتارداشريسلاوونابلأديسلاامأ.نولفجي
امك،هبامهلةقالعالردصمنعردصدقتوصلانأاكردأذإ،ةشعرلاب
.أدبينألبقلشفلابىهتنادقيورغديسلابعاقيإللامهططخمنأاكردأ
ريغنيتبرضلانيتاهنإلوقلاناعيطتسيالامهنأةسيئرلاامهتلكشمتناكو
.ةقباسلاتابرضلانعنالوؤسملاامهنأبافرتعيملام؛نيتحيحص

كولراشهظحالاماذهو،ةظحللبضغلاةدشنمونابلأمفىوتلا



يذلاصخشلاديدحتًالواحمةلواطلاربعونابلأقّدحً.اضيأيورغامبرو
هلاؤسحرطعباتمث.عقوتملاريغتوصلاًاثدحمنيتيوقلانيتبرضلابرض
ونبيونمًالكًاركاذ،ةلاسرلابدوصقملاصخشلالوححاورألاىلع
ةينيتورلاةباجإلانكلو،هسفنكولراشىتحوبئاغلاتفوركياموكنربزتلوهو
تارايخدفنتساامدنعوً.امئادرركتتتناكنيتفينعلانيتبرضلاتوصبةلثمتملا
ةكبترموةشّوشمحاورألانوكتنأىشخأ":ًالئاقنلعأ،اهلكةحاتملاءامسألا
ةهجومةلاسرلاتناكامبر.ةيحورلاتارايتلاةكرحيفبارطضالاةجيتن
."سأبال.رخآناكميفرخآصخشل

ناك.يورغديسلاهقيدصوهذاتسأةيحانةعيرسةرظنكولراشىقلأ
أموأهنكل،بضغبنيتمومزمهاتفشتناكو،هيلعًايدابرتوتلاوً،ابحاشههجو
.هبماقاملكلًانتمموًاركاشكولراشىلإ

،نكلو.ةليللايتأتسىرخألئاسرنمامهنأرعشأ":قزنبونابلألاق
اهسفنراهظإىلعةرداقاهنأبحاورألاىدحإرعشتسفنيظوظحمانكنإ
.انهاهببحرمهنأبحاورألارعشتيكًاديجاوّزكر،مكوجرأ.ةرشابمانمامأ
كشيأاودمخأواوعمقاو،انمامأرهظتنأمكبولقومكلوقعباهنماوبلطا
."مكبولقيفاههاجت

؛ثدحيسامكولراشكردأو،ههجوىلإهيديعفرو،مامألاىلإىنحنا
ءافخإهلحيتتيتلاةداتعملاةيحرسملاةكرحلابموقيونابلأنأظحالدقف
يتلاةداملااهنأيفكشنمام.همفهاجتابهدينمًائيشهريرمترمأ
لكشلاجاتنإهلحيتتيتلاو،شارفلالفسأقودنصلايفةدوجومتناك
.ريرمتةكرحيأدصرنمنكمتيملهنكلو؛يمزالبوتكألا

نميألاهدخنأظحالف،كولراشهلمأتو،ءاوهلايفهيديبونابلأحّول
لبقهيفًادوجومنكيملهمفيفامًائيشكانهنأودبي.امًاعونخفتنم
.نآلا

ريثأتبامٍّدحىلإًاموتكمهتوصناكو."!اهبرعشأيننإ":حاص
."!ةمداقاهنإ":همفيفدوجوملاءيشلا

كردأف،ءاوهلايفامءيشىلعضبقلاهبشتةكرحبناموقتهاديتناك
لالخنمفقسلانمىلدتتًادجةعيفرطويخنعثحبيهنأكولراش
لكشىلعنوكتىتحةداملابحسلجأنممدختستيتلاو،تافاطخ
.نفكلا

تناك،ةيضاملاةليللايف.ةيئرمطويخلانكتمل،ةفرغلاةمتعيف
،هبموقيامنآلاملعيكولراشنأريغ.اهيفغلابماهنكلوةيقطنمهتاكرح



.طبضلابةعدخلابهمايقةيفيكفرعينأعطتسيملهنكلو
طويخلابةقلعملاتافاطخلانعثحبتتناكهديةكرحنأًاحضاوادب

لعسوهمفنمبرقلابنيترموةرمًابايإوًاباهذهيديكّرحهنأل؛ةعيفرلا
تافاطخيفةسلخاهقيلعتةلواحموةداملاجارخإلةلواحميف؛فنعب
همفنعهيديدعبأو،ةّوقبفلخلاىلإهسأرعجرأ،ةياهنلايفو.طويخلا
.ضيبأيحبشلكشقثبناكلذءانثأيفوً،اددجم

ءاجرأيفيراغنهلا-يواسمنلاويناملألاويسورلانيلثمملاثاهلعمُس
.لكشلاروهظعماولعافتدقف،ةفرغلا

يناسنإنفكلكشةلكشم؛ةداملابحسبطويخلاتافاطختماق
يف.دوجولازيحىلإرهظيهجوكانهناك،نفكلالخاد.امًاعوننشخ
ةأرماىلإدوعيو،دعجمهجولا،ةليللاو.ةباشةاتفهجوهجولاناك،سمألا
،طالسملاناكمديدحتلهنمةلواحميفءاجرألايفكولراشقدح.زوجع
يفةاطغمطالسملاتاسدعنأدبالذإً؛اليبسكلذىلإعطتسيملهنكلو
فقييذلاصخشلاالإاهتيؤرعيطتسيالو،ىرخأبوأةقيرطبامناكم
.تاسدعللًازاتممًابجاحلكشتةددمتملاةداملانأامك،ونابلأيأاهتلابق

لواحنأذنمهردصيفلمتعيبضغلابرعشيلازيالكولراشناك
،اذل.ةافوتملاهتجوزنمةفئازلاةلاسرلانأبلوبقلاىلعيورغرابجإونابلأ
نمام.ةلزهملاهذهنمديزملابحامسلاوًاسلاجءاقبلاهتعاطتسابنكيمل
ٍزخمرمألانأبرعشهنكلو،رمتستةلزهملاعديسناكهقيقشنأيفكش
ً.اتماصءاقبلاعطتسيملف

ً.افقاوبهو."!فقوت":حاصف



نمونابلأنكمتينألبقو،هفاقيإنمناكيأنكمتينألبق
غارفلانمهعزتناوكولراشمدقت،فيزملايمزالبوتكالالكشلانمصلختلا
سحأداكلابهنأةجردىلإةفيفخءاضيبلاةداملاتناك.ةلواطلاولعييذلا
تذخأو.هترشبىلعاهبساسحإلاعيطتسيناكهنأالإ،هيديىلعاهنزوب
تناكيتلاةداملاتسرو،رخآلاولتدحاولاعطقنتةيئرملاريغطويخلا
.اهيلعةلواطلاقوفوفطت

يهنينألبق،نكلو."زاغلاحيباصمةرانإةوقنماوديز":لاق
يورغنأكولراشظحالوً،اعاعشإرثكأحبصيةفرغلايفءوضلاناك،هتلمج
ىصقأىلإةرانإلاىلعهتردقنمعفريو،رخآىلإحابصمنملقتنيناك
.ّدح

:هجولابحاشادب."؟اذههينعييذلاام":هتوصىلعأبنالتنيوكحاص
ريغوحنىلعةفايضلالوصألكاهتناهبموقتامو،يلزنميففويضمتنأ"
."لوبقم

لوبقملاريغرمألانإ":ًالئاقهبحاصنأالإكولراشنمناكامف
امتنأ":عباتو،ونابلأىلإراشأو."لجرلااذهوتنأهبناموقتاموه
ناموقتو،تاومألاعملصاوتلاناعيطتستامكنأبانوعنقتيكلليحلابناموقت
ةداملاعمجبكولراشماقو."تاموكحلانملاملاىلعلوصحلافدهبكلذب
،مزالبوتكأسيلاذه":ًالئاقعباتمث،اهلمحوةلواطلاىلعةدوجوملاءاضيبلا
هنوكنعودعيالهنإلب،ناكماللانمجرخيملو،حاورألاهعنصتملو

."ةفخلاباعلأليحنمًابرض
نأالإ،امهيمفنيرغافهيلإناقدحيونبيونوفوكنربزتلوهناك

ًاديجهبتنيهنكلو،ةيلاعفنالقأبفقوملاعملماعتيناكفولافوشتنوكلا
.كولراشهبهوفتيامىلإ

."؟هجولانأشباذامو":لأسو
ثيحةفرغلانمديعبلابناجلاىلإكولراشراشأو."ءوضطيلستهنإ"

قثبنيناكيذلاءوضلاىلإهئاعدايفًادنتسمً؛اطالسمكانهنأملعيناك
نأدبال.طئاحلافلخًايفخمكانههودجتنأمكنكمي":عباتو،كانهنم
."اهربعرورملاءوضلاعيطتسيةوجفكانه

ينعأ؟مزالبوتكألاىتأنيأنم...نكلو":ونبيونوفمدمدذئدنع
."؟ةداملا



ًاددجماهصرمث،اهّصروةداملاعمجبماقهنكلوً،ائيشكولراشلقيمل
."ءافخإلاةلهساهنإ":لاقوقدنبةبحمجحبةريغصةدقعكتحبصأىتح
،اهباهقلعف،ءادوسلاطويخلاىلعرثعىتحةلواطلاقوفهديريرمتبماقو
اهنأولامكءاضيبلاةداملاتدبو،ةخفتنمةباحسكتدبفًاددجماهتلفأمث
ذخأتىتحةفرغلاجراخنماهباومكحتدقل":ًالئاقعباتوً،امامتوفطت
.ً"اددحمًالكش

."ةأرمالكش":كنربزتلوهلاق،اهدنع
.ةأرمالكشهنأتنأدقتعتيذلالكشلا":لاقوهيفتككولراشزهف

غامدلا؟نينتكودبتاهنأيفركفتو،ءامسلايفةباحسًامويدهاشتملأ
."مهولاجاتنإىلعدعاسي

نم.عادخلابينمهتتتنأ":لاقوةعفترمتوصةربنبونابلأجتحا
هتدامىلإلوحتيهنإفمزالبوتكالاناسنإلاديسملتامدنعهنأفورعملا
ظفلاكفرصتبتنأو،اذهفرعيرومألاهذهبعيلضصخشيأنإ.ةيلصألا
."ءيشيأتابثإبمقتملاذه

هنيعتدبو،ةلواطلاىلإنيسلاجلاصاخشألاىلإٍّدحتبونابلأقدح
عامتسالابلبقأنل":لاقو،هتاذتقولايفعيمجلاىلإرظنتاهنأكوةضماولا
.ً"اددجمتاماهتالاهذهلثمىلإ

هفلخفقييورغديسلانأدجوهنكلو،ةرداغملابمهوونابلأرادتسا
.ةرشابم

يتجوزىركذاهيفتمدختسايتلاةظحللايف":فطلبيورغهللاق
لماعتيكلةنكممةصرفلكترسخةرذقلاكليحوكبيعالألدنسكةزيزعلا
."نآلاسلجا،مارتحاب

عباتاميف،هجولابحاشادبدقوعقوتمريغوحنىلعونابلأسلج
هتمداخنمبلطيناكيذلانالتنيوكىلإريشيوهو."تنأو":لاقويورغ
نمريثكلاانيدل،تنأثيحقبا"ً:اديعببلودملاهيسركعفدتنأءودهب
ةيحانتفتلااهنيح."اهعمستنأببغرنواهلوقننأدونيتلاءايشألا
."ديجلكشبفرصتتتنك،ينبايعبات":هللاقوكولراش

يتلاليحلانمةلسلسهنوكنعودعيالهتمربرمألا":كولراشلاقف
اومدختستيكلو،تاومألاعملصاوتلاعيطتسيونابلأنأبمكعنقتلتممص
."هتاردقىلعةديازملايفمكلودمكلاهتحاتأيتلادراوملالك

ةباتكلانأشباذام،نكلو"ً.ايسيطانغممَّونملاكونبيونوفادب."!ليح"
ةيفيكةفرعمعطتسأملو،ملاعانأ؟كلذلصحفيك؟يبشخلاحوللاىلع



."كلذبهمايق
ةهجلاىلإهديدمو،ونابلأسلجيثيحىلإهجتيوهوكولراشهباجأ

طيخلابقلعمضيبألانابتشكلانأملعيثيحىلإ؛هترتسنمىنميلا
ناكامدجيملامدنعةبيصعتاظحلهيلعترمو."يئادبلكشب":يطاطملا
ىلعألاىلإهعباصأهكيرحتىلعٍناوثعضبرورمدعب،نكلو.هدوجوعقوتي
يطاطملاطيخلابحسامدنعو،هجارخإبماقو،بلصءيشبسحأ،لفسألاو
.ونابلأةرتسلكشرّيغت

دقو،هتياهنيفروشبطلانمءوتنىلعيوتحينابتشكلااذه"
نميهتنيناكامدنعو.يبشخلاحوللاىلعهتطساوببتكيلونابلأهمدختسا
."هترتسمكلخادىلإنابتشكلابحسييطاطملاطيخلاناك،ةباتكلا

."ىحمتتناكلئاسرلانكلو":كنربزتلوهلاقاهدنع
؛امهيدترينيذللانيضيبألانيزافقلاةطساوباهحسمبموقيناك"

."نيضيبألانيزافقلاىلعًايئرمنوكينلضيبألاروشبطلاف
ةحضاوةمدصلاتدبو،تارظنلاونبيونوفوكنربزتلوهنملكلدابت

تاردقنأاقدصينأادارأامببسلامهف؛كلذكولراشظحالدقو،امهيلع
.ةيقيقحونابلأ

املكيفًادجعنقمتنأ":لاقومامألاىلإفولافوشتنوكلاىنحنا
امأ.يمزالبوتكالالكشلاديسجتو،يبشخلاحوللاىلعةباتكلالوحهتلق
راذتعابرظنوتمص."كنربزتلوهديسلاقيقشزتيرفنعتامولعملانأشب
ةقيرطبًاقبسمتعمجدقفيكريمألاانليمزةجوزو":عباتمثيورغةيحان
هذهلثمعمجمتيفيكملعأو،لقحلااذهيفلمعأانأف،ةيئاصقتسا
نكلو":ًالئاقكولراشةيحانمامتهابقدحوً،اددجمتمص."تامولعملا
دقف،ةعدخيلودبيالاهمطحتلبقةبرعلانمونابلأديسلاءافتخا
.ً"ايلعفلجرلاىفتخا

نكيملىفتخانمنكلو،ءافتخاكانهناك":ءودهبكولراشهباجأ
دقل":عباتوعيفرلاماقملايوذةعبرألانيلثمملاىلإرظنوتمصو."ونابلأ
ةميقلايذصخشلارهظمبونابلأرهظييكلً؛اربدمةبرعلامطحتناك
ناكنإاهملاعىلإهلقنبموقتسيتلارخآلادعبلايفحاورألاىلإةبسنلاب
كانهنكيمل،نكلو.ديدهتلااذهلاوزعمهديعتسو،هتايحلديدهتكانه
."فاطتخاوأديدهت

."ةعبرألانيفطاخلاانيأرًاعيمجاننكلو":كنربزتلوهلاق،اهدنع
يذوحلاانيأردقف؛ةثالثلبنيفطاخةعبرأَرنملنحن،الك"



ملفعبارلاصخشلاامأ.ونابلأافطخوةبرعلانمالجرتنيذللانيصخشلاو
ةرتسقيلعتلالخنمةلوهسبعنصدقو،يلظلكشوأةيمدىوسنكي
."سأركودبتلاهقوفةعبقعضووةبرعلايف

."ةبرعلامطحتدعباوضكرلاجرةعبرأنكلو":ونبيونوفلاقانه
ىلإكولراشقدح."مهدحأونابلأناكو،حيحص":يأرلاكولراشهقفاو

،نيعنتقمفولافوشويورغناك.رخآلاولتًادحاوعيفرلاماقملايوذلاجرلا
يفونابلأعِضُوامدنع".كنربزتلوهوونبيونوفعانقإهيلعناكنكلو
،ةبرعلاتمطحتامدنعو.حافللابههجوفلو،ةعرسبةرتسلاىدترا،ةبرعلا
."نيرخآلالاجرلاعمبره

مأ؟ةعلقلامدخنماوناكله":هلأسونالتنيوكوحنكولراشتفتلا
."؟ةنيدملانممهتمدخترجأتسا

.نزحبهيلإقيدحتلابنالتنيوكىفتكا
يورغديسلاةيحانتفتلامث."انعوضومسيلاذهف،رمألانكيًايأ"

."اهلكةمهملارومألاتلوانتيننأنظأ؟ءيشيأتلفغأله":هلأسو
هلضرعتيذلاءادتعالانعًائيشركذتملكنكلو":ًالئاقيورغّهثح

."كقيقش
:لاقوفولافوشىلإمث،كنربزتلوهوونبيونوفةيحانكولراشرظن

نملاملاذخأةلواحموأ،ريضحتلاةسلجبهلةقالعالرمألااذه،معن"
يفنيكراشملاددعصيلقتلةلواحمهنوكنعودعيالرمألاف.تاموكحلا
اهدراوممكحبةيناطيربلاةموكحلانأنظمهدحأنأدقتعأ.ةديازملا
نأدارأكلذلو،ونابلأتامدخىلعلوصحلابةبغررثكألانوكتسةمخضلا
."ةديازملانميقيقشجرخي

."؟وهنمملعتلهو":يورغهلأس،اهدنع
ىلإلوصولانمنكمتيدتعملانأبتككش،ةيادبلايف":كولراشهباجأ

.ًالاذتبارثكأًاريسفتكانهّنأدقتعأنآلايننكلو.يرسرممربعةبتكملا
يفرئاتسلافلخًايفتخمناكيدتعملانأدقتعأيلاحلاتقولايفيننإ
،ءاهبنلاجرًاعيمجمتنأ".ةعومجملاىلعهرظنبلاجوتمصمث."ةبتكملا
تنذأاذامل":هلأسوفولافوشتنوكلاىلإراشأو."قرخألجريدتعملانكلو
."؟تنوكلاةرضحايًاركابفارصنالابكمداخل

ً،اؤفكنكيمل":هباجأمث،ليوطتقولكولراشىلإفولافوشقدح
.ً"ايزخمرايدلاىلإهتدعأكلذلو،يريياعمِّبليملو

ًاقبسمًانذإذخأينأنودنميقيقشىلعءادتعالابماقهنأدصقتأ"



دصقتأ؟ةثداحلاىلعبترتتدقيتلابقاوعلاهقتاعىلعذخأهنأو؟كنم
تلباقتنأو،نوعلاديكلدميهنأهنمًانظهسفنءاقلتنمفرصتهنأ
."؟هدرطبهليمج

هقدصتوءيشبركفتتنأ":ًالئاقهيلعّدروهيفتكفولافوشزه
ًارمأيطعأنلومل:هلوقأساميفينقدصْنكلوً.احيحصنوكينأىنمتتو
نأدكأتو.يقيدصءادتعالابدوصقملاصخشلانأًاصوصخو،اذهكقمحأ
ديسلاتامدخىلعةديازملابسكيلحيتتريثكبلضفأىرخأقئارطيدل
ةرظنىقلأ،اهدنع."ةيقيقحهتامدختناكاذإاذه؛يتموكححلاصلونابلأ
تسليننأبنوقثيانهانءاقدصأنأبةقثىلعيننإ":عباتونالتنيوكىلع
ىلعمهركشأانأو،تفوركيامديسلاىلعمشاغلاءادتعالااذهذفننم
."ةقثلاهذهيايإمهحنم

ةرظنبعيمجلالمشمث،يورغوكولراشنملكىلإنالتنيوكقدح
مكنأمهفأو،مكيلإةبسنلابرمألاودبيفيكمهفتأيننإ":لاقوىرخأ
ديسلاويننأنودقتعتمتنأفً؛اجّذُسنودبتمكنأمكسفنأةرارقيفنوركفت
ىلعلوصحلاءاقللاومألاعفدىلعمكلمحلجأنممكيلعانرمآتونابلأ
لجرلااذهتاردقنإ،ينوقدصمكوجرأ،نكلو.ةفئازلاونابلأديسلاتامدخ
."لعفلابةدوجوموةيقيقح

اذاملف،وحنلااذهىلعرمألامادام":هلأسوكولراشلخدت،اهدنع
."؟بيعالألاوعادخلاوليحلا

بعصيوكبرمرمألا...اهنإ":لاقوهنيبجىلإهدينالتنيوكعفر
."؟رمألاحرشعنامتله":هلأسوونابلأةيحانأموأ،اهدنع."هحرش

اهنكلو،ليحدوجوبفرتعأيننإ":لاقومامألاىلإةوطخونابلأاطخ
هيفتكزه."يتيامحىلإفدهتتناكامردقبمكعادخىلإفدهتنكتمل
ريسلاماقامدنعو.يتأتوبهذتيهف،ةمئادريغوةشهيتاردقنإ":عباتو
ًارداقوًادعتسمتنكو،ماريامريخىلعيتاردقتناك،ءاقللااذهلتابيترتلاب
دهنت."كلذينمبلطيامدنعيتاردقويتاراهمىلعليلدلاةماقإىلع
تبصأ،مكروضحوتابيترتلامامتإنيبلصافلاتقولايفيننكلو":عباتو
ىلعءابطألااهلالخيشخدقو،ةدععيباسألشارفلاحيرطينتدعقأىمحب
ريسلايقيدصركشأو،تيفشيننكلو،توملاريفشىلعتنكو،يتايح
،نكلو.يضرمةرتفلالخيتحصبويبةيانعنمهلذبامىلعنالتنيوك
ىلعيتردقدعتسأمليننأتظحال،ةيدسجلايتيفاعتدعتساامدنع
رضاحلاتقولايف،ةقيقحلايف.رخآلادعبلاىلإروبعلاوحاورألاءاعدتسا



لئاسرلاضعبيقلترخآلاونيحلانيبعيطتسأانأف؛ةمودعمتسيليتاردق
دقل.مئادلكشباهيلعدامتعالانكمياليتاردقنكلو،رخآلادعبلانم
هنكل،هلجؤينألقألاىلعوأاذهةديازملاءاقليغلينأريسلاتوجر
الهنإو،نيليوطًاتقووًادهجقرغتساءاقللااذهلريضحتلانإيللاق
حرتقادقو.انهىلإمكقيرطيفمتنكمكنأوًاصوصخ؛نآلاهءاغلإعيطتسي
يتلايضورعلكوأضعبيفتلشفلاحيفةقيقحلابمكربخأنأّيلع
نأنآلايننكميً،اذإ.يتاردقىلعناهربلاوليلدلاةماقإلاهميدقتيبضرتفي
يتلاعدخلانمةلسلسعارتخابانمقدقل.مكعدخأتنكيننإمكللوقأ
نممدقتأانأو،ةيقيقحتاسلجلانأبًاعابطنامكيطعتنأاهنأشنم
انلعجدقل".هفسأىلعّلدتةقيرطبهيديدمو."قيمعلايفسأبمكتارضح
."قمحألالمعلااذهبكترنمكعانقإبلشفلانمعلهلا

،تاردقوتاراهمكيدلنإلوقتتنأً،اذإ":ونبيونوفلاق،اهدنع
دوعتسىتمملعتالو،اهيلعةرطيسلانهارلاتقولايفعيطتستالكنكلو
."كترطيستحتوةلاعفحبصتلًاددجم

ىلإفيضأنأعيطتسأيننكلو.عضولاوهاذه،طبضلاب":ونابلأهباجأ
نمًامامتدكأتمانأو،يجيردتلكشبيتاردقديعتسأيننأهبتلضفتام
."لماكلكشباهتدعتسادقنوكأس،رثكألاىلعرهشنوضغيفيننأ

."؟كلذكسيلأ،كقيدصتانبضرتفينحنو":ءافجبيورغهباجأ
ريسفتلااذهنأىلعدّدشننحن.الديكأتلاب":ةعرسبنالتنيوكهباجأ

:امهلوأ.نيرمأمكيلعحرتقأكلذل،مكعنقينلامبرهنكلو،قداصوحيحص
ميظنتبموقنفوسً،ايجيردتداعتستونابلأديسلاتاردقنأىلإرظنلاب
ىلعيوتحتنلاهنأامك،ةفيزمنوكتنلو؛ليلدلاةماقإلىرخأتاسلج
مكعنقيساماذهو،دكأتللًاقبسماهيفءيشلكصحفتمكنكميو،ليحيأ
ساسأىلعنوكتسةديازملانإ:امهيناثو.ةيقيقحلجرلااذهتاردقنأب
نوديازتامدنعو؛هتاردقلكسيلولجرلااذهتاردقنمًاءزجضرعناننأ
صاخشألابقدح."رابتعالانيعبرمألااذهنوذخأتسمكتاموكحنعةباينلاب
اهيأمكيلإةبسنلابلوبقماذهله":عباتورخآلاولتًادحاونيدوجوملا
."لضافألاةداسلا

لاثمأوعدناننإ.لوبقمريغاذه،الك":لاقوريبكلاهسأريورغزه
ىلعرداقلاتحمنمرثكأسيلوهف.مالفميلفاندالبيفلجرلااذه
انعنملةقفشللةريثمةلواحمهنوكنعودعيالهلوقتامو،ةقثلابانراعشإ
."ةرداغملانم



قفاوتيةيناطيربلاةموكحلالثمميأرنإ":كولراشلاق،اهدنع
يرستةريرعشقلابكولراشسحأ."ةيكريمألاةموكحلالثمميأرعمقباطتيو
ةرشابمملكتيهنأةركفهتبجعأدقو.تاملكلاهذهبهوفتامدنعهدسجيف
رارقلاذختيسهقيقشنأنمًادكأتمناكو.ةيناطيربلاةموكحلانعةباينلاب
.ةفلتخمةقيرطبهنعربعيسهنكلوً،ادوجومناكولهسفن

،ناديسلااهيأامكرارقمهفتأيننإ":نزحبنالتنيوكلاق،اهدنع
كنربزتلوهوفولافوشةهجاومبحبصأثيحرادتساو."امكقدصىلعامكركشأو
امىلعمكباوجوهام؟ةداسلااهيأمكنأشباذامو":مهلأسوونبيونوفو
."؟هتحرط

هنأكوادبيذلافولافوشتنوكلاىلإكنربزتلوهوونبيونوفرظن
ةيحانونبيونوفتفتلا،اهنيح.راقوبأموأف،اهدشرموةعومجملادئاق
فاضأو."امكنيهاربوريخألاامكضرعدهاشنفوس":حرصونالتنيوك
نحنو،ةدقاننويعبامكدهاشنسونوككشتماننأًاديجافرعتلو":كنربزتلوه
،انعانقإنمامتنّكمتاذإو.كشلااهيلإىقريالنيهارببانادّوزتنأىلإقوتن
."ةديازمكانهنوكتساهدنعف

،اهدنع."لقأنوكيسنيديازملاددعنكلو":لاقوونبيونوفهعطاق
فسأتلاوراذتعالانعًاريبعتهسأرزهو،كولراشويورغنملكىلإرظن
تناكنإً؛اقحالةديازملاوةدوعلانمانّكمتتنلفنآلاامتجرخنإ":عباتو
."ةعنقمامهنيهارب

."قفاوأ":يورغمدمد
."قفاومًاضيأانأو":لاقوأموأفكولراشامأ
ليلقهنأىلإًارظنعيمجلاهيلإىغصأاميف،ءودهبفولافوشثدحتو

نمريبكردقىلعنوكيسهلوقيسامنأدبالفملكتيهنأامبو.مالكلا
وذباشلااذهرضحينأىلعرصأانأفً،ادحاوًاطرشيدلنكلو":ةيمهألا
ًاعيمجانيلعتلطنايتلاليحلالكفاشتكانمنكمتيذلاو،رينلالقعلا
نيذلاجذسلادحأيننأبفرتعأانأو":عباتومستباو."اهحضفوجذسلاك
نيهاربلاهتدهاشموضرعلاهروضحىلعّرصأ،اذل.ليحلامهيلعتلطنا
ًاضيأرصأامك،ليحدوجوىلعةلدأيأفاشتكانمنكمتييكلةيئاهنلا
نويعلاترثكاملكهنأةدعاقىلعيورغديسلالجبملاروضحىلع
لب،تلصحنإةديازملايفاكراشينلامهنكلو.لضفأكلذناكةصحفتملا
."ءيشلكةدهاشمبنايفتكيس

كطورش":ًالئاقريخألااذهحرصاهنيح،أموأوونابلأىلإنالتنيوكرظن



."ةلوبقم
ىلعرصأانأو":ةقثوةميزعورارصإلكبلاقوكولراشفقو،اهدنع

ليحللحضافربكأراهنلاءوضف،ءاسمسيلوراهنلايفنيهاربلاضرعتنأ
."عدخلاو

مل،نالتنيوكهلاقامممغرلابو."لوبقمكطرش":نالتنيوكلاقًاددجم
ً.ارورسمكولراشدبي

لجأنمةحارلانمًاطسقذخآنأديرأ،نآلا":ونابلألاقكلذدعب
."ءادغلادعبدغلاةسلجنوكتنأحرتقأيننإ.يتقاطديدجت

،دعوملاكلذىتحو.ءادغلادعبًادغةسلجلادقعتس":نالتنيوكلاق
."اولستتومكسفنأنعاوهفرتنأةداسلااهيأمكبضرتفي

ىتحتابثبتقولالاوطهفلخفقتتناكيتلانامليسىلإأموأو
عمتجرخوبلودملايسركلاتعفد،ذئدنع.كانهتناكاهنأعيمجلايسن
يففرصتهنإ":هللاقوكولراشنميورغبرتقا.ونابلأامهعبتو،ريسلا
نممهلاي.نيبمرصنىلإةميزهلاليوحتيفاحجندقل.قذحلاةياغ
نوثدحتياوناكنيذلاو،امهتلابقنيسلاجلاةثالثلالاجرلاوحنرظنو."!جذس
تاردقنوكتنأىلإنوقوتيلبال،نوبغريمهنإ":عباتو،ضفخنمتوصب
."ةيقيقحقفانملااذه

همايقةيفيكةدهاشمةصرفانلحاتتسلقألاىلع":كولراشلاق
."انيتموكحلاومأرادهإىلإةجاحلانودنمليحلاب

اهرثكأوليحلامدقأنمةدحاوهبموقيسامنأدقتعأ":يورغهباجأ
ًامسترمًاريبعتيورغظحالمث."نيظقيتمنوكننأانبضرتفي،اذلً.اديقعت
."؟بطخلاام":هلأسفكولراشهجوىلع

رستنلشتارداشريسلاةنبافيننأيفركفأتنك":كولراشهباجأ
."هبموقأسوتمقامم

ريثكلايضرتاليهف؛ينبايةقيقحلاةلضعمهذه":لاقويورغأموأ
كبضرتفيهنأينعيالاذهنكلو.مهتاططخمدسفتاهنألسانلانم
كيدليقبينلةقيقحلاكلوقنأملعتنأبجيكنأريغ.ةقيقحلاةافاجم
ءاقدصألالضفأنونوكيسنوقبيسنيذلانيليلقلانكلو،ءاقدصألانمريثكلا
:لاقوكنربزتلوهوونبيونوفوفولافوشةيحانتفتلا،ذئدنع."قالطإلاىلع
مونباوعتمتتنأىنمتأو،مونلانمًايفاوًاطسقاولانتنأمكيلعحرتقأ"
متنأله.دغلاحابصيفهلوحملكتنوثدحامبركفنلو.ةليللائناه
."؟نوقفاوم



.نورخآلاةثالثلاأموأ
ىلعقفاويسله؟زملوهديسلانأشباذام":فولافوشتنوكلالأس

."؟قافتالااذه
ىلعيننإ.رمألاهلزجوأوبهذأس":لاقوكولراشةيحانيورغرظن

هنأامك،ءاسملااذههقيقشهزجنأامةفرعمبًامتهمنوكيسهنأنمنيقي
فولافوشىلإرظن،ءانثألاهذهيف."هيلعىدتعانمهتفرعملًاحاترمنوكيس
."؟وهنكيملأ،كمداخناك":لاقو

رركتينلرمألانإلوقنانعد":ةضماغةءاميإفولافوشنعتردص
.ً"اددجمرطخلاةرئاديفزملوهديسلانوكينل.ديكأتلكبًاددجم

بهذأمأينقفارتسله":هلأسوكولراشىلإيورغرظن،اهدنع
."؟يدرفمب

لوحًاضيفتسمًاحرشديريسهقيقشنأملعيناك.ةظحللكولراشركف
لقألاىلع؛كلذبمايقللةقاطلاهسفنيفدجيملو،ةليللاثدحءيشلك
ًادهاشتنكدقف؛كدرفمبهرابخإكنكمي":يورغديسلاباجأ،اذل.نآلا
ةباجإلايننكمي.كلاوقأىلعةيقادصملانمديزملايفضيساماذهو،ًالقتسم
."دغلاحابصيفهتلئسأنميأنع

ام":لاقمثأموأو."ةيافكلاهيفامبفصنمرمألانإ":يورغهباجأ
اومان:رركأو،ةداسلااهيأريخىلعنوحبصت،وحنلااذهىلعرمألاماد
.ً"اديج

ضعبىلإةجاحبيننأنظأ،ّيلإةبسنلاب":ونبيونوفلاق،اهدنع
."؟ّيلإمامضنالابمكدحأبغريله.بارشلا

كولراشرداغف،ةقفاوملاىلعًاليلدكنربزتلوهوفولافوشنملكأموأ
.امهاتفرغعقتثيحىلإدعصملاالقتساويورغو

ةملكلكتدصقدقل":كولراشللاقدعصملارداغييورغناكاميف
يمايقنودةلوليحلاويتيامحبتمقوً،انسحتيلبأدقل.لعفلاباهتلق
."ينبايركشلابكلنيدميننإً.اقحالهيلعمدنأستنكلمعب

.ةفشتنببسبنيملو،كولراشمستبا
ةرشابممونلايفقرغتسااذل،كولراشنملاندقكاهنإلانأادب

فصنيدتريلازيالوهوماندقل.هصيمقكفوهيلعنعلخنأدعب
ةليللاثادحأتدبدقل.يقفألكشبريرسلاىلعمانهنأامك،هبايث
.جعزمملحةباثمبةقباسلا

نيدوجومنورخآلانولثمملاناك،روطفلالوانتللزنامدنع،حابصلايف



ناكو،هتقانألماكيفناكيذلاتفوركياممهيفنمب؛هلبقةعاقلايف
،امهنولهاتنجوتداعتسادقو،ًالاحلضفأادب.هسأرقوطيلازيالطابرلا
عباتمث،راقوبهيلإأموأوهقيقشىلإتفوركيامرظن.ههجوبوحشلازو
.هثيدح

،قابطألادحأيفةمعطألاسيدكتبماقو،هيفوبلاىلإكولراشهجوت
هنأبرعشيملهنكل.هلةوهقلانمبوكءلمبتامداخلاىدحإتماقاميف
ودبيوهو،ىوقلافزنتسمةقباسلاةليللاثادحأهتكرتدقف،ديججازميف
ً.اناخدردصييذلاقرتحملاليتفلاىوساهنمىقبينليوذتةعمشكمويلا

امدنعو،نالتنيوكفينتلخددقل؛بابلادنعةكرحههابتناتتفل
له":اهلأسف،ًالغوًادقحناضيفتنينيعبهيلإتقدحو،ةأجفتفقوتهتأر
."؟كدلاوعمتملكت

