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ــري، وكان  ــى ل ــٌك يُدع ــدا مل ــاش يف إيرلن ــان، ع ــِم الزم يف قدي

ــه كثــرياً. ويف  رجــالً طيبــاً، وحســَن املعاملــة، وكان شــعبُه يحبُّ

ــه،  ــى إيف ــٍة تُدع ــرأٍة جميل ــن ام ــزوَج م ــب، ت ــِت املناس الوق

ــوُد األوُل  ــَة أوالد. كان املول ــاًة وثالث ــاء: فت ــَة أبن ــا أربع فأنجب

ابنتَهــا فينــوال، ثــم أنجبــا أيــه، ثــم بعــد بضــعِ ســنني، أنجبــا 

ــّن وفيتــرا، وعاشــوا جميعــاً معــاً بســعادٍة يف  توأمــاً هــا كُ

ــٍة ميألهــا الحــّب.  عائل

إيفــه  هــم  أمُّ مِرضــْت  صغــاراً،  األوالُد  كان  عندمــا  لكــن، 

ــه أراد أن  ــري جــّداً، لكن ــُك ل ــك، فحــزن املل ــت بعــد ذل وتُوفّي

ــت  ــف. وكان ــِه إي ــقيقَة زوجِت ــزوج ش ، فت ــاِل أمٌّ ــوَن لألطف تك

ــري  ــا ل ــِة زوِجه ــت برعاي ــًة قام ــرأًة طيب ــدُة ام ــه الجدي زوجتُ

ــِب  ــت، منــِت الغــريُة يف قل ــروِر الوق ــع م ــه، ولكــن، م وعائلِت

ــْت  ــري ألوالِده، فوضع ــَره ل ــذي أظه ــبِّ ال ــبِب الح ــف بس إي

ــم. ــِص منه ــًة للتخلّ خط

أبناُء امللِك لير
قصٌة من األســاطريِ اإليرلنديِة القدمية
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يف أحــِد األيــام، عندمــا كان لــري خــارَج قــِره، أخــذْت إيــف 

األطفــاَل إىل بُحــريٍة قــرَب املــكاِن الــذي كانــوا يعيشــوَن 

فيــه، وهنــاك قامــْت بِســحِرِهم باســتخدام عــوٍد مــن شــجرِة 

ــم:  ــْت له ــم قال ــوِر بجــع، ث ــاً إىل طي ــوا جميع ــدق، فتحول البن

ــريِة  ــاِف بُح ــى ضف ــا ع ــنٍة هن ــاُء 300 س ــم قض ــب عليك "يج

ديراڤــريا يف وســط إيرلنــدا، وبعــد ذلــك، ســوف تطــريوَن إىل 

الشــاِل الرقــيِّ وتعيشــوَن 300 ســنٍة أخــرى يف مضائــِق بحِر 

مويــل بــني إيرلنــدا وإســكتلندا، ثــم ســوف تعــودوَن غربــاً إىل 

املحيــِط األطلــي وتعيشــوَن يف جزيــرِة إينيش جلــورا القاحلِة 

ــا متــرُّ  ــاِح ملــدِة 300 ســنٍة أخــرى، وفقــط عندم شــديدِة الري

900 ســنٍة، ســيزوُل عنكــم الســحر".

عــِت البجعــاُت األربــع الرائعــُة معــاً، وكــّن خائفــاٍت  تجمَّ

ومرتبــكاٍت، فبســطْت فينــوال جناحيْهــا عــى إخوتِهــا، ووقفت 

البجعــاُت عــى حافــِة البحــريِة ال حــوَل لهــنَّ وال قــوٍة، ينظــرَن 
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إىل زوجــِة أبيهــنَّ بحــرٍة وأمٍل، وفجــأًة، غمرِت الشــفقُة زوجَة 

أبيهــنَّ وشــعرْت باألســِف عــى مــا فعلــْت، لكــن بعــد فــواِت 

ــَحَرُهنَّ  ــو أن تس ــه ه ــِعها أن تفعلَ ــا كان بوس األوان! وكلُّ م

مــن جديــٍد بســحٍر يجعــُل حياتَهــنَّ أســهَل قليــالً.

