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الفاين اخلالد

عامي التاريخ هذا يف أتممُت فلقد حياتي؛ يف تُنىس ال ذكرى هذه :١٨٣٣ يوليو، ١٦
والعرشين! والثالثة الثالثمائة

طويلة قروٌن عليه تعاقبَْت فلقد ال؛ بالطبع كارتافيلوس؟ التائه كاليهودي أنا هل
به. مقارنًة شبابه ريعان يف خالد فرجل أنا، أما قرنًا. عرش الثمانيَة تفوق

ثالثمائة طيلة نهار، ليل نفيس، عىل السؤال هذا طرح عن أكفَّ لم إذًا؟ خالد أنا هل
شعرة وجود اليوم الحظت لقد عليه. اإلجابة أستطيع ال زلت وما اآلن، حتى أعوام وثالثة
هناك أن بيد السن، تقدُّم عىل بالطبع يدلُّ أمر وهذا البُنية، شعري خصالت وسط رمادية
األشخاص فبعض أرها؛ ولم عام لثالثمائة رأيس يف ُمختفية ظلَّت الشعرة هذه أن احتماًال

العمر. من العرشين بلوغهم قبل بأكمله شعرهم شاَب
وجدُت قد أكون وبهذا القصة، سأحكي للقارئ. الحكم وسأترك قصتي، سأحكي
هل ممكن؟ هذا هل لألبد! بشدة. أضنَتْني طويلة أبَدية حياة ساعاتمن بضع لقضاء طريقة
ضحاياها رقود يف تسبَّبت سحرية تعاويذ عن سمعُت لقد األبد؟! إىل إنساٌن يعيش أن يُمكن
يُد وحيويَّتَهم نضاَرتَهم تمسَّ أن دون سنة مائة مرور بعد ليَستَيِقظوا عميق ُسبات يف
لكن عبئًا، الخلود يكن لم الحاالت تلك يف — الكهف أصحاب عن أيًضا وسمعُت الزمن.
الرتيب االنقضاء ذلك من آه — كاهيل الزمن نهائية ال أثقَلْت فقد حالتي! يف ُمختِلف األمر
هذا من دعونا ولكن الخيالية! نورجهاد شخصية أسعد ما كلل! بال امُلتالحقة للساعات

القصة. ولنَستكِمل األمر
إياه منحتْني الذي الخلود مثل خالدة فذكراه أجريبا؛ كورنيليوس عن سمع كلُّه العالم
أثناء رشيرة روًحا منه، قصد دون استحرض، الذي تلميذه عن كذلك سمع كله العالم فنونه.
قد أكانت سواء الواقعة، هذه حدوث عن األنباء تناُقل أدى هالكه. يف تسبَّبت أستاذه غياب
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املشاكل؛ من للكثري املشهور والعاِلم الفيلسوف تعرُّضهذا إىل تحدث، لم أم بالفعل حدثت
يف الفحم له يضع من يجد ولم كذلك، خدمه واختفى واحدة، دفعة تالمذته جميع هجره إذ
أثناء ُمستحرضاته ألوان يف تغري أي حدوث يُراقب من أو نومه، أثناء دائًما امُلشتِعل موقده
إلتمامها. يَكفي ال واحًدا شخًصا ألن أخرى بعد تجربة فشلت واالطالع. بالدراسة انشغاله

يخدمه. واحد فاٍن رجل إيجاد من تمكُّنه لعدم الرشيرة األرواح منه وَسِخرت
وكنت الفتيات. بإحدى افتتاني وشدة — فقري وقمة — شبابي ريعان يف وقتئٍذ كنُت
وعند الحادث. هذا وقوع وقت مسافًرا كنُت أنني رغم تقريبًا، عاٍم ملدة لكورنيليوس تلميذًا
وأنا ارتعدُت ولقد أخرى. مرة الخيميائي هذا منزل إىل أعود أال أصدقائي اني ترجَّ عودتي،
بالنسبة كافيًا التحذير هذا وكان عيلَّ، وها قصُّ التي ع املروِّ الحادث تفاصيل إىل أستمع
معه، إقامتي مقابل الذهبية النقود من كيًسا عيلَّ ليعرض كورنيليوس أتاني وعندما يل،
بدني واقشعرَّ أسناني اصطكَّت عندئٍذ إغوائي. يُحاول بذاته الشيطان وكأن أحسسُت

حميل. املرتعشتان ركبتاي استطاَعت ما بقدر مبتعًدا وجريُت
إليه للذهاب انجذبَُت لطاَلما الذي املكان إىل اليوم ذلك يف امُلتعثِّرة خطواتي قادتني
تَنتِظرني كانت مَهل، عىل الجارية الصافية املياه ِمن ُمرتقِرق نبع عامني؛ طوال مساء كل
اعتدُت الذي الطريق عىل ُمثبتتنَي الالمعتان عيناها كانت داكن، َشعر ذات فتاة بجانبه
جريانًا ُكنا فقد بريثا؛ فيه أحبَّ لم حياتي يف وقت أي تذكُّر أستطيع ال ليلة. كل منه الُقدوم
معة، السُّ حَسنَي كانا لكنَّهما ، كوالديَّ الحال، متواضعي والداها وكان الطفولة، منذ ورفقاء
بُحمى بريثا والدا أُصيب نحٍس ساعة ويف لهم. سعادة مصدر باآلخر منا كلٍّ ارتباُط وكان
الحظ لوال بيتِنا يف بإقامتها ب سُرتحِّ عائلتي وكانت يتيمة. فأصبَحت بحياِتهما، أوَدت خبيثة
وليس غنية، سيدة وهي — امُلجاور القرص تَسُكن التي الَعجوز السيدة جعل الذي العاثر
حريرية، مالبس ترتدي بريثا أصبحت يومها ومن تبنِّيها. نيَّتها تُعلن — ووحيدة أبناء، لها
الوضع هذا يف حتى لكن ا. جدٍّ محظوظة كامرأة الجميع ويراها رخاميٍّا، قًرصا وتَسكن
الذي لصديقها وفيًَّة بريثا ظلَّت جُدد، أصدقاء عىل تعرُّفها ورغم فيه، كانت الذي الجديد
الذهاب من تُمنَع كانت عندما وحتى والدي، كوخ زيارة اعتادت فقد فقرها؛ أيام عَرفته

