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األول الفصل

اْلجياِد َمِلُك (1)

ِيف — ِه َعْرصِ ُملُوِك بنَْيَ — ُشْهَرتُُه واْستََفاَضْت ِصيتُُه، ذاَع َمِلًكا اْلِهنِْد ِبالُد تَْشَهْد لْم
فَقْد ِبِه. ُة اْلِقصَّ هِذِه ثَُك تَُحدِّ الَِّذي اْلَجبِّاِر اْلَمِلِك كهذا (اْلعاِصيَِة)، اْلجاِمَحِة اْلَخيِْل تَْرِويِض
ِمْن َشيْئًا اْلِجياِد َكراِئِم اْقِتنَاءِ َسِبيِل ِيف ِخْر يَدَّ َوَلْم ا، َجمَّ ُحبَّا — نَْشأَِتِه ُمنْذُ — اْلَخيَْل أََحبَّ

وتَْفكرِيِه. وماِلِه ُجْهِده
ِمثِْل يف (َظْهَرها) َصْهَوتَها يَْعتَِيل ثُمَّ ِبيَِدِه، يُْلِجُمها َفكاَن (خاَفتُْه)، اْلَخيُْل هابَتُْه وَقْد
يف — النَّاُس َعَليِْه أَْطَلَق إِذَا َعَجَب َفال َالِحٌق. ِبِه يَْلَحُق فال ِبها، الرِّيَح َويَُساِبُق ، اْلبََرصِ َلْمِح
َُّه أَن — أَْصِدقاِئِه َقبَْل — أَْعَداُؤُه َلُه َشِهَد أَْن بَْعَد اْلِجياِد»؛ «َمِلك َلَقَب: — اْلِهنِْد أَْرجاءِ جمِيع

ْجعاِن. الشُّ وناِدرُة اْلُفْرساِن، َسيُِّد

اْلَملِك ُحْزُن (2)

َحباُه َوَقْد اْلواِسَعِة. اْلَغِنيِِّة اْلِهنِْد أَقاليِم ِمْن َكبرٍي، إِْقِليٍم عَىل ناِفذًَة اْلَملِك هذا أَْحكاُم َوكانَْت
ُكلِِّه هذا َعَىل — يَُكْن وَلْم َعاِقَلًة. كِريَمًة َجِميلًة َزْوَجًة — اْلَعِظيَمِة ثَْرَوتِِه إىل — (أَْعطاُه) هللاُّ
ُمْلَكُه يَِرُث َوَلًدا يُْرَزْق َلْم َُّه ِألَن اْألَيَّاِم؛ ِمَن يَْوٍم ِيف َطْعًما عاَدِة ِللسَّ يَذُْق ولْم اْلباِل، هاِنئَ —

بَْعِدِه ِمْن
كلَّ — يُِقيُمها كان الَِّتي َوَصالِتِه ُدعاِئِه ِيف وشاَركُه َمِليِكه، ِلُحْزِن ْعُب الشَّ َحِزَن َوَقْد

َعْرِشِه. َعَىل يَْخلُُفُه صاِلًحا َوَلًدا يَْرُزَقُه أَْن هللاَّ إىل ضاِرًعا — يَْوٍم



الـموت شبـكة

«نارادا» نَصيحة (3)

ِشكايتَُه َُّه َفبَث ِه؛ َعْرصِ ِيف اْلِهنِْد فالِسَفِة أْكَربِ «نارادا»، اْلَحِكيِم: َوِزيِرِه إَىل َ َلَجأ َصْربُُه نَِفَد ا َوَلمَّ
حاَجِتي َعَىل النَّْسَل، ُحِرْمُت َوَلِكنِّي َخْمٍس. َسنََواٍت ُمنْذُ — تَْعَلُم كما — تََزوَّْجُت «َلَقْد قاِئًال:

إَِليِْه.
ِلُدعاِئي. يَْستَِجْب َفَلْم بَْعِدي، ِمْن ِيل َخِليَفًة يَْرُزَقِني أَْن وتَْكراًرا ِمراًرا هللاََّ َدَعْوُت وَقْد

اْلغايََة؟» هذِه أَبْلُُغ َفَكيَْف
ِمَن نافٍع، ِبأَثٍَر َشَفْعتَُه إِذا إِالَّ يُْستَجاُب، ال ُدعاءََك «إنَّ اْلَحِكيُم: اْلَفيَْلُسوُف لُه فقال

َمْوتِك. وبَْعَد َحياِتَك، ِيف النَّاُس، ِبها يَذُْكُرَك الَِّتي اْلباِقيَِة اْآلثاِر
َق َويُحقِّ َدْعَوتََك، ِليَْستَِجيَب ِهللا، إَىل بِه تَتََقرَُّب َكِبريًا، َمْعبًَدا تَبْنَِي أْن ِعنِْدي والرَّأُْي

ِطْلبَتََك.»

الكبريُ امَلْعبَُد (4)

َعبًْدا َعَرشَ اثْنا تَْلِبِيتَِه إَىل َع َفأَْرسَ ِبيََديِْه؛ َق َوَصفَّ اْلَجِميَلِة، اْلِفْكَرِة ِلهِذِه اْلِجياِد» «َمِلُك فابتََهَج
وا «أَْحِرضُ َلُهْم: َفقاَل أواِمَرُه. ْوا ِليَتََلقَّ راِكعنَي، — اْألَْرِض إَىل — أماَمُه َوَخرُّوا اِئِه، أَِرقَّ ِمْن

نَّاِع.» اْلصُّ َوأَْمَهَر اْلُمَهنِْدِسنَي، أَبَْرُع
َطِويَالٍت، نََخالٍت ثَالِث َعَىل اْرتِفاُعُه يَِزيُد َعِظيٍم، َمْعبٍَد ِبتَْشِييِد أََمَرُهْم إَِليِْه وا َحَرضُ ا َفلمَّ
األَبْيَِض الرُّخاِم ِمَن َلُه يَْجلُبُوا َوأَْن — واْلخاِرِج اِخِل الدَّ ِمَن — بالذََّهِب نَْقِشِه ِيف يَتََفنَّنُوا َوأَْن
الرَّوائِع ِبأَنَْفس — تُْحَىص َال الَّتي — َوأْقِبيَتَُه وبُروَجُه ُسُقوَفُه ويَُزيِّنُوا أَْغَالُه، النَّاِصِع

