
امعار(كالأجوالماررضعصةآلحو!فياروهدكتبكقفميتهمافق-كل

الست!--**.ب-
الفتالاؤمهىإذاحق،حوبيا-احاتكراسلافي-س!ت

2/-"مى.

اصركامالىعإد

وو"ىآلخودة:"الد!ماتحىفة!ها!اللأا،العصإء=- ملىهوالدىوء!"لالمل!معهماكلالارفا!ه!ر!
عسه4،وص-الهساعرسى!سا!يءعمهـ"كل!ر-

فيرةقيركلغهةالهلر9بيرونص"اعةقي:!ر"يخاول!ن

وكازت-شاعرواز"ا!ادكر،يهمن!واين،ؤاته-جيا-!.-ا-س--

مممالة،بء.ق:لىوفناندفقءا!ص!ات!صنفلى!لع!ب!اطص!ىقىصياهمهبم--

دةو-هم!فهـايرواياتزص!رهماوأقوى

الوحدةهـذهوعلاق"التهؤعزءسالمعاالافانيرإلدجمأصاخقىجمهاونحصمها

/ينوبينناجدارالوحدةهـفىهانغير.بالممضفوالعزلةبال-كاتبفتعو

نيقنا،وأناهمناعنقلةمراالأصحاوهيعلى،هدمهيافبةييئر.الآالقالةيةغا(8!18عامولد)اي!نغوارؤ-تفيعو

الىإمات!ءيالوصدةان.علمينات!!ييهلا!طهمماويرب--!:-.:لا.

الو-دء،هذهايهمنفويصورو،!و!ق.الموتالىا!وم!العص:حودو".!د!9ل!اسه"ا4صيالس!بتهبررعن.""ضعببرمها.

انءوواصح.(كيليهنمح!اروؤلوج)"وعامةرمزيةمعهما

صوكهلشخ!ب!الأميرقىكؤمةتبلءمحامأأوضاءنؤممأحماحاهـرومهيرالواق!ينق"أهـدلعنالا-تلافكأاميختلفهمنغوايهدف

في.الثأنو5؟،!-بلآاأءرفيهالوحدةهذهاصعالطووفة-ا.يل!ط؟وق"،يةالرواأسادظلواالذينوالووين

دسيطافولاالاؤتاراواغنفأمرحفءص،سارترفا-ؤةالىوقفيالفانفياحان.فيشكلا،يةانظراهذه):رريءدهة

.آكتركالانساز،لءبءنا?-"ذلكفيول*ل.الثه"المعايحظتقيمةعلىبعيدحد

،اي!هنعوكتابآ-رزلمضيصالانا)!اريءي"بينو-؟-ا-اصقإفقيرا؟ورزولقدوفه،ايهمن!وننمنالضعف

....لد".الآفاقبص-قبةالتجوا5ذهلحنو،بتهنجركاتباىانشغل
ال*إمهداصدركاباءطملى!ركيوالامدأ-15ا5عدوكد

بسيطاربكفالطفجاء،يلةالطوء.اتهلمحاربالكاتبجح!عوفو"الاولمطاؤ"سووؤءىسيىغوتمبالقربهمنغوايولدوقد

الانهاية.هةالحكإدةز!ملانهالا،لوبوالال!11*قدة!لوقد،وص-اداطهيبلم/وهأكانء"ثميشيةانغاباتفي

وقتا.مفثلوانلج!دهيدوتمصنالاؤسالمةكوءن!ؤإعوهـوتاوقبل.اطفولةالهذهالعماروصفا"عصرنافي"بهكتا

والتعبالفرعفعلىالانتصارهوالحق!ارالاتأنا!إلزءنمنفقىةو،بد،الأولىالحوبالمتحدةالولاياتزدخل

ارادةمنتحثده؟!ابلبنتاو-ثاالا!ال8-توأ،واليأسؤخوجت،الايطاليبا؟"يقالتحق،مت!ولكمهحقيقضاهـا

"الآداب".نيةاؤ-ايةوعبقرإسبارتيوعاش."ا)-ل!حاع!ودروايتها):-ربةهذهمن

ا"-رواالثهخع!الضاا؟ءولعنرواية-يرف!كتب2791و2191لين

ول+9"اه!*ولكا!)ـث!،ولخ!ء3ذ-كن391.معاوعا+."تشرقسالشهلتزاولا..بة"

...ماكات...كانصياديعنروايةوكشبفاوريداجنوبوستفيكاي

وسطفيوحيداصطاد،عجوزرجلالأيامأحدفيكانعاموفي.؟-رماناومدك!ا!لائبينوالمفكويئالسمك

منذواحدةحمكةاكقطاقديكنولم،"ستريمالغولف!لامهم،7الاسبانالمح!يورويمنف!ظركلسبانياالىتوجه3691

".بة.يوماوثمانيناربعةفيسعلميلالأنانيةقهرواالذيئالرجاللملىكثبعنفوتعر
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التيالرقيعةالعيدلنتميراثبببطءيجلهلتوادنلم-واحدعليمترلدنمغالبحرإلىيصىحبهكامه،لأولىالأربعينالأياانافيو

عموديةالخيوطت!ونبحيث،الأطعاماءراسحولهاالتفت-والأربعينلحدديلالصوم-فياعلنواالغلامأهـلولكانص!غير،

