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إهداء

اإىل كل من وجد ِجدار روحي ينق�ض فاأقامه دون اأن ياأخذ عليه اأجًرا

اأ�صدقاء واأُدباء وُقراء ومتابعني ِكرام، 

الذين مل يذروين اأترك �صغفي واأوراقي واأن�رصف ملمار�صة الال�صيء! 

واأُخ�ض بالِذكر اأ. حممد �صوقي مدير ن�رص دار ع�صري الكتب، 

للجهد الذي بذله على مدار اأوقاته املهدورة لي�صع القلم يف يدي ُمدًدا

خال�ض امتناين وتقديري للجميع.

دالرحم�ن دعاء ع�ب

                                  





يترك الشيطان البداية للمالئكة؛ 

بينما يسكن هو كل النهايات! 





ي 
هــدأ زئــ�ي العواصــف، وبــدأ وابــل المطــر الســاقط منــذ عــاٍم �ف

ي 
الــىت ة  الُبحــ�ي امتــأِت  تماًمــا،  توقــف  حــىت  رويــًدا  رويــًدا  اجــع  ال�ت

انقشــعت  وســنواٍت،  لســنواٍت  ــا 
ً

عطش ربتهــا 
ُ
ت ويبســت  ــت 

َّ
جف

الُســحب الركامّيــة عــن محاصيــل ُجّرفــت، وأبنيــٍة تهّدمــت، ومركــب 

صغــ�ي متحطــم، أمتعــة وأوراق متناثــرة هنــا وهنــاك فــوق ســطح 

ا، لتتهــادى فوقــه الفتــة خشــبّية  ً ت أمواجــه أخــ�ي المــاء الــذي اســتقرَّ

ــطَّ فوقهــا بطــاٍء أحمــر قــاٍن: 
ُ

ف الحطــام خ مســّطحة بــ�ي

 هو َمن يخرج من بلدتنا حًيا أو عىل األقل.. 
ٌ

 »محظوظ

ليس بمجنوٍن!«
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ظلُّ الغراب

جمعهّن �لعجوز حوله يف د�ئرٍة مغلقٍة، بينما �لنار �أمامه يعلو لهيُبها 
�ل�ّشميكة بد�خلهاعابًثا باحلطب �مل�شتعل، قلوبهّن تخفق  كّلما مّد ع�شاه 
�لبالد  تلك  عن  �حلكاية  لبقّية  �نتظاًر�  مت�شعة  وعيونهّن  ورهبًة،  وَجاًل 

�لبعيدة �لتي حتوي �شاطًئا �أ�شوَد ن�شبة �إىل رماله �ل�شمر�ء.

َنت جباههن ده�شة خمتلطة بلمحٍة من  كّل َمن حولها من �لفتيات َتغ�شَّ
�حلطب  بطقطقة  م�شترًت�  كالفحيح  بينهن  �لهم�ُس  ي�شري  بينما  �لتقزز، 
يف  ُي�شبهها  �شيًئا  هناك  �أن  خفية  باأُلفة  �أدركت  فقد  هي  ا  �أمَّ �ملحرتق، 
�مل�شاعر  يثري  لدرجة عجيبة،  �شيًئا غريًبا خمتلًفا  �لأر�س،  على  ما  بقعٍة 

�ملتناق�شة... ولونه �أ�شمر!

حتى و�إن كانْت رماًل بعيدة، تكتفي بزيار�ت متو�ترة من �أمو�ٍج تتلم�شها 
بني فينة و�أخرى؛ لتوقن باأّنها لي�شت وحيدة مثلها.

ناره و�حلكاية،  �لنار ترك  �أّن �شاحب  �إل  بكلمة  تفّوهها  وبرغم عدم 
�لغائرتني، وهم�َس  �لتفت نحوها بنظر�ت غام�شة غارقة يف َحدقتيه  ثّم 

بلكنته �حلادة �ملمتزجة مع ك�شي�س �للهب:
- رمٌل �أ�شمر يعلوه �شماء زرقاء �شافية  بلون عينيِك يا فتاة، فاحذري 

�ملختبئني خلف �لقالع، و�حذري �لأ�شو�ر �لعالية.
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كّل ما جال بخاطرها وقتها �أطفال يعبثون بقو�لب �لرمل �لأ�شود على 
لتهدمها  �لأمو�ج  فتاأتي  �ملرتفعة،  باأ�شو�رها  �لبيوت  بها  يبنون  �ل�شو�طئ 

ا! من جديٍد، لكنها مل تفهم مق�شده، ول نظّنها قد فهمت حتذيره �أي�شً
�شكت هنيهة ثم نزع َنظَر�ته عن وجهها �نتز�ًعا، وعاد بها �إىل �لفتيات 
من حوله ميررها بينهّن وهو ي�شتكمل حديثه عن �ل�شو�طئ �ل�شمر�ء �لتي 

�شتذهب �إليها �إحد�هّن لو وقع عليها �لختيار، كلهّن ناجيات �إل و�حدة!
وحدها،  بلدتهم  بها  تخت�س  �شنوية  طقو�س  كة،  �لِبْ ليلة  هي  فالليلة 
كّل عائلة لها فتاة قد �أمّتت �لتا�شعة ع�شرة من عمرها يف �شهر �حل�شاد 
�لعجوز  �إىل  منه  �لأخرية  �لليلة  منت�شف  وليُّها عند  بها  يذهب  �أن  بد  ل 
�لذي يوقد �لنار؛ ليجمع �لإناث حولها يف �لليلة نف�شها من كلِّ عاٍم، لُيملي 

عليهّن �مل�شري �ملحتوم:
- َمن �شيقع ِظلُّ �لغر�ب فوق ِظّلها منكّن ف�شتنتقل فوًر� �إىل تلك �لأر�س 
عائلتها  ترى  لن  �لأ�شود،  �ل�شاطئ  على  حياتها  �شتعي�س  �لبعيدة، 
جمدًد�، ولن تعود �أبًد� �إىل »د�و«، لكنها �شتجد طريقها، رمبا تتزوج 
وتنجب فال تخْفن هكذ�، كّل ما يف �لأمر �أنها ل مكان لها هنا بيننا، 
هي �شوؤٌم على بلدتنا فقط، �أّما عند �لرمال �ل�شود�ء ف�شينقطع �ل�شوؤم 

عنها، وتنعم »د�و« بالر�حة لعاٍم كامٍل حتى موعد �حل�شاد �ملقبل.
ُيغلقن �أعينهّن وي�شممن �أكفهن �إىل �شدورهّن بت�شرٍع، جميعهن ُيردن 
نظر�تها  وتزوغ  ويهبط  �شدرها  يعلو  بينما  قريبًة،  بها  وي�شعرن  �لنجاة 
�لهالكة  هي  باأنها  بجنوٍن  ليخبها  عقلها؛  �إىل  يت�شّلل  �خلطر  ودبيب 

بينهّن، ل ل�شيء.. �شوى لأّنها �َشالم فقط.

4 4 4
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وملّا �رتفعت �ل�شم�س وتو�ّشطت كبد �ل�شماء بد�أت �لطقو�س �حلقيقية 
و�خت�ّس قلب �شالم هلًعا عندما دخل �لعجوز �لغرفة �لتي و�شعهّن فيها 
عند �لفجر و�أغلق �لباب من�شرًفا لَيبْتَ ليلتهّن هناك دون �أن َتغم�س عنٌي 

لإحد�هّن على �لإطالق!

�لالتي  كالعنز�ت  خلفه  و�شاقهن  للخارج  خطو�ته  يْتبعن  �أن  �أمرهّن 
تعرف طريقها جيًد� للمذبح ول متلك �لفر�ر �أو حتى �لعرت��س!

تر�ب  من  ي�شتطيع  ما  كّل  �لطويل  �لأحمر  �شالم  جلباب  ذيل  جذب 
وطنٍي لزب مت�شبًثا به م�شتنجًد�، كفر�شِة �أخرية للنجاة.

�أخرى، ولكن هذه �ملرة يف ح�شٍد من �لنا�س  ها قد ُعدنَّ للِبكة مرة 
عنهن،  يتخافتون  فقط  �لتدخل،  على  �أحد  يجروؤ  ول  ي�شاهد،  حولهن 
ماذ� لو مل جِتف �لبحرية �لتي تف�شل بلدتهم عن بقية �لبلد�ن، ماذ� لو 
��شتطاعو� عبور �ل�شحر�ء من �جلهة �لأخرى دون مطاردة ُقّطاع �لُطرق، 
دون �ملوت فيها عط�ًشا، ماذ� لو مل تنقطع �لطاقة يف بيوتهم متاًما ويعودون 
�إىل �ل�شموع جمدًد�، ماذ� لو مل يح�شد يوم �لفتنة �لكبى �أرو�ح �شباب 
�لبلدة لُتبقي لهم �لعجائز؟! هل كان �شيختلف م�شريهن كثرًي�، هل ُكن 

ينعمن �لآن باأح�شان �أمهاتهن؟

كانت حتب  لقد  �بنتها،  �إىل  ت�شري  وهي  باكية  �لأمهات  �إحدى  تهم�س 
وهي  دمعها  ين�شب  ل  �لأخرى  بينما  بارعة،  كانت  لقد  �ملالب�س،  حياكة 
حتكي عن فتاتها، لقد كانت جميلة، �أو�شكت على �لزو�ج، و�لثالثة و�لر�بعة 
ُتناظر�ن قطعة من قلبيهما بود�ع، يت�شاركن �لأماين باأن �ملُختارة �شتكون 
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�شالم، �شمر�ء �لبلدة �لوحيدة �شاحبة �لعيون �لزرقاء، �إنها فتاة �شوؤم على 
نف�شها وعائلتها، ل بد و�أن يختارها �لغر�ب، وتعود بناتهن �إليهن �شاملات!

�لِبكة،  مياه  حول  حتلقن  حتى  بخ�شوع  يْتبعنه  وهن  �لعجوز  �شار 
فلقد  �ملرة،  هذه  نفوٍر  دون  جمدًد�  �لعطنة  �لر�كدة  ر�ئحتها  فا�شتممن 

جل�شن بجانبها ليلة كاملة، و�لعتياد مينع �لتمييز �أحياًنا.

  نبت على حو�فها �ملنحدرة ع�شب �أخ�شر مت�شلق، يحوي بد�خله كل 
�حل�شر�ت �لليلية �ملزعجة.

�أ�شعة �ل�شم�س ت�شرب روؤو�س �جلميع، وتغ�شى �أب�شارهم، وي�شيل �لعرق 
على �جلباه، فرتفع �لفتيات �أكفهن كما يفعل �جلميع وي�شعنها ب�شكٍل مائٍل 
فوق �أعينهن لي�شتطعن روؤية عائالِتهّن، بينما �شالم ت�شرئب بكّل ج�شدها 
لت�شتطيع �لنظر باحثة بني �حل�شد �ملجتمع حولهن يف حلقة �شخمة مت�شعة 
ومتكد�شة بالب�شر باحثة عن �أختها مت�شائلة بقلٍب وجٍل: ُترى �أين هي ليلى؟

- �شالم ، �شالم .

�لالتي  �لأمهات  �أ�شو�ت  بني  ي�شيع  �شوتها  يكاد  تناديها،  ليلى  كانت 
�شالم  ��شتطاعت  ذلك  وبرغم  نحوهن،  لينظرن  بناتهن  على  ي�شحن 
�لوجوه �ملكفهّرة حتى عُثت على  �شماعها، وجرت بنظر�تها �شريًعا بني 

�ليدين �للتني تلوحان لها من بينهم:

- ليلى!

كانت تلّوح بيديها لت�شتطيع متييزها من بني �لنا�س، �ختلطت م�شاعرها 
فلم تعد تعرف هل تبكي �أم تبت�شم؟ كالهما خمتلٌط على مالحمها، مفعمة 

بالأمل ويائ�شة حتى �لنخاع!
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ليلى �أختها �لكبى �لتي حتبها بكل تناق�شاتها �ملُحرية، هي َمن قامت 
على تربيتها بعد رحيل و�لديهما عندما �أمتت �شالم �لعا�شرة من عمرها، 
خا�شة  غرفة  لها  جتعل  نف�شه  �لوقت  ويف  ج�شدها،  يتورم  حتى  ت�شربها 

ببيت زوجها عقب زو�جهما، �شلطان �شخر �لعا�شي .. �شاحر �لبلدة!
�إىل  خائفة  وخطو�ت  �حل�شد،  �شدور  ت  �شقَّ مرتعبة  عالية  �شهقات 
�خللف �شدرت ل �إر�دًيا من �حل�شد حلظة ظهور �شلطان، يتقدم بهيبته 
�ملعهودة نحو �ل�شجرة �لقدمية جافة �لأور�ق منذ زمن بخطو�ته �لتي ت�شبه 
�لأ�شود  جلبابه  َطرف  بينما  �لأ�شل!  من  قدميه  يحرك  ل  وكاأنه  �لزحف 
�لوجوه  يتبعه ُم�شِدًر� خلفه حفيًفا ل ينقطع! عيناه جتولن يف  �ل�شاحب 
ًبا جبينه، يربط ِعمامته �ل�شود�ء  كال�شقر بنظر�ٍت غائرة غام�شة، مقطِّ
بقوة تارًكا طرفها يتدىل خلف ظهره، يرتفع �أنفه لالأعلى ب�شموخ وجتب، 
مرَّ بجو�ر عجوز �لبكة فاأطرق �لرجل خائًفا وهو  يحني ر�أ�شه بتذلل قبل 
عاٍم  كل  يفعل  كما  دوره  �أدى  فلقد  بر�شا،  له  وُيومئ  �شلطان  يتخطاه  �أن 
�لفتيات وق�س حكاياته و�حتجزهن لل�شباح  �إخال�س وجدية، جمع  بكل 
�لنا�س يف  �ل�شنة فهو ي�شري �شامًتا بني  �أما بقية �شهور  �إ�شارة منه،  رهن 
�لأ�شو�ق �شباًحا، م�شعاًل �لنار بجو�ر �لبكة لياًل وكاأنه يحر�شها، ل ولد له 

ول عائلة ول �أحد يناديه �إل بعجوز �لبكة!
�جلذوع  �أحد  �إىل  م�شتنًد�  �ل�شخمة  �ل�شجرة  بجو�ر  �شلطان  توقف 
�ل�شخمة فبات يناف�شها �شخامة وطوًل، فيهتز �جلذع برتدٍد حتت وطاأة 
ثقله مرت�جًعا للخلف، وَمن يف �لبلدة كلها ل يهاب �شلطان �شخر �لعا�شي، 
حتى حاكم �لبلدة �لذي بلغ �خلم�شني من عمره يدعي باأنه يخ�شاه! وهو 
�شعيد بذلك للغاية، ل ينّغ�س عليه �شعادته �شوى عائلة �لر�وي، وحتديًد� 

�بن عمومتهم �لأ�شغر، جالل �لدين �شم�س �لر�وي.
- �لغر�ب ، �لغر�ب، �لغر�ب.
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هتافات �حلناجر و�إ�شار�تهم �إىل �لأفق �أجبت »�شالم« على ترك وجه 
�أختها و�للتفات �شريًعا نحو �ل�شجرة �لكبرية، لقد �أتى! 

�أ�شود قامت ذو عينني قا�شيتني ل تختلفان كثرًي� عن نظر�ت �شلطان، 
يف تلك �للحظة ينعق يف �لأفق وهو يدور حول �جلذع �لأكب �ملرتفع بال 
�شارًقا  توقف  بال  وينخف�س  يرتفع  و�لقلوب،  �لأعني  معه  وتدور  توقف، 
�أنفا�س �جلميع معه، مل ت�شعر �شالم بقدميها، ف�شقطت على ركبتيها يف 
بت�شلب  كفه  با�شًطا  لالأعلى  يده  �شلطان  فيها  رفع  �لتي  نف�شها  �للحظة 
ما  �أحًد�  وكاأن  تهبط  �أن  دون  بقوة  تهتز  لكنها  عليها،  �ل�شيطرة  يحاول 
يحركها رغًما عنه، يزد�د نعيق �لغر�ب ويزد�د معه �هتز�ز كف �شلطان 
بينما �شالم متوت بني ثانية و�أخرى، و�لدموع تنهمر كال�شاللت من �أعني 
بقية �لفتيات حولها مرجتفات خوًفا، ينظْرن نحوها وقد �أ�شبحت كاحلل�س 
�لبايل يعلوها �لغبار، �شاخ�شة �لب�شر نحو ذ�ك �لأ�شود، �لذي تخلى عن 
دور�نه وحط بكل ثقله على حافة �جلذع، فاهتز لعدة مر�ت قبل �أن يفارقه 
وفجاأة  روؤو�شهن،  فوق  ويحلق  منهن  يقرتب  وبد�أ  ي�شفعه،  وكاأنه  جمدًد� 
ظلها  فوق  ظله  وي�شقط  كتفيها  على  يحط  �أنياب  له  بثقٍل  �شالم  �شعرت 
ليتمازجا مًعا، ف�شرخت و�شرخت وظلَّت ت�شرخ حتى �ختفى كل �شيء.  

4 4 4
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كانت �أمها حُمقة، كان يجب �أن ت�شتمع �إليها منذ ت�شع �شنو�ت، عندما 
ذلك  يف  فكرت  وقتها  �لغابة  نحو  �لذهاب  من  غا�شبة  ومنعتها  نهرتها 
�أمامها ونطق ل�شانها بف�شول �لطفلة، منذ �أن َوعت للكلمات وهي ت�شمعهم 
يق�شون �لق�ش�س حول �لفتنة �لتي �أكلت �لأخ�شر و�لياب�س و�أخذت معها 
خرية �شبابهم و�أ�شعلت �لنار ��شتعاًل يف �حلديقة �لغناء ومل ترتكها �شوى 

غابة مهجورة تعج بالأ�شباح!
منها، كل حكايات  �لقرت�ب  ويحذرون من  كلمة غابة  عليها  ُيطلقون 
بهجة  كانت  �لتي  �حلديقة  حول  تدور  �لبكة  من  بالقرب  �لنار  عجوز 
للناظرين يف يوم من �لأيام ثم �حرتقت و�حرتق معها كل �أ�شحابها فباتت 

مهجورة ل يُحّدها �شوى �أ�شو�ر �خلوف منها فقط .
 ولقد كانو� �شغاًر� يف �لعا�شرة، ي�شتمعون �إىل �حلكايات �لقدمية بوجل 
�شمار  لمتز�ج  بال�شوؤم  ينعتونها  وهم  ُتبكيها  بكلمات  »�شالم«  ويلمزون 
وروجها  �لكذبة  تلك  �خرتع  من  تعرف  ل  �لغريب!  عينيها  بلون  ب�شرتها 

بينهم حتى �شارت حقيقة ر��شخة.
وبينما قلوبهم �ل�شغرية كانت ترجتف خوًفا وف�شوًل، باحثني عن تلك 
�جلمعة،  يوم  �لكبرية  �ل�شاحة  �شريتهم يف  �جلميع  يلوك  �لذين  �لأ�شباح 
�لبلدة  �أهل  �إليها  يتوجه  �لتي  �حلاكم  ق�شر  من  �خللفية  �ل�شاحة  تلك 
قبيل �لغروب باأمره منذ �أن �ألغى �ل�شالة يف �مل�شاجد و�أ�شبحت كالقبور، 

حفاًظا على �لبلدة من ��شتعال فتنة جديدة بني �أهلها كما حدث �شابًقا!
قريناتها يف  مع  هناك  �إىل  ت�شللت  عندما  �ليوم  ذلك  تذكر  ز�لْت  ما 
غفلٍة من �جلميع عابر�ت �أ�شو�ر �خلوف! مل يجدَن يف �لبد�ية �شيًئا خميًفا 
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هناك، جمرد �أ�شجار حمرتقة ياب�شة ملتفة جذوعها حول بع�شها �لبع�س، 
ففقدَن  لها  �شحبتهّن  �أكث،  بد�خلها  و�لغو�س  �مل�شري  على  �شجعهّن  مما 
�أ�شاعتهن خطو�تهن  �لظالم  �لعودة، وعندما حل  ي�شتطعن  �لطريق ومل 
�أول طفلة منهن،  من بع�شهن �لبع�س، وبد�أن يف �لبكاء ُذعًر� حني بكت 
منه،  �شو�ًد�  �لأ�شد  �أفكارهن  نحو  �ل�شود�ء  بحلته  �لقادم  �لليل  خوًفا من 
ت�شرخ  ظلت  مكانها،  و�شقطت  بقدميها  �ل�شعور  »�شالم«  فقدت  وفجاأة 
�لأرجاء  �إىل  عنها  تبتعد  نهنهاٍت  �شوى  ُيجيبها  يكن  ومل  عليهن  منادية 
�لو��شعة، حاولت قر�س �شاقها لت�شتجيب ولكنهما كانتا كامليتة بال حر�ٍك، 
حتى  ب�شدة  حترقها  وباتت  عينيها  �لدموع  غ�شيت  وقد  وزحفت  زحفت 
خرجت خارج حدود �ل�شجر �لكثيف، ووجدت نف�شها يف مو�جهة �لق�شر، 
ق�شر عائلة �شقر �لقا�شم �أ�شحاب �حلديقة �لذي بد�أ �حلريق �لكبري من 
ت�شتخدمهما  كانتا  �للتان  يد�ها  �لأ�شجار، ت�شلبت  بعده  و��شتعلت  عنده، 
يف حتريك ج�شدها �ل�شغري، وجتمدت عيناها على ذلك �ل�شور �ل�شخم 
�ملتهدم جزء منه، وكان �آخر ما ر�أته يف تلك �للحظة عينني ظهرتا فجاأة 
يف هذ� �لفر�غ من �ل�شور، تبقان وتنظر�ن لها بحدٍة ف�شقط ر�أ�شها فاقدة 
للوعي، ومل ُتفق �إل وهي يف حجر �أمها متكّومة فوقه كال�شلحفاة �ملختبئة 

د�خل بيتها.
علمت بعد ذلك �أن �شديقاتها وجدَن طريقة للخروج دونها، فلم جتد 
�أمها �شبياًل بعد �أن فقدتها �شوى �أن تهرع و�أختها ليلى �إىل »�شلطان« �شاحر 

�لبلدة ليخرجها من هناك.. وقد فعل!
»�شالم، هل �أنِت جمنونة، حمقاء �إىل تلك �لدرجة، كم مرة حذرتك 

من �لذهاب �إىل هناك!«
»كل �شديقاتي ذهنب �إىل هناك يا �أمي!«

»كم مرة �أحتاج لأذّكرك بحديث عجوز �لبكة عنِك«
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»�أرجوِك يا �أمي ل تكرريها، �أنا ل�شُت �شوؤًما يا �أمي، �أنا ل�شُت �شوؤًما.«
�أنِت  �أنِت �شوؤٌم يا �شالم،  »�إن كان هذ� �شرَيدعك ف�شاأكررها كّل يوم، 

�شوؤم، و�إذ� ذهبِت �إىل هناك فلن تعودي جمدًد�.«
حتى  و�شديقاتها  �للعني  و�لعجوز  و�أمها  نف�شها  �شالم  كرهْت  وقَتها 

�لقطة �مل�شكينة �لرمادية �لتي مرت بجو�رها يف تلك �للحظة!
 عدة �أيام مرت حتى بد�أت قدماها تتحركان وتعود�ن للحياة و�حلركة 
يف  وزهدت  بيتها،  من  �خلروج  حتى  حتاول  مل  ذلك  ورغم  جديد،  من 
�لذي  �أبيها  بجانبه،  �لرت�ب  وو�ر�ها  باأبيها  �أمها  حلقت  �أن  �إىل  �للعب، 
فحزنت  �حلال،  يف  ومات  د�و  جبل  �شخور  �أحد  فوق  ر�أ�شه  على  �شقط 
�أمها ومر�شت حتى ماتت بعده باأيام، مل تن�َس �أبًد� نظر�ت �أمها يف �أيامها 
وملاذ�  فعلت  ماذ�  ُتدرك  مل  كارهة،  نظر�ت  متهمة،  نظر�ت  �لأخرية، 
�إىل عيني  نف�شها  �لنظر�ت  و�نتقلت  و�لدها،  �مل�شوؤولية عن موت  حتملها 

ليلى �لتي باتت هي كل عائلتها منذ ذلك �حلني.