الظليل. نبعها بجانب بي وتلتقي امُلجاورة الغابة إىل تذهب كانت إليه،
بالواجب شعورها قدسيَّته يف يفوق ارتباطنا تجاه بالواجب شعورها أن مراًرا أخربتني
املدقع فقري بسبب وقتئٍذ الزواج عىل قادًرا أكن لم ذلك ومع الجديدة. أمرها وليَّة تجاه
لكنها بنفسها االعتزاز شديدة كانت بسببي. تقاسيه الذي العذاب من تملُّ بدأت قد وكانت
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التقينا واآلن زواجنا. دون حالت التي العقبات عىل ساخطًة وأصبحت صبورة، تكن لم
بل بحرقة، يل تشتكي فأخذت غيابي، أثناء الشديد يق بالضِّ تَشُعر وكانت طويل غياب بعد

برسعة: فأجبتُها فقري؛ عىل رصاحًة تلومني كادت
وقت يف غنيٍّا أصبحُت فلربما كذلك، أكن لم ولو فقري! سبب وهذا رشيف رجٌل «أنا

قليل!»
بحقيقة باعرتايف أصدمها أن ِخفُت رأسها. يف األسئلة آالف تلك بة امُلتعجِّ عبارتي أثارت

وقالت: بازدراء يل نظرت ثم أخربتُها، حتى استدرجتني لكنها قليل، منذ جرى ما
أجيل!» من الشيطان مواجهة من تخاف لكنك يل، بحبَِّك تَتظاهر «أنَت

املايل املبلغ يف تُفكِّر هي أخذَت بينما مضايقتَها، فقط أخىش كنُت أنني لها أكَّدُت
وجدت — بالخزي أشعر جَعَلتني بل — َعتني شجَّ أن بعد وهكذا عيلَّ. ُعرض الذي الكبري
وقلب رسيعة أميضبخطوات وأنا السابقة، مخاويف من ساخًرا واألمل، بالحب ًا ُمسريَّ نفيس

الفور. عىل الوظيفة عىل وحصلت عرضه، ألقبل أخرى مرًة الخيميائي إىل عائًدا طرٍب
وكانت املال. من به يُستهان ال مبلًغا أمتلك وأصبحُت هناك عميل عىل سنة مضت
ظ التيقُّ شديد كنُت أنني فرغم غريب. أييشء حدوث وعدم الوقت بمرور تبدَّدت قد َمخاويف
أي الجاد عملنا مقر هدوء صفو يُعكِّر ولم مشقوقة، ألظالف أثر أي قطُّ ألحظ فلم والحذر،
— وحده األمل — األمل يغمرني وكان خلسة بريثا مقابلة عن أكفَّ ولم شيطانية. صيحات
تجد وكانت عدوَّان، باألمان والشعور الحب أن تَعتقد كانت فبريثا التامة؛ السعادة وليس
بدالل ف تترصَّ كانت فقد يل، إخالصها ورغم االختصام. بهذا تذكريي يف كبرية سعادة
تَعرتف لم لكنها عديدة، بُطرق تُهينني كانت عليها. الشديدة غريتي يُثري مما اليشء بعض
كانت لها. االعتذار عىل تُجربني ثم غضبي، إثارة يف تتفنَّن كانت حقي. يف أخطأت بأنها قطُّ
يف يل خصٍم وجود عن فتُخربني كافيًا، خضوًعا خاضًعا لسُت أنني األحيان بعض يف ترى
الشباب — الحرير يَرتدون الذين بالشباب ُمحاطة كانت أمرها. ولية برضا يَحظى حبِّها

لهم؟ ا ندٍّ أكون أن كورنيليوس، تلميذ التَِّعس، أنا يل فكيف — والسعداء األغنياء
أستطع فلم الوقت، من طويلة لفرتة معه البقاء الفيلسوُف مني طَلَب املرات، إحدى يف
ليل معه املكوث عىل فأجَربني العمل، من كبري قدر يَديه بني كان تعوَّْدت. كما مالقاتها
بجانب جدوى بال بريثا انتظرتني الكيميائية. تركيباته وأُراقب بالفحم مواقده ألُغذي نهار
التسلُّل من أخريًا تمكَّنُت وعندما التجاُهل، هذا نتيجة غضبًا األبية ُروحها فاستشاَطت النبع،
تقوم أن يف آمًال وكنُت ملقابلتها، فيها بالنوم يل املسموح القليلة الدقائق أثناء الخارج إىل
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من بالزواج ستقبل بأنها وتتوعد بي، وتَستخفُّ تُهينني ذلك من بدًال وجدتها بُمواساتي،
كانت أجلها. من واحد آٍن يف مكاننَْي يف أكون أن أَستِطع لم الذي أنا غريي، آخر رجل أي
الَكِدر معزيل يف وجودي أثناء علمي إىل تنامى فقد بالفعل. ذته نفَّ ما وهذا االنتقام! تنوي
ورأيُت أمرها، ولية إىل ُمقرَّبًا هوفر ألربت كان هوفر. ألربت برفقة للصيد تَخرج كانت أنها
سمعتهم أنني وظننُت الدخان. من املسودَّة نافذتي أمام من موكبهم يف مارِّين ثالثتهم
الداكنتان عيناها هْت وجَّ بينما جانبها، من مستهزئة ضحكة ذلك وأعقب اسمي، يُردِّدون

عميل. مقرِّ نحو احتقار نظرَة
عندما كالشالل دموعي وانهمَرت صدري، إىل وبؤسها سمومها بجميع الغرية نَفذت
كنت ذلك ومع اللعنات. أشد حالها تقلُّب لعنُت الفور وعىل قط، يل تكون ال قد أنها فكرت
التي ات التغريُّ ومراقبة الخيميائي، مواقد يف يَشتعل الذي الفحم بتقليب مطاَلبًا زلت ما

