






يزيلكنإلالصألاةمجرتباتكلااذهنمضتي
TheYoungSherlockHolmes:REBELFIRE

رشانلانمًاينوناقاهبصّخرمةيبرعلاةمجرتلاقوقح
MacmillanChildren'sBooks

،نورشانمولعللةيبرعلارادلانيبوهنيبّعقوملايطخلاقافتالاىضتقمب
.ل.م.ش

Copyright©2010byAndrewLane
All rights reserved

Arabic Copyright © 2015 by Arab Scientific Publishers , Inc . S .
A . L

ىلوألاةعبطلا
م2015-ـه1436

ISBN: 978-614-02-2396-7

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

ElnurAmikishiyev:فالغلاةروص
فلخحماس:فالغلاميمصت

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



ئدابيفةقالمعلاةَقلَعلاىأرامدنعيذهيهنأرغاليهسميجدقتعا
.رمألا

ىلعًاريَسهروبعنأةجردلةبوطرلاديدشوًاّراحوينروبلْغَدناك
يفف،قرعلابةبَّرشمهسبالمتناك.يكرتماّمحلخاددجاوتلاهبشيمادقألا
ناكلب،هترشبنعقَرعلارّخبتمدعةجردلءاملاراخبنمريبكرَْدقّوجلا
سمالتثيحعمجتيوهدسجىلعليسيوأ،هفنأوهعباصأنمّرطقتي
عامسنمهنُّكمتةجردلاًضيأءاملابةئيلمهتمزجتناك.هترشبهسبالم
اذإةليلقعيباسأنوضغيفدلِجلافلتيسديكأتلاب.ةوطخاطخاملكتوص
.هتايحيفجاعزنالاوسؤبلااذهبادبنأهلقبسيمل.رمألااذهلصاوت

هلوانتمدعو،هفافجتو،ةرارحلاببسبراودلابهروعشهلعجدقل
ضعبذنمبأددقو.يذهيهنأدقتعيمايألاوطمئالملكشبماعطلا
ثّدحتتةسماهتاوصأ؛هلوحراجشألانمردصتتاوصأعامسىلعتقولا
توصهعمسيامنإهللوقيهلقعنمءزجناك.هنمرخستوهنع
تاوصأهعمسيامنأدقتعارخآًاءزجنكلو،الإسيلقاروألافيفح
نمبلطيوتاوصألاكلتهجويفحيصينأدارأ؛هنمنورخسيصاخشأ
.اونِعُذيملاذإمهيلعرانلاقلطينأامبرو،مههاوفأّمكاهباحصأ

يهامبرو،ةيقيقحتناكامبر.هلقعتكبرأتاناويحىأردقناك
عدافضو،لكشلاّةيلصبةمخضموطختاذًادورقىأردقف.نايذهدّرجم
ديزيالًاغلابًاليفو،هماهبإمجحب؛ءاقرزوأءارمحوأنوللاةيلاقتربةعّامل
ٍليوطوٍنرَممطَخاذرعشلامتاقًاناويحو،هفتكىوتسمنعهتماقلوط
جسننماهنممكو؟ةيقيقحلاتاقولخملاددعناكمك.سأرلاّقدتسمو
؟هلايخ

،هَيتبكرىلعهيَديًاعضاو،ىنحناونوسميغليوفقوت،هبناجب
فقوتلاّيلع«:هسافنأًاسباحلاق.ءاملاراخببعبشملاءاوهلاقمعبًاقّشنتمو
.»كرحتلايفةبوعصدجأانأف،ًاليلقةحارتسالل

.ههجونمامبرًَاللبرثكأليدنمبهنيبجحسملةصرفلارغاليهمنتغا
وينروبتاباغف.امعوننمةيئاوتساىّمحبباصمهنأليذهيناكامبر
ىلعاوماهصاخشأنعغالبإلاربخهغلبدقو.ةبيرغضارمأبةئيلمهذه
مهيلعرثُعنيحو؛عيباسألاوطاودقُففمهقيرطاّولضولغَّدلايفمههوجو
روثبىلإلّوحتيذلامحللاناكىرحألابوأ،مههوجويطغتروُثبلاتناك



.مهماظعنعقلزني
اهنأولامكودبتًاضيأراجشألانأهلادبو،ةيبصعبهلوَحرظن

ًامجحرغصأتاتبناهنمجرختو،ءارجَعةروفضماهعوذجف.هنمرخست
نوللاو،ءامسلاةيؤرنمهنّكمتمدعةجردلةقصالتمتناكو.تايليَفطلاك
.رضخألانوللاوهًارشتنمهتيؤرنمنكمتيذلاديحولا

ناكامهنأيفركفيو،ةرارحلاةجردعافترانممغرلابفجتريناك
.لمعلايفهريدمىشخينكيملولعيرملاناكملااذهيفهسفندجيل

ءاضقأشيمل،عقاولايفو.ةبوعصبكلذلاق.»مويلايفكيامانزجنأ«
،بسحفءانيملاىلإةدوعلادارألب،لغَّدلااذهيفتقولانمديزملا
،ةنيفسلانتمىلعقيدانصيفاهاعضوواهاعمجيتلاتاناويحلاليمحتو
تاناويحلانميفكيامانعمجدقل.انهسيل«.ةراضحلاىلإةدوعلاو
.»رمألاظحالينل.انهقولخملااذهعَد.هداعسإل

ددعمهيال«:عباتو،سوبُعبنوسميغلاق.ً»اديجهظحاليس،هوأ«
اموهقولخملااذهف؛قولخماذهنودنماهبدوعنيتلاتاناويحلا
.ً»اديدحتهديري

،رظتنا«:نوسميغفاضأامدنعةلأسملاةشقانمكشوىلعرغاليهناك
.»!دحاوةيؤريتعاطتسابنأدقتعأ

قّدحيهنكلوً،اينحنملازيالناكيذلاهليمزىلإرغاليهّمضنا
.راجشألاىدحإلفسأب

.هعبصإبريشيوهولاق،»رظنا«
يف،كانهتناك.نوسميغعبصإهيلإريشتيذلاهاجتالارغاليهعبت

تحتألألتتهديمجحبةقاّربءارمحمدةلتك،نَيترجشروذجنيبءامةكرِب
.فيعضلاسمشلاءوض

.رغاليهلأس.»؟قثاوتنأله«
ودبيسهنإديدحتلابلاقدقل.لكشلااذهبودبيسهنإكويْدلاق«

.»لاحلاهذهىلع
.»؟لعفنساذامً،اذإ«
هتبابسنيبءيشلاكلذكسمأوهدينوسميغّدم،ةباجإلانمًالدب

رغاليهناكو.ماظعةيأىلعيوتحيالهنأولامكسّوقتف،هعفروهماهبإو
ً.انوتفمبقاري

مفكانه،رظنا«.بثكنعهّايإًاصّحفتمهَبلقو،نوسميغلاق.»لجأ«
نانسأثالثىلإةفاضإلاب،ءيشلااذههبىعُديامنكيًّايأوأ؛ّصَمِموأ



ّتبثيهنإ؛فقياذكهً.اضيأّصَمِمدجويرخآلافرطلايفو.ةفاحلالوح
.»نَيفرطلانمهسفن

.ةبآكبرغاليهلاق.»كمدّصتميو«
.»هيلعهتضبقماكحإهنكميوءطببهبناجبّرمياملكَمدّصتميهنإ«

هبشألاءيشلاكلذو،رغِّصلاةغلابةَليِفلاكلتلثم«:عباتو،نوسميغحرش
.»ءيشيأ؛سأرلاّقدتسممطَخلايذريباتلاب

ًالوحنرثكأحبصتتناكو،اهتبقارمبهمايقءانثألدبتيةَقلَعلالكشناك
.ةكيمسةدودبهبشأوًابيرقتلكشلاةريدتسمتدغ،اهلمحامدنعو.ًالوطو
نمةفاسملاثلثدُعبىلعةوقباهبناكسمتنالازتالهاعبصإتناك
يفًاسأرمفلابلصتملاريغصلاءزجلاكلذةيمستناكمإلابناكاذإ؛سأرلا
.عقاولا

ناكملااذهىلإًاصاخشألسرياذامل؟اهبلعفياذام«:رغاليهلأس
.»؟اهعمجلديعبلا

هلعفيامبقلعتياميفامأ.هيدانتاهعمسيهنإلاق«:نوسميغباجأ
رثكأىنحناو.«فرعتنأًاقحديرتالتنأفاهيلعلصحيامدنعاهب
نمههاجتايفقولخملاَليامتف،ةيانعباهّايإًاصّحفتمةقلعلاهاجتايفرثكأف
مل«.راوِجلايفئفادمددوجوًاكردُم؛ءيشيأةيؤرنمنكمتينأنود
.»ةدمذنمةَقلَعلاهذهَّذغتت

.»؟كلذةفرعمكنكميفيك«
.»هبقصتلتلامءيشنعثحبتاهنإ«
ىرخأةدحاونعثحبلاواهنأشواهكرتانبضرتُفيله«:رغاليهلأس

ًاقحأشيملهنأل،يفنلابنوسميغباوجيتأينأيفلِمأدقل.»ً؟ادغ
.لغَّدلااذهيفتقولانمديزملاءاضق

،نوسميغباجأ.»عوبسأنوضغيفاهارنيتلاىلوألاةَقلَعلااهنإ«
،ال.ىرخأةدحاوةيؤرنمنكمتننألبقليوطتقوّرميدقو«:عباتو
.»نطولاىلإانعماهباحطصاانيلع.هذهذخأانيلع

.»؟ةلحرلانموجنتسله«
ةلحرّلهتسننألبقاهانمعطأاذإ؛امبر«.هيَفتكنوسميغزهف

.»ةدوعلا
مأدرقمدصتمتاهلعجنأ؟حرتقتاذام«.هلوَحرغاليهرظنو.ً»انسح«

.»؟ريزنخلابةهيبشلاتاناويحلاكلتدحأمد
.ءيشيأنوسميغلقيمل



ههجوىلعوهبقّدحينوسميغىأرءارولاىلإرغاليهتفتلانيحو
.بلاغلايفروفناهنكلو؛فطاعتلابًايئزجيحوتةبيرغةرظن

.»كّمكعفرتنأحرتقأ«:نوسميغلاق
.رغاليهسمه.»؟نونجمتنأله«
ةياغلاتناكام«:عباتو،نوسميغحرش.»دشرُموبِّقعتمانأ،ال«

قولخملااذه.كّمكعفرا،نآلا؟ةثعبلاهذهيفكدوجونمديدحتلاب
.»نآلاهيلإجاتحيو،مدىلإةجاحببعرملا

كويْدلعفّدرهيلعنوكيسامًاكردُم؛هّمكعفربرغاليهعرش،ءطبب
.اهماعطإنمًالدبتومتةَقلَعلاكرترغاليهنأفشتكااذإ



.»؟لمنلابًامويَتركفله«:كولراشيورغسويمألأس
ىّبرملارئاطشىلعاهضاضقناعقاونعادع«:باجأوهسأركولراشزهف

.ً»اريثكاهيفتركفيننإلوقلايننكميال،تاهزُّنلايف
سمشلاةرارحيخُرتثيح،ةيفيرلايراسةقطنميفنانثالاناك

نبِّتلاوروهزلليغاطلاجيرألاودبيو،ّرجآلاككولراشقُنُعرّخؤمىلعاهلقثب
.هلوحءاوهلايفقَّلعمهنأولامكًاثيدحدوصحملا

،لمنلالايحةضقانتمهرعاشمتناك.لفجفهنُذأبرقةلحنتّزأ
.هلفُجيلازياللحَّنلانكلو

!؟ىّبرملارئاطشوةيناطيربلارئاطشلاْبطَخام«:هلأسويورغكحضف
يأهبزاتميالٍةناضحِرادَرهظمةيناطيربلاماعطلالوانتتاداِعلنإمسُقأ
ةقولسمراضُخو،ىّبرمرئاطش،راُخبلااهنمدعاصتيغنِدوبقابطأ.رخآدلب
هلوانتجاتحيالماعطهنإ.ةهكنلانمريبكرْدَقباهّعتمتةجردلةليوطةدمل
.»نانسأىلإ

رادجلاىلعهسولجةّيعضوًالِّدبملأسف،ءايتساةنعطبكولراشرعش
ضرألاتناك،همامأ.»!؟يكريمألاماعطلايفعئارلاامً،اذإ«:ّفاجلايرجحلا
.ديعبرهنهاجتايفردحنت

رادجلاىلعًائكتمناك.ةطاسببيورغلاق.»يرَقبلامحللاعطِق«
،نَيتكباشتملانَيّتيوطملاهيَعارذىلعحاتريعَّبرملاهنقَذو،هردصىتحعفترملا
يدتريناك.سمشلاةعشأنمهيَنيعيقتةضيرعلاّةفاحلاتاذهتعّبقاميف
ّةيوشَم؛بَهللاىلعّةيوشمةريبكمحلعطق«.ةداتعملاءاضيبلانّاتكلاةلذب
ّمتيملو،اهفاوحىلعةّشهةريغصءازجأنّوكتتثيحبسانملكشب
ةاطغمتسيلو،نويسنرفلالعفيامكةعمشقوفجوامتملكشباهكيرحت
ةيلقعلاَةردقملاُرمألابلطتيالً.اضيأنويسنرفلالعفيامكةيدشِقةصلصب
عيطتسيالاذاملً،اذإ.ةمئالمةقيرطباهميدقتويرَقبمحلةعطِقوهطلةذفلا
ناعرسو،دّهنت.»!؟حيحصلالكشلابرمألابمايقلاةدحتملاتايالولاجراخدحأ
.رهاظبيتَرنزحاهناكمّلحيلةشاّيجلاةجيهبلاهتعيبطًةأجفتلازام

.ةطاسببكولراشلاق.»؟كلذكسيلأ،اكريمأىلإدقتفت«
.هنطونعداعتبالاءرملليغبنيامملوطأةدمذنماهنعديعبانأ«

.ً»اضيأمألااهدلبىلإدقتفتاينيجرفنأفرعأو
يطتمتيهو،اينيجرف،يورغةنبالةروصبكولراشةّليخمتألتماً،اروفو



.اهعبتتةلعُشكاهءارورياطتمساحنلانولبرمحألااهرعشو،ايدناساهناصح
ً.ابيرقهترداغمدعومنوكيالأيفًالمآكولراشلأس.»؟دوعتسىتم«

لسُرأهنأامبهتايحيفانوكينأبحيو،اينيجرفويورغىلعداتعادقف
.هتجوزوهّمععمشيعلل

،دعجتملاههجوةريبكةماستباتنّضغو.»انهيلمعيهتنيامدنع«
؛كقيقشهاجتةلماكيتيلوؤسمتيّدأيننأىرأامدنعو«.هجازِملّدبتو
.»لمنلانعثدحتِنل،نآلا.هفرعأاملككميلعتبكلذو

.ةلَجترملايورغسوردنمرخآسردلملستساو،كولراشدّهنتف
هدجيءيشيأىلعهسورديفدامتعالاةينبلامخضيكريمألاةعاطتساب
همادختساو_مهدحألزنميفوأةنيدملاوأفيرلايفناكأءاوس_هلوح
.ةيقطنمةيجُحأليكشتوأ،ةلكشمحرطوأ،لاؤسةغايصلقالطناةطقنك
.كولراشجاعزإلةيادبلااهنإ

هنأدقتعأ«:لاقمث،ناكملاءاحنأيفهرصبلاجأو،هتفقويورغمّوق
ةريغصةموكوحنكلذدعبهّجوتو.»انهلمنلاضعبتيأرنأيلقبس
مل.بشعِةعقُرىلعًادجةريغصّةلترارغىلعسَّدكملاّفاجلابارتلانم
يفاهمادختسارّرقو،ىلعألاىلإامهقيرطيفيورغاهآرامبر.كولراشعَدُخي
.ةيلاتلاةيبيردتلاهترود

بيَثك«.يورغفقيثيحناكملاىلإراسو،رادجلانعكولراشزفق
طيحمبوجتةريغصءادوسًالاكشأىأرنيحةسامحلانمليلقبلاق.»لمن
.ىدهريغىلعبارتلاةموك

نمةلماكةعومجمدوجودكؤييذلايجراخلاليلدلاهنإ.لعفلاب«
امناكميف.ربصبةريغصلاتاقولخملااهترفحضرألاتحتةريغصلاقافنألا
ةكلماهتعضويتلاةريغصلاءاضيبلاضويبلافالآدجتسانهضرألاتحت
.ً»ادبأراهنلاءوضىرتالو،ضرألاتحتاهتايحيضقتلمن

ةيفيكىلإرظنا«:ًالئاقهيلإمامضناللكولراشلأموأويورغىنحنا
.»؟كهابتنارسأييذلاام.لامِّنلاكّرحت

ً،ادحاوًاهاجتاناكلستناتلمنكانهنكتمل.تاظحللكولراشاهبقارف
.رهاظببسيأنودنمروفلاىلعاههاجتارّيغتاهنمًّالكنأودبيلب
اننكميالامءيشهاجتلعفدراذهاهكولسنإمأً.ايئاوشعكرحتتاهنإ«
.»!؟هتيؤر

مث،يورغباجأ.»حجرألاىلعحيحصلاوهلوألاريسفتلانأّنظأ«
ضرألاحسملعقاولايفةديجةقيرطيهو،لمَّثلاةيشمىعدت«:عبات



يفنوثحبينيذلاسانلامظعمنإ.امءيشنعثحبتتنكاذإةعرسب
لكشباهنوزاتجيو؛بسحفةميقتسمطوطخلًاقفونوريسيامةقطنم
ىلععَّبرملكنوشتفيوتاعَّبرمةكبشىلإةقطنملانومسَقيوأ،عطاقتم
امىلعروثعلاصرفّنكلو.ةياهنلايفحاجنلاناتينقتلاناتاهنمضت.ةدِح
يتلاةيئاوشعلاةقيرطلاهذهدامتعاىدلدادزتةعرسبهنعثحبلامتي
ريسةقيرطاهنأللّمثلاةيشمىعدتاهنإ.ضرألاحسميفتالمنلااهدمتعت
ةفلتخمةهجونيقاّسلانمّلكعّبتتذإ؛بارشلابهتدعمألميامدنعءرملا
هترتسبيَجىلإهديّدمو.ً»امامتةفلتخمةهجوسأرلاذختيو،ىرخألانع
ريثيامءيشىلعرثعتامدنع،لمنلاىلإةدوعلابنكلو«.امًائيشجرخأو
.»هلعفتامبقاراهمامتها

عَّمشمقروبةاطغمةيراخفةينآ؛هلمحيامكولراشيورغىرأو
.لاؤسلاحرطنمكولراشنكمتينألبقلاق.»لسع«.طيخبطوبرم
ناكاذإفسآ«.عَّمشملاقرولاعفرو،طيخلابحسو.»قوسلانمهتيرتشا«
.»ةّئيستايركذكيلإديُعيرمألااذه

نأيننكميله«.يورغبناجبًاعكارىنحناو،كولراشلاق.»قلقتال«
.»؟كبيَجيفلسعلابةئيلمةيراخفةينآعمكلّوجتببسنعكلأسأ

جاتحينأنكمييذلاامًادبأءرملافرعيال«ً:امستبميورغباجأ
.»ْرتخاً؟اَقبسُمكلذلكلُتططخيننإمأ،ةأجفهيلإ

.هسأرزهوبسحفكولراشمستبا
نمرفاوددعىلإًةفاضإ،ريبكدحىلإرّكسلانمنَّوكملسعلا«

ماعطإلاهنكسمىلإًامئادهلقنتو،رّكسلاّبحتلامِّنلاو.ىرخألاتانوكملا
.»ضَيبلانمةجراخلاةريغصلاتاقرَيلاوةكلملا

ببسبًابيرقتلئاسهنأكولراشظحال_لسعلايفهعبصإًاسّمغُم
،قاّربلالسعلانمًاريبكًارادقميورغفرغ_ةيوقلاحابصلاسمشةرارح
لبقةليلقتاظحللكانهيقبو،بشعةلُتكىلععقوف،طقسيهلعجمث
ةجّرعتمطويخيفكانهرقتسيوضرألاحطسىلإللستيوصوغينأ
.ةئلألتمو

.»ةريغصلاتاقولخملاهلعفتسامَرِنل،نآلا«
هضعبّقلستيف؛يئاوشعلاهلاوجتلصاويوهولمنلاكولراشبقار

ضعبلاثحبياميف،تقولاضعبلبِقَعىلعًاسأرّىلدتيوباشعألاضعب
نمطخبرقةلمنتربع،ليلقدعب.لمرلاتابحطسوماعطنعرخآلا
اهنأنمزلانمةظحللكولراشّنظ.قيرطلافصتنميفتفقومث،لسعلا



تسمغواهجاردأتداعمثّطخلادادتماىلعتلاجاهنأريغ،هبتقصتلا
.برشتاهنأولامكاهسأر

.ةيراوِحةقيرطبيورغلاق.»هلمحعيطتستامرْدَقبهنمعمجتاهنإ«
اهاطخةعّبتتماهجاردأةلمنلاتداع،لعفلابو.»نآلااهنكسمىلإهجوتتس«
ىلإهجوتلانمًالدبءارولاومامألاىلإلقنتلاتلصاواهنكلو،ودبيامك
ءانثأًابيرقتنَيترماهرثأدقفو،ةليلققئاقدلكولراشاهبقار.ًةَرشابماهنكسم
ةموكتغلباهنكلو،لمنلانمىرخأتاعومجمقيرطعماهقيرطعطاقت
.اهبناجيفبُقثلخادتفتخاوً،اريخأةفاجلابارتلا

.كولراشلأس.»؟نآلااذامً،اذإ«
.يورغهباجأ.»لسعلاىلإرظنا«
،لسعلادوجوتفشتكادقةلمنةرشعسمخامبروتالمنرشعتناك

ءانثأدشحلاىلإمامضنالاىرخأتالمنتلصاوو.هنمتاّنيعذخأبتأدبو
.ماهبإباهنكسمىلإةهجتملسعلانعاهداعتباوتالمنلاضعبلاصفنا

.يورغلأس.»؟ظحالتاذام«
تالمنلاكلست«:ةشهدبلاقمث،بثكنعرظنيلهسأركولراشىنحأ

.»اهنكسمىلإةدوعللودبيامكرثكأفرثكأرصقأًاقيرط
نيبةلقنتملاتالمنلانمنايزاوتمناطخلكشت،ةليلققئاقددعبو

.دَّدحمهاجتابيئاوشعلالاوجتلالدُبتسادقل.شعلاولسعلا
.ً»اريغصًارابتخابّرجنل،نآلا«:عباتمثً،اقفاوميورغلاق.»ديج«
،هديةحارمجحبقروةصاُصقجرخأوهبيَجلخادىلإهديّدم

.لسعلاولمنلانكسمنيبةلصافلاةفاسملافصتنميفًاضرأاهعضوو
ملاهنأولامكاهنكسمىلإاههجوتءانثأةقرولاتالمنلاتربع،اهدنع
.اهظحالت

ىلعترثعيتلاةلمِّنلاتربخأفيك«.كولراشلأس.»؟لصاوتتفيك«
.»؟هناكمنعنكسملايفةدوجوملاكلتلسعلا

ىلعةلالدلسعلاعماهتدوععقاوف،اهربختالاهنإ«:يورغباجأ
عيطتستالوً،اضعباهضعبةبطاخمعيطتستاليهف.جراخلايفماعطدوجو
يف.كلتةريغصلااهلجرأبةراشإلاعيطتستالوً،اضيأاهضعبراكفأةءارق
.»كيُرأينعَدً.اقذِحرثكأرمأثدحيامنإ،عقاولا

اهّايإًاليمُمقرولاةصاُصقةعارببعفرو،لفسألاىلإهدييورغّدم
ةفاحلانعةقرولاىلعةدوجوملاتالمنلاتدعتبا،اهدنع.ةجردنيعست
كولراشنكلو.ىدُهريغىلعلوجتتحارو،ةهئاتتدبمثنموً،اروف



تغلبىتحاهربعتيهوةقرولاىلعةدوجوملاتالمنلاهتيؤرىدلشهد
لكشبتهّجوتوتداعكلذدعبو،اهبناوجنيبةلصافلاةفاسملافصتنم
ً،اددجماهنعتدعتبامث،ةفاحلاتغلبىتحقباسلااهقيرطىلإيدومع
.ىدهريغىلعًةيناثلاوجتلابتعرشو

الاننكلو،هتيؤراهنكميًاقيرطكلستاهنإ«:سماهتوصبكولراشلاق
هتعبتوقيرطلاىلوألاةليلقلاتالمنلاتمسر،امةقيرطب.هتيؤرعيطتسن
هنأةكردُمريغ؛قيرطلاّعبتتتلصاو،ةقرولاتبلقامدنعو.تالمنلاّةيقب
.»رخآناكمىلإيدؤيتاب

ةدامدوجووهلضفألانيمختلا«ً.اقفاوميورغلاق.»حيحص«
كرتتً،اماعطةلمنلالقنتامدنعف.تالمنلااهزرفتامعوننمةيئايميك
يذامءيشبةاطغمةقرِخّليخت.ةيئايميكةدامنمًانَّوكمًارثأاهءارو
ىرخألاتالمنلاّليختو،اهلجرأىدحإبةطوبرم،ًالثمنوسنايلاك،ةيوقةحئار
ناكملايفىلوألاةلمنلالوجت،لّمثلاةيشملًةجيتنف.نوسنايلارثأّعبتتيهو
،لسعلاىلعتالمنلانمديزملاروثععمو.نكسملاىلعروثعلالبقهَرسأب
رخآلااهضعبكلسياميف،نكسملاىلإلوصولللوطأًاقرطاهضعبكلسي
ىلإلسعلالقنتيتلاتالمنلاّعبتتبتالمنلانمديزملامايقبو.رصقأًاقرط
تالمنلانّكمتو،لضفأاهنألرصقألاقرطلاةيئايميكلاةداملازّزُعت،نكسملا
ىلعلامِّنلااهبوجتيتلاكلت-لوطألاقرطلاىشالتتو،ةعرسبةدوعلانم
رمألااهبيهتني،ةياهنلايفو.ةّوجرملاةجيتنلاققحتالاهنأل-ىدهريغ
ذإ.ةقرولابُهتلعفامبمايقلابكلذتابثإكنكميوً.ابيرقتميقتسمكلسمعم
ىلإاهلصويهنأًاملِعً؛اميقتسمنوكييذلابردلاعاّبتاتالمنلالصاوت
.»ةياهنلايفاهتهجوحّحصتاهنكلو،هيلإسيلونكسملانعديعبناكم

الً.ادبأكلذفرعأنكأمل!قَّدصيالرمأاذه«:كولراشسمه
موقتامنأولامكودبيرمألانكلو.ةزيرغلابلب...ءاكذلاب...رمأللةقالع
.»ءاكذلاىلعدمتعيهب

ىلعسانلاىلإرظنا.درفلانمًءاكذلقأةعومجملانوكتًانايحأ«
،ةدِحىلعمهنمٌّلكنوكينيحنيطبضنماونوكينأمهنكمي،لاثملاليبس
بغشلالامعأعلدنتنأنكمينييئاغوغصاخشأعممهعضتنيحنكلو
،ىرخأنايحأيف.زازفتساوأضيرحتكانهناكاذإاميسالو؛ةلوهسب
عمانهلاحلاوهامك؛درفلاكولسنمًاقذِحرثكأًاكولسةعومجملارهُظت
.»لحَّنلاعموألمنلا

:عباتمث،يّناتكلاهلاورسنعبشعلاوبارتلاًاضفانهتفقويورغمّوق



نأدقتعتله.ءادغلادعومىلعفراشدقتقولانأةزيرغلاينئبُنت«
ىلعمئاهّيكريمألءادغلاةدئامىلإناكمداجيإهتجوزوكمعةعاطتساب
.»؟ههجو

يننكلو«.كولراشباجأ.»كلذبمايقلاناعيطتسيامهنأنمقثاوانأ«
.»نيتنالغإةديسلا،لزنملاةّربدمنمًاقثاوتسل

يننكمييتلاةيبذاجلانماهلةياهنالتايطايتحاّيدل.يلاهرمأعَد«
.»تاظحليفاهرشن

ناك،ءانثألاكلتيفو.راجشألانمتاكَيأبًارورملوقحلاربعاداع
يتلاةماسلاىرخألاولكأللةحلاصلارطفلاتابحىلإكولراشلريشييورغ
كلذىتح.عيباسألبقىتفللاهنّقليتلاسوردلاًازِّزعم؛اهلوانتنكميال
رفَقلايفةايحلاةلصاومىلعهتردقنمامًاعونًاقثاوكولراشناك،نيحلا
.هيلعروثعلاعيطتسيامهلوانتءارجنمممستللهضّرعتنودنم

مخضلزنموهو.زملوهلآةبزعنمابرتقا،ةعاسفصننوضغيف
.فارطألاةيمارتمضرأنمةليلقتارَكأىلععقي،ءيشلاضعبشِحومو
ةريغصةفرغيهو،لزنملاىلعأيفةصاخلاهمونةفرغةذفانكولراشىأر
ىلإطقّعلطتيملاذل،ةحيرمنكتمل.ردحنمفقستحتعقتةيداعريغ
.ليللايفريرسلاىلإدولخلا

ةفيفختابرضاّهيذوحهّجوي،يمامألابابلاجراخةبرعكانهتناك
ةالخِمنمنبِّتلاغضمبريخألااذهمايقءانثأهطوَسبناصحلاىلإةعيرسو
.هسأرلوحةتَّبثم

.يورغلأس.»؟نورئازمكيدلأ«
لوانتلصخشيأمودقىلإانآهتجوزودروفنيِرشمعلاُرشيمل«

.ةبرعلايفنيدوجوملانعًالئاستمكولراشباجأ.»مويلاءادغلا
نإذإ«:عباتو،يورغلاق.»ةليلققئاقددعبرمألافشتكنسً،انسح«

ردهتاظحلدعبَقبطىلعاهتباجإكلمَّدُقتسةلأسملتانيمختعضو
.»ةيركفلاةقاطلل

بابلاهاجتايفكولراشضكرف،يمامألابابلاىلإةيدؤملاةجردلااغلب
.ةنازربيورغهعبتيًايئزجحوتفملا

ربعسمشلاروننمةعشأاهيلإتللستدقو،ةملظُمةهدَّرلاتناك
تناكو.حوضوبةفرغلايفةرياطتملارابغلاتارذتدبف؛ةيلاعلاذفاونلا
فيصلاةرارحلو،مالظلايفًابيرقتةيئرمناردجلاوسكتيتلاةيتيزلاتاحوللا
ً.ابيرقتيّدامدوجو



.يورغلكولراشلاق.»تلصوكنأبمهدحأربخأس«
أموأو.»يروضحبفرعينمكانه«.يورغمتمت.»كلذلةجاحال«

.جردلاتحتلالظلاهاجتايفهسأرب
دوسأرعشودوسأناتسف؛لالظلانميرشبلكشجرخ،اهدنع

.ةرشبلاضايبعمناضقانتي
.»كلوصوعقوتنانكاننأدقتعأال،يورغديساي«:لزنملاةّربدمتلاق
نسُحنعبْوَصوبْدَحلكنمسانلاثدحتي«:راقوبباجأف

.ليبسلايرباعلاهمدقتيتلاةذيذللاتالوكأملانعو،زملوهةلئاعةفايض
ةديسايًاددجمكتيؤرةصرفنعيلختلايننكميفيك،كلذىلعًةوالعو
.»!؟نيتنالغإ

تحتناتفيحنلااهاتفشتجلتخاوً،اقيمعًاسفننيتنالغإةديسلاتذخأ
َنملستسيءاسنلانمديدعلانأبةماتةقثىلعانأ«:تلاقو،معانلااهفنأ
.»ّنهادحإُتسليننكلو.يورغديسايةنميهملاكتنتفل

رعشهنكلو،مزحبكولراشلاق.»ءادغلالوانتليورغديسلاىقبيس«
.هيلإةربإلاكةداحلانيتنالغإةديسلاةرظنلاقتناعمهبلقيفةشعرب

.»كيلعسيلو،هتجوزوكتمعىلعفقوتمرمألا«:ةّدحبهتباجأف
:ًالئاقيورغوحنًاددجمرادتساو.»كلسيلو،ربخلاامهللقنأسً،اذإ«

،نيتنالغإوحنرادتساامدنعو.»رمألانمققحتأامثيرءاجرانهرظتنا«
.تفتخاولالظلالخادراظنألانعتراوتدقتناك

فرصتتاليهف«.يورغمتمت.»ةأرملاكلتنأشيفبيرغرمأكانه«
اهنأولامك؛ةلئاعلانمدرفاهنأولامكًانايحأفرصتتلب،لزنمةربدمك
.»ةلوؤسملا

انأف.هتجوزويمعةبوقعنماهتالفإببسفرعأال«:كولراشهباجأف
.»ةبوقعلانمتلُفتاهعدِألتنكام

تامداخلاتناك.لخادلاىلإةعيرسةرظنىقلأووَهبلاىلإربعو
تابلاج،ةفرغلافارطأدحأيفماعطلاةفرغنئازخلوحطاشنبَنكرحتي
؛زبخلاو،ةلَّلخملاتاورضُخلاو،ّزرألاو،نبُجلاو،كمسلاو،درابلامحللاقابطأ
لوانتلةيداعلاةقيرطلااهنأامبماعطلالوانتولوخدلانمةلئاعلانكمتتل
داع.هتجوزوهمعلرثأيأكانهنكيمل،نكلو.زملوهلآةبزعيفءادغلا
عرقيوةبتكملابابنموندينألبقتاظحللفقوتو،ةهدَّرلاىلإكولراش
.هيلع

،َبطُخلاوتاظِعلاءاقلإداتعاتوص؛لخادلانمتوصلاق.»؟لجأ«



دروفنيِرش،كولراشمعتوص؛بتكيوهوهتايحمظعمهبحاصىضقدقو
.»!لخدا«.زملوه

،هبتكمةلواطىلإًاسلاجهمعىأرنيحلاقو،بابلاكولراشحتف
هردصيطغتةليوطلاهتيحلو،زارطلاميدقليصفتتاذءادوسةلذِبًايدترم
ناكاذإلءاستأتنكو،انهيورغديسلا«:همامأةفاّشنلاىلعرقتستو
.»ءادغلالوانتلءاقبلاهناكمإب

،زملوهدروفنيِرشباجأ.»يورغديسلاىلإثدحتلاةصرفببّحرأ«
لظرهظيثيحةحوتفملاةيسنرفلاذفاونلابرقفقاولالجرلانكلو
:ًالئاقخرصف،كولراشهابتنافرصضرألاىلعةيلاعلاهتقايوليوطلاهفطعم
.»!تفوركيام«

يفؤلألتكانهناكنكلو،ةنازربىتفللهسأربكولراشقيقشأموأ
.ةديجلاحيفودبت،كولراش«.هئافخإنمنيصرلاهكولسنكمتيملهينيع
.»كمئالتفيرلايفةماقإلانأحضاولانم

.»؟َتلصوىتم«
.»ةطحملانمليَخةبرعتللقتساو،ولرتاونمُتمدق.ةعاسذنم«
.»؟ىقبتسمك«
ةيدسجلاهتينبعمةنراقمةفيفخةكرحبهيَفتكتفوركيامزهف

.كرّوطتنمققحتلاتدرأيننكلو،ليللايفءاقبلاأشأمل«:لاقوةمخضلا
.»انههنأيندعُسيً.اضيأيورغديسلاىرأنألمآتنك

ةعاقيفكارنسو«:عباتو،دروفنيِرشلاق.»انلمعكقيقشويهُنأس«
.»ماعطلا

ربعدتمتةمسببرعشدقل.بابلاكولراشقلغأ،اذل.حضاودرطهنإ
هيلعناكاممًالؤافتوًاحَرمرثكأُمويلاحبصأ،ًةأجفو!انهتفوركيام.ههجو
.تاظحللبق

رخآلابناجلانميورغسويمأرجمز.»؟!كقيقشتوصُتعمسله«
.ةهدَّرلل

.»كيلإثدحتلاديريهنإلاق.جراخلايفهتبرعكلت«
.»ببسلانعلءاستأ«:ءودهبلاقو،ةنازربهسأربيورغأموأف
لاقو.انعمءادغلالوانتلءاقبلاكناكمإبنإدروفنيِرشمعلالاق«

.»ماعطلاةعاقيفاننايقتليسامهنإ
ًامّهجتنكلو،ىلعأتوصبيورغلاق.»لمعجاهنمكاذهيلودبي«

.ههجوىلعرهظهتاملكِقالطناَةقاشرفلاخي



ةفقاونيتنالغإةديسلاتناك.ماعطلاةعاقىلإةمّدقملايفكولراشراس
اهآردقكولراشنكيمل.نَيتعساونَيتذفاننيبلظلايف،رادجلابرقكانه
ىلعًارداقًاحبشتناكاذإامعتاظحلللءاستو،ةهدَّرلايفهبناجبّرمت
.ةدوجومريغحابشألاف؛ءاقرخةركفلاربتعاامناعرسهنكلو،ناردجلاقارتخا

هئلمبعرشوًاَقبططقتلاو،ةنازخلاىلإهجوت،نيتنالغإةديسلاًالهاجتم
ً.اضيأهَقبطءلمبعرشو،يورغهعبتف،نوَملَسلاعطِقومحللاحئارشب

تفوركيامناكً.ادّدجمربكألاهقيقشروهظدعبريكفتلاكولراشلصاو
حلاصللمعييندمفظومك؛ةيروطاربمإلاةمصاع،ندنليفلمعيوميُقي
،تافلمبتاكدرجمهنإهلوقوهبصنمبهفافختسانممغرلابو.ةموكحلا
ناكامدنعف.معزياممةيمهأرثكأتفوركيامنأكولراشدقتعااملاطل
همععمةماقإللهلاسرإلبقيأ؛هدلاووهتدلاوعم-هلزنميفكولراش
،ةليلقًامايأثكميوندنلنمًانايحألصيتفوركيامناك-هتجوزو
هّملسيرمحأقودنصعمةبرعيفمويلكلجرروهظكولراشظحاليف
ضرتفاامك_يوتحيًاّفلغمتفوركيامهّملسيلباقملايفوً،ايصخشتفوركيامل
مويلاقودنصتايوتحمىلإًادانتساتعضُوتاركذمولئاسرىلع_كولراش
.مويلكهبلاصتالاىلإةجاحبةموكحلالازتالف،هبصنمنكيًّايأ.قباسلا

دعبو.حتُفيةبتكملاةفرغبابعمس،ماعطلابًائيلمهمفناكاميف
.ماعطلاةعاقبدوَدحملاوةماقلاليوطزملوهدروفنيِرشلخد،تاظحل

.نئازخلابًاقّدحمةينانويلابفته.»نويثامورب،هآ«
مادختساكنكمي«:لاقوكولراشهاجتايفةعيرسةرظنىقلأمث

يورغىلإًاتفتلمو.»كقيقشبكعامتجالجألنويرتايإسِخيسبايةبتكملا
.»امهيلإمضنتنأةصاخةفصببلطدقو«:فاضأ

هعبتو،ةبتكملاىلإةعرسبهّجوتو،ةلواطلاىلعهقبطكولراشعضو
هتيشِمنممغرلابةعرسبةفاسملاناتليوطلاهاقاستعطقيذلايورغ
.ّةيلجلاةئيطبلا

مستباف،ةيسنرفلاذفاونلابرقهسفنناكملايفًافقاوتفوركيامناك
نعةماستبالاتقلزناو،هرعشهلثّعشوهوحنهّجوتمثنمو،كولراشل
:لاقو،يكريمألاحفاصهنكلو،يورغىلعةعيرسةرظنهئاقلإءانثأههجو

مل،ةطرشلالَبِقنمامًاعونلماشقيقحتدعب.ًالوأةمهملارومألا«
امأ.اسنرفىلإدلبلانمّرفهنأدقتعن.ستربومنورابللرثأيأىلعرثعن
يأوأ،نييناطيربلادونجلاطاسوأيفتايفوّيأعقتملهنأوهفّراسلاأبنلا
.»لَْحنتاعَْسلءارجنم،رخآبناج



.»شاقنلللباقرمأاهحاجنمدعوأستربومةطخحاجنةلأسمنإ«
انلعفًانسح،نكلو.لقعلاّلتخمهنأبهبتشأ«:عباتو،ةنازربيورغلاق
.»ةفزاجملامدعب

.تفوركيامباجأ.ً»اريثكةّنتممةموكحلاو«
ً.ايئاقلتكولراشلأس.»؟دلاولانعاذام،تفوركيام«
.نآلادنهلانمةبرقمىلعهتنيفستحبصأ«.هسأربتفوركيامأموأف

ىقلتننلاننكلو،عوبسأنوضغيفهجَوفعمّربلاىلإلزنينأهنمعقوتأ
وأرهشلبق-رخآصخشيأنموأ-حجرألاىلعهنمربخيأ
اذإ.اهلاحىلعةديعبلاةّراقلاكلتيفتالاصتالاةعرسنإذإ؛نيَرهش
.»لاحلايفكربخأسفءيشيأينغلب

.»؟ةدلاولا...و«
،رضاحلاتقولايفةّرقتسمةلاحيفاهنإ.ملعتامكةفيعضاهتحص«

وأةعاسةرشعتسمانتاهنأاهبيبطنمُتمهف.ةحارلاىلإةجاحباهنكلو
؛كولراشايتقوىلإةجاحبيه«:عباتمثدّهنتو.»مويلايفةرشععبس
.»يدسجويلقعدهجيألَذبمدعوتقولاىلإ

لهً،اذإ«.هْقلَحيفةّصغىلعّبلغتلاًالواحمكولراشتكسو.»مهفأ«
.»؟ةيسردملاةزاجإلاّةيقبلاوطةبزعلايفانهىقبأس

نايتفللنيدبيدةسردم«،تفوركيامباجأ.»كلذنمًاقثاوتسل«
.ً»اريثككلةديفمكلت

نعلمثنمو،ةعرسبكولراشباجأ.»ةينيتاللايتغلتنّسحتدقل«
هتقفاوممدعسيلو،يأرلاهقيقشةقفاومهبضرتُفيذإ؛هرسيفهسفن
.يأرلا

ىرخأًارومأكانهنكلو«،ّةيّدجبتفوركياملاق.»كلذيفكشال«
.»ةينيتاللاةغللاريغاهّملعتكبضرتُفي

.لاؤسلاحرطنمهسفنكولراشكلامتيمل.»؟ةينانويلاةغللاينعتأ«
يذلاحَِرملاةهاكفلاسحنأىرأ«.هنعًامغُرتفوركياممستباف

ةيمهألانممغرلابف،النكلو.انهكتماقإءانثألصاَوتدقهبعتمتت
يذلاديازتملكشبدَّقعملاَملاعلاىلإةبسنلابةينانويلاوةينيتّاللةحضاولا
.رثكأكلًامئالمنوكيسًايدرفوًايصخشًايميلعتًابولسأنأدقتعأ،هيفشيعن
،انهةيصوصخًاسوردكيّقلترمأّربدتونيدبيدنمكبحسيفًاّيلمركفأ
.»زملوهلآةبزعيف

متهيامرمأنعكولراشثحبو.»؟!ةسردملاىلإةدوعلامدعينعتأ«



لضفأنإىتح،كانههلءاقدصأالف.ءيشيأدجيملهنكلو،كانههب
.نيدبيدبهطبريءيشال.ةداعسلاباهطابترانمرثكأَمأسلابةطبترمهتايركذ

.تفوركيامعبات.»ةعماجلايفكلوبقيفو،لبقتسملايفريكفتلاانيلع«
انزكراذإلضفأةصرفبىظحتسكنأدقتعأ.دروفسكوأوأ،عبطلابجديربماك«
.ًةيناثمستباو.»نيدبيدكلهّرفوتاممربكأميلعتلانمرادقمريفوتىلع
كيطعأنل،ساسألااذهىلعكتلماعمبجيو،كاوسنعدّرفتمىتفتنأ«
.»تذُختايتلاريبادتلابةزاجإلاةياهنلبقكملُعأسيننكلوً،ادوعو

يفريغصرودبىظحأستنكاذإامعلأسأامدنعًاريثكضرتفأله«
.يورغسويمأرجمز.»؟ىتفلااذهميلعت

هتيقبأكنأحضاولانم«،ًاليلقهاتفشتوتلاو،تفوركياملاق.»لجأ«
.»نآلاىتحديجلكشبّقيضلاوميوقلاقيرطلاىلع

نكميالنكلو،ههيجوتنكمي«،يورغراشأ.»زملوهلآنمهنإ«
.»هلًالثاممَتنك.هماغرإ

نألبقو.»؟كلذكسيلأ،هلثمتنك«.ةطاسببتفوركياملاق.»لجأ«
سّرددقيورغنأبيئاجفلاهكاردإةحصنمققحتلانمكولراشنكمتي
يلحمستله،كولراشايكلضفنم«:تفوركياملاقً،اضيأتفوركيام
.»اهتشقانمانيلعةلأسمكانهف؟دارفناىلعيورغديسلاىلإثدحتلاب

.»؟رداغتنألبقكارأس...له«
ةيفيرعتةلوجيفينقفارتنأكنكمي.ءاسملالبقرداغأنل.عبطلاب«

.»تئشاذإلزنملاءاجرأىلع
.كولراشحرتقا.»لزنملاءانفيفمادقألاىلعًاريسةهزنبمايقلااننكمي«
ةمئالميسبالمنأدقتعأال.كلذنظأال«.هيَفتكتفوركيامزهف

.»هزنتلل
دصقننل«.كولراشضرتعا.»!لزنملانمبيرقلاطيحملاىطختننل«

.»!تاباغلا
حاولأبرعشأالو،يسأرقوففقسةيؤرعيطتسأالتنكاذإ«

لاق.»يلإةبسنلابةهُزنرمألاربتعُيف،َّيَمدقتحتفيصرلاوأةيضرألا
.»لمعلاىلإ...يورغديساي،نآلا«:فدرأمث،مزحبتفوركيام

ةقثبنملاتاوصأللًاقفو.هءاروبابلاقلغأو،ددرتبةبتكملاكولراشرداغ
.ءادغلالوانتلهمعىلإتّمضنادقهمعةجوزنأودبي،ماعطلاةعاقنم
ىلإهّجوتكلذل،لصاوتملااهترثرثقفَدلهسفنعاضخإيفةبغرلابرعشيمل
ًارجحًالكاروهَيبيَجيفهيَديًاعضاو،لزنملابناجبءاحنألايفلاج.جراخلا



روعشلانمنكمتوً،ابيرقتهسأرقوفسمشلاتناك.رخآىلإنيحنم
.هيَفتكيَحوليَمظعنيبوهنيبجىلعقرعلانمقيقرءاشغب

.ةحوتفملاةيسنرفلاذفاونلا؛هقوفةبتكمللةيسنرفلاذفاونلاتناك
.ةبتكملالخادنمٍتاوصأعامسنمنكمتو
ةفصبهنمينُثتساصاخثيدحهنإهللوقيهلقعنمءزجناك

سويمأوتفوركيامنإهللوقيناكءاوغإرثكأرخآًاءزجنكلو،ةصاخ
.هتلأسمناشقانييورغ

.لزنملابناجىلعةدتمملاةيرجحلاةفاحلانمبرتقاف
.لأسييورغناك.»؟نوقثاومهلهو«
،ملعتامكو«.تفوركيامباجأ.»نوتركنيبلَتلمعنأكلقبس«

ةفاسملاهذهمغرىتح؛ةداعلايفًادجةقيقدةيتارابختسالامهرداصم
.»ةيكريمألاةدحتملاتايالولانعةديعبلا

.»...انهىلإهرفسنكلو«
.»هيلعًادجةرطختناكاكريمأنأضرتفأ«
.يورغراشأ.»ريبكدلبهنإ«
.تفوركيامهضقان.»نّدمتمريغهنمريبكردقو«
.»كيسكملاىلإدودحلاروبعهنمُتّعقوتدقل«.يورغعنتقيمل
رظنا«ً.امزاحتفوركيامتوصناك.»ودبيامككلذلعفيملهنكلو«

يفنييبونجلانينواعتملابّقعتلارتلكنإىلإَتلسُرأ؛ةقيرطلاهذهبرمألاىلإ
لضفأببسكانهله.مهسوؤرءاقلةأفاكمتعضُونيذلاةيلهألابرحلا
.»؟انهمهدوجونمانهىلإهرفسل

.»؟ةرماؤمدوجوبهبتشتله«.يورغّرقأ.»يقطنماذه«
هبتشأً.ادجةيوقةرماؤمةملكنوكتامبر«.تاظحللتفوركيامددرتف

نوملكتيسانلانألو،نّدمتمهنألدلبلااذهىلإًاعيمجنوبذجنيمهنأب
نمريبكددع.تقولاعمومنتسةرماؤملانكلو.نمآهنألو،اهسفنةغللا
انيلع..ً.اضعبمهضعبىلإثدحتلاوههبنوموقياملكو،نيرطخلاسانلا
.»هدهميفرمألااذهىلعءاضقلا

دقل!؟هللاقحبهنعناملكتييذلاام.كولراشعزانتتراكفألاتناك
.هعمساملىنعمدجيملو،رخأتمتقويفثيدحلاىلإىغصأ

مامضنالاكنكمي«،ةفرغلالخادنمهقيقشهادان.»كولراشاي،هوأ«
.»عمسلاقرتستَتمدامًاضيأانيلإ



رعشيناك.سأرلائطأطمةيسنرفلاذفاونلاربعةبتكملاكولراشلخد
ناكنإًاقثاونكيمل.ةبيرغةقيرطبًاضيأبضغلابو،كابترالاوةرارحلاب
هسفننموأ،عمسلاقرتسيوهوهبهكاسمإببسبتفوركيامنمًابضاغ
.هبكاسمإلاببسب

.»؟كانهيننأَتفرعفيك«
،ًالوأ«:رثأتلاىلعةلالدةيأهيلعرهظتنأنودنمتفوركياملاق

ترهظأو،طرفُمّيلوضفّسحوذباشتنأف؛كانهنوكتنأُتعقوت
ً،ايناث.عمتجملادعاوقلًاريبكًامامتهايلوتالكنأةريخألاةنوآلايفعئاقولا
َتنكامدنعو.ةيسنرفلاذفاونلايفةوجَفلاربعّبهيفيفخميسنكانه
ىلعكلظنكيملو_كتيؤرمدعناكمإلابناكهنأًاملِع_جراخلايفًافقاو
ٍناوثنعديزتةدملميسنلاّفقوتامدنعو.ميسنلاكدسجّدص،ذفاونلا
.»لفاغلاحَّشرملاَتنكو؛هقيُعيامكانهنأُتنّمخ،ةليلق

.كولراشلأس.»؟بضاغتنأله«
.تفوركيامباجأ.»ةتبلا،ال«
مدعلاحيفبضغيسكقيقشناك«:لادتعابيورغسويمألاق

مامأةفرشلاىلعكلظبيقُلتسمشلاعدتثيح؛ةيفاكةالابمكراهظإ
.»ذفاونلا

تبثيسكلذنأل،حيحصاذه«:يورغهلاقامىلعتفوركيامقفاو
نعكزجعىلإةفاضإلاب،طيسبلاةسدنهلاملِعةفرعميفهلفَسؤيًاراقتفا
.»كلامعألةبَقترملاريغجئاتنلاعقوت

.كولراشهمهتا.»يتظيفحريثتتنأ«
نمَتعمسمك.اياونلالضفأعمو«،تفوركيامفرتعا.»طقفًاليلق«

.»؟انثيدح
ىلإاكريمأنممِدقلجرنعامًائيشتعمس«.هيَفتككولراشزهف

ىعُدتةلئاعنعامءيشىلإةفاضإلاب،هوأ.ديدهتهنأنادقتعتو،ارتلكنإ
.»نوتركنيب

نمةلباقملاةيحانلايفيورغىلعةعيرسةرظنتفوركيامىقلأ
:لاقوًاليلقيورغمستباف.هبجاحعفرو،ةفرغلا

تايّرحتللنوتركنيبةلاكوفً.انايحأكلذكودبتاهنأًاملع،ةلئاعتسيل«
يفنوتركنيبنالآاهسسأ.نييصخشلاسارحلاونيشتفملانمةكرشةينطولا



ككستاكرشددعنأكردأامدنع؛ةنسةرشعَيتنثاوحنلبقوغاكيش
اهسفنةيامحنمنكمتتنأنودنمدادزيةدحتملاتايالولايفديدحلا
ولامكهيفظوملآرّجؤي.لامعلاةباقنتاكرحتوبيرختلاوةقرسلادض
.»نوزاتممةطرشرصانعمهنأ

يف«.تفوركياممتمت.»اهتمظنأوةموكحلانيناوقنعًاّيلكلقتسمهنإ«
اذهُكلتمي،ةيطارقوميدلاةيسيسأتلاهئدابمبرخفيدلبىلإةبسنلاب،عقاولا
.»ّدَُعتالوىصُحتالةلقتسمتالاكوسيسأتَةداعلعفلابدلبلا

.»؟كلذكسيلأ،هفرعتتنأًاذإ،لآَهتوعد«:كولراشلاق
هعمتنك«.يورغّرقأ.»ديعبنمزىلإنوتركنيبلآبيتقالعدوعت«

يفروميتلابربعنلوكنيلماهاربأانبّرهوانللستامدنعً؛اماعرشعةعبسلبق
نلوكنيللتقلرمآتتةيبونجلاتايالولاتناكً.اسيئرهبيصنتلفحىلإهقيرط
.هبيرهتنمانكمتو،هتيامحلاومدُختسانوتركنيبةلاكودارفأنكلو،ةنيدملايف
هنكلو.طقًارجأَضاقتأمل.رخآلتقونملآلةروشملامّدقأ،نيحلاكاذمو
.»ةمظتنمريغتابسانميفةيراشتساباعتألدبيلعفديعقاولايف

ملأ،نكلو«.هسأريفعراستتراكفألاوكولراشلاق.»!؟نلوكنيلسيئرلا«
»_نكي

ًانيصروًادماجيورغهجوناك.»ةياهنلايفهنماولاندقل،هوأ«
نكمت،روميتلابةرماؤمنمتاونسثالثدعب«.ةشوقنمتينارغةعطقك
تراطواهنيحهناصححمجدقو،نطنشاويفهيلعرانلاقالطإنممهدحأ
ةصاصربُقثىلعاورثع،قحالتقويفهتعّبقاوداعتساامدنعو.هتعّبق
لبقيأ،ماعدعبو«.دّهنتو.»ةليلقتاصوببةصاصرلاهتأطخأدقل.اهيف
ىعدتةيحرسمدهاشينطنشاويفٍحرسميفناك،طقفتاونسثالث
رّخؤمىلعرانلاثوبسكليونوجىعديلجرقلطأامدنعيكريمألاانبيرق
.»برهوحرسملاىلعزفقو،هسأر

يأبمايقلاكناكمإبناكام«.قفِربتفوركياملاق.»كانهنكتمل«
.»ءيش

لآو«.لثاممقفِربيورغلاق.»كانهنوكأنأيبضرتُفيناك«
ينتعيناكيذلاديحولايصخشلاسراحلانإ،عقاولايفً.اضيأنوتركنيب
ىتح.ركرابكيريديرفنوجىعديًِالمَثًاّيطرشناكةليللاكلتيفسيئرلاب
نرفاتراتسيفناكلب،سيئرلاىلعرانلاتقلُطأامدنعكانهنكيملهنإ
.»بارشلاءاستحابهسفنقرُغيراوجلايف

ًاعضاوكولراشلاق.»دلاولاةفيحصيفرمألانعتأرقيننأركذأ«



نعثدحتيوهودلاولاركذأو«.ةفرغلاداسيذلاقيمعلاتمصللًادح
.»نلوكنيلسيئرلالتقببس،عقاولايف،طقمهفأمليننكلو،رمألا

ذإ«.تفوركياممتمت.»مايألاهذهيفسرادملاةلكشميههذه«
دوجوالو،تضمماعةئمدنعمهيلإةبسنلابيزيلكنإلاخيراتلافقوتي
يفًاددرتمادبيكريمألانكلو،يورغىلعةعيرسةرظنىقلأو.»يملاعخيراتل
.»؟كلذكسيلأ،ضرتفأامكتايالولانيببرحللكردمتنأ«.مالكلاةعباتم
.كولراشلأس

.»زمياتيذيفريراقتلانمطقف«
تايالولليبونجلافصنلايفةيالوةرشعىدحإتنلعأ،ةطاسبب«

ودبي«.رخنو.»ةيكريمألاَةفلاحتملاِتايالولاِتلكشو،اهلالقتساةيكريمألاةدحتملا
ءاشنإبًةأجفرارقلاتذختارياشماهو،نوفيدو،تسرودنأولامكرمألا
.»ىمظعلاايناطيربنعاهلالقتساتنلعأو،فلتخمدلب

مكحلانعلالقتسالاتررقادنلريإنأولامكرمألاودبيوأ«
.يورغمتمت.»يناطيربلا

ههابتنازيكرتًاديعُم؛ةّدحبتفوركياملاق.ً»اّيلكفلتخمعضوهنإ«
:نايكريمأناسيئركانهناك،نمزلانمةريصقةدمل«:عباتو،كولراشىلع
.»بونجلايفسيفيدنسرفيجو،لامشلايفنلوكنيلماهاربأ

.كولراشلأس.»؟لالقتسالااودارأاذامل«
يفو.رماوألايّقلتنوبحيالمهنأل؟لالقتسالاصخشيأديرياذامل«

تايالولاتناك.ةيسايسلارظنلاتاهجويفقرافكانه،ةلاحلاهذه
ىلعةيباختنالاهتلمحرادأنلوكنيلنأنيحيف،قِّرلاموهفممعدتةيبونجلا
.»ديبعلاريرحتساسأ

.يورغلاق.»ةلوهسلاهذهبرمألاسيل«
يفضرغلابيفيهنكلو«،يأرلاتفوركيامهقفاو.ً»ادبأكلذكسيل«

يفو،1861ماعليربأ/ناسين12يفةيبرحلالامعألاتأدب.رضاحلاتقولا
مهضعبمهلاتقءانثأمهفتحيكريمأ620,000يقلةيلاتلاعبرألاتاونسلا
امكادبو.»هنبادضدلاولاو،هقيقشدضقيقشلا،تالاحلاضعبيفً؛اضعب
نأولامك،ةملظرثكأةفرغلاتدغ،نمزلانمةظحليفو،فجتريهنأول
داحتابفورعملا_لامشلاببستً،ايجيردت«:عبات.سمشلاتبجحةباحس
فلاحتمهسفنأنومسينموأ؛بونجللةيركسعلاةوقلالكآتب_تايالولا
يلتربور_ةفلاحتملاتايالولايفةيمهأرثكألالارنجلاملستساو.تايالولا
نوجَمايقنأولامكرمألاادبدقل.1865ماعليربأ/ناسين9يف_



ةَرشابمةجيتنكءاجمايأةسمخدعبنلوكنيلسيئرلاءادرإبثوبسكليو
ضرتُفيناكذإ_عسوأةديكمنمًاءزجكلذناك.مالستسالاأبنبهتفرعمل
يناثلالتاقلانكلو_سيئرلابئانوةيجراخلاريزولتقفلاحتلايديؤمب
ريخألالارنجلاملستسا.برهوهتعاجشثلاثلادقفو،هتمهميفقفخأ
مهتاوقرخآتملستساو،1865ماعوينوي/ناريزح23يفةفلاحتملاتايالولل
/يناثلانيرشتنميناثلايف_اودنانيشةيراخبلاةنيفسلامقاط_ةيركسعلا
مهنأةيرخسللريثملانم«.امًارمأًاركذتممستباو.»1865ماعربمفون
ةلواحميفيسلطألاطيحملاربعمهراحبإدعب،ارتلكنإ،لوبرفيليفاوملستسا
تناكو.ةيناطيربلاةموكحلاّلثمأكانهتنك.لامشلاتاوقلمالستساللمهنم
.»تايالولانيببرحلاةياهن

صاخشأكانهلازيال«:عباتو،يورغّقلع.»كلذكنكتملاهنأّالإ«
.»رمألانوريثيصاخشأكانهلازيالو.مهلالقتسانوديريبونجلايف

يقُلأدقف«.كولراشلتفوركياملاق.»رضاحلاتقولاىلإانلصويامم«
ويلوي/زومتيفاوقنُشو،ثوبلنيعباتلانيرمآتملاعمنينواعتملاىلعضبقلا
يَنثايديأىلعيدُرأوهيلعضبقلايقُلأهنأمعُزو،ثوبّرف.1865ماع
.»مايأدعبداحتالانمًايدنجرشع

تاملكيففيفخلاديدشتلاىلإهبتنادقوكولراشلأس.»!؟معُز«
.تفوركيام

تاونسلايف«ً:احضوملاقويورغىلعةعيرسةرظنتفوركيامىقلأف
نمهتاجنوثوبرارفلوحةرركتمتاءاعداكانهتناك،ةيضاملاثالثلا
ثوبنإلاُقي.يدُرأيذلاوهههبشيرخآًارمآتمنأو،عقاولايفهيدراطم
ناك.هتايحىلعًافوخاكريمأىلإّرفو،نيليهتناسنوجىلإهمسارّيغ
.»ةصاخلاهتايحيفًالثمم

.»؟ارتلكنإيف«.كولراشلأس.»!؟نآلاانههنأدقتعتأ«
موينوتركنيبةلاكونمةيقربُتيقلت«:باجأوهسأربتفوركيامأموأف

لمحينيليهتناسنوجىعديًالجرنأمهئالمععماسمغلب.سمأ
دقل.ىمظعلاايناطيربىلإنابايلانمرحبأثوبسكليونوجفاصوأ
ةرظنىقلأو.»دلبلايفهنأنوملعيمهو،يورغديسلاهيبنتينماوبلط
ىلعارتلكنإىلإلصوثوبنأنوتركنيبنالآدقتعي«.يورغىلعةعيرس
،نمزلانمًةدمثكمو،تاونسثالثذنماودنانيشةيراخبلاةنيفسلانتم
.»داعهنأنآلانودقتعيمهو.جراخلاىلإلقتنامثنمو

بُلطهنأ_دقتعأامك_تقولاضعبذنمُتركذ«:كولراشليورغلاق



اكريمأنماوّرفنيذلاصاخشألاكئلوأبّقعتلدلبلااذهىلإمودقلاينم
نكيمل.تايالولانيببرحلانّابإًاعيورترثكألامئارجلامهباكتراببسب
،نييندمقحبرزاجمناكلب،نيرخآدونجلبِقنمدونجلتقدرجمرمألا
يقطنملانمف،انهيننأامبو.ةريرشلالامعألاعاونألكو،تادلبقارحإو
نوجلجرلااذهنعيّرحتلابيمايقيفًابغارنوتركنيبنالآنوكينأ
.»نيليهتناس

َتنكيذلابناجلانعكليلاؤسعنامتله«:يورغلكولراشلاق
ُتثحبدقل.كريكوبلأنمَتمدقكنإيلَتلق؟تايالولانيببرحلايفهعم
،ساسكتيفةدلبكريكوبلأ.يمعةبتكميفانه،اكريمألةطراخيفاهنع
.»؟كلذكسيلأ،ةيبونجةيالويهو

.برحلاءانثأفلاحتلانمًاءزجساسكتتناكو«.يورغفرتعا.»لجأ«
املكًايئاقلتمعدأيننأينعتالساسكتيفتدلوينوكةقيقحنكلو
يقالخأزمرىلإًادانتساةصاخلاهتارارقذاختاءرمللقحي.هبنوموقي
نأدقتعأالً.اهيرك...قِّرلادجأ«.دّمعتنودنمههجومّهجتو.»ىلعأ
نأدقتعأ.هترشبنولببسبرخآصخشنمىوتسمىندأًاصخشكانه
ىلعهتردقكلذيفامب؛ىوتسمىندأامًاصخشلعجتىرخأًارومأكانه
.»هترشبنولكًايطابتعاًارمأسيلديكأتلابنكلو،ةينالقعبريكفتلا

نولنإًالئاقفلاحتلالداجيدق،عبطلاب«:ةسالسبتفوركياملّخدت
.»ةينالقعبريكفتلاىلعهتردقىلعةلالدءرملاةرشب

رخس.»هيلإثّدحتلاكيلعبجيءرملاءاكذنمّتبثتلاَتدرأاذإ«
نيذلاًءاكذرثكألاصاخشألاضعبف.كلذبةرشبلانوللةقالعالو«.يورغ
.»ةرشبلاضيبًءابغرثكألاصاخشألاضعبو،ةرشبلادوسًامويمهيلإُتثدحت

ةصقىلإةدوعللًافّهلتمكولراشلأس.»؟داحتالاَتدصقلهً،اذإ«
.ةعقوتملاريغوةنتافلايورغ

.ءطببهسأرزهيذلاتفوركيامىلعةعيرسةرظنيورغىقلأف
.»داحتالاحلاصلُتلمعيننكلو،فلاحتلايفُتيقبيننإبسحفلُقِنل«

.كولراشثهل.»؟سوساجكنأينعتأ«
.فطلبتفوركيامححص.»ليمع«
.»؟يقالخأريغ...كلذربتُعيالأ«
لاوطانهىقبنسفالإو،ةيقالخألائدابملالوحشاقنلابّنجتنلف«

.»تقولالاوطءالمعمدختستتاموكحلانأةقيقحببسحفّملسِنل.مويلا
امم،هلاقدقتفوركيامناكامرمأكولراشنهِذىلإًاريخأذفندقل



ديسلارابخإكنمتبلطدقنوتركنيبةلاكونإَتلق«.هيدللعفَّدرّدلو
لاعفنالانمقفدهارتعاو»...ينعيكلذ.نيليهتناسنوجنعيورغ
.»هتيؤرلَتئجلب،يتيؤرلانهىلإِتأتملكنأ«

تازِّيمملاىدحإلثمتت«.فطلبتفوركياملاق.ً»اعمامكارألتئج«
موقيذإ.دحاولماعساسأىلعتارارقذاختاةردنبنيغلابلاَملاعلةدِّدحملا
ايكلذمهفكيلع.دحاونآيفباسأةدعلرومألاضعببنوغلابلا
.»ةلهستسيلةايحلا.كولراش

رومألانوكتامإ«.درمتبكولراشلاق.»كلذكنوكتنأاهبضرتُفي«
.»ةئطاخوأةحيحص

ةمدخلاناديملوخدًادبألواحتال«:لاقوتفوركياممستباف
.»ةيسامولبدلا

نيأ«ً.ابرطضمكولراشلادبو،ىرخألامدقلاىلعهلقثبيورغىمر
.كولراشلأس.»؟اذهنيليهتناسشيعي

،ودبيامك«.اهعجاروهترتسبيَجنمقروةصاُصقتفوركيامجرخأ
ققحتو»...لزنملامسا.دروفدليغقيرطىلع،غنيملادوغيفلزنميفميقي
اهنإمأ.هّتيوهىلعّلديرمأوهو،اودنانيش«:عباتمث،ًةيناثةقرولانم
مايقلامزتعتيذلاام«:يورغلأسمثًاليلقتمصو.»!؟بسحفةفَداصم
.»؟هب

ّيلع،عبطلاب.انهيدوجوببسوهاذه«.يورغباجأ.»ىّرحتأس«
يكريمأةظحالممتتس،حجرألاىلعف.رمألابمايقلاةيفيكيفًاقيقدنوكأنأ
.«ةعرسبيلثمةينبلامخض

قيقحتلواحتال،ًءاجرو«.تفوركيامههّبن.»ةظحالملاقيقدنكًاذإ«
ببسبًاقونشمكتيؤرهركأو،دلبلااذهيفنيناوقكانه.كسفنبةلادعلا
.»ّيدلمضهلاةيلمعقيعتيهف؛ةيرخسلاتقمأ«.رخنو.»لتقةميرج

ادبدقل.هسفنًائجافم؛ئجافملكشبكولراشلاق.»ةدعاسملايننكمي«
نودنمًةَرشابمهمفىلإهغامدنمتلقتناةركفلانأولامكرمألا
.هيدلقطنملامادختسا

.نيَشهدنمهبنالجرلاقّدحف
.ةمارصبتفوركياملاق.»لاوحألانملاحيأبالو«
.تفوركيامتاملكعمهمالكلخادتو،ةدحبيورغلاق.»ةتبلاال«
ةعضبحرطوداوجةوهصىلعغنيملادوغلوخديننكمي،نكلو«

مايقلايتعاطتسابهنأتبُثأملأ.دحأيلإهبتنينل«.كولراشّرصأ.»ةلئسأ



.»؟ستربومنورابلاةلأسميفرومألانمعونلااذهب
،ةفدُّصلابةلأسملايفَتطروتدقل«.تفوركيامحضوأ.»فلتخمرمألا«

نمكصيلختيورغديسلاةلواحمءانثأثدحَهتهجاويذلارطخلامظعمو
اذإًادبأدلاولاينحماسينل«:عباتمثً،ارّكفمًاليلقتمصو.»كَرشلا
ً.اءودهرثكأتوصبلاق.»كولراشايىذأيألكضّرعتبُتحمس

دضاهبماقيتلالامعألافصوةجيتنًانيزحكولراشادبدقل
،ةماهطاقنةدعفيرحتوألهاجتمتهنأواّميسال؛ستربومنورابلا
ًارمأنأنيحيفةيضامرومألوحشاقنلانمةدئافال.ءودهلامزلهنكلو
هابتنالاتفليءيشيأبموقأنل«.ثحبلاطاسبىلعحرُطيةيمهأرثكأ
.ً»ارِطخرمألانوكينأنكميفيكىرأالو«.ضرتعا.»ّيلإ

ثوبسكليونوجوهنيليهتناسنوجناكاذإ«:يورغنلعأ
داعاذإقنشلارطخهجاويةلادعلانمّرافودَّكؤملتاقًاذإوهف،هسفن
يفِرصوحناويحبهبشأنوكيسو.ةدحتملاتايالولاىلإ_ديُعأوأ_
ّيلعنّيعتيسوً،اددجميفتخيوهراثآيفخيسف،دَّدهمهنأرعشاذإو.ةيوازلا
صلختلامتينيذلانيبّقعتملادحأتحبصأدقوكارأنأهركأانأو.هتقحالم
.»مهنم

مث،يورغىلعةعيرسةرظنىقلأو،تفوركياممتمت.»رخآرمأكانه«
،عضولانعتامولعمبنوتركنيبةلاكوكتدّوزىدميأىلإيردأال«:عبات
امرمأنمًاءزجاوناكهينواعموثوبنأبًايمانتمًاداقتعاكانهنكلو
.»ربكأ

.»ةيفاكتامولعمبيديوزتمتدقل،عبطلاب«:يورغرجمز
ملنلوكنيلسيئرلالايتغاةركفنأُتينعدقل«:ءطببتفوركياملاق

اذإ_ةدشُرملاءاوضألانأو،تاهيجوتللًاقفواولمعمهنأو،مهنمردصت
نمفً،اقحارتلكنإيفانهثوبناكاذإ.ةيئاوشعلازتالتناك_َتببحأ
دقفكلذكلاحلاناكاذإو.اكريمأىلإةدوعلاددصبنوكينأًاذإنكمملا
.»؟هفدهوهام.ببسلانعءرملالءاستي

.ةلوهسرثكأيتمهمنوكتسف،اكريمأىلإًادئاعناكاذإ«.يورغمستباف
امدنعهلاقتعاو،هُّبنتلاىوتسمعفروهًاذإهبمايقلاّيلعنّيعتياملكو
.»بكرملانملجرتي

نلامبرهلاقتعافً؟الوأهاياوننمتبثتلالضفألانمسيلأ،نكلو«
.»ةرماؤملافقوي

.هسأرزهيوهويورغلاق.»ةرماؤمكانهتناكاذإ«



وههفرعياملكف.يفسلفشاقنطسوقلاعهنأبكولراشرعشدقل
هجاويهتايحيفهبيظحيذلاديحولايمسرلاريغصاخلاسّردملانأ
ةدراطمىلعهمغُرتوأ،مألاهدلبىلإةدوعللًارطضمهلعجتدقةلكشم
لحلامرمأبمايقلاكولراشناكمإبناكولو.ةفاكملاعلاءاحنأيفلجرلا
.كلذىلعتفوركيامعلُطينلهنكلو.لعفيسفةلكشملاهذه

.لأس.»؟نآلاباهذلايننكميله«
مقوأ،فيرلايفهّزنتوبهذا«.هّايإًافراصهديبتفوركيامحّولف

.»تقولاضعبلثدحتنسنحنف.رخآءيشيأب
رظنينأنودنميورغلاق.ً»احابصًادغيفيرلايتيبىلإلاعت«

.»كاذنيحعباتنس«.كولراشىلإ
تاديقعتنعثيدحلابنَيلجرلاعورشءانثأجراخلاىلإكولراشّلسنا

نيبويلارديفلاديعصلاىلعةيكريمألاتايالولانيبنيمرجملاميلستتادهاعم
.ةيناطيربلاةموكحلا

ّمشنمنكمتدقل.ءامسلادبكيفلازتالسمشلاتناك،جراخلايف
ةديعبلابارشلاعناصمنمةرداصلابارشلاةحئارو،بطحلاناخدةحئار
.ماهنرافيف

قيرطف؟كلذكسيلأً،ادجةديعبنوكتنأغنيملادوغلنكميال
برقامناكميفاهنأينعيامم؛ةدلبلاجراخىلإيدؤيدروفدليغ
.ماهنرافبرقامناكميفدروفدليغو،دروفدليغ

.فرعيتنرأويثام
َهتفرعمكولراشلعجىتف_ىعُدينأبحيامكيتاموأ_ويثامف

نتمىلعهدرفمبشيعيوهو.نيَقباسلانيَرهشلاوأرهشلايفًادجةقيثوهب
نيحماعطلاًاقراس؛تاونقلاىلعةمئاقلاتادلبلانيبلقنتيو،ّقيضبكرم
لوطأةدمماهنرافيفّرقتسادقل.ءارقفلالَغشمًابّنجتمو،كلذىلإرطُضي
،بابسألاىلإًامويقّرطتيملهنأًاملِع؛ةداعاهروزيةدلبيأيفثكميامم
.كولراشىلإةبسنلابرمألاكلذكو

كانهلزنملاىلعةرظنءاقلإلغنيملادوغىلإهجوتيسكولراشناكاذإو
نوجىعديًامرجمكانهميقملالجرلانوكيدقثيح_اودنانيشّوعدملا
دقف.هتقفربيتامنوكينأيفديكأتلابًابغارًاذإنوكيسف_ثوبسكليو
.هبقثيكولراشو،نَيترمهتايحيتامذقنأ

ىلإًالوصوو،خباطملابًارورم،لزنمللةيفلخلاةيحانلاىلإكولراشراس
نورابلالزنمنمامهاذخأدقيتاموناكناذللاناداوجلاف.تالبطسإلا



نمةعانقبنالكأيو،كانهنادوجومعيباسأةعضبذنممخضلاستربوم
ةديكملشفدعبامهبهلعفهبردجيامكولراشفرعيمل.نِبتسيك
،هلجألامهبءانتعالاتالبطسإلانايتفنمبلطكلذلو،ةلئاهلانورابلا
نيَداوجدوجوودبيامكرخآدحأظحاليملً.ادحاو]1[ًاِنلِشمهاطعأو
عمةهزنيفباهذلاهتعاطتساب،عبطلابو.لزنملالوحناعكستينيَّيفاضإ
ءاطتماةيفيكيفًاسوردهيطعتتناكدقف؛داوجلاةوهصىلعاينيجرف
.ةمئالمةقيرطبداوجءاطتمانمهنكمتلةداعسلابرعشو،دايجلا

،ىرسيلاهديبرخآلاناصحلانَسَرهكاسمإدعبو.هناصحكولراشجََرسأ
هنوكىلإًارظنو.هءارورخآلاناصحلاًاّراج؛جراخلاىلإهناصحعمهّجوت
دعبوً.ائطبرثكأةلحرلاتراصدحاوناصحنمًالدبنَيناصحنعًالوؤسم
بكرموسريثيحىلإهقيرطيفو،ماهنرافيفلازيالناك،ةعاسفصن
.رهنلاةفضىلعّقيضلايتام

امدنعًافقاوزفقف،رهنلابًاقّدحموبكرملاحطسىلعًاسلاجيتامناك
.كولراشىأر

.»نَيناصحلاترضحأ«
.»ةشهدللةريثمرومألاةظحالميفكتاردق،لجأ«:كولراشلاق
ودبيو،امناكمىلإكقيرطيفكنأظحالأً،اذإ«:ءودهبيتاملاق

كيلعبجيالفً،احيحصهتلقامناكاذإ.هيلإكقفارأنأينمديرتكنأ
.ً»ادجًامكهتمنوكتنأ

ًانايحأيسفنعنمعيطتسأال.فسآ«.كولراشباجأ.»ةلاسرلاِتلصو«
.»مكهتلانم

.»؟ثدحياذامً،اذإ«
ىلإناصحلاةوهصىلعةهزنبمايقلايفًابغارنوكتامبركنأتننظ«

.كولراشهباجأ.»غنيملادوغ
كلتبمايقلايفبغرأساذامل«:لاقوًارَزشكولراشىلإيتامرظنف

.»؟ةهزنلا
.كولراشباجأ.»قيرطلايفكربُخأس«
دتمييجيردتردحنمّقلستغنيملادوغىلإةلحرلاامهنمتّبلطتدقل

،نَيبناجلاىلعموقيهلةياهنالْديَحةيادبةلتلاتناك،عقاولايفو.ًالايمأ
.ديعبناخدنمبابضيفعيضيىتحامهمامأدتميفيرلاناكو

ىلعريسن«:لاقوهفتكقوفنمكولراشىلعةعيرسةرظنيتامىقلأ
ربعردحنملالفسأىلإًالوزنهجتنمث،نمزلانمةدملكابسغوهدادتما



ديرتمأمدقتلاةلصاومديرتلهفً،ابيرقتةعاسرمألابلطتي.لوشموغ
.»؟تاظحللةحارتسالا

:عباتمث،كولراشلاق.»طقفنَيتقيقدوأةدحاوةقيقدرظنملالّمأتِنل«
.»امهسافنأناطقتلينَيناصحلاِعَد«

كاكتحالاءاّرجنمًاملأتمَتسل«.يتامحضوأ.»ريخبناناصحلا«
.»؟كلذكسيلأ،جَّرسلاب

لوقحبناجبامهقيرطيفاّرمو،ةلوهسرثكأةلحرلاّةيقبتناك
ىلإًابنَجزعاملاوفارخلاىعرتثيحةعاشملايضارألانمةعساوقطانمو
موقتّقيضرهنقوفًارسجاربع،غنيملادوغفارطأىلإامهلوصوبو.بنَج
راسيلاىلإقيرطكانهناكو.لجرلوطبءارضخبصقتاتابنهَيبناجىلع
ً.امامترسجلاقوف

كلذىلإًاريشميتاملاق.»دروفدليغىلإيدؤملاقيرطلاهنأدقتعأ«
.»؟كلستنأديرتقيرطيأ«:كولراشلأسمث،قيرطلا

روعشينباتني.تقولاضعبلةدلبلاجراخىلإهّجتنل«:كولراشباجأ
.»ًالازعنارثكأناكميفةدلبلاجراخدوجومهنعثحبأيذلاناكملانأب

نمكولراشنكمتيلةرملاهذهءطببو،ةريصقةدملامهقيرطاعبات
نمهلوحرظنلابًايضاريتامادب.اهبناجبناّرمييتلالزانملانمققحتلا
.هبناموقيامعكولراشلأسينأنود

ناكاممرغصأتدبو،ءامسألمحيلزانملانمديدعلانكيمل
اودنانيشمساقالطإنمىودجال،ءيشلكنممغرلاب.عقوتيكولراش
ينعياذهكمساف؟كلذكسيلأ،ةيعادتمةبيرزناكاذإامناكمىلع
راغصبعلييتلالزانملايهةليلقو.ءارثرثكأوًامجحربكأامًائيشًاينمض
.ةيدلِجتارُكبوأةعيفرلابحوةيبشخلبالببنوبعلياوناكأءاوس؛اهجراخ
.امهبناجبامهرورمءانثأامهلناريغصوأدحاوريغصحّولو

دنععقيو،ىرخألالزانملانعلزعنملزنمىلإالصو،ةياهنلايف
ةحولةيؤرنمكولراشنكمت،هناكمنم.راجشأةكَيأبرقوفطعنملا
.الامبرو،»نيشلا«فرحبأدبتامبرةليوطةملكلمحتبابلابرقةيبشخ
نوللاةيناوجُرأًاراهزألمحت]2[ايراتسو،تاشيرعتكرحتتىنبملابناجبو
.هفداصتءوتنوأةوجفةيأبًةّثبشتم،ىلعألاوحنهجتتيبلوللكشتاذ

.»؟بابلاعرقنوبهذنله«.يتاملأس.»؟وهاذهأ«
.»ّفقوتمثنموهزواجتنىتحكريسعبات،ال«:كولراشباجأ
ذفاونلاىلعو،ضيبأءالطبةّوسكملزنمللةيمامألاةهجلاتناك



نم.ةديجةلاحيفةقيدحلانأامهرورمءانثأكولراشظحالو.عيراصم
.كانهشيعيمهدحأنأحضاولا

.افقوتمثامهريسيفنايتَفلاأطبأ،لزنملاامهزواجتدعبو
الوناكملانمققحتتكنأّيلإةبسنلابًاّيلجودبي،رظنا«:يتاملاق

.»؟يرجياذامف،كلذكانهميقملالجرلافرعينأديرت
نمبارتقالاّيلعفنآلااّمأ«.كولراشهدعو.»قحالتقويفكربخأس«

.»؟راكفأةيأكيدلأ.يمامألابابلا
.»بابلاعرقوبردلاكولس«
ءيشيأدجيملف،هلوحةعيرسةرظنكولراشىقلأو.ً»اّدجكحضُم«

راغصلاكئلوأىلإةدوعلاكنكميله«.هبمايقلاهيلعنّيعتيامبهليحوي
نمةنفحجرخأمث،هبيَجيفثحبو.»؟ةركلابنوبعليمهانيأرنيذلا
ةراعتساانناكمإبناكاذإمهلأساو،تاسنبةعضبمهطَعأ«.ةيندعملادوقنلا
.»اهديعنساننإمهللق.تقولاضعبلةركلا

بعلنلةفاسملاهذهلكانعطق«.ةبيرغةقيرطبيتامهيلإرظنف
.»ةركلاب

.»ًءاجر...بسحفكلذبُمق«
،دالوألاىلإهقيرطيفقلطنامث،ةيندعملادوقنلاذخأويتامدّهنت

.»هِْشت«توصهمفبًاثِدحُمو،هفتكقوفنمةعيرسةرظنًايقلُم
ًارظانو،راجشألانمًاينادو،هناصحًاطبار؛ربصبرظتناوكولراشلّجرت

وأ،اودنانيشيهةملكلاله.لخادلايفكرحتيدحأنكيمل.لزنملاىلإ
؟زيوجنارتسوألسيرِماسلثمرخآءيش

ةركلالمحيوهويتامداع،كولراشىلإةبسنلابًارهدادبامدعب
.هعارذتحت

.»ءاوهلانمةغرافةركلاهذه«ً.افقوتميتاملاق.»انرمأىهتنا«
لصنسامدنعوً.اضعبانضعبىلإةركلانَييمارقيرطلابُجَِنل.ّمهيال«

،فدهلالافغإًادّمعتم؛اهيمربةركلالمحينمموقينأبجي،لزنملاىلإ
.»يمامألابابلانمنكممناكمبرقأىلإلصتاَهلعجو

.»انقفتاًانسح،تمهف.اهراضحإوضكرلانمرخآلانكمتيل«
ىلعبُتكامىرأنأديرأانأف.اهراضحإوضكرلانمانأنكمتأل«

ةيأب،بسانملالكشلابسيل؟ركَذتأ،ةءارقلاديُجتالتنأو،ةتفاللاكلت
.»لاح

ةرمًاضرأيتاماهعقوأ.ءارولاومامألاىلإةركلانَييمارقيرطلااباجو



.كولراشهاجتايفءاوهلايفاهلكرو،نَيترموأةدحاو
هاجتايفبردّدتمتثيحلزنملاىلإبرقألاناكملاىلإالصوامدنعو

ةركلاعفرو،قيرطلانمرخآلابناجلايفنوكيليتامروان،يمامألابابلا
ةرمتّدتراوةقيدحلاتلخدف،كولراشسأرقوفًايلاعاهامرمثهفتكءارو
.يمامألابابلاهاجتايفجرحدتتنألبق،ءطببضرألاىلعةدحاو