نأثبلتملاهنكل،ملألابةئيلماهتارظنتناكو،تاظحللهيلإترظن
ً.اددجمماعطلاةعاقترداغ

هسفنربجأهنأالإ.ً"اعئاجتسليننأدقتعأ":هسفنلكولراشمهمه
تدهاشف،اينيجرفتلخدءانثألاكلتيف.ىبرملاوتسوتلاضعبلوانتىلع
اممث،ًاليلقهلتمستبافكولراشدوجوتظحالمث،هلتمستباواهدلاو
رادقمبةبضاغدبتمل.همهفعطتسيملريبعتباهتماستباتلدبتسانأتثبل
ًادكأتمنكيملو.ةفئاخلاوأةراتحملابهبشأناكاههجوريبعتنكلو،فين
.اهيلعقبطنييذلافصولانم

.هعمسلجتملوهتكرتواينيجرفترادتسا،فينلاحك
كيدلنأودبي":ةلواطلانمرخآلافرطلانميورغديسلاهبطاخ

."؟ينبايءاسنلاعمةصاخةقيرط
ىهنأامدنعو."ةئطاخةقيرطاهنأودبي،نكلو":كولراشهيلعدرف

لازيالةلواطلانمىرخألاةياهنلايفعامتجالاناك،ةوهقلاوتسوتلا
نكل؟المأنيعمتجملاىلإمضنيله؛هرمأيفراتحادقوً،ارمتسم
رداغف،هسأرتفوركيامّزهاهدنع.امهتارظنتقتلاو،هيلإرظنتفوركيام
ىلإةدوعلابركفوً،اددرتمةسيئرلاةعاقلايفتاظحللفقوو،ناكملاكولراش
لوجتلاررق،ةياهنلايفو.عامتجالاءاهتناراظتنابةرتفلاهيفسولجلابو،هتفرغ
.سيئرلاىنبملاجراخةحابلاىلإجرخمث،ةعاقلايف

ىلإقدحتو،ليلعلاءاوهلاقشنتستيهو،كانهفقتاينيجرفتناك
ناك.ناتئجافتمامهنأكوناتنثالاتدبو.نالتنيوكفينعمةثدحتمءامسلا
نإاذهو؛ةيدامربحسلانكتملو،راطمأكانهنكتملنكلوً،امئاغوجلا



.ةكيشوراطمأنمامهنأىلعلديهنإفءيشىلعلد
فينتأموأً،اريخأ.امهتعطاقمببغريملو،هناكمنمكولراشامهدهاش

.اينيجرفنمبرتقينألبقًاليلقكولراشرظتنا.ترداغوتمستباو
.ً"ابحرم":اهللاق
."كولراشًابحرم":ةبوذعبهتباجأف
نأملعأنكأمل،فينعمنيثدحتتتنك":كابتراباهبطاخ،اهنيح

."اهنعناثدحتتوامكنيبعمجتةكرتشمًارومأكانه
يننإتلاقدقو.اريمينوكىعدتةريغصروهمًانسح،ةنصحأاهيدل"

."كلذيفةبغريدلتناكنإًاقحالاهدحأءاطتماعيطتسأ
ّميخو،اهيلعدرلاهبضرتفيامعةركفىندأكولراشىدلنكتمل

نيديرتله":اهلأستمصلارسكلجأنمو.ةأطولاليقثتمصامهيلع
."؟جراخلايفيعمريسلا

."؟ةدهاشملاقحتسيءيشكانهله"
."ئطاشلا"
."هفشكتسنانعدً،انسح":اينيجرفتأموأ
،يئاملاقدنخلااربع.ةعلقلاجراخىلإامهقيرطيفاهمامأكولراشراس

نعهتربخأفيننأركذتدقف؛هتركاذىلعدامتعالابفرجلاىلإهجوتمث
لبققئاقدنمرثكأرمألاهنمقرغتسيمل.ئطاشلاىلإًالوزندوقتقيرط
ًانايحأاعفدنانيحيفً،انايحأتاجردلاالمعتسا.جَّردملارمملاىلعرثعينأ
،رمملامظعمبطيحييبشخنيزباردكانهناك.نيطلاوروخصلاقوفىرخأ
ضعبيفنكل.امهقالزنانودةلوليحللوهيلعءاكتاللهنامدختسياناكو
.قالطإلاىلعدوجومريغوأ،فصاوعلالعفبًاررضتمنيزباردلاناك،نكامألا
امهتقاطدفنتسيناكدهجلاف،امهلوزنءانثأاثدحتينأامهتعاطتسابنكيملو
.امهزيكرتو

ًائيشفًائيشحبصييذلاو-ديعبلالفسألايفىرينأكولراشعاطتسا
ضيبألادبزلانمةقبطاهولعتيتلاةرضخملاةيدامرلارحبلاجاومأ-برقأ
.هاصحوئطاشلالامرىلعمطحتتيهو

ةردصم؛ةيزرخلااهنويعبامهيلإرظنتو،امهلوحقلحتسراونلاتناك
نمبارتقالاىلإارطضيالنأكولراشلمأو.ةددهملاةبخاصلااهتاخرص
ةفوقعملااهريقانمبرويطلاهذهامهمجاهتنأعقوتدقف.سراونلاشاشعأ
عافدلااهبضرتفيهنأتأرلاحيفةميسجًارارضأامهلببستو،ةداحلا
.اهضويبنع



يتلاةليلقلامادقألاازاتجاو،ئطاشلاىوتسمىلإالصو،ةياهنلايف
،اهدنع.نيطلاوشودخلابنييَّطغماراصف،طوقسلاوضكرلانيبهنعامهلصفت
امهنكمتةيفيكنعلءاستو،فرجلاحفسةيحانفلخلاىلإكولراشرظن
نعثحبلاامهبضرتفي،قلستلااعيطتسيمللاحيففً.اددجمهقلستنم
لثمىلعروثعلانمانكمتيملنإو.ئطاشلالوطىلعهروبعلهسيرمم
ً.اعوجناتوميسفرمملااذه

ثيحىلإلصيسدملاناكنإىرييكلهينيعبئطاشلاحسمبماق
انكمتيملنإاهكولسامهيلعبجييتلاقيرطلاىلعرثعييكلو،ناريسي
ىلإريشيطخكانهنكيمل.ّدملاامهقرغياليك؛قلستللةقيرطداجيإنم
لصييتلادودحلاىلإهرودبريشييذلارمألا؛فرجلاىلعبلاحطلاومن
نأو،ًالوزنردحنيهنأظحالو،ئطاشلاىلإًاددجمتفتلا،اهدنع.دملااهيلإ
ىصحلاتناك.حفسلانعمادقأرشعوحندعبيبلاحطلانمًاطخكانه
يهوطخلانمىرخألاةهجلانكلو،ةبطربلاحطلاطخيبناجدحأدنع
كلتنأنقيأ،اهدنعً.افافجرثكأتناكامهفوقوناكمنمًابرقرثكألا
.دملااهيلإلصيةطقنىلعأيهةقطنملا

امأ،مادقأعضبقمعوضرعباهضعب؛ةنكادتاوجفبًائيلمحفسلاناك
ةنصحألااهرجتةبرعرورمحيتيامبً؛ادجًاريبكناكدقفرخآلااهضعب
اهنومدختسينوبرهملاناكيتلاو،اهنععمسيتلافوهكلااهنأدبال.هربع
قافنألابًالصتمنوكينأدبالاهضعبنألاعفنابكردأو.يضاملايف
ريغرخآًاقيرطكانهنأينعياذهو،ةعلقلالفسأيفةدوجوملابيدارسلاو
ملهنأيهةلضعملانكلو.ةعلقلاىلإلوصولاامهلحيتيًالوزنهاكلسيذلا
يأىلإلصويالاهيأو،قافنألاىلإيدؤيفوهكلاهذهنمًايأفرعينكي
.ناكم

هيلعودبيامفالخىلعهليختينأًالواحمفرجلاحفسىلإقدح
نوكتثيح،لسعلاصرقكهليختينألواح؛روخصلانمةبلصةلتكك
.ىلعألاىلإةرشابمدوقتاهعيمجواهضعببةلصتمقافنألا

لكله":اهلأسو،رحبلاىلإقدحتتناكيتلااينيجرفىلإتفتلا
."؟ماريامىلعءيش

.ءارحصلالامرتناكيكركوبلايفاهارنانكيتلاةديحولالامرلا"
."هايملانمبرقلابلامرلادوجوةركفىلعدعبدتعأمل،نآلاىتحو

تراسواينيجرفتتفتلا.هلوقهبضرتفياممًادكأتمنكيمل."هآ"
."كّرحتنلفريسنسانكنإ":هلتلاقوئطاشلاةاذاحمب



."اكريمأىلإنادوعتسامكنإكدلاولوقي":قئاقدعضبرورمدعبلاق
.تمصلارادجرسكادعهلاقاملوقىلإهعفديذلاببسلاملعيمل

نطنشاوىلإبهذنساننإيبألاق":فلخلاىلإرظنتيهوهتباجأف
تمدقزنوتركنبلانكلوً.ادجراحفيصلاو،جلثمكانهءاتشلا؛ةمصاعلا
موقيوهو،ةيلاردفلاةموكحلاعمطابتراطباضككانهلمعللًاضرعهيلإ
."كانهىلإةدوعللقوتيهنإ.ديدجلاهلمعىلعءانبانههبموقيامب

امبةريبكتنأ":رذحبةيلاتلاهتاملكغوصييكلًاليلقتمصو،هوأت
هنأبةقثىلعانأو.كلذملعيوهو؛ارتلكنإيفانهيقبتيكليفكي
مرتحيسهنكلو،كءاقبلضفيالوهامبر.كلذيفتبغرنإنيقبتكعديس
."كرمأربدتنيعيطتستكنأفرعيوهف،كتابغر

."ةدوعلاديريًاضيأزيفارت":ةلئاقهتباجأ
."زيفارت!هآ"
نمو.اهفلخكولراشفقوتو،رحبلاىلإتقدحوةأجفاينيجرفتفقوت

اهبحسو،اهفتكسملوهديدم،هبمايقلاهبضرتفيامملعينأنود
.هجولًاهجواحبصأىتحهوحن

ناك،ىأرامكو.نيتيجسفنبلااهينيعرطؤتو،اهيتنجوللبتعومدلاتناك
.اههجوىلعيرجتيتلاعومدلانمديزملاكانه

يفاههجوتنفدو،اهيعارذبهتقّوطاهنيحو،اهنضتحاومامألاىلإاطخ
."يهتشأامكرومألاريستال.ةئيسرومألا":موتكمتوصبتلاقو،هردص

."رومألابيوصتعيطتسأيننكلو":اهباجأف
تبرضوةضبقيفاهعباصأتعمج."مهفتالكنإ.عيطتستال،الك"

يعسوبنكيمل.يرارقتذختاودوعتستنكنإملعأنكأمل".هفتكاهب
."دبألاىلإكراظتنا

."انهانأ،نآلاتدعيننكلو"
."يدعوبثوكنلامدعيبضرتفيو،هتدعودقلً.ارخأتمتدعكنكلو"

ىلع.ينبحيزيفارت":تلاقوهيلإتقدحوً،ابيرقتعارذلوطبً،اديعبهتعفد
اهتاذةقيرطلابسيلامبر.نظأامبسح؛هبحأانأو.كلذلوقيهنإ،لقألا
ينيلويهنإ.مايألاعمدادزيوومنينأنكميبحلانكلو،اهيفكبحأيتلا
،ريبكلامعألجرلجنوهو.ةئناهةايحيلرفوينأهنكميو،هتياعرلك
."يدلاولنيعمريخوهةبعشتملاهتاقالعبو

."؟ٍفاكاذهلهو":ءافجبكولراشاهلأس
ملهنكلو،هباوجرظتنتيهوهيلإتقدح."؟رخآءيشكانهلهو"



تناكتلخةنسلبقامبر":تلاقًاريخأ.لاؤسلامهفهنأنمًادكأتمنكي
ريسننآلانحنو،نيفلتخمنيهاجتايفانربكدقل.النآلانكلو،ةصرفانيدل
."نيفلتخمنيبرديف

."هكلسأيذلابردلافرعأاليننإىتح":هلوقبيأرلااهقفاو
ديرياذامووهنمفرعيزيفارت.كولراشايةلكشملانمءزجاذهو"

نمًاءزجنوكأنأينديريوهو،لبقتسمللتاططخمهيدلو،حبصينأ
نكمتيسامبرو،"روتانيس"حبصينأديريوهف،ةيسايسلويمهيدل.هلبقتسم
كططخموهام؟نوكتنأديرتاذامتنأنكلوً.امكاححبصينأنم
."؟لبقتسملل

."هديرأامفاشتكالواحألازأاليننإ":لاقوةبوعصبهيفتكزه
."ةياهنلايففرعتنأىنمتأانأو"
كلعجألهبمايقلاعيطتسأءيشكانهله":تفاختوصباهلأس

."؟كرارقنيلدبت
اهنأبسحأ.اهينيعيفقرقرتتعومدلاوهيلإقيدحتلاباينيجرفتفتكا

ملهنكلو،هلوقهنمديرتامفرعيهنأتعقوتاهنكلو،معنلوقتنأديرت
،لئالدكانهنوكتنأطرش؛ءيشيأملعينأهتعاطتسابناك.فرعينكي
.اهيلعدامتعالاعيطتسيلئالدكانهنكتملنكلو

."دعنل":هنعاهرظنتدعبأنأدعبتلاقً،اريخأ
؛كولراشهكردأاماذهو،ةعلقلانعادعتباوئطاشلاةاذاحمباراس

ىلإرظنيكولراشناك.اهسفنيوالاغنمدعبأاحبصأامهنأنظهنإىتح
ودبتةيسلكلاةراجحلانأظحالامدنعةنيكسلابرعشو،امهقوففرجلا
رثكأحبصأفرجلانأىلعلديوهفءيشىلعلدنإاذهو.امهيلإبرقأ
.بيرقامعهقلستةصرفامهلحاتتسامبروً،اضافخنا

."؟يتامرابخأام":اهلأستمصلانمةليوطةرتفدعب
مظعمةنيدملايفىقبيوهفً.اريثكهارأاليننإ":اينيجرفتفرتعا

،يدلاونمفاخيهنأدقتعأ.فيرلايفيتقولجيضمأامنيب،تقولا
."كانهتنككنأولىنمتيهنكلو

ىلإقوتيهنأيلادب.رداغأنأدعبمياهنرافرداغيسهنأتننظ"
."دحاوناكميفرارقتسالاىلعامهلضفيولاحرتلاورفسلا

."امًامويكتدوعلمأىلعكانهيقبهنأنظأ"
ةدريأِدبتملاينيجرفنكلو،كولراشمهمه."تدعدقانأاهو"

.هبمهمهامتعمساهنأىلإريشتلعف



؛يفكيامبةضفخنمتحضأفرجلاةفاحنأكولراشظحال،ةهربدعب
."؟ةعلقلاىلإةدوعلانيديرتأ":اهلأسف،اهقلستامهلحيُتيامم

."؟تنأديرتاذام؟كيأرام":هتباجأمثًاليلقهيلإتقدح
."؟دعنلف،عئاجيننإ":لاقوةالابمالبهيفتكّزه
."هديرتاماذهناكنإ؛نكيلف"
اهتكرتيتلاراثآلالالخنمةعلقلاىلإيدؤييذلاقيرطلافرع

اهنأّدحىلإتمنيتلاةفيثكلاتاتابنلاربعهيلعلايجألانمديدعلامادقأ
رادردلاراجشأنمتاكيأاهللختتتناكيتلاو،امهيسأرىوتسمىلإتلصو
ادعص.رادحنالاديدشنكيملهنكلوً،ادوعصقيرطلاناك.رخآلاونيحلانيب
رورملااهلحيتيامم؛تاتابنلاًادعبماهمامأريسيكولراشناكو،تمصب
يفةرغثنادجياناك،رخآلاونيحلانيبو.اهسفنيذؤتنأنودنماهربع
امهلصفتيتلاةفاسملاوأرحبلاامإاهلالخنمايرينأناعيطتسيتاتابنلا
.ةعلقلانع

ىلعأيفًائيشىرينأكولراشعاطتسا،كلذوحنوأةعاسدعب
يذلايجربلاءانبلاناكلب،ةعيبطلاعنصنمًائيشنكيمل.تاتابنلا
يوالاغنمهتدوعقيرطيفوةعلقلاحطسنملبقنمنيترمهدهاش
ىلعحبصأهنأنقيأهدهاشامدنع.ةموعزملاونابلأفاطتخاةيلمعةليل
ًابيرقنيتقباسلانيترملايفنكيملهنأكردأدقل.ةعلقلانمرجحىمرم
نلامبرف؛هفاشكتسالبرقلااذهلالغتساهيلعنأو،هنمّدحلااذهىلإ
.نآلاهرداغنإةصرفلاهلحاتت

ىلعةرظنيقلأنأديرأ":يجربلاءانبلاىلإريشيوهوكولراشلاق
ءاقلإعيطتسأىتحًاليلقانراسمرييغتيفعنامكيدللهف،ءيشلااذه
."؟هيلعةرظن

يبضرتفيو،ةعئاجوةبعتميننإ":تلاقواهسأراينيجرفتزه
عبات.فينعمةنصحألاءاطتمالباهذلالبقيسبالمليدبتومامحتسالا
."يدرفمبدوعأسو،كقيرط

."كعمدوعأسً،انسح":اهللاقوجربلاىلعةعيرسةرظنكولراشىقلأ
يقيرطدجأنأعيطتسأ،قفارمىلإةجاحبتسل":بضغبهتباجأ

."نامأبدوعأويسفنب
دقل.يتدارإبداعتبالارتخأملانأ،يرظنا":ةعرسبكولراشلاقاهدنع

ةنيفسنتمىلعيسفنتدجوتظقيتساامدنعوً،اردخمتنكو،تفطخ
."!رايخيدلنكيمل.نيصلاىلإهجتت



كسفنجعزتملو،يلبتكتملكنكلو":عباتتنألبقتأموأ."فرعأ"
."لصاوتىلعانيقبينأهنأشنمرمأيأبمايقلاب

هجتتةنيفسلاتناك":ةرملاهذهرثكأءطببنكلوً،اقباسهلاقامررك
."ةمظتنمةيديربةمدخكانهنكتملو،نيصلاىلإ

ملكلذنممغرلابو،كقيقشلسارتتنككنكلو":ةدحبهتباجأف
."ينلسارت

."هلوقيبردجيامفرعأنكأمل"
."ةلكشملايههذه"
هبلقبرعشو،دعتبتيهوكولراشاهدهاشوً،اديعبتراسوترادتسا

ةرظنءاقلإدارأ،ىرخأةهجنمو.اهعمبهذينأدارأ،ةهجنمف.رطفني
.يجربلاءانبلاىلع

يرجحخوكيفةمئانتناك.ىضمماعلدوعتىركذهنهذيفتعملو
تلعجدقو،اهدهاشيًاظقيتسمناكو،ةيدنلتكسالاتاعقنتسملانمبرقلاب
كلذنايسنعيطتسينلهنأملعيهنإ.ناعملياهرعشواههجوبهللاةنسلأ
ً.اددجمهبلقألمتلاهتقواهبسحيناكيتلارعاشملاكلتتداعوً،اقلطم

ةيقطنمريغقئارطبنفرصتيءاسنلانأهرسيفركفو،اهبقاحللاررق
نهنأكاردإىلعلاجرلاعيجشتىلعدجبنلمعينهو،اهعقوتنكميالو
هذهبنهتاراجمديريهنأنمًادكأتمنكيملو،وحنلااذهىلعنفرصتي
.ةبعللا



اهيأ":ًالئاقتوصنلعأىتحءادغلاةبجولوانتعيمجلاىهنأنإام
."ةداسلا

ونبيونوفويورغديسلاوتفوركيام؛نيلثمملارئاسوكولراشتفتلا
نالتنيوكشتارداشريسلاناك.بابلاةيحانفولافوشتنوكلاوكنربزتلوهو
.هفلخفقتروضحلاةمئادنامليستناكو،بلودملاهيسركبلخدملادسي

نكمياليذلامساحلايئاهنلاضرعللنودعتسممتنأله":ًالئاقعباتو
نمعونبسحأكولراشنكلوً،ايخرتسمادبو،ةماستباههجوتلع."؟هضحد
هنضحىلعهيديهعضوببسبامبر؛كلذلكنممغرلابريسلاىدلرتوتلا
ً.اعمهعباصأهكبشو

،هايإانيرتنأديرتءيشيألنودعتسماننأنظأ":تفوركياملاق
يفانسلنحنو.ةحرابلاةليلترجيتلاةيحرسملادعبكنمنورذحاننكلو
."ليحلانمديزملاةدهاشمبانلحمسيجازم

يكلمتيعددقل.ةيفاضإليحنمامهنأكدعأ":نالتنيوكهباجأ
فوسفعادخلاىلعليلديأمتدصراذإو.ضرعلالبقءيشلكاوصحفتت
.ً"اددجممكعانقإةلواحملتاططخميأعمقأسو،ةرشابمضرعلافقوتي

."أدبنانوعدً،ادجديج":كنربزتلوهلاق،اهدنع
ضرعلايرجيسله":لأسوهيلإهابتنالاتفليلونبيونوفلعس

."؟اهسفنةقباسلاةفرغلايفهيلعليلدلاةماقإو
."ةلوزعمةفرغ،ةصاخةفرغىلإةجاحبنحن.الك"
اهترتخاةفرغنعثدحتتكنأضرتفأيننإ":ةظاظفبتفوركياملاق

.ً"اقبسماهترضحو
يفنوكتنأةفرغلابضرتفي،ةيهدببابسأل،فسألل":نالتنيوكرشك

نوكأسيننكلو.جراخلانمانتيؤرناكيأعيطتسيالثيح،ىلعألاقباطلا
."كبلطعقوتأتنك،ةقيقحلايف.كسفنبةفرغلاترتخاكنأولًارورسم
ىلعيوتحتةساطلمحتتناكيتلاتامداخلاىدحإىلإراشأ،اهدنع
نمقينأتامداخلانمتبلطدقل":لاقو،قرولاتاصاصقنمديدعلا
،روشبطلاةطساوبىلعألاقباطلايففرغلالكباوبأىلعماقرأةباتكب
يفةدوجوملاقاروألاتاصاصقىدحإىلعئفاكمهلةفرغمقرلكو
."مقررايتخابمكدحأموقينأوجرأ.ةساطلا

ريغًاقافتاهبشياميفو،ًاليلقًاضعبمهضعبىلإنولثمملارظن



ةعبرأ":أرقواهدرفبماقو،قروةصاصقذخأو،ونبيونوفمدقت،بوتكم
."نورشعو

."؟مقرلااذهمهبجعيونوقفاومعيمجلاله":نالتنيوكريسلالأس
ونبيوديسلاراتخينأىنمتأ.الك":ٍلاعتوصبتفوركيامهيلعّدرف

."رخآًامقر
ةصاصقديعجتبماقيذلاونبيونوفىلإنالتنيوكأموأو.ً"انسح"

ةصاصقبحسمث،ةساطلابناجىلإةلواطلاىلعاهعضوو،ىلوألاقرولا
."نوثالثوةسمخ":ًالئاقنلعأواهحتفو،ىرخأ

ديسايٍضارتنأأ":هلأسوتفوركياموحننالتنيوكريسلاتفتلا
."؟زملوه

ةساطلانأنمدكأتلاديرأتنك.ٍضارانأ،لجأ":تفوركياممدمد
."هسفنمقرلالمحتتاصاصقبةئيلمتسيل

ةسمخمقرلاتاذةفرغلابنيضارعيمجلاناكنإ.ةلكشمنمام"
."ينوعبتتنأمكنموجرأف،نيثالثو

نأالإ.عيمجلااهعبتو،جراخلاىلإبلودملايسركلانامليستعفد
هتضبقءلمبحسوةساطلاىلإهديدمو،ةلواطلادنعفقوتتفوركيام
.اهيلإرظنيو،ىرخألاولتةدحاواهحتفيذخأو،قرولاتاصاصقنم

."؟تدجواذام":كولراشهلأسف
يفتاصاصقلاتفوركيامىمر.ً"افلتخمًامقراهنمةدحاولكلمحت"

ًادكأتمنوكأنأتدرأيننكلو،ةفلتخماهنأتعقوت":لاقوًاددجمةساطلا
."قلطملكشب

،دعصملاهاجتابنالتنيوكريسلايسركنامليستعفد،ةعاقلاجراخ
تسكعناو.ةميكشلايوقهنكلوًابحاشادبدقو،فقيونابلأناكثيح
ثعبناف،ةيجاجزلاهنيعىلعءامسلايفًايلاعقرشتيتلاسمشلاةعشأ
.هتنجوىلعسكعناوضيبألاءوضلانمعوناهنم

حرتقأاذل،قيضدعصملا.ىلعألاقباطلاىلإدعصنس":نالتنيوكنلعأ
دعصملالزنيسمث،ونبيونوفوكنربزتلوهويورغديسلاوًالوأدعصأنأ
له.زملوهنيوخألاوفولافوشتنوكلاوونابلأنملكهبدعصيسوًاددجم
."؟بيترتلااذهىلعدحأضرتعي

يسركلاتعفدو،دعصملابابنامليستحتفاذل،دحأضرتعيمل
نوفوكنربزتلوهويورغديسلانملكاهعبتو،دعصملالخادىلإبلودملا
.عافترالابدعصملاأدبو،بابلاتقلغأمث.ونبيو



ًاضعبمهضعبىلإنورظنيةعاقلايفتيقبيتلاةعومجملادارفأذخأ
اهتقباسىلإةيناثلاةعومجملاتمضناامدنعو.ةملكيأاولدابتيملو،ةبيرب
رمملاربعنالتنيوكريسلايسركعفدبنامليستماق،ىلعألاقباطلايف
ماقرأقباطلاكلذيفباوبألالكىلعتبُتك.نورخآلالاجرلااهعبتو
،ٍلاتتملكشبةبوتكمنكتملماقرألانأظحالكولراشنكلو،روشبطلاب
...27-49-15تناكواهبناجبرميتلاباوبألاماقرأظفحلواحو

ةفرغلابابىلإتلصوىتحبلودملايسركلاعفدبنامليسترمتسا
.لفقلابًامحقمحاتفملاناكو،35مقرلاهيلعبُتكيذلا

."ونابلأديسلاتاردقنعنهربنسناكملااذهيف":نالتنيوكنلعأ
أموأف،بابلاتعفدذئدنع.حتفنافلفقلالخادحاتفملانامليسترادأ

.اولخدييكعيمجلاىلإنالتنيوك
."؟ٍلاتتمريغلكشبةمقرمباوبألااذامل":كولراشهلأس
نأبتملُعأدقل":ًالئاقهبطاخوكولراشةيحاننالتنيوكريسلاتفتلا

ً:احضومعباتمث،فقوت."ميظنتلاويلاوتلانوبحيالرخآلادعبلاينكاس
ءايشألاىلعةيعيبطلاءايشألانولضفيمهنإ؛ةيئاوشعلاءايشألانولضفيمهنإ"
."ةسوردملاوةبوسحملا

ً:ادكؤمةعومجملانميفلخلافصلايففقيناكيذلاونابلألاق
نمتربعيتلاحاورألالبقنمةديدعتارمتملعأدقل.حيحصاذه"
."ةمظنملاريغءايشألالضفتاهنأرخآلادعبلا

ةفاحىلعتناكيتلافرحألانأركذتهنكلو."!ً؟اقح":كولراشلاق
فرحأللحيحصلابيترتللًاقفوةبترمتناكسمألاةسلجيفةلواطلا
لعفيملكلذكو،رمألاىلعضرتعتوأاهنيححاورألاقلعتملو،ةيدجبألا
يئاوشعلابيترتلابةقالعهلًابيرمًارمأكانهنأكولراشنقيأ.ونابلأديسلا
.ماقرألل

بابسأل":لاقيذلاونابلأءانثتسابةفرغلاًاعيمجصاخشألالخد
ليلدلاةماقإلعجيساماذهو؛انهءاقبلايبضرتفي،بيرقامعاهنومهفتس
.ً"اعانقإرثكأيتاردقىلع

ىلعتاحولوأرئاتسوأداجساهيفنكيملو،ةغرافةفرغلاتناك
كانهناكو.ةذفانلاوهنماولخديذلابابلا؛نالخدماهلناكو.ناردجلا
ثيحطئاحلاادبدقو،طئاحلاىلعّقلعمةحولقيلعتلمدختسيّبالك
،ءيشيأنمءادرجةفرغلاتناك.نوللاتهابًاقباسةقلعمةحوللاتناك
،ءيشلوقكشوىلعكولراشناك.مهلابقتسالتدعأدقاهنأولامكتدبو



.كلذنودلاحفولافوشتنوكلانأالإ
."؟ءادرجقباطلااذهيففرغلالكله":لأسدقف
ريغةعلقلانمقباطلااذه":هلًادكؤمنالتنيوكريسلاهباجأف

."فرغلايفتاشورفمدجتنلاذهلو،لمعتسم
."؟ىرخألافرغلاصحفتاننكميله":اهدنعكولراشهلأسف
لكشبةفرغلارايتخابمكلتحمس":لاقونالتنيوكهيلإقدحف

."؟اذهكيفكيالأ،يئاوشع
،ههجوىلعامًاريبعتطقتلاكولراشنكلوً،ائداهتفوركيامادب

دقف،ةيلستلافدهبوًاعتمتسمرظنيهنأينعيالاذههءودهنأللحو
ةليحنوكتساهنأنظيو،ةليحدوجوبكشيلازيالهنأحوضوبهيلعادب
.يأرلاهقفاويكولراشناكو،اهتاقباسنمًاديقعترثكأ

هذهاوصحفت،ماركلاةداسلااهيأنآلا":ًالئاقنالتنيوكريسلانلعأ
.رخآلابناجلاىلإبناجلانمو،اهلفسأىلإاهالعأنمةيرحبةفرغلا
مدعنماودكأتو،ةيضرألايطغييذلاطالبلاوناردجلاةراجحلكاوصحفا
ةقيرطنمامهنأنمدكأتلامكنمديرأيننإ.ةيرستارمميأدوجو
."جورخلاوألوخدلل

دحأةلابقتفوركياموكولراشويورغسويمأنملكفقوامنيبو
،فقسلاوةيضرألاوناردجلاصحفتبنورخآلاةثالثلالاجرلاماق،ناردجلا
.نالتنيوكوحناوتفتلاو،تاظحلنوضغيفةمهملااوهنأو

وألوخدللةقيرطنمام،ترشأامك":مزحبكنربزتلوهنلعأو
تاوجفنعانثحباننأامك.ةذفانلاوأبابلاربعالإةفرغلانمجورخلا
ملواهلخادبامىلعريثأتلاوأةفرغلالخادىلإرظنلااهلالخنمنكمي
."اهناكميفةتباثةراجحلالك،كلذىلإةفاضإلابوً.ائيشدجن

نمىنمتأو،ةذفانلااوصحفتمكلضفنم،نآلا.زاتمم":نالتنيوكهباجأ
نمانهىلإقلستلاعيطتسيدحأنمامهنأاودكأتتنأمكتارضح
."جراخلا

ًانيميرظنو،جراخلاىلإىنحناو،اهحتفوةذفانلاوحنونبيونوفهجوت
.لفسألاوىلعألاىلإوً،اراسيو

ءيشيأنمًامامتٍلاخطئاحلا":لخادلاىلإهسفنبحسيوهولاقو
."هقلستحيتي

."؟ةشرتعملاتاتابنلانأشباذام":فولافوشهلأسف
ءيشال؛تاتابنلانمعونيأكانهسيل"ً:ادكؤمونبيونوفهباجأ



."هيلإدانتسالاوأقلستلاحيتيقالطإلاىلع
نأنيقلستملادحأناكمإبله؟ىلعألانأشباذام":تفوركياملأسف

."؟حطسلانملزني
ام":لاقوىلعألاىلإرظنو،ةذفانلاجراخًاددجمونبيونوفىنحنا

لوزنللهمدختسينأامصخشعيطتسيءيشّيأىرأالو،ٍلدتمءيشنم
."ىلعألانم

هنأدكأتدقل":نالتنيوكلاقف،ةذفانلاقلغأوهسأرونبيونوفلخدأ
ةعرسبرظنو.ً"ارثأكرتينأنودنمطوبهلاوأقلستلاهنكميدحأنمام
نمامهنأنمدكأتلاكنكميله،تنوك":لاقوفولافوشتنوكلاةيحان
."؟ةفرغلالخاداهتطساوبىرينأنمجراخلايفناكاٍّيأنّكمتةقيرط

قدح.قيرطلاونبيونوفهلحسفأو،ةذفانلاةيحانتنوكلاهَّجوت
عيطتسيةقيرطنمامهنإلوقأنأعيطتسأ":لاقًاريخأو،ةليلقتاظحلل
ًادجةضفخنمتامكألاوراجشألاف؛لخادلايفامةيؤرجراخلايفدحأاهيف
بقارملاناكنإىتح؛حطسلانعةديعبيهو.ءيشيأةيؤربحمستالو
."ًاراظنملمحي

."أدبنلنيزهاجانحبصأاننأنظأ.كلًاركش":نالتنيوكلاق،اهدنع
نمضتنأاهنأشنمف؟ةراتسعضونأشباذام":يورغهلأس،اهنيح

."ىرينأهنكميدحأنمامهنأ
عيطتستًاناكمكرتننأبجي،نكلو":لاقونالتنيوكريسلاهّوأت

."اهرورمنودلوحتنأةراتسللنكميو،هلالخنمروبعلاحاورألا
.هبلطميفددشتيملهنكلو،ككشتبهيلإيورغرظن."!ً؟اقح"
نأزملوهديسلاوتنأكتعاطتساب،عقاولايف":لاقونالتنيوكمستبا

،ةفرغلايفرئاتسنمام،اذل.ةراتسلافلخمهدحأءابتخاةيناكمإاشقانت
."؟حيحص،ءابتخالاعيطتسيدحأالو،ءابتخاللناكماليلاتلابو

."كيأراذهناكاذإ":لاقوهيفتكيورغزه
عبرأتلخد.اهتيحانعيمجلاتفتلاف،بابلادنعةجضتثدح

تناك.ليقثوفرخزمراطإتاذةحوللمحتنهنملكتناكو،تامداخ
ةثلاثلاو،ناصحلتناكفىرخألاامأ،ةيمسرلاهبايثبيدنجلتاحوللاىدحإ
نأنيحيف،دبعممامأفقيضافضفلاينامورلايزلابلجرلةيكيسالكةحول
تامداخلاتعضو.راجشأوباضههيفرهظتيعيبطرظنملتناكةعبارلا
.نرداغمث،بالكلاّقلُعثيحطئاحلالباقمفصلابتاحوللا

ةفلتخمةدحاولكو،تاحولعبرأانيدل":ًالئاقنالتنيوكريسلانلعأ



ديسلاءانثتساب؛ةفرغلاانعيمجرداغنس،تاظحلنوضغيف.ىرخألانع
نمامهنأمهلنهربأسو،حطسلاىلإنورخآلادعصيسو.زملوهكولراش
زملوهديسلاموقيس.رثأّيأكرتينأنودنمقلستلاعيطتسيدحأ
.طئاحلاىلعاهّقلعيسو،طقفةدحاو،تاحوللانمةدحاورايتخابباشلا
نأزملوهديسلانمبلطأيننأامك.راتخاةحوليأفرعيسهدحووهو
وأ،يعيبطلالكشلاباهقلعأءاوس؛ةحوللااهيفقلعيسيتلاةقيرطلاراتخي
ةباصععضوتسو.رسيألاوأنميألااهيبناجدحأنموأ،بقعىلعًاسأر
رظنلاىلعرداقريغنوكيس؛عمشلابهانذأدُستسو،ونابلأديسلاينيعىلع
،زملوهديسلااهقلعيتلاةحوللادّدحيس،كلذمغروً.اقلطمعمسلاوأ
حضاوكرودله":لاقوكولراشةيحانرظنو."هيفاهقلعيذلاهاجتالاو
."؟باشلااهيأ

