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حيحه!هل!

هنا؟الىوصلتانالى:هرقلالسماءهذهحاعلامسجوناا!ولالمئظر

هـذهالىوصلتانلى005.نعم:اطضحملعلىمركمأنتأ...مسجونا:هرقلبصس،عقفرةشالسعةارض:المغربفي"

المشؤوعةالارض؟السماءقوجميالخلقةعظيمرجلوقربهقصرا!فيها

؟اهـؤومة:هرقلنعم:اطلس"كتفيهعلىالسماءيحمل،الينية

.الا...طبعا،ايربالض!بة..نعم:اطلستضىمانا"صخرةعلىيجلس":هرقلأخيراأ؟!نحويعقبلا...؟ارىماذاةاص

؟العذابمنالافيهماترى؟بالمسجوناولانعم...رجلانه..؟المكانهذاالناسعرف

عليهاتستاهللتياجريمنكهيواما:هرفلاليبالنسنةومرغمامسجونااناطلسمعيسيبقىهلزرى...نحويآترجل

؟العذابهراانالكنتالسماءحملفلولا...مترادفتانوحمنتبم...ليؤشيالخاليالمكانهذافيطويلا

قوته؟تضرهمنهناكانلكاقلاله!:اطلسعكانيمنوانتقلالارضفياتجولمثلكالاخرهذهسئمتلقد...!الوحشةاصعبماا.

نعم:هرقلربععنذ،خلوةفيهناالبثانبدلااخرالىاجداندونالسماءحاملاوحديدائما:الحال

ذاكببتحطيممنمكنتنيلقد:اطلس.الناسعنبعيدا،قرناضلعينكسرتلقد-...المياليهاشكومنحتى

القصر-؟حقيقةالناسعنبعيدا:هرورمللو5.ا00.الخلوةهذءفياختنقوكدت

بحركة،منهمامقربةعلىقصرابىيشر".اهليعنحنىبعيدا...فعماطلسلو...!حينالىولومعبمالبقاءالمقبلهذا

رأسه"عن؟السببهووماهرفلقصتيكلعليهوافصاحدثهلاسرسلتاراد

هذه-سماءعليهتستنداللذيمربا؟هحطمت.لقد؟!.قوتهتضرعمنهناكانلكافلالمةاطلساحسه...اللذىالضيقمنذللكيخففانعسى

السماءانثسقتوبننحطيمه0..الناحيةاف!انتريدليماذاولكئ...بلى:هرقلفو!يضاهينبميكاد..!هورجلمنلهويا

ثم؟؟؟السماءانشعقتهرقلدضج...؟هذلكمن...العريضتينوال!فينالواسعالصدربذلك

بتعاحةوفزتالقصردخلتانماتم:اطلسوضحتاناانتصنعانعساكوماذا:اطلسولوالسماءحملفبمفيينوبانقيللو51

هداربعليحكماذشقاليبداحتىاكلتها.؟!تنقذنىاناكشنطيع؟لك!لحدسعيداانذاكاثونسو!...قليلا

السماءبحملالمكانبعهـفيمانرىوسوفقل...نعغ:هرقل.يوصف

متى؟والىةهرقل..ها...ها؟!تنقذني"ساخوا"ةاطلس،،قصيصممت"

عنييعفوانالىةاطلسوقعماعليكاقصسوف"قصيرصمت".قربلقد

العلب؟قاشعيانهالظنغالب:هرقل.الوقتبعضمعيتبقىباناتعدفيلكن...لي"....هر!لامامهيقفثميصمت"

الفملةتلكبعدتركنيبل...لا:اطلس؟لم:هرفلسعيديوعك:هرقل

فيثقتهجعلذلكبعدثممهلعلىالتفاحةآكلويؤنسعي...يكلمنيفيمثداغبالي:اطلس!سعيديومك:أطلس

المفتاحهذافمنحني.انساناارلمقرنربعمنذهناانيتصولىالسماء؟!تحمل"متعجيافيهيبحلق":هرفل

عنقهفيمعلقكبرمفتاحالىبوجههيشر".محتملغرلعمريهذا:هرقلنعم،(تهدة":اطلس

"كب!ةبسلسلةصديقيياا!علانبولصعيماذالكن:اطلسبعقلكهل:اسألكبانليآسممح:هرقل

ميهو...مابكلالقصرعنالمسؤولانامصرتمعكهناابقىباناعدكفانيمقص:هرقلأخلل

القصر؟ذلكميوماذا"مقاطعا":هرقليومين؟كيفةاطلس

هـوزفيه...مدهشةالثيءفيهةاطاس؟فقطيومين:اطلس؟هالسماءتحمل:هرقل

..وف!بمنوتفاحالنحاسمنثم...اشريحريثمايومين...نعم:هرقل؟؟عجيباالامرلكبدا:اطلس

؟!ذهبمنففاح"مقاطعا":هرقلكلماعليكاقصشوف...ليكن:اطلساترك!أ؟والسماءلكما...طبعا:.هرقل

فهىوذهبمنانه!دغم...!م:اطلس.ليوقعسائرفينالشطهوكمابنفسهانفسهاتحمل

شهي!البدايةمن.نعم:هرقلالبلدان

احقيقة؟:هرقل،قرويينابن،اطلساسىانااولا:اطلسفيخللالىيرجع.كانالامرليتاطلس

غريياذلكلكيبدوقد...نعم:اًطلس.الحياةق!يدعلىزالاماامهمامالاهلادريلاعقلي

الحقيقةلكنها؟يسكنانكانااين:هرقلأاذن.يرجعماذاوالىهرقل

التفاحاًن...اكذبكلابل...!:هرقلتفصلهاارضانمسكنكنا....رويدك:اطلسقوتيالى:اطلس

موجودذهبمنب!سأارضا...طويلةمسافةالمكانهذاعنا!هملست...؟!قوشكالى؟كيفهرقل

...في...في.عندكم؟هموجود:اطلستسللتلماشاباكنتولقد...كهذ.لاسكانهناكان...تسمعكما...نعم:اطلس

هذاعناسألكلماشأتقطناو!بلادايةوحبا!راضياصوبوت!تبيونهمامنليلاتضرهمنوهناكقوتهتنفعهمن

هرقلاسعيوانا...اثينا:هدقلبلادمنوالتنقلالسفرعلىيحثنياًلاستطلاح؟اـتضرهةهرقل

اثينا؟:اطلساخرىالىهناكنتماقوتيوثولا...نعم:اطلس
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ثمالقصربابويفتحصافنافيمباطلس"؟!السعيدةالمصادفةاليكاناهدتنيوقدنفعاالبونانيينعاصمة...نعم:هرقل

"000يتوارىسو!...هعروفكانسىلنسوفاً....بالتفاحهذااثينافيلكمهل:اطلس

الم...هذايا...ها...ها:صوتمدينافياكونسولى...بالخردائمااذكرر؟هرقل

أتغا!واحدةتفاحةمنحيوهوالا...ابدابصنيعلا:هرقل

يخاطننيأمن:هرقل.لمحقطرأيتهاين؟موجودانهتقولوللم:اطلس

.المكانهذارب:اللصوتاستطيعلاافي...آسف:اطلس؟انن

؟خاطرت؟كيف:هرقلاخيياهذاتقللا:هرفلبهسمعتلكني...قطارهللم:هرفل

حملت.لفاحةسبيلفي...نعم:الربفقطمسوولالي...لا...لا:اطلس؟عنهحدثكمن:اطلس

وينرككيفرانتخشالم...عوضهالسماءبالشيءليستواحدةتقاحةان:هرقلللمصادفةيافعر""م!متكبرعالمةهرقل