َوْحَدَها. اْلِهنِْد ِيف ال كلِِّه، اْلعاَلِم ِيف َمْعبٍَد أْجَمَل يُْصِبَح َحتَّى اْلفنِّيِِّة؛
ْمِع بالسَّ َفأجابَُه اْلَكِبرِي؛ اْلَمْعبَِد هذا تَْشِييِد َعَىل َف يُْرشِ أَْن «نارادا» َحِكيَمُه َوأََمَر

والطَّاَعِة.
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وَحِديَقتُُه اْلَمْعبَُد (5)

ِيف ذاِهبًَة عاِليًَة، وبُُروُجُه َمناَراتُُه واْرتََفَعْت اْلَمْعبَِد، ِبناءُ بَْعَدها تَمَّ َقالِئُل، أَْشُهٌر َوَمرَّْت
اْألَْشجاِر، ِبُمْختَِلِف حاِفلٌة اْألَْزهاِر، ِبأَبْدَِع حاِليٌَة َحديَقٌة بِه) (أحاَطْت اْكتَنََفتُْه َوَقِد . اْلَجوِّ
تُْستَْخَرُج النَّاِفَعِة؛ اْألَْعشاِب ِمَن َكِثريٌ اْلَغنَّاءِ الرَّْوَضِة ِتْلَك إىل ُجِلَب َوَقْد الثِّماِر. ِبَلذاِئِذ َلٌة ُمَحمَّ
الُعضاِل اءِ الدَّ ِمَن اْلَمْرَىض تَْشِفي الَّتي النَّاِدَرُة، النَّباتيَُّة َواْألَْدِويَُة الطِّبِّيَُّة، اْلَعقاِقريُ ِمنْها

ُمَداواِتِه). َعْن اْألَِطبَّاءُ يَْعِجُز الَِّذي (اْلَمَرِض
أَغَصاِنه، َعَىل اْلبَِديَعَة أَْلحانَها َوَرتََّلْت َجِر، الشَّ أَعاِيل ِيف ِعَشاَشَها الطُّيوُر بَنَِت َوَقْد

َوُحبوًرا. بَْهَجًة زاِئِريها نُُفوَس َفَمألَْت

األَْحالِم عاَلِم يف (6)
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— َعنُْه يَتََخلَّْف َلْم كاِمَلًة، عاًما َعَرشَ ثَمانيََة اْلَمْعبَِد هذا ِزياَرِة َعَىل اْلِجياِد» «َمِلُك وواظَب
بَْعِدِه، ِمن ُمْلَكُه يَِرُث َوَلًدا هللاَُّ يَْمنََحُه أَْن الدُّعاءِ: َعِن يَْكفَّ َوَلْم واِحًدا، يَْوًما — أَثْناِئَها ِيف

َكاَد. أْو ُدعاِئِه، اْسِتجابَِة ِيف اْألََمَل َفَقَد َحتَّى
َرأَى داناُه ا َفلمَّ َشيََّدُه، الَِّذي اْلَمْعبَِد ِمَن يَنْبَِعُث نُوًرا — َمناِمِه يف — َرأَى َليَْلٍة َوذاَت
إَليِه َفخيَِّل يَُكلُِّمُه، َعذْبًا َصْوتًا َوَسِمَع امُلنَْدِلِع. َلهيِبها بنَْيِ ِمْن يَْخُرُج وَشبًَحا ُمْشتَِعَلًة، ناًرا

اًجا. َوهَّ َضوءًا اْلَكِبريَ اْلَمْعبََد َفَمألَ ماءِ السَّ ِمَن َعَليِْه َهبََط َكريًما َمَلًكا أَنَّ
َفأَنا تَْعِرُفني، أنََّك ِيف َشكَّ «ال َلُه: تَُقوُل وَسِمَعها ْوِت، والصَّ اْلَمنَْظِر مَالِئِكيََّة َفتاًة وَرأَى
نْيا الدُّ َعَليْكما َفتَْمألُ َزْوُجَك، َستَِلُدها ِبِبنٍْت َك َ ِألُبَرشِّ ِجئُْت وَقْد «بََرْهما». َزْوَجُة ي»: «َسِڨْرتِ

وًرا. وُرسُ بْهَجًة
ماءِ.» السَّ ِبنِْت َلَقَب َعَليْها وتُْطِلَق ِباْسِمي، يَها تَُسمِّ أَنِّ ويَِجُب

َصِغرٍي. ِطْفٍل ُصوَرِة ِيف َرماُدها َع وتََجمَّ النَّاُر، وأُْطِفئَِت بَُح، الشَّ اْستَْخَفى ثُمُّ

ماءِ السَّ ِبنُْت (7)
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َُّه ِبأَن ُه َ َفبَرشَّ ُرْؤياُه؛ َعَليِْه َوَقصَّ «نارادا»، اْلَحِكيَم إَِليِْه وَدعا وًرا، َمْرسُ نَْوِمِه ِمْن فاْستَيَْقَظ
ِباْألَعاِجيِب. َستَأْتي وأنَّها ، واْلِجنِّ اْإلِنِْس عاَلَمِي ِيف َلها نَِظريَ ال َفتاًة، َسيُنِْجُب

ْعُب الشَّ َوَشاَرَكُهُم ، اْلَمَلِكيِّ اْلَقْرصِ ِىف َمْن ُكلِّ َعَىل اْلبَْهَجُة اْستَْوَلِت َقِليٍل َزَمٍن وبَْعَد
يَنْبَِعُث وَعيْناَها ْمِس، الشَّ َلْوِن ِمثْل ِيف َشْعُرها وكاَن ِعيَدِة. السَّ اْلَمْولُوَدِة ِبتِْلِك وَرِهْم ُرسُ ِيف

َعِجيٌب. نُوٌر ِمنُْهما
َفال اْإلِنِْس. بَناِت ِمْن َليَْسْت الطِّْفَلَة هِذِه أَنَّ ، اْلَقْرصِ وِرجاُل َوأَْهلَُها أَبََواَها أَيَْقَن َوَقْد

ِبها. الِئٌق َماءِ» السَّ «ِبنَْت َلَقَب أَنَّ َوَجُدوا إذا َعَجَب

َفِر السَّ اُت ُمَعدَّ (8)