،هيَفتكًاّزاهوهيعارذًادعابم؛هجاعزنانعّربعتتاكرحبكولراشماق
نمو.يمامألابابلاهاجتايفبردلاىلعًاضكارعفدناورادتسامثنمو
بابلابناجبةتفاللاىلعةعيرسةرظنىقلأ،ّيلجلكشبرمألابمايقلانود
.اهطاقتلالهئانحناوةركلاهاجتايفهديهّدمءانثأ

.اودنانيش
هبمايقلاهيلعاملك،نآلاو.طبضلابهنعثحبييذلالزنملاهنإ

ضعبللزنملابقاريوىقبيله.ةيلاتلاهتوطخنأشيفرارقذاختاوه
ىلإّللستيمأ،يورغسويمأوتفوركياملهلغاشفصونمنكمتيلتقولا
؟لزنملايفميقملانكيملاذإهئاجرأىلعةرظنيقليولخادلا

لجرجرخوهعسوىلعبابلاحُتفامدنعرارقلاذاختانممرُحدقل
مامألاىلإةعفدنمو،سأرلاّةقدتسمةيحلاذو،ًاليحنناك.ةملظلانم
هناكميفرّمستيكولراشلعجيذلارمألانكلو.يدامررعشاهّللختي
ةنَّيعمةجردبًاقرتحمناكدقف؛ههجولرسيألابناجلاوهةمدصلاببسب
ملظُمبُقثدّرجمهنيعو،ةّلتكتموءارمحههجوةرشبتناكو،ّئيسلكشبو
.اهيفةلقُمالو

كولراشرعشّدشيوهولجرلارجمز.»حبانلاسِرشلاورجلااهيأ«
.توصيأرادصإنمنكمتينألبقلزنملالخادىلإهّرجيو



اهبدشيتلاةّوقلاببسبلعتشتداكتهسأرةورفّنأكولراشرعش
نمفيفختلاًالواحم؛هّرجبهلحمسولجرلاعارذبكّسمتف،هرعشلجرلا
؛روذُجلانمتاريعشلاضعبعالتقاًايئزجّعقوتدقل.هبرعشييذلاملألا
.ءاوهللخولسملاهدلِجضيرعتبو،ةيمادقطانمروهظبببستيسامم

.كولراشحاص.»!بسحفيتركديعتسأتنك«
تاماهتالاوراقتحالاتارابعنمقفدبمتمتيوهولجرلاهلهاجتف

.كولراشهّرجءانثأ
يفةيلاعةذفانربععطستسمشلاو،ةقِرشُملزنملاةهدَرتناك

تاوطخىدصددرتوً.ايئزجةثثؤموأ،ةغرافةهدَّرلاتدبدقل.فقسلا
.ةطَّلبملاضرألاىلعلجرلا

دجوف،لخادلاىلإكولراشّرجو،هحتفوىرسيلاهديبًابابلجرلاعفد
ةّوسكمةحيرُمٍساركىلعيوتحتلابقتساةفرغيفهسفنريخألااذه
ّببستنودلوؤحللىلعألايفةيئاقوةيطغأبةدَّوزمونّولمّينطقشامقب
تالواطلاضعبىلإةفاضإلاب،شامقلاىلععَُقبثادحإبرئازيأرعشتيز
دقل.ةمَّرخمةيشامقىمُدءانثتسابءيشيأنمةيلاخلاوءاجرألايفةعّزوملا
ًارادناكملاادبً.ابيرقتةنوكسمريغو،ثاثألابًايئزجةدَّوزمةفرغلاتدب
ً.انكسمسيلو

،طقفنَيتمزجكولراشىأردقل.ضرألاىلعصخشكانهو،هوأ
ناكاميف،لفسألاىلإههجووةداجسلاىلعدّدمُمصخشليلفُّسلافصنلاو
.يسركىلعهيمريوهبرقهّرجيلجرلا

نمققحتللةعرسبهديّدمّىتحيسركلاىلعكولراشسلجنإامو
يفءاخترانعًاضيألبال،خولسممحلوأنخاسمدنعًاثحاب،هرعش
ءيشلكنكلو؛ةمجمجلانعتعُزندقنوكتنأنكميثيح،هسأرةورف
ً.اقلطمًايعيبطُدبيمليذلاملألاءانثتسابً،ايعيبطادب

ّرمةئيربةيحضهنأبرهاظتلاةلواحمًالصاومكولراشحاص.»!ًءاجر«
ناميقيامهنإ!ّيلعيبأويمأقلقتس.بسحفبهذأينعَد«،لزنملابناجب
.»!قيرطلابناجىلع

مامألاىلإكرحتلاهسأرلصاولبً،اقلطمةرشابمهيلإلجرلارظنيمل
ىلإ،ةذفانلاىلإبابلانمو،بابلاىلإةذفانلانم؛رئاطسأركءارولاو
.ءارولاومامألا



نيحهآراملكنإ.ةمئالمةقيرطبتاظحلللجرلاىلإكولراشرظن
هنكلو،لجرلاهجولىرسيلاةهجلاىلعفلاتمحلجراخلايففقيناك
ًالواحم،ًالوزنوًادوعصلجرلادسجلمأتتنأبةقِّدحملاهتارظنلحمسنآلا
ً.ادعاسمنوكيدقامءيشةيؤر

ًاقثاوكولراشناكرمأاذهو،ديجشامقنمةعونصملجرلاةلذِبف
دسجللاورسلاوةرتسلاةمءالمببسبو،ةدوجلاةيلاعوءادوساهنإ.هنم
ودبتنكتمل.اهطاخيذلاوهًاسّرمتمًاطاّيخنأكولراشدقتعا،لجرلا
يفاهؤادترامتييتلاتارتسلاضعبرارغىلعنيَّمكيذّيفوصسيكك
ً.ابيرقتًاّيبنجأ...امًارمأ،ليصفتلانأشيفًابيرغامًارمأكانهنكلو.ماهنراف
طاّيخلاةيوهديدحتناكمإلابناكاذإامعلءاستيهسفنكولراشدجوو
اذإامعلقألاىلعوأ،ليصفتلاوزرَّدلالالخنمكلذوةلذِبطاخيذلا
.ةيكريمأوأ،ةيزيلكنإوأ،ةيناملأ؛ةدَّدحمةضومعّبتادقطايخلاناك

ةهجلاو.زرابلكشبهقلَحوهيَمصعِمماظعأتنتو،ًاليحنلجرلاناك
نونثُعةيحلوزراببراشعم،يكيسالكوحنىلعةميسوههجونمىنميلا
ةيحللاو،ةفَّوجموةقاّربءارمحاهيفةرشبلاو،ماطُحفىرسيلاةهجلاامأ.]3[
ُرجحِمو،ّدَوسميجرُحٍقيرحِتافَّلخمكةرشبلاربععفدنتوةفيفخاهيف
.ههجويفرمحأبُقثىوسسيلنيعلا

.ةئجافمةءاميإبهعطاقلجرلانكلو،كولراشّلهتسا»...ديساي«
هيفليوعةربندوجوعمً،اداحهتوصناكو،لجرلاهرمأ.»!ءوده«

.»!لفاسلاورجلااهيأ،ءوده«.ّرعشقيكولراشنَدبتلعج
ةهيبشهتجهلتدبو.ةيزيلكنإريغٍةربنَةحسملمحيهتوصناك

ةفاقثرثكأامبر_ةفلتخمةربنبنكلويورغاينيجرفوسويمأِّملكتةقيرطب
موقيو،هيلإءاغصإلابمهدحأمايقعقوتيهنأولامكملكتيناكو_ليلقب
كولراشلقبسدقل.حرسملاىلعفقيّلثممهنأولامكةيريبعتتاءاميإب
ءاوهلايفىّدؤتيتلاّةلمملاوةليوطلاريبسكشتايحرسمضعبدهاشنأ
هسأرنكيملولو،تياغيريفمخضلاهدلاووهتدلاولزنميفقلطلا
هفوقوةقيرطىلإًارظنكلذو،ًالثمملجرلااذهكولراشبِسََحلضفتني
.هّملكتو

ىتم«.ئجافملكشبلجرلالأس.»؟تقولانمانيدلىقبتيمك«
.»؟نودوعيس

ىلعهعفصوهوحناطخلجرلانكلو،مالكلابكولراشعرش»...ال«
رعشً،امودصم.كولراشسأريفتاّرجموموجنتقثبناف.هديافقبههجو



.مدلاقاَذمبكولراش
مك.حيرلالالخنمةبِذكمامتشايننكمي.ىتفلااهيأّيلعبذكتال«

.»؟تقولانمانلىقبتي
هنكلو،لجرلاهديرياممًاقثاونكيمل.»ةعاسامبر«:كولراشباجأ

رهاظتلاوهًايلاحهبمايقلاهنكمياملضفأو.هلقعلالتخانمقثاو
.هعمنواعتلاب

ّمشيتعاطتساب«.قمعبقشنتوهسأرعفرو،لجرلالاق»...ناخد«
ىلإةدوعلاوةاجنلاانيلع«.ئجافملكشبكولراشىلإرظنو.»ناخدةحئار
نوثحبينيذلاصاخشألانمريبكددعدجويانهف.كانهنمآناكملا.قرشلا
.»ناذآلانمريبكددع،نويعلانمريبكددعدجوي.ينع

ئطاشلاناكاذإامةيؤرو،جراخلايفرمألانمققحتلايتعاطتساب«
.كولراشضرع.ً»ايلاخ

لصحنس«.ةأجفاتئيُضأامهنأولامكلجرلاانيعتدبو.»!ئطاشلا«
ىتحكانهءابتخالاو،غنوكغنوهىلإراحبإلااننكمي.ةنيفس،بكرمىلع
.ً»انمآعضولاحبصي

.بسحفهبقلمحلجرلانكلو،كولراشلأس.»؟ّممًانمآ«
.»رمألايفنوكراشممكلك.رمألايفكراشمريغكنأبرهاظتتال«
فاشتكاكولراشلواح،زملوهلآةبزعيفىرجيذلاثيدحلاًاركذتم

سيئربفيكف،صخشيألايتغاىلعًارداقلجرلااذهناكاذإام
ةباصإلاكشوىلعو،جازملاّبلقتمهنأحضاولانم.ةيكريمألاةدحتملاتايالولا
.نونجلاةفاحىلإهداقهنميناعيامامبرو،يكريمأهنكلو.يبصعرايهناب
.هقيقشويورغسويمأىلإاهلقنيلةيفاكتامولعمنآلاكولراشىدلتتاب
؟ةاجنلانمنكمتيسله:يهةلكشملانكل

هبحسلبحبلصتمهنأولامكًايبناجًةأجفلجرلاسأرضفتناو
ًاكراتةفرغلاجراخًاضكارعفدناو،حاص.»!ناخد«.جراخلانممهدحأ
.هدرفمبكولراش

.صخشلاءانثتساب
نمنكمتيدقفةعرسبكرحتاذإف.رارفلابًاّيلمكولراشركف،تاظحلل

ًافقاولجرلاناكولىتح؛يمامألابابلاىلإلوصولاوهرسآبناجبرورملا
ةفرغةذفانىلإرخآلاهاجتالاكولسهناكمإبوأ،جراخلايفةهدَّرلايف
امهنكميو،هراظتنايفيتامنوكيس.ةقيدحلاىلإاهنمجورخلاولابقتسالا
ً.اعمرارفلا



لجرلاناكاذإاممققحتلاهيلعو،ةفرغلايفهعمًاصخشكانهنكلو
رمألاهقرؤيدقف،انههكرتعيطتسيالهنأفرعيوهفً.احيرجوأًاتيَم
.هتايحّةيقب

نمققحتنأدعبصخشلابناجبمثجو،يسركلانعضهن،اذل
،دحاوبناجىلإرادُمهسأرو،ةفيفخةيحلاذًالجرناك.هرسآةدوعمدع
نمةبوعصبسفنتيهعامسىدلحايترالابكولراشرعشو.ناتضمغُمهانيعو
ةلتكيفًايئزجرّثختملامدلالعفبًاّدبلتمهقُنُعرّخؤمىلعرعشلاناك.همف
.طقسوءارولانمهسأرىلعةبرضىقلتهنأحضاولانم.ةقِبَدةكيمس
ً.ايحءاقبلابظحلاهفلاحدقل

لخادىلإهّرجيذلالجرلانأحضاولانم.تاظحللكولراشركفو
نونجملانكمتسراحانهضرألاىلعدَّدمملالجرلاله.نونجملزنملا
؟لزنملانمرارفللامةقيرطنعنآلاثحبيوهو،هبرضنمامةقيرطب

الثيح؛ةحاررثكأةيعضوىلإيعولادقافلجرلاكولراشبحس
،هسفنكلامتنمكولراشنكمتيمل.هسأرهتلامإةجيتنهسّفنتقاُعي
ةلذبلةلثاممةضوملًاقفوةطاخُمهسبالمّنأظحالفً،ايلملجرلاصّحفتو
.هسفنسبالملاُردصمناكامبرً.اضيألثاممشامقنمو،هرسآ

ىلإةدوعلانمنكمتف،لجرلابارتقابةهدَّرلانمرداصتوصهرذنأ
نكلو،قرعلالعفبألألتيلجرلانيبجناك.ةفرغلاهرسآلوخدلبقيسركلا
.ّةفاجتناكههجونمءارمحلاىرسيلاةهجلا

هنيعتناكو.»!نيصلاىلإينلقنتليراظتنابةنيفسكانه«:لجرلانلعأ
ملعو،فئاخناصحكادب.اهتلقُمضايبروهظةجردلاهعاستاىلعةحوتفم
ناخد؛ناخدةحئارهّمشبيذهيامك،ةنيفسلادوجوبيذهيهنأكولراش
.ةعيرملاةبْدّنلاهذهدوجويفببسلاهنأكولراشضرتفايذلاقيرحلا

ناك.ءودهلانمنكممردقربكأبكولراشلاق.»كعبتأسو،بهذا«
ةرادتسالابلجرلاعانقإنمةقثاولاهتوصةربنىوتسمنكمتينأيفلمأي
،همامأهديلجرلاّدمدقف.ةيسكعةجيتنىلإىدأكلذنكلو،ةرداغملاو
اذًاّيضفًاسدسملمحيهنأكردأامدنعبعُرةريرعشقبكولراشبيصأو
ً.امامتضبِقملاقوفةراّودةناوطسأوًادجةليوطةروسام

نيبجوحنسدسملابّوصو،لجرلانلعأ.»!كءارورثأيأكرتتال«
.كولراش

قالطإتوصىّوداميف،يسركلانعًاديعبًايبناجكولراشجرحدت
كولراشناكثيحيئاقولاءاطغلالّوحتو،ناخّدلابةفرغلاتألتماو،راّنلا



يفاهعفرو،ةضيرعةلواطتحتكولراشلزن.قَّزممشامقىلإهسأردنُسي
تعلتقاو،يئاوشعلكشبًةيناثرانلالجرلاقلطأف،حَّلسملالجرلاهاجتا
.امهنعًاديعبتلزغةلواطلاحطسنمًاَِرسكةصاصرلا

كولراشسأرقوفةصاصرلاتزأ،ةرملاهذهو.ًةيناثكولراشىلعدّدس
.جاجزلاًةمِّطحمةذفانلابتمدطصاو

ةعبارلاةصاصرلاتباصأف،ةهدَّرلاىلإيدؤملابابلاوحنكولراشضكر
.ةفرغلانمكولراشجرخاميف،هنمبشخََِرسكًةعلتقمبابلاراطإ

كردأوً.ادجةديعبيمامألابابلاىلإلخدملانمقيرطلاتناك
غلبدقلجرلانوكيس،بابلاحتفلهدهجىراُصقلذبيامنيبهنأكولراش
كلذنمًالدب،اذل.خفلايفعقيسوً،اددجمهيلعرانلاًاِقلطُمةهدَّرلا
.جرّدلادعصورادتسا

قباطلايفةهدَّرلاكولراشغلبامدنعجرّدلالفسأدنعلجرلارهظ
ركفً،امامتًانونجمسيلهنأحضاولانم.سدسملاريخذتديعيناكو،يولُعلا
ّزتهاو.لوألاقباطلادادتماىلعةعرسىصقأبهقالطناءانثأهّرسيفكولراش
قباطلايفرانلاقالطإعمعردلكشبةحولىلعتَّبثمّليأسأرًايبناج
قلطلءيشلاكلذضُّرعت.نَيتسدعلاىدحإتناكثيحبقثرهظو،يلفسلا
ّيرانقلطلهضّرعتلالذإنميناعينأهيلعنّيعتلبً،ايفاكنكيملّيران
.ةيناثةرم

كولراشعمس.امهنيبرايتخالاهيلعناكنَيباببجرّدلاةحسفتهتنا
امكلزنملاميمصتّركذتًالواحمًاّيلمركفف،جردلاىلعلجرلاىطخعقَو
ذفاونلاىدحإىلعةّقلستمومنتةشرتعمةتبنكانهتناك.جراخلانمهآر
؟نيميلامأراسيلاىلإتناكأ.جراخلايف

لاطأاذإف.رخآرمأيأنمرثكأةئجافمةبغربىنميلاةهجلاراتخاف
ظوظحلاتناكو،هتايحدِقفيدقفهروبعهيلعنّيعتييذلابابلايفريكفتلا
.ةيواستم

بابلاقلغأو،ةّقيضلاةحتُفلاربعّلسناف،هديطغضتحتبابلاحُتف
حنميسكلذنإف،مونلاَيتفرغنمّحلسملالجرلاقّقحتاذإ.ةعرسبهءارو
.هناكمفاشتكامتينألبقةليلققئاقدةلهمكولراش

جرخدقاهلغاشنأولامك؛ةفرغلايفبَّترمريغريرسكانهناك
ِتأتملو،بيترتلانأشيفقلقلانودنمهسبالمىدتراوّوتللهريرسنم
نيَديحولانيَصخشلانأكولراشضرتفا،اذل.ةفرغلابيضوتلةمداخةيأ
ً،اّرشنايونياناكولف.ُسراحلاوّحلسملاُلجرلاامهلزنملايفناميقينيذللا



.ةريبكةفَزاجمةمداخدوجولّكشيسف،دَّدحمريغريبكرطخنمنائبتخيو
كلذينعيو؛هابتناللٍتفليأنَيبّنجتم،نَيلوزعمءاقبلانالجرلالّضف،اذل
.امهيسفنبفيظنتلاووهطلالامعألكبحجرألاىلعناموقيامهنأ

ىلعثلاثلجردوجو_ًةأجفكولراشركفً_اضيأكلذينعيامبرو
.لصاوتمفارشإىلإةجاحبنونجملاناكاذإ؛لقألا

عرسأ،بابلابرقةيئاجفةكرحلوأ،جراخلايفجيجضللًاظقيتم
ةيدلجةبيقحدوجوظحال،ريرسلابرقهرورمءانثأو.ةذفانلاوحنكولراش
ةبيقحلاىلعأناك.ريرسلابناجبضرألاىلعبلصراطإتاذءادوس
،لوضُفلابًارعاش.اهلخاديفندعموجاجزضيموةيؤرنمنكمتفً،احوتفم
.اهيلعةرظنىقلأوكولراشاهنمبرتقا

،نوللاميدعلئاسىلعيوتحتةريغصريراوقُتاعومجمكانهتناك
ىلإةفاضإلاب،ةبيقحلاَيبناجدحأىلعبويجلخادةمزحأبةطوبرمو
ةبرقَمىلعو.رعَقلايفًةرَثعبم_هباشاموعضابم_ّةيبطتاودأةعومجم
ةلثاممًابلعىأرنأهلقبسدقف.كولراشاهفرعةليوطةحَّطسمةبلعاهنم
يفبلعلاهذهيوتحت.ضرملاتارتفءانثأهتقيقشاوجلاعءابطألدوعتاهل
ةّداحٌربإاهالعأيفةفَّوجمةيجاجزتاناوطسأيهو؛تانقحِمىلعةداعلا
ملهنأّنظ،نمزلانمةظحلل.مدلاىرجميفتانّكسملانقحلمدختُست
َءابطألابابلايفبقثربعبقاريو،هلزنميفلبكلتمونلاةفرغيفدَُعي
تانقِحملاوربإلاتناك.هتقيقشريرسلوحطاشنبنوكرحتيمهوتاضرمملاو
نيبدحلااهلعجةيفيكيأ،ةبيرغلااهتفيظوو،اهيلعضماولاءوضلاف؛هنتفت
اهفاقيإةيفيكو،لضفأرومألااهلعجةيفيكوً،امَهبُمهجراخودسجلالخاد
.هباجعإريثيناككلذلك؛تاحيصلا

دُعبىلعسدسمعمنونجملجركانهف.تايركذللتقوال،دعترا
.هءاروةليلقٍناوث

حتفتمليهف؛ريماسمبوأجالِزملابةتَّبثمةذفانلانأتاظحللنظدقل
هذهتناكاذإف.هسفنللاق،حتفتنأبجي.ىلعألاىلإاهبحسامدنع
لجرلامونةفرغتسيليهف،ةرَثعبمّةيبطتادعمىلعيوتحتةفرغلا
.ماكحإبةذفانلاقالغإنمةدئافالوً،اذإنونجملا

.ةيندعمنابضقبةدَّوزمنونجملالجرلاةذفاننأنمًاقثاوناك
ًايوقًاتوصًةردصُمىلعألاوحنتقلزناف،هتّوقلكبةذفانلابحس،اذل

.ههجوهببّحرمدرابءاوهحفلو،بشخلاىلعبشخلاكاكتحاىدل
ىلعوأةقيدحلايفيتاملرثأال.هلوحًارظانةذفانلاةبتعىلعىنحنا



.صخشيألرثأال.قيرطلا
هتعاطتساب.درولابكاسمىتحةدتممةشيرعتلاىأرف،لفسألاىلإرظن

.ةلوهسباهيلعلوزنلا
يفوهومونلاةفرغنونجملالجرلالخداذإ؟كلذدعباذامو

نملجرلانكمتيسو،ًالهسًافدهحبصيسف،لفسألاىلإةفاسملافصتنم
.عقيوهوهاريوهسأريفهيلعرانلاقالطإ

امكحطسلاىتحةشيرعتلادتمت.ىلعألاىلإةعيرسةرظنكولراشىقلأ
ةبتعوأةفرشكانهو،رادجلاّرجآنيبطالملالخادةلغلغتميهو،هلادب
لجرلا_لخديامدنع_لخداذإ.ّةفاحلادادتماىلعامعوننم
يئاقلتلاهلعفدرنوكيسف،ةحوتفملاةذفانلاىلإهّجوتومونلاةفرغنونجملا
ىلع.تلُفيسامبرف،ىلعألاوحنّقلستيكولراشناكاذإو.لفسألاىلإرظنلا
.ةيفاضإةليلقٍناوثىلعلصحيس،لقألا

مدختساو،ىنميلاهديبةشيرعتلابكسمتوةذفانلاةبتعىلعفقو،اذل
دقرمألانكلوً،انكممهعجارتدَُعيمل.ةيانِعبةذفانلاقالغإلىرسيلاديلا
.ةمالسلانمةيفاضإتاظحلعضبهلنّمؤي

نأكردأف،رَذحبهمدقبناكملاسّسحتوً،ابناجىنميلاهقاسّدم
ىلعرثعً،ارهدهلادبامدعبو.هنزولمحتهنكمينَيتشيرعتءاقتلاعضوم

.هيلإدانتسالاهنكميامءيش
ىرسيلاهمدقبثحبو،جازِمةيبصعبتاشيرعتلاىلعهلقثبىقلأ

ىرسيلاهديّدموهسفنعفر،اهيلعرثعامدنعو.ىرخأزاكتراةطقننع
ةوجفىلعكلذنمًالدبرثعهنكلو،اهبكسمتيلىرخأةشيرعتنعًاثحب
عفر،ىرخأوِلتةوطخ.هنزوتلّمحتواهيفهعباصأرشحف،ّرجآيتعطقنيب
.حطسلاهاجتايفّقلستلالصاوو.هتحتةذفانلاتحبصأىتحدهجبهسفن

.هيَنيعكلذنعمجانلارابغلازخوف،هبناجبةريغصّرجآعطقتعقو
ّرجآلاَعطِقنمديزملاطقسف،رابغلانمّصلّختللنيَنيعلاضَمغُمهسأرزه
.هيَفتكوهسأرىلعةريغصلا

ًابحاس،رادجلانعًاديعبهنزوهعفدو،هتحتةشيرعتلاتّحنرت،ًةأجف
تاوجفلايفاهلغلغتِناكمنماهيلعقلستييتلاةكباشتملاةقيقرلاعوذجلا
نعدعتبيهلِقثزكرمبرعشدقل.ّرجآلابّثبشتتثيحقوقشلاواياوزلاو
امكهتحتضرألاتدبامدنعًاروفراوُدلابرعشو،لفسألاىلإرظنف،رادجلا
ةشيرعتلاتحبصأ.هحجرأتءانثأءارولاومامألاىلإةماّوديفرودتاهنأول
ةماعدنعًاثحابىلعألاوحنةعرسبهقيرطسّملتف،ةقيلطىنميلاهدييف



ًاتباثادبكيمسعذجىلعهعباصأتقبطأامدنعنانتمالابرعشً.اتابثرثكأ
ىرسيلاهديتقبطأاميف،ىنميلاهمدقبىلعألاىلإهسفنعفدو،هناكميف
هسافنأًاديعتسمتاظحللحاتراف،حطسلاةفاحىلعةحَّطسمةطالبلوح
.هللاًاركاشو

يفرّمستف،ةذفانلاِعفرنعًاجتانفيرصتوصعمس،هتحتنم
.ناكمإلاردقرادجلابًاقصتلمهناكم

هقُنُعّدميمتاقيرشبلكشدوجوب_ىأراممرثكأ_كولراشرعشدقل
ًالذابهسافنأسبح،اهدنع.هتحتضرألايفرظنلانعمُيوةذفانلاجراخ
.هرمأحضفيدقجيجضيأثدُحياليكهدهجىراُصق

اهكسمييتلاةشيرعتلانأبرعشو،ىلعألانمهيلعّرجآلارابغرمهنا
تقوذنماهبكسمأدقناك.رادجلانعتالفإلابتأدبىنميلاهديب
.ؤرجيملهنكلو،رخآلابناجلاىلعهلقثبءاقلإلاهبضرتُفياذل،ليوط

امك.هنمصلختللامهفرطيأدبف،هيَنيعّرجآلارابغنمديزملالخد
لوؤحللًادهجلذبهنكلو،سطعينأيفةبغرلابوهيَرخنِميفةغدغدبرعش
.كلذنود

رظنلاًانعمم،ءارولاومامألاىلإليامتيهتحتيرشبلالكشلاناك
ةيؤرنمكولراشنكمت،لزنملانمةيفلخلاةيحانلايف،ةقيدحلايفو.ضرألاب
ىأرهنأدقتعاو،اهيفتاوجفكانهتناك.ةسَّدكمةيبشخصافقأةدع
ىلإرظنوهتحتيرشبلالكشلارادتسانيح،نكلو.اهءاروكرحتيامًائيش
.اهنعههابتناليوحتىلإرطضا،هيلإ...ىلعألا

ً.اددجمرانلاقلطأو،نونجملاحاص.»!نابجلاوحقولاورَجلااهيأ«
ةمجانلاةرارحلابرعشو.ظاتغُمرّوبدككولراشنُُذأبرقةصاصرلاتّزأ

هاجتايفىلعألاىلإهسفنّرج،سئايلكشبو.هرعشعفستاهرورمنع
نونجملاقالطإعمهءاروهَيقاسًابحاس،حطسلاىلعةحطسملاةئتانلاةفاحلا
.ىرخأةرمرانلا

وحنقلزنا،كلذدعبو.هسافنأهطاقتلاءانثأتاظحللنوكسلاداس
.لفسألاىلإةعيرسةرظنىقلأو،ةفاحلا

.هنمليَّنللجردلادعصينونجملانأيفكشال.ةغرافةذفانلاتناك
اهضرعغلبياهبرقفقييتلاةئتانلاةفاحلاف.سأيبهلوحكولراشرظن

رادحنايفعافترالابديمرقلابّوسكملاحطسلاأدبيكلذدعبو،ةليلقًامادقأ
رشعلكذفاونةئتانلاَّةفاحلاّللختتو،ّقدتسملاسأرلاىلإًالوصوديدش
فرغوأ،يناثلاقباطلايفمونلافرغذفاوناهنأدبالً؛ابيرقتمادقأ



.نيزختلا
.ةعرسبو،ذفنمىلعروثعلاهيلعنّيعتدقل
،ةشيرعتلاىلعلفسألاىلإةدوعلانمنكمتينلهنأفرعيناك

يتلاىلوألاةذفانلاهاجتايفةفاحلادادتماىلعةعرسىصقأبكرحتكلذل
ةلثاممتناكاهنكلو،ةيلاتلاةذفانلاىلإلقتناف.ةقلاعوأةلَفقُمتدب
كرحتتالوٍوتلمبشخلانكلوً،ايئزجةحوتفمةثلاثلاةذفانلاتناكو.ىلوألل
نأًةأجفكردأهنكلو،ةعبارلاةذفانلاوحنكرحتاذل.ىلعألاوحنةذفانلا
هاجتايفريدتستثيحةفاحلاةيوازدنعفقاوّحلسملانونجملالجرلا
كولراشرثعينألبقجورخللقيرطىلعرثعهنأحضاولانم.لزنملارّخؤم
.لوخدللقيرطىلع

كولراشردصطسووحنةليوطلاسدسملاةروسامنونجملابّوص
.»كلتقأس«.همفنمقاُصبلاجرخو.»كيلعةنعللا،كيلعةنعللا«ً:اخراص

لءاستو.حطسلانعيوهيهلْعجو،هبةصاصرلامادطصاكولراشرظتنا
نماذهنوكيس.ةطقسلالبقهلتقتسةصاصرلاتناكاذإامعتاظحلل
.هتايحيفريخألارابتخالاّكشنود

وذ،ةينبلاّيوقلجروهو،ةيوازلاءارونمرخآلجرجرخ،ةأجف
هقُنُعنمنونجملابلجرلاكسمأ.هيَّدخوهفنأيفةزرابةدروأوتهابرعش
،لجرلافتكيفٍةنقحِمَةربإزرغنيحيف،ىرسيلاهعارذبهّايإًاّتبثم
لخادىلإةنقِحملايفةدوجوملانِّكسملاةيمكلكًاعفادسبكملاطغضو
.نونجملالجرلامدىرجم

سدسملاقطقطو،رخآلالجرلايَعارذنيبنونجملاىخرتسا،اهدنع
.ةمَغدُمتناكهتاملكنكلو،ملكتلالواحيلازيالناك.حطسلاىلع
.نكسمث،ةليلقتاظحللهانيعتقفخامناعرسو

اهنمّرطقتف،نونجملالجرلافتكنمةنقِحملاديدجلامداقلابحس
لجرلاقّدح،هتفقوًامِّوقم.ةفاحلاىلعنونجملاراهناو،فافشلئاس
.هتاذىوتسملاىلعكولراشب

.»؟ىتفلااهيأانهلعفتاذام«
تنك«:ىذأللةضرُعرثكأوًاّنسرغصأودبينأًالواحمكولراشباجأ

اذهيبكسمأامدنعةقيدحلايفيبةصاخلامدقلاةركنعبسحفثحبأ
لمحلجرلانأىلإكولراشهبتناو.»لزنملالخادىلإينبحسولجرلا
ًاعضاوهبظفتحاو،هتفقومّوقامدنعهبكسمينونجملاناكيذلاسدسملا
.هقاسىلعةروساملا



.»؟لزنملاىلإكلخدأامدنعكنمهديريديسلااذهناكيذلاامو«
.»فرعأاليننإمسُقأ.فرعأال«
هلاورسىلعًاّتبرموًاركفم؛ةليلقتاظحللتمصلاديدجلامداقلامزلف

.ةليوطلاسدسملاةروسامب
وحنسدسملاةروسامتلاموً،اريخألجرلالاق.»لزنملاىلإلخدا«

هاجتايفأموأو.»كعمهذخو«:فاضأمث.كولراشوحناهبّوصنيح،ىلعألا
قلزنيهعد،ةحوتفمةذفانكانه.ةيوازلالوحهّرج«.يعولادقافنونجملا
.»بسحفلخادلاىلإ

»...نكلو«
.»هبمايقلاكدايسأكنمبلطيامبُمقو،لداجتال«
اذهنكيمل.سدسملاولجرلاهجونيبةعرسبكولراشرظنلّقنت

هنكلولقعلاميلسناكلبً،انونجموأجازملاّيبصعوأًابوضَغلجرلا
.حجرألاىلعرانلاقالطإلدعتسم

ديدجلامداقلاعجارتف،هيَفتكنمنونجملابكسمأوكولراشمّدقت
ىلإًالوصوةيوازلالوحيعولادقافنونجملاكولراشّرج.هلةحاسمريفوتل
ةوطخ؛ةئتانلاةفاحلافرحبرقلتقولالاوطًاكردم،ةحوتفملاةذفانلا
.طقسيسوطقفةدحاوةئطاخ

قَرعلابكولراشرعشف،هكيرحتبعصيوًاليقثلجرلادسجناك
،ةياهنلايف.هكيرحتلهدهجىراُصقلذبيناكاميفهدسجلكنمببصتي
جراخرخآلافصنلالظاميف،مونلاةفرغلخادهفصنعضونمنكمت
هءاروهبحسو،ةبوعصبهقوفًاّرامةذفانلاربعكولراشلخد،اهدنع.ةذفانلا
.لخادلاىلإ

.تقولالاوطبقاريّحلسملالجرلاناك
دقافصخشلاباتكسمأوكولراشفتكقوفناعارذترهظ،ًةأجف

:هللوقيًايلاعًاتوصعمسو،يعولا
.»انهنمهذخآس«
اذهناكو.هبرقفقيًاثلاثًالجرىأرفً،ائجافتمهسأركولراشرادأ

نمءزجىلإرقتفيو،علصأوً،ابيهَمو،ةينبلامخضو،ةماقلاريصقلجرلا
.ىنميلاهنُُذأ

ىلعنونجملابحسبديدجلامداقللحمسو،ءارولاىلإكولراشعجارت
،لخادلايف.حاتفماهلفقيفةفلتخممونةفرغىلإًالوصوو،ّرمملاىلإضرألا
ظحال،ريرسلاىلعيعولادقافنونجملاعفربديدجلادفاولامايقءانثأو



.نونجملالجرلاةفرغاهنإ.ةيندعمنابضقبةدَّوزمةفرغلاذفاوننأكولراش
لخدمدنعًافقاو_رعشلارقشأوةينبلاّيوق_يناثلالجرلاناك

.سدسملاًالماح،بابلا
.لأس.»؟ناليفليغلاحفيك«
ناكيذلاةماقلاريصقعلصألالجرلاباجأ.»سأرلايفضراعحرج«

امدنعسأرلايفملأبباُصيس«:عباتو،ريرسلاىلعنونجملاعضيلازيال
هيدل«.ةركامةكحضقلطأو.»ريخبنوكيسهنأدقتعأيننكلو،ظقيتسي
ررضيأهلّببستلريثكبىوقأةبرضهيجوتكيلعنّيعتي.ةكيمسةمجمج
.»غلاب

دقف،نيعلقَرخأّهنإ«.ةينبلاّيوقلجرلارجمز.»كلذبموقأسامبر«
رّيغينأنكمملانمناك.وحنلااذهىلعهبىذألاقاحلإبثوبلحمس
يفثوبلّقنتوههيلإجاتحنامرخآنإ.اهلمكأبةطخلاراسمكلذ
.»ةلاحلاهذهيفاميسالً؛اجاتهمفيرلا

ِجّهوتبرعشهنكلو،لعفدريأراهظإمدعكولراشلواح!ثوب
تناسنوجسيلوثوبسكليونوجوهلجرلاف.هلخاديفئفادٍءافتكا
.نيليه

:هسدسمبكولراشلئمويو،ملكتيلازامةينبلاّيوقلجرلاناك
.»ٍدهاشَءبعلمحتننحناههببسبنآلاو«

ةرمللكولراشىلإهرظنعفرو،هبموقيامعلصألالجرلافقوأ
.»؟فيإايهبلعفنساذام«.ىلوألا

مامأاننأىرأال«:ًالئاقهيَفتك_فيإ_ةينبلاّيوقلجرلازهف
.»دحاورايخنمرثكأ

.ىتفدرجمهنإ،رظنا«:لاقوًةأجفعلصألالجرلاةرئاثتراث،اهدنع
ملتنأ«.كولراشىلإتفتلاو.»؟بسحفهحارسقالطإ،ملعتامك،اننكميالأ
.»؟ىتفايكلذكسيلأ،ءيشيأَرت

اهيأقداصانأ«ً.ابعصرمألانكيملو،رعُّذلابرهاظتلاكولراشلواح
نمنّكمتهتوصيفصالخإلانمرَْدقربكأراهظإًالواحملاق.»سيئرلا
.»كلذبدَِعأ.ءيشلكىسنأس«،هعامجتسا

.»؟ثوبنعاذام«.فيإهلهاجتف
.»تاعاسعضبليعولادقافنِّكسملاهيقُبيس«
.»تقولانمًايفاكًارْدقينحنمياذهً،اذإ«.هسأربفيإأموأ
.»؟اذامبمايقللًايفاكًاتقوكحنمي«



،ًةَرشابمكولراشوحنهبّوصوةليوطلاةروساملااذسدسملافيإعفر
كرتتال:ّركذت،دحاومقرةدعاقلا.هتثجقارغإوىتفلالتِقل«:بيجيوهو
.»كهجوىأرًادحأكءارو



هنمصلختلابنوموقيسمهف.ةيدارإريغةشعركولراشدسجيفترس
نَيلجرلانيبةعيرسلاهتارظنتلّقنتو!اطاطبلاروشقبءيلمسيككهيمرو
لجرلااميف،لخدملادنعفقيناكفيإنكلو.رارفللةقيرطنعًاثحاب
جورخلانمنكمتنإىتحو.ةذفانلانيبوهنيبفقيةماقلاريصقعلصألا
،جراخلاىلإهنوعبتيسمهف؟ئبتخيسنيأو؟بهذيسنيأىلإف،ةذفانلاربع
هيلعنوقلطيوأفرجىلعأنمهنوعفديو،اياوزلاىدحإيفهنورصاحيو
.طقسيوهوهنودهاشيورانلا

.تقولاضعبحبرًالواحمّنأ.»ءيشيأَرأملانأ،ديسايًءاجر«
،ّرمملاىلإداعو،فيإرجمز.»يَُنباييعمءيربلارودبعلتال«

ةعيرسةرظنكولراشىقلأ.»عَِرسأو،انهنم«.هءاروريسلابكولراشلأموأو
عوننمنّرمتمبيبطهنأضرتفييذلا،ةماقلاريصقعلصألالجرلاىلع
تاباصإبرمألاقلعتيامدنعفيإهيلإأجلييذلاصخشلاهنأادبامك،ام
صرحاو.دوعأامدنعةمئالموةديجةحصيفثوبنَكِيل،لريب«.نونجوأ
ناكملااذهنمجورخلاديرأ.كرحتللًادعتسمهلعجو،ناليفليغظاقيإىلع
.بيرغرمأدوجواوظحالنيذلاصاخشألامهنوريثكف.نكممتقوعرسأب
نعًاثحبءاجرألايفللستينكيملانهانقيدصنأبةماتةقثىلعانأ
.»يرجيامةيؤردارأهنألوأ،امٍّدحتببسبلب،ةعئاضةرك

ملف؛فلخلايفلريبىلعةعيرسةرظنىقلأو،ةهدَّرلاكولراشلخد
ال،ديسايًءاجر«:ًالئاقكولراشّنأ،اهدنع.تارظنلاريخألااذههلدابي
:متمتو،يعولادقافثوبسكليونوجىلإرظنلريبنكلو.»ينيذؤيهْعَدت
فيإلاقاذإو.انهكِحملاىلعةريثكًارومأكانهنكلو.ىتفلااهيأ،فسآ«
يفطّروتأنلانأو.كلذلصحينأبجياهدنع،تومتنأبجيهنإ
.»رمألا

لأسمث،خبطملاةنازخيفامءيشىلإًارظانتاظحلللريبددرتو
:فيإ

.»؟ءيشلااذهنعاذام«
.»؟ءيشيأ«
نمشامقةعطقبهالعأّيطُغًايجاجزًانابطرمطقتلاوهديلريبّدمف

كلتةيؤرنمكولراشنكمت،فقيثيحنمو.طيخبتَُّفلنيلسوملا
عونهنإ.داحنيكسةطساوبنيلسوملايفةثَدُحملارغِّصلاةغلاببوقثلا



ءاسفنُخوأ]4[عوُرسأبظافتحالادارأاذإىتفاهبموقيدقيتلارومألا
ثادحإو،رارفلانمقولخملانكمتياليكنابطرملاىلعأةيطغتيأ؛ةيح
هنكلو.سفنتلانمقولخملانّكمتيلو،ءاوهلالاخدإلىلعألايفبوقثلاضعب
ناكيذلاديحولاءيشلاف.لخادلايفىرخأتاقولخموأتارشحيأَريمل
ةرّثختممدةعقبوأ،دَِبكةعطقكودبتةئلألتمءارمحةلتكنابطرملايف
.ةريبك

؛انعماهبحطصنس«:لاقوقولخملاىلعةرباعوةعيرسةرظنفيإىقلأ
.»ثوبديريامرْدقباهديريهنإ.اهديريسيئرلاف

اهنأنمقثاوتنأله«:هلأسمث،بيرملكشبنابطرملالريبّزه
.»؟ةيحلازتال

امدنعهربصبًافورعمًالجرسيلسيئرلاف.كلذكنوكتنألضفألانم«
ىلعقلقلاحمالمترهظو.»وينروبنمانقفاردققولخملااذهو،هلذَخمتي
قيربإةرمتاذعقوأهمدخدحأنأمويتاذُتعمس«:عباتيوهوههجو
نودنمبسحفكويدهيلإرظنف،ةفرشلاىلععانعنلاةهكنبجَّلثمبارش
؛ةقيدحلاىلإىرقهقلاعجارتو،فاجترالابمداخلاعرش،اهدنع.ءيشيألوق
راسمثً.ايكابوتقولالاوطًافجترمرهنلاةفضدنعرمألاهبىهتناثيح
ىلعةرطيسلادقافهنأولامكراظنألانعىراوتو،رهنلالزنو،ءارولاىلإ
ريطاوقكانهنإةرمتاذكويدلاقدقو.طقىرخأةرمَُريملو.هسفن
.»ةقيقحلالوقيناكنإفرعأاليننكلو،رهنلاكلذيف

نَيئيشلاكنيَذدحأمدختسيدقكويدنأنظأ«ً.اككشتملريبادب
.»؟هَيلتاقانوكينأامهبضرتُفيالأ.نَيطوبرملا

نائيشلاكناذنكيملامبروأ،امرظنةهجوتابثإدارأامبر«
اذهانقفاريس.رمأللةيمهأال«:عباتينألبقهسأرفيإّزهو.»نيعئاج
.»نطولاىلإقولخملا

سدسملاةروسامًابّوصم،جرّدلاهاجتايفّرمملاربعكولراشعفدو
.هوحن

.كولراشلأس.»؟يبلعفتساذام«
يلكرتتملاذإالإ«.ًالمأتمفيإباجأ.»كيلعرانلاقالطإاننكميال«

،رمألايفقيقحتيرُجأوةصاصربلتقىتفةثجىلعرثُعاذإف.رخآًارايخ
،اذل.ةطرشلاهدصقتناكملوأبارغأةعبرأهنطقييذلالزنملانوكيسف
كلذنكلو،ضرتفأامكلريبتانّكسمدحأنمةطرفُمةعرجبكنقحنكمي
يفةقرِخعضوبكقنخأسً،اذإً.اقحالاهيلإجاتحندقف؛تانكسمللردَه



ىلإريشتةحضاوراثآيأكانهنوكتنل،ةقيرطلاهذهبو.بسحفكمف
،اذل.انهنمةليلقلايمأدُعبىلعراجحأعلقمكانه.فنعلامادختسا
ثيح؛كانهىلإكبحطصأو،شيَخلابكيطغأو،لقَّنلاةبرعيفكعضأس
ّمتاذإو.اهادحإلخادكيمريننكميو،ضرألايفرَفُحلانمريثكلادجوت
.»كسأرَتمدصوبسحفَتعقوكنأتاطلسلاضرتفتسفً،امويكيلعروثعلا

.كولراشلأس.»ً؟اقحةيمهألاهذهبرمألاله«
.»؟دصقتاذام«
مدعىلعصرحلاويلتقلكرارطضالهف،انههبموقتامنكيًّايأ«

.»ً؟اقحةيمهألاهذهبّيلعدحأروثع
فشتكيس.هبموقنامًاقحالسانلافشتكيس،هوأ«.فيإكحضف

.»تقولاراتخننماننكلو،ددحملاتقولايفكلذملاعلا
قباطلاىلإهّجوتللفيإهلأموأف،جرّدلاىلعأغلبدقكولراشناك

اذإهنكلو،رارفلاهيلعنّيعتيهنأملعيناك.ددرتبكولراشعاطأو،لوألا
ىرخأةقيرطدجيسو،هيلعرانلافيإقلطيسفنآلاكلذبمايقلالواح
ناك،كلذىلإةفاضإلابو.ّطقاهيلعرثُعينأنودنمهتثجنمصلختلل
لصحيسامبر.ءيشيأققحينلنآلارارفلانأبةماتةقثىلعكولراش
.قلَّطلاءاوهلاىلإناجرخيامدنعةصرفىلع

ىقلُمامءيش؛هئاذحلَعنتحتامءيشدوجوبرعش،جرّدلاًالزان
ىلإفيإهعفد،رمألانمققحتلانمنكمتينألبقو.ةداجسلاىلع
نمجرّدلاربعماكحإبًادودشمًاكلسىأرو،لوضُفلابًارعاشرادتساف،مامألا
ىلعىقُلملاكلسلاىلعاطخدقل.تاحوللابىطغملارادجلاىلإنيزباردلا
.ةداجسلا

لصاواميفو.ةيلاتلاةجَردلاهلوزنءانثأكلسلاتحتفيإمدقتقلع
ةيلزهةقيرطبهانيعتعستاف،اهناكميفةقلاعهمدقتيقب،كرحتلاهدسج
كّسمتلانيتلواحمنيزباردلاورادجلاهاديتسّملتو،مامألاىلإهعوقوءانثأ
ىنميلاهديبدوجوملاسدسملامطترافً،ايلكهعوقونودلوؤحللءيشيأب
ًاّرامفيإعوقوءانثأًابناجكولراشىّحنتو.هعقوينألبقتاحوللاب
نأىلإً؛اراركتوًارارمةّوقبجرحدتو،جرّدلابلجرلافتكتمدطصا.هبناجب
.ةداجسلاىلعدّدمتولوألاقباطلاىلإلصو

هفوقوناكمنمنيزباردلاةفاحقوفنمةعيرسةرظنكولراشىقلأ
لالظيف،هتحت.هلفسأنعجرّدلاىلعألصفتيتلاةفاسملافصتنميف
فرطبكسمييتامناك.هبقّدحيبحاشلايتامهجوىأر،لوألاقباطلا



جرّدلاكلّسلاَربعثيح،نيزباردلاىلإًالوصوكلِّسلاكولراشّعبتتف،كلِس
.هبطبرو،رادجلايفةوجفلخادًابيرقتمحُقأرامسمىلإًالوصو

هنزوناكامدنعهناكمنمرامسملاجورخمدعبظحلاكفلاحدقل«
ةوقوةعرسبهبلقناقفخنممغرلابءودهبكولراشّقلع.»كلسلابحسي
.هردصيف

ةبسنلابناّيسرمألاف.جرخيملهنألًاظوظحمَتنك«،يتامحّحص.»ال«
.»انهيننأملعينكيملوهف.ّيلإ

.فيإصّحفتلىنحناو،لوألاقباطلايفجرّدلاةحسفىلإكولراشلزن
طقتلاف.هنيبجىلعةريطخءارمحةمالعدوجوعم،هيعوًادقافلجرلاناك
.ةرطاخمةيأبمايقلانمةدئافالذإ؛سدسملاكولراش

.»؟ىرخألالزانملانعوكنعاذام«:هلأسو،يتامهيلإمضنا
.»؟ينعتاذام«
ةرظنىقلأو.»بعاتملانمكصيلختةلصاومّيلعنّيعتيهنأينعأ«

ُتيأر؟كانهىرجاذام«:لوضفبهلأسمث،يولُعلاقباطلاىلإةعيرس
نَيلجرتيأرمثنمو،لزنملالخادىلإكبحسيقورحملاهجولااذلجرلا
متنأمكدوجووهُهتفرعيذلايناثلارمألا.عئاضبلقنةبرعيفنيَرخآ
نألضفألانمهنأُتننظكلذل،سدسملاتيأردقل.حطسلاىلعةثالثلا
تنأ،كلثمءاكذلاديدشىتفىلإةبسنلاب«.هسأرّزهو.»كذقنأولخدأ
ةطساوببعاتملانمصلختلاكنكميالأ.نيجسكتقولانمريثكلايضقت
.»؟مالكلا

.ً»انايحأبعاتمللينضّرعييذلاوهمالكلانأدقتعأ«:كولراشباجأ
.»؟كلسلاترضحأنيأنم«ً.اركفم،فقوتو

ةجاحبنوكتىتمًادبأفرعتال«.يتامباجأ.»عبطلابيبيَجنم«
.»كلسىلإ

.»انهنمجرخِنل«.كولراشلاق.»ايه«
هنكلو«:عباتو،يتاملاق.»يولُعلاقباطلايفرخآلجركانه«

انللضفألانم.كانهىلإُتدعصامدنعًادوجومناك،لقألاىلع.عورصم
.»نآلاًاظقيتسمنوكيامبرف،سرتحننأ

،لابقتسالاةفرغمامأاّرمو،يضرألاقباطلاىلإجرّدلاىلعنانثالاللست
_فزنيوهيلعىمغمهآردقكولراشناكيذلالجرلاادجوثيح
نَيّللستم.رخشيوهوةكيرألاىلعًايقلتسم_فيإهاعدامك،ناليفليغ
ثيحقيرطلااغلبو،ةقيدحلاىلإاجرخو،يمامألابابلاىلإاهجوت،هبناجب



.نَيناصحلايتامطبر
ءانثأيتاملأس.»؟هتفرعمىلإةجاحبَتنكامَتفشتكاله«

.نَيناصحلاامهئاطتما
مهلكو،لزنملايفلاجرةعبرأكانه«ً.اركفمكولراشلاق.»كلذنظأ«

يناعي.ملكتيعبارلاعمسأملانأف،نويكريمأمهنمةثالث،لقألاىلع.نويكريمأ
نأدقتعأو.هبينتعيبيبطمهدحأو،يلقعبارطضانملاجرلادحأ
دقاونوكينأنمدبال.هرارفمدعىلعنوصيرحمهف؛هناسرحينيَرخآلا
،امبرماعطلاراضحإل_نارخآلاجرخامنيبمهدحأىلإةبقارملاةّمهماولكَوأ
سكليونوجّوعدملاً،ايلقعبرطضملالجرلاهعرصف_امرمأبمايقللوأ
اذهلو،هدضامةديكمنمءزجيننأنونجملاكلذضرتفادقل.ثوب
.»لزنملالخادىلإينبحسببسلا

.يتاملأس.»؟لوألاماقملايفارتلكنإيفنولعفياذام،نكلو«
ّةيلقعةّحَصَمسيلناكملااذهفً.ابيرمامًارمأكانهنكلو،ملعأال«

.»نيناجملانيمرجملل
.»!نيناجمنومرجم«
.»ةبزعلاىلإلصنامدنعءيشلكىلعكعلُطأس«
تايونعمتناكو،ةعاسنمرثكأماهنرافىلإةدوعلاةلحرتماد

سويمأوتفوركياملحرشيسفيكف.هناعطقيليِملكعمراهنتكولراش
يفةعبرألالاجرلادوجوهفاشتكابىهتنادقريغصلاهقيقحتنأيورغ
ول؟ةريرشلامهاياونبفرعينمكانهنأبقبسمملعىلعمهو،لزنملا
.لزنملانمًادبأانداَملةمئالمةقيرطبرمألايفركف

.كانهىلإالصوامدنعةبزعلاجراخلازتالتفوركيامةبرعتناك
.ً»اديعسًاظحً،انسح«:يتاملاقف
.»؟يعملخدتنلأً؟اديعسًاظحكلوقبينعتاذام«
ىلإدئاعانأ.ينعّوريكقيقشو،ينفيخييورغديسلا؟حزمتله«

ً.ادعتبمّبخوهناصحسأررادأو.ً»ادغءيشلكىلعينعلطأ.يبكرم
.بابلاعرقوةبتكملاىلإربعو،ةهدَّرلاكولراشلخدً،اقيمعًاسَفنًاذخآ
.هقيقشتوصىّود.»لخدا«
ةعوضومةليوطةلواطىلإًاعمنيَسلاجيورغسويمأوتفوركيامناك

بتك؛بتكلانمةمخضةموكامهمامأو،ةبتكملاةفرغبناوجدحأيف
تحُتفً،ادجةريبكطئارخىلعيوتحتبتكةثالثو،ةفسلفوايفارغجوخيرات
.ةيكريمألاةراقلاكولراشلتدبٍةطراخىلع



،ةيداقتناةقيرطبلفسألاىلإىلعألانمكولراشىلإتفوركيامرظن
:لاقمث

.»كّنسلثميفصخشلبقنمسيلو،كيلعءادتعالاّمت«
.يورغسويمأرجمز.»دلبلااذهنموأ«
ناك،عقاولايف«:كولراشءاذحىلإةعيرسةرظنًايقلُمتفوركياملاق

.»امةقيرطبًايلقعّلتخمامهدحأ،نامجاهمكانه
.يورغفاضأ.»سدسمبامبر،ناحَّلسمنالجرلاو«
ً.اشهدنمكولراشلأس.»!؟رومألاهذهامتفرعفيك«
نوكيس«.ةالابممدعبهديبًاحّولمتفوركياملاق.»ةهفاتةلأسماهنإ«

اذاملو؟َتبهذنيأىلإوهكلذنممهألاف.تقوللًاردهرمألاحرش
.»؟َتمجوه

سدسمبظفتحيلازيالهنأًاكردُم،ثدحامبددرتبكولراشامهربخأ
ىلعهعضووهبحسف،ةيفلخلاةيحانلانمهلاوِرسةفاحتحتًاسوسدمفيإ
.نَيلجرلامامأةلواطلا

ً،ارتميلم44رايع«ً:احراشعباتمث،يورغّقلع.»يركسعتلوكهنإ«
ّلح.ةروساملارخآىلإدنّزلانمةصوبةرشععبرأ.ةيرانتاقلطتس
ىتحقيقدهنإ.يكريمألاشيجلاىدللَّضفمحالسكنوغاردتلوكناكم
سدسملالعجامم،ةلواطلاىلعهديةضبقتقلزناو.»درايةئمةفاسم
َتبهذامدنعهللاقحبلعفتكنأدقتعتتنكاذام«:ًالئاقحاصو،زفقي
!مهبّقعتينمدوجوعقاوىلإهيضِّرحموثوبَتهّبندقل!؟لزنملاكلذىلإ
.»قربلاةعرسبنوفتخيسنآلاو

نمهسفنعنمًالواحمهتفشنمةيلخادلاةيحانلاكولراشمضق
نأُتننظدقف،بسحفةرظنءاقلإتدرأ«ً:اريخألاقهنأريغ.ةباجإلا
.»ةدعاسملايتعاطتساب

لمعاذه«.يورغرجفنا.»ةيلاعفبانلمعَتقَعألب،اندعاستملتنأ«
ةقيرطبرمألابمايقللةفرعملاوأةمزاللاتاراهملاكلمتالتنأو،نيغلابلل
.»ةمئالم

توصنأ_ّعفرتموهيزنءزج_كولراشنهذنمءزجظحال
هملِعليزخلابرعشهنكلوً.ابضاغنوكيامدنعّشجأحبصييورغسويمأ
صخشيأيأرنمةيمهأرثكأهبامهيأرنأواّميسال؛نَيلجرلالذخهنأ
ملوةياغللًّافاجادبهمفنكلو،رذتعيلهمفحتف،اذل.ملاعلايفرخآ
.ةملكيأبهّوفتلانمنكمتي



هبهلمأةبيخىلإريشيتفوركيامهجوىلعودبييذلاريبعتلاناك
»...امدنعكبلطبلسرُنس.كولراشايكتفرغىلإبهذا«.هنمهبضغسيلو
ءارجإنمًادكأترثكأنوكن«:عباتينألبقيورغىلعةعيرسةرظنىقلأو
.»نآلابهذاً.اءودهرثكأثيدح

.ةبتكملانمجرخوكولراشرادتسا،ًالَجخناجهوتيهيَّدخبًارعاش
تاظحللكانهفقوف،رهظلادعبةرارحببسبًةقناخةهدَّرلاتناك

ىلإليوطلاهدوعصةهجاومىلعرداقهنأبهروعشًارظتنمو،هسأرًائطأطم
.سأرلايفملأبرعشدقف؛هتفرغ

.لالظلانمتوصلاق.»؟كلذكسيلأ،لَّضفملاريغصلادَُعتمل«
فقتتناكيتلانيتنالغإةديسلاىلعةعيرسةرظنكولراشىقلأف

دوسألااهناتسفو،ةوسقبمستبتتناك.جرّدلاتحتةريغصلاةرجحلابرق
هبشأودبيضرألاهتسمالمُتوصو،ةبوعصباهلوحكرحتيةناطببدَّوزملا
.ةديعبةفرغيفسمهب

عيمجلاكتلماعمنممغرلابلزنملااذهيفءاقبلانمِتنكمتفيك«
رومألاف.هرسخيلهيدلءيشالنأفرعيوهوكولراشاهلأس.»!؟ةظاظفب
تنكولماوعأذنمكدرطأستنك«.أوسأودغتنأنكميالو،مويلاةّئيس
.»انهلوؤسملا

لوقتيهو،اههجونعةماستبالاتشالتو،هلعفدربةئجافتمتدب
.»لزنملااذهيفةطلسلاكلمتيتلاانأ.انهكلةطلسال«:ةّدحب

يسنتال،نكلو«.كولراشراشأ.»طقفدروفنيِرشمعلاىفوتينأىلإ«
.يدلاوىلإلزنملاةيكلملقتنتسكلذلو،انآهتجوزلوأهلءانبأالهنأ
.»نيتنالغإةديسايكتاوطخىلعًادجيصرحتنأكيلعبجوتيس،ٍذئدنع

ىلإًارظانهتفرغىلإجرّدلادعص،ءيشيأبدرلانمنكمتتنألبقو
.كانهاهناكميفةرّمسماهتيؤرنمنكمتو،لوألاقباطلاةحسفنملفسألا

راكفأللملستساو،هيَنيعىلعهيعارذىدحإعضوو،هريرسىلعىقلتسا
؟!هينعيالاميفلّخدتنيحهيفركفيناكيذلاام.هسأريفةعراصتملا
لواحيناكيذلاام.ةدعاسملانمهارّذحنأيورغوتفوركياملقبسدقف
؟ديدحتلابهتابثإ

دقناكةفرغلايفءوضلانأل؛ًاليلقافغدقنوكينأنمدبال
ىلإلزنوضهن.هعارذيفرَدَخوزخوبرعشامك،هينيعحتفنيحلّدبت
.ديدشعوجبًةأجفرعشدقف؛ماعطلاضعبلوانتيلءطببيلفسلاقباطلا

،ةبتكملانمتفوركيامجرخ.ءاشعلاةدئامَندِدُعيتامداخلاتناك



.يورغسويمألرثأكانهنكيملامنيب
.»؟نسحتبرعشتأ«:هلأسوكولراشلهسأربتفوركيامأموأ
.»ّيبغلمعبُتمقدقلً.اقحسيل«
صرحا.حجرألاىلعةريخألانوكتنلو،ىلوألاةرملايههذهتسيل«

بُكتراأطخنعحفصلانكميذإ.رمألااذهنمسردّملعتىلعبسحف
.ً»ابِعتُمرمألاحبصيسفرركتنإكلذدعبنكلو،ىلوألاةرملل

ريغصّيصُرقسوقانعمماعطلاةفرغنمتامداخلاىدحإتجرخ
نودنمعفترمتوصبوةدحاوةرمسوقانلاتبرضو،راطإيفعوضوم
.ًةيناثماعطلاةفرغلخادىلإتعجارتمث،كولراشوأتفوركيامىلإرظنلا

.تفوركياملاق.»انلخدّاله«
ىضق.زملوهانآودروفنيِرشامهيلإّمضنا،ةليلقتاظحلنوضغيف

ةينيتاللابتكلاةمجرتةقدةشقانميفءاشعلالوانتةرتفمظعمتفوركيام
يفتقولامظعمانآةمعلاتضقو.ةيمارآلاوةيربِعلانَيتغللابةينانويلاو
نممغرلابً؛اعمامهثّدحتعقاوًةلهاجتفوركيامودروفنيِرشىلإثدحتلا
رخآلنيحنمةرادتسالاب_ةماهشلاِّسحبهعتمتببسب_تفوركياممايق
كولراشىضقو.لصاوتملااهجولونومّللختتيتلاةلئسألادحأنعةباجإلل
هبةقلمحملاوةقّدحملانيتنالغإةديسلاةرظنًابنجتمو،ماعطلاًالوانتمهتقو
.ذفاونلاىدحإبرقاهعقومنم

ةيمامألاتاجَردلاىلإتفوركيامانآودروفنيِرشقفار،ءاشعلادعب
.هيلععادولاةيحتءاقلإل

ةينبةينيتاللاكتغللو،ةقيلطةينانويلاكتغل«:تفوركياملدروفنيِرشلاق
دقلو«.هيفركفيدقيذلاىلعألاءانثلاوهاذهو.»ةصاخةفصبةديج
كنكلو،لاجملااذهيفةعساولاةفرعملاىلإرقتفتتنأ.انثيدحبُتعتمتسا
ةجاحبنوكأس.هبُكتربخأامىلإدانتسالابةلهذملاتاجاتنتسالاضعببَتمق
.ً»ابيرقىرخأةرمانرُز،ًءاجر.َهتحرتقااميفناعمإبوًالَّوطمريكفتلاىلإ

اهدياهعضوو،تفوركيامنماهمّدقتبعيمجلاانآةمعلاتأجافدقل
نأل...ةفسآانأو.ماودلاىلعانهكببَّحرمتنأ«:ةلئاقهعارذىلع
.»فلتخمعضولاتيل.ةلئاعلادارفأنيبقّرفءادعلا

تفوركيامباجأ.»لكاشملالكىلعبلغتلااهتعاطتسابةوقكفطل«
انللاثمباشلاكولراشبكمامتهالالخنماِهترهظأيتلاةبحملاو«.فطلب
ىقلأو.ً»امامتىهتنالبال،حلُصأدقفالخلاّنأيربتعا.عضاوتلايفانلك
ًالكشىأرهنأكولراشنظثيحىلإ،ةهدَّرلالالظلخادىلإةعيرسةرظن



:ًالئاقعباتوهتوصتفوركيامضفخأ.مهتبقارمبموقيدوسأسابلبًايرشب
ةردقكلميلزنملااذهلخاددَّدحمصخشكانهلازيالهنأاملاط،نكلو«
.»نيَّنمتتامكيببَّحرمهنأًامويرعشأسيننأدقتعأالانأف،ريثأتلاىلع

.اهيَنيعيفعومدؤلألتىأرهنأكولراشدقتعاو.اهرظنبانآتحاشأ
.»هبموقنامبموقنو«.ضومغبتلاق.»نحنثيحنحن«

عمو،فارصنالابكنذأتسأ«:لاقوءارولاىلإةوطختفوركيامعجارت
بلطأنأبةريخألاةرمللِّريخلاكرهوجلالغتسايننكميله.ركشلاليزج
دعبةبرعلاهديعتنأنكمي؟تاراطقلاةطحمىلإيتقفارمكولراشنم
.»كلذ

.ةالابممدعبهديبًاحّولمدروفنيِرشلاق.»عبطلاب«
هاجتايفروناملةعباتلاضرألاجراخامهلقنبةبرعلامايقءانثأو

ىلعةيرشبلاكشأةثالثكانهتناك.ءارولاىلإكولراشرظن،قيرطلا
ةجردلاىلعةفقاوتناكيتلانيتنالغإةديسلاو،همعو،هتمع:تاجَردلا
ىلعًةيماسودبتل،ةفدصرمألالصحوأكلذتدّمعتأءاوس؛ايلعلا
.اهيَمدختسم

اميفكولراشرزح.»مويلاىرجامعثدحتلاديرتتلزامتنأ«
.ةراجحورَفُحقوفزفقتةبرعلاتناك

ريثكلاكانهلازيالذإ؛يورغديسلالزنميففقوتنس.عبطلاب«
.»هتشقانمل

.يعيبطلارظنملااهروبعىدلًاليلصةبرعلاتالجعتثدحأو
ثيحهسأرةورفيفملألابروعشلاكولراشناكمإبلازيالناك

ّدشوًةسلِخهديّدمف.لزنملالخادىلإهّرجوهرعشنمنونجملاهكسمأ
يئاجفلاملألالعجدقو.عالتقاللهّتيلباقمدعنمققحتللهرعشنمةلصُخ
.وهثيحيقبرعشلانكلو،هيَنيعنمعفدنتَعومدلاهبرعشيذلا
.هللدمحلا

نمحطسةيؤرنمكولراشنكمتو،ةبرعلاتأطبأ،قئاقدرشعدعب
.لئامخلانمةلتكقوفزبخفيغربهبشأّشقلا

رادجيفةباّوبجراخةبرعلافقوتدعبتفوركياملاق.»لاعت«
.»انراظتنابيورغديسلا«.يرجح

راظتنانودنملخدمث،تفوركيامهعرقفً،احوتفملزنملابابناك
.ةباجإ

ً،اراجيسنّخديةأفدملابناجبيسركىلعًاسلاجيورغسويمأناك



.»زملوهديس«ً.اريغصودبييسركلليبشخلاراطإلالعجيمخضلاهرهظمو
.هسأربأموأوً،ابحرملاق

.»انلكلابقتسالًاركش،يورغديس«:تفوركيامباجأ
.»اسلجا،ًءاجر«
سلجاميف.ةفرغلايفحيرملاوديحولارخآلايسركلاتفوركيامراتخا

.هلوحرظنو،ةغرافلاوةدرابلاةأفدملابرقرهظنودبيسركىلعكولراش
لئاسرةموكىأرو.ركذيامكبَّترمريغيفيرلايورغسويمألزنمناك
دوجومديحوّفُخيوتحيو،نيكسةطساوبيبشخلاةأفدملاّفرىلعةتَّبثم
لكشبةعوضوملارئاجسلانمةعومجمىلعةأفدملابرقضرألاىلع
ىلعةتَّبثمةيلحملاةقطنمللةطراخكانهو.ةفلتخمتاهاجتايفويدومع
ةيئاوشعةقيرطبطوطخورئاوداهيلعتمسُردقل.سيبابدةطساوبرادج
.رادجلاطالِمىلعطوطخلاضعبلصاوتتو،ودبيامك

يفرثأيأاهلنكيمل.اينيجرف،يورغةنباناكمنعكولراشلءاست
ةعادَوباهتفرغيفاهءاقبعقوتِيلناكام،دينعلااهكولسىلإًارظنو،لزنملا
ناصحلاةوهصىلعفيرلايفةهزنبموقتيهامبر.نيغلابلاثدحتءانثأ
.لزنملاجراخ،ايدناس،اهناصحَريملوهف؛نايحألانمريثكيفلعفتامك

هبشأتناك،امةقيرطبف.لخادلايفثوكملااينيجرفهركت.مستباو
.اهتيرحدييقتمدعيفاهتبغربناويحلاب

الانأً،ايصخش؟بارشسأككلمّدقأنأيننكميله«:يورغلأس
يننكلو،تاموليمربلالخادىلإفحزامءيشقاذَمكهقاذَمف،هقيُطأ
.»نيرئازللةنينقبظفتحأ

كولراشيستحيال«.ةسالسبتفوركيامباجأ.»النكلو،كلًاركش«
ىقلأو.»مويلانمتقولااذهيفريصعلانمًاسأكلّضفأانأو،بارشلا
.كولراشىلعةعيرسةرظن

،ةمهمةركفىلإقرطتلاىلعكشويتفوركيامنأكولراشلادبدقل
.طقاهتفرعمنمنكمتيملهنكلو

ةباحربيورغلاق.»راّبصلانمهنوّرطقيصاخبارشنييكيسكملل«
.»هدامتعاانناكمإبنوكيامبر«.ردص

.كولراشلأس.»؟راّبصلاوهام«
هذهو«.يورغباجأ.»كاوشألابىطغمكيمسفالغتاذةتبناهنإ«

وكيسكموينوساسكتيضارألامريفوراحلاخانملايفومنتةتبنلا
لوحتو،رخبتلانمءاملاكيمسلافالغلاعنميذإ.ةلحاقلاوةراحلااينروفيلاكو



هنّزختامببسباهلوانتب_اههباشامو_دايجلاوراقبألامايقنودكاوشألا
تائيبلةفلتخمءايشأقلخدقف؛هللاةمظعىلعليلدراّبصلاو.ءامنم
امةوقدوجوىلعليلدهنأامك،ةايحلاةلصاومنمنكمتتلةفلتخم
يفلضفأةقيرطبةايحلالصاوتلروطتلاولّدبتلاىلعةيحلاتانئاكلالمحت
.»هيفاهسفندجتناكميأ

لأس.»؟هفاشتكانمَتنكمتيذلاام،مهملاانعوضومىلإةدوعلاب«
.تفوركيام

ولامكودبيو،غرافهنإ.لزنملاىلعُترثع«:باجأوهيَفتكيورغزهف
قيرطلاىلعةعرزملماعىلإُتثّدحت.لَجعىلعاورداغدقهينكاسنأ
رخآلاوً،امئانمهدحأادبو،لاجرةعبرأكانهنإلاق.نورداغيمهومهآر
ةلحرامهمامأنأولامكنيسباعاناكفنايقبتملانانثالاامأ،سأرلادَّمضم
.»ةّراسريغوةليوط

له«:فدرأمث،تاظحللتفوركيامركفو.»ريفاصعلاتراطدقل«
.»؟ثوبسكليونوجمئانلالجرلانوكىلعرخآليلديأكانه

.»كقيقشهبانربخأامءانثتسابءيشال«:باجأو،هيَفتكيورغزهف
امرخآو.نمزذنمقيرحلهضّرعتببسبهّوشمههجونأحضاولانم
يفيرُهيفةمساحةكرعميفهتكراشموهثوبسكليونوجنعفرُع
،اهدنع.رانلاحتفهنكلو،مالستسالابهورمأوهوعّبتتدقل.شيجلاعماينيجريف
امبر.لحارملاىدحإيفيرُهلايفنارينلاتلعتشاو،لِثملابرانلاشيجلاقلطأ
نيبنمشيجلاجرخأ،رانلاتدمخامدنع،لاحةيأب.تيزحابصمعقوأ
،اهّتيوهديدحتنمناكّيأنكمتمدعةجردلةدشبةقرتحمةثجضاقنألا
قلعاميف،ّرفدقثوبنأولامكنآلاودبي.ثوبهنأاوضرتفامهنكلو
فقوتو.»دَّدحملاتقولايفجورخلانمنكمتيملونارينلاطسوهلكيرش
نأنآلاودبيو.ريبكدحىلإًاينهذًارتوتمثوبناكاملاط«:عباتمثًاليلق
ريثيام.يلقعلاهرايهناىلإةعمتجمتّدأرانلاو،هرارفو،هبماقامةعاظف
؛امعوننمةمظنمنمةيامحلاوةيانعلا_ودبيامك_هيّقلتوهيمامتها
ىلعليلدريخو،مويلادعبًادئاقنوكينل.هيلإةجاحباهنأحضاولانمو
.»؟كلذىوسمهلهمّدقينأنكمييذلاامً،اذإ.باشلااذههلاقامكلذ

يفةرهشرثكألاوضعلاوهامبرو«.تفوركيامراشأ.»يرَوُصسيئرهنإ«
كانهلازيالناكاذإو.سيفيدنسرفيجويللارنجلاىلإًةفاضإ،فلاحتلا
يفةحلصمىندأمهيدللازيالو،اكريمأيففلاحتلايّديؤمنمليئضددع
نوكيسف،مهتادقتعمعمًافطاعترثكأةسائربيصنتوةديدجلاةسائرلابلق



.نيرصانملاضاهنتسالهومدختسيلمهلًايلاثمًالجركاذنيحثوبسكليونوج
ليلقددعيفةايحلاديقىلعهراهظإوههبمايقلامهيلعنّيعتياملكف
ىلعّبلغتلاهتلواحمىدلهتعاجشىدمنعريبعتلاو،ّةيرسلاتاعمجتلانم
نمدشحةراثإمهنكمياذكهو،ةيرانلاتاقلطلانمددعبهتباصإوداحتالا
.»سانلا

هنوكلةيمهأال«.هسأربأموأو،يورغلاق.»هاشخأتنكاماذه«
،ةصنمىلعتابثبفوقولانمنكمتيليفكيامبهريدختمهيلعً؛انونجم
ام«:عباتينألبقتاظحللفقوتو.»هنعَبطُخلاعاونألكءاقلإمهنكميو
.»؟كلذلكنمةيناطيربلاةموكحلافقوم

تفوركياملاق.»ةيناطيربلاةموكحلايأرنعبارعإلاعيطتسأ«
بغرتالو،يلاحلاماظنلاّديؤتةيجراخلاةرازونأكرُدأيننكلو«،ةفاصحب
املّوأو.اهعمقبجيةتيقمةسراممقِّرلافً.اددجمرهظيفلاحتلاةيؤريف
اهبماقيتلاتاوطخلاسكعوهفلاحتلاىلإٍمتنمسيئرهبموقيس
.»كلذبحامسلانكميالو.نأشلااذهيفهَفلخونلوكنيلسيئرلا

.»؟كلذكسيلأ،ةدحتملاتايالولاىلإنودوعيس«.يورغدهنتف
.هسأربتفوركيامأموأ
.»مهبقاحللاّيلعً،اذإ«
طيحملاربعمهقبستس«.تفوركيامضرع.»ةيقربلاسرإانتعاطتساب«

.»يسلطألا
.»اهنتمىلعنونوكيسيتلاةنيفسلافرعنال«:لاقوهسأريورغّزهف
حيحص«.تفوركياملاق.»باكرلاءامسأبتانايبلانمققحتلااننكمي«

ثحبلاانناكمإبنكلو،ةّفيزمءامسأبنورفاسيسمهنأهبمَّلسملانمهنأ
.»ضيرممهدحأنأحضاولانموً،اعمنورفاسيلاجرةعبرأنع

،لصفنملكشبنوزجحيسلب«ً.اقثاويورغادب.ً»اعماورفاسينل«
رثأءافتقالواحنس،ال.ثوببءانتعاللةضرممتامدخبنونيعتسيسامبرو
عارذًةأجفبرضو.»ةفورعمريغمهؤامسأوةمَهبُممهفاصوأصاخشأةعبرأ
؛مهبّقعتّيلعو،بِّقعتمانأ«.زفقيكولراشًالعاج،ةرَّوكملاهديةضبقبّهيسرك
نمأدبأسوكرويوينىلإنوهجوتممهنأضرتفأس.ةطاسبلاهذهبرمألا
.»كانه

ًائجافمو،تفوركيامويورغًائجافمكولراشلاق.»ةدعاسملايننكمي«
نفسلاضاوحأىلإباهذلايننكمي.مهآريذلاديحولاانأ«ً.اضيأهسفن
.»نفسلانتمىلإدعصينمةبقارمو



.يورغراشأ.»هنمنولحريسيذلاناكملافرعنالنحن«
فاضأ.»نواتزنيوكىتحوأ،لوبرفيلوأ،نوتبمثواسنوكيدق«

ناكامهمىفارمةثالثةيطغتدحاوىتفلنكميالو«.فطلبتفوركيام
.ً»اعراب

هنإوههلوقدارأامف.أكلتمثنموهمالككولراشّلهتسا»...نكلو«
مهفبّوتللأدبدقكولراشنألارتلكنإةرداغميورغةعاطتسابسيل
هتنباباحطصاهنكميالفةرداغملادارأاذإو،اهّايإهنّقلييتلاسوردلا
امفرعينأديريو،اهمهفيالرعاشماهلّنكيكولراشف؛هعماينيجرف
كلتنمًّايأنأفرعيهنكلو.هفيُختاهنأًاملِع،رعاشملاكلتهيلإلوؤتس
ةهَّجوم_ودبيامكةماهاهنكلو_ةضماغةرماؤمهجويفدمصينلججحلا
.هلمكأبدلبةموكحدض

ىلعًاسأربالقنالاكشوىلعةايحلانأولامكهلادبرمألانأريغ
.ىرخأًةرم؛بِقَع



يتلائناوملاونفسلاديعاوملوادجةشقانمبيورغوتفوركيامعرش
بيلقتهلقعلصاوو،ةعرسبمأسلابكولراشرعشفً.اباّكردعُصتولزُنت
اينيجرفوسويمأةرداغمنودلوحيامءيشىلعروثعلاًالواحمةلكشملا
.ارتلكنإيورغ

قئاقددعبكولراشراشأ.»لاجرلانمّلكرهظمفرعتالتنأ«
اومادامف؟مهيلعَترثعكنأفرعتسفيكنكلو،مهبّقعتكنكمي«.ةليلق
نونوكيسف،راظنألانعًاديعبقيرحلانعةمجانلابودُّنلااذلجرلانوقُبي
كنأضرتفأو،مهتجهلءانثتسابمهنأشيفزِّيممءيشال.طقفلاجرةثالث
،اكريمأىلإةهجوتمةنيفسىلعيوتحينفسضوحىلإلصتامدنع
.»كلوحةيكريمألاتاجهللانمريثكلاكانهنوكتسف

قبسدقف«.يورغراشأ.»مهلاكشأنعليصافتبيديوزتكتعاطتساب«
؛رخآنعًاهجوزِّيمتيتلاةريغصلاليصافتلانعثحبلاىلعكتبّردنأيل
عضواننكميهنإىتح.نيعألالكشو،رعَّشلاّدحو،ناذآلليفافكلاطخلاك
.»صاصرلاملقبةفيفخةبرضاينيجرفلف؛كفاصوألًاقفوةيبيرقتموسر

ً.اركفمتفوركياملاق.ً»ايفاكنوكيسرمألااذهنأنمًاقثاوتسل«
قيقددهاشلاناكولىتح_دوهشلادحأهركذيامنوكينأنكميذإ«
راثأدقل.داهجإلابًارثأتمونايحألابلاغيفًاطولغم_يقيقشكةظحالملا
يرشبلالقعلاراكتباةيفيكينعأ؛ةليوطةدمذنميمامتهارمألااذه
يفءايربألانمديدعلاكانهنأنظأ.ةيقيقحاهنأهسفنهعانقإوليصافت
ليبسىلعف.امصخشلاهيفكوكشمتايركذىلإًادانتساةيناطيربلانوجسلا
عرشتنملكنإف،ٍحتلملجرنعثحبتكنإكللاُقيامدنع،لاثملا
كولراشاهركذتييتلارومألانكتًّايأ،اذل.نوحتلملالاجرلامهمهتيؤرب
.»ةقيقدريغربتُعتيهف

ةيأاهبوشتالةركاذكلتميهنألضارتعالاكشوىلعكولراشناك
ليميأدبشاقنلانأبرعشدقف.كلذنودلاحامًارمأنكلو،ةبئاش
أشيملو،ادقتعااممربكأةلكشملانأيورغوتفوركيامكاردإدعبهحلاصل
.رمألادسُفيدقءيشيأبمايقلا

يورغاينيجرفوسويمأعنمةلواحمىلعهثحيهبلقناكامنيبنكلو
ناودبييورغوتفوركيامف.ماهرمألانإهللوقيهلقعناك،ةرداغملانم
ةلَمتحملاتابعشتلاهمهفنمًاقثاونكيمل.ىضمتقويأنمرثكأنيَّيّدج



،ديكأتلابنونجممهدحأ،لاجرةعبرألنكميفيكف_يغبنيامكثدحيامل
انهكِحملاىلعوهامنأمهفهنكلو_؟!اهلمكأبةّمأةسايسيفريثأتلا
هبضرتُفيف،ةدعاسملاعيطتسيناكاذإو.ةيوناثلاهلكاشمةيمهأنمّللق
.هيلعةّبترتملاةفلكلانعرظنلافرصبكلذبمايقلا

.ةينمضلايناعملاهبجُعتملوٍ،غلابُةركفاهنإ
ً.اّينآهَراكفأُهتاملكتعبتو،ًةأجفلاق.ً»اضيأيتاممهآردقل«
.هوحنهسأرًاريدُمتفوركياملأس.»؟ينعتاذام«
لجرلا_لزنملالخادىلإينبحسيذلالجرلاىأريتامنأينعأ«

ىأرينذقنأامدنع،قحالتقويفو_ثوبسكليونوجنوكيدقيذلا
ملو،هيعوًادقافمهدحأناك.نيرخآلاةثالثلالاجرلانمنَيلجرلقألاىلع
ًاقيقدًافصوديرتتنكاذإ.يغبنيامكهيلإرظنلاةصرفبانمٌّيأَظحي
امموً؟اذإانهىلإيتامرضُحتالَِملف،يتركاذةيقادصمنمقلقلابرعشتو
ال؛هيلعلَّوعيفصوىلعحجرألاىلعلوصحلاكتعاطتسابانالكهيورنس
انمٌّيأّرثؤينل،ةقيرطلاهذهبوً.اعمسيلولصفنملكشبانتلأساذإاميس
.»رخآلاهلوقياميفًادمَع

نملضفأناسأر«:عباتويورغحاص.»ةميلسرظنةهجوىتفلل«
ناكمفرعتيهف،ىتفلاراضحإلاينيجرفلاسرإنمتنكمتامبر.دحاوسأر
ىلإًادانتساًايبيرقتًامْسرّنإ«ً.اّدكؤمهسفنلهسأربأموأو.»هبكرمّوسر
امىلإًادانتسايبيرقتمسرنمةقيقحلاىلإريثكببرقأنوكينَيتركاذ
.»دحاوصخشهّركذتي

دقتعأ«:ءودهبلاقمث،هتاذىوتسملاىلعكولراشبتفوركيامقّدح
َتحرطكلذعمو،هتنباوأيورغديسلانمٍّيأةرداغمديرتالكنأ
سيلولجركركفتنآلاكنأينعيامم.ًالامتحارثكأامهباهذلعجيًاحارتقا
.ً»اضيأكبًاروخفدلاولانوكيسو،كولراشايكبروخفانأ.ىتفك

.ئجافملاهيَنيعؤلألتتفوركيامىرياليكهرظنبكولراشحاشأ
نعهسفنيورغعفر،نيَقيقشلانيبيراجلاثيدحلانعًالفاغ

اي«:بابلاًاحتافحاصو،لزنملابابهاجتايفلقاثتبكرحتوّقيضلايسركلا
يفاهنأنمدكأتىتحتاظحللكانهفقوو.»!كيلإةجاحبانأ،ينيج
.يسركلابناجبفقووداعمثنمو،هيلإاهقيرط

ىلعةعيرسةرظنتقلأو،بابلالخدمدنعيورغاينيجرفترهظ
ددعلاو،اهترشبةرمُسو،اهرعشرارمحابمدُص،ةداعلاكو.تمستباوكولراش
ةيجسفنبلانوللاةجردو،اهفنأواهيَّدخىلعرثانتملاشمنلانمليلقلا



.ضيبألاودوسألابموسركنْودبيتايرخألاتايتفلالعجتاهنإ.اهيَنيعل
.»؟يدلاواي،لجأ«
نمتنرأىتفلايرضُحتويبهذتنأكنمديرأ.كلةمهمّيدل«

نأشيفهيلعةلئسألانمليلقددعحرطىلإةجاحبيننإهليلوق.هبكرم
ىلإةجاحبيننكلو،بعاتميأهجاويالهنإهليلوقو.مويلاىرجام
.»هتدعاسم

.»؟ايدناسًايطتممهراضحإينمديرتأ«.اهسأربتأموأف
امكَينزولمحايدناسةعاطتسابو.ةقيرطلاهذهبعرسأرمألانوكيس«