كذلك؟اخيياالقصرلصاحببالنسبةالمذكور.للالهشكرا؟!هناالذصببمالتفاح!!السعيدة

ويل...نعم"نفسهكالمخاطب"ةهرقلاسنطيعلالمكن...فعماطلسشكرا

؟همنيبصماذا...ليامكثولنالمغتاحهاتني...بلىةهرقل؟تقولماذا:اطلس

ندمتاداك:ارب.اخيياطويلالااليبالح!قيقة...محظوظاليهرقل

طبعا...نعم:+هرفلهددليلقد...استطيعلاللكقلتاطلسالتفاحذلكاجلمنالاالاراضيهذ.اجوب

اجلمنيهونشيءكللكن:""لنفسمهلاحدالمفتاحمنحتاناانبالتعذيب؟اـجلهمن:اطلس

حبيبتي!بكعهدي...!ضلكمنادحمني:هرقلملحةحاجةفيانني...اخييانعم:هرقل

ناالىالسماءتحملسوف،فران:(لرب؟الانعليكطرأفماذاالقلبفاسيغروعنرتكلهااروباجبالقطعتلقد...اليه

اصللإحهاعمالييتمهناكماكل...لثيءعلييطرالم:اطلسمةتشىأ،والمغرباسبانيا.بينالفاصلاللبحر

طويلا؟هذاسيدوموهلهرفلاشنطيعلستانبماراضمررتمنكم...التفاحمنالفىهذاعن

لا:الربانندوبسرعةواخرجادخلسوفةهرقل،فقط،هناالمنشودةضالتيلاجدجددىدونبها

العمل؟نهايةفيحضرتانااذن:هرروصديقيياصوتااحدثارضافريقشاانالحقيقة...المغربفي

بدئههدي...لا:الربلاحيثمنيراناالقصرصاحباناطلسالعجائب

حاملاقرئربعاطلسلبثافنولم:مرقلنراهأعن؟المظعبهذهكلتحملتولم:اطلس

؟السماءصديقيياتخفلاهرقل؟أـفقطالتفاحهدااجل

فيهذهالاعنهاعفواناردلملاننيةالربفيمصيبةليتسعىمانكعنياليك:اطلسححمبنتاجلمناي...نعم:هرقل

"لايامشامتوفعةمصيبةايةهئاكليستهرقل.اثينا

انني؟وتركنيفرانالعملماوالان:هرفلواخرجادخلخاطفةلحظةالاهيما.صديقبم؟تعنىماذا.؟الحاكمبنتاجلمناطلس

لست.لا...لا.يومينولوحملهااستطيعلاصديقييامشكورانكونبعمص،ومن.شيثاافهملم

تحتها!واحطمالسماءموقيستخر."اطيق-؟الامعنىاتعرف...؟هلاانسمع:اطلسفيوقعتفقد...بهالاجوزاعني:هرقل

الثمناطلسسيدفعهذاحصلن5:الرب"الحقيقةفيانك"قصرصمت":هرقل...بلدتنامنغنبمتاجرابناحبهاكمانمرامها

؟5حقا:هرفلانك.الدرجةهذ.الىالقلبماسيلستمحكغ،عليهامتنافسين،وهوانا،صرنااعني

حذرتهولفدهو-(لمسؤولانه...طبعا:الربلمكارجعهولاالمفتاحعلىاقبضانتخاففقطف!بمنبننفاحةلهاقئنىبانالبلادحكيمعلينا

هذامثليقعانمنبنفسكانتافعب،صديقييااليانطرالاولوصلومن،عوفالكماالالهتفاحمناي

انذرته؟:هرقلفضلكمنتفاحةليواحضر.القئاةمنتزوجالتفاحةومعه

السماءحطماللذيهواًنه...نعمةالربممكنيضر:اطلس؟فقطن!بتفاحةلهااخاروللم:اهس

الابرياءمنغرعيعاقبانالظلملمحمنمرةاول؟اممكنغرهذاحتى:هرقل،فقط،بل،المهربذلكيقصد،انهةهرقل

مثلككمامشقوقةالسماءان..0طنعا:اطلسرواءها

اجل:هرفللكلاحضراذهبانلييتسنىفكيفقلت؟اءهادواطلس

فيذهبيةبتفاحةخارجااطلسيظهر"؟،فاحةلنعليلةجميلةدنتاةانها...نعم:هرفل

(،0000يدءعنهامسؤولااناانركني:هرقلتفاحمناكلتاذاالا،الحكيمفالكما،تبل

قل!هر:طلسا؟كيف:طلساذهبيتفاح0..لهلاا

نعم:هرقلعوضكاحملهاانا:هرقلقلتكمااحبتكانها؟ههذاكلولم:اطسى

تسكنالحاكمبنتانقليلتذقلتةاطلستستطيعلا:اطلس؟هياتحيه؟التاجرابنتباريملمالاولفي

اثينااشنطيعبلهرقلليساذذلكفيالعذرولها...ابدا:هرقل

يجيب"لا.":هرقل"مكانهويحليقوم"فيقبجالقامةفيقصر...جميلشيءله

اليونانيينعاصمةاثيناانوقلت:اطلسأتحتقرليهللئرىس...تجنب...المعاثرةفياساءة،الصورة

يجيب"لا"ةهرقل..ابدا:اطسأالمباراةهذهفلماذن:اطلس

بينالفاصلالبحرعبرتاندوقلت:اطلس"اطلسمحليحلهرقل"الاهلهو،عليهيفضلمنيلماباهالانهرقل

ها.....بةاورباجبالوقطعتواسبانياالمغربفضلكمنتفاحةلياحضر....هيا:هرقلتعبير.حدعلىلها

اترى...بالفتاةلاجوزمثلكافعلسو!.هاعنرايالانلكدليس؟لهااهلالستانتوهل:اطلس

اًنك.لا...لا؟المنالعشرالامرانهرقليا!اثقلها.مااه"يتمطى؟):اطلس.عديملانني.0.لا،ابيهانظرفي:هرقل

الا،كثراعنيقختلفولاوقوةجسماتشبفي"قصيرصمت"كذلكهي..نعم:هرقلراجلاالاداًضياطويتراليذاانتفها

اللحيةبهذهوانايضرماذالكنالصؤرةفي.بفضلكمنالتفاحةليلتحضراذهبهياشيءكلهوالمال...نعم:اطلس

لنسوف؟قرنربع-منذتحلقلمالتيالكميفة...ياعزيزكيمالهالانسيجديهماذالكن...اجلهرقل

7؟



؟إالعجائببلادمنانساذايخدعاثينامنفردراكضامنهااتىالتياللجهةمنينصرف"!احلقهالنسوفكما،تمييزييستطيعوا

اجئهلملو5ا"قصرصمت"مطاقغرهذا!واحدةلحظةاضيعلنسوف":فالوقد"؟تذهبانتريد؟تقولماذا:هرقل

..لووتركنههربتليتنبم..التقاحةقطفبعد...لعب!ملعون"بغيظحدةعلى"اطلس..ها...عوضيسأتركك؟لاولم:اطلس

...الارضهذءعلىانساناسعدلكنتفعلتكيفاريته!لم،غبياننيالحقيقة...علبمتخرالسماءتدعانحبيبيياتحاولولا..ها

هذء(لمصبةفياوقعنيالذيهوللنفقدحببملكنلم...وشالهاتركهلملم..السماءيحملبعدهماشقاءلنفسكتسببسوفاذلتتنعى

اعدنفثليهملم...لللسخريةحبيوحىبل؟وانصر!ادعهلماننيقليلمنذهرقليالكاقلالم...!شقاء

شيناوكأناذهبلملم..بةمست!زئافالماقدالحقيقةفيفانكتتحسرلا:صوتلئلاتسقطاتركهاانيمكننيفلاعنهامسؤول

...غبياليالحقيقة؟لماذا!لماذا؟!يحدثلمنجوتهركليا51...اليمعذابفيلنفسياسعى

..عبي...غييأ!نجوت:اطلسإلعبارةهذهترددانالانانتبكاًلاجدى...