يمكن.ماأعمقالىال!نارا!فتترل،مشدودةإلىالغ،مفنقلوا،لهدواءلاف-امضحوسشكلاالشيخأن

فابعةاخرىقواربالشبخفرأىاخيراالثممسوبنكأوما.واحداسروعفىبهيلةسكاتبثلاثءاد،آخرقارب

فأصرقتالشمسلتتعاثم،التيارمجرىفىااًجحرىمستوعلىةصداقوا!را4بر4تربطنتكاإدخال!يلحذ-ىمالونكان

لامحويجذفظلولكن!،الشيخعينيولطمتاليمباشععت!ثافيالشيخأقحلفاذا،مساءكلالمجناءإفينزلفكان،ورلتيخة

نفسه:ونحاطباالوهجعنرأسه.شراعهوطيشباكهحملفيساعده،ربهقا

المنتظر!السعديومالبومهـذالعل-كانهاتجاءيدعنقهتملا،جاؤامعروقانفكافيخال!ىوراأ

قاعرمرمىفيدندلم،ساعتاتمالدهمتملثرتهممعلىمتنممإذتمالتيلأمراممامنلقضهمماممبقث!صقممقيديهدممنخد،مسممممهبنعنا

،الشاطيءمنقريبة،عنهبعيدةقواربثلاثةسوىالشبخفي!هلثيءكلوكان.الثقيلةالا!حماكمحاترت!ثاخ!افيؤخبطت

الساءاتوأخذت.حماءوالىالماءأديميبينتشملهبالوحدةقأح!.ئهوصفااليحرلونفي،طصبةفرحةكانتف،نظراتهإلاع!وزا

الستمءكبدفىيحتمتمنسرسوتنتهحدتهايؤزسلا،حجسالىتمر،لجلأمنوتهيدمصددامموراءكلقيمعامنمماهمحعلامالئثحسخممكاحم

السلاحفوبعضاومكمنفرائسهعلىكالجلهودويموي،وا!هأمرعخمدنزولاعنهتخلىلأنهصديقهإلىالغلامفيعتذر

ذواتالرحاررئاتمنافواجاو،اثناقبرذواتمنالخضرطعمالتكونالىسديئاحماكبعضلهيصطادانعلج!ويعرض

...التنالمنماتنمنقاثلةأو،الأعم،اسنلامحمريعيوم،همكرداتهماالاثضاحمحميسضعحد.الثدلصنه

الشيخ،قفاتحرقواخذتالسماءقب-ةالشسواعتلت-ال!يخمعءرةلاول،عمرهمنالحسامسةاوزيتبلاوهـو

الخخرالتللألقممسوىببنلايتفباتالساحلخطعنهوغاب.ذ!ارضرباترب12القيطمكادت4لص!حفاصطادا

البحروارتدى.الثلجمنمقةساصالنماكاذكال!اوالبولؤمسولباالغلاماص!،احثيخاعلىسالخص!حطانوممذ

.ضعير-اءالمناش!رموالاءفييةطعالنورواخذ،داك!نالونابالظعامتيهيا،فهومنعزلعوخفياوحيديعيشالذيجقهعدءد!

المنماقة.هذفيالاقلعلىمترالفالبحرعهقانلصسدسيخراوقدصباح2ـوةكللهالت،ويعدالمرفأعلىمةهىمنستدينىمساء،يركل

:فقال،الشيخظهرفيالعرققسالالث!م!حرو.ابرحرالىالقاربدهـخوفيا-4وأمراًطسامطغ3جمئطفيويساعده

تاكايحفوقليلاوأغفوللشيارقاربيارخيانامكانيفي!بقاربهباكراالشيخ،خهـيمالخمانينوم!لخالاليوماهذفيو

"..شيءجداذاتهايوقظنيقدمياصبعرأسعلىالخيطألفيمخرقاربهوأخذ5بعيدآسيذهببانهعلمعلىوهـوالميناءمن

ويجب،والنمانونس!الخايوميهـذاولكن)):يقولعادصثميدسالقرطجقاتليينيقهطرحشقوالمتلألئة*الاشنةوسطم

."للصدفةشيمااترصهلااتن.الجصرسهعحلىاليئهتصعدالوامثلممارم

تقوماليةثالعجسحااحدىغدنت،.جهنتمااللحدمةهةنهوفييممرالفتمراجمبهتهاررننالياعدطقليلالااالحهنماببهماو

الشبخ:فصاحالماءفيفجاةرأسهاافاتالطومقام،يتنفسويضحركاخذالذيالبحرفيتدبوالخياة،4نقر

.تتثأناها!يامق.تهسقعثإذالاءوقمنبضثتققزحينحركةاللثيادهقامنورممنموتممهه

لابهاملءيناليصنىبيدهاخدهوالخيطبلىبرفقوا!هتجاعيدمنإلاملسأالبحروصطح،فيجذالشبحوامتحمر

الخيطعلىيدهفاطبق،فيهلوتراوثقلباييحسفلموالسبابةقحد1.5وجدالنهاربداوحين،آصرإلىانمنالتياربهاتييرأ

،يحسعكادلارفيقااتندظثعدلنيثاثميلاانلثعروهنا.نحقث

...يحمملكاقهمماابهدحار

عمقفعلى،اكيءذلكهـومماالتحقيقعلىعرفالثب!خولكنالعناتلقاربهالضبخاًرخىالهارنوريتىملانوقبل

الصناةقتغلعياليمأا)سردينسماتثلكليأ*سيدثكامنحهرمفنمتهعناننتمنهاحرأعامرةيمكانمه-مهلىاأمهوأنمم،امميارافي