.»ريغصىتفوهفً،اعم
.كولراشفاضأ.»سكاشمهنكلو«
يعَرسأ«:عباتواينيجرفىلإرظنو،يورغلاق.»كلذيفكشأال،هوأ«

.»نآلا
لوقديرتاهنأولامككولراشىلعًةيناثةعيرسةرظناينيجرفتقلأ

دعبترادتسااهنكلو،اهتقفارمديريناكاذإامعامبرهلاؤسو،امءيش
اهناصحليلاعلاَليهصلاكولراشعمس،ةليلقتاظحلدعبو.ترداغوكلذ
ضرألاىلعرفاوحلللئاضتملاتوصلاو،نَسَّرلاليلصو،اهببّحريوهو
.ةبلصلا

ةعرسبيسلطألاطيحملاروبعُلبُسةشقانمىلإتفوركيامويورغداع
يتلاةنيفسلابًاطبترمودبيامكرمألاناكو.ةعبرألانييكريمألاةعرسنمربكأ
دقل.اهاوسنمعرسأنفسلاضعبف؛هنمنورحُبييذلاءانيملاواهنّولقتسي
ىلعدمتعتالًادهعثدحألانفسلاضعبنأشاقنلانمكولراشمهف
تاكرحمبةمَّمتمنوكتلب،راحبلاربعنيرفاسملالقنلطقفةعرشألاوحيرلا
نيحاوطلايفةمَدختسملاكلتلةلثاممةمخضتالَجعِّريستةيوقةيراخب
؛ةيراخبتاكرحماهرّيستو،ةيبشختافاذجِميرئادلااهطيحمىلعو،ةيئاملا
نكتملولىتحاهّايإًةعفاد،ةنيفسلاهكلستيذلاهاجتالاسكعبرودتف
؟هيلإباهذلايراخبلاكرحملاعيطتسيالناكميأكانهله.حيركانه
له؛كولراشلءاست؟كلذيليسيذلاام؟اهلحهنكميالةلكشمةيأوأ
ةنصحألااهّرجتيتلاتابرعلاوديلابعفُدتيتلاةفيفخلاتابرعلاّىلختتس
سانلالقنتو،تاقرطلاألميراخبىلعدمتعتوةيديلقتلاعفدلاتايلآنع
له؟دعبأةفاسمىلإامبرو،ةليلقتاعاسنوضغيفلوبرفيلىلإندنلنم
؟راخبلااهعفديامةادأةطساوبمويتاذرمقلاغولبنمناسنإلانكمتيس

ىلإءاغصإلادواع،قَّدصتاليتلاراكفألاهذهنمّصلختللهسأرًازاه



.ةروثلاورفسلاوةسايسلانوؤشناشقانيامهويورغسويمأوتفوركيام
ًادعتبمو،ًةراتثيدحلاًاعباتمهسفنكولراشدجوو،ثيدحلالصاَوتو

رخآلنيحنميورغماقو،ةيسايسثيدحلاةيفلختناكً.ارَوطهنع
اوتامنيذلاصاخشألاددعنعًالاثمًاحراط؛ًةَرشابمةسايسلاىلإقرطتلاب
تابثإلضاقنأىلإامةدلبليوحتةيفيكنعوأ،نّيعمنامزوأناكميف
.الإسيلرظنةهجو

عرقهنأولامك؛ةبرتقمرفاوحتوصكولراشعمس،ةياهنلايفو
.يتامواينيجرفببيحرتللًادعتسمبابلاىلإبهذف،لبط

_اينيجرفناصح_ايدناسىأر،ركابلاءاسملاءوضيفو،جراخلايف
نيَنكادلانيَصخشلايتامواينيجرفنوكتنأنمدبال.تيبلانمونديوهو
يتامبُرقنمةريغلابكولراشرعش،نمزلانمةظحللو.هنايطتمينيذللا
.طقفةظحلىوسمَُديملروعشلااذهنأريغ.اهنم

يرشبلكشىلإهتوهصىلعةمتاقلاةلتكلاتلّوحت،ايدناسبارتقاعمو
اهانيعتناك.كولراشبناجبايدناستفقوأيتلااينيجرفاهنإ.دحاو
.حيرلالعفبًاكباشتماهرعشو،نيتبضاغ

.كولراشلأس.»؟يتامنيأ«
،لزنملالخادىلإًةضكارهمامأتعفدناو،ناصحلاةوهصنعتزفقف

.كولراشاهعبتف
.تحاص.»!يتاماوذخأدقل«
.هناكمنمًاضهانتفوركياملاق.»!؟نينعتاذام«
مودقلاهنمتبلطو،ّقيضلابكرملاىلإُتلصو«:لجعىلعتباجأف

كانهنكتمل.ةرجشبةعوطقماهاندجووقيرطلاىلإانلصونيحو.يعم
،اهقوفزفقلايفُتركف.مسُقأ،ةيادبلايفيتامبكرمىلإيهجوتءانثأ
ىلعناصحلاةردقنمةقثاونكأملايدناسةوهصىلعيتامدوجوبنكلو
كلتيفو.ةرجشلاةحازإنميتامونكمتألُتفقوتكلذل؛رمألابمايقلا
نيبنَيئبتخماناكامهنأدبال_انهاجتايفةباغلانمنالجرضكر،ءانثألا
نعّفكدقف؛هعرصهنأدبال.هسأرىلعيتاممهدحأبرضو_لئامخلا
يننكلو،يرعشبكاسمإلالواحو،يوحنرخآلالجرلاهّجوتاميف.ةمواقملا
.ُتقلطناو،هتوهصىلعُتزفقو،ايدناسوحنتضكر.عجارتف،هديتضضع
ضيبأاههجوادبو.ً»اديعبيتامنالمحياناك،ءارولاىلإُترظنامدنعو
امنآلاتكردأاهنأولامك؛تحاص.»!بسحفكانهُهتكرتدقل«ً.امودصمو
.»هلجألةدوعلاوأ،هذاقنإوءاقبلايبضرتُفيناك«.ثدح



لقتنامث،يورغراشأ.»حجرألاىلعًاضيأكاذخَألكلذبِتمقول«
ىلإةبسنلابةدوهعمريغوةلهذُمةعرسبةفرغلانمةلباقملاةيحانلاىلإ
.»كتمالسىلعهللًاركش«.ةوقبهيلإاهّمضو،ةينبلامخضصخش

.كولراشحاص.»!يتام،نكلو«
نم«.ّهيسركنعمخضلاهمسجًاعفار،تفوركيامهدعو.»هديعنس«

»...نأحضاولا
راطو،جاجزمطحتتوصعمُس،ةلمجلامامتإنمنكمتينألبقو

ىدلًاموتكمًاتوصثدحأوةمَّطحملاةذفانلاربعءاوهلايفليقثءيش
نّكمت،جراخلانمو.هحتفوبابلاوحنيورغضكرف،ضرألابهمادطصا
ىصقأبامصخشقالطناءانثأضرألاىلعرفاوحتوصعامسنمكولراش
نمتناكو،ناسلةقالطبمئاتشلايورغقلطأ.داوجةوهصىلعةعرس
كردأهنأًاملِع؛هتايحيفاهعمسنأكولراشلقبسيملتاملكاهنيب
.اهانعم

رجحهنأدجوف،ةذفانلاربعفُذقيذلاءيشلاطاقتلالكولراشىنحنا
هلوحلبحُّفلدقوً،اعمنَيتعومجمونَيتروكمنيَديَيتضبقمجحبريبك
.ةقَّزممةقروةعطقتيبثتل

،ةلواطلاىلعهعضووكولراشيَدينيبنمرجحلاتفوركيامذخأ
نم«:هسأرةرادإنودنمكولراشلًالئاقةراهمبلبحلاعطقوًانيكسطقتلاو
يذلالجرلانعامًارمأانلفشكتدقف؛ةدقعلاىلعظافحلالضفألا
يتلاةبيرغلادَقُعلانمةلماكةعومجملاثملاليبسىلعةراّحبللف.اهطبر
يفاكلاتقولاكلمنانكول.دعبسانلاةماعاهبفرعيملو،اهنومدختسي
.»دَقُعلانعًاسردكتيطعأل

،ضرتفيامكقحالتقويفهليلحتلدحاوبناجىلإلبحلاًاكرحم
:يورغللاقو،ةلواطلاىلعاهّسلمورجحلانعةقرولادعبأ

اذإ.انرثأءافتقالواحتالو،انجاعزإنعُّفك.كاتفانيدل.ريذحتهنإ«
ملاذإامأ.ىذأيأنمًاميلسرهشأةثالثدعبكيلإدوعيسفاننأشواَنتكرت
نمرذُعأدقو.عيباسأةعضبنوضغيفًاعَّطقمكيلإدوعيسفاننأشوانعَدت
.»رذَنأ

نأنوضرتفيمهنأحضاولانم«.هيَعارذنيباينيجرفمضييورغناك
نوكرُديس.هسفنناصحلاىلعينيجعمهوأرمهنألحجرألاىلع؛ينبايتام
.»ملكتيهنوعمسيامدنعًابيرقمهأطخ

ىلعىضممكنوفرعيالمهف«.تفوركيامراشأ.»ةرورضلابسيل«



كنأًاضيأنوفرعيالحجرألاىلعمهنإ،عقاولايف.ارتلكنإيفانهكدوجو
اذام،نآلا.رضاحلاتقولايفنامأبنوكيسريغصلاويثامنأدقتعأ.يكريمأ
.»؟ةلاسرلانمجتنتسننأاننكمي

.كولراشحاص.»!مهتقحالمانبضرتُفيذإ،ةلاسرلارمأَسنا«
نآلاو.لمعللتقووليلحتللتقوكانه«.يورغرجمز.»قِحُمىتفلا«

.»مهقحالأس.انهيَقبا«.فطلبهنعاينيجرفدعبأو.»لمعلاتقو
،هلداجيلهمفيورغحتفامدنعوً.اممصمكولراشلاق.»كلذكانأو«

،كلذىلعًةوالعو.رمألااذهيفهطّرونمانأو،يقيدصيتام«:فاضأ
.»ةفَعاضمةعُقبةيطغتانمنيَنثالنكمي

نوكينأنمدباليذلاتفوركيامىلعةعيرسةرظنيورغىقلأ
اهيأًانسح«:لاقامناعرسيورغنأل؛ىُرتالةقيرطبهسأربأموأدق
.»نآلاقلطننس،ناصحلاِطتما،ىتفلا

.كولراشهعبتوبابلاىلإيورغهّجوتو
ٍناثناصحجارسإبأدبو،ةعرسبًاناصحيورغجرسأ،جراخلايف

.قلطنادقيورغناكناصحلاةوهصكولراشىلتعاامدنعو.كولراشل
.ةعرسبناصحلاادعف،ناصحلاَيبنجىلعهيَمدقيَبِقَعبكولراشزكل
تدبف،ةقيقربُحُساهرتستُقُفألاهاجتايفليمتسمشلاتناك

،همامأةعرسىصقأبناقلطنيهناصحويورغناك.رمحأءوضةركككولراشل
رعشو،ةعرسبقيرطلاىلعهناصحىرج.امهبقاّحللكولراشلضانف
لكشبهسافنأهطاقتلالعجاّمم؛كلذءارجنمةلصاوتمةبذبذبكولراش
ً.ابعصًارمألماك

يفكولراشلءاست!؟هكولسيغبنييذلاهاجتالايورغفرعفيك
جراخىلإيدؤملاقيرطلاّعقوتلًاعيرسًامييقتىرجأدقهنأّدبال.هرس
مههّجوتلاحيفهاوسنمرثكأنافطاخلاهكلسينألمتحييذلاو،ماهنراف
نيرداغماوناكاذإقالطنالليقطنملاناكملانوتبمثواسنوكتس.ئطاشلاىلإ
نمراحبإلالاجرلامزتعيامبرفً،ائطخميورغنوكيدق،نكلو.اكريمأىلإ
ماهنرافمهترداغمينعيامم،راطقلاربعندنلنممهقالطنادعبلوبرفيل
ريكفتللنكميهنأكولراشكردأ،ىلوألاةرمللً.اّيلكفلتخمهاجتايف
ً.اردانالإ؛دحاوباوجهنعمجنينأنودنمًاديعببهذينأيقطنملا
،ةلَمتحمتاباجإةدعيقطنملاريكفتلانعمجنت،نايحألابلاغيفف
ةيمستنكمملانم.اهنيبنمرايتخاللىرخأةقيرطىلعروثعلايغبنيو
.ديكأتلابقطنملاسيلهنكلو،نيمختلاوأسْدَحلاكلذ



ةجردلهيرظانمامأةريبكةعرسبّرمتلزانملاوةيفيرلاتويبلاتناك
ىلعيرجحىنبمةيؤرنمكولراشنكمتً،اديعبو.اهزييمتنمهنكمتمدع
مغرلاب؛امهّايإًةدّمجمهَينُُذأبرقحيرلاترفص.امبرماهنرافرصقهنإ؛ةلت
ىدصعامسهناكمإبنأكولراشنظو.ضرألااهتّصتمايتلاراهنلاةرارحنم
ةرظنىقلأنيحو.ىدصيأردُصتنكتملرفاوحلانكلو،هناصحرفاوح
قُنُعىلعاهسأروهءارواينيجرفهتيؤرىدلشهُد،هفتكقوفنمةعيرس
نأهبضرتُفيناك.ةماستبالااهلدابف،ةضيرعةماستباهلتقلطأ.ايدناس
ةيأنعًاقحةفلتخماهنإ.ليحتسمرمأتارماغملانعاهداعتبانأملعي
ً.اموياهاقتلاىرخأةاتف

ىّحنتف،ةدقنعتمةيفيرتويبىلعيوتحتةريغصةيرقةثالثلاربع
مهءاروةعفترمتاوصأعامسنمكولراشنكمتدقو.مهقيرطنعسانلا
لصاويستقولانممكل.ةغرافقيرطلاتناك،مهمامأ.مهداعتباءانثأ
!؟ئطاخلاقيرطلااوكلسمهنأبّرُقينألبقهقيرطيورغ

نَيتدّقتمنيَنيعبةعيرسةيبناجةرظنتقلأو،كولراشاينيجرفتكردأ
دقف.ةمهملاةروطخنممغرلاب؛هلعفتامبعتمتستاهنأكولراشنظ.ءاكذ
قبسيملامكهئاطتمالةصرفلااهلتحنسدقو،ناصحلاءاطتمابحتتناك
.لَْبقنمتلعفنأاهل

ةعساولاءاضيبلاهتعّبقومخضلايورغسويمأدسجبرقو،مامألايف
كولراشىأر،هقالطناةعرسنممغرلابهسأرىلعءاقبلانمتنكمتيتلا
ىلعةعرسباهقالطناءانثأءارولاومامألاىلإحجرأتتتناك.ليَخةبرعًةأجف
نألبقةليلقتاظحللقيرطلانعةبرعلاتالَجعتدعتبادقو،قيرطلا
ىأرهنأكولراشدقتعا،اهقوف.فطعنملااهكولسءانثأاهراسمىلإدوعت
يكدايجللتابرضلاهيجوتبيذوحلامايقءانثأمامألاىلإرقنيوهوطوسلا
لذبييذوحلانأحضاولانم؟ةبرعلايفيتامله.ربكأًادهُجلذبت
ًاذإ،لخادلايفنويكريمألانكيملول.ةعرسىصقأبقالطناللهدهجىراُصق
نوفّهلتينورخآصاخشأكانهنوكينأيهوً؛ادجةبيرغةفدُّصهذه
.مهتايحبةرطاخمللمهدادعتساةجردلماهنرافةرداغملًاريثك

ً،ائيشفًائيشو.نعذأف،ربكأةعرسبقالطناللهناصحىلعكولراشطغض
لكشبةبرعلاةيؤرنمكولراشنّكمتو،يورغوكولراشنيبةفاسملاتقاض
ىلعألاىلإدترتضباونلاتناكو.ناناصحاهّرجيتالجععبرأبةبرع؛لضفأ
.قيرطلايفتاءوتنو،رَفُحو،ديداخأبتالَجعلامادطصاعملفسألاو

كولراشفتكةاذاحمبحبصتلًايجيردتمامألاىلإاينيجرفتمدقت



ادباميفةرهاظاهنانسأتناك.ًةيناثاهيلعةعيرسةرظنىقلأف،ىرسيلا
.ةماستبااهنوكنمرثكأةريشكتنوكتنأيفهبتشاهنكلو،ةضيرعةماستبا

هترظنتناك.اينيجرفدلاوثيحنيميلاىلإةعيرسةرظنكولراشىقلأ
؛ةميظعةيناكربةوقهيَنيعيفو،همامأليَخلاةبرعىلعةتَّبثمةقِّدحملا
ديسيورغنأكولراشدقتعااملاطلً.اتقؤمفوخلابرعشكولراشنأةجردل
قبس،نكلو.رخآرمأيأنمةيمهأرثكأعئاقولاَعمجوَقطنملاربتعيليبن
ناكهنأو،لاجربّقعتماكريمأيفناكيورغنأهتربخأنأاينيجرفل
نمكولراشنكمت،نآلايورغىلإًارظان.نايحألامظعميفءايحأمهديعي
هذهعملجرلااذهفاقيإاهنكميضرألاىلعةوقالف.رمألاقيدصت
.هيَنيعيفةرظنلا

تناكو،ةدشبهيلعطغضلاببسبهمفنمدبُزييورغناصحناك
.َدبَّزلانمةريغصًافَُدن،ديعبلاىلإ،ءارولاىلإلمحتحيرلا

فطعنملامامألايفةبرعلاتكلسو،نيميلاىلإقيرطلاتفطعنا،ةأجف
يجراخلابناجلاىلعناتمئاقلاناتلَجَعلاتجرخف،اهتعرسءاطبإنودنم
ال،نكلو.بلقنتساهنأولامكاهتاذةبرعلاتدبو،قيرطلانعفطعنملل
تّحنرتاهنألراسيلاهاجتايفمهلقثباومردقاهلخادلاجرلانوكينأدب
.ضرألاىلإناتلَجَعلاتلزنو،يبناجلكشب

ًايبناجمهتنصحأتلاموً،اضيأفطعنملااينيجرفويورغوكولراشكلس
ةنصحألاةداعتساعمو،مهمامأً.اديجضرألابّثبشتلانماهرفاوحنكمتتل
نممَزُحبةلَّمحموديلابعفُدتةبرعًةأجفكولراشىأر،ةقباسلااهتّيعضو
.ناناصحلااهرجييتلاوةعفدنملاةبرعلاوحنهّجوتتًاثيدحعوطقملابشعلا
،هقيرطنعدعتبتيكليَخلاةبرعلجايهبةبرعلاعفدييذلالجرلاأموأ
جراخىلإهتبرعفَرَحهنألهمهاديتقولانأودبيامكملعهنكلو
بناجلاًةئطخُماهبناجبليَخلاةبرعتردهو،قدنخيفتطقسفقيرطلا
يورغوكولراشادع،تاظحلدعب.ةليلقتاصوببةفيفخلاةبرعلليفلخلا
نمققحتللاهيلعةعيرسةيبناجةرظنكولراشىقلأفً،اضيأاهبناجباينيجرفو
.بضغبمهلئمويوهو،ةبرعلامامأًافقاوهدجوف،ريخبلجرلانأ

ناكدقف.كولراشهابتناليَخلاةبرعبناجدنعةكرحتتفل،ةأجف
كولراشدقتعا.امعوننماصعلمحيوهوجراخلاىلإٍنحنملجركانه
بّوص.كلذنمًاقثاونكيملهنكلو،غنيملادوغلزنمنملاجرلادحأهنأ
بَهلناسلقلطناةأجفو،ةثالثلاةلاّيخلاهاجتايفءارولاىلإاصعلالجرلا
!ةيقدنبلمحيهنإ.اصعلارخآنم



ً،اريثكزفقتةبرعلاتناكدقف.ةصاصرلاترقتسانيأكولراشفرعيمل
الهنأينعيالكلذنكلو،ةقدبديدستلاةيقدنبلالجرناكمإبنكيملو
.ةفدُّصلابةنصحألادحأوأمهدحأةباصإعيطتسي

توصعمسهنأةرملاهذهكولراشنظو،ًةيناثرانلالجرلاقلطأ
.بضاغرّوبدهنأولامكًايوقزيزأتوص؛هبناجبّرمتيهوةصاصرلا

ونديهنأتاظحللادبو،ربكأدوهجملذبىلعهناصحيورغّثح
نمامًائيشىرخألاّدشتاميف،هيديىدحإبنَسَّرلاكسميناكو.ةبرعلانم
ةبرعلاجراخينحنملالجرلاوحنهبّوصوًاسدسمبحس،ليلقدعب.همازح
،جَّرسلاىلعهدسجفرحناو،ءارولاىلإهديدادترالاعفدف،رانلاقلطأو
نإكولراشفرعيمل.ةبرعلالخادىلإهسفنةيقدنبلالجربحساميف
.رذحلاعفادبكلذبماقوأبيُصأدقناك

ّيضفلاءوضلااميف،رهنبناجدادتماىلعةعرسىصقأبنيقلطنماوناك
.ءاملاةحفصىلعسكعنم

امكهسفنبناجلاىلعجراخلاىلإًاينحنمً،اددجمةيقدنبلالجررهظ
ىلعطغضمث،هتيقدنبدّدس.مامألاىلإةرملاهذهههجونكلو،قباسلايف
.قَسَغلادنعةيداعريغةرهزبهبشأبهلناسلقلطنا،ىرخأةرم.دانِّزلا
نيذللانيناصحلاىلعرانلاقلطيهنأكولراشدقتعا،كابتراةظحليفو
!امهيسأرقوفرانلاقلطألجرلانأكردأامناعرسهنكلو،ةبرعلاّنارجي
؛ربكأةعرسبودَعللامهعيورتلواحيهنأروفلاىلعكولراشفرع،اهنيح
دايجلاوةبرعلانيبةعرسبةفاسملاتعستاذإ،ودبيامككلذيفحجندقو
ةرتفلةعرسلاهذهبقالطنالاةلصاوممهناكمإبنكيمل.اهبقحلتيتلا
.امرمألّدُِعيهنأحضاولانم،نكلو.امهيسفنناداوجلاكهُنيسذإ؛ةليوط

ةليلقتاظحللنكلو؛ًةيناثةبرعلالخادةيقدنبلالجرىراوتدقف
ّتقودقل.جراخلاىلإلجرلاىوهو،ًةأجفةبرعلابابحُتفمث،طقف
ىلعةمئاقلاتاتابنلاوبصقلانمةلتكبمدطصاذإ،يلاثملكشبهطوقس
هرثأّعبتتنمنكمتكولراشنكلو.راظنألانعىراوتو،رهنلاةفضدادتما
.همّدقتأطبأيذلابصقلايفترهظيتلاةليوطلاةوجفلالخاد

،هلعفهبردجياممقثاوريغ؛تاظحللهناصحةعرسنميورغأطبأ
نكلو.لجرلانمًالدبةبرعلاًاقحالم،مدقتلاةلصاومىلعّهثحمثنمو
ههجودادتماىلعو،ًاللبمبصقلانيبنمجرخيوهولجرلادهاشكولراش
.بصقلااهبّببستةغيلبحارج

دّدسو،هنميورغّوندعمًايلاعاهعفرو،هيَديبةيقدنبلمحيناك



.رانلاقلطأو،ةروساملادادتماىلعةيانعب
مامأهيَعارذيورغعفر،ةروساملانمبهللاناسلجورخةظحليفو

ىنميلاهفتكتمدطصادقل.جَّرسلانعًاديعبءارولاىلإعقوو،ههجو
كارحنودنمّرقتساىتحبارتلاىلعًاراركتوًارارمجرحدتو،ًالوأقيرطلاب
هاطخأطبأهنكلو،ودَعلاهناصحلصاوامنيب.رابغلابّوسكمةرجشعذِجك
ً.اريخأفقوتيل،ّهثحبيورغمايقمدعببسبوبخيراصنأىلإًايجيردت
يفًائيشفًائيشرغصتيهوةبرعلاودبيامكًابقارم،هناكمناصحلافقو
.هيلعةضورفمتناكيتلاةلجعلاكلتببسنعًالئاستمو،ديعبلا

ةيقالزناةقيرطباهناصحاهفاقيإءانثأ»!يدلاواي«:اينيجرفتقعز
ريغ،ههاجتايفةعرسبقيرطلاىلعتضكرمث.جَّرسلاجراخاهسفناهيْمرو
.وندتيهواهبقاريناكيذلاةيقدنبلالجربةهبآ

ً.اددجمهتيقدنبلجرلاعفرو
َيبنجىلعكولراشطغضف،ةليلقٍناوثنوضغيفكلذلكثدح

.ةعرسبمامألاىلإناصحلاعفدناو،هيَمدقيَبقعبهناصح
.اينيجرفًابطاخمكولراشحاص.»!يضفخنا«
،اهيلعّضقنيوهوهتأرو،اهفتكقوفنمةعيرسةرظناينيجرفتقلأ

هناصحزفقف،نَسَّرلاكولراشدش،ءانثألاكلتيف.لفسألاوحنتنحناف
.ضرألاةيبذاجنعرظنلافرصبءاوهلايفرحُبيهنأولامكاهقوف

لجَرقالطإءانثأةوقبضرألابنايمامألاناصحلاارفاحمدطصا
هبفُذقدقف،يرانلاقلطلاتوصكولراشعمسيملً.اددجمرانلاةيقدنبلا
ىلإًاّدتممنمزلاادب.ءاوهلايفًاقحالريطيل،ناصحلاسأرىلإجَّرسلانم
هتمجمجمطحيسناكاذإامعلءاستيهسفنكولراشدجوو،ةياهنالام
هسأرًاّساد،ةركلكشىلعرّوكتيامءيشهلعجدقل.ًالوأهَيقاسرسكيوأ
ىلععقو.هتدِعمىلإهَيتبكرهعفرءانثأهلوحهيَعارذًّافالوهردصىلع
.هَيقاسو،هرهظو،هعولضتحتهمحلقّزمتةراجحلابًارعاش،جرحدتوضرألا
دقف،كلذدعبو...ةمُلظ،رون،ةمُلظً؛اراركتوًارارمهلوحنمملاعلاضموو
.هدوجوناكمبةلِّصلا

لواحو،رذحبهسأرعفر.فقوتةليوطاهنأهيلإلِّيُخةدمدعب
ًاءزجنأبرعشوً،اشَّوشمءيشلكناك.هيلإلصويذلاناكملافاشتكا
تحتةراجحلابهروعشنأنممغرلابً؛اراركتوًارارمجرحدتيلازيالهنم
عنمهيلعنّيعتو،هتدعمتضبقنا.هناكميفتباثهنأهأبنأهَيتبكروهيَدي
.شودخلاببسبهدسجلكيفديدشملأبرعشيناك.ّؤيقتلانمهسفن



يفتختنيجسكيتاماهيفزُجتحايتلاليَخلاةبرعتناك،ديعبلايف
.رابغلانمةباحسطسو

نكيمل.هقوفًافقاوةيقدنبلالجرناك.هرظنعفرف،لظهيلععقو
سكليونوجنونجملاهعرصيذلالجرلاهنأهلادبنكلوً،اقثاوكولراش
هانيعتناكو،سأرلادَّمضمناك.ناليفليغنارخآلانالجرلاهوعديو،ثوب
.دقحلاوّةيهاركلابنَيتئيلم

نمانيناعاننإمسُقأ«.ةيقدنبلاًاعفارلأس.»؟ناريغصلااهيأامكرمأام«
هتّمربداحتالاشيجنمهانيناعاممرثكأيضاملامويلايفامكببسببعاتملا
.»!برحلاةياهنذنم

.هيَمدقىلعًافقاوةدحبكولراشلاق.»يقيدصيلدَِعأ«
لاق.»ةقيقددعبًاّيحنوكينلصخشلبِقنمّيوقمالكاذه«

خوكلايفلجرلاكلذعنمنوكعنمنلىتفلاانذخأ«.ةوسقبًامستبملجرلا
.انتاعقوتفالخبحجنيملرمألانأدقتعأيننكلو،انتقحالمنمضيبألا
مث.»هيلإةجاحبدَُعنملاننألهلتقييكفيإلقِرُبأسو،نآلاكلتقأس،كلذل
ءامدكانهتناك.هديرهاظنعكولراشلفشكو،دانِّزلانعهعبصإعفر
.ةبابسلاوماهبإلالفسأنيبّيرطلامحللايفنانسأراثآاهنأادبامو،اهيلع
.قِّدصمريغضرتعا.»!ينتضعةاتفلاكلت«

ةلماعمىقلتتكنأنهارأ«:عباتمثً،ادكؤمكولراشلاق.»لجأ«
ةعطقىمرو،هرهظءارواهيفخيناكيتلاهديرهظأو.ً»اريثكهذهبةهيبش
،ءاوهلايفرجحلاةعطقتراط.لجرلاوحنضرألانعاهطقتلايتلارجحلا
ههجوىلإهيَديعفرف،ىرسيلاهنيعوهنيبجوناليفليغّدخبتمدطصامث
كولراشعفدنينألبقضرألاىلعةيقدنبلاتّدترا.ةيقدنبلاًاِتلفُمهيمحيل
كولراشرعشناليفليغكسمأً.اديعباهلكرلجرلانكلو،اهطاقتلالمامألاىلإ
لاهناو،دحاونآيفملألاوبضغلانعًاريبعتكولراشحاصف،هَلتفوهديب
ررحت،ًةأجف.ريخألااذهنقَذتباصأف؛همدقبهايإًالكارناليفليغىلع
نعًاثحابءارولاىلإعفدناف،هرعشبةكسمملاةديدشلاةضبقلانمكولراش
.اههاجتايفًاعماعفدناو،هسفنتقولايفيكريمألاووهاهآرو،ةيقدنبلا
هّوفتءانثأًاديعبجرحدتو،ماكحإبضبقملابكسمأف،ًالوأاهيلإكولراشلصو
.مئاتشلابلجرلا

همفلجرلاحسممث،ةبوعصبنيَسّفنتمتاظحللكانهافقودقل
:هللاقو،هديرهاظب

كلتىلعلصحأليتآس.يلعرانلاقلطتلةعاجشلاكلمتالتنأ«



.»!ليزهلاكدسجنمةايحلابحسأوكقُنُعىلعاهّفلأسو،ةيقدنبلا
:هلًالئاقةيديدهتةقيرطبةيقدنبلاكولراشعفرف،مامألاىلإاطخو
.»برتقتالأبكحصنأ«
يفمامألاىلإهيَديّدمو،ههجومّهجتو،همدقتلصاولجرلانكلو

.كولراشهاجتا



ردصوحنةيقدنبلاكولراشبّوص،هيدلرخآرايخدوجومدعًاكردُم
.رانلاقالطإنعمجانلادادترالايّقلتلًاّدعتسم،دانِّزلاىلعطغضولجرلا

.رانلاقالطإيفةيقدنبلاتقفخأدقف؛ءيشيأثدحيمل،نكلو
ةلماعمبجي«.لاقوةرصتنمةضيرعةماستباناليفليغقلطأ،اهدنع

نعاهفاقيإءايشألارغصألنكميذإ.ةبسانملاةقيرطلابةميدقلاقدانبلا
مثً.امتاقوًاريغصامًائيشجرخأوهلاوِرسبيَجلخادىلإهديّدمو.»لمعلا
دقف،نيكسلاكتسيلةيقدنبلا«.ةّدشبسِّوقتملَْصنًةأجفرهظف،هديضفن
نمأطبأاهنأحيحص.فورظلامظعميفلمعتنيكاكسلانأُتفشتكا
.»ةعتمرثكأاهنكلو،ةيقدنبلا

يَنيعًافدهتسمنيكسلابةيبناجتابرضهّجوو،مامألاىلإاطخمث
نعمجنيذلادرابلاميسنلابًارعاش،ءارولاىلإىتفلاّحنرتف.كولراش
اهسكعيتلاةضفخنملاسمشلاةعشأتمسرو.هنوفجبادهألْصَّنلاةسمالم
امدنعىتحمادكولراشيّتيكبشىلعرمحأًاطخلْصَّنللقدتسملاسأرلا
.نيكسلادعتبا

ًالواحمو،ىلعألاىلإنيكسلاًاعفارً،اددجممامألاىلإناليفليغاطخ
هعفدو.ةيقدنبلاضبِقمبهّدصكولراشنكلو،كولراشةدعميفهدامغإ
اميف،ءارولاىلإةيقدنبلاضبقمبنيكسلالصنءاقتلانعمجانلامادطصالا
:ةّدحبناليفليغلاق

.»ةيشاملاككحبذأسلب،نآلادعبّدَنككلماعأنل.يربصليعدقل«
،رارفلانمىتفلانكمتينألبقكولراشنُُذأكسمأوهديّدمو

،ريكفتىندأنودنمو.هْقلَحىلإنيكسلاهعفرءانثأههاجتايفهبحسو
ةروساملارورمعم،نكلو.لْصَّنلاةقاعإًالواحمامهنيبةيقدنبلاكولراشعضو
نيعيفةروساملاسأرمحقأف،ًةأجفهنهذىلإةركفتردابت،ههجوبناجب
.ىنميلاناليفليغ

تّقفدتاميف،ههجوىلعهديًاعضاوءارولاىلإّحنرتويكريمألاقعز
نكلو.ملألاةجيتنًاضرأهطوقسكولراشّعقوتف،هعباصأنيبنمءامدلا
بضغةحيصناليفليغقلطأوً،اددجمكولراشىلعتتُِّبثةميلسلانيعلا
.راجشألانعمئامحلاناريطبًاببستمةباغلاربعاهادصددرتف،ًةيناثتَْحب
،اهدنع.كولراشىلإلوصولاًالواحمنيكسلاناليفليغّدم،مامألاىلإًاّحنرتم
تمدطصاف،هسفننعًاعفادميكريمألاسأرهاجتايفةيقدنبلابكولراشحّول



ضرألاىلعيكريمألاعقوامناعرسو،ةبرضلاةّوقبكولراشرعشو،ةدامّضلاب
.ةرُذسيكك

ىلعًاددجمفقينأًايئزجًاعقوتم،ةليلقتاظحللكولراشهبقار
كارحالبكانهًاددملظناليفليغنكلو،ًةيناثهتمجاهملواحيوهيَمدق
امك_ىنميلاهنيعتتابو.هردصلنييعيبطلاريغضافخنالاوعافترالاءانثتساب
ةدامضلاربعمدلابّرستاميف،رمحأمحلنمًافيوجت_كولراشظحال
.اهتحتمحللاخافتناعمىلعألاىلإعفدنتتناكيتلاو،هسأرىلعةفوفلملا

تاباصإلاوملألابرثأتيالوهف؛ةعيبطللةقراخةوقبهبشألجرلاناك
ءانثأهردصيفقرتحتهسافنأبكولراشرعش.يداعلاناسنإلارارغىلع
نييكريمألالكله.هيَمدقىلعفوقولالجأنمناليفليغلاضنهراظتنا
؟امهنععمسنيذللاةهابنلاوقذِحلابةقالعرمأللله!؟وحنلااذهىلع
صرحيللجرلاسأرىلإةرركتمتابرضهيجوتومدقتلاهنمءزجدارأدقل
ءزجلاكلذناكاذإاممًامامتًاقثاونكيملهنكلوً،اددجمهكرحتمدعىلع
اممرأثلابسحفديريوأهيعوناليفليغةداعتسانمًاقلقهغامدنم
لزنأ،ةزيجوةرتفدعبو.هعمهبمايقلالواحويورغسويمأبلجرلاهلعف
.لاحةيأبًادمَعلتقيالهنإ؛ًالتاقسيلوهف.ةيقدنبلاكولراش

،تقولاضعبلكرحتلانمناليفليغنكمتمدعنمًامامتقثوامدنعو
سويمأناصحليهصعامسنمنكمتىتح،هتبقارمًالصاومءارولاىلإّدترا
.رادتساف،هءارويورغ

لئاملاءاسملاءوضيفو.ةيبارتلاقيرطلاىلعًادّدمميورغسويمأناك
.ةريرشةوقبامدحىلإًاجّهوتمهنيبجىلعمدلاادب،ةرمُحلاىلإ

هسفنلمَحنمنكمتيملهنكلو،همالككولراشّلهتسا»؟...وهله«
.لاؤسلامامتإىلع

رثكأاهتجهلتتابدقو؛ةثهالاينيجرفتباجأ.»سفنتيلازام«
ً.احوضو

كشوىلعتناكوً،ايناتكًاليدنِمتجرخأواهبيَجىلإاهديتّدممث
:ًالئاقاهنمكولراشهذخأنيحاهدلاونيبجحسملهمادختسا

.»رهنلايفهّللبأس«
ً.انانتمااهسأربتأموأف
ًابرديكريمألاهيفثدحأيذلاناكملاهاجتايفًاعرسُمكولراشعفدنا

سويمأىلعرانلاقلطيوجرخينألبق؛هدسجةطساوببصقلاتابنربع
ّللب،هيفعوقولانودنمةنكممةفاسمبرقألرهنلانمًايناد.يورغ



اينيجرفتناك.يورغسويمأدّدمتيثيحىلإداعمثنمو،ليدِنملاكولراش
امكًايوتلمسيلويعيبطلكشبًادَّدممنوكيلهَيقاسوهيَعارذتمّوقدق
ردصنأظحال،اهيلإمامضناللكولراشءانحناءانثأو.طقسامدنعناك
ىضمدقًاليوطًاتقونأادبدقل.قفختهنافجأو،ضفخنيوعفترييورغ
ةليلقيناوثنأنمًاقثاوناككولراشنكلو،هناصحنعيورغعوقوذنم
ةكرعملانكتمل.رثكألاىلعةقيقدنملقأو،هطوقسىلعتّرمدقطقف
.ةليوطودبتاهلعجامم؛ةسرشتناكامنإو،ةليوطناليفليغعم

ىلعألاىلإهَيقاسواهدلاويَعارذىلعاهيَديرّرمتاينيجرفتناك
ةقيقحفرعأال.يلودبيامكماظعلايفروسكال«:تلاقمث،لفسألاو
.اهنمنيَنثارسكيملاذإةشهدنمنوكأسيننأًاملِع؛هعولضنأشبعضولا
.»ىرأامكطوشكلاوحارجلانمريبكددعهيدلو

نمبيرقلاناكملااذهيفف«.كولراشباجأ.»ظحلاهفلاحدقل«
ثيحًاركابهناصحةوهصنعطقسولو.ةلِحوموّةيرطضرألانوكت،رهنلا
.»امبرهعرصميقَللّةفاجوةبلصضرألا

هتعفرمثنمو،يورغنيبجىلعهترّرمو،هنمليدِنملااينيجرفتلوانت
ً.اددجمفزنيذخأامناعرسليوططشكنعًةفشاك،ءامدلابًاجَّرضم

لصفتراسيلاىلإطقفةليلقتاصوبنإذإً.اضيأظحلانمليلقلا«
نمهيَديعنملواحوً،اقيمعًاسَفنكولراشذخأ.»هغدُصوحرجلانيب
.»بيبطىلعروثعلاانليغبني«.فاجترالا

هبءانتعالايتعاطتسابو،لزنملاىلإهتداعإانيلع«.اهسأراينيجرفتزهف
.»هيلإجاتحياملكيهةحارلانإف،ةميلسهماظعتمادامف.كانه
ىلعةعيرسةرظنتقلأو.»اجنوأوسأفورظبّرمهنأرعشأ«.ْتدّهنتو
ًاددجمهيلإترظنكلذدعبو،هنعًاديعباهرظنبتحاشأمث،كولراش
تنأله«:هتلأسو،ةعونتملاهضوضروهحارجوهشودخوهتامَْدكًةظحالم
.»؟ريخب

.»يْبكُّرلابعلءانثأأوسأفورظبتررم«:اهباجأف
.اهسأرتزهوْتسبع
نوكأسيننأعوضوملايفمهملا.اهديُجأالواهبحأالةبعلاهنإ«

.»ريخب
.بضغبتلأس.»؟هنمَتلنله«
يقيقشوكدلاونأدقتعأيننكلو«،كولراشباجأ.»ُهتفقَوأدقل«

هنأًاملِع؛ىذألانمريثكلاهبقحُلأملكلذلو،هيلإثدحتلايفنابغريس



.»كلذبمايقلايتعاطتسابناك
.ةبآكبتلاق.»كلذكبضرتُفيناكامبر«
تذآدقل؟جاجترالانعاذام«:كولراشلأس،سأرلاتاباصإيفًاركفم

.ً»اضيأامءيشبمدطصادقنوكيامبرو،كدلاوسأرةصاصرلا
ً،اعمنآيفةبضاغوةتباثاههجوريباعتتناكو،اينيجرفهبتقّدح

.ةسئايتناك؛ةفلتخمةصقبنايحوتاهيَنيعنكلو
جاجترالوصحىلإريشتضارعأنعثحبلاو،هتبقارمانيلعبجوتيس«

.»كابترالاو،ناَيثغلاو،ضَرملاو،راوُدلاك؛غامدلايف
لكشبنكلو،نَهوبيورغلاق.»يضاملايفاّهلكاهنمُتيناعدقل«

تنكاهنيحيننكلوً،اريثكاهبتعتمتسايننإلوقلايننكميال«.ّزيمم
.»يئطخأطخلانكيملف،ةرملاهذهامأ.يسفنبىذألايقاحلإنعًالوؤسم

.»!يدلاو«
ُتجرحدت«.ةبوعصباهفتكىلعّتبروهدييورغّدم،نيَنيعلاَضَمغُم

.كريكوبلأيفويدورلابٍرابتماهّايإينّملعّةينقتاهنإ.ضرألابُتمدطصاامدنع
ىلعوجنيدقف،]5[مَهيَشلاكجرحدتوهتالضعلكدسجلاىخرأاذإف
لبقكولراشىلعةعيرسةرظنىقلأو.»كلتنمأوسأةطقسنمحجرألا
هيَنيعًاضِمغُمًاليلقتمصو.»هسفنرمألاَتفشتكاكنأىرأ«:عباتينأ
.»؟ةبرعللثدحاذام«.ءطببًاسفنتموً،اتقؤم

.»يتاممهعمواوّرفدقل«:بضغبكولراشباجأ
.»؟ّيلعرانلاقلطأومهنعّفلختيذلالجرلانأشباذامو«
امك؛هباوجتساوانعمهباحطصااننكمي.يعولادقافهنكلو،ّيحهنإ«

.»ضرتفأ
.»كلذبمايقلاانتعاطتسابنأضرتفأ«،ةبآكبيورغلاق.»لجأ«
اننكمي،كلذدعب.هقثوأنأيننكمي«:لاقمث،تاظحللكولراشركفف

اينيجرفةعاطتسابف،كداوجءاطتماعيطتستتنكاذإ.يناصحىلعهعضو
.»ريسأسفاناامأ،ايدناسءاطتما

مث،امببسلاههجورمحادقواينيجرفتلاق.»ةعرسبكرحتلاانيلع«
اذل،ًاليوطًاتقوبلطتيريسلا«:كولراشىلإرظنتنأنودنمتعبات
.»يئاروبوكرلاكنكمي

.كولراشلأس.»؟ةقثاوتنأله«
.هّرسيفًاكحاضيورغلاق.»اهنعًايضارَتسلًةيدهلبَقتال«

.»؟لجرلادييقتللمعتستساذامنكلو،ةديجراكفألا«



مادختساهتعاطتساب.لابحةيأمهيدلنكتمل.تاظحللكولراشركف
امدنعناصحلاهيجوتنمنونكمتيسفيكنكلو،ضرتفاامكهناصحنَسَر
هنإ؟رهنلاةفضىلعبصقلانمةمزحأدادعإهتعاطتسابله؟نوقلطني
يننكمي«ً.اريخألاق.»يمازحةطساوب«.ًاليوطًاتقورمألابلطتيوً،ادجلَّلبم
.»يمازحةطساوبهرهظءاروهيَديدييقت

مادختساكنكميوأً.اديجاذهيلودبي«:لاقوهسأربيورغأموأف
:عباتمث،كولراشىلعةعيرسةرظنىقلأو.»يبيجنمصيصَمطيخ
لثمرفسلاءانثأهعماهباحطصاءرملابضرتُفييتلاءايشألاضعبكانه«
رومألانمريثكلاكانه.بنقلاطويخنمةرَكبو،باقثلاناديعو،نيكسلا
.»بنقطويخو،باِقثناديعو،نيكسةطساوباهبمايقلانكمييتلا

ىلإقيرطلاىلعددرتبداعو،يورغنمبنقلاطيخكولراشذخأ
ةظحليفوً،ابيرقتّلحدقمالظلاناك.ىقلُملازيالناليفليغناكثيح
ًاريخأهنكلو،لالظلايفلجرلاناكمديدحتنمكولراشنكمتيملةعِّورم
،مصِعملاقوفمصِعملا،لجرلايَديقثوأً.ادَّدممناكثيحناكملاىلعرثع
بناجبرقبشعلامضقبهناصحموقيثيحىلإداعوهكرتمثنمو
،ناصحلاداتقاو.مويلكثدحيرومألانمعونلااذهنأولامكقيرطلا
.ناصحلاىلعهءاقلإولجرلاعفرًالواحمىنحنامث،ناليفليغبناجبهفقوأو
،يعولادقافلازيالوهوهَيتبكرىلعيكريمألاعضونمةياهنلايفنكمتو
لّمحتيهرهظًالعاج،مامألاىلإهطوبهءانثألجرلاتحتّلسنامثنمو
ءانثأمواقتهتالضعبًارعاشو،هَيتبكربًاعفادهتعضومّوق،كلذدعبو.لقِّثلا
رقتسمريغنزاوتيفناليفليغدسجو،مامألاىلإهسأرىنحأدقوهفوقو
هعضوةيفيكنمقثاوريغناكو،رعُذنمزلانمةظحليفو.هيَفتكىلع
نميورغسويمأنكمتدعبهتدعاسملتمدقاينيجرفنكلو،هناصحىلع
نمًاعمانّكمت،رخآلاامهدحألةدعاسملادينيَّدام.هيَمدقىلعفوقولا
قالزنالانمهعنملو.رّمذتملاريغكولراشناصحجَرسىلعناليفليغعضو
،ةهجنم]6[باكِّرلابناليفليغيَمصعِمكولراشقثوأ،ناصحلاةوهصنع
ىلإكولراشداع،هلمعًايهنُم.ىرخألاةهجلانمرخآلاباكِّرلابهَيلحاكو
.يوديلاهلمعبلمأتللءارولا

يذلامسالانعلأسأنأمزتعأتنك«:هبناجبةفقاولااينيجرفتلاق
.»؟فاطملاةياهنيفكناصحىلعَهتقلطأ

.كولراشباجأ.»مسايأهيلعقلُطأمل«
.»؟الَِمل«.ةئجافتمتدبف



نأةنصحألافرعتالذإ.كلذنمىودجلامهفنمًاموينكمتأمل«
.»ءامسأاهيدل

.»اهمسافرعتايدناس«
.»تاملكللاهمهفيفكشأانأو.كتوصىدصفرعتيه،ال«
دكؤملانم،ريثكلافرعيىتفىلإةبسنلاب«:ةيداقتناةقيرطبتلاق

.»ريثكلافرعتالكنأ
لزنمىلإمهتدوعءانثأاهلفَسؤيةعومجمنولكشيمهتعبرأناك

تسلجاميف،هناصحىلعمامألاىلإيورغطبهدقف؛يورغسويمأ
يفريسيهناصحو،اهبًاقصتلماهءاروكولراشوايدناسةوهصىلعاينيجرف
يقُليقاهرإلاناكو.ةيهانتمالةدوعلاةلحرتدب.ناليفليغًالماحفلخلا
لكو،هشودخكحيفةبغرلابرعشاميف،ةليقثةيناطبككولراشىلعهلقثب
.تاعاسلانمنكممددعربكألمونلاوريرسلالوخدوههبمايقلادارأام

لخدملادنعًافقاوتفوركيامناكو،اولصوامدنعّلحدقليللاناك
:ىدانىتحمهآرنإامو.مهراظتناب

ةقبطاذكولراشلهتوصادبو،مالكلانعتمصو»...تنك!كولراش«
.هردصيفجلتختةريثكسيساحأنأولامك؛داتعملانمىلعأ

رانلاتقلُطأ،ينعأ.ريخبنحن«.بَعتبكولراشلاق.»ريخبءيشلك«
اننكلو،يتامةداعتسانمنكمتنملو،نيجسانيدلو،يورغديسلاىلع
.»ةايحلادَيقىلعلازنالًاعيمج

قالزناءانثأتفوركياملاق.»ثدحامةفرعملليبسكانهنكيمل«
مليننكلو،كرحتلللئاسوةدعّيدلتناكدقل«.ايدناسرهظنعكولراش
.»ىلضفلاةقيرطلانمًاقثاونكأ

.كولراشلأس.»؟نآلاكراطقنتمىلعنوكتنأكبضرتُفينكيملأ«
حيرمقدنفىلعروثعلايننكمي،ةرورضلادنع«.هيَفتكتفوركيامزهف

.»ةليللاهيفيضقأل
.»ً؟ادغلمعلانعّفلختتامدنعكؤاسؤرجعزنينلأ،نكلو«
:باجأمث،بيرغسيئرلاموهفمنأولامكتفوركيامهجومّهجتف

دقانهثدحيامنأًاملِع«.ههجوقرشأكلذدعبو.»كلذضرتفأ.لجأ«
.يلمعلاجميفوهفاذهلو،ةيلودلاتاقالعلاىلعَرشابمرثأهلنوكي
ينديعيلصاخراطقراجئتساماودلاىلعيتعاطتساب،ةرورضلادنع،نكلو
.»ليللايفندنلىلإ

كتعاطتساباذام«ً:ابجعتمهلأسو،نَيتظحاجنيَنيعبهبكولراشقّدحف



.»!؟لعفتنأ
يتايحالصنأدقتعأيننكلو،نآلاىتحكلذبمايقلاىلإرطُضأمل«

.»ءيشلكبينربخأ،نآلا.رخآلنيحنمتازايتمالاضعببيلحمست
نعلوزنلاىلعيورغسويمأةدعاسمباينيجرفوكولراشمايقءانثأ

ناصحبًاَقثومويعولادقافيكريمألانيكرات،لزنملاةعبرألالوخدو،هناصح
تفاضأو،لزنملامهترداغمذنمةليللاثادحأبهقيقشكولراشربخأ،كولراش
راديذلالاتقلانعثّدحتامدنعو.اهلفغأيتلاليصافتلاضعباينيجرف
لفجدقل.قلقلاعفادبهعارذىلعاينيجرفديبرعش،يكريمألانيبوهنيب
.تابسانمةدعيفتوملانمكولراشّونُدىدمنمتفوركيام

امدنعًاريخأتفوركياملاق.»ةحضاوريغكرحتللةقيرطلضفأنإ«
نأىلإف«.مهمامأبارشلانمسوؤكعميساركلاىلعًاعيمجاوّرقتسا
دراوملاوتقولا.انيدلةمولعملكانللغتسااننأودبي،كنيجسظقيتسي
.»انبناجبتسيل

،ٍذئدنعهعمئداهثيدحءارجإو،هظاقيإيننكمي«:ءودهبيورغلاق
.»ًالثمّرضحتمثيدح

دق«.ةيريذحتةقيرطبتفوركياملاق.»ًالوبقمسيلةوقلابباوجتسالا«
ةلماعميّقلتقحكلميهنكلو،لقألاىلعنيَدلبيفًامرجملجرلانوكي
ةوسقبهتلماعمنكميالً،اضيأنيحلاكلذيفو.ةميرجبناُديىتحةيراضح
نماكريمأوايناطيربنوكىلإًارظنذإ.ةطلسلايفصخشيأنمرمأب
ىذتُحيًالاثمانوكينأامهيلعبجوتيً،اّرضحترثكألاوًادهعمدقألانادلبلا
عنمبقحلكٍذئدنعدقفنسف،ةيربربةقيرطبانفّرصتاذإو.ملاعلاةيقبل
.»ىضوفلاىلإملاعلاقلزنيسو،ةيربرببفرصتلانمنيرخآلا

!تومللوأرطخللمهدحأضّرعتىلإيدؤيسبيذهتلاناكنإىتح«
.يورغلأس.»ً؟اضيأةلاحلاهذهيفىذألانمبنُذملاةيامحانبضرتُفيأ

نكيًّايأ؛ةريبكةيمهأقالخألاءاليإانيلعةلاحلاهذهيفىتح«
.»ّرشلانايدويفرّوهتللانعفديدقيذلاببسلا

امءيشكانهناكدقف.هسفنًائجافمكولراشلاق.»ةركفّيدل«
فشتكيملهنكلو،حيفَّصلانمةينيصىلعماخُرةعطقكهنهذيفّبلقتي
.كلذلةينمضلايناعملالكدعب

يورغديسلامايقنودلوحيسرمألاناكاذإ«:تفوركياملاق
.»قفاومانأف،]7[ّةيدَرزةطساوباننيجسرفاظأبحسب

ادبامدنعانفاقيإلليخلاةبرعنمزفق_يكريمألا_لجرلاكلذ«



جراخىلإلاقتنالاونفسلاضاوحأىلإمهلاصيإنمةبرعلاعنمندقاننأهل
.»ايناطيرب

.يورغرجمز.»حيحص«
مهغالبإلنيرخآلاىلإةيقربلاسرإلًادعتسمناك،يلهلاقاممًاقالطنا«

.»هلشفوأهحاجنب
.تفوركياملاق.»لوبقمرمألا«
مهراظتنابصخشكانهنكيملو،ةيقربلسريملاذإو«:كولراشعبات

اننأنوضرتفيسو.هيلعانّبلغتاننأنوضرتفيسف،ةلحرلاةياهننوغلبيامدنع
هذهيفو.مهدراطنلازنالاننأو،ةيقربلالاسرإىلعرداقريغهانلعج
.»ةنيهركمهلًاديفمدَُعيملهنأليتاملتقبمهلرايخلضفألثمتي،ةلاحلا

.اينيجرفتسمه.»!الهوأ«
ال،ينعأ«.كولراشعبات.»؟ةيقربلالاسرإدارأناكميأنمً،اذإ«

اوناكدقف،لصينأىلإقدنفيفنولزنيسنيرخآلانأولامكرمألاودبي
.»ملعأامكًةَرشابمةنيفسلاىلإنيهجوتم

.رخآلاىلإامهدحأتفوركيامويورغرظنف
مهف«.ةليلقتاظحلدعبيورغلاق.»ةميلسرظنةهجوىتفلل«

ٌناكمكانهامبر.اهيّقلتوةيقربلاسرإلامةقيرطىلإةجاحبنونوكيس
مالتسامتيثيح،هباشاموأّيلحمديربزكرمك؛ةنيفسلابرقهيلعقَفتم
.»هَّجوتةلاسرةيأ

ةبرعنمهزفقلبقةريخألايناوثلايفهنأشيفقافتالامهيلعناك«
.»...ةطغاضلاءاوجألاكلتيفهايإهّركذتصرفيهامًاذإ.ليَخلا

تفوركيامىهنأ.»هلتامولعملانيودتبنيرخآلادحأمقيملام«
.نيَفتكلانيتاهىلعزاتمملقعكيدل،كولراشاي«:فدرأوكولراشةلمج
.»ناونعنعلجرلاكلذبويجيفثحبلاانيلع

هقمرامدنعو.»بهذأس«:لاقويسركلانعهسفنيورغعفر
دقافناكاذإهظاقيإلواحأنل.قلقتال«:فاضأ،ةهِّبنمةرظنبتفوركيام
بذهملاؤسحرطوههبموقأساملكنإفًاظقيتسمناكاذإو،يعولا
نأربتعأ«.ةيراسفتساةقيرطبهبجاحعفرو.»هبويجيفبيقنتلالبقهيلع
سيلأ،لوبقمريغطغضلاتحتباوجتسالاناكولىتحةلوبقمةقرسلا
.»؟كلذك

.ءودهبتفوركياملاق.»ةلاحلاهذهيفءانثتسارمألانوكيس«
ةبقارمكولراشظحال،ناليفليغشيتفتليورغسويمأجرخنيحو



اهلأسينأدارأ.ةبرطضمريباعتاههجوىلعوهترداغمءانثأاهدلاولاينيجرف
.هديبهلأموأتفوركيامنكلو،رمألانع

دقتعأ،كولراش«:عباتينألبقددرتمثنمو،ءودهبلاق»...كولراش«
.»فسآانأو.مئالملكشبكبءانتعالابةلثمتملايتمهميفقفُخأيننأ

،المأًّايّدجناكاذإامةفرعمًالواحم،هيخأهجويفكولراشقّدحف
.»؟ينعتاذام«:هلأسمث

كميلعتةلصاومنامضينمّعقوتيملوهو.ّيلإكباندلاودِهَع«
عمدنهلاىلإهترداغمذنم،نكلوً.اضيأًاملاسوًاديعسكءاقبإلب،بسحف
نيجّرفتماوفقوو،مهتيقتلانأكلقبسيملءابسنأةدهُعيفُكتعضو،هجَوف
،ةمظعلاماهوأهّكلمتتنونجميسنرفلةينونجلاتاططخملايفَتطّروتامدنع
.قباسلاهسيئرلتقيذلالجرلااكريمأىلإديُعينأةبيرغةقيرطبلواحو
توملانيعيفًارظانتقولانمديزملاَتيضق،ةيضاملاةليلقلارهشألايفو
،تدلُجو،تفطُخو،تبُرضدقل.مهتايحيفسانلامظعملعفاممرثكأ
كماغرإنعكيهانً،ابيرقتتنُعطو،تقرُحأو،كيلعرانلاتقلُطأو،تررُجو
دلبيف؛فارشإيأنودنمةرطخلاندنلةمصاعلايفباعصلاّيطختىلع
املكبملعأتنكول.ليللايفةفينعلاشناملارحبجاومأيفو،يبنجأ
»...اَمل،كلثدحيس

،هسأررادأو،سيساحألاوتالاعفنالاهردصيفتشاجنأدعبتمصو
هديكولراشّدم،اهدنع.هيَنيعيفٍعومدَناعملىأرهنأكولراشدقتعاف
.ةضيرعلاتفوركيامفتكىلعاهعضووددرتب

ُتئجاملاط.يتايحيفًاخوسررثكألادرفلاَتنكاملاط...تفوركيام«
ىلعطقينلمحتمل.كتقوبًاّيخسماودلاىلعَتنكو،حصُّنللًاَبلطكيلإ
موقتلةيمهأرثكأرومأكيدلنوكتامدنعىتح؛كقياضأيننأبروعشلا
.»اهب

:مالكلالصاوكولراشنكلو،امءيشلوقتفوركياملواح
.ةقيدحلايفًاعمراجشألاناقلستينيَذللانيَقيقشلاًاموينكنمل«

.رمألاةقيقحّطقِعأملانأوً،اقلطمكلذبمايقللةّمهلاكلمتنكتملتنأف
ًاَبلطماودلاىلعهتدصقيذلاصخشلاتنأف؛كلذلةيمهأالهنأريغ
نأديرأنمتنأ.رمألالدبتينأيفكشأوً.اقلطمينلذختملو،داشرإلل
ىلعًالّكتموً،امهموً،احجانكلثمنوكأنأديرأ؛ربكأامدنعهلثمنوكأ
.»اذهنمًاقثاونك،لعفتنلو،ّطقينلذختملتنأ.يسفن

قشتسكنأدقتعأ،ربكتامدنع«:ًالئاقمستباوتفوركيامهيلإرظنف



نمزعقوتيننكمي.هقشرخآصخشيألنكميالملاعلايفكسفنلًاقيرط
نممغرلاب،نكلو.سكعلاسيلو،حصُّنلاوةدعاسمللًاَبلطكيلإهيفيتآس
.»رطخيفَتنكامدنعًاجّرفتمُتفقودقف،َهتلقاملك

ماودلاىلعًادوجومنوكيسرطخلانأدقتعأ«.هسأركولراشّزه
ضرعتتاليكتايناطببكسفنّفلكنكميوأ،هلهاجتكنكمي.تبهذامثيح
هرمُضيامأوسأِةهجاومىلعؤّرجتلاوههاجتايفريسلاكنكميوأ،ىذألل
َترتخااذإو.ةّرَغنيحىلعرطخلاكذخأيسفلوألالامتحالاَترتخااذإ.كل
رميملاعلاًاكراتو،مالظلايفًاطَّمقمكتقولكيضقتسفيناثلالامتحالا
وحنًةَرشابمهجوتلايهكرحتللةديحولاةيقطنملاةقيرطلانإ.كمامأ
.»لضفألكشبكلذعميطاعتلانمَتنكمت،رمألاَتدتعااملكف.رطخلا

_ىرينأنمنمزلانمةظحليفكولراشنكمتو،تفوركياممستباف
تاذهيلعناكيذلاىتفلا_هقيقشمسجّفلغييذلانهُّدلاايانثتحت
َتبستكادقفتنأامأ،تامولعمعمجأانأ«:قفِربتفوركياملاق.موي
.»كمسابملاعلايفنملكهيففرعيموييتأيس.ةمكِح

ىلعًةوالعو«:تاظحللاهذهةبوعصنمفيفختلاًالواحمكولراشلاق
يللاقنإ،ىضماميفف.ةايحلايفيتصرفىلعًارخؤمُتلصح،كلذ
راحبإلاو،ةمكالمةارابميفةكراشملاو،ليخلاءاطتماملعتأسيننإمهدحأ
.كحضأستنكةيفيصلاةزاجإلاةياهنيفةزرابمبمايقلاو،شناملارحبربع
يفيعماوناكنيذلانورخآلانايتفلاهبماقاممظعمنأنهارأانأو
لازيال،نآلاىتحو.جَرملايفهزنتلاو،ةيقروةرئاطقالطإوهةسردملا
.»ملُحدرجمكلذلكنأدجأوظقيتسأسيننأدقتعيينمءزجكانه

اينيجرفلازتالثيحىلإةفرغلاربعقدحيلازيالتفوركيامناك
لماوعكانهنأضرتفأو«:لاقو،اهدلاوةدوعًةرظتنمو،بابلاةبقارمفقت
.»ىرخأةيضيوعت

.حايترالامدعبًةأجفًارعاشكولراشلأس.»؟ينعتاذام«
نألبق،ًةأجفريكفتلايفتفوركيامقرغتساو.»ةرشِعلانتافمينعأ«

يدرفمبيتقوءاضقلّضفأو،ىقمحلالّمحتأالو،بزاع...لجر...انأ«:عباتي
َكتايحْتلخداذإو.ءيشلكيفيبِدتقتال،اذل.بارشةنينقوباتكعم
.»ةسامحباهّلبقتف_ةّدوملوقلاىلعؤرجأوأ_ٌةقادص

ويثامبتفوركيامتاملكهتّركذامدنعًةأجفكولراشتايونعمتراهنا
عنامأال«:ةبآكبلاقف،نيفطاخيديأنيبامناكميفدوجوملاتنرأ
.»كلذببسبيئاقدصأرثأتينأديرأاليننكلو،رطخلاةهجاوم



ركذمهنكميو«.تفوركيامراشأ.»كرارغىلعمهتارايخاوذختادقل«
ريغانأاملثم؛نيملاسمهؤاقبإكنكميالو،ىمُداوسيلمهف.اهسفنججحلا
نونوكيسفكعماونوكينأاودارأاذإو.ودبيامكًاملاسكئاقبإىلعرداق
نوكينأنمدبال،ديكأتلاب«.هبجاحعفرو.»ةرطاخملانوّلبقتيمهنألكعم
.»ًّالِمُموأًانمآسيلكعمدجاوتلانأنآلافشتكادقباشلاويثام

.»؟تفوركيامايكلذكسيلأ،هديعُنس«
.»هفرصبةايحلايلحمستاليفرصمكيشريرحتبيبلقلحمسأنل«

نكلو،ديكأتلابلبقتسملاعقوتيننكميال«:عباتمث،فطلبتفوركياملاق
ةدوعيفةريبكةيناكمإكانهنإلوقلليتربخويتفرعممادختسايننكمي
دادتماىلععقتدقيتلاىرخألاثادحألاامأ.ًىفاعُموًاميلسانيلإيتام
.»ىرخأةلأسمكلتفقيرطلا

لمحيوهوةفرغلايورغسويمألخدوبابلاحُتف،ءانثألاكلتيف
.ةنّضغتمقروةعطق

.امعوننمةرفيشاهنأودبي.نيجسلابيَجيفهذهىلعترثع«
.»هينعتاممًاقثاوتسل

.تفوركياملأس.»ً؟ايعاوناكله«
ةرظنتيقلأيننكلوً.اديجًالثمموأيعولادقافنوكينأامإ«

ىلعةيلخادلافيرعتلاتاقاُصلوشامقلاليصفتنإ.هسبالمىلعةعيرس
.»ةسيئرةفصبةيكريمأهسبالم

نيعتيناكيذلاناكملاىلإةعاملإانيطعتامبرف،ةقرولاىلإْرظنِنل«
.»هيلإهتلاسرهيجوتهيلع

يف،هلوحكولراشوتفوركيامّقلحتف،ةلواطلاىلعةقرولايورغحتف
.اهدلاوةدوعبةديعسوًةمستبمفلخلايفاينيجرفتيقبنيح

ةعرسبةنَّودملادادعألاوفورحلانمتاعومجمةقرولاىلعتبتك
ةسمخىلعاهنملكيوتحتتاعومجمرشعكولراشأرق.ديلاطخب
:ماقرأوفورحوأ،فورح

.كولراشلأس.»؟ينعتاذام«
تارفيشتناك«.يورغباجأ.»ةطيسبلادبتساةرفيشاهنأودبي«

عوقونودلوؤحلل؛تايالولانيببرحلاءانثأًاريثكمدختُستلادبتسالا
نمًالدب،لاثملاليبسىلعف؛ةطيسبةركفلا.ةبسانملاريغيديألايفلئاسرلا



نمًالدبو_يزظفلتو_»z«لثمرخآًافرحبتكت»a«فرحلا
هّجوتيذلاصخشلاوَتمدامو...»y«فرحلاةباتككنكمي»b«فرحلا
حاتفم_ةينعملافرحألانملكلدبتُسيفرحيأبنافرعتةلاسرلاهيلإ
.»نامأباهترفيشّلحوةلاسرلاريفشتنكمملانمف_زغُّللا

.كولراشلاق.»؟كلذكسيلأ،زغُّللاحاتفمفرعنالاننكلو«
حاتفملافاشتكانمامبراّنكمَتللوطأةلاسرانيدلتناكول.حيحص«

.«ةليوطتسيلفسأللاهنكلو،راركتلاطمنليلحتربع
.»!راركتلاطمنليلحت«
نكلو.»ةيميلعتةصحلبسانمريغتقولا«:ًالئاقتفوركيامدّهنت

.لاحةيأبباجأيورغ
لئاسرلايففورحلاضعبنأعرابلجرفشتكا،تاونسذنم«

رثكأمدختُسيًالثميإفرحلاف.اهاوسنمرثكأرركتتةيزيلكنإلابةبوتكملا
ويكنافرحلاو.نأو،وأو،هيأفرحألامثنمو،يتفرحلاهيلي،هريغنم
صنكيدلناكاذإ،اذل.ةشهدللريثمرمأاذهوً،امادختسالقألاامهدزو
يفًامادختسارثكألافرحلانعْثحباف،ىرخأبفورحلاهيفتلدُبتساليوط
يتوهصنلايفًامادختسارثكألافرحلاو.يإفرحلانوكيامبرف.صنلا
امفاشتكاكنكمي،ظحلانمليلقبو.لادبتساةيلمعاهنإ.حجرألاىلع
ىلعةلاسرلاىلإرظنو.»اهاوتحمةفرعملةلاسرلايففورحلانميفكي
يفكيامانيدلسيلذإ.اهنمًاقثاوتسلفهذهامأ«:عباتومهمامأةقرولا
ناكاذإامعلءاستأيننكلو،راركتلاطمنلٍليلحتبمايقللفورحلانم
نأدقتعأ.ةلاسرريفشتوأليلحتلاةيلمعءارجإلتقولانمعّستممهيدل
.»ةطاسبرثكأانههودمتعاام

.كولراشلأس.»؟فيك!ةطاسبرثكأ«
كلذينلمحي.فورحةسمخىلعاهنملكيوتحتتاعومجمرشع«

.»لودجوأ،تاعَّبرمةكبشيفريكفتلاىلع
بيترتبنكلو،ةيلصألاتاعومجملاتحتةعرسبفورحلايورغنّودو

:ربكأ



ةباتكلامهمادختساءرمللنكميناتقيرطكانه،نآلا«ً:اركفملاقمث
وأ،ةقيرطلاهذهب؛ةدمعأةرشعوروطسةسمخنمةنَّوكمتاعَّبرمةكبش
.»ةسكاعملاةقيرطلاب

تاعومجملاةرملاهذهًاعضاو،ىرخأتاعَّبرمةكبشبتك،ةعرسبو
:يدومعلكشب

سأفيصر«،هسافنأًاسباحكولراشأرق.»نوتبمثواسديربزكرم«
ناكملاوهاهيفركُذامنأدبال.ءاثالثلا،09.45،نرتسيإتيرغسأ
.»ةرداغملاتقوو،ةنيفسلارداغتثيحو،ةلاسرلاهَّجُوتثيح

لضفأاهنكلو«،ًالمأتميورغلاق.»ةصاخةفصبةدقعمةرفيشتسيل«
ىلعةعيرسةرظنىقلأو.»ةعرسمليَخةبرعيفامبرهبمايقلامهنكمأام
.»؟كلذكسيلأ،ةيلاتلاةوطخلافرعنانَيلكنأنظأ«:عباتمثتفوركيام

.»قلطنأس«ً:ابيجمهسأربتفوركيامأموأف
ةوطخلايهام«:لأسمث،هذاتسأوهيخأنيبكولراشتارظنتلّقنت

.»؟ةيلاتلا
.باجأنموهتفوركيامناكوً،اضعبامهضعبىلإنالجرلاقّدح
دنعًادغنوتبمثواسرداغتسةنيفسنتمىلعمهسفنألاوزجحدقل«

ىطاعتناننأنيحيفمهتهجوىلإنولصيسو.ةقيقدنيعبرأوسمخوةعساتلا
هذهيفترحبأدقةنيفسلانوكتس،ةطرشلاظقوننأىلإو.انهرومألاعم
.»ءانثألا

.كولراشلاق.»ةبوقعلانماوتلفأدقلً،اذإ«
،مويلكاكريمأىلإرحبتنفسكانه.ةرورضلابسيل«:تفوركيامّدرف

لئاسرلالمحيهةسيئرلااهتمهمنكلوً،اباّكرلقنتنفسلامظعمو



ركاذتءارشنماّنكمتاذإو.دوقنلاهنمينجتاماذهو.ةيديربلادورطلاو
،اهسفنةهجولاىلإدغدعبوأًادغرداغتسةنيفسنتمىلعرفسلل
لصنسامبرلبال،ةزيجوةرتفبمهدعبكانهىلإلوصولاٍذئدنعانناكمإبف
اوراتخيملمهو.ةوقرثكأوأً،انزوّفخأانتنيفسنوكتدقف.مهلبق
دلبلانمجورخلااودارألب،نودَراطيسمهنأمهنيعأبُصننيعضاومهتنيفس
.»نكممتقوعرسأيف

.كولراشلأس.»؟اّنكمتاذإ«
طبترمهنألباهذلايورغديسلاىلعنّيعتيس«:تفوركيامباجأ

نمو.ةيلحملاةطرشلاةدعاسمبلطهتعاطتسابو،مألاهدلبيفةيئاضقماهمب
انأامأ.اهدرفمبانهاهعَدينلهنألهعمهتنبابحطصيسهنأحضاولا
تاروطتنعةيناطيربلاةموكحلاغالبإىلعصرحلاىلإةجاحبيننألىقبأسف
ديسلاهيلإجاتحيدقدمألاليوطيسامولبدمعديأريفوتو،ثادحألا
.»يورغ

تيرغضارتعاًابلاط،نوتركنيبةلاكولةيقربلاسرإبسحفهنكميالأ«
.»؟لصتامدنعنرتسيإ

:لاقوكلذبهمايقءانثأنازتهينائتانلاهاكفو،هسأرتفوركيامزهف
يفكيامسيلديكأتلاب؛لاجرللةحضاوًافاصوأكلمنالاننأىسنتتنأ«
نأكاوسدحألنكميال،ثوبسكليونوجءانثتسابف.مهلاقتعانامضل
.»مهفرعي

ً.ابيرقتسفنتلاىلعرداقريغكولراشلأس.»؟ينعاذامو«
.فطلبتفوركياملاق.»نيرخآلالاجرلاىأريذلااننيبديحولاتنأ«

ايكيلعًارطخلكشيدقرمأبمايقلاكنمبلطأنأيننكميال،نكلو«
طقفيننكمي.كنمكلذبلطبيلحمسياليريمضنإىتح.كولراش
نكمتيملاذإلاجرلاىلعضبقلاعيطتسياليورغديسلانأىلإةراشإلا
.»مهيلعروثعلانم

.كولراشسمه.»؟اكريمأىلإبهذأنأينمديرتأ«
يننأبانآةمعلاودروفنيِرشمعلارابخإيننكمي«:تفوركياملاق

،عبطلابرمألاناضراعيسً.ابيرقتًارهشمودتامبرةيميلعتةلحركلُتّربدت
.»دقتعأامكامهعانقإيناكمإبنكلو

اهسرامتيتلاةبيرغلاةوقلاونيتنالغإةديسلايفًاركفمكولراشلاق
اممربكأةلوهسدجتسكنأدقتعأ،عقاولايف«:همعلزنميفودبيامك
.»نمزلانمةريصقةرتفلداعتبالابيلحامسلابامهعانقإيفدقتعت



لافطألاوءاسنلاولاجرلابةظتكمنوتبمثواسيفنفسلاضاوحأتناك
يفلمنلاكيرجيمهضعبناكو.دحألاسبالمنودترينيذلانيلجعتسملا
،نفسلاحوطسوفيصرلابناجنيبطبرتيتلاةكرحتملاروسجلاىلعأهاجتا
نوقلمحيوىرخأنفسنمةكرحتملاروسجلاىلعرخآلاضعبلالزنياميف
نوقابلايقُلينيحيف،ديدجلادلبلامهتيؤرىدلمهنويعظحجتف،مهلوح
عرذأبددجنيمداقبنوبّحريوأ،مهئابسنأومهئاقدصأىلععادولاةيحت
دشحلالخادمهقيرطةدّحومسبالمنودترينولاّمحّقشيو.ةحوتفم
ىلعرقتسمريغلكشبةسَّدكملارفسلابئاقحنمًاماوكأنيعفاد،هلوحو
لمعللسبالمنودترينيذلاةفصرألالاّمعلقنيامنيب،ةريغصتابرع
.اهيلإوةريبكتاصنمنمَعئاضبلامهسوؤرىلعةنَّولمةريبكليدانمنوعضيو
نمكابشبةاطغمةريبكتاصنملقنتةيبشختاعفاركلذلكولعتو
،ضوَحلابناجىلإحوطسلانموأ،نفسلاحوطسىلإضوَحلابناج
يراوصلاو،ٍفورجبهبشألانفسللةيديدحلاوأةيبشخلابناوجلاىلإًةفاضإ
.ةفاكءاحنألانمةباغكةضهانلانخادملاو

دوقنةقرس:بَكتُرتةميرجةئمىلعًاليلدىأركولراشرظنامثيحو
ٍمزِربطيحتيتلاِكابّشلاعَطقو،ةتباثلاةقاطبلاباعلأةسراممو،بويجلانم
مهقيرفتمتيلافطأو،اهنمةريغصعلِسذخأناكمإلابنوكيلعئاضبلانم
ًامَّدقمنوعفديددجنيمداقىلإةفاضإلاب،دحأهفرعيالببسلمهيوذنع
ةمَّدقملاُفاصوألاهبشتالوًاقحةدوجومريغقدانفولُزنىلإمهلقنءاقل
.ءيشيأبَنكاسملا

.لاحأوسأولضفأبةيرشبلاةعيبطلااهنإ
يفامبرًاكامهنارثكألايهةقباسلانورشعلاوعبرألاتاعاسلاتناك

ريغرارقلاو،يفيرلايورغسويمألزنميفعامتجالادعبف.كولراشةايح
رداقريغلازيالكولراشناكيذلارارقلا_اكريمأىلإباهذلابعقوتملا
لاسرإلماهنرافبنيَّرام،زملوهلآةبزعتفوركياموداع_هقيدصتىلع
فيإنيَعنقم،سكودنوتبمثواسيفديربلازكرمىلإةيانعبةعوضومةيقرب
لخد،زملوهلآةبزعىلإامهلوصوىدلو.مهفاقيإيفناليفليغحاجنبلريبو
ىلإكولراشهجوتنيحيف،زملوهدروفنيِرشىلإثدحتللةبتكملاتفوركيام
ًاكلُمناكيذلاميدقلاقودنصلايفةريسيلاهتاينتقمبيضوتلهمونةفرغ
يذلالاتقلاتايركذنمًاجعزنم،ّئيسلكشبكولراشماندقل.هدلاول



كشوىلعهنوكببسبهسّمحتنمو،هحارجمالآوناليفليغعمهضاخ
ةقثمدععمرتوتلاضعبروطفلاباشدقل!اكريمأىلإدلبلاةرداغم
نمةدورببنيتنالغإةديسلاماستباو،هلهنالوقياممانآةمعلاودروفنيِرش
ةيلمعًابقارم،تفوركيامعمليَخلاةبرعكولراشلخد،كلذدعب.امهئارو
ةليوطةلحريفكلذدعباقلطنامث،ةبرعلارخؤمبهطبروهقودنصعفر
.نوتبمثواسىلإ

يفو،تلصحيتلارومألالكيفركفيهسفنكولراشدجو،قيرطلايف
دقافناليفليغبيجيفيورغسويمأاهيلعرثعيتلاةرَّفشملاةلاسرلا
امًارمأكانهّنكلو،لبقنمتارفيشلايفركفنأهلقبسيمل.يعولا
نكمييتلاةيقطنملاتايلمعلانأشبو،ةقيقدةقيرطباهعمجنأشب
عاونألكّليختيهسفندجوو.يجهنملاهلقعلقورتيتلاواّهلحلاهمادختسا
مويلايفاهلحباوماقيتلاةرفيشلاكلتكبيترتلاةداعإبًاءدب؛تارفيشلا
،فورحلاناكمّلحتزومرلاثيحًاديقعترثكأتالادبتسابًارورمو،قباسلا
ةرفيشلًاقفوتالادبتسالااهيفلّدبتتًاكباشترثكأتابيترتىلإًالوصوو
ةرمللرهظييذلاهيأفرحلالاثملاليبسىلعلدبتُسيثيح،ةفلتخم
...كيلاوداذكهو،ةيلاتلاةرملايفرهظيامدنعرخآفرحبو،امفرحبىلوألا
كانهنوكينأديفملانم،ةلاحلاكلتيف.ةينمضةيمزراوَخىلإًادانتسا
كلذّلحنكميفيك.يورغسويمأهزجَوأيذلاعونلانمراركتللليلحت
ًاثحبزومرلاوتارفيشلاملاعبلطتي.كولراشلءاست؟ةرفيشلانمعونلا
.ديكأتلابًايفاضإ

يورغاينيجرفوسويمأناكو،نوتبمثواسىلإالصو،ةياهنلايف
ةفاحبًابيرقتةأَّبخمهنيبجلوحةدامضرذحبيورغّفلدقو،امهراظتناب
نمو،امهَيناصحةوهصىلعلزنملانماقلطناامهنأكولراشرزحف،هتعّبق
.امهبايغءانثألبطسإيفامهعاديإرمأاّربدتمث

مكركاذتّيدل«:قروةمزريورغسويمأًامِّلسمتفوركياملاق
سأسأنتمىلعنكامأمكلتزجُحدقل.مكبةصاخلارفسلاتادنتسمو
ةيناطيربةنيفسيهو،نيالدرانوكّصختاهنإ.كانهيهاه.ايتوكس
لّمحتتنلكنأُتعقوتدقف.عبطلابىلوألاةجردللتاقاطبلاو.ةزاتمم
.»كتدهُعيفيقيقشوكتنبانأواّميسال؛ةيساقلاةثلاثلاةجردلا

تدبةمخضةنيفسىأرف،تفوركيامراشأثيحىلإكولراشرظن
ىلعةفاسملافصتنميفةمخضعفَدةلَجعكانهتناك.يْبكُرلقحلوطب
وهامك؛رخآلابناجلاىلعةلثاممةلَجعىلإةفاضإلاب،ةنيفسلايبناجدحأ



،اذل.ةفوفلمةعرشأبناتيراصكانه،عفدلاَيتلَجعىلإةفاضإلابو.َضرتفُم
ةدوجومةيراخبتاكرحمةطساوبنالمعتعفدلاَيتلَجعنأكولراشضرتفا
نمناتقثبنمناتنخدِمكانهتناكذإ_مخضلاةنيفسلالكيهلخاد
امدنعةعرشألامدختُستو_ءاضفلاىلإحجرألاىلعراخبلانالسرتحطسلا
راخبلابناتلماعلاعفدلااتلَجععفدتنيحيف،اهألمتحيركانهنوكت
.حيرلادمختامدنعةنيفسلا

ةطساوبنالمعتعفدلااتلَجعتناكاذإف؛ةركفلايقطنملاهلقعّللح
،قرتحملامحفلاةطساوبةيراخبلاتاكرحملارييستنّيعتيًاذإ،ةيراخبتاكرحم
ىلعةنَّزخممحفلانمتايطايتحاكانهنوكتنأبجيهنأينعيامم
طسويفمحفلانمديزملاىلعلوصحلاليحتسيهنأامبةنيفسلانتم
لقنليفاضإمحفىلإةجاحلاوً،ايفاضإًانزوينعياذهو.يسلطألاطيحملا
نّيعتيامدنعةلحرللةبولطملامحفلاةيمكءرملافرعيفيك،نكلو.محفلا
ًاملِع،ّنطلاكلذلقنلمحفلانمديزملايفاضإّنطلكلفيضينأهيلع
نّيعتي؟ةبولطملاةيمكلارثكأفرثكألءاضتتنطلاكلذكالهتساىدلهنأهنم
بيرغلكشبرمألاهّركذدقو،هلوانتميفسيلدَّقعمّيضايرباسحءارجإ
نيبتوافتلانععيباسأةعضبذنميورغسويمأهلهبرضيذلالاثملاب
ىلعدمتعيملاعلايفءيشلكله.تقولاعمبنارألاوبلاعثلادادعأ
؟فاطملاةياهنيفتالداعملا

انأف«.ءايحبيورغسويمألاق.»زملوهديسايكتدعاسملنّتممانأ«
.»ةيلاملاةأفاكملاةلأسمنعثدحتنملً.ايرثًالجرُتسل

نمودبيامكًاجَرحُم،هديبتفوركيامحّولو.»كلذلةجاحال«
.ركاذتلاهذهنمثةيناطيربلاةموكحلاتعفددقل«.لاملاةلأسمةشقانم
هيلعحرتقأسو،مكريفسعمثيدحيلنوكيسً،ابيرقتمداقلاعوبسألالالخو
هتسايسيفمكدلبدعاسناننأساسأىلعةفلكتلاعفديفةدعاسملا
ىلإًارقتفمكُرتتنلكنأنمًاقثاونُك،رضاحلاتقولايفنكلو.ةيلخادلا
تادامتعاىلإلوصولاكتعاطتسابنأضرتفأ.كرويوينىلإكلوصوىدللاملا
.»؟كلذكسيلأ،كانهةيلام

.»زملوهديساينّتممانأ،كلذعم«.هسأربيورغسويمأأموأف
سويمأبناجىلإفقتيتلااينيجرفىلإةعيرسةرظنكولراشىقلأ

.ضيبأاههجوو،جاِزملاةيبصعودبتيهويورغ
هقيقشةلصاومءانثأاهيلإًاهّجوتمكولراشاهلأس.»؟ريخبِتنأله«

.مالكلااهدلاوو



.»رمألانعثدحتلاديرأال«:ةلئاقاهسأربتأموأف
.»!نطولاىلإةدوعلابنيَُّرستسكنأُتننظ«
يأ«:هتلأسمث،جاجزلاقارتخاعيطتستةعيرسةرظنهيلعتقلأو

.»؟همهفتملرمألانعثدحتلاديرأالنمءزج
امبرفرصتيامكءارولاىلإعجارتو،اهايإًائِّدهمهديكولراشعفرف

اهفرعذنمىلوألاةرمللودبتاينيجرفنأهرسيفركفو.يّربناويحعم
ً.امويهاقتلايذلاامبرًاديقعترثكألاصخشلا