الغامضة. ُمستحرضاته يف تحدث
إذ خاللها؛ جفٌن له يَغفل لم ولياٍل أيام لثالثة األنابيق مراقبة عىل كورنيليوس عكف
تُثقل النوم سطوة كانت فقد قلقه، من الرغم وعىل توقع. مما أبطأ منها املرجو التقدُّم كان
يف ينجح كان النعاس فإن البرش، طاقة تفوق بطاقٍة النعاس يقاوم كان أنه ورغم جفونه،
غري «إنها قائًال: ويُتمِتم بإحباط، البوتقات إىل ينظر كان حواسه. عىل يسيطر أن يف مرة كل
ومخلص— — ِونزي يا يَقٌظ أنت العمل؟ ينتهي أن قبل أخرى ليلة ستمرُّ هل بعد. جاهزة
يحوي إنه الزجاجي. الوعاء هذا راِقب البارحة. ليلة النوم من قسًطا أخذت بُنيَّ يا أنك كما
هذه تأتي أن وإىل أيقظني، التغريُّ يف اللون هذا يبدأ أن وبمجرد فاتح، ورديٌّ لونه سائًال
وميض منه سيَنبِعث ثم األبيض إىل األمر بادئ يف لونه ل سيتحوَّ قليًال. سأغفو اللحظة
يبدأ أن بمجرد تُوقظني أن ويجب ذلك، حدوث حني إىل تنتظر أن ينبغي ال لكن ذهبي،
شبه كان إنه إذ بالكاد؛ بها تمتم التي األخرية الكلمات سمعُت الشحوب.» يف الوردي اللون
الطبيعية؛ النوم لغريزة لالستسالم رافًضا كان الحال هذه يف وهو وحتى نُطقها. عند نائم
رشاٌب سحري، رشاٌب فإنه منه؛ ترشب ال الوعاء، تلمس ال بني، يا «ِونزي ًدا: مجدَّ فقال
منه!» الرشب فاحذر بريثا، حب عن التوقُّف يف ترغب ال كنَت إن الحب، من يَشفي سحري
سه تنفُّ صوت بالكاد وسمعت صدره، عىل ل املبجَّ رأسه وتراخى غفا ثم هذا قال
ثم تغيري. دون هو كما الوردي السائل لون ظلَّ — دقائق لبضع الوعاء راقبت املنتظم.
تتكرر ولن عشتُها التي الساحرة املشاهد آالف وتأملت النبع فتذكَّرت بأفكاري، رسحت
خرجت التي «أبًدا!» كلمة أنطق وأنا واألفاعي الحيَّات قلبه احتلَّت كَمن وكنُت أبًدا! أبًدا،
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اآلن بعد بلطف تُعاملني لن وقاسية! مخادعة ُمخاِدعة! فتاة إنها . شفتَيَّ من ُمكتِملة غري
اآلن، بعد ثأري يف أُفرِّط لن وبغيضة! وضيعة امرأة إنها املساء. ذاك ألربت تُعامل كانت كما
كانت لقد بقتلها. األخرى هي منها وسأَنتقم قدميها، تحت يَموت وهو ألربت ترى أن بد ال
ضعيف أنني جيًدا تعرف كانت إذ باالنتصار؛ وإحساًسا االزدراء من قدًرا تَحمل ابتسامتها
نحوها، قلبي يف الُكرِه زرع قوة تَمتلكها؟ كانت التي القوة هذه ما ولكن منِّي. أقوى وأنها
من سأتمكَّن فهل تجاهها! الفتور إال به أشعر كنُت ذلك كل أوه، بشدة؛ أحتقرها وَجْعيل
املرفوض حبي ه وأوجِّ تماًما بها اهتمامي أفقد أن يُمكن هل ما، يوًما الحالة لهذه الوصول

عظيًما! انتصاًرا فسيكون هذا، حدث إذا وإخالًصا؟ جماًال أكثر المرأة
سهوت الذي العاِلم ُمستحرض بسبب ذلك وكان ، عينَيَّ أمام ساطع وميٌض اندفع
منه انبعثت أنه ورأيُت االندهاش. ملؤهما بعينني باملستحرض أُحدِّق فأخذت مراقبته. عن
أشعة تسقط عندما املاسة من املنبعث الربيق سطوعها يف تفوُق اذ، أخَّ جمالُها ومضاٌت،
الوعاء وبدا حوايس، اجتاحت ا جدٍّ ومبهجة زكية رائحة منه وانطلَقت عليها، الشمس
فكرة أول كانت تذوَُّقها. األنفس وتشتهي األعنُي تستحسنها بالحيوية تنبض مضيئة ككرة
دون بحتة حسية رغبة تُحرِّكها غريزي بنحٍو واتَتْني فكرة وهي — وقتئٍذ يل خطرت
من الوعاء قرَّبت منه. أرشب أن يجب السائل، من أرشب أن هي — عقالني تفكري أي
نصف بالفعل تجرَّعت قد كنت العذاب!» من الحب، من «سيَشفيني نفيس: يف وقلت ، شفتَيَّ
يتقلب. الفيلسوف رأيُت عندما قط، برش حالوته مثل ق يتذوَّ لم الذي املرشوب هذا مقدار
شعرت ثم األرض، عىل وملع السائل ج وتوهَّ الزجاجي، الوعاء وأسقطُت فزًعا، فانتفضُت
لقد التَِّعس! أيها لك «بئًسا عاٍل: بصوٍت يَصيح وهو برقبتي ممسكة كورنيليوس بقبضة

كله!» حياتي مجهود ضيَّعت
استنتج، فقد مستحرضه؛ من جرعة رشبت أنني اإلطالق عىل يَعي الفيلسوف يكن لم
ملا وأنني الفضول بدافع بالوعاء أمسكت أنني االستنتاج، لهذا ضمنيٍّا تأييًدا أبديُت وأنا
بحقيقة أُخربه لم يدي. من أسقطته منه، امُلنبعثة القوي الضوء وومضات بريقه من وجلت
هدوءه، يَستعيد الفيلسوف وبدأ العطرة، رائحته وتبدَّدت املستحرض، وَهج خبا قط. األمر
االنرصاف مني وطلب امِلَحن، ألشد تعرُّضه عند حتى يتبعه أن بفيلسوف يليق ف ترصُّ وهو

الراحة. من قسط لنَيل
الساعات يف نومي أثناء ُروحي غَمرا اللذَين والغبطة الجمال أصف أن أحاول لن
بالكلمات وصف ألي يُمكن وال الجنة. يف كأنني فكنت تُنىس، ال التي الليلة هذه من املتبقية
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هذا من وصف فأي استيقْظُت؛ عندما صدري أثلج الذي الرسور أو البهجة عن يُعربِّ أن
عنان يف محلِّقة أفكاري وكانت الهواء، يف يطري كمن كنُت وسطحيٍّا. باهتًا سيكون النوع
النشوة هذه هو عليها سأَتُركه الذي إرثي وكأن وبدا الجنة، وكأنها األرض يل بَدت السماء.
اليوم بريثا سأرى الحب. من بالشفاء الشعور يكون «هكذا نفيس: يف قلت بها. أشعر التي
بازدرائها، فيها يَكرتث ال لدرجة ا جدٍّ سعيًدا ستجده بها؛ ُمهتمٍّ وغري بارًدا حبيبها وستجُد

