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 ينخراآل أساطير
 دس(ـــــــــإلع ةـــوظــــ)پ

 

 الجاذبية فقدان

ي  علقةم حوله إلمتنإثرة وليد ألعإب إنتظمت
 
 بي    جإذبية، إلةل قمرة هوإء ف

 إلنقية، إلذوإت مسبإر أمإمه لعبة.  وإلدمية إلدمية وبي    دمية وإللعبة إللعبة

ي  إلفضإئية إلمركبة عن مصغرة نسخة
 سبعة قبل وإلدته منذ فيهإ عإش إلتر

وخة، إلعإجية إللعبة نحو ليندفع بذرإعيه رفرف أعوإم.   حنجرته من إلمرس 

ة  ِقن" إلغولة أنإ "وووه إلسبإعية.  إلنفإثة إلمحركإت وإتأص إنطلقت إلصغت 

 دإخل صغإر برس   بصوت نفسه عىل رد ثم مرعب، بصوت إلدمية قإلت

  تستطيعي  لن "إلإإ إلمركبة
 
 زأرت "وإإإه" إلقبيحة" إلغولة أيتهإ بنإ إؤلمسإك

ي  إلسودإء ذرإعهإ رفعت ثم ِقن إلغولة
 كرة لتقذف ضوئية لفرإسخ تمتد إلتر

 إلمركبة.  نحو مطإطية

ّ  نون!  إلقبطإن "أنإ ".  أقض ؤىل إلبةلزمي  إلضغط أنقل أن عىلي  دإخل إليمي  

ي  إلمركبة
 
 إلبةلزمي  إلسإئل تمّوج إلقبطإن، مركبة دفة نحو أرسع وليد عقل وف

ي  إلسطح مةلمسته فور إإلتزإن.  خّزإن من إأليمن إلجإنب نحو
ون   إؤللكتر

إ.  سبعي    مسإحة عىل تدإلمم وإلسطح إلسإئل بي    إلشحنإت تنإفرت
ً
 فدإن

 إلمسبإر إستطإع حتر  إلحركة وتسإرعت إلسطحي    بي    إلسإئل تقلبإت توإلت

، إلمحرك ليفّعل نفسه حول كإملة دورة ؤكمإل ي
 إلمركبة إرتّجت إلهيدروجيت 

ي  إإلنشطإر ؤثر عىل برمتهإ
 
 سةلح عن مبتعدة خإرقة برسعة وإنطلق نوإتهإ، ف

ة لؤلؤة نحو متجًهإ إطية،إلمط إلكرإت إلمفضل، إلغولة  إلكوكب تمثل صغت 

. 
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ي 
إ تنعم كي  لوصوله إلمركبة سعت طإلمإ إلتر ً  إلغولة صإحت بإألمإن.  أخت 