بعد  »�شلطان«  بيت  �إىل  ليلى  فيه  �نتقلت  �لذي  �ليوم  ذ�ك  تن�شى  لن 
زو�جها منه، بيت موح�س، يبعد عن كّل بيوتات �لبلدة، م�شاحته كبرية، 
له قبة �شميكة مرتفعة، وله حر�رة خا�شة ور�ئحة ت�شبه خ�شب �ل�شندل، 
وتلك �لغرفة �لتي كان ممنوًعا على �جلميع �لقرت�ب منها، حجرة ُملحقة 
�إليها  بالبيت، لها نافذة خا�شة تطل مبا�شرًة على �لغابة �مللعونة، يدخل 
�شلطان وميكث �أياًما ل يخرج منها، فقط تذهب �إليه ليلى بالطعام، ت�شعه 
�أن  منذ  حتفظها  جيًد�،  �لتعليمات  تعرف  كانت  وتن�شرف،  �لباب  على 
�أعلمها �إياها وهي كانت مطيعة ر�هبة يف حمر�به، ثم يخرج منها وحده، 
ُمطاأطئ  �شود�ء  غمامة  يعلوها  مالحمه  �لوجه،  مكفهر  �لر�ئحة،  نت 

�لر�أ�س، ولكن.. �أكث قوة وباأ�ًشا!
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 �جلميع يخافه بينما ليلى تخدمه كما لو �أّن حياتها تتوقف عند ر�شاه، 
مل تفهمها �شالم يوًما، كذلك مل تفهمه، �إنه خميف وبرغم ذلك يجال�شها 
�شاحكا كما لو كانت طفلته وياأتي �إليها باحللوى، د�ئًما ما ت�شعر باأن هناك 
ا �آخر بد�خله، �شخ�س يتمنى لو خلع عنه عباءته �ل�شود�ء تلك، مل  �شخ�شً
ت�شق ثغرها يوما �بت�شامٌة متبادلة معه وبرغم ذلك مل تكن تكرهه متاًما، 
م�شنع  فتح  حتى  نف�شها  على  منطوية  منزوية  كانت  حتبه،  مل  وكذلك 
�لأطفال باَبه، غريت �لأطفال حياتهم جميًعا، �أّما �شالم فقد �شعرت باأنها 
قد ُولدت معهما جمدًد� �إىل تلك �حلياة، طفلني.. وهي وليلى.. ثم ياأتي 

�لعامل بعد ذلك.
كانت تقتل ف�شولها دوًما حتى ل ياأخذها �إىل تلك �حلجرة �ملُقفلة، �أما 
�لآن وبعد �أن �أمتت �لتا�شعة ع�شرة �أ�شبحت ملقاة بها وحدها، كورقٍة يف 
مهب �لريح مع �شرير �شغري متهالك من �خل�شب �لأحمر، يك�شف لها عن 

�شر��شفه �ل�شفر�ء �ملتدلية حوله و�ملتناثر فوقها بقع دماء قدمية!
ل �شيء غري ذلك �شوى وعاء عميق معديّن �أ�شفل نافذة خ�شبية �شغرية 
ل ت�شمح حتى مبرور �أ�شعة �ل�شم�س، لول تلك �ل�شموع �ل�شغرية �ملتناثرة 

يف �أرجاء �لغرفة ملا ر�أت حتى �أ�شابعها.

 وما كانت �إل �لتفاتة حتى �شقطت نظر�تها �ملذعورة فوق تلك �لطال�شم 
�ملنقو�شة على �جلد�رعن ميينها، و�لأور�ق �ملمزقة و�ملبعثة �أ�شفله، �أور�ق 
مميزة تعرفت ذ�كرتها عليها �شريًعا، فقد كاَن لدى و�لدها ن�شخة منها 
بالكلمات  يتلو  �إليه وهو  ت�شتمع يومًيا  �لقدمي،  ببيتهم  يف غرفته �خلا�شة 
�ملنمقة وي�شلي يف غرفته، مل تكن تفقه كثرًي� من معانيها وعندما �شاألته 
لُيعلمها �شيًئا منه! فقط  باأنه �لقر�آن، ولكنه مل مينحها من وقته  �أجابها 
�شل�شاٍل  د�خل  وثبتها  مر�ت  عدة  جيًد�  بطيها  وقام  منه  ُوريقة  �قتطع 
�شيء،  يحدث  مل  ولكن  �شيحميها  لأنه  تخلعه؛  �أّل  و�أمرها  بجيدها  ُمعلٍق 
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ظل �ل�شوؤم يطاردها يف كل حتركاتها حتى وفاته، بل �أ�شبحت متهمة بال 
�تهام، يف جرمية مل ترتكبها!

ا �أن ل �شيء بقادر  ها �أي�شً  وبعد �أن �شاعت يف �لغابة �ملحرتقة تيقنت �أمُّ
�لكر�شي  �آية  �لتي حتوي  �لق�شا�شة  هذه  ول حتى  عنها  �ل�شوؤم  رفع  على 

حول عنقها!
رم�شت ب�شرعٍة كبريٍة ُتلقي بدمعات تعلقت بني �أطر�ف جفونها عائدة 

من بني �أطالل ذكرياتها �لأليمة مت�شائلة تهم�س لنف�شها:
ذ�ت  �لبعيدة  �لأر�س  يف  ل�شُت  وملاذ�  هنا؟  ق�شيُتها  �شاعة  كم  ُترى   -

�ل�شاطئ �لأ�شود؟!
�إىل  يدخل  �لهو�ء  ينفجر،  �أن  يو�شك  وقلبها  كال�شخرتني،  قدماها 
ب�شكل  وتختنق  بر�أ�شها  �لدو�ر  يزد�د  �لوقت  مّر  كلما  ب�شعوبة،   رئتيها 

موؤمل، يف حاجة ُملحة للمزيد من �لهو�ء �لنقي.
 �رتفعت كفها نحو �ل�شل�شلة �ملعلقة حول عنقها رمبا ت�شتمد منها بع�س 
لنف�شها جمدًد� حتثها على  �لأمان، ولكن ل �شيء جمدًد�. عادت تهم�س 

�لنجاة:
بهذ�  كالفاأرة  هكذ�  متوتي  لن  �أرجوِك،  حتركي  �شالم،  يا  حتركي   -

�جُلحر �لعِفن.
هنا!  للت�شبث  َي�شلح  ما  يوجد  ل  �شديٍد،  بوهٍن  ج�شدها  ِثقل  دفعت 
زحفت وزحفت و�لأر�س تاأبى �أن متررها من فوقها كاأّنها تتعلق بثوبها من 

كل �جتاه.
�شطح  تنتاب  بد�خلها  �خلوف  م�شاعر  حُترك  بد�أت  باردة  ق�شعريرة 
�حلائط  على  متر  غريبة  ظالل  لعينيها  ُيخيُل  بينما  فانكم�شت  جلدها 
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مدفوعة  لتكر�ر�ملحاولة  �أكب  بذعٍر  فيدفعها  �شريًعا  مروًر�  لها  �ملو�جه 
بغريزة �لبقاء.

�ملزرك�س  بالعاج  �مل�شقول  �خل�شبي  �لباب  �إىل  �أخرًي�  و�شلت  حتى 
�أخرى  ز�حفٍة  وح�شر�ت  وثعابني  لعقرب  و��شحة  غري  غريبة  بر�شومات 
ت�شتن�شق  وجعلت  �لباب  �أ�شفل  �لطويل  �أنفها  ح�شرْت  هويتها،  جتهل 
دفعات �لهو�ء �لتي متر من �أ�شفله، ت�شحبها �شحًبا و�أزيز �شدرها ينبئها 
باأن ترتّوى وُتهّدئ من روعها، باهلل كيف كان »�شلطان« يدخل هنا لأيام 
باإر�دته؟! كيف كان يتنف�س؟! ماذ� كان يفعل هنا بني �أربعة جدر�ن حمر�ء 

و�شرير �شر��شفه تغطيها بقع �لدم؟!
ت�شللت �إىل م�شامعها �شوت خرب�شات بعيدة، �شحذت لها كل حو��شها 
بانتباه حتى تبينت م�شدرها، �إنها �لنافذة، �لنقر يتو�ىل �شيًئا ف�شيًئا حتى 

، هل يحاول �أحدهم فتح �لنافذة من �خلارج؟! ل �إىل رجيٍف قويٍّ حتوَّ
�لنافذة تتهاوى وهي متكومة �أ�شفل �لباب �شاخ�شة يف �نتظار �لقادم، 
ر�مًيا  �لغرفة كز�ئٍر غريٍب م�شاحٍب لظل �شوء م�شتعل  ي�شق  �لهو�ء  بد�أ 
خ�شبي  بلوح  �أطاحت  قوية  �أخرية  �شربة  �ملقابل،  �جلد�ر  على  باأطر�فه 
كان ي�شد �لنافذة من �لد�خل عْر�شًيا ليظهر من خلفه وجه ليلى كفار�س 
من �لع�شور �لو�شطى حتمل بلطة على كتفيها و�أنفا�شها تنهت من فرط 
وعيناها  �لنفعال،  باحمر�ر  متلونة  كاأمها  �لبي�شاء  ب�شرتها  �ملجهود، 
تلف  و�لقلق،  بالتوتر  ممتزًجا  ت�شميًما  مت�شعتان  �لدو�م  على  �ملكحلتان 
وت�شري  كامل جبهتها  يغطي  �أحمر  و�شاح  �لأ�شود  �مل�شرت�شل  �شعرها  حول 

�إليها بهم�س ي�شبه �حل�شي�س:
- حتركي يا �شالم، �شريًعا.

4 4 4
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حو��شه مر�فقة لذ�ك �ل�شهيل، ل يجد نف�شه �إل هنا، �شاحة تروي�س 
�خليول، هو�يته �لتي ل يجيد �شو�ها بعد عمله باملدر�شة، يقِذف قمي�شه 
�أن  �أكماَمه حول خ�شره، قبل  خلف ظهره ومعه كل �شيء جاد، ثم يعقد 

يقفز عابًر� �ل�شياج، وبني �لقو�ئم �خل�شبية �لعري�شة.. يختفي �لكون! 
على  فتجبه  �خل�شوع!  ترف�س  �لتي  �لعنيدة  تلك  �شوى  يبقى  ول 
�متطائها عنوة، تذهب كل رغبة ول يبقى �شوى �شغف خ�شوعها �ملرتقب 
�لعاري  جذعه  ي�شرب  �لهو�ء  بينما  ظهرها،  فوق  من  دفعه  حتاول  وهي 
كاخليول  �ل�شيطرة،  حدود  خارج  هو  فقط  هنا  �لتحرر،  بن�شوة  في�شعر 
�لبية متاًما، ول يعيده �إىل �لأر�س �شوى تلك �ل�شهقات �ملنبهرة �لبعيدة 
تلك  على  لل�شيطرة  حما�شته  فتزد�د  للم�شاهدة،  ياأتون  �لذين  بية  لل�شِ
بر�حة  معاملها  �لتي خطت  �للجام  ين�شى خدو�س  �ملز�ج،  �لبية ع�شبية 
بقوة  ت�شهل  �أن  قبل  د�ئرية  حركات  يف  معها  يدور  وهو  وذر�عيه  يديه 
�إنها  منه،  �لتخل�س  تريد  مرة  بعد  مرة  لالأعلى  �لأمامية  قو�ئمها  وترفع 
�للحظة �لتي يع�شقها، �ملقاومة مرحلة ر�ئعة ياأتي من بعدها ما هو �أروع 

... �لر�شوخ!
ل بد و�أن ينت�شر �ملُعلم �لذي يخالف عاد�ت �لبلدة يف كل �شيء حتى 
يف مالب�شه،  �شيقانهم �لطويلة تتحرك معه بتناغم دون وعي منهم وهم 
�لأنثى  هذه  ��شت�شالم  �نتظار  يف  �لقو�ئم  خلف  كاملة  ل�شاعة  متعلقون 
و�لأذنان  للغاية،  �لناعم  �جللد  �شاحبة  �ملطحون،  �لنب  بلون  �ملهتاجة 
�لو��شعتان  عيناها  وقوتها،  عنفو�نها  على  دلياًل  �ملنت�شبتان  �لطويلتان 
ب�شر��شة وخد�ها �لأ�شيالن قلياَل �للحم، �إنها عربية �أ�شيلة، تذكره بتلك 
�لبعيدة �لقريبة، �لتي ت�شكن �أق�شى �لبلدة، �بنة عمه .. وحالله �ملُحرمة 

عليه !
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- �نزل يا ولد، �نزل.
تكاد  �لهرولة  �إىل  متيل  بخطو�ت  تقرتب  �مر�أة  من  متوعدة  ند�ء�ت 
�إنهاء �لنز�ل  �إىل  تتعث يف جلبابها �لأحمر من �شدة �ندفاعها، فا�شطر 
على عجل من �أمره، ويف �للحظة �ملنا�شبة قفز عائًد� لالأر�س تارًكا �شهوة 
فر�شه على وعد باللقاء جمدًد�، يعلم �أن تلك �لقفزة �شتكلفه �لكثري فيما 
�شر��شة  �أ�شد  �شتكون  �لقادمة  �ملرة  �نت�شرت ويف  �أنها  �شتظن  فهي  بعد، 

وعناًد�، ولكن ل باأ�س، �ل�شبي �ملُعر�س لل�شرب �ملبح �أهم بكثري.
قبل  �لغا�شبة  �أمه  من  نحوه  هرًبا  للد�خل  �ل�شياج  �ل�شبي  تخطى 
وتتوعده  بقوة  تنهت  �لأعمدة وهي  �إىل  ت�شتند  �ملر�أة  بينما  �إليه  �أن ت�شل 

بنظر�ت قاتلة �شارخة يف ولدها:
- عمار، تعاَل �إىل هنا حاًل.

 تناول كفه بينما هو ي�شتغيث به وهم�س له ُمطمًئنا:
- ل تخف.

ا  رف�شً بالأر�س  عمار  قدمي  ت�شبث  يناق�س  بهدوء  نحوها  به  �شار 
تف�شل  �خل�شبية  و�لقو�ئم  متاًما  مبو�جهتها  توقفا  حتى  لها  لالن�شياع 

بينهما:
-  ل د�عي لكل هذه �جللبة، عمار ورفقته جاءو� �ليوم بناء على طلب 

مني.
رفعت �ملر�أة �شبابتها نحوه منفعلة مت�شعة �لعينني ب�شر��شة هاتفًة:

- ��شمع يا جالل �لدين، لقد حذرناك كثرًي� من قبل، �أنا وغريي من 
بية، �بتعد عن �أبنائنا، ل نريدك �أن تعلمهم �شيًئا،  عائالت هوؤلء �ل�شِ
ُتف�شد  �أنت  تلك،  ُترهاتك  من  �شيء  �أي  ول  �لرتوي�س  ول  �لتاريخ  ل 

علينا �لأولد كما �شبق و�أف�شد علينا و�لدك معي�شتنا.
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، فاأد�ر وجهه للخلف  �عتاد �أن يبتلع تلك �لكلمات ومثيالتها ب�شب وتروٍّ
ملقًيا نظرة على ذلك �خلائف هناك، يعذر خوفها على ولدها كما يفعل 
�أولدهم وينمو بد�خلهم ما  يتاأثر به  �أن  �أهل �لبلدة، يكرهون  �لَبِقيَّة من 
�إنهم يخافون، و�خلوف ل يجدي معه �خُلطب  منى بد�خله ون�شاأ عليه،  

�لرنانة!
- ل تخف يا عمار، �ذهب �لآن مع و�لدتك حتى ُتر�شيها

مبجرد �أن حترك �ل�شبي من خلف ظهره طالته يدها فانق�شت عليه 
جتذبه وتعنفه ب�شدة �أقرب �إىل �لق�شوة وت�شحبه خلفها كاملاعز �لتي تربيها 

يف حظرية بيتهم هاتفة بنبة �أكلها �خلوف ولَك حروفها:
- لن �أ�شمح لك باخلروج وحيًد� بعد �لآن، هل تريد �أن يغ�شب �شلطان 

�لعا�شي عليك وي�شخطك قرًد�!
- لن يحتاج �شلطان �إىل هذ� فال�شبي كالقرد بالفعل!

كانت هذه كلمات �لعم عابد، ��شتد�ر نحوه مبت�شًما للدعابة �لتي �ألقاها 
د�م ب�شخرية لطيفة ُويحيلها �إىل موقف  للتو، �إنه هكذ� د�ئًما ُيو�جه كل �شِ
طريف، رمبا هذ� ما فطن �إليه بعد خم�شة عقود ق�شاها يف �حلياة كاملة 
بثبات،  �ل�شتني  نحو  �خلطى  به  يحث  �لذي  �لعام  هذ�  �شوى  ينق�شها  ل 
تاأمل جالل �لدين خطوط �ل�شيب �لذي يزحف مبهارة فوق َفْوَديه فتظهر 
�ل�شعر�ت �لرمادية من �أ�شفل عمامته �لبي�شاء �ملثبتة بعناية هناك يتدىل 
طرفها �لطويل �لذي يلفه حول عنقه، قبل �أن تتال�شى �بت�شامته �ل�شاخرة 

وي�شتعيد جديته.
- هل تعلم �أنك �ل�شاب �لوحيد يف هذه �لبلدة يا عم عابد؟

قالها له يالطفه كاملعتاد، فاجلميع يعلم �أن �لبلدة مل يتبقَّ بها �شوى 
بال  وذهبت  �شبابها  �أخذت  �لتي  �لفتنة  بعد  و�لأطفال،  و�لن�شاء  �لعجائز 
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عودة، ومل ترتك �شوى ِقلة باتو� �لآن بني �لثالثني و�لأربعني من عمرهم 
�أهد�ُبه  لتطِبق  �شاحًكا  عابد  فتقبلها  وقوعها،  من  �شنو�ت  ع�شر  بعد 

�ملنتفخة �أبو�َبها كلما �شحك هكذ� باأريحية.
 ر�قب جالل �لدين �شحكته �لتي تربى عليها وهو ي�شعر بالن�شوة �لتي 
�لتي  وقبيلته  �أعمامه  وبيت  �لرو�ي  �شم�س  �أبوه  بالذكريات،  حمملة  تاأتي 
هجروها وجاءو� هنا كالأغر�ب، ل مل يهجروها، بل �أُخرجو� منها رغًما 

عنهم.
- �إنه موعد �شالة �لع�شر يا جالل �لدين، هيا بنا.

يعلم باأنه يلحظ �شروده فيجاهد ليخرجه منه ب�شتى �لطرق، فلتذهب 
�لذكريات �إىل ركنها �ملخ�ش�س �لآن فلقد حان موعد �ل�شعائر.

وبع�ُس  �حل�شى،  تده�س  �لكبرية  قدُمه  �لبطيئة،  عابد  خطو�ت  تبع 
�أجز�ٍء دفنها �لرت�ُب و�ل�شنون من هو�تَف كانت حممولة يف يوم من �لأيام 
ومل يعد لها قيمة �لآن، تتناثر من حوله �أطباق ��شتقبال قمرية ي�شتخدمنها 

�لن�شاء كمعد�ت طبخ بد�خل �لأفر�ن �لطينية، وقد �نعزلو� عن �لعامل!
من  �لبلدة  �شكان  �أهل  كعادة  عليها  ليتوكاأ  ع�شاة  �إىل  بحاجة  لي�س 
ا وي�شاهيه طوًل، د�ئًما ما  �شنًّ باأنه ي�شغره  ي�شعُر  �أحياًنا كثرية  �ل�شيوخ، 
تبهره حما�شته، جلبابه �لرمادي �لق�شري ومن �أ�شفله �شرو�ل باللون نف�شه 
ل يظهر منه �شوى جزء ي�شري بع�س �ل�شيء، يلف خ�شره بحز�م من �جللد 
�ل�شميك �لأ�شود يتدىل منه جر�ٌب ظاهر للعيان خلنجر ذهبي قدمي حاد، 
ي�شمع همهماته �لتي يحفظها عن ظهر قلب، ل �إله �إل �هلل وحده ل �شريك 

له، له �مللك وله �حلمد وهو على كل �شيء قدير.
ما ز�ل ُيلزمه بها منذ كان يف �لع�شرين من عمره، كان ي�شع �حل�شى 
�أمامه يوميًّا بعد �شالة �لع�شر يف باحة �مل�شجد �لكبري �لفارغ من �مل�شلني 



29

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

�ملفعم  �لت�شميم  �أبًد�  �لدين  جالل  ين�س  مل  مرتبًعا،  �أمامه  وُيجل�شه 
بالطماأنينة يف نظر�ته وهو ي�شد على يديه بينما يبادله �لنظر و�حل�شى 

بينهما: 
- ردد خلفي هذ� �لِذكر مئة مرة يا جالل �لدين، �أمامك مئة ح�شاة، 
�شُنبعد و�حدة بعد كل مرة نقولها حتى ل تختلط �لأعد�د يف �أذهاننا 
�شياطني  من  لك  حرًز�  لتكون  وم�شاء  �شباًحا  هذ�  �شتفعل  ونن�شى، 

�شخر �لعا�شي و�بنه. 
ومنذ ذلك �حلني وجالل �لدين ل يرتكها �أبًد� �شباًحا وم�شاًء، برتكيز 
وِفهم وح�شور قلب، ويف �لليل يجل�شان �شوًيا ليقر�أ عليه �شورة �لبقرة كاملة 
�لتي يحفظها عن ظهر قلب كـ ��شمه متاًما، ثم يخلد �إىل فر��شه وهو ل 

يخ�شى كل �شياطني �لأر�س ولي�س �شياطني �شخر و�بنه �شلطان فقط!
- مولنا�� ، يا �أ�شتا��ذ!