وبََرَعْت با، الصِّ إَىل الطُُّفوَلِة ِمَن — ماءِ السَّ ِبنُت — «َسِڨْرتِي» وانْتََقَلْت اْألَْعواُم، َوتَواَلِت
أَْرساِر تََعرُِّف يف «نارادا» اْلَحِكيَم فاَقِت َحتَّى ْحِر، السِّ ُفنوُن ِسيَّما وال واْلُفنُوِن، اْلُعلُوِم ِيف
اْألَُمَراءِ بنَْيِ ِمْن — تَشاءُ َكما — َزْوَجها تَْختاَر بأَْن إِليْها يَْعَهَد أَْن َواِلُدها رأَى ِلَهذَا النُُّفوِس.
ِمْن أَْربًَعا َواْختاَرْت َطِويٍل. ِلَسَفٍر — ِألَْمِرِه تَْلِبيًَة — تَها ُعدَّ ْت َفأََعدَّ َوالنُّبَالءِ. َواْلُوَزَراءِ
َويَْشُدْدَن َفِر، السَّ َمْرَكبََة َلها يُْعِدْدَن أَْن َوأََمرتُْهنَّ ، ِبِهنَّ َوثَِقْت الَّالِئي (َجواِريها) ُوَصاِئِفها

اْلُحِيلِّ. ِبنَفاِئِس َحِة اْلُمَوشَّ َواْألَْستاِر باْلُفُرِش َويَُحلِّينَها ، اْألَبْيََضنْيِ الثَّْوَريِْن إِليها

اِك النُّسَّ غابَُة (9)

َغابَِة إَىل ِبها يَذَهبُوا أَْن اْلَمْرَكبَِة َساِئقي َوأََمَرْت أَباها، َعْت َودَّ َفِر السَّ اُت ُمَعدَّ ْت تَمَّ ا وَلمَّ
الزَّاِهدين ِمَن َكثريٌ يَْقِيض َحيُْث — أبيها َمْمَلَكِة ِمْن بَِعيَدٍة َمَساَفٍة َعَىل وِهَي — اك النُّسَّ
َمَفاِسِد َعْن بَِعيِديَن األَْعماِل، صاِلِح ِمْن ذِلَك إىل َوَما ْوِم، َوالصَّ الِة َوالصَّ اْلِعباَدِة ِيف أَْوقاتَُهْم

النَّاِس. وِر َوُرشُ اْلَحياِة
َلتُْهْم َوَفضَّ الزَّاِهديَن، اِك النُّسَّ هُؤالءِ بنَْيِ ِمْن َزْوَجها تَْختاَر أَْن ي» «َسِڨْرتِ اْعتََزَمْت َوَقِد

َوجاٍه. ثَْرَوٍة ِمْن َلها ِفيما الطَّاِمِعنَي — أَبيها أَْصِدقاء ِمْن — َوالنُّبَالءِ األَُمراء َعَىل

11



الـموت شبـكة

َوَوِصيفاتُها ي» «َسِڨْرتِ نََزَلْت وِحينَِئٍذ اِك. النُّسَّ غابَِة ِمْن َمْوِكبُها اْقَرتََب َطِويٍل َسَفٍر َوبَْعَد
اْلَمَلِكيَِّة. اْلَمْركبَة ِمَن اْألَْربَُع

يُر ِ الرضَّ النَّاِسُك (10)

َجِر الشَّ ُغُصوِن ِمْن ُكوٌخ جانِبه إَىل بُنَِي وَقْد — َمَعاِبِدَها أََحٍد ِمْن َخاِشعاٍت واْقَرتَبَْن
تََرْكنَُه ثُمَّ َقِليًال، إَِليِْه ثَْن َفتََحدَّ اْلُكوِخ؛ يف جالًسا ، نِّ السِّ يف طاِعنًا َشيًْخا َفَرأَيَْن — َوأَْوراِقها
— واِحٍد بَْعَد َواحًدا اْلغابَِة، ُشيوِخ إىل ثَْن يَتََحدَّ ِزْلَن َوما والزَّاِهِدين. اِك النُّسَّ مَن َغرْيِِه إَِىل
ِتْلَك ِيف َرأَيْنَُه ا ِممَّ َقِليًال أَْكَربَ َصْوَمَعًة بََلْغَن َحتَّى — نُّ السِّ ِبِهُم َعَلْت ْن ِممَّ َجِميًعا وكانُوا
اْألَِمريَُة َرأَتُْه إِْن َفما الطَّْلعِة. َمِهيَب ، اْلبََرصِ َكِفيَف شيًخا َوَرأَيَْن َوأَْكواٍخ، َصواِمَع ِمْن اْلغابَِة

اْلَعِجيبَِة: ِتِه ِبقصَّ اُك النُّسَّ ثَها َحدَّ الَِّذي اْلغابَِة َشيْخ أَنَُّه َعرَفْت َحتَّى ي»، «َسِڨْرتِ
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األول الفصل

َرشَّ ُمْلِكِه ِمْن َفَطَرُدوُه اْلغاِدِريَن، ِمَن ُعْصبٌَة ِبِه َوائْتََمَر ُه بََرصُ ُكفَّ ثُمَّ َمِلًكا، كاَن
باْلَقتْل. — أَتْباِعه أََحُد أَْو ُهَو َمْمَلَكِته، إَىل َعاَد إذا — ُدوه َوَهدَّ َطْرَدٍة،

اْلِهنِْديُّ النَِّشيُد (11)

َوَضْعِفِه، ُقوَّتِه ِيف — حاَليِْه بنَْيَ تُقاِبُل اْلَمْكُفوِف، يِْخ الشَّ هذا ِة ِقصَّ ِيف ُمَفكِّرًة اْألَِمريَُة َفَوَقَفِت
يفاِرقاُه َلْم ْلطاِن السُّ َوَهيْبََة اْلُمْلِك َجالَل وتََرى — َوَفْقِرِه ِغنَاُه َوِيف َوَصْعَلَكِتِه، ُمْلِكِه َوِيف

اْلِجساِم. واْلَمَصاِئِب اْألَْحَداِث ِمَن َلُه َعَرَض ما بَرْغِم َواِحَدًة، َلْحَظًة
َعيْنَيِْه، بَِريِق ِمْن جاعُة الشَّ تَنْبَِعُث َفاِرًسا ْت أَبَْرصَ الِتَها، تَأَمُّ يف ُمْستَْغِرَقٌة ِهَي َوبيْنما
التَّْلِحنِي. بديَعَة اْلَمْعنَى، راِئَعَة ِهنِْديًَّة، أُنُْشوَدًة — َطِريِقِه ِيف ساِئٌر وُهَو — يَُغنِّي َوَسِمَعتُْه

يُقوُل: َفَسِمَعتُْه نَِشيِدِه، إَِىل َفأَنَْصتَْت

ابْ��ِت��َس��اَم��تَ��ه��ا تُ��ْع��ِل��ُن ولِ��ل��رََّدى ُق��وَّتَ��ه��ا — اْل��َخ��ْط��ِب ف��ي — تُ��بْ��ِدي «نَ��ْف��ِس��َي
َح��راَرتَ��ه��ا َوْج��ِه��ي يَ��ْخ��َش��ى ول��يْ��َس ��تَ��ه��ا أَِش��عَّ أَتَّ��ِق��ي ال ��ْم��ُس وال��شَّ

