






يزيلكنإلالصألاةمجرتباتكلااذهنمضتي
TheYoungSherlockHolmes:SNAKEBITE
رشانلانمًاينوناقاهبصّخرمةيبرعلاةمجرتلاقوقح

MacmillanChildren'sBooks
،نورشانمولعللةيبرعلارادلانيبوهنيبّعقوملايطخلاقافتالاىضتقمب

.ل.م.ش
Copyright©2013byAndrewLane

All rights reserved
Arabic Copyright © 2015 by Arab Scientific Publishers , Inc . S .

A . L

ىلوألاةعبطلا
م2015-ـه1436

ISBN: 978-614-02-2355-4

رشانللةظوفحمقوقحلاعيمج

ميرلاةيانب،دلاخقيفوتيتفملاعراش،ةنيتلانيع
786233-785108-785107)1-961+(:فتاه
نانبل-2050-1102توريب-ناروش5574-13:ب.ص

jchebaro@asp.com.lb:ينورتكلإلاديربلا-786230)1-961+(:سكاف
http://www.asp.com.lb:تنرتنإلاةكبشىلععقوملا

وأةيريوصتةليسوةيأبباتكلااذهنمءزجيألامعتساوأخسنعنمي



ةطرشأىلعليجستلاويفارغوتوفلاليجستلاهيفامبةيكيناكيموأةينورتكلا
،تامولعملاظفحاهيفامبىرخأرشنةليسوةيأبوأةءورقمصارقأوأ

.رشانلانميطخنذإنودنماهعاجرتساو

ةيبرعلارادلايأرنعةرورضلابربعتالباتكلااذهيفةدراولاءارآلانإ
ل.م.شنورشانمولعلل

فلخحماس:فالغلاميمصت

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



ندنليفًاءودهرثكألانكامألاهتارمموزنغايديدانفرغنوكتامبر
لخادالإملكتينأيدانلالخديصخشيألحمسيالذإ.اهلمكأب
نمنوكملالمعلاقيرفنأامك.ةدصومباوبأفلخو،زموررجنارتسلا
لاعنلفسأبةطوبرمتاداسوبيهتنتةسبلأهدارفأيدتري،لدُنلاومدخلا
امأ.ةجضيأثادحإنودنمةيرحبكرحتلامهلحيتيامم،مهتيذحأ
ةصاخخسننعةرابعيهف،يدانلايفأرَُقتيتلافحصلاىلإةبسنلاب
بيلقتدنعةشخشخردصيالصاخقروىلعيدانلاداورلجألتعبط
ىلإءودهلاىلعظافحللاهيعسيفيدانلاةرادإبرمألالصودقو.تاحفصلا
سطعيوأحنحنتينملكنأءاضعألاىلعتممعثيح؛فّرطتلاةجرد
َّقلتينموً.ابوتكمًاراذنإىقلتيسرهشلايفتارمثالثنمرثكأمهنم
.يدانلالوخدهناكمإبدوعينلفةبوتكمتاراذنإةثالث

سويمأهوفتيمل.ءودهلاوتمصلاةميقًايلاعزنغايديدانداورردقي
،يدانلايفلابقتسالاةهدريفمدخلادحأعفدامدنعةملكيأبيورغ
يتلاةفرغلافرعييكلفرغلاماقرأأرقيوهوهقيرطيفهفداصيذلاو
اممهنأالإ،ناجهتسابهيلإاورظنعيمجلانكلو.تفوركياماهيفهرظتني
مغرلابو،يورغتمصنممغرلاب.مهيلإقدحامدنعًاديعباورظننأاوثبل
نأنممغرلابو،هكرحتءانثأيفًاتوصردصتتناكداكلابهسبالمنأنم
عشيادبهنأالإ،ةيضرألاطالبىلعًاتوصردصيداكلابيدلجلاهئاذحلعن
.هدلجماسملالخنمهبضغثبيهنأكوادبو،ةقاط

يتلاتالصفملانإىتح،فنعبهفلخزموررجنارتسلابابقلغأ
!ةمدصلاصاصتمايفتلشفءاوهلاطغضىلعلمعت

."؟هتعمسيذلاام":لأسو
ةسيئرلاةلواطلابناوجدحأىلإسلجيناكيذلاتفوركياملفجأ

كولراشنأيئالمعيلدكأدقل":هباجأوبابلاقالغإتوصنمةفرغلايف
نتمىلعهبيقلأكانهو،ندنلىلإًاردخملقنو،ماهنرافنمفطخدق
."توكسايرولغىعدتةنيفس

-كقيقشريرحتلجأنملعفتساذامو":يورغديسلاهلأساهدنع
."؟هذاقنإو-يذيملتو

سيلوهو؛هبمايقلاعيطتسأاملكبموقأيننإ":تفوركيامهباجأف
لواحأيننإ.نيصلاهاجتابرحبتةنيفسلاهذهنأىشخأيننإ.ريثكلاب



اهلوصوقبسيلمعبمايقلانمنكمتأيك؛اهقيرطنايبىلإدانتسالاباهبقعت
نأل؛هيلعدمتُعيالاهقيرطنايبنكلو.نؤملابدوزتللئفارملادحأىلإ
بيرغهنأاهناطبقنعفورعملاو،ناطبقلاتايصوتلًاقفوريستةنيفسلا
ندنليفأدبيةنيفسلاراسمنإ،يئالمعتامولعمقفووهنأالإ.راوطألا
يأيفاهفقوتةيناكمإعم،اهجاردأدوعتنألبق؛ياهغناشيفيهتنيو
."لوصولاوقالطنالاةطقننيبناكم

الكولراشنأنمدكأتمتنألهو"ً:امهفتسميورغديسلاهلأسانه
."؟ةايحلاديقىلعلازي

،ةايحلاديقىلعلازيالهنأبديفيقطنملا"ً:احضومتفوركيامهباجأ
نولّمحتيساذاملو؟هلتقبةينلامهيدلتناكنإردخوفطخاذاملفالإو
يفامناكميفىرثلاهوراوينأمهعسوبناكدقف؟ةنيفسلاىلإهلقنءانع
."تاباغلا

."؟هفطخنمفدهلاامً،اذإ"
ءيشنعمنتاهنأكوههجوريباعتتدبو،ةهينهلتفوركيامبجيمل

يتلاةهجلاديدحتىلعفقوتيكلاؤسنعباوجلا":ةيدجوةروطخرثكأ
."هفطخءاروفقت

."باوجلافرعنانيلكنأنظأ":رجمزيوهويورغديسلاهباجأ
،تاتابثإنودنمجئاتنىلإلوصولاهركأيننإ":لاقوتفوركيامأموأ

لودارابةمظنمنأنظأ.رخآلامتحايأيفريكفتلاعيطتسأاليننكلو
."هتفطخيتلايهربماشت

،هربندأىلإهقيرطيفف؛لئالدلاضعبكانهنكلو":يورغهباجأف
يذلاو،تياكىعديًاصخشلساكوينيفةطحملافيصرىلعىأرهنإمسقأ
ينربخأيذلاو،هنعنوتسسفارربخأدقو.ربماشتلودارابلليمعهنأنّيبت
اننكلو،ةظحالملاتحتهتقبأدقربماشتلودارابنأيفّكشنانالكو.هرودب
."يلمعكرحتيأبنوموقيسمهنأيفركفنمل

يذلابضغلااذهو؛كبضغرسفياماذهو"ً:اددجمتفوركيامأموأ
عقوتنمنكمتتملكنألبضاغتنأ.كسفنىلعلبّيلعبصنيال
."هيدافتنمنكمتتملو،هبقيحيناكيذلارطخلا

نيثكلاهيبجاحتحتنمًابضغعطستتناكيتلا،هتارظنيورغدعبأ
ماقنمانفرعاذإاننإتلقتنأ":ًالئاقهبطاخوتفوركيامنعنيضيبألا
يهربماشتلودارابنأملعننآلانحنو.هفطتخااذاململعنسفهفاطتخاب
."ةمظنملاهذههنمهديرتيذلاام.كلذءاروفقتيتلا



؟ال؟بارشلانمليلقلاديرتله،ينرذعا...يهربماشتلوداراب"
لوداراب.يندعاسيهلعهنمليلقلالوانتأنأعنامتالتنأًاذإً،انسح
نمتاموكحلارييغتىنمتتيهو.ةيسايسعفاوداهكرحتةمظنمربماشت
تادئاعقيقحتيفلثمتتاهنأضرتفأيتلاو،ةيئاهنلااهفادهأقيقحتلجأ
دقل.ىرخأءايشأىلإةفاضإلاب،ةحلسألاومهسألاةراجتلالخنمةريبكةيلام
وأدودحنودنمةلوداهنأبربماشتلودارابنوفصيمهضعبتعمس
يتربخلالخنمو.ّربعُمفصولااذهنأدقتعأانأو.ةمصاعىتحوأميلقأ
عفادبنيعوفدماملمعباهؤاضعأموقيامًاردان،ةمظنملاهذهعمةليلقلا
تنكاذإ.ةيلاتتملافادهألانمةلسلسقيقحتلًامئادىعستمهلامعأف؛دحاو
ىلعيدلةعشبةياوههذهو":ريبكلاهسأرزهوفقوت."نمخأنأديرأ
ةيلمعءاروةنماكلابابسألانأدقتعأانأف،نمخأستنكاذإ.لاحلك
ةلقرعيفتارمةدعطروتلاىلعهتبقاعمًالوأيهكولراشفاطتخا
ًاثلاثو،تاططخملانمديزملاةلقرعبهمايقبنجتلجأنمًايناثو،مهتارماؤم
نمديزملافاشتكايفاندوهجقيعتعايضلانمةلاحيفانعضول
."مهتارماؤم

."؟هولتقيملاذامل،نكلو":يورغلاقاهدنع
نوكينلو،ةدودعمٍناوثيفهباقعيهنيسكولراشلتقنأل"

راحبلابابعرخمتةنيفسنتمىلعًاقلاعناكنإهنكلو.هبيذعتمهرودقمب
اذهنإفةيهشتابجولوانتلةيناكمإيأو،هتلئاعو،هئاقدصأنعًاديعب
فوسهنأامكً،ائيشمهفلكينلو،دمألاليوطبيذعتلانمًاعونربتعي
،كنعوينعريثكلانوفرعيمهو.مهتارماؤمنعثحبلايفاندوهجقيعي
انرمعنمةظحللكيضمنساننإفكولراشتاملاحيفهنأنوملعيو
."ةلادعللمهبلجلجأنمهكلمنهينجلكقفننسو

؛انيسفنبةلادعلاقيقحتلىعسنسوأ":ًالئاقيورغمهمه،اهدنع
."تاسدسملاوقدانبلاتاهوفلالخنمققحتيةلادعلانمعونلاكلذو

كقفاوأنأيبضرتفي،ةدحاوةرمل":لاقوءودهبتفوركيامنعذأ
."يأرلا

ضرتعتلةيلاريمألاةيرحبللةعباتلانفسلاىدحإلسرتنأكنكميالأ"
."؟توكسايرولغليبس

لاسرإلةطلسلايدلتسيل،ةقيقحلايف":لاقوهسأرتفوركيامزه
موقأنلو.يقيقشىتفلااذهناكنإىتحو؛ىتفلجأنمنفسلاهذه
نفسلاهذهلف،كلذبمايقللةطلسلابًاعتمتمتنكنإو؛رمألااذهلثمب



،تامجهيأنمانئطاوشةيامحيفلثمتتو،ريثكبةيمهأرثكأتامهم
ىتفةايحنإ،كلذىلعةوالع.جراخلايفةكلملاةدارإذيفنتىلإةفاضإلاب
لوحالنمةضبقلكشىلعهعباصأمضودهنت.ً"ائيشيواستالدحاو
اهنكلوعضولاىلعرثكأعالطاىلعانتلعجةشقانملاهذهنإ".ةوقالوهل
ةدعاسمىلعرداقلاديحولاوهف،كولراشةدعاسمانعسوبسيلف؛هنسحتمل
."هسفن

ةدعاسميفاهمدختسييكللضفأرداصمكولراشديلوانتمبنوكتس"
توصةربنتأده."هتلئاعوهئاقدصأبًاطاحمناكولاممرثكأ؛هسفن
.هدسجربعرشتنتتناكيتلاةفينعلاةقاطلاتدمخامةقيرطبو،يورغ
هتضبقمادختسانسحيهنأامك،ةينهذلاهتاردقًاديجفرعيو،عاجشهنإ"
ملعيهنإً.انسحيلبيسهنأدقتعأانأو.كلذىلإةجاحلاوعدتامدنعًاديج
نأبةنامضهيطعيساماذهو،ندنلىلإةياهنلايفدوعتسةنيفسلانأ
نألمأىلعرحبلايفهسفنيقلينأنمًانامأرثكأاهنتمىلعءاقبلا
هلدميسةنيفسلاناطبقنأنظأ.انهىلإهبدوعتوىرخأةنيفسهدجت
لامعأبموقيسكولراشنأنظأو.كلذبةنطابقلاموقيامًابلاغف،نوعلادي
."سفنلابةقثرثكأوىوقأانيلإدوعيسامبرو،ةدهجم

بيذعتلاعونبهتنراقمنكميالاذهو":للمبتفوركياملاق،اهدنع
."هلططختربماشتلودارابتناكيذلا

نوشيعيربماشتلودارابيفنيلوؤسملاصاخشألانإ":لاقويورغمستبا
نمةوزنيأقيقحتىلإنوعسيومدخلامهبطيحيثيح؛ةحيرمةايح
نمعونةنيفسلاةاسرملازنإو،بارشلاميدقتنأنوربتعيمهو.مهتاوزن
نإةرماغمكولراشىلإةبسنلابودبيسرمألانأدقتعأيننكلو،بيذعتلا
."كلذكاهرابتعادارأ

."كلذىنمتأًاقح،كلذىنمتأيننإ"
نمسأكءاستحابنآلاةرماغملايبردجيهنأدقتعأ":يورغهباجأف

."يوقلابارشلانمعونءاروىعسأانأف،بارشلا
ءانإلاًامدختسم؛يورغلبارشلانمسأكبصبتفوركيامماق

.هيفوبلاىلععوضوملا
هدياهتنضتحايتلابارشلاسأكيورغلمدقيوهوتفوركياملاق

ربعاهلسرأسو،لئاسربتكأس":حوضوبنينسلاراثآاهيلعرهظتيتلاةريبكلا
نمدكأتلايننكميو.ةنيفسلااهبرمتسيتلائفارملافلتخمىلإفارغلتلا
هغيلبتةيسامولبدلاقرفللنكميو،اهبقارتفوسةيسامولبدلاقرفلانأ



يفاهكرتو،انللئاسرلاةباتكهنكميامك.هتلاحنعريراقتبانديوزتو،انلئاسرب
نأانهىلإةدئاعةنيفسيألنكميو،ةنيفسلااهيففقوتتسيتلائفارملا
.انيلإاهلمحت

طبترمرمألاف.لقأوأرثكأامبر؛ةنسلبقدوعينل":يورغلاق
.ً"اددجمهارنساننأنمةقثىلعيننكلو،حايرلاوسقطلاةلاحب

."هتدعاسمىلعيتردقمدعلةيلوؤسملابرعشأيننكلو":تفوركيامأموأ
يتلاةيوقلارعاشملانمةفصاعمامأكسامتينأًالواحم،قمعبسفنتو
يقلتباهلحمستالةيحصلااهتلاحف؛يمأربخأنلعبطلاب".ةأجفهتحاتجا
.رابخألانمديزملايدلنوكينألبقيدلاوربخأنلو.رابخألاهذهلثم
يفيمعويتمعلةمولعملاسرإبيفتكأسو،قالطإلاىلعهربخأنلامبرو
."هيلعناقلقيسامهف؛ماريامريخىلعءيشلكنأاهيفامهربخأماهنراف

اينيجرفاهبربخأةقيرطنعثحبأسيرودبانأو":يورغحّرصاهدنع
."كقيقشبةعلوميهف،ينفيخيرمألاباهرابخإ،ةحارصب.ثدحامب

نألمأنلً.اضيأاهبعلوموهو":بيجينألبقتفوركيامرّكف
."قارفلاىلعامهنيعتسامهعمجتيتلاتايركذلا



امدنعهتيؤركولراشعاطتسادقو،قفألايفنكادطخكانهناك
كانهتناك،نكلو.ةيفاصءاقرزاهلمجمبءامسلاتناك.قفألاربعرظن
هناكمإبناك.ءامسلايفةمدكلاهبشتيتلانكادلايناوجرألانوللانملالظ
برقأتناكو،ةنيفسلانمبرغلاىلإنكتملول؛ضرأاهنأعقوتينأ
.اهقرشىلإعقتضرأ

نعتنمشترالديسلالوألاقيفرلارابخإهبضرتفيناكنإلءاست
؛مقاطلادارفأدحأهلعجو،ةيامحلابتنمشترالديسلاهدهعتدقف.رمألا
نعًاديعبرحبتةنيفسنتمىلعهسفندجووقافتسانأدعبكلذو
ىلعهاريناكامًاردانهنكلو،يوالوتناطبقلارابخإهبردجيامبرو.ارتلكنإ
كولراشرظن.نيرخآلاةراحبلادحأرابخإهبردجيامبرو.ةنيفسلاحطس
ريغو،مهيلإةلكوملاتامهملابمايقلايفنيكمهنماوناكعيمجلانكلو،هلوح
حسمييأ؛نوكينأهبضرتفيناكامكًامامت؛مهلوحلصحيامبنيمتهم
تتفتامىلإةفاضإلابةريغصلابشخلاعطقسنكيو،ةنيفسلاحطسةيضرأ
يتلاحلملاةرشقىلإةفاضإلابةيضاملامايألالالخمكارتوةميدقلالابحلانم
.ةيوقلاسمشلاةرارحلعفبطيحملاهايمذاذررخبتةجيتنءيشلكتطغ

ةربخلقألاراحبلاوهف؛حسملاوسنكلايفهلمعىلإداعو،هسأرزه
نوبغريالاميفنيرخآلاهابتناتفلهبضرتفيالو،ةنيفسلانتمىلع
.كلذب

ءامدبتثولتحطسلانمةعقبحسميذخأو،ولدلايفةحسممّسطغ
دحأةينثيفهعبصإعضيةراحبلادحأناكدقف.مويلاحابصةراحبلادحأ
فتلايذلالبحلاكلذكو،عارشلاًاعفادةأجفءاوهلابهامدنعلابحلا
يدعاسمدحأعبطلابوهو،ةنيفسلابيبطماقدقو.اهعطقوهعبصإىلع
ةعوطقملاعبصإلافيظنتبةيبطلاةفرعملاضعبكلمييذلاوتنمشترالديسلا
ةيكبشلاةحوجرألاىلعحيرتسييكلجيرجلاراحبلالسرأو،حرجلاديمضتو
كرتاماذهو.هملأردخييكل،بارشلانمًافعاضمًارادقميوتحيبوكعم
اذهءلمهبضرتفيهنأملعيناكو،زجنتنأبجييتلاتامهملايفًاغارف
.غارفلا

شيعيىتفنمهتايحتلوحتفيكبجعتو،ةيناثلانمءزجلركف
ةرغثكانهتناك.نيصلاىلإةهجتمةنيفسنتمىلعراحبىلإرياشبماهيف
يفهمعةبتكميفًايفاغةأجفاهيفطقسيتلاةظحللانيبهتركاذيف



لصوتريسفتلضفأنإ.توكسايرولغنتمىلعهظاقيتسانيبو،ماهنراف
،اهراحبإلبقةنيفسلانتمىلععضومث،فطخمثردخهنأوههيلإ
؟اذاملو؟اذههبلعفنمنكلو

ماقيذلانأوهلاؤسلااذهنعهيلإلصوتيذلاديحولاباوجلا
اهقيرطضرتعادقف.ربماشتلودارابىعدتيتلاةيمارجإلاةمظنملاوهكلذب
.هنماهرأثوهاذهنأدبالو،ةديدعتارم

حاتتةصرفلوأيفةنيفسلانمزفقلابكولراشرّكف،ىلوألاةلهولل
ريكفتلاوقطنملانكلوً،اددجمهرايدىلإهقيرطداجيإءارويعسلاو،هل
توكسايرولغتناكدقف.هرايدىلإهقوشىلعبلغتيهالعجميلسلا
اهنأملعيناكو،شارفلاوماعطلامهلمدقتو،دوباهمقاطدارفألماعت
وسرتامدنعةصرفلوأيفةنيفسلاكرتولف.ارتلكنإىلإةياهنلايفدوعتس
نمددعةسيرفعقيدقو،يبنجأدلبيفهدرفمبنوكيسف،نؤملابدوزتلل
ةدئاعنوكتواهلقتسيسيتلانفسلانمًايأنأبةنامضنمامو،مئارجلا
.توكسايرولغكةحيرمنوكتسهرايدىلإ

تناك.ةفاحلاهاجتابحطسلانعاهسنكيتلاتاروذاقلابعفدو،دهنت
،تاروذاقلايمراهلالخنمعيطتسيحطسلانيزباردىلعتاغارفكانه
-تاسورطقلاوسراونلا_رحبلارويطتعبت.هايملايفطقستيهواهتدهاشمو
ثبلتملو.لكأللحلصياماهنيبناكنإو،يهامفرعتلتاروذاقلا
.ضيبأًاذاذرةلسرمهايملاحطسبتمدطصانأتاروذاقلا

نكلو،نكادلاطخلاصحفتيىتح؛قفألاةيحانًاددجمكولراشرظن
حطسقرتخيًاعمالًايدامرًالكشدهاشو،هايملالفسأيفةكرحاتطقتلاهينيع
ديسلاهملعموهذاتسأنمًامجحربكأةكمساهنكلو،ةكمستناك.ءاملا
لبالك،ىرخأتاكمسسمخدهاشامدنعةأجافملاةدشنمثهلو.يورغ
.اهدئاقرثأةعبتتمءاملاحطسقرتختكامسألاتناك.رثكأوأتاكمسرشع
.ةنكادوةريبكتناكفاهنويعامأ،ةحطسماهلويذوةليوطكامسألاتناك

."؟تايتفلاىلإرظنتأ":هفلخنممهدحألاق
لوقتو،كتجوزاهنإلوقتنهادحإ":حاصوفلخلاىلإكولراشرظن

تتأدقو،كدعوبِفتملكنكلوكرجأفصناهللسرتنأباهتدعوكنإ
."هذخأتل

ِضميمل.هلاقاممةنيفسلاحطسىلعاوناكنيذلاةراحبلاكحض
مهضعبىلعنورمنتيةراحبلانأكردينألبقكولراشىلعليوطتقو
ىتحاهضعبغدلتيتلابالكلابهركذاماذهو؛ةيصخشلاتاكنلاربعًاضعب



تاكنلانوكتامدنعردابملانوكينأءرملابضرتفيف.اهنيبدئاقلافرعت
ذنميناثلارايخلاكولراشذختادقو.تاكنلاةقلحىلإمضنينأوأ،ةيساق
ملوهف.هولبقتدقفً؛ابئاصهرايخهلادبدقو،ةنيفسلامقاطىلإمضنانأ
ريغ،هالعأنعًاديعبناكلباقملابهنكلو،يفيظولاملسلارعقيفنكي
.مهدحأهنأىلعلقألاىلعهنولماعيمهنأ

راشأيذلاكولراشنمبرقلابنوسكاجىعديوةراحبلادحأفقو
نماهلثمدهاشتملكنأودبي":نوسكاجهلأسف،ءاملايفتانئاكلاىلإ
."؟لبق

."؟لكؤتلهو؟تانئاكلاهذهيهام.حيحص":كولراشهباجأف
يهف؛مؤشريذناهلتقربتعيو،نيفالدىعدتاهنإ":نوسكاجهباجأ

طيحتاهنإفةنيفسلانتمنعةراحبلادحأطقسوثدحنإو،نفسلاقفارت
."هنمشرقلاكامسأبارتقانودلوحتوً،ايفاطهيقبتو،هب

."!؟شرقلاكامسأ"ً:اشهدنمكولراشلأسف
نانسأكةداحاهنانسأ؛رحبلابائذةباثمباهنإ":نوسكاجهباجأف

."راشنملا
ثدحنإ،نكلو.هايملايفعقأاليكيدهجىراصقلذبأسً،انسح"

لغتسا،اهدنع."راوجلايفنيفالدلانوكتامدنععقأنألواحأسفتعقوو
.ً"ابيرغنوللاودبي؟اذهام":لأسوقفألاىلإرظنوةصرفلا

ةبسنلابودبت.داحكرظن":هباجأمث،سبعوقفألاىلإنوسكاجرظن
ديرتله.رمألابتنمشترالديسلامالعإضرتفيو،ةيرادمةفصاعاهنأكويلإ
."؟كسفنبهرابخالبهذتنأ

ديسلانأملعيكولراشناك."تنأهربخأ":لاقوهسأركولراشزه
ىدمىلإريشتيهو،ةراحبلالكءامسأبةينهذةحئالكلتميتنمشترال
ةحئاللاهذهيفضفخنتوةراحبلابتارمعفترتو.مهلمعةدوجومهجضن
هرماوأمهتعاطإةيفيكو،صرحنمهنودُبيامو،دهجنمهنولذبياملًاقفو
ملعيكولراشناكو.ةنيفسلانتمىلعنورجاشتيةرممكو،ناطبقلارماوأو
ةيفاضإًاطاقنديزيسةفصاعلاىلإتنمشترالديسلاهابتناتفلبهمايقنأ
ررقهنكلو،ةفصاعًاقحتناكنإاذه؛ةينهذلاةحئاللاكلتيفهديصرىلإ
ذإ،هعمةقادصلارصاوأدطوينأدارأدقف؛ةصرفلاهذهنوسكاجحنم
.مويتاذهيلإجاتحيدقامبر

كولراشاياذهكعينصىسنأنل":هللاقونوسكاجهركش،اهدنع
."تييحام



ثيحةنيفسلانميفلخلاءزجلايفعفترملاءزجلاىلإًاعرسمهّجوتو
.ةداعتنمشترالديسلادجاوتيثيحو،ةدايقلاةروصقمعقت

رثكأحبصأنكادلاطخلانأظحالوً،اددجمقفألاىلإكولراشرظن
نوللاهلعجدقل.نيعبصإةفاسملداعيامقفألايفدتميحبصأوً،احوضو
نمةمسنبسحأو،هتدعميفءايعإلابرعشيةفصاعلليعيبطلاريغيناوجرألا
.ةفصاعلااهنممدقتتيتلاةيحانلانمههجوىلعبهتئفادلاءاوهلا
تحبصأجاومألانأظحال،ةرضخملاةيدامرلارحبلاهايمىلإرظنامدنعو
.ريعشلابارشولعتيتلاةوغرلاهبشتاهولعتيتلاةوغرلانأو،ىلعأ

ىلإعيمجلادعصيل":ًالئاقةنيفسلاحطسىلعشجأتوصحدص
عفترملاءزجلايففقيتنمشترالديسلاىأرفكولراشتفتلا."حطسلا
ً:اددجمتنمشترالحاصو.هبناجىلإفقينوسكاجو،ةنيفسلانميفلخلا
تنمشترالتوصربع."لابحلاقاثواودشو،عاطتسملاردقةعرشألااوعفرا"
اهنإ؛لاجرايةمداقةفصاعكانه".اهتياهنىلإاهتيادبنمةنيفسلاحوضوب
هللاقونوسكاجفتكىلعتبرو."اهبنجتانيلعبجيو،فصاوعلامأ
يتفشةءارقكولراشعاطتسا."ثدحيامبناطبقلاملعأوبهذا":ةعرسب
نأدعبهعامسهتعاطتسابنكيملذإ؛هلوقياممهفيلتنمشترالديسلا
.هتوصضفخأ

ً.ادعتبمقلطنامث."يديسرضاح":نوسكاجهباجأ
ثيح؛ةراحبلاطاشنبةمومحمةقطنمىلإةنيفسلاحطسلوحت،ةأجف

كولراشةيحانتنمشترالرظن.تاهاجتالالكيفنوقلستيعيمجلاناك
قلست،ىتفلااهيأعرسأ":حاصوىضوفلاطسويففقيلازيالناكيذلا
الإو،ماكحإبةطوبرمةيمامألاةيراصلالابحتناكنإدكأتو،يراوصلالابح
."كدرفمبةفصاعلاهجاوتىتحفيذجتبكرميفكعضأسف

،ٍراوصلابحةكبشبرقأىلإعرسأو."يديسرضاح":ًالئاقكولراشدر
لابحلاتناك.ةعرشألاةسدكىلإلصوىتحتوبكنعلاكاهقلستيذخأو
ّدحىصقأىلإهتالضعدشنمًابيرقحبصأهنأبسحأو،هترشبىلعةنشخ
تهجاوامدنعتضفخناوةنيفسلاتعفترا.ىلعألاىلإهسفنبحسيوهو
دقف؛ةرشابمهلفسأرحبلاىلإرظنوكولراشىنحنا،ةظحللو.ةيتاعًاجاومأ
ءاضيبلايديألاتائمهنأولامكدبزلاّليختو،هيلإلصتجاومألاتداك
.ةعرسبقلستلاعباتفدهشملاهمدص.هايملانمةقثبنملا

تضبقو،عارشلاةضراعىلإًالوصوّقلستف،ةيراصلفسأىلإلصو
ةطوبرملابحلالكنأنمدكأتو،نشخلابشخلاىلعماكحإبهعباصأ



يأكانهنكتملو،ماكحإبةطوبرماهلكتناك.ةضراعلاىلعأيفماكحإب
وحنىلعًائيسظحلانكيملامةفصاعلاريثأتتحتكفتنأبةيناكمإ
،طوقسلابنجتييكلابحلاىلعةمكحمهتضبقىلعكولراشظفاح.صاخ
ةعطقسارغناىدافتييكنشخلابشخلاىلعةرذحةرظنىقلأامك
ةراحبللثدحينأنكميامىأرنأهلقبسدقف؛هدلجبهنمًادجةريغص
ىتحمروتيواهسارغناناكمحرجلابهتليذإ؛كلذمهللصحيامدنع
ةقيرطفلأكانهنأنمًانقيتمناك.يعيبطلاهمجحفعضبحبصي
امركذت،ةظحللو.ةنيفسلاهذهنتمىلعةباصإللءرملاضرعتييكةقيرطو
يهةايحلايفًانامأرثكألاةقيرطلانأوهو؛تفوركيامهلهلاقنأقبس
لكلقاتشتسفكلذبتمقنإ،نكلو.تقولالاوطكلزنمحرابتالنأ
نأيهةقيرطلضفأنأبركفو،كولراشكحضاهنيح.تارماغملاعاونأ
جالعلاونوعلاديهلصتنأنمضيةقيرطلاهذهبو،ءابطأهؤاقدصأنوكي

ً.اعيرس
ةقيرطباهقيرطتدجوبلاحطةعقبىلعهديتقلزنا،هراكفأبًادراش

ىلعماكحإبهقاستبث.لفسألاوحنيوهيهسفندجوف،لبحلاىلإام
ىتحلفسألاوحنهبحسهنزونكلو،اهلوحهقاسىنثنأبعارشلاةضراع
عارشلاشامقنمههجوىلعةعفصىقلتو،بقعىلعًاسأرًاقلعمحبصأ
ةقيرطبو.ةيعيبطلاهتفقوديعتسينأعطتسيمليلاتلابو،حايرلاهتعفديذلا
اتضبقهيدينكلو،ةضراعلاهنظامىلإلصينألواحو،هرهظسوق،ام
.اهنعًاضوعءاوهلاىلع

يأيفةنيفسلاحطسبهلقثبمدطصيسهنأكردأو،قلزنتهقاسبسحأ
.ةظحل

لمعو.ةدشبهبتكسمتفً،ائفادًائيشتطقتلاىنميلاهدينأالإ
سفنتاهدنعو،ىرسيلاهديبًالبحكسمأف،هتيعضوميوقتىلعكولراش
يذلاصخشلاىلإكولراشرظنً.اددجمىلعألاىلإهقيرطدجوةأجفو،سأيب
ناكثيحنمكولراشبقدحدقو،سنتيغىعديًاباشًاراحبناكو،هذقنأ
.ةيراصلابىرسيلاهعارذبًاكسمتممثجي

.ً"اركش":هللاقنأالإكولراشنمناكامف
عارشلاىلإةيراصلاقلستوكولراشديكرت،ةأجف."!رغنمكلاي"

.هفلخرظنينأنودنميلاتلا
.لبحلافرطًامدختسمةيراصلاىلإهسفنبحسىتحكولراشروان

ةيراصلاتزتها.ةيضرأةزهطسوةرجشعذجىلعأنمىلدتينمكادبو



كولراشىقلأاهدنعو،جاومألابةنيفسلاتمدطصاامدنعفلخلاومامألاىلإ
ةعرسبمدقتتةفصاعلاتناكدقف؛رظنيملهنأولىنمتو،قفألاوحنةرظن
.ةفيخمءامسلاناولأتدبو،مهوحن

كولراشناكو.مهيلإةلكوملاتامهملايفنيكمهنمنورخآلاةراحبلاناك
هبلقتابرضنممغرلاب،اذل.هنيعرمألابمايقلاهبضرتفيهنأملعي
الإهباصعألوطىلعفحزيديلجهنأكوهبرعشييذلابعرلاو،ةعراستملا
دكأتييكلعارشلاةضراعنمرخآلابناجلاىلإربعو،ةيراصلاقلستهنأ
نمجيزمبًاعقتنمراصو،ةسيئرلاةيراصلاىلإداعمث،كانهلابحلانم
قابسيفضكرنمك؛هتالضعيفملأبرعشو،قرعلاورحبلاهايمذاذر
حطسىلإلصوىتحلابحلاةكبشلزن،رذحبنكلونانتماب.نوتاراملا
.ةنيفسلا

رعشيامكهيمدقتحتبلصءيشدوجولرورسلابًامويرعشيمل
.نآلا

نأالإكولراشنمناكامف،هنمبرقلابفقيتنمشترالديسلاناك
."يديسايةديجةلاحبةيمامألاةيراصلادنعةعرشألالابح":لاق

راحبكتفرصتدقل.ديجلمع":هللاقوكولراشبتنمشترالقدح
ىلإةدحاوةعطقةنيفسلاتلصوو،مالسبةفصاعلاهذهانزواجتنإ.ديج
."كلذيفتبغرنإاهنتمىلعءاقبلاكناكمإبف،ياهغناش

هذهنأيفركفيوهو."بغرأعبطلاب":روفلاىلعكولراشهباجأ
.هقافروهرايدىلإهديعتسيتلاةديحولاةقيرطلايه

كرتيذلاسيعتلاراحبلاخبويوهو،ةعساوتاوطخبتنمشترالدعتبا
ةامدملاهديةحارىلإقدحيناكيذلاو،ةعرسبهعباصألوحفتليلبحلا
عدو،قمحألااهيأيقيرطنعدعتبا":ًالئاقتنمشترالهبحاصً.امودصم
لجرلاعفدولبحلافرطعزتنانإامو."هبموقيرمألاربدتعيطتسينم
باوبألالكاوتبث":حاصوحطسلاىلعثدحيامىريلتفتلاىتحً،اديعب
زعاملاوفارخلااولزنأو،كرحتمءيشلكاوتبثو،ةيبشخضراوعبتاحتفلاو
."شرقلاكامسألًاماعطحبصتاليكحطسلانع

تناكثيحىلعألاىلإرظنف،كولراشهابتنابشخةقطقطتتفل
،حيرلالعفبةدودشمةعرشألاتناك.قفختةعرشألاوحجرأتتيراوصلا
ةيمكتحاتجا.لئاهلاطغضلاءارجنممامألاىلإينحنتداكتيراوصلاو
عمكلذقفارتو،فلخلاىلإتعجارتمثةنيفسلاةمدقمدبزلانمةريبك
ىلإرظن.جاومأللةنيفسلاقارتخانعمجانسيسهتوصكولراشعامس



لالظىلإلوحتدقءامسلليفاصلاقرزألانوللانأظحالفًاددجمىلعألا
تفتخادقف؛امءيشءافتخاظحالامك،بيرغيندعمنولنمةجردتم
؛اهتايحبةاجنلاتلواحف،ةمداقةفصاعكانهنأتملعامبر.رحبلارويط
ةساسحتاقولخمنماهلايً،اءودهرثكأقطانمىلإاهراسمنعةدعتبم
.كولراشرّكفً!ادج

ةرذنمًالاكشأءوضلاذختاو،ةدوربرثكأةنيفسلاحطسادب،ةأجف
ًامويغدهاشف،ةنيفسلانميفلخلاءزجلاهاجتابةرظنكولراشىقلأ.ءوسلاب
ههجوىلعرطملاتارطقترثانتو،ءامسلافصنبجحتتناكةيناوجرأ
امنإو،ندنليفاهدهعامكةداحوةدرابرطملاتارطقنكتمل.هتهبجو
مكحأنأبةنيفسلاحطسىلعهسفنكولراشتبث.ةريبكوةئفادتناك
ناكنإفشكتسينأًالواحمهلوحرظن.ةيراصلالابحىلعهتضبق
هدهاشامنأالإ،امصخشلامناكميفنوعلاديدمينأهتعاطتساب
ةنيفسلاةمدقمتناكدقف؛بعرلاةدشنمةأجفشمكنيهبلقلعج
هلتدبواهرخؤمهيفعفدنييذلاهاجتاللسكاعمهاجتابًايبناجعفدنت
،هيلإةبسنلاب.ةيتاعلاجاومألاوحايرلاةضبقتحتىولتتاهنأكوةنيفسلا
تدبتاظحللاهذهيفاهنكلو،ةكسامتمةبلصةينبةنيفسلاتناكاملاطل
شامقوبشخنمةنوكملاةينبلاهذهةريغصيهمك:ركفوً.امامتضيقنلا
ةعيبطلاتوربجمامأةشهيهمكو،اهبطيحملاملاعلاعمةنراقم
.اهتابلقتو

.ً"اروفانهىلإَلاعت،كولراش":هيدانيًاتوصكولراشعمس
باوبألادحأنمقثبنادقف،توصلاردصمةيحانكولراشرظن

ههجودوسألارعشلايطغيصخشةحوتفملازتالتناكيتلاةيضرألا
براشلابحاصوحرملاومخضلاغناشتوهينيصلاخابطلاناكدقل.هينيعو
يطغتيردجلاروثبراثآتناكيذلاو،همفيفرطنملدسنييذلاليوطلا
ذخأدقو،توكسايرولغنتمىلعبرقملاكولراشقيدصناكدقل.ههجو
اهملكتييتلاةينوتناكلاةغللاةانأوربصبكولراشميلعتةمهمهقتاعىلع
.اهدصقتةنيفسلاتناكيتلاةنيدملاكلت؛ياهغناشناكس

خابطلاوحنًاحنرتمهجوتو،يراصلالبحنعهتضبقكولراشتلفأ
.ةنيفسلااهيلإليمتسيتلاةهجلاعقوتينأًالواحم

لاقو،حيرلابهميفهناريطنودلوحيلكولراشعارذخابطلاكسمأ
يفةرشتنميلاقملاوخبطلايناوأنإ.خبطملايفكيلإةجاحبيننإ"ً:اخراصهل
."كتدعاسمىلإجاتحأو،ءاجرألا



ملسلاىلعلزنو،يضرألابابلاربعهعبتو.ً"انسح":كولراشخرص
.ةنيفسلانطابيفحبصأىتح

دوعصةكرحلًاقفوكلذو؛ةنيفسلاتارمميفقفختلالظلاتناك
سيناوفلاءوضنعةجتانلالظلاتناكو.جاومألاىلعاهطوبهوةنيفسلا
دقوً.ابايإًاباهذحجرأتتتناكيتلاو،تابالكةطساوبناردجلاىلعةقلعملا
تناكوً.ابحاشورفصأودبيءيشلكسيناوفلانمثعبنملاءوضلالعج
.تاناويحلامحشورشبلاةحئارنمًاجيزملفسألايفةحئارلا

عبقتةقيضةفرغنعةرابعناكيذلاخبطملاىلإخابطلاكولراشعبت
نكيملولو؛أفطمناكدقوملانأكولراشظحال.تارمملادحأةياهنيف
بوشنبتببستورازتهالالعفبترشتنادقرانلاتارارشتناكلاذكه
ةداعقلُعتاهمادختساخابطلاداتعايتلاةيساحنلارجانطلاتناك.قيرح
جرحدتيذخأوطقسنآلااهمظعمنأالإ،فقسلانمىلدتتوتابالكىلع
تابالكلاىلعةقلعملازتالتناكيتلاةليلقلارودقلاامأ.ضرألاىلع
.رطخوحنىلعحجرأتتتناكدقف

تناكاملو.غرافناكموأةيوازلكيفريراوجلاونئازخلاتناك
قلغتوحتفتنئازخلاباوبأتناك،رخآىلإبناجنمحجرأتتةنيفسلا
ولامك؛اهناكمىلإدوعتنألبقجراخلاىلإقلزنتريراوجلااميفً،اددجم
ءارجنمجيجضلانمردقربكأثادحإلواحتو،اهنكستةريرشًاحورنأ
.ناذآلامصتتاوصألاتناكدقل.ةكرحلاهذه

ةحاركولراشدم."اذهذخ":هللاقوكولراشوحنهديخابطلاعفد
:هللاقوةيبشخلاداتوألانمرثكأامبروةرشعخابطلااهيلععضوف،هدي
.ً"اروفنئازخلاباوبأوريراوجلااهبتِّبث"

ةحجرأتملارودقلاًابنجتمخابطلاهبلطامذيفنتبكولراشأدب،ةعرسبو
،ريراوجلاونئازخلاباوبأنيبتاوجفلايفداتوألامحقيذخأو،فقسلايف
لِزُنييكهدهجخابطلالذب،ءانثألاكلتيف.اهايإًاتبثمهديبقعباهقرطيو
ةنازخلايفاهعضوبماقو،هسأرباهماطتراًابنجتم؛رودقلانميقبام
.ىربكلا

طيحتيتلاةيبشخلاضراوعلاةقطقطتاوصأعامسكولراشعاطتسا
هبببستييذلاو،هتحتحزرتيذلاطغضلاةجيتنكلذو؛خبطملايفامهب
ةيبشخةبرعكولراشدهاش،ندنليفمويتاذ.حطسلاىلعهايملالقث
نآلاوهاهو.ضرألاىلعتبلقناوةريبكةعرسبتفطعناامدنعمطحتت
وهو،راقلاهوسكيوريماسملابهلاصوأطبترتريبكيبشخقودنصلخاد



.ةنيفسلاتمطحتلاحيفهسفنبوجنيوحبسييكئطاشلانعًادجديعب
هذهنتمىلعهتعضونيحربماشتلودارابهتدارأاماذهله

؟هلهوراتخايذلاباقعلاوهاذهله؟ةنيفسلا
ناك.خابطلاوحنتفتلاريراوجلاوباوبألالككولراشّتبثامدنع

عفروأموأف،امهملكتنودلاحوً،ادجًايوقاهنينأوةنيفسلاضراوعريرص
مل،ةقيقحلايف."ةنيفسلاحطسىلإدوعصلاديرأ":لاقوامهزهوهيفتك
ةنيفسلالخادًاقلاعّلظينأأشيملهنكلو،ىلعألايفنوكينأديرينكي
ههجوىلعةيدجلاحمالمتدبو،خابطلاأموأ،اهدنع.اهبالقنالاحيف
يذلابابلانعهايإًادعبمهعفدو،يردجلاروثبراثآهيطغتيذلايرئادلا
ً،اددجمهعفدخابطلالواحامدنعو.همواقكولراشنأالإ،ىلعألاىلإدوقي
.هسأرزهوماكحإبهمصعمبكولراشكسمأ

ولو،ةفصاعلانعىأنمبنوكينأديريخابطلانأحضاولانمناك
.لفسألايفًازجتحمانههءاقبينعيكلذناك

:خرصوهسأرزهريخألااذهنكلً،اددجمكولراشعفدخابطلالواح
هنكلو،جيجضلاةجيتنكولراشهلاقامعمسيملهنأخابطلاىلعادب."ال"
هفتكىلعتبركلذلو،هديرياممهفو،هيتفشتاكرحةءارقنمنكمت
عقوتيالخابطلانأحضاولانمناك.عادوةباثمبهذههتكرحتناك.نزحب
ً.اددجمكولراشةيؤر

نيبامحوارتتهتاوطختناكو،ينيصلاخابطلانعكولراشدعتبا
.فقسلايفبابلاىلإدوقييذلاملسلاوحنهجّوتو،حنرتلاوضكرلا

،ءارولاىلإتفتلا،ملسلاتاجردىلوأىلعهمدقعضيناكاميفو
تاجردلادعصيذخأ،اهدنع،اياوزلاىدحإيفىراوتدقخابطلانأدجوو
ً،اددجمامهضعبايرينأوً،ائطخمخابطلانوكينألمأيناكوً،اعرسم
.عيمجلاةاجنىنمتلباَوجنينأىنمتو

ناك.هسأربهيلعبرضامدنعيضرألابابلاةراحبلانمةثالثعفر
عزفلاوكاهنإلاادبو،مهمادقأعباصأىتحومهسوؤرنمنيعقتنمةراحبلا
بابلاقالغإةداعإلنارخآلاعرسأامنيب،هعفربمهدحأماق.مههوجوىلع
.ريماسملابهتيبثتو

،قباسلايفهيلعتناكاممأوسأةنيفسلاحطسىلعرومألاتناك
ً،اريثكةيؤرلالاجمضفخنادقو.اهلماكبءامسلايطغييناوجرألانوللاناكو
قرغتسا.ةنيفسلانمةدرايةئمدعبىلعةيؤرلاىلعًارداقدعيملو
نمىلعأتحبصأدقتناكجاومألانأكردأىتحنيتيناثوأةيناثكولراش



قبعتةذافنلاحلملاةحئارنأو،ءيشلكيطغيضيبألادبزلانأو،ةنيفسلا
يفناكامنيبو.هيلإةيراصلبحبرقأبكسمتيلعرسأ.ءاوهلايفةوقب
وحنقلزناف؛ةقلزملاكاهحطسحبصأو،ةنيفسلاتلام،قيرطلافصتنم
قلزنامث،مطحتتهقاستداكو،فنعبهبمطتراثيح،حطسلانيزبارد
كسمتهنأالول؛ةجئاهلاهايملايفيفتخيداكو،نيزباردلاتاحتفىدحإربع
ًامئادلءاستيتلاو،يبشخلانيزباردلاىلعةتبثملاةيساحنلاتاقلحلاىدحإب
نتمانآلاهنكلو،اهلناكيأمادختسامدعببسباهدوجوببسنع
ةيناثلامثىلوألاهعارذفلو،ىلعألاوحنهسفنبحسرذحبو،اهدجاوتل
.هيقاسبحسنأثبليملو،نيزباردلاىلع

نمضبقنتهترجنحتداكو،يردصلاهصفقيففنعبضبنيهبلقناك
.ةبعرملااهتعرسبةفصاعلامهتتغابدقل.فوخلاةدش

مهنمدحاولكو،ةنيفسلاحطسىلعنيرثعبمنورخآلاةراحبلاناك
.جئاهلارحبلاىلإجاومألامهبفذقتاليكلابحلابكسمتم

مث...نانثا،..دحاودعلابيئاقلتلكشبماقف،هفلخقربلاعمل،ةأجف
ةيضرألابشخربعيودلابكولراشرعش.ءاجرألايفعورمتوصىود
كلذملعيناك.نيليمدعبىلعةفصاعلاتناك.هعمساممرثكأنيزباردلاو
نأينعتدعرلاوقربلانيبلصفتةيناثلكنأهربخأتفوركيامنأل
.ًاليمدعبتةفصاعلا

،نيليمدعبىلعةفصاعلاونآلاهيلعيهامىلعلاحلاتناكنإو
؟اهطسويفنوحبصيامدنعلاحلانوكتسفيكف

ةروصقميفًافقاوتنمشترالديسلاةيؤرنمنكمتذاذرلاورطملاربع
نيتثبشتمهاديو،ةروصقملاةيضرأىلعنيتتباثهاقاستناك،ةدايقلا
قثبنمهنأكوادبهنإمسقينأهناكمإبناككولراشنإىتح؛نيزباردلاب
فوخلاهيلعُدبيمل.ههجولوحقفخيهرعشناكو،هتاذّدحببشخلانم
ةنيفسلاطسوىلإ،لفسألاىلإقدحيناك.مزعلادقاعادبلب،قلقلاوأ
،ناكرحتتهيتفشكولراشدهاشو.رثكأدتشتنأةفصاعلاىدحتيهنأولامك
.ةفصاعلاجيجضنممغرلابةرمآلاهتوصةربنعمسقدصياللكشبو

مكتاهمأاورتنأنوديرتمتنكنإاهوخرأ،ةعرشألااوخرا":خرص
."ً!اددجممكتبحأو

ديسلاهيلإيمرياممهفامناعرسو،ةعرشألاىلعةرظنكولراشىقلأ
تناكيتلاحايرلامزعتحتةدودشمعفدنتةعرشألاتناكدقف.تنمشترال
اماذهو؛رثكأتدتشالاحيفلفسألاىلإىلعألانماهقيزمتكشوىلع



دعبىلعةفصاعلاونآلاهيلعيهامىلعلاحلاتمادامًاعقوتمناك
اهطبرتيتلالابحلالاطلب،بسحفةعرشألاىلعدشلارصتقيملو.نيليم
قزمتلامتحاناك.ّدحىصقأىلإةدودشمنامكراتوأكتدبيتلاوً،اضيأ
ًاطغضفصاعلاءاوهلاثدُحيسامبرفةعرشألاقزمتتملنإوً،اريبكةعرشألا
نمةراحبلانكمتنإ،نكلو.ةنيفسلابالقناىلإيدؤيامم؛اهيلعًالئاه
اهعموجنتو،قزمتلانمةعرشألاوجنتنأبلمأكانهامبرفةعرشألاءاخرإ
،ةفصاعلاةمحرتحتوةيفاطاهنيحنوكتسةنيفسلانأحيحص.ةنيفسلا
نمةاجنللمهتصرفنكل،حايرلامهعفدتسةهجيأىلإاوفرعينلمهنأو
.ربكأنوكتسققحمتوم

حطسىلعةنمآلامهنكامأنمئجافموحنىلعةراحبلاعفدنا
ًادكأتمكولراشنكيمل.ةدودشملابحلاتناكثيحىلإاوهجوتو،ةنيفسلا
مهنألمأ،ةفصاعلانممأتنمشترالديسلانمًافوخمهكرحتناكنإ
،نكلو.مهحاورأةاجنلامتحانمنوديزياذهمهفرصتبمهنأنوملعياوناك
ماقو،تادانسلاوتابالكلابةطوبرملالابحلااوعزتنادقف،ببسلانكيًايأ
نكلوًاددجماهطبرةداعإباوماقمث،لابحلاّلحبمهنمةثالثوأنانثا
ً.اددجمةعرشألاولابحلابةديدشحايرتفصعروفلاىلع،نكلو.لقأةدشب
.اّرجملهوً،اددجمدُشتنألبقتختراوتداعنأثبلتملاهنأريغ

وأتلخةنسىلإةركاذلابكولراشداع،نيزباردلادنعهناكمنم
هتيكلمدوعتيسنرفرصقيفمونةفرغيفهسفندجيلظقيتساامدنع،رثكأ
ًاريثكمدصرئاتسلادعبأامدنعو،ماهنرافيفهنأنظيناك.ستربومنورابلل
داع،ةأجفو.جراخلايفلابجللبالخلارظنملانمدقعهناسلنأّدحىلإ
نمتناكلابجلاهذهنكلو،لوهذبهمامألابجلاىلإقدحو،عقاولاىلإ
نمهيلإبرقأتناكو،اسنرفيفهناسلتدقعيتلالابجلافالخبءاملا
.اهسمليداكهنأةجردىلإً،ادجةبيرقتناك.ةيسنرفلااهتقباس

قفدبسحأو.هتمظعوهبطيحييذلاملاعلاةماخضهتمدص،ةأجف
يتلافوخلاةلاحببيجعلالوهذلاًالدبتسم،هدسجربعيرسيجاهتبالانم
.هيلعةرطيسمتناك

ناكدقف؛ةريغصندنليهمكو،ةريغصماهنرافودبتمكنقيأدقل
لامتحاهقيقشعيطتسيفيكلءاستو.دعبهريململاعلايفريثكلاكانه
ةبرعةطساوباهنيبًالقنتمهبتكموهيدانوهلزنمناردجنمضًازجتحمءاقبلا
؟ملاعلايفعئاورلاةدهاشمهتعاطتسابامنيب،ةلفقم

نكلوً.ابيرقتةعاسدعبةفصاعلانيعيفحبصتسةنيفسلاتناك



يفريثأتلاىلعاهتردقواهتوقتدقفدقتناككولراشىلإةبسنلابةفصاعلا
فوخلارعاشملكتشالتدقفً.ادهاشمحبصأةظحللاهذهذنمف.هفطاوع
ةعيبطلابضغنمهسفنيففصعتتناكيتلابضغلاوملألاوبعتلاو
تناكتوكسايرولغنأةقيقحبًامتهمدعيملوهف.قدصياللكشب
قربلابًامتهمدعيملو،لالشةفاحدنعةرجشةقرواهنأكوجاومألااهفذاقتت
ةحئارتلعجةريبكًاقورحاهيلعكرتونيترمةسيئرلاةيراصلابرضيذلا
حطسيطغتيتلاهايملابًامتهمدعيملهنأامك،ءاجرألايفرشتنتقيرحلا
ريشيامكانهدعيملثيح؛اهلفسأحطسلاحاولأتفخأيتلاوةنيفسلا
وحناهلوحهرثانتوهايملاعفادتالإةريغصلاوةيضرألاباوبألادوجوىلإ
-ةنيفسلاكلذكو–ةراحبلاهلادبدقل.همهيدعيملقبساملك.ىلعألا
.ليمجهنكلوهفاقيإنكميالًاريبكًائيشهجاويلمنةباثمب

هانيعتناكدقف؛يسيطانغملاميونتلانمةلاحومونلانيبحجرأت
.امهبىرينكيملهنكلونيتحوتفم

ةراحبلانأو،تدمخدقةفصاعلانأدجو،هيعوداعتساامدنعو
نودعبيو،باوبألااهباوتبثيتلاضراوعلانوكفيو،لابحلانودشيونوكرحتي
ةيفاصءاقرزحبصتلءامسلاتداعدقل.رحبلاهاجتابحطسلانعهايملا
ماعطلاةرظتنمًاددجمةنيفسلافلخقلحتلةيرحبلارويطلاتداعوً،اددجم
مادقأدعبىلعفقيتنمشترالديسلاناكو.ةنيفسلانمهبىقليسيذلا
."؟ةريغصلاكتوفغبتعتمتساله":هلأسو،كولراشنمةدع

:لاقف،باوجكتنمشترالديسلاهنمهعقوتيامملعيكولراشناك
."يديسةمهمللدعتسميننإ"

ىلإرظنو."هلوقتاميعامسلرورسميننإ":تنمشترالديسلاهباجأف
نوكأس.ةيخرملابحلاضعبنأىرأيننإ":لاقوةيراصلاةيحانىلعألا
."اهدشبتمقولكلًانتمم

هنكلو،لابحلاوحنةرشابمهجوتو."يديسروفلاىلع":كولراشهباجأ
ةظحللهيلإرظنو،هقيرطعباتينألبقتنمشترالديسلاوحنتفتلا
."؟يديسانرسخًاراحبمك":هلأسو

نمريثكلاانرسخدقل":ءودهبهباجأونزحبهسأرتنمشترالزه
."ءادشأًالاجرًاعيمجاوناك.ةراحبلا



ظقيتسا،قباسلامويلايفاهبماقيتلاةقهرملارومألانممغرلاب
.ىرخأىلإةهجنمبلقتو،ةيكبشلاهتحوجرأىلعىقلتساوً،اركابكولراش
نمضرعأداكلابتناكيتلاو،مونللةصصخملاةقطنملارمغيمالظلاناك
ىغصأ.تاحوجرألااهيلعتقلعو،اهناردجىلعتابالكتتبثثيح؛رمم
،ءودهلاةيفلخيفةعومسمتناكيتلاةفيفخلاةجضللةهينهكولراش
رخآىلإبنجنمةراحبلابلقتتاوصأو،باشخألاريرصنعةمجانلاو
تاوصأىلإةفاضإلاب،مونلاءانثأمهتامتمتوأمهريخشو،مهتاحوجرأىلع
.مهتاحوجرأنعمهلوزنوأمهدوعصءانثأيفلاجرلاطبخت

رمتستيهوً،اقالطإتوكسايرولغنتمىلعفقوتتاللامعألانإ
امدنعف،لامعألابمايقلاىلعةراحبلابوانتربععبطلاب؛ةعاسلارادمىلع
قيرفلحيومونلاىلإلمعيناكيذلاقيرفلادلخي،لمعةبونيهتنت
ءدبولمعةبونءاهتنابئبنتسارجألاعرقتاوصأتناكو.هناكمرخآ
.كولراشلمعةبونءدبلبقتقولانمليلقلاكانهلازيالناك.ىرخأ

اهادترايتلاسبالملاكلت؛هسبالمىدتراو،هتحوجرأنعقلزناً،اريخأ
ىلعاهاضمأيتلايلاوخلامايألالكيفو،هقبسيذلامويلايفو،سمألاب
نايحألاضعبيفغلبتيتلاجاومألاهايمتناكو.هفاطتخاذنمةنيفسلانتم
نمفصلفسأكولراشفحز.اهايإٍدترموهواهلسغتةنيفسلاحطس
لفسألانمةهيبشبيرغوحنىلعهلتدبيتلاو،ةيكبشلاتاحوجرألا
،اهيلعنيددمتملاداسجأنازوألقثةجيتنةخفتنملااهلاكشأبةنيفسلاةعرشأب
.خبطملاوحنهقيرطعباتمث

رخآراحبكانهناكلب،كانهينيصلاخابطلاغناشتوهنكيمل
جيزمنمًاقابطأدعييبوكسناكً.ابحاشناكو،يبوكسىعديوهناكم
هقبطكولراشألم.ففجملامحللاونافوشلاةديصعويساقلاتيوكسبلا
هبموقياممةيرخسلاهيلعتدبامناعرسو،رغاشدعقمىلعسلجو
هدهاشدقف؛غناشتوهينيصلاخابطلابلحامعلءاستيذخأو،يبوكس
،ةفصاعلانمةاجنلاًالواحمةنيفسلانطابيفىمتحاامدنعةريخألاةرملل
امنيبضراوعلاىدحإبهسأرمدصامبر؛هوركمهباصأدقناكنإلءاستو
جاومألاطغضةأطوتحتىرخأىلإةهجنمليامتتةنيفسلاتناك
.حايرلافصعو

سلجوراحبءاجةعرسبو،فقووًاديعبغرافلاهقبطكولراشعفد



."؟وهنيأ":هلأسويبوكسفقيثيحىلإكولراشهّجوت،اهدنع.هناكم
ىعديرخآًاينيصًاراحبكانهنأكو."!غناشتوه":يبوكسهيلعدرف

صقرلانمًاعونيدؤي،ةنيفسلاحطسىلعهنإ":ةنيفسلانتمىلعوه
."بيرغلا

مل،ةقيقحلايف.يبوكسهبهوفتامعمسامدنعةحارلابكولراشسحأ
ولف.مهرمألمتهينيذلاةراحبلادحأناكهنكلو،هقيدصغناشتوهنكي
.ةينوتناكلاةغللاهميلعتبموقيسنم،غناشتوهتام

عطاسلاءوضلاهلعج،حطسلاىلإدعصوملسلاىلإكولراشهجوت
رظن،ذئدعبو،عطاسلاءوضلاعمهانيعملقأتتامثيرامهحتفيوهينيعضمغي
ً.ارثأاهلدجيملهنكلو،ةفصاعلااهتفلخيتلارارضألاًاصحفتمهلوح
حطسلانأامك،ةميلسيراوصلاوضراوعلاتناكو،اهنكامأيفتناكةعرشألاف
مقاطلادارفأنمدحاولكناكو.ةفصاعلابوبهلبقهلاحكًافاجناك
يذلافنعلانممغرلابف.يعيبطوحنىلعهلمعبموقيهتبونيدؤييذلا
ةيرادملافصاوعلانأبعابطناكولراشىدلناك،سمألابةفصاعلاقفار
مهف؛نيسرمتملاةراحبللةبسنلابًابيرغًائيشتسيليهو،بلاغلايفثدحت
دنعنكلو،رذحلاوطيحلاتاجردىصقأباهثودحتقويفاهعمنولماعتي
.اهرمأنوسنياهئاهتنا

هقاسىلعهلقثنزاويناكو،ةنيفسلاطسويففقيغناشتوهناك
تناكثيح؛هسأرفلخةينثموةعوفرمىنميلاهعارذاميف،ةينحنملاىنميلا
مءالتيلكشبةدودممتناكفىرسيلاهعارذامأ.فلخلانمسأرلانضتحت
هاجتابتناكيتلاىرسيلاهديةحارعباصأنأنيحيف،ىرسيلاهقاسو
طغضلانمريثكلاعضتغناشتوهةيعضوتناك.ةمومضمتناكىلعألا
نألبق،رثكأامبروةقيقدلاهيلعظفاحهنكلو،ىنميلاهقاسوهرهظىلع
.ىرخأةيعضوىلإءطببلقتني

ادبف؛تايعضولانمةلسلسغناشتوهذختا،هبقاريكولراشناكامنيب
صقرلانمعوناهنأكوهتاكرحتدب،يبوكسلاقامكو.ءطببكرحتيلاثمتك
نأكولراشظحالدقف،صقرنمرثكأتناكةقيقحلايفاهنكلو،بيرغلا
دقف.موجهلاوعافدلاتاكرحةصاخو،ةيعضولكيفرركتتتاكرحكانه
.يئرمريغصخشعمءيطبلاتقبطروتمهنأكوغناشتوههلادب

ناحيرتستهيعارذلعجو،ةميقتسمةيعضوغناشتوهذختا،ةياهنلايف
ناكثيحىلإةرظنىقلأو،ءطببنكلوقمعبسفنتيذخأو،ةيبناجىلإ
.فقيكولراش



."؟ينيرامتدهاشتتنكله":ةيزيلكنإلابهلأس
."؟هيلعنرمتتتنكيذلاام.معن":كولراشهباجأف
."؟نمختنأكنكميله":هباجأوغناشتوهمستبا
فلتخيهنكلو،ةمكالملاهبشيلاتقلانمعونهنظأ":كولراشهيلعّدرف

."لالظلاةهجاوميفةمكالملانمعونهنظأ.اهنع
لاقوكولراشوحنمامألاىلإًاليلقىنحناو،غناشتوهأموأ،اهدنع

."ئيسلكشبصقرأيننأسانلامظعمنظيً.ادجديج":هل
."ً؟البقنرمتتكتيأرنأيلقبسيمل،نكلو"
."ةعاسةدملمويلكنرمتأيننإ.لبقنمًاركابظقيتستملكنأل"
."؟اذامل":كولراشهلأس،اهدنع
يفةمكالملا.ديجلاؤسهنإ":هللاقوكولراشوحنغناشتوهمدقت

نكلو.نيرخآلالاجرلابرضللاجرلاهملعتي،ةيلاتقلانونفلانمعونكدالب
مالسلاباورعشيلدالوألاهملعتينونفلانمعونناوشتيشتيات،يدالبيف
."مهداسجأىلعاورطيسييكلو،يحورلا

."!؟ناوشتيشتيات"ً:امهفتسمكولراشهلأسف
."اهلدودحاليتلاةضبقلاينعتاهنإ":غناشتوههباجأف
غناشتوههلأموأف،ديزملاهربخينأكولراشهنمبلط،اهدنع

،كانهسلجنلً،اذإ":هللاقوةنيفسلاحطسنمةغرافةقطنمهاجتاب
."تنكامكًاباشدعأملانأو،اهبكربخألءايشألانمريثكلاكانهف

غناشتوهأدبامهناقيسابلاصوةنيفسلاحطسىلعاسلجامدنع
كانهنأكربخأنأديرأ":مامتهابيغصيكولراشناكامنيبثدحتلا
ىلعموقيو،ناوغناداوىعديامهدحأ.نيصلايفلاتقللنيفلتخمنيبولسأ
طبترموهو،طاشنلابعتمتلاهيسراممبضرتفيو،عساولكشبنيعارذلاكيرحت
وهو،ناوغنيلاشىعديفيناثلابولسألاامأ.دسجلابةقالعهلاملكب
لكشبقشنتساوفقوتانه."دسجلابمكحتلاىلعهتردقولقعلاىلإدنتسي
سانلانكلوً،اطاشنوةوقنوضيفيلوألاعونلانوسرامينيذلا":عباتورخاس
.ةعرسبمهتقاطنودفنتسيطاشنلانمةيلاعتايوتسمبنوعتمتيالنيذلا
نوعسيمهفلوألاعونلايسراممسكعىلعمهفرخآلاعونلاوسراممامأ
."ةينلاولقعلاودسجلاءودهءارو

."مهفأمل":ًالئاقكولراشهباجأ
ًاليلقفقوتو."ةيادبلايههذهً،انسح":ًالئاقعناشتوههيلعدرف

،نكلو.نيصلانعكتربخأنأيلقبسدقل":عباتمثهراكفأعمجتسيل



رظن."اهيلإلصتنألبقنيينيصلاونيصلانعديزملافرعتنأكيلعبجي
المهف؛ىقمحلاجرلاءالؤهلك":لاقوهلوحةراحبلاىلإغناشتوه
اهلكنكامألانأنونظيذإ؛هيلإنوبهذييذلاناكملابًامامتهانوريعي
مهنإ.ناكملكيفاهنيعيهرشبلاعونوةغللاوماعطلانإيأ؛ةهباشتم
الإنوبغريالىرحألابوأنوفرعيالمهف،فالتخاللًامامتهانوريعيال
،هبمتهتوفالتخالانعثحبتكنإ؛مهنعفلتخمكنكلو.ةلثامتملاءايشألاب
."ةراحبلارئاسنمًءاكذدشأكنأامك

:هذههتاملكبهيلإيمرياممدكأتمريغوهو."معن":كولراشهباجأ
اهدحأىلعرييغتأرطنإو.ةطبارتمءايشألالكنأدقتعننيصلايفاننإ"
."ءايشألارئاسرييغتلااذهبرثأتتفوسف

ًادكأتمنكيملهنكلو،ءاغصإلاكولراشعباتو،ثيدحلاغناشتوهعبات
تادقتعمعمًالعافتوًامامتهارهظأهنأالإ؛وههلوقياممهفيهنأنم
.هتغالبوينيصلاهقيدصةحاصفبًاذوخأمهسفنكولراشدجوو،غناشتوه
ةينوتناكلاىلإةيزيلكنإلاةغللانملاقتنالاىلإغناشتوهدمع،نيتصرفيفو
هسفندجوكولراشنأالإ،ريبعتلايفةيزيلكنإلاهتادرفمهفعستملامدنع
نأكولراشمهفدقل.كلذنممغرلابةثداحملاةعباتمىلعًارداقلازيال
وهو،كارعلاولمأتلانيبعقتيتلالاتقلانونفنمعونناوشتيشتيات
.نيصلايفةعبتملاةنايدللًاقيمعًاساكعناهيفدجوام

امدنعىرحألابوأ،غناشتوهنمتاملكلاتدفنامدنع،ةياهنلايف
له":هأجافًالاؤسريخألااذههيلعحرط،كولراشلهلوقيامهيدلدعيمل
."؟ينملعتنأكنكمي