مل يكن يف حاجة ل للتوقف ول �للتفات لذ�ك �لذي قد �أهلك حنجرته 
ند�ء، فقط �كتفى باأن �أبطاأ خطو�ته قلياًل، للمرة رمبا �ملئة �أو �أكث، ياأتي 
�أن يعرف ماذ�  �أم عمار ليعتذر، لي�س يف حاجة �إىل  �لرجل خلف زوجته 

َفَعلت، فالتكر�ر يولد �لعادة، وهو قد �عتاد على �لأ�شف.
حلق به يف خطو�ت و��شعة، همه بني عينيه وفقره خميط بحو�ف ثيابه 
�لأحمر  يرتدي  �جلميع   ، �لبلدة،  �أهل  �حلاكم  �ألزم  كما  ا  �أي�شً �حلمر�ء 

باأمر منه!
�شرق �خلوف �أنفا�شه فخرج ما تبقى منها لهًثا:

- مولنا، �أرجوك ل تغ�شب من �أم عمار، �إنها بلهاء، �شاأر�شل ولدي لك 
كما تريد، فقط �أرجوك �شاحمنا ول ُتنزل علينا عقابك!
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ُخيل �إىل جالل �لدين باأنه �شمع �شحكات عم عابد �خلافتة وهو يحث 
�ل�شري ليجعله ي�شرع خلفه عاقًد� كفيه خلف ظهره كعادته للم�شي، فا�شطر 
�ل�شالمة  �أكب،  برجاء  كلماته  يكرر  وهو  خلفهما  من  للهرولة  �لرجل 
يطمئنه،  باأن  تاأمره  و�لرحمة  ويه�شمه،  يلوكه  �خلوف  يرتك  �أن  تقت�شي 
و�حلقيقة جُتب ل�شانه �أن يقول ما �شبق �أن قاله كثرًي� من قبل: باأنه جمرد 
رجل ولي�س له كر�مات كما يعتقدون ومن َثم ل ميلك غ�شًبا ي�شلطه عليهم 

ليخافونه بتلك �لطريقة!
وقبل �أن ينهي �شر�عه وجد �لعم » عابد« يتوقف فجاأة وي�شتدير بكليته 
نحو �لرجل �مل�شكني و��شًعا كفه بقوة فوق كتفه وم�شلًطا نظر�ت ل يعلم 

جالل �لدين من �أين ياأتي بها قائاًل ب�شوت عميق:
وهذ�  مولنا  من  �ملقربني  بية  �ل�شِ من  ولدك  عمار،  �أبا  يا  ��شمع   -
تفعله، فال  �لذي يجعله ي�شب على زوجتك وما  �لوحيد  �ل�شيء  هو 

تختبو� حبه له و�شبه �أكث من هذ�!
ن  كاد �لرجل يركع فقد �نحنى ظهره فجاأة حتت وطاأة �لتهديد �ملَُبطَّ
وهو ينظر نحو جالل �لدين با�شتغاثة ولكن �لعم �لعابد مل مينحه �لوقت 
�لكايف، و�لتفت جتاه جالل �لدين بنف�س �لنظرة �لغا�شبة وهو ي�شري بعينيه 

نحو �مل�شجد قائاًل بلهجة يفهمها جيًد�:
- لنلحق بال�شعائر يا مولنا.

ل  �لذي  و�ل�شر�ع  �لتوتر  ذ�ت  يعاين  مبحاذ�ته  �لدين  جالل  �شار 
و�شمتهما  �مل�شجد  دخال  حتى  �لنا�س  من  بالعامة  لقاء  كل  بعد  يفارقه 
�أر�شيته  تنظيف  �شرعا يف  ثم  كاملعتاد  وحدهما  �ل�شالة  فاأقاما  جدر�ُنه 
ثم  يومًيا،  يفعال  كما  �لوحدة  ت�شكنها  �لتي  وزو�ياه  �لرت�ب  من  �لعارية 
�أ�شعال �لَبخور بر�ئحة �مل�شك، تلك �لر�ئحة �لتي ت�شكن عقله وتاأخذه معها 
يف رحلة �شبيهة مع خيوط دخانه �إىل �أيام كان يتز�حم فيها مع �لغلمان 



31

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

ليلحقو� بال�شف �لأول يوم �جلمعة، و�أ�شفل �ملنب تن�شاب �آيات و�أحاديث 
�شعود  بعد  �لتحدث  يجوز  ل  �أن  تتهام�س  قبيلته  فتية  بينما  قلوبهم  �إىل 
�خلطيب �ملنب، فيلكزهم عمه ن�شر�لر�وي بيده وهو ينظر لهم بتحذير 

�أن ي�شمتو� وي�شتمعو� للخطبة!
�لو�قع يا جالل  �أن ت�شلب منك عتادك ملو�جهة  - ل ت�شمح للذكريات 

�لدين، نحن ل منلك رفاهية �لوقت.
�لبالد  يف  �لنا�س  ي�شدق  هل  عابد،  عم  يا  غريه  رفاهية  �أي  ول   -
�لبعيدة �أننا هنا يف د�و قد عدنا �إىل �إ�شاءة بيوتنا بامل�شاعل �ليدوية 

و�ل�شموع؟! 
�بت�شامة ُمتجاوبة طافت بني حنايا �لزمن على وجهه ثم �ختفت �شريًعا 

ك�شرعة ظهورها بينما ُي�شري �إلّيه ليجل�شا يف �شدر �مل�شجد �شاخًر�:
-  لو كانت �أقمارهم �ل�شناعية ما تز�ل تعمل .. فنعم!

ثم ��شتطرد وهو يرتبع على �لأر�س باأريحية م�شتنًد� �إىل �أحد �لأعمدة 
من خلفه:

�آبار  لدينا  �أف�شل حاًل من غريها، فنحن ما يز�ل  �أن د�و  تن�س  - ول 
يطعمون  كيف  نعلم  فال  هم  �أما  يومنا،  قوت  لزر�عة  ن�شتخدمها 

بطونهم!
�لبلدة  حُلكم  �لرت�شح  يف  تفكر  هل  �حلاكم،  مثل  تتحدث  �أ�شبحت   -

مثاًل؟!
ليثبتها  ر�أ�شه  على  عمامته  ي�شغط  بينما  بوقار  �شاحًكا  رفع حاجبيه 

وهو يقول:
- �أمل نقل منذ قليل �إننا مل نعد منلك تلك �لرفاهيات!

4 4 4
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�شيد �خلوف هو، ميلك ول يحكم، لقنها �إياه �أبوه كل ليلة: تعلَّم در�شك 
�أ�شحاب  يخ�شاك  بينما  �أحياًنا  �لزحف  من  غ�شا�شة  ل  �لثعبان،  من 

�لأقد�م، ولكن كن متاأكًد� من �أن �لنتيجة �شُتح�شم بلدغة مفاجاأة.
قلياًل  قب�شته  �إرخاء  �شوى  �أمامه  لي�س  ُيخطئ  عندما  ميلك  و�لذي 
لتتو�زن �لأمور، وبرغم متر�شه وخب�ته �إل �أنه �أخطاأ ومنح ثقته ملخلوقات 
لي�س لها عهد، فجاءت �أول �شربة مل يح�شب لها ح�شاب يف �شالم �ل�شغرية، 
لقد �ختاروها بعد �أن منحوه �مليثاق باختيار غريها، ثم هربو� وهو ي�شمع 

�شحكاتهم يف نعيق �لغر�ب.
ي�شمح  �أن  ترجوه  وهي  �أولده،  و�أم  �أختها  دموع  �أمام  �أور�قه  �رتبكت   
لها باإنقاذ �أختها، فهي تعلم �حلقيقة �لكاملة، وُتدرك ما مل ُيدركه �شيوخ 
من  بعيدة،  بالد  يف  �أخرى  حياة  ول  �أ�شود  �شاطئ  هناك  لي�س  �لبلدة، 
�شيختارها �لغر�ب �شتقدم قرباًنا لل�شياطني يف �لغرفة �ملغلقة وبعد ثالث 
لياٍل يفتح �لغرفة لياأخذ ج�شدها منزوع �لروح و�لدماء �إىل �لغابة حيث 

مثو�ها حتت تر�بها، هكذ� هي �أحكامهم ليبقو� حتت �شيطرته.
ُر من، يفكُر �أحياًنا باأنهم هم   ل يدري من يتحكم مَبن، ول من ُي�شِخّ
من يقومون بت�شخريه ولكن هذ� ل َيردعه ما د�مت هناك مز�يا �أخرى، ما 
د�م هو �ل�شلطان �حلقيقي لهذه �لأر�س �لتي يحيون فوقها، ل خيار �أمامه.
ق�شره  يف  باحلاكم  للقائه  �لر�شمي  �ليوم  �حل�شاد،  يوم  هو  �ليوم 
�ل�شخم،  ترك ليلى تفعل ما ترجته �أن يو�فق عليه، وذهب ملوعده �ملرتقب، 
وطئ بو�بة �لق�شر �لفولذية بذقن مرتفعة ونظر�ت ملتهبة نحو �حُلر��س 
�أنف�شهم  �إرعابهم فهم يخ�شونه من تلقاء  �إىل  �لذين مل يكونو� يف حاجة 
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بتبجيل،  ينحنون  وهم  �أمامه  مذعنني  �أطرقو�  �أُ�شبًعا،  ُيحرك  �أن  دون 
حد�ئق  باخلارج،  �لذي  غري  �آخر  َعامل  وكاأنه  للد�خل،  �إياه  م�شطحبني 
باجللو�س  لت�شمح  تت�شع  حافته  لل�ُشقيا،  عميقة  بئر  يتو�شطها  بهجة  ذ�ت 
و�ل�شتمتاع بالنظر، �أحجار ملونة على �جلانبني حتدد �ملمر �لذي ي�شري 
فيه ِكبار �لزو�ر نحو �لبو�بة �جلر�نيتية �لد�خلية للق�شر و�لذي ي�شبقها 
�ل�شا�شع  �لبهو  نحو  ز�حًفا  �لرخام من عندها وميتد  يبد�أ  درجات  ثالث 
�حلاكم  �شوى  ي�شكنه  مل  عاًما،  ع�شرين  منذ  ُم�شّيد  ق�شٌر  بالد�خل، 

و�أ�شرته، قبل �أن يعم �لفقر وجتف �ملياه.
و�حرت�م،  �شديد  برَتحاب  �شلطان  ل�شتقبال  �حلاكم  خرج  وكاملعتاد 

ودوي �شوته مرتفًعا فاحًتا ذر�عيه عن �آخرهما:
- �شلطان �شخر �لعا�شي، �أهال بك يا �شيدنا.

كم ُيحب نبته �ملمطوطة هذه وهو يناطحه �لقوة ويخ�شاه يف �لوقت 
ذ�ته، تقدم �شلطان باجتاهه يطرق �لأر�س بخطو�ت ثقيلة مق�شودة على 

�لأر�س �لرخامية �لالمعة قائاًل بتملق لي�س يف حاجة �إليه:
- مرحًبا بك يا �شيَد د�و، بل يا عظيَم د�و �إذ� �أردنا �حلقيقة

عباءته  طريف  جامًعا  �لكبري،  فمه  فاحًتا  مقهقًها  �حلاكم  ي�شحك 
�لبي�شاء �لنا�شعة �ملزرك�شة باخليوط �لذهبية �لب�قة، فعباءة �حلاكم ل 
بد �أن تختلف عن �أثو�ب عامة �لنا�س يف �للون و�لت�شميم و�لزرك�شة، هكذ� 
هو قانون د�و �خلا�س بطبيعة �ملالب�س، �لعامة يرتدون �لعباء�ت �حلمر�ء 
�لباهتة ول ي�شعون �لعمامة، �أما �شاحر �لبلدة فله �للون �لأ�شود و�لعمامة 
كذلك، ل يجب �أن يكون هناك نا�شٌع �شوى �حلاكم فقط مبالب�شه وعمامته 
�ملخيطة من خيوط �لذهب و�لف�شة، ��شتطاع �أن مييز نف�شه يف كل �شيء، 
و�لإ�شاءة  �لآبار  مياه  �مل�شري،  يف  عنه  رغًما  �لنا�س  مع  ��شرتك  �أنه  �إل 

بال�شموع حتى و�إن �ختلف حجمها .. تظل �إ�شاءة �شاحبة!
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- هل ر�شي �لأ�شياد بح�شاد هذ� �لعام؟
باأن  �كتفى  �شلطان  ولكن  �ملبطن  �لت�شفي  وبع�س  بلوؤم  �حلاكم  قالها 
�أطرق قلياًل بر�أ�شه  لثانية قبل يرفع عينيه فقط بتلك �لطريقة �لتي يفعلها 
حينما يريد بث �خلوف يف من يقف مبو�جهته، مما جعل �حلاكم يتنحنح 

متابًعا برتدد قد ي�شل �إىل �للعثمة:
- �شمعُت باأنهم �ختارو� �أخت زوجتك �ل�شغرى ولكنني مل �أ�شدق حتى 

�للحظة.
لحت �بت�شامة جانبية �شغرية على ثغر �شلطان عندما لحظ �رتباك 

�حلاكم وهو يقول بوقار:
- �لأ�شياد هي من تختار يا عظيم د�و، لي�س لنا من �لأمر �شيء.

�رتفع فجاأة �شرير �لبو�بة �خلا�شة بباحة �لق�شر �خللفية مما جعل 
�ملنا�شبة،  �للحظة  يف  �لعامة  ح�شور  �أنقذه  وقد  بر�حة  يتنف�س  �حلاكم 
�لتجمع �لكبري �لذي يحدث نهار كل جمعة ب�شكل متكرر وقد و�فقت هذه 

�جلمعة يوم �حل�شاد.

�أ�شار �حلاكم بكفه ل�شلطان لي�شري بجو�ره بد�خل بهو �لق�شر لي�شتطيعا 
د�و،  �ُشكان  �ل�شاحة مكان جتمع  يت�شدر  �لذي  �لباب �خللفي  �إىل  �ملرور 
�أعمدة  للتو،  منه  دلف  �لذي  ذ�ك  عن  متاًما  خمتلف  �خللفي  �لباب 
مرتفًعا  �شريًر�  ُت�شدر  ثقيلة  حديدية  بو�بة  يتو�شطها  عري�شة  �أ�شمنتية 
كلما حتركت و�لأر�س من �أ�شفلها يك�شوها �لبالط �ل�شخري وينتهي عند 
�لدرجة �خلام�شة �لتي تف�شل باب �لق�شر �خللفي عن �ل�شاحة �لكبرية 
�لعارية متاًما عن �أي ك�شاء، فقط رمال و�شجري�ت عالية تغطي م�شاحة 

�لأ�شو�ر �لد�خلية بالكامل فتعزل من بالد�خل عمن خارجه.
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ا هو خلف �لباب �لرئي�شي للق�شر بحد�ئقه  �لنا�س ي�شمعون فقط عمَّ
و�آباره ولكنهم ل ي�شدقون، ما ي�شدقونه هو ما تر�ه �أعينهم كل جمعة يف 
�ل�شاحة من رمال وطاولت منخف�شة موزعة يف �ل�شاحة ب�شكل ع�شو�ئي 

تعلوها �للحوم �مل�شوية مبختلف �لأنو�ع، �إنهم ي�شدقون بطونهم �أكث!
�أ�شار �حلاكم بكلتا يديه ليتخذ �جلميع �أماكنهم حول �لطاولت بينما 
ُمدججون  جنود  �أربعة  و�شمالهم  ميينهم  وعن  �شاحره،  بجو�ر  هو  يقف 
بال�شيوف و�لرماح، فقد نفذت �لذخائر ومل يعد للبنادق و�مل�شد�شات قيمة 

ُتذكر!
وبد�أ بخطبته �لع�شماء �لتي يكررها عليهم منذ �شنو�ت حتى حفظها 

�شغريهم قبل كبريهم:      
�أن  قبل  �أُطعمكم  �لكبرية،  وعائلتي  �أ�شرتي  �أنكم  تعلمون  �أحبائي،   -
�أُطعم �أبنائي، ل يهناأ يل طعام دونكم، و�ليوم يوم فرح، وقد تخل�شت 
د�و من �شر عظيم بف�شل �شاحرنا �ملخل�س �شلطان �شخر �لعا�شي، 
�لذي يعمل باإخال�س كما كان و�لده متاًما حتى يتم �لق�شاء على كل 
�ل�شرور ومنابع �ل�شوؤم �لتي كانت �شبًبا يف جفاف �لأر�س وعدم نزول 
ر�ودتني  فلقد  بذلك،  �أب�شركم  كنا،  كما  �شنعود   � وقريًبا جدًّ �ملطر، 

روؤيا ليلة �أم�س عن ُقرب زو�ل �لُغمة.
�أطلت نظرة جانبية من عني �شلطان نحو �حلاكم، فاخلطبة هذه �ملرة 
ًقا، وخرج عن �لعتياد ولكنه �آثر  حتوي روؤيا وهو ما لي�س متفًقا عليه م�شبَّ

�ل�شمت بينما ي�شتقبل �حلاكم خطبته بوجه من�شرح:
�لبلدة،  �ملياه جمدًد� حول  �شرتتفع   ،� قريًبا جدًّ ملكانتها  د�و  �شتعود   -
و�شيغ�شل �ملطر فقر �ل�شنو�ت �لتي ع�شناها ونعي�شها، ب�ّشَرتني �لروؤيا 
�أنه رمبا تكون �ل�شنة هي �لأخرية يف �ملحنة، و�أن ح�شاد هذ� �لعام 

هو �لأخري.
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�شرت �شحنة متوترة بني �لنا�س وعلت �لهمهمات يف �ل�شاحة و�ت�شعت 
�لعيون ده�شة وفرحة بينما جذبت كل �أم فتاتها �لتي �شتلبغ �لتا�شعة ع�شرة 
�لعام �ملقبل بني �أح�شانها وعال �شوت بكاء �لفرحة ورفع �لرجال �أيديهم 
�إىل �ل�شماء يدعون للحاكم بدو�م حكمه وعظمته وبقائه �إىل �أبد �لدهر يف 

من�شبه و�رتفعت �أ�شو�ت �أ�شحاب �للحى �لبي�شاء يت�شاءلون:
- �إذن هل �شنعود ل�شالة �جلماعة جمدًد�؟! 

على  �ل�شيطرة  حماوًل  كالقبور  �شامًتا  بجو�ره  كفه  �شلطان  قب�س 
�لغ�شب �لذي بد�أ يتاأجج، �حلاكم يحيك موؤ�مرة ما �شده، �إنه يهدم كل 

�شيء �أقاموه منذ �شنو�ت، ولكن ملاذ�؟
- بالتاأكيد �شنعاود، ولكن عندما نتاأكد متاًما �أن �لفتنة لن تتاأجج مرة 
�أي �شيء  �أهم عندي من  تفرقة و�ختالف  �أخرى، فاجتماعكم دون 

�آخر.
يتهام�شون  وهم  �أنف�شهم  لإقناع  حماولة  يف  بروؤو�شهم  �ل�شيوخ  �أطرق 
لأن  �آثمني؛  وغري  مالمني  غري  فهم  �لأحو�ل  كل  ويف  حُمق،  �حلاكم  باأن 

عليهم طاعة ويل �لأمر، وطاعة ويل �لأمر و�جبة.
مالت �إحد�هن نحو �أُذن زوجها هام�شة بتهكم:

- نحمد �هلل �أن �حلاكم مل ُي�شرح بال�شالة يف �مل�شاجد و�إل لكت�شف 
�لنا�س �أنك ل ت�شلي من �لأ�شا�س.

و�أطرقت  �حلال  يف  ل�شانها  فابتلعت  قاتلة  بنظرة  زوجها  لها  �لتفت 
بر�أ�شها بينما هو يجذبها مطبًقا على ر�شغها ليوؤملها هام�ًشا بنبة متوعدة:
- وهل تظنني �أن �أحًد� من هوؤلء ي�شلي يف بيته، �لأبو�ب ُمغلقة على من 

بد�خلها يا �مر�أة، فا�شمتي خرًي� لِك .
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وهنا علت �أ�شو�ت �لطبول وقد بد�أت وفود �لرجال �ملت�شحني بالأخ�شر 
بقوة  �أنف�شهم  حول  يدورون  �لنا�س  بني  منهمرين  �ل�شاحة  �إىل  يدخلون 
مرة  يزد�د  �لدفوف  دُق  بينما  �ملنتفخة  �أثو�بهم  معهم  فتدور  ومهارة 
وينخف�س مرة بوترية متناغمة حتى بد�أ �لعامة يتمايلون بن�شف ج�شدهم 
مبهارة  تعمل  و�أ�شابعهم  و�لأمام  �خللف  �إىل  جلو�س  وهم  معهم  �لأعلى 
وجوع لتنتزع �للحم �مل�شوي من بني �لعظام وَتقذفه يف �لأفو�ه �لتي تلوكها 
بن�شوة كبرية و�شعادة وعيونهم ل تغادر هياكل �حليو�نات �لتي بد�أت تظهر 
من خلف �للحم �ملاأكول، كل حو��شهم من�شغلة تلتهم كل ما يقابلها مب�شاعر 

غامرة تغرقهم وحتجزهم عن �أي �شيء �آخر!
- ملاذ�؟!

هم�شة مبطنة بالوعيد من �شلطان جعلت �حلاكم ي�شري بيديه للجنود 
من حولهما باأن يبتعدو� قلياًل، ثم �لتفت نحوه بن�شف ��شتد�رة وهو ي�شبك 

�أ�شابع كفيه يف بع�شهما �لبع�س ُمدعًيا �لهدوء ُمف�شًر�:
- ل بد �أنك ن�شيت �أن �بنتي �شتبلغ �لتا�شعة ع�شرة يف �لعام �ملقبل.

يا  بابنتك  �أ�شحي  لن  �أنني  تعلم  بالتاأكيد،  خمرًجا  لها  �شنجد  ُكـنا   -
عظيم د�و.