."حضاو"
ريبكردقىلعربتعتيتلاةمهملاهذهءادألكترتخااذاململعتلهو"

."؟ةيمهألانم
."ةقباسلاةليللاليححضفبماقنميننألدقتعأ"
ِلطنتمليذلاديحولاتنأ.حيحصاذه":لاقوهلوحنالتنيوكرظن

باشلازملوهديسلاكرتنانوعد،ماركلاةداسلااهيأنآلاو.ليحيأهيلع
رداغنىتحرظتنا":لاقوكولراشوحنةعرسبرظنو."هرارقذختيلهدرفمب
ناكيأعيطتسيالثيح؛لفقلايفحاتفملامحقأو،بابلاقلغأمثًاعيمج
عمستىتحرظتنا.اهقلعوةحوللارتخامث،بقثلالالخنمىرينأ
."؟ينمهفتله،ىلعألانميتوص

."يديسكمهفأ"
يتلاةقيرطلانعوأ،اهقيلعتبتمقيتلاةحوللانعًادحأربختال"

نامليسىلإهديبأموأو."ًانسح":عباتينألبقًاليلقفقوت."اهباهتقلع
ىلإبلودملايسركلاعفدبتماقمث،كولراشىلإةفرغلاحاتفمتملسيتلا
.نورخآلااهعبتو،جراخلا

موقتتامداخلاىدحإتناك.ونابلأةيؤركولراشعاطتسا،بابلاربع
ىلإهسأرلامأدقو،ءيشيأةيؤرىلعرداقريغفقوف،هينيعبصعب
.هلوحيرجياممبرغتسمهنأكونيبناجلادحأ

،ةليوطةيبشخةضراعلمحتيهورمملاربعىرخأةمداخترهظ
.كولراشفقيثيحىلإاهبتهجوتو

اهيلإجاتحتفوسفةضراعلابظفتحا":ًالئاقنالتنيوكهبطاخ،اهنيح



."ًاقحال
،هبجاحعفروهقيقشةيحانرادتسا.نيرداغملارخآتفوركيامناك

بابلاقلغيو،جراخلاىلإهقيرطتفوركيامعباتينألبقكولراشهلأموأف
.هفلخ

.ًاليلقتمصلابمعنتو،قمعبسفنتف،ةفرغلايفًاديحوكولراشكُرت
ةيبشخلاةضراعلاعضوف،هلتليقيتلاتاميلعتلاوتاداشرإلاركذتمث

ولخنمدكأتو،لفقلايفحاتفملامحقأو،ةفرغلاَربَعو،ناردجلادحأةلابق
ًايلاخناك،لعفلابو.رظنلاقارتساناكيألحيتتيتلابوقثلانمبابلا
.اهنم

،نالتنيوكهلاقامهتركاذيفديعتسيذخأو،تاحوللاىلإكولراشرظن
يكلتارابعوأتاملكةسلخرّرميملّهنأنمّقثوتيلاٍّيلمهيفرّكفيو
نيبتنمنكمتيملهنكلو،اهاوسنودتاحوللانمةدحاورايتخابهعنقي
.ةيئاوشعةقيرطبةحوللاراتخينأررق،ةياهنلايفو.تارابعلاكلتنميأ
هتبوبحممسااهنمنوكتييتلافرحألاددعنعلءاستو،ًاليلقركف
،نيميلاهاجتابراسيلانمدعلابأدبف،فرحأةينامثنمفلأتيهنإ.اينيجرف
ىلإلصوىتحةسكاعملاةقيرطلابدعلاداعأةعبرأمقرلاىلإلصوامدنعو
باضهلليعيبطلارظنملاةحولىلإريشيةينامثمقرلاناكو،ةينامثمقرلا
امبر؛نزولاةليقثتدباهنأظحال،ةحوللالمحلواحامدنعو.راجشألاو
،بقعىلعًاسأراهبلق،اهدنع.رخآببسيألسيلوريبكلااهراطإببسب
امدنعمامألاىلإهيديّدمو،فلخلاىلإاطخو،بالكلاىلعاهقلعواهعفرو
.اهناكمةقلعمتيقباهنأالإ؛عقتساهنأسحأ

،جراخلايفيفيرلادهشملاىلإقدحو،ةذفانلاىلإهجتاكلذدعب
ءيشيأةيؤرهنكميجراخلايفدحأنمامف؛ونبيونوفهلاقاممدكأتو
امكةقسابراجشأكانهنكتملوً،ادجةعفترمةذفانلاف.ةفرغلالخاد
نأهلقبسيذلايجربلاءانبلاىوسكانهنكيمل.ىأروكولراشظحال
ةبقارمةصنمعضونكمي.ةعلقلانمنيفلتخمنيناكمنم؛نيترمهدهاش
نمىرخأةهجيفهنألامبر؛هدصرعطتسيملهنأالإ،هيلعةبسانم
رظنملاناك،نايحألاضعبيفف.كلذديدحتبعصلانمناك.ةعلقلا
.تاهاجتالاعيمجنمهنيعودبييعيبطلا

نكيمل.لفسألاىلإقدحو،مامألاىلإىنحناو،ةذفانلاكولراشحتف
روسلاو،ةعلقلامرحاهنملكشتييتلاضرألاالإلفسألايفءيشكانه
الوً،ادجًاضفخنمروسلاناكدقو.يجراخلاملاعلاوةعلقلانيبلصفييذلا



:ىلعألانمتوصحدص،ةأجف.ةفرغلالخاددجويامةيؤرناكيألحيتي
."؟يعامسعيطتستله،زملوهديس"

ولعتتناكيتلاةفرشلانكلو،ىلعألاىلإرظنوهسأركولراشعفر
.ناكيأةيؤرنمهنكمتنودتلاحةذفانلا

."كعمسأيننإ،معن":كولراشباجأف
."ةيبشخلاةضراعلاراضحإعيطتستله،كلضفنم"
دقل":لاقو،ةيبشخلاةضراعلارضحأو،ةفرغلاوحنكولراشرادتسا

."اهترضحأ
"ىرخألااهتياهننماهكسمأو،ةذفانلاجراخاهعفداكلضفنم،نآلا"

.
ظافحلايفةبوعصدجوو،ةضراعلاجارخإنمةبوعصبكولراشنكمت

،عقتاليكةفرغلالخاداهنمًامسقكرتو،ةذفانلاةبتعىلعةنزاوتماهيلع
."اهتجرخأدقل":لاقو

اهيأ":لوقينالتنيوكريسلاكولراشعمس،ىلعألايفامناكمنم
،لفسألايفةضراعلاةيؤرنوعيطتستمكنأاودكأتمكلضفنم،ماركلاةداسلا
."وتللاهانرداغيتلاةفرغلاىلعأيفةرشابمفقناننأمكلتبثيساذهف

ةداسلانأبديفتةمدمدتاوصأاهتلت،تمصلانمةظحلترم
.ةضراعلااودهاشمهنأو،نالتنيوكريسلاهلاقامىلعنوقفاوي

نمسيلأ،نالتنيوكريسًارذعكحيمتسأ":تفوركياملاق،اهدنع
نيبةضراعلانوكتامبرو؟ىرخأةفرغىلعأيففقنانلعجتكنأنكمملا
لمحينموهكولراشنأنمدكأتأنأديرأيننإ.كعابتأدحأيدي
."ةضراعلا

."ً؟ادكأتمكلعجتيتلاةليسولايهامو":نالتنيوكهلأسف
."؟ينعمستأ،كولراش":تفوركيامخرصاهنيح
."كعمسأ،معن"
فرحلاعمستامدنعو،يئاوشعلكشبفرحألاضعبظفلبموقأس"

رفسلابحييذلاوانهدوجوملاريغكئاقدصأدحأمساهبأدبييذلا
."؟هتدصقاممهفتله،ةضراعلابحسالاحرتلاو

."معن"
."-م-ل-خ-ت-ج-أً،انسح"
.ةضراعلابحس-م-فرحلاظفليهقيقشكولراشعمسامدنع
"؟ٍضارتنأله":هقيقشلأسينالتنيوكريسلاكولراشعمس،ذئدنع



.
."معن،فاصنإلل":فوركيامهباجأف
ديسايكلضفنم":ًالئاقكولراشنالتنيوكريسلابطاخ،اهنيح

لفسأيفبشعلاىلعنيفقاوانارتنأىلإتنأثيحقبا،تفوركيام
ةفرغلاجراخفقو،حاتفملاببابلاقلغأو،ةفرغلارداغ،ذئدنع.ةذفانلا
له.بسانملاتقولايفتامداخلاىدحإكيلإلسرأفوسو،اهسرحاو
."؟ينمهفت

."معن":كولراشحاص
يفةفرغلاتناكو،ةعاسفصنوحنةذفانلابرقًارظتنمكولراشيقب

تناكدقفً،ابالخناكهمامأيعيبطلارظنملانأامك،ةئداهكلذنوضغ
.بشعلاىلعًادتممةعلقلاروسلظناكو،ةضفخنمسمشلا

دوعياهضعب؛عباصألانمةعومجمترهظو،ةعلقلابابحتفً،اريخأ
.يسركلاعفديصخشلرخآلاضعبلاو،بلودميسركىلعسلجيصخشل

."؟يعامسعيطتستله،زملوهديس":نالتنيوكلأس
."كعامسعيطتسأداكلاب":كولراشهباجأ
؟اهانرداغنأذنمةئداهتلظةفرغلانأانلدكؤتنأعيطتستله"

".
ملًادحأنأامك،ةفرغلانمبارتقالادحألواحيمل.عيطتسأ،معن"

."اهلخادبامةيؤرلواحي
ةمداخلارظتناو،حاتفملاببابلاقلغأو،نآلاةفرغلارداغً.ادجديج"

."كراظتنابنحن.انهىلإكبلجتو،كيلإيتأتىتح
ةقيرطنمامهنأنمدكأتييكلةريخأةرظنكولراشىقلأ،اهدنع

.جراخلانمةلطمةطقننمةفرغلالخاددجويامةيؤرل
هفلخبابلالفقأو،لفقلايفحاتفملاعضوو،ةفرغلارداغ،كلذدعبو

عضو.بابلاةيحانًاددجمرظنو،غرافلارمملايففقوو،جراخلانم
برقلابدحأنمامهنأنمدكأتيلًاراسيوًانيميرظنمث،هبيجيفحاتفملا
نكلو،ةفرغلالخادةكرحيأتوصعمسيهلععمسلافهرأو،هنم
.اهدوسيناكتمصلا

هلعريكفتلابًاكمهنمناكو،ءيشثدحيملوةقيقدنورشعترم
ونابلأونالتنيوكنملكاهبذفنيسيتلاةقيرطلاطبنتسينأعيطتسي
نكيملهنأيفنمكتةلكشملانكلو،ةليحكانهنأًادكأتمناك.امهتليح
لكلضرعدقنالتنيوكنأهلادبدقف.اهبناموقيسفيكفرعي



تلاقو،راسيلاةهجنمررمملاةمداختلخدً،اريخأ.اهدعبتساوتالامتحالا
ةبيقحاهديبلمحتتناك."ينعبتتنأكبضرتفيهنأريسلاينملعأ":هل
".سلكلاقوحسمبةئيلماهدجوواهلخادبامىلإكولراشرظنف،ةيشامق
نإثيح؛ةفرغلابابجراخقوحسملارثنكبضرتفيهنإريسلالاقدقل
."ةحوضفموةدوصرمنوكتسةفرغلاىلإلوخدةيلمعيأ

نكلو،طقفبابلامامأسيلسلكلارثنو،هنمبلطامكولراشذّفن
ىلإلوخدلاو،سلكلاسنكمهدحألواحاذإوً.اضيأرمملايتهجىلع
هذهبهنأل.هفلخًارثأكرتينأنمدبالفً،اددجمهرثنداعأمث،ةفرغلا
كولراشعبت.تاطالبلانيبتاغارفلانمهرثأةلازإلهفطشنمدبالةلاحلا
نماهدهاشيملتارممةدعربعمث،ةعاقلاىلإجردلاىلعًالوزنةمداخلا
ةمداخلاتأموأ،اهدنع.جراخلاىلإيدؤييذلابابلاىلإلصوىتحلبق
كرظتنيريسلا،يديسكلضفنم":تلاقوبابلاربعييككولراشىلإاهديب
."جراخلايف

يذلانالتنيوكىلإةفاضإلاب،جراخلايفنوفقيةسمخلانولثمملاناك
،ءانثألاكلتيف.نينيعلابوصعملازياليذلاونابلأبناجىلإفقيناك
مدقت.ةعلقلاراوسأفلختحبصأىتحرثكأتضفخنادقسمشلاتناك
."؟ثدحاذام":هلأسوهقيقشفقيثيحىلإكولراش

انفقودقل.ةيحرسملارومألانمريثكلا":لاقوهيفتكتفوركيامّزه
ًاريطخناكملاناك،ملعتامكو.اهيفانكيتلاةفرغلاقوفةعلقلاحطسىلع
دجاوتتتنكيتلاةفرغلاىرنيكلحطسلاةفاحقوفنمانرظنً.اهيركو
ناكملايففقناننأيعانقإةيبشخلاةضراعلانمفدهلاناكدقو،اهيف
نوللاقرزأًاقوحسمرثنينأونبيونوفنمريسلابلط،اهدعب.حيحصلا
كرتنودنمقوحسملاةلازإبعصلانمهنأنظأانأو،حطسلالماكقوف
حطسلاىلإلوصولاعيطتسيدحأنمامهنأنمنيقيىلعيننإ.رثأ
،ثدحيساذهنأدقتعأالو.هرمأبملعننأنودنمةفرغلاىلإلوزنلاو
،ةفرغلايفلازتالتنكو،انهىلإانلزنمث.هبمايقلالواحيسًادحأنأوأ
عطتسنملو،ةفرغلاوحطسلابقارنانكةفرغلاةرداغمكنمبلطنأذنمو
."؟قوفةفرغلايفلصحاذام.لوزنللةلواحميأدصر

ينوريعتنأىلإةجاحبيننإ،ةداسلااهيأمكلضفنم":نالتنيوكلاق
ربعالإةفرغلالوخدلةقيرطنمامهنأىلعنوقفاوممتنأله.مكهابتنا
."؟ةذفانلاوأبابلا

."نوقفاومنحن،معن":نيلئاقاومهمهوعيمجلاأموأ



ربعلوخدلاعيطتسيدحأنمامهنأىلعنوقفاوممتنألهو"
"؟ضيبألاسلكلاوأقرزألاقوحسملاىلعًارثأكرتيسوالإةذفانلاوأبابلا
.

.ةقفاوملاىلععامجإكانهناكً،اددجم
رظنملانأوً،ادجةعفترمةذفانلانأىلعنوقفاوممتنألهو"

جراخنمىرينأعيطتسيدحأنمامهنأوً،ادجضفخنميعيبطلا
."؟طئاحلاىلعباشلازملوهديسلااهّقلعيتلاةحوللاةفرغلا

ةيؤرالإنكميالهنأكنربزتلوهفاضأو،يأرلاعيمجلاهقفاوً،اددجم
.جراخلانمفقسلا

هنأمدقتاملكدعبونآلادقتعأ":نالتنيوكريسلالاق،اهدنع
."ونابلأديسلافرصتتحتانسفنأعضوانعسوب

ىلإةوطخاطخيذلاونابلأديسلافتكىلعتامداخلاىدحإتتبر
نمعمشلايتركعزتناو،هيديعفرف،نينيعلابوصعملازيالناك.مامألا
دقل،ءاقدصألاةداسلااهيأ":لاقوهيعارذدعابوً.اديعبامهامرو،هينذأ
يفعادخلانمعونلصحهنأليدبألايزخلابرعشأسيننأمكتربخأ
نكيملشتارداشريسلانكلو،قيمعلايفسأمكلرركأ،نآلاو.قباسلا
،يتسلجمامتإيلناحيتتساتناكةينهذلاوةيدسجلايتلاحنأنمًادكأتم
امًابناجحرطننأانبردجيامبر،رمألانكيًايأ.حاجنبليلدلاةماقإو
ديعتسأىتحةديازملاوليلدلاةماقإليجأتانبضرتفيناكامبرً.اقباسثدح
براقعديعننأاننكميالً:امويءامكحلادحألاقامك،نكلو.ياوقلماك
اذهيف-يدهجىراصقيلذبلالخنملمأيننإ.ءارولاىلإةعاسلا
ةراشإوأليلديأداجيإنماونكمتتملو،ةقدبهومتصحفتيذلاناكملا
ًارمأناكثدحوقبسامنأمكعانقإنمنكمتأنأ-هيفعادخلاىلإ
يأملعتنأاهنكميةيرشبةوقنمامهنأىلعنوقفاوممتنأ،نآلاً.ارباع
سيلأ،هاجتايأبواهقيلعتبباشلازملوهديسلاماقتاحوللانمةدحاو
."؟كلذك

،ةيضاملامايألالالخبيعالأنمونابلأنمردباملكنممغرلاب
يورغامأ.يأرلاكنربزتلوهوفولافوشتنوكلاوونبيونوفنملكهقفاو
.ءيشبامزتلينأنودنمارظندقفتفوركيامو

اذه":زملوهنيقيقشلاىوسهعمسيملضفخنمتوصبيورغمدمد
لمحلقدصلانمةلاهبمهسفنأنوطيحينيذلانولاتحملاهلوقيام
ينهذراطإيفمهعضولالخنم؛مهقيدصتومهعمقافتالاىلعنيدهاشملا



ليلدلاىلإرقتفيوحيحصريغناكولو؛هنولوقيامقيدصتمهلحيتي
."ناهربلاو

ديسلاموقينألبقنينيعلابوصعمتنكيننأىلعنوقفاوتمتنأ"
يأيقلتوأ،ءيشيأةيؤريعسوبنكيمليلاتلابو،ةحوللارايتخابزملوه
امدنعو."ةصحفتملامكتارظنىمرمتحتتقولاةليطتنكدقلو.ةلاسر
،رمألانكيامهم".ةيحرسمةقيرطبهينيعنعةباصعلاعزنبماق،كلذلاق
،هرارقذختادقكولراشديسلافً؛اددجمةباصعلاهذهىلإجاتحأنلانأف
يفحاورألاعمنآلالصاوتأس.هرارقناكامفرعأنأيبضرتفينآلاو
دسجتتنأبكانهةميقملاحاورألاىدحإعانقإىلعلمعأسو،رخآلادعبلا
حاورألاف،عاطتسملاردقءودهلاىلعاوظفاح،مكوجرأ.قوفةفرغلايف
."شوشتتنألهسلانموً،ادجةفهرموةساسح

ىلإًاددجمقدحمث،ةدودعمٍناوثلنيلثمملانمدحاولكىلإرظن
ضيبألاضيمولاريثأتبةكرحلاىلعةردقلادقفيهنأبرعشيذلاكولراش
تناكيذلاتقولايفونابلأديسلااهعضييتلاةليدبلانيعلانعرداصلا
.بيغملاىلعكشوتهيفسمشلا

،هلوحتفتلاو،هيديبونابلأقفصً،اريخأو.ناكملابيهرتمصمع
،هيعارذطسبو،كانهفقوو،روسلاةيحانةعومجملانعًادعتبمراسو
.ةموعنبدشنيأدبو،فلخلاىلإهسأربىقلأو

نمنكمتولىتحهنأيلاببرطخدقل":ءودهبتفوركياملاق
نوكييكةصرفةرشعتسنيبنمةدحاوةصرفهيدلنإفنيمختلا
اهبةحوللاقيلعتنكميتايعضوعبرأوتاحولعبرأكانهفً.احيحصهنيمخت
".

ديعينلوهو،ةفزاجمىقبيكلذبمايقلانأالإ":يورغراشأ
نكمتيىتحنيفلتخملوديلثمممامأىرخأةرمةرشعسمخةلواحملا
نأبجيو،ةدحاوةرمهيدلةحاتمةصرفلاف.حيحصلكشبنيمختلانم
ًاليلقفقوت."هقيدصتنمعيمجلانكمتيىتحًاحيحصاهيفهنيمختنوكي
.ىلوألاةرملانمًاحيحصهنيمختناكولىتحهقدصأنل":عباتينألبق
."يهامملعأنأعيطتسأاليننكلو،ةعدخكانهنأنيقيىلعيننإ

نمريبكرادقمكانهناكدقف.يأرلاكقفاوأيننإ":تفوركياملاق
حيولتلاىلإ،قرزألاوضيبألاسلكلانم؛تاءارجإلايفيحرسملالمعلا
يفكشأيننإ.نينذألاعمشونينيعلاةباصعىلإًالوصوو،ةيبشخلاةضراعلاب
ريغءايشألانعانهابتناتيتشتناكًافنآتركذاملكنمفدهلانأ



."تاءارجإلايفةيعيبطلا
."؟اهنميأ":كولراشهلأس
."؟تنأانربختالاذامل":يورغلاقف
قيلعتبةقالعهلاملكً،انسح":لاقوهراكفأميظنتبكولراشماق

ةعونتمةعومجمراتخينأهتعاطتسابناكدقف.بيرغرادجلاىلعةحوللا
."؟نزولاليقثوًاريبكًائيشمدختسااذاملف،ةفلتخملاءايشألانم

."عبات،نآلاىتحديج":تفوركيامأموأ
عيطتسأاليننألً؛اضيأبيرغفرغلليئاوشعلاميقرتلانأامك"

يفتظحالدقف.ةمظنملاءايشألاببغرتالحاورألانأنعهلاقامقيدصت
بيترتلاقفوةبترمتناكةلواطلاىلعفرحألانأنيتقباسلانيتسلجلا
."حيحصلايدجبألا

وألكشبةطبترمةليحلانأبكشأانأو.ةديجىرخأةطقنً،اددجم"
لاوحألاقلطميفعقيسناكرايتخالانأدقتعأانأف،يئاوشعلاميقرتلابرخآب
."اهيفانيقتلايتلاةفرغلاىلع

ديسايترشأدقف،اهتاذّدحبةفرغلابةطبترمفةثلاثلاةطقنلاامأ"
ملشتارداشريسلاحرشنأالإ،ةفرغلايفرئاتسلادوجومدعىلإيورغ
ةعدخلانأدبال.ميلسلاقطنملاوقفتينكيملهنأنعادعً؛اعنقمنكي
فرعأنأعيطتسأاليننكلو،ةاطغمنكتملةذفانلانأةقيقحبقلعتت
نمةءاميإب،تاقبطةدعبمهولعتتناكيتلاةفرغلاىلإراشأو."فيك
نمةفرغلالخاددجويامةيؤرلةقيرطنمام،ةقيقحلايف".هسأر
نمبرضكلذنإ،راوسألاجراخناكميأنموأانهضرألاىوتسم
."ليحتسملا

."ةيؤرلانمنكمتدقل،اذهنممغرلاب":ًالئاقيورغمهمه
سمشلاتناكو،ةهربلءودهبيورغديسلاعمزملوهناوخألاثدحت

ىلإهنمو،يناوجرألاىلإقرزألانوللانملوحتتءامسلاو،قفألانمبرتقت
كولراشسحأوً،ادرابحبصيلًايجيردتلوحتيوجلاناكو.دوسألافرمحألا
لخادنمةمداخترهظ،ءانثألاكلتيف.هدسجيفيرجتةريرعشقلاب
اهعضوبتماقيتلانامليسمدخلاةريبكلاهتملسةيناطبلمحتيهوةعلقلا
؛هدرفمبقلطلاءاوهلايفًافقاوونابلأناك،تقولاةليط.اهديسيقاسىلع
موقيهنأولامكودبينألواحيهنأءالجبادبو،مهمهيوهوهيديًادام
.لصاوتةيلمعب

،هلوحعيمجلاقلحت.ةعومجملاىلإداعوونابلأديسلارادتساً،اريخأ



اميفنيككشتماوناكفنورخآلاةثالثلاامأ،هعامسلنيقاوتمهنمةثالثناك
.هلوقيس

حورتناك.ةقفاوملابحاورألاعانقإنمتنكمتدقل":ونابلألاق
داعدقل،اهعمتلصاوتيتلايهسوتكيفناىعدييذلاميدقلايقيدص
"...وهباوجلانأينربخأو،ةفرغلانموتلل

كولراشاهقلعيتلاةحوللا":عباتمث،يكيتاماردلكشبًاليلقتمصو
ًاسأرةبولقماهقيلعتبماقدقو.راجشألاوباضهلليعيبطلارظنملاةحوليه
."بقعىلع

له":ةعوطقمسافنأبكنربزتلوههلأسو،كولراشىلإعيمجلارظن
."؟حيحصاذه

.كلذديرينكيملهنكلو،بذكلابةحماجةبغربكولراشرعش،ةظحلل
اذههنيقينممغرلابهنكلو،ةعدخكانهنأنيقيلاملعملعيناكدقف
ً.اقداصنوكينأدارأ

يعيبطلارظنملاةحولتقلعدقل.حيحصاذه،معن":كولراشباجأ
."بقعىلعًاسأرةبولقم

تنوكلانملكقفصاميف،كحضوفلخلاىلإهسأرونابلأعجرأ
.ةدشبكنربزتلوهوونبيونوفوفولافوش



ً.ابيرغءاشعلاناك
ةحرابلاةسلجيفهفشكبماقامنأهلادب،كولراشرظنةهجونم

كنربزتلوهوونبيونوفوفولافوشتنوكلاناكدقف.ثدحيملهنأكو
ةيويحلابنومعفممهونوملكتياوناكو،ةلواطلايفرطدحأدنعنيعمتجم
نكمييتلاقئارطلايفنولوادتيو،رخآلادعبلاوةيسفنلاةرهاظلانع
هينعياميفنوشقانتيو،ءايحأللدئاوفلااهببلجينأتاومألاعملصاوتلل
.ءاشعلاىلعونابلأديسلاونالتنيوكريسلانملكدجاوتيمل.نايدأللكلذ
دقوً.اضعبمهضعبعمثدحتللتقولاامهفويضلاحيتينأادارأامبرو
نّمخو،ناثدحتتامهو،ةلواطلاطسوىلإاينيجرفوفيننملكتسلج
نكميًازجاحناتاتفلاتلكشدقل.ةنصحألانعناثدحتتامهنأكولراش
لثمتتوونابلأمعازمقدصتةراق؛نيتراقنيبلصفييذلاطيحملابههيبشت
معازمقدصتالةراقو،ةلواطلانمىرخألاةهجلايفسلجييذلايثالثلاب
.يورغديسلاوزملوهنيوخألابلثمتتوونابلأ

نأعيطتسأاليننإ":لمحلامحليفهتكوشزرغيوهوكولراشلاق
."؟مالحأثاغضأمأةقيقحناكةقباسلاةسلجلايفلصحامله.قدصأ

قيدصتىلإنوليمياوناكاذإف.ينبايرشبلاةعيبطاهنإ":يورغهباجأ
،ةقيقحهقيدصتىلإنوليميامنأىلعتابثإيأنولبقيسمهنإفامءيش
نيذلاانؤالمزو.كلذضحدتيتلاةلدألاضفرلمهدهجىراصقنولذبيسو
نأقيدصتلنوقوتيلبً،اقحنوديريةلواطلانمرخآلافرطلايفنوسلجي
تنأوانهنوسلجينيذلاةثالثلاسكعب؛ًالعفةدوجومةيسفنلاةرهاظلا
."اهيلإنوقوتييتلاءايشألاسيلوقطنملامهدوقينيذلا،مهنم

."؟فيك،نكلو"
نوفةلاحيف":ضفخنمتوصبةرملاهذهباجأنمتفوركيامناك

الامهو،هيلعًازيزعًاصخشدقفامهنمًالكنأيفكشأ،كنربزتلوهوونبيو
يأبناكسمتيامهارتاذل،دبألاىلإامهءازعأادقفامهنأبفارتعالابنابغري
نأافرعينأامهلحيتتسيتلاو؛ةلعتشملمألاةوذجيقبيليلدنمةرذ
."ءايحألاةلئاعلادارفأعملصاوتلامهناكمإبلازيالو،ءادعسامهءازعأ

يفعدخلاوليحلاتفشكامدنعًاديعسنكيملامهنمًايأنأتظحال"
ىلإدوعيامبركلذنأتننظاهتقو":يورغديسلالاق."ةقباسلاةسلجلا
نآلانقيتميننكلو.عادخلاوشغللامهضرعتببسبيزخلابنارعشيامهنأ



،نآلاو.امهنعدعتبيًازيزعًائيشنأبارعشامهنأوهامهنزحببسنأنم
لفسأزيزعلاءيشلاكلذبًاددجمحيولتلابنالتنيوكوونابلأنملكماق
.ً"اددجمامهبكريفناريسيامهاهو،امهيفنأ

مليورغنأكوًالئاقتفوركيامعبات،"فولافوشتنوكلاةلاحيفو"
نمو.يصخشلاهيضامنمرثكأهتيسنجبطبتريباوجلانأدقتعأ"،هعطاقي
نولايممهوً،ادجنويردقونونيدتمموقسورلا،يتاربخويبراجتلالخ
."يسورريغوهنمىلإةبسنلابةبيرغودبتيتلاءايشألالكبداقتعالل
ةرمتاذيللاقنييركسعلايفراعمدحأنأركذتأيننإ":عباتومستبا
ةفرغيفايناطيربوايناملأواكريمأوايسورنمتالارنجتعضواذإيننإ
يناملألاويناطيربلاويكريمألالارنجلانإفامةلضعملحمهنمتبلطو،ةدحاو
.يسورلاهيلإلصوتيسيذلالحلانعيرذجلكشبًافلتخمًالحيننوطعيس
اوسننإلكاشملانمريثكلارشبلاهجاويسو،انلثمنوركفيالسورلانإ
."رمألااذه

يفهتاردقنأو،ضيرمهنأبونابلأمعازمةيحضًاعيمجاوعقودقل"
ذختاو،هسأريورغزه."مئادلكشباهيلعدامتعالانكمياليلاحلاتقولا
النيذلامهءايبغألاسانلا؛نآلااذهاعمسا"ً:ايباطخًاعباطهتوص
نوكلتمينيذلاو،اهبنوريالمهنكلوًانويعنوكلتمينيذلامهو،نومهفي
."اهبنوعمسيالمهنكلوًاناذآ

ةعدخةيحضمهنأمهعانقإانرودقمبلازيالله":كولراشلأساهنيح
."تافدقتقولانإمأ،ةليحو

دمتعي":ٍّورتبلاقيذلاتفوركيامىلإرظنو،ةدشبيورغديسلادهنت
اذإف.ةليحلاذيفنتةيفيكتابثإىلعانتردقىلعلماكلكشبءيشلااذه
لوبقملاديحولاريسفتلانإفالإو،مهعانقإعيطتسنسفكلذريسفتنماّنكمت
."ونابلأديسلاتاردقوهمهيدل

لثمتتيهوً،ادجةحضاوىلوألاةوطخلا":يورغديسلالاق،اهدنع
."ةفرغلارايتخاب

لهسألاوهتابثإلانمءزجلااذهنإ.حيحص":تفوركيامأموأ
."طسبألاو

ىلإًاددجمرظنلادواعو،هذاتسأىلإمث،هقيقشىلإكولراشرظن
."؟يلرمألاحرشامكنميأعسوبله":امهلأسوهقيقش

راثآلادحأ":لاقونزحبهقبطيفتفوركيامقدح.ً"ادجيهيدبهنإ"
نادقفيفلثمتيسأرلاىلعبرضللضرعتلانعةجتانلاةفسؤملاةيبناجلا



."ماعطلانمديزملالوانتيتعاطتسابنأنظأاليننإ.ةيهشلا
قرولاتاصاصقتريتخادقلً.ايهيدبسيلرمألا،ال":ٍّنأتبكولراشلاق

ةقرولكنأملعننحنو،يئاوشعلكشبفرغلاماقرأاهيلعتنوديتلا
مقرلاًاقبسمفرعينأنالتنيوكعسوبنكيملوً،افلتخمًامقرلمحتتناك
."هراتخنسانكيذلا

نإمهفلاىلعكدعاسيسله،نكلو.حيحصاذه":تفوركيامهباجأ
."؟يئاوشعلكشبةمقرمتناكرمملايففرغلانأبكتركذ

."نظأال"
ةنودملاماقرألانمًايأنأنظأاليننأكتملعأنإكدعاسيسلهو"

."؟فرغلاباوبأىلعةنودملاماقرألاعمقباطتيسناكقرولاتاصاصقىلع
لكيندعاسيسعبطلاب":هسأريفباوجلاعملمث،ةهينهكولراشركف

.ً"اقباسهتركذام
."حيحصلاباوجلاتفرعكنأنمدكأتنيككلضفنمانلحرشاً،اذإ"
ءانثتسابروشبطلابةمقرمتناكيولعلاقباطلايففرغلاباوبألك"

نودنماهبابكرتدقف؛اهمدختسننأنالتنيوكانديرييتلاةفرغلاباب
ماقرألاكلتنمًايأنكلو،ةمقرمقروتاصاصقبةساطلاتئلُمدقو،ميقرت
."باوبألاىلعةنودملاماقرألاعمقباطتتنكتملتاصاصقلاىلعةنودملا

نيودتبلثمتتكلذبمايقللةقيرطلهسأو":يورغديسلالاق،اهدنع
دقتعأيننكلو.باوبألاىلعةجودزمماقرأوتاصاصقلاىلعةدرفمماقرأ
."هيلإانلصوتيذلاجاتنتسالانمًاديقعترثكأةقيرطامدختساامهنأ

نممنالتنيوكعابتأدحأماق،هنلعأومقرلاونبيونوفراتخاامدنعو"
بابىلعمقرلانيودتوةعرسبدوعصلابماعطلاةعاقجراخنوفقياوناك
.ً"اقبسماهّرضحدقنالتنيوكناكيتلاةفرغلا

ةقيرطبفرغلاباوبأّمقراذامل،نكلو":يورغديسلالأس،اهدنع
."ةيئاوشع

مقرلافرعينكيملنالتنيوكريسلانأامب؛ةطاسبلاةياغيفرمألا"
؛ٍلاتتملكشبباوبألاىلعماقرألانيودتهتعاطتسابنكيمل،هراتخنسيذلا
ىلعةعرسبهنيودتّمتوونبيونوفهراتخايذلامقرلاودبيساهنيحهنأل
."قايسلاجراخهنأكوبابلا

له،نكلو.عئارلب،ميظعاذه":ةمقلغضميوهوتفوركياملاق
يفثكمصخشرثكأتنأ،كولراش؟ةعدخلاتذفنفيكامكنميأملعي
."؟ةركفكيدللهف،ةفرغلا



لحيفاندعاسينأنكميءيشيأرأمل":لاقوهيفتككولراشزه
نمنكمتوأ،ةفرغلالخددقمهدحأنأيفكشنمام.ةلضعملاهذه
ًاعيمجانصحفتدقل.فيكملعأاليننكلو،جراخلانماهلخادبامةيؤر
ىلعنالتنيوكرصأدقف؛حطسلاىلعقرزألاقوحسملاو،رمملادنعسلكلا
سمدحأنمامهنأحضاولانمناككلذنمانئاهتنادعبو.كلذبانمايق
ليحتسملانم.ةذفانلاىلإهيفقدحنانكيذلاتقولايفسلكلاوقوحسملا
."جراخلانمةيؤرلانمدحأنكمتينأ