وهطلاكملعأنأديرتلهف،ةينوتناكلاكملعأيننإ":وههيلعدرف
.ً"اضيأ

ياتلب،وهطلاينملعتنأديرأال،الك":هللاقوكولراشمستبا
."ناوشتيشت

نأديرتأ":هلأسوةليوطةرتفلكولراشبغناشتوهقدح،اهدنع
."؟لاتقلاكملعأ

نأكديرأ":هباجأفلاؤسلااهيلعىوطنايتلاةعدخللكولراشهبتنا
."يلقعةطساوبيدسجىلعرطيسأفيكينملعت

.ديجىتفنمديجباوجاذه":هيلعدروغناشتوهمستبا
."لاتقلاكملعأسكلذىلإةفاضإلابو،هديرتامكملعأس

لوحةنيفسلاةرادتساعمًائيشفًائيشةرارحرثكأحبصيسقطلاأدب



،ةيفاصءامسلاتداعو.ءاوتسالاطخوحناههجوتو،حلاصلاءاجرلاسأر
رصيبشخلاذخأاميفً،اعمةراحبلاوةنيفسلاحطسسمشلاتعفسو
ةراحبلاروهظىلعرهظتروثبلاتأدباميف،هفافجةجيتنقطقطيو
امكةنيفسلابكاوتلنيفالدلاتداعو،رحبلاهايملءودهلاداعامك.مهفاتكأو
حملنمكولراشنكمتو.ةسارحبالكاهنأولامكً؛اقباسلعفتتناك
ً،ادجةريبكوءادوستناكو.جاومألالفسأةنيفسلاةازاومبريستىرخأتانئاك
شرقلاكامسأهذهتناكنإلءاستو،حطسلاىلإدعصتنكتملاهنأالإ
ًاباوجفرعينكيمل.دعبًامساَطعتملىرخأتانئاكامبروأ،ناتيحمأ
.باوجللقوتيناكهنكلو،هتالؤاستنع

،لمعيوأًامئاننوكيالامدنعفً.اضعباهضعبهبشتمايألاتحبصأ
بردتيوأ،غناشتوهنمةينوتناكلاملعتيوأ،نامكلاىلعفزعيناك
ءانثأظحالو،حابصلكبردتيناك.ةئيطبلاناوشتيشتياتتاكرحىلع
يكلحلصتيهفاهعيرستبماقولهنأةئيطبلاتاكرحلاهذهىلعهبردت
نإفً؛اضيأموجهةليسونوكتنأاهنكميامك،ةزاتممعافدةليسونوكت
هنأظحالو.اهقلطأنموحناههيجوتهناكمإبفتابرضلاّدصنمنكمت
ةجيتنًاملأخرصتهتالضعتناكتاكرحلاهذهىلعنرمتلابأدبامدنع
حبصأهدسجنأظحال،مايألايضمعم،نكلو.هلضرعتتيذلاددمتلا
،يئاقلتلكشباهقبطيحبصألب،اهنمملأتيالوتاكرحلاهذهىلعًاداتعم
.داهجايأنودنمو

يفناوشتيشتياتبهيبشءيشدوجومدعببسنعلءاستيذخأو
وههايإهملعامنكلو.ةمكالملاوههيلإبرقألايلاتقلانفلاف؛ارتلكنا
،ىرخألاةيلاتقلانونفلاعاونأنعلءاستيذخأو.لحارمبةيلاعفرثكأغناشت
.ةيلاتقلانونفلايفةصاخلااهتقيرطواهطمنةلودلكلناكنإو

يأبيلابيالوً،اديجهلمعيفزكريناكلمعيكولراشناكامدنع
نأظحال،ءاسموأًاحابصهغارفتاقوأيفنكلو.هلوحلصحيرخآءيش
ىلإقدحيوةنيفسلانميفلخلاءزجلايففقيناكيوالوتناطبقلا
ةعومجموراظنملانيبءيشاهنأكوهلتدبةيساحنةلآًامدختسم،ءامسلا
نأررقو،راحبإلانعأرقنأهلقبسهنأكولراشركذت.تالصوبلانم
.سدسلاةلآاهنوكنعودعتالناطبقلااهمدختسييتلاةلآلا

ديعبطخكقثبنيقفألاناك،هايملابابعرخمتةنيفسلاتناكامدنع
مهنأقيدصتلاهيلعبعصلانمناك.قرزألانوللانمنيتجردنيبلصفي
امبرو،طيحملاطسويفاهناكميفةرقتسمةنيفسلاتناكامبرف؛نومدقتي



ةكرحهبببستتًامهوهنوكنعودعيالمدقتلاوةكرحلابساسحإلاناك
ةخفتنملاةعرشألانأالإ.مههوجوىلعءاوهلاةكرحبساسحإلاوجاومألا
مهنأو،لصحيًايعقاوًائيشكانهنأىلإريشييذلاءيشلااهدحوتناك
.مامألاىلإنومدقتي

نأدعبف،ءانغلايفرثكأفرثكأكراشيهسفنكولراشدجو،مايألارورمب
اوناكً،اديذلكولراشهدجويذلابارشلانممهصصحةراحبلاىقلتي
؛رثكأةبولطمفزعلايفةروطتملاهتاراهمتحبصأو.ءانغلابنوأدبيونوعمجتي
ً.ابناجىحنتوةيقيسوملاهتلآهراعأرلديفىعدييذلاةراحبلادحأنإىتح
يتلاىلوألاةرملانميناغألاتاملكظفحىلعةزاتمملاهتركاذهتدعاسدقل
ليمجلابعيمجلاهفصوًاتوصهكالتمانمًائجافتمناكدقو،اهيفاهعمسي
.بذعلاو

ىلإلصتدقةليوطتاقوأيضمتتناكهنأًاضيأكولراشظحالو
امدنعو.هتبوبحموهقيقشوهئاقدصأوهرايدباهيفركفينأنودنمةعاس
لبقتوعضولاعمملقأتدقناكنإهسفنلأسيناك،ثدحيكلذناك
عمثدحتةيعيبطةلاحهذهتناكنإمأ،مهنعًاديعبنوكينأةركف
روعشلاىلإهعفدتيتلارومألابنجتىلإغامدلااهلالخنمدمعيوعيمجلا
؟قارفلاملأب

نعًاديعبحابصلااذهناكمكفرعيالكولراشنكلو-حابصتاذ
حطسىلعةراحبلاتنمشترالديسلاعمج-ةفصاعلاهيفتلصحيذلامويلا
،هتيؤرعيمجللحيتيوعيمجلاةيؤرهلحيتيٍلاعناكميففقوو،ةنيفسلا
انمامألازتالو،نآلاىتحةليوطةلحرتناك":ًالئاقةراحبلابطاخو
اننأىرييوالوتناطبقلانكلو،اهزايتجاانبضرتفياهبسأبالةفاسم
ءانيميفوسرلايونيوهو،ةرطاموسةريزجنمرجحىمرمىلعانحبصأ
ىنعنإاذهو،نييدنلوهلاةطلسلناباسعبطلابوةرطاموسعضخت.ناباس
يفسانلالبقي.يهشلاماعطلاضعببذذلتلاعيطتسناننأينعيوهفًائيش
؛مكيلإةبسنلابريثكلاينعياذهو،ةيناطيربلادوقنلابلماعتلاةرطاموس
عتمتلاوأءيشيأءارشلمكدوقننممكلولحيامقافنإمكتعاطتسابف
هذهنوكتسنيذلاامأ،ةرطموساورازنأمكضعبلقبسدقل.ءيشيأب
ناذرجركوةباثمبربتعتناباسنأمهربخأنأدوأفاهلىلوألامهترايز
عباصأحاتجينأنكمينفعلانإثيح؛ةيرادملاضارمألاعاونألكبءوبوم
ىلعءاقبلامكللضفألانمهنأو،دحاوموينوضغيفمكلجرأومكيديأ
ناباسنمأوسألاءيشلانأالإ.ئطاشلاىلإلجرتلانمًالدبةنيفسلانتم



يكهلوقأاملوقأاليننإ.ةرطاموسءازجأرئاسيطغتيتلالاغدألاوه
اوخوتتومكرمأنمةنيبىلعاونوكتيكلنكلو،ةسبايلانيبومكنيبلوحأ
بوبحنمةلومحليمحتبموقنسو،نيمويلءانيملايفةنيفسلاوسرتس.رذحلا
مقاطلادارفأىلإرظن."نيصلاىلإانقيرطيفًايدنلوهًارفاسملقنسو،نبلا
:عباتومهنويعيفهحمليذلاقيربلاربعحضاولارورسلامهيلعادبنيذلا
ىراذعلايفريكفتلانعاوفقوتو،مكلامعأىلإاودوع.يدلاملكاذه"
ديسلارادتسا."انمامأةسبايلاحملنىتحلقألاىلع؛تايرطاموسلا
ضفخنمتوصبلوقيكولراشهعمسو،ةدايقلاةروصقمىلإداعوتنمشترال
سمخةنيفسلاهِّجو":ةراحبلاعمهبثدحتيناكيذلاكاذنمرثكأ
.ً"اتباثراسملاىلعظفاحمث،نيميلاىلإتاجرد

ولعيعطقتمطخكتدبو،قفألايفةسبايلاتحال،يلاتلامويلايف
،اهنعداعتبالابتنمشترالديسلارمأينألدب،نكلو.ةفصاعلابًاهيبشوقفألا
نمبجعلادشأكولراشبجعتو.ةسبايلاغولبىتحريسملاةلصاومبرمأ
تنداملك،نكلو.ةفصاعلاوةسبايلانيبقيرفتلانمناطبقلانكمتةيفيك
ناكدقف؛تنمشترالديسلارارقباوصهلدكأترثكأةسبايلانمةنيفسلا
.ةفصاعسيلو،ةسبايلاوههيلإنوهجوتيام

ًالابجرثكأاوبرتقااملكمهلادب،ًالالتديعبنممقاطللادبامو
.فيثكيتابنءاطغاهوسكي

لافطألادوشحمهتلبقتسادقو،ناباسوحنءطببةنيفسلاتمدقت
ريخألاءانيملا؛راكادءانيمعمةنراقملابو.ءانيملافيصرىلعمهيديأبنيحولملا
سانلاناكوً،ابخاصناباسءانيمادب،ناباسلبقةنيفسلاهيفتسريذلا
نوفليلاجرلاناك.لامعألالكبنوموقيو،تاهاجتالاىتشيفهيفنوكرحتي
يطغتتارتسنودتريمهضعبو،مهروصخلوحةيهازناولأتاذتاءالم
يطغتنولألاةيهازتاءالمبنهداسجأنففلينكفءاسنلاامأ.مهرودص
اهتحتامومهروصخنوطغياوناكنيذلالاجرلاسكعب؛نهداسجألماك
.ةراحبللةبسنلابًاطبحمناكاماذهو.طقف

تنمشترالديسلاوناطبقلاماهمىلوأتناك،ةنيفسلاتسرنأدعب
نوضغيفو.لجرتلابةراحبللاحمسدقو،نبلابوبحةلومحنعثحبلا
ةفاضإلاب،اهتسارحلاكرتنيراحبنمالإةغرافتوكسايرولغتناك،تاظحل
.مونلارثآيذلاغناشتوهىلإ

يفهلاحتناكامكًامامتً؛اروعذمكرحتملاملسلاىلعكولراشلزن
رمألاهقرغتسادقو،كبرمتباثحطسىلعكرحتلانأىأردقف.راكاد



ىلعنوريسينيذلالاجرلاىلإرظن.راودلانمحاترينألبقتاعاسعضب
اوسيلنممةراحبلازيمينأهتعاطتسابناكو،تاقرطلاىلعوءانيملافيصر
دعبًاراسيوًانيميحنرتلامدعلجأنمنولضانياوناكةراحبلاف؛كلذك
.رحبلاضرعيفةليوطةرتفمهثوكم

يتلا؛بصقلانمةعونصملاتاعفارلابًاعورزمءانيملافيصرناك
مغرلاب،نكلو.عنصلاةيلحملابحبًاعماهطبروً،اعمتابصقلاعمجبتعنص
ندنليفةدوجوملاةنيتملاتاعفارلاعمةنراقمةيعادتمتدبكلذنم
هذهاهيفتراهنايتلاتارملاددعنعهتداعكلءاستو.نوتبماهثواسو
.كلذءارجنماوبيصأنيذلالاجرلاددعنعو،اهنازوألقثتحتتاعفارلا

ةمعطألاعاونأىتشعيبتكاشكأدوجوكولراشظحال،تاعفارلافلخ
ىناعنأدعبو.ةيبشخىمدوةيقيسومتالالآونيكاكسوسبالمنمعلسلاو
امىلعةرظنيقلينأررق،ةنيفسلانتمىلعةددحملاماعطلاةيمكنم
تفوركيامةحيصنكولراشركذت،اهدنعو.ةمعطأنمكاشكألاهذههمدقت
مايقلاديريامدنعهفداصييذوحلوأتامدخبةناعتسالامدعبتناكيتلا
فقوتنأثبلاممث،اهضعبًايطختمكاشكألابرقكولراشمدقتف.ةلحرب
.اهدحأدنع

،رعشلادوسأوةرشبلارمسأوًاريصقكشكلاريدييذلالجرلاناك
نانسألانميوتحيلجرلامفنأكولراشلادبو،ةماستبابكولراشلبقتساو
محللانمةعطقهيفًادوععئابلاهلمدق.رشبلارئاسىدلاممرثكأ
."اهبّرج،ةذيذلاهنإ":هللاقوةينبةصلصبةاطغم

."؟اذهام":عئابلالأسوةبيربهلمدقملاماعطلاىلإكولراشرظن
ىطغملازعاملامحلنمعونهنإ؛وغرونوبيتاس":لجرلاهباجأ

."ةصلصلاب
،عئابلاعمثدحتويلاتلاكشكلاىلإمدقتوكولراشسبع،اهدنع

زه.ينادوسلالوفلاةصلصبىطغمهنإهللاقًاماعطعئابلاهلمّدقف
مغرلاب-ارتلكنإيفزعاملامحللوانتنأهلقبسيملوهف،هيفتككولراش
نأهلقبسنكلو-نالمحلامحلنعًاريثكفلتخيالهنأدقتعيهنأنم
عفد،اهدنع.ةنسلبقكرويوينيفناكامدنعينادوسلالوفلاقوذت
.ينادوسلالوفلاةصلصبمحللابّرجو،عئابلاوحندوقنةعطقب

لوفلاالومحللامعطبرعشيملةظحللو،محللاةعطقكولراشمضق
؛هرمأبراتحاو،هتفشىلعفيرحمعطبرعشنأثبلامهنكلو،ينادوسلا
،عئابلاطبحياليكهعالتباررقةياهنلايفو؟هعلتبيمأماعطلاقصبيأ



.ءيرملاةقطنميفقيرحبرعشاهنيحو
يفرخأتدقوةيضارتعااهنأضرتفيةلمجعئابلافاضأ،ءانثألاكلتيف

راحلالفلفلاوينادوسلالوفلانمةعونصمةصلصلانإ":لاقواهبهوفتلا
يفًادجلاعفدنهلازوجبارشنإ؟كمفوكفوجدربيًابارشديرتأ،مياللاو
."ةلاحلاهذهلثم

كتقيرطًاريثكردقأانأو.ديرأالالك":ًالئاقكولراشهباجأ،اهدنع
."ةركتبموةعئارةقيرطًاقحاهنإ.نئابزللكبارشقيوستيف

.همفيفهبرعشييذلاقيرحلادمهينأرظتنيوهوكولراشراس
هيلإرظنيمهدحأنأبسحأدقل.هقنعافقيفزخوبسحأ،ليلقدعبو
دوجوبهربختةسداسةساحدوجوبدقتعينكيمل.هبقاريىرحألابوأ
؛نآلااهبداقتعاللًادعتسمناكهنكلو،فلخلانمهيلإقدحيامصخش
نمًاءزجنأامك،عراشلاةيصاندنعهبقاريًاصخشهنيعفرطبحملهنأل
هينيعلعجو،كولراشرادتسا.رذحلاوةطيحلايخوتةرورضبهربخأهغامد
نييلحملاوزيلكنإلاونييدنلوهلاةراحبلادشحناحسمتوءاجرألايفنافوطت
.هفلخ

،قرعلابًاعقتنمًاصيمقو،ناتكلانمةيلابةلذبيدتريلاجرلادحأناك
حاشولاكلذناكهرهظميفءيشبرغأنكلو،شقلانمةعبقرمتعيو
هبشأحاشولاكلذبادبدقو؛ههجووهرعشيطغييذلافافشلادوسألا
امبرهتبقرلوحمكحمريغلكشبًافوفلمحاشولاناكدقل.نيلاحنلاب
.رحلاوةبوطرلاببسب

ىلإقدحيهنأًاحضاوادبو،اصعىلإًادنتسموًاينحنملجرلاناك
لجرلانمءيشيأةيؤرلعجيناكدوسألاحاشولانأنممغرلاب؛كولراش
.كولراشوحنحوضوبًابوصمهسأرناكو.ًابعصًارمأهسأرلكشنمرثكأ

كولراشرعش."؟يتدعاسمكنكميله":كولراشلجرلالأس
لبقنمًابقارمنوكينأنكميهنأركذتامدنعهدسجيفيرستةريرعشقب
ىلإمدقتىتحهلاؤسلجرلاحرطنإامو.ربماشتلودارابءالمعدحأ
فقو.كولراشىدلدادزيرتوتلاناك،ءانثألاكلتيف.كولراشفقيثيح
لمعتله":رخآلاؤسبهردابو،كولراشنممادقأةدعدعبىلعلجرلا
.رامزملاتوصكًاعيفرهتوصناك."؟توكسايرولغنتمىلع

؛سوينيرأىعدأ":لاقوهمالكلجرلاعبات،كولراشأموأنيحو
له،كلضفنم.مكتنيفسنتمىلعًارفاسمنوكأس.سوينيرأبوكاج
."ناطبقلادجأنأيننكميفيكينربختنأكنكمي



نعثحبي،ئطاشلاىلعرضاحلاتقولايفهنإ":كولراشهيلعدرف
كنكمي،بيرقامعةدوعلامزتعيهنأدقتعأ.نبلابوبحنمةلومح
."هراظتنا

كرحتملايبشخلارسجلالظيفهرظتنأس،كلًاركش":سوينيرأهباجأ
كرحتيذلاهاجتالاوهكلذناكلقألاىلعوأ؛ءامسلاىلإرظن،اهدنع."
ببسبةقدبهيلإرظنيناكامةفرعمليحتسملانمناكدقف،هسأرهيلإ
ىلعانسلسمشلاوانأ":سوينيرألاقاهنيح.ههجويطغييذلاحاشولا
فلخلاىلإرظنو،ديعبلاىلإتفتلامث."ًاقالطإقافوىلعانسل؛قافو
كنكلو،يمسافرعتتنأ":لاقوكولراشةيؤرنمنكمتيثيحً؛اددجم
."دعبكمسابينفرعتمل

."زملوهكولراشىعدأ.كولراشانأ":كولراشهباجأف
هديدمو."كيلإفرعتلابتررس":ًالئاقسوينيرأهبطاخاهدنع

ملثيح،همكلخادىلإلصيدوسأيدلجزافقاهيطغيناكيتلاىنميلا
،رذحبلجرلاديكولراشحفاص.ًاقالطإلجرلاةرشبةيؤركولراشعطتسي
ًاديتسيلمعانلايدلجلازافقلااذهاهيطغييتلاديلانأبسحأدقف
.ةيداع

نكيمل."ًاددجمكارأس":ًادعتبمكرحتينألبقسوينيرألاق
.ًاديدهتمأءاقللابًادعواذهناكنإًادكأتمكولراش

.دشحلانيبىفتخانأثبلامو،دعتبيوهولجرلاكولراشبقار
ذخأو،ةبوطرلاورحلاهكهنأدقف؛كاشكألانمكولراشّلم،ةرتفدعب

ىلإهجاردأةدوعلايفوأاهفاشكتسالةنيدملاىلإباهذلاةيناكمإيفرّكفي
ءاقبلاعيطتسينلوهف.ةنيفسلاىلإةدوعلاررق،ةياهنلايفو،ةنيفسلا
ةعباتمهلحيتتسًاركابةنيفسلاىلإةدوعلاتناك.ناباسيفليوطتقول
.يشتياتسوردىلإةفاضإلابةينوتناكلاةغللاوفزعلاىلعنرمتلا

رعشوً،ابخاصفيصرلادجو،كرحتملاملسلاىلإكولراشلصوامدنع
.ىلوألاةرمللسوينيرأدهاشامدنعًاقباسرعشامكهترشبىلعةغدغدب
ةرجشلظيفًاسلاجهدصرًاريخأوً،اددجمهبقاريامناكميفسوينيرأناك
ىنحناهلهتبقارمفشتكادقكولراشنأسوينيرأكردأامدنعو.ليخن
.هلأموأوًاليلق

نميوالوتناطبقلاوتنمشترالديسلاداع،ةليلققئاقددعب
ديسلاحطسلاىلعفقيثيحنمكولراشدهاشو.ناباسيفامهتاعامتجا
امعامسنمكولراشنكمتيمل.امهتيحتللظلانمقثبنيسوينيرأ



حاشولانمتنمشترالديسلاوناطبقلاىلعبارغتسالاُدبيملنكلو،هنولوقي
،هتلباقمامهلقبسهنألامبر.زافقلانموأ،ههجولوحفوفلملادوسألا
.ًاقباسهنعامهربخأامًادحأنألوأ

قامعأيفاوفتخاوكرحتملايبشخلارسجلاةثالثلالاجرلادعص
،ةعاسفصندعب.ناطبقلاةرمقاودصقمهنأكولراشدقتعاو،ةنيفسلا
حطسىلعسوينيرأرهظف،ةنيفسلابناجىلإناريثلااهرجتةبرعتلصو
،اهدنع.ةنيفسلاىلإةبرعلاةلومحلقنةيلمعبقاريذخأوةنيفسلا
.سوينيرأديسلاعاتميهةلومحلانأكولراشجتنتسا

يذلاو،ةيبشخلاقيدانصلادحأبصاخلكشبًامتهميدنلوهلاادبدقل
راسو،كرحتملارسجلاسوينيرألزندقف.هالعأيفتاحتفىلعيوتحيناك
حايرلاتريغ،ةأجف.ةنيفسلاىلإهنولقنياوناكنيذلانييلحملالامعلافلخ
.قودنصلانمثعبنتةبيرغةحئارّمشيذلاكولراشوحنتبهو،اهتهجو
يتلاةريغصلاةيضرألاباوبألادحأربعىفتخاامناعرسقودنصلانأالا
ةحئارلاتفتخااهدنعو،لجرلاةروصقمىلإيدؤتاهنأكولراشضرتفا
.ةبيرغلا

تلقنيتلاةبرعلانمربكأاهنكلو؛ىرخأتابرعتتأ،ليلقدعب
يتلاةيبصقلاتاعفارلاىلإلابحلابتابرعلاتطبرمث،سوينيرأديسلاعاتم
تابرعلاهذهنأدبال.ةنيفسلاحطسىلعاهتلزنأوءاوهلايفاهتعفر
.ًاقباستنمشترالديسلااهيلإراشأيتلانبلابوبحبةلمحم

لقنمث،اهلازنإوةنيفسلاحطسىلإتابرعلاعفرةيلمعتقرغتسا
؛يلاتلامويلانمًاءزجو،راهنلانمىقبتامةنيفسلانزاخمىلإاهتلومح
ةسرامموةينوتناكلاةغللاةساردوفزعلاىلعنرمتلاكولراشعباتاميف
ماعطلالوانتبتنمشترالديسلاوةراحبلاضعبماقدقو.يشتياتنيرامت
وهىدلنكيملاملو.نييلحملانييدنلوهلاضعبعمةنيفسلاحطسىلع
.هبيردتوهسيردتبوكولراشبمتهيذخأدقفهبموقيلريثكلاغناشت

ىدارفةنيفسلاىلإةدوعلابةراحبلاأدب،ثلاثلامويلافصتنميف
نأنمخف،اوءاجنيذلاةراحبلاضعبفرعيكولراشنكيمل.ًاجاوزأو
اوضقنيذلاةراحبلانمًالدبمهفيظوتباماقتنمشترالديسلاوناطبقلا
مهتكرتنييدنلوهوأنييزيلكناًالاجراوناكامبر؛ةفصاعلاءانثأيفمهبحن
.ةنيفسلانتمىلعهلمكأبمقاطلاناك،رصعلادنع.انهةقباسةنيفس
تعِفُر،ءانيملافيصرىلعقاروألاضعبتنمشترالديسلاّعقونأدعبو
ةنيفسلاتأدبو،فيصرلابةنيفسلاطبرتتناكيتلالابحلاتّكفو،ةاسرملا



.ءانيملاضوحهايمنمجورخللةروانملاب
نوكتسةنيفسللةيلاتلاةطحملانأيفكولراشرّكف،ءانثألاكلتيف

.ياهغناش
نيقاوتوءادعسةراحبلاناكدقف.ةنيفسلاةفلتخمرعاشمتمع

ناكملانمنيبيرقاوحبصأمهنأينعياذهو؛ةريخألامتهجوىلإلوصولل
مظعمّفلخثيح،ارتلكنإىلإةدئاعاهتهجوةنيفسلاهيفسكعتسيذلا
ةعاشإيفًالماعددجلاةراحبلادوجولّكشدقو.مهءارومهتالئاعةراحبلا
دارفأرئاسوددجلاةراحبلانيبًاعيرسماجسنالالصحعبطلابو،روعشلااذه
.كولراشمهيفنمبمقاطلا

ىلإًاقدحمةنيفسلاحطسىلعهتقولجسوينيرأديسلاىضمأدقل
هلأموأفهنمبرقلابنيترموأةرمكولراشرمنأفداصدقو.قفألا
ىلإتلصودقو،هنوبنجتيةراحبلارئاسنأحضاولانمادب.هايحو
سيلسوينيرأديسلانألوحتامهمهءانغلاتايسمأيفكولراشيعمسم
رتوتلاةلاحنإ.دوسألاحاشولافلخركنتمتيرفعهنإلبً،ايرشبًانئاك
تنمشترالديسلاتعفدتامهمهلاهذهءارجنممقاطلادارفأتباصأيتلا
ًاحضوم،شجألاهتوصبمهتنأمطىلإهلالخىعس،ةراحبللعامتجادقعىلإ
نمًاقباسىناعهنكلوً،امامتمهلثميرشبصخشسوينيرأديسلانأمهل
.حاشولافلخاهيفخيكلذلو،هترشبهّوشضرم

خابطلاناكو.هتروصقميفًامئادهتبجولوانتيسوينيرأديسلاناك
ًةداعهيلإلسرييذلاماعطلاو،مويلايفنيترمماعطلاهللسريغناشتوه
ًاببسكلذناكف،مقاطلادارفأهلوانتييذلاماعطلانمةيعونلضفأناك
سوينيرأفً،ايعيبطرمألاكلذدجوكولراشنكلو.ةراحبلانيبةمهمهللرخآ
.ةنيفسلانتمىلعًالماعسيلو،هرفسلباقمعفديرفاسمةياهنلايف

غناشتوهخابطلابلط،ةرطموسةنيفسلاةرداغمنممايأةثالثدعب
تناكو،سوينيرأديسلاةروصقمىلإماعطلاضعبلصوينأكولراشنم
ةنخينعةرابعامهدحأ؛ناقبطاهيلععِضُودقاهلقنيتلاماعطلاةينيص
ةنيفسلاتارممربعًاكبترمكولراشراس.ًائينًاكمسناكفرخآلاامأ،جاجد
ىلعرقن،اهدنع.سوينيرأديسلااهيفميقييتلاةروصقملاىلإلصوىتح
امثيررظتناو،ىرخألاهديبةينيصلانزاوينألواحو،هيديىدحإببابلا
.بابلاسوينيرأحتفي

،هتعبقًارمتعمنكيملوهف؛سوينيرأأجافدقكولراشلوصونأادب
ملامهنكلو،رعشلانمنييلاخهسأروههجوكولراشىأرف،هحاشوًاعضاووأ



ةراثإرثكألاءيشلاف.هيفبارغتسالاناريثينيذللانيديحولانيئيشلاانوكي
عطسامدنعو،ةقرزمةيضفتناكدقف؛هترشبنولناكهيفبارغتسالل
ناكهينيعضايبنأكولراشظحال،لجرلاهجوىلعرمملاحيباصمءوض
ناكامف،ةايحلاهيفتبديندعملاثمتهنأكولجرلاادبدقل.هتاذنوللاب
.فلخلاىلإاطخولفجأنأالإكولراشنم

نأكولراشركذتييتلاةربنلانمىلعأتوصب."معن":لجرلالاق
.اهبملكتيلجرلا

."يديسكلماعطلاضعبيدل":كولراشهباجأف
ىلعلمعييذلاىتفلاكلذتنأ،معن":هيلإسوينيرأقدح

."؟كلذكسيلأحطسلا
."يديسمعن"
."ماعطلايلبلجينأينيصلاخابطلاداتعادقل"
ماعطلاكلبلجأنأينمبلطاذل،مويلاًادجلوغشمهنإ"

."هنعةباينلاب
كولراشملعينأنودنمً،اجعزنمسوينيرأادب."ًادجديج"

.ببسلا
."؟ةلواطلاىلعماعطلاكلعضأنأينمديرتله":كولراشهلأس
."ةينيصلاينطعأطقف.الك"
،رداغيلرادتساو،بابلاةبتعدنعفقيوهوةينيصلاكولراشهملس

رم،بلكمجحبءيشهنأكوهلادب.كرحتيًائيشهنيعفرطبحملهنكلو
،ءيشلارمامدنعو.سوينيرأديسلارهظفلخلظلايفىفتخاوةعرسب
ردصمنعهلأسيهنأولامكسوينيرأىلإرظنف،رقنتوصكولراشعمس
هنأىلإريشيحضاوريبعتههجوىلعوهيلإقدحيدنلوهلانكلو،توصلا
.هفلخبابلاقلُغأاميفً،ائجافتمكولراشعجارت.رداغينأهديري

كولراشهبكسمأف،هيففقيكولراشناكيذلاناكملابرلديفرم
تاناويحلانمعونيأيدنلوهلارفاسملاكلميله":هلأسوهمكنم
."ةفيلألا

":ًاعباتمهسأرزهو."؟يمنهجلانئاكلاكلذ؟نم":رلديفسبع
هبلجدقنوكينأدبالف،هيدلناكنإنكلو.يملعّدحىلعسيل
."منهجرعقنم

."ةيافكلاهيفامبينتدعاسدقل،كلًاركش":كولراشهيلعدرف
ضرألاىلعءيشبيضرعلكشبهمدقتمطترا،دعتبيناكامنيبو



.همدقهبتمطتراامىريلكولراشىنحنا.ةشخشختوصردصأ
اذهناكذإ؛ةراحبلادحأمفنمتعقوًانسهآرامنأنظ،ةظحللو
ةرشبنولبًاعمالًايضفًائيشناكهدجوامنكلو،ةراحبلاعمًاعئاشرمألا
.سوينيرأ

كانهنأادبو،امًاعونًاسوقمو،لكشلايزوكناك،كولراشهطقتلا
ىلعهبيجيفهعضواذل،هتيهامنعةركفيأهيدلنكتمل.هربعيًابقث
هديعيساهدنعفًائيشدقفهنأمهدحأنلعأاذإو.ًاقحالهصحفتينألمأ
.همواسينأدعبهيلإ

ماقو،قفألايفًائيشةراحبلادحأدصر،راهنلانمقحالتقويف
.ئراطوحنىلعتنمشترالديسلاريذحتب

يفةعرشأكلانه!ةعرشأ":يراوصلالابحدنعهناكمنمحاصدقف
."!قفألا

لابحلانابحسي؛تقولالاوطسنتيغبناجىلإلمعيكولراشناك
حاولأنيبتاغارفلايفاهعضوبناموقيو،ةريغصعطقىلإاهناعطقيو،ةيلابلا
خارصكولراشعمسامدنعاذل.اهربعهايملارورمنودةلوليحللةنيفسلا
ةنيفسدوجويفةلكشملاام":هلأسوةرشبلانكادباشلاىلإرظنراحبلا
لثمانيقلتنأانلقبسيملو،طيحملاربعتنفسلاعاونألكف؟قفألايف
."ًالبقريذحتلااذه

ةنصارقلاو،نيصلارحبيبونجيفنحن":حلاكهجوبسنتيغهباجأ
نوفطتخيو،مهقيرطيفاهنودجيةنيفسيأنوبلسيو،هايملانوربعينوينيصلا
."هحارسقالطإلةيدفبنوبلاطيوًامهممهلودبيصخشيأ

."؟ثدحياذامً،امهمًاصخشاودجيملاذإو"
تاذةصقتعمس":لاقورسلاهبشيامبسنتيغهلحاب،اهدنع

نيذلانوينيصلاةنصارقلااهمجاهةنيفسنتمىلعناكريبكراحبنمموي
نمًاعونئبخيناكناطبقلانأنيدقتعمةنيفسلايفثحبلاباوماق
نيبهطبرباوماق،مهاغتبماودجيملامدنعو.امناكميفتارهوجملا
لوحرخآًالبحاوطبرو،ىنميلاهديماهبإلوحًالبحاوطبردقف؛نيتيراص
اوبوانتو،ةيفلخلاوةيمامألاةيراصلانيبهوعفرو،ىرسيلاهمدقلةريبكلاعبصإلا
."ةحوجرأهنأكوهئاطتماىلع

يشحولافصولانمًازئمشمناكهنكلو."هآ":ةطاسببكولراشلاق
.سنتيغهمدقيذلا

":ءادوسلاهنانسأنعًافشاكةضيرعةماستباسنتيغمستبا،اهدنع



."ةنيفسلاىلعنمرغصأتنأوً،انسرغصألابةداعنوأدبيمهنإ
."يدعبكروديتأيمث":كولراشهيلعدرف
نيزباردلادنعفقيتنمشترالديسلاناكثيحىلإكولراشرظن

ىلعريبعتلاادبو،تنمشترالديسلاتفتلا،اهدنع.راظنملاةطساوبًاقدحم
.ةرتفذنماهنماوجنيتلاةفصاعلابًاهيبشً،اكلاحههجو

،لاجرلااهيأةنصارقلامهنإ.قفألايفةعرشأكانه":ًادكؤملاقو
."لاتقللاودعتسا



،هعباصأبرقنيوهوسنتيغوكولراشنمبرقلابتنمشترالديسلاّرم
ةحلسألاابلجاو،ةايحلاديقىلعنالازتالامكنأينايرأامتنأ":امهللاقو
ئدصحاتفمبحسبماقو."مقاطلادارفأىلعاهعيزوتباموقو،عدوتسملانم
نآلاابهذا":عباتو،هايإسنتيغىطعأو،هتبقرنمٍلدتملبحبًاقلعمناك
دفنتامدنعو.ةحلسألابمهادوزتيكةراحبلاامكللسرأفوسو،ةعرسب
مهادوزًاضيأهذهدفنتامدنعو.تيبثتلاداتوأبمهادوزةحلسألاامكنم
."تافاطخلاولسالسلاب

لأسىتحرخآراحبىلعخرصيلتنمشترالديسلادعتبانإام
نتمىلعةحلسأللنزخمدجويهنأملعأنكأمل!ةحلسأنزخم":كولراش
."؟ةنيفسلا

يذلاكًانزخمسيلهنإ،كراكفأبحرستال":لاقوةرارمبسنتيغكحض
هنوكنعودعيالوهف.ةيلاريمألاةيبرحلانفسلايفدوجومهنأعمست
ءايشأنعةرابعةحلسألاو،ناطبقلاةروصقمنمبرقلابةريغصةنازخ
فويسلاضعبكانهف؛نييضاملانيماعلالالختالحرلاءانثأتعمج
يفامهمدختسينميدينيبارجفنتنأنكميناتئدصناتيقدنبو،نيكاكسلاو
سوؤفلاضعبكانهنأامك.امهنمرانلاقالطإبناأدبيدنعتقوبرقأ
ناطبقلانأبديفتتاعئاشكانهو،لابحلاوبطحلاعيطقتيفمدختستيتلا
تحتهبظفتحيوهو،قاوسألاىدحإنمهارتشاًايبرحًاسدسمكلتمي
ملهتكحضنأالإً،اددجمسنتيغكحض."درمتيألوصحلًابسحتهتداسو
خابطلانيكاكسءاصحإءانبضرتفيامك":عباتو،رورسمصخشةكحضُدبت
."اهتداعكةذوحشمنوكتنألمآيتلاوً،اضيأغناشتوه

ةبراحملةيفاكريغةحلسألاهذهلكنكلو":قلقبكولراشلاق،اهدنع
."؟ليبقلااذهنمءيشوأةنيفسلاىلععفدمدجويالأ.ةنصارقلا

سيلوعئاضبلالقنتةيراجتةنيفسنتمىلعاننإ":سنتيغهيلعدرف
نأنكميةعساوةحاسملتحيوليقثعفدملاو،ةيبرحةنيفسنتمىلع
قالطنالاوةعرشألادرفبلثمتتانصرفلضفأو.عئاضبلاسيدكتيفاهمدختسن
."ةنصارقلابنجتنمنكمتناّنلع؛اننكميامعرسأب

ىصقأىلإعئاضبلابةلمحمةنيفسلانكلو":لاقوكولراشسبع،اهدنع
رمأينأبجي":عباتينألبقهلوحرظنو."ةئيطباهلعجيساماذهو،ّدح
،ةكرحعرسأوًانزوفخأةنيفسلاحبصتيكعئاضبلايمربتنمشترالديسلا



."عرسأةنيفسلالعجتىرخأةقيرطنمامف
ىلعخرصيهعمسامدنع،تنمشترالديسلاوحنمامألاىلإهجوتيناك

الإسنتيغنمناكامف،لابحلاقاثواودشيوةعرشألااوحتفييكةراحبلا
ةفاسملافصنعطقنمل.قمحأنكتال":هلسمهوهعارذنمهكسمأنأ
ناطبقلاف.انهجاوتةلكشملوأمامأانتلومحيمرلجأنمملاعلالوح
يفةراحبلافصنءاقلإلضفيوهو،اهلقنييتلاةلومحلانملاملاينجي
ةلمعلانمعون(تاغنيدرافةرشعهفلكيراحبلا.ةلومحلايمرىلعرحبلا
ةراسخنكلو،ءانيميأنمهيلعلصحينأنكميو)ةميدقلاةيزيلكنإلا
امىلإدانتسالاب":عباتورحبلاهاجتابرظن."لاملاةراسخينعتةلومحلا
نإامةنيفسلانمزفقينملوأنوكأس،نيينيصلاةنصارقلانعهتعمس
كامسأعمعراصتأانأوةاجنلابربكأةصرفيدلنأنظأانأف.اهيلإاولصي
."شرقلا

الخدو،ةنيفسلاةيضرأيفبابلوأىلإهعمكولراشسنتيغبحس
الصوىتح،كولراشلقيرطلاًانيبممامألايفسنتيغراس.اهنطابىلإًاعم
ةراحبلاناك.لبقنمكولراشاهظحاليملرمملاطسويفةفرغبابمامأ
امناعرسو.قلقلاتامالعمههوجوىلعتدبدقو،امهنوعفديوامهنوزواجتي
نألامبر؛ةحلسألانزخمىمسيامبابمامأروباطيفةراحبلافطصا
بابحتفنمسنتيغنكمتامدنعو.كلذمهنمبلطتنمشترالديسلا
.رمملارادجوحنمهسفنأباوعفددقةراحبلانأكولراشظحال،نزخملا
،ةعساوتاوطخبرمملاطسويفريسييوالوتناطبقلاكولراشدهاش،اهنيح
ةظحالمنمنكمتكولراشنكلو.شأجلاةطابربيحويريبعتههجوولعي
.ريبعتلااذهفلخئبتخملاقلقلا

نأنودنمريسيوهو،لاقو،هديبهسدسمحجرؤيناطبقلاناك
نل.بابشاياوعجشت":ديدحتلاهجوىلعنيعمصخشىلإهثيدحهجوي
،لجررخآىتحلتاقنفوس.انتلومحىلعنولوتسيةرباربلاءالؤهعدن
."غنلشىلعًاناصرقلتقينملكلصحيسو

كولراشسحأو،لاتقللمهدادعتسانعمنيًاتوصةراحبلافصردصأ
.مهنمدحاورخآنوكيسنمعنولءاستيمهنأ

ناكو،نيكاكسوًافويس،اهلخادكولراشدهاشف،ةنازخلاسنتيغحتف
اهميلستبةرشابملاواهبحسبموقييككولراشوحنسنتيغأموأً.ائدصاهضعب
شامقلانمةمزحبحسبسنتيغماقاميف،روباطلايفنيفقاولاةراحبلل
ًاميدقًاسدسمكولراشىأرف،اهحتفوةنازخلالخادنممحشلابلتبملا



ثدحأةحلسأنوكلتمياوناكماهنرافيفنيحالفلانأظحالو،ةروساملاليوطو
.رويطلاعازفإيفاهنومدختسيسدسملااذهنم

.هتدعميفّدتشتةدقعبسحأوً،اديجهدهاشاممرمألاهلُدبيمل
ةيرادملاةفصاعلانمُجنيملوهف،ملألااذهبرعشينأيعيبطلانمناك
ناكدقف!هبحياملكنعلايمألافالآًاديعبطيحملاطسويفتومييك
.اينيجرفصخيءيش،هرايديفهبموقينأبجيءيشهيدل

نينيكسبهسفنلظفتحاو،ةنازخلاسنتيغلفقأ،ةحلسألاتعِّزُونأدعب
ًاعونصماهضبقمناكوةضيرعوةريصقتناكامهادحإ.همازحتحتامهعضو
كولراشناك.جومتماهدحوةفوقعماهترفشتناكفةيناثلاامأ،دلجلانم
.ةيزيلكنإًانيكسنكتملاهنأنمًادكأتم

ىلوألانيكسلامدق،ملسلاىلعدوعصلاكشوىلعسنتيغناكامنيبو
كدعاسينلامدنعكتدعاسامبرف،نيكسلاهذهذخ":ةفالجبلاقو،كولراشل
."ةالصلاريغرخآءيشيأ

ةباثمبادبو،هدشأغلبدقرتوتلانأحضاولانمناك،ىلعألايف
؛نيتعومجمىلإنيعزوملاجرلاناك.عيمجلاىلعّميختناخدلانمةباحس
حطسىلعلابحلانوبحسياوناكوأيراوصلالابحىلعىلوألادارفأرشتنا
ةنيفسلابناجدنعنيعمجتمةيناثلاةعومجملادارفأناكاميف،ةنيفسلا
مهتعاطتسابناكو.ةحلسأمساهيلعاوقلطأاموأمهتحلسأنولمحيمهو
ةعومجمىلإكولراشمضنا.مهوحنمدقتتيتلاةنيفسلاةعرشأةيؤرًاعيمج
ةدودلاكبنجىلإًابنجةصوصرملاداسجألانيبلسناو،نيحلسملالاجرلا
ناكو،ةعرسبجاومألاربعتةنصارقلاةنيفستناك.نيزباردلاىلإلصوىتح
تناكةقيقدنيرشعذنم.كولراشهجوىلإلصيورياطتيهايملاذاذر
كولراشدمدقو،مهنمةبيرقتحبصأنآلااهنكلو،قفألادنعةنيفسلا
.ةصارتملاداسجألانيبنمحوضوبةيؤرلانمنكمتييكهتبقر

دقف،ةمداقلاةنصارقلاةنيفسهبشتةنيفسىأرنأكولراشلقبسيمل
،ىلعألاهاجتابناعفترياهرخؤمواهتمدقمتناكثيحًاسوقماهلكيهناك
رثكأيطغتجاومألاهايمتناكفةنيفسلاطسوامأ.هايملانمىلعأاناكو
ةبيرغرمحملاينبلانوللاتاذةعرشألاتناكو.هعافتراعابرأةثالثنم
ةعرشألابةهيبشنكتملو،ةيقرولاحوارملالثمةنضغتمتناكدقف؛ميمصتلا
بهتامدنعةدحاوةهجنمخفتنتوءاسلمنوكتيتلاو،اهتيؤرداتعايتلا
هآراممنكلو،حوضوبةنيفسلارخؤمةيؤربعصلانمناك.حيرلااهيلع
جاتحتتناكو،توكسايرولغةفدنمربكأتناكاهتفدنإلوقلاهنكمي



هعبتايذلايسدنهلاأدبملانكيًايأ.اهكيرحتلةعبرأوألاجرةثالثىلإ
ئدابملانعيرذجلكشبفلتخيهنأدكؤملانمف،اهميمصتيفنوسدنهملا
.ارتلكنإيفنفسلاءانبيفةعبتملا

ةنيفسلابناجىلعنيعمجتمًالاجردهاشينأكولراشعاطتساامك
.مهسوؤرقوفاهبنوحوليوًافويسنولمحياوناكو،ةمداقلا

نيكسلاضبقمىلعهعباصأتضبقناىتحكلذكولراشدهاشنإام
ً.ائيشيواستالةيعافدلاهتدئافنأملعيناكهنأنممغرلاب؛يدلجلا

تاوصأاهعمةنيفسلاةمدقمةهجنمتبهيتلاحايرلاتبلج
.برحلايناغأنوددرياوناكنيذلاةنصارقلا

ةدراطملاتناك،ةنصارقلانودهاشيهعمنموكولراشناكاميفو
مهدشو،ةعرشألانمةحاتمةعطقلكمهلامعتسانممغرلاىلعو.ةرمتسم
ةفاسملارسجتتناكةمجاهملاةنيفسلانأالإ،ةجردىصقأىلإلابحلا
هوجوةيؤرهتعاطتسابناكهنأةجردىلإ؛ةلئاهةعرسبامهنيبةلصافلا
اوناكًابيرقتةنصارقلافصنف.مهداسجأىلعموشولاةدهاشمو،ةنصارقلا
ىلإًالسرتسموًاليوطمهرعشناكمهنمرخآلافصنلانأنيحيفً،اناعلص
.مهسوؤرقوفًاعوفرموًاروفضموأ،مهفاتكأدودح

يتأتيتلاةنصارقلايناغأتوصنمىلعأتنمشترالديسلاتوصناك
هذهركذتنامدنعكحضنسًاقحال،بابشاياودمصا":لاقوحايرلاعم
."ياهغناشيهاقمدحأيفبارشلايستحننحنوةرماغملا

ديسلاتاعقوتققحتةيناكمإنمًادكأتمنكيملكولراشنكل
ىلعةكرحلاةقيشروةعيرسنوكتيكلةينبمةنصارقلاةنيفسف؛تنمشترال
دقف.اهتلومحلقثتحتحزرتوةئيطبتناكيتلاتوكسايرولغسكع
عمهقابسرامغيفيقولسديصبلكاهنأكومدقتتةنصارقلاةنيفستناك
ةبلكاهنكلوً،ابلكتوكسايرولغتدبامنيب،ةسيرفلاطاقتلالىرخأبالك
.عضولالبقةريخألااهمايأيفلماح

،هبناجىلإفقيناكغناشتوهينيصلاخابطلانأىلإكولراشهبتنا
.ةنصارقلاةنيفسىلإدومجبقدحيناكو

الاننأالإ،كنيلأمكتغلبىعدتةنيفسلاهذه":ءودهبغناشتوهلاق
اهنإلب،ةعيرسةنيفسيهف.هسفنمسالا-نيينيصلانحن-اهيلعقلطن
نفسلانمعونلااذهنوينيصلامدختسادقو.ىرخأنفسيأنمعرسأ
دنعهيففقتىرخألابوعشلاتناكيذلاتقولايف،نينسلافالآذنم
.اهروبعنماهنكمتقئارطيفةركفمراحبلائطاوش



ضبقلاءاقلإنماونكمتنإانبنولعفيساذام":كولراشهلأس،اهدنع
."؟انيلع

ريثكلاانيدلناكاذإو.انتلومحنوقرسيسديكأتلاب":غناشتوههباجأف
نمةيدفىلعلوصحلالجأنممهنوفطخيسفنيرفاسملاباكرلانم
ىوسكلتمنالاننأامب،نكلو.مهحارسقالطإءاقلياهغناشيفتاطلسلا
نماونجينلمهنأل؛مهمهيسةيدفلاعوضومنأدقتعأالفدحاورفاسم
دقف،تافارخلابنودقتعيو،راوطألاوبيرغةراحبلاءالؤهً.اريفوًالامهئارو
."رحبلابهنومريوهجوىلإنورظني

."؟نيقابلابلحيساذامو"
اننوكرتيسو،ةعرشأنودنمبراقيفاننوزجتحيسفنيظوظحمانكنإ"

."ماعطنودنمرحبلاضرعيف
ملكولراشنكلو."؟نيظوظحمنكنملاذإو":كولراشهلأساهدنعو

.باوجلاةفرعمبًابغارنكي
وأ،كولراشلاؤسنعباوجلافرعيالغناشتوهنأًاحضاوناكو

."ليلقدعبباوجلافرعننأاننكميامبر":لاقهنأالإهفرعينأديريال
كنكميالأ،ةينوتناكلاملكتتومهلثمينيصكنكلو":كولراشهباجأف

يكمهلهمدقتنأكنكميامًائيشكانهنأدكؤملانم؟مهعممهافتلا
."اننأشوانوكرتي

يننكلو،اهسفنمهتغلملكتأيننأحيحص":لاقوهسأرغناشتوهزه
نكلو.اهيمحتالدقويتايحًاينيصينوكةقيقحيمحتدق.مهلثمتسل
؛أوسأًاريصمامبرومكريصمىقلأينلعجيسمكعمةنيفسلانتمىلعيدوجو
يننكميءيشنمامهنأامك.رارشألاءابرغلاعملمعأويرايدتكرتيننأل
."مهسفنأبهيلعلوصحلامهنكميالومهلهمدقأنأ

ًانيكسلمحيناكيذلاغناشتوهديهاجتابلفسألاىلإكولراشرظن
.ءامدلانمةيلاخوءاضيبتدبهمجاربنأةجردىلإةدشباهيلعضبقيو

هللاقفهدييفنيكسلاىلإرظنيكولراشنأينيصلاخابطلاظحال
."مكعمتومأسفتومأنأيردقناكنإو.مكعملتاقأس":ءودهب

ًاقحىنمتأيننإ":لاقوخابطلاتاملكعقونمكولراشندبرعشقا
."ءوسلانمدحلااذهىلإرومألالصتّالأ

برتقتةنصارقلاةنيفستناك،ناملكتيغناشتوهوكولراشناكامنيبو
مهتاوصأّزيمينأكولراشرودقمبراصهنإىتح،مهنمرثكأفرثكأمهنم
ًافويسنولمحيمهضعبناكدقف.حوضوبمهتحلسأىريوً،ادرفًادرف



،ةداحتارفشبيهتنتةليوطًاحامرنولمحينورخآناكامنيب،ةفوقعم
هآرًائيشهبشتاللكشلاةبيرغةيندعمتاودأنولمحيمهريغنورخآو
امهيطغتو،مكحملكشبامهضعببناطوبرمنافيساهنأولامكودبتوً،اقباس
تارفشلانمةباغهنأكوكنيلأحطسادب.امهنمةئتانةيندعمكاوشأ
.ةداحلا

.وحنلااذهىلعةليحلاميدعهنأبوأديدهتلابرعشنأهلقبسيمل
نمكلذكردأو،ةنصارقلاهوجوىلعرشلاريباعتىرينأعاطتسادقف
ةعونصممئامعنوعضياوناكمهنمديدعلاف.ةيجمهنعمنتيتلامهسبالم
رخآلاضعبلاامأ،رودصلاةارعمهضعبناكو.ءاقرزوأءارمحةشمقأنم
ناكو،ةنشخةشمقأنمةعونصمتاردصوأًاناصمقنودترياوناكف
نيكاكسلااهيفاوسدةضيرعةيدلجةمزحأبمهروصخنورنزيمهمظعم
تاياهنتسدةعساوليوارسنوسبلياوناكو،ةميدقلاتاسدسملاوفويسلاو
.ةيدلجلامهتامزجلخاداهلجرأ

ريثكلانوعضيمهنأكولراشظحال،هيرتعيناكيذلاعزفلانممغرلاب
نأنوعيطتسيالمهفً،ايعيبطاذهناكدقو.يلحلاوتارهوجملانم
ناكميفاهئافخإباوماقاذإو.ةسبايلاىلعفراصملايفهذهمهزونكاوعدوي
نيرخآلاةنصارقلادحأموقينأبنورطاخيكلذبمهفكنيلأنتمىلعام
اهسبلبلثمتتمهتاورثظفحلًانامأرثكألاةقيرطلا،كلذل.اهيلعءاليتسالاب
.اولحتراواولحثيحمهعماهلقنو

دصرنمكولراشنكمت،هيلعترطيسيتلابعرلاةلاحنممغرلاب
نمةريبكةبحمجحبًائيش؛هيديبًائيشلمحيناكيذلاةنصارقلادحأ
ناصرقلااذهيونيامعكولراشلءاست،اهدنع.هيمريونينأادبو،تفللا
نكيملليبقلااذهنمرخآءيشيأوأةراجحلايمرف،هلمحيامبهلعف
.توكسايرولغىلعةرطيسلايفمهدعاسيل

ةهيبشءايشأنولمحياوناكةنصارقلانمديدعلانأًاضيأظحالامك
.ناصرقلااذههلمحيامب

عامسنمكولراشنكمتو.نيكبترمتوكسايرولغمقاطدارفأادب
ةنصارقلاططخياملوحءارآلابراضتظحالو،هلوحةمومحمتاشاقن
.هلعفل

تاشاقنللًادحعضوو،اوعقوتاممعرسأمهاتأباوجلانأالإ
دجاوتينملحيتيامبً؛اريثكنيتنيفسلانيبةفاسملاتصلقتامدنعف.تاعقوتلاو
نمةثالثماق،ىرخأىلإةنيفسنمءايشألايمرامهادحإنتملع



ضعبكولراشقرغتساو،مهيديأباهنولمحييتلاءايشألاكيرحتبةنصارقلا
مهسفنأةنصارقلانزاوءانثألاكلتيف،نكل.هبنوموقيامكرديلتقولا
تفللاتابحمجحبتناكيتلاءايشألايمرباوماقو،تكيركوبعالمهنأكو
ليوطليذبيهتنيناكاهنمًالكنأكولراشظحالو،توكسايرولغوحن
.لعتشم

!ليتف
يذلاجايهلاتوصىلعقوفتٍلاعتوصبتنمشترالديسلاخرص

."!ةيناطيشلامعأاهنإ،لاجراياوبتنا":نيتنيفسلامعي
اهدحأمطتراو،سوقتمراسمبمهسوؤرقوفءايشألاهذهترم

لصفتيتلاةقيضلاةفاسملايف،هايملايفطقسامناعرسهنأالإ،ةيراصلاب
،اجرحدتوةنيفسلاحطسىلعاطقسنيرخآلانيئيشلانأريغ.نيتنيفسلانيب
.امهطاقتلانمناكيأنكمتينألبقارجفناو

،نيتريغصنيتلبنقوأةيرانلاباعلألابنيهيبشنائيشلاكناذناك
نأامك،ةنيفسلاحطسىلعرفصأويزمرقبهلامهنمرشتناامناعرسو
تارارشتذخأو،ةنيفسلاحطسىلعتعزوتوامهنمتجرخةيتيزةدام
هايمنمءالديمربةراحبلاعرسأ.تارشحلانمبرساهنأكورياطتترانلا
نأالإ،ةقرتحملاةيضرألانمراخبلاعفترااهدنع،قرتحملاتيزلاىلعرحبلا
.ددجتنأقيرحلاثبلامو،دمخداكلاببهللا

ءزجلايفامناكمنمًالئاقعفترمتوصبتنمشترالديسلاخرص
نإبهللاىلعهورثناولمرلاسايكأاوبلجا،لمرلا":ةنيفسلانميفلخلا
."ءايحأاوقبتنأنوديرتمتنك

اهنملاسو،حطسلاىلعىرخأتاركسمخترجفنانأتثبلاممث
ةراحبلادحأعرسأ.تاهاجتالالكيفرانلاتارارشوبهللارشتناو،تيزلا
كولراشدهاشو،رانلاطسوطقسوقلزناف،اهوحنءامولدلمحيوهو
.هصيمقيفتبشننارينلانكلو،رانلاجراخةعرسبراحبلاجرحدتفيك
صيمقلايفةلعتشملانارينلاءافطإكولراشلواح،ريكفتنودنمو،اهدنع
تالواحمىلعًايصعناكتيزلابعقتنملاصيمقلانأل؛ىودجنودنم
قيزمتبًاعماماقو،كولراشىلإرخآراحبمضنا،ءانثألاكلتيف.ءافطإلا
ةيحطسقورحبامهعباصأتبيصأدقو،رحبلاهايمهاجتابهيمروصيمقلا
.كلذءارجنم

كولراشرعشو،ةيؤرلاةبجاححطسلاناخدلانمةمخضةلتكتطغ
.هانيعتعمداميف،قنتخيداكو،هقلحلفسأيفناخدلاعمجتب



.ةنيفسلامعيعلهلاناك
نمةدناسمومعدبماظنلادوعينألبقتاظحلالإرمتمل،نكل

مهبردجيامىلإهتراحبًاهجومرماوألابخرصيناكيذلاتنمشترالديسلا
يتلالمرلاسايكأنولمحينيذلاةراحبلانمةعومجمتعرسأ.هبمايقلا
اوقزمو،نارينلالعتشتثيحىلإةنيفسلاحطسىلعامناكمنماهوبلج
ً،اروفنارينلاتدمخف،قرتحملاتيزلاىلعاهاوتحمرثنباوماقو،سايكألاكلت
.ماتلكشبماظنلاداسو،حطسلاربعدوسأناخدرشتناو

مقاطنأاوأرمهنألامإ؛ةبهتلملاتاركلايمرنعةنصارقلافقوت
.دفندقاهنممهنوزخمنألوأ،لمرلاسايكأةطساوبرمألاكرادتايرولغ
تاكحضنعةرابعتناكنأدعبف؛تفلتخاةنصارقلاتاحيصنأامك
.ديعولاوديدهتلاومئاتشلانمليسىلإتلوحت،رصن

ذخأذإ؛كولراشهابتناةنصارقلاةنيفسحطسىلعةكرحتتفل
مهوتوكسايرولغلبرقألاناكملايفمهتنيفسىلعنوعمجتيةنصارقلا
،ةبهتلملاتاركلامهيمربمهتكرعملةيضرألااودهمنأدعبف.تابالكنولمحي
مهآرهنإكولراشمسقأو.اهماحتقاوةنيفسلاةمجاهملنودعتسيمهاه
.مهنانسأنيزربمنوكحضيوةرشابمهيلإنورظني

،هتدعميفشامكنابرعشو،هدسجيفيرستةيدارإريغةفجربسحأ
امىرينأديريهنمسئايءزجناك.هقلحيفيندعميديسأمعطبو
؛ةسبايلاىلإاولصيىتحرمألارخأتينأىنمتيرخآلاءزجلااميف،ثدحيس
فويسلامامأًاعفنيدجتنلةريغصنيكسىوسلمحينكيملوهف
نمًاليثماهلدهاشنأهلقبسيمليتلاةحلسألانماهريغوحامرلاو
.ةيناثنيثالثنمرثكأدمصينلف،ةكرعملاطسويفحبصأنإف.لبق

ةرباعسوقتمراسميفتكرحتيتلاهتبالكيمربلوألاناصرقلاماق
ةشبرخهنأكوادبًالبحاهفلخبحستةبالكلاتناكو.نيتنيفسلانيبةفاسملا
نيبلصفتيتلاةفاسملانكل.ءاقرزلاءامسلاةحفصىلعصاصرملق
مثتوكسايرولغبناجبةبالكلاتمطتراف،ةريبكلازتالتناكنيتنيفسلا
.ةنصارقلارئاسلقالطنالاةراشإةباثمبةيمرلاهذهتناكو.هايملايفتطقس
ماقً،اددجماهبيقليلهايملانمهتبالكبحسيلوألاناصرقلاناكامنيبف
،ةأجفو.اهومرينألبقمهسوؤرقوفتابالكبحيولتلابنورخآلاةنصارقلا
لابحلاوةيندعملاتابالكلابةئيلمنيتنيفسلانيبةلصافلاةفاسملاتحبصأ
الإ.توكسايرولغغلبتنألبقهايملايفتابالكلامظعمتطقس.ةبطرلا
تبرضوتوكسايرولغنيزباردىلإتلصواهنمًاسمخوأًاعبرأنأ



بحسبةنصارقلاماق،اهدنع.ةراحبلانعةيلاعتاخرصتردصف،اهحطس
نمتوكسايرولغمقاطنمناكيأنكمتينألبقةوقباهدشولابحلا
يفتابالكلاتزرغنا،ةوقبلابحلابحسلةجيتنو.اهعفرواهيلإلوصولا
.ةقلقتمةروسجاهنأكوتدبفً،ادجةدودشملابحلاتحبصأو،نيزباردلا
مهنميأنكمتينألبقنكلو.ةدرقلاكاهنوقلستيةنصارقلاذخأ،اهدنع
لابحلاعطقبايرولغمقاطأدب،نيتنيفسلانيبلصفتيتلاةفاسملاروبعنم
عالتقابنورخآماقاميف،سوؤفلاةطساوبوأفويسلاونيكاكسلاةطساوب
رثكأىلوألالابحلانميأدمصيمل.مهيديأةطساوببشخلانمتابالكلا
نيبلصفتيتلاهايملايفةنصارقلاطقساهدنعو،ةيناثنيثالثنم
يفقلعتةبالكنيرشعوحنكانهناك،كلذنوضغيف،نكلو.نيتنيفسلا
ناك.يراوصلالابحعمكباشتتوأ،اهحطسوتوكسايرولغنيزبارد
.سأيباهيلإرظنيكولراش

ضرتفييتلالابحلاوتابالكلانمريثكلاكانهنوكيس،ليلقدعب
.اهعملماعتلامقاطلاب

مكئاسنةيؤرنوديرتمتنكنإ،ءازعألااهيأ":تنمشترالديسلاخرص
."ةنيفسلاحطسنوأطيةرباربلاءالؤهاوعدتالفً،اددجممكتاقيدصو

ناكلب،طقفلابحلاقلستباوفتكيملةنصارقلانأكولراشظحال
لهسييك.نيتنيفسلانيبةفاسملابيرقتلمهنمةلواحميفاهبحسبنوموقي
نيبةفاسملافً،اعفنيدجيهبنوموقيامنأكولراشكردأو.روبعلامهيلع
.تادرايسمخنعديزتدعتملنيتنيفسلا

نألبقو.كولراشمدقنمبرقلابحطسلاتابالكلاىدحإتبرض
دحأةفاحبةبالكلاتقلعتف،ّدشولبحلابِحُسءيشيأبمايقلانمنكمتي
لواحو،ةعرسبكولراشزفق،اهدنع.ةنيفسلاحطسىلعةيضرألاباوبألا
تقلزنافةنونسمريغتناكاهترفشنكلو.هنيكسبلبحلافايلأعطقسأيب
نماهعزنلواحوةبالكلابكولراشكسمأ،اهدنع.بطرلالبحلاحطسىلع
.هعباصأببشخلا

ناكو،حطسلاىلإاولصودقةنصارقلانأدجوف،ىلعألاىلإرظن
ردقمهلهاجتكولراشنكلوً.ادجهنمةبيرقتافاسمىلعًامدتحملاتقلا
دحأنأىأرف،هتارظنبنيزباردلاىلعفتلييذلالبحلاعبتتو،عاطتسملا
ةريبكحرجةبدنلمحيورعشلاليوطونيبكنملاضيرعادبيذلاةنصارقلا
.لبحلاطسوىلإلصودقههجوىلع

نالمعتهاديتناكيتلاةبالكلاكيرحتًالواحمهدوهجفعاض،اذل



ةعشأهتلعجيذلابشخلابًاقيمعتسرغنادقنكتمليتلاو،اهيلع
.هتمهمذيفنتنمنكمتىتحهيدليلضعفيللكلمعتساوً،ابلصسمشلا

.اهتحازإلهنمةلواحميفسأيبةبالكلاكولراشلكر
ثبلامو،رانقالطإتوصعمس،ةنيفسلاحطسىلعامناكميفو

.ناطبقلاهنأدبال.رركتنأرانلاقالطإ
رخأتدقناكهنكلو،ىلعألاىلإرظنلاوةبالكلالكركولراشعبات

كولراشهاجتابةوطخاطخو،ةنيفسلاحطسىلإناصرقلالصودقفً؛اريثك
.رطخلابددهموحنىلعهفيسعفريوهو

يفو.هدعاسةلضعيطغيجومتموليمجقرزأنينتمشوكانهناك
دجو-كولراشىلإةبسنلابرهدلاكتدبيتلاو-ةيناثلانمءزجنوضغ
.ينفلالمعلااذهبًابجعمهسفنكولراش

ةيرخسةرخاستدبو،ةماستباهبشمسرتايلعلاناصرقلاةفشتناك
دهاوشكاهضعبنعةديعبلاو،رهاظلكشبةروخنملاهنانسأترهظف،رصتنملا
.روبقلا

نماهررحف،ةريخألاةرمللةبالكلاكولراشلكر،طابحإلانمريثكب
تدعبأ،هنيعتقولايف.بشخلانمةريغصعطقاهعمترياطتوبشخلا
تكفنااهدنع،مادقأرشعوحنامهضعبنعنيتنيفسلاجاومألاةكرح
فتكفلخلاىلإاهقيرطيفتبرضو،تتأثيحنمتداعو،ةبالكلا
ءارولاىلإلبحلابحسناامدنعو.ةشهدلاههجوىلعتدبف،ناصرقلا
توصًاثدحمهبهرهظمطتراف،نيزباردلاهاجتابناصرقلامدقهعمبحس
ليلصتوصنممغرلابو.هايملايفىفتخانأثبلامو،عيظفمطحت
ناك،وجلاألمتتناكيتلاةيرانلاتاقلطلاتاوصأوخارصلاوفويسلا
.هايملاذاذرعافتراتقبسةبيهرةخرصعمسهنأنمًادكأتمكولراش

نأكولراشنظيملً،اريثكامهضعبنمنيتبيرقاتناكنيتنيفسلانأامبو
الكيهموقيسف،ةرشابمقرغيملاذإفً.اددجمقلستللةصرفناصرقلاىدل
.رثكأامهضعبنمنابرتقينيحةرشحكامهنيبهرصعبنيتنيفسلا

.ةديجنمرثكأةياهناهنإ
هيجوتًالواحم،ءودهلاىهتنمبهلوحكولراشرظن،ةظحلنوضغيفو

ددعلًايواسمةنصارقلاددعناكدقف،ةئفاكتمةكرعملانأهلادب.هسفن
هئاقلإدعبوً.ادجةبراقتمةفاسمىلعيرجيلاتقلاناكو،مقاطلادارفأ
نمامهنأظحال،نيتنيفسلاطبرتيتلالابحلاةكبشىلعةعيرسةرظن
ايرولغةمجاهمنوديرياوناكنيذلاةنصارقلالكنأكردأو،اهيلعدحأ



نتمىلعنوقبيسمهنأضرتفافنوقابلاامأ.اهنتمىلعاوحبصأدقتوكس
.توكسايرولغمطحتوةأجففرحنتاليكاهكيرحتلجأنممهتنيفس