 إأليمإن.  بأغلظ وأقسمت إلمسبإر سكإن من بإلنيل متوعدة

ي  يعقوب أطفأ
 
سقط إلجإذبية نإف

 
يتية.  إألرض عىل وألعإبه وليد إبنه ف  إلكت 

ي  إل لمإذإ "يعقوب، صبيإنية كةضح وضحك إلصدمة من وليد تأوه
 تنبهت 

!" ؤيقإف قبل ي
 
 ستنبهنإ ِقن إلغولة أن تظن "هل إلمتبسم أبإه معإتًبإ قإل إلنإف

إلًيإ صإروخ شكل عىل دمية ورفع وليد وقف إألذية؟" بنإ تلحق أن قبل
 
 "إل ع

!".  إثني    إلطوفإن بصإروخ سأفجرهإ بأس،  متصنًعإ إلوإلد قإل "أووه" بنفشي

، "إل حينهإ؟".  نون إلقبطإن سيكون "وأين إإلنبهإر ي
 عىل سيضغط من أنإ يهمت 

ية!".  سينقذ من أنإ إؤلطةلق، زر إ".  قدرإتك "لت    إلبرس 
ً
 عىل يعقوب إنقّض  ؤذ

نه وليد
 
ض  وصإح فإئدة دون بإلصإروخ وطعنه وليد قهقه بأكله، وتظإهر وح 

 إلغبية!".  إلغولة أيتهإ "إبتعدي

  إلوإلدين، مقإبل دولي جلس إلعشإء مإئدة عىل
ً
 حسإء تنإول من بدإل

 إلوعإء فوق بهإ وطإر إلمركبة كأنهإ إلبةلستوكية ملعقته حرك إلمغذيإت

 "إل إلقبطإن!".  ستصبح كيف إلحجم صغت   بقيت لو وليد، يإ عشإءك "أكمل

  يهم،
ُ
غط

 
 وقإلت زوجهإ نحو نوڨإ إلتفتت عمةلقة" ؤصبًعإ يتطلب إل ِزري  ض

  ننإإب أن "يبدو ممإزحة
 
ِكه
 
ّ  هل مثلك، ف  ضحك إلِصنوإن!" ِظل   ثقل تحمل عىلي

ي  كإملة سإعة سأجإزيك وإلحلوى عشإءك أكملت "ؤذإ إبنه وخإطب يعقوب
 
 ف

إ.  رأسه يعقوب هّز  متحمًسإ.  وليد قإل "سإعتإن!" جإذبية".  إلةل قمرة
ً
 رإفض

ي  "لمإذإ بتقزز وجهه وليد كّوم
إنت   يعقوب أرجوك إلحلوى؟ أكل عىل تجت 

ي  إل لكن إلحسإء كملسأ 
 "إل وقإل رأسه يعقوب هز إلبوظة!" أكل ؤىل تضطرن 

 تأفف إألوإن".  فوإت قبل تنمو حتر  ليلة كل إلعدس بوظة تنإول عليك يجوز،

ركبة إلِملعقة أوقف أن بعد وهمس وليد إن عن إلم   عن توقفتمإ "لكنكمإ إلطت 

 أي عىل جإذبية إلةل من "إكتفيت وأكمل صوته رفع تأكةلنهإ.." زلتم ومإ إلنمو
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 مّس  دون حصته ؤنهإئه فور هرب ثم إلمغذيإت حسإء بإلتهإم بإرس   حإل". 

أنه كإهله وأسقط تفإدإهإ نظرة زوجهإ نوڨإ رمقت إلعدس.  بوظة
 
 رجل   ك

 عّيإن. 

 طفل كل رتيبة، روتينية كإنت إلنقية إلذوإت مسبإر عىل إألطفإل حيإة

عرع ي  يتر
 
ة.  يصل حتر  منه روجإلخ له يخّول وإل عإئلته جنإح ف  يعلمه إلعإرس 

يإء مثل إلطبيعية وإلفلسفإت إلريإضيإت وإلدإه  يجب كمإ وإلكيميإء إلفت  

ي  إألولي    أسإطت   من أسطورتي    حفظ عليه
 
 أسطورة بإتت إلغإبرة.  إألزمنة ف

ي  إلمخلوقة تلك طبعت ؤذ وليد لدى إلمفضلة ِقن إلغولة
 
إ مخيلته ف  من ِحسًّ

  إؤلثإرة
ً
ي  ورغبة
 
ورة له أكدت كمإ غإمرة. إلم ف  ؤن إلمسبإر قوم عن إلدفإع رص 

إ ذلك إألمر تطلب
ً
 أقوإم من تكونت إلغولة بأن إلمسبإر قوم يؤمن مإ.  وقت

ي  إلخإرسة إلبرس  
ي  فشلت إلتر

 
ي  وقضوإ إنطةلقه، قبيل إلمسبإر ؤىل إلوصول ف

 
 ف

ى إلطإمة ي  إلكت 
قت كينومإ.  بمسىم إلمعروف إألم إلكوكب أصإبت إلتر  إحتر

 تتبع كإرسة عمةلقة غولة لتتكون إألم إلكوكب مركز مع وإنصهرت إدهمأجس

جرهم من إإلنتقإم ضإمرة إلعإجرة مركبتهم
 
ي  لهإ.  ه

 
ت طريقهإ ف

 
ل  إلكوإكب ص 

ُهب وقذفت
ُ
 مإ إلكون من نفذ ؤن ذإتهإ تحرق أن حقدهإ فرط من وكإدت إلش

ي  إلسإحرة إلقصة بهذه وليد أوِلع حرقه.  يمكن
 أنفر  يلسل من جعلته إلتر

ي  إلذين وإلنسإء إلرجإل
نر  تمكنوإ وإللوإنر

 
ك م 
 
ي  إلنجإة من وت

 
 إلمسبإر.  ف

ي  إلثإنية إألسطورة
 إلكوكب أسطورة هي  معظمهإ وحفظ حفظهإ إختإر إلتر

ومإ، إألمثل ته إلذي إلجليل إلكوكب ذإك بلت  ّصلت ولحضوره لحض 
ُ
 كل ف

ي  ودإرت له إلمجّرإت إنحنت كأنمإ إلتصإميم. 
 