نحوها!» ا تامٍّ فتوًرا سيُبدي ذلك ومع
اطمنئَّ أن بعد ثانية، مرة ُمستحرضه تجهيز يف الفيلسوف وبدأ رسيًعا، الوقت مرَّ
كتبه صحبة يف بذاته اختىل أخرى. مرة إعداده يف يَنجح قد أنه يعتقد وكان لنجاحه،
درًعا واستعملت أنيقة، مالبس ارتداء عىل حرصُت إجازة. عىل أنا وحصلُت وعقاقريه،
عن رائع بنحٍو ازدادت وسامتي أن وخلُت فيها، نفيس أرى كمرآة ع ُملمَّ لكنه قديًما
واألرض السماء جمال ًال ُمتأمِّ َطِربة، وُروحي القرية حدود خارج مرسًعا مضيُت قبل. ذي
من خاٍل وبايل الشاهقة أبراجه إىل النظر بإمكاني وكان القرص، نحو وتوجهُت حويل. من
القرص. محيط من أدنو وأنا بعيد من بريثا رأتني الحب. من ُشفيت ألنني ذلك الهموم؛
نازلة ظبي بخفة وثبَت رأتْني أن فبُمجرَّد فجأة؛ بريثا مشاعر حرَّك الذي ما أعرف ال
قد آخر شخًصا ة ثمَّ أن كذلك أدركُت لكنني برسعة. نحوي وتوجهت الرخامي، الدرج عىل
كانت والتي أمرها، وليَّة نفسها تُسمي كانت التي األصل الكريمة الشمطاء العجوز رآني.
بخطوات فة الرشُّ إىل وَصعَدت كذلك، رأتني قد عليها، تُسيِطر التي الطاغية األمر حقيقة يف
عليها وتهوِّي فستانها بذيل تُمسك مثلها، قبيحة خادمة، هناك كانت وأنفاسالهثة. عرجاء
تنوين الذي «ما لها: وتقول الجميلة فتاتي لتَستوِقف مرسعة تُهرول كانت بينما بمروحة
فالصقور قفصك؛ إىل ُعودي الرسعة؟ بهذه ذاهبة أنت أين إىل الجريئة؟ فتاتي يا اآلن فعله

بالخارج!» مرتبِّصة
كم الدائر. النزاع رأيُت املقرتب. جسدي تُراقبان زالتا ما وعيناها يَديها، بريثا شبكت
بدأ الذي بريثا قلب يل كنَّها التي الحنونة الرغبات قيََّدت ألنها الشمطاء العجوز أبغضُت
عندي، بريثا ملكانة احرتاًما القرص بصاحبة االحتكاك أتجنَّب كنُت اللحظة هذه قبل يلني.
وسَموت الحب، من ُشفيت فلقد التافهة؛ االعتبارات بهذه أستخفُّ أصبحُت فقد اآلن أما
إىل برهة بعد وصلت حتى رسيعة بخًطى قُدًما فمضيُت البرشية، امَلخاوف جميع فوق
يتوهجان وخداها نارية، أَسُهًما تُطلقان كأنهما عيناها جميلة! بريثا كانت كم الرشفة.
عليه كانت مما مرة ألف فتنًة وأكثر ألطف تبدو كانت والغضب، الصرب بنفاد ُمنِذرة حمرة

أقدسها! بل وأعشُقها، أهواها أصبحُت للعجب! يا بل ال أُحبها، أُعد لم السابق، يف
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تَقبل حتى املعتاد، من تها حدَّ يف أشد مُلضايَقات، الصباح ذلك تعرَّضت قد بريثا كانت
تجرُّ القرص من بالطرد وُهدِّدت له، لتَشجيعها نفسها المت غريمي. من الفوري بالزواج
تذكَّرت عندما أنها بيد التهديد، لهذا االنصياَع األبية روحها فرَفضت والخزي. العار أذيال
صديقها اآلن تراه الذي الشخص فَقدت قد تكون ربما وأنها به، عامَلتْني الذي االحتقار
قائلة: صاحت اللحظة. هذه يف أنا وظهرُت وغضب. ندم نَوبة يف بالبكاء أجهَشت الوحيد،
التي والتعاسة البغيضة الرفاهيات من برسعة اخَطفني والدتك، كوخ إىل ُخذني «ِونزي،

والسعادة.» الفقر إىل ُخذني الفخم، املكان هذا يف أُقاسيها
ببنت تَنطق أن دون غضبًا العجوز واستشاطت ُمتقدة، بعاطفة ذراَعيَّ بني ضَممتُها
عنها ُمبتعَدين طريقنا يف مَضينا عندما إال مسموع بصوت نا ذمِّ يف تبدأ لم أنها بيد شفة،
الهاربة الطريدة الجميلة الفتاة والدتي استقبَلت مولدي. شهد الذي الكوخ نحو وُمتجَهني
يُحبها كان الذي والدي بها ب ورحَّ وسعادة، بحنان والحرية الطبيعة إىل ب ُمذهَّ قفٍص من
رشاب أي إىل حاجًة اليوم ذلك أجد ولم والبهجة، الفرح يعمه يوًما كان لقد بالغة، بحفاوة

ُمماثلة. بنشوة ليُشعرني الخيميائي ه حرضَّ يكون قد ُروحاني
لدى أعمل أعد ولم بريثا. تزوَّجُت حتى الحافل اليوم هذا بعد طويلة فرتة تمرَّ لم
منه، قصد دون من ألنه، له باالمتنان شعرت ولطاَلما صديقه. ظَللُت لكنني كورنيليوس،
من له (ويا الحب من يَشفيني أن من بدًال الذي اللذيذ الرُّوحاني اإلكسري هذا حرضَّ قد
لذاكرتي اآلن تبدو ِنقًما أظنه كنُت مما وكآبة وحدة عىل ينطوي شفاء فهو تَِعس! شفاء
كنزي تُعدُّ التي بريثا، بحبيبتي الفوز من مكَّناني اللذَين والحسم الشجاعة منحني ِنعًما)،