":ثمقصرصمت"مسؤولانكعنهتخغىلاانه...ذعم:الربالذيانتاذيوماجا!كمنمسمععلىعينها

منصاعداترابا...؟ارىماذا51.00هويلاقبملئلاانااخبرتهلقد...السماءعناناتخلصتلقد...انالا،مسؤولاالانصار

لافارسالقادمان000الاخرىالناحيةهذهكانلقد...تستوجبهالذيانتعذابااللبريء.ها..ها...ها...

مالكئ...راجلاجاءالذيالمشؤومكذلك41لكتانتوت!عاقبتخريدعهاانالمحتملىمناطلسياارحمني:هرقل

فبلمنبهيمرلمالمكانهذااًن...؟هداالمنشودةضالتهبالتفاحةليفوز،ذلكجمعللمالوداع..ها..ها:اطلس

اكثر...؟السانينارىاليومليفما،انسانذكيانهاًلحقيقة...؟همكذا

الخالي!ةالبلادالىيقصدوناخذواالخلقبكثرمنياذكىنعم:اطلسوتتركأ-اتذهب،اطلسيالكن:هرقل

؟هذهمثلالمققرةاطلس:الرب!كذلكهرقلليبقىةاطلس

قصرفارسامامهيقفثمقليلايصمت"نعم:اطلسموضوعةالسماءان،اولاانطر،لكن:هرقل

القامة"؟التفاحةمنحتهلماذا:الربفقط"ىاليمكنفيعلى

يوجدفيهنالذجميالمكاتعردءالا:الاخرسرأيتكطانه...لهامنحهالمم:اطلىاقوىا!يمنيحالايةعلى..لي!كت:اطلس

الذهبي؟التفاحبالحيلةاخذهااليسرىمن

؟؟الغ!بيالتفاح؟تريدماذا:اطلسانتعطيهعلىمرةاولعزمتلماذاللكن:الرب.ا؟واحدةكتف...لكنةهرقل

مكانه؟تعرفالا...نعمةالفارس؟نستاذننياندونالقصرورخلتاياهاليكنةاطلس

هرقل؟منافسانتالست:اصلهقلببمرقلقداطلسالسماء؟ركللىهذايضطرنبمسوف:هرقل

؟اخبركهل...هوانا...بلى:الفارسعوضكتجعلهانفاردتلهقلبكدق:الربتهوي

ماذاتيقل...هذاعنتسأللا:اطذ!؟؟السماءيحملانصحكالي...تفعللا..لا..لا:اطلس

مئى؟تريدلقد...هذاالوياكنلم...لا:اطبستفعللابانأنصحكالي..

!التفا!مكانعلىتدلنيان:الفارسافتط!تعندمادقطالفكرةبهذه"لياوحيلاانه؟اصنعانبوسعيماذالكنهرقل

...هذاتقللا..بلى..بلى:الفارسالتفاحةاستطيمممااثقلانها...احملهاانيمكنني

الذهبيالتفاحيوجدلا:اطلستتقلبونالانىمعشرانكم...نعم:الرباًرحمني-...حمله

موجودانهمنوائقانيالي..بالنسبةبالمهمليسهذالكن...بسرعةفاحملهاخفيفةتصراناردثانةاطلس

يعطيكفلنموجوداكانولوحتى:.اًطلسالسجنمناخراياماباناخبركانهوالمهمكقيكبكلتا

شيئا.منهصاحبهللتفاحةكبمئمددكالىاضيفتانححرتلقد؟كيفلكن:هرقل

ولم؟:الفارس"بحزنفالها"(ـ؟اخراياما:اطلساني...وشأنك-انت...اوع:اطلس

الانسانيكرهلانهبل...اقسملانهاطلسنعم:الربللكبدامافافعل،النصحمحضتك

يمقته..يرهه..؟عنيسيعفىومتىاطلساتركهاسوف...اطيقلست:هرقل

؟الملعونهداالانسان4يمقتلم:الفارسلاانيلكاقلائم؟السؤالهذاةلمالربالمشؤومةالسماءهذهتخر

...اليكالملعونيناكبرياهذاتقللا:اصس؟السؤالهذامثلعليت!حانمنكاقبلانتضعهاتستطيعالست..."فعللا:اطلس

عنبم.اًلمعذرة:اطلس.-؟ك!فيكعلى

صاحيه؟انتأ...؟غضبتلم:الفارسكثيراشجعتكاننيالحقيقة"؟المعذرة:الربافددلااني..؟كيف...لكن:هرقل

ففبناذهب...هذايهمكليس:اطلسلنفسيسمحت..المخطىءاناالي.التجر؟علىجانباالارضعلىالتفاحةيضع"ا!:اطلمط

شيئااعطيكسوفحسنا...تتمادىوصرتمعكبالتحدثاحملهكذا...ياهكدا"هرقلقربويقف

المعذرة...اًلعفو...؟هوانتأ:الفارس....زمانمتذمعك!علتكمااخرىمرةاهملكالسماء

؟هقممكبينالارضاقبلأ!القصرعنمسؤولبانكاخرىمرةواذكوك؟كيف:هرقل

الانسلناكرءهانيعنياليك:اطلس":ثمالوقتبعضيطرقاطلس"هكذا"كتفيهتحتيجعهـا":اطلس

انسانا؟ا.لست..؟ولم:الفارس..!شقيمنلييا"حدةعلى"ةاطلس"بسرعةعنهيبتعدثمينحني":هرفل

!؟الصماءيحملالانسان..لااطلسلشيسثهلا...؟لماذا...يوممناضيفكمترى.ها..هاها.."؟كدلك

يمكنك-كنهلموانحتى...لكن:الفارسلا...تفاحةالمشؤومذلكمنحتلاننبمسوى..ها..ها"الارضمنالتفاحةيلتقط"

هـ-نواحدةتفاحةولووتمنحنيترحمغاقمثليخدعنيكيف...اطيقلست..لا..انتالانصرتكيفاطلسراارأيت..ها

سيدييامضلكاخوى.مرةاخدءلن...لكن؟؟الانسانذلكعلىلكوشكراوداعا؟.اذنانالاعنهاالمسوول

اريدلالكملت:اطلسبهبف؟...معهبالتحدثحتىلنفسياسمحلن...تهويالسماءتدعأنا-ذرلكئ.تفا-تك

سيديرحماك:الفارس...ليخدمنبماثينامنهويجبمء...؟كيفبمعزوف..لكمدينلانني،فقط،انصحكاف!

