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للسفينة األخرية الرحلة
اإلسخريوطي» «هيوذا

عىل محفوًرا سربايت» «فالينج اسم تحمل البداية يف «كانت كرام: ترومبول الُقبْطان قال
منه.» بدًال بالذهب َمطليٍّا اإلسخريوطي يهوذا اسم ونََقشُت وَكشْطتُه اقتَلْعتُه لكنني َكوثَلها،

استثنائيٍّا.» اسًما ذلك «كان قائًال: فأجبته
قطعًة «كانت الداكن: التبغ من أخرى ونصف بوصًة يَْمضغ وهو القبطان أجابني
ُطعومي كل فْلتَِضع لكن بامُلقدَّسات، ُمستهينًا أو ًفا ُمجدِّ رجًال لسُت استثنائية. بحريًة
أليس الرشاعية. السفينة تلك تسكن يهوذا روح بأن أُوِمن أكن لم إن ُصيودي كل وْلتَفِلت

آمي؟» يا كذلك
نزع اإلْسُقْمِري. سمك من برميٍل عىل جالًسا آمي باسم ُخوطب الذي الشاب كان

شديدة. َرزانٍة يف رأسه وَهزَّ َمهٍل عىل شفتَيه بني من أسود ُغليونًا الشاب
معرفة عن يتحدث إنه بامُلقدَّسات. امُلستِهني وال بامُلجدِّف الُقبطان «ليس آمي: قال

كالمه.» يف تثق أن فيجب األيمان بأغلظ يُقِسم دام وما غالبًا،
من تسخر «هل ِلشخِصيَّته: الُودِّي التقدير بهذا مؤيًَّدا كالمه كرام الُقبطان استأنف
عاًما وأربعني بضعٍة طوال بها أَبحرُت قد ربما إذن أرواًحا؟ الرشاعية للسفن بأن القول
آمي؟» يا كذلك أليس املزاجية. وعاداتها نزعاتها عىل وتَعرَّفُت الساحل هذا عْرب وإيابًا ذَهابًا
ويصطاد يُبحر الُقبطان زال «ما قائًال: اإلسُقمري برميل عىل الجالس الشاب أوضح
السفن عن القبطان يتحدث حني والثلج. الخشب من ُحموالٍت ناقًال عاًما، وأربعني ستة منذ

عنه.» يتحدث ما يُدِرك فهو الرشاعية
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كانت وإْن البرش، مثل تماًما روًحا الرشاعية للمراكب إن صديقي، «يا القبطان: قال
أُنِكر لن الرش. إىل وإما الخري إىل ا إمَّ تميل الروح وهذه بعيد، حدٍّ إىل هيكًال أضخم السفن
أسبوًعا والخميس، الثالثاء يوَمي املسائية اسات الُقدَّ يف «يهوذا» سفينة ألجل صلَّيُت أنني
خالصها، معركة يف بليمتون اس الشمَّ أَقَحمُت أنني أنكر ولن اآلخر. ِتلو وشهًرا أسبوع ِتلو

طائل.» بال كانت الضارعة اس الشمَّ الت توسُّ فحتى صديقي؛ يا جدوى دون لكن
تدور َسِمعتُها التي الرواية كانت املركبة. تلك فساد مظاهر عن التحرِّي عىل أَقَدمُت

امُلقدمة. سارية وذراع صواٍر بثالثة سفينٍة هيئة يف حارضة خيانٍة روح قصة حول
األخرية وكانت نيواجني، يف تُصنع صواٍر بثالثة سفينة أول سربايت» «فالينج كانت
كهذا. مخلوٍق من خريٌ يأتي أن يمكن «ال وقالوا: التجِربة إزاء امتعاضهم الناس أبدى كذلك.
منذ الوضيع الُخبث مسرية سربايت» «فالينج بَدأَت صاريان.» يكفي للطبيعة. مخالف إنه
انغرست لها، امُلحدَّدة الِوجهة إىل الئق نحٍو عىل االنطالق من فبدًال ميالدها؛ لحظات أُوىل
مالِكيها َكبَّد مما أسابيع؛ ثالثة عالقًة وظلَّت الوحل يف صواٍر الثالثة ذات الرشاعية السفينة
هنا كامًال. ثُلثًا يمتلك كان الذي كرام ترومبول القبطان بينهم من وكان باهظة، تكاليَف
أما البحار؛ غمار لخوض يكفيان «صاريان قالوا: حني نيواجني حكماءُ به أَنذر ما تَأكَّد