ــوَر  ــُنَّ طي ــد أصبح ــنَّ ق ــن أنَّك ــِم م ــى الرغ : "ع ــنَّ ــْت له قال

بََجــعٍ، إال أنَّنــي ســأعطيكنَّ هديــًة، ســأجعُل صوتَُكــنَّ جميــالً، 

وســيكون غناُؤكُــنَّ أجمــَل الغنــاِء، وسيســمُعه النــاُس يف أنحــاِء 

لــْت بعيــداً عنهــنَّ وغــادرِت املــكان. إيرلنــدا كلِّهــا"، ثــم تحوَّ

وملَّــا ســمَع امللــُك لــري مبــا حــدَث، أحــسَّ بالغضــِب والحــزِن، 

ــِه يذهــُب كلَّ يــوٍم لزيــارِة البجعــاِت عــى  وظــلَّ طيلــَة حياتِ

 . شــاطِئ البحــريِة، وكان يشــعُر باالرتيــاِح عنــَد ســاِع غنائِِهــنَّ

ولكــن، عندمــا كــرُب، قلّــْت زياراتـُـه، ويف النهايــِة، انقطعــْت إىل 

األبــد.

وبعــَد مــروِر 300 ســنٍة، طــارِت البجعــاُت وحلَّقــن فــوَق 

البحــريِة التــي كانــْت موطَنهــّن، متجهــاٍت إىل الشــاِل الرقّي، 

وهنــاك أمضــنْيَ العديــَد مــن فصــوِل الشــتاِء الطويلــِة البــاردِة 

ــن، يف  ــل". ولك ــر موي ــى "بح ــذي يُدع ــِف ال ــكاِن العاص يف امل

ــن  ــون م ــاُس يأت ــُع، كان الن ــلُّ الربي ــا كان يح ــاٍم، عندم كلِّ ع

ــِر  ــاطِئ البح ــوِر ش ــى صخ ــوَن ع ــوٍب ويجلس ــدٍب وص كلِّ ح
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وأخــرياً، عندمــا انقضــْت 900 ســنٍة، بســطِن أجنحتَهــنَّ للمــرِة 

األخــريِة وُعــدَن إىل موطنهــنَّ األصــي، ومبجــرِد أن وقــَع 

نظُرُهــنَّ عــى وطنهــّن، ذهبــْت عنهــّن الســنواُت الطويلــُة مــن 

الحــزن، ومــا إن المســْت أقداُمُهــّن ثــرى األرض عــى شــاطِئ 

لــِت البجعــاُت األربــُع إىل بــر، إال أنَّهــم  البحــرية، حتــى تحوَّ

، وضعفــاَء قــد أنهكتُهــم الســنوُن  كانــوا كبــاراً جــّداً يف الســنِّ

ـْت  الطويلــة، فاتــوا هنــاك معــاً عــى الفــوِر حيــث حطَـّ

ــها  ــا هــذا يف البقعــة نفِس ــم، ورقــدوا بســالٍم إىل يوِمن أقداُمُه

التــي ُســحروا فيهــا.