  بد،لال  فلكه ف

 
 إلكلُّ  نحوهإ ِقبلة

د من نفسهإ حول عنه إلبعيدة إألجرإم دإرت سجد.  م 
 
هإ إلك  إلمسبإر سع وعت 

إ
ً
 كونية وأموإج   ذبذبإت أي إلمسبإر مجّسإت تلتقط لم عنه.  غت   إل للقإء توق

ومإ إألمثل إلكوكب من ع أنه ؤإل بلت  ب 
 
ي  ط

 
د ف ب 

 
إ إلك

ً
  ُينكر إل ؤيمإن

ً
.  إل وأمةل  ينكف  
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 إألمثل إلكوكب سكإن ؤن تقول إألسطورة أن يعلم إآلن حتر  وليد ظحف ممإ

ومإ ي  أبنإئهم أحد مإ يوًمإ أرسلوإ عدد، أي يحصيهإ إل أروإح   هم بلت 
 
 حقبة   ف

ل إلجسد.  ِحقبة لقبهإ
ّ
ي شكل عىل تمث ي  برس 

 
 برسعة إنطلقت كبسولة ف

 أن دون إلجوي إلغةلف وثقبت تبإطأت إلوصول وقبل وإلمكإن إلزمإن طّوعت

 أحد.  يلحظهإ

ي  نفسه ليجد إلكبسولة من إلرسإلة حإمل خرج
 
 ؤىل وهرع مقفرة صحرإء ف

 تنكرس قوًمإ وجد إلصحرإء.  قطع من تّمكن لمإ خلوده لوإل عإمرة.  قرية أقرب

 إنحجبت ؤذ دإئم بشكل يسقطون منفرجة، بزإوية إلسمإء نحو أعنإقهم

 أعمدة عىل مرإيإ قهمتعلي من إلرغم عىل عإثرة، أقدإمهم جعل مإ إألرض،

هم، رؤية دون أنفسهم ؤىل بإلنظر ليتلذذوإ  أزيإؤهم خلفهم تجرجرت غت 

موإ لم إلزإخرة. 
ّ
ّ  إلقصد كإن ؤن ؤإل بعضهم ُيكل  إلنظرإت وتبإدلوإ إلتكت 

 عن إنضفوإ إألطفإل حتر  متفإخرة، ونسإؤهم متشإمخون رجإلهم إلمتشإزرة. 