.المعقوفالمعدتنيدتلاحانقبهلنالصنارمم!عدعنمنيبهمولابحيسهالمتلألحمالصئنالاسنمائم

بسرعة:يعلالشيخفكروأخذ

."الضخمالأعاكمننوعء.والصخورالثجرعلىتكوننباتيسيءء
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بالتعبال!بخواح!.هـوادةدونالقاربيسحبوظلصثكفلا-امثاطيءاعنبعديوالىاإوسمالىبالنظر-

:فقاليغزوه.جداضخمةالسمكةهذهانفى

..هذاوراى...لاعاننيإذن،معيالغلامليت-:السمكةيخاطباخذثم

،عرحفيتغطسثموتةفزالبحرفيتلعبالدلافينوسمع،الطممنجيتلاجلك!مريأهنيئا،كىلمهمكةياكي-

اقالاعمفيالموتسكراتتعانيالتيللسمكةبالكابةفأجس.الصغابولاجلكلأتجشمتالماءاعماقفي

لهان!:قبماالصيرهـذاالىوسقتهاخدعتركالقد-:زفسهوناجىسكنتنم..منهاابيناخرىثمخفيفةةهزالخيطواهتز

امحالي،الخونةعنبعيدة،الاعماقفينتكااغا...ئلحبامن..:ءالبصوتالشيحخوقال.مةالنأ

قثلي.صيادايمنابعداليهاوسريح،عنهاوبحثتهافجئتماصحي..نفيسةأ!حلةأليس،هذافيذو..تعالي،تعالي-

نأصظرلاالنهار،منتص!فمضذ،عرتبطانم!حداننالآنحنوها!عتيوتمت،!يعغيرتيياتخافيلا.اللذيذ.السردينمنتثائين

احد.منالشفقةاوالعون

.؟ابضخمةالصنارةواب!لعملةبكلالطعمالسيفوازدرد

بالخيط،ـاوربطالباقصةالخيوطخلىال!يخقطعالفءروعنديلتمسكنلامماقللىاهـحطشدفهيجرحبالمعدنلىا-إ*و

ثم،رطبابارداالةجروطلع.2.الرثريكالنخيطينالىالشبخفعمد،النجاةفي!ثا

ءلىيحدولم،السنماءكبدالثمساعتلت.؟منهما.كلطول،اريءللطوبممااحتاط

ءافيظكانوان،وءـناوتب1)سمكة.ش!!2.!*بز.+؟بز...،..يحملالذيبالخيطفربرطهما،!قاارورون

نماقلفيقعلىحفبائهاعلىيدلاحا.يط.!-لا....:....قيكأ!-:.+:.!علهالخركةمجاللصبهيترك،كاالصئارة

الله:الىالشيخوابتهل.قبلدي!ج..............!ى!.لمصيرهررلم8فورعب

ءابالهولىءفتمتتقفزااحعلهر!-

فلااءـظهـتح-دالموحم.!رحصحالأا؟.؟-...أ.!معهالقاربولخيطايئندالسيفاخدو

.؟....ع..لا..""كا!...كأنهـيره!ألمرعثم،عطييةبقوة

الماءومرمحتوتموتعوصانتستظبع؟ت-:.....!..امرل3:السيخوةالركب!،؟خدالشيطان

.ءهباجهودىكلوتذهـب!..7.

.....إ..+.طنن:.!!..-هـفىهعلىيظلانإمكالهلىوليس،حم"ية

الممسه!يمير،بخيطاشسنألصحناعليانل!!خبرجخحنميةوفي-:...:نر.ير!دش.:.!.....:....7.ئيالداحرآحقالسرعة

:يدبمالحم!مصحةطيئاخدو.برإم...:::..:..:.:ماوالسمكة،اربعساعاتومصت

..وا!تر!-كاحبكنا-لسمكةيا-بهببهغ++....:....لقارب،1تصدالب!ر،عرص!وؤسبحرالت

لفجلدكساسلخولكنيجدااحترمك.؟إ:اورقي"-لىاهبكلقومتقوسوالشيخ،خلفها

وءظاهاؤا..(ملهؤأمااهذوأ)رالن!ثاخراياووغون01.،ه"رعلىدومشدلخطاو،برالقانبجا

نفسه.وبين.ويؤلمهفيهبجز

واسرعضه!ستغيرا!اعلىيدلءاالسمكةعلىيبدعولم"وانا،الظهرعندالطعمالسيفهذابلع!د:افيفيخوقال

يد.يجدتييأاعلهالحيطيرقب،مخيقظااشيفيخاوظل،ههااتجاغابتقىدوهـا،يشبهثهبيءيواهـوكيفادر!بلابعد

.وانساهوحدتهفيالنحيخأسؤاصغيرعصفورالخيطعلىو-طاماميزالتفما،هذا!منيلاكانوانالعيانعناليابسة

:للعصفورفقال،وعنقهظهرهفيلمجزالذيالالمبعضسص

..قليلاوويابق-نالاالىطحالىيصعد.لمفاذا.الثمسمغيبقبلساعتان

.طويلحديثفيمعهيبدأانوأوشكن3و...دويوانا-اغدفىصصعدإلاو،القمرمعفسيصعد

بالثيفيخالقتهاؤلهقفزةالسمكةقمزتاللورظةهـذهفيو!كافحهأللذيهذام!أءرفكيلحظةولواراهلبتنييا

وكادتيده،وجرحتجبيخهوأدمتالقاربقعرفيوجههعلى،اتجاههاوسرعتهمنالسيفحففاندونالليلو"جن.
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الشيخ،فيالتعبودب،المغيبالىاالشمسلتوماالعصفوروطار.القاربنببجاتمسكانلولاإبحرافيتلقصهان