الشيطان.» َمربَط فهو الثالث
بالثلج لًة ُمحمَّ فيالدلفيا، إىل كرام القبطان بها خرج سربايت»، «فالينج رحالت أُوىل يف
ستة الثلج طنِّ سعر كان عليها. نًا مؤمَّ الحمولة تكن ولم سوانتون، وللمحامي له اململوك
سوانتون واملحامي كرام القبطان َكلََّفت قد الثلج من الشحنة هذه لكن فيالدلفيا، يف دوالرات
غاَدَرت امُلرتَقب. بالربح َمرسوَرين فكانا الخشب، نُشارة شامًال للطن، سنتًا وثمانني خمسة
عىل ريتش، فيدلرز قاع إىل صمت يف َهَوت وفجأًة حسنة، هيئٍة يف امِليناء سربايت» «فالينج
لكن فقط، أياٍم ستة وتفريغها رفعها استغرق املالح. املاء من َقدًما عرشة إحدى ُعمق

الخشب. نُشارة إال يُنتَشل لم واملاء، الثلج بني التناُفر بسبب
وكانت كروي. سانت نهر من بأخشاٍب ًال ُمحمَّ سطحها كان للسفينة التالية الرحلة يف
تابع جديٍد ُمصىلٍّ لبناء ًصا ُمخصَّ كان الخشب إن حيث ما؛ نحٍو عىل ُمقدَّسة الحمولة
تطلُّعات مع مجتمعًة الصادقة ارة البَحَّ آمال أن لو نيوجرييس. جنوب يف املعمدانية للكنيسة
أن بَيْد بنجاح. ت تمَّ األقل عىل الرحلة هذه لكانت نفًعا، أجدت قد امُلخِلصة البضاعة ُمستِلِمي
عواصِف إحدى نانتاكت رشق جنوب تقريبًا ميًال ستني بُعد عىل واَجَهت سربايت» «فالينج
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أَتَت لكنها تامة، بسهولٍة العاصفة أمام السفينة تَصُمد أن ع امُلتوقَّ من كان امُلعتِدلة. سبتمربَ
األطلنطي املحيط سطح عىل تبَعثََرت قد الكنيسة أخشاب إن حتى للغاية بغيًضا ًفا تَرصُّ
أن َدت تعمَّ شهَرين أو شهٍر وبعد .′٥٠ عرض٤٣° دائرة حتى ′١٥ عرض٤٠° دائرة من
الثمن الباهظ املنقوش الجرانيت من الكثري ليَغَرق خفيفة، بريٍَّة نسمٍة أمام جانبها إىل تميل
الرحلة ويف ساوند. آيالند لونج َمصبِّ يف عميقٍة ُحفرٍة يف فوكس جزيرة َمحاجر من الوارد
نرويجية سفينٍة من األيمن األمامي بالجزء لتصطدم دًة ُمتعمِّ مسارها عن تحوََّلت التالية

جسيمة. أرضاٍر من فيه تسبَّبَت ملا والتشهري الذمُّ بها فلِحق صارينَي؛ ذات
السفينة ُمؤخرة عن القديم االسم كرام الُقبطان أزال النوع هذا من قليلٍة تجارَب وبعد
تسميٍة أي يجد أن يستطع لم فهو منه؛ بدًال اإلسخريوطي يهوذا اسم ووضع وجانبها،
مسكون حي كائٌن كأنها السفينة بدت لقد األخالقية. لصفاتها ازدرائه عن تُعربِّ أخرى