ي  وقتهم ورصفوإ إللهو
 
ّ  ف ي  تصل حتر  إألعنإق ىلي

 
 يسقط زإوية ؤىل متأخرة أعمإر ف

 ستحل بكإرثة نبوءة عليهم إلرسإلة حإمل نُت   خلفه.  ينظر ليكإد فيهإ إلرأس

هإ.  تعليمإته يتبعوإ لم ؤن كينومإ إألم بإلكوكب   بحذإفت 
ً
ي  إلخوف من بدإل

 وتوح 

 أنهم هو ردهم فحوى سإخرة.  وكلمإت متهكمة ضحكإت عليه صّبوإ إؤلنذإر

 لمدة ؤقنإعهم حإول أمه.  يؤذي من يوجد وإل إلوجود أم إألم، إلكوكب عىل

وإ عإم، ألف  مجإورة.  قرية ؤىل وإنتقل إألمل فقد حتر  وتجإهلوه تكت 

  قوًمإ وجد هنإك
 
ن
 
 إألرض عن نفإثة أجهزة ترفعهم ونسإئهم، رجإلهم بد

 عن ويصومون إلطعإم من ُيبشمون إلقوم كإن إألقدإم.  عىل تنقلهم لصعوبة

إ إلرسإلة حإمل شإهد .إلكةلم
ً
ه
  يتخيله لم رس  

ً
  حتر  أو معقوإل

ً
 عىل محتمةل

 من وإلوسط وإلخنض إليرسى إليد من إؤلبهإم معظمهم فقد إألنإم.  أجسإد

 . ه، شدة من أصإبعهم منهم إلكثت   أكل مع إلظإهرة هذه بدأت إليمت   إلرس 



  060 

إ هذإ صإر إلوقت مرور مع لكن
ً
 إإللتهإم.  معليه لُيسّهل بذإته قإئًمإ تقليد

 رأى لمإ إلرسإلة حإمل ُبهت يجرفون.  وبإليرسى إلكرإت يلتقطون بإليمت  

 رؤوسهم وضعية ؤثر عىل ونسإؤه رجإله غصر  قوًمإ عإرس   أن بعد خصوًصإ

وإ أإل عىل إتفقإ إلقومي    كةل لكن إألصةلب.  ؤلقإمة بإللقيمإت وإكتفوإ  يعت 

 يزعجه لم هذإ لكن بعدهإ، لحص مإ وليد يتذكر لم إهتمإم.  أي إلرسإلة حإمل

 أعوإم.  ثةلثة إلصغت   بيته من يتخرج حتر  أمإمه زإل مإ ؤذ

ي  يومه نصف وإلده أمض  
 
ي  متقدمة درإسإت ف

 
 إلفلكية إلريإضيإت علوم ف

ي  فإستغلهإ فرإغه أوقإت أمإ إلسمإء.  ومرإقبة
 
 تلك ؤىل ترمز لوحإت   رسم ف

إ وإلدته عملت إإلستنتإجإت. 
ً
ي  أيض

 
 أخذت وظيفتهإ لكن يإتإلريإض مجإل ف

إ منح إ.  إلبيت مغإدرة تطلب تطبيقيًّ  بإألويكونوميإ عملهإ مجإل ُسىّمي  يوميًّ

ي 
 محددة زمنية مدة بعد عإدت حولهم.  من وإلكون إلمسبإر بإقتصإد إلمعت 

ي  مإ وليد درس وإلحسإء.  إلعدس بوظة من إلمكّون إلغذإء وجبإت حإملة
 يكف 

 وإألشهر إأليإم مفإهيم يستشعر لم لكنه إلوقت معت   ليدرك إلريإضيإت من

هإ وإلسنوإت ء أي يتغت   لم إألسمإء، تلك من وغت  ي
 مرور مع عليه ملحوظ ش 

ة إلنجوم أمإمه إنبسطت إلنوإفذ فتحه عند إلوقت، ة مد عىل إلمنت  ي  إلبصت 
 
 وف

ل إألضوإء.  أنإرت بيته
ُ
ّ   مإ ك ت 

وريإ، صوت إلليل عن إلنهإر م 
ُ
 إألحوإل، مرددة ن

ي 
ي  تغت   أي ودون أظإفره نعومة منذ كررت إلتر

 
ة ف إت عت   إلنت   صوت مكت 

ي  تصدح
 
 إلمسإء".  وقت "حإن أو إلصبإح" وقت "حإن إألرجإء كل ف

ه ي  طإعنة إمرأة نوريإ أن وإلدإه أخت 
 
ي  تقطن إلسن ف

 
 إلمركبة، أدوإر أعىل ف

ي  تقطن ربمإ بل
 
ى إلطإمة أحدإث عإرصت إلقبطإن.  قمرة ف  أول وكإنت إلكت 

 بإلركوب إألم كوكب أهل أمرت إألقوإم، بي    من إلمركبة سطح عىل صعد من

تهإ إللطيف بصوتهإ مرددة ر  إلمطمئنة ونت  ي
 إنطةلق بعد إلنجإة".  عىل "ح 

إقب جلست إلمركبة  عليهم مإ إألوإئل إلمركبة سكإن عىل وتمىلي  إلكون لتر
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ي  زإرته كمإ مخيلته بأقةلم شكلهإ رسم وليد حإول فعله. 
 
 إألحةلم، من إلعديد ف

إ
ً
إ إلطإمية إؤلشعإعإت بسبب إلطلة بهية شإبة أحيإن

ً
إ وأحيإن

ً
 وقوًرإ عجوز

 يختلف مإ وتقول ستخط   كإنت ؤن مإ تسإءل إلعذب.  صوتهإ عىل حإفظت

ي  إلملل منهإ ينإل سوف ربمإ أو دوًمإ تردده عمإ
 
 أخذتهإ لو مإذإ إأليإم.  أحد ف

ن سنة.  حتر  أو إلدقإئق بعض تأخرت أو ِسنة  تلك سيةلحظ إلركإب ِمن   م 

إ ِقن إلغولة نإلت ؤن يقإل إآلثإم؟ ً ر  نوريإ ستقول إلمركبة من أخت  ي
 عىل "ح 

يمإ يإ".  إلت    إل ذلك سمإع حي    مإتت 
 
 يحضنوإ أن سوى إلمركبة لركإب يبق

 تقل لم ؤن أمإ بهم.  إلمحدق إلجهنىمي  للحريق رإد إل ؤذ إألرحإم وأوىلي  إألحبة

 إؤلمسإك من إلغولة تتمكن لن إلسةلم.  وعليهم للخوف دإعي  فةل ذلك نوريإ

 صوإريخ أحد بؤطةلق للقبطإن يسمح بعد   عىل زإلت مإ إلمركبة ألن بهم

 إلطوفإن. 

