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هاجتايفًاضماوًاءوضًالسرم؛ءاملاحطسىلعسمشلارونعطس
فيفختللنيضمغمفصنهينفجءاقبإلواحوً،اراركتامهفرطف،كولراشينيع
.ءوضلاجهونم

طسوقفربهيفسلجييذلاريغصلافيذجتلابراقليامتامنيب
ةاطغم،تاهاجتالالكنمةبشوشعملاضرألاهلوحتعفترااميف،ةريحبلا
،رضخأءاعوطسواهنأكوةريحبلاتدبف؛تامجألاوراجشألانمليلقددعب
.اهقوفءاطغةباثمبمويغلانمةيلاخلاءامسلاةقرزاميف

وحنههجورادأدقوبراقلانمةسّوقملاةهجلايفكولراشسلج
دئازلايورغنزوىّدأو.براقلارخؤميفيورغسويمأسلجاميف،فلخلا
ثيحىلعألاوحنعفتراامنيب،ءاملاتحتسلجيثيحبراقلاصوغىلإ
حطسقوفاهعفروديصةبصقبكسمأدقيورغناكو.كولراشسلجي
ىلعتفطامنيب،لفسألاوحنًايلدتماهفرطبلصتمعيفرطيخادبف،ةريحبلا
ةبابذلالثمودبتدقو،مُعطاهنإ؛شيرلانمةريغصةلتكءاملاحطس
ةلستحاترا،فيذجتلابراقرعقيف،امهنيبو.ةعئاجةكمسىلإةبسنلاب
.شقلانمةعونصمةغراف

."؟طقفةدحاوةبصقترضحأاذامل":ءايتسابكولراشلأس
حطسقوفيفاطلامُعطلاىلعهينيعّتبثدقو،فطلبيورغباجأ

سردميدقتلبسانمهنكلو،ودبياملثمديصللًامئالمسيلمويلااذه":ءاملا
."ةايحلاتاراهميف

."كلذةفرعميبردجيناك":كولراشمتمت
يلءاشعلاماعطةبجونيمأتلواحأينارت،كلذمغرو":يورغفاضأ

ردقةددعتمعفانماذهلعفأامنوكينأىلإىعسأًامودانأف.اينيجرفلو
."ناكمإلا

تنأوكتبقارمو،انهسولجلابءافتكالاًاذإيبردجيأ":كولراشلاق
."!؟كئاشعلكامسألاداطصت

."امًاعون؛اذهلوقكنكمي"ً:ابيجميورغمستبا
."؟تقولانمريثكلارمألاقرغتسيسلهو"
."...دمتعيكلذ"
."؟َمالع"
."المأًارهامًادايصتنكاذإامىلع"



هنأًامامتكردأو."ً؟ارهامًادايصكلعجييذلاامو":كولراشلأس
.هسفنىلعةرطيسلاعطتسيملهنكلو؛يورغهلوقياملةيمهأيطعي

تاذةيساحنلاةركبلاّفلبيورغماق،هبيجينأنمًالدب،نكل
طيخلابحسو،ةبصقلانماهبكسمييتلاةهجلايفيمظعلاضبقملا
ترثانتف،ءاوهلايفىلدتوءاملاجراخشيرلابوسكملامُعطلازفقف،ةعاربب
يورغعجرأ.ةريحبلاحطسبمطترتنألبقءاملانمةئلألتمتارطقهنم
ءانثأحضاوريغمعطلاحبصأو،هسأرقوفطيخلاّىلدتف،فلخلاىلإةبصقلا
8مقرلالكشمعطلاذختافً،اددجممامألاىلإةبصقلاعفدّمث.هكّرحت
ناكميفةريحبلاحطسبمطتريوهسأرقوفّقلحيوهوءاقرزلاءامسلاتحت
ً.افيفخءامذاذرتوصًاردصم،فلتخم

فرعي":لاقّمث،ءاملاتحتصوغيوهومعطلاًامستبميورغبقار
ةرارحلاةجردبسح؛ةفلتخمقئارطبلعافتتكامسألانأرهامدايصيأ
لكأتال،ًالثمعيبرلالصفيفركابلاحابصلايفف.ةنسلانمتقولاو
سمشلانألًاريثكنخستالو،ةدرابهايملانوكتذإً.ادبأمعطلاكامسألا
.ةكرحلاةئيطبكامسألانوكتاذهلو،ءاملاحطسنعاهتعشأّدترتوةضفخنم
،اذل.ءطببقفدتياهبةطيحملاةئيبلابرثأتملاودرابلاكامسألامدّنإذإ
رومألاأدبتلرهظلادعبةرتفةيادبوأحابصلارخاوأىتحراظتنالابجي
عطستسمشلانألعطقتملكشبمعطلاكامسألامضقت،اهنيحف.لدبتلاب
ال.ةيويحرثكأكامسألالعجتيلاتلابو،ةنوخسرثكأهلعجتفءاملاحطسىلع
تابابذلااهعمو،ةنوخسرثكألاةيحطسلاهايملاعفدتحايرلانأيفكش
بجوتي،اهدنعوً.ابناجكامسألااهنمتاتقتيتلاىرخألاتانئاكلاوةريغصلا
الهايملاثيحديصلانمىودجالذإ؛ةكرحلاكلتةاراجمدايصلاىلع
بسحريغتينأنكميكلذلكو.ماعطيأدجويالثيحوأ،ةدرابلازت
."ةنسلانمتقولا

."؟تاظحالمنيودتيبردجيله":كولراشلأس
ّركذتو،همدختسافكيفتكقوفسأركيدل":بضغبيورغباجأف

هايملانوكت،ءاتشلايفف.لاثمكءاتشلالصفيفلصحيامذخأنل.قئاقحلا
رطضتسو،ةريبكةعرسباهيفكامسألاكرحتتنلاذل-ةّدلجمامبرو-ةدراب
تايمكبفيرخلالالخهعمجّمتيذلانوزخملاىلعدامتعالاىلإاهنيح
اذام،نآلاو.ءاتشلالصفيفًاديجكامسألاديصنوكيال،اذهلو.ةريبك
."؟ةظحللاهذهىتحتملعت

،عيبرلايف":عباتمث،ةعرسبهنهذيفقئاقحلاكولراشعجار.ً"انسح"



يفامأ.رهظلادعبةيادبيفوأحابصلاةرتفرخاوأيفديصلانسحتسي
."لوجتملاعئابلانمكامسألاءارشوقوسلاىلإهجوتلالضفألانمف،ءاتشلا

اميفرّكف،نكل.قئاقحللةديجةصالخهذه":لاقمث،يورغكحض
."؟قئاقحلاحرشتيتلاةدعاقلايهام.قئاقحلاءارودوجوموه

.ءاملاةرارحةجردوهمهملاءيشلا":باجأمثةهينهكولراشرّكف
اذإامو،هايملانمسمشلابرقىدموهءاملاةرارحةجرديفّرثؤيامو
بجي،اذل.ةنيعمةيوازقفووأرشابملكشبءاملاىلععطستتناك
اهدنعو،ةنخاسلاريغامنإوةرتافلاهايملاعقومو،سمشلاعقومديدحت
."كانهكامسألادجنس

."حيحص"
نأنودنممامألاىلإيورغىنحناف،هناكميفًاليلقمعطلاضفتنا

لّضفي":ءودهبعباتو،نيفيثكلانييدامرلاهيبجاحتحتناواقرزلاهانيعفرطت
عمجييذلاوهرهاملادايصلاو.ةنيعمةرارحةجردكامسألانمعونلك
نمتقوللهتفرعمعم،كامسألاىدلةلضفملاةرارحلاتاجردنعهفرعيام
ناكمددحتيتلاو؛ةريحبلايفةلدبتملافورظلاو،راهنلانمتقولاو،ةنسلا
."ةنسلانمنيعمتقويفةريحبلايفةكمسلكدجاوت

نلحجرألاىلعيننكل.ًالعفريثماذهلك":رذحبكولراشباجأ
تقولسولجلابلطتيرمألانأودبيذإ.يلةياوهكمسلاديصلعجأ
،ليوطتقولسلجأستنكاذإو.معطللةكمسلاطاقتلاراظتنايفليوط
."ديصلاةبصقنمًالدبّيدينيبًاديجًاباتكعضأنألّضفأانأف

ةيفيرلايتقيرطباهحيضوتلواحأيتلاةلأسملا":ربصبيورغباجأ
نأكيلعف،امءيشطاقتلاًامويتلواحاذإكنأيهةصاخلاةيلمعلا
ّنأو،كتسيرفتاداعفرعتنأكيلع،ةيادبلايفف.ةيجهنمةقيرطدمتعت
ىلعهسفنرمألاقبطنيو.ةيلحملافورظلاوةئيبلاقفولّدبتتتاداعلاكلت
عقاومو،ةلضفمءايشأمهيدلسانلاف.كامسألاىلعقبطنياملثمًامامت؛رشبلا
امبتاليضفتلاكلترثأتتدقو.مويلانمةفلتخمةلضفمتاقوأو،ةلضفم
وأنيعئاجاوناكاذإاموأً،ارطامسقطلاوأةعطاسسمشلاتناكاذإ
نمنكمتتيكًاديجكتسيرففرعتنأكيلع،اذل.ءالتمالابنورعشي
ةعومجملاهذهلثمًامامت-مُعطلامعتسااهدعبكنكميو.اهتاوطخقابتسا
عيطتستال-ينطقطيخةطساوبًاعماهتعمجيتلاشيرلانمةليمجلا
."هتمواقمةسيرفلا

."؟نآلاةدوعلااننكميله.سردلاتمهف":كولراشلاق



تارظنتناك."نآلاىتحيئاشعىلعلصحأملانأف؛دعبسيل"
امدنع":ًالئاقعباتو،امءيشنعًاثحبةريحبلاحطسقوفلوجتيورغ
ىلعّلدتتامالعنعثحبلااهنيحكيلعبجوتي،اهتاداعوكتسيرففرعت
للستتفوسلب.ال،اهسفننعةنلعمكمامأرهظتنليهف.اهدوجو
ىلإريشتيتلاتامالعلانعّةقدبثحبلاكيلعو.رذحلاةيّخوتم،ةقدب
ةرشعيتنثاةفاسمدعبىلع،ءاملايفةعقرىلعهينيعّتبثو."اهدوجو
،لاثملاليبسىلع":هسأربئمويوهولاقمث،براقلانمًابيرقتًامدق
."؟ىرتاذام.كانهىلإرظنا

."ءاملا":باجأمث،كولراشقّدح
."ً؟اضيأاذامو"
يورغهآرامةيؤرًالواحم،سمشلاجهوببسبهينيعكولراشّمز

؛ًاليلقفسخنتاهنأولامكءاملانمةريغصةحاسمتدب،ةهينهلو.هلبق
رومألاتداعمث،طقفةدحاوةظحلرمتسارمألانأالإ.ةّدترمةجوملثم
نمديزملاظحال،هنعثحبيامكولراشفرعنيحو.اهتعيبطىلإ
ءاملاحطساهيفادبيتلاةتقؤملاوةئجافملاتاظحللانمديزملاو،تافوسخلا
.ًاليلقىّولتيهنأولامك

."؟اذهام"
عفرتامدنعرمألالصحيو.صاصتمالابفرعياماذه":يورغباجأ

حطسقوفةرشابماهفنأ-ةلاحلاهذهيفتيورتةكمسيهو-ةكمسلا
ةرشحةكمسلاىرتنيحو.حطسلاىلعتارشحلاوفطتنأراظتنايف،ءاملا
تنأنكمتتاملكو.اهعمةرشحلاصتمتوءاملانمةعرجعلتبت،ةدحاو
ىلإءاملاضفخنيامنيب،طيسبلافوسخلاكلذوهحطسلاىلعهتيؤرنم
نأ،يقيدصاي،كلذنأشنم.ءاملاتحتةرشحلاصاصتمامتيولفسألا
."تيورتلاةكمسناكمىلإاندشري

ةريحبلاحطسقوفمعطلافرحناف،ةوقبديصلاةبصقيورغّدشو
تيورتلاةكمسكولراشدهاشثيحةحاسملاغلبنأىلإ،طيخلابًادودشم
مث،ءيشيألصحيمل،ةهينهل.لفسألاوحنصوغتوتارشحلاعلتبتيهو
ّفلو،ةبصقلايورغبحس،اهدنع.ةريحبلاحطستحتةأجفمعطلاىفتخا
ىلعىلعألابوصءاملارياطتف،نكميامعرسأبهسفنتقولايفةركبلا
ًاقلاعاهمفناك.طيخلانمةّيلدتمةكمستّولتاميف،ةيضفتارطقلكش
بحس.ينبلانوللابةطقرماهفشارحتدبو،معطلالخادةأّبخملاةرانصلايف
بوصريطتاهنأولامكةكمسلاتدبف،فارتحابىلعألابوصهتبصقيورغ



ديبةبصقلايورغكسمأ،اهدنع.ديدشجايتهابهيلعّتطحمث،براقلا
ًابرضمبحسوفلخلاوحنىرخألاهديّدمو،ءاملايفعقتاليكةدحاو
نعةكمسلاتفقوتفةعيرسةدحاوةبرضاهبرض.هدعقمتحتنمًايبشخ
.ةكرحيأبمايقلا

لخادنمةرانصلاعزنيناكاميففطلبكولراشلأس،كلذدعبو
فرعاو،كتسيرفتاداعىلإفّرعت؟مويلاانّملعتاذامً،اذإ":ةكمسلامف
زجنأ.راوجلايفاهنأىلإريشتيتلاتامالعلافرعاو،اهبذجييذلامعطلا
."حاجنبدايطصالايفكصرفديزتسو،كلذلك

ريغناكهنكلسردللةيساسألائدابملامهفدقو،هرودبكولراشهلأسف
قحالأوأً،ائيشداطصأنألمتحيىتم،نكل":اهقيبطتةيفيكنمقثاو
يننكل،زئاوجداّيصكاكريمأيفكلمعيفًارهامتنككنأفرعأ؟امًاصخش
حبصأنأيفربكألامتحاةمثً.امويكتنهملةلثاممةنهمراتخأنأيفكشأ
.تاملكلاكلتظفلنإامرطفنيهبلقبرعشهنأالإ."هباشاموأًايفرصم
الهنكل،ةلممةيبتكمةفيظوىلعلوصحلاوههتايحيفهديريامرخآف
.نآلاىتحهلةبسانملاةنهملافرعي

:اهقوفشقلاءاطغعضيوةلسلايفةكمسلايمريوهويورغلاق
يفبغرتدقف.اهمانتغايفبغرتدقيتلاصرفلابةئيلمةايحلا،هآ"
دقوأ،لاملاينجلهيلإتلصوتنيعمططخمذيفنتلنيرمثتسمنعثحبلا
نيديًالجردراطتدقوأ،ةنيعمةلحرميفكلةجوزنعثحبلايفركفت
.رخآناسنإةدراطمىلإناسنإلاعفدتدقةديدعبابسأكانه.لاملابكل
نمكولراشىلعةعيرسةرظنىقلأّمث."اهسفنىقبتةيساسألائدابملاو
نومرجمًامودكانه،يتربخىلإًادانتساو":فاضأو،نيكيمسلاهيبجاحتحت
،ءارولاىلإاهداعأو،ديصلاةبصقبكسمأو."كتايحيفمهفداصتدقةلتقو
ءيشلكلوقدعب،اهدنعو".ءاملاوحنهسأرقوفًاددجممعطلافذقّمث
."ةكمسوليأًاموددجوي،هلعفو

هتقوسّركو،ةضامغإفصنهينيعضمغأو،فلخلاىلإعجارتّمث
.هبقاريكولراشاميفةلماكةعاسلاوطديصلل

يفهتبصقعضو،ةلسلايفامهامرو،نيتيفاضإنيتكمسداطصانأدعبو
ةبرجتلاتدرأاذإالإ.نظأاملثم،ةدوعلاتقوناح":ًالئاقددمتوبراقلا
."كسفنب

يمعلزنميفٍهاطدجوي!؟ةكمسلابلعفأساذامو":كولراشهلأسف
نأنودنمةدئاملاىلإءاشعلاوءادغلاوروطفلاتابجولصتو،هتجوزو



."كلذنأشبقلقلاىلإرطضأ
دادعإلتاناويحلاداطصينأمهدحأىلعبجوتي":يورغباجأف

كتبجونيمأتنأشبقلقلاىلإًارطضمكسفندجتدق،امًامويو.ماعطلا
تيورتةكمسبنيتنالغيإةديسلاةأجافميفامبربغرتدقوأ،ةيلاتلا
."ءاشعلاةبجولةليمجوةئلتمم

."؟كلذيننكميأ.اهريرسيفاهعضوعيطتسأ":كولراشمتمت
."كلذنظأال،النكل.ةيرغمةركفاهنإ":ًالئاقيورغكحضف
.ئطاشلاىلإبراقلابةدوعللفّذجيحارو،نيفاذجملايورغكسمأّمث

هتيبىلإكولراشعمهّجوت،ضرألايفهتيبثتىرجدومعىلإهطبردعبو
.ريغصلا

ىشم.ةريحبلاىلعةلمتشملاةحاسملانمرادحنالاديدشلافرجلاباّرم
ليلقلاردصأليقثلاهمسجنأتفاللاو،شقلاةلسًالماحةمدقملايفيورغ
بعتلابرعشينآلاتابيذلاكولراشهبقحلو.هكّرحتءانثأجيجضلانم
ضرألاطبهتثيح،ردحنملاىلعأةفاحىلإالصو.ءاوسٍّدحىلعرجضلاو
ًاليلقيورغفقوتو.مامألايفكلذدعبيوتستل،امهفلخديدشرادحناب
.هبقاحللانمكولراشنكمتيل

ديّصللتجرخاذإ":ةريحبللقرزألاحطسلاىلإريشيوهويورغلاق
لمأتكفدهناكأءاوس؛اذهكناكميففقوتلاًاقلطملواحتالفً،اموي
هيلعودبنامليختف.ةطيحملاةحاسملاىلإلضفألكشبرظنلاوأدهشملا
نكميذإ.ةفاحلاىلعانهنافقاونحنو،ةباغلايفناويحيأىلإةبسنلاب
."ةدعلايمأدعبىلعنمانتيؤر

ّقشوً،اددجمريسلايورغعبات،ةباجإلانمكولراشنكمتينألبقو
ّةيفيكنعهّرسيفكولراشلءاست،اهدنعو.ةيمانلاتاريجشلاربعهقيرط
نودنمهكلسينأهبردجييذلاقيرطلاةفرعمنملجرلانكمت
كلذدعبلواحهنكل،يورغىلعلاؤسلاحرطكشوىلعناكو.ةلصوب
؛امهلوحدوجوميورغهيلإجاتحياملكنإ.هسفنبباوجلاةفرعم
يفًاريثكديفيالاذهنكل،برغلايفبيغتوقرشلانمقرشتسمشلاف
ركف!؟ديفيلهوأ؛ةرشابمسأرلاقوفسمشلانوكتامدنعءادغلاتقو
نكامألايفسأرلاقوفًالعفنوكتًارهظسمشلانأكردأو،ةهينهكولراش
يلامشلافصنلايفعقيدلبىلإةبسنلاب،نكل.ءاوتسالاطخدنعةدوجوملا
عقيءاوتسالاطخىلإناكمبرقأنإف،ارتلكنإلثم،ةيضرألاةركلانم
ةرشابمةدوجوملاةطقنلابونجىلإنوكتًارهظسمشلانإ،يلاتلابوً.ابونج



.امبريورغهيلعدمتعياماذه.هسأرقوف
ةروصبومنلاىلإبلاحطلاليمتو":هيلإرظنينأنودنميورغلاق

نأامك،رثكأكانهةّللظمنوكتذإ؛راجشألانمةيلامشلاةهجلايفلضفأ
."ةبوطررثكأناكملا

."!؟اذهلعفتفيك"ً:ابجعتمكولراشخرص
."؟اذاملعفأ"
."؟ةبسانملاةظحللايفمهعطاقتو،هيفنوركفيامبسانلاربخت"
."رخآتقويفكلاهحرشأسةليحاهنإ،هآ"ً:ابيجميورغكحض
يف،نكل.ةباغلاربعنايشمياناكاميفتقولاليلدكولراشعاضأ

:هلأسمثً،ابناجةلسلاعضووءاصفرقلاسلجويورغفقوت،ةنيعمةلحرم
."؟جتنتستاذام"
،ةرجشلاتحتةيرطلاضرألاىلعو.هبرقءاصفرقلاكولراشسلج

."؟انهنمّليأّرمله":لأسف،بلقلكشىلعريغصرفاحرثأدهاش
.هآرامىلإًادانتساجاتنتسالالواحو

."؟رمعلانمغلبيمكو؟بهذقيرطيأنم،نكل.حيحصاذه"
.قفخأهنكلّليأرفاحرّوصتًالواحم،بثكنعرثألاكولراشلمأت
.رثألانميرئادلاءزجلاهاجتايفراشأو."؟انهنمبهذأ"
رفاحيفركفتتنأ.رخآلاهاجتالايفلب":ًالئاقيورغهلحّحص

رفاحيفداحلاءزجلاامأ.مامألايفدوجوميرئادلاءزجلاثيح،ناصح
؛ريغصّليألااذهو.ناويحلاهكلسييذلاهاجتالاىلإًامودريشيفّليألا
ةمجاناهنإ.رثألافلخةريغصلاةيواضيبلالاكشألانمكلذةفرعمكنكمي
."نثاربلانع

دحأيفهسأربأموأو."كانهىلإرظنا":عباتمثهلوحرظنو
."؟بشعلاوتامجألاربعميقتسمطخيفريسلاكنكميله".تاهاجتالا

فيفخرثأكانهً.اقحمهدجوف،يورغراشأثيحىلإكولراشرظن
ضرعلاغلبي.نيبناجلانماهعفدمتيتلاباشعألاوتامجألايفرهظيًادج
.هريدقتبسحً،ابيرقتتاشنإةسمخ

اهيفتيبتيتلاةحاسملانيبراهنلالاوطلئايألاكرحتت":يورغلاق
ً،انمآًاقيرطدجتنيحو.ماعطلاداجيإةلواحم؛اهيدللضفملاءاملاردصمو
اهكولسهيلعّكلدييذلاام.امءيشاهعّورينأىلإهدامتعايفرمتست
."؟اذه

الإ؛اهسفنتاداعلابمازتلالاىلإةسيرفلاليمت":رذحبكولراشباجأ



."؟هينعتاماذهأ،اهجاعزإلاحيف
لجرنعثحبتتنكاذإ،لاثملاليبسىلعف.كلذّركذت.حيحص"

ثحبتتنكاذإو.يهاقملانمققحتلاكبردجيًاذإ،بارشلاءاستحابحي
ّنإذإ.قابسلاتابلحنمققحتلاكليغبنيف،ةرماغملابحيلجرنع
تارايسلايقئاسىلإثدحتلاكيلعيلاتلابو،ةنيعمةقيرطبكرحتيانمًّالك
."كلجرنوركذياوناكاذإامةفرعملركاذتلايبقارمو

هبقحلف.راجشألاربعقلطناوً،اددجمةلسلاعفرّمثً،افقاوبصتناو
هيلعبجيامىلإيورغراشأنأدعبو.هلوحناكملالّمأتيوهوكولراش
ودبتيتلاةفلتخملاتاراسملانمتاعومجمةيؤرعاطتسا،هيلإهابتنالا
رخآلااهضعبو،ةفلتخمماجحأنملئايألاهضعب:ضرألاىلعةحضاواهراثآ
ًاضيأعاطتساو.بلاعثوأتاريرغوأةيربريزانخامبر؛ىرخأتاناويحل
ىلإباشعألاعفدمتثيح؛ةضفخنملاتامجألاربعةفلتخمتاراسمةيؤر
حبصأًاقباسروظنمريغناكام.ةكرحتمماسجألبقنمدحاوبناج
ليصافتىلعنآلالمتشاهسفندهشملاف.هيلإةبسنلابًاحضاووًايلجةأجف
.اهيلإرظنلانكميةريثك

.زملوهلآلزنمةباوبىلإلوصوللةيفاضإةعاسفصنىلإاجاتحا
ديرأانأفً؛اددجميقتلنانعد.انهككرتأس":يورغلاق،اهدنع

."ديصلاوبقعتلانأشبةيفاضإلارومألاضعبكميلعت
نمبلطلاعيطتسأ؟تقولاضعبللوخدلاّدوتله":كولراشهلأس

هذهعيطقتتامداخلاىدحإعيطتستو،ياشلانمًاقيربإّدعينأيهاطلا
."كلكامسألا

يننأدقتعأ!كيلإةبسنلابةّهفرمةايحنماهلاي":يورغمتمت
."ضرعلااذهنمديفتسأس

ةيمامألاةهجلاىلإيدؤملاوىصحلابفوصرملاىشمملايفًاعمايشم
.ةمدقملايفريسيكولراشناك،ةرملاهذه.زملوهلآلزنملةريبكلا

:ةحضاوةأرجبلاقف،هيلعقرطينأنودنميمامألابابلاحُتف
."نيتنالغيإةديس"

ىلإمدقتوجردلاةدعاقدنعلالظلانمدوسألكشجرخامناعرسو
ةرضح":فيرخلاقاروألثمفاجلااهتوصبلزنملاةّربدمتباجأو.مامألا
سيلو،هيفميقتقدنفةباثمبلزنملااذهربتعتكنأودبي،كولراشىتفلا
."كتلئاعلّرقمةباثمب

ةلئاعلاهذهنمًادرفكسفننيربتعتكنأودبيو":ةدوربباهباجأف



،اذل.يعمرهظلادعبياشيورغديسلالوانتيس.ةمداخدّرجمتسلو
هرماوألبقتستناكاذإاممقثاوريغ،رظتنيفقوو."كلضفنمهيّرضح
،ليلقدعبو.اهرودبةقثاونكتملاهنأّسحأو.ةعطاقةملكباهضفرتوأ
.ةملكبهوفتلانودنمخبطملاوحنتكرحتوترادتسا

ةأرمللربكأجاعزإبببستلايفةحلموةئجافمةبغربكولراشّسحأ
فاضأ،اذل.يضاملاماعلالالخةحيرمريغهتايحلعجلريثكلاتلعفيتلا
،هآ":هيمدقبرقيورغسويمأاهعضويتلاشقلاةلسىلإريشيوهو
يبلطاوةفيطلينوك،اذل.كامسألاضعبيورغديسلايلداطصا،ةبسانملاب
."هنعةبايناهكسحواهئاشحأنمكامسألافيظنتنهادحإنم

ىلعيدابلاريبعتلاناكو،هوحننيتنالغيإةديسلاترادتسا،اهدنع
اهيتفشتقبطأو.اهناوألبقدلتةجعنلاورثختيبيلحلالعجبًاليفكاههجو
اهنانسأربعًاريخأتباجأمث،هلوقديرتءيشحبكلواحتاهنأولامك
ةلسلااكرتتنأامبرنسحتسي.ةلسلاذخأيلنهادحإلسرأسً،اعبط":ةقبطملا
."لابقتسالاةفرغىلإالقتنتوانه

.ةمتعلاطسوتفتخا،كلذدعبو
.ةأرملاهذهنمرذحلايخوتكبردجي":ءودهبيورغسويمألاق

."اهتارظنيففنعدجوي،كيلإرظنتامدنعف
الانأف.اهدوجوهتجوزويمعلمحتياذاملمهفأال":كولراشباجأف

ً؛ادجاهنمنوروعذمنورخآلانوفظوملاو.ةيئانثتسالزنمةّربدماهدجأ
لسغةرجحيفتامداخلاو.بجيامكمهماهمنوزجنيداكلابمهنأةجردل
فجترتنهيديأنأل،نهنمبرقلابنوكتنيحًامودقابطألانعقويقابطألا
."اهنمًافوخًاريثك

اذإف.اهرمأيفيفاضإلاقيقحتلاضعبةأرملاهذهقحتست":يورغلاق
ًايساسأًاببسكانهنأدبالف،لوقتاملثمةيئانثتسالزنمةربدمنكتمل
كمعناكامبرف.ةدكنلااهتيصخشنممغرلاب؛لزنملايفاهئاقبإلرخآ
ديدستلةقيرطهذهو-امةقيرطب-لاملاباهتلئاعلوأاهلنانيديهتجوزو
اذلً،ارسهءاقبإكتلئاعلّضفتنيعمرمأىلعةعلطمتناكامبروأ.نيدلا
."ةفيظولاهذهاهيلإتدنسأ

ىلإهلوصوروفهوخأهلاهلسرأيتلاةلاسرلاًاركذتمكولراشلاق(((
ينرّذحهنأدقتعأو.امًائيشفرعيتفوركيامنأدقتعأ":زملوهلآلزنم
."اهنم

اليتلارومألاو.رومألانمريثكلاكوخأفرعي"ً:امستبميورغباجأ



."لاحةيأىلعةفرعملاقحتستالًامومعاهفرعي
يورغأموأف."؟كلذكسيلأ،ةرمتاذهتّملعدقل":كولراشهلأس

.هسأرب
."ً؟اضيأكامسألاديصلةلحريفهتبحطصاله"
:هتاكحضربعًالئاقفرتعاو،ةّدشبًاكحاضةداعئداهلايورغرجفناف

كلتتناك.ةيجراخلاةئيبلاعمًاريثككوخأقفتيال.طقفةدحاوةرم"
نمةكمسطاقتلالواحيًالجراهيفىرأيتلاةريخألاوىلوألاةرملايه
."ةيعيبطلااهتئيبيفاهتدراطملالخ

فلخءاملايفصاغله":دهشملاليختًالواحمكولراشهلأسف
."؟ةكمسلا

اميفو.ةرانصلاةطساوبةكمسلابحسلواحيوهوءاملايفطقسدقل"
اذإوً.ادّدجمةسبايلانامأًادبأكرتينلهنأينربخأ،ءاملانمهجرخأتنك
لضفأرمألانوكيسف،فوصرمةنيدمعراشنعةرابعةسبايلاكلتتناك
عاونألكتاداعنعهتلأساذإكنكل":عباتمثًاليلقتمصو."ريثكب
يناعيدق.كلذبكرابخإهناكمإبفاهتحابسواهتوقنيمأتيفابوروأيفكمسلا
."ةطايخلاسيبابدلثمداحهلقعنكل،يدسجلاداهجإلاضعبنمامبر

راصياشلانأّدبال.لابقتسالاةعاقلخدنلف":لاقو،كولراشهقهق
."كانهىلإهقيرطيف

ةهجلايف؛ةسيئرلاةهدرلافلخةرشابمعقتلابقتسالاةعاقتناك
يسركىلعهسفنكولراشىمرىتحاهالخدنإامو.لزنملانمةيمامألا
همجحلعستتلةيافكلاهيفامبةريبكةكيرأىلعيورغسلجاميف،حيرم
-كولراشيأرب-يورغسويمأناك.هنزوتحتةكيرألاتقطقطو،ريبكلا
هتالضعوبلصلامظعلاهببسهنزولقثنكل.زملوهتفوركيامردقبًاليقث
.يورغةلاحيف

ةينيصلمحتةمداخروهظلتدّهمبابلاىلعةمعانةقرطاعمس
،امهينحصعمنابوكو،ياشقيربإةينيصلاىلععِضُودقناكو.ةيضف
نوكتنأامإ.ىولحلابءيلمقبطو،بيلحلاىلعيوتحيريغصقيربإو
دحأّنأوأ،اهتداعريغىلعمركلابيلحتلاترّرقدقنيتنالغيإةديسلا
.باحرتّلحمهنأبرعشيفيضلالعجرّرقنيفظوملا

.ةينيصلاىلعًاضيأعيفروضيبأفلغمةمثناك،كلذىلإةفاضإلابو
كلةلاسراهنإ":ةرشابمكولراشىلإرظنتنأنودنمةمداخلاتلاق

."؟رخآًائيشديرتله":هتلأسمث،ةلواطلاىلعةينيصلاتعضوو."يديساي



."كلًاركش،ال"
الوهف؛فلغملاذخألةفهلبكولراشددمت،ةمداخلاترداغنأدعبو

اهمظعمبلئاسرلانوكتكلذلصحينيحو،انهلئاسرلانمريثكلاىقلتي
...نم

."!تفوركيام"
."؟جاتنتساهنإمأةقيقحلايههذهأ":يورغهلأس
يديربلامتخلاو،هطخىلإتفّرعت":باجأوهمامأفلغملابكولراشحّول

."هيدانوهلزنموهبتكمعقيثيح؛رتسنمتسيويف
،هحتفلهقالغإةيعمشلاةلتكلاتمكحأيذلافلغملاكولراشقّزم

:ىلعألاوحناهّايإًاعفارةقرولالمحيوهولاقمث.هنمةلاسرلابحسو
."زينوغايديدانبةصاخلاقاروألاىلعةبوتكمةلاسرلا!رظنا"

خيراتيأيف.فلغملاىلعيديربلامتخلانمققحت":يورغمتمت
."؟تلسرأ

رهظدعبنمثلثلاوةثلاثلاةعاسلادنع":ًالوهذمكولراشلاقف
."؟اذامل.سمأ

ةرتففصتنميفيأ":باجأمثشأجةطابربكولراشىلإيورغرظن
ًادوجومتقولاكلذيفناكهنأينعيامم.يداعلمعموييفرهظلادعب
رمألااذهربتعتالأ؛هبتكميفدجاوتلانمًالدبلئاسرلاةباتكليدانلايف
."؟كيخأىدلفولأمريغفرصتةباثمب

هجوتيهنأةرمتاذتفوركيامينربخأ":لاقمثًاليلقكولراشرّكف
هلوانتءانثأةلاسرلابتكهنأّدبالو.كانهءادغلالوانتلهيدانىلإًابلاغ
ديربلايعاسذخأ.هنعةباينديربلاربعاهلاسرإمداخلانمبلطو،ءادغلا
ىلإةلاسرلاتلصوو،رهظلادعبةرتفلئاوأيفديربلاقودنصنمةلاسرلا
سيل.ةعاسفصندعباهمتخيرجيل،ةثلاثلاةعاسلاةبارقزرفلابتكم
."؟كلذكسيلأ،ةبيرللًاريثماذه

هنأىلإةراشإلالواحأطقفتنك.قالطإلاىلع"ً:ابيجميورغمستباف
ناكول.ةطيسبةلاسرنمقئاقحلانمةلماكةعومجمجاتنتسانكمي
،فولأمريغرمألاادبلرتسنمتسيونمًالدبيروبسيلاسلًاعباتيديربلامتخلا
ًادبأهبتكمرداغيالكاخأنأفرعنانكولو.ةلئسألانمديزملاحرطلو
لامتحالااذهنأبفارتعالاّيلعو-ءادغلالوانتلىتحالو،راهنلالالخ
ً.اضيأفولأمريغاهنيحرمألاادبل،هيدانبةصاخةقرولانكلوً-ايلكدعبتسم
جعزنمهنإوأ،هتفيظورسخدقكاخأنأيفامبررّكفأستنك،اهدنعو



.ً"اركابهرداغوأ،لمعلاىلإبهذيملهنأةجردلًادج
نمةيساطرقلامزاولضعبذخأةطاسبلكبامبروأ":كولراشراشأف

."هبتكميفاهمدختسيلزينوغايديدان
حرشًاموددجويهنأدقتعأ":لوقيوهوًاكبترميورغادب،اهدنع

."ليدب
ىلإ؛تاملكلاأرقيوهوهتسامحتدادزاو،ةعرسبةلاسرلاكولراشأرق

ً.ابيرقتهمسجةرارحتعفترانأ

،كولراشيزيزع
،لوفلاغنيدوبعممحللاةحيرشلوصورظتنأاميفةلجعبكيلإبتكأ

.يبتكمىلإيتدوعلبقّهلكيقبطيهنأنأىنمتأو
ةفلتخملابودنلانمتيفشدقنوكتنأو،ريخبنوكتنأىنمتأ

،ريخبهتجوزويمعنوكينأًاضيأىنمتأو.ةريخألاكتارماغمنعةمجانلا
كنأنمقثاوانأً.ادجًاظفكعمنيتنالغيإةديسلاكولسنوكيالأو
ةعباتمبكلحمستيتلاةمزاللاتابيترتلاءاهتنابعمستنيحًاريثكحرفتس
ىلإةدوعللًادبأكرارطضامدعربخنأضرتفأو.زملوهلآةبزعيفكميلعت
كميلعتيفيورغسويمأرمتسيفوسً.اقلطمكمدصيملندبيدةسردم
معلاقفاودقو،ةايحلايفةيضايرلابناوجلاوةيلمعلارومألانمديزملا

يقبيامم،يبدألاوينيدلاكميلعتنعًالوؤسمحبصينأىلعدروفنيِرش
يفركفأس،اذل.اهايإكّملعينمىلإجاتحتيتلاتايضايرلاةدامطقف
وهًاعبطفدهلاو.رارقىلإلصوتأامدنعةجيتنلابكغلبأسو،رمألااذه
اذإامةشقانمًاقحالاننكمي.ةليلقتاونسدعبةيعماجلاةساردللكريضحت
.جديربماكوأدروفسكوألضفتتنك

نماهلسرأهنأّدبال.اندلاونمةلاسرحابصلااذهينتلصو،ةبسانملاب
.ةلحرلاءانثأهعملصحاملكصخلتاهنأل،كانهىلإهلوصوةظحلدنهلا
ىلعكعلطأنأنمًالدبكسفنبةلاسرلاةءارقلضفتكنأنمقثاوانأو
.دغموي)عبطلابّيدانيف(يعمءاشعلالوانتلكوعدأكلذلو،اهنومضم

يتلاليصافتلاضعبكانهف.يورغديسللًاضيأةوعدلاهّجو،كوجرأ
ةعساتلاةعاسلاراطقامتللقتسانإ.كميلعتنأشبهعماهتشقانمديرأ
؛يئاقللبسانملاتقولايفولرتاوىلإنالصتسفماهنرافنمًاحابصفصنلاو
ً.ارهظةرشعةيناثلاةعاسلامامتيفيأ

انئاقلذنمكعمتلصحيتلاثادحألالكعامسوً،ادغكتيؤرلعلطتأ



.ريخألا
،بحملاكوخأ

.تفوركيام
."؟مهمءيشنمله":يورغسويمألأس
."ندنلىلإبهذنفوس":ةضيرعةماستباًامستبمكولراشباجأف



فيفخرطمتحت،مويلاكلذرهظدعبماهنرافىلإكولراشقلطنا
وأىلعألاىلإهتقايعفرلواحامهمهقنعزخوو،تاقرطلاىلعًاكربكرت
؛ستربومنورابلانم"هرّرح"يذلاناصحلايطتميناك.لخادلاىلإاهماحقإ
.هلمساىلعروثعلاهبردجييذلاناصحلا

.مهتاناويحةيمستىلإسانلاعفدييذلاببسلاًادبأمهفيالهنإ
كلذيوطنيو،رخآءيشيأوأًاماقرأوأءامسأاهحنمبيلابتالتاناويحلاف
امهدوجوضرتفيالنيذللاةاواسملاوفطاعتلانمىوتسمىلعهيأربرمألا
.رشبرشبلاو،تاناويحتاناويحلافً.اساسأ

هسفنكولراشدجو،ةنيدملاقوسوحنهقيرطقشيهناصحناكاميفو
ناكاذإف.ةيداعلاتاناويحلاوةفيلألاتاناويحلانيببيرغلاقرفلايفركفي
ببسدجويال؟!ناصحلامحللكؤيالاذاملف،ةرقبلامحللكأناكمإلاب
اموأًاماسناصحلامحلسيلهملعبسحف؛كلذلوصحمدعليقطنم
،ماعطلاةمئاقيفًاروظحمبالكلاوةططقلامحلناكاذإ،لباقملايفو.هباش
يقطنمريغاذه؟رانلاىلعاهوهطةقشمنمبنارألاىفعتالاذاملف
:لاقوتاناويحلاةكلمميفًالصافًايئاوشعًادحمهدحأمسردقل.ةتبلا
تاناويحلانكل،ءاشنامردقباهلوانتاننكميانهةدوجوملاتاناويحلاً،انسح"
،اهبمامتهالاو،اهتيبرتو،طقفتاهزنلايفاهباحطصانكميكانهةدوجوملا
."تومتنيحاهنفدو

تناكاذإاّمعلءاست،هسبالميفةحتفلكربعءاملالغلغتاميفو
يفنادلبدجوتلهف.اهسفنةيقطنملاريغدعاوقلاضرفتىرخألانادلبلا
راقبألانوربتعيمهنكلو،بالكلاوةنصحألاموحلاهناكسلكأيامناكم
،ةيصخشاهلكةلأسملانأىلإريشيكلذنإف،معنباوجلاناكاذإ!؟ةلّجبم
ةمثًاذإف،هسفنزييمتلادمتعتنادلبلالكتناكاذإ،نكل.ةيئاوشعلبال
ةباثمبةنصحألاوماعطةباثمبراقبألانوربتعيمهلعجيرشبلاىدلامببس
.اهلكأبجيالةفيلأتاناويح

ناكنإًالئاستمهيطتميناكيذلاناصحلاقنعىلعكولراشّتبر
ناصحمحلةحيرشلوانتلسولجلاعيطتسيلهً؟امويهلوانتعيطتسي
يذلاناويحلايطتميناكطقفةليلقتاعاسلبقهنأملعيوهو،ةذيذل
هنكل،كلذنمهعنميببسيأدجيالً،ايقطنم؟ةحيرشلاكلتردصمناك
وأً،اعوجرّوضتيناكولامبر.رمألابهريكفتىدلنايثغلابرعشعقاولايف



ىقبييكديحولاليبسلاو،ةفينعةيجلثةفصاعطسوهناصحعمقلعول
ً.ايقطنمرمألانوكيسفهلوانتوهناصحمحلوهطيفلثمتيةايحلاديقىلع

يفةجعزمةركفترطخ،ماهنرافيحاوضيفزفقيناصحلاناكاميفو
لعفينلاذاملف،هناصحلوانتةركف-ًايئدبم-ّلبقتاذإ.كولراشلاب
ةيجلثةفصاعيفيتامعمقلعاذإ،لاثملاليبسىلعف؟هئاقدصأعمكلذ
ةركفلادرطف،نايثغلابرعشيهلعجكلذيفريكفتلادّرجمّنإىتح...ةفينع
.روفلاىلعهسأرنم

يفودبيامىلعًادبأقطنملاديفياليتلاةلئسألانمريثكلاهيدل
كلذنوكينأبجيفً،ابسانماذهناكاذإهنإلوقيقطنملاف.اهنعةباجإلا
.دودحكانه؛قرفدجويهنأهسفنةرارقيففرعهنكلً.اضيأًابسانم
اهيفركفيفيكوأ،دودحلاكلتتتأنيأنمفرعيالهنأيهةلكشملاو
.ةحيحصةقيرطب

:متمتفً،امساهناصححنميملهنأتالؤاستلاهذهلكببسو
.مستبيوهوًاددجمناصحلاقنعىلعّتبرو."ايفلداليفكيمسأس"

ةنبا-اينيجريفف.اهبةطبترمةريثكٍناعمةمث،ءامسألاىلإةبسنلاب
ًانميت"ايدناس"مسااهناصحىلعتقلطألاثملاليبسىلع-يورغسويمأ
ًانميتهناصحيّمسينأةياهنلايفهبضرتفي،اذل.اكريمأيفلابجةلسلسب
،ةدعرهشألبقيتامواينيجريفعمهيفقلعيذلاراطقلاو.ةيكريمأةنيدمب
طوطخلًاعباتناك،راساتلابكويدءالمعلبقنميتامفطخىرجامدعب
راصتخاو.اهباورميتلاةنحملابًامودهّركذيسمسالانإ،يلاتلابو.ايفلداليف
يفنإفيلاتلابو،ةريغصسرفلرخآمسايليفو،"يليف"وهايفلداليفةملك
.تايوتسملالكىلعحجانهنإً.اضيأحازملانمًاعونرمألا

ولامك،ليهصتوصناصحلاردصأف."ايفلداليفكمسا":ناصحلللاق
.هلبقنمليختدرجمًاعبطاذهنكل.قفاوومهفهنأ

ىرحألابوأ-هناصحكولراشكرتف،ةنيدملاطسويفنآلااحبصأ
ةيديمرقلارطانقلاتحتىشمو،بوبحلاقوسنمبرقلابًاطوبرم-ايفلداليف
يأيفهدجيفيكفرعيو،يتامتاداعفرعينآلاحبصأ.يتامنعًاثحب
؛نيعمنيتورخفيفعقوهنأكوباشلاادبذإ.ليللاوأراهنلانمتقو
صرفوةديدجندمفاشكتسالقيضلاهبراقنتمىلعلقنتلانمًالدبف
نأكولراشلمأ.رضاحلاتقولايفلقألاىلع؛ماهنرافيفّرقتسا،ةديدج
نإهيلإدقتفيفوسو،يتامفطلتسادقف.امهتقادصببسب؛كلذبرمتسي
.رداغ



امكًاددحمًائيشبقارينأنودنمرهنلابرقًاسلاجيتامناك
بكرمروهظراظتنابكانهسلجيهنأكولراشةفرعمنممغرلاىلع؛ودبي
جلثىلعةفوصرم؛ئطاشلاىلإكمسلانمةريبكقيدانصلصويريبك
،مطحتوقيدانصلاكلتدحأعقولاحيفهنأيتامفشتكادقف.نوحطم
امًاريثكو.هعنمنمدحأنكمتينألبقنيتكمسوأةكمسةقرسهناكمإبف
نيذلالاجرلاقيرطًانايحأضرتعييتامناكاذإاّمعكولراشلءاست
قيدانصلانوعقويونوقلزنيمهلعجيثيحً،اّدمعتمبكرملاةلومحنوغرفي
.باوجلاةفرعممدعلضفألانمف.طقهلأسيملهنكل،اهنولقنييتلا

."يتأتستنكنإلءاستأتنكً.ابحرم":يتاملاق
ىلإثدحتلايفبغريناك.ً"ادغندنلىلإبهاذانأ":كولراشباجأ

رمأبهرابخإلبقهلعفاموةريخألاةنوآلايفناكنيأةفرعمو،ًالوأيتام
يفًاديجسيلوهف؛هسفنىلعةرطيسلاعطتسيملهنكل،ندنلىلإهباهذ
."ركاذتلاءارشلةطحملاىلإباهذلاّيلع".ةثداحملا

.ً"اقفومًاظح":يتاممتمت
نإًاقثاونكيملهنكل."يتقفارمكنكمي":ةيعافدةربنبكولراشلاقف

.هلمشتنأاهنكميتفوركيامةوعدتناك
."لبقنماهتيأرنأيلقبسً،اركش!؟ةطحملاىلإ"
."!ندنلىلإ":طخسبكولراشباجأف
انأف.ناخدلانيبراطقلارخؤميفسلجأنل"ً:ابيجمهسأريتامّزه

ينيجوتنأامكفطخمتنأدعبةيضاملاةرملايفلصحامركذأتلزام
ماهنرافىلإ،انهىلإةدوعلاّيلعبّجوتذإ؛ستربومنورابلاكلذلبقنم
يننأهتربخأ".نزحبهتوصعفترا."!ةءارقلايميلعتلواحدقو.اهدلاوعم
فرحلالبقيتأيأفرحلانأفيكينربخيّلظهنكل،ةءارقلاّملعتديرأال
ةلواحميفاسنرفىلإراحبإلااهدعبانيلعبّجوتو.ةهباشمرومأو...ي
."لدبتيملو،هفقومىلعًارصميقبكلذمغرو،امكيلعروثعلل

رفوتملاديحولارصنعلاتنكو.ميلعتلابحيهنأدقتعأ":كولراشلاق
."روهمجلانمهمامأ

.ً"اددجمأطخلااذهبكترأنلً،انسح"
."؟اينيجريفتيأرله":كولراشهلأس
."ةيضاملاةليلقلامايألاةليطاهرأمل"
."؟اهنعثحبللباهذلاديرتله"
لوانتلضفأ،ال":هايملاىلعهينيعًاتبثموً،اضفارهسأريتامّزه



."ماعطلا
."محلةريطفكليرتشأنأيننكمي":كولراشهيلعضرعف
.ماودلاىلعيعمنوكتنل":ًالئاقهسأرّزههنكلً،اسمحتميتامادب

كلذمامتإّيلع.يماعطإلرخآصخشيأىلعدامتعالاعيطتسأالانأ،اذل
يننأنمدكأتلاّيلعذإ.يتاراهمىلعيتظفاحمةرورضكلذينعيو،يسفنب
."كلذدحأظحالينأنودنممحلةعطقوأطيبنرقلاةقرسعيطتسأ

."ناقيدصنحنفً،ايريخًالمعسيلاذهً،انسح":ءودهبكولراشباجأ
ناسحإلالبقأالانأو.يريخلمعلثمرمألايلودبي":يتاممتمت

.ً"ادبأ
بهذأفوس":عباتوهلوحرظنمث."مهفأ":ًالئاقهسأربكولراشأموأ

."ً؟اقحالكارأسله.ةطحملاىلإ
."ءادغلالوصودعومبطبترمرمألا":ةبآكبيتامباجأف
ناك.بهذينيأىلإًامامتقثاوريغوهو،يتامنعكولراشدعتبا

هنأفرعهنكل،ندنلىلإهقيرطيفنوكينأدارأدقف؛لاعفنالابرعشي
قيقدتفوركيامنإذإ؛كلذلعفليلاتلامويلاىتحراظتنالاهبردجي
يهاقملامامأّرمو،تقولاضعبل"تيرتسياه"يفلّوجت.هديعاوميفًادج
ّرمامكً.ابيرقتراهنلافصتنملازيالتقولانأمغر؛نئابزلابّجعتيتلا
ىلعلوتفملازبخلانمةيلاعتاموكاهتاهجاوتضرعيتلازباخملامامأ
تاورضخلاعيبتيتلارجاتملامامأًاضيأّرمو.روذبلابىطغملاودقعلكش
ّقشمث،ةنتافلاكلتوةيداعلاسبالملاوأ،روذبلاوتاودألاوأ،ةهكافلاو
وأنوعيبيوأنورتشياوناكنيذلانييلحملاناكسلادوشحنيبهقيرط
.نورثرثيومهنكامأيفنوفقي

."!كولراش":مهدحأهادان،ةأجف
بحاص،ليحنلاوليوطلالجرلاىلإفّرعتيملةلهولوً،ائجافتمرادتسا

.قيرطلانمىرخألاةهجلانمهلمستبيناكيذلا،ليوطلادوسألارعشلا
وأهتيوهنمًاقثاونكيملهنكلو،هآرهلقبسهنأكردأ،ىرحألابوأ
،يورغسويمأهّملعاملثمهيديولجرلاسبالملمأت.هيفهآريذلاناكملا
ّةثّرلاوةعقرملاةيلمخملاهترتسءانثتساب،نكل.هتنهمىلإريشتةلدأنعًاثحاب
.ةلدأةيأدجوتال،هرفاظأنيبيلاقتربلارابغلاو،ىرسيلاهفتكقوف
...ءانثتساب

هغامدهيفهدّوزيذلاهسفنتقولايف."!نوتسديس":كولراشخرص
.هسبالمرهظمىلإًادانتسا،ظحلائيسفزاعلجرلااذهنأيهو؛ةمولعمب



ةيبهذلانسلانعةفشاك،رثكأفرثكأنوتسسوفورةماستباتعستا
ناكثيح؛اهنموكرويوينةنيدمىلإًاعمامهيتلحرنمكولراشاهركذييتلا
.عرسأتقولايضمىلعةدعاسمللنامكلاىلعفزعلاهّملعيلجرلا

،هقيرطتضرتعايتلاتابرعلاًايدافتم،عراشلازاتجيوهونوتسخرص
.تابرعلاكلتّرجتيتلاةنصحألااهتكرتيتلاثورلاتاموكًابنجتمو
لالخمهددعلءاضتدقو،"نوتسديس"يننودانيلمعلاباحصأمهدحو"
راقنميفةدوجوملانانسألانملقأتابهنأةجردلةيضاملاةليلقلارهشألا
."ةجاجد

ءاقبإىلعكولراشصرح."؟نوتبمثواسىلإانلصوامدعبتلعفاذام"
نامكلافزاعنأدقتعاهنكلً.ايداعودبيلاؤسلالعجًالواحم،ةيداعهتربن
.يصوصخسّردمكلمعللماهنرافىلإًاهجوتمناك

لقنلًادعتسمتنك.هلوقيبردجيفارتعاةمث،هآ":لاقونوتسلفج
نعًاضوعتبهذولوحتيراسمنكل،ملاعلانمةقطنملاهذهىلإيتايح
،ةلثممكانهتناكهنإلوقلايفكي.عيباسأةعضبليروبسيلاسىلإكلذ
لمأتلةصرفو،سواهيالبيروبسيلاسارتسكروأيفرغاشناكمىلإةفاضإلاب
.اهروديدؤتيهوىقيسوملافزعأانأاميفليللالاوطليمجلااههجو

."؟لصحاذامو":كولراشلأس
لصحياماذه.ةقرفلايفلوألالجرلاًاعبطتَّبحأ":نوتسباجأف

.ةقرفلايفامهعابتأاهبامهقمرييتلاباجعإلاتارظننممعدعمً،امود
ىقلتنانعيمجانكو.اهببسبةقرفلاىلإانممضناًاعيمجاننأًاقحالتفشتكا
دّهنتو."ةقرفلاكلتيفاندجاوتةزيمدرجملةدمتعملاروجألانملقأًاروجأ
نأنظتلهً،اذإ.ملعتنوشيعنً.انسح،هوأ":عباتمث،ةيحرسمةقيرطب
ىلعفزعلاميلعتلذاتسأنعثحبينمرياشبماهنمءزجلااذهيف
."؟نامكلا

ةفاضإلاب،انهةديجلاسرادملاضعبدجوت.كلذدقتعأ":كولراشباجأ
."راوجلايفًادجةمخفلالزانملاضعبىلإ

."؟نّرمتتتلزامله؟كنعاذامو":نوتسلأس
."؟كتلآنيأ،ةبسانملاب.نمثلاديهزنامكنعثحبأ":كولراشفرتعا
ةلآاهيفامب-يهامك-يضارغألكو.راوجلايفًانمآًانكسمكلمأ"

لبقنمةمهميفانأ،ةبسانملاب.يتفرغيفةدوجوميبةصاخلانامكلا
لالخةجاجدرضحأملاذإف؛ةعرسباهبلطةيبلتّيلعو،نكسملاةبحاص
عيطتسأنيأ،ينربخأً.اددجمعراشلايفحبصأسيننأدقتعأف،ةدحاوةعاس



."؟انسوردةعباتمنمنكمتنيككيلعروثعلا
ةشقانملنينثاوأًامويينحنما.زملوهلآةبزعيف":كولراشباجأف

."كلذاضراعينلامهنأدقتعأيننكل.يمعويخأعمعوضوملا
ديسايانتقادصديدجتبتررس":ًالئاقهوحنهديّدمو،نوتسمستبا

هنأظحالو،ةفاجوةئفادهدينأبرعشهحفاصيزملوهناكاميفو."زملوه
.ً"ابيرقكارأ".امبرهعباصأىلعقلقهنإ.ةحفاصملاءانثأًاريثكطغضيمل

.دوشحلانيبىفتخاةليلقتاظحللالخو،نوتسرادتسا
رادتسامثً،اددجمنوتسسوفورهتيؤرلةرماغةداعسبكولراشرعش

.هناصحراضحإلهجوتو
يألديعاومكانهنكتملو،ةنيدملايحاوضيفعقتةطحملاتناك

ناكملاناككلذلو،رهظلادعبةرتفةيادبنمتقولااذهيفتاراطق
.ركاذتلاعيبكشكنمبرتقاوناصحلاةوهصنعلّجرتامدنعًارفقم

،ندنلىلإنيتركذتديرأ":بتكملافلخسلاجلازوجعلالجرلللاق
نمفصنلاوةعساتلاةعاسلامامتيفقلطنملاراطقلانتمىلعًاديدحتو
."ةيناثلاةجردلايف،دحاوباشودشارصخشل؛دغحابص

ةفلكعفدكنكمي":شجأتوصبهلأسو،هبجاحركاذتلاعئابعفر
عفدتسكنإيللوقتسكنإمأ؟كلذكسيلأ،ةيناثلاةجردلايفنيتركذت
."؟كفورصمكلصيامدعبًادغ

ناكذإ.بتكملاىلعةيندعملادوقنلانمةنفحكولراشعضو
امبو،ةيديربدورطةطساوباهيلإجاتحييتلاضارغألاهللسريتفوركيام
ً.ادجريبكغلبمعمجيفحجندقفريثكلاقافنإىلإًارطضمنكيملهنأ
يأهللسريملو،نيتركذتلانمثعفدةيفيكهلددحيملهاخأنأامبو
نأهنمدارأتفوركيامنأكولراشضرتفا،هتلاسربةقفرمةيفاضإدوقن
امكتايلوؤسملالمحتوحنةيفاضإةوطخاهنإ.صاخلاهلامنمعفدي
.نودشارلالعفي

امهادحإ.نيتركذتديرتً،اذإ":شجأتوصبزوجعلالجرلالاق،اهدنع
قرولانمنيتصاصقرّرمو."ةيناثلاةجردلايف،ىتفلىرخألاودشارصخشل
اماذهو".ةيندعملادوقنلانمرغصأةموكعمقفارتلاب،بتكملاىلعىّوقملا
."كلامنمىقبت

ةيندعملادوقنلاو،هيبيجدحأيفنيتركذتلاكولراشعضوو."كلًاركش"
سبالميدتريامًاصخشدهاش،روفلاىلعو.رادتسامث،رخآلابيجلايف
.ةأرماهنأنظو،ةطحمللًايذاحمًارمملخديةنكاد



اّهلذأله؟هتبقارملنيتنالغيإةديسلاهبتقحلله.ةريرعشقلابسحأ
قدنفلاىلإيدؤملاردحنملالزن؟امةقيرطبهنمرأثتساهنأةجردلًاريثك
.هآريذلاصخشلاهيفىفتخايذلارمملالخدمث،قيرطلازاتجاو،ةعرسب
،ناردجلانمققحتً.ايلاخرمملادجوىتحىنبملاةيواززاتجانإامهنكل
كلذىفتخادقل.ناكيأاهربعلخدينأنكميًاباوبأدجيملهنكل
.ودبيامىلعصخشلا

دجويامبروأ!؟دوجومريغًالكشهلقعرّوصتله؟رمألاليختله
لوحرصتخمقيرطكولستررقةيلحمةأرمانأوهو،ةطاسبرثكأريسفت
نمققحتللىنحناو،رمملايفكولراشمدقت.اهدصقمىلإلوصوللقدنفلا
ةقدتسمءاذحلاةمدقمتناك.ديعبلاىلإةدتمممادقأراثآةمث.ضرألا
راثآيأدجوتالو.لحولايفةيقابلاراثآلاىلإًادانتساً؛اريغصبعكلاو
،ةديجةنايصلعضخيوأديدجءاذحلانأىلإريشيامم؛لعنلايفبوقثل
يفةيفاضإراتمأةعضبىشموً،اددجمضرألانمققحتً.اعمنيرمألاوأ
.هتيؤرلرخآءيشيأدجيملهنكل،رمملا

سويمألزنمىلإقلطناو،نهذلادراشوهوايفلداليفهناصحىطتما
،لصوامدنعريغصلالزنملايفةكرحكانهتناك.هتركذتهميلستليورغ
نسحتيهجازمبّسحأ.باشعألالكأيريغصلالقحلايفاينيجريفناصحناكو
.حوتفملابابلانمبرتقيوهناصحةوهصنعلزنيوهو

ًاسلاجناكيورغسويمأنكل،ةسيئرلاةفرغلايفاينيجريفنكتمل
نمهلمأتو،هلوخدىدلكولراشىلإرظنً.اباتكأرقيوهوزازهيسركىلع
."؟نيتركذتلاترضحأله":هلأسو،هتراظنيتسدعىلعأ

يفناك.نوتسسوفورتيقتلادقو.معن"ً:ابيجمكولراشفقوت
."ماهنراف

ىلإ؛انهىلإيتأينأبيرغلانم.حضاواذه":ًالئاقهيتفشيورغّمز
.ً"اديدحتتنأهيفشيعتيذلاناكملا

يفبغريناكاذإهتلأسو،هيفنكسأيذلاناكملاىلإهتدشرأ"
."نامكلاىلعفزعلايميلعتلماهنرافىلإءيجملا

!كنمءاخسلااذهلاي":كولراشنالمأتتناواقرزلاهانيعويورغلاق
ةدئافيأىرأاليننكل،كلذةجيتنتنأهيلعلصحتنأنكمياممهفأ
."نوتسديسلاىلإةبسنلاب

ّسحأو."ةنيدملايفامناكميفشيعيهنإ":همالككولراشعباتو
يفسوفوردوجوربخهعامسىدليورغةسامحمدعةجيتنحايترالامدعب



ملعتبسانلاهيفبغرييذلاناكملايفشيعينألضفألانم".ةقطنملا
."نامكلاىلعفزعلا

.ً"امامتكلثم"
.ً"امامتيلثم،معن"
سيلنكلو؛ًالئاقهتراظنعزنو،هنضحىلعهباتكيورغعضو

ةياوهسيلىقيسوملافزعنإ.كولراشايءاهلإردصمىقيسوملا":ةظاظفب
ىدميفطقفرّكف.ةديفمتامولعمبهغامدءلملواحيلجرلةبسانم
،اذل.ةيقيسومةعطقبةصاخلاتامغنلالككملعتةجيتنكغامدكامهنا
ناذآلاكشأوأ،تاناويحلااهكرتتيتلاراثآلاظفحيفهلغتستنأنسحتسي
لالخهنولعفيامةجيتنمهسبالموأمهيديأىلعةيقابلاراثآلاوأ،صاخشألا
."ناكيألةديفمتسيلىقيسوملاف.ّينبايىقيسوملاسيلو،راهنلا

ًائيشيورغسويمأضفرةجيتنلمأةبيخبرعشيوهوكولراشباجأ
ءانثأهراكفأّركذتو."يأرلاكقفاوأال":رثكأفرثكأهبًامتهمهسفندجو
عيطتسأ،ىلب":لاقف،رشبلاوتاناويحلانيبقرفلانع؛ةدلبلاىلإههجوت
ةحلاصلارطفلاعاونأنعءيشلكملعتعيطتسأو.رومألاكلتلكظفح
ىلعةدوجوملاعقبلانماملجرجاوزةلاحةفرعمو،ةماسلاكلتولكألل
قراخصخشىلإطقفينلّوحيكلذّنإ؟ىودجلاام؟اذامل،نكل...هتعبق
كشالً.ابيرقتةروظنملاريغتاراشإلالالخنمهتسيرفبقعتىلعردقي
وهامىلعيوطنتةايحلانأيفكشالو.امًائيشينعتىقيسوملانأيف
."؟تاناويحلانملضفأاننوكنممهأ

يذلاءيشلايهىقيسوملالهو":رذحبهيلإرظنيوهويورغلأس
."؟تاناويحلانعانزيمي

."ءايشألاكلتدحأاهنإ"
تقولاًامويتكلتمايننإلوقلاعيطتسأال":ًالئاقهفتكيورغّزه

لواحيو،هسفنبوهئابرقأبمتهييذلاوهّيلإةبسنلابناسنإلا.اهليفاكلا
هذهبمايقلاناكاذإوً.اضعبمهضعببنومتهيهلوحصاخشألانأنمدكأتلا
."يدنععنامالًاذإ،ناويحلابًاهيبشينلعجيرومألا

ملاذإ؟كلذلكنمفدهلاام،نكل":هلأسيهسفنكولراشدجو
:عباتمث،ةبسانملاةملكلاداجيإلحفاكو."...اننأانرعشيامءيشكانهنكي
."؟قالطإلاىلعءيشيألعفنمًاذإىودجلاامف،ةبترمىلعأ"

ىلعىقبنلشيعننحن.ةايحلاديقىلعءاقبلل":ةطاسببيورغباجأ
."ةايحلاديق



نكمتنلكلذلعفنأ!؟ءيشلكاذهأ":لمألابئاخوهوكولراشلأس
ةايحلاديقىلعىقبنو،ةايحلاديقىلعىقبنلشيعنأ!؟انتايحةعباتمنم
."!؟شيعنل

اهنكل،ةباذجريغعوضوملاةفسلفنوكتدق.طبضلاب":يورغباجأ
لوانتلانهىقبتسله،نآلاو.ةتبلااهراكنإنكميالوةميدقاهنوكبزاتمت
."؟كتلئاعىلإدوعتسكنإمأماعطلا

هلمأباخو،اهبهّوفتلاكشوىلعناكيتلاتارابعلاكولراشعمق
نلامهنألّرسهسفنتقولايفهنكل؛ةريبكةعرسبعوضوملالّدبيورغنأل
ءيشببسبامهتقادصراهنتنأديريالو،يورغسويمأبحيوهف.اهجاوتي
."؟انهاينيجريفله".ىقيسوملاسوردلثمطيسب

."تدرأاذإاهنعثحبللبهذا.ايدناسلءاملارضحت،جراخلايفاهنإ"
نأكمهيدق":يورغتوصرده،بابلابوصكولراشهجوتاميفو

ةفداصماهنإ.نوتبمثواسبرقةيرقمساًاضيأ"نوتسسوفور"نأفرعت
هلابيفرطخًامساراتخاو،امةلحرميفمسانودنمناكامبروأ...امبر
."ةركفدرجمهذه.امناكميفقيرطةتفالىلعهأرقهنأل

سويمأنأيفةبارغدجوامك،ةقلقمكولراشاهدجوةركفتناك
.اهحرطدقيورغ

ناكو،ءاملانمًاولدترضحأدقتناكو.جراخلايفاينيجريفىلعرثع
.ةسامحبهنمبرشيايدناساهناصح

."؟نوتسسوفوردضكدلاوهكلمييذلاام"ً:اروفاهلأس
الكنإيللوقتله":تفدرأمثً،ايبناجهيلإترظن.ً"ابحرمهوأ"

."؟فرعت
."فرعأال،ةقيقحلايف":ًالئاقفرتعا
ىلإةبسنلابً؛اددجمهرّركأسوً،اقباسكلذكلتلق":ةلئاقاهسأرتّزه

.ً"انايحأًالعفًايبغنوكتنأكنكمي،يكذباش
حرفيسكدلاونأيفترّكف!ةتبلايقطنمريغاذهنكل":ًالئاقجتحا

."ةديدجتامامتهاىلعرثعأوةديدجتاقادصدقعأيننأل
.اهيكروىلعاهيديةعضاوتفقوو،لماكلابهوحناينيجريفترادتسا

نمًالدبدالبلاهذهيفلازيالكدلاوناكول.ًالاؤسكيلعحرطأينعد"
."؟ناقفتيساناكله؟يبأبهلعفيسناكيذلاامف،دنهلايفهنوك

.كلذيفكشأ"ً:اريخألاقمث،ةلأسملايفرّكفوهنيبجكولراشّبطق
ريغ،تمص."....و،نيتفلتخمنيتيعامتجانيتقبطنمناردحتيامه،ًالوأف



.تاملكلابةركفلانعريبعتلاةيفيكنمقثاو
."؟اذامو":ةعرسبتلاق
."انهناكولهلعفيسيدلاوناكامكدلاولعفي،امةقيرطبو"

يميلعتيأ":اهبهّوفتييتلاتاملكلاهعامسدرجملةبارغلابكولراشرعشو
."حئاصنلابيديوزتو،تاهزنيفيباحطصاو،رومألاضعب

."هنباعمدلاويأفّرصتيامككعمفرصتيهنإ.حيحص"
."؟نيعنامتالأ،تنأو":اهلأسوةضماغةقيرطباهلمستبا
ترظنو."ّيلإةبسنلابديجرمأانهكدوجو":ةبيجماهرودبتمستبا

كئاضقنمراغيسكدلاوناك.قحمتنأو"ً.اددجمهيلإترظنمثً،اديعب
كلذناكاذإًاصوصخ؛هنباكنأككلماعيصخشعمتقولانمريثكلا
."اهايإكميلعتكدلاوعيطتسيالًارومأكّملعيصخشلا

