


...ّةثجلاىلعاورثعلّوألامويلايف

فيلأت
رودلانرآ نوسدايردنإ

Arnaldur Indriđason
زئاح ىلع ةزئاج رجنخلا يبهذلا يتلا اهحنمت ةيعمج بدألا يسيلوبلا

ةمجرت
سيردإةنيز

ريرحتوةعجارم
ةجمربلاوبيرعتلازكرم



ةياورةمجرتباتكلااذهنمضتي
Röddin

فيلأت Arnaldur Indriđason
نع ةعبط ةغللا ةيزيلجنإلا

قوقح ةمجرتلا ةيبرعلا صّخرم اهب ًاينوناق
ىضتقمب قافتالا يطخلا ّعقوملا عم رادلا ةيبرعلا مولعلل نورشان ، ل.م.ش .

Title of the original Icelandic edition: Röddin Published by
agreement with Forlagid Publishing, www.forlagid.is Copyright ©

Arnaldur Indriđason 2002
All rights reserved

Arabic Copyright © 2010 by Arab Scientific Publishers, Inc. S.A.L
This books has been published with a financial support of

Bokmenntasjó∂ur/Icelandic Literature Fund

ةعبطلا :ىلوألا 1432 ـه - 2011 م

ISBN: 978-614-421-513-5

رشانللةظوفحمقوقحلاعيمج

ميرلاةيانب،دلاخقيفوتيتفملاعراش،ةنيتلانيع
:فتاه (+961-1) 785107 - 785108 - 786233

.ص :ب 13-5574 ناروش - توريب 1102-2050 - نانبل
:سكاف (+961-1) 786230 - ديربلا ينورتكلإلا : asp@asp.com.lb



عقوملا ىلع ةكبش :تنرتنإلا http://www.asp.com.lb

وأةيريوصتةليسوةيأبباتكلااذهنمءزجيألامعتساوأخسنعنمي
ةطرشأىلعليجستلاويفارغوتوفلاليجستلاهيفامبةيكيناكيموأةينورتكلا
،تامولعملاظفحاهيفامبىرخأرشنةليسوةيأبوأةءورقمصارقأوأ

.رشانلانميطخنذإنودنماهعاجرتساو

ةيبرعلارادلايأرنعةرورضلابربعتالباتكلااذهيفةدراولاءارآلانإ
ل.م.شنورشانمولعلل

ديضنتلا زرفو :ناولألا دجبأ ،سكيفارغ توريب - فتاه (+9611) 785107
:ةعابطلا عباطم رادلا ةيبرعلا ،مولعلل توريب - فتاه (+9611) 786233





.قدنفلايفًةرظتنمغروبنيلإتفقو
،بوّنتلاناصغأبةّنيزمتناكيتلاةهدرلاىلعةريبكلاةرجشلاتغط

نمثعبنتداليملايناغأتناك.ءاحنألاّلكيفةعّزومةعمالةصيخرىلحبو
نمةعومجمتبرتقاو،قدنفلامامأةريبكةبرعتّفقوت.يّئرمريغزاهج
سأرةليلوداليملاةيضمتلاوّططخًاحاّيساوناك.لابقتسالابتكمنمسانلا
،ّوتللاولصومّهنأعموً.اريثموًاضماغًادلبمهلتدباّهنألادنلسيأيفةنسلا
ّةيديلقتلاةيدنلسيألاناصمقلاودبيامىلعاورتشاوقبسمهنمًاريثكّنأّالإ
ىلعدّمجتملارطملارودنيلرإضفن.ةبيرغلاءاتشلاضرأىلإمهلوصوروف
غروبنيلإىأروةعاقلاءاحنأيفهرظنيلوأرودروغيسلاجأاميف،هفطعم
،دهشملاتصّحفتدقتناك.اهوحناَيشمورودنيلرإعارذّدشف،دعصملابرق
.هلاحىلعءيشّلكءاقبإىلعصَرحةطرشلاطاّبضنملصونملّوأف

هذهلمعتسا.ةبلجثادحإمدعمهنمبلطدققدنفلاريدمناك
بلطو،اهتعمسىلعشيعتقدانفلاو،قدنفاذه.مهبلّصتاامدنعةلمجلا
ءاوضأليغشتنودنماولصو،اذكه.رابتعالانيعبرمألااذهذخأمهنم
نيذلاةطرشلادارفأنمرصانعّةمثنكيملو،اهقاوبأوةطرشلاتارّايس
بعرلاةراثإبّنجتىلعريدملاّدكأدقف.ةهدرلايفيمسرلاّيزلانودتري
.نمثلاّفلكامهمءالزنلانيب

ً.ادجةضماغالوًادجةريثمادنلسيأنوكتنأبجيال
.يلوأرودروغيسورودنيلرإحفاصو،غروبنيلإبرقنآلافقيريدملاناك

هترتستناكو.هدسجلعّستتداكلابهسبالمّنأّدحىلإًادجًانيمسناك
هلاورسىلعأاّمأ.مالستسالاريفشىلعادبدحاوّرزبنطبلادنعةقلغُم
ّببصتيلجرلاناك.هترتسنمتزربيتلاةمخضلاهشركتحتىفتخاف
هنيبجهبفّفُجيحاريذلاضيبألاليدنملاّطقكرتيملّهنإّىتحً،اقرع
هحفاص.قرعلابةّللبمءاضيبلاهصيمقةقايتناكو.ماظتنابهقنعرّخؤمو
.ةبطرلاهديبرعشفرودنيلرإ

ماوعألالالخ.ً"اركش":سوبمارغناويحلثمثهليوهوريدملالاق
ًائيشهجاونأهلقبسيمل،قدنفلااذهةرادإباهيفماقيتلانيرشعلا
.اذهك

فيك!اذهثدحفيكمهفأال،دايعألاةمحزطسو":ًالئاقهّوأت
يفّكشىندأمهيدلكرتينأنودنمبهذو،هتلمجرّرك."؟اذهثدح



.هتريحىدم
."؟لفسألايفمأىلعألايفوهأ":رودنيلرإلأس
نإلأستله؟لفسألايفمأىلعألايف":ًالئاقنيمسلاريدملاثهل

."؟ءامسلاىلإدعصدقناك
."...هتفرعمىلإجاتحنامطبضلاباذه،لجأ":رودنيلرإباجأ
."؟ىلعألاىلإباهذللدعصملالمعتسنله":يلوأرودروغيسهلأس
تحتّهنإ،ّالك":رودنيلرإىلعجاعزناةرظنيقُليوهو،ريدملاباجأ

."هيلعانلصحاماذهو،هدرطأشنمل.كانهةريغصةفرغهيدل.وبقلايف
."؟هدرطمتدرأاذاملو":رودنيلرإهلأس
.بيجينأنودنمقدنفلاريدمهيلإرظن
ّملسلالوزنناك.ريدملامهمّدقتي،ءطببدعصمللرواجملاّملسلااولزن

ً.ادّدجمدوعصلانمنّكمتيسفيكرودنيلرإلءاستفً،ادوهجمهنمّبلطتي
،ةاعارملانمءيشراهظإىلع،رودنيلرإءانثتساب،ةطرشلارصانعقفتا

ةطرشتاراّيسثالثّةمثناك.ةنكممّةيرسربكأبقدنفلالوخدةلواحمو
ّيبطلاقيرفلاوةطرشلاطاّبضلخد.فاعسإةراّيسعم،فلخلايفةّفقوتم
.ناكملاىلإهقيرطيفةعطاقملايفيعرشلابيبطلاناكو.ّيفلخلابابلانم
مهمّدقتي،ليوطلاقاورلايفاوَشم.ّةثجلالقنلةراّيسبلّصتيوةافولاّدكؤيس
ناك.ّةيداعسبالمباوتأنيذلاةطرشلارصانعمهاّيح.ثهليوهوريدملا
،تقرتحافقسلايفةّتبثملاحيباصملاّنأل،ّرمملايفاومّدقتاّملكدتشيمالظلا
يذلابابلاىلإمالظلاطسواولصوً،اريخأ.اهليدبتءانعدحأّدبكتيملو
يوتحتو،نكسمىلإاهنمنزخمىلإبرقأتناك.ةريغصةفرغىلعحتفنا
.ةرذقلاةّطلبملاضرألاىلعةيلابةحسممو،ريغصبتكمو،ّقيضريرسىلع
.فقسلابرقرادجلاىلعأيفةريغصةذفانّةمثتناكو

ّيزيدتريوهو،رادجلاىلعًائّكتموريرسلاىلعًاسلاجلجرلاناك
لفسألاىلإتقلزنااهّنكلو،هسأرىلعةعّبقلاتلازامً.اعقافرمحأاتناس
كيمسلامازحلاناك.ّةيعانطصاةيحلتحتههجوىفتخاامنيبهينيعقوف
يدترينكيمل،اهتحت.ةحوتفمهترتسرارزأوًالولحمهرصخبطيحييذلا
ملهدسجّنأعمو.هبلقدنعةلتاقةنعطّةمثتناك.ضيبأصيمقىوس
راثآتدب.هيلعتضقبلقلاةنعطّنأّالإ،ىرخأحورجبًاباصمنكي
ّىتحًاضفخنمهلاورسناك.لتاقلاةمواقملواحّهنأكو،هيديىلعقوقش
.ٍقاوهنمّىلدتاميف،هَيلحاك

وذلازغلافلدور":ّةثجلاىلإرظنيوهويّنُغييلوأرودروغيسحار



."رمحألافنألا
.غروبنيلإهتتكسأ
ليوارسىلعيوتحت،ةحوتفمةريغصةنازخةفرغلايفدجويناك

ّتلدت.براوجو،ّةيلخادسبالمو،ّةيوكمناصمقو،ةيوطَمّةينطقناصمقو
نوللايتيبهذنيفتكتاذ،نوللاءاقرز،ّةيمسرةلذبفطاعملالماحنم
ً.اّديجعّملمدوسأّيدلجءاذحةنازخلابرقعضُوو.ةعاملّةيساحنرارزأو

تعضُو،ريرسلابرقو.ضرألاىلعةرشتنمّتالجملاودئارجلاتناك
.انييفناملغةقوجخيرات:دحاوباتكوحابصماهيلعةريغصةلواط

ناك."؟انهلجرلااذهشاعله":دهشملالّمأتيوهورودنيلرإلأس
قدنفلاريدمويلوأرودروغيسفقوامنيب،غروبنيلإووهةفرغلالخددق
ً.اعيمجمهلعّستتنأنكميالثيحبًادجةريغصتناكدقف.اهجراخ

ثوكملابهلانحمس":هبجاحنعقرعلاحسميوهو،كابترابريدملالاق
."يئيجملبقّىتح،سراحكةليوطتاونسلانيدللِمعدقف.انه

هتينغأنعضّوعيّهنأكو،اٍّداجنوكينألواحو،يلوأرودروغيسلأس
."؟هيلعرثُعامدنعًاحوتفمبابلاناكله":ةريصقلا

يفاّهنإ.هتدجويتلاةاتفلاينعأ،مكراظتنااهنمُتبلط":ريدملاباجأ
ريدملاناك."ملعتامك،ةريبكةمدصبةنيكسملاتبيُصأدقف.نيّفظوملاىهقم
.ةفرغلالخادىلإرظنلابّنجتي

هيدلنكتمل.بلقلادنعّقشلاىلإقّدحوّةثجلانمرودنيلرإبرتقا
ريرسلاولعيناك.ىلعألاىلإرظن.لجرلاتلتقيتلانيكسلاعوننعةركف
رودنيلرإنكيمل.ةيوازلادنعهقاصلإّمت،لبمتيلريشمليفلتهابقصلم
وهقصلملاناك.ةريغصلاةريمألاناونعلمحييذلامليفلادهاشدق
.ةفرغلايفديحولاةنيزلارصنع

ىلإرظنيوهوبابلادنعفقيثيحنميلوأرودروغيسلأس
."؟هذهنم":قصلملا

."لبمتيلريشهيلعبوتكم":رودنيلرإباجأ
."؟ةتيميهأً؟اذإيهنم"
.يلوأرودروغيسلاؤسنمغروبنيلإتلهُذ."؟لبمتيلريشيهنم"

."؟اكريمأيفسردتملأ؟نوكتنمفرعتالأ"
نمةمجنتناكله":قصلملاىلإرظنيوهو،يلوأرودروغيساهلأس

."؟دويلوهموجن
نملكشبتتامدقو،ةريغصةمجنتناك":باضتقابرودنيلرإباجأ



."لاحّيأىلعلاكشألا
."ً؟اقح":ةظحالملامهفينأنودنم،يلوأرودروغيسلاق
.ركذأال،ّةيحتلازاماّهنأّنظأ.ةريغصةمجن":غروبنيلإتلاق

."ةدّحتملاممألايفامًابصنمّلتحتاّهنأدقتعأ
رظن.ىرخأّةيصخشتاينتقمىلعيوتحتالةفرغلاّنأرودنيلرإظحال

ًاعايذمّىتحالوً،ابوساحوأ،ةجمدمًاصارقأوأ،ةبتكمَريملهّنكلو،هلوح
ريرسو،ةنازخو،ّيسركو،بتكمىلعةفرغلاتايوتحمترصتقالبً.ازافلتوأ
.نجسةنازنزبةريغصلاةفرغلاهتّركذ.خّستمءاطغوةيلابةداسوعم

مامتشاهنكمأو،هرخآيفّميخملامالظلاىلإقّدحوّرمملاىلإجرخ
وأكانهتيربكلاداوعأببعليناكمهدحأّنأكو،ةفيفخقيرحةحئار
.هقيرطرينيامّبر

."؟كانهدجوياذام":َريدملارودنيلرإلأس
ّةمث.قاورلايهتنيكانه،ءيشال":فقسلاىلإرظنيوهوباجأف

."امهحالصإبلطأس،نّالطعموناقرتحمناحابصم
اذهشيعيىتمذنم":ةفرغلاىلإًادئاعلخديوهورودنيلرإهلأس

."؟انهلجرلا
."يئيجملبقانهناك،يردأال"
."ً؟اريدمَتحبصأامدنعانهشيعيناكً،اذإ"
."لجأ"
."ً؟اماعنيرشعةّدملرحجلااذهيفشاعّهنأينعتله"
."لجأ"
."ةنمآةقالعماقأّلقألاىلع":تلاقو،يقاولاىلإغروبنيلإترظن
.ً"امامتةنمآنكتمل":يلوأرودروغيسلاق
.قدنفلايّفظومدحأهقفاري،يعرشلابيبطلالصوةظحللاكلتيف

يعرشلابيبطلاناك.قاورلاربعريخألااذهعجرىتح،الصونإامو
َرشحامدنع.قدنفلاريدمبًادبأنَراُقيالّهنأعمً،اضيأوهًادجًانيدب
.ءاوهللًابلطغروبنيلإتعجارت،ةفرغلايفهسفن

."رودنيلرإًابحرم":لاق
."؟عضولاودبيفيك":رودنيلرإهلأس
ىلإجاتحأينّنكلو،ّةيبلقةحبذ":ةحرملاهحوربفورعملابيبطلاباجأ

."بثكنعةرظنءاقلإ
.ناسماهتياناكنيَذللا،غروبنيلإويلوأرودروغيسىلإرودنيلرإرظن



."؟كلذثدحىتمفرعتله":رودنيلرإلأس
نوكينأضرتُفي.ليوطتقوذنمثدحدقنوكينأنكميال"

مترثعله.دربيأدبداكلابوهف،نَيتتئافلانَيتعاسلالالخعقودقثداحلا
."؟هلازغىلع

.رودنيلرإهّوأت
هلسرأ.ةدافإلاىلعّعقوأس":ًالئاقّةثجلانعهَدييعرشلابيبطلاعفر

مث."توملاةظحلهبُشتةوشنلاّنإلاُقي.هنوحُّرشيسكانهوةحرشملاىلإ
."ةجودزماهيلعلصحدقو":ّةثجلاىلإرظنيوهو،فاضأ

."؟ةجودزم":رودنيلرإهمهفيمل
."ً؟اروصطقتلتنلأ.ةوشنلاينعأ":بيبطلاباجأ
."ىلب":رودنيلرإباجأ
."ةرسألاموبلأيفةليمجودبتس"
هلأسو،ةفرغلاىلإرظنمث."ةرسأهيدلّنأودبيال":رودنيلرإلاق

تقولايفتيهنألهً،اذإ":ةرخاسلاهتاظحالملّدحعضوىلإًاقّوشتم
."؟رضاحلا

ربعداعو،جورخللبابلاربعهسفنرشحّمث،هسأربيبطلاّزه
.ّرمملا

اهحرطىدلريدملانعتردصيتلاةقهشلاتظحالو،غروبنيلإتلأس
باوجتساو،جورخلاولوخدلاعنمو،قدنفلاقالغإانيلعنّيعتيالأ":اهلاؤس
عنمو،تاراطملاقالغإنعًالضف؟نيّفظوملاعيمجوانهنيميقملاعيمج
."...أفرملاةرداغمنمنفسلا

:لّسوتةرظنبرودنيلرإللاقو،هليدنمىلعّدشيوهو،ريدملاهّوأت
."!بسحوسراحلاّهنإ،مكيلعهللاب"

.يفويضبهلةقالعالشحفلا...اذه...اذه"ً:اطخاسريدملامهمهمث
ىلإامولامعألاجرمه،دلبلالهأنموً،ابيرقتمهمظعمب،حاّيسمّهنإ
قدانفلاربكأنمدحاواذه.دحأال،سراحلابمهنمدحألةقالعال.كلذ
ال!ةطاسببهقالغإمكنكميال.ةلطعلاءانثأيفمحدزموهو،كيفايكيريف
."!كلذمكنكمي

اّننأريغ.لعفننلانّنكلو،اننكمي":ريدملاةئدهتًالواحم،رودنيلرإلاق
."ّنظأامىلع،نيّفظوملامظعموءالزنلاضعبباوجتساىلإجاتحنس

."هللدمحلا":هشأجةطابرداعتساو،ريدملادّهنت
."؟لجرلامساناكام"



ً.ابيرقتهرمعنمنيسمخلايفّهنأّنظأ،روغوالدوغ":ريدملاباجأ
."ةرسأكلميّهنأّنظأال،هترسأصوصخبّقحمتنأو

."؟هروزيناكنم"
."ةركفىندأّيدلتسيل":ًالئاقريدملاخفن
."؟لجرلااذهبطبترمقدنفلايفّيدايتعاريغرمأعقوله"
."ّالك"
."؟ةقرس"
."ءيشثدحيمل،ّالك"
."؟ىواكش"
."ّالك"
."؟ةميرجلاهذهببسّرسُفيءيشّيأبطّروتيملأ"
."يملعّدحىلعسيل"
اذهيفصخشّيأعمعونّيأنمتاعازنبًاطّروتمناكله"

."؟قدنفلا
."يملعّدحىلعسيل"
."؟قدنفلاجراخ"
:ًالئاقهسفنلحّحصّمث.ً"اّديجهفرعأالينّنكلو.يملعّدحىلعسيل"

."هفرعأمل"
."ً؟اماعنيرشعدعبّىتح"
ًامتهمَيقبلب.كلذّنظأالً،ادجاٍّيعامتجانكيملً.اقحسيل،ال"

."ناكمإلاردقطقفهنوؤشب
."؟هلثملجرلمئالمناكمقدنفلاّنأّنظتله"
ّيأّطقعمسأملًالعفانأو،بيذهتلاغلابًامئادناك...فرعأال؟انأ"

."هنعىواكش
."ً؟ادبأ"
.ً"اقحًاّئيسًالماعنكيملً.اقلطمهنعىواكشعمسأمل،ّالك"
."؟نيّفظوملاىهقمعقينيأ":رودنيلرإهلأس
اوقلغينلمّهنألةحارلابرعشدقوهبجاحقدنفلاريدمحسم

."هيلإكدوقأس":باجأمث،قدنفلا
."؟فويضهيدلناكله":رودنيلرإهلأس
."؟اذام":ريدملالاق
ّنظتالأ،انهناكهفرعيًاصخشّنأكوودبي.فويض":رودنيلرإرّرك



."؟كلذ
.يقاولاىلعهانيعتعقووّةثجلاىلإريدملارظن
."قالطإلاىلعءيشال،هتاقيدصنعًائيشفرعأال":لاق
."لجرلااذهنعريثكلافرعتالتنأ":رودنيلرإلاق
ًايفاوًاحرشكلذبىطعأّهنأبرعشو."انهسراحّهنإ":ريدملالاق

.رودنيلرإل
ديزممهعبتو،مهتاّدعمعميعرشلابيبطلاقيرفلخدو،ةفرغلاارداغ

مهنمبلط.ريدملازواجتًاعيمجمهيلعبعصلانمناك.رصانعلانم
َيقب.هرخآيفةملظملاةّوكلاىلإةفاضإً،اّديجقاورلاصّحفترودنيلرإ
.ّةثجلانالّمأتيامهوةريغصلاةفرغلايفغروبنيلإويلوأرودروغيس

اذهبانأوًاتيمّيلعروثعلاّمتينأّبحأال":يلوأرودروغيسلاق
."لكشلا

."نآلادعبرمألااذههقلقينل":غروبنيلإتلاق
."الحجرألاىلع،ال":يلوأرودروغيسلاق
له":ّحلمملاقتسفلانمًاريغصًاسيكجرُختيهوغروبنيلإهتلأس

رودروغيسرّكفو،امءيشلكأبًامئاداهسفنلغشتتناك."؟ءيشهيفدجوي
.اهباصعأةئدهتىلإكلذبىعستاّهنأيفيلوأ

."؟هيف":اهلأس
،ةظحلليلوأرودروغيساهيلإقّدحامدعبو.ّةثجلاهاّجتاباهسأرتّزهف

.يقاولاىلإقّدحوّةثجلابرقىنحناّمث،دّدرت.هينعتامكردأ
."غرافّهنإ،ّالك":لاق
."-بيبطلادقتعا.ًالّوأهتلتقً،اذإ":غروبنيلإتلاق
."؟يه،هتلتق":يلوأرودروغيساهلأس
سيلأ،لجأ":اهمفيفقتسفلانمةضبقغرُفتيهو،غروبنيلإتلاق

تناك".اهضفريذلا،يلوأرودروغيسىلإاهنمًاضعبتمّدق."؟اٍّيهيدباذه
."؟كلذكسيلأ،انهةأرماهيدل

."ّةيرظنطسبأهذه":فقيوهو،يلوأرودروغيسلاق
."؟كلذّنظتّالأ":غروبنيلإهتلأس
."ةركفىندأّيدلتسيل،ملعأال"



مل.ةّبترملااهفرغوةعئارلاقدنفلاةهدرهبُشينيّفظوملاىهقمنكيمل
لب.هئاجرأيفددرتتداليملايناغأنكتملو،داليملاةنيزىلعيوتحينكي
عّمشملابضرألاتّيطُغامنيب،ّةثرٍساركو،تالواطعضبىلعيوتحيناك
ةلآو،نئازخعمريغصخبطمهنمةيوازّلتحاو،نكامألادحأيفقّزمملا
ىلعةوهقلاعقبترشتناذإ،ّطقّفظُنيملّهنأكوناكملاادب.ةّجالثو،ةوهق
ةوهقلاةلآتناك.ناكمّلكيفةلمعتسملاباوكألاتعّزوتو،تالواطلا
.اهلخادبيلغيءاملاولمعتةميدقلا

تلازامّةباشلوحةرئادفصنيفقدنفلايّفظومنمددعسلج
اركساملاتلاسامنيب،يكبتتناك.ّةثجلااهتيؤردعباهيلعودبتةمدصلاراثآ
.قدنفلاريدمعمرودنيلرإلخدامدنعىلعألاىلإترظن.اهيَّدخىلع

ةلاهىلعلّفطتلابةبنذماّهنأكواهيلإراشأو."يهاه":ريدملالاق
مهفلخرودنيلرإهداق.هنمةراشإبجورخلانيّفظوملانمبلطّمث،ةبسانملا
ً،ابرغتسمريدملاهيلإرظن.دارفناىلعةاتفلاعمثّدحتلاّدويّهنإًالئاق
رودنيلرإقلغأمث.لامعألانمريثكلاهيدلّنأمتمتو،ضرتعيملهّنكلو
.هفلخبابلا

اّممةقثاوريغ،رودنيلرإىلإترظنواهيَّدخنعاركساملاةاتفلاتحسم
ًابيرقتتناك.اهمامأسلجواٍّيسركبحسّمث،رودنيلرإمستبا.هنمهّعقوتت
.هتأراّممةمودصمتلازاموةقلق،تانيرشعلالئاوأيف،هتنباّنسلثميف
نعةرابعوهو،فرغلاتامداخّيزيدترت،ةليحنو،رعشلاءادوستناك
:اهمسالمحتاهترتسبيجىلعةّقلعمةقاطبىأر.نوللاحتافقرزأءادر
.بسوأ

."؟ليوطتقوذنمانهنيلمعتله":رودنيلرإاهلأس
مل.هيلإترظنمث.ً"ابيرقتماعذنم":ضفخنمتوصببسوأتباجأ

حضاولانم.اهتسلجيفتماقتسا.رومألااهيلعبّعُصيسّهنأبًاعابطنااهطُعي
ناك.ءيشلاضعبفجترتتناكدقف،اٍّيوقًارثأاهيلعتكرتّةثجلاةيؤرّنأ
لثمتناكدقف.رودنيلرإرّكفامك،اهمئالي،روحلارجشيأ،بسوأمسا
.حيرلاّبهميفريغصنصغ

."؟انهلمعلانّيبحتلهو":رودنيلرإاهلأس
."ّالك":تباجأ
."ً؟اذإنيقبتاذامل"



."لمعينأءرملاىلعبجي"
."؟ناكملااذهيفّئيسلاام"
.لاؤسلااذهلثمىلإةجاحالّهنأكوهيلإترظن
،ضرألاسُنكأو،تاماّمحلاّفظنأو،ةّرسألاةيطغألّدُبأانأ":تلاق

."تكرامربوسيفلمعلانملضفأىقبيهّنكلو
."؟سانلانعاذامو"
."عّورمريدملا"
."بوقثمءافطإةراّيسموطرخبهبشأّهنإ"
.بسوأتمستبا
."مهتعتملجأنمانهنودوجوماّننأنوّنظيءالزنلاضعبو"
."؟وبقلاىلإِتلزناذامل":رودنيلرإاهلأس
."هراظتنابدالوألاناكدقف،اتناسراضحإل"
."؟دالوأّيأ"
دالوأومهدالوأهيفكراشي،نيّفظوملللافتحاانيدل.داليملالافتحايف"

ُتلسُرأ،رّخأتامدنع.اتناسرودّلثمُيناكو،قدنفلايفنيميقملاءالزنلا
."هراضحإل

."اٍّراسدهشملانكيمل"
بسوأتلواح."يقاولاكاذو.لبقنمّةثجتيأرنأيلقبسيمل"

.اهنهذنعةروصلاداعبإ
."؟قدنفلايفتاقيدصهيدلله"
."يملعّدحىلعسيل،ّالك"
."؟قدنفلاجراخهفراعمنعًائيشنيفرعتله"
يغبنياّممرثكأهنمتيأريّننأعم،لجرلااذهنعًائيشفرعأال"

."هل
."يليغبني":رودنيلرإاهلحّحص
."؟اذام"
."هليغبنيسيلو،يليغبنيلوقلاِكبضرتُفي"
.ةقفشةرظنهيلعتقلأ
."؟ةيمهأكلذللهو"
."لجأ،ييأرب":اهباجأ
.امريبعتههجوالعو،هسأرّزه
."؟هيلعِترثعامدنعًاحوتفمبابلاناكله"



.بسوأترّكف
كشوىلعتنكوترظتناف،ينبُجيملوبابلاتقرط.هتحتفانأ،ّالك"

حتفناهّنكلو،لفقمّهنأتننظ.بابلاحتفأنأيلرطخامدنعةرداغملا
."...ىلعطّاطمعم،ٍراعوهوكانهًاسلاجهتيأرو،ةأجف

."بابلادصقأ؟لفقمّهنأِتننظاذامل":لاؤسلابرودنيلرإاهرداب
."هتفرغاّهنأفرعأانأف،بسحوكلذيلرطخ"
."؟هراضحإلتبهذامدنعًادحأِتيأرله"
.ً"ادحأَرأمل،ّالك"
.هتحرفدسفأوهيلإلزنمهدحأّنكلو،داليملالافتحالّدعتساً،اذإ"

."اتناسةلذبيدتريناك
.اهيَفتكبسوأتعفر
."؟هريرسّبتُريناكنم"
."؟ينعتاذام"
."ليوطنمزذنملّدُبتمليهف؟ةيطغألارّيُغيناكنم"
."هسفنباهلّدبيناكّهنأنمّدبال،يردأال"
."ةمدصبتبُصأِّكنأيفّكشال"
.ً"اعّورمًادهشمناك":بسوأتلاق
له.نكمأنإ،تقوعرسأبهنايسنِكبردجي.فرعأ":رودنيلرإلاق

."ً؟اّبيطاتناسناك
.ةاتفلاهيلإترظن
."؟اذام":رودنيلرإاهلأس
."اتناسدوجوبدقتعأالانأ"

،ةماقلاةريصق،سبلملاةقينأداليملالافتحاتّمظنيتلاةّديسلاتناك
ةريدماّهنإتلاقً.ابيرقتاهرمعنمنيثالثلايفاّهنأيفرودنيلرإرّكفو
ً.اقالطإثرتكيملرودنيلرإّنكلو،قدنفلايفةّماعلاتاقالعلاوقيوستلا
عقي.امًائيشنوقّوُسيمّايألاهذهمهيلعفّرعتينيذلاسانلامظعمف
دقف.فتاهلاربعّملكتتكانهرودنيلرإاهدجوو،يناثلاقباطلايفاهبتكم
قلتختاّهنأرودنيلرإّليختو،قدنفلايفثداحعوقوةحئارمالعإلاّمتشا
الاّهنإةلئاقّطخلاةأرملاتلفقأذإ،ةأجفةملاكملاتهتنا.لسارمللبيذاكألا
.قالطإلاىلعقيلعتّيأكلمت

ىتماهلأسو،ّةفاجلااهديحفاصّمث،هسفنىلعرودنيلرإاهفّرع



هيلعنّيعتيناكنإفرعيمل.وبقلايفلجرلا...عمةريخألاةرمللتّملكت
هتيمستعيطتسيالّهنأرَعشو.همساَيسندقف،اتناسمأسراحلالوقينأ
.اتناس

.ةلفحلابهّركذأل،حابصلااذههيلإُتثدحت؟يلوغ":ةلئاقةلكشملاّتلح
ىلعَتملعامك،انهًاسراحناكدقف.لمعيناك،راّودلابابلادنعهتيقتلا
."ةريثكرومأبّمتهيو،ناكملااذهلًاليكوناك،سراحنمرثكأولبال.حجرألا

."؟رشعملالهسناكله"
."ً؟اوفع"
."؟دحأهنميكتشيال،دايقنالالهس،ةدعاسملامّدُقيناكله"
وأً،ائيشيللعفنأقبسيمل؟ّةيمهأكلذللهو.فرعأال"

."ّطقهتدعاسمىلإجتحأمل،ىرحألاب
ناكّهنأمأ؟لافطألابًاعلومناكله؟اتناسروديّدؤيناكاذامل"

."ً؟اّيلسموًاكحضم
ثالثذنمانهلمعأانأف.انهلمعلليئيجملبقكلذلعفيناك"

اتناسرودةيدأتبماقدقو،اهّمظنأيتلاةثلاثلاةلفحلايههذهو،تاونس
اذهيفهبسأبالناك.كلذتقبسيتلاماوعألايفو،نيتقباسلانيتّرملايف
."دالوألاّهبحأدقو،رودلا

نكتمل.ةأرملاىلعرثأّيأكرتدقروغوالدوغتومّنأُدبيمل
قيوستلاجاعزإوهةميرجلاهبتّببستامّلكف.اهنأشنمةثداحلا
نأسانللنكميفيك:رودنيلرإلءاست.تقولاضعبلةّماعلاتاقالعلاو
.ّدحلااذهىلإنّيلمموساسحإالباونوكي

."؟وهصاخشألانمعونّيأ،نكلو"
تناك.اتناسناكو،انهًاسراحناكً.اقالطإهفرعأملانأف،يردأال"

."اتناسناكامدنع،هعماهيفتثّدحتيتلاةديحولاةّرملايهًاقحكلت
."؟تامدقاتناسّنأمتفرعامدنعدصقأ؟داليملاةلفحبّلحاذامو"
تفاضأ."هلًامارتحاكلذكو،ىودجتاذدعتمليهف،اهانيغلأ"

نكلوً.اريخأساسحإلانمءيشراهظإىلإىعستاّهنأكو،ةريخألااهتلمج
.وبقلايفةدّدمملاّةثجلابًادبأثرتكتالاّهنأرودنيلرإلًاحضاوناكً.اثبع

."قدنفلايفانهينعأ؟لجرلااذهفرعينمرثكأوهنم":اهلأس
ناكسراحلاف،لابقتسالابتكمريدمعمّملكتتنألواح.يردأال"

."هيدلًاّفظوم
ّهنأينعتةرظنرودنيلرإىلعتقلأ.تباجأف،اهبتكمفتاهّنر



عيطتستالاّهنأيفرّكفيوهو،ةفرغلارداغوفقوف،اهقيرطضرتعي
.دبألاىلإبيذاكألاقالتخابرارمتسالا

عّمجتدقف.رودنيلرإعمثّدحتللتقولالابقتسالاريدمىدلنكيمل
ىلعنودعاسينيّفظومةثالثدوجونممغرلاىلعو،بتكملالوححاّيسلا
مهبقار.دشحلااذهعملماعتلانمداكلاباونّكمتمّهنأّالإ،فرغلازجح
،حيتافملاتاقاطبمهنوّملُسيو،تازاوجلانمنوقّقحتيمهورودنيلرإ
بابلاّىتحاٍّدتممدشحلاناك.يلاتلافيضلاىلإلاقتنالالبقنومستبيو
.قدنفلاجراخّفقوتيرخآًاحئاسمهلالخنمرودنيلرإىأر.راّودلا

،ىنبملايفنيعّزوم،ةّيندمسبالمنودتريمهمظعمو،ةطرشلالاجرناك
تناكو،نيّفظوملاىهقميفّيضَرعزكرممهلميُقأ.نيّفظوملانوبِوجتسيمهو
.كانهنمراُدتباوجتسالاّةيلمع

ةّرثؤمداليمةينغأماغنأتناك.ةهدرلايفداليملاةنيزرودنيلرإلّمأت
.وهبلاتاهجىدحإيفريبكمعطموحنىشم.ليجستةلآنمدعاصتت
زواجت.ّيهشلاداليملا"هيفوب"لوحّفطصتءالزنلانمىلوألادادعألاتناك
عيمجو،روثلاناسلو،ةدرابلاموحللاو،نّخدملامحللاو،كمسلالّمأتوةدئاملا
ميركو،ىولحلابلاوقو،تاّجلثملاو،ّةيهشلاتايولحلانعًالضف،تّالبقملا
.نكياٍّيأوأ،هتالوكوشلا

.راهنلاةليطًابيرقتًائيشلكأدقنكيمل.رودنيلرإباعللاس
روثلاناسلنمةعطقةريبكةعرسبهمفيفىقلأّمث،هلوحرظن

ّداحتوصالعامدنعلفجأاذل،هآرًادحأّنأدقتعيمل.لباوتلابّوهطملا
.هفلخ

."!كلذلعفكبردجيال.اذكهسيل،عمسا،ّالك"
وهوهوحنمّدقتيةريبكٍهاطةعّبقرمتعيًالجرىأرورودنيلرإتفتلا

.هيلإقّدُحي
."قئالريغاذه؟ماعطلاىلإكديّدمتفيك،كلذينعياذام"
ةعومجمعضوبأدبو."كيلعنّوه"ً:اقبطلوانتيوهورودنيلرإلاق

.ماعطلالوانتةيادبلاذنميونيناكّهنأكو،قبطلايفتالوكأملاىهشأنم
."؟اتناسفرعتَتنكله":روثلاناسلنعثيدحلارييغتًالواحمهلأس
.ماعطلاىلعكعباصأعضتالًءاجرو؟اتناسّيأ؟اتناس":يهاطلاباجأ

."-سيلاذه
ّمتهيوًاسراحناك؟هفرعتَتنكله،روغوالدوغ":رودنيلرإهعطاق

."يلليقامك،انهةريثكرومأب



."؟يلوغينعتله"
محللانمةريبكةحيرشعضيوهوبقللارودنيلرإرّرك."يلوغ،لجأ"

ناكاذإاملءاست.نبللانمةقعلماهقوفبكسيمث،هقبطيفدرابلا
عمجبموقتوةقاّوذيهف."هيفوبلا"مِّيقتيكلغروبنيلإبلطهبردجي
.ةديدعتاونسذنمماعطلاتافصو

."؟هفرعأتنكلهكلوقبينعتاذام...انأ،ّالك":يهاطلاهلأس
."؟ثدحامبعمستملأ"
."؟امبطخّةمثله؟اذام"
."؟دعبربخلارشتنيملأ.لُتق،تامدقل"
."؟تنأنم؟انه،اذام!لُتق؟لُتق":هلأسويهاطلاهّوأت
."ةطرشلانمانأ.وبقلايفةريغصلاهتفرغيف"
َيسنفيهاطلااّمأ.هقبطيفاهعضوو،ةمعطألارايتخارودنيلرإعبات

.روثلاناسلرمأ
."؟لُتقفيك"
."لضفأكلذناكّلقأليصافتلايفانثّدحتاّملك"
."؟قدنفلايف"
."لجأ"
.هلوحيهاطلارظن
."؟ةريبكةحيضفاذهكربخّببُسينلأ.كلذقّدصأال":لاق
."ةريبكةحيضفّببسُيس،ىلب":رودنيلرإلاق
ًادبأحجنينل،ةميرجلانايسننمًادبأنّكمتينلقدنفلاّنأفرع

دجُويذلاقدنفلابًامئادفرعُيسً،ادعاصفنآلاذنم.ةمصولاكلتحسمب
.ًالوتقماتناسهيف

."؟يلوغدصقأ؟هفرعتَتنكله":رودنيلرإهلأس
."ءايشألاّلكحلُصيوانهًاسراحناك.قالطإلاىلع،ّالك"
."؟حلُصي"
.ً"اقالطإهفرعأنكأمل.ةريثكرومأبينتعي،لجأ"
."؟انههنمنيبّرقملارثكأناكنمفرعتله"
نأنكمُييذلانم.لجرلانعًائيشفرعأال،ّالك":يهاطلاباجأ

."!هّابر؟قدنفلايف؟انه؟هلتقي
رّكف.ّةيحضلاىلعهنمقدنفلاىلعًاقلقرثكأّهنأرودنيلرإرعش

هذهسانلارّكفياذكهف،تازوجحلالّدعمنمعفرتدقةميرجلاّنأهرابخإب



ةحايساورّوطيو،ةميرجحرسمكقدنفللاوقّوسينأنكمملانم.مّايألا
سولجلادارألب،هلغشينكيملعوضوملااذهّنكلو.ةميرجلاىلعدمتعت
.ءودهلانمءيشىلعلوصحلاوماعطلالوانتل

.ةأجفيلوأرودروغيسرهظ
."ً؟ائيشَتدجوله":رودنيلرإهلأس
خبطملاىلإعرسأيذلايهاطلاىلإرظنيوهويلوأرودروغيسباجأ

."؟نآلالكأتله"ً:اركنتسمفاضأّمث."ّالك":ءابنألاًالماح
."بعصفرظبانررم،أدبتال،هآ"
كلميناكنإوً،ائيشكلميلجرلااذهنكيمل":يلوأرودروغيسلاق

نَيتناوطسأىلعغروبنيلإترثع.هتفرغيفهبظفتحيالوهفامًائيش
."؟قدنفلاقالغإانبردجيالأ.ءيشّلكاذه،هتنازخيفنَيتميدق

اذهلافقإبموقتسفيك؟اذهءارهّيأ،قدنفلاقالغإ":رودنيلرإلاق
."؟هيفةفرغّلكىلإشيتفتقيرفلِسُرتسله؟ىتمىلإو؟قدنفلا

اذهلهاجتاننكميال.ءالزنلانمًادحاولتاقلانوكيدق،نكلو.ّالك"
."لامتحالا

يفلتاقلانوكينأاّمإ.نالامتحاةّمثف.قالطإلاىلعّدكؤمريغاذه"
قدنفلابةقالعهلنوكتّالأوأ،نيّفظوملاوأءالزنلانمًادحاوقدنفلا
دّدُسينمّلكونيّفظوملاعيمجعمثّدحتلاوههلعفانيلعامً.اقالطإ
يفنورداغينيذلاكئلوأاّميسال،نَييلاتلانيَمويلايفقدنفلاةرداغملهباسح
تفللتاقلالواحينأيفّكشأيّننأعمً،اّططخمناكاّممركبأتقو
."ةقيرطلاهذهبهيلإهابتنالا

."يقاولابرّكفأتنك.حيحصاذه،ّالك":يلوأرودروغيسلاق
سلج.سلجوةدحاودجوّمث،ةيلاخةلواطنعرودنيلرإثحب

.هباعللاسف،ئلتمملاقبطلاىلإرظنو،هبناجىلإيلوأرودروغيس
؟كلذكسيلأ،باجنإلاّنسيفتلازاميهفةأرماتناكنإً،انسح"

."يقاولاببسب
ًاحيحصاذهناك،لجأ":نّخدملامحللامعطبًاعتمتسم،رودنيلرإباجأ

عنامدّرجمنمرثكأيقاولاحبصأدقف،مويلااّمأً.اماعنيرشعلبق
."...زديإلا،ايديمالكلا،ءيشّلكنمةيامحّهنإ.لمحلل

صخشلاب...ـلابةّديجةفرعمىلعنكيملّهنأًاضيأيقاولاينعيدق"
ام،صخشلافرعيناكولف.ةرباعةقالعتناكامّبر.هتفرغيفناكيذلا
.ً"ايقاولمعتسيلناك



."لجرعمهنوكلامتحايفنياليقاولاّنأًاملع":رودنيلرإلاق
."لتاقلاحالسدصقأ؟نوكيدقتاودألانمعونّيأ"
يفنيّكسداجيإيفةلكشمال،عبطلاب.حيرشتلاهنعرفسُيسامىرنس"

."انهنملتاقلاناكنإ،قدنفلااذه
مهتليوهورودنيلرإبقاريناك."؟ذيذلوهأ":يلوأرودروغيسهلأس

ّببستينأَيشخهّنكلو،هنمليلقلاراضحإىلإهسفنَتقاتو،ماعطلا
ماعطلانالوانتي،قدنفيفلتقةميرجيفناقّقحيناّيطرش:ربكأةحيضفب
.ماريامىلعرومألاّنأكو"هيفوبلا"دنع

تيسن":ىرخألوانتبّمهيوةمقلعلتبيناكاميفرودنيلرإلاق
."ءيشىلعيوتحيناكاذإاّممقّقحتلا

."؟ةميرجلاحرسميفماعطلالوانتكبردجيّهنأّنظتله"
."قدنفاذه"
."...نكلو،لجأ"
جورخللةديحولاةقيرطلايههذهو،بعصفرظبتررم،كلُتلق"

."؟يقاولادصقأ؟ءيشهيفناكله.هنم
.ً"ايلاخناك":يلوأرودروغيسباجأ
الينّنكلو،عقاولايف،نيتّرم.ةوشنلاغلبّهنأيعرشلابيبطلاّنظ"

."ةجيتنلاهذهىلإلّصوتفيكًاقحيردأ
."هنعثّدحتيناكاممهفىلعًارداقًادحأفرعأال"
."ةراثإلاجوأيفةميرجلاباكتراّمتً،اذإ"
.ً"اعئارءيشّلكناكامدنعامرمأثدح.لجأ"
."؟نيّكسلاتذُخأَملً،اعئارءيشّلكناكنإ"
."ةبعللانمًاءزجتناكامّبر"
."؟ةبعلّيأ"
."؟ناكاٍّيألتاقلانوكينأنكمُيً،اذإ":يلوأرودروغيسباجأ
ريُثتةلئسأرودنيلرإحرطي،نايحألاضعبيف.يلوأرودروغيسدّهنت

.هسفنتقولايفءابغلاوديقعتلاةغلاباهّنكلوً،ادجةطيسباّهنألهباصعأ
ىلعقّفتنلف.نيَسنجلانماٍّيأينثتسياليقاولادوجو":رودنيلرإلاق

دارأاذاملريدملاَتلأسلهً.ادحأينثتسياليقاولادوجو.رمألااذه
."؟اتناسنمّصلختلا

."؟اتناسنمّصلختلادارأله،ّالك"
."ينعيناكاذامفرعننأانيلع.ريسفتّيأنودنمرمألاركذ"



رتفدًامئادلمحيناكو."ةظحالملاهذهنّوُدأس":يلوأرودروغيسلاق
.صاصرملقوًاريغصتاظحالم

."اهريغنمرثكأتايقاولامدختستسانلانمةعومجمًاضيأّةمث"
.ةريبكلؤاستةمالعههجوىلعتدبو."ً؟اقح":يلوأرودروغيسهلأس
."تاسموملا"
."؟انهتاسمومّةمثّهنأّنظتله؟تاسموملا":يلوأرودروغيسرّرك
.باجيإلابهسأررودنيلرإّزه
."قدانفلايفلامعألانمريثكبنمقينهنإ"
تايوتحملكىلعىتأيذلارودنيلرإمامأًانكاسيلوأرودروغيسفقو

ً.ادّدجم"هيفوبلا"قمريحارو،هقبط
."؟داليملاةلطعيضُمتسنيأ":كابترابيلوأرودروغيسهلأس
نيأكلاؤسبينعتاذام...نوكأس؟داليملاةلطع":رودنيلرإباجأ

."؟كلذبكنأشامو؟اهيضُمأنأيغبنينيأ؟داليملاةلطعيضُمأس
.ّملكتيعفدناّمث،يلوأرودروغيسدّدرت
."كدرفمباهيضمتستنكاذإاروثغريبلءاستت"
ردجيّهنأ؟اروثغريبينعتاذام.تاّططخملاضعبدنيلافيإىدلناك"

."؟امكترايزيب
يفرودياممهفينم!ءاسنلا.يردأال":يلوأرودروغيسلاق

.وبقلاىلإلزنوةلواطلانعدعتباّمث."؟ّنهدلخ
يعرشلاّبطلاقيرفبقارت،ّةيحضلاةفرغمامأةفقاوغروبنيلإتناك

رصعتيهوهتلأس.متعملاقاورلاربعيلوأرودروغيسىتأامدنعلمعيوهو
."؟رودنيلرإنيأ":ريغصلاقتسفلاسيك

.""هيفوبلا"دنع":ةبضاغةربنبيلوأرودروغيسلاق

ّىطغمناكيقاولاّنأءاسملاكلذيفيرجأيلّوأرابتخافشك
.باعللاب



ناكو،حيرشتلاجئاتنروهظروفرودنيلرإبيعرشلاّبطلاقيرفلّصتا
دقف.ريوصتويدتساّهنأكوةميرجلاحرسمادب،ةظحلل.قدنفلايفلازيال
ّمت.ةمظتنمتارتفىلعمتعملاقاورلاةئيضُمضمُوتتاريماكلاتحار
ةفرغيفهيلعرثُعامّلكىلإةفاضإلاب،اياوزلاعيمجنمّةثجلاريوصت
ّمتيلروغيتسنورابيفةحرشملاىلإّةثجلاتلُقن،كلذدعب.روغوالدوغ
نعًاثحبلجرلاةفرغبابىلعًاحسميعرشلاّبطلاقيرفىرجأ.اهحيرشت
يفةدوجومتامصبباهتنراقمّمتتس،اهنمًاريبكًاددعاودجوو،تامصب
فاشتكاّنأامك،لاّمعلاعيمجتامصبنعجذامنذخؤتس.ةطرشلاّتالجس
.باعلتاّنيعذخأّمتيسّهنأينعييقاولاىلعباعللادوجوّيبطلاقيرفلا

ريبادتلاهذهقيبطتنّيعتيالأ؟ءالزنلانعاذامو":غروبنيلإتلأس
."ً؟اضيأمهيلع

دقف،لاؤسلاحرطىلعتمدنو،لزنملاىلإةدوعلاىلإقوتتتناك
ىلإةقاتشميهو،داليملاسوقطبغروبنيلإكّسمتت.اهتبوانمءاهنإتدارأ
.اهلزنمءاحنأعيمجيفةنيزلاوبوّنتلارجشناصغأتّقلعدقف.اهترسأ
ّلكىلعتنّودو،ّةيكيتسالببلعيفهتعضويذلاذيذللاكعكلاتّدعأو
ةبسانملاهذهيفهّدعتيذلاءاوشلاو.هيلعيوتحتيذلاعونلامساةبلع
.اهتلئاعدارفأنماوسيلنيذلاكئلوأّىتح،عيمجلااهللوقياذكه؛عئار
،ّةيديوسلاةقيرطلاىلعّدعُمذخفوهداليمّلكيفسيئرلاقبطلاناك
ةيانعبهّفلتوً،امويرشعينثاةّدملعقتنيلةفرشلاىلعجراخلايفهعضت
.طّمقملفطّهنأكو

لتاقلاّنأ،يلّوألكشب،ضارتفالاانيلعّهنأّنظأ":رودنيلرإلاق
ةرتفيفنآلامحدزمقدنفلا.طايتحالاةناخيفءالزنلاِقبنلف.يدنلسيأ
نيذلاصاخشألاعمثّدحتنس.نوليلقهنورداغينيذلاسانلاو،دايعألا
اننكميال.مهتامصبنعجذامنو،مهباعلنمتاّنيعذخأنسو،ليحرلانومزتعي
لعفنلنيسيئرلامهبهبتشملااونوكينأبجي.دالبلاةرداغمنممهعنم
لبققدنفلايفنيميقملابناجألاءامسأبةحئالىلإةجاحباّننأامك.كلذ
طيسبتلواحنل.اهدعبقدنفلاىلإاَوتأيذلاصاخشألالهاجتنسو،ةميرجلا
."رومألا

."؟ةطاسبلاهذهبةميرجلانكتملولاذام،نكلو":غروبنيلإهتلأس
ّنظأال"ً:اضيأوههتيبىلإةدوعلادارأيذلا،يلوأرودروغيسلاق



دقاروثغريبهتجوزتناك."ةميرجعوقوبعمسدقءالزنلانماٍّيأّنأ
بسانمتقولاف.تيبلاىلإهقيرطيفناكاذإامهتلأسو،ًءاسمهبتلّصتا
امروفلاىلعيلوأرودروغيسكردأ.هتلاقاماذه،هراظتنابيهونآلا
ملرمألاّنكلو،لفطباجنإيفنابغرياناك.بسانمتقولااهلوقبهتدصق
.يعانطصالاحيقلتلابنارّكفياأدبامّهنأرودنيلرإربخأدقو.دعبحجني

يفمهدرفمبنيسلاجةثالثلاناك.قاذملاةئيسهتوهقرودنيلرإفشترا
قيرفلاوةطرشلارصانعرداغو،ةبلجلاتهتنا.وبقلايفنيّفظوملاىهقم
ًاناكمكلميالوهف.ًالجعتسمرودنيلرإنكيمل.ةفرغلالافقإّمتو،ّيبطلا
داليملانكيمل.ّةينكسلاينابملادحأيفةبيئكلاهتّقشءانثتساب،هيلإبهذيل
هيدلءيشال،نكلو،ةلطعمّايأةعضبهيدلتناك.هيلإةبسنلابًائيشينعي
ضعبيف.نّخدملامحللاضعبناّدُعيوهتنباهروزتامّبر.اهلالخهلعفيل
ىلعًامئادهلعفياماذهو،أرقيلرودنيلرإسلجيو،اهقيقشاهقفاري،نايحألا
.لاحّيأ

ضعبلانهىقبأسف،انأاّمأ.امكيلزنمىلإباهذلاامكبردجي":لاق
مئادلابقتسالاريدمعمثّدحتلاعيطتسأتنكاذإامىرأس.تقولا
."لاغشنالا

.يلوأرودروغيسوغروبنيلإتفقو
تنأكتيبىلإبهذتالَِمل؟ريخبنوكتسله":غروبنيلإهتلأس

."-وباوبألاىلعداليملاً؟اضيأ
."؟ينأشويناكرتتالاذامل؟يلوأرودروغيسوتنأكبطخام"
َسنا":تلاقّمث،تشعترا."داليملاّهنإ":دّهنتتيهوغروبنيلإتلاق

.ىهقملاارداغو،يلوأرودروغيسويهترادتساّمث."رمألا
لاؤسبرّكفيحار.هراكفأيفًاقراغةليوطةهربلرودنيلرإسلج

دورشدنعّفقوتو،داليملاهيفيضُميسيذلاناكملانعيلوأرودروغيس
ىلعةفوفصملابتكلاو،ميدقلازافلتلاو،هتكيرأ:هتّقشّليخت.غروبنيلإ
.فوفرلا

اهعضيًاسأكألميو،داليملايفبارشةجاجزنايحألاضعبيفعاتبيناك
اهيفسانلاناكيتلامّايألايف،توملاونَِحملانعأرقيوهوهبناجىلإ
تاقوأأوسأداليملااهيفنوكيو،مادقألاىلعًاريسناكمّلكىلإنورفاسي
ىوقنوعراُصيف،مهئاّبحأةرايزىلعنومّمصيسانلاناكدقف.ماعلا
لّوحتيف،تيبلايفمهنورظتنينماّمأ.نوَكلهيومهقيرطنّولضيو،ةعيبطلا
ضعبثثجىلعروثعلاّمتيناكو.سوباكىلإلافتحانممهداليم



.دبألاىلإاهريغعيضيامنيب،نيرفاسملا
.رودنيلرإىلإةبسنلابداليملايناغأتناككلت
هدجوامدنعهفطعميدتريناكو،قدنفلاةرتسلابقتسالاريدمعلخ

تيبلاىلإباهذلاديريوكهنُمّهنإلاق.فطاعملاةفرغيفرودنيلرإ
يهو،ةميرجلانععمس،لجأ.سانلاّلكلثمهتلئاععمةيسمألاةيضمتل
.هديُفيساذامبفرعيالهّنكلو،ةعيظف

يفرخآصخشّيأنمرثكأهفرعتتنكّكنأتمهف":رودنيلرإلاق
."قدنفلا

ّنأّنظأال،ّالك":هقنعلوحًاحاشوّفليوهولابقتسالاريدملاق
."؟كلذكللاقنم.حيحصاذه

."؟كلذكسيلأ،كيدللمعيناك":لاؤسلاًالهاجتم،رودنيلرإباجأ
نعلوؤسمانأوً،اسراحناك.حجرألاىلع،لجأ،ّيدللمعيناك"

اهباوبأرجاتملاحتفتىتمىلإفرعتله.ملعتامكزجحلانعولابقتسالا
."؟ةليللا

راثأاماذهو،هتلئسأورودنيلرإبًادجّمتهمريغّهنأبًاعابطناىطعأ
نآلاىتحمهآرنممدحأالّهنأوهًاضيأهجعزأامو.يّرحتلاباصعأ
.وبقلايفلجرلاهيلإلآيذلاريصملابثارتكالاهيلعودبي

يفكسراحنعطببغريدقيذلانم.يردأال،ةعاسلارادمىلع"
."؟هردص

."قدنفلاسراحناكلب،يسراحنكيمل؟يسراح"
ناكنم؟ةداعهروزينم؟هعمناكنم؟ةلاحلاكلتيفناكاذاملو"

ام؟قدنفلااذهيفشيعيناكاذامل؟هؤادعأناكنم؟قدنفلايفهؤاقدصأ
."؟مرتحمصخشلثمينبيُجتالاذامل؟هيفُختيذلاام؟هنيبومكنيبقاّفتالا

ىلإباهذلاديرأ":لاقًاريخأو،لجرلاتمص."؟...اذام،انأ،عمسا"
،باوبألاىلعداليملا.ةلئسألاكلتّلكنعةباجإلافرعأال.بسحويتيب
."راهنلاةليطةحارلانمةقيقدبَظحأملانأفً؟ادغّملكتلااننكميالأ

ةرداغمبّمهنيح،نكلو.ً"ادغّملكتنس":لاقمث،رودنيلرإهيلإرظن
ريدملباقنأذنمهرّيُحيناكيذلالاؤسلاةأجفّركذت،فطاعملاةفرغ
هادانامدنعبابلاربعجراخلاىلإهقيرطيفلجرلاناك.رادتسا.قدنفلا
.رودنيلرإ

."؟هنمّصلختلامتدرأاذامل"
."؟اذام"



."؟اذامل.اتناسنمّصلختلامتدرأدقل"
.ةباجإلايفلابقتسالاريدمدّدرت
."لمعلانملُصفدقل"

ةريبكةلواطمامأناك.ماعطلالوانتيوهوقدنفلاريدمرودنيلرإدجو
فصنيناوصلاتايوتحممهتليو،ٍهاطرزئمهرصخىلععضي،خبطملايف
."هيفوبلا"نمترضُحأيتلاةيلاخلا

نأكنكميال":هيلإقّدُحيرودنيلرإىأرامدنعهمفحسميوهولاق
."ءودهب":فاضأّمث."لكألاّبحأمكّليختت

."هينعتامًامامتفرعأ":رودنيلرإلاق
ّالأرودنيلرإناكمإبنكيمل.فيظنلاريبكلاخبطملايفامهدرفمباناك

ناك.ةهارشنودنمو،ةقاشربنكلو،ةعرسبلكأيحاردقف.هببجُعي
ةمقل،هفوجيفماعطلاىفتخااذكه.هيَديةكرحيفًابيرقتقينأءيشّةمث
.حضاوفغشبوةسالسب،ىرخألاولت

لحردقو،قدنفلانمتلُقنيتلاّةثجلانمًاءودهرثكأنآلاناك
ةطرشلامهتَرمأدقف.قدنفلاجراخاوعّمجتنيذلانوّيفحصلاو،ةطرشلالاجر
فنأتسااميف،ةميرجحرسمهلمكأبىنبملاتربتعااّهنأل،جراخلايفءاقبلاب
عمسمىلإوبقلايفةدوجوملاّةثجلاربخلصيمل.داتعملاكهلمعقدنفلا
.اهنعاولأسوةطرشلاةكرحاوظحالمهنمًاريثكّنأريغ،حاّيسلانمريثكلا
.ّةيبلقةحبذببيُصأزوجعنعءيشلوقبهيّفظومريدملاَرمأف

."؟كلذكسيلأ،زّزقمناويحيّننأّنظت.هيفرّكُفتامفرعأ":لاق
مجحبتناكيتلاهرصنختعفتراف،بارشلانمليلقلافاشترالتمص
.قجسةعطق

َدَقفّمث."قدنفةرادإديرتاذاملمهفأينّنكلو،ّالك":رودنيلرإباجأ
."؟كلذفرعتأ،كسفنلتقتتنأ":ةّدحبلاقوهربص

ةزّزقملاعرازملاتاناويحزواجتتال.غلك180ينزوغلبي":ريدملالاق
.لاحلاهذهىلعّالإًامويدحأينفرعيملوً،انيدبُتنكاملاطل.نزولااذه
امك،يتايحطمنرييغتبريكفتلانمًاموينّكمتأملو،ّطقةيمحعّبتأمل
."ودبيامىلع،كنمرثكأ":فاضأّمث."اذكهحاترمانأ.لاُقي

ًاحرمرثكأاونوكينأنُُدبلاصاخشألابضرتُفيّهنأةّرمرودنيلرإعمس
.كلذقّدُصيملهّنكلو.ليحنلادسجلايوذنم

ىلعمكحينأهنكميصخشرخآتنأ؟يّنمرثكأ":ةماستباعملاق



."؟سراحلاَتلصفاذامل.كلذ
نألبقتقولاضعبىضمو،ماعطلالوانتفنأتسادقريدملاناك

رّكُفيريدملاّنأهلًاحضاوناك.ربصبرودنيلرإرظتنا.هنيّكسوهتكوشعضي
.ةلاقإلارمأفشتكاّهنأامب،هتغايصّةيفيكبو،لضفألاباوجلاب

يفءالزنلابّصغيوهف.ةّديجقدنفلاعاضوأنكتمل"ً:اريخألاق
نوكلاملالاق.ةياغللةبعصدوكرتارتفّةمثنكلو،دايعألاةرتفيفوفيصلا
دوجولًايعادَرأملو.نيّفظوملاددعصيلقتو،تاقفنلاضيفختانيلعّهنإ
."ةنسلارادمىلعلماكماودبسراح

لجروهو،ًالثماتناسوهف.سراحدرجمنمرثكأّهنأتعمس،نكلو"
."ليكوىلإنوكيامبرقأوهو،ةريثكرومأبينتعي.ءيشّلكل

رظن.ىرخأةحارتساةرتفلاؤسلاتلتو،همفءلمداعأدقريدملاناك
اوحمس،مهنيوانعونيّفظوملاءامسأةطرشلارصانعذخأامدعب.هلوحرودنيلرإ
ناكنمدعبفرُعيمل.مهلزانمىلإةدوعلابمتهبوانماوَهنأنيذلالاّمعلل
مل.هتايحيفمويرخآيفثدحامالو،ّةيحضلاعمّملكتصخشرخآ
ىلإلزنيًاصخشدحأَريملو.اتناسىلعّيدايتعاريغًارمأدحأظحالي
اوناكطقفصاخشأةعضب.كانهًافويضلبقتسيّهنأدحأفرعيملو،وبقلا
،هتيبتناكةريغصلاةفرغلاّنأو،ماودلاىلعوبقلايفشيعيّهنأبملعىلع
اوناكمّهنإاولاقنوليلق.نكميامّلقأهنعاوفرعينأاودارأمّهنأودبيو
نوّفظوملافرعيالو.قدنفلايفءاقدصأهيدلناكّهنأودبيالو،هنوفرعي
.هجراخءاقدصأهيدلناكاذإام

.ديحوبئذ:هسفنيفرودنيلرإلاق
ةفشرذخأيوهوقجسلابةهيبشلاهعبصإتزربدقو،ريدملالاق

نمسانلافرص،عبطلاب.هنعىنغالدحأنمام":بارشلانمىرخأ
ىلعسراحةفلكلّمحتعيطتسنالانّنكلوً،ادبأًاعتممًارمأسيلةمدخلا
هيدلنكيملو.رخآببسّيألسيلو،هفرصّمتببسلااذهل.ةنسلارادم
موجنيتأيامدنعّيمسرلاّهيزيدتريناك.ةسارحلايفريثكلمعًالعف
."ةقئاللاريغهسبالمعلخيو،ىرخأّةيبنجأتاّيصخشوأامنيسلا

."؟ليُقأامدنعةّئيسهلعفةّدرتناكله"
."ّنظأامبسح،رمألامّهفت"
."؟خبطملانمنيكاكسّيأتدُقفله":رودنيلرإهلأس
فالآتائمةميقبًاباوكأوً،اكوشو،نيكاكسدقفننحنف.يردأال"

نيّكسبنُعطّهنأّنظتله...وفشانملانعًالضف.ماعّلكتارونوركلا



."؟خبطم
."يردأال"
.لكأيوهوريدملارودنيلرإبقار
."ً؟ابيرغكلذدجتالأ.دحأهفرعيملوًاماعنيرشعةّدملانهلِمع"
اذهيفف.نوبهذيونوتأينوّفظوملا":ثارتكاالبهيَفتكريدملاّزه

،هنوفرعيصاخشأّةمثّهنأّنظأً.اريثكنوّفظوملالّدبتي،لامعألانمعونلا
اذهىلإانهًادحأفرعأالانأف،ينلأستال؟مهنمفرعينمنكلو
."ّدحلا

."نيّفظوملايفتارييغتلاهذهّلكنممغرلاىلعانهَتيقبتنأ"
."يلقنبعصلانم"
."؟هدرطنعَتثّدحتاذامل"
."؟كلذُتلقله"
."لجأ"
.ً"ائيشينعأنكأمل.ريبعتدّرجمناكً،اذإ"
ىتأّمث.هدرطكشوىلعَتنكوهلمعنمَهتفرص":رودنيلرإلاق

.ً"ارّخؤمهيلإةبسنلابةّديجنكتملرومألاّنأودبي.هلتقومهدحأ
ألميحارامنيبّىتحًادوجومنكيملرودنيلرإّنأكوريدملافّرصت

.ةيلحتلابعاتمتسالاًالواحم،ةفهرملاهيَديتاكرحباميركلاوىولحلابهنطب
."؟هفرصدعبانهَيقباذامل"
ىلعّهثحأنأُتلواح.تئافلارهشلارخآيفليحرلاهبضرتُفيناك"

بّنجتاهنيحتعطتساامبرف،تلعفينتيل.هيلعطغضأمليننكل،كلذ
."ةفاخسلاهذه

وهببسلاناكامّبر.تمصبهماعطمهتليوهوريدملارودنيلرإبقار
فيووركيملاءاشعوأ،داليملاةرتفتناكامّبر.ةبيئكلاهتّقشوأ،"هيفوبلا"
اٍّيأرودنيلرإفرعيمل.ةدحولابهساسحإناكامّبرو.تيبلايفهرظتنييذلا
.كرُدينألبقهمفنمجرخلاؤسلاّنكلو،ببسلاوهاهنم

.ينعياذاممهفيملّهنأكوريدملاهلأس."؟ةفرغ"
.ً"اّزيممًائيشديرأال":رودنيلرإلاق
."؟كلجأنمينعت"
."يفكتةدرفمةفرغ"
.رودنيلرإىلإقدنفلاريدمقّدح."ظحلاءوسلةزوجحمفرغلاّلك"

ً.اراهنوًاليلهدنعيّرحتلاءاقبأشيمل



ّةمثّهنإلابقتسالاريدملاق":مزاحتوصبًالئاق،رودنيلرإهيلعبذك
."كعمتّملكتنإاهّايإيئاطعإيفةلكشمالو،ةيلاخةفرغ

ّمث،دعبِهتنيمليذلاىولحلاقبطىلإرظنمث،ريدملاهيلإقّدح
.هّتيهشَدَقفنأدعبً،اديعبهعفد

ىلإقّدحيوهو،ةذفانلاةلابقرودنيلرإفقو.ةدرابةفرغلاتناك
رظنيمل.جاجزلاىلعةسكعنملاهتروصءانثتسابًائيشَريملهّنكلو،جراخلا
.ّنسلايفهمّدقتىدممالظلايفظحالو،ةّدمذنملجرلااذههجوىلإ
رثانتوتّقشنادقءامسلاّنأكو،ضرألاىلعتمصبطقاستيجلثلاحار
.ملاعلاىلعاهرابغ

ةليمجتامجرتىلعيوتحي،هيدلناكًاريغصدئاصقباتكةأجفّركذت
دئاصقل نيلردلوه [1] . حار هنهذ لّقنتي اهنيب ، ىلإ نأ ّفقوت دنع تيب

كردأ ّهنأ قبطني ىلع لجرلا يذلا رظني هيلإ نم ةروصلا ةسكعنملا ىلع
جاجزلا .

.ءاوهلايفرودتنيحاوطلاو،ةدرابوةتماصناردجلافقت



ًاتوصو،هبابىلعةقرطعمسامدنعمونلايفقرغتسيأدبدقناك
.همسابسمهي

دنيلافيإهتنباىأر،بابلاحتفامدنع.قراطلانمروفلاىلعفرع
قلغأف،ةفرغلاتلخدوهلتمستباّمث،امهضعبىلإارظن.قاورلايفةفقاو
.رئاجسةبلعتجرخأوريغصلابتكملامامأتَسلج.بابلا

نيخدتلاّنأّنظأال":نيخدتلاعنمةسايسبمزتلايذلا،رودنيلرإلاق
."انههبحومسم

ناكملاَمل،لجأ،لجأ":ةبلعلانمةراجيسجرُختيهودنيلافيإتلاق
."؟ّدحلااذهىلإدراب

."ّلطعمةئفدتلازاهجّنأّنظأ"
هلاورسىوسيدترينكيمل.ريرسلافرطىلعرودنيلرإسلج

.هسفنهبّفلوهيَفتكوهسأرقوففاحللابذجف،يلخادلا
."؟لعفتاذام":دنيلافيإهتلأس
."دربلابرعشأ":باجأ
ًاسفنتبحس."؟لزنملاىلإبهذتالَِمل،قدنفلاةفرغيف،ينعأ"

ةفرغلاتقبع،هتثفنامدنعوً،ابيرقتاهثلثقرتحاف،ةراجيسلانمًاقيمع
.ناخّدلاب

.تمصهّنكلو."...ال.فرعأال"
."؟تيبلاىلإةدوعلايفةبغرلابرعشتالأ"
له،مويلاقدنفلااذهيفلجرلُتقدقل.بسانمريغرمألايلادب"

."؟ربخلاكغلب
."؟لُتقله؟كلذكسيلأ،اتناس"
فيك.قدنفلايفلافطأللاتناسرودةيدأتهبضرتُفيناك.سراحلا"

."؟كلاح
."ةزاتمم":دنيلافيإتلاق
."؟نيلمعتِتلزامأ"
."لجأ"
ّنكلو،اهتداعكةليحنتلازام.لضفألاحبتدب.رودنيلرإاهبقار

نيَرئاغاهاّدخدعيملو،اتلازنَيتليمجلااهينيعبناطيحتاتناكنيتللانيتلاهلا
سيلً.ابيرقترهشأةينامثذنمتارّدخملانمتبرتقااّهنأّنظيال.قباسلاك



ةّقلعمتيقبو،ىفشتسملايفةبوبيغيفتلخدواهلمحتضهجأنأذنم
،هعمشيعللتلقتناىفشتسملانمتجرخامدنع.توملاوةايحلانيب
ةليلقلارهشألالالخو.نيماعذنمىلوألاةّرمللةتباثةفيظواهسفنلتدجوو
.ةدلبلايفةفرغترجأتسا،ةيضاملا

."؟يناكمتفرعفيك":رودنيلرإاهلأس
زكرملابتلّصتاف،لومحملاكفتاهىلعكبلاّصتالانمنّكمتأمل"

ىلإدوعتالَمل؟يرجييذلاام.قدنفلايفةفرغتزجحّكنأينوربخأو
."؟تيبلا

."ةبيرغدايعألاةرتف.هلوقأامًاقحيردأال":رودنيلرإباجأ
.تمصلايفاقرغو."حيحصاذه":ةلئاقهتقفاو
."؟كيخأعمِتّملكتله":رودنيلرإاهلأس
تردصو."ةنيدملاجراخلمعييردنيسلازام":دنيلافيإتباجأ

ىلعدامرلاطقاستف،رتليفلاتغلبّىتحقرتحتيهوةراجيسلانعةسهسه
ةراجيسلاتفقوأف،ةدحاودجتملاهّنكلورئاجسللةضفنمنعتثحب.ضرألا
.قرتحتاهتكرتوبتكملاىلعاهفرطىلع

ةهباشتماهتاباجإوً،امئاداهسفنيهةلئسألاتناك."؟كّمأنعاذامو"
ً.امومع

."ةداعلاكحدكت،ريخب"
دعاصتيوهوةراجيسلاناخددنيلافيإتبقارً.ائيشرودنيلرإلقيمل

.بتكملاقوف
ىلعةرداقُتنكاذإيردأال":ناخدلاىلإقّدحتيهوتلاق

."كلذنمرثكألامتحالا
.هئاطغتحتنمىلعألاىلإرودنيلرإرظن
دنيلافيإتفقو،بارغتسالاتارظنالدابتفبابلاىلعةقرطاعمس

لاق.قدنفلاةرتسًايدترم،ّرمملايفًافقاونيّفظوملادحأناك.بابلاتحتفو
.لابقتسالايفلمعيّهنإ

لخادىلإرظنامدنعهلاقاملّوأاذهناك."انهعونممنيخدتلا"
.ةفرغلا

اهنمُتبلط":فاحللاتحتيلخادلاهلاورسبسلاجلا،رودنيلرإلاق
."ّيلإِغصتملاهّنكلو،اهءافطإ

امببسب،فرغلايفتايتفلابقتساًاضيأًاحومسمسيل":لجرلالاق
."ثدح



ّمثنموهتنباىلإرودنيلرإرظن.اهيبأىلإترظنو،دنيلافيإتمستبا
.ّفظوملاىلإ

،حومسمريغاذه.انهىلإتتأةاتفّنإانلليق":ريخألااذهعبات
."نآلا،ليحرلاكيلع

فاحللاورودنيلرإفقو.دنيلافيإهقفارتنأًارظتنم،بابلادنعفقو
.لجرلاوحنىشمو،هيَفتكلوحلازيال

."يتنبااّهنإ":لاق
ً.اقالطإهينعيالرمألاّنأكوكلذلجرلالاق."عبطلاب"
.ً"اقح":دنيلافيإتلاق
."لكاشمّيأديرأال":لاقمث،هرودبامهنمّلكىلإلجرلارظن
."مالسبانكرتاولحراً،اذإ":دنيلافيإتلاق
ناكيذلارودنيلرإودنيلافيإنيبهتارظنبلقتنيوهولجرلافقو

نمحزحزتيملو،فاحللابهسفنيطغيو،طقفيلخادلاهلاورسيدتري
.هناكم

."لمعيالوهف،انهةئفدتلازاهجيفبطخّةمث":رودنيلرإلاق
."يعمءيجملااهيلع":لجرلالاق
.اهيَفتكتّزهواهيبأىلإدنيلافيإترظن
."ةراذقلاكلتىطاعتأالانأً،اقحالثّدحتنس":تلاق
ىلعةرداقتدعامِّكنإتلقنيحنينعتاذام":رودنيلرإاهلأس

."؟كلذنمرثكألامتحالا
.بابلاوحنتهّجوتو.ً"اقحالثّدحتنس":دنيلافيإتلاق
.رودنيلرإللجرلامستبا
."؟انهةئفدتلازاهجصوصخبًائيشلعفتسله":رودنيلرإهلأس
.بابلاقلغأو."ةنايصلايفظومغلُبأس":هباجأف
يردنيسودنيلافيإتناك.ريرسلافرطىلعسولجللرودنيلرإداع

نكيملوً.اماعنيرشعنمرثكألبقىهتنالشافجاوزيترمثريانس
ةقباسلاهتجوزتصرحدقف.قالطلادعبهيدلوبلاّصتاىلعرودنيلرإ
نيَدلولاتلمعتساو،ةنايخللتضرعتدقاّهنأبترعشذإ.كلذىلعارودلاه
ىلعهرارصإمدعلدعباميفمدنهّنكلو،كلذلرودنيلرإملستسا.ماقتنالل
اربكامدنعو.لماكلابارودلاهلّةيلوؤسملاكرتّهنألمدن.هيَدلوةيؤربهّقح
ةداعإلعضخدقهنباو،تارّدخملاىطاعتتهتنباتناك.امهيسفنبهنعاثحب
.بارشلاىلعنامدإلاببسبليهأت



ىلعةرداقدعتملاّهنإتلاقامدنعدنيلافيإهتَنعامفرع
يفاهتدعاسملةسّسؤمّيأىلإأجلتملو،جالعللعضختمليهف.لامتحالا
ةدينعو،ةدوقحو،ةموتكتناكاملاطل.اهسفنباهسفنتجلاعلب،اهتنحم
نّكمتتمل،ًالماحتحبصأامدنعّىتحو.اهتايحطمنعوضومحرُطيامدنع
نكتملاهنكلو،ةرتفلتّفقوتو،تالواحمبتماق.اهنامدإنعّيلختلانم
تناكاّهنأرودنيلرإفرعو،تلواح.اٍّيئاهنهنععلُقتليفاكلاميمصتلاكلمت
ةميدقلااهتداعىلإعجرتتناكف،ًالهسنكيملرمألاّنكلو،كلذيفةّداج
ثيحب،لكشلااذهبتارّدخملاىلعنمُدتاهلعجيذلاامفرعيالً.امئاد
اذهروذجيهاميرديال.اهتايحيفءيشّلكىلعّةيولوألااهتطعأ
وهمالمّهنأو،لاكشألانملكشباهلذخّهنأكردأهّنكلو،ّيتاذلاريمدتلا
.هيلإتلآيذلاعضولاببسبامّدحىلإًاضيأ

،ةبوبيغيفتناكامدنعىفشتسملايفدنيلافيإريرسبرقسلج
.هدوجوبّىتحرعشتوهتوصعمستدقاّهنإلاقبيبطلاّنألاهعمّملكتو
ةفيعضتناك.اهيبأةيؤرناكهتبلطاملّوأو،مّايأةعضبدعبتقافتسا
اهبرقسلجف،ةمئانتناكاهرازامدنع.مالكلاتعاطتساداكلاباّهنأّدحىلإ
.ظقيتستّىتحاهرظتناو

اهّنكلو،ماستبالالواحتاّهنأادب،هتأرواهيَنيعتحتفامدنعً،اريخأ
،اهتئدهتلواحف،هيَعارذنيبفجترتتحار.اهنضتحاوفقوفءاكبلابتشهجأ
.اهينيعنععومدلاحسمو،ةداسولاىلإاهدنسأّمث

ّلكِتنكنيأ"ً:اعّجشماهلماستبالالواحيواهيّدخحسميوهواهلأس
."؟ةليوطلامّايألاهذه

."؟ةلفطلانيأ":هتلأس
."؟ثدحامبكوربخيملأ"
نوقثيالمهنإ.اهتيؤربيلحمُسيمل.اهناكمنعينوربخيمل.اهتدقف"

."...يب
."كنادقفكشوىلعُتنك"
."؟يهنيأ"
ةفرغيفةتيمتدلُويتلاةريغصلاةاتفلاىأردقرودنيلرإناك

.رودوأاهتيمستنكمملانمناكةريغصةاتف،تاّيلمعلا
."؟ةلفطلاةيؤرنيديرتله":اهلأس
."ينحماس":ضفخنمتوصبدنيلافيإتلاق



."؟اذامىلع"
."...ةلفطللثدحامىلعو،هيلعانأامىلع"
نأبجيال.افيإ،هيلعتنأامىلعكتحماسمىلإةجاحبتسل"

."هيلعتنأامىلعيرذتعت
."ىلب"
."كدحوتنأكيَدينيبسيلكريصم"
."؟...ّاله"
رظتنا.ةكهنمريرسلاىلعتقلتساومالكلانعدنيلافيإتّفقوت

ىلإترظنًاريخأو،ليوطتقوّرم.اهاوقتعمجتساّىتحًاتماصرودنيلرإ
.اهيبأ

."؟اهنفدىلعينتدعاسّاله":ةلئاقهتلأس
."عبطلاب":باجأ
."اهتيؤرديرأ":افيإتلاق
."؟...نيّنظتله"
."اهارأينعد،كوجرأ.اهتيؤرديرأ":اهبلطترّرك
ةاتفلاّةثجرضحأوةحرشملاىلإرودنيلرإبهذ،دّدرتلانمةظحلدعب

البىقبتنأأشيملّهنأل،رودوأمساهسفننيبوهنيباهيلعقلطأيتلا
تناكافيإّنأل،ءاضيبةفشنميفىفشتسملاقاورربعّةثجلالمح.مسا
ةيانعلاةفرغىلإاهرضحأو،اهتيؤرلباهذلااهنكميالوً،ادجةفيعض
.اهيبأىلإّمثنمو،اهيلإترظنو،اهتلفطافيإتلمح.ةدّدشملا

."يتطلغاّهنإ":ضفخنمتوصبتلاق
ّتلظنيحئجوفو،رامهنالاكشوىلعاهعومدّنأرودنيلرإدقتعا

.اهسفننماهزازئمشاىفخأءودهاهيلعادب.ةكسامتم
."تدرأنإيكبا":لاق
."ءاكبلاّقحتسأال":تلاقمث،افيإهيلإترظن
وهونهاكلاتبقارو،روغوفسوفةربقميفبلودمّيسركىلعتسلج

نمتنّكمت.ةوسقومزحبتوباتلاىلعبارتلانمشوفرةثالثءلميمري
.اهتدعاسملاهنمبرتقاامدنعًاديعبرودنيلرإتعفداهّنكلو،ةبوعصبفوقولا
تناكاذإامرودنيلرإفرعيملو،اهاتفشتفجتراواهتنباربقنمتبرتقا
.ةتماصةالصولتتوأءاكبلامواقت

يفسمشلاةعّشأتحتعمليءاملاحطسو،ًاليمجاٍّيعيبرًامويناك
ليمجلاسقطلااذهيفنوهّزنتيمهوسانلاةيؤرناكمإلابناكو،جيلخلا



يف كيفسلوثون [2] . تفقو ارودلاه ىلع ةفاسم هنم ، يردنيسو ريانس دنع
فرط ربقلا ، ًاديعب نع هدلاو . مل نكي نم نكمملا عضو ةفاسم ربكأ مهنيب ،

ةعومجم ةدعابتم نم صاخشألا ال عمجي مهنيب ىوس سؤب مهتايح . رّكف
رودنيلرإ يف ّنأ ةلئاعلا مل عمتجت ذنم عبر نرق ًابيرقت . رظن ىلإ ارودله ،

يتلا تبّنجت رظنلا هيلإ . مل ثّدحتي اهيلإ ، الو يه تثّدحت هيلإ .
رودنيلرإاهنمبرتقاو،بلودملااهّيسركىلعًادّدجمدنيلافيإتواهت

.هّوأتتاهعمسو
."اٍّبت"

لابقتسالاّفظومهلاقًائيشّركذتامدنعهراكفأنمرودنيلرإجرخ
ىأرو،قاورلاىلإجرخّمث،فقو.هلريسفتىلعلوصحللرارصإلادارأو
يذلالجرلاىدان.ناكمّيأيفافيإَريمل.دعصملايفيفتخيلجرلا
،همامأًافقاورودنيلرإىريلفلخلاىلإةوطخداعو،دعصملابابكسمأ
.هدسجّفليلازامفاحللاويلخادلاهلاورسب،نيَمدقلايفاح

."؟ثدحامببسب،كلوقبتيَنعاذام":رودنيلرإهلأس
."؟ثدحامببسب":ةريحلاهيلعتدبدقولجرلارّرك
."ثدحامببسبيتفرغيفةاتفلالابقتساعيطتسأاليّننإَتلق"
."لجأ"
."؟وبقلايفاتناسلثدحامينعتتنك"
."...نعفرعتاذام.لجأ"
.ةظحللدّدرتويلخادلاهلاورسىلإرودنيلرإرظن
."ةطرشلاقيقحت،قيقحتلايفكراشأانأ":لاق
.قيدصتلامدعهيلعادبو،لجرلاهيلإرظن
اذهىلعامهضعببنيَرمألاَتطبراذامل":لوقلاىلإرودنيلرإرداب