ي  وإبنه يعقوب طفإ
 
 عت   يحدقإن إلهوإء عىل مضطجعي     جإذبية إلةل قمرة ف

ي  إلنإفذة
 
 نهإية وند بأفق   تأمل كلمإ غريب شعور إنتإبه إألشةلء.  متنإثر كون   ف

ي".  يإ "نعم "يعقوب".  حجمه.  بصغر ُيعِلمه  مركبتنإ نجت "هل صغت 

ى إلطإمة من وحدهإ ي  أخرى مركبإت هنإك أن أم إلكت 
 
 يجبه لم إلفضإء؟".  ف

 "أظن رأيك؟".  مإ إألشيإء، هذه بإلك عىل تخطر كيف أدري "إل إلفور عىل

 ومإ إألم، إلكوكب أهإىلي  جميع لحملت أخرى مركبإت هنإك كإنت لو ذلك،

ي  إلمبعُتين إآلخرين دون كإستثنإء   لتةلحقنإ إلغولة كإنت
 
 إألنحإء" كل ف

إ زلت "مإ إألب ضحك ً ي  إلتفكت   عىل صغت 
 
 أن بعد وليد.  يإ إألسئلة هذه مثل ف

ي  إإلمتحإن تنجز
يت   إأللفية إلمكتبة لزيإرة لك تضيح   تحصيل سأحإول إلعرس 

ي  أجدهإ لم "وؤن هنإك".  إؤلجإبة تجد لعلك
 
 وليد سأل إأللوإح؟" صلب ف

ء   ي
ي  تجدهإ لم "ؤن إلحزن.  من بش 

 
 نحو نفسه يعقوب دفع إأللوإح.." صلب ف

ي  هنإ إؤلجإبة "ستجد وقإل فؤإده حيث يده ووضع وليد
 
 إألروإح" قلوب ف
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 وهمإ شعره ليدإعب أبيه يد منإول تحت رأسه ليضع نفسه ودفع وليد إبتسم

ط إلبسإط يشإهدإن
ّ
 بإألجوإء.  تمتعإنمس بإلنجوم إلُمنق

حإرية ينذر عإم ألف ؤمضإء بعد
ُ
 سمإعه عن إمتنإعهم وبعد إلرجإل، من إلق

إ إكتشف سبيله.  حإل ؤىل إلرسإلة حإمل مض  
ً
  أن إلحق

ً
ًحإ رجةل

 
ند
 
ل  وهو عإن   ج 

 إلرسإلة حإمل يتوقف أن دون إلوصول من منعته ضخإمته به، يلحق

 
ُ
ي  إلسمإع منكم أطلب عإم ألف "أمضيت

 ثم بإألكل إنشغلتم لكنكم لرسإلتر

د بإلدجإل، بوصىمي  أمركم إنته
ُ
 ويزحف يلهث تركه ثم إلُتملة" قوم ؤىل ع

ي  سودإء نقطة ؤىل إلزإحف ذإب حتر  خلفه
 
 يشد وهو إلرسإلة حإمل خلفية ف

ي  إلرحإل. 
 
  إألثنإء هذه ف

ض ّ ح 
 
 أتإهم إلذين إلقوم وإلقةلع.  إلمدن وبنوإ إلبرس   ت

ي  إلمرة هذه
 
ين كونوإي لم مدينة ف هي    يكونوإ ولم إألوإئل كأولئك متكت   رس 

نّ  إلمدينة دخوله عند إلثإنية.  إلقرية كأهل
ّ
 إألقفإل إلنفتإح مهجورة أنهإ ظ

ي  إألجسإد وترإمي 
 
 دينهم متقإعسون أنهم إكتشف إلطرقإت.  جوإنب ف

ء أي فعل دون أحدهم يجلس إؤلهمإل، ي
 إستخدموإ وسإعإت.  لسإعإت ش 

  وإؤلشإرإت إؤليمإءإت
ً
 مرض، أي بعةلج منهم أي يأبه لم وإلقإل.  إلقيل من بدإل

إ تطلب إلطعإم تنإول حتر  بمعظمهم.  فتكت بسيطة إنفلونزإ
ً
 تفإدإه جهد

إ.  إلموت متقبلي    بعضهم
ً
ِرفت كإئنإت صإرت لذلك جوع

ُ
إت ع  هي  بإلخرس 

إت تلك إلوحيد، غذإؤهم ة مخلوقإت كإنت إلخرس   ومنهإ يطت   مإ منهإ صغت 

ي  مإ هإومن يزحف مإ
 يحلو بمإ وجوههم إلقوم دهن إألقدإم.  مئإت عىل يمش 

إت لتلك بت فؤذ إلخرس   منهم برجإل   إلخمول وصل بألسنتهم.  إلتقطوهإ إقتر

 بإلتنإقص إأليض وعمليإت إلرئإت تأقلمت إلرمش، عن إإلمتنإع درجة

ي   قنوإت تحت منهم إلرجل تموضع إلجثث.  بمظهر أظهرهم ممإ إلتدريح 

ة ِلتقع ببطء إهإلمي منهإ تقطر  من إلرسإلة حإمل يفلت لم إأللسن.  عىل مبإرس 

 يوصل كي  بجوإرهم إلجلوس ؤىل إضطر فقد إؤلمةلل، وصإبه إلخمول آفة
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م وأخذه مطولة ألوقإت   رسإلته
ّ
ي  إألحوإل.  من يحِص  لم مإ إؤلشإرة لغة تعل