- كما وجدت خمرًجا لأخت زوجتك يا �شلطان .. �ألي�س كذلك؟
دغاه يف حركة ظاهرة بينما  �شغط �ُشلطان �أ�شر��شه بقوة فتحرك �شُ
وهو  �للحظة  تلك  يف  ب�شر�يينه  ي�شري  �لذي  �لغ�شب  بلهيب  عيناه  برقت 

يتابع باأنفا�س مثل �شر�ر�ت �جلحيم:
- كانت هناك حلول �أخرى غري �إلغاء �ملر��شم، �أقلهم �أن ت�شدر قانوًنا 
�أحًد� مل يكن  �أن  �لأ�شرة �حلاكمة يف �حل�شاد وتعلم  مينع م�شاركة 

ليعرت�س.
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�إطعام بطونهم  �لنا�س �ملنهمكني يف  �ألقى �حلاكم نظرة �شريعة على 
وجهه  يف  كالتنني  �لنار  يبث  �لذي  �لغا�شب  ذ�ك  �إىل  بناظريه  عاد  ثم 
�أن  يقني  لديه  و�شار  ا،  فر�شً �لرت�جع  عليه  يفر�س  �أن  ويريد  خوف  دون 
�لقر�ر�ت �لتي �تخذها كانت �شائبة للغاية، �شلطان جتّب ول بد من ردعه 

وباأي و�شيلة.
مثاًل  حتاول  هل  �لعا�شي؟  �شلطان  يا  �حلكم  �شوؤون  يف  تتدخل  هل   -

فر�س �إر�دتك على �حلاكم؟!
�أجابه بكثري من �ل�شمت بينما تتحول نظرة �شلطان من �لغ�شب �إىل 
ي�شبق  �لذي  �لبارد  بالزحف  تلوح  عميقة  مبهمة  نظرته  فباتت  �لتب�شر 

�للدغة �لقاتلة، ثم قال وهو ي�شغط كل كلمة يتفوه بها:
وعلينا   .. �لأمر  لك  د�و،  عظيم  يا   .. قر�ر�تك  �أُر�جع  �أن  حا�شاك   -

�لتنفيذ!
لي�شتاأذن  للخلف  بظهره  ويرت�جع  لالأ�شفل  يطرق  وهو  كالمه  �أنهى 
بالن�شر�ف �ملُبكر، تر�جع خلطو�ت عندما ح�شل على �لإذن باإمياءة من 
�حلاكم حتىً ��شبح بد�خل بهو �لق�شر، د�رت عيناه يف �لأنحاء �ل�شا�شعة 
غبيًّا،  يظنه  �حلاكم  عقله،  بد�خل  مظلمة  بطرق  �لأفكار  تتناطح  بينما 
يتخذ خطو�ته للتخل�س منه رويًد� رويًد�، كالأرملة �ل�شود�ء �لتي تتخل�س 
من �لذكر مبجرد �لتلقيح فلم يعد له قيمة لديها، يعلم جدًيا �أنها �خلطوة 

�لأوىل لتحديد نفوذه، ثم تاأتي �خلطوة �لثانية باإق�شائه متاًما .
فارًغا  ي�شبح  مل  �لبهو  لكليهما،  فارًقا  هذ�  ي�شكل  ل  قتله  �أو  �شجنه 
كاملعتاد، بل ��شطفت فيه ب�شعة جنود ومتركز معظمها على تلك �ل�شالمل 
ُي�شدر  ومل  دخوله،  عند  موجودين  يكونو�  مل  �لعلوية،  للغرف  �ملو�شلة 
�حلاكم �لأو�مر �إليهم �أمامه، �إذن فالأمر ُدّبر �شابًقا وُمعٌد له، ومن غري 
�جلائز �أن يكون قد مت تدبري ذلك بني �شاعة و�أختها، �إنه خُمطط �َشلًفا، 
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لـ »�شالم« على  �إ�شعافه باختيار �لغر�ب  ولكن �لتخطيط كله يعتمد على 
وجه �لتحديد!  فكيف عِلم �حلاكم �أنها هي من �شيقع �لغر�ب على ر�أ�شها؟

هل ي�شتعني �حلاكم ب�شاحر �آخر جمهول؟! 
يبدو ذلك م�شتحياًل يف وجوده، كيف مل يخبه �أعو�نه من �جلن بذلك؟
خرج من �لق�شر وقد ت�شاربت �لإجابات وت�شادت مع بع�شها �لبع�س، 

ي�شُعر باأنه ي�شُعف �أكث فاأكث وكاأن قّوته تتخلى عنه.
مات  �أن  منذ  كاملري�ث  تلقائًيا  �إليه  و�نتقلت  كظلِه  لزمتُه  �لتي  قوته 
�شخر �لعا�شي حمرتًقا يف بيته ووله �حلاكم من�شب و�لده مع بد�ية عام 

�جلدب.
�أكث جبوًتا من ذي قبل  باأي ثمن بل وي�شبح  ي�شتعيدها  و�أن   ل بد 
على  يعزم  وهو  �شيطاين  بتحدٍّ  عيناه  بِرقت  ثمن،  من  ذلك  كلفه  مهما 
حيث  غريه،  يدخلها  ل  �لتي  �لغرفة  تلك  �إىل  وحتديًد�  لبيته،  �لعودة 
�إحد�هن منها  �لتي هربت  �لقر�بني  و�لتعويذ�ت، مكان تقدمي  �لطال�شم 
يف  �شتجتاح  من  ول  �شتنتهي  كيف  يعلم  �أحد  ول  بد�أت  �لعا�شفة  للتو، 

طريقها؟

4 4 4
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و�أعادت  �شابًقا  �أف�شدته  ما  �أ�شلحت  قد  �أنها  ليتاأكد  �لبيت  حول  د�ر 
�لنافذة كما كانت، وبالفعل فعلتها ليلى وقامت بتثبيت لوح �خل�شب قطعًيا 
على  و�فق  عندما  ُمفكًر�،  �لغابة  نحو  للخلف  �لتفت  يكن،  �شيًئا مل  وكاأن 
تهريبها مل يكن يعلم ما ي�شمره له �حلاكم، �لآن كل �شيء تغري، ل بد من 

�إعادة ح�شاباته جمدًد�، وهذه �ملرة ل دخل للعو�طف فيها.

- �شلطان!

�قرتبت ليلى بحذر هام�شة با�شمه متعجبة من وقفته تلك م�شتنًد� �إىل 
�لنافذة يتح�ش�شها كمن يتفقد �أحد �أطفاله ليطمئن على �شالمته، �شبكت 
�أ�شابعها برتقب وهي تقرتب �أكث منه وتعيد �لهم�س ولكن هذه �ملرة بنبة 

حملت �متناًنا وفرًي� و�بت�شامة منحوتة على ثغرها:

- لن �أن�شى معروفك �أبًد� يا �أبا �لأولد، بف�شلك �أختي ل تز�ل على قيد 
�حلياة.

ِعبار�تها  وقفته،  يف  جتمد  وكاأنه  �أمنلة  قيد  يتحرك  مل  م�شتنًد�  ظل 
فيما  �أذنيه  �إنه غارق حتى  �شمعه فقط،  �شوى  تتطاير من حوله ل مت�س 
ينتويه ويخطط له، وبعد �لكثري من �ل�شمت �لذي مل جتروؤ هي على قطعه 

بكلمات �أخرى قال بنبة خ�شنة ل روح فيها:

- ل متتني كثرًي�، فهي يف مكان �أ�شد وح�شة من حجرة �لأ�شياد.

حركت ليلى ر�أ�شها نفًيا وهي تلتفت بج�شدها كلها تلقاء �لغابة وتقول 
بثقة:
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و�شعتها على  لقد  �تفقنا،  كما  �شريًعا  للخروج  �شتعرف طريقها  - ل، 
�لكر�شي �ملتحرك و�أر�شدتها �إىل �لطريق �لذي �شتتبعه عر�شًيا �إىل 

�أن جتد �ملخرج نحو �جلهة �لأخرى من �لبلدة.
�شردت بب�شرها بني �لأ�شجار �ملرتفعة هناك وكاأنها حتاول �خرت�قها 

وهي ت�شتدرك قائلة:
 - تعرف باأنها تفقد قدرتها على �مل�شي عندما ترتعب بهذ� �ل�شكل..

- �أعرف.
ا هو  قالها ب�َشاأم برًت� للحديث �لذي بات ي�شتنزفه وي�شتت تركيزه عمَّ
�أهم و��شتد�ر مغادًر� نحو باب �لبيت تارًكا �إياها مثبت �لنظر�ت لالأمام، 
ُتعيد ح�شاباتها هي �لأخرى؛ �إنه منغلق متاًما معها �لآن، ل يتكلم كثرًي� ومل 

يطلعها كعادته على ما يدور بر�أ�شه، ويتجنبها!
على  جاثية  �لفر��س،  فوق  �أمامه  جتل�س  كانت  فقط  �شاعاٍت  منذ   
�ملكحلتني  عينيها  وتثبت  بكفيها  وجهه  وحتيط  منه،  تتقرب  ركبتيها، 
�ل�شغرى،  �أختها  لريحم  رجاءها؛  تبثه  بعينيه  كعادتها  �ل�شديد  بال�شو�د 
َحر�ك،  دون  جماًز�  ل  حقيقة  تاأ�شره  نظر�تها  وكاأمنا  �إليها  ينظر  ظل 

ي�شاألها وكاأمنا ي�شاأل نف�شه:
�لعامة  �أمام  �حل�شاد  يوم  وهيبة  وهيبتي  ليلى،  يا  د�و  وقانون   -

و�حلاكم؟!
�شفتيها  فوق  �مل�شتقرة  �بت�شامتها  وكذ�  نظر�تها  ثبات  على  حافظت 

وجتيبه بنف�س �لر�جية �لو�ثقة من ��شتجابته:
- لقد ربيتها يف بيتك منذ �أن كانت طفلة يف �لعا�شرة يا �شلطان وكانت 
تهابك وحتبك كاأبيها وظلت طفلتك �لوحيدة حتى �أجنبت لك �لأولد 
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يا �أبا �لأولد، ��شمح يل باأن �أ�شاعدها على �لهرب �إىل �جلهة �لأخرى 
من �لبلدة، �شاأجعلها تدعي باأنها وحيدة ولي�س لها عائلة و�أنها تلجاأ 
يعطف  من  هناك  �شتجد  وبالتاأكيد  بينهم  تعي�س  �أن  وتريد  �إليهم 

عليها.
 غلفهما �ل�شمت ببودته �ملقيتة، مل ميزقه �شوى �شوت لهو �أطفالهما 
�لقادم عب �لنافذة �ملطلة على فناء �لبيت �خلارجي، و�شر�ع ما يلوح فوق 
ميكنه  ول  وياأمرهم،  باجلن  يتحكم  �ملُهاب،  �لبلدة  �شاحر  هو  مالحمه، 
�لتحكم بقر�ر�ته منذ �أن ر�آها لأول مرة ب�شحبة �أمها �لباكية �لتي كانت 
�لتي يرى  �لأوىل  �ملرة  تكن  �لغابة، مل  لإنقاذ �شغريتها من ظلمة  ترجوه 
فيها �أم ليلى تاأتي ر�كعة تطلب �مل�شاعدة، لقد كانت حالة د�ئمة لدى �شخر 
�لعا�شي ل�شدة حاجتها لالإجناب من جديد وقد �نطع رحمها عن �إجناب 
باأن  وي�شخرون منها  يعايرونها  �لبلدة  ون�شاء  ليلى  لـ  �إجنابها  بعد  �لذرية 
حملها بابنتها �لأوىل كانت حم�س م�شادفة!، و�لده كان مينحها �هتماًما 
خا�س ويفرد لها م�شاحات خا�شة من وقته حتى �نقطعت عن زيارته ومل 
�بنتها �ل�شغرية من  لها  باأن يعيد  �إل عندما جاءته منهارة ترجوه  يرها 

�لغابة.
ذ�ك �ليوم ليلى كانت خمتلفة عنها كثرًي�، جتل�س على ركبتيها م�شتقيمة 
�لظهر كما تفعل �لآن، وكاأنها ت�شتعد لالنق�شا�س، تثبت نظر�تها �لغارقة 

يف �شو�د �لكحل، وتنهي مطلب �أمها بنبة ممطوطة ت�شبه مو�ء �لقطط: 
»�أرجوووك« ثم غادرت بخطو�ت تناف�س خطو�تهم �لتي جتمع �خلفة 

باحلذر، ليكت�شف باأنه قد �شقط م�شحوًر� ب�شحر �آخر غري �لذي يعرف!
وعادت  وجنتيه  فوق  من  كفيها  �شحبت  عندما  باخلو�ء  فجاأة  �شعر 
قر�أت  كاأمنا  وقالت  فخذيها  على  بكفيها  وت�شتند  جل�شتها  يف  ت�شتقيم 

�أفكاره:
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- �أرجوووك!
 زفر م�شتخدًما �لنبة نف�شها �لتي يغطي بها �نفعالته �لعاطفية قبل 

ا وقال ب�شاأم: �أن ينه�س منتف�شً
ظهورها  �شاأبرر  فكيف  هناك،  يتقبلوها  مل  و�إن  �لنا�س،  ر�آها  و�إن   -

جمدًد�؟!
- �لنا�س هنا يعرفون باأنها �شوؤم و�شي�شدقون عنها �أي �شيء، �شنقول 
�شيء  �أي  �أو  يتقبلها  ومل  �إلينا  و�أعادها  لفظها  �لأ�شود  �ل�شاطئ  باأن 

�آخر تريده.
جمع طريف عباءته مقطب �جلبني بينما يح�شم �ل�شر�ع �لد�ئر بد�خله 

بجملة و�حدة قالها وهو يتوجه نحو باب �لغرفة بخطو�ت ع�شية: 
- �أخرجيها �إىل �لغابة قبل �أن �أعود من �لق�شر، وحذ�ِر �أن ير�كما �أحد 

و�إل �شتكون نهايتك ونهايتها.  

4 4 4



ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال



45

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

وإليك سالم

ماذ� لو كان �لوح�س حقيقة! ماذ� لو كانت كل �لأ�شاطري حدثت يوًما ما 
بالفعل، ماذ� لو كنا نحن �لوحو�س �حلقيقية.. لو ُكنا نحن �خليال؟ بينما 

هم �لو�قع.. هم من يخ�شوننا!
تفتح  وهي  متاأملة  تتاأوه  �أن  قبل  مر�ت  عدة  باأهد�بها  �شالم  رم�شت 
دفعة  حو��شها  �شجت  فقط،  �لظالم  �شوى  هناك  يك  مل  ببطء،  عينيها 
قبل  �لأخرية  �للحظات  تتذكر  تهاجمها،  �لقريبة  �لذكرى  بينما  و�حدة 
�ل�شطد�م، عندما �ندفعت برعب نحو قلب �لغابة بعد �أن حملتها �أختها 
ب�شعوبة وو�شعتها فوق �لكر�شي �ملتحرك وو�شعت بحجرها بع�س �لطعام 
وقارورة ماء ودفعتها بني �لأ�شجار و�أمرتها وهي تلهث �أن تهرب ول تعود 

ثانية حتى ولو كلفها �لأمر حياتها:
ف�شتكون  �أحد  عِلم  لو  �أبًد� مهما حدث،  تعودي  ول  �شالم  يا  �هربي   -
يجدك  وعندما  �لأخرى  �جلهة  �إىل  �لغابة  �عبي  جميًعا،  نهايتنا 
�أحدهم �أخبيه باأنك يتيمة ومري�شة ول جتدين من يعولك ويطعمك، 
من  تخبيهم  ول  بينهم،  �أخرى  حياة  و�شتجدين  كرم  �أهل  �إنهم 
تكونني و�إل ف�شيعيدونك جمدًد� ووقتها �شت�شجنني يف غرفة �لأ�شياد 

�إىل �لأبد، هل فهمِت؟
دفعت �شالم �لكر�شي �ملتحرك بكل ما متتلك من قوة، �لذعر هو من 
�إىل موت،  �إىل خوف، ومن موت  كان يدفعها ل يد�ها، تهرب من خوف 
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من  �أهلها؟  من  تهرب،  ممن  حتديًد�  تعرف  ل  �أخرى،  �إىل  وحدة  ومن 
بلدتها؟ من عائلتها؟ تهرب �إىل �لغرباء رمبا جتد لديهم بع�س �لرحمة، 

ورمبا جتد لعنة �أخرى تالحقها!
وجهها  تغرق  و�لدموع  �ملحرتقة  �لأ�شجار  بني  و�أكث  �أكث  غا�شت 
و�أنفا�شها تنهت بال توقف حتى كاد قلبها يتوقف بينما ب�شرها �شاخ�ٌس 
جتاهها،  تتحرك  جهة  �أي  �إىل  حتديد  على  �لقدرة  فقدت  وقد  لالأمام 
وفجاأة ودون مقدمات �رتطم �لكر�شي بجذع �شجرة ملقى عر�شًيا مع �شدة 
�ندفاع �لعجالت، وجدت �لأر�س تقرتب منها ب�شرعة بالغة حتى تنبهت 
ب�شائل د�فئ ير�شم  ر�أ�شها و�شعرت  �أنها هي من ت�شقط عندما �رتطمت 
خًطا فوق جبهتها ويهبط يف رحلة �إىل �أنفها ثم فمها فكان طعم �لدماء 
�آخر ما تذوقته قبل �أن تفقد �لوعي ويظلم كل �شيء من حولها، ظالم رمبا 

ل ياأتي بعده نور �أبًد�
�إل �أن ظنها قد خاب، وها هي تفتح عينيها من جديد ولكنها ل ُتب�شر، 
هل فقدت نظرها كما فقدت قدرتها على �مل�شي! �أي فتاة �أنِت يا �شالم؟ 
�شيء ما يتحرك حولها، حفيف ثياب! جف حلقها فكتمت �أنفا�شها عنوة 
يدها  ي�شتطيع �حلر�ك،  �ملتبقي من ج�شدها  �أن  من  �لتاأكد  وهي حتاول 
توؤملها ولكنها ما تز�ل تعمل، دقيقة، دقيقتان، ثالثة، ل يز�ل �ل�شوت على 
ا ل�شيء  نف�س �لوترية، �إل �أنه �بتعد عنها ثم �شمعت �شالم �شريًر� خفي�شً
ما، بد�أت بعدها تلمح خيط �شوء �شاحب قادم من نافذة بعيدة، �إنه �شوء 
�لقمر، يخبها باأن عينيها بد�أتا تعتاد�ن �لظالم وتتعامالن معه، عودة 
�لروؤية مل تخفف من �شربات قلبها �ملوجعة بني �أ�شلعها، بل ز�دتها عندما 
بد�أت تبحث مبقلتيها هنا وهناك تتفقد طبيعة �ملكان �مللقاة به على تلك 
و..  للغاية  لها عن غرفة كبرية  يك�شف  �ل�شاحب  �ل�شوء  �لعارية،  �لأر�س 
�شرخة مرتفعة �نطلقت من حلقها وهي ترى ذ�ك �خليال �لأ�شفر هناك 
�أكث  �شاقاها  وتتخدر  فمها  فوق  كفيها  كلتا  ت�شع  �أن  قبل  �لنافذة  بجو�ر 

فاأكث.
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حترك �خليال نحوها فاأطلقت حلنجرتها �لعنان ب�شرخة �أخرى �أكث 
�أمام  متاًما  �حلركة  عن  �خليال  فتوقف  للخلف  �لرت�جع  حُماولة  فزًعا 
�لنافذة مبا�شرة، �شقط �ل�شوء فوقه فمنحه مزيًد� من �لِظالل �لطويلة 
�ملرعبة، حتولت �شرختها �إىل بكاء يائ�س و�شهقات مرتفعة وهي تر�ه ي�شري 
�للحظة  �لفر��س حتى جل�س فوقه و�لذي مل تالحظه �شوى  ببطء باجتاه 
تلك  يف  تفا�شيله  تت�شح  مل  للغاية  عري�س  �ل�شرير  بعينيها،  تتبعه  وهي 
لوحة  �شجُنها يف  وكاأنها مت  كالدهر مرت عليها  دقائق  �لظلمة �حلالكة، 
حتى  ول  يتحرك  �لإطالق  على  �شيء  ل  بد�خلها،  حلب�شها  فقط  ُر�شمت 

تظن �لهو�ء يفعل!

- �أنا.. �أتذكرِك.
قالها �خليال بنبة مبحوحة بعيدة، وب�شوت متح�شرج َي�شي بحنجرة 
مل ُت�شتخدم منذ �لكثري من �لوقت، بد�أت �شهقاتها تخف تدريجًيا حُمدقة 
قالت  �شوتها  وعندما وجدت  �لظالم،  �خرت�ق  يائ�شة من  به يف حماولة 

بخفوت مرتع�شة:
- ما �أنت؟

تاأتيها  �أن  قبل  جل�شته  يف  متجمد  هو  بينما  جمدًد�  �ل�شمت  �شاد 
�حل�شرجة نف�شها بكلمات رمبا تبدو ماألوفة لها:

- كنِت هنا.. منذ.. �شنو�ت كثرية.. كنِت �شائعة.
حركت ر�أ�شها تنفي �شيًئا ل تعرفه بينما �شدرها ينهت �شعوًد� وهبوًطا 

�نفعال لي�شيف موؤكًد�:
- كنُت هناك.. خلف �جلد�ر �ملتهدم.
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مادت �لدنيا بها وهي تتذكر تلكما �لعينني �لتي ر�أتهما تنظر�ن �إليها 
طفلة  وهي  �لغابة  بقلب  �ملحرتق  �لق�شر  يف  �ملتهدم  �جلد�ر  خلف  من 
�لآن  فعلت  كما  �لوعي،  تفقد  �أن  قبل  �شنو�ت  منذ  هناك  �شاعت  عندما 
بال�شبط! عندها تيقنت �أنها �لآن باأحد حجر�ت ذ�ك �لق�شر، ويحدثها 

�أحد �أ�شباحه!

4 4 4
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عندما فتحت عينيها للمرة �لثانية كانت �أ�شعة �ل�شم�س �لقوية تغمرها 
رحلة  بعد  متاأملة  لتغم�شهما  فعادت  مقلتيها  على  بقوة  وتت�شلط  بالدفء 
حتى  �لظلمات  يف  �لعي�َس  �عتادو�  من  �إل  يوؤمل  ل  فالنور  طويلة،  ظالم 

�أِلفوها و�ألفتهم!
نه�شت �شريًعا تنظر حولها لتتيقن مما عرفته ليلة �أم�س قبل �إغماءتها 
منحها  بغبار  خمتلطة  �شو�د  طبقة  يعلوها  حمرتقة  �جلدر�ن  �لأخرية، 
مظهر �شاحب خميف، كل ما بالغرفة حمرتٌق متاًما، هيكل �شرير فارغ من 
�لفر�س و�لألو�ح، خز�نة �ملالب�س �لفارغة �لعري�شة �لتي حتتل جد�ر كامل، 
�ل�شو�د من كل جانب فلم تعد تعك�س �شوى  مر�آة عري�شة كذلك يغطيها 
�آثار ل�شتائر كانت تغطي �لنافذة  خيالت، �شجاد ه�س من �شدة تفحمه، 
يوًما ما، كل هذه �لأ�شياء مل يعد منها �شوى بقايا.. ور�ئحة �ملوت �لتي مل 
تذهب بعد، �أطالل حلياة مرتفة ق�شت على �أ�شحابها يف نهاية ب�شعة ل 

يتخيلها �أحد.
حلظة! هناك �شحٌن كبرٌي ف�شيٌّ ممتلئ عن �آخره بثمار �لتفاح �لأخ�شر 
ا  ة �لتي ترقد فوقها �أر�شً وزجاجة مياة نقية، فوق حافة �لفر�س �لإ�ْشَفْنِجيَّ
باأن  بده�شة وهي تظن  لدقيقة  به  �ل�شرير�ملتهالك، حدقت �شالم  بجو�ر 
خيالها �جلائع فقط هو من �شورُه لها، �إنه حتفة فنية طازجة و�شط كل 

هذ� �لكم من �خلر�ب !
مل ت�شتقر نظر�تها لأكث من حلظتني حتى وهي تلتهم �لثمار و�حدة 
ماتها تندمج مع  بعد �لأخرى، ظلت جُتوب �لغرفة بعينيها بينما �شوت ق�شِ
�أ�شو�ت �لطيور �لقادمة من �لنافذة هناك، حتاول مرة بعد مرة ب�شرب 

قدمها عّلها ت�شتجيب وت�شتعيد �ل�شعور بها من جديد.
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بخيوطه  يزحف  �لغروب  بد�أ  حتى  ل�شاعات  تلك  و�شعيتها  على  ظلت 
�لذهبية بني �لنور فيطفئه رويًد� رويًد�، م�شتندة �إىل �جلد�ر من خلفها، 
بني  قدميها  ت�شرب  ميينها،  عن  �لعري�شة  �ل�شرير  �أرجل  خلف  خمتبئة 
�ل�شر�خ وهي  لبكائها، تخ�شى  �أن ت�شدر �شوًتا  و�لأخرى، تخ�شى  �لفينة 
ثها  حدَّ �لذي  �خليال  �شوى  �للهم  ي�شمعها،  لن  �أحًد�  باأن  �لنا�س  �أعلم 
�أن  �إل  �شابًقا،  �لأ�شياد  غرفة  يف  فعلت  كما  �لزحف  يف  ُتفكر  بالأم�س! 
�خلوف يلجم حركتها، فهناك كانت تعلم �أن خلف باِب �لغرفِة �لبيَت �لذي 
طاملا عا�شت به وحتفظه، كانت تعلم �أن هناك �أختها و�لأطفال، �أما هنا 
فخلف �لباب �ملفتوح �شيء جمهول قابع يرت�شدها، ل تعلم ُكْنهه ول ماذ� 
يريد منها، رمبا خوفنا �حلقيقي لي�س له عالقة باأبو�ب مو�شودة حتتجزنا 

ا ينتظرنا بد�خلها! خلفها بقدر عالقته مبعرفتنا عمَّ
بينما  متاًما  فاأخر�شتها  دموعها  هم�س  �شقت  قادمة  ثقيلة  خطو�ت    

�رجت خافقها وهربت �لدماء من عروقها كلما �قرتبت �خلطو�ت.
جتمدت عيناها عند حافة �لباب يف �نتظار ما جتهله، توقف حفيف 
�لأم�س  يعيد رحلته من جديد زحًفا ليظهر خيال  �أن  للحظة قبل  �لثياب 
فقط،  �ل�شرير  �شوى  بينهما  يف�شل  ل  �لباب،  عند  و�حدة  َدْفعة  �أمامها 
�أن  �لتي ت�شغط فمها مرتعبة وهي تعاينه قبل  كتمت �شرختها يف كفيها 
يحل �لظالم، مل يكن خياًل كما كانت تظن، يبدو ب�شريًّا، طوياًل، �شعره 

ث، ي�شل �إىل كتفيه، ذقنه نامية، ويرتدي جلباب �مر�أة! ُم�َشعَّ
 �شورة متنافرة جحظت لها عيناها ول ت�شتطيع �أن تتحقق من �أي�شر 

�لأ�شياء، ج�شد رجل، بد�خل مالب�س ن�شائية، ما هذ� بحق �هلل؟!
ولكنه  �لوعي،  وتفقد  �ملُحببة  هو�يتها  متار�س  وكادت  مقلتاها  غامت 
جذبها للو�قع مرغمة وهو ينطق بنف�س �لنبة �ملبحوحة �خل�ِشنة �لتي تكلم 

بها بالأم�س:
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- �أنِت ملكة �لإغماء!
توقفت  باأنها  و�شعرت  تبتلعه  كادت  حتى  فمها  بد�خل  ل�شانها  تقو�س 
عن �لتنف�س وهي تر�ه يدور حول �ل�شرير ببطء، ظنت �أنه �شيقرتب منها 
فالت�شقت �أكث باجلد�ر من خلفها متمنية �أن تن�شهر بد�خله وتختفي، 

لكنه مل يفعل.
 �شار نحو �جلد�ر �ملقابل لها فا�شتطاعت �أن ترى قدميه بو�شوح �أكث، 
فرتك  بالكامل  �لكبرية  قدمه  يحتوي  �أن  ي�شتطع  مل  ن�شائيًّا  خًفا  ينتعل 

ن�شفها تقريًبا خارجه!
��شتند �إىل �جلد�ر ثم �نزلق ببطء جال�ًشا �لقرف�شاء ير�قب للحظات 
قطته  وكاأنها  مالحمها  فوق  �لبادي  ذعرها  وتفح�س  بف�شول  طويلة 
�لأليفة، قبل �أن ينطق ثانية بخفوت وكاأنه يخ�شى خد�س �ل�شمت �ملحيط 

بهما بينما عيناه تقعان فوق زجاجة �ملاء �لتي مل مت�شها:
- مل ت�شربي!