َل��ف��َح��تَ��ه��ا — ��يْ��ِف ال��صَّ ِف��ي — أُب��اِل��ي َوال
َص��بَ��ُروا إْن ِل��ْل��ع��اِم��ِل��ي��َن «اْل��َف��ْوُز يَ��ْس��تَ��ِع��ُر: َواْل��َح��رُّ نَ��ْف��ِس��ي تَ��ُق��وُل
��َم��ُر ال��سَّ — َض��ْوئِ��ِه ف��ي — يَ��ْخ��لُ��و َوثَ��مَّ اْل��َق��َم��ُر َس��يَ��ْط��لُ��ُع ِح��ي��ٍن َوبَ��ْع��َد

غ��اي��تَ��َه��ا.» ِل��ل��نَّ��ْف��ِس يُ��ْدِن��ي ��بْ��ُر وال��صَّ

النَّاِسِك ابُْن (12)

َجواِدِه َظْهِر َعَىل َويَْجِلُس وُصْعلوٍك، زاِرٍع ثَْوَب يَْرتِدي «إنُِّه نَْفِسها: يف اْألَِمريَُة َفقاَلِت
إِبَْداَع — نَِشيِده ِيف — َويُبِْدُع ، اْألْلَمِعيِّ اْلُموِسيِقيِّ ِغناءَ َويَُغنِّي واْلُملوِك، اْألَُمراءِ ِجْلَسَة

«! اْلَعبَْقِريِّ اِعِر الشَّ
ِمْن ِبِه تََميََّزْت ِبما — َعَرَفْت ِألَنَّها ُمبْتَِهَجًة؛ وَرًة َمْرسُ َضِحَكْت َجِليٍّا َوْجَهُه تَبَيَّنَْت ا َوَلمَّ
ِسْحِرها ُفنُوُن كانَْت الَِّذي اْلكاِمِل، اْلُمَهذَِّب الرَُّجِل إىل اْهتََدْت َقِد أَنِّها — ِفَراَسِتها ِصْدِق

َلها. وتَْمتَِدُحُه بِه، ثُها تَُحدِّ
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الـموت شبـكة

َوَربََط ِرْجَليِْه)، َعَىل (َمَىش َل َوتََرجَّ َفَرِسِه َعْن نََزَل ْوَمَعِة اْلصَّ بَاَب اْلَفتَى بََلَغ ا َوَلمَّ
ْوَمَعَة، الصَّ ِتْلَك ِكالُهما َدَخَل ثُمَّ — وأَدٍب لُْطٍف ِيف — يَر ِ الرضَّ يَْخ الشَّ َواِلَدُه َوَحيَّا َجواَدُه،

اْألَنَْظاِر. َعِن َواْستَْخفيَا

النَّاِسِك َحِديُث (13)

َهذَا َعَىل ُضيوًفا ِلنَُحلَّ اْلَعِزيزاِت، َوِصيفاِتي يا «تَعاَلنْيَ َقاِئَلًة: َوَصاِئَفها اْألَِمريَُة َفناَدِت
النَّاِسِكنَي.» َشيِْخ «َشْلواَز»: َمِلِك اْلَجِليِل: يِْخ الشَّ

َوَوداَعِة الرِّيِف، ِبَجماِل ثُُهنَّ يَُحدِّ َوَظلَّ تَْرِحيٍب، أَْكَرَم ِبِهنَّ الَكِفيُف يُْخ الشَّ َب َرحَّ َوَقْد
— ُطِرَد َوَكيَْف َحظِِّه، ُسوءُ عَليِْه َجرَّها الَّتي اْلَمَصاِئِب ِمَن َلِقيَُه ِبما ثَُهنَّ َحدَّ كما اْلغابَِة،
اْلغابَِة، هِذِه إىل َفَلَجئُوا عاًما، يَن ِعْرشِ ُمنْذُ «َشْلواَز»، َمْمَلَكِة ِمْن — َوِطْفلُُه َوَزْوَجتُُه ُهَو
َعُدوِِّهم َكيِْد ِمْن آِمِننَي اِك، النُّسَّ هُؤالءِ بنَْيَ واِدِعنَي — اْلِحنِي ذَلَك ُمنْذُ — َعاُشوا َحيُْث

اْلَخِبيِث. اْلغاِصِب
اْلَحِديِث. َهذَا ِيف النَّاِسِك ابُْن واْشَرتََك

ابُْن اْقتَنَع كما َوْهَلٍة، َل أَوَّ َظنَّتُْه َما ِبَصواِب يَِقينًا اْألَِمريَُة فاْزَداَدِت ُمتَعاِقبًَة، اْألَيَّاُم َوَمرَِّت
اْلِهنِْد. ِبالُد أَنَْجبَتْها َفتاٍة أَْكَمُل ِهي األمريَة هذِه أَنَّ النَّاِسِك
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الثاين الفصل

األَمريِة َعْوَدُة (1)

التََّعرُِّف ِمَن َسَفِرها، يف إَِليِْه َقْت ُوفِّ ِبما أَباها لتُْخِربَ بََلِدها، إىل تَُعوَد أَْن األَمريُة َواْعتَزَمِت
اْلَكِريَمِة. اْلُملوِكيِِّة ِة اْألُْرسَ ِبتِلَك

تَْستَأِْذَن َحتَّى ، َّ الرسِّ هذا يَكتَُم أَْن إَِليِْه َوَطَلبَْت تَها، ِقصَّ النَّاِسِك َوَلِد إىل ْت أََرسَّ َوَقْد
ِبِه). (أَْخَربَُه ِه ِبِرسِّ إَِليِْه َوأَْفَىض أباُه، األمريُ كاَشَف َرأِْيها َعَىل أََقرَّها َفِإذا ِبِه. الزَّواِج يف أَبَاَها

يُوَصُف. ال َفَرًحا التَّْوفيِق بهذا اْألَمريُ َفِرَح وَقْد
يَتََشاَوراِن وكانا «نارادا»، اْلَحِكيِم مَع جاِلًسا َرأتُْه أبيها َقْرصِ إىل اْألَمريُة عاَدِت َوملا