 
 ف

نّ  عندهم وقته أوإخر
 
 هذه من إلخروج قبل سيفت   أنه إلرسإلة حإمل ظ

 إلبليدة.  دينةإلم

قد، كم إلرسإلة حإمل يدرِ  لم إ إلقيإم من تمكن ر  ً  لبنإء يخطط وأخذ أخت 

ومإ ؤىل رسإلة يرسل كي  مذبح د طإلًبإ بلت 
 
د  هذإ جسده من إلوهن نإل ؤذ إلم 

د وأقإم إلوتد جمع إؤليإب.  رحلة يتحمل ولن م  جر وصفر  إلع   إلحجر.  فوق إلح 

بإت إألورإق وكآبة إلشمس وحرإرة إلعليلة إلنسإئم وذإق إلفصول مّرت  ورص 

د.  إ تعِن  لم كلهإ إلت   
ً
 منتظمة حرإرة عىل حإفظ إلذي إلمسبإر ألهإىلي  شيئ

د.  وهوإء إلمصنعة بإلمعإدن وأحإطهم
 
  رك

ر
ي  صعوبة إلرسإلة حإمل إلف

 
 ؤيجإد ف

ي  تلك من وقدًرإ قيمة أقل إألم إلكوكب عنإرص كإنت ؤذ إلمةلئمة إلموإد
 إلتر

ي  تكإثرت
 
 كإئن   أي دمإء تكن لم لكن إلحل هي  إلدمإء أن إكتشف وكبه. ك ف

 هو دمه وكإن وخإروف، وهدهد ونمر   نمل   إسمهم رجإل   دمإء جّرب لتنفع. 

 أن يجب إلدمإء أن إلمحإوإلت  كل فشل بعد أدرك وأسد.  وبلوط وقرد إألنجع،

 هذه مفرسو وإختلف فقدإنهإ، عن يرض   رجل   عروق من تستخلص

ي  إألسطورة
 
 إلرجإل.  أولئك كل مع جرى مإ وحيثيإت خةلقيإتأ ف

ي  بعد
 عن وسألهم إلتثإقل قوم ؤىل رشيق رجل حض   أعوإم بضعة ُمض 

ث إألفعإل.  وندرة إألحرف بقلة إآلخر هو ُصعق إلرسإلة.  حإمل
ّ
 أنشطهم تحد

 من إلسأم نإل إستعجإل.  من زإئرهم أظهره بمإ يأبه ولم وأطإل، مهل   عىل

طهم يكمل أن قبل إلزإئر
 
نش
 
  ولكزه إلمقإل أ

ً
 ليقوموإ إلقوم كإن مإ أمإتته.  لكزة

ي  عنه بحث أسئلته.  عىل إلرد بعدم عإقبوه لكنهم للقتإل
 
 إلمدينة أطرإف كل ف

 وعدهم إللغز.  لحل مفتإح أي ؤلعطإئه ورجإهم ؤليهم عإد ثم إآلمإل فقد حتر 

 نوإتس سبع لخدمتهم ويعود إلرسإلة حإمل للقإء إلذهإب قبل يخدمهم بأن

إت يجذب بمإ وجوههم يدهن أن وطلبوإ إلعرض قبلوإ لقإئه.  بعد  بعد إلخرس 
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وه إألجسإد.  غسِل 
ّ
ل
 
 وإلجثة إلمذبح إكتشف حتر  وإؤليمإءإت بإلحوإجب د

 
ً
 عليه فإختلطت غريبة وأنمإط عجيبة برموز   مالى رسإلة عىل إلزنإد قإبضة

 إألشكإل. 