راغيكدلاوو".هنهذيفةأجفترجفناةحضاوةركفنأكوكولراشلادب
."؟كلذكسيلأ،دلاولثميعمفرصتيهنأنظيهنألنوتسسوفورنم
."!ءابغاذهنكل".هلقعلكتألماهنأةجردلً؛ادجةريطخةركفلاتناك

."؟اذامل"
معوأ،ريبكخأبهبشأوهفً.اقلطمبأةباثمبسيلسوفورنأل"

ىلعنامكلاىلعفزعلاتملعتاذإ،كلذىلإةفاضإلاب.هباشاموأ،ريغص
نارمألاناذهف.كدلاوسوردرّدقأاليننأاذهينعينلف،سوفوردي
."!يقطنمريغ...اذهً.امامتنالصفنم

.كولراشايةيقطنمريغفطاوعلا":ةلئاقاهسأرتّزهمث،هيلإتقّدح
."دعاوقةيأعبتتاليهف

ءيشيألعفتاليهف؛فطاوعلابحأالانأً،اذإ":دّرمتبباجأ
."ملألاوكابترالاديلوتىوس

دّدرتياهادصنأولامك،ةليوطةرتفلامهنيبةقلاعتاملكلاتيقب
.عورقملاسرجلالثم

فطاوعلاضعبكانه"ً:اديعبريستوريدتستيهو،ءودهبتلاق
هنظأاماذه":تعباتوولدلاتعفروتنحنامث."اهبرعشننأبةريدجلا
."يأرلاينقفاوتالتنكنإو،لقألاىلع

ىلإهتارظنبكولراشاهعبتف،لزنمللةيفلخلاةهجلابوصًاديعبتشم
ملهنكلو،وتلللصحدقًادجًامهمًائيشنأّسحأ.ةيوازلاءاروتفتخانأ
.هتّيهامفرعي

ربخيملهنأهرسيفركفيوهو،هناصحبوصىشم،ليلقدعب



هنكل،امبرفطاوعلانعريثكلافرعيالهنإ.ايفلداليفهامسهنأاينيجريف
.اهرابخإوةدوعللًامئالمسيلتقولااذهنأًاديجفرعي

سويمألوحةشوشملاراكفألابءيلمهسأروزملوهلآةبزعىلإهجوت
.راكفألاكلتنمًّايأبحيملو.هدلاوو،نوتسسوفورو،اينيجريفو،يورغ
.ةيفطاعو...جضنلاىلعّلدتو،ةيقطنمريغو،ةدقعمتناكدقف

ةلاسرلانعهربخأو،دروفنيِرشهمعنعثحب،ةبزعلاىلإلصوامدنع
،ندنلىلإباهذللًانذإطبضلاببلطيمل.تفوركيامهيلإاهلسرأيتلا
لب؛هيأرناكًايأبهاذهنأبدروفنيِرشربخيملهسفنتقولايفهنكلو
ًاكمهنمهمعناك،ظحلانسحلو.ةموسحمةلأسملانأبعابطنالاهيدلكرت
ءاجرأيفنيدلالاجرلكلاهعيبييتلاةينيدلاهتاظعىدحإدادعإيف
ىنعاذههلمعيفهكامهناو.ةدحاولاةظعللتاهينجةعضبلباقمدالبلا
اماذهنأاملاط؛هلعفكولراشدارأاملوبقبرورسمنمرثكأناكهنأ
ً.اضيأتفوركيامهديري

عطستسمشلاتناككولراشظقيتساامدنع،يلاتلامويلاحابصيفو
ليللافواخمتدبف.قفألاىلإقفألانمءاقرزءامسلااميف،راجشألاىلع
عيرسروطفدعبو،ةعرسبهسبالمىدترا.عطاسلاسمشلارونتحتةهفات
نأنكمملانمناكاذإهّمعلأس،صمحملازبخلاوةديصعلانمنّوكت
ًاطوبرمهناصحكرتنملضفأاذهف؛ةطحملاىلإتابرعلاىدحإهلصوت
.ندنليفهدوجوءانثأةليوطتاعاسكانه

ًادجًامخضوًابيهمادبو،فيصرلاىلعهراظتنايفيورغسويمأناك
هلهسأربأموأىتحكولراشىأرنإامو.ءاضيبلاهتعبقوءاضيبلاهتلذبيف
اذإفسآانأو.سمأرهظدعبًائطاخًاراسمكلسانثيدحنأدقتعأ":متمتو
."يقطنمريغوًاليلقًامراصتودبدقتنك

كيلعفاميأركيدلناكاذإ.سأبال":ةنئمطمةربنبكولراشباجأف
.ً"اقافنربتعيكلذلعفمدعو.هلوق

ينيجةدلاوتناك":ءودهبلاقمثً،اقيمعًاتوصًاردصميورغحنحنت
دعيمل،تيفوتامدعبو.رنغاوهمساًايناملأًاينغمًاريثكتبحأ.اربوألابحت
."ٍنغميأتوصوأ،ارتسكروأيأتوصعامسيعسوب

."كمهفأ":ءودهبكولراشلاق
."ينمةمكحرثكأتنأً،اذإ"
.ةبارغرثكأامهنيبثيدحلاحبصينألبقراطقلالصو،ظحلانسحلو
.ةحيرموةدّجنمدعاقملاتناكو،ةبترمةروصقميفامهدرفمباسلج



كولراشلمأتف،ةذفانلامامأةضفخنمةباحسلثمكّرحملانمراخبلادعاصت
.امهمامأطسبنملايفيرلادهشملاةعورتاوجفلانيبنم

ةدلبراطقلازايتجادعبةرشابمامهيتركذتنمركاذتلايباجققحت
اذام":يورغلاق،هفلخبابلاقلغأوةروصقملارداغامدنعو.غنيكوو
."؟وتللرداغيذلالجرلايفتظحال

حرطهنمعقوتيناك،يورغريكفتةقيرطفرعيكولراشنأامبو
اممً؛اديجيوكمهصيمقوً،اثيدحعملمهؤاذح":لاقف،لاؤسلااذهلثم
يباجنوكينأعقوتأاليننأامبو.جوزتمهنإوأةمداخهيدلنأينعي
هنأًاذإضرتفأانأف،هناصمقيّكلةمداخةفلكلّمحتىلعًارداقركاذتلا
."حجرألاىلعجوزتم

."نآلاةياغلديجاذه":يورغمتمت
.ً"انسهنمربكأهتجوز":كولراشفاضأف
."؟كلذتفرعفيك"
ميدقميمصتتاذهصيمقةقاينكل،هرمعنمثلاثلادقعلايفهنإ"

ملهنإيأ،ةيلابتسيلهبايثو.يمعناصمقتاقايبةهيبشيهف؛زارطلا
لضفيهسبالمنعلوؤسملاصخشلانأدبال،اذل.ةدعماوعأذنماهدتري
هنمربكأًامتحاهنإف،ةلوؤسملايههتجوزتناكاذإو.ةقايللميدقلازارطلا
.ً"انس

ً،انسهنمرغصأةجوزكلميدقهنألامتحاتيسندقل":يورغلاق
.ً"احيجرترثكألاوهكحرشنكل.زارطلاةميدقةلئاعنمةردحتماهنكلو

."ىنميلاهنيعبًاديجىريالوهو":ةرصتنمةربنبهمالككولراشمتخ
فيك.حيحصاذه".كولراشهنمخامةحصًادكؤمهسأربيورغأموأ

."؟تفرع
ىنميلاةهجلانكل،ةيانعبهقنعوههجونمىرسيلاةهجلاقلحدقل"

ةيؤرلايفةبوعصدجيهنأجتنتسأ،اذل.تاريعشلاضعباهيفدجوتلازتال
."ىنميلاهنيعةطساوب

."ةديدشةعارببيقترتةظحالملايفكتراهم.زاتمم"
."؟ءيشيأينعلفغله"ً:امستبمكولراشلأسف
لجرلاناكدقل.رومأةدعكانه،عقاولايف":باجأوهفتكيورغّزه

امم؛دالوأنعرمثيمليلاحلاهجاوزو.تتامهتجوزنكلً،اقباسًاجوزتم
نكل،ةكرشلانملاملاقرسيهنأدقتعأو،هوأ.نزحلاضعبهتجوزلببسي
."دارطتسااذه



لكةفرعمتعطتسافيك".كحضلانععانتمالاكولراشعطتسيمل
."؟كلذ

ةبهوملاىلإًاعبطةفاضإلاب،ةربخلالضفب"ً:امستبميورغباجأ
."كلذلعفنمًاضيأتنأنكمتتس،امموييف.ةيعيبطلا

."ًالعفكلذيفكشأ.كلذيفكشأ"ً:اكحاضلاقوهسأركولراشّزه



اهءانثأيورغناكو.كولراشاهركذياممرصقأولرتاوىلإةلحرلاتدب
نيذلاصاخشألافلتخمنأشبتاجاتنتساىلإلصوتلالواحيو،ديججازمب
درجملو،نايحألاضعبيفو.اهباّرميتلاتاطحملانأشبو،امهتروصقماولخد
مهلعجو،صاخشألاضعبعمتاثداحميفيورغطرخنا،كولراشةظاغإ
يذلامهافتلاءوسددبتوً.اقباسكولراشاهبربخأيتلاءايشألانعنوثدحتي
.لماكلابنوتسسوفورعوضومنأشبامهنيبناك

برقفقوتللهتعرسأطبأوولرتاوىلإهقيرطراطقلاقشامدنعو
.ةبرعىلعروثعللةطحملاربعايشمونانثالالزن،فيصرلا

،نكل.ىضماميفولرتاوةطحميفماحدزالاىأرنأكولراشلقبس
لاجرلانمةريفغدوشحربعيورغسويمأعمهقيرطّقشيناكاميف
نخادملعّورمدهشمربعكرحتيهنأليخت،ةيلاعلاتاعبقلانورمتعينيذلا
نخادمنمدعاصتملاراخبلالعجو.ةنكادعناصمنمةعفترمةيعانص
داعبإلواحو،جاعزنالابرعش.أوسأةنراقملاةطحملامامأتّرميتلاتاراطقلا
رمألابحيالوهوً،ابلاغهباتنتالراكفألاهذهنإذإ؛هسأرنعةروصلا
ىلإةيلاعلاتاعبقلانملاقتناللةيقطنمةقيرطنمام.لصحيامدنع
نخادملاوةيلاعلاتاعبقلانيبةنراقملانإ.ناخدلابةمعفملاةيعانصلارظانملا
نكل؛اهيلعيورغسويمأقفاوينل،ديكأتلابو.ةيليلحتتسيلو،ةيرعاش
.جاعزنالاضعببرعشيةركفلاهذههتلعجو.لعفيدقنوتسسوفور

بئاقحيأناكلميالامهنأامبو.ةطحملاجراخةبرعيورغفقوأ
.اقلطناوةبرعلاىلإًاروفادعص

سلجييذوحلااميف،نيتلجعىلعريسيقودنصبهبشأةبرعلاتناك
.ماجلويدلجمقطةطساوبةيمامألاةهجلاىلإطوبرمناصحلاو،ةمدقملايف
.ةرعولاندنلتاقرطاهكولسءانثأعيرملكشبةبرعلاتّزتها

."زينوغايديدانىلإ":يذوحلليورغلاق
."؟يدانلااذهعقينيأو":لجرلاهباجأف

ىلإكدشرأس،كانهنمو.ةيلاريمألارقموحنهجوت":يورغخرص
،مامألاىلإةبرعلاتقلطنااميفً،ايخرتسمهدعقمىلعيورغرقتسا."قيرطلا
كاخأنأودبيوً.ابيرقتدحاوماعذنمدوجوميدانلا":ةثداحمةربنبلاقو
يقيرغإلافوسليفلابًانميتهتيمستّتمت.يللاقاذكهوأ،نيسسؤملادحأ
املثمةيبلكلاةفسلفلايسسؤمدحأزينوغايدناك.بونيسنمزينوغايد



."ةفورعمتتاب
اهانعمفرعأنكأمليننكل"ةيبلك"ةملكبًالبقتعمس":كولراشلاق

."طبضلاب
ةلضافةايحشيعوهةايحلانمفدهلانإةيبلكلاةفسلفلالوقت"

يفةيديلقتلاتابغرلالكضفرًايلمعينعيامم؛ةعيبطلاعمقفاوتلاب
ال.تابغرلانمةيلاخةطيسبةايحشيعو،ةرهشلاوةحصلاوةطلسلاوةورثلا
مدقتيألوصحيفنتةفسلفلاهذهنأمغر،كلذيفبيعداجيإنكمي
صخيملاعلانأًاضيأةيبلكلاةفسلفلاعابتأدقتعا.عمتجملايفيعانص
وهاملايحةئطاخلاماكحألانعمجنتةاناعملانأو،يواستلابعيمجلا
."عمتجملاىلعرطيستيتلاةيدجملاريغديلاقتلاوتاداعلانعو،ّميق
كيخأىلعكلذقبطنيفيكفرعأال":عباتمث،ةهينهمالكلانعفقوتو
ةمراصةدعاقكلميزينوغايديداننأفرعتنأكيلعنكل،يدانلاىلعوأ
ءانثتسالاو.ةدحاوةملكبولو،هلخادثدحتلابدحألحمسيالذإً؛ادج
،الإو.اهيفانيقاليسكاخأنأضرتفأيتلاءابرغلاةعاقيفلصحيديحولا
.ً"اجعزمانموينوكيسف

هابتناتتفلو،رتسنمسيورسجىلعاهرورمىدلةبرعلاتعقعق
:لأسف،رذقلاينبلاءاملايفاهفيذجتمتييتلاةفلتخملابراوقلاكولراش
هادهأيذلاباتكلاركذتو."؟هسفنتقولايفنوطالفأوزينوغايدشاعله"
.نوطالفألةيروهمجلاباتك؛اكريمأىلإرحبأامدنعهوخأهايإ

ًامويةصقلاكربخأس.اقفتيملامهنكل،حيحصاذه،معن":يورغباجأ
."ام

وحنترادتسا،رهنلانمةيلامشلاةهجلاىلإةبرعلاتلصوامدنعو
يفو.اهيبناجىلعراجشألافطصتةضيرعةداجبوصتفطعنامث،راسيلا
يراكذتلابصنلاىأرو،راغلافارتةحاسىلإكولراشفّرعت،ةداجلاىلعأ
.ندنلىلإاهيفءاجيتلاةريخألاةرملايفهآردقناكو.نوسلندرولل

عفدو،فيصرلاىلعنانثالالزنو،ةبرعلاتفقوتةليلقٍناوثدعب
.تاسنبةعضبةغلابلاهترجأيذوحلليورغ

،اهيبناجىلعراجشألافطصتيتلاةضيرعلاةداجلايفنالازيالاناك
بابةمثناك.ىرخأقيرطوحنةداجلافطعنتثيح؛اهالعأيفامهنكلو
يدان"اهيلعبتكةيساحنةحيفصتّقلعبابلابرقو،امهمامأرادجيف
."زينوغايد

ىشمف،بابلاحتف،تاظحلدعبو.هاصعسأرببابلاىلعيورغقرط



،ضفخنملابابلاراطإبهماطترالًايدافتهسأرضفخأدقوةمدقملايفيورغ
.كولراشهبقحلاميف

يذونايدنسلاحاولأبةاطغمناردجيذقيضرمميفناريسياناك
حوتفمبابو،لوألاقباطلاىلإيدؤيجردكانهناكو.ةيماخرةيضرأ
ناك.ءارضخلاةيدلجلايساركلابةئيلمةريبكةعاقلثمادبامىلإيدؤي
امأً.ابيرقتهينذأىلعطغضيهبرعشكولراشنأةجردلً؛ارطيسمتمصلا
.ةعاقلايفاهادصددرتدقفةمتعلايفامناكميفةدوجوملاةعاسلاةكتكت

ةرابعيهو؛ةبترمهسبالمتدبوً.اريصقبابلاحتفيذلالجرلاناك
نكيمل.قباسيدنجهنأبهتلطتحوأاميف.نوللاءاقرزمداخةلذبنع
نأةجردلً؛اعمالهؤاذحناكوً،ابصتنمفقولجرلانكلً،اريبخكولراش
يورغهاطعأ.هيلعهتروصساكعناةيؤرامبرهناكمإبهنأدقتعاكولراش
كولراشويورغىلإراشأوهسأربأموأمث،اهيلعةعيرسةرظنىقلأف،ةقاطب
ءارضخلايساركلابةئيلملاةعاقلا؛ةهدرلانمةعرفتملاةفرغلاربعهبقاحلل
فرطلايفباببوصمداخلاهجوت.دئارجلانوأرقيلاجراهلغشييتلا
.هيلعقرطو،ةفرغللديعبلا

ىلإاوقّدحو،الخدنيحمهدئارجنعمهسوؤرصاخشألاضعبعفر
.جيجضلاردصم

هلهلاقاميفرّكف.باوجيأعمسيملهنكلً،اديجكولراشىغصأ
بجيالف،يدانلايفثدحتلابدحألحمسينكيملاذإهنأجتنتساو،يورغ
مداخلانأًايلجادبو."لخدا"ةملكبناكيأهّوفتينأًادبأعقوتينأ
.بابلامهدحأحتفينأرظتني

عمُس،ةرملاهذهً.اددجمبابلامداخلاقرطف،ءيشيألصحيمل
ناسلةحازإتمتمث،بابلابامءيشمطتراو،ةفرغلالخادنمراجش
.بابلاحتفولفقلا

همسجبهفلخةفرغلاًابجاح،بابلادنعزملوهتفوركيامفقو
،هنيبجسملدارأهنأولامكىلعألاىلإهيديعفرً.اكبترمادبو،مخضلا
قّدحً.انيكسلمحيناكهنألمداخلاويورغوكولراشردقبًائجافتمادبو
رظنللهسأررادأمث،لبقنماهريملهنأولامكنيكسلايفتفوركيام
كولراشعاطتساو،ًاليلقدعتبا،كلذلعفامدنعو.ةفرغلالخادىلإًاددجم
.هفلخدجويامةيؤر

امنإو-يدانلاةيقبلثمًامامت؛ةيبشخلاحاولألابةوسكمةفرغلاتناك
يساركلابيترتمتدقو،اهطسويفةريبكةلواطةمثو-ذفاوننودنم



.اهلوحقسانتملكشبةدّجنملا
ةرشتنملامدلاعقبىلإًادانتساو،يساركلادحأىلعلجركانهناك

،يلاعلافقسلانمةيلدتملاايرثلايفهينيعقيدحتةقيرطو،هصيمقىلع
.تيمهنإلوقلانكمي

."؟تفوركيام":كولراشلاق
تاسمهاهتلت،يدانلاةعاقيفنيدوجوملانيبةشهدلاترشتنا

نأطقفدارأذإ؛ِلابيملهنكل،دعاوقللحضاولاقرخلااذهىلعجاجتحالا
.لصحامفرعي

نكلو.هينيعيفةحضاوودبتةمدّصلاو،فلخلاىلإمداخلاعجارت
،رادتساوهسأربمداخلاأموأف،ريفصلاقالطإىكاحمث،لجرلالهاجتيورغ
ً.ادعتبمقلطناو

بابلاقلغأو،ءابرغلاةعاقىلإهعفدوكولراشعارذبيورغكسمأ
.امهفلخ

لوؤحلل؛ةكيمسةقبطبةنطبمبابللةيفلخلاةهجلانأكولراشظحال
،فلخلاىلإتفوركيامعجارت.يدانلاةعاقىلإجيجضلاللستنودامبر
.هدييفنيكسلاو،نيتكبترمهانيعتيقباميف

."مهفأال":ددرتبلاق
."ءيشلكانربخأ؟لصحاذام.زكرتنأكيلع،زملوهديس":يورغلاق
نمديزملاهتوصبستكاو."امكراظتنايف...تنك":تفوركيامباجأف

راطقلاديعاوملودجىلإًادانتساامكلوصوتقوتعقوت".ّملكتاميفةوقلا
.راهنلانمتقولااذهيفيدانلاوولرتاوةطحمنيبةيداعلاريسلاةكرحو
يللمحيلينيربمداخلاتدجوف،هتحتفبابلاىلعًاقرطتعمسنيحو
،نوكينمفرعأمل.يتيؤردارأامًالجرنأودبي.ةينيصىلعةقاطب
تاملكلاضعبةباتكتمتهنأتظحالامدنعًاديعبهلاسرإكشوىلعتنكو
تاملك؛يتفيظوءانثأاهتفداص...تاملكتناك.ةقاطبللةيفلخلاةهجلاىلع
."ءابرغلاةعاقىلإ،انهىلإلجرلاراضحإةرورضبلينيربىلإترشأف،ةمهم

مث،بعصرمأركذتلواحيهنأولامك؛هنيبجًابطقمًاليلقتمص
-ءادنلالدب-بابلاىلعًاقرطتعمسنأىلإانهترظتنا":لوقلاعبات
؛زينوغايديدانيف،انهةداعلايههذهف.هتحتفوبابلاىلإتبهذف
لجرةمثناكوً.اجعزمءاضعألامظعمهدجييذلا،مزاللاريغمالكلايدافتل
."...جراخلايففقاو

كلذوهأ":يسركلاىلعةدماهلاةثجلاىلإريشيوهويورغلأس



."؟لجرلا
،لخديلهيلإترشأ.لجرلاوهاذه،معن":ًالفجمتفوركياملاق

كلت-هديتعفتراو،هتوصىفتخا."...و،هفلخبابلاتقلغأمث.لعفف
املكاذه".هسأريفءيشسملدارأهنأولامك-نيكسلالمحتاليتلا
شيعأيننأتدقتعا.بابلاىلعًاددجمقرطلاتعمسنأىلإهركذتأ
déjà"يأ،لبقنمتدهوشاهنأءرملارعشييتلاتاظحللاكلتىدحإ

vu"دقكللصحييذلاءيشلانأدقتعتنيح؛ةيسنرفلابلاقيامك
،جراخلايفرئازلاولينيربداجيإًاعقوتمبابلاتحتف.لبقنملصح
."يفلخرئازلاةيؤرًاعقوتمتردتسا،اذل.كابترالابترعشف؛امكتدجويننكل
ناكةفاجةربنبلوقلاعباتمث،يسركلاىلعةثجلاىلإتفوركيامراشأو
."اهتعقوتيتلاةقيرطلابسيلنكلو،هتدجو":اهيلعًاداتعمكولراش

حرطيسلاؤسلااذهنألً،امامتنيحضاونكنل،زملوهديس":يورغلاق
."؟لجرلااذهتلتقله:ةطرشلالبقنمًامتح

."هتلتقيننأركذأال":رذحبتفوركياملاق
حرطدنعةطاسبلكبطقف"ال"لوقتنأحرتقأ":ًالئاقيورغدهنتف

لهً.اريثككديفينلاذهنأمغر.ةيلاتلاةرملايفكيلعلاؤسلااذه
."ً؟اديجًايماحمفرعت

كءاطعإلينيربعيطتسيو.يدانلابصاخٍماحمةمث":تفوركيامباجأ
."ليصافتلانمديزملا

كلّلكونساننألًانئمطمقباف،بيرقلالبقتسملايفلصحامهمً،اذإ"
."كحارسقالطإىلعلمعنسو،زينوغايديدانلايماحم

نوكيدق":حضاوملأبلاقمث،ةثجلاىلإرظنللتفوركيامرادتسا
ىلعينطّرويليئضلاّمكلااذهو،ةمهملاةلدألانمليلقلاكانهفً؛ابعصاذه
."ودبيام

،انهلصحامعريثكلافرعأال.هلتقتملتنأ":ةمارصبكولراشلاقف
."كلذنمقثاويننكل

.كلًاركش":ًالئاقكولراشفتكىلعّتبرو،ًاليلقتفوركياممستبا
."كلذعامسىلإةجاحبيننأدقتعأ

.ةطرشلالوصوبمهترذنأجراخلايفةبلجاوعمس
ىلعًاديجسيلف.ةلواطلاىلعنيكسلاعضوكيلعحرتقأ":يورغلاق

."ةطرشلالوصودنعًاحالسًالماحنوكتنأقالطإلا
يتلاةظحللايفاهيلعنيكسلاعضوو،ةلواطلاوحنتفوركيامهّجوت



ءاقرزتالذبنودترينيذلالاجرلانمةعومجمتلخدو،بابلااهيفحتف
ةميرجتلصح":لاقوتفوركيامةكرحبجحلمامألاىلإيورغمدقت.نوللا
حجرألاىلعتمدختسايتلانيكسلالثمًامامت؛ةلواطلابرقةثجلا.انه
."ةميرجلاذيفنتل

."؟تنأنوكتنمو":ةطرشلالاجرريبكلأس
."؟تنأنمو.يورغسويمأيمسا"
كولراشىلإراشأمث."بيرغلجرتنأ":ةطرشلالجرباجأ

."؟ةميرجلاعوقوةظحلانهامتنكله":لأسوتفوركيامو
."كمسانعكتلأس":مراصامنإوبذهمتوصبيورغلاقف
كنكمي.ناملوكبيقرلاانأ"ً:ابصتنمفقيوهويطرشلاباجأ،اهدنع

."يديس":فاضأمثًاليلقتمصو."يلاؤسنعةباجإلاامبرنآلا
عيطتسيو.ريغصلاباشلااذهعمةفرغلاجراختنك":يورغلاقف

."كلذىلعدهشينأمداخلا
."؟ريغصلاباشلامساامو"
."زملوهكولراش":كولراشباجأ
."؟ةفرغلالخادناكنمً،اذإ":لاؤسلاببيقرلاّحلأف
يفناكلجرلااذهنأدقتعأ":باجأمث،ًاليلقًالفجميورغددرت

.هسأرنمةءاميإبتفوركيامىلإراشأو."ةفرغلا
ايحيحصاذهله":تفوركياملأسومامألاىلإبيقرلامدقت،اهدنع

."؟يديس
."ةفرغلايفتنك،معن":حوضوبلاقوهسأربتفوركيامأموأف
."؟كمساامو"
."زملوهرغيستفوركيام"
."؟يديسايلجرلااذهتلتقلهو"
."لجرلااذهلتقأمل"
يتلاةمارصلاببسبًاليلقاتشعترايورغيتفشنأكولراشظحالو

ً.امودصمبيقرلاادباميف،تفوركيامتوصيفةحضاوتدب
ىلإكلقنمتيس.كفيقوتىلإرطضميننإيديسايلوقلاىشخأ"

."نيميلافلحدعببوجتستسثيح،درايدنالتوكس
لاجردحأىلإرظنمث،ةثجلاىلعةعيرسةرظنيطرشلاىقلأ

.يعرشلابيبطلاراضحإلًادحألسرأ":لاقوهتقفرباوناكنيذلاةطرشلا
،ةثجلاصحفلروضحلاهنمبلطااذل،مويلاةمدخلايفخودرومبيبطلا



."يضاقلاىلعاهضرعنسف؛نيكسلاكلترضحأو
ينذأىلعتامغنلارفانتمقالمعسرجعرقلثمتاملكلاتدب

هجارخإو،هفتكنمتفوركياملةطرشلالاجربحسرعذببقارو.كولراش
دحألمحاميف،ةهدرلاىلإمثنمويدانلاةعاقربعءابرغلاةعاقنم
.ديدشرذحباهضبقمنمنيكسلاةطرشلالاجر

."يورغديس":لوقلاكولراشأدب
.عقوتمرمأاذهو،رثأتمكنأمهفأ.نآلااذهلتقوال":يورغباجأف

انيلعفنجسلانمهذاقنإوكيخأمساةئربتاندرأاذإاننأةلكشملانكلو
شّوشتوانئطبترضاحلاتقولايففطاوعلا.ةماتةقدبو،ةعرسبكرحتلا
."؟هلوقأاممهفتله.انماكحأ

."معن":سمهبكولراشباجأف
امهفلتكنأليختو،نآلاكيلعنيرطيسملاةمدصلاونزحلاعمقا"

نل.كلقعنمةيفلخلاةهجلاىلإاهيمرتو،ماكحإبةيناطبلاطبرتو،ةيناطبب
.رضاحلاتقولايفطقفامنإو،دبألاىلإةلأسملاىسنتنأكنمبلطأ
سيلنكلوً،انمآتقولانوكينيحً؛اقحالفطاوعلاكلتىلإةدوعلاكنكمي
."نآلا

هيلعهحرتقااملعفلواحو،هينيعكولراشضمغأو."تمهف،معن"
ىلعاهبرعشييتلافطاوعلاجيزمّفليوهوهسفنرّوصتلواح.يورغ
رانللةمواقمةطوفليختلواحمث،هسأرلخادةيلدتمةبهتلمةركلكش
نملسالسولابحترهظ.ةيرانلاةركلاكلتلوحفتلتليللالثمءادوسو
.لماكلابةركلاتفتخانأىلإماكحإباهتّدشو،ةطوفلالوحتفتلاوةمتعلا
يفضرألاىلعترقتسانأىلإةمتعلايفقرغتيهوةركلاكلتليختمث
.بابلاقلغأمث،هلقعلةيفلخلاةهجلايف؛رابغلابةئيلمةنازخ

.لقأرعذبو،نسحتلاضعببرعشفً،اقيمعًاسفنذخأوهينيعحتف
اهبرعشيدعيملهنكل-ةنازخلايف-ةدوجوملازتالرعاشملانأفرع
ريغرضاحلاتقولايفهنكل،دارأىتمكانهنماهجارخإعيطتسي.ةدشب
.كلذلعفيفبغريناكاذإاممقثاو

."؟ريخبتنأله"
."؟هلعفانبردجييذلاام.ريخبانأ"
تنأو،ىلوألاةمهملازجنأسانأ.ةفرغلاشيتفتو،ةثجلاشيتفتانيلع"

."ةيناثلاةمهملازجنأ
انهاندرفمبةطرشلالاجرانكرتاذامل":عباتمثًاليلقركف."انقفتا"



."!؟ةثجلا...عم
مئارجلاةحفاكمةنهميفةلكشملا":باجأمثهادشنابيورغقّدح

يفنيصخشدوجوبف.ةلهسلاوةطيسبلاةبوجألانوبحيةطرشلالاجرنأيه
باوجلاةطرشلالاجرىلإةبسنلاب،اليناثلاوتيمامهدحأ؛ةلفقمةفرغ
باوجلايلادبلًاديجكاخأفرعأنكأملوليننأبفارتعالاّيلعو.طيسب
هبشأنيكسلاو.مرجملاىلعضبقلااوقلأدقل،يصخشلامهيأربفً.اضيأًاطيسب
ةمكاحملاءانثأاهبحيولتلانوعيطتسيمهف؛مهيلإةبسنلابراصتناليلدب
ىلإبهذينلو،تيمهنإً،انسح،ةثجلاىلإةبسنلابامأ.ةاضقلاةفاخإو
نأكلذبضرتفيوً.اديعبهلقنيويعرشلابيبطلايتأينألبقناكميأ
مهسفنأاوّدبكولهفاشتكامهعسوبناكامىلإرظنللًايفاكًاتقوانحنمي
."!لمعلاأدبنلوً،امالكىفك،نآلاو.ثحبلاءانع

ىدحإيفثحبلابكولراشأدب،ةلواطلاشيتفتيفيورغكمهنااميفو
امفرعينكيمل.ةيجهنمةقيرطبشنإلكيفرظنلانعمأو،ةفرغلااياوز
نمققحت.فولأملانعجراخءيشيأنعثحبكلذلو،هنعثحبي
بحسهنإىتح،اهيلعةقلعملاروصلاوةيبشخلاحاولألابةفوصرملاناردجلا
دوعصلانمنكمتيلطئاحلابوصهلقنوةلواطلانعًاديعبيساركلادحأ
ىلعألايفةدتمملاروصلاىدحإلةرطؤملاةيديدحلانابضقلاصحفوهيلع
ًاثحبةداجسلاصحفتوضرألاىلعهسفنىمرمث.فقسلاتحتةرشابم
تقلعوهبيجوأمهدحأدينمتطقسدقنوكتنأنكميءايشأنع
.فايلألانيب

."ً؟ائيشتدجوله":ليلقدعبيورغهلأس
."دعبسيل":بائتكابباجأف
لكيفنالوجتهينيعلعجو،ةفرغلاءاجرأيفكرحتلايفرمتساو

:ضرألاىلعاهتحتامًائيشظحالةلواطلاةيوازىلإلصوامدنعو.ناكم
دقمهدحأنأولامك؛ةلواطلاةمئاقلظيفةكورتمةريغصةيدلجةبلع
.قيرطلانعًاديعبةعرسباهعضو

.ً"ائيشتدجو":ةلواطلاىلعاهعضيوةبلعلاجرُخيوهولاقف
لمأتو،هيلعروثعلامتامةيؤرلةثجلانعيورغدعتبا،اهدنع

لفق،ةيساحنتالصفم،يدلجءاطغ،ةيبشخةبيكرت":متمتمث،ةقدبةبلعلا
لدتتامالعنمام.فولأملانعجراخءيشنمام؛ةيساحنمئاوق،يساحن
ةبلعلانأىلإريشيامم؛ضبقملايففلتنمامو،اهمئاوقءارتهاىلع
ثيح؟هلوحطوبرملاطيخلاىرتله،كانهضبقملاىلإرظنا،هوأ.ةديدج



عزن-رخآصخشامبروأ-لجرلااذه.امبرةقلعمرعسلاةقاصلتناك
رقنوةبلعلالمحو."اهبكتراةطلغهذهو؛طيخلايسنهنكلرعسلاةقاصل
نمكولراشنكمتييكاهحتفو."انحلاصلاذهو،ةلفقمريغاهنإ".لفقلا
.اهلخاددجويامةيؤر

.امبرناتاسوأريرح؛ءارمحشامقةعطقبةنطبمةبلعلاتناك
نيبطغضنيةبلعلايفعضويءيشيأنأةجردلً؛ادجةكيمسةناطبلاو
.ةبلعلاقالغإدنعنيبناجلا

نيتحاسمىلإيورغراشأو."؟ىرتله،ةوشحلايفنافاسخناةمث"
ىلعتوتحاةبلعلانأبيحويامم؛لخادلاىلإةوشحلاامهيفتطغضنا
ثيحً؛ادجهوممفاسخنالا".ًالصأامهآردقناككولراشنكل،نيئيش
."نيفلتخمناودبيامهنأمغر،نيلكشلاةفرعمبعصت

نولتاذامهدحألوحةوشحلا":ًالئاقامهدحأىلإكولراشراشأ
."ليلقبةنكدرثكأاهنإ.فلتخم

."فلتدرجماذهنوكينأنكمي":يورغمتمتف
."وتللاهؤارشمتدقو،ةديدجةبلعلانكل"
اذه؛ًاليلقةبطراهنإ".ةوشحلاحطسيورغسملو."ةديجةطقن"

لئاسىلعيوتحتةنينقامبر،انهًاعوضومناكبطرءيشةمث!بيرغ
."؟اذامةنينق":لأسوةفرغلاءاجرأيفكولراشرظنف.ً"ايئزجاهنمحشر

اهلامعتسالانينهذيفةمولعملاهذهيقبنانعد.طبضلابفرعأال"
ىلعحاولألاهذهنعاذام".ةفرغلايفرظنمث،ةبلعلاءاطغقلغأو.ً"اقحال
ال؟اهتحتةذفاندوجوىلعليلدنمله؟ةيفخمباوبأنمله؟رادجلا
هارينأنودنماهنمجرخوةفرغلاهذهلخددقامًاصخشنأدب
."دحأ

.تازردوأتالصفمدوجوككلذىلعليلدالنكل،رمألايفتركف"
."فوجأودبيالاهنمًايأنكل،ناردجلاىلعتقرطو

.ً"انسح"
."؟اهنمققحتلاديرتله"
،نيتديجنينيعكلمت؟ققحتلايبردجياذاملو"ً.ائجافتميورغادب

."؟ةداجسلانعاذام.امهفلخًاديجًالقعو
اهيلععقوءيشيأَرأملو،مويلكاهفيظنتمتيهنأكويلودبي"

."مويلا
."ءيشيأدجويالً،اذإ":ةبآكبيورغلاقف



."...ءانثتساب":لوقلابكولراشأدب
."؟اذامءانثتساب"
."ةدرابةعقريهو.انهةداجسلاىلعةبطرةعقرءانثتساب"
."؟اذام":هلأسوكولراشيفقّدحويورغرادتساف
."ءامسأكمهدحأعقوأامبر.ةبطرةعقر"
،امةنينقىلعامبرتوتحاةبلعانيدل.ريثماذه".هيبجاحيورغعفر

الامنكل،تعقودقةنينقلانوكتنأنكميثيحةبطرةعقبكلمنو
،ذوذشاذه.ةنينقلاعمًادوجومناكيذلاءيشلاو،اهسفنةنينقلاوههكلمن
."قبطنتاليتلارومألا.رضاحلاتقولايفهيلإجاتحناموهذوذشلاو

."؟اذههينعييذلاام"ً.اقثاوكولراشنكيمل
تامولعملابظفتحأسيننكل،دعبفرعأال".هفتكريبكلالجرلاّزه

.ثحبلاعبات،نآلاو.هسفنءيشلالعفكيلعحرتقأوً،اقحالاهيفريكفتلل
نكميىرخأرومأدجوتالهنأينعيالاذهف،امًارمأتفشتكااذإف
."اهفاشتكا

هنكل،ةفرغلاةيقبشتفيوهوةيلاتلارشعلاقئاقدلاكولراشىضمأ
دقيورغسويمأنأهلادبو.فقوتاهنمأدبيتلاةيوازلاىلإداعنيح
.ةفرغلاءاجرأيفرظنيوفلخلايففقيناكذإً؛اضيأةثجلاشيتفتىهنأ

."؟ءيشيأتدجوله":كولراشهلأس
،ةيادبلايف.ةمهملانكلوةطيسبلارومألاضعب":لاقوهفتكيورغّزه

ةنوآلايفنزولانمريثكلارسخدقف،ةديجةحصبلجرلااذهنكيمل
ةيجاجزةنينقلمحو."هذهتدجو.بيبطفارشإتحتناكو،ةريخألا
،امعوننمءاودهنأدقتعأ".ىلعألايفضبانلارزلاهبشياماهيفةريغص
."هنمققحتلايبردجيهنأمغر

تناك.ةنينقلايورغهاطعأف."؟ةرظنءاقلإيننكميله":كولراشهلأسف
خضلمدختسيهنأولامكاهالعأيفضبانلارزلاادبو،كولراشماهبإمجحب

ّمش.بناجلاىلعةريغصةهوفربعمعانذاذرلكشىلعةروراقلانمءيش
كلتيففولأمءيشةمث.فلخلاىلإعجارتو،اهنمةثعبنملاةحئارلاكولراش
.طبضلابهديدحتنمنكمتيملهنكل،ةيوقلاوةعذاللاةحئارلا

نكل،مرتحملجرلثمودبيهسبالمهلعجت":لوقلايورغعبات
."كلذريغبيحوتهيعارذىلعموشولا

برقفوقوللهجوتمث،هبيجيفةيجاجزلاةنينقلاكولراشعضو
ناكامك.هيتنجويفةريغصوةعيفرةدروأتزربو،ًاليحنلجرلاناك.يورغ



نيتخفتنمنينيعبفقسلاىلإقّدحيهنأولامك،فلخلاىلإًادترمهسأر
اذإامفرعيملكولراشنكل،نوللاءاضيبفهترشبامأ.مدلابنيتنقتحمو
َّينبضيبألاهصيمقتابو.هتومنعمجانكلذنإوأًالصأاذكهتناك
ىوتسمىلعهيفقزمتةمثو،فاجلاهمدةجيتن؛ةيمامألاةهجلانمنوللا
.بائتكابكولراشركفامك،نيكسلاتزرغناثيح؛هبلق

؟نيكسلازرغيذلانم،نكل
ملهنكل،ههابتناتفلقزمتلاكلذيفءيشةمث.هلمأتورثكأبرتقا

.طبضلابوهامفرعي
."ً؟ائيشتحملله":يورغهلأس
كلت؛نيكسلالكشركذتطقفلواحأتنك":لاقمث،كولراشددرت

."تفوركيامدييفتناكيتلا
."ةقدباهلمأتأمليننأبفارتعالاّيلع":يورغلاقف
حتفتيتلاكلتلثم؛ةعيفرًانيكستناك.تلعفانأ":كولراشباجأ

لصنهثدحينأنكمياممربكأً،ادجريبكهصيمقيفقزمتلانكل.لئاسرلا
."اهتيأريننأركذأيتلانيكسلا

هنإً.اضيأانأحرجلاىلعةعيرسةرظنتيقلأ.ريثماذه":يورغلاق
لوقتكنكل.لصنلاةضيرعتناكنيكسلانأبيلىحوأدقو،مجحلاريبك
رخآذوذشاذه...لصنلاةقيضتناكليلدكاهذخأمتيتلانيكسلانإ
."حرشىلإجاتحي

لمتحيلهو؟مواقدقلجرلانوكينألمتحيله":كولراشلأس
ربكأًاحرجو...هصيمقيفربكأًاقّزمتلصنلاثادحإببسهتمواقمنوكتنأ
."؟هترشبيف

ةبرجتلاىلإةجاحبرمألااذهلثم.امبر":باجأمثًاليلقيورغركف
."هنمققحتلل

لمأىلعرخآًاصخشنعطننأينعتأ!؟اذام"ً:ابجعتمكولراشلأس
."؟مواقينأ

امناكمنمًاتيمًاناويحرضحننأدصقأ.ال"ً:ابيجميورغكحضف
،لئاسرلاحتفلةصصخمنيكسبهنعطباندحأموقيمثً،اصيمقهيلععضنو
قزمتلالكشراركتانعسوبناكاذإىرنس،اذكهو.ًاليلقهكّرحيرخآلااميف
دحلااذهدنعانعضينيمختلاف.نيكسملالجرلااذهىدلنيذللاحرجلاو
بابلاىلإراشأو."رخآءيشيأنمرثكأةلدألاىلإجاتحنكلذلو،طقف
.انهىلإهرضحأو،لينيربمداخلاكلذداجيإلواحوبهذا":عباتينألبق



."هيلعةلئسألاضعبحرطديرأ
نوسلاجلاهيلإرظنف،يدانلاةعاقجراخىلإهقيرطكولراشّقش

امًائيشنأًامتحاوفرعو،ةطرشلالاجراوأردقف؛هرورمءانثأةيبصعب
ءيشلكنأءاعدالاىلعنيّرصماودبمهنكل،لصحيفولأملانعًاجراخ
ردقًائداهوًاريغصهسفنلعجكولراشلواح.يدانلالخادداتعملاكئداه
يفلءاست،ءارضخلاةيدلجلايساركلانيبهقيرطّقشيناكاميفو.ناكمإلا
ةراثإرثكألاناكملاوهف؛يدانلااذهيفهوخأهدجوامعهسفنةرارق
،ةيلاحلاةميرجلاءانثتسابو.هتايحةليطاهدصقيتلانكامألانيبرجضلل
.مئارجلاىلعًاداتعمسيلزينوغايديداننأضرتفا

كشوىلعكولراشناكوً.اقلقمداخلاادبو،ةهدرلايفلينيربدجو
هيتفشىلعًاعبصإلينيربعضونيحءابرغلاةعاقىلإهتقفارمهيلإبلطلا
أموأف،ءابرغلاةعاقىلإمثنمولينيربىلإكولراشراشأ،اهدنع.هتكسأو
ىلإيضفيبابىلإًالوصوجردلاوكولراشزواجتكلذدعبو،هسأربلينيرب
اذهناكو،رخآمداخةقفربةليلقتاظحلدعبداعو.امبرمدخلاةحاسم
عنموةسارحللةهدرلايفلجرلالينيربكرتً.اعلصرثكأوًانسربكأريخألا
.يدانلاةعاقربعكولراشبقحلمث،جيجضثادحإولوخدلانمءابرغلا

.كولراشهكرتثيحطبضلابًافقاويورغناك
كصيصختًاريثكرّدقأ":بابلاكولراشقلغأاميفمداخلليورغلاق

كلتعم؛نآلامومهلانمريثكلاكيدلنأمهفأ.انيلإثدحتللتقولاضعب
."اهنعبترتياملكوةميرجلا

ىقلأو."ةملكلاىنعملكبةمدص؛ةيقيقحةمدصاهنإ":لينيربلاقف
.ً"اضيأزغللاّلحانبردجيو":عباتينألبقةثجلاىلعةرظن

."؟كلذكسيلأ،ءابرغلاةعاقىلإانهىلإلجرلاقفارنمتنأ"
."حيحصاذه.يديس،معن"
."؟كعملماعتفيك"
املثمًامامت؛سيئرلابابلاربعءاج":باجأمثًاليلقلينيربرّكف

ىلإةفاضإلاب،زملوهديسلامساةقاطبلاىلعبتك.ةقاطبيناطعأو،امتلعف
.ً"اديجاهمهفأملىرخأتاملك

."؟تاملكلاكلتتناكام"
،رخآٍدانمساهنأدقتعأ":لاقمث،ركذتلاًالواحمهنيبجلينيربّبطق

ناكملاىلإلصودقلجرلانأىلوألاةلهوللتننظ.وهامركذأاليننكل
."ةقاطبلانتمىلعًابوتكمزملوهديسلامساتيأرنأىلإ؛أطخلا



.رخآٍدان.كولراشهابتنالجرلاتاملكتتفل،امببسل!رخآٍدان
.ربكأزيكرتبًاقحالاهيفريكفتللةمولعملابظافتحالارّرقو

فرعيو،زينوغايديدانيفةعبتملادعاوقلافرعيهنإً،اذإ":يورغلاق
."مالكلاهبردجيالهنأًاديج

."معن.يديسكلذضرتفأ"
."؟اهنيحتلعفاذام"
ناكيذلازملوهديسلاىلإاهتذخأوةينيصىلعةقاطبلاتعضو"

،لجرلااذهةرايزعقوتينكيملهنأولامك؛ًالعفنمادب.ًالصأانهرظتني
كشوىلعناكهنأدقتعأو،ًالعفنميلادب.رخآصخشراظتنابناكلب
،ةيفلخلااهتهجىلعبُِتكامأرقوةقاطبلابلقهنكل،رئازلالابقتساضفر
،اذكهو."لينيربايانهىلإلجرلالخدأ":لاقوهيأررّيغهنأادبمث
."هتلخدأوانهىلإلجرلاتبحطصاوتدع

."؟نحنلصننألبقتقولانمىضممك"
سمخنمرثكأتّرمهنأدقتعأال"ً:اريخألاقمث،ًاليلقمداخلارّكف

."رشعامبروأ،قئاقد
."؟ةفرغلانمردصيبغشوأجيجضيأتعمسله"
."يديسايءيشال،ال"
؟اهنيحرئازلايفكهابتناراثأيذلاامو":هلأسوهسأربيورغأموأف

."؟هبكيأرناكام
."يديس،ييأرءادبإلًالّوخمتسل":متمتولينيربّرشك
نيبةيندعمدوقنةعطقتعملف،ىلعألاىلإهدييورغعفر،اهدنع

."نحنانئانثتساب؛هبدحأفرعينل.كيأررّدقأ":لاقو،هعباصأ
ديسلابحأ.كلذليعادال"ً:اريخألاقمث،ةهينهلينيربرّكف

لواحتتنكاذإوً.اموديعمًاديجناك.يعمًاديجناكاملاطل.زملوه
."ّيدلةلكشمالف،هتدعاسم

.ةريبكلاهدييفةيندعملادوقنلاةعطقتفتخاو."زاتمم":يورغلاق
ةرايزللءاجيذلالجرلاتدجو":يورغلاؤسنعلينيربباجأ

اممهفتتنكاذإ،ةايحلايفهزكرمىلإةبسنلابهسبالميفًاليلقًاطرفم
."هدصقأ

.ً"اريثككتحارصرّدقأو،هدصقتامطبضلابمهفأ"
."؟ءيشيألمحيلجرلاناكله":ةأجفكولراشلأس
."ديجلاؤس":متمتوهسأربيورغسويمأأموأ



لمحيناكهنأدقتعأ":باجأمث،ركذتلاًالواحمهنيبجلينيربّبطق
ظفحةرجحيفاهعضولهنماهذخأتلواحيننأركذأ.ةريغصةبلع
هنأتضرتفا،اذل.ةريبكةميقتاذاهنأولامكاهبثبشتهنكل،ضارغألا
."زملوهديسلابعامتجاللاهيلإجاتحي

."ةمهمتامولعمهذه":يورغلاق
اوناكنيذلاةطرشلالاجردحألخدو،ةريبكةوقبةأجفبابلاحتف

دنالتوكسىلإبهذتنأناملوكبيقرلاكنمديري":لاقوً،اقباسنيدوجوم
."كتداهشبءالدإللدراي

ريسةيفيكةفرعمًاريثكينّمهيذإ.كلذينّرسي":يورغباجأ
."قيقحتلا

ىلعانضبقدقف؛كلذليعادال!؟قيقحتلا"ً:امستبميطرشلاررك
.يدانلاةعاقربعو،ءابرغلاةعاقنمةعرسبيطرشلامهجرخأو."مرجملا
ًالدبمدقتهنكل،امءيشلوقدارأهنأكولينيربادب،نورداغياوناكاميفو
ىأركولراشاهيلإرظنامدنعو.ةيقروةصاصقكولراشىطعأو،كلذنم
يماحملاهنأّدبال.ناونعلاىلإةفاضإلابٍماحم،نوسنيكنجليفروأ:تاملكلا
مستباف.زينوغايديدانلبقنمدمتعملاكلذ؛تفوركيامهركذيذلا
ً.اركاشهلأموأو،لينيربل

ىلعطاشنبيطرشلاعفدنااميفو،قلطلاءاوهلايفاوحبصأنأدعب
ناكيذلالاؤسلاهيلعحرطو،يورغسويمأوحنكولراشرادتسا،فيصرلا
تابثإعطتسنملاذإ،يورغديس".ةيضاملاةعاسلالاوطهلابيفرودي
."؟لصحيسيذلاامف،يخأةءارب

هيلعةمهتلاتابثإمتاذإو.هتمكاحميرجتس":بائتكابيورغباجأ
."هقنشمتيسهنأىشخأفً،ابنذمربتعاو



مغانتمىنبمنعةرابعةاضقلاةمكحموتيرتسوبةطرشزكرمناك
اميفو."ندراغتنفوك"فلخةرشابم؛ةيوازلايفعقيوضيبألارجحلابديشم
يفلغلغتتهليصافتلعجو،هلكىنبملاكولراشلمأت،هنمنوبرتقياوناك
،هيلإةبسنلابًامهمحبصيسىنبملااذهنأببيرغساسحإهباتناو،هتركاذ
هيخأىلعهيفمكُحيسيذلاىنبملاهنوكببسلانوكيالألمأهنكل
.مادعإلاب

هلعجامم؛تاحتفبًادّوزمفقسلااميف،ةئتانناردجلاةراجحتناك
.نيناوقلاذيفنتلًاناكمسيلوىطسولانورقلاىلإعجريرصقبهبشأودبي
دعصلانهتنرأيتامناكول.ةراجحلاكلتىلإرظنلادنعكولراشمستبا
.فقسلاىلإلوصوللّملساهنأكواهيلع

جاردأدجوتالو،عراشلاىوتسمىلعةيوازلادنعباوبألاتناك
ىلإيورغسويمأرظن.جراخلايفةقلعمءاضيبحيباصمةمثو.اهيلإةيدؤم
انترضحأكنأنمقثاوتنأله":هلأسويطرشلاوحنرادتسامث،حيباصملا
كلمتدالبلاهذهيفةطرشلازكارمنأدقتعأتنك؟حيحصلاناكملاىلإ
."ءاضيبحيباصمسيلو،جراخلايفءاقرزحيباصم

ً،ابيرقتماوعأةعبسلبقةعبتمةدعاقلاهذهتناك":يطرشلاباجأ
ودبيذإ.ىنبملااذهيفءاقرزلاحيباصملابيكرتتضراعةكلملاةلالجنكل
ملنيحلاكلذذنمو،ءاقرزةفرغيفتام،هللاهمحر،تنجيرريمألانأ
اربوألارادىلإيتأتتناكدقف.قرزألانوللاةيؤرلمحتاهعسوبدعي
حيباصملامامأتّرماملكجاعزنالابرعشتتناكو،قيرطلارخآيفةدوجوملا
اهنأدقتعأيننكلتبلطلوقأً،انسح.اهلادبتسامتينأتبلط،اذل.ءاقرزلا
.ً"ايصخشهلدبتستسفالإو،اهلادبتسابةطرشلاسيئرترمأ

يفةوقلاهذهلثمةأرماكلتمتنأًالعفتفاللانم":يورغمتمت
."ةيكلمىلعلوصحلاقحوتيوصتلاقحنمهؤاسنمرُحتدلب

،ةيمامألاةهدرلايفريبكلابتكملامامأاّرمف،ىنبملايطرشلاامهلخدأ
تالذبوةطرشلاتالذبنودتريلاجرمامأاّرم.ىنبملاقامعأيفاغلغتمث
ىلإيطرشلاامهقفار.ةنيعمةمهمبمايقلايفًاكمهنممهنملكناكو،ةيمسر
ةعومجمكلذدعباودعصو،اياوزلاىدحإدنعًاعيمجاوفطعنامث،قاور
ةثالثوةلواطىلعةلمتشمةفرغوحنيطرشلاراشأ،اهدنع.جاردألانم
.ةلباقملاةهجلايفدحاويسركو،تاهجلاىدحإيفنايسرك؛اهلوحٍسارك



.بائتكاللببسمرضخأنولبةيلطمو،ةيديمرقناردجلاتناك
ارداغتال.ليلقدعببيقرلاامكيلإيتأيس.انهارظتنا":يطرشلالاق

."ةفرغلا
قطقطف،يساركلادحأىلعهلقثلكبيورغسلج،جرخامدعبو

ةيعضويفًاضيأتنأسلجا":كولراشًابطاخملاقمث،هنزوتحتيسركلا
؛امبرنمزلانمةرتفلاندرفمبانكرتيس.تقولاضعبلانهىقبندقف؛ةحيرم
نعةباجإلايفةبغررثكأحبصنوقلقلاوجاعزنالابرعشننألمأىلع
دقتنكلهناكمتنكولً،اعبط":عباتمثريخشتوصقلطأو."هتلئسأ
."ةدحىلعدحاولكتبوجتساونينثالاتلصف

."؟اذامل":يورغبرقسلجيوهوكولراشلأس
انكاذإامةفرعمهناكمإبف،ةدحىلعانمدحاولكبوجتسااذإ"

بذكناننأاهنيحكرديسف،لعفنملاذإو.هتلئسأنعاهسفنةبوجألامّدقن
ليدبتويتبوجأعامسكناكمإبفًاعمانبوجتسااذإ،نكل.ةنيعمرومأيف
."حيحصسكعلاو،اهلًاقفوكتياور

،هينيعضمغأو،يسركلاىلعةحيرمةسلجيففلخلاىلإيورغعجارت
.ءوضلابجحلمامألاىلإهتعبقلزنأمث

.مامتهالاريثيءيشيأةفرغلايفدجيملهنكل،هلوحكولراشرظن
.ةفرخزوةنيزيأنمًادمعةيلاخاهنإ

رواجمناكميفهوخأنوكيدقف،تفوركيامىلإدوعتهراكفأدجو
نمةحارلقأناكميفدوجومهنأيفكشال،ناكامنيأْنكل.نآلا
.سويمأوكولراشاهيفعضويتلاةفرغلا

يذلاناملوكبيقرلاةعرسبلخدوبابلاحتفً،ابيرقتةعاسعبردعب
ديرأ":سلجينألبقلاقو،صاصرملقوًارتفدلمحيناكً.اقباسهايأر
ًامامتةحضاويهف،ةبعصةيضقاهنأدقتعأال.ليصافتلاضعبحاضيإطقف
."ّيلإةبسنلاب

."أجافتتدق":لاقوهبجاحعفروهتعبقيورغسويمأعلخ
تنكاذإينفقوأ.راكنإللةلباقريغقئاقحلايلودبت":بيقرلاباجأ

الأ؛جورخلاولوخدللدحاوليبساهيفو،ةلفقمتناكةفرغلانكلً.ائطخم
روثعلامت،ةفرغلابابحتفامدنعو.لخادلايفنالجرلاناكو.بابلاوهو
ءيشينعباغلهً.انيكسلمحييناثلالجرلااميفً،اتيمنيلجرلادحأىلع
."؟ام

."نيكسلاىلعمددجويال":كولراشراشأ



نمنيكسلابحسدنعتيملالجرلاصيمقةطساوبمدلاحسممت"
."هردص

مأحسملاتامالعنعًاثحبصيمقلانمتققحتله":يورغلأس
."؟ضارتفادرجماذهنأ

."صيمقلاىلعمددوجوراكنإامكنكميال":ًالئاقبيقرلاضراع
دجوتله،نكل.حرجلانمنيكسلاجارختسانعمجانمدلا،معن"

دصقريغنعوأًادمعنيكسلالصنحسممتهنأىلإريشتلئالدةيأ
."ةدعًاراثآناكرتيحسملاوجارختسالاف؟صيمقلاب

يفطقفةدحاونيكسدجوتو،مدمدلاف.مهمريغاذه":ناملوكخرص
امكترايزببسنعيرابخإوهناديسلااهيأامكنمهديرأام،نآلاو.ةفرغلا
."مهتملل

ىلعانك.ةلئاعللقيدصيورغديسلاو،يخأهنإ":ءودهبكولراشلاق
."هعمءادغلالوانتلتفوركيامعمدعوم

ملةميرجلانأىلإكلذريشي":رتفدلاىلعنّوديوهوناملوكلاق
مهدحأنأفرعتتنكاذإًالجرلتقتنلتنأفً.اقبسماهلطيطختلامتي
."ةيلاجتراةلأسملاتناك.ةظحلةيأيفكعمءادغلالوانتلٍتآ

."؟زفاحلاوهامو":يورغلأس
لادج،لمعلايفامبطخ":باجأوهرتفدنعهينيعبيقرلاعفر

درجماذه،ةياهنلايف.ةلمتحملابابسألانمريثكلاكانه؛ةأرماببسب
."مهياملكاذه.مرجموةميرجدجوتهنأوهمهملاءيشلا.ليصفت
امكيناونععملماكلابامكيمساديرأ،نآلاو":عباتمثةهينهتمصو
."فلملايفاهنيودتل

ةقيرطلاىلعمكحلابو.ةيانعبناملوكاهنّودف،تامولعملايورغهاطعأ
،هيمدقىلعًاروفضوهنللدعتسمهنأكو،بتكملاىلعهيدياهيفعضويتلا
دقو،راطقيفمهنأولامكرعش.ىهتنادقباوجتسالانأكولراشكردأ
رايتخاوةدوعللًادبألاجمالوً،افلسةددحملاتاراسملانمًاددعزاتجا
.ىرخأةهجو

ةدودعمقئاقدل؟تفوركيامةيؤراننكميله":ناملوككولراشلأس
."طقف

ً.اددرتمناملوكادب
،ناوخأامهنإ،ةياهنلايفف!؟كلذيفررضلانيأو":قفربيورغهلأسف

.انهريغصلاكولراشىرينيحًاناعذإرثكأكنيجسحبصينأنكمملانمو



."اهنيحفرتعينأبربكألامتحاةمثو
مخضلايكريمألانكلً،امودصميورغىلعةيبناجةرظنكولراشىقلأ

.ناملوكنعةديعبتناكيتلانيعلابهزمغ
ً:اّرشكمًاريخألاقمث.يلجلكشبًاضفارادبو،ًاليلقيطرشلارّكف

."ىذأيأببسيدقاذهنأضرتفأالً.انسح،هوأ"
يداننمامهقفاريذلايطرشلاناكو.هحتفوبابلاىلإبهذو

.ةسارحللكانهفقيزينوغايد
قئاقدرشعامهحنما.مهتملاةيؤرلنيلجرلانيذهذخ":ناملوكلاق

:لاقوكولراشويورغوحنرادتساو."يمامألابابلاىلإامهقفارمث،هعم
اركذتنكل،ةملؤمةفدصاهنأيفكشال.ناديسلااهيأامكتقوانحنمرّدقأ"
باهذلايعسوبناكلو،انيلإةجاحبمتنكاملمئارجكانهنكتملولهنأ
."تاودرخلاعيبيفيدلاوىلإمامضنالاو

ربعامهقفارو،هبقاحلليطرشلاامهيلإراشأف،ةعرسبناملوكجرخ
جاردألانمقباوطةدعاولزن.ةهاتملاهبشتيتلاىنبمللةيلخادلاةحاسملا
اميف،يلطملاريغبوطلابةوسكمناردجلاثيح؛يلفسقباطىلإلوصولل
باوبألانمفصةمثناكو.طالبلابةوسكملاةيضرألاىلعءاملاكربتألألت
بابىلإيطرشلاامهقفار.قاورلالوطىلعةدتمملاوةقلغملاةيندعملا
،همازحنمحيتافمةقالعجرخأمثً،ابيرقتةفاسملاثلثيفدوجوم
،قئاقدرشع".لوخدللامهيلإراشأو،بابلالفقحتفلحيتافملادحأمدختساو
."ةلكشميألوصحلاحيفانهنوكأس.ةيفاضإةيناثيأنودنم

.لخادلاىلإهبقحلمث،ًالوألوخدللكولراشىلإيورغراشأ
دتمميبشخدعقمىلعةبصتنمةيعضويفًاسلاجتفوركيامناك

تناك.هنضحقوفبيترتبهيديكبشدقو،ةفرغلانمدحاوبناجىلع
لخد.كولراشلوخدىدلىلعألاىلإرظنوامهحتفهنكل،نيتضمغمهانيع
رادجلاىلعأيفةيندعملانابضقلاوجاجزلابةوسكموةقيضةحتفربعءوضلا
ً،ادجةريغصةنازنزلاتناك.قيرطلاىلعحجرألاىلعّلطتيهو،ديعبلا
سلجييكلًاقلطملاجمكانهنكيملوً.ابيرقتةثالثلالاجرلااهألمثيح
.افقوكلذلو،يورغوكولراش

."ناكملاىلعرذتعأ.امكترايزينحرفت":تفوركياملاق
أوسأنكامأيفتدجاوت.ميمحناكمهنإ":لاقمثهلوحيورغرظن

."ىلوألاةرمللارتلكنإىلإاكريمأنمتلصوامدنع
تلصوامدنعةرداغملاةيرحكيدلتناك،نكل.معن":تفوركيامراشأ



."ةنيفسلا
امأً.اناجمةفرغلاهذهىلعتلصحكنكل،حيحصاذه":يورغفرتعا

."ةرجألاعفدّيلعبّجوتفانأ
."ةيدجةلأسملا!امتفقوتاله":كولراشخرص
نمفيفختلالواحأطقفتنك.فرعأ":ًالئاقهسأربتفوركيامأموأ

."ةلأسملاةأطو
."؟نآلارعشتفيكو":كولراشهلأسف
نعًامجانكلذنوكيدق.ينهذشوشتبرعشأو،ينملؤييسأر"

دعتراو."نيظفلاةطرشلالاجرنمةعومجملبقنمعراوشلايفيباحطصا
نعًاديعبةدرايةئمةفاسمنمرثكأيشمأامًاردان":عباتيناكاميف
ىقلأو."قاطنلاكلذنمضناعقيينكسّرقمويبتكمف.زينوغايديدان
ةيفيكةفرعميفمدقتيأتزرحأله":عباتينألبقيورغىلعةرظن
ةلدألاىلإدقتفأيننكل،ةلمتحمتايرظنعبسىلإتلصوت؟ةميرجلاباكترا
."اهنيبزييمتلل

يفريكفتلاعطتسيمل!؟ةلمتحمتايرظنعبس؛هنيبجكولراشّبطق
.ةدحاوةيرظن

."هعمةبلعلمحكرازيذلالجرلا":يورغلاق
."اهركذأ"
ىلعوأً؛ابطرامهدحأناك.اهيفنيئيشعضومتدقو،نطبماهلخاد"

."املئاسراثآكرتلقألا
ناكله؟ةنيعمةحئارلئاسلااذهلله".هنيبجتفوركيامّبطق

."؟سململاقبد
."ءاملالثمهسملموهتحئار":باجأوهسأريورغّزه
."؟ةفرغلايفناكميأيفلئاسةعقبكانهتناكلهو"
."كولراشاهدجو.معن"
لامتحاىلإتايرظنلاّصلقياذه.ديج":ًالئاقهسأربتفوركيامأموأ

."دحاو
."ىفتخادقليلدلانكل،معن":هسأربئمويوهويورغلاقف
؟امكيلعهللابناثدحتتّمع".ةيبصعبهيفكقبطيهنأكولراشّسحأ

."؟لامتحايأ
.حرشلاىلوتيليورغىلإتفوركيامراشأو،امهضعبىلإنالجرلارظن
يفرخآلجردجاوتلًادبألاجمالهنأىلعقفتنلف":يورغلاقف



دحأكانهناكولو.اهيفءابتخاللنكامأوأ،ذفاوندجوتالذإ.ةفرغلا
."بابلاكوخأحتفامدنعهانيأردقاّنكلةفرغلايفرخآ

."قفاوم":كولراشباجأ
."تيملالجرلاكوخألتقيملو"
."الًاعبط"
."هسفنلتقيذلاوهً،اذإ"
."!؟اذام".هتحتتعزعزتدقضرألانأةأجفكولراشّسحأ
نأفرعنو،لوتقملوألا؛ةدحاوةفرغيفنالجركانه.هسفنلتق"

."هسفنلتقيذلاوهً،اذإ.هلتقيمليناثلا
.ةهينهكولراشتوصقنتخا."...نكل"
."نيكسلالمحيناكتفوركيامنكل"
ةبلعًالماحةفرغلاةيحضلالخدً.انيكسلمحيناك":يورغحّحص

نكيملنكل.اهلمحيكاخأاندجويتلانيكسلاامهدحأ.نيئيشىلعيوتحت
."تيملالجرلاتلتقيتلانيكسلاتسيلاهنألاهيلعمدكانه

."!ىرخأنيكسدجوتال،نكل":لوقلابكولراشجتحا
ةبطرةعقبو،ةبلعلايفةبطرةعقبكانهنكل":تفوركيامهعطاق

."ةداجسلاىلع
عيطتسأال.رذتعأ":فاضأوهفتكّزهيذلاتفوركيامىلإيورغرظن

تناكله،ينربخأ":ًالئاقكولراشىلإًاددجمرظنمث."لخدتلاةمواقم
."؟ةدرابةداجسلاىلعةبطرلاةعقبلا

نيكسلاتناكأ!؟ديلج"ً:ابجعتمفاضأو."معن":لاقمثكولراشركذت
."؟ديلجلانمةعونصم

ًانيكسناكةبلعلايفيناثلاءيشلا.كشنودنم":يورغباجأ
حاشترانممغرلاىلع؛اهنابوذنودتلاحةوشحلاو،ديلجلانمةعونصم
لبقامبردرابناكميفةبلعلاظفحمتدقف.ناتاسلاىلعءاملاضعب
."نيكسلانابوذمدعنامضلاهمادختسا

اذهنعبيجنس؟فيكً.ازجاعرئازلاينلعج":بائتكابتفوركياملاق
مث،يدييفةيقيقحلانيكسلاعضوً،ازجاعيلعجدعبوً.اقحاللاؤسلا
بحس،ةوقنمهلىقبتامرخآبو.ةيديلجلانيكسلابهسفننعطوسلج
ةرارحلعفبتباذثيح،ضرألاىلعاهامروهردصنمةيديلجلانيكسلا
."ةفرغلا

زجعيسثيح؛ةريبكةعرسبتومينأبلامتحاكانهناك":يورغراشأ



ديلجلابيُذيسهتثجءفدناك،ةلاحلاكلتيفنكل.نيكسلابحسنع
."لاحةيأىلع

هسفننعطيملاذامل؟نينيكسمدختسااذامل،نكل":كولراشلاق
."؟حرجلايفاهكرتيوةيقيقحلانيكسلاب