عنيدة. َخرقاءَ سفينًة كانت خبيث. َغْدٌر ويسوقها عبثي ِغلٌّ عليها يسيطر بروٍح
لم لكنهم اإلسخريوطي»، «يهوذا سفينة لدراسة البحريِّني الخرباء من مجلٌس اجتمع
عىل لهيكلها العام الشكل كان فقد املادي؛ املستوى عىل يعيبها ما يجدوا أن يستطيعوا
ثغورها، وسد وتسقيفها باألخشاب سطحها تغطية عند الدقة بنَّاءوها ى وتَوخَّ يُرام، ما
والِحبال باألَِرشعة َزت وُجهِّ الجيد، األوريجوني نَوبَر الصَّ خشب من صواريها وُصنعت
أرشعٍة صانُع وخياطتها أَِرشعتها قصَّ وتَوىلَّ موثوًقا، ُمحَكًما تجهيًزا الصواري وعوارض
استقرار ناحية من التامة بالثقة جديرة تكون أن نظريٍّا، بها، يُفَرتض كان وهكذا َوِرع.
أشبه السفينة بهذه اإلبحار كان مخيف. نحٍو عىل نَِزقًة عمليٍّا، كانت، لكنها قاعدتها، صالب
إال التوقعات، تُخاِلف كانت ما دائًما ذيله. َشعر يفوق ما النقائص من لديه جواٍد بامتطاء
اتجاه عكس اإلبحار عليها ينبغي فحني عام؛ بوجٍه السيئ ف الترصُّ منها يُتوقع كان حني
تقف كانت ِرشاعها اتجاه تغيري الطاقم حاول وإن دائًما، اتجاهها يف تسري كانت الرياح
ليواجه الرشاع حبل لشدِّ الرجال أحد إرسال وكان عالقة. وتظل الرياح وسط َحراٍك بال
ار البَحَّ يَرفع ما عادًة الرشاع كان فقد منها؛ ميئوس مهمٍة إلنجاز إرساله بمثابة الرياح
السفينة، سطح فوق به يُلقي اثنتنَي أو لثانيٍة الهواء يف بقسوة خضخضته وبعد امُلغاِمر
السفينة تَمِض ولم ما، أحٍد رأس تكرس أن دون َقط السطح الصاري عارضة تَعُرب لم كما
وإما أخرى سفينٍة إما ثالثة؛ من بيشءٍ تصطدم ما ورسعان إال َقط مساٍر يف الرشاعية
تحديد عىل تُخطئ ال قدرة ولها فيه انَطلَقت الذي اليوم منذ القاع. أو الضباب من ركاٍم
بها ويُحيط يتبعها الضباب كان الصحو الطقس يف حتى الدبقة. امُلوِحلة الِقيعان مواقع
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ساحل إىل الُقدِّ أسماك جميع ليدفع كافيًا الضفاف عىل وجودها وكان الرش. البلية تتبع كما
تلك فيه تُوَجد ال الذي املكان يف تسبح والبغروس اإلسُقمري أسماك كانت ما ودائًما إيرلندا،
يستأجرها؛ من كل إفالس عىل األكيد السفينة عزم من اإلفالت املستحيل من كان السفينة.
َغِرَقت طوابقها بني الحمولة ُوضَعت وإن بعثرتْها، سطحها عىل حمولة لنقل استُئِجَرت فإن
بعد مرًة وتَتقلَّب األرض عىل تستلقي كانت التي السريك ُعروض ِبغال مثل كانت وأتلَفتها.
ماربلهيد من السفينة اشتُِهَرت باختصار، النزول. عىل ممتطيها إجبار عن عجزها عند مرٍة

سفينة. صورة يف والَغْدر والدناءة للِغلِّ كامل تجسيٌد بأنها شالور خليج حتى
اإلسخريوطي» «يهوذا قيادة بعد كاملة عاًما بعرشين ِسنِّه من أكرب كرام الُقبطان بدا
هناك يكن لم بل جدوى، دون لكن بخسارٍة بيعها الُقبطان حاول أعوام. ستة أو لخمسة
سبيل عىل السفينة ِليأخذ الربيطانية املقاطعات أو ماساتشوستس أو مني ساحل يف رجٌل

شائًعا. كان مثلما راسًخا عليها الشيطان استحواذ يف االعتقاد كان فقد الَهديَّة؛
أكثر الخسائر من درجًة بَلَغت قد البائسة السفينة كانت حني امَلوِسم نهاية ُقرب
االجتماع بعد مساءٍ ذات األبرشانية االجتماعات غرفة يف كها مُلالَّ مجلٌس انعقد املعتاد، من
بأنه أُشيع لكن بالضبط، حدث الذي ما خارجيٍّ طَرٍف أي يعلم ال ين. ِ للُمبرشِّ الشهري
التي الحسابية العمليات بعض ت تمَّ املستثمرون هؤالء فيهما انفرد اللتنَي الساعتنَي خالل