فعلالاولكماتستعطفنيانتحاوللا:اطلسسمرتالذيالمكانمبم..بلاديفيانايخدمنجهلمحتستعاقبتخرتدعهاانايار؟اطلسيااتسمع

هرقل:الفارسفال...كماالعجائببلادفي...قرندبعفيه.وداعا..وداعا..ذللكعلى
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سيمتنع،يوملمدةوثوالشمستحتاجلسلهساعدهاليهاذهب..هو..ثعم:الحامممبهتلحقبانوانصحك...نعم:اهس

وتيرزستذوبشحومهانيعر!لانهمحالةلا.تعبمانهالترجلعلىاخذالتيالتفاحةمنهللتف3

.عظا!.مولايياحاضةالخادم؟هوأخذهاأ:الفارس

كيف،ليقل...هذاعندعنا:الحاكمقربويقفالفارسيصعد،قليلبعدنعم:اطلس

التفاحةأعلىحصل،(....الحاكمموكدغيرامربها!لحاقلكنةالفارلى

عليهاأحصلالجبانانتحسب:هلالفارس؟وفقتهل؟وراءكماذا:الحاكموشانكانت:اطلس

عليهحصلتالتيهيانها...بلى."صمت":الفارسؤقطواحدةتفاحةمقابل!دراهمهاك:الفارس

ذلك؟كيف:الحاكم؟دشلتهل؟هكذامطرفاللكماالحاكم؟تطلبكم...

فقط.حظهةالفارس."صمت":الفارسدراهمكالىحاجةفيلست:اطلس

...لكنجدامحظوظهو...نعم:مالحاكمقل...اتلظىطنيبسرعةاخبرني:الحلا!...سيدك!:الفارس

؟!كانايوفي،عليهاحصلانهلكفالمن.قل؟حظكمنبنتيهل..بدلابهالحق...نفسكتتعبلا:اطلس

..اياهامنحهاللذيذلكليفالها:الفارس.هولهصارتلقد...لاةالفارس-اثوقتفضيعانمن

امريقيا.في..خاليةنائيةارضفيمثلهقنرألهرقل:الحاكم؟ف!بمتى:الفارس

؟القذرهذاهومن:اًلحاكم.نعم:لفالىسا؟اليوم:اص

ذلكموقانهغر،تمامايتتمبهـه:الفاهـس!مسكينياالعاثرلحظكيا:الحاكم؟اليومةالفارس

احمق..لقد..الطالعسيىءالي...نعم:اللفارسقليلمنذ...نعم:اطلس

!؟احمق:الحاكمقصعرةبمدةالتفاحةاخذانبعدبهرقللحقتوسالحقبه-واحدةلكن...امنحتيةالفارس

يحملوهولاولم..اًحمق..نعمالفارسبالتفاحةوافوزبهتوديبضربةلاباغتهبفرسيلفد....نفسكتتعبلالكقلت:اطلس

.السماءهل...الفرسسرعةرغماوفقلملكنتياقسمت-.

نرالسماءيحمل،ةالحاكم؟هواش...سيدي:الفارس

نعم.:الفارسقصتكما..اجهلانينرىذاانتهاةالحاكمس!كلهماتفاحتينسوىلديليس:اطلس

لمأةاللحاكمكانقدسدلواذ،بعديأتلمانهالظنغالبوقتكتضيعفلا

ذلك.عنقسألهاحمقمثله!تالفارسفياقربالنتفاحةليليقدميمنعهالذكيفماجاء!ستانكيقالانه...سيدي:الفارس

التفاحالاحمقهذاعند-حقي!هوهلالحاكم.انتتسبقهانفبل:وقت...والقلبقاسي

المت!بي؟...الطريقفيزالماانه...نعم:الفارلق.00مخياكلتحاوللا"مقاطعا"اطلس

نعم.الفارسوصلتحينماغمضذلكلكناثارهتتبعتلقدبهرقل..الحق...تخادننفلامجهولهناالي

منحك.لو.؟واحدةيعطكله!ولمالحاكمعزروعمكانالىولوالىالتفاحتيناعطيلاانعلىفصممتانااما

السابق.الانانتلكنتاياهاالحقيقة؟!حظهمنبنتياوستصير:الحاكم...وضعيعندوتعذبتبيحملتالتيامي

نالهسبقالهقال...يردلم:اللفارسلومحظوظاستكونكماع...انتامضلكاليسدىالوقتستضيعانك...اتسمع

شينا.لاحديعطيبان.لااقسموافترسهالطريقديوحش-صادفه0..!الطالعسيىءانئبمالحقيقة:الفارس

مصر"صمت"الاحتمالبعيدهذامثل:الفارس.اوفقانعسىبهسالحق

امتنعلكنهبايدراهماغراءهحاولتلقدالوحوشبلادافريقيااليستألماذا:الحاكم":يقولوهوغاضباينصر!"

هو.سيأكلهماتفاحتينسوىلهيتبقلمانهمدعيا؟اسدفيهااليس..الضاريةلقلب4قاسيانكالحقيقة

ونفاحه.هوالاخو...ليخزهولعين:اًلحاكم...لكق...بلى:الفارس":خافنقوبصوت"

؟الانسنفعلماذا:ليقل؟ماذالكنةالحاكم.نحس

لاالي...صنصنعماذا...نعم:العا!سابنقرويينعدي!وسخنتنهرقلان:الفارسانترجعهذاياتحاولولا"صا"لحا":اطلس

عدو!يبمحيوبتي.فيهافازامكتفيبلابىاناًرضى؟هكفريسةالحيواناتبهترضىمكيفالشر!ستجدانيلانكما،هرقلولاانتلا،اخرىمرة

..تعقللكالاتكونلن..لا..لا:الحاكميقبلهلا.بلمضحكهذاتعليلك:الحاكماتسمع...اكلتهما

نفعلهانعلينايجبعمااسأللكفقطاًنيهـ..العقل(،:خافتبصوت"

مساذا؟للاتياجراءاتنتخذهل...الانللوشخصيافانا،مصهفيبلاًلفارس:.اليونانمعشرليتبا

...؟فصنعبافضراسلنفسيسمحتمامفتوساحيواناكنت"يبصق"

..عيناًلامر..بةمولايياانظر:اًلفارس.القنرذلكمثل"ستار"

خادمئا!كلقدهامناللبغكها(نعملحكيبملرا!آجمطسونجحاكغعويعجنكلتانلورانكاهننعليمبلرنطماافتربحاسهكمالتانيالمنهنى

-.بسرعةالبلدةحكيمناداف!بمنامثالهكلشأنثئهالمتينتينفراعيهبا!سوارمسورةصغظبلدةةاثينافي"

":السلمفيالواقفالخادمصوتيسمع".السإقطيناثوسخين...السكانقليلة،عتيقة

.مولايياحاضر:الخادممقاومةالمحيواناتيستطيعانهتقصد:الفارسمتيةجداكيرةشرفةوفبالتناساحةفينحن