هذهّربديذلاصخشلا".ةفطاعتمةقيرطبتفوركيامىلإيورغرظن
يفهيلعروثعلامتولف.ةيقيقحةطرويفكاخأكرتينأدارأةيليثمتلا
اهدجوهنأامبرءاعدالاعاطتسالاهيفنيكسلاتزرغناةثجعمةفرغلا
هيلعروثعلامتاذإ،نكل.ةدعاسملابلطللاصتالاكشوىلعناكو،كانه
نمنكمتينلف،حرجلايفنيكسيأدوجونودنمو،هدييفنيكسلاو
."عنقمريربتداجيإ

ةردقنمًالعفلوهذمانأ.ةمَكحُمةطخاهنإ":تفوركيامفرتعا
."ويرانيسلااذهركتبايذلاصخشلا

يهام؟هسفنلجرلاكلذلتقاذاملً،اذإ":ةساعتبكولراشلأسف
."؟هبابسأ

كلذنأتظحاليننأرَّكذت،نكل.طقفنهكتلاعيطتسن":يورغلاق
.جلاُعيهنأولامكودبيوً،ابحاشوًاليحنناكدقفً.اضيرمودبيلجرلا
،ناطرسلاضرموأنيتئرلاباهتلاءارجنمرضتحيوًاريقفناكهنأضرتفنلف
هلمّدقوهحصنانيلإةبسنلابًايلاحفورعمريغامًاصخشنأضرتفنلو
نمًاريبكًاغلبمتيملاةلئاعلعفديسامبرلوهجملاصخشلاكلذوً.احارتقا
كلذةمدخلهسفنلتقو،عيباسأةعضبهتوملجرلاكلذقبتسااذإلاملا
هديوزتمتف،ضرعلاىلعرضتحيناكيذلالجرلاقفاو.لوهجملالجرلا
ةفاضإلاب،ةيديلجىرخأوةيقيقحنيكسىلعةيوتحمةبلعو،ةمرتحمةلذبب
."هلعفهبردجياملوحتاميلعتىلإ

يعولاًادقافيلعجةيفيكلوحلاؤسلاحرطيامم":تفوركيامهعطاق
."يدييفنيكسلاعضونمنكمتيلًاتقؤم

."؟هركذتيذلاام":يورغهلأس
هتبيقحعضوو،لجرلالخد".ركذتلاًالواحمهينيعتفوركيامضمغأ

.ءيشيأيفهتدعاسميعسوبناكاذإهتلأسف،لعسيناك.ةلواطلاىلع
ّدم.ربكأةلوهسبسفنتلاىلعهدعاسيءاودكلميهنأفاضأو،يفنلابباجأ
هبشأو،لكشلابيرغةنينقلاىلعأناك.ةريغصةنينقجرخأو،هترتسىلإهدي
ركذأالو...هنمتبرتقاف،هتدعاسمينمبلط.ةدادسلابههبشنمرثكأّرزب
امكقرطتوصيعامسوههركذأيذلايلاتلاءيشلاً.اقحاللصحاممًائيش



ةحئارتممشيننأركذأ.ةحئارلاو":عباتمث،ًاليلقتمصو."بابلاىلع
.ً"ادجةليقث

لولحملذاذرةخضمعقاولايفءاودلاةروراقنأمهفأً،اذإ":يورغلاق
كنادقف.تاظحلليعولاًادقافكلعجف،كهجوىلعهّشردقو.يلوحكنويفأ
مامتإلًايفاكًاتقوكلذهحنمدقف.ةقيرطلاهذهبلصحامعممغانتيكيعو
."ةيلمعلا

هسفنراقعلاوهموندوللابًاضيأفورعملايلوحكلانويفألالولحمنإ
.اسنرفىلإارتلكنإنمهذخألكولراشمديفستربومنورابلاهنقحيذلا
،اهنيحهتباتنايتلامالحألاو،قمعبهيعوهنادقفركذيكولراشلازامو
-بيرغلاساسحإلاو،راقعلاكلذبهنقحعمقفارتيذلاهتركاذهنادقفو
تقولانإذإ،هنهذنعًاديعبتايركذلادرط.لسكلاب-ليمجلانكلو
.تايركذلايفقارغتساللبسانمريغ

ضرتُفيسف،يعرشلابيبطلاوأةطرشلاهتفشتكااذإ":لوقلايورغعبات
ضرملانعمجانلاملألانمفيفختللامبر؛ةيصخشضارغألهعمهلمحهنأ
."هبكتفييذلا

."؟ةنينقلابّلحاذام":تفوركياملأس
اهعيضتنأنملضفأاذهف.كولراشاهذخأ"ً:ابيجمهفتكيورغّزه

."ةطرشلا
صاخشألالعجيذاذر":لاقمثًاليلقرّكفوهسأربتفوركيامأموأ

نمديدعلايفريكفتلاعيطتسأ!ريثماذهمكً.اتقؤميعولايدقاف
."ذاذرلاكلذلةيمسرلاريغوةيمسرلاتالامعتسالا

فرعن":لاقمث،هراكفأبيترتًالواحمًاليلقكولراشتمص.ً"انسح"
نكل.قئاقحلالكعمقباطتتةيرظنكلمنذإ؛امبرةميرجلاتلصحفيك
."؟اهباكترامتاذامل؟اذامل:وههسفنحرطييذلالاؤسلا

ًايلاحيرجأانأ،لاؤسلااذهىلإةبسنلاب":باجأوهفتكتفوركيامّزه
يفةبغاراهادحإتناكامبرو.ةيبنجأتاموكحعمةبعصتاضوافمةدع
ةهجنمو.ةدافتسالانمنكمتتيكتقولاضعبلةحاسلانعيداعبإ
ىرجتادهاعمىلإتارمةدعىضفأًاقباسهتزجنأيذلالمعلانإ،ىرخأ
نادلبلاكلتدحأنوكيامبرو.رخآدلبنعًاضوعنيعمدلبعماهعيقوت
؛ةركفهلترطخمث."امةقيرطبينمرأثلاررقويتافرصتنمءاتسادق
.ههجوىلعرهظيذلاريبعتلاىلإًادانتساةيدجةركف

."...الإ"



."؟اذامالإ":يورغلأس
تلزام":ًالئاقهبيجلخادىلإهديتفوركيامّدم،ةباجإلانمًالدب

بوتكمءيشةمثناكو.اهايإلينيربتيملالجرلاىطعأيتلاةقاطبلاكلمأ
."هتلباقمبًامتهمينلعجءيش،اهيلع

:أرقويلخادلاهبيجنمىّوقملاقرولانمةريغصةقاطبجرخأمث
ناونعهنإ.زرولبسالغقيرط-يسلشتيفناونعىلإةفاضإ،واشتربورنوج"
."ةقاطبلاىلعةقدلاعباطءافضإلهتباتكتمتدقو،امبرفئاز

."لاحةيأىلعققحتلايفًادبأريضال،نكل":يورغلاقف
نعهاندعبأاننأدرجملليلديألافغإديرأال":تفوركياملاقو

طخببوتكميمسا":عباتمث،رخآلاهجولاىلعةقاطبلارادأو."انلوقع
ثالثىلإةفاضإلاب،هتلباقمديرييذلاصخشلامسالينيربفرعييك؛ديلا
لوداراب":ةبآكبلاقو،كولراشينيعهانيعتقتلاف،ىلعألاىلإرظنو."تاملك
."ربماشت

يفاهاضقيتلاةرتفلاىلإراكفألاهبتداعو،ةمدصلابكولراشسحأ
مل.ربماشتلودارابةمظنمكاذنآنورابلاركذدقف.ستربومنورابلاةضبق
.اهيلإيمتنيوأ،اهحلاصللمعيهنأولامكاهيلإراشأهنكلو،يهاملقي
.يرسومهمءيشاهنأولامك

،تاملكلاتيأردقف.نآلالصحامركذأ":لوقلاتفوركيامعبات
،اذل.اهسفنةرابعلامدختسيستربومنورابلاكعامسنعهتلقامتركذتو
ةقاطبلاهذهنكل.رمألاهنمحضوتسأيكلجرلالاخدإلينيربنمتبلط
."كرشلايفينعقوأيذلامعطلاتناك

."معطلاتذخأتنأو":يورغلاق
عقوتأملو،فولأمناكميفتنك.يسفنةيامحل":تفوركيامجتحا

."موجهيألضرعتأسيننأ
ذإ،نآلااذهمهيال.لصحرمألانكل".ةريبكلاهديبيورغحّول

مساكلمتتلزامله،كولراشً.ايماحمكلنّيعأفوسً.امدقيضملاانيلع
."؟زينوغايديدانيفمداخلاامهايإكاطعأنيذللاهناونعويماحملا

اهبظفتحيناكيتلاةيقرولاةصاصقلاهلررمو،هسأربكولراشأموأ
.هصيمقبيجيف

هذهرمأيفققحتفوس،كولراشايتنأو":لوقلايورغعباتف
اهرادأف.هترتسنمتفوركياماهبحسيتلاةقاطبلايورغهاطعأو."ةقاطبلا
،همسجيفةريرعشقبّسحأو،ربماشتلودارابةموؤشملاةرابعلاأرقو،كولراش



."؟كلذلعفأفيك":لأسو
."ةقاطبلاّمش":يورغهّملع
،اهنمثعبنتةفيفخوةداحةحئارةمثتناك.هفنأىلإكولراشاهعفر

."؟ةحئارلاهذهام":لأسف.ةظوحلمامنإو
ً،اثيدحةقاطبلاةعابطتمتدقف.ةعباطربحةحئاراهنإ":يورغباجأ

.يدانلاىلإلجرلالوخدبحامسلادرجملاهدادعإمتدقو؛امبرةديحويهو
ودبيو.ةقاطبنودنمًالجرلبقتسيمرتحمٍداننمام،ةياهنلايفف
الو،ةايحلايفهعضوىلإًارظن،هبةصاختاقاطبكلميالهنأًاحضاو
تمتدقل،اذل.ديكأتلابهتاقاطبىدحإهءاطعإضماغلاهريدمعيطتسي
قيقشوحنرادتساو.ً"ايلحماهعنصمتهنأينعياممً؛اثيدحةقاطبلاةعابط
."؟راوجلايفدجوتةعبطممك،زملوهديس":هلأسو،كولراش

،عباطمعبرأيفريكفتلاعيطتسأ":باجأمثًاليلقتفوركيامرّكف
ةصاصقذخأو."نيوانعلاكيطعأس.نياليرسناشتةقطنميفةدوجوماهعيمج
.بتكيأدبوهبيجنمًاملقوةيقرو

ناكمإلابناكاذإلأساو،عباطملالكنمققحت":كولراشليورغلاق
."اهعبطيذلالجرلانعكللاقيسامىلإهبتناو.ةقاطبلاىلإفرعتلا

.ً"انسح"
."؟هناكمركذتله.نيتعاسدعبهيينوبراسقدنفجراخينقالو"
،معن؟ندنلىلإاهيفانئجةرمرخآهيفانلزنيذلاقدنفلاوهأ"

."هركذأ
."ديج"
.تقولاىهتنا":يطرشلالاقو،ملكتييورغناكاميفبابلاحُتف

."ناديسلااهيأةرداغملاامكبردجي
."انهنمكجرخنفوس.تفوركيامايقلقتال":يورغلاق
لبقاذهلصحينأىنمتأ":ةنيزحةماستباًامستبمتفوركيامباجأف

انهماعطلانأنمًاقثاوتسلو،ءادغلاةبجوتتّوفدقف.ءاشعلادعوم
."ةيدايتعالايريياعمعمقباطتي

هذهبيبركفتالألواح":هللاقو،كولراشةحفاصملهديّدمو
."ةقيرطلا

ناكميأيفوأ،يدانلايفوأ،انه":هديبكسميوهوكولراشهباجأف
تعطتسااذإكبمتهأليرودناح،نآلاوً.امئاديبمتهتو،يخأتنأ،رخآ
."كلذ



نيحكنأفرعأانأو.حجنتفوسو،كلذلعفكنكمي":تفوركياملاق
."اندلاونعاهانثروةزيمهذه.هزجنتتنأف،امءيشىلعممصت

نماجرخو،ضضمىلعيورغسويمأبكولراشقحلف،يطرشلالعس
.ةنازنزلا

نأنكمياميفريكفتلانمءاتساو،لفجيهلعجهفلخبابلاّيود
.تفوركيامبتوصلااذههلعفي

ىلإ":"ندراغتنفوك"يفقلطلاءاوهلاىلإاجرخنيحكولراشلأس
."؟نآلانيأ

."هاجتالااذهيفيأ،نياليرسناشتةقطنمىلإبهذتستنأ"
نمققحتو"...بهذأسفانأامأ":عباتو،ضومغبهديبيورغحّول

ًاعرسمقلطناورادتساو.ً"اقحاليقتلن.يسلشت،زرولبسالغقيرطىلإ".ةقاطبلا
هدرفمبتاب.جاعزنابهيلإقّدحيكولراشًاكرات،فلخلاىلإرظنلانودنم
يفهعملصحامركذتنمهسفنعنمعطتسيملوً.اددجم؛ندنليفنآلا
.ةريخألاةرملا

.يورغهيلإراشأيذلاهاجتالايفً،اديعبيشميأدبورادتسا،ةياهنلايف
اياوزيفنيفقاولاصاخشألاو،رضخلاكاشكأورجاتملاويهاقملامامأّرم
نمصاخشأبجعيناكملاناك.عئاضبلابةئيلملايّناوصلانيلماحلاوعراوشلا
ىلإةيقارسبالمنودترينيذلانييطارقتسرألانم؛تاقبطلافلتخم
،رصانعلارياغتمًاعمتجملعفلابندنلتناك.ةثرلامهسبالمبنيعكستملا
.رشبلاعاونألكعمجيو

نياليرسناشتىلإةيدؤملاقيرطلانعمهدحألاؤسكشوىلعناك
هيلإريشتيذلاهاجتالايفراسف،قيرطلابناجىلعةتفالظحالنيح
حئافصللًاقفوو.وتللاهربعيتلاةقطنملانمرثكأًايحصناكملاادب.ةتفاللا
ضعبىلإةفاضإلاب،ةاماحمتاكرشمضيناك،ةينبألاىلعةقلعملاةيساحنلا
.ءابطألاتادايع

عباطملاعقومهلادب.ةعبطملوأىلإلصوً،ابيرقتقئاقدسمخدعب
نمريثكلاىلإكشالبنوجاتحيةقطنملايفةاضقلاونوماحملاف؛نآلاًايقطنم
.لخدوةيبصعببابلاعفد.ةعابطلاتامدخ

نكلو،ةقاطبلاىلعةدوجوملاةحئارللةقباطملخادلايفةحئارلاتناك
؛جيجضلاباسحبسحيملهنأالإ.ةداحوةنفعتناكذإ؛فثكملكشب
ليحتسملانمتلعجةعبطمللةيفلخلاةهجلايفةعابطلاتالآةقطقطف
.ً"اوفع":لاقامدنعهتوصعمسينأًابيرقتهيلإةبسنلاب



هنكلو،ةيمسرريغسبالميدتريناك.كولراشىلإرظنلللجررادتسا
هنقذمظعموهمفايطغدقو،نيبترمهابراشناك.ةيلاعءادوسةعبقرمتعي
ً.اضيأ

جاتحننيذلاةعابطلايينقتلكانيدل.انهفئاظودجوتال":لاق
."ناكملارداغ،اذل.مهيلإ

."ًالاؤسحرطأنأديرأ":كولراشلاقف
."؟اذام":هلأسوةككشتمةقيرطبلجرلاهيلإرظن
."؟مكدنعتعُبطةقاطبلاهذهله".ةقاطبلاكولراشهاطعأف
."بهذانآلاو.ال":باجأمث،ةيانعبلجرلااهلمأت
رّكفو.هلمعةعباتمللجرلارادتسااميف،فلخلاىلإكولراشعجارت

صخشلااذهلثمعباطملالكيفنولماعلاناكاذإهنأهّرسيفكولراش
هلعفهبردجيامفرعينلو،ةدودعمقئاقدلالخهتمهميهنيسف،ظفلا
ً.اددجميورغسويمأهئاقلنيحىلإ

عاطتسا،ةرملاهذهوً.ادورثكأاوناكةيناثلاةعبطملايفنيلماعلانأريغ
ةيندعمتاناوطسأدجوتثيح،ناكملانمةيفلخلاةهجلاةيؤركولراش
لكبنوطغضيفً،انسهنمرغصأةيبصاهكّرحيرغصلاةغلابفرحأبةاطغم
ةطرشأىلعطغضنتتاناوطسألاتناكو.ةريبكلاةيندعملاضباقملاىلعمهتوق
ةيبصلاامأ.اهيلعةعوبطمًافرحأةكرات،اهتحتبحُستقرولانمةليوط
دوسألابةططخممهنملكةرشبتدبوً،اضيأربحلاعقببنيخطلماوناكف
.ضيبألاو

نممغرلاىلع،نكل.اهسفنةقاطبلاضرعو،هسفنلاؤسلاحرط
هنأهربخأهنأالإً،ادودونوكينأهتلواحموةعبطملانعلوؤسملاةماستبا
ً.اضيأةقاطبلاعبطيمل

.ةثلاثلاةعبطملايفكولراشظحلافلاح
لثمنييلدتمناعيفرلاهابراشو،ًاليحنوًاليوطكانهلوؤسملاناك

سويمأهلهلاقامركذت،كولراشهيلإرظنامدنعو.هيتنجوىلعنيطيرش
أدبذإ."هتنهمتامصب"صخشلكلمحةيفيكنعراطقلايفيورغ
؛ةعبطمفظومهنأىلإريشتيتلاةيجذومنلاتامالعلاةظحالمبكولراش
ةجيتنهرافظأىلععولضلاو،هعباصأتايطيفوهرافظأتحتللستملاربحلاك
حورجلاو،عباطملايفةيندعملاتاناوطسألاكيرحتىلعاهيفلمعماوعأ
لك.قرولاتافافلبحسنعةمجانلانيديلايتحاريفةميقتسملاوةليوطلا
.اهتيؤريفبغرييذلاصخشللحوضوبةدوجومتامالعلا



.بيرغلابلطلااذهركذأ.معن،هوأ":هسأربئمويوهولجرلالاق
نوديريمهنألةقاطبةئمسمخوأةئمعبرأيفةداعصاخشألابغريذإ
مثامصخشىلعكتقاطبضرعتالتنأ،دصقأ؟كلذكسيلأ،اهعيزوت
.ةقاطبلاهذهطقفدارألجرلاكلذنكل؟كلذكسيلأ،هنماهعجرتست
هتربخأ":عباتمثهفتكّزهو."اهيلعليصافتلاتبتكةيقروةصاصقيناطعأو
هنكل،طقفيفاضإدحاوغنليشلباقمةقاطبةئمىلعلوصحلاعيطتسيهنأ
ثدحتللانهنمجرخلب،ضفريمل،عقاولايف":لاقمثًاليلقرّكف."ضفر
."اللاقوداعمثرخآصخشىلإ

."؟جراخلايفناكيذلالجرلافصوكنكميله"
،هيلإتفرعتيننكل.راوطألابيرغًالجرناك":ةعبطملافظوملاق

."هنومدخينيذلاصاخشألاىلإفرعتيدحأالف؛ّيلإفرعتيملفوهامأ
."لعفأانأ":كولراشلاق
ةقطنميفةعبطميفلمعأتنك.صاخشألاةيقبنملضفأتنأً،اذإ"

لمعلانمريثكلازجنأتنكو،ناكملااذهىلإيتآنألبقمياليرود
كلتلك،فرعتامك...ةينالعإلاتاقصلملاو،تالجملاو،جماربلاك:حراسملل
انيلإءيجملاىلعداتعا-جراخلايففقيناكيذلا-لجرلاكاذو.رومألا
ناكثيحً،اباّوبلمع.كانهةدوجوملايهاقملادحأيفلمعيناكً.انايحأ
وأ،عفدلانعنوزجعينيذلاًادجءارقفلاوأًادجنيجعزملاصاخشألاجرخي
انك."يروبستفاش"يفلمعيناكهنأدقتعأ.تاراجشنولهتسينيذلاكئلوأ
.ةلثاممًارومأوةينالعإلاتاقصلملاوماعطلامئاوقمهلعبطن

."؟هفصوكنكميله":هسافنأسبحيوهوكولراشلأس
.ريغصلابلكلالثمةماقلاريصقهنإ":لاقوهفتكةعبطملافظومّزه

دقتعأً.ابغزًافطعميدتريناكو.ءادوسفهتيحلامأ،ثعشأوليوطهرعشو
."همساركذأاليننكل.ناخرتسألامساهيلعنوقلطيمهنأ

."كركذتأفوسفةعبطمىلإًامويتجتحااذإ.كلًاركش":كولراشلاق
امهنأدجوف،هتعاسنمققحت.رصنلابرعشيوهوناكملارداغمث

.يورغسويمأهئاقلدعوملولحلبقةعاسلافصنوةعاسهيدلتلاز
،ةقيرطلاهذهبف.يروبستفاشىهقمنمامبرققحتللٍفاكتقووهو
يذلالجرلاىلإطقففرعتيملهنأيورغسويمأرابخإلقألاىلعهناكمإب
ً.اضيأهرثأبقعتامنإو،تيملالجرلامدختسا

قلطنامث،نياليرودةقطنمعقومنععراشلايفرمتةأرمالأس
ىلإلوصوللقئاقدرشعىلإطقفجاتحا.هيلإهتدشرأيذلاهاجتالايف



.كانه
نأًايلجادبو.يهاقملاوحراسملابةئيلمنياليرودةقطنمتناك

ةينفًاضورعمدقتو،ةيناولهبلاباعلألاوصقرللةصصخمحراسملاضعب
اهضعباميف.ةفخلاوبعالونونغملاونوجرهملااهيدؤييتلاكلتلثم؛ةفلتخم
ىرخأحراسمةمثو.ةيكيسالكتايحرسملًاضورعمدقيوً،ايقررثكأرخآلا
ىلعفزعلاىلإّنحيهسفنكولراشدجوو.ةيقيسومتالفحفيضتست
)نامكةفزاع(ادورين-نامرونامليوىعدتةأرمانأظحالامدنعنامكلا
.حراسملادحأيففزعت

حرسملًايذاحمناكو.قيرطلافصتنميفيروبستفاشىهقمىلعرثع
.س.ففيلأتنم"سكوبوسكوك"ناونعبةيلزهاربوأميدقتنعنلعي
.كولراشىلإةبسنلابةباذجةيحرسملاُدبتملو.نافيلوس.أونانروب

،قيرطلانمةلباقملاةهجلايفىهقملاجراخةبتعىلعكولراشسلج
بابلاراطإىلعئكتيهسأرلعجو،دحاوبناجىلعىخرتسا.رظتناو
يذريصقلجرنعًاثحبتقولالاوطبقاريناكهنكل،مئانهنأكوودبيل
.ثعشأرعش

يمامألابابلانمجرخً،ابيرقتةعاسلاعابرأةثالثرورمدعبو
،ةعبطملالماعاهايإهاطعأيتلاتافصاوملاعمقباطتيلجرىهقملل
مث،عراشلايتهجىلإلجرلارظن.هلاهفصويتلااهسفنسبالملايدتريو
ىلإلجرلااذههدوقيدقذإ.كولراشهبقحلف،ىنميلاةهجلاوحنراس
سويمأىلإاهمدقيلةمهمةمولعمهذهنوكتسو.هيفشيعييذلاناكملا
!يورغ

،زليادنفيسهمساناكمربع،نياليرودىلإلجرلاكولراشعبت
ءاحنأضعبىلإفرعتلابكولراشأدبف.راغلافارتةحاسهاجتايفمثنمو
رادتسا.عاطتسملاردقهتركاذيفهاريامنيزختيفًاكمهنمناكو،ندنل
ينبلاءانفلامامأىشمو،راغلافارتةحاسىلإلصوامدنعراسيلاىلإلجرلا
ىشم.سوركغنيراشتقدنفوسوركغنيراشتتاراطقةطحملفرخزملا
.هبقاحللهتاوطخيفعارسإلاكولراشىلعبجوتو،ةعرسب

هنأكولراشكردأف،شتيودلأيفنيميلاوحنكلذدعبلجرلارادتسا
فرطدنعكشكمامألجرلافقوت.ولرتاورسجربعزمياتلاىلإهجوتم
له:هرسيفةعرسبكولراشركفف،ةيندعمًادوقنعئابلاىطعأو،رسجلا
لوقيساذام،نكل؟يورغسويمأةيؤرلةدوعلامأ،لجرلابقاحللاهبردجي
هيلع،الً؟اددجمهعاضأمثنمولجرلادجوهنإهللوقيسله؟يورغل



يذلاناكملاةفرعمل؛رسجلانمىرخألاةهجلاىلإلقألاىلعً،امدقيضملا
.لجرلاهدصقيس

سلفةرجألا.ةيندعملادوقنلاضعبنعًاثحبهيبيجيفكولراششتف
.هدراطينمبقاحللمدقتلايفرمتساو،دوقنلالّصحملعفداذل،طقفدحاو
وأراسيلاىلإوأفلخلاىلإرظنينأنودنمهريسريصقلالجرلاعبات
.نيميلا

اهنأكولراشفرعاموحنلجرلاىشم،رسجلانمىرخألاةهجلايفو
قحلف،راسيلاىلإرادتساةطحملالخدينأنمًالدبهنكل.ولرتاوةطحم
رادتسالاحيف؛نيرخآصاخشأفلخهسفنءافخإًالواحمكولراشهب
.فلخلاىلإلجرلا

.رطانقهاجتابنيميلاىلإةأجففطعنالب،ردتسيمللجرلانأالإ
ىنبملافارطأىلإرظنوفقوت،رطانقلاتحتكولراشربعامدنعو

.لجرلاةيؤرعطتسيملف،ًاللظملخادلايفناكملاناك.عدصتملايديمرقلا
يفحبصأنأىلإ؛ىرخأةوطخمثنمو،مامألاىلإةوطخمدقت،اذل

رادتساف؛لجرللرثأيأدجيملهنكل.ةمتعلاوءوضلانيبةفاسملافصتنم
.يورغسويمأءاقللةدوعللًادعتسم

ناكثعشألاوليوطلارعشلابحاصوةماقلاريصقلجرلانأالإ
.ببسلافرعأنأديرأو،يبقحلتتنك":هللاقو،هفلخةرشابمفقي
."كخارصعمسأنأديرأ،ةيلستلادرجملو،كلذدعبو



كيدلله":ًالعفوهاممًانسرغصأودبينأًالواحمكولراشبحتنا
ًادحاوًاسلفطقفديرأ.مايأذنمماعطلالوانتأمل؟يديسايدحاوسلف
."زبخةعطقءارشل

."كقدصأنلانأف،بنارألاديصةبعليعمبعلتال":لجرلاخرصف
ً.انسح":هتفقويفبصتنانأدعب،يداعلاهتوصبكولراشلاق،اهدنع

."؟بنارألاديصةبعليهام
.ءادوسلاهنانسأنمىقبتامرهظف،ةضيرعةماستبالجرلامستبا

بنرألانعانهثدحتنً،انسح؟بنارألاديصوهامفرعتنأديرتله"
امدنعبرهيالوًاعونخنوكيف،ردقلايفًاقحالهوهطلهتيبرتمتتيذلا
ًابنرأداطصاهنأيعّدييذلالجرلاوهفبنارألادئاصامأ.هحبذبمهت
.ً"ابعصودبيلهسلاءيشلالعجييذلالجرلايأً؛اضورم

."عداخملالجرلادصقت،هوأ":كولراشلاق
."؟يبقحلتتنكاذامل،نآلاانمهافتنأدعبً،انسح.طبضلاب"
."كبقحلأنكأمل":كولراشضرتعا
ةنماكلاةقيقحلافشكعيطتسأ،ركذت":لاقوًافيثكًابجاحلجرلاعفرف

جراخيبقاحللابتأدب.ريغصلادلولااهيأهعضولواحتعانقيأفلخ
لمأتمث."؟اذاملوههفرعأنأديرأام.قيرطلالاوطينتقفارو،حرسملا
.لفسألاىلإىلعألانمكولراش

،كولراشهجوىلعتدبيتلاريباعتلاىلإهبتناو.ً"اقراستسل"
."؟هءاروىعستيذلاامف.ًالاشنتسلدصقأ":حضوأف

."ءيشيأءاروىعسأال"
ًارورمو،ولرتاورسجقوفو،ندنلءاجرألكيفيبتقحلدقل"

."انهىلإًالوصوو،قافنألاب
."ةفدصدرجماهنإ":كولراشلاق
نآلايرابخإىلإًارطضمتسل.كلذدقتعأال":لاقوهفتكلجرلاّزهف

لكبكنمةقيقحلاجارختساعيطتسأانأف.كلذيفبغارريغتنكاذإ
ًاريبكىذأتقحلأنأذنمليوطتقوىضمذإ.كلذبعتمتسأسو،ةطاسب
لئاسلاَرأملوً.اضفخنميسأريقبأو،تاميلعتلاعبتأتنكدقف.امدحأب
.ً"اريثككلذىلإّنحأو،عيباسأةعضبذنمقاريرمحألا

بحينلهنأًامامتكردموهو."؟!رمحألالئاسلا":كولراشلأس



.باوجلا
امدنعو،هبيجيفهديعضومث."مدلا،ريغصلادلولااهيأمدلا"

تنأ،روصتأامبسح"ً.اعمناشخشخينييندعمنيئيشبكسميناكاهجرخأ
يفيرجيامبفرعتنأديرتيتلاةيلحملاتاباصعلاىدحإىدللمعت
ىلإةياورلاعيبتنأيفلمأتوحرسملايفًابيرغًائيشَتحملوأ،حرسملا
نيئيشلادحأربعىنميلاهديعباصأررمو."تارالودةعضبلباقمةطرشلا
متاوخلانمةعومجمنعةرابعءيشلاكلذنأكولراشلادب.نييندعملا
ةعفترمو،جراخلاوحنةهجتمةقدتسمريماسمبةاطغملاوً،اضعباهضعببةتبثملا
ررمو."يزيزعايريثكلاكلوضفكّفلكيس،نيتلاحلااتلكيفو".همجاربقوف
هيدييتضبقعفرمث،ىرسيلاهديعباصأربعرخآلايندعملاءيشلالجرلا

كولراشلادبو،ةيندعملاريماسملاىلعفيفخلاءوضلاألألت.كولراشامهارييك
ههجوقيزمتىلعنيرداقونيلتاقنيحالسىلإاتلوحتدقلجرلايدينأ
كانهف.ًاليوطرمتسأنل؟كلذكسيلأ،أدبنلف،نآلاو".هنمابرتقااذإًابرإ
."مهتيؤريبردجيصاخشأو،اهلعفيبردجيءايشأ

لجرلاف؛ربكأةعرسبقفخيهبلقوفلخلاوحنعجارتلابكولراشأدب
قيرطدوجونمدبال،نكل.رطانقلاتحتنمهجورخقيرطضرتعي
.اهداجيإهبردجيو،ةمتعلايفهفلخامناكميفىرخأ

تقلعف،هفطعمبيجيفهيديىدحإلخدأو،ةدورببلجرلامستبا
نمهديجرخأمث،كلذلعفنيحشامقلابهمجاربىلعةدوجوملاريماسملا
.ةيضفلاةيندعملادوقنلانمةنفحبةئيلماهنأكولراشظحالفً،اددجمهبيج

؟نوعمستله!دلولايلرضحيصخشلوألنواركفصن"ً:ايلاعىدان
فصن.متئشاذإغلبملااذهةطساوبرهشةدملكولملالثمشيعلامكنكمي
ىلعًارداقىقبيهنأاملاط؛هيفءيشيأرسكنااذإىتحيلابأالو،نوارك
."يتلئسأنعةباجإلا

خضىرجهنأولامكً؛افيفحثدحيهنأكوكولراشلوحءاوهلاادب
تحترطانقلانيبلجرلاعمهدرفمبهنأّنظيناك.هيفةديدجةايح
وأ،ةسمخىلإتلصفناو،تكرحتهبةطيحملاةملظلانكل،ولرتاوةطحم
نماوجرخمهنأكوصاخشألاكئلوأادب.ةريغصلاكشأةرشعوأ،ةتس
،كولراشنمرغصأً،اراغصاوناك.ضرألانممهسفنأاوجرخأوأ،ناردجلا
نمنكمتثيح-مهتارشبتناكو.يتامهقيدصنمرغصأمهنإىتح
ةيدامر-ةيلابقرخىلإبرقأتناكيتلاةقزمملاسبالملاربعاهتيؤر
ًاءزجتحبصأثيح؛ليوطنمزذنماهيلعةبسرتملانوهدلاوخاسوألاةجيتن



؛شيعللةليسونودنمو،تالئاعنودنمنودرشمدالوأمهنإ.مهنم
مهنويعتناك.ةّراملااهامرءايشأنعًاثحبتايافنلايفشيتفتلاءانثتساب
هتيؤرنكمأامومهيديأعباصأرافظأامأ.ناذرجلانويعلثم؛ةنكادوةريبك
نيحيف.خاسوألابةاطغموةليوطوةداحتناكفمهمادقأعباصأرافظأنم
.ةضيرملامهتاثلقوفةدودشمو،حورقلابةئيلمو،ةققشتممههافشتناك
لابجلثم،ةّملثموءادوسهاوفألاكلتيفةيقبتملاةليلقلانانسألاتناكو
اوضمأدقل،ودبيامبسحف.ةماقلايبصتنمفوقولادالوألاعطتسيمل.ةميدق
نيطلاولوحولايفبيقنتلاوةقيضلاقافنألايفشيتفتلايفًادجًاليوطًاتقو
نيحيف.ةبّدحموةسوقتممهروهظتتابف،ةرثانتملاةيندعملادوقنلانعًاثحب
وحنىلعةخفتنممهنوطبنكل،ناصغألالثمةليحنمهناقيسومهعرذأتدب
نعةيبصلازييمتعطتسيملف،مههوجولوحثعشألامهرعشىلدتو.بيرغ
ةثعبنملاةحئارلاامأ.هسفنرهظملابنودبيعوجلاوخاسوألامهتلعجو.تايتفلا
وهوهّرسيفكولراشلءاستفً!ادجةيوقءارتهاونفعةحئارتناكفمهنم
مهنويعيفُدبيمل.اذكهشيعلانممهنكمتةيفيكنعفلخلاىلإعجارتي
ودعيالهنإ،مهيلإةبسنلابف.هنمنوبرتقياوناكاميفمهنلاوعوجلاىوس
وأةيناثل.ةغوارملايفهكاردإرمتسا.ةيلاتلاةبجولانيمأتلةليسوهنوكنع
اوحبصأمث،هيلعضاضقناللةدعتسمةيليلتانئاكً؛اشوحواودب،نيتنثا
ّسحأ.ةروهتمتافرصتبمايقلاىلإعوجلامهعفديً،اراغصًادالوأةأجف
فيك.مهعمفطاعتلاومهنمرعذلانيبعيرملكشبحجرأتتهفطاوعب
.أطخاذه!؟اذكهشيعلاب،دالوأللبال،صاخشألحَمُسي

."كلذلعفىلإةجاحبمتسل":ءارولاىلإعجارتيلازيالوهولاق
ًاقثاونكيملهنكلو،هتاملكمهعامسىدلمهسوؤرنوشحوتملادالوألالامأف
.نولابيمهنأنمًاقثاوسيلوهف،اومهفاذإو.هلاقاماومهفدقمهنأنم
اذإلاملانمريثكلامهلعفديسمخضلالجرلانأوههنوفرعياملكف
نمهعنملهيقاسوهيعارذرسكىلإاورطضااذإىتح؛كولراشهلاورضحأ
ً.اديعببورهلا

يفكانه؛هذهنمأوسأًارومأاولعفنأمهلقبسهنأكولراشّسحأ
.ةمتعلا

؛هفلخدالوأ-ةسمخلبال-ةعبرأكانهناكنكل،ضكريلرادتسا
.ماتتمصبةمتعلانماورهظ

عباصألانمشامقلاًابحاسفلخلاىلإّدتراف،همكبديتكسمأ
.ةداحلارافظألاتحتقزمتيشامقلاعمسف،ةليحنلا



.مهبًاطاحمتاب
مخضلالظلاةيؤركولراشعاطتسا،عراشلانمثعبنملاءوضلايفو

.كحضيهعامسعاطتساو،يحتلملالجرلل
،ريكفتلاهبردجي.هردصألميذلارعذلاعمقينأًاسئايلواح

اهسمليتلاةرشبلاتناكً.اديعباهعفدف،هقفرمبىرخأديتكسمأ.ةعرسبو
.ةيوفعةقيرطبهترتسبهديحسمف،ةقبد

يأ،امءيشنعًاثحبهلوحرظن.هيلعنوضقنيسةليلقٍناوثلالخ
ً.اديعببورهللهلامعتساهنكميءيش

هبطاحأدقف.هراسيىلإسوقملاطئاحلاوهديحولاهلمأ،طئاحلا
ً.امامتةيلاخطئاحلاىلإقيرطلانكل،تاهجلالكنمنوشحوتملادالوألا

مادقأعضبةفاسمدُعبىلعحبصأنيحزفقو،طئاحلاوحنضكر
،تتفتورجآلاراهناثيحطئاحلايفتاوجفنعهامدقتثحب.هنم
،ىلعألاىلإهدسجعفر.ىلعألايفةراجحلابكاسمإلايفهعباصأتحجنو
اميف،عاطتسملاردقًايلاعقلست.هسأرقوفةرشابمسّوقملاءانحنالابّسحأو
قلستنوشحوتملادالوألالواح،هتحت.لفسألاىلإهّدشتةيبذاجلاتناك
طسوىلإبرقأنآلاتابهنأينعيناكطئاحلاسّوقتنكل،هفلخطئاحلا
.قفنلا

قوفزفقىرحألابوأعقوثيح،طئاحلانعًاديعبهسفنعفد
ىلعفقوامناعرسهنكل،رثعتفقفنلاطسويفضرألابمطترا.مهسوؤر
؛ةمتعلاوحنضكرورادتسا،هلعفامدالوألابعوتسينألبقو.هيمدق
يفو.ةملظلاهتعلتباةدودعمتاظحللالخو.همامأرفاوتملاديحولاهاجتالا
ضرألاىلعةيفاحلالجرألاىطخعقوعامسعاطتسا،هفلخةديعبلاةفاسملا
رادجبمطتريالألمأيوهوضكرلايفّرمتسااذل،هنودراطياوناك.ةبطرلا
ثعبنيناكًاءوضكانهنإوأ،ةمتعلاىلعهانيعتداتعا،ليلقدعب.قفن
ةيوفسوفلابلاحطلاضعبكانهتناكامبروأ،ىلعألايفامناكمنم
.هضكرءانثأةراجحلافاوحيدافتعاطتساهنكل،قفنلانرادجبةقصتلملا

ناكيذلاكاذبلصتملاقفنلايفةيناثةرطنقلسّوقملالكشلاىدافت
ةصرفهيدلتناكاذإف.يناثلاقفنلايفًالوزنً،ايبناجفرحنامث،هيفضكري
ريثكلامهحنمو،مهكابرإيفلثمتتاهنأيفكشالف،هيبقعتملكنمرارفلل
اذإف.اهكلسدقنوكيامبريتلاتاهاجتالابقلعتياميفتارايخلانم
...اهدعبوً،اعبطهرثأنوبقعتيفوسف،ميقتسمطخيفضكرلايفرمتسا
مهعوجىلعقوفتيدقنواركفصنبدعولانأنمًاقثاوسيلً،انسح



ةدوجومةيندعمدوقنةيأنعًاثحبهبويجشيتفتيفمهتبغرو،يروفلا
.هعم

رييغتلاهدحو.هبمطتريكولراشداكو،دوسأطئاحدنعقفنلاىهتنا
ّدمو،ةأجففقوتف،همامأقئاعدوجوبهرذنأنتنلاءاوهلاةيعونيفتقؤملا
هبمطترالبسانملاتقولايفكلذىلإهبتنيملولو.رذحبمامألاىلإهدي
.نيشحوتملاهيبقعتملةلهسةسيرفهسفنلعجلو،راهناو

؟مهنيبهقيرطداجيإةلواحمو،فلخلاىلإةدوعلاىلإرطضيسله
الدق،ةياهنلايفً.امتحةمسناهنكل،ةنتنوةئفادةمسنههجوتحفل

قفنلايهتنيثيحعطاقتىلإلصوامبر.ةدودسمقيرطلاهذهنوكت
.رخآقفنبلصتيو

هماطترانودلوحيلهمامأهعارذًادام،ضكريأدبوراسيلاىلإرادتسا
يذلاميحجلاىلإ...مامألاىلإقفنلادتماذإ؛هبمطتريملهنأالإ.رادجلاب
.هرظتني

اهنأكوةجضلاتدبو.هناكميفلفجيةئجافموةيودمةجضهتلعج
نمهسأرىلعةهيركلاةحئارلايذءاملانمتارطقترثانتاميف،ةلصاوتم
نمةبعشتملاككسلاتحتامبردوجومهنإ؟راطقاذهله.قفنلافقس
.ولرتاوةطحم

له.هؤاقدصأدجويثيح،ماهنرافىلإًاهجوتمراطقلانوكيدق
؟دبألاىلإًايفتخمىقبيو،ةمتعلايف،انهتوميسمأً؟اددجممهاريس

ملاعدجوي،ىلعألايفامناكميفف.هترجنحيفةقلاعهسافنأبّسحأ
ًاباهذًادمعنوكرحتيو،ةبترمسبالمنودتريصاخشألاثيح،مظنموئداه
تايضرأو،ةنيتمةيديمرقناردجو،ءاقرزءامسدجوتىلعألايفكانهً.ابايإو
يفانهامأ.ةايحلادجوتىلعألايفكانه.ةءاضمراونأو،ةبلصةيماخر
ةحئارلاو،ةبطرلاةيضرألاو،ءاملابةعبشملاوةتتفتملاةراجحلادجوتفلفسألا
،ةللحتملاتاتابنلاوةيرشبلاخاسوألاونارطقلارصانعأوسأنيبعمجتيتلا
.مهتراذقبتاناويحلانوهبشينيذلادالوألاىلإةفاضإلاب

لكشىلععقوقتلاو،سولجلادارأً.امدقيضملاعيطتسيالهنأكوّسحأ
،ةياهنلايفسوباكاذهف.سوباكلااذهنمهسفنظقوينأيفلمألاو،ةرك
مظنملاوبترملاملاعلايفهذهكنكامأدجاوتتنأنكميال؟كلذكسيلأ
.هيفشاعيذلا

،مالستسالاعيطتسيال،اذل.يقيقحهشيعيامنأفرع.عقاولاهنكل
.هيلعدمتعيتفوركيامف،جورخللقيرطداجيإهيلعو



،لئاملكشبقفنلاربعييئوضعاعشةيؤرعاطتسا،همامأديعبلايف
رونهربعللستيطئاحلايفعدصدرجمامبرهنإ.لفسألاىلإىلعألانم
ةباثمبكلذاتدجوةمتعلاىلعاتداتعانيتللاهينيعنكل.فيعضلاسمشلا
ةيافكلاهيفامبًاريبكعدصلانوكينألمأىلعهوحنمدقت.يبهذعاعش
.ةينالقعلاونامألاىلإًادوعص،ةطحملاىلإًادوعصهربعللستيل

اميف،هربعهعباصأرورمبحمسيداكلابعدصلاف؛كلذكنكيملهنكل
ثبشت.ىلعألانمةقفدتملاءاملاتارطقربعسكعنمضيمودرجمءوضلا
ضعببرعش.ةحتفلاعيسوتنمنكمتينألمأىلعبضغبةراجحلاب
.قفنلاضرأىلعتعقوو،كلذدعبتراهناةراجحلانكل،ًاليلقةمواقملا

ً.اعمالودوسأوًابلصًائيش،كرحتيًائيشكولراشحمل،ةراجحلافلخو
فلخلاىلإّدترامث،ءيشلاكلذةعيبطنعًالئاستمً،ايلمكولراشقّدح
ريصارصلانمامبروأ،لحنلانمةلتكىلإرظنيهنأكردأنيحًاروعذم
.اهئجلم؛اهئبخمناردجنآلارّمدنأدعبءاوهلاوءوضلانماهلكةبراهلا
كولراشرظن.اهفلخةريبكةوجفةكرات،ةليلقٍناوثلالختفتخااهنأريغ
لكفلخهسفنرمألارركتيسله.همسجيفةريرعشقبّسحأو،هلوح
تارشحلانمأبخمٍناثملاعدجويله؟قفنلايفرجحلكفلخو،طئاح
نوشحوتملادالوألاهفلخياممتاتقتو،تاونقلاوفيواجتلايفشيعتيتلا
؟مهفلخ

يفلحنلاتارشحزيزأعامسنمنكمتيدقهنأّنظو،ةيانعبىغصأ
.هنفدتو،هبطيحتيهو،هلوحناكملك

.ضكريأدبو،بلقلانمةعبانرعذةخرصقلطأ
ةمتعلانمهيلعامءيشعقو،قفنلايفتاجردرشعهلوزندعبو

.هبةطيحملا
رعذلاهلعج.ههجولوحفتليناكيذلاءيشلابكسمأوً،ايلاعخرص

لحنلانمةعومجمنعةرابعءيشلاكلذنأنظيهبرعشييذلاديدشلا
نيح،نكل.هسأرمجحبقالمعدحاوروصرصامبروأً،اعماهلكلمعتيتلا
،ةرذقةرشبوةيلابًاقرخسمليهنأدجو،ءيشلاكلذبهعباصأتكسمأ
ةدحاو!ةاتفاهنإ.هنقذتحتةحاسملابكاسمإلالواحتًاديةمثنأكردأو
ةقيرطبتحجندقل!قافنألايفهنوبقعتياوناكنيذلانيشحوتملادالوألانم
نألبقيديمرقلاطئاحلاباهدسجتقصلأو،هرظتنتوهقبستنأيفام
ّسحأهنكل،اهقنعلوحهعباصأقبطأ.اهمامأّرمنيحهيلعاهسفنبيقلت
ىلعّضقني-اهيدلةدوجوملازتاليتلانانسألااياقبعم-اهمفب



اهبتّولتيتلاةقيرطلانممغرلاىلعو.ةفيعضوةريغصتناك.هتنجو
هديباهعارذبامبروأ،اهقاسبكاسمإلايفحجنهنأالإ،هنمبورهلل
نأًاكردمو،ةاتفدّرجم؛ةلفطدرجماهنأًاكردم،ةهينهددرت.ىرخألا
يفملؤملكشبتزرغنااهرافظأنكل.تايتفلانوذؤيالنيندمتملاصاخشألا
،ةجنشتمةكرحبهنعًاديعباهعفد.رايخيأكلميالهنأكردأف،هترشب
يفوً.اديعبتجرحدتوةبطرلاضرألابتمطتراف،قفنلاضرأىلعاهامرو
،تسهسه.نادقتتاهينيعةيؤرعاطتسا،قفنلاىلإللستملاطيسبلاءوضلا
يهفً.اديعببهذتملاهنأفرعهنكل،ةمتعلايففلخلاىلإتعجارتمث
.اهتصرفرظتنتوهبقارت،ةدوجوملازتال

دامتعالابشيعييذلايتاميفنزحبرّكفوً،اددجمهرعاشمتبراضت
نمّرميسمك.ةيلاتلاةبجولاهيتأتسنيأنمًامودلءاستيو،هئاكذىلع
مهنإ.هيأربًاريثكسيل؟ةايحلاهذهلثمىلإيتامعفدنينألبقتقولا
،ةمتعلايفةشخشخعمسو،مامألاىلإكرحت!ءامديصاصماوسيلودالوأ
اميف،فلخلايفامناكمنمردصيءاوععامسعاطتسا.ةاتفلاهتقبساميف
.ةملكيأبهوفتلانودنمهنعنوشتفيدالوألاةيقب

لاجمالذإ.توميفوسف؛ّمهيالاذه...ءامدوصاصموأدالوأ
ّسحأو،هعولضنيبةوقبقفخيهبلقبّسحأ.قالطإلاىلعانهنمجورخلل
هيقاستالضعيفةقرحبسحأو،هيتئريفهسافنأسبحلواحاميفسأيلاب
.حجنينل.ةقثنودنمكرحتيناكاميف

."كتايحلباقمسنبعبر":هفلخنمدلوتوصسمه،ةأجف
."سنبعبرً،انسح":لاقف
."نآلاهتيؤرديرأ":توصلاّرصأ،اهدنع
:لاقوةيندعملادوقنلانمةنفحجرخأوهبيجيفهديكولراشلخدأ

قلطأف."انهنمًايحجرخأينتكرتاذإاذهلكىلعلوصحلاكنكمي"
.لاملانمردقلااذهًامويَرأمل":لاقمثًاريفصةمتعلايفيفتخملادلولا
."ّينغكنأّدبال

نيذلادالوألاتاوصأبارتقاًامامتكردموهو،حاحلإبكولراشلاق
نمينذخ.انهّتماذإًاريثكاذهينعفنينل":ةمتعلايفهنعنوشتفي
."تئجثيح

ليبسداجيإكيلع.نورظتنيونوبقاريمهف،كلذلعفعيطتسأال"
."رخآ

."؟ليبسيأ":كولراشرعذ



."يبقحلا"
.طئاحلانمهسفنجرخأهنأكو،كولراشبرقلكشرهظ،ةأجف

هلعجهينيعيفءيشةمثْنكل،كولراشردصىلإهعافترالصوداكلابو
ً.انسربكأودبي

ام":ةكمسلالثمةمتعلايفًاديعبدلولاللستاميفكولراشلأس
."؟كمسا

.ً"امساكلمأال":سماهلاتوصلالاق
.ً"امساكلميدحاولك":كولراشّرصأ
.ً"ادبأعفنتالءامسألاف.لفسألايفانهسيل"
نم-سّوقمطئاحربعلخدوً،ايبناجرادتسادلولانأكولراشظحال

.سأرلاعافتراىتحوضرألانمةدتممةوجفةمثنأكردأف-ىتأثيح
،امبرةئوهتللةصصخماهنإ.ةيداعةيعانطصاةوجفيهامنإوً،اعدصتسيل
قحلوهسافنأسبحف،لخادلايفةشبرخكولراشعمس.رخآضرغلوأ
.دلولاب

.هتايحيفكولراشاهشاعقئاقدأوسأةيلاتلاسمخلاقئاقدلاتناك
وأ-عمسو،نيتتفمونيبطرنييدومعنييرخصنيفرجنيبًارصاحمناكدقف
ةفاسمىلعاهتاونقربعفحزتيهوءايمعلاتارشحلا-هعامسّليختامبر
نشخلارجآلاّكتحا.لوهجملايفهسفنعفداميف،ههجونمتاشنإةعضب
ىلإبناجنمةدتمملاتوبكنعلاكابشهرعشيفتقلعو،هيديوههجوب
ةبغرلاةمواقمهيلعبّجوتف،هتقايىلعكابشلانمءايشأتعقوامك.رخآ
ئبتختلناكمنعتثحباميفاهنمّصلختللهسبالمضفنيفًادجةحلملا
.ناردجلاىلعبطرءيشبناتثحابلاهاديتمطترا،رخآلاونيحلانيبو.هيف
ناكاذإو.هتّيهامنمدكأتينأعطتسيملةمتعلايفهنكل،ءامهنأضرتفا
ءيشبهبشأناكذإ؛لبقنمهّمشءيشيأًادبأهبشتالهتحئارنإف،ءام
نينتةرجنحلخادرثكأفرثكأهسفنعفديهنأولامككولراشرعشو.قبد
تسيلوًاضرأتناكاذإ-ضرألابّسحأ.هباعلوههسمالامو،ميدققالمع
عيرملاروعشلاكلذهدوارو،يشميناكاميفهيمدقتحتقحسنتً-اناسل
،هيتبكرىلإًالوصو؛ءطببلحولايفقرغيسففقوتلاهيلعبجوتاذإهنأب
ً،ابلصًائيشهامدقسملتملاذإو...هقنعىلإمثنمو،هيكروىلإمثنمو
همامأشحوتملايبصلانأكوهلادب.هقنخيوهسأريرطلالحولارمغيسف
يفتاحتفىلعهيمدقوهيديعباصأترثعذإ.يشمياممرثكأقلستي
ةراجحلاهرافظأتطشكاميف،هربعسيلولحولاقوفكرحتو،ةراجحلا



ةيفيكملعتهنأًايلجودبي.خارصلايفًابغاركولراشلعجًاتوصةردصم
.اهلعفنعكولراشزجعيةقيرطبرطانقلاوقافنألايفكرحتلا

ىلعبجوتو،ةقيضنيرادجلانيبةلصافلاةفاسملاتراص،ةأجف
ناقبطينيرادجلانأولامكرعشو.امهربعرورمللًايبناجةرادتسالاكولراش
عفدو،ناكمإلاردقًاحطسمهردصلعجوءاوهلارفزف،هرهظوهردصىلع
،هعولضبئتانرجحقلعةياهنلايف،نكل.عاطتسملاردقمامألاىلإهسفن
ً.امدقيضملانعزجاعهنأفرعو

اممً،ادجةريغصةحتفلافً؛اديجسيلاذه.سفنتلاهناكمإبدعيمل
.ءاوهلانمليلقلاىلعالإلصحينلهنأينعي

قيضلاعدصلايفامًائيشنكل،فلخلاىلإةدوعلالواحوً،ارعذدادزا
هفلخةحتفلالعجامم؛هتراجحضعبامبرحازأ،هربعكرحتامدنعف.لدبت
هسفنعفدلواحامدنعو.اهربعامدنعهيلعتناكاممًاقيضرثكأحبصت
عطتسيمل.يرقفلاهدومعىلعطغضيامًائيشنأدجو،فلخلاىلإ
عطتسيملهنكل،خارصلادارأ!قلعدقل.فلخلاىلإوأمامألاىلإكرحتلا
مامأرثانتدقرمحأًاذاذرنأكوهلادبو.هيتئرنمٍفاكءاوهجارخإ
لواحيهنأولامك؛ةمظتنمريغةقيرطبوةوقبهبلققفخاميف،هينيع
جورخلاًايصخشهيفلواحيذلاهسفنقوتلابيردصلاهصفقنمجورخلا
.عدصلانم

هرهظةراجحلاتطشكف،ةوقبهبحستوهمصعمبكسمتديبرعش،ةأجف
تارشحلاونشخلارابغلانمليسلكشىلعاهدعبتراهناو،هعولضو
نمريطتيتلاةنيلفلالثمًامامت؛عسوأةحاسمىلإزفقف،ةرياطتملاةسئايلا
.ةنينقلا

تبحسيتلايههدينأدبالو.همامأًافقاوشحوتملايبصلاناك
.هتررحوكولراش

كعسوبناك.يكرتكعسوبناك":لاقوءاوهلانمةريبكتاعرجسفنت
."يبويجنملاملالكاهدعبذخأتفقنتخأنأىلإراظتنالا

ضرتفأ،معن،هوأ":موهفمريغريبعتههجوىلعادبدقويبصلالاقف
ىلإرظنكلذدعبوً،ادعتبمراسورادتسامث."كلذلعفيعسوبناكهنأ
."انعنيديعباوسيلمهفً،امدقيضملاانيلع":ًالئاقكولراش

كولراشقحل.قيضّملسدنعةوجفلاتهتنا،طقفمادقأعضبدعب
قهشيهلعجكانههآرامو،ةرئاغةحاسمىلإًالوصوىلعألاىلإيبصلاب
.قدصمريغوهو



قوفةسّدكملاقيدانصلابًائيلمًاريبكًاعدوتسمادبامىلإاجرخدقف
فقسلاةيؤرعاطتساهنأالإ.ناردجلاةيؤرنعكولراشزجعثيح،اهضعب
للستاميف،يديدحراطإباهضعببةتبثمةيجاجزحاولأنمًافلؤمناكيذلا
نيتللاهينيعىلإةبسنلابًادجًاعطاسرونلاكلذناكو.اهربعسمشلارون
يأةيؤرلةضامغإفصنامهضامغإهيلعبجوتثيح،ةمتعلاىلعاتداتعا

،ىلعألايفامناكميفو.امهتحتناكملايفةريبكةيديدحتاضراعةمث.ءيش
.اهتحنجأبقفصتيهوريفاصعلاعامسعاطتسا

عبساهلوط-ةليوطتناكذإ.ههابتناتتفليتلايهقيدانصلانكل
ىلإةضيرعتناكدقف.ةمظتنمريغاهبناوجنكل،ةقيضوً-ابيرقتمادقأ
اهيلإقّدح.لفسألانمةقيضو،ىلعألانمًابيرقتةفاسملاعبرلّدحىصقأ
،عقاولايف.رمألاةقيقحكردأمث،اهتعيبطةفرعمًالواحم،لوهذبةهينه
ةقيقحلالوبقبهلحمسيملهلقعنكل،اهآرةظحللوأذنمفرعدقل
!تيباوتاهنإ؛ةعيرملا

."؟ناكملااذهام":ًالئاققهش
."سبوركينىلإاهنحشلًادادعتسا،ثثجلانيزختمتيانه"
.لبقنمةملكلاهذهبعمسدقكولراشنكيمل."؟سبوركين"
."ىتوملاهيلإذخؤييذلاناكملا،ملعتامك،معن"
."سيلوبوركيندصقت".مهفمث."؟ةربقملادصقتأ".كولراشراكفأتعراست

.ةركاذلاىلإندبيدةسردميفاهملعتيتلاةينانويلاةغللاتداعو
.ىتوملاةنيدموأسيلوبوركين

."كانهىلإتاراطقلابهذت.دووكوربلفسأيف.معن"
ثيحيأ،هتجوزوهمعشيعيثيحماهنرافنمبرقلابيأ؟دووكورب

نع،ىلوألاةرمللايقتلانيحتنرأيتامهلهلاقًارمأركذتمث.وهميقي
ّحليملو،ببسلانعحاصفإلاأشيمل.دووكوربىلإباهذلايفهتبغرمدع
ةريبكةربقمدجوتهنأًايلجودبي.نآلاهفرعهنكلو،هتفرعملكولراشهيلع
.ةديعبةنكمأنمثثجلاهيلإنحشتناكم،دووكوربيفًادج

."؟ندنليفاهنفدمتيالاذامل":لأس
متدقو،ةئيلمنفادملاف؛انهناكمدجويال":باضتقابهذقنملاق

،تيباوتلاتحتففةيوقةفصاعتبه.ً"اضعباهضعبقوفثثجلانفد
.نايعللةفوشكمثثجلاتتابو

نعاهلكفشكتاهنأظحالو،تيباوتلاتاموكىلإهلوحكولراشرظن
يفتالجسعمماقرألاهذهقباطتتنأضرتفي.اهبناجىلعنّودممقر



نفدناكمبنيعمتوباتطبرمتييك؛امناكميفمهدحأاهنّودةحئال
."؟ةئيلم...تيباوتلاهذهلكلهو".نيعمصخشو،نيعم

تادئاع":عباتمثًاليلقتمص."اهلك"ً:ابيجمهسأربيبصلاأموأ
."ةديج

."؟دصقتاذام"
صاخشألاضعبنفديو.اهميطحتوأً،انايحأقيدانصلاطاقسإمتي"

كانهو.ءايشألاعاونألك...مهمتاوخو،مهتاعاسيأ؛مهتاكلتممعمًانايحأ
نومتهيالو،ةليمجَرتُسنمثًاريبكًاغلبمصاخشألاضعبعفديً.اضيأسبالم
."مهلبقدحأاهادترادقناكنإ

نوكينأديريالملاعً؛امامتديدجملاعهنإ.نايثغلابكولراشسحأ
نمديزملاحرطنمهسفنعنمعطتسيمل،هنعًامغر،نكل.هنمًاءزج
.فرعينأدارأدقف؛ةلئسألا

."؟دووكوربىلإاهلقنمتيفيك"
ككس":عباتوً،اديعبيبصلاراشأ."ةصاخةيديدحةكسةطساوب"

."كانهةدوجومتاراسملا.سبوركين
."؟ىتومللطقفتاراطقكانهأ"
نسهلخادمفنعًافشاكدلولامستبا."مهفلخمهنوكرتينيذللو"

طقف،ةثلاثلاوةيناثلاوىلوألاةجردلايفرفسركاذت".طقفةئرتهمةدحاو
،ظحلانسحل".هلوحراشأو.ً"اتيمنوكتنيحةقانأبرفسلاكنكمي.تيباوتلل
يفمهعضولبقمهبابحأعملماعتلامتيفيكنوريالصاخشألانإ
."؟كلذكسيلأ،راطقلا

،ناكملااهبظتكييتلاتيباوتلافوفصىلإًاددجمهلوحكولراشرظن
فقيناك.اهلخادثثجىلعيوتحتو،هسأرنمىلعأتاموكيفةسدكملاو
!عيرمدهشمنمهلاي.ةريغصةدلبءلمليفكيىتوملانمددعنيب

."بهذنلفً،انسح":لاق
."يقيدصاينآلاكدرفمبتحبصأ":ًالئاقهسأريبصلاّزهف
هبيجنماهجرخأيتلاةيندعملادوقنلاةنفحكولراشهاطعأو.ً"انسح"

.ً"اركش":ًالئاق
عضوو،فلخلاىلإعجارتمث."مرتحمناسنإتنأ".هسأربيبصلاأموأ

خرصو،كولراشينذأّمصًادجًايلاعًاريفصقلطأو،هيتفشىلعهعباصأ
."!برهيهنإ!انههنإ":هتوصىلعأب

."يندعاستكنأتننظ"ً:اضرتعمكولراشلاق



:ًالئاقعباتمثدوقنلااهبلمحييتلاهديةضبقيبصلاّزهو."تنك"
ىلعلوصحلابامبريلنوحمسيدقف.مهدعاسأس،نآلاو.ةقفصلاتهتنا"
."كئاذح

اجرخيتلاةقيضلاةحتفلانمردصتتاوصأعامسكولراشعاطتسا
،ةمتعلاىلإًاديجرظنامدنعو.ةراجحلاشدختةليوطرافظأتاوصأ؛اهنم
.ءوضلايففرطتيتلاةريغصلانويعلاقيربةيؤرعاطتسا

وحنهعفدوهرادأمث،همصعمنميبصلاكسمأو،مامألاىلإمدقت
."!يلاملمحيهنإ.يلامذخأدقل"ً:ايلاعخرصو،ةحتفلا

ةمتعلاىلإهبحسمتينألبقًاروعذمكولراشىلإيبصلاقّدح
ملاهدعبو،خرصيكولراشهعمسف.ةريغصلايديألانمةعومجمةطساوب
لغتساف.سبالملاقيزمتوراجشلاتاوصأءانثتسابءيشيأعمسيدعي
ً.اديعببرهللضكروًاعممهكامهناةصرفكولراش

هيتئريفةقرحبرعشامك،سافنألاعطقنمهنأبرعشيلازيالناك
تاظحلدعبو.تيباوتلاتاموكربعنكميامعرسأبكرحتهنكل.هتالضعو
.حوتفمءانفيفحبصأ،ةليلق

ىلعككسلاىلعةفقاوتناك.ةيراخبتاراطقةثالثهمامأترهظ
سويمأعمهلقتسايذلاراطقلابةهيبشتناكو.زجاوحبةتبثم،طخلافرط
:دوسألانوللابةيلطمتاراطقلاهذهنكل،ندنلىلإامهمودقىدليورغ
ءاضيبةمجمجتاروطقملانمةدحاولكىلعترهظو.تاروطقملاوتاكرحملا
ٌماظعءاضيبلامجامجلافلخو.ةيفلخلاةهجلاوةيمامألاةهجلاىلعةموسرم
.ةكباشتم

نإذإ.مالظلالولحدعبطقفقلطنتتاراطقلانأكولراشضرتفا
بائتكاللةببسمةبرجتنوكتنأنكميراهنلايفتاراطقلاهذهلثمةيؤر
.ناكيأل

طسوًاليلراطقلااذهلثمروهظنوكينأنكميً،اضيأانهنكل
ًةبرجتلعتشملامحفلاةرارحبدقتمرمحألجرمعمو،ناخدلانمةباحس
.ًةعيرم

ّنظ،اهلوحلالظلايفو.تيباوتلاتاموكىلإ،فلخلاىلإكولراشرظن
وهمهملاءيشلاً.اقثاونكيملهنكل،هبقارتنويعناعملةيؤرعاطتساهنأ
.ةمتعلاىلإًامتحدوعينلوهو،ءوضلاىلإاوجرخينل.هنوعبتيالمهنأ
.رضاحلاتقولايف...رمألاىهتنادقل

ىلإرظن.هيمدقتحتءيشقحسناف،مامألاىلإةوطخمدقتورادتسا



هيلعساددقل.ضرألانمئتانمظعنمضيبأًامسقىأرف،لفسألا
وأً،انايحأقيدانصلاطاقسإمتي:شحوتملايبصلالاق.نيءزجىلإهّمطحو
ةهبألاهذهلك.تعقوثيحتكرتدقثثجلانأكوهلادب.اهميطحت
نكل-دووكوربيفىتومللةريبكةنيدم،ةصاختاراطق-ىتومللةمظعلاو
،نوفرعيالديقفلالهأ.تيباوتلاتمطحتلاحيفعقتثيحكرتتثثجلا
يفًادوجومهورسخيذلاةلئاعلادرفناكاذإاميفنولابيالامبروأ
.هنفددنعتوباتلا

ءاوهلاىلإةيديدحلاككسلايضفت،تاراطقلافلخامناكميف
كولراشبرهيتلاىتوملابيدارسةحئاردعبيوّبهيميسنةمثذإ.قلطلا
سمشلارونبوصةكهنمةيشمبمدقت.هتايحاهيفرسخيداكواهربع
لازيال.يقيقحلاملاعلاىلإدوعيس،كانهامناكميفف.فيفخلا
.هسفنةئربتلهتدعاسمهيلعبجوتيو،ةميرجهباكتراةمهتهجاويتفوركيام
.هتدعاسمىلإةجاحبتفوركيامف؛نآلامهيالاذهنكلً،املأتموًاقهرمناك

باعيتسالٍناوثعضبىلإجاتحاثيحً،ادجهراكفأيفًاكمهنمناك
دحأكرحمفلخنمةأجفجرخثعشألارعشلابحاصلجرلانأةركف
.تاراطقلا

ىلعفيفخلاءوضلاعملف،هيديعفرو."دلولااهيأبرهتنل":هللاق
يسفنىلعتّرفويننأيلودبيو".همجاربقوفةئتانلاةيندعملاريماسملا
.ً"اضيأنواركفصن



،ضكرلااذهلكو،دهجلااذهلكمغرف.رطفنيهبلقبكولراشّسحأ
ناك.ُجنيملةراجحلاببسبهترشبهلتضرعتيذلاطشكلااذهلكو
.ةقاطلاهنمتدفندقل.رخآءيشيأبمايقلاىلعرداقريغوً،ادجًابعتم

."؟ينتدجوفيك":ةبوعصبلاق
يننكل؟كلذكسيلأ،تاوجفلاكلتروبععيطتسأال":لجرلاباجأف

تئجكلذلو،ماظعلاتاءانفىلإ؛انهىلإيضفتتاوجفلامظعمنأفرعأ
كتعمسنيحمالستسالاكشوىلعتنكو.ترظتناوةيجراخلاةهجلانم
ةجاحبلازأال":فاضأمثًاليلقتمصو."تاوجفلاربعّرمتتنأوخرصت
ظحال،ءانثألاكلتيف."تومتساهدعبو،يبكقاحلببسبينربختنأىلإ
،ةروطقملاوكرحملانيبةلصافلاةفاسملايفكرحتيًامخضًاصخشكولراش
.ةعبقرمتعيصخشلاكلذناكو.ةيحللابحاصلجرلافلخ