.تفوركياميورغلأس.»؟نرتسيإتيرغنعديدجنمله«
حابصلااذهنفسلاضوحةنيفسلاترداغ،ةرَّفشملاةلاسرلاريشتامك«

ةحئالنمُتققحتدقل.كرويوينىلإًةهّجوتم،انهنمبيرقفيصرنم
ّفلختدقلً.ائيشانلينعيمسايأىلعرثعأنأنودنمباكرلاءامسأب
ىقلييذلاظحلاّئيسناليفليغديسلاهنأضارتفالايننكميو؛دحاوبكار
قحالتقويفةمصاعلاةطرشىلإهلقنأس.نآلاماهنرافةطرشنمةيانعلا
.»اهلعضخييتلاباوجتسالاةيلمعلّهسينأكلذنأشنمف؛مويلانم

ةمهتيأبنَُديملهنأّركذتو.لجرلاىلعًاريثكُسقتال«:يورغلاق
.»دعب

كولراشىلإتفتلامث،بيجينأنودنمهبجاحتفوركيامعفر
ايتوكسسأسأهاجتايفىرخألاديلابراشأو،هفتكىلعهديعضوو
يهو،ارتلكنإيفانهنيالدرانوكاهتََنب،ماوعأةتسلبقتقلُطأ«ً:احراش
فالآةثالثنزتوً،امَدقنيعبسوًاعستوةئمثالثاهلوطغلبي.اهليغشتبموقت
درانوكةقثبىظحييذلالماعلاوهو،زنيكداجاهنّابرىعدي.ّنطةئمعستو
كلهتستو،ةنحّشلاىلإًةفاضإ،بكارةئمثالثلعّستت.رخآلماعيأنمرثكأ
نمةلحرلابمايقلااهنكمي.مويلايفمحفلانمًانطنيتسوةعبرأوةئم
دعب،كلذّليخت.ةليلقتاعاسومايأةينامثلالخكرويوينىلإنوتبمثواس
اونطوتسانيذلاداّورلانمزيف.ةيكريمألاةّراقلايفنوكتسدحاوعوبسأ
.ً»ارهشأمودتةلحرلاتناك،مهاوسلبقبيَهملادلبلاكلذ

.كولراشلأس.»؟تفوركياماياكريمأَترزنأكلقبسله«
ةيبنجأضرأنوتبمثواس«:باجأو،مخضلاهقيقشمسجةشعرترتعاف

.ً»اضيأيلامشلابطقلانوكتنأاكريمألنكميو.يملِعّدحىلع
ىلإاهقيرطيفامكتعتمأنوكتس«:ًالئاقيورغىلإتفوركيامتفتلاو

اهرطاشتتسامهادحإ.نَيترجُحيفةّرسأةثالثُتزجح،ريكفتلادعب.امكَيترجُح
عماهرطاشتتساهنأُتمهفيننكلو.اينيجرفلفةيناثلاامأ،كولراشعم



رارقلانأامبةرفاسملاكلتمسانمققحتلانمنكمتأمل.ىرخأةرفاسم
ةأرماةيأنأيفيِقث،نكلو.ةنيفسلاتاباسحرومأملودبيامكدوعي
.»ةبذهمنوكتسىلوألاةجردلايفرفاست

وهويورغلاق.»اهرمأّربدتىلعةرداقاينيجرفنأنمقثاوانأ«
ً.اَكبرُمودبي

ُتزجحوةطيِحلاُتذختادقل«.تفوركيامعبات.»رخآرمأكانه«
هذهبةياردىلعصاخشأيللاقدقف.مَّدقيءاشعلوأيفمكتثالثلدعاقم
مكتناكمددحتءاشعلوألوانتلاهيلعنولصحتيتلادعاقملانإرومألا
،نّابرلاىلإبرقألايهدعاقملالضفأو.ةلحرلانمىّقبتاميفةيعامتجالا
.تاكرحملانعدعبألاو،رحبلاراوُدبةباصإلالاحيفباوبألاىلإبرقألاو
رْدقربكأبعتمتلامكنكمينكلو،طقفمايأةينامثمودتسةلحرلانأفرعأ
.مكدسحأيننإلوقلايننكميال«.ًةيناثدعتراو.»ةرتفلاكلتيفةحارلانم
ىلإيبتكمنمو،يبتكمىلإينكسمنمةلحرلانوكت،مايألاهذهيفف
اهنكميةوقةيأّليختأنأعيطتسأالو.يقاهرإلةيفاكهدصقأيذلايدانلا
.»نيتورلاكلذنعيداعبإ

نعانجرُخيامبزملوهديسايأجافتتدق«:ًالئاقيورغمستباف
ىلإرفسلاجهابمفشتكتدقكنأّنظأو.رومألاطسبأنوكيامبرف؛انتارادم
.»ترفاسنإةيبنجأدالب

.تفوركياملاق.»هللاحمسال«
،لِثملابتفوركيامماقوهديكولراشّدم،ليحرلاتقوناحنيحو

.عراشلايفنايقتلينيَّديسكةناصرباحفاصتو
كنمبلطيامبُمقو«:عباتمث،تفوركياملاق.»كتمالسىلعظفاح«

ىدمفرعنالدق.ماهةلحرلاهذهيفكدوجو.هبمايقلايورغديسلا
كئلوأةفرعمهنكمييذلاديحولاكنأبكّركذأيننكلوً،ايلاحكلذّةيمهأ
ءاقلإضرتُفينويسايسنوئجالونومرجممه،لقألاىلع.نيقراملانييكريمألا
،كلذنممهألاو.اهوبكترايتلامئارجلاىلعمهتمكاحمومهيلعضبقلا
يسايسلاعضولارثأتياليكاهلدحعضوبجيو،كاحتةرماؤمكانه
ىظحيالذإ؛كتقوبعتمتسا،هللابًاّبحوً.اءوسدادزيواكريمأيفشهلا
.»جراخلاىلإرفسلاةصرفبكّنسلثميفنوديدعصاخشأ

:ًالئاقكولراشلهاطعأًاريغصًاباتكجرخأو،هبيَجلخادىلإهديّدمو
،ةيروهمجلاباتكنعةخسنهنإ.كتقوءلملامءيشىلإةجاحبنوكتس«
تاراوحةعومجملكشباتكلاذختي.نوطالفأيقيرغإلافوسليفلاملقب



نّيينيَثألانمةعّونمةعومجمو_نوطالفأدشرم_طارقسنيبةحَرسَمُم
اذإامةفرعمنولواحيو،ةلادعلاىنعماهيفنوشقاني،بناجألاونيرخآلا
مدختسي.ملاظلاناسنإلانمالمأةداعسرثكأفِصنملاناسنإلاناك
شقانيامك،ةفسالفكولمهمكحيٍعمتجمحارتقالتاراوحلاًاضيأنوطالفأ
يفًاريثأترثكألالامعألادحأةيروهمجلا.عمتجملايفرعاشلاوفوسليفلاراودأ
.»هتساردبكيصوأو،ةيسايسلاةيرظنلاوةفسلفلا

.ةبيرُمةقيرطبكولراشلأس.»؟مَجرتموهله«
يفكتعرسىدمفرعأ«:عباتمثً،اكبترمتفوركياملاق.»العبطلاب«

كيلعبجوتاذإامأ.مايألادحأرهظدعبهتيهنَألً،امَجرتمناكولو.ةءارقلا
ّمُتتنألبقيضقنتسةلحرلانأبةماتةقثىلعانأف،هتءارقءانثأهتمجرت
ةراهمةمحرتحتماودلاىلعتامجرتلانوكت،كلذىلعًةوالع.هتءارق
ةغللابءيش_مئالملالكشلابهمهفوامءيشةءارقتدرأاذإو.مجرتملا
ىلإًارظنو«:فدرأمث،ًاليلقددرتو.»ةغللاكلتمُّلعتكيلعف_ةيبنجألا
نممغرلابوهنأىلإةراشإلاّدوأ،ةيئانجلاوةبيرغلارومأللكبحبيتفرعم
نممغُرأامدنعتامطارقسهدشرمنأّالإ،ةمّدقتمّنسيفنوطالفأةافو
كسّمحيكلذناكاذإفرعأال.ّمُسبرشىلعةيقيرغإلاتاطلسلالبِق
ةفرعملاكلمّدقأ،ةراثإلاوقيوشتلابكَعلوبينمًاملِعنكلو،باتكلاةءارقل
.»ءاشتاماهبلعفتلًّةيده

مل.هْقلَحيفةقناخةّصغبرعشيوهوكولراشلاق.ً»اددجمكارأس«
تفوركيامنكلو،لاؤسمأامعقاولًاضرعهلاقامناكنإفرعينكي
:لوقيوهوهانيعتألألتو،تاظحللهرظنبحاشأ

يفيقُُرطىلعًادجداتعمانأف_ًادبأءانبأبىظحأنل،كولراش«
نبابًامويُتيظحولنكلو_يتايحيفرييغتثادحإًادبألّبقتأالو،ةايحلا
.ً»اديجكسفنبنِتعا.كسفنبنِتعا.كنمرثكأهبحأنأعيطتسأنلف

ًاكرحتمًارسجنيكلاس،لَجَعىلعةنيفسلانتمىلإاودعص،كلذدعب
،مهركاذتنمققحتلاّمت،ىلعألايفو.ةنيفسلاحطسىلإضوَحلانمًاليوط
ذفاونلانمةيلاختاّرممنيرباع؛يبشخّملسلفسأىلإةقفارمباوظحو
اهتعتمأتناكثيح،اينيجرفةفرغىلإًالوأاوهّجوت.فرغلاىلإًالوصو
يتلاةفرغلاىلإمثنمو،دعبتلصودقاهتقيفرنكتملو،اهراظتناب
حاولأبنَيتنَّيزمونَيتريغصناتفرغلاتناك.يورغسويمأوكولراشاهرطاشتيس
نيَريرسىلعيوتحتوً،ابيرقتمادقأعستلوطبامهنملكتناكذإ؛ةيبشخ
دحأيفو.لباقملابناجلايفةحيرمةكيرأو،بناوجلادحأىلعنيَّيقبط



ًارونلخُدتةريدتسمةذفانةكيرألاقوفو،ةآرموةلسغِمدجوتفارطألا
ةذفانلاقالغإناكمإلابهنأبارطضالانمليلقبظحالكولراشنكلو.ءاوهو
ّبهتلهف،كلذكرمألاناكاذإو؟فصاوعلاءانثأكلذثدحيله.ماكحإب
رثكأةفصاعلاتماداذإةبسانمةئوهتىلعنولصحيفيكوً؟اريثكفصاوعلا
؟!ةليلقتاعاسنم

يللضفألانم«:لاقمث،نيَّيقبطلانيَريرسلانميورغسويمأققحت
،تعقووًاجئاهرحبلاناكاذإف.كليولُعلاىقبيسو،يلفُسلاريرسلارايتخا
.»كنمًانزولقثأانأ،ّركذتو.رصقأيطوقسةفاسمنوكتنألّضفأانأف

،ةلَمتحملافصاوعلاوةذفانلانعهنهذيفتراديتلاراكفألاًاركذتم
شارفلابناجدادتماىلعًامئاقًايبشخًافرَحنيَريرسللنأكولراشظحال
ىلععوقولاومهمونءانثأجرحدتلانم_ضرتفموهامك_سانلاعنمل
مهتّرسأيفءارولاومامألاىلإنوزتهيمهوسانلاّليختهنكلو،ضرألا
.ةيتاعجاومألانوكتامدنعّةيقبطلا

نمصقتنتةقيرطبكلذيورغلاق.»شارفلاةدوجنمًاقثاوتسل«
يفهشارفنمةكامسرثكأكولراشلشارفلاادبدقل.هّتقرًاربتخمو،هرَْدق
ً.ائيشلقيملهنكلو،زملوهلآةبزع

سيئرلاةنيفسلاحطسىلإاداع،امهتعتمأةمالسنمادكأتامدنعو
دوشحلاو،الصوامدنعلاُزيكرحتملارسجلاناك.ةرداغملاتادادعتساةبقارمل
دارأدقل.ةنيفسلانتمىلعصاخشأللًةحّولم،ضوَحلابناجىلعةعّمجتم
رخآًاءزجنكلو،تفوركيامهجونعدشحلانيبثحبلاكولراشنمءزج
ًالجركولراشقيقشنكيملذإ.رداغدقتفوركيامنأملعيناكهنم
.عادولاهركيناكوً،ايفطاع

ةيروهمجلاباتكّسدثيحهترتسبيَجىلإكولراشديتفحز
مزتعاو،ةعَّقوتمريغةيدهناك.هّايإتفوركيامهاطعأيذلانوطالفأل
.ةينانويلاةغللابناكولىتح؛هلمكأبباتكلاةءارقكولراش

ملو،ةعرسىصقأبرودتاهنطابيفةدوجوملاةنيفسلاتاكرحمتناك
حطسلابشخربعهبرعشلب،بسحفاهريدهعامسنمكولراشنكمتي
نوكيسةيراخبلاتاكرحملاجيجضنأبفيخميئاجفكاردإهباتنادقلً.اضيأ
نمنكمتيسفيك؟مانيسفيك.ةيلاتلاةينامثلامايألايفلصاوتملامهقيفر
،هيلعدايتعالاوهديحولاهؤازعناك؟هلمهدحأهلوقيءيشيأعامس
ً.انكممكلذنوكيسفيكةظحللاكلتيففرعيملهنكلو

داتوأنعفيصرلابناجبايتوكسسأسأطبرتيتلالابحلاتّكف



ةكامسبةظيلغلابحاهنأًاملِع؛طئارشكةنيفسلابناجىلعًةقفاخ،ّوسُّرلا
.كولراشديةضبق

،مهتحتءاملانيتضخام،نارودلابناتمخضلاعفدلااتلَجعتعرشو
قلطأ،ةيراخبلاةراّفصلاتقلُطأنيحو.مامألاىلإًايجيردتةنيفسلانيتعفادو
نأمهنمدحألقبسيملهنأولامك؛جاهتباةحيصضوَحلاىلعنودشتحملا
نورفاسملاّدرف،ءاضفلايفًايلاعتاعبقلابيقُلأو.ًالثاممًادهشمىأر
.لِثملابةنيفسلاحطسىلعنوعمجتملا

دقف.كولراشبلقنزحلاوْبنَّذلابروعشلانميّئاجفٌمهسقرتخادقل
تلصاواميفً.املاسهقيدصنوكينأدارأو،مهتقفربيتامنوكينأدارأ
داعبإةلصاومهيلعنّيعتو،هقيدصلثدحينأنكمياملروصضرعهتّليخم
وهف.يتامبىذألاقاحلإللريبوفيإىدلببسال.هنهذنعروصلاكلت
.مهنيمأتةصيلوب

يقطنملكشبلريبوفيإركفيله:هسفنحرطييذلالاؤسلاىقبي
؟كولراشك

كولراشظحال،ةجعزملاراكفألاكلتنعههابتنافرصلهلوحًارظان
ةبيقحهنأادبامًائيشًالماح،هدرفمبفقيناك.راوِجلايفلجردوجو
ىلإ؛رخآلاهاجتالايفرظنيناكدشحلابقيدحتلانمًالدب،نكلو.نامك
،ةداعلاجرلارعشهيلعوهامملوطأودوسأهرعشو،ًاليحنناك.رحبلا
يفهنأكولراشربتعا.عَّلضملمخمنمامهنأولامكهلاورسوهترتستدبو
،سمشلانمهيَنيعيقيلهديلجرلاعفرنيحو.رمعلانمعبارلادقعلا
ًايبناجكولراشىلإًةأجفلجرلارظن.اهلوحنوهعباصألوطكولراشظحال
،ناوارضخهيَنيعنأكولراشظحالف،ةيداعّةيحتيفهنيبجًاسمالم،مستباو
.همفلةيلخادلاةيحانلايفةيبهذنانسأةعومجمنعهتمسبُعاستافشكو

.ةفيفخةيدنلرإةنكلهتوصيفتدبو،لجرلالاق.»ةرماغمُةيادب«
يفريسلاىوسءيشيأبمايقلانودنمرحبلاضرعيفمايأةينامث«

ثدحتلابِعورشللًاعّجشتموًاسمحتمكولراشهباجأ.»بتكلاةءارقوءاجرألا
.»ةملكلاىنعملكبةرماغمتسيل«ً.اّيلكهنعبيرغصخشىلإ

ءانثأانتحتنمكتيتلاهايملانملايمأولايمأيفرّكفنكلو،هآ«
تاقولخملايفو،رحبلارَعقيفةرَثعبمىرخأنفسماطُحيفرّكف.انرفس
ماظعلوحواهجراخوةمطحملانفسلاكلتلخادكانهحبستيتلاةبيرغلا
عفرو.»رظنتنيأفرعتتنكاذإانبطيحتةرماغملا.ىقرغلاةراّحبلا
صيصختيناكمإبف،ءيشلكلشفاذإو«:عباتمث،اهلمحييتلاةبيقحلا



فزعلاو،موجنلاتحتةنيفسلاحطسىلعياقيسومفزعلتقولاضعب
.»رحبلاتايروحل

ىلعنيفالداهنإ«.ةككشتمةقيرطبكولراشلأس.»؟!رحبلاتايروح«
.»ةيرحبلاتاقولخملانمرخآعونوأ،حجرألا

ً،اعدومكولراشلهسأربأموأو،بيرغلالاق.»ملحينأءرمللنكمي«
دوسألاهرعشكولراشّعبتت.دشحلاطسوىفتخاودعتبامث،هتّوسُنُلقلامأو
.سانلاماحدزاطسوًاريخأهدقفهنكلو،تقولاضعبلليوطلا

الففاشكتسالاولوجتلاديرتتنكاذإ«:هئارونميورغسويمألاق
ًادبأيونأالو،رثكأوعوبسألةنيفسلاهذهنتمىلعىقبنس.ينأشبقلقت
كناكمإبف،ةنيفسلاحطسنعطقستنلتمدامو.تقولالاوطكتياعر
،اهتقيفرليسفننعفّرعأوينيجةرجُحدصقأس.ءاشتثيحىلإباهذلا
يفيقتلنسً.اعمامهيلكوأ،ةنونجموأةِلمثريغةأرملانأنمدكأتأو
.»ءاشعلارمأنمققحتنمثنموً،ابيرقانترجُح

امكةنيفسلاةمّدقميف؛ةنيفسللةيمامألاةيحانلايفكولراشلاج
نّابرلافقيثيحةعفترملاةصنملاكلت؛نّابرلاةصنمبّرمو.ةراحبلااهوعدي
يذلاّةفدلاريدمىلإةفاضإلاب،سأرلاّةقدتسمةوسنلقواهيفبيعالةلذِبب
َعفُدتةفيفخةبرعةلَجعِمجحبةمخضةلَجعةطساوبةنيفسلاراسمهّجوي
كانهتناك،فلخلايفو.كولراشدقتعاامك،اهلهباشملكشبوديلاب
ٌحطسنعةرابعنّابرلاَةصنمنكلو.رطملاوحيرلانمّةيمحمةريغصةرجُح
هبشت،ةيراسىلعةبيرغةيندعمةادأاهبناوجدحأىلعو،اهّتيبلاغبحوتفم
ىلعيوتحيءانيملوحناكرحتيلوطلايَقئافنَيبرقععمةهِّبنمةعاس
،فقوت،ةلماكةيراخبةقاط،مامألاىلإ؛قئاقدلاوتاعاسلانمًالدبتاملك
كلتنأفشتكينألبقطقفةليلققئاقدرمألاهنمّبلطتدقل.ئطبأ
رادصإبنّابرللحمسيلاصتازاهجنوكتنأنمدبالةبيرغلاةادألا
.ةنيفسلاحطستحتقيمعناكميفكّرحملاةفرغيفنيلماعللهرماوأ
ةفلتخمًاسارجأ_ةدَّدحمتاملكةيطغتلامهكّرحتءانثأ_نابرقعلاقلُطيو
.نودّاقولابيجتسيثيحكّرحملاةفرغيفحجرألاىلع

ىتح،ليوطلايرُهلاهبشيامدجوي،ةنيفسلاةمّدقملبقو،مامألاىلإ
ىدحإربعلخادلاىلإةرظنكولراشىقلأ.هنمثعبنتيرُهلاةحئارنإ
ةعوضومكانهتاناويحةيؤربأجافتو،رادجلادادتماىلعةمئاقلاتاحتفلا
ةقبطلايوتحت؛تاقبطثالثنمًافلؤمناكملاناك.ةريغصةحاسميفًاعم
ايلعلاةقبطلاو،ّزِوإوطبىلعىطسولاةقبطلاو،مانغأوراقبأىلعةيلفسلا



رحبلاحيروةبذبذلاىلعضرتعيتاناويحلاكلتنملكناكو.جاجدىلع
وهامكبيلحلاوضَيبلاتاناويحلاّرفوت.ةنيفسلابفصعتيتلاةدرابلا
،ةلحرلاةياهنيفوً.ايجيردتاهدادعأضيفختعمًاضيأمحللالبال،َضرتفم
كولراشّعقوتيملً.ابيرقتًاغراف_محفلانيزختلٍةقطنمبهبشألا_يرُهلانوكي
ذإ.يقطنمرمألانأضرتفاهنكلو،ةنيفسلانتمىلعّةيحتاناويحدوجو
اذإاميسال،ةلحرلاةرتفلاوطًاجزاطماعطلابظافتحالاعُّقوتنكميال
نوكتنأنمدبال.ةلحرلاريخأتىلإةيكيناكيملاطعأوأفصاوعتدأ
،رخآناكميف_ضرتفيامك_امبرةعورزموأةنَّزخمهكاوفوراضُخكانه
ةدعنعًالضف،ثلاثناكميفةَفشلاهايمبةئيلمليماربىلإةفاضإلاب
.ىلوألاةجردلاباكرلجألبارشلاينانقنمتائم

ىراوتدقل.ةعرسبهسأررادأف،هتيؤرلاجمفرطيفامءيشضمو
،مامألاىلإنَيتوطخكولراشمّدقت.ذاقنإبكرمِّلظلخادمتاقيرشبلكش
.حجرألاىلعباكرلادحأهنإ.هسأرزهف،ىفتخايرشبلالكشلانكلو

تقولاضعبلكولراشبقار،مامألاىلإةيفاضإتاوطخًامّدقتم
ءانثأئطاشلامزالتسةنيفسلانأيفكشال.نميألامهبناجىلإئطاشلا
.ادنلريإئطاشوحنعفدنتسمثنمو،لاونروكلوحبرغلاىلإاههجوت
تالياملاًةرباعحوتفملارحبلالخادىلإهّجوتتس،ناكملاكلذباهرورمدعبو
ءانيموئطاشلاكلذنيبعقييذلاطيحملايففالآةثالثًابيرقتةغلابلا
.لاحِّرلانّوطحيسثيحكرويوين

ليامتيأًابيرقتكانهنكيملذإ.ةنيفسلاتابثىدمبكولراشأجافت
مجحنكلو،يسلطألاطيحملايفرومألافلتختسامبر.ىرخأىلإةهجنم
ىلعانهًايبسنةريغصلاجاومألانم_ودبيامك_اهنايمحياهنزووةنيفسلا
بكرملاّركذتو،هسفنكلامتنمكولراشنكمتيمل.يزيلكنإلائطاشلادادتما
ستربومنورابلانصحنمهنتَمىلعارحبأدقيتاموناكيذلاريغصلا
كلتتناك.ثوامستروببرقئطاشلاىلعلحاسلاةلاُبقمئاقلاينويلوبانلا
ً.اددجماهللثاممءيشيأرابتخايفبغرينكيملو،ةيساقةلحرلا

،هتلئاع،هلزنم_هلهينعتاملكب،ارتلكنإ.ةريبكةدحوبرعش،ًةأجفو
ملاع؛تآجافمدرجمهرظتنياملكو،ءطببدعتبت_ًاضيأهتسردملبال
امفرعينكيمل.رطخلاو...تاداعلاوسانلانمةديدجةعومجمو،ديدج
حضاولانمنكلو،ثوبسكليونوجبنوظفتحينيذلالاجرلاهديرييذلا
درجموهو.ّةيّرساهئاقبإفدهبلتقللنوّدعتسممهو،ةطخمهيدلنأ
.هملاعدودحجراخدئاكميفطروتيىتف



ًاحاترمهقيدصنوكينأيفكولراشكشدقل؟يتامنعاذام؟يتامو
امبرف.ايتوكسسأسأنتمىلعانهنيحاترممهتثالثنوكيسامردقب
امبرو.امناكميفةرجُحيفًاعوضوملقألاىلعوأً،ادَّيقميتامنوكي
الوهوةنيفسلانتمىلعًاعيمجمهنأامبف،هعمقافتاىلإهورسآلّصوت
مدعبمهدعواذإّةيّرحبلقنتلابامبرهلنوحمسيدقف،رارفلاعيطتسي
اذه؛ضرعلاضفردقنوكيامبرو،يتامدناعيدق،نكلو.بعاتمبببستلا
.قَزُريًّايحلازيالناكاذإ

يعيكولراشنكلو،كلذكهنأتفوركيامويورغسويمأجتنتسادقل
عئاقوىلعةزكترملاماهوألانمرحبلخادتانيمختُدّرجمتاجاتنتسالانأ
لكشبءرملانّمُخيملاذإوأ،ةئطاخعئاقولاتناكاذإف.ةفورعمةليلق
؛يتامتامامبر.يئاوشعلكشبةقيقدريغةيئاهنلاةجيتنلانوكتسف،حيحص
،هولتقف،ةلحرلالاوطّيحريسأءبعنمصلختلانويكريمألاررقامبرذإ
؛ةعدخدرجمةلاسرلاتناكامبر.ارتلكنإىلإةدوعلاقيرطةعراقىلعهومرو
.لخدتلانميورغسويمأعنملةيئاوشعةلواحم

ةنيفسلاحطسىلعدتمملانيزباردلادادتماىلعهجاردأكولراشداع
نيفيُضملادحألاؤسلحارملاىدحإيفهيلعنّيعتدقل.بائتكالابرعشيوهو
تحتو،اهيفبيعالةيمسرةلذِبيدتريليحنلجر؛تاهجولانع
تاعومجمبناجبّرم،ناكملاهفاشتكادعب.ريصقرقشأرعشرهظيهتوسَنَلق
نيَذللانيَمخضلانَييراصلاونَيّتيندعملانَيتنخِدملاو،نيسّمحتملانيرفاسملانم
ةكرتشملاةماعلاةعاقللضفخنملاليوطلالكشلاو،ةرجشعذِجناهبشي
ىلإًالوصو،ةنيفسلاحطسىلعةفُِرشملااهذفاونب؛ىلوألاةجردلابةصاخلا
ءاملابابعةنيفسلاروخُمنعمجانلاضيبألارثألاناك.ةنيفسلاةمّدقم
نيبًةسطاغمهعبتترحبلارويطاميف،ليذهنأولامكمهءاروفحزي
.هاجتالاةفرعمىلعةردقلاِتدقفةبرطضمكامسأطاقتلالرخآلاونيحلا

ناكو.اهقامعأىلإيدؤيّقيضجردكانهناك،ةنيفسلارّخؤميف
نيقلُمونينِّخدم،جردلاىلعأيفنوعكستيةيداعسبالمبصاخشأكانه
كولراشرِزحف.لضفأسبالمنيدترملاباكرلاىلعمامألاىلإةعيرستارظن
ةّقيضتاريجحوةيحصريغفورظيفنوروشحملاةثلاثلاةجردلاباكرمهنأ
وأةحيرمريغةيكبشحيجارأىلعنومانينيذلاو،ةنيفسلاحطستحت
مهنأودبي.مهركاذتلًانمثريثكبلقأًاغلبمنوعفديمهنكلو،دعاقملاىلع
لجألنيرفاسماوسيلو،اكريمأيفةديدجةايحءدبىلإنوعلطتيصاخشأ
.ةيناثلاوىلوألاةجردلاباكرلاحوهامكةعتملاوألمعلا



اهنأفرع،ريدتسينألبقو.هبناجبهفوقووصخشروضحبرعشو
.اينيجرف

.»؟ِكترجُحِتدجوفيك«
.ارتلكنإىلإيقيرطيفيترجُحلاحهيلعتناكامملضفأ«:تباجأف

مل.كعدخيهْعدتالنكلو،لضفأاناكنكسملاوماعطلانأبيدلاوكربخيس
ً.اضيأىلوألاةجردلايفنكنملاننكلو،ةثلاثلاةجردلايفنيَرفاسمنكن
.»َركُذيقَرفكانهسيلفةيناطيربتسيلوةيكريمأةنيفساهنوكىلإًارظنو

.»؟ةفرغلايفكتقيفرنعاذام«
يذلااهنباىلإمامضناللاهقيرطيف،نسلايفةمّدقتمةلمرأاهنإ«

،مَدخلاةقطنميفةمداخاهيدل.تاونسسمخلبقكرويوينىلإلقتنا
ىلإلصنامدنعهئاهنإونآلاسدقملاباتكلاةءارقبعورشللططختو
.»ةفرغلاترداغوً،اديعسًاظحاهلتلقاذل.كرويوين

.جازِمةيبصعبلأس.»؟ةنيفسلاءاحنأيفةهزنبمايقلانيديرتله«
مايألايضقنس،ءيشلكنممغرلابف.ناكملابنيَّملُماْنتِبامبر؟الَِمل«

.»انهةيلاتلاةينامثلا
ناكيذلابناجلللباقملا،ةنيفسللرخآلابناجلادادتماىلعالاج

كولراشأموأ،ىلوألاةجردلاةعاقىلإالصوامدنعوً.اقباسهباجدقكولراش
:اهللاقو،فقوتتلاينيجرفل

.»بسحفلخادلايفناكملاىلعةرظنءاقلإديرأ«
حيرلامايقنودلوؤحللًايساقهضبانناكو،جراخلاىلإبابلاحُتف

ناكملاىلعةرظنىقلأوكولراشهحتفف.َضرتفُموهامك؛رارمتسابهحتفب
سبالمنايدترينيَفيضُمدوجوءانثتساب؛ةغرافةعاقلاتناك.لخادلايف
يتلاةديحولاوةليوطلاةلواطلاىلعةّيضفةدئامتاودأناعضيوءاضيب
يواسيً؛ابيرقتًاّيسركنّوتسكانهناك،ةلواطلالوحو.ةعاقلاىلعنميهت
نافيُضملاىقلأ.ىلوألاةجردلايفنيرفاسملاددع_َضرتفُموهامك_اهددع
.امهلمعاعباتوامهيَسأربآموأمث،هيلعةعيرسةرظن

يفةتَّبثمايارمبو،نوللاةمتاقةيبشخحاولأبةنَّيزمةعاقلاتناك
ةيبشخلاحاولألاىلعةيّنفتايرادجكانهو.اهعاستابمهولازيزعتلاهئاجرأ
تاماعِدىلعحاولألانمتيزحيباصمىلدتتاميف.ايارمدجوتالثيح
.ةيُنبلاّةيوق

.»؟انهماعطلاانلكلوانتنسً،اذإ«
ىلعلصحامللثاممرمألاً.اعمانلك«:ةبيجماهسأرباينيجرفتأموأف



.»اهنتمىلعانمدقيتلاةنيفسلا
يطارقوميدبولسأ.ةيحرسمقرِفيريدمونييعانصعمتاديسوةداس«

.»سانلاةماعمهبنجتوةبخُّنلاتالفإللاجمالً.ادج
سانلالكأي«.يأرلااينيجرفهتقفاو.»تارجحلايفتامدخمَّدُقتال«

.ً»ادبأنولكأيالوأانه
يفنيرفاسملاءامسأاهيلعتبتكتاقاطبعضوبنيَفيُضملادحأعرشو

يذلاناكملانعكولراشلءاستف،ةدئاملاىلإدرفلكلةصصخملانكامألا
تاناهرلالكو،رحبلاضرعيفنآلامهنإ.تفوركيامةوشَرهيفمهتعضو
ديعبلافرطلايفمهدعاقمنوكتامبر،عوفدملالاملانممغرلابو.ةفقوتم
مايقلانماونكمتينلو،تاكرحملاقوفو،باوبألاونّابرلانعًاديعب؛ةلواطلل
ةمحرتحتمهنأكولراشضرتفادقل.رّمذتلاءانثتسابكلذلايحءيشيأب
.ةوشرلالبقيهنأتبثألجروهو؛ةنيفسلاتاباسحرومأم

امءيشكرحت.حجرأتيهكرتو،بابلاتلفأو،ءارولاىلإكولراشداع
ةعاقيهتنتثيحناكملاىلإةعيرسةيبناجةرظنىقلأف،هنيعةيوازدنع
؛هفرعيمل.برقألاةيندعملاةنخِدملانيبواهنيبلصفيّرمميفىلوألاةجردلا
وههآريذلاديحولاءيشلاف.دكأتلاهناكمإبنكيمل؟بكاروأراّحبوهأ
يرشبلالكشلامصعِملوحنوللاقرزأامءيشىلععملتيتلاسمشلا
نكيمل،امبر؟قرزأصيمقُِّمكفََرطوهأ.لالظلالخادىلإهباحسناءانثأ
ً.اقثاو

،ةيوازلاءاروةعيرسةرظنىقلأو،ةعاقلارخآىلإةعرسبكولراشضكر
ىلإيدؤتةحُتفكانهتناك،رمملافصتنميفوً.اغرافّرمملادجوهنكلو
هنأحضاولانمف،امهبقاريناكيذلاصخشلانكيًّايأ.ةنيفسلاقامعأ
ةرملايههذهف.دحلااذهدنعِهتنيملرمألانأِملعكولراشنكلو.بهذ
نتمىلعامصخشكانه.لالظلانمهبقاريًاصخشاهيفىرييتلاةيناثلا
ً.ادحاوًارمأينعيكلذو،مهبّمتهمةنيفسلاهذه

.ةنيفسلاىلعامصخشيتاماوفطتخانيذلانييكريمألل



ًاحضاوحبصأدقكرويوينىلإةلحرلليمويلانيتورلانأكولراشربتعا
تناك،ةنيفسلامجحةماخضنممغرلابو.ىلوألاةرشعينامثلاتاعاسلايف
ءرملاربعيامدنعف.امًاعونةدَّدحمريسلاباكرلاعيطتسيثيحقطانملا
يرُجيو،ةبتكملاونيخدتلاةفرغنمققحتيو،ةبجولوانتيو،ةنيفسلاحطس
لكدَفنتُست،سقطلاةلاحرارقتسانعنيرخآباّكرعمةليلقثيداحأ
امإ-ودبيامك-مهتاقوأسانلامظعميضقي،تابجولانيبو.تارايخلا
،ةحيرُمٍساركىلعنوسلاجمهوًابتكنيئراق؛مهدرفمبةنيفسلاحطسىلع
وأ،نيخدتلاةفرغيفتالواطلالوحةعمتجمةريغصتاعومجميفوأ
نوفيُضملابوجي،سمشلابيغتامدنعو.تْسِولاوأجديربلاةبعلنيسرامم
لكهجوتيف،نكممىوتسمىندأبتيزلاحيباصمنيلعشُم،ةنيفسلاءاحنأ
.مونللمهتارجُحىلإنيرفاسملا

مألاهدلببقاريوهوىلوألاةليلقلاتاعاسلاىضقدقكولراشناك
دقل.ُقفألايفةمتاقةطقنادغىتحًايجيردتهنعةنيفسلاداعتباءانثأ
نوكينأدبالً.امامتةطقنلاكلتاهيفتفتخايتلاةظحللايفهيلإدقتفا
تناكارتلكنإنكلو.رخآرمأةدهاشملهرظنبحاشأوأ،هيَنيعفَرطدق
طيحميفاهدرفمبةنيفسلاتحبصأوتفتخامث،نمزلانمةظحليفكانه
ديحولاءيشلاو،سمشلابورغوحنًةهّجوتم،ةيلاتلاةظحللايفٍهانتمريغ
.مهءارودتمملاضيبألادبزلاوهاهكّرحتىلإريشييذلا

،نكلو.ءاشعلاىلعباّكرلاّةيقبىلإاينيجرفويورغسويمأوّمضنا
دجو،هبطيحينملكىلإةلوهسبثدحتييورغسويمأناكاميف
،عيمجلابقاروتمصبهماعطلوانتف.هلوقيهيدلءيشالنأكولراش
دقل.اهنودصقييتلاكلتو،اهنماومدقيتلانكامألاو،مهتّايوهنعًالئاستم
ةظحالمب_ءرملاةنهمةفرعملقئارطلاضعبهّملعنأيورغسويمألقبس
عَُقبو،تارتُّسلاىلعءارتهالالاكشأو،لاثملاليبسىلعمامكألاىلععَُقبلا
صاخشألادحأنأنمًامامتًاقثاوناكو_يديألاىلعةيساقلادلِجلا
.دايجاضّورمنيَرخآنأو،بِساحُم

نيفلاساذ،ةماقلاليوطًالجرزنيكداجزنافيإيرنهزلراشتنّابرلاناك
ءادوسلاهتلذِبتناكو.هيَّدخناّنيزيباجعإللنيريثموًادجنيريصقنيضيبأ
امأ.ةعّاملةيبهذةليدَجبةنَّيزمو،ديجلكشبّةيوكمو،عَُقبلانمةيلاخ
لجألّنهسبالملضفأتايدترملاتاديسلاتناكو.ةيركسعوةبصتنمفهتفقو



حلاصلهلمعةرتفنعةبيرغصصقةدعنهربخيوهوهنفطلتسيةبسانملا
يهاهاوسنمرثكأهروهمجباجعإريثتيتلاصصقلاتناكو.نيالدرانوك
ً،انايحأًاديعبىُرتيتلامخضلاراّبحلاوناتيحلاكتاقولخملوانتتيتلاكلت
ناردجكُقُفألايفًانايحأرهظتةديدشفصاوعلوانتتيتلاكلتًاضيأو
ًايدومعًانايحأةنيفسلاحطسّوُُدبةجردلجاومألاىلعنفسلافذقتو،ءادوس
؛ضارعتساِلجرِةبهومبصصقلاهذهزنيكداجيوري.يرخصفرُجةهجاوك
طاشنرحبلايفرفسلانأبعابطنالاًايطعُمو،هتاملكبهروهمجهابتناًارسآ
هرودبعليهنأربتعاكولراشنكلو.ظحلاديعسالإهنموجنيالريطخ
.ةلحرلاّةيقبىلعًاقنوَريفُضيهيفرتلالاكشأنمًالكشّرفويو،يغبنيامك
يفريسلارْدقبًّالِمُمرحبلايفرفسلانأمهربخأاذإ،ءيشلكنممغرلابو
؟َّربلاىلإنولزنيامدنعمهئاقدصألاهنووريسصصقُّيأفةماعةقيدح

ثّدحتدقف.كولراشهابتناةصاخةفصبةدحاوةصقتتفلدقل
ادنلريإنم،يسلطألاطيحملاربعلباكّدملةعونتمتالواحمنعزنيكداج
اذإو.ةيفارغلتلاتالاصتالارورمبحامسلافدهبً،اثيدحةفَشتكملاضرألاىلإ
؛روفلاىلعةيئابرهكتاْضَبنربعتامولعملالقنناكمإلابحبصيسف،كلذّمت
يفرخآىلإدلبنمربعتلعوبسأنمرثكأىلإةلاسرلاجايتحانمًالدب
ةيفارغلتلاتالاصتالاةركفْتنَتفدقل.ةنيفسربنعيفعضوتديربسايكأ
هنأيفيرلايورغسويمألزنميفثدحامدعبكردأدقف_كولراش
تاْضَبنةطساوبةلوهسباهلقننكميتارفيشبةلاسرلافرحألادبتسانّيعتي
.أَفطُمولماعطيسبٍءارجإبوأ،امبرةريصقلاوةليوطلااهتاْضبَنب_ةيئابرهك
يفو،رخآىلإلحاسنم،ليِمفالآةثالثةفاسملباكّدمةركفنكلو
.كبتريكولراشلقعتلعج،ّدشلاببسبعطقنينأنودنمو،رحبلارعق
ةمهمءادأىلعنوّبكنيامدنعهمامتإرشبلالوقعلنكميالامكانهله
طسوىلإنَيتنيفسقالطناب_زنيكداجلًاقفو_ةيلصألاةقيرطلالثمتت؟ام
امدطصينأىلإنيَفلتخمنيَهاجتايفامهالبكامهّدمو،يسلطألاطيحملا
لْدَجنامقاطلالواحامدنعةيروفلكاشمهجاورمألااذهنكلو؛ضرألاب
قالطناعمةيلاتلاتالواحملاترجو.ةفصاعطسوًاعمامهطبرونيلباكلا
ءانثأنيلباكلانَيتّدامً،اثيدحةفَشتكملاضرألاىلإادنلريإنمنَيتنيفس
نكمتيلامهبحسنّيعتيوناعطقنينالباكلاناكامًابلاغنكلو؛امهراحبإ
.لمعلاةلصاوموةعوطقملافارطألالصوةداعإنمنامقاطلا

،تارملاىدحإيفهنأركذأ«:ضفخنمتوصبوءطببزنيكداجلاق
قولخمكانهناك،ةقيحسلاطيحملاقامعأنمعوطقملباكبحُسامدنع



تحتنَيتقاّربنيَنيعبةلواطلاءاجرأىلعةعيرسةرظنىقلأو.»!هبكسمتم
يبألهباشمريرشقولخم«.هبباّكرلاراظنأتقلعتاميف،نيَّثكنَيبجاح
،نيَمدقلوطبنكلو،نوللاضيبأهنإ.رمألامتقّدصاذإ،يرحب]8[ّصقِم
الوةوقبلباكلابةّثبشتمبلاخمتاذًالجِرةرشععبرأنمةعومجمعمو
ملهنكلو،ةنيفسلاحطسىلإلباكلااوبحسامدنعًاّيحلازيالناك.هتلُفت
.»طيحملارعقةمُلظطسويعيبطلاهنطومنمهجارخإدعبتامنأثبلي

.ةدَّمعتمريغةخرصةأرماتقلطأف
كاذقاذمنأكانهاوناكنيذلالاجرلانمُتمهف«:زنيكداجعبات

.»هوهطدعبدَنكَركقاَذمبهبشأناكقولخملا
رظنكولراشرظنىقتلا.حايترالانعّربعيكحَضلهروهمجملستساو

ً.اضيأمستبيناكيذلايورغسويمأ
امبٍلاعتوصبيورغمتمت.»ةلثاممًاصصقُتعمسنأيلقبس«

هبشتيهو.سودوبوزيإتاقولخملاهذهىعُدت«.كولراشعمسيليفكي
ًامجحغلبتلّومنلاباهلحمستطيحملارعقيففورظلانكلو،سديرقلا
.ً»اريبك

،نّابرلابرق_كولراشسلجيثيحةهجلايفمدخييذلافيُضملاناك
دعاسيذلاوهو،ريصقرقشأرعشاذًاليحنًالجر_تفوركيامدعوامك
ءانثأهسأربكولراشلأموأدقو.قباستقويفتاهاجتالاةفرعميفكولراش
.ةلباقملاةيحانلايفسلاجلالجرلامامأءاسَحقبطعضولهديهّدم

.حجرألاىلعةمعنهذهو،دَنكَرككانهنكيمل
ةعاقيفيورغسويمأًاكراتريرسلاىلإكولراشهّجوت،ءاشعلادعب

ىلعًامئانكولراشنوكيسلاحةيأبمونلاىلإيورغدلخيسنيحف.ماعطلا
يورغناك،روطفلالوانتلّدعتساوكولراشظقيتساامدنعو.يَقبطلاهريرس
نمليلقطسقىلعهلوصحمغرشيعلايورغعيطتسي.ةرجُحلارداغدق
.ودبيامكمونلا

خبطميفرحبلايفهوهطنممغرلابً؛ازاتممروطفلاماعطناك
قبطلايفلصيامةيؤرراظتناو،ةفلتخمةزيمةبجولكلف.ّقيضةنيفس
لكناك.مويللزربألايحاونلاىدحإءاشعلاوأ،ءادغلاوأ،روطفلاءانثأ

وأ،حطسلاىلعءامدتاعقنتسمكانهنكتمل،عبطلابوً.اجزاطّدَعُمءيش
ذإ_متُحملااهريصمىلإتاناويحلاباحطصاعمةقفشللةريثمتاءاُغث
مغرلابو_ةنيفسلانتمىلعنمزلانمةليوطةدملءيشيأنيزختبعصي
،ةلحرلاءانثأةنيفسلاةمّدقميفحطسلاىلعتاناويحلادادعأعجارتنم



مهنيتورةنيفسلامقاطدارفألنأحضاولانمو.اهحبذىلعةحضاوةلالدالف
.تاونسذنمهنوعّبتييذلاصاخلا

ةريغصجاومألاو،كاذلوألامويلايفءاقرزوةيفاصءامسلاتناك
اهفذقتنأنودنماهبناوجباهمادطصاةجردل؛ةنيفسلامجحعمًةنراقم
،رحبلايففصاوعنعًاصصقأرقنأكولراشلقبس.ليمتاهلعجتوأ
ربعةعيرُمةقباستاروبعلوانتتٍصصقدرسبنيرخآلانافيخينَيبكارعمسو
،ةوقباهمدصتنألبقةنيفسلاجاومألافذاقتتثيح؛يسلطألاطيحملا
،نآلاىتحًائداهناكطيحملانكلو.اهنتمىلعةدوجوملاتاناويحلاًةفراج
ىلعةيلاخةقطنميف]9[تارُكلاةبعلةسراممبصاخشألاضعبمايقةجردل
.حطسلا

ىلعةجَّيسملاةصاخلامهتقطنمةثلاثلاةجردلاباّكرىدلتناك
ىلإيدؤملاجردلاىلعأيفعقتتناكو.مهسبالملسغوريسللحطسلا
ةحئارلاتناكو.ةيكبشلامهحيجارأتقِّلعثيح؛ةنيفسلايفةملُظملاقطانملا
.نويعلاعمُدتيتلاداسجألاحئاورنمًاجيزمكانهنمًانايحأةمداقلا
راوُدنوكي،ُقُفألاوءامسلاىرينأدحألنكميالوميسنالثيحكانهو
نوموقي،حطسلاىلإنودعصيامدنعو.َضرتفُموهامكً؛امئادًاقيفررحبلا
حطسلابنوقّدحيوأ،ةحضاوةنيغضمهنويعيفوىلوألاةجردلاباّكرةبقارمب
نمثعفدتفوركيامنألهللاركشمهبناجبكولراشّرماملكو.مأَسوةبآكب
لّمحتىلعهتردقنمًاقثاونكيملوهف.ىلوألاةجردلايفمهرفسركاذت
.كلذلّمحتنمصخشّيأنّكمتةيفيكنمو،ةثلاثلاةجردلايفعضولا

ةكرحيفةنيفسلانمبناجلكىلعناتمخضلاعفدلااتلَجعتناك
روعشلانكمييتلاةيراخبلاتاكرحملانمامهتقاطنيتّدمتسم،ةلصاوتم
هايمناعفدتناتلَجعلاناتاهفً.ايبشخًاحطسامدحأسمالاملكاهريدهب
.مامألاىلإقلطنتف،امهنارودءانثأةنيفسلاةهجولسكاعملاهاجتالايفرحبلا
نعنوتبمثواسيراوتدعبةريصقةدملةعرشألاّضفبرمأدقنّابرلاناك
ميسندوجومدعبكولراشلتحوأامهّيلدتةيفيكنكلو،ُقُفألاءاروراظنألا
.ةريبكةعرسبةنيفسلاكيرحتلٍفاك

دقوً،اريثكاينيجرفويورغسويمأمويلاكلذيفروطفلادعبَريمل
هتقوىضقو،اهترجُحىلإاهدلاواهقفارو،ةبَعتُمودبتتناكذإ.رمألاهأجاف
كولراشواهرطاشتييتلاةرجُحلايفريكفتلاًاليطُمو،ًةراتاهلاحىلعًاّنئمطم
ّركذتينأكولراشلواح،ءارولاىلإةركاذلابًادئاع.اهقياضيامكانهفً.ارَوط
ارتلكنإىلإاكريمأنمةلحرلانعءيشيأتركذدقاينيجرفتناكاذإام



ةجردلايفوأىلوألاةجردلايفنيَرفاسمريغ،اهدلاوةقفرباهبتماقيتلا
،ءدبيذئدابايقتلاامدنعًاماهًارمأتلاقاهنأبروعشهباتنادقل.ةثلاثلا
.هّركذتنمنكمتيملهنكلو

رادتساف.ىقيسومفزعكولراشعمس،ةنيفسلارّخؤميفامناكميفو
هسأرقوفىقيسوملاتفط.ىقيسوملاردصمّعبتتًالواحمو،جاومألابًاقّدحم
كيرحتنودنمءاوهلايفّقلعتتوةنيفسلاعبتتيتلاسراونلاةقاشرب
ةبذَعىقيسومردصينامكفزعبهبشأتوصلاهلادبدقلً.ابيرقتاهتحنجأ
.ًةيناثيوهتمثنموايلعلاةتونلادنعفقوتتنألبقًادوعصعفدنت

رّخؤمهاجتايفهجاردأكولراشداع،نيزباردلادنعهناكمًارداغم
ىلعةّميقلاةيلستلانمليلقلاكانه.ىقيسوملاردصمنعًاثحاب،ةنيفسلا
مويلاةباترلًادحعضيءيشيأنمققحتلاهبضرتُفيو؛ةنيفسلانتم
ً.ايلاعهريدقتو

ًافقاوًالجردجو،ًاليوطوًاديحوًاقباطلغشتيتلاةعاقلابرورملادعب
لجرلاهنإ.نامكلاىلعفزعيوهوةنيفسلاحطسنمةغرافةقطنميف
رعشلاليوطلجرلا؛نوتبمثواسمهترداغمءانثأقباسلامويلايفهآريذلا
ًاملِع؛امهيسفننيَّيلمخملالاورسلاوةرتسلاًايدترملازيالناك.نيَنيعلارضخأو
،ًالامُمهسأرو،هقُنُعىلعًاطوغضمنامكلاناكو.ودبيامكهصيمقلّدبهنأ
اهقُنُعسّملتبهمايقءانثأةيقيسوملاةلآلانمسيئرلامسقلاّتبثيهنقَذو
هديبًاباهذوًةئيجراتوألاىلعنامكلاسوقكيرحتو،ىرسيلاهديعباصأب
مل.ديدشزيكرتتاراَمأههجوىلعوً،ايئزجنَيتضمغُمهانيعتناك.ىنميلا
ةفصاعاهنإ؛لبقنمهذهكةيقيسومةعوطقمعمسنأكولراشلقبسي
يتلارازوموخابتاعوطقمكةقيقدوةمَّظنمريغيهو،ةبرطضمةيسنمور
.نايتفللنيدبدةسردميففزعلاتالفحيفرخآلنيحنماهعامسداتعا

ىلعو،هيلإنيغصُمو،لجرلالوحنيّقلحتمنيرخآباّكرةدعناك
فزاعىقيسومعافدناءانثأىغصأو،كولراشهبقار.ةيهالتاماستبامههوجو
هنقذتحتنامكلاىقبأدقل.اهّفقوتمثنمو،ةورّذلاىلإًادوعصنامكلا
حتفوكلذدعبهلزنأمث،ةماستباههجوىلعوهيَنيعًاضِمغُم؛تاظحلل
ةنيفسلاحطسىلعهنامكةبيقحتناك.ىنحناف،دشحلاهلقّفصف،هيَنيع
نألبقاهيفةيندعمًادوقنباّكرلاضعبىمرف،كولراشظحالامكهمامأ
.اودعتبي

ىنحناف.امهدرفمبكولراشونامكلافزاعيقب،ةليلقتاظحلدعب
ةرظنىقلأمثنمو،ةبيقحلانمةيندعملادوقنلاطقتليلنامكلافزاع



.كولراشىلعةعيرس
.»؟يقيدصايفزعلابَتعتمتساله«
.»هّايإكتيطعأللاملاضعبّيدلناكولو.لجأ«
مِّمتي«.ةبيقحلايفهسوقونامكلاًاكراتهتفقومّوقو.»كلذلةجاحال«

لوانتةيناكمإيلّرفويو،يتاقفنعفدىلعيندعاسيو،يرفسةرجألاملا
انهسيل.فزعلانميقزِربْسَكلواحأاليننكلو،رخآلنيحنمبارشلا
الةفرغلايفيكيرشو،نّرمتلاّيلعبجي،نكلو.لاحةيأبةنيفسلانتمىلع
.»ةيناملألا]10[اكلوبلاءانثتساب؛ودبيامكنفلارّدقي

.كولراشلأس.»؟اهتفزعيتلاةيقيسوملاةعوطقملاعونام«
ىعدييناملأيقيسومفلؤمًارخؤماهعضَونامكلاىلعوتريشنوكاهنإ«

ةنَّودملانعةخسنيناطعأدقو،يضاملاماعلازنلبوكيفهتيقتلا.خوربسكام
اهنأدقتعأ.حيحصلالكشلاباهفزعلواحأانأو،نيحلاكاذمو.ةيقيسوملا
.»يكيسالكنامكفزاعلكلناحلألانوزخمنمًاءزجمويتاذنوكتس

.»ةشهدمتدب«
ىفضأهنكلو،نوسلدنمسكيلفلامعأنمراكفألاضعبىحوتسادقل«

.»هبًاصاخًانَّيعمًاقيَرباهيلع
.»؟فرتحميقيسومتنأله«
،ةيوقءاضيبنانسأنعتفشكةيعيبطةضيرعةماستبافزاعلاقلطأف

رارمتسابنامكلاىلإدوعأيننكلو،ةدعنهمبمايقلايننكميً.انايحأ«:لاقو
امك،ةيقيسوملاتالفحللتاعاقيفتارتسكروأيفتفزعدقل.ودبيامك
ةقبطلابةصاخلاياشلاءاستحاتاعاقيفةيرتوةيعابرتاعوطقمتفزع
ةيقيسومتاعاقيفنيّنغمتقفارو،عراوشلايفتلجامك.ايلعلاةيعامتجالا
ىعدأ،ةبسانملاب.حرسملاىلعاهّمطحتويسأرقوفبارشلاسوؤكرياطتءانثأ
.»نوتسفار،نوتس

فارهحفاصف،هديدموكولراشهنممّدقتو.»زملوهكولراشانأو«
تنأببسلااذهلأ«.ةيوقوةتباثنوتسديتناك.ةليلقتاظحللنوتس
.»؟نامكلاىلعفزعللبهذتأ«.كولراشعبات.»؟اكريمأىلإبهاذ

نوكينأيفلمآتنك.ارتلكنإيفلءاضتتصرفلا«:نوتسباجأ
.»تايالولانيببرحلادعباميسالو،امدحىلإيلًاديفمديدجلاملاعلا
ةماقكيدل«:عباتمث،لفسألاىلإىلعألانمكولراشمسجىلإرظنو
.»؟فزعتله.ةليوطكعباصأوةميقتسمكتفقوو،ديجنامكفزاع

.»ةيقيسومةلآةيأىلعفزعأالانأ«ً:ابيجمهسأركولراشزهف



هسأرلامأو.»ىقيسوملافزاعنَببُحيتايتفلالكف.كلذكبضرتُفي«
ديُجتله«:هلأسمث،كانهلازيالنامكلانأولامكدحاوبناجىلإ
.»؟ةيقيسوملاتاتونلاةءارق

،سروكانيدلناك.ةسردملايفاهتّملعت«:ًالئاقهسأربكولراشأموأف
.»حابصلكءانغلاانيلعنّيعتو

.»؟نامكلاىلعفزعلاّملعتيفبغرتله«
.»؟يّدجتنأله؟نامكلاىلعفزعلاّملعتأ!؟انأ«
تقولاكلذرميسو،وسرننألبقعوبسأانيدل«.هسأربنوتسأموأو

ىلإلصأامدنع.انسفنأنعهيفرتللةقيرطىلعرثعنملاذإعيظفءطبب
رمألانوكيسو.نامكلاىلعفزعللٍسّردمكةفيظونعثحبأسكرويوين
يف.نامكلاىلعفزعلامهدحأتّملعيننإلوقلانمتنكمتاذإًادعاسم
يننكلو،كلذبمايقلاةيفيكلوحةديجلاراكفألاضعبّيدل،رضاحلاتقولا
.»؟يتدعاسميفبغارتنأله؟بيجتَمبً،اذإً.ادبأاهّقبطأمل

،جديربلاوأتسِولابعلينكيمل.تاظحللرمألايفكولراشرّكف
هّايإهاطعأيذلانوطالفألةيروهمجلاباتكةمجرتوهديحولاليدبلاو
ال«:لاقاذل،ديكأتلابمامتهاللةراثإرثكأودبيرمألااذه.تفوركيام
.»ّيدللامال.عفدلايننكمي

.ً»اعينصيلمّدقتستنأف،لاملاكنمىضاقتأنل«
.»؟عوبسأيفينّملعتنأكنكمياذام«
ةقيرط؛ةفقولابءدبلااننكمي«:باجأمث،رمألابًاّيلمنوتسركف

نيَذهكتداجإنعىضِّرلابرعشأامدنع.نامكللكلمحةقيرطوكفوقو
لكشلابةعونتملاىنميلاديلاتاّينقتةسراممىلإلاقتنالااننكمي،نيَرمألا
.sautilléو,détaché,legato,collé,martelé,staccato:حيحصلا
:ىرسيلاديلاتاينقتىلإلاقتنالااننكمي،كلذنعىضِّرلابرعشأامدنعو
نيحيهنأىشخأ،مثنمو.vibratoوعبصإلالقن،اهعفروعبصإلاضفخ
ةعباتتملاتامغنلاويقيسوملاّملسلاىلع...بّردتلاو،بّردتلاو،بّردتلادعوم
.»كعباصأفارطأكملؤتىتح

ديُجأاليننكلو،ىقيسوملاةءارقديُجأيننإُتلق«:كولراشفرتعا
.»ةيقيسومريغينُُذأنإسروكلابّردملاقدقو.ةتونطبض

يننكلو،ءانغلاىلعًارداقنوكتالدقف.كلذلةيمهأال«:نوتسلاق
مايقةجردل،عوبسألاةياهنيفًامََغنفزعتكلعجيتعاطتسابنأنمضأ
يتلاىقيسوملاتناكولىتح؛كلذلباقمكلةيندعمدوقنيْمَربسانلا



.»؟كيأرام.الإسيلةيناملأاكلوباهفزعتس
مامتهاللةراثإرثكأةلحرلاتدب،ًةأجفو.ةضيرعةماستباكولراشقلطأ

.»؟أدبنىتمً.اديجرمألاودبي«ً.اعَّقوتمناكامم
طقتلا،نآلا.ءادغلاتقوىتحرمتسنو،نآلاأدبنس«:نوتسلاق

.»كتّيعضوةدوجىدمَرِنلو،نامكلا
فصتنمىتحوروطفلاةياهننمةدتمملاةيلاتلاثالثلاتاعاسلايف

،مئالملكشبفوقولاةيفيككولراشّملعت،ءادغلانعامهلصفتيتلاةرتفلا
هبشأتدبةليلقتاتونفزعهنإىتح،هسَوقونامكلالمحةيفيكو
هادانامدنعلاقدقناك.»فارينِدان“(فارنكلو،هقنخمتيّرهتوصب
ودبأكلذينلعجينوتسديسايلوقتامدنع«.نوتسديسايكولراش
_ةيحابصلاةرودلافدهف.كلذلةيمهأالنإهللاق.)»فرصمريدمبهبشأ
كديرأ«.فزعلاةيفيكلب،نامكلاىلعيلاثملافزعلامُّلعتسيل_راشأامك
كاعارذفرعتنأديرأ.هسفنتقولايفًادعتسموً،ايخرتسمنوكتنأ
ًادادتمانامكلاودبينأديرأ.نامكلاعمتايعضولالككافتكوكعباصأو
.»يهتننامدنعكدسجل

نكيملهدسجنمنكامأيفمٍلأبكولراشرعش،تقولاةياهنيف
تناكثيحهعباصأترِدخو،هقُنُعجّنشتو،تالضعىلعيوتحتاهنأدقتعي
اذاملف،دحاوناكميفًافقاوتنك«:ًالئاقضرتعاف.]11[راتوألاىلعطغضت
.»؟ً!اقابسُتضخيننأبرعشأ

قلعتيذإ،طقفكرحتلاةرورضلاببيردتلالمشيال«:فارباجأ
بلاغيفنينيدبنييقيسومىرتالتنأ.اهئاخرتساوتالضعلارتوتبرمألا
يفمهفوقووأمهسولجنممغرلاب؛رارمتسابكرحتتمهتالضعنألنايحألا
لاقمث،ريكفتلاببسبههجوىلعديعاجتترهظو،فقوتو.»دحاوناكم
.»نونمسيمهف؛ةيقيسوملارقَّنلاتالآىلعنيفزاعلاءانثتساب«ً:اريخأ

.»؟ةيلاتلاةلحرملانعاذام«
.»ءادغلالوانتانيلع،ةيلاتلاةلحرملايف«:فارباجأ
نعثحبللكولراشبهذ،هترجُحىلإهنامكةبيقحفارةداعإءانثأ

رثأيأكانهنكيملنكلو،هتلزُعنمجرخدقناك.يورغسويمأ
يورغكولراشفّرع،ةكرتشملاةلواطلاىلإعيمجلاسولجءانثأو.اينيجرفل
.نوتسفارب

تنأ«.فارًاحفاصميورغلاق.»يديسايكبفّرعتلايندعُسي«
.»نامكفزاع؛ىرأامكيقيسوم



ً.امستبمفارلأس.»؟يَنتعمسله«
نإ،يتربخلًاقفوو.دهعلاثيدحرابغكفتكىلعدجوينكلو،ال«

نوكينأامإ:رومأةثالثنمًارمأينعيلجرلاةرتسىلعرابغدوجو
ةيألدوجوال،نكلو.نامكلاىلعفزعيوأ،ودرايلبلابعليوأً،اسّردم
لافطأدوجوبيلملِعالو،يتامولعملًاقفوةنيفسلانتمىلعودرايلبةلواط
.»مهليساردفصدادعإليفكيامبةنيفسلاهذهنتمىلع

نمةقيقرةقبطكانهتناك،لعفلابو.هترتسنمكولراشققحت
نوللايّنامرهكناكو،هتباّبسوهماهبإنيبهضعبكرفف،هفتكىلعرابغلا
ً.اقِبَدو

.»؟اذهامً،اروشبطسيلاذه«
.فارحرش.»نوفولوك«
ىدلفرُعيوهو«.يورغعطاق.»جنيتارلاعاونأنمعونهنإ«

،كلذدعبىلُغيو،ربونصلاراجشأنععمُجي.ةينوفلقلاجنيتارلابنييقيسوملا
نامكلاوفزاعيلطيو.ةنوباصلاهبشيصُرقىلإلَّوُحينألبقىّفصيو
نامكلاسوقوراتوألانيبجنيتارلاهبببستييذلاقاصتلالاو.هبمهساوقأ
ّرقتسيًارابغحبصيوجنيتارلاّفجي،عبطلابو.بذبذتتراتوألالعجياموه
ةرظنىقلأو.»ةيقيسوملاةلآلاىلإًابرقرثكألاوضعلااهنأامبفتكلاىلع
ً.اضيأنامكلاىلعفزعتَتنك«.ههجومّهجتمث،كولراشةرتسىلعةعيرس
.»نامكلاىلعفزعلاّملعتتَتنك،ال

.»ينّملعي_نوتسديسلا_فارناك«
ُتضرعدقل«.فارلأس.»؟كلذكسيلأ،يورغديسايعنامتالتنأ«

.»تقولاءاضقىلعانَيلكةدعاسمهيلع
ديحولانحللاوً.اريبكًامامتهاًادبأىقيسوملايلُوأال«:يورغرجمز

مكينطاومفوقوىلإكلذببسدوعيو،ينطولامكديشنوههفرعأيذلا
.نيَّثكنَيبجاحتحتنمكولراشىلعةعيرسةرظنىقلأو.»فَزُعيامدنع
اينيجرفنكلو،ةنيفسلانتمىلعاندوجوءانثأانتساردةعباتممزتعأتنك«
دقتنكنإًاقحفرعأال«.هسأرّزهو.»ةلحرلاعمًاديجفّيكتتال
ةريخألاةلحرلاءانثأتّيفُوت_يتجوز_اهتدلاونكلوً،اقباسرمألاتركذ
يخُرتىركذلاكلتو.لوبرفيلىلإكرويويننماهبانمقيتلايسلطألاربع
ءرمللنكميذإ.بيرغرمأةركاذلا«.دّهنتو.»يلقعىلعو،اهلقعىلعاهلقثب
ىلإاهديعتدقرومألاطسبأّنكلو،اهاسنيوِتايركذلاضعبلهاجتينأ
ىلإتايركِّذلاديُعتيتلايهتاوصألاوحئاورلانإ،ةداعلايف.ًةيناثةهجاولا



ةحئارنكلو،ةدمذنماهتدلاونعينيجملكتتمل.اهاوسنمرثكأنهِّذلا
.»ةوقبتايركِّذلااهيلإتداعأةنيفسلاوطيحملا

عطتسيملهنكلو،مئالمريغهلاقامادبدقل.كولراشلاق.»فسآ«
.هلوقيرخآءيشيفريكفتلا

مَّلسملاةديحولاةقيقحلااهنإ.سانللةئيسرومأثدحت«:يورغعبات
كلذةمجرتيفًاتقويضقتلكيلعدمتعأس«.دّهنتو.»رشبلاىلإةبسنلاباهب
مويلايفنَيتعاسوأةعاسءاضقلواحأسو،كقيقشهّايإكاطعأيذلاباتكلا
انهكدوجوءانثأكلهلوقتنأكَينُُذأوأكيَنيعلنكمياّمعثدحتللكعم
نمىقبتامامأ.ةليئضمئالملاريكفتلاصرفنكلو؛ةنيفسلاهذهىلع
.»ءاشتامكهلمعتسا،كلكلمفتقولا

نذأتسا،اوهنأاملاحو.حيرمريغتمصبماعطلالوانتعيمجلاعبات
،اذل.امةقيرطبيورغسويمألمأّبيخهنأبرعشدقف.فارصناللكولراش
هذهمقافتيفٍبغارريغ؛نامكلاىلعفزعلاسوردىلإًةرشابمداع
؛هدلُخيفرودياممهفدقنامكلافزاعنأكولراشربتعادقل.ةبيخلا
.ًاليلقهسأربءاميإلابهمايقببسب

ةيروهمجًائراق،ةنيفسلاحطسىلعّيسركىلعةعاسىضقدقل
ىلإةينانويلانمةمجرتلاةيلمعتناك.ةبعصةينانويةغلبعوضوملانوطالفأ
امىنعممهفيالداكهنأةجردلً،ادجًّاقاشًالمعهسأريفةيزيلكنإلا
ةلصدقفيناكهنكلو،حيحصوحنىلعتاملكلاةمجرتنمنّكمت.هأرقي
.ىنعملافاشتكانعزجعيو،ةلمجلاةياهنيفاهضعببتاملكلا

غلابٍّدََعتُملعفعمهعارصءانثأهرظنعفر،لحارملاىدحإيفو
.ةينيصلمحيوهوهبناجبًافقاوءاضيبةيمسرةلذِببًافيضُمىأرو،ةبوعصلا
ةليللايفءاشعلاةدئاممدخو،تاهجُولايفهدعاسيذلاهسفنلجرلاهنإ
.ةقباسلا

.فيضملالأس.»؟يديسايكلءيشيأراضحإيننكميله«
.»؟ةينانويلاةّغللسوماقكيدلأ«
عيطتسأاليننأىشخأ«:لاقو،رمسألافيضملاهجولدبتيمل

،ةنيفسلانتمىلعةبتكمانيدل،عقاولايف.يديسايرمألااذهبكتدعاسم
الو؛اهفوفرىلعةينانويلاةّغللسوماقىلعيوتحتاهنأدقتعأاليننكلو
امكهيلإةجاحبتنأاماذهو،ةميدقلاةينانويلاةّغللسوماقىلعاميس
.»دقتعأ

.كولراشلأس.»؟ةبتكملايفةدوجوملابتكلالكفرعتله«



ال،اذل.اهقالطإذنمةنيفسلاهذهنتمىلعلمعأ«:فيضملاباجأ
،ماعطلاةمئاقىلعليتكوكلكلب،بسحفةبتكملايفباتكلكفرعأ
،ةنيفسلالكيهيف]12[ماشرِبلكو،ةنيفسلاحطسىلعّيبشخحوللكو
ىلإةجاحبتنكاذإ.يديسايزنفيرغىعدأ«.هسأربأموأو.»؟كلذكسيلأ
.»بلطتنأىوسكيلعسيلف،ءيشيأ

دقف؛ةينيصلالمحتيتلاديلاهاجتايفةقِّدحملاكولراشةرظنتبذُج
لخاديفتخيثيح،ىلعألاهاجتايفمصِعملانمدتميًامشولمحتتناك
ةغلابفشارحلٍشقَنبهبشأكولراشلمشولاادبدقل.لجرلاُّمكةمُلظ
.سمشلاةعشأتحتعطسييبهذنولبةطَّقرمونوللاءاقرزرغِّصلا

يذلايرشبلالكشلامصعِمىلعكولراشهآريذلاهسفننوللاهنإ
؟المأةفداصميهأ.قباسلامويلايفلالظلانمهبقاريناك

بطخكانهله«:هلأسفةقّدحملاكولراشةرظنهاجتازنفيرغظحال
.»؟يديسايام

نكلوً،ابيرغًارمأىأرهنأحضاولانم.ةعرسبكولراشرّكفو.»فسآ«
مشو...يقيقشىدل.الإسيلكمشو...ىلإرظنأتنك«.هّتلزءافخإهيلع
ملاعلايفصخشرخآهنأل؛ةعرسبهنهذيفتفوركيامنمرذتعاو.»لثامم
.امبرانآةمعلاءانثتسابً،امشولمحينأكولراشهنمعقوتي

ىلإمامضنالالبق؛غنوكغنوهيفيلمسُردقل«:زنفيرغحرش
.»ايتوكس

.»ليمجهنإ«
يفميُقي،ةرشبلادّعجمو،ةماقلاريصقّينيصيلهمسريذلالجرلا«

يفةراّحبلانيبتيصلاعئاذهنكلو.نولوكيفقوسلاةحاسلةيفلخلاةقزألا
يأيفمشولااذهلثممسرديُجيالًادحأنإمسُقأ.ملاعلاءاحنأفلتخم
املك.اهجزمهاوسصخشلنكميالًاناولأمدختسيوهو.ملاعلانمناكم
انملكئموي،يمشورخآراّحبىأراذإوأ،رخآراّحبلهمسرًامشوُتيأر
هبشأرمألا.هسفنريصقلاينيصلاكلذبانررماننأنَيكردُم؛رخآللهسأرب
.»؟كلذكسيلأ،دحاوٍدانىلإءامتنالاب

،يتامولعملًاقفوفً؟اماشوأةراّحبلانمديدعلالمحياذامل«:كولراشلأس
نعفلتخماهنملكو،امعوننمًامشولمحيمقاطلااذهيفوضعلك
.»رخآلا

ًاعوضومسيلاذه«:باجأورحبلاىلعةعيرسةرظنزنفيرغىقلأ
ىلعينحماس.باّكرلاعماميسالو؛يديسايهنعثدحتلاىلإليمن



لقنلتقولاضعبرمألابلطتيدقف،ةنيفسلاتقرغاذإنكلو،يتظاظف
اهيفمتيملتالاحكانهو.اهلقنانضرتفااذإ؛ئطاشلاىلإةراّحبلاثثج
سقطلاو،ةحلاملاهايملانإذإ.نيبَّرقملابرقأنمىتحثثجلاىلإفّرعتلا
َتمهفاذإ؛ثثجلاهيوشتيفًارودبعلتاهلكقامعألايفكامسألاو،يساقلا
ةليسوك؛رمألاأدباذكه،كلذل.لوطأةدملمودتماشوألانكل.هينعأام
ةايحلاانقرافىتماننأبانمًاملِع؛ةحارلاضعبماشوألاانحنمت.فّرعت
.»قئاللكشباننفدلةصرفلابلقألاىلعانتالئاعىظحتسف

.ً»اركش.ضرتفأامكيقطنمهلوقتام«.هسأربكولراشأموأ.»هوأ«
انهىقبتسله.يديسايكتمدخيف«:ًالئاقهسأربزنفيرغأموأف

.»؟تقولاضعبل
.»؟هيلإبهذألرخآناكمكانهلهو«
.»قحالتقويفامءيشىلإةجاحبتنكاذإاممققحتأسً،اذإ«
يفًاقراغكولراشكرتهنكلو،مهمدخيلنيرخآباّكرنعًاثحابدعتباو

نمَبقاريناكاذإ_لالظلانمهبقاريذلاَلجرلاناكاذإ.هراكفأ
اذاملً،اذإ_ةكرحومادقأّرجىلإدنتسيهتاذدحبضارتفاوهو،لالظلا
له؟المأةنيفسلاحطسىلعىقبيسكولراشناكاذإامبًامتهمودبي
هفرعيامىلإريشتامةعاملإنعكولراشةرجُحيفثحبينأديري
مل،ةباجإلانكتًّايأ؟اينيجرفويورغسويمأبقاحللامزتعيهنإمأ؟كولراش
حطسَربعو،روفلاىلعضهن،اذل.هناكميفءاقبلاكولراشناكمإبنكي
.هترجُحعقتثيحّرمملاىلإجَردلالزنو،ةنيفسلا

نإمأ،اهيفثحبيفيضملاوهله.ًاليلقًاحوتفمهترجُحبابناك
؟لخادلايفيورغسويمأ

امىريلةّقيضلاةحتفلاربعرظنلاًالواحمبابلانمكولراشاند
سويمأراضحإلًاذإبهذيسفةفرغلايفزنفيرغناكاذإف.لخادلايفثدحي
.يرجيامىلعهعالطإويورغ

ً.ارّثعتمةرجُحلالخدو،مامألاىلإطقسف،ةوقبهعفدامًائيشنكلو
يقبطلاريرسلاةفاحبمادطصالابّنجتنمنكمتوً،اضرأعقووىرخأةعفد
ءانثأةداجسلابكتحيههجوبرعشو.يبلوللكشبكرحتوهسأرمربنأب
.بابلالخدمىلإًارظانرادتساف،اهيلعهعوقو

نوللااتتهابناواقرزلاهانيعتحبصأو،هءاروبابلازنفيرغقلغأ
.هتواسقوماخُّرلاةدورببنَيتيساقونَيتدراب

طقتلااميف،ةّدحبزنفيرغلاق.»؟كلذكسيلأ،يكذكنأدقتعت«



ىلإتامدخلاةيدأتنمئجافملافيضملالاقتناءانثأهسافنأكولراش
كرُدأمليننأدقتعتأ.نيَفصنىلإكنملضفأًالاجرُتقحسدقل«.بضغلا
تهبتنادقل؟كترجُحشتفأتنكاذإاممققحتتلانهىلإينعبتتسكنأ
َهتيأريذلامشولاهنأَكتفرعمكيَنيعنمُتكردأو،يمشونمكققحتىلإ
يننأنظتُكتلعج،كلذل.ةثالثلامتنأمكبقارأتنكامدنعسمأموي
.»انهىلإُكتجردتساو،كترجُحّشتفأس

اميف؛هسافنأطاقتلايفةبوعصدجيوهوكولراشلأس.»؟فدهيأل«
.ٍوتلملكشبضرألاىلعًادَّدممناك

.»نيَرخآلامثنمو،تنأ.ةنيفسلانمكلازنإل«
نَيتيناثوأةدحاوةيناثرمألاّبلطت.»؟!ةنيفسلاهذهنمانلازنإل«

طيحملاىلإةنيفسلانمانيمر...ينعتأ«.لصحيامكولراشلقعكرديل
.»!!انبايغنوظحاليسمهنكلو؟يسلطألا

نكلو،مكنعًاثحبهجاردأدوعيوريدتسيدقنابّرلانإىتح.لجأ«
ةدملهايملاكلتيفةايحلادَيقىلعاوقبتنلذإً.اعفنيدُجينلكلذ
.»ةعاسفصننعديزت

اذهثودحةيفيكةفرعمًالواحم،ةعرسبركفيكولراشلقعناك
نكيملذإ.كلذكنوكتنأنكميال.ةديكملانمًاءزجَتسلتنأ«.رمألا
اذإو،اهنتمىلعرحبُنسيتلاةنيفسلانوفرعيمهبّقعتنانكنيذلالاجرلا
.»المأةنيفسنتمىلعرحبُنسانك

مخضلجر؛باّكرةثالثةبقارمليلاوعفدمهنأوههفرعأاملك«
.نيمسلجر،امبررخآلجرةقفربو،نيريغصوءاضيبةعّبقرمتعيةينبلا
ثدحتيفحصلايفًاريرقتاوأرقاذإنايقبتملاناثلثلاوً،اقبسملاملاثلث
.»ةنيفسنتمنعةعبرأوأباّكرةثالثءافتخانع

لأس.»؟ةنيفسلاهذهنتمىلعرحبُنساننأاوفرعفيك،نكلو«
،ةنيفسلكنتمىلعامصخشلاوعفددقل«.رمألاكردأمثنمو،كولراش
.»؟كلذكسيلأ

ةيأبةيلاتلاةليلقلامايألايفةرداغمةنيفسلك«.هسأربزنفيرغأموأو
ىهقميف؛هسفنناكملايفانمظعمىلعاورثعدقو.كلذدقتعأ.لاح
.»ىرخأوةلحرنيبنفسلاوفيضمهيفعكستي

.»؟كلذمهّفلكمك،نكلو«
نوعفديساوماداميتلكشمتسيلهذه«ً:ابيجمهيَفتكزنفيرغزهف

امكلاملاىلإنيرقتفماونوكيمل.كرويوينىلإلصأامدنعًايفاكًالاميل



يلنوعفديسمهنإاولاق«:عباتو،كولراشرعشكسمأوهديّدمو.»ودبي
مايقلاكنكمي.مهططخمنعهفرعتامبيرابخإىلعُكتلمحاذإًايفاضإًاغلبم
صرحأوًاعينصكلمّدقأساهدنعو،ملأنودنم؛ةلهسلاةقيرطلابكلذب
مايقلاكنكميوأ.ةنيفسلانمكيمرأامدنعيعولادقافنوكتنأىلع
كعباصأرتبلًارطضميسفندجأسةلاحلاهذهيفو،ةبعصلاةقيرطلابكلذب
نتمنعكيمرأسمثنمو،ينربختىتح،ىرخألاَوِلتةدحاولا،راجيسعطاقب
.ً»اضيأيعولادقافةنيفسلا

.»يخارصسانلاعمسيسو،خرصأس«:كولراشدّده
عناصو،نفسلامزاوللرجاتكيلمعُتأدب؟كربخأملأ«:زنفيرغلاق

ةيديدحةربإسملمًادبأكعباصأىسنتنلً.افيضمحبصأنألبق،ةعرشأ
؛ىتفلااهيأكيمسطيخبامهقبُطأوًاعمكَيتفشبطقأس.شامقلاقرتخت
نتمنعكبيمرأامدنعنَيتروعذملاكيَنيعىلإبسحفرظنلاةعتمدرجمل
نعفرعتمك.لاؤسلانعبَجأ،نآلا«:عباتمثًاليلقتمصو.»ةنيفسلا
.»؟نييكريمألاكئلوأتاططخم

قرزألامشولاادبف،كولراشرعشبًاديجكسمأو،مامألاىلإىنحناو
.ةرجُحلاةمُلظيفًاجّهوتمهمصعِمىلع

ةقطنمًافدهتسم؛همدقبًابرضزنفيرغىلعكولراشلاهنا،اهدنع
.ملألانمًّانآً،اريثكمامألافيضملاىنحناف.ةيلسانتلاهئاضعأ

هبحسو،هفتكنمزنفيرغكسمأو،هيَمدقىلعكولراشفقو،اهنيح
.بابلاروبعوهبناجبرورمللهقيرطكولراشسّملتو،لجرلاعقوف،مامألاىلإ

لخادىلإهايإًاّراجةوقبهبحسو،كولراشلحاكبفيضملاديتكسمأ
قوف؛ههجوًابيصُم،ةرحلاهمدقبًابرضهيلعلاهناو،كولراشرادتساف.ةفرغلا
.هرهظىلععقووً،انعالكولراشتلفأف،ةرشابمهنيع

سويمأىلإلوصولامثنمو،رارفلاهيلعنّيعتيهنأملعيكولراشناك
حيباصمنمقثبنملاُءوضلالخدف،هحتفوبابلاهاجتايفعفدنا،اذل.يورغ
جرخ،اهدنع.بابضهنأولامكةفرغلاىلإّرمملارادجىلعةقَّلعملاتيزلا
عمس،ليلقدعبو.رمملاربعضكرو،هءاروهّايإًاِقلغُموبابلاًاعفادكولراش
،هحتفبزنفيرغمايقءانثأيلخادلارادجلابةرجُحلابابمادطصاَتوص
،قرطىقتلميفرمملاىهتنا.هبّقعتبفيضملامايقعمًاموتكمىطخَْعقوو
ىلإوةنيفسلاحطسىلإيدؤملاجردلاىلإًاهجوتمً؛اراسيكولراشبهذف
،جردلاَريملهنألأطخلاقيرطلاكلسدقنوكينأدبال،نكلو.نامألا
.ةنيفسلاءاشحألخادقمعأوقمعأناكمىلإتارمملاهتداقو



،هجاردأةدوعلاوألفسألاىلإيدؤيجَردتيبكولسرايخًاهِجاوم
ةعونصمناردجلا:ديكأتلابباّكرلاةقطنميفًادوجومدَُعيمل.لوزنلاراتخا
ريغءارفصلاتيزلاحيباصمو،نييزتحاولأالو،عنصلانَقتُمريغبشخنم
ً.ّايرطًاداجسسيلو،هيَمدقتحتطقفٍراعبشخكانهو،لاعتشالاةمظتنم

لازيالزنفيرغناك.ىطخعقَوكولراشعمس،هءاروامناكمنم
.كرحتلالصاواذل،هرثإيف

موتكمٌتوصهنأولامك؛نآلابرقأةنيفسلاتاكرحمتوصتاب
كولراشناك.ظوحلملكشبةرارحرثكأّوجلاحبصأو،مخضيكيناكيمٍبلقل
ةهجنمّوجلايفراخبلاببسبو،ةهجنمةدراطملاببسبًاقرعببصتي
.ةيناث

ىقلأ.همامأًاَقلغُمًاريبكًابابدجو،اياوزلاىدحإدنعفطعنانيحو
لكو؛ةحورطمةلأسمةدوعلانكتملنكلو،هفتكقوفنمةعيرسةرظن
.مدقتلاةلصاوموههبمايقلاهنكميام

.ميحجلاىلإ؛هربعوبابلاحتفف



هبشأرمألاادبً.اضرأهعقوتتداكوههجويفةرارحلاهتمدصدقل
ىلعريصقلاهرعشنّضغتبكولراشرعشو،حوتفمَزبخَمِبابمامأرورملاب
راخببًاعبشمهتاذدحبءاوهلاناك.هقُنُعوههجوىلعقَرعلاناليسو،هقُنُع
.هسافنأطاقتلايفةبوعصهجاوهنأةجردل؛ةرارحلاديدشوءاملا

:تالآلابءيلمّيفهكٍناكمىلعّلُطتةيديدحةفرشىلعُلخدملاحُتفو
ةفلتخمتاهاجتايفاهلككرحتتتالَجعرواحمو،تالَجعو،سِباكم
اهنإ.ريدتسملكشب،لفسألاوىلعألاىلإ،بْنَجىلإًابنَج؛ةفلتخمتاعرسبو
ةنيفسلايبناجىلعنيتمخضلاعفدلايتلَجَعدّوزييذلاايتوكسكرحمةفرغ
ثيح؛بيرقناكميفةلصفنمٍلجرِمِةفرغدوجوبكولراشفرعو.ةقاطلاب
يتلاةرارحلاجاتنإوهقرحلمخضدقوَملخادىلإمحفلاةراّحبلافرجي
هذهىلإبيبانألانمةكبشربعهعفدتو،راخبىلإلَجِرملايفءاملالّوحت
لقُنتةيرئادةكرحىلإراخبلاطغضتالَجَعلاوسِباكملالّوحتثيح،ةفرغلا
انهًادجةديدشةرارحلاتناكاذإ.نيتلَجعلارواحمربععفدلايتلَجعىلإ
لخادلمعلانمأوسأًاذإلجِرملاةفرغيفلمعلانوكيسف،لخادلايف
!؟رمألالّمحتلاجرلاعيطتسيفيك.ناكرب