هذاسيعلماذالنر"للفارس"الحاكم؟الضا!بةجالساالحاكمنرى...الاحمرالرابمن

حل.ايجادمنهسأطلب...لمفكر5.نعم:الحاكمالعصر..."..الوقتبعيدللاستراحةالشرفةفي

...دراهمارادوان...نعم:الفارس.انتمخطىء:الفارسالىالمؤديالسلمقربواقف":خادم

،،سترتهجيبالىيشر"يتمتعصحةبايةترالم؟كيف:الحاكم.فالعاادىاني،سيدي"الشرفة

هربئ...حضودقبل-نفعلالزواجقبلىاذا.ذللكعلىيقدرانه؟لهعريضتينكتفئواي.الاخراناليلاحلقد...نعم:الحاكم

أيقبلأممتلىءجنانانه...يقددلابل:الفارساليهاف!ب...هو...نعم:الحاكم

ربما:الحاكمقل...فقطبالشمحمممتلىع..فلألدةبدونمالاسكندرانه:الخلام
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.الناسفيذلكاذيعثمرأيهلارىقتلهرفلأن-...هـو،-عقدهلماذا...الاخرهوملعون:؟لفارس

كنتماهذابل"ضحكةمرسلا":الحاكمحالتفا!لحسندعوناكانناابانايا:الحاكمهذاعلىوا!قتهالاخرانتلمول.هكذا

الحقيقةذكرالىسبقتكولذاتفعلهاناخشىذلك.لعكسلا.التعقيد

الحكيمعليكيحقدلئلا."فقطراسهسلهزبل،يجيبلا"الحكيم.؟افاالحاكم

.علي؟يحقد:الفارسهذاؤثر1اليتعر!ابيياانك:الحاكم:لكنعمدلتانمولايياساءحني:القارس

..الحقيقةلهتجلتمااذا...!نعمالحاكم.فشلاللذيالمتعاب.انت

ما.بامرهرقل؟لىبتنيزفتربمافبحقده.نعم..نعم:الحكيم؟انا؟انا:الحاكم

زوجينسرجعفيجدنأكانهرؤللكن:الفارسلفأاوجدافيكلمصلحةوأتسعى:الحاكمانكعلى5رأ!اهـأهـزأيت..نعمالمارس

زعمي.صدقلوالذيهرقلحضورقبلاليهابنتيلفزفمضرجا.لر،دعنيازنسثلا...لعولكماكعضلتيم

ذهنكعنتبعدهانيجبماهوهذا:الحاكم.ساعدنا،فقطبل..الفاواتفيربماهلكأهـ-،...اخادءنلاانا...ابدا:الحاكم

لم8:الفارسلاالمفاحةواناسدامرسه.هرقلانسنزعمملىانهفعا!انءايكوجمجببنيياالحكيم

الا...يصدقانهذازعمكلان:الحاكمبألنامخرجاهدافياترى...لهاوجود.البلدةاوولبلهويحقدها

فيعام!خطوطايرسمانالحكيميقدرةانتعر!.فضلكمنساعدنا.؟ابانا؟!البلهـةاهل:!الفار!

حي.ام!تهووهل،هرقليوجداين.نصيبكوللكساغدنا...نعمةالفادسنعم:الحماكم

انظر...ا؟...هرقللهذاتبا:لىالفا،"سترتهجيبفييدهيدخل"الغضجة؟هذهفيالبلمدةأهلدخل:ومارسالفا

؟ماذا:الحاكم...دعوتمالياللهذا"ثائرا":الحكيمانن!فلو...دخللهمبل...لاةابحاكم

.قادمهرقل...هو:الفارس،لكابا"الحاكمالىمش!را"انتالغجطنياهلالىالاضرهذارشعكامناورعكعلىآثرتك

الغاهـةبتلكغرهدونهو..نعم:الحاكمبدراهمك"الفارسالىمشرا"انتو)نغريني)ح!باا!صللااليزاعمينعايتارواوربرماالبلدة

.الوحوشجسم....اًلجسموذللكلاكبرعخطوطاعظمليقدمتلو...انظر...لا...أبنتياحبنرهف!فرابنعلىاياربتفضيلي

له.تباةالفارسماالوجودنادردسمامخطوطا..الدنيامحلماء!ععكعداوةعلىوهمسيما

ءش"ته؟فيدت-نمنريفا"رىةالحاكمعلىالاسكلوافقانةقلقد.ةمنكفبلتهمنكتعليلمجرد.الفارس

شحي!مكلرزءإنشانه...نعم:الفأرسوحتىبل.أفتاةاوابوانتوافقتكما-كميبهـصفيلذىااناا!بما...بلى:الحاكم

-ورمه.مغرور"ثلهاذتظارعليناجمبجب،مضضعلىالمسكينةالةتاةخطورةيقدرانعليهيجبااذيممااناايالحكم

منالوافرله-منكل...لكذبللم:الحاكم.لنرىهرؤلؤدوم.التأفهةالاشياءهذه3مثل

واصه.اقوىانهحسبالشحم!هرقلةالفارسفيأنر!روتآمرمكانكفيكنتلو:الفارس

يتماولياللذيالجملمثلهؤلاءمثل:الفارس5افعلىاراهنالي...نعم:الحكيم.هرؤلىثكوىسماعبعدملارورتهم

مم"لمئةفحمماانهاعلىبمحعنامهففاهيامشيىهدي.سيوفق(كنحما...حقاامرانا...نعم:-الحاكم

.فقظاؤكد...بالمرةيرجعلنبل:الفارساصدرتانيقو...الاوامرمعنوقيعلىاحافظ

.صدرهالىضهـهواحداانطر...اًن:الحاكم.هـذالكزمانمنللكنتالنوع!ذامنفقطاوامرخمسة

نعم.الفارسزفتءأ،ءقيقياكانلوهذا،ان:الحكيم.مكانتيعناز!لمخقفد

ماردآهكلم،..051.ذاك..ثغا،حاكم:اولا،وثانيابالتفاحةتاتلمانكاذ،الفتاةاليك،الت؟فددانكتقول.لر-هـانافن:!الفار!

اليه.الضمالىعكينالذي)"رقلمكيدةدبرتفداكونسو!يتدخلىونمتجعلهمالبلدةاهل،النفوذصاحب

انايسوربلوليلم...ملعونون:الغارس...مطمئناوذهبخاطرطيبعنبحكميرضبم؟أالعأئليةشؤونكفيحتى

كذلك..اقبلوألستالاشياءهذهمثل.لا..لاهـريكمنذلك!طان...نعم:الحاكم

تلكمنلستأنت"صنسما"الحاكم"غاضبا-لمجوم"!لياغديرهم

ااـطبقة.مولاي؟وانت...انحرفسوف:الحك!بم":معلنامكانهالىالخادميرجع"

تبعوهاللذيناما.يصعدثمهرقليقترب"..-منعكاحدفل!هذاابئهكمنتزوجاناردتاًن.مولاييا-ضس2د(أء*-مهوذا:اخ،دما

."سيجريمابثاهدواالساحة!ييبقون...بعيدافقطتزكنيانعاىلكبذاماافعل.تب-نافليتقدم...حسنا:الحاكم

بالتفأحة؟افينتهل؟ثمةماذاالحأكمزوجها...خداعمنلاحظتمافيكويك!نياهـولعصاعلىديخوىش!يحمنهـمأيقترب"