ىرسيلاهعارذبيورغقّوطاميف،يورغسويمأىلإكولراشفّرعت
ىنحنميفلجرلاقنعقلعف،ىنميلاهديبهمصعمكسمأو،لجرلاقنع
ّدشنيحًادودشمتابيورغّمكشامقنأكولراشظحال.يورغقفرم
هنكل،يورغعارذبكاسمإللهيديعفرولجرلاانيعتخفتنااميف،هتالضع
ىلإههجونوللّوحتوً،ادهاجلواحامهمًاقلطمكرحتلاعطتسيمل
ةجردىلإً؛ادجكهنموهولصحيامبقاريكولراشناكاميف،يناوجرألا
.لوهذلابساسحإلانعًازجاعهتلعج

لكر.سفنتلانملجرلاعنملةريبكةوقضرفييورغنأّدبال
،نيبناجلاىلعهيقاسّتبثيورغنكل،ىنميلاهمدقةمزجبًاسئايلجرلا
عارذنعهيديلجرلادعبأ،كلذدعب.امهيلإلوصولاهريسأعطتسيملف
بيصينألمأىلع،ءارولاىلإهسفنعفدو،هقنعىلعقبطتيتلايورغ
تقولايفًاديعبهسأرحازأيورغنكل.همجاربقوفةئتانلاريماسملابيورغ
.لجرلاةرجنحىلعطغضلادازو،بسانملا

:لجرلافتكقوفنمهيلإرظنيوهو،فطلبكولراشليورغلاقو
لجرلااذهلتحمسثيحةيافكًالمهمتنكدقف،كيفيلمأباخدقل"
."هبقحلتتنأوكتيؤرب

يسفنتيقبأيننأتننظ.فسآ":لاقوهرعشربعهديكولراشررم
."هآرمنعًاديعب

نأنكميذإ؛لصحاممًاسردّملعت":ةدودوةقيرطبيورغلاق



ريدتستالبنارألاف؛رشبلاوتاناويحلانيبقرافلاوهاذه.خاخفألاسكعنت
لوحتي،اذكهو.راودألابلقنوعيطتسيرشبلانكل،بلاعثلادراطتوةأجف
ناكمىلإكدراطمكذخأاذإف.تاراشإلانعثحبا.دِراطُمىلإدراطملا
."كبدارفتسالاديريوحجرألاىلعكحملهنأينعياذهف،لوزعم

سردلاًاركذتم."؟ميلعتلانعفقوتتالأ":كهنمتوصبكولراشلأس
.كمسلاناداطصياناكاميفةريحبلاىلع

يورغرظنو."مهفنلةيافكنيظقيانكاذإ؛تقولالاوطانّملعتةايحلا"
،نيتظحاجلاهينيعو،رثكأفرثكأًانقتحمحبصأيذلالجرلاهجوىلإً؛ايبناج
ددهتاذامل.ًاليلقتنأوانأثدحتنانعد،نآلاو":ةثداحمةربنبهللاقمث
."يقيدصاي،ةندمتمةقيرطهذهتسيل؟فنعلابيقيدص

."ينقحاليناك"ً:ابحتنملجرلالاق
كلمتكنأدقتعأ":ًالئاستمهبجاحعفردقوكولراشىلإيورغرظن

مغر؛بقعتلاتاراهمطقفسرامتنكتملتنأف؟كلذكسيلأً،اهيجوًاببس
."نيرمتلاضعبىلإّيلجلكشبجاتحتاهنأ

لوؤسملالاقو.ةقاطبلاتردصأيتلاةعبطملاتدجو":كولراشباجأف
يفةقاطبلاةعابطبلطيذلاصخشلارظتنيناكلجرلااذهنإكانه
.ً"اعمارداغمث،عراشلا

داعأمث."ليبقلااذهنمًائيشتضرتفا":لاقوهسأربيورغأموأ
تعفداذامل؟اذامل:لاؤسلاىلإاندوقياذهً،اذإ".هريسأىلإههابتناهيجوت
ةرايزلكلذدعبهتلسرأاذاملو؟ةدحاوةقاطبعبطييكريقفوضيرملجرل
."؟هيدانيفزملوهتفوركيامديسلا

تنأ":لاقوهقنعلوحةمكحملايورغعارذتحتلجرلاىّولت
."!ينقنخت

."كقنخأانأ.تنسحأ"
."!يقنعرسكتتنأ"
لثمكقنعرسكنيسوطغضلانمةيفاضإتاصنوأعضب.دعبسيل"

."ًالوأقنتختفوسف.نآلاسيلنكلواذهلصحيس،معن.ئرتهمنصغ
."!ينلتقتتنأ"
."ةعرسبثدحت.كلذدقتعأ.معن":يورغّدكأ
."يللاملاعفدمت"
لاؤسلا.دالبلاوةكلملاةلالجبًابحكلذتلعفكنأدقتعأالً.اعبط"

."؟كلعفدنم:وه



!مهءامسأفرعأال":باجأوةبلصلاىرسيلايورغعارذلجرلابرض
."!كوجرأ!سفنتأينعد

ًاقيمعًاسفنلجرلاقشنتساف،ةيناثلانمءزجلهتضبقيورغىخرأ
:لاق.رمحألاهنولنمًاضعبدقفيذلاههجوبًاقصتلمهرعشناكً.ادعترم
يننأسانلافرعي.يروبستفاشىهقميفةليلتاذامصخشّيلإءاج"
نيبسانملاصاخشألاداجيإو،تاقفصلادقععيطتسأانأف؛لكاشملالحأ
توملاكشوىلعلجرداجيإينمبُلط.هديرتءيشيأو،سسجتلل
هلعفاذإو،ريخأءيشلعفبهعانقإينمبلطو.هتلئاعللاملاىلإجاتحيو
."هتلئاعلبقتسمنيمأتهتعاطتسابفً،اديج

."؟اذهكًالجرفرعتتنكلهو"
،نيتئرلايفباهتلا.انهةرثكبنورشتنممهنإ.لاجرلاتائمفرعأ"

ةفلتخملاقئارطلانمريثكلاكانه...ةدعملايفمالآ،بارشلاىلعنامدإ
."ندنليفتوملل

."؟اهزاجنإهبردجييتلاةددحملاةمهملاكلتتناكامو"
ً.اتماصلجرلايقب
نوكيسوطغضلانمةيفاضإةدحاوةصنوأ":متمتوهتضبقيورغّدش

تاناويحبًاقباساذهتلعفدقل.كقنعةقطقطوههعمستتوصرخآ
نل،اذل.ةقيرطلاهذهبًاروثتلتقيننإىتح،حيسامتلابكلذكو،رغوكلا
."ينقّدص،ّيلإةبسنلابًابعصًايدحتلّكشت

لوهتياويفيدانلاىلإباهذلاهيلعبجوت":ةعرسبلجرلالاق
نمو.زملوهتفوركيامهمسالجر.هدحول؛دارفناىلعلجرةيؤربلطو
حبصيامدنعو.طقفةديحولاةقاطبلا؛اهتعابطانبردجيةقاطبميلستمث
ةدام؛لجرلاهجوىلعامءيششرهبردجي،لجرلاكلذعمهدرفمب
ًادقافهيلعلجرلاطقسيس،اهنيح.رطعلاةروراقهبشيءيشيفةدوجوم
مث،لجرلادييفةيقيقحًانيكسعضينأهيلعبجي،كلذدعبو.هيعو
.ديلجلانمةعونصمىرخأنيكسةطساوبةرشابمبلقلايفهسفننعطي
."ةيلزهةيحرسماهنأكو

."؟نينيكسلاىلعلصحنيأنمو"
ةبلعلاانيطعيسو،يدانلاىلإلصنامدنعانيقاليسًاباشنإيلليق"

دقفالإو،ةقيرطلاهذهبرمألالعفانيلعبجوت.نينيكسلاىلعةيوتحملا
."ةبلعلايفتناكولىتح؛ةيديلجلانيكسلابوذت

."؟ءيشلاضعبًابيرغاذهلككلودبيالأ":لأسويورغمستبا



نمًاديجًاغلبمتيقلتو،ةبارغرثكأًارومأتلعفدقل":لجرلافرتعا
."لاملا

."؟هفصوكنكميله؟كمدختسايذلالجرلامسافرعتله"
."؟كلذتلقله،لجرهنإلقأمل"
.كلذلقتمل،عقاولايف":باجأوحضاولوهذبيورغابجاحعفترا

."؟ةأرمالبقنمكمادختسامتلهً،اذإ.يتطلغاهنإ
.هقنعلوحةدودشملايورغعارذدوجوبعاطتساامردقبهسأربأموأ

."ةأرما،معن"
."انلاهفص"
."ةقينأوةليحنةباش"

."هجولاانلفص.لجراي،هجولا":يورغخرص
.ً"ارامخعضتوةريبكةعبقرمتعتتناك.هتيؤرعطتسأمل"
."؟اهرعشنولنعاذام"
."ةعبقلاتحتهتيؤرعطتسأمل"
."؟كلذكسيلأ،كتمدختساامدعباهبتقحلكنكل"
فيك":لاقوهتشهدلعفباتعستالجرلاينيعنأكولراشظحال

."؟كلذتفرع
كلمتةأرما.كلاثمألاجرلافرعأ،لقألاىلعوأ،يقيدصايكفرعأ"

تدرأدقف.اهبقحلتسكنأيفكشالً،اذإ...يدقنلالاملانمةريبكةيمك
ةيقبةقرسوًاقحالاهلزنملوخدتعطتسالاحيف؛شيعتنيأفرعتنأ
نعًامئادنوثحبيكلاثمألاجرلاف.اهعمهبظفتحتيذلايدقنلالاملا
."؟تبهذنيأىلإً،اذإ.ةصرف

.ًاليلقيورغعارذدعبأو،هفتكلجرلاّزه
رومسابهمساووبيففحتمىلإتبهذلب،لزنمىلإبهذتمل"

ملاهنكل،نيتعاسةدملكانهترظتنا.ىضماميفًاريبكًارصقناك.زدراودإ
جرخمكانهناكاذإوأ،كانهشيعتتناكاذإفرعأال.طقهنمجرخت
.ً"اقلطمًاددجماهرأمليننكل،ةيفلخلاةهجلايف

."؟اهبانرابخإديرتىرخأقئاقحكانهله؟رخآءيشكانهله"
."!مسقأ،ال،ال"
كسميوهوهيتبكرىلعريخألااذهطقسف،ةأجفلجرلايورغتلفأ

.قنتخيداكيوهترجنحب
اذهنمتامولعملالكىلعانلصحاننأدقتعأ":كولراشليورغلاق



ليلقلاِستحنلويهاقملادحأىلإبهذنلف،كلذىلعًارداقتنكاذإ.لجرلا
ىلإو،لحولابنيخطلملاهئاذحوكولراشلاورسىلإًايلمرظنو."بارشلانم
يرتشنلرجتمداجيإًالوأانيلعبجي":لاقمثةراجحلارابغبةاطغملاهترتس
."اذكهًاديجًاعابطناكرتننلف؛بايثلاهنم

ةأجفريغصلالجرلاضهن،ةباجإلانمكولراشنكمتينألبق،نكل
.يورغسويمأهجوبوصةئتانلاريماسملاًاهجوم،هعارذرادأو،ضرألانع
له،يقنخلواح":ههجوىلعديدشلابضغلارهظدقو،ةوقبخرصيناك
."؟ديرت

مامأةرشابمتربعف،ريماسملانعًاديعبفلخلاىلإيورغعجارت
ىلإةوطخيورغمدقت،كلذدعبو.طقفةليلقتاشنإةفاسمىلع؛هينيع
ةبكربهتمزجتمطتراف،ىنميلاهمدقبلكروراسيلاىلإهمسجرادأو،مامألا
ضرألاىلعلجرلاراهناامناعرسو،مطحتيًائيشكولراشعمس.لجرلا
.ٍلاعتوصبًاخراص

ًاقيربإكانهنأرعشأ.بهذنلف":كولراشىلإريشيوهويورغلاق
يونأو،امهيلعيمساعمامناكميفىولحلانمًابلاقوةوهقلانم
."امهداجيإ

ًاعقوقتمةماقلاريغصلجرلااكرت.كولراشهبقحلف،ةمدقملايفىشم
.ةمطحملاهتبكربًاكسممو،ضرألاىلع

."؟هلاقتعامهبردجيالأ؟ةطرشلاغالبإانبردجيالأ":كولراشلأس
دقتعأفنسحتلابكرعشيرمألااذهناكاذإ":باجأوهفتكيورغّزه

ديحولاررضلاو،انلاوقألةضقانمنوكتسهلاوقأنكل.هبمايقلاانعسوبهنأ
يطرشيأنإ،اذل.هبببستلاىلعًايصخشتصرحهبقحليسيذلا
ىلإًاعمانلقتعيسوأ،هلاقتعانمًالدبحجرألاىلعينلقتعيسهسفنمرتحي
."لصحامةقيقحمهفينأ

.ً"افصنمسيلاذهنكل":كولراشجتحا
نأكيلعف،نينثالانيبقرفلافرعتالتنكاذإو.ةلادعلااهنكل،امبر"

."ملعتت
يفرطانقلاوتارمملاوعراوشلاىلإةيدؤملاقيرطلاوحنيورغهّجوت

.ولرتاوةطحملوحةدتمملاةحاسملا
."؟ينتدجوفيك":هبرقيشميناكاميفكولراشهلأسو
."كعبتأتنك.طيسبباوجلا"
."كرأمليننكل":كولراشلاق



عيطتسأ،كسكعىلعانأف.كبقحلأنيحهعقوتكبردجياماذه"
."اياوزلايفوأ،دوشحلانيبوأ،لظلايفيسفنءاقبإ

."؟يبقحلتتنكاذامل"
ًافئازناكيذلاو-ةقاطبلاىلعنّودملاناونعلانمتققحتامدعب"

يفعباطملانمتققحت.كبقاحللاعيطتسأيننأتدقتعا-ةبسانملاب
اميفكتيأرو،ةحئاللايفةروكذمةعبطمرخآنمًاءدب؛سكاعملالسلستلا
اهتلخديتلاةثلاثلاةعبطملايأ؛انأاهتلخديتلاةيناثلاةعبطملارداغتتنك
بقارتتأدبوتفقوتمث.ةعرسبتيشمكنكل،كبقاحللاتلواح.تنأ
كلذلو،كيلإهابتنالاتفلأشأملو،امءيشنعثحبتكنأتفرعف،ىهقم
كلذبقحلتتأدب،ةهربدعب.يرجيامةيؤرللخادملادحأيفتأبتخا
لبقتبرهكنكل،كرصاحنيحهتيأرً.اعمامكبتقحلف،ةيحللايذلجرلا
ةهجلايفيقيرطّقشأانأوةيلاتلاةعاسلاتيضمأ.لخدتلاعيطتسأنأ
.هنمجرختدقيذلاناكملاعقوتًالواحم،ةيجراخلا

."يقطنماذه،هوأ":ءودهبكولراشلاق
عيبيًاريغصًارجتميورغحمل.ةطحمللةيمامألاةهجلايفنآلااحبصأ

،قئاقدرشعنوضغيفو.ةيذحألاعيبلرجتمنمةبيرقةفاسمىلعبايثلا
.كولراشلةديدجةمزجوً،اديدجًاصيمقو،ةديدجةرتسوً،اديدجًالاورسايرتشا
نملاملاذخأيسهنأكولراشضرتفاف،قيلعتيأنودنملاملايورغعفد
.هحارسقالطإمتاذإً؛اقحالتفوركيام

اسلجو،رواجمىهقمىلإيورغهّجوت،ةيذحألارجتمامهترداغمدعب
لقألبقف؛عقاولانعلصفنمهنأكولراشّسحأ.ةذفانلابرقةلواطىلإ
نآلاوهاهو،ةمتعملاقافنألاًارباعهتايحبةاجنلالواحيناك،ةعاسنم
يفً.انايحأةبيرغةايحلا.ىولحلالوصوراظتنايفسمشلارونتحتسلجي
.تاقوألامظعميفةبيرغةايحلا،عقاولا

ةوطخلايهامً،اذإ":لأس،ىولحلاوةوهقلاةينيصلوصودعبو
."؟ةيلاتلا

انعد،ًالوأ":باجأمثةيجنفسالاىولحلانمةريبكةمضقيورغلوانت
رماوألايطعييذلاصخشلانيبجودزملصافةمث.هفرعنامللحن
."اهنوذفنينيذلاصاخشألاو

لصافلابهدصقتيذلاام"ً:احضوتسملأسوهنيبجكولراشّبطق
."؟جودزملا

تاذةأرملاطقِقتليمليدانلايفهسفنلتقيذلالجرلانأدصقأ"



يذلالجرلاهرودبمدختسايذلا،ةيحللااذلجرلاتمدختسادقف.رامخلا
."هتلئاعللبقتسملانمضييكهسفنلتقلًادعتسمناك

كانهتناكامبرً،اذإ.رخآصخشلبقنمامبرةمدختسمةأرملاكلت"
."لصاوفةثالث

ديدشكلذلكمظنيذلاصخشلاف.لمتحماذه":يورغباجأ
ديحولاببسلاو.هرثأءافتقانمدحأنكمتيالأىلعصرحذإ؛رذحلا
فّرعتوهلوألا؛امهلططخمريغنيثدحىلإدوعيانهىلإانلصوأيذلا
ةيحللايذلجرلانوكوهيناثلاو،ةيحللايذلجرلاىلعةعبطملافظوم
،هتمدختسايتلاةأرملابقاحللاىلإهعشجهعفددقف.ةيافكًادسافوًاعشج
نمًادبأللقتال.هنعثدحتيذلافحتملاكلذىلإهلوصوىلإامم
."اهلططخملاريغةفدصلاةيمهأ

."؟طبضلابهقيقحتنولواحييذلاام؟فدهلاام،نكل":كولراشلأس
ةعمسهيوشتوهيساسألافدهلانأودبي":باجأوهيفتكيورغّزه

ًاقثاوتسلفدمألاليوطفدهلاامأ.مهدحأقيرطنعهداعبإو،كيخأ
."تامولعملانمديزملاىلإجاتحنذإ؛دعبهنم

ملهنكل،ضكرلاكلذلكدعبعئاجهنأّنظيناك.كولراشدهنت
."؟هلعفاننكمييذلاام":لأسف،همامأةدوجوملاىولحلابحي

رابخإعيطتسن،ًالوأ.تارايخةثالثكلمننحن،ييأرب":يورغباجأ
يدانيماحمحجنينألمأىلعماهنرافىلإدوعنمث،هفرعنامبةطرشلا
."هتئربتونجسلانمتفوركيامجارخإيفزينوغايد

."؟كلذلوصحتالامتحايهام":كولراشلأس
ةحضاوةلدأكلمتةميرجيفقيقحتلاىلإليمتنلةطرشلاف.ةليئض"

لضفأةطرشلالاجركلتماولىتحو.ًالصأهفيقوتمتلجردضاهيف
."انتلدألكتفتخاامك.انتياورقيدصتلهسينلف،ملاعلايفاياونلا

."!نويفألاذاذرةنينقكلمناننكل"
الو.كوخألاقاملثمءاودنوكينأنكمي"ً:ابيجمهفتكيورغّزهف

.انلاوقأمعديرخآًاليلدكلمننأنودنمليلدلااذهنعفشكلااننكمي
."عراشلايفةيلديصنمهانيرتشااننأيفلامتحاةمثف

."؟يناثلارايخلاوهام"
،ةيجراخلاةرازويفكيخأيريدمىلإثدحتنوندنليفىقبننأ"

."هجارخإىلعلمعلابمهعنقنو
."حاجنلللباقلامتحالااذهنأدجأالانأىتح":لاقوكولراشلفج



طبختيكاخأةيجراخلاةرازوكرتتنأيفريبكلامتحاةمثف.لعفلاب"
."نلعلامامأاهجارحإوههديرتامرخآف.هدرفمب

."ثلاثلارايخلادمتعنسً،اذإ":ةمساحةربنبكولراشلاق
."دعبهفرعتالكنكل".يورغمستبا
:عباتو،ةدودولايورغتارظنكولراشانيعتقتلا."نيمختلاعيطتسأ"

انيلعبجي،اذل.تفوركياممساةئربتلةلدألانميفكيامانيسفنبعمجن"
."رامخلاةبحاصةأرملاداجيإلواحنو،ووبيففحتملاكلذىلإبهذننأ

ةريبكًالامآّقلعأال،ةحارصبوً.ابيرقتحيحصاذه".هسأربيورغأموأ
."ةليوطانمامأقيرطلا.انحاجنصرفىلع

اذامل؟هيلإءوجللااننكميصخشدجويالاذامل"ً:ابضاغكولراشرجفنا
وأةطرشلااهيفققحتاليتلارومألايفقيقحتلاعيطتسيصخشدجويال
حاضيإنوعيطتسينيذلانيلقتسملانيققحملانمعوندجويالأ؟اهنعزجعت
."؟اهنعينتربخأيتلااكريمأيفنوتركنيبةلاكولثم؛رومألا

ةعومجمكلذمزلتسي":ههجوىلعمسترمبيرغريبعتويورغلاق
."ارتلكنإيفانهًايلاحةرهدزمريغلمعةئيباهنكل.ةمهملاايازملانمةلماك
حرتقأً،انسح":لاقوهراكفأهتداقثيحنمهسفنبحسيهنأكوادبمث
."ووبيففحتملاىلإانلاصيإيذوحلانمبلطنوةبرعفقوننأ

نيتبرعلامهإدّمعتيورغنأكولراشظحالو.ةبرعافقوأروفلاىلعو
اميفةريخألاةظحللايفةثلاثلاةبرعلاراتخاو،امهفيقوتنودنمنيتغراف
.هيفافقويذلاناكملانعداعتبالاكشوىلعتناك

."؟ةبرعلوأفقوتملاذامل":ةبرعلاىلإادعصنأدعبكولراشهلأس
،مهدحأاهكبحةكبشفاوحلوحبارطضابيشمناننأل":يورغباجأ

،نحنانرايتخانمنوكتساهيلإدعصنسيتلاةبرعلانأنمدكأتلاتدرأو
."رخآصخشلبقنمةراتخمتسيلو

."؟ةيناثلاةبرعلايفةلكشملاامً،اذإ"
عيطتسينأيفكشأو،جرعأناصحلاناك":باجأويورغمستبا

."يذوحلايبراشبحأملو.ووبىلإلوصولا
ةريغصلاةحتفلايفقئاسلاهجورهظو،يفلخلادعقملاىلعاسلج

."؟ناديسلااهيأنيأىلإ".امهقوف
."؟زدراودإرومسابفحتمفرعتله":يورغلأس
وهوتقولاكولراشىضمأوً.ابيرقتةعاسفصنةلحرلاتقرغتسا

ةئيلملالابحلانمًافوفصىأر.همامأةضورعملاةيقيقحلاةايحلالمأتي



ةيساقهوجويوذًالاجرو،عراشلايبناجىلعذفاونلانيبةقلعملاوسبالملاب
تايولحلابةئيلميّناوصعمنيلوجتمنيعئابو،عراشلااياوزيفنوكرحتي
اذإامةفرعملنودانيومهتابرعنوّرجينيكاكسيذحاشو،راهزألاوةهكافلاو
تاساودلابةلماعلاذحشلاةراجحىلعهنيكسذحشيفبغريامدحأناك
.مهمامأاهنوعفدييتلا

،ينبلاىلإلئاميلاقتربنوليذيرجحىنبمنعةرابعفحتملاناك
،عراشلانعًاعجارتمىنبملاناكو.ةدمعألابفرخزملخدموةئتاناياوزعم
.ةبكرلاىلإهعافترالصييندعمروسويبشعطيرشبفيصرلانعًالوصفمو
ةروفحميمامألابابلابرقدوجوملارادجلاىلعةريبكةيرجحةتفالةمثو
.ةيعيبطلافحتللزدراودإرومسابفحتم:ةيلاتلاتاملكلااهيلع

."عراشلاةيوازدنعانلزنأ.ىنبملازواجت":ًالئاقيذوحلايورغىدان
،ةرجألايورغهلعفدف،يورغراشأثيحًامامتةبرعلايذوحلافقوأ

.ةبرعلانمنانثالالزنو
عضبلثدحتنوانهفقنلف.ةرشابمىنبملاىلإرظنتال":يورغلاق

."انتاعابطنايفشقانتنانعد.ٍناوث
،فحتمهنأهنعيعابطنانكل،يبغيننإينعلق":كولراشلاق

."ءيشيألةهجاويلودبيالناكملاو
ًابسانمناكملانوكينأنكمي":ريكفتلايفقرغتسموهويورغّدرف

رقملانوكينأنمًالدبًايئاوشعهرايتخامتيناكمكيأ؛لمعلاتاءاقلل
دقنوكنسو،انهءيشيأفشتكننل،ةلاحلاهذهيفو.ةرماؤملسيئرلا
."اهبقاحللااننكمييتلاةلدألانمريثكلاانتّوف

ناكملالمأتوههلعفاننكمياملقأ":ًالئاقهعبصإبكولراشراشأ
صخشركذتيدقوأ،امًائيشعمسنوأ،امًائيشظحالندقف.ىنبملالوح
.ً"ارامخعضتةأرماهتيؤرام

."تنسحأ.ةديجةركف":يورغلاقف
يتلااهسفنةقيرطلاب؛يمامألابابلاوحنكولراشةقفربيورغهجوت

ةيدؤمجاردأاهلخاد،ةغرافةهدرالخد.ةهزنيفهنبابأاهيفبحطصي
لخدملاةهدرلاهذهنوكتنأنكميً.اراسيوًانيميرطشنتثيح،ىلعألاىلإ
ةدوجوملاةقالمعلاةيجاجزلاةبلعلاالول،ةنيدملايفريبكلزنميألسيئرلا
مسقلقيقدمّسجمدجويةبلعلالخادو.طالبلابةفوصرملاةيضرألاطسو
نمديدعلاو،ةدعبائذ،بلعث:تاناويحلانمةددعتمعاونأعم،ةباغنم
ىلإيمتنيهنأكوادبزوجعءامبلعثو،لوقحلانارئفوناذرجلاونارئفلا



ولامك،ةعّورموةظقيتايعضويفتاناويحلاتيبثتمتً.امامترخآناكم
تدبو.ريبكجيجضطسوةعقوتمريغةقيرطباهيلعضبقلاءاقلإمتهنأ
.تاهاجتالالكيفقّدحتاهنأكوءادوسلاةيجاجزلااهنويع

ةقدتسمءاقرزةعبقرمتعيوءاقرزةلذبيدتريلجرامهنمبرتقا
اهدنعامكنكميو،ةركذتلكلطقفنيسنباعفدا؟نيتركذتناديرتله":لاقو
."رضاحلاتقولايفًادجئداهفحتملا.ناءاشتامردقبءاقبلا

اذامب.كلًاركش":ةيندعملادوقنلاضعبلجرلايطعيوهويورغلاق
."؟ضرعلاتالاصبقلعتياميفانحصنت

ىلعألايفةريغصلاتاييدثلاضرعةلاص":باجأمثًاليلقلجرلاركف
،راسيلاىلإىلعألايفتايئامربلاضرعةلاصامأ.اهتقدبةروهشمنيميلاىلإ
."اهتيؤردالوألابحييتلاةيدايتعالاريغعاونألانمددعىلعيوتحتف

ةلاصىلإبهذأسانأ.لصفننفوس":لجرلادعتبااميفيورغلاق
انهيقتلنسو،تاييدثلاضرعةلاصىلإبهذتستنأو،تايئامربلاضرع
لاقتنالااننكميف،مهمءيشيأفشتكنملاذإو.ةعاسفصندعبًاددجم
."ىرخأضرعةلاصىلإ

."ً؟امهمربتعييذلاام"
وأ،عقاولاعممءالتيالءيشيأ،زينوغايديدانيفكلتلقاملثم"

."رظنللتفالءيشيأ...هناكمريغيف
."؟ةطنحملاتاناويحللفحتميف"
ربتعتال،لاثملاليبسىلعف.قايسلابةقالعرمألل":لاقويورغمستبا

تاناويحلافحتميفنكل.يدايتعاريغًارمأعراشلايفهزنتيبلكةيؤر
."بيرغاذهنأيفكشال،ةطنحملا

.ً"انسح":ددرتبكولراشلاق
ثيحالصفنامث،ةيماخرلاجاردألانمةعومجملوأًاعمادعص

يورغهجوتاميف،نيميلاىلإكولراشبهذفً.اراسيوًانيميجاردألاتعّرفت
.راسيلاىلإ

.لخدملاةهدرلةيولعلاةحاسملالوحةدتممةفرشىلإتاجردلاتضفأ
يدؤتباوبأةمثو،رصخلاىتحٍلاعيرجحنيزباردبةطاحمةفرشلاتناك
عومشلانمايرثّتلدت.ةفلتخمضرعتالاصنوكينأضرتفيامىلإ
.فقسلاطسونملوقصملاجاجزلاو

ةفرغيفهسفندجو،لخدامدنعو.لوألابابلاىلإكولراشهجوت
ةيؤرعطتسيمليتلاةيجاجزلابلعلانمةلسلسىلعةلمتشمةليوط



.عطاسلاسمشلارونلوخدبتحمسفقسلايفةّوكةمثتناكو.اهتياهن
عطتسيملهنكل،ةفرغلايفامناكمنمردصتتاوصأعامسعاطتساو
.رخآصخشيأةيؤر

لعفىلإرطضانيحبلعلالوحىشمو،رخآلافرطلاوحنهجوت
ةلاصهذه،فظوملالاقاملثم.اهنمةدحاولكنمةعرسبققحتو،كلذ
طسورورغبسلجيضرقمنباكانهناكدقف.ةريغصلاتاييدثللضرع
ةريبكةرهنمبرقلاب،بلعلاىدحإلخادةسبايلاباشعألانمةعومجم
لمرلانمةحطسمةعقبىلعةسلاجنيتيلدتمنينذأتاذنوللاءارمس
ىلع؛هرحجنمًايئزجرهظيضيبألاودوسألابططخمريرغةمثو.يوارحصلا
نمةعقبىلعسلاجًادجنيتريبكنينذأيذبلعثنمةليلقمادقأةفاسم
.امصخشلًايقطنمدهشملااذهودبينأضرتفي.يعانطصالاديلجلاوجلثلا

دوعيناويحلارظنمهلعج.هلمأتوةهينهريرغلابرقكولراشفقوت
ةسارحبلكءاهلإلهمدختسايذلاتيملاريرغلاو،ماهنرافىلإةركاذلاب
ناكول.اهتالاحأوسأيفةايحلاهلتدب،تقولاكلذيف.ستربومنورابلا
...فرعيطقف

،ةررهو،ةددعتمنارئفوناذرجىلعيوتحتةيجاجزبلعمامأّرم
اميفهبقعتتاهنأكواهنويعتدبو.ةياهنلاىلإلصينألبقةريغصبالكو
عمًامجحرغصأةهدرىلإةياهنلايفدوجوملابابلاىضفأو.اهمامأّرميوه
هقوفحالف،هربعلخدوةيئاوشعةروصبامهدحأراتخا.اهنمنيعرفتمنيباب
.هيدينمةبعشتمةمخضريماسمو،ىلعألاىلإنيتعوفرمنيعارذبلكش
كلذنأكردأمث،عقيداكوًاروعذمفلخلاىلإكولراشعجارت،اهدنع
يفوهنيديلاىلعريماسمهنأنظامنأو،ةبلعيفعوضوملكشلا
.ولرتاوةطحميفهلتقلواحيذلاةيحللااذلجرلاسيلو،بلاخمعقاولا
،ينبدلجوذ،امعوننمبدهنإ.لجخبهترتسضفنوًابصتنمفقو
،يورغسويمأنمربكأناكً.ابطرودبيلامةقيرطبهتجلاعمتمتمطخو
ىلعبدلااهيفبصتنايتلاةفرغلاتوتحاً.ادجمخضهنأكلذينعيو
نورقوذليأكانهناك،بدلاىلإةفاضإلابو.ةريبكلابلعلانمةعومجم
باينألاونشخلاربولاتاذةيربلاريزانخلانمددعو،ناصغألالثمةبعشتم
ةاطغمةرقبادبامىلإةفاضإلاب،ةلئاعاهنأولامكًاعمةعمتجملاةريبكلا
ةيؤرىتحعطتسيملكولراشنأةجردل؛ليوطلاينبلاربولانمريثكلاب
.اهينيع

كولراشأدبو،ىرخأةفرغىلإةفرغلاةياهنيفدوجوملابابلاىضفأ



ةفطصملاةيجاجزلابلعلاىلإةفاضإلابف.امعوننمةهاتميفهنأرعشي
اهنملكتوتحادقو،طسولايفبلعًاضيأكانهتناك،ناردجلابرق
.ةحراجًارويطاهلكتناك،كولراشظحالامبسحو.امعوننمرئاطىلع
.ةبيهمةيعضويفتبثمديحورسنىلعكولراشىلإةبلعبرقأتوتحا
لابجو،مويغلانمةيلاخءاقرزءامسهفلخةراتسلاىلعتمسُردقو
.ةديعب

هنأكو؛كرحتيامءيشتوصعمسف،رثكأةفرغلايفكولراشمدقت
،ةفرغلايفهعمرخآصخشدجويهنأًايلجادب.ضرألاىلعءاذحطشك
.ديحورئازامبرهنإ.ىرخأتاوصأةيأعامسعطتسيملهنأمغر

تناك.ةددعتمعاونأنمتاموبىلعةلمتشمةّدعبلعمامأّرم
دكأتيمل-ّصجلانمةعونصموأ،امبرةيقيقحناصغأىلعةمثاجتاموبلا
ةداحةحلسألثمتدبيتلااهبلاخمباهتقّوطدقو-كلذنمكولراش
مسجيفزرغنتلةممصمبلاخملاكلتتدبو.ةفشرحمةرشببةفلغمةلتاقو
.كانهلافتحاللاهشاشعأىلإًاديعباهبّقلحتوىلعألاىلإاهعفرتلو،اهتسيرف

ةعرسبرادتساف،هنيعةيوازيفةكرححمل،هريسكولراشعباتاميفو
بوصةهجتماهسوؤرنكتملأ.هيلإقدحتاهلكرويطلاتناكً.اديجرظنو
هذهنإمأ.ةفرغلاطسوبوصةهجتمنآلاتتابدقل؟لخدنيحبابلا
يذلاهاجتالاةفرعمناكيأىلعبعصلانملعجتتاموبلايفةزيم
؟هيلإرظنت

يقيقحرئاطكانهله.ةفرغلانمرخآلابناجلاربعامءيشفرفر
؟هباشاموأةمامحوأيرودروفصعكانهأ؟ةفرغلايفقلاع

حملو.ةحراجلارويطلانمةعومجمىلعةيلاتلاةليلقلابلعلاتوتحا
رويطلانمعاونأةدعو،باقعرويطو،زابرويطو،روقصةدعكولراش
.اهيلإفرعتيمليتلاىرخألا

؛اهنأشبًابيرغًائيشةمثنأالإ،ةطنحموةتيمتناكرويطلانأمغرو
امبرشيرلاودبيذإً.امجحربكألاتاناويحلاوأةريغصلاتاييدثلانمرثكأ
محللانمًالدبهتحتةوشحلاعضومتامدنعورفلانمرثكأًايعقاو
ثيح،مسجلانهدةلقومجامجلالكشيفامءيشةمثامبروأ.ماظعلاو
ةيأيفاهسوؤرريدتنأكشوىلعاهنأكوودبتطينحتلاةيلمعاهتلعج
مغرو.اهتالضعنمتاضابقنالاكفلاهتحنجأددمتوأ،اهشيرضفنتوةظحل
فشكعاطتساهنأكولراشّسحأ،يجاجزلازرخلانمةعونصماهنويعنأ
تاناويحمهنأكوراوزلاىلإنارئفلاترظن.ةروطخلانمعون؛اهيفةدورب



.سئارفمهنأكوراوزلاىلإترظندقفةفرغلاهذهيفرويطلاامأ،ةسرتفم
ً.اعفنكلذهيدجينلوً،اددجمءايشألاليختيوهاه
اليهو.ةيقيقحتسيلو،ةطنحمرويطدرجماهنإ:هرسيفركف

.كرحتلاعيطتست
؛ةفرغلانمديعبلافرطلايفةئجافمىرخأةكرحًاددجمعمس،ةأجف

ةفاحلابسبالمكاكتحانعًامجانتوصلاناكامبروأ،امبرتاوطختوص
مث.امةلحرميفنيرخآًاراوزفداصيفوس،مهيال.ضرعةبلعلةيبشخلا
كلذةعيبطنعلءاستوةهينهمدصً.ايلاعوًايّودمًاتوصهعامسىدللهذ
نأو،ةريبكةوقبقلغنادقةفرغلافرطيفبابلانأهلرطخمث،توصلا
.يئاوهرايتنعامبرمجانكلذ

تناك،همامأو.ةيؤرلاهنعبجحتتناكةبلعلوحكولراشكرحت
فوقعمهراقنمو،شيرلانمٍلاخهسأررسنىلعتوتحاربكأةبلعكانه
.قيلحتلاكشوىلعهنأولامكنادتممهاحانجو،لفسألاىلإ

سيلهنكل،دقتعياملثمرقصهنإ؛رخآًارئاطىأرفىلعألاىلإرظن
ّطحهنأولامكةبلعلاىلعأىلعمثاجهنإلب.جاجزلافلخًازجتحم
.ةيقيسومتامغنثالثنمريفصتوصءاوجألايفعمُسو.وتللكانه

،حوضوبهتيؤرنمنكمتييكهسأررقصلارادأ،كولراشبقاراميفو
ىلعضاضقنالاوقالطنالاكشوىلعهنأولامكمامألاىلإىنحنامث
.ههجو



يلجربامءيشتيبثتمتذإ.كولراشهابتناءوضلانمعاعشتفل
نعرقصلاعفترااميفو.ةيفاضإبلاخملثمةئتانةيندعمتارفش؛رقصلا
عطقلاتيبثتىرجيتلاةعامللاةيبشخلااياظشلاكولراشظحال،ةبلعلا
.اهيفةيندعملا

هيحانجنمةدحاوةقفخبًاعوفدمكولراشىلعرئاطلاّضقنا،ةأجف
عجارت.ةئتانةيندعملاهبلاخمو،هفلخةبالصبنيتددممهالجرتناك.نيددمملا
بلقنيهنأكوهلادبوً.اضرأعقوفاتكباشتهيمدقنكل،فلخلاىلإكولراش
هجتتهبلاخمو،هنمبرتقيوهورقصلادهاشو.ةئيطبةكرحبفلخلاىلإ
ّبه.هنطبىطغيذلاشيرلانمةشيرلكةيؤرعاطتساو،هينيعبوص
ّرم.هنعدعتبامثهقوفهيحانجبرئاطلاقفخاميفههجوىلعءاوه
نمزلافصتنميففقوتدقناكاذإامعلءاستيهلعجامم،ءطببتقولا
تبحسضرألابهيفتكماطترادنعةئجافملاةمدصلانكل،ءاوهلايفقلعوأ
.هسأرلوحرودتموجنلاتلعجوهمسجنمسافنألا

ةبلعللةيبشخلاةدعاقلاثيحةيوازلايفرشحناوً،اضرأجرحدت
بلاخمبساسحإلاًاعقوتممامألاىلإعفدنامث،ضرألابةقصتلمةيجاجزلا
هقنعتالضعتجنشتو،ةيناثةيأيفهقنعمحليفزرغنتيهورئاطلا
ً.ايبناجدعتبافينبلاشيرلانمةعومجمهنيعةيوازنمحملو.ملؤملكشب
هنأظحالو،ربكأبثكنعرظن،هوحنءيشيأكرحتيملامدنع،نكل
هنأةجردلً،ادجهنمًابيرقناك.جاجزلافلخضورعموطنحمقسوع
.نيوادوسلانيتيجاجزلاهينيعىلعرابغلاوهقنعلوحتازردلاةيؤرعاطتسا

.رقصللرثأيأَريملهنكلو،ىلعألاىلإرظنورذحبهسأرعفر
يفو،ةللظمةيوازلكيفهانيعتشتفو،هلوحرظنوفقو،اهدنع

.رقصلاىفتخادقفً؛اقلطمءيشيأَريمل،نكلو.متعملزتعملك
توصلاىدصدّدرتو،ديعبناكميفةحنجأناقفخعمس،ليلقدعب

،اهدنع.هردصمديدحتنمنكمتينأنودنمةفرغللةيراعلاناردجلانيب
ىلإللستتةدوربلابّسحأف،ةبلعلليجاجزلاحوللاىلعهرهظكولراشدنسأ
.هصيمقوهترتسربعهدسج

هنكلو،مامألاىلاهجوتلاعيطتسي؟هلعفهنكميءيشلضفأوهام
ىلإةدوعلاو،امبرعجارتلاهبردجي.ةفولأمريغضرأىلإهجوتيسذئدنع
ىلإهبقاحللاوأ،كانهيورغسويمأراظتناعيطتسيذإ؛لخدملاةهدر



؛رخآرمأيفريكفتلاىلإةركفلاهذههتعفدو.فحاوزلاوتايئامربلامسق
ةءاظعوأحاسمتنمهتايحذاقنإلحفاكيوهويورغسويمأيفريكفتلا
حفاكاملثمًامامت؛اكريمأيفاينيجريفويتامعماهفداصيتلاكلتلثم،ةريبك
.ةطنحملارويطلامسقيفحراجرئاطنمهتايحذاقنإلليلقذنمكولراش
ةطنحملاتاناويحلانأيفريكفتلليعادالذإ،كشالبةيبغةركفاهنإ
يفعراستتتأدبتالؤاستلانكل،ةيجاجزلااهبلعكرتتوةايحلاىلإدوعت
يفرقصلاهلعفييذلااملب؟فحتميفّيحرقصهلعفييذلاام.هلقع
؟ةداحةيندعمتارفشبةاطغمهبلاخمتناكاذاملو؟ندنل

رئاطلانأيفكشالّهنأيهو.ةدحاوةباجإاهيدلةلئسألاكلتلك
رقصلامدختسيصخشلاكلذو،ةرافصلابحاصصخشلا؛امًادحأصخي
ناكامبروأ،امبرفحتملاىلإامهبقاحللامتدقل.هلتقوأكولراشءاذيإل
.هنالخديامهوامهحملّمتدقو،تايلمعةدعاقكمَدختُسيفحتملا

تمصلارسكيلريصقريفصتوصداع،هتيضرفلتابثإهنأولامكو
ىلعو.رقصلاىلإةراشإاهنأدبال،تارفصثالثً؛اددجمناكملايفدئاسلا
برقىلعألايفامءيشفرفرو،نيحانجلاناقفخكولراشعمس،روفلا
نعةّدترملاويجاجزلافقسلاربعةللستملاسمشلاةعشأتسكعو،فقسلا
يفّقلحيهسفنرئاطلاكولراشىأرامناعرسو.هَّلظضرعلاةبلعجاجز
.ءاوهلا

ً.اددجمتمصلاداسمث
يذلابابلاهاجتابءودهلانمنكممردقربكأبكولراشكرحت،اهدنع

يتأيسيذلاهاجتالاةفرعمًالواحم،تاهاجتالالكيفهرظنلاجو،هنملخد
.موجهلاهنم

صرق،اهدنع.سطعينأكشوىلعهنأّسحأو،هيرخنمرابغلاألم
امرخآف.ساطعلاىلإهتجاحتفتخانأىلإاهيلعّدشو،ةوقبهفنأةبنرأ
.هيلإرقصلاهابتناتفلوهنآلاهديري

عاونأىلإفرعتيمل.هناكمنمًاقثاوسيلهنأكردأو،هلوحرظن
ناكاهشيرنأريغ،روسناهنأّنظهنكلو،بلعلايفةضورعملارويطلا
.اهقانعألوحقاوطأكانهو،همظعمبضيبأ

كانهنأّدبالً،اذإ.هلوخدءانثأبلعلاهذهمامأكولراشّرميمل
؟فلخلاىلإدوعيوأًامدقيضميله.هتّوفدقرخآًاراسم

.رخآجرخمىلعروثعلاهناكمإبفً،اظوظحمناكاذإوً.امدقيضملاررق
.رقصلابحاصامبروأ،رقصلاهيلعرثعيسفً،اظوظحمنكيملاذإامأ



ىلإةدوجوملاةبلعلاتوتحا.كرحتيناكاميفهلوحبلعلاىلإرظن
همدقتعبات.داحراقنميذنوللاينبحراجرئاطىلعةرشابمهراسي
ملععفرلواحيناكهلقعنطابيفامًائيشنكل،تاهاجتالالكيفًارظان
ةبلعلايفدوجوملارئاطلانيبهبشلاوهههابتناراثأامنأنظو.راذنإلا
هسأررادأةبلعلايفدوجوملارئاطلانكل.هينيععلتقيداكيذلارقصلاو
هنأو؛ةغرافةبلعلانأو،ةبلعلايفسيلهنأًاروفكولراشكردأف،هيلإرظنو
.اهفلخزيرفإىلعمثاجلارئاطلاىلإاهربعرظني

.بيهملاهيحانجناقفخبهسفنعفدو،ىلعألاىلإرقصلاراط،ةأجف
كولراشىلعّضقنامث،ةغرافلاةبلعلاقوفةرشابم؛ةهينهءاوهلايفرّمست
مدطصا.ههجومامأهيدعاسبلاصو،هسفننععافدللهيعارذعفريذلا
،هيعارذبثبشتلاتلواحيتلاةيندعملاهبلاخموهيحانجبهمجاهو،رئاطلاهب
ينذأبرقرئاطلااحانجقفخ.هترتسيّمكقيزمتيفطقفتحجناهنكلو
بلاخملادحأحجنو.مكالملاتابرضلثمًامامت؛ةيوقتابرضعمسف،كولراش
ىلعمسرينخاسرمحأطخبّسحأو،هصيمقوهترتسشامققيزمتيف
ةيادبيف.شامقلايفترشتنايتلاةبوطرلانمقفدهالت،ىرسيلاهعارذ
دعبامهحتفهنكل،رئاطلاهبرضنيحةيئاقلتةروصبهينيعضمغأ،رمألا
ناك.رئاطلاسأرنمطقفةليلقتاشنإةفاسمىلعهسأرنأدجوو،كلذ
هيلعضاضقناللدعتسيو،هبلاخمبهسفنّتبثيو،فلخلاىلإبحسنيرئاطلا
كولراشّسحأ،اهدنع.ىنميلاكولراشنيعىلعةرشابم؛داحلاهراقنمب
،هسفننعًاعافدىنميلاهديبحّولف،هسفنتقولايفرعذلاوبضغلاب
،دعتباوهيحانجبرئاطلاقفخ.هنعهتدعبأورئاطلاردصبهمجاربتمطتراف
.ةرشابمهوحنهجوتوداعئفكنينألدبهنكل

.ىرخألاعارذلابرئاطلابرضاميف،هيعارذىدحإبههجوكولراشىمح
ةعيرستناكرئاطلاةكرحنكل،هحانجرسكيفامبرحجنل،هباصأولو
اميفكولراشهبقار.ةقبطملاكولراشةضبقًايدافتمءاوهلايففرحناذإً؛ادج
ضرألابوصلزنمثنمو،ضرعلابلعنيبرممهاجتابً؛اديعبّقلحيناك
هيحانجبقفخيوهوًاددجمةعرسبعفتريودوعيل،نيددمملاهيحانجًاكرحم
.همامأةوجومةبلعداعبإل

اميف،هيتبكرىلعهيديًاعضاو،ٍناوثعضبلمامألاىلإكولراشىنحنا
يفقفخيوهقنعنييارشيفضبنيمدلابّسحأو.هترجنحيفهسافنأتقلع
.هيغدص

افقيففيفخزخوبّسحأ،مامألاىلإًاينحنملازيالناكاميفو



،هيلإقدحتنويعةدعةيؤرعاطتسا.هلوحرظنوةأجفبصتناف،هقنع
يلاعلافقسلابرقةللظملاتاحاسملاىلإرظن.ةيجاجزنويعاهلكاهنكل
.ناكميأيفءيشيأَريملف،رئاطلادوجوىلإريشيليلدنعًاثحب
.هبّسحألب؛هتيؤرعاطتساهنكل

وحنًاددجمكولراشبحسنينأرئاطلاكلمييذلاصخشلاعقوتامبر
يف؛مامألاىلإكولراشكرحت،اذلً.اقباسهيلإهجوتيناكيذلاجرخملا
.يئاجفريثأتاذرمألااذهنوكيدق،لقألاىلعف.رقصلاهكلسيذلاهاجتالا

توتحا.رئاطلااهءاروىفتخايتلاةريبكلاضرعلاةبلعىلإلصو
،ةيندعمكالسأىلعةمثاجلاً،امجحرغصألارويطلانمةعومجمىلعةبلعلا
عرفت،كانهىلإلصونيحو.ءاوهلايفقلحتاهنأولامكةددمماهتحنجأو
ً،ايئاوشعىنميلاةهجلاكولراشراتخاف.نيميلاوراسيلاىلإ؛نيهاجتايفناكملا
فطعنمةمثناك،ديعبلافرطلايفو.سرونلارويطنمةعومجممامأّرمو
.ةيوازلابرقناكملايفهرظنبلاجو،هناكميففقوتف،نيميلاىلإ

ىلعيضفيريبكيبشخباببتهتناةحوتفمةحاسمهمامأدجو
فقسلاىلإضرألانمدتمتذفاونكانهتناكو.ةيلاتلاةفرغلاىلإحجرألا
لجرفقو،ةفرغلاطسو.سمشلارونلوخدبتحمسةفرغلايبناجىلع
،بابلاوحنهرهظريديناك.ةديعبلاةذفانلانمللستملاءوضلابرومغم
مخضلجرلانأبًاماعًاعابطنانّوكامنإو،هتامسقةيؤركولراشعطتسيملف
هدياميف،هنزومعدلهيديىدحإيفاصعلمحيناك.نيتضيرعنيفتكوذو
ناكذإ؛برطضمرقصلانأًايلجادب.رقصلانزولمحلةدتممىرخألا
ىلإلجرنمكرحتيهنأولامكادبو،ىرخأىلإةهجنمليامتيهسأر
ىلإًايجيردترئاطلاىخرتساف،ئداهتوصبهيلإثدحتيلجرلاناك.ىرخأ
.ةكرحيأبموقينأنودنموً،اظقيحبصأنأ

ءيشلارئاطلالعفف،نيميلامثراسيلاىلإرظنوهسأرلجرلارادأ
.دحأهارياليكةعرسبهسأركولراشبحسف.هسفن

؟هلعفهبردجييذلاام
هيلعً،اذإ.هقيرطضرتعيلجرلاف؛همامأبابلاىلإلوصولاعيطتسيال

.هنملخديذلابابلاىلإةدوعلا
هيبروجنإذإ.هبيجيفهعضووهءاذحعلخف،ةركفهلترطخمث

رادتسامث،فلخلاىلإعجارت.ةيبشخلاةيضرألاىلعلقأًاجيجضناردصيس
.ةهاتميفسيلوفحتميفهنكل،حيحصلاقيرطلاعاضأ.رمملايفضكرو
.ةلكشمكانهنوكتنلف،حيحصلاهاجتالاكلسيهنأاملاطو



،ناكملكيفرويطلاتناك.نيميلاىلإمثنموراسيلاىلإرادتسا
طلتختتناك.اهريملامبرو،لبقنماهآرامبر.ةدرابنويعبهيلإقدحت
ً.اضعباهضعبعم

ناكاميف،جاجزلاربعً،اقباسرقصلاىأرانه!ةغرافةيجاجزةبلع
لازيالف...انهنمقيرطلافرعيهنأّنظ.رادجلاىلعزيرفإىلعًامثاج
...نايفاضإنافطعنمكانه

يفبلاخملاتزرغناوً،اضرأهعقوأوهيفتكيمظعنيبامءيشقلع
.نايقروناليدنمامهنأولامكهصيمقوهترتسشامقتقزمو،هرهظتالضع
،هقنعافقىلعّضقنيوهورقصلاراقنمبساسحإلاةظحلةيأيفعقوت
قلعيرئاطلالعجًالواحمًاضرأجرحدت.كلذيفريكفتلادرجملهندبّرعشقاف
،قاورلايفمادقأعضبزفقوهتلفأدقفً.ادجًاعيرسناكرئاطلانكل،هتحت
يفرثانتملاشيرلاضعبهيحانجليوقلاناقفخلاكرتوً.ايلاعقلحمث
.ءاوهلا

عيطتسيالهنأيفركفيوفجتريوهوهيمدقىلعكولراشفقو
.اذهنمديزملالمحت

ً.اددجمرفصيوهو-رئاطلابحاص-ريبكلالجرلاعمسو
مث،ىلعألاىلإةأجفرقصلاّقلح،قاورلانمديعبلافرطلايفو

دوعيل،ةدقعمنيحانجةكرحبءاوهلافصتنميففطعنيهنأكوادبو،فقوت
.شيرلابةوسكمةصاصرلثمهوحنًاهجتمً؛اددجمقاورلاىلإكلذدعب

،هبرقةغرافلاةبلعلاىلعهسفنتيبثتلىرسيلاهديكولراشّدم
نأدبال.ًالفقمنكيمل.هعباصأتحتًاليلقيجاجزلابابلاحازناف
رئاطراضحإلًاحوتفمبابلاكرتتاضورعملابيترتنعلوؤسملاصخشلا
.هءارويفلخلارظنمللةمزاللاداوملاوطنحم

،ضرألاوحنًالوزنهجتيناكو،نآلاةفاسملافصتنميفرقصلاحبصأ
.ىلعألايفًاعفترمهلعجوهتعرسنمدازطرفملاهيحانجناقفخنكل

.هترجنحبوصًاهجتمناك
باسحلتقوال.هطسونمةبلعلاباببكولراشكسمأ،اهدنع

ً.ايرطفكلذلعفهيلعلب،حيحصلاتيقوتلا
بابلاكولراشكّرح،هنممادقأتسةفاسمىلعرئاطلاحبصأامدنعو

،جاجزلابرئاطلامطترا.ةرشابمرقصلاقيرطضرتعاولماكلابحتفف،يجاجزلا
اميفكولراشهبقارو.ةيجاجزلااياظشلانمليسطسو،ًالوهذمًاضرأطقسو
يحانجنأادبو،مديأةيؤرعطتسيمل.ضوهنلالواحيوهسأرّزهيناك



.ناريطلاةعباتمبهلحمستةلاحيفنكيملهنكل،ىذأللاضرعتيملرئاطلا
.زجاعرئاطىلإحراجلارئاطلالوحت،ةأجف

لجرلافقو،ديعبلافرطلايفو.قاورلالوطىلع،همامأكولراشرظن
،هفلخءوضلاببسبدوسألظلثمودبيلازيالناك.هاصععممخضلا
ّسحأاملثمًامامت؛هنيبجىلإناقدحتلجرلاينيعنأبّسحأكولراشنكل
.هرهظنمةيفلخلاةهجلاىلإناقدحترقصلاينيعنأبًاقباس

مث،ًالعفهبرعشياممريثكبربكأءاخرتسابيحوتةحيولتبهديعفر
نوكينألامتحابِلابيملً.اقباسهنملخديذلابابلاوحنهجوتورادتسا
ًارمأنوكينألفقمباببضرتفيوً،احراجًارقصلتاقدقف؛ًالفقمبابلا
ً.افيخس

كانهناك،هيلإلصوامدنع،نكل.ًالفقملازيالبابلاناك،لعفلاب
يفمربيحاتفمتوصعمُس،تاظحلدعبو.يدانيوبابلاىلعقرطيصخش
حُتفنإامعقيسراحلاةلذبيدترملالجرلاداك.بابلاحتفمث،لفقلا
.بابلا

."؟بابلااذهلفقأنم؟يرجياذام":لأسو
."حاتفملالمحينمتنأ.ينربخأتنأ":كولراشهباجأف
مث،ءامدلابةخطلملاوةقزمملاكولراشسبالمىلإسراحلاانيعتقّدح

."جاجزمطحتتوصتعمس؟انهيرجييذلاام":لأس
ذإ.تاملكلاحبكهنكل،ءيشلكبهرابخإكشوىلعكولراشناك

نمف.تاكلتممللدّمعتملاهبيرختءافخإلةصقلاقّفلهنأكورمألاودبيس
نمةماودطسوقلعيس،ديكأتلابو؟همجاهدقًايحًارقصنأقدصيس
ىلعروثعلاهليغبنياميف،ةليوطتاعاسلةداضملاتاماهتالاوةلئسألا
.هعملصحامبهرابخإليورغسويمأ

ّرمأتنكاميفضرعلابلعىدحإبابحتف":للمبكولراشلاق
."؟رمألابهغالبإيبردجييذلانم.تحرجوجاجزلابتمدطصاف،اهبرق

."!؟رمألابهغالبإكبردجييذلانم":سراحلاررك
لوصحللمهدحأةعجارميبردجيامبرو،ةباصإللتضرعتدقف.معن"

."؟كلذكسيلأ،ضيوعتىلع
ةيؤركبردجيهنأضرتفأ":لاقوًاكبترمفلخلاىلإسراحلاعجارت

.ةليلقتاظحللبقهيلعناكاممرثكأًائداهادبو."ريدملا
."؟هيلعروثعلاعيطتسأنيأ"
."رفاوحلاتاوذوحّابرلاةدرقنيبةرشابم.هبتكميف"



رهاظتلاعاطتسايذلاراقولالكبناكملاكولراشرداغو."كلًاركش"
.هب

وهو،سيئرلالخدملابوصًاهجوتمضرعلاتالاصفلتخمربعىشم
ىلع.لصحامبهرابخإويورغسويمأداجيإهيلعبجوتيهنأيفركفي
.امءادتعاةيحضًاضيأوهعقودقيورغنوكيالأًاعبطضارتفا

جاردألانمرخآلابناجلايفعقيريغصىهقميفيورغدجو
نمفشتريو،ضيبألانوللابيلطميديدحيسركىلعًاسلاجناك.ةسيئرلا
نيبةريغصةيمدلزنمبصاخهنأكوادبيذلاينيصلافزخلانمبوك
نمعونصملاطئاحلاىلعةفئازراجشأناصغأبيكرتمت.نيتمخضلاهيدي
ةليمجةقيرطباهنيبتعّزواميف،ةيشامققاروأباهتيطغتترجو،صجلا
قرزألاورمحألاورضخألااهشيرعطسو،ةطنحمىرخأرويطوتاواغبب
لجرءانثتسابً،ابيرقتًايلاخىهقملاناك.تارهوجملالثمعماللارفصألاو
نارثرثتنيزوجعنيتأرماو،ةديرجأرقيوهواياوزلاىدحإيفهدرفمبسلجي
ًاّططخمًافطعمودوسأًالاورسيدتريباشلجرةمثناكو.ةذفانبرق
.تالواطلا"فشارش"ىلعةرثانتملازبخلاتاتفليزيو،تالواطلانيبكرحتي

:لفسألاىلإىلعألانمكولراشرهظملمأتيوهوءودهبيورغلاق
امبرعيطتستو،هآ.ةيجنفسإلاىولحلانمةعطقلوانتعيطتستكنأكوودبت"

.ً"اضيأةضانوميللانمبوكبرش
يفيسركىلعراهناو."؟لصحامبفرعتنأديرتالأ":كولراشرجمز

.ةلواطلانمرخآلابناجلا
دقل.كيلإرظنلادرجمبةصقلامظعمبكرابخإعيطتسأ":يورغهباجأف

هنمتوجنو،دقتعأاملثمتاناويحلانمعونلَبِقنمو،موجهلتضرعت
ناويحلاعونناكام.ىذألاضعبلتضرعتكنكل،ةنكممةقيرطلضفأب
وهأ!يللقتال،ال":لاقمثهنيبجًاّبطقمًاليلقتمصو."؟كمجاهيذلا
ًاقفو؛دقتعأاملثمرقصهنإ،هوأً.ادجريغصرسنلا،ال؟رسنوهأ؟رئاط
."كسبالميفتاقزمتلامجحل

."حراجرئاطنمموجهلتضرعتو،ةحراجلارويطلامسقيفتنك"
."ضرتفأاملثمًاطنحمًادحاوسيل"
.ً"ايقيقحًارقصناكلب،ال":ديدشبضغبكولراشباجأ
."طقفكحزامأتنكً.اعبط":ةدودوةقيرطبيورغلاق
ةبترملاوءاضيبلايورغةلذبتدب.بثكنعهدشرمىلإكولراشرظن

اهبكسمأدقامًادحأنأولامك؛ردصلايّتيطلوحةدعجمةداعًادج



،كلذىلإةفاضإلابوً.اضيأرسيألامكلانمصقانرزةمثو.ةوقباهّدشو
:كولراشلاق.هتثّعشوهيلعّتبهةيوقًاحايرنأولامك؛بترمريغهرعش
."؟لصحاذامً.اضيأتنأًادجًاباذجودبتال"

.ءيشيأظحالتستنكاذإامعلءاستأتنك":باجأمثيورغّرشك
ءارودجاوتياممققحتأتنكو،بتاكملاضعبىلإيضفيًابابتدجو
نعثحبأيننإلوقأستنكذإ؛ةقبسمةياورتّرضحنأدعبسيلاوكلا
يدوجوببسنعةددحمةلئسأحرطنمًالدب،نكل.ضيحارملاةفرغ
ةيؤرنمتنكمت،ظحلانسحلو.فلخلانميبرضمهدحألواح،كانه
.ةبسانملاةظحللايفيسفنداعبإيفتحجنف،يبرضلواحيناكاميفهلظ
نأّدبال،نكل.بابراطإبهءانثأُتمطترا،اننيبراجشلانمعونلصح
لهسلانمنوكينلهنأ،ةأجافملارصنعءافتخادعبررقّيلعيدتعملا
ىلإةفاضإلابو.ياوقعامجتسالواحأتنكاميفبحسناكلذلو،ّيلعبلغتلا
عيطتسأال،موجهلايفًادجًاعرابو،ةينبلامخضوً،اركذّيلعيدتعملانوك
."هنعريثكلالوق

ىلعريسناننأينعيامم؛موجهللانالكانضرعتً،اذإ":كولراشلاق
."ةحيحصلاةكسلا

اذإاموأ،انقيقحتبًاطبترمّيلعءادتعالاناكاذإاممًاقثاونكأمل"
اننأضرتفأينلعجيكيلعءادتعالاعمهنمازتنكل.يضرعءادتعادرجمناك
."ءادتعالارهجمتحت

."؟نآلانابقارماننأنظتله":هلوحكولراشرظن
يفهرصببلاجمث."كلذينئجافينل"ً:ابيجمهسأربيورغأموأ

،نارثرثتنيتللانيتأرملاىلإو،ةفيحصأرقييذلالجرلاىلإرظن؛ةفرغلاءاجرأ
اذهنئابزلبقنمسيلامبرنكل".ملقملافطعملابحاصلدانلاىلإو
نّودييذلاةقينألاسبالملابحاصلجرلانمًاديكأتسل.ليمجلاناكملا
."نئابزلاتابلط

ريثموأ،بيرغءيشيأدجأمليننأيهةلكشملا":كولراشلاق
."لاحةيأيفمامتهالل

ىلإليمأ،كفرعأامبسحنكلو،هلوقأساممأجافتتدق":يورغلاق
."اندعاستدقيتلاةريغصلاليصافتلاضعبتفشتكاكنأيفريكفتلا

."؟موجهللكضرعتلبقينعأ؟ءيشيأتنأتفشتكاله"
ضعبكلذيفامبً،اديجيلوحترظن":باجأوهفتكيورغّزه

مليننأبفارتعالاّيلع،نكل.اهيلإلوخدلاةماعلابضرتفياليتلاتاحاسملا



تتوفيّننإف،انهيرجترومأةمثتناكاذإو.ةجيتنةيأىلإلصوتأ
."تاراشإلا

اننكميالذإ؟ةطرشلاغالبإليفكيامفرعنله":كولراشلأس
لودارابىلعنوّميقلافرعنأدعبسيل.اندرفمبناكملااذهنمققحتلا
."انهاننأبربماشت

ٍفاكببساذهو،ءادتعاللانالكانضرعتدقل".هسأربيورغأموأ
ءانثأمِّرَجُمءيشىلعنورثعيس،نيظوظحمانكاذإو.ةطرشلالخدتل
،ةوقبةلواطلاىلعهديببرضو."انيلعنيدتعملانعًاثحبناكملامهشيتفت
."!مهنملانندق":عباتو،نحصلاىلعًاليلقّزتهيياشلابوكلعجامم

دعنلف.فسأللةيجنفسإلاىولحلاتّوفتس":لاقوهيمدقىلعفقومث
."ةيمسرىوكشمّدقنلوتيرتسوبةطرشزكرمىلإ



."؟تفوركيامللصحاذام؟يخأللصحاذام،يورغديس":كولراشلأس
ةدئامىلإنانثالاسلج،فحتملايفامهترماغمليلاتلاحابصلايفف

ىلإهلةرايزرخآيفكولراشثكمثيح؛هيينوبراسقدنفيفروطفلا
لزنامدنعو،كولراشظقيتسينألبقرداغوظقيتسادقيورغناكو.ندنل
.قدنفلالوخددواعييورغناك،روطفلالوانتلكولراش

."ةلافكعفددعبهحارسقالطإمتهنأديجلاربخلا":يورغباجأ
."؟كلذهينعييذلاام"
،ةمكحملايفهعاديإمتيليدقنلالاملاضعبعفدامًاصخشنأينعي"

ةمكحملاررقتو.ةلافكلاعفديذلاوهزينوغايديدان،ةلاحلاهذهيفانهو
غلبملاةماخضىلإًادانتسارارقلااذهذختتو،هعاديإبجاولاغلبملااهسفنب
لبقكوخأىفتخااذإ،اذكهو.رارفلانمهبهبتشملاعنميسيذلا
."يلاملاغلبملاكلذةرداصممتتسف-ةمكاحملوصحلاحيف-ةمكاحملا
جورخللطقفتانلشةسمخعفدرمألامزلتساولىتح،ةياهنلايف".كحض
جراخنوكيسيدقنلالاملانمليلقلاكلميمرجميأنإف،ةلافكىلعءانب
."رارفلابمهمظعمذوليو،ةعاسفصنلالخنجسلا

."؟ةلافكىلعءانبتفوركيامجارخإلمزاللاغلبملاناكمكو"
."ينيلرتساهينجفالآةسمخناكروكذملاغلبملانأدقتعأ"
."؟نآلاتفوركيامنيأ".كولراشلفجأ
تلسرأ.زينوغايديدانيفروطفلاةدئامىلإهيماحمعمشقانتيهنإ"

.هيينوبراسقدنفيفانهميقناننأو،نامأبكنأاهيفهتربخأةيقربهيلإ
.ً"اقحالانيلإمامضنالاعيطتسي

."؟يدقنلالاملابزينوغايديدانءاجنيأنم":كولراشلأس
مهلحيتيامم؛ءاضعألاهيفمهسيًادامتعاكلمييدانلانأودبي"

يورغهجوريبعتحبصأ،ةأجف."ةينوناقةدعاسموةروشمىلعلوصحلا
تمصلانومزتليمهفً.اريثكنينواعتمهيريدمدجأاليننأبيرغلا"ً.ابئتكم
ًارظنمهلخدتنعحاصفإلانوديريالمهنأدقتعأ.ةيضقلالكلايحقبطملا
."ةطرشلابنوطبترممهنإيلاتلابو،ةموكحلانمًاءزجمهنوكىلإ

كلذ-هاندجويذلالجرلاكلذنكل":لاقمث،ةهينهكولراشرّكف
يفعقودقتفوركيامنأبفرتعا-ولرتاوةطحمتحتينمجاهيذلا
."ةميرجلابكترارخآصخشةمث.خفلا



ةلدألاعمجلتقولاضعبىلإجاتحتةطرشلانكل،ةقيقحلايههذه"
هيجوتعيطتسيزينوغايديدانيماحمنأوهمهملاءيشلا.كيخألةئّربملا
ينمهيام":ًالئاقعباتوهنيبجيورغّبطق."حيحصلاهاجتالايفةطرشلا
نولازيالخفلايفزملوهديسلااوعقوأنيذلاصاخشألانأوهنآلا
.ً"اقحالهلعفنولواحيدقاموأمهعفاودفرعنالو،نيقيلط