،ةسهسهلاو،ةعقعقلانمجيزموهف؛ناذآللًاّمِصُمجيجضلاناك
نمنكمتدقل.هسأريفملأبرعشيكولراشلعجامم؛ةموتكملاتاوصألاو
.هسفنءاوهلايفكلذكو،بابلاراطإىلعهديعضونيحةبذبذلابروعشلا
نمنوكيسً.اراركتردصلاىلعتامكللضرعتلابهبشأرمألاادبدقل
بجوتيسو،ةلثاممفورظيفثيداحألانمعونيأءارجإًابيرقتليحتسملا
مَمَّصللضرعتلاو؛ةراشإلاةغلةطساوبلصاوتلاانهنيلماعلالاجرلاىلع
.ديكأتلابمهدّدهيرطخ

ناردجلانمةّالدمةرِذقتيزحيباصمنمثعبنيءوضكانهناك
رونلانمليلقلالخُدتفقسلايفةيديدحتاعَّبصمنمو،ةعَّونمنكامأيف
لَقُثملاّوجلايفةعرسبرونلاىشالتيامناعرسنكلو،ّيقوفلاملاعلانم
نمةريبكًاعقبىأرهرصببكولراشلاجامنيأ،اذل.راخبلاورابغلاوناخدلاب
ميسنةروصىلعتاعَّبصملاربعًاضيألخديءاوهلاناكو.ءادوسلالالظلا
رودياميف.اهتحتفقاوصخشيألَبِقنمهببَّحرمةدوربلالدتعم
ريغوةبرطضمحابشأامهنأكو؛ةماّوديفّوجلايفءاملاراخبومحفلارابغ
.هكولساهيلعنّيعتييتلاقيرطلانمةقثاو



.اهكولسهنكمييتلاقيرطلافاشتكاًالواحم؛ةعرسبهلوحكولراشرظن
زكرملخادتايوتسمةدعلغشتكرحملاةفرغنأولامكهلادبو
تايوتسمىلعرخآىلإبناجنمربعتو،ناردجلابةتَّبثميشامملاف.ةنيفسلا
ةيديدحتاماعدربعتو،تارممىلإيدؤتةيديدحلاملالسلااميف.ةعّونتم
فلتخمتيبثتلًاناكمًةّرفومو،ةناتملاضعباهّايإًةحنام،ةفرغلاةمخض
حاتفمبدَّوزملجرلحيتتةقيرطبًامَّمصمءيشلكودبي.تالَجعلاوبيبانألا
لطعثودحلاحيف؛ةلَجعروحميأو،َسبكِميأو،بوبنأيأغولبطبر
.ام

يهو؛طغضلاسايقلتالآيفًامجحرغصألابيبانألاضعبيهتنتو
ةجَّردمصارقأىلعيوتحتوً،اعمنَيترَّوكملاكولراشيَديمجحبةريبكتاودأ
_َضرتفموهامك_نيسدنهمللنكميو.بيبانألايفراخبلاطغضىلإريشت
ديزملاىلإةجاحبةنيفسلاكرحمناكاذإامةفرعمو،طغضلانمققحتلا
بيبانألو.هسيفنتبجيوةريبكةعرسبعفتريطغضلاناكاذإو،محفلانم
وأحجرألاىلعتامامِصحتَفتاهبةلوصومةريبكةيندعمتالَجعىرخأ
.ةتوافتمتالدعمبةفلتخمبيبانأىلإراخبلاًةلخدُم،اهلفُقت

يفنيرَيبكطغضيَءاعوةيؤرنمكولراشنكمت،ىلعألاىلإًارظان
امهنأولامكرمألاادبدقل.بيبانألانمديدعلاامهيلإيّدؤيفقسلا
ةليلقتاظحلرمألاهنمّبلطتو،ةنيفسلاحطسىوتسمىلعناحتفي
جورخَةليسونيَّرفوم؛يتوكسَيتنخدِمىلإنايّدؤيامبرامهنأفشتكيل
.هلمعىّدأيذلاراخبلل

لكو،هسملىدلٍّراحودوسأكيمسندعمنمًاعونصمءيشلكناك
طسوليامتتتناكفتالآلاامأ.كولراشماهبإمجحبميشارببًاتَّبثمءيش
ةفرعملعجيوءاوهلاجوامتيف،قرتحملامحفلانعةمجانلاةرارحلابابض
ً.ابعصًارمأتافاسملا

زخَوبروعشلاىلعكولراشكرحملاةفرغيفةرشتنملاةحئارلاتلمحو
ضَيبةحئاربهبشأو،ةسيئرةفصبةيتيربكةحئاراهنإ.هفنأيفحيرمريغ
قاَذمبكولراشّركذرخآًائيشوً،اضيأةينارَطقةحئاركانهّنكلو.نِّفعتم
.نخاسديدححجرألاىلعوهو،همفيفمدلا

نوكينأًاعقوتمكولراشلفجف،لالظلانميرشبلكشجرخ،ةأجف
ىتحًايراعناك.سدنهم،مقاطلانمرخآدرفىوسنكيملهنكلو،زنفيرغ
محفلااهلعجيملثيحقَرعلابةطَّطخمهترشبو،تالضعلالوتفمو،رصخلا
ةضيرعلاطوطخلانمتاعومجمبنيَّيطغمهدسجوههجوادبف،ءادوس



يشحولارامحلاىلعرهظتيتلاطوطخلااهنأولامك؛ءاضيبلاوءادوسلا
ناكو.هدلاوةبتكميفايقيرفأنعبتكيفهآرنأكولراشلقبسيذلا

.هفتكىلعًاشفَرلمحيو،قَرعلابَعبشُمينطقشامقنمعونصملاهلاورس
ملأبهتباصإب_ءيشلك؛ههجوريباعتو،هريسةقيرط_هتّمربهكولسيحوي
بابءاروهئافتخاورداهلاكرحملامامأهرورمءانثأكولراشهبقار.ماظعلايف
قامعأيفةيكبشةحوجُرأوحنامبرًاهّجوتم؛هرظنعفرنودنمرخآ
.ةملظملاةنيفسلا

ىلعكولراشعفدنا،طقفتاظحلدُعبىلعهءاروزنفيرغنأًاكردُم
يأ.لفسألاوىلعألاىلإيّدؤيّملسىلإلصوىتحةيديدحلاةفرشلادادتما
دقهنكلو،ةنيفسلاحطسوحنهذخأيدقىلعألاىلإهاجتالا؟كلسيقيرط
نيدّاقووأنيسدنهمىأرنأديكأتلابهلقبسيمل.حطسلاىلإجرخيال
ةلحرلاءاضقبمهيلعمكُحدقلً؛انلعروهظلامهيلعرَّظحيامبر.حطسلاىلع
،لفسألاىلإهجوتلارايخهمامأىقبيً،اذإ.حطسلاتحتةملظلايفاهلمكأب
.كرحملاةفرغنمجورخلاهلحيتتىرخأقرطدوجوبلمأينأهيلعو

تقرتحاو،ةنكممةقيرطعرسأبو،ةقشمبيديدحلاّملسلاكولراشلزن
هنأىتحهيَديربعتاكرحملاةبذبذتلقتناو.ةّراحلاتاجَردلاببسبهعباصأ
هقّشنتنكمييذلاءاوهلاةلقوةرارحلاهتلعجدقل.هنانسأيفملأبرعش
.عقيداكونَيترمتاجَردلانعناتقّرعتملاهاديتقلزنادقو،نَهَولابرعشي
ً،اّنتممّملسلاتاجردىدحإىلعهنيبجعضوف،رعقلاىلإلصو،ةياهنلايفو
.مدقتيومامألاىلإهسفنبعفدينألبق

عامسنمنّكمتو،ىلعألايفةوقبحتفيبابتوصكولراشعمس
نامدقثدُحتنألبق،تاظحللتمصلاداسمث،رادجلابهمادطصاتوص
.ةيندعملاةعَّبصملاىلعامهئطوىدلًاليلصءاذحنالعتنت

؛كرحملانمنيرَيبكنيَءزجنيبمئاقّرمملخادىلإكولراشّلسنا
دحأهفتكتسملو.بيبانأبفَرخزمدوسأديدحنمنيتمظتنمريغنيتلُتك
.نايلغلاةجردلًاّراحناكذإ؛لفَجفبيبانألا

ءزجاهنإ؛ميشارببةّوسكمةسَّوقمةيندعمةحيفصدنعّرمملاىهتنا
دجويالو،دودسمقيرطهنإ.ودبيامبسحامعوننمٍطغضِءاعونم
.جرخَم

ردقءودهلامازتلاوراظنألانعيفختلالواحف،لالظلاهتبجحدقل
.ناكمإلا

غولبعمكلذدعبتمصلاداسمث،ّملسلاىلعىطخعقَوعمس



.ضرألاديدجلامداقلا
،ةّئيسانتيادبتناك.رمألانعْثدحتِنل،ىتفلااهيأ«:زنفيرغحاص

لدابتاننكميو،حلاصىتفتنأ،ءوضلاىلإجُرخا.يلعفدريفتغلابدقو
،مويتاذىرجاملكىلعكحضنس.نَيميدقنيَقيدصكثيدحلافارطأ
.»كلذبكدِعأ

وهفجرخاذإو.هتوصةربنبقثيملو،لجرلاتاملكبكولراشقثيمل
ً.امتحلتُقيس

طسوهعامسبعصلانمناك.ً»اذإًانسحً،انسح«:زنفيرغعبات
دقتعتتنأف،كلذمهفأ.فئاختنأ«.تالآللةموتكملاتاوصألاوةعقعقلا
كيمرللاملايلعفُددقل.لاملانعثدحتِنلً،انسح.ىذألاكبقحُلأسيننأ
اذإلامعألجر،ّيلمعلجريننكلو.نآلاىتحهفرعتاماذه،ةنيفسلانم
ضرعةينبلامخضيكريمألاةعاطتسابهنأنمقثاوانأو.اذهقّدصتَتنك
ًاعمْدعصِنل.ينومدختسانيذلالاجرلايلهعفديذلاغلبملانمربكأغلبم
،يليفرصمكيشريرحتهنكمي.لاجركرمألللحىلإلصوتللو،هتيؤرل
.»؟حارتقالااذهكلودبيفيك.مكتثالثرمأىسنأسو

مزللب،اللوقيلًاّيبغنكيملكولراشنكلو،ةعدُخرمألاادبدقل
.تمصلا

ةسهسهبراخبلانمًاطخقلطأومامصحُتف،بيرقامناكميفو
.ناذآللةّمِصُم

امك؛ةرملاهذهًابُرقرثكأتوصلاادبو.»؟كانهتلازامأ،ىتفلااهيأ«
مايقةيناكمإبٍفتكمريغ،كولراشنعثحبيهنإ.كرحتدقزنفيرغنأول
لكشبانأدباننأفرعأ«.هئبخمنمجورخلابكولراشعانقإبةنئَْمطملاهتاملك
.»يعمّملكتوجرخا.كيلعضيوعتلاديرأيننكلو،ئطاخ

كرحملانمءزجىلعوأ،بوبنأىلعطغضيهرهظنأكولراشكردأ
.هرهظًةحِّرقُمهصيمقوهترتسربعرشتنتةرارحلاتناكدقف.راخبلاردصي
قرحلضّرعتينألبقداعتبالاهليغبنيذإ؛ءطببمامألاىلإمّدقت،اذل
ءزجبهمدقتمدطصا،ةأجف.ءوضلاةعقُريفهدسجنممسقرهظو؛ريبك
.سرجلاككرحملاةفرغءاحنأيفتوصلاّنرف،بوبنألانم

ةليلقتاوطخدُعبىلعهنأولامكزنفيرغادبدقل.»انهتنأً،اذإ«
.»لاحةيأبةيادبلااهنإً،انسح«.هنم

ءوضلايفو.كولراشئبتخيثيحّرمملاةحُتفدادتماىلعلظعقوو
ةروصلاةيؤرنمكولراشنكمت،ىلعألايفتاعَّبصملاربعللستملايدامرلا



،هسأرقوفًاعوفرمامًائيشهديبلمحيناك.هيَفتكوزنفيرغسأرلةيلظلا
ريبكحاتفِم؛طبرحاتِفمبهبشأهلمحيامادبدقل.ضاضقناللًاّدعتسمادبو
ً.ادجليقثو

نأشبقلقلابروعشلازنفيرغىلعبجوتينلهنأكولراشلاببرطخ
يفدوجوموهف.ةنيفسلانتمنعاهيمروحطسلاىلإهتثججارخإةيفيك
ةوشروههبمايقلاهيلعنّيعتياملكو،ةنيفسلاقامعأيفلفسألا
كولراشلَّوحتيسكلذدعبو،مهراظنأبةحاشإللتانلِّشلانمليلقبنيدّاقولا
.رابغولمرتاّرذىلإ

لكمخضلاهمسجبجحو،زنفيرغحاص.»تنكامنيأجرخا،جرخا«
ذإ.كولراشدوجوناكمسسحتيهنأولامكادبو،رمملاىلإلخادلاءوضلا
.رمملالخادىلإفطعنا،ريسلاةعباتمنمًالدب

هاريسةليلقٍناوثدعبف.لالظلايفءاقبلاًالواحمهسأركولراشضفخأ
.ءيشلكيهتنيسٍذئنيحو،زنفيرغ

اهنأكرديلةليلقيناوثرمألاهّبلطتو،ةنخاسلاضرألاهديتسمل
كّرح.هبقصتلييذلاُبوبنألاضرألابلصتيثيحناكملابناجبتقلزنا
امكضرألاىلإًالوزندتميالبوبنألانأكردأفً،افشكتسمءاجرألايفهدي
كانه،نكلو.ضرألابةتَّبثمتاماعِدىلإًادَنسُم،لفسألايفسّوقتيلب،ودبي
يفجرخَمكانهنوكينأيفلَِمأو.هتحتكولراشقلزنيلٍفاكناكم
نمديزملاعمنكلو؛نآلاهلاحوهامكًاقلاعىقبيسفالإو،رخآلابناجلا
.ةحارلامدعبروعشلا

وحنههجووددمتمثنمو،هَيتبكروهيَديىلعةعرسبكولراشلزن
ًالَّلبمهصيمقو،حيرمريغلكشبهترشبىلعةراحضرألاتناك.لفسألا
هديّدممث،ةلآلاتحتقالزنالاهتلواحمءانثأضرألابقصتلا.قَرعلاب
هسفنبحسنمنكمتينأيفًالمآ،اهدِنُستيتلاتاماعِّدلاىدحإطقتلاو
ً.املأتمحاصفهديتقرحأةماعِّدلانكلو،اهدادتماىلع

هلمحييذلاطبرلاحاتفِمو،رمملاطسوىلإزنفيرغعفدناو.»!هآ«
.»؟ِسَّرشلاورجلااهيأتنأنيأ«.بيبانألاىلعًاليلصثدُحي

قرحأ.ًةيناثةماعّدلاهاجتايفهديّدمو،هتعاجشكولراشعمجتسا
ةَشبرختوصًاثدحُمةوقبّدشو،ملألالّمحتهنكلو،هديةحارندعملا
،ًةأجف.زنيفيرغنعًاديعبكرحملاتحتهسفنهّرجءانثأهيَمدقوهَيتبكرب
كّرحنيحوً.افجترمهيَمدقىلعفقوف،هقوفغارفلانمةحسفدوجوبرعش
نعهدعُبيرخآّرمميف؛كرحملاةفرغنمفلتخمءزجيفهنأكردأ،هدي



ربع،اهدنع.اهضعببةقَّلعمبيبانأتاعومجمنمةعونصمُهناردج،زنفيرغ
.بابوأّملُسنعًاثحابوًاضكارّرمملا

رخآلافرطلايفًافقاوزنفيرغىأرورادتساف،هءاروليلصتوصعمس
هلمحييذلاطبرلاحاتفِممدطصادقو.ةيندعملاناردجلايذّرمملل
.ةمئاقلاةيندعملاةماعّدلاب

ناحنكلوً،اريبكًاطوَشَتعطقدقل.طخلاةياهن.ىتفلااهيأًانسح«
.»؟كيأرام،كسؤبلًادحعضيزوجعلازنفيرغعَد.فقوتنلتقولا

يتلاةقفصلاكلتىلعناوألاتافله«:هلأسوكولراشغوار
.»؟اَهتركذ

اليننإلوقلايننزُحيً.اريثكناوألاتافدقل«:لاقوزنفيرغمستباف
نععجارتلايننكميال.اهذيفنتّيلعو،ةقفصُتدقعدقف؛يدوعوبثكنأ
.»؟ودبأكلذينلعجيسلاجرلانمعونيأ؟كلذكسيلأ،نآلايتيقافتا

.»تاملكدرجمناكيلهتلقامً،اذإ«
ناك.تاملكدرجمهنإ«:كولراشمالكىلعًاقّدصمهسأربزنفيرغأموأ

،كتدارإءلمبجرختوهلوقأامقّدصتنأيفلامتحاماودلاىلعكانه
.ً»اريثككلذنمًاقثاونكأمليننكلو

.طبرلاحاتفمبًاحّولم،مامألاىلإريسلابعرشو
لاتقلاهنكميامءيشنعًاثَحببارطضابهلوحكولراشرظن،اهدنع

.ودبيامكديحولاهرايخوهلاتقلاف.هتطساوب
ددرتف،يديدحبوبنأبهمادطصادعبًاليلصطبرلاحاتفمثدحأ

.كرحملاةفرغءاحنأيفىدصلا
.ىتفلااهيأبسحفّيلإرظنا«:ضفخنموئداهتوصبزنفيرغلاق

اذهأ،بسحفموتحملالَّبقت.رارفللةليسونعثحبتالو،َّيَنيعىلإرظنا
.»؟موهفم

هلخدأامم؛كرحملاةفرغةرارحبو،زنفيرغتوصءودهبكولراشرعش
فيضمللحمسِيلناكام.ئجافملكشبهسأرزهف،لوهُّذلانمةلاحيف
.هيلعةرطيسلاب

امءيشتفلف،ةسئايةقيرطبرخآىلإبناجنمةعيرسةرظنىقلأ
هكرتدقنيدّاقولادحأنأدبال!شفَر؛ّملسلاىلإدَنسُمامءيش،هرظن
،محفلارابغببسبدوسأهضبقِمناك.هلمعةبونءاهتنادعبكانه
ةنسلألخادىلإةفدُصهبعفُدهنأولامكًايئزجةبئاذةيديدحلاهتفرجمو
هّايإًالماح،هطقتلاوهديكولراشّدم،ةعرسبو.محفلافرجءانثأبهللا



.ههجوبناجبةفرجملاوهدسجدادتماىلع
تمستراو.»؟كلذكسيلأ،سِرشلاورجلاتايونعمتعفترادقلً،اذإ«

لمعلاّيلعنّيعتيهنأينعياذه«.زنفيرغهجوىلعةفئازةضيرعةماستبا
.»يلامىلعلوصحللربكأدهجب

ًالواحمكولراشىلعطبرلاِحاتِفمبلاهناو،مامألاىلإزنفيرغعفدنا
،ءارولاىلإهسأرداعأنأّالإكولراشنمناكامف،هسأربناجةباصإ
.ةفرغلايفتارارشترياطتو،ّيديدحبوبنأَبناجطبرلاُحاتفِمباصأف
نمققحتللهرعشىلعهديرّرمف،ههجوقرُحتيهوكولراشاهبرعش
.هلاعتشامدع

هّايإًاعفارءارولاىلإحاتفملابحسو،زنفيرغرجمز،ءانثألاكلتيف
.كولراشسأرىلعهبلاهنامث،هسأرقوف

روِحمبطبرلاحاتفِممدطصاو،هشفَربةبرضلاّدصكولراشنأريغ
.هَيتبكرىلععقيكولراشداكو،اهفصتنميفاهيفًارقنثدحأوةيبشخةلَجع
.امهعالتقاكشوىلعهيعارذىلإشفَّرلانمةلقتنملاةبذبذلاتدبدقل
ةفرجملابزنفيرغةبكُرمظَعًابيصُمهشفَربحيولتلانمنكمتهنكلو
فرحلالكشىلعهافًارغافءارولاىلإّحنرتو،ريخألااذهحاصف،ةيديدحلا
»O«قِّدصمريغوهو.

،اصعكطبرلاحاتفمبًاحِّولمزنفيرغنعل.»!ريغصلالّوستملااهيأ«
ً.اددجمكولراشوحنعفدناو

ناتادألاتمدطصاف،حاتفملاةبرضّدصلشفَّرلاكولراشعفر،اهدنع
طبرلاحاتفمراطو،ءارولاىلإزنفيرغدتراوً،ايّودمًاتوصنَيتثدحُمًاعم
تتلفأ،ًةأجفو.كرحملاةفرغمالظيفًايفتخمهنعًاديعبهكسميناكيذلا
.ضرألاىلعهتمروشفَّرلاةنهاولاكولراشعباصأ

،ىرسيلاهديبنميألاهمصعِمكسمأدقوً،ايئزجًامثاجزنفيرغناك
ً.اضكاررادتساوةصرفلاكولراشلغتساف.ةيناويحةريشكتههجوىلعو

ىلإ،نارخآناّرممهنمعّرفتيرخآقرطىقتلمدنعرمملاىهتنا
فقوتيملو،هربعًاضكارعفدناو،نميألارمملاكولراشكلسف.نيميلاوراسيلا
يفنَهَولابًارعاش.زنفيرغلرثأال.ىلعألاىلإيدؤيّملسىلإلصونأىلإ
ّملسلاكولراشّقلست،طبرلاحاتفمبةيوقلافيضملاةبرضهّدصةجيتنهيَفتك
.رخآًاّرممغلبو،ةبوعصب

ربعييذلاسيئرلاةلَجعلاروحمعمٍزاوتملكشبدتميّرمملاناك
يتلَجعىدحإًاِّريسمو،كرحملاةفرغِرادجيفةوجفنمًاجراخةفرغلا



.ءارولاىلإيدؤملاكلذو،مامألاىلإيدؤملاهاجتالاكولراشيسندقل.عفدلا
؛كلتوأهذهعفدلاةلَجعريُديةلَجَعلاروحمناكاذإاممًاقثاونكيملو
ةلَجَعلاروحمناكدقف.عقاولايفكلذلةيمهأال،نكلوً.اعمنَيتنثالاامبر
محشلاببسبًائلألتم،هبناجبءطببروديضرعلايفهمسجيهاُضييذلا
تالَجعنمةدَّقعمةعومجمكرحملاةفرغطسوهاجتايفو.هيطغييذلا
.اهرّيستيتلاةنِزاوملاتابَدَحلاوسباكملاو،ةنَّنُسملاةكرحلالقن

ناكمةيؤرلواح،رمملادادتماىلعمئاقلازجاحلاقوفًاينحنم
.فيضملاىفتخادقفً؛ارثاعناكهظحنكلو.زنفيرغ

ةرِفقُمكرحملاةفرغنوكتله.ودبيامكدحأهابتناكارعلاتفَليمل
هلماعتءانثأًاديعبىقبيلمقاطلااشرزنفيرغنإمأ؟وحنلااذهىلعًامئاد
؟كولراشعم

نأبًارعاش،ّرمملاضرأىلععقوف،هبحسوهلحاكبامءيشكسمأ
فاقيإلماكحإبزجاحلاكسمأ،اهدنع.ةفاحلاقوفهقاسّرجينمكانه
هديو،ّرممللةيديدحلاةعَّبصملاىلإًاطوغضمزنفيرغهجوناك.هبحسةيلمع
.كولراشلحاكبكسمُت

سهسه.»؟كلذكسيلأ،لاملااذهبسكأينلعجتس،عقاولايف«
رّكف.نايناعيهتنباويكريمألالعجأس،طقفلصحاملجأل«:عباتو،زنفيرغ
.»انهتوملاىتحفزنتامدنعطقفكلذيف

بِقَعًارِّرمم،ىرخألاهمدقبلكَّرلاوهديحولاكولراشباوجناك
ريخألااذهمهمهف،زنفيرغعباصأباصأىتحةبوعصبهقاستحتهئاذح
ىلعفقووًاديعبكولراشجرحدت،اهدنع.هتضبقتلفأو،ملألاةدشنم
.هيَمدق

تناكو.همسجنمىقبتامهالتو،ّملسلاىلعأيفزنفيرغهجورهظ
.هيلعةحضاولاةيهاركلاوههجومّهجتببسبةفوشكمهنانسأ

راصلب،طقفلاملابًاقلعتمرمألادَُعيمل«:ًالئاقزنفيرغسهسه
.ً»ايصخش

كلسوّملسلاىلعأفيضملاغلبامنيب،ءطببءارولاىلإكولراشعجارت
تتابو،بلاخملكشىلعةرَّوكمهعباصأو،نيَتبِدوَدحُمهافتكتناك.ّرمملا
.ةمَّلقموةيدامرقباسلايفةفيظنوءاضيبتناكيتلاةيمسرلاهتلذِب

ىلإةعيرسةرظنىقلأف،هرهظىلعطغضيبلصءيشبكولراشرعش
تالَجعلاىدحإلخادًاطوغضمناك.رمملاةياهنغلبهنأدجوولفسألا
ةلَجعلاروحِمهبناجبرودياميف،بيبانألاربعراخبلاّقفدتطبضتيتلا



ةقطنملاغلبدقناك.ٍهانتمريغلكشبهلمحِمىلعلكشلايّناوطسأمخضلا
،ةيرئادةكرحىلإسباكمللةيلوطلاَةكرحلاةنِزاوملاتابَدَحلالِّوُحتثيح
ةخَّطلمةيندعمدايجسوؤركودبتو،اهنمديدعلاكانهو.روِحملاًةلِّغشم
نمةظحليفهسفنكولراشدجو.دَّقعمعاقيإيفضفخنتوعفترتمحشلاب
رابتعاسانللنكميفيك.تالآلاليغشتيفةتَحبلاةعاربلابًابَجعُمنمزلا
يفاوبغرينأنودنمبسحفهنمًاغورفمًارمأءايشألاهذهِليغشت
؟اهليغشتةيفيكةفرعم

لازيالزنفيرغنأواّميسال،نآلاءيشيأّملعتىلإقوتينكيمل
.كولراشقنعوحنهيَدياتلكّدمدقوهيلعقانِخلاًاقِّيضمهقحالي

،فيضملاسمه.»رمألااذهلجألةوالعىلعلوصحلايبضرتُفي«
كولراشرعشف،ماكحإبطغضوكولراشقنعىلعهعباصأتقبطأاميف
.ىودجنودنمنكلو،سفنتلاًادهاجلواحو،طغضلاببسبنآتنتهيَنيعب
ريغ،امهداعبإًالواحمماكحإبزنفيرغيَمصعِمبكسمأنأّالإهنمناكامف
ىلإهتضبقكولراشلقن،اهدنع.ديدحلاكةيوقتناكفيُضملاتالضعنأ
دقهتيؤرتناك.هْقلَحنعاهعفرنمنّكمتيسامبرذإ؛لجرلاعباصأ
هجوًةلعاجهيرظانمامأحبستءادوسطاقنتأدبو،ةشَّوشمتحبصأ
تارَكَسيناعيهنأولامكقرتحيهردصنأبرعشوً،امَهبُمودبيزنفيرغ
.توملا

دقفف،ةوقنمهيدلىقبتامبسئايلكشبهدسجكولراشىول
نكلو،رمملادادتماىلعمئاقلازجاحلاىلعًايئزجعقوو،هنزاوتزنفيرغ
ًالوزنوًادوعصكرحتتتابْدَحلاتناك.ِخترتملكولراشقنعىلعهتضبق
نمةليلقتاصوبدُعبىلعءاوهللتابرضهّجُوتةيندعمَعطِق:امهبناجب
.ءادوسةيهاركناحَدقتهانيعو،ةشّحوتمزنفيرغريباعتتناك.امهيَهجو

.هيدلةقاطلكدقفهنأبًارهاظتميخارتلابهدسجلكولراشحمس
،هَيتبكرىلعهطوقسنمًالدب،نكلو.راهنيزنفيرغهكرت،هتليحنعًالفاغ
مازحلاًاكسمم.يدلِجلاهمازحىلإفيضملاعباصأنمهيَديكولراشلقن
،هَيقاسيفةوقنمىقبتامرْدَقبًاعفاد؛ًةيناثهتفقوكولراشمّوق،ماكحإب
نعريخألااذهامدقتعفتراف،هاعارذهدعاستامِرْدَقبزنفيرغًاعفارو
ىنحناف،همازحةطساوبىلعألاىلإهعفربكولراشمايقءانثأرمملاضرأ
نأكولراشّعقوت.همسجلقثببسبزجاحلاةفاحقوفًايبناجزنفيرغ
هّايإًابحاسكولراشقنعىلعهتضبقىقبأهنكلو،زجاحلابكاسمإللهتلُفي
ً.اضيأ



،ًالوزنوًادوعصةكرحتملاتابْدَحلاىدحإيفزنفيرغُّمكقلع،ةأجف
تناكاميف،ةسئايوةريصقةحيصبضغوفوخبحاصف،اهوحنْهتبذجف
عفرو،لجرلامازحكولراشتلفأ،اهدنع.اههاجتايفهدسجبحستتالآلا
هلحامسلاوهقنعنعامهداعبإلفيضملايَديىلإتابرضًاهّجومهيَعارذ
لوحّفتليأدبيذلافيضملادسجداعتباعم؛هتايحلٍذقنُمسَفنذخأب
.ًالوزنوًادوعصةكرحتملاتابْدَحلاةضبقيفعقيوراّودلاروِحملا

كولراشفيضملاتلفأنيحو.زنفيرغلقثببسبكرحملافعضيمل
دسجلثدحامىرينألبقهرظنبةحاشإلاريخألااذهىلعنّيعتً،اريخأ
.راّودلاندعملالخادىلإهبحسءانثأزنفيرغ

رَْدقربكأبحسًالواحم،هَيتبكرىلعهاديوكولراشىنحنا،اهدنع
ببسبقنتخيسهنأتاظحللدقتعادقل.هَيتئرلخادىلإءاوهلانمنكمم
هسَفننكلو،هلهريفوتعيطتسياممربكأنيجسكأةيمكىلإهدسجةجاح
سفنتلانمنكمتو،ةشَّوشمهتيؤردَُعتملامدنعوً.ايجيردتهتعيبطىلإداع
.هلوَحرظنوهتفقومّوق،هردصهملؤينأنودب

تابْدَحلاوروِحملاىلعدوسألامحشلاادبدقل.زنفيرغلرثأيأَريمل
.هآراملكاذه؛لَْبقيذنمًاقارشإوًارارمحارثكأ

مل.جرخَمنعًاثحابكرحملاةفرغَربعو،ّملسلاكولراشلزن،ةياهنلايف
هنملخديذلاوهًاريخأهيلعرثعيذلابابلاناكاذإاممًاقثاونكي
سقطلاناك،جراخلايف.كلذلةيمهأالْنكلو،رخآًابابناكنإوأ
.ميعنيفراصهنأولامكرمألاادبدقلً.اشعنمءاوهلاوةدوربلالدتعم

.هبأيملهنكلو،ةنيفسلاحطسىلعًاريخأهروهظعمسانلاهبقّدح
رييغتو،هدسجنعمحشلاوماخُّسلالْسغو،بسحفهترجُحىلإةدوعلادارأ
امبر.لسَغللةّدَُعملاسبالملاعماهيدتريناكيتلاكلتعْضوو،هسبالم
يف.الامبرو،اهفيظنتنمةنيفسلانتمىلعتادوجوملاتالساغلاتنكمت
.رمألااذهبةالابملانعّفك،ةياهنلا

.هحتفوبابلاكولراشعفدامدنعامهترجُحيفيورغسويمأناك
نعثحبيانهناكنمكانهنأدقتعأ«:هارينأنودنمهللاقو
اي«:لاقفهسبالموكولراشهجوةلاحىأرورادتسامثنمو.»امءيش
.»؟!ثدحاذام،يهلإ

عِّزُودقو،كرويوينىلإانبّقعتتةعومجملاتناك«:مأسبكولراشباجأ
لكنتمىلعلقألاىلعدحاولجركانهنوكيامبر.ءانيملايفلاملاضعب
.»ةثالثلانحنانلتقاذإلاملايضاقتبدِعُودقعوبسألااذهةرداغمةنيفس



نألبقًاليلقتمصمث.»!لقألاىلعدحاولجر«ً:ابجعتميورغلاق
.»؟ناكنم.قحالتقويفنأشلااذهيفقلقلااننكمي«:عباتي

.»نيفيُضملادحأ«
.»؟نآلاوهنيأو«
باجأ.»ءاشعلاميدقتدنعدحاوفيضمكانهنوكيسهنإلُقَِنل«

.كولراش
لجرلاناكو.هسبالمهرييغتوهلاستغاءانثأًةلماكةصقلايورغلىورو

،همالكراركتبكولراشأدبامدنعو.تقولالاوطتمصبيغُصيةينبلامخض
:لاقوهدييورغعفر

.»؟رعشتفيك.ةصقلالكتمهفيننأدقتعأ«
.»ّملأتمو،ناشطعو،بَعتُمانأ«
.»؟نآلارعشتفيكنكلو،كلذمهفنكمي«
.»؟ينعتاذام«:هلأسمثً،اراتحمةعيرسةرظنكولراشهيلعىقلأ
ُتيأردقل.هتوميفببسلاتنأو،تامًالجركانهنأينعأ«

ثدحدعبنزحلاوكِبُرملاْبنَذلابروعشلانمةماّودنولخديًاصاخشأ
.»لثامم

،هتومنعلوؤسملاوهو،لجرتام،لجأ.ةقيقدلكولراشركفف
امدنعقرغيداكستربومنورابلاُحاّفسميلْكف.ىلوألاةرملاتسيلاهنكلو
رّخؤمىلعهبرضيتامنألثدحكلذنكلو،تنرأويثامبكرمنمعقو
هعسل،ستربوملىنميلاديلا،دروسديسلاو.ةيندعملابكرملاةراّنِصبهسأر
هاجتابءارولاىلإعقوذإً؛اثداحُربتعاكلذنكلو،توملاىتحلحَّنلا
تعلدناامدنعينويلوبانلانصحلاىلعاوناكنيذلاصاخشألاكانهو.ريفَقلا
ىلإاوزفقامدنعاوقرغوأتوملاىتحاوقرتحاامبر؛بهللاةنسلأهيف
له.ًةَرشابمكولراشهبماقامبةطبترمريغتدبمهرئاصمنكلو،رحبلا
البوًةَرشابماهبببستيتلاىلوألايهةافولاهذهله؟قِحُميورغ
؟ْسَبل

نأدقتعأيننكلوً،اّنيدتمًاناسنإهوعدتدقامُتسل«ً:اريخألاق
عيطتسيالامدنعو،نيناوقكانهنوكتامدنعًالاحلضفأنوكيسعمتجملا
هشقاناممءزجاذهيداقتعانإ.اوءاشىتمنيرخآصاخشألتقسانلا
فيضملانكلو.هأرقأليقيقشهايإيناطعأيذلاةيروهمجلاهباتكيفنوطالفأ
َْرتخأملانأ.هتلواحمنعّفكاَملهنمصلختأملولو،يلتقلواحيناك
.»انأسيلديكأتلابو،لاتقلاراتخايذلاوهلب،هلتقأنأ



.»ةيافكلاهيفامبفصنمرمألا«:لاقوهسأربيورغأموأ
.»؟ةحيحصيتباجإتناكله«
اهنإ.يداقتعابسيل،لقألاىلع؛يَُنبايةحيحصةباجإلدوجوال«

ًاضعبمهضعبنولتقيالو،نَيناوقلاصاخشألاعّبتي،عمتجملايفف؛ةلضعُم
اذامف،نيناوقلاكلتنعًاديعبشيعلاسانلاراتخااذإ،نكلو.اوءاشىتم
ةلثامملاةحلسألابمهلتاقتسوأ،مهكولسجئاتنبنوتلفيمهعدتسأ؟لعفتس
ىلعنورطيسيسف،لوألاراسملاَتعّبتااذإ؟كلاتقلاهنومدختسييتلا
كتوسقنمربكأةءاندوةوسقبلاتقللدادعتسالاومئادمهنأل؛عمتجملا
حبصتنأنمكسفنعنمتسفيكف،يناثلاراسملاتعّبتااذإو.كتءاندو
يتلاةديحولاةحيصّنلانإ،ةياهنلايف«.هسأرزهو.»؟مهرارغىلعًاّئيس
ةايحبًاهبآاهيفدوعتالٍةلحرمىلإَتلصواذإ:يهكلاهميدقتيننكمي
تمدامو،كقياضيتوملامادامفً.اديعبَتبهذدقنوكتسف،ناسنإلا
نمحيحصلابناجلاىلعامبرنوكتسف،لوألاسيلوريخألاكذالمهنأمهفت
.»طخلا

.»؟ثدحيدقًالثاممًارمأنأفرعيناكتفوركيامنأدقتعتله«
.»؟ببسلااذهلباتكلايناطعأهنأدقتعتله«.كولراشلأس

كنمّعقوتهنأدقتعأو.ميكحلجركقيقشنكلو.ال«:يورغباجأ
ككالتمانمدكأتلادارأو،امةلحرميفكسفنىلعةلئسألاهذهحرط
.»اهنعةباجإلاىلعكدعاستيتلاتاودألا



دعبةرتففصتنمناكتقولانأًاملِع؛تقولاضعبلكولراشمان
يفًازجاعوًاَقثوماهيفيتامناكسيباوكهتللختًابرطضمًامونمان.رهظلا
امدنعو.هذاقنإلهئاقدصأمودقمدعببسنعًالئاستميكبيوهو،مالظلا
تاظحلرمألاهنمّبلطتو،هعومدبنَيلَّلبمهيَّدخدجو،كولراشظقيتسا
.ثدحاموناكنيأركذتيلةليلق

ضوضّرلاعضاوميفملألابرعشو،هناقرُحتهاتئروهملؤتهتالضعتناك
امرثأىلعروثعلالواحدقل.ةوقبزنفيرغهبكسمأثيحهْقلَحىلع
.ديدشلافوخلاكلذدجيملهنكلو،هلعفامببسبهلخاديففوخلل
ناكيذلاوههنكلو،تاملجرلانألفِسأدقف،ديكأتلابفسألابرعش
.هلتقلواحي

لايحقلقلانعهسفنءاهلإلزنفيرغيفًاركفموًايقلتسمناكاميف
ىلعناكيذلانوللاقرزأمشولايفركفيهسفنكولراشدجو،يتام
لجرلانأءدبيذئدابكرُديكولراشلعجيذلاكلذ؛لجرلامصعِم
،ةينييزتةليسواهربتعادقفماشوألايفًامويرّكفدقناكاذإف.هبقاري
امىلعف.نييزتلادرجمنمرثكأاهءارونمكيامنأحضاولانمنكلو
ددحيهتلعجدقل،هذههتلاحيفو.ةيوهديدحتوفيرعتةليسواهنإ،ودبي
هلاقامىلإدانتسالابو.نيّرافلانييكريمألاحلاصلهتبقارمبموقيلجرةيوه
ٍةحولةفرعممكنكميامك؛هبولسأنمماشوألامسارةفرعممكنكمي،فيضملا
؛زملوهلآةبزعيفةهدَّرلايفتينرفِتاحولامبروأ،زنبوروأريمرفل
ددحتٍماشوأِةعوسومدوجوةيناكمإبًالغشنمهريكفتناك.كولراشركف
لثاممرمأنوكينألقعيأ.اهومسرنيذلانينانفلاو،ماشوألامْسَرنكامأ
ً؟انكمم

،ءيشيأققحينلريرسلاىلعءاقلتسالانأررق،ةزيجوةرتفدعب
.جرخوضهنف

نمو،ايتوكسسأسأةنيفسلاحطسىلعةوقبعطستسمشلاتناك
ينيصءاعوطسومهنأولامكرمألاادبدقل.حَّطسملاُقُفألاطخاهلوح
؛نوكرحتيمهنأىلإريشيامكانهنكيمل.بِقَعىلعًاسأربولقمقرزأ
.كارحالبءاوهلايفةقَّلعماهنأولامكودبتتناكرحبلارويطنإىتح

ضعبذنمنامكلاىلعًافزععمسيهنأكردأ،ةليلققئاقددعب
دوجوصرفنإ.امبر!؟نوتسفاروهأ.رمألاظحالينأنودنمتقولا



أدبهنأكولراشدقتعا،اذل.امًاعونةليئضةنيفسلانتمىلعنامكَيفزاع
لمُجلاماتخك؛نوتسبولسأرصانعضعبنعفشكلاىلعةردقلاباستكاب
ةعباتتملاتامغنلاعمًانايحأىرسيلاهديعباصألاضنةقيرطو،ةيقيسوملا
.ةدَّقعملا

ةمّدقمبرقداتعملاهناكميفهيلعرثعو،لجرلانعثحبللبهذ
.للملاباورعشامبر؛هلوحدشحكانهنكيمل،ةرملاهذه.ةنيفسلا

انسوردنعيلختلاَتررقدقتنكاذإامعلءاستأتأدبدقتنك«
.فزعلاًالصاومنوتسلاق.ً»ايلابًاليدنِمٌصخشيمريامك

يننكلو«.كولراشباجأ.»ّيلإةبسنلابةلفاح...رهظلادعبةرتفتناك«
.»نآلاانه

لبقةلئسأةيأكيدلأ«.هنامكلزنأوفزعلافارفقوأو.ْ»أدبِنلً،اذإ«
.»كتفقوبقلعتياميفهركذتتامرادقمىرننأ

ةيقيسوملاكتعوطقميهام«:هلأسمث،تاظحللكولراشركف
.»؟حابصلااذهاهفزعتَتنكيتلاخوربةعوطقميهأ؟ةلَّضفملا

لامعأبديدشَعلوّيدل.ال«ً:اريخأباجأمث،تاظحللفارركفف
ّيدلاهلضفأ؛نامكلاىلعتاوتريشنوكةدععضودقف.يكسفاينيفكيرنه
يبيزوجلنامكلاىلعةعمُّسلاةئيساتانوسلاكانهمثنمو.ةيناثلايه
.»نامكلافزاعةراهمليقيقحرابتخااهنإ.ينيترات

.كولراشلءاست.»؟!ةعمُّسلاةئيس«
ىأرهنأينيتراتىعّدا.ريرشللةيعيجرتلاتامغنلااتانوسبفرُعتاهنإ«

ةعوطقملاعضو،ظقيتساامدنعو.نامكلاىلعفزعيوهوهملُحيفريرشلا
.هيلعلصحامبرقأيهو،هملحيفاهفزعيريرشلاناكيتلاةيقيسوملا
هسفنعيببماقينيتراتنإداقنلاضعبلوقةجردلً؛ادجةبعصاهنإ
.»اهفزعةراهمهباستكاءاِقلريرشلل

.»ءارُهاذه«
روهمجلاددعدايدزايفمهاستهذهكةصقنكلو.عبطلابكلذكهنإ«

ًارمأكانهنأدقتعااذإةيقيسومةفوزعمىلإعامتساللةفاثكبلِبُقيسيذلا
نامكلامّدقو.»فزعتسيتلاىقيسوملابقلعتيفولأمريغوأًاضماغ
.كولراشل

.»َتّملعتمكَرِنل،نآلا«
تحتنامكلاكولراشلمح،رهظلادعبةرتفنمىقبتاملاوط

؛ةفلتخمقئارطبنامكلاسوقمادختسالواحو،ةدقانلانوتسفارتارظن



قلقلانودنمةيقيسوملاةلآلانمتاتونجارختسال،ىرخألاَوِلتةقيرط
ةداجإفارهنمدارأ،ةلحرملاهذهيفف.اهفزعييتلاةتونلاةيهامنم
،ةليوطتاءاميإيفةطاسببرتولايْنَحبهفزعّلهتسادقل.طقفةينقتلا
ىرسيلاهديبةلآلاقُنُعًاكسمُم_فاراهفصوامك_ةباسنمو،ةسِلسو
؛تاعاسهتاذدحبكلذبمايقلاّبلطتدقل.رتويأىلعطغضلانمًالدب
راتوألاىلعمثنمو،ًالوأدحاورتوىلع؛هئادأبًاريخأفارعنتقانأىلإ
تناكامهمةتونللّةيوسةمَغنىلعلوصحللهدهجىراُصقًالذاب،ىرخألا
.ةليوط

ىلإكولراشّمضنيروطفلادعبف.ةلحرلاةيقبتضملاحلاهذهىلعو
ةعاقلاىلإنالقتنيمثنمو،نَيتعاسةدملةنيفسلاحطسىلعنوتسفار
امهرثإدوعي،نرمتلايفنَييرُخأنَيتعاسنايضقيكلذدعبو،ءادغلالوانتل
يضميمث،نوطالفألةيروهمجلانمديزملاأرقيوحيرتسيلهترجُحىلإكولراش
،كلذدعب.ءاشعلادعومنيحينأىلإ؛نوتسفارعمنَيتّيفاضإنَيتعاس
هجوتلالبقةبتكملايفيورغسويمأعمتقولاضعبةداعكولراشيضقي
نودنماينيجرفبًامتهمهتقومظعميضقيناكيورغنكلو.ريرسلاىلإ
نمليلقلاهلصصخيناكذإ؛كولراشميلعتةعباتمليفاكلاتقولادجينأ
ًاقباسظحالدقكولراشناكو.ةلثمألاوأةدِعاسملاتامولعملاميدقتلتقولا
هآرامءيشىلإدانتسالايهميلعتلايفةلَّضفملايورغسويمأةقيرطنأ
نمو،طيحملاطسويفو.سردللساسأكهمادختسامثنمو،هيلعرثعوأ
رمأبمايقللةّميقةريغصةصرفولوهيدلنكتمل،ةيئرمضرأيأنود
.رخآ

تمزالدقف.اهتّمربةلحرلاءانثأًاردانالإاينيجرفكولراشريمل
دقل.صخشيأةملاكملةنيفسلاحطسىلإجورخلايفةبغارريغ،اهترجُح
ةفافشهبشوًادجةبحاشاهترشبتناكو،نَيترموأةدحاوةرمكولراشاهآر
نماهتاجنمدعنمقلقلابهروعشةجردل؛رمحألااهرعشنولبًةنراقم
شيعتًايلاحيهف.ريخبنوكتساهنإهللاقيورغسويمأنكلو،ةلحرلا
ةافوتدهشيتلالوبرفيلىلإكرويويننمةقباسلاةيلصألاةلحرلاةبرجت
َمقافتينهِذبارطضاهنإ«:ةبتكملايفةليلتاذيورغهللاق.اهتدلاو
نوكتنأبحتةاتفينيجً.اريثكايدناسىلإاهداقتفاوةلحرلاةباترببسب
اهسفنىلعلافقإلاهركتيهو.َتكردأدقنوكتنأنكميامك؛ءارعلايف
.»اهتعيبطىلإدوعتسف،ّربلاىلإانلزنىتم.ناكميأيف

ءانثتسابو.اهلماكبةلحرلاءانثأئجافموحنىلعًارقتسمسقطلاناك



نّيعتف،ةرازغبراطمألاهيفتطقاستوةّرهفكمهيفءامسلاتناكدحاوموي
تناك،نّرمتللكولراشةرجُحىلإباحسنالاهلالخكولراشونوتسفارىلع
مجحعمًةنراقمةريغصجاومألاتدبوأً،امئادًائداهرحبلاوءاقرزءامسلا
.اهربعاهقيرطّقشنمتنكمتيتلاايتوكس

مهنأنّابرلانلعأامدنعةسامحلاضعببعيمجلارعش،عبارلامويلايف
ُقُفألايفةديعبلاةعُقبلاىلإرظنلاىلعباّكرلابوانتف.ىرخأةنيفساوأر
لجأللعفلاببوكسلتلااذهمدختسادقيورغسويمأناكو.بوكسِِلتربع
نوكتنألامتحاباستحاكولراشنمًابلاط؛سوردلادحأيفءدبلا
ددعوطيحملاعاستاىلإًارظن،ىرخأللاهادحإةيؤرطخىلعناتنيفس
روبعلليمتنفسلامظعمنأكرُديناككولراشنكلوً.ايبسنريغصلانفسلا
نيبةفاسملالوطويسلطألاطيحملاةماخضنممغرلاب؛هسفنّقيضلاّرمملا
نآيفةرحُبملانفسلاتائملبال،تارشعكانهو.كرويوينونوتبمثواس
.عقاولايفًادجةريبكةصرفلاتناك،ةفرعملاهذهىلإًادانتساو.دحاو

عمنَيتنيفسلانيبةضماولاءاوضألايفًالدابتسويمأوكولراشظحال
نوهّجويمهوايتوكسةنيفسمقاطدارفأكولراشدهاشدقف.ليللالولح
هحتفنكميةيمامألاةيحانلايفقالغِمبًادَّوزمًاسونافنيمدختسممهتلاسر
نورمآتملااهلدابتيدقيتلاةيّرسلالئاسرلانأشبًايئزجًاقلقناكو.هقالغإو
اذهنكلو.يورغاينيجرفوسويمأوهلوانتتدقيتلاو،نَيتنيفسلانتمىلع
ريغرمأاذهو؛ةرماؤملابةقالعمهلمقاطلادارفأمظعمنأينعيكشلا
وأهترجُحشيتفتلىرخأتالواحمةيأثدحتمل،كلذىلعًةوالع.لَمتحم
دحىلعاهروهظدعبوىرخألاةنيفسلاروهظلبقمهتثالثىلعءادتعالا
نتمىلعديحولاصخشلاوهزنفيرغنأولامكرمألاادبدقل.ءاوس
.مهؤادعأهدنجيذلاايتوكس

،مقاطلادارفأىدلعزفلانمليلقردقبفيضملاءافتخاببست
ةنيفسلابةدوعلانّابرلالواحيملو.باّكرلاىدلكلذنملقأردقبو
هنأكولراشضرتفاو.ةنيفسلانتمنعهعوقولًابّسحتطيحملايفهنعثحبلل
،كرحملاةفرغيفتالآلانيبزنفيرغسبالمتاصاُصقىلعروثعلامت
.هتلامثءانثأهعوقونّابرلاجتنتساف

_نامكلاىلعفزعللةسيئرلاقرطلاكولراشّملعت،تقولارورمعم
legato,collé,martelé,staccato,spiccato,وsautillé_أدبدقناكو

ةعونتمقئارطبةعبرألاراتوألاىلعطغضللىرسيلاهديعباصأمادختساب
ةليوطتاتونىوسدعبفزعدقنكيمل.ةقسانتمتامغنوتاتونليكشتل



هلحامسلالبقهتردقموهتينقتزيزعتلًاسمحتمنوتسفارناكو.ةلصاوتمو
قحفارلمعبولسأرّدقكولراشنكلو،ىقيسوملافزعيفعورشلاب
.موهفمويقطنمرمألاف.هردق

يف،مويتاذكولراشلأس.»؟ّربلاىلإلزننامدنعثدحيساذام«
.سردلالالخةحارتساءانثأ،ةلحرلانمةمّدقتمةلحرم

ًايعاس،صرفلانمًائلألتموًاديدجًاملاعبوجأسيننأوهثدحيسام«
ارتسكروأىلعروثعلامثنمو،ًالوأىقيسومسّردمكيسفنتيبثتىلإ
نم،تنأو.اهعميفزعءاِقلًارَجأيلعفدت_ظحلاينفلاحاذإ_ةحيرم
ةبئاغلاهتنباومارتحالاوةقثلابريدجلايورغديسلاىلإّمضنتس،ىرخأةهج
.»هلجألكرويوينىلإَتمدقامبموقتسو،مَهبُموحنىلع

عباتتملاهنّرمتدعبهتحارتساةرتفءانثأو،ةلحرلانمسماخلامويلايف
ةمّدقميفتقولاضعبكولراشىضق،نامكلاىلعفزعلاىلعًابيرقت
.مامألايفديعبلاقرزألاُقُفألاطخبًاقّدحمونيزباردلاىلعًاينحنم،ةنيفسلا

ةنيفسلاةمّدقميفنورخآباّكرًاضيأكانهناكلب،هدرفمبنكيمل
نكلو،ةسبايلاةيؤرنورظتنياوناكامبر.بُحُّسلاوجاومألاوحيرلانوبقاري
نعنّابرلاصصقتبهلأامبرو.كلذبمايقللًارِّكبملازيالناكتقولا
اوتابفمِهتّاليخمماجحألاةلئاهةيرحبلاتاقولخملاوةديدشلافصاوعلا
ريدقتلًاقفو،نكلو.ىلوألاةرمللفولأملانعجراخامءيشةيؤرنوّبقرتي
ً.افرجنمًايديلجًالبجحجرألاىلعنوريس،كولراش

حيرلاهيقيًافطعميدتريناكدقف.كولراشهابتنادحاولجرتفل
ىلإاّفتليلاعِّمُشنيذللاهبراشيفرطدنعةدّعجتموءادوسهتيحلو،ةدرابلا
نّوديوهرهظهلريُديناك،مامألايفطيحملابهقيدحتنمًالدبو.ىلعألا
.تانَّودمرتفدىلعصاصرملقبًاروطسةعرسب

ةعرسبنّودياللجرلانأكولراشكردأ،هايإهتبقارمءانثأ،عقاولايف
ًالواحم،هناكمكولراشرّيغ،اهدنع.امءيشلًايبيرقتًامسرعضيلبً،اروطس
رتفدةقروىلعهتيؤرنمنكمتاملكنكلو،لجرلاهمسريامةيؤر
لصفتماسقأنمًانَّوكمادبدقلً.امخضًاراجيسهبشيامءيشتانَّودملا
.زجاوحوأ،ةيلخادناردجاهنيب

ةعيرسةرظنًايقلُم،لجرلاهلأس.»؟كلذكسيلأ،يمسربمتهمتنأ«
.هرسيفكولراشركف؛ةيناملأةنكل،ةيوقةنكلهتوصلتناك.هيلع

نعطقفلءاستأتنك«.ًالجخههجوّرمحاو،كولراشلاق.»فسآ«
.»عيمجلارارغىلعمامألاىلإكرظنمدعببس



هيفىرُجتنلمداقديعبٍنمزىلإ،مامألاىلإرظنأانأ«:لجرلاباجأ
ىلعلب،جاومألاوفصاوعللةضَّرعمنفسنتمىلعانتالحرلةلثامملاتالحرلا
.»داطنمنتم

ىلعيبيرقتلامسرلاهاجتايفأموأوً،ابجعتمكولراشرّرك.»!داطنم«
.»؟داطنملاوهاذهأ«.تانَّودملارتفد

نمهنأدقتعأ«:باجأوةيداقتناةقيرطبكولراشىلإلجرلاقّدحف
،نسلايفريغصتنأفً.ايركسعوأًايعانصًاسوساجحبصتنألَمتحملاريغ
ملاماذهو،رظنلاُبقاثوٌفَّقثمولقعلاحتفنمكنأبكهجوينئبُنيو
ناكهنعردصيذلاتوصلانأًاملِع؛كحضو.»سيساوجلاىدلهدهعأ
.يراكفأببسبيدلبيف...داقتنالل...ُتضّرعت«ً.اكحضهنوكنمرثكأًاريخن
.»اكريمأيفةفلتخمرومألانوكتنألمآ

:عباتو،لجرلاحفاصيلىنميلاهديكولراشّدمو.»زملوهكولراشىعدأ«
.»كؤاقليندعُسي«

لجرلالاق.»نيلبيزنوففارغتسغوأكيرنيهفلودأدنانيدرفانأو«
فرُعأ،يدلبيف«:عباتوكولراشةحفاصملهديّدممثنمو،ةبالصبًاينحنم
هتانّودمرتفدرادأو.»بسحفتنوكينيدانتنأكنكمي.نيلبيزتنوكلاب
داطنمرُّوصتكنكميله،ينربخأ،نآلا«ً.اديجهتيؤرنمكولراشنكمتيل
،امعوننمقاوطأبىّوقمو،شينرَولابّيلطَمو،ريرحلانمعونصمقالمع
،ءاوهلانمّفخأزاغبةئيلم،تئشاذإةبلصةيئاوهةنيفسهبشياميأ
سيلو،كتحتبُحُّسلاةيؤرنمكنّكميعافتراىلعطيحملاربعريطتو
.»؟جاومألا

.كولراشلأس.»؟مدخستسزاغّيأ«
مادختسانويسنرفلاداتعا.زاتمملاؤس«ً:ابيجمهسأربتنوكلاأموأف

حلاصهنأدقتعأاليننأًاملِعً؛امجحرغصأديطانملجألّراحءاوه
زاغةطساوبةديججئاتنيكريمألاشيجلاققحدقوً،امجحربكأديطانمل
ناكاذإنيجورديهلالّضفأفانأامأ.قرتحملامحفلانمّقتشملاكوكلا
.»يفكيامبهتيقنتناكمإلاب

.ةبيرغلالجرلاراكفأبكولراشنُِتفدقل.»؟ديطانملاكّرُحتفيكو«
.»؟كلذكسيلأ،ديكأتلابديطانملاوفطتس«

.كرحتتاهنإلب،بسحفوفطتالنآلااهيفدجاوتنيتلاةنيفسلا«
كيرحتفيذاجملاةعاطتسابناكاذإو.فيذاجموتاكرحمبةدَّوزميهو
.»ءاوهلايفداطنمكيرحتًاذإاهتعاطتسابف،ءاملايفةنيفس



.»؟كلذحاجننمقثاوتنأله«.بيرُملكشبكولراشهيلإرظنف
نعةعَّسومةساردُتيرجأدقل«:لاقوةدورببنيلبيزنوفمستبا

بقارمكلمعأاكريمأيفتنك،تاونسعبرأذنم.ءاوهلانمفخألاناريطلا
يدوجوءانثأو.ةفلاحتملاتايالولادضهبرحيفيلامشلاداحتالاشيجىدل
.دتوىلإّدشلبحبطوبرمعالطتساداطنميفةرملوألتدعص،كانه
ىلعملاعلايفريبخمظعأوهو،وولسوداثروسيفوربلاًاضيأتيقتلاو
ًابيرقتمراصلانيلبيزنوفهجوناك.»ءاوهلانمفخألاناريطلايفحجرألا
عوضوملانأكولراشلحضتادقو.ديطانملانعملكتيامدنعودبيامكقرشي
ناريطللًاصَّصخمًاداطنمىنبنأوولروسيفوربللقبس«.ةسامحلابهرعُشي
غلبي.نرتسوتيرغهاعدوً،امامتةنيفسلاهذهرارغىلع؛يسلطألاربع
مايقللهمدختسا،برحلالبقً.اّنطرشعيَنثاعفرهنكميو،مادقأ103هرطق
ىلوألاهتلواحمنكلو.يسرجوينىلإايفلداليفنمةحجانةيّوجةلحرب
.هيَفتكزهو.»داطنملاحيرلاتقّزمامدنعتفقوتيسلطألاطيحملاروبعل
لّكش،اهدنع.وولروسيفوربلاططخفاقيإبرحلاةيادبتنعدقو«
.نلوكنيلسيئرللةّحُلملاةبغرلادنعًالوزنداحتالاشيجداطنمةسسؤم
.مدقتلاةعباتمنعًاديعبنيركفملاّرجتاهنإ،ةهجنمف.ةبيرغبورحلا
،تايالولانيببرحلاالولو.مّدقتلاىلإةجاحلاعّرستىرخأةهجنماهنكلو
.»؟ديطانملاحاجنتايناكمإبمتهيسسيئرلاناكله

.»!كولراش«
ةفقاواهآرو،كولراشرادتساف.اينيجرفاّهنإً؛اّيتفوًايوثُنأتوصلاناك

اهنكلوةبحاشودبتلازتالتناك.ةاجنلابراقبرقهنمةبُرقَمىلع
.ةمستبم

.»باهذلاّيلع،ينرُذعا«:تنوكلللاقف
فيطللاسنجلل.عبطلاب«:هللاقوًاددجمةبالصبتنوكلاىنحناف

.»ءيشلكىلعةيولوألا
.»؟جوزتمتنأله«:كولراشهلأسف
ههجوقرشأو،نيلبيزنوفلاق.»جاوزلاعيطتسأالوًادجلوغشمانأ«

ةلئاعنميهو،فلُونوفنيرفاليبازيإىعدت«.مستباامدنعمراصلا
يفةعيرسةرظنىقلأو.»ملاعلايفًالامجرثكألاةأرملااهنإ.غربنناوش-تلأ
امك؛كلذّنظتالدقكنأًاملِع«:كولراشللاقمثنمو،اينيجرفهاجتا
.»دقتعأ

.امدحىلإيناملألاتنوكلاهبجعأدقل.كولراشهلمستباف



.ً»اقحالكارأ«
نإ،اذل.ليلقاهنتمىلعانددعو،ةريغصةنيفساهنإ«:تنوكلاباجأف

.»ّيمتحرمأًةيناثرخآللاندحأةفداصم
:كابتراباهللاقو،اينيجرفهاجتايفكولراشراس،هءاروتنوكلاًاكرات

.»كترجُحيفةلحرلالكيضقتنأىشخأتنك«
،ةريغصةفرغيفيسفنىلعلافقإلاهركأانأفً.اضيأانأو«:تباجأف

ًةأجفنوللارمغو،اههجوّرمحاو.»ودبيامكيدلرخآرايخالنكلو
نأبكربخأدقيدلاونأدقتعأ...دقتعأ«.اهرظنبتحاشأف،نَيبحاشلااهيَّدخ
تّيفوتامدنعً،اعماهبانمقيتلاةريخألاةلحرلابًاريثكينتّركذةلحرلاهذه
.»يمأ

.كولراشّدكأ.»لعفدقل«
ًاصخشنأقّدصتنل.رحبلاراوُدبتبُصأً،اءوسرثكأرمألالعجلو«

ءوسلكلذكتنكيننكلو،رحبلاراوُدبباصينأهنكميًاداوجيطتمي
.»ظحلا

دحأيهةماتلاةحارصلاهذهف.مستبافهسفنكلامتكولراشعطتسيمل
ةاتفةيأركفتنلذإ.اهاوسنمرثكأاينيجرفيفاهّبحأيتلارومألا
.قالطإلاىلعةحارصلاهذهبنايثغلاوةدَِعملالئاسمةشقانمبةيزيلكنإ

.»؟نآلانيرعشتفيك«
مويلاهنإً.ايبشعًاياشيلتّدعأةرجُحلااهعمرطاشتأيتلاةديسلا«

هنأدقتعأاذل،أّيقتأنأنودنمماعطلالوانتنمهيفنكمتأيذلالوألا
.»ديفم

كّركذتةلحرلاهذهنألفسآو«.كابترابلاق.»كتدلاونأشبفسآ«
.»رارمتساباهبكّركذيارتلكنإيفكثوكمنأدقتعأ.اهب

ةضيرمتناكاذإفرعأال«:عباتتنألبقًاليلقتتمصو.»لجأ«
ىلعامًائيشتطقتلادقتناكنإمأ،ةنيفسلانتمىلإتدعصامدنع
مثنموًابوحشوًالوحنتدادزاو،عوبسألاوطةدشبتضرماهنكلو.اهنتم
اهومردقل«.اهّدخىلعءطببًةرطقتم،اهنيعنمةعمدتقلزناو.»تتام
نتمىلعاهّتثجبظافتحالاعيطتسيالهنإنّابرلالاقدقف.رحبلايف
عضباولاقو،شيَخلانمةءالمباهّفلباوماقكلذل،ةلحرلاّةيقبلةنيفسلا
يفامأوسأاذهنإ...ةنيفسلابناجقوفنماهولامأمث،ةليمجتاملك
اهديةحاربتأموأو.»اهلربقدجويالهنألاهترايزعيطتسأالانأف.رمألا
.»اذهىوسدجويال«:تعباتوطسبنملاطيحملاهاجتايفةحوتفملا



نكيمل.»ةضيرميتدلاو«:لاقمثنمو،تاظحللتمصلاكولراشمزل
.كردينأنودنمهمفنمتاملكلاتقفدتدقف؛كلذلوقيسهنأفرعي

.اينيجرفتلأس.»؟اهبام«
هنأدقتعأ«:عباتمثًاددجمتمصو.»رمألانعدحأملكتينل«

.»ّلسلاضرم
.»!؟ّلسلا«
لاوطبَعتلابرعشتو،ةليحنو،نوللاةبحاشاهنإ.يوئرلانّردتلا«

نأفرعأيننكلو،لعستامدنعاهليدنِمىلعًامدًانايحأىرأو.تقولا
قفدتفاقيإنمنكمتيمل.»اهتيؤرنميعنمنالواحييدلاوويقيقش
ُتثحبو،يدلاوةبتكمُتلخد،كلذل«.كلذبعرشنأدعبودبيامكهمالك
اهنإ.ضارعألاكلتىلعترثعنأىلإبتكلانمنكممردقربكأيف
سانلالعجيوهو.ءادلااذهلجالعال.تومتسو،يوئرلانّردتلابةباصم
.ً»ائيشفًائيشً،ايجيردتنولُحَني

.دعتبتنألبقتاظحللهفتكىلعاهسأرتعضوو،هنماينيجرفتند
نأيلقبسيمل«.هبًةقّدحمتلاق.»ةعرسبينعيمأْتدعُبأ،لقألاىلع«
اهتحصةيؤرنإذإ.ةمعناهنأدقتعأيننكلو،لبقنمكلذيفتركف
.»ةبيهرنوكتنأدبال...ماوعألاو،رهشألاو،عيباسألاّرَمىلعءوستيهو

عومدلاقيربةيؤرنمنكمتتاليكًاديعبهرظنبكولراشحاشأف
.هيَنيعيفألألتتيتلا

.»ً؟اقحهيلعرثعنسله«:ْتسمه
.»؟نمىلع«
.»يتام«
هسفنىلعحرطيناكدقف؛هردصيفهسافنأسابحنابكولراشرعش

.ةباجإةيأىلإدعبلصوتيملو،هنيعلاؤسلا
مهيدلهوفطتخانيذلالاجرلاف.ريخبنوكيسو،هيلعرثعنس«:لاق

.ً»ايحهئاقبإلببس
.»كلذفرعتتنأو.ةيقيقحةباجإتسيلهذه«:قفِربتلاقف
.عوضوملارييغتًادّمعتملأس.»؟ةنيفسلاتيأرنأكلقبسله«
.»تقولامظعمةمئانتنكدقف،اهنمريثكلاَرأمل«
.»اهئاجرأىلعةلوجيفكقفارأينيعَدً،اذإ«
ىلإةنيفسلاةمّدقمنمءيشلكاهارأو،ةنيفسلاءاحنأيفاهقفارو

ّلقيتلاتاناويحلابظافتحالامتيثيحةريظحلاكلذيفامب؛اهرّخؤم



تعضو،ةنيفسلاةمّدقميفو.ةلحرلاءدبنممايأةسمخدعبًاريثكاهددع
:تلاقوهعارذىلعاهدي

.»؟ريخبتنألهف.ًالاتقَتضخكنإيبألاق«
.»ماودلاىلعلتاقأانأف،كلذىلعتدتعا«
.»لضفألكشبلاتقلاّملعتتنأكبضرتُفي«
.»ُتوجندقل؟كلذكسيلأ،نآلاىتحيرمأتربدتدقل،هيِه«
.»!ينربَخأ؟ثدحاذام«
ىورامدنعهلاحفالخبو.زنفيرغفيضملاعمثدحاملكباهربخأف

ةليلقتارمفقوتللرطضاو،نآلاهفطاوعتشاج،يورغسويمألةصقلا
رثكأةيقيقحاهلعجةصقلاباينيجرفرابخإف.هرعاشمىلعةرطيسلافدهب
.عئاقولانمةعومجملركذدرجمدعتملو؛امةقيرطبرثكأف

.»؟ريخبتنأله«:ةلئاقهعارذىلعتطغض،ىهنأامدنع
.»ضرتفأامك؛ريخبنوكأس«
.»؟كلذكسيلأ،ةمدصاهنإ«
.»؟نينعتاذام«ً.اراتحُماهيلإةعيرسةرظنىقلأف
نأناكمإلابناكهنأًاملاعو،ناسنإتومنعًالوؤسمنوكتنأينعأ«

.»وهسيلوتيملاتنأنوكت
فيكبسحففرعأ...ال.كلذنظأ«:باجأو،كابترابهيَفتكزهف

.»مئالملالعفلادروهامفرعأال.رمألاهجاوأ
نمةدوعلاىلعيبأداتعا،كريكوبلأيفميقنانكامدنعاننأركذأ«

ملكتلالواحنانك.بارشلانمسأكءاستحاو،ّهيسركىلعءامترالاو،هتالحر
نيأوأ،هبموقيناكامكاذنيحفرعأنكأمل.بيُجينأنودنمهعم
نأوً،انئاخوأامًالتاقبّقعتيناكهنأقحالتقويفُتفشتكاو.ناك
لواحأيننأدقتعأ«.تاظحللتتمصو.»ديجلكشبًانايحأيهتنيالرمألا
نّيعتيف،لعفدرهيدلنوكينأبمامتهالامدعبءرملاأدبيامدنعهنإلوقلا
.ً»اناسنإهنوكنعّفكيهنأل؛كاذنيحقلقلاهيلع

انأ«.درابلاءاوهلايفءفدةسمل؛ةعرسبهّدخىلعهتلّبقوتنحناو
.»حجرألاىلعءاشعلاىلعكارأس.تقولاضعبلءاقلتساللةبهاذ

ىلعاهاتفشهتكرتيذلارثألاِءفدبرعشيلازيالناك.تدعتباو
.هّدخ

َباّكرلاترتعاو،تاعقوتلابةئيلمةلحرلانمةريخألاةثالثلامايألاتناك
ةقيقدلاوةعاسلاومويلابًاءدب؛ءيشلكىلعنونهارياوناكو،ةبيرغٌةراثإ



ىلإدعصيسيذلانّابرلللوألامسالاىلإًالوصوو،ةسبايلاةيؤرلةدَّدحملا
هسفنكولراشىقبأدقل.كرويوينءانيملخادىلإمهدوقيوةنيفسلانتم
فارعمنامكلاىلعفزعلاسوردىلعةرارحبًاّبكنم،كلذنعىأنمب
ىتحىرسيلاهديبةقسانتملاتامغنلاوتاتونلالاكشأىلعنّرمتدقل.نوتس
جزملابعقاولايفنوتسهلحمس،طقفريخألامويلايفو.هعباصأتحّرقت
هديكاسمإةيفيكو،نامكلاسوقمادختساو،هتفقونعهّملعتاملكنيب
.ةملكلاىنعملكبفزعو؛نامكلاقُنُعبىرسيلا

.رخفللةراثإهتازاجنإرثكأَدحأكلذناك
نمعونصمريغديجنامك؛نامكىلعلوصحلاكيلع«:فارهللاق

،كولراشهجويفسبعو.»نمثلاديهزءارِغبعومجموقيدانصلابشخ
ةعيفروةليوطكعباصأو،يقيدصايةنَّيعمةيعيبطةبهومكيدل«:عباتو
نإلوقأال.فزعلايفًاديعبباهذلاكنكمي.بيبانألايّفظنمكةنرمو
كنإذإ_ةيقيسوملاتالفحلايفًاميظعنامكفزاعنوكتنأكتعاطتساب
دقتعأيننكلو_كلذثدحيلةسماخلاّنسذنمةساردلابءدبلاىلإةجاحب
اذإ،ةيحرسمةيقيسومةقوجعملمعلابكقزربسككتعاطتسابنأ
.»ديكأتلاببّردتلاىلعَتبظاو

ّتمتدقف،ةنيفسللةيمامألاةيحانلايفباّكرلاناجيهامهثيدحعطاقو
!ةسبايلاةيؤر

امبةليوطةلحرلاتناكدقف.رظنيلةنيفسلاةمّدقمىلإكولراشعره
تحتكرحتيالحطسىلعريسلانوكيفيكيسنهنأةجردليفكي
.هيَمدق

ةدعنوضغيفاهلّوحتةجردل؛ُقُفألايفًامتاقًالكشاكريمأتناك
يتلافورُجلاولالتلانمرادحنالاديدشطخىلإراحبإلانمتاعاس
يعيبطلارظنملانعًاريثكةفلتخمُدبتملاهنأبيرغلانم.راجشأاهولعت
نكميالًازَّيممًاجيرأ؛ءاوهلايفامًائيشكانهنكلو.ةيبونجلاارتلكنإل
.لعفلابرخآناكميفمهنأبيحويهديدحت

.لحاسلاطخاهتنميَمىلعو،كرويوينوحنتهجوتوةنيفسلاتفطعنا
باّكرلاضعبعفدنا،ءانيملاغولبلبقتاعاسةدعيّقبتنممغرلابو
.مهبئاقحبيضوتل

؛لافتحالابهبشأمهلوصولبقةنيفسلانتمىلعةريخألاةبجولاتناك
نمريثكلاىلإةفاضإلابىولحلانمبلاقوةصاخماعطقابطأتمّدقدقف
كلذهنكمأاملاحةعاقلارداغو،ماعطلانمليلقلاكولراشلوانت.بارشلا



هنأبروعشهباتنادقف.مهلوصولبقمونلانمليلقلاىلعلوصحلافدهب
.هيلإةجاحبنوكيس

مزتعيناكامممغرلابو.كرويوينءانيملوخدباوعرش،كلذدعبو
رزجلانيبقارم؛عيمجلاعمةنيفسلاحطسىلعكولراشفقو،هبمايقلا
صرِحورذحبكرحتتةنيفسلاتناك.مهبناجبقلزنتيهوةعونتملاةريغصلا
ىلإدعصدقناكيذلاريبخلاّيلحملاراّحبلا؛نفسلادشرمفارشإتحت
.اهتاذاحمبمّدََقتريغصبكرمنمةنيفسلانتم

ةقطنماهنإ«:كولراشبناجىلإفقيناكيذلايورغسويمألاق
طيحملاانهيقتليذإ.ملاعلايفًاديقعترثكألائناوملادحأاذهف.ةدّقعم
نيسمخدوجوكلذىلإفَضأ.دنواسدنليآغنولونسداهرهنعميسلطألا
ٍناجلخنعًالضف_يداعريغددعاذهوً_ارهننيثالثوراوجلايفةريزج
نمدَّقعمماظنىلعلصحت،اذل.انهّبصتونسداهنمةعّرفتمٍقاوَسو
.»تارايتلاورزَجلاودملاتاكرح

.كولراشلأس.»؟نآلالعفنساذام«
نوكنسنحنف.تاطلسلابلاصتالاوههبمايقلاّيلعنّيعتيرمألوأ«

كانه.يتدوعرمأباهعالطإباهلنيَدأو،رمألااذهيفةدعاسملاىلإةجاحب
مهنمبلطأنأمزتعأو،تامَدخلاضعببيلنونيَديةنيدملايفصاخشأ
ركذيمهدحأناكاذإاممققحتلاانليغبني،ءدبيذئدابو.ةدعاسملا
غالبإلةيقربلسرأدقكقيقشنوكينأضرتُفي.هيرسآويتامهتيؤر
بناجىلإانرظتنينمكانهنوكينأعقوتأكلذل؛انمودقبتاطلسلا
سأةنيفسلاهيفتسريذلاتقولافاشتكالواحنس،كلذدعب.ضوحلا
دعبتسردقنكتملنإو،تسراهنأنيضرتفُم؛نرتسيإتيرغسأ
ضيرممهدحأ؛ةثالثلالاجرلارثأيفتقنسف،انهتناكاذإامأ.اهرظتننسف
ناك.»كلذنمقثاوانأ،مهيلعروثعلاانتعاطتساب.ىتفمهقفاريوً،ايلقع
ادب،يورغىلعةعيرسةرظنكولراشىقلأامدنعو.هتوصيفضومغكانه
،مهيلعرثعنسامدنعو«.ٍساقرخصنمتُحندقههجونأولامكرمألا
.»طقاوَدلويملمهنأولنوّنمتيس



لواحدقف.ىضوفلااهّمعتةيلمعكرويوينيفّربلاىلإلوزنلاناك
نأادبو،مهتعتمأعمهسفنتقولايفكرحتملارسجلاربعلوزنلاعيمجلا
ةثلاثلاةجردلايفناكنملكدوعصعمًةأجففعاضتدقباّكرلاددع
ةياهنيفو.عطاسلاسمشلاءوضببسبمهنيعأبنيفِراط،ةنيفسلاحطسىلإ
ثيح،عدوتسمبهبشأريبكىنبميفباّكرلالكبرمألاىهتنا،فاطملا
يتلاتالواطلانمفصهاجتايفمدقتلامهنمبُلطو،فوفصتلكشت
تادنتسمنمنيققحتم،ةيمسرلامهتالذِببةرجهلاةرئادوفظوماهيلإسلجي
تائمكولراشعمس.ةهاكفلاسحنمةيلاخوةيّدجهوجوبعيمجلا
نكامألاىلإتاراشإو،ةفلتخمتاجهلبهسفنتقولايفملكتتتاوصألا
.روميتلابو،اينيجرفو،نطسوبو،اينافليسنبو،وغاكيشلثمةدوصقملا

نامكلافزاعناك.فلتخمفصيففقينوتسفاركولراشىأر
.ةعتمألاكلسمىلعًادجةليلقهتاينتقمودبتو،هفتكىلعهتبيقحلمحي
.كولراشهلمستباف،هزمغكولراشىأرورادتسانيحو

يحويو،رخآفصيفناكف_نيلبيزنوفدنانيدرف_يناملألاامأ
نمسانلابطالتخالاوأ،راظتنالاىلعداتعمريغهنأهمّهجتوّسبيتملاهرهظ
قّدحيناكلبً،اقلطمهلوحرظنينكيمل.هتقبطلةفلتخمةيعامتجاةقبط
.انهالإرخآناكميأيفنوكينأودبيامكًايّنمتم؛مامألاىلإ

نفسلانمديدعلابرقةعساولاءانيملاةقطنميفةنيفسلاتسر
لكيهاهمظعملناكو.ةفلتخمةيرحبلقنطوطخلدوعتيتلاىرخألا
كولراشنكلو.نَيبناجلاىلعنَيتمخضعفَدَيتلجععميبشخوأيديدح
مدختسيلازيالًامجحرغصألاةيبشخلانفسلانمًاليلقًاددعنأظحال
لوُصنةعومجمبةدَّوزمةثيدحلاةيديدحلانفسلاضعبتدبو.ةعرشألا
.فلخلايفةلَجعروحمبوأةيندعم

؛ايتوكسسأسأكّرحمةفرغكولراشّركذتفً،اقناخوًاراحسقطلاناك
؛نكممرَْدقلقأبسفنتلالواح.يحصلافّرصلاهايمةحئارنودبنكلو
ةينبلامخضيكريمألامايقءانثأيورغسويمأءارواينيجرفعمًافقاو
هّايإنيَعباتمثنمو،ةرجهلاةرئادنمهجولامّهجتمفظومعميطاعتلاب
.جراخلايفْقلَّطلااكريمأءاوهىلإ

ًالواحم،لاعفنابهلوَحكولراشرظنو!فلتخمدلبيفهنإ،هآ!اكريمأ
سانلاو،عبطلابءاقرزانهءامسلاف.اكريمأوارتلكنإنيبقراوفلاةسرهف



.هديدحتنمنكمتيملًافلتخمًارمأكانهنكلو،مألاهنطوناكسنوهبشي
،رخآرمأوأ،ينابملليسدنهلابولسألاوأ،سبالملاةطايخليصفتوهامبر
.ديكأتلابارتلكنإنعةفلتخماكريمأنكلو

تناكيتلاتابرعلاتائمىدحإ_ليخةبرعنيمأتنميورغنكمت
ىلعةضيرعلاوةيبارتلاكرويوينعراوشربعاوقلطناف_باّكرلالقنلفطصت
ةراجحلاوأبشخلانمةدَّيشمينابملامظعمتناك.ةشهدللريثموحن
ةنَّوكمةيبشخلاينابملاتناكو.حجرألاىلعًايلحمتجرُختسايتلاءارمسلا
ىلإلصيناكفةيرجحلاينابملاعافتراامأ،نيَقباطوأدحاوقباطنم
ربعهيلإلوصولاّمتييلفسقباطاهنمديدعللو،ةسمخوأقباوطةعبرأ
،لازنألاو،قدانفلاك،ءانيملانمةبيرقلاينابملانمريبكددعكانهو.تاجَرد
ىأر،ةنيدملالخادىلإليخلاةبرعهّجوتعم،نكلو.يهاقملاو،معاطملاو
ىلعيوتحتةريبكٍنابمىلإًةفاضإ،بتاكملاورجاتملانمديزملاكولراش
فرغِتاعومجميفنكلوً،اعمصاخشألاتائمميُقيثيح؛راجيإللفرغ
ةعباتلاةريطخلايركورقطانميفالإارتلكنإيفهريملرمأهنإ.ةلصفنم
.امبرندنلل

قوفنيحّولمً،افحصنوعيبينايتفكانهناك،عراشلكةيوازدنعو
،فورحلاةريغصصوصنىلعيوتحتتسوأفحصعبرأبمهسوؤر
نودنمثثجىلعروثعلاك؛ٍلاعتوصبةيبذاجرثكألانيوانعلانيركاذو
لكفً.اشُرنوضاقتينّييسايسوأ،حالسلاديدهتتحتّتمتتاقرسوأ،ٍديأ
ةايحللحبقألاهجولاً،انسح_ودبيامككانهنمكتةيرشبلاةايحلا
،لكينورك،نَص:ةفلتخمةفيحصعيبيىتفلكناكو_لقألاىلعةيرشبلا
.ءامسألانمٍهانتمريغًايضارعتساًابكومهبشياميفيأ...راتس،لغيإ

؛ودبيامكةديجةيحصريياعميذقدنفجراخليخلاةبرعتفقوت
،حجرألاىلعةيفصتلماعكانهنإ.ءانيملاىلإبرقألاقدانفلاكلتنم
لازنأيفةثلاثلاةجردلاربنعباّكربرمألايهتنيذإ؛هرسيفكولراشركف
نيذلاباّكرلالزنينيحيف،ءاملانمةبيرقوةصيخروةرَِذقوةخستم
.ةفلكىلعألاوةفاظنرثكألاقطانملايفلاملانمديزملانوكلمي

يفاينيجرفدعاسوجرخامدنعيورغلاق.»يبالِجقدنفيفلزننس«
،لقألاىلع.قئالناكمهنإ.هيفُتمقأنأيلقبس«.فيصرلاىلعدوعصلا
بلاغيفنوتركنيبةلاكوهمدختستً.اقباسانهتنكنيحكلذكناك
فرغةيأكانهتناكاذإىرنولخدنس.ةيوازلاءاروعقيوهو.نايحألا
ناكملضفأوهو؛ندراغزولبينيفءاشعلالوانتلرداغنسمثنمو،ةرفاوتم



.»ةنيدملايف
كولراشرظن،فرغزجحللابقتسالابتكمىلإيورغهّجوتءانثأ

قئالداجسدجويو،بَّترمهنكلو،لخادلايفةرارحرثكأقدنفلاناك.هلوح
مظعمناكو.ةرخافسبالمنودترمةهدَّرلايفصاخشألاو،مادقألاتحت
صاخشألاو،يورغاينيجرفوسويمأةجهللةلثاممةجهلبنوملكتيسانلا
تاغللانمةليلقةعومجمظحالكولراشنكلو.دلبلااذهاورازنيذلا
.اهمهفيملىرخأتاغلىلإةفاضإلاب،ةيسورلاو،ةيناملألاو،ةيسنرفلاكىرخألا

.انلًاحانجُتزجح«:لاقوًامستبموانيَوُهلاًايشامامهيلإيورغداع
ديعنامدنع.مونفرغثالثىلإةفاضإلابسولجةفرغىلعيوتحيوهو
.»كولراشايةفرغلاكراشتامكيلعبجوتيس،يتام

ًالدبامدنعلوقلابيورغةقيرطلضفبكولراشلمأدادزا.»عبطلاب«
.اذإنم

ظحالف،مهحانجدجويثيحثلاثلاقباطلاىلإًاعمجرّدلااودعص
.رمألابرغتساو،يناثلاقباطلايفهنأكولراش

نيبقراوفلادحأرمألااذهنإ.ةماهةطقنهذه«:يورغحّضو
،ٍناثقباطو،لوأقباطو،يضرأقباطكيدل،ارتلكنإيفف.اكريمأوارتلكنإ
،لوألاقباطلايضرألاقباطلاربتعيف،اكريمأيفانهامأ...كيلاوداذكهو
قباطدجويالو...كيلاوداذكهو،ٍناثقباطو،لوأقباططقفانيدلكلذلو
.»يضرأ

.كولراشلأس.»ً؟اضيأفرعأنأّيلعنّيعتياذام«
ءيشلك،كلذءانثتسابوً.ايبناجًارممانههوعدنً،افيصرهوعدتام«