واحد. وقراٍر ة هامَّ نتائَج إىل أدَّت
بينما عام، بوجٍه نيواجني يف متوقفًة التجارة حركة كانت التالية الجمعة صباح يف
كرام، الُقبطان أسماك كوخ من بالقرب امَلرفأ رصيف عىل اإلسخريوطي» «يهوذا َوقَفت
مثل الشمس أشعة تحت تلمع صارت حتى ُفِركت التي وصواريها املصقول بسطحها
من جاكسون أندرو ابن وتوبياس، الثالثة وأبناؤه كرام الُقبطان ظلَّ األصفر. الكهرمان
حمولتها وكانت آخرها، عن السفينة بتحميل االثنني يوم منذ َمشغولِني ماكريل، خليج
كان الذي الحجري الجدار من ميٍل ربع يقارب ما عىل احتوت فقد املرة؛ هذه عاديٍة غري
يُشاهد وهو اإلسخريوطي» «يهوذا قائد أشار الشاطئ. عىل الواقع الُقبطان بمرعى يُحيط
ونِصٍف طنٍّ مائتَي نحو «يوجد الرئييس: السفينة عنرب أسفل اختفائه أثناء األخري الُجلمود

تقديري.» حسب السفينة هذه َمتِن عىل الحجري السياج من
لكن الصابورة، من الرضورية غري ية الَكمِّ هذه بشأن ناتهم تكهُّ يف الناس أرسف
وَردُّوا السفينة، بأمر جميًعا القرية أهل تفكُّه أمام صمدوا اإلسخريوطي» «يهوذا أصحاب
تعرفوا أن من َمَفر ال كان «إن القبطان: قال فقد هم؛ رسِّ عىل وتَكتَّموا بأمثالها، ِنكاتهم عىل
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ماتشايس؛ طريق يف الحجرية الجدران إىل ماسة حاجًة هناك أن َسِمعُت فسأخربكم. الرس
امُلشِمس حِو الصَّ الصباح هذا يف بالياردة.» وأبيعه هناك إىل بي الخاص السور سآخذ لذا
امَلرفأ، رصيف جوانِب أحد يف رابضًة الحظ السيئة السفينة كانت بينما الجمعة، يوم من
العالم، يف لألرباح إدراًرا األكثر البحري االستثمار كانت لو كما ومتألِّقة وُمنظَّمًة المعًة تبدو
منه يتصاعد بورتالند، أوف باج ذا ى يُسمَّ َسحٍب قارُب اآلخر الجانب عىل باألسفل وقف
اإلسخريوطي». «يهوذا أصحاب من ِتِلغراٍف عىل بناءً السابقة الليلة يف وصل إذ البُخار؛

اليوم. ساعات مرور مع قوية باردٍة برياٍح ت َ بَرشَّ لطيفة بريٌة نَسمٌة هناك وكانت
حاملة، املرفأ، رصيف من الرشاعية السفينة انَطلَقت والنصف السابعة الساعة يف
أعقل من بعٌض وبينهم وأصدقائه، جريانه من كبريًا عدًدا القبطان، جدار جانب إىل
ركوب راغِبي عىل ا ردٍّ الُقبطان قال وقد الخوف. من أقوى الفضول كان نيواجني. ُمواطِني
ألفعالها التعرُّض تبالون ال كنتم إن السفينة. هذه ِخصال تعرفون «إنكم الُكثر: السفينة
أجل من ُمبِهجة وبذلًة أبيض قميًصا كرام الُقبطان ارتدى بكم.» وأهًال فتفضلوا الغريبة
أندرو ابن ولتوبياس، ألبنائه بالتوجيهات صائًحا القيادة عجلة وراء ووقف املناسبة هذه
لروح حقيقي تصويٍر يف حوله، ضيوفه اجتمع بينما األرشعة، رفع ِحبال عند جاكسون،
السفينة لتلك يسبق لم نيواجني. مرفأ بها يتسم التي والوالء التجارية وامُلباَدرة االحرتام
فجأًة اعرتاها قد واملسئولية باللياقة إحساًسا وكأن بدت لقد الحمولة. تلك مثل َحمَلت أن
ثُمَّ تُالعبها، كأنها املياه يف ُمقدمتها غامرًة تقاعس، دون الرياح مواجهة يف تَقدََّمت حيث
وراءها ْحب السَّ قارب مىض نحو. أفضل عىل قصري دوراٍن يف تامبلر جزيرة ِلتعُرب َقفَزت

البخار. ُمطِلًقا
لهذا يُهلِّلون الصغرية القوارب يف والصبية املرفأ رصيف عىل التي الحشود أَخذَت
عىل كرام الُقبطان َخطَّه ما مرٍة ألول حينها َرأَوا وقد ع، امُلتوقَّ غري ولكن املألوف ف الترصُّ
كتب إذ أقدام؛ أربعة أو ثالثة منها كلٍّ طول بلغ واضحة، بيضاءَ بحروٍف السفينة جانب