نمعنقملالجرلاوأسوينيرأقثبنا،ةنيفسلابناوجدحأنم
ىطسولاةيراصلافلخئبتخمهبشفقيناكو.ثدحيامىريلهتروصقم
ثبلامو،دعتسارذحلكبو.اهيفًاسدسمكولراشىأرو،هديعفريوهو
نمىرخألاةهجلادنعًاناصرقكولراشدهاشاهنيحو،رانلاقلطأنأ
ً.اعيرصطقسيوجتريةنيفسلا

نأالإكولراشنمناكامف،أموأوكولراشوحنسوينيرأديسلارظن
.هلاهمدقيتلاةدعاسملاىلإهبتناهنأهلرهظيلهماهبإعفر

دحأناكدقف.امةكرحههابتناتتفل،كولراشرادتساامدنعو
لوصوللًايعاس،ةنيفسلارخؤموحنهجتيةكرعملايفنيكراشملاريغةنصارقلا
ناصرقلاناك.تاروصقملاىلإةرشابمدوقتيتلاةيضرألاباوبألادحأىلإ
تناكو.عمشلاةطساوب،ةريفضيفهعمجدقوًافيفخهرعشناكوً،اريصق
طسويفف.هيلإكولراشهابتناتتفليتلايهةرتستملاهكرحتةقيرط
هظحالينأديريالوكرحتيلجرلانأهلادب،ةحلسألابحيولتلاو،جيجضلا
ءايشألاىلإرظنأ:هللوقيكولراشذاتسأيورغسويمأناكامًابلاغو.دحأ
ءايشألاهذه.اهلوحامباهلةقالعاليتلاو،قايسلاجراخودبتيتلا
.حرشىلإجاتحتيتلايهو،هفرعتنأديرتاملككربختس

.ةيفخرسييذلاناصرقلابكولراشقحل
ناصرقلاىفتخايذلابابلاةبتعدنعكولراشحبصأامناعرسو

.هجاردأدوعيناصرقلالع،ةظحللهناكميفرمملالالظيففقو.هفلخ
.هرثإيفكولراشراس،ٍناوثعضبرورمدعبنكلو

ناصرقلانأظحالو.مالظلاىلعهانيعداتعتىتحًاليلقكولراشفقوت
ةنيفسلاحطسىلعناكريخألانكلو،سوينيرأديسلاةفرغبابدصق
.نيعللاناصرقلااذههنعثحبيامعلءاستف،لتاقي

ً،ادجهنمًابيرقكرحتيكولراشناكو،حوتفمهبشةفرغلابابناك
.لخادلاىلإرظنينألواحيو

نكلو،تاوكلاربععشملاءوضلاةطساوبًارانمًانكادًالكشناصرقلاادب
ءيشنعثحبيهنأكوةلواطلاىلعينحنيوهوهتيؤرنمنكمتكولراش
.ددحم

.نيعللااذههنعثحبيامىرينأهتعاطتسابناكولكولراشىنمت
،اهيبناجدحأىلإةأجفةنيفسلاتلام،هتينمألباجتساردقلانأولامكو



.ةفرغلالخادحبصيوهعفديوةفرغلابابىلعطقسيهسفنكولراشدجوو
اهنأكوهتقرتخاةرظنكولراشىلإرظنو،ةعرسبهسأرناصرقلاعفر،اهدنع
ىلعاهفللواحتو،قاروألانمةعومجمىلعضبقتهعباصأتناك.خيس
ىقلأفهدينمقاروألاناصرقلاىقلأ،ةأجافملالوهنمو.ةفافللكش
.توبكنعلاةكبشطويخبةهيبشةينايبًاموسراهيفىأرو،اهيلعةرظنكولراش
؟ثدحييذلاام

وحنهجوتو،ةلواطلالوحرادتساو،ةعرسبقاروألاناصرقلاعمج
عضبكولراشنمرمألابلطت.ةينيصلاةغللابامءيشبرجمزيوهوكولراش
علتقأسوأيبصلااهيأيقيرطنعدعتبا:هلاقاممجرتىتحتاظحل
.هلاقدقناصرقلانأيفكولراشركفاماذهلقألاىلعوأهلكآوكبلق

قاروألاعجرأ":هللوقيهسفندجووبصتنملكشبكولراشفقو
."اهتذخأثيحنم

ىرسيلاهديبقاروألاةمزحلمحدقوهوحنمدقتوناصرقلاهنمرخس
اهبلمحيهنأأجافتينأنودنمكولراشظحالو،ىنميلاهديعفرو
ً.انيكس

هموجهكولراشدص،ريكفتنودنمو.هردصيفهنعطناصرقلالواح
ىرسيلاناصرقلادياهببرضوىنميلاهديعفدمث،ىرسيلاهديدمنيح
تجنشتو،ةبرضلاعقونمناصرقلاةكرحّتلُشف،هديةحارصمخأب
يشتياتةكرحةيدأتبماقهنأكولراشظحال.نيكسلاطقسأوهعباصأ
.هتايحيفاهادأيشتياتةكرحعرسأتناكاهنكلو،ةيديلقت

،قاروألالمحيلازيالناكو،فلخلاىلإةوطخناصرقلااطخ،اهدنع
تباصأولاهنأةجردىلإةوقبىنميلاهمدقعفروهسفنلوحفتلامث
عقوت.هنزاوتىلعظفاحيلفلخلاىلإهدسجىنحأو،هترسكلكولراشفنأ
قاسبرضوىرسيلاهقاسىنثوهيديضفخأف،ثدحيدقامكولراش
ًاضرأناصرقلاطقسف؛ضرأللٍزاوموحنىلعلجنملكشبىرسيلاناصرقلا
لفسأتطقسوهدينمقاروألاتراط،اهدنع.قفتاامفيكهيعارذًادام
.ةلواطلا

ةيدأتبموقيهدسجنأكوهلادبدقف،هبماقاممكولراششهد
يتلاتاداشرإلاىلعهللاركشو.هغامداهبهرمأينأنودنمتاكرحلا
.غناشتوههلاهمّدق

هذهتناكًايأ.قاروألاوحنًاهجوتمضرألاىلعناصرقلافحز
كسمأف،اهنيبوهنيبلوحينأكولراشدارأ،اذل.هديرياميهفقاروألا



تثبشتلجرلاعباصأنأالإ،فلخلاىلإاهبحسوىنميلاناصرقلامدقب
فقوينلةداجسلابهكسمتنأحوضوبهلادبامدنع،نكلو.ةداجسلاب
دخهئاذحلعنباصأو،ةيشحوبكولراشلكروهبناجىلإبلقنا،هتكرح
نأكشوىلعهحورنأبسحأو،ديدشملأبريخألااذهرعشف،كولراش
.هساوحىلعرطيسيشوشتبرعشو،قهزت

.ةوقبهترجنحىلعناطغضتاتذخأو،هتبقرىلعناديتضبق،اهدنع



هبلقتاضبنتعراستو،هردصهاجتابهقنعنمملألاتاجومتدتما
.متعمقيضقفنيفهنأكو؛ةحضاوريغتناكهتيؤرنأالإ،تدتشاو

نمهيدلىقبتامعمجتساو،ناصرقلايدعاسنيبهيديعضو،ذئدنع
،اهدنع.هقنعقوطتتناكيتلاةضبقلاتختراف،هنعامهدعبأو،ةوق
قيوطتناصرقلااديدواعتنألبق،ءاوهلاٍلاتتملكشبوقمعبقشنتسا
ً.اددجمهرصعوهقنع

عسوأوهامةيؤرىلعًارداقنكيملو،ةديقمكولراشةيؤرتناك
هدلجناك.عارذلوطنعديزتالةفاسملو،ةيندعمدوقنةعطقرطقنم
،دهجبو.اهنمرتيمتنسلكتحتريماسموًاربإكانهنأكوهزختهتالضعو
.نيتليقثاتدبنيتللاهيديعفرينأعاطتسا

هجونعكولراشثحب،ةيؤرلانمنكمتينأنودنموسأيب
اهنأنظاميفهماهبإعفدمث،هيبناجدحأيفهعباصأبشنأو،ناصرقلا
.هتعاطتساردقبنيعلايفهماهبإمحقأ،هنفجسملامدنعو.هنيع

قنعنعهيدييتضبقىخرأو،خرصوملألاةدشنمناصرقلاروضت
توصكولراشعمس،اهدنعو.عجارتلاةصرفكولراشلحاتأامم؛كولراش
،ةروصقملاةرداغموفوقولالواحيناصرقلانأهلادبو،ةطبختمتاوطخ
ىلإمدقتو،كولراشجرحدت،اهدنع.بابلاراطإبمثطئاحلابمطتراهنكلو
،ءانثألاكلتيف.فوقولاًالواحمهسفنعفدمث،هيتبكروهيديىلعمامألا
،ةلواطلاىلعهديعضوف،ةيلاختناكةفرغلانأالإ،هتيؤرءافصداعتسا
نمهنزولمحىلعناترداقهيقاسنأنمدكأتىتحتاظحللىنحناو
.اراهنتنأنود

نمّرفامدنعناصرقلاف،ةلواطلالفسألازتالةفوفلملاقاروألاتناك
.هعماهذخأيملةفرغلا

رثكأىنحنا،هتوقنمًاضعبداعتسادقهنأبكولراشرعشامدنع
امدنعاهيلعةرظنءاقلإوةلواطلاىلعاهعضوكشوىلعناك.اهبكسمأو
امدنعاهآرنأهلقبسيتلاقيدانصلادحأناك.ةيوازلايفًاقودنصىأر
امءيشكانهناك.ةنيفسلانتمىلعلّمحتسوينيرأديسلاةعتمأتناك
عمسقودنصلالخاددجويامفاشتكانمنكمتينألبق،نكلو.اهيف
.بابلاةبتعدنعًاتوص

."ً؟العافكسفننظتاذام"



لمحيوهو،هجولاسباعبابلاةبتعدنعفقيسوينيرأديسلاناك
.هسدسم

ببسبًاليلقتمصو."انهةنصارقلادحأناك":كولراشهيلعدرف
هنأالإ،هعمتكراعتوهتعبتدقل":عباتمث،هترجنحيفملألابهروعش
."بهذنيأىلإملعأال.ينمبره

عفرمث."ةنيفسلاحطسىلعحنرتيهتيأر":سوينيرأهيلعدرف
تيتأو...هتفقوأدقل".:عباتوعانقلاتحتهتهبجىلعهبرقنو،هسدسم
."انههلعفامىرأل

اهعفروقاروألالمحو."هذهذخألواحيناك":كولراشلاقاهدنع
.

ىلإرظنوً،ابيرغهتوصادب."!ً؟اقح":سوينيرأديسلاهيلعدرف
.ةبارغبكولراش

نأدعبًالاحلضفأحبصأهنأبرعشو."؟اذهام":كولراشهلأس
.يعيبطلكشبسفنتلاىلعهتردقداعتسا

."كينعيالءيشهنإ"
ناك.كولراشهلاهمدقف،قاروألاذخأيلهيديسوينيرأديسلاّدم

نأفرعيناكهنكلو،هنمضتتامةفرعملةحماجةبغربرعشيكولراش
.هربخينلبيرغلارفاسملا

."؟حطسلاىلعلصحاذام":كولراشلأس
دارفأيقابويوالوتناطبقلاحلاصلعضولالوحتدقل":ًانلعمهباجأف

لاجو."مهيلإمامضنالاكبضرتفي.موجهلااودصمهنأنظأ.مقاطلا
كانهناكنإدكأتلايبضرتفيو":ًالئاقعباتوةفرغلاءاجرأيفهرصبب

."دوقفمءيش
ىلعةيقلممهدحأةثجدهاشو،ةنيفسلاحطسىلإكولراشهّجوت

ًاليلقهيلإكولراشرظن.هعملتاقتيذلاناصرقلاةثجتناكدقل.اهبناج
يف.فوخلاوأمدنلابوأىسألابرعشينأنودنمهقيرطعباتينألبق
رخآءيشيأبرعشيملهترجنحيفهبرعشيناكيذلاملألاادع،ةقيقحلا
.

قاحلإلهقيرطيفمقاطلانأادبدقفً،اقحمسوينيرأديسلاناك
لكيفةنيفسلاحطسىلعةرثعبمةنصارقلاثثجتناكو،ةنصارقلابةميزهلا
.نوباصممهوةنصارقلاضعببحسنااميف،تاهاجتالا

يلإاومضنا":ةنيفسلانمىرخألاةهجلانمتنمشترالديسلاحاص



."بابشاي
تاكابتشالاةنيفسلامقاطدارفأضففيكبجعتبكولراشظحال

.تنمشترالديسلاهاجتابةنيفسلاحطسربعاوبحسناوةنصارقلاعمةيدرفلا
!؟نآلانوبحسنياذاملف،نيبملارصنلاقيقحتلمهقيرطيفاوناك

لصفتيتلاةفاسملاتحبصأ،مقاطلاباحسنادعبو،ءانثألاكلتيف
ناكدقف.لصحيامكردأاهدنعو،ةغرافكولراشوتنمشترالديسلانيب
ةرابعتناك.ةبيرغةلآهديبلمحيونيزباردلادنعفقيتنمشترالديسلا
امنيباهيفرطدحأنمدسلاةمكحم،لجرديرطقبيندعمبوبنأنع
،نيزباردلابةطوبرمةيندعمةقلحىلعزكترتتناكو،حوتفمرخآلااهفرط
نماهدهاشنأهلقبسدقل.بوبنألارطقًامامتبسانتةقلحلاتناكو
.اهدوجوببسبملعىلعحبصأنآلاو،اهدوجوببسنعلءاستولبق
.ًائطخمناكهنكلو،ةنيفسلانتمىلععفدمنمامهنأسنتيغهربخأدقل
هبوصيوهلمحيتنمشترالديسلاوهاهو،ريغصعفدمهنإ؛عفدمكانهف
.ةنصارقلاوحن

لمحتديةراحبلادشحنيبنمتقثبناف."هلعشأ":فنعبحاص
عفدملانمقالغإلاةمكحمةياهنلايفةوجفاهتلعشتسمالو،ةءاضمةعمش
.

نكلو.ةفيذقنكيملهنأالإ،عفدملالخاددجويامنكيًايأ
ةدرخلاضعبوريماسملاىلإةفاضإلاب،ةيندعملسالسنوكينأعقوتكولراش
.

اوقلطأو،ندعملاةفصاعنمةبوجعأباوجننيذلاةنصارقلارادتسا
لحامىرينأديريكولراشنكيملً،انسح...نوقابلاامأ.حيرللمهناقيس
.ليلقدعبًاحوضورثكأنوكتسيتلارومألانمريثكلاكانهف،مهب

.مقاطلادارفأفته،ءانثألاكلتيف
ىرخألاةهجلايفمقاطلادارفأيقابىلإمضنانأكولراشثبليمل

نيقدصمريغمهونودهاشيو،نيزباردلادنعنيعمجتماوناك.ةنيفسلانم
اهدارفأو،توكسايرولغنعدعتبتةنصارقلاةنيفستناكدقف؛لصحيام
نأالإ،نيددهممهتاضبقبنوحوليوتوكسايولغمقاطلمئاتشلانوليكي
ءدبدنعهيلعناكامملقأناكمهددعنأامك،ةراهنمتناكمهتايونعم
.موجهلا

ىلعىنحناف،هيقاسيفنهولابةأجفرعشو،بعتمهنأبكولراشسحأ
نأًارظتنم،قفألايفةديعبامةطقنىلعهرصبّزكرو،ةنيفسلانيزبارد



.هبسحييذلاروعشلااذهدمخي
ىلوألاةرملاتسيلهذهف.وحنلااذهىلعهروعشببسنعلءاست

،ةقحالمللةضرعناك،نيتيضاملانيتنسلايفف.رطخباهيفنوكييتلا
تامجهلضرعتو،نيناجمللىوأميفنجسو،رِّدُخو،هيلعيمغأىتحبرضو
.ةببدلاوروقصلاوتاءاظعلاولابجلادوسأىلإةفاضإلاب،بالكولاجرنم
امبرعشياذاملنكلو،ثادحألابةلفاحةيضاملاةليلقلاتاونسلاتناكدقل
!؟نآلاهبرعشي

ببسلانعهتربخأهغامديفيقطنملاريكفتلانعةلوؤسملاةهجلانكل
جاتحيامدنعهتدجنىلإمهدحأعرسينلو،هرايدنعًادجديعبوهف.
.اينيجرفىتحالو،يورغسويمأالو،تفوركيامالو،يتامال؛ةدجنلاىلإ
يصقنكريف،نكلو.لبقنممهتدعاسمىلعطقدمتعيمل،ةقيقحلايف
هؤاكذهنوخيامدنعهتدجنلنوبهيسمهنأبنيقيىلعناك،هغامدنم
.رحبلاطسويفانهقلاع؛مهنعديعبنآلاهنكلو.هطاشنو

دجوو.راطمألابةلمحمةبيئكةميغكهقوفمثجيةدحولالقثناك
ايرولغنتمىلعانههبحنىضقهنأولف؛ةراحعومدبناقرقرتتهينيع
نإىتح.دحأهرمأبفرعينلف،هرايدنعلايمألافالآًاديعب،توكس
.ةدععيباسأدعبهرمأنوسنيسةراحبلا

يننإ.ًاريطخعضولاناك":لوقيهنمبرقلابًاتوصكولراشعمس
."ةاجنلانمتنكمتكنألديعس

هايملاىلإقدحيو،هبناجىلإفقيغناشتوهينيصلاخابطلاناك
ًامدرطقيهفتكيفحرجكانهناكو.هرغثولعتةمهبمةماستباو،نهوب
.ههجويطغتشودخلاتناكامكهرزئمىلع

."؟ماريامريخىلعتنأله":كولراشهلأس،اهدنع
."ترصتنادقو،لاتقلايفًاطروتمتنك":لاقوغناشتوهأموأ
؟غناشتيشتياتتاينقتًامدختسملتاقتتنكله":كولراشهلأس

هيديةطساوبركمبتاكرحلاكلتيدؤيو،ناصرقلالتاقيهليختيوهو."
.هيمدقو

لتاقتنأ.ةالقملاتمدختسادقل،الك":هباجأوهسأرغناشتوهزه
كديبًاحالسةينوكلاةمكحلاكحنمتامدنعنكلو،ديجرمألزعأتنأو
."همدختستالأئيسلانمنوكيسف

."لاتقلايفًاكراشمتنكًاضيأانأو":كولراشلاقهرودب
ودبت.ةمشهملاكتبقرىلإرظنلابحوضوبكلذىرأنأعيطتسأ"



،محللاحطسةيوستلاهمدختسأيتلاةقرطملاةطساوبتابرضتقلتاهنأكو
."تاونسلنيخدتلاداتعانمكًانشخودبيكتوصنأامك

."ةلاعفاهنإ،اهايإينتملعيتلاتاراهملاتمدختسادقل"
،عبطلاب":رحبلاىلإرظنيوهوسفنلابةيلاعةقثبغناشتوههباجأ

."؟كلذكتسلأ،ديجملعميننأامك.ةلاعفاهنإ
حطسربعًادعتبمراسوكولراشهجوىلإرظنمثً،اديعبتفتلا

نمًادكأتمنكيملهنأكولراشظحال،خابطلابهذنأدعب.ةنيفسلا
.ةينوتناكلامأةيزيلكنإلاتناكأ؛اهبنابطاختياناكيتلاةغللا

النأىنمتيناكتاطاشنبموقيوهوراهنلاةيقبكولراشىضمأ
ىمرو،ةنيفسلاحطسنعءامدلاحسمبماقدقف؛ليوطتقولاهركذتي
فلتيكةعرشألاشامقنمنافكأةطايخبماقامك،اهنعةنصارقلاثثج
،توكسايرولغنعنوعفاديمهومهفتحاوقالنيذلاةراحبلانيماثجاهب
حطسناكىتحقفألاسمشلاتسمالنإام.ىرخأبوأةقيرطبهنعو
نمفصءانثتساب؛مويلالصحامىلإريشتراثآيأنمًايلاخةنيفسلا
باتكلانمعطاقمناطبقلاالت.حطسلاىلعةاجسمتناكيتلاثثجلا
عضوىلإاودمعدقو.رحبلاهايميفةنفكملاثثجلاىقلتنألبقسدقملا
.رعقلايفددحمناكميفاهثوكمواهقرغنامضلنافكألايفلاقثأ

ناطبقلارمأدقو.ءانغلاببحرمجازميفةراحبلاناك،ءاسملايف
،ةداتعملاةيمكلافاعضأةثالثلداعتبارشلانمةيمكبمهديوزتبيوالوت
نأنوديرياوناكدقف.جاهتبالاوجايهلانمةلاحيفمهلعجاماذهو
كولراشدجوو،موجهلاتايركذنممويلالالخمهعملصحاماوسني
نأنودنمناحلألانيبلقنتيناكو،ىرخألاولتةينغأنحلفزعيهسفن
يكبارشلاونكتًايأىقيسوملاوهمهمهيناكامف؛كلذةراحبلاظحالي
.ةداعسلاباورعشي

ةراحبلانيبلوجتيوميدقلانامكلاىلعفزعيناكامدنعىتح
نعفقوتلاضفريكولراشلقعناك،توصىلعأبنونغينيذلاىراكسلا
يفّحلملالاؤسلانعًاباوجدجينألواحيوركفيهسفندجوو،ريكفتلا
كراعتيذلاناصرقلادصق،ةنيفسلاىلعةنصارقلاراغأامدنعاذامل.هنهذ
مسرلااهيلعيتلاقاروألاذخألواحو،ةرشابمسوينيرأديسلاةروصقمهعم
نودهديريناكاذهلوهدوجوبملعيناكامبر!؟توبكنعلاةكبشبهيبشلا
نأينعياذهف،وحنلااذهىلعرمألاناكنإ،نكلو.ءايشألانمهاوس
،توكسايرولغيهاهنومجاهييتلاةنيفسلانأبنوملعياوناكةنصارقلا



تقولااذهيفطيحملانمناكملااذهيفنوكتساهنأنوملعياوناكو
ناكهتمربموجهلاً،اذإ.يضرعةنصارقموجهدرجمرمألانكيملوً،اديدحت
ةرتتسمتناكو،ةنيفسلافدهتستةرماؤمكانهتناكهنأينعياذهوً،اربدم
.ةنصارقلاموجهفلخ

امًاصخشكانهنأولكولراشىنمتو.لصحيبيرغرمأكانهناك
نتمىلعهبقوثولاهنكمينمكانهنكيملنكلو،هعمشقانتلاعيطتسي
.توكسايرولغ

سويمأو،تفوركيامبقثيناكامكدحأبقوثولاهناكمإبنكيمل
.يتامبىتحو،يورغ

ناكو،ةلحرلاةليطةنيفسلاىلعميخيرتوتلانموجكانهناك
نفسيأبارتقااودصرييكقفألاىلإنوقدحياولظو،نيقلقمقاطلادارفأ
امهوًاليوطًاتقونايضمياناكتنمشترالديسلاوناطبقلانأامك.ةنصارقلل
ثبلكلذو؛موجهلالبقنالعفياناكاممرثكأةنيفسلاحطسىلعناريسي
هزاجنإمقاطلادارفأليغبنييذلالمعلاناكو.لاجرلاسوفنيفةنينأمطلا
ىلإدعصيكولراشناك،ةلوطملمعةبونلكدعبو.ًاضيأًاكهنموًاريثك
،مالحألانمٍلاخقيمعمونيفطغيو،ىوقلافزنتسمةيكبشلاهتحوجرأ
.ًاددجمهلمعةبونءدبنلعييذلاسرجلاتوصىلعالإظقيتسيالو

فقيناك،ةنصارقلاموجهنمةليلقمايأدعب،ةحارلاتقولالخ
هنمبرقلابفقيصخشدوجوظحالامدنعرحبلالمأتيونيزباردلابناجب
رعشهنكلو،رلديفامبروأغناشتوههنأنظيوهوهوحنتفتلا.
وههنمبرقلابفقينمنأكردأامدنعهدسجيفيرستةريرعشقلاب
.سوينيرأديسلا

وبرمهعضييذلاعانقلاهبشييذلاعانقلاكلذعضيلازيالناك
نأكولراشةعاطتسابناكو.ضيبألاراطإلاتاذءادوسلاهتعبقتحتلحنلا
امهيطغيناتللاهاديتناكو.عانقلاتحتنمههجولةيلظةروصىري
ديسلانأكولراشلادبو.نيزباردلاىلعناضبقتنادوسأنايدلجنازافق
.اهيلإوهقدحييتلاقفألايفاهسفنةطقنلاىلإقدحيسوينيرأ

حّرصاملًاقفوف.بيرقامعةسبايلاغلبنساننأنظأ":سوينيرألاق
."نيمويوأمويدعبياهغناشىلإلصنسناطبقلاهب

ةسبايلاغولبنعانلصفتيتلاةدملاتناكًايأ":كولراشهيلعدرف
رهدلاتقرغتسادقةلحرلاهذهنأكورعشأانأف.ّيلإةبسنلابةليوطيهف
."هلك



."ثادحألابةرخازةلحرتناكدقل":ًاقفاومهسأربسوينيرأأموأ
كلنيدميننأدقتعأ":ةأجفلوقينألبقتقولاضعبلتمصو
."حيضوتب

نوكينألمأيوهو."؟اذاملوححيضوت":ًامهفتسمكولراشهباجأ
.قاروألانأشبحيضوتلا

امدنعكمدصدقيرهظمنأمهفتأيننإ.يرهظمنأشبحيضوتلا"
."كلرذتعأانأو،يتفرغيفعانقنودنمينتدهاشوماعطلايلترضحأ

يننإ.ءيشيأبيلًانيدمتسلتنأ":لاقوهسأركولراشزه
نكتملنإءيشيألوقكبضرتفيال،نكلو،يلوضفيننأبيأرلاكقفاوأ
."هلوقبًابغار

ينآردقف؛تافارخلابنودقتعيةراحبلاضعب،كلذنممغرلابنكلو"
امبر":عباتونزحبكلذلاق."عانقنودنمتاظحلعضبمهضعب
.ءامدصاصمىتحوأ،تيرفعيننأوأ،ةعيبطللقراخنئاكيننأنونظي
."مهنئمطتنأكناكمإبفناك،رمألاكلتحرشنإامبر

انأف؛مهتنأمطىلعيتردقيفكشأيننإ":ككشتبكولراشهيلعدر
يرورسيعاودنمنوكيس،نكلو.ةنيفسلاهذهىلعدهعلاثيدح
."هديرتاماذهناكنإ؛ةلواحملا

ناكو،ًاليلقتمص."كركشأو،اذهردقأيننإ":لاقوسوينيرأأموأ
لاقًاريخأو.ةربعملاوةحيحصلاتاملكلانعثحبيهنأبعابطناكولراشىدل
نولناكًانسرغصأتنكامدنعف.ًامئاداذكهيترشبنولنكيمل":
ةجردنكتملً،انسح":عباتوكولراشىلإرظنو."كترشبنولبيترشب
ىلإرفسلاكيلعضرفتةيجراخلالامعألا،رمألانكيًايأ.اهتاذرارمسالا
يفءانيميأيمستنأكنكمي...ةيبونجلااكريمأ،رصم،ايقيرفأ؛ىرخأدالب
."هترزيننأكلدكؤأانأوةيضرألاةركلاىلعدلبيأ

،نآلاو.هتبّرجنأىلإرفسللقوتأًامئادتنك":كولراشلاقاهدنع
."رايدلايفءاقبلايقيقشليضفتببسمهفتأنأعيطتسأ

؛هتائيسهلنكلو،لقعلاقافآعسويرفسلا":سوينيرأهباجأ
،يلبدلانوعاطلاوديئوفيتلانمًاكتفدشأًاضارمأدلوتستةراحلانادلبلاف
ةباصإلاىلعةبترتملاةبيهرلاجئاتنلانوفرعيسانلانمليلقلانكلو
ةدهاشمنإ":عباتوهيفتكزه."نيلوباتلاىمحوأءادوسلااسومرفلاب
نابوذةدهاشمبةهيبشنيلوباتلاىمحبهتباصإءارجنمهبحنيضقيلجر
."ناسنإةايحاهبيهتنتلةبيهرةقيرطًاقحاهنإ.هدسجنعلجردلج



كلتنميأببصتمل":كولراشهلأستمصلانمةرتفدعب
."؟كلذكسيلأ،ضارمألا

يكلةضفلانومدختسيسانلاضعبنأتعمسنأكلقبسله"
."؟ضارمألااوبنجتي

.هسأركولراشزه
عبات."تلخنورقلبطلايفةريثكتالامعتساةضفللتناك"

هنأبتكبطلايبأببقلييذلاوطارقوبأيقيرغإلافوسليفلا":سوينيرأ
حورجلاءافشلمدختستنأنكميامك،ضارمألابنجتلةضفلامادختسانكمي
ةيرحبلادوجونمةليوطةرتفلبقملاعلاربعاورحبأنيذلانويقينيفلاو.
ٍناوأيفلخلاوبارشلاوءاملانونزخيمهنإنولوقياوناككدلبوأيدلبيف
نوعضيسانأنعتعمسيننإىتح.اهداسفنودةلوليحللةضفلانم
ملمأكلذتقدصأءاوس؛دسفياليكبيلحلايناوألخادةيضفًادوقن
."هقدصت

."!؟ةضفلابكسفنجلاعتتنكلهو":ناتتفابكولراشهلأساهدنع
تراشأثاحبألالكف؛يلإةبسنلابًايقطنمرمألاناك":سوينيرألاق

ةيضاملارشعلاتاونسلارادمىلعو،كلذلو.ضرملانميقتةضفلانأىلإ
.عورخلاتيزبجوزمملاةضفلارابغنعةرابعوهو،ةضفلاطيلختبرش
."ضرميأببصأملةقباسلارشعلاتاونسلالاوطو

.ةعباتملاىلعكولراشهثح"...نكلو"
ًاصوصخو؛مهتجسنأيفاهتارذبسرتتةضفلانوبرشينمنكلو"

اذهنأمهترشتسانيذلانويئاصخألاينربخأدقل.نينيعلاودلجلاةجسنأ
سوينيرأكحض."ايريغرأةلاحلاهذهىعدتوًادجةردانتالاحيفلصحي
بنجتلتيعسدقل؛ردقلاةيرخسّليخت":ًالئاقعباتوئجافموحنىلع
."ةردانلاةلاحلاهذهةسيرفتعقويننأالإضرمألانمديدعلا

."؟ةملؤمهذهكتلاحلهو":كولراشهلأس
يتلاةملكلايهام.قالطإلاىلع":هباجأوهسأرسوينيرأزه

.كلذنمرثكأءيشالوهيوشتنعةرابعةلاحلانإ؟ةلاحلاهذهفصت
نوكأيكل.ةرشبلانولرّيغتادعةيبناجراثآيأوأ،ملأكانهسيل

لبقنآلاهيلإتلآامىلإلوؤتسيلاحنأملعأتنكول،كعمًاحيرص
يننكلو،ةفسؤمتافعاضملانإ.ييأرتريغدقتنكاملةضفلابرشأنأ
."دربلاوماكزلاىتحالو،ضارمألانمعونيأببصأملماوعألاكلتةليط

ديعتسيسله؟ةضفلاطيلخبرشنعتفقوتنإكبلحيساذامو"



."؟يعيبطلاهنولكدلج
فسألل":عانقلاتحتهسأرزهمث،ًاليلقركفيسوينيرأنأكوادب

محللايفبسرتتكدسجةضفلاتائيزجاهيفلخدتيتلاةظحللايفف.ال
امىلإلاحلاةداعإلةقيرطنمامو.هيفرمطنتىرحألابوأجمدنتو
."ةضفلانميدسجصلختينأديرأالانأو،هيلعتناك

،ةهربلنالجرلاتمصف،هلوقكولراشعيطتسيءيشنمامهنأكوادب
يفًاقرغتسمكولراشًاكراتسوينيرأرداغً،اريخأ.طيحملانالمأتياذخأو
.هراكفأ

يفتحالامدنعةسبايلااوغلبمهنأةظحللكولراشعقوت،ةجاذسب
نمديزملاءاستحاوةراحبلافاتهعمكلذقفارتو،ةنكادةخطلقفألا
نمربكأداكلابةريزجنعةرابعرهظامناك،عقاولايفنكلو.بارشلا
وأرزجرشعامبر؛ىرخأرزجةدعترهظ،تاعاسةدعدعبو.مهتنيفس
ةعرسنمفيفختللةعرشألالازنإبتنمشترالديسلارمأ،اهدنع.نورشع
ءطبباهقيرطةنيفسلاتكلسو،اهيلعةرطيسلالهستىتحتوكسايرولغ
ىدحإتدب،ةهربل.مهمامأًائيشفًائيشرهظتةسبايلاتأدبو،رزجلانيب
ىلعترهظنأتثبلاموً،امجحربكأاهنكلورزجلارئاسكمهمامأرزجلا
لالتلاتزربو.ةريبكةريزجدرجمتسيلوةسبايلااهنإ؛ًالعفهيلعيهام
.ءانيملاهنمنوكتييذلاجيلخلاةيفلخيفحوضوب

.نيصلاىلإاولصودقل،ياهغناشاوغلبدقل
ةراثإلابرعشيناك،ةهجنمف.رعاشملانمطيلخبكولراشرعش

ءيشيأنوكينلثيح؛ةديدجةراضحىلععالطالاوًاديدجًادلبهترايزل
يفيورغسويمأتوصعمسيهنأهيلإّليخو(نوكينأداتعاامكانه
دقف؛هألميىسألاناك،ىرخأةهجنمو.)رشبلاةعيبطاهنإهغامدةيفلخ
ةياهنياهغناشتناك.هقافروهرايدنعنوكيامدعبأحبصأهنأملعيناك
نتمىلعءاقبلاهنكميديجلاطيطختلانمليلقبامبرو،باهذلاةلحر
ىلإةليوطلااهتلحريفاهمقاطدارفأنمًادحاونوكينأو،توكسايرولغ
.رايدلا

؟اهيلإدوعيامدنعهيلعتناكامكرايدلانوكتسله
ً؟الصأدوعيسله:لاؤسلانوكينأبجي،ىرحألابوأ
تناكو.ةسبايلانممهبارتقاعماتعفترادقةبوطرلاوةرارحلاتناك

تقولايفمقاطلادارفأداسجأدربتو،مامألاىلإةنيفسلاعفدتتامسنلا
هرهظهاجتابهيفتكربعيقرعلابكولراشرعش.اهقيرطعباتتنألبقهنيع



.كرحتاملك
هابتناياهغناشءانيميفةكرحلاوناولألاوةجضلاتفرص،ظحلانسحل

لكيفربعتنفسلاوبكارملاتناكدقف.هيفركفيناكامعكولراش
ىلعنوخرصيعيمجلاناكو،اهنيعةعرسلابريستاهعيمجتناكو،تاهاجتالا
ةطحمىلإهلوصوكولراشركذت،ءانثألاكلتيف.ًابيرقتًاضعبمهضعب
يفمهيفلبسلاعطاقتتفيكوسانلاهتدهاشمو،ولرتاويفندنلتاراطق
نمنيرخآلابمادطصالايدافتامةقيرطبلواحيمهنمدحاولكو،تاهدرلا
.ئطبيوأهراسمنعفرحنينأنود

،كنيلأعوننمتناكءانيملايفنفسلانمديدعلانأكولراشظحال
هسفنثدحهنكلو،ةنصارقلاموجهًاركذتم؛هدلجىلعبيبدباهنيحرعشف
ةنصارقلانأدكؤملانمو،ةينيصلانفسلايفعئاشميمصتلااذهنإًالئاق
.نآلاًادجنوديعب

لمعيكولراشناك.ةعرشألاضفخبةراحبلالكتنمشترالديسلارمأ
ثبليملو،ءانيملاطسويفةقطنميفًايجيردتفقوتتةنيفسلاتناكامدنع
،راظتنالانمةرتفدعب.ةاسرملايمرمقاطلانمبلطنأتنمشترالديسلا
مهنأضرتفاف،مهوحنهجتتةريغصلابكارملانمةعومجمكولراشدهاش
هذهنتمىلعنوكيسوأ،ةنيفسللشيتفتلاوصحفلانمعونبنوموقيس
لبقناطبقلاعمتاثداحمنورجيسنيذلاةيلحملاةرادإلانمدارفأبراوقلا
.يئاهنلكشبوسرلابنذإلاهحنم

جاومألارساوكوةفصرألانمةلسلسدهاشف،ءانيملاىلإكولراشرظن
لالهيفرطدنعةبقارماجربكانهناكو،جيلخلالوطىلعتينبيتلا
نم.هباشتملكشبتيُنبنزاخمدهاشفيصرلافلخو.ءانيملاجيلخ
،ياهغناشةنيدمتدتمابابضلافلخةديعبةفاسمىلعو،تاهجلاىدحإ
ةسمخعافترابنوكينأكولراشردقدقو،اهبطيحيروسكانهناكو
ةبقارملايجربوروسلادوجونأكولراشعقوتدقل.يورغديسلافاعضأ
نكلو.خيراتلاربعتامجهلانمديدعللتضرعتدقةنيدملانأىلإريشي
رهدلاامهيلعلكأةبقارملايجربنأامك،كلاهتميلاحلاتقولايفروسلا
تقولايفاهنأالإ،ياهغناشىلعترميتلاثادحألانكتًايأ.برشو
ةهجوىلعترهظدقو،مئانزوجعطقاهنأولامكةئداهوةنمآنهارلا
.هبابشيفاهضاخكراعمنمبودن

هبشتنفسءانيملايفوسرتتناك،ةينيصلاكنيلأنفسىلإةفاضإلاب
الإ.نيصلايفمهببحرمنييبرغلاراجتلانأحضاولانمف.توكسايرولغ



تناكدقف،ههابتناتتفليتلايهصوصخلاهجوىلعنفسلاىدحإنأ
ةيلطمتناكىرحألابوأ؛ضيبأنولبةيلطموبناجلاةضفخنموةليوط
تناك.يدامرلاىلإليمييلاحلااهنولنكلو،تديشامدنعضيبألانوللاب
تناكطسولايفو،فلخلايفىرخألاومامألايفةدحاو؛نيتيراصكلتمت
نمأتنييذلاصفقلاهبشيامكانهناكاهبناجىلإو،ةنخدمكانه
امهركذدقو،صفقلابرقةريبكةروعانكانهتناك.ةنيفسلايبناج
تناك.رثكأوأةنسلبقاكريمأىلإاهنتمىلعرفاسيتلاةنيفسلابهدهاش
،محفلاقارتحانعجتنييذلاراخبلابلمعيًاكرحمكلتمتةنيفسلاكلت
ةنيفسلاعفدلةيفاكحايرلانوكتالامدنعف.نيتروعانكرحيكلذناكو
ءاملايفرودتيتلاةروعانلاكرحتةقاطردصييذلاكرحملالَمعتُسيناك
.مامألاىلإةنيفسلاةعفاد

نإكولراشلءاستو،ةنيفسلايقابنمرثكأةديدجةنخدملاتدبدقل
ةداعإوةنخدملاحيلصتمتوةنيفسلاتررضتامبر؛ثداحلتضرعتدقتناك
.اهئالط

رهظاهدنع،هفلخًابخصعمسامدنعكولراشراكفألبحعطقنا
ناكو،ءودهبهفلخفقيتنمشترالديسلاوحطسلاىلعيوالوتناطبقلا
.ماستبالاعنصتلواحيوًاديدجءادريدتري

ةدعاسمنولواحياوناكو،كولراشنمبرقلابمقاطلالاجرضعبفقو
ةثالثلالاجرلاناك.لابحلانمعونصمملسقلستىلعلاجرةثالث
نمنيعساونيفطعمنايدتريمهنمنانثاناكو،ةريغصلابكارملانمنوربعي
دنعنيبعكبنيءاذحنالعتنيو،امهيدسجلوحامهنافليشكرزملاريرحلا
عضيناكهنكلوً،اهيبشًافطعميدتريناكفثلاثلالجرلاامأ.امهيلعن
تناكءادوستاعبقةثالثلالاجرلارمتعا.ةضافضفءادوسةرتسهقوف
نمًابيرغًاجيزمماعلادهشملاناك.ىلعألانمةحطسموةميقتسماهبناوج
،تاءانحنالامهعملدابتو،ةرارحبلاجرلاناطبقلااّيح.هسكعويهابتلا
.ينحنيناكاميفحاترمريغهنأحوضوبادبنكلو

نالجرلاناكامدنعف.مجرتملاهنأكوةرتسيدترييذلالجرلاادب
ىلإهنالوقياملقنيمث،امهيلإيغصيناكةينوتناكلاناملكتينارخآلا
رمألاديعيناك،بيجيناطبقلاناكامدنعو.ةليقثةيزيلكنإةجهلبناطبقلا
.ةسوكعمةقيرطب

تضرأاهنأًاحضاوادب،تاضوافملاوأةشقانملاعوضومنكيًايأ
لاجرلارداغينألبق،تاءانحنالانمديزمبعامتجالاىهتناو.نيفرطلا



.توكسايرولغةثالثلا
مقاطلادارفأوحنتفتلايذلاتنمشترالديسلاعمناطبقلاثدحت

ياهغناشيفوسرنس":نلعأوهابتنابهيلإنوغصياوناكنيذلانيقفارملا
عيبانلىنستيامثيرعوبسأةدملانهءاقبلاناطبقلايوني.ةريصقةرتفل
مكدقنأفوس.انرايدىلإاهبدوعنىرخألجأنمةضياقملاو،انتلومح
متنأوةريبكًادوهجمتلذبدقل.لفسألايفمقاطلاةفرغيفمكروجأ
يتأينلنمو،ةعاسدعبينرظتنيلفهباعتألدبديرينم.اهنوقحتست
ثيبمليفيئاسنلتارهوجمونيتاسفءارشىلعهقافنإبموقأسفهرجأذخأيل
دعبثدحيذلاريفصلاوقيفصتلاهعامسىدلتنمشترالديسلامستبا."
مزتلأسو،هبمكربخأنأديرأاملكاذه":عباتو،اذهفيرظلاهقيلعت
كرحتينأىنمتأ.لفسألايفةبوانملودجقيلعتبموقأسيننأامك،هب
ضعبماودلاىلعةنيفسلايفىقبينأبجيذإ؛هأرقيومكنمدحاولك
اوغرفيللامعيتأيسف؛ةسبايلاىلعنوقابلانوكيامنيب،مقاطلادارفأ
هومتيناعاملكدعبمكقحنم.ًاددجمةنيفسلاليمحتباوموقيوةلومحلا
نكلو؛حرملاضعبباوظحتنأءازعأءالمزنادقفنمًاعيمجهانيناعامو
اوعضتنأةرورضىلإمكراظنأتفلأنأدوأكلذكو.ةبوانملالودجلًاقفو
نيناوقلااوريعتنأو،ةنيفسلاجراخنونوكتامدنعمكظفاحمىلعمكيديأ
مكدحأننظيالو.اهابقعدمحتالرومأيفاوطروتتاليكًامامتهاةيلحملا
."هذاقنإللاملاقفنأيندجيسفامرمأيفطروتنإهنأ

برقلابةيلاخةقطنميفاهلصصخملاناكملايفةنيفسلاوسرقرغتسا
تطبرنإامو.رهظلادعبةرتفمظعمةريغصلانفسلانملوطسأنم
يذلاكرحتملارسجلادمو،ةاسرملاتلزنأو،فيصرلاىلإلابحلابةنيفسلا
يأنمةيلاخلاءارحصلابهبشأةنيفسلاتدبىتحفيصرلابةنيفسلاطبري
نتمىلعمهءاقبضرفيلودجلاناكنمءانثتسابعيمجلارداغدقف؛ةكرح
.لالتلافلخ.تلفطدقسمشلاتناك،ءانثألاكلتيف.مويلاةنيفسلا

يذلاكلذهبشييذلاعانقلاعضيوهوةنيفسلاسوينيرأديسلارداغ
كولراشلهسأربأموأ،كرحتملارسجلاىلعريسيناكامنيبونولاحنلاهعضي
.ةيؤرللبجاحلاعانقلاببسبيلجلكشبرهظيملكلذنأالإ؛مستباو
تقولايفكرحتملارسجلاىلعمهرورمفداصنيذلاةراحبلاحسفأدقو
.هنمبرقلابرورملانماوشخدقف،هلقيرطلاسوينيرأعمهنيع

،رمحألاىلإقرزألانمءامسلانولهيفلوحتيذلاتقولايفوً،اريخأ
.همامأةنيدملاىلإقدحيذخأو،كرحتملارسجلاىلعأدنعكولراشفقو



تاداعلالهجيناكدقف،رتوتلابرعشيناكهنأالإ،ةنيدملافاشكتسادارأ
.لكاشملابهسفنطروينأىشخيو،ةيلحملا

يذلاغناشتوهديتناك،هفتكةريبكديتسمل،ءانثألاكلتيف
باهذلاكنكمي":ًالئاقهفلخفقيوهوةينوتناكلاةغللابفطلبهبطاخ
راحملادادعإبنوموقيسو،يتلئاعدارفأىلإفرعتلاكبضرتفي.يعم
ناك."لبقنماهلثمقوذتتملةيهشةميلوكلنودعيس.كلدنكركلاو
.ةينوتناكلابغناشتوهاهبقطنيةملكلكمهفيكولراش

،الك":ًالئاقهيلعدروهسأرزههنأالإ،غناشتوهلكولراشمستبا
ديرأال.كتارماغمنعمهربخأوًاددجممهلباقوبهذا.مهعمكتقوهنإ
."يلماعطلاريضحتبكنعمهيهلأو،ءاقللاةظحلدسفأنأ

كنكمي،ميكحلجرتنأ":هللاقوكولراشفتكىلعغناشتوهدش
ةلئاعنعلأساو،ولغنودنيمنرعراشدصقا.تقويأيفيتيؤرلباهذلا
."تقويأيفكببحرمهنأركذت.يلزنمنوفرعيكانهعيمجلا؛وه

ضعبيضملبقهناكمحرابيملهنأالإ،كولراشفتكنعهديعفر
.هيلإرظنوكولراشرادتسا،اهدنع.ةرداغملايفًاددرتمادبدقو،تقولا
اوناكنإلءاستأيننإ":ةبوذعبلاقو،قوتبةنيدملاىلإرظنيخابطلاناك
."يننوركذتينولازيال

ىلوأغناشتوهاطخ،ةملكيأبهوفتلانمكولراشنكمتينألبقو
ءانيملافيصربةنيفسلاحطسلصييذلاكرحتملارسجلاىلعهتاوطخ
لكردقيو،هرسيفهركشيناك،هتارظنبهعباتيكولراشناكامنيبو.ًارداغم
نععافدلاةيفيكطقفهملعيملوهف.هلجأنمغناشتوههبماقام
هلحيتتسيتلاةينوتناكلاةغللاهملعلب،يشتياتةينقتمادختسابهسفن
نيذلانيملعملابًاظوظحمكولراشناك.نييلحملاناكسلاعمةيلاعفبلصاوتلا
نوتسسفاربًارورمويورغسويمأنمًاءدب؛نيتيضاملانيتنسلايفمهفداص
هقيقشعبطلابهلابنعبيغينأنودنم؛غناشتوهىلإًالوصوو
هيطعيناكامًاردانريخألااذهنأنممغرلاب؛تفوركياملوألاهملعمو
ةرابعناكهبهوفتيناكاملكنأمغر؛ءيشيأهملعيهنأبًاعابطنا
.هتاذّدحبسردنع

هؤاقدصأركفيله:هبلقيفةفجربرعشيوهوةأجفكولراشلءاست
لجرتللًازهاجحبصأنإامو؟نآلاهيفدجاوتييذلاناكملابهتلئاعدارفأو
ىلإةجاحبًامئادتنك":لوقيهفلخنمًاتوصعمسىتحةنيفسلانم
دجبلمعيو،رمذتينأنودنملمعيلجريمقاطدارفأنيبنوكينأ



نمةنيفسلاةرداغمببغريمث،هلمعةبقاعىشخينأنودنمداهتجاو
تنكيننكلو،نونجميننإسانلايللاقدقو.هرجأىقلتينأنود
اذهلثمبىظحأسمايألانمموييف،نورتسواورظتنا:ًالئاقًامئادمهبيجأ
تنكنمًاقحتنأ،مهلهفصأتنكيذلالجرلاكولراشايتنأو.لجرلا
."هنعثحبأ

توصهنأنمنيقيىلعناكو،توصلاردصموحنكولراشرادتسا
لمحيناكو،ههجوولعتةشهدلاوهيلإقدحيناكيذلاتنمشترالديسلا
ديرتأ":كولراشلأسو،ديعبصإتاخطلهيلعونوللاينبًافلغمهديب
."؟زرتسامسبيشسرتسيدةيعمجلاهبعربتلادوتكنأمأكترجأ

تدك.فسآيننإ":فلغملاذخأيلهديدميوهوكولراشهباجأف
راحبتنأ":فلغملاهلمدقيوهوتنمشترالديسلاهباجأ،اهدنع."ىسنأ
صخشكلمعلايعمتأدبنيحكنأًامئادىسنأ.ىتفلااهيأًادجديج
ريثكلانمربكأًارجأىضاقتتنأقحتستكنكلو،يتنيفسنتمىلعللستم
عباتينألبقةهربلفقوتو."نولمعياممرثكأنولكأينيذلاةراحبلانم
انهىقبتالنأو،توكسايرولغنتمىلعيعمدوعتنأىنمتأيننإ":
يننإ،ديكأتلابكعمدوعأس":ًادكؤمكولراشهيلعدرف."ةورثينجتامثير
."ارتلكنإىلإةدوعلادوأ

انلبقرداغتسنفسكانه":لاقوتنمشترالديسلاهيلإقدح،اهنيح
نأيناكمإبفاهادحإنتمىلعرفسلابًابغارتنكنإ.ارتلكنإىلإةدئاع
."ًاناكمكلزجحأنأيننكميو،اهتنطابقىلإثدحتأ

ةدعلانهثوكملالضفأيننإ.كلًاركش":ًالئاقكولراشهيلعدرف
موييفنظأمل،ةقيقحلايف.توكسايرولغنتمىلعةرداغملامث،مايأ
نأكورعشأيننإً،اقدصنكلو.نآلاهلوقأساملوقأسيننأمايألانم
."يلزنمتوكسايرولغ

توصبعباتينألبقفقوتو."حيحصاذه":تنمشترالديسلامتمت
نارئفلارداغتنألبقو،سمشلابيغتنألبقبهذا،نآلا":ىلعأ
نلواحيسيتاوللاءاسنلالكنعو،رسيملاباعلأنعًاديعبقباو،اهروحج
."نهيلإثدحتلاببغرتنألبقكيلإثدحتلا

ناكامنيبو.كرحتملارسجلاوحنهجوتورادتسامث."يديسحيحص"
بويجدحأيفتنمشترالديسلاهايإهاطعأيذلافلغملاعضو،رداغي
ناكًامعانًائيشسملبيجلالخادنمهعباصأعفرينألبقو.هترتس
ةريحلابرعشيوهوهبيجنماهجرخأف،ةرعقمةيندعمةعطقنعةرابع



حطسىلعنمهطقتلايذلاءيشلاكلذاهنأركذتينألبق،اهلايح
.كابترابهيلإقدحومايألبقسوينيرأديسلاةروصقمجراخةنيفسلا

ىتحيقيدصايةيناث15كيدل":تنمشترالديسلاحاص،اهدنع
."ةنيفسلانتمىلعءاقبلاكيلعبجوتيسالاو،لجرتت

ىلإةيندعملاةعطقلاداعأو."يديسرضاح،معن":كولراشهباجأف
ىلعىطخلاعرسينألبقهترجأيوتحييذلافلغملابناجب،هبيجلخاد
.ياهغناشءانيمفيصرىلإًاهجوتمكرحتملارسجلا



ةنيدملاروسبرثأتلاهيلعادبىتحفيصرلانمكولراشاندنإام
ميمرتللعضخيملروسلانأحضاولانمناكو.رخآءيشلكولعييذلا
،حورقلاباههيبشتنكميو،حوضوبهيلعةيدابتاوجفلاتناكدقف؛ةدمذنم
؛دهعلاةثيدحاهنأكوراثآلاهذهتدب.عفادمفئاذقراثآاهنأودبييتلاو
رثكأنوللاةنكادتدبلةميدقتناكولوً،احتافناكاهلفسأةراجحلانولف
ًابرحنأكولراشنظ.دعباهيلعتبنتملبلاحطلانأامك،هيلعيهامم
ناكنإو،ثدحامعلءاستو،ةديعببتسيلةرتفذنمةنيدملالوحتراد
.انههتماقإةرتفلالخىرخأةرمىرخأبرحبشنتنأبلامتحاكانه

نورمتعيسارحكانهناكو.كولراشنيميىلإعقتةنيدملاةباوبتناك
نملكنوفقويوً،اضيأًاقاربًادحومًايزنودتريو،ةقاربةيندعمتاعبق
ً،اددجم.هقاروأنمنودكأتيوهنوبوجتسيوةباوبلاربعةنيدملالوخدديري
ىنمتو.دالبلارارقتسامدعىلعًاليلدسارحلافرصتنمهآرامناك
دعبف،اهيفهدجاوتءانثأةقطنملاءودهلامعينأهبلقلكنمكولراش
كولراشرظن.نوءاشيامكبورحلاضوخنويلحملاناكسلاعيطتسيهترداغم
نودتريمهمظعمناكو،هنمبرقلابنورمياوناكنيذلاسانلاىلإريسيوهو
اهلًاليثمدهاشنأهلقبسيتلاو،مهداسجألوحفلتةضافضفًابايث
سانلااهمدختسييتلاتاودألاتناكو.ةنيفسلانتمىلعفقيناكامدنع
اهناولأتناكو،ةقاربناولأبةنولموأةعبطموأاهلمجمبةفرخزمانه
اهيلعداتعايتلاءادوسلاوةيدامرلاوةينبلاناولألانعريبكلكشبفلتخت
.هدالبيفهيلعيهامعفلتختالءايشألاضعبنأدجوهنكلو.ارتلكنإيف
ةموسرملاتاراشالانمةعومجمبمايقلاربعةعابلاعملصاوتلاهناكمإبناكو
ناكامنيبكولراشنملاجرلادحأمدقت.مهسوؤرقوفاهوقلعتاتفالىلع
امهنأكواتدبهيدينكلو،رمعلانمثلاثلادقعلايفهنأكوادبدقو،ريسي
هرسيفكولراشركف.نيتدعجمونيواضيباتناكدقف،هرمعنمريثكبربكأ
عضيوهوهراهنلجىضمأدقو،ةغبصمكلتميامبرلجرلااذهنأيف
ههجووهاعارذتناكرخآلجرهبرممث.نوباصلاوراحلاءاملابهيدي
اذهنأيفهرسيفكولراشركفف،ناواضيبهيدينكلوسمشلابةعوفسم
رثألدوعيهيدييطغييذلاضايبلااذهامبروً،ازابخناكامبرلجرلا
تناكوغناشتوهلاثمأنمنيخابطلانمديدعلاًاضيأهبرمامك.قيقدلا
مهدهاشنممظعمنأالإ.مهفكأومهيديأيطغتةعيفرلاوةقيقدلاحورجلا



مهراهناوضمأنوحالفمهنأردقفنيطلابةخطلموةنضغممهبايثتناك
.راضخلانوعلتقيوأنوعرزيمهونينحنم

،تنمشترالديسلاهايإهاطعأيذلافلغملاكولراشركذت،اهدنع
نمةليكشتىلعيوتحيناك.هاوتحمصحفتوهبيجيفهئبخمنمهجرخأف
دقف،ةيزيلكنإًادوقننكتملاهنأالإ،ةفلتخمتائفنمةيساحنلادوقنلا
ةبيرغزومردجوتتناكو،لكشلاةعبرمةوجفاهمظعمطسوتتتناك
هنأربتعاو،ةينيصدوقنلاهذهنأكولراشضرتفادقل.اهتفاحلوحةشوقنم
هفرصتف؛ةيلحملاةلمعلابةراحبلاروجأتنمشترالديسلاددسينأديجرمأ
هينجلابروجألاعفدينألٍعادنمامهنأل،ميلسلاقطنملاوقفتياذه
.ةيلحملامهتلمعبالإنولماعتيالنييلحملاةعابلاوناكسلانأاملاطينيلرتسالا
امناكنإو،ةيدقنلاعطقلاهذهةميقفرعينأهتعاطتسابنكيملو
هادأيذلاقاشلالمعلالباقمًافصنموًالداعًالدبتنمشترالهايإهاطعأ
ملدوقنلاف.ةيمهأرمألارعيملهنأالإ؛ةنيفسلانتمىلععيباسألاوط
.همهفعيطتسييتامنكيملاماذهو،ةياغوهلًافدهًامويلكشت

لصح،اهبمايقلايونييتلاةيلاتلاةوطخلايهامررقينألبقو
ىلعةيوقةبرضىقلتو،فلغملاىلعديتضبقدقف؛ئجافمرمأهل
،هطوقسءانثأفافتلالاعاطتساكولراشنأالإً.اضرأهبىقلأامم،هرهظ
.هرهظزختةرارحلابرعشو،هردصنمًالدبضرألابهرهظمدطصاف

همجحباوناكو،هبطيحتنايتفةثالثنمةعومجمكانهتناكدقل
الإ،نيعفاياودبمهنأنممغرلابو.نوللادوسأناكمهرعشنأالإًابيرقت
يذلاىتفلاامأ،فيفخبراشاذناكهنمفلغملاذخأيذلاىتفلانأ
ىتفلانأنيحيف،ومنلاةثيدحةيحلهلتناكفهنيميىلإفقيناك
ناكهرعشنأالإههجوىلعةيحلوأبراشلرثأكانهنكيملثلاثلا
نمامهنأكومهقيرطراوجلايفاوناكيذلاسانلاعباتً.انهدموًاليوط
نيلوزعمةصاخلامهتعلقيفنوشيعيمهنأكوكولراشلاودبدقو،ثدحيءيش
ةغلبهدينمفلغملاعزتنايذلاىتفلاهلأسذئدنع.اهجراخملاعلانع
هيلعدرف."؟كلذكسيلأ،اذهىلإجاتحتالكنأنظأ":ًالئاقةينوتناك
فقو،ءانثألاكلتيف."هيلإةجاحبانأً،امامتسكعلاىلع":ًالئاقكولراش
ةثالثلانايتفلاهيلإرظنف،ةثرلاهبايثنعرابغلاضفنيذخأوكولراش
نكأمل!؟ةينوتناكلاملكتتتنأ":نهدملارعشلاوذىتفلاهلأسو.نيشهدنم
مايقلاعيطتسأيننإ":كولراشهباجأف."انتغلنوملكتيضيبلاةرباربلانأنظأ
ءيشلااذهّيلإاوديعأ،ايه.مكتغلملكتىلإةفاضإلابءايشألانمريثكلاب



."؟اذامالإو":ومنلاةثيدحةيحللاوذىتفلاهلأسف."الإو
يدارإاللكشبناموقتهيدينأكولراشدجو،ءانثألاكلتيف

يسفنبهدعتسأسالإو":ًالئاقىتفلاىلعدرو،ةيعافديشتياتتاكرحب
سيلاذه،ةثالثدضدحاو":لاقوهيقيفرىلإىتفلارظنف."يتقيرطىلعو
نإرمألانوكيسفيكفكيلعءاضقلاعيطتسيهدرفمبانمدحاولكف،ًالدع
."نيعمتجمكانمجاه

."نوبغرتاممرثكأمكتلتاقمببغرأانأ،مهمريغددعلا"
:ًالئاقةينوتناكةغلبملكتيمهدحأعمسىتحهمالكىهنأنإامو

انمنانثاو.نينثادضةثالثنوكيسلب،دحاودضةثالثنوكينلرمألا"
."ةلوهسورسيبمكيلعءاضقلاناعيطتسيضيبلانحن

ةصرفلاكولراشلغتساف،ملكتملااورييكلةثالثلانايتفلارادتسا،ذئدنع
هعازتناىتفلالواح،اهدنع.هنمهذخأيذلاىتفلادينمفلغملاعزتناو
ً.اعجارتمفلخلاىلإاطخنأثبليمليذلاكولراشدينمًاددجم

هلوطوكولراشنسبناك،عفاييبرغىتففقو،ةلباقملاةهجلايف
نكميىرحألابوأ،رعشلارقشأو،ةيندعمةراظنعضيوًاليحنناكوً.ابيرقت
لصيوهسأريطغيرعشلاناكو.رقشألابسيلوضيبألابهرعشنولفصو
نمفظنأوددجأتناكاهنأالإ؛ةينيصًابايثيدتريناكو،هينذأدودحىلإ
يف،هدينمفلغملاعزتنيلكولراشوحنبراشلاوذمدقت.نيقابلابايث
ةيحللاوذمدقت.ديدجلادفاولاةمجاهمهاقيفرهيفررقيذلاهنيعتقولا
.هتلقرعدصقبهفلخهمدقنهدملارعشلاوذعضواميف،ىتفلافتكعفديل

هديب،هوحنعفدنملاىتفلاديىلعكولراشضبق،رخآلابلقملايف
نأالإىتفلانمناكامف،ىتفلاتحتهدسجفلوىنحنامث،ىنميلا
ىقلأ،ءانثألاكلتيف.هديىلعكولراشهقبطيذلاطغضلاريثأتبجترا
ديلاةلوهسبدعُبيهآرف،هتدناسملىتأيذلاىتفلاىلعةعيرسةرظنكولراش
رعشلااذًادقفمفلخلاىلإمثمامألاىلإاطخو.هفتكوحنتهجتايتلا
صفقلاىلعهديصمخأبلاهناو،ىنميلاهديبهبرضمث،هنزاوتنهدملا
نمىولتيوهوضرألاىلعريخألااذهبلقناف؛ةيحللايذىتفلليردصلا
هعفصكرحتلاةصرفنهدملارعشلابحاصلحاتتنألبقو.ملألاةدش
نمليسيمدلاوفلخلاىلإعوفصملاىتفلاعجارتف،ههجوىلعهمصعمب
امف،ررحتلالواحيهديلتفبموقييذلاىتفلانأبكولراشرعشو،هفنأ
ةدشنمفلخلاىلإهدسجفذقناف،ربكأةدشبهديلتفنأالإهنمناك
ىلعًاضرأطقسفهترخؤمىلعهلكروهديكولراشررح،كلذدعبو.ملألا



.ةوقالوهللوحال،ىدهريغ
رداغننألضفألانم":ةيزيلكنإلابرعشلارقشأىتفلاحاص،اهدنع

اوناكدقل.ديجاذهً،انسح":لاقمثاضكرو،كولراشعارذبحسو."نآلا
نمةسماخلايفاوناكنأذنمةيلاتقلانونفلاىلعنوبردتيمهو،ةثالث
."مهرمع

.ً"انسحءالبانيلبأاننكلو"
نألبقهلوحرظنو."ةرغنيحىلعمهانذخأو،نيظوظحمانكدقل"

."راوجلايفمهقافرناكدقل":عباتي
."ةديجةطقن":يأرلاكولراشهقفاو
يفنايتفلانوكينأةيشخنافطعنيونايولتيامهودشحلانيباضكر

ىلإكولراشداقً،اريخأو.ةرمنمرثكأامههاجتارقشألاىتفلارّيغو.امهرثأ
نمةعومجمكانهتناكو،ةصلصلاوكمسلاعيبتيتلاكاشكألاضعبفلخ
.اهدحأىلعسلجييككولراشلأموأفبشعلاىلعةرثعبملاقيدانصلا

اذهكعينصركذأس.ينتذقنأكنألكلًاركش":كولراشهللاقاهدنع
."تييحام

ذئدنع."بجاوىلعركشال.اذهنمكعد":رقشألاىتفلاهيلعدرف
ىعدأ":لاقوهبيجنمهجرخأليدنمباهفظنيذخأو،ههجونعهتراظنعفر
."يزنيكامنوريماك،نوريماك

."زملوهتوكسكولراش،كولراشانأو":كولراشهيلعدرف
مل."رهظلادعبتسريتلاةنيفسلانمتلجرت":نوريماكهللاقف

،يداعراحبكودبتالكنكلو".فرعيهنأهملعيهنأكوادبلب،هلأسينكي
امكةناحلاىلإةرشابمهجتتملكنأامك،ةراحبلارئاسنمرغصأتنأف
ىشالتينألبقءاضفلايفهادصددرتًاتوصًاردصمكحضو."نولعفي
نوضاقتيمهنإ".هازغموأهانعممهفكولراشلحاتينألبقو،ةعرسب
نلسارحلانأولامك؛ةنيدملاةباوبىلإاولصينألبقاهنوقفنيومهروجأ
ةنيدملازتالياهغناشف،دوقنلانولمحيمهولوخدلابمهلاوحمسي
."ةلوزعم

ًايلجودبي":كولراشهيلعدرف،ةنكلتاذةيزيلكنإملكتينوريماكناك
نأىلإًارظن،نكلو.اهيلعرابغالةينوتناكلاكتغلف؛انهميقتكنأ
."؟كلذكسيلأً.ايكريمأيلودبت،ةزيممكتيزيلكنإ

يفتنكامدنعانهىلإانيتأدقل.يكريمأيبأ":لاقونوريماكأموأ
يلحمليكويبأ":عباتينألبقهليدنمبهنيبجحسمو."يرمعنمةسماخلا



مث،انهوسرتيتلانفسلااهلمحتيتلاعئاضبلاءارشبموقيوهف؛نفسلل
يدلاولمعلضفبو.حبرءاقلنييلحملاراجتلاوناكسللًاددجماهعيببموقي
يذلارسجلاىلعريستتنأوكتدهاشدقلو،تلصودقةنيفسنأتملع
يرمعلثميفكنأتظحالو،عيمجلاةرداغمدعبفيصرلابةنيفسلاطبري
امدنعو.ةديدسةركفنوكيسكيلعةيحتلاءاقلإنأيفتركفاذلً،ابيرقت
ديكلدمأنأتررقكدوقنكبلسنولواحيمهوةدرقلاكئلوأتدهاش
."كتجعزأدقنوكأالنألمآ.ةدعاسملا

ريثكلايضمتكنأكمالكنممهفأ.قالطإلاىلع":كولراشهيلعدرف
."ةرداغملاوةمداقلانفسلاًادهاشمءانيملافيصرىلعتقولانم

اليننإ":امًاعونلجخلابرعشيهنأكوادبً.اديعبرظنونوريماكأموأ
يلودبتاهركذأيتلاءايشألانإىتح.يدلبنعءايشألانمريثكلاركذأ
بحأيننإ.بتكلاضعبيفاهنعتأرقيننأولامكوأ،ملحةباثمب
نأمهنكميامعامسو،اكريمأنمًاثيدحاوتأنيذلاسانلاىلإثدحتلا
."اهنعينوربخي

اهيفثكمأمليننأالإكرويوينىلإتبهذدقل":كولراشهيلعدرف
نعًائيشكربخأنأديرتله.فيرلاترزامك،دحاوعوبسأىوس
."؟يترايز

نعرابخألانكلو،وغاكيشنميبأ":ةسامحبهسأرنوريماكزه
ًاليلقفقوتو."ةريبكةنيدميهف؛ةديفماهنأامكاهبسأبالكرويوين
نمًالدبيلزنمىلإبهذننألضفأيننإ":عباتينألبقركفيذخأو
ناعناميالّيدلاونأنمدكأتميننإ.متعملاناكملااذهيفسولجلا
."ءاشعلاىلعكتفاضتسا

نلرمألانأنمًادكأتمتنكنإ؛يدلعنامال":كولراشهيلعدرف
."ةلكشمكلببسي

ةدقتنمةرظنكولراشبايثىلإرظنو."دكأتمانأ":نوريماكهيلعدرف
بايثرييغتيككيلعرصتسيمأنأنمنيقيىلعيننأعم":لاقو
لايحًادجةددشتميهف؛يتنازخنمًابايثيدترتواهيدترتيتلاةراحبلا

