
 

 أولريتش وجزيرة الثلج
  

نّ الأرض أ، اعتقد الفايكينغ توات طويلة مضمنذ سن

 مسطّحة كقالب حلوى.

اليوم نجد الأمر مضحكاً لكنّه صحيح. كان الفايكينغ و

 أي كائن يتخطى ن أمقتنعين بأنّ الأفق هو نهاية الكوكب، و

 تلك الحدود يقع في الفضاء. لهذا السبب لا يغيب

  نظرهم عندما يبحرون. الساحل عن 

ع الفايكينغ يشعرون بالخوف. فقد كان لكن لم يكن جمي

 لى نهاية العالم.إصبي يدعى أولريتش يحلم بالإبحار 

لم يكن أولريتش، الصبي الذكي والجميل، يستطيع 

 أيّ أمر آخر.  في التفكير 

وبما أنّه كان مهووساً بالفكرة، قرّر يوماً ما أن يتوقّف عن 

 خوض غمار المغامرة.يالحلم و

 ،ى أولريتش سفينة من خشب السنديانقبل أن يغادر، بنو

 كان سيبحر بعيداً، يجب أن تكون السفينة لأنه إذا 

 كبيرة جدّاً، تكون  السفينة إذا كانتو .مناسببالحجم ال



سرعتها بطيئة. وإذا كانت صغيرة جدّاً، يبتلعها البحر 

 كقشرة الجوز.

 .حانوعندما رفع الصبي الشّراع، علم أنّ اليوم العظيم قد 

 ذلك اليوم، صعد على متن مركبه، وتحرّر من كلّ َعصر

 شيء وأبحر نحو الأفق.

 غاية الهدوء.  في في اليوم الأوّل، كان البحر 

ة تحت َرِبحُ بحر الشمال، معُبابَفمخرت الباخرة بخفّة 

  النجوم.المؤلفة منسماء تسطع ليلاً بآلاف 

 بعد بضعة أيام، بدأ أفرادو ،لكن الهدوء لم يدم طويلاً

 الطاقم يشعرون بالتوتر لأنّهم لم يروا اليابسة منذ أيام.

 ، وهو بحّار مهم ذو شاربين كبيرين، OLAFلا سيّما أولاف 

  عن التذمّر.َّفُكَلم ي

 أدراجنا، إننا أن نعود فقد كان يكرّر القول: "يجدر بنا 

 نصل الى نهاية البحر وسوف نقع عند الأفق في الفضاء!"

بالخوف من الزوال عند بلوغ الأفق، كان الرجال يشعرون 

 لكن أولريتش لم يستسلم.

وتجادل أولريتش وأولاف على ظهر المركب كلّ يوم. ونيابة 

لى إ الطاقم طلب أولاف من أولريتش أن يعودوا  كل أفرادعن



. لكن أولريتش الذي كان عنيداً رفض الطلب إالمرف

 بالمفاجآت.يزخرباستمرار قائلاً إنّ البحر 

ى الرغم من العوائق البسيطة، أبحرت سفينة لكن عل

 ماً دون أيّ تغيير في الاتجاه.ُقدُالفايكينغ 

  المياه تحت شمس حارقة...مخترقةأبحرت وأبحرت... 

 ... أو تحت ضوء القمر الذي بدا كأنّه مصباح في السماء.

 لكن مرّت الأيام دون أن تظهر اليابسة.

 لم يعد بإمكان الطاقم احتمال المزيد. وشعر الرجال بالهزيمة.

لى وطننا! إننا نشعر إصرخ البحارّة قائلين: "نريد العودة 

 بالتعب من رؤية المياه على الدوام!"

وكي يحول دون حصول تمرّد، دعا أولريتش البحارة الى ظهر 

 المركب.

خير. قال أولريتش لرجاله: "أرجو كم أن تقوموا بمجهود أ

وأراهن بالقرون الموجودة على خوذتي أننا على وشك 

  ".ااكتشاف عالم جديد. وإن فعلنا، فسندخل التاريخ أبطال

 لى مراكزهم وقد شجّعتهم كلمات أولريتش.إعاد الرجال 

 هم.َ تركوا النجوم خلفهم أنحتى تلك الليلة، جذّفوا بقوّة 



نوم، وفي اليوم التالي، عندما استيقظ أولريتش من ال

فكّر أنّ رجاله قد يكونون على حق. كانوا يمشون في الظلام 

لى أين يتوجّهون نهائيّاً! لم إوربّما قد حان الوقت لمعرفة 

رحلتهم دون أن يعلموا إن كانوا  في يكن بوسعهم الاستمرار 

 سيجدون أرضاً بالتأكيد.

 لكن ماذا يمكن أن يفعل؟

لقد وجدتها!" عندها صرخ أولريتش من مقدّمة السفينة: "

سوف أطلق سراح الغرابين المحتجزين في القفص في 

لى السفينة، يعني أنّهما لم يجدا اليابسة إالمطبخ. إن عادا 

 ليحطّا. لكن إن لم يعودا...، فيعني ذلك أنّهما وجدا اليابسة!

لم يهدر أولريتش الوقت وحرّر الغرابين على الفور، واحداً 

 دا.تلو الآخر، على أمل ألاّ يعو

وتأمّلهما وهما يطيران. وبينما كان ينظر إليهما يحلّقان 

 .؟بين البحر والسماء، تساءل كيف سينتهي الأمر

قرّر أولريتش أن يتبع حدسه فغيّر اتجاه السفينة 

 نظر.اللى أن غابا عن إتجاه الذي سلكه الطائران، لاوتبع ا

 لى أين ذهبا؟ هلإلى السماء: "إوتساءل أولريتش وهو ينظر 

 سيعودان؟"



لكن لم ينتظر طويلاً كي يعرف الجواب. فجأة وصلت 

لى ساحل جزيرة ثلج كبيرة أطلقوا إسفينة الفايكينغ 

 عليها اسم إسلندة.

 لقد نجحوا!

 وهكذا دخل أولريتش وطاقمه التاريخ بفضل الغرابين.

 لكن مغامرات أولريتش لم تنتهِ عند هذا الحدّ.

حياته يجول في العالم. على الإطلاق! فقد أمضى أولريتش 

لى جانب الحيتان إ وأبحر ً جديدةَفاكتشف أراضي

 والدّلافين.

 لكنّه لم يكتشف أبداً أنّ الأرض مستديرة كالبطّيخ.

 

 

 