ةرشعوتارالودانيدلف؛ةفلتخمانهةلوادتملاةيدقنلاةلمعلانكلو.لثامتم
لاملاضعبامكيطعأس.تاينِبوتاِنلِشوتاهينجسيلو،تاتنَسوتاتنَس
.»هارّذبتالنكلوً،اقحال

،ةحيرمٍساركةدعوناتكيرأسولجلاةفرغيفف.ةديجفرغلاتناك
ةفرغامأ.جراخلايفعراشلاىلعفُرشتةذفانو،ةباتكللةلواطىلإةفاضإلاب
كلذنمةنويلرثكأاهيفريرسلانكلوً،امجحرغصأتناكفكولراش
حضاولانمنكلو،ةتبلايرصحريغقدنفلا.زملوهلآةبزعيفدوجوملا
.تاعقوتولاميوذفويضلبسانملاماعطلابَّدمُيهنأ

كولراشلأس.»؟مادقألاىلعًاريسةهزنبمايقللجورخلايننكميله«
.يورغسويمأ

نأدقتعتأ.يكذىتفتنأ«:باجأمثتاظحلليورغركفف



.»؟ةدوعلاقيرطداجيإكتعاطتساب
.»ديكأتلابكلذعيطتسأ«
ربَعمث.»هعاّبتاًادجيقطنملانميّكبشماظنىلعةمئاقةنيدملا«

هناونعوقدنفلامسانيودتّمتةقروطقتلاو،ةباتكلاةلواطهاجتابةفرغلا
ال.انهدوجومناونعلا.يبالِجقدنفنعلأساف،َتهتاذإ«:لاقو،اهيلع
الوً،انلعكلامرهُظتالو،عراشلاةيوازدنعقروباعلأةيأيفطروتت
ستنيوبفيافىعديناكميفكسفنتدجواذإو.ةحاقوبًادحأبطاخت
؛ةحئارلاببسبستنيوبفيافيفكنأفرعتس.نكميامعرسأبهنمجُرخاف
دعاوقلاهذهعّبتا.خلاسملاو،ءارِغلاعناصمو،نيتنبرتلاتارطقمبءيلمناكملاف
نمةنفحوةيدقنلاقاروألاضعبهّملسمث،هبيَجيفبّقنو.»ريخبنَُكت
هلكأتامًائيشكليرتشينأغلبملااذهبضرتُفي«:هللاقو،ةيندعملادوقنلا
.»كديعتلليَخةبرعةرجأعفدوأ،َتعجاذإ

.»؟لعفتساذام«
ُسرتملاذإو.نرتسيإتيرغسأسأتسرىتمفاشتكالواحأس«

.»لصتسىتمفشتكأسف
اهنكلو،هعممودقلاديرتتناكاذإىريلاينيجرفىلإكولراشتفتلا

.اهتفرغىلإتبحسنادقتناك
ناكملااذهاهيلإديُعيذإ.ًاليلقاهدرفمباهعَد«:ًالئاقهسأريورغزهف

.»اهسفنعمحلاصتتاهعَد.تايركِّذلانمريثكلا
يحصلافَّرصلاهايمةحئارتناك،سمشلاءوضيف،جراخلايف

امك؛يبناجلارمملا_فيصرلاىلعكولراشلاج.ةوقرثكأةنّفعتملاراضُخلاو
.ةديدجلاةنيدملاهذهيفتاوصألاورظانملاًابعوتسم_هسفنّركذ

ةريغصتاودأةرابعاهيلعتبُتكتاتفاللمحترجاتممامأّرم
ّرمامك.ةفلتخمعاونأنمةيلزنمتامزلتسمودبيامكعيبتيهو،ةفلتخم
قيرطلانمعّرفتتةقزأكانهتناك.ةبرشألاعاونألكمّدقتٍهاقممامأ
ّةيّربريزانخىلإةفاضإلاب،اهيفبالكوةررهةيؤربكولراشأجافتو؛سيئرلا
معاطمًاضيأكانهو.لكؤيامءيشنعًاثَحبةمامُقلاماوكأيفبّقنتًاضيأ
ةفصبكولراشمدُصدقل.ةفلتخمنادلبنمًاماعطمّدقتةيوازلكدنع
راَحملاىلإةفاضإلابف.قئارطلافلتخمبراَحملامّدقتيتلامعاطملاددعبةصاخ
راَحملاف.الإسيلجلثىلعًامَّدقموأً،ّايوشموًاقولسمراحملامدُقي،ّيلَقملا
.ودبيامككرويوينيفًاعويشرثكألاماعطلاوه

ّةينبمةدابعرودكانهتناك،رجاتملاومعاطملاويهاقملاىلإةفاضإلابو



ىلإةفاضإلابً،اضيأءاضيبتاجَردةيمامألااهباوبأىلإيّدؤتو؛ءاضيبةراجحب
علسلاعاونألكاهيفنّزختيتلاتاعدوتسملاو،سوؤرلاةقدتسمجاربألا
ةليلقةينكستاعَّمجميفكولراشىأردقل.اهيلإوأنفسلانمةلوقنملا
.ارتلكنإيفةعمتجمةدعندموىرقيفهآراممربكأًاعّونت

.هعبتيامصخشكانهناك
تلصاودقف.لاوجتلانمةعاسفصنوحندعبرمألاظحالدقل

رضخألاطيرشلانماهفرعو،هءارودشحلايفروهظلاّةيّنبلارلوبلاةعّبق
دوجونمًاققحتم،دوشحلاىلعهرظنبلاج.ةعّبقلاىلعأيفدوجوملازِّيمملا
تناكو،اهنمةدحاوةعّبقىوسكانهنكتملنكلو،ةلثاممىرخأتاعّبق
.هءارو

ةفلتخملاةريغصلاتاودألاىلعةرظنءاقلإو،رجاتملادحأَلوخدلواح
امو،طقالمو،نوباصو،لسَغللةيبشخحاولأنم:كانهةضورعملاةعونتملا
ىدحإدنععكستيةيّنبلارلوبلاةعّبقلجرناك،جرخامدنعو...كلذهباش
،كلذدعب.ودبيامكعراشلانايتفدحأنماهارتشاةفيحصًائراق،اياوزلا
يّدؤيةرَثعبمةمامُقبءيلمقاقزلخادراظنألانعيراوتلاكولراشلواح
ةقيرطبهبمايقلايونيامفشتكارلوبلاةعّبقلجرنكلو،ٍزاومعراشىلإ
رظناملكهءارولجرلاىريكولراشناكو.هءاروقاقزلالخادعفدناو،ام
ريسيو،ةينبلامخضناكهنكلو،ههجوةيؤرنمنكمتيمل.فلخلاىلإ
قفِربكرحتلاىلعتبأدةنيفسنمّوتلللزنهنأولامكناتليامتمنافتكو
.امهتحتةبلصضرأدوجوبروعشلادعبَدتعيملو،هيَمدقتحت

دقلجرلاناكاذإامفرعيملو،كولراشلقعيفراكفألاتعراست
يفهآردقناكاذإف.هعبتوبسحفعراشلايفهآرمأقدنفلايفهفرع
قدنفلاىلإهجاردتساوههبمايقلاكولراشديريامرخآنإف،عراشلا
ةقيرطبهقحالُمنمّصلختلاهيلعنّيعت،اذل.يورغاينيجرفوسويمأثيح
عبتيثيح،عضولاسكعىلإةجاحبوهامبر،ًةأجفهسفنللاق،ال.ام
ً.اضيأكانهًازَجتحُميتامنوكيامبرف؛هتماقإناكمنمققحتللَقحُالملا

.ًالهسرمألانوكينل
عيبيعلِّسلادّدعتمرخآرجتملخادراظنألانعكولراشىراوت

ءاقبًاعقوتم.ليوارسو،تاوسَنَلقو،تارتس:سبالملانمةديجةعومجم
ةحَّطسمةعّبقةعرسبكولراشطقتلا،تقولاضعبلجراخلايفهقحالم
عراشىلإيدؤيجرخم؛رجتمللرخآجرخَمدوجوحايترابظحالو،ةرتسو
فقييذلالجرلاهيلإرظنثيح،ةدضِنملاىلإهارتشااملمحف.ّيبناج



:لاقولفسألاىلإىلعألانمكانه
انملتسادقل.عالقِمءارشيفريكفتلاكلثمريغصليغبني،ملعتامك«

.»؟رمألاكّمهيله.اهنمةديدجةعومجم
ةملكلاهذهله.تاظحللكولراشةملكلاتكبرأدقل.»؟!عالقِم«

ةسردميفاهملعتةمولعمّركذتمثنمو؟اهتفرعمهليغبنيّةيلحمةرابع
ةقدبةراجحلافذقلهمادختسانكميو،امعوننمحالسهنإ.نيدبيد
.ةوقو

.لجرلافاضأ.»عيلاقمنولمحيانهنايتفلالك«
.كولراشلأس.»؟هنمثغلبيمك«
ىلعكولراشقفاوكلذل،سبالملاةفلكىلإريثكلانمثلافُضيمل

رمألانوكيسف،سانلابطالتخالاىلعهدعاسيعالقِمكالتماناكاذإف.هئارش
مايقءانثأعالِقملاصّحفت،ةوسنلقلاهرامتعاوةرتسلاهئادترادعبو.لضفأ
يكةيّنبةقروب_اهنعثحبيوقحُالملااهفرعييتلاكلت_هترتسّفلبلجرلا
عم،ريغصرجحلعّستيدلِجلانمريغصبارِجعالقِمللناك.هعماهذخأي
؛مصِعملالوحهطبرلًامَّمصمنيرَيَّسلادحأناكو.بناجلكنمّيدلِجريَس
تلُفيمثيرئادلكشبعالِقملاكّرُحيو،ودبيامكرخآلاريَّسلاكسمُياميف
.ّوجلايفقالطنالابرجحللحمسياّمم؛ةأجفريسلا

ةمزِّرلاكولراشًاّملسملجرلالاق.»ةريخذلاضعبىلإةجاحبنوكتس«
.ً»اناّجمةيندعمتاُركسيككيطعأس«.ةميدقلاهترتسىلعيوتحتيتلا

،يورغسويمأهّايإهاطعأيذلالاملاةطساوبنمثلاكولراشدّدس
ةينبةقروبةفوفلملاهترتسًالوانتم،هبيَجيفةيندعملاتارُكلاوعالِقملاّسدو
هاجتايفهسأرىلعةعوضوملاةوسنلقلاةمّدقمبحسمث.لبحبةطوبرملاو
ىلعءاقبلاًالواحم،ةعيرسةيشمبيبناجلاجرخملانمرجتملارداغو،لفسألا
ّثحي،همامأةيوازىريامدنعناكو.ةيّنبلارلوبلاةعّبقلجرنمةفاسم
.رثكأفرثكأىطُخلا

:هيلإبرقألافحصلاىتفلحاص،ةيوازلاءاروًافطعنم
.»؟فحصلالكنمثغلبيمك«
ةخسنللتاتنِسةرشع«:باجأو،ديعسلاهَّظحٍقّدصمريغىتفلاادب

بسحيلفقوتو.»...اهنمثنأينعيامم،ةخسننوسمخيعمو.ةدحاولا
.ً»امامتتارالودةتس«:لاقمثعومجملا

نإىتحو.ةفيحصنيعبرألاقوفيىتفلاهلمحيامنأكولراشرّدق
:هللاقاذل،طقفتارالودةسمخعومجملانوكيسفنيسمختناك



.»طقفتارالودةسمخكيطعأس«
ةسمخكولراشهاطعأف،فحصلاةموكهّملسو،ىتفلاحاص.»!انقفتا«

ً،اكحاضوهئاقدصأهوجويفلاملابًاحِّولموً،اضكارىتفلاداعتباعمو.تارالود
.فحصلاعيببكولراشعرش

نمنكمتةيكرويوينةجهللضفأبحاص.»!رمألانعءيشلكاوأرقا«
يورغسويمأىلإهئاغصإببسبتهِّوُشدقهتجهلنأملعيناك.اهتاكاحم
الفةيزيلكنإريغًةجهلتمادام،نكلو.نمزلانمةليوطةدملاينيجرفو
:عباتمثةعرسبركفو»...يفةعِّورمةميرج«.حجرألاىلعرمأللةريبكةيمهأ
.»!ةعَّقوتمةيفاضإمئارج!ةَكبرُمةطرشلا!ستنيوبفياف«

نعنيلئاستم،ةسيئرلامهنيوانعنمنورخآلافحصلانايتفققحت
تجرخامدنعهنمًافحصاورتشادقنئابزةثالثناكو.ةمولعملاكلتردصم
.ةيوازلاءارونمةيّنبلارلوبلاةعّبق

رعشلاوذلجرلا،غنيملادوغيفلزنملايفناكيذلالجرلا،فيإهنإ
ً.اسدسملمحيناكيذلاريصقلارقشألا

هرهظلعجو،لفسألاىلإهيَفتكىنحأف؛هرهظمرييغتكولراشلواح
حجندقو.ةدمذنممئالملكشبلكأيملوبَعتُمهنأولامكبدودحي
امكهّايإًةلهاجتم،كولراشقوفنمةقّدحملافيإةرظنتّرمذإ،رمألا
ًاثحابو،همامأعراشلابرظنلاًانعممفقوتو.زاغحابصمامصخشلهاجتي
ديدحتنعزجعامدنعو.كولراشهدصقيذلاناكملانعَضرتُفيوهامك
،ةقثاوريغةقيرطبتاظحللهناكميففقو.سماهتوصبمتش،هناكم
رادتسامثنمو،هنعثحبييذلاىتفلانمًابيرقتمادقأتسدُعبىلعو
.دعتباوًةأجف

كيلإ«:لاقوهيلإبرقألاىتفلايمدقدنعفحصلاكولراشىمر
.»اهعب،هذه

.»طقفلكينوركعيبأانأو،نصةفيحصاهنإ«ً:ابرغتسمىتفلالاقف
.فيإءاروعفدناو،كولراشباجأ.»كلمعقاطنعِّسو«
ودبيناك.هَيبيَجيفهاديوسأرلائطأطم،ةعيرسىطخبفيإىشم

ناكو.كولراشهنادقفببسب_نكيًّايأ_همِدختسمبضغيسامبرذإً،امومهم
كولراشةماقإناكمفرعيملهنأينعييبالِجقدنفىلإههجوتمدع
.حجرألاىلعنيَرخآلانيَصخشلاو

ًايلاقتربًارونًةيقلُمو،ينابملايلاعأًاليلقًةئيضُمبيغتسمشلاتناك
رظنيهّايإًةلعاج،ًةَرشابمكولراشيَنيعيفسمشلاتعطس.ءيشلكىلع



بناجباّرمدقامهنأدبالو.فيإرثأءافتقابعصلانمناكً.ارَزش
ىلإهّجوتيوعراشلافيإرداغينألبقرثكأوأةينكستاعّمجمةسمخ
.لُُزنلخاد

ناكاذإامفرعينكيملذإ؛ةقثاوريغةقيرطبهلوَحكولراشرظن
ردقبديكأتلابرظانللقورينكيملهنكلو.المأستنيوبفيافناكملااذه
ةّوسكمةدابعراددوجونممغرلاب؛يبالِجقدنفاهيفدجوييتلاةقطنملا
لازتالتناك.عراشلارخآيفلقلقتمجُربتاذو،ةيعادتمةيبشخحاولأب
تارطقَمةحئارتناكاذإاممًاقثاونكيملهنكلو،ةنتنةحئاركانه
قوفوفطتيحصلافَّرصلاونّفعتللةماعلاةحئارلااهنإمأخلاسملاونيتنبرتلا
يفنوعكستملاصاخشألافً؛اريطخناكملاادبدقل.يّئرمريغبابضككرويوين
ةقَّزممًاناصمقنودتريلاجرمهنإلب،فحصنايتفاودوعيملعراشلااياوز
،امناكميف.ةيساقنويعبمهمامأّرمينملكنوبقاريو،ةرِذقليوارسو
ةيقيسوملاةلآلاتامغنتناكً.انيزحًانحلقوبلاىلعفزعيلجركانهناك
.طيحملايفدئاسلارفانتلاعمًامغانتمناكرفانتلااذهنكلو،ةرفانتم

ً،اقاقزلخد،اذل.قباسلانمرثكأطالتخالاىلإةجاحبكولراشناك
.اهتناطبرهظتيكهترتسيَّمكدحأقّزممثنمو،بارتلابهتَوسنَلقكرفو

ناكملاىلإيمتنيهنأادبدقف.ةبِسانمنوكتنأةعدُخلاهذهبضرتُفي
.نآلا

ىلإهّجوتمث،ةفلتخمهتيشمودبتلًاليلقجرعيوهوعراشلاىلإداع
.لخادلاىلإةعيرسةرظنىقلأفً،احوتفمبابلاناك.لُزُّنلا

دجيسفةهدَّرلالخداذإف.يبالِجيفامكلابقتساةعاقكانهنكتمل
امك_هناكمإبنكيمل.نيزباردنودنمجردوباوبأةدعمامأهسفن
هيلعنّيعت،اذل.يتامنعًاثَحبباوبألاًاعراقناكملاءاجرأيفلقنتلا_ودبي
.رخآرمأيفريكفتلا

ًايندعمجَردتيبلباقملاىنبمللنأدجو،هلوَحةعيرسةرظنًايقلُم
يّدؤتو.امبرامعوننمةاجنّملُسهنإ.ّرجآلانمءانببًاتَّبثم،جراخلايف
اذإو.ةّقيضةيندعمتافرشبةلصتميهو،رخآىلإقباطنمملالسلا
تناكاذإ؛لُزُّنلاذفاونضعبلخادىلإرظنلاهناكمإبنوكيسامبرف،اهدعص
.يفكيامبًافيظنجاجزلاناكاذإو،ةحوتفمرئاتسلا

دحأرورممدعرظتنا،قيرطلاًارباع.هسفنللاق!ةغوارملانعُّفك
؟يناثلاقباطلاهنإمأ؛لوألاقباطلاىلإةعرسبةاجنلاّملُسدعصمث،همامأ
ً.اقثاونكيمل



كانه.قيرطلاربعقّدحو،ةيندعملاةفرشلاةعّبصُمىلعهدسجطغض
لجرفرغلاىدحإيفناك.ةمعنهذهو،رئاتسةيأنودنمذفاونعبرأ
كولراشىأر،ىرخأةذفانربعوً.اباهذوًةئيجناكملاعرذيكولراشهفرعيمل
رظناهرظنىقتلاو،مونصيمقًةيدترمتناك.جراخلاوحنقّدحتةأرما
.نيترغاشنايرخألاناتفرغلاتناكامنيب.نزحبهلتمستبافكولراش

لءاست.ليامتوهتحتُندعملافرصف،يلاتلاقباطلاىلإّملسلادعص
لءاستمثنمو،هتمالسنمققحتلااهيفّمتيتلاةريخألاةرملانعكولراش
ً.امويهتمالسنمققحتلامتدقناكاذإامع

.ةيلاتلاةفرشلارطاشتتفرغعبرأكانهتناك
.نيتروجهمامهلخادكولراشرظنناتللانايلوألاناتفرغلاتناك
صاخشأةعبرأاهيفدجويةفرغىلعفُرشتتناكفةثلاثلاةذفانلاامأ

دحأناك.نيثّدحتمونيِبراش،مهيديأبةرذقًاسوؤكنولمحيمهونيفقاو
.نيَرخآلانَيلجرلاكولراشفرعيملو.بيبطلا؛لريبرخآلاوفيإلاجرلا

هيَقفرمًاعضاوةذفانلابرقتنرأويثامفوقوناكّماهلارمألانكلو
نملوضُفبلقتنتةقّدحملاهترظنتناك.عراشلاىلإًارظانو،اهتفاحىلع
،ضوضرالف؛ىفاعُموًاميلسادبدقل.ءيشىلإءيشنمو،رخآىلإصخش
ًاليحنُدبيمل،لقألاىلعوأ؛ىّذغُمًاضيأادبو.هترشبىلعاوشقللرثأالو
،ٍذئدنع.كولراشىأرنأىلإ...بسحفًانيزحوًامِئسادبامنإوً،اعئاجو
.ةريبكةماستبابههجونّضغتوهانيعتقرشأ

.ودبيامكةديجةحصبوًاّيحيتامهتيؤرىدلكولراشبلقرّومتف
ددهيناكيذلاو،ةلحرلالاوطهتبكيناكيذلافوخلانمررحت،ةأجفو
.حرفلاعومدًاتباكهيَنيعفرط،اذل.هئايعإب

،تمصلامازتلاةرورضبيتامىلإًاريشمهَيتفشىلإًاعبصإكولراشعفر
نأكولراشكردأ.هجولاقرشُملازيالناكهنكلو،هسأربىتفلاأموأف
عضوف،ةماستبالاكلتاوأراذإامرمأدوجوبنوكشيسةفرغلايفلاجرلا
ًاَغلابمًانيزحًاهجورهظُيلًالوزنامهّرجوهمفَيتيوازىلعهيعبصإكولراش
هَيبجاحًالعاج،ًةيناثكولراشلواح.لباقملافرطلايفيتامسبعف،هيف
مهفامدنعهرعشّدحىلإًالوصويتامابجاحعفترافً،اضيأنزحبناردحني
هلكشىلإهمفداعو،ههجونعةماستبالاتبخو،هنمهديريامًةأجف
.قارشإلااتلصاوهيَنيعنكلو،تاظحلذنمكولراشهآريذلانزحلابيحوملا

.كولراشمتمت.»؟ريخبتنأله«
.ًاليلقهسأربيتامأموأف



.ًةيناثكولراشمتمت.»؟ديجلكشبكنولماعيله«
.هلهلاقاممهفيملهنأولامكيتامهجومّهجتف
تاملكلاًالصاف،ًةيناثكولراشمتمت.»؟ديج...لكشب...كنولماعي...له«

.اهمهفكولراشىلعلهسيلاهضعبنع
.ديدشءطببًاددجمهسأربيتامأموأف
.كولراشهللاق.»!كديعُنس«
.»!ملعأ«:لوقيهنأكولراشمهفو،ملكتوهمفيتامحتفف
ٌروعشكولراشباتناو،ودبيامكمهثيدحنوهُنييتامءارولاجرلاناك

.»؟كنوذخأينيأىلإ«ً:امتمتمهلأسف،تقولانمريثكلاكلميالهنأب
،هلوقلواحياممهفنمنكمتيملكولراشنكلو،يتاماتفشتكرحتف

،ًةيناثيتاملواح،اهدنع.هللوقياملهمهفمدعنعريبعتلاًالواحمسبعف
ةفولأمريغتناكدقفهاتفشاهبتهوفتيتلاتاملكلانكتًّايأنكلو
.كولراشل

له.امًائيشبتكيهنأولامكةذفانلاراطإىلعيتامديتكرحت
،ةذفانلاجراخىلإكلذدعبراشأو؟رابغلاوبارتلاىلعةلاسركولراشلكرتي
قبسيتلاةيعادتملاةميدقلاةدابعلارادهاجتايفعراشلاربعمثنمو
دقكولراشناكاذإامعًالئاستمهَيبجاحعفرمث،اهظحالنأكولراشل
ةلاسريّئاميإلكشبًابتاكً،اددجميتاملواحوً.ايفانهسأركولراشزهف،مهف
،ةدابعلارادىلإمثنمو،ةذفانلاةبتعىلإًاريشمو،ةذفانلاراطإىلع
ىلإمثنمو،كولراشىلإًاريشُمو،نيَعبصإًاعفار،تاءاميإلانمديزملافاضأو
.َكبرمهنأولامكهيَفتكًاّزاهوعباصأثالثكلذدعبًاعفارو،هسفن

نكتمليهف،اهلقنيتاملواحييتلاةلاسرلانكتًّايأف.نونجهنإ
.ةموهفم

ربعامدنعمهفيملهنأبًاددجمهيلإريُشينأكشوىلعكولراشناك
مل.ةذفانلانعًاديعبهّايإًاّراج،يتامفتكبكسمأو،ةفرغلالاجرلادحأ
نأهنمديريهنألىتفلاكسمأهنأكولراشضرتفاكلذل،جراخلاىلإرظني
حاشأف.جراخلايفامصخشعملصاوتيوهوهآرهنألسيلو،مهقفاري
دقل.ةغرافةفرغلاتناكً،اددجمرظنامدنعو.يّفختلالواحوهرظنبكولراش
.مهعميتامنيبحطصملاجرلالحر

يفةعرسىصقأبقيرطلاربعو،ضرألاىلإّملسلاىلعكولراشعفدنا
.امءيشبمايقلاهيلعنكلو،هلعفيساممًاقثاونكيمل.لُزُّنلاهاجتا

دحأنأدبال،لصاوتلانالواحييتاموناكامنيبف.ناوألاتافدقل



قباطلاىلإمهتعتمأرَخآلزنأنيحيف،ليخةبرعراضحإللزنلاجرلا
نكمت.ليخلاةبرعنوبكرياوناك،قيرطلاكولراشروبعءانثأو.يلفُّسلا
نألبقفئاخلايتامهجوىلعةريخأةدحاوةرظنءاقلإنمكولراش
.ةبرعلادعتبتفطوسلابدايجلايذوحلابرضي

ءيشيأنمًاغرافناكعراشلانكلو،ىرخأليخةبرعنعثحب
.هيلعملُظملاسأيلانمءاطغطوقسبرعشف،سانلاادع

قيرطلاًاعّبتتم،ةعرسىصقأبقدنفلاهاجتايفداع.كلذلتقوال.ال
ةقرودوجوبًاِملاعو،دَّمعتمريغلكشباهظفحواهكلسدقناكيتلا
ًالواحم،هَيقاسرْدَقبةعرسبلمعيهلقعناك.عاضاذإهبيَجيفقدنفلا
نعةباجإ،ةعاملإاهنأحضاولانم.ةريخألايتامةلاسرىنعمفاشتكا
؟هانعيذلاام،نكلو.كولراشهحرطيذلالاؤسلا

هدصقيسيذلاناكملامساةئجهتيتاملواحله؟!امبرسدياراشت
ةعرسبعراشلااياوزو،قدانفلاو،رجاتملارورمعمو؟عطاقمةروصىلع
زومركفكولراشلواح،امهقرحيوهيتئرلخدييذلاءاوهلاةلقعمو،همامأ
؟تاعاملإلا

؟فورح؟تاملك؟ربحملق؟صاصرملق.ةباتك
تعنُصيذلارجحلاوأ،اهسفنةبتعلاينعيناكله.ةذفانلاةبتع

؟هنم
ءانثأو،فيصرلاىلعةوقبهيَمدقئطوعمو؟ةدابعلارادنعاذامو

يفدجويامركذتينأكولراشلواح،هنمًائطبرثكأةاشمبناجبهعافدنا
...جُربلاىلعأيفو،سأرلاّقدتسمجُربهنأحضاولانم.ةدابعلارادىلعأ

.حيرلاهاجتارهُظتلكرحتتءاوهةراّوَد
.pen-sill-vaneءاوهةراّوَد-ةبتع-ملق.ةيجُحألاتلمتكا،ًةأجفو

اماذهله.اينافليسنب.اينافليسنبىعدي،راوجلايف،اكريمأيفناكمكانه
؟هبهرابخإلواحييتامناك

ىلإوهسفنىلإناتريشملاناعبصإلا؛ىرخألاةلاسرلانعاذام،نكلو
؟كلذىنعمام؟عباصأثالثهعفرءانثأًاكبترمهروهظمثنمو،كولراش

؟نيأ...ىلإاينافليسنب.»to«ىلإاهبينعيدقو،»two«يأنانثا
هنكلوً،اَملأقعزتهتالضعتناك،يبالِجقدنفكولراشىأرنيحو

.امةقيرطبضكرلالصاو
نأدبال!اينيجرف.دوقفمامءيشكانه،ثلاثرمأوكولراشويتام

!ةاتفمساوهاملثمناكممسااذهف.اينيجرفنوكت



،كولراشلًاحضاوىنعملمحتةرابعلانكتمل.اينيجرفىلإاينافليسنب
.اهحرشىلعًارداقيورغسويمأنوكيامبرنكلو

،ةعرسبجرّدلادعصمث،يمامألاهبابربعقدنفلالخادىلإعفدناو
.هيَديَيتضبقبهيلعبرضو،حانجلابابدنعةملكلاىنعملكبراهناو
.ةلَفجُمهقوفةفقاواينيجرفتناك.لخادلاوحنعقوبابلاحُتفنيحو

.ةبوعصبًاملكتمثهل.»؟كدلاونيأ«
.»نوتركنيبةلاكويفلازيالهنأدبال.دعبدَُعيمل«
تاملكلاجارخإهيلعنّيعتدقل.»نآلاهنوذخأيمهنإ.يتامتيأردقل«

.اينيجرفىلإاينافليسنب...ّيلإةلاسريتاملقن«.هثاُهلءانثأةوقلابهمفنم
مليننكلو،هيلإهنوبحطصييذلاناكملاىلعيعالطإلواحيناكهنأدقتعأ
امهالك؟امهَيلكىلإوأ؟اينيجرفوأاينافليسنبىلإنوبهاذمهله.مهفأ
.»؟كلذكسيلأ،ناناكم

ديدحُةكسِّريستً.ادجطيسبرمألا«:ةبيجماهسأراينيجرفتزهف
ىلإهّجوتيطخاهيدلو.كرويوينيفاهتطحمنمٍتاراطقدوورليراينافليسنب
.»كلذكرمألانوكينأدبال.كانهىلإيتامنوبحطصيمهو،اينيجرف

.»هرابخإوكدلاوىلعروثعلاانيلع«
ىلإنيهجوتماوناكاذإف.نآلاكلذلعفلانيدلتقوال«:تلاقف

ةلواحمو،مهقيرطضارتعاونآلاكانهىلإلوصولاانيلعنّيعتيًاذإ،ةطحملا
.»ةلاسرهلكرتأس.يبأةدوعراظتنااننكميال.يتامةداعتسا

ةفافلهنمتجرخأوً،اجرُدتحتفو،ةعرسبةلواطلاوحنتهّجوتو
يفهبيَجنمقَُرستاليكانههذهيبأكرت«:تلاقوةيلامقاروأ
رذحهنألنكلو،كلذلعفلواحيسنمكانهنأببسلاسيل.عراوشلا
.»اهيلإجاتحندق،لاحةيأب.ماودلاىلع

ىلعةدوجوملاقاروألاىدحإىلعاهدلاولةريصقةلاسرةعرسبتنّودو
.قدنفلانماجرخو،يلفُّسلاقباطلاىلإنيضكارالزنمثنمو،ةباتكلاةلواط
اهلخادىلإاينيجرفتزفقف،قدنفلادنعًابكارلزُنتليخةبرعكانهتناك
نمكولراشنكمتيمل.قئاسلاعمتملكتمث،اهءاروكولراشتبحسو
.ةعرسبتقلطناليخلاةبرعنكلو،هتلاقامعامس

نوضغيفتاراطقلاةطحمىلإانلصوأاذإهترُجأةفعاضمبُهتدعو«
.ةضيرعةماستباًةقلطُمتلاق.»قئاقدرشع

ةقطقطثدُحتليخلاةبرعتناكاميفماكحإباينيجرفوكولراشكّسمت
ًالكًةفذاق،رفُحيفنَيترمتالجعلاتلزن.كرويوينعراوشاهروبعءانثأ



.ةعرسبامهضعبنعنادعتبياناكامهنكلو،رخآلاوحنامهنم
ةمخضلاتاراطقلاةطحمةهجاوجراخليخلاةبرعتفقوتامدنعو

اميفو.ةبثاولاةلحرلاءارجنمملألابرعشيكولراشناك،ةدمعأبةدَّوزملا
.ةطحملالخادىلإًاعرسمقلطنا،هترجأقئاسلادقنتاينيجرفتناك

تاهاجتالالكيفسانلاكّرحتعم،ةَبقارمىضوفَحرسمةطحملاتناك
كانهتناك،ةهدَّرلللباقملابناجلايف.ةمخضةيماخرةهدَرربع
اميف،باّكرلاةفصرأاهنأكولراشضرتفاامىلإيّدؤترطانقتاعومجم
دادتماىلعفقاوملاو،تاراطقلااهدصقتيتلانكامألانعتاحوللانلُعت
.هتبقارمءانثأىتحىرخأعفروتاحوللاضعبلازنإمتيناك.قيرطلا

.تاتفاللالكنمًاققحتمرطانقلافصدادتماىلعكولراشضكر
.هبناجبضكرتاينيجرفنأكردأ،ةليلقتاظحلدعبو

ةبوعصبهّحنرتءانثأكولراشلاببرطخو...روميتلاب،ريواليد،وغاكيش
ىلعاهؤامسأةنودملاوةدوصقملانكامألانكلو،ةيالواينيجرفنوكتنأ
يفةدوجومًالثمنوتبمثواسنأِملَعلارتلكنإيفناكولو.ندمتاحوللا
تايالوةيأنعةركفةيأكلمينكيمل،اكريمأيف،انهنكلو،رياشماه
.ندمةيأىلعيوتحت

.29راسملا.اينيجرفةمصاعاهنإ...دنومشتير!كانه«:اينيجرفتدان
.»اينافليسنبطخ

ةلذِبيدتريسراحسبع.رطانقلاىدحإبًارورمكولراشتمّدقتو
كولراشةرتسىأرامدنعسأرلاةقدتسمةوسنلقرمتعيوءاقرزةيمسر
عارذبكاسمإلالواحفهمامأتضكراينيجرفنكلو،امهفاقيإلواحو،ةقَّزمملا
ً.ابناجهعفدنأّالإهنمناكاميذلاكولراش

ريغتدبراطقتاروطقمبناجبباّكرلافيصردادتماىلعاضكر
فالخبو.ىنحنمءارويّئرمريغةيمامألاةهجلايفكرحملاناكاميف،ةيهانتم
ىوتسمىلإةعفترمباكرلاةفصرأثيحةيناطيربلاتاراطقلاتاطحم
يّدؤتوًاضافخنارثكأانهةفصرألاتناك،تاروطقملاَيفرطدنعباوبألا
.بابلكىلإتاجَرد

،يتامهجونعًاثحاب،امهضكرءانثأذفاونلايفرظنلاكولراشنعمأ
،ًالوأهآراموهبودّنلااذوقورحملاثوبسكليونوجهجونكلو
.ةروطقملارخآهاجتايفءارولاىلإاداعمثنمو،اينيجرففقوأف

.»انيدلتقوال«:ةبوعصبًالئاقثهل
نمةريغصةعومجمءانثتسابف.نيَهاجتالايفراطقلاىلإاينيجرفترظن



كانهنكيمل،امهنمةدُعبَمىلعراطقلانتمىلإنودعصينيذلاسانلا
لواحدقناكيذلاركاذتلاعماجنإىتح.امهتدعاسمعيطتسيدحأ
.امبرةطرشلارضُحيل؛ىفتخاامهبكاسمإلا

ىلعروثعلاانيلع«:تاجَردلادوعصبتعرشنأدعباينيجرفتلاق
.»قالطنالانمراطقلاعنمهتعاطتسابف،راطقلانتمىلعسراح

مل.اهءاروتاجَردلادوعصوههبمايقلاكولراشناكمإبناكاملك
نكتملنكلوً،اديجءيشلكيفتركفدقتناكاذإاممًاقثاونكي
.لضفأراكفأةيأهيدل

ةيبشخلادعاقملانيبّرمماهطسويف،ةروطقملخادامهيَسفنادجو
.دَّجنمشامقبةّوسكملا

،لريبو،فيإهلنَيلباقمنيَدعقمدعبىلعىأر،ةفاسملافصتنميفو
نوثدحتيلاجرلاناك.هسأررّخؤملكشلًاقفو؛يتامو،ثوبسكليونوجو
.هورينألبقنيَدعقمنيبهسأركولراشضفخأف،لاعفناب

يفكولراشبلققفخو،ءاحنألايفسراحنعثحبتاينيجرفتناك
.يلاعلاوّداحلاىدصلانمةفصاع؛جراخلايفةراّفصعمسامدنعهردص

.كرحتلابراطقلاعورشوهثدحيذلايلاتلارمألاو



،اذل.راطقلانمزفقلاو،بابلاوحنضكَرلاةرورضبهترطفهتأبنأ
.تمواقاهنكلو،ههاجتايفاهبحسواينيجرفعارذبكسمأ

نأاننكميالو،انيدلركاذتال!لوزنلاانيلع«:ضفخنمتوصبسمه
.»!انءاروكدلاوكرتن

وأ،راطقلايفسراحلانمنيتركذتىلعلوصحلااننكمي«:هتباجأف
ةيقربلاسرإاننكميو.ىرخأةروطقميفوهوانيتركذتكلميانابأنأهرابخإ
وهًايلاحماهلارمألا.اندوجوناكمىلعاهيفهعلطُنلفقوتنامدنعيبأىلإ
.دبألاىلإمهدقفنسكلذلصحاذإف.يتامنوزجتحينيذلالاجرلادقفنّالأ
اموأ،لزنموأ،رخآقدنفيفاورقتسينأىلإمهبقحلننأانيلع
.»هباش

:ةلئاقهتعطاقاينيجرفنأريغ،همالككولراشّلهتسا»...نكلو«
نأيلقبسدقو.رومألاريستفيكفرعأانأو،يدلباذه.يبِقث«

.»ريخبنوكنس.يدرفمبراطقلانتمىلعتالحربتمق
،نآلاامهثيحةفدصامهبىهتنادقرمألانإذإ؛كولراشتمص

امهيسفنادجويذلافرظلانمناكمإلاردقةدافتسالاامهيلعنّيعتيْنكلو
لكناردهيسقدنفلاىلإةدوعلاوةلحرملاهذهيفراطقلانملوزنلاو.هيف
.اكريمأىلإلوصوللهولذبدهج

.»ىقبنسً،انسح«
.ةذفانلاهاجتايفاهعبصإباينيجرفتراشأو.»نآلاانيدلرخآرايخال«

قلطنيراطقلااميف،راظنألانعباغدقباّكرلافيصرناك،جراخلايف
ةقطقطبروعشلانمنكمتدقل.ةعساوةيبارتعراوشًارباع؛ةريبكةعرسب
ةيديدحلاةكسلاىلعتالصولاقوفاهرورمءانثأاهعامسوةروطقملاتالَجع
ً.ابيرقتةدرايةئملك

نيذلالاجرلاهاجتايفرمملادادتماىلعةعيرسةرظنكولراشىقلأ
روثعلانآلاانبضرتُفي.مهدعاقمىلعنورقتسممهلك«:لاقويتامنورسأي
لواحنمأ،طقفمهعبتنله.ةيلاتلاانتوطخديدحتونيغرافنيدعقمىلع
.»؟مهنميتامةداعتسا

مهنأدقتعتاذاملً.اقحالثدحيسامىلعدمتعيكلذ«:اينيجرفتباجأ
.»؟ةريبكةعرسبراطقلاىلإاوهّجوت

تنكمتيننكلو،عراشلايفمهدحأينآردقف؛يئطخهنإ«:كولراشّرقأ



دبال.كلذىلعمهعلطأو،هيفنولزنييذلاقدنفلاىلإداعف،ءابتخالانم
ىلعيعالطإنميتامنكمت،ٍذئدنعو.اهنيحلاقتنالااوررقدقاونوكينأ
:عباتمث،هلوحناكملاًالمأتمتمصو.»هيلإهنوبحطصيسيذلاناكملا
.»لقألاىلعْسلجَنلف.كانهنارغاشنادعقمدجوي«

نورسأينيذلالاجرلاةعومجمنعنيديعب؛فلخلايفنادعقملاناك
نكمتو،ةذفانلاجراخىلإةعيرسةرظنكولراشىقلأ،امهسولجءانثأو.يتام
كلتكودبينأةجاذسبّعقوتدقل.راطقلاعفدييذلاكرحملاةيؤرنم
ربعماهنرافنمتاراطقلاعفدتيتلاو،ارتلكنإيفةدوجوملاتاكرحملا
يساسألالجِرملالكشف.فلتخمكرحملااذهنكلو،ندنلىلإدروفدليغ
تاراطقلايفةدوجوملاةريغصلاةيندعملانخادملانكلو،لثامميّناوطسألا
نمئتانو،رادحنالاةديدشبناوجيذمخضءيشبتلدُبتساةيناطيربلا
ةيمامألاةيحانلابلصتمفولأمريغامءيشكانهو.لجرِمللةيمامألاةيحانلا
امكتمِّمُصدقو،سأرلاةقدتسمةيمامألااهتيحانةيندعمةعّبصم؛راطقلل
.ديدحلاةكسىلعراطقلاقيرطضرتعيدقاملكفرجلودبي

.ةقّدحملاهترظنةعبتتمزاجيإباينيجرفتلاق.»سوماج«
.»؟اذام«
كانهىقبتوةيديدحلاةكسلاىلعلّوجتتاهنإ.راقبأوسيماوج«

ءايشألاكلتاهعفدتو،هتعرسنمءاطبإلاراطقلاىلعنّيعتي،اهدنعوً.انايحأ
.ً»ابناج

.»؟ركاذتلاعماجرابخإبكيأرام«.تاظحللركفو.»هوأ«
.»؟اذامبهرابخإ«
.»َفطتخُميتامنأب«
ّيساحناهرعشكرحتو،اهسأراينيجرفتزهو.»؟لعفينأهنكمياذام«

ىلعًاّنِسُمًاصخشةداعركاذتلاعماجنوكي«.اهلوحيرئادلكشبنوللا
.»ءيشيأبمايقلانمنكمتينلو،دعاقتلاكشو

حاسفإةذفانلاربعلمأتيكولراشناكاميفً،اعرسمراطقلاعفدناو
سمشلاةعشأتلعجو.راجشأَعقُروةحوتفمضرأللاجملاتاقرطلاوينابملا
.ةجّهوتمودبتتاتابنلاةقاّربلا

.»؟ةلحرلامودتمك«
امىلعرمألادمتعي.امبرً،اموي«.تاظحللتركفو.»؟دنومشتيرىلإ«

يفراطقلاليدبتانيلعنّيعتيسامبرو.امناكميففقوتيسراطقلاناكاذإ
.»امناكم



.»؟ماعطلانعاذام«.هرسيفركف،ريبكدلبلااذه.»؟ً!اموي«
دجنسفالإو،راطقلارّخؤميفماعطلامدقتٌةروطقمكانهنوكتدق«

ةدملراطقلافقوتي.اهيففقوتنسيتلاتاطحملايفماعطلانوعيبيًاصاخشأ
؛ةفيفخماعطةبجوىلعلوصحلللوزنلانمنكمتنليفكيامبةليوط
ةلاكوربعوأ،قدنفلاىلإ؛يبأىلإةيقربهيجوتنمنكمتندقاننإىتح
ىلإاهانّملسو،رخآلمعيأبموقننألبقاهانبتكاذإاميسالو.نوتركنيب
.»تاراطقلاتاطحممظعميفرفاوتملافارغلتلابتكم

.كولراشراشأ.»انلمهتيؤرمدعىلعصرِحلاانيلعبجوتيس«
.ِنئَمطملكشبتلاق.»رمألاربدتنس«
رييغتمدعنمققحتللهفتكقوفنمةعيرسةرظنكولراشىقلأ

كولراشرادتساف،رمملاربعههاجتايفًامداقمهدحأناك.مهنكامألاجرلا
.هرعشدقفييذلابيبطلا،لريبهنإ.هآردقلجرلانوكيالأًالمآ،ةعرسب
؛ّهبنتلاهيلعنّيعتي.امهنعهداعتباءانثأهرهظكولراشبقارو،امهبناجبّرم
،امهتهجاوميفنوكيسرخآلاهاجتالايفهجاردألجرلادوعيامدنعف
.ًةيناثهآراذإكولراشىلإفرعتيسو

ةرادتسالايهههجوءافخإلىلضفلاةليسولانأكولراشلاببرطخف
ىوسلريبىرينل،ةقيرطلاهذهبف.لريبةدوعىدلاهليبقتواينيجرفوحن
تقلأف،هتركفحارتقالًادعتسمهمفحتفو،اينيجرفوحنرادتسا.هسأرافق
.سمشلاةعشأيفناعطستنَيّتيجسفنبنيِنيعبهيلعةعيرسةرظن

.هتلأس.»؟اذام«
.ددرتبلاق»...بسحفركفأتنك«
.»؟ركفتميف«
،انرمأحضتُفياليككليبقتىلإةجاحبنوكأدق«_لوقلالهسي

تاملكلابهوفتلانمنكمتيملهنكلو_»كلذبتمقاذإيئجافتتالكلذل
نمنَيبيرقاناكو،ههجونمةليلقتاصوبدُعبىلعاههجوناك.امببسل
نابيرقامهنإ؛اههجوىلعشمَّنلاّدعنمهنّكمتةجردل؛يفكيامبامهضعب
.هَيتفشباهَيتفشةسمالمومامألاىلإءانحنالانمهنّكمتةجردليفكيامب

.»يقلقتال.ءيشال«
.»؟كانهاذام،ال«.ْتسبعف
اذإهنأيفركفو.لريبةدوعًابقرتمرادتساو.ً»اقحرمأللةيمهأال«

الهنأكردأو.هباشاموأبسحفةذفانلاجراخىلإرظنيسف،لجرلاىأر
تاودأرجتمنماهارتشادقناكيتلاةحطسملاةوسنلقلارمتعيلازي



رمألاحجنيس.مونلابرهاظتلاوهيَنيعقوفاهلازنإهنكميو،ةفلتخمةريغص
.امبر

فارغلتلاةدمعأتناكً.اددجمةذفانلاجراخىلإةعيرسةرظنىقلأ
يناوثلاّدعف.ديدحلاةكسةازاوميف،رخآلاوِلتًادحاو،ةعرسبمهمامأّرمت
،دحاو:ًةيناثّدعو.ةعبرأ،ةثالث،نانثا،دحاو:رخآودومعنيبلصفتيتلا
ولو.هلنّيبتامكةيواستمةدمعألانيبةفاسملاتناك.ةعبرأ،ةثالث،نانثا
رخآودومعنيبةلصافلاةدملامادختسانمنّكمَتلةفاسملافرعيناك
اهنكلو،مامتهاللةراثإرثكأةمولعملانوكتنل.راطقلاةعرسىدمفاشتكال
.تقولاةيضمتلةقيرط

كولراشنّكمتاملكو،ترهظاملاحتباغومهمامأةريغصةدلبتّرم
،تاراطإلاةيعابردايجتابرعوةضفخنمةيبشخٍنابموهاهنمهتيؤرنم
.ةنصحألانمريثكلاو

ًاريبكًاردقلذبدقناكذإ.ساعُّنلابرعشيراطقلاةكرحهتلعجدقل
أدبو،مويلانمقباستقويفًاضكارقدنفلاىلإهتدوعءانثأةقاطلانم
.ةحارللًاقّوشتمهدسجناك،اذل.لصاوتملاّرتوتلاةأطوبرعشينآلا

دجويذلايلاتلارمألانأل،ريصقتقولهبلغدقساعنلانوكيامبر
ًالوصودتميليوطردحنمىلإ؛ةذفانلاجراخىلإرظنلاوههبموقيهسفن
.قيمعوٍّقيضٍداوقوفًارسجربعيراطقلاناك.ةئلألتمرهنهايمىلإ
داكلابوبشخلانمًاعونصمرسجلاناك،هتيؤرنمنكمتاممًاقالطناو
.راطقلانمضرعأ

هذهفً.امامتنمآهنإ،قلقتال«:تلاقفيئاجفلاهّرتوتباينيجرفترعش
.»تاونسذنمةمئاقروسجلا

:اينيجرفتلاقف،ءاطبإلابراطقلاعرش،ليلقدعب
.»ةطحملخديهنإ«
زرفبهلقععرشو،كولراشباجأ.»؟ةكسلاىلعًاسوماجكانهنإمأ«

ةعومجممامأامهيسفننادجيس،تاطحملاىدحإراطقلاغولببف.تالامتحالا
ةيقربهيجوتبًارورمو،ماعطةمُقلىلعلوصحلابًاءدب؛تارايخلانمةلماك
هجارخإنمانّكمتاذإف.يتامذاقنإةلواحمىلإًالوصوو،يورغسويمأىلإ
وأ،ةدلبلاىلإيورغسويمألوصوراظتنامهعسوبف،امةقيرطبراطقلانم
ةدحاوةلحرنمرثكأكانهنأضارتفاىلع؛رخآراطقنتمىلعةدوعلا
ةتبلاهيدلةركفالنأهلاببرطخو.عوبسألايفةدحاوةلحروأ،مويلايف
.دلبلااذهيفديعاوملالودجنع



انيلع.ةصرفلاانلتّنستاذإباكرلاةصنمىلإجورخلاانيلع«:لاق
.»لاجرلاءالؤهنعيتاملصف

تاتبننمًامخضًالقحربعيناكو،رثكأفرثكأهتعرسراطقلاأطبأ
نمكولراشنكمتيذلاديحولاجايسلاو.لكشلاةيلصبسوؤرتاذةليوط
راطقلاةراّفصتوصقرخ.ُقُفألاىلإراطقلاطخنمدتميناكهتيؤر
ّرم.ّيفارُخقولخمةحيصبهبشأنيزحبيعَنكادبو،ًةأجفءاوهلاةيراخبلا
مامأمثنمو،ةدعابتملالزانملاوتاءارَهألانمليلقددعمامأراطقلا
راطقلافقوتعماهلماكبةدلبكلذدعبترهظو،لزانملانمديزملا
.ضرألانعًاليلقعوفرمّيبشخىشممدادتماىلعًايجيردت

يههذه«:ديعبلاركاذتلاعماجحايصعمكولراشلاق.»ْلزنِنل«
؛ةداسلاوتاديسلااهتيأقئاقدرشعةدملّفقوتنس.يسرجوين،سنِرِفِسرِب
.»سنرِفِسرِبيههذه.قئاقدرشعةدملفُّقوت

نممهدحأهحتفف،بابلاوحناهّجوتواينيجرفديكولراشكسمأ
.ّيبشخلاىشمملاىلإامهالكزفقو،جراخلا

مدعنمققحتأسفانأامأ.لاملانيلمحتيتلاتنأف،ماعطلايرضَحأ«
.»انهمهلوزن

نوللاىلإةلئامسبالمنودتريصاخشأبًامحدزمّيبشخلاىشمملاناك
نطقنموأ،عَّلضملمخمنمو،زنيجلاشامقنمةعونصمويدامرلا
هقيرطكولراشّقش.ةنَّولمتاعبرمبّىشومّيفيصشامقبهبشأفَرخزم
لكشبراطقلانورداغيصاخشألاضعبناك.رادجلالظيففقوو،مهربع
،راطقلانتمىلإضعبلادعصيو،ةليلقتاظحللنورخآرداغياميف،يئاهن
صخشلكةفرعمنمًاققحتم،ةعساوىطخبءاجرألاركاذتلاعماجبوجيو
.هتهجول

راطقلانم_ريصقلارقشألارعشلاوذةينبلاّيوقلجرلا_فيإجرخ
ثوبسكليونوجبينتعيحجرألاىلعناكف،بيبطلا،لريبامأ.يتامعم
لكشبهلماعيناكفيإنكلو،هجولابحاشيتامادبً.ايئزجنونجملا
عضوبىفتكالب،لقألاىلعهبرضيوأهعفديملوهف؛ودبيامكلوقعم
يهو،ةريغصلاةيبشخلاينابملانمفصهاجتايفهعفدو،هفتكىلعهدي
ةكسلايبناجدحأىلعةمئاقو،ةقيدحخوكنمليلقبًامجحربكأ
نوكتامبرو.كولراشضرتفاامك،ةماعضيحارمتاريجحاهنإ.ةيديدحلا
نيمأتفدهبراظنألانعةبوجحمضرألايفرَفُحنعةرابعضيحارملا
.ةيصوصخلا



قلغأوةيجراخلاضيحارملاتاريجحىدحإلخادىلإيتامفيإعفد
ًاعضاو،هجولامّهجتموهودعتبامثنمو،تاظحللكانهفقوو.بابلا
.ودبيامكةهيركلاةحئارلاْهتدعبأدقل.هفنأقوفهدي

أدبو،ةيجراخلاضيحارملاتاريجحلةيفلخلاةيحانلاىلإكولراشضكر
بشخلاناك.هداقتعاب؛يتاماهلخديتلاضاحرملاةريجحىلإلصيلاهدعب
ةريثمةحئارلاف؛قِحُمفيإنإ.لفسألايفًابيرقتًانّفعتمةيفلخلاةيحانلايف
.نايثغلل

.بشخلايفقوقشلادحأربعكولراشسمه.»يتام«
.»!راطقلانتمىلعاينيجرفوكتيأر«.يتامحاص.»كولراش«
.»؟انوأرله«
.»امكوأرنإكلذنولوقيساوناك.ال«
ضاحرملاةريجحةدعاقدنعبشخلاةناتمكولراشربتخاو.»حيحص«

.»ةوجفثادحإىلعيندعاس«.ةيجراخلا
امب_عفدييتاموبحسيكولراش_بشخلانمًاعطِقًاعمالازأدقل

كولراشكسمأف.اهربعفحزلايتامعيطتسيةريبكةوجفثادحإليفكي
ً.اعمنيَفقاونايتَفلاناك،تاظحلنوضغيفو.جراخلاوحنهبحسوهديب

.هسافنأًاسباحكولراشلأس.»؟ريخبتنأله«
نتمىلعًافئاختنك«.يتامهجومّهجتو.»نآلاًالاحلضفأانأ«

يتأتسكنأتفرعدقل.ينومعطأو،ديجلكشبينولماعمهنكلو،ةنيفسلا
.»يلجأل

.»انهنمجرخِنل«
،ةيجراخلاضيحارملاتاريجحلةيفلخلاةيحانلادادتماىلعًاعماللست

ًافقاولازيالفيإناك.ناكملاَيبناجىلعةصّحفتمةرظنكولراشىقلأو
ً.ارظتنمًابناج

.يتاملأس.»؟اينيجرفنيأ«
.ً»اماعطرضُحت«
.»؟يورغديسلانعاذام«
.كولراشفرتعا.»كرويوينىلإداع«
.»؟كلذثدحفيك«
مل.ةنمازتملافورظلانمةلماكةعومجمتلصح«.هسأركولراشزهف

.»ةطخلانمًاءزجكلذنكي
،هرهظهترادإءانثأو.هفنأًاكسمُمً،اديعبناكملابوجيفيإناك



.»!انبايه«:لاقوماكحإبيتامعارذكولراشكسمأ
حاولأبّوسكملاطيسبلاىنبملاهاجتايفةحوتفملاضرألاربعًاعماضكرو

يتامكولراشداق.راظتنالاةفرغوركاذتلابتكمىلعيوتحييذلاو،ةيبشخ
تناك.هترادتسالًابّسحتفيإراظنأنعىأنمبنوكيل؛رخآلابناجلاىلإ
امءيشىلعنايوتحتقروَيتّفلكولراشتّملسف،كانهامهراظتناباينيجرف
:تلاقوًالَّوطميتامتقناعمثنمو،نخاس

.»ً!اددجمكتيؤرلًادجةديعسانأ«
.ً»اضيأانأو«:بلقلانمعبانمالكبلاقو،اهرهظىلعيتامطغضف
؛لءاضتينيدشتحملاددعناك.ىنبملاىلعةصّحفتمةرظنكولراشىقلأ

نيذلاصاخشألاو،اودعصدقراطقلانتمىلعنورداغيسنيذلاصاخشألاف
نيذلاباكرلانمطقفليلقددعكانهلازيالناك.اوقّرفتهنماولزن
سراحلاىلإةفاضإلاب،ماعطلاضعبىلعلوصحلاومهناقيسديدمتلاولزن
يفو.هبيَجةعاسنمًاققحتموهلوحًةرظنًايقلم،راطقلابناجبفقييذلا
نمءاملابراطقلاءلمديُعيقئاسلاناك،كرحملانمبرقلابراطقلاةمّدقم
.زئاكرىلعٍعوفرمةيديدحلاةكسلابرقنازخ

ىلإانهراظتنالاوهنآلاهبمايقلاانيلعبجياملك«:كولراشلاق
ىلإةدوعلليلاتلاراطقلاّلقتسننأانليغبنيمثنمو،راطقلاقلطنينأ
.»كرويوين

.اينيجرفترّذح.»ةلوهسلاهذهبرمألانوكينل«
.»؟الَِمل«
.»!رظنا«:ةلئاقةيجراخلاضيحارملاتاريجحهاجتايفتراشأو
امًائيشحرشيفيإنأحضاولانموً،اعمنيَفقاوفيإولريبناك

ً.ابضاغودبييذلالريبل
ثحبلابنآدبيسنآلاو.لحردقيتامنأاكردأدقل«:كولراشلاق

.»هنع
؛ةفلتخمةهجُوامهنملكذختاو،فيإولريبقرتفادقفً.اقِحُمناك

بناجلايففقينمكانهناكاذإىريلهتحتًاثحابراطقلاىلإلريبداعف
هاجتايفريسيناك،عقاولايف،ال.مههاجتايففيإراسنيحيف،رخآلا
.راظتنالاةفرغنمققحتيلاهلخدو،ةطحملا

.»هاجتالااذهيف،ةعرسب«:كولراشلاق
.راطقلاهاجتايفنيَرخآلاداقو
.اينيجرفتضرتعا.»!راطقلانتمىلإدوعصلااننكميال«



ءاحنأنملريبوفيإققحتيسذإ.كلذبمايقلاانيلع«:كولراشباجأف
نتمىلإدوعصلانماّنكمتاذإو.ةيجراخلاضيحارملاتاريجحنمو،ةطحملا
مثنمو،برهلالواحننأانناكمإبف،رخآلابناجلانملوزنلاوراطقلا
.»راطقلارداغيامدنعدوعنس

نكمتدقو.يتامواينيجرفهتعبتو،راطقلاىلإةيدؤملاتاجَردلادعصو
.امهددرتبروعشلانم

ضبقِمحتفلواحو،ةروطقَمللرخآلابناجلاىلإةعرسبكولراشلقتنا
نودنمنكلو؛ربكأةوقبضبِقملارادأ،اذل.ًالَفقُمناكهنأريغ...بابلا
.ةجيتن

امهنإ«:ٍلاعتوصبتلاقف،رخآلابابلادنعفقتاينيجرفتناك
.»!نادئاع

لكشبلاقمث،ةروطَقملاءاجرأىلعةعيرسةرظنكولراشىقلأ،اهدنع
.»ايه،يلاتلابابلاىلإلوصولااننكمي«:لجاع

كلتنعةفلتخمةروطقَمنتمىلإاودعصدقاوناك،ظحلانسحل
نوققحتيصاخشأبناجبطسوألارمملاربعمهعافدناءانثأو.اهورداغيتلا
نيذللانيلجرلانمًّايأاوريمل،الإسيلناكملانوبوجيوأمهتعتمأنم
.امهبّنجتنولواحي

راطقلاجراخىلإيدؤملابابلانمكولراشققحت،دعبألافرطلايفو
هدادعتساوبابلاهحتفءانثأ،نكلو.لَفقُمريغهدجوف،ةطحملانعًاديعب
ريغ،راطقلانمبناجلاكاذيفًافقاوةينبلاّيوقرقشألافيإىأر،زفقلل
.ةعرسببابلاكولراشقلغأف،فيرلاىلإلبكولراشهاجتايفٍرظان

علصألالجرلالازيال«.ةطحملابناجنمققحتتاينيجرفتناك
.»راطقلاَيبناجنمققحتيهنإ.كانه

نتمىلإلكلادعصيلف«ً:احئاصهتراّفصسراحلاقلطأ،جراخلايف
.»!راطقلا

ليبسالْنكلو؛هلقعيفتارايخلاّبلقيكولراشناك،ءانثألاكلتيف
.راطقلانملوزنلل

ًاددجمةلواحملاانيلعبجوتيس«:مساحلكشبكولراشلاق،ليلقدعب
.»لقألاىلعمهنميتاماندعتسادقل.ةيلاتلاةطحملايف

عرشوراطقلاّزتهاتاظحلدعبوً،اددجمسراحلاةراّفصتقلطنا
ةرظناينيجرفتقلأفً،ايجيردتهتعرسًاعفار،رمألائدابيفءطببكرحتلاب

.»راطقلانتمىلإعلصألالجرلاداع«:تلاقوةذفانلاجراخىلإةعيرس



.ً»اضيأفيإو«:لاقمثىرخألاةيحانلانمرمألانمكولراشققحتف
ملو!عئار«:عباتمثيتاملاق.»راطقلانتمىلإاوداععيمجلاً،اذإ«

.»ضاحرملالوخدلةصرفلابَظحأ
.اينيجرفتراشأ.»ماعطانيدللقألاىلع«
نوكتنألضفألانمو.ةرغاشلادعاقملاضعبىلعرثعِنل«:كولراشلاق

اذإراطقلانمرخآلافرطلايف.لاجرلاكئلوأنمةنكممةفاسمدعبأىلع
هءارونوكسلايفامًائيشنكلو،راطقلارّخؤمىلإهجتيلرادتساو.»نكمأ
.ريدتسيهلعج

،يتامواينيجرفءارونيَفقاوكولراشهفرعيملرخآلجرولريبناك
نمامدقدقانوكينأدبال.امهيَقلَحىلعنينيكسَيلصننيَعضاوو
.امهوظحالينأنودنم_راطقلاةمّدقمنم_ىرخألاةروطقملا

فيإىأرف،هفتكقوفنمءارولاىلإةعيرسةرظنكولراشىقلأ
ً.اديعسودبينكيملو.اهلوخدلططخيناكيتلاةروطقملاّرممبوجي

،ةيافكلاهيفامببضاغفيإف.ىتفلااهيأًاّيبغنكتال«:لريبلاق
ٍذئدنعوً.انايحأهسفنىلعةرطيسلا...دقفيوهفً.ابضغرثكأهلعجتالاذل
.»ةئيسرومأثدحت

قيضبرعشو،لريبوفيإنمٍّلكىلعةعيرستارظنكولراشىقلأ
ىلإامهالكيدؤينيَرايخمامأهسفندجوو.رارفللليبسال؛هردصيف
.َرسألايفعوقولا

سويمأهلوقييذلاام؟تفوركيامهلوقييذلاام.هرسيفركف،ال
ًارايخذختا،امهنمًّايأبحتالوطقفنيَرايخمامأنوكتامدنع«؟يورغ
.ً»اثلاث

.قلطلاءاوهلاىلإجرخوةروطقملابابحتفف
فيرلشَّوشملاوفيثكلارضخألايعيبطلارظنملاةعرسبهمامأّرم

ىرسيلاهَديىقبأدقل.نعليفيإو،هءاروثهلتاينيجرفعمسف،كرويوين
،ضرألابراطإلاءاقتلاةطقندنعَةّتبثمىرسيلاهَمدقو،بابلاراطإبًةكسمم
نيبةحسفلالخادليامتيهلعجتوءارولاىلإهعفدتةرفاصلاحيرلاتناكو
ىلإيّدؤيقباستقويفكانهًاّملسىأرنأهلقبسدقل.نَيتروطقملا
ىدحإىلعهعباصأتقبطأ.هبكاسمإللىنميلاهديّدمف،ةروطقملاحطس
قئاقدرورمدعبو.ّملسلاىلعفوقولاًالواحمىنميلاهقاسّدمف،تاجردلا
همدقتمدطصا_نَيتيناثوأةدحاوةيناثىوسنكتملاهنكلو_هلادبامك
.ّملسلاىلإهسفنبحس،بابلاراطإنعهتضبقًايخرُم.ةجَردب



،ىلعألاىلإاهبحسنمنكمتينألبقىرسيلاهمدقىلعديتقبطأ
ناعرسو.مهدحأهجوبهمدقبِقعمادطصابًارعاش،لفسألاهاجتايفلكرف
تناكثيحًاملأاهءاروًةّفلخم،ئجافملكشبةمَكُحملاةضبقلاهتتلفأام
.ةوقبهمدقبكسمتعباصألا

.راطقلاىلعأىلعتاب،ةظحلنوضغيفو
نيزباردلابةكسمُمةدحاوًادييقُبيومثجينأهيلعنّيعتدقل

.ءارولاىلإمامألانمحطسلادادتماىلعمئاقلاضفخنملا
؛ءارولاىلإةنخِدملانمعفدنيناخدلاناكو.فطعنيراطقلاهمامأىأر

.سفنتلايفةبوعصبرعشو،ناعمدتهيَنيعلعجامم
ديحولارخآلارايخلاذختا،رسأللضّرعتلانمًالدبف؛تاظحللددرت

ً،ايفرح_راطقلاىلعلازيالوهف.ديقمهرارفنكلو_رارفلا_رفوتملا
فيإهيلعرثعيسبهذامثيحف.هيدلةطخالو_راطقلاحطسىلع
زفقلاورارفلاهنكميالذإ؛امبرهنولتقيوهيلعنورثعيس.نورخآلالاجرلاو
.يتامواينيجرفذاقنإهيلع.هباشاموأمئالمرهنىلإراطقلاحطسنع

ءارولاىلإاهعفدهنكلو،ءادوسةجومكهقوفميخيسأيلابرعشدقل
هيلعفنآلاامأً،اقحالسأيلابروعشللتقوكانه.هتدارإلعفبريبكدهجب
.ريكفتلا

ةمّدقمىلإتاروطقملاحوطسدادتماىلعفحزلانمنكمتولف
ةقيرطداجيإنمنكمتيسامبرو.قئاسلاريذحتعيطتسيسامبرف،راطقلا
يأ؛امرمأبمايقلاوأ،كرويوينىلإمهتداعإوأ،تاطلسلاىلإةلاسرهيجوتل

!ءيش
ىلإهعفدتحيرلاتناكو.ةروطقملاحطسدادتماىلعكولراشفحز

ىلإهسفنعفديوهومواقهنكلو،ةقالمعٍديكهردصطسونمءارولا
تاعسلببسبعومدلابناضيفتهانيعتناك.كلذبمايقلاهيلع؛مامألا
اينيجرفويتامف؛ملستسيملهنكلو،هردصيفهسافنأسبحنتاميف،راخبلا
.هيلعنادمتعي

،عقيكولراشداكو،ديدحلاةكسنابضقضعبقوفراطقلازتها
ردقضافخنالاًالواحم،نَيتظحلوأةدحاوةظحللءارولاومامألاىلإّحنرتو
.نمآعضويفهسفندجينألبقناكمإلا

رظنملاىلعهلوحةعيرسةرظنًايقلُم،هسفنللاقً،انمأرثكأً،انسح
.ةيّنبوءارضختاخَطلةروصىلعةعرسبهمامأّرمييذلايعيبطلا

يففطعنيوهوهتيؤرنمنكمتدقو.رهننمبرتقيراطقلاناك



قفخيهبلقبرعشف،باِقثناديعنمعونصمهنأولامكودبيرسجهاجتا
.ةوقب

دنعهيَفتكوفيإسأرروهظىدلًامامترجفنيهبلقداك،كلذدعب
ةدوجوملاكلتواهدادتماىلعكولراشفحزييتلاةروطقملالاصتاةطقن
.يلاتلاّملسلادعصدقلجرلانوكينأدبال.همامأ

راخبناكو.بصتنملكشبفقووحطسلاىلإهسفنفيإبحس
.ءاضيبةءابعكهلوحجوامتيحيرلاببسبءارولاىلإعفدنملاكرحملا

؟بهذتنيأىلإ.ىتفلااهيأحيحصلكشبركفتالتنأ«:فيإحاص
.»نيَرخآلاعملفسألايفًانمأرثكأتنأ

هبددهتلطقفانمدحاوىلإةجاحبتنأ«ً:احئاصهسأركولراشزهف
.»نئاهرثالثةيلوؤسملّمحتديرتكنأدقتعأالو.يورغسويمأ

كلذ،ةينبلامخضلجرلاوهأ«:هلأسمث،فيإلاق.»يورغسويمأ«
.رباثمهنكلو،نآلاىتحطقهمسافرعأمل؟ءاضيبةلذِبيدترييذلا
.»كلذكتنأو

ةرظنىقلأً.افئاخناكهنكلو،كولراشحاص.»ةتبلاكيدلةركفال«
هنُّكمتصرفنكلو،رخآلالجرللوألريبلرثأال؛هفتكقوفنمةعيرس
ءاقتلاناكميفهنارظتنياناكامبرف؛ةليئضهاجتالاكلذيفرارفلانم
.يتامبرخآلاواينيجرفبكسمُيامهدحأ،نيتروطقملا

ً.اسدسمًارهاشفيإىأر،رادتساامدنعو
سدسملاعفريوهوفيإلاق.»كلذكيطعأس،ةعاجشلاكيدل«

.هيلإهبوصيو
ءزجلاظحالنيحيف،ةملكلاىنعمنعكولراشنمءزجلءاستدقل

تاظحللبقهآريذلارسجلاىلإةسبايلانملقتنيَراطقلانأرخآلا
ئلألتمقرزأطيرشعمةيرخصةّوهيفًةأجفهتحتضرألاتصاغو.ةليلق
.هلامءيشلوقلواحيهنمثلاثءزجناك.لفسألايف

فيإالعجزازتهالاوحيرلانكلو.كولراشلفجفرانلافيإقلطأ
نأنودنمهبناجبترمدقةصاصرلانأكولراشكردأو،فدهلائطُخي
.ىذأيأهبقحُلت

ّثبشتلاكولراشلواحو،هنزاوتىلعظافحلاًالواحمهنمفيإبرتقا
.هارتشادقناكامءيشً،ارَّخؤمهبماقامءيشكانه؛ةمَهُبملاةركفلاب

ًاثَحبهَيبيَجلخادىلإامهيقيرطهاديتسّملت،سئايلكشبو!عالِقملا
تاودألارجتمنمهارتشادقناكنّايدلجناريَسهبلصتيبارِجنع



بيَجلايفوً.ائيشدجيمل...لاورسللنميألابيَجلايف.ةفلتخملاةريغصلا
بيَجلاً.اددجمرانلاقالطإلدعتسيفيإناك.ءيشال...لاورسللرسيألا
تارُكلاةعومجمتسملهعباصأنكلو،ءيشال...ةرتسلليلخادلارسيألا
هّايإًادناس،ًةيناثهسدسمفيإبّوصً.اضيأاهارتشايتلاةدرابلاةيندعملا
بحسو،لجأ...ةرتسلليجراخلانميألابيَجلا.ةرملاهذهىرخألاهديب
ةورُعلالفقأو،ةورُعلالخادةعرسبىنميلاهديّسدو،عالِقملاكولراش
.ّىلدميدلِجلابارِجلاًاكرات،هديةحاريفىرخألا

يذلاكولراشنُُذأبرقةصاصرلاترفصفً،اددجمرانلافيإقلطأ
لخادةعرسباهعضوةيندعمةُركجرخأو،ىرسيلاهديبهبيَجلخادثحب
روديعالِقملالعج،لعفدريأراهظإنمفيإنكمتينألبقو.بارِجلا
ةيندعملاةرُكلاتراطف،هبكسمُييذلاريَّسلاتلفأمث،نّيترمهسأرقوف
ىرسيلاهنُُذأتباصأمث،ءامسلايفًاضماوًاطخًةثدحُمفيإهاجتايف
ىلعءامدلاناليسعمًامودصموًاشهدنمفيإخرصفً.اغيلبًاحرجاهتحرجو
.قِّدصمريغادبوهانيعتعستااميف،هفتك

.بارِجلالخادىرخأةيندعمةُركعضوو،قيلطلاريَّسلاكولراشطقتلا
هتعاطتسابنأكولراشّنظو،رسجلافصتنمغلبدقراطقلاناك

.هلِقثلعفبرسجلازازتهاعمةيبناجةكرحطاقتلا
هيَديًاّدامو،كولراشهاجتايفهيَمدقًارجرجممامألاىلإفيإعفدنا

ً.اسدسمهكالتماعقاويسنهنأودبي.هبكاسمإلل
،بارِجلاتلفأمث،نَيترمهسأرقوفعالِقملاكولراشرادأً،اددجمو

يففيإنيبجتباصأوامهنيبةّقيضلاةوجفلاربعةيندعملاةرُكلاتقلطناف
هانيعو،ءارولاىلإفيإعقو.هتثدحأيذلاروَغلايفاهناكمتمزلو،طسولا
لوحضايبلاةيؤرنمكولراشنّكمتةجردلامهعسوىلعناتحوتفم
دعبطقسمثً،ايبناججرحدتفراطقلاحطسبهرهظمدطصاو،نيتيحزقلا
ريفصمث،هطوقسءانثأةسئايةحيصكولراشعمس.ّةفاحلاقوفنمكلذ
.ةنيزحلاراطقلاةراّفصتوصوحيرلا

هسَفنلحمسو،ضفخنملانيزباردلابكاسمإلاًالصاومكولراشعكر
ناكمىلإ،ءارولاىلإهجوتيوًاددجمفقينألبقءودهلابهبلقلورارقتسالاب
.دعصثيحنيتروطقملانيبلاصتالا

.نآلاًاسدسمكلميهنكلو؛نيرخآلانمّصلختلاهيلعولجرطقس
بناجلاهغولبعمراطقلاتالَجعتحتةقطقطديدحلاةكستثدحأ

ةرظنكولراشىقلأً.اددجمةراّفصلاتقلُطأو،قيمعلاّقيضلايداوللرخآلا



ىلإعرفتيمامألايفطخلانأدجوو،كرحملاهاجتايفمامألاىلإةعيرس
ةفاحدادتماىلعفطعنيرخآو،ميقتسملكشبمامألاىلإعباتيطخ؛نيَنثا
.يداولا

ةوجفربعهرورمءانثأهريسًائطبُم؛ينحنملاطخلاكلسيراطقلاناك
.مامألايفاهتيؤرنمكولراشنّكمَتٍةطحموحنههّجوتو،جايسيف

.ةطحمتسيل،ال
؛تاجايسلانمةعومجمادبامهءاروو،ريبكضيبألزنم،لزنمهنإ

.صاخيّناويحضرعماهنأولامك،صافقأوناردجبةرَّوسمقطانم
ناك.ةروطقملالخادىلإداعو،ةنكممةعرسىصقأبّملسلالزنف

،نيبرطضملاباّكرلابناجبًاعفدنم،طسوألارمملادادتماىلعلقنتيسراحلا
هنإ.اولّجرتتال،ًءاجر.لودجلايفجَردُمريغفُّقوت«:ٍلاعتوصبًالئاقو
.»لودجلايفجَردُمريغفُّقوت

ةفرشدادتماىلعراخبلانمةليوطةباحسطسوراطقلافقوتو
.لزنمللةيفلخلاةيحانلابةلصتمةليوط

.ةفرشلاىلعدشتحتةعستوألاجرةينامثنمةعومجمتناك
رصانعوأةطرشلاجراونوكينأبكولراشىدللمألكىشالتدقل

عارذبنيَكسمُم،راطقلانمرخآلالجرلاولريبلّجرتامدنعشيجلانم
.مهيلإاومضناو،ماكحإبيتامواينيجرف



هجويفحايصلاب_ودبيامك_بكارلكعرشو،راطقلابارطضالاّمع
ناكمو،مهفقوتببسو،هتهجوراطقلارييغتببسةفرعمًالواحم،سراحلا
؛سانلانئَمُطيناكو،ودبيامكيرجياممًاقثاوسراحلانكيمل.مهدوجو
.يرجياممهفىلعرداقريغهنأبيحويههجوىلعريبعتدوجومغر

اولجرتتال،ًءاجر«.حايصلالصاو.»!لودجلايفجَردُمريغفُّقوتاذه«
.»انه

يتامواينيجرفعمنيَفقاونالازيالنالجرلاناك،باكرلاةصنمىلع
ثوبسكليونوجةيؤرنمنكمتو.دقتعاامك،هراظتناب.امرمأراظتناب
ملو،رخآىلإبناجنمءطببحجرأتيوهو،بصتنملكشبًابناجًافقاو
.تائدهملابنِقُحامبر؛ةصاخةفصبءيشيأىلعنيتزكرمهانيعنكت

هرهظءارونمهدي_هآرنأهلقبسيمل_لاجرلادحأكّرحو
ً.اسدسملمحيوهو،ةظحلل

ىلعراطقلانملزنكلذلو،ةدعتارايخمامأهسفنكولراشدجيمل
.لزنملاةفرشىلإيدؤملاريصقلاجَردلا

ةفرشلاىلعنورظتنياوناكنيذلالاجرلاىأر،راطقلارّخؤمهاجتايف
يتلاقيدانصلاكتدبدقل.ةريخألاةروطقملانمقيدانصنوجرُخيمهو
ىأرهنأدقتعايتلاكلت؛غنيملادوغيفلزنملاةقيدحيفاهآرنأهلقبس
هاجتايفلاجرلااهلمح،قيدانصلاجارخإىدلو.اهلخادكرحتيامًائيش
ةبيرقمهعباصأءاقبإىلعنيصيرحاودبو،راظتنالابفقتتناكليَخةبرع
داكوًةأجفامهقودنصحجرأتامدنعمهنمنانثانعلو.تاوجفلانمًادج
يفلالتخالااذهببسةيؤرنمنكمتيملكولراشنأًاملِعً،اضرأعقي
.لخادلايفامءيشكرحتامبر؛نزاوتلا

لزنملانعداعتبالابراطقلاعرش،ةراشإةيأةيؤرمدعنممغرلاب
.ةمَكحُمةقيرطباهضعببتاروطقملالاصتاببسبناذآللًاّمِصُمًاليلصًاردصم
.هداعتباءانثأًةعرسدادزاهنكلو،رمألائدابيفءطببكرحتدقل

توصىلعىغطيلهتوصًاعفار،كولراشلريبلأس.»؟فيإنيأ«
ًاضبقِمىرسيلاهديبلمحيو،ىنميلاهديباينيجرفعارذكسميناكو.راطقلا
.مدقةركمجحبةبلعبًالصتم

هبلقبروعشلانمنكمتو،كولراشباجأ.»راطقلانملّجرتدقل«
مكحتملارهظمبروهظلاوءودهلامازتلالواحهنكلو،هردصلخادةوقبقفخي



.رومألامامزب
؛عباتتلابامهنمٍّلكىلإرظنف،قلقبهبناقّدحييتامواينيجرفتناك

ًاقثاونكيملهنكلو،ديجلكشبريسيءيشلكنأبامهتنأمطىلإًايعاس
.امهرارغىلعكلذنم

.»!َهتلتقدقل!؟راطقلاحطسنععقوهنأينعتأ«:لريبحاصف
.نَيتضمغمنيَنيعبمهئارونمثوبلاق.»ناخدةحئارّمشيننكمي«

.ديعبناكمنمردصيهنأولامكوً،املاحودبيهتوصناكو
الإو«:عباتويتامكسمُييذلاكاذ،ثلاثلالجرلارجمز.»!ءوده«

ذنمثوبنونجلضّرعتامبر.»!مسِيمبكهجونمرخآلابناجلاُتمدص
ءارجنمهلقعدقفيداكيو_نوتبمثواسنمامبر_كرويويننمقالطنالا
ةيؤرللَبقنمةصرفلاهلَّنستتملذإ،تاظحللهيفكولراشنّعمت.كلذ
لاورسيدتريو،مكالملةيدسجلاةينبلاهيدل؛راطقلانتمىلعلجرلااذه
هقُنُعلوحدقعدقو،ةقاينودبصيمققوفزنيجلانمةردصو،زنيج
ً.اقاّربَرمحأًاليدنِم

.»هيلإةجاحبكويدلازيال.كينيبورايهقياضتال«:لريبهرّذحف
:رجمزو،كولراشهاجتايفةقّدحملاهترظنكينيبورّوعدملالجرلالقنف

.»فيإلتقهنأبفرتعادقو،ءيشيأبهيلإكويدلةجاحال؟هنعاذام«
سدسملابّوصو،يتامبةكسمملاريغكلت،هرهظءارونمىنميلاهديجرخأو
.كولراشوحن

انللسرأدقلً؟اضيأتامله؟ناليفليغنعاذامو«:لريبلأس
.»ةيقرب

ناكاذإاممًاقثاونكيملو.»ةطرشلاةدهعيفهنإ«:كولراشباجأ
.ةطرشلاةدهُعيفنوكينأنآلاهبضرتُفينكلو،المأًاحيحصرمألا

ّئيسنمرمألاريسي«:ءودهبلاقمث،تاظحللهيَنيعلريبضمغأف
كويدنوكيالامدنعثدحيامينغلبوً،ادبأكويدَُّرسينل.أوسأىلإ
.ً»ارورسم

لحردقف«.ةيلمعةقيرطبكينيبورلاق.»ةريثكتارايخكلمنال«
.»كويدةيؤرلبهذْنلوراغصلانمّْصلختِنلً،اذإ.انهنحنو،راطقلا

هيدلنمةجهلبنكلو،ءودهبلريبباجأ.»راغصلانمّصلختننل«
ًابغاركويدنوكيس«.نآلالوؤسملاتابهنأحضاولانم،فيإةافوبف.ذوفن
.»هتاناويحلمهمعطُيسامبر،كلذدعب.هنوفرعياممققحتلاو،مهباوجتسايف

لالدلاهدسفأريغصككينيبورمتمت.»يسفنبمهلتقيفًابغارتلزام«



.تيوكسبلانمةعطقنممرُحو
ىلإةبلعلاًاعفارلريبلاق.»ءيشلااذهوثوبانيدل،لقألاىلع«

اذهنوكينأْلمأِنل«.ةوارضباهيفدجويامىلإًاقّدحموهرظنىوتسم
.»انعمْهبحطصِنلً،انسح«.دّهنتو.ً»ايفاك

ةلواطدوجوكولراشظحالثيح،ةفرشلاوحنةمِّدقملايفلريبراس
ةنينقو،ضيبأةدئامفشرشاهيلعو،نَيتّيسنرفنَيتذفانمامأتعضُوةريدتسم
يفسوؤكعبسو،زبختافاِفلقبطو،ودبيامكلاقتربريصعىلعيوتحت
نولبّةيلطم،ديدحلانمٍساركةعبسكانهتناك،ةلواطلالوحو.طسولا
سمشلانمًّالظًةرفوم،طسولايفبُقثيفءاضيبةلظِمتّسُدو.ضيبأ
.ةقراحلا

هاجتايفةفرشلاهروبعءانثأكولراشنهِذيفةملكلاتقلعو.»ةلظِم«
يهكلت.هديدحتنمنكمتيملهنكلو،امرمأبهتّركذدقل.ةلواطلا
وههبمايقلااهنكمياملكنإذإ_هرسيفركف_ةركاذلاةلكشم
يتلاتايركذلالكفذحناكمإلابتيل.تامولعملانمريبكردقباعيتسا
لكنيودتهليغبنيامبر.ةماهتايركذباهلادبتساوناسنإلااهيلإجاتحيال
عّبتت،تانَّودمرتافدِةعومجمىلعوأ،تانَّودمرتفدىلعًاّماههربتعيءيش
نوكيامدنعةعرسبتامولعملاىلعروثعلانمنكمتيليدجبألابيترتلا
.اهيلإةجاحب

رمأيفريكفتلابكلذو؛يرجياممةفاسمىلعءاقبلاطقفلواحيناك
يفهسدسمةروسامبكينيبورهعفدامدنعتعِطوقهتلواحمنكلو،رخآ
يتامسلُجأاميفً.اروفكولراشهعاطأف.»سلجا«ً:ارجمزميساركلادحأهاجتا
راسيىلإثوبسكليونوجولريبسلجمثنمو،هيبناجىلإاينيجرفو
.يتامنيميىلإكينيبورسلجنيحيف،اينيجرف

؛مَهُبملاكويدلصَّصخمهنإ.كولراشظحالامكًارغاشدحاوّيسركيقب
.َضرتفُموهامك

.اينيجرفتلاق.»انحارساوقلُطتملاذإانرثأيدلاوّعبتتيس«
سيلأ،ءاضيبةلذِبيدترييذلاةينبلامخضلجرلاوهكدلاو«

:عباتوكولراشىلإمثنمو،يتامىلإاينيجرفنمهرظنلريبلقنو.»؟كلذك
ىلإرظنو.ً»اعممكتيأرنأيلقبسيمل؟كلذكسيلأً،اعيمجمكدلاوسيل«
رمألااذهنأاندقتعااننألكانفطتخادقل«:لاقونّعمتلانمديزمبيتام
فاطتخاانبضرتُفيناك.انعّالطافعضاذهرهُظي.انبّقعتنمهعنميس
.»ةاتفلا



ّديقتيالوهو،هلمعاذهف.كلذمغرمكبّقعتيسناك«:اينيجرفتلاق
.»هريفاذحبنوناقلاب

نييدؤملانييسنرفلانيبابلانكلو،امءيشلوقكشوىلعلريبناك
نيترتسنايدترينامداخّىلوتو،ًةأجفاحُتفلزنملالخادىلإةفرشلانم
جورخءانثأنيحوتفمامهئاقبإَةمهمفلخلانمنيّتقدتسمنيتفيظننيوادوس
.سمشلاةعشأىلإيرشبلكش