مل جُتبه وكاأنها �بتلعت ل�شانها بالفعل، كل ما جد عليها �أن كفيها تركتا 
باجلزء  ت�شبث  هناك،  �ملعلق  �ل�شل�شال  حيث  جيدها  �إىل  لتهبطا  فمها 
متوت  وبد�خلها  �ملطوية  بالورقية  بد�خله  و�ملحتفظ  نهايته  يف  �مل�شتدير 
وتنجيها  �ملرة  هذه  بد�خلها  �ملكتوبة  �لكلمات  تعمل  �أن  ر�جية  مرة  �ألف 
مما وقعت به، ولكنها ح�شلت على �لنتيجة نف�شها، ل �شيء حدث، كل ما 
هنالك �أنه نه�س وحترك نحوها بف�شول �أكب، هل يعمل �ل�شل�شال ب�شكل 

عك�شي؟!
منهكة  �شاحبة  �شغرية  ب�شرخة  حنجرتها  فانطلقت  نحوها  يده  مد 
تتحرك  �أن  قبل  لثانية  �لهو�ء  يف  تتوقف  يده  جعلت  ك�شاحبتها  حمطمة 
تتلم�س  باأ�شابعه  ف�شعرت  وجهها  بهما  لتخفي  كفيها  �أعادت  جمدًد�، 
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خوفها  حدود  بلغت  وقد  و�أكث  �أكث  بكفيها  وجهها  �شغطت  �ل�شل�شال، 
و�شقط من �رتفاعه �ل�شاهق  فهتفت بانهيار: 

- من �أنت، ماذ� تريدون مني، متى ينتهي هذ� �لعذ�ب؟ متى ينتهي؟
�رتفعت �شهقات بكائها بقوة وهي تكرر هتافها مرة بعد مرة حتى حتول 
�لهتاف �إىل رجاء خافت وكاأنها و�شلت للقاع ومل يعد هناك ما ت�شطدم به 

�أكث ف�شمتت تاركة �شدى خفقات قلبها ترتدد بني �جلدر�ن �ملحرتقة.
- مالك.

فقال  قرب،  عن  تناظره  م�شدوهة  عينيها  عن  قلياًل  كفيها  �أز�حت 
ُمكرًر�:

- �أنا مالك.
هم�شت �شاحبة بنف�س �شوؤ�ل �لبارحة:

- ما �أنت؟!
و�أمام عينيها تاهت نظر�ته و�شارت �أ�شد من �لليل �لقادم باجتاههما 

هام�ًشا:
- ل �أعرف!

4 4 4
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يعتمل  �لذي  �لغ�شب  بكل  ده�ًشا  �لأر�س  يده�س  كان  ي�شري،  يكن  مل 
بد�خله وهو يف طريقه �إىل د�ره، يحدث نف�شه ُمتمتًما بني فينة و�أخرى، 
لن تغيب �شم�شك يا �شلطان مهما حدث، من �شدة غ�شبه مل ُيالحظ تلك 
�ملر�أة وطفلها �لتي كانت متر بالقرب منه. مبجرد �أن ر�أته توقفت و�نحنت 
حتمل طفلها وحتت�شنه بقوة وخ�شية، �شرخ �لطفل فجاأة فتوقف �شلطان 
بغتة ملتفًتا �إليه منتبًها �إليهما فاحت�شنت �لأم �لولد بقوة �أكب وت�شمرت 
و�شيلة  يف  تفكر  وهي  بت�شرع  له  تنظر  �حلر�ك،  على  تقَو  فلم  قدماها 

لالعتذ�ر لأن بكاء ولدها قطع حديثه مع �لأ�شياد!
مل يتحرك، ظل مثبًتا عينيه فوقهما بقوة حتى �شعر باأنها تكاد تتهاوى 
من فرط خوفها منه وهي ُتتمتم بالعتذ�ر �لأجوف وقد �متالأت عيناها 
بالدموع وهي ل تعلم باأنه يقتات على هلعها هذ� وباأنها متده بالقوة و�لثقة 
�لتي يحتاجها، ُكلما �شُغرت تعاظم هو، ي�شتمد منها �حلياة بنظر�ته فقط 
بينما �أ�شو�ت دفوف �لدر�وي�س تاأتي من بعيد لتك�شر حاجز �ل�شمت �لذي 

فر�شه عليها دون كلمة.
- �ن�شريف ول تخايف منه هكذ�.

�شوت يعرفه �شلطان جيًد� ياأتي من خلفه، وكاأنه كان ينق�شه مالقاة 
ا جالل �لدين �أي�شً

ثعلب  بعني  يناظره  عقاله  من  غ�شبه  �أُفلت  وقد  بغ�شه  بكل  ��شتد�ر 
�مل�شحون  �ل�شمت  من  كاملة  دقيقة  ترياقه،  �رت�شاف  عليه  ُقطع  حاقد 
للخلف  بطيئة  خلطو�ت  بالفر�ر  للمر�أة  �شمحت  �لنظر�ت  حرب  بالكره، 

قبل �أن ُتطلق �شاقيها للرياح! 



54

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

- يعجبك دوًما دور �لبطولة يا بن �لر�وي، تتقم�شه بب�عة وتتحد�ين 
على �ملالأ.

ما  قاطًبا  �لدين  جالل  نحو  �شديد  ببطء  يقرتب  وهو  �شلطان  قالها 
ا على ع�شاه �لغليظة ذ�ت �لر�أ�س �لكبري �مل�شتدير بلونه  بني عينيه، قاب�شً
�لقاب�شة  �أ�شفل كف �شلطان �لعري�شة  �لذهبي �لالمع �لذي يكاد يختفي 

عليه وكاأنه يع�شره ع�شًر� وهو يتابع م�شتطرًد�:
- يوؤ�شفني �أن �أخبك باأن �إر�دتي فقط هي �ل�شبب يف بقائك حيًّا حتى 

�لآن، فال يغرك حلمي عليك �أكث من هذ�!
مالأ جالل �لدين رئتيه بالهو�ء �لذي حب�شه قلياًل قبل �أن ُيطلق �شر�حه 
بتمهل حارًقا �مل�شافة �لقليلة �ملتبقية بينهما بخطوتني ثقيلتني وهو يرقب 
�لق�شوة �ملُطلة من عيني غرميه �لذي يو�جهه بكل ق�شوة وغ�شب ل �شابق 

لهما يف كل معاركهما �لقدمية.
كالهما،  ُيف�شلها  ل  م�شادفة  طريقه،  يف  �شلطان  يلقى  ما  نادًر�   
�أول  �شوى  وفقط،  متحدية  نظر�ت  لقاءت  كانت  �ل�شابق  يف  لقاء�تهما 
مقابلة بينهما �أنذره �شلطان فيها بغر�س تخويفه باأنه ينتظر منه هفوة، 
تتلب�شه وت�شنع منه خمبوَل  �لأر�س كلها  هفوة و�حدة و�شيجعل �شياطني 

�لبلدة، ومنذ ذلك �حلني مل يلتقيا �إل بعينيهما من م�شافات بعيدة فقط 
�أما �لآن وبينما كان جالل �لدين عائًد� من �لغابة بعد �أن ت�شلم ر�شالة 
ا  عمه ن�شر�لر�وي، مل يلق �شلطان �لعا�شي �لذي يعرفه، لقد كان �شخ�شً
�آخر، ي�شبه �إىل حد كبري �خليل �لتي خرجت من �خلدمة ويفكر �أ�شحابها 
يتوقف  جعلته  تلك  �لغريبة  حالته  �لرحمة!   ر�شا�شة  عليها  يطلقو�  باأن 
وي�شرف �ملر�أة بعيًد� وي�شتمع �إىل جملته �حلاقدة �مل�شتعلة بغ�شب �أ�شود، 

بل ويرد قائاًل بنظرة متفح�شة:
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ا �أن �أخبك باأن �لإر�دة �لوحيدة يف بقائي حيًّا حتى  - يوؤ�شفني �أنا �أي�شً
�للحظة يا �شلطان هي �إر�دة �هلل وحده.

ز�دت تقطيبة حاجبيه حتى ُخيل �إىل جالل �لدين باأن �مل�شافة �لفا�شلة 
غا�شٌب  �شلطان  �أن  يعلم  كان  مالحمه،  من  متاًما  حُميت  قد  عينيه  بني 
حاقٌد، و�أن �شيًئا يزيده غاًل يف هذه �للحظة، رمبا جافته �أ�شياده �أو متردو� 

عليه جُمدًد� كما حدث يوم �حل�شاد.
نزل  بنبة  يتابع  وهو  �لباهت  �لأزرق  �شرو�له  جيبي  يف  كفيه  د�س   

�شقعيها على م�شامع �شلطان فجمدته:
- �شمعُت باأن حاكمك جافاك وكذلك �أ�شيادك، ما �ل�شبب يا ُترى؟ هل 
�أن مكنت لهم يف  �إليك قد �نتفت بعد  �أن �حلاجة  �أم  وجدو� غريك 

قلوب �شعفاء �لعقول؟
�أذ�ب ��شتعاله �لد�خلي جليد كلمات جالل �لدين ورفع �شبابته تهديًد� 

وعيناه تبقان باأل�شنة من لهب هام�ًشا بفحيح ُمنذر باخلطر:
- �أنا ل تنتفي �حلاجة �إيّل �أبًد�، ما د�م هناك حاكم، ما د�م هناك جن 
و�شياطني، ما د�مت هناك بلدة، د�ئًما و�أبًد� �شيكون هناك �شاحر، 
�شيبقى دوًما �شلطان �شخر �لعا�شي كما هو، �أما �أنت يا جالل �لدين، 
ف�شتنتهي، و�شياأتي خلفك �لكثري يغرهم ما غرك لفرتة �أحددها �أنا 

ثم .. �شينتهون مثلك متاًما.
�شمت للحظات علت فيها �أ�شو�ت �لدفوف �لبعيدة �لقادمة من �شاحة 
عيني  �أمام  بها  ويلوح  فجاأة  يفتحها  �أن  قبل  بقوة  كفه  قب�س  ثم  �لق�شر 

جالل �لدين متابًعا:
�ل�شاكن  كالفر�غ  جميًعا  �شتكونون  قريًبا،  �شتنتهي  كما  �شينتهون..   -

ر�حة يدي �لآن.
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دون �أن ُيحرك �شاكًنا، ول حتى طرفة عني �أجابه جالل �لدين بثقة:
- قل لن ي�شيبنا �إل ما كتب �هلل لنا.

�شعر �شلطان بلوح ثلجي ينزلق عب عموده �لفقري ولكنه حافظ على 
ا كفه مرة �أخرى وقد �أظلمت عيناه قائاًل: ثباته و�شغط �أ�شنانه قاب�شً

- �شرنى يا �بن �لر�وي.
�أن ُيجيب بنف�س نبته �لتي حافظ  زمَّ جالل �لدين �شفتيه بقوة قبل 

عليها متخمة بالتحدي و�لثقة:
- �شرنى يا �بن �لعا�شي!

4 4 4
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�شهاريج من �لوجد و�ل�شتياق ت�شهره يف �شنو�ت م�شت بينما يقطع 
ا بكد مم�شًكا مبرفق عابد �لغا�شب ي�شنده حتى ل ينزلق يف  �لغابة عر�شَ
�أحد �أكو�م �أور�ق �ل�شجر �لذ�بلة هنا وهناك يف طريقهما نحو قبيلتهما، 
ب�شرورة  يخبه  �لر�وي  ن�شر  عمه  من  ر�شول  �أتاه  �ليوم  �لر�وة،  قبيلة 
�أنهم  �إل  ويحاول  يحاول  وهو  رحاها  بني  تطحنه  تولت  ع�شٌر  �حل�شور، 
يرف�شون حتى لقاءه، وعندما جازف وطرق باب عمه قبل ثالث �شنو�ت 
�شحبه بجفاء نحو �شحن �لبيت �لكبري ومل ي�شمح بالدخول، زجره وطرده 
دون �أن ي�شمع منه وتركه مغادًر� كـ يو�شف �آخر ُرمي به يف غياهب �جُلب 
جال�ًشا  هناك  مكث  �خلا�س  بئره  يغادر  �أن  من  وبدًل  مدحوًر�،  مذموًما 
على تلك �مل�شطبة �لإ�شمنتية ب�شحن �لد�ر منتظًر� �أن ياأكله �لذئب حًقا، 
يحنث  هو  وها  �لعودة،  وعدم  �لعاجل  بالرحيل  كر�مته  ند�ء�ت  ا  ر�ف�شً

�لوعد ويعود بنف�س �ل�شغف و�ل�شوق.
- تعلم باأين ما جئت �إل باإ�شر�ر منك يا جالل �لدين، رغًما عني �أعود 
بقدمي �إىل من طردونا ومزقو� �شملنا ونحن يف �أ�شد �حلاجة �إليهم، 
ل �أعلم �شر ت�شبثك هذ� لتاأتي �إليهم مبجرد ر�شالة ل تتعدى �لكلمتني، 
و�إن كان �لأمر هو زوجتك فلقد ن�شحتك من قبل باأن ُتطلقها، هي 

حتى لي�شت زوجتك ب�شكل حقيقي �إنه جمرد عقد ل �أكث!
مل يتوقف ومل يرد، لقد �شمع هذ� �حلديث �لغا�شب كثرًي� من قبل، هو 
يف هذه �للحظة ي�شعر بالطفو فوق كل �شيء، يتاأمل كثرًي� يف �لعودة �إىل 
رحاب �لقبيلة و�لعائلة بكل تعنتهم وقو�نينهم �جلائرة،  يدور يف �شمائه 
�خلا�شة فال ميلك �شوى تلك �لنب�شات �لثائرة �لتي تدفعه نحوهم بكل ما 

�أوتي من حب!
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ويحتل  عقله  يغزو  به  ُيلقبها  �لذي  �للقب  بينما  �حلنني  غمره  ُحب!، 
خفقاته معلًنا، �بنة عمه، بل �بنة �أبيها بحق كما ُيحب عمه باأن يناديها، 
ُيطلقها،  �أن  رف�شت  كما  معه،  �خلروج  رف�شت  �لفا�شلة  �للحظة  عند 
كانت يف �لع�شرين من عمرها ولكنها كانت ثابتة كالرجال وهي تكتب له 
ر�شالتها �لأخرية �لتي توّدعه بها قائلة »و�علم يا بن �لعم �أنني قد �أخبت 
�أبي برف�شي للطالق كما �أر�د �جلميع، كما �أخبك �لآن برف�شي لأن �أترك 
قبيلتي كما تريد �أنت، لن �أ�شمح لر�أ�س �أبي �أن تذل بني �لقوم، ولن �أحطم 
قلبك كذلك، �شاأظل هكذ� عالقة بينكم حتى يحكم �هلل بيننا، و�ل�شالم«.

- �شمتك �لد�ئم هذ� ُيقلقني يا جالل �لدين.

يلتفت  �أن  قبل  ق�شرية  بتنهيدة  �أ�شلعه  بني  �لقابعة  �لذكريات  نف�س 
ي�شوبها  �لتي  عابد  نبة  و�حد  �آن  يف  وتعجبه  حفيظته  �أثارت  وقد  �إليه 
�لتوتر �خلفي، د�ئًما ما يده�شه ذ�ك �خلليط �لعجيب يف ُمعلمه من قوة 
�أو  �إىل توتر وقلق  �ل�شاحر،  �لبلدة و�حلاكم و�شياطني  وجر�أة يف مو�جهة 
حتى غ�شب لأتفه �شبب كلما حاول جالل �لدين �لتو��شل مع قبيلتهما �أو 

�لذهاب �إليهم، حتى �لآن مل يجد حاًل لتلك �لأُحجية.

- �أُفكر فقط يا عّماه، �هلل �أعلم ماذ� ينتظرنا، وطلبهم ل�شرعة ح�شوري 
مل مُيّكنني من ��شتطالع �لأمر �أوًل ممن �أعرفهم هناك.

ا من كر�مة �أبيك؟ - مل يكن عليك �ل�شتجابة لهم، �أل متلك بع�شً
قذفها من فمه بغ�شب �شديد ودون مو�ربة مما جعل خطو�ت جالل 
�لدين تتوقف لبهة لي�شبقه عابد بخطوتني قبل �أن يتوقف هو �لآخر وقد 
�أدرك �شعوبة ما تفوه به للتو على رجل مثل �شاحبه، فتنحنح وهو ي�شتدير 

يف مو�جهته م�شتدرًكا خلطئه:
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- جالل �لدين، تعلم �أنك ولدي �لذي مل �أجنبه، ويل عليك حق �لأبوة 
�لكامل، هذ� �أوًل.. 

�شكت لثانيتني مينحه فر�شة للفهم ثم تابع وقد ��شتندت كفه بحركة 
غري �إر�دية يفعلها د�ئًما فوق جر�ب خنجره �ملعلق بخا�شرته:

- كان من �ملمكن �أن �أُ�شرَّ على رف�شي �ملجيء معك، ولكن يف �لنهاية مل 
�أكن لأتركك تو�جههم وحدك، وهذ� ما يقلقني ويغ�شبني يف �لوقت 

نف�شه، لأنك لو تعر�شت خلطر فلن �أ�شتطيع حمايتك مبفردي.
ب�شرعة  مر  ما  �شيء  �شوى حفيف  يقطعه  بينهما مل  �آخر حام  �شمت 
كبرية من خلفهما فالتفت كالهما فا�شطدمت �أعينهما بالفر�غ، مل يكن 

هناك �إل �لأ�شجار �ل�شخمة �جلافة �لأغ�شان.
ُبعد خطو�ت منهما دون َحر�ك،  بالأر�س طائٌر على  وفجاأة ��شطدم 
من  بحذر  ويقرتب  عينيه  بني  ما  ي�شيق  وهو  �لدين  جالل  جبني  تغ�شن 
نحوه  يده  ميد  �أن  وقبل  باإ�شفاق،  نحوه  بجذعه  ومييل  �لنافق  �لزرياب 
لي�شتطلعه علت �شيحات مرتفعة غري متناغمة لطيوٍر �أخرى قادمة متلك 
نف�س زرقة لون �أجنحة �لنافق هناك ونف�س �لت�شميم �جل�شدي �لذي ي�شبه 
�لببغاء �إىل حد كبري، وبد�أت �لطيور تتجمع يف حلقة حول فقيدهم  فيما 
و�أم�شك  عابد  �قرتب  فاأكث،  �أكث  �شيحاتهم  تعلو  بينما  �جلنازة  ُي�شبه 
مبرفقه وهو يجذبه بخفة بعيًد� لي�شتكملو� م�شريتهما وهو يقول بغمو�س:

�أن بع�س �لطيور تقيم �ملاآمت ملوتاها، حتى و�إن كانت هي �لتي  - يبدو 
قتلته!

4 4 4
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من  �لبي�شاء  �جلهة  تلك  �لعامل،  من  �أخرى  جهة  �إىل  عب�  وكاأنهما 
�ل�شحاب،  لون  عليه  يغلب  بها  ما  جل  �ل�شحرة،  من  تخلو  �لتي  �لبلدة 
�شكل  على  للخ�شو�شية  �حرت�ًما  تتباعد  �لتي  و�لدور  و�ملباين  �جلدر�ن 
ن�شف د�ئرة وتتناثر فوق جدر�نها �لزخارف �لزرقاء من جميع �جلهات، 
�ملتديل على  و�ل�شعف  �شقفها �جلريد  يك�شو  ِقباب،  بال  �لأ�شقف مرتفعة 
�جلو�نب و�ملُعلق بها جم�شمات زرقاء كثرية بحجم كف �ليد، ل يخلو منها 
�لتي  �لغابة  �لآخر من  �شرور �جلانب  باأنها حتفظهم من  د�ر ظًنا منهم 

عبها جالل �لدين للتو هو ورفيقه.

للتحرك  �لدين  �شبقه جالل  بينما  �إر�دًيا على خنجره  ل  قب�س عابد 
بني  غا�شا  حتى  به  �للحاق  حماوًل  �شايره  �لهرولة،  �إىل  �أقرب  بخطو�ت 
تتوجه  �لدِه�شُة  �لأنظاُر  بينما  �لأقد�م  على  م�شًيا  �لطابقني  ذ�ت  �لدور 
نحوهما با�شتنكار وغر�بة فتجاهلها جالل �لدين ببوؤ�س �شديد �رت�شم على 
وجهه، هو يدرك �شببها متاًما ويعذرهم ولكن هذ� ل مينع �لغ�شة �لثقيلة 

�لعالقة بحلقه وهو يهرب بعينيه نحو عابد مت�شائاًل:

- هل نِفدت قارورة �ملاء �لتي بحوزتك؟

جذب عابد �لقارورة �ملعلقة بحز�مه ومنحه �إياها وهو يبت�شم �شاخًر� 
ويقول:

- هيا خّبئ عينيك د�خلها مت�شنًعا �لعط�س حتى ن�شل �إىل د�ر زعيمهم!
رفع �لقارورة لي�شرب متجاهاًل حديث عابد �ل�شاخر يف �للحظة �لتي 
مرت بهما عربة خ�شبية حمملة عن �آخرها بعلف رطب وياب�س للحيو�نات 
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وهو  وي�شتمه  �شرًبا  ُيو�شعه  و�شاحبه  نهيقه  يرتفع  منهك  ِحمار  ويجرها 
ينظر �إليهما نظرة جانبية كارهة.