."وحنلا
."مهفأال":بارطضابلجرلالاق
يفةاتفلالابقتسايفةلكشمكانهتناكاملاتناسلتُقيملولً،اذإ"

."؟هينعأامتمهفله.َهتلقاماذه،ةفرغلا
."كلذركذأال؟ثدحامببسبُتلقله.ّالك":لجرلالاق
امببسبيتفرغيفءاقبلابةاتفللًاحومسمسيل،ّوتللكلذَتلق"

.لشفهّنكلو،قئالريبعتلامعتسارودنيلرإلواح."...يتنباَتننظ.ثدح
ملول.لُتقاتناسّنأليتفرغنماهجارخإلَتيتأو،يلةقيدصيتنباَتننظ"



لوخدبنوحمستمتنكله.ةفرغلايفةاتفدوجومتعنماَمل،كلذثدحي
."؟ماريامىلعءيشّلكناكامدنعفرغلاىلإتايتف

.رودنيلرإىلإلجرلارظن
."؟تايتفكلوقبينعتاذام"
،قدنفلاىلإنيتأيتاسموملاتناكله.تاسموم":رودنيلرإلاق

ام؟ثداحلااذهعقوّىتحكلذنولهاجتتمتنكو،فرغلانيبنلّقنتيو
."؟لاكشألانملكشبرمألااذهبةقالعهلله؟كلذباتناسةقالع

."هنعثّدحتتاّمعّيدلةركفال":لجرلالاق
.هتسايسرودنيلرإرّيغ
يفةميرجعوقوببسبرذحلابناجمازتلابنوبغرتمّكنأمهفأ"

ريغوأيدايتعاريغرمأّيأىلإهابتنالابذجنوديرتالمتنأف.قدنفلا
اماولعفينأسانلاناكمإب.كلذيفسأبالوً،ائيربناكولّىتحيعيبط
اتناسلناكاذإاموههتفرعمديرأام.كلذلباقماوعفدينأونوءاشي
."قدنفلااذهيفتاسموملالامعأبةقالع

بقارننحن،تيأرامك.ّنهلمعنعًائيشيردأال":لجرلالاق
كتنباكلتتناكله.ّنهسفنأءاقلتنمفرغلانلخدييتاوللاتايتفلا
."ً؟اقح

."لجأ":رودنيلرإباجأ
."ينتمتشدقل"
."اهنيعبيهاهنإ"

امناعرسو،ريرسلاىلعدّدمتّمث،هفلخهتفرغبابرودنيلرإقلغأ
توصعمسيّهنأو،هيلعرثانتتءامسلاّنأملحيحار.مونلايفقرغتسا
.ءاوهلايفرودتيهونيحاوطلا





رودنيلرإلزنامدنعدعبقدنفلاىلإلصودقلابقتسالاريدمنكيمل
ببسبرذتعيللّصتيملو،هبايغلريسفتّيأِطعيمل.هنعلأسووهبلاىلإ
يفةّديستلاق.لاغشألاضعببمايقللةلطعمويىلإهتجاحوأضرملا
ريغنمّهنإرودنيلرإللابقتسالابتكميفلمعتاهرمعنمتانيثالثلا
ديدشلجروهف،دّدحملاتقولايفلابقتسالاريدمروضحمدعداتعملا
.رّخأتلاىلإاٍّرطضمناكنإلّصتيملاذاملمهفتالو،ديعاوملابمازتلالا

ءايحألامسقنمّفظومماقامنيب،نَيتلحرمىلعرودنيلرإلكلذتلاق
نييئايحأنييّنفةثالثّةمثناك.اهباعلنمةّنيعذخأبينطولاىفشتسملايف
ىرخأةعومجمتبهذامنيب،قدنفلايفنيلماعلانمتاّنيععمجبنوموقي
قيرفلاىدلّرفوتتسًابيرق.لمعلاىلإاوتأيملنيذلانيّفظوملالزانمىلإ
باعللاباهتنراقملهلمكأبقدنفلايّفظومنمةصوقنمّةيبيرّةيوونضامحأ
.يقاولاىلعدجُويذلا

مهولأسو،روغوالدوغبمهتفرعمصوصخبنيّفظوملانويّرحتلابوجتسا
يئانجلاثحبلاةرادإتكراش.تئافلامويلارصعمهنمّلكدجاوتناكمنع
.ّةلدألاوتامولعملاعمجّمتامنيبقيقحتلااذهيفاهلمكأبكيفايكيريف

ً،ارّخؤملمعلااوكرتنيذلاصاخشألانعاذام":يلوأرودروغيسلأس
يفرودنيلرإبرقيلوأسلج."؟اتناسنوفرعيو،رثكأوأىضمماعذنموأ
،رادوجلازبخعمةكنرلاكمسلوانتيوهوهيلعجّرفتيحارو،ماعطلاةعاق
.ةنخاسلاةوهقلافشتريو،صّمحملازبخلاو،درابلامحللاو

نمهيلإلصوتننأاننكميامَرنل":هتوهقفشتريوهو،رودنيلرإلاق
."؟اذهروغوالدوغنعًائيشَتفرعله.ةيادبكتامولعملاهذه

ةنماثلايفناك.هنعريثكلالوقنكميّهنأودبيال.ريثكلاسيل"
ةيضاملانيرشعلاتاونسلالالخانهلمع.لافطأالبو،بزعأ،نيعبرألاو
.تاونسذنموبقلايفةريغصلاةفرغلاكلتيفشاع،تمهفامكوً.ابيرقت
ريدملاكلذنمُتمهفامك،كاذنيحًاّتقؤمٍّالحنوكتنأضرتُفيناك
عمثّدحتلااّنمبلطو،ةلأسملاىلععّلطمريغّهنإلوقيهّنكلو.نيمسلا
روغوالدوغّنأدقتعي.اتناسعمقاّفتالاكلذدقعيذلاوهف،قباسلاريدملا
كلتيفهئايشأبظافتحالابهلحمُسو،اهرجأتسيناكيتلاةّقشلاِرسخ
."ّطقلحريملهّنكلو،ةفرغلا



يفَتثكمّكنإغروبنيلإيلتلاق":لاقّمثيلوأرودروغيستمص
."ةيضاملاةليللايفقدنفلا

ةقيقدكنوحنميالنوّفظوملاو،ةدرابةفرغلاتناك.هبحصنأداكلاب"
."؟غروبنيلإيهنيأ.ّديجماعطلاّنكلو.ءوده

مهوةبلجنوثدُحيقدنفلاءالزنو،ةمحدزمماعطلاةعاقتناك
ةيدنلسيألاناصمقلانودتريًاحاّيسمهمظعمناك.روطفلاماعطنولوانتي
نلمّهنأعمةيلاعةيذحأنولعتنيو،ةكيمسةيوتشسبالمو،ّةيديلقتلا
قئاقدرشعةفاسمدعبىلععقاولا،ةنيدملاطسونمدعبأىلإاوبهذي
نوحصلاذخأو،ةوهقلانيجانفءلمةداعإىلعلُدُنلاصرح.انهنم
زاهجنمضفخنمتوصبدعاصتتداليملايناغأتحارامنيب،ةلمعتسملا
.ىقيسوملا

،فرعتتنأ.مويلاةيساسألاعامتسالاةسلجأدبت":يلوأرودروغيسلاق
."؟كلذكسيلأ

."لجأ"
."؟كيأربيهتنتسفيك.كانهغروبنيلإ"
عمًامئادثدحياماذه.نمزلانمنيرهشلةقلاعىقبتساّهنأّنظأ"

."نينيعللاةاضقلاكئلوأ
."ّيبصلابظافتحالاديكأتلابهلحمُسينل"
."يردأال":رودنيلرإلاق
."ةدلبلاةحاسيفهبيذعتمهبردجي،لذنلا":يلوأرودروغيسلاق
ةنماثلايفّيبصلقنّمتذإ.قيقحتلابةّفلكملايهغروبنيلإتناك

نمدحأنّكمتيمل.فينعبرضلهضّرعتدعبىفشتسملاىلإهرمعنم
ربكأًادالوأّنأةيلّوألاّةيرظنلاتدافأ.ءادتعالانعهنمةملكىلعلوصحلا
يفرسكببيُصأثيحبفنعبهوبرضوةسردملاجراخهومجاهاٍّنسهنم
دجُو.ةيولعلاهنانسأنمناّنستلقلقتاميف،هّدخمظعيفرخآوهعارذ
نمداعامدنعرمألابةطرشلاهدلاوغلبأ.ةعيظفةلاحيفتيبلايفًارّوكتم
.ىفشتسملاىلإلفطلاتلقنوفاعسإةراّيسترضحف.ريصقتقودعبهلمع

يفّةيلقعلاضارمأللىفشتسميفهّمأتناكوً،اديحوًانباّيبصلاناك
،تنرتنإةكرشكلمييذلاهيبأعملفطلاشيعي.ثداحلاعقوامدنعروبيلك
،ةنيدملاىلعفُرشي،نيَقباطنمّفلؤمليمجوريبكلزنميف،اهريديو
ّملكتو،ثداحلادعبنزحلاببألارعش،عبطلاب.تلوهدياربةيحاضيفعقيو
ىلعّرصأدقو.لكشلااذهبهنبااوَذآنيذلادالوألانمماقتنالابهتبغرنع



.مهتمكاحمّمتتيكلغروبنيلإ
الامّهنأولًاقلطمةقيقحلافشتكتنأغروبنيلإلنكميناكام

.ّيولعلاقباطلايفّيبصلاةفرغو،نيَقباطنمّفلؤملزنميفناشيعي
وحنىلعةيضقلاهذهعمفطاعتتغروبنيلإ":يلوأرودروغيسلاق

."اهسفنّنسلايفنبااهيدليهف،هيفغلابم
.ً"اريثككيفّرثؤيرمألااذهعدتنأبجيال":رودنيلرإلاق
."؟لوقتاذام"
عيمجعفر.خبطملانمردصتوصبماعطلاةعاقءودهرّكعت

توصبحيصيلجرّةمثناكً.اضعبمهضعبىلإاورظنو،مهسوؤرفويضلا
ناك.خبطملاىلإابهذويلوأرودروغيسورودنيلرإفقو.امءيشببسبٍلاع
هَديّدميوهورودنيلرإىلعضبقيذلاةاهطلاسيئرتوصتوصلاكاذ
تدارأيتلاءايحألامسقةّفظومىلعهبضغّبصيناك.روثلاناسلىلإ
.هباعلنمةّنيعذخأ

يفكلذبيهاطلاخرص."!ةهفاتلاكتاودأوِتنأانهنميلحراو..."
ىلعةحوتفمةريغصتاّنيعةبلعاهعم،اهرمعنمنيسمخلايفةأرماهجو
رمألااذهئّدهيملو،هبضغنممغرلاىلعبيذهتبّرصتَتيقب.ةلواطلا
.هطخسفعاضت،يلوأرودروغيسورودنيلرإىأرامدنعو.هبضغنم

عملفسألايفتنكيّننأنوّنظتله؟نيناجممتنأله":ًالئاقحاص
هبآال.ليحتسم،ليحتسم!ءايبغأنممكلاي؟مكلوقعمتدقفله؟يلوغ
نلينّنكلو،رئبيفحيتافملايمروةنازنزيفيعضومكنكمي!هنيلوقتامب
."!ءايبغألااّهيأ،كلذنمنيديكأاونوك!ةلشافلاّةيحرسملاهذهيفكراشأ

هرثأنمتفّفخ،ّيروكذطخسبيلغيوهو،خبطملانميهاطلاجرخ
يتلاةّفظوملاىلإرظن.مستبيرودنيلرإأدبف،ةنخدملابةهيبشلاءاضيبلاهتعّبق
ةاهطلاحارو،خبطملايفّرتوتلاةّدحتّفخ.كحضتتأدبوهلتمستبا
.نوكحضيمهلوحاوعمّجتنيذلالُدُنلاو

."؟لكاشمنيهجاوتله":ةأرملارودنيلرإلأس
."ضرتعينملّوأوهوً،اقحمّهفتمعيمجلاً.اقالطإ،ّالك":تباجأ
هلوطلثمبتناك.ةليمجاهتماستباّنأيفرودنيلرإرّكفو،تمستبا

اهرارزأ،ةنّولمّةيفوصةرتسيدترت،رقشأوريزغريصقرعشتاذً،ابيرقت
لاورسعم،ضيبأًاصيمقةرتسلاتحتيدترتتناكو.مامألانمةقلغم
ً.اقينأدوسأًايدلجًءاذحلعتنتوزنيج

."رودنيلرإيمسا":هَديّدميوهوً،ابيرقتيّئاقلتوحنىلعلاق



.كابترالاضعباهيلعادب
."رودرغلافانأ،ًالهأ":هديحفاصتيهوتلاق
.اهدييفجاوزمتاخَريمل."؟رودرغلاف":اهمسارّرك
.هبيجيفهعضيناكيذلارودنيلرإفتاهّنر
.هعمثّدحتلابلطيًافولأمًازوجعًاتوصعمس."ةرذعملا":ًالئاقباجأ
."؟تنأاذهأ":توصلاهلأس
."انأاذه،معن":باجأ
له؟تنأنيأ.ةلومحملافتاوهلاهذهًادبأمهفأنل":توصلالاق

."دعصملايفوأ،امناكمىلإًاعرسمَتنكامّبر؟قدنفلايفتنأ
نمبلطو،ةعاّمسلاىلعهَديرودنيلرإعضو."قدنفلايفانأ"

.وهبلاىلإاهنمجرخوماعطلاةعاقىلإداعّمث،ةظحللراظتنالارودرغلاف
.ّملكتملاوهميربنويرامناك

الاذامل؟امبطخّةمثله؟قدنفلايفمانتله":نويرامهلأس
."؟كلزنمىلإبهذت

امدنعميدقلاةطرشلاقيقحتمسقيفلمعدقميربنويرامناك
ّمضناامدنعكانهناك.رودنيلرإحصانناكو،ةدوجومةسّسؤملاكلتتناك
ناك،نايحألاضعبيف.يّرحتلاةنهمرارسأهّملعو،ةسّسؤملاىلإرودنيلرإ
ًالعفّبحيملرودنيلرإّنكلو.هروزيالّهنألرّمذتيورودنيلرإبلّصتينويرام
نويراممّدقتعمهرعاشممييقتةداعإيفةبغرلابرعشيملو،قباسلاهسيئر
هلبقتسمنويراميفىأرّهنألامّبرً،ادجناهباشتمامّهنألامّبر.ّنسلايف
.هتخوخيشهركيوً،اديحوشيعينويرامف.هبّنجتدارأو

."؟لّصتتاذامل":رودنيلرإهلأس
ّىتح،ةروصلايفيننوعضيصاخشألاضعبلازام":نويرامباجأ

."كلذلعفتالَتنكنإو
هدعاسدقف.هسفنَعنمهّنكلو،ةملاكملاءاهنإكشوىلعرودنيلرإناك

اٍّظفنوكينأبجيال.كلذهنمبلطينأنودنم،يضاملايفنويرام
.هعم

يننكمياذامب؟ءيشّيأيفكتدعاسميننكميله":رودنيلرإهلأس
."؟كتدعاسم

."تنأَهتلفغأًائيشدجأدق.لجرلامساينطعأ"
.ً"ادبأملستستالتنأ"
.للملابرعشأمكّليختتنأكنكميال.للملابرعشأ":نويراملاق



لبال،ماعبهبشأوهّيلعّرميمويّلكوً،ابيرقتماوعأةرشعذنمُتدعاقت
."ماعفلأب

له.اهبمايقلاّنسلايفرابكللنكميةريثكرومأّةمث":رودنيلرإلاق
."؟جنرطشلاتبّرج

."جنرطشلا":نشخلاهتوصبنويرامحاص
تاسبالمىلعزاجيإبنويرامعلطأو،روغوالدوغمسارودنيلرإهاطعأ

.كلذدعبروفلاىلعهفتاهّنر.هعّدوّمثةميرجلا
."معن":ًالئاقّدر
ناك."روغوالدوغةفرغيفةظحالماندجو":فتاهلاربعتوصلاق

.يعرشلاّبطلاقيرفسيئروهلّصتملا
."؟ةظحالم"
."18:30يرنه:اهيفبُتك"
."؟اتناسىلعةاتفلاترثعىتم،ةظحلرظتنا؟يرنه"
."ةعباسلاةعاسلاةبارق"
."؟لُتقامدنعهتفرغيفناكاذهيرنهّنأيفّكشالً،اذإ"
."رخآرمأةمث.يردأال"
."عِبات"
يفاهنمةبلعاندجودقف.يقاولاكلميناكاتناسّنأنكمملانم"

اهنمثالث،عطقرشعنمةبلعاّهنإ.همدختسييذلالمعلاّيزبيج
."ةصقان

."؟رخآرمأّةمثله"
،رونوركةئمسمخةميقبّةيدقنةقروىلعيوتحتةظفحمدرجم،ّالك"

.سمألّوأىلإهخيراتعجريتكرامربوسلانملاصيإو،ةميدقّةيوهةقاطبو
."نيَحاتفمىلعيوتحتحيتافمةّقالعو،حيحص،هآ

."؟حيتافملانمعونّيأ"
وأقودنصحاتفمنوكيدقرخآلاّنكلو،لزنمحاتفمامهدحأودبي"

."ريثكبرغصأودبيوهف.ليبقلااذهنمءيش
تناكاهّنكلو،ءايحألامسقةّفظومنعرودنيلرإثحبوامهضعباعَّدو

.تلحردق
،يكريمأوهو،تيلترابيرنه.يرنهمسانالمحيناليزنقدنفلايفناك

ّنكلو،هتفرغبلاّصتالاّمتامدنعريخألابُجيمل.يناطيرب،توشباويرنهو
ةطرشلاّنأفشتكاامدنعبارغتسالاهيلعادبوكانهناكتيلتراب



ةباصإنعقدنفلاريدمةياورّنأحضاولانم.هعمثّدحتلاّدوتةيدنلسيألا
.ترشتنادقّةيبلقةحبذبزوجعلا

ناك.تيلترابيرنهةلباقملهعميلوأرودروغيسرودنيلرإبحطصا
ثعباماذهو،ةدّحتملاتايالولايفةميرجلاملعسرددقيلوأرودروغيس
ّنأعمو،يكريمأّهنأكوةقالطبةيزيلكنإلاثّدحتيوهف.هسفنيفرخفلا
ىلإامهقيرطيف.رمألاعمّفيكتّهنأّالإ،ةيكريمألاةنكللاهركيرودنيلرإ
دقمّهنأرودنيلرإيلوأرودروغيسربخأ،تيلترابهيفلزنييذلاقباطلا
ضّرعتامدنعمهلمعيفاوناكنيذلاقدنفلايّفظوممظعمعماوثّدحت
.مهتاياورنومعديًاصاخشأاوّمسوً،اراذعأعيمجلامّدقدقو.لتقللروغوالدوغ

نمةصروبراسمسً،ابيرقتهرمعنمنيثالثلايفتيلترابناك
عضبلبقزافلتلاىلعادنلسيأنعًاجمانربهتجوزووهدهاش.ودارولوك

،تاونس امهترحسو دهاشملا ةّبالخلا ولبلاو نوغال [3] . ذنمو كلذ تقولا ، اَيتأ
ىلإ دلبلا ثالث تاّرم . ارّرقو قيقحت امهملح ، ةيضمتو ةلطع دايعألا يف ضرأ
ءاتشلا ةيئانلا . امهتنتف رظانملا ةليمجلا ، امهّنكلو ادجو راعسأ معاطملا ةظهاب

يف ةنيدملا .
َُّرسف.ةرحاسدالباكريمأ،هيلإةبسنلابً.اقفاومهسأريلوأرودروغيسّزه

داليملاتادادعتساو،لوبسيبلانعامهعمثّدحتيحارونيجوزلاءاقلب
.ّفقوتيلهزكووكلذنمرودنيلرإىفتكانأىلإ،ةيكريمألا

ةظحالملانعامهربخأو،سراحلالتقمتاسبالميلوأرودروغيسحرش
ىلإتيلترابيرنهةّديسلاوّديسلاقّدح.هتفرغيفاهيلعروثعلاّمتيتلا
.رخآبكوكىلإالقتناامّهنأكو،نيَّيطرشلا

ىلعانوكتمل":امهبارغتساةّدشىأرامدنعيلوأرودروغيسهلأس
."؟كلذكسيلأ،سراحلابةفرعم

."؟قدنفلااذهيف؟ةميرج":نيزحتوصبيرنهلاق
.جودزملاريرسلاىلعتسلجو."هّابر":هتجوزتلاق
ريُشتةظحالملاّنأامهلحرش.يقاولاركذمدعيلوأرودروغيسرّرق

نوفرعيالمهّنكلو،يرنهىعُديلجرعمًادعومّبترروغوالدوغّنأىلإ
وأ،نيمويدعبّمتينأضرتُفيوأ،ّمتدقءاقللاناكاذإامو،مويّيأيف
.مّايأةرشعوأ،عوبسأ

ّىتح.سراحلابامهتفرعمعطاقلكشبهتجوزوتيلترابيرنهركنأ
حضاولانمو.مّايأةعبرألبققدنفلاىلإالصوامدنعهيلإاهبتنيملامّهنإ
.امهتجعزأيلوأرودروغيسورودنيلرإةلئسأّنأ



."!ةميرج،هّابر":يرنهلاق
ىقلأامدنعيلوأرودروغيستَربخأامك،يدنيسىعُدتو،هتجوزتلاق

يدنلسيألاروشنملاىلإترظنو."؟ادنلسيأيفةَلتقمكيدل":ّةيحتلااهيلع
.ريرسلابرقةلواطلاىلععوضوملا

.ً"اردان":ماستبالالواحيوهوباجأف

سيل":لفسألاىلإلوزنللدعصملانارظتنيامهويلوأرودروغيسلاق
ةّمثف،اٍّيبنجأنوكيالدق.قدنفلايفًاليزناذهيرنهنوكينأةرورضلاب
."يرنهمسانولمحينويدنلسيأ



رودنيلرإعّدوف،قباسلاقدنفلاريدمىلعرثعدقيلوأرودروغيسناك
،لابقتسالاريدمنعرودنيلرإلأس.هئاقللبهذووهبلاىلإالصوامدنع
كرتف،توشباويرنهاّمأ.لّصتيملودعبلمعلاىلإءاجدقنكيملهّنكلو
نودنمحابصلاكلذنمركابتقويفلابقتسالابتكميفهتفرغحيتافم
نأّعقوتملانموًابيرقتقدنفلايفًاعوبسأىضمأدقناك.دحأهارينأ
.توشباوةدوعروفهغالبإرودنيلرإبلط.نيَرخآنيمويلىقبي

.رودنيلرإبرققدنفلاريدمّرم
."يفويضلجاعزإلاّببُستّالأوجرأ":لاق
ً.ابناجرودنيلرإهذخأ
يهام":وهبلايفةرجشلابرقنافقيامهورشابملكشبهلأس

."؟قدنفلااذهيفتاسموملالامعأبةّقلعتملادعاوقلا
،ةقيمعةديهنتريدملاقلطأ."؟هنعثّدحتتيذلاام؟تاسموملا"

.يلابلاهليدنمبهقنعحسمو
ً.اسّجوتمرودنيلرإهيلإرظن
."؟هنعثّدحتتيذلاءارهلااذهام":ريدملالاق
."؟تاسمومعمًاطّروتمسراحلاناكله"
."قدنفلااذهيفتاسمومدجوتال،ىفك":ريدملالاق
."قدانفلاعيمجيفتاسمومّةمث"
."؟امةبرجتلًاقفوّملكتتلهً؟اقح":ريدملالاق
.رودنيلرإهبُجيمل
ً؟اداّوقلمعيناكسراحلاّنإلوقتله":ةمودصمةربنبريدملالاق

قدانفلاربكأدحأّهنإ،ةارعللًايدانسيلاذه.هذهكةفاخسبًامويعمسأمل
."!كيفايكيريف

؟ةسلخلاجرلاندراُطيوهبلايفوأيهاقملايفءاسننمام"
."؟مهفرغىلإمهنقفاُريو

.رودنيلرإةاداعمبّنجتديريّهنأكوادب.ريدملادّدرت
نإ.هيفروديامّلكةبقارماننكميال،ريبكقدنفاذه"ً:اريخألاق

ةلأسماهّنكلو،قدنفلالوخدنمنهعنملواحننحنفتاسمومانيأر
."مهفرغيفهنولعفياميفرارحأءالزنلاف.اهعملماعتلابعصي

َتفصواذكه،دلبلالهأنمفويضو،لامعألاجروحاّيسمهنإ"



."؟كلذكسيلأ،ءالزنلا
ةسّسؤمّهنإً.اصيخرًالزنسيلاذهنكلو.عبطلابمهريغريثكو،لجأ"

رشنبمقتال،كيلعهللاب.ةهوبشمرومأاهيفرودتالو،ٍلاعىوتسمىلع
نمّصلختلاًادجبعصلانمو،يفكيامبّةيوقةسفانملاف.ةعاشإلاهذه
."ةميرجلاةمصو

؟قدنفلااذهيفمونلابّرمتستسله":هلأسمثًاليلقريدملاتمص
."؟ةبارغلاديدشرمألااذهسيلأ

يفلوتقملااتناسلاوهبيرغلاديحولاءيشلا":ًالئاقرودنيلرإمستبا
."كوبق

قباطلاىهقمرداغتوخبطملانمجرختءايحألامسقةّفظومىأر
هّجتاوهسأرنمةّزهبريدملاعّدوف،اهديبتاّنيعلاةبيقحةلماحيضرألا
بابوحنفطاعملاةفرغهاّجتابريستوهيلإاهرهظريدتتناك.اهوحن
.يبناج

."؟رومألاريستفيك":رودنيلرإاهلأس
.اهريسمتعباتاهّنكلو،روفلاىلعهتفرعوهوحنتتفتلا
:بجاشملادحأنمًافطعملوانتتوفطاعملاةفرغلخدتيهوهتلأس

لمحينأرودنيلرإنمتبلطو."؟قيقحتلابّفلكملاصخشلاتنأله"
.تاّنيعلاةبيقح

."انهعّكستلابيلنوحمسي":باجأ
ةاهطلاسيئرينعأالو،باعللاتاّنيعةركفعيمجلاّبحيمل":تلاق

."هدحو
ّهنأتننظ،انتاقيقحتنمنيّفظوملاداعبتسابءيشّلكلبقموقننحن"

."ريسفتلااذهءاطعإكنمبُلط
."؟هريغكيدلله.كلذحجنيمل"
مساوهرودرغلاف":اهلاؤسنعبيجينأنودنمرودنيلرإلاق

.تمستبا."؟كلذكسيلأ،ميدقيدنلسيأ
."؟قيقحتلانعثّدحتلابًالّوخمتسلتنأً،اذإ"
."ّالك"
."ً؟اميدقيمسانوك،ينعأ؟عنامتله"
."...انأ،ّالك؟انأ"ً:امثعلتمباجأ
."؟نّيعمرمأّةمثله":اهتبيقحلوانتتلاهديّدمتيهورودرغلافتلاق

تاذةرتستحتّةيفوصلاهتزنكًايدترماهمامأفقاولالجرلااذهلتمستبا



ّنسلايفاناك.نَيتنيزحنيَنيعباهيلإرظنييذلاو،نيقفرملادنعنييلابنيمك
.تاونسرشعبهنمرغصأتدباهّنكلو،اهسفن

ّةمثناك.هتلمجبهّوفت،هلعفيامًامامترودنيلرإكردينأنودنمو
.جاوزمتاخَريملّهنأامك،ةأرملاهذهبّقلعتيامرمأ

هذهانه"هيفوبلا"ىلإكتوعدعيطتسأتنكاذإاملءاستأُتنك"
."ّيهشماعطلاف،ةليللا

لبقتنألّمأتيالّهنأكو،اهنعًائيشملعينأنودنمكلذلاق
ىلعكحضلابأدبتساّهنأيفرّكفو،رظتناوكلذعماهاعدهّنكلو،ةوعدلا
،يفيصهيلاشو،ريبكلزنمو،دالوأةعبرأاهيدلوةجوزتماّهنأو،حجرألا
عممالسبخيشتنأرظتنتو،اهدالوأربكأتجّوزدقو،جّرختتالفحو
.بوبحملااهجوز

ًاركش.عيطتسأال،ظحلاءوسل...نكلو.كنمفطلاذهً،اركش":تلاق
."كلذعمكل

تدعتباّمث،هيلإاهيفترظنةظحللتدّدرتو،اهتبيقحهنمتذخأ
مل.مودصمهبشوهو،فطاعملاةفرغيفرودنيلرإَيقب.قدنفلانمةجراخ
بيجيفّنريهفتاهأدب.تاونسذنمهعمجورخللةأرمااعددقنكي
.ةلصتملايهغروبنيلإتناك.دورشبباجأوً،اريخأهجرخأف،هترتس

."ةمكحملاةعاقلخديّهنإ":فتاهلاربعتسمه
."ً؟اوفع":رودنيلرإلاق
."هتحفصضييبتلهيلإجاتحيامّلقأاذه.هَييماحمعمىتأبألا"
."؟كانهدحأّةمثله":رودنيلرإاهلأس
.ً"اضيأمهانهةفاحصلاوّيبصلاّمأةلئاعّنأودبيو.صاخشأةعضب"
."؟ودبيفيك"
لوانتلجراخّهنأكوقنعةطبرعضيوةلذبيدتري.ةداعلاكًائداه"

."ريمضةّرذهيدلسيل.ءاشعلا
."ديكأتّلكبريمضهيدل،حيحصريغاذه":رودنيلرإلاق

عمثّدحتللغروبنيلإعمىفشتسملاىلإبهذدقرودنيلرإناك
لفطلاعضخ،تقولاكلذيف.كلذبءاّبطألامهلحمسنإامّيبصلا
ىلعلافطأموسرّةمثناك.نيرخآلافطأعمحانجيفناكو،ةحارجل
نأنودنم،مهبرقنوسلجينوبعتمءابآو،مهتّرسأىلعباعلأو،ناردجلا
.مهلافطأىلعمهقلقببسبمونلانماونكمتي



هسأرلوحةفوفلملاتادامضلاتفخأ.يبصلابرقغروبنيلإتسلج
هتيؤرىدلريبكبايتراامهيفادبنَيتللاهيَنيعوهمفءانثتساب؛ههجو
تناك.ةريغصةقلحيفةّقلعمو،ّصجلابةّربجمهعارذتناك.نيَّيطرشلا
نمءّابطألانّكمتدقف.فاحللاتحتةأّبخمةحارجلااهتّفلخيتلاتادامضلا
ريغهّنكلو،ّيبصلاعمثّدحتلاامهناكمإبّهنإبيبطلالاق.هلاحطذاقنإ
.مالكلاىلعهتردقنمقثاو

يفتلعفاذامونوكتنمهتربخأو،اهسفننعّملكتلابغروبنيلإتأدب
ىلعرودنيلرإفقو.هوذآنيذلاصاخشألاىلعضبقلاتدارأفيكو،ةطرشلا
ضرتُفيالّهنأفرعتتناك.غروبنيلإىلإلفطلاقّدحو،بقارياهنمةفاسم
بألاءاقللرودنيلرإويهتّبتردقو.هيَوبأدحأدوجوبّالإهعمّملكتلااهب
.يتأينأنودنمتضقناةعاسفصنّنكلو،ىفشتسملايف

."؟ناكنم":كلذلناحدقتقولاّنأترعشامدنعغروبنيلإهتلأس
ً.ائيشلوقينأنودنمّيبصلااهيلإرظن
كدعأً،ادّدجمكومجاهينل.يرابخإكنكمي؟كلذكبلعفنم"

."كلذب
.رودنيلرإىلعةرظنّيبصلاىقلأ
دقف.رابكلادالوألا؟كتسردمنمدالوأمهله":غروبنيلإهتلأس

ابرضنأقبس.نابغاشمامّهنأبنافورعممهبهبتشملانمنينثاّنأاندجو
انّنكلوً،ائيشكلالعفيملامّهنإالاق.فنعلااذهبسيلنكلو،كلثمًادالوأ
."برضللتضّرعتامدنعةسردملايفاناكامّهنأفرعن

ىلإتبهذدقف.اهتّصقيورتيهوتمصبغروبنيلإدلولابقار
عمجلنيَدلولايلزنمتدصقّمث،ةذتاسألاوريدملاعمتّملكتوةسردملا
.نجسلايفامهدحأدلاوناك.هلاضّرعتامّهنأاركنأكانهو،امهنعتامولعم

،ةحارلاىلإةجاحبلفطلاّنإامهللاقو.ةفرغلالافطألابيبطلخد
.اجرخواهسأرغروبنيلإتّزهفً.اقحالةدوعلاامهيلعّنإو

حرش.هسفنمويلايفبألالزنمىلإًاضيأغروبنيلإرودنيلرإقفار
ةكراشمللّرطضاّهنإًالئاقىفشتسملاىلإءيجملانمهنّكمتمدعببسبألا
مل":لاق.ةدّحتملاتايالولاوايناملأيفهئالمزعمفتاهلاىلعّماهرمتؤميف
.ىفشتسملااكرتدقاناك،ةرداغملانمًاريخأنّكمتامدنعو.ً"اّعقوتمنكي

،ةهدرلاةذفانربعّعشتءاتشلاسمشتأدب،ثّدحتيناكامنيب
ةفقاوغروبنيلإتناك.ّملسلاّيطُغتيتلاةداّجسلاوّةيماخرلاضرألاءُيضتو
ّملسلاىلعىرخأو،ّملسلاةداّجسىلعةعقبتظحالامدنعهيلإيغُصت



.اهقوف
يتلاءاتشلاسمشةّعشأالولًابيرقتةّيئرمريغو،ةريغصعقبلاتناك

.اهتءاضأ
موسرلانمًاءزجىلوألاةلهوللودبتوً،ابيرقتاهفيظنتّمتدقناك

.ةداّجسلاىلع
.ةريغصمادقأراثآاّهنأًاقحالنّيبتو

ىلعَتلزامأ؟رودنيلرإ؟يعمَتلزامأ":فتاهلاربعغروبنيلإتلاق
."؟ّطخلا

.عقاولاىلإرودنيلرإداع
.ّطخلاالفقأو."رداغينيحينيملعأ":لاق
ً،ادجًاليحنً،ابيرقتنيعبرألاّنسيفقدنفلايفلدنلاسيئرناك

ةريغصةرجحيفناكً.اعمالدوسأاٍّيدلجًءاذحلعتنيو،ءادوسةلذبيدتري
هفّرعامدنع.ةيسمألاكلتتازوجحنمقّقحتي،ماعطلاةعاقبناجب
نعهسأرعفر،تقولاضعبلهعمثّدحتلاهنمبلطوهسفنىلعرودنيلرإ
ةريصقلاهتيحلو،قيقرلادوسألاهبراشبههجوادبف،نّضغملاتازوجحلارتفد
،ءارمسلاهترشبو،ودبيامكاٍّيموينيتّرماهقلحهيلعنّيعتييتلاةنكادلا
.نَيتيّنبلاهيَنيعو

امً.اقالطإيلوغفرعأنكأمل":تنازورىعُدييذلالجرلالاق
."؟ءيشّيأىلإمتلّصوتله.بيهرهلثدح

.ً"اقالطإءيشال":باضتقابرودنيلرإلاق
،هنبابرضيذلابألاو،ءايحألامسقةّفظومىلعًاّزكرمهنهذناك

.لامتحالاىلعةرداقدعتملاّهنإتلاقيتلادنيلافيإهتنبابرّكفيناكو
متنأ":رودنيلرإلاقً.ائطخمنوكينأىّنمتّهنأّالإ،هينعتامفرعّهنأعم
."؟كلذكسيلأ،دايعألاةرتفيفنولوغشم

ماعطلاةعاقءلملواحن.ناكمإلاردقمسوملالالغتسالواحننحن"
تعقويتلاةميرجلاّنأامكً.ادجبعصاذهو،"هيفوب"ّلكلتاّرمثالث
."دعاستالوبقلايف

ذنمانهلمعتالتنأً،اذإ.ّالك":ثارتكانودنمرودنيلرإلاق
."روغوالدوغفرعتالتنكنإ،ليوطتقو

.ً"اريثكهعمثّدحتأنكأملينّنكلو،نيَماعذنم"
."؟قدنفلايّفظومنيبنمهفرعينمرثكأوهكيأربنم"



ًائيشفرعأال.يردأال":دوسألاهبراشىلعهتباّبسرّرميوهوباجأ
."؟باعللاصوحفنععمسنىتم.تافيظنتلالاّمعامّبر.لجرلانع

."؟اذامعمست"
ّيبيرلايوونلاضمحلاصحفاذهسيلأ.هعمناكنمفرعن"

."؟صوقنملا
."لجأ":رودنيلرإلاق
."؟جراخلاىلإهلاسرإمكيلعنّيعتيله"
.باجيإلابهسأررودنيلرإّزه
صاخشأكانهله؟وبقلايفهروزينمّةمثناكاذإامفرعتله"

."؟قدنفلاجراخنم
سانلا.قدانفلايهاذكه،رُثكنوجرخيونولخدينيذلاسانلا"

يفانلليق.ّفقوتالب،نولزنيونودعصيو،نوجرخيونولخدي،لمنلاك
هنإلب،تامدخوأًافرغوأًىنبمسيلقدنفلاّنإّةيقدنفلاةسردم
نيمأتىلعموقتانتفيظوو.رخآءيشالو،صاخشأدّرجمقدنفلا.صاخشأ
."قدانفلايهاذكه.مهتويبيفمّهنأكواورعشيل،مهلةحارلا

.هركشو."كلذّركذتلواُحأس":رودنيلرإلاق
ناكهّنكلو،قدنفلاىلإداعدقتوشباويرنهناكاذإاّممقّقحت

ىلعّةيحتلاىقلأوهلمعىلإداعلابقتسالاريدمّنأّالإ.جراخلايفلازيال
حاّيسلابّصغت،جراخلايفىرخأةبرعتّفقوت،ةظحللاكلتيف.رودنيلرإ
بنذالّهنأكو،هيَفتكّزهورودنيلرإلمستباف.قدنفلاوهبىلإاوعفدنانيذلا
.امهثيدحليجأتىلعنيَربجمومالكلاىلعنيَرداقريغاناكنإهل



ةنماثلايفناكو،1982ماعقدنفلاىلإنوسليجإروغوالدوغّمضنا
ةفيظواهارُخأتناك،ةفلتخمفئاظوكلذلبقّىلوت.هرمعنمنيرشعلاو
سراحفيظوتقدنفلارّرقامدنعو.ّةيجراخلانوؤشلاةرازويفٍّيليلٍسراح
،تقولاكلذيفرهدزتةحايسلاتناك.ةفيظولاىلعلصح،لماكماودب
ريدمركذيال.نيّفظوملانمًاديزممدختسيحارو،قدنفلاعّسوتدقو
ّنأّنظيالهّنكلو،هريغنودروغوالدوغرايتخاّمتاذاملقباسلاقدنفلا
ً.اريبكناكةفيظوللنيمّدقتملاددع

،قئاللاهكولسف.قدنفلاريدمىدلًاّديجًاعابطناروغوالدوغكرت
الوةجوزال،ةلئاعهيدلنكتمل.ةفيظولابًاريدجهلعجمودَخلاو،بّذهملاو
ًابلاغتالئاعلايوذلاجرلاّنأل،ءيشلاضعبريدملاقلقأاماذهو،دالوأ
نعريثكلاروغوالدوغفشكيمل،كلذادعاميفً.اصالخإرثكأنونوكيام
.هيضامنعوأهسفن

ريدملاىلإبهذ،لمعلاقيرفىلإهمامضنانمريصقتقودعب
دجينأىلإاهيفشيعلاهنكميقدنفلايفةفرغّةمثتناكاذإامهلأسو
.عراشلايفحبصأ،ةميدقلاهتفرغكرتىلإّرطضاامدعبف.رخآًاناكمهسفنل
ثوكملاهنكميوبقلايفقاورلارخآيفةريغصةفرغّةمثّهنإريدملاهللاقف
ىلعيوتحتتناك.ةفرغلاةيؤرلالزن.هباٍّصاخًاناكمدجينأىلإاهيف
ّهنإلاقروغوالدوغّنكلو،عاونألافلتخمنماهيفةنّزخمةريثكءايشأ
هنمّصلختلابجياهمظعمّنأعم،هيفاهبظافتحالانكميًاناكمفرعي
.لاحّيأىلع

ً،اقحالاتناسوتقولاكلذيفًاسراحناكيذلا،روغوالدوغلقتنااذكه
نلّهنأريدملاّنظ.هتايحّةيقبلًاقحالاهيفنكسيتلاةريغصلاةفرغلاىلإ
ّنأامك،روغوالدوغهلاقاماذه.رثكألاىلعنيَعوبسأىوساهيفثكمي
داجيإيفأّكلتروغوالدوغّنكلو.مئادلاشيعللًابسانمًاناكمنكتملةفرغلا
نأدعباّميسال،قدنفلايفشيعيّهنأهبمَّلسملانمحبصأو،مئالمناكم
عمو.سراحدّرجمىلإهنمًاليكوهنوكىلإبرقأحبصيلهتفيظوترّوطت
عقولاحيف،ةعاسلارادمىلعهدجاوتمئالملانمحبصأ،تقولارورم
.دِعاسمىلإةجاحلاتعدوامبطخ

كلذنعهربُخيلرودنيلرإةفرغىلإدعصيذلا،يلوأرودروغيسلاق
ريدملاكرت،ةفرغلاىلإروغوالدوغلاقتنانمريصقتقودعب":ءاقللا



أدبدقو،ةريهظلادعبنمةمّدقتمةعاسيفكلذناك."قدنفلاميدقلا
.ّميخيمالظلا

له":فقسلاىلإقّدحيوهو،ريرسلاىلعدّدمملارودنيلرإهلأس
نمريبكددعمادختساو،ّوتللقدنفلاعيسوتّمتدقناك؟اذاملفرعت
."ً؟ابيرغاذهدجتالأ.ريصقتقودعبهتفيظوكرتو،ددجلانيّفظوملا

مل.كّمهيكلذناكنإهباوجفرعملواحأس.كلذنعهلأسأمل"
قعُصو،هليحردعبكلذأدب.اتناسروديّدؤيروغوالدوغّنأفرعينكي
."وبقلايفًالوتقمدجُولجرلاّنأعمسنيح

.ةيلاخلاةفرغلاىلإيلوأرودروغيسرظن
."؟انهداليملاةيضمتيونتله"
.رودنيلرإهبجيمل
."؟كلزنمىلإبهذتالاذامل"
.تمصلالصاوت
."ةمئاقتلازامةوعدلا"
ىلإيتاّيحتلقنا،كلًاركش":هراكفأيفقراغوهو،رودنيلرإلاق

."اروثغريب
."؟لاحّيأىلعةبعللامساام"
."لعفلابمسا...ةبعللناكنإ،كنأشنمسيلاذه"
."تيبلاىلإبهاذانأ،لاحّلكىلع":يلوأرودروغيسلاق
."؟ةلئاعلانيوكترومأريستفيك"
."ةّديجتسيل"
."؟امكنيبةفداصمدّرجمرمألانأمأ؟كتلكشميهأ"
."كلذنعّملكتتتأدباروثغريبّنكلو.صحفللعضخنمل.يردأال"
."؟ساسألايفًالافطأديرتله"
."هديرأيذلااميردأال.يردأال،لجأ"
."؟ةعاسلامك"
."فصنلاوةسداسلاتحبصأ"
."رخآلايرنهنمقّقحتأسانأو،كتيبىلإبهذا":رودنيلرإلاق

بلط.هتفرغيفنكيملهّنكلو،قدنفلاىلإتوشباويرنهداع
ىلعقرطوهتفرغىلإدعصّمث،لابقتسالابتكمنمهبلاّصتالارودنيلرإ
ريدملاناكاذإاملءاست.باوجىلعلصحينأنودنمنكلو،هباب



دقاذهو،ٍضاقنمشيتفتنذإىلإةجاحبهّنكلو،هلةفرغلاحتفبحمسي
توشباويرنهناكاذإامًاقثاوسيلّهنأامك،هلمكأبليللاهنمقرغتسي
ةعاسلادنعهاقلينأروغوالدوغبضرتُفيناكيذلايرنهلعفلابوه

18:30.
يفلجرلصوامدنعهتارايخنزيوهوقاورلايفرودنيلرإفقو

ناك.ههاّجتابىشموةيوازلادنعفطعناوً،ابيرقتهرمعنمنّيتسلالئاوأ
قنعةطبرعضيو،قرزأًاصيمقونوللاّيكاكًالاورسو،ّةثرديوتةرتسيدتري
ًاحّرسمدوسألاهرعشو،هسأرىلعفحزيأدبدقعلصلاناك.ةعقافءارمح
.رعشلانمةيلاخلاةعقبلاكلتقوفةيانعب

لأسيمهدحأّنإيلليق؟تنأوهأ":لصوامدنعةيزيلكنإلابهلأس
."؟يتيؤرَتدرأله؟ٍواهتنأله.يدنلسيأتنأ،يّنع

نكتمل."؟توشباويرنه؟توشباوكمساله":رودنيلرإهلأس
اهّملكتيهّنكلوً،اّديجةغللامهفينأمّايألاهذهعيطتسي.ةّديجهّتيزيلكنإ
ةصاخسوردميظنتىلعةطرشلاّةيملاعلاةميرجلاتربجأدقف.ّئيسلكشب
بتكةءارقبأدبامك.اهبعتمتساورودنيلرإاهرضح،ةيزيلكنإلاةغللايف
.ةيزيلكنإلاب

."؟يتيؤرديرتاذامل.توشباويرنهيمسا":لجرلالاق
له.ّرمملايفانهفقننأامّبرنسحتسملانمسيل":رودنيلرإلاق

."؟...وأ؟كتفرغلوخداننكمي
.رودنيلرإىلإّمثنمو،بابلاىلإتوشباورظن
."؟تنأنم؟يتيؤرديرتاذامل.وهبلاىلإلوزنلاانبردجيامّبر":لاق
."لفسألاىلإلزننلف":رودنيلرإلاق
هّجوت،وهبلاىلإالصوامدنعوً.ادّدرتمدعصملاىلإتوشباويرنههعبت

ىتأ.اسلجو،ماعطلاةعاقبناوجدحأيفنينّخدملاةلواطوحنرودنيلرإ
ّلقأنكيمليذلا،"هيفوبلا"برقنوسلجيءالزنلاأدبو.روفلاىلعلدان
.ةوهقلاابلط.رودنيلرإيأرب،سمأموينمًءارغإ

اذهيفمهدحأءاقليبضرتُفيناكً.ادجبيرغاذه":توشباولاق
،ةلاسرهنمينلصتمل.رضحيملهّنكلو،ةعاسفصنلبقتاذلابناكملا
."انهىلإينترضحأو،يبابمامأكتدجوينّنكلو

."؟هيقتلتسَتنكيذلالجرلاوهنم"
."روغوالدوغهمساوقدنفلااذهيفلمعي،يدنلسيأّهنإ"
اذهنمفصنلاوةسداسلاةعاسلادنعانههاقلتنأبجيناكو"



."؟مويلا
."؟تنأنم؟...اذام.حيحص":توشباوباجأ
،روغوالدوغتومّةيفيكهلفصوو،ةطرشلانمّهنأرودنيلرإهربخأ

،يرنهىعُديًالجرهئاقلىلإريُشتهتفرغيفةظحالمىلعاورثعمهنأفيكو
ركذيمل.نايقتليساناكاذاملفرعتنأةطرشلاديرت.وهّهنأحضاولانم
ىفتكالب،اتناسلُتقامدنعةفرغلايفتوشباودوجويفهّكشرودنيلرإ
ً.اماعنيرشعةّدملقدنفلااذهيفلمعيناكروغوالدوغّنإلوقلاب

ريغهسأرّزهيحارو،هتّصقيوريوهورودنيلرإىلإتوشباوقّدح
.هللاُقيامىنعمباعيتسانعزجاعّهنأكوقّدصم

."؟تامله"
."لجأ"
."؟لُتق"
."لجأ"
."هّابر":لوقيوهوتوشباونعنينأردص
."؟روغوالدوغفرعتَتنكله":رودنيلرإهلأس
.هلاؤسرّركف،توشباوىلعدورشلاادب
نانسأنعًافشاكمستباو."تاونسذنمهتفرع"ً:اريخأتوشباوباجأ

رّكف.ّةيلفسلاهنانسأنمًاضعبولعتءادوسعقبعم،غبتلالعفبءارفص
.نويلغلاينّخدمنمّهنأرودنيلرإ

."؟ةّرملّوألامتيقتلاىتم":رودنيلرإهلأس
ىلوألاةّرمللهيقتلأستنكً.اقلطمهرأمل.ّطقِقتلنمل":توشباولاق

."ادنلسيأىلإتيتأببسلااذهلو.مويلا
."؟هئاقللادنلسيأىلإتيتأ"
."ىرخأءايشأىلإةفاضإلاباذه،لجأ"
يتلاةقالعلاعونامف،ّطقايقتلتملامتنكنإً؟اذإهتفرعفيك"

."؟امكطبرت
."ةقالعّيأانطبرتال":توشباولاق
."مهفأال"
نيبةريخألاهتملكعضوو."ّطقةقالعّيأانطبرتمل":توشباورّرك

.هعباصأبنيَجودزم
."ً؟اذإاذام":رودنيلرإهلأس
."يتهجنم،بناجلاّيداحأريدقتدّرجم":توشباولاق



اذهلنكميفيكمهفيمل.ةريخألاهتاملكراركترودنيلرإهنمبلط
ً،اقلطمروغوالدوغِقتليملوايناطيربنمةفاسملاهذهّلكَربعيذلا،لجرلا
،قدنفوبقيفةريغصةَعيضوةفرغيفشاعلجر،قدنفسراح.هرّدقينأ
ريدقت.هبلقيفنيّكسةنعطو،هَيلحاكّىتحضفخنمهلاورسوً،اتيمهيلعرثُع
.لافطألاتالفحيفاتناسروديّدؤيلجرلبناجلاّيداحأ

توشباوّنأّركذتّمث."هنعثّدحتتيذلاامفرعأال":رودنيلرإلاق
فرعتنأتدرأاذامل":هلأسفً.ايواهناكاذإامهتفرغمامأّرمملايفهلأس
."؟ينعتَتنكاذامً؟ايواهُتنكاذإام

."يلثم،تاناوطسألاعمجىوهتّكنأُتننظ":توشباوباجأ
."؟...ينعت؟تاناوطسأ؟تاناوطسألايعماجنمعونّيأ"
،ةميدقةيفارغونوفتاناوطسأ.ةميدقتاناوطسأعمجأانأ":توشباولاق

،نآلاانههيقتلأسُتنك.روغوالدوغُتفرعاذكه.ونايبةزهجأ،تاراتيغ
اهبيلّببستيتلاةمدصلامهفتتنأكلذل.ءاقللااذهىلإّعلطتأُتنكو
."؟هلتقببغريدقنم!لُتق.هتافوأبن

.ّةيقيقحهتشهدتدب
."؟امّبرسمأةليلهتيقتلاله":رودنيلرإهلأس
هلتحّضتانأىلإ،رودنيلرإهانعامتوشباوكرديمل،ةيادبلايف

.يّرحتلاىلإقّدحيأدبوةركفلا
يّننأينعتله؟...انأله؟كيلعبذكأيّننأّنظتله...دصقتله"

."؟هتومبةلصىلعيّننأّنظتله؟هبهبتشُم
.تمصبرودنيلرإهبقار
اذهءاقلىلإّعلطتأُتنك!فيخساذه":ٍلاعتوصبتوشباولاق

."اٍّداجنوكتنأكنكميال.تاونسذنم،ةليوطةّدمذنملجرلا
."؟سمأموينمتقولااذهيفتنكنيأ":رودنيلرإهلأس
دحأرجتميفتنك.ةدلبلايفتنك،ةدلبلايف":توشباوباجأ

."بيرقيدنهمعطميفءاشعلاتلوانتّمث،ماعلاعراشلاىلعنيعماجلا
لبقروغوالدوغِقتلتملاذامل،مّايأةرشعذنمقدنفلاىلإَتيتأ"

."؟كلذ
."؟ينعتاذام؟تامّهنإّوتلللقتملأ...نكلو"
تنكّكنإَتلق؟قدنفلاىلإكئيجمذنمهئاقلببغرتنكتملأ"

."؟تقولااذهّلكترظتنااذامل،كلذىلإاٍّفهلتم
."؟يسفنتطّرواذامب،هّابر.نامزلاوناكملارّرقيذلاوه"



."؟بناجلاّيداحأًاريدقتكلوقبتيَنعاذامو؟هبتلّصتافيك"
.توشباويرنههيلإرظن
.همالكلمُكيهعديملرودنيلرإّنكلو،"-ينعأتنك":لوقيأدب
."؟قدنفلااذهيفلمعيناكّهنأفرعتتنكله"
."لجأ"
."؟فيك"
لماعتأنيذلاصاخشألالوحثاحبألاضعببموقأانأف.كلذتفشتكا"

."ءايشألاعمجلاجميفمهعم
."؟قدنفلااذهيفتمقأببسلااذهلو"
."لجأ"
؟امكضعبنافرعتببسلااذهلأ؟تاناوطسأهنميرتشتتنكله"

."؟اهسفنةياوهلاناكلميناصخش
."اٍّيصخشمويلاهيقتلأستنكلب،هفرعأمل،تلقامك"
."؟ينعتاذام"
هيلعحرط."؟كلذكسيلأ،لجرلااذهنعةركفىندأكلمتالتنأ"

عمسنأهلقبسيملرودنيلرإّنأًابرغتسم،لاؤسلااذهتوشباو
.نوسليجإروغوالدوغب

ّيلعرخآءيشّةمثله.اتناسوًاسراحوأ،ًاليكوناك":رودنيلرإلاق
."؟هتفرعم

مكًاقثاوُتسل؟يصّصختلقحوهامفرعتله":توشباوباجأ
ّنكلوً،اديدحتتاناوطسألاعمجنعوأً،امومععمجلاةياوهنعفرعت
يبيرغاونوكينأسانلانأشنمو.نّيعملقحيفنوصّصختيةاوهلامظعم
تعمسدقف.هعمجبسانلابغريدقامقّدصتالتنأ.هلايحراوطألا
فرعأامك.ملاعلايفناريطّطخّلكنمنايثغسايكأكلميلجرنع
."ىمدلارعشعمجتةأرما

.رودنيلرإىلإتوشباورظن
."؟يصّصختلقحوهامفرعتله"
ّقلعتملاءزجلامهفّهنأبًامامتعنتقيملوهفً.ايفانهسأررودنيلرإّزه

؟ىمدلانعهلاقيذلاامو.نايثغلاسايكأب
."ناملغلاتاقوجيفصّصختمانأ"
."؟ناملغلاتاقوج"
."تاقوجلاناملغبًاصوصخّمتهأ.بسحوناملغلاتاقوجسيل"



.مهفلاءاسأدقناكاذإاّممقثاوريغ،رودنيلرإدّدرت
."؟تاقوجلاناملغ"
."لجأ"
."؟تاقوجلاناملغلتاناوطسأعمجت"
فيك،تاقوجلاناملغّنكلو،عبطلابىرخأتاناوطسأعمجأ.لجأ"

."يفغشةّداممه،اهلوقأ
."؟اذهّلكيفروغوالدوغنأشامو"
تناكءادوسّةيدلجةبيقحىلإهَديّدممث،توشباويرنهمستبا

.ةدرفم45عوننمةناوطسأفرظاهنمجرخأواهحتفو،هعم
ةقروعقوأّهنأرودنيلرإظحالو،هترتسبيجنمهتراظنيرنهجرخأ

زرنيربمساىأروضرألانعرودنيلرإاهعفرف.ضرألاىلعةريغصءاضيب
.رضخألانوللاباهيلعًاعوبطم

."ايناملأيفقدنفنمةدئامليدنمّهنإ.كلًاركش":توشباولاق
."سوهلابهبشأةياوهعمجلا"ً:ارذتعمفاضأ

ً.اقفاومهسأررودنيلرإّزه
وهوكلذتوشباولاق."ّفلغملااذهعيقوتهنمبلطأستنك"

.رودنيلرإلهلواني
ةيبهذفرحأبنوسليجإروغوالدوغمساّفلغملاىلعبتكدقناك

داكلاب،مالغلضيبألاودوسألابةيفارغوتوفةروصعم،ريغصسوقلكشىلع
هرعشو،ههجوىلعشمنلاضعبرهظي،هرمعنمةرشعةيناثلازواجتي
.رودنيلرإلمستبيو،ةيانعبحّرسم

ّزه"...وغولبلاّنسيتأيّمثً.اعئاروًامعانهتوصناك":توشباولاق
انأ".فسألاونزحلانمءيشبةبوشَمهتوصةربنتناكً.املستسمهيَفتك
.هتافويفقّقحتّكنأعم،ناكنمفرعتملوهنععمستملّكنألشهدنم
ناك،يرداصمىلإًادانتساف.مّايألاكلتيفًافورعمناكهمساّنأنمّدبال
.ً"اروهشمًاريغصًامجن

.توشباوىلإقّدحو،ةروصلانعهرظنرودنيلرإعفر
."ً؟اريغصًامجنناك"
همساّنأنمّدبال.ةدابعلارودتاقوجعموأًادرفنميّنغيناك"

."همّايأيف،هتايادبيفًاعمالناك
اذه؟لبمتيلريشلثمينعتله،ريغصمجنهنإتلق":رودنيلرإرّرك

."؟راغصلاموجنلانمعونلا



ريغصلادلبلااذهيف،ادنلسيأيفانهينعأ،مكسيياقمبنكلو،امّبر"
.نآلاَهيسنعيمجلاّنأولّىتحًادجًاروهشمناكّهنأنمّدبال.يئانلا
."...عبطلابلبمتيلريشتناك

."ةريغصلاةريمألا":هسفننيبوهنيبرودنيلرإمتمت
."ً؟اوفع"
.ً"اريغصًامجنناكّهنأفرعأمل"
."دوقعذنمكلذناك"
."؟تاناوطسألّجسً؟اضيأاذامو"
."لجأ"
."؟اهعمجتتنأو"
تاقوجلاناملغيفصّصختمانأ.اهنعخسنىلعلوصحلالواحأ"

."هعوننمًاديرفوناربوسناكدقف.هلثم
قصلمّركذت."ةقوجمالغ"ً:ابيرقتهسفننيبوهنيبرودنيلرإلاق

ريغصلامجنلانعتوشباولأسينأكشوىلعناكو،ةريغصلاةريمألا
.مهدحأهعطاقامدنع،روغوالدوغ

تناك.ً"اذإاذتنأاه":هقوفنملوقيًاتوصرودنيلرإعمس
يدترتلب،تاّنيعلاةبيقحلمحتنكتمل.ةمستبمهفلخفقترودرغلاف
رمحأصيمقعم،ةبكرلاّىتحهلوطلصي،نوللادوسأًافيفخاٍّيدلجًافطعم
:هتلأس.ةياغللًايعيبطادبثيحبةيانعباههجوتّنيزاميف،هتحتليمج
."؟ةمئاقةوعدلاتلازامأ"

ً.اساسأفقودقناكتوشباوّنكلوً.افقاورودنيلرإزفق
."عبطلاب"ً:افيضممستبا."عبطلاب...ملعأملً،اوفع":رودنيلرإلاق



نمامهتيافكالوانتامدعبماعطلاةعاقبرقىهقملاىلإالقتنا
ىدحإيفاسلجو،بارشلانمنيَسأكرودنيلرإىرتشا.ةوهقلاابرشو"هيفوبلا"
اهمالكيفرودنيلرإأرقو،ًاليوطءاقبلاعيطتستالاّهنإتلاق.ىهقملااياوز
ةركفلاف،هتفرغىلإاهتوعدلّططخيناكّهنألسيل.بّذهملارذحلانمًائيش
مدعبروعشلانمءيشبرعشهّنكلو،كلذَتفرعدقوهلابىلعرطختمل
امّبر.نوبوجتسملاهمامأاهعضييتلاكلتكزجاوحبّسحأامك.اهيدلنامألا
.لعفتتناكاذاماهسفنيهفرعتمل

نعءيشّلكفرعتنأتدارأو،اهلوضفراثأيّرحتعمثّدحتلا
ّنإرودنيلرإاهللاق.نيمرجملاىلعهضبقةيفيكنعو،مئارجلانعو،هلمع
.ّةلممةيرادإلامعأىلعاهمظعمبموقتهتفيظو

.فحصلايفاهنعأرقننحن.اٍّرشرثكأتحبصأمئارجلاّنكلو":تلاق
."ةعاشبرثكأتحبصأ

.ً"امئادةعشبمئارجلاف،يردأال":رودنيلرإلاق
بابشلانومجاهينويدولّصحم.تارّدخملاملاعنمًاصصقًامئادعمسن"

،عفدلانمبابشلانّكمتيملنإو،تارّدخملانمثبمهلنونيدينيذلا
."مهتالئاعنومجاهي

:تاذلابببسلااذهلدنيلافيإىلعًانايحأقلقييذلا،رودنيلرإلاق
."ةوسقرثكأحبصأوً،اقحملاعلارّيغتدقل،لجأ"

.تمصلايفاقرغ
فيكفرعينكيملهّنكلو،ثيدحللعوضومداجيإرودنيلرإلواح

نكمياملهّئيهتنأنكميالءاسنلابةقباسلاهتفرعمف.ءاسنلانمبّرقتي
،نَيليمزونيَزيزعنيَقيدصغروبنيلإووهناك.هذهكةيسنامورةرهسهتيمست
.ةكرتشملاةربخلاوًاعملماعتلانمتاونسنعتجتنةّزعمامهنيبتأشنو
ارودلاهاّمأ.هيلإةبسنلابّرمتسمقلقردصموهتنبادنيلافيإتناكو
هيلعتدقحواهّقلطّمث،نمزلانمليجلبقاهجّوزتيتلاةأرملاتناكف
فّرعتنمءانثتساب،هتايحيفتاديحولاءاسنلاّنككئلوأ.كلذببسب
.كابرإلاوةبيخلابىوسةفرعملاكلتهيلعدعتملو،ةدحاوةليللّنهيلع

."؟كيأرترّيغاذامل؟كنعاذام":اهلأس
ام.ليوطنمزذنمةوعدتيّقلتنأيلقبسيمل.فرعأال":تباجأ

."؟يتوعدىلإكعفديذلا



ذنمةأرماُعدأملًاضيأانأ.اٍّيئاقلتيمفنممالكلاجرخ،فرعأال"
."ليوطنمز

.امستبا
اهيدلّنأهتربخأو،ريانسيردنيسهنبانعو،دنيلافيإنعاهربخأ

اهسفننعًاريثكثّدحتلايفبغرتالاّهنأرعشً.اضيأيهنيرَيبكنيَدلو
.اهتايحيفهفنأّسدديريالوهف.كلذهبجعأو،اهفورظنعو

."؟ليتقلاصوصخبءيشىلإمتلّصوتله"
."...وهبلايفهيلإثّدحتأتنكيذلالجرلا.لعفلابسيل،ّالك"
."قيقحتلابةقالعىلعّهنأملعأمل؟امكتعطاقله"
،لينيفلانم،تاناوطسأعماجّهنإ.كلذيفسأبال":رودنيلرإلاق

."ةليوطتاونسلبقً،اريغصًامجنناكةيحضلاّنأنّيبتو
.ً"اريغصًامجن"
."ةيفارغونوفتاناوطسألّجسدقو"
ًامجننوكينأةبوعصىدمّليختأنأيننكمي":رودرغلافتلاق

ثدحييذلاام.قّقحتتامًاردانةضيرعلامآومالحأهيدلًالفطً،اريغص
."؟كيأربكلذدعب

."دحأكّركذتيّالأنيّنمتتو،وبقيفةفرغيفكسفننيسبحت"
."كلذّنظتله"
."هركذيمهدحأناكامّبر،فرعأال"
."؟هلتقمبةقالعكلذلّنأّنظتله"
."؟اذام"
.ً"اريغصًامجنهنوك"
َودبينأنودنمقيقحتلانعنكميامّلقألوقرودنيلرإلواح

لّكشيناكاذإامفرعيالولاؤسلااذهيفريكفتللتقولادجيمل.اٍّظف
ً.اقرف

."كلذفشتكنسانّنكلو،دعبفرعأال":لاق
.مالكلانعاّفقوت
.ً"اريغصًامجننكتملتنأ،اذإ":رودرغلافتلاق
."ءيشّيأيفًابوهومنكأمل،ّالك":لاق
."يرمعنمةثلاثلايفيّننأكومسرأتلزامً،اضيأانأ"
."؟لمعلاتاقوأجراخلعفتاذام":ريصقتمصدعبهتلأس
تأدبنأىلإةباجإلايفدّدرتف،لاؤسلااذهلاٍّدعتسمرودنيلرإنكيمل



.ماستبالاب
."كتاّيصوصخىلعلّفطتلاِنعأمل":باوجىلعلصحتملنيحتلاق
."يسفننعثّدحتلاىلعًاداتعمتسليننكلو.ّالك"
.ىرخأةضايرسراميوأفلوغلابعليّهنأءاعّدالاعيطتسينكيمل

ىلإبهذيمل.تفتخاةوزنلاكلتّنكلو،ةمكالملابٍّامتهميضاملايفناك
ادنلسيأءاحنأربعهدرفمبرفاس.زافلتلادهاشيناكامًاردانوّطقامنيسلا
لعفياذام.ةريخألاتاونسلايفًاريثككلذلعفيدعيملهّنكلو،فيصلايف
،تقولامظعميف.هسفنوهباوجلافرعينكيمل؟لمعلاماودجراخ
.هدرفمبنوكي

.ً"اريثكأرقأ":ةأجفلاق
."؟أرقتاذامو":هتلأس
ً.ادّدجمتمستباف،ىرخأةّرمدّدرت
."؟بعصباوجلاله":هتلأس
ّىتحنودّمجتيصاخشأ،لابجلايفتوم.نَِحملاوتوملانع":باجأ

يفاهّتيبعشاهلتناكو،كلذنعةديدعبتكّةمث.جراخلايفتوملا
."يضاملا

."؟نَِحملاوتوملا":تلاق
نعً؛اريثكأرقأانأ.عبطلابىرخألاعيضاوملانمريثكلانعأرقأو"

."ّيلحملاخيراتلا،خيراتلا
."يضاملانموميدقوهامّلك":تلاق
ً.اقفاومهسأرّزه
ّىتحاودّمجتنيذلاصاخشألانعو،توملانعأرقتاذامل،نكلو"

."ً؟افيخماذهسيلأ؟توملا
.رودنيلرإمستبا
."ةطرشلايفينوكتنأيغبني":لاق
هقلغأهلقعيفًاناكمتلخد،ةيسمألانمريصقلاءزجلاكلذيف

تناك.هنعثّدحتلاببغرينكيمل.هسفننعّىتحً؛اديعبهاقبأو،ةيانعب
هنيبطبرتملوً،امامتاهيدلًافولأمنكيملهّنكلو،هبةفرعمىلعدنيلافيإ
.ليوطتقولًاتماصسلج.توملانعةءارقلابهمامتهانيبو

.ّنسلايفمّدقتلاعمكلذيتأي":هتبذكىلعًاروفمدنوً،اريخألاق
."؟سانلاهاوفأيفنطقلاعضونمنيهتنتامدنعنيلعفتاذام؟كنعاذام

،دّدبتامهنيبنّوكتيذلاطبارلاّنكلو،حازملاوثيدحلارييغتدارأ



.هأطخكلذناكو
ًاقحكلمأال":ساّسحرتوىلعتبرضاّهنأتكردأدقو،تلاق

.كلذبرعشوتكبترا."لمعلاريغءيشّيأبمايقللتقولا
هذهراركتانيلعّهنأّنظأ":هتبذكنمجعزنانأدعبً،اريخألاق

.ً"ابيرقةيسمألا
كديرأ.ةمدانتسلينّنكلو،ةدّدرتمتنك،ةقيقحلايف.ديكأتلاب":تلاق

."كلذفرعتنأ
.ً"اضيأانأو":لاق
كلذتفاضأ."بارشلاىلعًاركشو،ءيشّلكىلعًاركش.ّديج":تلاق

نمرخآلاوهًابارشهسفنلبلطدقناك.اهسأكيفَيقباميهنتيهو
.هسمليملهّنكلو،ةقايللاباب

.فقسلاىلإقّدحيوهوقدنفلاةفرغيفهريرسىلعرودنيلرإدّدمت
.طقاستيجلثلاناك،جراخلايف.هسبالميدتريناكو،ةدرابةفرغلاتلازام
مل.روفلاىلعباذوضرألاىلعةّفخبطقاست،ليمجو،ئفاد،معانجلث
.رامدلاوتوملاّببسيذلاجلثلالثمةمحرالبوً،ايساقوً،ادرابنكي

."؟عقبلاكلتام":بألاغروبنيلإتلأس
."؟عقبّيأ؟عقب":لاق
نمّوتللاداعدقغروبنيلإووهناك."ةداّجسلاىلع":رودنيلرإلاق

ّيطغتيتلاةداّجسلاءاتشلاسمشتءاضأ.ّيبصلاةرايزدعبىفشتسملا
.دلولاةفرغهيفعقتيذلاقباطلاىلإيّدؤملاّملسلا

ةداّجسلاىلإرظنللينحنيوهوكلذبألالاق."عقبّيأىرأال"
.بثكنع

ةذفانلالخنمتّللستيتلاسمشلاىلإرظنتيهوغروبنيلإتلاق
رهبتوةضفخنمسمشلاتناك."ءوضلااذهيفًامامتةحضاواّهنإ":ةهدرلا
برق.بهتلمّهنأكونوللايدشقيماخرلاطالبلاادب،اهيلإةبسنلاب.نويعلا
ىأرو،نّييجاجزةنازخلاابابناكو.بارشللةليمجةنازخّةمثتناك،ّملسلا
ّنأادب،ّملسللهجاوملاةنازخلابناجىلعو.امهدحأىلعةخطلرودنيلرإ
تعضوً.ابيرقتفصنورتمتنسلوطىلعتلاسمدلانمةريغصةرطق
.ةجزلاهتدجووةرطقلاىلعاهعبصإغروبنيلإ

."؟ةنازخلاهذهبرقءيشثدحله":رودنيلرإهلأس



.بألاهيلإرظن
."؟هنعثّدحتتيذلاام"
."ً؟ارّخؤمهفيظنتبتمقتنأو،اهيلعبكُسامًائيشّنأكو"
.ً"ارّخؤمسيل،ّالك":بألالاق
مادقأراثآلثميلودبتّملسلاىلعراثآلاكلت":غروبنيلإتلاق

."لفط
نعّوتللنيثّدحتتتنك.ّملسلاىلعمادقأراثآّيأىرأال":بألالاق

."؟نيحمُلتمالإ.مادقأراثآتحبصأنآلاو،ةعقب
."؟ءادتعاللكنباضّرعتامدنعتيبلايفتنكله"
.بألابُجيمل
يفىهتنادقماودلاناك.ةسردملايفءادتعالاعقو":غروبنيلإتعبات

،تيبلاىلإًادئاعقلطناامدنعو،مدقلاةركبعليَيقبهّنكلو،مويلاكلذ
وأكعمثّدحتلانمنّكمتيمل.ثدحّهنأّنظناماذه.هبرضباوماق
نإلتقلابهودّدهدالوألاّنألامّبر.ؤرجيال.كلذديريّهنأدقتعأالو،انعم
."انعمّملكتنإلتقلابهدّدهرخآًاصخشّنألامّبرو.ةطرشلاغلبأ

."؟كلذّلكبنيدصقتاذام"
ً.ابيرقتًارهظتيبلاىلإتدع؟راهنلاكلذيفكلمعنمتدعاذامل"

ةطرشلابتلّصتاوَتلصو،ريصقتقودعبو،هتفرغىلإوتيبلاىلإفحز
."فاعسإلاو

فصتنميفلزنملايفهلعفيبألاناكاّمعلبقنمغروبنيلإتلءاست
.نآلاّىتحهلأستملاهّنكلو،لمعموي

."تيبلاىلإةسردملانمهقيرطيفدحأهَريمل":رودنيلرإلاق
اذهبينباىلعبرضلابتيدتعا...تيدتعايّننأىلإحمُلتله"

."؟كلذىلإحملتالتنأديكأتلاب؟لكشلا
."؟ةداّجسلانمةّنيعانذخأولعنامتله"
."انهنمجورخلاامكيلعبجيّهنأّنظأ":بألالاق
امدلولالوقيس،ةياهنلايف.ءيشىلإحملأالانأ":رودنيلرإلاق

،ماعدعبسيلامّبرو،رهشدعبوأ،عوبسأدعبوأ،نآلاسيلامّبر.ثدح
."ةياهنلايفلعفيسهّنكلو

امكّايإ...امكّايإ.اجرخا":راكنتسالاوبضغلاهّكلمتدقو،بألاحاص
."!انهنماجرخا.اجرخا...ءدبلاو

ناك.لافطألاحانجىلإتهّجتاوىفشتسملاىلإةرشابمغروبنيلإتبهذ



ترظتناوهبرقتسلج.ةّقالعلانمهعارذّتلدتامنيبهريرسيفًامئانلفطلا
ّنكلو،ةبعتملاّةيطرشلاىأروّيبصلاكّرحت،ةعاسعبردعب.ظقيتسيّىتح
يفاهقفاريذلاوةيفوصةزنكيدتريناكيذلانَيتنيزحلانيَنيعلااذلجرلا
تلذبوامهتارظنتقتلا.نآلااهعمنكيمل،راهنلاكلذنمةقباسلاةرايزلا
.ماستباللاهدهجغروبنيلإ

."؟لعافلاوهكدلاوناكله"
ءاربخوشيتفتلابرمأعم،ليللالولحدعببألالزنمىلإتداع

ةنازخو،ّةيماخرلاضرألاو،ةداّجسلاىلعراثآلااوصحف.يعرشلاّبطلاب
نمةّنيعاوذخأ.طالبلانعةقيقدءايشأاوعفرو،تاّنيعاوذخأ.بارشلا
قباطلايفّيبصلاةفرغىلإاودعصو،ةنازخلاىلعتلاسيتلاةرطقلااياقب
اوّصحفتو،ليسغلاةفرغىلإاوبهذ.هريرسىلعأنمتاّنيعاوذخأو،يولعلا
داّجسلاةسنكماوحتف.ةخّستملاسبالملانعًالضف،فشانملاوسبالملا
بعوتسمىلإاوجرخ،كلذدعب.اهلخادنمتاّنيعاوذخأو،ّةيئابرهكلا
.كانهّيبصلابراوجنمجوزىلعاورثعف،هيفاوثحبوتايافنلا

روهظروف،هلقيدصوه،ٍماحمبلّصتاو.خبطملايففقيبألاناك
شيتفتلارمأىلععّلطاو،روفلاىلعيماحملالصو.يعرشلاّبطلاقيرف
.ةطرشلاعمّملكتلامدعبهّلكومحصنو،ةمكحملانعرداصلا

غروبنيلإتقّدح.لمعيوهوّيبطلاقيرفلاغروبنيلإورودنيلرإبقار
.هرظنبحاشأوهسأرّزهيذلا،بألاىلإ

."مهفأال،نيديرتاذاممهفأال":لاق
غروبنيلإهيلعتحرطامدنع.هبرضيذلاوههابأّنأّيبصلالقيمل

.ديحولاهباوجاذهناكو،عومدلابهانيعتألتمالب،لاؤسلا
.نيَمويدعبيعرشلاّبطلامسقسيئرلّصتا
."ّملسلاةداّجسىلعتدجُويتلاعقبلاصوصخبلّصتأ":لاق
."معن":غروبنيلإتلاق
."بارشعقباّهنإ"
."؟بارش"
ًالوصوةداّجسلاىلعو،سولجلاةفرغءاحنأعيمجيفهنمًاراثآاندجو"

."ّيبصلاةفرغىلإ

ىلعةقرطعمسامدنع،فقسلاىلإقّدحيلازامرودنيلرإناك
،قاورلاىلإرودنيلرإرظن.هتفرغىلإدنيلافيإتلخدف،هحتفوفقو.بابلا



.اهفلخبابلاقلغأّمث
ةدوعلاتلبقوللهسأرومألاتناكل.دحأينَريمل":دنيلافيإتلاق

."اهبعلتيتلاةبعللايهاممهفأال.تيبلاىلإ
هنيلعفتيذلاام،نكلو.يقلقتال،تيبلاىلإبهذأس":رودنيلرإلاق

."؟ءيشىلإنيجاتحتله؟انه
ىلعتسلج."؟كتيؤرببغرأيكلنّيعمببسىلإجاتحأله":تباجأ

تراشأو،ضرألاىلعاٍّيكيتسالبًاسيكتَمر.رئاجسةبلعتجرخأوبتكملا
."انهءاقبللّططختتنكلاحيف،سبالملاضعبكلترضحأ":ةلئاقهيلإ

،ةراجيساهنمذخأواهمامأريرسلاىلعسلج.ً"اركش":رودنيلرإلاق
.نَيتراجيسلادنيلافيإتلعشأو

."كتيؤربرورسمانأ":ناخدلاثفنيوهولاق
."؟اتناسعمرومألاريستفيك"
."؟كديدجام.ءطبب"
."ءيشال"
."كّمأتيأرله"
،لمع.مونوزافلتولمع.اهتايحيفءيشثدحيال،اهتداعك،لجأ"

له؟انرظتنيامّلكاذهأ؟ةايحلايههذهأ.مون،زافلت،لمع.مون،زافلت
يفعّكستت!كسفنىلإرظناو؟تومأنأىلإحدكأيكليسفنىلعظفاحأ
."؟تيبلاىلإباهذلانعًاضوعنيدّرشملاكقدنفةفرغ

.هفنأنمناخدلاجرخأمث،ةراجيسلانمًاقيمعًاسفنرودنيلرإبحس
."-ِنعأمل"
."فرعأانأ،ال":دنيلافيإهتعطاق
."...ةحرابلاتيتأامدنع؟نيملستستله":اهلأس
."لمتحأستنكنإفرعأال""
."؟اذامنيلمتحت"
."!ةيرزملاةايحلاهذه"
.قئاقدلاتّرمو،ناّنخدياسلج
اهرهشيفدنيلافيإتناك."؟ةلفطلابًانايحأنيرّكفتله"ً:اريخأاهلأس

هعمشيعللتلقتناامدعبقيمعبائتكايفتقرغو.تضهجأامدنععباسلا
،دعبةبرجتلاكلتزواجتتملاّهنأرودنيلرإفرع.ىفشتسملاترداغنيح
،كلذاهيفثدحيتلاةليللايف.ةلفطلاتومىلعاهسفنتمالدقف
،ينطولاىفشتسملامامأاهمديفةقراغاهدجوو،ةدعاسمللًابلطتلّصتا



رسختنأكشوىلعتناك.ديلوتلاحانجىلإاهقيرطيفتراهناامدعب
.اهتايح

.بتكملاىلعاهتراجيستأفطأو."!ةيرزمةايحلاهذه"ً:ادّدجمتلاق
دلخودنيلافيإتلحرامدعبريرسلابرقعوضوملافتاهلاّنر

.ميربنويراموهلّصتملاناك.شارفلاىلإرودنيلرإ
:ليللافصتنمتزواجتيتلا،ةعاسلاىلإرظنيوهورودنيلرإهلأس

."؟ةعاسلامكفرعتله"
."باعللابرّكفأتنك،ّالك":نويرامباجأ
."؟باعللا":بضغلابروعشلانمساعنلاهعنميذلا،رودنيلرإهلأس
."لوزيتروكلاركذنمريَضالنكلو،مهسفنأبكلذنوفشتكيسعبطلاب"
عبطلاباننوربخيسمهّنكلو،يعرشلاّبطلاءاربخعمدعبثّدحتأمل"

."لوزيتروكلانعًائيش
يفروديناكيذلاامةفرعمو،كلذنمرومألاضعبفاشتكاكنكمي"

."وبقلاةفرغ
."؟رخآًائيشديرتله.نويرام،فرعأ"
."لوزيتروكلابكريكذتطقفتدرأ"
."نويرامايريخىلعحبصت"
."ريخبتنأو"





نمةركبمةعاسيفًاعامتجاغروبنيلإو،يلوأرودروغيسو،رودنيلرإدقع
ةعاقاياوزىدحإيفةريغصةريدتسمةلواطلوحاوسلج.يلاتلامويلاحابص
،ليللالالخطقاستدقجلثلاناك."هيفوبلا"نمروطفلااولوانتو،ماعطلا
تمحدزا.رضخأًاداليمّةيوجلاداصرألاتّعقوت.هتباذأوةرارحلاتعفتراّمث
.سانلابةنيدملاتّصغو،قرطقرتفمّلكدنعتاراّيسلابعراوشلا

."؟اذهتوشباووهنم":يلوأرودروغيسلاق
ّنإ:ةذفانلانمرظنيوهتوهقفشتريوهوهّرسيفرودنيلرإرّكف

.قدانفلا؛ةبيرغنكامأنماهلاي.ءيشاللوحةريبكةّجضنوثدحيسانلا
نجهتساهّنكلو،هببّحرملارييغتلانمًاعونقدنفيفةماقإلادجودقف
يفهتفرغرداغامدنعف.اهّفظنيلهبايغءانثأيفهتفرغىلإصخشلوخد
:هيلعناكامىلإءيشّلكداعأواهلخددقمهدحأّنأدجيلداع،حابصلا
دوجوكردأ.ةلسغملاىلعةديدجةنوباصعضوو،فشانملالّدب،ريرسلاّبتر
ّمظنيذلانمفرعيملوً،ادحأَريملهّنكلوهتفرغّبتريذلاصخشلا
.هتايح

مدعلابقتسالابتكمنمبلط،حابصلايفهتفرغنملزنامدنع
ً.ادعاصفنآلاذنمهتفرغفيظنت

نعديزملاهربخيل،حابصلاكلذيفًادّدجمتوشباويقتليسناك
يفاقرتفاامدنعاحفاصت.يّنغملاروغوالدوغنعو،اهعمجييتلاتاناوطسألا
ً،امارتحاتوشباوفقوذإ.رودرغلافامهتعطاقنأدعبةتئافلاةيسمألا
اهفّرعوهديّدم،لعفيملنيحو،ةأرملاىلعرودنيلرإهفّرعينأراظتناب
ّدويوعئاجوبعتمّهنإًالئاقنذأتسا،كلذدعب.اهلىنحناوهسفنب
ىلإدولخلاوءاشعلالوانتلبقلامعألاضعبءاهنإلهتفرغىلإفارصنالا
.مونلا