."ءاشعلالوانتءانثأةمئالمبايثءادتراةرورض
مجحلابًابيرقتنحن":نوريماكمامتهاًاردقمكولراشلاق،اهدنع

."؟هسفن
."لاعتً،اذإ.زاتمم"
رظن.ةنيدملاباوبأوحنهجتامث،قيرطلاهاجتابريسملانوريماكمدقت



اهدهاشيتلاةليوطلاءاضيبلاةنيفسلادوجوظحالو،فلخلاىلإكولراش
هذهام":نوريماكلأسف،توكسايرولغحطسىلعفقيناكامدنع
."انهوسرتيتلانفسلالكفرعتتنأ؟ةنيفسلا

ةنيفساهنإ":لاقوريشتكولراشعبصإتناكثيحىلإنوريماكرظن
."سمألابانهتسردقو،يسكانومسأسأويىعدت،ةيكريمأةيبرح

راثآركذتدقو."!؟ةيبرحةنيفس":ًالئاستمكولراشهيلعدر،اهدنع
."؟كلذكسيلأ،انهبرحبشنتنل":روسلاىلعلبانقلا

حامسلاةنيفسلاناطبقبلطدقل.ةيننسحةرايزاهنإ؛نآلاسيل"
لضفأةطيرخدادعإبرماوأهيدلنإلاقو،يزتغنايرهنىلإراحبإلابهل
ةيلحملاتاطلسلاعمهلطسوتييكلهلعفدو،يبأبلصتادقل.ةقطنملل
."ةقطنملايفيكريمأمهأهتفصب

."؟اهتنخدمباصأيذلاام،نكلو":هلأساهدنع
ترمداهنأيدلاوربخيناطبقلاتعمسدقل؟كلذىلإتهبتناله"

."ةينابايلائناوملادحأيفاهحالصإبماقهنكلو،راصعإلاب
كولراشرعشىتحسارحلادهاشوةنيدملاروسىلإالصونإام

كولراشاولهاجتو،هلاوحولفنوريماكنوفرعياوناكسارحلانكل.كابترالاب
ةقفربنوكيصخشلكنأكولراشنظف،لوخدلابهلاوحمسو،لماكلاب
ً.اضيألوخدلابهلحمسيلوخدلابهلحومسمصخش

ةباوبلاهذهىعدت"ً:احضومنوريماكلاقىتحةباوبلااربعنإام
."ىرخأةباوبةرشععبرأنمةدحاويهو،نغاردغنبيلةباوب

:هللاقوكولراشوحننوريماكتفتلا،ةنيدملاربعناريسياناكامدنع
ناك،كلذلبقو.ةليلقتاونسذنمالإءابرغلامامأةنيدملاهذهحتفتمل"
ناكو،ةنيدملاراوسأجراخةددحمةقطنميفاوشيعينأبناجألابضرتفي
هجوتينأراجتلاونييلحملاناكسلانمانعملماعتينأديرينمبضرتفي
."؟لاحلالدبيذلاام،نكلو":كولراشهلأسف."انتقطنمىلإ

حتفبموقتيكلنيصلاىلعًابرحايناطيربتنشدقل":كولراشمستباف
."بناجألامامأاهباوبأ

عمسأمليننأنممغرلاب؛انرصتنااننأحضاولانم":كولراشلاقف
."لبقنمبرحلاهذهنع

.ً"ايصخشكركشبيبأموقيسامبرو.حيحص":نوريماكهباجأف
ةموكحلايفًامهمًابصنملغشيناكيذلاهقيقشبكولراشركف

."هقحتسينمىلإركشلالصوأس":لاقوةيناطيربلا



تاطلسلانأنممغرلاب.ديكأتلاب":ريخنتوصردصأونوريماككحض
نأنمًامئاددكأتتاهنأالإ،ةنيدملالخادةماقإلابانلتحمسةينيصلا
لاجرموقيامًابلاغوً.اضعبمهضعبنمبرقلابنكامأيفنوشيعيبناجألا
المهنأامك.انتماقإنكامأنعًاديعبلوجتنالاننأنمدكأتلابةطرشلا
رييغتينمنوبلطيسّيلإنوهبتنيامدنعو،صاخلامهيزيدترننأبنوبغري
."يبايث

ةفلؤمتناكدقف؛ةنيدملاهذهينابملًاليثمىأرنأكولراشلقبسيمل
امكقئادحبةطاحمنوكتنأنمًالدبو.رثكألاىلعنيقباطوأقباطنم
تناكو،اهبةصاخلاقئادحلابطيحتلزانملاتناك،ايناطيربيفلاحلايه
تاياهننأامك،اهيطغيديمرقلاناكو،ةعئارةقيرطبةفرخزمينابملاحطسأ
لكباوبأمامأدجاوتتليثامتلاتناكو،ىلعألاوحنهجتتتناكحطسألا
ملةميقليثامتلاهذهلنأكولراشدكأتو.نيمسعلصألجرلدوعتو،لزانملا
نيبةحسفلكيفوأ،عراشلكةيوازدنعو.اههنككاردإنمنكمتي
دوعياهمظعمناكو.ةيروطسأتاناويحلدوعتليثامتدجوتتناك،نيلزنم
رخآلااهضعبامأ،نورقاهضعبلناكو،دسألاوبلكلانيبحوارتيناويحل
.ةحنجأكلتميناكف

نلوكيسكيب":لاقليثامتلابكولراشمامتهانوريماكظحالامدنع
."ولانيتو

حرشيملريخألانأامك،نوريماكهلاقامىلإهبتنيملكولراشنكل
.هلاقام

لزنملاُدبيملو.تاباوبلانعًاديعبيزنيكاملآةماقإناكمنكيمل
ثبلامو،بابلاىلعنوريماكقرط.لزانملارئاسنعًافلتخمجراخلانم
.ءادوسةلذبيدترينسلايفريبكلجرهحتفنأ

."كيلعقلقتكتدلاوتأدب،نوريماكديس":نسلايفريبكلالجرلالاق
ً.انشخوًائداههتوصناك

رادتسامث."سيراهايريخبًامئادانأ":ًالئاقمدقتونوريماكهعفد
انيلإمضنيس،زملوهكولراشىعديويقيدصاذه":لاقوكولراشىلإراشأو
."ءاشعلاىلع

ربخأسً،ادجديج":لاقوًابحرمكولراشلأموأو،هسأرسيراهزهف
."؟فيضلانأشبكيدلاوربختسكنظأو،خابطلا

يكينعبتا":لاقو،هعبتييككولراشلراشأو."روفلاىلعكلذبموقأس"
."ّيدلاوىلإكفرعأ



نكلو،لخادلانمينيصلالزنملانوكيفيكفرعيكولراشنكيمل
دقف.هتمعوهمعلزنمبهبشلاريثكناكيزنيكاملآلزنمليلخادلارهظملا
ناكررمملاوةعاقلاطالبنأامك،هسفننكادلانوللابناردجلاحاولأتناك
ىلإًاهيبشناكفرغلايفعزوتيناكيذلاداجسلاامأً،اضيأهسفننوللاب
يزنيكاملآنأامك،همعلزنمفرغةيضرأيطغييذلاداجسلابامٍّدح
لثمتيناكديحولافالتخالانكلو.اهنيعةقيرطلابفحتلانوعزوياوناك
تاحولنعةرابعتناكهمعلزنميفةينفلالامعألاف؛ةينفلالامعألاب
ليثامتنعةرابعيزنيكاملآلزنميفةينفلالامعألانأنيحيف،ةنصحألل
ءاضيبىحليوذنينسمنيينيصلثمتتاحولىلإةفاضإلاب،نينانتلةريغص
يفةحارلابةراحبلابايثيدتريلازيالناكيذلاكولراشرعشيمل.ةليوط
نمهبحسبماقلب،كلذظحاليملنوريماكنكلو،يزنيكاملآلزنم
ترضحأدقل،يبأ،يمأ":لاقو.ةيبناجلافرغلاىدحإىلإةسامحبهعارذ
."؟ناعنامتله،ءاشعلاىلعانيلإمضنيليلًاقيدص

تناكدقف،سولجلاةفرغتناكاهالخديتلاةفرغلانأحوضوبادب
وعدياهيفوجلاناكو،اهفرطيفتالواطكانهتناكو،ةحيرماهدعاقم
يفهنأكوادبو،ةفيحصأرقيلجردعاقملادحأىلعسلجيناكو.ءاخرتسالل
بيشلانأادبوً،اريصقدوسأهرعشناكو،رمعلانمعبارلادقعلاطساوأ
هبناجىلإسلجتةأرماكانهتناكوً.انويلغنخديناكو،هفارطأمجاهيأدب
ًاعبطمويزمرقلاريرحلانمعنصلايلحمًاناتسفةيدترمو،ةكايحلابةكمهنم
لامجكولراشظحالدقوً.ارمحمًايساحنناكفاهرعشامأ،راجشألاقاروأب
.نيوارضخلااهينيع

ال،عبطلاب؟ترخأتاذامل،كيلعانقلقوكرمأيفانرتحادقل،يزيزع"
ةزيجوةرتفلبقكلذبانربختنأطرش،كلًاقيدصترضحأنإانيدلعنام
.هتيحفكولراشدوجوتظحالمث."هراضحإنم

ةءانحنالاهذهبمايقلاهبضرتفيهنأهلادبو،هسأركولراشىنحأ
ذنمنوريماكتيقتلادقل.يلفطتىلعًارذع":لاقو،بيذهتنعمنتيتلا
كولراشىعدأانأو،ةطرويفتنكامدنعةدعاسملادييلدمدقو،ليلق
."زملوه

حفاصيلهديدموً،ابناجةفيحصلاعضوو،نوريماكدلاوفقو،اهدنع
كبًالهأ.يتجوزهذهويزنيكامديسلاانأ.كئاقلبرورسميننإ":كولراش
مهلباقيوانهىلإنوتأينيذلانييبرغلانمريثكلاكانهسيل.انلزنميف
كدوجوبنارورسمنحن،اذل.مهعمةقادصميقينأهنكمينيذلاو،نوريماك



."انه
تسرةنيفسكانه":لاقوكولراشبايثىلعةبقاثةرظنىقلأمث

."اهمقاطنمتنأوتوكسايرولغاهنظأمويلارهظدعب
،ملكتلابمهامدنعو."ةليوطيتصق":لاقولجخبكولراشأموأ

ً.اقحالصصقلاةياوردعومنيحيس":تلاقويزنيكامةديسلاهتعطاق
نحنف،كسبالمنمًاضعببرجيهعدو،ىلعألاىلإكقيدصذخ،نوريماك
ىلعانيلإمضنيس.ءاشعلالوانتلسلجيامدنعًامدنهمنوكينأهديرن
اهفنأتدعجو."يسكانومسأسأويةنيفسلاةداقرابكوناطبقءاشعلا
،ةيمسرلانمردقلااذهىلعنوكنالكولراشايةداعلايفنحن":تعباتو
."ةنيفسلاناطبقنوكيفيكملعتكنكلو

يننإ،يتديسويديس.معن":لاقويوالوتناطبقلاكولراشركذت،اهدنع
امتنأاميفيدوجوئيسلانمنوكيس،بعاتملاامكلببسأنأدوأال
."رداغأنألضفألانمنوكيسً.افويضنارظتنت

هوجوهبشيناكيذلانوريماكهجوريباعتلهاجتكولراشلواح
قيدصتلامدعنمًاطيلختناكيتلاو؛ةيلزهلابتكلايفتايصخشلا
.طابحإلاو

قلخىلعلكنإ":لاقوكولراشفتكىلعيزنيكامديسلاتبر،اهنيح
،ينبايقلقتال.يناطيربصخشنمعقوتأنأنكميامكًامامت؛ديمح
لوانتتسكنأكلدكؤأنأعيطتسأو.عيمجلليفكيامبٍساركوماعطانيدلف
."نيصلالكيفهلًاليثمقوذتتنلًاذيذلوًاديجًاماعط

تماقف،اهجوزاهيلإرظنف،ملكتتيزنيكامةديسلاتأدب."موكلام"
اهنأحضاولانم.اهجوزىلإرظنلاتدواعمثكولراشىلإرظنلاباهرودب
.ةلاسرهيجوتىلإكلذءارونمىعستتناك

حتف."؟ينبايكمايأيضمتسنيأ":يزنيكامديسلاهلأساهنيح
يننأدقتعأ":لاقفًاباوجكلميالهنأىلإهبتناهنكلو،ملكتيلهمفكولراش
.اهجوزىلإرظنتيزنيكامةديسلاتيقب."توكسايرولغنتمىلعىقبأس
نوريماكنأودبي،انلزنموةنيفسلانيبكتقوعزوتس":لاقتاظحلدعبو
:نوريماكلاقانه.ً"امئادروعشلااذهلثمرهظيالوهو،كتقادصبحي
،هيفركفأاموهديرأاملوقأيننأل؛داقتنالاريثكيننإنولوقيعيمجلانإ"
اذإ،ينباي":يزنيكامديسلالاقانه."هوعمسينأمهنوديريامسيلو
رظن،اهدنعو."انهكببحرننحنفعضولااذهعمملقأتلاعيطتستتنك
ءاشعلانوكيس":لاقوهترتسبيجيفةقلعمةلسلسنمىلدتتةعاسىلإ



لجرنياربناطبقلاف؛بايثلالضفأاسبلاو،امحتساوادعصا.ةعاسدعب
مل،كولراشظحالامكف؛ىلعألاىلإسيلنكلوكولراشنوريماكداق."مهم
باببيهتنيليوطرممربعلب،ىلعألايفقباطعقاولايفكانهنكي
ديمالجاهيف،رظنملاةليمجتناكةفوقسمريغةعبرمةحاسىلإامهبىضفأ
ةعمالةيقروسيناوفاهنيزتتناكو،سولجللدعاقموتاريجشوةراجحلانم
اميف،اهطسوىلعًايبسنميخيناكمالظلانأالإ،ةحاسلايبناجترانأ
ثيح؛ةلباقملاةهجلاىلإةحاسلاازاتجا.ليللارويطامهيسأرقوفتقلح
روصىلإةفاضإلاب،نفسلاتامسجمبةئيلمتناكيتلانوريماكةفرغعقت
.روصلامظعميفرهظتةنصحألاوتابرعلاتناكو،اكريمأعراوشرهظت

اهيفةقلعملابايثلاىلعةرظنىقلأو،هبايثةنازخرقشألاىتفلاحتف
نوكيس.ًالاورسوةرتسرتخا،هيدترتنأديرتامرتخا":كولراشًابطاخملاقو
ريثكًاناتسفيدترتسيتدلاونأنظأامك،ءاسملابةصاخًابايثًايدترميبأ
انعطتسانإ.امهبايثلثمًابايثيدترننأانمناديريامهنظأالو،ةشكرزلا
."ماريامريخىلعرومألاريستسفنيقينأنوكنوانرمأربدتننأ

املكيسندقف،ةنازخلايفةسبلألافصىلإةشهدبكولراشقدح
لكيسنهنأامك،هبايثلدبيملةرتفذنموهف؛بايثلاقيسنتبةقالعهل
هيدترينأهبضرتفياميسنو،عمتجملايفةسايكبفرصتلابةقالعهلام
.ةدئاملاتاودأمادختساةيفيكنعادع،ءاشعلاىلعًاوعدمنوكيامدنع

يكةمداخلاربخأس":هراكفألبحكولراشىلعًاعطاقنوريماكلاق
مامحبعتمتستملكنأعقوتأنأيننكمي،كيلإرظنلانم.مامحلازهجت
."ةليوطةرتفذنمئفاد

نكيمل،طيحملاضرعيفةيضاملاةرتفلالككولراشىضمأنأدعب
ناكامنيبو،تاظحلدعبنكلوً.اددجمهايملاىرينأديريهنأنمًادكأتم
،يباجيإلكشبهايملاهاجتهرعاشمكرحتتنأرظتنيوهومامحلاىلإقدحي
رعشىتحةئفادلاهايملاهترمغنإامو.سطغملاوحناطخومزعلادقع
هدلجوسكتتناكيتلاحلملاتاقبطنأبسحأو،هتالضعيفءاخرتسالاب
.ىشالتتوبوذتتأدب

ةهجلاىلإنوريماكوكولراشهجوتىتحامهسبالمءادتراايهنأنإام
ثيداحألاوتاشقانملاتوصعمسينأكولراشعاطتسا.لزنملانمىرخألا
مدخلاناكو،ةقيدحلايففويضلابنابحريهتجوزوموكلامناك.ديعبنم
فويضللاهنومدقييتلابارشلاسوؤكبةئيلملايناوصلانولمحينيذلا
لكعباتيوهويصقنكريففقيسيراهناكاميف،ءاجرألايفنيرشتنم



.ةفايضلانسحبقلعتتةدراووةدراش
دحوملاةراحبلايزنودترييسكانومسأسأوينمفويضلاناك

نمنيفصكلتمتومهبكرىلإلصتءادوسةليوطتارتسىلإةفاضإلاب،قرزألا
اوناكو.ةرتسلالفسأىتحىلعألانمدتمتيتلانوللاةيبهذرارزألا
فويضلانمنانثاناكو،ةيبهذلسالساهولعتءاضيبتاعبقنورمتعي
لمعةقالعىلعامهنأكولراشضرتفادقو،ةيندمةيمسرًابايثنايدتري
ةديحولاةديسلايزنيكامةديسلاتناك.يزنيكامموكلامديسلاعمةيراجت
اهنأكوتدبذإ؛سكعلاىلعلب،اهجعزيكلذنأدبيملو،لفحلايف
ًاسأكذخأمهنمدحاولكنأنمدكأتتوفويضلانيبرسيوةلوهسبلقنتت
.هيلإثدحتيكيرشهيدلو،بارشلانم

ذإ؛تالفحلانمعونلااذههركأيننإ"ً:ابيئكادبدقونوريماكلاق
نكلو.لمللةراثإصاخشألارثكأىلإثدحتأانأورمألايبيهتنيامًابلاغ
."ًالحيلنامدقيالوهيناعأامبًامئادامهربخأيننأيفنمكتةلكشملا

."ةليللايعمملكتتكنكلو":كولراشهللاقاهدنع
مدخلادحأىلإأموأو."ةفلتخمةليللاهذه،معن":نوريماكهيلعدرف

،بارشلاسوؤكبةئيلمةينيصلمحيناكيذلاو،امهنمبرقلابرميذلا
ذخ":هللاقوكولراشلامهادحإررمو،نيسأكةينيصلانمنوريماكذخأف
."ةعرسبرمتةليللالعجينأبارشلابضرتفي،هذه

ناكوً،انسلاجرلاربكأناكدقف،نياربناطبقلازييمتلهسلانمناك
موجنلانمددعىلإةفاضإلاب،ةيبهذلاةينيزلالئادجلانمديدعلاكلتمي
نمًابرضروضحلانيبهزييمتمدعلعجتيتلاو،هبايثنيزتيتلاةيبهذلا
هيلإىغصأدقو،عيمجلانيبةيروهجرثكألاناكهتوصنأامك.ليحتسملا
راصعإلامطحفيكو،ةنخدملامطحتةصقيوريناكامدنعهابتنابكولراش
.بلصندعمنمسيلوجيسنوقرونمةعونصماهنأكوةنخدملا

تماقليللالاوطملكتلادويناطبقلانأيزنيكامةديسللادبامدنع
."؟مكتنيفسمساهينعييذلاام،كلأسأنأدوأتنك":هتلأسوهتعطاقمب

نمريثكلااهيفيقبيتلاهثيدحةجهلرييُغيوهوناطبقلااهباجأ
لصأو.ميظعلاكاموتوبرهندفاوردحأوهيسكانوم،يتديس":ةيبذاجلا
ةغلبنيعلاضلاضعبينربخأدقو.رهنلليلصألامسالاوهو،يدنهمسالا
ىلإناطبقلارظن."تافطعنملاريثكرهنلاينعييدنهلامسالانأدونهلا
تاونستسلبقتايالولانيبةكرعمتلصحدقل":عباتونيعمتسملادشح
ىركذىسنتاليك،ةكرعملامساىلعانتنيفسةيمستتمتو،رهنلااذهيف



."ةكرعملاكلت
تقولابكولراشةدحتملاتايالولاتايالونيببرحلاىلإةراشإلاتّركذ

فقيناكيذلازينتلابكودديسلاهتلباقمبو،كرويوينيفهيفناكيذلا
ناكيذلاو-برحلارسخيذلابناجلا-ةيلاردفنوكلاةاعدبناجىلإ
برحلايفلصحامنكيًايأ.ادنكعمةيلاردفنوكةلودةماقإلططخي
ً.ادجةقيمعاهبودننأادب،ةيكريمألا

اذهمك":كولراشراكفألبحةعطاقميزنيكامةديسلاتلاقذئدنع
تناكرابخألانأامبو،اندالبجراخةليوطةرتفانيضمأاننأىشخأانأ!عئار
."ةيلاردفنوكلاوةيلارديفلاةاعدنيبثدحيامبملعنملنحنف،ةرخأتماندرت
:ضفخنمتوصبتلأسو،ناطبقلادعاسىلعاهدييزنيكامةديسلاتعضو
."ً؟ادجًائيسرمألاناكله"

الولهسلانمسيل،يتديس":لاقوًانئمطماهديىلعناطبقلاتبر
نأءوسلاةياغيفرمألهنإ.اهتاذتيتفتىلإةلودلاىعستنألوبقملانم
اكريمأنأركذتننأانيلعبجي،نكلو.هاخأخألالتقيوهنبابألالتقي
الاهنملكو،ةضقانتموةديدعتانوكمنمنوكتتاهنأامك،ةيتفةلود
."عازنلاوراجشلاعقوتاننكميبابسألاهذهلو،رخآلاهحرطيامىلعقفاوي

الرمألااذهنإ":لاقوةعومجملاىلإموكلامديسلامضنااهنيح
نيدرمتمكانهنكلو،ةميدقةلودنيصلاف؛طقفةيتفلالودلايفثدحي
."ىرخألاوةنيفلانيبتامجهلانشبنوموقيمهو،نآلاىتحاهيف

هلرسفهعمسامو،ةنيدملاراوسأىلعلبانقلاراثآكولراشركذت
.ةنيدملاىلعةرطيسلالجأنمكراعمكانهتناكدقف؛اهدوجوببس
.لضفأوحنىلععمسينأهلىنستييكمامألاىلإمدقت،اهدنع

قرعنمنيصلاناكسةيبلاغ":لاقوهثيدحيزنيكامديسلاعبات
نأالإ.نينسلافالآلقنملنإنينسلاتائمذنمانهاوشاعدقو،ناهلا
؛لامشلانماوتأنيذلاوشناملالبقنموزغللاوضرعتامدنعتأدبلكاشملا
نيموكحمناهلاحبصأو،اهلمكأبدالبلاىلعغنيكةلالسترطيساهدنعذإ
."نيمكاحاوناكنأدعب

."؟رمألامهبجعيالناهلانأضرتفأنأيننكمي":نياربناطبقلاهلأسف
رمألانوريعيالمهمظعم،ةقيقحلايف":يزنيكامديسلاهيلعدرف

كانهنكلو.مالسبشيعللنوعسيمهف؛ىرخأبوأةقيرطبةيمهأ
لالخغنيكةلالسةمجاهمبترمتساناهلانيدرمتملانمةريغصتاعومجم
ةبسن،ةبياتودرمتممسامهيلعنوقلطينويلحملا.ةيضاملانيرشعلاتاونسلا



يفكراعمثدحترخآلاونيحلانيبو.اهيفمهطاشناوأدبيتلاةقطنملاىلإ
دونجموقينألبقندملاىدحإىلعءاليتسالابنودرمتملاموقيف،امناكم
يفنيدرمتملاديبياهغناشةنيدمتطقسدقو.اهنممهدرطبغنيكةلالس
يماعنيبو.عيباسأةدعدعباهتداعتساغنيكةلالسنكلو1853ماعلا

اورمدو،اهيلعاولوتساو،نيترمةنيدملاةبياتودرمتممجاه1862و1860
؛مهترطيسىلعةظفاحملايفاولشفمهنكلو،اهنمةيبرغلاوةيقرشلايحاوضلا
ملغنيكةلالسووشناملانكلو؛وشناملاةازغلادرطىلإنوحمطياوناكدقف
مهلعجلحضاوططخمراوثلاىدلنكيملو،ةازغمهسفنأنوربتعياونوكي
."مهاعسميفاوقفخأدقو،نولحري

ىلإبهذنلً.ادجلمماذه،لاعت":هللاقوكولراشمكنوريماكدش
."اكريمأنعثدحتلااننكميثيحةقيدحلايفامناكم

قاحللايونيكولراشنأحضاولانمناكو،بهذونوريماكرادتسا
يدتريلجرلاكلذناك.هفلخرميناكلجربمدطصانوريماكنكلو،هب
.بيرغلاهترشبنولحوضوبزربتناضيبألاهامكوهتقايتناكو،ةلذب

.سوينيرأديسلاناكدقل



رثعتينألبقهطاقتلابكولراشماقوً،امودصمءارولاىلإنوريماكدترا
ً.اضرأعقيو

راحبلاتسلأ":هدهعامكسماهلاوفاجلاهتوصبسوينيرألاق،اهدنع
مث،هيمدقصمخأىتحوهسأرىلعأنمهصحفتيذخأو."؟زملوهريغصلا
انيقتلاامدنعهيلعتنكامسكعىلععئاروحنىلعًامدنهمودبت":لاق
تنكدقف؛انهكتيؤربتأجافتيننأبفرتعا،ةقيقحلايف.ةنيفسلانتمىلع
نكأملو،نييمسرلارابكولامعألالاجرلةصصخمةيسمألاهذهنأدقتعأ
."اهيلإىعديسةنيفسلامقاطنمةراحبلادحأنأفرعأ

كارأنأيرورسيعاودنملهنإ":لاقوًاقيمعًاسفنكولراشذخأ
ديسلالبقنمتيعددقل":عباتونوريماكىلإراشأوفقوت.ً"اددجم
،ةنيفسلااهيفوسرتسيتلاةرتفلاةليطانهتقولاةيضمتليزنيكامةديسلاو
."ناقيدصاننإ؛نوريماكامهنبااذهو

ىلإةوطخعجارتيذلانوريماكوكولراشنيبهتارظنسوينيرألّقن
ةيدلجةلكشمنمسوينيرأديسلايناعي":كولراشلاق،اهدنع.فلخلا
."ةيدعمتسيلاهنأامك،ةريطختسيل

ةيؤرنمنكمتو،ءاشعللوعدمسوينيرأنأكولراشكردأ،نآلا
نيحلانيبنوللاةبيرغةرشبلايذلجرلاىلإنوقدحيمهوفويضلا
اوناكلب،هدوجونمنيرتوتموأنيجعزنماونوكيملمهنأالإ،رخآلاو
هنأولامكمهمامتهابذجيلجرلاناكدقل.بيرغلاهترشبنولبنيمتهم
اوهوفتيملاذهلو،بيذهتلانمةيلاعةجردىلعاوناكمهنأالإ،سيطانغم
امنأالإ.جرملاوجرهلاريثينأهنأشنمءيشيأباوموقيوأةملكيأب
لجرلارهظمنمنيدشتحملاةشهدنممغرلابهنأوهكولراشمامتهاراثأ
عطتسيملاماذهو؛ةلئسألابهيلعاولاهنيملوهلوحاوقلحتيملمهنأالإ
نأهيلعبجيفلاؤسهيدلناكنإهنأملعيوهف.هرسفينأكولراش
.هحرطي

ةهيبشةايحللةبراقميزنيكامنوريماكلنأحضاولانمادبدقل
مث."؟ملألاةيدلجلاكتلكشمكلببستله":سوينيرألأسدقف،هتبراقمب
.ههجوًاصحفتمسوينيرأوحنرثكأمدقت

،ةقيقحلايف.عفايلاقيدصلااهيأقالطإلاىلع،الك":سوينيرأهيلعدرف
،تاونسلعورخلاتيزعمةضفلارابغتبرشدقل.حيحصلاوهسكعلا



نمةضفلاينتمحدقل.باذجلاعماللانوللااذهيترشبحنماماذهو
،ةقباسلاتاونسلاةليطضرميأنمِناعأملانأف،ضارمألاعاونأىتش
لماكلكشبةضفلاينتمحدقل.ةرجنحلايفًاطيسبًاحرقتناكولىتح
."ىرتامك

ءالبةضفلاتلبأدقل.ىرأنأعيطتسأ":ةيدجبلاقونوريماكأموأ
ةيدامةميقتاذتحبصأكترشبنأاذهينعيلهو.كدسجيفًانسح
ىلعلمعيوكفاطتخاىلعمهدحأمدقينأىشختالأ،ةيضفاهنإ؟ةيلاع
."؟هعيبوكدلجريشقت

فسألل":راجشألاقروفيفحكهتكحضتوصادبو،سوينيرأكحض
ىلإجاتحتيهو،تارتينوتاديسكوأنعةرابعيدسجيفةضفلانإ.ال
نأنظأالو.يدلجنماهجارختسانمنكمتيىتحقذحوعرابيئايميك
."هلذبيسيذلادهجلايزاوييدامدئاعاذنوكيسهجرختسيسام

ىلعنكتملديكأتلاب.كولراشريكفتىلعةأجفترطيسراكفأةمث
ًابعرمناكيذلارمألا–سوينيرأديسلادلجنمةضفلاجارختسابةقالع
ًالاكشأةضفلاذخأتنأةيناكمإبةقالعىلعتناكلبً-ايلمعنكممريغو
عيلضصخشكانهناكنإف.اهريغوتاديسكوألاوتارتينلالثم؛ةفلتخم
.رخآءيشىلإءيشليوحتهناكمإبفرصانعلازييمتةيفيكفرعيوءايميكلاب
راجشألاليوحتهتعاطتسإبف؛وغيللاراجحأببعلينمكةركفلاهلتدبدقل
.رشبوأةراجحىلإ

دقف.ةداعلاكهراكفألبحعطقمهيلإيزنيكامةديسلامامضنانأالإ
يعاودنملهنإ؟كلذكسيلأسوينيرأديسلا":تلاقوسوينيرأندرتسمل
."انهكدجاوتانرورس

يدوجونأملعأيننإ.يلامكتوعدلنتمميننإ":لاقوسوينيرأأموأ
يدرفمبماعطلالوانتىلعتدتعااذل،ةيعامتجالاتابسانملايفبعاتملاريثي
.ً"ارفاسمنوكأامدنع

هوفتتيذلاءارهلااذهام":مستبتيهويزنيكامةديسلاهيلعتدرف
اهدنعو،ةيلحملاتاجالعلاوريقاقعلاضعبتاريثأتىرتنأكبضرتفي؟هب
ًاجالعيجوزىرتشا،مويتاذ.كرهظميفبعاتملاريثيءيشالنأىرتس
ً،ابيرقتةنسذنمثدحاذهنأنظأ،ةيلحملاقوسلانمرعشلاطقاستل
.ةليللكًارسهسأرةورفهبنهديذخأهنكلو،رمألابينربخيملعبطلابو
رمألارصتقيملوً،اقاربرضخأهرعشنولناكوظقيتساحابصتاذهنأالإ
ههجووهسأرةورفيطغييدلجحفطكانهناكلبرضخألانوللاىلع



يفبطخنمامهنأبرهاظتألمويلاكلذلاوطيدهجتلذبدقو.هيديو
.ً"ايلسمرمألاناكدقل،يلثماوفرصتينأمدخلاتربخأو،يجوز

."؟اهسفنةقيرطلابكيلسييرهظملهو":سوينيرأديسلااهلأساهنيح
.حازمنعمنينكيملهتوصنكلوً،امستبمهيتفشىولو

ً:اددجمهندرسملتيهوهايإةنئمطميزنيكامةديسلاهيلعتدرف
يكلناقوشتمنحنو.انهانعمكدوجولًادجنانتممنحنف.العبطلاب"
."يجوزبيقتلتللاعت،نآلا.كرافسأنععمسن

كولراشظحال.نييتفلانعادعتباو،سوينيرأيزنيكامةديسلاتمدقت
.سوينيرأديسلاهتارظنبعباتيناكنيرضاحلانمهبسأبالًاددعنأ

ناكنإلءاستأ!لجرلااذهًابيرغودبيمك":نوريماكلاقاهدنع
.ً"ايمويديدحلاتلوانتنإعردلاكيدلجلعجأنأيناكمإب

اذه،ديدحلاتلوانتنإنطبلايفملأنميناعتس":كولراشهيلعدرف
.ً"اظوظحمتنكنإ

دلاونمنابرتقيسوينيرأديسلاويزنيكامةديسلاكولراشدهاش
دجو.رخآفيضبمتهتيكيزنيكامةديسلاتدعتبااهدنعو،نوريماك
اودبيمل،موكلامديسلاوسوينيرأديسلاىلعهرظنتبثيهسفنكولراش
نافرعيامهنأايلجادبدقف،ىلوألاةرمللنايقتلينيلجركهيلإةبسنلاب
ً.اقبسمامهضعبنعاعمسامهنأوأ،لبقنمامضعب

جرخيوهترتسبيجيفهديعضيوهوسوينيرأديسلاكولراشدهاش
يفًاعرسماهعضونأثبلاميذلاموكلامديسلاىلإاهبعفدةمزحهنم
يتلاةعرسلايفامًائيشكانهنكلو،ةئيربلدابتةيلمعتناكدقل.هبيج
نمامهنأنمادكأتيلامهلوحامهرظننمو،ةيلمعلااهبامتينأالواح
.ةمزحلاهذههمضتاّمعلؤاستللكولراشعفدامهدهاشدحأ

نكمتو،رذحكانهناك،نكلو.نيتيناثوأةيناثنالجرلاثدحت
،اهبفقيناكيتلاةقيرطلانمسوينيرأديسلابضغدصرنمكولراش
حضاولانمناكهنأالإ،يعافدلكشبفقيهنأيزنيكامديسلاىلعادبو
.هباوصدقفينأكشوىلعسوينيرأنأ

فقأنأديرأاليننإ.ةقيدحلاينرأ،انبايه":كولراشلاقاهدنع
،ةقايللاوقوذلابابنمانيلإثدحتيلامدحأىتأامبرف؛لوطأتقولانه
."ةريصقلاثيداحألاهركأانأو

ةقيدحلاربعتيتلاتارمملالوطىلعقيرطلاداقو،نوريماكأموأ
نيترخصدجو،ةياهنلايفو.نسحوحنىلعةملقماهراجشأتناكيتلا



ناك.لمرلانمةعقبقوفًاضعبامهضعبنمبرقلابنيتعوضوم،نيتريبك
زكرملاةدحتمرئاودلانمةلسلسلكشييكلفرجدقوممدُملمرلا
قوفاطخو،ةيمهأينفلالمعلااذهنوريماكرعيمل.نيترخصلانمبرقلاب
ً،امامتهاوًارذحرثكأادبكولراشنأالإ،نيترخصلاىدحإىلعسلجولمرلا
.لشفلابتءابهدوهجنأالإلمرلاىلعهيمدقلًارثأكرتيالنألواحو

."اكريمأنعينربختستنك":نوريماكهلأساهدنع
.امءيشنعكلأسأنأدوأةيادبلايفيننكلو.حيحص":كولراشهباجأ

اهيلإراشأكدلاوو،نيصلاوايناطيربنيبتبشنبرحىلإًاقباسترشأدقل
برحلاهذهنعتعمسيننأركذتأاليننإ؟لعفلابلصحيذلاام،نآلا
يفاننوملعيمهنأملعتتنأف؛ةسردملايفتنكامدنعاهنعتربخأوأ،ًالبق
."خيراتلاىعدتيتلاةداملاكلتيفبورحلانعريثكلاسرادملا

ملامهاتلكو،نابرحكانهتناك،عقاولايف":لاقوهيفتكنوريماكزه
."نويفألايبرحنوينيصلاامهيمسيو،ًاليوطًاتقواقرغتست

ناكدقف؛ةطيسبةفجربرعشو."؟نويفألاابرح":كولراشهلأساهدنع
ربماشتلودارابءالمعهيلعهقبطدقف،ردخملانمعوننويفألانأملعي
جتانلانومسيولوحكلابنويفألانوبيذياوناكذإ؛ةصرفنمرثكأيف
ملحيهلعجيو،ٍناوثعضبليعولانعبيغيهلعجيناكيذلاو،موينودوللا
.ةبيرغًامالحأ

سانلاعيطتسيو،شاخشخلانمجرختسيءيشنويفألا":نوريماكلاق
ضعبللقألاىلع؛مومهلامهيسنيو،ءاخرتسالابمهرعشيفنويلغلابهونخدينأ
نويفألانوجرختسيوشاخشخلانوعرزيدونهلااولعجنويناطيربلا.تقولا
هريغوريرحلاعمهلدابتوأهعيبتونيصلاىلإهبلجتمهنفستناكو،هنم
."علسلانم

قيقحتًالواحماهعيبتوءايشأيرتشتنأ؛ةراجتلاةعيبطيههذه"
."حابرألاضعب

همدختستامدنعف،نامدإلاىلعلمحينويفألانكلو":نوريماكلاقانه
نمديدعلانإ،هتدهاشوهتعمساممو.همادختسانععالقإلاكنكميالةرم
مهومهتاقوأمظعمنوضمياوناكنييندملانيفظوملاىتحونيعرازملاوراجتلا
يكليصاحملاتكرتو،لوقحلانوعرازملارجه،كلذلةجيتنو.نويفألانونخدي
عراوشلانأةجردىلإرمألالصودقو،قاوسألايفعئاضبلاتّحشو،دسفت
نينخدممهلزانميفنوسلجيناكسانلامظعمنألةراملانمغرفتتناك
."نويفألا



."ئيسرمأهنأيهيدبلانم":كولراشقلعاهدنع
يتلانيناوقلااونساذل،يأرلاكنوقفاويوشناملانإ":نوريماكهللاقف

."نويفألاعيبرظحت
هلاقامىلعةبترتملاتافعاضملاكرديوهو."هآ":كولراشلاقف

الاوناكو،نييناطيربلانيدروتسملاقوستروهدتاهدعبو":عباتف،نوريماك
."هعيباوعيطتسيملمهنكلو،دنهلانمهنوبلجينولازي

داصتقالانإهلوقييبأتعمس":لاقوهسأربنوريماكأموأ،اهدنع
."نويفألاعيبنميتأتملالوخدملاىلعدمتعيناكيناطيربلا

."هيلعنودمتعينوينيصلانوعرازملاوراجتلاناكيذلاهسفنرادقملاب"
عيببرارمتسالالجأنمبرحلاتعلدنا،اذل":عباتينألبقكولراشفقوت
لعجيوهيلعمهنامدإىلإيدؤيناككلذنأنممغرلاب؛نيينيصللنويفألا
."ةسئابمهتايح

يهف،ةليبنبابسألًامئادبورحلابشنتال":لاقوهيفتكنوريماكزه
نأبتقوسةيناطيربلاةموكحلانأنممغرلاب؛ةعيضوبابسألبشنتدق
ىلعينيصلاروطاربمإلاناكيتلاةرحلاةراجتلانععافدلاىلإفدهتاهبرح
."اهعمقبموقياهمعزدح

ضرتفينكيملو،ةئيسنويفألاةراجت،برحللعفادلانكيًايأ"
لجأنمبرحنشمهبضرتفينكيملامك،نويفألاعيبنييناطيربلاب
."ردخملااذهعيببرارمتسالا

امبو.اورصتنانييناطيربلانكلو.يأرلاكقفاوأ":ًالئاقنوريماكهيلعدر
ملمهنأنويناطيربلامعزدقف،حومسمايناطيربيفنويفألانيخدتنأ
."هلعفدربةغلابملابروطاربمإلااومهتاو،ئيسءيشيأباوموقي

."برحلابراصتنالاانبضرتفينكيملامبر"ً:امتمتمكولراشلاق،اهدنع
ىلعتفوركيامهقيقشناكاذإامعلؤاستلانعفقوتلاعيطتسينكيملو
ىنعييذلايجراخلابتكملابلمعيهقيقشناكدقف،رمألااذهبملع
مأًاديؤمناكله؟نويفألابرحيفًاطروتمناكلهف،ةيلودلاتاقالعلاب
امدنعهقيقشىلعلاؤسلااذهحرطينأكولراشررق؟برحلاكلتلًاضراعم
ً.اددجمهاريسهنأبةعانقىلعناكوً،اددجمهاري

مايقةيفيكلوحتايركذلاداعتسانويفألابوتفوركيامبركفامدنع
اهدنعهباتنيناكيذلاروعشلاكلذركذتو،هريدختبربماشتلوداراب
ًاريطخوًابيرغًائيشنكلو،ةئيسةركفتناكهذه.نزولامادعنابلثمتملاو
ً.اددجمبراجتلاكلتبرمينأديريالديكأتلابهنإ.هاوغأروعشلاكلذب



كلذىلإقوتيهلعجيبيرغءيشكانهناك،كلذنممغرلاب،نكلو
لكىسنياهبهلعجييتلاةقيرطلاو،هبهرعشينويفألاناكيذلاروعشلا
.همومه

."؟اكريمأنعاذام،نآلاو":نوريماكهللاق،اهدنع
هتالحرنعو،كرويوينيفهبراجتنعهربخيكولراشأدب،اهدنع

يتامعمهتارماغمنعهربخأامدنع،نكلو.ةيكريمألايراربلايفراطقلاب
ىرخألاوةنيفلانيبو،ديدشهابتنابيغصينوريماكناك،اكريمأيفاينيجرفو
ناككولراشنكلوً،اقيلعتقلطيوأنيعمليصفتنعًالاؤسحرطيناك
.تقولامظعمملكتملا

نأىلإةراشإكلذناكو،سرجتوصاعمسةقيقدنيرشعدعب
،ماعطلاةفرغىلإنوريماكوكولراشهجوت،اهنيح.ناحدقءاشعلادعوم
لباقماسلج،امهظحنسحلو.مهتنكمأاوذختادقعيمجلاناكثيح
برقلابنوسلجياوناكنيذلافويضلاناكً،اضيأامهظحنسحلو.امهضعب
ىهنأو،هتياوركولراشىهنأامدنعو.امهولهاجتومهثيداحأبنيلغشنمامهنم
نوريماكةبرجتليبقنمىرخأرومألوحثيدحللالقتنا،هتلئسأنوريماك
.ارتلكنإيفكولراشتارماغمونيصلايف

يتلاتاثداحملانمعطاقمىلإعمتسيكولراشناك،رخآلاونيحلانيب
،مهتالحرنعنوثدحتيهيدعاسمرابكونياربناطبقلاناكدقف؛هلوحرودت
لامعألالاجرنأنيحيف،نيصلانعثدحتيناكفيزنيكامديسلاامأ
اورجاتنيذلاءابرغلاصاخشألاوةبيرغلانكامألانعًاصصقنوورياوناك
:ناطبقلالأسيوهوموكلامديسلاعامسنمكولراشنكمتدقو.مهعم
."؟انهكدجاوتءانثأيفمكاحلاكلبقتسيسله"

نمشوشتلابرعشأيننأفرتعأنأبجي":دروهيفتكناطبقلازه
لسرأنأيبضرتفيهنأتعقوتدقل.عيفرلاماقملايوذبترعونتةرثك
ريغناكهنأينربخأيمجرتمنكلو،ياهغناشمكاحىلإيدامتعاقاروأ
."اهملستللهؤم

نممغرلابف.حيحصاذه":لاقومجرتملالوقأىلعيزنيكامديسلادكأ
ةموكحلعبتياهمكاحنأالإ،انرظنةهجونمةريبكةنيدمياهغناشنأ
."غنيجيانيفعقيهرصقو،وزغنايجةعطاقم

ىلعأيفامناكميفوزغنايجمكاحيقتلنساننأدقتعأ":ناطبقلادرف
."صاخلافتحاءانثأرهنلا

لصونإامىشالتهنأالإً،اريبكنكيملةثداحملابكولراشمامتهانإ



،خوخلاةصلصعمطبلامحلعطقتمدقدقفً؛اشهدمناكيذلاماعطلا
راضخلانمةليكشتعمتمدقيتلاةرهبملالمحلامحلحئارشاهتلتو
لكأ.ةهكافلابةوشحمةيبالزنعةرابعتناكةيلحتلانأنيحيف،ةشمرقملا
،غناشتوهخابطلاركذتيهتلعجتاهكنلانكلو،عاطتساامردقبكولراش
يفهنعثحبينأررقو،ديدجنمهلهتلئاعلابقتساةيفيكنعلءاستيو
.دغلا

بحسنينأيزنيكامديسلاحرتقا،ماعطلاميدقتنمءاهتنالادنع
نييتفلايزنيكامةديسلاتجرخأف،راجيسلانيخدتوبارشلالوانتللاجرلا
مهثيدحنوكينلو،تاعاسلنوثدحتيس":امهلتلاقوماعطلاةفرغنم
امكيلعحرتقأاذل،راجيسلاناخدبئلتمتسةفرغلانأامك،امكلًامهم
ًاريرسكلزهجتنألزنملاةربدمنمتبلطدقلكولراش.مونلاىلإباهذلا
:تعباتواهديباهمفتطغو،تبءاثتةأجفو."نوريماكةفرغيفًالصفنم
.ً"ابعتمًامويناكدقل.هنيعءيشلالعفأسانأو"

يذلاقيرطلافرعيحبصأ،لزنملايفكولراشهاضمأيذلاتقولادعب
تارمملاىلعنوريماكمامأراس.ةقيدحلاربعنوريماكةفرغىلإيدؤي
ً.اقباساسلجثيحةيلمرلاةقطنملاوتامجألاربعارمو،تمصبةطلبملا
ءوضناكو،اهيفالألتتموجنلاتناكو،ةيفاصوءادوسامهقوفءامسلاتناك
هترشبوسوينيرأديسلاكولراشركذت،اهدنع.ءيشلكرمغييضفلارمقلا
.ةقرزملاةيدامرلا

.كولراشفقوتف،تامجألانيبدوسألكشكرحت،ةأجف
."؟بطخلاام":فلخلانمهبمدطصيداكيذلانوريماكهلأسف
.ً"اناويحتدهاشيننأنظأ":كولراشهيلعدرف
يكهلأموأكولراشنأالإً،ائيشلوقيلهمفنوريماكحتف،اهدنع

؛ةكرحوأسفنتتوصعمسينأًالواحم،عمسلاًايغصمفقومث،تمصي
.توصيأكانهنكيملهنأالإ

وأةطقناكامبر.دوسألالكشلاىأرثيحةمجألاوحناطخ،اهدنع
!ً؟الصأنيصلايفططقوأبالكدجوتله،نكلوً؟ابلك

ً.ائطخمناكامبرً؛ائيشَريملهنكلو،ىرخأةوطخاطخ
ىلإباهذلاوىتأثيحنمهجاردأةدوعللدعتساو،ةثلاثةوطخاطخ

هسفنثدحيوهوهمتكيهنأيسنيذلاهسفنررح،اهدنع.مونلاةفرغ
بعتلاناكامبرً.ايمهوًائيشوأليللارويطدحأناكامبرهنإًالئاق
.نظلائطخيهالعجدقيبنجأدلبيفهدجاوتءارجنمرتوتلاو



هقيرطيفمدطصيملولو،ةمجألاطسونمرجحقلطنا،اهدنع
هتنجوبمطتراهنأريغ،هتهبجطسويفهباصأدقناكلناصغألادحأب
؛هترشبىلعبطروئفادءيشبسحأوً،امودصمكولراشلفجأً.اديعبدتراو
.رجحلاهحرجدقل،مدهنإ

نوريماكنكمتينألبقو.هلضرعتيذلاءادتعالاببسبحاص،اهدنع
لزغرخآًارجحنكلو،ةمجألانعهسفنكولراشدعبأ،هيلعدرلانم
رجحلاقلحو،هايإًابنجتمىنحنانأالإهنمناكامف،ىنميلاهنيعهاجتاب
.هرعشسمالنأدعبهسأرقوف

وحنًاهجوتمىطخلاعرسأو،ةمجألانمدوسألظقثبنا،كلذدعب
نمققحتلانمكولراشنكمتييكلًايفاكرمقلاءوضنكيملو،بشعلا
اذهنكيملو،كولراشلوطفصنبناكهنأالإ؛كرحتملانئاكلاليصافت
نألبقو.جرحدتيوأقلحيوأوفطيوأودعيناكنإًادكأتمريخألا
.ةمتعلايفىفتخاهيلعزيكرتلانمنكمتي

.نئاكلاكلذدراطيذخأو،فقيناكثيحنوريماككولراشكرت
دورولاتالتبتناك.ههجوناصغألاتشدخةمجألاربعضكرامدنعو
نمةيلاخةقطنمىلإلصوامدنعو.اهسودينإامطقاستتراجشألاقاروأو
نوللايدامرةرجشعذجقلستيناكدوسألانئاكلانأظحال،تاريجشلا
،ةرجشلانعهلصفتيتلاةفاسملاربعكولراشضكر.ضرألانمقثبنيناك
دقل.ةيلمرلاةحسفلايفناكربلاةهوفهبشتمادقأراثآكرتيهنأظحالو
.ليلقذنماهيفناسلجياناكيتلاكلتريغةيلمرلاةحسفلاهذهتناك
كانهناك.هقيرطضرتعيناكرخصدوملجقوفضكريوهوكولراشزفق
ففخينأنودنمهقوفزفقفهنمتاوطخعضبدعبىلعةرجشعذج
لواحيناكامنيبةضفخنملاناصغألابهيديعباصأتكسمتو،هتعرسنم
هلادب،عذجلاىلععفتريناكوالإٍناوثِضمتملو.ةرجشلاعذجقلست
دوسألظةيؤرنمنكمتو،توكسايرولغيراوصلابحقلستيهنأكورمألا
نمبرقلابههجوبمدطصتةرجشلاقاروأتناك،ناصغألاىلعأيفىولتي
.هدخىلعليسيمدلاناكو،رجحلاهبهباصأيذلاناكملا

جاومأنيبنمحابسسأرقثبنيامكقاروألانيبنمهسأرقثبنا
،يزنيكاملآلزنمحطسةيؤرعاطتسا،قاروألافلخو.ةمطالتملاطيحملا
رثألاوهاذهناك.اهناكمريغيفءارمحلاحطسلاةراجحضعبتناكو
امبرو،ىفتخادقل.هدراطيناكيذلانئاكلاكلذهفلخهكرتيذلاديحولا
.هيلعضبقلاهتعاطتسابدعيملو،عراشلاىلإزفق



ةقيرطبهكرحتةجيتنهتالضعيفملأبرعشيوهوهجاردأكولراشداع
ههجوىلعشودخدوجوعقوتوً،املأضبنيههجويفحرجلاناكو.ةئجافم
.اهقاروأوراجشألاناضغأاهبتببست

تيرجكنأولامكودبت":هللاقىتحكولراشنوريماكىأرنإام
."بولقملابةعيشوربع

.ً"ادجٍّلسمرمأهنإ":ثهليوهوكولراشهيلعدرف
."؟ثدحيذلاام"
."؟تيأراذام،تنأ"
نكأمل.ةمجألانمكوحنتتأءايشأ":لاقوهيفتكنوريماكزهف

."كلذىوسوأًارويطتناكنإًادكأتم
."ةراجحتناكلبً،ارويطنكتمل"
نإامنكلو.كفلخُتضكرفتضكرتنأو.ةراجحتناكً،انسح"

ً.اددجمتلزنمث،ةرجشلاقلستتكتدجوىتحقيرطلافصتنمىلإتلصو
نأةمداقلاةرملايفكبضرتفينكلو،زئافلاتنأفيعمبعلتتنكنإ
."ةبعللادعاوقنعينربخت

ردقًائداههتوصيقبينألواحيوهوًالئاقكولراشهيلعدرف
ناكهنأنظأ":هردصيفةدشبقفخيلازيالهبلقناكامنيب،عاطتسملا
."وعدمريغفيضمكيدل

."ً؟اصلدصقتأ؟نيوعدملاريغفويضلانمعونيأ"
امبروًاناويحناكامبر،هتيؤرعطتسأمل":باجأوهيفتككولراشزه

يذلانئاكللةينهذةروصمسرينألواحيوهوسبع،اهدنع."ناسنإ
.ً"ادجمجحلاريغصًالجرناكامبر":عباتوهحملداكلاب

."هلوقتاملًاقفونيرجحكيلعىمرو":نوريماكلاقاهدنع
ادبنكلو،هديىلعمدلاةبوطربسحأو،هدخوحنهديكولراشعفر

اهتعاطتسابةدرقلافً؛ادرقتيأرامبر":لاقوً،اغيلبنكيملحرجلانأهل
."؟نيصلايفةدرقدجوتله.ةراجحلايمر

اهنوكرتيو،نوتأيامدنعةراحبلااهبلجي.ياهغناشيفاهنمريثكلاكانه"
."نورداغيامدنعانه

."راثآيأنعثحبنانعد":كولراشلاقذئدنع
كولراشناكول.ةيلمرلاةحسفلايفلامرلاىلإًادئاعكولراشراس

؛طابحإلابرعشينأهبضرتفيفمادقأراثآوأبلاخمراثآدجينألمأي
.لفطتمللرثألكتسمطهيمدقراثآنأل



،ليلقدعبو."يدلاورابخإيبضرتفي":ًالئاقنوريماكخرص،اهدنع
."نييلحملاةطرشلالاجرءاعدتساهبضرتفي"ً:اككشتمادبدقوًالئاقعبات

ًادكأتمتسلانأف؛رمألانمىجرتةدئافال":لاقوهسأركولراشزه
نآلاكدلاوتربخأاذإو.نآلابهذدقفهتيأرامنكيًايأو.هتيأرامم
."روطفلادنعحابصلايفهربخنانعد.يلجببسنودنملفحلادسفتسف

عبتفً،ابيرقتفقوتدقفزنلاناكً،اددجمهدخكولراشدقفت
نيبثدحتدقةكرحيألهبنتموظقيوهوةقيدحلاربعنوريماك
.تاريجشلا

ضعبكلبلجأس،كسفنفيظنتكبضرتفي":نوريماكلاقاهدنع
.ً"ابايثوءاملا

،هبايثكولراشلّدب،هيدينعةراذقلاوههجونعمدلالازأنأدعب
يفطغيىتحتقولاضعبقرغتساو،هلدعأيذلاريرسلاىلإدعصو
ببسبلب،ةدراطملاتقفاريتلاةسامحلاورتوتلاكلذببسنكيمل.مونلا
ةكرحعمزتهتنيتبالكنيبةقلعمةيكبشةحوجرأيفمونلاىلعهدايتعا
ريرسلاهلادبدقف.ةنيفسلالكيهبرضتجاومألاتناكاميف،رحبلا
نمنكمتًاريخأ.هيلعمونلاداتعاامعمنيضقانتمحيرملاشارفلاوحطسملا
مانيناكتوكسايرولغنتمىلعف.عطتسيملهنأولىنمتهنكلو،مونلا
ركذتينكيملو،ةحوجرألاىلعيقلتسينأدرجمببعتلاةدشنمًاروف
لزنميفونوريماكريرسىلعنآلاهنكلو.حابصلايفظقيتسيامدنعهمالحأ
يفلقحطسويففقتيهواينيجرفبملحيهسفندجويزنيكاملآ
نألواحامدنعو.سمشلاةعشأتحتعمليرمحألااهرعشو،مياهنراف
.اهوحناهاطخةوطخلكلباقمءارولاىلإنيتوطختعجارتاهنمبرتقي
نأتدارأيتلاةلاسرلانأالإ،نائيشهلنالوقتوناكرحتتاهاتفشتناك
ً.اتفاخاهتوصناكدقف؛اهمهفعطتسيملىرحألابوأ،لصتملهلاهلصوت
امورضخألالقحلاطسويفةنكادةطقنىلإاينيجرفتلوحت،ةياهنلايفو
.ترداغنأتثبل

نمًادكأتمنكيملهنكلو،هيتنجويطغتعومدلاوكولراشظقيتسا
.هئاكبببس

سبالمنوريماكىدلتناك.ةعرسبامهسبالمايدتراو،نايتفلالستغا
ةطساوبعمتجملابهجامدناةركفبحأيذلاكولراشاهادتراةليدبةينيص
.بايثلا

دقف؛ارتلكنإيفءرملاهلوانتينأنكميروطفيأهبشيروطفلاناك



ريثكلاىلإةفاضإلابقناقنلاوقوفخملاضيبلاوددقملامحللانمفلأتيناك
ًاشمرقمناكدقفددقملامحللاامأً،افيرحقناقنلامعطناك.تسوتلانم
ناكهنكلو،همفيفهرسكتتوصعمسينأهتعاطتسابناكهنأّدحىلإ
كانهتناكامك.هلوانتداتعايذلاماعطللرهشأذنمهلوانتيماعطبرقأ
ةوهقلاقاذمنوكيفيكيسندقل.ركسلاةريثكةنكادءادوسةوهق؛ةوهق
.ةديجلا

ةفيحصُدبتمل،ةفيحصلاأرقيةلواطلاسأردنعيزنيكامديسلاسلج
اهعمتبلجدقيسكانومسأسأويةنيفسلانأكولراشنظو،ةينيص
ىلععالطالانمنوريماكدلاونكمتيكلذبو،ةيكريمألافحصلانمةمزح
بيلقتبموقيناك.كلذوحنوأيضاملاماعلايفاكريمأرابخأنمهتافام
ىنعملامهفهنأنمدكأتلالواحينمكًاددجماهيلإدوعيمث،تاحفصلا
.ةقدبدوصقملا

."ةحرابلاًاصلاندهاشدقل":ةأجفنوريماكنلعأ
وهونوريماكوحنقدحو،ةفيحصلانعهينيعيزنيكامديسلاعفر

.سبعي
امتدهاشامكنإكلوقبهينعتيذلاام":يزنيكامةديسلاتلأس،اهدنع

.ةقلقلبةمتهمتدبدقو."ً؟اصل
نيدصاقةقيدحلايفريسنناكامنيب":لاقوهتوصنوريماكمخض

نكلو،ةرظنيقليلمدقتو،تاريجشلانيبامًائيشكولراشحمل،مونلاةفرغ
."ةراجحلاهيلعىقلأمهدحأ

ًادكأتمتسلانأف؛نكيًايأوأمهدحأ"ً:اححصمكولراشلخدت،ذئدنع
."ناسنإةراجحلايقلمنأنم

."ططقلاكلذكوةراجحلايمرتالبالكلانكلو":نوريماكلاقف
مكيدلتناكنإفرعأالو،عيطتستةدرقلانكلو":كولراشهيلعدرف

."ةراجحلايمرعيطتستةدرقلابةهيبشىرخأتاناويحنيصلايفانه
دحأةراجحلاىقلأنمنأدقتعأيننإ":يزنيكامديسلالاقاهدنع

مهف؛ةراجحلاءاقلإبصوصللادحأموقينأيفكشأانأ.نيينيصلادالوألا
امكنأدقتعأ.فارطألاةداحةيندعملاموجنلاكلتو،نيكاكسلاءاقلإنولضفي
."رمألانامخضت

،اهفلخههجوىفخأوًاددجمةفيحصلايزنيكامديسلاعفر،ذئدنع
ضبقيناكهنألامبر؛ءاضيبتدبهمجاربنأظحالامدنعكولراشقلقو
ديسلاقلقيامًائيشكانهناكنأودبي.ةفيحصلاقاروأىلعةدشب



.يزنيكام
.ةنيدملايفلوجتلاامهتعاطتسابناكنإنوريماكلأسروطفلادعب
امكلضفنم.ءاشعلالبقادوعو،نيرذحانوك":يزنيكامةديسلاتلاقف

اذام":اهجوزتبطاخوترادتسامث."امكعمديجلالاقتربلاضعبارضحأ
ليتكوكلالفحليصافتضعبنعثدحتأنأىنمتأتنك؟موكلامكنأشب
."يكتشيونآلاذنمكلذنعثدحتيخابطلا.دغلايفهميقنسيذلا

ريبعتههجوالعدقولاقوً،اددجمةفيحصلايزنيكامديسلاضفخأ
يفنوكأس.حابصلااذهثدحتلاعيطتسأاليننأىشخأ":ريكفتلابقرغتسملا
."اهيلععالطالايبضرتفييتلاتادنتسملاضعبّيدل،يبتكم

."ً؟اليلقاهيفرظنلارخؤتنأنكميالأ"
امم."مويلااهيلععالطالايبضرتفي.الك":ةدحبيزنيكامديسلااهباجأ

.اهلفجأ
ديسللسوينيرأديسلااهاطعايتلاةمزرلاكولراشركذتامببسل

ريشييتلاتادنتسملاةيهامنعلءاستو،ةيضاملاةليللاءاشعءانثأيزنيكام
؟يزنيكامديسلااهيلإ

كترايزيننكميامبرً،انسح":تفاختوصبيزنيكامةديسلاتدرف
."ثدحتنساهدنعو،تيوكسبلاضعبوةوهقلانمًابوككلبلجأسوً،اقحال

تادنتسملاهذه.بابلاقلغأفوس":ةدشبيزنيكامديسلااهباجأ
نأديرأال.اهيلععالطالابناكيألحمسأنأيننكميالوً،ادجةساسح
،كيلإيتآسيهتنأامدنع":ةموعنرثكأةجهلبعباتو."يتزيزعًاظفنوكأ
."نيديرتاملكلوحو،نيءاشتامردقبثدحتننأاننكمياهدنعو

.ً"ابسانمهارتاملعفا":دياحمتوصبنوريماكةدلاوهيلعتدرف
.ناترمحماهيتنجوونيتمومضماتناكاهيتفشنكلو

هنأولامكًاسباعادبو،هيفتكهقيدصزهفنوريماكوحنكولراشرظن
ًاكولسنكيملىرجامنأحضاولانمف.يرجييذلاامفرعينأديري
.روطفلاةلواطىلإيرجينأنكميًايداع

نوريماكدلاوادبف،تمصلانمّوجيفمهروطفلوانتعيمجلاعبات
حتتفتنأديرتالاهنأادبفنوريماكةدلاوامأ،هبضغةروثنمًالجخ
نوريماكامأ.اهجوزنمىرخأناجيهةروثيأبنجتتيكىرخأةثداحم
اممهفينأًالواحمةيبصعبامهنيبرظنلابلقيوهوتقولاىضمأدقف
ىلعًامتهمناكو،يرجييذلااممهفينأهرودبكولراشلواحو،ثدحي
ةليللصحامةفرعمبنوريماكدلاوةبغرمدعببسةفرعمبصوصخلاهجو



نأبنوبغريالتويبلايكلاممظعمنأملعيناكهتربخلالخنمف؛سمأ
دقبطخنمامهنأاوعدينأسيلو،مهفيقوتبنوبغريوصوصللامهروزي
.ثدح

ءاقرزءامسلاتناك.ةنيدملاىلإنايتفلاهجوتروطفلالوانتدعب
دعيامم؛ءاوهلايفدربةصرقكانهتناككلذنممغرلابنكلو،ةيفاص
.ًاديجراهنلانوكينأب

."؟هبموقتنأديرتيذلاام":نوريماكلأساهدنع
":لاقوسمأةليلءاشعلاةلواطىلإهبركفيناكامكولراشركذت

."ءاقدصألادحأنعثحبلاببغرأ،عقاولايف
."ياهغناشيفءاقدصأكيدلنأملعأنكأمل"
لواح."انهةلئاعهيدلو،توكسايرولغنتمىلعناكخابطهنإ"

ةنيفسلارداغينألبقهايإغناشتوههاطعأيذلاناونعلاركذتكولراش
عراشيقرش،ولغنودنمنيريفهدجأنأعيطتسأيننإيللاق":عباتو
."؟كلذكسيلأنمنير

ناكملضفأهنأنظأاليننكلو،عقينأملعأيننإ":نوريماكأموأ
كلذلباقتوبهذتنأديرتكنأنمدكأتمتنأله،ياهغناشيفهدصقت
."؟لجرلا

نإاذه":عباتينألبقفقوت."دكأتم،معن":كولراشهيلعدرف
."ةنمآناكملاةرايزنأىرتتنك

."برهلاوألاتقلااننكميامبطخثدحنإ":نوريماكهباجأ
كانهناكسمألابلاحلاتناكامكو،ياهغناشعراوشربعًاعماراس

نوطتميمهضعبو،تابرعلانوعفديوألالسلانولمحيناكملكيفسان
سانلامظعمناكو.ةيشاملانمًاريغصًاعيطقنوعفدينورخآاميف،ةنصحألا
هذهتناكو،سمشلاةعشأةرارحمهيقتشقلانمتاعبقنورمتعي
تناكدقف؛ندنليفاهارينأكولراشداتعايتلاتاعبقلاسكعبتاعبقلا
ىرخأبوأةقيرطبكولراشركذاماذهو،جاتلاةعفترمريغو،ةفاحلاةضيرع
.يزنيكاملآلزنمفقسب

ةقزأربعهداقدقفً،اديجقيرطلافرعينوريماكنأحضاولانمناك
ريثكلاعراوشلااياوزدنعدجوتتناكثيحو،ةضيرععراوشربعو،ةقيض
.كاشكألاوتالحملانم

كولراشلعجامم،ةنيدملاءاجرأيفهادصددرتتوصىود،ةأجف
توصبنوثدحتياوذخأوًاضيأسانلافقوتو،امهيناكميفنافقينوريماكو



."؟توصلااذهام":كولراشلأس،اهدنع.ضفخنم
سأوينأنظأ،ةنيفسقوبهنأكوودبي":لاقونوريماكسبعف

لكلةطيرخمسريفاهتمهمعباتتل.اهتراحبيعدتستيسكانومسأ
."يزتغنايرهنتافطعنم

يننإ":لاقونيرورسماونوكيملقيرطلايفسانلانأكولراشظحال
."لمعلااذهىلعنوقفاوينييلحملانأنمًادكأتمتسل

قرطتلامتيمللقألاىلعوأ،سمألابعوضوملااذهدحأرثيمل"
ةيكريمألاةموكحلاةبغرببسنعلءاستتنأنكمي،نكلو.اندوجوبهيلإ
هايملانعلايمألافالآدعبيينيصرهنلةقيقدطئارخىلعلوصحلايف
نوريماكزه."ةيننسحبكلذبنوموقيمهنأيفكشأيننإ.ةيكريمألا
نمامتقويفاهيلإنوجاتحيسمهنأنونظيمهنأحضاولانم":هيفتك
نأوهفرخآلاامأ،يركسعامهدحأ؛كلذلنيببسكانهنأنظأو،لبقتسملا
الاوناكنيذلانييلحملاىلإراشأو."رهنلانولمعتسيفوسنييكريمألاراجتلا
نوشقانتيمهامبر".ضفخنمتوصبًاضعبمهضعبعمنومتمتينولازي
."نولضفيامهيأوكلامهتركذنيذللانيببسلالوح

نألبقهتاوطخنوريماكأطبأو،اياوزلاىدحإدنعافطعناً،اريخأ
.فقوتي

."نيمنرعراشيقرشوهاذه"
."وهةلئاعةماقإناكمنعلأسنانعدً،انسح":كولراشأموأ
عيبتونانسألانمًايلاخاهمفناكزوجعةأرمالنوريماكمستبا

املاقهنأالإ؛ةينوتناكلابًائيشةأجفاهللاقو،قيرطلاةعراقدنعةهكافلا
،هيلعتدرف،ىنعملاطاقتلانمكولراشاهعمنكمتيملةريبكةعرسبهلاق
هنأالإ،لزانملارئاسنعفلتخينكيمليذلالزانملادحأىلإتراشأو
صجلانمهناردجتناك،ىرخألاتويبلارئاسكو.امًاعونًاديعبناك
.رضخألانوللابًايلطمبابلاناكاميف،رمحألارجآلانمهفقسوضيبألا