وجهتهما  �إىل  قدماه  تاأخذه  �أن  قبل  بعمق  وتنف�س  �ملاء  �إليه  �أعاد 
�ملن�شودة �لتي يحفظها جالل �لدين عن ظهر قلب، د�ر عمه �لذي �نتقل 
�إليها منذ �شهور فقط و�لتي تتو�شط �لدور من حوله متاًما بعد �أن حفرو� 

�لبئر �جلديدة فاأر�د �أن يكون بقربه.
وقفا �أمام �لبو�بة �خل�شبية �لعري�شة �لتي ل تختلف عن بقية �لأ�شو�ر 
للبو�بات  �ل�شنط  �شجر  ي�شتخدم  فاجلميع  حولهما،  من  للدور  �ملحيطة 
�لرئي�شية ويزخرفون من حولها بنف�س �لزخارف �لزرقاء لأ�شكال هند�شية 
حول  �لبع�س  بع�شها  مع  ومتنا�شقة  مميزة  ولكنها  ِحرفية  بال  متنوعة 

�حلو�ف.
 دفع جالل �لدين �لباب �خلارجي ببع�س �لقوة ليمّر� من خالله �إىل 
�جلذوع  مرت�مية  �شخمة  �شجرة  ت�شغله  و�لذي  للد�ر  �لد�خلي  �ل�شحن 
منها مييل  �لآخر  و�لبع�س  حولها مبعظمها،  من  �ملتبقية  �مل�شاحة  لُتظلل 
عنها  �لروؤية  فيحجب  يخرتقها  يكاد  �لثاين  للطابق  �لُعليا  �لنو�فذ  فوق 

وكاأنها غري موجودة.
�لنو�فذ  تلك  �إىل  مطولة  نظرة  �إلقاء  من  نف�شه  مينع  �أن  ي�شتطع  مل   
وهو  بها  رماه  �لتي  �ل�شاخرة  عابد  متتمة  �إىل  لي�شتمع  �لقريبة  �لبعيدة 
وبطول  �جلد�ر  �أ�شفل  �ملرتفعة  �مل�شطبة  تلك  على  �جللو�س  ي�شطنع 

و�جهته:
- �شاأنام هنا قلًيال حتى تنتهي.

بعبو�س �أعاد عينيه �إىل �لباب �لد�خلي �لذي يقف �أمام عتبته �ملرتفعة 
�لآن وي�شتعد لطرقه وكاأنها مهمة �شعبة، �شيء ما لفت نظره وجعل قب�شته 

ترت�خى �إىل جانبه وهو ي�شتدير نحو عابد وده�شة مفاجاأة تغمر حروفه:
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- هل كنت تعرف �أن عمي ��شتبدل د�ره �لقدمية بهذه �لتي نقف �أمامها 
�لآن؟!

- وكيف �شاأعرف؟
- دخلت معي �إىل هنا دون �أن ت�شاألني عن تغري وجهتي وكاأنك تعرف!

وقبل �أن يح�شل على �لإجابة �شمعا �شوت �شرير�ملزلج وهو يتحرك 
من �لد�خل معلًنا عن مو�جهة من نوع �آخر رمبا �شت�شج لها �أركانه وتقلب 

ح�شاباته ر�أ�ًشا على عقب.

4 4 4
منه  �شر�وة  �أ�شد  �لرو�ي  فن�شر  يكن،  و�إن  يوًما،  �لذئب  ر�أيَت  هل 
ومكًر�، ولو تخلى عن طبعه �لذي يجعله كقنبلة �شريعة �لنفجار لتغريت 

�أمور كثرية، ولفطن لأمور �أكث!
 دخل عابد ب�شحبة جالل �لدين �إىل غرفة �لديو�ن �لتي يجتمع بها 
�لنحيلة  �لفتاة  لهما  �أ�شارت  �شوؤونها،  يف  للتباحث  عادة  �لقبيلة  رجال 
�أ�شفل  �أن تهرب �شريًعا ُتخفي وجهها  �ل�شمر�ء نحو �لأر�ئك ليجل�شا قبل 
و�شاح �أبي�س من�شدل حول �شعرها �ملعقود ب�شفرية طويلة للخلف، �شاعدة 
�لد�ر  ن�شاء  لتخب  �خلا�شة  �لغرف  تقبع  حيث  �إىل  �ملجاور  �لدرج  نحو 
بح�شورهما، وكاأنها كانت يف مهمة م�شتحيلة نفذتها على �أكمل وجه ويف 

طريقها لتقدمي �لتقارير!
 يف ح�شرة عمه ن�شر �لرو�ي كبري �لعائلة جل�س جالل �لدين مت�شابك 
�لتي  �ملقابلة �جلافة  بعد  �زد�د  �لذي  توتره  يخفي  لأْن  �لأ�شابع جماهًد� 
مع  عاد�تهم  هي  كما  كتفه  ليقبل  منه  يتقرب  �أن  ه  عمُّ رف�س  وقد  لقيها 

�لِكبار.
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 �كتفى ن�شر باأن ي�شري �إليه ليعاود �جللو�س يف مو�جهته فوق �لأريكة 
�لثقيل  �ل�شوف  بن�شيج  تتو�شح مقاعدها  �لتي  بالقطن  �خل�شبية �ملنجدة 
�لذي تتد�خل فيه تدرجات �للون �لأزرق مع �لأحمر �ل�شاحب، وعلى ميينه 

ي�شكن ج�شد عابد متحفًز� ُيعد نف�شه ملو�جهة كالمية رمبا تنتهي بقتله!
وكعادته  لهما،  مقابلة  كبرية  �أريكة  يتو�شط  وهو  �لدين  جالل  ر�قبه 
عندما يجل�س يجمع طريف ثوبه �لأبي�س �لذي ل ت�شوبه �ألو�ن �أخرى حول 
كتفيه بينما يقب�س على ع�شاه �لغليظة، �إنها ع�شا جّده �لتي تنازل عنها 
و�لده �شم�س �لدين ومنحها لأخيه ن�شر متنازًل له عن م�شيخة �لقبيلة قبل 

�أن ي�شطحب ولده ويرحل!
تف�شل بني �لأريكتني طاولة خ�شبية متو�شطة �ل�شتد�رة يتما�شى لونها 
�لطبيعي مع �أطباق �خُلو�س �ملعلقة على �جلدر�ن من كل جانب و�ل�شعاليب 
�ملدلة من �ل�شقف حيث �لودع و�ل�شدف �ملعلق بها كنوع من �أنو�ع �لزينة 

�ملتعارف عليها لديهم.
�ملا�شي ي�شحذ بقلمه فوق جبني ن�شر خطوًطا من �لذكريات ل تنتهي، 
فاملا�شي رمبا يختبئ لكنه ل يرحل �أبًد�، ما يز�ل ينظر �إىل وجه �بن �أخيه 
ويرى فيه �أ�شعة �شم�س �لرو�ي ُت�شع بني مالحمه ولغة ج�شده بل ومالب�شه 

ا! �أي�شً
ُطرق �لباب ودخلت �لفتاة �لنحيفة جمدًد� حتمل بالكاد �شحًنا كبرًي� 
نحا�شًيا ز�خًر� بالتمر و�خلبز �ملحم�س و�إناء �ل�شاي �ملغلي �لذي يتو�شط 
جمموعة من �لأكو�ب �لزجاجية �ل�شغرية، وكما فعلْت من قبل، و�شعْت 
�ل�شينية وخرجت هاربة نحو باب �لديو�ن، لكنها مل ت�شعد �لدرج هذه 
�ملرة بل �لت�شقت بالباب من �خلارج ت�شتمع ملا يجري كما �أمرتها �شيدة 

�لد�ر، خديجة ن�شر �لر�وي.
- �شّيف نف�شك يا �بن �أخي �أنت ومن معك.
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وهو  بكبياء  جملته  قال  �لذي  ن�شر  نحو  عينيه  طرف  عابد  رفع 
يناظر » عابد« بنظرة جامدة يلوح بها �لكره ب�شيفه حاد �لن�شل، فبادله 
�لنظر بثبات وحتفزت حو��شه، برغم كل �شيء، �شد�قته ل�شم�س �لر�وي، 
�أكث من  �إىل  �أبًد�  يرتفع  لن  �لأخرى،  بعد  و�حدة  �لتي قدمها  ت�شحياته 
خادٍم ل�شم�س �لدين و�بنه يف نظر �لقبيلة، مهما فعل ف�شيظلون يحتقرونه 
وينظرون نحوه بدونية، حتى عندما جاهر بالعد�ء وبك�شر قو�نني �لقبيلة، 
لقر�ر�ت  تابع  جمرد  تابع،  هو  كما  ظل  �لعدو،  مرتبة  �إىل  حتى  يرتّق  مل 

�شم�س و�بنه من بعده.
- ب�شرين يا عمي.

بينهما،  �ملتبادلة  �لنظر�ت  حدة  ليك�شر  متلًطًفا  �لدين  جالل  قالها 
وجنح يف ذلك عندما �لتفت ن�شر نحوه بنف�س نظر�ته �جلامدة �لتي لنت 
�أن وقعت فوق نظر�ته �لر�جية ثم مالب�شه �لتي تعود لأبيه  قلياًل مبجرد 
�لذي بد�أ �لتمرد من عنده عندما قرر �أن يتزوج من خارج �لقبيلة ويرتدي 
مالب�س �أهل �ملدينة .. وقال بنبة ل يعرف هو نف�شه كيف جمع فيها بني 

�لفخر و�ل�شخرية:
- جئتني مرتدًيا مالب�س �أبيك، مل �أعهدك ممن يختبئون خلف �آبائهم!
��شتقام ظهره فجاأة وكاأن ِذْكر �أبيه �شد من �أزره، وعاين مالب�شه بنظرة 

عابثة قبل �أن تعود نظر�ته لعمه جمدًد� وهو يجيب بتلقائية �شادقة:
ا  �أي�شً �أرتدي �شوى نوعية هذه �ملالب�س، وتعلم  �أنني ل  - تعلم يا عمي 
�إىل  ��شطررت  ولذلك  بلدتنا  يف  �شيء  كل  كما  ت�شنع  تعد  مل  �أنها 

�للجوء خلز�نة �أبي كلما.. كِبت!
�شحابة من �ل�شياع غيَّمت فوق ر�أ�شه فلم يعد يدري ماذ� يقول بينما 

ا ي�شعر به من وحدة وهو يتابع ما بد�أه: اه حاولتا �لتعبري عمَّ كفَّ
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- لقد كِبت يا عمي، كما ترى، �نت�شف عقدي �لثالث و �أو�شكت على 
�جلنون..

- لهذ� ��شتدعيتك.
مقاطعة عمه مل تفعل �شوى �أن ز�دت �شخ �ملزيد من �لدم يف �أوردته 
�أن  قبل  �آٍت،  ماهو  �نتظار  يف  متحفًز�  ركبتيه  �إىل  م�شتنًد�  لالأمام  ومال 
يتنحنح ن�شر بقوة يجلي حنجرته بال د�ع ويطرق �لأر�س بع�شاه ملرتني 

: ثم يقول برتٍوّ
�أن  هي  �أو�شكت  �لثالث  عقدك  �نت�شف  وكما  كِبت،  قد  ا  �أي�شً هي   -
ت�شع قدميها على �أول �شلمة فيه، وبالتاأكيد �أنت ل ير�شيك �أن تظل 

�بنة عمك معلقة هكذ� ل�شنو�ت يف ع�شمتك.
- ��شمح يل بالعودة و��شتكمال مر��شم زو�جنا �إذن.

- بل �شتطلقها و�لآن، لقد منحت كلمتي ملن ي�شتحقها.

�ن�شحبت �لأحرف ب�شحبة �لهو�ء من �جلل�شة تاركة لالأعني �حلديث، 
بينما  بو�شوح،  �أوردته  برزت  يد�ه حتى  تقبَّ�شت  وقد  �لدين  نه�س جالل 
ظلت نظر�ت ن�شر �جلامد مكانه م�شلطة فوق ذ�ك �لذي يقف مبو�جهته 
حمتقن �لوجه ي�شغط �أ�شر��شه حتى �ُشمع �شريرها ومقطب �جلبني حتى 
باأنه �شمع �شوت غليان ما، توح�شت مالحمه وهو يقطع  للعم عابد  ُخيل 

�ل�شمت مت�شائاًل:

- َمن هذ� �لذي جتر�أ و�أر�دها لنف�شه؟
ا بقوة وهو ينه�س ليناظره بنف�س �خلطورة  �شرب ن�شر �لع�شا �أر�شً

ويجيب متحدًيا:
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�أنا ل  �أخي، �شتطلقها رغًما عنك،  �بن  يا  �لأمر �شيء  لي�س لك من   -
�أعود يف كلمتي �أبًد� و�أنت تعلم.

�أبًد�،  يتغري  ولن  مل  �لرو�ي  ن�شر  توقعاته،  �أ�شابت  وقد  عابد  نه�س 
�شيظل متجًب� مت�شلًطا وي�شتحق هو وقبيلته كل ما حدث يف �ملا�شي.

- ملاذ� تفعل هذ� بنا، ملاذ�؟!
وبرغم تلك �ملقولة �جلريحة �إل �أن حرب �لنظر�ت مل تنتِه، �شر�ر�ت 
�إىل  �لديو�ن  بال�شتعال، حتولت غرفة  ُتنذر  تطوف من حولهما  �لغ�شب 
�شاحة معركة، لي�س بها �شوى قتيل و�حد �شقط عندما قال ن�شر بنبته 

�حلادة:
- لو كنت تريدها كما تدعي لكنت ��شتجبت لقو�نني �لقبيلة بعد وفاة 
طبيعته،  �إىل  �شيء  كل  ويعود  تعود،  �أن  وقتها  باإمكانك  كان  �أبيك، 

لكنك عنيد مثله متاًما، ر�أ�شك كاحلجر!
- �أتريدين �أن �أقف و�شط �ل�شاحة لأقر بالندم، و�أم�شح وجهي يف تر�بها 
طالًبا �لغفر�ن لأبي، �قر�أ وثيقة تدين �شم�س �لر�وي و�أ�شعل �لنار يف 
قبه!، �أل يكفيكم �أنه مات حزيًنا طريًد� يف �خلام�شة و�لأربعني من 

عمره!
طرف ن�شر بعينيه للحظة، حلظة و�حدة كانت كفيلة باأن ُتهدئ من 
�شر��شة نظر�ت جالل �لدين نحوه، �إنها برغم هو�نها تعني �لكثري، �لكثري 
�، ون�شر يفهم ولذلك عال �شوته بت�شنج حماوًل �لتغطية على حلظة  جدًّ

�لتاأثر �لعابرة تلك هاتًفا:
- �إنها قو�نيُننا �لتي تربينا عليها، د�شتورنا �لذي يحكمنا وينظم �حلياة 
�أو�فق عليها،  �أن  بيننا ويحمينا، لي�شت من �شنعي ولي�س بال�شرورة 
عن  يل  تنازل  لذلك  هذ�  يعلم  كان  وو�لدك  و�جبي  تنفيذها  لكن 

م�شيخة �لقبيلة.
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كلمات  من  بجعبته  ما  �أحدهما  �ألقى  كلما  تتقارب  جبهاتهما  كانت 
قا�شية حادة نحو �لآخر، وكاأنهما قد �نعزل عن �لو�قع من حولهما يف بالون 
يطوف بهما وحدهما، �إل �أن قدميهما لم�شتا �لأر�س �أخرًي� حينما و�شع 
�لغ�شب  �لفي�س من  كل ذلك  �لدين مقاطًعا  كفه على كتف جالل  عابد 

�ملتبادل بينهما قائاًل بهدوء:
- هيا بنا يا ولدي، �أمامنا رحلة طويلة للعودة.

يف  معهما  وجوده  ن�شيا  قد  كانا  لو  كما  بحدة  نحوه  كالهما  �لتفت 
دون  باجتاهه  ن�شر  �ندفع  وعلم ذلك عندما  �أخطاأ،  لكنه  �لغرفة،  نف�س 
�أن يعري باًل للطاولة �لتي دفعها لي�شل �إليه ف�شقطت على �لفور، �ن�شكب 
�إناء �ل�شاي وحتطمت �لأكو�ب يف دوّي مرتفع وتدحرج بع�ُس �لتمور �أ�شفل 
طوًل  فاقه  وقد  ا  رجًّ يرجه  عابد  بتالبيب  ن�شر  �أم�شك  بينما  �لأريكة، 

و�شخامة �شارًخا به حمتقًر� له:
- �أيها �للعني، �أنت من تقويه علينا كما كنت تفعل مع �أخي، لولك �أنت 

لعاد �إلينا منذ زمن وجتنبنا كل هذ� �ل�شر�ع. 
�نتقل جالل �لدين فجاأة �إىل �لدفاع بعد �أن كان مهاجًما من �لطر�ز 
�لأول، حاول تخلي�س مالب�س عابد من بني قب�شة عمه وهو يبادله �لهتاف:

- �تركه يا عمي، �أرجوك، لي�س له دخل فيما بيننا.
عاد ن�شر ي�شرخ يف وجه عابد جمدًد�، يقذف �لكلمات من فمه قذًفا 

موجًها حديثه �إىل �بن �أخيه �لذي يجاهد للف�شل بينهما:
- �إنه كل ما بيننا، ل �أحد يفهم دناءته �شو�ي.

و�بتعد  �لدين  جالل  من  حثيثة  مب�شاعدة  بحدة  مالب�شه  عابد  جذب 
للخلف هاتًفا وهو يرفع �شبابته حمذًر� وقد تلون وجهه بدماء �لإهانة �لتي 

َذبح بها ن�شر كر�مته للتو:
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- �أنا لن �أرد �لإهانة كر�مة ل�شم�س �لدين، ولأنني ما �أز�ل �أحرتم غرفة 
�لديو�ن �لتي تربيت بها حتت �أقد�م �لر�وي �لكبري..

ثم �لتفت يوجه غ�شبه نحو رفيقه متابًعا:
- لقد حذرتك، ورمبا يكون هذ� در�ًشا قا�شًيا لتتعلم �أن ت�شتمع �إيّل فيما 

بعد.
�شدة  من  �ملت�شارعة  �أنفا�شهما  �شدى  تارًكا  كال�شاعقة  مغادرته  بعد 
ومن  �نقطاع  بال  وحدهما  يعزفانها  خا�شة  كنغمة  ويهبط  يعلو  �لنفعال 
رج، قلُبها  دون ح�شور �شوى تلك �لتي تتخذ موقًعا ��شرت�تيجيًّا بجو�ر �لدَّ
يق�شف بدوي مكتوم وهي ت�شتمع ملا يدور بالد�خل ب�شمت وبج�شد عليل 
�رتفعت حر�رته لتو�زي ذ�ك �ل�شتعال �لد�ئر بالغرفة، وبخا�شة و�لدها 

�لذي يطرق ع�شاه بالأر�س ي�شت�شيط غ�شًبا:
- ل ينق�شنا �شوى �خلدم ليتطاولو� علينا ويغادرو� دون �إذن وبال �أدب!
�أغم�س جالل �لدين عينيه متاأملا، �ل�شعور باخليبة يقتله وينحر �لأمل 
�لذي ح�شر به متمنًيا �أن ت�شري �ل�شفن مع رياح �أكث هدوًء� نحو �شاطئ 

حُلم دوًما مبرفئه!
- بالإذن.

قالها بتعب وهو ي�شتدير ينوي �ملغادرة فاأوقفته نبة عمه �لهازئة:
- هل �شتلحق مبوكب خادمك؟

توقف مطرًقا ودون �أن ي�شتدير قال وقد �أُنهكت روحه متاًما:
- بل �أغادر لأعود، و�شاأظل �أغادر و�أعود حتى تر�شى.

- �أ�شتطيع �أن �أحب�شك هنا، ويف غرفة �خلزين كالدجاج حتى ُتنفذ ما 
�آمرك به، �أم تظن باأنني لن �أقدر عليك يا �بن �أخي؟
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مع كل كلمة كان ن�شر يقرتب منه، نبته ل توحي بتهديد، بل بخطة 
مت �إعد�دها م�شبًقا، وملعة �لفهم �لتي �أطلت من عيني جالل �لدين جعلته 
يتاأهب لردة فعله، �إل �أن تلك �للمعة تبعتها �بت�شامة �شغوف عبثت بثغره 
و�شبغت عليه هيئة مر�هق قدمي �فتقده بينما يرفع ر�أ�شه نحو عمه قائاًل:
- �شاأ�شلم نف�شي �إليك بال مقاومة، فحب�شي �أ�شفل غرفة نومها منتهى 

�أمنياتي!
كانت  تلك،  وقاحته  على   � ردًّ بالد�خل  و�لدها  هتاف  �إىل  ت�شتمع  مل 

تبت�شم بده�شة هام�شة لنف�شها:
- �لوقح!

4 4 4
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كانت تلقي نظرة نحو باب غرفة �لأ�شياد ما بني لقمة و�أخرى ت�شعها 
يف فم �أولدها، �ليوم �لثالث على �ختفائه بد�خلها ومل يخرج بعد، �لعالمة 
�لوحيدة �لتي جتعلها تعرف باأنه على قيد �حلياة هو �شوت تكة �لباب �لتي 
يغلقه  ثم  �لطعام  �شحن  لي�شحب  يفتحه  كان  عندما  لياًل  ت�شمعها  كانت 
فينة  و�لدهم بني  �ختفاء  �عتادو� على  �لأطفال  عليها،  يخفى  ل  بخفوت 
و�أخرى فلم يعودو� يف حاجة لل�شوؤ�ل عنه، �لنهار كله ينتهي يف �للعب خارج 
�لبيت حول �لبئر مع بقية �لأطفال ثم يعودون للنوم يف �آخره، كانت قلقة 

متوج�شة ول تفعل �شوى �أن تنتظر.
�أغلقت  �لنوم،  �أطفالها يف  ��شتغر�ق  �إىل  �أن �طماأنت  �لليل، وبعد  ويف 
�أخرى  وترتك  �لكبرية  �ل�شموع  بع�س  لتطفئ  غرفتها  �إىل  ودلفت  بابهم، 
ت�شرفات  عينيها،  كحل  �إىل  لتنظر  �لد�ئرية  مر�آتها  مُت�شك مبقب�س  ثم 
روتينية تفعلها دون تفكري، فعقلها من�شغل متاًما بينما �أذناها تلتقطان كل 

�شاردة وو�ردة هنا وهناك.
 و�شعت �ملر�آة وخرجت �إىل بهو �لبيت برتدد وهي تفكر يف طرق بابه، 
ظلت تقطع �لبهو ذهاًبا و�إياًبا مم�شكة بخ�شرها، وطرُف جلبابها �لأحمر 
بعقلها  وتت�شارع  تخبًطا  �لأفكار�أكث  بينما  ب�شاقيها  متخبًطا  معها  يدور 
�أن تطرق بابه ملرة و�حدة فقط، حتركت  �أخرًي� وقد قررت  حتى توقفت 
ببطء حتى وقفت هناك وعندما رفعت قب�شتها �مل�شمومة �شمعت �شرخة 
مكب  من  خارج  كاأنه  مت�شاعًفا  �شوته  تبعها  �لد�خل،  من  تاأتي  خ�شنة 

لل�شوت وهو ي�شتم وي�شب.
تر�جعت ليلى للخلف بخطو�ت �شريعة ثم ��شتد�رت لتغادر ولكن �شوت 
بدت  تعاينه،  بلهفة  عقبيها  على  تدور  �أن  قبل  للحظة  �أوقفها  �لباب  فتح 
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منها �شهقة وخطوة كبرية للخلف عندما ر�أت حالته �لتي خرج بها، لقد 
خمتلفة،  �ملرة  هذه  �أن  �إل  مرة،  كل  بها  �لباب  يفتح  �لتي  هيئته  �عتادت 
مهدل  �لقاين  بالأحمر  بغتا  �شُ عينيه  وكاأن  للتو،  معركة  من  خرج  وكاأنه 
�ليدين يجر عباءته من خلفه، �شعره م�شعث وب�شرته كاحلة كما مل ترها 

من قبل:
- ماذ� حلَّ بك؟!