اذهو.ةليحتسملاتالامتحالاداعبتسااننكميهنأنظأ":تفوركياملاق
."لامتحالاةديعبلئاسولايفريكفتلابءدبلاانبضرتفيهنأينعي

؛تفوركياماهبهوفتيتلاةرابعلادعبليوطتقولثيدحلافقوت
مهنكلوةلمتحمريغتاريسفتنعثحبلالواحمهنمدحاولكنأكو
.كلذيفاولشف

نمءازجأبسحأ،هريرسيفًايقلتسمكولراشناكامنيبوً،اقحال
رثعدقل،هيلإةبسنلاب.تايضرفوأتالمأتك،هتمجمجلوحقلحتةقيقحلا
ريسفتكانهلقألاىلعوأ-هقيقشهلضرعتيذلاموجهللريسفتىلع
ضرعفلخفقتةسوردمةعدخكانهنأنمًادكأتمناكو-هلعنقم
رّكفامك.اهذيفنتةيفيكواهتيهامنمدكأتمريغلازيالهنكلو.تاحوللا
ةقيقحتسيبكرادلاله،ىرت.تسيبكرادلادهاشنمكانهنأب
لهو؟رمألابةقالعيرامةمداخلاتومللهو؟ةعاشإوأًامهوتسيلو
ثيحىلإاهتثجتلقنوامناكميفتتاممأاهتثجدجوثيحتتام
؟تلتقاهنأكلذينعيلهف،حيحصلاوهيناثلاريسفتلاناكنإو؟تدجو
ملةريثكةلئسأهسأريفتلاج؟تلتقاذامل:يساسألالاؤسلاىلإدوقيامم
.ةيفاشةبوجأاهلدجي

سكعتةمطحمايارماهيفىأرو،همالحأيففرجناو،هنعًامغرافغ
نايحألاضعبيفرهظتفينتناكو.ةأزجمقئارطبدهاشمنمعطاقم
!؟اينيجرفتناكمأًاقحفينتناكله.هيلإةقدحمهفلخ

مويلاحابصيفروطفلاةدئامىلإًادوجومشتارداشريسلانكيمل
ىدحإلمحاملكناكو.حضاولكشبًاضيرمادبورضحونابلأنأالإ،يلاتلا
ً.ائيشلكأينأنودنمةلواطلاىلإاهديعيكوشلاوأنيكاكسلاوأقعالملا
رارمتسابرظنيناكو.ديجلكشبونابلأمنيملامبر:هرسيفكولراشركف
نأكولراشظحالو.تارظنلاهلدابتتناكيتلانامليسمدخلاةريبكىلإ
امءيشبمايقلاهنمبلطتاهنأكوتدبدقف؛اهريباعتيفًابيرغًائيشكانه



ةيعيبطاهريباعتنكتمل،لاحلكىلع.امءيشبمايقلانمهرذحتوأ
.مدخلاةريبكهجوىلعاهدجتنأنكمييتلاريباعتلاك

هيطعتاهنأولامك،ونابلأةيحاننامليستأموأ،روطفلاةياهنيف
.هيلإهابتنالاتفليلةلواطلاىلعقرطوفقوف.قالطنالاةراشإ

نأمكربخأنأينفسؤي،نومرتحملاءالمزلاوةداسلااهيأ":ونابلألاق
دجاوتلاعيطتسينلو،سمأءاسمةيحصةكعولضرعتدقشتارداشريسلا
."مويلاانعم

ملاهنأًاحضاوادب.اهينيعيفقلقلاادبو،هيلإشتارداشفينترظن
."...يدلاوله":تلاقو،كلذنعًائيشملعتنكت

دجو،كلذنممغرلاب."ةديجةلاحبهنإ":لاقوهديونابلأعفر
جاتحيوًاليلقبعتمهنإ".هقيدصتمدعىلعهلمحهريباعتيفًائيشكولراش
ً:اددجماهنعهرظندعبأمث،نامليسوحنةعرسبرظن."ةحارلاضعبىلإ
ضعبمدخلاقرغتسيس.ءادغلادعباهلططُخيتلاةديازملاةيلمعيرجتس"
.نامليسنمةميركةدعاسمبويسفنبةديازملادوقأسو،ةفرغلاريضحتلتقولا
."نوقفاوممكنأدقتعأ

فينتفقو،اهدنع.ةقفاوملابةلواطلاىلإسلجيناكنملكمتمت
،مئانكدلاو،فينةسنآ":ًالئاقاهادانونابلأنكلو،بابلاوحنتضكرو
."هيجعزتالكوجرأ

ءافشلابهليتاينمتويتايحتهليلقنا،كوجرأ":تفوركياملاق،اهدنع
."لجاعلا

."لجاعلاءافشلاهلىمتنانعيمج":ونابلألاقهرودب
وهوةبتكملاوحنهجوتو،ءاجرألايفلوجتيكولراشذخأ،روطفلادعب

ونابلأدجوامدنعأجافتهنكلو،ةيرسلاتارمملانعثحبلاةلصاومبركفي
ىلعةقلعمهترتستناكوً،اباتكأرقيوةريبكةلواطىلإسلجيناك.كانه
.يسركلارهظ

هيلعُدبيمل،نكلو."؟ينعبتتله":هلأسوكولراشىلإونابلأقدح
.بضغلا

امبو،نكلو.انهكنأملعأنكأمل،ةقيقحلايف.الك":كولراشلاق
نمف؟عدخلالوحةلئسألاضعبكيلعحرطأنأيننكميلهف،انهكنأ
."اهيفرهامكنأحضاولا

ىلعةفخبعاللمعأانأوتقولاضعبتيضمأدقل":ونابلأفرتعا
ثداحللضرعتأنألبقكلذو،راعتسممساتحتلمعأتنكدقو.حرسملا



عملصاوتلاىلعيتاردقًاقحالفشتكأنألبقو،ينيعهببسبتدقفيذلا
فيك":هلأسوكولراشىلإقدحو،نيبناجلادحأىلإهسأرلامأ."تاومألا
وأ،كئانثتسابعيمجلاعنتقادقل؟ةسلجلايفيعدخفشتكتنأتعطتسا
."عانتقالاكشوىلعاوناك

تدجوو،كتفرغيفتثحبيننأالولً؛اضيأانأينعنقتنأتدك"
."ريرسلالفسأةبلعيفًادوجومكعدخوكبيعالأىلعليلدلا

دجأاليننكلوً،ابضاغنوكأنأيبضرتفي":لاقوونابلأمهمه
،ّيلإةبسنلابةيمهأيذريغرمألانإ،كلذىلعةوالع.نآلاكلذلةقاطلا
اهمدختسأنأنكميءايشأنعًاثحاب؛عيمجلافرغيفثحبلابتمقدقف
كنربزتلوهنأودبيو،كنربزتلوهقيقشنمةلاسرتدجودقف.يضورعيف
تكهتناولف،جاعزنالاوىوكشلايبردجيال،اذل.ماودلاىلعهعماهلمحي
،نكلوً.ابضغرجفنأستنكلياوسبكلذلعفأنأنودنميتفرغةمرح
يفثحبلابتنأتمقولبطخلاامف،عيمجلافرغيفتثحبيننأامب
."؟يتفرغ

ليحلالوحينربختنأكنكمياذامً،اذإ":كولراشهلأساهنيح
."؟ةيرحسلا

هيجوتلابقلعتيهتمربرمألا":لاقمث،فقووهسفنلونابلأمستبا
هصيمقمكىلعطغضلابماق."نمزلانمةريصقةرتفلهابتناللئطاخلا
عفريناكو،همصعمرهظييكىلعألاىلإمكلابحسو،ىرسيلاهديبنميألا
،ىرتنأكنكميامك"-ًاضعباهضعبنعةديعبهعباصأًايقبمىنميلاهدي
ماقو."نميألايصيمقمكيفوأىنميلايدييفيفخمءيشنمام
همصعمنعفشكيلرسيألاهمكبحسمث،ىرسيلاهدييفهسفنءيشلاب
ىرسيلايدييفهيفخأءيشكانهسيل":ًالئاقهديعباصأطسبو،رسيألا
."؟قفاوتله.رسيألايصيمقمكيفوأ

ىلعةعدخوةليحكانهنأملعيناكو."قفاوأ":كولراشهباجأ
.اهثودحةيفيكوأيهامملعينكيملهنكلو،ثودحلاكشو

ونابلأماق."ةيفاكةيانعبينبقارتملكنأودبي":هسأرونابلأزه
نعاهدعبينألبقً،اعمىرسيلاهديعباصأعمىنميلاهديعباصأعمجب
نيأنمً،اذإ":ةيدقنةقروهعباصأنيبلمحيناك،ةأجفوً.اضعباهضعب
."؟باشلااهيأةيدقنلاةقرولاتتأ

يفوأكيمكىلعأيفنكتملنإ.فرعأال":قدصبكولراشهباجأ
."امناكميفةيفخمنوكتنأاهبضرتفيف،كيدي



."ًاددجميندهاش،عبطلاب":لاقوونابلأمستبا
لكشىلعةيانعباهفلبماقمث،فصنلابةيدقنلاةقرولاونابلأىنث

سدمث،هيمصعمايطغىتحرسيألاونميألاهيمكبحسبماقو،ةناوطسأ
،مصعملاةفقعيفاهعضوثيح،رسيألاهمكةينثيفةفوفلملاةيدقنلاةقرولا
ىرسيلاهديىقبأهنكلو،ةينثمىرسيلاهعارذهئاقبإباهطوقسنودلاحو
،نآلا":لاقاهدنع.يعيبطرهظمبرهظيىتحىنميلاهديةطساوبةيفخم
بحسبماقو."؟ىنميلايدييفأبخمءيشنمامهنأيأرلاينقفاوتأ
ً.اقباسلعفامكًاددجمنميألاهمك

."كقفاوأ":كولراشهباجأ
ً.اددجمىلعألاىلإرسيألاهمكبحسييكلىنميلاهديونابلألمعتسا

طسب.ىرسيلاديلاهلمحتامدصرنمكولراشنكمتةرملاهذه،نكلو
ةينثيفةأبخملاةيدقنلاةقرولاةفافلبكسمأمث،اهنيبدعابوهعباصأونابلأ
."رسيألايمكىلعأيفءيشنمام،حوضوبىرتنأكنكميامكو".مكلا

.ةئطاخلاهيجوتلاةطقناناكنيمكلانكلو.يأرلاكقفاوأً،اددجم"
."؟كلذكسيلأ

ةيدقنلاةقرولاىفخأ،ىنميلاهديبوً.اددجمًاعمهعباصأونابلأعمج
ةقرولابحسبماقو،هديةطساوبةيوازلكشو،همكنماهذخأيتلا
."؟تيأرله،نآلاو":لاقوةحوتفملاةيدقنلا

."ةعدخاهنأكوودبتاهنإً،ادجةلهساهنإ":كولراشلاق
وهًارحسهيمسنامو.نيفرتحملاةفخلايبعالليزخملارسلاوهاذه"

يفةعدخلانمكت.ءايشألاءافخإلةيلجلاقئارطلانمةعومجمعقاولايف
لوألاسردلا.هيفءايشألاءافخإمتيسيذلاناكملانعًاديعبهابتنالادش
ةحضاويهمكطقفملعيروهمجلاناكاذإ:وهةفخلاباعلأسوردنم
هلذبنسيذلادهجلارادقموهمكو،ءايشألااهيفيفخنسيتلانكامألا
."ًاروفاهتيبذاجةفخلاباعلأدقفتساهدنعف،ههابتناتيتشتل

تنكو،امناكميفةفوفلموةيوطمةيدقنةقروكلتمتتنككنكلو"
."يتآسيننأبكتفرعممدعنممغرلاب،كمكيفاهئافخإلًازهاج

كلتتسيلوةيعيبطهتماستباتناكو،ونابلأمستبا."ديجاذه"
ةفخلاباعلأسوردنميناثلاسردلاو":لاقو،ةيحرسملاةفئازلاةماستبالا
وأكبيجيفةزهاجليحةدعماودلاىلعكيدلنوكتنأبجي:وه
كلحاتتسىتمملعتالتنأو،ًاليوطًاتقوقرغتسيريضحتلاف؛كتبيقح
نأعيطتسأاذامىرأينعد،نآلا":عباتوسبع."كليحضرعلةصرفلا



ىلعتبرو،اهادتراو،يسركلافلخنمهترتسذخأ."ًاضيأكلضرعأ
.امءيشنعثحبينمكامهلخادهيديقلزأمث،هيبيج

ةيحرسملاونابلأديةءاميإزييمتنمنكمتدقف؛هسفنلكولراشمستبا
امةقيرطبف،هابتنالاتيتشتوئطاخلاهيجوتلاىلإفدهتيتلاةيجذومنلا
.ىرخأةليحلجرلاأدب

يبيجنمهيديونابلأبحس."اهتعضأيننأودبي!يزخللاي،هآ"
مث."؟انهءيشنمام،ىرتأ":ًالئاقكولراشهاجتابهيتحارطسبو،هترتس
،ةأجفو.اهحتفنأثبلامو،ةضبقلكشيلىنميلاهديعباصأمضبماق
تناك.كولراشىلإاهمدقو."!انهاهنإ،هآ":بعلةقاطبهديبلمحيراص
هديباهسفنةكرحلاررك،ئجافمحيولتبو.ةينامثمقرينوتسبلاةقاطب
ىطعأ.ةعستمقريرانيدلاةقاطباهنإ؛ىرخأةقاطبترهظو،ىرسيلا
ً.اضيأةيناثلاةقاطبلاكولراش

طيسبءيشةمثف،هسفنكلامتعطتسيملو،كحضيكولراشذخأ
دقلديجً،انسح":لاقوهليحوونابلأديسلاعدخبقلعتتكلعجيعتممو
."؟فيك،نكلو.كيدييفامةقيرطبنيتقاطبلاءافخإبتمق

ىنميلاهديباهلمحو،بعللاتاقاطبىدحإونابلأذخأ."ٍّنأتبدهاش"
ثيحىطسولاوةبابسلانيعبصإلاىنحأمث،ىرخألاعباصألاوماهبإلانيب
رصنبلاوماهبإلاّفلمث،ةقاطبللةيفلخلاةهجلاىلعامهمجاربتطغض
بلقنتةقاطبلاباذإفً،اددجمهعباصأمّوقمث،اهفاوحبكاسمإلامكحيلاهلوح
هماهبإنيبةقلاعلازتالتناكاهنأالإ،هديةحارنمةيفلخلاةهجلاىلإ
نيبةينحمةقاطبلانأفيكهلرهظيلكولراشىلإهديدم.هرصنبو
.ةيئرمةقاطبلانوكتنلديلاةحارةهجنمرظانلاىلإةبسنلابف؛هيعبصإ
بابسألديلاةحارفلخىعديةفخلاباعلأسوردنمثلاثلاسردلا"
تاقاطبةطساوبةفخلاباعلأتايساسأنمةدحاواهنإ.ةيلجوةحضاو
يئرمريغكؤادأحبصينأدرجمبو،ةراهملاهذهككالتمادرجمبو،بعللا
."ءاشتامردقبتاقاطبلانمديزملاوديزملاجارخإعيطتستفوس

."؟ىرخأةليحينملعتنأكنكميله"
نيتقاطبلاعمجبماقو."ىرخأةليحكانهًامئاد":لاقولجرلادهنت

ةسدكجرخأوهترتسلخادثحبلابماقمث،كولراشةزوحباتناكنيتللا
."ةعبرألاصوصللاةصقكربخأينعدوسلجاً،ادجديج".ةلماكتاقاطب

كلتيف.ونابلأديسلاةلابقةلواطلاىلإسلجوً،ايسرككولراشبحس
عضوو،ةعبرألانابشلااهنمجرختسامث،تاقاطبلاونابلأديسلاطلخ،ءانثألا



ةموسرملاةهجلالعجفةيقابلاتاقاطبلاامأ،ىلعألاىلإاهنمةموسرملاةهجلا
ىلعتاقاطبلاضرعبماقو،ةلواطلاحطسةهجاومبيأ؛لفسألاىلإاهنم
ءاسمتاذلزنمةقرسلاوططخصوصلةعبرأكانهناك":لاقوكولراش
."جراخلايفهباحصأنوكيامدنع

ديرألب،ةصقلاىلإعامتسالاديرأاليننإ":كولراشهللاقاهنيح
."طقفةليحلاملعت

وأ،ةليحلايهةصقلا:وهةفخلاباعلأسوردنمعبارلاسردلا"
نأركذت.هابتنالاتيتشتوأئطاخلاهيجوتلاةيلمعنمءزجلقألاىلع
كيلعبجيً.اضيأمهشاهدإونيدهاشملاةيلستكيلعبجيو،ءادأةليحلك
."...نآلا.ةيانعباهلتططخدقنوكتنأكبضرتفيةلحريفمهدوقتنأ
ةسدكىلعأيفنابشلاروصلمحتيتلاعبرألابعللاتاقاطبعضو
دعصدقل":لاقولفسألاىلإةرملاهذهموسرلاتناكنكلو،تاقاطبلا
صللالزن.لابحلاربعتيبلاىلإاولزنو،لزنملاحطسىلإةعبرألاصوصللا
نمىلوألاةقاطبلاذخأ،كلذلوقيناكامنيبو."يلفسلارودلاىلإلوألا
نمبرقلابىرخألاتاقاطبلالفسأاهلاخدإبماقوتاقاطبلاةسدكىلعأ
عباتو،تاقاطبلارئاسنعاهزييمترذعتملانمحبصأىتحاهعفدو،رعقلا
ذخأو."خبطملاةذفانربعلوخدلانمنكمتفيناثلاصللاامأ":ًالئاق
ً.ابيرقتةسدكلاطسويفاهمحقأوباشلاةروصلمحتيتلاةيناثلاةقاطبلا
ىلعةلطملاةذفانلانملوخدلانمنكمتفثلاثلاصللاامأ":لوقيلداعو
نمثلاثلاباشلاةروصلمحتيتلاةثلاثلاةقاطبلالوانت،انهو."جردلا
ةفاسمدعبىلع؛نيتقباسلانيتقاطبلاىلعأيفةسدكلايفاهمحقأو،ىلعألا
ىلعيقبفعبارلاصللاامأ":ًالئاقةصقلاعباتمث،ةسدكلاىلعأنمةليلق
ىلعألايفلازتالتناكيتلاةقاطبلابلقبماق،اهدنع."بقاريلحطسلا
نأثبلاممث،عبارلاباشلاةروصلمحتيتلاةقاطبلانعفشكيل
ىلعأىلعهمجارببتبر،ةأجفو.اهيلعتناكيتلاةلاحلاىلإاهداعأ
حطسلاىلعيقبيذلاصللادهاش،قئاقدعضبدعب":لاقوةسدكلا
اولصوو،ةعرسبملالسلااودعصنيذلاهءالمزربخأف،نودوعيلزنملاباحصأ
ماق،اهدنع."لزنملااورداغوبيبانألالامعتساباولزنمث،حطسلاىلإ
وحناهموسرتحبصأثيحبقعىلعًاسأراهبلقوعبرألاتاقاطبلابحسب
نأنممغرلاب؛نابشةعبرأروصلمحتتاقاطبعبرأترهظو،ىلعألا
،كادحتأيننإً،اذإ".ةسدكلالخادتمحقأاهنمًاثالثنأنظكولراش
."؟ةعدخلاهذهتذُفنفيك



روصلمحتيتلاتاقاطبلاتناكاذإ":لاقمثةهينهكولراشركف
تمقيتلاتاقاطبلانأينعياذهف،نآلاىلعألايفةدوجومنابشلا
يننكمي،اذل.نابشروصلمحتنكتملتاقاطبلاةسدكلخاداهماحقإب
نابشلاروصلمحتيتلاعبرألاتاقاطبلاتجرختساامدنعكنإلوقلا
تمقامدنعو.اهفلخةيفخمتاقاطبثالثكانهتناك،اهايإينتيرأو
تاقاطبلاهذهتناك،لفسألاىلإاهموسرتهجوونابشلاتاقاطبعضوب
ذخأوىهتنا."ةبلعلالخاداهتمحقأواهتبحسيتلايهو،اهالعأثالثلا
."ةيلجوةحضاواهنإ":لاقوًاقيمعًاسفن

ًالدبتاقاطبعبسةسالسبكبحسةيفيكيفنمكتةليحلاف،طبضلاب"
يتلاتاقاطبلافلخةيطايتحالاثالثلاتاقاطبلاكئافخإةيفيكو،عبرأنم
تاقاطبلابناوجكراهظإمدعبطبترمهلكاذهو.نابشلاروصلمحت
تيتشتىوسةصقللرودالو،ةصقلالبقأدبتًايلمعةليحلاف،نيدهاشملل
."نيدهاشملاهابتنا

."؟ةليحلاهذهينملعتنأكنكميله":ةعرسبكولراشهلأس
تبّعصو،يعدختحضفدقل":ئداهتوصبًالئاقونابلأهيلعّدرف

ًانيدمتسليننإ،اهيلعةديازملاباوموقييكليتاردقبنيرضاحلاعانقإّيلع
."ءيشبكل

يننكلو،ءيشبيلًانيدمتسلتنأ،قحمتنأ،الك":كولراشأموأ
تنأمكنورخآلاملعينأديرتتنأ.كليحًادحأيُِرتنأديرتكنأنظأ
نأدحأملعيملنإ،نكلو،ىلوألاةبترملايفيتأيلاملاينجنإ.يكذ
هذهبمايقلاةيفيكيلنّيبو،ينمِّلعاذل.ىضرلابرعشتنلفةليحكانه
عيطتسييذلاةعلقلاهذهيفديحولاصخشلايننأنآلاملعتتنأ.ةليحلا
،لاحلكىلع":ميمصتبونابلأىلإقّدحو."حيحصلالكشلاباهبمايقلا
ّيلإلقنتنأديرتتنأ.سوردةعبرأينتيطعأو،يميلعتبتأدبتنأ
."كتاراهموكتامولعم

ةفخبعاللكملحهنإ.هلعفأاماذهناكامبر":ءطببونابلأأموأ
أدبنانعدً،ادجديج":عباتودهنت."ئدتبمباشهيدلنوكينأ
."...انهاهنمةسدكانيدلنأاملاط،تاقاطبلاليحتايساسأب

هملعتقولااذهلالخو،تاعاسةدعونابلأبناجىلإكولراشيقب
قئارطىلإةفاضإلاب،بعللاتاقاطبةعومجملمحلقئارطةدعونابلأ
اهببلقييكلةيرسقئارطهملع،كلذدعبو.تاقاطبلاميسقتلةفلتخم
يتلاقئارطلاهلنّيبمث.ىلعألاىلإلفسألانمنيعةحملبتاقاطبلا



نمتاقاطبلاىدحإلقنةيفيكو،تاقاطبلابمكحتلااهلالخنمعيطتسي
تاقاطببذفنتيتلاةفخلاباعلأرهوجنإ":هللاقو،لفسألاىلإىلعألا
يأىلإاهكيرحتةيفيكيفمث،ةمهملاةقاطبلادّدُحتنأيفنمكيبعللا
لعجبلثمتييذلابعصلانفلاكولراشلنّيبً،اريخأو."هببغرتناكم
ةقاطبلانوكتعقاولايفاهنكلو،ةيئاوشعةقاطباهنأنظيامذخأيدهاشملا
رعشىتحتقولاىهتنانإاموً.اقبسماهلقنوةفخلابعالاهّنيعيتلا
.هسأريفراودبكولراش

ًاريثكطبترياهحاجننكلو،ةطيسبليحلالك":شاهدنابكولراشلاق
نل،ةراهملاهذهنودنمف.يلاثملكشبتاقاطبلاةمزحلمحىلعكتردقب
."هبموقتامبمايقلاناكيأعيطتسي

،اذل.نيرمتلاوةسرامملاوهيقيقحلاوديحولارسلانإ":ونابلأهباجأ
لماعتلاىلعًارداقحبصتنألبقتاقاطبلاةمزحكرتتنأكبضرتفيال
يأىلإبهذتال،اذل.كينيعضامغإةلوهسلثامتةلوهسوةعاربباهعم
مقو،كعمتاقاطبةمزحذخناكميأىلإترفاساذإف،اهنودنمناكم
ءيشيأبمق.اهميسقتواهطلخواهطسببمقو،كعباصأنيباهكيرحتدرجمب
."كلقيدصلضفأحبصتنأتاقاطبلابضرتفي.كعميهوءيشلكو
نلتنأفً،امئادنَّرمت":ًالئاقهلاهمدقوتاقاطبلاةمزحلمح،اهدنع
."ةراهملاهذهىلإجاتحتسىتمفرعت

رمأبرعشيوهوكولراشرداغو،احفاصتوونابلأديسلاكولراشركش
ناك.اهيلعبثيامردقبضرألاىلعوطخيالهنأبرعشدقف؛يعيبطريغ
ىلعرداقهنأبرعشو،هلبقتسمنعةحمليطعأهنأكو،شاعتنالابرعشي
اهنإهلاولاقاهنعمدخلالأسامدنعهنكلوً.اددجماينيجرفعمثدحتلا
اذهبةدوصقملايهفيننأضرتفاو؛ةديسلاعمةنصحألايطتمتلتبهذ
ناتاتفلاناتاهودبتفيكً؛اقلقمولبًابيرغرمألاهلادبدقل.بقللا
.نيتقيدص

؛ءاشعلالبقشعنملاءاوهلاقاشنتساىلإةجاحبهسفنكولراشدجو
؛جراخلاىلإهَّجوتاذل،ةيضاملاةليلقلاتاعاسلايفزيكرتنمهلذبامدعب
،ضماغلايجربلاءانبلاهتيؤرو،اينيجرفعماهبماقيتلاةهزنلاًاركذتم
ً.اددجمهداجيإىلعمزعلاهدقعو،اهنيحهصحفتبهمايقمدعو

يذلاقيرطلانمجرخينألبقةقيقدنيرشعوحنرمألاهقرغتسا
يجربلاءانبلاادب.يجربلاءانبلاةدعاقمامأهسفندجيوتاتابنلاهيفومنت
وهوً.امدقنيسمخعافتراومادقأرشعضرعبادبدقف؛هنظاممقيضأ



راس.ةنشختدبهعباصأباهسملامدنعو.ةنكادةيدامرةراجحنمديشم
ةقيقدتناكةراجحلايقتلتثيحطوطخلانأظحالو،يجربلاءانبلالوح
ىدلةيلاعةيفرحىلعلديلمعهنإ.ةيئرمتناكداكلاباهنإىتحً؛ادج
ىرينأمويغلاربعبرستملافيفخلاسمشلاءوضهلحاتأدقل.ءاَّنبلا
دقو،هتركاذيفامتايركذراثأاماذهو،ةراجحلايفًادجةريغصًارفح
اهسفنةراجحلانمينبميجربلاءانبلانأكردأىتحٍناوثةدعقرغتسا
.ةعلقلالفسأقفنلايفقيرطلادسيذلاطئاحلااهنمينبيتلا

ةفرعمو،اهنعهلصفتيتلاةفاسملاردقينألواحو،ةعلقلاوحنرظن
نإلءاستامك.ضرألاتحتقفنلايفاهعطقيتلااهنيعةفاسملاتناكنإ
مأنآلااهعطقيتلاةفاسملالداعتةفاسمضرألاتحتاهنيحراسدقناك
يذلاهتاذوهضرألاتحتهدجويذلاطئاحلاناكنإلءاستو،رثكأ
.هسفنطئاحلاهنأنظيهنكلو،يقطنمريغهتمربرمألاادب.نآلاهيلإرظني
هقيرطجربلاطئاحعباتياذامل:وهنآلاهسفنحرطيذلالاؤسلانأريغ
اذهكًايجربءانبنأدكؤملانم؟كلذنمةربعلاام؟ضرألانطابىلإ
اذامل،نكلو.ضرألاحطسىلعوحطسمساسأىلعىنبينأهبضرتفي
؟لفسألاىلإهقيرطجربلاعباتيىتحضرألاترفح

،ءاينغأنيكلاملبقنمينبيجربلاءانبلانأبهسفنّركذ،تاقامح
مادامو.مهئارثىدمراهظإنمرثكأهباومتهيلريثكلامهيدلنكيملو
؟مهتافرصتيفةيقطنمرومأنعثحبياذاملف،مهلاحاذه

يهو،يجربلاءانبلايفءادوستاحاسمداجيإنمكولراشنكمت
اهنأكوهلتدب؛ىلعألاىلإدوقيميقتسمطخيفاهضعبقوفةفصارتم
جربللبابىلعروثعلانمنكمتيملهنأيفتلثمتةلضعملانكلو.ذفاون
يذلافدهلانعو،بابدوجومدعببسنعلءاست.ضرألاىوتسمدنع
.هلبابنودنمءانبدييشتنمسدنهملاهيلإيمري

دقو،تاحتفعمروّسلابًاهيبشًائيشدجو،جربلاىلعأىلإرظناملو
جنرطشلاراجحأنيبىعديامللثاممريبكءيشهنأكولفسألانمهلادب
دوجونكلو،ضرألاىوتسمنمجربلاىلإلخدمكانهنكيمل.خرلا
ةرملءاستوداعهنأريغ.جربلالخادفرغدوجوبدقتعيهلعجذفاونلا
بابنودنمنكلو،فرغيذيجربءانبدييشتنمةمكحلانعىرخأ
!!لخدموأ

اذهلًاريسفتدجينأًالواحمًاليلقهيلإقدحو،ءانبلامامأفقو
عباتيجربلانأىلإلصوت،هراكفأعمجتسانأدعبو.دييشتلايفذوذشلا



نممدقت.ىلعألايفهكلسييذلاهسفنهاجتالايفلفسألاوحنهقيرط
حطسجربلااهبسمالييتلاةطقنلاصحفتو،دجسوجربللرعقملارادجلا
عيطتسيهنأىأرهنكلو،باشعألاوتاتابنلابةاطغمضرألاتناك.ضرألا
كانهنأدجودقل.جربلانعضرألالصفتيتلاةفاسملايفهديريرمت
.ةوجف

،جربلاطئاحنمقثبنتةيرجحةلتكدوجوظحال،ةفاسمدعبىلع
ملً.انولحتفأتناكدقف،جربلااهنمديشيتلاةراجحلانعفلتختاهنكلو
.ةريغصتاتابنبةاطغماهنألًاقباسةيرجحلاةلتكلاةيؤرنمنكمتي

يفةروشحمتناكو،همجحبتدبيتلاةيرجحلاةلتكلاكولراشصحفت
غارفيأكانهنكيملو،اهعممكحملكشبمءالتتو،جربلابناجبةوجف
اهيلعتدبدقوةلتكلافرطبةقلعمةيندعمةقلحكانهتناكو،اهلوح
.اهدجاوتببسمهفعطتسيملو،مايألاراثآ

ةيرجحلتكثالثداجيإنمنكمتو،ةثلاثلاةرمللجربلالوحراس
اهنأكوهلتدبو،جربلاطيحملوحةيواستمتافاسمىلعةقباسلابةهيبش
نكيملهنأريغ،اذههينعيامعلءاستو.راجرفيفتاهاجتالاىلإريشت
.ةباجإلانمًادكأتم

ةيجحأنمةريغصعطقاهنأكو؛هسأرىلإعفدنتراكفألاكرتوسلج
.تباخهلامآنكلو،ةقسانتمةروصاهنملكشتتنألمأو،ةيبشخلافطأ

لثمتيهتالؤاستنعتاباجإداجيإلديحولالحلانأررقً،اريخأ
ىلعأيفدجويامو،فرغلالخاددجويامهتيؤرو،يجربلاءانبلاهقلستب
.ءانبلا

نيبعمجييذلاطالملاناكاملوً.امامتةيراعءانبلاراجحأتدب
ءيشيأهماحقإةلاحتساكلذىنعدقف،داكلابًايئرموًادجًاعيفرةراجحلا
تاظحللرّكفو.قلستلاءانثأهيمدقلدنسمكهمادختساوةراجحلانيب
مالثألاهذههدعاستثيح،سأفةطساوبةراجحلاىلعمالثأرفحةيناكمإب
نوكيساذههلمعّنأةقيقحبتمدطصاهذههتركفنكلو.قلستلاىلع
.اهتمربةيلمعلانمهفدهنكيملاذهو؛تاكلتمملابيرختنمًاعون
ةعلقلاىلإهتدوعناكليدبلالحلاً.اسأفكلتمينكيمل،كلذىلإةفاضإلابو
اهيمرنمو،هنمةطوشنأعنصنمنكمتينألمأىلع؛ًالبحهراضحإو
رجحجاتهبشتيتلاايلعلاتافاحلاىدحإبقلعتىتحيفكيامبًايلاع
هداجيإو،ةعلقلاىلإهتدوعبلطتيناكةركفلاهذهذيفنتنكلو.خرلا
ديريوهوً؛اتقوقرغتسيسيذلارمألا؛انهىلإةدوعلاو،هتراعتساوًالبح



ً.اقحالسيلو،نآلاجربلافاشكتسا
نعًامدقةرشعىدحإىلاوحدعبتةذفانبرقأنأيفكولراشركف

اذهىلإلوصولاىلعهدعاسيامءيشداجيإنمنكمتاذإهنأو،ضرألا
هيطعيساماذهو،ةفرغلالخاددجويامفاشكتسانمنكمتيسفعافترالا
.يجربلاءانبلافرغرئاسيفدجويامعةركف

كلتمتنكتملاهنمًايأنكلو.رادردلاراجشأضعبىأرف،هلوحرظن
.زفقللةصنمكاهمادختساهلحيتتويجربلاءانبلانمةيافكةبيرقًاناصغأ

ىدحإقلستو،راجشألاوتاتابنلانيبءاجرألايفتقولاضعبللوجت
تناك،ظحلاءوسلنكلو.ىلوألاةذفانلاىوتسمىلإلصوىتحراجشألا
.لخادلايفءيشيأةيؤرعطتسيملو،ةبسانملاريغةيوازلايفسمشلا

ةيشخةعرسبهنعزفقف،هنزولقثببسبريرصتوصنصغلاردصأ
ىلإهتياهندنععرفتيهنأظحال،نصغلالوطصحفتاملو.رسكنينأ
هرودبعرفتيامهنمدحاولكنأو،مادقأعضبامهنملكلوطغلبينيعرف
اذهرسكنمنكمتاذإف؛هنهذيفلماكططخمقثبنا،ةأجف.نينثاىلإ
!ملسكهمادختساهتعاطتسابف،جربلاىلإهدنسأو،نصغلا

نعهينثيًاببسرشعةتسهلمدقيلهغامدلةصرفلاحاتتنألبقو
نأالإنصغلانمناكامف،نصغلاىلعزفقلابأدب،هيفركفيامبمايقلا
كسمت،اهدنع.رسكنيملهنأالإ؛هنزولقثتحتريرصتوصردصيأدب
.راهنانأالإهتحتنصغلانمناكامف،ةوقبزفقو،هقوفيذلانصغلاب
.ىلعألايفنصغلابًاديجكسمتلاىلإعرسيملول؛طقسينأكولراشداك

وحنروسكملانصغلابحسو،ضرألاىلإزفقو،نصغلاىلعحجرأت
ةرشعىدحإهنمةعّرفتملاناصغألاعمنصغلالوطناك.يجربلاءانبلا
ةلوليحللضرألاىلعنصغلانمضيرعلاءزجلاعضوكولراشررقوً،امدق
نصغلاقلست،اهدعب.جربلارادجىلعنصغلاتاعرفتمعضوو،هقالزنانود
.طئاحلانمةلطملاةحتفلاىوتسمىلإهسأرلصوىتحدرقلاك