."؟ىرخأةميرجيفهطيروتنولواحيدقمهنأنظتله"
نمهتئربتدعب،نكل.مزجلاعيطتسأال"ً:ابيجمهفتكيورغّزه

متينأدعبتسملاريغنم-ًابيرقمتيسكلذنأضارتفاىلع-ةدحاو
:لودلانيببرحلالالخهلوقىلعاندتعالثمةمث.هبىرخأةمهتقاصلإ
،ال.كلذكردتسةطرشلاىتح.ّودعفرصتةيناثلانكل،ةفداصمىلوألاةرملا
."ىرخأةرماؤمل؛رخآرمألوصحلدادعتسالاانيلعهنأدقتعأ

."؟تفوركياميمحنفيك؟هلعفانبردجييذلاامً،اذإ"
ةقيرطبنيتدرابناواقرزلاهانيعتناك.ةهينهكولراشيفيورغقّدح

ًادجصلخمتنأ".ءيشلكربعنايرتامهنأفرعكولراشنكل،ةبيرغ
ًانسربكألامهتوخإنوكرتيكرمعيفدالوألاضعبف؟كلذكسيلأ،كيخأل
."هتيامحديرتتنأف.تنأسيلنكلو،مهدرفمبمهتايحبنومتهي

ً:اريخألاقو،هينيعيفعومدلاناعمليورغىرياليككولراشرادتسا
اهلّوخيعضويفتسيلً،انسح...يتخأو.ةضيرميمأو،دنهلايفيدلاو"
انيلعو.هيدلاملكانأو،تفوركيامىوسّيدلسيل،اذل.ناكيأةدعاسم
هنأتظحالامبرو":عباتوماستبالاىلعهسفنربجأو.ً"اضعبانضعببمامتهالا
درجملةدعاسملاىلإجاتحي،اذل.نيقيشرلاوأنيطيشنلاصاخشألانمسيل
ةرمتاذتعمس"ً.ايلاعكحضو."ةنيدملايفىرخأىلإةهجنملاقتنالا
لبقيالهنإ.فيرلايفمهدحألزنميفماعطلالوانتلهتوعدتمتهنأ
ًائيلمًايئانثتساًاوبقكلميلزنملابحاصنكل،ةداعةيعامتجالاتاوعدلا
لذبكلذلو،اهتايولحةيعونبكانهةيهاطلارهتشتو،بارشلاعاونأفلتخمب
ةدملراطقلالقتسامثنمو،ةطحملاىلإةبترمةبرعلقتسافً.اصاخًادهج
ةسمخةفاسمهلقنتلىرخألاةهجلايفةبرعداجيإيفاهدعبحجنو،ةعاس
ةبضهقلستهنمبلطتيةلحرلانمريخألامسقلاناك.لزنملاىلإلايمأ
مث،ةبضهلاىلإةدحاوةرمرظنهنكل،يمامألابابلاىلإلوصوللةريغص
اذهنمهنإ.تاراطقلاةطحمىلإهديعينأيذوحلانمبلطورادتسا
."ةتبلاًايلمعسيلهنكل،يئانثتسالكشبيكذوهف.صاخشألانمعونلا

."هبحتتنأو"



هتشقانمءارجنمجاعزنالابكولراشرعشو."هبحأًاعبط،يخأهنإ"
."ً؟اخأكلمتله":هلأسوهيلإرظنفيورغعمةميمحلاةيصخشلاهرعاشم

الانعد":لاقو،دماجعانقىلإلوحتدقيورغهجونأكوادب،ةأجف
نارجحهردصييذلاتوصلابًاهيبشهتوصادبو."عوضوملااذهىلإقرطتن
.امهضعببامهكاكتحاىدل

رظن،ةياهنلايفو.امهروطفلوانتاعباتاميف،ةهينهتمصلاداس
لاقوةرواجمةلئاعلروطفلامّدقيناكباشلدانىلإراشأو،هلوحيورغ
يذلاام.ةريخألاةنوآلايفهايإكتّملعاممتركذتمكىرنانعد":هل
."؟هنعيرابخإعيطتست

اهيفهتيأريتلاةريخألاةرملانمهركذأ":لاقمثًاليلقكولراشرّكف
ةريصقهتلذب":عباتمثلفسألاىلإىلعألانملجرلالّمأتو."انهانكنيح
ةدمذنمهيدتريهنأيفكشال.ةدعتارملاورسلاقترمتو،هيلعًاليلق
ءايشأىلعلاملاقفنيهنألوأ،ليئضهبتارنألامإ.هلادبتسانودنم
."هتلذبرهظمضقانياممً؛اديجًاعّملموً،اديدجودبيهءاذحنكل.ىرخأ
."رعشللراساكامتيزعضيهنإ".هرعشولجرلاهجوىلإكولراشرظنو
لاقتربلاونيمسايلاحئاورّمشعيطتسأ،معن"ً:ادكؤمعباتمثءاوهلاّمشو
مظعمقفنيهنأضرتفأً،اذإ.نمثلاديهزسيلراساكامتيزو.دنهلازوجو
،ءاذحلاورعشلاتيزلثم؛ءاسنلاىلإةبسنلابًاباذجهلعجترومأىلعهبتار
كلذيحوي.لمعلايفنوكيالنيحاهيدترييتلاسبالملا،دقتعأاملثمو
."ءيشلكاذه".هفتكّزهو."جوزتمريغهنأب

هنأو،تارمثالثلشنلابهتنادإتمتهنأكتربخأولاذام":يورغلاق
هنأل،قدنفلاريدمهدعاسدقو.كلذبباوبلاينربخأ.نجسلايفًاتقوىضمأ
."هتخأنبا

نمريثكلايضميهنإ":لاقمثربكأةيانعبلدانلاىلإكولراشرظن
."هبيجنمءيشةقرسلةصرفنعثحبيناكامبر.بألابرقتقولا

،ةلئاعلانمًارذتعممتمتمثً،انيكسلدانلاعقوأ،كولراشبقاراميفو
.نيكسلاعفرلىنحناو

هنأدبالً.ادمعكلذلعفهنأدقتعأ!بقار":حاحلإبكولراشلاق
."!نيكسلابنيلوغشمعيمجلااميفدلاولاةرتسبيجىلإهديّدميفوس

.قفلمكلذلكً.اقلطملشنلابهتنادإمتتمل،عقاولايف":يورغلاق
."ريدملاتخأنباهنكل،رتسنمسيوةقوجيفينغيهنإ

ةلواطلابرقلصحيامىلإرظنلادواعو،كابترالابكولراشرعش



ً،ادجًائيربنآلاتابهوبشمطاشنةباثمبتاظحللبقادبام.ةرواجملا
."نيكسلالمحيوهولدانلابصتنااميف

."؟حيحصاذهله":لأس
نيكسلابًالجرنعط،عقاولايفً.اضيأقفلمكلذلك.ال":يورغلاق

ةمهتلاطاقسإمت،نكل.يضاملاماعلايفىهقميفامهنيبلصحراجشءانثأ
."هدضةداهشبءالدإلايفنيبغاردوهشرفاوتمدعىلإًارظن

-اهبرقفقاولالدانلاو،اهيلإةسلاجلاةلئاعلاو،ةدئاملا-هسفندهشملا
هنأكونآلالدانلاادبذإ.كولراشىلإةبسنلابًامامتًافلتخمًادعبنآلاذختا
.دلاولاقنعقوفةددهمةقيرطبنيكسلالمحي

."؟كلذكسيلأً،اضيأًاحيحصاذهسيل":ةيبصعبلأس
ىوسلدانلانعءيشيأفرعأال،عقاولايف.ال":يورغفرتعا

ءيشيأفرعأال.هيديوهرعشوهسبالمنمهتظحالمنكمييذلاليلقلا
قئاصللابسح؛ةفلتخمرومألاىرنًاعيمجاننأيهيتركفو.هخيراتنع
اموأ،هفرعنامىلعةزكترمقئاصللاكلتنوكتو،ءايشألاىلعاهعضنيتلا
مادختسايفرشابيوةيديلقتلاقئاصللاضفريبّردملالقعلا.هفرعناننأّنظن
ةيقبتاضارتفانمًاضيأديفتسيبّردملالقعلاو.ةجتنتسملاوةيلعفلاقئاقحلا
ءايشأنوزجنيمهلعجو،ةددحمتاهاجتايفمههيجوتفدهبصاخشألا
."ةددحم

؛هايإهربخأيذلاريثملامالكلانعيورغلاؤسكشوىلعكولراشناك
درجمبرخآصخشريكفتيفريثأتلانمامصخشنكمتةيفيكنع
.معطملايفًافولأمًاتوصاعمسامهنأريغ،ةددحمتاملكهمادختسا

."؟امكيلإمامضنالاعيطتسأله...يورغديس،كولراش"
."!تفوركيام":كولراشخرص
ًابترمادبو.اهيلإاسلجيتلاةلواطلاىلإًالوصومعطملاهوخأزاتجا

ًاديجةيوكمةلذبيدتريناكدقف-ىضمتقويأنمرثكأًاقينأو
ينيعلثمهينيعو،ةبحاشتناكهترشبنكل-ةقينأةعبقرمتعيوً،افطعمو
.اهنايسنىنمتًارومأًارخؤمدهاشلجر

كلبلطأله.كوجرألضفت،زملوهديس":فقيوهويورغلاق
."؟ياشلاضعبامبروأ،ةوهقلانمًابوك

لمحتلًامامتبسانمريغادبيسركىلعسلجيوهوتفوركيامباجأ
.ً"اعئارروطفلاوً،ازاتممياشلانوكيس":هنزو

."كيماحمعمروطفلاتلوانتكنأتدقتعا":ًالئاقكولراشّقلع



عنمينوناقكانهناكاذإ":لاقمثةنازربتفوركيامهيلإقّدح
.هنعلفاغيننأيفكشالف،حابصلالالخدحاوروطفنمرثكأكالهتسا
ناكزبخلاف.هتيمستعمقباطتيداكلابقباسلايروطفنإلوقلايننكمي
ًادبأثدحتأنلوً.ادجًاشهدوسألاغنيدوبلاوً،ايرطددقملامحللاوً،ابطر
.راهنيناكملاأدبوطقفدحاومويلزينوغايديداننعُتبغ.ىبرملانع
،يقيقحروطفىلإقوتأينتلعجاهنأوهةبجولاكلتهتلعفاملك
."انهرفاوتمهنأًامامتدقتعأو

قحل.ياشقيربإودحاوصخشلًاروطفرضحيللدانلاىلإيورغراشأ
."؟جورنلا":يورغلأسمث،ةهينهلدانلايفقّدحو،هتراشإبتفوركيام

."ادنلنف":يورغباجأ
هتيضمأيذلاريصقلاتقولاً.اعبط،معن":لاقوهسأرتفوركيامّزه

."ةيقطنملايتاراهملكبحاطأةيربجلاةماقإلايف
كلتلقيننأفرعأ":ًالئاقهلحرشف،كولراشةرظنىلإيورغهبتنا

نمهتلئاعً.اضيأةبذكتناككلتنكل،هنعءيشيأفرعأاليننإ
."هرعشةصقنمكلذةفرعمكنكميو،ادنلنف

."ً؟اددجمبذكلامَلو":كولراشجتحا
لجرفشكينيحف.ةايحلايفةبيرغةقيقحاهنإ":يورغباجأ

ضرتفي،رخآصخشلتابذكثالثوأنيتبذكىتحوأةدحاوةبذكيزيلكنإ
اذهلنإ.ةقيقحلاباهدعبهربخيسيزيلكنإلالجرلانأاًروفصخشلاكلذ
يف،نكل.دقتعأاملثم؛فاصنإلابقلعتياميفيناطيربلاقطنملابامبرةقالع
رركتملكشببذكينأيفلامتحاةمثفةرملجربذكاذإ،ةقيقحلا
.ً"ابلاغو

...رمألتضرعتكنأتمهف":لاقوكولراشىلإهرظنتفوركياملّوح
."؟ريخبتنأله.حراجرئاطبةقالعهلءيش؛ضيغب

."؟كنعاذام.ريخبانأ"
تيأريننإلوقلالقألاىلعنآلاعيطتسأ"ً:ابيجمهفتكتفوركيامّزه

.ةبرجتللًاسمحتمتسليننأمغر،سانلانمرخآلافصنلاشيعيفيك
."مويلارهظدعبةمهتلابحسمتينأّيماحمعقوتي

."ً؟اساسأكفادهتساببسنعةركفيأكيدلله":يورغهلأس
ًاصخشنألمتحي.تالامتحالانمليئضددعةمث":تفوركيامباجأ

ةمثو.اذاموأنمفرعأنأعيطتسأاليننكل،نيعمببسلينمرأثيام
كشوىلعتناكثادحأنعيئاهلإدارأامًاصخشنأوهو؛ربكألامتحا



لالهتساكشوىلعتنكويبتكمىلإلصيسناكامءيشنعوأ،لوصحلا
يفلمعأيننأًامامتيعتتنأ":عباتمث،كولراشىلإرظنو."هنأشبلمعلا
فلتخميفنييصاصتخالانمديدعلاةموكحلاكلمتو.ةيجراخلاةرازو
قئاقحنإ،اذل.تاءافكلاددعتمًاصخشيسفنربتعأيننكل،تالاجملا
طباورنعو،طامنأنعثحبأو،يبتكمىلإلصتعاونألالكنمتانيمختو
هذهلثمىلعًابلاغةيجراخلاةسايسلازكترتوً.ايرهاظةلصفنمءايشأنيب
."طباورلا

."؟كهابتناتفلنيعمءيشنمله":يورغلأس
جراخةموكحلالئاسمةشقانمًالعفيبردجيال":تفوركياممتمت

."يروطفلصودقاه،هوأ.لوهتياورصقناردج
ةماستباتمستراف،يندعملاءاطغلاهنععزنوهمامأقبطلالدانلاعضو

روطف.عئار":لاقمث،ماعطلاعاونأىلإرظنيوهوتفوركيامهجوىلع
،لدانلادعتبااميفو."يهاطلاىلإيتايحت.ةيلاثمةقيرطبهدادعإمتيلاثم
ةموكحلالئاسمةشقانميبردجيال،لوقأتنكاملثم،معن":لوقلاعبات
دلبىلإهؤامتنادوعيلجرعمًاصوصخ،لوهتياورصقناردججراخ
يننكميهنأدقتعأ،كبدمألاةليوطيتفرعمىلإًارظن،نكلً.امامترخآ
رطفةبحيفهتكوشزرغو."يورغديسايّرسىلعظافحلايفكبقوثولا
حتفيوهولاقمثً،اذذلتمغضموهينيعضمغأو."ةعئار،هآ".اهمهتلاو
دقيتلاةيلودلاثداوحلانمديدعلاكانه؟تنكنيأ،معن"ً:اددجمهينيع
رثكألااهنأدقتعأيتلاةلأسملانكل.رضاحلاتقولايفةلأسملاهذهبطبترت
."يورغديسايًارخؤمكدلبيفةريبكضرأةعطقعيببقلعتتاهبًاطابترا

ربخلااذهىلععّلطأمل":لاقوًابرغتسمهيبجاحدحأيورغعفر
."زملوهديسايًاديدحت

ينعد.فحصلانمديدعلانيوانعربخلارّدصتيملذإً؛ائجافتمتسل"
ةريبكضرأةعطقعيبمت،يضاملاماعلانمامتقويف:رمألاكلصخلأ
غلبملاعفدمتو،رالودفلأيتئمونييالمةعبسلباقمةيكريمألاةموكحلل
رمألا؛دحاولاركأللطقفنيتنسغلبرعسلانأًاقحالتفشتكا.بهذلاب
ةراقلابرغلامشيفعقتاهسفنضرألاف.ةبيرغةقفصةباثمبيلادبيذلا
ةهجلةيبطقلاةرئادلاو،قرشلاةهجلادنكبةطاحمو،ةيلامشلاةيكريمألا
."بونجلاوبرغلايتهجلئداهلاطيحملاو،لامشلا

."ً؟اقباسضرألاكلميناكنم":كولراشلأس
ىلإاهتيروطاربمإلصتيتلاايسورلًاكلمتناكً.ادجمهملاؤساذه"



ددعدوجومغر-ئداهلاطيحملانمةقطنملاكلتمساهنإ-غنيربقيضم
."كانهةيلصألالئابقلانم

."؟ناكملاكلذمساام"
نأودبينكل،اكسيلأمسانويسورلاهيلعقلطي":تفوركيامباجأ

."اكسالأةيالومساىلعترقتساةيكريمألاةموكحلا
ىلعاكريمأيفاذهلصحي؛ضرأللعيبمامأنحنً،اذإ":يورغلاق

لالخيفراعمضعباهريديكريوكوبلأيفضرأةعطقًايصخشكلمأ.ماودلا
."؟ةلكشملانيأ.يبايغ

ةيلمعنأيه-اهيمستاملثم-ةلكشملا"ً:ابيجمتفوركيامدهنت
.ً"امامتةينوناقنكتملعيبلا

هلاقامةيمهأنارخآلابعوتسااميف،تاظحلعضبتمصلاداس
.وتللتفوركيام

نأيفكشال؟كلذلصحينأنكميفيك":ةياهنلايفكولراشلأس
نمنوققحتينيينوناقنيراشتسمناكلمتةيكريمألاوةيسورلانيتموكحلا
."؟تاقفصلاماربإلبقدوقعلايفليصافتلا

لعجيامم؛غلبميأعفدمدعبلب،دقعلاةيقادصمبرمألاقلعتيال"
.ً"اينوناقةسبتلمةيلعفلاعيبلاةيلمع

ناكاذإ؟اكسالأرخآصخشديريله:وهلاؤسلا":ٍّورتبيورغلاق
طقفنييسورلابردجيو،ةيلمعةيمهأنودنمًاذإةلأسملاف،الباوجلا
."مهلامبةبلاطملا

يلقملازبخلانمةعطقىلإدوسألاغنيدوبلانمةعطقتفوركياملقن
ةماستباعم،تمصبهماعطلوانتً،ابيرقتةقيقدلو.همفيفاهعضومث
.ههجوىلعةمسترمةديعس

تكلتمادقف.امًاعونةيصخشوةساسحرومألاحبصتانه"ً:اريخألاق
عفدنممغرلاىلعهنأليلجرهنإلوقأ.وكسوميف"ًالجر"تقولاضعبل
نودةرشابميبطبترمهنأالإ،ةيجراخلاةرازولبقنمهتاقفنوهبتار
."ياوس

ءيشبمايقلاةعيرذبكانهدوجومهنأدصقتكنأضرتفأ":يورغلأس
."؟كلذكسيلأ،رخآًائيشزجنيعقاولايفهنكلام

ةفاضإلابهنكل،ديجيفاحصعقاولايفوهو،يفاحصةفصبكانههنإ"
هقبطعفدويورغدّهنت."هطالبورصيقلانعتامولعمبيندوزيكلذىلإ
ينتدرويتلاكلتيأ-حابصلااذهةريخألايتالاصتايتعجارمدنع"ً.اديعب



ةلصىلعنيلاصتاتدجو-تيرتسووبةطرشزكرميفًازجتحمتنكاميف
تامولعمكلميهنأهيفينربخيو،هنمناكلوألالاصتالا.لجرلاكلذب
ًاضرعوتللمّدقيناثلاردنكسإرصيقلاطالبيفينابسإلاريفسلانأبةقوثوم
-غلبملاعفدمتينأىلع،اكسالألًانمثيكريمأرالودنييالمةرشعةميقب
يفظومدحأنمناكفيناثلالاصتالاامأ.ةيقافتالاعيقوتروف-بهذلاب
دقيليكووأيلجرنأينوغلبأدقو.وكسوميفةيناطيربلاةيسامولبدلا
رصيقلاكلمي"ً.اددجمهضفخأمث،هيتفشىلإياشلابوكعفرو."ىفتخا
مسابةوقلاكلتفرعتو.ةيداعلاةطرشلاةوقىلإةفاضإ،ةيرسةطرشةوق
ًامسااذهسيل.هتلالجبةصاخلاةيروطاربمإلاةيراشتسملايف"تارباخملامسق"
تنوكلاوهمسقلاكلذنعلوؤسملالجرلاً.ادجيسورهنكلً،ادجًاباذج
مسقً.اديجانقفتاو،ماوعأةعضبلبقاسنرفيفهتيقتلادقو.فولافوش
دحأخفيفعقويلجرنأدقتعأو،ةيسايسلامئارجلابمتهيتارباخملا
."ًاليلهفاطتخامتوهبتاكم

وأكلملالثموهأ!رصيق":كلذالتيذلاتمصلارسكلكولراشلاق
."؟روطاربمإلا

.هسأرنمءادوسلاراكفألادرطلواحو."امًاعون":تفوركيامباجأ
Caesarةينيتاللاةملكلانمقتشتاهنإ.ةملكلاهذهةمجرتنكميال،نكل"
قلعتياميفًادجنويمسرنويسورلا":حرشلاعباتيوهوهسأرّزهو."
اهتيأرةيسامولبدةلسارمرخآ.زيلكنإلانحنانمرثكأ،هباشاموباقلألاب
،نحن"ةرابعب-ًاركذتمهينيعضمغأو-ركذأاملثم،أدبترصيقلابتكمنم
يفنييسورلالكلقلطملامكاحلاوروطاربمإلا،هللاةئيشمب،يناثلاردنكسإلا
رصيقو،ناخرتسأرصيقو،نازاقرصيقو،دوروغفونوريميدالفوفييكووكسوم
درولو،ايجروجرصيقو،سوينوسريشتكيروترصيقو،ايريبيسرصيقو،ادنلوب
،ادنلنفو،ايلودوبو،اينيلوفو،ايناوتيلو،كسنلومسلريبكلاقودلاو،فوكسب
،ايليراكو،كوتسوليبو،ايتيغوماسو،ايلاغيميسو،دنالروكو،اينوفيلو،اينوتسإريمأو
ريبكلاقودلاودروللا؛ىرخألايضارألاوايراغلبو،اكتايفو،مريبو،ارغويو،ريفتو
،فوتسورو،كستولوبو،نازايرو،فوغينرشمكاح،دوروغفونينهزينل
،لفالسيتسمو،كسبتيفو،ايدنوكو،ايروبودأو،ايورودأو،وريزوليبو،لفالسورايو
يضارألاوةينيدراباكلايضارألاو،اينيلاتراكو،ايريفيإمكاح؛ةيلامشلايضارألالكو
،ناتسكرتدرول؛ءارمألالبجونييسكرشلامكاحوثيرولادروللا-ةينيمرألا
،غروبدنلوأ،نشتسرامثيد،نرامروتس،نياتسلوه-غيوزيلشقود،جورنلاثيرو
ًاسفنذخأوًاددجمهينيعحتف."...كلذىلإاموكلذىلإاموكلذىلإامو



نإأجافتتنلاذل.ةلاسرلاةيقبنملوطأةيحتلاتناك":عباتمثً،اقيمع
ردجيذإ.وكسومىلإمهلاسرإنوذبحيالنييسامولبدلامظعمنأتملع
."اذهلكركذتمهب

."هتركذتكنكل":كولراشراشأ
."زملوهتفوركياميننكل،معن"ً:ائجافتمتفوركياملاق
يتلاةجيتنلايهام.عوضوملابلصىلإهجوتنلف":يورغامهعطاق

يفاهيلعاينابسإلوصحو،ةدحتملاتايالوللاكسالأعيبلشفىلعبترتتس
."؟متهننأانبردجياذاملو؟لباقملا

ةلودادنك.ةقطنملارارقتساعزعزياذهنأل":ةطاسببتفوركيامباجأ
لازتالو،كيبيكةقطنميفًايوقًاريثأتًالصأاسنرفكلمتو.ةشهوةديدج
اينابسإترطيساذإ،اذل.ةيناطيربلاايبمولوكىلعرطيستىمظعلاايناطيرب
انهتلصحيتلالكاشملالكىرخأةراقىلإاهنيحلقننسف،اكسالأىلع
اينابسإوارتلكنإواسنرفنيبتلصحيتلابورحلايفاركف.ابوروأيفًاقباس
كلذلوصحوههديرنامرخآ.رشععباسلاورشعسداسلانينرقلايف
ىلعةرطيسلاباينابسإلحمساذإلصحيسامفرعتنأديرتلهً.اددجم
قزمتسيتلابرحلا،برحلاوهباوجلاً،انسح؟يورغديساياكسالأ
."!اهلفيلحداجيإلواحتاميفاكريمأ

لودةدععمجا.رمألاتمهف":لاقوءطببريبكلاهسأربيورغأموأ
ثالثشيعبهيبشرمألا.لكاشملاىلعلصحتسو،ةقيرطلاهذهباهضعبعم
لوصحنماهنيحدبالذإ؛ريغصلزنميفاهضعبعمتالئاععبرأوأ
."تاشاقن

انأف،انحلاصلوقأامدنعو.انحلاصلىقبيرارقتسالا":تفوركياملاق
،ودبياملثمو.ىمظعلاايناطيربواكريمأحلاصيأ.يحلاصوكحلاصدصقأ
.يضاملادقعلالالخاهتارمعتسمنمديدعلاعيبتىمظعلاايناطيربتناك
ميلستمتينأعقوتأو،هتاذدحبًادلبادنكيفانتارمعتسمتحبصأ،اذكهو
املذبننحن.لجاعلابيرقلايفادنكىلإمامضناللةيناطيربلاايبمولوك
وأنييسنرفلاوأنابسإلالخدتنإ،اذل.ةقطنملايفرارقتسالاديطوتلانعسوب
تائمليفارغجلاويسايسلانيدهشملايفرثؤيسو،نيزاوملابلقيسمهريغ
."تاونسلا

يونأالوًايسايستسل.يصاصتخاقاطنجراخاذهلك":يورغلاق
."كلذكحبصأنأًادبأ

،ضوافتتنأوكتيأردقف.كلذلعفتالأنسحتسي":تفوركياممتمت



."ةيسامولبدةحلسأةباثمبةداعديلاتاضبقربتعتالو
برحلانإشتزيوزولكلقيملأ.فرعأال،هوأ":ءودهبيورغباجأ

."؟ةيسايسلاتاقالعللرارمتسا
.ً"ايناملأناكهنكل،معن":ةيبصعبتفوركياملاق
نأدقتعتله؟انيلإةبسنلابكلذلكهينعييذلاامو":يورغلأس

."؟اينابسإلءالمعةميرجلاكلاوقّفلنيذلاصاخشألا
بغريساذاملف.دعبتسماذهنكل،امبر":باجأوهسأرتفوركيامّزه

تاضوافملاتناكاذإالإ؛ًالباقمًاضرعهميدقتةقيقحءافخإبينابسإلاطالبلا
اذهىلعةميرجنوبكتريمهنأدقتعأالانأوً.ايبسنةقيقدةلحرميف
ْنكلو.كلذلعفنممهسفنأنويسورلانوكينأبلامتحاةمث،اذل.ساسألا
ًاليلقركف."؟تاضوافملوصحةقيقحءافخإيفنوبغريساذاملً،اددجم
ملعتنأديريالرصيقلاناكاذإالإ":فدرأمثهنقذىلعهعباصأبّتبرو
يكريمألاسرغنوكلانأساسأىلع؛نابسإلاىلإثدحتيهنأبةيكريمألاةموكحلا
لقرعيسيلاتلابوً،ابهذرالودنييالمةعبسفرصىلعةأجفقفاويدق
طبترتاهلكةصقلا.رخآقيرفنملاملانمديزملاىلعلوصحلابهططخ
."لاملاعفدمتينأىلإًالصأةضماغةيساسألاةقفصلانوكب

."رخآلامتحاةمث":يورغمتمت
امبرنولواحيكتموكحيفرصانعةمث.حيحصمعن":تفوركيامباجأ

اوزجنينأىلإضرألاةقفصللمتحملاضومغلانعثيدحيأيدافت
."رصيقلاىلإبهذلااولقنيوً،ايئاهنةقفصلا

ديدعلاتذختادقف؛يتموكحنععفادأنل":لاقوهفتكيورغّزه
."ماوعألاّرمىلعةبيرغلاتارارقلانم

كانهنوكيامبروأ":امًائيشهلوقةرورضبرعشيوهو،كولراشلاق
."رخآقيرف

."ً؟اثلاثًاقيرفينعتأ":يورغلأس
نييكريمألاوسورلادعبً؛اعبارًاقيرفنوكيسلب":تفوركيامحضوأ

."نابسإلاو
كلذبدصقأوً،اضيأنوينعممتنأف؛سماخلاهنإلب":كولراشلاق

."ىمظعلاايناطيرب
لكنكل.ةيسامولبدلاديقعتببسنآلامهفأ"ً:امستبميورغلاق

فوسو،يرجيامتكردأدقل؟كلذكسيلأ،انتيضقبةقالعىلعسيلكلذ
وأ،كدضرخآلمعيألصحينأبلامتحانمام.يسامولبدءيشبموقت



لوألاماقملايفكطيروتلواحيذلاصخشلاو.يدضىتحوأ،كولراشدض
ىلإتلصوتوريراقتلاتيأرو،كبتكمىلإتدعكنأضرتفينأبجي
."ةحيحصلاتاجاتنتسالا

يفف.ةطاسبلاهذهبرمألاسيل":باجأوءطببهسأرتفوركيامّزه
.دجلالمحمىلعيمالكذخأىلإينعنولوؤسملانوريدملاليميال،ةيادبلا
.تاونسوأًارهشأقرغتسيدقيذلارمألا؛ةصاخلامهتاقيقحتنورجيسمهف
ريباعتىلعبائتكالارطيسو."ايسوريفيساسألايتامولعمردصمترسخانأو
ىدحإيفناكاذإف.لصحامةفرعمبهلنيدأ":همالكعباتيوهوههجو
اذإو.كانهنمهجارخإنملقألاىلعنكمتأدقف،تارباخملامسقتانازنز
يفةلادعربتعياموأ؛ةلادعللنيمرجملاميدقتوةلواحملاعيطتسأفً،اتيمناك
."رصيقلاطالب

؟كلذكسيلأ،وكسوميفصاخشألانمديزملاكلمتتنأ":يورغلأس
."كلذلعفنوعيطتسيديكأتلابمهنإ

يسفنبباهذلاّيلع.هبقوثولاعيطتسأوكسوميفًادحأكلمأال"
."يدضةهجوملامهتلابحسدعبكانهىلإ



له":ًالوهذمكولراشلأسمث،ةرتفلةلواطلاىلعتمصلاىغط
."؟ايسوريف؟وكسومىلإبهذتس

."كلذلعفأس،معن":تفوركيامباجأ
."!دروفسكوأعراشلامشىلإتبهذاذإراودلابباصتكنكل"
حرملااهيفنوكييتلاتاماستبالاكلتنمةدحاوتفوركياممستبا

ايسورىلإباهذلايفيتبغرمدعةقيقحنإ".ريبكملألقيقرءاطغدرجم
."ةتبلاةمهمريغةيصخشلايتحار.باهذلاّيلعفً؛ادبأةمهمتسيل

."مهفأال":ًالئاقكولراشضرتعا
نمعقوتتفيك.تمهفانأ":لاقوءودهبهسأربيورغسويمأأموأ

كنأنونظياوناكاذإكتاميلعتاوعبتينأو،كباوقثينأكلنيعباتلا
."؟لكاشملامهتفداصمروفمهنعىلختتس

ةفاكملاعلاءاحنأيفيلاجرفرعينأبجي.طبضلابرمألاوهاذه"
اذهو-فصاوعلاّبهتنيحف.ةيتاؤملافورظلايفًاقيدصطقفتسليننأ
.ً"اجعزمرمألاناكامهم.مهعمرطملاتحتًافقاونوكأس-يمتحرمأ

."يلوضفتنأو":كولراشلاق
."؟يلوضف"
يفكطيروتطبضلابلواحنمةفرعمديرت.ةقيقحلاةفرعمديرت"

."ضرألاكلتعيبةقيقحو،ةميرجلا
ةقيقحفشكيفةبغرلاكلمأيننأفرتعأ":لاقوهفتكتفوركيامّزه

سرضعجوبهبشأنوكيساهنيحرمألانأل؛كشلابحأالانأف.رومألا
."جعزم

ةرداغمبّمهتًاقباسكولراشاهبقاريتلاةلئاعلاتناك،معطملايف
ةبترموةررزماهدالوأسبالمنأنمدكأتتمألاتناك.ًاليلقاهلمأتف،اهتلواط
مأ،ندنلملاعمىلععالطاللنوهجوتيسله.بقاريدلاولااميف،بجيامك
ىلإمهقيرطيفمهوندنليفاوفقوتامبر؟ةلئاعلانمًادحأنوروزيس
ةسيئرلاراطقلاتاطحمىدحإىلإةرشابمنوهجوتيفوسو،رخآناكم
ةرمركذيالوهف.مهنمةريغلابرعش،مهططختناكامهم.راطقبقاحلل
يفًابئاغهدلاوناكدقف.ةيعيبطوةيداع؛اذكههتلئاعاهيفتناكةدحاو
ملكلذلو،ريرسلايفةيقلتسمهمأو،تاقوألامظعميفشيجللماهم
.ةلئاع...يألثماونوكيملوً،امويةدئاملاىلإًاعماوعمتجي



."يدلاوىرأنلاملثمًامامت؛تقولاضعبلكارأنلً،اذإ":ًالئاقسمه
."ينتقفاراذإالإ"
نمكولراشىلعتمصلاّميخ،ةدودعمقئاقدلالخةيناثلاةرملل

."؟!ايسورىلإكعمبهذأ!انأ"ً:اريخألاقمث،ةمدصلاءارج
متمتف،ديدشقوتبهقبطيفروطفلااياقبلمأتيتفوركيامناك

يماعطيهنأدقاهنيحيننأدقتعأ.هلرمألاحرشامبركنكمي":يورغل
."ةعرسب

ً.امراصيورغريبعتناك.ً"ايصخشرمألاتمهفيننأنمًاقثاوتسل"
."نينثالانحنانلةلأسملاحرشامبركنكمي"

ىلإُتبهذاذإو.ةيضقلاهذهيفًالصأكولراشطروتدقلً.انسحهوأ"
ًاساسأيعنملىتحوأانهىلإيتداعإلوأيئاهلإلةقيرطلضفأنإف،ايسور
لاسرإوأ،ًالثمهفطخمتاذإف.هديدهتيفنمكتكانهىلإباهذلانم
نعًازجاعحبصأسف،درطنمضّيلإةريغصلاهعبصإوأهنذأنمءزج
هباحطصاديرأكلذلو،كولراشةمالسنامضديرأ،اذل.قيقحتلاةعباتم
."يعم

ىلإاهلاسرإواهرتبةركفبحيمل.هنذأىلعهديكولراشعضو
.راذنإةباثمبتفوركيام

عيطتستكنأنمقثاوتنأله،اذل.ًالتاقمًالجرتسل":يورغلاق
."؟نيمجاهملاّدص

دحأذخأيونأانأف.ةدعاسملابلطأس":جاعزنابتفوركيامباجأ
نحنًاعمرفاسنفوس.يقاولاهيومتللو،انلةيامحلانيمأتليعميئالمع
."ةثالثلا

نأيهو؛ةلئاهلاةركفلاباعيتسالواحيلازيالوهوكولراشلأس
ةركفلايهامفرعيالهنإ.ايسورىلإهقفارينأهنمديريتفوركيام
يذلاام"!؟تفوركيامعمرفسلامأايسورىلإرفسلايهأ؛رثكأةبعرملا
."؟يقاولاهيومتلابدصقتاذام؟كلذهينعي

.تدرأاذإنيركنتم؛ةراعتسمءامسأبنيرتستمرفاسنساننأكلذينعي"
نودنمايسورىلإرفسلاعيطتسيالةيجراخلاةرازويفريبكفظومف
؛ةراعتسمءامسأمدختسنس،اذل.ةيلودةلبلبلاعشإنودنمو،قبسمنالعإ
نوكننأانيلع.ةيمهوخيراوتكلتمننأانيلعبجيامك.ةيمهوءامسأ
."دحأانيلإهبتنياليك،ربكأةروصنمًاءزج

سيلأ،ىربكلاةروصلاهذهيهامًالصأتررقدقو":يورغلاق



."؟كلذك
زينوغايديداننمةبرعلايفيقيرطيفةطخلاىلإتلصوت.لعفلاب"

."قدنفلااذهىلإ
قئاقدرشعىدعتتالةفاسملا!؟ةبرعتللقتساله":كولراشجتحا

."!ةبرعلايفنيتقيقديأ،مادقألاىلعًاريس
ىلعًاريستئجولف.رومألاضعببريكفتللٍفاكتقواذهو.طبضلاب"

...ىرخألارومألالكو،ةنصحألاو،ةاشملاةيقبيدافتيفتلغشنال،مادقألا
."ريكفتلليفاكلاتقولاًاقلطمّيدلنوكينلثيح

."؟ةطخلايهامو":يورغلأس
لبق":بيجينألبققناقنلانمةعطقيفهتكوشتفوركيامزرغ

ىلإرفسللةيناطيربةيحرسمةقرفلنذإلاءاطعإينمبُلط،عيباسأةعضب
؛ةروسيملاةيسورلاتالئاعللضورعلانمةلسلسميدقتفدهبوكسوم
نألينذإاهتيطعأ.رومألانمعونلااذهو،نوسنوجنبو،ولرامو،ريبسكش
ةينفلاتاقالعلانّسحياذهنألو،ةيسورلاةرافسلانمبلطبتءاجاهترايز
اهنعتثدحتاملثمةديجضورعلاتناكاذإلقألاىلع؛نيدلبلانيب
ماعلاريدملانألىغلتدقةلحرلانأتعمس،يضاملاعوبسألايفو.ريراقتلا
نامكلافزاعاميف،ىفشتسملاىلإهلاخدإمتوةيبلقةمزأنمىناعةقرفلل
يلرطخو.ئيسلاكولسلاوةلامثلاببسبهفيقوتىرجارتسكروألايفسيئرلا
نمدكأتلاىلعًاساسأزكترتسو،ةميظعنوكتنلماعلاريدملاماهمنأ
."بسانملاتقولايفريتاوفلالكعفدو،مهنكامأىلإعيمجلالوصو

."ً؟افزاعدجتسفيك!نامكلافزاعو":يورغلأس
."لوبقمنامكفزاعيئالمعدحأ":تفوركيامباجأ
هنمبلطأفوس":عباتيوهوريبكناعمإبهقبطىلعزكريهنأادبو

."انتدعاسم
."؟ينعاذامو":كولراشلأس
هنأدقتعأ.سيلاوكلايفدعاسيوةفلتخمتامهميدؤيمدختسمتنأ"

تالوجلالالخسيلاوكلايفنيلماعلاصاخشألاددعيفصقنًاموددجوي
."ةينفلا

."؟فيك؟ىتمنكل...نكل".كولراشنهذيفعراستتراكفألاتناك
ً:اريخألاقمث،اهغضموهمفيفقناقنلاةعطقتفوركيامعضو

ةقرفلاعمتابيترتلازاجنإروفرداغننأحرتقأانأف،"ىتم"ىلإةبسنلاب"
لذبيةيجراخلاةرازويفًافظومنألةنتممنوكتساهنأدقتعأو.ةيحرسملا



.نيصقانلاصاخشألللئادبريفوتربعكلذو؛اهتلوجيفاهتدعاسملدهجلااذه
مايألالالخرفسلانوونياوناك،ركذأاملثمو.رفسلاتابيترتزاجنإمتدقل
ءاغلإبمهغالبإلمهيفيضمىلإةيقربلاسرإكشوىلعاوناكو،ةلبقملاةليلقلا
داجيإىلإرطضأسفالإو،دعبةلاسرلااولسريملمهنألمأنلف.ةلوجلا
مث،اسنرفىلإًالوأرحبنفوسف،"فيك"ىلإةبسنلابو.ىرخأةيجيتارتسا
ةلحرلانأدقتعأ.وكسومىلإًالوصوةراقلاربعكانهنمراطقلاّلقتسنس
اهنهديفرشابوتسوتةحيرشبكسمأو."مايأةسمخىلإةعبرأقرغتستس
قثاوانأ.عيباسأةعضبلًاعمرفاسنساننأبهتجوزويمعغلبأس".ةدبزلاب
تابيترتلايرجأوبهذأس.قافآلاعسويرفسلاف؛رمألانامهفتيسامهنأنم
"دورسوركغنيراشت"ىلإبهذتنأكولراشايكيلعحرتقأو،ةمزاللا
نوفلتخممهنإ.ةيسورلاةفاقثلاوخيراتلابةقلعتملابتكلاضعبنعثحبتو
.يورغهاجتايفهسأربأموأو."عبطلابنييكريمألانمًافالتخارثكأ؛انعًادج

.كدعاستدقيتلاقئاقحلاضعببكدّوزأينعد،نكل":ًالئاقعباتمث
،ةيفارغجةركىلعاهتحاسمسايقتدرأاذإو.ملاعلايفدلبربكأايسور
يضارألاكلتمظعمنكل،ةرفاوتملاةسبايلاعبسًابيرقتلتحتاهنأدجتسف
انتاريدقتلوقت.ةردنتلامسااهيلعنوقلطيةّدلجمةيبشعٍضارأنعةرابع
ً،ادجريبكددعاذهو،ةمسننويلمنيتسوةسمخوحنمكحيرصيقلانإ
وأًاقرعنيتسوةئمىلإنومتنيصاخشألاءالؤهنأيفركفتامدنعًاصوصخ
ىلإنومتنيو،ةفلتخمةنكلوأتاغلرشعوةئمبنوثدحتيو،ةلصفنمةليبق
كاذ؛هتاذدحبملاعايسورنإلوقلانكمي.ةفلتخمةنايدنيثالثوٍسمخ
."هيلإبهذنسيذلاناكملاوه

."ةيسورلاثدحتأاليننكل...نكل":لوقلاكولراشأدب
يغالبإمتدقف.ةلكشمهذهتسيل":ةنئمطمةربنبتفوركيامباجأ

طالبىلإنيمتنملاعيمجكلذيفنمب،ةروسيملاتالئاعلادارفأمظعمنأ
كتغلنأدقتعأو،ةقالطبةيسنرفلاثدحتأانأ.ةيسنرفلانوثدحتي،رصيقلا
يفتقولاضعبكئاضقدعبةيضاملاةليلقلارهشألالالختنسحتةيسنرفلا
."انرومأرييستنمنكمتننأضرتفي،اذل.دلبلاكلذ

اذام،نكل":لاقمث،يورغسويمأىلعةعيرسةرظنكولراشىقلأ
.ً"اتاتبةيسنرفلاثدحتيهنأدقتعأال؟يورغديسلانع

،كولراشىلإرظنو.ً"اضيأةهوبشمهتيزيلكنإو،معن":تفوركياممتمت
دعبكردأهنكل،روفلاىلعكولراشاهمهفيملةفطاعهينيعيفتدبو
.انتقفارمنمنكمتينليورغديسلانأىشخأ".ةقفشاهنأةليلقتاظحل



."هفيظوتيونأيذلانامكلافزاعلويلوكلةلحرلاهذهف
."؟اذاملنكل"
.ةيسورلاًاعبطوأ،ةيسنرفلايورغديسلاثدحتيال:نآلاتلقاملثم"

ىلإةفاضإلابو.ةيحرسملاةقرفلااهنمديفتستنأنكميتاراهمةيأكلتميالو
هعماينيجريفةليمجلابحطصينأهيلعبجوتيسفانقفاريسناكنإ،كلذ
.امبرعيباسأةعضبلاهبمامتهالاامصخشنمبلطينأوأ،اهبمتهيو
رفسلااندرأاذإةلكشمهذهو؛دوشحلاةعومجميفراظنألاتفليسهنأامك
."دحأاندوجوظحالينأنودنمونيركنتم

.ةريغصلاةلحرلاهذهيفةكراشملاعقوتأنكأمل.قلقتال":يورغلاق
."اعتمتساوابهذا

."انعمبهذتنأكديرأيننكل".هتدعميفضابقنابكولراشّسحأ
امانيطعتامًارداناهنأيهةايحلايفةلكشملا":تفوركياملاق

لمأننأىتحاننكميالو،ةيساقةايحلا.هيإجاتحنامىتحوأ،هديرن
."اهيفدومصلاب

."ةرمتسمسوردلانأىرأ":ءودهبيورغباجأ
."ًالجآمأًالجاعملعتلايبصلابردجي":ةعرسبتفوركيامهيلإرظن
.عوضوملاليدبتيفبغارهنأًايلجادبوً،اقيمعًاسفنيورغذخأ

."؟كانهيفاضإقيقحتيأيرجيسله؟فحتملانعاذام"
تللهتساو،ةيضقلاهذهيفهلعفاهبردجيامبةطرشلاتغلبأدقل"

يننكل،ةموكحلايفءالمعلاضعبةطساوبةيرسلاتاقيقحتلاضعبًاضيأ
ةباثمبفحتملانومدختسيامإمهف.ءيشيأفشتكننأيفًاريثككشأ
يمامألابابلانمجورخلاالإمهيلعامةلاحلاهذهيفو؛ءاقللمئالمناكم
،ةلاحلاهذهيفو.كانهامعوننمًابتكمنوكلميوأ،مهرثأدقفنسو
اتلكيفو.ناكملاىلإكولراشوتنأكلوخدروفهؤالخإمتدقنوكيس
ةفرتحمةعومجمعملماعتننحن.تاحيملتيأكلذانحنمينل،نيتلاحلا
.ً"ادج

لواحيذلاقيرفللةهجاوهلكفحتملانأنظتالأ":كولراشلأس
."؟كبعاقيإلا

دقتعأ،ال.تاهبشلاقوفةيريخةمظنمفحتملافً.اريثككلذيفكشأ"
فشكنيس.مهتمظنميفوضعنيفظوملادحأنأوأ،كانهاوقتلارارشألانأ
اهغضمو،همفيفةدبزلابةنوهدمزبخةعطقرخآعضوو."ةياهنلايفرمألا
امكيراهنءدبعيطتسأيننأنآلارعشأ"ً.ايضاردهنتمث،تاظحلعضب



لازتال":لاقمث،اهنمققحتوهفطعمبيجنمةعاسبحسو."بجي
ًايفاكًاتقوينحنمينأكلذبضرتفيو.ءادغلادعومىتحًابيرقتةعاسكانه
يدانيفيقتلننأحرتقأ،يورغديس،كولراش.انتلحرلتاريضحتلالالهتسال
مث،يسركلانعةبوعصبهسفنعفرو.ً"ارهظةدحاولاةعاسلاةبارقزينوغايد
."؟ةبرعيلفقويوًافيطلنوكينأيفامكدحأبغريأ":فاضأ

كولراشىشم،فيصرلاىلعتفوركيامىلإثدحتييورغناكامنيبو
يكتقولاضعبلهسفنبدرفنينأدارأو،تالامتحالابّجضيهسأرناكً.اديعب
.تالامتحالاكلتزرفنمنكمتي

."!كولراش،هوأ"
.هديبهلحّوليتفوركيامناكً.اددجمرادتسا
."؟رمألاام":نالجرلافقوثيحىلإداعنيحلأس
كيلإ".ةيندعمةيدقنعطقثالثهاطعأو."لاملاضعبىلإجاتحتدق"

سقطللةبسانملاسبالملاضعبكسفنلرتشاو،اهيلعصرحا.تاهينجةثالث
.ً"ابسانمًائيشتدجواذإ؛درابلا

،رتسشيالةحاسبمثنمو،يليداكيبكريسبًارورم،هدرفمبكولراشىشم
صاخشألابةمحدزمعراوشلاتناك.سوركغنيراشتقيرطرخآىلإًالوصوو
ألمتفاصوألاولاكشألافلتخمنمتابرعلاوةنصحألااميف،ةفصرألاىلع
ًامحدزمناكملاودبيوطقفتائمعضبغلبيناكسلاددعناكاذإ.تاقرطلا
ناكاذإو؟صخشنويلمنوتسوةسمخهيفدلبنوكيسفيكف،اذكه
ددعًاذإوهمكف،اهدحوايسوريفصخشنويلمنوتسوةسمخكانه
!راودلابباصيماقرألاهذههتلعج؟عمجأملاعلايفصاخشألا

لباقملاملايضرقموتاودرخلارجاتموتابتكملابعراشلاابناجألتما
جراخةعوضوملاضارغألاقيدانصيفشتفيوهوةلماكةعاسىضمأف،نهر
نانعلاقلطأ.اهلخادةدوجوملانئازخلايفوفوفرلاىلعو،ةمخضلارجاتملا
.نيعمهاجتايفاهرصحمدعًالواحم؛هراكفأل

نينثالاراتخاف،ةيسورلاةيروطاربمإلانعبتكلانمةعومجمفداص
ىلعيوتحيقودنصبًامتهمًاضيأهسفندجوو.امهارتشاواهنيبةيعقاورثكألا
ةعاضبلانأبرجتملابحاصهرذحدقو،حيتافملاوباوبألالافقأنمةعومجم
عمحيتافملانميأقباطتينأبةنامضنمامو،ةزرفمريغقودنصلايف
امعكولراشلءاستف.يهامكاهعيبيرجتملابحاصناك.لافقألانميأ
ملعتنمهنانكميسهغارفتاقوأيفاهبهثبعولافقأةدعهكالتماناكاذإ
،عقاولايف.لبقتسملايفهلةديفمةراهملاهذهنوكتدق.لفقءاقتناةيفيك



.ةيضاملاةليلقلارهشألالالخاهتيمهأهلتنيبتدقل
هيلإةدوعلاهناكمإبفً؛اديعبىشمولافقألاقودنصكرت،ةياهنلايف

ً.اقحال
مث،جديربماككريسمامأّرمو،سوركغنيراشتقيرطيفرثكأمدقت

عراشلانكل،رجاتملانمديزملا.تروكماهنتوتقيرطةيادبىلإبهذ
.تابرعلاوةنصحألارورمللاجملانمديزملاحسفأامم؛انهليلقبضرعأ
ناحدقتقولانأكردأو،زارطلاميدقنهربتكميفتقولانمققحت
.ددحملاتقولايفزينوغايديدانيفدجاوتلادارأاذإهجاردأدوعيلًابيرقت

ةيفلخلاةهجلايففرىلعةعوضومنامكةبلعههابتناتتفل
ذخأوءاطغلاحتفمث،رابغلااهنعًادعبماهيلعخفنو،ةيانعباهلزنأف،رجتملل
ميدقهنكلو؛ميدقنامكهنإ.ةبلعلالخادنامكلاىأرامدنعًاقيمعًاسفن
لكشىلعتاققشتاهيفو،نكادلارمحألانوللابةيبشخلاةرشقلا.ليمجو
ةبسنلابًاليلقةحازنمىلعألايفنامكلاتاحتفتدباميف،توبكنعةكبش
هدييفهلمحف،هادان؛هيلإثدحتةيقيسوملاةلآلايفءيشةمث،نكل.هيلإ
نملضفأنزاوتلاادب.هديةحاربهنزولمحوهقنعبرقهعضووىنميلا
سأسأةرخابلانتمىلعهيلعفزعوهبكسمأيذلانوتسسوفورنامك
ىلعحاترينامكلليوتلملالكشلالعج.كرويوينىلإقيرطلايفايتوكس
ًاليوطىدصةردصمرجتملاتاوصألاتألمفراتوألاىلعرقنمث،هعارذ
راثأ،ديقعتلاضعب،توصلايفءيشةمثنكلً،اعيرمنينرلاناكً.اقيمعو
ررمً.اّربعموًائفادًاتوصناكامنإو،قالطإلاىلعًايقنًاتوصنكيمل.هتسامح
.لمخملالثمتدبف،هبناجونامكلاىلعأنيبةدتمملاةفاحلاىلعهعبصإ

."ةبقاثًانيعكلمت":رجتمللةيفلخلاةهجلانمفاجتوصلاق
فوفردوجوببسبهثدحمةيؤرنمنكمتيملهنكلو،كولراشرادتسا

نأولامكًادجًافيعضوًازوجعًالجرىأرو،اهلوحىشمف،قيرطلاضرتعت
نمةيلاعتاموكبءيلمبتكمءاروًاسلاجناك.هبتفصعةيوقًاحاير
ربعكولراشىلإرظنو،ءادوسةعبقرمتعيناك.ىرخألاضارغألاوبتكلا
ةلسلسضرألاىلعاهعوقونودتلاحو،هفنأرسجىلعةمثاجةراظن
.هقنعلوحةقلعمةيندعم

."ً؟اوفع"
تحترهظو،اهيفسلجيناكيتلاةللظملاةيوازلانملجرلاجرخ

ماوعألبقفوكاركنميعمهترضحأنامكلااذه".سمشلاروننمعاعش
مظعمىلإانعمرفاس؟كلذقدصتله،قروةبعليفيدلاوهحبر.ةدع



،دقوملابشخوماعطلاءارشنمنكمتأيكهعيبنآلاّيلعو،ابوروأءاجرأ
."هبظافتحالايفًابغارتلزامهسفنتقولايفيننكل

."ةليمجةلآهنإ"
ًاتاوصأردصيوهو.ةليمجلايتجوزلثمًامامت؛لعفلابليمجهنإ"

؛نويدروكألاًانايحأو،ونايبلافزعأانأ.نوفراعلايلهلاقاماذهوأ،ةعئار
."بارشلانمريثكلايستحأنيحطقفامنإو

."؟نامكلااذهلسوقدجوتأ":لأسوةبلعلاىلإكولراشرظن
ضعبًاكّرحمهبتكمحطسىلعشتفو.ً"اسوقكيطعأس":لجرلالاقف

.ةلآلاردقبةمهمسوقلانإنولوقينيذلاصاخشألاضعبكانه".بتكلا
سوقلااميف،ةينفةفحتةيقيسوملاةلآلاف؛كلذنمًامامتًاقثاوتسل
.فرعأالً،امهمناصحلاعوننوكيدق.سرفلاليذرعشنمةعونصم
!ايه":ًالئاقاهايإكولراشىطعأويفخمنكرنمًاسوقبحسو."!هوأ
."!بّرج

دقنكيمل.نوتسسوفورنماهاقلتيتلاسوردلاكولراشركذت
هنكل،نامكةلآكلميالهنأل؛اكريمأنمداعنأذنمفزعلاىلعنرمت
نأةطيسبلاىقيسومللنكميفيكو،ةرركتملاةيقيسوملاملالسلاىلإقاتشا
.هلقعئدهت

داتوألارادأو،رركتملكشباهيلعرقنمث،ةعرسبنامكلاراتوأطبض
عفر،كلذدعبو.ةحيحصتامغنلاتحبصأنأىلإنامكلاقنعفرطيف
رّدقهنأكوادبً،ادجًايعيبطرمألاادب.هيلعهنقذعضووهفتكىلإنامكلا
.ناكملااذهيفنوكينأنامكلاكلذل

تدب.ةرملكةدحاوةيقيسومةمغنفزعوراتوألاقوفسوقلاعضو
تركذتنيحأجافتو،ةيقيسوملاملالسلاضعبفزعبّرجف،ةعئارتامغنلا
.هلعفهبردجيامةعرسبهعباصأ

.زوجعلالجرلاينيعيفعومدلاهتيؤرىدللهذو،نامكلاضفخأمث
.ةرمرخآهيلعفزعلامتنأذنمًادجليوطنمزىضم":لاق

تقنخدقاهعطقيتلالايمألاوتّرميتلاتاونسلانوكتنأتيشخو
يننكميالهنأًاملع؛ىضمتقويأنمرثكأليمجهتوصنكل،هتامغن
."بارغلالثمينغتيتلاةليمجلايتجوزنعكلذلوق

تامغنةفلتخمنامكتالآفزعتنأنكميفيك":كولراشلأس
نعاهلكشفلتخاامهماهتفيظوريغتتالو،ةبرعةبرعلا،دصقأ!؟ةفلتخم
ريغ.اهّدشمتينيحكرحتتو،بيلاودةعبرأتابرعلالككلمتذإ.اهاوس



تاوصألاردصتالاهنكل،امًاعونةهباشتماهلكودبتنامكلاتالآنأ
."اهسفن

ةثالثىلعلاؤسلااذهتحرطنإ":باجأوهفتكزوجعلالجرلاّزه
ةقالعرمأللنإضعبلالوقيسف.ةفلتخمةبوجأىلعلصحتسفنامكيفزاع
رثكأبشخلاناكاملكهنإنولوقيسو.نامكلاهنمعنصيذلابشخلاب
فلخهبحسمتيذلابشخلانإضعبلالوقيو.لضفأكلذناك،ةفاثك
ًاتوصيطعيةيقدنبلاةنيدمجراخيكيتايردألارحبلاتربعيتلابراوقلا
رمأللامنإو،كلذبًادبأبشخللةقالعالهنإنولوقينيرخآنكلً.ابذع
.اهيفنامكلاتالآوعناصاهعضييتلاةيرسلاتانوكملاو،ءالطلابةقالع
لاملابسكدرجملةعونصملاةلالآف.بحلابةقالعرمأللنأًايصخشدقتعأ
ةلآلانكل،ًالوبقم-ةّربعمةقيرطبًاباهذوةئيجهديّزهو-اهتوصنوكيس
."ًاليمجاهتوصنوكيس،ةيقيسوملاتالآلاةعانصبحعفادبةعونصملا

."؟ةلآلاهذهةعانصتمتفيكفرعتله"
ريثكلاكانهنكل.راذنإقباسنودنميتلئاعىلإتلصودقف.ال"

.ءالطلاوءارغلاوبشخلاةيعونىلإًاعبطةفاضإلاب،اهتعانصيفبحلانم
."يلجلكشبكلذةفرعمنكمي

."؟هرعسمك...مك":كولراشلأس
ةلآلارّدقتكنأامب،نكل.غنيلشنوعبس"ً:اروفزوجعلالجرلاباجأ

."غنيلشنيتسوةسمخباهايإكعيبأسف،ةمرتحملاةيقيسوملا
وهو."غنيلشنيعبرأوةسمخكحنمعيطتسأ":ةيبصعبكولراشلاق

ينعيامم.هبيجيفغنيلشعطقةثالثوتادنوابةثالثكلميهنأًامامتملعي
؛لاملاضعببهظافتحانمدكأتلادارأهنكل،غنيلشنيتسوةثالثكلميهنأ
.عقوتمريغءيشهعملصحلاحيف

ماعطلاتركذله":هلأسودحاوبناجىلإهسأرزوجعلالجرلالامأ
."؟يتلئاعلاهؤارشيبردجييتلابشخلاو

.مزحبكولراشررك."غنيلشنوعبرأوةسمخ.معن"
دحاوسلفالو،نوسمخوةعبس.رجحىلإهبلقلوحتيبصتنأ"

."لقأ
.ةعرسبسفنتيهنأكردأو."نوسمخ":كولراشلاق
لوانتنو،رخآمويلدقوملابشخكرتأدق":لاقوزوجعلالجرلادهنتف

."نوسمخوةسمخ.درابلاءاسحلاودرابلامحللاةليللا
."قفاوم"



ثالثلجرلاىطعأو،هتبلعىلإنامكلاكولراشداعأو،ةنازرباحفاصت
ةسمخلجرلاهلداعأف.دحاوهينجةميقباهنملك،ةيندعمةيدقنعطق
دعف،هنعيفاضإءيشيأتفرعاذإو،هبمتها":هللاقو،تاغنيلش
.ً"امتهمنوكأس.هبينربخأو

."لعفأس"
فوفركانهتناك.ضرألاىلعلظرهظو،رجتملابابحتف،ةأجف

عطتسيملكلذلو،ةيمامألاةهجلانعرجتملانمةيفلخلاةهجلاتبجح
لجرلاملكتينألبق،نكل.لخدنمةيؤرزوجعلالجرلاالوكولراش
."!لعفهنإمسقأ!انهىلإءاجدقل":لوقيًاتوصكولراشعمس،زوجعلا

ردجيناك":اهضعببةكتحملاةراجحلالثمادبقيمعرخآتوصلاق
."يراظتنالدبهبكاسمإلاوًاروفلوخدلاكب

."أطخلاصخشلاناكولاذام"
."ةليللانزحتسىرخأةلئاعتناكً،اذإ"



بابكانه":ًالئاقسمهوكولراشفتكىلعهديزوجعلالجرلاعضو
."يتكربعمبهذا.رممىلإيضفيةيفلخلاةهجلايف

."ةيفلخلاةهجلايفناكامبر":لوألاتوصلالاق
زوجعلالجرلامدقتاميف،ةعيرسةكرحبلجرلاًاركاشكولراشأموأ

ىلعمكحلاب؛امبرةمكالملالوح؟بتكنعناثحبتله":ًالئاقفوفرلاوحن
."امكمجاربةيامحلتازافقلاضعبامبروأ،امكناذآ

."انهىلإلخديبصنعثحبننحن":نشخلاوقيمعلاتوصلالاق
مهف.رجتملاىلإةيبصلالوخدبحمسأال":زوجعلالجرلاباجأ

."مهعيمج،نوقراسمهعيمج.نوقرسي
."...لخديًادحاوتيأريننكل"
نيزختلاةحاسمربعكولراشكرحتاميفًاديعبتاوصألاتفتخاو

دتميوتايافنلابءيلمرممىلإيضفيًابابدجوورجتملافلخةمحدزملا
ال.نيهاجتالاالكىلإرظن.ىرخألاةهجلايفقيرطلاعمدماعتملكشب
اميف،دورغنيراشتقيرطىلإداعو،هنكميامعرسأبضكرف.دحأدجوي
.ضكريناكاميفهيقاسبنامكلاةبلعتمطتراو،هردصيفةوقبهبلققفخ

لواحيذلاصخشلا.لقألاىلعدحاولاؤسنعبيجيكلذً،انسح
.مهبًامتهملازيالتفوركيامطيروت

،هبنيطيحملاصاخشألاىلإًامودهبتناو،دوشحلانمضءاقبلامزتلا
ىلإلصوامدنعو.هيينوبراسقدنفىلإلوصوللندنلربعهقيرطقشو
ثدحتيتفوركيامدجوو،ةعرسبضكرلاةجيتنناقرتحتهاتئرتناك،كانه
ىأر.هادترايذلاريبكلافطعملاببسبًادجًامخضادب؛مخضلجرعم
دضنلثمودبيهاتلعجامهنأةجردلً؛ادجناتضيرعهيفتكنأكولراش
لدسنالب،هسأرةورفدنعهتنيملففيثكلارمحألاهرعشامأ.ةدئاملا
.ةيحلوناليوطنابراشهيدلناكامك،ةريزغةيبناجتاجومتلكشىلع

ريدمهنإ.تياكديسلاهنإ،هوأ":امهثيدحًاعطاقمتفوركياملاق
توكسيدعاسم...اذه،تياكديس.ةيحرسملاتياكةقرفيفنيلثمملا
هنأًاروفبعوتساكولراشنكل،ةرّذحمةقيرطبكولراشىلإرظنو."يلسركيإ
.فئازمسامادختسا-امبرتفوركيامبو-هبردجي

ديتناك."يديسكئاقلبتررس":لجرلاديحفاصيوهوكولراشلاق
زخوبكولراشرعشف،ةرمحلاىلإةلئامةينبتاريعشبةاطغمتياكديسلا



ً.اضيأتاريعشكانهنأولامك؛هديةحاريف
ريفصلثمتياكديسلاتوصناك.ً"اضيأانأو.ريغصلااهيأًاضيأانأو"

."حرسملازاهجولابحلايفًادجعرابكنأنوسرغيسديسلاينربخأ".قيمع
امعهسفنةرارقيفلءاستو."يديس،معن":رورسبكولراشلاق

ًائيشظحالو،نعمتبتياكديسلاهجويفقّدح.لجرلااذههنعثدحتي
.هيتنجووهفنأوهينيعلوحةريغصلاحورجلانمةلسلسظحال.هيفًابيرغ
؟حورجلاكلتلضرعتفيك

."لمعلاقيرفىلإفرعتللًاقحالحرسملاىلإلاعتً،انسح.ديج.ديج"
هتيمستكولراشبردجياملثم،نوسرغيسديسلاوأ؛تفوركيامبوصرادتساو
اهنأنمقثاوانأ،عونتملاانقيرفىلإمامضنالاىلعًاددجمكلًاركش".نآلا
."!دافحأللاهدرسبةريدجةرماغمنوكتس

نكل،دافحأّيدلنوكينأدعبتسملانم،عقاولايف":تفوركيامباجأ
."كلذلصحلاحيفتاظحالملانمريثكلانيودتيبردجي

ديسلا":ًالئاقتفوركياموحنكولراشرادتساف،تياكديسلارداغ
."؟اذهنملضفأمساىلإلصوتلاكعسوبنكيملأ؟رغيسنبا؟نوسرغيس

يذلاعضولاىلعدسحأنكأمل.ةرشابملجترأتنك":تفوركياملاق
."؟اذهام":هلأسوكولراشعارذتحتنامكلاةبلعىلإرظنو."هيفانأ

."ةبلعيف.نامك...هنإ"
كسورديفةغالبلاتّملعتدقل.يغالبلاؤسلا.كلذىرأ،معن"

ةرارشلاقلطينألاؤسلانمفدهلاناك؟كلذكسيلأ،ةسردملايفةينانويلا
ءارشهيفكبردجييذلاتقولايفًانامكتيرتشاوتبهذاذامل:كلقعيف
."؟كنمتبلطاملثمةئفادسبالم

تلخدف،يبناقحلينالجركانهناك":لاقمثةعرسبكولراشرّكف
ةيفلخلاةهجلانمةرداغملاّيلعبّجوت،كانهىلإيباقحلنيحوً.ارجتم
."...نأل،ةلجعىلعنامكلاتيرتشاو.رجتملل

ودبتيكل،كرهظمرييغتلامءيشىلإتجتحاكنأل":تفوركياملاق
.قلقمروطتاذه".هتياوريفككشيهنأهتوصنمكولراشكردأ.ً"افلتخم
يورغديسلانعوينعيلاتلابو،كنعنوثحبينولازيالمهنأينعيكلذف
امعرسأب،دالبلاىرحألابوأ،ندنلانترداغمةرورضنمديزيكلذً.اضيأ
."نكمي

،عقاولايف.جاعزنالابرعشيكولراشأدبىتحتفوركيامثدحتنإام
ثادحألاهقفوتلصحيذلالسلستلالّدبامنإو،تفوركيامىلعبذكيمل



عقوهنألطقفسيلو،نامكلاءارشلًاببسكلتماهنأكوودبيرمألالعجييك
.ةلآلامارغيف

دنعنامكلاقرحعيطتسناننأضرتفأً،انسح":ًالئاقتفوركيامعبات
لضفأ.يللقتال،ال".هديعفرو."؟كّفلكمك.ءفدلاىلعلوصحللةجاحلا
ّمضناو،كتفرغيف...ءيشلا...كلذعضوبهذا.ةقيقحلانعًالفاغىقبأنأ
."ءادغلالوانتلّيلإ

."وتللكروطفتيهنأكنكل"
ينكسّرقمىلإتدعل،يخيبوتمتينأيفبغرأتنكول،كولراش"

."لزنملاةبحاصىلإتثدحتو
هنامككرتويورغسويمأهلاهزجحيتلاةفرغلاىلإكولراشدعص

-هتفرغلةيذاحملاةفرغلابابنأظحال،جرخنيحو.ريرسلاىلعديدجلا
ًاعقوتملخادلاىلإرظن.حوتفم-هسفنليورغاهزجحيتلاةفرغلايأ
ةبيقحتفتخادقو،ريرسلابترتةمداخةمثتناكنكل،يورغةيؤر
.يورغ

."؟ةفرغلاهذهرجأتسادقناكيذلالجرلللصحاذامً،اوفع"
."يديس،رداغدقل":همامأينحنتوريدتستيهو،ةمداخلاتباجأ
."؟رداغ"
."ودبيامىلعةعقوتمريغةقيرطب،يديسمعن"
.ً"اركش،هوأ"
يفًافقاوناكيورغنكل،تفوركيامرابخإللفسألاىلإةعرسبلزن

.هيمدقدنعهتبيقحوهفطعمًالماحقدنفلاةهدر
."كتيؤرىنمتأتنك،كولراشهوأ"
."؟رداغتسله"
يبردجي.ينعةباينكوخأكبمتهيفوس.انههلعفألءيشنمام"