ــة.  ــّن الرائع ــتمعوا إىل أغانيه ــعِ ويس ــوَر البج ــاهدوا طي ليش

ــاُل  ــرُبَ األطف ــف ك ــاُت كي ــهدِت البجع ــنني، ش ــرِّ الس ــى م وع

الذيــن جــاءوا لزيارتِهــّن، وكيــف أصبحــوا آبــاًء وأمهــاٍت، 

وجلبــوا أطفالَهــم معهــم لــدى عودتِِهــم مــرًة أخرى لالســتاِع 

للبجعــات، قبــل أن يصبحــوا كبــاراً يف الســنِّ وميوتــوا. وهكــذا 

ــم. ــاِس، وأبناؤهــم مــن بعِدِه ــُد مــن الن فعــَل املزي

ِت القــروُن الثالثــُة، خفَقــت البجعــاُت، أبنــاُء لــري،  وعندمــا مــرَّ

ــنَّ  ــاك ك ــورا، وهن ــش جل ــاً إىل إيني ــَن غرب ــنَّ وانطلق بأجنحِتِه

ــّن  ــأِت أحــٌد لســاِع أغانيه ــاِس، ومل ي ــداٍت جــّداً عــن الن بعي

أو للتمتُّــع مبشــاهدتِهّن، لكنهــّن ظللــن قريبــاٍت مــن بعضهــّن، 

ْرَن باالســتاِع، بعَضهــّن إىل بعــض، فغّنــنْيَ عــن طفولِتهــّن  وُسِ

وعــن والَديهــّن وعــن املحبــِة والجــال، وعــن املــكاِن الرائــعِ 

الــذي ترعرعــَن فيــه، وغّنــنْيَ عــن األماكــِن التــي طــْرَن فوقَهــا، 

وعــن آالِف النــاِس الذيــن جــاءوا مــراراً وتكــراراً ملشــاهدتِهّن 

واالســتاِع إليهــّن ومواســاتِهّن.
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كان يــا مــا كان يف قديــم الزمــان، كان هنــاك ملــٌك يف إيرلنــدا امللُك ذو األذَنْي الطويَلَتْي

ـا أراَد حالقــَة شــعِره،  يُدعــى لــوري لينغشــوخ، وكان كلَـّ

ــعَره. وذاَت  ــه ش ــَق ل ــِة ليحل ــابّاً إىل القلع ــاً ش اســتدعى حالق

ســنٍة، كان الحــالُق الشــابُّ الــذي اختــاَرُه امللــُك ابــَن أرملــٍة، 

ــُة أنَّ ابَنهــا  ــَد لهــا. ومــا إن ســمعِت األرمل ــَن الوحي وكان االب

كان عــى وشــِك قــصِّ شــعِر امللــِك، حتــى قلقــْت قلقــاً شــديداً، 

وقالــْت يف نفِســها: "يجــُب أن أفعــَل شــيئاً حياَل هذا، فالشــابُّ 

الــذي قــصَّ شــعَر امللــِك العــاَم املــايض أُعــِدَم بعــد ذلــَك عــى 

الفــور، وحــدَث الــيُء نفُســه يف العــاِم الــذي ســبََقه! وقبــَل 

عــاٍم مــن ذلــَك أيضــاً!".

ــنْيِ إىل قلعــِة  غــادرِت األرملــُة منِزلَهــا وذهبــْت حافيــَة القَدَم

ِة الحيــاة"، قالْت عندمــا وصلْت  امللــك. "أنــا معتــادٌة عى مشــقَّ

أمــاَم امللــك، "وتـُـويّفَ زوجــي عندمــا كنــُت شــابًة، وكلُّ مــا لديَّ 

اآلن - يف آِخــِر أيّامــي- هــو ابنــي الوحيــد، إذا حــدَث أيُّ يشٍء 

بــًة وحزينــًة"، وأخــذْت تبــي. لــه، فســوف أُتــَرُك وحــدي، معذَّ
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ــه  ــا قالت ــرياً مب ــَر كث ــه، وتأثَّ ــا تقولُ ــرٍب إىل م ــُك بص ــتمَع املل اس

ــاً ثــم  ــَر مليّ املــرأُة العجــوز. وعندمــا انتهــْت مــن حديِثهــا، فكَّ

قــال: "ســوف يــأيت ابُنــِك هنــا إىل القلعــِة صبــاَح الغــِد ليُقــصَّ 

ــأال  ــداً ب ــدأ، يجــُب أن يقطــَع وع ــَل أن يب شــعري، ولكــن، قب

يخــرَب أحــداً عــن أيِّ يشٍء يــراُه هنــا. وإذا وعــد بذلــَك، فســوَف 

ــن، إن مل  ــلياً، ولك ــاً وس ــزِل آمن ــودِة إىل املن ــه بالع ــمُح ل أس

يــِف بهــذا الوعــد، فســوُف أنّفــُذ فيــه حكــَم اإلعــداِم فــوراً".