اثّدحتو،اهيفنالكأياناكيتلاةعاقلايفءاشعلالوانتللزنيهايريمل
ادبّهنأرودرغلافتركذامك.هتفرغىلإةبجوبلطعيطتسيّهنأنع
ً.ابعتم

اهفطعمءادتراىلعاهدعاسو،فطاعملاةفرغىلإرودنيلرإاهقفار
لبقتقولاضعبلافقوثيحراّودلابابلاىلإاهلصوأّمث،قينألايدلجلا
،دنيلافيإليحردعبهريرسىلعىقلتساامدنعو.جلثلاتحتجرختنأ
هديىلعهرثأيقبيذلااهرطععم،همونيفرودرغلافةماستباهتقفار



ً.اعّدوماهحفاصنأدعب
."؟توشباووهنمً!ابحرم؟رودنيلرإ":يلوأرودروغيسلاق
وههفرعأامّلك":هّايإهئاقلنعامهربخأنأدعب،رودنيلرإباجأ

لاّصتالاامكيلعً.ادغقدنفلارداغيسّهنأامك،يناطيربتاناوطسأعماجّهنأ
،ةريهظلالبقهيقتلأس.هنعليصافتلاضعبىلعلوصحلاوةدّحتملاةكلمملاب
."هنمتامولعملانمديزمىلعلصحأسو

."؟ةقوجمالغلتقببغرينم؟ةقوجمالغ":غروبنيلإتلاق
."ةقوجمالغدعيملوه،عبطلاب":يلوأرودروغيسلاق
اهربتعيتاناوطسألّجسو،يضاملايفًاروهشمناك":رودنيلرإلاق

نمانهىلإتوشباويرنهىتأدقف.مويلاةردانتاناوطسألاوعماج
تاقوجو،تاقوجلاناملغيفصّصختموهف.هفلخو،اهفلخًايعسايناطيرب
."ملاعلاءاحنأفلتخميفناملغلا

ةقوجيهاهنعتعمسيتلاةديحولاةقوجلا":يلوأرودروغيسلاق
."انييفناملغ

لاجرلانمعونّيأ.تاقوجلاناملغيفصّصختم":غروبنيلإتلاق
سيلأ؟كلذيفريكفتلاانبردجيالأ؟تاقوجلاناملغلتاناوطسأعمجي
."ً؟ابيرغرمألا

.يلوأرودروغيسورودنيلرإنمّلكاهيلإرظن
."؟نينعتاذام":رودنيلرإاهلأس
.ةشهدىلإغروبنيلإريبعتلّوحتو."؟اذام"
."؟تاناوطسألاعمجيفبيرغءيشّةمثّهنأنينعتله"
،تاقوجلاناملغتاناوطسأعمجيفلب،تاناوطسألاسيل":تلاق

ّمتشتالأ.دقتعأامبسح،انهعساشقرفّةمث.تاقوجلاناملغلتاليجست
.امهنمّلكىلإترظنو."؟كلذيفّةيوسريغرومأةحئار

ًارذقًاريكفتكلمأال":رودنيلرإىلإرظنيوهويلوأرودروغيسلاق
."كريكفتلثم

جاتحأله؟وبقةفرغيفًايراعاتناسةيؤرُتلّيختلهً!ارذقًاريكفت"
نيحطقفنكلواتناسرّدقيلجريتأيّمث؟كلذلجأنمرذقريكفتىلإ
يتأيوهسفنقدنفلايفلزنينأفدصيوً،ابيرقتةرشعةيناثلاّنسيفناك
."؟ناّيبغامتنأله؟هئاقللايناطيربنم

."؟يسنجراطإيفكلذنيعضتله":رودنيلرإاهلأس
.ةشهدنمهيلإغروبنيلإترظن



."!نيدهازلثمناودبت"
،رودنيلرإلاقامكف.تاناوطسأعماجدّرجمّهنإ":يلوأرودروغيسلاق

مهتايحنوكتفيك.تارئاطلانمنايثغلاسايكأصاخشألاضعبعمجي
."؟كتّايرظنىلإًادانتسا،ةيسنجلا

."؟تبكلانمًامئادلاجرلايناعيَمل.نَيتوبكموأنييمعأانوكتنأاّمإ"
نعًامودءاسنلاثّدحتتاذامل.يإدبتال،هآ":يلوأرودروغيسلاق

عمتبكلانمنيناعيالءاسنلاّنأكو؟لاجرلاهنميناعييذلاتبكلاىدم
."...هافشلارمحأتعضأدقل،هآ،ّنهئايشأّلك

."ناتوبكمو،نايمعأ،نازوجعناكسانامتنأ":غروبنيلإتلاق
عمجياذامل؟ءايشألاعمجءرملاىوهينأينعياذام":رودنيلرإاهلأس

نمةميقرثكأًانّيعمًاضرغنوربتعياذاملو،اهكالتمالةنّيعمءايشأسانلا
."؟هريغ

."اهريغنمةميقرثكأءايشألاضعبنأل":يلوأرودروغيسلاق
هكلميالءيش،ديرفءيشنعنوثحبيمّهنأنمّدبال":رودنيلرإلاق

رخآصخشهكلميالزنككالتما؟اّنمّلكفدهوهاذهسيلأ.رخآدحأ
."هرسأبملاعلايف

."؟نيبيرغًاصاخشأًابلاغاوسيلأ":غروبنيلإتلاق
."؟نوبيرغمه"
."؟راوطألايبيرغاوسيلأ؟كلذكاوسيلأ.نولزعنممهنإ"
.روغوالدوغةنازخيفنيتناوطسأىلعترثعِتنأ":رودنيلرإاهللاق

."؟امهتصّحفتله؟امهبتلعفاذام
امهناكميفاتلازامو،امهسملأمل.بسحوةنازخلايفامهتيأر":تباجأ

."امهتيؤرتدرأنإ
لثملجربلاّصتالابتوشباولثمعماجموقيفيك":غروبنيلإتعبات

تاليجستنعفرعياذام؟ءاطسوّةمثله؟هبعمسفيك؟روغوالدوغ
ىّنغًادلوكانهّنأفرعفيك؟تاينيتسلايفنييدنلسيألاتاقوجلاناملغ
."ً؟اماعنيثالثنمرثكألبقادنلسيأيفانهًادرفنم

."؟نيرخآنيعماجنم؟فتاهلا؟تنرتنإلا؟ّتالجملا":يلوأرودروغيسلاق
."؟روغوالدوغنعرخآًائيشفرعنله":رودنيلرإلأس
.ةايحلاديقىلعلازامبأو،تخأهيدل":يلوأرودروغيسباجأ

."هيلعهتخأتفّرعتدقو،هتافوبامهغالبإّمت،عبطلاب
."توشباوباعلنمةّنيعذخأًامتحانبردجي":غروبنيلإتلاق



."كلذبّمتهأس":رودنيلرإلاق

ّتلوتامنيب،توشباويرنهنعتامولعمعمجبيلوأرودروغيسأدب
ةفرغىلإرودنيلرإهّجوتو،هتقيقشوروغوالدوغدلاوعمءاقلبيترتغروبنيلإ
ثّدحتيملّهنأّركذت،لابقتسالابتكممامأنمّرمامدنع.وبقلايفسراحلا
.قحالتقوىلإكلذليجأترّرقف.لمعلانعهّبيغتلوحريدملاعمدعب

ءزجلاىلعبُتك،ناتدرفمناتنثا.روغوالدوغةنازخيفنَيتناوطسألادجو
تناك.تربوشليمَيرملامالسلايّنغيروغوالدوغ:ّفلغملانميفلخلا
ةروصىرخألالمحتامنيب،توشباويرنهاهّايإهارأيتلااهسفنةناوطسألا
.هبناجىلإفقيف،ّباشلا،ةقوجلاسيئراّمأ.ةريغصةقوجمامأفقيّيبص
.ًادرفنميّنغينوسليجإروغوالدوغ،ةريبكفرحأبّفلغملاىلععُبط

.ةزجعملالفطلانعصّخلمّةمثناك،ّفلغملانميفلخلاءزجلاىلع
،رودرويفرانفاهلافطأةقوجعمًاريبكًامامتهانوسليجإروغوالدوغبطقتسا
.دعاولبقتسمًامتحهرظتنيهرمعنمةرشعةيناثلاغلبييذلايّنغملااذهو
ةقبطهبزاتمتيذلاديرفلاهريبعتبروغوالدوغيّنغي،ةيناثلاهتناوطسأيف
.رودرويفرانفاهلافطأةقوجدئاق،نوسنامريهلايرباغفارشإبةليمجلاهتوص
تبُثياهيف.ةناوطسألاهذهعامسنمةّديجلاىقيسوملاّيبحمّلكلّدبالو
وهو.هبةّصاخةقبطنمنٍّغمّهنأّكشىندأالبنوسليجإروغوالدوغ

ّدعتسي نآلا ةلوجل يف ايفانيدناكس .
مليفقصلمىلإرظنيوهورودنيلرإهيفرّكفاماذه،ريغصمجن

.قصلملاىلإهلاؤسهّجويناك؟انهنيلعفتاذام.لبمتيلريشلةريغصلاةريمألا
؟ِكبظفتحااذامل

.يولخلاهفتاهلوانت
."نويرام":هلاّصتاىلعبيُجأامدنعلاق
."؟رودنيلرإ،تنأاذهأ"
."؟ديدجنمله"
."؟هرغصيفتاليجستبماقدقروغوالدوغّنأتفرعله"
."ّوتللكلذتفشتكا":رودنيلرإلاق
ّيأاهنمَقبيملوً،ابيرقتًاماعنيرشعلبقليجستلاةكرشتسلفأ"

تاناوطسأاهمساناكو.نوسناهرّانوغىعديلجراهريديواهكلميناك.رثأ
سالفإدعبءيشاهنمَقبيمل،نكلو.ّةيبيهلايناغألاضعبقلطأ.شتيإيج
."ةكرشلا



."؟نوزخملابّلحاذامفرعتله"
."؟نوزخملا":ميربنويرامهلأس
."تاناوطسألا"
ثدحياماذهسيلأ.نويدلاديدستلتمدُختسادقاّهنأنمّدبال"

ةكرشلاقلُطتمل.نادلوهيدل،نوسناهرّانوغةلئاععمُتثّدحت؟ةداع
.هنعتلأسامدنعءيشىلعةيادبلايفلصحأملو،يناغألانمريثكلا
طساوأيفرّانوغتام.نمزلانمدوقعذنماهنعاعمسيملنادلولاف
."نويدلاىوسهءاروكرتيملوتاينينامثلا

ناملغيناغأو،تاقوجلايناغأعمجىوهيقدنفلايفميقيلجرّةمث"
تنك.كلذنمنّكمتيملهّنكلوروغوالدوغءاقللّططخيناك.تاقوجلا
."؟كلذفرعأنأيناكمإبفيك.ةميقتاذهتاناوطسأتناكاذإاملءاستأ

ينديرتله.مهعمثّدحتونيعماجلاضعبنعثحبا":نويرامباجأ
."؟كلذبموقأنأ

ناك،نوسنامريهلايرباغىعديلجرداجيإكنكميله.رخآرمأّةمث"
فتاهلاليلديفهداجيإكنكمي؟تاينيتسلايفرودرويفرانفاهيفةقوجدئاق
انهّيدل.روغوالدوغبّرديذلاوهنوكيدق.ةايحلاديقىلعناكنإ
.هرمعنميناثلادقعلايفّهنأكواهيفودبيو،هتروصلمحيةناوطسأّفلغم
."كانهثحبلاّفقوتيسفًاتيمناكنإ،عبطلاب

."ةّماعلاةدعاقلايهكلت"
."؟اذام"
."ءيشّلكّفقوتي،تومتامدنع"
."؟توملانعّملكتتاذامل،تمصا":دّدرتبرودنيلرإلاق
."ببسالب"
."؟ماريامىلعءيشّلكله"
."يقيرطيفتاتفلاضعبتيَمرّكنألًاركش":نويراملاق
مئارجلايفضوخلايفةسئابلاكتخوخيشةيضمت؟هتدرأاماذهسيلأ"

."؟ةضماغلا
دوجونمتقّقحتله.ديكأتلابيندعُسياذه":نويرامباجأ

."؟باعللايفلوزيتروك
."لعفأس":ّطخلالفقينألبقرودنيلرإباجأ

بتكمبرقوهبلايفهبةّصاخةريغصةفرغلابقتسالاريدمىدلناك



ةفرغلارودنيلرإلخدامدنعّةيبتكملالامعألاضعببموقيناكو،لابقتسالا
تقولاكلميالّهنإًالئاقضرتعيأدبولجرلافقو.هفلخبابلاقلغأو
.هيَعارذكبشوسلجرودنيلرإّنكلو،عامتجاىلإهقيرطيفّهنإو،ثّدحتلل

."؟برهتّمم":هلأس
."؟ينعتاذام"
لثمتفّرصت.هجوأيفمسوملانأعم،سمأمويلمعلاىلإِتأتمل"

ً.ادجّرتوتمنآلاتنأو،سراحلالتقمةليلكعمتّملكتامدنعبراه
فرعتّكنإيلليقدقف.مهبهبتشملاةحئالسأرىلعتنأ،ييأرب
ّيأتركنأكّنكلو،قدنفلااذهيفرخآصخشّيأنمرثكأروغوالدوغ
رثكأنوكتنأكبردجي.هسيئرتنكدقف،بذكتّكنأدقتعأ.هبةفرعم
."نّيهلارمألابتسيلزجحلايفداليملاةليلةيضمتفً،انواعت

سلجّمث،لعفياذاميردينأنودنمرودنيلرإىلإلجرلاقّدح
.ّهيسركىلعءطبب

تلعفيّننأداقتعالاةفاخسلانم.يّدضًاليلدكلمتالتنأ":لاق
."كلذّلكويقاولاعمينعأ...وهتفرغيفتنكيّننأ،روغوالدوغبكلذ

ةنسلأاهلقانتتلةيضقلاليصافتتبّرستفيكرودنيلرإبرغتسا
.باعللاتاّنيععمجّمتيطبضلاباذامليهاطلافرع،خبطملايف.نيّفظوملا
امّبر.سراحلاةفرغيفدهشملاّليختىلعرداقلابقتسالاريدمّنأودبيو
يتلاةاتفلاتناكامّبرو،ليصافتلاكلتىشفأيذلاوهقدنفلاريدمناك
.ةطرشلارصانعّىتحوأ،ّةثجلاتدجو

."؟سمألابتنكنيأ":رودنيلرإهلأس
."حابصلاةليطتيبلاتمزالً،اضيرمتنك":باجأ
له؟ةفصوكاطعأله؟بيبطلاىلإتبهذلهً.ادحأربختمل"

."؟همساام؟هيلإثّدحتلاعيطتسأ
."نآلاًالاحلضفأانأ.شارفلاتمزاللب،بيبطلاىلإبهذأمل"
.هفرعبذاكأوسألجرلااذه.رودنيلرإمستباف،ًالاعسلعتفا
."؟بيذاكألاهذهاذامل"
،يديدهتىوسكرودقمبسيل.يّدضًاليلدكلمتالتنأ":ريدملالاق

."ينأشوينكرتتنأكديرأو
تناكنإاهلاؤسو،كتجوزعمًاضيأثّدحتلايننكمي":رودنيلرإلاق

."سمأكريرسىلإياشلانمًاناجنفكلترضحأدق
رثكأةأجفهتوصةربنتدبو."عوضوملاجراخاهكرتا":ريدملالاق



.ههجورارمحالاازغامك،ةيّدجوةوسق
."عوضوملاجراخاهكرتأنل":رودنيلرإلاق
.ريدملاهيلإقّدح
."اهعمّملكتتال":لاق
."يّنمّصلختلاببغرتاذاملمهفأال؟ّئبُختاذام؟اذامل"
.دّهنتّمثغارفلاىلإلجرلاقّدح
لواحأّةيصخشلكاشمّيدل.روغوالدوغبرمأللةقالعال.ينأشوينعد"

."اّهلح
."؟لكاشملاكلتيهام"
."كلءيشلوقىلعًاربجمتسل"
."يسفنبمكحأينعد"
."يرابجإعيطتستال"
."كتجوزعمةطاسببثّدحتأوأ،كزجحبلطأنأيننكمي،تلقامك"
.رودنيلرإىلإرظنولجرلاهّوأت
."؟كلذنمدعبأىلإرومألابهذتنلأ"
."روغوالدوغبةقالعاهلنكتملنإسيل"
."هباهلةقالعال"
.ً"اذإانقّفتا"
هسفنمويلايف،سمألّوأًالاّصتايتجوزتّقلت":لابقتسالاريدملاق

."روغوالدوغىلعهيفمترثعيذلا
ىلعهتجوزفّرعتتملو،ريدملاعمثّدحتلاةأرماتبلط،فتاهلاىلع

نأبيرغلانمنكيملنكلو،لمعمويفصتنميفكلذناك.اهتوص
هلمعتاقوأّنأنوملعيهفراعمف.تاقوألاكلتيفلزنملايفتالاّصتاىّقلتي
،ةقباسلاةليللايفةبوانملابتماق،ةبيبطهتجوزتناكو.ةمظتنمتسيل
،لابقتسالاريدمفرعتاّهنأكوةلّصتملاةأرملاتفّرصت.لاّصتالااهظقيأو
.اهّتيوهنعهتجوزاهتلأسامدنعروفلاىلعتءاتساو

."؟نيلّصتتاذامل؟ِتنأنم"
."لاملابيلنيديّهنإ":فتاهلاربعتوصلاباجأ
."يلزنمبلّصتتساّهنأبتدّدهوقبس":رودنيلرإللابقتسالاريدملاق
."؟تناكنم"

هتجوزترفاسدقلف.مّايأةرشعلبقبارشلالوانتلجرخدقناك



ىمادقلاهئاقدصأنمةثالثعمجرخو،ديوسلايفّيبطرمتؤمروضحل
،معطملانممهجورخدعبرهسللاوبهذّمثً،اريثكاوعتمتسا.ماعطلالوانتل
ّمث،كانههَءاقدصأعاضأ.ةدلبلايفّيبعشصقرميفرمألامهبىهتناو
.نيصقارلادهاشيصقرلاةحاسبرقفقوو،قدنفلانمهفراعمضعبىقتلا
تارارقلاذاّختاىلعهتردقدقفيملهّنكلو،برشلايفطرفأّهنأحيحص
ءيشبمقيملوهف،ثدحاممهفينأعطتسيملببسلااذهل.ةبئاصلا
.لبقنماذهك

نيبةراجيستلمح،امنيسلامالفأيفثدحيامكو،هنمتبرتقا
ىلعةّعالولمحيهّنكلو،ةداعنّخديالوه.اهلاعشإهنمتبلطواهيعبصإ
نونّخديسانلاناكيتلامّايألاىلإعجرتةداعاّهنإ.هتفيظومكحبماودلا
مّدقيسناكنإهتلأسو،نآلاَهيسنرمأنعثّدحتتتأدب.اوءاشامنيأاهيف
ّمث،بارشلاىرتشاامنيبافقو.روفلاىلعقفاوو،اهيلإرظنً.ابارشاهل
تحاروً،ادجةباّذجتناك.ةيلاختحبصأامدنعةريغصةلواطىلإاسلج
هلماعتال،ةداعف.يرجياّممقثاوريغ،ةبعللايفاهكراش.ةعارببهلزاغت
فقوامدنعو.اهسفننمةقثاووةئيرجتناكوهبرقتسلج.اذكهءاسنلا
ةليمجةأرماتناك.تمستباواهيلإرظن.هقاستبعاد،ىرخأًاسأكبلجيل
.تاونسرشعبهنمرغصأتدبو،هديرتامفرعت

يهف،لزنملاىلإاهتقفارمةليللاكلتنمقحالتقويفهنمتبلط
ًابيرغعضولاناك.دحاونآيفةسامحلاوددرتلابّسحأ.راوجلايفشيعت
نيرشعوةثالثهتجوزلًاصلخمّلظدقف.رمقلاىلعريسينمك،هيلإةبسنلاب
ّلكلالخثالثوأنيتّرمىرخأةأرماليبقتةصرفهلتحنسامّبرً.اماع
ً.اقلطمةلثاممةبرجتبّرمنأهلقبسيملنكلو،تاونسلاكلت

ةدوعلاوبرهلايّنمءزجدارأً.امامتةرطيسلاُتدقف":رودنيلرإللاق
."ةأرملاكلتعمباهذلارخآءزجدارأاميف،هتّمربرمألانايسنوتيبلاىلإ

."ناكءزجّيأفرعأيّننأكلّدكؤأ":رودنيلرإلاق

،ثيدحّينكسىنبمّملسىلع،اهتّقشىلإيّدؤملابابلابرقافقو
.نيتباّذجلااهيديبةريثمتدبةكرحلاكلتىتح.لفقلايفحاتفملاتلخدأو
."يعمَلاعت":ةلئاقهنمتبرتقاف،بابلاحُتف

،ةكيرألاىلعوهسلج.بارشلاامهلتجزم،ةيادبلايف.اهعملخد
،تمستباواهديبًاسأكةلماحهيلإتتأّمث،ةيقيسومةناوطسأتعضواميف



،هبرقتسلجّمث.هافشلارمحأفلخةليمجلاءاضيبلااهنانسأتعملو
.ءطببهرارزأّكفتتأدبو،اهسأكتعضوو

الرومأبمايقلااهنكمي...ناك...يلقبسيمل":لابقتسالاريدملاق
."قَّدصت

ً.ائيشلوقينأنودنمرودنيلرإهبقار
ينبّذعييريمضناك.ينتقبساهّنكلو،حابصلايفًاجراخّللستأستنك"

جورخلايونأتنك.دالوأةثالثانيدلنحنف.يدالوأويتجوزتنخيّننأل
اهّنكلوً.ادّدجمةأرملاكلتةيؤرأشأمل.ةليللاكلتنعءيشّلكنايسنو
."مالظلايفةفرغلاءاجرأيفلّقنتأُتأدبامدنعتظقيتسا

تنأله":هتلأس.ريرسلابرقعوضوملاحابصملاتءاضأو،تسلج
نمءيشوأ،امعامتجاىلعرّخأتّهنأىعّداو،بهاذّهنإلاقف."؟بهاذ
.ليبقلااذه

."؟ةيضاملاةليللايفتعتمتساله":هتلأس
.هيَدينيبهلاورسلمحيوهواهيلإرظن
ال.كلذبرارمتسالاعيطتسأالينّنكلو،ةعئارةليلتناك":باجأ

."فسآانأ،عيطتسأ
نينامثديرأ":كلذركذتنأًادجيعيبطلانمّهنأكو،ءودهبتلاق

."رونوركفلأ
.هتلاقامعمسيملّهنأكواهيلإرظن
.ً"افلأنينامثديرأ":ترّرك
."؟نينعتاذام"
."ةليللاىلع":تباجأ
."؟كسفنبنيرجاتتله،اذام؟ةليللا":اهلأس
."؟كيأرام":تلاق
.هنعثّدحتتتناكيذلااممهفيمل
."ً؟اناّجميلثمةأرماىلعلوصحلاكنكميّهنأّنظتله":هتلأس
.هلحّضتياهمالكىنعمأدب،اٍّيجيردت
."!كلذنعًائيشيركذتملكّنكلو"
حمسأدقوً،افلأنينامثيلعفدا؟ءيشلوقىلإةجاحبتنكلهو"

."ىرخأةّرميتيبىلإيتقفارمبكل



.اهبضغراثف،تجرخ.عفدأنأتضفر":رودنيلرإللابقتسالاريدملاق
."عفدأملنإيتجوزبلاّصتالابتدّدهويلمعناكمبَتلّصتا

."؟هلوقتاماذهأ؟ةلاتحم؟يهنم":رودنيلرإلاق
تلّصتا،ةياهنلايفو.لعفتاذامفرعتاهّنكلو،يهنمفرعأال"

."لصحامبيتجوزتربخأولزنملاب
."اهنمكلذكصلخامبر؟اهلعفدتملاذاملو"
انأانثّدحت.تعفدولّىتحاهنمّصلختأستنكنإًاقثاوتسل"

ُهتيورامكًامامتثدحاماهلتيَور.سمأمويعوضوملااذهيفيتجوزو
يّننأّالإ،يلرذعالّهنأعموً،اماعنيرشعوةثالثذنمًاعمنحن.كل
ىلإىعستنكتملةأرملاكلتّنأول.اٍّخفيلتبصنةأرملاهذهنأدقتعأ
."ثدحامثدحامل،لاملا

."؟اهتطلغتناكً،اذإ"
."اٍّخفىقبي...نكلو،العبطلاب،ال"
.نالجرلاتمص
؟قدنفلااذهيفرومألانمعونلااذهثدحيله":رودنيلرإهلأس

."؟تاسموملالامعأدصقأ
."ّالك":ريدملاباجأ
."؟كلذبملعىلعنوكتّالأنكمملانمله"
."انهروديعونلااذهنمءيشال.كلذنعتلأسّكنأتعمس"
.ً"انسح":رودنيلرإلاق
."؟اننيباٍّرسهّايإكتربخأامىقبيسله"
دعبأرومألابهذتنل.اهناونعو،هفرعتتنكنإةأرملامساديرأ"

."كلذنم
.ريدملادّدرت
قدنفلاّفظومرودنمةظحللجرخو."ةقسافةأرمااهنإ":لاق

.بّذهملا
."؟اهلعفدتسله"
."دحاوسلفىلعلصحتنل.يتجوزوانأهيلعتقّفتارمأاذه"
."؟اٍّخفنوكيدقثدحامّنأّنظتله"
."؟ينعتاذام،مهفأالً؟ابلقم":ريدملالاق
كلتلّططخو،كءاذيإديرينمكانهنوكينأنكميلهينعأ"

."؟هعمترجاشتامصخش؟ةثداحلا



يبنولعفيدقءادعأّيدلنأينعتلهً.اقالطإةركفلايلرطختمل"
."؟اذهكًائيش

نوّبحيكئاقدصأنيبنمصاخشأدّرجملب،ءادعأنونوكيالدق"
."ليقثلاحازملا

سيلو،حازملازواجتيثدحامّنأامك.كلذكاوسيليئاقدصأ،ّالك"
."قالطإلاىلعًاكحضم

."؟هلمعنماتناسفرصنمتنأله"
."؟ينعتاذام"
."؟...مأ؟ةلاسرىّقلتّهنأمأ؟هلمعنمهفرصبهربخأنمتنأله"
."هتربخأانأ"
."؟أبنلاىّقلتفيكو"
رثكأ،ليوطنمزذنمانهلمعدقف.موهفماذهو،ّئيسلكشب"

."يّنم
ءاروامصخشّةمثّهنأانّملسول؟كلذّربدنموهّهنأّنظتله"

."؟لصحام
اذهبموقيّهنأّنظأال؟روغوالدوغ.كلذّنظأال،ّالك؟روغوالدوغ"

."الديكأتلاب.حازملانوّبحينيذلاسانلانمنكيمل.ءايشألانمعونلا
."؟هتلوفطيفًامجنناكروغوالدوغّنأفرعتله"
."؟فيكً؟امجنناك"
."ةقوجمالغناك،تاناوطسألّجس"
."كلذفرعأنكأمل":ريدملالاق
."ريخأرمأّةمث":فقيوهورودنيلرإلاق
."؟لجأ"
ظحالو."؟تاناوطسألاليغشتلًازاهجيتفرغىلإلسرتنأكنكميله"

.هنعثّدحتياّمعةركفّيأكلمياللابقتسالاريدمّنأ

دعصييعرشلاّبطلاقيرفسيئرىأر،وهبلاىلإرودنيلرإداعامدنع
.وبقلانمًادئاعّملسلا

له؟هيلعمترثعيذلاباعللانعمتفرعاذام":رودنيلرإهلأس
."؟لوزيتروكلاىلعهئاوتحانممتقّقحت

."؟لوزيتروكلانعفرعتاذام.كلذىلعلمعننحن"
.ً"اريطخنوكيدقباعللايفهلّدعمعافتراّنأفرعأ"



ال.ةميرجلاحالسنعلأسييلوأرودروغيسناك":قيرفلاسيئرلاق
فرطتاذيهوً،ادجةليوطتسيل.ةريبكنيّكساّهنأضارمألاملاعدقتعي
."نّنسموعيفر

."؟تحننيّكسالوديصنيّكستسيل"
.ً"ادجّةيداعًانيّكس؛ةّماهريغةادأيلودبت،ّالك":باجأ



لّصتاّمث،هتفرغىلإروغوالدوغةفرغنمنَيتناوطسألارودنيلرإذخأ
هيلعتّدرو،اهمسقىلإهليوحتّمت.رودرغلافعمّملكتلابلطوىفشتسملاب
ً.ادّدجمرودرغلافعمّملكتلابلطف،ىرخأةأرما

.رودرغلافتّدرًاريخأو."كلضفنم،ةدحاوةظحل":ةأرملاتلاق
."؟نطقلاداوعأنمءيشكيدلىّقبتله":اهلأس
."؟نَِحملاوتوملاّبحم؟ّملكتملانم":اهرودبهتلأس
.رودنيلرإمستبا
."صحفللهعاضخإّدونقدنفلايفحئاسّةمث"
."؟ئراطرمألاله"
."مويلاّمتينأبجي"
."؟كانهنوكتسله"
."لجأ"
."كيلإيقيرطيفانأ"
.هسفننيبوهنيبكحض،نَِحملاوتوملاّبحم.ّطخلارودنيلرإلفقأ

،لفسألاىلإلزن.قدنفلاىهقميفتوشباويرنهءاقلهبضرتُفيناك
.ضفرهّنكلوً،ائيشديريناكاذإاملدانلاهلأس.رظتناو،ىهقملايفسلجو
يتلاتابورشملافوفرلّمأتيحار.ءاملانمًاسأكهنمبلطوهيأررّيغّمث
.فيطلاناولأعيمجىلعاهفوفصتلمتشا

الًادجقيقدقوحسمجاجزىلعاورثع،ّةيماخرلاةهدرلاضرأىلع
ىلعو،تابورشملاةنازخىلعبارشلاراثآتدجُوو.نيعلابىُرينأنكمي
.ّةيئابرهكلاةسنكملايفجاجزلاَِرسكاودجو.ّملسلاىلعو،ّيبصلابروج
ىلعتطقسدقبارشلانمةجاجزّنأىلإريشتّةلدألاعيمجتناك
ضكرّمث،بارشلاةكربيفّيبصلاساد،حجرألاىلع.ّةيماخرلاضرألا
،ضكريناكّهنأىلإّملسلاىلعاهّفلخيتلاراثآلاريشت.هتفرغىلإةرشابم
،ةجاجزلارسكّيبصلاّنأاوجتنتسا.ةفئاخةريغصمادقأ.يشمينكيملو
.ىفشتسملالخدثيحبًابرضهيلعلاهناوهباصعأبألادقفف

،باوجتساللاتاغسيفريفهيفةطرشلازكرمىلإهذخأغروبنيلإتبلط
هتلأسامدنعّيبصلالعفةّدربو،يعرشلاّبطلاصوحفجئاتنبهتَربخأكانهو
.بنذملاوهّهنأبّةيصخشلااهتعانقنعو،هبرضنموههوبأناكاذإام
عضويفّهنأبألاغروبنيلإتَربخأ.باوجتسالاءانثأيفًارضاحرودنيلرإناك



لبالً،ايماحمبلطينأعيطتسيّهنأوهبًاهبتشمهرابتعابحمسيينوناق
ةهبشعضومهرابتعاللوهذمّهنأرّركو،هتءاربّدكأوبألاضرتعا.كلذهيلع
.هلزنمضرأىلعتطقسبارشةجاجزّنأدّرجمل

.باوجتسالاةفرغيفليجستلاةلآرودنيلرإلّغش
ً.ابناجاهفطاوععضوتلواحوً،اريرقتأرقتاّهنأكوغروبنيلإتفّرصت

ةعاسلاتناك.ةسردملانمدلولاداع.يلاتلاوهثدحام،انيأرب":تلاق
كلمعترداغّكنأانمهف.ريصقتقودعبلزنملاىلإَتدعً.امامتةثلاثلا
،امببسل.ثداحلاعقوامدنعتيبلايفَتنكامّبرو،مويلاكلذيفًاركاب
.هتفرغىلإضكرو،رعذلابرعش.ضرألاىلعةريبكبارشةجاجزدلولاعقوأ
هتفرغىلإهبتقحلو،كباصعأىلعكترطيستدقفلبال،كنونجّنج
ّدحىلإديدشفنعبكنباتبرضو،كترطيسنعرومألاتجرخ.هتبقاعمل
."فاعسإلابلاّصتاللتررطضاّكنأ

.ةدحاوةملكبهّوفتينأنودنمغروبنيلإبألابقار
ّلقألاىلعوأةريدتسمةادأ،هديدحتنمنّكمتنملًاحالسَتمدختسا"

نألبقوً.اراركتَهتلكرامك،ريرسلاّةفاحىلعفنعبَهتعفدامّبر.ةّداحريغ
يفاَهتيمر،فشانمثالثبضرألانعبارشلاَتحسم،فاعسإلابلطت
جاجزلانمةريغصلاءازجألاتسنكّمث.لزنملاجراختايافنلابعوتسم
ةنازخلاَتلسغو،ةعرسبّةيماخرلاضرألاَتحسمو،ّةيئابرهكلاةسنكملاةطساوب
لئاسَتمدختساً.اضيأبعوتسملايفهتيمرو،ّيبصلابروجَتعلخ.ةيانعب
.ً"امامتاهتلازإنمنّكمتتملكّنكلو،ّملسلانععقبلاةلازإلفيظنت

دلولالقيمل.تافاخسدّرجمهِتلقامّلكف،ءيشتابثإكنكميال"
داجيإنيلواحتالَِمل.هيلعىدتعانّمعةدحاوةملكلقيملً.ائيش
."؟هئالمز

."؟بارشلانعانربختملاذامل"
."ثداحلابهلةقالعال"
."؟ّملسلاىلعةريغصلامادقألاراثآو؟بعوتسملايفىقُلملابروجلاو"
لبقكلذثدح.اهرسكنمانأنكلو،لعفلاببارشةجاجزترسكنا"

امدنعبارشلانمًاسأكيسفنلّبصأتنك.برضللينباضّرعتنمنيَموي
نوكينأهنمتبلط.لفجأوكلذيدآىأر.تّمطحتوضرألاىلعاهتعقوأ
ّملسلاًادعاصضكروبوكسملابارشلاىلعسادهّنكلو،يشميوهوًارذح
اذهو،هلضّرعتيذلاءادتعالابكلذلةقالعال.هتفرغىلإًاهّجوتمو
ّكشأ؟هتبرضيّننإلاقله!ليلدّيأنيكلمتالِتنأ.ينشهُديويرانيسلا



ًائيشّطقهللعفأمل.لعافلاتسليّننألً،ادبأكلذلوقينلو.كلذيف
.ً"اقلطم.اذهك

."؟ةرشابمكلذبانربختملاذامل"
."؟ةرشابم"
."اهنيحكلذنعًائيشلقتمل.عقبلااندجوامدنع"
ثداحلانيطبرتسّكنأتفرع.ثدحيسّهنأتننظاماذهّنأل"

مهةسردملايفهؤالمز.رومألاديقعتأشأمل.يدآهلضّرعتيذلابرضلاب
."نوبنذملا

ًاّفظومنيرشعةلاقإبتمق.سالفإللضّرعتتكتكرش":غروبنيلإتلاق
."...كلزنمرسختتنأف،ريبكطغضلضّرعتتّكنأّنظأ.ديزملاةلاقإّعقوتتو

."لامعأدّرجمهذه":لاق
."لبقنمفنعلاتمدختسادقّكنأداقتعاللببسانيدل"
."...ةظحليرظتنا،يعمسا"
لالخنيتّرمهعبصإرسكنأدلوللقبس.ّةيبطلاّتالجسلانمانقّقحت"

."ةيضاملاعبرألاتاونسلا
."ءارهاذهً.امئادثداوحللنوضّرعتيدالوألا؟دالوأكيدلله"
،ةيناثلاةّرملايفةروسكملاعبصإلانعةظحالملافطألابيبطبتك"

ةلاكولاَتلسرأ.اهسفنعبصإلاتناك.لافطأللةيعامتجالاةياعرلاةلاكوغلبأو
بيبطىتأّمث.ركُذيًائيشاودجيملو،عضولااوصّحفت.كلزنمىلإًاصاخشأ
."ّيبصلاديرهاظىلعةربإراثآدجوولافطألا

.تمصلابألامزل
."لذنلااّهيأ":ةلئاقتسمهفاهباصعأىلعةرطيسلاغروبنيلإعطتستمل
."ّيماحمعمّملكتلاديرأ":هرظنبحيشيوهولاق

."!ريخلاحابص،تلق"
ًاقراغناك.همامأًافقاوتوشباويرنهىأروعقاولاىلإرودنيلرإداع

،ىهقملالخددقتوشباونأظحاليملو،براهلالفطلالوحهراكفأيف
.هّتيحتعمسيملو

اهيفهآريتلااهسفنسبالملايدتريتوشباوناك.هحفاصوًافقاوزفق
لعفكلذكو،ةوهقلابلطً.ابعتمادبوثعشأهرعشناكامك.سمأموي
.رودنيلرإ

."ءايشألاعمجةاوهنعّملكتناّنك":رودنيلرإلاق



نمةبصع".ههجوىلعةنيزحةماستباترهظو."لجأ":توشباولاق
."يلثم،نيديحولاصاخشألا

ّهنأفشتكينأةدّحتملاةكلمملايفشيعيكلثمعماجلنكميفيك"
رودرويفرانفاهيفًاليمجًاتوصكلميةقوجمالغّةمثناكًاماعنيعبرألبق
."؟ادنلسيأيف

رثكأ،ليمجتوصدّرجمنمريثكبرثكألبال،هآ":توشباوباجأ
."هعوننمديرفتوصّيبصلاكلذلناك.ريثكبريثكب

."؟نوسليجإروغوالدوغنعتعمسفيك"
نوصّصختيتاناوطسألاعمجةاوهف.هسفنمامتهالامهيدلصاخشأنم"

ىقيسومانذخأنإف.ّنظأامبسح،ةحرابلاكتربخأامك،ةنّيعملوقحيف
يناغأنوعمجينمةئف:تائفىلإنيعماجلاميسقتنكمي،ًالثمتاقوجلا
ةمثو.ةّنيعمتاقوجنوعمجينمةئفو،بسحوةنّيعمتابيترتوأةنّيعم
تاناوطسأعمجيضعبلا.تاقوجلاناملغلتاناوطسأنوعمجي،يلثم،نورخآ
اهعينصتّفقوت،ةقيقدلايفةرود78تاذّةيجاجزتاناوطسأاولّجسناملغ
يفةرود45تاذةدرفمتاناوطسأنوعمجينورخآو،تاينيتسلايف
ثحبي.تاصّصختلانميهتنتالعاونأّةمث.ةنّيعمةكرامنمنكلو،ةقيقدلا
اهفرعتيتلا،ًالثمرذيويمروتس،ةدحاوةينغألخسنلالكنعضعبلا
نمروغوالدوغنعُتعمس.رومألاهذهّمتتفيكمهفتيكلطقف.ديكأتلاب
ًاعقومةكبشلاىلعنوريدينيذلانيينابايلانيعماجللةيعمجوأةعومجم
ملاعلانوبوجيلب،ّةيبرغلاىقيسوملاعمجنوّينابايلاّبحيال.ةراجتللًاريبك
ىقيسوملاوزلتيبلاىقيسوماّميسال،مهيديأهيلععقتامّلكنورتشيو
نوكلميمّهنأمهيفاملضفأو،تاناوطسألاقاوسأيفنوروهشممهف.ّةيبيهلا
."لاملا

نأرّرقو،ىهقملايفًاحومسمنيخدتلاناكاذإامرودنيلرإلءاست
ةنّضغمةبلعلوانت،ةراجيسنيخدتبّمهيّهنأتوشباوظحالامدنعو.بّرجي
.ةّعالورودنيلرإهاطعأودليفرتسيشترئاجسنم

."؟انهحومسمنيخدتلاّنأّنظتله":توشباوهلأس
."ليلقدعبفشتكنس":رودنيلرإباجأ
ةناوطسأنمةدحاوةخسننيينابايلاىدلناك":توشباولاق

،مهنماهتيرتشا.ةحرابلااهّايإكتيرأيتلاكلت،ىلوألاةدرفملاروغوالدوغ
مّهنإاولاق،اهخيراتنعمهتلأسامدنعوً.امدانتسلينّنكلو،ةورثينتّفلكو
تاناوطسأضرعملالخجيورنلايفنغريبنمتاناوطسأعماجنماهَورتشا



ىرتشاّهنأتفشتكاو،يجيورنلاتاناوطسألاعماجبتلّصتاف.لوبرفيليف
هيلإتلسُرأامّبر.نياهدنورتيفيقيسومرشانةكرتنمتاناوطسألاضعب
."جراخلايفّيبصلافَرُعينأدارأصخشربع،ادنلسيأنمةخسنلا

."ةميدقةناوطسأنعليوطثحب":رودنيلرإلاق
ًاءزجلّكشيلصألانعثحبلاف.باسنألاءاملعلثمعمجلاةاوه"

نعخسنلانمديزملاىلعلوصحلاُتلواح،تقولاكلذذنم.ةعتملانم
."نَيتناوطسألاكنيتىوسلّجسيملوهفً.ادجبعصرمألاّنكلو،هتاناوطسأ

تاناوطسألاكلتلله.ةورثءاقلةخسنلاكوعابنيينابايلاّنإَتلق"
."؟ةريبكةميق

انهثّدحتنالنحنو،تاناوطسألايعماجىدلطقف":توشباوباجأ
."ةريبكغلابمنع

اذهل.ديزملاَيرتشتو،ادنلسيأىلإ،انهىلإيتأتيكلةيفاكاهّنكلو"
."ىرخأخسنهيدلتناكاذإامفرعتل،روغوالدوغءاقلَتدرأببسلا

ذنمنييدنلسيألاتاناوطسألايعماجنمةثالثوأنينثاعملماعتأانأ"
دعتمل،ّظحلاءوسل.روغوالدوغبمامتهالابأدبأنألبقكلذو،ةرتف
.اهنمّيأداجيإنماونّكمتيملنويدنلسيألانوعماجلاف.ةرشتنمهتاناوطسأ
كئلوأةلباقملانهىلإتيتأدقو.تنرتنإلاربعايناملأنمةخسنينلصتدق
رجاتمةرايزلوً،ادجهءانغّبحأيّننألروغوالدوغءاقللو،نيعماجلا
."قوسلاةيؤروانهتاناوطسألا

."؟لاجملااذهبلمعلانمكشيعبسكتلهو"
دوقعدعبءارفصلاهعباصأب،هتراجيسدامرضفنيوهوتوشباولاق

موقأانأو.لوبرفيليفكالمأ،ثرإىلعتلصحدقل.داكلاب":نيخدتلانم
هتيمستكنكمي.تاناوطسألاعمجلصّصخميتقومظعمّنكلو،اهترادإب
.ً"افغش

."تاقوجلاناملغتاناوطسأعمجتتنأو"
."لجأ"
."؟ةلحرلاهذهيفمامتهاللًاريثمًائيشتدجوله"
.ميدقوهامبظافتحالابنوّمتهيانهسانلاّنأودبيال.ءيشال،ّالك"

ظافتحالاّقحتسيءيشال.ميدقلانوذبنيو،يرصعوهامّلكنوّبحيمهف
.اهنمنوّصلختيو،انهّئيسلكشبتاناوطسألانولماعيسانلاّنأودبي.هب
لب،اهصحفلدحأةوعدّمتتال.ًالثمتاومألاةكرتيفاهنودجييتلاكلتك
يهابروسىعدتكيفايكيريفةكرشّنأُتننظاملاطل.تايافنلايفاهنوقلي



.تالسارملايفًامئادركُذتتناكدقف.ةميدقلاءايشألاعمجةاوهلّةيعمج
طاشنكةلمعتسملاضارغأللًاقوسريديريركتعنصماّهنأيلنّيبتنكلو
نيبةّميقلاءايشألانمريثكلانودجيوانهىلإنوعماجلايتأي.يبناج
."ةّديجغلابمءاقلتنرتنإلاربعاهنوعيبيو،تايافنلا

وحنىلعنيعماجلامامتهالةريثمادنلسيأربتُعتله":رودنيلرإهلأس
."اهتاذّدحبينعأ؟ّصاخ

الذإ.ةريغصقوساّهنأوهنيعماجلاىلإةبسنلابادنلسيأّزيمُيام"
ّىتحليوطتقويضميالو،ةناوطسأّلكلخسنعضبنمرثكأرادصإّمتي
."روغوالدوغتاناوطسألثم،عيضتويفتخت

امّلكسانلاهيفتقميملاعيفةريثمةياوهلاهذهّنأنمّدبال"
ّكنأيفرّكفتتنأوةداعسلابرعشتّكنأنمّدبال.ةدئافالبوميدقوه
."ةيفاقثةميقتاذءايشأذقُنت

."رامدلانومواقينيذلانيعلوملانمةنفحدّرجمنحن":توشباولاق
."كلذنمنوديفتستو"
."كلذلوقكنكمي"
."؟ريغصلامجنلابّلحاذام؟نوسليجإروغوالدوغلثدحاذام"
ّلحاميردأال.ُربكدقف،راغصلاموجنلاعيمجبيصيامهباصأ"

تناك.دشرلاوأةقهارملاّنسغلبامدعبّطقِّنغيملهّنكلو،طبضلابهب
ملً.اديرفدعيملودوشحلانيبعاضّمث،ةليمجاهّنكلوةريصقّةينفلاهتايح
ىلإجاتحيءرملاف.كلذىلإدقتفاّهنأنمّدبالو،هّديؤينمّةمثدعي
ىلإو،ةريغصلاّنسلاكلتيفةرهشلاوباجعإلامامأدومصللّةيوقباصعأ
."هيلإمهروهظسانلاريديامدنعىوقأباصعأ

،هتعاسىلإّمثنمو،رادجلاىلعةّقلعملاةعاسلاىلإتوشباورظن
.ًاليلقحنحنتو

ضعببمايقلاىلإجاتحأو،ندنلىلإًءاسمعلُقتيتلاةرئاطلاّلقتسأس"
."؟دعبهتفرعمديرتامّةمثله.قالطنالالبقرومألا

.رودنيلرإهيلإرظن
.ً"ادغلحرتسّكنأتدقتعا.ّنظأامبسحءيشّلكاذه،ّالك"
اهميدقتعيطتسأىرخأةدعاسمىلإتجتحالاحيف،يتقاطبكيلإ"

.هترتسبيجنماهجرخأةقاطبرودنيلرإىطعأوكلذتوشباولاق."كيلإ
."كتلحردعومَترّيغدقل":رودنيلرإلاق
اممظعمتيهنأ.روغوالدوغلباُقأمليّننألاذه":توشباولاق



يفةّيفاضإةليلنمثيسفنىلعّرفوأس،ةلحرلاهذهيفهلعفتّططخ
."قدنفلا

."دعبدحاورمأ":رودنيلرإلاق
."معن"
نكمأنإ،كباعلنمةّنيعذخألءايحألامسقنمةفظوميتأتس"

."كلذ
."؟يباعلنمةّنيع"
."ةميرجلايفقيقحتلالجأنم"
."؟باعللانمةّنيعذخأتساذاملو"
."رضاحلاتقولايفكرابخإعيطتسأال"
."؟هبهبتشمانأله"
.قيقحتلالجأنم،روغوالدوغفرعنمّلكنمتاّنيعذخأننحن"

."كيلإةبسنلابًائيشينعيالاذهو
."!بيرغاذهمك!باعل.تمهف":توشباولاق
اهيلعّفلخيتلا،ّةيلفسلاهّكفنانسأىلإرودنيلرإقّدحو،مستبا

.ءادوسًاعقبنيتوكينلا



ىلعسلاجفيعضزوجعلجر؛راّودلابابلاربعقدنفلاىلإالخد
،فوقعمريغصفنأتاذ،ةليحنوةريصقةأرماهفلختشم،بلودمّيسرك
دقعلايفةأرملاتناك.وهبلايفامهبتلاجنَيتقراخونَيتيساقنيَنيعو
،ًاليوطاٍّيدلجًءاذحلعتنتوً،اكيمساٍّينبًافطعميدترت،اهرمعنمسماخلا
ترهظً،ابيرقتهرمعنمنينامثلايفلجرلاناك.اهمامأزوجعلاعفدتو
ًابحاشليحنلاههجوادبو،هتعّبقّةفاحتحتنمهرعشنمّةيئاوشعلصخ
ناواضيبلاناتليحنلاهاديتزربو،رهظلابّدحموهوسلج.تاومألابوحش
فلخنمهانيعتدبو،هقنعبحاشوطاحأ.دوسأفطعميمكتحتنم
.ةكمسيَنيعلثمنّرقملادوسألاراطإلاتاذةكيمسلاهترّاظن

ناكيذلا،لابقتسالاريدمامهبقار.زجحلابتكموحنةأرملاهتعفد
.نابرتقيامهو،هبتكمرداغي

."؟امكتدعاسمعيطتسأله":بتكملاىلإالصوامدنعامهلأسو
نعتلأسةأرملاّنكلو،بلودملاّيسركلاىلعسلاجلالجرلاهلهاجت

رداغيرودنيلرإناك.قدنفلايفلمعيّهنإاهلليق،رودنيلرإىعُدييّرحت
ناكدقف،روفلاىلعههابتنااتفل.نالخديامهآرو،توشباوعمىهقملا
.توملابّركذيامءيشامهيف

ىلإةدوعلانمهعنموتوشباوءاقبتساهبردجيناكاذإاملءاست
لءاستيناك.هلاقتعالًايفاكًاببسدجيملهّنكلو،رضاحلاتقولايفايناطيرب
ةأرماو،ةكمسلاينيعبنيتهيبشنينيعوذلجر.نيصخشلانيذهّةيوهنع
ىلعرودنيلرإناك.هلحّوللابقتسالاريدمهآرامدنع.رسنراقنمتاذ
.ةأجفىفتخاريخألااذهّنكلو،توشباوعيدوتكشو

امهنإ":زجحلابتكمنمرودنيلرإبرتقانيحلابقتسالاريدملاق
."كنعنالأسي

نمةكمسلاانيعهيلإتقّدح.بتكملافلخفقوورودنيلرإىشم
.ةعّبقلاتحت

له":مهبموزوجعتوصببلودملاّيسركلاىلعسلاجلالجرلاهلأس
."؟رودنيلرإتنأ

يفرسنلاراقنمعفترا."؟يعمثّدحتلاديرتله":رودنيلرإهلأس
.ءاوهلا

نوسليجإروغوالدوغتوميفقيقحتلابّفلكملاتنأله":ةأرملاهتلأس



."؟قدنفلااذهيف
.وهّهنأرودنيلرإاهباجأ
."؟دارفناىلعّملكتلااننكميله.انوبأاذهو،هتخأانأ":تلاق
تعفدوهلاؤستنجهتسا."؟ةدعاسملانيديرتله":ًالئاقاهيلعضرع

سلجيناكيتلاةلواطلاىلإًالوصو،ىهقملاىلإرودنيلرإاعبت.اهمامأّيسركلا
.ىفتخالدانلاّىتح،لخادلايفنيديحولاصاخشألااوناك.توشباوعماهيلإ
ملبابلاّنأامبو.ةريهظلالبقةداعحتفيىهقملاناكاذإامفرعيمل
.كلذنوفرعيسانلانمّةلقّنأودبينكلو.حتفيّهنأضرتفا،ًالفقمنكي

تسلجّمث،تالجعلاتلفقأوةلواطلاىلإبلودملاّيسركلاةأرملاتداق
.رودنيلرإمامأ

يونيناك،عقاولايف."امكتيؤرليقيرطيفتنك":ًالئاقاهيلعبذك
ركذيالهّنكلو،روغوالدوغةرسأعمّملكتللغروبنيلإويلوأرودروغيسلاسرإ
.كلذامهنمبلطدقناكاذإام

ثدحيملاذهف،انلزنمىلإةطرشلالوخدمدعانلّضف":ةأرملاتلاق
ناكاهمساّنأدقتعأ،كتليمزاّهنأودبي،ةّديسانبتلّصتا.ّطقانعم
تنك.مهنمدحاوّكنإتلاقوقيقحتلابّفلكملاوهنماُهتلأس.غروبنيلإ
."مالسبانوكرتتلعوضوملااذهنمءاهتنالالمآ

صخشنادقفىلعةنيزحنكتمل.اهكولسيفنزحللرثأّيأُدبيمل
تابجاوزاجنإامهيلعّنأارعش.ةدرابةحاقوىوساهنمَريملو،زيزع
نمروفنلابنارعشيامّهنأحضاولانم،نكلو.ةطرشللريرقتميدقتو،ةنّيعم
القدنفلاوبقيفتدجُويتلاّةثجلاّنأادب.هئافخإءانعاّدبكتيملوكلذ
.عوضوملااذهقوفامّهنأكو،امهّمهت

."؟روغوالدوغاهيفدجُويتلافورظلانافرعتله":رودنيلرإاهلأس
."نُعطّهنأفرعن.لُتقّهنأفرعن":زوجعلالاق
."؟كلذلعفينأنكمييذلانمنافرعتله"
فرعنال.هبلاّصتاىلعانسلنحنف،انيدلةركفال":ةأرملاتباجأ

وأءاقدصأهيدلناكنإاذه،هءادعأوهءاقدصأفرعنالو،رشاعينم
."ءادعأ

."؟اهيفهامتيأرةّرمرخآتناكىتم"
.رودنيلرإبرقتسلجو،مهنمتبرتقاو،ىهقملاىلإغروبنيلإتلخد

مدعىلعنيمّمصمامهالكناك،لعفةّدرّيأارهُظيملنكلو،اهيلعامهفّرع
.ةثداحلاكلتبّقلعتيءيشنمجاعزنالا



هانيأرةّرمرخآيفهرمعنمنيرشعلايفناكّهنأّنظأ":ةأرملاتلاق
."اهيف

."؟نيرشعلايف":مهفلاءاسأّهنأرودنيلرإّنظ
."هبلاّصتاىلعنكنمل،ُتلقامك"
."؟اذامل":غروبنيلإاهتلأس
:هتلأسوودنيلرإىلإترظنلب،ّىتحاهيلإرظنلاءانعةأرملاّدبكتتمل

يهانهةأرملاهذهنوكتنأبجيله؟كعمثّدحتلاانيفكيالأ"
."ً؟اضيأ

.حرملانمءيشهيلعادبوغروبنيلإىلإرودنيلرإرظن
.هريصمىلعًادجةنيزحّكنأودبيال":اهبيجينأنودنملاق

.زوجعلاىلإرظنو."كنباوهو"ً.ادّدجمةأرملاىلإرظنو."كقيقش،روغوالدوغ
."غروبنيلإاهمسا،امكلتلقامكوً؟اماعنيثالثلالخهَايرتملاذامل؟اذامل"
ةطرشلازكرمىلإامكذخأنس،ىرخأتاقيلعتامكيدلناكنإ":فاضأمث
يفةطرشةراّيسانيدل.ّةيمسرىوكشميدقتامكنكميو،كانهقيقحتلاعباتنل
."جراخلا

.ةكمسلاانيعتقاضامنيب،ةناهإلامامأرسنلاراقنمعفترا
نكيمل.هلوقلريثكلاانيدلسيل.انتايحانشعو،هتايحشاع":تلاق

."وهكلذكو،اذكهنيَحاترماّنك.ثدحاماذه،اننيبلاّصتاّةمث
طساوأيفتناكاهيفهامتيأرةّرمرخآّنأنينعتله":رودنيلرإلاق

."؟تاينيعبسلا
."لاّصتاّةمثنكيمل":ترّرك
ةّرملولو،تاونسلاكلتّلكلالخمكنيبلاصتاكانهنكيملأ"

."؟ءيشال؟يفتاهلاّصتاال؟ةدحاو
."ّالك":تباجأ
."؟اذامل"
نمال.ةّيضقلاباهلةقالعال،ةيلئاعةلأسماّهنإ":زوجعلاباجأ

."ً؟اضيأفرعتنأديرتاذام.ةيهتنمةلأسم.ديعبنمالوبيرق
."؟قدنفلااذهيفلمعيناكّهنأنافرعتامتنكله"
ناكّهنأانفرع.رخآىلإتقونمهنععمسناّنك":ةأرملاتباجأ

ناكّهنأتمهفو.راّوزللبابلاحتفيوً،افيخساٍّيزيدتري.انهًاسراحلمعي
."داليملاتالفحيفاتناسروديّدؤي

ناكمإبناكامّهنأكوكلذتلاق.اهيلعرودنيلرإانيعتّزكرت



وبقيف،ٍراعفصنوهو،ًالوتقمدجُونيح،رثكأهتلئاعنيهينأروغوالدوغ
.قدنف

شاع.رثكهءاقدصأّنأودبيال.هنعريثكلافرعنال":رودنيلرإلاق
سانلاهدجودقفً.ابوبحمناكّهنأودبيو،قدنفلااذهيفةريغصةفرغيف
.قدنفلاتالفحيفاتناسروديّدؤيناك،ِتلقامكو.لافطألاعمًاّبيط
،نَيتناوطسألّجسًاريغصاٍّيبصناكً.ادعاوًايّنغمناكّهنأّوتللانعمسانّنكلو
ّفلغمتيأر.كلذنعديزملاعبطلابنافرعتامكّنكلو،ّنظأامىلع
ّهلكملاعلاّنأكوادبو،ايفانيدناكسيفةلوجلّدعتسيّهنأهيلعبُتكةناوطسأ
كلذفرعيدحأدعيملو،ودبيامىلعكلذّلكىهتناّمث.هيَمدقتحت
يذلاام.ةميدقلاتاناوطسألاعمجبنيعلوملاضعبءانثتسابنآلاّيبصلا
."؟ثدح

رودنيلرإناكامنيبةكمسلاانيعتمتعأو،رسنلاراقنمضفخنا
ّتلظةأرملاّنأعمو،ةلواطلاىلعهّتبثو،هنعهرظنزوجعلاحاشأ.ثّدحتي
ةقثاوودبتدعتملاّهنأّالإ،روخفلاوّطلستملااهرهظمىلعظافحلالواحت
.اهسفننمًادج

َيتناوطسأةأجفّركذتو."؟ثدحيذلاام":هلاؤسرودنيلرإرّرك
.هتفرغيفنَيتدوجوملاروغوالدوغ

ًاركابغولبلاّنسىلإلصو.هتوصرسخ،ءيشثدحيمل":زوجعلالاق
."ةياهنلاتناككلتو،هرمعنمةرشعةيناثلايفناكنيحهتوصرسخو

."؟كلذدعبءانغلاعطتسيملأ":غروبنيلإهتلأس
هميلعتكناكمإبدعيمل.ًاليمجهتوصدعيمل":جاعزنابزوجعلالاق

،بضغلاودّرمتلاهبّدبتساوءانغلاّدضبلقنا.هلءيشلعفوأً،ائيش
اهعسويفامتلذبيتلاهتخأضراعو،ينضراع.ءيشّلكضراعيحبصأف
."ءيشّلكىلعينمالو،ّيلعمّجهت.هلجأنم

لقنملأ،رخآءيشنمله":رودنيلرإىلإرظنتيهوةأرملاتلاق
."؟هانلقامبِفتكتملأ؟ةيافكلاهيفامامكل

ةفرغيفريثكلادجنمل":اهعمسيملّهنأًايعّدم،رودنيلرإلاق
."نيَحاتفمنعًالضف،نيتناوطسأاندجو.روغوالدوغ

.امهصحفدعبنيَحاتفملاةداعإيعرشلاّبطلاءاربخنمبلطدقناك
عمحيتافمةقالعنماّيلدت.ةلواطلاىلعامهعضووهبيجنمامهجرخأف
ىدحإىلعو،ّيدرويكيتسالبراطإبةطاحمةّقالعلاتناك.ةريغصةيدم

اهَيتهج ةروص ناصرقل يذ قاس ،ّةيبشخ سلطقو [4] ، ةعقرو ىلع ىدحإ



هيَنيع ، عم ةملك ناصرق PIRATE ، ةبوتكم ةيزيلكنإلاب اهتحت .
نمامهرتملاّهنإتلاقو،نيَحاتفملاىلعةعيرسةرظنةأرملاتقلأ

.هسأرّزهّمث،نيحاتفملاىلإرظنوهفنأىلعهترّاظنزوجعلالّدعاميف.لبق
ودبيو.حجرألاىلعلزنمبابحاتفمامهدحأنأودبي":رودنيلرإلاق

،ةباجإىلعلصحيملهّنكلو،امهبقار."امقودنصوأةنازخحاتفمرخآلا
.هبيجىلإنيَحاتفملاداعأف

."؟هتاناوطسأَتدجوله":ةأرملاهتلأس
."؟امهريغلّجسله.نَيتنثاتدجو":باجأ
ّمثةظحللرودنيلرإىلإقّدحو."امهريغهيدلسيل،ّالك":زوجعلالاق

.ةعرسبهنعهرظنلّوح
."؟نَيتناوطسألاىلعلوصحلااننكميله":ةأرملاهتلأس
يهتنيامدنع.هكرتامّلكناثرتسامّكنأضرتفأ":رودنيلرإباجأ

سيلأ،نورخآةرسأدارفأهيدلسيل.هتاينتقمّلكىلعنالصحتس،قيقحتلا
."نيرخآءابرقأداجيإنمنّكمتنمل؟كلذكسيلأ،ًالافطأبجنيمل؟كلذك

كتدعاسماننكميله.بزعأناكّهنأهنعهتفرعامرخآ":ةأرملاتلاق
ىلإامهئيجمبقيقحتلايفًاريثكامهاسامّهنأكو،اهلاؤسهيلعتحرط."؟رثكأ
.قدنفلا

دعيمل."هتوصرسخوربكنإهبنذبنذلانكيمل":رودنيلرإلاق
،هتايحرسخنموههنباف.امهتسرطغوامهثارتكامدعلّمحتىلعًارداق
امّنأكو،ثدحيملًائيشّنأكونافّرصتي،كلذعمو.لُتقيذلاوهاهقيقشو
نمزذنمامهتايحنمًاءزجدعتملهتايحّنأكو،امهبهلةقالعالثدح
.رودنيلرإلهفشكّمتيملببسل،ليوط

:بلودملاّيسركلالمارفّلحتيهوًادّدجمتلاقو،ةأرملاهيلإترظن
."ىرخأةلئسأكيدلنكيملنإ"

."ىرنس":رودنيلرإلاق
."؟كلذكسيلأ،فطاعتلانمريثكلارهُظنملاّننأّنظت":ةأجفتلاق
اذه،نكلو.قالطإلاىلعفطاعتّيأامترهظأامّكنأّنظأال":باجأ

."ينأشنمسيل
."كنأشنمسيلاذه،ّالك":ةأرملاتلاق
ّيأامكيدلتناكاذإاموههتفرعمديرأام.نايسرمألانكلو"

ىلعسلاجلازوجعلاىلإرودنيلرإتفتلاو."كاخأناك.لجرلاهاجترعاشم
."كنبا":فاضأوّهيسرك



ءايتسالاادبامنيب،تفقوّمث."انيلإةبسنلابًابيرغناك":ةأرملاتلاق
.زوجعلاتامسقىلع

:عباتوًاضيأوهرودنيلرإفقو."؟امكّنظنسحدنعنكيملّهنأل"
ً؟الفطناكامدنع،هرمعنمةرشعةيناثلايفناكنيحامكلمأّبيخّهنأل"
."؟عراشلايفهامتيمرله؟هامتدرطله؟امتلعفاذام

انعمثّدحتلاىلعؤرجتفيك":اهنانسأىلعّرصتيهوةأرملاتلاق
."؟نيرخآلارئامضةبساحملكّنيعنم؟ؤرجتفيك؟ةربنلاهذهبيدلاووانأ

."؟امكيريمضامكبلسنمو":رودنيلرإاهبحاصف
ّيسركلاتبحسف،تملستسااّهنأادبّمث.رجانخلاكاهتارظنّنأرعش

تشم.ىهقملاجراخىلإاهمامأهتعفدوةلواطلانعًاديعبهترادأّمث،اهوحن
حدصيليجستلازاهجناك.راّودلابابلاوحنوهبلاربعةريبكتاوطخب
غروبنيلإورودنيلرإامهبقحل.ةبآكبيّنغييدنلسيأوناربوستوصب
زوجعلاقرغاميفً،ايلاعاهسأرةأرملاتعفر.قدنفلانارداغيامهوامهابقارو
مامألاىلإّزتهيحاريذلاهسأرىوسهنمرهظيملو،رثكأّهيسركيف
.فلخلاو



ريدمّنأدجو،ليلقبرهظلادعبهتفرغىلإرودنيلرإداعامدنع
يفناك.توصللنيَّربكموتاناوطسألاليغشتلًازاهجهيلإلسرأدقلابقتسالا
ّنأامبو.تقولاضعبذنملمعتستملتاناوطسأللةزهجأةعضبقدنفلا
هيدلنكيمل.ةعرسبهليغشتنمنّكمت،هلزنميفًادحاوكلميرودنيلرإ
الّهنألتاونسلليجستةلآِرتشيملو،ةجمدملاتاناوطسألاليغشتلزاهج
مهوسانلاعمسيليوطتقولّلظ.ةرصاعملاىقيسوملاىلإعامتسالاّبحي
ةبعل(شتوكسبوهةبعللديدجمساّهنأًادقتعمبوهبيهلانعنوثّدحتي
.)زفقلا

رودنيلرإاهنمبلطدقف،رودرويفرانفاهىلإاهقيرطيفغروبنيلإتناك
بألالأسينأيونيناك.روغوالدوغاهداترايتلاةسردملاةيؤرلباهذلا
رّرق.ةأجفءاقللاىهتناامدنعكلذلةصرفلادجيملهّنكلو،تخألاوأ
غروبنيلإنمدارأ،ءانثألاكلتيف.قحالتقويفًادّدجمامهعمثّدحتلا
عمّملكتلاو،هتّيموجنتاونسيفروغوالدوغاوفرعصاخشأىلعروثعلا
يفدلولاىلعةرهشلاهتّفلخيذلارثألافرعينأدارأ.ةسردملايفهئالمز
ّيأناكاذإامو،اهيفهئالمزيأرًاضيأفرعينأدارأ.ةركبملاّنسلاكلت
ةليلقلاتاونسلايفهبّلحامو،هتوصرسخامدنعثدحامركذيمهنم
ءادعأدوجوبفرعينمّةمثناكاذإامًاضيألءاستيناك.ةيلاتلا
.تقولاكلذذنمروغوالدوغل

اماهيلعيلمُيّهنألاهجاعزناظحالو،وهبلايفغروبنيلإلكلذّلكزجوأ
فادهألاديدحتعيطتستو،ةيضقلاتاسبالمفرعتتناك.هلعفبجي
.اهسفنب

تمتمت."قيرطلايفتاّجلثملاءارشكنكميو":رثكأاهتقياضملفاضأ
.تجرخونيبّصعتملاروكذلالوحمئاتشلاضعبب

دجيلتفتلا."؟حئاسلااذهىلعفّرعتأفيك":هفلخنمتوصلاق
.اهديبتاّدعملاةبيقحلمحتيهو،همامأرودرغلاف

،كهنملازوجعلايناطيربلاكلذّهنإ.ةحرابلاهتيقتلا؟توشباو":باجأ
."تاقوجلاناملغتاناوطسأعمجىوهييذلا،ةّخطلملانانسألاوذ

.تمستبا
."؟تاقوجلاناملغتاناوطسأعمجىوهيو؟ةّخطلمنانسأ":هتلأس
صوصخبديدجنملهً.امويِكلاهيورأسًادجةليوطةّصقاّهنإ"



."؟تاّنيعلا
نمزفقيهبلقداكً.ادّدجماهّايإهتيؤرىدلبيرغرورسبرعش

داعتساو،ةظحللهردصنعءبعلاحيُزأ.هفلخاهتوصعمسامدنعهناكم
.ةريصقهسافنأّنأرعشو،هّتيويحهتوص

."اهنمةريثكدادعأةّمثف،دعباهنعًائيشيردأال":تلاق
فسآانأ".ةيضاملاةليللايفثدحاملرذعنعرودنيلرإثحب."...انأ"

امدنعًامامتةقيقحلابكربُخأمل.عجاوفلاوتوملا.سمأةليلصوصخبًاقح
."يراربلايفنوتومينيذلاصاخشألابيمامتهانعينتلأس

.ً"ائيشيرابخإىلإاٍّرطضمتسل":تلاق
."ً؟ادّدجمجورخلااننكميلهً.امتحكرابخإّيلع،ىلب"
،كلذَسننلف.ةعئارةيسمأتناك.ّةيمهأرمألاِطعتال".تتمص"...ال"

."؟انقّفتا
.سكعلادارأّهنأعم."هنيديرتاماذهناكنإ،انقّفتا"
."؟اذهتوشباووهنيأ"
.هتفرغمقراهؤاطعإّمتكانهو،لابقتسالابتكمىلإرودنيلرإاهقفار

نمدعصملاترظتنا.ةبهاذيهواهبقار.دعصملاوحنتهّجوتو،احفاصت
ىلعناكو،اهبقاحللاهيلعناكاذإاملءاست.فلخلاىلإرظنتنأنود
يتلاةظحللايفهيلإترظن.تلخدوبابلاحُتفامدنعكلذبمايقلاكشو
.ةفيفطةماستباتمستباو،بابلااهيفقلُغأ

مقردنعّفقوتيوهودعصملاىأرو،ةظحللًانكاسرودنيلرإفقو
رودرغلافرطعّمشينأعاطتساً.ادّدجمّرزلاىلعطغضّمث.توشباوقباط
.هتفرغدجوتثيحقباطلاىلإهقيرطيف

نمّدكأتوزاهجلايفنوسليجإروغوالدوغةقوجلامالغلةناوطسأعضو
تناك.هريرسىلعدّدمتّمث.ةقيقدلايفةرود45ىلعةعرسلاتيبثت
ّيألمحتنكتمليهفً.اقالطإلّغُشتملاّهنأادبو،ةديدجةناوطسألا
ًاريخأو،ةمّدقملاتتأ،ةيادبلايفةطيسبةقطقطدعب.رابغةّرذوأشدخ
.يمّيرملامالسلايّنغيركذوناربوسلعئاروٍفاصتوصأدب

هآرف،هيبأةفرغىلإيّدؤملابابلارذحبحتفو،ّرمملايفهدرفمبفقو
ّةيلمعيفهُدلاوكراشيمل.تماصقلقيفًادراش،ريرسلافرطىلعًاسلاج
يفلبجلايفهرظننعهادلوباغامدعبةعرزملاىلإةدوعللحفاك.ثحبلا
،امهيدانيوهوّةيجلثلاةفصاعلاطسوفوطيحار.ةأجفّتبهيتلاةفصاعلا



الهسأيناك.هحايصةفصاعلاليوعمتكامنيب،ءيشةيؤرىلعرداقريغ
ىلإاهتداعإوفارخلايعرىلعهتدعاسملهعمهيَدلوبحطصادقف.فَصوي
دنعراهنلاكلذيفًاليمجسقطلاادبو،ّلحدقءاتشلاناك.ةبيرزلا
قباسنودنمةفصاعلاّتبهذإ،ّعقوتدّرجمكلذناك،نكلو.مهقالطنا
.راذنإ

ىلعسلجياذاملمهفيمل.هبناجىلإفقووهيبأنمرودنيلرإبرتقا
ّمتدقنكيمل.لابجلايفثحبلاقيرفىلإمامضنالانعًاضوعريرسلا
.دعبتسماذهّنأعم،ةايحلاديقىلعلازامامّبر.دعبهيخأىلعروثعلا
ىلإاوداعنيذلا،نيكهنملالاجرلاهوجوىلعسأيلاتارامأرودنيلرإىأر
عرازملاوىرقلانماَوتأً.ادّدجمقالطنالالبقماعطلالوانتوةحارتساللتيبلا
اٍّيصعوً،ابالكمهعماوبحطصاو،ةّمهمللًالهأناكنمّلكعم،ةرواجملا
اوناكاذكهو،رودنيلرإىلعاورثعاذكه.جلثلايفاهنوزرغياوحارةليوط
.هقيقشىلعروثعلابنولمأي

نونعطياوناك،صاخشأةرشعىلإةينامثنمقرفيفلبجلاىلإاوبهذ
،رودنيلرإىلعمهروثعىلعنامويّرم.هقيقشنودانيمهو،مهّيصعبجلثلا
ًاعمناقيقشلاَيقب.نيرفاسملانيبتقّرفيتلاةفصاعلاىلعمّايأةثالثو
توصعامسالواحو،ةفصاعلاطسوةدجنلانَيبلاطاحاص.ليوطتقول
امهيديأّنكلو،هديبكسمأف،نيَماعبهيخأنمربكأرودنيلرإناك.امهيبأ
الّهنأّنظيناك.هيخأديتلفأىتمرودنيلرإرعشيملودربلانمترّدخت
ركذيّهنأًاقحالّنظ.هَريملتفتلاامدنعهّنكلو،هيخأديبكسميلازي
رعشيمل،عقاولايف.ّليختدّرجمناكهّنكلو،هدينمهيخأديقالزنا
.ّطقكلذب

ىلعّفقوتتنلّةيجلثةفصاعيفةرشاعلاّنسيفتوميسّهنأبعنتقا
تمعأوهلاصوأتّعطقوهتقّزم،بناجّلكنمهيلعتّضقناذإ.ودبيام
نفدلواحوجلثلايفطقسً،اريخأ.ةمحرالبو،ةيساقو،ةدرابتناك.هرصب
.لبجلايفًاضيأرضتُحيناكيذلاهيخأبرّكفيوهوكانهىقلتسا.هسفن

مل.هيلعفّرعتيملهجوةأجفرهظو،هفتكيفةّداحةزخوهتظقيأ
تحتنمهبحسّمت.مونلاةلصاومدارأ.لجرلاهلاقامعامسنمنّكمتي
عمس.ةدوعلاةلحرًاريثكركذيالّهنأعم،هلمحىلعلاجرلابوانتو،جلثلا
بيُصأّهنإلاقو،بيبطهصحف.هبينتعتيهوهّمأتوصعمسوً،اتاوصأ
ةفرغىأرً.ادجةريطخنكتملاهّنكلو،هَيقاسوهيَمدقيفعيقصةعسلب
.هيفّرثؤيملثدحامّنأكوريرسلافرطىلعهدرفمبًاسلاجهآرو،هيبأ



حارً.افئاخوًازجاعهيبأبرقفقو.هاوقرودنيلرإداعتسا،نيَمويدعب
وهاذامل؟وهاذامل.هتّوقديعتسيوىفُشيأدبامدنعةبارغبهبّذعيهريمض
دارأ؟هنمًالدبهيخأىلعنورثعيساوناكله،هيلعاورثعيملول؟اجننم
هّنكلو.ثحبلايفكراشيالاذاملهلأسينأدارأو،كلذنعهابألأسينأ
يتلاهتيحلىلإ،ههجويفةروفحملاةقيمعلاطوطخلاىلإ،هيلإرظنلابىفتكا
.نزحلاامهدّوسنَيتللاهيَنيعو،مّايأذنمقلُحتمل

هَديرودنيلرإعضوف.هيلإهدلاورظنينأنودنمليوطتقوّرم
،هيخأنادقفيفيأ،ثدحاميفبنذهلناكاذإامهلأسوهفتكىلع
نأبجيناك،رثكأهبينتعينأهيلعناكو،ةّوقبهبكسمُيملّهنأل
دقفهّنكلو،دّدرتموفيعضتوصبهلأس.هيلعرثُعامدنعهبناجبنوكي
هانيعتقرورغاو،هسأربألاىنحأ.بحتنيأدبو،هسفنىلعةرطيسلا
مخضلاهدسجذخأنأىلإً،اضيأوهيكبيحارورودنيلرإنضتحاف،عومدلاب
.هنبايَعارذنيبفجتريوّزتهي

قطقطتةناوطسألاتأدبنأىلإرودنيلرإنهذيفكلذّلكّرم
نمزذنمتالّمأتلاكلتيفلاسرتسالابهسفنلحمسدقنكيملً.ادّدجم
يذلاليقثلانزحلابًادّدجمرعشو،ةأجفهيلإتداعتايركذلاّنكلو،ليوط
ً.امامتهنايسنوأهنفدنمًاموينّكمتينل

.ةقوجلامالغةّوقتناككلت



ةربإلاعفروً،اسلاجلدتعا.ريرسللةيذاحملاةلواطلاىلعفتاهلاّنر
هتربخأ.ةلّصتملايهرودرغلافتناك.زاهجلالمعفقوأّمثةناوطسألانع
لاّصتالانيّفظوملانمتبلطامدنعو.هتفرغيفنكيملتوشباويرنهّنأ
.ناكمّيأيفهيلعاورثعيمل،هنعثحبلاوهتفرغب

يفهزجحىهنأله.ةّنيعلاءاطعإلرظتنيسناك":رودنيلرإلاق
."ءاسملااذهليحرلايونيهنأتمهفدقلف؟قدنفلا

."...ورثكأانهءاقبلاعيطتسأال.كلذنعلأسأمل":رودرغلافتلاق
.هدجأاملاحكيلإهلسُرأس.فسآانأ،العبطلاب،ال":رودنيلرإلاق

."كلذىلعفسآ
."ةبهاذانأً،اذإًانسح"
ملّهنأّالإ،لوقينأبجياذامفرعيملّهنأعمو.رودنيلرإدّدرت

،هبابىلعةقرطةأجفعمسو،تمصلالاط.روفلاىلعبهذتاهكرتأشي
.هترايزلتتأدقدنيلافيإّنأّنظف

."كلذنيديرتالتنكنإمهفأينّنكلوً،ادّدجمكءاقلّدوأ":لاق
.ةّرملاهذهىوقأ،هبابىلعىرخأةقرطعمس
نيبغرتتنكنإ،نَِحملاوتوملاةّصقنعةقيقحلاكرابخإتدرأ":لاق

."ءاغصإلاب
."؟ينعتاذام"
."؟كلذنيّدوتله"
امةأرملاكلترابخإديرياذامل.ينعياذامهسفنوهفرعينكيمل

دوعيو،ةلأسملاهذهيهنيالاذامل.هتنباىوسلبقنمًادحأهبربخيمل
ً.اقحالونآلا،هجاعزإبءيشلحمسينأنودنمّةيعيبطلاهتايحىلإ

.ةثلاثلاةّرمللبابلاىلعةقرطلاترّركتو،روفلاىلعرودرغلافهبجتمل
ىلإرظنينأنودنمبابلاحتفو،هدينمةعاّمسلارودنيلرإعضو
تناكً،ادّدجمةعاّمسلاعفرامدنعو.بسحوافيإاّهنأًاضرتفم،قراطلا
.تلحردقرودرغلاف

.دحأهبجيمل،نكلو."؟ولأ،ولأ":لاق
.لبقنمهَريملًالجرهتفرغيفىأر.تفتلاّمثً،ادّدجمةعاّمسلاداعأ

ةعّبقرمتعيوً،احاشوعضيوً،اكيمساٍّيلحكًافطعميدتري،ةماقلاريصقناك
باذثيحهفطعمىلععملتءاملاتارطقتحار.ةئتانّةفاحتاذءاقرز



ناتلاهتطاحأاميف،نَيتمخضونَيتكيمسهاتفشوً،ائلتممههجوناك.جلثلا
رعاشلاروصبلجرلااذههّركذ.نَيتبعتملانَيتريغصلاهيَنيعبناتمخضوناتنكاد
.هفنأفرطىلعءاملانمةرطقتلاسو.نيدوأ.ـه.و

."؟رودنيلرإتنأله":لاق
."لجأ"
."كعمثّدحتلاوقدنفلااذهىلإءيجملايّنمبُلط":لجرلالاق

.هفنأاهبحسمّمث،هفطعمىلعاهضفنو،هتعّبقعلخ
."؟كلذكنمبلطنم":رودنيلرإهلأس
ّقلعتيرمألا.نوكينمفرعأال.ميربنويرامىعديصخش"

يفهفرعنمّلكعمثيدحلاو،نوسليجإروغوالدوغلتقميفقيقحتلاب
."هنعكعمثّدحتلاكاذنويراميّنمبلطو،هفرعأتنك.يضاملا

نم":لبقنمههجوىأرنيأّركذتينأًالواحم،رودنيلرإهلأس
."؟تنأ

يفرودرويفرانفاهلافطأةقوجدئاقتنكو،نوسنامريهلايرباغىعدأ"
."...ةليوطلاتاّرمملاكلت؟ريرسلاىلعسولجلايننكميله.ىضمام

.هحاشوّلحو،هفطعمرارزألجرلاّكف."سلجا،لّضفت؟لايرباغ"
ةقوجةروصىلإرظنوروغوالدوغيتناوطسأىدحإّفلغمرودنيلرإلوانت
.اريماكلاىلإحرمبقّدحيةقوجلادئاقناك.رودرويفرانفاهلافطأ

."؟تنأاذهأ":ّفلغملاهيطُعيوهوهلأس
.هسأرّزهوّفلغملاىلإلايرباغرظن
.دوقعذنمةّرفوتمتاناوطسألاهذهدعتمل؟اذهكلنيأنم":هلأس

كبردجيال.مهدحأىلإامهترعأ.رخآبوألكشب،ءابغبّيتناوطسأتعضأ
."ءيشّيأةراعإًادبأ

."روغوالدوغناّصختاتناك":رودنيلرإلاق
امدنعيرمعنمنيرشعلاوةنماثلاامّبرزواجتأنكأمل":لايرباغلاق

."تقولاّرميفيكبيجع،ةروصلاكلتتذُخأ
."؟نويرامكللاقاذام"
ثّدحتلايّنمبلطو،روغوالدوغنعهفرعأامهتربخأ.ريثكلالقيمل"

."ةصرفلاّلغتسأنأيفترّكفو،لاحّيأبكيفايكيرىلإًايتآتنك.كعم
.لايرباغدّدرت
ًالجرناكاذإامتلءاستينّنكلو،توصلاديدحتنمنّكمتأمل":لاق