أَْمِرها. يف — ِحينَِئٍذ —
أماَمُه، راِكَعًة يََديِْه، بنَْيَ َومثََلْت — َوُخُشوٍع اْحِرتَاٍم ِيف — أبيها َعَىل ي» «َسِڨْرتِ َوأْقبََلْت
ُصْعلُوٍك، ثَْوَب يَْرتَِدي «إِنَُّه قاِئلًة: وَختََمتْها ِتها، ِبِقصَّ إَِليِْه أَْفَضْت ثمَّ وتْعِظيًما، لُه إِْجالًال
وَقْلبُه فقري ناِسٌك — اْليَْوَم — أَباُه أَنَّ َمَع أَِمريٌ، َمْولِِدِه ِيف َوُهَو اْلُملُْوِك. َة ِهمَّ َلُه ولِكنَّ
َوُموِسيقيٌّ واألداءِ، اْلَمعاِني َحَسُن شاِعٌر وُهَو َوَوفاءً. َوِطيبًَة َونََقاءً، ُطْهًرا ِح الفالَّ َقْلِب ِمثُْل

والِغناءِ. اِإلنشاِد رائُع



الـموت شبـكة

«َستْياڨاُن» اسُمُه (2)

هذا اْسَم َلنا تَذْكِري أَْن نِسيِت ولِكنَِّك تَْوِفيٍق. ِمْن ِبِه َظِفْرِت ِبما أَُهنِّئُِك «إِنِّي اْلَمِلُك: َفقال
اْألِمرِي!»

َستْياڨاُن!» «اْسُمُه َلُه: َفقاَلْت
ُمتَأَلًِّما َوقاَل ُمْرتاًعا، يََديِْه إِْحَدى وَرَفع اِالسَم، هذا َسِمَع ِحنَي «نارادا» اْلَحكيُم َفَقَفَز

َستْياڨاَن؟» ُقْلِت، كما اْسُمُه، يَُكوَن أَالَّ «أَْرُجو َمْحُزونًا:
اْلَحكيَم.» النَّاِصَح سيِِّدي يا ِبَعيْنِِه، َستْياڨاُن «إِنَُّه باِسَمًة: فأَجابتْه

َقْلٍب َشجاَعَة ِبنِْتي: َوَصَفتُْه كما أََليَْس اْسِمِه؟ ِمِن َفزََّعَك «ماذا بًا: ُمتََعجِّ اْلَمِلُك َفَسألُه
َوَفْضًال؟» َعْقٍل وَرجاَحَة ونُبًْال،

َقْد «ياما»، اْلَمْوِت: َمَلَك َولِكنَّ اْألَمريَُة. وَصَفتُْه ا ِممَّ أَْعظُم َوُهَو «بََىل. «نارادا»: َفقاَل:
َسنٍَة مْن أَكثََر باْلَحياِة َلُه يَْسَمَح وَلْن اْلهاِلِكني، َدْفَرتِ يف َوكتَبَُه األَِمرِي، هذا َعَىل َشبََكتَُه أَْلَقى

واِحَدٍة!»
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الثاني الفصل

َكِريٌم َصْوٌت (3)

َعَليْها. يُْغَمى وكاَد َواْلَفَزِع)، اْلُحْزِن ِمَن َلْونُُه َ (تََغريَّ اْألَمريَِة َوْجُه َواْمتُِقَع اْلَمِلُك، َفاْرتاَع
َكِريٍم: هاِتٍف َصوُت أُذُنها ِيف َهَمَس ِحنَي واْستَْمَسَكْت، ذُُهولِها ِمْن أفاَقْت ما عاَن ُرسْ ولكْن

واِسَعٌة.» ِهللا وَرْحَمُة األَْرشاِر، ُخلُِق ِمْن واْلَغْدُر األَْحراِر، ِشيَمِة ِمْن «اْلَوفاءُ
وَْعِدي، أُْخِلَف َلْن ولكنِّني . َحقٌّ تَُقولُُه ما «إِنَّ َشجاَعتَها: اْسَرتَدَّْت وَقِد قائلًة، َفَوَقَفَت

عاًما!» َخْمِسنَي َزْوٍج) بال أَْرَملًة (بَِقيُت ْلُت تَرمَّ ولْو ِبَعْهِدي، وَسأَبَرُّ

«نارادا» َقراُر (4)

كاَد َحتَّى َصْدِرِه إىل َرأُْسُه اْستَنََد َوَقِد َلَحظاٍت، وأْطَرَق النَّاِصُح، اْلَحِكيُم َوقَف َوِحينَئٍذ
َحتَّى أنْفاَسُهما واألَِمريُة اْلَملُك َفَكتََم الطَِّويلُة. َعباءَتُه َوْجِهِه عىل وانَْسَدَلْت فيه، يَْستَْخِفي

تَْفكريَُه. يَْقَطعا ال
يََديِْه اْألَِمريَِة نَْحَو وَرفَع َعباءتَُه، اْألماِم إىل َفَدَفَع أَْحالِمِه، ِمْن اْلَحكيُم أفاَق ثُمَّ
َمِلِك ِبنَْت يا َعنِْك يَُغْفَل َلْن َالُم «السَّ قال: ثُمَّ ِبِه، (نََطَق) فاَه ا َعمَّ يَْعتَِذُر كأنَّما ُمْستَْعِطًفا،

َف. َوانَْرصَ تََرَكُهما ثُمَّ اْلجياِد!»

اْلغابِة إىل (5)

َكفَّ أَنُه َحْسبُنَا ولكن َعناُه. ما أَْفَهْم «َلْم َلها: َفقاَل «نارادا» يَْعِنيِه ا َعمَّ أباها اْألَمريَُة َسأَلِت
ُمَعاَرَضِتِه. َعْن

كاَن ما َعَرْفِت أَْن بَْعَد — بُنَيَّتي يا — لِك والرَّأُْي اْعِرتَاِضِه. َعَىل ألَرصَّ ا َرشٍّ َرأَى َولْو
لُه.» اْعتَذَْرِت ِشئِْت وإِْن ِبوَْعِدِك، َوَفيِْت ِشئَْت فِإْن َقبُْل. ِمْن َعنِْك خاِفيًا

العْهِد.» َونَْقِض اْلَغْدِر إَِىل َسِبيَل «ال َفقاَلْت:
«َستْياڨاَن». باْألَِمرِي تَْزِويِجها َعَىل َعْزَمُه أَْعَلَن ِبَوْعِدها، اْلَوفاءِ َعَىل ُمِرصًة َرآها ا َفَلمَّ
حَمال أَْن بَْعَد األَبْيضاِن، الثَّْوراِن يَُجرُّها الَّتي اْلُملوِكيََّة َمْرَكبَتَُهما وِبنْتُُه اْلَملُك واْستََقلَّ