بثمن. يُقدَّر ال الذي
الثمالة، بنَشوة أشبه حالة يف فيه كنُت الذي اليوم ذلك ذكرى استحرضُت كلما
بيد أجله، من ُحرضِّ أنه أكَّد الذي الغرض كورنيليوس رشاب ق يُحقِّ فلم الدهشة؛ أصابتْني
عنه. تعرب أن للكلمات يُمكن مما بكثري أكثر سعادة ومنَحتني فاعلية أكثر كانت آثاره أن
بألوان حياتي ولوَّنت طويلة، لفرتة موجودة ظلَّت أنها بيد تدريجيٍّا، اآلثار هذه تالشت
كنُت فلقد مني؛ تَعتْدها لم التي وسعادتي بايل صفاء من كثريًا بريثا بَت تعجَّ الروعة. بالغة
حياتنا وكلَّل امُلبتهج، مزاجي يف أكثر أحبَّتني وقد بطبعي. حزينًا، بل ا، جادٍّ السابق يف

والرسور. الفرح
فراش عىل كان الذي كورنيليوس للقاء فجأًة استُدعيت سنوات، خمس مرور بعد
وجدته الفور. عىل إليه الذهاب مني وطلب الرسعة، وجه عىل يل استدعاؤه كان املوت.
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من عليه تبُد ولم بالفعل، ميتًا الناظر فيَحسبه الشديد الوهن أصابه وقد فراشه، عىل ًدا ُممدَّ
وردي بسائل مملوء زجاجي وعاء عىل ُمثبتتنَي وكانتا الثاقبتان، عيناه إال الحياة أمارات

اللون.
ج تُتَوَّ أن وشك عىل آمايل البرش! أمنيات ِلغرور «يا وخفيض: ُمنكِرس بصوت قال
خمس منذ تَذكر كما الرشاب، هذا إىل انظر أخرى. مرة كذلك هباءً وستَضيع أخرى، مرة
أيًضا، واآلن وقتئٍذ، اآلن، فاعليته بنفس وكان الرشاب، هذا نفس حرضت مَضت سنوات
واآلن حينها! منه حَرمتني لكنََّك ذاك، الخلود إكسري ق لتذوُّ تَتُوقان الظمآنتان شفتاي كانت

األوان.» فات قد
نفيس منع أَستِطع لم أخرى. مرة املخدة عىل رأسه وضع ثم بصعوبة يتحدَّث كان

سؤاله: من
الحياة؟» لك يُعيد أن الحب من يشفي لدواء يُمكن ل، امُلبجَّ سيدي يا «كيف،

كانت التي إجابته إىل شديد بانتباه أُنصت وأنا وجهه عىل خفيفة ابتسامة ارتسَمت
لو آه! الخلود. إكسري إنه الِعلل، كل ومن الحب من يَشفي دواء «هو قال: مفهومة. بالكاد

األبد!» إىل فسأعيش اآلن، رشبتُه
ثم جيًدا، أتذكَّره عبريٌ املكان ومأل يُحدثني، كان بينما السائل من وميضذهبي انبَعث
ُمعجزة، بفعل جسده يف جديد من دبَّت قد القوة أن يل بدا وهنه. من الرغم عىل جذعه رفع
فانكرس اإلكسري، من رشارة وانبعثت عاٍل انفجار صوت وأجَفلني األمام، إىل يده بسط ثم
قد فوجدته الفيلسوف، إىل نظرُت ُمترشِذمة! صغرية ذرات إىل حواه الذي الزجاجي الوعاء

مات! لقد متيبسة. ومالمحه جامدتان وعيناه مجدًدا رقد
مصدًقا وظللُت الشقي، الخيميائي قاله ما هذا األبد! إىل وسأعيش عشُت، لكنني
العقار، لجرعة اختاليس أعقبَت التي الرائعة الثمالة حالة تذكَّرت أيام. لبضعة لكلماته
وثابًا، َمِرنًا صار فالجسد بعدها؛ ُروحي ويف جسدي يف به شعرت الذي التغيري لت وتأمَّ
أي ظهور ألحظ فلم املرايا، إحدى يف لصورتي نظرت وُمنتعشة. خفيفة صارت والرُّوح
والرائحة الرباقة األلوان تذكَّرُت انقَضت. التي الخمس السنوات أثناء مالمحي يف تغيري
إذًا أنا — منحها يستطيع التي بالهبة جديٌر بحقٍّ فهو — اللذيذ الرشاب لهذا الزكية

خالًدا! أصبحت
القديم املثل كان سذاجتي. مدى من السخرية يف بعدها بدأُت أيام بضعة انقَضت
أحببتُه فقد الراحل؛ وُمعلمي أنا حالتي يف ُمنطبًقا قومه» يف لنبي كرامة «ال بأن القائل
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الرشوَسِخرت ُقوى يف تحكُّمه إمكانية فكرة عىل تهكَّمت لكنَّني كحكيم، واحرتمته كإنسان،
حكيًما، فيلسوًفا كان أجلها. من وهابُوه عنه العامة نسجها التي والخرافات األساطري من
عروقها. يف الدم يَرسي والتي باللحم املكتسية تلك إال أرواح بأي اتصاٍل عىل يكن لم لكنه
إقناع يف نجحُت كما البرشية، والعلوم برشية، علوًما ببساطة عليها يعتمد التي العلوم كانت
مسكنها يف لألبد الرُّوح فتسجن الطبيعة، قوانني تَهزم أن يستحيل برسعة، بذلك نفيس
— النبيذ من أكثر ويُسكر — الروح يُنعش رشابًا كورنيليوس َ حرضَّ لقد الزائل. الجسدي
امُلستحرضخصائص لهذا يكون قد فاكهة. ثمرة أي من وأزكى حالوة أكثر ورائحته ومذاقه
آثاره أن بيد والنشاط، الحيوية الجسد أطراف وعىل البهجة القلب عىل تُضفي قوية، طبية
عىل تمكَّنت ألنني محظوًظا كنت جسدي. من وتالشت اضمحلَّت قد بالفعل فهي ستَتبدَّد؛
توقف حظِّي ولكن مديد، عمٍر وربما بالغة، وسعادة جيدة بصحة التمتُّع من ُمعلِّمي يد

الخلود. عن االختالف كل يختلف املديد فالعمر الحد؛ هذا عند
هذه تتسلَّل كانت األحيان بعض ويف عديدة. لسنوات االعتقاد بهذا ًكا ُمتمسِّ ظللُت
املعهود العتقادي أعود كنُت ولكنني ا؟ حقٍّ ًما متوهِّ الخيميائي كان هل رأيس: إىل الفكرة
سيحدث ربما معلوم، أجل يف املصري نفس كلنا وسنَلقى آدم أبناء جميع مثل ِمثيل بأنني
برونق ُمحتفًظا ظللُت أنني فيه شك ال مما طبيعيٍّا. عمًرا سيكون لكنه طويل، عمر بعد ذلك
لكن كثريًا، املرآة يف أنظر كنُت ألنني غروري من للسخرية تعرضت إنَّني حتى شبابي،
وعيناي وخداي التجاعيد، به تَظهر لم فجبيني جدوى؛ له يكن لم املرآة يف لنفيس يص تفحُّ
من العرشين يف زلت ما أنني لو كما بالتغيري مشوبة غري جميعها ظلت بأكمله وجسدي