رّدقامكمادقأتسنعهلوطديزي_ةماقلاليوطلجرلاناك
ناكهيدترياملكو.لوحنلاديدشو_امبرمادقأعبسزهانيو،كولراش
فرحلاتاذةعّبقلاو،ةمزجلاو،صيمقلاو،ةردصلاو،ةطاُخملاةلذِبلا_ضيبأ
قُنُعةطبرو،هتعّبقىلعأبطيحتةباصعءانثتساب_نيزاّفقلاكلذكو،ضيرعلا
اتناكذإ؛هتردصءاروةيفتخموهصيمقةقاينمةيلدتمءاذحطابربهبشأ
ههجونأكولراشربتعا،نمزلانمةظحللو.دوَسأدلِجنمنيتعونصم
نأكلذدعبكردأهنكلو،ضيبأجّربتبّوسكموأ،قَّدصياللكشببحاش
هجوبهبشأادبههجونأةجردلنالسروبلانمًازَّيممًاعانقعضيلجرلا
لوحّيلدتملاوةعّبقلاتحتنمقثبنملارعشلاناكو.حمالملاليمجوساسح
.ضايبلاةجردلراقشلاديدشعانقلا

.نيَواضيبانوكتملعانقلاَيبُقثربعناقّدحتاتناكنيتللانيَنيعلانكلو
تناكنَيّتيحزُقلالوحةقطنملانكلو،دادوسالاةجردلًادجناتمتاقناّتيحزُقلاف
.عانقلاضايبءازإرمحأنولبنيتجهوتمنانيعلاتدبدقو.ةنقتحم

ليحتسيلكشبنيليحنهصيمقيَُّمكنمناقثبنملالجرلاامصعِمناكو
هماظعرسكناكمإلابناكاذإامعكولراشلءاستوً.ابيرقتهقيدصت
تناك،هكّرحتءانثأف.ةحفاصمللهديّدميمللجرلانكلو؛بسحفهتحفاصمب
نمنادوسأنايدلِجنانَسَردتمياميف،هدسجنعًاديعبنابحُستهاعارذ
نيَنَسّرلانيَذهبّدشيامءيشكانهو،لزنملاةملظلخادىلإهيَمصعِم
.ماكحإب

كرحتيامًائيشىأرهنأكولراشدقتعاو،ًةَرشابمنيبابلاجراخفقوت
نمعونهنإ.هتّيهامنمًاقثاونكيملهنكلو،نيَنَسَّرلاَيفرطدنع،هءارو
.ريبكهنكلو،ضرتفيامكبالكلا

ًامعانهتوصادبو،عانقلافلخنملجرلالاق.»لريببيبطلا«
،نوزَّيمملاانفويضو.ثوبديسلا.كينيبوربيقنلا«ً.ابيرقتًاسماهوًاعفترمو
ّاله،بّذهملاثيدحلاةحلصملو،ًءاجر.مكءامسأفرعأاليننألفسآ.عبطلاب
.»مكسفنأبفيرعتلابنوّفطلتت



.اينيجرفتلاق.»يورغاينيجرفانأ«
.»تنرأويثام«:ًالئاقيتامسبعو
ءارمحةقّدحمةرظنىقلأو.»راحبلاءارونمٌقيدص،هآ«:لجرلالاقف

.»؟نوكتنم،يديسايتنأو«:لأسوكولراشىلع
.كولراشباجأ.»زملوهتوكسكولراش«
.»ٍّلسم...رمألامك.رخآيناطيربرئاز«
،امهبامْبطَخكانه.نيَنَسَّرلابنَيتكسمملانيَديلاىلإكولراشهبتناو

؛نيَديلااتلكنمناتدوقفمناعبصإّةمث.رمألافشتكيلتاظحلىلإجاتحاو
نكلو،ىنميلاديلايفةعبارلاعبصإلاو،ىرسيلاديلايفةريغصلاعبصإلا
عبصإلدوجوالكلذل،نيَعبصإلاكنَيتنودنمعقاولايفاعنُصنيزاّفقلا
.َكبشُمءيشيألوأزافقلايفةقيلطوةغراف

ىلعناتليحنامهفً.اضيأهيَدينأشيفبيرغرخآرمأكانهناك
فيك.نيزاّفقلاشامقتحترهظتًَالُتككانهنكلو،همسجّةيقبرارغ
؟نيزاّفقلاتحتناديلاناتاهودبت

عانقىلإههابتنازيكرتًاديعُم،كولراشلاق.»بعصفقوميفنحن«
لأسأنأيلله«ً.ائداههتوصءاقبإًالواحمو،نالسروبلانمعونصملالجرلا
.»؟كمسانع

.فيرخلاقاروأكّفاجتوصبلجرلاباجأ.»راساتلابكويدانأ«
نآلا.ريمأوأتنوكلالثميفيرشتلاقودبقلسيلو،لوأمساككويد«
نأمكلدكؤأ.زبخلاتافافلاولوانتولاقتربلاريصعمكسفنألاوبكسا،ًءاجر
نمةرشابماهجورخدعبةنخاسلازتالتافاّفللاوً،امامتجزاطريصعلا
.»نرفلا

بكسأينيعَد«:كويداهللاقف،ةنينقلاهاجتايفاهدياينيجرفتّدم
.»كل

نانَسَّرلاناكو.سمشلاةعشأهاجتايفرثكأفرثكأراساتلابكويدمّدقت
،ةفرشلاىلإددرتبناناويحبحُسكلذدعبو،ماكحإبناّدشيهيَدينيب
.ضيبألاةدئاملافشرشىلعلاقتربلاريصعاينيجرفتقارأف

نيَّرهكناودبيامهف.امهتّيهامكولراشفرعيمل،نمزلانمةظحلل
امهنويع.راساتلابكويدرصخىوتسمدنعامهيَسأرنكلو،نيَسلمأنّييّنب
صخشنمةقّدحملاامهتارظنلّقنتعمبارطضابناضفتنيامهابنذو،ءادوس
.رخآىلإ

.اينيجرفتثهلو.»؟اموب«



امهوعدتال:مكلُتلَقل«ً.ارورسمادبدقوراساتلابلاق.»لعفلاب«
.»مكنافيُخيامهوعَد.ةئيسةحيصننوكتساهنكلو،مكنافيخي

مل«:لوقتيهواينيجرفتوصيفةشعرلاعامسنمكولراشنّكمتو
.»اموبلانيجدتناكمإلابنأملعأنكأ

بيجتستاهنكلو.اهنيجدتنكميال،ال«.راساتلابلاق.»!؟نيجدت«
لاقو.»يننايشخيامهو.رشبلااهنمضنمو،تاقولخملالكرارغىلعفوخلل
نيَعضاو،ةفرشلاةيضرأىلعنايكريمألانادهفلاسلجف،ةيبنجأةغلبامًارمأ
.امهمئاوقىلعامهيَسأر

ً.امامتنيَقبُطملاريغنيَمطخلاكنيَذيفةداحلاباينألاكولراشىأردقل
عالتقامئاوقلاناكمإبو،هعارذنمناسنإديعالتقاباينألاكلتناكمإب
ريغكولراشلأس.»؟كاشخياموبلالعجتفيك«.فيوجتلانماهسفنعارذلا
.ةباجإلاعامسيفهتبغرنمقثاو

نيدترملامدخلادحأبحسو.راساتلابباجأ.»كاشخيءرملالعجتامك«
نَيتليحنلاهَيقاسًاعضاو،ّقنأتبكويدسلجف،يقبتملاّيسركلاءادوسسبالم
امعةلثمألاو،ملألالضفب«.بلاصتملكشببدنُجناقيسبنيتهيبشلا
نافرصتيو،ةلثمألاناركذتيامهو.ةركاذامهيدل.كاعيُطيملاذإامهلثدحيس
،رخآناويحعمًاددجمأدبتوامهنمصلختتنأكناكمإبوأ.كلذىلعًءانب
دحب_ةليوطةدملتمادومئالملكشبتذُِّفناذإ_ّصلختلاةيلمعنوكتو
ةفيجلاكرتكناكمإب؛كعُِطيملاذإديدجلاناويحللثدحيساملًالاثماهتاذ
.»تقولاضعبلناكملاءاجرأيفةاقلم

نيَدهفلاعيمجلاةبقارمءانثأتاظحللةلواطلالوحنوكسلاداسو
.نيَّيكريمألا

ً.اريخأيتاملاق.»كراطقينبجعأ«
.هتحتمستبيلجرلانأبرعشكولراشنكلو،نالسروبلاعانقكرحتيمل

يفوأكرويوينيفتاءاقلروضحُتدرأاذإديفمهنإ.فطللاديدشتنأ«
.ليَخةبرعنتمىلعتاراطقةطحمبرقأىلإهجوتلاهركأانأف.رخآناكم
يتأينأديعبدحىلإلضفألانم.رابغلانمريثكلاكانهو،ةرِعَوتاقرطلاف
.»ّيلإراطقلا

.كولراشلأس.»؟كلذَتربدتفيك«
انأف.لامعألانمًاريبكًارَْدقراطقلاةكرشلنّمؤأ«:راساتلابحرش

اذهءاحنأبوجتيتلاةلقنتملاتاكريسلاوضراعملانمددعّيدلو،لواقم
ضراعملاكلتيفةكراشملاتاناويحلارفاستو،ةبيرغتاناويحبدلبلا



يلّيعرفّطخنيمأتمهنمبلطأامدنع،اذل.تاراطقلانتمىلعتاكريسلاو
ًاليلقتمصو.»نوقفاويمهف،راطقيأراسمليوحتبيلحمستتاراشإو
ملاذإمهلثدحيسامعةلثمألاضعبمهلُتّرفونأدعبً.اريخأ«:عباتمث
.»يأرلاينوقفاوي

هنكلو،راساتلاباهنعثّدحتييتلاةلثمألاعونلُّيختكولراشلواح
.حوضولاةديدشتارّوصتلاف؛كلذبمايقلانععجارت

سيلأ،هنتمىلعكلاجرنألراطقلااذهراسمَتلّوحدقلً،اذإ«
.اينيجرفتلأس.»؟كلذك

ريبكددععمهنتمىلعمهنأبيرابخإلةيقربيلاولسرأدقل.لعفلاب«
قّدحملاثوبسكليونوجىلعةعيرسةرظنىقلأو.»ةسيفنلاتانحِّشلانم
ثوبديسلاو«.نوكلارارسأىلعيوتحيهنأولامكلاقتربريصعبوكب
ناكيذلادلبلااذهىلإهتدوعتقولاضعبذنمرظتنأتنكدقف.اهادحإ
تقويفىرخأةنحِشلازنإّمتدقل.هلجألططخّيدل.ةرمتاذًاميظع
يتلاةبلعلاىلإهرظنلقنو.»ديدجلااهطيحمباهفيرعتنآلامتيو،قباس
.ةريخألاةنحِّشلاىلعيوتحتةبلعلاهذهنأدقتعأو«.هنضحيفلريباهعضي
.»؟لريببيبطلااهيأقِحُمانأله

له.كويدايلجأ«ً:ابيجمنَيتفاجلاهَيتفشقعلو،هسأربلريبأموأف
...«

ةمزّرلاهذهلوصوةليوطةدملترظتنا.بيبطلااهيأدعبسيل«
هرظنبلاجمث،ًاليلقتمصو.»ةظحللاةيمهأبعاتمتسالاديرأو،ةيئانثتسالا
ناليفليغوفيإنيَديسلابايغظحالأيننكلو«.ةلواطلاىلإنيدوجوملاىلع
.»؟امهنيأ«.لادتعابلاق.»نيَمرتحملا

رابخإبلريبلحامسلاهنكمي:نيَرايخمامأهنأفرعيكولراشناك
كلذبفارتعالاوأ،فيإةافوبوةطرشلاةدهعيفناليفليغدوجوبراساتلاب
نجسلايفناليفليغديسلا«:لاقوةردابملاذخأررق،اذل.ةردابملاذخأوًالوأ
.»راطقلاحطسنعهتفذقنيحّوتللفيإديسلاُتلتقدقو.ارتلكنإيف
نمًاضيأُتصلختو،هوأ«.راساتلابكويدعانقيفنيَنيعلاَيبُقثبقّدحو
ديسلاهلعفددقلً.اضيأيلتقلواحايتوكسسأسأنتمىلعفيضم
.»فيإ

نيَّيكريمألانيَدهفلاسافنأبالإَعطاُقيملو،ةلواطلانوكسلاداسو
ثودحبامةقيرطبافرعامهنأولامكً؛ادمَعكولراشنابقارياناك.ةرداهلا
.راساتلابكويدنيبوهنيبةرطيسِةكرعم



.»؟ديدحتلابامهتلتقاذامل«ً.اريخأراساتلابلاق.»!ريبكلاكمادقإلاي«
يك«:عباتو،كولراشلاق.»نيرخآلاكمدخللثمبرضامبرتدرأ«

.»ينوشخي
نيَّيكريمألانيَدهفلالعج،ةقبطلايلاعوحضاوتوصبراساتلابكحضو

ديسايينتبجعأكنأدقتعأ!ريبكلاكمادقإلاي«.ءارولاىلإناشمكني
،ةايحلادَيقىلعكئاقبإلٍفاكريغرمألااذهنكلو.زملوهتوكسكولراش
.ً»اقحينتبجعأكنأريغ

.كينيبور،ةينبلامخضلجرلالأس.»؟هلءيشيألعفتنلأ«
اوحمسيليفكيامبءايبغأاوناكاذإف.ال«.راساتلابلأس.»؟كلذلجألأ«

ّيلعاوّرفودقل.مهنمصالخلاىلعهللدمحلافًاذإ،مهيلعبلغتلابريغصل
،انهسمشلاقورشكولراشديسلاىرينل.يسفنبمهعميطاعتلاءانع
ةجاحالنألهيَقيدصعمتوميسلب.يمدخددعضّفخهنألسيلنكلو
.»انهمهيلإيل

.ةفرشلاتمصلاداسو
ىلإانعيمجانفّرعتدعبً،اذإ«:ةليلقتاظحلدعبءودهبراساتلابلاق

ىدمىلعيعالطإباوّفطلت،تاّبطرملاوةحارلابمتيظحنأدعبوً،اضعبانضعب
.»يتاططخمنعتاطلسلاهفرعتام

.كولراشباجأ.ً»ائيشفرعنال«
كنأحضاولانم،ىلوألاةطقنلا.نَيتطقنيفئطخُمتنأ«:راساتلابلاق

نمنيَنثالتقويلامعأجماربيفلخدتلانمتنكمتكنألامًائيشفرعت
مهفاولعفاذإو،مجحلااذهبرمأبةداعراغصلاكراشيالذإ.ّيفَّظوم
ارتلكنإيفلزنملايفدهوشنملوأتنأ،ُتمهفامكو.ةعرسبنوعجارتي
ديسلاكآر،لقألاىلع،كانه.نامأب...ثوبديسلابظافتحالامتيناكثيح
لزنملايفَتنكاذامل:وهحورطملالاؤسلاو.ىلوألاةرملللريببيبطلاوفيإ
.»؟ثوبديسلانعثحبتتنكمأ،ةفدصكانهتنكله؟لوألاماقملايف

مازتلالهلأموأراساتلابنكلو،امءيشلوقلهمفكولراشحتفف
،ةيناثلاةطقنلاامأ«:فطللاوىوتسملايفةلثاممتوصةربنبعباتو،ءودهلا
نلو،انهّيدلمّكلك.ينّمهتالةلأسملاف.هفرعتاملةيمهأالهنأيهف
مكتومبوً،اعيمجنوتومتس،ةيلاتلاةليلقلاتاعاسلايفف.مكنمٌّيأبرهي
اموهحورطملاماهلاديحولالاؤسلا.كلذبمكدعأ.هنوفرعتاميفتخيس
يفانهوارتلكنإيفتاطلسلاهفرعتامو،يورغسويمأ،ةاتفلادلاوهفرعي
،ينربخأ«:هلأسمث،كولراشهاجتايفنالسروبلاعانقرادأو،تمصو.»؟اكريمأ



.»يربصدقفأنألبقنآلاينربخأو
نمةيلاخءاقرزءامسيفةقرشملاةراحلاسمشلاةعشأنممغرلاب

.ةفرشلاىلعّبهيدرابميسنبكولراشرعش،بُحُّسلا
انبضرتُفياذاملف،لاحيأبانلتقتستنكاذإ«:ةيانعبكولراشلاق

دقو.انميأةايحذقُنينلهيلعكعلطنسامف؟ءيشيأبكرابخإًاذإ
.»كلذَتلقنأكلقبس

اذه«.راساتلابفرتعا.»ديجلكشبةحورطموةماهرظنةهجوهذه«
كلمّدقأينعَدًاذإً،ادجديج.ضوافتلاوةَضياقملاسُسأىلعمئاقدلبلا
.ً»اضرع

.»كدييّدم،ًءاجر«:لاقواينيجرفهاجتايفنالسروبلاعانقرادأو
نكيمل.اهيَنيعيفرعُّذلاو،كولراشىلعةعيرسةرظناينيجرفتقلأف

نكيمل؟هلهاجتتوأراساتلابعيطتأ:هبمايقلااهبضرتُفييذلاامفرعي
يجراخلاراساتلابرهظمنممغرلابف.نَيتوطخلانمٍّيأةجيتنفرعيكولراش
نّدمتلانيبنيكسلاّدحىلعريسيهنأولامكادبهنأّالإ،غاستسملا
.نونجلاو

.»؟كينيبورديساي،ّلِمُمرمألامك«:راساتلابلاق
،ماكحإباينيجرفمصعِمكسمأوّهيسركىلعمامألاىلإكينيبورىنحنا

.راساتلابوحناهديًاهِّجومو،ميقتسملكشباهعارذًاّدام
ملةغلبو،شجأتوصبتاملكعضبّملكتمث،راساتلابلاق.»زاتمم«

.اهديدحتنمكولراشنكمتي
تدبف،اينيجرفوحنلُّهمتبراسونيَّيكريمألانيَدهفلادحأفقو،ةأجف

عطقنادقواهناكميفاينيجرفترّمستف.هدلجتحتةحضاوهتالضعةكرح
.اهسَفن

،همفلخاداينيجرفعارذتتابىتحهقُنُعّدموهمفاموبلاحتف
ىتحهيكفريبكلاروّنسلاقبطأ.ّهيسركىلإداعواهعارذكينيبورتلفأف
.اينيجرفمصعِممحلىلعطغضتهباينأتتاب

نأامإ«.ةيراوحةقيرطبراساتلابلاق.»نآلاثدحيسنيَنثانمرمأ«
عانقيقبو.»ةاتفلاديعالتقاباموبلاموقيسوأ،هتفرعمديرأامبينربُخت
ةماستبابروعشلانمنكمتكولراشنكلو،لاعفنايأنمًايلاخنالسروبلا
اهنإ.تنارغىعديرخآلاو.نامِرشىعدي،ةبسانملاب«.ةمعانلاهتحفصءارو
.»ةريغصلايتباعُد

.كولراشىلعاينيجرفانيعترّمستو



.ةعرسبيتاملاق.»كربخأس«
وهف.ينربخينأكولراشذاتسألانمديرأ«.فطلبراساتلابلاق.»ال«

ّملعتينأهيلعبجينموهو.ىرأامكةريغصلاةعومجملاهذهدئاق
يف«:عباتمث،تاظحللتمصو.»بيردتىلإجاتحينموه.يتيشخ
ريغوعيرسرمأسأرلايفةصاصر:تومللةعّونتمقئارطكانه،عقاولا
يفكلرايخال.ملؤموءيطبرمأتوملاىتحفزَّنلاو.دقتعأامك،ملؤم
رايخلاكلمتكنكلو.كيلإةدوعلانودنمرارقلاكلذُتذختادقف؛توملا
.»مالسبوأديدشملأب،ءطببوأةعرسب:كتومةقيرطيف

اموبلادعَبأ«.هردصيفةوقبقفخيهبلقو،كولراشلاق.ً»ادجديج«
.»كلاؤسنعبيُجأسو

.»اموبلادعُبأساهدنعولاؤسلانعبَِجأ«.راساتلابلاق.»ال«
ناربتخيراساتلابوهنأكولراشفرعوً،ابيرقتّوجلايفًاّيئرمّرتوتلاناك

لكراساتلابكالتمابلثمتتةلكشملانكلو.رخآلاامهدحأةدارإةوق
.تايلضفألا

ً،اتيَمسيلهنأفرعتاهنإ.ثوبسكليونوجرمأبتاطلسلافرعت«
ةموكحلافرعت.نآلااكريمأيفهنأو،ارتلكنإىلإنابايلانملُقنهنأو
ةموكحلاناعلطتسامهنأضرتفأوً.اضيأنوتركنيبةلاكوو،كلذةيناطيربلا
هبمايقلامزتعتيذلاامفرعتالتاطلسلانكلو.كلذىلعةيكريمألا
.»هعم

.»ديزملا،ديج«:راساتلابلاق
.كولراشحاص.»!ديزمال«
.»؟ينأشبتاطلسلافرعتله،ًالثم.ديزملاًامئادكانه«
.»ال«
دقتعأال؟ةفدُّصلابراطقلاكلذنتمىلعكبرمألاىهتنالهً،اذإ«

.»كلذ
انك«.كينيبورولريبهاجتايفئمويوهوكولراشلاق.»!مهعبتنانك«

.»يتامةداعتسالواحن
توصناك.»؟راطقلانتمىلعرخآصخشيأةقفربامتنكلهو«

.ٍساقهنكلوًائداهراساتلاب
.»اندرفمبانك.ال«
عابطنالاكولراشىدلنّوكتف،راساتلابتمصو.»ظوحلملاكئاهدلاي«

.المأاينيجرفديعالتقانامِرشنمبلطلاةلأسمهنهذيفّبلقيهنأب



.نونجملجرتاوزنىلعمهريصمدمتعيو،مهدرفمباوناك
رحِّسلابلقنمنكمتيسامبر.ًةركفرمألااذهبرُيكفتلاهحنمدقل

.رحاسلاىلع
هباينأدَُعتملو،ددرتبهسأراموبلابحسفً،ابَضتقمًارمأراساتلابردصأ

قّدح.لبَذيهنأولامكهلمكأباهمسجادبدقل.اينيجرفمحلىلعطغضت
.راساتلاببناجىلإداعمثنمو،تاظحللاهب

.كولراشلاق.»لاؤسّيدل«
يفنَيبقثءارونمنيَوادوسونيَوارمحنيَنيعبراساتلابهبقّدحف

كلنمضيو،اهنعبيُجتتنأوةلئسألاحرطأانأ؟دعاوقلامهفتملأ«.عانقلا
.»انتقفصتناككلت.ملألانمًايلاخوًاعيرسًاتومكلذ

لصحتسكنأدقتعأانأف.كدعوىوسكلمنالاننكلو«:كولراشراشأ
؛لاحيأبانبّذعتسمثنمو،انماهعازتناكنكمييتلاتاباجإلالكىلع
نمءيشيأحبرنالنحن،ساسألااذهىلعو.كلذبعتمتستكنألطقف
.»ةريصقةرتفلبيذعتلاةيلمعريخأتءانثتسابكعماننواعت

مكيدل.يقطنمليلحتاذه«:رقأمث،نمزلانمةهربلراساتلابرّكف
.»؟لباقملاكحارتقاوهام.يدوعوبيئافيإىدمنوفرعتالو،بسحفيدعو

انتلئسأنعَتبجأاذإكدعوبيفتسكنأربتعنس«:كولراشلاقف
.ً»اضيأ

يأرسخأنلانأف«:لاقمثًاليلقراساتلابرّكفو.»مامتهاللريثمرمأ«
ءيشيأاورسختنل،ةيناثةهجنمو.تامولعملانمديزملاحبرأسو،ءيش
اذهلو؛تامولعملانوحبرتسمكنكلو،مكتومةقيرطراتخينمُتمدامًاضيأ
.»كتلئسأحرطا.قفاوأ،لجأكلذل.ودبيامككيلإةبسنلابّةيمهأرمألا

اذاملو«.كولراشلأس.»؟ثوبسكليونوجىلإجاتحتضرغيأل«
ءاقبإفدهبسانلاتوميليفكيامبّماهاكريمأيفانهًاّيحهدوجوعقاو
.»ً؟اّرسرمألا

ليلقلاو،بابسألاعاونألكلسانلاتومي،هوأ«:ءودهبراساتلابلاق
،ةعاجشلاكلمتتنأف،زملوهتوكسكولراشايينتبجعأكنكلو.ّماهاهنم
مغرلاب«:عباتمث،كينيبورولريبىلعةعيرسةرظنىقلأو.»كربُخأسكلذلو
.»طقفامهلامناديريامهف.امهفينلامه،ءيشلكنم

.راساتلابهبقّدحامدنعتكسمثنمو،همالكلريبّلهتسا»...هيِه«
نيببرحلابتعمسدقنوكتنأدبالنكلو،يناطيربكنأكرُدأ«

رمألانإيقيقشلاق«.هسأربكولراشأموأف،همالكراساتلابّلهتسا.»تايالولا



نإاهدلاولاقو«:عباتواينيجرفىلعةعيرسةرظنىقلأو.»قِّرلابقلعتي
.»كلذنمًاديقعترثكأرمألا

ينامثذنم.ريصملاريرقتبرمألاقلعتي،ةياهنلايفف.قحىلعاهدلاو«
ةسائرب،يروهمجلابزحلااهلالخمدختساانيدلتاباختناترج،تاونس
جراخقِّرلاراشتناعنموهو؛هتلمحلًاساسأنوكيلًادعو،نلوكنيلماهاربأ
نالعإىلإكلذىّدأو،تاباختنالابنلوكنيلزاف.قِّرلاسرامتيتلاتايالولا
.هبصنمملتسينألبقىتح؛داحتالانعاهلاصفناةيبونجتايالوعبس
،امابالأو،اديرولفو،يبيسيسيمو،ةيبونجلاانيالوراك:يهتايالولاكلتو
ًاديدجًادلبةفلاحتملاةيكريمألاتايالولاْتلّكشو.ساسكتو،انايزيولو،ايجروجو
،ساسناكرأو،اينيجرفتّمضنا،نيَرهشنوضغيفو.سيفيدنسرفيجةسائرب
.»اهيلإيسينتو،ةيلامشلاانيالوراكو

.يتاملأس.»؟لاصفنالاوهام«
تايالولاداحتانمةيالوبحسنتامدنعوهلاصفنالا«:راساتلابحرش

نالعإنأدقتعنقحلاصفنالا.لصفنمنايكءاشنإيفاهتبغرنلعتو
نلوكنيلماهاربأةرادإوةلحارلاناناكوبسميجةرادإنكلو،هنمضيلالقتسالا
.»ينوناقريغهنأنلُعأوًادّرمترمألاُربتعادقف.كلذىلعاقفاوتملةمداقلا
ءاقبإىلعصخشةردقبدقتعتتنكاذإاملةيمهأال،ةياهنلايف«.دّهنتو
نعلصفنملكشبانتلودةماقإيفانقحوههلجألانلتاقامف.المأقِّرلا
ملولف.ةصاخلاانتقيرطىلعرومألابمايقلاو،اهسأرتينلوكنيلناكيتلاكلت
.»رخآًارمأُببسلاناَكلَببسلاُقِّرلانكي

مايلووتنارغتناسسيسيلويرصتناو،مترسخمكنكلو«:كولراشّقلع
.»ملستسادقل.ةكرعملايفيلتربورىلعنمرشت

هيدلنكتمل«.ةدحبراساتلابلاق.»مالستسالابقحلاهيدلنكيمل«
ةموكحلازتالو.كلذبرارقإلاّمتيملولىتحةرمتسمبرحلاف.ةطلسلا
مكحنمررحتلايفةبغارلاتايالولاكلتريرحتلىعستىفنملايففلاحتلا
.»يعمقلاداحتالا

ةكرحتسيل،ال.هديبراساتلاباهبماقٍةكرحبكولراشهابتنافُرصو
ىلعضيبألانيزاّفقلاشامقناكدقف.هديىلعلب_كولراشكردأ_هديل
كولراشظحاليتلاتاخافتنالادحأدجويثيحًاليلقينثنيىرسيلاهدي
ام.مصِعملاهاجتايفكرحتيخافتنالاأدب،هتبقارمءانثأو.لَبقنماهدوجو
؟!هللاقحباذه

كنأىرأ«.ةعَّورملاوةقِّدحملاكولراشةرظنًاظحالمراساتلابلاق.»هآ«



.»ةيمسرفيرعتةيلمعءارجإبيلحمسا.ةريغصلايتقيفرَتظحال
،زاّفقلاىلعأىلعضبقو،ىرسيلاهديهاجتايفىنميلاهديّدمو

.ةنَقتُموةتباثةكرحبهبحسو
.زازئمشالانعّمنيًاتوصيتامردصأنيحيف،اينيجرفتثهلف
ةظحللادبامب_ةريغصلاهعبصإءانثتساب_ةاطغمراساتلابديتناك

هبشأّةيحتانئاكاهنأكردأكولراشنكلو،لمامدلابهبشأنمزلانم
اهنأولامكتدبو،ةْبطَروةرمُحللةلئاموةيدامرتناك.ةيراعتاقاّزبب
.اهتبقارمبكولراشمايقءانثأًاليلقضبنت

.سمه.»؟هذهام«
عبصإلاتدقفيتلا_ىنميلاهديتدبف،رخآلازاّفقلاراساتلابعلخ

.ةيراعتاقاّزببةهيبشلاتاقولخملابًاضيأةاطغم_ةعبارلا
ةيانعللصَّصخمولماكّيبطقيرفةباثمباهنإ.يئابطأبكفّرعأ«

.»يتحصب
نالسروبلاعانقبحسوىرسيلاهنُُذأءاروًةفيقعّكف،ىنميلاهديًاّدام

.ةعيرسةدحاوةكرحب
.ةفرشلاربععجارتلاالواحونايكريمألانادهفلاسهسهف
نكلو،ةئتانفنألاونّاتينجولاناتمظعلاو،ًاليزهراساتلابهجوناك

ماظعلانمةيلاخلارَغِّصلاةغلابتاقولخملاتحتهحمالمزييمتبعصي
.ءادوسراقِتارطقكءاضيبلاهترشببةقصتلملا



نماهسْفنعنملواحتاهنأولامكقانتخاتوصاينيجرفتردصأ
كولراشضرتفاو؛هتمدصنعّربعتةدحاوةملكيتاملاقو.نايثغلابروعشلا
.ةيئاملاتارمملاربعهرافسأءانثأاهطقتلاةملكاهنأ

ةردقلادقافهنكلو،لجأ.روفنلابًارعاشهناكميفرمستفكولراشامأ
ّوسكمراساتلابهجونأظحال،بثكنعةرظنهئاقلإءانثأو.ةكرحلاىلع
ناكدقف،ههجوبةقصتلملاءايشألانكتًّايأ.لكشلاةثَّلثمةريغصبودنب
.تقولاضعبلاهمدختسي

ًالواحمكولراشلاق.»ديدجلادلبللهجوكًابسانمهرابتعانكميداكلاب«
.»عانقعضوىلإكرارطضاببسمهفأنأيننكمي«.هرعاشمءافخإ

قبئزلاف«.ءودهبراساتلابلاق.»ةيبناجتاريثأتةيبطلاتاءارجإلالكل«
ًاظوظحميسفنربتعأو.نونجلاىلإسانلادوقيِسلفِّسلاةجلاعملمَدختسملا
.»تَحبلايليمجتلابناجلابٌةدودحميبتقحليتلاةيبناجلاتاريثأتلانأل

.يتامسمه.»؟هذهام،نكلو«
يفشيعتيهو.ءامدللةّصامتاَقلَع؛تاَقلَعاهنإ«:اينيجرفتباجأف

.»ةّراحلاتاخاُنملايفكِربلاويقاوَّسلا
تنأ؟كمدصاصتماباهلحمستو«.يتامررك.»!ءامدللةّصامتاَقلَع«

.»!نونجم
ءاديتلئاعيف«.جعزنمريغراساتلابباجأ.»ّيحانألقألاىلع«

يفءطببمدلاقفدتيذإ.هدلاورارغىلعهببسبيدلاوّيفُوتدقو.ثَراوتم
رظنوهديعفرو.ً»ائيشفًائيشككفتلابانداسجأأدبت،جالعنودبو.انتدروأ
.»تامامدنعريثكلايدلاونمَّقبتيمل«.ةدوقفملاعبصإلاىلإ

ً.امودصمكولراشلأس.»؟دعاستتاَقلَعلالهو«
الإو،كلذكنوكتنأاهيلع.رّثختلانممدلاعنمتةداماهباُعليف«

ًةقصتلمةتاتُقملاتاَقلَعلانميفكيامدوجوبو.تايتقالانمْتنكمتاَمل
ربعمدلاعفدنيو،عرسأةيومدلايترودنوكت،ةداملاكلتًةزرافو،يترشبب
.»يتدروأ

.يتاملأس.»؟كمدصتمتالأ...نكلو«
نمثاذهو.امبرًادجًاليئضًارادقمصتمت«ً:ابيجمهيَفتكراساتلابزهف

ينّركذي.اهيلعهبلخَبأالرمأوهو،ةديجةحصىلعلوصحللهعفدأديهز
.»؟يلجألامًائيشلمحتكنأدقتعأ«.لريببيبطلاىلإتفتلاو»...كلذ



اهعضووهنضحنمةبلعلاعفرمث،ةبرطضمٌةرظنلريبَهجوتلتعاو
نمجرخأو،ءاطغلاحتفوىلعألايفًاَكبشِمرقنكلذدعبو،ةلواطلاىلع
.طيخبطوبرمعَّمشمقرونمعونصمءاطغاذًايجاجزًانابطرملخادلا

.عيرُمءيشكانهناكنابطرملالخاديفو
همسجةيقبىلعو_هيَديوراساتلابكويدهجوىلعتاَقلَعلاتناك

كولراشعبصإنمربكأنوكتالداكتو،ةريغص_َضرتفُموهامكً،اضيأ
ءارمحيهو،ةرَّوكمهتضبقمجحبفنابطرملايفةدوجوملاكلتامأ.ةريغصلا
غلاباهسأرو،نابطرملارعقيفاهسفنلوحةّفتلمتناك.ةئلألتموةقاّرب
.ءاذغنعًاثحب_ةريرضاهنأولامك_ءاوهلايفكرحتيرَغِّصلا

نادهفلالواحو.اهرظنبتحاشأواهمفىلعاهدياينيجرفتعضو
امهباينأتناك.رثكأفرثكأداعتبالاراوجلايفةفرشلاىلعنايقلتسملانايكريمألا
ناكراساتلابنمامهفوخنكلو،ةفئاخوةحماجامهنويعودبتو،ةرهاظ
.برهلاالواحيملو،ودبيامكةَقلَعلانمامهفوخقوفي

.ةلواطلانعنابطرملاًالوانتمراساتلابلاق.»باجعإللةريثمةّنيعاهنإ«
.»؟ةريخألاةرمللتّذغتىتم«

،ًاليلقتمصو.»يلليِقاماذهوأ«.لريبباجأ.ً»ابيرقترهشذنم«
ً_ابيبطينوَكىلإًارظن،كويد«.عباتينألبقةبوعصبهباعلعلتبامث
ًارمأسيل...جالعلا...اذهنإكللوقأنأّيلع_ديدحتلاهجوىلعكبيبط
.»!خوسُماهنإ...هحاجنبًاعنتقمتسل،عقاولايف.هبيصُوأ

؛يفارطألكّيدلىقبتسو،بيبطلااهيأةايحلادَيقىلعلازأال«
.»هيلإجاتحأيذلاليلدلاوهاذهو.ّيَمدقعباصأضعبونيَعبصإءانثتساب
.عَّمشملاقرولابكسمُتتناكيتلاةدقعلاتّكُففً،اقيلطًاطيخبحسو
،ربكأحوضوبريكفتلاىلعًارداقنوكأسليمجلاقولخملااذهةطساوبو«
.»دودحالبيلامتحاةوقنوكتسو

نمّتلدتف،ةيانعبةَقلَعلاجرخأو،نابطرملالخادىلإهديّدمو
ةَقلَعلاعضوو،ههجونعليمجلاضيبألاهرعشنمةلصُخعفرمث.هعباصأ
.ىنميلاهنُُذأءارو

.ارِعُذدقل،ءاوُمتوصنايكريمألانادهفلاردصأف
ًاثَحبءاجرألايفقولخملاكاذسأركّرحت،هتبقارمبكولراشمايقءانثأ

.راساتلابةرشبىلعكلذدعبهسفنّتبثو_كولراشضرتفاامك_ديرونع
.مَكحُملكشبًاضيأهسفنّتبثمثً،ايّولتمتاظحلليفلخلاهفرطرواندقل

،يتليمجايايهً.امامت«:سمهوةطبِغبمستباو،هيَنيعراساتلابضمغأ



.»يّذغت،يّذغت
.كولراشلأس.»؟ةقصتلمىقبتمك...مك«
:عباتمث،نيَنيعلاضَمغُموهو،ملاحلكشبراساتلابباجأ.»مايأل«

ةدملمانتولصفنت،اهتيافكىلعلصحتامدنعو.تالاحلاضعبيفعيباسأل«
نمريبكنوزخمّيدل.ًالئاسىقبييذلامدلااهمضهءانثأنيَرهشوأرهش
اهنمًّايأنكلو_امابالأواديرولفنم،اكريمأنم،انهنماهمظعم_تاَقلَعلا
.مستباو.»ةَقلَعلاهذههبشيالاهنمٌّيأ،ال،هوأ.ةَقلَعلاهذههبشيال
روعشلانمُتنكمتدقل.ىصقألاقرشلالاغدأيف،كانهاهنأفرعأتنك«
.»اهيلعلوصحلاومودقلاينمًةبلاطينتداندقف.اهروضحب

ثوبسكليونوجبكولراشّركذهتوصةربنيفامءيشكانهناك
ًامامتٍزِّكرمريغو،ناسعنودبيهنإذإ.ناخدةحئارهمشنعهّملكتءانثأ
ىلإةفاضإلابهمدىرجملخادامًةدامتاَقلَعلازرفتله.عقاولاىلع
نيلابُمربغاياحضلالعجيامعوننمًارِّدخمزرفتأ؟رثختللةداضملاةداملا
ةركفلاعضو؟ةينايذهةّراسًاراكفأمهألميو،مهبقصتلمٍّيليَُفطدوجوب
كلمياللازيالناك.قحالتقوكانهناكاذإ؛قحالتقوىلإًابناج
.رارفلانممهتثالثمهنكمتةقيرطنعةركفةيأ

نادهفلاناكدقف.راساتلابمدقبناجبةكرحكولراشهابتناتتفلو
يتلاةقالمعلاءارمحلاةَقلَعلاىلعامهراظنأنَيّتبثم،هنعنادعتبينايكريمألا
.اهنمنيَفئاخاَوَدبدقل.امهبجُعتمل

ملامًائيشلاقمثنمو،راساتلابسهسه.»تنارغايو،نامِرشاي«
تناكامهتالضعنكلو،داعتبالانعناريبكلانايروّنسلاّفكف؛كولراشهمهفي
.ةدودشملازتال

،هضارتعاّمتيذلاراساتلابمدبةضبانكولراشلةَقلَعلاتدبدقل
.هنُُذأءاروديرويفيرجييذلاو

ةلئسأةيأكيدلله.ىدستقولاّعيضتتنأ«:راساتلابلاق،ةأجف
.»؟ةيفاضإ

ةموكحنإَتلق«:لاقو،ةَقلَعلانعهرظنبةحاشإلاكولراشلواح
يفةبغارلاتايالولاكلتريرحتىلإىعستلازتالىفنملايففلاحتلا
.»يعمقلاداحتالاماظننمررحتلا

.»لعفلاب«
.كولراشلأس.»؟فيك،نكلو«
كولراشحتفءانثأو.ً»اقحمَتنكاذإكربُخأسو،رمألافاشتكالواح«



يلوصحلةليسوهنأولامكرمألاىلإرظنا«:راساتلابفاضأ،ضارتعاللهمف
كملِعىلإًارظنرمألافاشتكانمَتنكمتاذإف.تامولعملانمديزملاىلع
ً.اضيأرمألافاشتكاكشنودبتاطلسلاناكمإبف،ثوبديسلاةقيقحب
.»باوجلاكيطُعأسفرمألافاشتكانمنكمتتملاذإ،كدَِعأ

نكمت،لوطأةدململكتيراساتلابلعجاملكف؛تاظحللكولراشرّكف
وأ.كلذنوضغيفرارفللةقيرطفشتكاامبرو،مهتومةظحلءاجرإنم
.يورغسويمأمهيلعرثعيسامبر

نوكيًاروطو،يذهيًةراتوهف.هلقعدقفثوبسكليونوجً،اذإ«
نمهلقننمنكمتتلتقولامظعميفريدختلاىلإجاتحيوهوً.افينع
رخآءيشيأكوألتاقكحلاصريغهنأحضاولانم،اذل.رخآىلإناكم
دونجلادشحلهيلإةجاحبتنأ،كلذلً.ايرَوُصًاسيئرهنوكنعادع
.»مهماهلإو

مغرلاب؛ةركفبكولراشلتحوأدونجةملكنكلو،هسأربراساتلابأموأف
.الإسيليزاجَمريبعتكاهراتخاهنأنم

ةموكحلابحيُطتتنأوكّليختأنأعيطتسأالً.ادونجدشحتتنأ«
كنأنظأ،اذل.َتقفخأوَتلواحدقف.ةيسايسلئاسوبّقشنتوأ،ةيلاحلا
زّفحتل؛ثوبىلإةجاحبتنأببسلااذهل؟كلذكسيلأً،اشيجئشُنت
موقتاموتايالولانيببرحلانيبةَرشابمةلصدوجوهلرهُظتو،كشيج
.»!نآلاهب

.»عبات«ً:اددجمهسأربراساتلابأموأ
ّبلغتلليفكيامبريبكشيجءاشنإىلعرداقكنأّليختأاليننكلو«

ذنماميسالو،ةيناثةرمكلذبمايقلاعيطتستالتنأف.داحتالاشيجىلع
رمأبمايقللشيجلاىلإةجاحبتنأ،كلذل.ةريخألاةرملايفةميزهللكضّرعت
ملاذإ؟رمألااذهوهام،نكلو«.هلقعيفعراستتراكفألاتناك.»رخآ
ًاّدَعُمنوكينأًاذإدبالف،ةيكريمأضرأىلعلاتقلامزتعيشيجلانكي
اهيلإرظندقناكيتلاطئارخلايفريكفتلالواحو.»رخآناكمحايتجال
.»؟كيسكملا«:لأسمث،ايتوكسسأسأنتمىلع

رمألاُربتخادقل.ئطاخهنكلو،ديجنيمخت«ً:ابيجمهسأرراساتلابزهف
ىلعًةوالعو.معدلاةلقببسبتراهناةطخلانكلو،ةليلقتاونسذنم
ىلإدمعيسواهبصاخمئادشيجاهيدلو،ةلحاقوةّراحكيسكملا،كلذ
.»انتمواقم

اذإ«ً.اروفهنهذىلإتردابتةباجإلانكلو،كولراشلأس.»؟اذاملً،اذإ«



تايالوللو.اهربعييكّةيّربدودحىلإةجاحبنوكتسف،شيجكيدلناك
...عمىرخألاوكيسكملاعماهادحإ:طقفنيتهجنمةيربدودحةدحتملا
».؟ادنك

نمًانَّوكمًاشيجانأشنأدقل،لجأ.َتنسحأ«.هسأربراساتلابأموأف
.انهنمديعبريغناكميفّميخيوهو.ءادشألادونجلانمفالآةدع
اوتفلياليكةريغصدادعأبرهشأةدعذنمناكملااذهىلإنودفاوتيمهنإ
ةبلاجلاانتميمت_انليرَوُصسيئركثوبسكليونوجدوجوبو.هابتنالا
نييناطيربلاعنمفدهبسكافيلاهءانيملتحنوفحزنس_تئشاذإ،ظحلل
ةيبرغلاوةيقرشلاادنكنيبتالاصتالاعطقنسمثنمو،تادادمإلالاسرإنم
كيبيكىلعءاليتسالاودلبلالوخدٍذئدنعاننكميو.غِبينيوىلعءاليتسالاب
ثيح؛ةديدجةلودءاشنإاننكمي،كلذمامتإدعبو.ىربكلاتاريحبلاةقطنمو
ظافتحالاوانيلإمامضنالاراكفألايفانلنيهباشملافلاحتلاراصنألنكمي
.»هللاءاشاذإ،مهديبعب

.كولراشلأس.»؟ادنكاذامل،نكلو«
برقلقألاىلع_لدتعماهخانُمف.ليصاحملاءامنإلةديجضرأاهنإ«

شيجلدوجوالو،ةيراجتلافادهأللةزاتمماهئناومو_اكريمأعمدودحلا
ايناطيربعمًافلاحتتلخدةيناطيربضرأيهعبطلابو،انمّدقتمواقيركُذي
.»داحتالادضانتكرعميفانتدعاسمايناطيربتضفردقوً.ارخؤم

يفًاركفمكولراشلاق.ً»ادبأطقستادنكةيناطيربلاةموكحلاعَدتنل«
.تفوركيام

رِّكف«.راساتلابمّكهت.»حجرألاىلعاولاُبينلمهفً.اقثاونكتال«
،ةكرعمضوخلليِمفالآةثالثةفاسملمهشيجمهنحشتايتسجوليفطقف
نمةليلقتاونسكانهنوكتس،ال.ئفارملاىلعرطيسنامدنعاميسالو
.»ادنكىلعرطيسنساننكلو،عبطلابيسامولبدلاءاغثلا

.»!؟ينيصعانقيفلجر؟سيئرلاتنأنوكتسو«:كولراشلأس
كولراشتاملكتباصأدقل.دحاوبناجىلإراساتلابسأرضفتنا

.فدهلا
جالعلاوهيجوتلاعم«.باضتقابباجأ.»امبرثوبسكليونوج«

نمريبكددعكانه.امبريل.يإتربورلارنجلاوأ.عبطلابنَيبسانملا
.»شرعلاءاروةكرحملاةوقلانوكأسيننكلو.نيحشرملا

نعتطقسف،ةريغصلاتاَقلَعلاىدحإةيئاجفلاةكرحلاتجعزأدقل
:لاقمثاهبراساتلابقّدحفً.افيفخًاتوصًةثِدحُم،ةلواطلابتمدطصاوههجو



نأدقتعأ.ةليوطةدملينتمدخيتلاتاقلعلانمةدحاو؛ةّنِسُماهنإ«
.»يتقيدصايدعاقتلاىلإِكتلاحإلناحدقتقولا

لجركاهعلتبامثنمو،همفيفاهاقلأوةدئاملافشرشنعاهطقتلاو
ً.اراحَملوانتي

ىقبأف،فشرشلاىلعءارمحةخطلتكرتةَقلَعلانأكولراشظحال
ملاذإّأيقتيسهنأبروعشهّكلمتدقل.ءارمحلاةخطللاكلتىلعًاتَّبثمهرظن
.ءيشيأ؛امءيشىلعهرظنّتبثي

ىلإةقِربنالسروبلاعانقًاديعُم،سماهلاّشهلاهتوصبراساتلابمتمت
ةردقترهظأكنإلوقأنأبجي«:تاَقلَعلابىطغملاوبودنلابءيلملاههجو
نأامإ.ةرَثعبمةليلقعئاقونمًاقالطنايتاططخمعقوتىلعةيداعريغ
الكيفو.ُتننظاممًاحوضورثكأيتاططخمنأوأ،كلذكرمألانوكي
ًارداق_ريغصىتفدّرجم_َتنكاذإ.ليجأتلالّمحتعيطتسأال،نَيلاحلا
دقتعأً.اضيأاهفاشتكاىلعةرداقةيداحتالاةموكحلانوكتسف،اهفاشتكاىلع
.ةيلاتلاةليلقلامايألانوضغيفأدبينأبجيادنكلخادىلإانمّدقتنأ
.»كتدعاسمىلعكلًاركش

يذلاىوتسملابًاروخفكولراشناكو.اينيجرفتلأس.»؟انعاذامو«
.هيلعاهتوصتقبأ

رثأيأكانهنكيمل.راساتلابلاق.»نآلامكيلإيلةجاحال،هوأ«
شقانيهنأولامك؛ةتبلاءيشيألرثأال،هتوصيفرأثلاوأبضغلل
.»مكنمصلختلامتيس«.ياشلاقاروأرعسةلوهسب

.كولراشلأس.»؟فيك«
.نالسروبلانمعونصملاراساتلابعانقىلعلاعفنايأرهظيملو.»هآ«

مكلريصمبيلقعيفظفتحأيننكلو.مكتّللضدقنوكأامبريننأفرتعأ«
ملألانمريثكلالعفلابنّمضتيهنكلو،اههجاوأةلصفنملكاشمثالثّلحي
انفويضبحطصاًءاجر،بيقنلااهيأ«:ًالئاقيساقلاكينيبورلأموأو.»ةاناعملاو
.»ةيذغتىلإةثيدحلايتابستكمجاتحتذإ.ةديدجلاةرَّوسملاانتقطنمىلإ
ىلعةيداعلاريغوةردانلاتاقولخملاوعماجصرحدقل«.كولراشىلإتفتلاو
ةقيرطبلاق.»اهرسأمتينألبقًاديجتلكأدقتاقولخملاهذهنوكتنأ
يفنوكتو،اهماعطمضهلعيباسأةدعىلإةجاحبيهو«:عباتوةمكهتم
،وينروبنمةليوطةلحربتماقاهنكلوً.ابيرقتتابُسيفءانثألاهذه
كولراشهبتشاو،ًاليلقتمصو.ً»اددجمةعئاجاهنأبيلاحلااهكولسيحويو
امدنعةمخضًادوشحبذجتساهنأُتّعقوت«.عانقلاتحتمستبيهنأب



ىلعًاضيأصرحأسو،مكثثجنمومكنمصلختأس،اهلمكماعطإبو.اهضرعأ
اهتجاحعابشإلةلَّلدملايتاناويحلةيعونلاديجمحللانمقئالردصمريفوت
ذخأتاهنإيلليق«:عباتمثةيفاضإتاظحللتمصو.»نمزلانمةدمل
عتمتسنسً.ّايرط...حبصيىتحروخصلاتحتهنّزختوءاملاتحتىلإاهماعط
.»ةيلمعلاكلتةبقارمبانلك

نمنايفاضإنالجرجرخ،ءيشيألوقنمكولراشنكمتينألبقو
اينيجرفويتاموكولراشةثالثلالاجرلاكسمأ.كينيبورنمةءاميإبلالظلا
ربعمهعفدباوعرشو،مهيساركنعًاديعبةنوشخبمهوّرجو،مهفاتكأنم
.ةفرشلا

امكرمألاودبي،ءيشلكنممغرلابف.سأيلابروعشكولراشرمغ
تابستكميهامفرعيمل.ةملؤموةيساقةقيرطبمهفتحنوقاليسمهنأول
.تاءاّغببلاوأبجانسلاةءارببنوكتالأيفباتراهنكلو،ةريخألاراساتلاب
نمديزملايهأ.ةّداحباينأاهيدلوةريبكحجرألاىلعيهف،نكتًّايأف
ىلإًارطضمنوكينلوًاّيلحماهيلعلوصحلاهناكمإبف،ال؟ةيكريمألادوهفلا
.جراخلايفاهنعثحبلا

ً،افئاخودبييتامناك.ةفرشلاربعمهعفدءانثأيتامرظنبهرظنىقتلا
.زاجيإبكولراشلمستباهنكلو

اوغلبو،ةصوصرمةبرتلاثيحةفرشلاةفاحجراخىلإمهتثالثعفُددقل
اهآرنأكولراشلقبسيتلاتاجايسلاو،لويخلاتالبطساو،صافقألاةقطنم
ىلعةمئاقةقطنم،ودبيامكةرَّوسمةقطنمىلإنوهجوتيمهنإ.راطقلانم
ٌةفرشبناوجلادحأةاذاحميفوً.اثيدحرادجلايُنبثيح؛بناوجلادحأ
ىلإىلعألاوحنةهجتمتاجَرديدؤتو.ناردجبطاحُموهامىلعّلُطت
نمًاجراخًايبشخًاحولىأرامدنعًافوخدعتريهسفنكولراشدجو.ةفُّرشلا
.هتحتدجويامفرعينأنودنمةفرشلا

لءاستف.ةملظلالخادىلإ،لفسألاىلإيدؤتةلصفنمملالسكانه
امدنعتعطوقهتانيمختنكلو،كانهدجويامعنمزلانمةظحللكولراش
يفاينيجرفويتامهاقيفرعفدو.ةفرشلاهاجتايفجَردلاىلعكينيبورهعفد
.امهرثإ

نمف.لفسألايفةرَّوسملاةقطنملايفدجويامةيؤرنمكولراشنكمت
لخادةيوتسمريغةيرخصةرفُحبهبشأرمألاادب،فُرشملاعقوملاكلذ
ءامةكرِبلغشتاميف،روخصلانيبقوقشلاجراختاتابنومنتو،ناردجلا
نكلو،ّيحءيشيألرثأكانهنكيمل.ةحاسملاثلثوحنةحوُلملاةفيفخ



.نانئمطالابرعشيملكولراش
نالجرلاعضواميف،يبشخلاحوللاةيادبوحنكولراشكينيبورهّجو

.ةليلقتاوطخدُعبىلعًاعماينيجرفويتامنارخآلا
.»لعفتنأبجياذامفرعتتنأ،ايه«
.كولراشلأس.»؟لعفأملاذإو«
ربكأنوكيالداكيًاريغصًاسدسملمحيناكو،هديكينيبورعفرف

كتوموأكتايحلةيمهأال«:لاقو،نَيتروسامىلعيوتحي،هديةحارنم
.ً»اضيأّيلإةبسنلابرمأللةيمهأالو.كانهدجويامل

،مهبراساتلابقاحلّعقوتدقل.لزنملاهاجتايفءارولاىلإكولراشرظن
يدترييذلاةماقلاليوطلجرلانكلو؛ةفرشلانملصحيسامهتبقارمو
موقيوةلواطلاىلعةطراخرشندقو،هتفرشىلعلازيالناكءاضيبةلذِب
.هيَقيدصوكولراشرمأيسنهنأودبي.اهتعجارمب

.هلقثتحتىنثنايذلايبشخلاحوللاةياهنىلإددرتبكولراشراس
ً.ابيرقتمادقأرشععافترابةيرخصلاضرألاهاجتايفردحنملاناك

كينيبورداعأ،مامألاىلإكولراشبارتقاعمو.كينيبورهرمأ.»زفقا«
.هترتسبيَجىلإريغصلاهسّدسم

.»لفسألايفةبلصةرخصكانه«.كولراشضرتعا.»!َّيقاسّمطحأس«
ً.احضاوهديدهتناكو؛هترتسبيَجىلعلجرلاّتبرو.»ً؟اذإ«
ىلإرظنو،ةرَّوسملاةقطنملالخادىلإةعيرسةرظنكولراشىقلأ

حوللاةياهنهاجتايفضكرينألبقءارولاىلإنَيتوطخداعمث،اينيجرف
.جايسلالخادىلإزفقيويبشخلا

ًاليمُم،ىلعألاوديعبلاىلإهعفديليبشخلاحوللاةنورممدختسادقل
.ءاوهلايفًارياطتمًاذاذرًالسرُماهيفطقسف،ءاملاةكرِبوحنهجتييكهدسج
لبقةفاحلاىلإكولراشحبسف،ةعطاسلاسمشلاببسبةئفادهايملاتناك
ىلإةعرسبجرخو،ءاملايفًاميقمنوكينأنكميءيشيأهنملانينأ
.هوحنهجتيءيشيأَريملهنأريغ.هلوحرظنو،هنمرطقيءاملاوروخصلا

يبشخلاحوللاةياهندنعاينيجرفتناك.ةفرشلاهاجتايفهرظنعفر
،حوللاوحنيتامهّجوتءانثأو.اههجوىلعةحضاوودبتفوخلاتارامأو
.مامألاىلإةوسقبهعفديذلاكينيبوربيقنلاىلعءارولاىلإعقوورّثعت

رياطتو.هوحنامءيشّللستلًابّسحت؛هلوحةعيرسةرظنكولراشىقلأ
.هيلإيتامواينيجرفتّمضناامناعرسو،ٍلاتتملكشبةكِربلانمذاذرلا
،روخصلاوحنامهبحسوةعرسبهديّدم،ءاملاةحفصىلعارهظامدنعو



.نيَرِغرغم
ً.اثهاليتاملأس.»؟انهانعمدجوياذام«
،ىلعألايفةفرشلاىلع.هلوحرظنيوهوكولراشباجأ.ً»اقثاوتسل«

فَّنصمريغوهف،ثدحيسامنكيًّايأف.نورداغيهالجروكينيبورناك
.نيدهاشملابذجتةضايرك

.»رارفللةصرفانيدل«.اينيجرفتراشأ.»اننوبقاريالمهنإ«
.بيرُملكشبيتاملاق.»اهّقلستنكميالوًادجةيلاعناردجلا«
اّنكمتنإامبر.ءاجرألايفةقرفتمروخصكانه«.هلوحكولراشرظن

ال«:لاقوتاظحللركفمث.»رادجلاىلعأغلبنسفاهّقلستواهسيدكتنم
روثعلاانيلع.رادجلاانّقلستءانثألزنملانماننوريدقف.كلذنمةدئاف
.»انتيؤرنماونكمتينأنودنمجرخَمىلع

ةرظنىقلأف،تاجايسللديعبلابناجلانمةشبرَخههابتناتتفلو
دوجوملاءيشلااذهام.ةوقبهردصيفقفخيهبلقوهاجتالاكلذيفةعيرس
؟مهعم

نمرهظًايسوباكًاسأرنكلو،تاظحللءيشيأةيؤرنمنكمتيمل
ىلعنَيتريغصنيَنيععمليوطوّقيضهنإ.نيتَرخصنيبةملظُمةوجف
هكفنمتاّيطىلدتتاميف،يدامرللةلئاموءارضخهترشبتناكو.نَيبناجلا
بِّعشتمرمحأناسلعملف،هلكولراشةبقارمءانثأهمفحتف.ليوطلا
اهنملك؛نانسألانمًاّفصلخادلايفىأركولراشنكلو.ءاوهلاًاقّوذتم
ةديرطةيأنكمتتاليكءارولاىلإةسِّوقتمتناكو،ةريغصلاهعبصإمجحب
.تالفإلانماهتضبقيفتعقو

ً.اتوبكمًانينأاينيجرفتقلطأو،يتامثهل
.يتامسمه.»؟اذهام«
مسجلوطبهمسجناك.جراخلاوحنرثكأفرثكأقولخملاكرحت

مئاوقعبرأىلعريسيناكو.ليوطّيلَضعليذنمنَّوكمهفصن؛كولراش
.هكرحتءانثأروخصلاىلعةقاشربقلزنتةفوقعمبلاخمبيهتنتةجرفنم
ءانثأهيلعهعضيضافضفساِبلبهبشأيدامرللةلئاملاءارضخلاهترشبتدبو
.هليامت

.نيَنيعلاكنَيتيفساسحإالنأكولراشظحال،ةفاسملاكلتنمىتح
.عئاجقولخمودرابءاكذىوسدجويال

ًاليثمتيأرنأيلقبسيمل.مخضهنكلو،امعوننمفحازهنإ«
.»هل



ً_اروطاقنوكيامبرهنأتدقتعا«.اينيجرفتسمه.»انمجحلثمبهنإ«
.فلتخمقولخملااذهنكلو_اديرولفيفةدوجوماهنأُتعمسدقف
ودبيءيشلاكلذنكلو،ءاملانمجورخلابحتالوةيبغوةئيطبريطاوقلاف

.»لكاشمةيأنودبروخصلاىلعريسيوً،ايكذوًاعيرس
ّقلستبلاخملاكلتعيطتست«:لاقوقولخملاَيتمئاقىلإكولراشقّدح

.»لاحةيأباهيلعّقلستيلانهراجشأال،نكلو.ودبيامكراجشألا
يفهناسلًاضفان؛مهبقّدحوةحَّطسمةرخصوحنقولخملاكّرحت

.همامأماعطدوجوبملعدقل.مههاجتا
.هاجتالاكلذيفةعيرسةرظنكولراشىقلأفً،ابناجامءيشكّرحت

ربكأودبيناكو،روخصلايفىرخأةوجفنمجرخيٍناثقولخمكانهناك
.لوألانمًامجح

قولخملاتأراهنأتاظحللكولراشضرتفاف،اينيجرفتحاص.»!ارظنا«
عبت.رخآلاهاجتالاىلإرظنتاهنأدجو،اهيلإرظنامدنعهنكلوً،اضيأيناثلا
كرحتتةثلاثةءاظعكانهنأكردأو،اهعبصإهيلإريشتيذلاناكملاهتارظنب
اهتبقارمءانثأرخآىلإبناجنمليامتياهسأرو،رادجلادادتماىلعمهوحن
.مهل

هجوتلابيناثلاعرشاميف،رخآلاهاجتالايفلوألاقولخملاكرحت
.ضرألابكّسمتتهبلاخمو،ليامتيهمسجو،مهوحن

كولراشبطيُحتو،بالكلاكًاعملمعتودبيامكةثالثلاتاقولخملاتناك
.رارفلانممهّايإًةعنام،اينيجرفويتامو

اهباينأوتاقولخملامجحىلإًارظنف؛كولراشلقعيفراكفألاتعراست
اهنأولامككرحتتو،موحللاةلَكأنماهنأحضاولانم،ةداحلاوةريبكلا
ىلعةسرتحموأةرِذحودبتنكتمل.اهنمبيرقماعطلانأًةكردُم؛ةعئاج
الهنأبروعشكولراشىدلناك.اهتاكرحبةّينأتمتدبلب،بالكلارارغ
مدقتلالصاوتس.ةقيرطلاكلتبةّدَعُمريغاهتغمدأف؛فحاوزلاةفاخإنكمي
تاءاميإلاو،اهفقوتالتاوصألاف.اهتفاخإلاينيجرفويتاموكولراشلعفامهم
يهفً.اضيأةجيتنةيأىلإيّدؤيالدقةراجحلاباهفادهتساو.كلذكةيئاجفلا
.نانسأبةدَّوزمةبساحتالآبهبشأ

،تاهاجتالالكنمرثكأفرثكأمهنمةقالمعلاتاقولخملاتمّدقت
يفمهتارايخلؤاضتعم؛برقألارادجلاوحناينيجرفويتاموكولراشعجارتف
.بيجعلكشبةيكذلافحاوزلاهذهةهجاوم

كولراشنكمتدقل.ههجونّضغتدقو،يتاملأس.»؟ةحئارلاهذهام«



كلتتناكاذإف.نّفعتممحلبهبشأامءيشةحئاراهنإً؛اضيأاهمامتشانم
امبرو،اهمضهيفعيباسأيضقتًاذإيهفً،اقحاهدئارطعلتبتتاقولخملا
.اهنمةثعبنمةحئارلانوكت

.»؟لعفنساذام،كولراش«:طوبضمتوصباينيجرفتلاق
هلقبسيملامكةعرسبوًاقحركفيناكو،كولراشباجأ.»ركفأانأ«

.هتايحيفركفنأ
طقتلاويتامىنحناف،مهنمةليلقتاوطخمهنيميىلإقولخملااند

نأولامكريخألااذهكرحتيملف،قولخملاىلعهامروضرألانعًارجح
قولخملاف.ءيشال،رذحال،فوخال.ّدتراوهبناجبرادجبمدطصارجحلا
هاتمئاقتجرفناو،نَيتّيفاضإنَيتوطخمّدقت،ةليلقٍناوثدعبو.بسحفيلابيال
.كاذوهمسجنمبناجلااذهىلإ

ملً.اضيأنارخآلاسهسهف،هسأرًاعفارمهراسيىلإقولخملاسهسه
بسحفقلُطتمأ،اهضعبعملصاوتتتناكاذإاممًاقثاوكولراشنكي
.اهناكميفًافوخرّمستتاهتديرطلعجلًاتاوصأ

قيضتتراصوً،ابيرقتفصنلاىلإمهتثالثوفحاوزلانيبةفاسملاتلق
،ئجافمموجهال،ةلَجَعال.ةريغصىطخبمهنماهمّدقتعمقانخلامهيلع
لوانتاهنكميثيحاياوزلاىدحإىلإ؛ءارولاىلإاهدئارطلّيكذْعفَدلب
.لَهَمىلعاهدئارط

.اهفاقيإلةقيرطةيأبريكفتلانمكولراشنكمتيمل



هعامسىلعةرداقفحاوزلانأولامكيتامسمه.»؟ءاملانعاذام«
.»؟اهترداغمراظتناوةكِربلالوخداننكميالأ«.هلوقياممْهفو

امبر.ّةيَّفكاهنإ،اهمئاوقىلإرظنا.ةيئامَرباهنأدقتعأ«:كولراشلاق
.»انملضفأةحابسلااهنكمي

.ًةأجفاينيجرفتلاق.»ةحابسلاديُجأال«
.»بيَرالب،انملضفأةحابسلااهنكمي.يمالكبحَسأ«:كولراشلاق

هنكميًابناجىقلُمامءيشدوجويفًالمآ،سئايلكشبهلوحرظنو
.لئامخلاوروخصلاءانثتسابءيشيأكانهنكيملنكلو،هبةناعتسالا

محللاةحئارلّمحترثكأفرثكأمهيلعبعصو،برتقتفحاوزلاتناك
.ةهيركلانِّفعتملا

ىلعتلصحيننكلوً،اديفمرمألاناكاذإيردأال،هوأ«:يتاملاق
.»لجرلاةرتسبيَجنماذه

.نَيتروساملااذريغصلاسدسملالمحييتامىأرفكولراشرادتساو
ًالثاممًاسدسميبأيلرضحأ.رغنيرِدنوتغنيمرهنإ«:اينيجرفتلاقف

.»هتدقفيننكلو،ةرمتاذهل
.كولراشلأس.»؟!كيلعهللابهنمَهتذخأفيك«
.»اهدحألشَّنلاو.ةصاخلايدراومنمشيعأ«ً:ابيجمهيَفتكيتامزهف
ىلإمثنمو،ةمدقتملافحاوزلاىلإسدسملانمكولراشرظن

.»ديكأتلابانحلاصلةفكلاحّجرينل؛تاقولخمةثالثوناتصاصر«.سدسملا
.اينيجرفتفاضأ.»انصرفديزيسهنكلو«
سيلاذهو؛انتثالثنمًالدبمهتُليولتُقيساندحأنأينعيكلذ«

.»ًالوبقمًّالح
.يتاملأس.»؟لضفأةركفكيدلله«
ةقّدحملاُهترظنتصّحفتو.»ةدحاوّيدل،عقاولايف«:كولراشلاق

دقاونوكينأيفكشأ؟انهىلإتاقولخملاهذهاولزنأفيك«.ناردجلا
اذإىذأللاهضّرعتلةريبكةيناكمإكانهف؛يبشخلاحوللاىلعريستاهولعج
.»تعقو

.يتاملأس.»؟هباشاموأًابابوأةباّوبكانهنأدقتعتأ«
.»هنعثحبلاوههيلإجاتحناملكً.ايقطنمرمألاودبي«
،انمأطبأاهنإ«:لاقمث،رثكأفرثكأةمّدقتملافحاوزلاكولراشلّمأت



اذإ،ارظنا«.روخصلاىلإةقّدحملاهترظنتزفقو.»ةياهنلايفانوحمتساهنكلو
اهسوؤرقوفنمزفقلامثنمو،اهالعأىلإّقلستلاانناكمإبفنيعيرسانك
كرحتلاعيطتستاليهف.جرَخملانعثحبلااننكمي،ٍذئدنعو.اهءاروحبصنف
.»ةعرسب

،فحاوزلاهاجتايفضكر،هفاقيإنماينيجرفويتامنكمتينألبقو
هَينُذأةيئاجفلاةسهسهلاتّمصأو،ةّداحباينأبةئيلمهاوفأةثالثتحتُفف
ىلإمثنمو،روخصلاىدحإىلعزفق،ركفيلفقوتينأنودنموً.ابيرقت
هيلعّضقنتستاقولخملانأكردأو،هيَمدقتحتدوملجلاّزتها.ربكأدوملُج
يهوفحاوزلاىأرو،نزاوتمريغلكشبزفق،اذل.قلزنااذإروفلاىلع
،ةليوطلااهبلاخمًةّدام،ءاوهلايفهزفقءانثأهتحتةيفلخلااهمئاوقىلعفقت
.هَيبِقَعقيزمتيفًةلمآو

هوحنعفدنتاينيجرفىأرورادتساف،ضرأةعقُرىلعمالسبطبه
ةحسفيتاملنّمؤيلهبناجىلإاهبحسو،اهطوبهءانثأاهبكسمأف،ةعرسب
اهدحأكّرحو،هزفقءانثأهشهنفحاوزلاتلواحدقل.تابقعلانمةيلاخ
يتامرورمدعبتقبُطأهباينأنكلو،هبرضًالواحمءاوهلايفيلَضعلاهليذ
ىلعفقينألبقًاجرحدتمرّثعتو،ضرألابيتاممدطصا.ةقئافةعرسب
.هيَمدق

تعرشوةثالثلافحاوزلاترادتسا،سيساحأةيأراهظإنودنمو
يتاموكولراشىلعةتَّبثملكشلاةيزَرَخءادوسلااهنويعو،ًةيناثمدقتلاب
.اينيجرفو

نعجايسلالصفييذلارادجلاىلإامهمّدقتو،كولراشحاص.»!ةعرسب«
،هراسيىلإو.ضرألاىتحًالصاوتمرادجلاناك،هنيميىلإ.يجراخلاملاعلا
بناجدادتماىلعاوضكرف.هتدعاقّيطغتروخصلانمسادكأكانهتناك
،ىرخأضرأةعقرباوّرمو!ءيشال...روخصلاءاروةحسفلايفنيثحاب،رادجلا
زفقوً،ابناجكولراشاهعفدف.رادجلايفُختةريبكةليمَخىلإاولصوىتح
،رصخلاىوتسمىتحوضرألانمًاعفترمًايندعمًاعَّبصمىأرامدنعهبلق
.كرحتمطيسبجالِزمبو،راسيلاىلإتالّصَفمبًالّصتمو

.َهناكمجالِزملاّتبثييذلامخضلالفقلاىأرمثنمو
هريجفتكنكميله«:سدسملاًارهاشهلأسو،هبناجىلإيتاممدقتف

.»؟سدسملاةطساوب
.مخضلفقلاف؛لَمتحمريغاذه«:لاقمثتاظحللًاّيلمكولراشرّكف

.»الإسيلتاصاصرلاهنعّدترتسامبرو



.»؟تالّصفملانعاذام«
.»ةلكشمكانه.نايرانناقلطو،تالّصفمثالث«
تسل«:تلاقو،قلقباهفتكقوفنمًةرظان،امهيلإاينيجرفتمضناو

.»انمامأتارايخةدعدوجونمةقثاو
.كرحتداكلابو،يندعملاّعبصملايتاملكرف
:نيَرايخمامأهسفندجوو،كولراشلقعيفةضراعتملاراكفألاتمحازت

ىلعرانلاقالطإوأ،ةايحلاديقىلعدحاوكرتوفحاوزلاىلعرانلاقالطإ
؟ذختيرايخيأف.امبرىدسنيَّيراننيَقلطديدبتولفقلا

ناكيذلاام«:هراكفأبراضتطسوهنهذيفريغصتوصلأسف
ىلعثدحامرارغىلعو.»؟يورغسويمألوقيساذام؟هلوقيستفوركيام
ًّايأبحتالوطقفنيَرايخمامأنوكتامدنع«:توصلاهباجأ،راطقلانتم
.ً»اثلاثًارايخذختا،امهنم

ًةأجفركذتو،مهتثالثاهيفزفقيتلاةكِربلاربعةقّدحملاهترظنتلاج
.ةفرشلاىلإةيدؤملاتاجردلابناجبةدوجوملاولفسألاىلإةيدؤملاتاجَردلا
دبالاذل،ةطسبنمضرأىلعحتفيهنأليندعملاّعبصملاىلإيّدؤتالاهنإ
ناكو،جايسلانمبناجلاكلذىلعةكِربلاف.رخآناكمىلإيدؤتنأنم
روخصتحتاهماعطنّزختيهوفحاوزلاةبقارمنعثّدحتدقراساتلاب
ةفرغ؛ضرألاتحتةدهاشمللةهدَرىلإتاجَردلايّدؤتامبر.ءاملالخاد
،ةكِربلاقامعأىلعفُرشتةكيمسةيجاجزةذفانبةدَّوزمضرألاتحت
.حبستيهوفحاوزلاةدهاشمنمهفويضوراساتلابنكمتيل

هنأدبالف؟جاجزكانهناكاذإ؛جاجزلاقارتخانكميفيك،نكلو
.ءاملاطغضلّمحتيلًاكيمسنوكيس

نمديزملاثادحإبببستلاوههبمايقلاهيلعنّيعتيامنإً،اذإ
.هلّمحتةذفانللنكمياممرثكأ؛طغضلا

ببسبيقطنمرمأاذه،عبطلابنادانز.يتامدينمرغنيرِّدلافّقلت
.ةدحىلعلكامهيلعطغضلايفًابغارصخشيأنوكيس.نَيتروسامدوجو
فيك.ًالثاممًاسدسمنيكلمتتنك«:اينيجرفلأسمث،نَيتروساملابًاديجقّدح
.»؟هنيمّقلتِتنك

ةصاصرعضتمثنمو،ةروساملالخاددوسألادورابلاضعببكست«
ةصاصرلانيبءاوهتاوجفيأءاقبإمدعىلعًاصراح؛دورابلاىلعةمَّمرم
حبصيف،ةروسامللرخآلافرطلاىلعةلوسَبكعضتمثنمو.دورابلاوةمَّمرملا
.»هنمرانلاقالطإلًازهاجوًاّوشحمسدسملا



،لجأ،هآ«.بثكنعنَيتروساملابقّدحيوهولأس.»؟!ةمَّمرمةصاصر«
.»بّرستللعنميكلذنأدبال.قروبةفَّلغملاةصاصرلا

.»؟كلذةيمهأام.عَّمشمقرو«
تناكاذإو.نمزلانمةريصقةدمل،لقألاىلع.مَكحُمقالغإقيقحتل«

.»ءاملابّرستنودلوحتًاذإيهف،قالغإلاةمَكحُموشحلاةيلمع
ضكروكولراشرادتسا،ةملكةيألوقنماينيجرفنكمتتنألبقو

غلبامدنعو.رغنيرِّدلارّخؤميفىلعألاىلإنيَدانِّزلاًاليمُم،ةكِربلاهاجتايف
ءاملاهرمغف،ىنميلاهديبرغنيرِّدلاًالماحو،همامأهيَديًاّدامسطغ،ةفاحلا
توصلاحبصأ.هحطسىلعوفطتتاتابنبًائيلموًائفادءاملاناك.هسأرىتح
.ةفرشلاتحتديعبلارادجلاهاجتايفهادوقتلهيَمدقبلكرف،ًةأجفًاموتكم

دجو،كلذبهجاتنتساهأبنأثيحو،اهدوجوعقوتيناكثيح،كانه
لخادىلإءاميأبّرستينألبقو.يندعمراطإلخادةيجاجزةذفان
ً.اعمنيَدانِّزلاىلعطغضو،جاجزلاىلعهعضو،رغنيرِّدلا

تاذاهنعأرقةمولعمرودتتناك،هنهِذرّخؤميفامناكميفو
نل،هيلعمتطغضامهمف.طغضلللباقريغءاملانأيهو،اهَسنيملوةرم
هنوسرامتيذلاطغضلانأوهثدحياملكنإذإ؛ةفاثكرثكأءاملاحبصي
.ءاملاهسملياملكىلإ،رخآناكمىلإلّوحتي

يفقبئِّزلاتانيملفكلعتشا،نَيتلوسبَكلابناَدانِّزلامدطصاامدنع،اذكهو
مويساتوبلاتارتينويبشخلامحفلاوتيربكلاقارتحابّببستامم،لخادلا
.ّراحلازاغلانمًاريبكًارادقِمةجتنُم،ةعرسبدوسألادورابلايفةدوجوملا
مث.عَّمشملاقرولاًاقِرحُم،نَيتروساملادادتماىلعنَيتصاصرلازاغلاعفدف
هاجتايفءاملاعفدناو،نَيتروساملالخادءاملاةهجاوميفناتصاصرلاتعفدنا
.هّمطحتوجاجزلاعّدصتىلإىدأامم؛ةذفانلا

تحتةدوجوملاةفرغلالخادهايملانمةكِربلاىوتحملماكبكسنا
دجاوتينأبجيثيحةفرغلاةيوازبمدطصاف،اهعمكولراشةلقان،ضرألا
.هاعبتينأو،هبماقاميتامواينيجرفكرُدتنأسئايلكشبلمأ.جردلا
عبتدقل.هلاببكلذرطخيملً؟اَقبسُمامهريذحتهبضرتُفيناكله
.هيفرّكفياملنيَرخآلامهفمدعةيناكمإكرُدينأنودنمهتاجاتنتسا

ناكو،هسافنأسبحلهلذبيذلادهجلاببسبهَيتئريفقيرحبرعش
،ةرِكَعلاءاملاربعهسْفنبحسف،يردَّصلاهصفقلخادةّوقبقفخيهبلق
ةفاحلاسمالتهعباصأتامجُرببرعش،ًةأجفو.سئايلكشبهيَعارذًاكّرحم
.ناكمإلارَْدقحبسوىلعألاوحنهّجوتف.تاجَردلاىدحإلةيرخصلا



يدؤملابابلالخدملفسأىوتسمىلع،ءاملانمهسأرجرخامدنعو
ًارظتنم،رخآلاَوِلتدحاولا،ةقيمعًاسافنأذخأ،سمشلاةعشأىلإ؛جراخلاىلإ
.ةعرسىصقأبقفاخلاهبلقتاضبنؤطابت

.تاظحلدعباينيجرفهتعبتو،هبناجبءاملاجراخيتامسأرقثبنا
امفرعأال.امعوننمةغبانتنأ«:ةبوعصبًاسّفنتميتاملاق

.»انتذقنأكنكلو،َهتلعفيذلا
.ةثهالاينيجرفتلاق.»دعبسيل«
.يتاملأس.»؟نينعتاذام«
.»ةيئامربتاقولخملاكلتنإكولراشلاق«
.ةعرسبءاملانماوجرخمث،ةليوطتاظحللتارظنلامهتثالثلدابتو
ىُريةفرشلاىلإوضرألاتحتةبقارملاةفرغىلإيدؤملاجردلانكيمل

.مهسافنأطاقتلالتاظحللمهتثالثسلجف،لزنملانم
.»؟لعفنساذام«.يتاملأس.»؟نآلااذام«
ىتحديدحلاةكسّعبتتوههيفريكفتلايننكمييذلاديحولارمألا«

لاسرإاننكميو،فارغلتبتكمكانهنوكيس«.كولراشباجأ.»ةريخألاةدلبلا
.»ادنكحايتجاوراساتلابشيجنعهرابخإانيلع.اينيجرفدلاوىلإةيقرب

.»!!مادقألاىلعًاريَس!هآ«:يتاملاق
كَسُميس،نكلو.ةنصحأةقرسلواحننأاننكمي«:ًالئاقكولراشّقلعف

،مهتنصحأبمامتهالابصاخشألاءالؤهمايقيفهبتشأانأف.حجرألاىلعانب
.»حايتجابمايقللنوططخياوناكاذإاميسالو

.»انريسءانثأانسبالمّفجتنأنكمي.ْبهذِنلً،انسح«:ًالئاقيتامدّهنتف
ربعمهقيرطةثالثلاّقش،لزنملايفنيدوجوملاراظنأنعىأنمبنيقاب

ناك.تاناويحىلعاهضعبيوتحييتلاراساتلابصافقأو،رئاظحةعومجم
ريغكلتيفةفيخملاتاناويحلاضعبىأركولراشنكلوً،اغرافاهنمديدعلا
اهَريملتاناويحيهف.هتايحّةيقبلاهّركذتينأعقوتهنأةجردل؛ةرغاشلا
مالحألاِتاقولخمكاهمحلواهمحشبودبتو،ةيحاضيإلاروصلايفالإ
ىلعةيّنبًاَعقرلمحتةليوطقانعأومئاوقتاذتاناويح؛سيباوكلاو
لفسألاىلإهمامأّىلدملكشلاعَّبرمسأريذمخضقولخمو،اهترشب
ريزانخبهبشأتاناويحو،عرِدلاكةكيمسةرشبوهيَنيعنيبىلعألايفنينرقو
كلتتناك،راصتخاب.اهكوكفنمباينأجرختورعشلابةّوسكماهنكلو
.ةيروطسألاتاناويحلابةهيبشتاناويحلا

.رَذحبهلوَحكولراشرظن،صافقألاوجايسلافرطىلإاولصوامدنعو



ىأرًاديعبنيميلاىلإو،تابقعلانمةيلاخهمامأبشعلابةّوسكملاضرألاف
نعهيراوتنممغرلاب؛راطقلاطخىلإهتهجُوريشتيذلاراساتلابلزنم
ىلعو،جايسلاُدودحءاجرألايفامناكميفو.يلاعلابشعلاءاروراظنألا
ىلعدحاوّيبشخرسجدعب،سنرِفِسرِبىعدتةدلبديدحلاةكسدادتما
.ركذيامك،قيمعوّقيضٍداوقوفّرميلقألا

.رخآرايخمهيدلسيل
.»ةفاسملاكلتَْزتجِنل،انبايه«:مأسبلاق
مهنمقرغتسادقل.ةبِشوَشُعملايضارألاربعنيرئاساوقلطنا،اذكهو

امهللختتنيتللانَيّتيندعملانيَمأوتلانَيتّكسلاىلعروثعللقئاقدرشعرمألا
ناكموجايسلادودحغولبلىرخأةعاسفصنو،ةيزاوتمةيبشخضراوع
مهروثعدعب.راساتلابلزنمهاجتايفسيئرلاطخلانعراطقلافاطعنا
لقنتيوهو،نَيتّكسلانيبًارئاسةليلققئاقديتامىضق،راطقلاطخىلع
،ةعساولاهتوطخنمليلقبربكأتناكةفاسملانكلو.ىرخأىلإةضراعنم
امهريسيفاينيجرفوكولراشىلإمضناكلذلو،ةعرسبهناملؤتهاقاستأدبف
.ديدحلاةّكسدادتماىلع

راظنألانعلزنملاوجايسلاىراوت،ةيفاضإةعاسفصننوضغيفو
ىقبتاملكو.ألألتيُقُفألالعجيذلابابضلانمةقيقرةقبطفلخ
.ةبِشوَشُعملايضارألاو،رخآهاجتايفمهدوقتيتلاديدحلاةكسوهًارهاظ
،لابجللةمَهُبملالاكشألاىريهنأكولراشدقتعا،هراسيىلإديعبلايفو
.بابضلاببسبهاريامةحصنمدكأتلانمنكمتيملهنكلو

اهنأكولراشدقتعاف،رئاوديفمهسوؤرقوفقلحترويطكانهتناك
.جاجدللةسرتفمروقصاهنإتلاقاينيجرفنكلوً،اروسننوكتنأنكمي
رقصوأرسنلالكشفرعينكيملهنأل؛هسفنلهيأربكولراشظفتحا
.نيمختللًادعتسمنكيملكلذلو،جاجدلا

راساتلابكويدططخهلقعيفّبلقيهسفنكولراشدجو،مهريسءانثأ
ىلإىعسيفلاحتشيج:لوقعمريغهلططخيءيشلكادبدقل.كاذ
حَمُسيثيح،ةديدجةلودءاشنإفدهبةراجةيناطيربةرمعتسمحايتجا
نييداحتاللولحيامكسيلونيحاتجمللولحيامكرومألاةرادإباهيف
نمًاقثاونكيملهنكلو،قِّرلاإدبمىلعكولراشقفاويمل.نيرصتنملا
ىلعىرخأةعومجمرابجإلةوقلاسانلانمةعومجمدامتعاىلعهتقفاوم
له؟ليدبلاام،نكلو.ىلوألاةعومجملااهديرتيتلاةقيرطللًاقفوشيعلا
اذإو؟ةصاخلاةيقالخألاهدعاوقلًاقفوشيعلابمهنملكلحامسلابجي