تجرخو،بابلاحتفاهدنعو،لزنملاهاجتابةليلقتاوطخنايتفلااطخ
.يكبتوضكرتةأرماهنم

نعسأيبثحبتتذخأو."ضيرمهنإ":ةينوتناكلابتحاصو
."!رضتحيهنأنظأوضيرميجوز،ينودعاس":ةلئاقتعباتو،ةدعاسملا

اهنأحوضوبادبو،ةسئايتدبو،ةأرملاهجوىلعًايلجبعرلارهظ
.اهجوزةايحىلعىشخت

مدقت،اهدنع.مههابتناتفلتنأتلواحو،اهلوحسانلاقلحت



هنمتبرتقافً،اينيصسيلويبوروأهنأةقيقحنممغرلاباهنمكولراش
كنكميله،كوجرأ.غناشتوهىعدييجوز":ًاددجمهلتلاقو
."؟يتدعاسم



اهبموقيسةكرحيأنأبسحأو،دمجتيهبلقبكولراشسحأ،ةأجف
مغرلاب."؟لصحاذامف،سمألابةديجةلاحبناكدقل":اهلأسف،هبلقمطحتس
نيبهنهذيفقابسكانهناكهنأالإهبلقبرضيذلاللشلانم
ايرولغنتمىلعناكامدنعًاضيرمُدبيملغناشتوهف،تايركذلاوقئاقحلا
رسجلاىلعريسيناكامدنعةديجةحصبوًارورسمادبهنأامك،توكس
رعشيناكهنأةقيقحنممغرلاب؛فيصرلابةنيفسلاطبرييذلاكرحتملا
ضرمباصأنإ.اهنعهداعتبالاطيتلاهتلئاعءاقلنمامًاعونرتوتلاب
ًاليوطًاتقوًاعماوضمأدقف،نوباصمعيمجلانأينعياذهفةراحبلاام
نكلوً.اضيأوهًاضيرمنوكينأكولراشبضرتفييلاتلابو،ةنيفسلانتمىلع
.ةسبايلاىلإلجرتنأدعبيلحمضرمىودعطقتلاغناشتوهنأحجرملا
امضرملعافتينأنكميأ:ناككولراشريكفتلغشيذلالاؤسلانأريغ
؟ةعرسلاهذهب

."يندعاس":تلاقوكولراشندرةأرملاتدش
ضرمكانهناكنإ،كولراش":لاقوءارولاىلإةوطخنوريماكاطخ

لاقتناتدهاشنأيلقبسدقل.نيديعبءاقبلاانبضرتفيفانهرشتنم
يمحتيكداعتبالاكبضرتفي،اذل.رخآىلإصخشنمةعرسبضرملا
."كسفن

ضرعيومهدحأمدقتينألمأىلعهلوحةسئايةرظنكولراشىقلأ
،نوعلاديميدقتببغرينيدوجوملانيببيبطكانهناكامبرل؛ةدعاسملا
لصاوتيأاورجيملمهنإىتح؛لصحياماولهاجتنييلحملالكنكلو
.اهعميرصب

دحأكانهله":نوريماكحئاصنًالهاجتمةأرملاكولراشلأس،اهدنع
ىلإةوطختطخو."ال":تلاقواهسأرةأرملاتزه."؟ضيرمغناشتوهريغ
ام":ةلئاقتعباتو،كولراشاهعبتينألمأتاهنأحضاولانمادبو،ءارولا
."يملعّدحىلعناريجلانمدحأالو،ينباالو،انأالضيرمدحأنم
نوشخيمهنإً؛امامتهامهتافرصترعتال":ةلئاقتعباتوةرارمباهلوحترظنو
ناكيذلاناكملانمًابيرغًاضرمهعمبلجدقغناشتوهنوكينأ
."ءانبجمهنإ،هيلإًارفاسم

وه،رظنا":ًالئاقحاحلإبهبطاخونوريماكوحنكولراشرظن،ذئدنع
ةدعاسملاىلإةجاحبناكنإاذإو،يئاقدصأزعأامبرو،يقيدصغناشت



."هلاهميدقتىلإىعسأسف
هلمدقتنأديرتتنكاذإ":هسأرزهيوهونوريماكهيلعدرف

هيلعيقلييكلنييلحملانيجلاعملادحأرضحتنأكيلعبجيفةدعاسملا
."كدرفمبءيشيأبمايقلاكنكميالذإ؛ةرظن

علهلاناكيتلاغناشتوهةجوزونوريماكنيبهتارظنكولراشلّقن
ًائيشلوانتدقنوكيامبرف،هيلعةرظنلقألاىلعِقلنل":لاقواهيلعًايداب
."هنميناعيامهلببسام

،ةءاميإلاهتلدابف،تيبلالخادىلإهدوقتيكةينيصلاةأرمللأموأو
.قلقلالدبنانتمالانمةحسمةظحللاههجوىلعتلحو

فرعتلهو":متعملالخدملاربعهعبتيوهوكولراشنوريماكلأس
."؟يدعملاضرملاوةدعملاملأنيبقرفلا

اليننإ،يأرلاكقفاوأ":هللاقوهفتكقوفنمكولراشهيلإرظنف
ثعبدرجمناكولو،ةدعاسمللامءيشبمايقلاّيلعبجي،نكلو.فرعأ
."هتجوزسفنوهسفنيفةنينأمطلا

:ءودهبلوقيوهوهعبتمث،هيفتكّزهو،كولراشرمأبنوريماكراتحا
.ً"امتحتّنجلهبموقنامبيمأتملعول،ءابغلاةمقلب،ءابغاذه"

تناك.ةبيرغوةليمجةحئارهيفتقبعوً،ادرابلخادلانملزنملاناك
مل.ناردجلاىلعتاحولتقلعو،نشخلاصجلانمةعونصملزنملاناردج
يفعئاشوهامكراطااهدحيوشامقلانمةعونصمتاحوللانكت
ًاضعباهضعببةطوبرمبشخلانمعطقنمةعونصمتناكلب،ايناطيرب
تعضوناردجلايفتاوككانهتناك،فرغلااياوزيفو.فلتنأنكميو
،ٍسارككانهنكتمل.نيمسلجروأنينانتلةريغصةيبشخليثامتاهيف
وأنوثجيسانلاناكثيح،ضرألاىلعةعوضومدئاسودرجمامنإو
.ةضفخنمتالواطمهنمبرقلابومهلجرأنيبلاصمنوسلجي

انلقبسيملنكلو،يجوزقيدصكنإلوقت":غناشتوهةجوزهتلأس
."؟كلذكسيلأياهغناشيفميقتالتنأ؟انيقتلانأ

يننأهتربخأو،توكسايرولغنتمىلعهعمتنكدقل":كولراشاهباجأ
."هلزنمىلإدوعيامدنعهترايزليتأس

نألبقةعرسبةجوزلاتمستبا."كنعانربخأدقل،كولراشتنأً،اذإ"
مضنتنأىنمتيهنإغناشتوهانللاقدقل".قلقلاريبعتاههجوديعتسي
،اهيلعكعالطإدويًارابخأهيدلنأل،انعمتابجولاىدحإلوانتتوانيلإ
."ةأجفضرمهنكلو



."نوريماكيقيدصاذهو،كولراشانأ،معن"
يستانأ":تلاقواهيفتكتزهو،طيسبوحنىلعاهسأربتأموأ

."نيوه
ةفرغىلإيضفيهنأحضاولانمناكرممربعنيوهيستمهتداق

لاحكهلاح؛ضرألاحطسنمًابيرقوًاضفخنماهيفريرسلاناك.مونلا
اهنإىتحً؛ادجةعفترمتناكذفاونلانأالإ،ةقباسلاةفرغلايفتالواطلا
غناشتوهناك،لجرسأراهيلإلصينأنكمييتلاةفاسملانمىلعأ
رودبرثأًاسماطههجويطغيقرعلاوريرسىلعقلتسموهوفجتري
.مدلاكناوارمحهينيعنأظحالىتحكولراشهنمبرتقانإامو.يردجلا

هنأحضاولانمناكً،احضوتسمغناشتوهلاق."كولراشيقيدص"
ً.انهاووًاعيفرادبهنأالإ،هتوصىلعبحلاوةيويحلايفضينأديري

."؟غناشتوهبطخلاام"
امدنعماريامريخىلعتنك.ملعأال":لاقوهسأرغناشتوهزه

قورشلبقًادجًاركابتظقيتسايننأالإ،سمألابشارفلاىلإتدلخ
نمضوهنلاتلواحامدنعيننكلو،ينظقيأيذلاامملعأال،سمشلا
ًاراننأكوترعشو،فجترأتأدبوً،اضرأتطقسوياقاسينفعستملشارفلا
."ءارحصنمرثكأًادجفاج؛فاجيمفنأو،يقورعيفيرست

نوريماكوكولراشرمعبناكو،ءامقيربإًالماحةفرغلاةبتعىتفربع
،اهنيعغناشتوهايازملمحيوينيصهنأحضاولانمادبو.فحنأهنكلو
،غناشتوهىلإقيربإلاىتفلامّدق.غناشتوهنباهنأكولراشضرتفاو
لازيالداكلابعله؛هتدلاوريبعتبًاهيبشههجوولعييذلاريبعتلاناكو
.ةرطيسلاتحت

."عبنلانمكلهترضحأدقل،اذهبرشا،ايه"
حسممث،تاعفدثالثىلعهمفيفهغرفأو،قيربالاغناشتوهلمح

وحنرظنو.ً"اركش،يندعاسيساذه":لاقو،هدينمةيفلخلاةهجلابهمف
:لاقوهبناجبريرسلاىلعتبرو."كتيؤردوأتنك":ًالئاقمستباوكولراش
."يلجأنمةلاسرلصوتنأكديرأوً،ائيشكربخأنأديرأ،سلجا"

."؟يهام":كولراشهلأس
.ً"اددجمرحبتامدنعتوكسايرولغنتمىلعنوكأنليننأدقتعأ"
،هيناعتامءارجنمنآلاهبرعشتامفرعأ":كولراشهيلعدرف

."ةعرسبرمألاىطختتسكنكلو
."رخآلمعضرعتيقلتيننأدصقأيننإ.ال"



."؟خابطك"ً:ائجافتمكولراشهلأسف
اهنإ،ءانيملايفسمألابةيساراهتدهاشةريبكةنيفسنتمىلع،معن"

."ةيكريمأةنيفس
خابطلاليختًالواحمهسأركولراشزه."؟يسكانومسأسأويدصقتأ"

ةيكريمألاةيرحبلالاجرنمتائمللماعطلادعيوهوغناشتوهينيصلا
.توكسايرولغنتمىلعنييناطيربةراحبةعضبنمًالدب

."؟اذهثدحفيك":هلأسف
لزنملاىلإتدعامدنعسمألاب":مستباوهتجوزىلإغناشتوهرظن

تيبلانعًاديعبءاقبلايبضرتفيالهنأينتعنقأو،نيوهيستعمتثدحت
لعس."ربكيوهوّيلإةجاحبييغنافوهنأينتربخأو،ليوطتقول
يفةقحماهنأتكردأ":عباتوهدينمةيفلخلاةهجلابهمفقالغإلواحو
دحأناكنإىرأل.ءانيملاىلإتهجوت،ءاشعلادعتتناكامنيبو.هلوقتام
ةنيفسلانأتملعأ،ءانيملانمبيرقىهقميفو،خابطنعثحبيام
."ةرشابمتلبقويتامدختضرعف،خابطدعاسمنعثحبتةيكريمألاةيبرحلا
.هبمايقلاهبضرتفيامفرعيلجرنعسأيبنوثحبياوناك":عباتومستبا
يف.ةبذعلاهايملانمةريبكةيمكبلطدقنيخابطلاريبكنأتدجودقل
هايملارفاوتتتيح،يزتغنايرهنىلإةهجتمةنيفسلاتناكدقل،ةقيقحلا
نمةيمكلاهذهىلإةجاحباوسيلمهنأمهتربخأو،نوءاشيامردقبةبذعلا
."ّيلإاوغصيملمهنكلو،ةبذعلاهايملا

."؟هبمايقلايونتامبيوالاتناطبقلاتملعأله"
ناطبقلاوهنأملعأانأو،تنمشترالديسللةلاسرتلسرأدقل"

تقولانمريثكلاتيضمأدقل":عباتو،هتجوزىلإرظنو"يرارقنامهفتيس
ةيكريمألاةنيفسلارحبتسً.اددجماهعمشيعللقاتشمانأو،يتلئاعنعًاديعب
اهدنعو،دحأّيلإقاتشينألبقدوعأسو،يزتغنايرهنيفعيباسأةدعل
."ياهغناشيفانهلمعةصرفنعثحبأس

نوكينلهنألنزحلابرعشيوهوكولراشهلأس."؟رحبتسىتم،نكلو"
.ايناطيربىلإةدوعلاةلحريفهعم

نليننكلو".نوللايدامرههجوادبو."دغلايف":غناشتوههباجأف
هلّرضحينأديريدحأنمامف.نآلايتلاحىلإًارظناهبقاحللاعيطتسأ
يسكانومسأسأويناطبقىلإةلاسرلسرأنأديرأ.هماعطضيرمخابط
."يريغخابطدعاسمنعثحبلاهبضرتفيهنأاهيفهربخأ

نمناطبقلانكمتييكلًاقيضحبصأتقولانأهرسيفكولراشرّكف



ىلعانأو.كتلاسرلقنأس":هللاقوغناشتوهلمستباهنكلو،هرمأربدت
."ءانعنودنمانهديدجلمعىلعرثعتسكنأنمنيقي

انأامىلعتيقبنإ؛كلذنظأال":ّدروهسأرغناشتوهزه
."هيلع

دقنوكينأنكميامًائيشتلوانتله":كولراشهلأس،اهدنع
."هبرعشتامكلببس

،ههجوجنشت."يتجوزوينباهلوانتيملًائيشلوانتأمل":هيلعدرف
ذنمهنمبرشيذلاءاملاقيربإعضوو،هيبناجدحأىلإىنحناةأجفو
.هيفتكدنستىتحمامألاىلإنيوهيستتطخ.ضرألاىلعةهرب

ظحالكولراشنأالإً،افجترموًابحاشادبريرسلاىلإهتدوعءانثأيف
هيطغينألبق،ةظحلنمرثكألهتيؤرةصرفهلحتتملو،هرهظىلعًائيش
.ههابتناتفلهآرامنأالإ،ينطقلاغناشتوهصيمق

."مامألاىلإنحنا":هللاقف
."؟اذام":ًالئاقغناشتوههيلعدرف
."مامألاىلإنحنا"ً:اددجمكولراشهللاقف
.ةريحبًاضعبامهضعبىلإاهدلوونيوهيستترظن
هدلوهدعاسف،هسأربأموأمث،ةهربلكولراشوحنغناشتوهقدح

ينطقلاصيمقلاةحازإبكولراشماقو،ريرسلانمضوهنلاىلعهتجوزو
.هفتكنعلتبملا

كانهتناكهفتكشفرىلعأيفوغناشتوهقنعلفسأ،كانه
ةقزممةيناثلاتدبو،ىرخألانمرغصأتناكامهادحإ؛ناوارمحناتمالع
ناكو،نيرتميتنسوحنامهضعبنعنادعبتناتمالعلاتناكو.اهفارطأدنع
.نوللارمحأًاحفطرهظيامهلوحدلجلا

ةدعتبمتزفقو."ىعفأةغدلاهنإ":ةلئاقتخرصونيوهيستتثهل
،عجارتييغناف":تحاصوضرألاىلإبعربقدحتتذخأو،ريرسلانع
."ريرسلالفسألازتالامبر

ةركفبًالوغشمناكهغامدنكلو،داعتبالاكولراشدسجدارأهرودب
ناكيذلاعارصلاىلإًارظنو.ريرسلالفسأةماسلافحاوزلاىدحإدوجو
الإنوريماكنمناكامف،هناكميفهدسجدمجتهلقعوهدسجنيبًارئاد
.هايإًاكرحمهبحسوهفتكنمهدشنأ

:لاقوةيبصعبهلوحرظنيذخأو،هردصوحنهيتبكرغناشتوهبحس
."ةغدليأبرعشأمل"



،هيتبكرىلعاثجمث،ريرسلانممادقأسمخدعبىلعكولراشفقو
ءيشكانهنكيملنكلو،ءيشهيلعنأًاعقوتم،ريرسلالفسأقدحيذخأو
ً.امامتةيلاخريرسلالفسأةحاسملاتناكدقل.ام

تبهذدقفلبقنمىعفأانهتدجاوتنإ":لاقوهسأرزهو،فقو
."نآلا

تنأو،ىعفأدجوتتناك،عبطلاب":ىسأبةبحتنمنيوهيستتفته
."؟اذهلصحفيك،ةغدللارثأتدهاش

وهولاقو،اهلثمبرغتسموهو،ةفرغلاءاجرأيفهرصببكولراشلاج
دجتسفيكىرأنأعيطتسأالوً،ادجةعفترمذفاونلا":ريكفتلابقرغتسم
ىلعو،رمملارخآيفعقتمونلاةفرغنأامك،قلستتيكلاهلًاليبسىعفأ
اهنكميفيكف،باهذلاوبايإلايتلحريفرمملالوطىلعفحزتنأىعفألا
."؟اذهكرمأبمايقلا

."تاوجفلاىدحإربعتلخدامبر":ًالئاقنوريماكحرتقاف
هجوىلعهيرظانبحسمو،ةفرغلاءاجرأيفهينيعبكولراشلاج

اليننإ":لاقوةطلبملاضرألابناردجلاهدنعيقتلتيذلاطخلاصوصخلا
."تاوجفيأدجأنأعيطتسأ

تاوجفيأَرتمل":ًالئاقرخفبييغنافغناشتوهنباهيلعدرف
اليك،نيطلابتاوجفلاألمأيمأينتلعجدقف،تاوجفنمامهنأل
دكأتأيكاهصحفتبعوبسألكموقأانأواهروبعنارئفلاوناذرجلاعيطتست
."ترهظدقىرخأتاوجفنمامهنأ

."رابدلو":ريرسلاىلعٍقلتسموهونهوبغناشتوهلاق،اهدنع
.هجولابحاشادبو

."؟ةرمرخآاهصحفتبتمقىتم":كولراشهلأساهنيح
."سمألاب":ىتفلاهباجأ
،ىرخألافرغلاصحفتبموقأس":لاقوهاصععفرو،هلوحنوريماكرظن

كيدلنكيملام":لاقونيوهيستىلإرظنو."؟انهلازتالتناكامبرل
."؟عنام

."رذحلاَّخوت":تلاقواهسأربهلتأموأف
."تاشورفملالفسأرظنا":كولراشهللاقو
نمناتعومجم،كدعاسأس":لاقومامألاىلإييغنافىطخ،اهدنع

يستىلعادب.نوريماكلةنازربأموأو."ةدحاوةعومجمنملضفأنويعلا
يأباههوفتنودتلاحاهجوزنمةرظننكلو،ءيشلوقديرتاهنأنيوه



انأو،عاجشىتفهنإ،بهذيهيعد":نهوبغناشتوهلاق،اهدنع.ةملك
."هبروخف

ىلإغناشتوهراشأىتح،ةفرغلاييغنافونوريماكرداغنإام
.هريرسنمابرتقييككولراشوهتجوز

ىلعينارينأهديرأاليننإ.انهنوكيالنألضفألانم":لاقو
ةيؤرنمكولراشنكمتوغناشتوهلعس،ءانثألاكلتيف."ةلاحلاهذه
نمًالدبًاضيرمنوكأنألضفألانمناكامبر":عباتو،هيتفشىلعمدلا
هاعدتال.يعافألاتاغدلنمىجريءافشالفينتغدلدقىعفأنوكتنأ
."توملاتاركسيناعيوهوهدلاوىرينأدلولابضرتفيالفً،اددجملخدي

اهينيعتحسمو،اهعومدىلعترطيساهنكلو.يكبتنيوهيستتأدب
.امهيفبعرلاادبواهانيعتعستاو،اهدينطابب

."تومتنل":لاقوةقيقحهبرعشياممرثكأرارصإبكولراشهيلعدر
ةأجفرعشو،قحملجرلانأنمنقيتغناشتوهىلإرظنامدنع،نكلو
نيأ.نيجلاعملادحأراضحإانيلعبجي":لاقو،هينيعنمقفدتتعومدلاب
:ًالئاقعباتونيوهيستعمتارظنلالدابتو."؟مهدحأداجيإاننكمي
."انعمييغنافذخأنسو،جلاعملاراضحإلنوريماكةقفرببهذأس"

نكمتو.اهينيعألمتعومدلاتناكو،نانتماباهسأرنيوهيستتزه
نأديريهنإ؛هبمايقلاكولراشديريامتمهفاهنأةيؤرنمكولراش
.توميسهنأاملاط؛هعيدوتلةصرفلااهلحيتي

نمام":رخفبريخألانلعأو،مونلاةفرغىلإييغنافونوريماكداع
ادبةأجفو،هدلاوىلإرظنو."ناكملكيفانثحبدقل،لزنملايفٍعافأ
.يرجيامًاضيأوهنمخدقو،هينيعيفنزحلا

."جلاعملارضحنوبهذنل":كولراشلاقف
،ةشيرةطساوبقروةصاصقىلعةظحالمةعرسبنيوهيستتنود

ةظحالمهذهو،ناونعلاوهاذه":اهايإهيطعتيهونوريماكلتلاقو
."؟نودعتسممتنأله،مكتعاطتساردقاوعرسأ،جلاعملل

."ناكملافرعأ":لاقوةظحالملاهينيعبحسموهسأربأموأ
مستباوةيحتلاخابطلادرفً،اعدومأموأوغناشتوهىلإكولراشرظن

.نهوب
."بهذنل،انبايه":لاقو
يكتقولاضعباوقرغتسادقوً،اعطاسجراخلايفراهنلاءوضناك

يفريسيييغنافوهناكو،ريسملانوريماكمدقت.هيلعمهنويعداتعت



امبروً،اضيرمدقريهدلاوناكثيحىلإ؛فلخلاىلإرظنيوهو،ةياهنلا
.توملاتاركسيناعي

ريثكلاكانهله":هلأسونوريماكلكولراشخرصنوريسياوناكامنيب
."؟نيصلايفةماسلايعافألانم

مل.يحاوضلايفةداعنوكت،اهنمضعبلا":نوريماكهيلعدرف
فاطملااهبيهتنينأنودنم،ندملايفاهدوجوبتعمسنأيلقبسي
."خبطلاردقيف

."؟يعافألانوينيصلالكأيله":كولراشهلأسذئدنع
."ءيشلكنوينيصلالكأي":لاقوهسأربنوريماكأموأف
وهنكلو،ةمحدزملاعراوشلاربعريسملادوقينوريماكناك،ةيادبلايف

نأبجينيأىلإفرعأانأف،لهمت":حاصوهبقاحللالواحييغناف
."بهذن

مدقتييكهيبكنمبييغنافعفدينأنيترملواحنوريماكنكلو
هعد":هللاقوهفتكنمةياهنلايفهبكسمأكولراشنأالإ،عيمجلا
لجأنمءيشبموقيهنأرعشينأىلإةجاحبهنإ.ةمدقملايفريسي
."هدلاو

رمألابترعشلهناكمتنكول،قحمكنأدقتعأ":نوريماكهيلعدرف
."هنيع

تناكو،ةينبألارئاسنعامًاعونديعب،ريغصخوكىلإاولصوً،اريخأ
.فطلبحجرأتتةعيفرلابحةطساوبفقسلانمةيلدتملايلحلاوذيواعتلا
تناكو،مامألاوفلخلانمخوكلابطيحتتناكةقيدحلانأكولراشظحال
.عيمجلااهعرزييتلاةرهزملاتابنجلاوتاريجشلانعفلتختتاتابنمضت
نعةرابعتاتابنلاتناك.ةلباذاهراهزأتناكةرهزملاتاريجشلانإىتح
هضرأيفتبنتنأبدحأبغرياليتلاةراضلاباشعألاهبشتةعيفرءايشأ
.

لب؛بابهيدلنكيمليذلاخوكلالخدموحنييغنافوههّجوت
غنافوهقرطف،بابلاماقمموقتوىلعألانملدسنتةءالمكانهتناك
.بابلاراطإىلعيي

."كتدعاسمىلإةجاحبنحن،مرتحملايديس":لاقو
يفنعاطلجررهظ،ييغنافوهىلإنوريماكوكولراشمضناامدنع

كولراشهدهاشيذلاًانسربكألالجرلاناكامبر.ةءالملافلخنمنسلا
نكتملو،سمشلاةعشأريثأتبًافاجوًادجًادعجمهدلجناك.هتايحيف



ديعاجتلاهذههتركذدقو،ههجوديعاجتفلخحوضوبنيترهاظهانيع
هبراشلدسنيوً،افيحنلجرلاناك.ةكربلاىلعأيفةفاجلانيطلاقوقشب
سأرلاعلصأناكو،ةوقرتلادودحىلإلصيىتحهمفيبناجدنعضيبألا
نمنخثأداكلابيهو،هسأرنميفلخلاءزجلانيزتءاضيبةليدجنمالإ
امك،ةدحاوادعنانسألانمٍلاخزوجعلامفنأكولراشظحالو.هبراش
.نوللاءادوسهتثلنأظحال

؟يمانماوقلقتيكمتنأنم":لاقوةيلاعةربنبزوجعلالجرلامتمت
".

يتاراذتعالبقتنأوجرأ":لاقوةعرسبييغنافوهىنحنا،اهدنع
لسوتأيكيتدلاوينتلسرأدقو،ضيرميدلاونكلو،رقوملاجلاعملااهيأ
."هدعاستلكيلإ

تاينثفلخهانيعتعملو،ةرتفلييغنافوهىلإزوجعلاقدح
ناك.نوريماكوكولراشىلإرظننأثبلامو،ةقيدحلاوحناطخو،هنافجأ
":لاقوةرجشعذجنعةرابعتناك،ةيبشخاصعىلعئكتيزوجعلا
."ةعتممًاقح،ةعتمممايأاهنإً،اضيأنابيرغدجوي

هبشبلاقوهبرديقفرىلإرظننأالإييغنافوهنمناكامف
."انهىلإيناعبتو،يدلاوناروزياناك":راذتعا

تبركولراشنأالإ،زوجعلاعملداجتلاكشوىلعنوريماكناك
ةصاصقمّدقو،مالكلانعهناسلكسمأنأالإهنمناكامف،هرهظىلع
.جلاعملاىلإنيوهيستاهايإهتطعأيتلاقرولا

أموأمث،اهيلعبتكامأرقوقرولاةصاصقزوجعلاجلاعملاحتف
جالعلانأامك،ريطخويدجرمألا،ىعفأةغدل":لاقوءطببهسأرب
."فلكم

عفدننأعيطتسن":لاقوًاضرتعمةيناودعبييغنافوههيلعدرف
."هديرتام

رظنو."عيطتسأانأفعفدلاعطتسيملنإو":ًابقعمنوريماكلاقو
عدأنليننكلو،يقطنمريغهتمربرمألانأفرعأ":عباتوكولراشىلإ
."كلذنودةلوليحلايتعاطتسابناكنإتوميكقيدص

."كفورعمكلردقأيننإ،كلًاركش":ًالئاقكولراشدرف
اهيلإجاتحأسيتلاءايشألارضحأينوعد":جلاعملازوجعلالاقاهدنع

،ةقيدحلاىلإزوجعلاهجوتكولراشعقوتامكخوكلالوخدنعًاضوعو."
،ةعونتمتاتابنةدعفطقو،هنسثلثيفوهنمينحنيامكىنحناو



مث،ضرألاىلعرخآلاضعبلاىمرواهضعبذخأو،اهتاقيوسواهقاروأدقفتو
.هدينمىلدتتتاتابنرشعوحنكانهتناك،ةياهنلايف.رداغ

يهو،ءاودلااهنإ:لاقوهديباهلمحييتلاتاتابنلابنايتفللحّول
."تارشحلاويعافألاتاغدللًادجةديج

عرسأريسيزوجعلاناكو،مودقلاةلحرنمأطبأةدوعلاةلحرتناك
مل؛ديرينكيملامبروأ،ضكرلاعيطتسينكيملهنكلو،كولراشعقوتامم
وأةرمزوجعلافقوت.حيحصلاوهنيلامتحالانميأًادكأتمكولراشنكي
نمهبحسبييغنافوهماقو،قيرطلايفسانلاىلإثدحتيلنيترم
.ًاددجمريسملاعباتييكةثداحملا

جراخفقتنيوهيستتناك،نيمنرعراشيقرشىلإاولصوامدنعو
ةقفربنايتفلاتحملامدنعو.نيتفجترمنيديبقيرطلاىلإرظنتوتيبلا
.اهحايترانعًاريبعتاهترجنحهاجتاباهيديتعفرزوجعلاجلاعملا

."؟يدلاوحبصأفيك":اهلأسهتدلاونمييغنافوهبرتقاامدنع
ىلإاهيديمضبتماقو."نسحتيمل":تلاقونيوهيستتلفجأ

تلاقوتيبلاةبتعنمبرتقايذلاجلاعملازوجعلاهاجتابتنحناو،امهضعب
."ركشلابكلةنيدميننإ،كمودقلًاركش":

امَرنلف":لاقوهرودبهسأرىنحأنأالإزوجعلانمناكامف
."ءيشيأبدهعتأاليننكلو،هبمايقلاعيطتسن

يتلا،نيوهيستهتعبتوهاصعىلعئكتيوهولزنملازوجعلالخد
نمناكامف،اهفلخييغنافوهكرحتو،نافجترتنالزتالاهاديتناك
زوجعلاف؛انعمانهرظتنا":هللاقوهفتكىلعهديعضونأالإكولراش
قلقتنأكتدلاوبضرتفيو،ههابتناكدوجوفرصيسامبرو،لمعينأديري
."كيلعسيلوكدلاوىلع

هنكلو":هينيعيفقرقرتتعومدلاو،كولراشىلإييغنافوهرظن
."توميامبر

اليك،لوخدلاكبضرتفيالاذل،حيحص":لاقوكولراشأموأ
."كنهذيفهاركذهوشتت

رميهنأكوتقولاادبجراخلايفنورظتنيةثالثلانايتفلاناكامنيب
ماقةخيطبلمحيوهوداعنأثبلاممث،ًاليلقنوريماكدعتبا.ًائيطب
نايتفلاماقو،هبيجيفاهلمحيناكنيكسةطساوبحئارشىلإاهعيطقتب
.ًاريصقًاثيدحاولدابتو،خيطبلاحئارشلوانتب

نممهئاهتنانمريصقتقودعبلزنملانمنيوهيستتجرخ



.ةفزنتسموةبعتمتدبو،خيطبلالوانت
.هءاهنإعطتسيملهنكلولاؤسلابييغنافوهأدب."؟...فيك"
لذبيوً،ادجضيرمهنإ":ةعرسبتلاقواهيفتكنيوهيستتزه

."هذاقنإلهبمايقلاعيطتسياملكجلاعملا
.راظتنالاىلإةثالثلانايتفلاداعو،لخادلاىلإتداعمث
ىلإأموأوبابلانمزوجعلاجلاعملاجرخ،كلذوحنوأةعاسدعب

."؟يخوكعقينيأركذتتأً،ايكذودبتبيرغلااهيأ":كولراش
."يديسايكلذدقتعأ":كولراشهباجأ
نمةتبنرضحتوةعرسبكانهىلإبهذتنأًادجمهملانم"

،ةريغصءاقرزراهزأاهلو،كرصخدودحىلإلصتةليوطةتبناهنإ.ةقيدحلا
."؟هديرأامتمهفله.ةدعجماهقاروأو

ييغنافوهوحنأموأو."تمهف،معن":ًالئاقكولراشهيلعّدر
لضفأةقطنملافرعيهنأدصقأ؟بهذينأهبضرتفيالأ،نكلو":لاقو
."هوتينلوينم

لاقوبيرغريبعتههجوالعدقوييغنافوهىلإجلاعملارظن
."...لاحيف،انهءاقبلاهبضرتفي":ةعرسب

فرعييقيدص،نكلو":لاقونوريماكىلإكولراشرظنو."تمهف"
."ينمرثكأةقطنملا

الدقو،كلثمًايكذودبيالهنكلو،حيحص":جلاعملاهيلعدرف
."نآلابهذا،ةبولطملاةتبنلارضحي

."يديسرضاح"
غنافونوريماكعماهربعنأهلقبسيتلاقيرطلاربعكولراشضكر

فنعببرضيهبلقناكو،هامدقهتدعاسامردقبةعرسبضكردقل.يي
خوكىلإلصوامدنعو.هيغدصوهقنعوحنمدلاخضتهنييارشو،هردصيف
ءاوهلاقشنتساو،هيتبكرىلعهيديعضوو،ةيناثلفقوت،زوجعلاجلاعملا
ًاددجمكرحتلاعاطتسانإامو.هيتئرقرحأيذلارمألا؛عيطتسيامردقب
تناكدقف؛تاتابنلاًاضرعتسمةعرسباهلخادبلوجتو،ةقيدحلالخدىتح
،ءاقرزًاراهزأكلتمتالهذهوً،ادجةريصقىرخألاوً،ادجةليوطاهادحإ
،جايسلانمبرقلابتناك؛اهدجوةياهنلايفو.ةدعجمريغاهقاروأهذهو
داعوةبرتلانمكولراشاهعلتقااهدنع.جلاعملافصوعمقباطتتتناكو
.غناشتوهلزنمىلإًاضكاراهب

ةبحصبناسلجيييغنافونوريماكنأدجو،لزنملاىلإلصوامدنع



عضيييغنافاميف،بحتنتنيوهيستتناكو،لزنملاجراخنيوهيست
.هرودبيكبيواهفتكىلعهدي

.كولراشوحننوريماكراس
هبشأتاملكلاهذهعقوناكدقل."ةايحلاقرافدقل":لاقو

.هسأرقوفىقلتةليقثروخصب



فازنتساوفعضلابسحأةأجفو."ترخأتيننأودبي":كولراشلاق
.هتوق

وهقرافدقف،كرخأتبةقالعرمأللنكيمل":لاقوهسأرنوريماكزه
دقل:انللاقوجلاعملاىتأدقل.قئاقدرشعبكترداغمدعبةايحلاغناشت
امدنعنوينيصلااهلوقييتلاةرابعلايههذهو.نيحلاصلافالسألاىلإمضنا
ةقيدحىلإتلصودقتنأنكتمل،ءانثألاكلتيف.مهدحأةينملايفاوت
ترطولىتح؛ءيشيأبمايقلاكتعاطتسابنكيملو،دعبجلاعملاخوك
."ضكرتنألدب

اهنأكهلوتدبهتاملكنكلو،نوريماكتاملكىلإعمتسيكولراشناك
دجو.فوصلاونطقلانمةفيثكتاقبطربعرمتوديعبناكمنميتأت
؛هعملماعتللًادعتسمنكيملًاللجًاثدحناكهقيدصتومنأكولراش
ملغناشتوهنأةطاسببرمألاناكدقل.لصحاملهسفنرضحيملوهف
ً.ادوجومدعي

هنأبو،ملاعلانعلصفنمهنأبرعش.بيرغساسحإبكولراشرعش
ةهجىلإًايجيردتليميملاعلانأبسحأو،ضرألاحطسقوفًاليلقوفطي
.ةدحاو

يفءطببسفنتيذخأو،هيتبكرىلعهيديعضوو،كولراشىنحنا
.هسفنةئدهتلهنمةلواحم

كرتامدنعلصحامك؛لبقنمنوتوميًاصاخشأىأرنأهلقبسدقل
جراخةباغلايفةثجىأرثيح؛ماهنرافىلإلقتناونايبصللندبيدةسردم
ناكيذلاكينلوباننصحيفلجرةثجًاقحالىأرامك،هتمعوهمعةبزع
يتلارتسازالبقودةثجدهاشامك،هلةدعاقكهمدختسيستربومنورابلا
هبحنىضقلجرةثجدهاشامك،)يكريمأدسأ(رجوكلاباينأاهتقزم
ىلعهتبقرمطحوعقويذلاةراحبلادحأةثجدهاشو،زينغايديفًانوعطم
ةفصاعلالالخاوتامنيذلاصاخشألاىلإةفاضإلاب،توكسايرولغنتم
وأ،مهفرعينكيملمهركذقبسنمعيمجنكلو،ةنصارقلاعمةكرعملاو
بيغنأتومللقبسيملف،ةقيثوةلصمهبهطبرتنكتمللقألاىلع
.لبقنمهلًاقيدص

يساوينأكولراشلواحً؛ابرقمًاقيدصنكيملغناشتوهنكلو
.اينيجرفوأيورغسويمأوأيتامبهتقالعكهبهتقالعنكتملذإ،هسفن



دارفأدحأنكيملهنأامك.هدسجيفةريرعشقترساينيجرفبركفامدنعو
ينيصلالجرلاماقدقل.اميإهتقيقشوأتفوركيامكنيبرقملازملوهةلئاع
ةريبكةرغثهبايغكرتيسو،هتايحيفًامهمناكو،ءايشألانمريثكلاهميلعتب
.اهؤلمليحتسملانمنوكيس

عمييغنافونيوهيستتلماعتفيك":ًالئاقنوريماككولراشلأس
.سمهلاىلإبرقأناكيذلاحوحبملاهتوصعامسنمكولراشنكمت."رمألا

ناكاهجوزنأةصاخو،بعصرمألاف؛ةراهنمهتجوز":نوريماكهباجأف
ىتفلاامأ.هيفداعيذلاتقولايفهتدقفدقو،ليوطتقولاهنعًاديعب
فيكفرعيناكنإملعأال،ةحارصب،ةعاجشلابىلحتينألواحيوهف
."اهتافرصتوهتدلاورعاشمءاروقاسنيهنأيلودبيو،رعشينأهبردجي

يذلازوجعلاجلاعملارهظثيح،لزنملابابىلعةرظنكولراشىقلأ
ييغنافونيوهيستنمبرقلابرمو،ىصعلاىلعئكتيلازيالناك
نمىلدتتتناكيتلاةتبنلاىلإءودهبرظنو،نوريماكوكولراشوحنًاهجتم
حجنيامبر،ديدجنماهتعارزلواحأوةتبنلاهذهذخآس":لاقوكولراشدي
."رمألا

."؟لصحاذام":كولراشهلأساهنيح
دقل،لصحامفرعتتنأ":لاقوًائجافتمهيلإزوجعلاجلاعملارظن

ً،اروهدتمناكهعضونكل،هبمايقلاعيطتسأاملكبتمقو،ىعفأهتغدل
."هتدعاسملءيشيأبمايقلايتعاطتسابنكيملو،هدسجيفىرسمسلاو

اهنأنمدكأتمتنأله":يلاتلالاؤسلاحرطيهسفنكولراشعمس
نمتجرخيتلاتاملكلانمًائجافتمكولراشادب،ةلهول."؟ىعفأةغدل
.هرطاخيفلوجيامعربعتتناكيتلاو،همف

ىلعحضاولكشبةرهاظةغدللاتناك":لاقوزوجعلاجلاعملاأموأ
."هرهظ

ىلإلصتنأىعفأللنكميفيك،نكلو":ًالئاسكولراشهيلعدرف
نإو.اهيلإلصتنأىعفأيألنكميالوً،ادجةعفترمةذفانلاف؟مونلاةفرغ
نمديدعلابرورملاوفرغةدعزايتجااهبضرتفيفتيبلابابنمتلخد
."غناشتوهىلإلصتنألبقصاخشألا

تاكرحعقوتعيطتسينم":هيفتكزهيوهوزوجعلاجلاعملالاقف
هتخضيذلامسلانأو،ىعفأةغدلاهنأبًاعطقكشأاليننإ!؟يعافألا
تاغدللاهذهلثمتدهاشنأيلقبسدقل،هلتقيذلاوههدسجب
.ً"اقباس



."؟مونةفرغيفو،ةنيدملايف"ً:ابرغتسمكولراشلأسف
ريسفتكيدلله":لاقوعيفرلاضيبألاهبجاحزوجعلاجلاعملاعفر

."؟لضفأ
."دقتعأال.ال"ً:انعذمكولراشهيلعدرف
كولراشهدهاشو،كولراشدينمةتبنلاذخأوزوجعلاجلاعملامدقت

تجرخأيتلاو،يكبتلازتالتناكيتلانيوهيستوحنءطببهجتيوهو
،هسأرجلاعملاىنحأ.اهايإهتطعأواهتظفحمنمةيندعملادوقنلاضعب
ىنمت.هدينمةيلدتملازتالةتبنلاتناكوً،ادعتبمهقيرطعباتو،اهركشو
وهتومدعبتلصويتلاةتبنلانمثاهنمذخأيملجلاعملانأولكولراش
.لمعتستملوغناشت

نوريماكوكولراشنمناكامف،لزنملاىلإًاقدحمفقيييغنافناك
.هيلإامضنانأالإ

."كيبأبّلحاملفسأتمانأ":كابترابنوريماكلاق
.ً"اضيأانأو":هرودبكولراشلاقو
.قدحيلظوةملكيأبييغنافبجيمل
ىرأنأعيطتسأيننأولىنمتأ":نوريماكلءودهبكولراشلاقاهنيح

."غناشتوهةثج
."؟اذام"
.ً"اددجمغناشتوهىرأنأعيطتسأولىنمتأ"
."؟كلذكسيلأ،عورمفرصتهنإ"
."عناميهنظأالوتيمهنإً؟اقح":هيفتككولراشزه
."هدلووهتجوزعنامتامبر"
."ًالصأافرعينأامهبضرتفيال":لاقوامهوحنكولراشرظنف
."؟هتثجيفهدهاشتنأديرتيذلاام"
."هرهظىلعتناكيتلاةغدللادقفتديرأ"

."ينركذتال":لاقونوريماكدسجيفةريرعشقترس
."؟اهيفًابيرغًائيشكانهنأكرظنتفليملأ"
."؟اذاملثم"
رهظيفناكيذلاحرجلالكشركذتينأًالواحمهسأركولراشزه

هنأىلعغناشتوهتومبركفيكولراشنمءزجكانهناك.غناشتوه
نأفرعيناكرخآًاءزجنكلوً،ايفطاعاهعملماعتلاعطتسيملةيجحأ
اتراثأنيبانلااتمالعً،ادكأتمتسل":ًالئاقهيلعدرف.ةيقيقحةيجحأكانه



اهدحأ،مجحلايفلتخماناكدقفًاقحنيباننعةمجانتناكنإ.يهابتنا
.ً"اقزممحرجلاادبدقف؛رخآلانمربكأ

."؟اذههينعييذلاامً،اروسكماهبانناكامبر؟رمألايفبطخلاام"
ضرتفيهنأةرمتاذينربخأنسلايفًامدقتمًاقيدصنكلو،ملعأال"

يتلايهءايشألاهذهو.قايسلاجراخنوكتيتلاءايشألاىلإرظنلايب
."لصحدقمامتهاللًاريثمًائيشكانهنأبكربخت

."؟مامتهاللريثملاءيشلايهبانلاةروسكمىعفألهو"
ناكثيحىلإرظنو."بانلارسكيذلاببسلاىلعدمتعياذه"

نإلوخدلابيلحمستساهنأدقتعتأ":لاقوامهضعبنانضتحيهتدلاووىتفلا
."؟اهنمتبلط

:لاقوكولراشىلإهرظنبداعمث،نيوهيستىلإنوريماكرظن
فيك.ةأجفيدلاوتامنإرعشأسفيكركفأنأهركأ،تيماهجوز"
."؟ةبرجتلاهذهبتررمولرعشتس

هدلاوىلإةأجفهتداقهراكفأنأكولراشدجو،ةدارإنودنم
كراعمىدحإيفلتقامبر،تيموهامبر.دنهلانمامناكميفدوجوملا
.ارتلكنإىلإهلتقمربخلصيملامبرو،نييلحملاناكسلاعميناطيربلاشيجلا
.كلذبهمالعااوعيطتسيملمهنكلوهتقيقشوهقيقشوهتدلاوىلإلصوامبرو
نمجيزم،امءيشكانهناك.عطتسيملهنكلوهرعاشمليلحتلواح
.اهنمصلختلاعطتسيمليتلاةيوضوفلارعاشملا

ةبسنلابًاتيمسيليدلاونأفيكلءاستأًانايحأ":لوقيهسفندجو
هتوصوههجوحمالمركذتيفمويدعبًامويدادزتةبوعصدجأانأف،يل
هنأركذتأداكلابنآلايننكلو،هنعتايركذيدلتناك،يضاملايف.هتكحضو
."تايركذيدلتناك

."عيرماذه":نوريماكسمه
ةرثكوهعيرملارمألاامبر":عباتوييغنافىلإكولراشقدح.ً"اقح"

ناطبقربخأنأبغناشتوهتدعودقلرظنا":لاقوهدسجزهو."مامتهالا
ءافولايبضرتفيوهعمرفسلاعيطتسينلهنأبيسكانومسأسأوي
."يدعوب

الانأف،لصحامبيتدلاوويدلاوربخأنأّيلعبجيهنأضرتفأانأو"
."انهةدئافيلنأىرأ

:لاقو،لجرلاةافولمتهيًادحأنأهلُدبيملو،هلوحكولراشرظن
."كدعأةعاسنوضغيفدوعأس،ٍفاكانهكدوجونأدقتعأ"



.ً"انسح"
،ءانيملافيصرلباقتيتلاباضهلاىلإًاهجتملزنملاكولراشرداغ

يكءيشلاضعبًايحنمريسيناكو،ضكرلاءارجنمهملؤتهترصاختناك
رحبلاةيؤرنكميهنأظحالنأهلقبسيمل،ةرطيسلاتحتملألايقبي
نميراوصلاةيؤرهتعاطتسابناكامك،لزانملانيبتاوجفلالالخنم
ةيؤرنمنكمت،ةيرحبلاةهجاولانمبرتقاامدنعو.تويبلاحطسأفلخ
.دهشملاىلعيطغييسكانومسأسأويبالود

يتلاوةنيدملابطيحييذلاروسلايفةدوجوملاةباوبلاربعرمامدنع
نمهنكمتةيفيكنعةأجفلءاست،ةدحوملاةسبلألانودتريسارحاهسرحي
نمراكفألاكلتدرطىلإءانثألاكلتيفدمعهنكلً.اددجمةنيدملالوخد
.اهعملماعتللرطضااذإًاقحالةلكشملاهذههجاويسوهف،هسأر

كانهناك،ةيكريمألاةنيفسلادصقوءانيملافيصروحنةرشابمهجوت
هانيعتناكو،ةنيفسلانمبرقلابنييلحملاناكسلاوةراحبلانمريثكلا
مغرلاب،نكلو.هدوقنةقرسسمألابتلواحيتلانايتفلاةباصعنمناثحبت
هنأالإ،سانلانيبهنسلثميفاوناكنيذلاةيتفلانمريثكلادوجونم
مهنمًايأنأمهألاامبرو،دشحلانيبةباصعلاكلتدارفأزييمتعطتسيمل
.هزييمتعطتسيمل

سأسأويوفيصرلانيبطبرتةيبشخروسجةدعكانهتناك
ةيكريمألاةيرحبلانمناحلسمنايدنجرسجلكسرحيناكو،يسكانوم
سانلاىلإرذحبنورظنيسارحلاةراحبلاناكو.نكادلاقرزألاامهسابلب
.مهنمبرقلابنورمياوناكنيذلا

تارظننوقلياوناكنيينيصلانييلحملانمديدعلانأكولراشظحال
هوفتينيينيصلادحأناك،رخآلاونيحلانيبو.ةراحبلاوةنيفسلاهاجتابةضيغب
تناكدقف-تاملكلامهفنمكولراشنكمتدقو.نييكريمألاهاجتابةناهإب
هنأركفو-اهنمديزملاعمساملكلضفأًائيشفًائيشحبصتةينوتناكلاهتغل
هلوقياممهفىلعنيرداقاونوكيملنييكريمألاةراحبلانأديجلانم
ةعشبتناكتاناهإكمهيلعاهنوقلطياوناكيتلاتافصلاضعب.نوينيصلا
ةدحوةحلسألاعمتاناهالاعمتجتامدنعهيأربو.نوحلسمةراحبلاوً،ادج
.ةميخوجئاتنلانوكتعابطلا

ةعومجمقلقبكولراشدهاش،يبشخلارسجلانمبرقلابحبصأامدنع
ىنحنأ.ةنيفسلانمةدعمادقأدعبىلععمجتتنييلحملانمةريغص
دحأسأرتمدصفءاوهلايفًايلاعاهبىقلأوةنفعتمةفوفلمعفرومهدحأ



.ذاذرلاوراضخلانمةريغصعطقىلإةيظشتمترجفناو،نييكريمألاةراحبلا
هاجتابهتيقدنبعفروتفتلانأثبلاممث،ةبرضلاءارجنمراحبلارثعت
نأالإهليمزنمناكامف.زازئمشالاوبضغلاههجوىلعادبو،دشحلا
ناراحبلاذخأو،هتيقدنبةروسامضفخىلعهثحو،هعارذىلعضبق
.امهبأزهيدشحلاناكامنيبًاليلقنالداجتي

نيبضرألاىلعتطقسىرخأةفوفلماوفذقنأنودشتحملاثبلامو
امهبضرتفيناكنإنيدكأتمريغكولراشىلإارظننيذللانيراحبلا
ءيشنمامهنأبرهاظتلاوألعفةدربمايقلاوأيبشخلارسجلاعاجرتسا
.ثدحدق

مدقتلابامصخشأدبامدنعدعاصتلابًاذخآناكيذلارتوتلارسكنا
لجرلاصخشلاكلذناكدقل.ءانيملافيصرهاجتابيبشخلارسجلانم
ناطبقلاهنإ؛يزنيكاملآءاشعلفحيفسمألابكولراشهدهاشيذلا
.هيتبكردودحىلإلصييذلاهفطعمبو،هسابللماكبو،بيهملاهرهظمبنيارب
ركذت.مجرتملاىلإةفاضإلابنيقمنمنييءادرنايدتريناينيصنافظومهعبتو
.سمألابءاشعلالفحيفًاضيأنيفظوملاىأرهنأكولراش

نيواقرزلانياربينيعةيؤرنمكولراشنكمت،ةفاسملاهذهنمىتح
رسجلاةياهنىلإلصونإامو.همامأثدحياملكىلإنارظنتنيتللا
نمو.هابتنالااتفليىتحامهعباصأبناينيصلانافظوملاعقرفىتحيبشخلا
ام":ةيزيلكنإلابخرصو،دشحلانيبةعساوتاوطخباطخ،فقوتينأنود
.ةمجرتلابمجرتملاكمهناو."؟اذهىنعم

يأىدلتناكهنأُدبيملو،ضعبىلإمهضعبدشحلادارفأرظن
.ثدحتلاةينمهنم

اننأبمكاحلاانربخأدقل.انهفويضنحن":ًالئاقنياربناطبقلاعبات
ملاعلا":عباتوهلوقيامةمجرتمجرتمللحيتيلًاليلقفقوتو."فرشفويض
ىرأيننألطابحإلابرعشأيننكلو،نيينيصلاةفايضنسحنعثدحتيعمجأ
دارفأضعبنأكولراشظحالوً،اددجمفقوت.ً"احيحصسيللاقيامنأ
هذهتسرامثيح":ناطبقلاعبات.مهسفنأنملجخلابنورعشيدشحلا
اذهنماولعجتال.ةفايضلادياهلتدُموةقادصلاديتّدمةنيفسلا
مكروطاربمإومكفالسأاورعشتالو،انعملماعتلايفهريغنعًافلتخمءانيملا
."اذهرمنتملامكفرصتءارجراعلاب

ناطبقلالاجامنيب،مألاهتغلىلإتاملكلاهذهلقنيفمجرتملاعرسأ
بغريناكًادحأنأُدبيملو،همامأفقاولادشحلاىلعهرصببنيارب



نياربرظتنا،هتمجرتمجرتملاىهنأنأدعب.رشابملكشبهينيعىلإرظنلاب
ًادئاعةعساوتاوطخوطخيذخأثيح،ئجافموحنىلعرادتسامث،ًاليلق
يتلاكةنفعتمةفوفلميأهيلعىقلتنلهنأنمًادكأتم،هتنيفسىلإ
اريدتسينألبقٍناوثعضبلناينيصلانافظوملارظتنا.ةراحبلاىلعتيقلأ
هسفندجوامدنعو،رتوتبدشحلاىلإقدحيمجرتملاناكامنيب،هاعبتيو
.مهبقاحللةعرسبودعيذخأًاديحو

حيرلانأولامكتتشتيذخأدشحلانأبعابطناكولراشىدلناك
ةصرفدقفيسفةعرسبفرصتيملاذإهنأكردأو.مهتعرشأىلعتبه
عقونافظوملاعمسنإاموهوحنًاعرسمقلطناف،ناطبقلاعمملكتلا
رسجلالفسأنافقيناذللاناحلسملاناراحبلاماقو،هوحناتفتلاىتحهيمدق
.ءاوهلايفهيديعفروهتعرسنمففخف،امهيحالسبهلحيولتلابكرحتملا

يدلو،زملوهكولراشىعدأو،يناطيربانأ،ًالهم":كولراشحاصف
."ناطبقللاهغلُبأنأبجيةلاسر

يذلاىتفلاتنأ":ًالئاقهيلإرادتسانأدعبناطبقلاهبطاخ،اهدنع
ةصرفيلَنستتمل،كركذتأيننإ.ةحرابلايزنيكاملآءاشعلفحيفناك
."كيلإثدحتلا

ىتحنأشاذنكأملوً،ادجًالوغشمَتنكدقل":كولراشهيلعدرف
."ّيلإثدحتلابكتبغرلنتمميننإ.كجعزأ

نميأؤرجيال.ينبايًافيرظوًاقداصودبت":لاقونياربمستبا
اذهبيرغوهمك،هيلعقفاوأاليننأنودقتعيءيشلوقىلعّيفظوم
نأدعبهسكعنولوقيو،مهعمنوكتامدنعًائيشسانلالوقي!دلبلا
."ّيلإاهلقنتلتيتأيتلاةلاسرلابينربخأ،نآلا.مهرداغت

ةرتفذنمَتمدختسادقل.يديسرضاح":لاقوًاسفنكولراشذخأ
،مويلايفوتهنأكرابخإىلإرطضميننألفسآيننإ،خابطدعاسمةبيرق
نملضفأدجينلهنأو،كعملمعينأدويهنأيلهتاملكرخآتناكو
لبقهتايحةريسيفةياهنلاةطقنعضينأراتخاردقلانكلو،كيدللمعلا
."كفرصتتحتهتامدخعضونمنكمتينأ

يفًائيشسمهوهوحنهيفظومدحأىنحناف،نياربناطبقلاسبع
رهنهاجتابرحبنس":لاقوكولراشوحنًاددجمرادتساو،هسأربأموأف،هنذأ
خابطدعاسمنعثحبنيكتقولارخأتدقل.ةعاسنوضغيفيزتغناي
اننأوةصاخ،جعزمرمألانأضرتفأ.هنودنمانرمأربدتانبردجي،رخآ
رّدُقأيننإ،رمألانكيًايأ،نكلو.يلحمرخآبسيئرلاخابطلاانلدبتسا



."ةلاسرلالاصيإلكدوهج
.يسكانومسأسأويةنيفسلاوحنًاهجتمرادتساو،ناطبقلاأموأ

.:هلأسوكولراشهاجتابفلخلاىلإقدحليلقدعب،نكلو
."؟هفرعتتنكله"
."معن"
."ً؟احلاصًالجرناكله"
."توكسايرولغنتمىلعهتقفربتنك":لاقوكولراشاموأ
،نيحلاصلاجرىلعروثعلابعصلانمف؛كلةراحلايزاعتً،اذإ"

."؟هتافوببسام،نكلو.ةبوعصرثكأنيخابطلاىلعروثعلانأودبيو
."ىعفأةغدل"
كانهنأودبي."!ىعفأةغدل":لاقونزحبهسأرناطبقلاّزه

ىعفأةغدلبًاضيأهبحنىضقسيئرلاانخابطف،راوجلايفيعافألانمريثكلا
طسويفسارجأتاذيعافأدجتنلكنأكدعأيننإ.ةدودعممايألبق
."ةدحتملاتايالولاروزتامدنعندملا

امناكميفةرافصتّودىتحةنيفسلانتمىلإناطبقلالصونإام
لفسأنافقياناكناذللاناحلسملاناراحبلالفجأاهدنعو،حطسلاىلع
تبحس،كولراشدهاشامكو.ةنيفسلاهاجتابودعلاباعرسأو،كرحتملارسجلا
ٍناوثنوضغيفو.ةيفخٍديأةطساوبةكرحتملاروسجلاهنيعتقولايف
.تيبثتلالابحىوسةسبايلابةنيفسلاطبريءيشكانهدعيملةدودعم
.ًايكريمأًاملاع؛رخآًاملاعنآلاةنيفسلاتحبصأدقل

نورظتنيمهنأضرتفاف،كرحتتملةنيفسلانكلو،ةهينهكولراشرظتنا
،ةياهنلايفو.قاروألاضعبيفرظنلانوققديوأ،لجارملايفراخبلاديازت
.ةظحليأيفنوكرحتيس

.ةنيدملاروسوحنهجوتورادتساً،اريخأ
نيذللانيسراحلاىلعةرظنىقلأىتحةباوبلانمبرتقانإام

،نيولدكناودبتنيتذوخنارمتعيو،نوللارمحأورفصأًادحومًايزنايدتري
.ًاددجمةنيدملالوخدىلعهتردقمدعنمقباسلاهفوخةأجفركذتو
؟هبمايقلاهيلعبجياميفرّكفو

نماهراتخاةينيصًابايثيدتريناكظحلانسحل،هبايثىلإرظن
رمأبيشيناكههجونكلو.ينيصىتفكودبيهلعجامم؛نوريماكةنازخ
.سكعلاراهظالةيفاكهترشبوهانيعتناكدقف،رخآ

.ركنتييكلهبمايقلاهيلعبجياميفركفيهغامدذخأ



نمىرخألاةهجلايفًازوجعًالوستمدجوف،راوجلايفهرصببلاج
يقتيكشقلانمةعونصمةفاحلاةضيرعةعبقرمتعيناكو،قيرطلا
ربع.ًايطعتسمهديدميوةراملاىلإقدحيناكو،سمشلاةعشأنمههجو
.كولراشهنماندامدنعزوجعلاانيعتعملف،ههاجتابعراشلاكولراش

يكليديسايةيساحنةيدقنةعطقينطعأ،كوجرأ":زوجعلالاق
."زلدونقبطوياشبوكعاتبأ

كتعبقءاقلنيتيساحننيتيدقننيتعطقكيطعأس":كولراشهيلعدرف
".