عمري.
وكأنني أبدو أنني ِخلُت التاليش، يف اآلخذ بريثا جمال إىل نظرت فكلما منزعًجا. كنت
أصبحوا الناس أن علمي إىل وتنامى األمر، نفس مالحظة يف تدريجيٍّا جرياننا وبدأ ابنها.
غيورة وأضحت حائرة، كانت نفسها بريثا وحتى املسحور. العاِلم لقب عيلَّ يُطِلقون
لكلٍّ يكن فلم بأطفال؛ نُرَزق لم األمر. هذا بشأن تستجوبني بدأت النهاية، ويف رة، وُمتذمِّ
مقرتنة بالحيوية امُلفَعمة ُروحها أصبَحت العمر بها تقدم كلما ولكن اآلَخر، سوى ِمنا
تتغريَّ لم قلبي يف َمَعزَّتَها أن بيد ُمحزنة، بطريقة جمالها وتبدَّد املزاج، بسوء فأكثر أكثر
يف ونلتها بها ألحظى جاهًدا سَعيُت التي وزوجتي كبريًا، عشًقا عشقتها التي كمحبوبتي

خالص. بحبٍّ النهاية
عمرها، من الخمسني بريثا بَلغت إذ املطاف؛ نهاية يف ُمحتَمل غري الوضع أصبح
عادات ما حدٍّ إىل أتبع أن إىل لألسف، واضُطررت، عمري. من العرشين يف ظللُت وأنا
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ظل قلبي لكن الرقص، يف امَلِرحني الشباب أشارك أعد فلم السن؛ يف املتقدِّمني األشخاص
شيوخ من وأخجل أستحي وأصبحت لهم، االنضمام من قدَميَّ منعُت بينما معهم يَتمايل
نبَذَنا فقد الوقت، ذلك قبل بالفعل اختلَفت قد كانت األمور أن بيد وحكمائها. القرية
أصدقاء بأحد يرة رشِّ عالقة عىل — أنا األقل عىل أو — أننا إشاعات هناك وكانت الجميع،
أنا، أما هجروها. لكنَّهم املسكينة، بريثا عىل يُشِفقون كانوا امَلزعومني. السابق أستاذي

ويبغضونني. مني مذعورين فكانوا
الفقُر عَرف وقد الشتاء، يف املدفأة بجانب نَجلس كنا فعله؟ بوسِعنا كان الذي ما
لقطع أضطر كنُت ما وعادًة مزرعتي، منتجات رشاء عىل أحد يُقِدم لم إذ إلينا؛ طريقه
يُعيننا ما ندَّخر كنا ممتلكاتي. أبيع حتى أحد فيه يعرفني ال ملكان ألصل ميًال عرشين

األيام. تلك أتت قد وها العصيبة، األيام ملواجهة
ومرة العجوز. وزوجته العجوز، القلب ذو الشاب وحيَدين؛ مدفأتنا بجانب جلسنا
سمَعتها التي اإلشاعات جميع مسامعي فردََّدتعىل الحقيقة؛ معرفة عىل بريثا ت أرصَّ أخرى
فبدأَت التعويذة؛ مفعول أُبطل أن واستحلَفتْني أيًضا، بنفسها الحظته ما وأضافت عني،
الكستنائية، شعري خصالت من بكثري أجمل أنه األبيضوكيف عر الشَّ بهاء مدى يل تصف
السن، يف تقدُّمه بفضل املرء بهما يحظى اللذَين واالحرتام التبجيل وصف يف وأسَهبت
هدايا أن أتصور هل سنٍّا. أصغر هم ملن الكايف االحرتام إسداء عدم من أفضل ذلك أن وكيف
وكراهيتي بالعار وصمي مقابلهما ان تستحقَّ إياها ُمنحُت التي التافهة والوسامة الشباب
األسود، السحر لفنون ممارستي عىل بالحرق سأُعاَقب املطاف، نهاية ففي ال، وازدرائي؟
باعتبارها للرجم تتعرَّض قد الوافر، حظي من بنصيٍب عليها ل أتفضَّ لم التي هي، بينما
عطايا أَهبها وأن معها، ي رسِّ أتقاَسم أن يجب أنني إىل ملََّحت النهاية، ويف معي. متواطئة

بالبكاء. أجهشت ثم مني، تتنكَّر سوف وإال بها، أتمتع التي لتلك ُمشابهة
أخربها أن األفضل من أنه ارتأيُت بإلحاحها، الخناق عيلَّ ضيَّقت أن وبعد واآلن،
عمًرا سأعيش أنني عن إال أُحدثها فلم املستطاع، قدَر برفٍق عنها لها كشفُت بالحقيقة.
تمثيًال األقرب هو به أخربتها ما كان الحقيقة ويف خلودي، عن شيئًا أُخربها ولم ا، جدٍّ مديًدا

لها: وقلت نهضُت حديثي، من انتهيُت وعندما الشأن. هذا يف مُلعتقداتي
لن أنِك أعلم الصبا؟ أيام منذ حبيبك من ستتنكَّرين هل بريثا، عزيزتي يا «واآلن
من بشدة تعانني أنِك أعلم املسكينة، زوجتي يا ا، جدٍّ عليِك شاقٌّ األمر ولكن ذلك، تفعيل
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من كافيًا مقداًرا تَمتلكني فأنِت سأتركِك، امللعونة. كورنيليوس فنون ومن التَِّعس حظي
وقوتي عيلَّ البادي فشبابي سأذهب؛ غيابي. يف مُلرافقتك حتًما سيعودون وأصدقاؤك الثروة،
ال عني، غرباء أُناٍس بني الرزق وكسب العمل من سيمكنانني بها محتفًظا زلُت ما التي
السن، يف لكربك أَهجرك لن أنني الرب ويشهد شبابك، يف أحببتُِك يفَّ. يشكُّون وال يعرفونني