نّكمتأملينّنكلو،هلأسأنأةظاظفلانمّهنأترعش.كاذنويرام،ةأرماوأ



!بيرغمسانمهلاي.توصلانمكلذةفرعمنكمي،ةداع.ديدحتلانم
."ميربنويرام

هّمهيّهنأكوً،ابيرقتةفهللابرعش،هتوصيفمامتهاةربنبرودنيلرإرعش
.فرعينأ

راشأ."ميربنويرام،مسالاكاذ،كلذبًامويرّكفأمل":رودنيلرإلاق
ال،ّيوقريثأتهتوصل.ةناوطسألاهذهىلإيغصأتنك"ً:افيضمّفلغملاىلإ
."هّنسرغصنممغرلاىلع،كلذراكنإنكمي

حجرألاىلعروغوالدوغناك":ّفلغملاىلإرظنيوهولايرباغلاق
امّبروً،اقحالّالإكلذانكردأاّننأّنظأالينّنكلو.انيدلةقوجمالغلضفأ
."بسحوتاونسعضبلبق

."؟ىلوألاةّرمللهتيقتلاىتم"
امو،كاذنيحرودرويفرانفاهيفشيعتةلئاعلاتناك.ّيلإهدلاوهرضحأ"

نَيلفطلاةيبرتببألاماقو،ةريصقةّدمدعبّمألاّتيفوت.ّنظأامىلع،تلاز
تسَرديّننأفرعيبألاناك.ماوعأةعضببهربكتةاتفوروغوالدوغ:هدرفمب
يطعأتنك،ىقيسوملاسيردتبتمق.ّوتللتدعو،جراخلايفىقيسوملا
ًادئاقينييعتّمت.اهبتمقىرخألامعأنعًالضف،ّةيصوصخًاسورد
ناك.ةقوجفيلأتلدالوألانمفاكددععمجنمتنّكمتامدنعةقوجلل
ضعبهيفبلطنًاصاخًانالعإانرشنانّنكلو،ةداعلاك،تايتفلانممهمظعم
يفةرشاعلايفناك.يلزنمىلإًامويهراضحإبروغوالدوغدلاوماقو،نايبّصلا
فيكفرعيناكو!عئارلاتوصلاكلذلاي.عئارتوصبّعتمتيو،تقولاكلذ
هلماعيوّيبصلاىلعًاريثكطغضيبألاّنأروفلاىلعتظحال.يّنغي
ّهنأًاقحالتفشتكاّمث.ءانغلانعهفرعيامّلكهّملعيسّهنإلاق.ةمارصب
ال.بعللجورخلادارأنإلزنملايفهيقبتسيوهبقاعي،ّيبصلاعمًايساقناك
نكيملوهيلعسَرامتتناكةريبكًاطوغضّنألةحلاصةيبرتاّهنأّنظأ
ءابآلانعاٍّيكيسالكًالاثمبألاناكً.اريثكهئاقدصأعمبعللابهلحمسي
ّنأّنظأال.هنوديريامىلإمهئانبأليوحتىلإنوَعسينيذلانيّطلستملا
."ًالعفةديعسةلوفطشاعروغوالدوغ

.لايرباغتمص
."؟كلذكسيلأً،اريثككلذبترّكف":رودنيلرإلاق
."ثدحيكلذتيأر"
."؟اذام"
ىلعةعيرمًاراثآكرتتنأةريبكلاطوغضلاوةمراصلاةيبرتلانأشنم"



ءايقشألالافطألاعممدختُسييذلامزحلانعانهثّدحتأال.لافطألا
،عبطلابً.امامتةفلتخمةلأسملاكلتف،هيجوتلاوأحبكلاىلإنوجاتحينيذلا
حمُسياليتلاتالاحلانعانهثّدحتأينّنكلو.بيدأتلاىلإدالوألاجاتحي
امكومهتعيبطىلعاونوكينأبمهلحمسيالو.مهتلوفطشيعبلافطأللاهب
روغوالدوغناك.رخآًائيشاونوكيلًانايحأنومَّطحيونوَبلوقيلب،نوءاشي
ّهنأحيحص.ةايحلايفًاريبكًارودهوبأهلدارأو،ًاليمجوناربوستوصكلمي
،هتايحنمهمرحّهنأريغ،دوصقموٍعاولكشبةّئيسةلماعمهلماعيمل
."هتلوفطهنمقرسو

ملوكولسلانسحهميلعتىلإىوسَعسيمليذلاهيبأبرودنيلرإرّكف
ةلماعموفّرصتلانسحىوسهنمبلطيمل.ةفطاعلاىوسهلمّدقي
وهاّمعفلتخيناسنإىلإهليوحتّطقهوبألواحيمل.فطلبنيرخآلا
ىلعفينعلاهئادتعاىلعمكحلارظتنييذلاَبألارودنيلرإّركذت.هيلع
ّنظنسحدنعنوكينأماودلاىلعلواحيذلاروغوالدوغّليختو،هنبا
.هيبأ

اونوكينأةصرفىلعًادبأنولصحيالءالؤهف...":ًالئاقلايرباغعبات
ّةلقتسمتارارقذاّختاو،هيفاودلويذلاملاعلانمجورخلايفًارارحأ
المهضعبوً،اقحالّالإكلذلافطألاكرديال،عبطلاب.مهتايحصوصخب
ةقهارملاّنسيفنوحبصيامدنعنولوقيامًابلاغنكلو.قالطإلاىلعلعفي
دوعيال،ةأجف.تافالخلابشنتف،نآلادعبكلذديرأدعأمل:دشرلاوأ
ىرت.ةريبكةاسأمىلإكلذيّدؤيدقو،هيَوبأةايحشيعيفًابغارلفطلا
،هلثمًابيبطنوكينأهنبانمديرييذلابيبطلا:ناكمّلكيفكلذ
ًاطوغضنوسراميناكمّلكيفسانأّةمث.راّيطلاو،ةكرشلاريدمو،يماحملاو
."مهدالوأىلعةليحتسم

."؟دّرمتله؟ىفكلاقله؟روغوالدوغعمثدحاماذهله"
.بيجينألبقلايرباغتمص

."؟روغوالدوغدلاوتيقتلاله":هلأس
نَيئيلماناك.هتنباووه،حابصلااذههعمتثّدحت":رودنيلرإباجأ

افرذيمل.روغوالدوغلةفطاعّيأناّنكيامّهنأُدبيملو،ةيهاركلاوبضغلاب
."هيلعةعمد

."؟بلودمّيسركىلعًاسلاجبألاناكلهو"
."لجأ"
."تاونسعضبباهدعبكلذثدح":لايرباغلاق



."؟اذامدعب"
ةلوجتقبسيتلاةبيهرلاةلفحلاكلت.ةلفحلانمتاونسعضبدعب"

ادنلسيأّيبصرداغينأ،اهعوننمةقباستناك.ايفانيدناكسيفمالغلا
هيتناوطسألاسرإببألاماق.ايفانيدناكسيفتاقوجعمدرفنملكشبيّنغيل
ةكرشلاتماقو،كانهتاناوطسأةكرشمامتهاتراثأف،جيورنلاىلإنييلوألا
يللاق.ايفانيدناكسيفهيتناوطسأرشنلجأنمهلّةيقيسومةلوجميظنتب
،ةرورضلابروغوالدوغملحسيلو،وههملح،ظِحال،هملحّنإةّرمبألا
."كلذيفّكشال،لعفيلناكو.انييفناملغةقوجيفّيبصلايّنغينأوه

."ً؟اذإثدحاذام"
.روكذلاوناربوسلاعمًالجآمأًالجاعًامئادثدحيام":لايرباغلاق

كلذثدحينأنكميناك.مالغلاةايحيفتيقوتأوسأيفةعيبطلاتلّخدت
كانهكلذثدحنكلو.لزنملايفهدحونوكينيحوأ،نيرمتلالالخ
."...نيكسملالفطلاو

.رودنيلرإىلإلايرباغرظن
ضعبةيدأتلافطألاةقوجبضرتفيناك.سيلاوكلافلخهعمتنك"

نمنوفورعمنوّيقيسومو،كانهةقطنملالافطأنمدشحّةمثناكو،يناغألا
نعنالعإلاّمتدقناك.فحصلانمداّقنلانمددعّىتحو،كيفايكير
،لّوألاّفصلاطسويفًاسلاجهوبأناكو،عساوقاطنىلعّةيقيسوملاةلفحلا
،هتيبىلإرداغامدنع،تاعاسدعبً،اقحاليتيؤرلّيبصلاىتأ.عبطلاب
كلذذنمترّكفامًابلاغو،ةموؤشملاةليللاكلتيفرعشفيكينربخأو
."ناسنإةايحىرجمرّيغتنأةدحاوةثداحلنكميفيكتقولا

ّجضتةعاقلاو،ةلوغشمرودرويفرانفاهامنيسيفدعاقملاعيمجتناك
مالفأةدهاشمللبقنمنيتّرمرحاسلاىنبملااذهىلإىتأدقناك.روضحلاب
هّمأهتبحطصا.يلاعلاحرسملاو،ةعاقلايفةليمجلاةءاضإلا:هآرامّلكهنتفو
مليفةدهاشملهتقيقشوهيبأعمىتأو،حيرلاعمبهذمليفةدهاشملةّرم
.ينزيدتلاولينوترك

اَوتألب،ّةيضفلاةشاشلالاطبأةدهاشملاورضحيملسانلاءالؤهّنكلو
هبلّجسنأهلقبسيذلاتوصلابهئانغىلإعامتساللاَوتأ.هيلإعامتسالل
يفىّنغنأقبس.نآلادّدرتلابرعشيناك،لجخلانعًاضوعو.نَيتناوطسأ
مامأو،ةسردملايفو،رودرويفرانفاهيفةدابعلاراديف،لبقنمّماعناكم
.يقيقحلافوخلاولجخلابرعشيناك،نايحألابلغأيف.ضيرعروهمج



ىلعهدعاساماذهو،نيرخآلالبقنمبوغرمّهنأكرديأدبً،اقحال
،هئانغىلإعامتساللءيجملاىلإسانلاعفديببسّةمث.هدّدرتىلعّبلغتلا
ىلإوعديببسلااذهنكيملو،هيلإعامتسالايفسانلاةبغرلببسّةمث
.مجنلاوهناك.رخآءيشالو،هؤانغوهتوصمهَعفادناك.لجخلا

ادنلسيأيفوناربوسلضفأ:ةديرجلايفُرشنيذلانالعإلاهوبأهارأ
هتسامحتقافو،ةجهبّقلأتيهوبأناك.لضفألاوناربوسلا.ةليللايّنغي
ولطقفىنمتأ:لاق.ةلصاوتممّايألةلفحلانعثّدحت.هسفنّيبصلاةسامح
تُّرستناكل،ناكملاكلذيفيّنغتتنأوكارتلّةيحتلازامكّمأّنأ
.فصولاقافاهرورسناكلً.اريثك

ً.اضيأكانهيّنغينأاودارأو،ىرخألانادلبلايفهئانغبسانلابجُعأ
ُتفرع،كلذُتفرعً،اراركتوًارارمهوبألاق.كانههيتناوطسأرشناودارأ
ةسمللايهرودرويفرانفاهةلفحتناكو،ةلحرللدادعإللًادهاجلمع.كلذ
.لمعلاكلذىلعةريخألا

روهمجلاةيؤرلةعاقلاىلإرظنلاقرتسيفيكحرسملاريدمهربخأ
ّهنأفرعًاصاخشأىأرو،سانلاةمهمهىلإىغصأ.مهدعاقمنّولتحيمهو
رخآيفةثالثلااهلافطأعمسلجتةقوجلادئاقةجوزىأرً.ادبأمهيقتلينل
اوناكنّممًاضعبّىتحو،مهئابآعمهئالمزنمًاددعىأر.ثلاثلاّفصلا
ىربكلاهتقيقشبرق،لّوألاّفصلاطسويفسلجيهابأىأرو،هنوقياضي
داكلابتالاخً.اضيأكانههّمأةلئاعتناك.فقسلاىلإقّدحتيتلا
.ةراتسلاعفرراظتنابمهيديأنيبمهتاعّبقنولمحيلاجرو،ّنهفرعي

هدلاوىّحضمكفرعيناك.هيبأسفنيفرخفلاثعبينأدارأ
دقل.بعتلاكلذرامثنمًاضعبفطقيسنآلاوً،احجانًايّنغمهنملعجيل
ّيأرّمذتللنكيملو،يساقلانيرمتلاودهجلانمريثكلاحاجنلااذههّفلك
.هيبأبضغراثأهّنكلو،لواح.ىودج

ًانلعيّنغيامدنعّىتحً،امئادرومألاتناكاذكهفً،امامتهيبأبقثيناك
بّذعت.ةياهنلايفدارأامهلناكو،هعّجشو،هوبأهداق.هتدارإسكعىلع
حرسملاةبهرببسبءابرغلامامأاهيفىّنغيتلاىلوألاةّرملايفّيبصلا
ً،اقالطإلزانتيملهدلاوّنكلو.سانلاكئلوأّلكمامأهباصأيذلالجخلاو
يف-ًانلعىّنغاّملكف.هئانغببسبةقياضمللّيبصلاضّرعتامدنعّىتحالو
نيذلا،تايتفلاضعبوةيبصلاتاقياضمتدادزا-ةدابعلاراديفوةسردملا
ىلإمهعفديناكيذلااممهفيمل.هتوصنمنورخسيو،هنومتشياوحار
.كلذ



يتلاهّمأةافودعبًاديدشًانزحنزحدقف،هيبأبضغةراثإأشيمل
ً،اراهنوًاليلاهراوجىلإبألاّلظ.رهشأنوضغيفتتامو،ايميكوللابتبيصأ
تاملكرخآ.لبذياهدسجذخأامنيبكانهمانو،ىفشتسملاىلإاهقفارو
،كتدلاوبرّكف:تناكةلفحلاناكمىلإتيبلااورداغينألبقهوبأهلاهلاق
.ةايحلاديقىلعتناكولكبرخفتستناكمكو

تايتفلاعيمجتدترا.حرسملاىلعاهناكمتذخأدقةقوجلاتناك
ءاضيبًاناصمقنايبصلاىدتراو.ةنيدملاسلجماهنمثعفدةهباشتمًاباوثأ
يذلامامتهالاءازإنيسّمحتمنوسماهتياوحارً.امامتهلثم؛ءادوسليوارسو
ةقوجلادئاق،لايرباغناك.مهعسويفاملذبىلعاومّمصو،ةقرفلاهاّقلتت
ّلكناك.ضرألاىلعةراجيسةلفحلاّمظنمأفطأ.حرسملاريدمعمثّدحتي

.ةراتسلاعفُرتسًابيرقً.ازهاجءيش
."؟ماريامىلعءيشّلكله":هلأسو،لايرباغهادان
."لماكلابةزوجحمةعاقلا.لجأ"
كئانغعامسوكتيؤرلًاعيمجاَوتأ.كلذّركذت،كتيؤرلاَوتأمهعيمجو"

الوكسفنبرخفاً.اروخفنوكتنأكيلعو،رخآصخشّيأنعًانودتنأ
لوزيسامناعرسّرتوتلااذهّنكلو،نآلاًاّرتوتمَتنكامّبر.لجخلابرعشت
."كلذفرعتتنأ.ءانغلابأدبتامدنع

."لجأ"
."؟أدبنلهً،اذإ"
.هسأرّزه
.مالغلافتكىلعهَديلايرباغعضو
.سانلاكئلوأّلكنويعىلإرظنلاكيلعبعصلانمّهنأّكشال"

."ماريامىلعءيشّلكنوكيسوءانغلاىوسكيلعام،نكلو
."لجأ"
ىلعانبّردتنأقبس،ىلوألاةينغألادعبّالإةلفحلاّمظنميتأينل"

."ماريامىلعءيشّلكنوكيسوءانغلابتنأأدبا.كلذ
يتلاةقوجلاىلإراشأمث،حرسملاريدمىلإةراشإلايرباغىطعأ

ً،ازهاجءيشّلكناك.مهنكامأيفاوّفطصاو،روفلاىلعاهؤاضعأتمص
.دادعتسالاّمتأىلععيمجلاو

.ةراتسلاتعفُر.سمهلاّفقوتو،ةعاقلاءاوضأتتفخ
.كّمأبرّكف
ودبيوةراتسلاعفُرتنألبقهنهذتربعيتلاةريخألاىركذلاتناك



اهآرةّرمرخآيفتوملاشارفىلعهّمأدهشميههمامأسلاجلاروهمجلا
فرطىلعًاعمناسلجي،هيبأعمناك.هزيكرتدقفنمزلانمةظحللو،اهيف
اّهنأادبوامهتضمغأ.اهيَنيعحتفىلعةرداقداكلابو،ةفيعضتناكو،ريرسلا
مل.ماستبالاتلواحوهيلإترظنو،ءطببامهتحتفّمث،مونلايفتقرغتسادق
،افقوليحرلاتقوناحامدنع.رثكأمهضعبعمثّدحتلامهناكمإبنكي
.اهيفاهآرةّرمرخآكلتتناكذإ،عادولاةلبقاهّلبقيملّهنألًامئادمدنو
.امهفلخبابلاقلُغأو،هيبأعمجرخوفوقولابىفتكا

ىريدعيملو،ةعاقلاتفتخا.هيبأينيعهانيعتقتلاو،ةراتسلاتعفُر
.نَيتجهوتملاهيبأيَنيعىوس

.ةعاقلايفكحضيمهدحأأدب
،ةراشإدئاقلاىطعأو،يّنغتتأدبدقةقوجلاتناك.هدشرىلإداع

رّركتةقوجلالعجوةثداحلاىلعةيطغتلاةقرفلادئاقلواح.هتتافاهّنكلو
.امرمأثدحامناعرسو،بسانملاتقولايفوهأدبّمثً،ادّدجمعطقملا

.هتوصلثدحامرمأ

:ةدرابلاقدنفلاةفرغيفرودنيلرإمامأسلجيذلا،لايرباغلاق
،ةرشابمىلوألاةينغألايف،لثملالوقيامك،هتوصيفبئذّةمثناك،بئذ"
."ءيشّلكىهتناّمث



هتداعأامنيب،همامأقّدحيوهو،كارحالبريرسلاىلعلايرباغسلج
يفاٍّيجيردتةقوجلاتقرغامدنع،رودرويفرانفاهامنيسحرسمىلإهتايركذ
نملواحو،حنحنت.هتوصلثدحيذلاامروغوالدوغمهفيمل.تمصلا
اهيخألعجلحرسملاىلإهتخأتضكروً،افقاوهوبأضهن.تاّرمةّدعديدج
تقلطناامناعرس،نكلو.ةيادبلايفنوسماهتيسانلاحار.ّفقوتي
ىتأ.نيرضاحلاضعبرّفصامنيب،اٍّيجيردتولعتتحارو،ةرخاسلاتاكحضلا
لواح.هناكميفرّمستّيبصلاّنكلو،حرسملانعروغوالدوغداعبإللايرباغ
،ةراجيسهديبوحرسملاىلإةلفحلاّمظنمىتأ.ةراتسلالازنإحرسملاريدم
روغوالدوغكيرحتنملايرباغنّكمت،ةياهنلايف.لعفياذامفرعيملهّنكلو
نعاوّفقوتيلروضحلايفحيصتتذخأوهعمهتخأتناكً.اديعبهعفدو
ً.اقوعصم،يمامألاّفصلايف،هناكميفًافقاوّلظفهوبأاّمأ.كحضلا

.رودنيلرإىلإرظنوعقاولاىلإلايرباغداع
."ةليللاكلتبريكفتلاىدلفجترأتلزام":لاق
."..ً.امامتمهفأمل؟هتوصيفبئذ":رودنيلرإلاق
لابحلاّنأوهثدحيامف.توصلالّدبتفصولمدختُسيريبعتّهنإ"

ةقيرطلابكتوصمادختسابّرمتستكّنكلو،غولبلاّنسعمدّدمتتةيتوصلا
لقتنتذإةليمجنوكتالةجيتنلاوً.اضافخنارثكأحبصيولّدبتيف،اهسفن
نمناك.تاقوجلاناملغعيمجرّمدياماذهو.ىرخأىلإةقبطنم
ىتأروغوالدوغغولبّنكلو،ةثالثوأنيَماعدعبكلذلصحينأنكمملا
يفةليلأوسأبتّببستو،ةركبمّنسيفلمعتهتانومرهتأدبدقفً.اركاب
."هتايح

هيلإأجلنملّوأتنكنإ،هنمًابّرقمًاقيدصتنكّكنأنمّدبال"
."ةلأسملاةشقانمل

كلذّلكىهتناّمث.هرارسأىلعيننمتأيناكدقف،كلذلوقكنكمي"
.يعميّنغيّلظوناكمإلاردقهتدعاسمتلواح.ةداعثدحيامك،اٍّيجيردت
ىلإهلاسرإنعثّدحتً.ايّنغمهلعجىلعاٍّرصمناك،مالستسالاهدلاوأشيمل
مظعمةياعربكانهاوماقدقف.ايناطيربّىتحوأ،ايناملأوأايلاطيإ
نمامف.اوطقسنيذلاتاقوجلاموجننمتائملامهيدلو،روكذلاوناربوسلا

."ريغصمجنةايحنمرصقأءيش
."؟ّطقًايّنغمحبصيملهّنكلو"



هّنكلو،غلابّباشكلوقعمتوصهيدلناك.ملحلاىهتنادقف،ّالك"
يذلادهجلاّلك.هرغصيفهبطقتسايذلامامتهالارسخاذكهو،زيممريغ
.ةليللاكلتيفءابهىلإتلّوحت،عقاولايفاهلمكأبهتلوفط،ءانغلايفهلذب
لصاو.تفتخاةرارشلاف،ىودجالبنكلو،رخآّملعمىلإهوبأهبحطصا
ّطقًابغارنكيملّهنإيللاق.اٍّيئاهنملستساّمث،هدلاولجأنمنيرامتلا
تناكاّهلكً.انلعيّنغينأوةقوجمالغوًايّنغمنوكينأيف،كلذيف
."هيبأتابغر

تاونسةّدعدعب،تاونسةّدعدعبثدحًائيشَتركذ":رودنيلرإلاق
."؟ئطخمانأله،هدلاوللشبةقالعىلعّهنأّنظأ.امنيسلارادةلفحنم

ىلعَتظحال.هيبأوروغوالدوغنيبدصقأ.يجيردتعدصامهنيبنّوكت"
،ةلماكةّصقلافرعأال.هتنباعمكتيؤرلىتأامدنعزوجعلاكولسحجرألا
."بسحواهنمًاءزجلب

."نَيبّرقماناكهتخأوروغوالدوغّنأبًاعابطنايَنتيطعأكّنكلو"
نيرامتىلإهقفارتتناكامًابلاغف،كلذيفّكشال":لايرباغلاق

.ةدابعلارادوةسردملايفيّنغيناكامدنعًامئادةدوجومتناكو،ةقوجلا
اللكشبّةيوقهّتيصخشفً،اضيأاهيبألةّيفواهّنكلو،هعمةّبيطتناك
رِهُظينأعيطتسيهّنكلوً،ائيشديريامدنععزعزتيالوً،امزاحناك.قَّدصي
.ّيبصلادّرمتامنيب،اهيبأّفصيفتفقو،ةياهنلايف.ىرخأتاقوأيفنانحلا
سيل.ثدحامىلعهموليوهابأهركيحبصأهّنكلو،كلذريسفتعيطتسأال
.لايرباغتمص."ءيشّلكلب،حرسملاىلعثدحامطقف

هبلسهابأّنإلاق،ةثداحلادعباهيفانّملكتيتلاتاّرملاىدحإيف"
."راوطألابيرغصخشىلإهلّوحو،هتلوفط

."؟راوطألابيرغ"
ةثداحلادعبكلذناك.هانعيذلاامفرعأالينّنكلو،هلاقاماذه"

."ةريصقةرتفب
."؟ةثداحلا"
."لجأ"
."؟ثدحيذلاام"
نملقتنااهدعبو،ةقهارملاّنسيفناكروغوالدوغّنأدقتعأ"

ّنأّليختأينّنكلو،تقولاكلذيفًالعفلاّصتاىلعنكنمل.رودرويفرانفاه
."هلخاديفمكارتيذلابضغلاكاذ،ةثداحلابّببستيذلاوههدّرمت

."؟ةثداحلاكلتدعب؟اهدعبلزنملارداغله"



."هتمهفاماذه،لجأ"
."؟ثدحيذلاام"
،ةّرمكانهىلإتبهذ.رادحنالاديدشوٍلاعّملسمهلزنميفدجوي"

رمألاأدبً.اّقيضاٍّيبشخًاّملسناك.يولعلاقباطلاىلإةهدرلانمدوقيوهف
اناك.ىلعألايفهبتكمعقييذلا،هيبأوروغوالدوغنيبراجشبودبيامىلع
.لفسألاىلإجرحدتفهعفدروغوالدوغّنإيلليقوّملسلاىلعأيفنيَفقاو
اذكه.هرهظرسكّهنألاهدعبيشملانمنّكمتيمل،ةريطخةطقستناك
."يلفسلاهفصنّلش

."؟طبضلابثدحامفرعتله؟ةثداحتناكله"
بألا،اٍّيئاهنهادرط،اهدعب.هوبأكلذكو،فرعيروغوالدوغهدحو"

ّهنأبيحوياماذهوً.ادّدجمهبلاّصتالااضفروهبامهتقالعاعطق.هتنباو
."ةطيسبةثداحنكتملاّهنأو،هيبأىلعمّجهتيذلاوه

."؟سانلاكئلوأبلاّصتاىلعنكتملتمدام،كلذفرعتفيك"
.ّملسلاىلعهابأعفدّهنإليقذإ،ةدلبلاثيدحرادمعوضوملاناك"

."ةيضقلايفةطرشلاتقّقحدقو
اهيفتيأرةّرمرخآتناكىتم":هلأسولجرلاىلإرودنيلرإرظن

."؟روغوالدوغ
تجرخ.هناكمفرعأنكأمل.ةفدصلاضحمب،قدنفلايفانهتناك"

ىضمدقف،روفلاىلعهيلعفّرعتأمل.ةسارحلاّيزبهتحملوءاشعلالوانتل
هتلأسوهيلإتبهذ.تسوأتاونسسمخذنمكلذثدح.ليوطنمز
."ًاليلقانّملكتو،ينركذيناكاذإ

."؟امتّملكتّمع"
مل.كلذىلإامو،هلاحنعهتلأس.نّيعمعوضوميفّملكتنمل"

يّننأكو.يعممالكللًاحاترمُدبيملو،ةّصاخلاهنوؤشنعًاريثكينثّدحي
يفهنوكنملجخلابرعشيّهنأترعش.هعاجرتساببغريالٍضامبهتّركذ
لاقو،هتلئاعنعهتلأس.يردأال،رخآببسكانهناكامّبرو،سراحّيز
."انضعبانعّدوف،ثيدحلاىهتناّمث.اهبلاّصتاىلعدعيملّهنإ

."؟روغوالدوغلتقببغريدقنّمعةركفكيدلله":رودنيلرإهلأس
فيك؟هيلعءادتعالاّمتفيك.ةركفىندأكلمأال":لايرباغباجأ

."؟لُتق
يونيّهنأهيلعُدبيمل.هيَنيعيفةنيزحةرظنعم،رذحبلأس

ماقدعاوّيبصةايحتهتنافيكفرعينأةطاسببدارألب،ةتامشلا



.ىضماميفهبيردتب
لواحننحنف.كلذيفضوخلاعيطتسأالً،اقدص":رودنيلرإلاق

."قيقحتلاببسبتامولعملاهذهّةيرسىلعظافحلا
له...يئانجقيقحتاذهف،كلذمهفأ.عبطلاب،لجأ":لايرباغلاق

ّرمتسأفيكرظناً،اضيأكلذيفضوخلاكنكميال،عبطلابً؟امّدقتنوزرحت
ّلكتدقفيّننأريغ،هلتقدارأنمّليختأنأيننكميال.ةلئسألاحرطب
اذهيفلمعيناكّهنأوههتفرعامّلك.ةليوطتاونسذنمهبلاّصتا
."قدنفلا

،اتناسرودةيدأتك،ةّدعلامعأبماقو،سراحكتاونسلانهلمع"
."ًالثم

."!ةايحنماهلاي":لايرباغدّهنت
،نَيتناوطسألانيتاهءانثتساب،هتفرغيفهيلعانرثعيذلاديحولاءيشلا"

ماعىلإعجريلبمتيلريشمليفل،رادجلاىلعًاّقلعممليفقصلمناك
هاطعأوهبظفتحااذاملفرعتله.ةريغصلاةريمألاناونعلمحيو،1939

."رخآءيشّيأىلعيوتحتنكتملةفرغلاف؟ّةيمهأ
."؟لبمتيلريش"
."ةريغصلاةمجنلا"
ًامجنهسفنربتعيروغوالدوغناكدقف.ةحضاوةقالعلا":لايرباغلاق

."رخآًاريسفتىرأالينّنكلو.هبنوطيحملاهآراذكهوً،اريغص
حاشولاّفلو،هفطعمرارزأقلغأو،هتعّبقرمتعاّمث،لايرباغفقو

يفهعمىشموبابلارودنيلرإحتفً.ائيشامهنمّيألقيمل.هقنعلوح
.ّرمملا

."يتيؤرلكئيجمىلعًاركش"ً:احفاصمهَديّدميوهولاق
نمهلعفيننكميامّلقأاذه.ةعسلاوبحرلاىلع":لايرباغلاق

."زيزعلادلولاكلذلجأنمو،كلجأ
نمقثاوريغادبهّنكلو،امءيشةفاضإكشوىلعّهنأكودّدرت

.هنعريبعتلاّةيفيك
ًاعنتقمناك.قالطإلاىلعذؤمريغًادلو،ةياغللًائيربناك"ً:اريخألاق

مامأحبصأملاعلاناكلً.اروهشمحبصيسّهنأوديرفتوصبّعتمتيّهنأب
انهةريغصرومألوحةريبكةبلجسانلاثدُحي.انييفناملغةقوج.هيَمدق
بجنتملدالبيفّةينطوةزيماّهنإ.لبقيذنمرثكأنآلاو،ادنلسيأيف
بّذعتوً،افلتخمهنوكلةسردملايفتاقياضمللضّرعت.ءامظعلانمريثكلا



ناك.ةدحاوةليليفهمالحأترّمدتو،يداعدلوّهنأنّيبتّمث.كلذببسب
."كلذةهجاوملاٍّيوقنوكينأهيلع

وهورودنيلرإهبقار.ّرمملايفباغولايرباغرادتساّمث،امهضعباعّدو
ةقوجلادئاقىوقتفزنتسادقنوسليجإروغوالدوغةّصقّنأبرعشولحري
.زوجعلا

فيكو،ةقوجلامالغبرّكفو،ريرسلاىلعسلجو،بابلارودنيلرإقلغأ
فيكلءاست.هَيلحاكّىتحلزُنأيذلاهلاورسواتناسّيزبهيلعروثعلاّمت
ترطيسةايحةياهنيف،توملاىلإو،ةريغصلاةفرغلاكلتىلإهقيرطهتداق
هترّاظنبو،بلودمّيسركيفلولشملاروغوالدوغدلاوبرّكف.تابيخلااهيلع
.اهيخألاههركورسنلاراقنمكفوقعملااهفنأوهتقيقشبو،ةنّرقملاةكيمسلا
ّهنأىعّدايذلالابقتسالاريدمبو،لمعلانمهفرصيذلاقدنفلاريدمبرّكف
رّكفو.روغوالدوغناكنمنوفرعيالنيذلاقدنفلايّفظومبرّكف.هفرعيال
ّنألةقوجمالغنعًاثحبةفاسملاكلتّلكزاتجايذلاتوشباويرنهب
ً.امئادىقبيسوًادوجوملازامليمجلاتوصلابحاصروغوالدوغلفطلا

.هيخأبرّكفيأدب،كردينألبقو
،هيَنيعقلغأو،دّدمتّمث،زاهجلايفاهسفنةناوطسألارودنيلرإعضو

.يضاملاىلإهديعتةينغألاكرتو
ً.اضيأوههتينغأتناكامّبر



تبهذ،ءاسملالولحعمرودرويفرانفاهنمغروبنيلإتعجرامدنع
.رودنيلرإءاقللقدنفلاىلإةرشابم

ملامدنعةيناثةّرمتقرطّمث،بابلاىلعتقرطو،هتفرغىلإتدعص
.ةثلاثو،باوجىلعلصحت

.رودنيلرإاهلخدأوًاريخأبابلاحُتفامدنعدوعتنأكشوىلعتناك
امدنعءيشلاضعبًادراشادبو،افغّمثرّكفيوهوهريرسىلعىقلتسادقف
ريدمعمتّملكت.رودرويفرانفاهيفهتفشتكاامبهربُختغروبنيلإتحار
يتلاهتجوزً.اّديجروغوالدوغركذيزوجعوهو،قباسلاةيئادتبالاةسردملا
ةدعاسمبو.ّيبصلانمةبّرقمىرخألايهتناك،تاونسرشعلبقّتيفوت
نيذلاّفصلايفروغوالدوغءالمزنمةثالثغروبنيلإتبّقعت،ةسردملاريدم
ةلفحلايفًارضاحمهدحأناكو،رودرويفرانفاهيفنوشيعياولازام
لاّصتاىلعاوناكصاخشأعمو،ءامدقلاةلئاعلاناريجعمتّملكت.ةموؤشملا
.ةرتفلاكلتيفمهب

نأبدحألحمُسينكيمل":ريرسلاىلعسلجتيهوغروبنيلإتلاق
.ً"افلتخمنوكينأوأريغصلادلبلااذهيفقّوفتي

.ةّزيممنوكتنأروغوالدوغةايحبضرتفيناكّهنأعيمجلافرع
نعًاقلطمثّدحتينكيملوهف،ّطقهسفننعثّدحتيملّهنأحيحص
ونايبلاىلعفزعلاّملعتلهلاسرإّمت.كلذاوفرععيمجلاّنكلو،ًالعفهسفن
ّمتيذلاةقوجلادئاقعمّمثنموهيبأعمةيادبلايف،ءانغلاّملعتامك
هّنكلوايناملأيفشاعفورعمٍّنغمعمًاريخأو،لافطألاةقوجةدايقلهنييعت
هصيمقبينحنيناكو،هلنوقّفصيوهنوحدميسانلاناك.ادنلسيأىلإداع
ًالفطناكروغوالدوغّنإسانلالاق.ّفلكتوةقايلب،دوسألاهلاورسوضيبألا
.هيناغألنيتناوطسألّجسو،ًاليمج

ىلإةرسألالصأعجريذإ،رودرويفرانفاهنمنكيملساسألايف
نباوههابأّنإليق.نمزلانمةرتفلكيفايكيريفتشاعدقو،لامشلا
ّهنأةعئاشلاديفتوً.اريغصناكامدنعجراخلايفءانغلاّملعتنغروأفزاع
ةراجتلانملاملاعمجيذلاهيبأنعهثروامبرودرويفرانفاهلزنمىرتشا
شيعيليفكيامثروّهنإليقامك.برحلادعبنييكريمألانييركسعلاعم
عمتجملايفشاعلب،ّطقهتورثبرخافتيملّهنأريغ.دعباميفًاحاترم
سانلاّيحيوهتجوزعمهّزنتللجرخيامدنعهتعّبقعفريناك.عضاوتب



مل.نيأفرعيالًادحأّنكلو،ديصةنيفسكلامةنبااّهنإليق.بيذهتب
،كيفايكيريفمهئاقدصأمظعمناكلب،ةدلبلايفرثكءاقدصأمهيدلنكي
امىلعًارثكاونوكيملمهراّوزف.قالطإلاىلعءاقدصأنوكلمياوناكنإاذه
.ودبي

مهتكراشمىلإهتوعدلنوتأيروغوالدوغءالمزوةدلبلاءانبأناكامدنع
اّمإ،هتابجاومامتإلءاقبلاهيلعبجيّهنأوهداتعملاباوجلاناك،بعللا
جورخلابهلحمُسيناك،نايحألاضعبيف.ونايبلافزعوءانغللوأةسردملل
وحنىلعًاساّسحناكلب،مهلثمًانشخنكيملّهنأنوظحاليف،مهعم
ً،اقلطملحولاكربيفزفقينكيملو،ّطقخّستتهسبالمنكتمل.بيرغ
ثّدحتيناك.ديدشبيذهتبّملكتيو،مدقلاةركةبعليفًافيعضناكامك

يف ضعب نايحألا نع صاخشأ يوذ ءامسأ ،ةبيرغ صخشك ىعدي تربوش
[5] . امدنعو اوناك هنوّملكي نع رخآ صصقلا ةيلزهلا يتلا اهنوأرقي وأ ام

هودهاش يف امنيسلا ، ناك مهربخي ّهنأ أرقي رعشلا . امّبر سيل ّهنأل دارأ كلذ
ةرورضلاب ، لب ّنأل هابأ لاق ّنإ ةءارق رعشلا ةديفم هل . اورعش ّنأ هدلاو

دق دّدح هل ًاسورد هيلع ؛اهّملعت ناكو ًامراص لايح كلذ . ةديصق ةدحاو
ّلك ءاسم .

بألاّنأُدبيمل.اهيبأىلإبرقأوةّوقرثكأ،ةفلتخمهتقيقشتناك
ىلعفزعلاّملعتتتناك.ّيبصلاعملعفامكةميظعًاطوغضاهيلعسرامي
ىور.اهسيسأتّمتامدنعلافطألاةقوجىلإاهقيقشلثمتّمضناو،ونايبلا
ادبامك،امهدلاوهحدميامدنعاهيخأنمًانايحأراغتتناكفيكاهؤاقدصأ
نمًابّرقمناكروغوالدوغّنأسانلاّنظً.اضيأيهنبالالّضفتمألاّنأ
.سراحلاهفيطلثمتناكذإ،هّمأ

اذهلزنمىلإّفصلايفروغوالدوغقيدصىتأ،تاّرملاىدحإيف
.بعللجورخلابهلحامسلاةيناكمإلوحلداجتتةلئاعلاتناكامنيبريخألا
لفسأدنعروغوالدوغناكو،ةكيمسلاهترّاظنب،جردلاىلعبألافقو
ةلكشمالّهنإلوقتيهوسولجلاةفرغباببرقهّمأتفقواميف،ّملسلا
بعللهنوعديالمهو،ءاقدصألانمريثكلاكلميالوهف.بعللهجورخيف
ً.اقحالهنيرامتةعباتمهنكميً.ابلاغ

هفاقيإكنكميءيشّهنأدقتعتله!كنيرامتعباتوبهذا":بألاحاص
سيلأ،سفنللسيركتنمكلذهيلعلمتشياممهفتالتنأ؟كاوهىلع
."ً!ادبأكلذمهفتنل؟كلذك

ال.ءاقدصألانمريثكلاكلميالو،لفطدّرجمهنإ":ةضرتعممألاتلاق



.ً"اضيأهتلوفطشيعينأهيلع،راهنلاةليطلخادلايفهسبحتنأكنكمي
:لاقوهترايزلىتأيذلاّيبصلاوحنىشمو."سأبال":روغوالدوغلاق

.ً"اقحالكيلإّمضنأسوكتيبىلإبهذاً،اقحاليتآدق"
روغوالدوغدلاوعمس،هفلخبابلاقلُغينألبقنكلو،ّيبصلاجرخ

."ءابرغلامامأينيلداجتالً،ادّدجمكلذيلعفتال":ّملسلاىلعأنمحيصي
أدبو،ةسردملايفًالازعنارثكأروغوالدوغحبصأ،تقولارورمعم

نوقياضيعيمجلاف،ةيادبلايفةءاربلاةياغيفرمألاناك.هنوقياضيةيبصلا
.سرادملاعيمجيفامكبلاقمبَّتُرتو،بعلملايفتاراجشعلدنتو،مهضعب
ّلكروحمحوضوبروغوالدوغراص،ةرشعةيداحلايفحبصأنيح،نكلو
عيمجلاناكو.ةرصاعملاسيياقملابةريبكةسردملانكتمل.حازملاوتاقياضملا
ّفقوت.لزنملاحرابيالو،ميقسوفيعضوهف.فلتخمروغوالدوغّنأفرعي
.ةسردملايفهنوجعزياوأدبو،هترايزنعراوجلايفنوشيعينيذلادالوألا
،دالوألاهعفدي.اهذخأليتأيامدنعةيلاخاهدجيوأ،ًالثمهتبيقحعيضتف
.داليملاتالافتحاىلإهوعديدحأالو،هنومتشي،هنوبرضي،هسبالمنوقّزمي

ىكتشا.يرجياممهفيملو،مواقيفيكفرعيروغوالدوغنكيمل
نّيبتنكلو،تاسرامملاكلتلّدحعضوبدعويذلا،ةسردملاريدمىدلهدلاو
،قباسلاكهتسردمنمدوعيروغوالدوغّلظف،اهيلعةرطيسلانعزجاعّهنأ
،ةسردملانمهلقنبهدلاورّكف.ةغرافلاهتبيقحًالماحوضوضرلاباٍّوسكم
ال،مالستسالاضفروًادينعًالجرناكهّنكلو،ةدلبلانملاقتنالابّىتحو
ةقرفلادئاقبًارورسمناك.لافطألاةقوجسيسأتيفكراشّهنأواّميس
هيلإتفليوروغوالدوغهيفنّرمتيلبسانمناكمةقوجلاّنأامبو،باشلا
عمةطاسببشياعتينأدلولاىلعبجيّهنأبألارعشً،اقحالهابتنالا
.اهلضّرعتييتلاتاقياضملا

ً.املاحوًاديحوحبصأوّماتمالستسابعضولاعمّيبصلالماعتاذكه
اذهيف.يلخادلامالسلاامهنمّدمتسيّهنأادبوفزعلاوءانغلاىلعّزكر
ىضرلابرعشيملهّنكلو،هتاردقةيؤرعاطتسا.هحلاصلرومألاتراس،لاجملا
.ءيشّلكرسخّهنأّسحأهّمأتتامامدنعو،تقولامظعميف

.ةسردملانمًالافطأهئاقلدنعماستبالالواحو،هدرفمبهتقوّلكىضمأ
ةليطّقحىلعناكهدلاوّنأكوادب.فحصلااهنعتبتكةناوطسألّجس
ً.ادعاوًالبقتسمروغوالدوغلّنأو،تقولا

ديدجمساهيلعقلُطأ،ةيانعبموتكمّرسببسبو،ةريصقةرتفدعب
.ّيحلايف



."؟مسالاكلذناكام":رودنيلرإاهلأس
المّهنأهؤالمزىعّداامك.ةسردملاريدمهفرعيمل":غروبنيلإتباجأ

ّلكلاو،ّيبصلايفّيوقريثأتمساللناك،نكلو.يرابخإاوضفروأنوركذي
."كلذىلعقفاو

."؟نآلاةعاسلامك":روعذملاكةأجفرودنيلرإاهلأس
."؟امبطخّةمثله.ةعباسلاتزواجتاّهنأدقتعأ"
ناك.توشباويرنهداجيإّيلع"ً:افيضمفقو."راهنلاةليطتمنً،ابت"

.ً"ادوجومنكيملهّنكلو،ءادغلاتقويفهباعلنمةّنيعءاطعإهبضرتفي
.نَيتناوطسألاوتوصلايَّربكموزاهجلاىلإغروبنيلإترظن
."؟ّديجوهله":هتلأس
."هعامسكيلع،عئارّهنإ":باجأ
يفداليملاةليليضُمتسله.تيبلاىلإةبهاذانأ":ةلئاقتفقو

."؟تيبلاىلإبهذتنلأ؟قدنفلا
."ىرأس،يردأال":رودنيلرإلاق
ناسلودرابلامحللاّدُعأس.كلذفرعتتنأ،انيلإمامضنالاكنكمي"

."روثلا
انأو،كتيبىلإيبهذاً،اريثكيقلقتال":بابلاحتفيوهورودنيلرإلاق

."توشباونعثحبأس
."؟راهنلاةليطيلوأرودروغيسناكنيأ":غروبنيلإهتلأس
ةطرشنمتوشباونعءيشةفرعمهرودقمبناكاذإامىريلبهذ"

."نآلاهتيبىلإداعّهنأنمّدبال.ندنل
."ً؟ادجةدرابكتفرغَِمل"
."ّلطعمةئفدتلازاهج":امهفلخبابلاقلغيوهورودنيلرإلاق
َريمل.هبتكميفلابقتسالاريدمدجوو،اهعّدو،وهبلاىلإالصوامدنع

،اهناكميفتسيلحاتفملاةقاطب.راهنلاةليطقدنفلايفتوشباويرنهدحأ
ّهنأرودنيلرإفرع.ةروتافلادّدسينأهيلعلازام.هزجحِهنيملوهو
ةرداغمنمهعنميدّدحمءيشالّنأو،ندنلىلإءاسملاةلحربقحليس
،وهبلايفتقولاضعبلَيقب.يلوأرودروغيسنمربخّيأهتأيمل.دالبلا
."؟هتفرغىلإيلاخدإكنكميله":لابقتسالاَريدملأسمث

ً.ايفانهسأرريدملاّزه
ندنلىلإةرئاطلاعلُقتىتمفرعتلهً.ابراهّرفامّبر":رودنيلرإلاق

."؟ةعاسّيأيف؟ةليللا



ةبارقةرئاطلاعلُقتس.رهظلادعبامةلحرريخأتّمت":لجرلاباجأ
.هلمعنمءزجتالحرلالوادجةفرعمف."مهداقتعابسح،ةعباسلاةعاسلا

زجحدقتوشباويرنهّنأدجو.نيَّيفتاهنَيلاّصتارودنيلرإىرجأ
يفريبادترودنيلرإذّختا.دعبعفديملهّنكلو،ندنلىلإةلحرلايفًادعقم
ىلإةجاحبناك.كيفايكيرىلإهتداعإوراطملايفهفاقيإلتازاوجلامسق
يفرّكفوةظحللدّدرتف،هلاقتعاكيفالفيكةطرشنمبلطييكلببس
هّنكلو،ةقيقحلالاقولأبنلاعيذتسةفاحصلاّنأفرعيناك.ببسعارتخا
ّنإ-ًاحيحصاذهناكو-ةياهنلايفلاقف،روفلاىلعةلوقعمةبذكدجيمل
.لتقةميرجيفهبهبتشمتوشباو

سملأنل؟هتفرغىلإيلاخدإكنكميله":ةيناثريدملارودنيلرإلأس
ةّركذمىلعلاصحتسالاف.برهدقناكاذإامةفرعمىوسديرأالً.ائيش
."بابلانمّلطأنأىوسديرأالوً،امايأقرغتسيسشيتفت

ام.ليحرلالبقزجحلاءاهنإلتقولاهيدللازام":دانعبريدملالاق
ذخأو،ةروتافلاعفدو،هبئاقحبيضوتو،ةدوعللتقولانمريثكهيدللاز
."ً؟اليلقرظتنتالَمل.كيفالفيكراطمىلإةراّيس

.رودنيلرإرّكف
بابلامامأنمّرمأانأو،هتفرغفيظنتلصخشلاسرإكنكميالأ"

."؟كلذيفةلكشمّةمثله؟حوتفموهو
ىلعظفاحننحن،ءيشّلكلبق.يعضومهفتنأكيلع":ريدملالاق

نإ.مهلزانميفمهنأولامك،ّةيصوصخلابّقحلامهيدل.اننئابزحلاصم
هذهبرمألا.نآلادعباننئابزانبقثينلف،كلذعيُذأوةدعاقلاكلتُتقرخ
."مهفتنأكيلع،ةطاسبلا

الأ.قدنفلااذهيفاهباكتراّمتةميرجيفقّقحننحن":رودنيلرإلاق
."ً؟اساسأمكتعمسىلإكلذءيسي

."هديرتامكلنوكيسوشيتفتةّركذمرضحأ"
لّصتاوهفتاهجرخأً.ادّهنتملابقتسالابتكمنعرودنيلرإدعتبا

رودنيلرإعمسو،هيلعّدرينألبقًاليوطفتاهلاّنر.يلوأرودروغيسب
.ىرخأًاتاوصأ

."؟كيلعهللابتنأنيأ":رودنيلرإهلأس
."كعكلاّدعأانأ":يلوأرودروغيسباجأ
."؟كعكلاّدعت"
اذه.اروثغريبةلئاععم،داليملالجأنم،كعكلاىلعًاشوقنرفحأ"



."؟تيبلاىلإَتدعله.انيدلداتعمديلقت
."؟توشباويرنهنعندنلةطرشىدلتدجواذام"
."؟كعمءيشثدحله.دغحابصفرعأس،هنعءابنأراظتنابانأ"
ّنظأ":هديبةقروًالماحجرخيلابقتسالاريدمىريوهو،رودنيلرإلاق

نمدالبلاةرداغملواحيّهنأّنظأ.باعللارابتخاءارجإيدافتلواحيّهنأ
."كعباصأحرجنمسرتحاً،ادغكّملُكأس.انعيدوتنود

.همامأًافقاوريدملاناك.هبيجىلإفتاهلارودنيلرإداعأ
يرنهنعثحبءارجإترّرق":ةقرولارودنيلرإيطعيوهولاق

."...نكلو،كلذلعفيبردجيال.ًاليلقكتدعاسمل،توشباو
يرنهمسااهيلعىأر."؟اذهام":ةقرولاىلإرظنيوهورودنيلرإهلأس

.خيراوتلاضعبوتوشباو
ثالثلاتاونسلالالخقدنفلااذهيفداليملاىضمأدقل":ريدملالاق

."كدعاسياذهناكنإ،ةيضاملا
.خيراوتلاىلإرودنيلرإقّدح
."ادنلسيأىلإءيجملاهلقبسيملّهنإلاق"
.ً"اقباسانهىلإىتأهّنكلو،كلذنعًائيشفرعأال":لجرلالاق
."؟ماظتنابقدنفلااذهيفلزنيله؟هركذتله"
اذهيفةفرغيتئمنمرثكأةّمثف،هلتزجحيّننأًادبأركذأال"

َيفتخينأنكمملانميلاتلابو،داليملاةرتفيفًامئادزجُحتيهو،قدنفلا
النيمويةّدمل.ةريصقتارتفليتأيّهنأكلذىلإفضأ،سانلانيبةلوهسب
كهبُشيوهف.ةقرولاتيأرامدنعيرظنتفلهّنكلو،ةّرملاهذههَرأمل.رثكأ
."اهسفنةّصاخلاتابلطلاهيدل،رومألادحأيف

رودنيلرإّليختيمل."؟ةّصاختابلط؟ينهبشيهنإكلوقبينعتاذام"
.توشباويرنهبهعمجيدقيذلاكرتشملامساقلاوهام

."ىقيسوملابّمتهمّهنأودبي"
."؟هنعثّدحتتيذلاام"
نعةظحالمعضننحن،انهىرتامك":ًالئاقةقرولاىلإريدملاراشأ

."تالاحلامظعميف،ةّصاخلااننئابزتابلط
.ةحئاللاىلإرودنيلرإرظن
ًازاهجسيل.هتفرغيفتاناوطسألاليغشتلًازاهجدارأ":ريدملالاق

.ً"امامتكلثم،ةميدقةلآلب،ةجمدملاتاناوطسألاليغشتلًاثيدح
ً.ادّدجمهفتاهجرخأو."!بذاكلا":ضفخنمتوصبرودنيلرإلاق



ّمتو،ةليللاكلتيفتوشباويرنهّقحبفيقوتةّركذمتردُصأ
ىلإتوشباوديتقا.ندنلىلإةعلقملاةرئاطلابقاحللبهذامدنعهلاقتعا
شيتفتلةّركذمىلعرودنيلرإلصحتساو،اتاغسيفريفهةطرشزكرميفنجس
اوطّشم.ليللافصتنمةبارققدنفلاىلإيعرشلاّبطلاقيرفلصو.هتفرغ
هيلعاورثعامّلكً.ائيشاودجيملمهّنكلو،ةميرجلاحالسنعًاثحبةفرغلا
ةّدعنعًالضف،حضاووهامكهفلخاهكرتتوشباودّمعتةبيقحناك
يذلاكاذبهيبشتاناوطسألاليغشتلميدقزاهجو،ماّمحلايفةقالحلا
ّتالجملاوفحصلاضعبو،ويديفزاهجو،زافلتو،قدنفلانمرودنيلرإهراعتسا
.)تاناوطسألاعماج(روتكّيلوكدوكيراهيفامب،ةيناطيربلا

،هتفرغىلإروغوالدوغلوخدىلإريشتةلّدأنعتامصبلاءاربخثحب
بقاريقاورلايفرودنيلرإفقو.بابلاراطإوةلواطلافارطأىلعكلذو
ّنألبارشلانمسأكببغرامك،ةراجيسببغر.يعرشلاّبطلاقيرف
وهف،تيبلاىلإةدوعلايونيناك.هبتكوهتكيرأىلإقاتامك،برتقاداليملا
فرعيال.موؤشملاقدنفلااذهيفءاقبلاىلإهعفديذلاامًاقحفرعيال
.هسفنبلعفياذامًاقح

.ضرألاىلعتامصبلاصحفداومنمضيبأرابغعمل
هليدنملمحيناك.قاورلايفًايداهتميشميقدنفلاريدمرودنيلرإىأر

يعرشلاّبطلاقيرفناكيتلاةفرغلاىلعةرظنىقلأ.ةبوعصبسّفنتيو
.ههجوةماستبالاتألمّمث،اهيفلمعي

."يبنجأّهنأو،هيلعمتضبقمّكنأتعمس":هقنعحسميوهولاق
."؟كلذتعمسنيأ":رودنيلرإهلأس
ءازإهتداعسىدمءافخإنعًازجاعناك."عايذملاربع":ريدملاباجأ

ةميرجلابكترانمنكيمل،لجرلاىلعروثعلاّمت.ةّراسلاءابنألاكلت
.قدنفلايّفظومنمالوًايدنلسيأ

،كيفالفيكراطميفّمتهيلعضبقلاّنإربخلايفاولاق":ريدملالاق
."؟يّناطيربوهأ.ندنلىلإهقيرطيفوهو

.ّنريرودنيلرإفتاهأدب
صخشلاوهناكاذإامدعبفرعنال":هفتاهلوانتيوهولاق

."هنعثحبنيذلا
ىلإءيجملاىلإاٍّرطضمَتسل":رودنيلرإّدرامدنعيلوأرودروغيسلاق



."رضاحلاتقولايفسيل،زكرملا
كعكدادعإبًالوغشمنكتملأ":ريدملانعدعتبيوهورودنيلرإهلأس

."؟داليملا
نمىودجال.توشباويرنهينعأ،لمثّهنإ":يلوأرودروغيسلاق

."؟حابصلايفهعمثّدحتنومانيهكرتنله.هعمّملكتلاةلواحم
."؟لكاشمّيأّببسله"
ىلعهوفقوأ.ضارتعانودنممهقفارّهنإاولاق.قالطإلاىلع،ّالك"

لاجرءاجامدنعو.شيتفتلاةفرغيفهوعضووتازاوجلامسقيفروفلا
.لكاشمالبكلذثدح.كيفايكيرىلإهورضحأو،ةراّيسلاىلإهوداتقا،ةطرشلا
."هتنازنزيفمئاننآلاوهو.مونلايفقرغتساوودبيامىلعّملكتيمل

سانلادقتعي.عايذملاربععيُذألاقتعالاربخّنأتعمس":رودنيلرإلاق
."مرجملاىلعانضبقاّننأ

."ةريبكةبيقح،ةبيقحىوسلمحينكيمل"
."؟ءيشىلعيوتحتله"
ةفرغيفامهاندجونيتللانيتناوطسألاك،ةميدقتاناوطسأ،تاناوطسأ"

."وبقلا
."؟روغوالدوغَيتناوطسأينعتأ"
كنكمي.ىرخأتاناوطسأةّدعهيدلو،ةريثكتسيل.اهلثمودبت"

.ً"ادغاهتيؤر
."روغوالدوغيتناوطسأنعًاثحبىتأ"
يقتلنله.هتعومجمةدايزنمنّكمتامّبر":يلوأرودروغيسلاق

."؟زكرملايفانهدغحابص
."هباعلنمةّنيعىلإجاتحن":رودنيلرإلاق
.ّطخلاالفقأو."كلذبّمتهأس":يلوأرودروغيسلاق
.هبيجىلإفتاهلارودنيلرإداعأ
."؟فرتعاله؟فرتعاله":قدنفلاريدمهلأس
نمّهنإ؟لبقنمقدنفلايفتوشباويرنهتيأرّكنأركذتله"

ىلإىلوألاهترايزاّهنإلاقً.ابيرقتهرمعنمنّيتسلايفودبيو،لوبرفيل
."لبقنمقدنفلااذهيفلزنّهنأنّيبتنكلو،ادنلسيأ

."؟هلةروصكيدلله.مسالااذهبًادحأركذأال"
نأنيّفظوملادحأناكمإبناكاذإامفرعأنأديرأ،ةدحاوبلجأس"

."ةّماهنوكتدقليصافتلاّقدأّىتحف،امءيشبمهّركذامّبر.هيلعفّرعتي



ىغلأدقل.رومألاعيمجىّوُستنأىّنمتأ":نشختوصبريدملالاق
اوعمسيملحاّيسلاف.نويدنلسيأمهمظعمو،ةميرجلاببسبمهزجحضعبلا
مل.تضفخناتازوجحلاو"هيفوبلا"يفنوليلقسانلا،كلذعم.اهنعريثكلا
.ً"امويينلتقيسيفطل.وبقلايفشيعلابهلحمسأنأيبضرتُفينكي

.ً"افطلحضنتتنأ":رودنيلرإلاق
.هنمرخسيناكاذإاّممقثاوريغوهو،رودنيلرإىلإريدملارظن

مث،ريدملاىلعّةيحتلاىقلأو،ّرمملاىلإيعرشلاّبطلاقيرفسيئرجرخ
ً.ابناجرودنيلرإذخأ

ةجودزمةفرغيفلزنيحئاسىلإةبسنلاباٍّيداعءيشّلكودبي":لاق
ناكنإ،هريرسبرقةلواطىلعسيلةميرجلاحالس.كيفايكيريفقدنفيف
هطبريءيشال،هتبيقحيفسبالملاىلعءامدراثآنمامو،هلمأتاماذه
حضاولانمنكلو.تامصبلابةئيلمةفرغلا.وبقلايفلُتقيذلالجرلابًاقح
ةقالحلاةلآ.ىهقملاىلإًالزانناكولامكهتفرغكرتدقفً.ابراهّرفّهنأ
ناّفخو،ضرألاىلعرخآءاذحهيدلو،سباقلايفتلازامةيئابرهكلا
لجرلاناك.يلاحلاتقولايفهلوقعيطتسنامّلكاذه.هعمامهرضحأ
.ً"ابراهناك.هرمأنمةلجعىلع

.ريدملاوحنرودنيلرإهّجوتو،ةفرغلاىلإقيرفلاسيئرداع
عّزوتالأ؟فرغلاىلإلخدينم؟ّرمملااذهّفظنينم":هلأس

."؟فيظنتلالاّمعىلعقباوطلا
،نكلو.قباطلااذهفيظنتنعتالوؤسملاءاسنلافرعأ":ريدملالاق

."روكذفيظنتلاّمعانيدلسيل
.لاجرلالمعنمسيلفيظنتلاّنأكو،ةرخاسةربنبكلذلاق
."ً؟اذإّنهنمو":رودنيلرإهلأس
."ًالثماهعمَتّملكتيتلاةاتفلاً،انسح"
."؟ةاتفّيأ"
.ّةثجلاتدجويتلاكلت،وبقلايفتناكيتلاةاتفلا":ريدملاباجأ

."اهقباطاذهً،اتيماتناستدجويتلاةاتفلا

،نيَقباطبتوشباوةفرغولعتيتلاهتفرغىلإرودنيلرإعجرامدنع
ةئّكتميهو،ضرألاىلعةسلاجاهدجو.ّرمملايفهرظتنتدنيلافيإتناك
ترظن،اهوحنىشمامدنع.ةمئانتدبو،اهنقذتحتاهاتبكرو،رادجلاىلع
.اهسبالمتّوسوهيلإ



."؟تيبلاىلإبهذتسىتم.قدنفلااذهىلإءيجملاعئارلانم":تلاق
انأناكملااذهنمّلمأتأدبدقفً،ابيرقكلذبمايقللّططخأ":اهباجأ

.ً"اضيأ
قلغأ.لخادلاىلإهبتقحلوافيإتفقو.بابلاحتفلهتقاطبلخدأ

.بتكملاىلعسلجفوهاّمأ،ريرسلاىلعاهسفنافيإتمروبابلارودنيلرإ
.مونلالواحتاّهنأكواهيَنيعتضمغأو،اهنطبىلعافيإتقلتسا
."؟ءيشىلإتلّصوتله":هتلأس
."ءطببمّدقتننحن":باجأ
بأّيألءاستو.ريرسلاىلعةدّدمملاهتنباىلإرظنيوهومستبامث

ناكلهً؟اريثكاهيلعطغضيسناكله.مهعمّلظولنوكيسناك
؟ةريغصّةيرقبعنوكتنأاهنمّعقوتيوأً؟الثمهيلابسورديفاهلّجسيس
؟ضرألاىلعبارشةجاجزترسكولاهبرضيسناكله

."؟انهتلزامأ":نيتضمغماتلازاماهانيعو،هتلأس
."انهانأ،لجأ"ً:ابعتماهباجأ
."ً؟ائيشلوقتالاذامل"
."؟ةّداعسانلالوقياذام؟لوقنأيبضرتفياذامو"
."اٍّيدجلأسأانأ.ًالثمقدنفلااذهيفلعفتاذامينربخأً،انسح"
."رييغتلاضعبتدرأ،ةّقشلاىلإةدوعلايفبغرأمل.يردأال"
سولجلاوةفرغلاهذهيفكدرفمبسولجلانيبقرفلاامو!رييغتلا"

."؟تيبلايفكدرفمب
عامسبنيبغرتله":هسفننعثيدحلاداعبإًالواحم،رودنيلرإاهلأس

،ىرخألاولتةطقن،هتنبالةيضقلاتاسبالمزِجويأدبو."؟ىقيسوملاضعب
اتناسىلعترثعيتلاةاتفلانعاهربخأ.هسفنلاهنعةروصمسرييكل
،ةيئانثتساةبهومبّعتمتيةقوجمالغىضماميفناكيذلاكاذً،انوعطم
ًاديرفهتوصناك.تاناوطسألاوعماجامهءاروىعسينَيتناوطسألّجسيذلاو
.هعوننم

نَيتمينرتىلعيوتحتتناك.دعباهعمسيمليتلاةناوطسألالوانت
،اتناسةعّبقًارمتعمروغوالدوغلةروصفالغلاىلعىأر.ودبيامكداليملل
ةيرخساّهنأيفرودنيلرإرّكفو،هنانسأرهُظتةضيرعةماستباههجوىلعو
ةينغأيفةفرغلاءاجرأيفةقوجلامالغتوصعفتراو،ةناوطسألالّغش.ردقلا
.ريرسلاىلعتسلجواهينيعدنيلافيإتحتفف.ةليمج

."؟حزمتله":تلاق



."؟عئارّهنأنيدقتعتالأ"
عمسأسيّننأدقتعأال.اذكهيّنغيًادلوتعمسنأيلقبسيمل"

ّىتحةينغألاىلإاعمتساوتمصباسلج."عئارلاتوصلااذهبيّنغيًادحأ
ىلعةدوجوملاةمينرتلاعامسلةناوطسألابلقو،هَديرودنيلرإّدم.ةياهنلا
اهليغشتدنيلافيإهنمتبلطتهتناامدنعو،اهيلإايغصأ.ىرخألاةهجلا
ً.ادّدجم

يفميُقأيذلالفحلانعو،روغوالدوغةلئاعنعرودنيلرإاهربخأ
ً.اماعنيثالثنمرثكألهبالّصتيملنيَذللاهتخأوهيبأنعو،رودرويفرانفاه
ىوسٍّامتهمنكيمليذلايناطيربلاتاناوطسألاعماجنعاهربخأامك
نَيتّميقنانوكتدقروغوالدوغَيتناوطسأّنإًاضيأاهللاق.تاقوجلاناملغب
.مويلا

نملُتقيذلاببسلاوهاذهّنأدقتعتله":دنيلافيإهتلأس
."؟مويلانَيتّميقاتحبصأامّهنأل؟نَيتناوطسألاببسب؟هلجأ

."يردأال"
."؟نيرخآصاخشأعماهنمخسنكانهتلازامأ"
ىعسيحجرألاىلعببسلااذهلو،كلذّنظأال":رودنيلرإباجأ

نعنوثحبينيعماجلاّنإغروبنيلإتلاقدقف.تاناوطسألاوعماجاهءارو
دق،قيقحتلايفّةيمهأّيأنَيتناوطسأللنوكتالدق،نكلو.ةديرفءايشأ
."ةقوجلامالغنعًائيشفرعيالًاصخش،قدنفلانمًاصخشلتاقلانوكي

.هيلعروثعلاّمتامدنعروغوالدوغناكفيكهتنبارابخإرودنيلرإرّرق
،تارّدخملاىطاعتتتناكامدنعةنيشمًالامعأتسرامهتنباّنأفرعيناك
نعمجحأ،كلذعمو.كيفايكيريفرومألاهذهريستفيكفرعيامك
نأنودنماهتقيرطىلعةّصاخلااهتايحتشاعدقف.اهعمعوضوملاثحب
عفددقروغوالدوغنوكينألامتحايفّكشيهّنكلو.اهيفيأرهلنوكي
ًائيشفرعتتناكاذإاماهلأساذل،قدنفلايفةنيشملامعأبمايقلللاملا
.انهلصحتيتلاةنيشملالامعألانع

.اهيبأىلإدنيلافيإترظن
لازاماهنهذناك."!نيكسمللاي":هيلإرظنتنأنودنمتلاقو

ةسردملايف،هلثمةاتفيتسردميفدجوتتناك".ةقوجلامالغبًالوغشم
ركذتله.غودالافاهمساناك.تاناوطسألاضعبتلّجسدقو.ةيئادتبالا
ءارقشةاتفتناكو،داليملايناغأتّنغً.اقحةبوهومتناك؟اهيناغأنمًائيش
."ةليمجوةريغص



ً.ايفانهسأررودنيلرإّزه
تناكو،ةينويزفلتلاجماربلايفولافطأللتّنغ.ةريغصةمجنتناك"

تناكاهّمأّنكلو،فورعمريغبوبيّنغماهدلاوناك.لعفلابةّديج
ةفيطلتناك.بوبةمجناهنملعجتنأتدارأذإ،ءيشلاضعبّةلتخم
اوناكسانلاّنكلو،قالطإلاىلعةيعّدموأاهسفنبةيهابتمريغوً،ادج
،اذهلو.ةلوهسبجاعزنالاوةريغلابنورعشينويدنلسيألاف.ماودلاىلعاهنوقياضي
ىطاعتأتنكامدنعًاريثكاهتيقتلا.ةفيظوداجيإوةسردملاكرتترّرق
ّنإيلتلاق.ّةيسنموةكهنم.يّنمرثكأ،ةعّورمةلاحيفتناك،تارّدخملا
."اهعمثدحامأوسأاذه

."؟ةلفطيهواهتيموجننينعتأ"
نأّطقاهلحمُسيمل.ّطقهنمبورهلاعطتستملو،كلذاهرّمددقل"

.هديرتاّمعًاقلطماهلأستملً.ادجةّطلستماهّمأتناك،اهتعيبطىلعنوكت
اممهفتملاهّنكلو،راظنألاّطحماهنوكّتبحأوءانغلاّتبحأاّهنأحيحص
جماربيفةليمجلاةريغصلاةاتفلانوكتنأىوسعطتستمل.اهلوحرودي
.ةليمجلاوةريغصلاغودالافتناك.ٍدحاوٍدُعبىوسحَنمُتملو،لافطألا
اّهنأتكردأوتربكّىتحببسلامهفتملو،كلذببسبةقياضمللتضّرعتو
نوكتنلو،ليمجلااهبوثةيدترميّنغتيتلاةريغصلاةيمدلاىوسنوكتنل
.ً"امئاداهّمأاهلتلاقامكةروهشملابوبلاةمجنًادبأ

.اهيبأىلإترظنومالكلانعدنيلافيإتّفقوت
تّدلوو،هَتفرعءيشأوسأتناكتاقياضملاّنإتلاقً.امامتتَرّمُددقل"

نيذلاسانلايأرلثمكسفنبكيأرحبصيذإً.ادجًاّئيسًاروعشاهيدل
."كنودهطضي

لزنملاكرتو،اهسفنةبرجتلابحجرألاىلعروغوالدوغّرم":رودنيلرإلاق
."ةاناعملاكلتّلكلّمحتدالوألاىلعبعصيّهنأنمّدبال.ةركبمّنسيف

.تقولاضعبلتمصلاامهيلعّميخ
عبطلاب"ً:ادّدجمريرسلاىلعاهسفنيمرتيهو،ةأجفدنيلافيإتلاق

."ّدكؤماذه،قدنفلااذهيفتاسمومّةمث
."؟يتدعاسمنيعيطتستله؟كلذنعنيفرعتاذام"
يفكراظتنابّنهدجتلمقربلطكنكمي.ناكمّلكيفتاسمومّةمث"

نمّدقينهنإنلقيلب،تاسمومّنهتيمستبنلبقيال،تايقارّنهو.قدنفلا
."ةقفارمتامدخ

."؟قدنفلااذهيفكلتكتامدخنمّدقيءاسنوأتايتفنيفرعتله"



ً.اضيأتادروتسمتايتفّةمث،تايدنلسيأّنكينأّيرورضلانمسيل"
ةعضبدعبندعيّمث،قاروأّيأىلإنجتحيالو،نيَعوبسألتاحئاسكنيتأي
."رهشأ

.اهيبأىلإدنيلافيإترظن
له.ةبعللادعاوقفرعتيهف،انيتسيتقيدصعمثّدحتلاكنكمي"

."؟هتلتقةأرماّنأّنظت
."ّيدلةركفال"
يفجراخلايفعملتجلثلاتاّبحتناكً.ادّدجمتمصلاامهيلعّميخ

ّنأعم:اهدّدروةلمجرودنيلرإّركذت.ضرألاىلعطقاستتيهومالظلا
.جلثلاكءاضيبنوكتنأبجي،ةيزمرقَكاياطخ

الو،اهتوصيفةسامحلابرعشيمل."ةكهنمانأ":دنيلافيإتلاق
.ةفهللاب

ّثحنأقبس."كلذبمايقلاىلعةرداقريغِتنكامّبر":رودنيلرإلاق
."كتدعاسمليريغصخشىلإةجاحبِتنكامّبر".ةروشملابلطىلعهتنبا

."سفنلاملعيفثيدحلابأدبتال":افيإتلاق
جالعىلإنيدمعتسًابيرقو،ةّديجةلاحبنيدبتالو،رمألايزواجتتمل"

.هيفِتنكيذلايرزملاعضولاىلإنيدوعتّمث."ةميدقلاكتقيرطىلعملألا
ىلعؤرجيملهّنكلو،ةريخألاةلمجلابهّوفتلاكشوىلعرودنيلرإناك

.ٍلاعتوصبهتنبالاهلوق
تاظعلايقلتتنأ":تفقوو،روفلاىلعتّرتوتيتلا،دنيلافيإتلاق

."تقولاةليط
.موجهلاّدررّرق
."تتاميتلاةلفطلانيلذختس"
ً.ابضغاهانيعتّدوساو،اهيبأىلإدنيلافيإتقّدح
امك،ةيرزملاةايحلاهذهعمةحلاصمىلإلّصوتلاوهرخآلاكرايخ"

هلمحتاّنلكانيلعبجييذلاباذعلاىلعربصلاو،اهباذعلّمحتو،اهنيّمست
نممغرلاىلعً،اضيأةداعسنمةايحلايفامغولبواننحمزواجتلًامئاد
."ءايحأاننوك

يفتيبلاىلإباهذلانعّىتحزجاعتنأ!كسفننعثّدحت"
ّكنألهيلإباهذلاكنكميالو،ءيشال!كانهًائيشدجتنلّكنألداليملا
.ً"ادّدجمهلخادىلإفحزلاببغرتدعتملٍلاخرحجدّرجمّهنأفرعت

.ً"امئادتيبلايفداليملايضمأانأ":رودنيلرإلاق



.ةكبرمدنيلافيإهيلإترظن
."؟هنعثّدحتتيذلاام"
."تيبلاىلإًامئادبهذأيّننأ،داليملايفامأوسأاذه":رودنيلرإلاق
.ً"ادبأكمهفأنل،كمهفأال":بابلاحتفتيهو،دنيلافيإتلاق
.ّفقوتهّنكلو،اهبقحليلرودنيلرإفقو.اهفلخبابلاتقفصّمث

ىلإ،جاجزلاىلعهتروصساكعنابقارو،ةذفانلاىلإىشم.عجرتساّهنأفرع
.ةعماللاجلثلاتاّبحومالظلاىلإهلالخنمرظنلاىلعًارداقحبصأنأ

.دنيلافيإتلاقامك؛يلاخلاهرحجىلإ،تيبلاىلإباهذلابهرارقَيسن
هريرسىلعدّدمتّمثً،ادّدجمروغوالدوغمينارتلّغشوةذفانلانعدعتبا
يفًالوتقمةليوطتاونسدعبهيلعروثعلاّمتيذلامالغلاءانغىلإىغصأو
.جلثلاكءاضيبلااياطخلابرّكفو،قدانفلادحأيفةريغصةفرغ





قوفًادّدمموهسبالمًايدترملازيالناكو،ركابلاحابصلايفقافتسا
ىلإهعبتوهيبأنعملحهدوارً.امامتظقيتسيلًاليوطًاتقوقرغتسا.فاحللا
.تافطتقمىوسهنمَّقبتتملنكلو،هّركذتيلدهاج.متعملاحابصلاكلذ
.ةرفقمةباغيفهلمستبيو،ًالوحنرثكأو،ءيشلاضعبًابابشرثكأهوبأ

عضبلبقسمشلاقرشتنل.ةدرابوةملظمقدنفلاةفرغتناك
كلتتّفلخفيكو،هيخأعايضبو،هيبأبو،ملحلابرّكفيوهودّدمت.تاعاس
وهوربكتةوجفلاكلتّتلظو،هملاعيفةوجفلمتُحتاليتلاةراسخلا
امدنعهعالتبالًازهاجناكيذلاغارفلاىلإرظنيواهّتفاحنعدعتبي
ً.اريخأملستسي

يذلاام.مويلاهلعفهيلعامبرّكفو،كلتةظقيلامالحأهنعضفن
لكشببرهلالواحوبيذاكأهلىوراذامل؟هّئبخيتوشباويرنهناك
تفقوتّمث.رودنيلرإرّيحكاذهكولس؟ةعتمأنودنمولمثوهو،سئاي
يتلاغروبنيلإةّيضق:هيبأوىفشتسملاريرسىلعدّدمملاّيبصلادنعهراكفأ

.ليصفتلابهلاهتحرش

،لبقنمةلماعملاءوسىلإضّرعتدقّيبصلاّنأيفغروبنيلإتّكش
عضومبألاناك.لزنملايفثدحدقكلذّنأىلعّةيوقتاّرشؤمّةمثو
تحنُمف.قيقحتلاةرتفيفيطايتحالاسبحلايفعضوينأىلعتّرصأ.ةهبش
.هيماحموبألانمةبخاصتاضارتعامامأ،يطايتحالاسبحلانمًاعوبسأ
نمرصانعةعبرأعمهراضحإلغروبنيلإتبهذ،ةّركذملاتردصامدنع
بابتلفقأو،نجسلاّرممربعهتداق.اتاغسيفريفهىلإهتقفارو،ةطرشلا
يففقاولالجرلاىلإترظنو،ةريغصلابابلاةذفانتحتف.اهسفنبهتنازنز
نمعزتُنيصخشّيأك،امعونزجاعوّينحماهيلإهرهظو،اهسفنةعقبلا
.ناويحلثمصفقيفنجُسيويرشبلاعمتجملا

،يذالوفلابابلانمرخآلابناجلانماهيَنيعىلإرظنوءطببرادتسا
.ههجويفةحتفلاتقلغأف

كراش.يلاتلامويلاحابصنمةركبمةعاسيفهباوجتسابتأدب
همامأاسلج.هبةّفلكملايهتناكغروبنيلإّنكلو،باوجتسالايفرودنيلرإ
مل.مهنيبةلواطلاىلعةّتبثمرئاجسةضفنمّةمثتناك.باوجتسالاةفرغيف
،ًالهلهمضيبأًاصيمقوةنّضغمةلذبيدتريناكو،هنقذقلحدقبألانكي



اّهنأكو،ةيانعبةدوقعمقنعةطبرعضوثيح،قنعلاّىتحةقلغمهرارزأ
.هتاذلهمارتحالقاعمرخآّلثمت

،نيدوجوملاءامسأو،ةلباقملاتلّجسوليجستلاةلآغروبنيلإتلّغش
لفطلاةسردمريدمتلباقدقفً.اّديجتّدعتسادقتناك.ةيضقلامقرو
يففعضو،هابتناّةلقو،قطنلايفةبوعصنمهتاناعمنعاهربخأيذلا
،اهلةقيدصيهو،سفنلاملعيفةيئاّصخأعمتثّدحتامك.يسردملاءادألا
،ناريجلاو،يبّصلاءاقدصأتقتلاو.لامهإلاو،ّرتوتلاو،ةبيخلانعاهتّملك
.هيبأودلولانعهلأستنأاهلرطخنمّلكو،براقألاو

امك،امهيضاقيسّهنأنلعأوداهطضالابامهمّهتالب،لجرلاملستسيمل
رمآرهظّمث،رودنيلرإىلإغروبنيلإترظن.امهتلئسأنعةباجإلاضفر
ً.ادّدجمهتنازنزىلإلجرلاعفدونجسلا

هلرضحأدقهيماحمناك.باوجتساللًادّدجمهراضحإّمت،نيَمويدعب
هبيجلمحياٍّينطقًاصيمقوزنيجلاورسىدتراف،لزنملانمةحيرمسبالم
هتلاحتناك.هفارسإىلعاهلانّةيلاديمّهنأكوادبيذلا،مّمصملازمر
هتلعجنجسلايفاهاضمأمّايأةثالثف.ةلباقملاكلتيفةفلتخمةينهذلا
دمتعياهنمهجورخوأةنازنزلايفهءاقبّنأىأردقلف،هّربكتنعىلختي
.هدحوهيلع

ّمتدقف.نيَمدقلايفاحباوجتسالاىلإهئيجمىلعغروبنيلإتصرح
ءافخإلواح،امهمامأسلجامدنع.ريسفتنودنمهبروجوهئاذحعلخ
.ّهيسركتحتهيَمدق

ردصتليجستلاةلآتحارو،ميمصتبهمامأرودنيلرإوغروبنيلإتسلج
ً.اتفاخًاتوص

نيبيرجيامّنأعمو.كنباةسّردمعمتّملكت":غروبنيلإتلاق
تدارأاّهنأّالإ،عوضوملااذهيفةمزاحتناكو،اٍّيرسربتُعيسّردملاولهألا
تمّجهتّكنأينتربخأف.يئانجلاقيقحتلايفنوعلاميدقتو،ّيبصلاةدعاسم
."اهمامأةّرمهيلع

كلذةيمستنكميداكلاب.ةّفخبهّدخىلعهتعفص!هيلعتمّجهت"
بعصوهف،لملمتيحار.ءيشّلكاذه،فّرصتلاءاسأدقناكً.امّجهت
."لهألااهلضّرعتييتلاطوغضلانيفرعتالتنأ.سارملا

."؟هبقاعتنأكلّقحيً،اذإ"
."...هّمأف.يدرفمبهنعلوؤسمو،ّهبحأانأ.ينباوانأ،ناقيدصنحن"
يّبرتنألهسلانمسيلعبطلابو.هّمأعضوفرعأ":غروبنيلإتلاق



."فَصويال...هبهلعفتوَهتلعفامّنكلو.كدرفمبًالفط
ً.ائيشلقيملوبألاسلج
.ً"ائيشلعفأمل":لاقًاريخأ
.كلذءانثأيفبألاقاسباهقاستمطتراواهَيقاسغروبنيلإتكبش
."ةفسآانأ":تلاقف
ً.ادّمعتمثدحامناكاذإامقثاوريغوهو،بألالفجأ
.ّةيقطنمريغًارومأكنبانمبلطتّكنإةسّردملاتلاق":ءودهبتلاق

."؟حيحصاذهأ
نأوّديجميلعتىلعلصحينأهديرأ؟يقطنملاريغءيشلاوهام"

.ً"اّزيممًاصخشنوكي
نميناعيوهو،ةنماثلازواجتيملهّنكلو،موهفماذه":غروبنيلإتلاق

."كتساردِهنتملكسفنتنأ.طاشنلاطرفمّهنأامك،قطنلايفةبوعص
."اهريدأويبةّصاخةكرشكلمأانأ"
يتلاةورثلاو،ةليمجلاكتراّيسو،كلزنمرسختتنأ.ةسلفميهو"

امدنعو،نآلادعبباجعإبكيلإسانلارظنينل.اٍّيعامتجاًازكرمكتحنم
عمفلوغلاتالحر.راظنألاّطحمنوكتنل،ىمادقلاكؤاقدصأعمتجي
ال،ظيغللريثماذهمك.ءيشّلكرسختتنأً.اضيأيهيهتنتسءاقدصألا
يفًارّخأتمكنباو،ّةيسفنلاضارمأللىفشتسميفكتجوزتناكنإاّميس
يدآعقُويامدنعةياهنلايفرجفنيو،كبضغدعاصتي،كلذّلكمامأ.ةسردملا
ةليطقابطألارسكيوبيلحلاعقويّهنأعم،ضرألاىلعبارشةجاجز
."هتايح

.هريبعتلّدبتيملو،بألااهيلإرظن
يفّةيلقعلاضارمألاىفشتسميفهتجوزترازنأغروبنيلإلقبس

أدبتامدنعاهلاخدإّمتيناكو،ّةيصخشلايفماصفنابةباصمتناك.روبيلك
اٍّيوقًءاودىطاعتتتناك،غروبنيلإاهتقتلاامدنع.تاوصألااهكبُرتوةسَولهلاب
مامألاىلإحجرأتتيهوتسلج.ّملكتلاتعاطتساداكلاباّهنأّدحىلإ
.اهروزتاذاملفرعتملو.ةراجيسغروبنيلإنمتبلطوفلخلاو

."ةنكممةقيرطلضفأبهتيبرتلواحأ":باوجتسالاةفرغيفبألالاق
."ربإلابهيَديزخوب"
."يتمصا"
ضعبيفترعشاّهنإتلاقيتلا،لجرلاةقيقشعمغروبنيلإتّملكت

نيحامهلزنمىلإاهبتماقةرايزتركذ.ةيساقّيبصلاةيبرتّنأنايحألا



ىكبو،ريخبسيلّهنأنماهمويىكتشا.هرمعنمةعبارلايفّيبصلاناك
يكبيناكّيبصلاّنألهربصبألادقفف.ماكزلابباصمّهنأتدقتعاو،ًاليلق
."؟ةلكشمكيدلله":فنعبهلأسوهلمحف،تقولاضعبل

."ال":ملستسيّهنأكو،ّةيبصعبوضفخنمتوصبيدآباجأ
."يكبتنأبجيال"
."ال"
."ءاكبلانعّفقوت،ةلكشمكيدلنكتملنإ"
."رضاح"
."؟امبطخّةمثلهً،اذإ"
."ال"
."؟ماريامىلعءيشّلكًاذإ"
."معن"
."ببسالببحتنتنأبجيال.ّديج"
.لّدبتيملهريبعتّنكلو،بأللةّصقلاهذهغروبنيلإتور
."ةثداحلاكلتركذأال،قّفتناليتقيقشوانأ":لاق
ىلإهلاخدإمزلتسالكشبكنباىلعتمّجهتله":غروبنيلإهتلأس

."؟ىفشتسملا
.اهيلإبألارظن
.لاؤسلاغروبنيلإترّرك
ينبا؟هنبابكلذلعفيبألاّنأنيّنظتله.لعفأمل،ال":باجأ

."ةسردملايفبرضللضّرعت
لافطألاةياعرةلاكوهلتدجوو.ىفشتسملانملفطلاجارخإّمت

هتلأسوهبرقتسلج.باوجتسالاىهتناامدنعهتيؤرلغروبنيلإتبهذف،ًالزنم
،ىلوألاةّرمللايقتلانأذنمةدحاوةملكاهللاقدقنكيمل.هلاحنع
.ءيشلوقدارأّهنأكواهيلإرظنهّنكلو

.دّدرتّمث،ًاليلقحنحنت
."يبأىلإقاتشمانأ":ءاكبلامواقيوهولاق

لصوامدنعماعطلاةعاقيفةلواطلاىلإًاسلاجرودنيلرإناك
ىلإامهناقفاريناذللاناّيطرشلاسلج.توشباويرنههعبتييلوأرودروغيس
نمرثكأًايرزميناطيربلاتاناوطسألاعماجرهظمناك.امهفلخىرخأةلواط
ةرظنتلعاميف،تاهاّجتالاعيمجيفًابصتنمثعشألاهرعشو،لبقيذ



ةرساخةكرعممامأّلذلابقيمعروعشنعّربعيناكيذلاههجوباذع
.نجسلاوركسلاعم

اذامل؟يرجييذلاام":فقيوهويلوأرودروغيسرودنيلرإلأس
."؟هوّلبكتملاذاملو؟انهىلإهترضحأ

."؟هّلبكن"
."دافصألاب"
."ً؟ايرورضكلذكلودبيله"
.توشباوىلإرودنيلرإرظن
ّىتحهزاجتحاعيطتسننحنف،كراظتناعطتسأمل":يلوأرودروغيسلاق

هيلإةهّجوملامهتلاصوصخبًارارقذّختتنأكيلعاذل،بسحوءاسملا
ّملكتلادارأويعمّملكتلاضفر،انهكءاقلدارأّهنأامك.نكميامعرسأب
بلطيملو،ةلافكلاىلعّرصيمل.ناميدقناقيدصامّكنأكو،تنأكعم
لاّصتالاعيطتسناّننإهلانلق.هترافسنمةدعاسمالوةينوناقةدعاسم
."ضفرهّنكلو،ةرافسلاب

رودروغيسفلخفقاولاتوشباوىلعةرظنيقليوهورودنيلرإلاق
."؟ندنلةطرشنمهنعًائيشتفرعله":هسأرىنحأدقويلوأ

يفثحبأس":صوصخلااذهبًائيشلعفيمليذلا،يلوأرودروغيسلاق
."هفرعأامبكربُخأس.هّايإكّميلستدعبرمألااذه

نّييطرشلاعمثّدحتوًاليلقّفقوتّمث،توشباويلوأرودروغيسعّدو
توشباوسلج.سولجلاىلإيناطيربلالجرلارودنيلرإاعد.رداغينألبق
.ضرألاىلعرظنيوهو،ّيسركىلع

ًاموينّكمتأملانأ.هلتقأنأنكميال،هلتقأمل":ضفخنمتوصبلاق
."كاذعئارلاةقوجلامالغبكلابامف،ةبابذّىتحالو،ءيشّيألتقنم

.توشباوىلإرودنيلرإرظن
."؟روغوالدوغنعثّدحتتله"
."عبطلاب،لجأ":توشباوباجأ
يفروغوالدوغناك.ةقوجمالغهنوكىلعليوطنمزىضم،نكلو"

."داليملاتالفحيفاتناسروديّدؤيوهرمعنمنيسمخلا
."مهفتالتنأ":توشباولاق
."يلحرشتنأعيطتستامّبر.ّالك"
."ءادتعاللضّرعتامدنعقدنفلايفنكأمل":توشباولاق
."؟تنكنيأ"



نعثحبأتنك":ةبَّذعمةماستباههجوتربعوتوشباوهيلإرظن
ديصنعثحبأ،نويدنلسيألامتنأاهنومرتيتلاءايشألانيبّشتفأ،تاناوطسأ
اوّصلختيلمهَتلصوتيملجرةكرتّنأتعمس.كاذريركتلاعنصميفنيمث
."نوفومارغتاناوطسأكلذيفامب،اهنم

."؟نم"
."؟ينعتاذام"
."؟تيملاةكرتنعكربخأنم"
،يتقاطبمهيدل.يننوربخينيحًاشيشقبمهيطعأانأف،نوّفظوملاينربخأ"

بهذأو،نيرخآنيعماجيقتلأو،نيعماجلاّتالحمىلإبهذأ.كلذبكتربخأ
ىلإ .قاوسألا ديتروبالوك [6] ، سيلأ اذه ؟اهمسا انأ لعفأ ام هلعفي عيمج
ةاوه عمج ءايشألا ةميدقلا ، لواحأ داجيإ ام ّقحتسي كالتمالا ".