تناضلالتيالسمكةالىفءرهوانطلق،قريبالليلانوعلميلتغيرالم-اءفيفانزلهابيدهشغللذالش!خيراهاندون

:وقالاخويةبشفقةنحوهافشعر،الامماقفيالموتخفتقدالقاربعةسراتذاكإذواحس،ف-،ـاالجرح

إذاهذا...نهامكا"اك.نانلفضلتلخياول!ابانلو-.لير3ك

ادلة.ويرحمنيير!هاذلكفعتد0..*قراشلااتهاتألمتتقلصاخذتالخيطتمصثالتيدهينبأفيخا):يوشعر

،فالسياختارهيالذالاتجاهفييمخرالقاربواستمر:فقاليطاقلاكا-يالما4وتؤلم

.الماءمنجرعةويثربلقيماتكللجمأالفرصةاإشبخنتهزفااليكمافعادوقبضتيرديكلفراذنورعيالفلامايتيا-

صيثطهرهفيتزدادلامهبافأحسدجد.منالليلواقأاإفلأتجلد،هـناألميسولك:ه...الدم

هنيهةواستراحالقاربجانبإلىفاستند،لحمهفيياكلالخيطاحن،الخيطءانحنافيتغيراييرىانوقىبل،وفجأة

والجهدسالنعاسغلبهانعغماو،ظهـرهعناطيطيزلأندون:فقاليرتفعورا،توترهفيبتبدل

.الكوخفيفراشهفينائمنهوابالقريةيحلمواخذغفىفأ..يصعدهـوها-

تسحبتزالهاوالسمكة،زمنمشذطاعفدالقمروكانارتةعو،يدارويدارو،بانصظاميع-لوالخيطواخذ

،ةغرحينوعلى..منتظمةانطلاقةفىالغافيوال!يخالقارءب،الماءمن:بارج!السيفوبداالقاربمقدمفيالاوقيانوس

يسلخبالخيطحع!وا،وجلأعلىلطىةن"ـنالكاًتجالثيانتةضنورفياللامعةاعطاؤهعلىيسيا!والماء،لطولهنتميلننهكأ

بيدهعليهقىضثمالخيطليوقفاهقوفحشد،نىاليهيدهجلمدتضيء!سوالثداكنينبخفسجيينوظهـرهراسهوكان.إ-مسا

.بظهرهعليهوضغطالبسرى،يلاطوفكاننفهاماا.نبهاجوعلىيضةالعرججةإبخف!ااطشظوط

فىيف!ةعرفجوةف-حتقةزةالسيفقفزللحظةلهـذهوفي*"بيزبول"مضربنه؟أيلاطو

يسحبوج!ديدسنيقفزوعاد،-ةلبءـوىثمالاو!جانوسولةبسهالغوصالىعإدثم،لحظةملهبمال-يفوظهر

انفكماالذياجنططولمنالرغمعلىعظيمةوررعةالهاربالصةهـتذهفي-استظاعالشيخولكن،الماهـرالساوح

فىالخيطالثداعلىفي7ـودهجمنالرنموعلى،لهيرخيهالشيخ...يغوصوهـواكبيراجليالمتذورهيرىان-يزةالقص

قعرفيوجههعلىال!بخالعنيفالا):تلقىوأ.قواهدحدو:عظي!ةبدهـشةال!يخلوقابةالكرالىاطيطعادبينما

ناباستظاعتهيكنولم.حراكاليستطيعلاؤ:اتارب3ال!!،قدمينالقاربمنأطولانه-

،والحيطوسقوطهاقفزهاصوتيسمع4ـكانإاالاالسمكةيرىيزت،إسيفاسمكاتءنتكمياقىلاقدالشيخوكان

الغلامانلووتمنى،جلمدهمايحىلخويديهفيحزللىهابسرعةيكر.هحياتفياثزر7ـامنا!طادو،كيلوغرامخمسمئةثابعرو

:عالبصوتوردد.الخيوطلبلمعهكانوقد،وحيدفهواليومماا،نذاكآو-يدايكنلمولكته

هنا.كانليته-عدققدهـووهـا،طويلزمنمتذعينيهعنالشاطيءغاب

تتضاءلاخذتسرعتهانغير،هكرفيالخيطواستمر..يلالطوهعمرفيشاهدهاسمكةأضخم

فائمما،ويسضويرأسهيرفعانالشيخواستظاعفشيماشيئ!:يتمكمفأخذيساعدهمنالىجةبحانهااحسو

:يقولواسمكةاشديقاومخذفاًلقولمستعدلكنيولديناقضايامنبمتمكناست-

لاكياساءابالهوملاتولتمرمنعشراكثرتقفزلقد-هذهلاصطاد"يممرياعليكالسلام))وعشرة"ابانا))عترة

وتموتتغوصانبعداسضطاكأكافيولي!،ظهرهاتحتالتيالعذراءمزارالىان-أحجءليفنذراصطدغ!ااذااما.السمكة

سنبدأشكلاوهي،استخراجهااستطيعلابحيث.الأعماقفيلا.المدينةفي

..ليالكلمةستكونعندها!-حلقا.اندالدورآقأزرط5انثعرصلاتهمنفرغوحين.نياآيصليواخذ
و!لىور.ر-.