ــا،  ــْت دموَعَه ف ــّل. جفَّ ــذا الح ــّداً به ــعيدًة ج ــرأُة س ــِت امل كان

ــت.  ــْت إىل البي ــَك وذهب ــكرِت املل وش

"لــديَّ أخبــاٌر جيــدٌة لــك"، قالــْت البِنهــا عندمــا عــاد إىل بيِتــه، 

ِث مــع امللــك، وقــد وعــَد باإلبقــاِء عى  "ذهبــُت بنفــي للتحــدُّ

حياتـِـَك، ولكــن يجــُب أن تَِعــَد بــأاّل تتحــدَث أبــداً عــن أيِّ يشٍء 

ــُه شــكراً جزيــالً، وقال:  تــراه". ُسَّ الشــابُّ مبــا ســمَع، وشــكَر أمَّ

"أعــدِك بأنَّنــي ســوف أفعــُل أيَّ يشٍء يطلبُــه امللــُك منــي غــداً".
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َم وعَدُه  ــَه الشــابُّ إىل قلعــِة امللــك، فقــدَّ ويف اليــوِم التــايل، توجَّ

كــا طلــَب امللــك، ثــم قــصَّ شــعَره. وعندمــا عــاَد الشــابُّ إىل 

ــُه كان  املنــزِل بعــد ظهــِر ذلــك اvvليــوم، الحظــْت والدتُــُه أنَّ

يبتســم، وهــذا يشٌء جيــٌد كــوَن زيارتــه مل تنتــِه بســوء. 

ــم  ــى الشــاّب، فل ــرٌي ع ٌ كب ــريُّ ــرأَ تغ ــابيعِ، ط ــروِر األس ــع م وم

يَُعــْد يشــعُر أنَّــه يرغــُب يف الضحــِك عــى اإلطــالق، وقــاَل إنَّــُه 

ــٍة يف  ــعُر برغب ــاً، ال يش ــه، أيض ــٍة يف األكل، وإنَّ ــعُر برغب ال يش

داً  ــِه ُممــدَّ العمــل. وبعــد حــنٍي، صــاَر يقــي الكثــرَي مــن يوِم

عــى الريــر. 

"أصبحــَت ضعيفــاً جــّداً"، قالــْت والدتـُـه بفــارِغ الصــرب، "ال بــدَّ 

وأّن بــَك علَّــًة أو مرضــاً!".

يف النهايــة، أصبحــْت والدتُــه قلقــًة جــّداً عليــه، لدرجــِة أنَّهــا 

ــا.  تَه ذهبــْت إىل حكيــِم البلــدِة وأخربتْــُه قصَّ

"ابُنــِك أصبــَح مريضــاً"، قــاَل الحكيــم، "ألنَّ لديــه ّساً يُخفيــِه، 

ــِب  ــن الصع ــه م ــه إنَّ ــويل ل ــداً. ق ــه أح ــرَب ب ــُه أن يخ وال ميكن

ــاة". الحفــاُظ عــى سٍّ مــدى الحي

"لكنــُه يــزداُد ضعفــاً يومــاً بعــد يــوٍم"، قالــِت األرملــة، 

بــًة وحزينــًة إذا حــدث يشٌء لــه". "لــن  "ســأبقى وحــدي، معذَّ

ــون،  ــٍف وحن ــُم بصــوٍت لطي ــه يشٌء"، أجــاَب الحكي يحــدَث ل

ــك،  ــذي قطعــُه للمل ــِك عــى الوعــِد ال ــَظ ابُن "يجــُب أن يحاف

ولكــن، أخربيــه أن يخــرَج إىل الغابــِة، ويســتمرَّ باملــِي حتــى 

يصــَل إىل شــجرِة الصفصــاِف الكبــريِة التــي تنمــو يف منتصــِف 

الغابــة. يجــُب أن يتأكــد مــن أْن ال أحــَد هنــاك يســتمُع إليــه، 

ه بهــدوٍء إىل شــجرِة الصفصــاف".  ثــم ميكُنــه أن يهمــَس بــرِّ

ــُة ســعيدًة جــّداً بهــذا الحــل. كانــِت األرمل

ــن  ــرُي م ــي تط ــْت وه ِه"، قال ــرِّ ــوَح ب ــي أن يب ــتطيُع ابن "يس

ِه دوَن أن ينكــَث بوعــدِه  الفــرح، "ميكــُن أن يبــوَح بــرِّ

للملــك!".