عددهماخذايذينأففماهـديناامواتتسمع".انتبتنكفاكا"!ه.."منه

".يتزايد.ابانايامستحيلالحاكم.سعيديومك:الحكيم

نعم...نعم...برهااتى...نعم:اصواتقل!بلا"ابتعدقدوهوصوتهبممع)ء:ال!يم.ابانا؟سه!!-ومك:م3احاأ

.عولايذيهيهركلمستحيلالي!بل..لا؟دغوناكلمفر!هل:القارس

حقا؟بهاجئت:الفارس..اف"الحكيمانصرا!بعد":الفارس؟لم:الحكميم

:ءنعمهرفل.نركنيلملم..الحيلةافسدتالذياتت.عقدتمااتحلالفارلص

ا-.ماء؟يرفعاالذيذلكاياهااًءأك:الفارس؟اتكلم؟كأحالتفا؟.نقصد؟اعقدتماذأ:الحكيم

؟هعرفهالاخرأنت5؟ماذا:هرفلانتمعكيقعلفكيف،انالييلنللمالحاكمنعم:لفارسا

؟؟واحدةايضاانتاءطاكا.اليكيميللاالذي؟بهاالايانالىتوفقالم:الح!ليم

طنعا:الفارس!الييميللا!الييميرلا:ا)فارسلاةالفازس

-؟هيواين...و:هرقلتزعقلا:الحلالمرننننطزلنافمااؤتفف!لمتان:الحكيم

..لزوجي..أةللفتقدمتهاطبعاالفارسوانىأازعقلستالي..ععوا:الفارس.مناقححعك

اعني..نورهاطفأتالذيامليعلىاتأسف!منافسي..ا؟منافسي:الفارلص

؟يقولمااحق...ليويلهرؤل؟هانا؟اطقهالذيمن:الحاكمبدلها،...بني؟اـهجتكتعجبنيلم:الحقيم

المثاهدين"منواحدصوتيسمع"للحكيمسأزعمكنتلقد...نعم:الفارس-الحماكمامامانك،انتمنحفرةفيتىولا
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أقيل..نعم"المتجمهرينبينمن":الحكيبمالححتالذيالخبيثذفكمنالزواجعلىالوت.هرفليالا:الصونظ

.تمال.0.اني..؟اتسمع..منهالرواجفيكثرراعلي؟بهااتيت"للقارس":هرفل

مناصعد؟اةرى؟ابياهناانت:هرفل.الموبئافضلهوانت..هرقليايركنب...لااصوات

...بالتفاحةانيتفقدبينناللفصلمضلك.ذلكاق!بللستلكئي:الحاكم.الفائز

بني..يالالكن..شيءكلاعرف!:الحكيم.كيهااتحكمنفسيانها:القناة؟انمدخلكمما"للمثمعاهدين":الفارس

.المكانذلكارضف!مايتطألاباناقسمتلقدسنستريحينانتلكنك...نع!ةالحاكم.كضوليون...لكمزرا..شانيالىاذهبوا

.تعال...ابكيكبعدكمنممبمابقىانااماضنه.انبالمرةلابانانصعحكاني...هذاتقللاةهرقل

الحكيمنحوينزلثمقليلايتردد":هرفلاللياليطوللا...يهبكىوكانيستطيعونلانهمتششمهم

ثم...بهويذهب!رهعلىيدهيضعالذكي"لهرقل"اموالهمينسوالموانهملهمعدوالدانكنس

الاخر"تلوالواحدالمشاهدونيعبعهم.هانننالليلةهذ.الامرفيلانظرودعنياذهب.بطنكفيالتبم

لست"التحيتمنمنصرفةوهي)ء:الغتاة.وادهبالتفاحة"مقبلةجميلةمتاةظهر"

المخبيثالجبانهذاامامابقىأناقبللادهبمنالتفاحةان...مولاي:هرقلهرقل..؟هرقل..؟ارىماذا:الضاة

...الحكيمخاصمني"للفارس":الحاكمسبيلعاىلاللفتاةاقد!ادعنبم...سممن؟جئت

مثساكليلحلسألجأمنالى051.0لتبلوانمابهاالظفروابشري...نعمةهرفل

منتزوجنيانبعدلكتكونلن:الفارس.لتقتلهابل:الحاكم؟بالتفاحةجثت:الفتاة

مشتاكل.الفتاةاقدمهرقليااتركني".الاسفلمن":صوت.نعم:هرقل

انه؟!فعلتماذا....انت..!ن:الححم.مسممةهيهللنرىكلبيالىمتهامطعة؟هف!مبية:ا!أة

ذلكمنكيعببنيلماننفسكلكتسولكيف..ئابدا:الحاكم!نعم:هرفل

؟ماذا:الفارسليلا-المدينةيحرسوكلبكذلكتفعل.المطلوبةبغراتىانهبل:الفارس

اغضبئيلقد؟التعاحةسحقتلماذأ:الحاكمفياجربهرقليارعني"اخر":صوت؟تقولماذا..؟!كيفةهرقل

ابنتيتحبلاانكليوتجلىبل...ذلكحقا.قردىتجاهلهمااقول:الفارس

؟إاصبهالا:الفارسالذجميالقرد.لتقتل؟كيف؟كيفالحاكم؟اتجاهلماذا:هرقل

؟لماذا!دواءها-سحقت...طنعا:الحاكمانامغداتريدلي؟وافعالهبرفصهكث!ايضع-كنيسممنالايىمتالنن!فاحةان:الفارس

مهلةعنهاطلبثماياهساساليهكنتلقد....السلوةتلكخى؟سممن:هرقل

تزويجكماثيهااستطيع...مسهمةليستالنفاحةانسيدي:هرقلزوجتي!لىبهاتريد...نعم:الفارسى

"فعل...لكنترككليتني...نعم:(لفارس.لترىبنفسيانا،فطعةمنهاآكلسو!.فضلكمنزوجضكتقللا:هرمل

متفقينلسنااننا..ترىانت؟مسممةليست:المارساتىالذيانتزوجك؟اقولوماذا:اللعارس

فكيف000الفعلاسأتانكالحقيفة:الحأكم.لاطيعا:هرقلتعا!انك؟عليهاليقضيالمسممةبااتفاحةلها

.!بنتيتقبلكأذلكتؤكدةالفارسلك؟اعطاهاالذيذاكذلكنكيقلالم...هذا

..الي.زوجنا...مولايياالعقوالفارسطيعا:هرقللا..لا:هرفل

وقتاقوبفيأخرىبءفا-ة!اا!باناعد!ا&مميشلغلانعلىتوكده...هه:الفارس!باعر!لقد..يخدعكاناراد:الفارس

-ءألم!ناعرفالان...-اني؟اـداخلهاسممنتفاحةاعطاكبانه

اثنتأن؟الالهيتبقلمانهفلتلكنك:الحاكم.شيءفيهايتغلغللا:هرقل؟هذاقالهو:.هرفنل

يأكلهماانقبل-المهساذهب:الفارسانالامعلهات."ملنشقهااذنالفارس؟غرهومن:الفارس

؟غدا.؟ءتى:الحاكم.انتتخدحثنالئلابنفسينعم.اطلسلعين"خامتبصوت":هرقل

دالطبساعةالفتاة؟ليززفانبعد:الفارس!تفضلهرقلجناهالكنه..هذايصلانيمهنالمكمارذلك..