..أشاءحثفأفودها.النضالعلىوأقوىوأصح

-*-

المفترسة.الاسماكمننوع:قرسجمع*ا)؟ء؟حث!+،كا*
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ثسبنحوهيالقاربمناقتربتاذالمحتضرةالسمكةضدبهاوبدأ،وقاربهالسيخعلىالثالثةللمرةالشمسوبزعت

منوراءهاافتخلفهوكادت،القاربنبجايم!انفهاوبرفق،يلتانطوساعتانتمضثم.القاربلحوحل!اتيدورالسيف

امكنه،مااعلىالىخطافهالشيخرفعوعندئذ.جديدولكن،العظمحتىالجيدوارهـقهالشيخالعرقفيهمانضح

فيفالخطلاغمد،ملهوأياعهاليهاكلمنحافا،جميعهاوبقواهان-الخيطميلانمن-،وبداتدريجاتضيقاخذتالحلقات

يشقبالحا.يداحىو،الصدريةالزعانفخلفالسمكةجانب.البحرسطحءنوقترببدأأسيفا

مدىاعمقالىايدخلكيظهبكللماو4علي!ضغط،اللحمماماتتراقصداءصوبقعايرى،ساعةمنذ،الشبخوكان

.مم--نقويحر،ملح"مافيحرقهعينيهفييليسلعرقباويحس،عينه

.الحياةاليهاقعادتاخاءهايمزقبالموتالسمكةوشغرتابر"ـكما،القارباًرضعلىسقوطهجبينهفيلفهاصالتيالجروح

وظلتهاء-لمة-ققزةففزترإئعصهاخيرةانتفاضةوفي.ودواربرمرذينشعر

بئقلهوتثم،ثانيةمدةوالقارب-خالشيفوقالهواءفيمعلقة،الأمرباديءاسودكظل،للعيانالس!م!ةبدتثم...

المطر.منميزابول3وقاربهالثخالرشاشوصر.اليمفي2:وقالعينيهالثيخيصدق.ولمالقاربتحتير

بعينيه.يرىيكادلا،حدآخ-الىمجهداًالثفيخوكان.ذاهـفي!ونانممكظل"س.بممكنهذاليس-

ظهرها،وبطنهاعلىملقاةألسمكةكانت،إيهانظرهعادوحين.اء!م

001..

جمعثمالماءمنجرعةالشيخبوه.الشسفييلمعإ"صيحرجتوحد..الحجمذلكفيكانتانهاالواقعولكن

منوكانت،القاربجانبالىالسمكةفربطقواهشتات،القاربمنمتراوعشرينخمسةمسافةعلىبكاملهاالماءمن

قار!اًحذاءهيجرالصغيرقاربهاناليهخيلثالصامة.كبيرمنجلسنانمناعلىالمنتصبذنبهاانالشيخرأى

الرياحتقودهالبزنحوواتجهالشراعدفرثم.واوسعاطولكانول!نه،والجهدالحرمنعرقا!يلالشيخوكان

م-،الموسميةدلعاو،ةمرالسىكةدارتالخمطكلمامنطولالكس- منجرعي!وشربفاكلهالقريدسبعفيواصطادلم

برهة.استرا!ثمالما.
.لخطافبايطعنهاءي"رتيندوارمقدسوىبينهاوبينه

بليحلملمانهالسيخيدركانقبلطويلةفترةومضتبلفافةمريوطا،طويلزمنمنذمهيئاالحطافوكان

...ئلةالهاالسمكةهذهحقااصطادالى4ـمعقودفطرو،رةمدوسلأؤفيالملفوفالرفيعسالمرمن

*.القار!مقد

الدنماًثرمتتبعل،قرشاولاقبلالزمنمنهـاءةوبعد

يفمالذيفمهإلىالشيخونظر.السيفمنيسيلكانالذييقربانالشيخيحاول،متعمةثورلةالدقائقومرت

واحدهاطوليبلغالتيالجادةالانيابمنصفوفةثمانيفخاطجمها،وتدورتخادعوالسمكةافلحماامىالىمرالسمكة

،الاعصابها.ديءنهباوأحس،للظعنفهخطافهيأ،علاصا":لامباسف

المعركامنمنتصراسيخرجأنهليتوهميكنولم.حيويةممتليءلمفانا،صاحبتيياحقكوهـذا..تليتريدينانك-

يكنلمإن،خاسرانهيقينهكانبل،تبدأانأوشكتالتييهدفلماقتلينيهيا..ابدعاوانبلولامنكاضخماشاهد

رائحةستثمالتياقرانهمنالمئاتفأمام،القرشهذاامام.الآخريقتلمنامنيهمني

والصيد.القارب-فتتبعالدم:يسمعلايكادبصوتلقاثم

جانبعلىفكيهواطبقالماءمنرأسهالقرسوأخرج.بهدودك..احتفظ..شيخيابهدوئكاحتفظ-

وحنقبقوةخطافهالشيخفأطلق.واللحمالجدفمزقالسيفانفيهماالشجمخحاولاخريينمرتينالسصكةودارت

منهولجانبهعلىانقلبي7الذالوحشعبئفيفاستقر،وحقدوشكعلىانهوشعرنتيجةدونولكن،بالخطافلطعنها

انتفاضةالقرشانتفضثم.مقتلامنهنالأهاالشيخوعلمالطعنة-:فقالالاغماء

.الاعماقالىبهوغاصالخطافسةمرفقطعالموت.اخرىمرةسأحاول..بيماادريلست-

:3الشيوقالوالقى،وعنفوانوشجاعةقوةمنلديهتبقىماكلوجمع
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:لفاوالسمكةلىااخظرالضمجاعةيملكيعدلمو،سلمرامنماقد4.و..فيخطاكابالاهـذاخذلقي!-