ثّدحتلااننكميصخش؟ءادتعالاتقويفرخآصخشعمتنكله"
."؟هعم

."ّالك":توشباوباجأ
."نكامألاكلتيفكنوركذيمّهنأنمّدبالنكلو"
."عبطلاب"
."ً؟اددجتاقوجناملغّصخيًائيش؟كالتمالاّقحتسيامتدجولهو"
."ةلوجلاكلتيفًائيشدجأمل،ءيشال"
."؟اّنمبرهتتنكاذامل":رودنيلرإهلأس
."يتيبىلإةدوعلاتدرأ"
."؟قدنفلايفكتعتمأّلكتكرتو"
."لجأ"
."روغوالدوغتاناوطسأضعبءانثتساب"
."لجأ"
."؟لبقنمادنلسيأىلإءيجملاكلقبسيملّهنإيلتلقاذامل"
ةقالعالةميرجلاف،ٍعادنودنمّيلإهابتنالاتفلأشأمل.يردأال"

."يباهل
فشتكأسيّننأفرعتنأكيلعناك.سكعلاتابثإًادجلهسلانم"

."لبقنمقدنفلااذهىلإتيتأّكنأفرعأسو،كبذك
."ةميرجلابةقالعيلسيل"
تفلتنأكناكمإبناكام.كبةقالعرمأللّنأبنآلاينتعنقأكّنكلو"

."كلذنمرثكأكيلإهابتنالا



."هلتقأملانأ"
."؟روغوالدوغبكتقالعام"
تاناوطسأبو،هئانغبّمتهأتأدب.بذكأنكأملوةّصقلاكلتكتربخأ"

،اٍّيحلازامّهنأتعمسامدنعو،ةقوجمالغناكامدنعاهلّجسةميدق
."هبتلّصتا

اذهيفثوكملاوادنلسيأىلإءيجملاكلقبسدقل؟تبذكاذامل"
.ً"امتحروغوالدوغءاقلو،قدنفلا

نأتفخ،اهبتعمسامدنع.ةميرجلاب،رمألااذهبيلةقالعال"
اليكلناكمإلاردقيسفنتطبضوفوخلابترعش.هفرعأيّننأفشتكت
،مّايأةعضبلءاقبلاّيلعناك.مرجملاانأيّننأكوودبأو،روفلاىلعبرهأ
ملينّنكلو،لمتحتيباصعأدعتمل.برهلاترّرقوًاربصقطأملينّنكلو
."هلتقأ

."؟روغوالدوغيضامنعفرعتتنكمك"
."ريثكلاسيل"
."؟كلذتلعفله؟تاناوطسألاعمجنمًاءزجتامولعملاعمجسيلأ"
ملّهنأو،تالفحلاىدحإيفهتوصرسخّهنأفرعأ.ريثكلافرعأال"

."...هيبأعمرجاشتينألبق،هلنَيتناوطسأىوسرادصإّمتي
."؟هتافوّةيفيكبتعمسفيك،رظتنا"
."؟ينعتاذام"
ةجيتنتامّهنإانلقلب،لتقةميرجتناكاّهنأبءالزنلاربخنمل"

."؟لُتقّهنأتفرعفيك،اذل.ةيبلقةحبذوأثداح
."ينتربخأتنأ؟تفرعفيك"
َتعمسامدنعّكنإ،نآلاَتلقكّنكلوً،ادجَتئجوفوكتربخأ،لجأ"

،انئاقللبقكلذَتفرع،ىرخأةرابعب.هنيبوكنيبطبرننأَتفخةميرجلاب
."اهنيبوكنيبطبرننألبق

دقو،ةلطامملابسانلاأدبيامدنعرودنيلرإفرعي.توشباوهيلإقّدح
دعبىلعءودهبناّيطرشلاسلج.هديرييذلاتقولاّلكتوشباوىطعأ
ددعّةمثناكوروطفلادعومىلعرّخأتدقرودنيلرإناك.ةبسانمةفاسم
َراثيذلامخضلاةاهطلاسيئرحمل.ماعطلاةعاقيفصاخشألانمليلق
ىلإرودنيلرإراكفأتلّوحت.هباعلنمةّنيعءاطعإهنمبُلطامدنعًابضاغ
لافطأللًانقحيطعت؟نآلالعفتاذام.ةيئايحألاةينقتلاةريبخ،رودرغلاف
؟اهلكرنولواحيوأمهعومدنومواقينيذلا



."ةيضقلاهذهيفطّروتلاأشأمل":توشباولاق
الاذامل؟ةيناطيربلاةرافسلاعمّملكتلاببغرتالاذامل؟ّئبُختاذام"

."ً؟ايماحمديرت
نعناثّدحتياناك،قدنفلاءالزننم،انهناملكتينيصخشتعمس"

طبرتنأُتفخو.ربخلابُتعمساذكه،نايكريمأامهنإ.لتقللضّرعتصخش
رمألا،تبرهببسلااذهل.نآلاهيفانأيذلاعضولاىلإيهتنأوهنيبوينيب
."ةطاسبلاهذهب

رودروغيسلتلاقيتلاهتجوزوتيلترابيرنهنيَّيكريمألارودنيلرإّركذت
.يدنيساهمساّنإةماستباعميلوأ

."؟روغوالدوغَيتناوطسأةميقيهام"
."؟ينعتاذام"
لامشلاىلإةفاسملاهذهّلكزاتجتيكلةريبكامهتميقّنأنمّدبال"

؟امهتميقغلبتمك.امهيلعلوصحلالجأنمءاتشلالصففصتنميفدرابلا
."؟ةدحاولاةناوطسألاةميقغلبتمك

رعسلاةفرعمنكميالو،ينلعدازميفاهضرعكيلعاهعيبَتدرأنإ"
."ةياهنلايفهينجتسيذلا

."؟عابتنأنكميمكب،كريدقتبسحنكلو"
."فرعأال"
."؟هتافولبقروغوالدوغتيقتلاله"
."لجأ"ً:اريخأباجأمث،توشباويرنهدّدرت
."؟ءاقللادعومتناك،18:30،اهاندجويتلاةظحالملا"
هتفرغيفانسلجً.اتيمهيفهيلعرثُعيذلامويلالبقكلذناك"

."ةريصقةّدملانعمتجاو
."؟اذاملوح"
."هَيتناوطسألوح"
."؟هَيتناوطسأنعاذامو"
تاناوطسأهيدلتناكاذإامليوطتقوذنمفرعأنأُتدرأ"

صاخشأىدلويتعومجمنمض،اهفرعأيتلاخسنلاتناكاذإامو،ىرخأ
يفهتلأس.ينبُجيمل،امببسل.ملاعلايفةديحولاخسنلايه،نيرخآ
ىلوألاةلئسألادحأكلذناكو،تاونسةّدعلبقهلاهتبتكةلاسريفةيادبلا
."انيقتلاامدنعهيلعاهتحرطيتلا

."؟ىرخأتاناوطسأهيدلتناكلهً،اذإ"



."ةباجإلاضفر"
."؟هتاناوطسأيواستمكفرعيناكلهو"
."ةحضاوةروصهتيطعأ"
."ً؟العفتاناوطسألاكلتيواستمكو"
.روفلاىلعتوشباوبجيمل
نعثّدحتلادارأ.ملستسا،ةريخألاةّرملايفهتيقتلاامدنع":لاق

."...انأ.هتاناوطسأ
.هناسرحينيَذللانّييطرشلاىأروهفلخرظنوً،ادّدجمتوشباودّدرت
."نويلمفصنهلُتعفد"
."؟نويلمفصن"
."-وأىلوأةعفدك،رونورك"
."كلوقّدحىلعةلئاطغلابمنعّملكتنالانّنكلو"
.ةرباعةماستباىأرّهنأرودنيلرإّنظوهيَفتكتوشباوّزه
.ً"اذإىرخأةبذككلت":رودنيلرإلاق
."لجأ"
."؟اذامءاقلىلوأةعفد"
."اهنمّيأهيدلناكنإاذه،اهكلمييتلاتاناوطسألا"
ناكاذإامفرعتنأنودنمريخألاامكئاقليفلاملاَهتيطعألهو"

."؟تاناوطسأكلمي
."لجأ"
."؟لصحاذامّمث"
."لُتقّمث"
."ًالامهعمدجنملانّنكلو"
قبسيذلامويلايفنويلمفصنهتيطعأ.كلذنعًائيشفرعأال"

."هتافو
باسحنمقّقحتلايلوأرودروغيسنمبلطّهنأرودنيلرإّركذت

.هدجواّمعهلاؤسّركذتينأهيلع.يفرصملاروغوالدوغ
."؟هتفرغيفنَيتناوطسألاتيأرله"
."ّالك"
امقّدصأاذامل.رخآءيشّلكيفَتبذكدقف؟كلذقّدصأاذامل"

."؟هلوقت
.هيَفتكتوشباوّزه



."ءادتعاللضّرعتامدنعنويلمفصنهعمناكً،اذإ"
."كلذدعبلُتقّمثلاملاهتيطعأيّننأوههفرعأامّلك.فرعأال"
."؟ةيادبلاذنملاملانعينربختملاذامل"
يّننأبنونظلاريثأنأأشأمل.ينأشوينكرتتنأتدرأ":توشباوباجأ

."لاملاببسبهتلتقدق
."؟تلعفلهو"
."ّالك"
.اتمص
."؟ةمهتلاّيلإهّجوتسله":توشباوهلأس
،ءاسملاّىتحكزجتحأسً.ائيشيفختتلزامّكنأّنظأ":رودنيلرإلاق

."ىرنسّمث
ًامويعمسأملً.اريثكّهبحأانأف،ةقوجلامالغلتقأنأيننكميال"

."هتوصكتوصبيّنغيًامالغ
.توشباويرنهىلإرودنيلرإرظن
."اذهّلكيفديحوتنأمكبيرغ":كلذكردينألبقلاقو
."؟ينعتاذام"
."ملاعلايفًادجديحوتنأ"
."هلتقأمل،هلتقأمل":توشباولاق



ّنأرودنيلرإفشتكاامنيب،نيَّيطرشلاةقفربقدنفلاتوشباورداغ
ّلقتسا.عبارلاقباطلايفاٍّيلاحلمعت،ّةثجلاتدجويتلاةاتفلا،بسوأ
ىدحإجراخةبرعيفخّستملاليسغلاعضتاهآر،لصوامدنعو،دعصملا
،هيلإترظن.اهمساظفلواهوحنىشمنأىلإهدوجوظحالتمل.فرغلا
.روفلاىلعهتفرعو

."؟تنأاذه،هآ":ثارتكاالبهتلأس
ىهقميفاهآرامدنعهيلعتناكاّممًابائتكاوًابعترثكأتدب

اهيلإةبسنلابحرفمسومنكيملداليملاّنأيفرودنيلرإرّكفو،نيّفظوملا
.رعشينأنودنمكلذنعاهلأس.حجرألاىلعًاضيأيه

."؟طابحإلاداليملاكلّببسيله"
،هيلعتقرط.يلاتلابابلاىلإةبرعلاتعفد،هبيجتنأنودنم

لخادلايفتدان.بابلاحتفتواهحاتفمجرختنألبق،ةظحللترظتناو
،ريرسلاتّبتر.لمعتتأدبوتلخدّمث،دحأدوجومدعنمّدكأتتل
لّوجت.ةآرملاىلعفيظنتلالئاستّشرو،ماّمحلاضرأنمفشانملاتعمجو
امّهنأتظحالليلقدعبو،لمعتيهواهبقارواهفلخةفرغلايفرودنيلرإ
.اهعملاز

."ّصاخناكماذهف،ةفرغلالوخدكليغبنيال":تلاق
ّةمث.لفسألاقباطلايف312ةفرغلابنيّمتهتِتنأ":رودنيلرإلاق

ًائيشتظحالله.توشباويرنهىعُدي،اهيفلزنيراوطألابيرغيناطيرب
."؟هتفرغيفداتعمريغ

.هينعياممهفتملاّهنأكوةرظنهيلعتقلأ
."ًالثم،ءامدلابةثّولمنيّكسك":ماستبالاًالواحمفاضأ
لتقله؟نيّكسّيأ،ّالك":ريكفتلانعتّفقوتدقو،بسوأتلاق

."؟اتناس
انّملكتيتلاةريخألاةّرملايفكلذنعِتّربعفيكًامامتركذأال"

نعنيثّدحتتّكنأتننظ.ِكنوقياضيءالزنلاضعبّنإِتلقكّنكلو،اهيف
."؟مهنمًادحاوناكله.يسنجلاشّرحتلا

."ةدحاوةّرمىوسهرأمل،ّالك"
."-امثدحيملو"
."هتفرغىلإُتلخدامدنع،هبضغراث":تلاق



."؟هبضغراث"
نمبلطّهنأنّيبتو،يرجياّممقّقحتللتبهذ.يندرطفهتجعزأ"

دحأال.كلذبينربخيملًادحأّنكلو،هتفرغفيظنتمدعلابقتسالابتكم
،ينآرامدنعو،هتفرغُتلخداذكهً.ائيشانربُخينيعللامقاطلاكلذنيبنم
يّننأكو،ريقحلازوجعلاكلذ،ّيلعهبضغماجّبصوً،امامتهباصعأدقف
."قدنفلاريدمىدليكتشينأهيلعناك.ثدحاّمعةلوؤسم

."ءيشلاضعبًاضماغهدجأ"
."راوطألابيرغّهنإ"
."توشباوينعأ"
."راوطألاابيرغامهالك،لجأ"
."؟هتفرغيفّيدايتعاريغًائيشيظحالتملِتنأً،اذإ"
."يداعرمألااذهّنكلو،ةيقيقحىضوفنعةرابعتناك"
ىلإرظنتيهوةظحللةنكاستفقوو،لمعلانعبسوأتّفقوت

.ةدراشرودنيلرإ
."؟اتناسصوصخب؟ءيشىلإمتلّصوتله"
."؟اذام،ًاليلق":لاق
قدنفاذه":ّرمملاىلعةرظنيقُلتواهتوصضفختيهو،بسوأتلاق

."بيرغ
.اهسفننمًامامتةقثاوتسيلاّهنأبةأجفرودنيلرإرعش."؟بيرغ"

."؟قدنفلايفانهامءيش؟امءيشنمةفئاخِتنأله"
.هبجتمل
."؟كتفيظوةراسخنمةفئاخِتنأله"
.رودنيلرإىلإترظن
."هتراسخبءرملابغرياليذلالمعلاعونوهاذه،حيحص،لجأ"
."؟رمألاامً،اذإ"
دعيملءيشلوقتدارأاّهنأكوً،ارارقتذّختااّهنأادبّمث،تدّدرت

.هنامتكلٍعادّةمث
ّنظأال.مهيديأهيلععقتامّلك،خبطملانمنوقرسيمّهنإ":تلاق

."تاونسلةديدجتاودأءارشىلإجاتحنسانكاّننأ
."؟نوقرسي"
."ضرألابًاّتبثمسيلامّلك"
."؟مهنم"



."ةيادبك،ةاهطلاسيئر،كتربخأيّننإلقتال"
."؟تفرعفيكو"
."قدنفلااذهيفروديامّلكفرعيناك.ينربخأيذلاوهيلوغ"
سيئرهآرو"هيفوبلا"نمروثلاناسلقرسامدنعرودنيلرإّركذت

.هتوصيفراكنتسالاةربنّركذت.كلذىلعهّخبووةاهطلا
."؟كلذبكربخأىتم"
."نيَرهشذنم"
؟تنأكربخأاذاملً؟ادحأربُخيسناكله؟كلذهقلقألهً؟اذإاذام"

."هنيفرعتالّكنأُتمهف
يفيننوقياضياوناك":تعباتّمث،بسوأتتمص."هفرعأنكأمل"

ىقمحلالابيفرطخييذلاعونلاكاذنم،لذتبممالكبنوهّوفتي.خبطملا
قلقأّالأيّنمبلط.يعمّملكتويلوغمهعمس.مهلاثمأةقفشللنيريثملا
ولمهنعغيلبتلاىلعرداقّهنإو،صوصلًاعيمجمّهنإلاق.كلذببسب
."دارأ

."؟مهنعغيلبتلابدّدهله"
."يّنعفيفختللكلذلاقلب،ءيشبدّدهيمل"
."ً؟انّيعمًائيشركذله؟نوقرسياذام":اهلأس
طّروتموهفً،ائيشلعفيالهّنكلومهرمأبفرعيريدملاّنإلاق"

لوقّدحىلع،ءادوسلاقوسلانمىهقملاتايجاحيرتشيوهفً.اضيأمهعم
."كلذيفهعمكرتشملُدُنلاسيئرو،يلوغ

."؟كلذبكربخأيذلاوهروغوالدوغ"
."قرفلابنوظفتحيّمث"
."؟لبقنمكعمتّملكتامدنعينيربختملاذاملو"
."؟ةميرجلابةقالعكلذللهو"
."امّبر"
.اهيَفتكبسوأتّزه
،روغوالدوغىلع،هيلعُترثعامدنعييعولماكبنكأملو.فرعأمل"

."هدسجيفتانعطلاو،يقاولاعم
."؟هتفرغيفًالامتيأرله"
."؟لاملا"
هعمناكاذإاميردأالينّنكلو.لاملانمًاغلبمًارّخؤمضبق"

."لتقللضّرعتامدنع



.ً"ادحاوًاشرقَرأمل"
."؟هيلعِترثعامدنع؟لاملايذخأتملأ":رودنيلرإلاق
.اهرصخىلعاهيَديتعضوو،لمعلانعبسوأتّفقوت
."؟هتقرسيّننأينعتله"
."ثدحترومألاهذه"
."-يّننأّنظت"
."؟هتذخأله"
."ّالك"
."ةصرفلاكيدلتناك"
."لتاقلاكلذكو"
."حيحصاذه":رودنيلرإلاق
.ً"ادحاوًاشرقَرأمل"
.ً"انسح،ّالك"
هتّفحومامحلاّيسركىلعمّقعملاتّشر.اهلمعبسوأتفنأتسا

ّمث،لمعتيهوتقولاضعبلاهبقار.دوجومريغرودنيلرإّنأكو،ةاشرفلاب
.اهركش

ينعأ؟هتجعزأّكنإكلوقبِتيَنعاذام":اهلأسوبابلادنعّفقوت
ام،هتفرغيفًاديعبِتلخددقينوكتنألوقعملاريغنم؟توشباويرنه
."ّوتللِتلعفامكًالّوأِتيَداندقِتمد

."ينعمسيمل"
."؟لعفيناكاذام"
."...عيطتسأُتنكنإيردأال"
."لكاشملاكلذكلّببسينل"
."زافلتلادهاشيناك":تباجأ
."كلذدحأفرعينأأشيملو":رودنيلرإسمه
اليذلاعونلانمهدهاشيامناكدقف.ويديفطيرشوأ":تلاق

.ً"ازّزقمو،دَهاُشينأبجي
."؟قدنفلايفضرعتنأبجيالًامالفأنوضرعيله"
."ناكمّلكيفةعونمميهف،مالفألانمعونلاكلذسيل"
."؟مالفألانمعونّيأ"
."ريدملاتربخأ.لافطألانعًامليفدهاشيناك"
."؟اذهوهمالفألانمعونّيأ؟لافطألانعًامليف"



."؟هفصويّنمديرتله،عونّيأ"
."؟كلذثدحمويّيأيف"
."!رذقلادسافللاي"
."؟كلذناكىتم"
."يلوغىلعهيفُترثعيذلامويلايف"
."؟ريدملالعفاذامو"
."ًالفقميمفيقبأنأيّنمبلط.ءيشال"
."؟روغوالدوغناكنمنيفرعتله"
."؟رخآًائيشناكلهً.اسراحناك؟سراحلا،ينعتاذام"
ً.ادجليمجتوصبّعتمتيو،ةقوجمالغناكً.اريغصناكامدنعلجأ"

."هيتناوطسأُتعمسدقل
."؟ةقوجمالغ"
ربك،ةأجفهتايحيفرومألاتءاسّمث.لعفلابً،اريغصًامجنناك"

."ءيشّلكىهتناو
."كلذفرعأمل"
."روغوالدوغنعًائيشفرعيدحأدعيمل،ّالك":رودنيلرإلاق
.قئاقدعضبتّرم.امهراكفأيفًاديعبادرشوتمصلايفاقرغ
ًاصخشدجوّهنأكورعش."؟داليملاكطبحيله"ً:ادّدجمرودنيلرإاهلأس

.همهفي
."ءادعسللداليملا":ةلئاقهيلإتتفتلا
.ةرخاسةماستباههجوتربعوبسوأىلإرودنيلرإرظن
."يتنباعمنيقّفتتتنأ":هفتاهجرخيوهولاق

ناكيذلالاملانعرودنيلرإهربخأامدنعيلوأرودروغيسئجوف
.حجرألاىلعهتفرغيفهبظفتحيروغوالدوغ

قاوسأيفلّوجتيناكّهنأبتوشباوءاعّدانمّدكأتلاةرورضاشقان
ةنازنزمامأًافقاويلوأرودروغيسناك.ةميرجلاباكتراّمتامدنعتاناوطسألا
اهيفتذُخأيتلافورظلاهلفصوو،رودنيلرإهبلّصتاامدنعتوشباو
.باعللاةّنيع

نم:ءاسعتلانمةريثكًاعاونأتوآدقاهيفّجُزيتلاةنازنزلاتناك
،ناردجلاىلعمهراثآاوكرتنيذلاةلتقلاونيحاّفسلاىلإ،نيسئابلانيدّرشملا
.نجسلايفةسئابلامهفورظىلإريشتتامالعكرتلءالطلااوشدخو



ريرسلاىلعو.ضرألايفّتبثمريرسو،ماّمحيسركةنازنزلايفناك
ّةمثناكلب،ذفاونىلعيوتحتةنازنزلانكتمل.ةيساقةداسووقيقرشارف
ّزيمينأنيجسلاىلعبعصلانملعجيامً،ادبأئفطنيالّيوقحابصم
.راهنلانمليللا

يذالوفلابابلاًاهجاوم،رادجلابرقةبالصبتوشباويرنهفقو
عمةنازنزلايفهعميلوأرودروغيسوغروبنيلإتناك.ناسراحهبكسمأ.نيتملا
ًادوعاهديبةلماحً،اضيأكانهرودرغلافتناكو،رابتخالاءارجإبرمأتةّركذم
.ةّنيعلاذخألةزهاجو،نطقلانم

هسأردعبأو،هانيعتظحجً.ادّسجمّرشلااّهنأكوتوشباواهيلإقّدح
.همفحتفيهلعجنماونّكمتيمل،اولواحامهمو،ناكمإلاردقاهنع

همفحتفوملستسانأىلإهفنأاوقلغأو،ضرألاىلعهودّدمً،اريخأ
هترّرمو،همفيفنطقلادوعتمحقأوةصرفلارودرغلافّتلغتساف.سّفنتلل
.ةنازنزلانمةجراختعرسأوهتبحسّمث،ّؤيقتلاىلعكشوأنأىلإهيف



ميربنويرامىأر،خبطملاىلإهقيرطيفوهبلاىلإرودنيلرإداعامدنع
لملمتيوهو،ةعّبقًارمتعموً،ايلابًافطعمًايدترم،لابقتسالابتكمدنعًافقاو
ذنمةريخألاتاونسلايفميدقلاهسيئرخاشمكظحال.راظتنالاةرثكنم
عيُضيالو،نَيتيلوضفنيَنيعبّعتمتيلازامهّنكلو،ةّرمرخآلايقتلانأ
.تاّيمسرلايفًادبأتقولا

."؟كطبحييذلاام،ةيرزمةلاحبودبت":سلجيوهونويرامهلأس
.تيربكةبلععم،ةأجفهفطعمنمًاراجيسجرخأو

."ودبيامىلع،انهعونممنيخدتلا":رودنيلرإلاق
ّيأيفنيخدتلاناكمإلابدعيمل":راجيسلالعشيوهونويراملاق

."ناكم
.ةدّعجملاوةيخترملاةيدامرلاهترشبب،نويرامهجوىلعملأريبعتادب

رافظألاتاذةليحنلاهعباصأّدمو،راجيسلابناتبحاشلاهاتفشتطاحأ
.هاتئرتألتمااملاحًادّدجمراجيسلاكاسمإلءارفصلا

رودنيلرإونويرامقّفتيمل،ثادحألابءيلملاوليوطلاامهخيراتلالخ
.ةنهملاهميلعتلواحوتاونسلرودنيلرإسيئرنويرامناك.ّصاخوحنىلع
نكيمل.رطاخبيطنعهلعايصنالالبقيملوًادينعناكرودنيلرإّنكلو
ءاتسينويرامناك.ءيشرّيغتيملومّايألاكلتيفهئاسؤرلامتحاىلعًارداق
بعصلانمّهنأفرعيناكهّنكلو،نامداصتياناكامًابلاغو،هكولسنم
ةلئاعبًاطبترمنكيملّهنأواّميسال،رودنيلرإنملضفأيّرحتداجيإ
نويرامناككلذكو.لمعللًاغّرفتمرودنيلرإناك.هتقونمذخأتتامازتلاو
.هتايحةليطًالزعنمًاصخش

."؟كديدجام":هراجيسناخدثفنيوهو،نويرامهلأس
."ءيشال"
."؟للملاداليملاكلّببسيله"
مل":ةاهطلاسيئرةعّبقنعًاثحب،خبطملاىلإقّدحيوهوًادراشباجأ

."داليملاىزغمّطقمهفأ
دجتالاذامل.ّنظأامىلع،حرملاوةجهبلانمريثكلا":نويراملاق

نبغريدقءاسنلانمريثكلا.كلذىلعًاريبكتسلتنأ؟ةقيدصكسفنل
."كلثمشئاطزوجعةقفرب

."-َتفرعاذام.كلذتلواح"



."؟كتجوزينعتله"
.ةّصاخلاهتايحنعثيدحلايفتقولاةعاضإبرودنيلرإبغريمل
."؟كلذنعتففكّاله"
."-ّنأُتعمس"
."ىفكتلق":بضغبرودنيلرإهعطاق
هفرعأامّلك.ينأشنمتسيلةّصاخلاكتايحً،انسح":نويراملاق

:فاضأّمثنويرامتمص."ةملؤموةئيطبةايحلالعجتةدحولاّنأوه
."؟كلذكسيلأ،كادلوكيدلعبطلاب،نكلو"

تنأ.ةطاسبّلكبعوضوملااذهنعيضاغتلااننكميالأ":رودنيلرإلاق
-".

."؟يّنعاذام"
."؟لاّصتالاكناكمإبنكيملأ؟انهلعفتاذام"
.زوجعلاههجوىلعةماستبارثأرهظو،رودنيلرإىلإنويرامرظن
يفداليملاةيضمتلبهذتنلّكنأو،قدنفلااذهيفمانتّكنأتعمس"

."؟تيبلاىلإبهذتالاذامل؟كبطخام.كتيب
.رودنيلرإبجيمل
."؟ّدحلااذهىلإكسفننمَتمئسله"
."؟عوضوملارييغتاننكميالأ"
صخشلااذهنممأستنأ،كسفننممأستنأ،روعشلااذهفرعأ"

كنكمي.كسأرنمهجارخإكنكمياليذلاو،تنأّهنأفدصييذلانيعللا
هسفنءارهلابكجاعزإبأدبيوًامئاددوعيهّنكلو،تقولاضعبلهنمّصلختلا
قدانفلايفميقتو،نكامألارّيغتف،هنايسنلواحتنأكنكمي.ديدجنم
."رومألاءوستامدنع

."ًءاجرّفقوت،نويرام":رودنيلرإهدشان
يتناوطسأنعًاخسنكلمينمّلك":ةأجفعوضوملاًارّيغمنويراملاق

."بهذمجنمىلعسلجينوسليجإروغوالدوغ
."؟كلذلوقىلإكعفدييذلاام"
فرعتوأاهكلمتسانلانمّةلقّنأحيحص.مويلانيفدزنكاّهنإ"

ةلئاطغلابمعفدلنوّدعتسمكلذنوفرعينيذلاصاخشألاّنكلو،اهرمأب
ةاوهملاعيفةردانًاعلسربتُعتروغوالدوغتاناوطسأف.اهيلعلوصحلاءاقل
.ً"ادجةبوغرماّهنأامك،تاناوطسألاعمج

."؟فالآلاتارشع؟ةلئاطلاغلابملاهذهيهمك"



."ةدحاولاةخسنللفالآلاتائمنوكتدق":نويرامباجأ
يرنهبرّكف."حزمتتنأ؟فالآلاتائم":هتسلجيفرودنيلرإلدتعا

نعًاثحب؛روغوالدوغنعًاثحبادنلسيأىلإىتأاذاملكردأو،توشباو
طقفهمامتهاراثأيذلاوهتاقوجلاناملغبهباجعإنكيمل.هتاناوطسأ
نألبقنويلمفصنروغوالدوغلعفداذاملرودنيلرإمِهف.دقتعيهلعجامك
.تاناوطسألادوجونمّىتحّدكأتي

ىوسّيبصلالّجُسيمل،نآلاّىتحُهتفرعاّمم":ميربنويراملاق
ّنأوه،عئارلامالغلاتوصبناجىلإ،امهتميقنمديزيامو.نَيتناوطسأ
كلتنوكلميسانلانمّةلقف.تعيبداكلابو،تعنُصًادجةليلقًاخسن
."مويلاخسنلا

."؟ّةيمهأهئانغللهو"
ىوتحمّةيعونوىقيسوملاّةيعونّنأيهةدعاقلاّنكلو،كلذودبي"

نإنكلو،ةّئيسىقيسوملانوكتدقف.اهتلاحنمّةيمهأّلقأةناوطسألا
تقولايفبسانملافنصلاوةبسانملاةينغألاعمبسانملايّنغملاىلعتوتحا
."بسحوّةينفلاةيحانلابّمتهيدحأال.نمثبرّدقتالاّهنإف،بسانملا

."؟فرعتله؟خسنللثدحاذامو"
اذهف.ةطاسبباهنمّصلختلاّمتوأتاونسلاّرمىلعتعاض.تعاض"

نمديزيامف.اهنمةخسنيتئمنمرثكأّةمثنكيمل،حجرألاىلع.ثدحي
ةّدمّنأامك.ملاعلايفاهنمليلقددعدوجووهتاناوطسألاكلتةميق
دعيملوهتوصرسخ،تمهفامكف.كلذيفمهاستةريصقلاةينهملاهتايح
.ً"ادّدجميّنغي

."ّيبصلاّظحءوسل،ةيقيسومةلفحلالخكلذثدح":رودنيلرإلاق
."ًالوتقمهيلعرثُعنمزلانمدوقعدعبو"
."...فالآلاتائميواستتاناوطسألاكلتتناكنإ"
."؟اذام"
ّلكنعةخسناندجودقف؟هلتقلًايفاكًاعفادكلذربتعيالأ"

."رخآءيشّةمثنكيملو،هتفرغيفةناوطسأ
."امهتميقكرديملهنعطيذلاصخشلافًاذإ":ميربنويراملاق
."؟امهقرسناكلّالإو"
."؟نيتخسنلاكنيتعونام"
ىلعنّضغتوأةعقبّيأدجوتال،ناتيلصأامهنإ":رودنيلرإباجأ

."...طقالمعتستملامّهنأودبيو،امهيفالغ



.ميربنويرامىلإرظنمث
."؟خسنلاعيمجبظفتحادقروغوالدوغنوكينأنكمملانمله"
."؟الَِمل":نويرامهلأس
نيأ.ناحتفياذامفرعنملاننكلو،هتفرغيفنيحاتفمىلعانرثع"

."؟ةيقابلاخسنلابظفتحادقنوكينأنكمي
نمف.طقفاهنمددعبظفتحاامّبر،ةريثكنوكتالدق":نويراملاق

."؟هسفنةقوجلامالغريغاهكلمينأنكمي
ايناطيربنمىتأتاناوطسأعماجانلقتعا.يردأال":رودنيلرإباجأ

رّدقيوهو،اّنمبرهلالواح،ضماغوهلبأزوجعّهنإ.روغوالدوغةلباقمل
تاناوطسأةميقكردييذلاديحولاصخشلاّهنأودبي.قباسلاةقوجلامالغ
."روغوالدوغ

."؟نونجموهأ":ميربنويرامهلأس
اتناسروغوالدوغناك":فاضأ."كلذنمّدكأتلابيلوأرودروغيسموقي"

.انهّةيمسرةفيظواّهنأكو."قدنفلا
.زوجعلانويرامهجوىلعةماستباترهظ
يرنهاهيلعبُتكروغوالدوغةفرغيفةظحالمىلعًاضيأانرثع"

يفهيلإباهذلاهيلعنّيعتيوأهيلإبهذدعومّهنأكو،18:30ةعاسلاو
فصنلاوةسداسلاةعاسلادنعهاقتلاّهنإتوشباويرنهلاق.تقولاكلذ
."ةميرجلاقبسيذلامويلانم

.هراكفأيفقرغورودنيلرإتمص
."؟هيفرّكفتيذلاام":نويرامهلأس
هلتِبُثيلرونوركنويلمفصنروغوالدوغلعفدّهنإتوشباويللاق"

يفًادوجوملاملاناكامّبر.ليبقلااذهنمءيشوأ،ةقفصلايفّداجّهنأ
."ءادتعاللضّرعتامدنعةفرغلا

نيبّتمتيتلاةقفصلاليصافتفرعيصخشلتاقلاّنأينعتله"
."؟روغوالدوغوتوشباو

."لمتحماذه"
."؟رخآتاناوطسأعماج"
،اّنعًائيشيفُخيّهنأفرعأ.راوطألابيرغتوشباوف.فرعأال،امّبر"

."روغوالدوغبوأهباّمإّقلعتي
."هيلعمترثعامدنعًادوجوملاملانكيملعبطلابو"
."حيحص"



لامتحاعيطتسأداكلاب".رودنيلرإكلذكو،نويرامفقو."باهذلاّيلع"
."؟كتنبالاحفيك.كهنمانأ،جراخلايفراهنفصن

."ريخباّهنأّنظأال،فرعأال؟افيإ"
."اهعمداليملاةيضمتكبردجيامّبر"
."امّبر،لجأ"
."؟ةيفطاعلاكتايحنعاذامو"
تلّوحتوكلذرودنيلرإلاق."ةيفطاعلايتايحنعثيدحلانعّفقوت"

.كلذبمايقللةعاجشلادجيملهّنكلو،اهبلاّصتالادارأ.رودرغلافىلإهراكفأ
نم؟هتايحبناكّيأنأشام؟هيضامباهنأشام؟لوقينأهبضرتفياذام
.هاهديذلاامفرعيال،اذكههعمجورخلااهنمبلطينأفيخسلا

ثدحيملاذهو،ةأرماعمءاشعلاتلوانتّكنأتعمس":نويراملاق
."انملعّدحىلعتاونسذنم

."؟كلذبكربخأنم":ًالوهذمرودنيلرإهلأس
؟ةأرملاكلتيهنم":بيجينأنودنمهرودبنويرامهلأس

."ةباّذجاّهنأتعمس
،ميربنويرامهبقارً.ادعتبمىشمّمث."ةأرمادجوتال":ةظاظفبهباجأ

.هكحضمتكيوهوقدنفلانمءطببجرخّمث

سيئرماّهتاهنكميفيكلءاستيرودنيلرإحار،وهبلاىلإقيرطلايف
لجرلاذخأ،اذل.هريكفتّتتشنويرامّنكلو،قئاللكشبةقرسلابةاهطلا
.لّقعتلانمةّرذهيدلدعتملو،خبطملايفًابناج

نوقرستله؟خبطملايفنمعيمجو؟ّصلتنأله":ةرشابمهلأس
."؟ضرألايفًاّتبثمسيلامّلك

."؟ينعتاذام"
ّةيلمعرمأفشتكاّهنألتوملاّىتحنُعطنوكيدقاتناسّنأينعأ"

ّةيلمعريدينمفرعّهنألنُعطامّبر.قدنفلااذهيفرودتةريبكسالتخا
اليكلتوملاّىتحهتنعطووبقلايفهتفرغىلإتفحزامّبر،لايتحالا
."كلذبمايقلاءانثأيفَهتقرسو؟ّةيرظنلاهذهبكيأرام.مكرمأفشكني

."نونجمتنأ":ًالئاقّجتحاو،رودنيلرإىلإيهاطلاقّدح
."؟خبطملانمقرستله"
كسأرألمنم؟ثّدحتتَتنكنمعم":يّدجتوصبيهاطلاهلأس

."؟قدنفلانمصخشوهله؟بيذاكألاب



."؟كباعلنمةّنيعاوذخأله"
."؟كللاقنم"
."؟ةّنيعءاطعإىلعقفاوتملاذامل"
نمتاّنيعذخأتفيك،ّفلختمّكنأدقتعأ.ةياهنلايفكلذُتلعف"

نمةبصعاّننأكوانعيمجودبنانلعجل؟اذامل؟قدنفلايّفظومعيمج
طيبنرقةرهزّىتحالو،ّطققرسأملانأ.ّصللابينتعنتويتأتّمث؟نيمرجملا
."؟بيذاكألاكلتبكربخأنم!خبطملااذهنم

نملهف،ةقرسلالامعأبفرعيو،مكّدضًائيشكلمياتناسناكنإ"
."-لثم؟هلتامدخميدقتلكّزتبادقنوكينأنكمملا

."؟بيذاكألاهذهبكربخأنم؟داّوقلاوهأ!تمصا":ةاهطلاسيئرحاص
كشوأنأىلإهنمبرتقا.هبرضكشوىلعيهاطلاّنأرودنيلرإرعش

.مامألاىلإيهاطلاةعّبقتلامو،سمالتلاىلعامهاهجو
."؟ريقحلاداّوقلاكلذوهأ":يهاطلاسمه
."؟دصقتنم"
."نيدبلاريقحلاريدملاكلذ":هنانسأىلعّرصيوهويهاطلاباجأ
ّيأنكيملو،امهضعبىلإارظن.هبيجيفّنريرودنيلرإفتاهأدب

يهاطلادعتباامنيب،هفتاهرودنيلرإجرخأً،اريخأ.عجارتللًادعتسمامهنم
ً.ابضغيلغيوهو

.لّصتملاوهيعرشلاّبطلاقيرفسيئرناك
."باعللاصوصخبلّصتأ":رودنيلرإللاق
."؟هبحاصمتفرعله،لجأ"
ينعأ،ربكأةقّدبهانصحفانّنكلو،كلذنعنيديعبانلزام،ّالك"

."غبتراثآاندجوو،ةبيكرتلا
."؟نويلغلاغبتينعتله؟غبت"
."غبتلاةغضمىلإبرقأّهنإً،انسح"
."مهفأال؟ةغضم"
رجاتملانمغبتلاةغضمءارشنكمملانمناك.ةيئايميكلاةبيكرتلااّهنإ"

يفامّبرً.انكمملازامرمألااذهّنأنمًاقثاوتسلينّنكلويضاملايف
ىلإجاتحنً.احومسملازامهعيبناكنإفرعأالينّنكلو،ىولحلاّتالحم
ال،شاشةعطقيفوأةلتكيفاّمإ،ةفشلاتحتعَضوي.كلذنمقّقحتلا
."هبَتعمسّكنأنمّدب

.متشيحاروةنازخبابيهاطلالكر



غبتلراثآّةمثله.غبتلاغضمنعثّدحتتتنأ":رودنيلرإلاق
."اهومتذخأيتلاةّنيعلايفغوضمم

.ً"امامت":توصلاباجأ
."ً؟اذإكلذينعياذام"
."غبتلاغضمياتناسعمناكيذلاصخشلاّنأ"
."؟كلذةفرعمنمبسكناذامو"
َتنك،رخآرمأةمثو.ةفرعملاببغرتّكنأتننظ،كلذعمو.ءيشال"

."باعللايفلوزيتروكلاةبسننعلأست
."لجأ"
.ً"امامتّةيعيبطيهعقاولايف،ةعفترمتسيل"
."؟ةهبجلاكلتىلعًائداهءيشّلكناك؟كلذينعياذام"
نعجتانمدلاطغضيفعافتراىلإةعفترملالوزيتروكلاتالّدعمريشت"

.تقولاةليطًائداهناكسراحلاعمناكيذلاصخشلاو.ّرتوتلاوأةراثإلا
."هنايشخيامكانهنكيمل.ةراثإالو،ّرتوتال

."امءيشثدحنأىلإ":رودنيلرإلاق
."امءيشثدحنأىلإ،لجأ"
ةاهطلاسيئرفقو.هبيجىلإفتاهلارودنيلرإداعأوةملاكملاايهنأ

.هيلإقّدحي
."؟غبتلاغضميانهًاصخشفرعتله":رودنيلرإهلأس
."!يهجونعبرغا":يهاطلاحاص
ىأرةأجفً.ابعتمههجوكرفيحارّمثً،اقيمعًاسفنرودنيلرإذخأ

.غبتلاعقببةهّوشملاتوشباويرنهنانسأةروص



ّهنإهلليقف،لابقتسالابتكميفقدنفلاريدمنعرودنيلرإلأس
تعنىلإهعفديذلاببسلاحرشةاهطلاسيئرضفر.تقولاضعبلجرخ
عابطلاهذهلثمبًاصخشىقتلانأرودنيلرإلقبسيمل.ةئيذبتافصبريدملا
تلفأامًائيشّنأكردأدقيهاطلاّنأنمّدبالً.اردانىوسلبقنم
ضعبوههنمهتفرعمرودنيلرإعاطتساامّلك.هبضغةجومءانثأيفهنم
.خبطملايفهضرأىلعناكلجرلاّنأامب،لالغتسالاوعادخلانعتاظحالملا
رصانعنمةعبرأنمبلطلابرودنيلرإرّكف،رثكأهظيغيوهعملداعتييكل
يفةطرشلازكرميفهباوجتسالهذخأوقدنفلاىلإءيجملاةطرشلا
.اتاغسيفريفه

ًابناجاهعضورّرق،تقولاضعبلهنهذيفةركفلاّبلقامدعبهنكلو
.رضاحلاتقولايف

يذلامتخلارسكو،توشباويرنهةفرغىلإدعص،كلذنعًاضوع
كيرحتمدعىلعيعرشلاّبطلاقيرفصرح.بابلاىلعةطرشلاهتعضو
ىلعًايرصبًاحسميرُجيوهو،ليوطتقولًانكاسرودنيلرإفقو.ءيشّيأ
.غضمللصّصخمغبتةبلعلامفالغنعثحبيناك.ناكملا

،نيَّبترمريغامهالكناك.نيَدرفمنيَريرسعمةجودزمةفرغتناك
ىدحإىلعناك.ليللايفًافيضلبقتساوأنينثالاىلعمانتوشباوّنأكو
،توصللنيرَيغصنيَّربكمبطبترمتاناوطسألاليغشتلميدقزاهجتالواطلا
.هبرقويديفَيطيرشعم،ويديفزاهجوًاشنإ14مجحبزافلتىرخألاىلعو
املاحهأفطأهّنكلو،زافلتلالّغشوزاهجلايفامهنمًادحاورودنيلرإعضو
.كلذصوصخبةّقحمبسوأتناك.ةروصلاترهظ

ةصّحفتمةرظنىقلأو،ريرسللةيذاحملاةلواطلايفدوجوملاجردلاحتف
دجيملهّنكلو،ماّمحلاىلإلخدوةنازخلاصّحفتّمث،توشباوةبيقحىلع
.ةيلاخاهدجوو،تالمهملاّةلسىلإرظن.ناكمّيأيفغضمللًاغبت

ىلعغروبنيلإتناك":ةأجفةفرغلايفرهظيذلا،يلوأرودروغيسلاق
."ّقح

."؟ينعتاذام":هلأسو،رودنيلرإهيلإتفتلا
ندنلةطرشانلتلسرأ":ةفرغلاىلإرظنيوهويلوأرودروغيسلاق

.ً"اريخأهلوحتامولعملاضعب
يفاهلًاراثآاودجودقف،غبتغَضُمنعثحبأانأ":رودنيلرإلاق



."باعللاليلحت
،ٍماحمبوأةرافسلابلاّصتالااّنمديريالاذاملفرعأيّننأّنظأ"

يتلاتامولعملابهربخيأدبّمث."نكميامعرسأبرمألااذهءاهتناىّنمتيو
.تاناوطسألاعماجنعندنلةطرشنماهيلعلصح

ةيملاعلابرحلاةيشعدلُو،لافطأنودنمبزعأ،توشباويرنه
يفةّميقتاراقعةّدعهيبأةرسأكلمت.لوبرفيليف،1938ماع،ةيناثلا
ّةينكسلزانمكاهؤانبديعأّمث،برحلالالخفصقللاهضعبضّرعت.ةنيدملا
ىلإتوشباوجتحيمل.ءارثلانمةجردهلنّمأاماذهو،ةمخفبتاكمو
،دروفسكوأونوتيإيف،ميلعتلضفأىّقلتً،اديحوًالفطناكً.اقلطملمعلا
نكلو.ةلئاعلالامعأّىلوتهدلاوّيفوتامدنع.هتداهشىلعلصحيملهّنكلو
ىوسرضحيدعيملو،كالمألاةرادإبّمتهيمل،زوجعلالجرللًافالخ
ىلإهلامعأعيمجّملسوًاضيأكلذنعّفقوتنأىلإ،ةّماهلاتاعامتجالا
.هيدلنيماعلانيريدملا

ىلعقالغنالاديدشًاصخشناريجلاهربتعاو،هيَوبألزنميفًامئادشاع
ديحولاهمامتهاّبصنا.لزعنموبيرغهّنكلوبّذهموفيطلوهف.هسفن
وأتاومألاتاكرتنماهارتشاتاموبلأبهلزنمألمو،تاناوطسألاعمجىلع
تاعومجمربكأكلميّهنإلاقيو،كلتهتياوهبسبًاريثكرفاس.قاوسألانم
.ايناطيربيفةّصاخلاتاناوطسألا

ىدلنيمرجملاّلجسيفنّودمهمساو،ّةيئانجاياضقيفنَيتّرمنيُدأ
ةيناثلايفّيبصىلعءادتعالاةمهتبنجُس،ىلوألاةّرملايف.ندنلةطرش
امهعلولالخنمامهضعبافرعو،توشباولًاراجدلولاناك.هرمعنمةرشع
امدنعو،توشباولهألزنميفةثداحلاتعقو.تاناوطسألاعمجبكرتشملا
لئاسويفأبنلارشتنادقف.يبصعرايهنابتبيُصأ،اهنباكولسبمألاتفرع
ةقبطلانبا،توشباوترّوصيتلاّتالجملايفاّميسال،ةيناطيربلامالعإلا
دالوأللةريبكغلابمعفديناكّهنأتاقيقحتلاتفشكو.ّيمدآشحوك،ّةيرثلا
.ةنيشمتامدخءاقلبابشلاو

،هيَوبألزنمعابف.تّيفوتدقهّمأتناك،هنجسةّدمىهنأامدنع
امدنعهنعثّدحتللفحصلاتداع،تاونسعضبدعب.رخآّيحىلإلقتناو
.لاملاتوشباوامهيلعضرعفيكةقهارملاّنسلئاوأيفنادلوفشك
ّمتو،ايناملأيفندابندابيفتوشباوناك،ةلأسملاكلتتفرُعامدنع
.زرنيربقدنفيفهلاقتعا

ظفتحاهّنكلو،دنالياتىلإتوشباولقتناو،ةيناثلاةمهتلاتابثإّمتيمل



ًابلاغيتلا،ةدّحتملاةكلمملايفهتاناوطسأنمةعومجمبوةيناطيربلاهّتيسنجب
كانهلمعتسيناكو.تاناوطسألاعمجلهتالحرءانثأيفاهروزيناكام
هجُّوتمل.نوسليويرنهوهفيقيقحلاهمسااّمأ.توشباو،هتدلاوةرهش
سيلدنالياتيفهلعفيامّنكلو،ايناطيربرجاهنأذنمةمهتّيأهيلإ
ً.افورعم

برغتسملانمسيل":هريرقتيلوأرودروغيسىهنأامدنعرودنيلرإلاق
."هتايحنعليصافتءاطعإيفهتبغرمدعًاذإ

ّهنأيفبجعال،فارحنالاغلابًاصخشودبي":يلوأرودروغيسلاق
."دنالياتراتخا

ةطرشينعأ؟يلاحلاتقولايفهّدضءيشمهيدلله":رودنيلرإهلأس
."؟ندنل

ّصلختلابءادعسمّهنأنمقثاوينّنكلو،ّالك":يلوأرودروغيسلاق
."هنم

.ريغصلاىهقملاالخدويضرألاقباطلاىلإاعجردقاناك
نيجهتبملاحاّيسلابةعاقلاتّصغو.ةمعطألابةئيلم"هيفوبلا"ةلواطتناك

،ةدّروتممهدودختناكو،هولعفوهوأرامّلكبرورسلامهيلعادبنيذلا
.ةيديلقتلاةيدنلسيألاسبالملانودتريمهو

لعشأ."؟روغوالدوغمساباٍّيفرصمًاباسحتدجوله":رودنيلرإلأس
.ىهقملايفديحولانّخدملاّهنأظحاليلهلوحرظنوةراجيس

."دعبكلذنعلأسأمل":هبارشفشتريوهويلوأرودروغيسباجأ
اهسأرتّزه.يلوأرودروغيساهلحّولف،بابلادنعغروبنيلإترهظ

تسلجوبارشلانمًابوكترتشا.امهوحننيدوجوملانيباهقيرطتّقشو
،ندنلةطرشريرقتنعًاصّخلمغروبنيلإيلوأرودروغيسىطعأ.امهعم
.تمستباف

."كلذُتفرع":تلاق
."؟اذام"
همامتهاكلذكو،نيشمتاقوجلاناملغبمامتهاللهعفادّنأ"

."ديكأتلابروغوالدوغب
يفروغوالدوغعمحرميناكّهنأنينعتله":يلوأرودروغيسلاق

."؟لفسألا
لمحيناكمهدحأف،ةكراشملاىلعروغوالدوغربُجأامّبر":رودنيلرإلاق

.ً"انيّكس



اميف!داليملاةيضمتلةّيلسمةقيرطنماهلاي":ةلئاقغروبنيلإتدّهنت
."ةيجحألاهذهءازجأعمجلواحننحن

."ّةيهشلاحتفلًامئالمًاثيدحسيلاذه":هبارشيهنيوهورودنيلرإلاق
هلمعىهنأدقناكلهبتكميفناكول.هتعاسىلإرظن.ىرخأًاسأكدارأ
.لدانللحّولفً،اماحدزاّلقأىهقملاناك.نآلا

رظن."كانههعمّلقألاىلعناصخشّةمثناكّهنأنمّدبال"
.ءيشلاضعبًاديعببهذّهنأكردأوغروبنيلإىلإيلوأرودروغيس

."تقولاعمنّسحتترومألا":غروبنيلإتلاق
."داليملاكعكمعطدسُفتو":رودنيلرإلاق
،ةّرمسيل؟روغوالدوغنعطاذاملنكلوً،انسح":يلوأرودروغيسلاق

امًارمأّنأنمّدبال.هسفنىلعةرطيسلادقفلتاقلاّنأكوً،اراركتلب
نعجرخيدسافلاكلذلعجامم؛وبقلاةفرغيفليقوأثدحدق
."هعوط

ارظنو،اضفرهَيليمزّنكلو،ماعطلابلطينأكشوىلعرودنيلرإناك
.برتقيداليملا؛امهيتعاسىلإ

."كانههعمتناكةأرماّنأّنظأ":يلوأرودروغيسلاق
ّهنأنّيبتو،باعللايفلوزيتروكلالّدعمصحفّمت":رودنيلرإلاق

تبهذدقاّهنأنمّدبالف،روغوالدوغعمةأرماكانهتناكنإ.يعيبط
."هيفلُتقيذلاتقولايف

يذلاعضولاىلإًارظن،لمتحماذهّنأّنظأال":غروبنيلإتلاق
."هيفهاندجو

ملوهف،ةفرغلايفهتبحصبناكيذلاصخشلانكياٍّيأ":رودنيلرإلاق
ناكلوزيتروكلالّدعمّنأول.ّدكؤماذهّنأّنظأ،ءيشلعفىلعَربُجي
."دسجلايفّرتوتوأةراثإىلعكلذّلدلً،اعفترم

."اهلمعبموقتًاسمومتناكً،اذإ":يلوأرودروغيسلاق
."؟رخآعوضوميفثّدحتلااننكميالأ":غروبنيلإهتلأس
."مهرمأاتناسفشتكاوقدنفلانوبهنياوناكامّبر":رودنيلرإلاق
."؟لُتقببسلااذهلو":يلوأرودروغيسهلأس
،ءافخلايفةنيشمتايلمعلًاحرسمقدنفلالّكشيامّبر.يردأال"

ىلإةجاحبانّنكلو،قئاقحلاعيمجدعبفشتكأمل.ريدملاعمؤطاوتلابو
."رومألاهذهنمّدكأتلا

."؟لاكشألانملكشّيأباهبةقالعروغوالدوغللهو":غروبنيلإهتلأس



اننكميال،اهيفهيلعرثُعيتلاةلاحلاىلإًارظن":يلوأرودروغيسلاق
."لامتحالااذهداعبتسا

."؟كتّيضقيفرومألاريستفيك":رودنيلرإاهلأس
ةعاقيفًائيشههجوفشكيمل":اهبارشفشترتيهو،غروبنيلإتباجأ

."ةمكحملا
تاسبالمىلعرخآلاوهًاعّلطمناكيذلا،يلوأرودروغيساهلأس

."؟كلذكسيلأ،هيبأّدضدعبلفطلادهشيمل":ّةيضقلا
رّيغيمللذنلاكاذوً،اتماصنيكسملالفطلالازام":رودنيلرإلاق

نورهامنوماحمهيدلو،هنباىلعبرضلابىدتعاّهنأركُنيلازام.هلاوقأ
.ً"اضيأ

."؟هنباديعتسيسً،اذإ"
."لمتحماذه"
."؟ةدوعلاديريله؟دلولانعاذامو":رودنيلرإاهلأس
ًاّقلعتملازاموهف،ةّصقلايفءزجبرغأاذه":غروبنيلإتباجأ

."ثدحامّقحتسيّهنأكورعشيو،هيبأب
.ةثالثلاتمص
ناك."؟رودنيلرإايقدنفلااذهيفداليملايضمتسله":غروبنيلإهتلأس

.ماّهتاةربناهتوصيف
ضعبيضمأس.تيبلاىلإدوعأسيّننأدقتعأ،ّالك":رودنيلرإلاق

."قولسملالمحلامحلنمةبجوّدعأودنيلافيإعمتقولا
."؟اهلاحفيك":غروبنيلإتلأس
امّهنأرعش."ّنظأامىلعةّديجلاحباهنإ،سأبال":رودنيلرإباجأ

ًاردانامهّنكلوهتنبااهيفتعقويتلالكاشملاناكرديامهف،بذكيّهنأافرع
ًادبأهنالأسيالواهتشقانمّبحيالّهنأنافرعيامهف.هعماهيفناشقانتيام
.ليصافتلانع

."كاذتاناوطسألاعماجنعلءاستأ":رودنيلرإلاق
."؟هنعاذام":غروبنيلإتلاق
هنعفرعأاليّننأحيحص؟رغصلاذنملَيملااذهأدبيالأ":لاق

ذنممامتهالااذهرهظيالأنكلو،يتايحيفءيشّيأعمجأملانأفً،ائيش
حرسملاجماربوعباوطلاوتاقاطبلاعمجبءرملاأدبيامدنع،ةلوفطلا
نوّرمتسيمهضعبّنكلو،ةداعلاهذهنعنوعلقيسانلامظعم؟تاناوطسألاو
."مهتايحرخآىتحتاناوطسألاوبتكلاعمجب



."؟لوقتنألواحتاذام"
اوسيلمّهنأعم،توشباولاثمأتاناوطسألايعماجنعلءاستأ"

ةطبترمكلتعمجلاةياوهتناكاذإامو،عبطلابهلثمنيفرحنمًاعيمج
نميفتخيسناكءيشبظافتحالاىلإةجاحبو،عئاضبابشىلإقوتب
ءايشألاعمجسيلأ.ةنكممةّدملوطألهءاقبتسااودارأمهّنكلومهتايح
المهو،تايركذلابةقالعهلءيشب؟ةلوفطلانمءيشبظافتحاللةلواحم
."؟سوهلااذهبهتيذغتوهتيمنتنولصاويلبهنعّيلختلانوديري

،تاقوجلاناملغو،تاناوطسألتوشباوعمجّنأينعت":غروبنيلإهتلأس
."؟بابشلاىلإنينحلانمعون

هيَنيعمامأبابشلاىلإنينحلارهظيامدنعو":يلوأرودروغيسلاق
ىلإلّوحتيذلاّيبصلا؟هلخاديفءيشروثي،قدنفلااذهيفهمدوهمحلب
."؟هينعتاماذهأ،لهك

."يردأال"
رهظملايويسآًالهكظحالو،دورشببرشملابرقحاّيسلارودنيلرإبقار

رطخ.هءاقدصأرّوصيوةديدجويديفاريماكلمحيناك.ةجهللايكريمأو
ّنكلو،قدنفلايفةبقارمتاريماكدوجونمّدبالّهنأةأجفرودنيلرإل
ىلإرظن.لابقتسالاريدمالووهال،كلذركذىلعِتأيملقدنفلاريدم
.غروبنيلإويلوأرودروغيس

اذهيفةبقارمتاريماككانهتناكاذإامامتلأسله":امهلأس
."؟قدنفلا

.امهضعبىلإارظن
."؟كلذنيونتِتنكامأ":يلوأرودروغيساهلأس
رمألاباغ.اذهّلكوداليملاةمحزيف،تيسندقل":غروبنيلإتباجأ

.ً"امامتينهذنع

كلميقدنفلاّنإلاق.هسأرّزهورودنيلرإىلإلابقتسالاريدمرظن
ىنبميفةبقارمتاريماككانهنكتمل.ةلأسملاهذهيفًادجةمزاحةسايس
؛فرغلايفالو،ةقورألايفالو،دعاصملايفالو،وهبلايفال،قدنفلا
.فرغلايفسيلديكأتلابو

."قالطإلاىلعءالزنانيدلناكاملّالإو":ةيّدجبريدملالاق
نألمأيناك."كلذيلرطخ،لجأ":ةبيخلانمءيشبرودنيلرإلاق

امو،تادافإلاوتاياورلاعممجسنيالًائيشتطقتلادقتاريماكلانوكت



.نآلاّىتحةطرشلاهتفشتكا
ريدملاهادانامدنعىهقملاىلإًاهّجوتملابقتسالابتكمنعدعتبا

ً.ادّدجم
دجوت.ىنبملانمىرخألاةهجلايف،يبونجلاحانجلايففرصمّةمث"

.كانهنمقدنفلالوخدنكميو،فرصموتاراكذتلاعيبلّلاحمكانه
،نامأتاريماكفرصمللو.لوخدللبابلاكلذنولمعتسيسانلانمليلقلا
."فرصملانئابزريغنيرخآًاصاخشأرّوصتداكلاباهّنكلو

ىلإةرشابمبهذف،تاراكذتلاّلاحموفرصملاظحالدقرودنيلرإناك
اريماكلّةيفخًانيعىأرو،ىلعألاىلإرظن.ًالفقمناكفرصملاّنكلو،كانه
يجاجزلابابلاىلعقرط.نيّفظوملانمًايلاخفرصملاناك.بابلاقوف
ّرصأوهفتاهلوانت،ةياهنلايفو.هبجيملًادحأّنكلو،ّزتهانأىلإةّوقب
.فرصملاريدمراضحإىلع

راعسأبعابتيتلاتاراكذتلالّمأتيرودنيلرإحار،هلوصوراظتنابو
ريسيجعبنوسوفلوغلالشاهيلعمسُرقابطأكانهتناكذإ:ةظهاب
،بلعثءارفعمحيتافمتاقلحو،هتقرطمعمروتلتوحنممسرو،ّراحلا
ةمقفلادلجنمةرتسو،يدنلسيألائطاشلاىلعناتيحرّوصتتاقصلمو
دجاوتتاليتلاةيحايسلاادنلسيألراكذتءارشبرّكف.رهشبتاراهنمثغلبي
.سخبنمثبعابيًائيشَريملهّنكلو،ءايرثألابناجألاناهذأيفىوس

ً،ابيرقتاهرمعنمنيعبرألايفةأرمايهو،فرصملاةريدمتناك
فرصملاّنأتّنظ،ةيادبلايف.اهتلحرعطقلّرستملو،داليمةلفحىلإةبهاذ
ناّيطرشقرطامدنعيرجييذلاامدحأاهللقيمل.ةقرسللضّرعت
رودنيلرإىلإتقّدح.امهتقفارماهنمابلطواهلزنمبابيمسرلاّيزلانايدتري
تاريماكمالفأةدهاشمىلإجاتحيّهنأاهلحرشيوهوفرصملامامأفقاولا
ّهنأرودنيلرإرّكفوةميدقلااهتراجيسبقعبةديدجةراجيستلعشأ.ةبقارملا
.اهلثمةسّرمتمةنّخدمبتاونسذنمِقتليمل

اهلاؤستحرط."؟حابصلاّىتحرمألااذهليجأتناكمإلابنكيملأ"
الّهنأرّكف.اهتاملكنمطقاستتجلثلاعطقعمسيّهنأكورعشو،دوربب
.ةأرملااذهللاملابنيدينأىّنمتي

."كلتقتسءايشألاهذه":ةراجيسلاىلإًاريشمرودنيلرإلاق
."؟انهىلإينتررجاذامل.دعبينلتقتمل":تباجأ
."قدنفلايفتعقويتلاةميرجلاببسب":باجأ
.ةميرجعوقوبتّرثأتاّهنأُدبيمل."ً؟اذإاذامو"



.ىودجّيأهمالكلنكيمل،نكلو."قيقحتلاعيرستلواحن":باجأ
ىلإاهبقاحللابرودنيلرإتَرمأو."!ةفيخسّةيحرسمنماهلاي":تلاق

نمّصلختلابناديعسامّهنأحوضوبادبو،الحردقناّيطرشلاناك.لخادلا
،نيّفظوملالخدمربعهتداق.قيرطلالاوطاهاوكشبامهتَقهرأيتلاةأرملا
.عارسإلاهنمةبلاطبابلاحتفلاهتقاطبتمدختساو

تاريماكبةطبترمتاشاشعبرأاهبتكميفدجويناكوً،اريغصًاعرفناك
.لخدملاقوفو،راظتنالاةعاقيفو،قودنصيَنيمأّلكفلخةدحاو:ةبقارملا
ّمتيّهنأوً،اراهنوًاليللمعتتاريماكلاّنأرودنيلرإلتحرشوتاشاشلاتلّغش
ً.ادّدجماهيلعليجستلاّمتينألبقعيباسأةثالثةّدملةطرشألابظافتحالا
.فرصملاتحتةريغصةفرغيفليجستلاةزهجأتناك

قباطلاىلإهتداقامدنعةثلاثلااهتراجيسبتأدبدقةريدملاتناك
،تاريماكلانكامأوخيراوتلالمحتيتلاةطرشألاىلإتراشأويلفسلا
.ةلفقمةنزخيفةعوضوملاو

ال.كلذّلكبّمتهيواٍّيمويفرصملانمانهىلإسراحيتأي":تلاق
."كينعيالءيشبثبعلامدعكنموجرأواهمادختساّةيفيكفرعأ

."ةميرجلاباكتراموينمءدبلاديرأً.اركش":عضاوتبرودنيلرإلاق
:ةراهمبهيلعسودتوضرألاىلعاهتراجيسبقعيمرتيهو،تلاق

."لّضفت"
يفهعضوفلخدملاناونعلمحيطيرشىلعهديرييذلاخيراتلادجو

ةدهاشمىلإةجاحبّهنأّنظيالوهف.ريغصزافلتبلوصوملاويديفلازاهج
.نيقودنصلاينيمأةطرشأ

ىلعلّجُس":ةّجتحمتلاقو،ةيبهذلااهتعاسىلإفرصملاةريدمترظن
."ةلماكةعاسنيرشعوعبرأةدملطيرشّلك

."؟لمعلايفكرمأنيّربدتتفيك":رودنيلرإاهلأس
."؟يرمأّربدتأفيك،ينعتاذام"
."؟نيلعفتاذام؟نيخدتلاعم"
."؟تنأكنأشامو"
."قالطإلاىلعيلنأشال":ةعرسباهباجأ
ناك.كلذلّيدلتقوال؟بسحوةطرشألاذخأتالاذامل":هتلأس

انهءاقبلايونأالو،ليوطتقوذنمرخآناكميفنوكأنأيبضرتفي
."ةطرشألاهذهّلكدهاشتامنيب

.ةنازخلايفةعوضوملاةطرشألاىلإرظن."ةّقحمتنأ":رودنيلرإلاق



.ً"اطيرشرشعةعبرأينعياذهو،ةميرجللقباسلاعوبسألاذخآس"
."؟لجرلالتقنمنوفرعتله"
."دعبسيل":باجأ
."تاونسعبسذنمانهةريدمانأف.سراحلاينعأً،اّديجهركذأ":تلاق

."يهابتناتفلغلابلاهفطل".ريسفتلابابنمكلذتفاضأ
."ً؟ارّخؤمكعمثّدحتله"
."ةدحاوةملكولوً،اقالطإهعمثّدحتأمل"
."؟هفرصماذهله"
ّطقهَرأملانأف.يملعّدحىلعسيل،انهًاباسحكلمينكيمل،ّالك"

."ً؟الامكلميناكله.عرفلااذهيف

زافلتراضحإبلطو،هتفرغىلإرشعةعبرألاةطرشألارودنيلرإذخأ
ّنرامدنعءاسملاليبقلّوألاطيرشلاةدهاشمبأدبدقناك.ويديفزاهجو
.لّصتملاوهيلوأرودروغيسناك.هفتاه

ًائيشكلمنالًاقحنحن.هحارسقالطإوأهماّهتااّمإانيلع":لاق
."هّدض

."؟ىكتشاله"
."ةملكبهّوفتيمل"
."ً؟ايماحمبلطله"
."ّالك"
."لافطأاهلاطبأضرعتنأبجيالمالفأةدهاشمبهمِّهتا"
."؟لافطأاهلاطبأًامالفأتلقله"
سيلاهكالتما.لافطأاهلاطبأمالفأىلعيوتحتهتفرغيفةطرشأهيدل"

ّمثكلذبهمّهتنس.ةراذقلاكلتدهاشيوهوهتأرةدهاشانيدلو،اٍّينوناق
اذإامفرعننأديرننحنف،نآلادنالياتىلإدوعيهكرتأنأديرأال.ىرن
كلتيفنّفعتيهعد.روغوالدوغلتقممويلعفلابةنيدملايفلّوجتيناك
."ثدحيساذامىرنّىتح،ًاليلقةنازنزلا



ً.ابيرقتليللاةليطةطرشألادهاشيرودنيلرإسلج
مامأدحأاهيفّرمياليتلاتارتفلايفطيرشلاعّرسيأدبامناعرسو

ةحوارتملاةرتفلايففعاضتتقدنفلامامأةكرحلاتناك،ّعقوتامكو.اريماكلا
ةّوقبرورملاةفاثكضفخنتل،رهظلادعبنمةعبارلاوًاحابصةعساتلانيب
دنعاهباوبأتاراكذتلاّلاحمِقلغتامدنعةردنرثكأحبصتامك،كلذدعب
.ةعاسلارادمىلعًاحوتفمقدنفلاىلإيّدؤملالخدملاناك.ةسداسلاةعاسلا
.ليللايفًادجةفيفخحبصتهلوحةكرحلاّنكلو،يلآفاّرصّةمثناكو

تناك.روغوالدوغهيفلُتقيذلامويلايفركذلاّقحتسيًائيشَريمل
فّرعتيملرودنيلرإّنكلوً،امامتةحضاووهبلاىلإاولخدنيذلاسانلاهوجو
،بابلاربعنوعرسيًاصاخشأىأر،ليللاتاليجستلّجعامدنع.اهنمّيأىلع
ّةمثناكوً.ادّدجمةعرسباوجرخينألبقيلآلافاّرصلادنعنوفقوتيو
ملهّنكلومهيلإرظنلانعمأ.رخآىلإتقونمقدنفلانولخديصاخشأ
.روغوالدوغبمهنمّيأطبرعطتسي

ريدمىأر.فرصملالخدمنومدختسيقدنفلايّفظومّنأظحال
ّدبال:رّكفو.هربعنوعُرسيبسوأو،نيدبلاقدنفلاريدمو،لابقتسالابتكم
نملماكمويدعبقدنفلارداغتيهوةحارلابرعشتبسوأنأنم
.طيرشلافقوأف،وهبلاربعيروغوالدوغىأر،تاظحللانمةظحليف.لمعلا
تاوطخبهدرفمبروغوالدوغىشم.هلتقمنممّايأةثالثلبقكلذناك
ّلاحمىلإرظنوتفتلاّمث،فرصملالخادىلإرظن،اريماكلامامأةئيطب
دهاشوطيرشلارودنيلرإداعأ.قدنفلاىلإًادئاعلفقينألبقتاراكذتلا
فقوأ.اٍّيحهتيؤربيرغلانمّهنأّسحأ.ةعبارو،ةثلاثو،ةيناثروغوالدوغ
ىلعدماجلاههجوبقاروفرصملاىلإروغوالدوغرظنامدنعطيرشلا
ىضماميفّعتمتيذلالجرلا،همدوهمحلبةقوجلامالغناك.ةشاشلا
مالغلاربجأدقل.ّرثؤملاوعئارلاهتوصبوناربوسلا،ليمجلاتوصلاكلذب
.هيلإعمتساامدنعًاماليإهتايركذرثكأعاجرتساىلعرودنيلرإ

.دنيلافيإلحتفوويديفلاأفطأف،بابلاىلعةقرطعمس
."؟ةطرشألاهذهام؟مئانتنأله":همامأنمّرمتيهوهتلأس
."ةيضقلابّقلعتتاّهنإ":باجأ
."؟ءيشىلإمتلّصوتله"
.ً"اقالطإ،ّالك"



."؟انيتسعمتّملكتله"
."؟انيتس"
لأستَتنكنيحاهنعكتربخأيتلا!انيتس،اهنعكتربخأيتلاةاتفلا"

."قدانفلاوتاسموملانع
ىعدتكّنسلثميفةاتفنيفرعتله،ينيربخأ.اهعمّملكتأمل،ّالك"

."كيأرلهباشمةايحلايفاهيأر؟قدنفلااذهيفلمعتوبسوأ
ّمث،هلاهتلعشأو،اهيبأىلعةراجيسدنيلافيإتضرع."؟ينعتاذام"

مالظىلإةذفانلاربعرظنوبتكملامامأرودنيلرإسلج.ريرسلاىلعتمترا
.ةيعيبطلاهتايحىلإدوعيساهدعبو،داليمللنامويَيقبّهنأرّكف.ليللا

.ً"ادجّةيبلساهنإ":لاق
."ً؟اقحّةيبلسيّننأّنظتله":هتلأس
نمريثكلاجرخو،ةرخاسدنيلافيإتكحضفً،ائيشرودنيلرإلقيمل

.اهفنأنمناخدلا
."؟ةداعسللًاديسجت،كسفنربتعتاذامو"
.رودنيلرإمستبا
."؟ةيضقلاباهتقالعام،بسوأىعديًادحأفرعأال":افيإتلاق
ىلعترثعيتلايه.كلذّنظأالّلقألاىلع،ةيضقلاباهلةقالعال"

ةاتفاهنإ.ناكملااذهيفرودياّمعءايشألاضعبفرعتاّهنأودبيو،ّةثجلا
."ءيشلاضعبكبينّركذت.ناسللاةطيلسوةحداك،ّةيكذ

يفدنيلافيإتدرشو،تمصلايفتقرغّمث."اهفرعأال":افيإتلاق
ضعبيف.تقولاّرمو،رخآلاوهًاتماصاهيلإرظنيحارامنيب،اهراكفأ
الامهنإ.فنعبنالداجتيىرخأنايحأيفو.هنالوقيامنادجيال،نايحألا
وأ،رجاتملايفراعسألاوأ،سقطلانعةطيسبثيداحأًادبأناثّدحتي
سانلاهنعثّدحتيرخآعوضومّيأوأ،سبالملاوأ،ةضايرلاوأ،ةسايسلا
نعّالإناثّدحتيالامهنإ.ةهفاتةرثرثكلذناربتعيامهف،تقولاةيضمتل
ّنألّطقدوجواهلنكيمليتلاةلئاعلانع،امهرضاحوامهيضام،امهضعب
امهّمأدقحو،ّةيواسأملايردنساهقيقشوافيإةايحنعو،اهنعلحررودنيلرإ
.امهنيبلاّصتاّلكتنّوليتلاةّمهملاثيداحألاتناككلت،رودنيلرإىلع

."؟داليمللنيديرتاذام":ًالئاقةأجفتمصلارودنيلرإرسك
."؟داليملل"
."لجأ"
.ً"ائيشديرأال"



."ءيشبنيبغرتّكنأنمّدبال"
رودنيلرإرّكف."ً؟اريغصَتنكامدنع؟داليملايفلصحتَتنكمالع"

.ةّرمهيلعلصحتازاّفقلانمًاجوزّركذتو
."ةريغصءايشأ":لاق
ايادهيردنيسليرتشتتناكيّمأّنأًامئادتننظ":دنيلافيإتلاق

اهعيبأيّننإتلاق،يلايادهلاميدقتنعتَّفقوتّمث.يايادهنملمجأ
لصحيكقيقشناكله.هتعبوةّرمًامتاخيلترتشادقف.تارّدخملاءارشل
."؟كايادهنملمجأايادهىلع

نمف.عوضوملاىلإاهبتقّرطتيتلاةرذحلاةقيرطلابرودنيلرإرعش
ةليلقلاتاقوألاضعبيفاّهنأريغ.اهتحارصبهتأجافموةرشابمّملكتلااهتداع
.ةرذحنوكتنأّبحت

اهتباصإببسب،اهضاهجإدعبةّزكرملاةيانعلايفدنيلافيإتناكامدنع
ناكمإلاردقاهعمءاقبلالواحينأرودنيلرإنمبيبطلابلط،ةبوبيغلاب
هتاجنوهقيقشءافتخاناكاهنعاهثّدحيتلاعيضاوملانمو.اهعمّملكتلاو
تناكاذإاماهلأس،هعمشيعللتلقتناواَهيعوافيإتداعتساامدنع.وه
تّحلأفاهلوضفهلاؤسراثأً.ائيشركذتنكتملاهّنكلو،اهلهلاقامركذت
ملوهف.لبقنمًادحأاهبربخيمليتلاةّصقلااهلرّركنأىلإهيلع
اّهنأترعشف،هنعهلاؤسنمّلكتمليهو،هيضامنعّطقاهّملكي
همهفتملاّهنأكردتتناكنإو،ليلقبرثكأهتفرعو،هيلإبرقأتحبصأ
ًابضغوًادقحاهيدلّدلووًامودافيإقَحالدحاولاؤسةّمثف.دعبًامامت
ّنأكردتتناكدقف.رخآءيشّيأنمرثكأامهتقالعىلعّرثأو،هيلع
نوكتقالطلاتالاحضعبو،جاوزألالصفنينأيعيبطلانمف.عئاشقالطلا
امهضعبعمثّدحتلانعناكيرشلاعنتميامدنعكلذو،اهريغنمأوسأ
مهفنعًامامتتزجعاهّنكلو.هيلعهملتملو،كلذكردتتناكً.ادّدجم
امهبّمتهيملاذاملً.اضيأهيَدلوّقلطينأىلإرودنيلرإعفديذلاببسلا
ًاديحوهتدجوواهسفنبافيإهنعتثحبنأىلإامهلمهأاذامل.لحرامدعب
تاباجإدعباهطعيملهّنكلو،كلذنعاهابأتلأس.متعمينكسىًنبميف
.اهتالؤاستنع