ذلك.» تتطلبان وسعادتك سالمتَك ألن بل
حول ملفوفتنَي بريثا ذراعا كانت لحظة ويف الباب، باتجاه رسُت ثم قبعتي أخذُت
تذَهب أدعك لن ِونزي. وحبيبي زوجي يا «ال، قالت: . شفتَيَّ تُقبِّالن وشفتاها عنقي،
غرباء، أُناس بني قلت، كما وسنكون، املكان هذا من جذورنا سنَقتلع معك، خذني وحدك،
بالخجل تُشعرك قد التي للدرجة السن يف كبرية لسُت أنا آمنني. وسنَصري فينا أحٌد يشكَّ فلن
ستظهر الرب، وبربكة قريبًا، مفعولها سيَبطل التعويذة أن وأظن ِونزي، حبيبي يا منِّي

ترتكني.» ولن األمر، يكون أن ينبغي كما السن، كرب أمارات عليك
عزيزتي يا أتركك «لن وقلت: بحرارة. العناق الطيبة، الرُّوح ذات املرأة تلك بادلتُها،
والويف امُلخِلص زوجك دائًما سأظل مصلحتك. أجل من إال الرحيل يف أُفكِّر لم أنا بريثا؛

النهاية.» حتى نحوك بواجبي وسألتزم حيٍّا، دمُت ما
مادية تضحيات بذِل عىل وُحملنا الرسية، لِهجرتنا التايل اليوم يف أنفسنا زنا جهَّ
األقل عىل يكفي املال من جزء سوى نأُخذ لم ذلك. تجنُّب بإمكاننا يكن فلم ضخمة؛
منطقة إىل لنلجأ قريتنا من أحد توديع دون رَحلنا، ثم بريثا، حياة فرتة طوال إلعانتنا

فرنسا. غرب يف معزولة
جديد بلٍد إىل شبابها، أصدقاء عن وإقصاؤها قريتها، من املسكينة بريثا نقل كان
بسبب يل بالنسبة ُمهمٍّ غري النُّزوح هذا وكان القسوة. شديد أمًرا جديدة وعادات لغة له
تحظى رأيتُها عندما وسعدُت كثريًا، لحالها أشفقُت فقد هي أما ملصريي، الغريب الرس
النظر برصف بريثا، سعت سخيفة. ظروف عدة يف واجهته الذي الحظ سوء عن بتعويٍض
باستخدام أعمارنا بني الواضح التفاوت تقليل إىل سنِّها، عىل الدالة العالمات جميع عن
بتصاٍب. ف والترصُّ الشبابية، والفساتني الشفاه، أحمر األنثوية؛ التجميل فنون من الكثري
لبسها عىل أُعاتبها إذًا فلماذا قناًعا؟ اآلخر أنا ألبس ألم فاتها؛ ترصُّ من أغضب أن يسعني لم
بريثا حبيبتي أن تذكرت عندما كثريًا حزنُت سنِّها؟ إخفاء يف نجاًحا أقل أنه ملجرَّد قناًعا
والشعر العينني الداكنة الفتاة تلك — متَّقدة بعاطفة بها وحظيُت بشغف، أحببتُها التي
املرأة هذه نفسها هي — ظبْي كخطوة الوثابة وخطوتها الساحرة اللعوب بابتسامتها
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أن ينبغي كان الغرية. وتملؤها بتكلُّف، وتَبتسم متصنَّعة، بخطوات تخطو التي العجوز
عيلَّ، واجب هذا أن أعرف أنا الذابَلني؛ يها وخدَّ الرمادية شعرها لخصالت احرتامي أُبدي
أبدته. الذي اإلنساني الضعف من النوع هذا استهجان من نفيس منع أَستِطع لم ذلك ومع
عىل السن، يف أتقدَّم أنني تكتشف أن هو الوحيد ها همُّ وكان قط. غريتها تهدأ لم
قد املسكينة املرأة هذه أن ا حقٍّ أعتقد ذلك. عىل يدلُّ ال الذي الخارجي مظهري من الرغم
املعذِّبة. الطريقة بهذه حبها تُظهر امرأة قطُّ أَر لم لكنني قلبها، قرارة يف بصدق أحبَّتني
وثابة أميضبخطوات أنا بينما مشيتي، يف والعجز وجهي يف التجاعيد تمييز تحاول كانت
أجرؤ لم العرشين. سنِّ يف الذين الشباب من نضارة أكثر وأبدو الشباب، حيوية تملؤها
يف يل تَنظر كانت القرية بنات أجمل أن اعتقَدت مرة، ذات أخرى. امرأة مخاطبة عىل قط
من الرغم عىل أنني معارفها أخربَت ولطاَلما رماديٍّا. مستعاًرا شعًرا يل فاشرتت إعجاب،
أعراض من عَرٍض أسوأ أن لهم وأكََّدت الداخل، من وأضمحلُّ أتهاَلك فأنا الشاب، مظهري
يجب وإنني مرض، شبابي إن تقول كانت ظاهريٍّا. عيلَّ البادية الصحة هو االضمحالل هذا
يوم لصباح تقدير، أقل عىل ومفجع، مفاجئ ملوت يكن لم إن الدوام، عىل ا مستعدٍّ أكون أن
التقدم أمارات جميع عيلَّ بدت وقد انحنى قد وظهري ابيضَّ قد َشعري ألجد فيه أستيقظ
تحذيراتها كانت تخميناتها. صحة عىل أصدق كنُت أحيانًا بل تتحدث، أدعها كنُت السن. يف
كذلك، وُمضنيًا جديٍّا، اهتماًما وأبَديُت حالتي، بشأن تنتهي ال التي تخميناتي مع متواِفقة
املوضوع. هذا بخصوص الجامح وخيالها الرسيعة بديهتها به أتت ما جميع إىل باالستماع
لسنوات مًعا ِعشنا لقد الصغرية؟ التفاصيل هذه رسد يف اإلسهاب من الفائدة ما لكن
كما فمرَّضتُها الشلل: وأصابَها الفراش طريحة بريثا أصبحت املطاف، نهاية ويف طويلة.
املدة عن سؤالها يف تُلحُّ ظلَّت ذلك مع لكنها الوهن، شديدة أصبََحت لقد ابنها. األم تُمرِّض
تفاٍن. بكل تجاهها واجبي أديُت قد أنني يف كبريًا عزاءً وجدُت رحيلها. بعد سأَعيشها التي
جثتها، عىل الرتاب أُهيل وأنا املطاف، نهاية ويف واآلن كربها، يف ويل شبابها، يف يل كانت لقد