."ينيجبمامتهاللةدوعلا
.قحىلعيورغنأًاكردم،مالكلانعكولراشتمصو"...نكل"
يفّيلإةجاحنمام.رايتلاسكعراحبإلانمىودجالو.طبضلاب"

."رمألاّلبقتعيطتسأو،جضانلجرانأ،سأبال.ةلحرلاهذه
."انعميتأتنأكناكمإبناكولىنمتأ"
لكيفبيرغءيشةمثً.اضيأانأو":لوقيوهوًابيئكيورغهجوناك

ةجيتنرثأتةداعأطخلانعموصعملاكيخألقعنأدقتعأو.ةصقلاهذه
هنأرعشأ.ةلئاعلانمأددهتتتابرومألانألو،يداعلامرجملالثمهزاجتحا



هذهنأدقتعأ.لخدتلاعيطتسأاليننكل،امناكميفهتاباسحيفأطخأ
لودعلابهعانقإعطتسأمليننكل،هبكتريسأطخايسورىلإةريغصلاةلحرلا
نأدقتعأ.باهذلاىلعممصموهوً،اقباسعوضوملانعانثدحت.اهنع
.هسأرّزهو."هبفارتعالاديرياممرثكأهجعزأوكسوميفهلجرءافتخا
رمألالصح.هلمعقيرفنمًادحاوءرملارسخينأًادبألهسلانمسيل"
."هعمكذخأيفهتبغرببسمهفأال،كلذمغرو.ةرمنمرثكأيعم

."اينيجريفىلإيتايحتّغلب"
.هدييورغّدمو.ً"اعبطلعفأس"
ةلئاهيورغةضبقلخادهعباصأتفتخاف،ةنازربكولراشهحفاص

هذهيفًاحاترمنوكينلوهف؛تفوركيامبنِتعاو،كسفنبنِتعا".مجحلا
."ةلحرلا

لجرللهديبحّولريخألانكل،يورغةبيقحلمحلقدنفلاباوبعرسأ
بلطأسف،ةبيقحعفرىلعرداقريغوًاريثكًازوجعحبصأامدنع":لاقو
لاعت":لاقمث،هفتكىلعاهعضووىلعألاىلإةبيقحلاعفرو."ةدعاسملا
."لصحاملكبانربخأو،دوعتامدنعانترايزل

."لعفأس"
رظنينأنودنمقدنفلابابنمجرخيوهويورغكولراشبقار

نيحفعضلابرعش.وتللهنمءزجعطقمتهنأولامكّسحأو.فلخلاىلإ
.هدرفمبراص

،ةدئامىلإًاسلاجتفوركيامناكثيحمعطملاىلإهجوت،ةياهنلايفو
ةكوشلامادختسابةيانعبةكمسلاعطقيناك.هقبطيفةلماكةكمسكانهو
.نيكسلاو

ً:اسيعتودبيوهوةدئاملاىلإكولراشسلجاميفةثداحمةربنبلاق
ةذلنادقفىلإرارطضالانودنمكمسلالوانتلهسلانمناكهتيل"
له":لأسوكولراشىلإرظنمث."هنمكسحلاةلازإكبعصرمأبهلوانت
."؟يورغديسلارداغ

."رداغدقل،معن"
."ديج"
:لاقوهتكوشىلإةيانعباهلقنوهنيكسبكمسةحيرشتفوركيامعفر

."ايسورىلإكليباحطصاىلعقفاويالهنإ"
."رمألايفامتشقانتامكنإلاق"
كيلعفاخيوكيمحيهنإ.هيأرىلعًارصموًادجًادينعناك.حيحص"



."ملعتاملثم؛ةدشب
."يضاملاماعلالالخًاعمتقولانمريثكلاانيضمأدقل"
ةهينهاهغضمو،همفيفكمسلاةعطقتفوركيامعضوو."حيحص"

.ةعئارءادوسلاةدبزلاةصلصوً.اديجةوهطم":لاقمث،ناتضمغمهانيعو
يلاتلابو،يبتكمنعًادجًاديعبسيلوهف،ناكملااذهركذتيبردجي
."مظتنملكشبانهيئادغلوانتعيطتسأ

ايسورىلإرفسلاانبردجيهنأنمقثاوتنأله،تفوركيام"
."؟نيرتستم

نمققحتمث."رخآرايخيأىرأالوً،ايلمةلأسملايفتركف"
تقولالخانيلإمضنينأانقيرفيفثلاثلاوضعلابضرتفي":لاقوهتعاس
ةمث":عباتوكولراشىلإةعرسبرظنو.ً"اقباسةيقربهلتلسرأدقف.ريصق

دحألجرلااذهنإتلقنأيلقبس.هنأشبكريذحتيبردجيءيش
."نامكفزاعهنإو،يئالمع

."؟معن"
."ًالصأهفرعتكنأوههلقأملامنكل"
ًايأفرعأاليننكل!؟هفرعأ".اهمهفيملهنكل،تاملكلاكولراشعمس

اليننكل،يورغديسلاءانثتسابً؛اقلطممهنمًايأقتلأمل!كئالمعنم
."كئالمعنمدحاوهنأدقتعأ

رابخألقنلدعتسيلجرريبعتلثمتفوركيامريبعتناك."الًاعبط"
سوفورفرعتكنأدقتعأ،كولراش":هيخأنعهرظندعبيوهولاقو.ةئيس
."نوتس

رئبلايفةراجحلالثمتطبهةطيسبتاملكتس،تاملكتس
ليوطتقودعبهلقعيفّدترتتاجومتلابّسحأف،كولراشلقعلةقيمعلا
هيلإرظنينمىرييكهسأررادأ.مالكلانعتفوركيامفقوتنم
ءزجلاامأ.ًالصأفرعهلقعيفيليلحتلاويقطنملاءزجلانكل،تفوركيام
-ةرشعةعبارلايفىتفىلإيمتنيلازياليذلايفطاعلاءزجلا-رخآلا
ًاصخشهفلخفقاولاصخشلانوكينأوً،احيحصكلذنوكيالألمأف
ً.امامتًابيرغ

صاخلاهلقعيفيفطاعلاءزجلاكلذرثكأفرثكأىواهتو،نكيملهنكل
ً.اماعرشعةعبرألانباب

ينبلارعشلاوذنوتسسوفور؛هفلخفقينوتسسوفورناك
عضيناك.ءارضخلاةيلمخملاةرتسلاو،تاريعشلابةطقرملانقذلاو،ثعشألا



يفنوكينأةدشبدارأهنأولامكً؛اجعزنمادبو،هنذأيفًايبهذًاطرق
.اذهديريكولراشنأيفكشالو.رخآناكميأيف،رخآناكم

ال.بترمريغودبيناكملالعجتتنأف،سلجا":تفوركياملاق
رجغلانامكلايفزاعنمريثكلانولبقتسيمهنأنظأالانأف،لدنللثرتكت
."ةبرجتلاهذهمهديفتسو،انه

."كولراشًابحرم":سلجنأدعبنوتسلاق
."ً؟امويينربختملاذامل؟يخأعملمعتله":كولراشهلأسف
انررقامدنع.لعفيالأهنمتبلطيننأل":هنعًاضوعتفوركيامباجأ

نأتيشخ،رهشأةعضبلبقاكريمأىلإيورغسويمأوتنأبهذتنأ
بحأهنأةأجففشتكيوأ،يبناجلمعيفًامتهمهسفنيورغديسلادجي
نمتبلط،اذل.ارتلكنإىلإةدوعلاعيطتسيالهنأةجردلًاريثكمألاهدلب
.كتبقارملاهسفنةرخابلانتمىلعرفسةركذتىلعلوصحلانوتسديسلا
.رخش."نامأبكؤاقبإولظلالثمكتمزالمهبضرتفيناك،كرويوينيفو
ريغصلايفطاخبكقاحلىلإًارظن،تعقوتاملثمًاعبطِرجتملرومألانكل"
."يردأالثيحىلإهجتمراطقيفتنرأويثام

قئاعلثمفقتةركفلاتناك."!يخأعملمعتتنأ":كولراشررك
.هقلستبعصيًادجريبكقئاع؛هلقعطسويف

ملنامكلاىلعفزعلاكميلعتنإلوقلليعادالو":تفوركيامفاضأ
."هيلإةهجوملاتاميلعتلانمضنكي

."يرورسيعاودنمو،يرايتخانمكلذناك":نوتسلاق
."؟تفوركيامعملعفتاذام،نكل":كولراشلأس
لثمًارح،تاقوألامظعميفرفاسأ":باجأوهفتكنوتسسوفورّزه

نمىطسولاابوروألودنمديدعلايفلقنتلاعيطتسأ.هلثمًاريقفو،رئاطلا
نامكفزاعجعزيدحأنمامف.يقيرطضارتعاوأيبقعتمتينأنود
يهاقملايفرودتيتلاتاثداحملاىلإعمتسأو،تاعئاشلاطقتلأ.يلثمًادرشم
."انهزملوهديسلااهبغلبأو،هباشامو

ةلودلةيداصتقالاةلاحلاىلعمكحلاءرملاعيطتسي":تفوركياملاق
امملضفأ؛بارشلامهئاستحاءانثأنوحالفلاهلوقيامىلإدانتسالابةنيعم
لكيفصاخشألانمًاريبكًاددعتمدختسادقل.فحصلاةءارقدنعلصحي
زرفو،بعشلاةماعهلوقيامعامسةديحولامهتمهميضقتو،ملاعلاءاجرأ
.ّيلإةيقيقحاهنأنوعقوتييتلاكلتلاسرإمثنمو،تامولعملاكلت

بّجوتو،نافجترتكولراشاديتناك."؟ماهنرافىلإلاقتنالانعاذامو"



ضرعتهنأسحأو،دحأامهارياليكةلواطلاتحتًاعمامهؤافخإهيلع
."؟تناكنمةركف".ةنايخلل

لاقً،اتماصكولراشقيقشيقبامدنعو.تفوركيامىلإنوتسرظن
فيرلايفءاقبلازملوهديسلاينمبلط،ارتلكنإىلإتدعامدنع":نوتس
أدبأنأهيلعتحرتقاف،دالبلاعضونعهملعتأنأنكميامةيؤرلةرتفل
فيكىرأنأتدرأ":عباتينألبقةبيرغةقيرطبتمصو."رياشبماهنم
."نامكلاةلآىلعكفزعحبصأ

ةبسنلابىتحً،افيعضهتوصادبو."نامكةلآتيرتشا":كولراشلاق
.هيلإ

."هتيؤرّدوأ"
دقل.ايسورىلإنوتسديسلاانقفاريس":لوقينألبقتفوركياملعس

لمتكتلنامكفزاعىلإجاتحنعبطلابنحنو،ًالبقدالبلاكلتىلإرفاس
،كولراش":ةموعنرثكأتوصبعباتمث،ةهينهتمصو."ةيحرسملاةقرفلا
كلحمسألتنكامو،كريخلنكيملولكلذلعفألنكأمل،ينقدص
.ً"ايرورضرمألانكيملولكلذتلعفيننأفاشتكاب

."جرخأس.لصحامرربيالاذهنكل":لاقوكولراشفقو
ةعاسلادنعلباشتياويفغنيكحرسميفدجاوت":تفوركيامهللاق

."كانهةلحرلايفانقافريقتلننأانبضرتفيذإ؛رهظلادعبنمةعبارلا
هفلختفوركيامعمسو،بيجينأنودنمًاديعبكولراشىشم

ًامامتيقطنمهتلعفامنأتقولارورمعممهفيس.هكرتا،ال":لوقي
."هتيامحىلإفدهيو

،لطهيرطملاأدب،ةأجف.عراشلاىلإلصووقدنفلانمكولراشجرخ
لكادبذإ.ِلابيملهنكل،ههجوىلعرطملاتارطقلدرابلازخولابسحأو

.ىودجلاميدعومهمريغوًايدامرهلوحءيش
رطيس.هدصقييذلاناكملابًالعفٍلابمريغ،يشميأدبوًاراسيرادتسا

نوتسسوفوروأهيخأنمريثأتيألحامسلانودنم،هراكفأىلعةدشب
.اهيلإللستلابةريبكةبذكدرجماهنأنآلانيبتيتلااكريمأىلإةلحرلاوأ
دقف.ةكرحتملاةبساحلاةلآلانمعونلثم؛بقاروىشم،طقفىشم
عضييذلالجرلاً.اعماهعمجيهلقعكرتو،هبةطيحملاقئاقحلابعوتسا
،ضرمبباصمبابلاكلذبرقفقاولاوهقنعلوحرمحألابًاطقنمًاحاشو
ةعاسلاو.هترشبةلاحىلعمكحلاب؛عوبسألالختوميسو،امبردنهلايف
نماهقرسهنأّدبال؛هتعاستسيلىلعألايفلجرلااهيلإرظنييتلا



دّرشتملاامأ.ةيضاملاةليلقلامايألالالخةقرسلاكلتتلصحو،رخآصخش
هقنعلوحةتفالعضييذلاو،تالجعلاتاذةبرعلايفةيوازلايفدوجوملا
،مويلايفةدعًالايمأعقاولايفىشمدقف،ناتلولشمهيقاسنأمعزت
نمكولراشاهجتنتسارومألاهذهلك.هئاذحلثيدحلافلتلاىلعمكحلاب
ىلعءيشال،اهنميأهمهيملْنكل؛هريسءانثأاهظحاليتلاءايشألا
.قالطإلا

اهنأدجووهتعاسنمققحتامدنعهنكل،يشميوهوتقولارثأعاضأ
يفهلقعههجودقل.لباشتياوبرقًالصأحبصأهنأكردأةعبارلاةبارق
.كلذكردينأنودنمحيحصلاهاجتالا

نمهتهجاو.سيئرلاعراشلانمعرفتميبناجعراشيفحرسملاعقي
باوبألاىلإيضفتتاجردعبرأكانهو؛ءاضيبلاةدمعألاورمحألاديمرقلا
تناك.كانهًادحأدجيملهنكل،ةهدرلالخدوكولراشاهدعص.ةسيئرلا
رهوجبًابيرقتّسحأكولراشنكل،ركاذتلاعيبكشكيفةقلغمرئاتسلا
رئاجسلاناخدراثآً؛اقباسمظتنملكشبناكملااذهتربعيتلادوشحلا
.فقسلاوناردجلايففرخزملاصجلااهصتمايتلاروطعلاو

ً،ايئدبمةيرئادلادعاقملاىلإ؛ةعاقلايبناجىلإيضفتجاردأةمثتناك
ةعاقىلإةرشابمنايدؤيامهنأضرتفانابابةمثديعبلافرطلايفْنكل
،سيلاوكلاىلإامبريضفيركاذتلاعيبكشكبناجىلإبابةمثو.ةرداغملا
.هسفنحرسملاوراظتنالاةفرغوسبالملاءادترافرغدجوتثيح

تادهنتلاىلإًايغصمو،حرسملاحئاورًاقشنتمةهينهكولراشفقو
ةضورعملاوةرطؤملاةميدقلاتاقصلملاهينيعبًاحفصتمو،ىنبملايفتاهوأتلاو
رازدقل.ناكملااذهيفًابيرقتّيحءيشةمث.جاجزلافلخناردجلاىلع
وهناكملااذهنكل،ةماعتاحاسمربتعتيتلاينابملانمديدعلاًاقباس
نيذلاصاخشألانمًاديجًائيشصتماهنأبكولراشّسحأيذلااهنيبديحولا
نمو،سأيلاةحئارنايبصللنيدبيدةسردمنمتحافدقف.هباوبأاوربع
لزنمبهبشأادبغنيكحرسمنكل،ةيبصعلاولكاشملاةحئارزينوغايديدان
.لبقنمهرزيمل

.هحتفوحرسملاةعاقيفةسيئرلاباوبألادحأوحنىشم
ىلعدعاقملانمفوفصةمثو.اهعقوتاممرغصألخادلايفةحاسملا

رضخألالمخملابةاطغماهلكتناكو،مامألايفًاديعبتردحنادقو،نيبناجلا
تناكو.ةنكادةباحسلثمةيرئادلادعاقمللةيلفسلاةهجلاتدب.قيتعلا
رمحألاوينبلابةنوهدمو،ةينفلاكشأتاذةيديدحةدمعأبةتبثمدعاقملا



ةاطغمتاروصقمةمثو.اهيلعراهزأوقاروأعمةليحنراجشألثم؛رضخألاو
ةليلقدادعأىلعتوتحادقو،نيتهجلااتلكنمناردجلابةقصتلمو،رئاتسلاب
فرع.اهتفلكعفدللاملاكلميصخشيألةحاتميهو،ةلزعنملادعاقملانم
ةضفخنملاةيمامألادعاقملاف:دعاقملاعونىلعدمتعيركاذتلانمثنأكولراش
ىلغألايهةلزعنملاتاروصقملااميف،ةيرئادلادعاقملااهيلت،صخرألايه
اذهىلإةبسنلابامبرةيبسنىقبت"ىلغألا"ةملكنأمغر؛قالطإلاىلع
ةهجلاىلإيضفتدعاقملانيبتارممةمثتناكو.لوزعملاريغصلاحرسملا
.حرسمللةيمامألا

ناك.هقيقشمهنيبصاخشألانمةعومجمتفقو،حرسملاىلعو
كولراشىأر،ةلهولو.اصعوةيلاعةعبقويقوففطعمبًاقلأتمتفوركيام
ةيعيبطةطلسكلتميناك.هيلإقّدحاميفً،اخأسيلوًابيرغًاصخشهيف
ةرشابمًافقاونوتسسوفورناكو.ةوقلاوةيمهألاهنمتّعشدقف،هيلع
ً-اقباسكولراشهآريذلابدلابهيبشلاورمحألارعشلاوذلجرلاامأ.هفلخ
يدتريلازيالو،تفوركيامنمبرقلابًافقاوناكدقف-تياكديسلا
ضرتفانيذلاصاخشألانمةعومجمتفقوهبناجىلإو،ريبكلاهفطعم
سبالمًايئدبمنولثمملاىدترا.سيلاوكلايفنوفظومونولثمممهنأكولراش
ليوارسوةمرخمًاناصمقو،ءاسنللةفرخزمةيلمخمنيتاسف؛ميدقرصعنم
.لاجرللةخفتنم

ّمضناولاعت".حرسملايفهتوصحدصو."توكس،هوأ":تفوركياملاق
."انيلإ

حرسملاىلإةيدؤملاقيرطلاتناك.تارمملادحأيفهقيرطكولراشّقش
ةريغصلاارتسكروأللةصصخماهنأكولراشضرتفاةجيسمةحاسمبةدودسم
سمخ.نيميلاوراسيلاىلإًاعيرسرظن.ةيقيسومتالفحكانهنوكتنيح
،نيبناجلاالكىلعحرسملاىلإةضفخنملادعاقملاةيضرأنمعفترتتاجرد
هنأبأجافت،حرسملاىلإلصوامدنعو.نيميلاىلإباهذلاًايئاوشعراتخاف
رثكأًابيرقتمدقةفاسمًاضفخنمةيمامألاةهجلايفناكدقف.ًاليلقردحنم
حنميحرسملايفرادحنالااذهنأكولراشضرتفاف،ةيفلخلاةهجلانم
دعاقملاىلعنيسلاجلاصاخشألااميسالو،يرجيامللضفأةيؤرروهمجلا
ةيؤرلىلعألاىلإرظنلاىلإًايلعفمهضعبرطضيدقنيذلاوً،اريثكةضفخنملا
ةمثو.ةسكاعحطسأفلخليدانقبةئيلمتناكفحرسملاةفاحامأ.نيلثمملا
ىلإًالوصو،عيمجلاراظنأتحتحرسملاىلعىشم.طسولايفيقفأباب
ً.افقاوتفوركيامناكثيح



نوتسسوفورىلإًاقباسمكتفّرعدقل":ٍلاعتوصبتفوركياملاق
ىلإمكفيرعتبنآلايلاوحمساو.ةقرفلايفنامكلاىلعفزعيسيذلا
فوس،تياكديسلانمناذئتسالادعبف.يلسركيإتوكسديسلا،يدعاسم
بوصرادتساو."تاءافكلاددعتمًاصخشهتفصبةقرفلاىلإتوكسمضني
قيرفونيلثمملاىلإكفّرعأنأبيلحمسا،توكس":همالكًاعباتمكولراش
،فلخلاىلإطشمموليوطرقشأرعشيذليوطلجرىلإراشأو."لمعلا
،نيفلامساموتديسلاهنإ".ةيحرسمسبالميدتريناك.نيضيرعنيبجاحو
."ةقرفلايفلطبلا

ً.ابيرقتهيلإرظنينأنودنمكولراشىلإنيفلامأموأ
تاذوةليمجوةبحاشةأرماهاجتابئمويوهوهمالكتفوركيامعبات

ىعدتةسنآلاهذهو":كولراشلتمستباف،كلاحدوسأرعشونيوارضخنينيع
اهلمستباف."نيفلامديسلالباقمةلوطبلاروديدؤتاهنإ.كوميدفويأ
ْنكل،لقألاىلعتاونسرشعبهنمربكأفويأنأّدبال.هرودبكولراش
.هناكميفزفقيهبلقلعجنيوارضخلااهينيعواهتماستبايفءيشةمث

هيلإريشتيذلاهاجتالابقحلوً،امغرمكوميدفويأنعهينيعدعبأ
نايدؤينارولنايدةديسلاوسينروفمايليوديسلا".ةحّولملاتفوركيامدي
."نْيسيئرلانْيلثممللنيمعادنيمهمنييوناثنيرود

غوبصملادوسألارعشلانمةلصخاذً،امخضًالجرسينروفمايليوناك
تفشكوً،امخضوًامروتمهفنأادب.ىرخألاىلإهينذأىدحإنمدتمتيتلا
نأضرتفي.بارشلاءاستحايفطرفيهنأولامكءارمحةدروأنعهاتنجو
هروديدؤيامدنعليمجتلاتارضحتسممادختسابةدروألاهذهةيطغتمتت
.طيبنقلابهيبشلافنألاكلذءافخإلريثكلالعفنكميال،نكل.حرسملاىلع
،ةنيزرةأرماتناكفنارولةديسلاامأ.ةيحتةباثمبهنيبجىلإنيعبصإعفر
اهلبسنألاناكملانأكوتدب.ةكعكلكشىلعىلعألاىلإطوبرماهرعشو
ناكولو.نانحبكولراشلتمستبا.حرسملانمًالدبلزنميفخبطموه
.امبرهتقناعدقتناكل،اهيلإبرقأ

حرسملاىلعرهظييذلاتياكديسلاىلإةفاضإلاب":تفوركياملاق
ءالؤه.ةقرفلاةرادإهيلوتنعًالضف،كوميدةسنآلاونيفلامديسلاعمًابلاغ
يفنوكراشيفانهمهارتنيذلانورخآلاامأ.نويساسألانولثمملامهةعبرألا
روكيدلانولقنيالنيحةطيسبًاراودأنودؤيو،ةريفغلادوشحلادهاشم
،يلوبو،هادوجو،نايديرانيدلنيميلاىلإراسيلانم.سيلاوكلافلخ
."يرنهو



ً،ابيرقتهنسلثميفاوناكنيذلاةعبرألانايبصلاىلإكولراشأموأ
نقذاذو،ةرشبلانكادوًاليحننايديرناك.نيسيئرلانيلثمملافلخنوفقيو
معانوبحاشهرعشنكلوً،اضيأليحنفهادوجامأ.نيفيثكنيبجاحوقدتسم
تفشكاميف،هسأرلوحوفطيهنأكوً؛ابيرقتضيبأودبيهنأةجردلًادج
ناعتمتيامهالكو،نيمأوتيرنهويلوبناكاميف.ًاليلقيلقنرقنولنعهانيع
امهنيبديحولاقرفلا.نيتينبنينيعو،تالضعلاريثكمسج؛اهسفنتافصلاب
-تفوركيامىلإبرقألاناكهنأل،يلوبهنأكولاشضرتفا-يلوبنأوه
.ةنيعمةلحرميفهلضرعتثداحيفىرسيلاهدييفىرغصلاهعبصإدقف

،ةللظملاةحاسملاىلإكولراشرظنامدنعو.ةقورألايفمهدحألعس
ناكيمسنابراشهمفيطغيليوطلجرلكشىلإفرعتلاطقفعاطتسا
،هيبيجيفهيديًاعضاوً،ابيرقتفلخلاىلإئكتمهنأكوادب.نوللاادوسأ
.ةمتعلايفهانيعتعملو،حرسملاىلعنيفقاولاصاخشألايفقدحيوهو

ارتسكروألادارفأيقابنأمغر.ىسنأتدك،معنهوأ":تفوركياملاق
؛انهدوجوميقيسوملاعزوملاوارتسكروألادئاقنأالإً،اقحالانيلإنومضنيس
."سيفيإديسلاىلإكفرعأ

."سيفيإديس":كولراشلاق
."يلسريكإ...ديس":ارتسكروألادئاقباجأ
."كؤاقلينّرسيهنأنمقثاوانأ":لوقيوهوًافاجهتوصناك
ىرحألابوأ-تفوركيامملكت."ةداسلاوتاديسلااهيأ،تياكديس"

مكلًاركش"-ًادعاصفنآلاذنمهيدانينأهبضرتفياملثم،نوسرغيسديس
دقل.مكبولقيفحبصننأىنمتأو،مكتقثانحنمو،مكتقرفيفانلوبقىلع
مكتمدخليبقوثولانكميهنأفرعيو،يتالهؤمىلعتياكديسلاعلطا
دهعتأ.يضاملايفىرخأةيحرسمقرفعمتلعفاملثمًامامت؛ةيلوؤسمب
روطتتةقرفلالعجو،يننكمياملضفأبماعلاريدملارودءادأبمكمامأ
ةلحرلامتتنأبيضقتيللمعةمهملوأنإ،كلذلو.رارمتسابمدقتتو
نوؤشلالكزاجنإنامضوهيفده.ثداحيأنودنموكسومىلإةلبقملا
اوقث.ةينفلامكعيراشمىلعزيكرتلانماونكمتتيكةلوهسورسيبةيلمعلا
."مكلذخأنلو،يب

نأحرتقأ":تياكديسلامتمتو،تاملكلاهذهدعبقيفصتلاىّود
عيمجلانوكينأديرأاهدعبو،قئاقدسمخمكيدل.نيرامتلاىلإدوعن
."!مايأةثالثدعبوكسومىلإرداغنفوساننأاوركذت.حرسملاىلع



كولراشاهاضمأةليلقمايأدعبف.جعزمملحلثميلاتلاعوبسألاّرم
تفوركياماهءانثأىلوتو،ةيحرسملاةقرفلاىلعاهلالخداتعاو،ندنليف
ةطحمنمراطقلاكولراشبكر،مهرفسلةيئاهنلاليصافتلابمامتهالا
رعشلولرتاويفةطحملاتناكول.ةقرفلاءاضعأةيقبعمسوركغنيراشت
سوركغنيراشتةطحمنكل،اهتحتقافنألايفةدراطملاًاركذتم؛ربكأرتوتب
فيرلاربعراطقلامهلقن.ةئيستايركذهللمحتالو،ةحاسمرغصأ
ربعمهذخأبراقىلإمهلقنمتثيح؛رفودىلإًالوصوفولأملايزيلكنإلا
مايأةثالثدعبو.رخآًاراطقاوبكر،كريكنوديفو.اسنرفىلإةيزيلكنإلاةانقلا
!قدصيالرمأ!ابوروأاهلالخاوربعمايأةثالث.وكسوميفاوحبصأ

دجوتالو،ةنطبمداكلابدعاقملافً.ايئدبمةطيسبتازيهجتلاتناك
ثيحدعاقملاىلعمهماسجأاوددمو،اوسلجثيحةقرفلاءاضعأمان.ةّرسأ
.اوعاطتسا

وأاومانوً،اعماوسلجكولراشمهيلإفرعتيملنيذلانويقيسوملا
.يطللةلباقةريغصتالواطمامأةيقيسومتاعوطقمتقولالاوطاوفزع
امهنوكىلإًارظن؛نيلصفنمنيريرساكلتماتياكديسلاوتفوركيامامهدحو
ايضمأ،اذل.ةيحرسملاتياكةقرفيفنيلثمملاريدموماعلاريدملايلاوتلاىلع
.امهدرفمبامهتقومظعم

ةيعيبطلادهاشملاًابقارمو،ةذفانلابًاقصتلمهتقومظعمكولراشىضمأ
سلطألابتكيفطقفاهءامسأأرقتادلبوندمودالب.همامأرمتيتلا
لثمندموتادلبو،ايسوربواكيجلبلثمدالب؛همامأةيحةأجفتحبصأ
...كسنيمووسراوونيلربونلوكوليسكورب

همامأةدتمملاحوشلاراجشأتاحاسمبقاريو،ةذفانلاربعقّدحيناك
.هبرقنارولةديسلاتسلجامدنع

."ًاليلقثدحتلايفبغرتدقكنأيفتركفاذلً،اديحوودبت":تلاق
نيحرومألاضعبلدبتةيفيكنمطقفلوهذم...يننكلو.ريخبانأ"

تاتابنلالثم-ىرخأءايشأىقبتاميف-ماعطلاوتاغللالثم-رفاسن
ليبسىلعةررهورويطًامودكانهفً.ابيرقتاهسفنيه-تاناويحلاو
."لاثملا

فرعيالملاعلايفدلبدجويهنأدقتعأالف.قناقنلاو":تراشأ
ودبي"ً:اريخأتلاقمث،تقولاضعبلةفطاعتمةقيرطبهيلإترظنو."قناقنلا



هذهيفكلتقولانمريثكلاكلميالنوسرغيسديسلاكدشرمنأ
."ةلحرلا

نععافدلاهبردجيهنأّسحأدقو."لوغشمهنإ":كولراشباجأ
.تفوركيام

مامتهالاهبردجي،هتيامحتحتكنوكىلإًارظنهنأدقتعأيننكل"
الوهف":تعباتودحاوبناجىلإاهسأرتلامأو."كدرفمبككرتمدعو،كب
.ً"اريثككتحاربًامتهمودبي

لواحو،رتوتلابكولراشّسحأ."اهنأشبريكفتللرومألانمريثكلاهيدل"
."؟ليوطتقوذنمنيلثمتله".عوضوملاليدبت

رعشأ،هوأ":تمتمتو،ةذفانلاجراخىلإ؛هنمدعبأناكمىلإترظن
."يتايحلاوطتّلثميننأكوًانايحأ

.برغلابوصرثكأفرثكأنوكرحتياوناكاميفيعيبطلادهشملالّدبت
يتلاةريبكلاتاحاسملاو،اسنرفنمكولراشاهآريتلاةريغصلاةحاسملا
ةنكادلاءارضخلاتاباغلانمجيزمنعةرابعتناك،اكيجلبنماهوزاتجا
تحبصأ،ايسوراولخدوايسورباوربعامدنع،نكل.ةحتافلاءارضخلالوقحلاو
تحبصأنأىلإةّدشبةرارحلاتضفخناو،رثكأفرثكأهايملابةينغرظانملا
رثكأوةماقرصقأسانلاادب.ضرألاىلعجلثلارهظو،ةدمجتمةريغصلاكربلا
.هقطنميفتّرثأضرألاقوفًامودةّميخملاوةضفخنملامويغلانإوأ،ةنكد

لاحىلععالطاللراطقلاقاوريفكولراشىشم،امةلحرميف
هنأًايلجادبو،تاداسولاىلعًائكتمهترجحيفًاسلاجهوخأناك.تفوركيام
رتفديفتاظحالملانّوديو،ةحوتفمبتكبًاطاحمناك.ماريامىلعسيل
.هحتفوبابلاىلعكولراشقرطنيحىلعألاىلإرظن.ريغص

."؟معن"
."ماريامىلعكنأنمدكأتلاتدرأ"
جعزيراطقلااذهنعرداصلايوقلاتوصلاف.ماريامىلعتسل،ال"

."ةدودحماهتدئافنكل،بتكلابيسفنءاهلإلواحأ.يمضهلايزاهج
."؟كلهلعفعيطتسأءيشنمله"

يفةبغرلابرعشأالانأف.مالسبيناعأطقفينكرتا":تفوركيامخرص
."رضاحلاتقولايفثدحتلا

جراختاظحلعضبفقوو.بابلاقلغأوفلخلاىلإكولراشعجارت
ًامويرعشهنأركذيالوهف.هلعفهبردجياممقثاوريغهيخأةرجح
يفهمعةجوزوهمعلزنملخدنأذنمةدئافلاةلقوةدحولاهذهب



.ماهنراف
جراخةرشابمناك.ههابتناراثأامًائيشنكلً،اديعبريسللرادتسا

ريغصينبءيشهنإ.بابلاراطإبرقًاددمم،تياكديسلاةرجحباب
ىنحنا.هبطوبرمعيفرطيخوألبحعمً،ابيرقتهلكشوهماهبإمجحب
طغضلالعفبًاليلققحسناو،هيلعهماهبإوهعباصأتقبطأنإامو.هطاقتلال
يذلاءيشلاو.ةتيمةرأف؛ةرأفهنأًامودصمكردأىتحهيلعهسراميذلا
.اهبنذناكًايلدتمًاطيخهدقتعا

.لزانملالثمًامامت؛نارئفىلعيوتحتتاراطقلانأضرتفا.ةتيمةرأف
حتفتياكديسلاةرجحبابنكل،هيفاهعضولناكمنعًاثحبهلوحرظن
ةحتفربعكولراشىلإءارمحلاةيحللابحاصمخضلالجرلارظنو،ًاليلق
."؟رمألاام؟معن":هلأسوبابلا

عضوو."نوسرغيسديسلاروزأ...طقفتنك.ءيشال":كولراشباجأف
تياكديسلاغالبإأشيملً،امامتهكرديملببسلو.هبيجيفةتيملاةرأفلا
.رمألاب

.ةيبصلاىلإثدحتوبهذاف،رجضلابرعشتتنكاذإ":تياكلاق
بهذا.روكيدلامزاولوةيفلخلارئاتسلاريضحتلمهعملمعتنأكيلع
."مهيلإفّرعتو

.كولراشهجويفبابلاقلغأمث
عفرةيفيكملعتيوهوندنليفاهاضمأمايأةثالثدعب،عقاولايف

فرعيكولراشتاب،حرسملاىلعروكيدلامزاولكيرحتوةيفلخلارئاتسلا
تقولارورمىلعةدعاسمللو.ةقرفلايفًانسرغصألاةعبرألاءاضعألاًاديج
ةبعليفمهيلإمامضنالابمهتابلطلًاريخأكولراشملستسا،ةعرسبراطقلايف
هلقعلضفبو...درنلاو"ةّدشلا"دعاوقهوّملع،دحاوموينوضغيفو.قرولا
ًاثرإتدبيتلاةلئاهلاةركاذلاًاعبطىسنننأنودنمً-ايباسحهجوملا
.باعلألادعاوقًاعيرسكولراشّملعت-زملوهةلئاعيفًايلئاع

اناكدقف.قرولاعمنيمأوتلايطاعتةقيرطبًانوتفمكولراشحبصأ
ةلوهسباهنابلقيوقاروألاناطلخيو،نيريبخلثمقرولانمةعومجمبناكسمي
فلتخمهاّملعف،كلذامهلعفةيفيكنعًاعبطامهلأس،ةياهنلايفو.ةقدو
،ةلواطلاىلعطلخلاو،جومتملاو،يدنهلاو،يرئادلافصنطلخلا:طلخلاعاونأ
هلاقاماذه.نّرمتوةراهمبلطتت-هاربخأاملثم-ةلأسملاف.ديلابطلخلاو
،باعلألاتهتناامدعب،اذل.نامكلاىلعفزعلانأشبًاضيأنوتسسوفور
طلخلواحيوهوةيلاتلاةليلقلاتاعاسلاىضمأو،قرولاةبلعراعتسا



ةليحنلاهعباصألضفبو.تاينقتلافلتخمملعتلً؛اراركتوًارارمقاروألا
قاروألاطلخيراص،باعلألاةيقبيفوً.اعيرستاينقتلاملعت،ريبكلاهرارصإو
.يلوبويرنهلثمًامامت؛ةقئافةعاربب

دجوو،هقيربةذفانلاجراخىلإقيدحتلادقف،ثلاثلامويلايفو
،نيفلامديسلا:تالثمملاونيلثمملاةدهاشمبرثكأفرثكأًامتهمهسفنكولراش
تاراهملالامعتسالواحو.نارولةديسلاوكوميدةسنآلاو،سينروفديسلاو
مهنملكخيراتنعءيشةفرعمليورغسويمأاهايإهملعيتلا
جاتنتساىلإلصوتهنأدقتعااملكفً.اكبترمهسفندجوهنكل،مهتايصخشو
امبرةقالعرمألااذهل.هيأرلّدبيوامءيشلصحيناك،مهدحأنأشبنيعم
نممهيدلزربتةفلتخمتايصخشناكامبرهاريامف؛ليثمتلايفمهتاراهمب
.مهملعنود

ةئيلموةلممتاحاسمزاتجيراطقلاناكاميف،امةلحرميف
يفريبكلاونيدبلالثمملا-سينروفديسلانأكولراشظحال،تاعقنتسملاب
يفًاقودنصعضي-طيبنقلابهيبشلافنألاوةدروألابةئلتمملاةرشبلاوذ،نسلا
نمةيعوأقودنصلايفدجوتهنأكوادب.هتايوتحميفشتفيوهنضح
.هبوصيتأيلهيلإراشأ،هلكولراشةبقارمىلإهبتنانيحو.عاونألافلتخم

كشال.حرسملاىلعروهظلابةصاخلاليمجتلاتارضحتسماهنإ":لاق
.بارشلاةحئارهنمتحافو."!لبقنماهلثمتيأركنأيف

."سيلاوكلايفةداعلمعأانأف.بثكنعسيل":كولراشفرتعا
ًاعاونأكلمأانأف.ماوعأذنميعمةدوجومةبلعلاهذه":سينروفلاق

هيلإفيضأيذلامنغلانهدو،لسعلاعمشنمةعونصمهجولاءالطنم
،يلحكلاغبصلاوأ،يزمرقلادودلاوأ،دوسألامحفلاوأ،صاصرلاوأ،كنزلا
ًاضيأكانهو.اهناولأاهحنمليسوربلاقرزألاغبصلاوأ،صاصرلاديسكأوأ
قرولاو،بادهألاونينفجللدوسألامحفلاوقورحملانيلفلاك:ىرخألاءايشألا
ىحللارعشوأ،راعتسملارعشلاتيبثتلةكلعلاو،لالظلادادعإلقورحملا
لكشرييغتاهنيحكنكميوحيحصلكشباهمدختسا.ىحللاونيبراشلادادعإل
.ديعبنمكيلإرظنلادنعلقألاىلع؛لماكلابكهجو

اذإ":ًالئاقعبات،كولراشهجوىلعةريبكلاةشهدلاظحالامدعبو
يتمظعوفنألالثم؛هجولايفةئتانلاماظعلاىلعًاحتافًانولتعضو
يفةنكادًالالظتعضواذإو.ةمخضكهجوتامسقحبصتسف،نيتنجولا
نولرييغتدنعو.قمعلااهيلإفيضيسكلذنإف،ةفّوجملاتاحاسملا
ديعاجتوأ،نيلهرتمنيكفىلعلوصحلاكنكمي،ةللظملاوةحتافلاتاحاسملا



قفخيامدنعو.ةزرابةدروأوأ،نينيعلاتحتةخفتنمبويجوأ،نيبجلايف
نوجعملمعتسا":عباتوةبلعلانمةيندعمريدصقةقروجرخأو."...كلذلك
."!فنألا

."؟!فنألانوجعم":قدصمريغوهوكولراشلأس
نوجعمً.اريثككرحتيالءيشيأونقذلاوفنألالكشريغيهنإ"

قدصتنلكنكل.ققشتيسفكيتنجوىلعهتعضواذإو،ينثنيالفنألا
.كرهظميفًالدبتثدحينأنقذلاوفنأللفلتخملكشلنكميفيك
."!كلقيدصلضفأىتح؛دحأكيلإفرعتينلاهنيح

تحبصأو،مايألاوتاعاسلاراسمكولراشعاضأامدعب،ةياهنلايف
كسروكةطحميفراطقلافقوت،تقونودنمةهاتمنعةرابعةلحرلا
.وكسوميف

ًافطعمو،لفسألايفًاعساودوسأًافطعميدتريليوطلجرةمثناك
ةهجلايففقي،ءادوسةعبقرمتعيو،دوسألاورفلانمفاوحبًانيزمًايقوف
تناكو.نابراشوةبذشمةريغصةيحلهيدلتناك.ركاذتلازجاحنمىرخألا
حملنإامو،امًادحأرظتنيهنأكوادبو.نيلسروبلالثمةبحاشهترشب
.هديعفرومستباىتحةقرفلا

كلذةحفاصملهديّدمف.زجاحلازاتجانملوأتياكديسلاناك
ناكيذلاتفوركيامامأ.ةرارحبهقناعومامألاىلإمدقتلجرلانكل،لجرلا
.ةعرسبفلخلاىلإعجارتدقفتياكديسلافلخةرشابم

،تاظحلعضبتفوركياموتياكديسلاىلإةيحللاوذلجرلاثدحت
رتويب.فودوروميمسا":ةيسنرفلاةغللابلاقو،ةقرفلاةيقبوحنرادتسامث
فوبوسويريمألالِّثمأنأيبجاوويرورسيعاودنمو.فودورومشتيليإ
متهنأىلإمكلضفنماونئمطا.بيبحلااننطوىلإمكترايزىعرييذلا
ًاينفةعتممنوكتسمكترايزنأنمدكأتللليصافتلالكنمققحتلا
قدنفىلإمكبحطصأس.مكلضفنمينوعبتا،نآلاو.ءاوسدحىلعًايجاتنإو
.ً"افرغمكلتزجحثيح،رازابيكسنايفالس

ةزوردموةضافضفءارضختالذبنودترينولاّمحءاجفهعباصأبعقرفو
ةقرفلاءاضعأاهرضحأيتلاسايكألاوبئاقحلافلتخماولمحو،ةعاربريغب
يففطصتةدعتابرعتناكثيحىلإ،جراخلاىلإمهقيرطاوّقشو،مهعم
.ةقرفلادارفأراظتنا

بلاحطلانمًالدب،نكل.جلثلابةوسكمضرألاوًادرابسقطلاناك
لحولاعمطلتختوجلثلاطقاستيامدنعارتلكنإيفومنتيتلاةينبلا



ً.افيثكوضيبأايسوريفجلثلاناك،تابرعلاتالجعتحتةتيملاباشعألاو
تابرعلافقتثيحىلإةطحملانورداغيمهومهمادقأتحتقحسنادقو
.مهقدنفىلإمهلقنتسيتلاثالثلا

عراشلاتألميتلالقنلالئاسوفلتخميفًالوهذمكولراشقّدح
تابرعلاىلعًاداتعمناك.ةقرفلادارفأعيمجلعفكلذكو،ةطحملاجراخ
،ندنليفماهوربلاتابرعو،ةنصحألاتابرعو،ماهنرافيفةحطسملاةيعارزلا
يتلاةيضايرلاتادعملاهبشتاهنإً.امامتةفلتخمدلبلااذهيفتابرعلانكل
نأنكميءيشيأهبشتاممرثكأنايبصللندبيدةسردميفاهمدختسا
ةقيضوةليوطةيبشخحاولأنعةرابعيهف.هبوكريفصخشلابغري
نأنمًالدبًاناصحيطتميهنأولامك،نيقاسلاجرفنمبكارلااهيلعسلجي
،مادقأللنيدنسمهاجتابجراخلاىلإنيردحنمنيبناجعم،ناصحلاهرجي
يفسلجيقئاسكانهو،بيلاودةعبرأىلعتبثمهلكءيشلاكلذاميف
ريغديكأتلابو،لاجرللةحيرمريغتابرعلاهذهتدب.باكرلافصةمدقم
.نهنيتاسفيفءاسنللةبسانم

ىلإمهبئاقحومهسايكأنولقنيمهونيلامحلاةعومجملادارفأبقار
عراوشيفةلحرلاتناك.اهنتمىلعاودعصينألبقتابرعللةيفلخلاةهجلا
هلادبو.اهمدقوينابملاةماخضبًالوهذمادبكولراشنكل،ةريصقوكسوم
ماجحأ؛ارتلكنإيفهيلعيهاممربكأماجحأبةّديشمءايشألالكنأكو
نيبّدحمينابملالالظيفنوضكرياوناكنيذلانييلحملاناكسلاتلعج
.ةيبشخحاولأىلعضكرتنارئفمهنأكونودبي،دربلاةدشنممهماسجأ
وأ،ديمرقلاوأ،رجحلانولبينابملانوكتنأىلعًاداتعمناك!ناولألاو
ينابملالكتدبوكسوميفانهْنكل،هنماهدييشتىرجيذلابشخلا
اهنمريثكلاو،رضخألاوقرزألابرخآلاضعبلاو،يدرولانوللاباهضعب.ةيلطم
يفًاضئافكلمتايسورتناكامبر.اهنعًالفاغكولراشناكبابسأل؛رفصألاب
فودورومشتيليإرتويبىلوت،قدنفلاىلإاولصوامدنعو.رفصألاءالطلا
عمجبتياكديسلاوتفوركيامماقف.رداغومهعدومث،مهئامسأليجست
.لابقتسالاةعاقيفًاعمةقرفلادارفأ

يتلاثادحألالِّصفتيتلاةلحرلاتايمويتّرضح":تفوركياملاق
:عباتمث،لعسوهيتفشىلإهديعفرو."ةلبقملاةليلقلامايألالالخيرجتس
.ليصافتلامكلصخلأينوعدنكل،ليلقدعبقاروألاهذهمكيلععزوأس"
ٍعارريمألا.فوبوسويريمألانمةوعدىلعءانبوكسوميفانهنحن،ًالوأ
ىلعيدؤتةيناطيربةيحرسمةقرفةيؤريفبغراملاطلو،نونفللفورعم



.ةلبقملاةثالثلامايألالالخانفرصتيفيلامحرسمريمألاعضودقو.حرسملا
هنأينعيامم،وكسوميفًاروطترثكألاوهحرسملااذهنأيفكشال
."ايسوريفًاروطترثكألاحرسملا

عستييتلادعاقملاددعوهام":سيئرلالثمملا،نيفلامديسلالأس
الو،مرتحملثممانأف".حرسملاةبشخىلعهنأولامكهتوصحدصو."؟اهل
."صاخشألانمةريغصةعومجممامأرهظأ

يناثلاحرسملااميفً،اصخشنيسمخوةئمعستلعستييساسألاحرسملا"
.ً"اصخشنيسمخوةئمعبسلعستي

حرسميأىلعنحنو":ةسيئرلاةلثمملا،كوميدفويأةسنآلاهتعطاقف
."؟نوكنس

نأل؛يناثلاحرسملاىلعانضرعيدؤنس":فطلبتفوركيامباجأ
."ميمحلاانءادأرثكأبسانتورغصأحرسملاةحاسم

ددبتينأديرأال":ًالئاقحرشو،مامألاىلإتياكديسلامدقت،اهدنع
."عساوحرسميفعرابلاوقيقدلامكليثمت

:تلاقو،ماشتحابفلخلاىلإتعجارتو،اهسأربكوميدةسنآلاتأموأف
.ً"اركش!مامتهالااذهلاي"

ّيلعليحتسيذإً؛اقبسمحرسملاةرايزديرأ":ٍلاعتوصبنيفلاملاق
مييقتديرأانأف.لبقنماهيلإدوعصلابرجأملحرسمةبشخىلعليثمتلا
ىلإيتوصلاصيإبيلحمستيتلاةقيرطلايسفنبددحألكانهتوصلاماظن
."يعامسنمعيمجلانكمتييكةديعبلااياوزلا

،ًاليلقتفوركيامتمصو."ليلقدعبةلأسملاهذهىلإقرطتأسً.اعبط"
ءادأب-نوملعتاملثم-نومزتلمنحن":همالكعباتمث،ةقرفلادارفألمأتو
تاوعدفوبوسويريمألالسرأدقف.ةلصفنمٍلايلثالثلالختالفحثالث
قثاوانأو.ىلوألاةليللايفضرعلاروضحليلمخملايسورلاعمتجملاةبخنىلإ
."مسوملااذهلةيمهأرثكألايعامتجالاثدحلانوكيسهنأنم

ً؟ادوجومرصيقلانوكيسله":كولراشفلخنمنارولةديسلاتلأس
امدنع":ركمبتلاقوكولراشىلإةعرسبترظنو."!لعفينأىنمتأ،هوأ
كلذىلعناوألاتافدقل.ريمأنمجاوزلاةدشبتدرأ،ةريغصةاتفتنك
."ملحأنأيعسوبلازيالنكل،نآلا

لوغشمرصيقلا،فسألل"ً:ارذتعمهيديطسبيوهوتفوركيامباجأ
ةعومجمنمفلأتيسروهمجلانأنمنيدكأتماونوك،نكل.ةلودلانوؤشب
،مهتاجوزوتانوراب،تاسيتنوكوتاتنوك،تاريمأوءارمأ:تايصخشلارابكنم



مظعمنوكيسوً،ادجةعساوةيسورلاةيطارقتسرألاةقبطلا.مهتاجوزوتاقود
طالبيفيناطيربلاريفسلاىلإةفاضإلاب،ىلوألاةليللايفنيرضاحاهدارفأ
."هتجوزورصيقلا

مث."!عئاراذهمك،هوأ":اهيديبقفصتيهو،نارولةديسلاتلاق
فيرخيفةديسىلعمهدحأقفشيدق":هلتسمهوكولراشوحنتنحنا
نوكتنأيفكشيوهواهلمستباف."ةمرتحمةديسينملعجيورمعلا
.يسورليبنيألةبسانمةجوزنارولةديسلا

نملكيف":لاقوةقرفلادارفأةيقبىلإههابتناتفوركيامهجو
لضفأنمةراتخملادهاشملانمةعومجمنودؤتفوس،ثالثلايلايللا
رفوتسيركو،نوسنوجنبوً،اعبطريبسكشمايليو:ةيناطيربلاةيحرسملاعئاورلا
:لاقوهفلخفقاولاريبكلالجرلاوحنرادتسامث."رتسبونوجو،ولرام
بسانملاقايسلايفاهعضوودهاشملاميدقتىلوتتسكنأدقتعأ،تياكديس"
."روهمجلامامأ

نأمغر،ةيسنرفلابثدحتأس.هيونأاماذه":لاقوتياكديسلامتمت
."ةيزيلكنإلابنوكتسضورعلا

؛ةقرفلايفًانسرغصألاءاضعألاوحنتفوركيامرادتساو."زاتمم"
عباتو،يلوبويرنهنيمأوتلاو،بحاشلاهادوجو،نكادلارعشلايذنايدير
كلميحرسملانأنمقثاوانأ،روكيدلامزاولودهاشملاىلإةبسنلاب":ًالئاق
نمًاءدب؛ءيشلكديسجتلاهلامعتسانكمييتلاةيفلخلارئاتسلانمًاددع
تاشورفملانمريبكددعىلإةفاضإ،ندرأةباغىلإرونيزلإرصقيفكراعملا
حابصلايفًاعيمجبهذننأحرتقأ.ةديفمنوكتدقيتلاىرخألاءايشألاو
نوجاتحييتلاةيتوصلانيرامتلانولثمملايدؤياميفو،حرسملاىلإركابلا
راغصلااهيأمتنأنوموقت،حرسملايفةيتوصلاصئاصخلانمققحتللاهيلإ
موقيفوسو،هلامعتسانوديرتاماوددح.تياكديسلاةدعاسمبريضحتلاب
ةيفيكمكنوملعيسو،رهظلادعبمكلهريضحتبحرسملايفنومظتنملانوفظوملا
."اهلازنإوةيفلخلارئاتسلاعفر

."ّدشولابحةلأسماهنإ،ةياهنلايف.لابحاهلك":يرنهلاق
،ةيفلخلارئاتسلابيترتحرسملاوفظومىلوتياميف،دغرهظدعب"

هرظنلّوحو."عيمجلاهيفكراشيلماشبيردتكانهنوكيسهنأضرتفأ
.هفلخنيفقاولانييقيسوملاةقرفىلإو،نيبراشلايذليوطلاسيفيإديسلاىلإ
نييقيسوملاعمًاديجمجسناهنأادبوً،اضيأكانهنوتسسوفورناك
نوكتسيتلاةيقيسوملاتاعوطقملافلتخمنيرمتلااذهلمشيس".نيرخآلا



."روضحلانييقيسوملالكبردجيكلذلو،ةلفحلانمًاءزج
."قلقتالً.اعبطكانهنوكنس":لاقوهسأربسيفيإديسلاأموأ
:ةقرفلادارفألكىلعهرظنبلوجيوهوعباتو،هسأربتفوركيامأموأ

ينفلاعمتجملانمروهمجلافلأتيس،ةيناثلاةليللايف.كلذنمقثاوانأ"
مومعلركاذتلاعيبمت،ةثلاثلاةليللايفو.باقلألاباحصألدبوكسوميف
ةاقتنمةبخنمامأنودؤتسمكنأضارتفااننكميهنأدقتعأ.وكسومناكس
هيديكبشو،ًاليلقتمص."ةنيدملاهذهيفةيقارلاةطسوتملاةقبطلانم
قفصو."مكدلبلنوينفلاءارفسلامكنأاوركذت":عباتمث،خفتنملاهنطبمامأ
يقتلنسو،مونلاىلإاودلخامثنموءاشعلالوانتلاوبهذا،نآلاو".هيديب
ىلإًاعمبهذنسمث،ةنماثلاةعاسلامامتيفروطفلاةدئامىلإًادغ
."حرسملا

نارولةديسلاتفقوت.قدنفلامعطمىلإةقرفلاءاضعأفلتخمهجوت
ةعاقيفّيلإمامضنالاديرتله":هتلأسوهرعشتبعادوكولراشنمبرقلاب
يفيندعاستنأيفلمآتنك؟توكسايءاشعلادعبقدنفلايفلابقتسالا
."صنلايفىرخألاراودألاةءارقبكلذويرودظفح

رثكأنارولةديسلافطلتسيأدبدقف،معنلوقًاساسأكولراشدارأ
دقهاخأنأًايلجادبو،تفوركيامىلإرظنبيجينألبق،نكل.رثكأف
.ةركفلاًاضفارهسأرّزهو،نارولةديسلالاؤسعمس

لوصحلاوً،اركابمونلاىلإدولخلاّيلعنكل،كلذعيطتسأينتيل":لاق
."ًاليلمونلانمرفاوطسقىلع

.تشممث."روطفلادعبًادغامبرً،اذإ":مستبتيهوتلاق
.هيلإمامضناللسوفوروكولراشىلإتفوركيامراشأ
ًاتقوانيضمأاملك،نكل.كترهسداسفإنعرذتعأ":كولراشللاقو

فوسو،انرمأفاشكنالامتحادادزا،صاخشألاءالؤهعمطالتخالايفلوطأ
يلحتلاوههعبتنكولسلضفأنإ،اذل.هيلعودبنامانسلاننأنوكردي
،كولراشوحنمثنمو،نوتسوحنهيرظانكّرحو."ظفحتبامنإوبيذهتلاب
.ةليللاهذهانسفنأدهجنلًاببسىرأالو،ةبعتمةلحرلاتناك":ءودهبلاقو
ىلإةقرفلاءاضعأيقابهجوتيامدنعً،ادغو.ةحارلاضعببايظحا،اذل
نأديرأانأف.وكسوميفانهيليمعةقشىلإكولراشينقفاريس،حرسملا
ىشخأفتنأامأ":عباتمثنوتسىلإرظنو."هعملصحامطبضلابفرعأ
ًاسيئرنامكفزاعكتفصبف.نيقابلاعمحرسملاىلإباهذلاكبردجيهنأ
."كبايغعيمجلاظحاليس



."ةلكشمتلصحاذإّيلإجاتحتدق":نوتسلاق
ءيشيأنأدقتعأالف،ةلكشمتلصحاذإ":ةنازربتفوركيامباجأ

يأرلضهانميأريأنعّرحلاريبعتلاثيح،يبنجأدلبيفنحن.عفنيس
اننكل.نييرسلاونييمسرلاةطرشلالاجرلبقنمعمقلابُهَجاويرصيقلا
."يرورضوهاملعفنس

ىلإًاريطخرمألاناكاذإ؟كولراشبحطصتساذاملً،اذإ":نوتسّحلأ
."حرسملاىلإيعمباهذلاهبردجيًاذإ،ّدحلااذه

جاتحأيننكل،يقطنمهلوقتام":باجأوريبكلاهسأرتفوركيامّزه
نمنوكيدقف.ةيندبلاهتاراهموداحلاهئاكذو،نيتظقيلاكولراشينيعىلإ
بسانمريغةلاحلاهذهيفنوكأسو،ةذفانربعةقشلاىلإذافنلايرورضلا
لفغأيتلاةلدألاضعبحمليدق،ةقشلالخادحبصنامدنعوً.ادبأةمهملل
يفنوكأاميفةطرشلامودقىلإهابتنالاوةبقارملاعيطتسي،لقألاىلعو.اهنع
."كريذحتوةدوعلاهتعاطتسابف،امءيشيللصحاذإو.لخادلا

."؟ءيشلكاذهلهً،انسح":لاقوضضمىلعهسأربنوتسأموأ
.معطملاهاجتايفًاديعبىشمف،هسأرنمةءاميإبتفوركيامهباجأ

امًائيشنأىرأ":لاقوةيداقتناةقيرطبكولراشىلإتفوركيامرظن
."كدلُخيفرودي

.ً"امهمرمألاسيل":ًالئاقهفتككولراشّزهف
مدختسأيننأكربخأمليننألينمءاتسمتنأف.مهمهنإ،ىلب"

لمعيهنأكربخيملهنألنوتسسوفورنمءاتسمتنأو،نوتسسوفور
."انيفقوثولاكنكميالوكانلذخاننأنآلادقتعتتنأو.يعم

.تفوركيامينيعىلإرظنلاًاضفارً،اديعبكولراشرظن
.كبمامتهالاةيلوؤسملمحأ،المأرمألاكبجعأءاوس،كولراش"

كلذبمايقلاىلعًارداقنكأملنيحكتبقارمنوتسسوفورنمبلطلاو
."يبجاونمءزج

هنأتدقتعا...تدقتعا":هسفننمئجافتموهوكولراشلاق
."يقيدص

.هسفنتقولايفةدعًارومأسانلانوكينأنكمي":تفوركياملاقف
دايصيورغسويمأو.ةيناطيربلاةموكحلايففظومًاضيأيننكل،كوخأانأ
يلليمعًاضيأهنكل،نامكفزاعنوتسديسلاو.كدشرمًاضيأهنكل،عراب
.ً"اضيأكقيدصنوكينأنمهعنميالاذه،ةبسانملابو.رخآلاونيحلانيب
اميفنوكينأوجرأ".قفربهيلعطغضوكولراشفتكىلعهديعضوو



تابهنأنوتسديسلاينربخأ،اكريمأنمهتدوعدنع؛كلءازعهلوقأس
اذإينلأسو.كتبحصبعتمتساهنأو،ةيوخألاةفطاعلانمءيشبكعملماعتي
كتحاربينتعينألضفأانأف.يفنلابهتبجأيننكل،ةلكشمرمألاربتعأتنك
."كلذبمايقلاهنمتبلطيننألسيلو،كلذديريهنأل

أدبمايأذنمكولراشردصلخادةدشبًاضبقنمناكءيشةمث
.ًاليلقامنإوً،امامتسيل.ًاليلقنآلايخرتسي

دقتعأ.ةيسورلاتالوكأملابياطأقوذتنانعد،نآلاو":تفوركياملاق
."نييسنرفلاةاهطلاردقبنوعرابنييسورلاةاهطلانأ

تاحولبةوسكمهناردجتناك.سّوقملايلاعلافقسلااذمعطملاالخد
-رمحأورضخأوقرزأ-ناولألاةعطاستالذبنودتريًادونجرهظتةينف
هاجتالاتفوركيامظحالو.فويسلابًاضعبمهضعبنوبرضيو،ةنصحأنوطتميو
ايناطيربنيبتلصح.مرقلابرح،هوأ":لاقف،كولراشهيلإرظنييذلا
.ىودجلاميدععازنلاناك.ىرخأةهجنمايسورو،ةهجنمايكرتواسنرفو
ةمصاعيفءاشعلالوانتنً،ابيرقتًاماعرشعينثادعب،مويلانحناهو
ةشعربّسحأو،ًاليلقتمصو."نيعقوتمريغءافلحةيسامولبدلائشنت.انئادعأ
رداغأيتلاةريخألاةرملايههذهنأدقتعأ،كولراش".مخضلاهمسجيف
نأحيحص.ندنلاهيفرداغأيتلاةريخألاةرملاًاضيأنوكتدقو.ارتلكنإاهيف
نكميوً،اضيأاذهلعفتعجارملاوفحصلانكلو،لقعلاقافآعّسويرفسلا
نمةنينقدوجويفوحيرمزازهيسركىلعسولجلاءانثأاهنمةدافتسالا
نأنمًالدب،ّيلإيتأترومألاعدأنألبقتسملايفيبردجي.ذيذللابارشلا
."اهيلإبهذأ

لصحامةفرعميفةدشببغرتكنأّدبال":ءودهبكولراشهلأس
،هنمابرتقااميفتازوجحلارتفدنعهرظنلدنلاريبكعفر."انهكليمعل
."؟امكلةلواطناديرتأ":ةزاتممةيسنرفةغلبلأسو

،معطملاربعلدنلاريبكامهقفاراميفو."كلضفنم":تفوركيامهباجأ
دروفسكوأيفانك.يلسرمروتربور.يلسرمروهمسا":ءودهبتفوركياملاق
يفانمالحأوانلامآنعليللالاوطثدحتنانكو،اهسفنةفرغلاانكراشتوً،اعم
تلمعاميفو.هقيرطيفانملكىضم،دروفسكوأانرداغامدنعو.لبقتسملا
ةيفاحصتالاقمةباتكوةرماغمللملاعلاءاجرأيفرفاس،ةيجراخلاةرازويف
،ةياهنلايفو.اننيباميفلئاسرلالدابتيفانررمتسااننكل،رفسلانعةمهم
مثًاليلقتمصو."جراخلايفقوثوملايليمعحبصأوً،اددجمانقرطتعطاقت
نكلً،ادجرثكفراعملا.نيقيدصلضفأانك.كولراشاينيقيدصانك":عبات



.ةايحلايفنييقيقحءاقدصأىلعلوصحلاةصرفبًابلاغىظحيالناسنإلا
.مهتقادصىلعةظفاحملاومهيلإهابتنالانمدبال،كلذلصحيامدنع،اذل
."كلذبهلنيدأانأف،انهىلإتئجببسلااذهلو

."كلذدقتعأ،لقألاىلعوأ،تمهف":اسلجنأدعبكولراشلاق
."تنرأويثامريغصلاذاقنإلكرويوينىلإترفاسدقف.تمهفًاعبط"

اذهلكأتنأديرتاذام،نآلاو":فاضأولدنلاريبكنمماعطلاةمئاقذخأو
.ً"ادجةذيذلةنيدملاهذهيفرحبلارامثنأفرعأ؟ءاسملا

يذلاتفوركيامءاضرإلةيافكةديجو،ةزاتممماعطلاةبجوتناك
نالوانتياناكاميفو.ةبجولاعمبارشلانمسأكلوانتبهقيقشلحمس
.ةمهمريغرومألوحثيدحلاالدابت،ماعطلا

تقولارورمعمنيلتتأدبهيخأهاجتهرعاشمنأكولراشّسحأ
يفهانعطنوتسسوفوروتفوركيامنألًابضاغلازيالناك.ةبجولاءانثأ
مدعلًايصخشهيلعّبصنيبضغلاكلذنمًاءزجنأكردأهنكل،رهظلا
قدصيالأوهو؛لصحاممسردملعتىلعممصهنأالإ.ةقيقحلاهكاردإ
ً.اددجمرهاظملاًادبأ

بارشلانمسأكعمًايخرتسمتفوركيامناكاميف،ةبجولاةياهنيفو
.ً"ادغكارأ.ريرسلاىلإبهذأس":كولراشلاق،راجيسو

مث.ً"ابعصًاموينوكيسًادغً.اديجمن":هباجأو،هسأربتفوركيامأموأ
ًاروعشاذهسيلوً،ايهدبًائيشتّوفأيننأرعشأ":عباتوهنيبجّبطق
كردأسيننأنمقثاوانأف،زينوغايديداننامأب،ندنليفتنكولً.احيرم
امبرينديفيدق".دهنتو"...هذهءاهلإلارداصملكعم،انهنكلً.اروفرمألا
."كولراشايريخىلعحبصت.حيرمريرسىلعديجمون

يهف.مهيالنكل،يولعقباطيفو،ةريغصكولراشةفرغتناك
هعلخنمةليلقٍناوثدعبمانو،زملوهلآةبزعيفهتفرغنمرثكأةحيرم
ً.ادبأهمالحأركذيالهنإف،ءيشبملحاذإو.هسبالم

،ضرألاىلعلازيالجلثلاناكوً.ادرابوًاعطاسيلاتلامويلاحابصناك
ىدتراوههجوكولراشلسغ.ةيفاصءاقرزءامسطسوتعطسسمشلانكل
.تفوركيامعمءاشعلالوانتثيحهسفنمعطملاىلإهجوتمث،هسبالم

اميفكولراشىلإهسأربأموأف،تياكديسلاعمًاسلاجتفوركيامناك
.هثيدحعباتمث،معطملالخد

ماعطلانالوانتيكوميدةسنآلاونيفلامديسلاناك.هلوحكولراشرظن



،هلتمستباكولراشتحملنيحو.اهدرفمبةسلاجنارولةديسلااميفً،اعم
نباةباثمبهلماعتتناكذإ؛اهفطلتسيهنأبكولراشرعش.ةماستبالااهلدابف
،تامله.هركذمتياليذلابئاغلانارولديسلانعلءاستو.اهلليدب
؟لزنملايفاهرظتنيهنإوأ،ىرخأةأرماعمبرهوأ

نوكراشتياوناكف-يرنهويلوبوهادوجونايدير-حرسملالامعامأ
ةفلتخمتالواطثالثىلعنويقيسوملاعزوتاميف.نوثدحتيوةدحاوةلواط
تالآلاوفزاعو،ةلواطىلإنوسلجيةيرتولاتالآلاوفزاعف؛مهتالآبسحب
ىلإنوسلجيخفنلاتالآوفزاعاميف،ىرخأةلواطىلإنوسلجيةيساحنلا
.هدرفمبًاسلاجناكف،سيفيإديسلا،ارتسكروألادئاقامأ.ةثلاثةلواط

نوتسسوفورناك،ةيرتولاتالآلاقيرفنمضهنوكنممغرلاىلعو
مامأغرافلايسركلاىلإراشأو،هحملامدنعكولراشلحّولدقو.هدرفمبًاسلاج
هلةلواطداجيإهبردجيناكاذإامعكولراشلءاست،ةهينهل.هتلواط
.هيلإّمضناونوتسوحنىشمةياهنلايفهنكل،هدحو

."ً؟اديجتمنله":نوتسهلأس
."سأبال":كولراشباجأ
شقلانوكينأىلعرثكأًاداتعمًالجريتفصبثدحتأ.عئارقدنفلا"

امدنعوً.ادجًاحيرمريرسلاتدجواذل،هفقسليللاءامسوهتيناطب
ىولحبهيبشًادجمعانشارفطسوقلتسميننأتدجو،تظقيتسا
يننإمسقأ.ةفاحلاىلإلصألدهجلانمقئاقدسمخىلإتجتحا.يمطخلا
رثأيأكرتأنأنودنمشارفلايفتقرغل،ةيفاضإةعاسفصنتمنول
."يل

.كولراشبجيمل
ارتلكنإيفيلتلق":ءودهبنوتسعباتمث،تاظحلعضبتمصلاداس

."نامكةلآكسفنلتيرتشاكنإ
فرعيملهنكل،امءيشةفاضإهبردجيهنأكولراشّسحأ."حيحص"