ت  أوحت وإلرموز إلقطرإت بعض ؤرهإق بوإجبه، إلرجل إلجإفة إلدمإء أخت 

  كيف وليد يفهم لم إؤلشإرإت.  بعض برسم ؤليه
ّ
ي  مإ إلرجل ذإك فك

 من يكف 

إ وإلده يسأل أن وقرر إلرموز
ً
 إلتإبع ذإك هو إلرشيق إلرجل أن فهم لكنه إلحق

إ إلتإبع حزن إلرسإلة.  حإمل ليةلحق زحف إلذي ً ر كثت 
ّ
  حيإته وسخ

ّ
 وقع مإ لبث

 قإم عندمإ حًضإ إلرسإلة عن تكلم إلرمزيإت.  تتمة كف مًعإ يحإولوإ كي  للجميع

 عىل كةلمه تردد يردوه أو يحدثوه لم أنهم بمإ إلقإعدين، أولئك خدمة عىل

سهم رحيله قبل لسنوإت.  إلنإئمة إلمدينة جدرإن
 
ي  أجل

 
  ألوإح   حول حلقة ف

ّ
 دق

ي  فيهإ يتفكروإ كي  إلرسإلة عليهإ
 
هم قومه ؤىل عإد إلُسبإت.  أثنإء ف  بمإ ليخت 

ن يكون.  من يعلموإ لم معظمهم لكن حصل ه م  بوإ منهم مت ّ 
ّ
 إلقوم سإئر أل

هم جإء بأنه وإتهموه عليه ي  فقأ إللذيذ.  حيإتهم نمط تبديل عىل ليجت 
 شفر

ي  إلقوم
ي  إؤلبهإم ودفع وإلبنض بإلسبإبة إلتإبع عيت 

 
 وإلتهمه رأسه ليقلع جوفه ف

 بعد عدة لليإل   وليد ينم لم .إلعإدإت عىل بإلثبإت قومه وأوض معه ورسإلته

 إألسطورة.  من إلجزء هذإ قرإءة

 أبوه ورصخ يعقوب بيد إلعدس بوظة من هإرًبإ وليد رصخ "كةل!"

 ."! ي  "كف 
 
ي  إلطرحة نوڨإ أزإلت إلمجإورة إلغرفة ف

 وسط بطوق   إتصلت إلتر

  شعرهإ
ً
ي  جدإئلهإ كإشفة

ت إلتر
 نزعت إلعنيد.  إبنهإ لتضفإت مرتإحة غت   إهتر ّ

إ إلغّرة ثم إلطوق وسط من إنطلق إلذي إلشفإف إرإلخم  ليغطي  عينيهإ بي    مإرًّ

ي  مش   حذإء   من إلبإرزة إألظفإر نهإيته تنقر حتر  ويبتعد وإلفم إألنف
 
 إلطريق ف

إ إلمعإكس
ً
  ليضم منفرًجإ صإعد

ً
 دّوإر حزإم   خلف إلخض عند إختف   بنطإإل

 بنإت ؤىل تعود ؤنهإ ليقإ بأنمإط   مقدمته تزخرفت قميص   وبي    بينه يجمع
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ي  إألحبإر
 
ِرفن كإن إسمهن ربمإ فةلحإت   أو إألم إلكوكب ف

ُ
 بمقلمإت وع

 كشفت فتحة إلقميص توّسط كمإ متوسط بحر ضفإف عىل ِعشن إألشجإر،

قوة عن غِلقت إلثديي    وشق إلتر
ُ
ي  إلرقبة حول حزإم   مع وأ

 
 حلقة مؤخرته ف

 إلوجه عىل إلخمإر فعل إكم إلظهر عىل سإلت كإألنهإر حبإل   منهإ تفجرت

نت إلزوإيإ وتوإزت إلمقإسإت فتنإسقت عينإن إلكتفي    لوحي  كأن  وإقتر

فإ دخل ثم إألقطإر ر 
 
ي  إلقميص ط

 
.  ليةلمس ذيله وإمتد إلبنطإل ف ي    إلكعب 

ي  وليد حصإر من يعقوب تمكن
 
ه إلزإوية ف  رغم إلبوظة أكل عىل وأجت 

ي  إلعدس لبوظة إحبه عدم ولمحت طفولتهإ نوڨإ إستذكرت بكإئه. 
 