التايل: التعليق

اإلسخريوطي. يهوذا سفينة هي هذه
الطريق! لها أَفِسح ملحوظة:

الشمالية الرياح أمام املياه ُعباب ماخرًة أُخرى ِتلو ساعًة الرشاعية السفينة أمضت
كل ويف صحًوا، حاله عىل الطقس ظلَّ املستقيم. السهم ُمِيضَّ مسارها يف ماضيًة الغربية،
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عقد تسع تسع، ثماني، َحرْية. أكثر يبدو كان السفن رسعة بمقياس الُقبطان يُلقي مرٍة
بطريقٍة األذى تنوي «إنها قائًال: بليمبتون اس للشمَّ يهمس وهو رأسه الُقبطان َهزَّ ونصف!
الثانية الساعة وبحلول رائعة، ُمالحقٍة يف ْحب السَّ قارب قادت السفينة لكن بأخرى.» أو
أندرو ابن توبياس، هرَّبَها التي الدمجانة أرباع ثالثة تُفرَّغ أن وقبل الظهر، بعد والنصف
الشهرية قصته أرباع ثالثة من املحامي سوانتون ينتهي أن وقبل السفينة، إىل جاكسون،
بُعٍد عىل ْحب السَّ وقارب الرشاعية السفينة كانت الِفلِّينيَّة، بورينجتون املحافظ ساق عن

اليابسة. من ميًال وستني خمسني بني يرتاوح
أزرق خطٌّ يبدو حيث األمام إىل مشريًا تنبيهية، صيحًة كرام الُقبطان أطلق وفجأًة
استَشَعَرته «إنها واعظة: بلهجٍة القبطان قال بعيد. ضباٍب ركام وجود عىل داالٍّ األُفق فوق

الجد.» وقت حان إليه. وستميض
من الرشاعية بالسفينة كرام القبطان اقرتب البداية يف استثنائي. إجراءٌ ذلك أعقب
الضباب وأخذ الرشقية، الجنوبية الجهة إىل الرياح تحوََّلت الركاب. إليه ونقل ْحب السَّ قارب
وراحت تُرفِرف، أرشعتها أخذت الرياح مواِجهًة تُبحر السفينة كانت بينما رسيًعا. يقرتب
يتأرجح ْحب السَّ قارب كان املرتفع. الُعباب وطأة تحت برفٍق وتهبط تعلو السفينة ُمقدمة

َقْلس. نصف بُعد عىل وهبوًطا صعوًدا
عىل يشءٍ كل مىضلتنظيم القارب، متن إىل وطاقمه ضيوفه كرام القبطان نقل أن بعد
أيًضا التقط بل متشابًكا، مرتوًكا كان حبٍل طرف بعنايٍة َلفَّ فقد الرشاعية؛ السفينة متن
وجهه عىل كانت السفينة. خارج ورماها جاكسون، أندرو ابن توبياس، دمجانة ِسدادة
بِبنِت يَنِبسوا أن دون ولكن بلهفٍة تحرُّكاته القارب ُركاُب راقب معهودة. غري يٌة ِجدِّ مالمُح
الدرابزين يف بوتٍد اآلخر الطرف وربط القيادة بعجلة قصري َطَرفحبٍل الُقبطان ربط َشَفة.
إىل السفينة َدَرج ونازًال األنظار عن متواريًا بَْلطًة يلتقط وهو ُشوهد ثُمَّ منزلقة، بُعقدٍة
ثُمَّ ما، شيئًا حطََّمت رضباٍت عدة أصوات بوضوٍح القارب ُركاب َسِمع السفيل. الطابَق
ُخطواٍت يف القيادة عجلة إىل وسار السفينة، سطح عىل أخرى مرًة القبطان ظهر ما رسعان
الحبل وثبَّت بإحكام، امُلنزلِقة الُعقدة َوثاق وشد أرشعتها تُنَرش حتى بالسفينة ودار متأنية،
حتى وجدََّف زورق، إىل قفز ثُمَّ ة الدفَّ رباط أوثق وهكذا نصفية، ُعقٍد بِعدة الوتد حول