."اهايإكيطعأسوعطقثالث":لاقوزوجعلاقدحاهدنع
."زلدونلاوياشلاءارشلًادجةريثكعطقثالث":كولراشهلداجف
زوجعىلإةبسنلابنانسألاريثكمفنعفشكو،زوجعلامستباف

.هتدعمىلعتبرو."ةريبكةيهشيدل":لاقوٍطعتسم
،ةيساحنةيدقنعطقثالثجرخأو،هبيجيفهديكولراشلخدأ

ىمر.يهامةفرعمةرشابمعطتسيملةبيرغةيندعمةعطقىلإةفاضإلاب
ياشلابرشتالألواح":هللاقوزوجعلاىلإةيدقنلاعطقلابكولراش
."مضهلارسعبباصتاليكةدحاوةعفد

،هسأرنعةعبقلاعفرو."ٍّزجمرمأةضياقملا":ًالئاقزوجعلامتمتف
."اهيلعظفاح":هللاقو.كولراشىلإاهبىمرو

هلمحيناكيذلايندعملاءيشلاىلإًاقدحم،ةهينهكولراشفقوت
.سوينيرأديسلاةروصقممامأةنيفسلاةيضرأىلعهدجوهنأركذتو،هديب
لهجيلازيالهنأالإ،ءيشلااذهبلجنيأنمهركذتنممغرلابو
هبظافتحالاررقاذل،ضومغلاهركيهنكلو،هيمريفٍناوثلرّكف.هتيهام
.هلجألمدختسييذلاضرغلافرعيىتح

نمًابيضقدجوو،ههجوتطغفهسأرىلعةعبقلاكولراشعضو
امهعضوو،امهنعرابغلاضفنوامهذخأف،نامطحمناولدهبناجبونارزيخلا
نألبق،ىنميلاهفتكىلعهنزاووبيضقلادنسأو،بيضقلايبناجىلع
.ةباوبلاوحنهجوتيوقمعبسفنتي

امناكمنمنيدئاعلالامعلانمةعومجمفلخريسلانمنّكمت
،مهفلخيقبنإهنأدجوف،نوعفادتيونومدمدياوناك.نفسلاضوحنم
نويعلًالاعفًاهيومتكلذنوكيدقفهلوطهوميلًاليلقهدسجىنحأو
.نيسراحلا

."نيولدلالمحتيذلاتنأ":نيسراحلادحأحاص،ةأجف



ملعناملعيسفههجوناسراحلادهاشولفً،اضفخنمهسأركولراشىقبأ
؛ملكتوهمفحتفنإكلذناملعيسامهنأامكً،ايقرشسيلهنأنيقيلا
.ةحضافلازتالةينوتناكلاهتنكلف

ركفيكولراشذخأف،لامعلاروباطةمدقموحننيسراحلادحأمدقت
ىلإرظنو.ينيصلماعيزبًاركنتمهللستببسرسفتةبسانمةصقبًاسئاي
فقتةينيصةأرمابطاخيسراحلانأدجوف،امءيشلوقلًادعتسمىلعألا
نمبيضقىلعنيولدنزاوت،هلثمةأرملاتناك.روباطلاةمدقميف
.لعفلاببيلحوهامبروبيلحلاباهيبشًائيشنايوتحيامهنأادب،نارزيخلا

الإوبيلحلاضعبانيطعأ،ناناشطعنحن":سارحلادحأاهللاق
."نيرمتكعدننلف

ناكو،ةأرملاعميرجياملهفسأتنممغرلابءادعصلاكولراشسفنت
امنيبسأرلاينحمامهربعرمدقف.هيلإاهبتنيملنيسراحلانألًارورسم
.نيولدلانمبيلحلابرشبنيكمهنماناك

نأرّكفو،ىرخأةرمءادعصلاسفنتىتحةنيدملاروسربعنإامو
تناكو،هلزنمتوكسايرولغتناكسمألابف؛ًالعفبيرغهبرعشيام
نأرعشيمويلاوهاه،نكلو.هيلإةبسنلابةفولأمريغوةبيرغياهغناش
هيلإةبسنلابةفولأملزانملاوحئاورلاودوشحلاتحبصأدقف؛هنطومياهغناش
نأشباذام،نكلو.طقفدحاوموينوضغيفملقأتلانمنكمتامبر.
.ملحلاكودبتاهنإ،رخآملاعكودبتيتلاماهنراف

يستلزنميفهرظتنيامملعينكيملهنأمغرف،ةعرسبكرحت
نوريماكناكدقف.اهلزنمىلإةدوعلابًابجاوهيدلنأبرعشهنأالإ،نيوه
ةليلقلاتاعاسلالالخنمغناشتوهنبابحأهنأامك،هتدوععقوتي
.هعماهاضمأيتلا

نقيأ،نيترمكولراشرظننأدعبو.يبرغهجوهقيرطيفحال،ةأجف
يذلاببسلانإ.نوريماكدلاويزنيكامموكلامناكدقف؛هفرعيهنأ
.هقلقوههجوسوبعوهةلوهسبنوريماكدلاوزييمتكولراشىلعبّعص

ناكامًانئاكنأظحالامدنعهقيرطةعباتمكشوىلعكولراشناك
.هفلخدشحلانيبىفختيوموكلامعبتي



كولراشعطتسيمليزنيكامموكلامديسلابقعتييذلانكيًايأ
ناكدقف؛همجحنعةشوشمةركفنمرثكأهيدلنكتملو،هلكشديدحت
.ريبكبلكمجحب

ناردجمامأرمييبابضنئاكبههيبشتنمنكمتهتكرحببسبهنأالإ
،لضفأةيؤرىلعلوصحلاًالواحمههاجتارييغتكولراشلواح.تاتابنوأ
دقف،موكلامديسلابقعتمنكيًايأف.ليحتسملانمًابرضناككلذنكلو
.ةبرعوأةرجشءارووأ،ةراملادحأءاروماودلاىلعيفتخيهنأادب
.ةشهدمءافتخالاىلعهتردقتناكو

ةقيدحيفهحمليذلاهنيعنئاكلاوهبقعتملانأيفكولراشكش
ديسلابقعتيناكامبروً،اصلنكيملامبر.ةحرابلاةليليزنيكاملآلزنم
.هتيحضبقعتيلازيالًاصلناكامبرو.امببسلديعبنميزنيكام

نوريماكىلإةدوعلاديريناكةهجنمف؛ناتبغرهتعزانت،ةياهنلايف
يذلانئاكلاىلإفّرعتلاديريناكىرخأةهجنمو،هتدلاووييغنافوهو
مدقتلانمًالدبو.يناثلارايخللةبلغلاتناكً،اريخأو.موكلامديسلابقعتي
نإهنأملعيناكو.هرظنىمرميفموكلامديسلاىقبأو،فطعنامامألاىلإ
موكلامديسلابوفاطملاهبيهتنيسفموكلامديسلاىلعهرظنىقبأ
ناكيذلانئاكلاكلذنكيًايأ،هنيعناكملايفهبقعتييذلانئاكلابو
.موكلامبقعتي

ضماغلانئاكلاظحاليملةراملانمًايأنأوههتشهدراثأامنكلو
مهبرمامدنعنيكبترمًاليلقمهضعبتفتلادقل.مهنيبلسنيناكيذلا
يفاوضمومهسوؤراوّكحهتيؤرنماونكمتيملامدنع،مهنكلو،نئاكلاكلذ
.مهليبس

نمبقعتملاوموكلامديسلاعبتتكولراشناكمإبناك،ظحلانسحل
ديسلابقعتمنأىلإهنمءزجيفكلذدوعيو،امهنميأهارينأنود
مامألاىلإرظنيموكلامديسلاناكامنيب،هتيحضىلعًازكرمناكموكلام
رّكف.ًالاعفناككولراشركنتنألىرخأةهجنمو.ّكفلادودشموًاعورم
،دشحلانيبهكرحتلهسييكلنيولدلاونارزيخلابيضقيمربكولراش
ةعاسًاقحالاهنمصلختلاهتعاطتسابفاهبظافتحالاةياهنلايفررقهنكلو
.ءاشي

تدباهتمقنمبرقأحبصأاملكو،ةبضهلاوحنيزنيكامديسلاهجوت



لكناكوً،اضعباهضعبنعةديعبتناك.لضفأوحنىلعةفرخزمةينبألا
ذإ،بقعتملالمعبّعصامم؛هبطيحتةيلاخةحاسمكلتمياهنمدحاو
نيترمكولراشلةصرفلاتحيتأدقو.اهفلخيفختلاهنكمييتلانكامألاتلق
ملكلذنممغرلاب،نكلو.ةحوتفمقطانميفودعيوهوبقعتملاةيؤرل
،نيقاسىلعودعيهنأوههفرعيناكاملكفً؛اديجهتيؤرنمنكمتي
.ضرألاحطسنعةديعبريغةفاسمىلع

،ةلتلاةمقىلعنميهيمخضدحاوءانبىوسمهمامأَقبيملً،اريخأ
طيحتو،هحطسرفصألاديمرقلايطغيو،نينيعلارهبتءاضيبهناردجتناكو
يذلاهنيعدحوملايزلانودتريًاسارحكولراشدهاش.زركلاراجشأهب
ةديدعلاءانبلالخادمدنعنوفقياوناكو،ةنيدملاروسدنعناسراحلاهيدتري
ةيصخشلًارقمنوكينأدبالءانبلااذهنأكولراشنّمخف،هاياوزدنعو
.نياربناطبقلاهيلإراشأيذلامكاحلارقمنوكيدقو،ةمهم

يذلاريبكلاددعلابةنراقمراوجلايفسانلانمليلقددعكانهناك
لخادامرمأءارونوعسينمممهمظعمنأنظو،ةنيدملايفهدهاش
.هيفنيلماعلانموأ،رقملا

ةطسبنماهلمكأبياهغناشةنيدمةيؤركولراشعاطتسا،ةلتلاىلعأنم
تاقرطلاةيؤرنمنكمتامك،ةيوتلملاةيعرفلاعراوشلاىأرو.لفسألايف
ودبتيتلاواهلخاداهقئادحيفختيتلاةعبرملالزانملاىلإةفاضإلاب،ةماعلا
يذلاةنيدملاروسةيؤرنمًاضيأنكمتامك.ةرثانتمءارضخعقبكديعبنم
ةعشأتحتعملتءاقرزلايبونجلانيصلارحبهايمروسلافلخدهاشو.اهب
ايرولغتناكو،ءانيملاضوحيفةفطصمنفسةدعىلإةفاضإلاب،سمشلا
نأدعبهلةفولأمتحبصأيتلااهيراوصنماهزيمدقو،اهادحإتوكس
سأسأويلنوللايدامرلكيهلادهاشامك،اهنتمىلعًارهشأىضمأ
ًاناخدثفنتةنخدملاتناكامنيب،اهيفناكرحتيراخبلاابالودناكو.يسكانوم
.يزتغنايرهنوحنةهجتمءانيملاةرداغملدعتستيسكانومتناكدقل.ضيبأ

هجتيناكيزنيكامديسلانأظحالو،ةينبألاىلإههابتناكولراشداعأ
ناكيذلانئاكلاءافتخاظحالهنكلو،راوزللسيئرلالخدملاىلإةرشابم
نمةعونصمو،نيعارصمنمةفلؤمو،ةمخضةسيئرلاةباوبلاتناك.هبقعتي
،سارحةعبرأعارصملكمامأفقيناكو.تاجاتراهيلعو،كيمسلابشخلا
ضيرعًازرطمًافطعميدترييمسرينيصفظومةباوبلامامأفقوامنيب
نوهجوتياوناكسانلانأظحالو،ةفاحلاةميدعءادوسةعبقرمتعيو،نيندرلا
ضعبللحمسيالامنيبلوخدلابمهضعبلحمسيف،ًاليلقهعمنوملكتيوهوحن



كولراشانيعتظحالامك.لوخدلابسانلامظعملحمسيمل،عقاولايف.رخآلا
،دوقنلابةئيلمةريغصًاسايكأفظوملااذهنوطعياوناكسانلاضعبنأ
هيندريفسايكألافظوملايفخيف،ةعرسبمتتةيلمعلاهذهتناكو
.ةوشرةيلمعتناكامبر.نيليوطلاونيضيرعلا

يتلاتاعبقلاوماعطلاوبارشلاعيبتيتلاكاشكألاضعبكانهتناك
يذلافظوملامامأكولراشرم.رقملانعًاديعبسمشلاةعشأنميقت
عامسهلتحاتأةيفاكةفاسمدعبىلعناكو،ةمخضلاةباوبلابرقفقي
.دحأهيلإهبتنينأنودنملاقيام

.ٍطعتسمكهيلإرظنينألمأيوهو،ههجوىلعةعبقلاىقبأوىنحنا
كانهنأكوً،اشعترموةكرحلاريثكادبو،روباطلايفثلاثلاموكلامناك

.هجعزيام
،ضماغلابقعتملانعًاثحبعاطتسااملكهلوحرظنلاكولراشسلتخا

امًائيشدهاشدقف،هدصرنمنكمتً،اريخأ.رداغيملهنأبًادكأتمناكدقف
راهزألاوقاروألاتناك.رقملابقاريبقعتملاناك؛زركلاةرجشدنعكرحتي
تناكو،هلقثتحتةينحمتناكناصغألانأظحالكولراشنكل،هيفخت
دقل؛رويطلابىرخألاراجشألاتجعامنيب،ةرجشلاهذهترجهدقرويطلا
.اهفيخيامًائيشكانهنأًاحضاوناك

ةباوبلادنعفقييذلافظوملاىلإنوريماكدلاولصوامدنعً،اريخأ
عمثدحتللةجاحبانأو،يزنيكامموكلامىعدأ":ةينوتناكةغلبلاقةسيئرلا
."ّحلمرمأيفنشتمكاحلا

."؟دعومكيدلله":ءودهبفظوملاهلأس
."ّحلُمرمألانكلو،دعوميدلسيل،ال":يزنيكامديسلادرف
:امهبحّولوهيمكنمهيديجرخأنأدعبفظوملالاق،اهدنع

ةبسنلابئراطومهموهامو،ةّحلمنوكتةجاحهيدلنملكً،انسح"
."هريغلًاهفاتربتعيمهدحأل

ئراطرـمألانأكلدكؤأ":رهاظطابحإبيزنيكامديسلاهيلعدرف
."ّحلمو

مكاحلاةلباقمليتأيدحأنمام":شأجةطابربفظوملالاقاهدنع
."راظتنالالمتحيومهمريغوطيسبرمألجأنم

هديعفدكلذنعًاضوعهنكلو،مسقينأكشوىلعيزنيكامناك
ًارمأيتجاحنماذهلعجيله":لاقودوقنلانمةضبقجرخأو،هبيجيف
.فظوملافنأتحتةيدقنةعطقبعفديوهو."ً؟اّحلموًائراط



ةلكشملانأيفكولراشّكش."الفسألل":لاقوًاملأتمفظوملاادب
يفسيلوةوشرلاموكلامديسلااهبضرعيتلاةقيرطلايفنمكتتناك
سيلونيينيصنينطاومنمىشرينألضفيناكفظوملانألامبرو.اهرادقم
.ءابرغلانم

نأيننكميله":ةقبطملاهنانسأنيبنميزنيكامديسلاهلأس،اهدنع
."مكاحلاعمدعومىلعلوصحلايننكميفيكملعأ

كيلعدعومىلعلوصحلالجأنم":لاقوهسأرفظوملاىنحأ
ةهجلايفدوجومهنإ.مكاحلاديعاومنعلوؤسملاريتركسلاىلإثدحتلا
."ةيوامسلاةمعنلاةباوبدنع؛ىنبملانمىرخألا

كرتأنأيننكميأ":هلأسوامهيخريوهيديضبقييزنيكامديسلاناك
."؟مكاحللةلاسر

يننأنمدكأتو،ةلاسركرتتنأكنكمي":ًالئاقفظوملاهيلعدرف
اهنأدجونإاهيلعمكاحلاعلطيسيذلامكاحلاريتركسىلإاهلصوأس
."ةمهم

."؟ةقرووربحوةشيركيدلله":يزنيكامديسلالاقاهدنع
ًادحأدجتسكنأيفكشنمام":ةموعنوةسالسبفظوملاهيلعدرف

ةلاسرلاةباتكبموقيسفديزملاهلتعفداذإو،ءاجرألايفءايشألاهذهعيبي
."مكاحلاهابتنادشيليمجبولسأبكنعةباينلاب

ًايلجادبهنأنممغرلاب."كلًاركش":هللاقويزنيكامديسلاأموأ
.رخآًائيشلوقينأديريهنأ

عيطتسيامصخشنعًاثحابدعتبييزنيكامديسلاكولراشدهاش
اذهبيفيرقملانمةبيرقلاكاشكألادحأنأادبدقو،هلةلاسرلاةباتك
كانهنوفقيصاخشألاضعبناك،ظحلاءوسلنكلو.هيلإهجوتف،ضرغلا
؛هعبتنإهيلإفرعتلانمنكمتيسيزنيكامديسلانأبكولراشكش.هلبق
.المأًاركنتمناكأءاوس

ناكيذلانضغلانأهلادبو،زركلاةرجشوحنكولراشرظنذئدنع
ريفاصعلانأامك،هينحيوهلقثيناكيذلانزولانمررحتدقًاينحنم
دقضماغلابقعتملانأايلجادبدقل.ايلعلاناصغألاىلعقزقزتتناك
.ىرخأةرجشىلإلقتناوأرداغ

لجرلادجو،لئاسرلابتاككشكوحنًاددجمكولراشرظنامدنعو
اهبحسيذلايزنيكامديسلاهاجتاباهبعفديو،عمشلاباهمتخيوةقروفلي
روباطربعو،ةباوبلابرقفقييذلافظوملاهاجتابضكروهدينمةعرسب



فظوملاىلإةفافللاملسينألواحو،هيففقونأهلقبسيذلانييلحملا
لاقو،نزحلانمةحسمههجوتلعدقوهسأرزهفظوملانكلو.ةرشابم
لصيامدنعكنماهذخآسو،فلخلانمروباطلاىلإمضنإ،كوجرأ":هل
."كرود

."ةئراطةلاسرًاقحاهنإ":ًالئاقيزنيكامديسلاضرتعاف
يفطقفمامتهاللًاريثمنوكيسمويلائراطلارمألا":فظوملاهيلعدرف

سمشلامامأمويغلارمت:يلاتلاروثأملالوقلابهترابعفظوملاعبتأو."دغلا
.اهقيرطعباتتاهنأالإاهبجحتو

ةياهنىلإًارمذتمهجوتمث،ةليوطةرتفلهيلإيزنيكامديسلاقّدح
ناكثيح،روباطلايفرظتنا.صاخشأةرشعمضينآلاروباطلاناك.روباطلا
ةلاسرلاةفافلبتبريموكلامو،رخآلاولتًادحاونيفقاولاعمثدحتيفظوملا
.فظوملامامأًاددجمحبصأً،اريخأ.هقاسىلع

."؟كتابلط":فظوملاهلأسف
هذهىلعمكاحلاعلطينأديرأ":قدصمريغيزنيكامهيلإرظنف

."؟كلذبمايقللةليسونمله،ةلاسرلا
دعبو،مكاحلاريتركسلاهررمأس":لاقوهنمةلاسرلاةفافلفظوملاذخأ

دحألخادةفافللاقلزأ،اهدنع."هللاةئيشملًاقفورومألاحبصتسكلذ
ًافطعمهرودبيدتريعفايفظومرهظف،نيترمقفصو،نيضافضفلاهيندر
هلردصأو،بارطضابةلاسرلاةفافلهلررمف،رقملالخادنمضكرو
اهمدختسييتلانيردناملاةغلتناكامبر.كولراشاهزيميملةغلبتاميلعت
.رقملالخادًاددجمىفتخاوعفايلافظوملاضكرف،وشناملانمماكحلا

لاهنتنأىنمتأ.رمألازجُنأدقل":ًالئاقيزنيكامديسلافظوملابطاخ
دادزتنألمآامكاهراهزأوزركلاةرجشقاروأطقاستتامكمعنلاكيلع
ادب."رهنىلإمثةيقاسىلإلشولالوحتيامكتابثبكنأشعفتريوكتورث
نميلاعلاماقملايوذعمثدحتتامدنعةيرايعمةباجإهذهنأيزنيكامل
لوقبركفيهنأكوادبو،ةليوطةرتفلفظوملاىلإموكلامقدح.نيينيصلا

ىلعنايلدتتهاديتناكو،دعتباورادتساةياهنلايفهنكلو،رخآءيش
يفةنينأمطلاثعبيملمكاحلاريتركسلةلاسرلاريرمتنأًاحضاوادب.هيبناج
.هسفن

موكلاممامألاجملاًاحسفم؛قئاقدعضبرورملبقكولراشكرحتيمل
ادب.ةلتلالزنونيولدلاونارزيخلابيضقلمحبماقمث،دعتبييكيزنيكام
ىلإريشيامكانهنكيملف،ىفتخاوأرداغدقضماغلابقعتملانأكو



كانهنكيملوً،اطبحمهلزنمىلإنوريماكدلاوهجوتو.ءاحنألايفهدجاوت
.هعبتتلببسنم

دجوةعرسبو،ماودلاىلعًاديجتاهاجتالابكولراشساسحإناك
.نمنيرعراشيقرشغناشتوهةلئاعلزنمىلإهدوقتيتلاقيرطلا

نمىوسةيلاخقيرطلاتناكدقف.قئاقدنوضغيفلزنملاىلإلصو
بيضقكولراشكرت.ةدحاولاديلاعباصأنوزواجتيالصاخشأةعضب
ىلعقرطوديدشرذحبمدقتو،قيرطلايبناجدحأنعنيولدلاونارزيخلا
.بابلاراطإ

ً.افزنتسموًابعتمادبوبابلانوريماكحتف
."؟ثدحاذام":كولراشهلأسف
يفكولراشىلإمضناو،لزنملاجراخنوريماكقلزنا،هبيجينألدبو

مهنإ.ةلئاعلاىلإبراقألاوءاقدصألاضعبمضنادقل":لاقو،عراشلا
يواتنيدلجررضحامك،هنولوقياممهفعيطتسأملفةعرسبنوملكتي
."ةزانجللنامثجلاريضحتأدبو

."؟ييغنافوهونيوهيستلاحفيكو":لأسوكولراشأموأ
هذهلثميفلاقتيتلاةرابعلايهام":ًالئاقنوريماكهيلعدرف

."عقوتناممًالاحلضفأامهنإً،انسح؟تالاحلا
سانلاتوميثيح؛ةيرادملاقطانملايههذه":عباتوهيفتكزه

ًارمأسيلرخآريبعتبوأ،ماودلاىلععقوتمرمأانهتوملاف.تقولالاوط
."يداعريغ

."ةلكشملايههذه":ًالئاقكولراشمهمه
."؟اذهكلوقبينعتاذام"
وهمونةفرغىلإاهقيرطتدجوىعفأنأقيدصتعيطتسأاليننإ"

امهنأامك،ةديعبةفاسملاف.اهاريوأاهلدحأدهمينأنودنمغناشت
،هجولمكأىلعهلمعبماقييغنافوهنأكلذىلإفضأ،ذفاوننم
."ةيضرألاوناردجلايفرفحلالكدسو

يذلاام":لوضفلاتامالعههجوىلعتدبدقونوريماكهلأساهنيح
."؟هلوقىلإيمرت

ىلإىعفألابعفددقل":زئمشمصخشكهتوصادبدقوكولراشلاق
.ً"ادمعلتقدقغناشتوهنأنظأ.دمعتملكشبريرسلاوأتيبلا

."؟اذامل،نكلو":ًالوهذمادبدقونوريماكهلأسف
امصخشكانهناكامبرذإ؛داعهنألامبر":لاقوهيفتككولراشزه



لبقتالامتحالابركفيوهوًاليلقتمص"هلتقىلعهلمحاممةدشبههركي
باقعلالازنإاودارأونييكريمألاعمهلمعنمسانلاءاتساامبرو":عباتينأ
."نييكريمألاىلعةدشبنيطخاسنييلحملانأحضاولانمودبيذإ؛هب

هنكلو،ئطاخلكشبينمهفتالأوجرأ":ًالئاقنوريماكهيلعدرف
."خابطدعاسمدرجمهنإلب،خابط

."ةيكريمأةنيفسنتمىلعلمعيهنكلوً،اخابطلمعيناكهنأحيحص"
خابطلانأنياربناطبقلاينربخأدقل":لاقوهنهذيفامءيشحدقةأجفو
."؟ةفدصدرجمرمألادجأاليننإً،اضيأىعفأةغدلبتاممهيدلسيئرلا

ذخأو،فلخلاىلإهسأرعجرأو."ةرماؤماهنإ،!اذإ":نوريماكهيلعدرف
كنأىوسةلدأكانهتسيل،نكلو":عباتينألبقكولراشىلإقدحي
."ةعنقموةلوبقمةصقةكربفعيطتسأًاضيأانأ.عئاقولاعممءالتتةصقكلمت

."؟اذاملثم"
."ةدحاوبركفأيكةقيقدينحنما"
لوقهبردجيناكاذإامعلءاستيوهو،ةهينهلًاراتحمكولراشادب

ةرتفذنمكدلاوتدهاشدقلنوريماك":لاقةياهنلايفهنكلو،هلوقيسام
يفناكو،مكاحلارقمىلإًاهجتمناكو،ءانيملافيصرنمًادئاعتنكامدنع
،هتلباقمنمنكمتيملهنكلو،مكاحلاةلباقملىعسيناكو.هرمأنمىلجع
،هلاهليصوتبموقييكفظومللاهملسو،ةلاسرهلبتككلذنعًاضوعو
امفرعيكدلاونأنظأ،نوريماك":ًالئاقعباتو."ةئراطاهنأىلعددشو
هبقعتيناكةقيدحلايفسمأءاسمهتيأريذلانئاكلانأدقتعأ.يرجي
."مويلا

هرابخإكولراشعطتسيمل."؟يدلاوتبقعتله":ءودهبنوريماكلأس
ناكامبرو،ةرماؤميففرطهنأولامكادبهنأوً،اشهدنموًابضاغناكهنأ
."كلذلكنمًاطيلخ

ولهنيعرمألابموقتستنك،هتبقعتدقل،معن":ًالئاقكولراشهيلعدر
."يناكمتنك

كعم،عقاولايف":لاقًاريخأوةليوطةرتفلكولراشىلإنوريماكقدح
:عباتوًاديعبرظنودهنتمث."هنيعرمألابموقأستنكحجرألاىلع.قح
ليميو،بضغلاعيرسادبدقف،ةريخألاةرتفلايفةبارغبفرصتييدلاوناك"
دقتعأ،روطفلاءانثأًاحابصفرصتفيكتدهاشدقل.دورشلاريثكو،لادجلل
نوريماكقلقرادقمكولراشظحالو،ةأجفهمفىول."امًابطخكانهنأ
.هئافخإةلواحمهيلعبعصلانمناكمكو،هدلاوىلع



لقألاىلعوأ،ثدحيامبملعيهنأًاقحنظأيننإ":كولراشررك
عمقئاقحلاعضولهتسامحةدشببسبعراستيهضبنبسحأ."ةركفهيدل
له".هئانببأدبيذلاتابثإلاطئاحكيمادماهنأولامكً،اضعباهضعب
نظأ؟كدلاولسوينيرأديسلااهاطعأيتلاةمزحلاةقيدحلايفسمألابتيأر
ايرولغنتمىلعسوينيرأديسلاةروصقميفتيأردقف،يهامملعأيننأ
نأدقتعأانأو.توبكنعةكبشاهنأكوتدب،روصلانمةعومجمتوكس
كانهنأنظأو".ةنصارقلاموجهةأجفركذتو."كدلاولاهاطعأدقسوينيرأ
ايرولغةنصارقلامجاهدقف.هذهروصلاةعومجمءارونوعسيًاصاخشأ
نعثحبيناكوسوينيرأديسلاةروصقمىلإمهدحأللستدقو،توكس
مكلزنمةقيدحيفكرحتيناكيذلانئاكلاكلذكانهمث،امءيش
.ً"اضيأروصلانعثحبيناكهنأدقتعأيننإ.سمألاب

."؟هتيأرله؟ناكاذام":لأسوًامامتهانوريماكانيعتضمو
حتتملف،لالظلايفئبتخيناكو،ةعرسبكرحتدقل":كولراشهباجأ

."ةرشابمهيلإرظنلاةصرفيل
كانهنأدقتعننحن؟هبموقنسيذلاامً،اذإ":لأسونوريماكدهنت

نظنو،يهامملعنالاننكلويسكانومسأسأويصوصخبكاحتةرماؤم
فرعنالاننكلو،ةمهمروصلاكلتنأكلذكنظنو،اهيفطروتميدلاونأ
."؟ديجصخلماذهله،يهام

كدلاولأسننأاننكميهنأدقتعأ.امًاعون":هباجأوهسأركولراشكح
."انربخيسامبرف،يرجيامع

روصداجيإةلواحملضفألانمً،احجرمسيلهنكلولمتحمرمأاذه"
."رثكأةروصلاانلحضوتنأاهناكمإبف،اهنعتثدحتيتلاتوبكنعلا

."انبايه":كولراشلاق،اهدنع
وطخينألمأيامهنملكناكو،ةهينهًاضعبامهضعببنايبصلاقدح

لاقو،كلتدومجلاةلاحنوريماكرسكةياهنلايفو.ىلوألاةوطخلارخآلا
لءاست،نيدعتبمناريسياناكاميفو."رمألانميهتننللاعت":ةظاظفب
ركذتيسناكنإو،ىرخأةرمهتدلاووييغنافوهىريسناكنإكولراش
ولىنمتمك.طقفامهيمساركذتيسمأ،نيتنسوأةنسرورمدعبامهيهجو
تناكولىنمتمكو،هأرقوأهعمسوأهآرءيشلكركذتهتعاطتسابنأ
؛اهبظافتحالاديريالوهمهتاليتلاتايركذلاضعبفذحةيناكمإهيدل
ديريالو،ندبيدةسردميفمهعمسردنيذلانايبصلاهوجووءامسألثم
.ىرخأةرممهركذتينأ



عراوشربعيزنيكاملآلزنمىلإةدوعلاقيرطنايبصلاكلس
تأدبسمشلاوًارصعتقولاناكو.،كولراشلةفولأمتدبيتلاياهغناش
نوريماكفقوت.ءاقرزلاءامسلاةحفصىلععملتاهتعشأو،برغلاوحنهجتت
عطقعضبعئابلادقنو،زلدونلاعيبتيتلاكاشكألادحأبارمامدنعةأجف
زلدونلاىلعنايوتحينارزيخلانمنيقبطلمحيوهوهكرتينألبقةيدقن
."ذخ":كولراشللاقو،ةصلصلابةاطغملاومحللاعطقضعبعمةطولخملا
."روطفلاانلوانتىلعليوطتقورمدقل":عباتوهوحننيقبطلادحأبعفدو

،ماعطللقاوتوهمكهبتنا،ةأجفو."كلذدقتعأ":كولراشهيلعدرف
عفدلامهمدختسانارزيخلانمنادوعهعمناكيذلازلدونلاقبطذخأف
،ةفيرحوةولحةصلصلاتناك.امهريسناعباتياناكامنيبهمفيفماعطلا
نوكمدعببسنعًابجعتمكولراشلءاستوً.اعئارماعلكشبمعطلاناكو
ً.افيرحيزيلكنإلاماعطلا

لوانتايهنأدقاناكيزنيكاملآتيبىلإهيفالصويذلاتقولايف
يمأبحتال":ةيراذتعاةقيرطبلاقوً،اديعبنيقبطلانوريماكىمرف،ماعطلا
."ةريطخًاضارمأبلجيكلذنأدقتعتاهنإ.قيرطلايفماعطلالوانتأنأ

بعللاويلحملاماعطلالوانتكيمحيامبر"ً:احرتقمكولراشهيلعدرف
لاوطلزانملايفنوقبينيذلادالوألاف.ضارمألانمنييلحملادالوألاعم
."هنوفداصيضرملوأنوطقتليءيشيأنعمهسفنأنولزعيوتقولا

."ً؟اريثكركفتكنأملعتله":نوريماكهيلإقدح،اهنيح
موكلامديسلابتكمبابناكً.ادحأادجيمللزنملاالخدامدنع

يفهنعثدحتيذلامهملالمعلابموقيلخادلايفناكامبرً؛اقلغم
رهظتمل.ةيتوبكنعلاةينايبلاموسرلابةقالعهلًائيشناكامبر؛حابصلا
ءاقلتسالاىلعةداتعماهنإلاقنوريماكنكلو،ناكميأيفيزنيكامةديسلا
.تقولاضعبل

لوخدلاوموكلامديسلابتكمبابحتفيفنييبصلانميأبغريمل
ةفرغىلإاهجوتكلذنمًالدبو.ةينايبلاموسرلاداجيإلةلواحميفهيلإ
رتفدىلعكولراشمسرو،هديبهينيعًايطغمنوريماكىقلتساثيح،نوريماك
ناك.غناشتوهرهظىلعاهآرىتلاىعفألاةغدلنمهركذتيناكام
نيبانلادحأرثأناكدقف،ةغدللابةقالعهلهجعزيلازيالءيشكانه
مسركولراشلواحو،روسكمبانهكرتقزمهنأكورخآلاناكامنيبً،ايعيبط
نمناكنإًادكأتمنكيمل.حيحصلكشبنيرثألانيبةلصافلاةفاسملا
.هيلإجاتحانإهعمنوكينأدارأهنكلو،اذههمسربظافتحالامهملا



ىلعهآريذلاحرجلاليصافتقدأًالجسممسرلاكولراشىهنأنإام
يفامناكميفعرقيسرجتوصةأجفعمسىتحغناشتوهرهظ
.جراخلا

نأىلإريشيسرجلااذه":هينيعنعهديعفرنأدعبنوريماكلاقف
بتكميفثحبلاةصرفانرسخاننأدقتعأ.ناحدقرهظلادعبياشتقو
."يدلاو

ملانمًايأنأملعأانأ.هلوقتاميفحجبتتكنإ":كولراشهيلعّدرف
."هيفثحبلاوبتكملالوخدبًايدجركفي

نيصيمقايدتراو،امهيهجووامهيديألسغبنايتفلاعرسأ،كلذدعب
مامأنوريماكراسنأدعبتيبلايفةيزكرملاةقطنملاىلإاهجوتو،نيفيظن
.ةقيدحلااربعو،كولراش

اقيرباعضُوثيح،سولجلاةفرغيفسلجتيزنيكامةديسلاتناك
امهلتمستباىتحنييتفلاتأرنإامو.ةفايضللكيكلاضعبوةوهقوياش
."؟امكراهنناكفيك":امهتلأسو

هنأهيلعادبيذلاكولراشاهلمستباامنيب،هيفتكنوريماكّزه
."يلليلدريخنوريماكناكدقل.كلاؤسلًاركشً،اديجناك":لاقواهفطلتسي

:رخفبتلاقوًاجرحمعجارتيذلااهدلورعشبتثبعواهديتدمف
نل":تلاقوبابلاىلإترظنو."ءايشألانمديدعلايفًانسحيلبيهنإ"
نمبلطا،نوريماك.مودقلابعرسيملنإكيكلانمهتصحموكلاملاني
."مودقلاكدلاو

هتجدحهتدلاونأنممغرلاب-كيكيتعطقوًاقبطنوريماكلوانت
ىرخألالمحيوةدحاولكأيوهوسولجلاةفرغرداغو-ةركنتسمةرظنب
نمًابوككلبكسأنأبنيبغرتله":لاقوةلواطلاربعكولراشرظن.هديب
."ياشلا

."كنمفطلاذه":يزنيكامةديسلاتدرف
.هدلاوبتكمبابىلعنوريماكقرطتوصرمملايفكولراشعمس
."كيكلاوياشلالوانتكتوفيس،يبأ"
ً:اددجمبابلاىلعقرطنوريماكنأل؛باوجنمامهنأًاحضاوادب

."؟لخادلايفتنأله،يبأ"
ةسلاجتيقبيزنيكامةديسلانأنممغرلابًارتوتمكولراشادب

.قلقريبعتاههجوالعدقو،يرجيامىلإيغصتيهو،ءودهب
عمس،تاظحلدعبو."يبأ":لاقوبابلاىلعًاددجمنوريماكقرط



.حتُفييزنيكامديسلابتكمبابتوصكولراش
توصعمسمث."!يـــــــبأ":عورمخارصتوصعمسنأثبلاممث

.ضرألاىلعقبطلامطحت



ىلإارظنمث،نيعورمرمملاوحنيزنيكامةديسلاوكولراشرظن
نأكولراشكردأو،ةئجافتموةقلقيزنيكامةديسلاتدبً.اضعبامهضعب
.اههجوكودبيهنأدبالههجو

اهيديعضتتناكو،يزنيكامةديسلاهتعبتوبابلاوحنكولراشعرسأ
.اهردصيفهراجفنانودلوحتاهنأكواهبلقىلع

يلتيتلاةيوازلافلخرمملاةياهنيفيزنيكامموكلامبتكمناك
دنعًافقاونوريماكدهاش،ةيوازلافلخكولراشعفدناامدنع.سولجلاةفرغ
راطإىلعضبقيناك.هناكميفًادمجتمادبدقو،هدلاوبتكملخدم
تحتةعشمءاضيبهمجاربةيؤرنمنكمتكولراشنإىتح،ةدشببابلا
.هامدقهتسرهيذلاكيكلاومطحملاقبطلاىأرامك،دودشملاهدلج

ةمدصلاتدبو،نييبرغونيينيصاوناكو،رمملايتهجنممدخلارهظ
.مههوجوىلعةكرتشمةمالع

هجوىلإقدحو،هنمبرقلابفقووهقيدصوحنكولراشمدقت
نلو.بتكملالخادىلإنوريماكتارظنهتارظنتعبتمث،ةظحللنوريماك
.هآريذلادهشملارمعلاهبلاطامهمىسني

بتكلافوفرتناكدقف؛تفوركيامهقيقشبتكمببتكملاهركذدقل
،ةفلتخمناولأنمدلجلابةفلغمبتكبةئيلمتناكيتلاناردجلايطغت
ةركللمسجمهيلإدنتسيةفرغلاةيوازيففرخزمراطإكانهناكو
عونصمهحطسةفرغلانمةيفلخلاةهجلايفبتكمكانهناكو،ةيضرألا
،ةحيرمةكيرأكانهتناك،تاهجلاىدحإيفو.كيمسلادوسألابشخلانم
ىلعًاسأربولقموحوتفمباتككانهناكو.ةريغصةلواطاهبناجىلإو
.نكادلئاسىلعيوتحيئلتممفصنبارشبوكهبناجىلإو،بقع

ةذفاندجوتهفلخو،يبشخيسرككانهناكبتكملاةلواطفلخ
،روسكمريغاهجاجزوةقلغمةذفانلاتناك.ةيلخادلاةقيدحلاىلعلطت
.ةذفانلايطغتةراتسكانهتناكو

همامأهاديو،بتكملاةلواطفلخيسركلاىلعسلجيموكلامناك
ريبعتههجوىلعناكو.اهيلعموسرمقاروأبكسميوهو،ةلواطلاحطسىلع
ً.اضيأحوتفمهمفو،امهعسوىلعناتحوتفمهانيعو،قلطمبعر

نوريماكوأكولراشىلإنارظنتهانيعنكتملو،كرحتيالًادماجناك
.بابلابناجبةغرافةقطنمىلعنيتزكرماتناكلب،بتكملايفءيشيأوأ



قدحييذلاءيشلاةفرعملهنمةلواحميفموكلامتارظنٍنأتبكولراشعبت
.قالطإلاىلعًائيشدجيملهنكل،هيلإ

هترجنحدسينأفاخو،هردصيفزفقيداكيهبلقنأبكولراشسحأ
فقوتيسهسفنتنأبهرذنأهدهاشيذلايلاتلاءيشلانكلو،هسفنتفقويو
.ةمدصلالوهنملماكلكشب

ناكو،بتكملاحطسىلعّدحىصقأىلإنيتدودممموكلاماعارذتناك
كانهتناكو،هيدعاسطسوىلإةبوحسمهترتساّمككلذكوهصيمقاّمك
ملهينيعنكلوً،امشوىلوألاةلهوللكولراشاهنظنميألاهدعاسىلعةمالع
.ىعفأةغدلراثآلبًامشوهآرامنكيمل؛ةعورملاةقيقحلااتكردأنأاثبلت
.امهلوحمدلانمةعقبكانهتناكو،هدلجيفنابقثكانهناك

."يبأ"ً:اددجمنوريماكلاق
تلصونإامو.نوريماكمامأنمرمومامألاىلإكولراشمدقت

ىلخت،اهدنع.اهمفىلعاهديتعضووتقهشىتحيزنيكامةديسلا
تقولابكولراشعملصوو،بتكملاةلواطوحنعرسأوهدومجنعنوريماك
موكلامديسلايديىدحإسملكشوىلعكولراشناك.موكلامىلإهنيع
ملو،ةدرابموكلامةرشبتناك،هدلاوهجوىلعهدينوريماكعضوامدنع
.سمللاعملعافتي

ةلواطنعهعفرو،يزنيكامديسلامصعملفسأهعباصأكولراشررم
ءامدلانكتمل.ضبنكانهنكيملنكل،ضبنلاصحفًالواحم،بتكملا
نإامو.هيفةايحالةرجشنصغكهعارذتدبدقو،هقورعيفيرست
.ةلواطلابمدطصاىتحهمصعمتلفأ

."ةايحلاقرافدقنوكينأىشخأ":فجترمتوصبكولراشلاقاهنيح
عمسىتحتاظحلىوسرمتملو،ةخرصيزنيكامةديسلاتقلطأ

.يزنيكامةديسلاىلعيمغأدقلً؛ايوقًاتوصتوصكولراش
دنعروهظلاباوأدبنيذلامدخلاًابطاخمباضتقابكولراشلاقذئدنع

ريبكهجوكولراشدهاش."اهوددموحيرمناكمىلإاهولقنا":ةفرغلالخدم
:ًالئاقهبطاخفًامودصموًابحاشادبدقو،نيرخآلافلخسيراهمدخلا
امدنعو."اهتفرغىلإاهولقنينأمدخلانمبلطاو،كتديسبمتها،سيراه"
:لاقوًايوقًاتوصًاردصمهعباصأبكولراشعقرف،مدخلاريبككرحتيمل
دحأسيلوًايبنجأًابيبطرضحأ.بيبطلابيتأيلةعرسبمهدحألسراو"
."ياهغناشيفًادحاوكانهنأدبال.نييلحملانيجلاعملا

سمخدعبىلعميقيو،سبروفىعديبيبطكانه":نوريماكمهمه



."انهنمقئاقد
أدبو،هتشهدنمريخألااذهاحصف،مدخلاريبكبكولراشقلمح

وحنهجوتمث،نوريماكفتكىلعكولراشتبر.مدخللتاميلعتلارادصإب
يأىلإجاتحيالوتيمموكلامديسلانأملعيناك.هقلغأوبابلا
ملهنأامك،مارتحالاضعبىلإجاتحتهتثجنأربتعيناكهنكلو،ةيصوصخ
،ةفرغلايفلازتالتناكنإ؛برهللةصرفيأىعفأللكرتينأديرينكي
.اهلتقدارأدقل

هجوبقدحيهقيدصناك.نوريماكىلإداعىتحبابلاقلغأنإام
."؟هللصحيذلاام؟كولراشثدحييذلاام":هلأسوهدلاو

موكلامعارذىلإراشأومدقتو."ىعفأهتغدلدقل":كولراشهيلعدرف
."راوجلايفيعافألانمريثكلاكانهنأودبي":لاقو

نأتالامتحايهام،نكل":راودلابرعشيوهونوريماكهيلعدرف
."دجاوتنثيحدحاوموييفنيصخشىعفأغدلت

رظنو.ً"ادجمهملاؤسهنإ":ريكفتلايفقرغتسموهوكولراشهباجأ
اهسفنىعفألاغدلتنألامتحاوهامو":لأسوةغدللاىلإبرقنع
."؟دجاوتنثيحنيفلتخمنيصخش

."؟هيلإيمرتيذلاام":نوريماكسبع
نمربكأنيبانلادحأودبي،رظنا":لاقوةغدللاىلإكولراشراشأ

،نوريماكةفرغيفناكامدنعهمسريذلامسرلاهبيجنمجرخأو."رخآلا
:عباتو،غناشتوهفتكىلعهآراممهركذتيامىلإهمسريفدنتسايذلاو
نعنادعتبينيبانلانأامك،هسفننيقباسلانيبقثلامجحبنيبقثلانإ"
رهظيو؛،روسكمنيبانلادحأنأرثألانمودبيو،اهنيعةفاسملاامهضعب
."كدلاوعارذىلعومسرلايفًاحضاوكلذ

:بضغلاةدشنمًايوتلمههجوادبو،ةفرغلاءاجرأيفنوريماكرظن
."؟كلذكسيلأ،انهلازتالاهنأدقتعأ"

."؟تلخدامدنعًاقلغمبابلاناكله،ةقلغمةذفانلا"
."لجأ"
ةليلقلاقئاقدلانوضغيفةفرغلارداغتىعفأدصريملًادحأنأامك"

الاهنأضرتفياذل،راوجلايفسانلانمريثكلاكانهناكدقو،ةقباسلا
؛ةفرغلايفةيفخملانكامأللعيرسحسمبكولراشانيعتماقو."انهلازت
ثحبننأبجي":لاقو،ةراتسلافلخو،بتكلاىلعأوتاشورفملاتحت
."اهنع



لاقوًاسدسمهنمجرخأو،هدلاوبتكمةلواطيفًابالودنوريماكحتف
."همادختساةيفيكيدلاوينملعدقل":ةعرسب

ىلعئكتتتناكيشملادنعاهيلإدَنتُسياصعىلعكولراشضبقو
.ءيشالنملضفأأدبملاثيحنمتناكدقف؛بابلاراطا

ءاجرأيفقلقورذحبناكرحتياناك،ةيلاتلارشعلاقئاقدلانوضغيفو
نكامألافاشكتساوزكللاصعلاكولراشمدختسا.ىعفألانعًاثحبةفرغلا
ءيشيأىلعرانلاقالطإلًادعتسمهفلخفقينوريماكناكامنيب،ةيفخملا
اهبكرحتتيتلاةعرسلانعةركفىندأكولراشىدلنكتمل.كرحتم
ةقالمعلايلاحسلاعمتناكفحاوزلاعمةديحولاوةقباسلاهتبرجتف،يعافألا
كلتتناكو.ةريرشلاةفيلألاهتاناويحاهربتعيناكيذلارازتلابكودل
.اهنمةكرحعرسأيعافألانأدقتعيهنكلو،ٍنأتبكرحتتوةئيطبفحاوزلا
وأنيباتكنيبغارفلثميفخمناكمنمكولراشاهيفبرتقاةرملكيف
زكللهاصعمدختسيناكغرافناكماهفلخدجويويسركىلإدنتستةداسو
ليسيقرعلابو،عراستتهبلقتابرضبرعشيناكو.رذحبوًاديعبفقيوهو
مجاهتوءاوهلاربعةيناثيأيفىعفأعفدنتنألامتحابركفو.هردصىلع
.ليوطتقوذنمهلثمبرعشيملبعربرعشيهلعجامم،ههجو

ىلعسلاجلاموكلامديسلاوحنرظنيناك،ىرخألاوةنيفلانيبو
ناكملألانكلو.هنالعفيامعامهلأسيوةأجفماقضهنيهنأليختيو،هيسرك
،نآلادعبءيشيأبموقينلموكلامديسلانأركذتيامدنعهداؤفرصتعي
رادقمحوضوبودبيو،همرتحاوكولراشهبحأدقل.ءيشيأنعلأسينلو
.هدلاولنوريماكهنكييذلابحلا

لكيفاثحبدقف؛ةفرغلايفىعفأنمامهنأةركفالبقتً،اريخأ
اصعلاررمكولراشنإىتح.ىعفألااهيفئبتختنألمتحييتلانكامألا
هنكلو،ىلعألاىلإتدعصدقىعفألانوكتنأًاضرتفم،ةراتسلاىلعأىلع
ً.ائيشدجيمل

ادبدقلً.اعقتممههجوادبدقو،هبضغعمقيوهوهسأرنوريماكزه
."؟يهنيأ":هلوقرركيناكو،اهنمرأثينأديريهنأًايلج

."؟ىعفأاهنأدكأتمتنأله"
يهمأاهعبتننحنأ:وههنمًادكأتمتسليذلاءيشلانكلو.معن"

."؟انعبتتيتلا
تاناويحيعافألاف؟انعبتتنأاهنكميفيك":هلأسونوريماكهيلإرظن

."اهسفنءاقلتنمركفتنأاهنكميالو،ةيبغ



ىلإرظنو."؟كلذكسيلأبيرغرمأهنإً،اقح":ًالئاقكولراشمهمه
يزنيكامموكلامديسلاتومةاسأملهاجتيهنأل؛بنذلابرعشيوهوىلعألا
نأُدبيملنكلو،ىعفألابقلعتتيتلامامتهاللةريثملاةلكشملاىلعزكريو
.كلذظحالدقنوريماك

هبشوةيحللابيشأريصقلجرةقفربسيراهرهظوةأجفبابلاحتف
ًالجركدلاوناكدقل،نوريماكيريغص":هآرنإامنوريماكللاق،علصأ
كولراشوحنقدحو،هيفتكدحأىلعهسأردنسأو.ً"ادبأهاسنأنلً،احلاص
."؟كفرعأله.كفرعأاليننإ":هلأسو

."نوريماكقيدص،زملوهكولراشانأ"
هوحنمدقتو،ىلوألاةرمللموكلامةثجظحالهنأادب،اهدنع.ً"انسح"

.هصحفيلرذحب
ىرأنأهركأ؟كلذكسيلأ،ىعفألانعامتثحبامكنأدقتعأ":امهلأسو

."مهدحأندرنملسنتىعفأ
قبس،ةقيقحلايف."ةفرغلايفىعفأنمام":كولراشهلدكأف

ملوً،اهبتنمنوريماكنكيملامدنعةعرسبموكلامةثجصحفتنأكولراشل
.هلوحناكميأوأهسبالموأهنضحوأهندريفةئبتخمىعفألادجي

ناكامنيب."؟يمألاحفيك":سبروفروتكدلاةعرسبنوريماكلأس
ردصيفبلقلاضبنلرثأيأهيتعامسربععمسينألواحيبيبطلا
.موكلام

،ةيوقةأرمااهنإ.ةعيرسةرظناهيلعتيقلأدقل":بيبطلامهمه
حضاولانم.مونلاىلعاهدعاسيسوهف،كيروتيبربلاضماحىلإةجاحبيهو
اهيأتنأكنأشباذام":هلأسونوريماكىلإرظنمث.ً"ادجةبرطضماهنأ
."؟رعشتفيك؟عفايلاليمزلا

."فوخلاوكابترالاوةمدصلاب":نوريماكهباجأ
."ةيعيبطلعفةدراهنإ"
."؟...نظأ":لاقوةثجلاوحنكولراشراشأ
مروتلاىلإرظنلابىشخأ.هيفةايحللرثأال":لاقوهسأربيبطلازه

ةبونهلتببسىعفأةغدلةافولاببسنوكينأحرجلالوحرارمحالاو
."!نيكسملالجرللاي.هتايحبتدوأةيبلق

هسفنءيشلالصحيمل،نكلو":ريكفتلابقرغتسموهوكولراشلاق
ىعفأةغدلدقل":كولراشعباتهبجاحبيبطلاعفرامدنعو."غناشتوهعم
رمألانكلوًاضيأوهتامدقو،ينيصلجرهنإ؛مويلاحابصرخآًاصخش



."لوطأًاتقوقرغتسا
يلاتلابو،رخآعوننمهتغدليتلاىعفألاتناكامبر":سبروفسبع

.ً"افلتخممسلاناك
عونلانمتسيلاهنأنظننحن،سكعلاىلع":كولراشهيلعدرف

."اهسفنىعفألااهنإلب،طقفهسفن
."اهسفنةقيرطلابلمعينأبجيمسلافً،اذإ"
ينعياذهف،اهنيعيهىعفألاتناكاذإف.ةديجةطقن":كولراشلاقف

اذهةيهامنعلءاستأانأو،نآلاوحابصلانيبريغتدقامًائيشنأ
."ءيشلا

بتكملاةلواطنعًادعتبمفلخلاىلإةوطخسبروفبيبطلااطخ
كدلاويفوتدقل.ىتفلااهيأءيشيأبمايقلاعيطتسأاليننأىشخأ":لاقو
بجي.ةماسىعفأةغدلببسلانأةافولاريرقتيفنودأسو،يلوصولبق
اذإكلذبمايقلايننكمي...قيقحتءارجإبنوبغريدقف،ةيلحملاتاطلسلاغالبإ
ناكً.اقحةريبكةاسأمةاسأماهنإ،فسآيننإ":ًالئاقعباتورشك."تدرأ
ثيحمونلاةفرغىلإهتثجلقنمدخلاىلعبجيً.احلاصًالجركدلاو
."نفدلاتابيترتمتتىتحهريرسىلعهديدمتنكمي

.ةظحللتمصلانوريماكوكولراشمزتلاو،ةفرغلاسبروفرداغ
مسارمبترأنأبجي،امءيشبمايقلاّيلعبجي":نوريماكلاقمث

نآلاانأءيشلكدعبف،مدخلالمعمظنأوأيتدلاوىلعنئمطأوأنفدلا
لعفنساذام"ً:احورجمادبورغصأادبوًادعجمههجوادبو."تيبلالجر
."لمعلاىهتنايدلاوتومبف؟نآلا

نأدكؤملانم.اكريمأىلإةدوعلاامكبضرتفيامبر":كولراشلاقف
كتدلاوديرتامبرو،ةيضاملاةرتفلاةليطهلمعدعبةورثكرتدقكدلاو
امك،ةلئاعاهيدلتناكنإ؛اهتلئاعنمبرقلابشيعتلاهلزنمىلإةدوعلا
."اكريمأةيؤرديرتًامئادتنككنأ

،يتدلاوىلعنئمطألبهذأفوس.امبر":لاقوءطببنوريماكأموأ
ىلإةلاسرلسرأسو،لصحامبملعىلعةيلحملاتاطلسلانأنمدكأتأسو
اندشريسوانحصنيسهنأنمدكأتمانأً.اضيأيلحملايكيلوثاكلانيدلالجر
."نفدلايفهيلإجاتحنسامىلإ

.هفلخكولراشكرتوةفرغلاًارداغمراسمث
نامداخلاناك.نيينيصنيمداخةقفربسيراهلخد،تاظحلدعب

ناك،اهيبناجدنعوةليوطشامقةعطقنعةرابعيهو،ةلامحنالمحي



.هعارذىلعةيوطمةءالملمحيسيراهناكو.نارزيخلانمنابيضقكانه
."...انرمأدقل":لاقونوريماكلسيراهأموأ
ناكامنيبكولراشلمكأ."مونلاةفرغىلإموكلامديسلاةثجلقنب..."

."؟ةدعاسمىلإنوجاتحتأ،ديجاذه":عباتوً.اراتحممدخلاريبك
."انرمأربدتعيطتسناننأيديسايدقتعأ":لاقوهسأرسيراهّزه

الو،تاونسذنمةنازخلايفةدوجومتناكدقل":عباتوةلامحلاىلإراشأو
."ةدوجوماهنأنآلاديجلانمنكلو،اهدوجوببسفرعيدحأ

موكلامديسلاةثجنوعفريمهونيمداخلاوسيراهكولراشدهاش
يدياوعضو،مهلمعاوهنأامدنعو.ةلامحلاىلعاهنوعضيويسركلانعقفرب
اهارياليكةثجلاقوفةءالملاطسببسيراهماقو،هردصىلعموكلام
نيلذاباهاعفرف،ةهجنمةلامحلاامهنملكلمحييكنيمداخلاهجوو،دحأ
.امهمامأسيراهراسودهجلاضعب

؛ةدئافلاميدعهنأبةأجفرعش،ةفرغلانورداغيكولراشمهآرامدنع
.هاوساملمعبموقيناكصخشلكف

،امًائيشهانيعطقتلتنأرظتنيوهوةفرغلاءاجرأيفهرصببلاج
ةرورضبديفتيتلاو،يورغسويمأهذاتسأاهايإهملعيتلاةلمجلاركذتو
.قايسلاجراخودبييداعريغءيشنعثحبلا

،رخآعفاديأنمرثكأرجضلاوللملاعفادبةذفانلاوحنمدقتً،اريخأ
لوخدلاعيطتسيءيشنمامهنأوً،اقحةقلغمتناكنإدكأتينأدارأو
جاجزلاىلعًاددجمطغضو،راطإلافاوحىلعهديررم.اهنمجورخلاوأ
.قالغإلاةمكحمةذفانلاتناكً.ادودشمناكهنكلو،هربتخيل

نعاثحبتنأنودنمنالوجتهينيعكرتو،ةفرغلاءاجرأيفرظن
ظحال،ةأجف.ىنعماذنوكيامًائيشفداصينألمأىلع؛ددحمءيش
اهبلجةراذقنعةرابعاهنأةيناثلنظ.بابلابرقضرألاىلعةخطلرثأ
ةبيرقوبابلاراسيىلإتناكةخطللانكلو،بيبطلاوأنوريماكوأوه
.بثكنعةرظناهيلعيقلييكلىنحناو،ةخطللاهاجتابمدقت.طئاحلانم
عباصألاراثآتناكدقف،مدقرثأاهنأظحالاهنمًابرقرثكأحبصأاملو
عباصألامامأةدوجوملاراثآلاضعبنكلو،لفطمدقرثأاهنأنظ.ةحضاو
عزتناوةداجسلارفحداحءيش؛بلاخملاكتدبدقف،هيأرلدبيهتلعج
.فايلألاضعباهنم

لفطكانهله:ركفيوهو،هيبعكىلعفقووءارولاىلإًاليلقعجارت
مث؟لفطيمدقراثآلثمهيمدقراثآودبتناويحهنإمأ؟بلاخمكلتمي



.هعملماعتييذلانئاكلانعًايدجلءاست
-هآرداكلابوأ-ةقيدحلايفسمألابهآريذلانئاكلاكولراشركذت

يفًادوجومناكله؛ياهغناشعراوشيفنوريماكدلاوبقعتيناكيذلاو
؟ديرياذامو؟وهنم،نكلو،ًالامتحااذهودبي؟موكلامبتكم

ىلعرخآناكميأيفراثآكانهنكتملنكلو،هلوحثحب
اهنمرداغوأىتأيتلاةهجلاىلإريشتراثآكانهتسيلو.ةداجسلا
.رثألااذهبحاصقولخملا

نأظحالامدنعةفرغلاةرداغمكشوىلعناكو،هتفقويفماقتسا
.يوضوفلكشبةرثعبمقاروألاهذهتناكو،موكلامبتكمىلعًاقاروأكانه
هتدلاوونوريماكىرينأديريكولراشنكيملو،ةبترماهلمكأبةفرغلاتناك
هسملءيشرخآاهنأاركذتيو،قاروألاهذهًاددجمةفرغلانالخديامدنع
ديفمءيشبماقهنأبرعشييك؛قاروألابترينأكولراشدارأ.موكلام
.اهتمزأيفةلئاعلاهذهدعاسي

قاروألاتناك.قاروأةدعلمحو،بتكملاةلواطنمكولراشبرتقا
ةقيرطكانهتناكنإىريلقاروألابلقبماقف،بقعىلعًاسأرةعوضوم
ةقلعتمًاقاروأتناكامبرف،قاروألاةءارقيونينكيمل.اهيفقاروألابتريل
.اهبيترتهيلعلهسياممةمقرمتناكامبرنكلو.موكلامموحرملالامعأب

.ضبنلانعفقوتيهبلقداكوىلوألاةقرولاىلإرظن
ديسلاةروصقميفضرألاىلعاهدجويتلااهسفنقاروألاتناك

.توبكنعلاةكبشهبشتيتلاةينايبلاموسرلاكلت؛توكسايرولغيفسوينيرأ
ةينايبموسراهنإ؛اهبةهيبشاهلكتناكو،ةيقابلاقاروألايفةعرسبثحب
قاروألارشنبماقً.اضعباهضعبعمعطاقتترئاودوطوطخنمًاجيزمودبت
موسرلاهذههينعتيذلاام،نكلو.اهبًاروحسمبتكملاةلواطحطسىلع
؟ةينايبلا

هنمةلواحميفةينايبلاموسرلاىلعةصحفتمةرظنكولراشىقلأ
ةفافشوةقيقراهنكلوةريبكاهتاذدحبقاروألاتناك.اهدادعإةيفيكةفرعمل
ةعشأتحتةعمالتدبىتحةذفانلامامأاهادحإعفرنإاموً.ابيرقت
.سمشلا

،ربحلابةموسرملاةريغصلارئاودلانمًاريبكًاددعكلتمتةقرولكتناك
لكنمجرخيناكوً،ابيرقتةيندعملاةيدقنلاعطقلامجحبرئاودلاتناكو
فرحنملكشبريستطوطخلاهذهتناكو،نيفلتخمنيهاجتابناطخةرئاد
ةيسدنهلالاكشألانماهريغوتاليطتسموعالضألاتايزاوتموتاثلثمةلكشم



طخالإامهنمجرخينكيملنيترئادكانهنأةأجفىأر...ءانثتسابةبيرغلا
ىلعهتبابسعضواذإوً.اراسمنالكشينيطخلانيذهنأظحالو،دحاو
ىلإهعبتتودحاوطخامهنملكنمجرخينيتللانيترئادلانيتاهىدحإ
ىرخألاةرئادلايفًاريخأفاطملاهبيهتنيىتحةثلاثلامثةيناثلاةرئادلا
لخديطخلانوكيسةلاحلاهذهيفف،طقفدحاوطخاهنمجرخييتلا
نأديرتاذامو؟ينعتاذام،نكلو.ةلحراهنإ.اهنمجرخيالوطقفاهيلإ
؟ةلحرلاهذههربخت

وحنىلعألاىلإاهعفرو،يلاوتلاىلعقاروألالكىلإكولراشرظن
هنأالإ،ًاليلقاهضعبهبشتوأاهنيعتناكنإفرعينأًالواحم؛ءوضلا
رئاودنمنوكتتًاعيمجاهنأةقيقحنممغرلابً؛امامتةفلتخماهدجو
لكىلعةفلتخمنكامأكلتمت،طوطخلاورئاودلاتناكوطوطخوةريغص
.ةقرو

يتلاسوينيرأديسلاقاروأتناكقاروألاهذهنأيفكشنمام
ثحبيةنصارقلادحأناكيتلاو،ةنيفسلايفهتروصقميفاهبظفتحيناك
اهملسيدنلوهلانأنوريماكربخأامدنعًاقحمكولراشناكدقل.اهنع
كولراشسحأ؟اذامل:هسفنحرطييذلالاؤسلانكلو.ةحرابلاةليلهدلاول
؟ةرفشمةلاسرنمًاعونتناكله.ةلضعملاهذهعميناعيهغامدنأ
ديحولاهنألاهيلععلطينأبجيناكيزنيكامموكلامنأينعياذهلهو
اهيلععلطيصخشيألةمهبمودبتسيتلاو،اهريفشتكفىلعرداقلا
امدنعروطفلادنعموكلامهنعثدحتيذلامهملالمعلاناكلهو؟ةفدص
اذهفً،احيحصمدقتامناكاذإ؟ةرفيشلاهذهكفوهًاقزنوًابضاغناك
ةقئافامبروةمهمةينايبلاموسرلاهذهلخادةيفخملاةلاسرلانأينعي
مكاحرقمىلإةرشابمهجوتةرفيشلاكفبموكلامماقامدنعو.ةيمهألا
.اهنومضمبهربخيلياهغناش

.كلذيفكشيكولراشأدب؟ةفدصيهله.تاممث
،كولراشىلإقدحيولخادلانمبتكملابابمامأفقينوريماكناك

."؟هبموقتيذلاام":هلأسمث
."؟ماريامىلعريسيءيشلكله":كولراشهبطاخف
."؟كنأشباذام.كلذلوقبعصلانم":نوريماكدرف
مدقتييكنوريماكلأموأو."ةرفشمةلاسرىلعترثعيننأدقتعأ"

.هلحرشييكلهوحن
:لاقوسبعىتحاهيلإقدحوةينايبلاموسرلانوريماكدهاشنإام



.ً"ائيشيلينعتالاهنإ"
."؟لبقنمهذههبشيءيشيأكدلاوَّقلتيملأ"
."يملعّدحىلعسيل"
نوكينأبجي":لاقوةينايبلاموسرلاىلإكولراشقدح."ممممه"

."ةرفيشلاهذهكفنمنكمتنىتححاتفملانمعونكانه
."؟ينعتاذام"
موقياهضعب.سانلااهمدختسييتلاريفشتلاعاونأنمريثكلاكانه

،دحاومقرلابفلأفرحلالادبتسالثم؛ماقرألابفرحألاضعبلادبتساىلع
الهنألًادجةطيسبةقيرطاهنكلو...ةياهنلاىلإ،2مقرلابءابفرحلاو
ةقيرطكانهنأامك.28مقرلانمربكأهبلادبتسالانكميمقردجوي
فرحلالدبتسيفهيلييذلافرحلابفرحلكلادبتساىلعموقتريفشت
.فلأفرحلابءايفرحلالدبتسيثحبً؛ارجملهو...ءابفرحلابفلأ
ةسدكىلعأىلعتبرمث.اهتقباسنمبعصأريفشتلايفةقيرطلاهذهو
متيلءيشنمامف،ةفلتخمهذهنكلو":لاقوةينايبلاموسرلاقاروأ
."روصلاوفرحألاوزومرلانمةفلتخمتاعومجمكانهتسيلو،هلادبتسا

؟ةفافشودبتمكقاروألاىرتأ،ةلحركودبتاهنإ":نوريماكلاقاهدنع
دقةريغصلارئاودلانإفبتكلادحأةحفصقوفقاروألاهذهتعضواذإ
امبرف،طوطخلاتعبتوىلوألاةرئادلاعمتأدباذإو.فرحألاضعببطيحت
كلتميامبر.ةلاسرلاصنيلاوتلابورئاودلالفسأعقتيتلافرحألالكشتس
."هنعيدلاوربخأوًاباتكةينايبلاموسرلاهذهمسريذلاصخشلا

ريثكلاكانهسيل،نكلوً.ادجيكذليلحتاذه":كولراشهيلعّدرف
تاحفصلاهذهمءالتتيكليفكيامبةريبكلاتاحفصلاتاذبتكلانم
همدختسايذلاهتاذباتكلاكلتميكدلاونأبةنامضنمامهنأامك،اهعم
ركفوفقوت.ً"اقبسمرمأللابتردقاناكاذإالإ؛ةينايبلاموسرلامسار
؟اهنمًاخسنعيمجلاكلتمينأنمضتيتلابتكلايهام":لأسوةهينه
لامعألاةعومجمامبرو،سيماوقلاىلإةفاضإلاب،ضرتفأامبسحسدقملاباتكلا
."؟كلذكسيلأريبسكشلةلماكلا

اهنمأرقنيتلاخسنلالقألاىلع؛ريبكسدقملاباتكلا":نوريماكراشأ
."ةقالمعودبتاهنإ،دحألاراهنةدابعلاراديف

انبردجيهنأدقتعأ":لاقوةفرغلاءاجرأيفةرظنكولراشىقلأ
قفاوتتنأنكمييتلاوفوفرلاىلعةدوجوملاةريبكلابتكلالكنعثحبلا
ًاباتكوةحفصةحفصاهيلعلمعننأمث،ةينايبلاموسرلاهذهعماهتاحفص



ةدشنمةضبقلكشىلعضبقنتهعباصأبرعشذئدنع"...رخآلاولت
باتكلاىلعانرثعنإاننأيفنمكتةيقيقحلاةلكشملانكلو".طابحإلا
عمبسانتتيتلاوةمدختسملاةحفصلاةفرعمنمنكمتنسفيكفبسانملا
."هبموقننأانيلعبجيامعانربخيءيشنمامف؟ينايبمسرلك

،ةحفصيأوباتكيأىلإريشيحاتفمكانهامبر":نوريماكلاقف
ربعمايأةدعلبقلصوامبرً،افلتخمًاقيرطحاتفملاكلذكلسامبرو
."ديربلا

امبروً،امهمًائيشلاقنوريماكنأهربخأكولراشغامديفامءيش
"لثمثيدحلايفترركتةبيرغلمجنعةرابعيهو.ةمهمةدعءايشأ
صنيلاوتلابورئاودلالفسأعقتيتلافرحألالّكشتامبر"."ةلحركودبت
.ً"افلتخمًاقيرطحاتفملاكلذكلسامبرو"."ةلاسرلا

ً.اقيرط.يلاوتلاب.ةلحر
يهسانلامظعماهكلتمييتلاتاعوبطملا":كولراشلأساهدنع

نمديدعلاكانهو،اهلزنميفملاعللةطيرخكلتمتةلئاعلك!طئارخلا
حالساهدعييتلاحسملاطئارخك،رخآلانملضفأودبياهضعب؛طئارخلا
كدلاوظفتحينيأ.ملاعللةيرحبلاحالسطئارخو،ندنليفةيعفدملا
."هطئارخب

."طئارخلابظفتحييدلاوناكنيأ":ءودهبنوريماكهلححص
."اهيفركفأملءاقرخةرابعدرجمتناك،فسآ":لاقوكولراشلفجأ
،بتكلانمٍلاخٍفرىلإراشأو."كيلعال":هيفتكنوريماكّزه

."كانهاهنإ":لاقوةفوفلملاقاروألانمددعىلعيوتحيهنكلو
."يندعاس"
نعةرابعتناك.ىرخألاولتةدحاوةفوفلملاقاروألاابلج،ةعرسب

ملاعللتناكاهضعبنكلو،ياهغناشلىرخأونيصللةدحاو،ةعونتمطئارخ
لكشبةنولموًاليصفترثكأتناكةدحاوىلعةعرسبكولراشّزكر.عمجأ
لتكوتاطيحملانمةلحضلاقطانملاوتارايتلاهاجتاترهظأيتلاو،لماك
دادعإنماهنأىلإةطيرخلاىلعأيفبوتكملاصنلاراشأو.ةريبكلاةسبايلا
.ةيرحبلاحالس

."ةلواطلاىلعهذهطسبنانعدً،انسح"
ضعبنوريماكبلجامنيب،ةلواطلاىلعةطيرخلاكولراشطسب

كولراشذخأ.ةطيرخلااياوزىلعاهتيبثتبماقوريراوجلادحأنمسيبابدلا
.ةطيرخلاقوفهعضوولوألاينايبلامسرلا



.ةطيرخلانمرغصأةقرولاتناك
."ناكميأيفاهعضواننكمي؟مءالتتنيأ":نوريماكلأس
:لاقوىرسيلاايلعلاةيوازلاعمتمءالتىتحةقرولاكولراشكرح

."تارايخلاطسبأبرجنل"
،انه":لاقودحاوطخاهنمجرخييتلارئاودلاىدحإةعرسبدجو

."هذهبأدبنل
روتابنالوأاهنإ،ايسآيفندملاىدحإىلإريشتاهنإ":نوريماكراشأ
Ulanbator".
."ةيلاتلاةرئادلاىلإطخلاعبتنلً،انسح"
ىلإريشتاهنإ،ايسآيفلازتالاهنإ":نوريماكلاقاهدنعو

."Singaporeةروفاغنس
هذهتناكنإلوقلابعصلانم"سأ-وي":كولراشمهمه

."نييئاوشعنيفرحدرجموأةلاسرلاةيادب
ةرئادلاىلعهعبصإعضيوهو."Scotlandادنالتوكسا":نوريماكلاق

.ةثلاثلا
نوكأتأدبيننأدقتعأ،ussسأسأوي":كولراشلاقاهدنع

نمةطيرخلاىلعهعبصإلقنيذخأو."ةلاسرلاهنعثدحتتامعةركف
يتلاتاطيحملاوراهنألاوندملاولودلاءامسأأرقيوهو،ىرخأىلإةرئاد
امنيب،مسالاةيادبيفناكاهضعب؛اهرهظتيتلافرحألاو،رئاودلااهرهظت
ً،انسح":لاقةياهنلايفو.كلذلكنَّودو،مسالاطسويفرخآلااهضعب
."؟انلصوتمالإ

هانيعتناكوً،احلاكههجوادبدقف،ءيشيألوقنوريماكعطتسيمل
."يزتغنايرهنيفيسكانومسأسأويرجفتس":لاقونيتبوعرم



."؟قثاوتنأ.له"
."سمشلاحوضوةحضاواهنإمعن"
نوريماكناكدقل،ىرخأىلإةرئادنمةعرسبهعبصإكولراشررم

."ىرخأةقروينطعأ":هللاقاهدنع.ًاقحم
راسيىلعةقرولاراسيكولراشعضو،اهقوفتناكيتلاةقرولاهاطعأف

سبع.فرحألاضعبعمالإرئاودلاقباطتتملةرملاهذه،نكلو.ةطيرخلا
ىرسيلاةهجلاسمالتىنميلااهتهجلعجو،ةقرولاحازأمث.ًاليلقركفو
رئاودلالكتناكدقفرئاودلالكصحفتنمنكمت،ةعرسبو.ةطيرخلل
.فرحأبطيحت

.قاروألالسلستةفرعمنمنكمتتيكةيكذةقيرطاهنإ":لاقف
ىنميلاةهجلااهدعبو،ايلعلاىنميلاةهجلامثايلعلاىرسيلاةهجلابأدبا
."ىلفسلاىرسيلاةهجلااهيلتوىلفسلا

."؟ةلاسرلاهلوقتيذلاام"
ىلإاهيفلصيناكةرملكيفو.طوطخلاًاعبتتمهعبصإكولراشررم

دعب،نكلو.هنهذبفرحألالكظفحينألواحو،فرحلاظفليناكةرئاد
.ةمهملاةلاحتساكردأفرحأةتسوأةسمخ

انلصوتامَرنل.ًادجديج":لاقةريخألاةرئادلاىلإلصوامدنعو
."هيلإ

.نوريماكلاق."ىنعماذءيشال"
امبر":هللاقوةلاسرلاسكعينأهنمبلطو،ًاليلقكولراشركف

."ةرملاهذهىلوألاسيلوةريخألاةرئادلابانأدب
دقناكيتلاةلاسرلالفسأسكاعملاهاجتالابةلاسرلانوريماكبتك

كلذأرق."راجفنالابنييبياتلاراوثلاةنادامتتس":لاقوً،اقبسماهبتك
.ًالوهذم

كدلاولقيملأ؟ناهلايينيصاوسيلأنويبياتلاراوثلا":كولراشلأس
."نيمكاحلاوشناملاىلعةروثلانوديرياوناكمهنأ

ةرتفلاهنولتحيوةريغصةدلبنومجاهيمهنإ.حيحص":نوريماكأموأ
."ةيقيقحةوقمهيدلتسيل؛اهنماوبحسنينألبقةريصق

ةيكريمألاةنيفسلااورجفنممهنأسانلانظيامدنع،نكلو"
.كولراشلاق."دجلالمحمىلعمهنوذخأيسف



اذامل،دصقأ؟ةنيفسلاهذهريجفتبمهمايقنمفدهلاام،نكلو"
نأاملاطرمألااذهىلعنومدقيدقمهنأاوقدصينأسانلابضرتفي
."؟رثكأالمكحلانموشناملادرطلنوعسيمهنأنوكرديعيمجلا

بجينيصلانإاولوقينأنوديريامبر":لاقوهيفتككولراشزه
نودقتعيامبرو.اهيفءابرغلادوجوبنوبغريالمهنإو،نيينيصللنوكتنأ
نكلو.ةيكريمألاةموكحلالبقنممهتوشرمتتنيدسافلاوشناملانأ
ةهجلااهفلخىطلتتيكلةديجةهجاونويبياتلاراوثلاف،مهتالبابسألا
ةدراطملدونجلالاسرإلةقيرطدجيسينيصلامكاحلاف.موجهللةططخملا
."هبمايقلاهبضرتفياماذهو؛بالكلاكراوثلاءالؤه