بالبرشية. يربطني كان ما لكل فقداني عىل كَمًدا انتحبُت
وخوت بهجتي مباعث تضاءلت وكم رحيلها، يوم منذ شهدُت وأحزان مؤرِّقات من كم
فقد ذلك. من أكثر رسده أواصل ولن قصتي، من الجزء هذا حكي عن سأكفُّ متعة! أي من
بور أرض يف تائه كُمسافر كنت هائج. بحر يف أُْلِقَي بوصلة، أو ة دفَّ دون من اٍر كبحَّ كنُت
ويأًسا تيًها أكثر كنت إنني بل كنت، هكذا بها. يهتدي واحدة نجمة أو عالمة دون شاسعة،
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أما إنقاذهما، بعيد صغري كوخ من منبعث ضوء أو قريبة سفينة تستطيع فقد كَليهما؛ من
املوت. سوى يل أمل بريق فال أنا،

جميع بني من ملاذا، الضعيفة! لإلنسانية الطلعة مشئوم الغامض الصديق هذا املوت!
للصمت أتوق كم القرب! لسالم أتوق كم أوه، الحامي؟ لكنفَك االلتجاء من َحَرْمتَني الفانني،
يف ذلك من أبعد التطور عن تكفُّ الفكرة هذه كانت بالحديد! املربوط للرضيح العميق

الحزن! من جديدة بأشكال إال يشء بأي الشعور عن يتوقف وقلبي عقيل،
رشاب يكون أن املرجح من أليس أوًال: به. بدأت الذي لسؤايل أعود أنا ها خالد؟ أنا هل
فإنني ثانيًا: فيه. لت أمَّ ما هذا كان األبدية؟ الحياة من بدًال املديد العمر يَهب الخيميائي
بأكملها الجرعة رشب يلزم أال فقط. ها حرضَّ التي الجرعة نصف رشبت أَذُكر ما حسب
خالد، نصف أنني يَعني قد الخلود إكسري من جرعة نصف فرشب التعويذة؟ تكتمل حتى

ُمنتفيَة. وأصبحت منها انتُِقص قد أبديَّتي وأن
ما كثريًا الخلود؟ نصف يستغرقها التي السنوات عدد تحديد بيده الذي من ولكن
مني. يَقرتب العجز أن أتصور وأحيانًا الخلود. تقسيم تحكم التي القاعدة تخيُّل حاولت
يف التقدُّم من فالخوف نعم، حايل؟ أرثي هل أحمق! من يل يا واحدة. رمادية شعرة وجدت
الرغم عىل املوت من أخاف رصت عشت وكلما بربود، قلبي إىل مراًرا يتسلَّل واملوت السن
مع حربًا — ليَفنى ُولد — مثيل رجل يدخل عندما ُمحريِّ لغٍز من له يا للحياة. مقتي من

طبيعته! تحكم التي الثابتة القوانني
فُمستحرض حتًما؛ ملتُّ ذاته حد يف املألوف عن الخارج الشعور هذا لوال ولكن
من فكم املياه. يف غَرًقا االختناق أو — السيف أو — للنار ُمقاوًما يكون لن الخيميائي
العظيمة، املائجة األنهار من والعديد الساكنة، الزرقاء البحريات أعماق يف حدقت املرات
عنها، بعيًدا خطواتي حوَّلُت ذلك ومع أعماقها، يف السالم سأجد حتًما إنني لنفيس وقلت
ارتكبها إذا جريمة سيعدُّ االنتحار كان إذا ما نفيس سألت آخر. ليوم الحياة يل لتُكتب
أصبح أن إال يشء كل فعلُت الطريقة. بهذه إال اآلخر العالم أبواُب له تُْفتَح لن شخص
هذه يف أقراني ليسوا بل ال الفانني، أقراني لتدمري وسيلًة أصبح أن أي مبارًزا، أو جنديٍّا
تخبو ال التي الحياة فشعلة يل؛ أقرانًا ليسوا فهم الخطوة؛ هذه من تملَّصُت ولذلك الحالة،
القطبنَي، تباُعد ومتباعَدين متناقَضني جعالنا الزائل، وجودهم مقابل يف جسدي، يف أبًدا

أقواهم. وال أضعَفهم ال أوذي أن نفيس تُطاوعني ولم
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أناله ال لكنني املوت، أتمنى — ذاتي من ومتَعبًا وحيًدا — طويلة سنوات عشُت هكذا
والحب يوًما، عقيل إىل التسلل من الطمع أو الطموح يتمكَّن لم الفاني. الخالد فأنا أبًدا؛
يكون مساٍو حب أبًدا يتبعه ولن أخرى، مرة يعود لن قلبي، يف ذكراه تنخر الذي امُلتقد

لتُعذبني. الذكرى هذه سوى تبقى ولن له، امتداًدا
االنتحار، إىل ألجأ أن دون — يشء كل إنهاء بها أستطيع طريقة يف اليوم ذلك يف فكرت
الصمود الفاني الجسد يستطيع لن رحلة يف الذهاب يف فكرت إذ — يَقتلني أحًدا أدع أن أو
هكذا جسدي. بهما يَتمتع اللذَين والقوة الشباب ُوهب قد كان وإن حتى أبًدا، أمامها
تُحري كأعجوبة أعود أن أو إليها، أصبو التي األبدية الراحة أجد أن فإما خلودي؛ سأخترب

املساعدة. لهم يقدم خريِّ وكرجل البرش
املوت أشأ لم فأنا رحييل؛ قبل الصفحات هذه أكتب أن إىل البائس غروري دَفعني
تمَيض ولن املشئوم، الرشاب تجرَّعُت أن منذ قرون ثالثة مرَّت اسمي. أحد يعرف أن دون
متعطشة روًحا يأوي الذي ا جدٍّ العنيد القفص هذا — الجسد هذا أُسلِّم أن قبل أخرى سنة
ومحاربتي جسيمة، ملخاطر بمواجهتي وذلك َرين، املدمِّ واملاء الهواء لُعنَرصي — للحرية
إذا لكن والعواصف. واألزمات باملجاعات نفيس ومحارصة دارها، ُعقر يف الصقيع قوى
جسدي ر سأُدمِّ إذ حزًما؛ أكثر ُطرًقا وسأتبنَّى البرش، بني بني صيتي فسيذيع نجوت،
من قسوة بكل وُحرمت بداخله ُسجنَت التي الروح أُحرِّر وهكذا وأُفنيها، ذراته وأُبعثر

الخالد. لجوهرها مالءمة أكثر فضاءٍ إىل املظلمة األرض هذه عن بعيًدا التحليق
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