!تنن..اقناعلاحاول...ثرى:اوءأكم!الل!اح!ذيهيم:الفارسلكونفلماذاوبينهبينيالمخلا!يرنشبانقبل

.ارر!اء.الى..."بقدمهخبظاويخبطهاارضايطرحها"؟سممن

"ستار)ءتفعللا..لا"منعهيحاول"الحاكميجب..مولايياانظر"للحأكم"هرفل

نايجبهكذا...نخدعلانحنالفارس.الان!سانهذاتصدقلاان

التأ!ثالمئظرحبييتيقتلبهاتريدلتفاحةنعملفقطلانهتصدقهلا...ابييانعم:ال!تاة

لم؟؟فعلتلم:الحاكم.لهيصلحتعليلايخلقانيريدفشلهبعد

زالط..الاولالمنظرعين:المغربفي"يا؟رفستهالماذا"جنونهجنوقد":هرقل.الامرفيماكلعوه!ا..لعم:هرقل

"السمأءحاعلااطلس...سوفلماذا..معلتلماذا..كلبيا..نذلالتفاحةهيحقيقةوهل"لهرقل":الفتاة

؟اخرىمرةرجع؟ارىماذا؟هذاول:اطلسالساحةألىنذلياانزل؟لملذا..بكابطش؟المطلوبة

كانالامرمهماالمرةهذهيخدعنيلناـنه.لهتباانزل..هذاالاشيءكلاطيقالي.لانتقمهدا.اوكد...نعم:هرقل

عنصئزلثممرسعنهرقليترجلفربه"ارميكانفبلاسرعهيا...ثمةحتفكلتلقىاقبللااني..ساكلها،ابيياانظو:الةتاة

"الفتاةعليه3.جبانياتنتظرماذا..هياالاسفلالىهنامن"الفارسالىبعصبةعش!رة"هذا!خدعكاـن

ل!ميد.يومك...اطلس:هرقلمنصوتميسمععليهالهجومهرقليريد".اننفاحةهرقلياهاتنى

كلمة"ولا)ء:اطلس":الاسفل...بنتييامخماطرة...مخاطرة:الحاكم

عليحانقازلتالا؟تجيبلالكما:هرقل...تفعللا...هرقلياتفعللا:اللصوت.بنفسكنفسكعلىتقضينسوف...ت!لبملا

لامحني...المعنرة..تعقل.وسعيدة...اعيمثيسو!...لا:الغتاة

اريداناهل؟الصفحتسأ)ـنىأأذااطلسيطتفعللابانينصحكالحكيمان:اصوات.ت!ون...!ور!ثيلا...2لى:احاكغ

اتيتحيثمنادجعهيا؟منكالانتقام.هرقلامضلانبم..وكفىآكلهاسو!:الفتاة
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ناالحقيقة5100"حدةعلى":الفتاة.يالعصاهرقلضربهيديهباحدىالسلسلةلناني...اسمع...اطلس:عرقل

ذلكمنهاحرمنيلقد..المذاقعجيبةاننفاحةمنعنغهالسلسلةاخراجالىيوفقانالىوهكذا.معروفكانسى

بل..لهتبا...سممنانهامدعياالخبيثليفتكوراءهالجريويريداطلسجنوفيفيجنالجحيمالىاذهب..؟معروفاي:اطلس

اللزواجفيعليالحطالماالذيلاببمحتىوتباويجمديتعترحنرىالسماءيدءانمالكنهبهشاكرةلكسون...الفاةذيهي:هرقل

قربايحريةبكاملانئ!عراًلان.50ا000منهميما4تتصدراللذياطلسجبلمكونامنحنيالهاذهبتالتيتلكفان،تفاحةلهاقدمتان

التيلحياةاتعاهةليوشجلىبل،هرقلحبيبم"المزربيةالاطلسحبالسلسلةبمدتكونولئلا،خصميسحقها...شحقتبها

وهـذاتا!هةحياتيكانتنعم..احىكنت.-....،..ةا
..؟هرفل؟هذاما"حزعةعقرلة":الفتاةعهيلههييرىكما.معيهربتلهلععا

احسفانيالاناًما...الضعففيلكاصبت،.0000..ؤقطواحدة..نفاحةاعطها

كثراالاعتناءعلىاقدروالياليعادتقوىقاندضيتو!لى00شيءلا"ضاحكا".هركل

...عليهباناقسهـمتلفد...زفسكتتعبلاةاطلس

بلذةلالمنعبنفسيانابهاع!نينعم...بحبيبيبتفاحةلك7.ليساف!ب...هناانتظرينبمشيئااعطيكلا

عندبميالمفتاحان...برعةهذهالىمتكممروفانه...اخي:هرقل

":ثمبصرهاترجع""ينصر!".الفتاة

مقعلن..صاعداترالا؟ارىماذا...اوه

....00.1الشجاعهر!ل5ا"حدةمحلى":الفتاة.شيئااعظيكلن...ليكن:اطلس

..او..همكهم....مسكين..صادقاحبايبادلنيانهالحقيقةكاهـ-رةعوضكالسماءاحملدعني:هرقل

.هرقلهرتع!يحاجليمنتحملالصعوباتكاكمبمرعةبنفاحةرهاابوادخلالسابقة

خرقل"ي!"القحرمنخارجاهرفلهـطهرتم،وقت)ءاناالسماءاحملدعني..لا..لا:اطلس

لك؟وقعماذاهرفل"راى!ادر-االشؤممهمدرياوحدي

اللقصر"-بابيقفل"خذي..تفاحهنازالما..ابشرجمهنهرقل.اذنصديقيياالمفت،حهاتني:هرقل

...لنقربناهيا...عقبلونانهم:الفتاة..هذ..كعراتضايقنيفانكاذهب:اطلس

هرفليا"...اخرىهوويماكلتفاحةيهايقإم)!علىيصرفانهنن!بهيا"لهرقل"ةالفظة

تفضليم....تخافيلا..لا:هرقل!جدالذفي.الامتناع

فواكه"امامهايضع"نعم:اًلفتاة:مهلك.هرفل

هرقليالنفر:الفتاةاخرىبفواكهلآتي!أرجع:هرقللحقوادربماهيا..مرجوةداةدةلا:الفتاة

جنانالستهرقل..لننصرفهـب..يكفيناهذا...لااًلفناة.بت

الحاكم:وهمالمقبلونامامهميقفثم،وقت"برظلحقواشبماالسفرتعبنتحملاناقبللست:هرقل

"والفارسوخادمان.اا
برنايلحقوالن...لا:هرفلخائبيىنرجعثملمكانهذالى

.حنا.ها...ها"قيجلوهو":الحاكمالمكانيعرفالخبيثذلكان..رلى:اوراةايمتنعلكنه:الةتاة

العديمهذامعهربت.0.مملت.بسرعةارجعثمساغ!ب:هرؤلا،شابقةاد"فعلهكذا:هرفل

فضلكمنهذا.!قللا:الفتاة.معكفلاذهبار!اة.طاردانالانلكتأ:الفتاة

انالكني..تزعقين؟حياءكفقدت:الحاكمماالاموالمنلك..اطلسياانظر:هرقل

.01111الاصاحباالقصرانتخطفيلا...ابقي:ءـرفلواحدةتفاحةمقابلتريد

لينقذكبنفسهبكيلحقط!يبىكلطبرحمىا!اومةلا-!حوحدياذهبانالافضلفمن...العديمعذاياخداعيتحاوللااءلس

يجبمولاىيانفسكتشت!انقبل:هرقللننصرؤء.افارفكان:شيءاستطيعماحصلان.دراهمكالىحاجةفيلس!فانياليكد!