:ةميدقلاداليملاةينغأيفامك،ةهباشتماّهلكتناك؟لضفأاياده":لاق
رثكأايادهبنايحألاضعبيفبغرناّنك.تاقاطبلانمةعومجموةعمش
."مّايألاكلتيفءارقفسانلاّلكناك.ةريقفتناكانتلئاعّنكلو،ةراثإ

."؟كوخأتامامدعبثدحاذامو"



ً.ائيشرودنيلرإلقيمل
."؟رودنيلرإ"
."هعمداليملاىفتخا":لاق

ىلعرهشنمرثكأّرم.هيخأتومدعبداليملابلفتحتةرسألادعتمل
.راّوزلاوايادهلاهلخدتدعتمليذلالزنملانمحرفلاهعمىفتخاو،هئافتخا
نوعمتجيف،داليملاةليلمهترايزىلعةداتعمرودنيلرإةدلاوةرسأتناك
،مهضعببرقهيفنوسلجياوناك،اذلً.اريغصلزنملاناكً.اعمنوّنغيو
.داليملاكلذيفراّوزلالابقتساتضفرهّمأّنكلو.رونلاوءفدلامهّمعيو
مل.شارفلايفهمّايأمظعمىضمأو،قيمعبائتكاةلاحيفهوبأقرغدقف
كردأّهنأكو،كلذىودجمدعكردأّهنأكو،هنبانعثحبلايفكراشي
صخشّيأالووهال،ءيشلعفىلعًارداقدعيملوهنباتامدقف.هلشف
.هدحوهتطلغتناككلتو،رخآ

تاّيلمعيفتكراشو،رودنيلرإبًاّديجتنتعا.للكلافرعتملفهّمأاّمأ
ةكهنمعجرتتناك.لابجلانمنوعجرينمرخآتناك.اهسفنبثحبلا
ذنملالتلاىلإقلطنتتناكوً.ايدجمثحبلادوعيالو،مالظلاّلحيامدنع
،ةايحلاقرافدقاهنباّنأًاّدكؤمحبصأامدنعّىتحو.سمشلاقورش
ّلحامدنعّالإمالستسالاىلعَربُجتملو.هسفنرارصإلابثحبلاتلصاو
ةقيقحتهجاوطقفاهنيحً.اراّدغسقطلاوًاعفترمجلثلاحبصأوًامامتءاتشلا
.هاياقبنعثحبللعيبرلاّىتحراظتنالااهيلعحبصأو،يراربلايفاهنباتوم
.اهنبااهنمتذخأاّهنألاهنعلتو،مويّلكلابجلاىلإتفتلتتناكف

رودنيلرإىلإةبسنلابلمتُحيالكانهةدّدمملاهّتثجّليختدّرجمناك
هاريناكذإ.يكبيوخرصيوهواهنمظقيتسيسيباوكيفهاريأدبيذلا
حايرلاليوعهجاويريغصلاهرهظو،جلثلابًارومغم،ّةيجلثلاةفصاعلاعراصي
.هبناجىلإتوملاو

لزنملايفكارحالبءاقبلانمهوبأنّكمتفيكرودنيلرإمهفيمل
البهتكرتوهرهظتمصقةثداحلاّنأادب.ثحبلايفعيمجلادهتجاامنيب
،طاشنلابًامعفمواٍّيوقًالجرناكهابأّنأل،نزحلاةّوقبرودنيلرإرّكف.ةايح
.ّطقهنمَفُشيملوةايحللّهبحهبلسهنباتومّنكلو

لوحةديحولاوىلوألاةّرمللهاوبألداجت،ءيشّلكىهتناامدنعً،اقحال
لبجلاىلإبألابهذينأأشتملامهّمأّنأرودنيلرإفشتكاو،ثدحام
ّيأىلعبهاذّكنأامب":هلتلاقف.اهيلإِغُصيملهّنكلو،مويلاكلذيف



.هابتناّيأاهرعيملهّنكلو."تيبلايفنيَدلولاكرتا،لاح
عمقاّفتاىلإناوبألالّصوتوً،اقلطمناكامكداليملادعيمل،اذكه

ّنأًاقلطمبألاركذيملو،اهتابغرلهاجتّهنأّطقهّمأركذتمل.تقولا
مدعبهدشانتيهواهيلإءاغصإلامدعىلإهعفدوهبّدبتسادقدانعلا
اّهنأاهنيحرعشوً،ايفاصسقطلاناكدقف.نيَدلولاذخأمدعبو،باهذلا
رسكّنأكو،امهنيبثدحاميفّملكتلامدعارّرق.اهينعيالاميفلّخدتت
رودنيلرإىّذغ،تمصلااذهّلظيفو.امهنيبطبارّلكعطقيستمصلا
.ةايحلاديقىلعَيقبيذلاوههنألهمزاليذلابنذلاروعش

درابّوجلاَمل":اهدسجلوحاهفطعمّفلتيهودنيلافيإهتلأس
."؟انه

."؟كنأشبديدجنمله.لمعيالوهف،ةئفدتلازاهجببسب":باجأ
يفةصقارةلفحيفهتقتلا.لاجرلادحأعمجرختيّمأ.ءيشال"

لمعتسيلازامّهنأّنظأ.فرقموهمكّليختتنأكنكميال.رفلوأ
تاقايتاذناصمقيدتريو،ةرئادلكشىلعهرعشحّرسيو،ميركليرب
."عايذملاربعثبتةميدقةفيخسةينغأعمساّملكهعباصأبقطقُطيو،ةمخض

فصتامدنعوهناسللاةطيلسهتنبانوكتامرثكأف.رودنيلرإمستبا
عمةقفشللةراثإرثكأنوحبصيمّهنأودبيذإ،اهّمأمهدعاوتنيذلالاجرلا
.ماوعألارورم

ً.ادّدجماتمص
.يرمعنمةنماثلايفُتنكفيكّركذتأنألواحأ":ةأجفافيإتلاق

ىركذمويلب،ةلفحلاركذأال.يدلومىركذءانثتسابريثكلاركذأال
يدلومىركذمويّهنأُتفرعوىنبملاجراخبأرملايفةفقاوُتنك.يدلوم
نودنم،ينهذيفىركذلاهذهتَقلعاملكشبو،ةنماثلاُتغلبيّننأو
."ةنماثلايفُتنكويدلوممويناكّهنأوههركذأامّلك.ببسلامهفأنأ

.رودنيلرإىلإترظن
."تامامدنع،هرمعنمةنماثلايفناكّهنإَتلق"
."فيصلاكلذيفهدلومىركذبانلفتحا"
."ً؟اقلطمهيلعروثعلاّمتيملاذامل"
."يردأال"
."؟لبجلايفكانههّنكلو"
."لجأ"



."يمظعلاهلكيه"
."لجأ"
."تاونسينامث"
."لجأ"
."؟تنأكبنذهتومناكله"
."يرمعنمةرشاعلايفُتنك"
."...نكلو،لجأ"
."دحأبنذنكيمل"
."...تننظّكنأنمّدبالنكلو"
."؟يفرعتنأنيديرتاذام،افيإ؟هيلإنيمرتيذلاام"
امدنعيردنيسوانأيبلاّصتالاّطقلواحتملاذامل":دنيلافيإتلاق

."؟انعمنوكتنألواحتملاذامل،اّنعَتلحر
."...افيإ"
."؟كلذكسيلأ،ّقحتسننكنمل"
نمطقاستيأدبدقجلثلاناك.تمصبةذفانلانمرودنيلرإرظن

.ديدج
."؟نيَرمألانيبعمجلانيلواحتله"ً:اريخألاق
."...يلرطخفً،اقلطمببسلامهفأمل"
نيبعمجلانيديرت.اهبتاميتلاةقيرطلابو،يخأبةقالعرمأللّنأ"

."؟نينثالا
ُتنكو،نيَماعذنمكتيقتلاً.اقالطإكفرعأالانأف،ملعأال":افيإتلاق

كنعهفرعأيذلاديحولاءيشلايهكيخأتومةلأسم.كيلعرثعنمانأ
انأاّنعّيلختلانمتنّكمتفيكّطقمهفأمل.اٍّيطرشكنوكءانثتساب
."كيَدلونحن،يردنيسو

لايحربكأمزحبفّرصتلايبردجيناكامّبر.امكّمألرارقلاُتكرت"
."...نكلو،امكتيؤرةلأسم

."كلذبٍّامتهمنكتمل":ةلئاقهتلمجافيإتهنأ
."حيحصريغاذه"
."؟كبردجيناكامككيَدلوبّمتهتملًاذإاذامل.عبطلاب،ىلب"
اهتراجيسافيإتلعشأ.ضرألاىلإقّدحلبًائيشرودنيلرإلقيمل

.هتحتفوبابلاوحنتهّجوتوتفقوّمث،ةثلاثلا
اهفرعتس.ءادغلاتقويفً،ادغقدنفلايفانهانيتسكلباُقتس":تلاق



.ً"ارخؤماهبتماقيتلاليمجتلاتايلمعءارجنمًامتح
."اهبكلاّصتاىلعًاركش"
."ركشلليعادال":افيإتلاق
.بابلادنعتدّدرت
."؟نيديرتاذام":اهلأس
."فرعأال"
."داليمللينعأ،ّالك"
.اهيبأىلإافيإترظن
اهفلخبابلاتقلغأو."يتلفطةداعتساعيطتسأيّننأولىّنمتأ":تلاق

.ءودهب
فنأتسينألبقليوطتقولريرسلافرطىلعسلجورودنيلرإدّهنت

،ةشاشلاربعداليملاايادهءارشلاوجرخنيذلاسانلاعراست.مالفألاةدهاشم
.تايجاحلاوسايكألانولمحيمهنمنوريثكلاناكو

يفاهلفغأ.اهآرامدنعو،روغوالدوغلتقملبقسماخلامويلاىلإلصو
نكيمل.دهشملاداعأوطيرشلافقوأف،هنهذيفتعملةروصّنكلو،ةيادبلا
ّرزىلعطغض.اهتسرطغواهتيشملب،رودنيلرإهابتناتفليذلاوهاههجو
ترهظف،طيرشلاعّرس.قدنفلالخدتيهوحوضوباهآروًادّدجمليغشتلا
فرصملامامأنمّرمتوقدنفلارداغتيهوةشاشلاىلعةعاسفصندعب
ً.اراسيوأًانيميتفتلتنأنودنمتاراكذتلاّلاحمو

.ةشاشلاىلإقّدحوفقو
.روغوالدوغةقيقشتناك
.دوقعذنماهيخأىلعاهانيععقتمليتلاكلت





مويلاحابصيفرودنيلرإجيجضلاظقيأامدنعاٍّرخأتمتقولاناك
يففرعيملو،مالحأالباهاضمأةليلدعبضهنيلًاليوطًاتقوقرغتسا.يلاتلا
ىضمأدقناك.ةريغصلاهتفرغيفدّدرتتيتلاةعيظفلاةبلجلاردصمةيادبلا
ّالإروغوالدوغةقيقشَريملهّنكلو،ةطرشأةّدعدهاشيوهوليللامظعم
،ةفدصلاضحمبقدنفلاىلإتبهذاّهنأرودنيلرإقّدصيمل.ةّرملاكلتيف
.دوقعذنمِهِقتلتملاّهنأتعّدايذلا،اهيخأءاقلريغببسلو

.يئانجقيقحتيفًادجّميقرمأوهو،ةبذكرودنيلرإفشتكادقل
نعرداصّهنأاٍّيجيردترودنيلرإكردأنأىلإ،جيجضلاّفقوتيمل

.قدنفلاريدمتوصعمسوهيلعباجأ.هفتاه
نأبجيصخشةّمثف،خبطملاىلإلزنتنأكيلع":ريدملالاق

."هعمثّدحتت
."؟وهنم":رودنيلرإهلأس
كيلع،روغوالدوغىلعروثعلامويّةيضرمةزاجإيفناكّباش"

."ءيجملا
ىلإلخد.هسبالمًايدترملازاموهو،ريرسلانمرودنيلرإضهن

،مّايأذنمقلُحتمليتلاهتيحلىلعهَديرّرم،ةآرملاىلإرظنو،ماّمحلا
.نشخلابشخلاىلعّفُحيامدنعجاجزلاقروتوصلثمًاتوصعمسف
لّصتا،هتفرغنملوزنلالبق.هيبأةيحللثمةنشخوةفيثكهتيحلتناك
ذخألرودرويفرانفاهىلإغروبنيلإعمباهذلاهنمبلطويلوأرودروغيسب
كلذنمقحالتقويفامهيقاليسّهنإلاق.باوجتساللروغوالدوغةقيقش
فشكينأديرينكيمل.اهعمثّدحتلادارأاذاملحرشيملهّنكلو،راهنلا
.اهبذكفشتكاّهنأفشتكتامدنعاههجوريبعتةيؤردارألبً،ائيشاهل

لجرعمًافقاوقدنفلاريدمىأر،خبطملاىلإرودنيلرإلخدامدنع
ريدملاعمهضقانتناكاذإاملءاست.هرمعنميناثلادقعلايفًادجليحن
.داسجألايليحنعيمجلاودبيهبةنراقمف،هبهيأريفّرثؤي

قيقحتلايفلخّدتأيّننأعيمجلاّنظيس.اذتنأاه":ريدملالاق
."دوهشنعكلثحبأو

.هّفظومىلإرظنّمث
."هفرعتامبهربخأ"
أدبّهنإلاقو،ليصافتلايفًادجًاقيقدناك.ةياكحلايوريّباشلاأدب



يفروغوالدوغهيفدجُويذلامويلانمًابيرقتةريهظلادنعضرملابرعشي
.خبطملايفتايافنللسيكداجيإنمنّكمتداكلابوأّيقتًاريخأ.هتفرغ

.ريدملاىلعةكبرمةرظنّباشلاىقلأ
ىّمحلانميناعيوهوريرسلاىلإىوأف،تيبلاىلإباهذلابهلحمُس

امركذيمل،رابخألاتارشندهاشيالوًاديحوشيعيّهنأامبو.عاجوألاو
تومنععمسولمعلاىلإىتأامدنع،حابصلااذهّىتحناكّيألهفرعي
لجرلافرعيالّهنأعمو،ثدحامعامسبئجوفعبطلابو.روغوالدوغ
ً،انايحأهعمثّدحتيناكوً،ابيرقتماعذنمقدنفلايفلمعيوهفً،اّديج
-وهتفرغىلإلزنّهنإّىتح

عبات.يناد،كلذانّمهيال،لجأ،لجأ،لجأ":ربصدافنبريدملاهعطاق
."ةّصقلا

خبطملاىلإيلوغىتأ،حابصلاكلذيفتيبلاىلإبهذأنألبق"
.ً"انيّكسيّنمبلطو

."؟خبطملانمنيّكسةراعتسابلطله":رودنيلرإهلأس
.ً"انيّكسبلطف،تاّصقمدجأملينّنكلو،اٍّصقمدارأةيادبلايف.لجأ"
."؟كربخأله،نيّكسوأّصقمىلإجاتحياذاملو"
."اتناسّيزيفءيشحالصإدارأ"
."؟اتناسّيز"
."بطقلاضعبّكفدارأّهنإطقفلاق،ليصافتلاركذيمل"
."؟نيّكسلاداعأله"
ّلكاذهو،ةريهظلادنعُتكرتدقف،انهيدوجوءانثأيفسيل،ّالك"

."هفرعأام
."؟َهتيطعأنيكاكسلانمعونّيأ"
."ةّداحًانيّكسديريّهنإلاق":ينادباجأ
عطقلةريغصًانيّكسجرُخيوجاردألادحأىلإهَديّدميوهوريدملالاق

نحنف.عونلااذهنمتناك":ّداحلصنوةيبشخةضبقتاذ،محللا
اّهنإ؟اهتبّرجله.اهّدعنيتلامحللاحئارشنوبلطينيذلانئابزللاهيطعن
."ةدبزلاكاهربعّرمتنيكاكسلاو.ّةيهش

دّوزدقروغوالدوغّنأيفرّكفو،اهصّحفتو،نيّكسلارودنيلرإلوانت
بطقّكفناكاذإاملءاست.هيلعءاضقللهمدختسايذلاحالسلابهلتاق
دارأوهتفرغىلإدحأءيجمّعقوتيروغوالدوغناكامّبر.ةّجحدّرجمةلذبلا
دارأّهنألةلواطلاىلعةعوضومنيّكسلاتناكامّبروأنيّكسلابظافتحالا



ببسب،ميمصتقباسنودنم،ئجافملكشبموجهلاثدحو،ةلذبلاحالصإ
ةفرغىلإمرجملابهذيمل،ةلاحلاكلتيف؟ةريغصلاةفرغلايفثدحءيش
.هلتقفدهبوأً،احلسمروغوالدوغ

عونو،اهمجحناكاذإامفرعننأانيلع.نيّكسلاذخأديرأ":لاق
."؟نكمماذهله.تانعطللنيقباطماهلصن

.باجيإلابهسأرقدنفلاريدمّزه
."؟هريغمتدجوله؟لعافلاوهيناطيربلاكاذسيلأ":لاق
."ًاليلقينادعمثّدحتلاّدوأ":هبيجينأنودنمرودنيلرإلاق
ىقلأوحيملتلابعوتسانأىلإ،هناكممزالوًادّدجمهسأرريدملاّزه

،مامتهالاّطحمنوكينأىلعداتعموهف.ةبضاغةرظنرودنيلرإىلع
،هبتكميفاهبمامتهالاهيلعلغاشمبخصبعرتخا،ةلاسرلاهتلصوامدنعو
مدتملهتحارّنكلو،ناكملاهريدمرداغامدنعينادحاترا.ىفتخاّمث
.ًاليوط

."؟َهتنعطووبقلاىلإَتلزنله":رودنيلرإهلأس
نمًامامتقثاوريغّهنأكوًادّدرتمباجأوً،اقوعصمهيلإينادرظن

.ربكأًاكابرإهلّببسيليلاتلالاؤسلاىتأّمث."ّالك":هسفن
."؟غبتلاغضمتله":رودنيلرإهلأس
."...اذام؟غبتلاغضمأ،ّالك"
."؟ةّنيعَتيطعأله"
."؟اذام"
."؟تايقاومدختستله"
."؟تايقاو"ً:امامتعاضدقو،ينادهلأس
."؟ةقيدصكيدلسيلأ"
."؟ةقيدص"
."ً؟الماححبُصتّالأىلعصرحتةقيدص"
ً.ائيشينادلقيمل
يففسألانمءيشبرودنيلرإرعش."ةقيدصّيدلتسيل":باجأًاريخأ

."؟ةلئسألاهذهّلكّيلعحرطتاذامل".هتربن
لاجرلانمعونّيأ،روغوالدوغفرعتَتنك.كلذنأشبقلقتال"

."؟ناك
.ً"اعئارناك"
ال،هترداغمأشيملوقدنفلايفًاحاترمناكروغوالدوغّنإينادلاق



عيمجمدختسيناك.لمعلانمفُرصامدعبهنملاقتنالانمفاخلب
كلذبرارمتسالانمنّكمتيذلاديحولاّفظوملاناكو،قدنفلاتامدخ
لسغيو،ّفلكتينأنودنمقدنفلايفهماعطلكأيناكذإ.تاونسل
ةفرغيفهتماقإءاقلًادحاوًاشرقعفديملو،قدنفلا"ليسغ"عمهسبالم
ىلعرداقّهنإلاقهّنكلو،هيلإةبسنلابةمدصةرفولاتناك.ةريغصلاوبقلا
.نآلادعبلمعلاىلإّرطضيالدقّهنإّىتحداصتقابشاعنإهرومأّربدت

."؟كلذبىنعاذام":رودنيلرإهلأس
.هيَفتكينادّزه
نمريثكلالاق.نايحألاضعبيفًادجًاضماغناكدقف،ملعأال"

."اهمهفأمليتلاءايشألا
."؟اذاملثم"
هّنكلو،برشيامدنعًانايحأرثرثيناك.ىقيسوملانعءايشأ،فرعأال"

."تقولامظعميفاٍّيعيبطناك
."؟بارشلانمرثُكيناكله"
مويّطقتّوفيملوهفً.انايحأعوبسألارخآيفطقفً.اقالطإ،ّالك"

."سراحدّرجموهف.ةّزيممتسيلهتفيظوّنأعمكلذبًاروخفناكو،لمع
."؟ىقيسوملانعكللاقاذام"
."هلاقامًامامتركذأال،ةليمجلاىقيسوملاّبحيناك"
."؟لمعلاىلإاٍّرطضمدعيملّهنإلاقاذاملكيأرب"
هلحمسياذهو،ءيشّيأنمثعفديالّهنأامك،لاملاكلميّهنأادب"

.ً"ايفاكًالامرخّداّهنأ،هينعيناكاماذهّنأّنظأ.ماودلاىلعراخّدالاب
باسحنمقّقحتلايلوأرودروغيسنمبلطّهنأرودنيلرإّركذت

،كابتراةلاحيفخبطملايفينادكرت.كلذبهريكذترّرقويفرصملاروغوالدوغ
يفهرورمءانثأيفو.تاقيدصلاوتايقاولاوغبتلاغضمنعلءاستيوهو
ّهنأادب.لابقتسالاريدمعمبخصبلداجتتّةباشىلعهرظنعقو،وهبلا
ةأرملااّهنأرودنيلرإلرطخ.تضفراهّنكلو،قدنفلانمجورخلااهنمبلطي
ىلعناكو،اهعماهاضمأيتلاةليللاءاقللجرلااذهنمًالامتبلطيتلا
.هيلإتقّدحوّةباشلاهتأرامدنعهقيرطةعباتمكشو

."؟ّيطرشلاتنأله":ةلئاقهتَدان
."انهنميجرخا":ةداتعمريغةظاظفبلابقتسالاريدماهبحاص
انأ.دنيلافيإكتفصوامكًامامتودبت":رودنيلرإصّحفتتيهوتلاق

."كعمثّدحتلايّنمَتبلط،انيتس



لهاجتلواح.ةوهقلانمنَيناجنفرودنيلرإبلطو،ىهقملايفاسلج
نمةقايعمنوللاّيلسعًاليوطًافطعميدترتتناكً.اثبعنكلو،اهنتافم
داكلابّقيضرمحأصيمقنعفشكيلّيسركلاىلعهتعضووهتعلخ،ءارفلا
نمريثكلاعضتتناك.رتسياممرثكأفشكيدوسألاورسو،اهنطبّيطغي
تمستبااّملكو،هافشلارمحأنمةكيمسةقبطعم،ليمجتلاتارضحتسم
.ةليمجلااهنانسأتدب

له،فلأةئمثالث":نميألااهيدثتحترذحباهدسجّكحتيهوتلاق
."؟ينتافمنعلءاستتتنك

."؟ريخبتنأله":اهلأس
.ً"اريثكاهّكحيليغبنيال،بطقلااّهنإ":اههجوّصلقتدقوتباجأ
."؟-اذام"
ةّدعذنمليمجتةيلمعتيرجأدقف،نوكيليسلاّهنإ":ةلئاقهتعطاق

."مّايأ
.اهردصىلإرظنلامدعرودنيلرإلواح
."؟دنيلافيإىلعِتفّرعتفيك":اهلأس
نأديرتالّكنإلوقلايّنمتبلطو،كلذنعينلأستسّكنإتلاق"

ةلأسميفيندعاستسّكنإًاضيأيلتلاق.يبقث،ّقحىلعيهو.فرعت
."؟ينعأاذامفرعتله،انأكدعاسأّمثنمو،ةريغص

."نينعتاذامفرعأال،ّالك":باجأ
."لعفتسّكنإافيإتلاق"
."؟عونّيأنم،ةريغصةلأسم؟نيّملكتتّمع.بذكتتناك"
.انيتستدّهنت
نكيمل.كيفالفيكراطميفشيشحلاضعبعميقيدصلاقتعاّمت"

.امّبرتاونسثالثبهيلعمكحللةيفاكتناكّةيمكلاّنكلو،ريثكلالمحي
ضعبو،شيشحلانمليلقلا.لاذنألاكئلوأ،نومرجممّهنأكومهنوبقاعي
لصحي!تاونسثالث.نجسلايفتاونسثالثيضُميسّهنإلاق!صارقألا
نممهلاي.ذيفنتلافقوعم،رهشأةثالثىلعلافطألاىلعنودتعملا
."!داغوأ

اللفطبهبشأتناك.اهدعاسينأنكميفيكرودنيلرإفرعيمل
.ملاعلاديقعتىدمكردي

."؟راطملايفهيلعضبقلاّمتله"



."لجأ"
هذه.كلذكيلعبجيّهنأيرعشتالو،هتدعاسمعيطتسأال":لاق

ةفيظونعاذام،تاسموملالامعأوتارّدخملابيرهت.ةّديجةبحصتسيل
."؟ةميقتسمّةيبتكم

ثالثبهيلعمكُحينأبجيال.مهدحأعمّملكت؟لواحتنلأ":هتلأس
."تاونس

."؟سمومتنألهً،ارمأحضونلف":هسأرّزهيوهورودنيلرإلاق
ةّقلعمةريغصءادوسةبيقحنمةراجيسجرختيهوانيتستلاق

تسمهومامألاىلإتنحنا."زيكراملايفصقرأانأ.سموم،سموم":اهفتكب
."رثكأًالامّيلعّرديرخآلالمعلاّنكلو":رودنيلرإل

."؟قدنفلااذهيفنئابزكيدلناكلهو"
."نئابزلانمليلقلا"
."؟قدنفلااذهيفنيلمعتِتنكله"
."ّطقانهلمعأمل"
."؟ةنيدملانممهنيرضحتوأانهنمكنئابزنيراتختلهينعأ"
يندرطنأىلإ،انهىلإلوخدلابيلنوحمسياوناك.يلولحيامبسح"

."وستاف
."؟اذامل"
تربجأو،اههجوّصلقت.رذحبًادّدجماهَييدثتحتّكحتانيتستأدب

ً.امامتريخبنكتملاّهنأحضاولانمنكلو،رودنيلرإلماستبالاىلعاهسفن
لثماهايدثحبصأف،ةحجانريغةيلمعلتعضخةاتففرعأ":تلاق

."نيَغرافنيَسيك
ّلكىلإًاقحةجاحبتنأله":لاؤسلانمهسفنعنمعطتسيمل

."؟اذه
بطقلاهذه":ّنئتيهوتفاضأّمث."؟كبجعيالأ":ةيهابتمهتلأس

."ينلتقت
."ناريبك...امّهنإ،عقاولايف":ًالئاقرودنيلرإّرقأ
."ناديدجو":ةرخافتمتلاق
،لابقتسالاريدمعمىهقملاىلإلخديقدنفلاريدمرودنيلرإىأر

دوجومدعنمّدكأتيلهلوحتفتلا.هتمظعّلكبةرشابمامهوحنهّجوتيو
ةعضبدُعبىلعحبصأامدنعانيتسلسمهّمث،ىهقملايفرخآصخش
.اهنمراتمأ



."ً!الاحيجرخا!ةاتفلااهّتيأيجرخا!يجرخا"
،رودنيلرإىلإّمثنمو،ريدملاىلإاهفتكفلخنمانيتسترظن

."هّابر":ةلئاقمأسباهسأرتعفرو
."قدنفلااذهيفكلثمتايتفديرنال":ريدملاخرص
.جراخلايفاهَيمريونيّهنأكواهبكسمأو
."لجرلااذهعمّملكتأانأ،ينأشوينكرتا":انيتستلاق
نمفاضأفً.امودصمقدنفلاريدمهيلإرظن."!هبتنا":رودنيلرإحاص

."ناديدجامّهنإ":ريسفتلاباب
انيتستلذب.ىودجنودبنكلو،هداعبإلواحوريدملاقيرطيففقو

،مهنمةفاسمىلعلابقتسالابتكمريدمفقوامنيب،اهسفنيمحتلاهدهج
داعبإنمانّكمتورودنيلرإةدعاسملّبه،ةياهنلايفو.يرجيامبقاريوهو
.انيتسنعبضاغلاقدنفلاريدم

...يّنع...هتلاق...امّلك...ءيشّلك":ةبوعصبسّفنتيوهولاق
ذخأوًاقرعههجوّببصتدقفً.اريبكًادوهجملذبيهنأودبيناك."!...بذك
.ةكرحّلكعمثهلي

."كنعًائيشلقتمل":هتئدهتًالواحمرودنيلرإلاق
دحأىلعقدنفلاريدمىواهتو."انهنم...جرخت...نأ...اهديرأ"

.ههجوفّفجيأدبوهليدنمجرخأّمث،يساركلا
."؟كلذفرعتله،محلرجاتّهنإ.وستاف،أدها":انيتستلاق
."؟محلرجات":اهلأسف،روفلاىلعهينعتامرودنيلرإمهفيمل
."قدنفلااذهيفلمعنامدنعاّنمّلكنمةحيرشذخأي":تباجأ
."؟ةحيرش":رودنيلرإلاق
."انتلومعنمةّصحعطتقي!هتلومع،ةحيرش"
."!ةريقحلااهّتيأانهنميجرخا!بذكاذه":قدنفلاريدمحاص
هلفصنلانمرثكأدارأ":رذحباهصيمقيّوستيهوانيتستعبات

."ةدوعلانمينعنمويندرطُتضفرامدنعو،لدُنلاسيئرلو
ُتنك.بذكتاّهنإ":ءيشلاضعبًاءودهرثكأحبصأدقو،ريدملالاق

اذهيفتاسمومديرنال.ّنهنمةدحاويهو،تايتفلاكئلوأًامئاددرطأ
."قدنفلا

ّنأّنظ.فيفخلاهبراشّركذتيحارو."؟لدُنلاسيئر":رودنيلرإاهلأس
.تنازورناكهمسا

وه".رودنيلرإوحنتفتلتيهوةرخاسانيتستَكحض.ً"امئاداندرطي"



انبلّصتي،لاملانوكلميوأنيبسانمراّوزءيجمدنعف،انبلّصتينم
.قدنفلاّةيبعشنمديزياذهّنإلوقي.ىهقملايفانعرزيو،كلذبانرابخإل
صاخشأوبناجأمهف.هباشاموتارمتؤملافويضنمنئابزلاءالؤهنوكي
."ةريبكتارمتؤمداقعنادنعانبلّصتيامك.ّنسلايفرابكونوديحو

."؟تاريثكنّتنأله":رودنيلرإاهلأس
."ةيرثلاةقبطللةقفارمتامدخنمّدقينّممتايتفعضب":انيتستلاق
اهنوكردقباهسفنيفرخفلاثعبيءيشالّنأبعابطنالاانيتسهتطعأ

.امّبراهتايلمعةقطنمءانثتسابً،اسموم
تامدخنمّدقيالّنهنإ":هتعيبطىلإهسّفنتداعدقو،ريدملالاق

ىلإمهباحطصاونئابزلادايطصانلواحيوقدنفلايفنعّكستيلب،ةقفارم
."!ةرذقلااهّتيأ.ّنهبيلاّصتاصوصخببذكتيهو،فرغلا

يفانيتسعمثيدحلاةعباتمنسحتسملاريغنمّهنأرودنيلرإىأر
،تقولاضعبللابقتسالاريدمبتكمةراعتساىلإةجاحبّهنإلاقف،ىهقملا
ّةنأتردص.كانهقيقحتلاةعباتملةطرشلازكرمىلإعيمجلابهذيسّالإو
جرختيهورودنيلرإاهعبت.انيتسىلإًارذشرظنيذلاقدنفلاريدمنع
كاهنإلاهيلعادبو،فلخلايفقدنفلاريدمّلظ.بتكملالخدتوىهقملانم
.هتدعاسملهنمبرتقاامدنعلابقتسالاريدمدعبأو،ّماتلا

."!بذكدّرجماهمالك.رودنيلرإ،بذكتاّهنإ":امهفلخحاص
،ةراجيستلعشأوانيتستفقوامنيبريدملابتكمىلعرودنيلرإسلج

.ىهقملاءانثتسابقدنفلايفنيخدتلاعنمرارقةلهاجتم
؟قدنفلااذهيفسراحلانيفرعتِتنكله":رودنيلرإاهلأس

."؟روغوالدوغ
."لُتقّمث،اّنموستافةّصحعمجيناكً.اقحًافيطلناك"
."-ناك"
.هتفرععداخمربكأّهنإ؟هلتقوستافّنأّنظتله":انيتسهتعطاق

."؟رذقلاهقدنفلوخدبيلحمسيدعيملاذاملفرعتله
."ّالك"
."...فرعتتنأ،لب،بسحوهينجناّممةّصحديرينكيمل"
."؟اذام"
."...فرعتتنأ،ّةيصخشتامدخً،اضيأوههلتامدخمّدقننأاندارأ"
."؟ثدحاذامو"
.نيدبّهنإ،دغولاكلذىلعنوهدلانمةلئاهتاقبطّةمث.ُتضفر"



ةقثاوانأ،كلذلعفيوهوهارأنأعيطتسأ،روغوالدوغلتقينأهناكمإب
."هيلعسلجدقّهنأنم

."؟تامدخهلنيمّدقتِتنكله؟روغوالدوغبكتقالعيهام،نكلو"
."ٍّامتهمنكيملً،ادبأ"
انأ":ةريغصلاةفرغلايفروغوالدوغّةثجّليختيوهو،رودنيلرإاهباجأ

.ً"امامتّمتهمريغنكيملّهنأىشخأ.ٍّامتهمناكّهنأنمقثاو
ّيأىلعًاقالطإيبّمتهيمل":رذحباهَييدثيّوستيهو،انيتستلاق

."تايتفلانحناّنمّيأبالو،لاح
."؟ريدملاعمكلذيفكرتشملدُنلاسيئرله"
."لجأ؟تنازور"
."؟لابقتسالاريدمنعاذامو"
ناذللاامهنيَرخآلاّنكلو.انهتاسمومّيأديريال،انديريالّهنإ"

نمينجيوستافّنكلو،تنازورنمّصلختلالابقتسالاريدمديري.نارّرقي
.ً"اريفوًالامهئارو

ياشلاسايكألثم،شاشيف؟غبتلانيغضمتلهً،ائيشينيربخأ"
."ّةثللاىلعاهنوطغضيومههافشتحتسانلااهعضي،ةريغصلا

.ً"اّديجينانسأبينتعأانأ؟تننُجله،ّالك،هّابر":تباجأ
."؟غبتلاغضميًادحأنيفرعتله"
."ّالك"
ناك.ةاتفلاحُصنيفةبغرلابرودنيلرإرعشنأىلإديزملاالوقيمل

ّكشالوتارّدخملايطاعتةمهتباهيلعضُبقفيكو،همامأدنيلافيإّليختي
ثدحيملكلذّنأعم،مزاللالاملابسكلةنيشملامعأبتماقاّهنأيف
نأعيظفوهمكرّكف.ةنيدملايفةمخفلاقدانفلانمّيأيفحجرألاىلع
.ناكملاونامزلاوأببسلانكيامهم،زوجعلجرلاهدسجةأرملاعيبت

نينقحت؟كلذنيلعفتاذامل":هتوصيفماّهتالاةربنءافخإًالواحماهلأس
."؟اذامل،قدانفلايفتارمتؤملافويضعمنيمانتونوكيليسلابكَييدث

،ببسلامهفلواحتالً.اضيأكلذنعلأستسّكنإدنيلافيإتلاق"
.ضرألاىلعاهتراجيستأفطأوكلذتلاق."لواحتنأكّايإ

.وهبلايفّرمتبسوأتأروحوتفملابابلاىلإتتفتلانأفدص
."؟انهلمعتبسوأتلازامأ":هتلأس
.هبيجيفّنريرودنيلرإفتاهأدب."؟اهنيفرعتله؟بسوأ"
نوكأامدنعًانايحأاهعمّملكتأُتنكدقف،لمعلاَتكرتاّهنأُتننظ"



."انه
."؟اهنيفرعتفيك"
."-يفًاعماّنك"
رودنيلرإجرخأ."؟كلذكسيلأ،ِكعمةنيشملامعأبموقتنكتمل"

.ةباجإلاكشوىلعناكو،هبيجنمفتاهلا
."ريغصلااهقيقشلثمتسيليهف،ّالك":تباجأ
."؟خأاهيدلله؟اهقيقش":اهلأس
."يّنمأوسأوهو،معن"



قيقشصوصخباهتظحالممهفينأًالواحمانيتسىلإرودنيلرإقّدح
.همامأانيتستدّدرت.بسوأ

."؟فتاهلاىلعبيجتنلأ؟بطخلاام؟اذام":هتلأس
."؟اهلمعَتكرتبسوأّنأِتننظاذامل"
."ٍرزملمعّهنأل"
.دورشلانمءيشبفتاهلاىلعرودنيلرإباجأ
."؟ةلجعلاَِملو":غروبنيلإتلاق
راضحإلرودرويفرانفاهىلإيلوأرودروغيسويهتبهذدقاهنأهتربخأ

تضفراهّنكلو،كيفايكيريفةطرشلازكرميفاهباوجتساوروغوالدوغةقيقش
الاّهنإتلاقّمث،حرشلااضفر،ببسلانعامهتلأسامدنعو.امهعمباهذلا
،هبينتعيصخشنيمأتاهيلعاضرع.بلودملاّهيسركيفاهيبأكرتعيطتست
نكلو،باوجتسالاءانثأيفًارضاحنوكيلٍماحمعمّملكتلااهيلعاحرتقاامك
زكرمىلإباهذلاةركفّلبقتتمل.ةلأسملاةروطختكردأاّهنأودبيال
.يلوأرودروغيستابغرلًافالخً،اطسوٍّالحغروبنيلإاهيلعتحرتقاف،ةطرشلا
اهعمّملكتينأدعبو،قدنفلايفرودنيلرإىلإاهنابحطصيسامّهنإتلاق
دقفيأدبيلوأرودروغيسّنكلو،رمألابترّكف.ةيلاتلاةوطخلانورّرقيس
دحأبتلّصتا.تقفاوامدنعةّوقلاباهّرجينأكشوىلعناكو،هربص
زوجعلابةيانعلاىلعداتعمّهنأًاحضاوادبو،روفلاىلعىتأيذلاناريجلا
.يلوأرودروغيسبضغراثأاّممً،ادّدجمبّرهتتتأدبّمث.ةجاحلادنع

وللّضفيوهو،اهعمكيلإهقيرطيفّهنإ":فتاهلاربعغروبنيلإتلاق
ملو،اهباوجتسابكتبغرببسنعانلاؤسنعّفكتمليهف.اهنجسّهنأ
ّيأىلعاهعمّملكتلاديرتاذامل.فرعنالاّننأاهانربخأامدنعقّدُصت
."؟لاح

تدافأاهّنكلواهيخألتقمنممّايأةعضبلبققدنفلاىلإتتأدقل"
.َتبذكاذاملو،كلذبانربختملاذاملفرعأنأديرأ.دوقعذنمهرتملاّهنأ
."اههجوريبعتةيؤرديرأ

رودروغيسنكيمل،حجرألاىلعةسكاشماهدجتس":غروبنيلإتلاق
."اهكولسبًارورسميلوأ

."؟ثدحاذام"
."هسفنبكربُخيس"



.ّطخلارودنيلرإقلغأ
قّدحتتناك."؟كنمأوسأناكّهنإكلوقبنينعتاذام":انيتسللاق

.ىرخأةراجيسلاعشإعيطتستتناكاذإاملءاستتواهتبيقحىلإ
."؟هنعنيثّدحتتِتنكيذلاام،بسوأقيقشبّقلعتياميف"
."؟اذام"
."كنمأوسأّهنإِتلق،بسوأقيقش"
."اهلأسا":تلاق
."؟رغصألااهقيقشّهنإِتلقله...اذام،هينعأام،نكلو.لعفأس"
."فرعتتنأ...وهو،لجأ"
."؟...نينعتله؟اذام"
."ّيوسريغ"
."؟كلثمةنئاشلامعأبموقيلهو":رودنيلرإاهلأس
."لاملابهلنيديّهنألهبرضببغريامصخشّةمثًامئاد؟كيأرام"
."؟اهنيفرعتله؟بسوأنعاذامو"
نحن،دحاوماعبّالإاهرغصيال.وهكلذكوً،اعمةسردملايفاّنك"

ىلإانيتستراشأ."ةعمالنكتملاهّنكلو،هسفنّفصلايفاّنك.اهسفنّنسلاب
نمةرشعةسماخلايفةسردملاتكرت.انهغامددجويال":ةفيضماهسأر
ُتيهنأو،اّهلكاهيفُتحجنفانأاّمأ.فوفصلامظعميفتبسرو،اهرمع
."ّةيوناثلاةلحرملا

.ةضيرعةماستبااههجوىلعتمسترا
.رودنيلرإاهقمر
ةنراقمكبردجيال،نكلو.ينتدعاسدقويتنباةقيدصّكنأفرعأ"

."كاكحلااهلّببستًاَبُطقكلمتاليه،ًالّوأ.بسوأبكسفن
ّمث،اهمفيتيوازىدحإدنعةقلاعاهتماستباّتلظو،انيتسهيلإترظن

تدترا،اهقيرطيف.وهبلاربعتّرموةملكّيأنودنمبتكملاترداغ
ىلإدقتفتتناكاهتاكرحّنكلو،ءارفلانمةعونصملاةقايلااذاهفطعم
ًاهجووهبلانالخديامهوروغوالدوغتخأويلوأرودروغيستقتلا.زازتعالا
هتيؤرىدلةشهدهافيلوأرودروغيسرغففيكرودنيلرإىأرو،هجول
.لامنمهتعفدامتّقحتساةجيتنلاّنأيفرّكفو،اهَييدث

.رودنيلرإعامتجاءاهتنارظتنيّهنأكوراوجلايفقدنفلاريدمفقو
نم.قدنفلارداغتيهوانيتستدهاشو،دعصملابرقةفقاوبسوأتناك
لابقتسالابتكمريدممامأنمتّرمامدنعو.اهَتفرعدقبسوأّنأحضاولا



ىلإرظنمث،بابلانمجرختيهواهدهاشواهيلإرظن،هبتكميفسلاجلا
دعصملابسوأتلخدامنيب،خبطملاهاّجتابفرصنايذلاقدنفلاريدم
.اهفلخبابلاقلُغأو

نأيلله":هنمبرتقتيهولوقتروغوالدوغتخأرودنيلرإعمس
."؟ةظاظفلاوةحاقولاكلتّلكىنعمام؟ةفاخسلاهذهامفرعأ

.ً"افولأماذهودبيال؟ةظاظفلاوةحاقولا":ةلئاستمةربنبرودنيلرإلاق
اذهناك":يلوأرودروغيسمسافرعتالاّهنأًاحضاوادبو،تلاق

.ً"اراذتعابلطأانأو،يعماٍّظف-يلوأرودروغيسىلإتراشأو-لجرلا
."ليحتسماذه":يلوأرودروغيسلاق
."ةمرجميّننأكويلزنمنمينجرخأوينَعفددقل"
.رمألاَسنتلف،كلذنعرذتعأالو،اهتّلبك":يلوأرودروغيسلاق

طباضقيعتتناك.اهنجسديرأ،عقاولايف.انتمواقوغروبنيلإوانأينتمتش
."هتّمهمهذيفنتءانثأيفةطرش

ريغانأ"ً:اريخأتلاقو،تمصبرودنيلرإىلإرّيتودسليجإاينافيتسترظن
."ةلماعملاهذهىلعةداتعم

ةنازنزلايفاهعضو،زكرملاىلإاهذخ":يلوأرودروغيسلرودنيلرإلاق
وأ"ً:افيضمةأرملاىلإرظنمث.ً"ادغاهعمّملكتنس،توشباويرنهلةرواجملا
."دغدعب

،كلذلعفكنكميال":تلفجأاّهنأرودنيلرإرعشو،اينافيتستلاق
نأعيطتستّكنأّنظتاذامل.وحنلااذهىلعيتلماعملًاببسكلمتالتنأ
."؟تلعفاذام؟نجسلايفيبَيمرت

رودروغيسىلإتفتلاّمث."ةمالسلاعم.نيبذكتِتنك":رودنيلرإلاق
."لاّصتاىلعىقبنس":يلوأ

كسمأ.قدنفلاريدمهيفبهذيذلاهاّجتالابقلطناو،امهنعدعتبا
.جراخلاىلإاهدوقينأكشوىلعناكو،اهعارذنماينافيتسيلوأرودروغيس
.دعتبيوهورودنيلرإىلإتقّدحو،اهناكميفترّمستاهّنكلو

سيلاذه".يلوأرودروغيسديداعبإتلواحو.ً"انسح":ةلئاقهتدان
."رشبلالعفيامكرمألاةشقانموسولجلااننكمي،اٍّيرورض

.اهوحنتفتلاورودنيلرإّفقوت
اذامبيردأال،نكلو.تئشنإيخأنعّملكتنل،يخأ":تلاق

."كلذكديفيس



.كانهىلإباهذلاديرتاّهنإتلاق.ةريغصلاروغوالدوغةفرغيفاسلج
امدنعو.تركنأاهّنكلو،لبقنماهتلخددقتناكنإامرودنيلرإاهلأس
هتلاقامترّرك،تاونسلاكلتلالخاهاخأتقتلادقتناكنإاماهلأس
،بذكتاّهنأبًاعنتقمرودنيلرإناك.هبلاّصتاىلعنكتملاّهنأو،لبقنم
،هبّقلعتيروغوالدوغلتقمنممّايأةسمخلبققدنفلاىلإاهئيجمّنأو
.ةفدصلاضحمبنكيملو

أرطينأنودنمةريغصلاةريمألارودبلبمتيلريشقصلمىلإترظن
تَحتف.قيلعتبوأةملكبهّوفتتنأنودنمو،اهريباعتىلعرييغتّيأ
،ةفرغلايفديحولاّيسركلاىلعًاريخأتسلج.سراحلاةّزبتأرو،ةنازخلا
يفتاعامتجايلوأرودروغيسىدلناك.ةنازخلاىلإرودنيلرإدنتسااميف
امهكرتف،ةسردملايفىمادقلاروغوالدوغءالمزنمديزمعمرودرويفرانفاه
.وبقلاىلإالزنامدنع

،اهتوصيففسأّيأنودنمكلذتخألاتلاق."انهتامدقل"
ًامامتةفطاعلابايغببسنع،لبقنملعفامكًامامت،رودنيلرإلءاستو
.اهيخأهاجتةأرملاهذهىدل

مدّةمث.حجرألاىلعخبطملانمنيّكسب،هبلقيفًانوعطمَدجُو":لاق
."شارفلاىلع

انهشيعينأينعأ!بيرغاذهمك":ةفرغلاىلإرظنتيهوتلاق
."؟لجرلاكلذرّكفيناكاذامب.ماوعألاكلتّلك

."كنمباوجلاةفرعملمآُتنك"
ً.ائيشلوقتنأنودنمهيلإترظن
شيعلانوعيطتسيالصاخشألاضعب.ةيفاكاهَربتعا،فرعأال":عبات

شيعلانمدافتساّهنأُتمهف.ّعبرمرتمةئمسمخاهتحاسمّاليفيفىوس
."تاّرسملانمًاريثكهيفدجودقف،هيفلمعلاوقدنفلايف

."؟ةميرجلاحالسىلعمترثعله":هتلأس
اهّنكلو،ّملكتتنأرظتناوّفقوتّمث."ههبشيءيشىلعامّبرانرثع،ّالك"

.تمصلارسكتنألبقتقولاضعبىضمو،ةملكّيأبهّوفتتمل
."؟كيلعتبذكيّننإَتلقاذامل"
.ءيشّلكينيربختملّكنأفرعأينّنكلو،ّيلعكبذكىدمفرعأال"

نمشهدنمانأوً.ائيشيلنيلوقتالّكنأّمهألاو،ةقيقحلانيلوقتالتنأ
ةبسنلابٍّامهمسيلّهنأكو،روغوالدوغةافوهاجتكيبأوتنأكلعفةّدر
."امكيلإ



ً.ارارقتذّختااّهنأادبّمث،رودنيلرإىلإًالّوطمترظن
،يّنسرغصنممغرلاىلعو.تاونسثالثاننيبلصفت":ةأجفتلاق

يتايركذىلوأنماّهنأّنظأ.لزنملاىلإهيفهورضحأمويلّوأركذأتلزام
،هنبالهسفنسّركدقف.لّوألامويلاذنميبأنيعةّرقحبصأ.ةايحلايف
ًامئادهيدلتناك.ةيادبلاذنمةميظعتاّططخمهلعضوّهنأّنظأو
."روغوالدوغربكامدنعةريبكتاّططخم

."؟ّةيرقبعكارينكيملأ؟كنعاذامو":اهلأس
."روغوالدوغقشعهّنكلو،يعمًافيطلناك"
."راهنانأىلإهيلعطغضو"
ّنأّنظأُتنك.كلذكتسيلاهّنكلو،رومألاطّسبتنأديرت":تلاق

."اذهكرُديكلثمةطرشطباض
."يبّقلعتيرمألاّنأّنظأال":رودنيلرإلاق
."العبطلاب،ال"
؟ةريغصلاةفرغلاهذهيفًالَمهموًاديحوروغوالدوغبرمألاىهتنافيك"

ناكنإكدلاوفقومًاليلقمهفأنأعيطتسأ؟ّدحلااذهىلإهامتهركاذامل
فقوملااذههنمنيذّختتاذاملمهفأال،نكلو.هتّحصهبلسدقروغوالدوغ
."يساقلا

."؟هتّحصهبلس":ةئجافتماينافيتستلأس
."ةياورلاهذهُتعمس،ّملسلاىلعأنمهعفدامدنع"
."؟نّمم"
."؟كيبأللشبّببستله؟ةحيحصيهأ،ّمهيال"
."كنأشنماذهّنأّنظأال"
حبصيّهنأىشخأاهدنع،قيقحتلابّقلعتيناكنإّالإ،ديكأتلابّالك"

."امكريغنيرخآصاخشأنأشنم
حارامنيب،ريرسلاىلعمدلاىلإترظنلبً،ائيشاينافيتسلقتمل

.اهوخأاهيفلُتقيتلاةفرغلايفهعمّملكتلاتَبلطاذامللءاستيرودنيلرإ
.عطتسيملهّنكلو،ببسلانعاهلاؤسبرّكف

ينربخأدقف.ديكأتلابًامئاداذكهرومألانكتمل":كلذنعًاضوعلاق
امتنك.حرسملاىلعهتوصدقفامدنعكيخأةدجنلتعرُهّكنأمهدحأ
."ةّوخألاةفطاعبهوحننيرعشتتنكو،امتقويفنَيبّرقم

نمعم؟تامولعملاهذهبتئجنيأنم؟ثدحامبَتفرعفيك"
."؟تثّدحت



كلتنوركذيرودرويفرانفاهيفسانأّةمث.تامولعملاعمجننحن"
."نيلفطامتنكامدنعههاجتةيلابمريغينوكتملً.اّديجةثداحلا

ًاسوباكً،اسوباكّهلكرمألاناك"ً:اريخأتلاقو،ةتماصاينافيتسَتيقب
.ً"اعيظف

ىلإةسامحبنوّعلطتيرودرويفرانفاهيفمهلزنميفمويلامظعماوَضمأ
تَرّكف.روطفلاماعطتَّدعأوً،اركابَتظقيتسا.هيفيّنغُيسيذلالفحلا
مكاهوبأركذدقف.لزنملايفهّتلوتيذلارودلابرخفلابترعشو،اهّمأب
يفّةيلوؤسمبتفّرصتوتربكفيكو،مألاةافودعبامهبةيانعلايفتَدعاس
ً.امئاداهلهاجتيلبً،ائيشاهنعلوقينكيمل،ةداع.هبموقتامّلك

ّنأوهىفشتسملايفاهلمألاهتلاقامرخآً.اريثكاهّمأىلإتَدقتفا
ينيدع":اهلتلاق.امهنعّىلختتّالأو،اهيبأواهيخأبنآلاَينتعتنأاهيلع
مراصودينعكوبأ.كلذكنكتمليهفً،امئادةلهسرومألانوكتنل،كلذب
ثدحنإ،نكلو.لامتحالاىلعًارداقروغوالدوغناكاذإامفرعأالوًادج
تّزهف.ً"اضيأكلذبينيدع،روغوالدوغبناجىلإيفقتنأكيلع،امءيش
ترّرمّمث،تماننأىلإاهّمأيَديبتكسمأً.اضيأكلذباهتدعوواهسأر
.اهنيبجتلّبقواهرعشىلعاهدي

.ةايحلااهّمأتقراف،نيَمويدعب
،دعبًاليلقمانيروغوالدوغكرتنس":خبطملاىلإلزنامدنعاهوبألاق

."هيلإةبسنلابّماهموياذهف
.هيلإةبسنلابّماهموي
،هئانغلوح.هلوحروديءيشّلكف،اهيلإةبسنلاباٍّماهًامويركذتمل

يفةلوجىلإةوعدلاو،امهردصأنيتللانَيتناوطسألاو،ليجستلاتاسلجو
،هتوصو،ةليللاةلفحو،رودرويفرانفاهيفّةيئاهنلاتالفحلاو،ايفانيدناكس
،امهجعزتاليكللزنملايفةسلخلّقنتلاىلإاهئانثأيفّرطُضتيتلاهنيرامتو
هعّجشيوهّملعي؛ةقِفارمٍةلآىلعاهوبأفزعيوونايبلاىلإوهسلجيامنيب
رعشنإًامزاحوًايساقنوكيهّنكلوً،انسحىلبأنإهمّهفتوّهبحهلرهُظيو
،هّخبويوهباصعأدقفينايحألاضعبيفناك.ةيافكلاهيفامبّزكريالّهنأ
.عئارلاهئادأىلعينثيوهنضتحيىرخأنايحأيفو

،هيلعّبصنايذلامامتهالانمءزجىلعَتلصحاّهنأولطقف
،ةّمهمريغاّهنأتَرعش.ليمجلاهتوصلضفبمويّلكَهلانيذلاعيجشتلاو
ضعبيفلوقيناك.اهيبأمامتهابذجتنأنكمُيةبهومّيأنمةيلاخو



ءانغلااهميلعتّنأربتعا.ًاليمجًاتوصكلمتالاّهنأراعلانمّهنإنايحألا
ءانعّدبكتيملّهنأَتفرعً.احيحصسيلاذهّنأَتفرعاهّنكلو،ىودجالب
تناك.اهيخألثمةبوهومتسيليهفً،اّزيممًاتوصكلمتالاّهنألاهميلعت
ّملعمواهابأّنكلو،ونايبلاىلعةعوطقمفزعو،ةقوجيفءانغلاعيطتست
الاق،هسفنباهبمامتهاللتقولاكلمينكيملّهنألهيلإاهلسرأيذلاونايبلا
.ّةيقيسوملاةبهوملاىلإرقتفتاّهنإ

ّهنأّالإً،اقيمعاٍّيقيسوماٍّسحوً،اعئارًاتوصكلميناكف،اهوخأاّمأ
نعامهدحأّزيميذلاامكردتمل.ّةيداعةاتفيهامكاٍّيداعًادلوّلظي
اّميسال،هتيبرتبةفَّلكمتناكامّدحىلإ.اهنعًافلتخمنكيملوهف،رَخآلا
يهو.اهمرتحيو،اهرماوأذّفنيو،اهعيطيناكف.ضرملابامهّمأةباصإدعب
نمتفاخ.هيلعلصحيذلاءانثلانمةريغلابتَرعشاهّنكلو،هّتبحأكلذك
.دحألهبُحبتملوساسحإلااذه

سلجوخبطملاىلإلخدّمث،ّملسلالزنيوهوروغوالدوغتَعمس
.اهيبأبرق

تناكامكًامامت":امهيبأناجنفيفةوهقلاّبصتهتخأىريوهولاق
."لعفتيّمأ

ً.اريثكاهيلإدقتفيّهنأفرعتتناكو،امهّمأنعثّدحتيناكامًابلاغ
بضغروثيوأ،دالوألاهقياضيامدنع:لكاشملاهجاويامدنعاهيلإأجليناك
كلذنوكينأنودنمهّمضيصخشىلإجاتحيامدنعةطاسببوأ،هيبأ
.ّديجءادأىلعةأفاكم

اهجوأتغلبو،راهنلاةليطلزنملايفةسامحلاوّعقوتلارعاشمتداس
نانثالاقفار.حرسملاىلإاوقلطناومهسبالملمجأاوَدتراامدنعءاسملالَيبق
ىلإاجرخينألبق،ةقوجلادئاقهدلاواّيحو،سيلاوكلافلخىلإروغوالدوغ
تعفُرّمث،ةعاقلايفءاوضألاتتفخ.روضحلابئلتمتتأدبيتلاةعاقلا
وهوحاجنلاىلعًامِّمصموً،اميسوو،هّنسىلإةبسنلابًاريبكادب.ةراتسلا
.نيزحلاوناربوسلاتوصبًاريخأءانغلابأدبو،حرسملاةبشخىلعفقي

.اهينيعتضمغأواهسافنأتكسمأ
ّنئيهتَعمسو،ملألااهلتّببسةّدشباهعارذىلعاهوبأضبق،ةأجف

."!هّابر":ًالئاق
ترظنامدنعو،تاومألاكًابحاشناك،اهيبأهجوتأرواهيَنيعتحتف

ادب.هتوصلثدحامًائيشّنكلو،ءانغلالواحيروغوالدوغتأرحرسملاىلإ
تأرواهفلخةعاقلاىلإترظنو،تفقو.ىرخأىلإةقبطنملقتنيّهنأكو



وحنحرسملاىلإتعره.كحضيمهضعبحارامنيب،نومستبيمهوسانلا
هبحسنمًاريخأانّكمتواهتدعاسملةقوجلادئاقىتأ.هداعبإتلواحواهيخأ
قّدحيوهو،يمامألاّفصلايفدومجبًافقاواهابأتأرّمث.سيلاوكلاىلإ
.مراعبضغباهيلإ

ةظحللاكلتبتَرّكفو،ةليللاكلتيفاهريرسىلعتدّدمتامدنعو
اموأثدحامةعاظفوأفوخلاببسبسيل،اهبلقضبنعراست،ةبيهرلا
اّهنأكواهَتتبكو،اهريسفتعطتستملةضماغةحرفببسبلب،اهوخأهبرعش
.ةعينشةميرج

."؟راكفألاكلتببسببنذلابنيرعشتِتنكله":رودنيلرإاهلأس
ءيشبرّكفأملانأف،ّيلإةبسنلابًامامتةبيرغتناك":اينافيتستباجأ

."لبقنماذهك
،نيرخآلابئاصمبتمشننأيعيبطلاريغنمّهنأّنظأال":لاق

ةهجاوملعافدّةيلآوأ،ّةيزيرغنوكتدقرعاشملاهذهف.اّنمنيبّرقملاّىتح
."تامدصلا

يّنعيطعتاليهف،ليصافتلاهذهبكربخأنأّيلعبجيناكام"
."ّليختتامك،ريطخوحنىلع،انمدُصاّنلكفً،اقحمَتنكامّبرو.ةّديجةروص

روغوالدوغةقالعتناكفيكينعأ؟كلذدعبامهتقالعتناكفيك"
."هيبأب

.هلاؤساينافيتستلهاجت
نوكيالنيحءرملاهبرعشيامفرعتله":كلذنعًاضوعهتلأس

رعشي؟ّصاخمامتهاّيأبذجيالواٍّيداعنوكينيحهبرعشيامً؟الّضفم
.ةّصاخةياعروأًامامتهاىّقلتيالو،ًالصاحًاليصحتَربتُعي.دوجومريغّهنأكو
دلُويذلا،راتخملانبالاّهنأكوكلًايواسمهربتعترخآصخشلَماُعيامنيب
دعبًاماعومويدعبًامويكلذبقارت.ةجهبلاهرسأبملاعلاوهيَوبأحنميل
ّدحغلبيل...غلبيلتاونسلاعممظاعتيلبالً،ادبأّفقوتيالو،ماع
."قشعلا

.رودنيلرإىلإترظن
ًاضوعو.يرشبريغنوكيسرخآروعشّيأو،ةريغلاىوسكلذّدلويال"

مغرلاىلع،لضفألاحبرعشتكلعجيّهنأل،هيّذغتّكنأبدجت،هتبكنع
."كلذةبارغنم

."؟كيخأبكتتامشريسفتاذهأ"



ناك.روعشلاكلذىلعةرطيسلاعطتسأمل،فرعأال":اينافيتستباجأ
الهّنكلو،هنمّصلختلالواحأويندبّرعشقيوفجترأففنعبينباتني
."ثدحينأنكميرمألااذهّنأدقتعأمل.ينقرافي

.تمصلايفاقرغ
."كاخأنيدسحتتنك":رودنيلرإلاق
."هيلعقفشأتأدب،دعباميف.نمزلانمةرتفل،امّبر"
."هِتهركّمثنمو"
.رودنيلرإىلإترظن
."؟هركلانعفرعتاذام":تلاق
اذاملً.اريطخنوكينأهنأشنمّنأفرعأينّنكلو،ريثكلاسيل"

دوقعةثالثذنمهبلاّصتاىلعينوكتملّكنإتلقامدنعانيلعِتبذك
."ً؟ابيرقت

."حيحصاذهّنأل"
."؟اذامل.نيبذكتتنأ،حيحصريغاذه"
."؟بذكلاببسبنجسلايفينيمرتسله"
اذهىلإتيتأّكنأفرعننحن.لعفأسفكلذىلإتررطضانإ"

،دوقعذنمهبيلّصتتملّكنإانلتلق.هلتقمنممّايأةسمخلبققدنفلا
تبذكاذاملو؟اذامل.هلتقمنممّايألبققدنفلاىلإتيتأّكنأنّيبتّمث
."؟انيلع

له.ريبكقدنفاذهف،هئاقلنودنمقدنفلاىلإءيجملايننكمي"
."؟كلذكلرطخ

ضحمبهتوملبققدنفلاىلإتيتأّكنأّنظأال.كلذيفّكشأ"
."ةفدصلا

ربصبتّدعتسا.ةيلاتلااهتوطخيفاٍّيلمرّكفتاّهنأو،غوارتاّهنأظحال
.لّوألاامهئاقليفاهبتحابيتلاكلتنمًاليصفترثكأتامولعمءاطعإل
.المألعفتستناكاذإامرّرقتلتقولاناح،نآلاو

كاذ،حاتفمهيدلناك":رودنيلرإهعمسداكلابضفخنمتوصبتلاق
."يبأوانأهّايإانتيرأيذلا

ةاوطملاوروغوالدوغةفرغيفاهدجويتلاحيتافملاةقلحرودنيلرإّركذت
امهدحأ،ناحاتفمةقلحلايفناك.ناصرقةروصلمحتيتلاّةيدرولاةريغصلا
ً.اقودنصوأةنازخوأةنزخبسانيرخآلاو،ادبامكبابحاتفم

اذامنيفرعتله؟هِتفرعله؟حاتفملاكلذنعاذامو":رودنيلرإاهلأس



."؟حتفي
."هباشمحاتفمّيدل":هلتلاقو،اينافيتستمستبا
."؟اذامحاتفم"
."رودرويفرانفاهيفانلزنمحاتفمّهنإ"
."؟مكتيببابحاتفمّهنأنينعتأ"
بابلحاتفملاو.يبأوانأهيفشيعأيذلاناكملا،لجأ":اينافيتستباجأ

ةّقيضلاتاجردلانمددعةّمثف.لزنملانميفلخلاءزجلايفعقاولاوبقلا
ةشيعملاةفرغىلإلوخدلاكنكمياهنمو،ةهدرلاىلإوبقلانمدوقتيتلا
."خبطملاو

ناكّهنأنينعتله؟...نينعتله":اهمالكنيماضممهفرودنيلرإلواح
."لزنملاىلإبهذي

."لجأ"
امكانهدعيملّهنإِتلق.لاّصتاىلعانوكتملامّكنأتننظنكلو"

."؟ِتبذكاذامل.هتيؤربابغرتملامّكنإو،نمزلانمدوقعذنمهبامكعمجي
."ملعينكيمليبأّنأل"
."؟هملعينكيمليذلاام"
.انيلإقاتشادقروغوالدوغّنأنمّدبالف.تيبلاىلإيتأيناكّهنأ"

."تيبلاىلإيتأييكلانيلإقاتشاّهنأيفّكشالنكلو،هلأسأمل
."؟طبضلابهفرعيكوبأنكيمليذلاام"
،فرعننأنودنمًاليلانتيبىلإًانايحأيتأيناكروغوالدوغّنأ"

نألبقرداغيّمثً،اتوصردصينأنودنمةشيعملاةفرغيفسلجيو
.ً"ادبأفرعننأنودنمتاونسلكلذلعف.ظقيتسن

.ريرسلاىلعءامدلاعقبىلإترظن
."هتيأروةّرمليللافصتنميفُتظقيتسانأىلإ"



نكتمل.هنهذيفعراستتاهتاملكتحارو،اينافيتسرودنيلرإبقار
اهّتبحممدعىلعرودنيلرإراثامدنعلّوألاامهئاقليفلصحامكةسرطغتم
.اهيلعمكحلايفعّرستّهنأنآلارعشو.اهيخأل

،اهرظنةهجونمرومألامهفييكلاهتّصقفرعيوأاهفرعينكيمل
ىلعمكحلاهلّقحيال.اهريمضبايغنعهلاقامىلعةأجفمدنف
هذهنعًائيشفرعينكيمل.ّخفلااذهيفًامئادعقيّهنأعم،نيرخآلا
كردأ.همامأبيهرلكشبةديحووةقفشللةريثمةأجفتحبصأيتلاةأرملا
ّلظيفشيعتةلفطكًالّوأ،دورولابةشورفمنكتملاهتايحقيرطّنأ
تّحضو،اهيبأراوجبَتيقبةأرماكًاريخأو،ةميتيةقهارمكّمثنمو،اهيخأ
.هلجأنمحجرألاىلعاهتايحب

ناك.هراكفأيفقراغامهنمّلكو،وحنلااذهىلعتقولاضعبّرم
ّدكأتينأةأجفدارأ.ّرمملاىلإرودنيلرإجرخفً،احوتفمةريغصلاةفرغلاباب
رظن.عمسلاقرتسينمدوجومدعنم،جراخلايفدحأدوجومدعنم
،قاورلارخآىلإرظنو،تفتلاً.ادحأَريملهّنكلوةءاضإلاتفاخّرمملاىلإ
اذهبّرممهدحأّنأولظحاليسناكّهنأيفرّكفً.اسمادناكمالظلاّنكلو
روعشبّسحأ،كلذعمً.ايلاخناكقاورلاّنكلو،ةفرغلامامأنمهاّجتالا
ةحئارتناك.ةفرغلاىلإداعامدنعوبقلايفامهدرفمبانوكيملامّهنأبّيوق
رعشيمل.هديدحتعيطتسيالًائيش؛قرتحيًائيشّنأكو:اهلاحىلعّرمملا
فرعاّملكو،هنهذيفةعوبطمىلوألاةّرمللاهآرامكّةثجلاةروصف.حايترالاب
ً،اسؤبرثكأّةينهذلاةروصلاتحبصأاّملك،اتناسّيزبحاصنعديزملا
.اهنايسننمنّكمتينلّهنأكردأو

."؟ماريامىلعءيشّلكله":اهدعقمىلعةسلاجلا،اينافيتسهتلأس
ناكمهدحأّنأُترعش،ةفيخسةركفيلتَرطخنكلو.لجأ":باجأ

نمناجنفلوانتل؟رخآناكمىلإباهذلاانللضفألانمسيلأ.قاورلايف
."؟امّبرةوهقلا

ّرمملايفايشم.تضهنوةقفاوماهسأرتّزهّمث،ةفرغلاىلإترظن
بلطكانهو،ماعطلاةعاقهاّجتابوهبلااربعوّملسلاادعصّمث،تمصب
جيجضبّنجتالواحواياوزلاىدحإيفاسلج.ةوهقلانمنَيناجنفرودنيلرإ
.حاّيسلا

نمينعنماملاطل،نآلايّنعًايضاريبأنوكينل":اينافيتستلاق



."هتاّيصوصخفشكّبحيالوهف،ةلئاعلانعثّدحتلا
."؟ةّديجةّحصبوهأ"
اهتاملكَتيقبو."...فرعأالينّنكلو.هّنسىلإةبسنلابةّديجهتّحص"

.ةّقلعم
يفاّميسالً،ابناجّةيصوصخلاعَضوت،ّطخلاىلعةطرشلالخدتامدنع"

."ةميرجدوجولاح
.اننأشنمتسيلاّهنأكوةثداحلاهذهىسننساّنك.كلذكردأُتأدب"

ّنظأال.ةعيظفلافورظلاهذهّلظيفًانكممرمألااذهودبيال،نكلو
."كلذ

لاّصتاّلككدلاووتنأتعطق،ُتمهفامك":رودنيلرإلاق
ناكام.امكملعنودنمًاليلتيبلاىلإّللستيناكهّنكلو،روغوالدوغب
."؟كلذلعفاذاملو؟لعفيناكاذام؟كلذىلإهعفاد

يفًانكاسسولجلابيفتكيناك.عنقمباوجىلعّطقهنملصحأمل"
هّنكلو،لبقنمهدوجوبُتفرعل،كلذالول.نَيتعاسوأةعاسلةشيعملاةفرغ
ذنم،يلايللاىدحإيفو.ةيلاتتمماوعألو،ماعلايفتاّرمةّدعاذهلعف
ً.احابصةعبارلاّىتحريرسلايفةدّدممُتيقبوقرألابتبصأً،ابيرقتنيَماع
تناك.عبطلابُتلفجأف،لفسألايفسولجلاةفرغيفًاريرصُتعمسّمث
،ليللايفًامئادًاحوتفمهبابىقبيو،يلفسلاقباطلايفيدلاوةفرغ
امتلءاستو،ىرخأةّرمريرصلاُتعمس.يهابتناتفللواحيّهنأتدقتعاف
امكيبأةفرغبابناك.لفسألاىلإتّللستف،لزنملالخددقّصلناكاذإ
ُتحصف،ّملسلادعصيًاصخشتيأرةهدرلاىلإُتلخدامدنع،نكلو.هتكرت
."هدوعصعباتورادتساّمث،ّفقوتامدنعفوخلابتسسحأ.هب

.ناكملاونامزلايفتلقتنااّهنأكوتَدرشواينافيتستتمص
تأضأوخبطملابابدنعتفقوف،ينمجاهيسّهنأتننظ":تعبات

نأذنم،تاونسلهجولًاهجوهتيأردقنكأمل.يمامأهتيأرّمث،حابصملا
."يقيقشّهنأتكردأّىتحًاتقوتقرغتساو،اٍّباشناك

."؟ترعشفيك":رودنيلرإاهلأس
لاّصتالاّيلعناكل،اٍّصلناكولّهنألً،اضيأتفخوً.امامتُتقعُص"

تخرصوً،افوخفجترأتنك.ةبلجلاكلتّلكثادحإنعًاضوعةطرشلاب
انأوًاكحضمناكيلكشّنأنمّدبالو.ههجوتيأروحابصملاتأضأامدنع
.ً"اكحاضرجفناّهنأل،ّرتوتلاوفوخلابرعشأ



."يبأيظقوتال":اهتاكسإلهيتفشىلعهعبصإعضيوهولاق
.اهيَنيعقّدصتمل
."؟تنأاذهأ":ةلئاقتقهش
مكتظحالو،هبابشمّايأنماهبتظفتحايتلاةروصلاهبشينكيمل

ناتقيقرلاهاتفشو،هيَنيعبناطيحتناتلاهكانهتناك.ّنسلايفمّدقت
بسحتتأدب.نزحلاَيتغلابنيَنيعباهيلإرظنوً،اثّعشمهرعشادب.نَيتبحاش
."؟انهلعفتاذام":تسمهً.انسربكأادبهّنكلو،اٍّيئاقلتهرمع

ىلإةدوعلايفًانايحأبغرأينّنكلوً.ائيشلعفأال.ءيشال":باجأ
."تيبلا

ةفرغىلإًانايحأهّللستلهاطعأيذلاديحولاريسفتلاوهكلذناك"
ال.تيبلاىلإةدوعلايفًانايحأبغر.دحأملعنودنمًاليلةشيعملا
تناكامدنع،هتلوفطبةقالعرمأللناكاذإامو،كلذبهانعيذلاامفرعأ
مويلاكلذتَقبسيتلاتاونسلاينعيناكنإوأ،ةايحلاديقىلعانّمأ
هتاذّدحبلزنملاناكامّبر.فرعأال،ّملسلاىلعأنمانابأهيفعفديذلا
ةفرغدّرجملب،رخآًالزنمّطقكلميملّهنأل،هيلإةبسنلابًىنعملمحي
."قدنفلااذهوبقيفةرذقةريغص

."ظقيتسيدق،باهذلاكيلعبجي":تلاق
."؟ريخبوهأ؟هلاحفيك.فرعأ،لجأ":اهباجأ
همعطينمىلإجاتحي.ةمئادةيانعىلإجاتحيهّنكلو،ريخبّهنإ"

."مالفألاةدهاشمّبحي.زافلتلامامأهسلُجيوههّزُنيوهسبُليوهلسغيو
مل.تاونسلاكلتّلكلالخ،كلذببسبُتبّذعتمكنيفرعتال":لاق

."ةريبكةطلغتناك،كلذثودحأشأ
."حيحص،لجأ":تلاق
وهيرودناكو،هملحكلذناكً،اروهشمنوكأنأيفّطقبغرأمل"

."ملحلاكلذقيقحت
.تمصلاامهيلعّميخ
."؟يّنعلأسيله"
بغريملهّنكلو،كنعثّدحتلاىلإهعفدُتلواحً.اقالطإ،ّالك":تباجأ

."كمساعامسيفّىتح
."ينهركيلازام"



."كلذنايسننمنّكمتيسّهنأّنظأال"
."...يّننأليلامتحاعيطتسيال.هيلعانأامببسب"
."...امكّصخيرمألااذه"
."كلذنيفرعتتنأهلجأنمءيشّيألعفألُتنك"
."لجأ"
.ً"امود"
."لجأ"
تالفحلاو،ةلصاوتملانيرامتلاو،ّيلعاهسراميتلاطوغضلاكلتّلك"

ناكوً،اديعسناك.يمالحأالوههمالحأتناكاّهلكتاليجستلاو،ّةيئانغلا
."ماريامىلعءيشّلك

."فرعأ"
ّاله،هيلإدقتفأانأ؟يتعطاقمبّرمتسياذاملً؟اذإينحماسيالاذامل"

.هليّنغأُتنكامدنعً،اعماهانشعيتلامّايألاىلإدقتفأ؟كلذبِهتربخأ
."يترسأامتنأف

."هعمثّدحتلالواحأس"
."؟هيلإقاتشميّننأهنيربختسله؟نيلعفتسله"
."لعفأس"
."هيلعانأامببسبينلمتحيال"
ً.ائيشاينافيتسلقتمل
ملينّنكلوكلذءافخإُتلواح.يردأال،هّدضةروثتناكامّبر"

."يسفنرييغتعطتسأ
."نآلابهذتنأكيلع":تلاق
.ً"انسح"
.ًاليلقدّدرت
."؟كنعاذامو"
."؟يّنعاذام"
."ً؟اضيأتنأيننيهركتله"
."ظقيتسيدق،ليحرلاكيلعبجي"
هبةيانعلاىلإكرارطضاو،هيفتنأيذلاعضولااذه.يتطلغاّهنأل"

."...ّكنأنمّدبال،تقولاةليط
."لحرا":تلاق
."فسآانأ"



ثدحيذلاام،ةثداحلادعب،لزنملارداغامدعب":رودنيلرإاهلأس
."ً؟ادوجومدعيملّهنأكوامكتايحنمهامتوحمله؟كاذنيح

مل.رخآىلإتقونمهئانغىلإعمتسييبأّنأفرعأ.امّدحىلإ"
ذإً.انايحأيلمعنمدوعأامدنعكلذفشتكأُتنكينّنكلو،فرعأنأأشي
عمسناّنكو.زاهجلايفاهاسنيوأاهناكمىلإةناوطسألاةداعإىسنيناك
لاقملاناك.ّتالجملاىدحإيفهعمةلباقمانأرقتاونسذنمفً،انايحأهنع
اذهنمءيشوأ؟نآلامهنيأناونعبناكو،نيقباسلاراغصلاموجنلانع
ال.ةميدقلاهترهشنعثّدحتلايفًابغارادبو،هنعّةلجملاَتبتك.ليبقلا
عتمملانمناكّهنأءانثتسابًائيشلقيملهّنكلو،كلذلعفاذاملفرعأ
."مامتهالاّطحمهنوك

.ً"امامتاٍّيسنمنكيمل،هّركذتنمّةمثًاذإ"
."ّركذتينمًامئاددجوي"
طوغضوأ،ةسردملايفاهلضّرعتيتلاتاقياضملاّةلجملايفركذيمل"

،ّنظأامىلعكوبأاهانبيتلا،همالحأدّدبتوأهّمأهتراسخوأ،هيلعكيبأ
."؟تيبلاةرداغمىلعربُجأفيكالو

."؟ةسردملايفتاقياضملانعفرعتاذام"
."ً؟احيحصاذهسيلأً.افلتخمهنوكلتاقياضمللضّرعتّهنأفرعن"
اذاملفرعأالً.ادجّيعقاولجروهف،مالحأّيأىنبيبأّنأّنظأال"

،ٍّنغمكعمليسيخأمجنّنأتقولانمةّدملانلادبدقف،اذكهّملكتت
حرش.ريغصلاانعمتجميفًاميظعًاهابتناهيلإبذجيوجراخلايفيّنغيسو
كلذّبلطتولّىتحّهنإّنظأامىلعًاضيأهللاقهّنكلو،كلذيبأهل
يبأ.ةضيرعًالامآينبينأبجيالف،ةبهوملاوصالخإلاولمعلانمريثكلا
."كلذدقتعتال،اٍّيبغسيل

."كلذدقتعأالانأ"
."ّديجاذه"
."ً؟اقلطمالواحتملأ،امتنأو؟ّطقامكبلاّصتالاروغوالدوغلواحيملأ"
ناكّهنأءانثتساب،لاؤسلااذهنعًاقباسُتبجأيّننأّنظأ،ّالك"

."تاونسلكلذلعفّهنإلاق.انملعنودنمًانايحألزنملاىلإّللستي
."؟هنعثحبلاالواحتملأ"
."ّالك"
."؟هّمأنمًابّرقمناكله"



."هرسأبملاعلاهيلإةبسنلابينعتتناك":اينافيتستباجأ
."هيلإةبسنلابةاسأماهتومناكً،اذإ"
.ً"اعيمجانيلإةبسنلابةاسأماهتومناك"
.ةقيمعةديهنتاينافيتستقلطأ
ناكًائيش،ةايحلاَتقرافامدنعانلخاديفتامامًائيشّنأّنظأ"

نّمؤتواننيبطبرتتناكنميهاّهنأُتكردأيّننأّنظأال.ةلئاعانلعجي
صوصخبّطقيبأعمقّفتتمليهف.ليوطتقودعبّالإنزاوتلا
كلذةيمستناكمإلابناكنإ،هتيبرتلوحارجاشتاملاطلو،روغوالدوغ
يعادالفًاليمجهؤانغناكنإىتحف.ءاشيامكنوكيلهكرتتَدارأً.اراجش
."كلذىلعزيكرتللاهيأرب

.رودنيلرإىلإترظن
هدحووههيلعًائيش،ةّمهملب،ًالفطهاريناكانابأّنأّنظأال"

."هتئشنتوهعنص
."؟كلذنمكفقومناكام؟تنأو"
."ّطقلأُسأمل؟انأ"
،ماعطلاةفرغنمةيتآلاتامهمهلاىلإايغصأو،ًاليلقمالكلانعاّفقوت

يتلا،اينافيتسىلإرودنيلرإرظن.نوكحضيونورثرثيمهوحاّيسلاابقارو
.ةّشهلااهتلئاعتايركذواهتعقوقلخادىلإتبحسنااّهنأتدب

."؟كيخألتقمبةلصّيأكلله":رذحباهلأس
.هيلإترظن.هرّركف،هلاؤسعمستملاّهنأرعش
."...نّكمتأيكلاٍّيحلازامّهنأولىّنمتألبً،اقالطإ":تباجأ
.اهتلمجاينافيتسِهنتمل
."؟اذامنمينّكمتتيكل":اهلأس
."...اّمعضيوعتلانمامّبر،فرعأال"
ً.ادّدجمتّفقوت
ّىتحرمألامقافتّمثةفيخستافالخبأدب.ّهلكً،اعيظفكلذّلكناك"

.ّملسلانعانيبأعفدىلعهمادقإبّفختسأالانأ.هيلعةرطيسلااندقف
بغارريغّهنأل،اهرييغتلًادهجلذبيالوهتايحيففقاومذّختيءرملاّنكلو
،ساسحإلاىسنيو،تاونسلاىلاوتتو،نمزلاّرميّمث.ّنظأامىلعكلذيف
-دصقريغنعوأًادمعاّمإ-ىسنيامك،ءيشّلككّرحيذلاببسلاو
ىلإرومألاةداعإىلعناوألاتوفيّمث.إطخلاحالصإلهلحاتتيتلاصرفلا
.ملأبتهّوأت."...وتاونسلاكلتّلكتّرم.اهباصن



."؟خبطملايفهِتيأرامدنعِتلعفاذام"
ىهتنااذكهو،يلوغنعءيشعامسأشيملهّنكلو.يبأعمُتّملكت"

هعنقأنأتاّرمعضبتلواح.ّةيليللاهتارايزنعهربُخأمل.عوضوملا
ّنكلو،هيبأةيؤردارأّهنإوعراشلايفيلوغُتفداصيّننإُتلق،هتحلاصمب
.ً"اقالطإّرثأتيمليبأ

."؟كلذدعبلزنملاىلإكوخأدعيملأ"
."يملعّدحىلعسيل"
.رودنيلرإىلإترظن
."اهيفهتيأرةّرمرخآتناككلتو،نيَماعلبقكلذثدح"



ّنكل.مزليامّلكتلاقاّهنأكوادب.ليحرللةبّهأتماينافيتستفقو
،اهبتحابيتلارومألاصوصخبّةيئاقتناتناكاّهنأدقتعيّلظرودنيلرإ
ناكاذإاملءاستوً،اضيأوهفقو.اهسفنلليصافتلاضعببتظفتحااّهنأو
نأرّرق.رثكأاهيلعطغضلاوأرضاحلاتقولايفليقامبءافتكالاهبردجي
هّنكلو.كلذهبساندقو،ةّرملاهذهًانواعترثكأتناكدقف،رايخلااهلكرتي
.هحرشتملزغلنعاهلاؤسنمهسفنعنمعطتسيمل