ــه ذهــَب يف  ــاً، إال أنَّ ــاً وقلق ــه كان ضعيف ــن أنَّ ــِم م عــى الرغ

ذلــك املســاِء إىل الغابــة، وفعــَل مــا طلبُه منــه الحكيــم، فهمَس 
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ه إىل شــجرِة الصفصــاف. وعــى الفــور، أصبــَح قلبُــه فِرحاً  بــرِّ

مثــل طائــٍر يرفــرُف عــى شــجرٍة. مل يُعــْد مريضــاً أو متَعبــاً كا 

كان مــن قبــل، وبــدأ يشــعُر بأنَّــه عــاد كــا كان. وعندمــا رأتــُه 

ــْت  ــٍت قصــريٍ، كان ــك بوق ــاِب بعــَد ذل ــه داخــالً مــن الب والدتُ

ــن. مــرورة، وكان ابُنهــا بالفعــِل قــد تحسَّ

ويف اليــوِم التــايل، أرســَل امللُك الدعواِت إىل الشــباِب والشــيوِخ 

لحضــوِر وليمــٍة يف القلعــة. ذهبــِت األرملــُة وابُنهــا إىل هنــاك، 

ْت  حيــث وجــدا أّن أفضــَل أنــواِع الطعــاِم والــراِب قــد أُعــدَّ

يف القاعــِة الكــربى. وبعــد وقــٍت قصــريٍ، جــاَء املوســيقيُّون مــع 

املزامــريِ والقيثــاراِت والطبــول. ثــم طلبــْت إحــدى العازفــاِت 

ــًة: "ســتبدأُ  ــِت الحشــَد قائل ــوا، وخاطب ــعِ أن يُنِصت ــن الجمي م

املوســيقى اآلن. يف البدايــة، ســأعزُف لحنــاً عــى قيثــاريت، 

وهــي قيثــارٌة جديــدٌة صنعهــا يل والــدي مــن فــرٍع من شــجرِة 

صفصــاٍف كبــريٍة يف وســِط الغابــة". 
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ــى  ــزُف ع ــدأْت تع ــا وب ــارَة يف حضِنه ــُة القيث ــِت العازف وضع

ــاً، بــدأ  األوتــاِر، فامتــألِت القاعــُة مبوســيقى جميلــٍة، وتدريجيّ

بعــُض النــاِس بالهمــِس والتحــدِث بهــدوٍء، بعَضهــم مــَع بعــٍض، 

مــرًة أخــرى، ثــم ســاَد الصمــُت ثانيــًة. 

وفجــأًة، كان الــكلُّ آذانــاً صاغيــًة، وبــدالً مــن املوســيقى، كانْت 

ــوري  ــُك ل ــوُل: املل ــارِة تق ــن القيث ــٌة م ــاٌت قادم ــاك كل هن

ــا  ــه أُذن ــوري لينغشــوخ لدي ــا حصــاٍن، ل ــه أُذن لينغشــوخ لدي

حصــان!

ــا  ــرَف م ــاِت، ع ــذه الكل ــابُّ ه ــالُق الش ــمَع الح ــا س وحامل

ــن  ــاً م ــُب واقف ــَك يث ــم رأى املل ــة. ث ــاً للغاي حــدَث وكان قلِق

ــَة عــن رأســِه  ــُك القبع ــَع املل ــٍل، رف ــه. ولكــن، بعــد قلي عرِش

بحيــُث يــرى النــاُس أذنَيْــه، وملَّــا عرفــوا أنَّ لــُه أذنــنْيِ طويلتــنْيِ 