اذهبانليكانما...سمكةيااجلكمنحزينانا-...نخرولأاقيسصأنلآوا

عفوك..اجلكمنلاواج-ليمنلا..9ماتكما!بعي!!أنوشعرالم-وور")س!ح"لإلىلأضظررخ:"فمطتوللمو

سءكة.يا:يصمتمخذاوا)-يفز-ص!قتمحينءهاصشا"اشقلىس!الةر

هـذاصطدلمليتفييا..حي!،الامركا"ـكانلرتيا-

كخيزيريفالسنحوندفعاوادمنفرليالناالقرشأقبلو!!لهريريفيكنتلبتنييا...أسيفا

وتر!".رجلسرأسح!شدق!لل*يرميرانلو،ورعلفهنح!و

الةىتلووحينماغهدفيسحولاغهدثمش3ورا)-يخ:ال-باببدمرأسهملأالعدوعلىفتالمؤؤ*ىارهالحنو

يبقلمو،الس-ينن!لنح-رفاالخلفالىقفزيرتضرهـووأح:4ـورميرد،قدوفه...بالهز؟ةليعيرفلاورنإسأالرج-

:فةالمملابرذسوىال-!خيدفيلموالمعركة...إحمبفال--ليآسفاناماشد...م-زيملا

ض-دؤاءدةبرذيليس،ولكضهابىنسوىلديسليعدلم-صكينيسأرءطلحنيو.سصلم!حلدييع--دولم،بعلىتنته

.الهراوةلديوالسكانلديكاو،نابذافالديثم..لأقرا-ثا..نافلسألحنيو،!رمش"نمنيأفيشكلا...امطرزجذ

أبرىلكنهوالم*ركة!-ر4ـقدانلليبمخإحثياث!قولم..رشينالةلوأا)شحمخ.ىسأثم،ل!اكاتيندةمالةاربوسار

:يص--مواصذلل-أس"ط-لمم!ان.والجوعاهـحاجكلنظاهـرةحالةفي-انالوحوكان.ثان"هكاثم

،بالهراوةالاقراشاقشلانمناهـرمنافأ،نيخ،:و)قلىاءا!وفيورفعهسكر:ه.4ر.طالذيافابرذءلىالشيخفقبض

داموس-ارمقطفيدامورا...-أفمل...سأناضل)حنيو.فظ"ع!ألم!زهزؤلماكاز-اراس!"""ي!نبرفق

.إديفين01وا!ذ!اوةوا!رالسكانحاابر-ادإفغك!ءنيتورعل!ك!منوعمنرشانالةوكان

قلبل!.تكأفلام،ـمااعلرالبه!فييدجلىمن4ردإوكأسرا!ء-4فر!!3كا؟تاذازسإنالاومء؟اءةاربالقيووخ-ب

ا)يروبنحختهيللرتذواخلوالاصيارحدكل-رالشلأـاوكان.دماوسهك

قإيل.بعدطىءالثايرىانالثيرحمحلفأذواخالتارءبتحتولاي!لونز،عامالاث:انوهـبرم

نيال"اظإطبر*حماا،هـمصةضأجإطحمهاولبرأبرالقافجميرم،السصفيخهش

ص51إذ،الم-اءءندال!الهمح!ومالىاشاي!فتزعدوأالق-ملىعبردورهزةتطأثم،ؤذرذءسفرا.عينا)شيخيرقب

اوته،هـرعلىفقبض،القاربفىومع!نز-ء13رمعضفح!تإث-فيخا،با-!رى17از:عبتإور:"الث"يخف:ادره،ا)-ءفمنوسقالم:!7

يم!نولا،مشنحوطولاابذاففسخمةنممصرنوءةزتوكاسيرالثيخلحووء:دها.اللء-"فيغاصوشدفهرذفغفا

،4ادءحعلىكلع!نالقرشازقكأ!او.ا-دةوب-دإلااستعمالهالما*نةهـاعفظوطع،أظهوراا!فيال"!شالةرؤاكأطرالقارب

تهاوهـرالشبخرفع،الةكيبطنهاعلىفكيهاولهماأطبقوحين.جديدمنما!بموالىءاداذ،"ـكلورلشلامناءإ،تان!ايجد

با-رى+ااتبعثم،رضالعررأسهعلىقاصةةربئفيانز!اثملأومصكانفي!حي:ها)شيهضلقىلرأس"ـ،4قهبدتوحين

نيالثاماأ.لأع!اقاالىوهـوىالسم!ةعنالوحشنفصلاحينل!نوعصنهال-يخففةأ،ؤح"هيرغلمالقرشلحنو،لصونة

4ـالشمخاليالتفتحينالمصيفلحممنمرةمناكمرقدة!مفكانماغلداوالةقاررين-ح-:4الى"يخكألىفأ...إ"ءركلمشالغر

يصبلملكنهويدجدمنففربة،كيتىصلملكنهو،؟ضروغا!طوالقرشارتىثم4زطعناقيتإلمث!وفلغضربااحسو

وصاح.القاربعنف؟بتعدالرأسمنطاطموضع-وىمخه..إقالا!الى

لأريك.عد:الث"-خ؟5ؤار.الىدعاثم،سحينهورحوبارتياحال-صخوتخةس

عظملىعئلىهاوفربةال-!خفتلقاه،البرقب-سعةفعاد:ؤائلايحنهدوهـو،البراتجا،فييم!يره

قمقظعة،فمفيوا)ةرشوهـوى...باتبضاتبعهارأسه.ف*13وراواطي-..ؤلالالى4المىح"رليعكلمواألت!د-