«َستْياڨاَن». األِمرِي لواِلَدِي َهِديًَّة النَّفاِئِس، ِمَن َكِثريًا — َمعُهما — ِفيها
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الـموت شبـكة

«َشْلَواَز» ملك ِعند (6)

َهُش، الدَّ تََملَّكُه ي»، «َسِڨْرتِ َوِبنْتُُه الِجياِد» «َمِلُك أَْجِلِه ِمْن َقِدم ِبما «َشْلَواَز» َمِلُك َعِلَم ا َوَلمَّ
هذِه يف — َظْهَرانَيْنا بنَْيَ — تَعيَش أْن ماءِ» السَّ «ِبنُْت تَْرَىض «َكيَْف بًا: ُمتََعجِّ وَسأََلُهما
ونَْطَعُم اْألَْرَض، ُش نَْفَرتِ ونَْحُن عاداِتنا، وتَأَْلُف َطَعاَمنا، تَْستَِسيُغ َوَكيَْف اْلُموِحَشِة؟ اْلغابِة
واْلَوَساِئَد اْلُحِيلِّ نَأَْلُف وال َجِر، الشَّ َوِقْرشَ اْلُوُحوِش، ُجلُوَد ونَْلبَُس اْلغابَِة، وثِماَر الطُّْحلَُب
والزُّْهُد واْلِعباَدُة، ُف التََّقشُّ إَِال لنا َحظَّ وال أَنُْفِسنا، َغرْيَ أَحٌد ِبِخْدَمِتنا يَُقوُم وال اِت)، (اْلِمَخدَّ

فانيٍَة؟» َلذاِئذَ ِمْن نْيا الدُّ تَْحِويِه ِفيما
ثُمَّ قاَلتُْه. ِبما َفاْقتَنََع أَْمِرها، َحِقيقَة إَِليِْه ْت أََرسَّ اِك النُّسَّ َشيِْخ َقْوَل اْألَِمريَُة َسِمَعِت ا َفلمَّ
وأْفَىض وأْوراِقها، َجِر الشَّ ِبأَْغصاِن ُمَشيََّدٌة — أْخَربْتَُك كما — وِهَي َصْوَمَعتَُه، َضيَْفيِْه أَْدَخَل

تَْرِحيٍب. أَْحَسَن ِبهما بَْت َفَرحَّ ؛ اْلَعِظيَمنْيِ ضيَْفيِْه ِة ِبِقصَّ (أَْخَربها) َزْوَجِتِه إىل النَّاِسُك

الُعْرِس حْفلُة (7)

ِتْلَك يف ِباْألَمريَِة َزَواُجُه وتَمَّ َقِليل، َزَمٍن بَْعَد — َصيِْدِه ِمْن — «َستْياڨاُن» اْألَِمريُ عاَد ثُمَّ
ِبِه هللاُ َميََّز ِبما وابْتََهُجوا ، اْلَعُروَسنْيِ َفهنَّئُوا — اِك النُّسَّ ِمَن — جريَانُُهْم وَحَرضَ اللَّيَْلِة.

الثَّناءِ. أَْطيََب َعَليْها وأثْنَْوا واْلُخلُِق، اْلَخْلِق َجماِل ِمْن األَِمريََة

ِمْن ثَْوبًا ِبها واْستَبَْدَلْت اْلفاِخَرَة، َوثِيابَها وُحِليَّها َجَواِهَرها َخَلَعْت ِحنَي ِبها إْعجابُُهْم وزاَد
اْلغابَِة. أَْهُل يَْرتَِديِه الَِّذي اللَّْوِن، البُنِّيِّ َجِر الشَّ ِقْرشِ

َفِقريٌَة.» نَاِسَكٌة بَْل أَِمريًَة، اآلَن «َلْسُت تَُقوُل: وِهَي اْلَحِقريَ، الثَّْوَب هذَا اْرتََدْت وَقِد

اْلعاِم. انِْقَضاءِ بَْعَد إَِليِْه َعْوَدِتها ِمْن واِثًقا اْلَمِلُك، َعها َودَّ التَّايل اْليَْوِم ويف
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الثالث الفصل

الهاِتِف َصْوُت (1)

إِالَّ َسعاَدتَها األِمريَِة َعَىل ُص يُنَغِّ يَُكْن وَلْم اًعا. ِرسَ — عاَدُة السَّ تَُمرُّ كما — األَيَّاُم َوَمرَِّت
اْلغابَِة يف — َوْحَدها وتَْجِلُس وآخَر، ِحنٍي بنَْيَ تَْرتُُكُه فكانَْت األِمرِي أَجِل ُدنُوُّ ُهَو واحٌد، ءٌ َيشْ

اْلعاِثَر. َحظَُّه باِكيًة ُمتَأَوَِّهًة —
يَنَْقِيضَ أَْن «بَْعَد قاِئًال: إَِليْها يَْهِمُس اْلهاِتَف َسِمَعِت ِنهايَتِِه، َعَىل اْلعاُم َف أَْرشَ ا َوَلمَّ

أيَّام.» ثََالثَِة ِمْن أَْكثََر األَِمريُ يَِعيَش َلْن اْليَْوُم، هذا
ِعنَْد ى اْلُمَسمَّ اْلَمْوِت َمَلَك تََرى َلَعلَّها واِحَدًة، َلْحَظًة َزْوَجها تَْرتَُك أَالَّ فاْعتََزَمْت

«ياما». الِهنَْدوِس:
ُب يَْقَرتِ ِحنَي — اْلَمْوِت َشبََكَة أَْقَطَع أَْن أَْستَِطيُع َفَلَعّيل يَْدِري، «َمْن نَْفِسها: يف وقاَلْت
يَِخيَب.» َلْن أَمِيل أَنَّ ثِني يَُحدِّ َقْلِبي فإنَّ ِباْلِحيَلِة، َعْزِمِه َعْن أُثِْنيَُه أْو — األِمرِي ِمَن «ياما»



الـموت شبـكة

األِمرِي ُع َمْرصَ (2)

تَْصَحَب أْن فاْستَأْذَنَتُْه ير، ِ الرضَّ النَّاِسِك إَىل األَِمريُة ذََهبَِت الثَّاِلِث اْليَْوِم َفْجُر َطَلَع ا َوَلمَّ
اْليَْوِم. ذِلَك يف اْلغابَِة إِىل َزْوَجها