ةثداحلاببسبهتايحةليطهيلعكيبأبضغمهفأنأيناكمإب":لاق
،تنأكفقوموههمهفأالامنكلو.بلودمّيسركيفًادعقمهَتكرتيتلا
ىلإكرهظتردأو،كيبأبناجىلإتفقواذامل،هسفنفقوملاِتذّختااذامل
."؟تاونسلاكلتّلكلالخهبيلّصتتملوكيخأ

انأيلةقالعال.ةيافكلاهيفامبكتدعاسيّننأّنظأ":اينافيتستلاق
ً.ائيشيبأوانأاهنعفرعنالواهشاعىرخأةايحبطبترمهلتقم.هتومبيبأو
دعبانجعزتّالأو،ةنواعتموةقداصنوكأنأيفيتلواحمرّدقتنأىّنمتأ
."يلزنميفيليبكتىلعًادّدجممدقتّالأىّنمتأ.نآلا

اهجاعزإمدعىلعقاّفتامتخببغرتاّهنأكوهتحفاصملاهديتّدم
ّنأفرعيوهف.ماستبالالواحورودنيلرإاهحفاص.لبقتسملايفاهيبأويه
.ةليلقّةيقيقحلاتاباجإلاو،ةريثكتالؤاستلاف.ًالجآمأًالجاعقَرُخيسقاّفتالا
بذكتتلازاماّهنأرعشو،دعبةراّنصلانمتلُفتاهكرتلًازهاجنكيمل
.ةقيقحلالوقيفغوارتّلقألاىلعوأ،هيلع

."؟هتافونممّايألبقكيخأةيؤرلقدنفلاىلإِتأتملأ":اهلأس
ً،اعمةوهقلاانبرش.انهماعطلاةعاقيفةقيدصةيؤرلتيتأ،ّالك"

ملو،انهلمعيّهنأُتيسن.قّدصتالَتنكنإكلذنعاهلاؤسكنكميو
."تيتأامدنعهَرأ

ءيشّةمث.رمألانمقّقحتأدق":ةأرملامسانّوديوهو،رودنيلرإلاق
ىلعناكويناطيربّهنإ؟توشباويرنهىعديًاصخشنيفرعتله،رخآ
."كيخأبلاّصتا

."؟توشباو"
عمجيّهنأفدص.كيخأتاليجستبّمتهمو،تاناوطسأعماجّهنإ"

."تاقوجلاناملغيفصّصختموهوتاقوجلاىقيسوملتاناوطسأ
."؟تاقوجلاناملغيفصّصختموه.ّطقهبعمسأمل":اينافيتستلاق



اهرابخإبرماغيملهّنكلو."هنمةبارغرثكأنوعماجّةمث،عقاولايف"
كيخأتاناوطسأّنإلوقي".ناريطلاطوطخنمنايثغلاسايكأيعماجنع
."؟كلذنعًائيشنيفرعتله،مويلاًادجةّميق

."؟ينعياذامً،اقالطإ":تباجأ
ادنلسيأىلإتوشباويتأييكليفكيامبةّميقاهّنكلوً،اقثاوُتسل"

."؟هيتناوطسأنعخسنروغوالدوغىدلناكله.هتيؤرل
."يملعّدحىلعسيل"
."؟تردُصأيتلاخسنللثدحاذامنيفرعتله"
تلازاماّهنأولًائيشيواستستناكله.تَعيباّهنأّنظأ":تلاق

."؟ةدوجوم
اذإامو،بّرهتتتناكاذإاملءاستو،اهتوصيفةفهلبرودنيلرإرعش

.هفرعيامفاشكتسالواحتوهنمرثكأعوضوملااذهنعفرعتتناك
."نكمماذه":لاق
."؟دالبلايفًادوجوميناطيربلااذهلازامأ"
اّممرثكأهلتقمنعوكيخأنعفرعيامّبر.ةطرشلاةدهعيفّهنإ"

."لوقي
."؟لتاقلاّهنأّنظتله"
."؟رابخألايعمستملأ"
."ّالك"
."رثكأال،حّشرمّهنإ"
."؟لجرلااذهوهنم"
ةطرشنمهتدرويتلاتامولعملاباهرابخإكشوىلعرودنيلرإناك

ّنأاهلرّركهّنكلو.توشباوةفرغيفاهودجويتلامالفألانعو،ندنل
ناكوقدنفلايفماقأّهنأو،تاقوجلاناملغبّمتهيتاناوطسأعماجتوشباو
.هلاقتعاليفكيامبةهبشللًاريثمهودجودقو،روغوالدوغبلاّصتاىلع

.وهبلاوحنةهّجتمةعاقلارداغتيهورودنيلرإاهبقاروّةيحتلاالدابت
هلأستيهورودرغلافتوصبئجوف.باجأوهجرخأف،هبيجيفهفتاهّنر
."؟قدنفلايفنوكتسله؟ةليللاكتيؤريننكميله":تامّدقمالب

."...ُتننظ.كتيؤريننكمي":هتشهدءافخإلواحينأنودنم،اهباجأ
."؟ىهقملايف؟ةنماثلاةعاسلاكبسانتأ"
."؟-ام.كلذينبسانيً،انسح":باجأ
.ّطخلاَتلفقأامدنعهتيؤريفاهتبغرببسنعرودرغلافلأسيسناك



فّرعتلاصرفعاضأدقناك.هديرتاّمعلءاستيوهوهبيجىلإهفتاهداعأ
ّمث.ءاسنلابرمألاّقلعتيامدنعريبكرساخحجرألاىلعّهنأجتنتساو،اهيلع
.هيلإيّدؤيسيذلاامفرعيملوئجافملالاّصتالااذهىتأ

ًاضوعنكلو.عوجلابرودنيلرإرعشوةريهظلازواجتدقتقولاناك
فرغلاةمدخنمبلطوهتفرغىلإدعص،ةعاقلايفماعطلالوانتنع
اهدحأعضوف،ةطرشألانمددعةدهاشمهيلعلازام.هيلإهئادغلاسرإ
.ماعطلالوصوراظتنابهدهاشيحاروويديفلازاهجيف

ّللستاذامل.اينافيتستاملكىلإهراكفأتداعو،زيكرتلادقفامناعرس
بغرأ.تيبلاىلإةدوعلادارأّهنإهتقيقشللاقً؟اليلتيبلاىلإروغوالدوغ
هتخأتناكله؟تاملكلاكلتينعتاذام.تيبلاىلإةدوعلايفًانايحأ
ملوهف؟هيلإدقتفايذلاام؟روغوالدوغىلإةبسنلابتيبلاوهام؟فرعت
تقوذنمتتام،هّمأ،هيلإهترسأدارفأبرقأو،ةلئاعلانمًاءزجدعي
لعفيامكراهنلايفبهذيملو،هتارايزيفهتخأوأهدلاوجعُزيمل.ليوط
تافالخلاةيوستل-نوّيعيبطصاخشأّةمثناكنإاذه-نّويعيبطلاصاخشألا
نعًاضوعلب.هترسأنيبوهنيبأشنيذلاهركلاّىتحوبضغللّدحعضوو
.ءافخلايفًادئاعّللستّمث،دحأجاعزإمدعىلعصرحو،ًاليلبهذ،كلذ
ءيشنعثحبيّهنأادب،حامسلاىلعلوصحلاوأةحلاصملانعًاضوعو
ةملكلاكلتيفرصحني،ريسفتّلكزواجتيوهريغهمهفيالءيش،ّمهأ
.ةدحاولا

.تيبلا
؟كلذناكام
نألبقهيَوبألزنميفاهاضمأيتلاةلوفطلاىلإهنينحناكامّبر

كلذيفشيعيناكامدنع.ةموهفملاريغرادقألاوةايحلاتاديقعتهتغاُبت
نمّدبال.هؤاّبحأوهؤاقدصأمههتخأوهّمأوهابأّنأفرعيوهولزنملا
هنمّدمتسيلو،اهنايسنأشيملتايركذعاجرتساللزنملاىلإبهذيناكّهنأ
.هلهاكةايحلامومهلقُثتامدنعةّوقلا

هيبأطوغض:ردقلاهلهأّبخامعمحلاصتيللزنملاىلإبهذامّبر
يتلاةمومألاةفطاع،هفالتخاببسباهلضّرعتيتلاتاقياضملا،ةلصاوتملا
ً،اضيأيههتَمحيتلاىربكلاتخألاو،رخآءيشّيأنمهدنعىلغأتناك
يفتميُقأيتلاةلفحلانمتيبلاىلإهتدوعدعبهتباصأيتلاةمدصلاو
يتلاهيبألامآو،هلوحنمراهنايذلاملاعلاو،رودرويفرانفاهحرسم
.هيبألامآّبيخينأنمهلثمّيبصىلإةبسنلابأوسأءيشالف.تّمطحت



يذلادهجلاّلك،هوبأهلذبيذلادهجلاّلك،هلذبيذلادهجلاّلكدعب
يكلهيلإةبسنلابًادجريبكءيشلجأنمهتلوفطبىّحضدقل.هترسأهتلذب
هوبأرطاخدقل.هقيقحتيفلشفّمث،هبمّكحتلاوأهمهفنمنّكمتي
.اهنمهمرحو،هتلوفطب

.رودنيلرإدّهنت
ً؟انايحأتيبلاىلإةدوعلايفبغريالاّنمنم

يففرعيمل.ةفرغلايفًاتوصعمسامدنعهريرسىلعًادّدممناك
.اهتتّوفةربإلاّنأو،رودتتأدبةناوطسألاّنأدقتعاف،توصلاردصمةيادبلا

ًادّدجمتوصلاعمس.أفطمّهنأىأرو،ليغشتلازاهجىلإرظنو،سلج
ءوضّةمثناك.حوضوبةيؤرلاعطتسيملوةملظمةفرغلاتناك.هلوحرظنف
ؤرجيمل.قيرطلانمةلباقملاةهجلايفرونلادومعنمةفرغلارينيتفاخ
.لبقنمتوصلاكلذعمسنيأّركذتّمث،كارحلاىلع

ًاهجوتفاخلاءوضلايفىأر.بابلاىلإرظنوهريرسىلعسلج
،هيلإقّدحيوهو،بابلابرقًاضبار،دربلاةّدشنمنوللاقرزأً،اريغص
.ةبوعصبقهشيوهسأرّزتهيثيحبةّوقبشعتريو

.رودنيلرإهفرعيذلاتوصلاوهقيهشلاناك
ملهّنكلوماستبالالواحوً،اضيأوههيلإقّدحيذلاهجولاىلإقّدح

.دربلاةّدشنم،عطتسي
."؟تنأاذهأ":رودنيلرإقهش
سلجّمث،هموننمرودنيلرإقافتساوهجولاىفتخا،ةظحللاكلتيف

.بابلاىلإقّدحو
نمًاجوز؛ملحلانمًافتنىريلازاموهو."؟تنأَتنك":ًالئاقهّوأت

ارداغامدنعاهنايدترياناكيتلاسبالملا.حاشولاوفطعملا،ةعّبقلا،تازاّفقلا
.لزنملا

.ةدرابلاةفرغلايفًاشعترمسلجيذلاهيخأسبالم



.جلثلاطقاستبقاريً،اتماصةذفانلامامأليوطتقولفقو
روغوالدوغةقيقشرهظتمل.ةطرشألاةدهاشمعباتيلًاريخأسلج

نولخدينيذلا،قدنفلايّفظومضعبءانثتسابهفرعيصخشّيأالوً،ادّدجم
.ةلجعىلعنوجرخيوأ

.هيلعباجأفقدنفلافتاهّنر
ًاّديجهنوفرعيمهف.ةقيقحلالوقيتوشباوّنأّنظأ":غروبنيلإتلاق

."ةلمعتسملاعلسلاقوسيفوعمجلاةاوهّلاحميف
."؟ىعّداامك،ةميرجلاباكتراتقوكانهناكله"
ةبراقتمتناكو،اهيفىتأيتلاتاقوألانعمهتلأسوهلًاروصمهتيرأ"

ةعاسيفقدنفلانعًابئاغناكّهنأربتعنليفكيامبةبراقتماهدجأً.ادج
."ةميرجلاباكترا

."مرجمّهنأبًاعابطنايطعيالّهنأامك"
."؟هبلعفتساذامً.امرجمنوكيالدقهّنكلو،لافطألاّلغتسيّهنإ"
."ايناطيربىلإهلسرنساّننأّنظأ"
نودنم،روغوالدوغلتقمبرّكفيوهورودنيلرإسلجو،ثيدحلاىهتنا

ىلإهراكفأتهّجتاامناعرسو،غروبنيلإبرّكف.ةجيتنّيأىلإلّصوتينأ
.كلذببسبغروبنيلإهتهركوهتلماعمهوبأءاسأيذلاّيبصلاةّيضق

كلذغروبنيلإتلاق."اذكههنبالماعييذلاديحولاَتسلتنأ"
نأهتدارأاّهنأكوةيماّهتااهتربنتناك.هتاساوملةلواحميفسيلنكلو،بألل
فرعينأهتدارأ.مهلافطأةلماعمنوئيسيرثكنّييداسنمدحاوّهنأفرعي
.هيلعقبطنتيتلاتاءاصحإلاامو،يمتنيسانلانمةئفّيأىلإ

ةئمثالثنمرثكألاخدإّمتدقف.تاءاصحإلاىلعتعّلطادقتناك
لالخةلمتحمةلماعمءوسبةطبترمبابسأللافطألاىفشتسمىلإلفط
ىلعتلمتشاةلاح232،اهنيبنمو.1999و1980نيبةحوارتملاةرتفلا
،فنعوأةيدسجةلماعمءوسةهبشىلعتلمتشاةلاح34و،ءادتعاةهبش
مّمستلاكلذيفامب.ديكأتللاهتاملكغروبنيلإترّركو.مّمستلاكلذيفامب
روسك،سأرلايفتاباصإ:كسامتوءودهبةقروتأرقّمث.دّمعتملالامهإلاو
ىلإتقّدحوةحئاللاةءارقتداعأّمث.تاّضع،قوقش،قورح،ماظعلايف
.بألايَنيع

يدسجلافنعللامهضّرعتببسباّيفوتدقنيلفطّنأهبتُشي":تلاق



مامأضرُعتملنَيتلاحلانماٍّيأّنكلو.ةيضاملانيرشعلاماوعألالالخ
."ةمكحملا

ينعيام،ةنماكةلكشمىلإببسلااوعجرأءاربخلاّنإهلتلاقو
.حجرألاىلعىرخأةريثكتالاحدوجو

ءوسببسبلافطأةعبرأعوبسأّلكتومي،ايناطيربيف":تلاق
."عوبسأّلك،لافطأةعبرأ.ةلماعملا

سلج."؟كلذريربتلىطُعتيتلابابسألايهامفرعتله":تعبات
دنعغروبنيلإةدعاسملىتأً.اديعبَيقبهّنكلو،باوجتسالاةفرغيفرودنيلرإ
.ةدعاسمّيأىلإةجاحباهنأُدبتمل،نكلو.بسحوةجاحلا

مل.ةأفطمتناكاهّنكلو،ليجستلاةلآىلإرظنو،هسأربألاضفخ
.دعبضرتعيملبألاّنكلو،هيماحمغالبإّمتيملو،اٍّيمسرًاباوجتسانكي

لهألاءوجلبابسأدّدُعتتأدبو."اهضعبكلركذأس":غروبنيلإتلاق
،ةلزعلا،ةلاطبلا،ضرملا،ةيلاملالكاشملا،داهجإلا":مهدالوأعمفنعلاىلإ
."ةرباعلانونجلاتالاحو،ةدعاسملاكيرشلاميدقتمدع

.بألاىلإغروبنيلإترظن
نونجلاتالاح؟كيلعقبطنيبابسألاهذهنماٍّيأّنأّنظتله"

."ً؟الثمةرباعلا
.اهبجيمل
نعةّقثومتالاحّةمثو.مهسفنأىلعةرطيسلاصاخشألاضعبدقفي"

يدينيبعوقولابنوبغريمّهنأّدحىلإبنذلابروعشلامهلكآتيءابآ
."ً؟افولأمكلذكلودبيله.ةلادعلا

ً.ائيشلقيمل
نميناعيّهنأل،لافطأبيبطامّبر،بيبطلاىلإلفطلانوذخأيف"

نأنوديريلب،كلذىلإمهعفدياموهسيلماكزلاّنكلو،ًالثمماكزلا
فرعتله.مهرمأفشتُكينأنوديري،تامدكلاوحورجلابيبطلاظحالي
."؟اذامل

.تمصبًاسلاجّلظ
،لّخدتلاامٍدحأنمنوديري،يرجياملّدحعضونوديريمّهنأل"

،مهسفنأبكلذبمايقلانعنوزجعيمهف.هيلعنورطيُسيالرمأيفلّخدتلا
."امبطخدوجوبيبطلاكردينأنولمأيو

غروبنيلإّنأرعش.تمصبيرجيامرودنيلرإبقارو،بألاىلإترظن
رهُظتو،يفارتحاوحنىلعفّرصتتلاهتّوقّلككلهتستوً،اريثكهيلعطغضت



تكردأاّهنأّسحأو،ىودجالبادبعارصلاّنكلو.ةّيضقلابةّرثأتمريغاّهنأ
ً.ادجةلعفنمتناك.كلذ

ةلاكوغلبأّهنإلاقو،لافطألابيبطعمُتّملكت":غروبنيلإتلاق
اتلكيفرمألايفةلاكولاتقّقح.لفطلاتاباصإنعنيتّرملافطألاةلاعر
ً،ائيشلقيمللفطلاّنأواميسال،ةمساحّةلدأدجتملاهّنكلونيتّرملا
.رخآءيشفارتعالاوءيشكرمأحاضفنابةبغرلاف.ءيشبفرتعتملتنأو
ملهنكلو،كبهتقالعنعيناثلاريرقتلايفلفطلالئُس.نيَريرقتلاُتأرق
؟هبقثتنمرثكأوهنم:لاؤسلااورّرك.ودبيامىلعلاؤسلامهفي
."يبأوههبقثأنمرثكأ.يبأ:باجأف

.غروبنيلإتّفقوت
."ً؟اعّورمكلذدجتالأ":تفاضأّمث
.بألاىلإّمثنمورودنيلرإىلإترظن
."ً؟اعّورمكلذدجتالأ"
،تاقوألانمتقويفهسفنباوجلايطعيسناكّهنأرودنيلرإرّكف

.هدلاوىّمسناكلو
هنبانعثحبلللابجلاىلإهوبأبهذ،جلثلاباذوعيبرلاىتأامدنع

رثُعيذلاناكملانمةفصاعلايفاهعطقيتلاةفاسملاريدقتًالواحم،عئاضلا
لازامبنذلابروعشلاّنكلو،امّدحىلإَيفُشّهنأادب.رودنيلرإىلعهيف
.هبّذعي

،هنبااهيلإلصينلنكامأيفّىتحثحبو،لابجلاوتاعقنتسملاباج
تكراشامك،رودنيلرإهقفارو،كانهةميخيفثكمً.ائيشدجيملهّنكلو
ملنكلو،مهتدعاسملناريجلاضعبىتأنايحألاضعبيفو.ثحبلايفهّمأ
ربتُعينلّالإو،ّةثجلاداجيإناكمبّةيمهألانمناك.ّطقّيبصلاىلعرثُعي
ً،احوتفمحرجلاّلظاذكهً.ادوقفمربتعُيسلب،ةملكلاىنعمّلكبًاتيم
.اٍّرمتسمًانزحفزني

ببسبسيلنكلو،ءوسلابرعش.هدرفمبنزحلاكلذرودنيلرإمواق
بيرغساسحإهّكلمت،نكلو.ّظحلاىلإهتاجنعجرأ.بسحوهاخأهتراسخ
يفهاخأرسخيملوهف.رغصألاهيخأنعًاضوعذقُنأنموهّهنألبنذلاب
.تومينأهليغبنيناكنموهّهنأسجاههقحاللب،بسحفةفصاعلا
امدنعهبىنتعا.كلذكناكاملاطل.هيخأنعلوؤسملاو،ربكألاناكدقف
ءارشلنابهذياناكنيحوأ،تيبلايفامهدرفمباثكمامدنعو،نابعلياناك
،ةّرملاكلتيفلشفهّنكلو،هجولمكأىلعّةيلوؤسملاكلتلّمحت.تايجاحلا



ىلعَيقباذاملفرعيال.هيخأتومدعبشيعلاّقحتسينكيملامّبرو
.لابجلايفعاضنموهناكولًانايحأىّنمتهّنكلو،ةايحلاديق

هتدحوتاظحليفرّكفلب،الً.اقلطمهيَوبألراكفألاكلتركذيمل
ءاقبلادارأوبنذلابروعشلايفهوبأقرغ.هسفنءيشلانادقتعيامّهنأ
.ثدحامىلعامهيَسفنامالامهالك.هّمأىلعنزحلارطيساميفً،اديحو
هتكرعمرودنيلرإضاخامنيب،تاخرصلاىلعأعلتبابيرغتمصامهنيبداس
.ّظحلاوموللاوّةيلوؤسملابرّكفيوهو،هدحو

؟هنعًاضوعهاخأنودجيساوناكله،هودجيملمّهنأول

تومهكرتيذلارثألانعلءاستو،قدنفلايفةذفانلامامأفقو
امدنعثادحألاكلتبرّكف.دقتعااّممربكأناكاذإامو،هتايحيفهيخأ
ّالإ،ةطيسبتاباجإكلميملّهنأعمو.ةلئسألاهيلعحرطتدنيلافيإتأدب
يتلااهسفنةلئسألاهسفنىلعحرطاملاطل.اهدجينيأهقامعأيفكردأّهنأ
.هيضامفشكتستيهودنيلافيإهيلعاهتَحرط

.بابلاوحنتفتلاف،هبابىلعةقرطرودنيلرإعمس
."ًالفقمسيلبابلا!لخدا"
.لخدوبابلايلوأرودروغيسحتف
صاخشأعمّملكتيوهورودرويفرانفاهيفهلوطبمويلاىضمأدقناك

.روغوالدوغفراعمنم
."؟ديدجنمله":رودنيلرإهلأس
ّلكراهناامدعبهيلعقلطأيذلاكاذ؛هببُّقليذلامسالاُتفرع"

."هلوحام
."؟هبكربخأنمً،انسح"
رّمذتتاروثغريبهتجوزتناك.ريرسلاىلعسلجويلوأرودروغيسدّهنت

ّيلوتىلإاهرارطضاو،داليملابارتقانممغّرلابًارّخؤملزنملانعهبايغنم
ءارشلاهباحطصاوتيبلاىلإباهذلايونيناك.اهسفنبتادادعتسالاعيمج
فتاهلاربعكلذاهلحرش.رودنيلرإعمًالّوأثّدحتلاهيلعنكلو،ةرجشلا
ًارارمةّصقلاكلتتعمساهّنكلو،عُرسيسّهنإلاقو،قدنفلاىلإهقيرطيف
.مالكلانمايهتناامدنعاهبضغراثو،اهقّدصتملو

."؟ةفرغلاهذهيفهلمكأبداليملايضُمتسله":يلوأرودروغيسهلأس
."؟رودرويفرانفاهيفَتدجواذام،ّالك":رودنيلرإباجأ
."؟انهًادجدرابّوجلاَمل"



."؟عوضوملابلصيفلخدتنلأ،ّلطعمةئفدتلازاهج"
.يلوأرودروغيسمستبا
."؟ةداعةرجشيرتشتله"
."داليملايفكلذُتلعفل،ةرجشيرتشأيّننأول"
روغوالدوغفرعيناكّهنإرارصإلانمءيشدعبيللاقًالجرُتدجو"

رّيغتنأاهنأشنمتامولعمهيدلّنأيلوأرودروغيسفرع."يضاملايف
.رودنيلرإقيوشتبعتمتسيّهنأو،قيقحتلاىرجم

ناكنمّلكعمّملكتلاىلعاقّفتادقغروبنيلإويلوأرودروغيسناك
،هنوركذيمهمظعم.هتلوفطيفهفرعنمّلكوأ،روغوالدوغعمةسردملايف
ّةلقّنكلو.هترهشتقفاريتلاتاقياضملاوءانغلايفهحاجنًاليلقنوركذيو
صخش.هيبأللشبّببستامدنعثدحامنوفرعيوًاّديجهنوركذيمهنم
.يلوأرودروغيسّليختاّممرثكأ،هبةقيثوةقالعىلعناكدحاو

يفريبكلزنميفشيعتتناك،روغوالدوغلةميدقةليمزهيلعهّتلد
هراظتناباهدجوف،حابصلاكلذيفاهبلّصتا.رودرويفرانفاهءايحأثدحأ
ماودبَتلمعو،راّيطةجوزتناك.لوخدلاىلإهتعَدواحفاصت.لصوامدنع
.اوربكامدعبلزنملااوكرتدقف،اهدالوأاّمأ.ةبتكميفيئزج

امك،ّةيحطستناكنإو،روغوالدوغباهتفرعمليصافتعيمجهلتور
دقفّهنأاهّنظبسحركذتتلازام.هربكتيتلاهتقيقشًاليلقتّركذت
امدنعتمدُصو،ةسردملااوكرتامدعبهبّلحامفرعتملاهّنكلو،هتوص
.قدنفلايفةريغصلاوبقلاةفرغيفًالوتقمدجُويذلالجرلاّهنأتفرع

كلتمظعمعمسدقف،دورشباهثيدحىلإيلوأرودروغيسىغصأ
تناكنإاهلأس،تهتناامدنعو.روغوالدوغلنيرخآءالمزنمليصافتلا
نكتمل.هتقياضمدصقبهتلوفطيفروغوالدوغهببُّقليذلامسالافرعت
كشوىلعيلوأرودروغيستأرامدنعتلاقاهّنكلو،كلذنعًائيشركذت
اماذه،ةطرشلاّمهيدقليوطنمزذنمًائيشهنعتعمساّهنإ،ليحرلا
ً.اساسأهَتفرعدقنكتمل

."؟وهامو":فقيوهو،يلوأرودروغيساهلأس
.يّرحتلامامتهاتراثأاّهنأتظحالامدنعتُّرسوهبهتربخأ
ّدحىلعاٍّيحلازامّهنأتباجأف."؟اٍّيحلجرلااذهلازامأ":اهلأس

يلوأرودروغيسرثعو،فتاهلاليلدرضحتلتبهذ.همساهَتطعأو،اهملع
.رودلابهمساو،كيفايكيريفشيعيناك.هناونعولجرلامساىلع

."؟هسفنلجرلاّهنأنمةقثاوتنأله":يلوأرودروغيساهلأس



،لجأ":ةدعاسملاضعبتمّدقدقنوكتنألمأىلع،ةمستبمتباجأ
."ةدلبلاثيدحروحمناكدقف.يملعّدحىلع

دجينألمأيوهو،ةرشابمكانهىلإباهذلايلوأرودروغيسرّرق
لّصتاف،ةمحدزمكيفايكيرىلإقيرطلاوً،ارخأتمتقولاناك.هلزنميفلجرلا
-يتلااروثغريبب

."نارودلاوفللانعّفقوت،كوجرأ":ربصدافنبرودنيلرإهعطاق
نأاروثغريبتدارأدقف.كبّقلعتيءزجلااذه،ّالك"ً:امستبملاق

يّننإاهلُتلق.انعمداليملاةليلةيضمتلكتوعددقُتنكاذإامفرعت
."دعبينبجتملكّنكلو،تلعف

.باوجلاوهاذه،دنيلافيإعمداليملاةليليضمأس":رودنيلرإلاق
."؟كلضفنمعوضوملابلُصيفَتلخدّاله

."رضاح"
."رضاحلوقنعّفقوت"
."رضاح"

برقتلوغنيثّيحيفليمجيبشخلزنميفنطقيرودلابناك
ّنر.يرامعمسدنهموهف،ّوتللهلزنمىلإلصودقناكو،ةنيدملاطسو
لتقميفقّقحيّيرحتّهنإًالئاقهسفنبهفّرعوسرجلايلوأرودروغيس
نميلوأرودروغيسىلإرظنلب،لجرلاأجافتيمل.نوسليجإروغوالدوغ
.لوخدلاىلإهاعدوهيَمدقّىتحهسأر

اذإامُتلءاست.مكدحأءيجموأ،كئيجمُتّعقوت،ةقيقحلايف":لاق
سيلةطرشلاعمثيدحلاف.كلذلّجؤأُتنكينّنكلو،لاّصتالايبردجيناك
.هّقلعيليلوأرودروغيسفطعملوانتوً،ادّدجممستبا.ً"ادبأًاعتمم

ةفرغيفةءاضمًاعومشىأرً.اّبترموًاقينألزنملايفامّلكناك
هّنكلو،بارشلانمًاسأكيلوأرودروغيسلمّدق.ةّنيزملاةرجشلاوسولجلا
غبصهّنكلو،همظعمبعلصأهسأرً.اشوشبو،ًاليحن،لوطلاطّسوتمناك.ضفر
ءانغلاّنأيلوأرودروغيسّنظ.رقشألاهنولنمديزيلهرعشنمَيقبام
.ارتانيسكنارفلوهتوصلاتاّربكمنمثعبنملا

َتنكاذامل":ةريبكءارمحةكيرأىلعسلجيوهويلوأرودروغيسهلأس
."؟انئيجموأ،يئيجمّعقوتت

نوشبنتسمّكنأُتفرع،يلوغببسب":همامأسلجيوهولجرلاباجأ
."ةّصقلاهذه



."؟ةّصقّيأ":هلأس
."يلاوخلامّايألايفيلوغعمُتنكيّننأ"

؟يلاوخلامّايألايفروغوالدوغعمناكّهنأينعتاذام":رودنيلرإهلأس
."؟كلذبينعياذام

."اهلاقاذكه":يلوأرودروغيسباجأ
."؟روغوالدوغعمناكّهنإلاق"
."لجأ"
."؟كلذبينعياذام"
.ً"اعماناكامّهنأ"
."؟...روغوالدوغّنأينعت"
مّهجتلاريبعتدنعةأجفتّفقوتو،رودنيلرإنهذيفراكفألاتعراست

.بلودملاّهيسركىلعسلاجلاهيبأوروغوالدوغةقيقشيَهجوىلع
أشيملروغوالدوغّنكلو،رودلابهلاقاماذه":يلوأرودروغيسلاق

."دحأفرعينأ
."؟امهتقالعبدحأفرعينأأشيمل"



ىلعافرعتامّهنإيلوأرودروغيسلتلوغنيثيفنطاقلالجرلاكاذلاق
ً.ابيرقتهرمعنمنيرشعلاوةسماخلايفروغوالدوغناكامدنعامهضعب
امهنمّيأؤرجيمل.راغوفّيحيفةّقشرودلابرجأتساامدنعكلذلصح
ةلاحلاهذهنمسانلافقومناك"ً:امستبملاق.نلعللهرسءاشفإىلع
."رّيغتيأدبدقناكهّنكلو،مّايألاكلتيفًافلتخم

لاجرلانكيملذإ.لعفلابًاعمشعنملاّننأامك":رودلابفاضأ
ادنلسيأيفمهتايحّنأنعكيهان.دّدرتّيأنودنمكاذنيحًاعمنوشيعي
ًاضوع.ملعتامك،جراخلايفشيعلابنورّكفيمهمظعمناكو،ةبعصتناك
ةفرغهيدلتناك.يدنعليللايضمُيوً،ابلاغينروزيناكّهنإلقنل،كلذنع
مئالتنكتملاهّنكلو،نَيتّرماهيفهترزدقو،ةدلبلانميبرغلاءزجلايف
.ً"امومعيلزنميفيقتلناّنك.كانهىلإباهذلانعُتّفقوتف،يقوذ

."؟هيلإتفّرعتفيك":يلوأرودروغيسهلأس
سيل،ةنيدملاطسونمًابيرقاهدحأناك.اهيفيقتلنانكنكامأّةمث"

لزنميفءاّقللًاناكمناكلبً،ايداننكيمل.عقاولايفتلوغنيثنعًاديعب
الّهنألدرُطيدقو،يداونلايفثدحيدقيذلاامفرعيالءرملاف.مهدحأ
وهف.ءيشّلكنمًاجيزملزنملاكاذناك،اذكه.حيحصلاكيرشلاصقاري
تايسمألاىدحإيفهيلإىتأ.أجلمو،ةراشتسازكرمو،ٍدانو،ةفاضمو،ىهقم
انأمك،فسآ.اهيفهتيأريتلاىلوألاةّرملاتناككلتو،ءاقدصألاضعبعم
."؟ةوهقلانمًاناجنفكلمّدقأنأيلله،فيخس

.هتعاسىلإيلوأرودروغيسرظن
يفتنأامّبر":ةيانعبغوبصملاقيقرلاهرعشّسلميوهو،لجرلالاق

."كرمأنمةلجع
نأيناكمإبً.اريثكسيل،ّالك":اروثغريببرّكفيوهو،يلوأرودروغيسلاق

نعّفلختيامدنعًانايحأبضغتتناك."تئشنإياشلانمًاناجنفيستحأ
ً.ارّخأتملصونإًاقحالرّمذتتوّةقدلاّبحتيهف،دعوم

.ياشلاريضحتلخبطملاىلإلجرلالخد
:لضفألكشبيلوأرودروغيسهعمسيلهتوصعفرو،خبطملانملاق

ّهنأكو،هعضوهركيّهنأًانايحأرعشأُتنكو،بيهروحنىلعًاعومقمناك"
دجييكلامّدحىلإانتقالعمدختسيناكّهنأّنظأ.دعبًامامتهّلبقتيمل
اذهسيلعبطلابنكلو.ّنسلاكلتيفّىتحثحبيلازامناك.هقيرط



جاوزلادعبامّبرو،نيعبرألاّنسيفكلذنوفشتكيسانلاضعبفً.اديدج
."لافطألاباجنإو

،لجأ":عوضوملانعةركفكلمينكيمليذلا،يلوأرودروغيسلاق
."نكممءيشّلك

."ً؟ارّمختمّهبحتله.يزيزعاي،حيحصاذه"
ً.ارّمختمياشلاّبحيّهنأفاضأو."ً؟اليوطامكتقالعتمادله"
."ةريخألااهروهشيفًادجةّعطقتمتناكاهّنكلوً،ابيرقتتاونسثالث"
."؟نيحلاكلذذنمهبلاّصتاىلعدعتملو"
:سولجلاةفرغىلإعجريوهوعباتو.ً"انايحأهنععمسأُتنك.ّالك"

.ً"اريبكسيلانعمتجمف"
لجرلاعضو."؟هشاعيذلاعمقلاعونناكام":يلوأرودروغيسهلأس

هّرضحتيذلاكاذك،كعكلانمًاقبطرضحأامك،ةلواطلاىلعنَيناجنف
.همساّركذتينأًاثبعلواح.داليملايفاروثغريب

نمرثكأدقنكيملام،هبلقحتفيامًاردانوً،ادجًاضماغناك"
وأهبلاّصتاىلعنكيملوهف،هيبأبةقالعرمأللّنأّنظأ،نكلو.بارشلا
دقتناكً.اريثكامهيلإدقتفاّهنأريغ،هّدضتبلقنايتلاىربكلاهتخأب
اهنعّملكتيناكهّنكلو،هتيقتلاامدنعهّمأةافوىلعتاونسةّدعتضم
كلذناكو،اهنعثيدحلانممأسيمل.هيبأوهتخأنعملكتياّممرثكأ
."ةقيقحلايفًابعتم

."؟هّدضهتخأتبلقنافيك"
ّلك.ّطقليصفتلابثدحامِوريملو.ليوطتقوذنمكلذثدح"

."هيلعوهامريغىلعنوكينأديريناكهنأكولضانّهنأوههفرعأام
ً.ايفانهسأريلوأرودروغيسّزه
."يعيبطريغّهنأّنظ"
."؟كلذلجأنملضانو"
مدقّيأىلعفرعيناكّهنأّنظأال.هلايحدّدرتو،امّدحىلإ"

هسفنهركّهنأّنظأو،سفنلابةقثبّعتمتينكيمل.نيكسملاكلذ،فقي
.ً"انايحأ

."؟ريغصمجنك؟هيضامنعًائيشفرعتله"
نمقيربإبعجريلخبطملاىلإبهذوماقّمث."لجأ":لجرلالاق

اسلجوخبطملاىلإقيربإلاداعأ.نَيناجنفلايفّهبصيذلانخاسلاياشلا
.ياشلانافشتري



سلاجوهوهربصّةلقِفُخيملو."ً؟اليلقَتعرسأّاله":رودنيلرإلاق
.ةّصقلاىلإيغصيهبتكممامأةفرغلاكلتيف

يننكمأامركذلواحأ":هتعاسىلإرظنيوهويلوأرودروغيسلاق
.ةعاسلاعابرأةثالثاروثغريبىلعرّخأتدقناك."ليصافتلانم

."عبات،لجأ،لجأ"

لوانتيوياشلاناجنفهدينمعضيوهو،يلوأرودروغيسهلأس
ءاّرجنمهتلوفطيفهاناعاّمعينعأً؟امويكلذنعّملكتله":ةكعك
."؟ةرهشلا

."هتوصرسخّهنإلاق":رودلابباجأ
."؟كلذببسبةرارملابرعشيناكلهو"
نعينربخيملهّنكلو،هيلإةبسنلابًاعيرمتيقوتلاناكدقفً.اريثك"

،هترهشببسبةسردملايفةقياضمللضّرعتيناكّهنإلاق.قالطإلاىلعكلذ
نكيملوهف،ةرهشاهّمسيملهّنكلو.طابحإلاهلّببسرمألاكلذّنإو
ىلعكشوأّهنأودبيو،كلذدارأنموههوبأً.امويرُهتشاّهنأدقتعي
وهًاءوسرمألادازامو،ةداعسلابرعشيملهّنكلو.فدهلاكلذقيقحت
لّضفو،اهنعثّدحتلانععنتما.رهظتتأدبيتلاّةيوسلاريغهسيساحأ
."ىرخأةكعكْلوانت.هترسأنعريثكلابحوبلامدع

بغريًاصخش؟هلتقببغريدقًاصخشفرعتلهً.اركش،ّالك"
."؟هئاذيإب

يذلانمفرعأال.ةبابذيذؤيلناكامو،ّةقرلاغلابناكّ!الك،هّابر"
متلّصوتله.وحنلااذهىلعنيكسملاكلذبرمألاىهتنافيكو،كلذلعف
."؟تاقيقحتلايفءيشىلإ

."؟امهكلمتله،هَيتناوطسأىلإًامويَتعمتساله.ّالك"
تعمسيّننأّنظأالو،عئارهؤانغً.ادجًاعمالناكدقف.ديكأتلاب"

."لكشلااذهبيّنغيًالفط
."؟اهيفَهتفرعيتلاةرتفلايف؟ربكامدنعهئانغبًاروخفناكله"
،ّطقهيتناوطسأعامسببغريملوً،اقلطمهئانغىلإيغُصينكيمل"

."هعمتلواحامهم
."؟اذامل"
نكيملهّنكلو،ريسفتّيأينطعيمل.كلذبهعانقإليحتسملانمناك"

."هيناغأىلإعمتسي



َيتناوطسأرضحأو،سولجلاةفرغيفةنازخىلإهّجوتّمث،رودلابضهن
.يلوأرودروغيسمامأةلواطلاىلعامهعضووروغوالدوغ

."لاقتنالاىلعهتدعاسنأدعبامهايإيناطعأ"
."؟لاقتنالا"
،ةدلبلانميبرغلاءزجلايفاهيفشيعيناكيتلاةفرغلارسخ"

ّلكعضووىرخأةفرغدجو.اهنملاقتنالاىلعهتدعاسميّنمبلطو
."تاناوطسألاءانثتسابءيشّيأعقاولايفكلمينكيمل.اهيفهضارغأ

."؟اهنمريثكلاكلميناكله"
."نانطأهيدلناك"
."؟نّيعمءيشىلإعمتسيناكله"
نَيتاهنعخسناهنإ،ةهباشتماّهلكتناك،ّالك":رودلابباجأ

لاقدقف،اهنمريثكلاهيدل".روغوالدوغَيتناوطسأىلإراشأو."نَيتناوطسألا
."خسنلاعيمجىلعلصحّهنإ

هيدلً،اذإ":هتفهلءافخإىلعرداقريغوهو،يلوأرودروغيسهللاق
."؟نَيتناوطسألانَيتاهنعخسنبةئلتممقيدانص

."ّلقألاىلعناقودنص،لجأ"
."؟انوكينأنكمينيأفرعتلهو"
."؟مّايألاهذهةجئاريهأً.اقالطإّيدلةركفال،ّالك؟انأ"
."اهلجأنمةميرجباكترالاٍّدعتسمًاصخشفرعأ"
.ةريبكماهفتساةمالعىلإرودلابهجولّوحت
."؟ينعتاذام"
.باهذلاّيلع،ءيشال":هتعاسىلإرظنيوهويلوأرودروغيسباجأ

نمنوكيسو.ليصافتلاضعبنعلاؤسللًادّدجمكبلاّصتالاىلإجاتحأدق
.ً"اهفاتكلادبامهمً،ائيشَتركذتلاحيفلّصتتنأًاضيأديفملا

سيل،مّايألاكلتيفةعساوتارايخلانكتملةقيقحلايف":لجرلالاق
ّهنأيعّديرخآلافصنلاوءايوسأريغسانلافصندجتثيح،مويلالثم
."كلذك

.ياشلابّصغيذلايلوأرودروغيسلمستباو
."ةرذعملا":يلوأرودروغيسلاق
."ءيشلاضعبّيوقّهنإ"
.بابلاىلإهعبتيذلا،رودلابكلذكويلوأرودروغيسفقو
روغوالدوغّنأفرعت":ةرداغملاكشوىلعوهويلوأرودروغيسلاق



له.باقلأبهنوتعنياوناكهءالمزّنأو،ةسردملايفةقياضملاىلإضّرعتيناك
."؟كلذنعًائيشكلركذ

،ةقوجلاىلإهئامتناببسبةقياضملاىلإضّرعتّهنأًاحضاوناك"
ملهتلوجرّنألو،مدقلاةركباعلأيفهتكراشممدعو،ًاليمجًاتوصهكالتماو
عمهسفنبهتقثّةلقنعًاعابطنايطعيناك.بجيامكنايعللةرهاظنكت
ّيأيلركذيملهّنكلو،هنوقياضياوناكاذاملمهفيّهنأكوينثّدح.نيرخآلا
."...باقلأ

.رودلابدّدرت
."؟معن":يلوأرودروغيسلاق
."...فرعتتنأً،اعمانكامدنع"
.هسأريلوأرودروغيسّزه
يتريمأهتادانمًانايحأيّنمبلطيناك":مستبيوهو،رودلابلاق

."ةريغصلا

.يلوأرودروغيسىلإرودنيلرإقّدح
."؟ةريغصلايتريمأ"
ّيلعنآلاو".رودنيلرإريرسنعيلوأرودروغيسضهن."هلاقاماذه"

داليملايضُمتسً،اذإً.ابضغطيشتستاروثغريبّنأنمّدبالفً،اقحباهذلا
."؟لزنملايف

ايامهنيأ؟تاناوطسألاَيقودنصنعاذامو":هرودبرودنيلرإهلأسف
."؟ىرت

."ةركفىندأّباشلاكلميال"
له؟كلذّلكىنعمام؟لبمتيلريشمليفيفامك؟ةريغصلاةريمألا"

."؟لجرلاكلحرش
."ببسلافرعيال،ّالك"
ينعينأيرورضلانمسيل":لاعتوصبرّكفيّهنأكو،رودنيلرإلاق

نوكتالدق.مهريغاهمهفيالمهبةّصاخةغلنوكتدق،اٍّصاخًائيشكلذ
."؟كاذنيحهسفنهركيناكلهً،اذإ.ىرخأةريثكءايشأنمةبارغرثكأ

.ً"ادّدرتمناكوً،اريثكهسفنبقثينكيملّهنإهقيدصلاق"
."؟رخآءيشصوصخبمأهسيساحأصوصخب"
."فرعأال"
."؟هلأستملأ"



ريثكلافرعيّهنأيلُدبيمل،نكلو.تقوّيأيفهعمثّدحتلااننكمي"
."روغوالدوغنع

لبقهعضوةقيقحءافخإدارأنإ،نحنالو":لساكتبرودنيلرإلاق
."؟كلذبّرمتساّهنأضارتفااننكميلهفً،اماعنيثالثوأنيرشع

."لاؤسلاوهاذه"
."ّيوسريغّهنأيمامأرخآصخشركذيمل"
يلمعىهتناً،انسح،لجأ":بابلاىلإًاهّجتم،يلوأرودروغيسلاق

."؟رخآًائيشديرتله.مويلا
ًاقئالنوكتنألواحو،يتّايحتاروثغريبِغلبأ.ةوعدلاىلعًاركش،ّالك"

."اهعم
رودنيلرإرظنً.ارداغمعرسأو."كلذكًامئادانأ":يلوأرودروغيسلاق

نمطيرشرخآجرخأ.ناحدقرودرغلافبهئاقلدعومّنأىأروهتعاسىلإ
يفهفتاهّنر.زاهجلاحطسىلعهعضووويديفلازاهجنمفرصملاةطرشأ
.ةظحللاكلت

صوصخبماعلايعّدملابتكمعمتّملكتاّهنإتلاق.غروبنيلإتناك
.برضلابهنباىلعىدتعايذلابألا

."؟مهيأربهبّلحيساذام":رودنيلرإاهلأس
نإ.هفقومىلعّلظنإهتنادإّمتتنل.هتلعفبوجنيدقّهنأنوّنظي"

.ً"اقالطإنجُسينل،راكنإلالصاو
ءيشّلك؟بارشلاةجاجز؟ّملسلاىلعمادقألاراثآ؟ّةلدألانعاذامو"

."-ّهنأيحوي
دقف.ءادتعاةّيضقيفةحرابلامكحردص.انسفنأجعُزناذامليردأال"

ّمتو،رهشأةينامثلنجسلابمرجملاىلعمِكُحً.اراركتنعطلللجرضّرعت
."؟كلذيفةلادعلانيأ.طقفنيرهشلنجسُيسّهنأيأ،اهنمةعبرأقيلعت

."؟ّيبصلاديعتسيسله"
ناكمإلابناكنإاذه،ديحولايباجيإلاءيشلا.كلذىلعمّمصموه"

.همهفأالاماذهو،هيبأىلإًالعفدقتفيدلولاّنأوه،اٍّيباجيإهرابتعا
ًاقحانأ؟فنعبهبرضيناكنإلكشلااذهبهدلاوبّقلعتينأنكميفيك
دوجونمّدبال،ةدوقفمةقلحدوجونمّدبال،ّةيضقلاهذهمهفأال
."هانلفغأامرمأ

له".هدعومىلعرّخأتّهنأظحالو،هتعاسىلإرظن.ً"اقحالكّملكأس"
عمتناكاّهنإريتودسليجإاينافيتستلاق؟يلجأنمءيشلعفكنكمي



نمِتدكأتوةأرملاعمِتّملكتّاله.مويلاكلذيفقدنفلايفاهلةقيدص
.ةأرملامسارودنيلرإاهاطعأو."؟كلذ

."؟كلزنمىلإبهذتوقدنفلاكلذكرتتنلأ":هتلأس
.ّطخلالفقأو."عوضوملااذهيفثيدحلانعيُّفك"



وهودّدرت.لدُّنلاسيئر،تنازورىأروهبلاىلإرودنيلرإلزنامدنع
،هتعاسىلإرظن.هراظتنابرودرغلافّنأنمّدبالف،هلعفياّممقثاوريغ
.ًاليوطكلذقرغتسينل.لدُّنلاسيئروحنهّجوتّمث

ّملكتيتنازورناك."تاسموملالامعأنعينربخأ":تامّدقمالبلاق
امّهنأل،نايدنلسيأامّهنأحضاولانمو.قدنفلاءالزننمنينثاعمةسايكب
.لوهذبهيلإارظن

ّمث،نيَفيضلانمبيذهتبرذتعا.ريغصلاهبراشعفتراو،تنازورمستبا
ً.ابناجرودنيلرإذخأو،ىنحنا

نيمأتانيلعبجويانلمعو،صاخشأدّرجمقدنفلا":رودنيلرإلاق
."؟ليبقلااذهنمءارهلقتملأ.مهلةحارلا

."ّةيقدنفلاةسردملايفهانّملعتلب،ًءارهسيلاذه"
."؟نيداّوقلدُّنلاءاسؤرنوكيفيكًاضيأمكوّملعله"
."ّملكتتاّمعفرعأال"
."قدنفلااذهيفةنيشمًالامعأريدتتنأ.كربُخأسًاذإ"
.تنازورمستبا
."؟ةنيشمًالامعأ"
ً.ايفانهسأرتنازورّزه."؟روغوالدوغبةقالعرمأللله"
."؟لُتقامدنعروغوالدوغعمناكنم"
.ضرألاىلإرظنوتنازورعجارتنأىلإامهضعبىلإاقّدح
."هعمناكًادحأفرعأال"ً:اريخألاق
."؟تنأنكتملأ"
."تنكنيأُهتربخأو،يتدافإذخأبكلاجردحأماق"
."؟تاسموملاعمًاطّروتمروغوالدوغناكله"
نيأنمفرعأال.تاسموملابةقالعهللمعّيأريدأالانأو.ّالك"

،ءارهاذه.ةنيشملالامعألانعوخبطملايفةقرسلانعصصقلاكلتبَتيتأ
.ً"اداّوقُتسلانأ

."-نكلو"
نيذلابناجألاراوّزلالجأنم،سانلالجأنمتامولعملاضعبانيدل"

لواحننحنوةكيرشنعنولأسيً.اضيأنييدنلسيألاو،تارمتؤملاىلإنوعُدي
."-رمألامهبجعأويهاقملايفانهتاليمجءاسناوَقتلانإ.ةدعاسملا



."؟مهنانتمانئابزلاكئلوأرهُظيالأ.ءادعسعيمجلانوكيس"
."عبطلابىلب"
."ةقفارممهلنّمؤتتنأً،اذإ":رودنيلرإلاق
."...انأ"
كرتشمقدنفلاريدمو.اٍّيسنامورودبيكلذلعجتنألواحتمك"

."؟لابقتسالاريدمنعاذام.كلذيفكعم
.تنازوردّدرت
."؟لابقتسالاريدمنعاذام":هلاؤسرودنيلرإرّرك
."ةفلتخملانئابزلاتابغرءاضرإبانتبغرانكراشيال"
اذهَتّملعتنيأ.ةفلتخملانئابزلاتابغر":ًالئاقرودنيلرإهّدلق

."؟مالكلا
."ّةيقدنفلاةسردملايف"
."؟امكيأرولابقتسالاريدميأرنيبقيفوتلاّمتيفيكو"
."رخآىلإتقونمتافالخعقت"
،قدنفلايفتاسمومدوجولابقتسالاريدمركنأفيكرودنيلرإّركذت

ةعمسىلعظافحلالواحييذلاةرادإلايفديحولاصخشلاّهنأرّكفو
.قدنفلا

."؟كلذكسيلأ،تافالخلاكلتةلازإلواحتكّنكلو"
."ّملكتتاّمعفرعأال"
."؟كقيرطضرتعيله"
.تنازوربُجيمل
لاحيفريغصريذحتك؟كلذكسيلأ،ةأرملاكلتهيلإلسرأنمتنأ"

ىدحإهيلعَتّطلسوَهتيأرو،ةنيدملايفَتنك.ءيشلوقيونيناك
."تاسموملا

.هناكميفتنازوردمج
."ّملكتتاّمعفرعأال":ًالئاقرّرك
."فرعتالّكنأنمقثاوانأ،ّالك"
ضفري.طرفمّدحىلإقداصّهنإ":سّجوتبهبراشكّرحتو،تنازورلاق

."انسفنأبرمألااذهريدننأانللضفألانمّهنأمهفينأ

تّنيز،قباسلاامهئاقليفامك.ىهقملايفهراظتنابرودرغلافتناك
ًاصيمقتدتراو،اهتامسقتزربأيتلاليمجتلاقيحاسمنمليلقباههجو



املءاست.ةكبرمهلتمستباواحفاصت.يدلجفطعمتحتضيبأاٍّيريرح
،هتدارأيذلاامفرعيمل.امهتفرعملةديدجةيادبءاقللااذهناكاذإ
هتلأس.وهبلايفايقتلاامدنعامهتقادصصوصخبةريخألاةملكلاتلاقامدعب
ًاعونممكلذناكنإوأً،ابارشهلمّدقتنأعيطتستتناكاذإامةمستبم
؟لمعلاماوديفّهنأل

."لمعلاءانثأيفةطرشلالاجربرشيال،مالفألايف":تلاق
."مالفألادهاشأالانأ"ً:امستبمرودنيلرإلاق
."توملاوباذعلانعًابتكأرقتلب،ّالك"
عم.امهلوحنوّرميمهوسانلانابقاري،ىهقملااياوزىدحإيفاسلج

تناكامنيبً،ابخصنودادزيقدنفلافويضّنأرودنيلرإرعش،داليملابارتقا
نولوانتيوةجرهبمًابلعنورضُحيحاّيسلاو،عاطقناالبعاذتداليملايناغأ
.ملاعلايفنكيملنإاذه،ابوروأيفىلغألاّهنأنوكرديالمّهنأكوبارشلا

."توشباوباعلنمةّنيعىلعلوصحلانمِتنّكمت":لاق
ىلعهديدمتىلإاوُّرطضادقل؟لاحّيأىلعوهلاجرلانمعونّيأ"

لخادوهومهمواقو،ةعيرمهلعفةّدرتناك.همفحتفىلعهرابجإوضرألا
."هتنازنز

الو،طبضلابانهلعفياذامفرعأالً.اقحهمهفأال":رودنيلرإلاق
."يفُخياذامًامامتفرعأ

يتلامالفألانعّملكتلاوأ،توشباولوحليصافتلايفضوخلاأشيمل
رعشيمل.همئارجببسبايناطيربيفهّقحبتردصيتلاماكحألاو،اهدهاشي
مغر-ّقحلاتوشباولّنأامك،رودرغلافعمهيفثّدحتللقئالعوضومّهنأ
.ناكّيأمامأةّصاخلاهتايحنعّملكتلامدعب-ءيشّلك

."يّنمكلذىلعًادايتعارثكأّكنأّنظأ":رودرغلافتلاق
وهوضرألاىلعَيقُلألجرنمباعلةّنيعُتذخأنأيلقبسيمل"

.ً"ابوعرمّطبختيوحيصي
.رودرغلافتكحض
لجرعميدرفمبسلجأملانأ،عقاولايف.هتينعاماذهسيل":تلاق

ءيشبُتفّرصتنإينرذعا،اذل.ّنظأامىلعًاماعنيثالثةّدمليجوزريغ
."نبجلا...نم

نعُتلصفنا.ةعساوةربخكلمأالانأفً،اضيأكابرإلابرعشأانأو"
يتايحيفّنهتفرعيتاوللاءاسنلاّدعِكنكميوً،ابيرقتنرقعبرذنميتجوز
."عباصأثالثىلع



."هنعلصفنأسيّننأّنظأ":ةبآكبرودرغلافتلاق
."؟كجوزنيّقلُطتس؟نينعتاذام"
."كنمراذتعالاّدوأو،تهتناانتقالعّنأّنظأ"
."؟يّنم"
."ماقتناللكمدختسأسُتنك.ةقامحبُتفّرصتدقف،كنم،لجأ"
."مهفأال":رودنيلرإلاق
."يرجيامُتفشتكانأذنمةمدصبُتبُصأ.انأالو"
."؟اذام"
."يننوخيّهنإ"
عطتسيملو،هعمشياعتلانماهلّدبالٌعقاوّهنأكوكلذتلاق

.اهتاملكفلخغارفبّسحأهّنكلو،هبرعشتامفرعينأرودنيلرإ
."اذاملوأكلذأدبىتمفرعأال":تعبات
امدجيملّهنألً،اضيأوهًاتماصرودنيلرإّلظومالكلانعتّفقوتّمث

.هلوقي
."؟كتجوزَتنخله":ةأجفهتلأس
.ً"اعممجسننملونيَّباشاّنك.ببسلاوهكلذنكيمل،ّالك"
."؟كلذىنعمام،نامجسنت":رودرغلافترّرك
."؟هنعنيلصفنتسلهو"
."هلعفيسامىلعكلذدمتعيدق.عضولابريكفتلالواحأ"
."؟ةقالعلاكلتعونوهام"
."؟قرفّةمثلهو؟اهعون"
ماقأله؟ّوتللتأدبمأتاونسذنمةّرمتسمةقالعيهله"

."؟اهريغتاقالع
نعهلاؤسىلعؤرجأمل.نيماعذنماهسفنةأرملارشاعيّهنإلوقي"

فرعأملتاقالعكانهتناكنإوأ،اهريغفرعدقناكاذإامو،يضاملا
أدبيةأجفو،جوزلابو،سانلابقثتً.ائيشّعقوتينأهنكميالءرملاف.اهب
اهعمةقالعميُقيو،ةأرملاهذهىلعفّرعتيّمث،جاوزلانعثيدحلاب
ّهنأفشتكأّمث.هنعثّدحتييذلااممهفأالً.امامتةلفاغانأو،نَيتنسل
."...قدنفلااذهلثميف؛قدانفلايفاهيقتلي

.رودرغلافتتمص
."؟ةأرملاكلت،ةجوزتميهأ"
."تاونسسمخبهرغصت،ةقّلطماّهنإ"



."؟-اذامل،ةقالعلاكلتلًاببسىطعأله"
."؟يتطلغتناكاذإامينعتله"
."...ِنعأمل،ّالك"
ىوسَرأمل،تاريسفتِطعيملوهف.فرعأال،يتطلغتناكامّبر"

."ماهبإلاوبضغلا
."؟كيَدلونعاذامو"
امدنعانلًايفاكًاتقوكلمننكنمل.لزنملااكرتامهالكف،امهربخنمل"

فرعندعنملامّبر.امهليحردعبتقولانمريثكلاانلّرفوتّمث،انعماناك
."تاونسلاكلتّلكدعبنَيبيرغانحبصأو،انضعب

.تمصلاامهيلعّميخ
،ءيشنعراذتعالاكيلعسيل":اهيلإرظنيوهوً،اريخأرودنيلرإلاق

ًاحيرصنكأمليّننألكنمرذتعينأهيلعبجينمانأ،سكعلاىلعلب
."كيلعُتبذكلب،كعم

."؟ّيلعَتبذك"
كربخأملو،فصاوعلايفولابجلايفتوملاصصقبّمتهأاذاملينتلأس"

امىلعًابعصرمألادجأيّننألو،دحألاهبحبأمليّننألاذه.ةقيقحلاب
تَكشوأ.ّيَدلوّىتحً؛ادحأهيلععلُطأملو،يدحوينأشهربتعأانأف.ّنظأ
،هنعاهعمّملكتلاىلإةجاحلابُترعشطقفاهدنعو،توملاىلعيتنبا
."هباهرابخإو

."؟كعمءيشثدحله؟اذامنعّملكتلا":هتلأس
مل.هرمعنمةنماثلايفناكامدنع،توملاّىتحيخأدّمجت":لاق

.ً"ادوقفملازامو،ّطقهيلعرثعن
مثجيناكّمهب،قدنفىهقميفً،امامتهنعةبيرغةأرماربخأدقاه

دعببرحلاكلتضوخبًابغاردعيملامّبر.ليوطنمزذنمهردصىلع
.مويلا

ً.امئاداهأرقأيتلاّةيديجارتلابتكلاكلتدحأيفاّنعةياورّةمث":لاق
ةبآكلاو،ثحبلالامعأنعثّدحتتو،يخأتامامدنعثدحامةّصقيورت
ةداقدحأاهاور،عقاولايفًادجةقيقدةياوراّهنإ.انلزنماّفلنيذللانزحلاو
،انلزنمفصتوً،اعيمجانؤامسأاهيفدِرت.يدلاولقيدصاهبتكو،ذاقنإلاقيرف
باذعوّماتلاسأيلايفقرغّهنأل،ةبيرغتُربتعايتلايبألعفةّدرو
امّلكعيمجلالذبامنيب،غارفلايفًادراشهتفرغيفًانكاسسلجو،ريمضلا
،ةياورلاكلترشنلنذإلااّنمبلُطيمل.عئاضلايخأنعثحبللمهعسويف



."ِتدرأنإامًاموياهّايإكيرأنأيننكميً.اريثكيادلاواهنمجعزنادقو
.ةقفاوماهسأررودرغلافتّزه
،ىهتناامدنعو.ةيغصمتسلجف،ثدحاماهرابخإبرودنيلرإأدب

.تدّهنتواهّيسركىلإتدنتسا
."ً؟اقلطمهيلعاورثعتملً،اذإ":هتلأس
ً.ايفانهسأررودنيلرإّزه
ملّهنأّليختأً،انايحأمويلاّىتحو،كلذىلعليوطنمزرورمدعب"

دقفدقوجلثلاقورحنميناعيوهو،لبجلانمجرخّهنأيفرّكفأ.تمي
نألواحأو،سانلاعومجنيبهنعثحبأ.امًامويهيقتلأسيّننأو،هتركاذ
روثعلاّمتيالامدنعةبيرغتسيلهذهلعفلاةّدرّنأودبي.هلكشّليختأ
امدنع.ةطرشلايفيلمعلالخنمكلذفرعأ.دوقفملاصخشلاّةثجىلع
."لمألاىقبي،رخآءيشّيأىّقبتيال

."نَيبّرقمامتنكامّكنأنمّدبال":رودرغلافتلاق
."نيبّرقمنيَقيدصاّنك"
تغرف.هملاعنمٌّلك،قدنفلايفجرملاوجرهلانابقاري،تمصباسلج

رودنيلرإينحنينألبقتقولاضعبّرم.ديزملابلطبارّكفيملوامهاسأك
تأدبنأذنمهنهذيفروديًالاؤسدّدرتمتوصباهيلعحرطيواهوحن
.اهجوزتانايخنعّملكتت

."؟هنمماقتنالابةبغارِتلزامأ"
.باجيإلاباهسأرتّزهو،رودرغلافهيلإترظن
."...عيطتسأال،نآلاسيل،نكلو":تلاق
."عبطلاب،ةّقحمتنأ،ّالك":لاق
.ً"امئادمهنعأرقتنيذلانيدوقفملاكئلوأدحأنعينربختلف"
لجرةّصقاهليوريأدبوتقولاضعبلرّكفّمث،رودنيلرإمستبا

.رودرويفاغاكسنمّصل،نسروثغريبنوج:عيمجلانيعأمامأىفتخا
ةوجفيفتَقلعشرقةكمسراضحإليغاكسلحاسديلجىلإبهذ

،رمهنيرطملاأدبو،ةيبونجحايرّتبه،ةأجف.قباسلامويلايفديلجلايف
هذاقنإناك.هحطسىلعنوجورحبلاىلإفرجناوديلجلالبجلصفناف
،درويفلاجراخًالامشديلجلافرجناف،ةفصاعلاببسبًاليحتسمقروزلاب
.ةيبونجلاحايرلالعفب

حوريوهو،راظنملالخنميهنوجاهيفدهوشةّرمرخآتناك
.يئانلايلامشلاقفألايفيديلجلالبجلاحطسىلعءيجيو



تّدمنأىلإتمصلاامهيلعّميخفً،امّونمةئداهلاىقيسوملاريثأتناك
.هديبتكسمأواهَديرودرغلاف

."نآلاباهذلايبردجي":تلاق
.ةظحللهتَقناعوهّدخىلعةلبقتعبط.افقوّمث،هسأررودنيلرإّزه
نمامهارتوىهقملاىلإلخدتيهودنيلافيإامهنمّيأظحاليمل

.امهوحنتهّجوتوافيإتشعترا.هقناعتوهّلبقتاهتأرو،نافقيامهتأر.ديعب
."؟زوجعلاهذهيهنم":امهيلإقّدحتيهوهتلأس
هتنباروهظىدلئجوف."ةبّذهمينوك،افيإ":ًالئاقرودنيلرإاهّخبو

.ىهقملايفةأجف
هجوىلإترظنّمث،دنيلافيإاهيلإترظنفاهديرودرغلافتّدم

ىلإقّدحّمث،رودنيلرإامهبقارً.ادّدجمةدودمملاديلاىلإّمثنمورودرغلاف
.بضغبافيإ

."ةزيزعةقيدصيهورودرغلافاهمسا":لاق
ملاهّنكلوً،ادّدجمرودرغلافىلإّمثنمواهيبأىلإافيإترظن

،جراخلاىلإرودنيلرإاهعبتف،ةكبرمةماستبابرودرغلافترادتسا.اهحفاصت
.دنيلافيإهبتقحل.وهبلاربعتيهواهبقارو

."؟ىهقملايفانهتاسموميرتشتَتأدبله؟هذهنم":هتلأس
اذه؟وحنلااذهىلعنيفّرصتتفيك؟ةظاظفلاهذهبنيّملكتتفيك"

."!مالسبينيعد.كنأشنمسيل
،مويلايفةعاسنيرشعوعبرأةدملينوؤشبكفنأرشحت!حيحص"

."!قدنفلااذهيفبحاصتنمةفرعمبيلحمُسيالنكلو
يعمّملكتلابكسفنلنيحمستفيك!ةقيرطلاهذهبمالكلانعيّفقوت"

."؟اذكه
تارظنلااهلدابيذلااهيبأىلإبضغبتقّدحو،دنيلافيإتتكس

.ةقناحلا
.رودرغلافبقحلّمث."؟ةاتفلااهّتيأيّنمنيديرتاذام":اههجويفحاص

.ةرجأةراّيسّلقتستيهوراّودلابابلاربعاهآروقدنفلاترداغدقتناك
دعتبتةراّيسللّةيفلخلاءارمحلاءاوضألاىأر،فيصرلاىلإلصوامدنع
.فطعنملادنعيفتختو

يفنكيمل.راظنألانعدعتبتةراّيسلاىريوهومتشيرودنيلرإحار



قدنفلالخدف.هراظتنابدنيلافيإدجيلىهقملاىلإةدوعللبسانمجازم
روغوالدوغةفرغىلإيّدؤملاّرمملايفهسفندجيل،وبقلاىلإلزنو،دورشب
ءوضبّرمملامالظءُيضيل،هيلعطغضفرونّرزدجو.كلذكردينألبق
ىلإلصونأىلإهقيرطسّملت.ةيّقبتملاةليلقلاحيباصملانمثعبناتفاخ
ىلعروفلاىلعهانيعتعقو.حابصملاءاضأوبابلاحتفّمث،ةريغصلاةفرغلا
.لبمتيلريشقصلم

.ةريغصلاةريمألا
.بابلادنعدنيلافيإترهظو،ّرمملايفةفيفخًىطخعمس
كتأراّهنإىلعألايفةاتفلاتلاق":ةفرغلاىلإرظنتيهوافيإتلاق

تعقوله".ريرسلاىلعءامدلاعقبىلعاهرظنعقو."وبقلاىلإلزنت
."؟انهةميرجلا

."لجأ"
."؟قصلملااذهام"
اهتناهإكيلعيغبنيالً.انايحأنيفّرصتتفيكمهفأال.فرعأال"

."ىذأّيأكلّببستمليهف،اهتحفاصمضفرو
ً.ائيشدنيلافيإلقتمل
."كسفننميلجختنأكيلع"
."ةفسآانأ"
هيفترهظيذلاقصلملاىلإقّدحيوهوفقولب،رودنيلرإاهبجيمل

.طيرشباهرعشطبُردقو،ًاليمجاٍّيفيصًابوثةيدترمو،ةمستبملبمتيلريش
سيسنارفةّصقىلإدنتسيو،1939ماعمليفلاجتُنأ.ةريغصلاةريمألا
ىلإتلسُرأ،ةايحلابةمعفمةاتفرودلبمتهيفتّدأ.تنريبنوسغدوه
ةياعرباهكرتو،جراخلاىلإاهدلاورفاسامدنعندنليفّةيلخادةسردم
.ةيساقةريدم

كلذّنكلو،تنرتنإلاةكبشىلعمليفلانعةذبنيلوأرودروغيسدجو
.روغوالدوغةفرغيفقصلملااذهدوجوببسمهفىلعامهدعاسيمل

.ةريغصلاةريمألا،رودنيلرإرّكف
يّمأبريكفتلانععانتمالاعطتسأمل":هفلخنمدنيلافيإتلاق

ّيأِدُبتملنيذللاكيَدلو؛يردنيسبويبو،ىهقملايفكعماهتيأرامدنع
،ةرسأانلزامكيأرنكيامهمّهنأل،ةرسأكًاعيمجانبُترّكف.امهبمامتها
."ّلقألاىلعينهذيف

.تتمص



.اهيلإرظنيلرودنيلرإرادتسا
وحنويوحناّميسال،لامهإلاكلذببسمهفأال":ةلئاقتعبات

نعًادبأّملكتتالتنأف،كلذىلعدعاستالّكنأامك.همهفأال.يردنيس
."سرخأرادجّكنأكو،ءيشّيأنعّملكتتال،كنوؤش

اهضعبو،اهحرشنكميالرومألاضعب؟ءيشّلكلًاحرشنيديرتاذامل"
."حرشلاىلإجاتحيال

."!يطرشلاهلوقياماذه"
،رثكأاوتمصينأمهيلع،نكلوً.اريثكسانلاّملكتي":رودنيلرإلاق

."مهسفنأنوحضفيالاذكهو
."!كترسأنحن.نيمرجملابىوسرّكفتالو،نيمرجملانعّملكتتتنأ"
.تمصلاامهيلعّميخ
.ّنظأامىلعكّمأعمسيل،ءاطخأتبكتراامّبر"ً:اريخأرودنيلرإلاق

الاهعمشيعلاّنأترعشوً،امئادعقيقالطلا.فرعأال،تلعفامّبر
مجحرّدقأملامّبرو،يردنيسوتنأامكّقحيفديكأتلابتأطخأانأ.لمتُحي
كرُدأملً.انايحأكعمكاخأِترضحأو،يترايزبِتأدبوّيلعِترثعّىتحإطخلا
نيَدلو،امهتلوفطلالخامهبلاّصتاىلعنكأمليّننأو،نيَدلوكلمأيّننأ
يفروديبايغلناكاذإاملءاستأُتذخأ.امهتايحةيادبيفامهقيرطّالض
ىلإبهذأملاذاملً.امامتكلثم،ثدحامبابسأبًاريثكترّكف.كلذ
؟امكيلعلوصحلليتّوقّلكببراحأو،ّةيوبألايقوقحىلعلصحأوةمكحملا
ّىتحدمعأوأ،قاّفتاىلإلّصوتلاوامكّمأعانقإلربكأًادهجلذبأملاذامل
."؟ةسردملامامأنمامكفطخىلإ

."؟كلذكسيلأ،انبثرتكتنكتمل"
ً.ائيشرودنيلرإلقيمل
."؟ببسلاوهاذهسيلأ":افيإترّرك
ً.ايفانهسأررودنيلرإّزه
."ةطاسبلاكلتبتناكرومألاّنأولىّنمتأ،ّالك":لاق
."؟ينعتاذام؟ةطاسبلاكلتب"
."...ّنظأ"
."؟اذام"
."...ّنظأ.كلذنعّربعأفيكفرعأال"
."معن"
.ً"اضيأانألابجلايفيتايحُترسخيّننأّنظأ"



."؟كوخأتامامدنع"
ّلكحرشنكميالامّبر.عيطتسأنلامّبرو،كلذحرشّيلعبعصي"

."اهضومغىلعءايشألاضعبكرتلضفألانمو،ءيش
."؟كتايحَترسخكلوقبينعتاذام"
."تاميذلاوهيّنمءزج...الانأ"
."...كوجرأ"
يفءيشتامً.اضيأانأُّتمينّنكلو،يذاقنإوّيلعروثعلاّمتدقل"

ّنأّنظأويخأتام.طبضلابوهامفرعأال.لبقنمهكلمأُتنكيلخاد
.هتلذخيّننأو،يّنملوؤسمّهنأترعشاملاطل.هعمتاميلخاديفًائيش
ىلعّلظنمانأيّننألبنذلابتسسحأ.ةثداحلاكلتذنمُترّكفاذكه
ملنإّىتحو.تقولاكلذذنمرومألاةهجاومُتبّنجت.وهال،ةايحلاديق
ترعشيّننأريغ،يردنيسوتنأامكتلمهأامك،رشابملكشبيلامهإّمتي
،نكلوً.ادبأفرعأنلو،ّقحىلعتنكنإفرعأال.ٍّامهمدعأمليّننأ
ذنمساسحإلااذهينقفارو،لبجلانمتيتأامدنعهبتسسحأاماذه
."نيحلاكلذ

."؟تاونسلاكلتّلك"
."رعاشملابنمزلاسايقنكميال"
."وهال،ةايحلاديقىلعَيقبنمتنأّكنأل"
هلعفتلواحاماذهو،ضاقنألانمءيشءانبةلواحمنعًاضوع"

لثمتدبوةحيرماّهنألرثكأاهيفُتصغ،كّمأُتيقتلاامدنعّنظأامىلع
،رثكأةحيرميهف،تارّدخملانيطاعتتتنأوكعمثدحامكًامامت.أجلملا
نملىذألانيّببستّكنأِتكردأولّىتح،نيفرعتامكو.كأجلماهنمتلعج
يطاعتبنيّرمتستببسلااذهل.ّةيمهأرثكأحبصتكتاذّنأّالإ،كلوح
."جولثلايفرثكأقرغأُتنكببسلااذهلو،تارّدخملا

تكردأاّهنأّالإً،امامتهمهفتملاّهنأعمو،اهيبأىلإدنيلافيإتقّدح
.هنعثحبلاىلإاهعفدوتقولاكلذّلكاهرّيحامريسفتلةقداصلاهتالواحم
،هسفنلّىتحالو،هلوخدباهريغدحألحمسيملًاناكمتلخداّهنأتمهف
.هلاحىلعلازامءيشّلكنأنمّدكأتللّالإ

."؟ةروصلايفاهناكمنيأ؟ةأرملاكلتنعاذامو"
.ًاليلقحتفنايذلابابلاقلغيأدبو،هيَفتكرودنيلرإّزه
."يردأال":لاق



.ليحرلايفتبغرو،افيإترذتعانأىلإتقولاضعبلتمصباسلج
نأبجييذلاهاّجتالانمةقثاوريغ،ّرمملارخآيفمالظلاىلإتقّدح
.ءاوهلايفامةحئارّمشتاّهنأةأجفرودنيلرإظحالو،هكلست

."؟ةحئارلاهذهّمشتله":هتلأس
."؟نيثّدحتتّمع؟ةحئارّيأ"
."؟شيشحلاةحئارّطقّمشتملّكنأينعتله.تارّدخم،ةحئاراهنإ"
."؟شيشح"
."؟كلذظحالتملأ"
ً.اضيأوهءاوهلاّمشيأدبوّرمملاىلإرودنيلرإجرخ
."؟هتحئاريهكلتله":اهلأس
."ةريبخلأستتنأ"
.ءاوهلاّمشتلازتالتناك
."ليوطتقوذنمسيلو،انهشيشحلانّخديناكنمّةمث":تلاق
امدنعّرمملارخآءاضأيعرشلاّبطلاقيرفّنأفرعيرودنيلرإناك

ًاحسمهيلعاوَرجأدقاوناكاذإاّممًاقثاونكيملهّنكلو،ّةثجلاتلُقن
ً.اقيقد

.دنيلافيإىلإرظن
."؟شيشحلا"
."هتحئاركلت":تباجأ
رارزأدحأتحتّرمملايفهعضوواٍّيسركلمحّمث،ةفرغلاىلإداع

هترتسّمكلامعتساىلإّرطضاوًايماحّرزلاناك.هّكفّمث،ةميلسلارونلا
كلذءُيضأةأجف.هليدبتبماقف،ّرمملارخآيفًاقرتحماٍّرزدجو.هكاسمإل
.ضرألاىلإيسركلانعرودنيلرإزفقو،ءزجلا

ىدمىلإدنيلافيإتراشأنأىلإ،ٍّامهمًائيشةيادبلايفايريمل
ً.اقفاومهسأررودنيلرإّزه.هئازجأّةيقببةنراقمقاورلارخآيفةّوكلاةفاظن
.ناردجلاحسموضرألانمةعقبّلكفيظنتّمتّهنأكوادبدقف

ّةمثناك.بثكنعضرألاصّحفتلهَيتبكرىلعاثجورودنيلرإىنحنا
وهواهتحترظنف،ضرألاىوتسمدنعناردجلاىلعةّدتممةئفدتبيبانأ
.اهبرقفحزي

تفلامًائيشبوبنألاتحتنمجرُخيوّفقوتيدنيلافيإهتأر
.هيلعرثعاماهيرُيلاهيلإىتأو،فقو.ههابتنا

ةيادبلايفهتننظ":هعباصأنيبةريغصّةينبةلتكبكسميوهولاق



."نارئفثور
."؟اذهام":دنيلافيإهتلأس
."شاش"
."؟شاش"
وأمهدحأاهاقلأ.هافشلاتحتعَضوتغبتةغضمىلعيوتحي،لجأ"

."ّرمملااذهيفانهاهقصب
."؟ّرمملااذهيفنوكينأنكمُييذلانم؟نمنكلو"
."يّنماًءوسرثكأصخش":لاقو،افيإىلإرودنيلرإرظن





اهوحنّملسلادعصف،هتفرغقوفةفرغيفضرألاّفظنتبسوأدجو
.روطفلا"هيفوب"نمصّمحملازبخلاوةوهقلالوانتامدعب

هنمديرييتلاتامولعملاضعبصوصخبيلوأرودروغيسبلّصتا
يتلاةأرملاتبوجتسادقتناكاذإامفرعيلغروبنيلإبلّصتاامك،اهعمج
ملوزكرملايفنكتملغروبنيلإّنكلو.قدنفلايفاهتقتلااّهنأاينافيتستعّدا
.يولخلااهفتاهىلعبُجت

.سمادلامالظلايف،حابصلاّىتحًايحاصهريرسىلعرودنيلرإدّدمت
.ماعلااذهضيبأداليملانوكيس.قدنفلاةذفاننمرظنً،اريخأضهنامدنعو
ةعئارّةيفلخلّكشو،عراشلاحيباصمنمادبامك،ةفاثكبجلثلاطقاستدقف
.داليملاةليلل

هلزنميفءاقللاىلعاقّفتاو،وبقلاّرمميفهتعّدودقدنيلافيإتناك
ةيدهلابرّكفيأدبضهنامدنعو،نّخدملامحللاناّدعيساناك.ةليللاكلتيف
يضمتتأدبامدنعةريغصايادهاهلمّدقنأقبس.اهيلإاهمّدقيسيتلا
اّهنإتلاق،تازاّفقو،اهتقرساّهنأتفرتعابراوجهتدهأامنيب،هعمداليملا
يذلابناجلاناكامّبرو.ّطقاهنعهلأستمل.اهعاضأامناعرسواهترتشا
.ةّماهلالئاسملاصوصخبّالإةلئسأحرطتالاّهنأوههتنبايفّهبحي

ةيفاكاهّنكلو،ةّمهمنكتمل.تامولعملايلوأرودروغيسهاطعأ
يفرّكفهّنكلو،طبضلابهنعثحبييذلاامرودنيلرإفرعيمل.رارمتسالل
.ثحبلاّقحتستهتّيضرفّنأ

ّيأاهيلعُدبيمل.هدوجوتظحالنأىلإ،لمعتيهواهبقار
.هّايإاهتيؤرىدلبارغتسالا

."؟تظقيتساله":ًالومخقدنفلاءالزنرثكأّهنأكو،هتلأس
ةليطكبرّكفأُتنك،عقاولايف.ةلوهسبمونلانمنّكمتأمل":اهباجأ

."ليللا
ىّنمتأ؟انأيب":ليسغلاّةلسيففشانملانمةموكعضتيهوهتلأس

."قدنفلااذهيفنيرذقلازئاجعلانمُتيفتكادقف،ةرذقكراكفأنوكتّالأ
."ةرذقًاراكفأتسيل،ّالك"
ينّخبوامك،بيذاكألابكسأرُتألمدقُتنكاذإاموستافينلأس"

."انّملكتاّننأاوفرع.هتدئامنمقرسأُتنكيّننأكويهاطلا
اذهيفنمّلكنعءيشّلكًابيرقتفرعيّلكلا":رودنيلرإلاق



بعصيسانلاءالؤهو.دحأنعًائيشنولوقيامًاردانمهّنكلو،قدنفلا
."ًالثمتنأكلثم،مهعملماعتلا

رودنيلرإاهعبتواهّفظنتتناكيتلاةفرغلاىلإبسوأتلخد."؟انأ"
.لبقنملعفامك

ّكنأبعابطنالانيطعتّكنألكمالكقّدصأانأو،ءيشّلكنيلوقتتنأ"
اذهو.بذكًاضيأوهو،هنيفرعتاّممءزجىوسنيلوقتالكّنكلو.ةقداص
له.بذكلانمعونلااذهينعأ،ةطرشلالاجرنحنانيلإةبسنلابريطخ
."؟هنعّملكتأامنيفرعت

،رودنيلرإاهبقار.تاءالملاليدبتبةلوغشمتناكدقف،بسوأهبجتمل
اّهنأكو،ةفرغلايفدوجومريغّهنأكوتفّرصت.اهراكفأنّيبتعطتسيملهّنكلو
.دوجومريغّهنأتَعّدانإهداعبإعيطتست

.ً"اخأكيدلّنأينيربختمل،لاثملاليبسىلع":لاق
."؟كلذبكربخأاذاملو"
."بعاتميفعقاوّهنأل"
."حيحصريغاذه"
نايحألاضعبيفو.لكاشمهجاُويهّنكلو،يببسببعاتملايفعقيمل"

."ةجاحلادنعةدعاسمللًابلطهتخأىلإأجلي
."كمهفأال":بسوأتلاق
.ةقرسلاووطسلاةمهتب،ةليوطتارتفلسيل،نَيتّرمنجُسدقل.كربُخأس"

ىرخأنايحأيفهتلعفبتلُفيامنيب،نايحألاضعبيفهرمأفشتُكيناك
تحتعقاوهلثممرجمىلإةبسنلابّةيجذومنةريغصلامئارجلاهذهف.ّكشالب
.لاملانميفكيامًادبأكلميالوعاونألاىلغأنآلاىطاعتيوهف.نيَدلا
ةّرمنمرثكأهباوكسمأدقف.لولحلافاصنأبنولبقيالراّجتلاّنكلو
لامعأبمايقللاٍّرطضمناك،ببسلااذهل.هفطخبةّرماودّدهامك.هوبرضو
."هنويدديدستو،هتارّدخمءارشلةقرسلابناجىلإةبيرم