ةيدامرلاةراجحلاىلعهعباصأبضبقو،زيرفإلاةيحانعفدنا،اهدنع
،تاظحللةلاحلاهذهىلعيقب.طئاحلاىلعهردصدنتساامنيب،ةنشخلا
.زيرفإلاةيحانهسفنعفرينألبق

.ةعوطقمهسافنأتناكو،ذفانلالخادهدسجبىقلأ
اليتلاو،بشخلاتارسكضعبنمالإةيلاخو،ةيرئادةفرغلاتناك

امبر؛قودنصلاهبشيءيشىلإامبرلب،روسكمنصغلدوعتاهنأودبي
.صفقلدوعتتناك



نكمت،كلذعمْنكلو.ةفرغلالخدتسمشلاةعشأتناكداكلاب
تاطالبلانمرثكأةنكادتناكتاطالبلاىدحإنأةيؤرنمكولراش
تناكلب،ةطالبنكتملاهنأظحال،اهصحفتيلاهنممدقتامدنعو.ىرخألا
يفةفاسملاهلتدبف،اهبحولو،لفسألاىلإهديدم.ضرألايفةوجف
يتلالفسألايفةفرغلاىلإقيرطلايههذهتناكامبر.ةريبكلفسألا
ضرتفا.ةذفانوأبابنودنمتناكيتلاو،ضرألاحطسىوتسمبتناك
نمكلذبمايقلاهركهنكلو،لخادلابدجويامةيؤرولوزنلاهبردجيهنأ
،ئيسلكشبزفقنإهقاسوأهلحاكرسكينأنكمملانمف؛حابصمنود
ً.اددجمجورخلاعيطتسيالأنكمملانمو

.ةريدتسملاةفرغلافقسىلإ؛ىلعألاىلإرظنف،ةركفهلاببترطخ
ىلإرظن.ضرألايفيتلاكلتلًامامتةلثاممً؛اضيأةوجفكانهتناك
ةحاتإلجأنماتدجوامهنأررقو،فقسلاوضرألايفنيتللانيتوجفلا
ببسلااذهلو،ىرخأىلإةفرغنملاقتناللريصقملسمادختسالةصرفلا
ملسلالمحلوزنلاوأدوعصلاديرييذلاصخشلابضرتفيو،ناتلثامتمامه
نمليلقبهنأنظً.اددجمهمدختسيلاهيلتيتلاةفرغلاىلإةفرغنمهعم
.ملسهيدلناكنإنكلو؛جربلاىلعأىلإتاوجفلاهدوقتسظحلا

نأنيتيوقنيقاسونيتيوقنيديلنكمملانمف؛رخآءيشبركفهنكلو
بحسينألبقهدسجبحجرأتو،ةوجفلاةفاحبكسمتوزفق.ضرغلابيفت
.ىلعألاىلإهسفن

لفسألايفاهيفناكيتلاةفرغلالثامتىلعألايفةفرغلاتناك
،عقوتامكو.ىلعأتناكةذفانلانمةيؤرلانأوهو؛دحاوءيشءانثتساب
ىلإةفرغنمدعصىتحهبماقامررك.فقسلايفةوجفكانهتناك
.ءانبلاجوتتةحطسمةصنمىلعهسفندجوًاريخأو،تارمسمخىرخأ

هانيعتناكو.ةدماهةثجنالتنيوكشتارداشريسلادجو،كانهو
،بلودملاهيسركىلعلازيالوهو،ءانبلابطيحتيتلايضارألاىلإنارظنت
.فاجمدبةاطغمهترتسوهصيمقنمةيمامألاةهجلااميف



نملقنفيك:وههسفنحرطييذلالاؤسلا":يورغديسلالأس
."؟ىلعألاىلإلفسألا

اذامل:وهمهألالاؤسلا":لاقويورغديسلاضراعتفوركيامنكلو
ىفختوأ،اولتقثيحنوكرتيامإلتقلامئارجاياحضمظعمف؟كانهعضو
لتاقللنأدبال،اذل.دحأاهيلعرثعيالنألمأىلعامناكميفمهثثج
."؟وهام،نكلو.ءانبلاىلعأيفةثجلاعضوءانعدبكتيهلعجًايوقًاعفاد

.ريسلاةثجكولراشفاشتكاىلعتاعاسيضمدعبكلذناك
حرجلانكل.تيمهنأنمدكأتلاوهةرشابمهبماقاملوأناك،عبطلاب
ىقريالليلدهنضحيفةعمجتملاءامدلاو،هترجنحوهتبقرربعييذلاغيلبلا
نعًاثحبءاجرألايفقدحنأثبلاممث.تيملجرلانأيفكشهيلإ
نكلو.جربلاىلعأىلإبلودملايسركلاىلعةثجلااهبتلصويتلاةقيرطلا
ةلآيأوأملالسوألابحكانهنكتملذإ.ةقيرطكانهنكتمل
كلتلكءاوهلايفهنزوولجرلامجحبءيشلقنىلعةرداقةيكيناكيم
،اهبدعصيتلااهتاذةقيرطلابءانبلانمكولراشلزن،كلذدعب.ةفاسملا
ً،اضكارداع.شتارداشريسلالتقمنععيمجلاربخيلةعلقلاىلإهجوتو
.هتايحتارتفلوطأناكتقولاكلذنأبسحأو

ونبيونوفعانقإنكلو،روفلاىلعيورغديسلاوهقيقشهقدصدقل
ىلإةتسلالاجرلاهجوتً،اريخأً.اتقوقرغتساكنربزتلوهوفولافوشتنوكلاو
نامليسمدخلاةريبكىلإةفاضإلاب،نيمودصملامدخلانمددعةقفربءانبلا
ملو،جراخلايفلازتالفينتناك.حوضوباهيلعًارهاظىسألاناكيتلا
اهنيعةقيرطلابجربلاريسلاعابتأنمنانثاقلست.اهداجيإنماونكمتي
.كولراشهلاقامادكأو،كلذكولراشاهبلعفيتلا

امهنأينعأ":عباتو."؟ةثجلاءافخإلةقيرطهذهله":كولراشلأس
نمةيئرمريغةثجلانأامك.جربلاقلستبموقأنأعقوتيناكدحأنم
."ضرألاىوتسمنميأ؛لفسألا

اهلقنءانعلتاقلادبكتيساذامل،نكلو":هلاقوقبسامتفوركيامررك
ًاناكمدجيملامدنعًاسباعلظو،سلجيلناكمنعثحبيناك."؟انهىلإ
."؟اهيفهيراويوتاكيألاىدحإيفةرفحرفحيملاذامل":عباتوً.ابسانم

تفشتكانإمتهياللتاقلاامبر.ةلاسراهنإ":يورغديسلاهباجأ
لسريسناكامبروأ.امءيشىلإةراشإلاديريهنكلو،فشتكتملمأةثجلا



ضحمباهفشتكاكولراشنكلو،ةثجلاناكمنعانربختةلاسرًاقحالانل
."ةفدصلا

ةثجلانأدقتعأ":لاقوءانبلاعافتراىلإرظنيلازيالكولراشناك
اذهثدحييكل،نكلو.رخآىلإقباطنمتاوجفلاهذهلكربعتلقن
ءامدللراثآكانهتناكلالإو،اهتقوًايحنوكينأشتارداشريسلابضرتفي
.هلتاقحفاكدقناكلالإو؛يعوللًادقافوًايحلقنهنأدقتعأ.ناكملكيف
نمدبالو،تاوجفلاربعرميالوهف؛ةريحمبلودملايسركلاةلأسمىقبت
لاؤسلانكلو.تاعاسقرغتسينأهبضرتفياذهو،لابحلاةطساوبهبحس
."؟اذهلكءارونمةياغلايهامً:اددجمهسفنحرطييذلايرهوجلا

ببسيفكشنمام،هتفصواملالخنم":تفوركياملاقاهدنع
."حبذدقلجرلاف؛توملا

."هتيأراماذه":هلوقبهقيقشمالكىلعكولراشدكأ
ودبي؟ديدحتلابءيشلااذهوهام":لأسوءانبلاىلإتفوركيامقدح

."هلةيلمعةياغالنأكو
."يجربءانبهنإ":كولراشلاقف
."؟لزنموهأ؟يجربءانبهنإكلوقبينعتاذام":لاقويورغسبعف

قئادحلاةفرخزلةيلمعريغةنيزنعةرابعهنإ":تفوركيامحرش
ءافتكامدعببسفرعأاليننإ"ً:اعباتمهسأرزهو."اهتجرهبوةريبكلا
."ليثامتلابمهقئادحنييزتبسانلا

فولافوشتنوكلاوونبيونوفعمثدحتتتناكيتلانامليستمدقت
ةفسآيننإ،ةداسلااهيأ":تلاقوكولراشفقيثيحىلإكنربزتلوهديسلاو
."هبمايقلايبردجيامفرعأاليننإ،ةقيقحلايف.عجفملاثداحلااذهل

."؟ةرمرخآشتارداشريسلاتدهاشىتم":تفوركياماهلأس
نيحلاكلذذنمو.هتفرغىلإروطفلاماعطهلتدخأفً،اكعوتمناك"

تننظف،اهيفنكيملهنكلو،هيلعنئمطألهتفرغىلإتدعصًاقحال.هرأمل
."فينامبروأهتجرخأتامداخلاىدحإنأ

."؟ةعلقلارداغيوهودحأهدهاشيملأ"
."قالطإلاىلعدحأهدهاشيمل":هتباجأ
يألحومسملاريغنمو.ةطرشلارابخإبجي":تفوركياملاق،اهدنع

."ناكملاةرداغمبناك
ةرداغملانوديريمهنإنولوقيبناجألانيلثمملانكلو":نامليستجتحا

."لقنةليسوريضحتانمنوبلطيمهوً.اروف



امدنعةعلقلايفًادوجومناكنملك.ليحتسماذه":تفوركيامرصأ
."مهبجعيملمأكلذمهبجعأءاوس؛هبهبتشمةميرجلاتلصح

."؟ةيسامولبدةناصحمهيدلتسيلأ":ةعرسبيورغديسلالأسف
مهنملنكلو،قوقحلاضعبتظفحانييفةيقافتا":تفوركيامنلعأ

نكلو،ةثالثلاءالؤهعضوملعأال.نييداعلاراوزللسيلو،ةيمسرتامهميف
."؟ةيسامولبدًاقاروأيورغديسايتنأكلمتله

."؟مهتمانأله":يورغديسلامفشعترا
نوكلتمينيذلاطقف،بسحفرومألاحضوأانأ":تفوركيامهيلعدر

هذهيفىتحو.ةيمسرتامهميفاوناكاذإةناصحمهيدلةيسامولبدًاقاروأ
يفنيطروتماوناكاذإةناصحلامهنععفرتنأمهتاموكحلنكمي،ةلاحلا
يف،نكلو.اهلجأنماولسرأيتلاةيسامولبدلاتامهملاباهلةقالعالمئارج
ىتحانهًاعيمجىقبننأبجيو،ةطرشلاغلبننأبجيهذهانتلاح
."عيمجلابوجتستوةميرجلاحرسمصحفتتوةطرشلارضحت

نعثدحتتالكنإ؟يوالاغنم؟ةيدنلريإلاةطرشلا":يورغلأس
."لتقةميرجاهنإ،ةرقبءافتخا

نملداعلااهبيصنتلاندقيوالاغةنيدمنأنمدكأتمانأو"
ةثداحملاىلإعمتستوفقتتناكيتلانامليسىلإتفوركيامرظن."فنعلا
بلجيلمهدحأيلسرأً،ايناث.ناكيأرفسلتابيترتال،ًالوأ":لاقوربصب
."رمألاىضتقانإةوقلاب؛ةطرشلا

."ثدحامبملعتنأاهقحنمف،فينداجيإبجي":كولراشفاضأو
."ينورذعا،ةداسلاعورنمففخأوبهذأس":تفوركيامأموأ

هفلخيورغقدحاميف،ىرخألاةعومجملاهاجتابتفوركيامراس
عمستنأاهديرأ.اينيجرفعمثدحتأوبهذأنأديرأ":لاقمث،تاظحلل
ىلإىهانتيامموأ،مدخلانمكلذفرعتنألدبلصحامبينم
."تاراوحنماهعمسم

."؟فيننأشباذامو":كولراشهلأس
."؟تنألعفتساذامً.اضيأاهربخأفوسفاهتيأراذإ"
."امءيشىلإلصوتلالواحأوناكملايفميهأس"
،راجشألانمةيلاخلاةقطنملاةفاحىلإكولراشداع.رداغويورغأموأ

.هيلعسلجفًاميدقةرجشعذجدجوثيحو،يجربلاءانبلابصتنيثيح
مهدقفتويوالاغنمةطرشلالاجرمودقدهاشو،تاعاسةدعلكانهيقب



ةطساوبلزنأيذلابلودملايسركلامث،ةثجلامهدقفتمث،ةعرسبعقوملا
حضاولانمهنأنامليسةديسلاطباضلاربخأ.يجربلاءانبلاىلعأنملابحلا
صاخشألالكىلإثدحتلاهبضرتفيهنأو،لتقةميرجبقلعتيرمألانأ
ريسللناعباتماقو،نامليسويطرشلارداغ،كلذدعب.ةعلقلايفنيدوجوملا
الهنأولامك،بلودملايسركلاىلعاهاعضونأدعبهتثجلقنبشتارداش
ً.ايحلازي

ًائيشلعفيملو،اورداغنأدعبليوطتقولهناكميفكولراشيقب
نمًابيرقناكو.راكفألانمةماوديفًاقراغ؛يجربلاءانبلابقيدحتلاىوس
ناكملوحو،يجربلاءانبلااذهلوحروحمتتتناكيتلاهتيرظنريوطت
ةفيفخةكرحتوصعمسنيحناكملااذهيفهدجاوتةيفيكو،هدجاوت
مودقلاكنكميو،انهسلجأانأ؟ماريامىلعءيشلكله":لاقف،هفلخ
."تدرأاذإيتقفربسولجلاو

دقف؛يكبتتناكاهنأءالجبًاحضاوناكو،ةمكألاجراخفينتطخ
ً.امروتمامهلفسأدلجلاونيوارمحاهانيعتناك

."هلتقنمتنأ":دقحوةدشبنكلوءودهبتلاق
نماهبرعشيتلاةمدصلاةجيتنعطقنتهسافنأبرعشيوهواهباجأ

."كلذلينعفديببسّيأيدلسيل.هلتقأمل":اهماهتاءارج
ملولو،ريضحتلاةسلجيفاهبناموقياناكيتلاليحلاتحضفدقل"

."نآلاةايحلاديقىلعلازيالناكامبر،كلذبمقت
هنيلوقتام،ةقيقحلايف"ً:اضيأيهأدهتنألمأيوهوءودهباهباجأ

.امهليحضفدعبهارسخاملكاديعتسينأاعاطتسادقلً.احيحصسيل
ةديازملانكلو،ونابلأوكدلاواهبموقييتلاليحلاعيمجللترهظأدقل
-يواسمنلاويناملألاويسورلالثمملاةكراشمب؛مويلارهظدعبيرجتستناك
لبقًاليلقفقوت."ًالبقهيلعناكامىلإًايبسنعضولاداعدقل.يراغنهلا
نأولو.يرجتستناكةديازملانألامبرتامدقل،عقاولايف":عباتينأ
امامبر،ةديازملاتيغلأوهباوعنتقاوهتلقاماوعمسنيمرتحملالودلايلثمم
."لتقيلكدلاوناك

يلاتلابو،تاحوللابةقلعتملاةريخألاةليحلاحضفكبردجيناكامبر"
."ىغلتسةديازملاتناك

ىلعو.ينمءاكذرثكأناككدلاونإلوقأنأىشخأ":كولراشاهباجأ
."ةريخألاةليحلاذيفنتةيفيكفاشتكاىلعلمعأيننإ،لاحلك

.ً"اريثكترخأتكنكلو":فينهتباجأ



دقل،ةقحمتنأ":همولتاهنألىسألابرعشيوهوً،اقفاومءودهباهباجأ
نمانأنكأمل.هلتقنمانأتسلفيرخأتنممغرلاب،نكلوً.اريثكترخأت
ىتحفزنيوهوهدهاشنمانأتسلو،هترجنحقشوهحبذونيكسلالمح
درينأدارأو،هايإاهماهتابهتذآوهتملآاهنكلو،ةيساقهتاملكتناك."توملا
.نيعاصعاصلااهل

كمولأس":ةياهنلايفتلاقاهنكل،ترداغاهنأنظو،ةهربلتمصلامع
.ً"امئاد

يتلاليحلانأشبنيملعتتنكله،فين.كلذملعأ":ًالئاقاهباجأ
."؟ةفئازريضحتلاتاسلجنأنيملعتتنكله؟اهيفًاطروتمكدلاوناك
لجأنمطويخلاكلتدادعإيفهتدعاسله":اهلأسهبجتملامدنعو
."؟طالسملاءوضليغشتبتمقوأ،ةداملاقيلعت

.تبهذدقتناكرادتسانيحوً،اباوجعمسيمل
ةليحذيفنتةيفيكفرعيحبصأهنأدقتعاو،يجربلاءانبلاوحنراس

نكلوً،ايركفةيرظنلاهيدلتنوكتدقلً.ادكأتمنكيملهنكلو،تاحوللا
.هصقنتتناكنيهاربلا

ءانبلاةدعاقدنعةدوجوملانوللاةحتافةعبرألاةراجحلاعمأدب
-اهدحأبناجبفقو.ةيندعمتاقلحكلتمتيتلاةراجحلاكلت؛يجربلا
رظنو-ىلوألاةرمللاهدهاشامدنعًالبقمايقلاهبضرتفيناكاماذهو
عافتراىلعةنكادعقبكانهتناك.يجربلاءانبلاتاهجىدحإىلعأىلإ
ةدوجوملاتاوجفلامجحبو،ءانبلايفتاوجفنعةرابعتناكوً،امدقنيرشع
.ةروشحمنوللاةحتافةعبرألاةراجحلاتناكثيحضرألاىوتسمدنع
،ةقباسلاةوجفلانمًامدقنيرشععافتراىلعىرخأةوجفكانهتناكو
ىلعرركتيهنيعرمألانأظحالو،يجربلاءانبلاطيحملوحكولراشراس
نأهلادبوً،امدقنيرشعلكةوجفدجوتتناكدقف؛ءانبلاتاهجلك
.يجربلاءانبلاىلعأىلإلصتىتحًامدقنيرشعلكرركتتتاوجفلا

لكشبةحتافلاةراجحلادحأراتخا.هتفرعمديريرخآءيشكانهناك
نأدجوف،رجحلاهجاويهرهظلعجنأدعبهنعًادعتبمراسو،يئاوشع
يهتنتثيحيهتنيو،ةيمانلاتاتابنلانيبربعيًادجًاقيضًارممكانه
ةدوجوملاةيندعملاةقلحلابلبحطبراذإ؛هسأريفةركفتعملف.تاتابنلا
لبحلانمرخآلافرطلابحسبرامحوأناصحماقورجحلادنع
...ةعبرألاةراجحلاتبحساذإو،هبحسورجحلاكيرحتهتعاطتسابف

هيلعناكاذإ،نكلو.نيهاربلاوةلدألانميفكيامهيدلحبصأ،نآلا



؛هتيرظنحرشييكلًاجذومنينبيمأهيلعف،يورغديسلاوتفوركيامعانقإ
.امهعانقإليفكتالتاملكلاف

لوحثحبلابماقو،يجربلاءانبلاىلإداع،ةعلقلاىلإهجوتينألبق
رجحلانمةيظشوأةرسك؛هنعثحبيناكامعرثعةعرسبو،هتدعاق
ةراجحلاهذهتناك.هتاذدحبيجربلاءانبلاهنمينبيذلانكادلا
لكشبةفيفختناكو،اهروبعبءاوهللحمسياممبوقثلاةريثكيأ؛لابرغلاك
اهيلإجاتحيهلعهبيجيفاهعضووةراجحلاةرسككولراشذخأ.قدصيال
.قحالتقويف

مدخلاعمتالباقميرجيةطرشلاطباضناكو،ةعلقلاىلإكولراشداع
بناجألانيلثمملاعمهتالباقمىهنأهنأحضاولانمناك.لابقتسالاةعاقيف
ةعاقلايفةلواطلابناجىلعسرجدوجوكولراشظحال.ًالبقماقملايعيفر
ةحلاكتدبو،نامليسترهظةدعقئاقددعب.رظتناو،هعرقبماقفةسيئرلا
تضرعتيتلاةمدصلارادقمًاحضاوادبدقل.داتعملانمرثكأةدكنوهجولا
.شتارداشريسلالتقباهل

."؟يديسايديرتاذام":ةموعنبهتلأس
ً،اضيأءامقيربإو،قاروأةدعو،ءاملابًائيلمًاريبكًءاعوديرأ":اهباجأ

،سيبابدلاضعبو،نيكاكسةعبرأىلإةفاضإلاب":عباتوًاركفمفقوت.ً"اصقمو
."ةءاضمةعمشو،رمحألاعمشلاضعبو

."يديسرضاح":تلاقاهنكلوةبرغتسماهبجاحتعفر
ماعطلاةفرغىلإضارغألاهذهيلسرتنأكلضفنمكنكميله"

."؟نوكأسثيح
ةدرابلاةمعطألاضعبتعضودقل،ةنهارلافورظلاىلإرظنلاب"

ماعطلالوانتنمنودوجوملانكمتييك؛ماعطلاةفرغةلواطىلعةعونتملا
."اهيبأةركبنعةئلتممةلواطلايلاتلابو،نوءاشيةعاس

ةأجفركذتهنكلو."؟ةبتكملايفهتبلطامبيديوزتكنكميلهً،انسح"
ىدحإيلرضحتنأوجرأامك":اهللاقف،دعبماعطلالوانتيملهنأ
."درابلامحللانمًاقبطاهعمتامداخلا

."يديسرضاح"
رظتنيناكامنيبو.ةراثإلابرعشيوهوةبتكملاىلإكولراشهجوت

ايفارغجلابتكتعضوثيحبتكلافوفرصَّحفتماعطلاوضارغألا
.هنعثحبيناكامدجوامناعرسو،ايجولويجلاو

يف.ةرشابملمعلاأدباهبلطيتلاضارغألاوماعطلالصوامدنع



هرطقناكو،قرولانمًايرئادءاطغصقو،ةلواطلاىلعءاعولاعضو،ةيادبلا
،كلذدعب.ةرئادلاطسويفةوجفثدحأو،ءاعولارطقنمليلقبربكأ
،بوبنأللةيرئادةدعاقدعأو،سيبابدلابهتبثوقاروألاىدحإنمًابوبنأعنص
عسوأتناكاهنكلو،ءاعوللهدعأيذلاءاطغلانمرغصأةدعاقلاتناكو
.باذملارمحألاعمشلاةطساوبهتدعاقببوبنألاتيبثتبماقو،بوبنألانم

هبضرتفيهنأنقيأو،ةدقاننيعبهانبيذلامسجملاىلإكولراشرظن
صقلجأنمنيكاكسلامدختساو،بوبنألاىلعتاليدعتلاضعببمايقلا
قوقشةعبرأثدحأ،ىهتناامدنعو.يجربلاءانبلايفذفاونلالثامتتاوجف
ثادحإبماقاهدعبو،اهضعبنعاهسفنةفاسملادعبتتناكو،بوبنألايف
.تاشنإةعضباهنيبلصفتثيح؛قشلكقوفةيلوقاشقوقش

هباشحوقبطلانممحللاضعبطقتلاف،زهاجهبشحبصأ،نآلا
.ماعطلاغضميوهولمعلاعباتو،همف

يرئادلاءاطغلايفاهثدحأيتلاةوجفلاربعبوبنألاررم،كلذدعب
لفسأباذملاعمشلاباهقصلأيتلابوبنألاةدعاقنوكتثيح،ءاعولل
ءاطغلايفةدوجوملاةوجفلارطقنمليلقبلقأبوبنألارطقناكو،ءاطغلا
ًادوعصةلهسهتكرحتناكو،ةلوهسبةوجفلابوبنألاربعاذل؛ءاعولليرئادلا
ةباذإبماقءاملابوبنألاةدعاقبرشتتنأببغرينكيملهنألوً.اطوبهو
.اهلزعييكةدعاقلاىلعهدموعمشلاضعب

ءاطغعضوو،ءاعولايفبوبنألاعضوفً،ازهاجءيشلكحبصأ،نآلا
بوبنألاةدعاقتناكو،ءاطغلاةحتفبوبنألاربعثيح؛يرئادلاءاعولا
ىلعأيفةعبرألانيكاكسلالاخدإبماقو،ءاملاحطسدنععمشلابةلوزعملا
.بوبنألايفًاقباساهثدحأيتلاقوقشلاربعيرئادلاءاطغلا

نمهلدبالً.ائيشيسنهنأظحالو،هلمعًاصحفتمفلخلاىلإاطخ
ٍّنأتبو،نيكاكسلاىدحإبحساهنيح،ءاعولالخادىلإءامللىرجمداجيإ
.ءاعولليرئادلاءاطغلايفًابقثثدحأ

.ريبكلاضرعللًازهاجحبصأ،نآلا
،هظحنسحلو.ةعاقلاىلإعرسأاذل،ةيناثيأردهببغرينكيمل

ىلإنارظنيامهوةعاقلابابدنعنافقييورغديسلاوتفوركيامناك
:هللاقوهقيقشةيحانتفوركيامتفتلااهدنع.ةطرشلاطباض

هبلجوهلزنمةقيدحيفعدفضىلعرثعيذلادلولاكودبت؟رمألاام"
."همألهيريل

يناعبتا،ةحوللاةعدختذفنفيكملعأيننإ":كولراشنلعأاهنيح



."امكلرمألانهربأوحرشأل
مسجملاىلعةرظنتفوركيامىقلأالصواملو،ةبتكملاىلإهاعبت

."ً؟انايمعانكمك،قحمتنأ":لاقويقرولا
ىلإهرظنداعأمث،كولراشىلإمث،تفوركيامىلإيورغقدح

."؟يلرمألاحضوينأامكدحألنكميله":لاقوهقيدص
يجربلاءانبلاوهاذه":لاقومسجملاةيحانهديبكولراشأموأ

."ًالوتقمريسلادِجُوثيح؛جراخلايفدوجوملا
."كلذةيؤريننكميً،انسح"
."ةيداعريغةراجحنمينبميجربلاءانبلانإ"
ةريثكوً،ادجةنكاديهف،اذهتعقوتدقل":يأرلايورغهقفاو

."ماسملا
ممحلانمنوكتتيهو.فافخلاةراجحلاهذهىعدت،عقاولايف"

نماهبلجيتلاةيرجحلاةيظشلاوأةرسكلاجرخأ،اهدنع."ةدرابلاةيناكربلا
.اهاصحفتيلامهلاهمدقوهبيجنميجربلاءانبلاطيحم

."ادنلريإيفنيكاربلانمريثكلاكانهسيل":يورغلاقاهنيح
عونلااذهيفمهملانكلو،امناكمنمةراجحلاتبلجدقل.حيحص"

نأعيطتستاهنأينعياذهو،ءاملانمةفاثكلقأاهنأوهةراجحلانم
."ءاملاحطسىلعوفطت

."كثيدحنمهيلإيمرتاممهفأتأدبيننأنظأ"
تبلجيتلافافخلاةراجحنميجربلاءانبلاينبدقل":كولراشعبات

نكلو.ةرعقمةراجحلكشىلعترفحو،ةيناكربلاعقاوملادحأنمانهىلإ
.ضرألانطابىلإهقيرطعباتيلب،ضرألاحطسدنعيهتنيالءانبلااذه
دقف،ةعلقلالفسأيفقافنألايفلوجتأتنكامدنعكلذبتملعدقل
،هناكميفهدوجولًاببساهنيحدجأملو،يقيرطضرتعيًاطئاحتدجو
ةمتتناكعقاولايفهنكلو،قفنلايفقيرطلادسلينبًاطئاحهتننظو
رواغملاوفوهكلانمديدعلاكلانه،لفسألايف.يجربلاءانبللةيضرأتحت
يفامناكميفو،فوهكلابءيلمفرجلاحفسف،قافنألابرحبلالصتيتلا
.فافخلاةراجحنمديشمطئاحكانهيجربلاءانبلايهتنيثيحلفسألا
ىلإلصتوفوهكلاهايملاربعت،رحبلاهايملدمةكرحكانهنوكتامدنع
ةكرحنوكتامدنعو،ءاملاىلعةدنتسمءانبلاةدعاقنوكتاهدنعو.قافنألا
."ضرألاىلعةدنتسمءانبلاةدعاقنوكترزجةلاحيفرحبلاهايم

عونصملاءانبلاةدعاقنوكتامدنعو":لاقوقمعبيورغسفنتاهنيح



رحبلاهايمىلإةدنتسمءاملانمةفاثكلقأربتعتيتلافافخلاةراجحنم
."؟كلذكسيلأ،عافترالابأدبيووفطييجربلاءانبلانإف

ءاعولايفءاملابكسيذخأو،قيربإلاكولراشلمح،اهنيح."طبضلاب"
يفعفتريهايملابوسنمأدباملو.ءاطغلايفهثدحتسايذلاىرجملاربع
بوبنألاذخأاهدنعو،عمشلابةاطغملابوبنألاةدعاقهعمعفد،ءاعولا
يتيؤرببسوههمهفأنكأملام":كولراشلاقوً.ائيشفًائيشعافترالاب
يف.ىرخأنايحأيفهايإيتيؤرمدعونايحألاضعبيفيجربلاءانبلا
نكلو،ءانبلاةيؤريلحيتيالناكمنمرظنأتنكيننأتننظ،ةيادبلا
هيلعودبيامملوطأودبينايحألاضعبيفجربلانأناكحيحصلاباوجلا
."ىرخأنايحأيف

رثكأحبصيوهوهدصرانبردجينكيملأ،نكلو":هسأريورغزه
."رمألااذهلثمدهاشنملو،تاعاسلهنمبرقلابانكدقفً؟الوط

ايكلذهرأ.كلذنودلوحتٍسارمدوجوببسب":تفوركيامهباجأ
."رمألااذهلجألنيكاكسلاترضحأكنأضرتفأانأف،كولراش

قوقشلاترهظامدنعو.ءاعولايفءاملابكسفقوأوكولراشأموأ
هعنصيذلايرئادلاءاطغلاىوتسمقوفبوبنألارادجىلعاهثدحأيتلا
.هنيعتقولايفقوقشلايفنيكاكسلالخدأوً،ابناجقيربإلاعضو،ءاعولل

نأالإً،اددجمىرجملايفءاملابكسيذخأوًاددجمقيربإلالمحمث
.بوبنألاعافترانودتلاحيتلايسارملارودتبعلنيكاكسلا

دنعةدوجومةمخضةيرجحعطقعبرأكلانه":كولراشلاق،اهدنع
نكلو،اهدوجوببستبرغتساةيادبلايفاهتيأرامدنع.يجربلاءانبلاةدعاق
لصيامدنعهناكميفءانبلاتيبثتلمدختستداتوأةباثمباهنأًاقحاليلنيبت
."هيفبوغرملاعافترالاىلإ

اذهنأضرتفأيننإ":لاقامدنعنيبجاحلابطقمتفوركيامناك
امدنعنكلو،ةنيعمةطقندنعءاملاىوتسمنوكيامدنعطقفثدحيرمألا
نماذهكرمأو،مادقأةدعًايلوقاشطبهينأجربللنكميهايملاعجارتت
.ً"ايثراكنوكينأنكمملا

لكهيتفدنيبمضيًالماكًاباتككانهنأدكأتميننإ":كولراشهباجأ
لازأالينكلو،هلازنإويجربلاءانبلاعفرةيفيكلوحتاميلعتلاوتاداشرإلا
."هنعثحبأ

:يورغديسلالاق."هبنوموقينوبرهملاناكاماذهنأضرتفأيننإ"
نيبرهمللعترماهنأبةروهشمتناكيلحاسلاطيرشلانمةقطنملاهذهف"



.ةبرهملامهعئاضبءافخإليلاثمناكمبءانبلااذهمهدوزدقو،تلخنينسل
نوتبثيمثرزجلاودملاةكرحنورظتنيو،ءانبلافرغيفاهنوعضياوناكدقف
."بيرهتلاتايلمعبنوموقيو،هبنوبغرييذلاىوتسملادنعءانبلا

تثدحفيكرسفياذهو":لاقويقرولاهجذومنىلإكولراشراشأ
يجربلاءانبلاناك،ةفرغلاةذفانجراخًاعيمجانرظنامدنعف،تاحوللاةعدخ
دعبنكلو.تاريجشلاوراجشألافلخًايفخمناكدقف،هلىوتسمىندأيف
،يسارملاتعفر،ةعلقلامكترداغممث،حطسلاىلإاهبمتمقيتلاةلوجلا
حطسلانوبقارتمتنكًاعيمجمكنألو.ىوتسمىلعأىلإعافترالابءانبللحمُسو
.مكرظنقاطنجراخناكهنأليجربلاءانبلاعافترااوظحالتملفةذفانلاو
راظنمبًادوزمناكو،يجربلاءانبلايفناكريسلايعباتدحأنأدقتعأانأو
اهتقلعيتلاةحوللاةيؤرو،اهلخادباموةفرغلاةيؤرهلالخنمعاطتسا
قدحيناكامدنعونابلأىلإةلاسرلالقنبماقو،هيفاهتقلعيذلاهاجتالاو
."لصاوتيهنأًايعدمًاديعب

.ً"ادجدقعمططخمهنإ":لاقوهسأريورغديسلازه،اهدنع
ديسلانماذهتملعتدقلً،امئادةدقعمعدخلا":كولراشهباجأف

هيجوتلامادختسانمدبالةعدخلاحجنتيكلهنأينربخأدقف،ونابلأ
نمفدهلانأدقتعأ،هذهانتلاحيف.مههابتناتيتشتلنيدهاشمللئطاخلا
."انهابتناتيتشتناكقرزألاقوحسملا

لتقمانلرسفتفيكو":لاقامدنعتفوركيامهجوىلعمهجتلاادب
."؟شتارداشريسلا

.هلتقببسنعوأهلتقنمعةركفيأيدلتسيل":كولراشهباجأ
تناكامدنعهلىوتسمىندأىلإهضافخإمتءانبلاف.فيكملعأيننكلو
حطسةازاومباهدنعيجربلاءانبلاحطسناكو،رزجةلاحيفرحبلاهايم
لصحامدنعو،ءانبلاحطسىلعهيسركىلعسلاجوهوريسلالتق.ضرألا
،هناكميفهتبثتيتلاةيرجحلايسارملاوأمئاعدلانمءانبلارِّرُح،دملا
يسارملاتديعأاهدنعو،اهيلإلصينأهنكميةطقنىلعأىلإجربلاعفتراف
."ءانبلاتُِّبثواهناكمىلإةيرجحلا

،ةقيقحلايف.اهتمدقيتلاججحلايفللخكانه":يورغلاقاهدنع
لصيةعلقلابطيحتيتلاةقطنملايفرزجلاودملاىوتسمنأيفكشأيننإ
حرشتورسفتنأكنكميله.يجربلاءانبلاعفرىلعةرداقتايوتسمىلإ
."؟كتيرظن

كانهنأامهلوأ.نيرمأىلعءوضلاطيلستيبردجيهنأدقتعأ"