..ميفال.ا)-"فهـذااص!طدولم...-لممفيكنتليحنييا
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ادركاز-"ـذللم!".رصلى\قتإكما.كماواصلاو،هـذااابتا*و"اوادةهـودون،اشالأؤراكأ-لىلهزصسافيالشيخواس!ممر

القاربروؤخرالىوء-اث.لموادسءرلاهـزيمةوهـزمخذقازه...مل-ل

منوجدأحخهو،ال-كانشقفيالدفةيابقايوأ-جانفجاواىلأتقواوراتالم"لل-ءخوخيل،اخرىكرةالليلوأتى

قمحمما-8فيالمفنيجصه"ؤإف،القإربؤء-اثةا،-صح-ابالريحسوىص!ير!ةولا،ضجةولافيهنورلا،آخرأعاالى

حفةءفاقياربا/وكان.البراتجاحفيإ-كاناا"لىوكأغطش8الخقبيترذاصو4ؤارليفياستلقاءةنصفاسشلقىو.الةاربو

خملالشص"قرؤاو.هنبجامنالثةلهـبذانبعد،نلآا1جد.طيءالشاارانو

غيرفيخبيردإعلموإحهحواصاوانفصل،تفحيراوشورورعن-ةالمنبعال:ورهـ-الةلهبدت،ةالعاشرعةالساوحوالى

.4وجصيمرالصرنا?لىالىإتاربباالعود"وهـو،احدوتيءحاصيةعننجصعيدللسنهاروفد،نحوهاؤاربهفوجه،المديضة

هـيىمصىلىمخهزفيتأالأقراشليعضكانت،الظلإموفيؤدةعاشلمثلااشالاةروانانتهىقداءرهانوأدرلخ.الشيار

ي!ىنولم.وائدالمرقا!اعلىينؤت13المت-اكينكالم،الىيف؟4سلإصكلذهـبقلىوالظلإمفيإصخعماذاعم..يباقر

اعه.مرغيرلتمىءيمتميىصنأإذ،تمام51اىيعيرهاالشيخملاوآ"ـجراحالاءلبرديقظوأ،اضناهقد-التعبوكان

ارنولأاىيرالممخاخىذو،الخيارىءردصلقدبالقارنوكا:لفقانيالعاجسصه

سوىالميناءلىاالرجوجيعدولم،الضاطجماءءاًولعلىعيرةالمبمجديدمنضربممالىاضطرلاانرجائي-كل

:يفكراصذو،اظ!ااىلورب،وكانالليىمنتصفلدىادرىءرةزشبتالمعركةلكنو

ير.وال-ص..اصىيرراوكذلك،لأقلاعلىورعنايحالرإدذما-،ء-!عمرعهـلىكلانمن،نفسهقرارةفي،موقناالشيخ

ثم...ؤيهدامدانيلذنيكم،امينصديقاهـذ!ال!ريرنعمثارآسصوى.تتبينالعينتكللمو،كاملأؤطيع!كانتلأقراشفا

؟أ-ذهااشأأظنكنت..1،ا)ف-لدبعلأث"اءا2ـلأسما:اساؤاوهـجمالأقراشاثاتخافالتيريةحاتال"وسةوالمشوالماءفينفالزعا

حنين؟بحؤفياءودجعلنييالذمالحنوا!اةا)سلموكما؟ورعلىأظ!هلأمافييخبطال!يخاخذو.محةالسنحوخعتند
له:اسؤغا!بجااوءلىربالقارجمتأيحنوكهافكوقعقعة"!ع!و،شلوحوا

!يإزم12أبعدذهـبتننياسوى،!بيءلا-ويحسهور!عهعدوضدباستماتةيدافعالضىحوكان.ظهورها

!.يراهلاول!كه

يرالصاؤيرل"نائميةالقركازتالمرفأالضيخدخلوحيناحدعليهااس"ولىفقد،ويدهمنالهراوةطارت05ةوفجأ

هاوء:فىنحوكوخ"ـ.4اتجوكتفهءلى!لمهثم،علميهاعالثرلفا."ع:ولأقراشا

!ةاحفص،ءعلىفرأىان،،نىثم4لحظففؤ-تع-5بعظ/ح-

فيتىو،الةار!مقدموعيويرت:خوهـو.السههـوفد؟نالمصالبيدجهبىلتاعليهاولىض،نالسكلدفةفيخالشيحلئدوعند

"..?.ء-ح.لىصنو.معينهتجااغيرفياءعشوخبطيدجدءنيخبطد،عاو

مس،سصة"ودصوي!اص"ارو،بيضلااطلخيكايرالةقدهعمو

ذاكا5ينوراالواسعاغإفرازرافاترب12الجانبإلىوتتداؤع،تباليماكانتاشالأقر

..مض،ـاؤطعمالفصنهشالسمكةنحوتنطلمقونااوحدو

!لىيح!وليصىدارالىقالىالعحيصاريرسدأ4لجال!ىمحمسيوخصللىلكوخهاىمظرحاتال!يخ.علمم،سالرأعلىوهـجمقرشآ"راقبلثم

بةهـلىبهااهـوىثمالدفةزفه،اجردسمكلااصبحقلىالسيف

،ووناحمبآيرلىطدحهاعاثم،لصوطرضاتىهـنادكراوحمخفيهعلطجرطعة،الدفةوقيطيت،اتءرثرثم..ا!رىثمءرةالقرشرأكل