َةقرسلاربتعيًالثممكراجناكاذإثدحيساذامف،لاحلايههذهتناك
صخشلحمسيفليدبلاامأ؟مكدايجوأ،مكمانغأقرسيف_مكفالخب_ةحابُم
اهيلعنوقفاوتالمكنأنيحيف،ةيقالخألاهتدعاقمكيلعضرفينأبام
.اهعاّبتاىلعنومغرُممكنكلو

ةخسنىلإهراكفأبكولراشةدوعىلإاذهلكىدأ،بيرغوحنىلع
هترداغملبقاهّايإهاطعأدقتفوركيامناكيتلانوطالفألةيروهمجلا
يَفلأنعديزيامذنمةلئسألاهذهلكنوطالفأقبتسادقل.نوتبمثواس
هيلعقفتيعمتجمءاشنإنمدحأنكمتيمل،مرصنملاتقولايفو.ماع
.مئالملالكشلابعقاولايفلمعيو،عيمجلا

هتقيرطبو،هسفنبهبمايقلالواحيتفوركيامناكاماذهله
؟ناكمإلارَْدقكسامتمعمتجمىلإىمظعلاايناطيربلّوحينأ؛ةئداهلا

.ّنسلايفهمّدقتعمهقيقشلربكأًامارتحارّوطيهنأكولراشدجوو
،رثكأفرثكأُقُفألاهاجتايفدانعبمهءاروسمشلاتقلزنا،مهريسءانثأ

دقتعادقل.ةجوامتملاوةبِشوَشُعملاضرألاىلعمهمامأةقالمعلالظبًةيقلُم
سمشلاهيلعيفُضتيذلابشعلاىلعًامتاقًاّقشىريهنأتاظحللكولراش
نأهلنّيبت،رثكأفرثكأسمشلاقالزناوتقولارورمعموً.افيفخًانول
تقويفهقوفراطقلاربعيذلاقيمعلاوّقيضلايداولاىوسسيلقّشلا
نمرسجلاءُيضتةلفآلاةعشألاتناك.راساتلابلزنمىلإههّجوتءانثأقباس
ً.ايعقاوًارمأهنوكنمرثكألافطأللًامَّسجمودبيهّايإًةلعاج،ةبيرغةيواز

ةثالثلاّفقوتةجردل،تفاختوصبيتاملأس.»؟!كلذروبعانيلعأ«
.رسجلابقيدحتلاوّقيضلايداولاةفاحدنع

يفاننأدقتعأال«:لاقوهديبًاحِّولميداولاقامعأىلإكولراشراشأ
ىلإلباقملاردحنملاّقلستو،رهنلاروبعو،ردحنملالوزنبانلحمسيٍعضو
.»ىلعألا

يننأدقتعأو؟ةليللاهروبعانيلعهنأ:ينعيهنأدقتعأ«:اينيجرفتلاق
.»يأرلاهقفاوأ

طسقىلعلوصحلاوفقوتلاةجيتنلّمحتاننكميال«:كولراشباجأف
دجوتامبرف.انهانرظتنيامفرعنالنحن،ةيادبلايفف.مونلانمرفاو
.»...ةببِدوأ،ةيكريمأدوهف

.»نوكارلاناويحوأ«:اينيجرفتمتمت
ريصعءانثتسابف.ماعطىلإةجاحبنحن.ءيشيأانهدجاوتيدق«

.»حابصلاذنمءيشيألوانتأمل،زبخلاةفاِفلولاقتربلا



يفامًائيشكانهنأدقتعتلهً.اعوجرّوضتأ.يتامّنأ.»...ماعطلا«
.»؟هدايطصا_ملعتامك_اننكميناكملااذه

ّمهوً،اقيمعًاسَفنذخأو،كولراشراشأ.ً»ايسكعرمألانوكيدق«
.ىرخأىلإةضراعنمًايطاخ،يداولاقوفريسلاب

.يتامحاص.»؟راطقّرماذإثدحيساذام«
ةريبكةيناكمإكانهف،ليللايفريستالاهنإ«:اينيجرفتباجأف

فقوتي،اذل...رخآءيشوأ،ةبرتلايفقالزنالوصحلوأ،سوماجبمادطصالل
ىلإباكرلااهيفتيبيقدانفكانهف.باّكرلالزُنيوةدلببرقأيفراطقلا
.»يلاتلامويلاحابصيفراطقلاةرداغمدعومنيحينأ

امببسدوجويفلمأيناكهنأولامكادبو،يتاملاق.»هوأ«
.روبعلامدعل

ىرخأىلإةضراعنملاقتنالانأ_هلبقيتامرارغىلع_كولراشدجو
رثكأهتوطخعيسوتهيلعنّيعتيناك،هَيقاسلوطنممغرلابف.قِهرُمرمأ
يداولانكلو،ضراوعلانيبلفسألايفناكملاةيؤرنمنكمتدقل.رثكأف
رظنملاىلعًايقفأعطستسمشللةريخألاةّعشألانألمالظلايفقرغيناك
قّدحاذإو.غارفلاوههيَمدقنيبهتيؤرنمنكمتاملك،اذل.يعيبطلا
ئطومدقفونَيترمرّثعتدقو.هيَمدقئطومىلعزيكرتلامدعبأدبيسفًاريثك
داجيإىلعهتردقبَةقثلاو،مامألاىلإَرظنلاررقً،اريخأً.ابيرقتهيَمدق
هتعاطتسابنأدجودقو.ةلثاممىرخأوةضراعنيبةفاسملافً؛ايرطفضراوعلا
.رظنيملاذإهمدقلئطومىلعروثعلا

،هفتكقوفنمءارولاىلإةعيرسةرظنيقُليرخآلنيحنمناك
ةبراغلاسمشللءارمحلاةناوطسألاءازإيتامواينيجرفلنيّيلظلانيلايخلاىريف
يأبمايقلاعيطتسيال.ودبيامكًامامتامهرمأناّربدتيامهنإ.مهعبتتيتلا

ةلحرلاهذهيفصاخلاهملاعيفمهنملكف.هرسيفرّكف،امهلءيش
.يداولاقوفةليوطلا

،هفتكقوفنمةعيرسةرظنىقلأو،فقوتفهءاروًاتوصعمس،ةأجف
اهسأرتعفر.ةقَهرُمتدبدقو،ةيديدحلاةكسلاىلعةدَّدمماينيجرفدجوف
.»ُترّثعتدقل،ةفسآ«:تمتمتونَيتبَعتُمنيَنيعبهبتقّدحو

الذإ؛كلةدعاسملاديدملةدوعلايننكميال«:سأيبكولراشلاق
ُتينحنااذإو،طوقسلارطخليسفنضرعأنأنودنمةرادتسالايننكمي
.»!عقأدقفكتدعاسمل

.»ملعأ...ملعأ«:ءودهبتلاق



.»!ضوهنلاكيلع،اينيجرف«:يتامىدان،اهئارونمو
ركفِألتنكام«:ىلعألاىلإاهسفنًةعفادتمتمتو.ً»اركش،لجأ،هوأ«

.»ً!ادبأكلذيف
هنأولامكتقولاادبدقل.رخآلاَوِلتدحاولاً،اددجمريسلااوعبات

ضرأَدوجوكولراشكاردإمدعةجردل؛يضمتةقيقدوةيناثلكعمّلحمضي
:لاقف،ةدرايةئمبيداولاةفاحهغولبلبقّالإديدحلاَيتّكسنيبةبلص

.»طقفقئاقدرشع،ِحرتسَِنل«
.»مونلاىلإةجاحبانأ«:يتامّنأف
ةيلاتتممايألاوطًاظقيتسمءاقبلاءرملاةعاطتسابهنإيقيقشلوقي«

.»يفكيامبمامتهاللريثموّماهرمأبموقيناكاذإ
سيلهنكلوً،اّماهًارمأةدلببرقأىلإريسلانوكيدق«:يتاملاقف

.»ديكأتلابمامتهاللًاريثمًارمأ
ةرتفنكلو،طقفقئاقدرشعةدملةحارتسالابكولراشامهلحمس

تقولارورمةقيرطلًاقفو؛ةعاسوةقيقدنيثالثنيبامتدتماةحارتسالا
اوعرشو،امهمادقأىلعنافقيامهلعج،كلذدعبو.مهيلإةبسنلابةشوشملا
.ةيديدحلاةّكسلابناجدادتماىلعتمصبريسلااوصاوً.اددجمريسلاب
راساتلابنأنمزلانمةظحللدقتعاو،ديعبنمردصيًءاوُعكولراشعمس
نكلو،رعذلابرعشفمهرثإيفنيَّيكريمألانيَدهفلالسرأومهبايغرمأفشتكا
.»يراربلابائذاهنإ«:ءودهبتلاقاينيجرف

.اهفلخريسيناكيذلايتاملأس.»؟يراربلابئذوهام«
.اينيجرفتباجأ.»بئذلاهبشيهنإ«
.»اهقاذَمنعلءاستأ«:عباتمثًاليلقتمصو.»هوأ«
امبرءاوُعلاينعينأيفكيامبكحُضملانم«:ةلئاقاينيجرفتّقلعف

.ً»اضيأكقاذَمنعلءاستتاهنأ
وهاممًامجحربكأضيبألاصرقلاادبف،ُقُفألايفًايلاعرمقلاعفترا

؛ديكأتلابرمقلاىلإبرقأتسيلاكريمأ.كولراشركذيامك؛ارتلكنإيفهلاح
ةمئاقةطقنلكىلعبجيو،ءيشلكنممغرلابةريدتسمةيضرألاةركلاف
يذلاديحولاحرشلاو.رمقلانمةلثاممةفاسمىلعنوكتنأاهحطسىلع
ءاوهلابةقلعتمامةعدِخ؛ّوجلابطبترمكلذنأوههيلإلصوتلانمنّكمت
ً.امجحربكأودبيرمقلالعجيامم؛نخاسلا

ضرتفادقف.هسفنّملكييتامنأكولراشكردأ،ةريصقةدمدعب
ًاباوجىقلينأنودنمّملكتيناكيتامنكلو،اينيجرفّملكيهنأًاقباس



.هعامسدحألنكميالًاتوصعمسييتامنأولامكرمألاادبدقل.اهنم
نيَدِهجُمنيَعوبسأهجاودقف؛ماعطلاّةلقوبَعتلاهنملانامبر؟!يذهيوهأ
.ءيشلكنممغرلاب

ريسيفًةبارغكولراشدجيمل،يذهييتامنأهداقتعانممغرلابو
لحارمىدحإيفهبناجب_هتجزوهّمعلزنمةّربدم_نيتنالغإةديسلا
،نَيتنجهتسمنيَنيعببسحفهيلإترظنلب،ءيشيأهللقتمل.ةلحرلا
مل.رخآىلإبناجنماهسأرًةّزاهو،ريغصمُعُربةروصىلعاهمفًةّماز
ءزجيفكانهاهدوجووههفرعاملك.تفتخاىتموترهظىتمفرعي
.هرسيفركف،بيرغاذه.هبناجبريستةتماصةقيفرك؛ةلحرلانمريغص
اذامل،هبناجبنيرئاسمهّليختينأنكمينيذلاصاخشألالكنيبنمف
شَّوشمناكاذإو؟يورغسويمأوأ،تفوركيامَريملاذامل؟يهاهليخت
وأمهتافونعًالوؤسمناكنيذلاصاخشألانمًايأَريملاذاملف،لقعلا
نوطالفأنإىتح؟زنفيرغوأ،فيإوأ،ناليفليغوأ،دروسديسلاك؛مهاذآ
.نيتنالغإةديسلانملضفأرفسقيفرنوكينأنكميناكًاضيأ

نعءيشيأتلاقاَملًالعفدوجومريغصخشيأاينيجرفتأرول
.قحالتقويفوأاهنيحرمألا

يلِّظلالايخلارخآلنيحنمىريكولراشناك،رمقلاءوضتحت
فقوتلاومهقيرطنعجورخلايفرّكف.ُقُفألايفةعرزملزنموأٍيرُهل
لصاويهلعجامًارمأنكلو،لقألاىلعبارشلاوماعطلاوأ،ةدعاسملابلطل
دقوً،اتقوتاحورشلابلطتتدق.ديدحلاةكسطخدادتماىلعريسلا
يذلاديحولارمألانإ،كلذىلعًةوالعو.بعاتملانمديزمللمهضرُعت
ةطحميفالإهيلعروثعلانكميالو،فارغلتبتكموههيلإنوجاتحي
.امةدلبيفتاراطق

ةعومجمىلإةرَثعبملاعرازملالزانموتاءارهألاتلوحت،ليلقدعب
،ظحلامهفلاحولو،امناكميحاوضيفاوناك.ةرَثعبملالزانملانمةريغص
ةيأربعراطقلارورمكولراشركذتيمل.ةدلبلاىلإاولصودقنونوكيسف
ملهنكلو،سنِرِفِسرِبيفةطحملاهترداغمدعبىرخأةريبكٍنابمتاعومجم
تتشتىرخأرومأكانهتناكذإ؛تقولالاوطةذفانلاربعرظنينكي
يفو،اهيففارغلتبتكملدوجوالىرخأةدلبنوكتسامبر.اهنيحههابتنا
راجئتسانمنونكمتيسامبرو.طقفةزيجوةرتفلنوفقوتيسةلاحلاهذه
.سنِرِفِسرِبىلإمهلقتلليخةبرع

له.قُرشتسمشلاتناك؛مهريسءانثأّيدرونولُقُفألايفرشتنا



هبتشا،هْقلَحفافجوهتالضعّسبيتىلإًادانتسا!ً؟اقحليللالاوطاوراس
.كلذبكولراش

!؟نيتنالغإةديسلابهنايذهرارغىلعرخآنايذهدرجماذهّنإمأ
تفطعنا،يعيبطلارظنملاربعميقتسمطخيفريسلانمتاعاسدعب

ٍنابمةعومجممهمامأاوأرً،اريخأو.ةدلبلاطسوهاجتايفديدحلاةكس
ةرتفلراطقلانتمنممهتثالثاولزنامدنعاهآرهنأكولراشّركَذتةدِقنعتم
ناكاملًافالخاولصودقل.ةيجراخلاضيحارملاتاريجحوةطحملا؛ةزيجو
.ًالعفاولصودقل..ً.احجرم

اممرصقأهنإ.ةطحملابناجبتاليوحتلادنعفقوتمراطقكانهناك
.ملظُموٍلاخهنأامك_كولراشركذتيامك_قباسلامويلايفهيلعناك

.ةعفترملاةطحملاةصنمىلعاوّحنرتامدنعءاجرألايفًادحأاوريمل
دوجولًابّسحتبابلاكولراشعرقف؛ًالَفقُمناكفارغلتلابتكمنإىتح
اهلمكأبةدلبلاناكس.بُجيملًادحأنكلو،لخادلايفمئانامصخش
.ءاقرزلاءامسلايفرشتنملاراهنلاءوضنممغرلاب؛ودبيامكنومئان

،قدنفىلعْرثعِنل«.فاجلاهْقلَحيفتاملكلاتقلعولاق.»انبايه«
ىتححجرألاىلعفارغلتلابتكمحتفينل.هلكأنامءيشىلعْلصحْنلو
.»قحالتقو

.ً»اريخأو...مون،ماعط«:جّدهتمتوصبيتاملاقف
_روشبطلانولبضيبأاههجوناك.بسحفاهسأربتأموأفاينيجرفامأ

ىلعاهتقاطىصقأتغلباهنأولامكتدبو_ربحعُقبكزرابشَمَّنلا
.لامتحالا

هيطغتيذلافاجلايبارتلاعراشلانمرخآلابناجلايفقدنفلاناك
ةقيرطب_كولراشدجوو.ّدَُعتالوىصُحتاليتلاليَخلاتابرعتالَجَعراثآ
.ةبِشوَشُعملاضرألاروبعنمبعصأعراشلاروبعنأ_ةبيرغ

ديعسلاظحلاوهاذهنأرعشف،نَيلفقُمناراّودلانابابلانكيمل
.ةدمذنمهبنوظحييذلا

ًافقاويورغسويمأناك،ةحوتفملاةسيئرلاةفرغلاطسويفةلواطمامأ
.همامأةدورفمةطراخىلإرظنيوهو

ههجوىلعتمستراو،نولخديمهتثالثعمسامدنعةعرسبهرظنعفر
كولراشروعشةجردل؛نمزلانمةيناثنوضغيفةديدعةفلتخمرعاشم
.هسفنتقولايفنيفلتخملاجرةدعىلإرظنيهنأب

يتامصاغاميف،هلوحاهيَعارذبتقلأو،اهدلاووحناينيجرفتضكر



.هيَنيعضمغأويساركلادحأىلعبسحف
يفلاعفنايأعامسنمنكمتيمل.»انرثأَتيفتقادقل«:كولراشلاق

ناكدقف؛ليللالاوطهريسببسبلاعفنالالكهنمبضنامبر.هتوص
.الإسيلقاهرإلابرعشي

لذبيهنأحضاولانمناكو.يورغلاق.»فحصلانايتفىلإُتثّدحت«
يتلاثادحألايهةليلق«.هتوصىوتسمىلعةظفاحمللهدهجىراُصق
ناكسلاّةيقبنكلو،اهرمأباوفرعينأنودنمةنيدملايفيرجت
.ةيلمعلاسكعنمكنكمتو،كتقحالمبمهدحأمايقنعينوربخأ.مهنولهاجتي
مهدحأكآر.فحصلاوةرتسلاوةوسنلقلاةطساوبةنَقتمةعدِخاهنإ،ةبسانملاب
امءازجأعمجنميدرفمبُتنكمتدقل.ةطحملايفرخآامكآرو،لُزُّنلايف
امفاشتكاعيطتسأيننأدقتعأ«:عباتوًادعترمًاقيمعًاسَفنذخأو.»ثدح
،يَُنبايًادمعتمرمألابَتمقكنأُتدجواذإو.انهىلإكانهنممكلمح
دجاوتنالأىلعصرحأوارتلكنإىلإةدئاعةنيفسلوأنتمىلعكعضأسف
نمةلسلسوهثدحامنأدقتعأيننكلوً؛اددجماهسفنةّراقلاىلعًاعم
يننكميثيحيدوجوناكمنعامكداعتبابتهتنايتلاةريغصلاثادحألا
.»ةدعاسملاميدقت

.»ةتبلاًادَّمعتمرمألانكيمل.لاحلاعقاووهاذه«:كولراشلاق
لاجرلاعبتنانك«.اهدلاوردصهَمتكتوصباينيجرفتلاق.»حيحص«

لجرتلانمنكمتننألبقكرحتلابراطقلاعرشو،يتامبنوكسمُينيذلا
.»هنم

.نَيتضمغُمنيَنيعبيتامفاضأ.»لعفلابيناذقنأامهنكلو«
.مهتثالثىلعةعيرسةرظنىقلأو،يورغّرقأ.ً»اقحكلذباماقدقل«

يننأًاضيأدقتعأيننكلو،ةحارلاوبارشلاوماعطلاىلإةجاحبمكنأدقتعأ«
رادأو.»بارشلاوماعطلامكلوانتءانثأمكلثدحامةفرعمىلإةجاحب
ةديساي«.جراخلاىلإلخدملايدؤيثيحةفرغلارّخؤمهاجتايفهسأر
لاقتربلاريصعنمهريضحتنمنينكمتتامعمروطفقابطأةعبرأ،كوميد
ةينامثاهيلعجا«:حاصمثيتاموكولراشىلعةعيرسةرظنىقلأو.»ةوهقلاو
.»!انهنوعئاجصاخشأانيدل،روطفقابطأ

ةثالثلامايقءانثأماعطلالصودقف.ةشَّوشمةيلاتلاةعاسلاتناك
نيثّدحتمرمألامهبىهتناو،مهعمىرجاملكىلعيورغسويمأعالطإب
،ةفاكعاونألانمضيبلاو،ةيلقملااطاطبلاو،محللابمههاوفأمهوشحءانثأ
.ريصعلاو



ىلإالصوامدنعيورغلكولراشلاق.»ادنكحايتجالططخيهنإ«
نعنالعإلاو،ادنكلخادديدجدلبءاشنإلططخيو،شيجهيدل«.ةياهنلا
.»تايالوللديدجلافلاحتلا

نوتركنيبةلاكولقبساملقباطمرمألا«:هسأربئمويوهويورغلاق
هلالغتساعقاوو.ةدمذنماهتبقارملعضخيراساتلابكويدنإذإ.هتفشتكانأ
هتّمألةيعرشلاضعبو،هدونجلمزعلاحنمليرَوُصسيئركثوبسكليونوج
هنكلو،اهيلإةبسنلابًاديدجًاربخناكةيبونجلاتايالولاراظنأتحتةديدجلا
.»هرظتنيناكامّرسفي

حامسلامهنكميالذإ؟رمألالايحنولعفيساذامً،اذإ«:كولراشلأس
ارتلكنإواكريمأنيبتاقالعلاكلذممسيسف.ديكأتلابهططخمذيفنتبهل
.»لايجألاوط

لوقلايننكميال.ةطخمهيدل«:ًالئاقرجمزومخضلاهسأريورغزه
اذهوً،ايصخشاهّعقونوتناتسبرحلاريزونكلو،اهنمريثكلاوجرأيننإ
.»هلوقيننكمياملك

.ةيلقملااطاطبلابءيلممفبيتاملأس.»؟نومجاهيسله«
يفًاقَوطنولكشيمهو،برحللشيجلاريضحتمت«:يورغباجأف

.قاسومَدقىلعيرجيرخآًارمأكانهنكلو.دودحلاوانهنيبامناكم
اذإَرشابملاتقيفطارخنالانودنمةلأسملاهذهّلحةموكحلاديرتذإ
َريزوتتفل«.قدنفلليمامألابابلاوحنهرظنبحاشأمث،دّهنتو.»نكمأ
،تايالولانيببرحلاءانثأعالطتسالاديطانممادختساُةركفنوتناتسبرحلا
يسدنهمةدحورمأ،اذل.برحلالبقتسميهديطانملانأدقتعيوهو
مزتعيوهو.نخاسلاءاوهلابلمعتديطانمنمهنوكلمياملكرشنبشيجلا
تارجفتملايمرو،ءاسملايفراساتلابركسعمقوفقلحتديطانملالعج
.»مهيلع

نأفرعأ!ةرزجمبببستيسرمألااذهنكلو«ً:اعّورمكولراشلاقف
رمأ...مهيلعلبانقيمرنكلو،رخآدلبحايتجاكشوىلعلاجرلاءالؤه
.»؟مالستساللةصرفلامهحنملقألاىلعهنكميالأ.ٍساق

ديريذإ.وحنلااذهىلعرومألاريستال«:ًالئاقهسأريورغزهف
برحلانأعيمجلافرعينأديريوهف؛ةلاسرهيجوتنوتناتسبرحلاريزو
فلاحتلالامآءايحإةداعإلةلواحمةيأنأو،داحتالازافوتهتنادق
.»ةقحاسةوقبَلباقتس

ىتح«.كولراشضرتعا.»!نوَلتُقيسلاجرلافالآامبرو،تائمنكلو«



لب،مهسفنأنععافدلااهيفمهنكميةكرعمةحاسيفاوتومينلمهنإ
.ً»امامتئطاخرمألا!ىلعألانممهيلعنارينلارطمُتامدنعنوتوميس

.ةقيرطلاهذهبيرجيسهنكلوً،ائطاخنوكيامبر«:ءودهبيورغلاق
.»كولراشايةيعقاولاةسايسلاناملألاهوعدييذلاملاعلاىلإكبًالهأ



ٍلاكشأِقيعزو،ءامسلانمةطقاستملارانلابىألمكولراشمالحأتناك
دعبظقيتسا.ماعبارطضابءاجرألايفضكرتاصعلاكةليحنوةّدوسمةيرشب
ً.اددجممونلانعزجاعهنكلوًابَعتُملازيالناكو،ةليلقتاعاسماننأ

مهلاهّربدتيتلاثالثلاةيطايتحالافرغلاىدحإمونلاةفرغتناك
ناكاذإامعلءاستنأكولراشلقبسدقناكو.اهيفاومانيلقدنفلاريدم
يفراطقلانكلو،نيرفاسملابقدنفلاءالتماينعيةطحملايفغرافلاراطقلا
ءالمعنمةريغصةعومجمويورغسويمألَبِقنمرجُؤتسادقناكعقاولا
.عضولانوبقارينيذلانوتركنيبةلاكو

يفثدحيساميفريكفتلاهلقعلصاو،ريرسلاىلعهئاقلتساءانثأ
راساتلابشيجيفلاجرلانأدقتعينكيملوهف.ةليلقتاعاسنوضغ
نأنوديرييتلاةقيرطلانعةفلتخمةركفمهيدلنكلو؛ةرورضلابرارشأ
لهْنكلو،ئطاخرمأرخآدلبحايتجانأيفلدجالف.اهيفاومَكُحي
؟لمنلاكمهيلعءاضقلامتينأنوقحتسيمهنأكلذينعي

ناكولةيلمعلاهذهفاقيإلةقيرطىلعرثعيستفوركيامناكامبر
يفبالودُّنِستفوركيامنأمغرف؛كلذنمقثاوكولراشوً.ادوجوم
تايقالخأوتادقتعمهيدلنأّالإ،عبطلابةيناطيربلاةموكحلاةنيكام
كولراشواهبّرشتيتلااهسفنتاعانقلاوتايقالخألاوتادقتعملايهو؛تاعانقو
،رغيسانباامهالكف.كلملانينانتلعباتلازملوهرغيسدئارلا،امهدلاونم
.نيَواقرزلاهيَنيعاثروامكهَميِقاثرودقو

فاقيإللعفينأهنكمياذام؟وهام،نكلو.امءيشبمايقلاهيلع
؟شيجلايسدنهمةدحو

مكفرعينكيمل.ارتلكنإيفتفوركيامىلإةيقربلاسرإهنكميامبر
لازيالهنكلو،ةظهابنوكتساهنأبههابتشانممغرلاب؛ةفلكلانوكتس
وأ،يكريمألاريفسلابلاصتالاتفوركيامةعاطتساب.يّقبتملالاملاضعبكلمي
.ةيلمعلافاقيإو،امرمأبمايقلا

،هلككلذنممهألاو؟كلذيفبغريسلهوأ؟كلذعيطتسيله
ءيشلكنممغرلابوهف؟ةلكشملالحليفاكلاتقولاتفوركيامكلميله
ةيجراخلاةرازويفهؤاسؤرنوكيامبرو،لايمألانمفالآةدعدُعبىلع
مههوقتليمللاجرةايحذاقنإنمرثكأةيناطيربضرأحايتجاعنمبنيّمتهم
ً.اقلطم



راساتلابشيجةيؤرل؛كانهباهذلاىلإةجاحبهنأملعيكولراشناك
،ءيشيأبمايقلانمنكمتيالدق.شيجلايسدنهمةدحوديطانمةوقو
يضارألايف،كانهف.قدنفلايفانهءاقبلانمديكأتلابنكمتينلهنكلو
.امرمأهلاببرطخيدق،ةبِشوَشُعملا

؟كانهىلإلصينأهناكمإبفيك،نكلو
هجوتلاهتعاطتسابو.هريدقتلًاقفو؛ةدلبلانمناصحراجئتساهتعاطتساب

هيلإراُشملاعقوملاىأرنأهلقبسدقف.ديطانملاقالطإمتيسثيحىلإ
دّمعتيمل.ةليلقتاعاسذنماهعلاطييورغسويمأناكيتلاةطراخلاىلع
تّرقتسا،اهارييتلاءايشألانمديدعلارارغىلعنكلو،ناكملاظفح
.هلقعيفةروصلا

امهروضحنوكيس؟هعميتامواينيجرفباحطصاهبضرتُفيله
الو،هردقبرمألابنايلاُبيالامهف.هدحوهتكرعماهنأبرعشهنكلوً،ايساوم
.كلذيفامهمحُقينأهلقحي

يورغسويمأناكيتلاةديدجلاسبالملاىدتراوكولراشضهن،اهدنع
ةبغرهيدلتراثأدقل.ةدلبلايفامناكميفاهيلعروثعلانمنكمتدق
يفاهيدتريناكيتلااهسفنسبالملاءادترايفريكفتلادرجمنكلو،كحلايف
ً.افوخهألمنَييضاملانيَمويلا

نيتلذبنايدترينيَرخآنَيلجرىلإثدحتيماعطلاةفرغيفيورغناك
دنعنيضفخنمنيمازحبنيقلعمنيبارقيفنيسدسمنالمحيو،نيتيمسر
مهدورشةصرفلغتساو،نوتركنيبةلاكونمامهنأكولراشضرتفا.امهيَرصخ
.ْقلَّطلاءاوهلاىلإهّجوتو،مهبناجبّلسناو

صاخشأبةئيلمعراشلاَيبناجدادتماىلعةيبشخلايشامملاتناك
عمكولراشراس.بسحفنيثدحتمنوفقيوأً،ابايإوًاباهذناكملانوبوجي
.لخدفتالبطسإلابهبشأامًائيشىأرنأىلإسانلاقفَد

ًاّنِسُمًالجرىأرف،هلوحكولراشرظن.»؟يَُنبايكتدعاسميننكميله«
،هسأررّخؤميفضيبألارعشلاضعبءانثتساب؛علصأناك.ةملُّظلانمجرخي
.ناَّثكناضيبأنابراشهيدلو

.كولراشلاق.»طقفدحاومويلناصحىلإةجاحبانأ«
ذنمةلحرةيأيفبهذيملناصحّيدل.مئالمرمألا«:لجرلالاق

.»ودبيامكةّماتةَقباطمانيدل.ةدم
.كولراشلأس.»؟ةفلكلامك«
امدنعتارالودةعستديعتستسو،تارالودةرشعةميقبةعيدَواهِّمسنل«



.»دوعت
سرففقتثيحلبطسإىلإلجرلاهبحطصاف،لاملاكولراشهلرّرم

ّنُِسملالجرلامايقءانثأّةيّنظةقيرطبسرفلاهيلإترظن.ربصبنوللاةيّنب
.اهرهظىلعجرسلاعضوب

ةّدعلاىلإةفاضإلابف.تالبطسإلاىلعةعيرسةرظنكولراشىقلأ
ًاضيأكانهناك،تافيقَعنمةّالدملا_تاباكِرلا،ناسرألا،جورسلا_ةماعلا
ولامكتدبدقل.اهتّيهامكولراشفرعيمليتلاضارغألانمٌلماكٌلمِح
.ةيدلِجرايسأوشيربةنَّيزماهنكلو_سوؤفو،حامِرو،ساوقأ_ةحلسأاهنأ

ّرَمىلعنييلصألاناكسلاعماهانضخيتلاكراعملاتاراكذتاهنإ«
يكنوماباتليبقانلتببست«.كولراشةرظنًاظحالملجرلالاق.»نينسلا
امهدارفأناكدقف.ةدلبلاهذهءانبءانثأبعاتملانمريبكردقبينوباتامو
،مهحامرو،مهسوؤفيدلاوويّدجعمجاذل؛انسوؤرتاورفنوعمجي
.»مهساوقأو،مهنيكاكسو

،يّئادعشيجدجويثيح؛هيلإهجوتيسيذلاناكملايفكولراشرّكف
سدسمباحطصاأشيمل.ةتِغابملايراربلابائذبةئيلمّةيّربو،ةمجاهمةوقو
نوكيدقنكلوً،اسدسمهيطعينلًادحأنأبةماتةقثىلعناكو،هعم
ةبعجو،سوقضارتقايننكميله«ً.اديجًارمأامعوننمحالسلمح
.»؟يفاضإرالودءاِقلنيكسو،ماهس

ّنكلو«:عباتمثدحاوبناجىلإهسأرلامأو،لجرلالاق.»ال«
.»ضرغلابيَفتدقتارالودةسمخ

عمسرفلاةوهصىلعتالبطسإلارداغيكولراشناك،قئاقدرشعدعب
ىلإةطوبرمسوقو،هرهظىلعماهِّسلابةئيلمةبعجو،همازحيفنيكس
،هبهرورمءانثأقدنفلاجراخاينيجرفويتامىأرهنأدقتعادقل.هجرس
.فقوتلاأشيملوةريبكةعرسبّرمهنكلو

لكشياموحن؛فيرلاىلإكولراشهّجوت،يورغسويمأةطراخًاركذتم
رثكأألألتيهيلإهجوتييذلايعيبطلارظنملاناكو.راطقلاطخعمةيواز
سرفلاّتبخو.اهربعراطقلاطخئشُنأيتلالوهسلايفلاحلاوهامم
نمةلسلسيفةبِشوَشُعملايضارألانمةقثبنملالالتلاةفاحدادتماىلع
.ةريدتسملاوةضفخنملاممقلا

تاْكَيأولئامخنمنَّوكميعيبطرظنمطسوريسلانمةعاسدعبو
لالتلايلاعأنمهايملااهيفّقفدتتةلْحَضوةعساوةيقاسَربع،ةريغص
اهْلكروً،ارياطتمًاذاذرسرفلارفاوحثادحإعمو.ئلألتمقرزأطيرشك



رهنلاىرجمهاجتايفهايملاتناكاذإامعكولراشلءاست،ةريغصلاىصحلا
يذلاّقيضلاقيمعلايداولالّكشتلرخصلاربعاهقيرطّقشنمتنكمتدق
ةفلتخماكريمأيفضرألاف.ةقباسلاةليللايفاينيجرفويتامعمهربعدقناك
ىلعلازتالوفاشتكالاةثيدحيهف؛ارتلكنإيفهيلعيهامعًادج
.اهتعيبط

اذل،رداغينألبقتالبطسإلانمةيدلِجءامةبرقذخأدقناك
.ءاملانماهتيافكبرشبهسرفلحامسلاواهئلمةداعإلةزيجوةرتفلفقوت

دعبةرتففصتنميفتقولاناك،ءامسلايفسمشلاناكملًاقفو
يذلاناكملانمبرتقيناك،هنهِذيفةدوجوملاةطراخللًاقفوو.رهظلا
أشيملو،ديكأتلابساّرحكانه.اهركسعمشيجلايسدنهمةدحوهيفتبصن
دعبةلئسألااوحرطيوًالوأرانلااوقلُطينألَمتحملانم.مهنمٍّيأةفداصم
.كلذ

رادأ،ةيحفسلالالتلافارطأةاذاحمبريسلاةلصاومنمًالدب،اذل
ناكاذإوً،اقِحُمناكولف.لالتلالخادىلإهّجوتوهناصحسأركولراش
امناكمنمركسعملاىلعديجٍّلطمبىظحيسف،دوجومهنأدقتعيثيح
.ىلعألايف

روبعوقمعلاةليلقتاردحنمّقلستلنَيتيفاضإنَيتعاسقرغتسادقل
ً.اعافترارثكأةلتحفسةفاحلوحهسرففطعنتنألبق،ةيرخصَعقِر
.هنعًاثحبءاجامىلإ،لفسألاىلإقّدحيهسفنكولراشدجوو

هيَديىلعًالّقنتممامألاىلإفحز،راظنألانعىأنمبهسرفًاكرات
لهسلابقيدحتلاوةريبكةرخصذالميفءاقلتسالانمنكمتىتح،هَيتبكرو
.هتحت

اهتعشأبًايئزجءاضُمدهشملاو،ُقُفألاهاجتايفصوغتسمشلاتناك
نمنكمت،ءوضلااذهةطساوبو.ءاجرألايفةعزوملامَّيخملانارينبو،ءارمحلا
َميِخلانمةلسلس:هتحتًارشتنمشيجلايسدنهمةدحوركسعمةيؤر
ةئمكانهناك.تابقعلانمةيلاخضرأبةطاُحملاو،طسولايفةعومجملا
تبرُز،ركسعملابناوجدحأيفوً.اباهذوًةئيجًادمَعنولقنتيامبرلجر
.ديطانملاترشتنا،رخآلابناجلايفو.لَجترملبطسإلخادًاعمدايجلا

امبركانهف.هيرظانتحتدتمملادهشملاهتيؤرىدلكولراشقهش
،يْبكُربعلممجحبةقطنميفةعَّزومًاداطنمرشعاَنثاوأديطانمةرشع
ركذييذلاضافضفلارحبلاليدنقنعةمخضٍتاخسناهضعبودبيو
ناكامدنعئطاشلاىلإاهبموقيناكيتلاتالحرلايفهآرهنأكولراش



.صقانتملاسمشلاءوضتحتضمويرخآلااهضعبنأنيحيفً،اّنسرغصأ
ةضيرعةطبرأولابحةطساوبضرألاىلإةتبثملفسألايفلالسلاتناكو
كولراشهّركذتاملًاقفو_شينرِولابّيلطمريرح؛اهسفنةداملانمةعونصم
تناكو_ايتوكسسأسأنتمىلعنيلبيزنوففارغعملوألاهئاقلنم
ةلَّمحُمليَختابرعنمةدودممبيبانأةطساوبءاوهلابألمُتديطانملا
جتُنتتانازخلا.سمشلاةعشأتحتضموتصاصرلانمتانازخب
تيربكلاضمَحنمنَّوكمجيزمنم_كولراشّركذتامك_نيجورديهلا
.ديدحلاةداُربو

ًاثَحبركسعملاىلإرظنلاكولراشنعمأ،نيلبيزنوففارغيفًاركفم
نعثدحتللاكريمأىلإءاجدقل.ةماقلابصتنميناملألايرشبلاهلكشنع
.انهنوكيالأيعيبطلاريغنم.ديطانمللةيركسعلاتاقيبطتلا

نكمتيملوً،ادجةريغصءاجرألايفةلقنتملاةيرشبلالاكشألاتناك
ةلذِبيدتريًايحتلمًالجرىأرهنأدقتعاهنكلو،هوجولازييمتنمكولراش
نيذلاو،ديطانملابرقنيفقاولاصاخشألاةيقبهيدتريامعةفلتخمةيمسر
.فغشبزاغلاباهألمنوبقاري

اهنإ.كولراشظحالامكديطانملانعةديعبمَّيخملانارينتيقُبأدقل
اهاقلتيتلاسوردلانمّركذتامك،لاعتشالاعيرسنيجورديهلاف؛ةديجةركف
_لبانقلابةهيبشلاةيندعملاتاركلاتائمتناك،ةيناثةهجنمو.ةسردملايف
وأةدحاوةعاسنوضغيفو.اهبرقةسَّدكم_ةرجفتمةزهجأديكأتلابيهو
ٌّلك؛ديطانملاَقلُطتس،حيحصلاهاجتالايفلازتالحيرلاتناكاذإ،نَيتعاس
ناكملاهاجتابشِحوملايعيبطلارظنملاقوفتمصبريطتسو،اهحّالمعم
رامدلاوتوملاّلحيس،ٍذئدنعو.راساتلابكويدشيجهيفركسعييذلا
.نايثغلابرعشيكولراشلعجىوتسمب

ىأرنأهلقبسدقل.كلذبمايقلاهيلع.رمألافاقيإهيلعنّيعتي
ديزملاتومنودلوؤحلانمنكمتاذإو.هتايحيفتوملانمًاريبكًاردق
.عجارتينلفسانلانم

:وهانههسفنحرطييذلالاؤسلا،اذل.لاعتشالاديدشنيجورديهلا
يفرانلالاعشإوللستلالواحاذإف؟كلذلايحءيشيأبموقيسفيك
ةمهتبصاصرلابًايمَرحجرألاىلعمَدُعيوهيلعضبقلاىقُليسف،ديطانملا
.ديطانملالوحًاسارحكانهنأامك.فلاحتللحلاصلسوساجكلمعلا

نمرخآلابناجلايفّميخملانارينلوحسارحدجويال،نكلو
،َميِخلامظعممامأتيزحيباصمدوجوظحال،يقلتسيثيحنمو.ركسعملا



.ضرألابةتَّبثمةدمعأنمًةّالدم
يتلاءايشألانيبتالِصةيؤربعرشامدنعهلقعيفراكفألاتعراستو

يتلاءايشألاضعبهيدل.همامأ...كانهلحلاف.ةلصفنملَبقنماهربتعا
.ركسعملايف،لفسألايففىقبتامامأ،انهاهيلإجاتحي

.ةعرسبءاهتنالانمنكمت،ءدبلايفعرسأاملكو
مث،ةرخصلاتحتًانمآهسرفنَسَرفرطنوكينأىلعصرحدقل

نمللستتةفيعضةعشأكانهتناك.ءطببلهسلاىلإلوزنلابعرش
ةليوطةقرفتملاروخصلااهيقُلتيتلالالظلاتناكو،ُقُفألايفسمشلا
ربعضكرينلاذكهو،ةيلاعفباهتمزالمهتعاطتسابنأكولراشدجو.ءادوسو
.كلذبمايقللًارطضمهسفندجيامدنعالإةحوتفمضرأ

تدبو،ُقُفألايفتشالتدقسمشلاتناك،لهسلاىلإلصوامدنع
زاغلابتئلُمدقديطانملامظعمتناك.دهعلاةثيدحٍةمَدكنولبءامسلا
.ديازتمطاشناهلوحوً،امامت

مظعمناكو.مَّيخملانارينهاجتايفديطانملانعكولراشدعتبا
بناجلايفنيفقاوو،ديطانملابرقنيدوجومركسعملايفشيجلايسدنهم
ةيلمعنورظتنيونوبقاريمهو،سَرحلاهضرفيذلاينمألاقوطلانمرخآلا
نارينىلعفِرشُمناكميفحبصأىتحَميِخلانيبكولراشفحز.قالطإلا
.ههاجتايفرظنيدحأالو،ءودهبيلغتتانَخيلاو،خَبُطيمحللاناك.مَّيخملا
،هسبالمنعبارتلاضفنو،هتفقومّوقمث،هلوحناكملايفهرظنبلاج
دعبو.جراخلايفدومعلانعتيزلاحابصملزنأو،ةيلاخةميخوحنهّجوتو
_ةرواجملاةميخلانمسيل؛راوجلايفدومعنعًايناثًاحابصمذخأ،كلذ
مل.هنمةبُرقَمىلعةميخنمنكلو_كلذلعفنإرمألاظَحاليامبرذإ
،ةفَعاضمةعرسبقفخيهبلقناك.هلعفيامعهلأسيوأ،هفاقيإلدحأخرصي
،ءطببراس،دوعيلرادتساامدنعو.لاعفنايأنمًايلاخههجوىقبأهنكلو
يهوراونألادحأىرياليكهترتسبنَيفوفلمنكلونَيبصتنمنيَحابصملاًايقبُم
.كرحتت

لفسأىلإًادئاعىطُخلاّثح،َميِخلانعًاديعبنمأمبحبصأامدنعو
دقديطانملاتناك.هريسءانثأديطانملاهاجتايفةعيرسةرظنىقلأو،لالتلا
نمنيحّالملاقّقحتعمناكملايفطاشنةيؤرنمنّكمتو،زاغلاباهلكتئلُم
.ةريخألامهتادادعتسابمهمايقو،مهطئارخ

ًاتيزهلمحًاكردُم؛ةنكممةعرسىصقأبةلتلاكولراشّقلست،اهدنع
دعبدادزتحيرلاتناك.عقواذإهسفنبرانلاهلاعشإَةيناكمإو،ًةلعُشوًاّراح



.هترتسنودنمدربلابرعشو،سمشلابورغ
ةطسبنملاةقطنملاىلإهتدوعبًابّحرموًائداهليهصتوصهسرفتردصأ

سوقلاطقتلامث،اههاجتايفربعوً،اضرأنيَحابصملاعضوف.اهكرتثيح
ىلعّميقلانم_اهرجأتساً،انسح_اهضرتقادقناكيتلاماهسلاةبعجو
.لبطسإلا

ماهسلاقالطناءانثأةَدقومةلعشلاءاقبإلامءيشىلإةجاحبنوكيس
.ءاوهلاربع

.امعوننمةناطِب.ةناطِب
؛ركسعملانمامًائيشهطاقتلامدعببسبهسفنًانعال،هلوَحرظن

يفانههيدليتلاةديحولاءايشألاف.رخآءيشيأوأ،ةيمسرةلذِبةرتسك
هترتسشامقنمةليطتسمعطِققيزمتبعرش،اذل.هسبالميهلالتلا
.ودبيامكءيشيأقارتخالاهّدُعينكيمل.ماهسلاسوؤرلوحاهْطبرو

ثيحىلإًادئاعراس،سوؤرلاةفوفلمماهسةرشعهيدلتتابامدنعو
نمو،تاظحللرّكف.ماهسلادوجوناكمىلإامهلَمحو،تيزلايَحابصمكرت
ةفوفلملاسوؤرلاسيمغتنمنكمتيلهحتفونيَحابصملادحأةلعُشأفطأمث
.رخآلاَوِلتدحاولا،تيزلايف

ةلعُّشلاضرتعياليكهابتنابهحتفً.ايفاكءاضُمدحاوحابصمنوكيس
.ميسنلاّبَهَميفةلعشلاتشعتراف،ءيش

يكيفكيامبّلحدقمالظلاناك.ميقتسملكشبفقووسوقلالوانت
.روخصلااهبجحترخآلاحابصملايفةلعُّشلاو،ىُريال

ملثً.اّيلجأدبملاادبدقل.ةيرابتخاةقيرطبهدشوسوقلارتوكسمأ
هعباصأبءارولاىلإرتولابحسهنكميو،رتولاىلإدَُشيمهسلالفسأيف
ًايفاذقًاراسمعبتيمهسلانأل_ًايلاعبّوصيمث،عيطتسيامردقبهيَنثو
.رتولاتلُفيكلذدعبو_ًايتاذ

.لمعلاتقوناح،رابتخالاتقوناح
قوفلوألامهسلاسأرلوحةفوفلملاةليطتسملاشامقلاةعطقعضو

َرانلاتيزلابةسَّمغملاشامقلاةعطقتطقتلاف،تيزلاحابصملخادةلعُّشلا
ىلإرتولابحسمث،مّلثلايفرتولالخدأو،مهسلاعفر،اهدنع.روَفلاىلع
ىلعبّوص.سوقلابًةكسمُموهمامأةميقتسمىرسيلاهديًايقبُمءارولا
هبّوصهنكلو،ودبيامكصاخشألانملقأددعهلوحدجوييذلاداطنملا
.هيلعمهسلاطقسييكهقوف

ةأطوتحتفجترتسوقلابرعشو،ىنميلاهديعباصأبرتولاّدش



ءيشلكتلعجهرصبلاجميفةقاّربةعقبجّهوتملاشامقلاثدحأو،ّدشلا
ً.ابيرقتًامَهبُمرخآ

؟بئاصلارمألابموقيله
.نآلارمألااذهنأشيفلؤاستلاىلعناوألاتافدقل
ًاغلاب؛سِّوقتمطخيفءاوهلايفًايلاعمهسلاقلطناف،رتولاتلفأ

حطسىلعريغصكزيَنكعقينألبقتاظحللكانهًاقَّلعمادبو،ةورّذلا
.داطنملا

تلاط.ةعرسبقفخيكولراشبلقناكاميف،ةرتفلءيشثدحيمل
دققرتحملاشامقلانأبكولراشعانتقاةجردل؛يفكيامبراظتنالاتاظحل
قارتخايفقفخأمهسلاسأرنأوأ،امةقيرطبهتاذءاقلتنمأفطنا
وهلبنيجورديهلاسيلداطنملايفزاغلانأوأ،شينرَولابّيلَطملاريرحلا

داطنملاىلعأيفشامقلاأدبٍذئدنع،نكلو.،لاعتشالللباقريغرخآءيش
داطنملانمتقلطنابَهلةركبكولراشرصبيشُغأو،ةرهزتالَتبكّرشقتي
.ءامسلاهاجتايف

يفنوضكريسانلاأدبو.ركسعملاةقطنمنملئاهحايصعفترا
شامقةعطقلكءافطإنيلواحمو،ةلعتشملارانلاىلعهايملانيمارءاجرألا
؛ضفخنيالوعفتريناكلئاهلاقيرحلانكلو.مهسوؤرىلعلزنتةلعتشم
.ءيشلكنممغرلابءاوهلانمفخأنيجورديهلاف

داطنمىلعةعرسببّوصمثنمو،هلعشأورخآًامهسكولراشطقتلا
ًاطخلعتشملامهسلاسأرلةريغصلاةرارشلاتمسرف.مهسلاقلطأورخآ
داطنمللردحنملابناجلاىلعمثنمو،ًالوأمالظلالخادءاضفلايفًاجهوتم
.يناثلا

ةركتناكلب،ّرشقتيوهوشامقلاةيؤرنمنكمتيمل،ةرملاهذه
.ىلوألاردقبةرِّثؤمةثعبنملارانلا

رخآلاَوِلتًامهسكولراشقلطأاميف،لفسألايفركسعملاىضوفلاتّمع
،ناخدلابًائيلمّوجلاناك،ماهسلاهنمتغرفامدنعو.ةيقبتملاديطانملاىلع
دحأبَُصيمل.شينرَولابّيلَطملاريرحللةلعتشملااياقبلاضرألاىلعترشتناو
عيمجلاناك.باصُمصخشيأَريملوهف،ةركفلاهتبجعأدقل!ىذأب
نيجورديهلاناك.ىذأيأمهبقحليملنكلو،لجأ،نيروعذمونيجئاه
شامقةعطقةيأبّنجتّمتو،ةلوهسبوًايلاعءاضفلايفعفترادقلعتشملا
.ضرألاىلعتطقسةلعتشم

ةدعرمألاّبلطتيو،ةليللاديطانملاريطتنلً.اقيمعًاسفنكولراشذخأ



،كلذنوضغيفو.ةقطنملاىلإديطانملانمديزملاراضحإل،عيباسأامبرو،مايأ
هضرتعيسثيحادنكوحنمّدقتوأ،قّرفتدقامإراساتلابشيجنوكيس
.حجندقل.داحتالاشيج

دحأيفةسدكملاتارجفتملانأشيفامرمأبمايقلاهنمءزجدارأ
قلقلابرعشدقكولراشناكو.ىذأيأنمتِملسيتلاو،ركسعملابناوج
ةببستمواهّايإًةرّجفم؛اهيلعةلعتشمشامقتاصاُصقطوقسةيناكمإنم
اممةبوعصرثكأتارجفتملالاعشإنوكينأامإ،نكلو.ةلماشةرزجمب
.ةلعتشمةشمقأوأةرارشةيأبّنجتليفكيامبةديعباهنإوأ،دقتعا
_اهلامرمأبمايقلاوًافحَزلفسألاىلإةدوعلاهتعاطتسابنأضرتفاو
ةميدعتتابدقل؟كلذنمفدهلاام،نكلو_هباشاموأ،اهتاليتفبْحسك
.اهلقنلئاسوريمدتدعبعفنلا

.ركسعملاهاجتايفةعيرسةرظنىقلأف،لفسألانمةحيصتقلطنا
ناعرسو.هناكمنعنيجورديهلاءوضفشكدقف.هيلإريشيلجركانهناك
رَدحنملاهاجتايفضكرلابمهضعبعرشو،صاخشألانمديزملاهبقّدحام
ً.احالسنولمحيمهمظعمناكو،هئابتخاناكمىلإيدؤملا

.سوقلالمحيناك،هآ
.ةرداغملاتقوناح
،جاِزملاّةيبصعسرفلاتناك.هسرفهرظتنتثيحىلإضكرورادتسا

اهتلواحمءانثأماكحإباهماِجلىلإًاَقثومنَسَّرلاناكو،اهناكميفبثتو
ةعرسبنَسَّرلافرطكولراشبحس.دعبةروعذمحبصتملاهنكلو؛عجارتلا
.جّرسلاقوفهسفنعفرو،رخصلاتحتنم

كانهناكهنأبرهاظتلاوةدلبلاىلإةدوعلاهنكمي،ظحلانمليلقب
.هبماقامبدحأفرعيلةجاحالو.تقولالاوط

ً.اديعبقلطناوسرفلاسأررادأ
تدبدقو.اهالعأىلإةلحرلانملهسألالتلالفسأىلإةلحرلاتناك

.ناخدلاورانلانعداعتبالابةديعسوىطُخلاةقثاوسرفلا
بيغمدعبموجنلاءوضببسباهقيرطةيؤرنمسرفلاتنكمت

يضارألاىلإالصوامدنعو.صاخلااهقيرطراتختكولراشاهكرتو،سمشلا
.ةدلبلاىلإراسمداجيإنمنكمت،ةطسبنملاةبِشوَشُعملا

روخصلاثيحةيحفَّسلالالتلليعيبطلارظنملاطسوسرفلاريسءانثأو
.مونلايفةبغرلابرعشيهتلعجةفيفخلاةدهدهلانأكولراشدجو،ةرَثعبملا
ىلإةدوعلاىلإّعلطتينكيملً.ابيئكراصورتوتلانمصلختًائيشفًائيشو



.ةقاشوةليوطةلحريفسنرِفِسرِب
يفداحتالاشيجلشفولاذام.همّدقتءانثأهباتنتكوكشلاتأدبو

لهسلانمناكو،حايتجالارمتساولاذام؟فلاحتلاحايتجاةوقضارتعا
؟هثودح

فاقيإلةدعتسمداحتالاتاوقنأيورغسويمأهربخأدقل،ال
حبذًايصخشررق،نوتناتس،كاذبرحلاريزونكلو،مّدقتاذإفلاحتلا
كولراشهبماقامنوكيسً،اّئيسىحنمرومألاذختتملام.فلاحتلاتاوق
.ةيسامولبدةمزأىلإيدؤينلوً؛احاورأذقنأدق

توصلاادبدقل.توصلاهلفجأف،ناويحقعزمالظلايفامناكميف
.امعوننمريبكروّنسوأبئِذقيعزبهنمرثكأّيرشبقيعزبهبشأ

نيَرَدحنمنيبدودُخألفسأدادتماىلعًاقيرطكلستسرفلاتناك
،ةيحفَّسلالالتلالفسأنمنابيرقامهنأكولراشدقتعاف،رادحنالايَديدش
هاجتايفةحوتفملاةبِشوَشُعملايضارألاربعامهقيرطقشلًابيرقتناّدعتسمو
رينيامكانهنكيملو،ءادوسٍلالظدرجمدودُخألابناوجتناك.ةدلبلا
امكةنشخلااهفارطأترهظيتلاو،ءامسلايفةّعُشملاموجنلاىوسامهبرد
.ليللاءامسقشتاهنأول

نأهنهذىلإردابتوً،ايعاوكولراشضفتنافامءيشكّرحت،ةأجف
.عجارتمثًابناجدودُخألاىلعأيفكّرحتامًائيشكانه

باصعألادودشم.هرثأيفتقيامءيش...ىلعألايفامءيشكانه
روصومالظدرجم؛ءيشال.ناكملاًاصحفتمهلوَحكولراشرظنً،اشعترمو
.ُلَعنمموجنلاءوضبّرستاهبببستةمَّسجم

ترظنف،دودُخألاةيضرأىلعتزفقوردحنملاىلعةاصحتجرحدت
رعشف،اهانُُذأتبصتناو،كانهرخآءيشدوجوةكردماهلوَحكولراشسرف
.هَيقاستحتدعترتهتالضعبكولراش

يذطسبنمّيرخصءزجىلإًايدؤم،امهمامأعاستالابدودُخألاعرش
يضارألاثيحلفسألاىلإّدتممديعبلابناجلايفّيدومَعردحنم
،فاّشكٍءوضكنَيبناجلادحأنمضفخنملارمقلاءوضثعبناو.ةبِشوَشُعملا
امهمامأّيدومعلاردحنملاروهظنممغرلابف؛امهعقومكولراشفرعف
دقل.ةبِشوَشُعملايضارألاهاجتايفردحنمىلعبردكانهتناك،ًةَرشابم
.قباستقويفهسرفةوهصىلعاهدعص

تراسف،ىرخأىلإةرخصنمًةزفاقىرخأةاصحتطقس،ليلقدعب
ىلإجورخلاتدارأدقف.اهتعرستدازو،بردلابناجىلعكولراشسرف



.كولراشةبغرنمىوقأةبغرببوهسلا
.ةملُّظلانمامهيلعزفقو،كولراشسأرقوفامءيشقعز،ةأجف



ءيشلانكيًّايأ.امهَيلكةذقنمةمدصلالوهنمًابناجسرفلاتزفق
هنأريغً.ارّثعتموهنزاوتًادقافضرألابمدطصاوامهمامأّرمدقف،بثويذلا

ىدلنّوكتف،هيتمئاقىلعروفلاىلعفقونأدعبهبلاخمرهظأامناعرس
ًاباينأو،رمقلاءوضناسكعتنيَنيعىأرامدنعَكبرُميّنآعابطناكولراش
.باعُّللاهنمليسيمفيفضموتّةقدتسم

،هلريبكءازعكلذيفنكيمل.هديّدموهرصخنمنيكسلاّلتسا
.كلمياملكاهنكلو

اهفرعيملةغلبوّشجأتوصبامًارمأىلعألانمتوصلاق،اهدنع
كولراشهجويفًاسهسهمتوصلاردصموحنناويحلاعجارتف،كولراش
.سرفلاو

نأينعيامم.نيَّيكريمألاراساتلابكويديَدهفدحأهنإ؛هفرعدقل
.راساتلابكويدكلذكو،امبرامناكميفًاضيأكانهدوجومرخآلا

اهاتفشونيتظحاجاهانيعتراصو،ةمدصلاببسبهسرفةكرحّتلُش
دوجوبسيل؛ناكميأىلإكرحتتنل.ةرهاظنانسأقوفنيتعجارتم
ةوقبقفخيهبلقو،جَرسلانعكولراشقلزنا.راوجلايفنيَّيكريمألانيَدهفلا
،نآلاسيل؛كلذثودحأشيمل.ناشطعوً،اعئاجوً،ابَعتُمناك.هردصيف
.انهسيلو

.دقتعاامكهيدلرخآرايخال،نكلو
دودُخألالخدمدنعرمقلاءوضثيحىلإ،مامألاىلإراس،اذل

.يرخصلا
هتلذِبًايدترم،ةليلقتاوطخدُعبىلعكانهًافقاوراساتلابكويدناك

نمعونصملاضيبألاهعانقًاعضاوو،ءاضيبلاهتعّبقًارمتعمو،ءاضيبلا
ةيؤرنمكولراشنكمت.هذَخفىلعًاسدسمعضيناكهنكلو،نالسروبلا
اهنإ؛رمقلاءوضتحتعملتيهوىنميلاهنُُذأءاروةريبكلاءارمحلاةَقلَعلا
ءانثأًاليلقضبنتاهنأولامكتدبو.هتّمربدهشملايفةديحولانوللاةعقب
.اهّايإكولراشةبقارم

،راساتلاببناجبفقيهسرفوكولراشهاجتايفزفقيذلااموبلاناك
ىلعةعيرستارظنهئاقلإةيفيككولراشظحالو.بارطضابهَبنَذبًاقفاخ
اموبلانكيملوً.اضيأًافئاخلبال،جاِزملاّيبصعودبيوهو،ءارمحلاةَقلَعلا
ً.ايئرمرخآلا



ًاعومسمنوكيالداكيتوصبراساتلابلاق.»زملوهتوكسكولراش«
يئّيسريبسكشلاطبأكرارمتسابءاقتلالاانلرَّدقمهنأىشخأ«.حيرلاببسب
.»علاطلا

.ةطاسببكولراشهلأس.»؟انهلعفتاذام«
ةزيزعلايفحاوزنأتدجوامدنعف.كنعثحبأتنك«:راساتلابباجأ

ضارتفاىوسيناكمإبنكيمل،ءاملابةرومغمةبقارملاةهدَرو،ةعئاجلازتال
ءافتقاّيلعنّيعتاذل،ريثكلافرعتَتنك.متررفنيَعاجشلاكيَقيدصوكنأ
،ةدلبلاجراخكتحئاريادهفطقتلادقوً.ايصخشكعميطاعتلاوكرثأ
،دحاوبناجىلإهسأرًاليمُم،ًاليلقتمصو.»لالتلاىلإ،انهىلإكانعبتف
ىلإتئجكنكلو،ةدلبلالوخدكنمتّعقوتيننأبرارقإلاّيلع«:عباتمث
.»؟اذامل.كلذنمًالدبانه

راساتلابىلعسبتلادقرمألانوكينأدبال.تاظحللكولراشركفف
مهءارواينيجرفويتاموكولراشاهّفلخيتلاكلت؛نَيتفلتخمنَيبرددوجوعم
امهءاروهسرفوكولراشاهّفلخيتلاىرخألاو،سنرِفِسرِبوحناوهّجوتامدنع
متدقهنأدعبفرعيالراساتلابنأينعيامم.ةدلبلانماجرخامدنع
؟هربخينأكولراشبضرتُفيله.هططخرمأحاضتفا

رمأفاشتكامتدقهنأو،تافدقناوألانأفرعيراساتلابناكول
.لقألاىلعً،ايرظن.كولراشلتقلببسيأكلميناكاَمل،هشيج

ةدئافال،اذل.ادنكحايتجارمأبداحتالاشيجفرعي«:كولراشهباجأ
اهدنعو،راساتلابايهبمايقللططختاملكِغَلأ.هبموقتامةعباتمنم
.»ةريثكحاورأذاقنإنمنكمتتس

مل،نكلو.كولراشهلاقاميفًاّيلمراساتلابريكفتءانثأتمصلاداس
.ضيبألاعانقلاءاروهيفركفيامةفرعمنكمملانمنكي

ً.اريخألأس.»؟كلذنوفرعيىتمذنم«
كشيجىدلةصرفةيأدوجومدعليفكيامبيأ؛ةليوطةدمذنم«

.»دودحلاىلإلوصولاب
.راساتلابلأس.»؟انهلعفتاذام،ةلاحلاهذهيف«
مليننكلو.كلاجرىلعتارجفتميمرلنودعتسينويداحتالاناك«

.»مهفاقيإّيلعنّيعتدقو،كلذثودحبحامسلاعطتسأ
ىلإسيلو،ةّللَُضملالبُنلالاكشأنملكشىلإدوعيكلذنأضرتفأ«

.»؟كلذكسيلأ،فلاحتلاةايحبولسأعمقفاوت
مهفتحسانلانمديزملايقالينأديرأال«:مأسبكولراشباجأف



.»بسحف
.»ً؟اّنتممنوكأنأينمعقوتتله«:هلأسوهسأرراساتلابّزه،اهدنع

.هتوصيفةحضاوبضغةربنًةأجفترهظو
صاصرنمةجنَصهنأولامك؛هلهاكلقُثيبَعَّتلابكولراشرعش

يألجألوأ،كلجألكلذلعفأملانأف.ءيشيأكنمعقوتأال«:لاقف
.»يئدابمويتادقتعملجأل؛يلجألهتلعفلب،رخآصخش

حايتجالاف«:عباتوبضغبراساتلابلاق.»ىدسكتقوَتردهدقلً،اذإ«
.»يلهتلقاملكنممغرلابرمتسيس

كانهنوكتسفلاتقلااوراتخااذإو.كلاجرةرصاحممتتسً،اذإ«
.»ةكرعم

.»َتقفخأدقلً،اذإ.لاحةيأبنوتوميسسانلا«:راساتلابرجمز
يننكمييذلاليلقلابلب،ملاعلابمكحتلاعيطتسأال«:كولراشباجأ

امأ.ةرزجمفاقيإلهبمايقلاعيطتسأامبُتمقدقل،لقألاىلعو.هبمايقلا
.»ةموكحلاىلإو،يورغسويمأىلإو،كيلإدئاعفىّقبتام

يذلانالسروبلاعانقّلظاميف،ةرارملانعّمنيتوصبراساتلابملكت
كنأيهكتلكشم«:رمقلاءوضتحتًاجّهوتمولاعفنالاميدعهعضي
ةحيصنةيأّيدلتناكاذإو.قطنملاقيرطيففوقولابكرعاشملحمست
ىوساهنمىتأتينلذإ؛اهيلعرطيستوكرعاشمتبكتنأيهفكلاهمّدقأل
.»ةيذألاولالضلا

ةنَّولمتايركِذ،هتقيقشوهتدلاونعتايركِذكولراشنهِذىلإتداعو
نعتايركِذلباقملابترهظ،نكلو.ملؤتتالاعفنالاكلتو،تالاعفنالاب
.هتَدعسأدقف.ملؤتالتايركِّذلاكلتوً،اضيأاينيجرف

،يرعاشمبكّسمتأسيننأدقتعأيننكلو،كتحيصنرّدقأ«:كولراشباجأ
.»أوسأللوألضفأللتناكأءاوساهبحأانأف.عنامكيدلنكيملاذإ

نلكنكلو،كلذىلعفسأتسوشيعتسكنإلوقلادوأتنك«
كولراشهاجتايفهبناجبفقاولااموبلامّدقتف،همجاربقطقطو.»شيعت
.هيَنيعًاقِّيضموهباينأىلعًاّرشكم

نأريغ.نيكسلالَصنىلعرمقلاءوضعملو،همامأهديكولراشّدمف
.همدقتلصاولب،ددرتيملاموبلا

ناك؛ءطببهسأركولراشرادأف،هءارورخصلاىلعىطختوصعمُسو
.هءاروفقييناثلااموبلا

.هدُفيملاهنمًّايأنكلو،تالامتحانعًاثحبهسأريفراكفألاتعراست



؟طقفنيكسةطساوبنَيناويحةلتاقمهنكميفيكذإ
،لقألاىلعوأً؛ايئزجناضَّورمامهف؟كلذكسيلأ،نيَّيّرباسيلامهنكلو

.ةصرفكولراشرمألااذهحنمدقو،هنايشخيامهنإ.راساتلابناعيطيامهنإ
اميفً،ايبناججرحدتيوًاضرأعقيهءاروىطخلاعقوُعراستهلعجدقل

نيَدهفلانكلو،هيَمدقىلعًافقاوزفق،اهدنع.هسأرقوفدوسأءيشعمل
.نيَرجمزمبْنَجىلإًابنَجنافقياتابدقف.عرسأاناكنيَّيكريمألا

.روخصلاّقلستعيطتستالاهنكلو،راجشألاّقلستتايروّنسلاةعاطتساب
،دودُخأللّيدومعلابناجلاكولراشّقلست،ةنكممةعرسىصقأب،اذل

فورحىلعروثعلانالواحتهامدقو،رخصلايفتاوجفنعثحبتهعباصأو
.راهنتنأنودنمهنزولِقثلّمحتىلعةرداق

.نازفقينادهفلاناك،هتحتو
لكشبهسفنعفرف،رخصلانمةطسبنمةقطنمىلعهاديتقبطأ

.ءارولاىلإهبحسوهبلاخمةطساوبَهتمزجدهفلاكسمأنيحيف،سئاي
ديَحىلعنامألاّربىلإهسفنبحسو،هاوقلككولراشعمجتسا،اهدنع
لفسألاىلإو،ةهجنمىلعألاىلإًاهّجتم؛دودُخألابناجدادتماىلعمئاق
.ىرخألاةهجلانم

روّنسلاعزتنادقل.هيَمدقةمالسنمًاققحتملفسألاىلإكولراشرظن
.ىذأيأببَُصيملكلذنعادعو،هتمزجبِقَعريبكلا

نَيتهجوامهكولسءانثأنييروّنسلانويعقيَربىشالت،لفسألايف
.هَضرأتسيلوامهَضرأهذهتناك.هيلإلوصوللقيرطنعًاثَحب،نَيتفلتخم
.ديكأتـلابًاقيرطنادجيس

سيلموتحملائجُرتتنأ«.عفترمتوصبراساتلابلاق.»ٍّلسمرمألا«
ةلوهسرثكأرمألانوكيسو؛بسحفملستساً.ايقطنمككرحتراسمسيلف؛الإ
.ً»املألقأو

.»َتبذكوينتدعونأكلقبس«:ةبوعصبًالئاقكولراشثهل
؛اهدادتماىلعةعرسىصقأبضكرف،همسجنمعسوأةفاحلاتناك

بلاخملاتوصعامسنمنكمتوً.ايبسنٍنمآامناكمىلإلوصولاًالواحم
سافنألاتوصددرتاميف،نيبناجلادحأيفامناكمنمرخصلاىلع
.ةقيمعلا

.توميسفًابيرقامءيشبمقيملاذإ
ىأرف،لفسألاىلإةعيرسةرظنكولراشىقلأ،دودُخألابناجبًاقصتلم

.بسحفءاضيبلاراساتلابةعّبق



امهتقالعونيَّيكريمألانيَدهفلالوحهجاتنتسانوكييكهللاىلإًاعّرضتم
،ضرألاىلعهّايإًاعقوم،راساتلابقوفطقسوكولراشزفقً،احيحصراساتلابب
ةرخصبىرسيلاكولراشفتكتمدطصا.مالظلايفيفتخيهسدسمًالعاجو
ً.اديدشًاملأهلببسامم؛جرحدتلاهتلواحمءانثأدودُخألاةيضرأىلع
ىرسيلاهعارذكسمُيوهوًافقاوراساتلابناك،هيَمدقىلعفقوامدنعو
نمتمصقنادقةعيفرلاهماظعنأولامكًاهَّوشمادبدقل.ىنميلاهديب
.هيلعكولراشطوقسءارج

تاوطخدُعبىلع،ضرألاىلعًاّيمرمنالسروبلانمعونصملاهعانقناك
ريباعتهيلعتدبفعانقلادَقفيذلاههجوامأ.ءازجأىلإًامَّطحمو،ةليلق
.ةتَحبٍةيهارك

امهويَّناويحبقارأسً،ابناجيبونجلابيذهتلاًاعضاو«:راساتلابرجمز
تدبدقل.»ةايحلاديقىلعلازتالتنأوكماظعنعمحللاناعزتني
ليللاءامسلدادتماوههجوىلعبوقثكًامجحرغصألاءادوسلاتاَقلَعلا
تاملكثالثبحاصو.»امهاه«:لاقمث،كولراشبناجىلإرظنو.هءارو
.نَيناويحلاعمهلصاوتىدلاهمادختساداتعايتلاءاشجلاةجهللاب

ببسبملألابو،هرهظىلعدهفلالقِثبروعشلاةظحلةيأيفًاعقوتم
.راساتلابهاجتايفمامألاىلإكولراشاطخ،همحلقيزمتبهبلاخممايق

ًالصاوم،ءارولاىلإعجارتولفجف،كلذعقوتيليحنلالجرلانكيمل
عزتناوملألابةضبانلاىرسيلاهديّدمكولراشنكلو.ىرسيلاهعارذبكاسمإلا
ضعبعمهترشبنعتخلسناف،راساتلابنُُذأءارونمءارمحلاةَقلَعلا
ءوضتحتءادوسلا؛ءاضيبلاراساتلابةلذِبفتكىلعمدلارثانتو،ةمواقملا
.رمقلا

نآيفبضغوةمدصنعّربعيعيفروٍلاعتوصبراساتلابحاصف
ً.اعم

.كولراشدييفًاتوصثدُحتو،ةلَّلبمءارمحلاةقالمعلاةَقلَعلاتناك
نادهفلانكمتينألبقو،ءيشيأبمايقلانمراساتلابنكمتينألبقو
تّولتف،نيَمسقىلإاهعطقوهنيكسكولراشعفر،هيلعبثولانمنايكريمألا
ًالماحكولراشرادتسا،اهدنع.هديةحارىلعراساتلابمدلاسو،تّفتلاو
يفنيَمّدقتملانيَدهفللنيءزجلاىمرو،ةَقلَعلانمًاءزجهيَدينملكب
.ههاجتا

كولراشعقوت،راساتلابةفرشىلعقباستقويفامهلعفّدرىلإًارظنو
يَفصننادهفلافّقلتدقف.هآجافامهنكلوً،افوَخنابرهيوناريدتسيسامهنأ



مث،امهلماكبامهاعلتباو،ناتغئاسناتمُقلامهنأولامكءاوهلايفةَقلَعلا
.هوحنمّدقتلاالصاو

.راساتلابىلعةتَّبثمامهنويعتناكامنإو،هوحنسيل،ال
وحنامهمدقتالصاوو،نادهفلاهلهاجتف،ءطببًادعتبمكولراشكرحت

.راساتلاب
باصُمامهبمّكحتيذلالجرلانإذإ.بيرغلكشبلوقعمرمألا

ذوفنلانكيًّايأو.دوجولانمتلازاهنايشخياناكيتلاةَقلَعلاو،فيعضو
ناكلمينآلااتابدقو.هلّدحعضُودقف،امهيلعراساتلابهسراميذلا
.امهبىذألاقاحلإهنكميالو،ذوفنلا

امًارمألاقف،هفلخةيرخصلاةفاحلاتناكو،ءارولاىلإراساتلابعجارت
.هالهاجتامهنكلو،نّييروّنسلاىلعةرطيسلااهتطساوبداتعايتلاةغللاب

ةوطخراساتلابعجارت.قفاخبلقوّفاجمفببقاريكولراشناك
جراخىنميلاهمدقبىهتنارمألانكلو،نيَدهفلاهاجتايفهيَديًاعفارىرخأ
ً.اخراصمالظلايفعقوف،غارفلايف؛ةئتانلاةيرخصلاّةفاحلا

مث،ّةفاحلاقوفنمنيَرظانتاظحللكانهنايكريمألانادهفلافقو
.كولراشىلإوأرخآلاىلإامهدحأرظنينأنودنملالتلاوحناهّجوت

ملألاراسحناًارظتنمو،هسافنأًاطقتلمتقولاضعبلكانهكولراشفقو
.يباجيإرمأاذه،لقألاىلع.ةروسكمهلُدبتمل.هفتكيفهبرعشييذلا

.نايكريمألانادهفلادَُعيمل
،فوخلاةدشنمةشمكنمفقتهسرفتناكثيحناكملادصقً،اريخأ

.داعترالانعتّفكىتحاهَيبناجىلعةموعنبهديًارّرمم،اهعورنمأّدهو
ىلإيدؤملاردحنملالفسأىلإهتلحرعباتو،جَرسلاىلعسلج،كلذدعبو
.ةبِشوَشُعملايضارألا

ةقطنميفةمَّطحموةيوتلمراساتلابةثجىلعرثع،ردحنملالفسأيفو
امك_ترداغدقف.ههجوىلعةدوجومتاَقلَعلانكتمل.ةطسبنمةيبشع
.هتدروأربعمدلاّخضّفقوتةظحلىرخأةديرطءاروًايعس_َضرتفموه
.ّيزيرغهنكلو،ةرورضلابًايقطنمًارارقسيل

،ةدوعلاقيرطيفهسرفةوهصىلعافغدقكولراشنوكينأدبال
روهظو،ةدلبلايحاوضربعودعتهسرفنأوههكردأيذلايلاتلارمألانأل
ةطوبرمسرفلاكرتو،لبطسإلاىلإكولراشهّجوت.ُقُفألايفقرزأرارمحا
.قحالتقويفهتعيدوىلعلوصحلاهتعاطتسابف.قدنفلادصقمث،هجراخ

يفهتفرغىلإهّجوتف،لخدامدنعماعطلاةفرغيفدحأكانهنكيمل



مهدحأجورخًابيرقتّعقوتدقناكو.هفاقيإدحألواحيمل.يولُعلاقباطلا
مل،ْنكلو.هرهظريُديامدنعهيَفتكىلعامقولخمزفقوأ،هتمجاهمل
كولراشلخد.ريغالءودهومالسكانهناكلب؛كلذنميألصحي
،ثدحيملًائيشنأولامكرمألاادبدقل.ةيطغألاتحتقلزناو،هتفرغ
،حابصلاكلذيفىلوألاةرمللاهلخدنأذنمةفرغلارداغيملهنأولامك
يضارألاربعاينيجرفويتامعماهبماقيتلاةقاشلاوةليوطلاةلحرلادعب
.راساتلابلزنمنمةبِشوَشُعملا

امدنعملحلاركذتيملهنكلوملحوأ،ملحينأنودنممانو
.امبرديجرمأاذهو؛ظقيتسا

ىقلتساف،ظقيتساامدنعهمونةفرغةذفانربععطستسمشلاتناك
دعبو.هتركاذيفثادحألاًاعِدومو،ىرجامًاسِرهفم؛تقولاضعبلكانه
.لزنوهسبالمىدترا،كلذ

ةلاكونمنَيليمعىلإثدحتيماعطلاةفرغيفيورغسويمأناك
.ارداغامدنعكولراشوحنهّجوتمثنمو،امًائيشامهللاق.نوتركنيب

نكلو،نوتركنيبءالمععمًالغشنمتنك.سمأحابصذنمكَرأمل«
ةجاحبتنككنأدبالً.اقلطمكتفرغرداغتملكنإالاقاينيجرفويتام
.»مونلاىلإ

.كولراشلاق.»ُتمندقل«
.»سمأموياهتيأريننأركذأالكيَديىلعشودخكانه«
.كولراشلاق.»ةمرصنملاةليللايفترهظاهنأدقتعأ«
.ةليلقتاظحللهسفنىوتسملاىلعكولراشبيورغقّدحو.»امبر«
.»؟ادنكحايتجاوراساتلابنعديدجلاام؟ثدحاذام«:كولراشلأس
دقف؛ديطانملاةطساوبفلاحتلاشيجىلعموجهلايغُلأ«:يورغباجأ

ةيرظنلااهنإ.راساتلابءالمعدحألعافلانوكيامبر.اهبرانلامهدحألعشأ
.»؟!اهيلعقفاوأاليكانأنمو،لاحةيأبةماعلا

.كولراشراشأ.»لقألاىلعةرزجمبّنجتّمتدقل«
ةريبكةهجاوملًاّديؤمبرحلاريزوناك«.يأرلايورغهقفاو.»لجأ«

ُتمنتغاو،امةقيرطبتيغُلأهرماوأنكلو،راساتلابدونجوهدونجنيب
ذيفنتلثوبسكليونوجانمدختسا.يدرفمبةحجانةطخعضولةصرفلا
نوكينأهتعاطتساب.قّرفتلاراساتلابشيجنمبلطيهانلعجو،انفده
مادعإلانعليدبهيلعضَرُعيوبسانملاءاودلاىطُعيامدنعًادجًاعِنقُم
ةكرعمضوخيفنيبغاراوناكدونجلانمديدعلانأدقتعأالً.اقنَش



.»مهلزانمىلإةدوعلامهنمبُلطامدنعءادعساوناكدقف،ةيقيقح
.»؟ثوبسكليونوجو«
ىلإنيليهتناسنوجىعُديلجرلَسرُيسو.تيَمهنإ،خيراتللًاقفو«

ةعرجبمئالملاءاودلايطُعأاذإ.روميتلابيفةيلقعلاضارمأللىفشتسم
ىلع،هتافوىتحً.اعيطمحبصينأو،لكاشملاببسيّالأضرتُفي،ةمئالم
.»لقألا

.كولراشلاق.»؟نجَّسلاو«
امملضفأمكُحلااذهو.هلعفوهلاقاملكىلإًارظنمرجمهنإ«

.»هقحتسي
لبً،امامتيورغهلاقامىلعقفاومهنألسيل؛هسأربكولراشأموأف

دعبثدحيساذام؟انعاذامو«.ةصاخةفصبلداجينأأشيملهنأل
.»؟كلذ

ىلإرفسللركاذتىلعلصحنسو،كرويوينىلإدوعنس«:يورغباجأ
رثكأًاتقوانيضقاننأدقتعأ.نيَمويوأًادحاوًامويكلذبلطتيدق.ارتلكنإ
؛ارتلكنإيفعتمتسأيننأّالإيسأرطقسمبُحأامردقبف.انهٍفاكنم
دعاصتييتلاغنِدوبلاوةليوطةدملةقولسملاراضُخلالوانتنعادعاذه
.»راُخبلااهنم

ً.اددرتمكولراشلأس.»؟ىقبت...نلأ«
يفاهبمايقلاّيلعةريثكلامعأكانه«:باجأوريبكلاهسأريورغزهف

.هبموقألمعّيدل.ارتلكنإيفيدرفمبيننكلو،انهريبكانددع.رخآناكم
نظأو،ليلدلامادختساويقطنملكشبريكفتلاكّملعأنأبكقيقشُتدعوو
.»دعبديعصلااذهىلعريثكلاققحأمليننأ

،اينيجرفو،يورغ_مهتعبرألقتسا،مويلاكلذنمقحالتقويف
ركاذتّربدتنميورغنّكمتو،كرويوينىلإنيدئاعراطقلا_يتامو،كولراشو
اونكمتمهنإىتح.ةليلقمايأدعبارتلكنإىلإةرداغمةنيفسنتمىلعمهل
راَحملا؛ةريخألامهتليليفتيصلاعئاذندراغسولبينيفماعطلالوانتنم
،ةليللاكلتيفًايوزنمهسفندجوكولراشنكلو.ةريبكمحلعطِقو،عبطلاب
هجاوهنأولامكرمألاادبدقل.لاعفنالانمليلقبلصحاميفًاركفمو
دّقتيامءيشبرعشهنأةجردلةيضاملاةليلقلامايألايفرومألانمريثكلا
روعشلابحينكيملذإً.ابيرقهتعيبطىلإدوعينأيفلِمأو،هلخاديف
.ملاعلاةيقبنعلاصفنالاب

هيلعةعيرستارظنءاقلإتلصاودقف؛هيلعاينيجرفقلقبرعشامك



وأةدحاوًةرم،تاظحللهعارذىلعاهديتعضوو،ماعطلامهلوانتءانثأ
.لعفدريأيدُبيالامدنعاهعفرتتناكو،نيترم

دنعةنيفسلانتمىلعفقيكولراشناكاميف،ةليلقمايأدعب
نممغرلابدعتريهسفندجوً،اديعبكرويوينأفرمءافتخابقاريو،نيزباردلا
ملهنكلو،جاِزملافرحنموضيرمهنأرعشدقل.حيرلاةلقوسمشلاءفد
.لضفأهسفنلعجيفيكفرعي

كرويوينةمصاعتناكفيكً،اذإ«:هءاروفولأمتوصلاق،ةأجف
.»؟هبمايقلاكيلعنّيعتيناكامبَتمقله؟ةميظعلا

نامكلافزاع،نوتسفارهنإ.توصلاردصموحنهسأررادأف
هراوجىلإفقي،اكريمأىلإهتلمحيتلاةلحرلاءانثأهاقتلايذلايدنلرإلا
دوسألاهرعشو،هرهظىلعةعوضومهنامكةبلعو،نيزباردلاىلعًائّكتم
.هتقايىلعلَدسُمليوطلا

ً.ائجافتمكولراشلاق.»!اكريمأيفىقبتسكنأُتننظ«
ىلإُِرشأملامبر،نأشلااذهبقلعتياميف،هآ«:فسأبفارباجأف

لمآتنكو،مألادلبلايفةاناعملانمليلقلاُتهجاويننكلوً،اقباسرمألا
سوقنمفرطلااذهدنعيروطسألابهذلاءانإءاروييعسنوكينأ
ىلعلئاسرنوهّجوياوناكسانلانأيلنّيبتنكلو؛،ةديجةوطخحَزُقلا
ىلإُتلصوامدنعيراظتنابمهدحأناكو،هسفنكاذحَزُقلاسوقدادتما
هراظتنابيمارجإلاملاعلالكيدنلرإلادجينأّنظيناكنم«.دّهنتو.»انه
.»؟نََفكيفةثجكًاطاخُمكرويوينيف

.»؟بهذتسنيأىلإ؟نآلاثدحيساذامً،اذإ«
فرعتله«.ءاملاىلإًاقّدحمفارباجأ.»فورظلاىلعرمألافقوتي«

.»؟نامكلاىلعفزعللصاخسّردمىلإةّسامةجاحبًادحأ
فرعأيننأدقتعأ.ةيافكلاهيفامبٍّلسمرمألا«:كولراشباجأف

.ً»اصخش

ىهتنا

.تاسنِب5يواستةميدقةيناطيربةيدقنةعطق]1[



.ةرهزمةّقلستمةتبن]2[

.ةبَّبدمةريغصةيحل]3[

.ةشارفىلإلوحتتوروطتتةدود]4[

ةيقاوكاوشأهليَذوهمسجيطغت،باجنسلاهبشيناويح]5[
.

عضوببوكرلايفلاّيخلاةدعاسملجَّرسلانمىلدتتةقلح]6[
.هيلعهمدق

وأةريغصلاءايشألابكاسمإللنيَحطسمنيَّكفتاذةشاّمك]7[
.كلسب

.مسجلارخؤميفنيتبّالكلاكنيضبقِمتاذةرشح]8[

.اهنزوببسبٍنحنملكشبتارُكلااهيفجرحدتةبعل]9[

.نيَصخشلةعيرسةصقر]10[

ةيقيسوملاتالآلايفلمعتُستوتاناويحلاءاعمأنمعنُصت]11[
.

ىلإامهادحإندعملانمنَيتعطقتيبثتلمدختُسيرامسم]12[
.ىرخألا