تمصةرتفدعبعباتو،نوريماكلاق"...كلذنمأوسألانكلو"
لبقتسةيكريمألاةموكحلاتناكنإفرعأال":ًارتوتمودبيوهوةريصق
."ةيرحبلاةيكريمألاتاوقلااهدنعلسرتساهنظأ.اهحرجىلعغدلتورمألاب

."برحبوشنىلإيدؤيدقاذهو":كولراشلاقاهدنع
."ةراجتلاصرفرهدزت،بورحلايفو"
."؟دصقتاذام":هلأسونوريماكوحنكولراشرظن
ىلعةرطيسلامهيدلف،نومكاحلامهوشناملانأامبهنأدصقأ"

ديدحتوراعسألاديدحتنوعيطتسيمهف.ةينيصلايضارألالماكىلعةراجتلا
وهف؛رتوتلاىلعيبألمحيناكاماذهو،اهبراجتالانكمييتلاعلسلا
يأبراجتالانمنويبرغلاراجتلانكمتييكةلماكلاةيرحلارفاوتببغري

ءاروىعسيهنإ،وشناملاماكحللاشرلاعفدلاورطضينأنودنم،ءيش
دنعنوفقينيذلانييكريمألانمريثكلاكانهناكاذإ،نكلو.ةراجتلاةيرح
بوشننودةلوليحلليكريمألاريفسلايباحيروطاربمإلاناكاذإو،لحاسلا
ةيالوللةقطنملاهذهلوحتسو،ىلوطلاديلانييكريمأللنوكتساهدنعفبرحلا
."نيثالثلاوةنماثلا

وهوكولراشلأس."؟دحلااذهىلإةمهمةيراجتلاصرفلاله"
.هانذاهعمستامقيدصتعيطتسيداكلاب

نأنكمينيصلاامهجتنتنيذللاةضفلاوريرحلانإ":نوريماكلاق
لمتحمنوبزينيصعرازملكو.يرثرجاتىلإيبرغرجاتيأالوحت
لالخنمرمألااذه-نييناطيربلاينعأ-متفشتكادقو.ةيبرغلاعئاضبلل
."ةراجتلاهذهيفةصحىلإنوعسينويكريمألاو.نويفألاةراجت

امملعننأانيلعبجي":لاقونييقابلانيمسرلاىلإكولراشرظن
."ناتلاسرلاناتاههلقنتيذلا



امهقرغتسيملو،هبمايقلاامهيلعبجيامناملعينايتفلاراص،نآلا
ةثلاثلاةلاسرلاريفشتكفنمانكمتينألبقةدودعمقئاقدنمرثكأرمألا
ىلعقطانملالكبنجت.يزتغنايرهنيفريجفتلامتيس":ىلعتصنيتلا
كتوعدتمتاذإةنيفسلانتمىلعدوعصلابنجتبجيامك،رهنلاةفض
."اهترايزل

وهف،يدلاوىلإةلاسرلاهذهلسرأنمناكًايأ":نوريماكلاق
ينجلىرخأةقيرطهنأكوريجفتلاودبي.لصحتسةرزجمنعثدحتي
ذإ.سانلاحاورألنومتهيالمهنإ":عباتونوريماكسفنت."لاومألا
نونوكيسنيذلانييكريمألالكحاورأبةيحضتلاةنيفسلاريجفتىلعبترتيس
أموأ."ًاضيأاهنتمىلعنونوكيسنيذلانيينيصلاىلإةفاضإلاباهنتمىلع
دئاوفلالباقمًالئيضًانمثنوكتسةئيربلاحاورألاهذهنأدقتعأو":كولراش
،نيصلاعمبرحبةيكريمألاةيرحبلالخدتسو،ةراجتلانمىنجتسيتلا
نمريثكلاحاورأقاهزإكلذىلعبترتيسو،ةينيصلائفارملارصاحتسو
يفًانودمنوكينأعقوتتيذلاام":نوريماكهلأساهدنع."نييكريمألا
."؟ةريخألاةلاسرلا

."نيمختلاعيطتسأيننأدقتعأ":ًالئاقكولراشمتمت
.ةقباسلالئاسرلانملقأًاتقوةريخألاةلاسرلاريفشتكفقرغتسادقل

،ةيداصتقالاوةيسايسلاىضوفلاعفانمينجلاودعتسا":ةلاسرلاتناكو
ةميظعدئاوفبلجيكلذنأل؛ةنكمملاتاقفصلالضفأماربإلاوعساو
."مكيلعدمتعناننإ.ةيكريمألاعناصملل

ًاطروتمناكيدلاونأقدصأنأعيطتسأال":ًالئاقنوريماكسمه
.شجأهتوصونوللاعقتممههجوادب.اذهكرمأب

طروتيسناككدلاونأدقتعأال":نوريماكًابطاخمكولراشراشأ
."رمألااذهب

."؟اذهلوقتكلعجييذلاام":نوريماكهباجأاهدنع
هذهلوصورظتنيناككدلاونأملعننحن":كولراشهباجأف

هنأروطفلالوانتءانثأًاحابصهفرصتنممكحننأاننكمياننكلو،ةلاسرلا
وهومكاحلارقمىلإهجوتهنأملعأيننأامك،اهنومضمبًارورسمنكيمل
نيديلافوتكمفقيسناكهنأدقتعأالو،ةيمهألاةغلابةلاسرهللمحي
."مكاحلامالعإلىعسيناكلب،عونلااذهنمةميرجمامأ

،كولراشوحننوريماكرظن."تامهنكلو":نوريماكلاقاهدنع
،بضغوفسأنمهسفنهبلمتعتامبنايشتونيوارمحهانيعتناكو



."ً؟اربدمناكيدلاوتومنأدقتعتأ":نوريماكلأسو
نمنوكيرمألافةيعيبطهتافوتناكنإ":لاقوهسأركولراشزه

."هفرعيامبناكًايأربخياليكلتقهنأدقتعأً،ايصخش.فدصلابئاجع
ةدشبفسأتميننإ":لاقونوريماكديىلعةوقبدشوهديدم،اهدنع
."كدلاوبلحامل

."؟هلتقنمىودجلاامف،مكاحلاربخأهنكلو":نوريماكهباجأ
كلذنمةلاسرلاضارتعامتهنأدقتعأ":لاقوهسأركولراشزه

رقملخدتيهوةلاسرلاىأرهنأنظأانأف.هعبتيناكيذلانئاكلا
ذنمكدلاوةقحالمنعفكهنأنمدكأتميننإ.اهضارتعابماقو،مكاحلا
."ةلاسرلابقعتبكدلاوبقعتلدبتساو،فظومللةلاسرلاملسنأ

ماقمهدحأنكل،رقملاتلخددقةلاسرلانوكتنأنكمملانم"
."هتوشرتمتصخش؛اهئافخإب

رثكألاليصفتلانعثحبا:يئاقدصأدحأيللاقنأقبسدقل"
ًانئاككانهنأملعننحن،هذهانتلاحيفو.لضفألانوكيسهنألةطاسب
ةلاسرلاىلعىلوتسايذلاهنإلوقننألضفألانمو،كدلاوبقعتيناك
."رمألابمايقللهتوشرتمتلوؤسمنعثحبننألدب

دقةلاسرلانأنمدكأتلانماننكمتيتلاةليسولاام،نكلو"
."مكاحلاىلإلصتنألبقتضرتعا

نوكينأضرتفيناكلاهضارتعامتيملولهنأل":كولراشهباجأف
نمةدئافلامدعنتيلاتلابو،رمألانوصقتيكلزنميفنوينيصنولوؤسمكانه
."كدلاولتق

هيلعهضرفيامبموقيناكيدلاونأدقتعتأ":نوريماكهلأساهدنع
."؟هريمض

نمقثاويننإىتح.هنمقثاوانأاماذه.معن":كولراشهباجأ
."يحلاهريمضىلعهلًاباقعلتقهنأ

."؟لتاقلانم،نكلو":نوريماكهلأسف
."نكميامعرسأبو،هتفرعمءانبضرتفياماذه":كولراشباجأف
زه،اهدنع."؟ةلاسرلابثعبيذلانم،نكلو":نوريماكلأسف

نوريماكهيلعدرف."؟لمعيكدلاوناكنمحلاصل":هلأسوهسأركولراش
تاكرشةدعبتالصهيدلتناك،دصقأ.ناكيأحلاصللمعينكيمل":
ىلعتالومعىضاقتيو،نيصلايفتاكرشلاكلتعئاضبضرعيناكو،ةيكريمأ
نمعفرتةطخاهيدلنأهتربخأتاكرشلاكلتىدحإنأدقتعأو.تاعيبملا



ملعىلعنكيملهنكلو،اهعمطروتهنأدقتعأ.تارملاتائماهتاعيبم
دقناكو،لذعلاقبسدقفيسلاناك،كلذكردأامدنعو،اهاياونةقيقحب
."عجارتلاعيطتسيدعيملوطروت

يهاطلاكقيدصاولتقاذامل،نكلو":لأسونوريماكىلعةريحلاتدب
."؟رمألابهتقالعامو،ينيصلا

ئيسلاهردقنألامبر.هنيعرمألابركفأوتللتنك":كولراشهباجأف
.ةظحللكولراشركف."يسكانومسأسأوينتمىلعةفيظولانيهلعج
قيعينأنكميناكةنيفسلانتمىلعًائيشدجوغناشتوهنأدقتعأ"
."لتقاذهلو،ةيمنهجلاةطخلاهذهذيفنت

."؟كلهلاقامركذتتنأكنكميله":ءطببنوريماكلأس
هنإو،يسكانومنتمىلعلمعيسهنإيللاقدقل":كولراشهباجأف

وهاممرثكأةبذعلاهايملانمليمارببلطدقيساسألاخابطلانأظحال
مهنكميساممرهنلايفرحبتسةنيفسلانأةنيفسلاةرادإربخأو،يرورض
لكببسنعلءاستيلاتلابو،ةرشابمهنمةبذعلاهايملاىلعلوصحلانم
."هايملانمةيمكلاهذه

سبع."؟هايملاريغىرخأءايشأىلعيوتحتليماربلاهذهنأنظتأ"
."؟ةرجفتمداومىلعيوتحتليماربلاهذهنأنظتأ":كولراش

ةيمكبلطتيمجحلااذهبةنيفسريجفتنإ":هيفتكنوريماكزه
نماهريجفتمهناكمإبناك،نكلو":كولراشلاقف."تارجفتملانمةريبك
."اهتاكرحمطغضببعالتلالالخ

نمددعدجاوتضرتفيرمألااذهنكلو":نوريماكهباجأف
نمةريبكةيمكمادختسابلثمتيلثمألالحلا،اذل.هبمايقللنييصاصتخالا
."ةبذعهايمليمارباهنأمعزيليماربلخادعضوتتارجفتملا

ءانبفرصتلااننكميفيكً،اذإ.يقطنمليلحت":ًائمومكولراشقفاو
."؟تايطعملاهذهىلع

رابخإاننكميأ":كولراشلاقف،تارظنلانوريماكوكولراشلدابت
."؟ياهغناشيفةموكحلا

انمقاننأضرتفنلو.لشفولواحيدلاونكلو":نوريماكهباجأف
."؟دجلالمحمىلعنييتفةصقةموكحلاذخأتنأنمضييذلاام،كلذب

سأسأويناطبقىلإةلاسرلاصيإىوسرايخنمانمامأىقبيال"
."يسكانوم

؟دجلالمحمىلعةلاسرلاهذهذخأيسناطبقلانأدقتعتأ،نكلو"



."اهلسرمفرعيالهنأاملاطاهيمرينلهنأانلنمضيسيذلاامو
."...ًاذإ"
نألحلا":نوريماكباجأف."ً؟اذإلحلاام":اهنيحكولراشهلأسف

،هفرعتتنأ.هجولًاهجوناطبقلاربخنو،اهنتمىلعدعصنوةنيفسلابقحلن
."ةريبكانيلإهعامتساةصرفيلاتلابو،يدلاوفرعيوهو

."لضفألحبركفأنأعطتسأمل":لاقوٍّورتبكولراشأموأ
،يزتغنايلاربعترحبأنأيلقبسدقل":لاقوءودهبنوريماكسفنت

ديصتالحريفينبحطصانأيدلاولقبسدقف.ةليوطةفاسملسيلنكلو
."تارمةدعةريصق

."؟داوجةوهصىلعأ؟ةنيفسلابقحلنسفيك،نكلو":كولراشهلأسف
:هسأرزهو."ةئيطبةنصحألانأل.العبطلاب":نوريماكهيلعدرف

حبصتنألبقةليوطقيرطكولسانيلعبجياذلً،ادجةرعوقيرطلا"
قاحللانمنكمتننلو،ًاليوطًاتقوقرغتسيساذهو،ةيلهسقيرطلا
براوقلادحألامعتساوهييأربلثمألالحلا.ةعرسبريستيتلايسكانومب
انذخأاذإً؛ايبسنةعيرسبراوقلاهذه.رهنلاربعًالوزنوًادوعصرحبتيتلا
ًايبسنةئيطباهنأالإاهتاكرحمةوقنممغرلابةنيفسلانأرابتعالانيعب
."اهتماخضلًارظن

؟كمأللوقتساذام،نكلو.نآلاكرحتنلفً،اذإ":كولراشلاقاهدنع
".

نزحلاالعدقوًاديعبهرظنبحاشأمث،كولراشوحننوريماكرظن
تحالو."مايألامبروتاعاسعضبلمانتساهنإروتكدلالاقدقل".ههجو
املكاهنإبيبطلالاقو.ًاريثكيدلاوبحتتناك":هينيعيفعومدلا
اهريدختديعينأبجيةايحلاقرافدقيدلاونأتكردأوتقافتسا
."...ًاددجم

مك؟كنعاذامو":كولراشهلأسكلذدعبو،ةهينهتمصلامع
."؟كدلاوليحرىلعداتعتيكلتقونمقرغتستس

نلانهيئاقبو.ًامامتكلذلكردميننإيبأتامدقل":ًالئاقهباجأ
."مهنمصتقأوهيلتاقنعثحبأنأبجي،اذل.ةايحلاىلإهديعي

."كمهفتأيننإ":ًالئاقكولراشهباجأ
رعشأامبرعشتنل،كليمارتحاعم.كلذدقتعأال":نوريماكدرف

ايأ،نكلو.اهنيعةقيرطلابمتهتالتنأ؛سانلايقابكتسلتنأف؛هب
."يلتيغصأكنألًاركشو،انهكدجاوتركشأانأفرمألانكي



عنملكرحتنمأتالماجملالدابتنوانهىقبنسله":كولراشهباجأف
."يسكانومريجفت

."رخآءيشكانه،نكلو":نوريماكلاقاهدنع
."؟وهام":نوريماكهلأس
نييلحملانمهنإ.غناشتوهنباهنإ":هللاقوكولراشهيلإرظنف

هقرغتسيدقيذلاتقولانمريثكلاانيلعرفويسوً،اديجرهنلافرعيو
هنكمييذلاديحولاصخشلاوهييغنافوه.هلحالموبراقنعثحبلا
."انلنوعلاديدم

همهيرمألاوً،اضيأهدلاواولتقمهنأامك":فاضأمثةهينهتمص
ةقيرطيأب،نكلو.ةديجةطقن":نوريماكهباجأف."انمهيامردقب
ريطخرمأهنإ؟هغدلتيكلهدلاومونةفرغىلإىعفألاخدإنماونكمت
."امصخشلتقلةلوهسرثكأقئارطدوجونمدبال.بعصو

نيبغاراونوكيملةلتقلانأحضاولانم،نكلو":كولراشهباجأف
حتفيسناكيذلارمألا؛كدلاوكلذكو،لتقدقغناشتوهنأراهظإب
؛ةيعيبطةافولاودبتنأةلتقلادارأدقل.راظنألاتفليو،قيقحتللًالاجم
نوكتنأيفكشأيننكلاذهكناكميفةعئاشيعافألاتاغدلنأامب
."ىعفأةغدلةغدللا

نمءيشىلعنوكيسرمألااذهف،يأرلاكقفاوأ":نوريماكهباجأ
اهنأنمدكأتتنأنكميالو،اهتافرصتبعقوتلانكمياليعافألاف؛ةروطخلا
."اهنمهديرتامذفنتس

ةلآدوجوبيداقتعادادزي،رثكأرمألابتركفاملكو":كولراشعبات
دييفوعناشتوهقنعيفةلآلاتسددقل.هدسجيفمسلاتخض
."ىعفأنمجرختسمّمسىلعيوتحتاهنأدقتعأانأو،هنعةلفغبكدلاو

لوخدرسفياماذهو،ةنقحملابهيبشءيشاهنإ":لاقونوريماكركف
ةرطاخمهيفف،رمألانكيًايأ.يدلاوبتكموغناشتوهمونةفرغةانجلا
نمغلبيًامخضًاصخشناكاذإف،ذفنملاىلعفقوتيرمألانكلو.ةريبك
ً؛امجحرغصأذفنملاناكامبرنكلو،ةرطاخمرمألايففمادقأتسلوطلا
."يدلاوعبتيناكيذلاوأ،ةقيدحلايفهتيأريذلانئاكلاكلذك

يذلابسانملامجحلاكلتميوهفنئاكلانكيًايأ":كولراشأموأ
رظنلاهيلإتفلينأنودنممسلاباياحضلانقحولزانملالوخدهلحيتي
".

تقولانعاذام،نكل.هتفرعمعيطتسأينتيل":لأسوهديبكسمأ



دقاهسفنةلآلاتناكاذإف؟اتومييكيدلاووغناشتنملكهقرغتسايذلا
اهيفتومينأبجييتلاةدملانأينعياذهف،مسلاخضلتمدختسا
."اهنيعنوكتنأبجيةيحضلا

وهلتقلمدختسايذلامسلاناكامبر":لاقوهيفتككولراشزه
ًامس؛كدلاوعمةيلاعفرثكأًامساولمعتساامبرو.ةيلاعفلقأغناشت
اذهيفمسحلانكميال،ةقيقحلايف.ةوارضرثكأىعفأنمًاجرختسم
."يلاحلاتقولايفسيللقألاىلع؛عوضوملا

نوريماكهجوادب."؟انتلقرعلنوعسيسمهنأنظتأ":نوريماكلأس
،مهئاقلببغرأانأف.كلذىنمتأ":كولراشهباجأف.رارصإلابمعفمهنأكو
."نيظقيتملظننأبجي،كلذل.نآلااننوبقاريمهنأنظأو

."مهنمرأثللدعتسميننإ":لاقوهدلاوسدسمنوريماكلمح
دكأتنانعدةيادبلايف،نكلو":لاقوةفرغلاءاحنأيفكولراشرظن

نحنفلئاسرلاوطئارخلاذخأنل.اهيلإجاتحنيتلاءايشألاكلتمناننأنم
."هلوقنامبنياربناطبقلاعانقإلامبراهيلإجاتحنس

؟بهاذتنأنيأىلإناكًايأربختنأكبضرتفيأ":كولراشهلأس
".

ضعبةيضمتلجاتحأيننأاهيفركذأةلاسربتكأس":نوريماكهباجأ
،ناكملاىضوفلامعتس.يفورظنومهفتيسسانلانأنظأو.يدرفمبتقولا
."يبايغناكيأظحالاذإًاشهدنمنوكأسو

ىلعكشوتسمشلاتناكو،تيبلانايتفلارداغ،قئاقدرشعدعب
هنأكولراشظحالاهدنعو،مهكاشكأنولفقيكاشكألاباحصأناكو،بيغملا
دكأتمهبشناكو،هنالكأييكلءيشنيمأتهبضرتفيناكو.عوجلابرعشي
.هقيدصلةقاطلاريفوتهبضرتفينكلو،عوجلابرعشيالنوريماكنأنم
رظنأ":هللاقو،قيرطلاناربعياناكامنيبهقيدصديبنوريماككسمأ
ظحالو،هعبصإبنوريماكهيلإراشأيذلاناكملاهرظنبكولراشعبتت."كانه
مدقتامهدهاشامدنع.امهيلإرظنيناكيذلاييغنافوهدوجو
ةقلعتملاةئيسلارابخألاتعمسدقل":هللاقونوريماكلأموأو،امهوحن
انأو،كفطاعتلًاركش":نوريماكهباجأ."هبلحاملنيزحانأو.كدلاوب
."ةفلتخمةقيرطبكدلاوكنادقفلهيساقتامبرعشأنآلا

،ثدحيامرمأكانه":لاقوةنيزحةقيرطبييغنافوهمستبا
."نآلاهفرعأانأو،هنعفرعيدلاوو،هنعفرعتتنأ.بيرغرمأهنإ

."؟نآلاانهتنأهلجألأو":كولراشهلأساهدنع



صاخشألابركفأتنك":ةبيرغةقيرطبلاقوهيفتكييغنافوهزه
يمأعمثدحتلاديرأاليننأدكؤملانمو.مهعمثدحتلايننكمينيذلا
لوحهبتحرصامركذتأيننإ.ىعفأةغدلبلتقاهجوزنأقدصتيتلا
لكدسلهبتمقيذلادهجلافرعأانأو،تيبلاىلإىعفألوخدةبوعص
ادبو،نوريماكىلإكولراشنمهرظنلقنو."لزنملاناردجيفتاوجفلا
لاق.كلذىلإليبسلافرعيملهنكلوامًائيشلوقينأديريهنأهيلع
مل.سمألايفامًائيشتدهاشدقل":ضفخنمتوصبييغنافوه
يمأربخأمليننإىتح،نونجلابينامهتتنأةيشخلبقنمكلذبامكربخأ
تظقيتسايننكلوً،امئانتنك":ةعباتملاىلعهسفنربجأوقمعبسفنت."
اذهًاثدحملزنملايفريسينميبأنوكينأتحجرو،ءيشتوصىلع
ناكدقف،تيبلايفهدوجوىلعًاداتعمنكأمل،ةقيقحلايف.توصلا
ةفرغباببناجبًالظتدهاشدقل.همونءانثأًاتاوصأردصيورخشي
تابثلابعتمتيناكو،يمأوأيبألظنوكييكلًاليئضلظلاناكو،يمون
زييمتعطتسأمل.ًادرقوأًابلكوأةطقنوكينأدعبتسأينلعجييذلا
وأةفشتنببسبنأملاذل،ّيلإرظنيهنأنمًاقثاوتنكيننكلو،هينيع
يفتخينألبق،رمجلاكنينيعبّيلإرظنو،لظلاشعتراليلقدعبو،كرحتأ
."يبألتقمبببستيذلاهنأبنيقيىلعنآلاانأو.

اذهاندهاشنحن":هللاقوييغنافوهمالككولراشدكأ،اهدنع
."يرجيامبةقالعهلنأدكؤملانمنكلو،وهامملعنالوً،اضيأنئاكلا

":ًالئاقحرتقاوييغنافوهوحنمثنوريماكوحنكولراشرظن
ربعهتطساوبراحبإلاوبراقىلعلوصحلاانبضرتفي.ريسننحنوملكتنلف
."؟انتدعاسمكنكميله.رهنلا

تاسبالمفشكيفرمألااذهمهاسيسله":ييغنافوهلأس
."؟يدلاوتوم

."معن":كولراشأموأ
حرش،نوريسياوناكامنيب."يناربخأ،اذإ":ييغنافوهلاقاهدنع

.رمألاةقيقحييغنافوهلنوريماكوكولراش
،ياهغناشجراخنوريسياوناكمهنأكولراشظحال،نوريسياوناكامنيب

جراخنوبهاذاننأنظأ":لاقف،هبرمنأهلقبسيملقيرطربع
."؟رحبلاببصينأضرتفيالأ،يزتغنايرهنيهتنيكانهسيلأ.جيلخلا

.ًاعاستارثكأرهنلاحبصيكانهنكلو.حيحص":ييغنافوههباجأ
."هبموقأامبقثكوجرأ



كانهتناكو.ةنيدملاروسىلإاولصومهنأكولراشظحال،ةرتفدعب
ىلع؛رسيوةلوهسبجورخلاولوخدلاسانللحيتيدحاويدنجاهسرحيةباوب
.لقأةنيدملالخادءابرغلادجاوترطخناكحجرألا

انقرتفااذإو.سكنوفسكيترفةباوباهنإ":نوريماكلاقاهدنع
."ًاددجمانهيقتلننأانيلعبجيف،امببسل

قيرطكانهتناك،اهجراخو.ةباوبلانمةلوهسبةثالثلانايتفلاجرخ
.ةنيدملاجراخقطانمىلإلصوتةعساو

يهام":كولراشلأسيزتغنايرهنوحننوهجوتياوناكامنيب
."؟ةطخلا

هنأبةقثىلعانأو،براوقةدعهيدليلاخ":ييغنافوههباجأ
ىلع":عباتوييغنافوهبءاثت."كلذهنمتبلطنإ،اهدحأانضرقيس
."هربُخأّالأيبضرتفيو،يبأبلحامبدعبملعيملحجرألا

بعصاماذهو،لالتلاريثكةنيدملاروسجراخيعيبطلارظنملاناك
مهنأظحالكولراشنكلو،ةجرعتمقيرطلاتناك.ةديعبةفاسملةيؤرلا
،ةعساوقيرطلاتناك.ًالزانًابردنوكلسياوناكياهغناشنعاودعتبااملك
ًاباهذقيرطلاكلستتابرعلاو،اهنومدختسيسانلانمريثكلاكانهناكو
مليتلاءايشألانماهريغو،بشخلاوراضخلاونبتلابةئيلميهوً،ابايإو
ىرخأءايشأهتأجافدقو.لبقنماهآروأاهبعمسدقكولراشنكي
ةدحاوةلجعتاذتناكو،ةبرعنوعفدياوناكنيعرازملاضعبف؛قيرطلاىلع
لغتسادقل.رمحأعارشاهيلعّقلعةيراصدجوتاهفلخنمومامألايف
ةركفلاهذهتناك.مهتابرععفدىلعمهتدعاسملتامسنلانوعرازملا
.ارتلكنإيفاهقيبطتمدعببسنعلءاستو،ةيهيدب

رثكأتحبصأقيرطلانأكولراشظحالمهريسميفاومدقتاملك
لصيدقةليوطباشعأبةعورزمقيرطلادحتيتلالوقحلاتناك.ةبوطر
تاديدمتةيؤركولراشعاطتساو،ًالحومبارتلاناكو.لجرلالوطىلإاهلوط
ىلإرهنلانمهايملابلجتيتلاو،بصقلانمبيبانأنمةعونصملاهايملا
.روبعلاهايمللحيتتيتلاتاباوبلاهبشيامكانهناكو.ضرألا

."؟انههنوعرزييذلاام":ييغنافوهكولراشلأس
عرزننحنو،هايملابًارومغمزرألاكرتناننإ.زرألا":ييغنافهباجأ

."رخآلوصحميأنمرثكأهلوانتناننأل،رخآلوصحميأنمرثكأزرألا
."ارتلكنإيفاطاطبلالثم":كولراشمتمت
كانهناكمهمامأو،ةريخألاةلتلاةاذاحمبقيرطلاتفطعنا،اهدعب



.جوملابهيبشءيشاهللختييتلا،ءاقرزلاهايملانمدادتما
لمعلاأدبيانهو،يزتغنايرهنهنإ":ييغنافوهلاقاهدنع

."قاشلا



هلقبسيتلاىرخألارهنألابةنراقمرهنلاعاستابكولراششهددقل
تدبدقل.كرويوينيفنوسدهرهنوأندنلبزمياتلارهنلثم،اهدهاشنأ
اذهو،لوقحلايطغيبابضلاناك.ًالايمأمهنعدعبتاهنأكوىرخألاةفضلا
طيحتلالتلاتناك.بالخيلايخناكماهنأكوودبتةقطنملالعجام
.ليمنمرثكألةيؤرلابعصامم؛رهنلايتفضب

لابجنمعبنيوهو.ملاعلابرهنلوطأثلاثهنإ":رخفبنوريماكلاق
نوريماكرظن."طيحملاغلبينألبقليمفالآةتسةفاسملريسيو،تبيتلا
."؟هيفايحأيذلاناكملابمتهأنأيبضرتفيالأ":لاقوكولراشىلإ

اماهنم.رهنلايفبراوقلافالآامبروتائمةيؤركولراشعاطتسا
ًاريبكناكاماهنمو،فاذجملاعمصخشنمرثكألعستيالوًاريغصناك
.ًالماكًامقاطلمحتو،حوارملاهبشتةعرشأةعبرأىلعيوتحيو

تدبو.رعقلاةحطسمبراوقلاتائمكانهتناك،رهنلايتفضبرق
براوقنكتملاهنأكولراشظحالً.اكاشكألقألاىلعوأً،اتويببراوقلاكلت
.رهنلايتفضىلعتينبىرقنعةرابعتناك.نكسللبراوقلبراحبإلل
اهلاودجيملمهنأالإ،رهنلايفةيكريمألاةنيفسلانعةثالثلانايتفلاثحب
يفلازتالتناكولاهنودهاشيساوناكمهنأنمًادكأتمكولراشناكً.ارثأ
فيصرنعةرابعوهو،هراسيىلعناكمىلإييغنافوهراشأ.راوجلا
،ًاليلقرهنلاهايمقرتخيفيصرلااذهناكو.بصقلانمعونصمبراوقلل
."يلاخنكسيانه":ييغنافوهلاق.براوقلاةيرقيليو

."كانهىلإلزننانوعدًاذإ":كولراشلاق،اهدنع
لفسأيرطلابارتلانوسرهياوناكو،ةلتلالفسأىلإةثالثلالزن

فيصرىلإاولصوو،براوقلاةيرقاوزاتجاقئاقدعضبدعب.مهمادقأ
هجتاو،ةفضلاىلعانههارظتنينأامهنمييغنافوهبلط،انه.براوقلا
مهربكأنضح.براوقلادحأنتمىلعنولمعياوناكنيينيصلاجرةثالثوحن
.هتخانباهتيؤرلمستباو،ييغنافوهًاريبكدوسأًابراشكلتمييذلا

تقتلا،هلوحكولراشرظن.لجرلاهلىغصأو،ييغنافوهملكت
هلتدبو.نوريماكعمفقيكولراشناكثيحداحلكشبهايملابةفضلا
ناكاهضعبو،يربلازرألاهبشيناكاهضعب،ةفضلاهايمنمومنتتاتابن
امدنعو.هايملاحطسىلعوفطتدوروتالتبدهاشامك.بصقلابًاهيبش
.هايملالفسأةمعادلادرولاروذجةيؤرعاطتسا،رظنلاكولراشققد



ةفضلالالتوسكيبابضلاو،ةضفخنمسمشلانأل؛ًاليمجرظنملاناك
دعبلصحيسامعمرهنلالامجقفاوتينأبعصلانمناك.ىرخألا
.ةراحبلاتائملقتةيكريمأةنيفسكانهناك،رهنلايفامناكميف.ليلق
الإكلذنوكينلوً.احاورأقهُزينأحجرملانمف،راجفنالالصحاذإو
ئناوملارصاحتسيتلاةيرحبلاتاوقلالسرتسةيكريمألاةموكحلاف،رمألاةيادب
بشنتسو،هدالبموختنععافدللهنفسينيصلاروطاربمإلالسريسو،ةينيصلا
.برحلا

مهداوماودروتسيو،لاومألالامعألالاجرضعبينجييكلكلذو
.ةضفخنمةيكرمجموسرباهوردصيو،ةضفخمراعسأبةيلوألا

نإاذه؛ارتلكنإىلإدوعيسامدنعهلبقتسمبركفدقكولراشنكيمل
لمعلاببغرينكيملهنكلو،اهيلوتلحمطيةفيظوكانهنكتملذإ.داع
،ةيسامولبدلاتافصاوملابعتمتينكيملوهف؛هيخألثمةموكحلاحلاصل
راجتلاعشجىأرامدنع،نكلو.صاخلاهعورشمرشابينأبرايخهيدلناكو
لمعيالنأهسفندعوحابرألاينجلجأنمبرحبنوببستيدقنيذلا
.تارايخلانمريثكلاهلكرتيملاماذهو.ةكرشعم

.يسكانومسأسأوينعةملظملاهراكفأنوريماكىدلتناك،هرودب
يسكانومبقاحللالواحننأبجي":لاقوكولراشينيعىلإنوريماكرظن
فرعتيسهنأدقتعأيذلانياربناطبقلالباقننأبجيو،براقةطساوب
."انرظنةهجوبهعانقإةصرفانلكرتيسوانيلإعمتسيسحجرألاىلعو،انيلع

ىلعاراسف،فيصرلاىلعهناكمنمهيقيدصىلإغنافوهراشأ
هلاخىلعامهفيرعتبييغنافوهماقالصوامدنعو.هوحننيهجتمفيصرلا
ةلحربمايقللهبراوقدحأمادختسابيلاخانلنذأدقل":امهللاقو،هينباو
ةعرشألاكيرحتةيفيكفرعناننأنمدكأتينأديريهنكلو،رهنلاىلعأيف
."اهضفخواهعفرو

تناكيتلاةديدعلالابحلاليختو،براقبرقأىلإكولراشرظن
عارشلاعفربماقىتحبراقلاهامدقتئطونإامو،ةنيفسلابةطوبرم
وهلاخأموأ.توكسايرولغنتمىلعهتربخنمًاديفتسم؛ةقدبهضيفختو
ءاوهلاةهجويهام":كولراشهلأسف."ديجلمع":لاقوًاقفاومغناف
."مويلا

."ىلعألاوحن":ويغنافوهلاخهباجأف
دنعتالجعبةدوزمةريبكةنيفستيأرله":كولراشهلأسانه

."؟رهنلاربعتيهونيبناجلا



تناك!ةنيفسلاكلتةبيرغتناكمك":لاقوييغنافوهلاخأموأ
لاقدقل،ليبقلااذهنمءيشيأةيؤريلقبسيملو،ةمطحماهتنخدم
ً.امستبمهمالكىهنأو."اهبمكحتتةريرشلاحاورألانإضعبلا

."ةيراخبتاكرحمنمعفدةوقبكرحتتةنيفسلاهذه":كولراشلاق
ً.اضعبمهضعبىلإةثالثلانوينيصلالاجرلارظن،اهدنع

."؟اهايإمكتيؤرىلعتقونمىضممك":ًالئاسكولراشعباتو
امبروأ،تاعاسثالث":ًاليلقركفنأدعبييغنافوهلاخهباجأف

."عبرأ
ذنمتقلطنادقيسكانومف،ةموتكمةميتشكولراشقلطأ،اهدنع

.ليوطتقو
فرعتأ":لاخلالأسونوريماكووهاهترفيشكفيتلالئاسرلابركفو

توصباوبطاختو،هيدلووحنلاخلارظن."لهتيابكينسىعديًاناكم
اننكمييذلاديحولاناكملا":لوقيوًاددجملاخلاملكتينألبق،ضفخنم
ًاليمنيثالثدعبىلععقيوهو،ناشوووهنمبرقلابوههيفركفننأ
."رهنلاىلعأىلإًادوعصقيرطلايف

توصبلاقمث،ييغنافوهونوريماكىلإرظنو،كولراشهركش
لصحيسكانهف؛هيلالوصولاانبضرتفييذلاناكملاوهاذه":ضفخنم
."ريجفتلا

ميسنلاناك.راحبإلااورشابوعارشلااوعفردقاوناك،قئاقدسمخدعب
،عارشلارمأكولراشىلوت.ةقفادلاهايملاوحنمهعفديوفيصرلانعمهدعبي
تناكنإًابقارممامألايفييغنافوهسلجامنيب،ةفدلانوريماكملتساو
.مهقيرطضرتعتنأاهنكميهايملايفقئاوعيأكانه

نوريماكىلوتدقو،تقولانمريثكلارهنلاطسويفريسلاقرغتسيمل
ةعرسباوراس.ةفدلاءارونمهوكلسينأبجييذلاهاجتالاىلإمههيجوت
نوأرجتيةراحبلاناكو،رهنلايفةحالملامظنتنيناوقكانهنكتمل.ةديج
.مهلقيرطلاحاسفإىرخألابراوقلانمبلطلاىلع

نمبرقلابًاذاذرقلطأوهايملايفامءيشطقس،مالظلالحامدنعو
ءيشلاكلذةفرعمًالواحمبراقلاحطسىلعكولراشراس.مهبراقلكيه
ةدهاشمنمنكمت،رمقلاءوضتحتو.هايملاذاذرقلطأوطقسيذلا
ً،ايدامرةكمسلادلجناك.رشبلاينيعكاهانيعتدبو،هيلإرظنتةكمس
ةريغصنانسأبمحدزيو.راقنملابًاهيبشمفلاادبدقوً.اعيفروًاليوطاهمفو
وفطتةكمسلاتناك.ةماستباهبشيهنأكوً،ارودممفلاناكو.ةداحاهنكلو



يفاهاريناكيتلاةكمسلاكولراشركذت،ةعرسبو.هيلإقدحتوهايملاب
،نيفلدىعدتاهنأمهدحأهربخأيتلاو،توكسايرولغبناجنمطيحملا
تمطلنإامًاددجمةكمسلاتفتخادقلً؟اضيأنيفلدةكمسلاهذهله
.هايملاحطسضيرعلااهليذب

ةمدقمنمنكلوهلثمرظنيناكيذلاييغنافوهكولراشلأس
."؟هذهام":بكرملا

،اذلً.انسحًالئافينعياهروهظو،رهنلاةكمساهوعدناننإ":هباجأف
."لواحأس":كولراشهباجأف.ً"اظوظحمكسفنربتعتنأبجي

لكشبتاوصألاكرحتتهايملايفنوكتامدنعهنأكولراشظحال
،هبتناوأيبغايعمساهللوقتًاتاوصأعمسيناكةيناثلكف،فلتخم
أجافتيناكهنكلو،هنمبرقلاببراقوأامةنيفسنوكتنأعقوتيناكو
.هتاذاحمببراقعمملكتيهنأوةدرايةئمدعبىلعبراقلانأىرينيح
.كولراشلهابتنالاًاديعموً،ازازتهاًاثدحمامءيشببراقلامدطصا،ةأجف

اهيأكفالسأىلعةنعللالزنتل":لوقيينيصصخشتوصعمسو
زوجعلجرلهتيكلمدوعترخآبراقباومدطصادقاوناك."لوسكلايبغلا
كولراشكسمأ.همتشيونوريماكىلإرظنيناكو،هسأرألمدقبيشلاناك
نعًاديعبنيبراقلاعفدىلعلمعو،مهبراقنتمىلعتناكيتلااصعلاب
.راذتعاةماستباههجوتلعدقو،امهضعب

؟رمألاام":دعتبيهباومدطصايذلابكرملاناكامنيبكولراشلأس
.مهوحنهديبريشيرخآلابراقلاكلامناكو."؟ثدحاذام

توفغيننأودبي،فسآانأ":راودلاهيلعادبدقونوريماكلاق
."ةيناثل

تثدحدقو،ًاليوطًاراهنناكدقل،اهبتنا":ييغنافوهلاق،اهدنع
هيلعدرف."رخآثداحلضرعتنسفرذحلاخوتنملاذإو،ةريثكرومأانعم
."رجفنتنألبقيسكانومبقاحللاوةعباتملاانيلعبجي،نكلو":ًالئاقكولراش

اذهبفءيشيأبانمدطصاوانعباتاذإ،نكلو":ًالئاقنوريماكلخدتانه
نيعبذخأننأانيلعبجيو،ناكيألديجءيشيأبانمقدقنوكننل
مدطصتاليكوسرتوةاسرملالزنتنأنكمملانميسكانومنأرابتعالا
نمفةحالملابانررمتساويسكانومتفقوتاذإو.مالظلايفىرخأةنيفسب
."اههيبنتةصرفانتوفتواهارنالواهنمبرقلابرمننأنكمملا

امك،ضحدلًالباقنكيملامهقطنمنأفارتعالاكولراشىلعبجوت
،ًاليلقفقوتنلفً،انسح":كولراشلاقاهنيحً.اقهرمناكهسفنوههنأ



دنعًاددجمراحبإلاانيلعبجينكلو،ماننل،ةفضلاىلعبكرملابِسرنلو
."ناقفاومنحن":الاقوامهيسأربييغنافوهونوريماكزه،اهدنع."رجفلا
،ةفضلاوحنبكرملاهجوييكةروانمبماقو،ةفدلاىلإنوريماكهجوت،اهدنع
،مهدوهجرفاظتةجيتنو.عارشلالازنإىلإكولراشدمعهنيعتقولايفو
لبحبًاكسمم،ةفضلاوحنكولراشزفقو،مالسببكرملاءاسرإنمنونكمت
نيءوضكلتميًابكرمىأرو،رهنلاىلإمالظلايفرظنو،ةرجشعذجىلإهطبر
كولراشكردأو،امهبكرمنمبرتقيبكرملاناك.رفصأرخآلاورضخأامهدحأ
ىلإكولراشزفق.حابصلاىتحهبكرميسُرينأررقبكرملاكلذنابرنأ
نوريماكناكامنيب،هلقثةأطوتحتزتهيهبسحأوً،اددجمبكرملالخاد
ماقو،بكرملانميفلخلاءزجلايفعوضومقودنصنمتايناطبلابلجي
هلأساهدنع؛ستوللاقاروأبةهيبشءايشأاهنمجرخأوةمزححتفبغنافوه
كرتهنأينربخأدقيلاخناك.ماعطهنإ":هباجأف."؟اذهام":كولراش
حتف،اهدنع."هيلإةجاحباننأدجوهنكلوً،اقحالهلمعتسييكلًاماعط
ةمقللوانتو"سديرق"وًاقبدًازرأاهلخادبدجوو،ستوللاةفافلنوريماك
."ةذيذليهمك":لاقوهعباصأةطساوباهنم

ًادرابناكزرألانأنممغرلابً؛اذيذلهدجووماعطلاكولراشقوذت
.زرألاةذلنمةحلاملاسديرقلاةهكنتدازوً،اضعباهضعببةقصتلمهتابحو
اودعتساو،رهنلاهايمبمهيديألسغباوماق،ماعطلالوانتنماوغرفنأدعب
الإ.هبعترادقمبكولراشسحأ،اهدنع.تايناطبلابمهسفنأاوطغنأبمونلل
ءانبضرتفيالأ":لاقذإ؛ليللاتمصعطقنوريماكنمًارداصًاتوصنأ
بجيوةليلجوةرقومةمهمبموقننحنف؟بكرملااذهىلعامساقلطننأ
."ةميظعلاتامهملاهذهلثمبموقييذلابكرملاىلعمساقلطينأ

انبكرمىلعمساقالطإىلعقفاوميننإ":ييغنافوهلاقاهدنع
ًاقبسمقلطأيلاخنأنمنيقيىلعيننأنممغرلاب؛ةيمسرمسارميف
ام":ًالئاقبكرملاةيمستبنوريماكعربتاهدنع."بكرملااذهىلعًامسا
المل":كولراشهيلعدرف."ميظعلارهنلاكلذبًانميت؛نوسدهمسابامكيأر
عمسنأثبلامو.عوضوملاىلعدحأقلعيمل."؟اينيجرفمساهيلعقلطن
تناكبكرملاةيمستبقلعتياميفةريخألاةملكلانأكردأفنوريماكريخش
نوكتنأنكميأ:ركففهايملايفطبختوصعمسهنأالإ،ىقلتسا.هل
،ييغنافوهاهنعهربخأيتلاعلاطلانسحبلجتيتلاتاكمسلاىدحإ
ةئيبلانعًائيشفرعيالوهف؛هيأرريغهنكلو،رمألافشكتسيلهسأرعفرو
رمأكانهناكولو،ةقطنملانمىتفةقفربهنأامك،ةقطنمللةيربلا



قثونأهلقبسيمل.هيلإامههبندقييغنافوهناكلهيبنتلاقحتسي
.دحأبقوثولازاوجمدعبهلةمئادلاتفوركيامتاريذحتعمًاصوصخ؛دحأب
هذهيفو،انهنكلو.نيرخآلانمرثكأملعيهنأدقتعيماودلاىلعناك
.ييغنافوهلهرمأميلستىوسرايخهمامأنكيمل،هيلعةبيرغلاةئيبلا
هنأبركفيوهومونلايفطغينأكولراشىلإةبسنلابديجلانمنكيمل
،ءامسلانيزتيتلاموجنلاىلإرظنيذخأاذل،ييغنافوهىلإهرمأملسي
ءامسلادوعتنألبقةراححايربةعوفدمبحسلانمةعومجمترمو
نإلءاستو،اهفرعيموجنلانمتاعومجميأزيمينألواح،اهدنع.ةيفاص
.لاحمرمألااذهنأكردأهنكلو،نآلاهلثمموجنلاىلإرظنتاينيجرفتناك
اهسأرقوفءامسلاو،ةيضرألاةركلانمرخآلافصنلايفةعباقتناكدقف
يف.موجنلااهرينتيتلاهسأرقوفءامسلاسكعبسمشلااهرينتءاقرز
ناكو،ةطبارتمريغهمالحأتناكو،يردينأنودنممونلابطغ،ةياهنلا
هعيجشتبناموقياناكو.يورغسويمأكلذكو،كلتهمالحأنمًاءزجيتام
.امقابسبكراشيناكامنيب

ةهجلاوأهيفكراشييذلاقابسلافرعينكيملكولراشنأةلكشملا
يردينأنودنمةأجفظقيتساهنكلو،اهيفضكرينأهيلعبجييتلا
؟ييغنافوهمالكوأنوريماكريخشوهأ؛ببسلا

ديوألجرتوصوهامبر؛براقلابكاكتحاتوصعمسهنكلو
.بكرملاىلإقلستلالواحيامصخش

نوكينأنكميأ.يبغوهفقلستملانكيًايأنكلو،ءطبببكرملازتها
مهتردقىدمفاشكتسانولواحينويلحممهنإمأً؟اناصرقوأًاصلقلستملا
قلستلواحيناويحهنإمأً؟اماعطوأًالامةثالثلانايتفلابلسىلع
ةبيرغءايشألًاروصمسريوهامنيبوً،اديعبهلايخبهذ؟ىعفأوأبراقلا
ثيحًاقيمعًاسفنذخأينألواحو،دعصيًائيشكانهنأسحأ،هنهذيف
.ناترمجامهنأكنينيعبهيلإقدحيةيؤرنمنكمتو،قمعبمئانهنأكوودبي

عفترمتوصببءاثت،اهدنع.دعتبيهنأكوللستملاتوصادبً،اريخأ
دواعينألبق،تاظحللتمصلامع.ظقيتلاةياغيفهينيعىقبأو،رادتساو
ًانكادءيشلكادبو،هينيعكولراشحتف،اهدنعً.اددجمكرحتلاللستملا
ةفدلاوةيراصلا:ءايشألاضعبةيؤرنمنكمت،كلذدعبنكلوً.اشوشمو
.ةنيفسلارخؤميفقودنصلاو

هبشيءيش،مانامدنعةنيفسلانتمىلعنكيملنئاكىلإةفاضإلاب
،نيفتكوًاريغصًاسأرزيمينأكولراشعاطتساً.امجحرغصأهنكلوناسنإلا



."هيه":خرصوهتسلجيفبصتنا.نوريماكقوفهلظناكو
تدعتبا،ءانثألاكلتيف.هيلإرظنيلتفتلانئاكلااذهنكيًايأ

ناك.براقلاىلععشيءوضلالعجمهدحأنأكو،رمقلامامأنممويغلا
عفرتتناكو،ةاتفلبًادلونكيمل،الً.انسمهنمرغصأًادلوءيشلاكلذ
.نوريماكةرجنحقوفًائيش



نعنامنتنينيعبهيلإتقدحاهرودبوً،اشهدنمةاتفلابكولراشقدح
ً،ايدامراهترشبنولناك.اهزيمينأكولراشعطتسيملةضقانتمرعاشم
ادبو.نيوصعلثمنيتعيفراتناكفاهامدقامأ،هسفننوللاباهانيعواهرعشو
ًادعتسمفقيريغصلاثمتلثمتدب.اهترشبنولباهبايثو،ًاليزهاهدسج
ديحولاءيشلاتناكبرهللاهقيرطفشكتستيهواهينيعةكرح.يرجلل
.يحنئاكاهنأىلعلدييذلا

ةيندعمةادأتناك.ةاتفلااهلمحتيتلاةادألاوحنكولراشهابتنالقتنا
كولراشنكمتو.اهترشبنولبةهيبشتناكو،ةثلوًانانسأكلتمتومفلابةهيبش
.ضباونلاهبطيحتونانسألافلخعباقيطاطمرمحأءيشةيؤرنمًاضيأ

امكردأ،اهدنع.نوريماكوحن؛دحاوهاجتاىلإاترظنةاتفلاانيع
ىمر،اهدنع."فلخلاىلإعجارت":ًالئاقخرصف،هبمايقلايونتتناك
يتلاةادألاكلتبةاتفلاتعفدهنيعتقولايفو،فلخلاىلإهسفننوريماك
.نوريماكديرونمةلمنأدعبىلعةادألاتناكو.هوحنمفلاهبشت

سوباكنمظقيتساهنأكوادبو،فلخلانمييغنافوهرهظ،ةأجف
نوريماكىلعاهموجهترركو،هتعفداهنأالإ،اهبكاسمإلالواحو،جعزم
،ءانثألاكلتيف.عجارتنأالإنوريماكنمناكامف،اهيعارذحتفتيهو
اهبكسمأو،ةاتفلاوحنعفدناو،هبتملأيتلاةمدصلانمكولراشظقيتسا
ناكامف،نوريماكوحناهمدقتةقاعإالواحم،هوحناهبذجو،اهرصخنم
مل،ةلهول.ةيراعلااهمدقبهتلكرو،ههجوىلعهتمطلوترادتسانأالإاهنم
اهيمدقعباصأىأرامدنعهنكلو،هقاسبمدطصايذلاامكولراشكردي
الةاتفمامأهنأكردأ،يراوضلابلاخمبةهيبشلاةقدتسملارفاظألاتاذ
،هنمتالفإلانمةاتفلاتنكمت.اهدهاشنأهلقبسةاتفيأهبشت
اهناسلتدم.ضرألاىلعجرحدتتاهنأكوودبتاهتلعجةكرحبهنعتدعتباو
نألدبدوسألاهنولدهاشامدنعكولراششهددقو،اهيتفشهبتسملتو
ً.ايوخرو،ناويحناسلكًافرقماهناسلادبً.ايرهزنوكي

ًايندعمًائيشناك،ةاتفلاهتمريذلاءيشلاطاقتلافدهبكولراشهجوت
نألبق،ههجوىلإمثهديىلإةاتفلاترظن،ءانثألاكلتيف.فارطألاداح
.هيلعمجهت

نمءيشلااذهدعبأ":هللاقو،ييغنافوهىلإةادألاكولراشىقلأ
نكمتداكلابو،ههجووحنهجتتةاتفلاعباصأتناك،ءانثألاكلتيف."انه



بلاخملاهبشتيتلاةداحلااهرفاظأىلعءاقبإلاو،اهمصعمبكاسمإلانم
نمتنكمتولاهنأكولراشكردأ.ههجونمشنإدعبىلعربإلاكعملتو
ً.ابرإهتقزملههجويفاهبلاخمباشنإ

ثحبينألواحو،كارعلافقوتةظحليفقمعباهينيعىلإقدح
لديامدجينأعطتسيملهنأالإ،ةاتفلاهذهرهظميفيناسنإءيشنع
.يوثنألااهدسجلماعلاراطإلاو،اهرعشىوساهيفسيساحألاوةيناسنإلاىلع

ةكرحلاهذهةجيتنو،مامألاىلإسيلوفلخلاىلإاهنزوبتعفد،ةأجف
اهتعضوواهمدقتعفرف،اهوحنًاداقنمهسفنكولراشدجو،ةعقوتملاريغ
هذهيف.عرازملاةارذمكهنطبدلجطشمتاهرفاظأبسحأو،هنطبىلع
عفرىلعاهامدقتلمعو،لماكلاببكرملاضرأةاتفلارهظسمال،ءانثألا
ةاتفلاتماقىتح،لماكلابءاوهلايفحبصأنإامو.ءاوهلايفكولراش
هطوقسةجيتنو.رهنلاهايميفطقسو،بكرملاجراخقلحفهيديريرحتب
هترمغ،امهلخادبيذلاءاوهلالكنماتصلختدقهيتئرنأكورعش،هايملاب
لمرلاتارذبرعشو،ةلحوملارهنلاهايممعطقوذتنمنكمتو،هايملا
مالظلاةجيتنهنكل،هايملانمجورخلاًاسئايلواح.هنانسأتحتةنشخلا
نأهيلعبجييذلاحيحصلاهاجتالاديدحتىلعهتردقدقفةمدصلالوهو
رسيبهدوعصنودةلوليحلايفًارودةجزللابلاحطلاتبعلدقو،هكلسي
سأيبلواح،دافنلاىلعكشوتهيتئريفءاوهلاةيمكتناكاملو.هايملانم
نودنمو،ةأجف.هيمدقةكرحلشتتناكيتلابلاحطلاةضبقنمتالفإلا
يباجيإرثأماطترالااذهلناكو،رهنلاعاقيفةرخصبهامدقتمطترا،دصق
،هايملاحطسىلإةعرسبدوعصلانمهتنكمعفدةوقبهدوزثيح،هيلع
.ءاوهلابهيتئرءلمةداعإو

رهنلاهايمتوصىوستوصيأعامسىلعًارداقنكيمل،ةرتفل
دعبعمسامك،كووولراشكووولراشهمسابخرصتةقيمعتاوصأو،ةقفدتملا
نوبلطياوناكنيذلاىرخألابكارملاةراحبنمجاجتحالاتاوصأكلذ
.ءودهلا

نأكولراشنظ،ىلوألاةلهوللو.هايملاحطسبامءيشمطترا،ةأجف
اصعىوسنكيملءيشلااذهنأظحالهنكلو،هايملاىلإهتقحالةاتفلا
.اهبكسمتييكهوحنييغنافوهاهاقلأ

.براقلاوحنهبحسبييغنافوهماقامنيب،اصعلابكولراشكسمأ
بلطاذل،بكرملاحطسىلإدوعصلانمنكمتيملو،نيتنهاوهاديتناك
ناكبكرملاحطسىلإلصواملو،هاعفرينأييغنافوهونوريماكنم



.هايملابنيللبمةثالثلا
."؟كراعتتتنكنمعمو؟ثدحيذلاام":نوريماكلأس،اهدنع
."ةاتفعم"ً:اثهالكولراشهباجأ
،ةاتفعمتلماعتنأيلقبسيمل":هيبجاحعفريوهونوريماكّقلع

."؟اذكهنهعيمجأ
.ناكحضيامهوييغنافوهوكولراشنملكهيلإقدح،اهدنع
."؟يهنيأ":ًالئاقةاتفلانعلأسنأكولراشثبلامو
،بوانتلابانيلإرظنتتذخأهايملايفتنكامدنع":ييغنافوههباجأ

."ودعتتذخأو،ةفضلاوحنتزفقوتعجارت،هايملانمدعصتكتأرامدنعو
امكيلزنممحتقايذلانئاكلاانيقتلااننأنظأ":كولراشلاق،اهدنع

."امكيدلاولتقو
محتقتةاتف":قيدصتلامدعهيلعادبدقوييغنافوهلاقاهدنع

."؟هبتماقامبتماقاذامل!لتقتو
امبر.اهتاذءاقلتنمكلذبموقتتناكاهنأيفكشأ":كولراشهباجأ

."ةيذيفنتةادأتناك
نمهركذتأاممنكلو،اهتيأرداكلاب،ةقيقحلايف":نوريماكلاقاهدنع

."امصخشبينركذتاهنأدقتعأ،اهرهظم
هبشتاهنإ.هنيعرمألايلرطخدقل":طابحإبكولراشلاقذئدنع

."سوينيرأديسلا
."؟نمهبشت":ييغنافوهلأس
ايرولغنتمىلعباكرلادحأوهسوينيرأديسلا":كولراشهباجأ

دقتعييتلاةضفلارابغهلوانتببسبنوللاةيضفهترشبتناكو،توكس
:عباتوكولراشسبع."ضارمألاىودعطاقتلانمهيمحتصئاصخكلتمتاهنأ
هذهناكلتمينيصخشدجتنأردانلاوبعصلانمف،هتنبااهنأدقتعأ"
ناكهنأدقتعأ.امهعمجتةبارقةقالعكانهنوكتنأنودنمةرشبلا
دقف،توكسايرولغنتمىلعهعاتمقيدانصنمقودنصيفاهبظفتحي
.اهربعلوخدلاءاوهللحيتتتاوجفىلعيوتحيقيدانصلاكلتدحأناك
."!؟قودنصيفهتنباعضوىلعبأمدقينأناروصتتأ،نكلو

تدب،اهينيعامتظحالله":لاقوعوضوملابهولدبنوريماكىلدأ،هرودب
.ً"انومضموًالكش؛ناسنإلانعدعبلالكةديعباهنأكو

ءاكذىوساهينيعيفىرأنأعطتسأمل":لاقوهسأركولراشزه
."يداعناسنإينيعاهانيعنكتمل.قحمتنأ،نكلو.دقتم



."؟لكشلااذهىلعتدلواهنأنادقتعتأ":ييغنافوهلأس،اهدنع
رثأامبرفاهدلوملبقةضفلالوانتبرشابدقناكنإ":كولراشلاقف

ءاسنلاةصاخو-نينمدملاصاخشألانأةرمتاذتأرقدقل.اهتانيجيفكلذ
."لمحلاءانثأولبقداوملمهيطاعتةجيتنةينيجتاهوشتبنوببستي-

الاهمأله:لءاستأيننإ":يكريمألالفطلاةءارببنوريماكلاقاهدنع
."؟ةايحلاديقىلعلازت

.قئاقدلمهيلعتمصلامعييكلًايفاكنوريماكلاؤسناك
يذلاءيشلاكلذناكام":لاقوتمصلارادجييغنافوهرسك

."؟اهديبهلمحتتناك
تلعفاذام،هلمحصخشرخآتنكتنأ.ملعأال":كولراشلاقف

."؟هب
."نمآناكميفهتيمريننأدقتعأ":ييغنافوههباجأ
يننأدقتعأ":لاقوبكرملاطسووحنييغنافوهكرحت،اهدنع

."انههتيمر
ًايندعمًائيشلمحيناكداعامدنعو،ةقيقدلييغنافوهىفتخا

.كولراشلهملسو."وهاذه":لاقوهديب
ييغنافوهنملكناكامنيب،يندعملاءيشلاكلذكولراشصحفت

ناسنإمفنكيملهنكلو،يندعممفنعةرابعناك.هيلإناقدحينوريماكو
نيليوطنيبانىلعيوتحيو،مامألانمرثكأًاقدتسموعفرأورغصأناكدقف
ءزجلادهاشنأهلقبسهنأكولراشكردأ.روسكمامهدحأنيعفرو
ناكو.توكسايرولغنتمىلعسوينيرأديسلاةفرغمامأبانلانمروسكملا
ىتحهيلعطغضنإاموضباونهبطيحتيطاطمءيشنيبانلافلخ
.نيبانلايفةقدلاةغلابتاوجفنمءاضيبطاقنتجرخ

."؟ءيشلااذهنظتاذام":غنافوههلأساهدنع
ةمجمجنعةرابعءيشلااذه"عباتو."هسملتال.مسهنإ":هباجأف

ءيشدوجوب.سانلاداسجأيفمسلانقحلمدختسيو،ىعفأسأرلةيندعم
مدختسايذلاوهيشلااذهنأنظأو.غّدللىعفألةجاحبانسلاذهك
."امكيدلاولتقل

."؟يدلاوينمًانسرغصأةاتفتلتقله":لاقونوريماكقهش،اهدنع
امكسوينيرأنيبواهنيبةوبأةطباركانهتناكاذإ":كولراشلاقف

،اهيفترثأدقاهكلهتسيناكيتلاةضفلانإلوقننأاننكمياهدنع،نظن
نعودعتالاهنإ،اهانيأريتلاةاتفلاىلإاهتلوحو،اهرعاشمىلعتضقو



."هديبةيذيفنتةادأاهنوك
اهنأنظتأ؟نآلاثدحيسيذلاام":ييغنافوههلأس،اهدنع

."؟انيلإدوعتس
لاقوةهربلريكفتلابقرغتساو."؟فرعينم":لاقوهيفتككولراشزه

ًابكرمتظحالرهنلاةفضدنعبكرملابانوسرامدنعاننأركذتأيننإ"ً:اعباتم
عضويننكميو.بكرملاكلذنتمىلعتتأامبر.انفلخناكنيحابصمكلمي
،انتيفصتوانيلإلوصولادصقببكرملابرحبيسوينيرأنأامإ؛نيلامتحادحأ
."انلبقاهريجفتدارملاةنيفسلاىلإلصيوانقبسينألواحيوأ

نألضفألانمهنأنظأ":لاقونوريماكوغنافوهوحنكولراشرظن
ضحميجاتنتسانوكينأيفلامتحاكانهف،راوجلايفةرظنيقلنوبهذن
."رباعبكرمدرجمهتدهاشيذلابكرملانوكينأو،ةفدص

.ً"ادجنكمماذه":هلالاقاهدنع
ريضحتبارشاب.غوزبلاىلعرجفلاكشوأدقل":كولراشامهللاقف

."راوجلايفةيعالطتساةلوجبموقأسو،ةحالمللبكرملا
فصننمرثكألكتلوجيفرخأتتال،نكلوً.انسح":نوريماكهباجأ

نمقالطناللرطضنسفترخأتنإو،يسكانومبقاحللاانيلعبجيذإ،ةعاس
."انيدلرخآرايخنمام،كنود

.ً"انسح":كولراشهباجأ
ركفو،اهلمحيناكيتلايندعملامفلاتاذةمجمجلاىلإكولراشرظن

هكلامديريالامدنعًانمآءيشلااذهيقبينامأرزدوجونمدبالهنأ
.ً"ابيرقدوعأس":لاقوهبيجيفمفلاكولراشعضو.هلامعتسا

ةفضلالامريفناروغتهيمدقبسحأو،بكرملاةفاحنمكولراشزفق
ثيحىلإكولراشهجوت.ةاتفلاتبهذثيحىلإجرعتمطخبراس.ةمعانلا
امءيشكرحت.رفصأرخآلاورضخأامهدحأنيحابصمكلتميبكرماسر
عاطتساداكلابو،ةعرسدادزتهبلقتابرضبرعشف،باشعألانيبهمامأ
ناكمادقأةدعدعبىلعً؟اددجمهتمجاهملدعتستةاتفلاتناكأ.سفنتلا
نينيعبهيلإقدحيناكو،يربريزنخهنإ،رعشلابىطغمسأركانه
ناكلب،كولراشبًارشديريناويحلااذهنكيمل.ناويحلاعجارت.نيتيزرخ
ةيامحلىعسيناكامبرو،لفطتملاكولراشهجويفهتقطنمنععفادي
ريغتودباذإف؛ناويحلااذهنمًامهمًاسردكولراشملعتدقو.هراغص
.مهنمفاختسكنأوأفئاخكنأنورخآلانظينلف،فئاخ

،مهبراقهبشيناكو،برقألابكرملاًادصاقباشعألاربعكولراشمدقت



بكرملاهنأتابثإيأهيدلنكيمليلاتلابو،نيءاضمهاحابصمنكيملو
كرحتيامًاصخشىأرو،باشعألابًالظتسمهمدقتعباتف،هنعثحبييذلا
.رمقلارونتحتةعمالهترشبتدبدقف،سوينيرأهنإ.بكرملاحطسىلع

اهنإ؛طنيذخأوهوحنزفقنأءيشثبلامو،ةرفاصقلطأ،ةأجف
ةمهملاتذفنله":اهلأساهدنع.هترشبلثمةعمالاهترشبتدبو،ةاتفلا
ً.اعومسمهتوصداكداكلاب."؟حاجنب

.ةاتفلادرتمل
."؟نايتفلاكئلوأيدجتملأ؟رمألاام":سوينيرأاهلأسف
ً.اديعباهرظنبتحاشأ
،راعللاي!نايتفةثالثنملينلانمينكمتتمل":اهللاقاهدنع

."!؟لشفلاوةبيخلالايذأنيرجتتنأوةدوعللةأرجلانيكلمتو
هتفرعمنممغرلابف.كولراشأجافاماذهو،عونخبضرألاىلعتثج

رظن.اهعمكراعتيتلاةشحوتملاةسرشلاةاتفلاضيقنتدب،اهبةطيسبلا
له؟ةادألانيأ":اهلأسواهيتبكرىلعاهيديعضتيهوةاتفلاىلإسوينيرأ
."؟هيفاهيلعروثعلانوعيطتسيناكميفاهتكرتواهتدقف

.عومدلااهنإ؛اهينيعيفعمليءيشكانهناكو،اهوحنسوينيرأمدقت
،فسؤماذهمك":لاقوهوحناهسأرعفرهنكلو،هيلإرظنلاديرتنكتمل
يننيلدابتتنأاه،كمأليحرذنمتقولالاوطكلهتلعفامممغرلاب
يفانكاملبسانملاتقولايفموكلاملتقنمتنكمتول.لشفلابفورعملا
يبضرتفيناكو.مكاحللهتلاسرةقرسلنيرطضمانكاملو،نآلاةطرولاهذه
يلعبجيكببسب.ةراشإلاءاطعإلدعتسأريجفتلاناكميفنآلانوكأنأ
ىلعطغضو."ةقئاللاريغةقيرطلاهذهبناكملاىلإةعرسىصقأبكرحتلا
.ةدشباهمف

.كرحتتاهيلعفقيناكيتلاضرألانأبكولراشسحأ،ةأجف



ثيحنمهسفننئاكلاعفرامدنعًامودصمفلخلاىلإكولراشطقس
بلاخمبيهتنتيتلاعبرألاهمئاوقًارهظمرهنلاةفضلوحويفًايفتخمناك
.ةيشحو

نمةيلاخةرظنبكولراشىلإقدحو،نيتقوقشمونيتريغصهانيعتدب
نيتيفلخلاهيتمئاقفلخ.رجحنمناتعونصمامهنأكوهانيعتدبف،رعاشملا
فاوحتطغو،نئاكلالوطفصنهلوطغلبيحطسمليوطليذرهظ
ناكو،فحاوزلانمًاعوننئاكلاكلذناك.هليذيبناجتارفشلاكةداح
قثبناو.شفرلاكًاحطسمناكفهسأرامأ،ةقيمعلاقوقشلاريثكهدلج
جتنتسا.هايملايفٍقلتسموهوسفنتلاهلناحيتيهسأرىلعأنمنارخنم
ىتحًايفختموًايقلتسمراظتنالاعيطتسيدايصفحازلانئاكلانأكولراش
،كولراشمجحبادبهليذةياهنىتحوهمطخفرطنم.ةسيرفبىظحي
.ربكأةيلضعلاهتلتكتدب،نكلو

اهقرغتسايتلاةيناثلانمءزجيفكولراشاهحملليصافتلاهذهلك
ةلواحميفهيعارذكولراشّدم.ههاجتابعفدنييكهليذلنئاكلامادختسا
نمهاديتنكمتو،ءاوهلايفهيلإقيرطلافصتنميفوهوهطاقتلالهنم
تناك،كلذنممغرلابنكلوً.اقلغمهمفىقبأامم،همطخىلعضبقلا
.ةفلتخمتاهاجتابهجتتنانسألاتناكو،همفجراخلازتالهنانسأفصن
يتلاهسافنأةحئارمشنموهيرخنمنمجرخيسيسهعامسنمنكمتو
هيتمئاقبلاخمتنكمتو.ةنفعتملاموحللاوكامسألاةحئاربقبعتتناك
تناكامنيب،قفدتيمدلاذخأثيح؛كولراشردصقيزمتنمنيتيمامألا
يفًاددجملحولاهليذبرضو.ضرألاشدختنيتيفلخلاهيتمئاقبلاخم
ىلعةدوجوملاةداحلافاوحلاتسمف،كولراشوحنرثكأمدقتللهنمةلواحم
ةجعزمًاطوطخاهءاروةفلخمو،محللاةقزممكولراشيقاسهليذيبناج
.ةقراحو