هم�شت بها بوجل، فلم يجبها، �كتفى بتحريك ر�أ�شه بال �شيء، تارًكا 
فاق�شعر  بها  مر  �حلمام،  �جتاه  يف  م  كاملَُنوَّ �شائًر�  ا  �أر�شً ت�شقط  عباءته 

بدنها رغًما عنها و�أ�شاحت بوجهها بعيًد� يف تقزز من ر�ئحته.
�ألقى عليها نظرة ل مبالية بينما ي�شري يف طريقه، ظلت تتابعه بعينيها 
يف ده�شة، كان كل مرة يخرج بهيئة مقاربة �إل �أنه كان �أكث جتًب� وكاأنه 
كرة م�شتعلة من �لنار تهدد بحرق كل من يقرتب منها، هذه �ملرة خمتلفة 

وكاأنه خمذول!!
بطرقات  ُيطرق  �لباب  �شمعت  به  تلحق  �أن  وقبل  رتيبة  بحركة  تبعته 
عليها  �أطلت  �لأطفال،  ي�شتيقظ  ل  حتى  لتفتحه  نحوه  فاأ�شرعت  �شريعة 
�مر�أة مذعورة باكية حتى �لنخاع، لتنكب على يديها تقبلها هاتفة ب�شوت 

ُبّح من كثة �لبكاء و�لعويل:
�أثر  �أبحث عنهنَّ منذ �ل�شباح ول  - �أجنديني يا زوجة �شيدنا، بناتي 

لهّن حتى �لآن .
بالكاد فهمت ليلى ما تقوله �ملر�أة؛ فعقلها م�شتت يف �جتاهات عدة، �إل 

�أنها �أجابتها وهي حتاول مللمة �أفكارها �ملبعثة هنا وهناك:
- �أم عمار، �شيدنا يف �خللوة، �أخف�شي �شوتك؛ فالأولد نيام.
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مل ترتك �أم عمار يدها بل �نهالت عليها �أكث تقبياًل، بينما ليلى حتاول 
�شحب يدها بتقزز وهي تنهرها بغيظ مكتوم بينما �لأخرى ل تتوقف عن 

�لنحيب متو�شلة:
- �أرجوك، يا تاج ر�أ�شنا، �رحميني و�أدخليني �إىل �شيدنا فهو وحده َمن 
لقد بحثت  �لغابة،  ْعَن يف  �شِ قد  يكّن  �أن  �أخ�شى  �إيجادهّن،  ي�شتطيع 

عنهنَّ يف كل مكان، ل �أمل يل �شو�كما. 
دفعتها ليلى ببع�س �لعنف لتتخل�س من ت�شبثها بها، �شارخة بوجهها:

- �بتعدي عني.
على  �نهارت  ثم  �لدفعة  �أثر  على  خطوة  للخلف  عمار  �أم  تر�جعت 
ركبتيها �أمام عتبة �لباب قاب�شة على طرف و�شاحها �لأحمر �لقاين وهي 

تنحني لالأمام بُذل ر�جية:
قلبي  به،  تاأمرينني  ما  و�شاأفعل  بناتي  �أريد  �أدخليني،  �إليِك،  �أتو�شل   -

�شيتوقف من �شدة �خلوف عليهن.
�أتبعت كلماتها بن�شيج طويل و�شهقات �أطول، بينما ليلى تختل�س �لنظر 
�أم عمار ثانية وهي  نحو �لرو�ق �ملوؤدي �إىل �حلمام ثم تعود بعينيها �إىل 
ت�شغط �أ�شنانها، تنحني بجذعها نحوها وهي مت�شك بكلتا كتفيها لتخبها 

مبا جعلها تن�شرف يف �حلال دون �أن تنب�س بكلمة و�حدة .

4 4 4
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�ند�س �شلطان يف �لفر��س بجانبها تاركا كلتا يديه م�شتلقيتني بجو�ره 
با�شرتخاء يناظر �شقف �لغرفة دون �أن يقوى على �إغما�س عينيه، حتدقتا 
�مل�شفوفة  �لكبرية  �ل�شموع  ظل  من  ممتدة  جمهولة  نقطة  يف  عنه  رغًما 

على �جلانبني وهو يهم�س بتعب:
- مل يخبوين!

�لتفتت نحوه بر�أ�شها لتتاأكد من �أنه كان يحدثها وت�شاأله بهم�س:
- مباذ� ؟!

 وبرغم من �أنه ل يريد �لبوح، �إل �أنه حترك ل�شانه مبا يعتمل بد�خله:
- يفر�شون �أحكاًما جديدة، �إن مل �أفعلها فلن �أعرف �شيًئا مما �أريد.

عادت تبادله �لهم�س جمدًد�:
- ماذ� تريد �أن تعرف ؟!

- �لكثري.
- مثل ماذ� ؟!

مل  جمهولة  قوة  يحارب  تخار،  بقو�ه  �شاعًر�  طويلة  تنهيدة  �أر�شل 
يجابهها من قبل، �أطبق جفنيه على �أ�شو�ك تنغزه ومبخيلته طريق طويل 

مظلم ينتهي باأحدهم تخفيه �لظالل فال يكاد يتبينه .
�لتفتت ليلى ت�شتلقي على جانبها باجتاهه متو�شدة يدها، �قرتبت منه 

ببطء هام�شة يف �أذنه مكررة �شوؤ�لها: 
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- مثل ماذ� ؟!
حترك ل�شانه ثانية و�شوؤ�لها يجذبه من �لطريق �ملظلم ليتكلم مبا ميوج 

به �شدره يف ح�شرتها �لتي ت�شبه ح�شرة �لأ�شياد .. �أجابها بخفوت:
يوم �حل�شاد وهو  �أعرف هذ� جيًد� منذ ع�شر  - �حلاكم يق�شيني، 
ل ي�شتطيع فعل ذلك �إل �إذ� كان يختبئ خلف قوة �أخرى �أكب مني، 
�أريد �أن �أعرف، لكنهم ل يخبونني من هو، ل يوجد �أمامي �شوى �أن 

�أ�شتجيب ل�شروطهم.
رفعت يدها �حلرة ومل�شت بها كتفه برقة وقد �أطل �حلنان من عينيها 

جتدد هم�شها بنبة قلقة:
- ل تفعل، �أخاف عليك يا �أبا �لأولد.

هد�أت �أنفا�شه و�ن�شابت بانتظام وقد �شقط فجاأة يف نوم عميق حرم 
منه لثالثة �أيام كاملة .

4 4 4
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نهار �ليوم �لتايل مل تفتح عينيها مرتعبة كما كانت تفعل يف �شابقه، 
لياًل  تركها  لقد  حولها،  �لكبرية  باحلجرة  عنه  تبحث  حذرة  متوترة  بل 
وقد ��شتطاع �أن ينقل �إليها حريته، فبعد �أن كان �شوؤ�لها �لأبدي �أين �أنا، 

�أ�شافت �إليه �شوؤ�ًل �آخر.. من هو؟!
وطاأتها  وتخفُّ  �آخرين،  مع  م�شاركتها  عند  تدريجيًّا  تت�شاءل  �لأزمة 
وغري  �شوؤم  باأنها  يقني  على  كانت  فاإن  منها،  �أكب  هو  من  يظهر  عندما 
مرغوب بها فهناك من ل يعلم ماهيته من �لأ�شا�س، و�إن كانت م�شجونة 

يف ق�شر يعج بالأ�شباح ليومني، فهناك �آخر �شجن فيه ل�شنو�ت !!
�أمل يخبها باأنه ر�آها وهي �بنة �ل�شنو�ت �لع�شر عندما كانت �شائعة 

عند �شور �لق�شر �ملتهدم !
ينح�شر  �أكب منها،  �أخرى  ��شتفهام  �لت�شاوؤلت حتل مكانها عالمات 

�خلوف مع مدها وجزرها وقد �كتملت بال �إجابة و�حدة .
من  زجاجة  �لأر�شي،  �لفر��س  طرف  عند  م�شتقر  �آخر  تفاح  �شحن 
�ملاء، و�شوؤ�ل جديد يطرق عقلها وهي تتمعن به .. ملاذ� د�ئًما تفاح، هل 
نبتت وحدها دون رعاية  �لتي  �ملخيفة  �لتفاح  بق�شة �شجرة  لهذ� عالقة 
بعد �حلريق؟ هل تتغذى منذ يومني على ثمارها �مللعونة كما كانت �أمها 

ون�شاء �لبلدة ينعتنها ؟!
�شرب  وتعيد  بتوج�س  �ل�شحن  يف  حتدق  وهي  �شريًعا  ر�أ�شها  نف�شت 
�أنها  قدميها من جديد، ما تز�ل بال حر�ك لول بع�س �لَوخز بها لظنت 
فاقدة للحياة، بعزمية وليدة �عتمدت على يديها حترك ج�شدها وتزحف 
بحر�س حتى ل ي�شدر عنها �شوت تتلفت بالأرجاء حتى و�شلت �إىل باب 
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�لغرفة، �كتفت باأن تبقي ج�شدها بالد�خل وعبت بر�أ�شها حماولة �خرت�ق 
� وكاأنه  �ل�شباب �ملخيم على �لرو�ق ميينها، متعنت �لنظر فيه .. طويل جدًّ
�ل�شورة  وتلك  بالد�خل،  عليه  رمادية مما هي  �أكث  ينتهي، �جلدر�ن  ل 
� �ملعلقة على �جلد�ر �ملقابل لغرفتها مائلة نحو �ليمني وكاأن  �لكبرية جدًّ
�أحدهم كان يدفعها يف �أثناء هروبه نحو �لَدرج، زجاجها متحطم و�إطارها 
�ملذهب متفحم كبقية �لطاولت �ل�شغرية �ملوجودة باأ�شفل �جلد�ر، يبدو 
�أن �لطابق �لأعلى مل تاأكله �لنار ب�شكل كامل، مل ت�شتطع نظر�تها �كت�شاف 
�ملزيد، جمرد جدر�ن ممتدة ت�شكن �لعناكب زو�ياها، �أر�شياتها كالغرفة 

�لتي كانت بها للتو مك�شوة ب�شجاد متفحم ه�س .
وبرغم �ل�شوء �لقادم من نافذة �لغرفة �إل �أنه مل ي�شتطع �أن ينال من 
�لظالم �شوى �أجز�ء ب�شيطة من �لدرج �مللتف نحو �لأ�شفل �ملقابل لها من 

جهة �لي�شار.
 زحفت قلياًل للخارج وقد بد�أت �شربات قلبها تعلو �أكث فاأكث، �أ�شبح 
ج�شدها بالكامل متجًها بخطى حثيثة نحو �لدرج، حتى �قرتبت من حافته، 
وبتل�ش�س مدت ر�أ�شها بني �أعمدة �شوره �ملخروطي �ل�شكل، بد� لها �لبهو 
بعيًد� جًد� فلم تتبني �شوى �لباب �لعري�س �لرئي�شي للق�شر و�لتي تهالكت 
�لبهو  م�شاحة  على  متناثرة  خاللها  من  �لأ�شعة  لتمر  �ألو�حه  من  �أجز�ء 

�لكبري لت�شفي عليه مظهًر� خميًفا �أكث مما هو عليه يف �حلقيقة .
وبينما تتقاذفها �ملخاوف �شمعت �شريًر� لباب �آخر �آت من منت�شف 
�لرو�ق تقريًبا، خطف �ل�شرير نب�شات قلبها وهربت �لدماء من عروقها 
كامتة �شهقاتها، تتحرك �شريًعا وبرعب عائدة �إىل �لغرفة جمدًد� و�أخذت 
م�شتندة  �إليها  دلفت  حتى  �ل�شريعة  و�حلركة  �لنفعال  فرط  من  تنهت 
�ل�شمت  ت�شق  �ملكتومة  �شهقاتها  للباب،  �ملجاور  �حلائط  �إىل  بظهرها 
لنف�شها  وتهم�س  �لرو�ق  من  �لقادم  �ملزعج  �ل�شرير  ب�شحبة  �ملرعب 

لتهدئ قفز�ت قلبها �ملجنونة:
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- رمبا �لهو�ء يدفع �لباب، ل تخايف هكذ�، �هدئي .. �هدئي
�أنفا�شها  �شوى  يتبق  فلم  توقف  حتى  رويًد�  رويًد�  �ل�شرير  �ختفى 
حيث  �إىل  جمدًد�  ج�شدها  تدفع  وبد�أت  للتو  ��شتعادتها  �لتي  �مل�شروقة 
خمبئها خلف �ل�شرير وعندما ��شتقرت هناك تكومت على نف�شها بانتظار 

ما �شيحدث.
مر �لوقت بطيًئا عليها بينما عقلها يعمل بال توقف ي�شتعيد مرة بعد 
�أن  مرة تفا�شيل ما ر�أته باخلارج، حتدثها نف�شها بالهرب وقد �كت�شفت 

باب �لق�شر قريب ل يف�شلها عنه �شوى نزول �لدرج فقط.
�زحفي  ؟!.  �أ�شابك  مما  �أكث  �شي�شيبك  ماذ�  �شالم،  يا  ت�شجعي   -

ببطء �إىل �لأ�شفل ومنه �إىل �خلارج ثم يحلها �حلاّلل فيما بعد.
��شتعادت ذ�كرتها فجاأة تلك �ل�شورة �لكبرية �لتي ر�أتها على �جلد�ر 

�ملغب 
نوعية  من  ذلك  يظهر  و�لغنى،  �لفخامة  عليها  يبدو  لعائلة  �شورة 
�ملر�أة  بها  تتزين  �لذي  و�حللى  يرتديها،  �أحد  يعد  مل  �لتي  مالب�شهم 
�جلميلة �جلال�شة بجو�ر رجل �أ�شهب له �شارب كبري وحلية يخفيان ن�شف 
مرحلة  يف  �لذكور  من  �أربعة  خلفهم  يقف  حادة،  نظر�ته  تقريًبا،  وجهه 
فتاة  �ملر�أة حتمل على قدميها  بينما  �لنظرة �حلادة،  نف�س  لهم  �ل�شباب 
�شغرية رمبا يف �لعا�شرة من عمرها �أو �أقل ترتدي ف�شتاًنا وردًيا وكذلك 
ت�شبه  �ل�شغرية  حتى  �لق�شري،  �شعرها  به  ترفع  �لتي  �لكثرية  �لأطو�ق 
�حلادة  �لنظرة  نف�س  ولها  �خللف،  يف  �لذكور  بقية  مثل  �لأ�شهب  �لرجل 
و�لوجه �لعري�س، �إل �أن �ملر�أة وحدها �لتي مل تكن تنظر �إىل من يلتقط 
�ل�شورة، و�إمنا نظر�تها م�شوبة فوق �لطفلة يف زهو وحب وتعلق �شديد 
للغاية وكاأن �لدنيا كلها �نح�شرت عندها هي فقط، حجر �لز�وية �لوردي 

�لذي به تكتمل �ل�شورة �ملثالية للعائلة .
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مل تاأكل �أي �شيء منذ �ل�شباح، توقفت �لدنيا بها عند �لتفكري يف كيفية 
وترية  وز�دت  �لليل  عليها  َجّن  حتى  �لغريبة،  �ل�شورة  وتفا�شيل  �لهرب 
�خلوف ثانية وفعل عقلها ما يجيده �آخًذ� �إياها يف رحلة غيبتها عن �لو�قع 
�ل�شم�س قد  ��شتيقظت ومل تكن  �أنها  �إل  تعلم كم غفت  �لذي تخ�شاه، مل 
طلعت بعد، و�لليل �لطويل مل ينتِه بينما �شوء �لقمر ي�شي بوجود �أحدهم 

معها يف �لغرفة.
- مل تاأكلي!

حترك ر�أ�شها تلقائًيا جتاه �ل�شوت ت�شحب معه �شهقة �شعيفة توقف 
عن حدود روؤيته، على نف�س هيئته �ل�شابقة مل يتغري به �شيء، م�شتنًد� �إىل 
تتغري،  �مل�شتك�شفة مل  نظر�ته  �إىل جو�ره،  يديه  كلتا  ُمر�شاًل  �لباب  حافة 
تفا�شيله،  وتر�قب  يفعل  كما  ت�شتك�شفه  باتت  هي،  نظرتها  هو  تغري  ما 
لكن  �لكبرية،  بال�شورة  �شاهدتهم  بينه وبني من  �ل�شبه  �أوجه  بل وجتمع 

�ل�شوء �خلافت مل ي�شاعدها كثرًي�.. هم�شت بحذر:
- �أريد �خلروج من هنا.

مال بر�أ�شه وهو يقطب جبينه وطر�أ على نظر�ته �لده�شة ومي�شي ملتًفا 
حول �ل�شرير ببطء حتى وقف قبالتها قائاًل:

- �إىل �أين؟!
وهي  �حلقيقية  �أوجاعها  �شوؤ�له  �أثار  وقد  بالدموع  عيناها  �غرورقت 

جتيب بنظر�ت تائهة متفرقة هنا وهناك:
- �إىل �أي مكان!

�شهقة  منها  فندت  بقدميه  يطاأه  �لأر�شي  ُفر�شها  نحو  ثانية  حترك 
�أخرى بينما تبتعد ملت�شقة باأرجل �ل�شرير ولكنه مل ياأبه بذعرها، جل�س 
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�إىل  �لُفر�س  فوق  قدميه  ممًد�  نف�شه  �حلائط  �إىل  م�شتنًد�  جو�رها  �إىل 
جو�ر قدميها ينظر �أمامه مبالمح جامدة ثم قال:

- هنا �أف�شل من �أي مكان.
�ل�شبه  تكت�شف  وهي  جلدها  و�ق�شعر  قربه  من  برهبة  ريقها  �بتلعت 

�لكبري بينه وبني �لرجل �لأ�شهب بال�شورة قائلة بنبة خفي�شة:
- ماذ� تعني؟!

زم �شفتيه ورفع كتفيه ثم �أنزلهما ثم قال باأريحية وكاأنه يتحدث عن 
�لطق�س:

- �أعني �أنِك باأمان.. ما دمِت بعيدة عن جن�س �لب�شر.
�شعرت بجذور خ�شل �شعرها تقف كامل�شعوقة، ولوح من �جلليد مير 
وقد  �أرجاءها مبقتل  بفهم �شرب  فيه  وهي حتدق  �لفقري  عب عمودها 

�أوحت لها كلماته باأنه لي�س ب�شرًيا، بل ويكره جن�س �لب�شر.

4 4 4
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ليومني متتاليني حبي�ًشا ل يخدمه �شوى �ل�شبية �ل�شغرية �لتي تدلف 
�إىل حجرة �لتخزين لتعباأ يف �شحن عميق بع�س �لبذور و�حلبوب �ملُخزنة 
�إىل  �أ�شفلها دون �حلاجة  �لفخارية و�ملجهزة بفتحات  �لِغالل  يف �شو�مع 
كوجبة  �لدجاجات  تلتقطه  منها  ي�شقط  وما  �لعلوية،  فتحاتها  ��شتخد�م 
�شهية، وبعد �شاعة �أو �أقل تاأتيه بالطعام و�ملاء، غري م�شموح له بالذهاب 
�إىل دورة �ملياة �إل ملرة و�حدة لياًل يف ح�شرة عمه �لذي ينتظره يف �خلارج 
ُيلقي عليه �لأمر  على م�شافة منه بعيدة ير�قبه بتحذير ووجه قا�س وهو 

�ليومي �ملتكرر باحلزم نف�شه وكاأنها �ملرة �لأوىل:
- طلِّقها وُعد من حيث �أتيت.

�شوى  بها  يختلط  مل  دوًما  بثغره  �لعالقة  �لبت�شامة  نف�س  عليه  فرُتد 
بع�س �مللل وهو يكرر نف�س �لإجابة:

- لقد �أحببت �لدجاجات ول �أريد فر�قها!
فُي�شري عمه بيده �إىل �لفتاة لتعيده �إىل حيث حبيبته وتغلق �لباب خلفه 

بالقفل �حلديدي �لكبري.
بنف�شه  يختلي  �لإطالق،  على  حمب�ًشا  ولي�س  له  بالن�شبة  نزهة  �إنها 
لي�شلي ثم ميار�س �شعائره �ملعتاده، وعندما يفر�س �ل�شمت �شطوته وتهد�أ 
�لأ�شو�ت يف �خلارج، ُين�شت بانت�شاء وهو ي�شتمع �إىل �شوت خطو�تها يف 

غرفتها �لعلوية ويبت�شم!
تتم�شى بخفها �ملنزيّل د�خل �لغرفة ذهاًبا و�إياًبا بهدوء وبطء لأوقات 
�ملنت�شف،  �إىل  تعود  ثم  �أخرى،  وت�شريخلطو�ت  تتوقف،  عّدها،  يريد  ل 
�لذي  �خلي�س  فيفرت�س  وحدته  وتوؤن�س  حتدثه  معه،  تتو��شل  باأنها  يعلم 
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ينام فوقه و��شًعا كلتا ذر�عيه �أ�شفل ر�أ�شه وينظر لل�شقف، يلثم �حلروف 
لثًما فُيدغدُغها لتهرب من بني �شفتيه ر�ق�شة على �أطر�فها �شاحكة منه 

وعليه!: 
- ليتك جُتيدين حبي كما جُتيدين تعذيبي.

�أغم�س عينيه لعدة �شاعات قبل �أن يوقظه نقر �لدجاج ل�شاقه، �لديك 
�لوحيد ي�شيح وهو يدور بينها ناف�ًشا لري�شه �لبنّي �ملائل لالأحمر وكاأنه قد 

�شاق ذرًعا من وجود ذكر غريه يف نف�س �لقف�س!
�لتي  عنقه  وفقر�ت  �لفقري  عموده  يف  باأمل  ي�شعر  وهو  بك�شل  نه�س 
�أد�رها بحركة �شريعة فاأ�شدرت طقطقة �أر�حته بع�س �ل�شيء بينما يجل�س 
�أن  مرتبًعا وبعني ن�شف مفتوحة ير�قب دور�ن �لديك بني دجاجاته قبل 

يتكلم مازًحا يحدث رفيقه بينما ينه�س ليقف متاأوًها:
- ل تكن غيوًر� هكذ� يا رفيق؛ فاأنا قلبي م�شغول!

�قرتب لينظر لالأعلى من خالل �لطاقة �لعلوية �مل�شتديرة �لتي ت�شمح 
منها،  بز�وية  �ل�شماء  بروؤية  له  ت�شمح  كما  �حلجرة  د�خل  �لهو�ء  بتجدد 
دقق �لنظر ليتبني �خليط �لأبي�س من �خليط �لأ�شود من �لفجر ب�شعوبة 
من تلك �لطاقة �ملفتوحة �ل�شغرية، ثم �لتقطت م�شامعه دقتني �آتيتني من 
�شقف �لغرفة، تتوقف لثانيتني، ثم تدق مرة �أخرى، كررتها لثالثة مر�ت 
�أو�نهما، �شفرة مل يتفقا عليها  �آن  �أن ركعتي �لفجر قد  �أنها تخبه  فعلم 
يوًما، كل ما تفعله هي �أنها فقط جتتهد .. وهو يفهم! لغة ل جتيدها �لكثري 

من �حلروف و�ملناق�شات و�خلطط!
 كما كان �حلال قبل �أن يتزوجا، مل ُي�شرح لها يوًما عن م�شاعره، ومل 
متنحه ما يجعله يتاأكد من تبادلها، �إل �أنه ذهب ليكلم �أباها وهو على يقني 

من مو�فقتها! مل يكن بينهما �شيء، لكن بني قلبيهما �لكثري!
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يتمتم  لل�شماء  وجهه  يرفع  �ل�شبح  ركتي  بعد  ون�شف جال�ًشا  ل�شاعة   
وهو  حتى  يلتفت  مل  للباب،  ظهره  مولًيا  �ل�شم�س  طلوع  وير�قب  باأذكاره 
ي�شمع �شوت حترك �لقفل من �خلارج، ت�شلل �ل�شاأم �إليه وذ�كرته ُتعيد له 
نف�س �مل�شهد كل يوم لنف�س �لفتاة �مل�شطربة �لتي تاأتيه يف مهمة م�شتحيلة 

جلمع �حلبوب ثم �إطعامه.
- �شباح �خلري.