األَْشجاِر. َقْطِع َعْن تَُعوَِّقُه أَالَّ َعَىل تَْصَحبَُه، أَْن َلها َفأَِذَن
األِمريَُة َحِزنَِت ما ِبَقْدِر — اْليَْوِم ذِلَك يف — وُحبُوًرا َمَرًحا األِمرِي نَْفُس اْمتََألَْت َوَقِد
نَباِت ِمْن يَْكتَِنُفها ما كلِّ يف ِلحاَظها) (تُِديُر ها بََرصَ تُِجيُل َزْوِجها، َعَىل َقِلَقًة كانَْت الَّتي
ا َوَلمَّ الرُّْعِب. ِمَن َشَفتاها اْرتََجَفْت وَقِد «ياما»، َعْن باِحثًَة اْلعايل، وَقَصِبها وَشَجِرها اْلغابَِة
واحًدا ِليَْقَطَع (َفأََسُه) ِمْلَطَسُه يَْرَفَع أَْن «َستْياڨاُن» حاَوَل ْخَمَة الضَّ اْلَقَصِب ِعيداَن بََلغا
يا َواٍه، «َواٍه َمذُعوًرا: َفصاَح اْألَْرِض، إَىل يِدِه ِمْن اْلِمْلَطُس وَهَوى قوَّتُه، َفَخذََلتُْه ِمنْها،
إَىل َحاَجٍة ِيف فِإنِّي َقِليًال؛ اْجِلِيس ُقوَّتِي! ويُبَدُد َرأِْيس، ُق يَُمزِّ الَِّذي هذا أََلٍم أيُّ ي». «َسِڨْرتِ

النَّْوِم.»
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الثالث الفصل

امَلْوِت َشبَكُة (3)

َشبًَحا تُبِْرصُ بها فإذا ونََظَرْت حانَْت. َقْد اْلقَضاءِ ساَعة أَنَّ ي» «َسِڨْرتِ أَْدَرَكْت َوِحينَئٍذ
َطِويٌل. َحبٌْل يَِدِه ويف ، اْلَعيْننَْيِ َج ُمتََوهِّ اْلِجْسِم، نَِحيَل اْلقاَمِة، َطِويَل أَْخَرضَ

اْلَمْوِت. َشبَكُة ُهَو الطَِّويَل اْلَحبَْل ذِلك وأنَّ «ياما»، أَماَمها تََرى أَنَّها َفَعِلَمْت
تَُقوُل: وِهَي ضاِرَعًة، أماَمُه وانَْحنَْت ُمتَباِطئًَة، فَوقَفْت َقْلِبها، إَىل اْليأُْس يَِدبَّ وَلْم

؟» اْلَقِويُّ اْلَعِظيُْم اْلَمْوَىل أَيُّها أَنَْت «َمْن
ِلَزْوِجِك ِجئُْت أنَِّني تْعَلِمي أْن َوَحْسبُِك ي». «َسِڨْرتِ يا اْسِمي، َعِن تَْسأِيل «ال َلها: َفقاَل

َحياتُُه.» انْتََهْت الَِّذي «َستْياڨان»
ِباْلُكَرِة، تُْمِسُك كما ِبُروِحِه َفأَْمَسَكْت النَّاِئِم، األِمرِي َعَىل — ِلْلَحاِل — َشبََكتَُه أَْلَقى ثمَّ

اْلَربِْق. َعِة ُرسْ ِمثِْل يف يَْعُدو وَظلَّ اْلَجنُوِب، َصْوَب َوْجَهُه أََداَر ثُمَّ إَِليِْه. َوَجذَبَها
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الـموت شبـكة

امَلْوتَى عاَلِم يف (4)

َحتَّى تَْجِري َزاَلْت وما أَثَِرِه. ِيف َعًة ُمْرسِ َجَرْت بَْل اْليََديِْن، َمْكتُوَفَة ي» «َسِڨْرتِ تَِقْف َوَلْم
«ياما» َوَقَف َوِحينَِئٍذ اْألَْمَواِت. عاَلِم ِيف َخْلَفُه َطرَيَانَها َواَصَلْت ثُمَّ اْألَْحياءِ، عاَلَم اْجتاَزْت
َفَقْد َزْوِجِك؛ ُجثََّة َواْدِفِني أَتَيِْت، َحيُْث ِمْن — بُنَيَّتِي يا — «اْرجِعي قاِئًال: إَليْها واْلتََفَت

فاِئَدٍة.» ِبال نَْفَسِك أَتَْعبِْت
أَْن َعَىل َزْوِجي عاَهْدُت َفَقْد ذِلَك؛ إىل َسِبيل ال اْلَعِظيُم. اْلَمْوَىل أَيُّها «كالَّ َلُه: َفقالْت

اْلَعْهَد!» أَُخوَن أَْن ِيل تَْرَىض — َمْوالَي يا — أُظنَُّك َوما . َحلَّ َحيْثُما أَتْبََعُه
ِيف أََدِبها ِبُحْسِن وأُْعَجب ِبَعْهِدها، اْلَوفاء َعَىل ِحْرَصها َرأَى ِحنَي «ياما» َفابْتََهَج
أَْحَسن َوفاِئك َعَىل وَسأْجِزيِك نََطْقِت. وِباْلَحقِّ — بُنَيَّتِي يا — «َصَدْقِت َلها: فقال َحِديثها،

اْلَحياِة.» إىل َزْوِجِك َعْوَدِة َغرْيَ َشيْئًا َفتََمنَّي اْلَجَزاءِ،

األُوَىل الجاِئَزُة (5)

ُه بََرصَ «َشْلواَز» َمِلُك دَّ يَْسَرتِ أَْن «أُِريُد َفَقاَلْت: اْلُفْرَصَة، تُضيع أَالَّ َرأَْت َوَقْد َلْحَظًة، َفأْطَرَقْت
َوُقوَّتَُه.»