نالازتالهاديتناك.هلفسأحبصأىتحنئاكلاعفدو،كولراشىولت
ىلعهيتبكرىدحإعضونمنكمتىتحهدسجبكولراشروان.همفناقلغت
ادبنكلو،هلفسأنئاكلاىولت،اهدنعً.اقلغمهمفكلذبًايقبمهمطخ
.ةليحهديبامنأًاحضاو

هتنباوسوينيرأناك.علهلابرعشيوهوبكرملاوحنلفسألاىلإرظن
ملامهنكلو،كارعلاناعمسيامهنأحوضوبادبو،ةفضلاىلعأىلإناقدحي



سيسهىوستوصيأردصيملنئاكلانأقدصيالًائيشناكً.ائيشايري
يأبموقيوأخرصيوأحبنيسناكرخآناويحيأف.هيرخنمربعهسافنأ

هيدلةينالوأ،زجاعهنأكوادبنكيًايأنئاكلااذهنكلو،رخآءيش
.لتاقيوهوجيجضيأرادصإب

ىلعةرشابمةبرضددسو،هاوقلككولراشعمجتسا،ةعيرسةكرحيفو
.دمهمثةدحاوةرمهلفسأنئاكلاكرحتف،نئاكلاقنعنميفلخلاءزجلا
ةجتانةكرحبكلذدعبرعشهنكلو،هلتقهنأكولراش،نظرصنةظحليف
رهاظتيامبروأ،ةبرضلاءارجنمراودبرعشهنأدبال.هسفنتنع
ً.اددجمهيلعضقنيفكولراشهتلفينأراظتنابتوملاب

."ةجضلاهذهببساميفشتكاويبهذا":هتنباًابطاخمسوينيرألاق
يذخويدوعمث،هيلتقافنيقهارملادحأناكنإ".لفسألانمهتوصالع
."مسلاةنقحم

يذناويحلالثمكرحتتتناك.بكرملافرطنمةاتفلاتضكر
امدنعو،تزفق.ضرألابناكتحتاهامدقواهاديتناكدقف؛عبرألامئاوقلا
.نارزيخلادعبتلاهيديةمدختسماهيمدقىلعتضكرةفضلاىلإتلصو
.اهدلاول؟نمل.اهسفنتابثإلىعستوةسئايتدب

يفهتبثييذلانئاكلاىلإو،هنممدقتتيتلاةاتفلاىلإكولراشرظن
هنكميفيكوهيلإةبسنلابلضفألاوهفرصتيأملعينكيمل.لفسألا
.برهلا

نوضغيفهيلإلصتس.ةاتفلاهربعرمتيذلابصقلاتوصعمس
التناكنإو؛اهعباصأرفاظأةطساوبهترجنحقيزمتعيطتستيهو،تاظحل
يذلانئاكلاانيعترهظأاممرثكأةقفشرهظتمليهف.ةنقحملالمحت
نمف،موجهنمهسفننععفادييكنئاكلاتلفأنإ،نكلو.هيلعوثجي
،ةدحاوديبهتيبثتعيطتسيالهنأامكً.اددجمنئاكلاهمجاهينأحجرملا
.هبيجنمهتنقحمجارخإعيطتسينليلاتلابو

ناكامدنعهسأريفيورغسويمأهذاتسأتاملكىدصددرت،اهدنع
املكمدختساو،ةضانوميللاعنصافضماحلاةايحلاكتحنمنإ":هللوقي
نأنكميةلكشمودبتدقيتلاءايشألاف؛كتحلصملكيدينيبحاتموه
."ىرخألكاشملحلمدختست

هديررم،فحازلامطخىلعهتضبقمكحيلازيالناكامنيبو
هتبكردعبأاهدنعو،همئاوقىدحإماكحإبكسمأو،فحازلاتحتىرخألا
نمصلمتلانمنكمتينألبق،نكلو.فحازلاضفتناةعرسبو،هليذنع



ً،ايلاعنئاكلاىولتف،ءاوهلايفهعفرلهتوقلككولراشمدختسا،هتضبق
.ةمكحمتناككولراشةضبقنكلو

اهناسلدمتواهنانسأةزربمتناكو،نارزيخلانيبنمةاتفلاترهظ
.رجمزتتناكامنيب،كولراشىلعنيتزكرمناتعماللااهانيعتناك.دوسألا

.اهوحنفحازلابكولراشىمر،ءانثألاكلتيف
،كولراشضعوةرادتسالالواح،ءاوهلايفدعتبيفحازلاناكامنيبو

ةاتفلاهجوبفحازلامطترا.هنعهايإًادعبمةدشبهبىمردقناكهنكلو
اهيديبفحازلاىلعضبقلاتلواحو،ةمدصلالوهنمًاضرأتطقسف
ىلعتضبقاهنكل،اهضعلواحنأالإهنمناكامف،هموجهءاوتحال
كولراشهدهاشاممةاتفلاُدبتمل.ىرخألابهتشبرخو،اهيديىدحإبهمطخ
رطخلاعماهتكرعمىلعةزكرمتناكلب،ةئجافتموأةفئاخاههجوىلع
.ديدجلا

يذلاامهلاضنتوصعمسو،نارزيخلافلخةاتفلاوفحازلاىفتخا
مث،هايملاهاجتابرهنلاةفضىلعناجرحدتيامهوًائيشفًائيشتفخيأدب
ًاقدحمكولراشفقو.تمصلامعينألبق،هايملاةشطرطتوصعمس
سوينيرأىأرهنكلو،فحازلاوأةاتفلانميأةيؤرعطتسيملو،رهنلاب
:ةطبغبلاقو،كولراشىلإقدحورادتسايذلاو،راحبإللدعتسيناكيذلا
لقثتاهتيلوؤسمتناكدقل.يلكاشمىدحإلحبيرهنلافحازلاوتمق"
."ةعفانتامدخيليدستنألدبيلهاك

مكملعتالأ.ىربكةقامحهبمايقلالواحتام":هيلعكولراشخرصف
."؟كتلعفءارجنمنوتوميسسانلانم

ال":لاقىتحرهنلايفبكرملاحبصأنإامو.هيفتكسوينيرأزه
لكدعبفً.اضيأنومتهياليلاجرو،هبموقأامبمايقلليلعفُددقل.متهأ

ثيحعناصملامعوأً،ايمويسانلاتوميثيحمجانملامعمه،ءيش
هسأرنعهتعبقعفر."رصقأمهتايحلعجيامممومسلاسانلاقشنتسي
يقتلننلاننأقثاويننإ.مامتهاللًاريثمًامصختنك":كولراشللاقو
.ً"اددجم

."كفقوأسكفقوأس":كولراشخرص
رمأبمتهيلهجتيوهسأرىلإهتعبقديعيوهوسوينيرأهرذح،اهدنع

."ىعفأةغدلنمسرتحا":عارشلا
لوصولانمنكمتنإً.ابضاغوًاجاتهمرهنلاردحنميفكولراشسطغ

امبرو،هلوصونودةلوليحلاوامةقيرطبهفاقيإعيطتسيامبرف،سوينيرأىلإ



ىلإلوصولاديريهنأةاتفلاربخأدقسوينيرأناك.ةنيفسلاراجفنانود
امدنعحجرألاىلعريجفتلالصحيسو-ريجفتلاهيفلصحيسيذلاناكملا
،كولراشيمدقبلحولاقصتلا.ةراشإلاءاطعإل-ةنيفسلاىلإمكاحلادعصي
ناكدقفً،اريثكرخأتدقناكهنكلو،لزنيناكامنيبنيترمعقيداكو
نمبهتحابصلاتامسنتناكو،ةعرسبكرحتيورهنلايفسوينيرأبكرم
هتضبقبهقاسبرض.عرسأعفدنيفاهطقتلتبكرملاةعرشأتناكو،لحاسلا
ً.اعمنآيفًادجًاديعبوًادجًابيرقسوينيرأناكدقفً؛اطبحم

ةفضلاقلستيأدبورادتساةياهنلايفهنأالإ،ةظحللهرمأيفراتحا
نوريماككرتثيحىلإةعرسبضكر،ةفضلاىلعأىلإلصوامدنعوً.اددجم
نمتجندقتناكنإنكلو،ةاتفللرثأكانهنكيمل.ييغنافوهو
.أجلمنعوأاهدلاونعثحبتنآلايهففحازلاعماهتكرعم

.عطتسيملهنكلو،ةاتفلاعمهكراعتلبنذلابرعشينأكولراشلواح
برقأتناكدقل؛حضافوحنىلعةاتفلابحيحصريغءيشكانهناكدقل
عمنكتملوللضفأنوكتساهلاحتناكامبرو.ةاتفنمناويحىلإ
.فورظلاتناكًايأوجنتساهنأبساسحإكولراشىدلناك.سوينيرأ

نمناك،نكلو.هفاتءيشاهنأكوتدبدقف،اهمسانعلءاست
ًاببسفرعينأنودنمناسنإاهنأىلعاهيفركفينأهيلعبعصلا
.كلذلًاحضاو

ىتحلصونإامو.بكرملاىلإلوصوللةليلققئاقدرمألاهقرغتسا
ييغنافوهونوريماكناكو.بكرملاحطسىلإزفقو،ةفضلاىلعقلزنا
.هنارظتني

."؟كعملصحيذلاام":نوريماكهلأسف
اننكلو،يضمنامدنعكربخأس":هسافنأسبحيوهوكولراشهيلعدرف

."قلطننلوعارشلاعفرا،راحبإلاىلإنآلاجاتحن.نمزلاعمقابسيفنآلا
ىلعةفزانلاشودخلاىلإرظنيوهو.ً"احورجمودبت":نوريماكلاق

.هيقاسوههجووكولراشردص
."كرحتلاانبردجينآلاً.اقحالاهنأشبقلقنس"
،هعفريلعارشلاعمنوريماكلضانىتحبكرملاكولراشررحنإام

تامولعملاعاطتساامردقبكولراشامهربخأ.ةفدلاييغنافوهىلوتو
نتمىلعفيزملاخابطللةراشإلايطعينأسوينيرأديري":لاقوةماهلا
تامسنلاورهنلاوحنهجتيبكرملاناكامنيبهمالككولراشىهنأ."يسكانوم
نلفريجفتلاعقومىلإسوينيرألصيملاذإ":عباتومث،عارشلاألمت



."ريجفتلالصحينليلاتلابوةراشإلاءاطعإعيطتسي
يطعينأديرياذامل":ييغنافوهلأسبكرملليفلخلاءزجلانم

."ً؟اقبسمهيلعقفتمددحمتقويفريجفتلامتيالاذامل؟ريجفتلاةراشإ
نأملعننحنو،ةريبكةنيفسيسكانوم":هباجأوةظحللكولراشركف

اذهو،عبطلابهايمىلعيوتحتاليتلاهايملاليماربيفةنزخمتارجفتملا
لخادقيمعناكميف،خبطملانمبرقلابامناكميفةنزخماهنأينعي
،هينيعتحتاهيقبينأفيزملانيخابطلاسيئرعيطتسيثيح،ةنيفسلا
نلةنيفسلالخادهناكمنمهنكلو.ريجفتلاليتفلاعشاهنكميثيحو
نمامصخشىلإةجاحبوهفاذل،مكاحلالوصودعومةفرعمعيطتسي
لامتحاكانهو.ليتفلالعشينأهيلعبجيىتمهملعيلةنيفسلاجراخ
."ةراشإلاًارظتنمةوكمامأفقيهنأب

الاذامل،نكلو":هفتكقوفنمكولراشىلإرظنيوهونوريماكلأسف
."؟كلذبمايقلاسوينيرأريغرخآصخشعيطتسي

امبرو،رخآصخشبسوينيرأقثيالامبر":باجأوهيفتككولراشزه
ددعدادزااملكف؛ةرماؤملابنيطروتملاصاخشألاددعنمدحينأديري
."ةرماؤملارمأحاضتفالامتحادادزانيكراشملا

رودناكاموهو؛همهفعيطتسأالءيشكانه":نوريماكلاقاهدنع
وأةقيرطباهيفهسفندجوهنإمأ؟ةرماؤملانمًاءزجناكلهو؟يدلاو
."؟ىرخأب

ًاءزجناكهنأحضاولانم":لوقينألبقريكفتلابكولراشقرغتسا
هجوتلاهرودناكامبر.هيأرلدبهنأًاضيأحضاولانمنكل،ةرماؤملانم
ثدحتيناكهنأركذتأ.ةراشالاءاطعإوةنيفسلاوسرتسثيحرهنلاىلعأىلإ
،اهنيحسوينيرأىلعبضغلاادبدقو،مكلزنميفءاشعلاءانثأسوينيرأعم
ريغهسفندجوهنأدقتعأ.ةرماؤملايفرمتسينلهنإهللاقهنألامبر
مدقأاذل.ريجفتلانعمجنتسيتلاحاورألاةراسخمثإلمحتىلعرداق
كدلاوىلإاهلكوأدقناكيتلاةمهملابمايقلاررقو،هلتقىلعسوينيرأ
."هسفنب

دارألهوً؟الطبةياهنلايفيدلاوناكله":ءودهبنوريماكلأسف
."؟باوصلارمألابمايقلا

."ًالطبناكدقل،حيحص":كولراشهيلعدرف
ملسمشلاف؛رهنلايفنآلاسوينيرأبكرمةيؤرلمتحملانمناك

ةنكادءاقرزءامسلاتناكو،تفتخاموجنلاو،قفألايفًامامتتغزبدقنكت



لمعلاءدباهباحصأررقيتلابكارملابًامحدزمرهنلاناكو.ءادوستسيلو
ً.اركاب

بكرموهبكارملاهذهنمدحاويأ":ييغنافوهلأس
."؟سوينيرأ

درو،امهنويعباهتيؤراعاطتسايتلابكارملاكولراشونوريماكحسمف
امك،رطيستلازتالةمتعلاف،نآلابكرملاديدحتليحتسملانم":نوريماك
،هقيرطضارتعاةلواحميفلثمتتانتطختناكنإً.ادجةديعببكارملانأ
ملاننأامكانقبسيوهف؛كلذبمايقلاىلعانتردقمدعبريبكلامتحاكانهف
."هبكرمدصرنآلاىتحعطتسن

ةحاتملاةديحولاةصرفلاف؛طابحإلانمناشمكنتهيتضبقبكولراشرعش
هدصراوعيطتسيملاذإ،نكلو.ةراشإلالاسرإنمسوينيرأعنميهمهمامأ
؟نوكلتميةصرفيأف،هيلعضبقلاو

عيطتسيالوهو،نوتوميسسانلاو،رجفنتسيسكانومسأسأويف
.هزجعبرعشدقل.كلذنودةلوليحللءيشيأبمايقلا

ًابكرمناك.بكارملادشحجراخوفطيًايئانثتساًابكرمكولراشظحال
موسربنينيزمهابناجناكو،قاربلارمحألابًايلطموًاعيفروًاليوطًايبشخ
نانسأتناكو،روفحمنينتسأرنعةرابعتناكفهتمدقمامأ،ةيبهذ
ناك.هكفنمةبيرغةليدجتلدتو،لكشلاييعمقهارخنمو،ةداحنينتلا
مكحتيدحاوو،نوفذجيمهنمةينامث،بكرملانتمىلعلاجرةرشعكانه
.هيتبكرنيبةلبطعضيومامألايفرشاعلاسلجيامنيب،فلخلايفةفدلاب

."؟اذهام":لأسوبكرملاكلذىلإكولراشراشأ
لك.نينتلابكرمىعدي":لاقوكولراشراشأثيحىلإنوريماكرظن

يفًاضعباهضعبعمقباستلابىرقلابكارمموقتوً،ادحاوكلتمتةيرق
."تاناجرهملا

."؟ةعيرسبكارملاهذهلهو":كولراشلأسف
."نيفذجملاتالضعىلإرظناً،ادج":فلخلانمييغنافوههباجأف
نمنخثأنيفذجملاعرذأهلتدبف،نينتلابكرمىلإكولراشرظن

.مهناقيس
."؟انهنولعفياذامو":يينفوهلأسف
ىلإمهباهذلبقحابصلكنوبردتيمهنإ":ييغنافوههيلعدرف

."مداقريبكلافتحاكانه.لوقحلايفلمعلا
."مهيلإثدحتلاديرأ،مهوحنهّجوت":كولراشلاقف



امنيب،نينتلابكرمهاجتابمهبراقهجوتييكةفدلاييغنافوهكرح
نوفذجملامهيلإرظن.بكرملاباومدطصياليكعارشلاكولراشونوريماكفل
.لوضفوةيرشحبلابطلاو

رهنلاىلعأغلبننأديرن،مكتدعاسمديرن":ًالئاقكولراشمهبطاخف
."ةعرسب

.لاجرلاهيلإقدحف
،أموأيذلانوريماكىلإرظنو."مكلعفدأنأعيطتسأ"ً:اعباتملاقو

."؟كلذءاقلانمنوديرتمك":نيفذجملالأسوعباتف
."تاشاكرشع":لابطلاهباجأو،ةعرسبلاجرلارواشت
يواستمكملعيالوهو."قفاوم":ًالئاقًايئاقلتكولراشهيلعدرف

.مهتدعاسملةجاحبهنأملعيهنكلو،شاكلا
."مكنمدحاولكنعتاشاكرشع":لاجرلالاقف
.دهنتو."قفاوم":باجأمثنوريماكىلإكولراشرظنف
اذهكرتعيطتسنالاننكلو":ةفدلانملاقييغنافوهنأالإ

."رايتلاهفرجياليكانهبكرملا
هذخأمهنكمي،هنتمىلعنيفذجملانمةثالثكرتنس":لاقوكولراشأموأ

هيفسلجنلًاناكمانلكرتيساماذهو،دوعنامدنعهدرتسنسو،ةفضلاىلإ
."فيذجتللرطضنساننأىشخأيننأامك،نينتلابكرمنتمىلع

مايألاهذهيفيتايح.ةديدجةبرجتاهنإ":لاقوهيفتكنوريماكّزه
."ةديدجلابراجتلابةئيلمودبت

ىلعنيفذجملانمةثالثعممهتنكمأاولدابت،ةليلققئاقدنوضغيف
ييغنافوهلاخبكرمهيجوتبةثالثلانوفذجملاماقو،نينتلابكرمنتم
.مهبناجبرمتىرخألابكارملاتناكو،رهنلاةفضوحن

ناكو،لفسألانمًاضيرعناكيذلافاذجملاىلعةرظنكولراشىقلأ
نمًايراعناكيذلالابطلاىلإرظنمث،هبرجييكهعفرف،ًاليوطهضبقم
ناكو،نيرخآلانيفذجملانأشهنأشةزرابهتالضعتناكو،قوفامورصخلا
.ةريفضيفهرهظىلعىلدتيدوسألاهرعش

."نوزهاجنحن":هللاقو
بلجمث،اهضعبنعهنانسأدعبينأنودنملابطلاهلمستبا

مث،بكرملاهلزتهاقيمعتوصردصف،اصعلاباهيلعبرضو،ٍورتبهتلبط
هتبرضبرضنإامو.نوفذجملالكدعتساف،ىرخأةرمكلذدعببرض
غنافوهونوريماكوكولراشمهيفنمبفيذجتلابنوفذجملاأدبىتحةثلاثلا



.يي
نمدبزلارياطتف،ميشهلايفرانلاكًاعرسممامألاىلإبكرملاقلطنا

.بكرملايبناج
شهدو،رهنلاىلعأوحنبكرملاةفدلابمكحتييذلالجرلاكرح

زاتجينينتلابكرمناكدقف؛بكرملااهيفكرحتييتلاةعرسلانمكولراش
تارمعبرأىلإثالثريسيبكرملاناكدقل.رصبلاحملبىرخألابكارملا
،سوينيرأنعثحبلاكولراشلواح،ةيادبلايف.بكارملارئاسنمعرسأ
ءيشلكادبدقف؛هتاذدحبءيشيأزييمتليحتسملانمناكنكلو
فازنتسالابرعشنأكولراشثبليملو.ةيلاتتملاروصلاقفدةجيتنًايبابض
ريغدهجلاةجيتنهملؤتهيفتكوهيدعاستالضعتناكو،فيذجتلانم
،رانلاكًاقرحمًالئاسرطقيحورجملاهردصاميف،هبموقييذلاعقوتملا
حبصأو،همفبطرييكهيتفشقعليذخأف،ههجوىلعهايملاتشطرط
.مودمودمودهينذأيفضبنيةلبطلاتوص

ىلعًاضباقهفلخسلجينوريماكناكثيحىلإهفتكقوفنمرظن
.هارينأنودنمكولراشهاجتابرظنيناكو،هكف

وهعمس،تاعاسوأقئاقدناكامبريذلاتقولاضعبرورمدعب
."كولراش،كولراش":هيدانيييغناف

."؟اذام":هشوشتليزيلهسأرزهنأدعبهيلعدرف
."؟انمامأيذلااذهام"
دجوف،نينتلابكرملاةمدقمءاروامىلإ،مامألاىلإكولراشرظن

.هايملانمعفتريًاقالمعًابالود
ةرورضبمهربخأ،اهيلإانلصودقل،يسكانوماهنإ":شجأتوصبلاقف

."اهوحنهجوتلا
ةماعدىلإةطوبرمو،رهنلاةفضنمبرقلابةيساريسكانومتناك

رهنلانمىرخألاةفضلاىلعو،رهنلاةفضدنععفترتلالتلاتناكو،ةيبشخ
،ناردجةعضبوجربىوسهنمقبيمليركسعنصحلالطأكانهتناك
.يسكانومسأسأويوحنهجوتونينتلابكرمفطعنا.ماكرلاهبطيحيو
مهتنيفسوحنبكرملامّدقتيسكانومسأسأوينتمىلعةراحبلاظحال
.بكرملاهاجتابمهتحلسأاوهجوف

نيفذجملاربخينأهنمبلطو،بكرملاةمدقميفلابطللكولراشراشأ
.يسكانومنمةدرايةئمدعبىلعفقوتلامهنمبلطمث،ءاطبالارورضب
؛تابثبفوقولادهجبلواحو،بكرملالفسأهفاذجمكولراشعضو،اهدنع



.وفطلاىلعناتبعتملاهاعارذهفعستنلفنآلاءاملايفطقسنإف
كولراشىعدأ":يسكانومنتمىلعةراحبلاًابطاخمةيزيلكنإلابخرصو

."ئراطرمأيفنياربناطبقلاىلإثدحتلاديرأويناطيربانأ،زملوه
."رانلاقلطنسالإو،برتقتال":ًالئاقمهدحأخرصف
."نياربناطبقلاىلإثدحتأنأيرورضلانم"
،ةراحبلاىدلًاديجًاعابطناحوضوبتكرتناطبقلامسابهتفرعمةقيقح

ةبتروذهنأادبيذلامهدحألاقًاريخأو،مهنيباميفنورواشتياوذخأف
.ةيلاع

."؟كتلاسريهام،يريرغكاملوأمزالملاانأ"
."مكتنيفسنتمىلعةأبخمتارجفتمكانه":كولراشخرصف
."؟اذام"
."مكتنيفسنتمىلعةلبنقكانه"
تلقله":مزالملالاقمثيسكانومنتمىلعةيفاضإتارواشمترج

."؟ةنيفسلانتمىلعةلبنقكانهنإ
."هتلقامديدحتلاباذه،معن"
ةراشإيأ.مكوحنةهجومانتحلسأف،رذحانكلو،ةماعدلاوحنمدقت"

."رانلاقلطنانلعجتسكشللةريثم
نمناك.ةماعدلاوحنبكرملاباوهجوتييكنيفذجملاىلإكولراشأموأ

ةهجومةحلسألانأنوملعيمهنكلو،هلاقاماومهفيملمهنأحضاولا
.نيرتوتماوناكو،مهوحن

حبصأنأىلإكولراشرظتناو،ةماعدلانمبرقلابنينتلابكرمكرحت
هلتدب.بناجلاىلعتبثملاملسلاقلستمث،ةيبشخلاةينبلابناجىلإ
.خستمضيبأفرجاهنأكويسكانوم

نياربناطبقلارطخأس":ًالئاقييغنافوهونوريماككولراشبطاخ
هركأانأو،انعًادجًاديعبسيلوهف؛سوينيرأىلإاهبتناامتنأو،لصحامب
."ةنيفسلانتمىلعنوكأامنيبهتراشإيطعينأ

."؟هارنامدنعلعفننأانبضرتفياذام":ييغنافوهلأس
."هوعبتامثً،اريذحتاوقلطا":كولراشحرتقا
."يبألتقدقل":ةوارضبنوريماكلاق
نأديرأيتلاءايشألانمريثكلابريكفتلاعيطتسأً.اضيأيبألتقو"

."هارأامدنعهلاهلوقأ
يفًايحهيلإجاتحننحنف،ءيشيأباموقتال"ً:اددجمكولراشحرتقا



يفكشأانأفةنيفسلانتمىلإهبلجنمانكمتنإ.انتصقمعدنيكلةياهنلا
ىلإرظناهدنع."ريجفتلاةراشإءاطعإىلعًارداقوأًابغارنوكيسهنأ
ةثداحملانوكتسامبرفظحلايلاونمت":لاقوهنورظتنينيذلاعيمجوةنيفسلا
."يتايحيفةيمهأرثكألايهةمداقلا

ملوانهسوينيرأناكنإ؛رصقألانوكتسامبرو":نوريماكهيلعدرف
."هيلعروثعلانمنكمتن



هنأبسحأىتحةيبشخلاةماعدلاىلإهدسجكولراشعفرنإام
هردصناكو،هملؤتهدسجتالضعلكتناكدقف.ًالبقرعشيملامكبعتم
ًاقحهديريناكام.يرهنلاحاسمتلااهيفهشدخيتلانكامألايفًاملأضبني
الهنأنيقيلاملعملعيناكهنكلو،ةحارلانمطسقذخأوءاقلتسالاوه
.نآلاةحارتسالاهنكمي

ةعومجمكانهتناك،يسكانومهاجتابةماعدلانمكرحتمرسجهداق
يكمهدحأهيلإأموأو،ىلعألايفًادحومًايزنودترينيذلاةراحبلانم
ةقثىلعنكيملوهف،هيلإاولزنينأمهنمبلطينأركفةلهول،دعصي
لضفألانماذل،مهتدعاسمديريهنكلو،قلستلانمهنانكمتسهيقاسنأب
.مهيلإدعصينأ

هيقاسنأبرعشةنيفسلاوحنهقيرطفصتنمىلإلصوامدنع
.هيديبهسفنبحسيناكىلعألاىلإلصوامدنعو،نافجترت

.ةنيفسلاحطسىلعفقتنيحلسملاةراحبلانمةعومجمكانهتناك
.هنعًاديعبةهجومنكتملاهنكلو،ديدحتلابهوحنةهجوممهتحلسأنكتمل

،برتقينياربناطبقلانأظحالىتحهسافنأكولراشطقتلانإام
ً.ادهجمادبدقل؛نيفظوملادحأعمملكتيوهتعاسىلإرظنيناكو

حطسىلعينيصيأدوجوظحاليملهنكلو،ءاجرألايفكولراشرظن
نأامبنكلو،دعبلصيملمكاحلاعابتأنمًايأنأًاحضاوادبو.ةنيفسلا
ً؟اكيشوراصهلوصونأنظدقفهتعاسىلإرظنيناكناطبقلا

اهيأعرسأ":لاقدقفكولراشنونظنياربناطبقلاتاملكتدكأ
ءيشكيدلله.ةظحليأيفنيمهمفويضلوصوعقوتأيننإ،ىتفلا
.كركذتأيننإ":لاقوكولراشهجوحملامدنعسبعو."؟هايإينربختنأديرت
دنعسمألابًاددجمكتيأرو،يزنيكاملآلزنميفءاشعلاءانثأكتدهاش
."ءانيملافيصر

تيتأكنألًاركشيديسايحيحص":لاقوًاقيمعًاسفنكولراشذخأ
ربخيلبهذهنأللتقىرحألابوأ،يزنيكامموكلامتامدقل.يتيؤرل
."كتنيفسريجفتفدهتستةرماؤمكانهنأمكاحلا

مث."؟يتنيفسرجفينأمهدحأديرياذامل":سبعيوهوناطبقلالأس
ةدحتملاتايالولاف؛بابسأةدعدجأنأعيطتسألاؤسلاَسنا":ًالئاقعبات
."ملاعلانمءزجلااذهيفةبوبحمريغ



يفًايركسعةيكريمألاةموكحلاطروينأمهدحأديري":كولراشلاقف
."ةراجتلابةقالعهلرمألا؛ةقطنملا

وحنلفسألاىلإرظنو.ً"امئاداذكهرمألاسيلأ":ناطبقلاهيلعدرف
ً.اددجمهتعاسصحفتو،كرحتملارسجلا

:كولراشلاقف."تاظحلنوضغيفانهمكاحلانوكيس،ةرافصتود"
ناكمنمليتفلالاعشإةراشإمهدحأيطعيس.ريجفتلالصحيساهدنعو"
."ةفضلاىلعام

ناطبقلاعارذبنيفظوملادحأكسمأ."؟ةلبنقلانيأ":ناطبقلاخرصف
قدصأتنكنإينمهيال":لاقوهسأرناطبقلازهف،هنذأيفًائيشمهمهو
ىلعةرجفتمداومدوجوبكشىندأكانهناكنإنكلو،المأىتفلااذه
تومينأداك،هيلإرظنا،كلذنعادع.شتفتنأبجيفةنيفسلانتم
."هتصقنمقثاوهنأًاحضاوودبي،انهىلإلصينألبق

نكلو،هايملاليماربيفةأبخماهنإ.خبطملانمبرقلاباهنأدقتعأ"
."رخآناكميأيفةيفخمنوكتوًائطخمنوكأنأنكمملانم

."؟اهعضونم"
."ديدجلاخابطلا"
ةبسنلاب.نيفظوملاضعبهعبتو،ملسلالزنو،عمجلاناطبقلامدقت

متهيهنأهلادب،ةنيفسلانتمىلعءيشلكىلعرطيسيصخشل
،كولراشهعبت.هسفنبءيشلكبمايقلاديريهنأًاضيأادبو،ليصافتلاب
.رخآرممربعاوراسمث،رخآًاملساولزنمث،رممربععيمجلاىشمو
ةياهنلايفو،نودجاوتيةنيفسلانمةهجيأيففرعينأكولراشلواح
.ةفضلانعةديعبلاىرخألاةهجلايفمهنأكردأ

نارفألابةئيلمةريبكةعاقلخدو،باوبألادحأنياربناطبقلاعفد
،غناشتوهخبطمكولراشركذت.ةقلعملارودقلاولمعلاحطسأولساغملاو
.تارملاتائمبربكأتدبةعاقلاهذهنكلو

هيفظومنمنينثاىلإراشأوهعباصأبناطبقلاعقرفً،ايلاخخبطملاناك
."ناكملااشتف":باضتقابلاقو

ةقطنمىلإيدؤيبابكانهناك،خبطملانمةديعبلاةهجلايف
بابلاحتفو،نيفظوملايقابوكولراشةقفربهوحنناطبقلاهجوت.نيزختلا
.لخدو

ىلعنالمعيناحابصمهرينيومتعمعدوتسمهنأحضاولانمناك
تناكو،نؤملاقيدانصسدكتتثيحناردجلايطغتفوفرلاتناك.تيزلا



.منغلاورقبلامحلذاخفأىلإةفاضإلاب،تافاطخنمةقلعمةهكافلاوراضخلا
بناجىلإليماربلاتفصثيح،ليماربلانمفصكانهناكًاديعبو
.ةياهنلايفةثالثءانثتسابً؛اضعباهضعبقوفطئاحلا

ًادجةفيفختناكنإليماربلااوصحفت":نيقابلانيفظومللناطبقلالاق
؟خابطلانيأ":لاقوهلوحرظنو."اهوبقثارمألاىضتقااذإوً،ادجةليقثوأ
."بيرقامعهقثوأس!؟امناكميفنويفألانخديأ

نيفظوملانادهاشيامهوقئاقدسمخةدملناطبقلاوكولراشفقو
داوموألئاوسىلعيوتحتتناكنإاورييكلاهنوزهيوليماربلانولقني
ىلإفظوممدقت،اهعيمجليماربلايفقيقدتلامتنأدعبوً،اريخأ...ةبلص
رظنو."ءيشىلعرثعنمل":لاقونافقيكولراشونياربناطبقلاناكثيح
محلوأبارشوأءامىلعليماربلايوتحت":عباتوكولراشىلإةيرخسب
."حلمم

كنأودبي":فطاعتيأنودنملاقو،كولراشوحنناطبقلارادتسا
."ينبايةعدخةيحضتنك

،ةحيحصهتاجاتنتسانأملعيوهف؛هردصيفروغيهبلقبكولراشرعش
اهداجياعطتسيملنإ،نكلو.تارجفتملاةئبختتمتنيأملعيالهنكلو
.ةنيفسلارمدتسوريجفتلاةراشإىطعتسفً،ابيرق

."ةنيفسلاءالخإيفركفتدقكنأضرتفأال":كولراشهلأسف
.ٍلاعتوصبنيفظوملانمنانثاكحض
اليننأىشخأ؟كمعازمىلإدانتسالابطقف":نياربناطبقلاهلأسف

يفلصيسيذلامكاحللةناهإلكشيسكلذنأامك،ينبايرمألابركفأ
."تاظحلنوضغ

ناكلاحيف؛ةديعبلاةفضلاةيؤرهتعاطتسابناكولكولراشىنمت
كانهنأبناطبقلاعنتقيسامبرف.ةراشإلاءاطعإلًادعتسمجراخلايفسوينيرأ
مث.هركذتيوءاشعلاةلفحيفناكيذلاسوينيرأىريامدنعامًابطخ
دقتعيهنأةقيقحنممغرلاب؛نزخملايفةوكنمامهنأكولراشظحال
.ةنيفسلانمةحيحصلاةهجلايفمهنأ

اممرغصأودبينزخملااذهنأكئجافيالأ":كولراشلأساهدنع
."؟هيلعنوكينأهبضرتفي

،رخآلاىلإمهنملكرظنمث،جارحإبمهلوحناطبقلاونوفظوملارظن
مل،حيحص"ً:اراتحممهدحألاق،كلذدعبو.مههوجوولعتةريحلاريباعتو
."هيلإريشتنألبقكلذىلإهبتنن



:لاقوةسدكمليماربلاتناكثيحديعبلاطئاحلاىلإكولراشراشأ
."هفلخةأبخمتارجفتملانأو،فيزمطئاحلااذهنأدقتعأ"

.تالتعلاةطساوبلمعلاآدبمثً،اضعبامهضعبىلإنافظومقّدح
.ةقيقدنمرثكأفيزملارادجلامدهقرغتسيملوً،اقحمكولراشناك
تناكو،مادقأتسقمعبةحاسمكانهتناكفيزملارادجلافلخ

بارشلاوهايملابةئيلماهنأيفكولراشركفيملاهدنعو،ليماربلابةئيلم
لكتناكو،ليمربلكنمجرخيلبحكانهناكدقف.حلمملامحللاو
ىدحإتحتو.ةنيعمةفاسمىلإدتمتو،ةليدجيفًاعمعمتجتلابحلا
بايثيدتريمثاجينيصلجركانهناك،جهواهنملخدييتلاتاوكلا
نعمنيريبعتههجوولعيو،هديبلئاتفلاةليدجبكسميناكو،خابط
.باقثلاداوعأنمةبلعكانهتناكضرألاىلعهبناجىلإو،بعرلا

،مكيلعهللابو،هيلعضبقلااوقلأ":هتوصىلعأبنياربناطبقلاخرص
."ةثراكثدحتنألبقليماربلانملئاتفلااوعزنا

ضبقلاايقلأنيفظوملانمنينثانكلو،برهلاينيصلاخابطلالواح
،باقثلاةبلعطاقتلابرخآفظومماقامنيب،نزخملانمهاجرخأو،هيلع
.ليماربلانملئاتفلانوعزنينوقابلاناكاميف

فيكو":عباتوًاراتحمنياربلأس."؟هدحوطئاحلاءانبعاطتسافيك"
ةيحضتلاديرينكيملهنأدكؤملانم؟ليتفلالعشينأدعببرهيسناك
."؟هسفنب

ىلإراشأو."هسفنبةيحضتلايونيناكهنأيفكشأ":كولراشهباجأ
ًابابكانهنأدقتعأ":لاقو.اهيفلجرلائبتخيناكيتلاةقطنملاةيواز
ناكهنأدقتعأ.ليماربلانمةيلاخةحاسمكانهتناكهنأركذتوً،ايفخم
،هفلخبابلاقلغيونزخملانمبرهيمث،ليتفلالعشييكلةراشإلارظتني
.ً"اديعبحبسيوهايملاىلإزفقيمث

."؟هدرفمباذهىنبلهو":فيزملاطئاحلاىلإرظنيوهوناطبقلالأس
؛نيتمطئاحءانبهبردجينكيمل":ًالئاقطئاحلاىلإكولراشراشأ

.ً"اعطقهبلجبماقامبر.هيطغتليماربلاتناكدقف
تناككدوهجنودنمف،قيمعلاركشلابكلنيدمينإ،ينباي"

نودقفيستائملاناكو،لعتشملاماطحلانمةلتكىلإلوحتتسةنيفسلاهذه
."مهحاورأ

،ةوكلاوحنهجوت."بشنتسبرحلاتناكو":ءودهبكولراشهيلعدرف
ىأرو،رهنلاربعةديعبةفاسمىلإةيؤرلاهتعاطتسابناك.جراخلاىلإرظنو



ةفضلابناجىلإًاديقمبراقلاناكو،ةيراصكلتميونيسونافبًادوزمًابراق
.نصحلالالطأنمبرقلاب

ريغصفيذجتبراقكيدلله،يديس":ةعرسبكولراشلأسذئدنع
."؟هتراعتسايننكمي

بناجدنعدوجوملاملسلاىلعلزنيكولراشناك،قئاقدرشعدعب
دارأ.لابحلاةطساوبةنيفسلانملزنأيذلابراقلاىلإوطخيويسكانوم
ناكو،هتيشاحعملصومكاحلانكلو،هعمًادحألسرينأنياربناطبقلا
يذلاكرحتملارسجلاىلإلصيمهملارئازلاناكامنيبو.عيمجلاىلإةجاحب
.ةنيفسلانمةديعبلاةهجلانمًارسكولراشللست،ةفضلابةنيفسلاطبري

ملأتاضبنلسريرهنلاربعفيذجتلانأدجوو،هناملؤتهاعارذتناك
هاجتابةفضنميأ؛رهنلاضرعبكولراشفذج.هرهظوهردصيفةداح
رخآلاونيحلانيبفقوتينأهيلعبجوتيناكهنأينعياذهو،ىرخألا
نمفيذجتلانإ.هلفسأورهنلاىلعأنمةيتآلابكارمللقيرطلاحسفيل
لبقنممتشللةضرعهلعجبكارملارورمةكرحهتلقرعوةهجلةهج
.بكارملاباحصأ

ً،ارثأامهلدجيملهنكلوييغنافوهونوريماكنعثحبلالواح
ريغناكملايفهنارظتنيامهفسوينيرأديسلانارظتنينالازيالاناكاذإف
.حيحصلا

.هطبروبراقلانملجرتو،ىرخألارهنلاةفضىلإكولراشلصوً،اريخأ
يف.يرجحلانصحلالالطأةلابقفقوو،لحولاربعضضمىلعراس
ىلعهمسجيفةلضعلكتناكدقف،ةعباتملايفبغرينكيمل،ةقيقحلا
ببسبءامدفزنتهردصيفةغيلبلاحورجلاتناكو،مالستسالاكشو
اهتهجويتلاةلكرلاببسبهملؤيهسأرناكو.مدلارثختنأدعبفيذجتلا
لكنممغرلاب،نكلو.هينيعيبناجدنعةيبابضهتيؤرتناكو،ةاتفلاهل
،برهلانمسوينيرأنكمتالإوةعباتملاهيلعبجيهنأملعيناك،مدقتام
دلاووغناشتوههقيدصلتقامدعبةصاخ؛ثدحينأبجيالاماذهو
.نوريماك

مايقلانمةبوعصرثكأةحيحصلارومألابمايقلانأبكولراشركف
رثكألاءيشلاةحيحصلارومألابمايقلاناكامبرو،ةحيحصلاريغرومألاب
.ملاعلااذهيفقالطإلاىلعةبوعص

فصنناردجلالوحراسلب،هرظتنيامىريلمامألاىلإرظنيمل
.نصحلالخادىلإدوقييذلارطنقمرممىلإلصوىتحةرمدملا



تناكداكلابو،فقسكانهنكيملو،ةراجحلانيبًايمانبشعلاناك
،نكامألانمديدعلايفتاوجفكانهتناكو،هنملوطأةيقابلاناردجلا
نيبعمجييذلاطالملاتتفتىلإسقطلاتابلقتونمزلارورمىدأدقو
.ناردجلاةراجح

يتلاىلوألاةفرغلايفضرألاىلعنييقلمنيينيصنييدنجكولراشدجو
امهنمبرقلابكولراشاثج.ةريبكةعاقنعةرابعتناكو؛اهيلإلصو
نظ.امهيتمجمجيفةفزانةغيلبًاحورجدجوو،يعولايدقافامهدجوف
لوطىلعرشنيذلاقيرفلانمًاءزجنانوكيامبروأ،نصحلااسراحامهنأ
.ةنيفسلاروزييذلامكاحلاةمالسنيمأتلجأنمرهنلايتفض

امهنميأنكيملً.ائيسامهظحناكدقف،امهدجاوتببسنكيًايأ
دقسوينيرأنوكينأعقوتدقف،كولراشقلقأاماذهوً،احالسلمحي
.امهيلعبلغتامدعبامهتحلسأىلعىلوتسا

رمملاربعكرحت،يعولايدقافنييدنجلاالكنأنمدكأتامدعب
.ىرخأةفرغلخدورطنقملا

مامأًافقاو،كانهسوينيرأناكو،ىلوألانمربكأةيلاتلاةفرغلاتناك
حتفبموقيًاحابصمهديبًالماح،رهنلاىلإرظنيوهو،جاجزلاةميدعةذفان
سأسأويهاجتابهضيمولسريناكثيح؛مظنمعباتتبهقالغإوهعارصم
.يسكانوم

.لصحيملًائيشنكلو
:فلخلاىلإرظنينأنودنموةيلاعتوصةربنبسوينيرألاق

نأدقتعأو،تارجفتملادوجوبةنيفسلامقاطراطخإنمتنكمتكنأدقتعأ"
تيفخأيتلاةركتبملاةقيرطلانممغرلاب؛اهيلعروثعلانمنكمتمقاطلا
.ليتفلالعشيسيذلاليمعلاىلعضبقلاءاقلإمتهنأدقتعأامك.اهيف
نممغرلاب،لصحيملريجفتلانألتاجاتنتسالاهذهلكىلإتلصوتدقل
تاراشإلالسرأيننأنممغرلابو،بكرملاحطسىلعمكاحلاةيشاحليتيؤر
،ةذفانلاةفاحىلعدوجومرجحىلعحابصملاعضو."قئاقدسمخذنم
قرغتسيليتفلاقارتحانأليمعلاربُخأدقل":عباتوكولراشهجاويلرادتساو
قرغتسيةقيقحلايف،نكلو.برهلاةصرفهلحيتياماذهو،قئاقدسمخ
نكمتيدقو،ةليوطةدمقئاقدسمخف؛طقفةيناثنيثالثليتفلاقارتحا
."رمألافاشتكانمناكيأ

."نآلاًامهمدعيملرمألا":كولراشلاقف
نأكنكميال.رثؤمىتفًاقحتنأ.قالطإلاىلع":لاقوسوينيرأدهنت



مث،ططخملااذهدادعإامهمزلتسانيذللادهجلاوتقولارادقمقدصت
."كتاجاتنتساوكتاظحالمىلإدانتسالابطقف؛هتمربرمألاتدسفأوتنأتيتأ
:سوينيرأعباتو،رادجلاىلإًادنتسمًائيشكولراشدهاشثيح،هفلخثحب
جاعزإنمملاعلاحيرأسيننأدقتعأو،لكاشمللريثمورثؤمًاقحتنأ"
تزجنأدقنوكأةقيرطلاهذهبف.نآلاكلتقأنأبلبقتسملايفكعملماعتلا
."ضافولايلاخجرخأنأنعًاضوعمويلاًائيش

ةيبشخاصعلمحيهنأادبفهرهظفلختناكيتلاهديرهظأو
.نييدنجلادحأنمسوينيرأاهيلعلصحامبر،ةداحةيندعمةرفشبيهتنت

نملعجيساذهف،برهلالواحوأمواق،كوجرأ":سوينيرألاقاهدنع
."يلإةبسنلابةعتمرثكأةيلمعلا

.نيتهجلاىدحإىلإوطخيوهوكولراشهلأس."؟ةاتفلللصحاذام"
دقو،موجهلاريخأتوسوينيرأهابتناتيتشتىلإاذههلاؤسنمفدهدقو
.هلحاتمرايخلضفأاذهنأكولراشدجو

ناكيتلاتارايخلانمةعومجمنيبنمحاتمرايخلضفأناكدقل
.اهيلإىرخأتارايخةفاضإىلعًارداقهغامدنكيملو،هيضريالاهمظعم

؛همامأهحالسلمحيوهوكولراشمجاهييكلءطببسوينيرأرادتسا
امناكميفاهنأنظأ،يتنبا":هيلعدرو،ةحارتساةرتفيفدالجهنأكو
."؟رهنلاىلعكانه

."؟اهرمألمتهتالأ"
نألبقتقوةلأسمهتمربرمألا.رثكأةدينعتراصتربكاملك"

ينلتقتسله:وهيريكفتلغشيناكيذلاديحولالاؤسلانكلو،ينكرتت
رمألصحدقف-عبطلابكببسب-نآلاينترجهاهنأامبوً؟الوأرداغتسوأ
."هبنجتنكميالرمأىلعقبسملكشبةرطيسلاتمتو،نسح

."!كتنبااهنكلو":هللاقوهسأركولراشزه
تيفوتدقل،ةيوبأرعاشماهلنكأمل":هباجأوهيفتكسوينيرأزه

دقو،عورخلاتيزوةضفلارابغيلوانتباهومنرثأتو،ضاخملاءانثأاهتدلاو
،تايتفلارئاسكةيعيبطةاتفًاموينكتملً.اضيأيهةضفلاباهدوزأتنك
حّوليوهوكولراشوحناطخو."ربكتامدنعةديعسنوكتنلاهنأىشخأو
.هيقاسمامأةرفشلاب

ىلعترمامدنعًاتوصةرفشلاتردصأو،فلخلاىلإكولراشطقس
هاجتابوىلعألاىلإهسفنعفدو،هيمدقبكولراشروان.هنمبرقلابشنإدعب
هجويوهوةعرسبهوحنعفدناسوينيرأنكلو،هيمصعمةطساوبمامألا



.هسأرهاجتابةرفشلا
ةوقىلإًارظنو.طالبلاةرفشلاتبرضف،هبناجىلإكولراشجرحدت

كولراشسحأو،ىلعألاهاجتابتعفدناوطالبلانمتارارشتردص،ةبرضلا
.ههجوىلعاهتعسلب

مادطصانعمجانلاجاجترالاءارجنمةظحللًامودصمسوينيرأادب
.عجارتيلةصرفلاكولراشلغتساف،ملألانمههجوىولتو،طالبلابةرفشلا

دقو،اهبكولراشنعطدارأو،فيساهنأولامكاصعلاسوينيرألمح
امررقيلليوطتقوكولراشىدلنكيمل.هبلقوحنةرملاهذهاهبّوص
يمدقىلعهضاضقنابلثمتيلثمألارايخلانأررقف،هلعفهيلعبجي
وحنعفدناو،عاطتساامردقبةركلكشىلعهدسجلعجف،سوينيرأ
مدصكولراشنكل،هقوفنمزفقلابكلذوهيدافتسوينيرألواح.هميرغ
هيديىلعطقسفًاضرأهعفدو،زفقلانمسوينيرأنكمتينألبقهيمدق
.هتيبكرو

ىلعلطتيتلاةوجفلاثيحطئاحلاكلذ،نآلاطئاحلابرقهنإ
.فقيسوينيرأناكثيحضرألاىلعفيسةيؤرنمكولراشنكمت.رهنلا
ربتخاوكولراشهطقتلا.نييدنجلانمهيلعىلوتسادقسوينيرأنأدبال
داتعايتلاةيبوروألافويسلابةنراقمبيرغلكشهدحلناك.هديبهنزو
.همامأرخآرايخالنأسأيبركفهنكلو،اهمادختسا

برضيهبلقومامألاوحنهديبفيسلالمحيوهوكولراشمدقت
.فنعب

ةليلكلااهتياهنةطساوبنعطينألواحو،ةأجفاصعلاسوينيرأداعتسا
عطقعاطتقانمنكمتو،فيسلاةطساوبكلذلىدصتيذلاكولراشردص
هصفقتباصأتانعطلاىدحإنكلو.سوينيرأاصعنمبشخلانمةريبك
طاقتلاسأيبلواحيوهو،فلخلاىلإحنرتو،فقوتيهبلقبسحأو،يردصلا
.هسافنأ

يذلاكولراشةهبجلفسأةرفشلاعضوو،اصعلابسوينيرأحول،ةأجف
.هيتبكرىلعاثجموجهلاةوقلًارظنهنكلو،ةرفشللىدصتوهيديبهفيسعفر

ىلعًاددجمفوقولاعيطتسييكهيدلةوقلككولراشمدختسا
نيدماجافقو،ةليوطةظحللو.فلخلاىلإسوينيرأةرفشعفدو،هيمدق
عفد،جيردتلابو.داهجالاطرفنمخرصتكولراشتالضعتناكو،نيلاثمتك
ناعملةيؤرنمنكمتيذلاكولراشهجونمبرقلابهترفشسوينيرأ
نانسأنعناتنكادلاهاتفشتفشكو،ىولتيسوينيرأهجوناك،ةرفشلا



.نيتنكادهاتيحزقتناكو،ندعملاكةعمال
دقل.ًالوبخمكلعجةضفلارابغكلوانتنأدقتعأ":لاقوكولراشرخن

متهتالو،رشبلاكركفتالتنأف.أدصلابهتباصأوكغامدةضفلاتدس
."كتنبارمألمتهتالكنإىتح،سانلل

،ريتاوفلاددستالرعاشملا؛ةديدجًارابخأكيلإ":لاقوسوينيرأسهسه
."كلذبموقتةضفلاطقف

،لفسألاهاجتاباهبنعطو،هاصعبحسوءارولاىلإةأجفعجارت
نيبنيترفشلاىدصددرتو،ةنعطللىدصتيذلاكولراشيتبكرهاجتاب
.ةيرجحلانصحلاناردج

سفنتيهنأهيلعدبيملو،فلخلاىلإنيتوطخسوينيرأعجارت
نكلو،ةماستباهبشيامعناتنكادلاهاتفشتفشك،ةقيقحلايف.ةبوعصب
.هلذبيناكيذلادهجلاةجيتنناقرتحتاتناككولراشيتئر

رمتستنأكنكمي.ىتفلااهيأملستسا":ءودهبسوينيرألاق،اهدنع
يمرتويقلتستنأكنكميامك.ةياهنلايفكلتقأفوسيننكلو،ةهجاوملاب
نأكنكمينكلو،تومتفوسنيتلاحلااتلكيفً.اضيأكلتقأسونآلافيسلا
."ةهجاوملالوطنعمجانلاملألاكسفننعففخت

تلتقامك،يقيدصتلتقدقل":ةقبطملاهنانسأنيبنمكولراشهباجأ
."رخآلايقيدصدلاو

،ةرشابمامهلتقأملىرحألابوأ،امهنمًايألتقأمل":سوينيرأهيلعدرف
فقوت."اهتمظنوامهلتقيتيلمعلتططخيننأكلدكؤأيننأنممغرلاب
ًاليلقتمص."ةرشابمًادحأتلتقيننأدقتعأال":عباتينألبقةهربل
يننإ.ىلوألاةرمللنآلا،كلذبموقأسيننكلوً،اقباس":عباتمثمستباو
كلنتمميننأامك،لتقلاةيلمعبحاصييذلاروعشلاىرأيكسمحتم
."ةصرفلاهذهيلتحتأكنأل

."ًالهسرمألانوكينأعقوتتال،نكلو.كبًالهأ":كولراشهيلعدرف
قحتسيءيشنمام":لاقو،ًاليلقاصعلاةرفشكيرحتبسوينيرأماق

امدنع؟ةمهملايهنننأبجيالأ،نآلا.قالطإلاىلعًالهسنوكيءانعلا
،تارالودلافالآتائمترسخيسكانومسأسأويريجفتططخملشف
تنكنإينومدختسانيذلاعمةيسامولبدروسجءانببءدبلاّيلعبجيو
."يلمعبظافتحالاديرأ

،موتحملاريصملاريخأتلجأنمقرخأًائيشلوقيلهمفكولراشحتف
كسمأ.كولراشهجووحنةرفشلابّوصو،ةأجفاصعلاكرحسوينيرأنكلو



هفتكتمدطصافً،ابناجهتعقوأاهتوقنكلو،ةبرضلادصلهفيسبكولراش
.هعباصأتردختامدعبضرألاىلععقعقوهيدينمفيسلاطقسو،رادجلاب

ًادعبمفيسلالكرو."زملوهديسايءاقللاىلإ":سوينيرألاق،اهدنع
رعش.كولراشبلقوحناههجووحمرلاكاصعلاسوينيرألمحمث،هايإ
ءفدلاصتميحمرلانأكوادبدقل.رجحلاكبلصتيهرهظبودربلابكولراش
ً.اضيأهتايحنموهنم

دقةبعللانأًاحضاوادبدقف،هيبناجىلإناطقستهيديكولراشكرت
.تهتنا

فاوحلاداحناك،نميألاهبيجيفامءيشدوجوبهعباصأتسحأ
،ءيشلاكاذنمهعباصأتبرتقاو،هبيجلخادهديكولراشلخدأً.ايندعمو
.لمأةضموبةأجفرعشو،ةنشخلاهفاوحبسحأو

."سوينيرأديسايءاقللاىلإ":لاقو
ةعيرسةكرحبو،سوينيرأهجوبهعفرو،هبيجنمءيشلاكلذجرخأ

هماهبإنكمتو،هعسوىلعكفلاحتفو،يكيناكيملاضبانلالّغشهعباصأنم
.ةوقباهعفدو،ةيطاطملاةركلاداجيإنم

رطقتوسوقتملكشبتاشنإةعضبةفاسمىلإىعفألاّمسقلطنا
ىلعهيديعضووً،ابناجاصعلاىقلأوسوينيرأخرص.سوينيرأينيعىلع
.خرصيذخأو،فلخلاىلإحنرتو،هينيع

عيطتسأاليننإ،كيلإلسوتأيننإ.ءاجرينلتقا":ًالئاقسوينيرأخرص
."ملألالمحت

."كلثمدرابمدبكلذبمايقلاعيطتسأال":كولراشهيلعدرف
ىلإطقسمث،يكبيوخرصيوىولتيذخأو،هيتبكرىلعسوينيرأراهنا

نعفقوتً،اريخأ.رمدملانصحلاضرأطالبهجاويههجوناكو،مامألا
.دعتباوكولراشرادتسااهدنع،ةكرحلا



فيصرىلعغرافصفقىلعًاسلاجكولراشناك،مايأةثالثدعب
نيذلانوينيصلاونويبوروألاةراحبلاناك.توكسايرولغىلإرظني،ءانيملا
ةعرشألاولابحلانوصحفتيف؛لمنلاكلمعلابنودجياهنتمىلعنولمعي
.كرحتملارسجلاربعقيدانصلاوصافقألاوليماربلانولقنيو

."دغلايفرحبتس":لاقوهبناجىلإنوريماكفقو
."كلذملعأ":كولراشهيلعّدر
."؟اهنتمىلعرحبتسلهو"
صاخشألانمريثكلاكانهنكلو،انهءاقبلابتركف":لاقوهسأربأموأ

."...يئاقدصأو،يخأ:يرايديفيننورظتنينيذلا
ثدحتتاليتلاةاتفلاكلتو":رخآلابناجلانمييغنافوهلمكأو

.ً"ادبأاهنع
."؟اهنعثدحتأالتمداماهرمأبتملعفيكً،اذإ":كولراشهلأسف
ىلإدئاعكنأل":لادجلالبقتالةقيرطبييغنافوههيلعدرف

."ةدوعلابتركفاملكرظتنتيتلاةاتفلاكلتنأالولف.كرايد
ىقبتسله؟كنأشباذام":هلأسونوريماكىلإرظنوكولراشرادتسا

."؟ياهغناشيفانه
ديرتيمأنأدقتعأ.كلذيفكشأ"ً:اريخألاقوهيفتكنوريماكّزه

،اكريمأةيؤرببغرأيننإ.اهعمدوعأنأّيلعبجيو،اكريمأىلإةدوعلا
."اهنوفصيامكةريبكتناكنإدكأتلاو

له،تنأو":هلأسوييغنافوهوحنًاددجمكولراشرادتسا،اهدنع
."؟انهىقبتس

دحأاهيدلَقبيملف؛ّيلإجاتحتيمأ":لاقوينيصلاىتفلاأموأف
ينديرت.رخآءيشبموقأامبرو،يدلاولثمخبطلاملعتأامبرو،ىقبأس.يريغ
نمريثكلابلطتياذهنكلو،ةيندملاةمدخلاتاناحتمالمدقتأنأيمأ
."ًاليوطًاتقوقرغتسيولاملا

ًالبقتسمينبتسفتاناحتمالاتزتجااذإ،نكلو":نوريماكلاقاهدنع
."كتايحلاوطلاملانأشبقلقتنلو،كلًاعئار

."...اذإ،يبًاروخفيبأنوكيس":ًالئاقأموأوغنافوهمستبا
."...اذإ.معن":نوريماكلاقاهدنع
."يناونعكيطعأس.تعطتسااذإينلسار":كولراشلاقهرودب



مهنملكذخأو،تمصبكانهتقولاضعبلةثالثلانايتفلاسلج
.ةصاخلاهرومأبركفي

روضتأيننإ؟ءادغلالوانتامكدحأديريله":نوريماكلأسً،اريخأ
.ً"اعوج

ديصلابكارمدحأبلج،مويلاركبمتقويف":ييغنافوهدرف
."مواقيالايوصلاةصلصوليبجنزلاعميلقملارابحلا.رابحلانمةيمك

."؟ددقملامحللاوضيبلانملضفأوهله"
."ريثكب"
."؟انعميتأتسله":كولراشالأسوغنافوهونوريماكفقو
."؟رابحلاضعببيلاظفتحا.ليلقدعبامكبقحلأس":امهباجأف
ىلعكولراشامهدهاشامدنعو.ناعفادتيونالداجتيامهونايتفلادعتبا

ءاقدصأدجينأهلاببرطخيملذإ،ةماستباههجوتلعلاحلاهذه
ًامئادءاقدصأدجيسامبرو،لعفلابدجوهنكلو،اينيجرفويتاملثمنيديج
.هلاحرتيفلحامثيح

ىلإدوعيامدنعيتاملاهيوريسيتلاهتارماغميفركفيكولراشذخأ
يفهبراجتبو،ةنصارقلاموجهبو،ةيرادملاةفصاعلابو،ةلحرلابركف؛ارتلكنإ
نمريثكلاكانهناكدقل.يزتغنايرهنيفهعموهللصحامبو،ياهغناش
.اهبامهربخينأهنكمييتلارومألا

ناكيتلاةقيرطلاًاصوصخو؛هجعزيلازيالةنصارقلاموجهناك
هنأحضاولانمناك.سوينيرأديسلاةروصقميفاهيفثحبيناصرقلا
ناصرقلاناكدقل.يزنيكامموكلامىلإةهجوملا.ةرفشملاةلاسرلانعثحبي
ةنصارقلاموجهنأضرتفيهلعجاماذهو؛هنعثحبيامًاديجفرعي
ىلعةردقلاكلتمينم،نكلو.ةلاسرلاىلعلوصحلاىلإفدهيناكهلمكأب
؟ةلاسرىلعلوصحلافدهبةيراجتةنيفساومجاهييكلةنصارقلايفريثأتلا

.ربماشتلودارابعبطلاب
ايرولغنتمىلعهتعضوو،لوألاماقملايفةمظنملاهذههتفطتخادقف

اورأثييكلكلذباوماقةمظنملاهذهءاضعأنأكولراشضرتفادقو.توكس
تملعامبر؛رخآببسلهوفطخامبر،نكلو.مهططخيفهلخدتببسبهنم
نودةلوليحلاتدارأو،ةيكريمألاةنيفسلاريجفتةرماؤمبربماشتلوداراب
اوررقونيصلاواكريمأنيببرحبوشنمهبسانيالامبرذإ؛كلذلوصح
.لخدتلا

ىلعهعضولربماشتلودارابعفديذلايقيقحلاببسلاوهام،نكلو



لاوطمهحلاصليردينأنودنملمعيناكله؟توكسايرولغنتم
ملمهف؟ىرخأةقيرطبةرماؤملافيقوتمهتعاطتسابنكيملأ،نكلو!؟تقولا
.كلذبمايقللنيينيصةنصارقويناطيربيبصىلإةجاحباونوكي

نوريماكوغنافوهةدعاسمبنكمتدقل،رمألانكيًايأ.كولراشمستبا
ىعسيناكنمًامهمسيلو.برحبوشننودةلوليحلاوحاورألاذاقنإنم
.بئاصلارمألابمهتثالثاوماقدقف،كلذءارو

."ينرذعا"
ناكو،همامأفقيلجركانهناكدقف،ىلعألاىلإكولراشرظن

ةعشأببسبةيلابلاهسبالمىلإرظنلابرّدقدقو،ةراحبلايزيدتري
لجرتدقهنأسمشلاةعشأبةعوفلملاهترشبو،اهيطغييذلاحلملاو،سمشلا
هيلعفرعتو،لفسألاىلإىلعألانمهيلإكولراشرظن.ةنيفسلانمهوتل
ةسمخهيدلو،ندنليفشيعيهنكلورياشكرويديلاومنمناكدقف؛ةعرسب
ةرتفذنميفوتيذلاهدلاوسكعبةايحلاديقىلعلازتالهمأو،دالوأ
.ةبيرق

."؟لضفت":بيذهتبهيلعدرف
."؟زملوهكولراش؟زملوهتنأله"
."وهانأ،معن":لاقوكولراشفقو،اهدنع
ناكو،ةدعتايوطًايوطمًافلغماهبلمحيًاديلجرلادم،اهدنع

اذه":لاقوعمشلابًاموتخمو،ءاملابًاعقتنمو،نهدلانمعقبهيلعوًاخستم
."ارتلكنإنمهتبلجدقل،كل

ناكاممعرسأضبنيهبلقبسحأوً،افاجكولراشمفحبصأ،ةأجف
هديدمو."كلًاركش":لاقوسوينيرأديسلاعمكراعتيناكامدنعضبني
."كلضفنمةظحل":لاقوهبيجلخادىرخألاهديبثحبامنيب،هذخأيل

يكًاقبسميلعفُددقل.لاملانأشبقلقتال":لاقوهسأرلجرلاّزه
ملاعلاربعرفاسأو،ةدعتاونسذنمكقيقشعملمعأيننإ.كيلإهلصوأ
نأكربخأنأو،كنملاملاذخآالأينمبلطدقو.هلجأنمتامهميف
."ةدحاوةعطقلزنملاىلإةدوعلابلمأتتنكاذإكلاومأىلعظفاحت

هيلعّدرف.ديجوحنىلعهقيقشراحبلاّدلقدقف،كولراشكحض
."هتحيصنوكعينصردقأيننإ.كلاركش":ًالئاق

كنكميلهف،ةرتفلانهتثكمدقل":هلأسوهلوحراحبلارظن،اهدنع
."؟ةحيصنيأيلمدقتنأ

.ً"ادجديجانهرابحلا.ديكأتلاب":كولراشهيلعدرف



انوكتملهيمدقنأكولراشظحالو،دعتباوهسأربأموأوراحبلاسبع
.ةسبايلاىلعريسينألبقليوطتقورمهنألامبر،ضرألاىلعنيتتباث

جرخأو،فلغملاكولراشحتف،عقوتيناكاممرثكأنيتفجترمنيديب
أدبوً،اقحالهحتفييكلً.ابناجرغصألافلغملاعضو.رخآًافلغموةلاسرهنم
.ةلاسرلاةءارقب

كولراشيزيزع
ىلعنيديدعصاخشأعمكيلإاهتلسرأةديدعلئاسرنمةدحاوهذه

نمرثكأتيقلتاذإ.اهادحإكلصتنألمأىلع؛كتلحرراسملوط
اهلكيهف؛اهيلععالطالابكتقوردهتالأوجرأف،لئاسرلاهذهنمةدحاو
ملوً،ايصخشاهلكاهتبتكيننأكربخأنأديرأ،ينلأستنألبقو.ةقباطتم
لقأاذهنأنظأيننكلو،بعتملمعهنإ.اهخسنبموقييدعاسمعدأ
نماميتلاةبعصلابراجتلليريدقتراهظإلجأنمهبمايقلايننكميام
؟اهبرمتكنأكش

اوبلط،اينيجرفويتامكاقيدصوكمعوكتمعويورغديسلاكذاتُسأ
هجوىلعاينيجرفينمتبلطدقو.مهتايحتكللصوأنأًاعيمجينم
يبردجيهنأدقتعأانأو،ةلاسرلاهذهعماهتلاسرقفرأنأصوصخلا
ىلع-كبايغىلعليوطتقورمدقل.اهيفبوتكموهاملكريضحت
يورغديسلارطضادقل.ءايشألاتريغتدقو-نظتاممرثكأحجرألا
لجرنباوهو؛مهدحأوحناينيجرفتبذجنادقو،ذيمالتلاضعبميلعتل
بلطدقو،روينوجنوسليونوراىعديو.دروفليغيفلمعييكريمألامعأ
...تقفاواهنأكربخأيننألفسآانأو.جاوزلااهنم

تناك.رخآلافلغملالمحو،نيتفجترمنيديبةلاسرلاكولراشصفخأ
ةلاسرلانأملعيناك،تلخةقيقدذنم.يوثنأطخبوةمعانهيلعةباتكلا
.اهتءارقبهتبغرنودلوحيملاعلااذهيفءيشكانهنكيملو،اينيجرفنم
وههبمايقلادويءيشرخآراصتفوركيامةلاسرأرقنأدعبنآلاهنكلو
.اينيجرفةلاسرحتف

.مقمقلانمدراملاجرخوةلاسرلاتلصودقفً؛اريثكرخأتتقولانكل
ةلحرلدعتستتناكيتلاتوكسايرولغىلإقدحو،هباعلكولراشعلتبا
؟لماكلكشبهملاعرّيغتنأةليلقتاملكلنكميفيك:لءاستو،ةدوعلا
؟هداؤفمطحينأةفاسملاهذهلكهنعدعبيصخشلنكميفيكو

فلغمىوطو،اهتءارقهنيمليتلاتفوركيامةلاسرنّضغءطبب
نأنودنمءانيملافيصرىلعةمومحملاةكرحلاىلإقدحو،اينيجرف



.ءيشيأزييمتنمنكمتي

تمت
هللادمحب