.هلوقهبردجيام
يفًابغارلازتالكنأىلإريشيةلآلاهذهلثمكءارشنأضرتفأ"

."؟كلذكسيلأ،ىقيسوملافزع
.هفتككولراشّزه
.ةفلتخمرومألاتناكولىنمتأو،كرعاشممهفأ،كولراش":نوتسلاقف

رومألانمربكأرتاوتبةئيسلارومألالصحت،اذكهةايحلانأامب،نكلو
تمصو."ةنكادلامويغلافلخسمشلارونةيؤريفنمكتةليحلاو.ةديجلا



اممًادحاوًائيشقدصتنأنكمملانمناكاذإ،كولراش":عباتمثةهينه
هنإًادغكوخأيللاقولو.كتبحصبعتمتسأيننأقدصتنأوجرأف،هلوقأ
."كميلعتيفًابغارىقبأسف،يتامدخىلإةجاحكانهدعتمل

ىلإرظنمثً،اديعبرظن.هترجنحيفةيداعريغةصغبكولراشّسحأ
."كلذّدوأ":ددرتبلاقكلذدعبو،نوتس

ةمهملاهذهءاهتناىتحرظتنننأبجينكلً،اعبط":نوتسباجأف
ءالؤهفزعليتاراجمرثؤتنأنكمملانمف،رذحلاخوتأملاذإو.ةددحملا
ضفخأمث،هلوحرظنو."يتاراهميفًالعفيتاردقنملقأىوتسمبنيفزاعلا
ةمثْنكل،اذاملفرعأال.اذهلكلايحئيسروعشينباتني":عباتوهتوص
اذهرذحلاخوت".كولراشىلإرظنو."ريبكبطخةمث،انهامبطخ
."ديدشلارذحلاخوت.حابصلا



ةقرفلاءاضعأةيقبقدنفلاةهدرنمكولراشبقار،روطفلادعب
نتمىلعيلامحرسمىلإنورداغيمهو-تفوركيامءانثتساب-ةيحرسملا
،لاعت":تفوركياملاق،فطعنمءارواوفتخاامدعبو.ةنصحألااهرجتتابرع
."بهذنلف

كلتنمةدحاوتسيلوةيقيقحةبرع-ةبرعتفوركيامفقوأمث
ىطعأو-نيقاسلايجرفنمسانلااهيلعسلجييتلاةقيقرلاةيبشخلاحاولألا
كولراشوحنىنحنا،كلذدعبو.نيعراشقرتفمدنععقيًاناونعيذوحلا
هنكلو،حيرمريغاذهً.ابيرقتةدرايةئمةفاسميشملاعيطتسن":لاقو

مامأيئاهنلايدصقمنعفشكلامدعىلعًامودصرحأانأف.يرورض
نيذلافصننإذإ.كلذيعسوبناكاذإ؛مهفرعأالنيذلاصاخشألا
."تارباخملاىدلنولمعيةنيدملاهذهيفتابرعلانودوقي

مث،ةيندعمدوقنةعطقيذوحلاتفوركيامىطعأ،الصوامدنعو
قيرطلاناربعيسامهنأبكولراشىلإريشينألبقً،اديعبقلطناامثيررظتنا
.ًاليلقفلخلاىلإنادوعيو

،تاقبطثالثنمًافلؤمهمامأتفوركيامفقوتيذلاىنبملاناك
لخدمةمثناكو.ينبلاىلإلئامرمحأنولتاذةراجحنمًاعونصمو
.فيصرلانعةعفترمتاجردثالثعم،يضرألاقباطلاطسويفسيئر

نمعفترتجاردأكانهتناكو.ةباوبلاربعكولراشوتفوركياملخد
قبسهنأولامك؛جاردألاوحنةرشابمتفوركيامهّجوت.ىلعألاوحنةهدرلا
مث،نيزباردلاىلعهديعضوو،لبقنمتارملافالآانهىلإءاجنأهل
يفانه-يوتشلارصقلايفهنإلاُقي":هللاقوكولراشوحنرادتسا
نمعونب،رخآىلإقباطنمكرحتتةريغصةفرغرصيقلاكلمي-وكسوم
هيفحبصتتقوًابيرقيتأيسهنأدقتعأال.راخبلابةلماعلاضباونلاةيلآ
هبقحلف،جاردألادعصيأدبو."فرغلاهذهلثمىلعةلمتشمينابملالك
ليوطقاورىلإلوألاقباطلايفجردلاطسبنمىضفأ.مستبيوهوكولراش
محل:ماعطحئاورّمشكولراشعاطتساو.ىنبملالوطىلعدتممملظمو
نأىلإةقثبقاورلايفتفوركيامىشم...زبخ،قولسمفوفلم،قولسم
الًادحأنأنمدكأتو،نيهاجتالاالكيفرظنف،نيعمبابمامأحبصأ
.بابلاعفدمث،هبقاري

،عّدصتملفقلااذهلوحبشخلا":تفوركياملاقف،بابلاكرحت



.ً"ادبأديجلارمألاباذهسيلو
ةعيرسةكرحبو.هفلخكولراشبحسمث،ةهدرلالخدوبابلاحتف

كولراشعفدو،رادجلاىلإً؛ايبناجكرحتهلثممخضلجرىلإةبسنلابًادج
لامتحانمليلقتلالواحيتفوركيامنأكولراشكردأ.رخآلاهاجتالاوحن
.سدسمعمةقشلايفدحأدجويناكلاحيف؛بابلاىلعامهيلظروهظ
توصيأاعمسيملامهنكلو،ايغصأوتاظحلعضبارظتنا.ديجريكفتاذه
ىلإةهدرلانم،مامألاىلإتفوركيامكرحت،ةياهنلايفو.لخادلانمردصي
ةفرغتناكاهنأودبي.ةيوضوفلخادلايفةفرغلاتناكً.ايئزجحوتفمباب
،بقعىلعًاسأرةبولقمتالواطلاو،نآلاةمطحماهيفيساركلانكل،سولج
راخفلاعطقاميف،ةرثعبمناردجلاىلعةقلعمتناكيتلاةينفلاتاحوللاو
ياشنيجانفوةيفرخزليثامتتاتفىلإةفاضإلاب،ضرألاىلعةرثانتمجاجزلاو
.تيمالويحال؛لخادلايفدحأكانهنكيمل.ةمطحمبارشباوكأو

ةهدرلاىلإداعو،رادتسامث،ةعرسبةفرغلايفتفوركيامانيعتلاج
هنأظحال،هفتكقوفنمكولراشرظنامدنعو.ىرخألافرغلانمققحتلل
ناتاهتناك.مامحنعةرابعىرخألاةفرغلااميف،ةدحاومونةفرغدجوت
امهيفضارغألاةرثعبتمتامنإوً،اضيأصاخشألانمنيتيلاخناتفرغلا
.ةسيئرلاةفرغلالثماهسفنةقيرطلاب

مهدحأناك":هلوحرظنيولخدملابرقفقيوهوتفوركياممتمت
."امءيشنعثحبي

."هيلعرثعيملهنكل":كولراشلاق
."؟جاتنتسالااذهىلإتلصوتفيك،نكل.حيحص"
وأاهتايوتحممطحتتملتاحاسمكانهتيقبلهيلعرِثُعولهنأل"

اهتايوتحمتمطحاهيفشيتفتلاّمتيتلافرغلا،ودبيامبسحو.رثعبتت
."هنعثحبلاّمتيامداجيإمدعببسب

."...اذإالإ":تفوركياملاق
ًالصأًادوجومهنعنوثحبيامناكاذإالإ":لاقوةهينهكولراشرّكف

."هيفاوشتفناكمرخآيف
."؟...امبروأ"
كلذلو،اهنعنوثحبييتلاءايشألاددعنمنيقثاوريغمهنإوأ"

."ناكملكيفشيتفتلامهيلعبجوت
كنكمييتلاىرخألارومألايهام.حيحص":ًالئاقتفوركيامأموأ

."؟ناكملااذهةلاحنماهجاتنتسا



دقناكملانأناكيأفرعينأبمتهيملهيفشتفيذلاصخشلا"
."هبيترتىلعةظفاحمللًادهجلذبدقناكلالإو،ًالعفهشيتفتمت

وهوريباعتلانمًايلاختفوركيامهجوحبصأو.ً"اددجمحيحصاذه"
تقوانهدجاوتامبروهف.يلسرمروتربورةايحىلعىشخأ":عباتي
يذلاصخشلاديىلعهفاطتخامتدقنوكيسةلاحلاهذهيفو،شيتفتلا
الةلاحلاهذهيفوً،ابئاغناكامبروأ.ةقشلاتايوتحمرثعبوبابلامطح
ال،نيتلاحلااتلكيفوً.امطحمبابلاىأرنإامبرهو،هجاردأداعهنأدب
."ًالوهجمهريصملازي

."انهنكيمل":ةقثبكولراشلاق
."؟كلذتجتنتسافيكو"
تبثمريغامنإوًالفقمبابلاناك".سيئرلابابلاىلإكولراشراشأ

نمةيفلخلاةهجلايفهلاحىلعلازيالجالزملانأةظحالمكنكمي.جالزملاب
جالزملابهّتبثدقناكل،بابلالفقأوةقشلايفكقيدصناكولو.بابلا
هنأىلإريشيجالزملابتبثمريغامنإوًالفقمبابلانوكنإ،اذلً.اضيأ
."هفلخبابلالفقأورداغ

."ديجليلحت":ةقفاومةربنبتفوركياملاق
اهيفءيشةمثً.اددجمهلوحرظنوةسيئرلاةفرغلاىلإكولراشداع

هناكمريغيفامءيشكانه.طبضلابوهامفرعيملهنكل،هجعزأ
.اهناكمريغيفىرخألاءايشألالكاميفحيحصلاهناكميفءيشوأ،حيحصلا
.هدنعًاقلاعرمألااذهلثمءاقبنمجعزناو

."همهفأاليننكلًائيشىرأىرحألابوأً،ائيشىرأال":لاق
كلقععد.كلذباهلتحمساذإةقيقحلاكيتأتس":تفوركياملاق

:لاقوهلوحرظنمث."رخآءيشيفركفتتنأاميفهدرفمبةلكشملاللحي
."ةرداغملاانبردجي.انههتيؤرلرخآءيشكانهنوكيالأىشخأ"

ىوطاميف،ةرامةبرعتفوركيامفقوأ،عراشلايفاحبصأامدنعو
تنكذإ؛قدنفلاىلإةدوعلاقيرطركذأيننأدقتعأ":لاقوهمككولراش
ىلعًاريستدعاذإةلكشمنمله.انهىلإانقيرطيفعراوشلاىلإهبتنأ
."ةنيدملانمليلقلاةيؤرديرأ؟مادقألا

:هللاقولاملانمةنفحكولراشىطعأو.ً"انسح":تفوركيامباجأ
ةئمىلإطبضلابلبورلامسقنيو.لبورلايهايسوريفةسيئرلاةلمعلا"
امأ.ةلوجبمقوبهذا،نآلاو":عباتوكولراشفتكىلعّتبرمث."كبوك
."ةيلاتلاانتوطخيفركفأوقدنفلاىلإدوعأسيننأدقتعأفانأ



تناك.يشميكولراشأدب،فطعنمءاروتفوركيامةبرعتفتخااميفو
نعةفلتخم،حئاورلاثيحنممهألاو،توصلاولكشلاثيحنموكسوم
،ةجضلانمريثكلاصتماًالثمجلثلاف.اهيلعداتعايتلاىرخألانكامألا
لثموكسومتدب.ندنليفهيلعداتعايذلاجيجضلاًابيرقتباغثيح
نمفوخلاةجيتنًاضيأةئداهنوكتدقاهنأيفرّكفهنكل.ةئداهةنيدم
نيذلاصاخشألابهلعفتدقاممفوخلاو،رصيقللةعباتلاةيرسلاةطرشلا
.ةئطاخءايشأنولوقي

هسفندجو،كولراشىشماميفو.هلقعيفًامامتةخسارقيرطلاتناك
نمرثكأبرتقاامدنعو.ةنيدمللةبيهملاةيرامعملاةسدنهلاباجعإبلمأتي
تدبثيح،ةحوتفموًادجةريبكةحاسوحنفطعنيهسفندجو،مهقدنف
راكتبالثمةيئاردتاكهمامأتعفترا.ضرألابكوكسوقتعمينحنتاهنأكو
نأهلقبسيمل.لوزغملاركسلاوةلوارفلاميركسيآنمعونصميلايخ
جاربأةلسلسكانهنأكوهلادبو.لبقنمهتايحيفاذهكًائيشىأر
ةمقاهنمًالكولعت،ةفلتخمراطقأبودبيامىلعو،ةفلتخمتاعافتراب
تاذديمرقعطقبةوسكموأةيلطمةلصبلكشىلعةبقوأةقدتسم
اميفاهلكةلخادتم؛ضيبأو،رفصأو،قرزأو،رضخأو،رمحأ:ةفلتخمناولأ
ينيدلاىراصنلازمرةبقلكالعو.ةفلتخمتاماودوأتاعبرمطامنأباهنيب
لاوطقدحيو،ةيئاردتاكلالوحءطببيشميكولراشناكاميفو.مجحلاريبك
قسانتنمام.رارمتسابلدبتياهلكشنأظحال،هلوحرظانملايفتقولا
ةيئاردتاكلاتدب،اهنمرظنييتلاةيوازلاتفلتخااملكفً؛ادبأاهيفيلج
ذنمايسوريفاهآريتلارومألانمديدعلالثمًامامت؛فلتخملكشب
.ٍنأتمعادبإوةلماكةفدصنيبرفانتلثمدهشملاادب.مهلوصو

ناردجلاىأرً،ايئزجدمجتملاءاملانمةعقبفلخةرشابم،هنيميىلع
ثيحطالبلاورصقلايأ؛نلمركلاهدقتعااملةليوطلاءارمحلاةيديمرقلا
ةيئاردتاكلانيبو.ةعساشلاهيضارأمكحثيحو،يناثلاردنكسإلارصيقلاشاع
.ءارمحلاةحاسلاتدب،كولراشنيميىلإًادادتماو،نلمركلاناردجو

،ءارمحلاةحاسلانمبعشتتةميقتسموةضيرعةدععراوشةمث
رازابيكسنايفالسقدنفىلإيدؤيهنأدقتعايذلاعراشلاكولراشراتخاف
عراشلامسااهيلعبُتكبيرقرادجىلعةتفالةمثتناك.هيفيشميأدبو
ىلعرجاتملابًائيلمهنوكىلإةفاضإلابو.ايانيلغينعراشوهو،هيفريسييذلا
تدبو.هطسويفكاشكألانمليوطفصًاضيأكانهناك،نيبناجلاالك
نمتايولحلاو،تامزجلاو،تاعبقلاو،ورفلافطاعمعيبتاهنأكورجاتملا



رهظُيلهجراخةعطاسوةنولمةتفالرجتملكعضودقو.عاونألافلتخم
،ةيبعشرثكأتناكفكاشكألاامأ.طبضلابلخادلايفهعيبمتيامةروصلاب
ىلإبئاقحلانمو،غبتلاىلإنيكاكسلانمًاءدب؛عئاضبلاعاونألكضرعتو
عيبتةليلقكاشكأةمثو.سبالملاعطقفلتخمورارزألاوةميدقلاسبالملا
كولراشىلإةبسنلابايسورتدب.هباشاموةينيدتالولدمتاذًاضارغأ
.ارتلكنإنمةينلعرثكأًاينيدًاعمتجم

نوعفديمهوكاشكألاورجاتملانيبعراشلايفياشلاوعئابلّوجت
اوعابامك.نخاسلاياشلانمقيرابأاهيلعاوعضويتلاةيوديلامهتابرع
اهنمىلدتتمهقانعألوحةقلعملابحكانهتناكدقف،ةفيفخلاتابجولا
.ةقالمعزرختابحلثمزبخلاتاقلح

اهلغشيةيبشخكاشكأدوجوكولراشظحال،قرطىقتلملكدنع
فويسلااوعضودقو،ءادوستاعبقنورمتعيوةيدامرتالذبنودتريلاجر
نيمئساودبًالعفمهزكارميفنيمئاناونوكيملنيذلاكئلوأو.مهبناجىلع
.دربلابنورعشيو

.ةدوعللناحدقتقولانأررق،هتعاسنمكولراشققحتنأدعبو
يشميناكصخشهبمطتراف،ةأجففقوتيبناجعراشيفيشميناكاميفو
ريخألااذهنكل،لجرلانمرذتعيلءارولاىلإكولراشرادتسا.ةرشابمهفلخ
كولراشظحال،هسفنتقولايفو.تفاختوصبةميتشبًاهوفتمًاديعبهعفد
ًافطعميدتريلجرةمثذإ.ةيبشخلاكاشكألادحأيفةيماحةثداحملوصح
لجرىلإثدحتينينذأللةيقاوورفلانمتايطتاذةعبقرمتعيوً،اكيمس
ىلعكولراشناك.هيدياتلكبةيبصعبريشيو،كشكلايفدوجوملاةطرشلا
.هيلإراشأوورفلاةعبقوذلجرلارادتسانيحًاديعبريسلاوةرادتسالاكشو
يفةريرعشقلابريخألااذهّسحأ،كولراشيفةطرشلالجرقّدحامدنعو
.همسج

ذخأدقامًائيشنإلوقيورفلاةعبقبحاصلجرلانأهلادب
امكاهجرخأمث،هيفهديلخدأمث،هفطعميفبيجىلإراشأذإ.هنم
رظنً.اددجمكولراشىلإراشأو.هبيجيفامهبلسمتهنأىلإريشيهنأول
هيلإريشينأنكميهبرقرخآصخشكانهناكاذإامىريلهلوحكولراش
.تادرايرشعةفاسمىلعدحأكانهنكيملنكل،لجرلا

ًالمآوةطرشلالجريفًاقدحم،هتءاربىلإةراشإللهيعارذكولراشحتف
هيلإراشأةطرشلالجرنكلً،اديعبهقالطناةيناكمإبلجرلاهلحّولينأيف
.كشكلانمبارتقاللكلذنمًالدب



،ةيناثدرجملو.ىوكشلابمدقتيذلالجرلاىلإهرظنكولراشلقن
رظتنيوةنيعمةليحذيفنتيفحجنلجرةماستباهتماستباتناكو.مستبا
نعةماستبالاتفتخا،هبقاريكولراشنأظحالامدنعنكل.ةجيتنلاةيؤرل
.دوسأحولنعةروصلاىحمتاملثمههجو

يفهديعضوفً،ادبأاهيفبحرمريغوةئجافمةركفكولراشلترطخ
ءيش؛لبقنمًادوجومنكيملءيشىلعهعباصأتقبطأو،هترتسبيج
.دوقنةظفحم؛دلجلانمعونصمءيش،عبرم

يذلالجرلاف!ةيلمعلالكلدادعإلامتدقف.ةلأسملاهلتحضتا،ةأجف
لجرلاامأ.هبيجيفدوقنلاةظفحمعضوهريسعباتوكولراشرهظبمطترا
،طقةقرسللضرعتيملف-ةطرشلالجرىلإثدحتييذلاكاذ-رخآلا
،كولراشبيجيفتعضُودقدوقنلاةظفحمنأنمهدكأتةظحلامنإو
نيحو.قراسلاوهكولراشنأًايعدم،هاوكشبمدقتويطرشلاىلإهّجوت
لوقيسو،دوقنلاةظفحمىلعرثعيسكولراشبويجنميطرشلاققحتي
اذهناكأءاوس؛هلدوعتةظفحملانإًامتحىوكشلابمدقتيذلالجرلا
.هدضةلدألالكنألنجسلايفهيمرمتيساهنيحو.المأًاحيحص

!سوباكاذه
قفخيهبلقأدبف.ةرملاهذهربكأةمارصبً،اددجميطرشلاهلراشأ

ام؛هرهظطسوليسيوهيطبإتحترطقتيقرعلابّسحأو،ةريبكةعرسب
ةقرسببسبيبنجأدلبيفهفيقوتمتيسله.هترشببقصتليهصيمقلعج
هنأضارتفاىلعً؛اددجمسمشلارونىأراذإًاظوظحمنوكيس!؟اهبكتريمل
ةلأسملاريبدتىرجيتلاةيكذلاةقيرطلاىلإًارظنف.ةلداعةمكاحمبىظحيس
دبال.ةلمتحملاتاوطخلالكقابتساّمتهنأبةريبكتالامتحاةمث،اهقفو
هنأضارتفاىلع؛عيمجلاو،ةاضقلاةئيهو،يضاقلل-اوناكًايأ-اوعفدمهنأ
ماظنلمعيفيكًادبأفرعيالهنإ.ايسوريفءاضقتائيهوةاضقدجوي
نأّسحأ،هدلبيففحصلايفاهأرقيتلاءايشألاىلإًادانتسا،نكل.ةلادعلا
نمسانلاءافتخاوةيرسلاةطرشلاساسأىلعلمعتةيرصيقلاايسور
ً.اددجمًادبأمهتيؤرمدعوعراوشلا

لامتحالااذهاوقبتساامبرمهنكل،برهلاةلواحموضكرلاعيطتسي
نمةرماؤملاهذهيفكراشنمةفرعمًالواحمهلوحرظن،اذلً.اضيأ
.نيقوستملانمهبةطيحملاةعومجملا

ورفلانمةعبقرمتعيودوسأًافطعميدتريلجرةمثناك،هراسيىلإ
وذقهارميبصةمث،هنيميىلإو.كولراشهيلإرظنامدنعًاديعبهسأررادأ



اهيديعضتةأرماىلإةفاضإلاب،ةأجفهبقّدحيردجلابودنبءيلمهجو
.هبرقفقتتناكغبتكشكبةمتهمةأجفتدبورفلانمعافلتحت

لواحاذإهنوفقويسصاخشأةثالث؛لقألاىلعصاخشأةثالثكانه
.برهلا

ةليسوىرينألمأىلع؛سأيبةرشابمهبةطيحملاةحاسملالمأت
كاشكألانميأنمةيافكًابيرقنكيملً.ادبأءيشنمامنكل،رارفلل
هبرقنوفقينيذلانأنمًاقثاوناكو،حالسكهلامعتساواهنمءيشذخأل
.ةدعاسمللًابلطخرصاذإهودعاسينل

ىلإهفيسناكو،كولراشفقوثيحىلإةعرسبمدقتييطرشلاناك
ىلعرهاظلاسوبعلاىحوأو.ىنميلاهدييفةليوطاصعبحّولهنكل،هبناج
قئاقدلالالخاصعلامادختسايونيهنإفكولراشلعفامهمهنأبههجو
.ةيلاتلاةليلقلا

يرخنمىلإلباوتلابياشلاةحئاراهعمتلمححايرّتبه،ةأجف
مادقأةفاسمىلعدوشحلاربعكرحتيياشلاعئابناك.هسأررادأف،كولراش
.ةليلق

لفسأنملجرلاعفدو،نيتوطخكولراشمدقت،ريكفتنودنمو
عقيناكاميفًاديعبهتبرععفدو،مامألاىلإياشلاعئابعفدناف،هرهظ
اهتالجعىدحإتمطترامث،مادقأعضبةفاسمةبرعلاتجرحدتً.اضرأ
ناكيذلايضفلاءانإلابلقناو.تبلقناوىلعألاىلإتعفترافةريبكةاصحب
قفدرثانتو،ىصحلابفوصرملاعراشلابمطترامث،هنعءاطغلاراطف،اهقوف
،اهدنع.ينبلحوىلإجلثلاةأجفًالوحمناكملكيفينبلاياشلانم
اوخرصف،مهضعبىلإذاذرلالصوو.نخاسلالئاسلانعًاديعبسانلازفق
.مهلجرأباصأنيح

ربعكولراشىفتخا،هنعيطرشلاوةثالثلانيبقارملاهابتنافرصنانيحو
ًاموددكأتلاوً،امجحرغصأهسفنلعجلواح،كرحتيناكاميفو.دوشحلا
.هنوديرينمنيبوهنيبنولصفينيذلاصاخشألانمةعومجمدوجونم
.هكّرحتءانثأطوطخلالكّدسعيطتسيالو،لقألاىلعةسمخاوناكمهنكل

قشف،برهيوهوكولراشىأردقل!يطرشلاهنإ.هفلخًاخارصعمس
نيحًاضرأاوعقووسانلارثعت.هبقاحللةبوعصبدوشحلانيبهقيرط
.ةيبشخلاهاصعبًابناجيطرشلامهعفد

اذإ.اهنمىتأيتلاقيرطلانمهجاردأًادئاع؛ضكريكولراشأدب
ريذحتوقدنفلاىلإةدوعلاهناكمإبف،طقفنيتقيقدلمهليلضتعاطتسا



.تفوركيام
،ةعرسبفلخلاىلإكولراشرظنف،ءاوهلايفيوقةراّفصتوصحدص

.هءارولازياليطرشلانأكردأو
داعتساهنأالإ،طقسيداكوكولراشيمدقتحتىصحلاتكرحت

جرخو،همامأةيوازلادنعيبشخكشكةمثناكً.امدقىضموةعرسبهنزاوت
.ريفصلاعمسهنأّدبال.هوحنرظنيحاروهلخادناكيذلايطرشلا

ًاثحبنيميلاوحنكولراشفرحناف؛هفلخكلذكو،دودسمهمامأقيرطلا
تاتفالورجاتمىوسريملهنكل،هربعرارفلاعيطتسيىشمموأبابنع
ةوقبقفخيهبلقبسحأو،ضكريناكاميفةيبابضناولألاتحبصأ.ةعطاس
ىلإيضفتيتلاتاجردلانمةعومجم:همامألامتحازرب،ةأجفو.هردصيف
،ةدودسمقيرطلانوكتاليكةّدشبكولراشعّرضت.ضرألاتحتةحاسم
كسمأً.اعرسمجردلالزنو،ًالفقملفسألايفدوجوملابابلانوكياليكو
.رجآبةوسكملاةيضرألاىلعهسفنىمروحجرأتو،ىلعألايفنيزباردلاب

ال.هيلعةتبثمةريبكةيبشخحاولأدجوتو،قلغمهنكلكانهبابةمث
.هربعجورخللليبس

.هناكميفهدّمجًائجافمًاريفصنكلً،اددجمتاجردلادوعصلرادتسا
هدصقيذلاناكملاَريمل.طقفهنمةليلقمادقأةفاسمىلعيطرشلاناك
فيصرلاىوتسمقوفىلعألاىلإهسأركولراشعفراذإْنكل،كولراش
ً.اروفهظحاليسف

لكهدراطتله.ثلاثمثنمو،دعبأٍناثريفصتوصعمس
!؟وكسوم

.هرمأفشكنيسوةليلقٍناوث.برتقتتاوطخلاتاوصأتناك
كانهنوكتنألمأىلعقلغملابابلاوحن؛سأيبفلخلاىلإرظن

مث،اهربعفحزلابهلحمستلحاولألانيبةيافكلاهيفامبةريبكةوجف
عفرلواحو،هيتبكرىلعىمترا،اهدنع.ضرألاىلعًايديدحءاطغظحال
ةللبمهعباصأاميف،جلثلاببسبًاقلزوًادجًاليقثءاطغلاناك.ءاطغلاكلذ
ًاردصمطقسامناعرسهنكلً،ابيرقتًاشنإءاطغلاعفريفحجن.قرعلاب
ىلإهعفريفةرملاهذهحجنوً،اددجمهعفردواعهنأريغً.ايوقًايود
.هعباصأرسكيدقفً،اددجمعقواذإ.هتحتهعباصأريرمتليفكيامبىلعألا

ىلإهحازأوىلعألاىلإءاطغلابحس،ةوقنمهيدلتيقباملكبو
هلعجامم؛يحصلافرصلاهايموبطرلابارتلاةحئارتحافف،دحاوبناج
ىلوأمويغلابةدبلملاءامسلانمللستملافيفخلاءوضلاءاضأ.قنتخيداكي



.يديدحملستاجرد
امدنعو.لزنيأدبو،ةفاحلاقوفهيقاسحجرأ،اذلً.ارايخكلميالهنإ

هناكمىلإهداعأوءاطغلاةفاحبكسمأ،ضرألاىوتسمىلعههجوحبصأ
نأىلإةيورباهبحسيفحجندقو،لفسألايفةماعدةمثتناكً.اددجم
.ةقباسلااهتيعضويفًاددجمترقتسا

ءاطغلاكيرحتمتيملهنأولامكىلعألانمدهشملاودبينألمأ
ً.اقلطم

ملسلابًاثبشتم،نكممتقولوطألةمتعلايفكانهءاقبلادارأ
قبتملو،بلاحطلابةوسكموةبطرتاجردلاف.ليحتسماذهنكل،يديدحلا
ةحتفلاءاطغبمطترتةمزجتوصعمسنإام،اذل.هعباصأيفةوقكانه
،ةمتعلاطسوعقوف،ملسلاتلفأوًاروفهعباصأتجنشتىتحفقوتتو
.خارصلامدعلواحهنكلو



هنكل،رجحلاوأرجآلاىلعماظعللمطحمطوبهلهسفنكولراشّرضح
.ةدوربلاديدشٍراجءاميف؛ءاملايفكلذنمًالدبعقو

هقيرطقش.رعقلاهرهظسمالاذل،مادقأثالثقمعلاغلبيداكلاب
ىدحإعضوب،رايتلاسكعهسفنّتبثو،قبقبيوقنتخيوهو،حطسلاىلإ
.ىرخألامامأهيمدق

هبلسدقدربلانأبرعشيوهوكانهفقو.هبطيحتةمتعلاتناك
يتلاةانقفارطأسمللواح.امهبرعشيناكنيذللاةوقلاوءفدلالك
نكيملذإً،اضيأًابيرغءاملاتوصناك.ءيشيأدجيملهنكل،اهيفعقو
.رجآلابٍّوسكمقفنيفنوكينأهبضرتفياملثمهادص

؛لفسألايفءوضدجويهنأكردأ،ةمتعلاىلعهانيعتداتعااميفو
روننمةعشأاهربعتللستةريغصتاحتفببوقثمهقوفةحتفلاءاطغف
.ءوضلانمةلثاممعقبدجوت،هفلخكلذكو،مامألايفو.لفسألاىلإسمشلا
نملقألاىلعنكمتيسهنأالإ،هيفهسفندجويذلاناكملاناكًايأ
.كرحتلا

،نيبناجلاالكىلعو.قفدتلاعيرسءاملودجيفدوجومهنأظحال
عقوتملاةسوقملاةيرجآلاناردجلانمًالدبً،ابيرقتمادقأرشعةفاسمىلع
قلزنتيتلالحولاوةراجحلانمةموككانهتناك،ةانقيأيفاهدوجو
.ءاضيبلاباشعألانمتالتكوةفيعضةراضباشعأىلعلمتشتو،هنعًاديعب
معدتيتلاةيرجآلاةراجحلانمةليلقمادقأةمث،ةرذقلاهايملاىلعأيفو
.فلخلاومامألاىلإًاديعبدتميًايرجحًافقس

تدب،ةليوطلابحلكشىلعيرجحلافقسلانمبلاحطلاتلدت
.هتسيرفسسحتيبيرغنئاكتاسجملثمكولراشىلإةبسنلاب

ةحازإتمت،هقوفةرشابم.لفجيهلعجًائجافمطشكتوصنأالإ
يتلاةلحوملاهايملاىلعيوقلارونلانمريبكعاعشعطسف،ةحتفلاءاطغ
متياليكةقفدتملاهايملاهاجتايفتاوطخعضبًاعيرسكرحت.اهيففقو
.هحمل

،ةيسنرفلابثدحتيناك.ىلعألانمسماهتوصلأس."؟وهنيأ"
ىلإلزنله".امبردلوملايسورلجرهنإ؛ةيوقةنكلفشككولراشنكل
."؟انه

نمامنإواهسفنةغللابرخآشجأتوصباجأ."هتيؤرعيطتسأال"



."؟يحصلافرصلاةانقنمعونوهأ؟ءيشلااذهام".ةنكللانود
.ميدقلاايانيلغينرهنهنإ؟ءيشيأفرعتالأ":لوألاتوصلاسمه

وحنلبقهرمطىرجً.ابيرقتليمةفاسمدعبوكسومرهنيفبصيهنإ
."ةنيدملادييشتاوداعأامدنعًاماعنيسمخ

!يحصفرصةانقىلإسيلورهنىلإلزندقل.هلوحكولراشرظن
انهرومطمهنكل،ىلعألايفامناكميففوشكمهنأدبال.يقطنماذه
ً.اماعنيسمخذنمةمتعلايف

ةاجنلاهنكميً،اذإ!لفسألاوحنًابيرقتليمةفاسمىلعوكسومرهن
!هتايحب

رخآناكمنمام.لفسألايفانههنأدبال":شجألاتوصلالاق
."؟لفسألاوأىلعألاوحنهجوتله،نكل.هيلإباهذلاهنكمي

قفديراجيفوسهنأدبالف،لفسألاوحن":رخآلالجرلاسمه
وهوًاليلقتمصو."رايتلاسكعريسلانمىودجال،ةياهنلايفف.ءاملا
،تعطتسااذإهلتقا.هبقحلتوكانهىلإلزنتنأكيلع":لاقمث،ركفي
."ءاملايفئرتهتلاهناكمةثجلاكرتاو

لكاذامل؟ةرشابمعراشلايفهبكسمنملاذامل":شجألاتوصلالأس
."؟قراسهنأبءاعدالاوويرانيسلااذه

دقو،راظنألاتفليسعراشلايفهبكاسمإلانإ":سماهلاتوصلالاق
هداعبإبيضتقتانتاميلعتو.ءاجرألالكيفةرشتنمةطرشلاف؛مهدحألخدتي
حبصأهنأامب،نكل.لثمألارايخلاوههلاقتعانأيفكشال.انقيرطنع
ىلإراظنألانعًايراوتمهلعجنمدكأتلاانناكمإبف،راظنألانعًايراوتمنآلا
."هبقحلاولزنا،نآلاو.دبألا

."!دمجتلاكشوىلعءاملانأدبال؟!ينحزامتله"
."؟ىرخأةركفكيدلله"
."!تنأبهذا.معن"
ىلإثدحتلاتدرأاذإ":لاقوسماهلاتوصلاوذلجرلارجمز

يسورلاانأ؛يلإيغصياملثمكيلإيغصينلهنكلو.ددرتتالايهف،يطرشلا
نأنكميفيكف،انأيتظفحمذخأدلولانإانلق،كلذىلإةفاضإلاب.ليصألا
."؟يناكمتنأّلحتوةأجفيفتخأ

."؟لعفتساذامً.انسح":شجألاتوصلالاق
رهنةاذاحمب؛ضرألاقوفًاثحبمظنييبغلايطرشلاكاذلعجأس"

."وكسومرهنبصمدنعكيقتلنس.ايانيلغين



أدبينأهيلعو،كرحتينأهيلع.كولراشلقعيفراكفألاتعراست
.ملسلاشجألاتوصلاوذلجرلاكلذلزنينألبقنآلا

ءاملافتلا.هريسءانثأتاوصأيأرادصإمدعًالواحمً؛اديعبكرحت
اميف،يشميناكاميفهيبروجوهئاذحيفلغلغتو،هيقاسلوحفنعبدرابلا
هنكل،يحصفرصةانقناكملااذهنوكيالدق.ةهيركوةيوقةحئارّمش
.ساسألااذهىلعهنومدختسيصاخشألاضعبنأّسحأ

ملسلاىلعشجألاتوصلاوذلجرلالزناميف،هفلخًاتاوصأعمس
يفهادصددرتًائجافمًاخارصعمسهنألً،اضيأقلزناهنأدبال.ءطبب
نمءاملانمةجومتعفدنا،ةأجف.ءامتوصتاظحلدعبهالت،ءاجرألا
نوكيدقف.هسفنةرارقيفًاحرفجهتباف؛مامألاىلإهتعفدوكولراشفلخ
،ةمتعلايفةقبقبتوصعمسمث!لجرلاكلذقرغامبرذإً؛اظوظحم
.ةبعصلاةقيرطلابهسفنبوجنينأهيلعً.اددجمهتايونعمتضفخناف

،امهارينأنودنمنيبناجلاىلعرهنلايتفضدوجوبكولراشسحأ
ناعرسهنكل،ءاملانمجورخلاوامهادحإقلستهعسوبناكاذإامعلءاستو
؛نيتلحومورادحنالايتديدشناتفضلاتناك،هآرامبسحف.ةركفلاضفرام
عضبرسخيوءاملايفعقيوقلزنينأبريبكلامتحاةمثهنأينعيامم
يفًامدقكرحتلاهيلعفً،اباذجرايخلاادبامهم،ال.نيمثلاهتقونمقئاقد
.ةحئارلاهيركودرابلاءاملا؛ءاملا

نإً،اذإ.يرجحلافقسلايفىرخأةحتفءاطغنمبرتقيهنأكردأ
هيفتكىلعءوضلايقليسيندعملاصرقلاربعللستملاوفيفخلاسمشلارون
،نيبناجلادحأىلإكرحت.هعقوملّدبيورذحلاخوتيملاذإهسأرىلعأو
لفسألاىلإللستملافيفخلاءوضلالضفبو.ىنميلاةفضلانمرثكأبرتقاو
ناك.ةحتفلانملزانملستاجردةيؤركولراشعاطتسا،دمجتمرطملثم
تدبنابضقلاوتاجردلا.رهنلارعقيفامبرًاتبثمو،ىلعألايفًاموعدم
ردجيناكاذإامعكولراشلءاست،ةيناثلانمءزجل.ةبطروةئدصوةلكآتم
درطامناعرسهنكل،لفسألانمءاطغلاعفرةلواحموملسلادوعصهب
هفوقوةظحلهدراطمهاريدقو،امبطخلصحيدقف.هسأرنمةركفلا
ىلإلوصولايفةفدصلابحجناذإو.ملسلانعهبحسيفءوضلاعاعشتحت
جرخيدقف،لعفاذإامأ.ليقثلاءاطغلاةحازإنمنكمتيالدقف،ىلعألا
مأرمألابحأءاوسً،اذإ.هقوفعراشلايفهنعثحبييذلاقيرفلاطسو
.مدقتلاةعباتمهيلع،ال

ّقشيناكاميفءاملايفةليقثتحبصأهعباصأنأبكولراشرعش



.ةموتكمةخرصًاردصمهنعهدعبأفهديسمالءيشةمث.رهنلايفهقيرط
درجمنوكيدقهنكل،ةثولملاهايملايفحبسيذرجهنأهلقعيفليختو
نكل،امبر.عراشلايفةحتفوأةّكبشمةذفانربعاهيمرمتتايافنةعطق
.ةدشبنافجترتهادياميف،يراخبكرحملثمةوقبقفخيلازيالهبلق

هامدقتقلعف،ٍوتسمريغوًالحومهيمدقتحترهنلارعقناك
فيكملعيهللاهدحو.امهجارخإلةوقبدشلاهيلعبجوتو،رارمتساب
،ءاملايفًاضيأتاتابنةمث.ًالصأجرخاذإ؛جرخيامدنعهئاذحلاحنوكتس
رثكأهريستأطبأوهيلحاكلوحرارمتسابتفتلاةراضباشعأىلإةفاضإلاب
ةراضلاباشعألاعلتقييكفنعبمامألاىلإهيمدقّزههيلعبجوتو.رثكأف
ةريبكًالتككرتيهنأو،لحولابًائيلمراصهءاذحنأليختو.اهروذجنم
.كرحتيوهاميفهفلخةراضلاباشعألانم

عمهسفنتوصلارركتذإ؛نآلاًاماظتنارثكأهفلختاوصألاتحبصأ
ريفصتوصمثنموًانشخًاتوصهسفنتثدحأو.مامألاىلإهدراطممّدقت
.لطعبباصتنأكشوىلعةلآلثمً؛اراركتوًارارم

لكشديدحتنمنكمتينألمأىلع؛ةمتعلايفهينيعكولراشدهجأ
ةيرئادةحتفكانهنوكتنأوأً،اسوقتمنوكينأعقوت.همامأجرخملا
روسجعمامبرو،ءاملانمًاريبكًادادتماهليختيذلاوكسومرهنىلإيضفت
.ةكلاحهمامأةملظلاف،ءيشيأةيؤرعطتسيملهنأالإ؛هقوف

قوفدجويالو،ءاملاىوتسمتحتةحتفلاتناكوللعفيساذام
هيفّبصييذلاناكملاديدحتلرجآلانمطئاحىوسءيشيأحطسلا
اذام؟نينثالانيبلصفت"ةعبصم"ةذفانكانهتناكوللعفيساذام؟رهنلا
يذلالجرلامامأرورملاةلواحموةدوعلاهيلعبجوتو،روبعلاعطتسيملول
هسأريفراكفألاهذهتمداصت؟هلتقبرماوأهيدليذلالجرلا؛هدراطي
ًاضعباهضعببتمطتراامنإو،ناكميأىلإلصتنأنودنمةراجحلاك
.هغامديفةيمدصتاجومةلسرم

.هسفنبةاجنلادارأاذإزيكرتلاهيلع،امءيشبكاسمإلاهيلع
متكيفحجنهنكلً،ارعذيكبيداكولفجفههجوامءيشسمال

دقف،ءيشلاكلذناكًايأ.ةوقباهضعوهمفىلعهديعضوبكلذو،توصلا
بطرءيشفتلاف،همامأوههجولوحهديبحّولً.ادرابوًاجزلهسملمادب
يتلاةيبلحطلاتاتابنلانمةدحاودرجمهنأحايترابكردأو،همصعملوح
ةيبلحطلاةتبنلاتعُلتقافً،اديعبهديبحس.فقسلانمةيلدتمًاقباساهآر
ً.اتوصةردصمطئاحلانع



.هيمدقعباصأيفساسحإلالكدقفهنأكولراشكردأ،كرحتاميفو
توصو...هفلخمدقتتتاوطختاوصأعمسيناك،تقولالاوطو

الإَريمل،هفلخرظنامدنعو.ةبوعصبهدراطمسفنتنعًامجانريفص
،فلخلاىلإهبحستهفتكنمبرقلابديبرعشيدقةظحلةيأيف.ةمتعلا
ةلماكلاةمتعلايفقرغيسثيح،ايانيلغينرهنهايمحطستحتهعفدتو
ً.اقلطمهتثجىلعروثعلامتينأنودنم

يتفضىدحإىلإقلستلاعيطتسيامبر؛ددرتفةركفهلترطخ،ةأجف
،ةيلاتلاةحتفلاءاطغتحتربعامدنع،اذل.هدراطمرورمراظتناورهنلا
ّدمو،دحأهارياليكةفضلاتعفتراثيحًاددجمرهنلاةفاحنمبرتقا
هسفنعفرلاهمادختساعيطتسيةبحاشباشعأةلتكبكسمأوىلعألاىلإهدي
.ىلعألاىلإ

.رجمزوةمتعلانمءيشجرخ،ةأجف
ةمجمجوقدتسممطخعمً،اثلثمهسأرناكو،مئاوقةعبرأىلعىشم

نيتنكادونيتريغصهانيعتناك.نيتريبكلانينذألادنعفلخلايفةعستم
،عاطتسملاردقفلخلاىلإناتمومزمهيتفشنكل،نينيعلاناهبشتداكلابو
ينبلارعشلاامأ.روسكمجاجزاياظشلثمةداحباينأبًائيلمهمفادبف
ً.اعقرموًادبلمناكفهمسجىطغيذلادوسألاو

اهنأكولراشكردأ.مامألاىلإهلةلثاممتانئاكةثالثتمدقت،هفلخ
حجرألاىلعيهف.لبقنماهفداصيتلابالكلاًادبأهبشتالاهنكل،بالك
يتلاتالالسلاضعبنمردحتتو،ليجدعبًاليج،ةمتعلايفانهشيعت
امبو.كامسألاامبروناذرجلاتاتقتو،رومطملارهنلايفاهلًاقيرطتدجو
،لمعلانعتفقوتيتلااهنويعتضمغأ،ءيشيأةيؤرعطتستملاهنأ
وهتوصلانأكولراشدقتعاو.اهنعًاضوعلمعتةريبكلااهناذآتلعجو
.اهيلإةبسنلابءيشلك

دالوألاىلإو،ولرتاوةطحمتحتقافنألاىلإهنهذهبداع،ةظحلل
ملساسحإلااذهو؛مهيلعةقفشلابّسحأف،كانههومجاهنيذلانيشحوتملا
تاناويحلالثمشيعلاىلعاوربُجأدقف.مهنمبرهلالواحيناكنيحهبتني
باينألاوبلاخملاكلمتوكسوميفانهبالكلا،لقألاىلعنكل،ةشحوتملا
ّسحأو،مهئاكذءانثتسابءيشيأاوكلتميملفدالوألاامأ.دومصللةداحلا
ً.اضيأةعرسبهنورسخياوناكمهنأكولراش

ةحئارنكل،ءاوهلاّمشلواحيهنأكوادبو،هفنألوألابلكلانّضغ
ً.ابيرقتليحتسمهبشرمألاتلعجزاغلالثمرهنلانمتحافيتلانفعلا



ناك.كولراشهيلإبهذيذلاناكملاةفرعمًاثبعلواحاميفهانذأتكرحتو
.هعامسعيطتسينلفكرحتيملاذإهنكل،ةدودممهديوةرشابمهمامأفقي

.ةيرظنلاةيحانلانماذه،لقألاىلع
هتضبققابطإهيلعبجوتثيحً،ادجةدرابكولراشديتناك

ناكمإلابنكيملوً،اضيأًادجًاريبكناكردخلانكل،اهفاجترانودلوؤحلل
يذلا-دلجلابدلجلاكاكتحاتوصنإ.هعباصأتشعترا،ةأجفو.هلمحت
ىلإةبسنلابراجفنالثمنوكيدق-كولراشىلإةبسنلابسمهلالثمناك
كولراشبحسف،مامألاىلإةوطخلوألابلكلامدقتامناعرسو.بالكلا
عجارت،اهدنع.غارفلايفاهضعبىلعبلكلاباينأتقبطأوً،اديعبهدي
ددرتف،ىرخألاةثالثلابالكلاهيلإتمضناو،حبنيأدبوفلخلاىلإهسأر
.قفنلاربعتوصلاىدص

يفهكرحتنعمجنيذلاجيجضلانكل،فلخلاىلإكولراشعجارت
.هناكمديدحتبالكلاىلعلّهسءاملا

وحنزفقو،تاوطخعضبةعومجملادوقيناكيذلابلكلامدقت
.هيكفًاحتافكولراش

.ةدشبهيلعتقبطأوكولراشقنعلوحعارذتفتلا،ءانثألاكلتيف
بلكلاهبمطترينألبق"كنمتلن"لوقلليفاكلاتقولاهدراطملىنست
هدارأيذلافدهلاوهنكيمل.هعارذىلعهيكفقبطيو،عفدمةلبنقلثم
.ةوقبهّضعاذلً،ابلطتمنكيملريخألااذهنكل،بلكلا

توصيذصخشىلإةبسنلابًادجةيلاعةخرصكولراشدراطمخرص
نأالإكولراشنمناكامف،كولراشقنعلوحهتضبقتختراو،شجأ
.هسفنررح

هدراطمنأكولراشظحال،ةحتفلاءاطغنمللستملاءوضلالعفبو
نمنانثازفقو.بلكلانمصلختلاًالواحمً؛ابايإوًاباهذءاملايفطبختي
لزنً.اضيأهدراطموحنةفضلاىلعفقتيتلاىرخألاةثالثلابالكلا
هردصىلعرخآلاّضقنااميف،لجرلاقاسىلعّضقناوءاملايفامهدحأ
كّرحو،خستملارهنلايففلخلاىلإلجرلاعقوف؛هترجنحلوحهيكفّتبثو
.ديدشجايتهابهيعارذ

ءاملايفريخألابلكلاصاغاميف،ءودهبءاملايفكولراشعجارت
نععجارتهنكل،ةفضلاقلستيفكولراشركف،ةيناثلانمءزجلو.ىفتخاو
عباتو،ةئبتخملابالكلانمديزملاكانهنوكيدقهنأكردأنيحكلذ
.ضضمىلعءاملايفهقيرط



،طبختتاوصأمثنمو،هفلخليوعوطبختتاوصأعامسعاطتسا
ً.ائيشعمسيدعيملاهدعبو

قلعميتيزحابصملثمادبً؛اديعبءوضعاعشحمل،ءانثألاكلتيف
،ةوقبهلوحءاملافتلاف،مامألاىلإمدقت،اهدنع.ةمتعمةليليفبابىلع
رثكأفرثكأًاعطاسءوضلاحبصأ،هبارتقاىدلو.هتاوطخيفعارسإلالواحاميف
ىرينأكولراشعاطتساو،ةرطنقنمًاثعبنمءوضلاناك.هينيعجعزأو
رهنلاهيفبصيربكأرهنليدامرلانوللاىلإةلئاملاءاقرزلاهايملااهفلخ
ً.ايلاحةبوعصبهربعييذلا

.ةرطنقلاىلإهلوصوىدلًائيشفًائيشراهنلاءوضىلعهانيعتداتعا
رهنقفدت.لخدملادنعةيديدح"ةعّبصم"الو،كانهًانابضقدجيمل
مدقعافتراىلعةدوجومةفاحلادنعةحتفنموكسومرهنيفايانيلغين
ً.اريغصًالالشلّكشيايانيلغينرهنلعجامم،ءاملاحطسقوفًابيرقتةدحاو

همسجعفرو،ةراجحلابكسمأو،ةفاحلاوحنمامألاىلإكولراشمدقت
.وكسومرهنيتفضىلإرظنوًاليلق

،لمروأ،بارتكانهناكاذإو.نييرجآنيرادجنيبقفدتيرهنلاناك
ىلإرظنلادنعو.ءاملاحطستحتأبخمهنإفرعقلايفرخآءيشيأوأ
ايانيلغينرهناهنمقفدتييتلاةحتفلاىلعأنأكولراشظحال،ىلعألا
ةمثناكو.عراوشلاىوتسمتحتًابيرقتمادقأتسةفاسمىلعدوجوم
دوسألاهؤالطو،ةئدصهتاجرد،ةحتفلابرقةرشابمدوجوميديدحّملس
،ملسلادعصاذإهنأيه-كولراشكردأاملثم-ةلكشملانكل.رشقتم
.هتظفحمةقرسبهمهتايذلالجرلاويطرشلايديأنيبهسفندجيدقف
هيفتعجارتًاطخ؛لبقنمهتافًائيشظحالو،رهنلالوطىلإًاددجمرظن
مادقأتسلككلذرركتوً.ابيرقتمدقةفاسمرهنلايتفضنعةراجحلا
ةفاسملاعاستانامضليرامعملاسدنهملانمةلواحماهنأكو،عافترالانم
كلذ،ببسلاناكامهم.امبرناضيفلايدافتل؛هعافتراالعاملكرهنلاقوف
هقيرطقشوههلعفهيلعاملكف.جورخللةقيرطكلميكولراشنأينعي
لبحقوفيشمييذلالجرلالثمًامامت؛ةراجحلانمطخلاكلذىلع
.دودشم

ثالثعقيكلذءانثأداكو.رذحبريسلانمةعاسفصنىلإجاتحا
رعشيوللبموهويشميأدب.هتحتةقفدتملاوكسومرهنهايميفتارم
ًاقثاونكيملهنكل.دمجتموهاميفةفاجهبايثورمألاهبىهتناو،دربلاب
اموهةراجحلابنيتفوصرملارهنلايتفضنمثعبنملاءاوهلاناكاذإامم



رثعامدنعو.ديلجىلإتلوحتوهسبالمىلعتدمجتهايملانإمأ،هففج
ةيافكًاظوظحمناك،حطسلاىلإهلقنئدصرخآيديدحملسىلعًاريخأ
لجرةمثناكو.تادرايعضبةفاسمىلعلعتشملامحفلابءيلمدقومةيؤرب
حمس،تاكبوكةعضبلباقمو.محفلاقوفءانتسكلايوشييلحميسور
.دقوملابرقءفدلاضعبىلعلوصحلابكولراشل

نيسيكاهلالخلوانتو،دقوملابرقًاسلاجاهاضمأةعاسفصندعب
.قدنفلاىلإةدوعلاىلعًارداقتابهنأكولراشّسحأ،ةيوشملاءانتسكلانم
ءاجدقدحأنمامف.نامأبكلذلعفعيطتسيهنأنمًامامتًاقثاوناكو
رارشألانإلوقلاهناكمإبو،هنعثحبللرهنلايتفضنمهاجتالااذهيف
،اذل.ندنليفنودوجوملاكئلوألعفاملثمًامامت؛ةفدصلابهرمأاوفشتكادق
ىناعو،هيقاسيفملألابرعشً.اديعبقلطنامث،هعدووءانتسكلاعئابركش
هنكل،لبقنماهيلعنكتملةقيرطبةسبيتمهسبالمتناكو،عادصلانم
.هسبالمتفجنأدعبءفدلابرعشيناكلقألاىلع

حملامدنعو.طقفةقيقدنيرشعقدنفلاىلإةدوعلاةلحرتقرغتسا
يذلادوهجملالعفبًاقرعتمناكرازابيكسنايفالسقدنفلةسيئرلاباوبألا
هنيبجىلعةعمجتملاةبوطرلالكهتبلسةدرابلاوكسومحايرنأالإ.هلذب
،قدنفلامامأةيمالكةداشمكانهتناك.تاظحللالخهقرعتدّمجو
تاراشإوأتامالعنودنم-دوسأناصحاهّرجيةبرعكانهتناكو
ناك،نيبناجلانمنابابلانوكينأنمًالدبوً.اضيأهبرقةفقوتم-ةحضاو
ةعبقًارمتعمو،ةيدامرسبالمًايدترميذوحلاناكو.ةيفلخلاةهجلايفبابلا
.ةبرعلاوحناهجتاوقدنفلانماجرخنيرخآنيلجرلثمًامامت؛ورفلانم
ناّرجياناكقدنفلانماجرخنيذللانيلجرلانأوهمهنيبقرفلانكل
ً.افطعموةبترمءادوسةلذبلجرلاكلذىدترادقو.امهفلخًاثلاثًالجر

.تفوركيامهنإ
امعامسعطتسيملكولراشنكل،طبختيوٍلاعتوصبجتحيناك

.هلاق
ىلإتفوركياملاخدإىلعنيلجرلادعاسو،هيسركنعيذوحلالزن

ادبو.بابلااقلغأوهعمنالجرلادعصمث،ةيفلخلاةهجلانمةبرعلا
ىلعًاددجمسلجمث،جراخلانمبابلالفقأدققئاسلانأكوكولراشل
ًاديعبةبرعلاتّرجوتقلطناف،ةنصحألاسوؤرىلعهطوسبرقنو،هيسرك
.كولراشنع

تاعاسلالالخهعملصحاملكف.هتايونعميفرايهنابكولراشسحأ



هفوقو؛نآلاةجيتنلاهذهىلإىضفأةيضاملاعيباسألالالخو،ةيضاملاةليلقلا
ً.اديعبهاخأداتقتةيرسلاةطرشلااميف،ةبيرغةنيدميفعراشلايفهدحو
،تفوركيامةداعإاهتطساوبعيطتسيةنيعمةطخىلإلصوتلاكولراشلواح
.هلعفهبردجيامًادبأفرعيالهنإ.كلذنمنكمتيملهنكل



كولراشرظن."!رظنتالفكتيرحوكتايحىلعًاصيرحتنكاذإ"
عفردقوً،اثرًافطعمًايدترمهبرقفقيًالجرىأرف،توصلاردصمهاجتاب
ةيؤرعطتسيملهنإىتح.هينيعقوفورفلاةعبقلزنأو،هقنعقوفهتقاي
.همف

."؟اذامل"
نمصاخشألانوذخأيونوتأيمهف.نييئرمريغتارباخملالاجرنأل"

."رظنيدحأالنألدحأمهاريال.دحأمهارينأنود
."؟هبنولعفيساذام"
ملاذإو.ةعيرسةمكاحمبىظحيسفً،اظوظحمناكاذإ":لجرلالاق

."هدلجمتيسف،كلذكنكي
."؟فيك"ً:اروعذمكولراشلأس
وهاموأ،طاوسألانومدختسيمهنإ":باجأوحوضوبلجرلادعترا

."ريثكبأوسأ؛أوسأ
ةيسورلابسيلوةيسنرفلابثدحتيلجرلانأكولراشكردأ،ةأجف

."؟تنأنم":هلأسف
."يلسرمروتربوريمسا"
هنكل،"ليمع"لوقينأكشوىلعناك."تفوركيامقيدص...تنأ"

.ةريخألاةظحللايفةملكلالدبتسا
ناكاميفورفلاةعبقتحتًاظقيتميلسرمروهجوناك."لعفلاب"

ناك.امهيسفننينيعلاكلمت.ديحولاهوخأ؛هوخأتنأو".كولراشهجولمأتي
.ً"اريثككنعثدحتي

:لاقوفطعنمفلخةبرعلاترادتساثيحىلإرظنلاكولراشدواع
."؟هلعفانبردجييذلاام.بهذدقل"

دوعننل.قدنفلاكلذىلإدوعننل.هلعفانبردجيالامبكربخأس"
مثهلوحيلسرمرورظنو."كراظتنابكانهًادحأاوكرتمهنألقدنفلاكلذىلإ
ضعبلخدنانعد.انهنعديعبريغناكميفمرتحمىهقمةمث":عبات
انأو،ًالعفهيلإةجاحبكنأكوودبتتنأف،كمسجىلإنخاسلالئاسلا
عضوعيطتسنو.تقولاضعبلحاترأوهيفسلجألناكمىلإًامتحةجاحب
."كانهةطخ

امك،كلذلكيهتنينأطقفدارأوً،ادجًابعتمكولراشناك.ً"انسح"



.هنعًالدبةيلوؤسملارخآصخشلمحتينأدارأ
."بهذنلف"
يفعقيو،مادقألاىلعًاريسقئاقدرشعةفاسمدعبيىهقملاناك

ةعومجمربعهيلإلوزنلامتيو،بتاكمللصصخمىنبميفيلفسلاقباطلا
يجاجزبابو،ةريغصةحابكانهتناك،لفسألايفو.ةيديدحلاتاجردلانم
ىدحإىلإكولراشدشرأو،ةمدقملايفيلسرمروىشم.هفلخىهقملارهظي
متياشلانمنيبوكىرتشاوريغصلاعيبلافرىلإهجوتمث،تالواطلا
.ريبكقيربإنمامهبكس

دالوأوءاسنولاجركانهناك.داورلاةيقبىلإهلوحكولراشرظن
نمريثكلانودتريمهعيمجو،مهدرفمبوأتاعومجميفًاعمنوسلجي
رظنيدحأنمامو،بتكلاوأفحصلانوأرقيلاجرلامظعمناكو.سبالملا
.امههاجتايف

هدسجفلدقلجرلاناكوً.اديدحتدحاولجرىلعكولراشّزكر
لثمودبيوًادروتمههجوناك.رئاطفلانمًاعونلوانتيوكيمسفطعمب
ءيشةمثْنكل،لبقنمهآرنأكولراشلقبسدقنكيملو.اطاطبةبح
.هيففولأم

:هلحرشوامهنيبةلواطلاىلعقبطلاعضوو."يخزوريب":يلسرمرولاق
نمريثكلاعمراضخلاضعبومحللاضعبىلعيوتحتةيسوررئاطفاهنإ"
ًالجرناك.هبرقغرافيسركىلعامهعضووهتعبقوهفطعمعلخو."لباوتلا
رقشأرعشاذ،كولراشريدقتبسحهرمعنميناثلادقعلايف،ًاليحن
متهنأكونيفوقعمنيليحننيبراشو،هيتنجويطغتةبترمةيحلو،فيفخ
.عيفرملقةطساوبامهمسر

ىلإًاددجمرظنو،نانتمابدوسألاياشلانمليلقلاكولراشفشترا
ودبيهلعجييذلاببسلاةفرعمًالواحم،ةرواجملاةلواطلاىلإسلاجلالجرلا
،فجترتهدينأكولراشكردأً.امامتًابيرغهنوكمغر،هيلإةبسنلابًافولأم
."كلاقتعامتهنأتفوركيامدقتعا":لاقهنكلو.ريبكطغضنميناعيهنأو

ىلإتفوركيامءاجأ!؟كلذنمققحتللةفاسملاكلتلكزاتجالهو"
.يلسرمرومستباو."!يلريبكفرشنمهلاي!؟ققحتللايسور

نمةمضقلوانتو،ةلواطلاىلعهبوككولراشعضو."؟لصحاذام"
.رطفومورفممحلنعةرابع؛ةنخاسوةذيذلةوشحلاتناك.رئاطفلاىدحإ
.اهنمثعبنملاراخبلالعفبهاتفشتقرتحاو

.هنوشتفيتارباخملالاجرنأتفشتكافمويتاذيلزنمىلإتدع"



يننأاوكردينألبقًاديعبتيشموتردتساف،ةصيخرلامهتالذبنممهتفرع
نودنمو،رخآىلإئيسقدنفنملقنتأانأونيحلاكلذذنمو.تلصو
لكنكل،ىرجامبتفوركيامرابخإتلواح.ناكميأيفًاليوطثكمأنأ
نألبقفسأبهسأرّزهو."رصيقلايفظومةبقارملةعضاخفارغلتلابتاكم
ندنليفحيرملاهيسركنعهسفندعبيتفوركيامنأقدصينم":عباتي
."!؟ريخبيننأنمدكأتللطقف؛انهىلإلوصوللةفاسملاكلتلكزاتجيو

امبةعرسبيلسرمروربخأو."طقفكيلعرمألارصتقيال":كولراشلاق
.وكسوموندنليفلصح

.ريثماذه":لاقمثياشلافشتراو،هيسركىلعهرهظيلسرمرودنسأ
."بيرغوريثمهنإلب

ةينيصفزخةعطقنمءزجكالتمالثمرمألاودبي":كولراشلاق
عمجدنعاهيلعلصحأسيتلاةيئاهنلاةجيتنلايهامفرعأالو.ةروسكم
نعلءاستو،اهبهوفتيناكاميفتاملكلابعوتساو.ً"اعمءازجألالك
.ةروسكمةينيصفزخةعطقبةلأسملاههيبشتببس

ءاجله.تفوركياملاقتعاببسبةطبترمةلأسملالك":يلسرمرولاق
."؟راعتسممسابوأيقيقحلاهمسابانهىلإ

ةقرفريدمهنإ.نوسرغيسديسلامسابانهىلإءاج":كولراشباجأ
.فوبوسوي؛يسورريمأنماهتقلتةوعدىلعءانبانهًاضورعيدؤتةيحرسم
."همساوهاذهنأدقتعأ

."؟يتقشىلإبهذله.ديجءاطغهنإ":لاقوهسأربيلسرمروأموأ
."انالكانبهذ"
فيقوتمتو،ةقشلانوبقاريمهف.هلاقتعاببساذهناكامبرً،اذإ"

."ئبتخأنيأفرعيهنأساسأىلعتفوركيام
ررحتلاىلعكولراشغامدرئاطفلاوياشلادعاس."يقطنمريغاذه"

،ىرحألابوأ-هولقتعادقاوناكلًاحيحصاذهناكول":عباتو،هللشنم
الو.قدنفلاىلإانتدوعراظتنانمًالدبةقشلايف-نينثالانحنانولقتعا
عامجتساًالواحمًاليلقتمصو."ةقرسلابيماهتامهتلواحمببسكلذرربي
رابتعاىلع؛يورغسويمأهملعاملثمةقدبريكفتلامثنمو،هراكفأتاتش
.نيعمناويحةرداغمدعبتاتابنلاوةبرتلايفةيقابراثآةباثمبراكفألانأ
تاناويحلاددعوهامو؟همجحناكمكو؟ناويحلابهذقيرطيأيف
؟ةدوجومتناكيتلا

نيتمظنمنأكوودبي".ةمهمةقيقحهكاردإدنعهسافنأسبح،ةأجفو



ملرومأبصاخشألاماهتاىلعلمعتةيرسامهادحإً.اعمنالمعتنيتلصفنم
ريغةدحاو.تابرعلايفمهيمرتوًانلعصاخشألالقتعتةيناثلااميف،اهوبكتري
."ةيمسرىرخأو،ةيمسر

."عبات.نآلاةياغليأرلاكقفاوأ":لاقورذحبهسأربيلسرمروأموأ
هفرعأًاببسكلمتال-ضرتفأاملثم؛تارباخملايأ-ةيمسرلاةمظنملا"

ةهجنمنكلو.ةيحرسملاةقرفللءيربلاريدملا،نوسرغيسديسلالاقتعال
؛زملوهتفوركيامعقاولايفوهنوسرغيسديسلانأَفِرُعاذإ،ىرخأ
،ةيرسةمهميفوكسوميفدوجوملاو،ةيناطيربلاةموكحلايفمهملافظوملا
."هلاقتعالبابسألالكنوكلتميسف

!؟مهربخيسنم،نكل.نولعفيسعبطلاب"ً:ادكؤمهسأربيلسرمروأموأ
ةمظنملاكلتبغرتاذامل،نكل.امبرلظلايفةلماعلاةيرسلاةمظنملاكلت
."؟تفوركياملاقتعايف

ريغاذه،ال.قيرطلانعهداعبإلامبر":باجأمثةهينهكولراشركف
مهنأدبال،ال.قيرطلانعامصخشداعبإللهسأقئارطةمثذإ.يقطنم
ال":عباتمث،هراكفأعامجتسالواحيوهو،ةهينهتمصو."هلاقتعااودارأ
لجرةرمألعضاخلاتارباخملامسقلبقنمهلاقتعامتينأاودارأمهنأدب
لبقاسنرفيفايقتلادقف.فولافوشتنوكلا:هفرعيهنإتفوركياملاق
."ماوعأةعضب

:ةيريذحتةربنبلاقوً،اضفخنمهتوصيقبيلكولراشىلإيلسرمروراشأ
لكيفًاناذآكلمتتارباخملاف.نلعلايفمسالااذهركذمدعلضفألانم"
."مههابتنابذجلٍفاكمهئامسأركذنإىتح.ناكم

ةيجحأىلإرظنيهنأولامكادبو.فقوتللًادجًاسمحتمكولراشناك
.ةروصلاةقيقحةفرعمنمنكمتينأىلإهلقعيفاهكرحيو،ةّعطقمروص
يفاهعمجيناكةيفزخةعطقءازجأةعومجملثمً؛اددجمهلرطخامكوأ
ةمظنملاهذهنأنآلاًايلجهلادب.لماكلاءانإلالكشىلعلوصحللهسأر
اهنألتفوركياملاقتعامتينأًالعفتدارأ-ةيرسلاةمظنملايأ-ةيناثلا
،مهميسامولبدهوخأً.ايصخشهبوجتسيسفولافوشتنوكلانأتفرع
يففولافوشقثينأدعبتسملانمهنأكولراشىأر،اذل.هفرعيفولافوشو
ىلعو.نأشلاليئضصخشلبقنممهميسامولبدباوجتسامتينأ
فشكلامتلاحيفباوجتسالاءانثأناكيأدجاوتيفبغرينل،حجرألا
نيبةبذهمةثداحمنعةرابعباوجتسالانوكيس.ةيسامولبدرارسأنع
يفةثداحملايرجتسو،يضاملايفةنيعمةلحرميفامهضعبافرعنيلجر



نألو،لزنملايفهنأكوحايترالابكانهرعشيهنأل؛فولافوشبتكم
.مارتحالانمًاعونقحتسيو،مهملجرتفوركيام

ةحضاووًادجةيهدبتدبو،كولراشلقعيفةقيقحلاتحضتا،ةأجف
دقلً.اقباساهفشتكيملهنألسافنألاعطقنمهنأةهينهلرعشثيحً؛ادج
فدهيناكندنليفلصحاملكف.ةيادبلاذنمءيشلكلطيطختلامت
نكيملزينوغايديدانيفةميرجلابهماهتاو!وكسومىلإتفوركيامعفدىلإ
نمدكأتللةقيرطناكلب،هبتكميفريراقتلاكلتةيؤرنمهعنملةلواحم
ةجردىلإةيافكةمهمريراقتلاكلتنأتفوركيامنظاذإف.اهاريسهنأ
نمريثكلاًامتحاهلصصخيسف،اهتءارقنمهعنملةميرجلاباكترابهماهتا
لصوديصةبصقفرطيفمُعطلاتناك!هبتكمىلإدوعينيحهابتنالا
!وكسومىلإاهطيخ