هذَا يَْعُربْ َفَلْم َفتاُة، يا أَْدراَجِك َفُعوِدي ِطْلبَتِِك. إىل أََجبْتُِك «َلَقْد «ياما»: َلها َفقاَل
«. َحيٌّ َوُهَو — َقبُْل ِمْن — أََحٌد اْلَمكاَن

ِمثِْلَك، بِرَعايَِة ينَْعُموَن اْلَمْوتَى كاَن «إذا َدًة: ُمتََودِّ وقالْت أََمِلها، تَْحِقيِق ِمْن تَيْأَْس َفَلْم
بَْهَجًة ِجواِرَك إِىل اْلبَقاءِ ِيف ِألَنَّ اْألَْحياءِ؛ عاَلِم ِمْن َخرْيٌ — ِعنِْدي — ُهَو اْألَْمواِت عاَلَم َفِإنَّ

الرَّْوَعِة.» َدَة ُمتََجدِّ

الثَّاِنيَُة اْلَجاِئَزة (6)

فاْطلُِبيها أُْخَرى، جاِئَزٌة «َلِك َلها: وقاَل َجواِبها، وُحْسِن بَلباَقِتها، «ياما» إِْعجاُب فاْشتَدَّ
إَِليْها.» تُجاِبي

ِمنُْه.» املْسلُوَب َعْرَشُه َزْوِجي ِلَواِلِد تُعيَد أَْن «أُِريُد َلُه: َفقالْت
آَوى.» بناُت تَأُْكَلها أَْن َقبَْل «َستْياڨاَن» ُجثَِّة إىل فاْرِجِعي تَطلُبنَي، ما «َلِك َلها: َفقاَل
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فاَرَقتُْه َمتَى — ِلْلَجَسِد َفَليَْس آَوى؛ بَناُت اْلِجْسَم تَأُْكَل أَْن أُباِيل «َلْسُت َلُه: َفقالْت
َخَطر. وال َفِضيَلٌة — الرُّوُح

تَْعِويِضها!» إَىل َسِبيَل َفال الرُّوُح ا أَمَّ يَُعوَُّض، اْلِجْسَم إِنَّ

الثَّالثُة الجاِئَزُة (7)

أَبْناءِ األَناِيسِّ ُعُقوِل ِمْن أَْكَربُ — اْلَفتاُة أَيَّتُها — َعْقَلِك إِنَّ تَُقولنَي! ما أَْصَدَق «ما لها: َفقاَل
األَْرِض.

َلِك.» ُمكاَفأًَة ثاِلثٍَة، ِبَجاِئَزٍة َلِك أََمْرُت وَقْد
اْلَعِظيم!» َمْوالَي يا َوَلٍد مائَُة ِيل يَُكوَن أَْن «أُِريُد َلُه: َفقالْت

تْطلُِبني.» ما َلِك ُق «َسأَُحقِّ َلها: َفقاَل
وََعْدتَِني َقْد ُدْمَت «ما وقالْت: وَرًة)، (َمْرسُ َمْحبُوَرًة ِبيََديْها َقْت وَصفَّ األمريَُة، فابْتََهَجِت

أَبًَدا!» َغرْيَُه َج أَتََزوَّ َفَلْن َجَسِده، إَىل ُروَحُه أَِعْد «َستياڨاَن». َزْوجي إيلَّ َفأْرِجْع ِبذِلَك،

الرَّابعُة اْلَجاِئَزُة (8)

ذِلَك. أَراَدْت ُقوَّتِِه ِمْن أَْكَربَ ُقوًَّة أَنَّ «ياما» َفأَْدَرَك
— اْلَهواء ِيف — َفطاَرْت بََكِة، الشَّ ِمَن الرُّوَح َفأَْطَلَق ِبَوْعِده، اْلِربِّ ِمَن بُدٌّ َلُه يَُكْن وَلْم

اْلغابِة. ِيف «َستْياڨاَن» ُجثَِّة إِىل وعاَدْت

الرََّغباِت ُق تََحقُّ (9)

نَْوِمِه، ِيف غاِرًقا َزْوَجها َفَرأَْت َطويٍل، َسَفٍر بَْعَد َفبََلَغتْها اْلغابَِة، إىل ي» «َسِڨْرتِ َعْت وأَْرسَ
ُمتََلطِّفًة. َفأَيَْقَظتُْه

َلْم بالَُك َفما ، َشكٍّ ِبال نَْوِمي طاَل «َلَقْد قاِئًال: إَِليْها اْلتَفَت ثُمَّ َوتَثاءََب، َجَسَدُه َفَمدَّ
اآلَن؟» َقبَْل تُوِقظينِي

َفَقْد اْلبَيِْت، إىل ِباْلَعْوَدِة َفْلنُرسْع ، «َهلُمَّ قاِئلًة: َكِتَفُه َوَربَّتَْت «َسِڨْرتي»، فابْتََسَمْت
األَْرِض.» َعَىل الظَّالُم وَخيََّم ْمُس، الشَّ َغَربَِت

َحَدَث. ما ِبُكلِّ — َمَعُه عاِئَدٌة وِهَي — إَِليِْه أَْفَضْت ثُمَّ
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ِه بََرصِ ِبَعْوَدِة وًرا َمْرسُ أَباُه َفَرأَى اْلبَيَْت َدَخَل ِحنَي وابْتِهاَجُه َدْهَشتَُه أََشدَّ كاَن وما
ِبَعوَدِة يُهنِّئُونَُه اْلغابَِة اُك نُسَّ وأَْقبََل َفَرِحِه، يف «َستْياڨاَن» أُمُّ شاَرَكتُْه وَقْد َفْجأًَة. ِتِه وِصحَّ

إَِليِْه. ِه بََرصِ
َعُه، َمْرصَ َلِقَي َقْد «َشْلواَز» ُمْلَك اْغتََصَب الَِّذي اْلَعُدوَّ أَنَّ يُْخِربُُهْم َرُسوٌل َقِدَم وِحينَِئٍذ

بَِديًال. الرَِّحيِم اْلعاِدِل ِبَمليكِه يُِريُد ال ْعَب الشَّ وأَنَّ
وٍر ُرسُ ِيف َجِميًعا َعاُشوا َحيُْث «َشْلواَز»، َمْملَكِة إىل ُكلُّها ُة األُْرسَ عاَدِت التَّايل اْليَْوِم َوِيف

َحياِتهْم. َطواَل وابْتِهاِج

ِة اْلِقصَّ خاِتَمُة (10)

«ياما». وََعَدها َكما َوَلٍد، ِمائََة ي» «َسِڨْرتِ ُرِزَقْت وَقْد
اْحِتفاًال ، اْلعاِرشَ اْلعاَم بََلَغ َمتى — آَخَر بْعَد واحًدا — ِميالِدِهْم بأَْعياِد تَْحتَِفُل وكانَْت
هِذِه تَفاِصيَل — اْلماِئَدَة تَْرَفَع أَْن بَْعَد — وِرجاًال ِنَساءً ُضيُوِفها: َعَىل تَُقصُّ ثمَّ َعِظيًما.
َخرْيَ إِْخالِصها َعَىل وُجوِزيَْت ُمكاَفأٍَة. َخرْيَ َوَفاِئها َعَىل ُكوِفئَْت َوَكيَْف اْلُمْعِجبَِة، ِة اْلِقصَّ

َجَزاءِ.
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