.اهدينمتاءالملابسوأتعضو
-كلذنيفرعتامّبر-هتداعليومتلةّدعلولحىلإأجلي":رودنيلرإعبات

."نامدإلانمنوناعينيذلادالوألاكئلوأعيمجلعفيامك
.ةتماصبسوأّتلظ
."؟هينعأامنيمهفتله"
اهارأامًابلاغ.ةحرابلاانهاُهتيأر؟كلذبكربخأنميهانيتسله"

."سمومبقلّقحتسياهلثمدحأنمامو،انه



نمّيأبينربختمل":عوضوملارييغتببسوألحامسلامدعًالواحملاق
ةفرغهيفعقتيذلاّرمملايفكوخأناكليوطريغتقوذنم.كلذ
هتحئارفً،ارّخؤمكانهناكو.ةميرجلاعوقودنعكانهناكامّبرو.روغوالدوغ
نونّخدينمىلإةبسنلاب،اهنوفرعينمىلإةبسنلاب،ةقباعتلازام
."نيوريهلانوخبطيوشيشحلا

ىتأامدنعّةلدألانمريثكلاكلميرودنيلرإنكيمل.بسوأهيلإتقّدح
ةّدرّنكلو،ةفاظنلاةياغيفتناكةّوكلاّنأوههفرعيامّلك.اهتيؤرل
هبردجيناكاذإاملءاست.ةقيقحلانعًادجديعبريغّهنأتتبثأاهلعف
.ةلواحملارّرق،ريكفتلانمءيشدعب.رثكأةرطاخملا

تقوذنمهمدختسيله.هغضمييذلاغبتلاًاضيأاندجو":لاق
."؟ليوط

ىلإترظنًاريخأً.ائيشلوقتنأنودنمهيلإقّدحتبسوأّتلظ
.ملستستاّهنأادبنأىلإ،ًاليوطتدرشو،ريرسلا

نمةرشعةسماخلايفناكنأذنم":عومسمهبشتوصبتلاق
."هرمع

يفامهضعبمامأافقولبً،ائيشفضتملاهّنكلوعباتتيكلاهرظتنا
،ةياهنلايف.تقولاضعبلامهيلعّميخيتمصلارودنيلرإكرتو،قدنفلاةفرغ
.ريرسلاىلعتسلجوبسوأتدّهنت

ّمث،عيمجلللاملابنيديً،امئادسلفمّهنإ":ضفخنمتوصبتلاق
،نايحألاضعبيف.نويدلاهيلعمكارتتوعدتريالهّنكلو،هنوبرضيوهنودّدهي
هحالصإيفلمألاياوبأدقف.اهنمءزجعفدنمنّكمتيولاملاىلعلصحي
ىلإهالسرأ.ةرشعةعباسلايفناكنأذنمهادرطو،ليوطنمزذنم
،رثكأوأعوبسأللزنملانعباغ.برههّنكلو،ليهأتلاةداعإلةسّسؤم
ناكمنملّقنتيوهو،هبأيملهّنكلو.هنادقفنعفحصلايفًانالعإارشنف
ىلعَيقبيذلاةلئاعلايفديحولادرفلاانأ.نيحلاكلذذنمرخآىلإ
ةّوكلابرقماني.ءاتشلايفوبقلاىلإهلخُدأ،نايحألاضعبيف.هبلاّصتا
،كانهتارّدخملايطاعتنمهتعَنمدقُتنك.ءابتخالاىلإجاتحيامدنع
."كلذىلعردقيدحأال.هيلعةرطيسلاعيطتسأالينّنكلو

."؟هنويدديدستللاملاهنيطعتله"
،يبأويّمأديدهتباوماق.ّطقًايفاكنكيملهّنكلو.نايحألاضعبيف"

سيلكلذّنكلو،مهّرشلًءاّقتامهلناعفدينآلاامهو،يبأةراّيساوّمطحو
يادلاوّملكتيامدنعو.نويدلاكلتىلعةفيخسدئاوفنوبلطيمُهفً،ايفاك



اّهنألءيشلعفنوعيطتسيالمّهنإكلثملاجرمهللوقي،ةطرشلاعم
."نوناقللًافلاخمسيلسانلاديدهتّنأودبيو،تاديدهتدّرجم

.رودنيلرإىلإترظن
."يبأاولتقنإةلأسملايفنورظنتامّبر"
ىلعافّرعتامّهنأنمّدبال؟روغوالدوغفرعيكوخأناكله"

."وبقلايفامهضعب
."امهضعبنافرعياناك":ةبآكببسوأتلاق
."؟فيك"
.بسوأتتمص"...لجأنمهلعفدييلوغناك"
."؟اذاملجأنم"
."هلاهيّدؤيتامدخلجأنم"
."؟كلذِتفرعفيك"
."ينربخأيقيقش"
."؟مويلاكلذرصعيفروغوالدوغعمناكله"
مويلاذنمهرأمل".تتمص"...ذنم،مّايأذنمهرأملانأف.فرعأال"

."لاّصتاىلعنكنمل.روغوالدوغهيفلُتقيذلا
."روغوالدوغلتقمدعب،ليوطريغتقوذنمّرمملايفناكّهنأّنظأ"
."هرأمل"
."روغوالدوغىلعىدتعاّهنأنيّنظتله"
ّهنأامك.دحأىلعًامويِدتعيملّهنأوههفرعأامّلك.فرعأال"

لعفيملنإوّىتح،ةميرجلاهذهببسبنآلابرهينأهيلعوً،امودبراه
.ً"امويًادحأِذؤيملوهفً.ائيش

."؟نآلاهناكمنيفرعتالتنأو"
.ً"ائيشهنمعمسأمل،ّالك"
يرنه،كلُهتركذيذلايناطيربلاكلذفرعيناكاذإامنيفرعتله"

."ةنيشملافطأمالفأةزايحبمّهتملا؟توشباو
."؟لأستاذامل.كلذّنظأال،هفرعيال،ّالك"
."؟كاخأينعأ؟ّيوسريغوهله"
.بسوأهيلإترظن
ّهنأدقتعأ،نكلو.لاملالجأنمءيشّيألعفيّهنأفرعأ":تلاق

."ّيوسريغ
ديرأوبقلايفءيشّيأظحالنإ؟هعمّملكتلاديرأيّننأِهتربخأّاله"



نأديرأ.روغوالدوغبهتقالعنعهلأسأنأّدوأامك،هصوصخبهعمّملكتلا
بغرأيّننأِهتربخأو،كلذِتلعفّاله.هلتقممويهآردقناكاذإامفرعأ
."؟هعمّملكتلايف

."؟روغوالدوغلتقنموهّهنأ؟لعافلاوهّهنأّنظتله"
."باوجتساللبولطمّهنأنلعأسفً،ابيرقيتلباقملِتأيملنإ.فرعأال"
.لعفةدرّيأبسوأِدبتمل
."؟ّيوسريغروغوالدوغّنأنيفرعتِتنكله":اهلأس
.هيلإترظن
ناكيذلاغلبمللًارظنو.كلذكناكّهنأودبي،يخأهلاقاملًارظن"

."...هتامدخءاقليخألهعفدي
.بسوأتتمص
امدنعًاتيمناكروغوالدوغّنأنيفرعتِتنكله":رودنيلرإاهلأس

."؟هراضحإلِتبهذ
.هيلإترظن
لواحتاماذهأ.ةلأسملاهذهيفيّجزلواحتال.فرعأنكأمل،ّالك"

."؟هتلتقيّننأّنظتله؟هلعف
."وبقلاىلإدّدرتيناكيذلاكيخأنعينيربختملتنأ"
.ةميرجلاهذهبكتريملّهنأفرعأينّنكلوبعاتملايفًامئادعقيّهنإ"

.ً"اقالطإ،اذهكءيشلعفعيطتسيالّهنأفرعأ
."هبكمامتهاىلإًارظن،نابّرقمامّكنأنمّدبال"
.يبلّصتانإهديرتامبهربخأس.نيَقيدصًامئاداّنك":فقتيهوتلاق

."ةميرجلانعهفرعياّمعهلاؤسديرتّكنأهربخأس
لالختقولامظعمقدنفلايفنوكيسّهنأاهربخأوهسأررودنيلرإّزه

.كانههداجيإاهنكميو.مويلااذه
."بسوأ،ًالاحكلذّمتينأبجي":لاق



ناك.لابقتسالابتكمدنعغروبنيلإىأر،وهبلاىلإرودنيلرإداعامدنع
هوحنتهّجتاوهنعثحبتتناك.هيلإتتفتلافهوحنريشيلابقتسالاريدم
.رودنيلرإهآرامًاردانقلقريبعتاههجوىلعوةعرسم

."؟امبطخّةمثله":برتقتيهواهلأس
هلاي،هّابر؟حوتفمىهقملاله؟امناكميفسولجلااننكميله"

."هبّرمتسأاذاملفرعأال!قهرملمعنم
بابلاناك.ىهقملاوحناهعارذنماهداقو."؟رمألاام":رودنيلرإاهلأس

ّنأّالإ،ةحوتفمةفرغلاّنأعمو.لخادلايفاسلجف،لفقمريغهّنكلوًاقلغم
.ةعاسلبقحتفينلّهنأديفتةتفالرودنيلرإىأرً.اقلغمادبهسفنىهقملا
.تالواطلاىدحإىلإاسلجف

هذهلثمًامويّرضحأمل.تعاضداليملاةرهسّنأامك":غروبنيلإتلاق
."-وةليللاةيتآيجوزةرسأعيمجو،كعكلانمةليلقلاّةيمكلا

."ثدحامبينيربخأ"
."ةطاسبّلكبهمهفأال.همهفأال،نابجنمهلاي"
."؟نم"
."ينعياذاممهفأال!ّيبصلا":تباجأ
كعكلاريضحتللزنملاىلإباهذلانعًاضوعاّهنأرودنيلرإتربخأ

اذاملفرعتال.ةيلقعلاضارمأللروبيلكىفشتسمبتّرم،سمأمويءاسم
امدنعو.ّةيضقلاكلتبريكفتلانعّفقوتلاعطتستملاهّنكلو،كلذتلعف
،اهجوزةرسألداليملاةرهستاريضحتءاهنإاهبردجيناكّهنإرودنيلرإلاق
.ّىتحمستبتمل

عمّملكتللةلواحميفةيلقعلاضارمألاىفشتسمىلإتبهذنأقبس
ةملكبتهّوفتداكلابو،كاذنيحًادجةضيرمتناكةأرملاّنكلو،ّيبصلاّمأ
ّمألاتسلجذإ.ةيناثلاةرايزلايفًادّدجمهسفنرمألاثدح.ىنعمتاذ
غروبنيلإنكتمل.ّصاخلااهملاعيفةدراش،فلخلاومامألاىلإةحجرأتم
ملًائيشفرعتدقاّهنأيفترّكفاهّنكلو،اهنمهعامسديرتاّممةقثاو
.هنباوبألانيبةقالعلانعدعبفشُكي

ىلعتلخُدأاّهنأوً،اّتقؤمىفشتسملاتلخدمألاّنأفرعتتناك
لوانتتامدنعنكلو.ماّمحلايفاهءاوديمرتتناكامدنعةّعطقتمتارتف



تركذامدنعو،لزنملابّمتهتتناك.اهيعوىلإاٍّيجيردتدوعت،ماظتناببوبحلا
.هبةيانعلانسحتاّهنإًاضيأمهاهلاولاق،هتذتاسأمامأّيبصلاّمأغروبنيلإ

ّمأةضّرمملاترضحأو،ىفشتسملايفلابقتسالاةفرغيفغروبنيلإتسلج
.موهفمريغمالكبمتمُتتو،اهتباّبسلوحاهرعشّفلتتناكيتلادلولا
نمّيأنعبُِجتمل.لايمأدعبىلعتدباهّنكلو،اهعمّملكتلاتلواح
غروبنيلإاهعمتسلجنأدعب.ةمئانيهوريستاّهنأكوتدبو،اهتلئسأ
تضهن.اهّدعتسيتلاكعكلاعاونأعيمجبرّكفتتأدب،تقولاضعبل
يفناك.قاورلايفًاضّرممتدجوواهتفرغىلإةأرملاديعيلصخشراضحإل
ًالاورسيدتريناك.لاقثألايعفاربهبشأادبوً،ابيرقتهرمعنمنيثالثلا
ناك.اهبموقيةكرحّلكعمصقارتتّةيوقلاهتالضعتناكو،نيَضيبأًاصيمقو
مل.هسأريفنيتقراغنيتريغصنيَنيععمًائلتممًاهجوكلميوًاريصقهرعش
.همسانعغروبنيلإهلأست

.سولجلاةفرغىلإاهعبت
ةئداهتنأ.اروداّهنإ،هآ":اهعارذنمةأرملاكسميوبرتقيوهولاق

."ةليللاًادج
.شّوشتلاةلاحاهقرافتنأنودنم،ةأرملاتفقو
ً،ادّدجمكترجشنعِتطقس":غروبنيلإبجُعتملةربنبضّرمملافاضأ

هلوقبىنعاذامو.تاونسسمخةنباعمثّدحتينمكناك."؟ةاتفلااهّتيأ
.اهسفنكلامتغروبنيلإعطتستمل؟ةليللاًادجةئداهتناكاّهنإ

اهعمّملكتلانعتّفقوتّاله":تدارأاّممةّدحرثكأةربنبتلاق
."؟ةلفطاّهنأكو

.ضّرمملااهيلإرظن
."؟كنأشنماذهلهو":اهلأس
هربختملاهّنكلو."رخآصخشّيألثممارتحابلَماعتنأاهلّقحي"

.ةطرشلانماّهنأ
ربعاهداقو."اروديلاعت.مارتحاّةلقباهلماعأيّننأّنظأالو،امّبر"

.قاورلا
.غروبنيلإهتعبت
."؟ةليللاًادجةئداهاّهنإكلوقبينعتاذام"
.غروبنيلإوحنتفتليوهولاؤسلارّرك."؟ةليللاةئداه"
."؟كلذكنوكتنأاهبضرتفيالأ،ةليللاًادجةئداهاّهنإَتلق"
.ً"امئادضكرتيهف،ةبراهلاًانايحأاهيّمسأ":باجأ



.غروبنيلإمهفتمل
."؟ينعتاذام"
."؟مليفلايدهاشتملأ":اهلأس
."؟ىفشتسملااذهنم؟برهتلهو"
رخآيفَتبرهدقف.ةدلبلاىلإتاهزنيفمهذخأنامدنعوأ":باجأ

اهومتدعأوصابلاّةطحميفاهيلعمترثعامدنعقلقلاةياغيفاّنك.اهلةهزن
."كاذنآمارتحالانمريثكباهولماعتمل.انهىلإ

."؟اهاندجونحن"
."انلةطرشلالاجراهامراهموي.ةطرشلانمّكنأفرعأ"
."؟كلذناكمويّيأيف"
اوناك.هنمتتلفأامدنعنيَرخآنيَضيرمويهاهتقفربناك.ًاليلقرّكف

ً.اّديجمويلاكلذركذي.غروترايكيلةحاسيفاهموي
.ّيبصلاىلعءادتعالاهيفثدحيذلاهسفنمويلاناك
."؟كنمَتبرهامدنعاهجوزغالبإّمتيملأ":غروبنيلإهتلأس
ًامئادمهيطعننحنف.اهيلعمترثعامدنعهبلاّصتالاكشوىلعاّنك"

."فتاهلاىلعانتقوّلكيضمننحنفّالإو،ةدوعللتاعاسعضب
."؟اهيلعهنوقلطتيذلامسالااهجوزفرعيلهو"
."فرعيالوه.طقفانألب،مسالاكلذاهيلعقلطنالنحن"
."؟برهتاّهنأفرعيله"
.ً"امئادعجرتيهف،كلذبهربخأمل"
."كلذقّدصأال"
يكلروفلاىلعءاودلااهيطعنانهىلإعجرتامدنع":ضّرمملالاق

."يرجلانعّفقوتت
."!ءيشّلكرّيغياذه"
.هفلخحانجلابابقلغأو."ةاتفلااهّتيأ،اّيه":ضّرمملالاق

.رودنيلرإىلإغروبنيلإتقّدح

،تبرهاّهنأنكمملانم،نآلانكلو.بألاّهنأنمةّدكأتمُتنك"
حتفيّيبصلاّنأولطقف.تداعوّيبصلاتبرضّمث،لزنملاىلإتبهذو
."!همف

."؟اهنباىلعيدتعتاذاملو"



.ً"اتاوصأعمستتناكامّبر،ّيدلةركفال":غروبنيلإتباجأ
ىلععقتتناكيتلاثداوحلاكلتّلك؟تامدكلاوةروسكملاعباصألاو"

."ً؟امئاديهتناكله،تاونسلاّرم
."فرعأال"
."؟بألاعمِتثّدحتله"
."ّوتللهعمُتنك"
."؟ثدحاذامو"
ةيؤرنمعونمموهف.ةّديجةقالعىلعانسلنحن،فرعتامك"

ينرطمأ.بقعىلعًاسأرءيشّلكانَبلقوهلزنمانلخدنأذنمّيبصلا
."-ةطلسلالامعتساةءاسإبماّهتالاوموللاتارابعب

ّدبال؟ّيبصلامأنع،هتجوزنعًائيشلاقله":ربصدافنباهلأس
."اهبهبتشيّهنأنم

.ً"ائيشلقيملّيبصلاّنأامك":غروبنيلإتعبات
."هيبأىلإدقتفيّهنأءانثتساب"
ىلإفحزّهنأّنظوهتفرغيفبألاهدجوً،اذإ.كلذءانثتساب،لجأ"

."ةلاحلاكلتبوهوةسردملانملزنملا
هدلاوناكاذإامهِتلأسوىفشتسملايفدلولاةرايزبِتمقكّنكلو"

."لعافلاّهنأبكتعنقألعفةدربماقو،برضلابهيلعىدتعانموه
ُتأرقدقف،همهفتأسأيّننأنمّدبال":ةلئاقاهسأرغروبنيلإتَنحأ

."...يتلاةقيرطلايفًائيش
."بألاّدضالو،مألاّدضًاليلدكلمنالانّنكلو"
،هتجوزعمّملكتللىفشتسملاُتدصقيّننإ،دلاولادصقأ،هلُتلق"

ّنأكوئجوف.ءادتعاللّيبصلاضّرعتموياهناكمنعًائيشفرعنالاّننإو
ةيبصّنأًاعنتقملازام.هلابىلعرطخيملىفشتسملانماهبرهلامتحا

يههتدلاوّنأانربخيسناكهنباّنإلاق.ةسردملابعلميفهنبااوبرض
."كلذبًاعنتقمادب،هتبرضيتلا

."؟اهمساركذنعدلولاعنتمياذامل"
."فرعأال.نيكسملا،ةمدصةلاحيفّهنإ"
."هبهتلعفامّلكمغر؟ّبحلاببسب":اهلأس
امّبر،نَيتلاحلايفوً.ادّدجمهبرضتنأنمفاخيامّبر،فوخلاوأ"

."نكمماذه،هّمأةيامحلتمصلالّضفي
."؟بألاىلإةهّجوملامهتلاطقُسنله؟لعفننأنيديرتاذام"



."هيأرفرعألماعلايعّدملابتكمعمّملكتأس"
اينافيتسعمتناكيتلاةأرملابتلّصتاله،ةبسانملاب.كلذبيرشاب"

."؟روغوالدوغلتقمنممّايألبققدنفلااذهيفريتودسليجإ
امدنع،نكلو.اهيلعةيطغتلااهتقيدصنمَتبلط،لجأ":دورشبتباجأ

."بذكلايفرارمتسالانمنّكمتتملاهيلعُتطغض
."اينافيتسلجأنمبذكلانينعت"
اهّنكلوً.ادجةدّدرتمتدبو،انهنَيتسلاجاتناكامّهنإلوقلابتأدب"

ةطرشلازكرمىلإروضحلااهيلعّهنأاهتربخأامدنعيّننأل،ةلشافةبذاك
.فتاهلاىلعيكبتتأدب،اهتدافإميدقتل

مّايأنماهلةميدقةقيدصيهو،اينافيتساهبتلّصتافيكيلتَور
نإقدنفلااذهيفًاعماتناكامّهنإلوقلااهنمتبلطو،ّةيقيسوملاّةيعمجلا
اماينافيتسىدلّنأودبينكلو،تضفراّهنإتلاق.كلذنعتلئُس
."هبينربختملاهّنكلواهيلعهبطغضلاعيطتست

رّخؤتاذاملفرعأال.ةيادبلاذنمةلشافةبذكتناك":رودنيلرإلاق
."كلذيفدياهلنكتملاماذكهقيقحتلا

."؟اهاخأتلتقاّهنأينعتله"
."كلذلعفيذلانمفرعتاهنأوأ"

ةلئاعلافورظو،هيبأوهّمأو،ّيبصلانعاّملكتوتقولاضعبلاسلج
.داليملايفهلعفيساّمعًادّدجمرودنيلرإلاؤسىلإغروبنيلإعفدامةبعصلا
.دنيلافيإعمهيضميسّهنإلاقف

قيقشطّروتبهكوكشنعووبقلاقاوريفهفشتكااّمعغروبنيلإربخأ
ىلعغروبنيلإركش.ةّرمتسمّةيلاملكاشمهجاويفرحنموهو،بسوأ
.داليملالولحّىتحلمعلانمةلطعاهاطعأوهلاهتوعد

تّزهّمث."داليملالبقتقوّةمثدعيمل":ةلئاقغروبنيلإتمستبا
.هفويضوهتاريضحتباٍّماهدعيملداليملاّنأكواهيَفتك

."؟ايادهيرتشتسله":هتلأس
."كلذلمآ،براوجلاضعبامّبر"
ثدحترومألاهذه.ّيبصلادلاوبكلابيلغشتال":لوقينألبقدّدرت

رّيغيامءيشثدحيّمث،نوعنتقملبوال،نوّدكأتماّننأرعشنً.امئاد
."ّةيضقلاىرجم

.ةقفاوماهسأرغروبنيلإتّزه



هتفرغىلإباهذلارّرق.عادولاّةيحتالدابتووهبلاربعرودنيلرإاهعبت
لعفلابقاتشيأدبو.قدنفلااذهيفةماقإلانمىفتكادقف،هتعتمأمزحل
ىلعةدّدمملادنيلافيإىلإّىتحو،هدعقموهبتكو،يلاخلاهرحجىلإ
.ةكيرألا

.بسوأهتأجافامدنعدعصملارظتنيفقو
."ُهتدجودقل":تلاق
."؟ِكاخأتدجوله؟نم":اهلأس
.رودنيلرإدّدرت.وبقلاىلإيّدؤملاّملسلاىلإتهّجوتو."يعملاعت"

قيقشىتأامّبر.لتاقلابّقعتيناك.هلخادىلإرظنودعصملابابحتفنا
رودنيلرإرعشيمل.غبتلاغضمييذلاّباشلا،اهبلطىلعًءانببسوأ
.ةّيضقّلحقفارييذلاراصتنالابروعشوأّبقرتلابالو،كلذءازإةسامحلاب
تايركذعيمجهيفتكّرحّةيضقلاّنألنزحلاوبعتلابىوسرعشيمل
هتايحعمحلاصتيلًاريبكًادهجلذبينأهيلعلازامّهنأكردأو،هتلوفط
دوعيولمعلانعءيشّلكىسنينأدارأ،ّمهألاو.أدبينيأنمفرعيالو
يتلابعاتملازواجتىلعاهدعاسينأدارأ.دنيلافيإعمنوكيل،تيبلاىلإ
هسفنبريكفتلابأدبيو،نيرخآلابريكفتلانعّفقوتينأدارأ.اهنميناعت
.هترسأبو

."؟يتأتسله":ّملسلادنعهرظتنتيهو،ضفخنمتوصببسوأهتلأس
."ٍتآانأ"
.ةّرملّوألهيفاهبوجتسايذلانيّفظوملاىهقملخدولفسألاىلإاهعبت

ىدحإىلإًاسلاجاهوخأناك.امهفلخبابلاتلفقأ.ةداعلاكًارذقناك
.رودنيلرإلوخددنعهيَمدقىلعفقوو،تالواطلا

يّننأدقتعتّكنإبسوألوقتً.ائيشلعفأملانأ":لاعتوصبلاق
."ً!ائيشهللعفأملانأً.ائيشلعفأملينّنكلو،لعافلا

ةعقبيفنيَفتكلاىدحإدنعًاقّزمموً،اخّستمقرزأًافطعميدتريناك
ناكو،دوسألازنيجلانمخّستملاهلاورسناك.ءاضيبلاهتناطبنعتفشك
هيفَريملرودنيلرإّنكلو،قاسلاّةطبّىتحهطبرنكميدوسأًءاذحلعتني
ناك.هثفنّمثناخدلاقّشنت،ةرذقلاةليوطلاهعباصأبةراجيسكسمأ.ةطرشأ
ناويحلثمخبطملااياوزىدحإيفءيجيوحوريذخأوًابرطضمهتوص
.هلاقتعايونيّيطرشهرصاحنيجس

،بابلادنعتفقويتلا،بسوأىلإهفتكفلخنمرودنيلرإرظن
.اهيخأىلإّمثنمو



."اذكهانهىلإَيتأتلكتخأبقثتّكنأنمّدبال"
تامولعملاضعبديرتوفيطلّكنإيلتلاقً.ائيشلعفأملانأ":لاق

."بسحو
."روغوالدوغبكتقالعنعرومألاضعبةفرعمىلإجاتحأ":رودنيلرإلاق
."هنعطبمقأمل"
.دشرلاّنسوةقهارملانيبقيرطلافصتنميفناك.رودنيلرإهبكسمأ

بضغلانعّمنتةيساقلاهريباعتّنكلو،لفطهجوهبشيههجولازام
.هّليختّىتحرودنيلرإعطتسيملءيشهاجتةرارملاو

فيك.كلذتلعفّكنإلوقيدحأال":هتئدهتًالواحمرودنيلرإلاق
."؟امكعمجتيتلاةقالعلاعونام؟روغوالدوغىلعتفّرعت

.ةتماصبابلادنعفوقولابتفتكابسوأّنكلو،هتخأىلإرظن
."كلذءاقللاملايلعفديوًانايحأتامدخهلمّدقأُتنك":لاق
."؟ليوطتقوذنمهفرعتله؟امكضعبىلعامتفّرعتفيكو"
ًاخأنوكننأكحضملانمّهنأّنظيو،بسوأقيقشيّننأفرعيناك"

."انفرعينمّلكنأشهنأشً،اتخأو
."؟اذامل"
."رينيريمسا"
."؟كلذيفكحضملاامً،اذإ"

بسوأ" ،رينيرو روحلا نّمسلاو [7] . خأ تخأو . تناك كلت ةحزم
ّيدلاو ةريغصلا ، امّهنأكو يف ةباغلا ".

."؟روغوالدوغنعاذامو"
."فصنوماعلبق،بسوأةيؤرلتيتأامدنعانههتيأر"
."؟ثدحاذامو"
ينلخدتتناك.يّنعليلقلابهتربخأدقبسوأتناك،نوكأنمفرع"

."هتفرغقاوريف،قدنفلايفمانألًانايحأ
."ةيانعبةّوكلاكلتِتّفظن":لاقوبسوأىلإرودنيلرإتفتلا
.رينيرىلإًادّدجمتفتلا.بيجتنأنودنمبسوأهتقمر
."؟دعباذام.هتفرغمامأّدتمملاقاورلايفَتمنو،نوكتنمفرع"
."عفديسّهنإلاقو،لاملابيلنيديناك"
."؟لاملابكلنيديناكاذامل"
."-وًانايحأتامدخهليّدؤأُتنكيّننأل"
."؟ّيوسريغّهنأفرعتَتنكله"



."؟اٍّيهيدباذهسيلأ"
."؟يقاولاو"
الّهنإلاق.صرحلاديدشناكدقفً،امئادتايقاولالمعتسيناك"

ريغينّنكلو.امضرمبًاباصمُتنكاذإامفرعيالوهف،ةرطاخملاديري
.هتخأىلإرظنوًاّدكؤمكلذلاق."ضرمّيأبباصم

."؟غبتلاغضمتله"
ً.ائجافتمرودنيلرإىلإرظن
."؟انعوضومبكلذةقالعامو"
."؟غبتلاغضمتله.عوضوملابلصسيلاذه"
."لجأ"
."؟هلتقممويهعمَتنكله"
."يلعفدينأدارأّهنألءيجملايّنمبلط،لجأ"
."؟كبلّصتيناكفيكو"
.رودنيلرإلهارأوهبيجنمًايولخًافتاهرينيرجرخأ
عارسإلاهيلعّنإلاق.اتناسّيزيدتريناكتلصوامدنع":لاق

انيدلّنأىأروهتعاسىلإرظنّمث،يلاميلعفد،داليملاةلفحىلإباهذلل
.ً"اعمءاقبللتقولاضعب

."؟هتفرغيفلاملانمريثكلاكلميناكله"
مالتساّعقوتيّهنإلاقهّنكلو،يلهعفدامىوسَرأمل.فرعأال"

."لاملانمريبكغلبم
."؟نيأنم"
."بهذمجنمىلعًاسلاجناكّهنإلاق،فرعأال"
."؟كلذبينعيناكاذام"
لاق.هبينربخيمل،وهامفرعأال.هعيبيونيءيشىلإريشيناك"

لقيمل،لاملانمريثكلاوأ،بسحولاملانمريبكغلبممالتساّعقوتيّهنإ
ًامئادًابذهمناكلب،وحنلااذهىلعّملكتنأهلقبسيمل.ريبكغلبمّهنإ
،ّطقينذؤيملً.اّبيطًالجرً،اقئالًاصخشًامئادناك.ةيقارتارابعمدختسيو
ضعبيف.هنمأوسأسانلانمريثكلافرعأ.ماودلاىلععفديناكلب
ىلعوأ،ةدحولانميناعيوهف،يعمّملكتلابطقفبغريناك،نايحألا
."ديحولاهقيدصيّننإيللاق.هلاقاماذهّلقألا

."؟هيضامنعءيشبكربخأله"
."ّالك"



."؟هتلوفطيفًامجنناكّهنأكربخيمل"
."؟اذاميف؟ً!امجنناك.ّالك"
خبطمنمتتأدقنوكتنأنكميهتفرغيفًانيّكسَتيأرله"

."؟قدنفلا
امدنعف.تتأنيأنميردأالينّنكلو.كانهًانيّكستيأر،لجأ"

يفديدجّيزءارشهيلعّنإلاق.اتناسّيزنمًاطيخعطقيناك،ُتلصو
."مداقلاماعلا

."؟كلهعفدامءانثتسابرخآلامهعمنكيملو"
."كلذّنظأال،ّالك"
."َهتقرسله"
."ّالك"
."؟هتفرغيفتناكيتلانويلملافصنَتذخأله"
."!؟نويلمفصنكلميناكله؟نويلمفصن"
ّةمث.ّةيهيدبهيلعكلوصحّةيفيكو،لاملاىلإًامئادجاتحتّكنإيلليق"

."...كترسأنودّدهي،لاملابمهلنيدتصاخشأ
.هتخأىلإرينيرقّدح
رثكأ،هتفرغيفلامروغوالدوغىدلناك،ّيلإرظنالباهيلإرظنتال"

َتدرأو،لاملاَتيأر.همجنمنمًاءزجعابامّبر.هبكلنيديناكاّمم
.لاملانمديزملاّقحتستّكنأَتننظوتامدخلاضعببهلَتمق.ديزملا
كمواقهّنكل.هنعطتلواحونيّكسلابَتكسمأاهدنع،امترجاشتضفرنيحو
."...لاملاتذخأو،َهتلتقوهبلقيفنيّكسلازرغنمتنّكمتنأىلإ

."!ءارهلااذهام،دغولااّهيأ"ً:ابضاغرينيرسمه
."-كاوهىلعشيعتوشيشحلانّخدتتنأونيحلاكلذذنمو..."
."!ريقحلااّهيأ":رينيرحاص
."ءيشّلكبهربخأ،يلهتلقامبهربخأ.كتّصقعبات":بسوأتلاق
."؟اذامنعءيشّلك":رودنيلرإلاق
لاق.لافتحالاىلإبهذينألبقهعمءاقبلايّنمبلط":رينيرلاق

نإامنكلوً.اّديجًاغلبميلعفديسهّنكلوتقولانمريثكلاكلميالّهنإ
."ةأرملاكلتانيلعتلخدّىتحانأدب

."؟ةأرملا"
."لجأ"
."؟ةأرماّيأ"



."انبتكسمأيتلاكلت"
نمهربخأ،هربخأ":هرهظفلخنملوقتبسوأرودنيلرإعمس

."!تناك
."؟ّملكتتةأرماّيأنع"
."انيلعتلخدوحُتفةأجفو،بابلالافقإانيسن"
."؟تناكنم"
."ةأرما،تناكنمفرعأال"
."؟ثدحاذامو"
."ُتكبتراو،هبتحاص.ُتبرهدقف،فرعأال"
."ةيادبلاذنمتامولعملاكلتبانربختملاذامل"
اوفرعنإو.يئارونورجيسانلانمريثكلاف.ةطرشلالاجربّنجتأانأ"

."يلنوضّرعتيسو،مهبيشأيّننأنوّنظيسةطرشلاعمتّملكتيّننأ
."؟اهلكشوهفيك؟امكبتكسمأيتلاةأرملاكلتتناكنم"
ينعفدف،ديدشلجخبرعش.روفلاىلعُتبرهدقفً،اّديجاهظحالأمل"

.ً"ابوعرملبال،اهنمًافئاخادبً.امامتكبتراو،حاصوً،اديعب
."؟حاصاذامب":رودنيلرإهلأس
."يفيتس"
."؟اذام"
."اهنمًابوعرمناكويفيتساهادان.ُهتعمسامّلكاذه.يفيتس"



رودنيلرإّفقوت.هيلإاهرهظوهتفرغىلإيّدؤملابابلاجراختَفقو
ىلإلخدتيهو،ىلوألاةّرمللاهآرنأذنمترّيغتمكىأرو،ًاليلقاهبقارو
تلازامةقهرموةبعتمةأرماىوسنآلااهريمل.اهيبأعمةبضاغقدنفلا
تتأ،اهفرعيالبابسألو.هيفتأشنيذلالزنملايفدعُقملااهيبأعمشيعت
.اهاخأتلتقوقدنفلاىلإةأرملاهذه

مل.هيلإترظنوةأجفتتفتلااّهنأل،ّرمملايفهدوجوبتَرعشاّهنأكو
اّهنأوههفرعيامّلك.اهدلخيفرودياّمعاههجوريباعتهلفشكت
ًاقراغاتناسىأروقدنفلاىلإىتأنأذنمهنعثحبيناكيذلاصخشلا
.مدلانمةكربيف

ىلإحبصأوبرتقانأىلإًائيشلقتملوبابلابرقةدماجتَفقو
.اهبناج

.ً"ائيشرّيغُيسناكنإ،كلهلوقببغرأرمأّةمث":تلاق
نعاهتّفلأيتلاةبذكلاصوصخبهتيؤرلتتأاّهنأرودنيلرإدقتعا

تلخدوبابلاحتف.ةقيقحلالوقلناحدقتقولاّنأتَرعشواهتقيدص
.جولثلاتلّمأتوةذفانلاىلإتهّجوتّمث،همامأ

."داليملااذهطقاستيسجلثلانكيمل،داصرألابسحب":تلاق
."؟كمسالًاريغصتيفيتسكيدانينمّةمثله":اهلأس
كلذكيننودانياوناك":ةذفانلانعاهرظنلّوحتنأنودنمتلاق

."يتلوفطيف
."؟يفيتسكيدانيكوخأناكله"
."؟لأستاذامل.يلوغًامئادهيدانأُتنكوً،امئادلعفيناك،لجأ":تباجأ
."؟كيخألتقمنممّايأةسمخلبققدنفلااذهيفِتنكله"
.اينافيتستدّهنت
."كيلعبذكأنأيليغبنيناكامّهنأفرعأ"
."؟ِتيتأاذامل"
.اهضعبكالتماانلّقحيّهنأانرّكفدقف،هتاناوطسأبّقلعتيرمألُتئج"

يتلاخسنلاّلكحجرألاىلع،خسنلانمهبسأبالًاددعكلميّهنأانفرع
."اهعيبلّططخيناكنإةّصحىلعلوصحلااندرأو،َعُبتمل

."؟خسنلاىلعلصحفيك"
امدنعو،رودرويفرانفاهيفلزنملايفاهبظفتحايذلايبأىدلتناك"



."هدحوهلاّهنإلاق.هعمقيدانصلاذخأروغوالدوغلقتنا
."؟اهعيبلّططخيّهنأِتفرعفيكو"
.ةباجإلايفاينافيتستدّدرت
نكلوً،اّديجهفرعأال.هفرعأانأف،توشباويرنهنأشبًاضيأُتبذك"

."؟اناقتلاّهنأكربخأله.كلذبكرابخإّيلعناك
اميفةقيقحلانمءيشّةمثله.لكاشمةّدعهيدل،ّالك":باجأ

."؟نآلاّىتحهِتلق
.هبجتمل
."؟نآلاهنيلوقتامقّدصأاذامل"
اّهنأكو،رخآناكميفتدبوضرألاىلعجولثلاطقاستاينافيتستلّمأت

لب،بذكلااهيففرعتمل،ليوطنمزذنماهشيعتتناكةايحىلإتداع
.اٍّيقنواٍّيقيقحءيشّلكناك

."؟اينافيتس"
مل،جردلانعيبأطقسامدنع.ءانغلاببسبارجاشتيمل":ةأجفتلاق

."ةبذكربكأورخآكلت.ءانغلاببسبنكي
."؟ّملسلاىلعأدنعارجاشتامدنعنينعتأ"
."؟ةسردملايفهنودانيدالوألاناكاذامفرعتله"
."فرعأيّننأّنظأ"
."ةريغصلاةريمألاهنودانياوناك"
ونايعللةرهاظريغتناكهتلوجرنألو،ةقوجيفيّنغيناكّهنأل"

-".
."يّمأباوثأدحأيفةّرمهوأجافمّهنأل":اينافيتسهتعطاق
.ةذفانلانعتَدعتبا
دعيملامدنعاّميسالً،اريثكاهيلإقاتشادقف.اهتومدعبكلذناك"

،كلذبيبأفرعيمل.يداعتوصاذاٍّيداعًادلوراصلبةقوجمالغ
عضييلوغناكً،انايحألزنملانمجرخييبأناكامدنعف.تفرعينّنكلو
عضيوةآرملامامأفقيّمث،اهباوثأدحأًانايحأبّرجيويّمأتارهوجم
ضعبّرم،فيصلالصفيف،تاّرملاىدحإيفو.ههجوىلعليمجتقيحاسم
اوسلتخاف،ّفصلايفهئالمزنممهضعبناكو.هوأرولزنملامامأنمدالوألا
اّننألًانايحأكلذلعفىلعنيداتعماوناك.سولجلاةفرغةذفاننمرظنلا
كلتدعب.ةمحرالب،نورخسيونوكحضياوأدبف،راوطألايبيرغَربتُعناّنك
."ةريغصلاةريمألاهنودانيدالوألاأدبوًامامتًابيرغُربتعا،ةثداحلا



.اينافيتستتمص
كلتتناكو،بسحوانّمأىلإدقتفيناكّهنأاهنيحتننظ":تعبات

هيدلّنأدقتعأمل.اّهيلحعضوواهسبالمءادتراب،اهنمبّرقتلابهتقيرط
."سكعلانّيبتنكلو،ّةيعيبطريغعفاود

.ّيوسريغكوخأناك؟عوضوملاىلإكترظنهذهأ؟ّةيعيبطريغعفاود"
ّلكهبكتقالعِتعطقببسلااذهلأ؟كلذىلعهتحماسمنمينّكمتتملأ
."؟تاونسلاكلت

،هتفرغيفناكهقيدصّنأُتفرع.يبأهأجافامدنعًادجاٍّباشناك"
ءيشنعًاثحبّعقوتمريغلكشبىتأيبأّنكلوً.اعمناسرديامّهنأُتننظو
امبينربخيمل.ةنئاشءايشأنالعفيامهآر،روغوالدوغةفرغلخدامدنعو،ام
يبأفقوامنيبً،اعرسمّملسلالزنيرخآلاّيبصلاتيأر،ُتجرخامدنعو،هآر
هنزاوتدقفف.هعفدييلوغُتيأرو،امهضعبهجويفناخرصيىلعألايفيلوغو
.ً"ادّدجمفوقولانمنّكمتيملو،ّملسلاىلعطقسو

ىلعمكارتيوهوداليملاجلثبقارتلةذفانلاىلإًادّدجماينافيتستتفتلا
امدنعرّكفتاذامب:لءاستيوهوفقولبً،ائيشرودنيلرإلقيمل.ضرألا
رعشّمث.ّليختينأعطتسيملهّنكلو؟نآلالعفتامكاهلخاديفيفتخت
.تمصلاترسكامدنعباوجىلعلصحّهنأ

بابنمكلذلوقأال.اٍّيوناثناكهلعفأامّلك.ّطقةّمهمنكأمل"
لب،ليوطنمزذنمكلذنعُتّفقوتيّننأّنظأ،تاذلاىلعةقفشلا
مويلاكلذدعبهبلاّصتالاىلإَعسأملاذاملحرشأومهفأنألواحأل
له.رومألاهيلإَتلآامبُتحرفنايحألاضعبيفيّننأّنظأ.موؤشملا
."؟كلذّليختكنكمي

.هسأررودنيلرإّزه
.مويلاكلذدعبسيل.وهسيلو،ةّمُهملاانأُتحبصأ،لحرامدنع"

يذلاميظعلاريغصلامجنلادعيملّهنأينّرس،بيرغلكشبكلذينّرسدقو
ريثكبرثكأ،تقولاةليطهدسحأُتنكيّننأّنظأ.نوكينأهبضرتُفيناك
ناك.هبّعتمتيذلاتوصلاوهلانيذلامامتهالاّلكىلع،تّعقوتاّمم
ىلعبرضأُتنكً.ائيشانألنأملامنيببهاوملاّلكبّعتمتّهنأكوً.اعئار
.يميلعتلواحيناكامدنعلوقييبأناكاذكه.ناصحلثمفنعبونايبلا
يّننألًاريثكهتببحأكلذعموً.امامتةبهوملاىلإدقتفأيّننإلوقيناك
ًازجاعحبصأامدنعو،يعمًافيطلةداعناك.ّقحىلعّهنأًامئادتدقتعا
ءانغتسالاىلعًارداقدعيمل.هبةيانعلايتبهومتَحبصأ،هسفنبةيانعلانع



يبأسلجو،لزنملايلوغكرت.ءيشرّيغتينأنودنمتاونسلاتّرمو،يّنع
.هديرأامبالوّطقيسفنبرّكفأمل.هبةيانعلاتّيلوتو،بلودملاّيسركلاىلع
يذلانيتورلايفشيعلاىوسًائيشلعفتنأنودنمتاونسلاّرمتاذكه
."رخآلاولتًاماع،كسفنلهعضت

.جولثلالّمأتتتتمص
هيفتنأامهركت،كيدلامّلكاذهّنأكاردإلابأدبتامدنع"

عمو.ءيشّلكىلعمُالملاوهيخأّنأترعشانأو،بنذملاداجيإلواحتو
."انتايحرّمديذلاّيوّسلاريغهكولسىلعوهيلعدقحأُتأدب،تقولارورم

.مالكلاَتلصاواهّنكلوامءيشةفاضإكشوىلعرودنيلرإناك
سبحتفيك،لضفألكشبكلذفصوىلعةرداقُتنكنإفرعأال"

نمزلانمدوقعدعبنّيبترمأببسبكبةّصاخةينيتورةايحيفكسفن
."ٍذؤمريغوّمهمريغّهنأنّيبتعقاولايفلبً؛اقالطإّمهمريغّهنأ

حمُسيملّهنأو،هنمتبلُسهتلوفطّنأرعشّهنأانمهف":رودنيلرإلاق
يأً؛امامتًافلتخمًاصخشنوكينأهيلعضُرفلب،ديريامكنوكينأهل
ّمث.ةسردملايفاهلضّرعتيتلاتاقياضملابنمثلاعفدوً،اريغصًامجنً،ايّنغم
تَداز،اهنيّمستامك،ةيعيبطلاريغعفاودلاكلتو.ًءابهكلذّلكبهذ
مامتهالاببغرينكيملامّبروً،ادجًاديعسناكّهنأّنظأالً.اديقعتعضولا
."هيلإنيقوتتِتنكيذلا

."امّبر،هتلوفطهنمتبلُس":اينافيتستلاق
."؟كعموأكيبأعمهعضوةشقانمًامويكوخألواحله":اهلأس
امكردأدقناكنإفرعأال.كلذثودحانّعقوتامّبر،نكلو.ّالك"

يدترياذاملفرعيناكّهنأّنظأال.كلذنعّيدلةركفال،هعمثدحي
مّهنأصاخشألاءالؤهفشتكيىتموأفيكيردأال.يّمأباوثأ
."نوفلتخم

ّقلعدقف.ةبيرغةقيرطببقللابًاعلومناكهّنكلو":رودنيلرإلاق
مل.هتلمجفصتنميفرودنيلرإّفقوت"...ّهنأفرعنو،هتفرغيفقصلملاكاذ
هتادانمبلطيناكروغوالدوغنأاهرابخإهبردجيناكاذإامفرعيدعي
.كلذب

هسفنبّذعيناكامّبر.كلذنعًائيشفرعأال":اينافيتستلاق
."هيفرّكفيناكامًادبأمهفننلامّبر.ثدحامىركذب

."؟توشباويرنهىلعِتفّرعتفيك"
دارأ.روغوالدوغتاناوطسأصوصخبّملكتللمّايألادحأيفانلزنمدصق"



ماعلايفداليملايفكلذناك.اهنعًاخسنكلمناّنكاذإامفرعينأ
يعماجدحأنماّنعوروغوالدوغنعتامولعمىلعلصح.تئافلا
دقناك.جراخلايفًادجةيلاعةميقتاذهتاناوطسأّنأينربخأو،تاناوطسألا
حنملِبقوًاقحالهيأرلّدبهّنكلو،اهنمّيأعيبضفريذلايخأعمّملكت
."هديريامتوشباو

."حابرألاهتمساقمِتدرأو"
ّلقأوأرثكأهيلإيمتنتنكتمليهف.يقطنمريغكلذّنأّنظنمل"

فيلاكتيبأعفددقف.هيأرناكاذه،ّلقألاىلع.يبأىلإيمتنتاّمم
."ّصاخلاهلامنمليجستلا

."ً؟اريبكتوشباوهضرعيذلاغلبملاناكلهو"
."نييالم":اهسأراينافيتستّزه
."هانفرعامعمبسانتياذه"
لوصوبّنجتينأدارأّهنأّنظأ.لاملانمريثكلاكاذتوشباوكلمي"

عيمجىلعلوصحلادارأ،تمهفامبسح.نيعماجلاقوسىلإتاناوطسألا
،كلذصوصخبًادجًاحضاوناك.قوسلاقارغإنماهعنمو،ةدوجوملاخسنلا
لبقًاريخأاقّفتاوروغوالدوغعمّملكتّهنأّنظأ.لئاهغلبمعفدلاٍّدعتسمو
."لكشلااذهبهمجاهييكلامءيشرّيغتامّبر،نكلو.داليملااذه

."؟نينعتاذام،لكشلااذهبهمجاهي"
."؟لاقتعالاديقسيلأً،انسح"
.كيخأىلعىدتعاّهنأىلعًاليلدكلمنالانّنكلو،ىلب":رودنيلرإباجأ

."؟ءيشرّيغتامّبركلوقبنينعتاذام
هعيببروغوالدوغعنقأّهنإلاقورودرويفرانفاهيفتوشباوانراز"

هانربخأ.ىرخأخسندوجومدعنمّدكأتلادارأّهنأّنظأو،خسنلاعيمج
."تيبلاكرتامدنعاّهلكاهذخأروغوالدوغّنأو،اهريغكلمنالاّننأ

."؟ةقفصلانمامكتّصحذخأل،هتيؤرلقدنفلاِتدصقببسلااذهل"
لمحيوهبلايفناكو،سراحلاةّزبيدتريناك":اينافيتستلاق

تلق.ينآرّمثتقولاضعبلهبقارأُتفقو.حاّيسلاضعبةراّيسىلإبئاقحلا
."...يبأنعلأسو،تاناوطسألانعهعمّملكتلاببغرأيّننإهل

."؟روغوالدوغةيؤرلكلسرأيذلاوهكدلاوناكله"
همساعامسأشيمل،ثداحلادعبف.ّطقكلذلعفيلناكام،ّالك"

.ً"اقلطم
."قدنفلايفكآرامدنعروغوالدوغهنعلأسنملّوأناكهّنكلو"



."تاناوطسألاناكمنعهتلأسوهتفرغىلإانلزن.لجأ"
ينربخأ.نمآناكميفاّهنإ":هتقيقشلمستبيوهوروغوالدوغلاق

."امكعمّملكتّهنأيرنه
ديرنوهلاهفصنّنإيبألاق.تاناوطسألاهعيبلّططختّكنإانللاق"

."حابرألافصن
."اهعيبأنل،ييأرُترّيغ":روغوالدوغلاق
."؟توشباولاقاذامو"
."أبنلاهّرسيمل"
.ً"ازاتممًانمثضرعهّنكلو"
ولتةدحاو،يسفنباهتعبنإلضفأنمثىلعلصحأنأيننكمي"

لعفيونيتوشباوّنأّنظأً.ادجاهبنوّمتهمتاناوطسألاوعماجف.ىرخألا
.قاوسألايفاهراشتناعنملاهئارشببغريّهنأينربخأنإوّىتح،هسفنءيشلا
عيمجلاناك.يئارونملاملابسكواهعيبلّططخيّهنأو،بذكيّهنأّنظأ
ىلعرّيغتيملاذهو،يبأاّميسال،يئارونملاملابسكىلإنوَعسي
."قالطإلا

.امهضعبىلإاقّدح
نمريثكلاهيدلدعيمل،يبأعمّملكتوتيبلاىلإلاعت":تلاق

."تقولا
."؟توشباوهعمّملكتله"
."هنعهتربخأانأ.توشباوىتأامدنعكانهنكيمل،ّالك"
."؟لاقاذامو"
."بسحوهتّصحدارأً،ائيشلقيمل"
."؟كنعاذامو"
."؟يّنعاذام"
تنأ؟كبةّصاخةرسأينّوكتويجوزتتملاذامل؟ّطقهيكرتتملاذامل"

."؟كتايحنيأ.هتايحنيشيعتلب،كتايحنيشيعتال
َهتعضويذلابلودملاّيسركلايفاّهنأّنظأ":ةرخاساينافيتسهتباجأ

."يتايحنعلأستوأّرجتتال،هيلع
."يضاملايفّيلعاهسراميتلااهسفنةطلسلاكيلعسرامي"
.ةبضاغاينافيتسترجفنا
لجرىلإلّوحت،همجن،لّضفملاهنباف!هبءانتعالامهدحأىلعبجي"

هعمّملكتلاىلعؤرجيملوّملسلاىلعأنمهعفد،توصالبّيوسريغ



نألبقهنمّللستلاوًاليلهلزنميفسولجلالّضفيوهو.نيحلاكلذذنم
نكلو؟اٍّيئاهنهنمتّصلختّكنأّنظتله؟كيلعكلميةطلسّيأ.ظقيتسي
تنأ.ءيشال!ينربخأ؟تحبصأاذام!كسفنىلإرظنا!كسفنىلإرظنا
."ةلاثح

.تتمص
."كلذلوقيبردجينكيمل،فسآ":لاق
.هبجتمل
."؟يّنعلأسيله"
."ّالك"
."ً؟ادبأيّنعّملكتيال"
.ً"ادبأ،ّالك"
."تاونسلاهذهّلكدعب،ينهركي.هيلعانأامهركي،يتايحهركي"

."؟يبِتبعالتاذامل؟لبقنمكلذبينيربختملاذامل":رودنيلرإلاق
لئاسمثحبببغرأملانأ.ّليختتنأكنكمي،عقاولايف؟كبُتبعالت"

."انتاّيصوصخةيامحعيطتسأيّننأُتننظ.ءابرغعمّةيلئاع
."؟كاخأاهيفِتيأريتلاةريخألاةّرملايهكلتتناكله"
."لجأ"
."؟ةقثاوتنأله"
."؟ريشتَمالإ،لجأ":اينافيتسهيلإترظن
رّجفاماذهو؟هعميرجاشتتوً،امامتكدلاولعفامكهيئجافتملأ"

."كلذلّدحعضوِترّرقفكتايحيفةرارملاونزحلانماكمّلك
."؟...اذام،ّالك"
."دهاشانيدل"
."؟دهاش"
امهتأجاف.لاملالباقمكيخألتامدخمّدقيناكّباش.هعمناكنَم"

هبتكمىلعًانيّكسِتيأر.كيخأىلعِتضضقناوّباشلابرهف،وبقلايف
."اهبهِتمجاهف

لبحّنأو،هلوقيامينعيرودنيلرإّنأترعشدقو،اينافيتستلاق
ةزجاع،رودنيلرإىلإتقّدح."حيحصريغاذه":اهتبقرلوحّفتليةقنشملا
.اهَينذأقيدصتنع

.هتلمجءاهنإنمنّكمتيملهّنكلو"-دهاشانيدل"



."؟ّملكتتدهاشّيأنع؟دهاشّيأ"
."؟كيخألتقىلعِتمدقأّكنأنيركنتله"
يولخلاهفتاهّنررودنيلرإهيلعبيجينألبقو،قدنفلافتاهّنر

.ةبرغتسمهيلإتقّدحيتلااينافيتسىلعراذتعاةرظنىقلأً.اضيأ
."لاّصتالااذهىلعةباجإلاّيلع":رودنيلرإلاق
ىلعةعوضومروغوالدوغيتناوطسأىدحإتأرواينافيتستعجارت

تحار،قدنفلافتاهىلعرودنيلرإباجأامدنع.ّفلغملاجراخبتكملا
ىلعرودنيلرإباجأ.يلوأرودروغيسوهلّصتملاناك.ةناوطسألاصّحفتت
.راظتنالالّصتملانمبلطويولخلاهفتاه

يتلاةميرجلاصوصخبلجرنآلايبلّصتا":يلوأرودروغيسلاق
."؟لّصتاله،كفتاهمقرهتيطعأوقدنفلايفتعقو

."نآلارخآلاّطخلاىلعصخشّةمث":رودنيلرإباجأ
ثالثُتلسرأ.يبلّصتاّمثهعمّملكت.ّةيضقلاهذهانللحاّننأودبي"

."مهعمغروبنيلإو،تاراّيس
،توصلاىلعفّرعتيملً.ادّدجمهفتاهلوانتوةعاّمسلارودنيلرإعضو

تّدكأتّىتحمالكلابأدبنإام.ّملكتيأدبوهسفنبهفّرعلجرلاّنكلو
رودنيلرإبلط،ةياهنلايفو.ًالّوطماثّدحت.ءيشّلكمِهفورودنيلرإكوكش
.يلوأرودروغيسىلإهتدافإءاطعإوةطرشلازكرمىلإباهذلالّصتملانم
ىلإتفتلاوهدينمهفتاهعضو.هتاميلعتاهاطعأوغروبنيلإبلّصتاّمث
.هتلّغشوزاهجلايفروغوالدوغةناوطسأتعضويتلا،اينافيتس

يفهذهكتاناوطسأليجستّمتيناكامدنع،نايحألاضعبيف":تلاق
اذهباوّمتهيملسانلاّنألامّبر،ليجستلايفرهظيجيجضلاناك،يضاملا
كنكمي.ةفيعضليجستلالئاسوو،ّةيئادبّةينقتلاتناكدقف،قباسلايفرمألا
."؟كلذفرعتلهً،انايحأّرمتيهوتاراّيسلاتاوصأعامس

."ّالك":ثيدحلاىزغممهفينأنودنمرودنيلرإلاق
ّنأّنظأالً.اّديجَتيغصأنإ،ةينغألاهذهيفهعامسًالثمكنكمي"

."ةدوجوماّهنأفرعينكيملامظحاليسًادحأ
فصتنميفًاتوصهانذأَتطقتلاوًاّديجرودنيلرإىغصأفتوصلاتَعفر

.ةينغألا
."؟كلذناكام":اهلأس
."يدلاوّهنإ":تباجأ
اممهفيملّهنأعم،حوضوبرودنيلرإهعمسوًادّدجمءزجلاتداعأ



.لاُقي
."؟كدلاواذه":اهلأس
ّربكمبرقفقيناك.عئارّهنإهللوقيناك":دورشباينافيتستلاق

."هسفنكلامتعطتسيملوتوصلا
.رودنيلرإىلإترظن
يفقرغتساوءاشعلادعبةكيرألاىلعدّدمت.ةحرابلايبأتام":تلاق

،ةفرغلاُتلخدنإامً.ادّدجمظقيتسيملهّنكلوً،انايحألعفيامكمونلا
ّهنإبيبطلالاق.هسملأّنألبقّىتحكلذبُترعش.لحرّهنأُتكردأّىتح
دعيملّهنأل،رومألاحيضوتل،كتيؤرلُتيتأببسلااذهل.ةيبلقةحبذببيصأ
ّيألئاسملاهذهلدعيمل.ّيلإةبسنلابالوهيلإةبسنلابال،ّةيمهأءيشّيأل
."مويلادعبّةيمهأ

ّهنأرودنيلرإرعشوةثلاثلاةّرمللةينغألانمعطقملاكلذتداعأ
.ّةيشماهةظحالماّهنأكوةينغألاقفارتةدحاوةملك.لاُقياممهفعاطتسا

.عئار
انابأّنأهربخألهيفلُتقيذلامويلايفروغوالدوغةفرغىلإُتبهذ"

لزنملاحاتفمبظفتحاروغوالدوغّنأيبأتربخأدقتنك.هتحلاصمديري
مل.انملعنودنمجرخيّمثةشيعملاةفرغيفسلجيو،هيلإّللستيّهنأو
يبأةيؤرديريناكاذإامو،روغوالدوغىلعربخلاعقونوكيسامفرعأ
تدرأينّنكلو،امهنيبحالصإلاةلواحميفلمأّةمثناكاذإاموأًادّدجم
."..ً.احوتفمهتفرغبابناك.ةلواحملا

.اهتوصفجترا
.تتمص"...همدبًاقراغ،ُهتدجوكانهو..."
."...ءامدلابّىطغم...ضفخنمهلاورس...ّيزلاكلذيف..."
.رودنيلرإاهنمبرتقا
نكميالًاعّورمًادهشمناك...يتايحيفيلقبسيمل.هّابر":تهّوأت

يفرطخاملّوأ.ةبوعرمُتنك،ُترّكفاذامبفرعأال.تاملكلابهفصو
يسفنُتعنقأ.رخآءيشّلكلثم،كلذنايسنةلواحموجورخلاوهينهذ
دقثدحامف،كانهيدوجولّةيمهأالّهنأو،ينأشنمسيلثدحامّنأ
أشأمل.لافطألاكُتفّرصتو،ينهذنمةركفلاُتدرط.ينأشنمسيلوثدح
."دحألةملكبهّوفتأمل.هتيأرامبيبأربخأملوكلذنعًائيشفرعأنأ

.رودنيلرإىلإتَرظن
...ةطرشلابلاّصتالايبردجيناكعبطلاب.ةدعاسملابلطّيلعناك"



ىلإينعفدثيحب...يعيبطريغ،زازئمشاللًاريثمدهشملاناك...ناك...نكلو
عيظفلاناكملاكلذنمبرهلا،داعتبالا،هبترّكفامّلكاذهناك.برهلا
."دحأينارينأنودنم

.َتتمص
هنمُتبره،لاكشألانملكشبً.امئادهنمبرهأتنكيّننأّنظأ"

."...كانهو.تقولاةليطً،امئاد
.بحتنتتحار
كلذلعفيبردجيناك.ليوطنمزذنمرومألاحيحصتانيلعناك"

نألبق،ةياهنلايفكلذدارأًاضيأيبأ.يتميرجيهكلت،تاونسلبق
."تومي

طقاستّنأظحالف،ةذفانلانمرودنيلرإرظنوتمصلاامهيلعّميخ
.ّفخيأدبجلثلا

."...عظفألاو"
.لمتُحتالةركفلاّنأكو،تّفقوت
."؟كلذكسيلأً،اتيمنكيمل"
.اهسأرتّزه
ًاظفالهّوأتو،بابلادنعينآر.ةايحلاقرافّمث،ةدحاوةملكلاق"

ينيدانيناك،انتلوفطيفهبيتادانمىلعًاداتعمناكيذلامسالا.يمسا
."يفيتسًامئاد

."يفيتس.تومينألبقكمسابحيصيوهوهاعمسو"
.ةئجافتمهيلإترظن
."؟امهنم"
.حوتفملابابلادنعدنيلافيإترهظةأجف
نألبقًادّدجماينافيتسىلإّمثنمو،رودنيلرإواينافيتسىلإتقّدح

.اهسأرّزهت
يفَتفرعةأرمامك":اهدلاوىلعةيماّهتاةرظنيقلتيهوتلاق

."لاحّيأىلع،انهكتماقإءانثأ



اهبقاريفقو.بسوأىلعرييغتّيأةظحالمنمرودنيلرإنّكمتيمل
.اهتلعفببسببنذلابرعشتتناكاذإاملءاستيو،لمعتيهو

ةموكتمر."؟كلتيفيتسمتدجوله":ّرمملايفهتأرامدنعهتلأس
.ةفرغلايفاهتعضوةفيظنةعومجمتلوانتو،ليسغّةلسيففشانملانم
ً.اديعبتدرشهراكفأّنكلو،بابلابرقفقوورودنيلرإبرتقا

.روغوالدوغتخأيهاينافيتسنأباهعانقإنمنّكمت.هتنبابرّكفيناك
ىلعافيإتسلج.هراظتنادنيلافيإنمبلط،ةريخألاهذهَتلحرامدنعو
هيلعتراث.ةميدقلااهتاداعىلإتعجرو،ترّيغتاّهنأحوضوبىأروريرسلا
نأنودنم،تمصبيغُصيفقوامنيب،اهتايحيفلكاشملاّلكببسب
نكيملاهبضغف،اهباتنايذلابضغلاببسفرع.اهبضغنمديزيوضرتعي
ىلعةرداقدعتمليهف.تراهنااّهنأل،اهسفنىلعلب،بسحوهيلعًابصنم
.كلذنمرثكأاهسفنىلعةرطيسلا

.هتعاسىلإرظن.همدختستيذلاتارّدخملاعونفرعيال
ذاقنإلعارسإلاكيلعله؟كرمأنمةلجعىلعَتنأله":هتلأس

."؟ملاعلا
."؟انهيراظتناكنكميله":اهلأس
."لحرا":حيبقونشختوصبهلتلاق
."؟كسفنباذهنيلعفتاذامل"
."تمصا"
."؟كلذكبجعيله.تيبلاىلإعجرنس،رّخأتأنلً؟اليلقينترظتناّاله"
ىلإةذفانلاربعرظنتيهو،سأرلاةينحنمتسلجلب،هبجتمل

.غارفلا
."بسحوةقيقدىلإجاتحأ":لاق
."؟بهاذتنأنيأىلإ،بهذتال":ةنوشخّلقأتوصبهيلإتلّسوت
."؟ةلكشملاام"
هذه!ءيشّلك.ءيشّلكيفةلكشملا؟ةلكشملاام":ةلئاقتحاص

لكشبريسياهيفامّلك.ةيرزملايتايح،ةلكشملايهكلت،ةيرزملاةايحلا
."؟؟فيك!فيك،ّرمتسأسفيكفرعأال.اذاملفرعأال.ئطاخ

."-نوكأس،افيإ"



."اهباجنإمدعىلعمدنأمك،هّابر":ةلئاقتهّوأت
.هعارذباهطاحأ
ُهتلعفامبرّكفأ،ءاسملايفمانأو،حابصلايفظقيتسأامدنع،مويّلك"

."اهب
."مويّلكاهبيرّكفتنأكيلع،ّديجاذه"
نأّيلعاذامً.ادبأهنمجورخلانكميالوًادجبعصكلذّنكلو"

."؟لعفأنأيننكمياذام؟لعفأ
."كدعاستسً.امئاداهبيرّكفلب،اهيَسنتال"
نمعونّيأ؟انأسانلانمعونّيأ.اهتبجنأيّننأولىّنمتأمك"

."!؟مهلافطأباذهكًائيشنولعفينيذلاكئلوأسانلا
ىلعكلذكنيَسلاجّالظوهردصىلعتأّكتاوهعارذباهطاحأ."افيإ"

.ةنيدملاقوفءودهبجلثلاطقاستامنيبريرسلافرط
اهنمًابلاطرودنيلرإاهلسمه،تقولاضعبلكلذكاسلجامدعب

ارظن.اهعمداليملابلافتحالاوتيبلاىلإاهذخأيونيناك.ةفرغلايفهراظتنا
.ةقفاوماهسأرتّزهفً،اءودهرثكأتناك.امهضعبىلإ

دهاشيوهولفسألاقباطلايفةفرغبابمامأنآلافقوهّنكلو
هيلعّنأفرع.افيإبريكفتلانعّفقوتلاعطتسيمل.لمعتيهوبسوأ
.اهعمداليملاةيضمتو،تيبلاىلإاهذخأو،ةعرسباهيلإةدوعلا

ةقيقشيهواينافيتسلماكلااهمسا.يفيتسعمانّملكت":لاق
."روغوالدوغ

.ماّمحلانمبسوأتجرخ
."؟...مأ،ءيشّلكتَركنأله،ثدحاذامو"
،ّدجتسااّمعلءاستتواهءاطخأفرعتاهنإً.ائيشركُنتمل،ّالك":لاق

اذه.هعمحلاصتتتأدباهّنكلورمألالايحءوسلابرعشت.فيكوىتمو
."رومألاحالصإىلعتافدقناوألاّنألاهيلعٍساق

."؟َتفرتعاله"
اهّنكلوةريثكتاملكبفرتعتمل.عقاولايفءايشألامظعمب،لجأ":اهباجأ

."هتّدأيذلارودلافرعت
."؟كلذىنعمام؟ءايشألامظعم"
ّمث،ةطوفوفيظنتلئاسراضحإلهمامأنمبابلاربعبسوأتّرم

نملعفامكّفظنتيهواهبقاريحارورودنيلرإاهعبت.ماّمحلاىلإتداع



.هعمةدودواهمويتناكو،ّةيضقلاةيادبيفلبق
ديحولاءيشلاوهاذه.ةميرجلاءانثتسابءيشّلك،عقاولايف":لاق

."هبّرُقتمليذلا
ةّدرّيأِدبتنأنودنم،ماّمحلاةآرمىلعّفظنملابسوأتّشر

.لعف
راكنإاهنكميال،اهقيقشنعطتيهواهآر.اهآريخأّنكلو":تلاق

."كانهىلإاهئيجمركنتنأاهنكميال.كلذ
."هنعطنميهتسيلنكلو.ةايحلاقرافامدنعوبقلايفتناك،ال"
."كلذراكنإاهنكميال.اهآررينير،ىلب":تلاق
."؟مهلنانيدتمَكب"
."؟مهلنيدن"
."؟غلبملاوهمك"
."؟ثّدحتتّمع؟نملنيدن"
ّلكّنأكو،كلذىلعدمتعتاهتايحّنأكوةآرملاحسمتبسوأتحار

تلصاو.مالستسالاىلإّرطضتسوعانقلاطقسيس،تَّفقوتنإيهتنيسءيش
.اههجوىلإرظنلاتبّنجتو،جاجزلاعيملتوّفظنملاّشر

بتكلادحأيفةّرماهأرقةلمجهلابىلعترطخورودنيلرإاهلّمأت
.ةذوبنملاملاعلاَةنباتناكً:اميدقءارقفلانع

ناك.تامزألازكرميفكلّجسنمّوتللتَقّقحتيلةليمزغروبنيلإ"
ةريحببرقخوكيفءادتعالاعقو.ةثالثاوناكورهشأةتسذنمكلذ
مويكفطخباوماق.مهنيفرعتالّكنأِتيعّدا.هِتلقامّلكاذه،نتافادور
."خوكلاكلذىلإكوذخأو،ةدلبلايفِتنكامدنعًاليلةعمجلا

هلاقاملناكاذإامرودنيلرإفرعيملوةآرملاعيملتبسوأتعبات
.اهيفريثأتّيأ

."مهّدضىوعدعفرومهّتيوهديدحتِتضفر،ةياهنلايف"
.ةتماصبسوأَتيقب
ديدستليفكيامنيبسكتالكنكلو،قدنفلااذهيفنيلمعتتنأ"

ِكَوطعأوةريغصتاعفدبمهداعبإنمِتنّكمت.كتداعىلعقافنإلاوكنويد
."مهتاديدهتنوذّفنيمّهنأنيفرعتتنأو،ديدهتلااولصاومهّنكلو،ديزملا

.بسوأهيلإرظنتمل
كلذِتلق؟كلذكسيلأ،قدنفلااذهيفتاقرسدجوتال":ًالئاقعبات

."انليلضتل



نمرصانعةعبرأوغروبنيلإىأروّرمملايفًاتوصرودنيلرإعمس
.رظتنتلاهيلإراشأ.بابلامامأةطرشلا

ال،مهعمهسفنباسحلاناكلمتامتنكامّبرو.هسفنعضولايفكوخأ"
الامتنأو،امكيوبأديدهتّمتامك،ديدهتلاوبرضللضّرعتدقف.يردأ
اّهنألكّرحتلاةطرشللنكميالو.صاخشألاكئلوأنعغيلبتلاىلعناؤرجت
كنوفطخيو،مهتاديدهتصاخشألاكئلوأذّفنيامدنعو،تاديدهتدّرجم
."مهئامسأبكوخأوأتنأنيحوبتال،خوكيفكيلعنودتعيو

.اهبقارورودنيلرإتمص
.تارّدخملامسقيفةطرشلايفلمعيّهنإ،ّوتللصخشيبلّصتا"

يفوعراوشلايفهنوعمسيامهلنولقنينيربخمنمًانايحأتالاّصتاىّقلتي
،عقاولايفحابصلااذه،ةيضاملاةليللايفًالاّصتاىّقلتدقو.تارّدخملاملاع
رهشأةتسلبقباصتغاللتَضّرعتّةباشنعةّصقعمسّهنإلاقلجرنم
تدّدساهّنكلو،مهعملماعتتنيذلاراّجتللعفدلايفلكاشمهجاوتتناكو
."ً؟افولأمكلذكلودبيله.اهيخأنويدواهنويد،نيَمويلبقاهنويد

.ةيفاناهسأربسوأتّزه
لمعتاّهنأوةاتفلامساربخملافرعي؟كلذكودبيال"ً:ادّدجماهلأس

."اتناسهيفلُتقيذلاقدنفلايف
.اهسأرّزهبسوأتلصاو
يفنويلمفصنكلميناكروغوالدوغّنأفرعننحن":رودنيلرإلاق

."هتفرغ
.اهسفنىلإتقّدحواهيَديتلدسأّمث،ةآرملاحسمنعتّفقوت
."ّفقوتلالواحأُتنك"
."؟تارّدخم"
."مهلنيدينمعمةمحرالبمّهنإ.ىودجالب"
."؟مهّتيوهبيِنتربخأّاله"
."...ّمث.يعمًافيطلًامئادناك،هلتقيونأنكأمل"
."؟لاملاِتيأر"
."لاملاىلإةجاحبُتنك"
."؟لاملاببسبهتلتقله"
.هبجتمل
."؟كيخأببسبمأ؟ببسلاوهلاملاناكله"
.ً"اعمنَيببسلل":ضفخنمتوصبتباجأ



."لاملاِتدرأ"
."لجأ"
."كاخأّلغتسيناكو"
."لجأ"

ىلعلاملانمةموكو،هَيتبكرىلعًايثاجاهاخأاهنيعفرطنمتأر
نعطتلواحونيّكسلاتَكسمأ،ريكفتّيأنودنمو.نيّكسلاوريرسلا
نعّفقوتّىتحًاراركتهيلعتّضقنااهّنكلوهيَعارذباهلىّدصت.روغوالدوغ
.هبلقنم؛هردصيفحرجنممدلاّقفدت.طئاحلاىلعىواهتوةمواقملا

دقاهقيقشناك.اهفطعمواهاديتثّولتكلذكو،ءامدلابنيّكسلاتثّولت
.ّملسلاوحنًاهّجتم،ّرمملاربعًابراهّرفوضهن

.قيمعتوصبروغوالدوغهّوأت
نموروغوالدوغىلإتقّدح.ةريغصلاةفرغلاىلععيرمتمصّميخ

ً.ادّدجمرينيررهظةأجف.اهلمحتيتلانيّكسلاىلإّمث
."ّملسلالزنيمهدحأ":سمه
نماهّرجّمث،اهناكميفترّمستيتلاهتخأبكسمأو،لاملاذخأ

تقّدح.ةأرملابارتقاعمامهسافنأاسبح.ّرمملارخآيفةّوكلاوحنةفرغلا
.امهرتملاهّنكلو،مالظلاىلإ

نماّنكمتو،ةتوبكمةخرصتقلطأ،روغوالدوغبابىلإَتلصوامدنع
.روغوالدوغعامس

."يفيتس":ًالئاقهّوأت
اهايأرامهّنكلوةفرغلاىلإةأرملاتلخد.كلذدعبًائيشاعمسيملو

ةأجفترادتساّمث،ّرمملارادجىلإتلصوّىتحتَعجارت.ةرشابمجرخت
.فلخلاىلإرظنتنأنودنمةعرسمتلحرو

رارمتسالاّيلعناكو،رينيرجرخ.رخآًادحاوُتدجووفطعملاُتيمر"
بُلطّمث.ُتننظاذكهوأ،ثدحامبروفلاىلعمتفرعل،كلذالول.لمعلاب
ملانأف،ضفرلاعطتسأمل.داليملالافتحالجأنمهراضحإلباهذلايّنم
ناك.ّرمملايفُترظتناوُتلزن.هابتنالاّيلإبذجيءيشلعفىلعةرداقنكأ
يّننإتلقوىلعألاىلإُتعجر.لخدأملينّنكلوًاحوتفملازامهباب
."تيمّهنأّنظأوهتفرغيفهتدجو

.ضرألاىلإبسوأترظن
ببسلااذهلامّبر.يعمفطللاغلابًامئادناكّهنأرمألايفامأوسأ"



مارتحابيننولماعينيذلاسانلانمليلقددعنمدحاوّهنأل،ينونجّنُج
."...امّلكدعب.يباوصتدقف...يخأتيأرّمث،انه

."؟كبهولعفامّلكدعب":رودنيلرإلاق
ىلعاوَبقاعينلمهف.لاذنألاكئلوأّدضىواعدعفرنمىودجال"

نوجرخيسّمث،نجسلانمفصنوماعوأماعنمرثكأليبهولعفام
نأكيلعلب،دحأنمةدعاسملابلطالو،ءيشلعفكنكميالً.ادّدجم
امّبرو،لاملالجأنمهتلتقامّبر.تعفدولاملاُتذخأ.ةقيرطّيأب،عفدت
."...فرعأال،فرعأال،رينيرلجأنم

.تتمص
ّدبتسانأقبسيمل،اذهكروعشينباتنانأقبسيمل،يباوصُتدقف"

،مهتيأر.خوكلاكلذيفّيلعتّرمةيناثّلكُتجرخأ.بضغلااذهيب
امنيأهنعطتلواحونيّكسلاتلوانت.ديدجنمثدحيءيشّلكتيأرو
نعطأونعطأُتحرينّنكلو،هسفننععافدلالواحوهتمجاه.تعطتسا
."كارحلانعّفكنأىلإنعطأو

.رودنيلرإىلإترظن
هذهبوهامصخشلتقّنأ،ةبوعصلاهذهبرمألاّنأكردأمل"

."ةبوعصلا
الاذاملمهفتالاّهنأبرودنيلرإىلإتراشأوبابلادنعغروبنيلإترهظ

.ةاتفلانولقتعي
."؟نيّكسلانيأ":رودنيلرإاهلأس
."؟نيّكسلا":هوحنمّدقتتيهوتباجأ
."اهتلمعتسايتلا"
.ًاليلقتتمص
ّمث،نيّفظوملاىهقميفناكمإلاردقاهتّفظن.اهناكمىلإاهتدعأ"

."مكئيجملبقاهنمُتّصلخت
."؟نآلايهنيأو"
."اهناكمىلإاُهتدعأ"
."؟ماعطلاتاودأعم،خبطملايف"
."لجأ"
ةئمسمخكلميقدنفلاّنأنمّدبال":ةسئايةربنبرودنيلرإلاق

."؟اهدجننأانلفيك،اهلثمنيّكس
.""هيفوبلا"نمءدبلامكنكمي"



."؟"هيفوبلا""
."اهمدختسيمهدحأّنأنمّدبال"



ىلإًادئاععرسأوةطرشلارصانعوغروبنيلإىلإبسوأرودنيلرإّملس
تحتفاّهنأدجيلبابلاحتفوةقاطبلالخدأ.دنيلافيإهرظتنتثيحهتفرغ
جلثلاىلإرظنتيهواهتبتعىلعةسلاجتناكواهلماكبةريبكلاةذفانلا
.قباوطةّدعدعبىلعلفسألايفضرألاىلعطقاستملا

."افيإ":ءودهبلاق
.همهفيملًائيشتلاق
."يتبيبح،يلاعت":ًالئاقرذحباهنمبرتقا
.ً"ادجًالهسكلذودبي"
."تيبلاىلإيلاعت،افيإ":ضفخنمتوصباهللاق
.ةقفاوماهسأرتّزهّمث،ًالّوطمهيلإترظن.تتفتلا
.ةذفانلاتقلغأوضرألاىلإتلزنّمث."بهذنلف":ءودهبتلاق
.اهنيبجىلعةلبقعبطواهوحنىشم
."؟كتلوفطُكتبلسله،افيإ":ضفخنمتوصباهلأس
."؟اذام"
."ءيشال"
ًاعجبىريناكنايحألاضعبيف.اهيَنيعىلإًالّوطمرودنيلرإرظن

.امهيفضيبأ
.نيَوادوساتناكفنآلااّمأ
فرع.وهبلاىلإهقيرطيفوهودعصملايفرودنيلرإفتاهّنر

.روفلاىلعتوصلا
سمهتاّهنأادبو.ً"اديعسًاداليمكلىّنمتأنأُتدرأ":رودرغلافتلاق

.فتاهلاربع
.ً"اضيأكلًاديعسًاداليمىنمتأ":لاق

نيذلاحاّيسلابّجعتاهآرف،ماعطلاةعاقىلإرودنيلرإرظن،وهبلايف
مهتامهمهترشتناامنيب،تاغللاعيمجبنورثرثيوداليملا"هيفوبب"نوعتمتسي
ّنأيفريكفتلانمهسفنعنمعطتسيمل.يضرألاقباطلاءاحنأيفةحرملا
.ةميرجحالسهديبكسميمهدحأ

يتلاةأرملالسرأنَموهنوكيدقتنازورّنألابقتسالاريدمربخأ
أدبّهنألجرلاهباجأفً.اقحاللاملاهنمَتبلطوةليللاكلتهعمتمان



سيئروريدملانعقدنفلاكّالُمربخأدقناك.عونلاكلذنمءيشبهبتشي
.ةلأسملانوجلاعيسفيكدعبفرعيملهّنكلولدنلا

ءاعّدالادارأ.دنيلافيإىلإًاشوهدمرظنيقدنفلاريدمرودنيلرإىأر
.هقيرطضرتعاريدملاّنكلو،هريملّهنأب

."ءيشعفدىلإاٍّرطضمَتسلعبطلابو،كركشأنأُتدرأ"
."ءاقللاىلإ،هعفدّيلعبّجوتيامُتدّدسوقبس":رودنيلرإلاق
."؟هبلعفتساذام،توشباويرنهنعاذامو":ريدملاهلأس
ريدملاىلإترظنيتلادنيلافيإَديبكسميناك.رودنيلرإّفقوت

.نَيتسعاننيَنيعب
."؟رخآءيشنمله.هدالبىلإهديعُنس"
.ريدملادّدرت
."؟تارمتؤملافويضنعةاتفلابيذاكأصوصخبًائيشلعفتسله"
.رودنيلرإمستبا
."؟كلذصوصخبقلقتنأله"
."بيذاكأدّرجماّهلك"
.بابلاىلإاهّجتاوهعارذبدنيلافيإرودنيلرإطاحأ
."ىرنس":لاق

.مهلوحنورظنيونوّفقوتيسانلارودنيلرإظحال،وهبلااربعامدنع
امدنعرودنيلرإمستباو،ةعاقلايفحدصتتناكيتلاداليملايناغأتتمص
.تاناوطسألابرّكف.يناغألارّيغوهبلطىلعقفاولابقتسالاريدمّنأكردأ
اليهف.فرعتنكتملاهّنكلو،نوكتنأنكمينيأاينافيتسلأسدقناك
ةقثاوتسيلو،هتاناوطسأباهقيقشهيفظفتحايذلاناكملانعةركفكلمت
ً.اموياهيلعروثعلاّمتيسناكاذإاّمم

تارظنفويضلالدابتو،اٍّيجيردتماعطلاةعاقيفتامهمهلاتّفقوت
غلبيذلاعئارلاتوصلاردصمنعًاثحبفقسلاىلإاوقّدحو،ةشهدلا
.ّفقوتدقنمزلاّنأكوادب.ءاغصإللةكرحلانعنوّفظوملاّفقوت.مهعماسم

ةمينرتلاهسفننيبوهنيبدّدريرودنيلرإحارامنيب،قدنفلاارداغ
ألمييذلاقيمعلانزحلابىرخأةّرمرعشو،ريغصلاروغوالدوغعمةليمجلا
.مالغلاتوص



[1] رعاش يناملأ .
[2] ئطاش ىلع لحاسلا يبونجلا ادنلسيأل .
[3] عجتنم هايملل ةّراحلا يف ادنلسيأ .
[4] فيس ليقث سَّوقم .
[5] زنارف تربوش : راقيسوم يواسمن .
[6] ربكأ قوس ةقلغم يف ادنلسيأ .
[7] عون نم رجشلا .