عــوا حولـَـه، وبــدأوا يضحكــون، وقــاَل  مثــَل آذاِن الخيــوِل، تجمَّ

ــًة عــى  ــه قبع ــم لبعــٍض: "هــذا هــو الســبُب يف ارتدائِ بعُضه

الــدوام"، "هــذا هــو الــرُّ الــذي مل يســمْح للحالقــنَي بالبــوِح 

بــه!".
أخــَذ لينغشــوخ يضحــُك معهــم، ومل ميــِض وقــٌت طويــٌل قبــَل 

أن يطأِطــَئ رأَســُه إىل أســفل، وبــدأ يــذِرُف الدمــوع. كان يفكُِّر 

يف جميــعِ الشــبَّاِن الذيــن ماتــوا، كان مــن املمكــِن أن يشــاركوا 

ه.   يف الحفلــِة واملأُدبــِة لــوال خشــيتُِه مــن أن يـُـذاَع ِسُّ
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أوسي في أرِض الشباِب الدائِم 
كان يــا مــا كان يف قديــِم الزمــان، كاَن هناك ملِــٌك عظيٌم يعيُش وذاُت الشعِر الذهبّي

يف إيرلنــدا، وكانــت هنــاك فرقــٌة من األبطــاِل الشــجعاِن الذين 

يحمــوَن البــالَد، يطلــُق عليهــم لقــُب "نافيونــا"، أي الغــزالن. 

وكان املحــارُب العظيــُم "فيــون"، الــذي يُلقــُب باألشــقِر، قائــداً 

لهــذه الفرقــة. وكان "أوســني"، أي الغــزاُل الصغــرُي، ابــُن فيــون، 

عضــواً يف الفرقــِة أيضــاً. كان رجــالً قويـّـاً، شــجاعاً، وذاَع صيــُت 

ــدا،  ــاِء إيرلن ــعِ أنح ــاِل يف جمي ــِة األبط ــنْيِ وفرق ــِن البطل هذي

حتــى يف أماكــَن أخــرى بعيــدٍة.

ــام، حــني كان أوســني وحــَدُه عــى شــاطٍئ  ــوٍم مــن األي ويف ي

مهجــوٍر، الحــَظ الضبــاَب بعيــداً يف األفــِق، ثــم رأى ضــوءاً يــأيت 

مــن خاللِــه، وعندمــا ســمَع مــا يبــدو كأنــه خطــواُت حوافــِر 

حصــاٍن، اســتلَّ أوســني املحــارُب الشــجاُع ســيَفه. 

ــُض  ــاٌن أبي ــاَك حص ــِر، كان هن ــرَب البح ــرِب، ع ــِة الغ ــن جه م

يركــُض نحــوه. كان حصانــاً رائعــاً بعــرٍف طويــٍل، وذيــٍل يصــُل 

الحصــاُن يركــُض نحــوه فــوَق األمــواِج،  إىل األرض. وكان 

23 22



وعــى صهوتِــِه امــرأٌة جميلــٌة، ذاُت شــعٍر ذهبــيٍّ يصــُل حتــى 

ــا. تِه خاِصَ

وقــف أوســني مشــدوهاً! "أنــا نيــف خــني أويــر" )ذاُت الشــعِر 

الذهبــيِّ الالمــعِ(، قالــْت لــه املــرأُة الجميلــُة، "ابنــُة ملــِك ترينــا 

نــوج )أرِض الشــباب(، وأظــنُّ أنَّــك أوســني". 

"كيف عرفِتني؟"، قال لها أوسني مستفراً تعلوُه الدهشُة. 

"لقــد بلغــْت ُشــهرتَُك القــايص والــداين"، أجابــْت، "هــل ســتأيت 

لتعيــَش معــي يف بلــدي ترينــا نــوج، يــا أوســني الشــجاع؟". 

"ولكــن، أيــن هــي أرُض الشــباِب هــذه؟"، تســاءَل أوســني، "مل 

أســمْع قــطُّ عــن هــذا املــكان". 