وفوثاثيناحاكمانك...انتمناولاتسألان.الاناكا!دمهشيءاياطلب؟تريدماذا:هرقل

.001اً.اًء.الا...لا..فتنصرانمنكاطلب:اطلس

لوعهمنلالريدلعصردرصاحبصصدلدماملعلىيماجلب...فطفي:هرمل!فقطواحدة.تفا*ة..اطلس:هرقل

قصر؟:الحاكم.الطريقفيزاكله

مفظحههوذاها...هذا...نعم:هرقلصروء.لكيقعاناخثسىانبم:الفعاة.لا...لااطدس

؟ه:.قصرالحاكم.شميئاعليتخشيلا:هرقل؟؟بالر"فصهرقل

منالىتصغياراك،مولاي..هه:الغارس"!مرف".طبعا:اص

لننقذجئنامان!ابناهيا..ج!لاحلمايعشي2؟تريدلا:هرقل

.ادفاة!--اقولماارزاكفانياطلس

..*.بمد،.راحعوامط!عيافكم-لحم!معا.عصأعوبي!قديل..كلجعبعدثم.يبعدا"ة

سا.ها"للعرأ.".هر!ل
ف!مأالحسا!ستسددانتاسكت:هرقل

!الحساب..!اًلقصر...هه:الفارس"جدالةطو

.بعينيرأيتلقد..مولاي"للحماكم"ةهرقل.نزعا.المفتاحمنكازن!لم!وف:هرقل

سممنانهامدعياالتفاحةسحقكيفرأسكا!!ارفدار))بكابطشسوف...عنياف!ب:اطلم!
كذلكليستانهاعلىأليكنةهرقل

نعم:الحاكم!"القناةصياحي!سمع"

منلييحبها3لاانهلاحظت!دما:هرقلأ.219222:!فونهرقلياتفعللا..لا:الضاة

نعمةالحاكم!.اعملودعينيمكانكابقي:هرقل

بناهي!ا..بالقصرمولاييااغراك:الفارسأ!ه!التالسلسلةفيالعصاطر!يدخلهرقذل"

مخادثنكرريدفانهااطلسامسكوكلمااخراجهامحاولاعنقاطلسفي



..معكماضيعهوقتليدسانه:الصوتلهلتضمدتنحنيثممنهتقترب":الفتاةاننيترىمولايانتوها"للحاكم":هرقل

لقد...اًتسمع..مراتثلاثالبابمنناده"ثوبهامنبقطعةجرحهلقحهونردلهاطالطهالشأكل!ناالىبالفتاةجنت

اقفليخرجلمفانمراتبثلاثلكسمحت؟كيرااتؤلمكقوتها

ذلكفيالتيالمغارةتلكفيالمفتاحوارمالبابلا:هرقلهذاتكرلاانيجب...ابييانعم:الفتاة

انك...اتسمع...اطلسجبل..اللجلخاققبقلبحركا-كلماتتبتلقد:الفتاة.الفواكههذءءنالاكلبعداتنعشتلقد...

ناديتاودخلتانتانالثقاءنقسكسجلبءلىبدكواضعةلمحتكاني...نعم:هرقلالي...ابتنييااريدهماهوذاك:الحاكم

ماتذكوزلتماانك...مراتثلاثمناكثر؟جشعةكنت...فمك.لضعفكحزينجدكنت

لاطلس.وقعكدتلقد؟حيبىالست...طبعا:الفتاة؟هذاسركحقاهلوالان:هرقل

محنوساابيسيبقىوهل"9ـللهر"الغتاة.الخنجريخرجدأدتهلمااصرختحبينحقيقةهل؟لاكيف..نعم:الحا!لم

؟الان!بم"انثمة!نفعاخنجرهجداهماذا:هرقل؟ابنتيباالشهممذا

طبعا:الصوت.بالمرةمنهصناتخلع:الفتاةياذلمكاعادةالىحأجةبيليست:الغتاة

قلبل!"يبتعدهرقل"انمتقمناذلكوفوق:هرقلابتا.

الت!الفرصةهيهذه"حدةعلى":هرقل!(نتقامواي:الفتاة!فرحتا.يا:الحاكم

خافتبصوتساناديه...العمرفيمرةتسنح؟ابوكاين:هرقلازتقمتركتنيانتانفرحتكستكمل:هرقل

بسرعةالباباكلقثمقلبلهليسانالحقيقة...ابي:الفتاةفعننهافسىلنانسانفاننيالخبثهذامن

يعلقثماحديجيبهفلامراتثلاث/نادي)ء.القصروقصدتتقاللانترككما...بنيياامنعكلستاني:الحاكم

الةخاةاما،المغارةفيبالمفتاحويرميالبابيفصق...يصنعاناردتهوماذا:هرقلدأفعتقدم...اقرب"للفارس"هرقل

بيدتبكيوهيتحطيمهمحاولةاللبابألىفتهرع...هذافعللوسيفضبنيكان...لا؟بيتاهيا...مدالحعاليوملكليس...نفسكعن

".صدرهالىيضمهاهردلانخ!افعللقد.جبانيااـفترب..

..شيءكللكسلشرح...تبكيلا:هرؤلخ!را،!كللمبى:صوتعلىمنويخطفها!ارسعلىهرقليهجم"

تعالي...الباباكلقتلماذالكساشرح؟!فىاما:هرش(لصاكمانبيدويعاركهارفايرميهثمفرسه

ابتا...يحاول..ابنا.:ةمرددالفتاةتبكي"دخللمادا...اخطألقدلكقلت:الصوتيتقدممدةوبعد،القصرويقصدالمفتاحيلتقط

تحطيم.هيتحاول.ء.صدرعالىضمهاهرقل(نتلكسمحتللقد...استئدانبدو!قصريلهكيلالذيالفارسقتلانبعد!هثاهرقل

:ينزلانهنجرالبابهيماالفتاةلتلكلنجلبفقطمرةاولبذلكبهيدامعكانالذيبختجرهالسادفيجرحا

"الستطر"ذلكمثليدخلانامافواكهمنأليهحاجةفي"نفسهعن

اقبله.لافافذاكالانسان؟جرحت:الفتاة

ممحمدالبوبهبلىالرباطساخرجه...المعنرة:هرقلنعم:هرقل

ثشهرا!نكيزياه!لب

س!هـ!2ظعحديثاصلر
ويلسرركولى

-
يمنسودمرشرورويسضتوئن

!طوارغربهبينشماببهاقامبالحييةنالضةتجربة"اللافنتبم"مؤللففيهاصورراثعةرواية

جميعالىأثارءت!ترجما!يام!لبأبداعصهيجديدةبمهحه،اللشهرةلندنهحيلياحدكلوالقنثين

!نالم.لغك

هتهالروايةبعدوستقلم،ال!بية!ةالى*ثارهلهترجمةصوقعلى"*بلد"صعتوش
مم!عررية.بالافة!خريصلرالبعضبعضهاولمصعوالتيا!جم!ثمنبهمنعدا
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