رودتتناكريخألااذهراكفأنكل،نعمتبكولراشيفيلسرمروقّدح
ةعطقلاءازجأتعمتجادقل.مالكلانمهعنمتو،ةريبكةعرسبهلقعيف
ةقرفلاً.احوضورثكأليصافتلاتحبصأو،نآلاهلقعيفةينيصلاةيفزخلا
.كلذكاهنأدبالً.امودصمنآلاكولراشكردأاملثم،ةعدخاهسفنةيحرسملا
كلذنأاهنيحضرتفايذلاتفوركيامبتكمىلعناكاهنعريرقتلانإذإ
ناكًايأ-ةيرسلاةمظنملاكلت.كلذكنكيملرمألانكل،ةفدصضحم
ًاببسهتطعأكلذلو،هلاقتعامتييكوكسوميفنوكينأهتدارأ-اهلاجر
.كلذلزيهجتلاوءيشلكريبدتمتدقل.لوصوللةليسوو،كانهىلإباهذلل

ديسلا،تياكديسلا:ةيحرسملاةقرفلاءاضعأهوجوبكولراشنهذألتما
ارتسكروألادئاقىسنينأنودنم،نارولةديسلا،كوميدةسنآلا،نيفلام
هادوجويرنهويلوب؟حرسملالامعنعاذامو.هييقيسوموسيفيإديسلا
ىتح؛نولثميًاعيمجاوناكله؟ةطخلانمًاءزجًاعيمجاوناكله؟نايديرو
ً!العفةلهذمةطخلاةماخضنإ؟مهنيبنيلثمملاريغ

تناكدقفً.ادجًايهدبءيشلكودبي،نآلاةلأسملايفريكفتلادنع
يفهفيقوتدعبًاكبترمتفوركياملعجىلعدمتعتةيرسلاةمظنملاهذه
كولراشنكل.وكسومىلإرفسللهيتأتةصرفلوأبثبشتيهلعجو،ندنل
ةمظنملاىلعبجوتكلذلو،يورغسويمأكلذكوً،اضيأكانهًادوجومناك
لعافتت.فحتملايفلصحيذلاموجهلارربيكلذ.قيرطلانمنينثالاداعبإ
نمادبببسلااذهلو،عيرسلكشبةعقوتملاريغثادحألاعمةمظنملا
.اهططخمهفًادجبعصلا

ًائيلمقحمهنأهكاردإهلعجو،ةعرسبسفنتينآلاكولراشحبصأ



.هباصعألكتغدغدوهمسجيفتقفدتيتلاةسامحلاب
عمهدرفمبتفوركياملعجل؛ليصافتلالكبءيشلكلطيطختلامت

.ةظحللاهذهىلإءيشلكىضفأ.تارباخملامسقسيئر،فولافوشتنوكلا
ًادجًايهدبباوجلاودبي،لصحاملكيفًاددجمريكفتلادنع؟اذامل،نكل
يفنوبغريو،فولافوشتنوكلالتقنوديريمهفً.اضيأكولراشىلإةبسنلاب
نومهتيمهنإذإ؛مهلمعطمنوهاذه.تفوركيامىلعموللاءاقلإ
اومهتامث،لتقةميرجبتفوركياماومهتادقف.اهولعفيملءايشأبصاخشألا
.ةقرسلابكولراش

اذهنمءزجتنأو":ةأجفلاقو،يلسرمروينيعكولراشانيعتقتلا
هنكل،كردينأنودنمهيتفشنمتاملكلاتجرخ."؟كلذكسيلأ،هلك
ةحضاولاةلدألالكهلقعكلتما،ةيناثلانمءزجلبقف.ةحيحصاهنأفرع
.همامأ

."!وفارب.ًالعفهوخأتنأ":لاقوباجعإبكولراشىلإيلسرمروقّدح
نيرخآلانئابزلالكنأكوكولراشلادبو،ىهقملايفتمصلاداس

دعبو.ءودهبّرمتةظحللانيكرات،برشلاولكألاوأمالكلانعةهينهاوفقوت
نيتقيقرلاهيتفشىلعةماستباتمسترادقوهسأربيلسرمروأموأ،ليلق
؛رمألافاشتكانمكنكمتبًائجافتمتسل.كلذنمءزجانأً،اعبط":لاقو
يذلاءيشلاةفرعمبنآلامتهميننكل.تفوركياماخأكنوكىلإًارظن
."ينحضف

ً.اعبطكتيحل،ًالوأ.نائيش"ً:ائداههتوصءاقبإًالواحم،كولراشباجأ
،رخآىلإئيسقدنفنملقتنتوً،ابيرقتعوبسأذنمبرهتكنإتلقذإ
كانهنأدقتعأانأفًابراهتنكولوً.ادجةبترمكيبراشوكتيحلنكل
."كرهظموكتماسوبمامتهالانمكيلإةبسنلابةيمهأرثكأًارومأ

عيطتسأالانأ.ةديجةظحالم":لاقوهنقذقوفًادييلسرمروررم
."؟رخآلاءيشلاوهامو.يتماسوبمامتهالاةمواقمًادبأ

تناكاهيفضارغألاةرثعبنكل،اهشيتفتمتهنأضرتفيذإ.كتقش"
هيجوتلواحيهلقعناكاماذهنأاهنيحكولراشكردأو.ً"ادجةمظنم
كتقشدحألخدول".ةمطحملاليثامتلاءازجأيفركفنيحهيلإههابتنا
ةيفزخلايناوألالكنكلً.ايئاوشعةرثعبمضارغألاتناكل،اهلكاهشيتفتلًالعف
،ةقشلامهدحألخددقل.ةرثعبملاتاشورفملاقوفةعوضومتناكةروسكملا
ضارغألامثنمو،ًالوأةريبكلاضارغألا؛ةيجهنمةقيرطبضارغألامطحو
:ًالئاقهسأربيلسرمروأموأف."دهشملدادعإهنإلبً،اثحباذهسيل.ةريغصلا



ديسايةظحالملايفةزاتممتاراهمكيدلنإ.ةيلاتلاةرملايفاذهركذتأس"
."ًالعفزاتمماذه.زملوه

الً،اذإ؟كلذكسيلأ،ماعناكميفنحن":لاقوهلوحكولراشرظن
."دحألعافتينأنودنمخرصأولكرأانأوانهنميّرجكنكمي

ًاديعبرظنلاىلعةيسورلاةردقلاةيمهأنمللقتكنأدقتعأ،هوأ"
."...ةبرجتلايفتبغرلاحيف،نكل":عباتمثةأجفكحضو."طروتلامدعو

.هعباصأبةأجفرقنمث،ريغصلاىهقملاءاجرأىلإهلوحرظنو
رهظتنأنودنم،هيلإرظنللاورادتساىهقملايفنمعيمج،اهدنع

طباضلاىلإنورظنيدونجمهنأولامكاودبو.مههوجوىلعةشهدلا
.هرماوأراظتناب،ربصبمهنعلوؤسملا

تناك.ديعبلاطئاحلابرقنيتسلاجلانيتأرملاىلإكولراشقدح
ةيناثلااميف،حاشوتحتفلخلاىلإدودشمينبرعشتاذةباشامهادحإ
ةديسلاوكوميدةسنآلاامهأ.ورفلانمةعبقرمتعتورمعلافيرخيف
ةأجفعاطتساوةباشلاةأرملاهلتمستبانيحالإ؛دكأتلاعطتسيمل!؟نارول
.ليمجتلاتارضحتسمتحتاهكفيفعيفرلاطخلاةيؤر

ديسلاو،سينروفديسلاو،نيفلامديسلالاجرلانوكينأنكميله
دئاقً؟اقلطممهءامسأكولراشظفحيملنيذلانييقيسوملافلتخمو،سيفيإ
عزنحجرألاىلعوأ-هيبراشقلحدقف،هنظينموهناكاذإ،ارتسكروألا
.وهنوكيلةيافكًاليوطناكلاجرلادحأنكل-نيفئازلاهيبراش

عفرمث،كولراشزمغدقفاطاطبلاةبحبهيبشلاهجولاوذلجرلاامأ
نيحو،نوجعملالثماهنمءازجأترشقتف،ةخفتنملاهترشبىلعّدشوهدي
هفنأوءارمحلاةدروألابناتئيلملاهاتنجو؛يقيقحلاههجورهظاهنمصلخت
.سينروفديسلاهنإ.طيبنقلابهيبشلا

نوجعملا!كاكحلانمريثكلاببسياذهف.حيرماذهمك":لاق
."؟هركذتأ،يحرسملا

ةعبرألادالوألانأظحال،نعمتبمههوجوىلإنآلاكولراشرظننيحو
،ةئِفدُمسبالمنودترياوناكو.نايديرويرنهويلوبوهادوجعقاولايفمه
،ةيقيقحلامهنانسأقوفةفئازًانانسأاوعضوو،خاسوألابمههوجواوكرفدقو
نمليلقلاىلإةفاضإلاب،جراخلاىلإاهعفدلمهتانجويفتاوشحاوعضوامك
ّزهاميف،كولراشليلوبأموأ.مههوجوتامسقليدعتلليمجتلاتارضحتسم
.مويلكثدحيرمألااذهنأولامك؛ةيلابمريغةقيرطبهفتكيرنه

نمةعيرسةعومجملضفبيرجياممظعمكولراشفاشتكامغر



.رمألااذهقبتسيملهنأالإ،تاجاتنتسالا
."؟نآلالصحيساذامً،اذإ":لأس
لكأنوياشلابرشنسو،طقفانهسلجنس،نآلا":يلسرمرولاق

اليكهلٍفاكلامعفدمتدقف،ىهقملابحاصانجعزينل.رئاطفلا
كيخألاقتعامتيو،فولافوشتنوكلاتومينأىلإانهىقبنس.انجعزي
."ةميرجلاهباكتراببسب

كلتلكزايتجااذامل؟كلذلكنمعفنلاام،نكل":كولراشلأس
تنوكلالتقتملاذامل؟وكسومىلإتفوركيامراضحإلةليوطلاةفاسملا
."؟كسفنبفولافوش

الوهف.يمحموهمكفرعتالتنأ":باجأوهفتكيلسرمروّزه
هنوقفارينييصخشسارحبًابوحصمًامودنوكيرفاسينيحوً،ادبأًانلعرهظي
امدنعو.هلليثماللكشبهلءايفوأمهو.رثكأوأًاماعنيرشعذنم
نوكينأنكميو،ةفلتخمتاهاجتايفةدعبكاوملاسرإىلإدمعي،رفاسي
،ينقدص.رصيقلادعبيناثلالجرلاوهف؛مهملجرهنإ.اهنميأيفًادوجوم
هنأفرعنعضوءاشنإيفلثمتيناكديحولالحلاو.ةدعتارمانبرجدقل
."امهفرعننامزوناكميفهدرفمبهيفنوكيس

."؟كلهلعفيذلاام،نكل"
."انفاقيإديريو،قفاويالوفرعيهنإ.اننأشبفرعيهنإ"
."؟متنأنمو"
.كولراشءارونمتوصلاق."ربماشتلودارابنحن"
ةديسلا.هسأررادأف،كولراشيفرعذةجومتاملكلاكلتتلسرأ

.امهتلواطىلإاهتلواطنمتءاج،هعمةفيطلًامودتناكيتلاةأرملا،نارول
ودبتاهتلعجسبالمبةفتلميهو،ةدودولااهتماستبامستبتلازتالتناك
.ًالبقكولراشهظحاليملاهينيعيفٍساققيربةمث،ْنكل.ةيسورةدجلثم

حوضوبناودبيلمألاةبيخوفوخلاناك."؟ربماشتلودارابيهام"
ً.اددجمهلذخدقهبقثووهفطلتساًادشارًاصخشنأل؛كولراشتوصيف

نوركفينيذلادارفألانمةعومجماهنإ.ٍدانوأةمظنماهنإ":تلاق
هذهلك.ضرأنودنمةلودامبراهنإىتح.ةيلقعةلاح.اهسفنةقيرطلاب
انررقو،ًالبقتسمملاعلانوكيسفيكىرننيذلاصاخشألانحن.رثكأورومألا
."خيراتلاراسمرييغتانررقنيذلاصاخشألانحن.هبحنالاننأ

سعاقتينألامتحاو،اكريمأىلإاكسالأعيبةلأسمتناكأً،اذإ"
."؟ةبذكضرألاءارشلنوينابسإلالخدتيفعفدلانعنويكريمألا



هلتسيلامنإو،حيحصهنإ.حيحصكلذلك،ال":تباجأمثتكحض
يتلاكلتيهىلضفلابيذاكألا.خفلايفمعطلاةباثمبكلذناك.ةقالعيأ
هانلعجو،يقيقحيسايسعضونمطقفاندفتسادقل.ةيقيقحرثكألانوكت
."انهيلسرمروديسلاءافتخاىلإةفاضإلاب،اذه.كيخألمعطةباثمب

."؟وهاذامل؟تفوركيامنعاذام"
ةموكحلابلقيفهنوكبًافورعمحبصألجروهفً.ابسانمًارايخناك"

نأمكدنعءارزولاسيئرىلعًابعصنوكيس.هنسرغصمغر؛ةيناطيربلا
ليختنأعيطتسأالً.اروهتموًايلاثمًاصخشناكزملوهتفوركيامنأمعزي
امدنع،ال.زملوهتفوركيامردقبةيلاثملاوأروهتلانعًاديعبناكًايأ
ملاعلاتاموكحلكفرعتس،فولافوشتنوكلالتقهنأبتفوركياممهتيس
نل.ةذوبنمةلودحبصتسو،ىمظعةيسايسةميرجتبكتراايناطيربنأ
."ةيملاعلانوؤشلايفمكريثأتوبخيفوسو،نآلادعبمكيلإدحأيغصي

تنوكلانمصلختلاةيمهأردقبمهموهأ؟مكلمهماذهلهو"
."؟فولافوش

لعفنامدنعو.ربماشتلودارابنحن":ةطاسببنارولةديسلاتباجأ
لمعلكنإذإ؛كلذبمايقللطقفدحاوببسانيدلنوكينلف،امًائيش
."ةقيرطلاهذهبةعاربرثكأرمألا.اياضقةدعمدخيهلعفن

؟تنأاذامل،نكل":هلأسوةيداقتناةقيرطبيلسرمروىلإكولراشرظن
."؟ةلأسملاهذهلكىلإكجاردتسامتاذامل

نذإلااهنمبلطيهنأولامكنارولةديسلاىلإيلسرمرورظن
.اهسأربتأموأف،ثدحتلل

ًاصاخشأتيأر،تبهذامنيأوً،اريثكترفاسدقل":يلسرمرولاق
ً.اضعبمهضعبنوذؤيوً،اضعبمهضعبنودبعتسيوً،اضعبمهضعبنولغتسي
ههجوىلعيدابلاريبعتلاىحوأو."نيدلاوةسايسلامسابمتيكلذلكو
نأدبالو.ىضوفلايفقرغيملاعلا".ىرخأنكامأوىرخأًاتاقوأركذتيهنأب
ةريطخوةملاحةماستبالاتناكو،مستبامث."ةيلوؤسملاىلوتيومهدحألخدتي
مايأًانكمماذهنكيمل!ةيملاعةموكحكولراشايليخت".هسفنتقولايف
ءانثأكلذلصحينأيفكشأ،اذل!مويلاربكأملاعلاتابو،ريبكلاردنكسإلا
ةمظنميفلمعلابكلذوً؛انكممرمألالعجلةدعاسملاعيطتسأيننكل،يتايح
."ربماشتلوداراب

يلسرمروناك،ةيعقاولانمديزملابيلحتلل":نارولةديسلاتلاق
مثهبيذعتمتيسناك.ءابرغلانوينابايلابحيالو.نابايلايفًانوجسم



لمعاذإنجسلانمهجرخنساننأاهدافمةلاسرهلانلسرأف،همادعإ
."انحلاصل

يهتنيفوس.همهفأالءيشةمث،ْنكل":لاقوهنيبجكولراشّبطق
.امهدرفمبريخألااذهبتكميففولافوشتنوكلاوتفوركيامدوجوبرمألا
ماهتامتيسفيكو؟فولافوشتوميسفيكو؟اهنيحلصحيساذام
؟كلذكسيلأً،اددجمةيديلجلانيكسلاةليحمادختسانكميال؟تفوركيام
."ديكأتلابهسفنتنوكلانعطينل

،ةمداقتالايتغالًاديجًانيرمتو،ةديفمةليحةيديلجلانيكسلاتناك"
ةطخكلمننحن،ال.انهًاددجماهمادختساعيطتسنال؛قحمكنكل
."لضفأةطخ،ةفلتخم

."؟يهامو":كولراشلأس
."؟كلذكسيلأ،ةأجافماهكرتنس":نارولةديسلاىتباجأ
نأفرعأ؟اذكهةدقعممكططخلكله":لاقوهسأركولراشّزه

عوضخلاكشوىلعنآلاوهامبرو،هلاقتعامتوانهىلإلصوتفوركيام
لصحينأنكمملانمناكْنكل،فولافوشتنوكلالبقنمباوجتسالل
الأبلامتحاكانهناكذإ.ةلحرمةيأيفرومألانمددعيفامبطخ
ةيمسرهترايزلعجتفوركيامررقينأوأ،تفوركيامحارسةطرشلاقلطت
باوجتسارخآصخشنمفولافوشبلطينأوأ،يقيقحلاهمسابو
نمةدحاوةيأنأدصقأ؛ةنازنزيفتفوركيامبوجتسيدقوأ،تفوركيام
ىلعهتركذاملكلوصحتالامتحاف.رسكنتنأنكميناكةلسلسلاتاقلح
.ً"ادجةليئضماريام

-ةباثمبرثكأهربتعالب.ةلسلسةباثمبرمألاربتعتال":يلسرمروحرش
ديدعلاكانهنكل،رارقنعةرابعةدقعلكف.ديصةكبش-فرعأال،هوأ
ول،لاثملاليبسىلعف.رخآىلإةكبشلايفبناجنملاقتناللقئارطلانم
ةينوناقةحيصنهلانمدقدقانكل،تفوركيامحارسةطرشلاقلطتمل
تاحيملت؛تاحيملتانعضودقانكلوً.ادجفورعمنسحملبقنمةعوفدم
رمألانأمغر،تفوركياممساةئربتىلعدعاسيليلدىلإةطرشلادوقت
نكل،مخضلايكريمألالجرلاوتنأكلخدتدنعانأجافتً.ادجًالهسسيل
انيلعبجوتهنأمغر":عباتمثهفتكّزهو."لكاشملاضعبانيلعرفوكلذ
انرفسططخليدعتمثنمو،فحتملايفقيرطلانعامكداعبإةلواحم
لكأيملولو.كنودنمرفاسينلتفوركيامنأانلحضتاامدنع
تنكذإ.رطخلاةجردانعفردقانكل،وكسومىلإهجوتيومعطلاتفوركيام



-ىرخأبوأةقيرطب.ةدعاسملااهيفهنمبلطأةصاخةلاسرامبرهللسرأس
ىلإيتأيستفوركيامناك-قئارطلانمديدعللطيطختلامتهنأًاملع
تارباخملاىلإربخلالاصيإنمنكمتنسف،وكسوميفحبصينيحو.وكسوم
ىلإطرفملاهابتنالايفنمكتةيرقبعلانإلاُقي.هيلعضبقلاءاقلإمتييك
قيقحتلنولمعينيذلاةرقابعلانمًاددعربماشتلودارابكلمتو،ليصافتلا
ةعاسلادنعمويلا؛ةدحاوةلأسمىلإيضفيءيشلك،اذكهو.اهفادهأ
،هبتكمىلإتفوركيامراضحإفولافوشبلطيامدنع،رهظلادعبنمةثلاثلا
."توميس

ةعاسلادنعمتيساذهنأفرعتفيك،نكل":ةساعتبكولراشلأس
ربصلانمًالعفلهُذهنكلً،ايكذهسفننظيكولراشناك."؟ةثلاثلا
.ربماشتلودارابةمظنملقيقدلاطيطختلاويهانتماللا

كانهنإذإ.هتركفمىلإذافنانيدل":ءودهبنارولةديسلاتلاق
هنمبرتقيالوً،ادبأفولافوشىريالهنإ.هتوشرتمتدقًاطيسبًاريتركس
ىلعفولافوشلصحيس.هتاكرحتلكفرعيهنكل،هلايتغاليفكيامبًادبأ
لبقو.مويلارهظدعبنمفصنلاوةثلاثلاوةثلاثلاةعاسلانيبةحارتساةرتف
اذإو.رصيقلاعمءاقلهيدلكلذدعبو،نلمركلايفعامتجايفنوكيسكلذ
لصحيملاذإامأ.ةثلاثلاةعاسلادنعلصحيسهنإف،مويلارمألالصح
."عوبسألاةيقبلهلامعألودجيفغارفلاتاقوأفرعناننإف،مويلا

."؟يللصحيساذامو"
تنأ،هوأ":ءودهبتلاقفً،اددجمنارولةديسلاىلإيلسرمرورظن

؛انهىلإكرضحأوقدنفلابرقيلسرمروكاقتلاببسلااذهل.ريثكلافرعت
وهباوجلاو.كلذنمهجتنتستدقاموهفرعتامديدحتانيلعبجيذإ
،كلذبستربومنورابلاانربخأ.كيخأردقبيكذتنأو،ريثكلافرعتكنأ
.ةايحلاديقىلعءاقبلابكلحمسننأاننكميال.ققحتلاانيلعبجوتنكل
ىلوتتفوسو.كانهكنمصلختلاويسورلافيرلاىلإكلقنمتيس،اذل
."انعةباينراثآلاوحمبائذلاوةببدلا

عطتسيملو،هلوحرظن.همسجيفيرستةريرعشقبكولراشّسحأ
.تاهجلالكنمربماشتلودارابءالمعبًاطاحمناك.برهللقيرطيأةيؤر
.ٍناوثلالخهيلعنوضقنيسف،برهلالواحاذإو

؛اهبكتريملةميرجبهماهتامتيستفوركيامنيكسملا؟تفوركيامو
دقو.هتءاربتابثإلصخشيأكانهنوكينلةرملاهذهْنكلً.اددجم
هذهبةيسامولبدةثداحنإذإ.ارتلكنإوايسورنيببرحىلإكلذيضفي



؟لودارابةمظنمهديرتاماذهسيلأ،نكل.خيراتلاريغتنأنكميةماخضلا
الأىلعصرحاوً،اديعبهذخ":سينروفديسللنارولةديسلاتلاق

.ً"ادبأهتثجدحأفشتكي
ًايبشخًاقودنصلمحيناكو،نارولةديسلافلخنيفلامديسلافقو

.ببسلافرعيملهنكل،هالعأيفتاحتفبقثمتهنأكولراشظحال
نك.كلاذه":اهديبحولتوقودنصلاىلإريشتيهو،يلسرمرولتلاق

."ةثلاثلاةعاسلامامتيف،ركذتوً.ارذح
نأمهفتتنأكوجرأ":هلتلاقوكولراشوحنكلذدعبترادتساو

عملصحامممغرلاب؛كهاجتنييئادعانسلنحنف.ةيصخشتسيلةلأسملا
لبقاهتلازإانيلعةاصح؛قيرطلايفةاصحدرجمكنإذإ.ستربومنورابلا
."خيراتلاةبرعّرمتنأ

."ةروطخلاةياغيفناكمىلإكذخأنلف،ايه":فقيوهو،يلسرمرولاق
قباطلاىلإةيدؤملاتاجردلاىلعجراخلايفجاجزلارثانت،ةأجف

طسبنمىلعبهللاةنسلأترجفنااميف،ىلعألاىلإكولراشرظنف.يلفسلا
.جردلا



يلسرمرومتشف،ثولملادوسألاناخدلابىهقملاألتما،ةليلقٍناوثلالخ
نمنكمتريخألااذهنكل،كولراشفتكبكاسمإلالواحو،ٍلاعتوصب
فحزمث،ضرألاىلعجرحدتيهلعجاممفلخلاىلإهيسركبلقناف،برهلا
ةيقبفقو،ءانثألاكلتيفو.ةرغاشةلواطتحتةعبرألاهفارطأىلعةعرسب
قثوو،مهعملكأو،مهعمرفاسنيذلاةيحرسملاةقرفلاءاضعأ-ىهقملاداور
تمطحتاميف.ةأجفتلعتشايتلارانلابنيمودصممهمادقأىلع-مهيف
.ضرألاىلعيساركلاوتالواطلا

."!يبصلابكسمأ.هبكسمأ":نارولةديسلاتخرص
ةيمامألاةهجلاىلإتلصودقبهللاةنسلأتناك،ةظحللاكلتيف

تالواطلاضعبتلعتشاو،ةرارحلالعفبجاجزلامطحتو،ىهقمللةيبشخلا
.نارينلاب-بابلابرق-ةيمامألا

ةهجلاهاجتابً؛اديعبهبحسوكولراشعارذبكسمأامًائيشنأالإ
اذإ":هللاقةيدنلريإةنكلاذًاتوصنكل،ةمواقملالواح.ىهقمللةيفلخلا
اينآلايبقثف،كتايحيفطقفةدحاوةرملدحاوصخشيفقثتستنك
."يقيدص

!نوتسسوفور
ةاذاحمبعيبلافرفلخهبحسينأبنوتسسوفورلكولراشحمس

،نيفلامديسلاهنأكولراشدقتعا-يلسرمرولاجردحأامهآر.يفلخلارادجلا
.ضرألاىلعهعفدنوتسنكل،امهبكاسمإلالواحوً-اقثاونكيملهنكل

نوتسبحسف،عيبلافرفلخأبخمفصنريغصبابةمثناك
.امهفلخبابلاقلغأمث،هربعكولراش

تاموكو،قيقدلانمةريبكسايكأبءيلمنزخميفامهيسفنادجو
،بابلافلخاهلكاهسدكينوتسأدبف.ناردجلابرقةسدكملاياشلا
.ناخدلاببسبهينيعيفملألابرعشيوهوكلذيفكولراشهدعاسو

."؟انهنمنوجرخيسفيك"ً:ايلاعكولراشخرص
ىأرامدنعو،كولراشىلإرظنو."يتلكشمهذهتسيل":نوتسهباجأف

تالواطلاضعبمادختسانوعيطتسي":فاضأههجوىلعرهاظلاريبعتلا
.جردلاىلإلوصوللمهقيرطقشو،عوردةباثمبةيفلخلاةهجلايفةدوجوملا
ةمث.قيرطلاىلإلوصولامهناكمإبف،ةيافكلاهيفامبنيعيرساوناكاذإو
مهيلعمكحننل.قلقتالً.اضيأرانلاءافطإنولواحيسجراخلايفصاخشأ



."ً!اريثككلذيفبغرأيننأمغرً،اقرحتوملاب
."؟رانلاتلعشأفيك"
مدختسيناك.عراشلايفهتبرعّرجيياشللعئابةمث.ةطيسبةلأسملا"

."روامسلانيخستلًايلوحكًالولحم
."؟اذام"
ةنينقلمحيعئابلاناك.روامسهمساو،ياشلادادعإلقيربإهنإ"

اميفجراخلايفاهاوتحمتيمرو،هنماهتذخأف،يلوحكلولحمىلعيوتحت
ةجيتنلاتءاجو.اهقوفةلعتشمقروةصاصقتيمرمث،كيلعنوزكرياوناك
."اهبتأجافتيننإىتح؛ةليمج

عضبدجوتثيح،نزخمللةيفلخلاةهجلاىلإكولراشنوتسداتقا
.ريغصءانفىلإيضفتةيرجحتاجرد

."؟ينتدجوفيك":كولراشلأس
ءانثأهتيأر.زملوهديسلاىلإثدحتللقدنفلاىلإًاهجوتمتنك"

كلذلو،ةريحلابترعش.ًاليوطوًابيرغًالجرفداصتتنأوكتيأرمث،هلاقتعا
جراختصنتاذإرومأعامسكنكميمكبيرغلانم.انهىلإكبتقحل
."ةحوتفمةذفان

."؟يشلكتعمسله"
."معن":بيجيوهوًانيزحنوتسهجوناك
نيميلاىلإنوتسفطعناف.ينابملانيبدتممرممىلإءانفلاىضفأ

.هبقاحللًابيرقتضكرلاكولراشىلعبجوتو،ةعرسبىشمو
."؟نآلالعفنساذامً،اذإ":سافنألاعطقنمكولراشلأس
اذه.ريفسلاةمحرتحتانيسفنعضنوةيناطيربلاةرافسلاىلإهجوتنس"

."هلعفنسام
.هناكميفكولراشفقوت."!ال"
يفاهثكمنةظحللكيفانتايحبفزاجننحن،ايه":نوتسهيلعحلأف

."عراشلا
لاقوً،ادجًابعتموًائيرجوًادينعودبيوهوهناكميفكولراشفقو

."يخأذاقنإانيلع":نزحب
املضفأو.نآلاةدعاسملاقاطنجراخكوخأتاب،يقيدصايعمسا"

يههذه،ةحارصب.لحىلإنولصوتينييسامولبدلاكرتوههلعفاننكمي
ًاعبطةفاضإلاب،ةئراطلاةيسامولبدلاتامزألا؛اهلجأنمنولمعييتلارومألا
ىلإلوصولانمنونكمتيدقف،نيظوظحمانكاذإو.ليتكوكلاتالفحىلإ



ىلإرظنو."كلذنارولةديسلاوأيلسرمرولعفينألبقفولافوشتنوكلا
كانهنمجورخلايفامهحاجنبطبترمرمألا":عباتوىهقملاهاجتايففلخلا
.مستباو."اهانقرحأوأ،ًالصأةمظنملاططخاندسفأدقل.نيملاس

تياكديسلاف.مهدوجوبةطبترممهططخنوكتالدق":كولراشلاق
ريدينمامبروهو،ركنتدقنوكينألًادبألاجمال.ىهقملايفنكيمل
."لايتغالاةلواحم

يدابلاريبعتلااذهفرعأ":لاقمثةهينهكولراشىلإنوتسقّدح
تامغنلاملعتَتلواحامدنعهسفنوههتيأرنأيلقبسدقف؛كهجوىلع
سيلأ،دينعباشتنأ."ايتوكسسإسإ"ةرخابلانتمىلعةيقيسوملا
."؟كلذك

ةزيماهنإ":متمتو،تقؤملاجارحإلاضعببرعشو،هفتككولراشّزه
."ةيلئاع

ثيحىنبملاىلإبهذنلفً،انسح"ً:اريخألاقو،ةوقبءاوهلانوتسرفزف
سارحلاىلإةيريذحتةلاسرلقننمنكمتندقف؛فولافوشبتكمعقي
."هباشاموأ،بابلادنعنيفقاولا

."؟بتكملاعقينيأفرعتله"
يففورعمناونعهنإ.اكنايبولةحاس":لاقونزحبنوتسمستبا

."هلوخددعبهنمنوجرخيصاخشألانمًاليئضًاددعنأمغر،وكسوم
تيقوتناكاذإف.تقولانمريثكلاكلمنال":لاقمثهتعاسنمققحتو
نيرشعلالخفولافوشةيؤرلتفوركيامراضحإمتيسفً،احيحصيلسرمرو
.ً"ابيرقتةقيقد

."تابرعيأىرأال":لاقمثهلوحرظنوكولراشرادتسا
ةعرسبكانهىلإلوصولاانناكمإبو،راظتنالااننكميال":نوتسلاقف

."تارمملازايتجاربعمادقألاىلعًاريس
يفشاعهنأولامكعراوشلاوتارمملازاتجاو،ةمدقملايفنوتسراس

ناولألا؛ةعرسبامهمامأينابملاترم.كولراشهبقحلو،هتايحلاوطوكسوم
اناكاميفامهقيرطنعسانلادعتبا.اهسفنةيرامعملاةسدنهلانكلو،ةفلتخم
روزرزلارويطنمتاعومجمتراطو.دحأىلإرظنلايفنيبغارريغ،ناضكري
ّسحأكولراشنأمغروً.ادجًادرابءاوهلاناك.اهنيباعفدنانيحيرودلاو
هنأالإ،بعتلاةجيتنيرقفلاهدومعوهعولضنيبرطقتينخاسلاقرعلاب
ليخت.هترشببجلثلاتايركتمدطصااميفههجويفزخوبًاضيأّسحأ
هذههترّكذو.جلثلاتايركةجيتنةريغصلاحورجلافالآبنيتاطغمهيتنجو



هيتنجوىلعوهينيعلوحةريغصلاحورجلاو،تياكديسلاهجوبةركفلا
ً.ادبأفرعينلهنأضرتفاو،اهببسنعلءاستف،هفنأو

نأهلقبسدقناك.هيمدقةعرسعمنزاوتمعاقيإبهبلققفخ
هبشأفاذهامأ.ةفثكموةريصقتناكاهنكلو،ةيسردمتاقابسيفكراش
.هلمحتدحأعيطتسيالو،ةياهننودنمنوثارامب

جلثلاناك.هضكرءانثأّزتهتهمسجيفةمظعلكبكولراشرعش
قيرطيفضكريناكاميف،امةلحرميفو.ناكملكيفضرألايطغي
تقلزناف،ديلجةعطقىلعساد،تاروطقملاوتابرعلافلتخمىدافتيو
ءاوهلايفهيعارذبحّولو،طقسيسهنأةعيرمةظحللسحأ.فلخلاىلإهمدق
كلتتدب.هنزاوتىلعةظفاحملاًالواحممامألاىلإهمسجعفدنااميف
رمتتناكةيسورةأرمابًاريخأمطتراهنكل،دبألاىلإترمتسااهنأكوةظحللا
،هنزاوتةداعتسايفحجنو،سبالملانمةدعتاقبطبتفتلادقوهمامأ
.ً"ارذع":ٍلاعتوصباهللاقو

هقبسينوتسناكذإ؛ربكأةعرسبكرحتلاىلعهيقاسرابجإلواح
.طاوشأب

عمهلوحتقلحيتلايرودلاوروزرزلارويطةفرفرتطلتخا،ةأجف
دراطاميفهسفنىلعقبطنيهنأكوملاعلاهلادبو،هينيعاياوزيفةفرفر
.نوتسسوفورىعدييذلاةعرسبقلطنملالكشلا

رممةفاسمزايتجاىلإجاتحاو،هتاوطخئطبينوتسأدب،ةياهنلايفو
هيتئرنأولامكرعشيوهوهبرقكولراشفقوت.فقوتييكلماك
قوفهيديًاعضاوىنحناو،ءاوهلانمةريبكتايمكقشنتمث،ناقرتحت
رواجمطئاحىلعًائكتمنوتسناكو.نارينلاسفنتبهبشأرمألاناك.هيتبكر
.لعسيوهو

يفكيامب؛هالذبيذلادوهجملانمنانثالاىفاعتً،ابيرقتةقيقددعب
.امهضعبعمملكتلل

يفىنبملاىلإًاريشمهسأرّزهو."اكنايبولةحاسيفنحن":نوتسلاق
."ثلاثلامسقللسيئرلارقملاوهاذه":عباتوقيرطلانمةلباقملاةهجلا

،ةقيضوةريغصذفاونلاف؛ةعلقبهبشأادبيذلاىنبملاكولراشلمأت
دحأعيطتسيالوةمعانءارمحفةراجحلاامأ.جاجزلامامأنابضقكانهو
اهيفنودوجوملاسارحلاكلميو،ايوازلايفسوؤرلاةقدتسمجاربألاو،اهقلست
.مجاهميأىلعرانلاقالطإامبرنوعيطتسيو،ىنبملابناوجلةزاتممةيؤر

تابرعلاوتاروطقملاضعبدجوت،قيرطلانمةلباقملاةهجلايف



ةدوجوميهو.ةحارتسالانماهوقئاسنكمتييكفيصرلابرقةنوكرملا
نوعيطتسيءاينغأيأ،ىنبملانومهمنويسوررداغلاحيفًاضيأكانه
.روفلاىلعمهللقنةليسوداجيإ

."؟فولافوشتنوكلابتكموهدحاويأ":شجأتوصبكولراشلأس
الانأف،هيلإريشأنل":لاقمثذفاونلافلتخمنوتسانيعتلمأت

.يضايرلاانضرعبوتللانلعفاممرثكأانيلإهابتنالانمديزملاتفلديرأ
ىرتنأىلإفقسلاةفاحىلإرظنامث،راسيلاىلإدوجوملاجربلاىلإرظنا
وهاذه.ىنبملانعًاليلقةئتانو،ذفاونلاةيقبنمرثكأةحوتفمةذفان
ةيفاضإلانابضقلاىلإهبتنا":عباتمثًاددجملعسيوهوتمصو."هبتكم
بناجلاوألفسألانمهيلإلوصولاةيناكمإمدعةقيقحو،كانهةدوجوملا
جراخلايفدحأنكمتياليكنكادجاجزلاو.زيرافأدجوتالذإ؛ىلعألاوأ
اذهنأظحالتسفكلوحترظناذإو.لخادلايففدهىلعبيوصتلانم
حنميزاتممعقومدجويالهنأينعيامم؛ةقطنملايفلوطألاوهىنبملا
ةقيرطلابئيسفلخادلايفناكملاامأ.ةيامرلايفعرابصخشلةيلضفألا
لصتنألبقشيتفتطاقنتسزايتجاكيلعهنإريراقتلالوقتو.اهسفن
مهراتخادقفولافوشنأًاملع؛هبتكمبابجراخنيفقاولاسارحلاىلإ
."لجرلالايتغانماونكمتينأيلسرمرولمأيفيكًالعففرعأال.هسفنب

ةعاسلاتناك.هتعاسنمققحتمثبتكملاةذفانىلإكولراشقدح
ًامودةقحماهنأدقتعيو-ةقحملودارابةمظنمتناكاذإوً!ابيرقتةثلاثلا
!بتكملاىلإهقيرطيفنآلاتفوركيامنإف-

هيطعيدقءيشيأ؛فولأملانعجراخءيشيأنعًاثحابهلوحرظن
ً.اقحاللصحينأنكميامنأشبًاحيملت

."رويطال":لاقوًائيشظحالمث
."؟اذام"
نيأنكل،يرودلاوروزرزلارويطبةئيلمةنيدملا!انهرويطدجوتال"

."اهنمًايأىرأالانأف؟نآلايه
ةركفلانمًاقثاوتسليننكل.قحمتنأ":لاقمثهلوحنوتسرظن

."اهلاصيإلواحتيتلا
."؟رويطلادعبييذلاام"
."؟ةررهلا":باجأوهفتكنامكلافزاعّزه
."ةحراجلارويطلا؛ىرخألارويطلاو.معنةررهلا"
رقصلاكلذ،هآ".مهفنيحهانيعتعستامث،هنيبجنوتسّبطق



له!ندنليففحتملايفكمجاهيذلاكاذ،تفوركيامهنعينربخأيذلا
."؟يلسرمروةطختناكاهنأنظت

لوصولاعيطتسيدحأال.بتكملاةذفانىلإرظنا":ًالئاقكولراشحلأ
عيطتسيرئاطلانكل.تلقامبسحلخادلانمالوجراخلانمسيل،اهيلإ
."كانهىلإقيلحتلا

رانلاقالطإوأفولافوشنعطنمرئاطلانكمتينل؟لعفيساذامو"
لعجيفيلسرمروحجنييكلًادبألاجمالف،هبلاخمبهمجاهاذإو.هيلع
."موجهلانعًالوؤسمتفوركيام

.تاهاجتالالكيفرودتوهنهذيفعراصتتكولراشراكفأتناك
ىلعتبثمءيشكانهناك،فحتملايفرقصلاكلذينمجاهامدنع"
تفوركيامباحطصامتهنأليخت.ةداحلاةرفشلالثميلادبءيش؛هبلاخم
فولافوشحبصأو،شيتفتلاطاقنلكربعهنأو،فولافوشبتكمىلإ
رقصلابّرددقيلسرمرونأَسنتالو.بتكملايفامهدرفمبتفوركيامو
.ةرشابمفولافوشىلعضاضقنالاوةحوتفملاةذفانلاربعلوخدلاوقيلحتلل
ً.اددجمجراخلاىلإريطيسمث،ةرفشلاةطساوبًاروفهترجنحنمهحبذيس
عرهيسو،ةدعاسملاتفوركيامبلطيسوأ،امبرفولافوشخرصيس،اهدنعو
ىتحفزنييذلافولافوشوههنوريساملك.ةفرغلاىلإفولافوشسارح
يتلاةفرغلايففقاوتفوركياماميف،هترجنحيفغيلبحرجةجيتنتوملا
."اهنمجورخلاوأاهلوخدرخآصخشيأعيطتسيال

.ً"انيكسلمحينلتفوركيامنكل":نوتسلاق
وأ،نيكسلاىمرهنأنوضرتفيسو،هدضنوكتسةلدألالك.مهيال"

."ةذفانلاجراخءيشيأوأةقالحلاةرفش
."؟ةقلغمةذفانلاتناكولاذام..ً.اديكأتسل"
نكمتييكةذفانلاميطحتلىصحلاوعالقملاامبرنولمعتسيدق،اهدنع"

ضرتفيس،ةثداحلايليسيذلاكابترالاطسوو.اهربعلوخدلانمرقصلا
يههذه.رارفللهنمةلواحميفةذفانلامطحدقتفوركيامنأسارحلا
انأف؛نآلايقطنماذه.ءيشلكيفنوركفياهءاضعأنإ.ربماشتلوداراب
هعمذخأييذلانمف.فحتملايفرقصلاموجهليضرعتببسطقمهفأمل
هنوبردياوناكمهنأدبال!؟ةطنحمتاناويحهيففحتمىلإًايحًارقص
."مهتايلمعلةدعاقةباثمبفحتملانولمعتسيو،كانه

برقلاب،كانه.هترتسبيجلخادهديعضوف،هلقعىلإىركذتداع
نماهذخأيتلاوزينوغايديداننماهرضحأيتلاةيجاجزلاةنينقلانم



اهدجويتلاةتيملاةرأفللريغصلالكشلاىلعهديترثع،تيملالجرلاةرتس
تقبطأ.اهرمأيسنمثوكسومىلإكريكنودنممهقيرطيفراطقلايف
نماهنأدبال":حاحلإبلاقوهبيجنماهجرخأوً،امامتاهيلعهديةحار
ينتعيناكتياكديسلانأدبال.راطقلايفاهتدجو.هماعطنوزخم
دقف.ةلحرلاءانثأهترجحيفتقولانمريثكلاىضمأببسلااذهلو،رئاطلاب
."هرارفمدعىلعصرحيو،همعطيوًائداهرئاطلايقبيناك

."؟هنوقلطيسنيأنم.قحمكنأضرتفنل":لاقوهلوحنوتسرظن
وأفقسلاىلإذافنلااوعاطتسااذإ؛امبرىنبمنم.بيرقناكمنم"

امناكمنمامبروأ":عباتوهابتنابهلوحكولراشرظنو."ةغرافةفرغىلإ
."عراشلايف

نمىرخألاةهجلايفةفقوتمءادوسةبرعىلعهتارظنترمستو
ًائيشةمثنكل،همامأتّرميتلاىرخألاتابرعلاةيقبلثمتناك.عراشلا
وأ،قئاسلاةماخضههابتناتفلامناكامبر.كولراشهابتناتفلاهيفام
تحتةفيثكلاءارمحلاهتيحلءافخإاهيفلواحيتلاةعرابلاريغةقيرطلا
.حاشو

."ةبرعلاكلت.كانه":ةلجعبلاق
."تياكديسلاهنإ":لاقوكولراشراشأثيحىلإنوتسرظن
."كلذدقتعأ"
لقتناو.ً"اقحمتنكاذإ؛رقصلاعملخادلايفدوجوميلسرمروو"

بتكمىلإباهذلاانيلع":لاقوثلاثلامسقللصصخملاىنبملاىلإهرظن
."فولافوشتنوكلاىلإراذنإةلاسرلقنمهنمبلطلاو،لابقتسالا

."!كلذلتقوال":كولراشلاق
.ةوجفكرتلىنبمللةهجاوملاةذفانلاحتفمت،ةبرعلايفو
لخادهتيؤركولراشعاطتسااملكو.نكادلاعبرملايفرهظءيشةمث

يذلارئاطلاامبرهنإ.ينبشيروذرئاطاهيلععارذ؛عارذوهةبرعلا
ًاتيممودبيهنكلً،افلتخمًارئاطناكامبروأ،ندنليففحتملايفهمجاه
.هلثم

ريفصلاهنإ.تامغنثالث؛ءاوجألاربعًاضفخنمًاريفصكولراشعمسو
.فحتملايفهعمسيذلاهسفن

."ةداحجةمغنو،ةحطسميإةمغن":نوتسمتمت
نمو،هيلجرنمةعفادةوقبءاوهلايفًاقلحمرقصلاراطامناعرسو

ًايلاعقلحيراصنأىلإ،تارمثالث،نيترم،ةرمةوقبهيحانجبًاقفاخمث



قفخمث،هسفنهّجوهنأريغ،ةيبذاجلالعفبًاليلقطبه.ءامسلايف
نيترفشىلعةدحبسمشلاتعملو.رثكأفرثكأعفتريلًاددجمهيحانجب
.هبلاخمقوفةرشابم؛هيلجرىلعنيتتبثمنيتفوقعمنيتيندعم

ًاردصمً،اددجم-امبريلسرمرو-ةبرعلايفسلاجلالجرلارفص
مثراسيلاىلإًاليلقىنحناوهراسمرقصلالّدعف،ةرملاهذهةفلتخمتامغن
نأدبال!ةحيحصلاةذفانلاىلإهدشريريفصلاناك.ىلعألاىلإعفترا
ةقيرطلابيلطمءيشىلعوأ،ىنبمللةقباطمةخسنىلعهبّرددقيلسرمرو
نأهدارأثيحىلإًامامترئاطلاهجويناكوً.ادبأفزاجينلوهف،اهسفن
.بهذي

."انرخأتدقل":نوتسلاق
"!ال"ً.ايصخشهتأجافهتوصيفةقثكانهتناكو."ال":كولراشباجأ

.
مث-ةتيملاةرأفلابكسمتتناكيتلاكلت-هديةضبقمكحأو

ًامامت؛ةرأفلاىمرمث،همامأةدودمملاىرسيلاهعارذوهدسجنزاوو.اهحتف
.تيكيركلاةباطبعاللايمرياملثم

رفصاميف،ةحوتفملاةذفانلاهاجتايفءاوهلايفةريغصلاةثجلاتقلطنا
نمىريلهسأررقصلارادأف،يلسرمروريفصتوصةاكاحمًالواحمكولراش
وحنطوبهلابتأدبيتلاةتيملاةرأفلانأالإ،ريفصلاقالطإىلعأرجت
.لفسألاوحنلزنمث،ءاوهلافصتنميففطعناف،ههابتناتتفلضرألا
مامألاىلإهسفنعفدرقصلانكل،ةيبذاجلالعفبطقستةرأفلاتناك
ءاوهلايفقلطنا.همسجنمبرقلابامهاوطمث،هيحانجبنيتيوقنيتقفخب
.ةرأفلاراسمعمهراسمىقتلاو،ةعرسب

اهلكاهعلتبانأدعبةرأفلاتفتخاف،هقبطأمثنموهراقنمحتف
.ةدحاوةعفد

ةرطيسلاحاحلإبيلسرمرولواحاميفءاوجألاريفصلانمديزملاألم
فرعيكولراشناكو.بيردتلاىلعبلغتعوجلانكلً،اددجمرئاطلاىلع
اهوبردمديريامبمامتهالادقفتسفالإو،ةعئاجروقصلاءاقبإبجيهنأ
وحن،ةبرعلاوحنًادئاعريبكسوقلكشىلعرئاطلافطعنا.هلعفاهنم
متيذلاىطغملاقودنصلاىلإ؛رضاحلاتقولايفشعلاىلإءيشبرقأ
.ىهقملايفيلسرمروىلإهؤاطعإ

هجوةذفانلاةحتفربعكولراشىأر،لخادلانمةمتعملاةبرعلايفو
.طابحإلاونامرحلابًائيلمو،حبشلاهجوبًاهيبشحبصييلسرمرو



تامغنلاكلت؛فحتملايفاهعمسيتلاتامغنلاركذتكولراشلواح
وهف.تامغنلاركذتىلعهغامدربجأ.موجهلاىلعرقصلاتثحيتلا
تاتونلاةءارقعيطتسييلاتلابو،امةجردلنامكلاىلعفزعلاعيطتسي
.كلذىلإرطضااذإةيقيسومةمغنىلإفرعتلاًامتحعيطتسيو،ةيقيسوملا
.اهركذتيتلاتامغنلارركو،ٍلاعتوصبرفصىتحتاظحلالإيهامو

،هبلاخمطسبف،ةراشإلاعمسةبرعلاوحنلزنيرقصلاناكاميفو
نأنمًالدب؛هيلجرىلعنيتتبثملانيتلتاقلاونيتداحلانيترفشلانعفشكو
.همامأةدودمملاعارذلاىلعطوبهللهسفنّرضحي

.يلسرمروهجوىلعّضقناو،ةبرعلاةذفانربعصاغ
ىلعاهلكةبرعلاتجتراو،ةبرعلالخادنميوقخارصىّود،ةأجف

يذلاتياكرادتساف،لخادلايفرئاطلاعميلسرمروعراصتاميفاهتالجع
ناكيذلاناصحلاامأ.لصحيامىريلفلخلاىلإةمدقملايفسلجي
.ىلعألاىلإنيّتيمامألاهيتمئاقعفرو،لفجأفةدمعألادحأىلإًاطوبرم

اميف،تياكىلعضبقلاتنأِقلأ،ايه":نوتسًابطاخمكولراشخرص
."يلسرمروىلعانأضبقأ

."...نكل"
."!ايه"
هناكمإبناكاذإًاصوصخ؛برهلابلودارابةمظنمنمدحألحمسينل

ىلعبجوتيو،تايفولانمريثكلاعوقوةيلوؤسملّمحتتةمظنملاف.هفاقيإ
ةبرعلاكلتنميلسرمروجرُخيفوس.تاحورشلانمريثكلاميدقتاهئاضعأ
هلعفيونيناكامبفولافوشتنوكلارابخإىلعهربُجيسو،نيتيراعلاهيديب
.طبضلاب

عرسأف،كمهنملاتياكوحنًاهجوتمهزواجتدقنوتسنأكولراشكردأ
،ةوقببابلاحُِتف،هنمبرتقانيحو.ةبرعلايفباببرقأوحنهرودب
ًادعبم،جراخلاىلإيلسرمروزفق.عراشلايفهامرو،فلخلاىلإهعفدو
هصيمقوههجوناك.كولراشهاجتايفهيمرًالواحموهسأرنعرقصلا
ىلإةفاضإلاب،هنيبجىلعراقنملااهببسيتلاحورجلاترهظو،مدلابنيخطلم
.هترجنحيفحورجلا

اهيلعبِّرُديتلاهتمهمزجنأدقلً.اديعبّقلحوهيحانجبرقصلاقفخ
ههجوحسمفيلسرمروامأ.هتيرحوهنآلاهديرياملكو،ديجلكشب
،هصيمقمكبًابضغهانيعهيفتعمليزمرقعانقكمدلالعفبادبيذلا
ىلإةطخلاهذهتجاتحا!ريقحلااهيأءيشلكتدسفأدقل"ً:ايلاعخرصو



."!تاظحليفاهترمدتنأو،ريضحتلانمماوعأ
مدقتلاحيفًادعتسمناكو."برهلللاجمالف،ملستسا":كولراشلاق

.هوحنيلسرمرو
نمًائيشجرخأوهفلخهدييلسرمروّدمو."برهلللاجمًامودكانه"

هنكل-لفطةبعلنمقوط-قوطلثمهدييفءيشلاكلذادب.ةبرعلا
.ضرألاىلعءيشلاكلذحتفف،هديّزه

.لبقنمهآرنأكولراشلقبسءيشيألثمسيلهنكلو،طوسهنإ
هدلجل،ستربومنورابلامداخ؛دروسديسلاهمدختسايذلاكلذلثمسيل
،لودجمندعمنمعونصمهنأكوطوسلااذهودبيذإ.ةدعرهشألبق
.داحيندعمبلخمهفرطيفطبراميف

ً،انسح؟يسورلاطوسلانعكتربخأامدنعركذتله":يلسرمرولأس
."رثكأهيلإفرعتتفوس

ًاتوصطوسلافرطقلطأف،ئجافموفينعلكشبطوسلاببرضو
اميف،دحاوبناجىلإدعتباوكولراشلفج،اهدنع.ءاوهلاّقشيناكاميف
ىلإيلسرمروهبحسو،هترتسيفقلعوهنذأمامأفوقعملايندعملافرطلاّرم
هيديىلععقوو،هنزاوتدقفدقومامألاىلإكولراشمسجعفدناف،فلخلا
.جلثلابةاطغملاضرألاىلعهيتبكرو

ةوقبّدشو،هترجنحلوحطوسلافلو،كولراشفلخيلسرمروكرحت
.ءاوهلاهنعًاعطاقوفلخلاىلإكولراشقنعًاعجرم

لاخدإلواحًاثبعو،نوللارمحأءيشّلكىريكولراشراص،ةأجف
طوسللةيذالوفلاتاقلحلاببسبكلذيفحجنيملهنكل،هردصىلإءاوهلا
يلسرمرونكل،ندعملاتحتهعباصأماحقإًادهاجلواح.همحليفةزرغنملا
هعباصأريرمتهنكميةوجفيأهلكرتيملثيح؛ةريبكةوقبّدشيناك
.اهربع

مامأملاعلالءاضتو،دوسألاىلإلوحتيهينيعمامأرمحألابابضلاأدب
قاسبرضلواحف،جيجضلاوءوضلانمةيبابضةباحسىلإلوحتوهيرظان
هيقاسدعبأريخألااذهنكل.فلخلاىلإىنميلاهمدقعجرأنأبيلسرمرو
ةهجلايفهمجاربتزرغناو،كولراشقنخلمامألاىلإىنحناو،امهضعبنع
.كولراشقنعلةيفلخلا

!تم":كولراشنذأنمبرقلابهسأرعضيوهويلسرمروسمهو
."!تمطقف

لعجلهمادختساعيطتسيضرألاىلعءيشيأداجيإكولراشلواح



ءيشبّسحأف،هترتسبيجلةيجراخلاةهجلاهديتسمالوً،ابصتنمهسفن
يدانيفناكنيحاهذخأيتلاذاذرلاةروراقاهنإ؛لخادلايفسوقموٍساق
.تفوركيامريدختلاهلامعتسامتيتلاكلت؛زينوغايد

ناقفختوصبهانذأتألتماودوسألانوللاىلإهتيؤرتلوحتاميفو
نمةروراقلاجارخإلةوقنمهيدليقبامرخآكولراشمدختسا،هبلق
فرعيمل.ىلعألايفضبانلارزلاىلعهماهبإعضوًالواحماهسملتمث،هبيج
طغضوهسأرقوفةروراقلاعضوهنكل،ذاذرلاهنمجرخيسيذلاهاجتالا
.ديدشجايتهابرزلاىلع

كولراشعقوف،هاديهسرامتيذلاطغضلاىشالتويلسرمروقهش،هفلخ
ىلعددمتورادتسامث.هيتئرىلإءاوهلانمةريبكتايمكًالخدم؛مامألاىلإ
نيح،نكلً.اددجميلسرمروهبموقيدقموجهيأّدصلهيديًاعفارهرهظ
،هناكميفًادماجفقييلسرمروكولراشىأرً،احوضورثكأهتيؤرتراص
،هينيعكولراشضمغأف.ههجوىلعودبيلوهذريبعتو،ءيشاللايفقدحيو
.ىصحلابةفوصرملاقيرطلاىلعهسأرعجرأو

ديسلاهنأةلهولنظً.اديعبهاتبحسوكولراشبناديتكسمأ،ةأجف
.هقنعلوحفتلملايدلجلاويندعملاطوسلااتكفنييرخأنيدينكل،تياك
نودترينيذلادونجلانمةعومجمبًاطاحمهسفندجو،هسأررادأنيحو
هررحيرخآيدنجاميف،هبكسمييدنجةمثناك.ةيدامروءاقرزتالذب
دعيمليذلايلسرمروبكسميثلاثيدنجكانهو.يسورلاطوسلانم
عباريدنجةمثو.مدلابىطغملاومروتملاههجوىلإفرعتلاًابيرقتناكمإلاب
نمفزنينوتسناك.ةبرعللىرخألاةهجلانمنوتسسوفوربحسي
.اهتحتمحللاىلإلصووةكيمسلاهترتسقرتخاحرج،هعارذيفحرج

.تياكديسللرثأال،نكلو
سوفوروكولراشلاخدإمتدقف.ةيبابضةيلاتلاةليلقلاقئاقدلاتناك

ةمتعملاةقورألايفامهّرجوامهعفدىرجو،اكنايبولةحاسيفىنبملاىلإ
مت،ةياهنلايفو.امهناكمةفرعمكولراشناكمإبدعيملو.جاردألاىلعو
بتاكملانمةلسلسمامأو،ةيمسرتالذبنودتريساّرحمامأامهدايتقا
.اهضعببةلصتملا

.امهراظتنايفنالجرفقو،ريخألابتكملايفو
نمرثكأةفرخزمتناكاهنكل،ةيمسرةلذبيدتريامهدحأناك

عبارلادقعلايفناك.اهقوفضافضفءادرعم،دونجلااهادترايتلاتالذبلا
دنعنافوقعمهابراشاميفً،ابيرقتقيلحيدامررعشاذو،هرمعنم



ةلذبىدترادقو،هرمعنميناثلادقعلايفناكفرخآلالجرلاامأ.نيفرطلا
ً.املقمًافطعموءادوس

ةرضح.فولافوشتنوكلاهنإ،كولراش،هوأ":ءودهبتفوركياملاق
."كولراش،يخأكلمدقأنأبيلحمسا،فولافوشتنوكلا

لاقو،تفوركيامىلإًاريخأرظنمث،كولراشىلإفولافوشقّدح
."كدلاوهبشيهنأدقتعأ.معن":ةزاتممةيزيلكنإب



ربدتببسلااذهلوً،ادجةتماصزينوغايديدانيفماعطلاةفرغتناك
،كانهف.ءابرغلاةعاقيفمهلماعطلاةبجوميدقتمتينأتفوركيام
سأرىلإتفوركيامسلج.ةلوقعمةثداحمءارجإةعبرألامهنوعيطتسي
نوتسسوفورامأ.هنيميىلإيورغسويمأو،هراسيىلإكولراشو،ةلواطلا
.هتلابقسلجف

يهةفرغلاهذهنأركذتيفةبوعصدجوو،هلوحكولراشرظن
عقبنعًاثحبةداجسلانمققحت.ءيشلكاهيفأدبيتلااهسفنةفرغلا
ضعبىلعهتلئاعلصحتلًادجًاسئايناكيذلاسئابلالجرلاًاركذتمو،مدلا
ةمظنمتاميلعتىلعءانبًاقبسمهسفنلتقهنأةجردىلإهتافودعبلاملا
فيظنتمتهنأامإ.ايسورىلإباهذللتفوركيامعفددرجمل؛لوداراب
.لماكلاباهلادبتساىرجوأ،ةعرابةقيرطبةداجسلا

اكسالأبةيكريمألاةموكحلاهلعفتسامناشقانييورغوتفوركيامناك
مّدق.هئاشعىلإههابتناكولراشلّوحفً.اريخأاهنمثعفدمتنأدعب؛نآلا
.ةلواطلاىلعءاسحلاقابطأنوتماصلالدنلا

سيلاذه":لأسو،ددرتبيدشقلارمحألالئاسلاىلإيورغقّدح
."بيلحلاورقبلامدنمعونصمهنأكوودبي!يرشبلاكالهتساللًاعبطًادعم

،اناتيمسلاعميسورلاردنمشلاءاسح؛تشروبهنإ":تفوركيامباجأ
نمةطيسبىركذكراشتننأانبردجيهنأتيأردقف.ةبئارلااميركلاوأ
.هتداعريغىلعًارماغموً،ادجًانواعتماندنعيهاطلاناكو.كعمانتارماغم
،ينبلاروسدنيوءاسحريغءيشيأدادعإعيطتسيهنأنمًاقثاونكأمل
."يدحتللًاقاوتناكهنكل

ديسلانعرابخأنمله،تايدحتلانعثيدحلاب":نوتسلاق
ًاحرجةدامضلاتفخأثيح،ىنميلاهعارذىلعىرسيلاهديعضوو."؟تياك
عمهرومأِهنيملهنأبكولراشلتحوأهتوصيفةربنةمثتناكً.اقيمع
ريبكلاهسأرّزهتفوركيامنكل.دعبءارمحلاةيحللايذمخضلالجرلا
ثحبتلودارابةمظنمنأضرتفأ.ىفتخاهنأودبي.ءيشال":لاقونزحب
.ً"اعبطنوحماسيمهنأضارتفاىلع؛امناكميفهنع

."؟ةيحرسملاتياكةقرفدارفأيقابنعاذام":كولراشلأس
."نوئبتخمحجرألاىلعو،نودوقفممهنإ؛تياكديسلالاحيهامك"

نأ-ربماشتلودارابنمدحلااذهىلإًابيرقنوكتنأ"ً.امراصههجوناك



ءاضعألانمةدحاونآلااهنأدقتعأيتلانارولةديسلانمًابيرقنوكت
يلقعرثأتدقل.كولراشايينفيخياذهف...كلذكردتالو-ةيمهأرثكألا
ةرتفللصحدقكلذناكنإو؛يزاجتحابمثنمو،ةميرجلابيماهتاب
.ةقرفلاكلتبقلعتيًابيرغًارمأةمثنأكاردإيبردجيناك،نكلو.ةزيجو
."ةيادبلاذنمانبعاقيإلامتهنأكاردإيبردجيناك

."؟يلسرمروو"
فولافوشتنوكلاقلطينل،اهمهفنكميبابسألً.اباوجكلمأ،نآلا"

ةيرخسللريثماذه.اكنايبولةحاستانازنزىدحإيفنفعتيهنإ.هحارس
هنأتدقتعايننألوكسومىلإلوصوللةفاسملاكلتلكانزتجااننأل؛ًالعف
.هتدقتعايذلالجرلادعيملو،ريغتدقل":عباتمثدهنتو."كانهدوجوم
يونأببسلااذهلو،اذهكبلعفيملاعلاءاجرأيفرفسلانأضرتفأيننكل
."يتايحةيقبيفنكممردقلقأبرفسلا

نألئجافتمانأ":ددرتبءاعولاىلإقدحيلازيالوهويورغمتمت
.ةيانعبهتقعلمبءاسحلاكّرحو."ةلوهسلاهذهبكقدصفولافوش

اممريثكبلقأفولافوشتفرع.ىرخأةيرخسهذه":تفوركياملاقف
تراهناوةقثلاىلعةينبملاةقالعلاتدمصةياهنلايفنكل،يلسرمروتفرع
.اهسفنةقيرطلابركفنوً،اضعبانضعبمهفنفولافوشوانأ.ىرخألاةقالعلا
بلطو،روفلاىلعنيلوؤسملابلصتا،يفيقوتىرجهنأبهغالبإمتامدنعو
نعرذتعاوً،ادجةندمتمةقيرطبانثدحتوً،اعمياشلاانبرش.هيلإيراضحإ
ترذتعايرودبانأو.هلاجرنعردصدقنوكينأنكميئيسكولسيأ
تاقالعلامتتنأبجياذكه.مئالمراذنإنودنمهدالبىلإيلوصونع
."لتقلللئاسوكةبّردمروقصلامعتسانودنمو،ةقابلوبيذهتب؛ةيلودلا

."؟ةنونجملاةصقلالكقدصلهو"
ىأردقف.اهتمعددقةلدألانأًايلجادب،هتصقكولراشهربخأامدنع"

بشنيذلاراجشلااوأرو،ةبرعلالخديوهوةيندعملاهبلاخمبرقصلاسانلا
ىقلتدقو.تياكديسلاونوتسديسلانيبراجشلاو،يلسرمرووكولراشنيب
ذإ.ةنيعمةميرجببسبندنليفانهيلاقتعانعريراقتًالصأفولافوش
."ايسوريف-ّيدلناكوأ-ّيدلاملثمً،اعبطندنليفءالمعهيدلنإ
عمامبرًارسنولمعيالهءالمعنكل":عباتمثركفيوهوًاليلقتمصو
."ةرمتسملاانتبعليفهحلاصلةطقنهذهو؛لودارابةمظنم

."!؟ةبعل":كولراشلأس
ىمظعلاايناطيربوايسورنيبرمتسملايجيتارتسالاعارصلاينعأ"



مساهيلعقلطننحنف.دنهلاوناتسناغفأ؛ىطسولاايسآىلعةرطيسلل
."ةميظعلاةبعللا

ةبعلتسيلهذه.كانهبراحيوهو.دنهلايفيدلاو":كولراشلاقف
."تفوركياماي

ايقحمتنأ":لوقيوهوًالوجخادبو،ةقابللاتفوركيامكلتما
انهسولجلادنع،نكلو.ةميظعةبعلتسيلًاعبطو،ةبعلتسيل.يزيزع
.كلذنعءرملالفغينألمتحملانمف،حيرمزازهيسركىلع،ندنليف
عطقلانأوهفً،ائيشينملعدقايسوريفهتيضمأيذلاتقولاناكاذإو
.ةيقيقحرعاشمووذو،نويقيقحصاخشأيهجنرطشلاةبعليفاهكرحنيتلا
ينتركذكنكل":عباتينألبقددرتبمستباو.ً"اديجسردلااذهركذأفوس
،دنهلانماهلسرأيتلايدلاوةلاسركيرأنأبكلنيدأتلزاميننأب
اهأرقتكلعجأسو،يعماهنإ.اهتيؤرلماهنرافنمًاصيصختئجيتلاو
.ً"اقحال

رييغتًايدجلواحو."؟ةطخلايهامً،اذإ":لأسويورغسويمأحنحنت
تقولاضعبءاضقيونأًايصخشانأ؟انهنمبهذنسنيأىلإ".عوضوملا
."يتنباعم

."يتفيظووينكسرقمىلإةدوعلايونأانأو":تفوركياملاقف
؛رونامزملوهىلإدوعأسيننأضرتفأفانأامأ":نزحبكولراشلاقو

.نوتسسوفورىلإرظنو."ةعئارلانيتنالغيإةديسلاو،هتجوزويمعلزنمىلإ
مثنموهبقارتتناكيتلاةأرملاو،ماهنرافىلإراكفألاهبتداع،ةهينهلو
ملهنكل،نيتنالغيإةديسلااهنأضرتفا،تقولاكلذيف.ىشمملايفتفتخا
قيقشنمققحتتكوميدفويأةسنآلاتناكامبرذإ.نآلاًاقثاودعي
امبروأ.ةدقعملااهتطخذيفنتبلودارابةمظنمأدبتنألبقتفوركيام
فوسرونامزملوهىلإدوعينيحهنأكولراشررقو.نيتنالغيإةديسلاتناك
اهطبرتيتلاةقالعلاةعيبطفرعيوً،اديدحتةضماغلاةلأسملاهذهّلحي
.هتلئاعب

راكفألبحكلذبًاعطاق."؟نوتسديسكنعاذام":تفوركياملأس
.كولراش

ةهجلايفةيبهذلانسلاتعملف،كولراشىلإرظنونوتسمستبا
نامكةلآكلمتكنأتمهف":لاقو،ةعمشلارونتحتهمفنمةيفلخلا
ةدملوً،ايعوبسأنيترماهيلعفزعتتنأوكعمسأنأيفلمآتنكو.ةديج
."؟سيمخلاوءاثالثلاامويكبسانيله.ةرملكيفةعاس



.زاتمم":كولراشباجأف

ىهتنا