 بعض ف

ي  خرجت وإلرفض.  إلتهرب من إلدرجة هذه ؤىل تصل لم لكنهإ إلذكريإت،
 
 ف

إمن عملهإ نحو إلتإىلي  إليوم ي  إألمهإت.  من إلعديد مع بإلتر 
 
 خرجن محدد   وقت   ف

ي  ورِسن مثت   مثت  
 
ي    ف

ر
ط
 
.  مستقيمي    خ  إلمصطنعة إلجإذبية أن ومع متوإزيي  

نتهن
ّ
ي  إلسكإن معظم أن ؤإل وسقفه إلممر جدرإن عىل إلست   من مك

 
 إأليإم ف

ي  لهإ إلمقإبلة جإرتهإ مع إمرأة كل تكلمت إألرض.  عىل إلست   فضلوإ إلعإدية
 
 ف

ي  لهإ وإلمجإورة إلجنإح
 
 قلقهإ عن تكلمت كإلعإدة نورهإن جإرتهإ إلصف.  ف

حت إلسإعإت.  من بإلقليل نومهإ وإكتفإء وأرقهإ  إلنوم ترإنيم كإلعإدة نوڨإ إقتر

تهإ نورهإن لكن إلمنومإت، خذوأ  لم كمإ فعإليتهإ فقدت إلحبوب بأن أخت 

لبر 
ُ
 للجدإل مثت    مقإل   عن أمإمهمإ وفريإل فريدة تحدثت إلدعوإت.  تلك ت

 من بإلعديد بإلتجديف معروف إلكإتب ؤن فريدة قإلت جمإإلئيل.  إلسيد كتبه

ي  إلنقية إلذوإت مسبإر أن أحدثهإ إإلدعإءإت،
 
 طإقة عىل يعمل إل إلحقيقة ف

 إلطإمة منذ إلكون نجوب أن لنإ كيف "تهإِته!  فريإل ضحكت إلمحركإت،

ى هإت هذه صّحت ؤن إلكت   نتحرك إل أننإ "يدعي  فريدة أجإبت ¿".إلتر

ى إلطإّمة إنفجإر هو وؤنمإ بطوإعية  شدته من نحلق زلنإ ومإ قذفنإ قد إلكت 
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ت هدإية" دون
تر ّ
 
إ فريإل طرحة إه

ً
ث ولم ضحك   تر ح تكتر

ّ
د  سمعت.  مإ عىل لتر

  نوڨإ تلِق  لم
ً
إكسة إلنسوة، تدإولته لمإ بإإل

 
 شغلتهإ.  إبنهإ ُمش

ي  عملهإ محطة ؤىل نوڨإ وصلت
 
 طوإبق من إلطعإم تصنيع فرع ف

 إلمغذيإت لحسإء وإلكثإفة وإللزوجة إلحرإرة درجإت رإقبت إألويكونوميإ. 

، إعمله يتطلب لم مقدإر.  كل سةلمة من وتأكدت إلعدس وبوظة  فقط إلكثت 

 إآلحإد تقإفز من عليهإ ومإ إلذهبية إلشإشإت ومتإبعة إلمةلحظة دقة

 وتشإركت جمإإلئيل إلسيد عن فريإل مع حوإرهإ فريدة أكملت وإألصفإر. 

 ذكإءه لكن ذكي  أنه إدع وبعض   عقله فقد أنه زعم بعض   زميةلتهن، معهن

يح دهإءه أن أو فنإءه سيسبب  إتفقن لقويم. إ إلمسإر عن إلمسبإر ست  

ك لم نورهإن بأخرى.  أو بطريقة ردعه وجوب عىل جميًعإ  ؤذ بإلحديث تشتر

إ تفوقت وإألنوإر، إلظلمإت جفنيهإ بي    ترددت إلنعإس، بضإع إنشغلت
ً
 حين

 ؤجإزة وأعطتهإ ذلك إلمسؤولة إلحظت بمكتبهإ رأسهإ يصطدم كإد وعندمإ

 زإد مإ إألخرى، إشإتإلش ؤىل شإشتهإ من إلمعلومإت حّولت إلنهإر، سإئر

  زميةلتهإ عىل إلِحمل
ً
 إلعإمةلت تدرك لم جمإإلئيل.  إلسيد عن إلكةلم مقإطعة

ي 
 
ي  إألجهزة دإخل يحصل مإ تمإًمإ إلمركز ف

عت إلتر
ّ
 عملهم إقتض إلطعإم، صن

 إلحسإبإت وؤجرإء إلمقإدير من إلمنإسبة إلنسب مزج من إلتأكد عىل

إف إلموإرد كميإت من وإلتحقق إإلقتصإدية  ؤعإدة عمليإت عىل وإؤلرس 

ي  إلتقنيي    معظم حإل هذإ وكإن إلتدوير. 
 
 إلجبإرة.  إآللة هذه ف

ي 
 
ة ف  إلخإىلي  إلممرإت هوإء إلستنشإق نوڨإ خرجت نوريإ توقيت وفق إلظهت 

.  إلحسإء عبق من ي  مإ مزج تم إلثخي  
 مإ أي يومهم، قوت إلمسبإر سكإن يكف 

ي 
م لم منهم.  مةليي    سبعة يقإرب مإ يكف 

ُ
 زميةلتهإ مع كإلعإدة فرإغهإ وقت ِض ت

يإ طإبق ؤىل ذهبت وؤنمإ  من مجموعة إلروحإنيإت.  إلمرشدإت حيث ؤكلت  

  إلجميع عىل للعطف حيإتهن كّرسن نسوة
ً
 وإحد   رجل   إحتكإر من بدإل