فرجلايفةريغصقافنأوعودصربعرمتدملالالخرحبلاهايمنأبًالامتحا
عفرييلاتلابو؛يكيلورديهلاطغضلابًاهيبشًايلاعًاطغضلكشياّمم،يرخصلا
دعصملانأشتارداشريسلاانربخأ،ةعلقلاىلإيقيقشوتلصوامدنع.جربلا
نأنظأو.رزجلاودملاةكرحهببستيذلايكيلورديهلاطغضلاةطساوبلمعي
كنأول.عسوأقاطنىلعنكلو،اهتاذةقيرطلابمتييجربلاءانبلاعفر
هيبشهنأبةركفكلذكاطعأامبرف،انأتلعفامكيجربلاءانبلاتفشكتسا
."دعصملابامٍّدحىلإ

."؟هيلعءوضلاطيلستكبضرتفييذلايناثلارمألاوهامو"
مهتيرحدييقتنوديرياوناكنيبرهملانأدقتعأال،ةقيقحلايف"

ناكهنأدقتعأيننإ.رزجلاودملاةكرحبيجربلاءانبلاعفرطبرو،لمعلاب
نودةلوليحلاورحبلاهايمرصحنممهنِّكمُيدودسلاماظننمعونمهيدل
ثيح؛دودسلافلخنمهايملاريرحتمهناكمإبناكو،جربلاةدعاقاهغولب
."نوءاشيةعاسىرحألابوأةأجفءانبلاعفتري

الإ.كشلللاجمهيلإىقريالو،رسآريكفت":لاقوتفوركيامقفص
."شتارداشريسلالتقةيفيكةلضعملًالحانطعتملكنأ

ةلضعملحانبضرتفيأ":ههجوىلعةيدجلاتدبدقويورغلاق
درجمبانرودىهتنادقو،عوضوملاىلعاهديةطرشلاتعضودقل؟لتقلا
."ةديازملافقوت

."لتاقلاداجيإلبقةرداغملااننكميال،الك":ةطاسببكولراشلاق
."؟اذامل"
.ةديازملابطبترمهلتقمف؛انهًاعيمجاننألشتارداشريسلالتقدقل"

امبرلفانهنكنملولنكلو،رشابملكشبهتومبببستنملاننأحيحص
ًاعيمجانيلعبترتتهنأنظأيننإ.نآلاةايحلاديقىلعلازيالناك
لانتلاهبلجوأهبلجولتاقلانعثحبلاانيلعبجيو،ةيونعمةيلوؤسم
."لداعلااهباقع

.تاظحللةفرغلاءاجرأتمصلامع
ولعييذلاريبعتلاىنعمفرعأيننإ":نزحبتفوركياملاقاهدنع

رظنو."لتاقلاداجيإلبقناكملارداغيسدحأنمامهنأينعيهنإ.ههجو
فرصتنلنآدقناوألانأدقتعأ،ةداسلااهيأ":ًالئاقعباتوهتعاسىلإ
."يناعبتا،ةيلاعفب

مثتارظنلايورغوكولراشنملكلدابتو،ةبتكملابابهاجتابكرحت
.هاعبت



تناك،سيئرلابابلاهاجتابةسيئرلاةعاقلاربعامهمامأتفوركيامراس
.هقيرطضرتعتلتكرحتو،ةعاقلايفنامليس

يننإ.انهنولازيالنيلثمملالك،زملوهديسايكبلطىلعءانب"
.ً"اضيأتنأانهءاقبلاكبردجيهنأدقتعأ

ملةطرشلانكلو":دعرلايودهبشيتوصبتفوركياماهبطاخ
ناك،داعامدنعو،حابصلاةليطةعلقلاجراخناكدقف،يقيقشبوجتست
كراضحإنوكيسو،نآلايوالاغىلإيقيقشذخآفوس.رداغدقطباضلا
دحأضرتعيملام؛انتقفارميورغديسلاضرعدقل.فطللاةياغبانلةبرع
زكرمدصقننألدبراطقلاةطحمىلإةرشابمرداغننأةيشخام
."ةطرشلا

انيلعبجي":لاقوًانئمطممستبافيورغامأ،ةككشتمنامليستدب
يأيدلسيل،ةقيقحلايف.تاقيقحتلايهتنتىتحانهىقبننأًاعيمج
.لاقامكدوعيسزملوهديسلاقيقشنإ؛ديسلاقدصأالينلعجيببس
طبرانكلو،هللابًامئادنمآ:لوقيروثأمميدقلوقكانهيدالبيف،نكلو
يتنباكرتأسيننأل؛دوعأسيننأبنيقثتونيملعتكنأنظأً.امئادكناصح
."انه

بيترتلايرجأس،يورغديسايركشلاليزجكل":نامليستأموأ
.ً"اروفةبرعلانأشب

لأسىتحعمسلاقاطنجراختحبصأونامليستدعتبانإام
."؟نوبهاذنحننيأىلإ":يورغ

:هولعتيتلاريباعتلانمءيشمهفنكميالهجوبتفوركيامهباجأ
."يوالاغىلإنوبهاذاننإً،اقباستلقامك"

تالجعلاةيعابرةبرعتناكو،قئاقدرشعنوضغيفةبرعلاتزهُج
تهجتاىتح،اهنتمىلإةثالثلالاجرلادعصنإامو.دحاوناصحاهرجي
نعدعتبتةبرعلاكولراشىأرامدنعو.ةعلقللسيئرلالخدملاةيحانةبرعلا
نممغرلاب؛هلزنمرداغيهنأبسحأدقل.سيساحألانمجيزمبسحأةعلقلا
.ةدودعمًامايأاهيفهتماقإزواجتتملو،ةعلقلايفًافيضناكهنأ

امو.ةرعولاتاقرطلاربع؛لالتلاربعًالوزناهقيرطيفةبرعلاتعقعق
دعبزملوهناوخألاهيفلزنيذلاقدنفلانمبرقلابةبرعلاتراصنإ
تفوركيامبرضىتح،توكسايرولغنتمىلعهتلحرنمكولراشةدوع
دقتعأ":ًالئاقهبطاخو،فقوتلاوءاطبإلايذوحلانمًابلاطةبرعلافقسىلع
ذخأوتدرأنإةرداغملاكنكمي،لخادلايفةعاسنملقألبيغنساننأ



."ةعاسيضملبقدوعتنأطرش،ةحارلانمطسق
.قدنفلاىلإةثالثلالاجرلاهجوت،اهدنع
."انههلعفناممدكأتمريغلازأاليننإ":ًالئاقيورغديسلامتمت
."معدلاءاروىعسناننإ":مهبملكشبتفوركيامهباجأ
ِضمتملو،معدلاعوننمخينأًالواحم،ءاحنألايفةرظنكولراشىقلأ

مهدوزيسنمو،معدلابهقيقشهدصقامهلًاحضاوادبىتحٍناوثىوس
.حرفلاةدشنمفقوتلاكشوىلعهبلقنأبسحأ،ةأجفو.هب

يفنييسركىلعناسلجينوتسسفاروتنرأيتامهاقيدصناكدقف
.قدنفلاوهب



نيبتتلسوؤرلاترادتساف."كولراش":ًالئاققدنفلاءانفربعيتامحاص
هيلعادبو،هقيدصمامأفقوتينألبققلزناو،ىطخلاعرسأ.رمألاةقيقح
ّرقتسا،ةياهنلايفو؟هحفاصيمأهنضتحيأ؛هلعفهيلعبجيامفرعيالهنأ
كنأنمًادكأتمنكأمل":لاقوهفتكىلعةدشبتبرينأىلعهيأر
.ً"امويدوعتس

انأنكأملتاقوأترم":رورسبمستبيوهويأرلاكولراشهقفاو
."يتدوعنماهيفًاقثاوًاضيأ

."؟ديعبتنأوتقولانمرممك"
."ملعأال"
يتلاةرتفلايفجلثلاطقاستدقل؟ةعاسوأ،ةمانزركيدلنكتملأ"

.ً"ابيرقتةنسةدملترفاسكنأدقتعأاذل،كمودقوكبهاذنيبتلصف
جراخلايفتيقبيننأنظأ":هلاحليثريوهوًافسأتمكولراشهباجأ

."فينوةنسل
دقل،تربلأتامدقل":لاقويتامهجوىلعةيدجلاتدباهنيح

.ً"اعيرصيمامأطقسومويتاذوبخلانعفقوت
."ّيلإاهتلاسريفكلذباينيجرفيتربخأدقل"
."دلوراههمساًاديدجًاناصحتيرتشادقل"
ةيميمحنممغرلاب":لاقوامهيفتكىلعهيديتفوركيامعضو،اهدنع

."ملكتنوسلجنلف،اهتشقانمانبضرتفيةمهمًارومأكانهنأالإ،ءاقللا
أموأف،نورخآلاوكولراشهنمبرتقاامدنعًافقاونوتسسفارناك

.ةدومبكولراشحفاصهنكلو،يورغسويمأديسلاوتفوركيامل
ملعتتو،نيصلايفرقتستسكنأنظأتنكً.اددجمكارأيننأٌّديج"

كنكمييتلاةهفاتلاةيرتولاةيقيسوملاتالآلاكلتنمةدحاوىلعفزعلا
."سواهميليفةيرحبلاةهجاولادنعاهارتنأ

امببعصنامكلاىلعفزعلانكلو،ٍرغمرمأهنإ":كولراشهباجأ
."تقولاةليطهيلعتنرمتدقل.يفكي

دحاونامكفزاعدجاوتماودلاىلعضرتفي"ً:امستبمنوتسلاقف
امًاردانهنأةلكشملانكلو،ةنيفسلانتمىلعنيلماعلانيبلقألاىلع
كامسألابًامئادنولوغشممهف؛فزعلاىلعنفسلاىلعنولماعلابردتي
.]3["ةيقيسوملاملالسلاوةيقيسوملاتالآللمهيدلتقوالو،اهفشارحو



."تدعيننأديجرمأهنإ":لاقوةباعدلانمكولراشلفجأ
ديسلاوهقيقشًابطاخملاقو،اوسلجييكعيمجللهديبتفوركيامأموأ

."انهنيهفاتلانيذهدوجونمامتأجافتامكنأيفكشنمام":يورغ
ةطساوبامهبلطبتلسرأدقل":هيفتكزهيوهوكولراشهيلعدرف

."حضاورمألا؛فارغلتلا
."؟كلذكسيلأ،فارغلتلاةرفيشكفتمل"ً:اسباعتفوركياملاقف
كضرعتدعبئراطلكشباهلاسرإينمتبلطكنكلو.اهكفأمل،الك"

.ً"ادجحضاورمألافانهامهنأامبو،ءادتعالل
تنك،عقاولايف":بضغلاهيلعودبينأنودنمتفوركياملاق

ىلإجاتحندقاننأو،كيقتلأدقيننأملعأو،يوالاغىلإمداقيننأملعأ
ملينكلو.نوتسسفارتربخأو،ةبسانملاتاءارجإلاتذختاكلذل.ةدعاسم
دعبتسأمليننأريغ،هعميتامرضحينأصوصخلاهجوىلعهنمبلطأ
."همودق

يفو.كتاهيجوترظتننولوبرفيليفانك":نوتسفارلاق،اهدنع
."ادنلريإىلإةرشابمانهجوتفارغلتلااهيفانملتسايتلاةظحللا

تمصو."!ندنلىلإفارغلتلاتلسرأيننكلو":كولراشلاقاهدنع
فارغلتلالاسرإةداعإبمهدحأماق،عبطلاب":عباتينألبقًابرغتسمًاليلق
."امكل

نأديرأ،نآلا.ءيشلكبحوبيالنأءرملابضرتفي،ةقيقحلايف"
."ةيلاحلاثادحألاامكلزجوأ

نوبرشياوناكامنيبلصحاملكزاجيإبتفوركيامماق،ةغالببو
.مهلرضحأيذلاكعكلاوتاشيودناسلانولكأيوياشلا

ودبت":ًالئاقكولراشنذأيفيتامسمه،ملكتيتفوركيامناكامنيبو
فحنأودبتتنأو":كولراشهباجأف."كرفسلبقهيلعتنكامملوطأ
.ً"انسرغصأو

اودوعينأمهنكميالسانلافً.ائيشرخؤيالومدقيالهلوقتامنإ"
."ومنلاهنومسياماذهو؛اوربكينأدعبًاراغص

ًانيمسودبت":عباتينألبقةهينهكولراشتمص."كحزامأتنك"
."قوسلاكاشكأنمتقرسدقرئاطفلانمريثكلانأودبي.كرصخدنع

ةياغيفتناكدقوً،ازبخمريدتةأرماكانه":قشنتيوهويتامحرش
ينوشحتتناكو،ماعطلاعوضوميفينتّنبتاهنإلوقلاكنكميو،يعمةفاطللا
دقوًاليلقمالكلانعفقوت.ً"اعئاجنكأملولىتح؛ماودلاىلعماعطلاب



تضفرنأيلقبسيمل،ملعتامكو":عباتمث،ههجوىلعةريحلاتمسترا
."بيرغروعشهنإ،ّيلعضرعيًاماعط

هعمتشياعتيذلابيرغلاروعشلااذهنإ":كولراشهللاقاهنيح
."ةهارشلاىعدي

نحنو،زغلانيدلً،اذإ":لاقويتاموكولراشةيحانتفوركيامقلمح
شتارداشريسلالتقنمةفرعميفزغللالثمتيو.هللحداجيإىلإةجاحب
."؟هلتقاذاملو؟نالتنيوك

،هتضرعاملالخنم":لاقوًاشيودنسنوتسلوانت،ءانثألاكلتيف
؛ةطروتمنوكتنأنكميداغوألانمةفلتخمتاعومجمثالثكانه
نمونابلأديسلاوشتارداشريسلايدعاسميفلثمتتىلوألاةعومجملا
نيذلاكئلوأ؛مهنمةدحاوفيننوكتنألمتحملانمو،ةعلقلايفنيلماعلا
ىلعةديازملانمةريبكدئاوعنونجيسنيذلاو،ونابلأديسلاعدخيفاوطروت
ىلإفدهتتناكيتلاةفئازلافاطتخالاةيلمعيفاوكراشامك،هتامدخ
."مهملاصخشلارهظمبونابلأراهظإ

."ءالجبحضاورمألااذهو،يأرلاكقفاوأيننإ":تفوركيامهباجأ
يذلاو،كيلعىدتعايذلاصخشلابلثمتتفةيناثلاةعومجملاامأ"

هتاذءاقلتنملمعيناكيذلاو،فولافوشتنوكلادعاسمهنأضرتفن
."هتايحالصًايطختم

.ً"اضيأحضاوهلوقتام":تفوركيامهيلعّدرف
نيذلانيضماغلاصاخشألاوأصخشلابلثمتتف،ةثلاثلاةعومجملاامأ"

هودارأاممهلوأهلمتدقو.اهتمربةديازملاةيلمعبيرختىلإنوعسي
."نالتنيوكشتارداشريسلااولتقامدنع

نوديريمهنأوأهنأنمدكأتلاكناكمإبفيك":لأسوكولراشسبع
نمةلسلسنعةرابعتناكاهتمربةيلمعلاف؟ةديازملاةيلمعبيرخت
."عدخلا

ىلعليلدلاةماقإةيلمعءانثأ،كقيقشهبحرصاملالخنمنكلو"
ةسمخلاصاخشألاىوسدحأنكيمل،تاحوللاصوصخبونابلأديسلاتاردق
نوكينأداعبتسااننكمي،يلاتلابو.ةحيحصريغاهنأنوملعيانهنيدوجوملا
نودقتعياوناكحوضولكبمهنأل؛ريسلالتقنمنيرخآلانيلثمملانميأ
نوظحيمهلع؛ةديازملامتتنأنوديريو،ةيقيقحونابلأديسلاتاردقنأ
."ةيلمعلاداسفإبةحلصميأمهيدلتسيليلاتلابو،هتامدخب

النحنو،ثلاثفرطكانه؛ّقحمهنإ":ًالئاقيورغديسلامدمد



."وهنمفرعن
هنأملعننحنف.هنعءايشألاضعبفرعناننكلو":كولراشلاقانه

نمةدحاويألديريالهنأفرعنامك،ونابلأديسلاتاردقبقثيصخش
اهبراثئتسالاديريهنأملعنامك،تاردقلاهذهبىظحتنأىربكلاممألا
."هسفنل

فيك،نكلو":غلابمامتهابةثداحملاعباتيناكيذلايتامهلأس
."؟هتلقامىلإتلصوت

نألتاقلادارأولف.ةايحلاديقىلعونابلأكرتوريسلالتقهنأل"
ونابلأديسلاتاردقمادختسانمىربكلالودلانميأنكمتنودلوحي
."ريسلانمًالدبونابلألتقدقناكل

ول؟ونابلأفطخبمقيملاذاملً،اذإ":لاقوًاركفمسبعو،يتامأموأ
."يلحاتتةصرفلوأيفكلذتلعفدقتنكل،يديبرمألاناك

نألً؛اقباسهفطخهتعاطتسابنكيمل":رمألاحيضوتبتفوركيامماق
ةرداغملابركفيناكامبرو،ةيناثلاةسلجلالالخهليححضفكولراشكقيدص
ةقفوملاونابلأديسلاةدوعنكلو،هسفنءيشلانولعفيسنيلثمملانأًادقتعم
.ظقيتملافقوميفعيمجلاتعضو-تاحوللاةبوجعأهحارتجالالخنم-
انبضرتفيالامك،هفشكحيتيامءيشبيترتىلإةجاحبنآلانحن
."هفشكلهسييئادبلمعنمرثكأءيشيأبمايقلليفاكلاتقولاهؤاطعإ

،ةعلقلالخادهلًاليمعكانهنأنآلاملعننحنو":كولراشفاضأ
فاطتخالىعسيسو،تاضوافملاروطتنعتامولعملايصقتبموقيهنأضرتفي
."دحأكلذظحالينأنودنمونابلأديسلا

ىلعهربجنيكةئطاختامولعمبليمعلاديوزتاننكمي":تفوركيامأموأ
."ةعلقلايفةينلعةشقانملالخنمطقف؛هسفنحضف

نظيهلعجبثدحينأنكمملانمكلذنأىرأيننإ":يورغلاق
مهاسيسامبر.نيلثمملادحأهذخأييكلونابلأعميرجيًاقافتاكانهنأ
."هسفننعهفشكةيلمععيرستيفرمألااذه

ءاسمذنمهرأملانأف؟ونابلأنيأ،نكلو":لأسوكولراشسبع
."ةحرابلا

وهو.هسفنىلعبابلاقلغيو،هتفرغيفهنإ":ًالئاقتفركيامهباجأ
ةطرشلالاجرنإىتح.ةيلاتلاةيحضلانوكينأىشخيوعلهلابباصم
ثيحىقبيسهنأضارتفالااننكمي.دصوملابابلافلخعبقيوهوهوبوجتسا
دوعينأ،ًالوأ:يلاتلاحرتقأيننإ":لاقوةعومجملاىلعهرظنبلاجمث."وه



نأبونابلأديسلاعانقإبموقأسً،ايناث.ةعلقلاىلإانأويورغديسلاوكولراش
بخصثادحإبيورغديسلاموقيسً،اثلاث.هتفرغمزتليوهعورنمئدهي
قافتالازاجنإبيضقتهدالبسيئرنمرماوأىقلتهنأهنالعإلالخنمريبك
نوضغيفهعمرداغيسونابلأديسلانأعيمجلاملعيسو،ونابلأديسلاعم
نادصقيسوةنصحأوةبرعراجئتسابنوتسديسلاويتامموقيسً،اعبار.ةعاس
نوتسديسلاوموقأسً،اسماخ.رهظلادعبنمرخأتمتقويفةعلقلا
يوالاغىلإاهتدوعقيرطيفةبرعلاهلضرعتتسيذلاناكملاديدحتب
ضعبعمددحملاناكملايفيتامونوتسديسلاانرظتنيسً،اسداس.موجهلل
."-ً،اعباس.نوتسديسلامهرجأتسيسنيذلانييلحملا

نكمتنسفيك،نكلو.ةطخلاانمهفاننأنظأ":ًالئاقكولراشهعطاق
اذإونابلأديسلاعمرداغيسيورغديسلانأكوودبيرمألالعجنم
."؟هتفرغبابفلخنصحتلابونابلأديسلارمتسا

نوتسديسلاةيحانتفتلاو.ً"ادجمهملاؤسهنإ":تفوركيامهباجأ
."؟كنماهتبلطيتلاءايشألاترضحأله":هلأسو

تارضحتسم".هيسركبناجبتناكةبيقحعفرو."معن":نوتسهباجأ
نأنكمييتلاءايشألالكو،راعتسمرعشو،حراسملايفمدختستليمجت
."رخآبًاهيبشودبيامصخشلعجلمدختست

ةيدسجلاةينبلاكلمتتنأ":ًالئاقهبطاخوهقيقشىلإتفوركيامرظن
تارضحتسمضعبكلعجتسو،هلثمفيحنكنأامك،ونابلأديسللًابرقرثكألا
كلذو؛هلًالوبقمًاليدبنوكتسراعتسملارعشلاعضوبوً،ابحاشودبتليمجتلا
ةديعبةفاسمنمكيلإرظنيسضماغلاصخشلانأرابتعالانيعبانذخأنإ
.ً"ايبسن

كنكلو،ءيشلكلتّرضحدقل"ً:اقلقهدعقمىلعيورغديسلاحجرأت
نوكتسامبرو،اهرمأربدتبعصلانمهذهف.ةيلاتسيركلانيعلارمأتلفغأ
."اهتمربةيلمعلالشفيفًاببس

نيعلاةيطغتلةعقريفتسامبر":لاقمثًاليلقتفوركيامركف
.ً"اضفخنمهسأريقبينأكولراشبضرتفيالإو،ضرغلاب

يننأنظأ.عوضوملااذهرمأربدتيلكرتا":ًالئاقكولراشنلعأ
.ً"انسحًءالبهيفيلبأنأعيطتسأ

تقتلاو،ةعومجملادارفألماكىلعةرظنتفوركيامىقلأ،اهدنع
ةلكوملاةمهملافرعيمكنمدحاولكله":لأسواهيفدرفلكينيعهانيع
وأ؟متتنأنكميتاوطخلالكنأىلإنونئمطمعيمجلاله؟هيلإ



ةلكوملاةمهملاذيفنتىلعهتردقنمقثاوصخشلكله،ىرخأتاملكب
."؟هيلإ

نيذلانييلحملالاجرلاعمجرخأسامدنع،لاؤسيدل":نوتسفارلاق
يذلافدهلانوكيساذام،فطخلاةيلمعفقونوانئبخمنممهمدختسأس
يأحورقهزتنأديرأالو،مهفاقيإىلعانتردقيفكشأانأف؟هيلإىعسن
."نيسئاينيمرجمعمراجشيفناك

نإ.رماوألاءاطعإنعلوؤسملافرعأنأديرأيننإ":تفوركيامهباجأ
نمنكمتتملاذإو.نوبرهينيرخآلاعدو،هيلعضبقلاِقلأفًافورعمناك
ً،اقحالهباوجتسابموقنفوسو،ناكيأىلعضبقلاِقلأ،لوؤسملاةفرعم
تفوركيامىقلأ،كلذدعب."ربدملاسأرلاوألوؤسملاىلإانداشرإبموقيسو
.عيمجلاأموأف."؟ةحضاورومألاله":لأسوعيمجلاىلعةرظن

مكو،مهمرمألامكمكربخأنأديرأاليننإ.أدبنانوعدً،ادجديج"
."ريطخوه

دقو،ةريطخنوكتسةلحرلاهذهنأبدحأينربخيمل":يتاممهمه
."تيبلاىلإدوعأيكلًارخأتمتقولاحبصأ

يورغديسلاوزملوهنيوخألالقتيكلرظتنتةبرعلاتناك،جراخلايف
ناهجوتيامهونوتسديسلاويتامكولراشظحال،ءانثألاكلتيف.ةعلقلاىلإ
.ءانيملافيصروحن

."؟هتدعاسمللاجرلانميفاكلاددعلادجيسهنأنظتأ":لأسف
دنعلاجرلانمًايفاكًاددعدجتنأنكمي،ةداع":تفوركيامأموأ

يفو.ةريغصةلودىلعةرطيسلاكلذيفامب؛ءيشيأبمايقللءانيملافيصر
دمتعيلاجرةتسوأةسمخنمرثكألنوتسديسلاجاتحيال،هذهانتلاح
وأمهداجيإيفةبوعصدجينلوهو.كارعيفطروتلانوشخيالو،مهيلع
اومهفمهنأنمهدكأتيفنمكتةلكشملانكلو.مهددعفعضداجيإ
،انههتئيبوهرايديفهنأكوفرصتيسهنأنظأيننكلو.اهنوعبتيسوهتاميلعت
عاطتساداكلاب؛ههجوىلعنيزحريبعتمسترا."مهتغلبمهعمملكتيسو
نأوههديرأاملكف،ةردقلاهذهكلتميسهنأنظأيننإ":هتيؤركولراش
."هنوعيطيوهرماوأنوذفنيسلاملابمهدميامدنعو.هنوعيطيمهلعجي

امدنعو.ةعلقلاىلإمهلقتيهو،قيرطلاىلععقعقتةبرعلاتناك
ىلإقدحيناكيذلايورغديسلاىلإتفوركيامأموأ،ةعلقلانماوبرتقا
كولراشهيفنوكييذلاتقولايف":هللاقوةبرعلاةذفانربعجراخلا
ةيلمعأدبيو،هتفرغيفحراسملايفةمدختسملاليمجتلاتارضحتسمعضي



يفٍلاعتوصبًاراجشأدبتنأكنمديرأ،ونابلأديسلاهنأىلعهركنت
."انعامسثلاثلافرطلاءالمععيطتسيثيح،ةعاقلا

."؟لوقأنأينديرتاذامو"
ونابلأديسلاعمًالقتسمًاقافتاتيرجأكنأينربختنأكنمديرأ"

تقولالخكتقفربرداغيسهنأو،ةدحتملاتايالولاةموكحنعةباينلاب
.جراخلايفامكراظتنابيذوحلاوةبرعلانأدكؤتنأكنمديرأامك.ريصق
كعدأمليننألكيلحرلوحبخصلااذهلكدعبًاطبحمودبتنأبجيو
."رداغت

."؟دعباذامو.رابتعالانيعبةطقنلاهذهذخآس":يورغهلأسف
عمقافتابمايقلاعيطتستالكنإلوقأو،ٍلاعتوصبجتحأس،عبطلاب"

قلعشتارداشريسلاتومبهنأينبيجتسو.نيرخآلانعلزعمبونابلأديسلا
درجمبو،نيديازمةعبرأوةديازمدوجوضرتفييذلايلصألاقافتالابلمعلا
."ةفالجبفَّرصتاهدنعو.ةصاخلاكتابيترتبتمقهتوم

."؟مهيلعوأهيلعيلطنتسةليحلانأنظتأ"
."لجأ"
نعثحبيكولراشذخأىتح،ةعلقلامرحةبرعلاتلخدنإام

لازتالاهنأدكأتيو،حرسملايفلمعتستيتلاليمجتلاتارضحتسمةبيقح
.هتزوحب

."؟كدرفمبركنتتككرتنساننألرورسلابرعشتله":تفوركيامهلأسف
يتلاو،وكسوميفكعماهتيضمأيتلاةرتفلادعبف،معن":كولراشأموأ

نوألميناكنيذلاربماشتلودارابءالمعةفرعميفماتوحنىلعاهبانلشف
تقولاضعبتيضمأ،ةدعًامايأمهعمانثوكمنممغرلابماعطلاةعاق
يتلاليمجتلاتارضحتسملامعتساتاينقتملعتأانأوماهنرافيفًاقحال
نأتدتعادقو،ماهنرافيفحرسمكانهناكدقف.حراسملايفمدختست
،ةياهنلايفو.ليمجتلاتارضحتسمنوعضيمهونيلثمملادهاشأوهدصقأ
،رعشلاقصاولوناولألاونوجعملامادختساةيفيكلوحءايشأةدعينوملع
."هايإينوملعاميفًاديجتحبصأدقو

."؟مهعملمعلاكيلعاوضرعلهو"
دقو،نيتيحرسميفنييوناثنيرودتيدأدقل"ً:امستبمكولراشهباجأ

.ً"اددجماهتداعإبرورسمانأو،ةبرجتلابتعتمتسا
دارفأدحأبقيلتالحراسملاةايح":هيلعدروهيفتكتفوركيامزه

.ً"ايفرصمكارألازأالانأوً،ادجيميهوبيحرسملالمعلانإ.زملوهلآ



."عتمتسميننأكوودبأنأيننكمينكلو،يفرصملالمعلابعتمتسأنل"
."كحضمكباوجً،انسح"
،ةعلقلانمةيزكرملاةقطنملاتلخدو،كرحتملارسجلاةبرعلاتربع

ىراصقلذبيهنأكولراشظحالاهدنعو.ةسيئرلاباوبألاوحنتفطعناو
هسفنعضيهنأبروعشهلخاديفغزبدقف.رتوتلابهساسحإعمقلهدهج
ةيمارجإةباصعهرمألمتهتلجرةيصخشبركنتلاف؛ةروطخلاغلابفقوميف
رمألانكيمل-ةصاخلااهفادهأقيقحتلهنمصلختلابةرورسمنوكتسو-
وهرمألااذهنأًاملع؛هبمايقلالجأنمهرايدىلإةدوعلابركفيذلا
ً.امئادثدحيناكيذلا

يف.فراصملاةنهميفهاريهنألوح،هقيقشهلاقاميفركفدقل
نأديريالوهف.ثودحلانكممكلذنأىرينكيمل،قدصبو،ةقيقحلا
ًايدنجنوكينأديريالديكأتلابو،هقيقشكةيندملاةمدخلايفًالماعنوكي
مأ؟رحبلاىلإدوعيله؟ةيقبتملاىرخألاتارايخلايهام،نكلو.هدلاوك
؟نيصلانمريرحلاوةمعطألادروتسيوةراجتلايفلمعي

ةلسلسللولحداجيإيفةيضاملاةليلقلامايألاىضمأهنأبركف،ةأجفو
رثكألارومألانماذهناكدقو.هبموقيامبًاديعسناكو،لكاشملانم
كلذبهمايقنإذإ؛تالضعملالحبحيهنإ.هتايحيفاهبماقيتلاةعتم
ونبيونوفهوجوىلعترهظيتلاريباعتلابحأدقل.يتاذىضربهرعشي
يفعدخلاتمتفيكمهلحرشامدنعفولافوشتنوكلاوكنربزتلوهو
امهلمدقامدنعهقيقشوهذاتسأهجوتلعيتلاريباعتلابحأامك،ةسلجلا
دارأوروعشلااذهبحأو،ةراثإلابرعشدقل.يقرولامسجملاىلعضرعلا
نأهنكميفيكفرعيالهنأيفنمكتةلكشملانكلوً.اددجمهبروعشلا
يهلمعلانمطمنلااذهلةنهمبرقأف.هتنهميفرمألااذهلخدي
نلةطرشلاعملمعلاةبرجتنأامك،دحوملاسابللاهركيهنكلو،ةطرشلا
لوقبلثمتتو،ددحمةميرجحرسمىلعرصتقتيهف؛ىنغلااذهلثمبنوكت
موحتنيذلاصاخشألاضعبىلعضبقلاءاقلإوً،افلسةحضاووةددحمءايشأ
.تاهبشلامهلوح

ًالماحكولراشامهعبتو،ةبرعلانميورغديسلاوتفوركياملجرت
هقيقشناكاميفو.حراسملايفمدختستيتلاليمجتلاتارضحتسمةبيقح
هجوت،يذوحلاعمملكتييورغديسلاو،ةعاقلاهاجتابةديئوتاوطخبريسي
.ملالسلاوحنوه

.هَريملًادحأنأنمدكأتوً،اروفونابلأديسلاةفرغكولراشدصق



.ونابلاةفرغبابىلعقرطفً،اغرافرمملاناك،ظحلانسحلو
يلةينال،لحراكلتلق":ًالئاقلخادلانمونابلأتوصهاتأ

."ةطرشلاةيامحبنكأملامجورخلاب
."ًائيشكنمديرأو،زملوهكولراشانأ"
،هديرتامبلطتنأكنكمي":بيجينألبقتاظحللونابلأتمص

."كبلطلةباجتساللبابلاحتفينمبلطتالأطرش
."كتعبقوكتالذبىدحإريعتسأنأديرأانأف؛ةلكشملايههذهو"
."هلعفأنلاماذهو،بابلاحتفأنأيبضرتفيكبلطذفنألو"
اهبيقلتوبايثلامزحتنأكنكمي":لاقوةعرسبكولراشركف،اهدنع

."اهيمرتامدنعبايثلاةمزحطاقتلاولوزنلايننكميو.ةذفانلانم
نأرعشأ؟يبايثديرتاذاملفرعأنأديرأيننكلو،لوقعمهلوقتام"

."ةهوبشملاءايشألابحأالانأوً،اهوبشمًارمأكانه
يننكلو،نآلاكربخأنأعيطتسأاليننإ":ربصبكولراشهباجأ

ًاليلقفقوتو."كتيامحىلإفدهيهبموقأامنأكلدكؤأنأعيطتسأ
."ئطاخلاهيجوتلاوهابتنالاتيتشتنمعونهنإ":عباتينألبق

ً،انسح":هبيجينألبقكولراشهلاقاميفركفيهنأونابلأىلعادب
ةيلباقكيدلوعباصألاقيشروةهيدبلاعيرستنأف؛بايثلاةمزحكليمرأس
ًامهمةفخبعالحبصتسكنأىرأنأعيطتسأ.ةفخلاباعلأةيدأتلةيعيبط
دوعتس.مامتهابجئاتنلارظتنأويتعبقويتلذبكريعأسً،انسح.مويتاذ
."؟كلذكسيلأ،هتزجنأاموكعملصحامبينربختل

قئاقدسمخنآلاينحنما،نكلو.كربخأسيننأكدعأ":كولراشهباجأ
."يندهاشوةذفانلاحتفااهدعبو،ملالسلالزنأامثير

بشعلاىلعرظتناو،ةعلقلانمكولراشجرخو،ةسالسبرومألاتراس
هلحاتتلًاليلقرظتنييكونابلأىلإأموأمث،ىلعألايفةذفانلاحتفتامثير
هلراشأمث،نيميلاوأراسيلايتهجيفدحأنمامهنأنمدكأتلاةصرف
،هيعارذنيبةمزحلاتطقس.ثدحاماذهو،ةعبقلاوبايثلاةمزحيمرب
قالغإتوصعمسوً،اركاشهلكولراشحول،اهنيح.مازحبةفوفلمتناكو
.هالعأةذفانلا

فشتكاهنأبهربخينأيفبغريهلخاديفامءيشكانهناك
كلذبهمايقنأملعيناكهنكلو،تاحوللاةليحاهيفتذفنيتلاةقيرطلا
وهوهدهاشدحأنمامهنأنمدكأتموه،ةقيقحلايفف.ةئيسةركف
يفامصخشدوجومدعنمًادكأتمسيلهنكلو،سبالملاةمزحذخأي



رمدينأهدوجولاحيفعمسلاقرتسملنكميو،عمسلاقرتسيامناكم
ةسلجلانأبديفتيتلاتامولعملانإ،اذهل.هقيقشهعضويذلاططخملا
نأبجياهيتقباسكةفئازتناكونابلأتاردقىلعليلدلاةماقإلةثلاثلا
.نامتكلايطىقبت

.هتفرغًادصاقةعلقلالخادىلإهجاردأكولراشداع
ركنتيذخأو،حاتفملابهلفقأوبابلادصوأىتحهتفرغلخدنإامو