ــت  ــّداً"، أجاب ــدٌة ج ــدٌة، بعي ــواِج، بعي ــَت األم ــا أرٌض تح "إنه

نيــف، "إذا جئــَت لتعيــَش معي، فســوف تكــوُن يف بلــٍد جميٍل، 

عميــٍق تحــَت البحــر. ســرتى أنَّ قطــرًة مــن املطــِر لــن تســقَط 

هنــاك أبــداً، وليــس هنــاك مــرٌض أو فقــٌر أو أملٌ أو مــوٌت!".
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وبينــا كان أوســني يُنِصــُت لهــا، نــي متامــاً "فيــون"، ومل يفكــر 

قــط يف "نافيونــا"، أو امللــِك العظيــم. ومل تـُـِرد نيــف أن تطلــَب 

ــيَفه  ــى س ــى رم ــٌة حت ــي إال لحظ ــا ه ــنْي. وم ــك مرت ــه ذل من

بعيــداً، وقفــز عــى الحصــاِن مــع نيــف. بــدأ الحصــاُن يصهــُل 

ووثــَب برعــٍة متّجهــاً نحــَو األمــواِج الســاطعة. ثــم انطلــَق 

عــرَب املحيــط، متوجهــاً إىل املــكاِن الــذي فيــه الضــوُء الذهبــيُّ 

املنبعــُث مــن خــالِل الضبــاب.

عندمــا وصلــت نيــف وأوســني إىل أرِض الشــباب، لِقيــا ترحيبــاً 

كبــرياً، وَسعــاَن مــا تــمَّ االحتفــاُل بوليمِة ُعــرٍس كبــريٍ للزوجنْي 

ــكاٍن  ــن أيِّ م ــرَ م ــباِب أك ــني أرَض الش ــبَّ أوس ــابنّْي. أح الش

آخــَر رآه يف حياتـِـه. أحــبَّ الطعــاَم اللذيــَذ والــراب، وكذلــك 

املالبــَس الجميلــَة مــن الحريــِر والســاتان. وخــالَل النهــاِر، كان 

يتجــّوُل يف جميــعِ أنحــاِء البــالد، يلتقــي النــاَس الطيبــني الذيــن 

كانــوا يعيشــوَن تحــَت األمــواج. وكلَّ مســاٍء، كان يســتمُع إىل 

موســيقى جميلــٍة مل  يســتمْع ملثلِهــا طـَـوال حياتِــه.
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ســار كلُّ يشٍء بشــكٍل جيــٍد دوَن أيِّ شــائبة. وبعــَد مــروِر فــرتٍة 

ــُده  ــل كان وال ــِده: ه ــُر يف بل ــني يفّك ــدأَ أوس ــن، ب ــن الزم م

ــا  ــزاُل نافيون ــل ال ت ــدة؟ وه ــٍة جي ــه يف صح ــه وأقاربُ وأستُ

تحمــي البــالَد مــن أجــِل امللــك؟ يف النهايــِة، تحــدَث أوســني إىل 

نيــف قائــالً: "أودُّ أن آخــَذ الحصــاَن األبيــَض معــي وأذهَب إىل 

إيرلنــدا، ولــن أغيــَب إال لبضعــِة أيــاٍم". مل تكــن نيــف ســعيدًة 

ــذا  ــت: "ه ــا، قال ــن قلِقه ــت ع ــذا، وأعرب ــمعْت ه ــا س عندم

أمــٌر خطــرٌي! اعتقــدُت أنــَك كنــَت ســعيداً معــي هنــا يف أرِض 

الشــباِب". "وأنــا كذلــك.. أنــا ســعيٌد جــّداً هنــا، يــا نيــف".

قالــت نيــف مــرًة أخــرى: "ســتكوُن يف خطــٍر كبــريٍ، يــا ُحبّــي، 

ــَك عــى األرض. إذا  ــْع قدَم ــدا، فــال تََض وإذا رجعــَت إىل إيرلن

الَمَســْت قدُمــك األرَض هنــاك، فلــن تعــوَد إيلَّ مــرًة أخــرى يــا 

أوســني". 