ْحب. السَّ قارب إىل وصل
ُمقدمتها فوق يَتناثَر واملاء اثنتنَي، أو مرًة تمايََلت تماًما وحيدًة السفينة تُِرَكت أن بعد
يف وقف فقد كرام القبطان ا أمَّ األطلنطي. املحيط جنوب اتجاه يف مضت ثُمَّ املرتاقصة،
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التالية، الوداع ُخطبة تال ثُمَّ الصمت، باْلتزام الناس ليأمر يده ورفع ْحب السَّ قارب ُمقدمة
واحد: آٍن يف كلٌّ تأبني، وُخطبة إعدام وقراَر عقوبًة كانت التي

«يهوذا». السفينة تعرفون فكلكم عنادها؛ لتفسري فرضية تقديم بصدد لسُت
األرشعة يف الرش يكمن ربما الالزم. من أكثر مستطيلة أرشعًة تحمل كانت ربما
صاريان. يكفيها كان وربما امُلربَّعة. األرشعة يف الخري يكمن بينما املستطيلة،
مشدودٌة أرشعتها جميع هناك، هي ها املايض. انقىض لقد األمر؛ هذا من دعونا
قاعها ويف عنربها، يف األحجار من طنٍّ مائتَي عىل يزيد ما وتحمل صواريها، عىل
يكون أن بد ال تغرق؟ ترونها أال الدوائر. تدور الباغي عىل قدمان. ُقطُره ثُقٌب
إنِك أوه، … لم وما نهاية، رحيٍم إمهال فلكل أصدقائي؛ يا منه ِلنتعَظ درًسا هذا
ستواجهينه. ضباٍب ركام آخر إنه حسنًا، كذلك؟ أليس رأًسا، للضباب متجهٌة
اللعنات! تصحبِك حاًال، ارحيل هيا إليه! تَِصِلني ميناءٍ أول سيكون البحر قاع

الكلمة. تلك مثل يقول وهو كرام الُقبطان فيها ُسِمَع التي الوحيدة املناسبة هذه كانت
باإلجماع وصوَّتَت نيواجني؛ يف األبرشانية للكنيسة تابعة تأديبيٌة لجنٌة أمره يف نََظَرت وقد

الكلمة. ظلها يف ِقيَلت التي الظروف كل دراسة بعد إجراء، أي اتخاذ عدم عىل
عن اإلسخريوطي» «يهوذا وغابت بالقارب، أحاط قد الضباب كان األثناء هذه يف
ترسي الربودة َجعَلت قد الرْطبة الرياح كانت الديار. إىل عائًدا اتجاهه القارب فغريَّ األنظار
ُفرَِّغت فقد الدمجانة، إىل بالنسبة األحاديث. من الكثري يَتباَدلوا لم الذين الجميع أجساد يف
باخرٍة عن صادر غليٌظ صفريٌ الجنوب ناحية من وتَردَّد طويل. وقٍت منذ محتوياتها من

للمحيطات. عابرة
فالسفينة جيًدا؛ تأمينًا عليها نًا مؤمَّ الباخرة تلك تكون أن «أرجو ُمتجهًما: الُقبطان قال

وتُغِرقها.» إليها تصل أن قبل تَغَرق لن «يهوذا»
السفينة عن خربًا أحٌد َسِمع «وهل سأَلتُه: القصة من النقطة هذه الراوي بلغ حني

ذلك؟» بعد املهجورة الرشاعية
الصخور. منطقة إىل هابًطا البقالة متجر خارج إىل وقادني ذراِعي الُقبطان أمسك هنا
ا سادٍّ منزله، خلف الواقع الصغري الخليج ثَغِر أمام د ُممدَّ سفينٍة لهيكل ُحطاٌم هناك كان

للُقبطان. اململوَكني األسماك وكوخ املرفأ لرصيف املدخل
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هل «يهوذا». هي هذه رابضة. هي «ها امُلْسودَّة: السفينة أضلُع إىل مشريًا يل قال
ال األذى؟ من باملزيد القيام من تتمكن ال حيث املياه، أعماق يف ستَغَرق كانت أنها اعتقدَت
عادت لقد تماًما. هيكلها وُدمر مني ساحل صخور كل فيها تَكدََّست إن حتى سيدي، يا
قارب عاد وحني الرياح، متحديًة ميًال ستني َقطعْت لقد أخطائي. ثمن أدفع لتجعلني
وقد الصغري الخليج ُقبالة جاثمًة اإلسخريوطي» «يهوذا كانت التايل اليوم صباح يف ْحب السَّ

ا.» حقٍّ أرواًحا الرشاعية للسفن إن مطبخي. نافذة إىل ُمقدمتها صاري ذراع نَفذَت
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