سيسأتلاتارضحتسمنمءاضيبةقبطءالطبماق،ةيادبلايف.ونابلأةيصخشب
رخآقوحسمبههجونهدلةاشرفلالمعتسامث،هترشبىلعةيليمجتلا
ةياهنلالمعتسامثً،ابوحشرثكأىرحألابوأًاضايبرثكأةرشبلالعجي
بوبحرثأبةهيبشلاروثبلانمةعومجمعنصييكةاشرفلانمىرخألا
مث،ونابلأبًاهيبشودبييكليحنلاههجوهدعاسدقل،ةقيقحلايف.يردجلا
،هنانسأنعهيتفشدعبييكلهيتفشوهتثلنيبتادابللانمعونعضوبماق
وشحبماقو،ونابلألاحيهامكناصحلاعطاوقبةهيبشهعطاوقودبتيكلو
رايتخابماق،اهدعب.ونابلأيرخنمكاودبيوامهعسوييك؛ةنرمةدامبهيرخنم
ثيحنمونابلأرعشنمًابيرقًارعشراتخادقل.ةبيقحلانمراعتسمرعش
ماقو،ةينهدةدامبراعتسملارعشلانهدمث،جومتلاونوللاولوطلا
نكتمل،ةآرملاربعةجيتنلاصحفتامدنعو.سلمأادبف،فلخلاىلإهحيرستب
رعشلانولنمرثكأنكادهيبجاحنولنأةديحولاةلكشملاتناك.ةئيس
نماهعطتقايتلاتاريعشلاضعببنيبجاحلاةيطغتبماقاذل؛راعتسملا
هركنتبرمتسيسناكول.رعشلاقصالةطساوباهقصلبماقو،راعتسملارعشلا
قلحوهرعشصقامبرلف،ةبيرقةفاسمنمهيلإرظنيسوألوطأةرتفل
ودبيهذههتلاحبهنكلو،ربكأمهاوريثأتثادحإفدهبكلذو،هيبجاح
.برقنعدحأهيلإرظنينلهنأاملاط؛يفكيامبونابلأبًاهيبش

،امًاعونةريبكةلذبلاتناك.هسبالمبونابلأسبالملدبتسا،اهدعب
.هدلاوةلذبسبليهنأكوُدبيملهنكلو

،ةبيقحلانمنوجعملانمةعطقبلجوههبماقءيشرخآناك
اهالطمث،فوجأةركفصناهنأولامك؛ةرعقمةركلكشىلعاهلعجو
ىلعةداعمدختستيتلاوًادجةقاربلاناولألاتاذليمجتلاتارضحتسمب
ً.اضيأةركلافصنطيحمنيولتبماقو،ةيقرشًاراودأيدؤتيتلاتايصخشلا
ضمغأ،اهدنع.هاديهتزجنأامهلمأتىدلىضرلابرعش،هلمعىهنأامدنع
.هتبثو،هنفجىلعنولملاةركلافصنطغضبماقو،ىرسيلاهنيع

قلعتياميفاميسال؛ونابلأديسلابًاهيبشودبينآلاحبصأدقل



.ديعبنملقألاىلع.نيعلاوبايثلاب
.بابلاىلعقرطتوصعمس،ةعبقلارمتعيناكامنيبو
."؟قراطلانم":لأسف
اهيلعانقفتايتلارومألالككقيقشوتيهنأدقل.يورغسويمأ"

نعماعطلاةفرغيفنيلثمملارئاسعمنآلاملكتيوهو،ةرجاشملانأشب
نأنودنمجورخلاونآلالوزنلاكنكمييلاتلابو،هبتمقيذلاقرخلا
."؟زهاجتنأله.برقنعكيلعةرظنءاقلإنمناكيأنكمتي

."نآلاهيلعانأاممرثكأًازهاجيتايحيفنكأمل":كولراشمتمت
.هحتفوبابلاوحنهجوتو

":هللاقمثلفسألاىلإىلعألانمهصحفتويورغديسلاهيلإرظن
ىلعكتيأروليننكلو،ةيحرسملارومألاىلعمكحلايفًاريبختسليننإ
."ونابلأنعكزييمتتعطتسااملحرسملا

ىلعًادحأامهتفداصملامتحاضفخيرايخلااذهف،دعصملاربعالزنمث
،بابلاةيحانةدشبيورغديسلاهعفد،لفسألايفاحبصأامدنعو.جردلا
ىلإالصوامدنعو.جراخلايفامهرظتنتتناكيتلاةبرعلاكولراشدهاشو
ذخأيرمحألايكنايلا،نابهذيامهنإ":خرصيهقيقشكولراشعمس،بابلا
."!ونابلأديسلا

يأنكمتينألبقةعرسبةبرعلانتمىلإدعصا":ًالئاقيورغمغمغ
."كرهظادعءيشيأةيؤرنممهنم

،هسأرنعهتعبقعفرو،يفلخلادعقملاىلعسلجو،كولراشدعص
نكمت،هنيعفرطب.هبناجبسلجويورغدعصمث،ههجومامأاهعضوو
هنكلو،ةعلقلابابدنعنيقلحتملاسانلانمةعومجمةدهاشمنمكولراش
.ههجوحمالميفمهدحأققدينأةيشخقيقدتلاوتافتلالاىلعؤرجيمل

ريخألااذهناكامنيبو."قلطنا":ًالئاقيذوحلايورغديسلابطاخ
رعشو،قلطنتنألبقةبرعلاتجترا،ناصحلاسأرىلعطوسلابلاهني
خارصعامسنمنكمتو،ريثولادعقملاىلعفلخلاىلإعفدنيهسفنبكولراش
دعبامناكميفًاقحالثدحيسامبًامتهمناكهنكلو.مهفلخامناكميف
ةبرعلاضرعتتسثيح؛يوالاغىلإمهقيرطيفامناكميف،قئاقدعضب
يفنوتساهّرضحيتلاةباصعلالبقنمهفاطتخالةلواحميفموجهلل
.نيتيضاملانيتعاسلانوضغ

ةبرعلافاطعنالكولراشدعتساو،ةعلقلاتاباوبنمةبرعلاتبرتقا
ةفاطعنارظتنيكولراشناك.راسيلاوحنتفطعنااهنكلو،نيميلاوحنئجافملا



عمهنيعرمألالصحوً،ابناجقلزنيهسفنبرعشاذل،سكاعملاهاجتالاب
ىلإاهتذفاننمكولراشرظنىتحاهتفاطعناةبرعلاتمتأنإامو.يورغ
ةفقوتماهبكريتلاةبرعلابةهيبشىرخأةبرعدهاشف،قيرطلاىلإ؛هنيمي
.رخآلاهاجتالاباهكرحترشابتتناكو،راوسألافلخ

قيرطلاتكلسدقل،تنأ":ًالئاقيذوحلابيورغخرص،اهدنع
."ئطاخلا

.ةبرعلاةعرسنمدازو،هلهاجتيذوحلانأالإ
كلذكو،عطتسيملهنكلو،هحتفلواحوبابلاضبقميورغكسمأ

.كولراشىلإةبسنلابرمألا
."؟ىرخألاةبرعلاتدهاشله":سافنألاعطقنموهوهلأس،اهنيح
،ةبرعلاليدبتباوماقدقل.انفطخدقل،ةنعللا":باضتقابيورغلاقف

."يذوحلاهجونمدكأتلايبضرتفيناك
ًالامهلاوعفدامبر،هسفنيذوحلاناكامبر":كولراشلاقاهدنع

."هنوديرياملًاقفولمعيوهفيلاتلابو،هلانعفداممرثكأ
ةبرعلانكلو،يذوحللاوعفدامبر.الك":هسأرزهيوهويورغهباجأ

نتمىلعدوعصلاانبضرتفيناكدقف،انتبرعتسيلاهنتمىلعنحنيتلا
ةبرعلالصتامدنع،ةقيرطلاهذهب.راوسألافلخةفقوتمتناكيتلاةبرعلا
مسقتسو،انلقأهنإيذوحلامسقيسثيح؛ةضماغةصقلاودبتسيوالاغىلإ
كولراشلاق،اهدنع."لكاشمنودنمرمهتمربرمألانإنوتسةعامج
."ونابلأديسلايفتخيساذكهو":حلاكهجوب

هنأيفكشنمامف،انفطتخينمنكيًايأ":ًالئاقيورغهباجأ
ىلعلّديءيشيأرهظينكيمليورغهجونأالإ."ًايهاكفًاسحكلتمي
ونابلأونالتنيوكاهذفنيتلاةعدخلانورركيمهنإ".ثدحيامبعتمتسمهنأ
يككولراشلهديبأموأويورغفقو،اهدنع."ريخألاكلذءافتخابةقلعتملاو
،هتماقتساىلعظفاحييكةبرعلافقسبكسمتلاكولراشلواحً.اضيأفقي
امماهعلتقيوًاحاولأدجينألمأىلعريثولادعقملاقزمييورغناكامنيب
زفقلانأيفكولراشركف.ةبرعللةيفلخلاةهجلانمًاجرخمامهلحيتيس
رمألاامهبيهتنيسامبرف،ميكحلارمألابسيلةعرسلاهذهبريستةبرعنم
.حيحصلاريغتيقوتلاوألكشلابازفقنإماظعلايمطحم

ىوسدهاشينأعطتسيملهنأالإ،ةبرعلاةذفاننمكولراشرظن
.ةعرسماهنمبرقلابربعتةبرعلاتناكيتلاتامكألاوراجشألا

هبموقأاميدجينل":لاقوًاطبحمةبرعلابابيورغديسلامكل



."ًاعفن
مث.مامألاىلإيورغديسلاوكولراشعفدناف،ةبرعلاتفقوت،ةأجف

.تاظحلعضبرورممغردحأرهظيملهنأالإ؛بابلاحتف
كولراشدهنتف."راظتنالابحيًاصخشتسلانأ":يورغلاقاهدنع

.هعبتو
.تاتابنلاوراجشألااهبطيحت،ةيلاخةقطنميفةفقوتمةبرعلاتناك

ناك.جاومألاريدهعمسو،ةذافنلاحلملاةحئارمشينأكولراشعاطتساو
يفنافقياناكنيذللانينثالانكلو،ةبرعلابنوطيحيلاجرةرشعكانه
امدنعرعشدقو،ههابتناوكولراشمامتهاىلعازاحناذللاامهمامألا
.ةمدصلاةدشنمرغفدقهمفنأكوامهدهاش

ناديسلااهيأامكلًاركش"ً:اسماهعيفرتوصبمهدحألاق،اهدنع
.فقيكولراشسأررعشلعجاماذهو."انيلإامكمامضنال

."؟كقيدصىلإينفرعتنأديرتله":يورغلأس،اهدنع
":ملكتييذلالجرلاةربننمةبيرقتوصةربنبكولراشهباجأ

حلاصللمعيهنإ.ستربومنورابلاىلإكفرعأنأيننكمي،يورغسويمأ
."ربماشتلوداراب



هآرةرمرخآيفهيلعادباممةشاشهرثكأستربومنورابلاادب
يناطيربلاشيجلاريمدتلواحيناكامدنع؛نيتنسذنمتناكيتلاو،اهيف
هنأكوهكيرحتهمداخلحيتيامم؛لابحلابًاطوبرمادبدقل.لتاقلالحنلاب
لكيهكودبيو،هسارحوهلاجربطاحمو،هضرأيفوهفرمألانكيًايأ.ةيمد
ةيؤرنمحوضوبكولراشنكمتدقل.ةدحومةيركسعةلذبيدترييمظع
ةليدجلاتناك.يقتلتةعيفرلاهماظعتناكثيح؛ةخفتنملاهيمصعموهمجارب
نمنخثأاهبنيزتللهتلذبنمةيمامألاةهجلاىلعاهقلعييتلاةيبهذلا
تدبو،لكشلاةيدودهسأرةورفربعتيتلاهنييارشتدبامك.هعباصأ
ديحولاءيشلاامههانيعتناك.ضيبألاهدلجىلعةعورميناوجرألااهنولب
هنأبهفصونكمملانمناك.ةايحلاديقىلعلازيالهنأىلإريشييذلا
،ةيهاركلابسووهمصخشةرظنكولراشىلإرظندقل.ةديدعًاحاورأكلتمي
اوناكنيذلالاجرلاكرحت.ءارولاىلإهعفدتةيئايزيفةوقبرعشريخألااذهو
ءانثتساب-ًاعيمجاوناكو،يورغوكولراشلوحاوقلحتو،ستربومعمنوفقي
نورقللدوعتةحلسأبنيحلسم-ستربومفلخةرشابمفقييذلاقالمعلا
مهنأكوكولراشلرمألاادب.حامرلاضعبوةريبكسوؤفوفويسنم؛ىطسولا
دحأيفدوجوملاةميدقلاةحلسألانزخمىلعءاليتسالاباوماققرطعاطق
.ةعلقلاةيبقأ

نودنمفوقولاىلعرداقريغستربومنأفرعيكولراشناك
لواح.معدلاىلعلديرهظميأنودنمفقيناكهنكلو،ةدعاسم
لومحمهنأًامودصمفشتكاًاريخأوً،افقاوهيقبييذلاامفرعينأكولراش
ناك.هفلخفقييذلالجرلادسجبةطبترملاةفاقنلاوأعالقملاهبشيامب
يدتريو،ةريبكتالضعكلتميوً،اضيرعوًاليوطهفلخفقييذلالجرلا
ستربومطبرتيتلالابحلاتناكو.جردتمنولتاذةيلابةيدامرسبالم
نينرقلاهبشيامهنمقثبنيًاعانقهسأرىلععضيناكو،هبايثنولنمهب
ناك.امهلالخنمةيؤرلاهلناحيتيناقشعانقلايفدجويو،نينذألادنع
دوجومريغهنأولامك؛ةيفلخلايفًايشالتمودبينأكلذلكنمفدهلا
هكرحييذلالجرلاردصدودحىلإلصيستربومسأرناكو.قالطإلاىلع
.هلقنيو

،هيقاسوقالمعلالجرلايعارذبةطوبرمهاقاسوستربوماعارذتناك
ىلإناكرحتتستربوماقاستناك،مامألاىلإوطخيقالمعلاناكامدنعف



،هعارذقالمعلاعفرامدنعو.لعفلابكرحتييذلاصخشلاوههنأكومامألا
.كولراشهاجتابريشيستربومناكوادب

ناكهنكلو،ميسنلاتوصنمىلعأودبيداكلابتوصبستربومنلعأ
."ونابلأتسلتنأ":دقحلاولغلابًامعفم

ءايشألاعزنبكولراشماقف،تلشفدقةليحلانأًاحضاوادب،نآلا
انأوتنأو.ونابلأتسلانأ،حيحص":ءودهبلاقواهبركنتيناكيتلا
."ًاقباسانيقتلانأانلقبس

تنك.كولراشىتفلاتنأ،عبطلاب":لاقوظيغبستربومحمالمتريغت
تحضفو،نالتنيوكتاططخميفلخدتتكنأو،ةعلقلايفكدوجوبملعىلع
مل.ونابلأنعًاليدبانهكدجأنأعقوتأنكأمليننكلو،ةيهاولاهليح
."ةقامحلانمردقلااذهىلعكنأروصتأنكأ

لودارابنأعقوتأنأيبضرتفيناك":ًالئاقيورغنلعأ،اهدنع
نأاذههلخدتبفدهيناك."فيخسلارمألااذهيفةطروتمربماشت
.ستربومهابتنابلجتسي

ىلإرظندقنكيمل.ةيرخسلاىلعةمالعكهتفشستربومّدم،اهدنع
وأمهفتنأكلوخيةفاصحلانمًارادقمكلمتالتنأ":لاقامدنعيورغ
اهتسردوكتيصخشتللحدقل.يورغتنأ،كفرعأيننإ.ءيشيأعقوتت
للحأوسردأًامئاديننإ.نيتنسلبقماهنرافيفيقيرطبتررمامدنع
ىلإكتدالوةظحلذنمكخيراتوكرارسأبملعىلعيننإ.يئادعأتايصخش
نمقئاقدنوضغيفنوكتسيتلاو-كتايحاهبيهتنتسيتلاةظحللا
سانلانمليلقلاعجفتيسً.ائيشاهيفققحتمليتلاةايحلاكلت-نآلا
مسانكلوً.اماعنيسمخدعبسانلانملقأددعكركذتيسو،كليحرىلع
."-امدنعثدحيساماذهو،نورقلركذيلظيسستربوم

لكشلااذهنيبًاطبارميقيكولراشلعجستربوملكشيفامءيش
يفرمألااذهكولراشعبات.هنهذيفامءيشوهمامأفقاولاقالمعلا
.هتركاذيفًايراوتمًاساسأهلنأىأرو،هنهذ

تنأ،تسيبكرادلا":ستربومجيجضًافقومكولراشنلعأ،اهدنع
."!تسيبكرادلا

طوبرملاستربومىلإنآلارظنيوهوحوضولاةياغيفرمألاهلادب
هنعاوربخأوسانلاهآراممًادكأتمكولراشنكيمل.مخضلاقالمعلاكاذب
نيذلانأنمًامويًادكأتمنكيملامكًادكأتمناكهنكلو،نينسلارمىلع
يئانثلااذهىوسةقيقحلايفاودهاشيملًارخؤمتسيبكرادلااودهاش



لالظلاوأبابضلاوأمالظلايفلوجتيناكيذلاو،نآلاهمامأفقييذلا
.ةعلقلاءاجرأيف

تناكاهنكلو،ةيبغوةهفاتةروطسأاهنإ":ستربومهباجأ،اهدنع
ينحنماماذهو؛ةقيقحلاءاصقتسانعنيديعبنييورقلاتقبأو،ينبسانت
."ءاجرألايفةكرحلاةيرح

درأنولكيفانهكتكرحنميمرتتنكَمالإ":يورغهلأس،اهدنع
."؟لساك

اطخ،اهدنعو.يورغوحنكولراشنمةسرفتملاهترظنستربوملقن
امم؛ستربومةدارإةوقبسحأامدنعفلخلاىلإةوطخمخضلايكريمألا
.كولراشقلقأ

انأف.يندعسيرمأاذهو،فرعتنأنودنمتومتس":ستربومهباجأ
."كتومنمبسكأس

لودارابنأملعننأانبضرتفيناك،عقاولايف":كولراشلاقاهدنع
ريسلاعمتاثداحمتيرجأدقل.يفخلاسداسلاديازملايهربماشت
هنأنظمأ؟هتقيرطىلعًادجًامرتحمناكله؟اهيفثدحاذام،شتارداش
؟ةحوتفملاةديازملايفونابلأتامدخءاقللضفأرعسىلعلصحينأهنكمي
".

تامدخنوديرتاذامل:يلاتلاوههمهفعيطتسأالام":يورغلاقف
اليتلاةجحلابكلذتابثإبكولراشماقدقوً،اعداخمادبلجرلاف؟ونابلأ
ايمهفتنأنكميله":عباتوكولراشةيحانرظن،اهدنع."ضحدلالبقت
كنكميله؟عداخمهنأتبثصخشبمهثبشتءارونمكتيتلاةيرظنلاينب
"؟عداخمهنأنممغرلابونابلأءاروربماشتلودارابيعسببسفرعتنأ
.

يقبيوتقولاردهينأديريمخضلايكريمألانأادب،بابسأةدعل
ثيدحلالدابتبًارورسمكولراشناك،ةقيقحلايف.ثيدحلابًالوغشمستربوم
.امهلتقبستربوممايقنعًاليدبرمألااذهمادام

ربماشتلوداراباشغشتارداشنالتنيوكريسلاوونابلأنأدقتعأيننإ"
."كنربزتلوهوونبيونوفعمالعفامك

وهف؛فولافوشتنوكلاعمامهاغتبمالانيملامهنكلو":يورغأموأف
ذنمةبعللافشتكاهنأهيلعادبيذلاكقيقشعمامهلاحكلذكو،يكذ
."ةيادبلا

فوخلا."اقدصينأادارأونبيونوفوكنربزتلوه":كولراشهيلعدرف



ديسلانأامك.هتعافدناعمقينألواحهنكلو،ةعرسبملكتيكولراشلعج
يفًاديعببهذينأديريناك،هنيعببسللرمألائطبيناكيورغ
ليحلانعًادحاوًائيشملعأتنكاذإ":ططخملااذهنكيًايأ؛هططخم
اهقيدصتلنيئيهمنونوكينيذلاسانلانأوهفاهبةقثلاىلعلمحتيتلا
."جذس

يفنوكتسو،ةيقيقحونابلأتاردقنإ":هيلعدروستربومسهسه
انربخيسو،هيلعضبقلايقلنامدنعربماشتلودارابفرصتتحتةياهنلا
."مهرارسأىتوملا

كولراشباشلاتبثأدقل.هنيعءارهلاوهاذه":ًالئاقيورغكحض
."ةهفاتًاعدخهنوكنعودعيالرمألانأ

اذهنكلو،هتلقامحيحص":هيلعٍداببضغلاوستربومهيلعدرف
،نهولابرعشيونابلأناكدقف؛طقفةيناثلاوىلوألانيتسلجلاىلعقبطني
ىلعءابغبرصأنالتنيوكريسلانكلوً،انكممهتاردقىلعدامتعالانكيملو
قلعتياميففلتخمرمألانكلو.نوديازملارداغياليكنيتسلجلاءارجإ
ةحوللاةفرعمنمنكمتفيكالإو،ءالجبحيحصوهف؛تاحوللاعوضومب
."؟تاومألاعملصاوتىلعنكيملولهاجتالاو

ًالجردهاشلبً،اسووهمًامرجمهَريملو،ستربومةيحانكولراشقدح
امكو.هلكاشملحياذهناكنإًاجذاسودبينألدعتسموهوً،املأتمًاسئاب
؛ةجذاسةلودكانهنوكتنأنكمي،جذاسلجركانهنوكينأنكمي
مهدحأنأكولراشركذتو.جذاسلالجرلاكلذنمةحيصنتقلتنإكلذو
ودبيو.دودحوأميلقإنودنمنكلو،ةلوداهنأبربماشتلودارابفصو
ةيناملألاةيروطربمإلانأشاهنأش؛جذاسنمةحيصنءاروىعستاهنأ
.ةيراغنهلا-ةيواسمنلاةيروطاربمإلاو

نمف؟تدقفنم":ةموعنبستربومكولراشلأس،ءانثألاهذهيف
."؟تامهنأقدصتنأديرتالكنأءالجبحضاولا

،هيلإرظناً.ازيزعًاصخشدقفيملهنإ"ً:اضيأةموعنبيورغهيلعدرف
وهو،ةظحليأيفتوميسو،توملاةفاحىلعحجرأتيهتاذدحبوهف
."ةياهنلاسيلتوملانأقدصينأىلإةسامةجاحب

."ةحيحصونابلأتاردقو،نكممرمألا":ستربومخرصاهدنع
:هلأسوستربومهاجتابمامألاىلإةوطخكولراشاطخ،ةظحللاكلتيف

.هلاؤسنعًاباوجديريًاقحناك."؟شتارداشريسلاتلتقاذاملً،اذإ"
ةدشنمهانيعتناكو.ستربومأجاففةرغنيحىلعلاؤسلاىتأ



يفهبانعمتجادقل":ةفاجتانيصغيفرانلالاعشإىلعنيترداقبضغلا
هنكلو-ونابلأىلعًاضيألاملاانضرعامك-لاملاهيلعانضرعو،هحانج
ردصمريسلالتقمناك.انضرعاممرثكألاملانمديريناكدقف،ىبأ
الإرايخانمامأنكيملاذل؛تومينأامهدحأبضرتفيناكنكلو،جاعزإ
."هديرنامكلمييذلاوهف؛ونابلأةايحىلعءاقبإلا

مل."هتلتقكتدارإدضشتارداشفقونيحو"ً:اعقوتمكولراشلاق
يفربماشتلودارابهيلعمدقتدقامفرعيناكهنأل؛هتيشحونمأجافتي
،حوضوبًانونجمناكستربومنأبهسفنركذهنكلو،تالاحلاهذهلثم
قيقحتءاروىعسيسفربماشتلودارابتابغرعمهتابغرتضراعتاذإو
.رطخيفةمظنملافادهأتعضونإىتح؛هتابغر

اذامل":ستربومىلعيلاتلالاؤسلايورغحرط،ءانثألاهذهيف
."؟يجربلاءانبلاىلعأيفهتثجتيفخأ

ةعاضإةبعلةسراممبرمتساهنكلو،باوجلافرعيهنأكولراشفرع
ةبسنلابًاحضاوناك.ةنكممةدملوطألًالوغشمستربوميقبييك؛تقولا
نكيمل،طيسبرمألا":ةالابمالبلاقف.امرمأثودحرظتنيهنأهيلإ
؛ةثجلاءافتخالةيمهأيأرعيملوهف.ءانبلايفةثجلاىفخأنمستربوم
ءارشيفلشفنأدعبهفاطتخاررقدقو،ونابلأوههمهيناكنمف
."هتامدخ

ىلعأىلإهتلقنيتلايهحاورألانإيللقتال"ً:اكحاضيورغدرف
نمريثكلااهيرتعيناكدقف،ةعنطصمتدبيورغةكحضنكل."جربلا
.رتوتلا

نامليسمدخلاةريبكنإلوقأسلب،كلذكللوقأنل":كولراشدرف
كرحتةيفيكنافرعياناكناذللاامهف.ونابلأةدعاسمبكلذبتماقيتلايه
ىلإكلذءارونمنافدهياناكو،مدخلاةدعاسمبةثجلاءافخإباماقف،ءانبلا
نأنمايشخامبرف.ةديازملاايرجينألبقةثجلافاشتكامتيالنأ
دقف.هحانجيفهدجتالامدنعةعلقلاءاجرأيفاهدلاونعفينثحبت
ناكوً.ارتوتموًالعفنمادبذإ؛امًائيشملعيونابلأنأحابصلايفيلادب
يتلاةوقلاةيامحبكلذدعبرداغينأو،ةديازملاةيلمعمتتنأديري
ترثعامدنعهفصونكمياللكشبًائيسامهظحناكدقو.هتامدخبزوفتس
."ةفدصةثجلاىلع

اذام،نكلو.شتارداشريسلالتقمةيضقرسفياذه":يورغهباجأف
ريبعتناكيتلاو،ةتيمتدجويتلاكلت؟اهنعينتربخأيتلاةمداخلانأشب



."اههجوولعيبعرلانم
نأامبو.نورابلاناكامبر؛ةيبقألايفكرحتيامًائيشتدهاشدقل"

نمتلقندقو.ةعيرصتطقسوفوخلالمحتتملفً،افيعضناكاهبلق
.مهلةدعاقاهنومدختسيو،اهيفنوكرحتياوناكهلاجرونورابلانألةيبقألا
هرعيوأرمأللدحأهبتنيملنكلو،اهلقنءانثأاهءاذحتدقف،عبطلابو
."ًامامتها

."تهبتناكنكلو":يورغهباجأف
،يفخرمألهيلإةطوبرمستربومفارطأتناكيذلاقالمعلاباجتسا

ةماقإنأمعزتتنأ":لاقونيتهجلاىدحإىلإليمينورابلاسأرنأادبو
ينربخأو،كلذيلتبثأً،انسحً.اضيأةعدخناكةثلاثلاةسلجلايفليلدلا
."ةعدخلاتمتفيك

."؟نييحانكرتتسلهف،كتربخأنإ":ةعرسبكولراشهلأسف
نأنمًالدبةعرسبامكلتقأسيننكلو.الك":ةعرسبنورابلاهباجأف

"ذيفنتلاتقوناحنآلاو،ةليوطةرتفذنمكلتقيونأتنك.ءطببامكلتقأ
.

نكميفيكو،دملاريثأتبعفتريجربلانأفيككولراشهلزجوأ،اهنيح
يتلاةحوللادهاشوهلخادأبتخادق-فينامبرو-مدخلادحأنوكينأ
ناكو.هينيعًاضمغم،نيتقيقدلامبروةقيقدلستربومنورابلاتمص.اهراتخا
بطاخوً،اددجمهينيعنورابلاحتفامدنعامءيشلوقكشوىلعكولراش
ةيروطاربمإلاحلاصلونابلأتامدخبرفظلاديرتوبذاكتنأ":ًالئاقكولراش
ءاوسلعفيسهنكلو،ربماشتلودارابحلاصللمعينأهديرتالو،ةيناطيربلا
."تيبأمأتيضرأ

اهبتأموأو،اهتعفرواهبةطبترملاةريبكلاديلاهديتبحس،كلذدعب
دقف،امهولتقا":ستربومحاص،اهدنع.مهبنوطيحينيذلالاجرلاوحن
."يتقونميفكياماردهأ

."؟كتقوانردهأاذاململعتله،نكلو":يورغهلأسف
."هنمرفماليذلارمألاارخؤتيك،عبطلاب"
."اذهلصحيىتحكرخؤنللب"
لاجرلانمةعومجمتقثبنا،لعافتلانمكولراشنكمتينألبقو

،ةنشخليوارسوتارتسنودترياوناك.مهتقوطوتاريجشلافلخنم
ةليقثلايصعلانولمحياوناكو.ةحشوألابنوفحتليو،تاعبقنورمتعيو
ىلعبائذلامجهتامكربماشتلودارابلاجرىلعاومجهو،يراذملاو



.ملألانعاهضعبوبضغلانعربعياهضعب؛تاخرصلاتلع.نالمحلا
سفاردهاشامدنعيرجيامعلأسينأكشوىلعكولراشناك

تناكعارذىلعةوقباهبيوهيوهتوارهعفريوهو،رارشألاطسونوتس
.يعيبطريغلكشبعارذلاتنحنااميف،ناكملاةخرصتقشوً،افيسلمحت

."؟انناكماوفرعفيك":يورغديسلاكولراشلأس
دقتعأ.ىرخألاةبرعلافلخسلجييتامتيأردقل":يورغهباجأف

ًادوعصاهقيرطيفةبرعلانوكتامنيبكانهءابتخالاهنمبلطنوتسنأ
ربخأهنأدقتعأ،سكاعملاهاجتالايفبهذناننأىأرامدنعو.ةعلقلاىلإ
ىلإمهلوصوراظتنابستربومءاهلإىلإتدمعببسلااذهلو.كلذبنوتس
."انه

."ديجريكفت"
هنمبرقلاباهالعأيفحمردجويوًابيرقتكولراشلوطبسأفتطقس

نأالإكولراشنمناكامف-اهوفذقدقستربوملاجرنأدبال-
برقلابنوكيستربوملاجرنمدحاويأدضاهلامعتسالًادعتسماهعفر
.هنم

!؟نورابلانيأ،نكلو
،اهدنع.ةكرعملانعهدعبأهكرحييذلاقالمعلانإوأ،كرحتدقل

.هايإًادراطمىطخلاعرسأو،همامأتاتابنلاىلعةفطاخةرظنكولراشىقلأ
ىهتنادقف،هتدراطمءانعقحتسيالهنإ؛دعكولراش":يورغحاص

ريسلاتلتقيتلايهربماشتلودارابنأفرعننحنو،نآلاءيشلك
."شتارداش

.هيلعضبقلايقلأوأهلتقأنألبقًادبأدوعأنل":كولراشحاصف
."يلتقديريو،ينهركيهنإ

.نونجمهنإ:ركفو
دجو،كولراشسأرىلإلصتاهتاتابنتناكيتلاتامجألاىدحإفلخ

نألبقهعافدنافقوييكًاضرأقلزناف،فرجلاةفاحدنعهسفنكولراش
ولعييذلادبزلاةيؤرهتعاطتسابناك،هناكمنم.فرجلاىلعأنمعقي
اهبسأبالةفاسمىلعىرينأهناكمإبناكو،ديعبلالفسألايفجاومألا
.لساكدرأنولكروسهراسيىلإ

.ستربوملًارثأريملهنأريغ
قيضرممكانهناك.تاهاجتالالكيفةعرسبوًاطبحمكولراشرظن

تادرايلانمتائمةدعلىرينأهتعاطتسابناكو،فرجلاةفاحلوطىلع



رثأيأىرينأعطتسيملهنكلو.فرجلاينحنينألبق؛نيهاجتالايف
،تاتابنلااهيطغتيتلاةقطنملاىلإداعدقناكاذإامعلءاستف،ستربومل
.نآلافلخلانمهيلعضقنيسناكنإو

ةبيرقلاةفاسملايفلقألاىلعً؛ادحأدجيملهنكل،فلخلاوحنتفتلا
.هفلخةكرعملاجيجضعامسعيطتسيلازيالناكهنأريغ.هنم

ةرشابمهجوتمث،فرجلاةيحانيرطفلكشبوًاددجمكولراشرادتسا
.لفسألاىلإةرظنىقلأو،ةفاحلاوحن

،ىرخأةرمهلوحكولراشرظن.لفسألايفعيفرزيرفإكانهناك
نأثبلامو،هبمايقلاهنكميءيشلضفأكلذنأهسفنعانقإًالواحم
.اهالعأيفحمردجوييتلاةليوطلاسأفلالمحيلازيالوهومدقت

تبهو،زيرفإلاةيحانًالوزناطخامدنعهيمدقتحتىصحلاترثانت
ثيحً؛اقيضرمملاناك.هسفندعبينألواحف،فرجلاةهجاوهاجتابحيرلا
قالمعلالجرلاوستربومنكمتةيفيكنمبجعتو.لوزنلانمنكمتداكلاب
اذهاكلسو،امهرمأاربدتنإاذه؛انهامهرمأربدتنمهكرحييذلا
.ًالصأكلسملا

ىلعهسفنددمفً،اديعبحايرلانمةفصعهتعفد،ءانثألاهذهيف
لمحياليتلاهديعباصأتكسمتو،حيرلاةوقفختىتحروخصلاىدحإ
ىوسرايخهيدلنكيمل.ةليوطلاباشعألاوةئتانلاعودصلابسأفلااهب
.لفسألايفروخصلاهفقلتتنألبقمادقألاتائمطقسيسفالإو،ثبشتلا
.هرهظىلعهلتاراسمدجيقرعلابو،عراستتهبلقتاقدبسحأ

ً.اددجمفوقولاىلعهسفنربجأ،تاظحلدعب
يف.تاشنإلازواجتيهضرعدعيملثيحً،ادجًاقيضزيرفإلاحبصأ

دبال،فرجلاحفسيفءادوسةوجفدوجوكولراشظحال،تاظحللاكلت
ةقطنملافرعينورابلانأملعيكولراشناك.اهلخاددوجومستربومنأ
.اهيفًاليوطًاتقوىضمأدقف؛هنمرثكأانه

ًاحطسمهردصناك.قيضلازيرفإلالوطىلعرذحبكولراشكرحت
جراخهيبعكنمًاءزجنأبرعشينأعيطتسيناكو،رخصلابًاقصتلمو
.هيلعىرخألاولتًامدققلزيناكاميف،زيرفإلا

.دعتبتاهنأكوىرسيلاهمدقلفسأةرخصلاتدب
دنعرقتسينألبق،همامأسأفلاعفديوهوًاكبترمكولراشزفق

هاجتابهفتكنمملألاربعو،فهكلاضرأبهفتكتمدطصا.فهكلالخدم
ىلإوهيملو،فهكلالخادطقسدقلقألاىلعوهف.متهيملهنكلو،هعارذ



.يبسننامأب؛نامأبوهاهو.فرجلالفسأ
ً.ابيرقتمادقأتسدعبىلعوهومطحتيذلاهفلخزيرفإلاىلإرظن

ةليوطتاونسببسبوأ،ستربوموقالمعلارورمبسبكلذثدحامبر
ملوًانهاوحبصأفرخصلالكآتىلإىدأامم؛ةيخانملالماوعللضرعتلانم
.كولراشنزولقثلمحتي