-ب*االوحشأسرفيتغوصانهاوشعربهايضربالم!ءصرالشيخولكل

هـذاصميحةفيو.قهعدليلي"فقديومكلتييأالغلاموكانالةطيعفياحدوخرآوكان.لأصاقاالىهوىثمىتوالذي

إشيخافرأىخصاصهم!رأسهمدوعادتهعلىالصابفتحاليوم.يؤكلماالسمكلفييعدلمإذ

ليديهالىنظرثم.يةخفسن"امنكدليتأعليهفانجنىمهنوفيغارقا،حديدييبغرطعم!هملأويةبصعويقغفسال!يخوكان

-وكان.،ـوةبالقل!ل-أم!هرعاوخرج،فىكىبالجراحالمضخنتين:اشللاقروق-الالصحرفي!بصق،ذاتهالوقتفيحاو
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هـزمونيءلقد!هـزمونيلقد-لمولك:ه،المرفأنحويركضوهوعينيهمنتسيلالدموع

.(ا)-ببيعني)!ومكيمزولك:"ـلم:الغلامجابهفأ.لدموعبالببالييكن

ثدس...-ليهزغا:تانبع-دفيز.و5ن!مفا!صحي!-الىيحملههـايفءحىونبالمارب!يطونالصيادونوكان

مماذاوات..الم!ركةهـذهفيمعيآكونأنوددتهاوصاحوا.السمكةهيكليقيىالماءالىاصدهمنزلبيماجانبه

لم؟تطدصا:لغلامبا

ني،الثىااليومنياخرىو،يوملاوك:يرةسمكة-7الشيخ!الكيف-

.الصالثالإومفياًئنتينو.نائمانه:فاجاجم

.!نصيد-:السمكةقاساذيقدال

نحن،جىديدمنمعاالصيدالى-نذهب،عايكلا-.امتارستةطولهاان-

الا!ين.؟هـذاتستغربأو:الغلامعليهفرد

.حدثالذفيبعد-ظليل!س،وم:حوسؤاني.لا،لا--الىقاب"وظل،الكوخالىالساخنةبالقهوةالغلاموعاد

!مي.مام،فلدي،يمءنيلااحاظ--انهةمرالشيخعلىوبدا.عينيهيفخححتىالشيخجانب

؟اهاكلسيقواماذو-اشار!االغلاموعير.العميقتهصباالىدعاثم،يستنيق

اشياءا!اميزالتها،ثم..ي!منيلااايضوهـذا-افيختمل!لاخيراًو.القهوةلتسخيناطببعضليستدين

لي.معلممخيرأتأواتعلكاأنيجب،كثة:الغلاملهفقالعيذيهوفتحفراشهعلى

:وقالالارتياحمنبارقالثيخعينيفيفدا.هذاواشربتت!ركلا-

فؤ-د،مدهـمتين،اتيلمةاز:اهـةررمحتابلز-:زالثموثرب،فاخذهالشيخقدحفيالقهوةبعضصبثم

.اشلأقراج-مفي-كينيانك-رت

بيديكتهتمال!يجبوالآن.اخرىسكيظلكسأجد-للة!ة(،لأافىلاا،)هـال!

والصحف.وبالطعام،الصيدليةنمالمرهمبب،ضساتيكو.

.،
.البكاءالىعاد،اكوخامنالغلامس!ر!وجب

-البلادادباءلجميعيحقللقصمهمسابقة"الآداب!"مجلةبقي

مناكىيرعدداقنلزت،ماليوذلكفى،يةالقروكانت:ليةالتاباكروطفيهاايثستر!وانالعربية

البحرللىورظرونالمرف-اًقربالمة،ـىفيجلسوا،اليىحمقتدسولامتوجمةغيرموصغعةالقممةت!ومنان1(

بلأطوابيضيافقراعموداتالسيداحدىورأت.والسفنص.منشورةولا

"؟هذا!ماالخادملتفسأ،البحرعلىيرقصعظيمبذنبيفتهيالفرداوالعربيةا؟عاتيمموفوعاًتعالجان2(

هبتتلاعبهيكلسوىمنهورقلمالذيالسيفإلى!يرة.قعربي

ضحيهآفقاالكاهذ"لاخ!ربلغتهالسفدسبانيةى:فلمبهاايخ!،فأاالاقر.الفصحىبيةالعرباالفةت!كتبكهاان3(

ا--.نيها!الى."الاداب"منصف!اتثمافي!تجاوؤ%لا،(

وهـذاالجميلنبالذهذأللاقراشانأظنكختما-:فثالأثالجوائزاما

الديع.الشكل.ايطدإمااودبنانيةديرة003:الاولى

.ء(("(("1ه.:الثانية

لك.كذاناو-:الرجلبهاؤاب""،((ه.:لنةالنا

*

الىعادووالثيخ،كانالقريةاطافيءـال،اكوخاوفيا!امممأ(اعسسر)ابشهراولحقالقصصتقبل

الىالفلام،وجل!م،صدوهعلىاستلقالهفيزالماوهوالنوم53910الحالى

..عنومهفياليهلىظرجانبه!!رثار!صىا!اءبدفما2ثااعضااصماءتعلنمحكةلجنةوت:ألف

((.الاداب"من!اصوبر)الاولتشرينعددمىابتداءقتنئرةالفاش

الدفيمحيمصباحندلسالا-عرناطة

ث!4