"ســأعوُد بأمــاٍن"، أجــاب أوســني، "أِعــُدِك". وبعــَد أن ودََّع 

ــَق  ــُل وانطل ــدأَ الحصــاُن يْصَه ــَر الحصــاِن. ب ــى ظه ــف، اعت ني

ــم توجــَه عــرَب البحــِر حتــى وصــَل  ــِة، ث نحــَو األمــواِج املرق

إىل أرِض إيرلنــدا.

عنــَد وصولـِـه إىل بلــِده، مل يتعــرْف عــى املــكان. رأى الطُّــُرَق، 

حيــُث مل يكــن يشٌء عندمــا غــادر، رأى حقــوالً كانــت مــن قبــُل 

غابــاِت بلــوط. كان مرتبــكاً. أيــن تــارا، مقــرُّ امللــِك الســامي؟ 

أيــن نافيونــا؟ كان هنــاك أشــخاٌص يعملــوَن يف الحقــول، لكنهم 

مل يكونــوا رجــاالً أقويــاَء مثــَل نافيونــا. 
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ــَف ليتحــدَث مــع مجموعــٍة  ــرَر أن يتوق ــِة املطــاف، ق يف نهاي

ــَب  ــن ذه ــا؟ وأي ــْت نافيون ــن ذهب ــألهم: أي ــال. س ــن الرج م

ــِل، ونظــروا  ــَف الرجــاُل عــن العم ــل؟ توق ــاك كمهي ــون م في

ــرْوا  ــم ي ــِض، فل ــاِن األبي ــِر الحص ــى ظه ــذي ع ــِل ال إىل الرج

قــّط مثــَل هــذا الرجــِل البهــيِّ القــوّي. كــا أنهــم مل يســبْق أن 

َرأَْوا مثــَل هــذا الحصــاِن الرائــع. بــدأَ أحــُد الرجــاِل يضحــُك. 

ــون  ــد ســمعنا عــن في ــاَل الرجــُل، "لق ــك متــزُح"، ق ــدَّ أن "ال ب

مــاك كمهيــل". قــال رجــٌل آخــُر: "لقــد ســمعنا عــن شــجاعِته 

ــٍد". ــُذ زمــٍن بعي َ من ــُويفِّ ــه تُ ــه العظيمــِة. لكن وأعالِ

مل يصــدْق أوســني مــا قالــه الرجل. مل يصــدْق وال كلمــًة واحدًة، 

لكنــه شــعَر باألســِف لهــم. الحــَظ أنهــم كانــوا يُكاِبــدون معــاً 

لتحريــِك صخــرٍة كبــرية. لــذا، تدىّل إىل األســفل، ورفــَع الصخرَة 

بيــٍد واحــدٍة، وبحركــٍة واحــدٍة، دفعهــا جانبــاً. ولكــن، عندمــا 

ــرِج، وســقَط  ــى ال ــذي ع ــَر الطــوُق ال ــدال، انك أراَد االعت

ــم أداَر  ــُل، ث ــُض يصَه ــدأَ الحصــاُن األبي أوســني عــى األرِض. ب

ــَد  ــى ابتع ــٌل حت ــٌت طوي ــِض وق ــداً. مل مي ــَع بعي ــه واندف نفَس

متامــاً عــن األنظــاِر.

، الــذي كان قــد أىت  مل يتبــَق يشٌء مــن الرجــِل الشــابِّ القــويِّ

ــَح رجــالً  ــِر الحصــاِن األبيــض، فقــد أصب ــدا عــى ظه إىل إيرلن

ــَك عــى املــوِت. وبينــا  ــيََب الشــعِر، أوَش مســّناً، ضعيفــاً، أْش

كان يرقـُـُد عــى األرِض، فَِهــَم أوســني ملــاذا كانــت نيــف قَلَِقــًة 

جــّداً، "أنــا لــن أرى نيــف مــرًة أخــرى"، ورَشَع يبــي. يف تلــك 

اللحظــِة، أدرَك أوســني، املحــارُب الشــجاُع يف جاعــِة نافيونــا، 

أنــه ال ميكــُن أبــداً أن مُتِْســَك حجــراً، بعــد أن تكــوَن قــد رميتـَـه 

بعيــداً. 
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