تناكيتلاةليئضلاسمشلاةعشألضفبو.رذحبهلوحكولراشرظن
.لخادلايفمادقألانمتارشعةدعةفاسملةيؤرلانمنكمت،فهكلالخدت
ىلإريشيامم؛ضرألاىلعةثيدحلاةراذقلانمًاراثآىرينأعاطتسادقو
لخادلايفامناكميفئبتخيوهو،انهنمًاقحرمدقنورابلانأ
.متعملا

.لخادلايفهرثأءافتقاىلعًامزاعكولراشناك
رذحبريسيناك.مالظلاهعلتباففهكلالخادمدقتو،هتعاجشعمجتسا

هدوقتنأةيشخ؛اهوطخيةوطخلكلبقضرألاصحفتيناكو،ٍنأتو
ناكامك.ةداحًاروخصهمدقأطتنأةيشخو،ةيواهىلإلفسألايفضرألا
الهنأدكأتييك؛هعباصأبهبناجىلإتناكيتلاةداحلاروخصلاسملتي
اهبئبتخينأنكميهمدقتءانثأيفتافطعنموأتارمميأنعلفغي
.قالمعلاوأنورابلا

هنأكردأف،ههجوفهكلايفقيمعناكمنمتتأةمسنتسمال
امالإو،انهامناكميفحطسلاهاجتابجرخمكانهنوكينأبجي
،تيمءيشةحئارتناك؛ةهيركةحئارمشينأعاطتسا.ةمسنلاهذهتبه
وهوضرألانيبرهملاماظعيطغتامبر،نينسلاربعتتامتانئاكةحئارامبر
.سمادلامالظلاببسباهتيؤرعيطتسيال

هرسيفلاقو،نكيًايأهنعلف،هئاذحتحتشهوعيفرءيشمطحت
،مامألاىلإامناكميف.يرحبرئاطلًايمظعًالكيهوأًانصغناكامبرهنإ
يتلاو،اهفشتكانأهلقبسيتلاكلت؛ىرخأفوهكبطبتريفهكلاناك
فوهكلكتناكامبر.ةعلقلايفةيبقألاويجربلاءانبلاةدعاقبطبترت
تحتلمنةيرقوأبنارأروحجاهنأولامك؛اهضعببةلصتمفرجلا
.ضرألا

امبرومايألاهيفلوجتيفوسهنأبريكفتلاىلعهلمحاماذهو
.شطعلاوعوجلانمتومينألبقعيباسأل

ًالئاقهسفنبطاخو،هسأرنمراكفألاكلتدرطنأثبليملهنكل
ثحبيذخأوً،اجرخمكانهنأينعياذهفتبهةمسنكانهتمادامهنإ



يتلاعودصلادحأنيبنمتتأدقةمسنلانوكتالنألمأيناكو.هنع
.هديفكضرعاهضرعزواجتيال

هبلقذخأو،هناكميفكولراشدمجتفًاتوصامءيشثدحأ،ىلعألايف
هتركاذهبتداع.هقلحيففقوتتهسافنأبسحأو،هردصيففنعببرضي
،نكلو.وكسوميراجمدحأيفهآريذلاىمعألاقهمألابلكلاكلذىلإ
وهأ؟انهتوصلاردصأيذلااذهنوكينأنكميتانئاكلانمعونيأ
مأ؟مالظلايفشيعلاىلعملقأتولايجأذنمسمشلارونَريمليرببد
ربخيلةصرفلاهلتحيتأوناسنإهآرنأقبسيملةروطخرثكأنئاكهنإ
؟هنع

الرمألاف؛ءيشالنمفئاخهنأيفركفوً،اقيمعًاسفنكولراشذخأ
ً.اتوصهنوكنعودعي

.توصلااذهردصأامًانئاكوأامًائيشنكلو
تابرضوهسافنأىلعةرطيسلااهلالخلواحتمصلانمقئاقددعب

نأامإوهف،توصلااذهنكيًايأوً.اددجمكرحتلاكولراشدواع،هبلق
اذهيفامناكميفهردصمعبقيوةقيقحوأىشالتدقوًامهونوكي
نمريثكلاهيدلنكيمل،تاريسفتلانكتًايأو.هايإًارظتنمسمادلامالظلا
.كرحتلادواعف؛رمألايفركفيلتقولا

املكو.ءيشهيلعزفقيملو،نكميامعرسأبةيلاتلاتاشنإلامدقت
.اٍّيجيردتهدسجيفيرسينانئمطالابرعشيناك،مدقت

.لماكلكشبمالظلاىلعنآلاهانيعتداتعا
مجنتيتلالالظلاتناكو.مدقتاملكةدشرثكأحبصيءوضلاناك

ىلإكولراشمدقت.ةكباشتمعباصأاهنأكوودبتفهكلاناردجىلعهنع
.كانهدجويامىرييكلفطعنملادنعهقنعّدممث،رذحبمامألا

لقألاىلعءاضمناكريخألااذهنكلو.رخآقفنكانهناك،عبطلاب
.يبشخصفقيفعوضومسونافةطساوب

ىلعىقلمًادسجىرينأكولراشعاطتسا،سونافلارونءوضىلعو
تامدقو،نيبرهملادحأليمظعلكيهكودبيوً،افتلموًافيحنناك.ضرألا
.نفعتييكانهكرتوديعبدمأذنم

.ستربومةثجاهنإ،الك
عم،نكلو.امةعدخرمألايفنوكتنأةيشخرذحبكولراشمدقت

نأًاحضاوناك،ةبيرغلاةثجلاىلإقيدحتلايفهاضمأيذلاتقولارورم
القالمعلابهطبرتيتلاةطبرألاتناكدقف؛ستربومنورابللدوعتةثجلا



دقةنونجملاهتدارإةوقنكلو،نيتحوتفمهانيعتناكو،هقوفةدوجوملازت
ةمزحكودبيوهاهو،نآلاترسحناًايحهتقبأيتلاةقاطلالكو،هتقراف
.ةالابمنودنمتيمريتلايصعلانم

تنكامنيبتامدقل":قفنلاربعىدصًاثدحمقيمعتوصخرص
ةوطخدعبىلعًامئادناكدقف؛تامهنأظحالأمل،ةيادبلايف.هلقنأ
ملستساامبرً.امئادهفعستتناكهتدارإةوقنأالإ،توملانمةدحاو
ال.تاموهقنعرسكنافهلقنأتنكامنيببجياممرثكأهتززهامبرو،هبلق
."كلغرفتلايننكميو،حاتراهنأالإلوقلانآلااننكمي

تنكنمتنأكنأيلاببرطخيمل،تياكديس":ةموعنبكولراشلاق
."عانقلافلخئبتخت



نممداقلاءوضلاقيعيًالكشدهاشف،قفنلالوطىلعكولراشرظن
؛ىرجملايفهايملاقفدتقيعييذلارخصلادوملجكهلادب.رخآلاسونافلا
كولراشعطتسيملً.ادجًامخضً،امخضًالجردهاش.هلوحنمهايملاقثبنتف
ةرمللهدهاشدقناكذإ.هتوصنمهزييمتعاطتساهنكلو،ههجوةيؤر
ً،ابيرقتنيتنسذنمهربندأىلإًاهجتمناكامدنعراطقلاةطحميفةريخألا
،تياكهمساناك.وكسوميفةبرعدوقيناكامدنعًاقباسهدهاشامك
.ربماشتلودارابءالمعدحأناكو

ىلإاطخو."كيلإعامتسالابأطخنورابلابكترادقل":تياكلاق
دروتملاههجوءيضيهبناجىلإسونافلانمرداصلاءوضلاناك.مامألا
نايفخياناكنيذللاةعبقلاوعانقلاعزندقتياكناك.ةريبكلاهتيحلو
،اهيدتريناكيتلاةيدامرلاهتلذبىمرامكً.ابناجامهامروهتيحلوههجو
ىلإنيعوفرمصيمقلااّمكناكو.نيدوسأًاصيمقوًالاطنبنآلايدتريوهو
ىلإدتميو،هيدعاسبامهطبرييذلايدلجلاديقلاهبشيامكانهو،ىلعألا
.شفرمجحباتناكهاديو،نيتقالمعهاعارذتدبدقل.هيقفرموهيمصعم

."اذهبمايقلاكبضرتفيال":كولراشهللاق
تضرتعادقف؛هبموقأنأبجيامبمايقلايبضرتفي.ىلب":هباجأف

."باسحلاناوأنآدقو،زملوهباشلااهيأةريثكتارمانليبس
يدلجلاديقلانمناترفشتقثبناف،امهضعببهيمصعمتياكبرض

ً.اتوصاتردصأو،هيدعاسبطيحييذلا
لكشىلعهيفكريوكتبماقو،هيديقاطنجراخىلإناترفشلاتدتما

نمبرستملاءوضلاربعو.نيترفشلالاجمنعامهدعبييكامهانحأو،نيتضبق
.بهذلانمناتعونصمامهنأكونيتعمالناترفشلاتدب،سونافلا

هقاسوفلخلاىلإىنميلاهقاستناكثيح،هاوقكولراشعمجتسا
اتلكباهتياهنيفحمردجوييتلاةليوطلاسأفلالمحو،مامألاىلإىرسيلا
.هيدي

ءانثأيفهمامأنيترفشلابحّوليوهو،كولراشةيحانةعرسبتياكمّدقت
.همدقت

نأالإ،تياكهجومامأسأفلابعفدو،ءارولاىلإةوطخكولراشاطخ
ًامدختسم؛مدقتلابرمتساو،ةنعطلاًابنجتمًابناجهسأرىّحنريخألااذه
يفهسفنبكولراشىقلأ،ءانثألاكلتيف.همامأنمسأفلادعبييكنيترفشلا



لازيالتياكناكاميف،قفنلاطئاحىلعهسفنطغضو،سكاعملاهاجتالا
،حمرلابةيهتنملاةليوطلاسأفلابكولراشحّول،اهدنع.لتاقلاهديدهتبًارمتسم
بحس.هنزاوتدقفيداكو،مامألاىلإرثعتف،هيقاسنيبتياكنعطلواحو
مجحنممغرلابنكلوً،اددجمهنعطلواحو،فلخلاىلإسأفلاكولراش
نعمادقأةدعهتدعبأةيناولهبةكرحبمايقلانمنّكمتدقفريبكلاتياك
لمحيوهوكولراشبوصعفدناوً،ارجمزمفتلاو.كولراشتانعطىمرم
.جئاهروثانرقامهنأكواتدبف؛ةرشابمهمامأنيترفشلا

نيترفشلابرضينأًالواحمهيدياتلكبسأفلاسأيبكولراشلمح
نأالإ،ىرسيلاهتبكرهاجتابًالوزنىنميلاهفتكةهجنمضرعتسملكشب
اهذفنيتلاةيلجنملاةكرحلاةجيتنراطشنالاًايدافتمفلخلاىلإدتراتياك
هدقفينأًالواحمتياكهاجتابسأفلابةبرضكولراشهّجوً،اددجم.كولراش
ةرفشلاتعاطتساوً.اراسيوًانيميهئانحنابةبرضلاىدافتريخألانأالإ،هنزاوت
تعباتو،سأفلاولعييذلاحمرلالفسأقالزنالانميألاهدعاسبةطوبرملا
،بيهللابهرعشأهعالضأىلعًاطختمسرو،كولراشصيمقتقشواهقيرط
.توملاتاركسبًاهيبشنوكينأنكميملألااذهنأنمخو

ً،ادعتبمعجارتيناكامدنعو.حرجلانمليسيمدلابكولراشسحأ
،بضغلاةدشنمتياكاتفشتوتلا،قفنلاطئاحبهرهظطشكيوهو
اودبتملامهنكلو،ستربومنورابلاينيعكةيهاركلابنيتمعفمهانيعتدبو
لصفلنيتقاوتاتناكلب،ستربومينيعلاحتناكامكملكتلابنيتمتهم
يكميقتسينألواحو،فلخلاىلإتياكعجارت.هدسجنعكولراشسأر
ىدحإبكولراشىلعىوهو،هدسجهيلإلصينأنكميلوطىصقأغلبي
لدبتساتياكنكلو.هميرغلتامكللامكالملاهجويامك؛ةيناثلابمثنيترفشلا
ًاينمتمو،سأفلابتارفشلاًايدافتمسأيبكولراشعجارتف،نيترفشلابتامكللا
.نزولاليقثوليوطلاحالسلااذهريغرخآًائيشهحنمدقردقلانأول

ىلإرثعتف،قفنلاضرأنمزرابيرخصءوتنبكولراشامدقتمطترا
ىنميلاهعارذدميوهو،هنمبرقلابتياكحبصأ،رصبلاحملبو.فلخلا
ةرفشلانعسكعنملارونلاضمواميف،هبناجىلعكولراشجرحدتف،حمرلاك
تحتحبصينأنمٍناوثلبقو.هنمبرقلابةرخصلابتمطتراامدنع
.سأفلالمحيلازيالامةقيرطبناكو،هيلجروهيمدقىلعكرحت،تياك
،ىرخألاولتةرملاهنعطلواحتيهوتياكةرفشةعقعقتوصعمس
.رخآىلإناكمنمًازفاقضفتنيناكاميف،هئطختتناكاهنكلو

نلهنأنمدكأتييك؛هفتكقوفنمةفطاخةرظنهئاقلإءانثأيفو



سونافلانأكولراشظحال،تانعطلانمهرارفةيلمعفقويءيشبرثعتي
ًادوجومهقباسكسونافلااذهناكدقو.تياكلةيلظلاةروصلافلخحبصأ
سأفلابكولراشكسمأ،رخآءيشيأبركفينألبقو.ميدقصفقلخاد
.تياكهاجتابةوقباهعفدو،هدسجقوفاهعفروحمربيهتنتيتلا

نكمتييكًاريثكرخأتدقناكتقولانكلو،فلخلاىلإقالمعلازفق
طئاحلاىلعقلعملاسونافلاقحسنا،كلذنمًالدبو.كولراشنملينلانم
،هدسجىلعهيفناكيذلاتيزلارثانتو،عجارتملاقالمعلالقثتحت
.نارينلاهيفتبشف؛قالمعلاصيمقىلإةليتفلانمنارينلاتدتماو

نمكولراشنكمتو،هتيحلوتياكردصيفبهللاةنسلأتبشدقل
يفةهيركةحئارترشتناو،قرتحيوهوقالمعلارعشةقطقطتوصعامس
دقف؛كلذنوداتلاحنيترفشلانكلو،هيديبرانلاءافطإتياكلواح.قفنلا
يمعينأردقلاءاشو.هتايحىلعًارطخنالكشتو،هينيعنمنيتبيرقاتناك
ضرأيطغتيتلاةراذقلاىلعًاضرأغرمتلاوامهيمرةرورضنعهتريصب
.نارينلاءافطإلقفنلا

املكبهيمدقعفديوهو،قفنلالخدمهاجتابىطخلاكولراشعرسأ
ادبو،لبقنمُدبتملامكةليقثاهلمحييتلاسأفلاتدبو.ةوقنميتوأ
تناك.نآلااهنعيلختلاديرينكيملهنكلو،لفسألاىلإهدشياهلقثنأ
لاجراهلعشأامبر.هقيرطرينتناردجلاىلعتابالكلابةقلعملاسيناوفلا
نولازيالنيذلانيبرهملالبقنمتلعشأامبرو،مهقيرطرينتيكستربوم
نأهلادبو،تاءاوتلالاوتافاطعنالاريثكقفنلاناك.قافنألانولمعتسي
عقوعمسيهنأليختو،ةليوطجرخملانعهلصفتلازتاليتلاةفاسملا
بغرينكيملوهف؛هبلقيفبعرلاثعباماذهو،هفلختياكتاوطخ
هفتكقوفنمفلخلاىلإةرظنءاقلإببغريملامك،دكأتلاوفقوتلاب
نكمتنإو،هليختيامًاحيحصناكولفً.اضرأطقسيورثعتينأةيشخ
اليتلاةموتحملاةياهنلاىلإهريصملوؤيسف،هيلعضبقلاءاقلإنمتياك
.اهنمرفم

.هبقعتيتياكناكوهليختيناكامحصنإاذهً،اعبط
دوقتفوهكنعةرابعتناكو،قفنلاناردجيفةنكادتاحتفترهظ

ناك.ئطاشلاهاجتابامبرو،فرجلالخادًاقمعرثكأىرخأتاهاجتايف
ناك.هيلإهدوقتسيذلاناكملاةفرعمببغرينكيملوً،ادجًابعتمكولراش
ربعريسيلازيالهنأنممغرلاب؛ههجوسمالتةمسنلابرعشيلازيال
؛ءادوسلاةراجحلانمرعقمطئاحبيهتنيسقفنلانأهلادب.سيئرلاقفنلا



رشتنتبلاحطلانمًاعقبدجيسهنأوأ،تلخةليلقمايأذنمهآريذلاك
.بيهرضرمىلعتامالعاهنأكو؛هتيضرأوقفنلاناردجربع

،قفنلاناردجنمعرفتتىرخأًاقافنأدجيملو،ودعلاكولراشعبات
،أدبثيحنمفاطملاهبيهتنيسهنأو،ةغرفمةقلحيفروديهنأضرتفاو
ًابوصم،ةليلقتادرايدعبىلعهرثإيفلازيالتياكنوكينأهقلقأو
ءانبلارادجمامأناكدقف.هناكمةفرعمنمنكمتً،اريخأ.هرهظىلإهيترفش
ضرأقرتخييذلارادجلاكلذ؛فافخلاةراجحنمعونصملارعقملايجربلا
،رادجلانمرخآلابناجلاىأرنأهلقبس.قفنلاىلإلصيو،ةعلقلامرح
امدنعًارعقمناكرادجلانأل؛يجربلاءانبلانمىرخألاةهجلاىرحألابوأ
ناكو،هفلخًاجيجضكولراشعمس.ةعلقلالفسأيفةيبقألافشتكيناك
حجرؤيناكدقف،هضكرءانثأيفناردجلابتياكيترفشمادطصانعًامجان
قيرطكانهنكيمل،ةقيقحلايف.ضكرلاءانثأعساوقاطنىلعهيدي
يفتياكناكدقف؛عجارتلاهتعاطتسابنكيملامك،كولراشمامأبورهلل
.فلخلا

داجيإنمبعرنمهبرعشيامبيشتتناكيتلاهتارظنتنكمت
ةعقبلاتناكو.يجربلاءانبلارادجلفسأيفةنكادةعقبهنأكوادبامءيش
،يجربلاءانبلاذفاونىدحإنعةرابعيهو،قفنلاضرأتحتةيفخمفصن
دقل.جراخلايفءانبلاقلستامدنعاهدهاشيتلاكلتنمرغصأتناكو
مهدحأنأينعياذهو،ضرألايفلوقلاحصنإسطغييجربلاءانبلاناك
.هبمايقلاهيلعنيعتيامكولراشكردأ،ةعرسبو.هليغشتبموقي

ىطخلاعرسأف،حمرلابيهتنتيتلاسأفلالمحيلازيالكولراشناك
تحتو.ءاوهلانمًالدبرانلاقشنتسيهنأكوسفنتيناكو،رادجلاهاجتاب
ضفخنتيتلاةذفانلاهلتدب،بعتلاهبببستيذلايرصبلامهولاريثأت
ًاتوصناردصتهامدقتناكو،اهوحننكميامعرسأبهسفنعفدف،ةديعب
هلادب.اهيلعقلزنيواهرصعيواهسودييتلابلاحطلاعقبىلعًاموتكم
يدارإريغلكشبذخأف،حطسلاىلعهارجأيذلاقابسلابًاهيبشدهشملا
نألبقبابلاىلإلصيلًاقباسفيناهايإهتحنميتلارشعلايناوثلايصحي
ثلثىلإلصودقةذفانلامجحناك،ةينامثمقرلاىلإلصوامدنعو.هقلغت
يتلابلاحطلاقوفقلزناوزفقنأالإهنمناكامف،يعيبطلااهمجح
لازيالءانثألاكلتيفكولراشناكو.ةذفانلاربعةعرسبقلزنيهتلعج
ناكثيح،هردصمامأاهعضيناكو،حمربيهتنتيتلاسأفلابًاكسمم
.ريطخوحنىلعههجونمةبيرقةضيرعلاةهجلاوهتبكرهاجتابحمرلا



.ضرألاىلعهرهظعفدناو،ىلوألاةمدصلاهافتكتقلت،قالزنالاةجيتنو
ىلإهعطقيوهيلعقبطيءانبلاداك،غارفلاربعتهاكرومثهردصناكامنيبو
؛نكميامعرسأبهسفنبحسو،هيدياتلكبةفاحلابكسمتهنأالإ،نيفصن
ءانبلايفةدوجوملاةيرئادلاةفرغلايفكلذدعبطقسف،ملألانممغرلاب
نيترمهسفنلوحفتليهلعجامم؛فنعبضرألابهرهظمدطصاو،يجربلا
بلكلحيتتداكلابةوجفبقدحيهسفندجو،ةياهنلايف.تارمثالثوأ
.ماكحإبةتبثمةضبقةوجفلاىلعأيفدجوتو،روبعلا

ةرشابمتهجوتو،ةذفانلانميقابلاغارفلاربعةداحةرفشتقلزنا
عفدتيتلاديلاتناك.اهنمشنإدعبىلعتفقوتو،ىنميلاهنيعةيحان
يجربلاءانبلاعبات.ةذفانلاىلعأنمبرضتتناكو،تياكديةرفشلا
ةفرغلالخادطقستومطحتتيهوةرفشلاليلصتوصددرتو،هضافخنا
.كولراشراوجبةيرئادلا

.سمادلامالظلايفًاديحونآلاكولراشحبصأ
عقتيجربلاءانبلاذفاوننمىرخألاةعومجملانأكولراشركذت

نمةعومجمدوجوينعياذهو،ةذفانلاىلعأيفةمئاقةيوازيفةرشابم
هيلإدوقتيذلائطاخلارمملاهكولسلاحيف،نكلو.بناجلادنعتارمملا
نعبغيملامك.تياكمامأهجولًاهجوهسفندجيدقفذفاونلاىدحإ
كولراشنأالإ.ذفاونلاهذهىدحإربعلوخدلالواحيدقتياكنأهلاب
ةفرغلاباهطبرتةفرغلكةيضرأيفةوجفدوجوئجافموحنىلعركذت
هقيرطيفناكامدنعًاقباساهقلستنأهلقبسدقو،اهالعأوأاهلفسأ
.شتارداشنالتنيوكريسلاةثجىلعهروثعةعاسيجربلاءانبلاىلعأفاشتكال
أدبلب،هتقوردهيملاذل،اهربعرورملاعيطتسينلتياكنأًانقيتمناكو
.اهنعثحبلابوروفلاىلعكرحتلاب

.لفسألاىلإ
ةيئرملاريغضرألاسملتيهسفندجو،ريكفتلاةصرفهلحاتتنألبقو

،اهربعسأفلاىمرف،اهدجونأثبليملو.اهيفةوجفنعًاثحب،هلفسأ
هيقاسلعجمث،لفسألايفةيرجحلاضرألاىلعةعقعقتوصعمسو
.ىرخألاولتةرمهنيعرمألارركو.لفسألايفةفرغلاىلإلزنو،ناقلزنت

تناكو،اهيلإلزنف،ةريخألايهاهيلإلصويتلاةعبارلاةفرغلاتناك
نألبقتقولاضعبرمألاهنمقرغتساو.اهرعقيفةوجفيأنمةيلاخ
ىدحإربعيءوضلاناك.نيتذفانىدحإنميتأيًاتفاخًاءوضهانيعحملت
ءاضميرئاديعيبطفهكلخادهسفندجودقل.ىرخألاهاجتابنيتذفانلا



.حطسلاربعرخصلانمعدصربعلئاملكشبرميءوضعاعشب
ةريحبقوفوفطييجربلاءانبلادهاشف،ةذفانلاجراخكولراشقلست

ىلعسكعنيسمشلاءوضعاعشناكو.ةدكارلاهايملانمةيضرأتحت
.رخصلاىلعيزوريفلانوللانمةجومتمًالالظيقليو،ةريحبلاحطس

ةيبشخباوبأبةدودسميعيبطلافهكلالخادمدنعتاحتفلاتناك
فقسيفةيفخملابحةطساوبلزنتوعفرتباوبألانأادبو.ةكيمس
ًايرظناهنعثدحتيتلادودسلايهباوبألاهذهتناكو.يعيبطلافهكلا
لالخنميتلاو،اهنومدختسياوناكنيبرهملانأدقتعايتلاو،قباسلايف
.ةريحبلانمجرختوألخدتيتلاهايملابنومكحتياوناكاهقالغإوأاهحتف

ةيؤرنمكولراشنكمتو،ةعوفرمةدعباوبأتناك،ءانثألاهذهيف
.رحبلاىلإدوعتاهنأينعياذهو،فوهكلاءاروةريحبلاجراخبكسنتهايملا
دقو،يجربلاءانبلاضافخإىلعلمعيناكىلعألايفمهدحأنأودبي
،نآلاناتيمستربومونالتنيوكنأوًاصوصخ؛رمألااذهنمكولراشبجعت
انهتياكو،لاقتعالانهراونوكينأمهبضرتفينورابلاعابتأنمرارشألاو
؟يجربلاءانبلاكيرحتبموقيىرتاينمف.هعم

ًالوزنكرحتييجربلاءانبلاناكثيحىلإةبجعتمةرظنكولراشىقلأ
ةليلقتاشنإىوسدعبتنكتمليتلاو،فهكلافقسيفةيرئادةوجفربع
يتلاةقدلابو،ةوجفلاهذهثادحتساةيفيكبرّكفو،يجربلاءانبلاطيحمنع
.قالطإلاىلعكلذلوصحةيفيكفرعينلامبرهنأيفو،اهيفتثدحتسا
ملاعلانمبجعتو.ةيسدنهلاةبوجعألاباهفصينأالإهنكميالهنأريغ
.اهروخصوادنلريإبارتلفسأيفخملا

ءانبلااذهجتنأيذلارابجلالمعلانمرثكأشهدنينألبقو
،ةشطرطًاثدحمةريحبلاحطسمدصو،ةذفانلاىلعأنمءيشطقس،يجربلا
ربعرورملالواحيوهو،ملستسينلوملهنأودبييذلاتياكديسلارهظو
.جربلافرغتايضرأيفتاوجفلا

ضبقو،ءارولاىلإسأفلالمحيلازيالناكيذلاكولراشعجارت
.تياكنمةيامحزجاحاهنأولامك؛همامأاهعفرو،هيدياتلكباهيلع

ناكو،هتقاطلكمدختسادقف؛ةوقلافزنتسموًابعتمكولراشناك
نمدبالهنأبهسفنثدحهنكلوً.اددجملاتقلاىلعىوقينلهنأملعي
نوتسويتامواينيجرفةيؤرديريناكاذإو،توميسفملستسااذإف؛لاتقلا
.امةقيرطبهتايحبةاجنلللتاقينأهيلعفيورغديسلاوتفوركيامهقيقشو
.لاتقلاىلعةردقلاوةقاطلادجينأهيلع



عمةيزاوتمتحبصأثيحسأفلاعفرو،امهموقوهيفتكدش،اهدنع
.رظتناو،ضرألا

تياكديسلاناكثيح،ةريحبلايفهايملاةشطرطتوصكولراشعمس
.فافخلاةراجحنمةعونصملاةدعاقلاىلعفقييذلاكولراشهاجتابحبسي

هعديملو،ةراجحلاهذهبةقالعهلهنهذيفءيشعمل!فافخلاةراجح
يفةقيقدلاتاوجفللًانتممناك.ءاملانمةفاثكلقأفافخلا.هسأررداغي
هذهنملعجياماذهو،اهربعرورملاءاوهلاعيطتسييتلافافخلا
ةيظشلمحيلازيالوهو،ةفاجوةشهيهف؛وفطلاىلعةرداقةراجحلا
.هبيجيفاهنم

.يههذهةشهوةفاج
ةفاحتياكديسلاغلبينألبقكرحتللةدودعمٍناوثهيدلتناك

.ةدعاقلا
نعطبماقو،حمربيهتنتيتلاسأفلابكسمأو،هلوحكولراشتفتلا

،فافخلانمةريبكةيظشعالتقابحمرلافرطماقف،حمرلابةيفافخلاةراجحلا
.هناكمريغصلاقفنلاهبشيامكرتو

مث،ةدعاقلاةفاحدنعةريبكديترهظدقف،سأيبهفتكىلعأرظن
.ىرخأديترهظنأتثبلام

رجحيفةقيمعةوجفثدحأدقل.هاوقًاعمجتسمةهينهفقوت
نمرجحلاقرتختملاهنأالإ؛ةيافكةقيمعاهنأهظحنسحنمو،فافخلا
.اهديريالرارضأبببستدقناكلاذهثدحولو،ىرخأىلإةهج

يفقثبنيتياكديسلاسأرىلعأدهاشو،هفتكىلعأًاددجمرظن
.ةدعاقلاىلعأ

.ٍناوثىوسكولراشمامأنكتمل
ىوتسمدنعهتيبثتبماقو،اهثدحأيتلاةوجفلايفحمرلاكولراشمحقأ

كرحت،اهدعب.هنزوبًانيعتسمسأفلانمرخآلافرطلاءانحإبماقو،هردص
جرخيستياكديسلاناكيذلاناكملاةهجاومبسأفلامامأفقووكولراش
.سأفلاىلإهرهظدنسأو،ةريحبلانمهنم

ةبهأىلعحبصأو،ةيناثلانمءزجىوسهبماقاملكقرغتسيمل
.عنصلايتاذكاتفلاهحالسمادختسالدادعتسالا

ًايئزجدوعيهفاجتراناكو.فجتريوهوتياكرظتنيكولراشناك
.فوخلاناكفسيئرلاببسلاامأ،دربلابهروعشل

موقو،ةدعاقلاهاجتابدعصو،هايملانمهسفنتياكديسلابحس



،هيفتكوهسأربقصتليقورحملارمحألاهرعشناكو.بدلوطبادبف،هتفقو
.رمحأنولبناضموتهانيعو

ةعرسبرقنامدنعهنكلو،هعارذبةطوبرملاةيقابلاةرفشلاتياكبحس
.مامألاىلإةرفشلاعفدوامهيفيكيناكيمضبانطشن،هيمصعمىلع

اممرثكألكاشمانلتببسدقل":ًالئاقتياكديسلامتمت،اهدنع
ام.اهنمكلرفمالو،كتياهنتقوناحدقل،نآلانكلو.لودانلهتببس
."توملالبقتتنأالإكولراشايكيلع

ةدتممةرفشلاتناكو،كولراشهاجتابعفدناىتحهلوقمتأنإام
ةخرصلريظنهنأكوءاوعلاكلذادبوً،ايوقءاوعردصأوهمفحتف.همامأ
ءانبلاطئاحنيبوهنيبكولراشرشحينأديريتياكنأًاحضاوادب.برحلا
.يجربلا

كولراشضفخنا،ةرشابمكولراشردصةرفشلاةمدقمسملتنألبقو
لكشباهتبثدقناكيتلاسأفلاتحتءارولاىلإجرحدتو،ضرألاهاجتاب
.هرهظفلخيقفأ

عباتدقف،هفاقيإنكميالوةعرسبعفدنيتياكديسلاناكاملو
.هردصيفًاقيمعتسرغنايتلاسأفلاهاجتابةرشابمهقيرط

تناكو،هسأرىوتلادقفً.افجترمتياكديسلامامأكولراشفقو
اتناكامك.دقحلاوظيغلابناتمعفمامهوكولراشةيحانناقدحتهانيع
يفنزحلاادبدقو،رظتنمريغوحنىلعكولراشهدعأاممنيتئجافتم
.هتارظن

تومأىتمددحييذلاديحولاصخشلانإ":كولراشلاق،اهدنع
."انأوه

همفنمجرخاملكنكلو،هيلعدرييكلهمفتياكديسلاحتف
لبق!ةايحلاةبارغلاي.ءارمحلاهتيحلتّخطليتلاءامدلانمًاليسناك
نمةلتك؛ةدماهةثجحبصأةظحلدعبو،طاشنلاوةايحلابجضيناكةظحل
.اهيفةايحالمحللا

هقلستنأامك،ةعاسفصنرورملبقكرحتلانمكولراشنكمتيمل
رثكأقرغتسارخآلاولتًاقباطوىرخألاولتةفرغةملظملايجربلاءانبلافرغ
شعنملاءاوهلاىلعذفاونلاىدحإتحتفناً،اريخأ.ىرخأةعاسفصننم
يعيبطلادهشملاىلإرظنيوهوجراخلاوحنقلستف،ةقاربلاسمشلاةعشأو
تفوركيامدجوىتحجراخلايفحبصأنإامو.يهازلارضخألايدنلريإلا
ةوطخاينيجرفتطخ.هراظتناباينيجرفويورغديسلاويتامونوتسسفراو



.تفقوتاهنكلو،اهمفىلعاهديعضتيهومامألاىلإ
ةربنتدب."ًاليوطًاتقوتقرغتسادقل":تفوركياملاق،اهدنع

":هينيعيفةحارلاومامتهالاةيؤرنمنكمتكولراشنكلو،ةعذالهتوص
."؟تياكديسللئجافملالوصولاببسبكلذناكله

اهبموقييتلاةقيرطلافرعتله":رجضبكولراشهباجأ،اهدنع
."؟ىوقملاقرولاحاولأىلعاهقيلعتوتاشارفلاعيمجتبصاخشألاضعب

."؟اذامل،معن"
."ةصاخلايتعومجمعيمجتبءدبلايفركفأيننأل"
دحأانأو،ةلماكةصقكانهنأحضاولانم":لاقويورغأموأ

."ماعطلاةدئامىلإاهعامسلنيقوشتملاصاخشألا
."؟يجربلاءانبلاضيفختبماقيذلانم":كولراشلأس،اهدنع
لخادتنككنأتملعامدنعف.فيناهنإ":تفوركيامهباجأ

جورخللديحولاقيرطلانأتكردأ،كفلخمطحتدقزيرفإلانأو،فوهكلا
اهنإ":عباتينألبقفقوت."يجربلاءانبلاذفاونربعوهلفسألانم
نمًاءزجتناكو،هلمعةيفيكنعو،يجربلاءانبلانعءيشلكملعت
."كتمالسىلعًادجةقلقتناكو،نظنانكاممرثكأاهدلاوتاططخم

."؟اهبلحاذام"
.عادخلانمربكأةيلمعنمًاءزجتناك":لاقوهيفتكتفوركيامزه

نيروطاربمإنأنممغرلاب؛ةيدنلريإلاتاطلسلاةيحالصنماهلمكأبةلأسملا
ظافحللفينهبتماقامنكل.رمألابنومتهمةلودسيئروةروطربمإو
."اهحلاصلبسحيسكتايحىلع

نأهبضرتفيهنأملعيناك."؟نآلااذامو":كولراشلأساهدنع
ً.انيزحوًابعتمناكهنكلو،ةايحلاديقىلعلازيالهنألًارورسمنوكي

."؟نآلاثدحينأديرتاذام":تفوركيامهلأسف
فقتتناكيتلااينيجرفوحنكولراشمدقت،هقيقشبيجينألدبو

نودلوحيلاهيتفشىلعهعبصإعضوهنكلو،ملكتتلاهمفتحتفو،هلمأتتو
.اهلبقوهيعارذباهقوطواهنممدقتو،اهدعبأمث،كلذ

ىلإقدحو،فلخللعجارتً،ادكأتمنكيملقئاقدوأٍناوثرورمدعبو
ً.ايلجهجوىلعرثأتلاادبيذلايتام

."رايدلاىلإدوعنانوعد":لاقو

هللانوعبتمت
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