ا عندما �ألقت �شباحها متفاجًئا بح�شورها �ملباغت: ��شتد�ر ناه�شً
- خديجة!

وعقدت  فوًر�  دخولها  بعد  �أغلقته  �لذي  �لباب  �إىل  بظهرها  ��شتندت 
مل  �لو�ثقة،  �لقوية  بنظر�تها  �ملتعجبة  نظر�ته  وتو�جه  متكتفة  ذر�عيها 
متنحه �لكثري من �للحظات لي�شتوعب وجودها غري �ملتوقع معه بل قالت 

على �لفورمتعجلة:
- هيا لتخرج من هنا.

عقد حاجبيه وقد بد�أ ي�شتعيد تركيزه جمدًد� لثو�ِن قبل �أن ت�شق فمه 
بجلبابها  لأعلى  �أ�شفل  من  باإمعان  تفا�شيلها  ُيعاين  وهو  عبثية  �بت�شامة 
�أبي�س �شفاف  �لأبي�س �لف�شفا�س �لذي ترتدي فوقه �جلرجار وهو ثوب 
�إنه �أكث طول منه حتى يكاد مي�س �لأر�س  �إل  بنف�س لون بيا�س جلبابها 
حول  �لقمر  كا�شتد�رة  يدور  كذلك  �لأبي�س  �لو�شاح  بينما  بها،  ويحتك 
ر�أ�شها  باإحكام خلف  �ملعقود  �شعرها  ر�أ�شها فيخفي  فوق  وينتهي  جذعها 
فال ُيظهر منه �شيًئا، �أنفها �ل�شامخ �ملرفوع يتحد�ه ومالحمها �لتي حتاول 
رفيع  �للتني حتددهما بخيط  بعينيها  تو�جهه  باجلمود وهي  ت�شبغها  �أن 
جًد� من �لكحل ي�شتفزه ليكت�شفه، �شاكًنا فوق رمو�شها ل يكاد ُيفارق وكاأنه 

جزء ل يتجز�أ من خيوط �شو�دهما �لطويل.
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- هل هذ� ثوب �أمِك؟
 �شحكت �شاخرة وهي تبادله �مل�شاك�شة بالقول:

- كما ترتدي �أنت مالب�س �أبيك!
تاأوه با�شًطا كفه فوق قلبه فحركت ر�أ�شها وزمت �شفتيها مدعية �حلنق 

حمافظًة على نبتها �لقوية �خلفي�شة قائلة:
- ل وقت حلركاتك تلك، يجب �أن تخرج �لآن.

�إىل  و�شل  حتى  منها  �قرتب  فمه،  فوق  ُنحتت  قد  �لبت�شامة  وكاأن 
حافة �لباب �ملُغلق م�شتنًد� هناك م�شتكينا ُمدعًيا كعادته للب�ءة، يلومها 

مت�شائاًل:
- ملاذ� مل تاأتي يف موعدنا كما وعدتني؟

بحنق  وترد  لتو�جهه  بجانبها  و��شتبدلته  �لباب  عن  ظهرها  تخلى 
حقيقي هذه �ملرة:

- �أنا مل �أخلف وعدي معك، طو�ل �ل�شنو�ت �ملا�شية كنت �آتي �إليك يف 
كل موعد بال تاأخري، و�لغابة ت�شهد يا جالل؛ فال ترِمني بتلك �لتهمة 

زوًر� وعدو�ًنا.
حك �شعري�ت ذقنه �لنابتة بت�شلية، �إنه يع�شق تلك �لطاقة و�لعناد �لتي 
�شيمها، خديجة  من  لي�س  فعاًل  �إليها  وي�شند  ي�شتفزها  عندما  منها  ت�شع 
ي�شفها  �أن  حتب  كما  متاًما  �لرجال  مثل  رقبتها  على  كال�شيف  كلمتها 
�جلميع، هي تعلم باأنه يثري حنقها قا�شًد� وبرغم من ذلك ت�شتجيب وتفور 
له  ذلك  رمبا  �لتهم،  جميع  لتنفي  �لفور  على  �أوردتها  يف  �حلرة  دماوؤها 

عالقة بالور�ثة!
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- �هد�أي يا ُحب.
وتل�شق  عينيها،  مغم�شة  بال�شتغفار  متمتمًة  تزفر  وهي  تخ�شرت 
لو  فكيف  بالإنهاك،  �أ�شابتها  معه  و�حدة  دقيقة  ثانية،  بالباب  ظهرها 

جمعتهما د�ٌر و�حدة، هل �شيحرقونها؟!
- �أل ت�شعر باخلطر مما قاله لك �أبي يف �لديو�ن؟

�لذي كان  �ملر�هق  �ملت�شنجة جعلته يرتك �حلافة ومعها ذ�ك  نبتها 
حا�شًر� بقوة بينهما منذ حلظة و�حدة، وقف مت�شلًبا ينظر �إليها برتكيز 
زوجة،  يردها  �آخر  رجل  عن  �لر�وي  ن�شر  تلميحات  ي�شتدعي  وعقله 

وت�شاءل:
�أخبك عمي من هو، هل  �لهو�ء! هل  �إذن مل يكن جمرد كالٍم يف   -

تعرفينه؟
لتعقدهما خلف ظهرها  يديها  تغم�س عينيها، فقط حركت  تز�ل  ما 

هام�شة:

- مل يخبين، لكن منذ �أيام وم�شامعي تلتقط ما يدور حولنا يف �لديو�ن، 
�لقبيلة كلها تتكلم، يقولون باأنني قد كِبت وما هي �إل �أيام و�أعب �إىل 
عامي �حلادي و�لثالثون  ومل يعد �أمامي فر�س كبرية لأجنب �أحفاًد� 
�إخوتي  قتل  منذ  �ل�شعب  و�شعنا  عمي  �بن  يا  تعلم  �لر�وي،  لعائلة 
ا  و�شباب �لقبيلة عام �لفتنة، �لإجناب مل يعد رفاهية �أو مطلًبا �أُ�شريًّ
�شيخ  �بنة  و�أنا  حينها،  فر�شية  بات  �لإجناب  وزوجة،  زوج  به  يفكر 
�لقبيلة و�لوحيدة و�لعيون كلها تتجه نحوي، هذه �لأحاديث �شربت 
�أبي يف مقتل وجعلته يتخبط يف قر�ر�ته ورجال �لعائلة يجتمعون عليه 

ويطالبونه بحل �أمرنا.
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عندما طال �شمته فتحت عينيها لتلتقي بنظر�ته �ملتهمة لها و�ملت�شلطة 
عليها جتلدها وتتهمها �شمنًيا، فعقدت حاجبيها تتفر�س فيه قائلة بنبة 

مت�شنجة منفعلة:
- للمرة �لثانية تتهمني بالرجوع يف كلمتي، �أنا �أُطلعك على ما يجري 

حتى ل تظلم �أبي ولي�س معناه �أنني مو�فقة على ما يريدونه!
خرجت �لكلمات منه ميتة ل روح فيها وهو يقول:

- ملاذ� جئِت �لآن؟
�أوجعها �شوته �لفاتر و�شوؤ�له �أكث مما فعل �تهامه، ذ�ك �لوجع حرك 
�لأنثى بها و�لتي تختبئ يف عقل رجل يطالبها دوًما بالت�شرف باحلكمة 
لأنها �بنة �شيخ �لقبيلة ويجب �أن تكون على قدر �مل�شوؤولية ل جمرد فتاة 
�ل�شكانة خلف ظهرها ومل�شت بها  �إحدى يديها  حتركها �مل�شاعر، حررت 

ذر�عه وهي تطرف بعينيها لأ�شفل قائلة:
- جئت لأُخرجك من هنا قبل عودة �أبي.

وموؤثرة،  ب�شيطة  ناعمة  قلبه مثل فر��شة �شائعة،  �للم�شة حطت على 
قادرة على فك عقدة حاجبيه وتركهما مرتاحني بال ت�شنج، جاذبة حتركه 

رغًما عنه خطوة نحوها، �شحابة تغطي عقله وجتعله يقول بتملك:
- �شتاأتني معي، هذه �ملرة لن �أغادر وحدي.

�بت�شمت بتفهم وقد بد�أ هدير عقل �لرجل بد�خلها يعمل من جديد:
- مل يهن علّي �أبي وهو يف عز قوته وعنفو�نه وقهره لك ويل، فهل يهون 

علّي �لآن وقد كِب وبد�أ يتخبط ويحارب طو�حني �لهو�ء لأجلنا!
رفع حاجبيه ونطق بفهم لكلماتها �لأخرية �لتي �أ�شعلت م�شباًحا كان 

مطفاأ يف عقله فجاأة:
- هل عمي هو من طلب منِك �أن تهريبي؟!
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مل جتبه، حررت يدها �لأخرى وعدلت به و�شاحها �ملثبت بر�أ�شها، تلك 
�حلركة �لتي تخبه بها دوًما باأنها ل تريد �لإجابة �أو �لرد حتى ل تكذب، 

فابت�شم بخفة وقد طغت �لده�شة على �شوته وهو يقول:
-  كيف مل �أفكر منذ دخولك �إيّل، عمي هو من �أر�شلك..

قاطعته على �لفور متنحه كل �لإجابات �لتي يبحث عنها:
- لقد وعدهم �أن يتخذ معك �لالزم حتى لو ��شطر حلب�شك وتعذيبك.
ندت عنه �شحكة �شغرية خافتة وهو يتابع بالنيابة عنها ما ترف�س هي 

�لإف�شاح عنه:
وّفى  قد  ليكون  �لدجاج  بنقر  وعذبني  �لتخزين  غرفة  يف  فحب�شني   -

بكلمته معهم!
لفت �خليوط �ملن�شدلة من طرف و�شاحها حول �شبابتها تتالعب بها 

وتناظره بلوؤم �شاخرة:
- بينما لعبت �أنت دور �ل�شجني �ملغلوب على �أمره، رجال عائلة �لر�وي 

يعرفون كيف يلعبون مع بع�شهم �لبع�س بال �تفاق م�شبق.
- ون�شاوؤهم كذلك يا ُحب.

كلما  �خلجل  مع  �بت�شامتها  على  يتناوب  بفخر  �إليه  نظَر�ِتها  َرفعْت 
حدثها هكذ�، وكاأنها كل ما ميلك، ل يحيد عنها بنظر�ته، وكاأمنا هي من 
علَّمته �لنظر! كما علَّمته كيف يحتمي بدفء لقاء�تهما �ملتكررة من �لغربة 
ل يف ُبعدها َو�شًبا ولقي ما  �لتي ت�شرب ب�شقيعها �أرجاءه، ولأجل ذلك حتمَّ
ًبا، مل تخ�َس عليه من �ل�ِشحر وكاأمنا تغار على �ِشحرها  لقي من �لفر�ق ن�شَ

�أن يكون �إل �لأعلى! 

4 4 4
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ويرحل  �ملبا�شر  غري  عمه  �أمر  لينفذ  �لوقت  من  �لكثري  لديه  يكن  مل 
�أن يذهب دون روؤية جدته لأبيه،  ي�شاأ  �أنه مل  �إل  �لد�ر،  �إىل  �أن يعود  قبل 
�إىل  �إياه  م�شاحبة  يغادر  �أن  قبل  معها  دقائق  خم�شة  خديجة  ومنحته 
�ملا�شي، هكذ�  �لد�ر لكنها مميزة بعبق  ت�شبه جميع غرف  �لتي  غرفتها 
�شَعر وهو يتنف�س بعمق ر�ئحة يديها ويقبلهما بلهفة و��شتياق، بينما هي 
متيل باجتاهه م�شتلقية على �شريرها وقد �أقعدها �ملر�س منذ �أن حطت 
�نتزعوها من  �إليها،  قبيلتها  تهجري  بعد  �لبلدة  تلك  �أر�س  على  بقدميها 

ا بديلة على �شفاف د�و . بالدها َعنوة باأمر من �ملحكمة ومنحوهم �أر�شً
عندما رف�شو� �حُلكم يف �لبد�ية وحاربو� بكل �لطرق �ملمكنة ليحتفظو� 
�لدولة،  م�شلحة  على  �حلر�س  وعدم  باخليانة  �تهموهم  �لأم  ببلدتهم 
�لبحث  فرق  ُتعيق  و�ملز�رع  �لبيوت  بينما  �لكنوز  حتوي  �أر�شهم  فباطن 
�لَعـنت، جاء  �شنو�ت  وبعد  منها،  و�لتخل�س  بد من هدمها  ول  و�لتنقيب 
تنفيذ حكم �ملحكمة مبنتهى �ل�شرعة و�لق�شوة، و�أر�شلوهم عب �لبو�خر �إىل 
د�و ب�شكوك ملكية تعو�شهم عن �أر�شهم، �إل �أنهم �كت�شفو� عند جميئهم 
�أن تلك �ل�شكوك ل تثبت �شوى حيازة �أر��ٍس مملوكة بالفعل �أًبا عن جد 
يف  حما�شرين  �أنف�شهم  ووجدو�  �لأ�شليني،  د�و  �شكان  ِعلية  من  لآخرين 
كغز�ة  �إليهم  ينظرون  �لذين  �لبلدة  و�أهايل  و�ل�شحر�ء  �ملاء  بني  �لعر�ء 

حمتلني! ف�ِشلت كل �ملفاو�شات بينما عال �شوت �ل�شالح باأنو�عه.
- ��شتقت �إليِك يا حاجة و�شيلة.

مال نحوها ي�شاعدها على �حت�شان ر�أ�شه فلثمته وهي جتيبه ب�شوت 
خفي�س مرتع�س من �أثر �ملر�س:

- مَل غبت عنا يا �شم�س يا ولدي!
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رفع ر�أ�شه بهدوء يتبادل �لنظر�ت مع خديجة �لتي جتل�س على طرف 
�لفر��س و�لتي مدت يدها يف �حلني مت�شد بها على قدم جدتها وت�شحح 

لها بابت�شامة عارفة بحالتها �ملر�شية:
- �إنه جالل �لدين يا جدة، �بن عمي �شم�س.

متعنت �حلاجة و�شيلة بعينني مغ�شنتني يف مالحمه �لفتية وهي مترر 
ر�حة يدها فوق �شفحة وجهه ُمرددة ور�ءها:

- جالل �لدين �بن �شم�س، لقد كبت يا ولد!
�شحك بخفة وهو يعاود لثم كفها بقلب حمرتق �شار يئن وقد �جتمع 
�حلنني عليه ليذيبه كلية عن �آخره وي�شهر �ملقاومة يف دقاته، تلكما �ليدين 
�لتي تتفقد مالحمه حماولة تذكرها كانت هي نف�شها من حتممه وُتلب�شه 
بنف�شها مالب�س �لعيد ليخرج ب�شحبة �أبيه ورجال �لقبيلة لل�شالة بينما 
هو طفل مل يتعدَّ �ل�شاد�شة و�أمه �لر�حلة تقف بعيًد� متذمرة لنزع حقها 
يف حتميم ولدها وجتهيزه لالحتفال، ل تز�ل ر�ئحة �حلنة �حلمر�ء تغمر 
كذلك  قدمها  �أن  يجزم  ويكاد  �ملتعرجة،  باخلطوط  �ملمتلئ  كفها  باطن 

تتلون باحلناء، �إنها حتب �حلناء مثلما يع�شق هو خديجة!

لح ؟ - هل �أنت قادم لأجل جل�شة �ل�شُ

�أظلمت �لنظرة يف عينيه فجاأة وقد دفع �شوؤ�لها ذ�كرته للخلف دفعة 
بينهم  �حلا�شرة  للذكرى  يتاأوه  جعلته  �لقا�شية  بال�شربة  �أ�شقطته  قوية 
�لتي تفر�س �شطوتها على عقول ثالثتهم وقلوبهم، تعزلهم عمن حولهم 

بينما ت�شرت�شل �جلدة يف هذرها �لفاقد للزمن متابعة بحنني بالغ:
- قال �أبوك: �إن جل�شة �ل�شلح على �شمانته �ل�شخ�شية، وباأنه متاأكد 
�لقبيلة  ورجال  عمك  ولكن  جدك  وكذلك  �شدقته  �أنا  نتيجتها،  من 
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رف�شو� ب�شدة وقالو� باأن �أهل تلك �لبلدة �أهل �شوء ول كلمة لهم وباأنها 
خدعة، مل ي�شاأ جدك �أن يخذل �شم�س وو�فق على عقد �جلل�شة ومرر 

كلمته على رقاب �جلميع. 
�لكبرية  �ملوؤطرة  �ل�شورة  تلك  نحو  عنهما  بعيًد�  عيناها  ُ�حُتِجزت 
�ملعلقة على �حلائط مبو�جهة فر��شها و�لتي ت�شم زوجها وبجو�ره كلٌّ من 
�ملختلفة،  �أعمارهم  مبر�حل  �أحفادها  خلفهما  ومن  ون�شر  �شم�س  ولديه 
يرتدون جميًعا �لزي �لر�شمي للقبيلة بلونه �لأبي�س �ملميز، فهم�شت حُتدث 

�ُشكان �لإطار وت�شاألهم:
لح؟ - ب�شروين، هل وقعتم على �تفاقية �ل�شُ

رفعت خديجة يدها مت�شح دمعة عابرة طفت رغًما عنها و�شالت على 
ليونة وجنتها حتفرها بعذ�ب، وقالت بابت�شامة ل ت�شل �إىل عينيها:

- �رتاحي �لآن يا جدة و��شمحي حلفيدك باأن يذهب فلقد تاأخر للغاية
باأن يتعجل، فارتكز على ركبته  له  نطقت كلمتها �لأخرية وهي تنظر 

لينه�س ولكن و�شيلة عاجلته مت�شائلة:
- يذهب �إىل �أين؟ �أل يز�ل يدر�س يف �ملدينة؟!

�لأخرى  باليد  يتناول كفها  بينما  �إليه  عاد ي�شرتيح على كفه م�شتنًد� 
وقد دب �لوهن يف ج�شده فقال بتنهيدة متعبة:

- مل يعد �أحد يذهب للمدينة يا جدة، �لنا�ُس هناك عط�شى بعد جفاف 
مياههم، ويعي�شون على �ملياه �جلوفية، نِفدت معظم م�شادر �لطاقة 
لديهم و�ملتبقي منها يذهب لِعلية �لقوم، وباتت �لإلكرتونيات ل قيمة 

لها �لآن، ..
نظرة خديجة �حلادة �أوقفته كقطار �شغط �شائقه �ملكابح فجاأة، لقد 
تكلم زيادة عن �لالزم و�شار يحكي حكايات ل �شاأن للحاّجة و�شيلة بها، 

تنحنح يبتلع �حلروف �ملتبقية يف حلقه ثم ��شتطرد معتذًر�:
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- لقد �شدعت ر�أ�شك �جلميل جدتي، فا�شمحي يل بالن�شر�ف.
با�شرتخاء  عينيها  ُتغم�س  �أن  قبل  �لطاغي  بحنانها  لبهة  تاأمتله 

هام�شة:
- ليتنا نعود �إىل بلدتنا �لأوىل، حيث �ل�شجر و�ل�شفاف

�أن  قبل  برقة  يقبلها  فانحنى  كفه  يف  كفها  و�أرخت  �أنفا�شها  �نتظمت 
ينه�س بهدوء، �أ�شارت خديجة له باأن يتبعها ولكنه �شبقها م�شتوقًفا �إياها 

�أمام �ملر�آة �لتي تنت�شف �لغرفة:
- �ألن ُتغريي ر�أيك بعد؟

بتمعن  �شورتها  �نعكا�س  تناظر  �ملر�آة  نحو  تلتف  وهي  بياأ�س  تنهدت 
لتحادثه فيها:

- مل �أفعلها و�أنا �شابة �شغرية!
�رتكز بذقنه �إىل ر�أ�شها من �خللف مم�شًكا بكلتا ذر�عيها وهو يبادلها 

�لنظر باملر�آة:
- مل تكبي بعد

- للمر�آة ر�أي �آخر! 
-  منذ متى و�ملر�آة ت�شو�س عقل �شيد �لرجالة!

ندت عنها �شحكة خافتة لها حلن ي�شبه �لأنني بينما تعلق على مز�حه 
هام�شة:

عليها  ي�شفقون  عجوز  عان�س  وكاأنني  يوؤملني  حويل  �لد�ئر  �لكالم   -
و�أرى  �ملر�آة  يف  لنف�شي  �أنظر  بد�أت  حتى  �لوقت  نف�س  يف  ويتهمونها 
بات  �لذي  خيايل  �شنع  �أم  حقيقة  هي  هل  �أعلم  ل  عجز  عالمات 

خ�شًبا هذه �لأيام!
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�أعلى كتفها وي�شمها  ي�شتند بذقنه  ر�أ�شها و�نحنى  ترك كتفيها وقمة 
�إليه دون �أن يرتك عينيها يف �ملر�آة قائاًل:

- بينما جتتهدين يف مر�قبة �آثار �ل�شنني على وجهك وج�شدك �أتاأمُل 
�لأنوثة  ُقيدت  هل  و�أ�شاأل:  ��شمِك  نهاية  يف  �ملربوطة  �لتاء  تلك  �أنا 

هناك فلم �أعد �أرى �لأنثى �إل فيِك يا ُحب؟!
ُتفّرج  ل  و�لتي  تنهمر،  �لمتنان  لدموع  �لعنان  تاركة  م�شاعرها  ثارت 
فائرة  ي�شتقيها،  �أين  من  تعرف  ل  �لتي  وكلماته  تلك  �شمته  �شوى  عنها 
ا يعاين  نب�شاته �ل�شاخبة، ت�شعر بها ت�شرب ظهرها لتخبها باأنه هو �أي�شً

ب�شمت، عّبت عما يدور بد�خلها وقالت مت�شائلة:
- من �أين لك بتلك �لكلمات؟! لن �أ�شتطيع جمار�تك �أبًد�.
ر�قبته ُيغم�س عينيه لوهلة ثم يفتحهما لُيناغ�شها بالقول:

- يكفي �أن حتتويني بحّلة حم�شي !
�رتفعت �شحكاتها مع حاجبيها متعجبة من تنقل م�شاعره من خانة 
ذر�عيه  بني  لت�شتكني  ت�شتدير  وهي  �ملده�شة  �ل�شرعة  بتلك  �أخرى  �إىل 

هام�شة:
- �أنت ل ُتطاق!

تر�قبهما  وهي  و�شيلة  �حلاجة  ثغر  على  جانبية  �بت�شامة  �رت�شمت 
بن�شف عني يف �خلفاء، يُرجها حلُن حبهما �ملنقو�س رًجا ويخو�س زمام 

هدوئها فت�شمت ليمتلئ جوفها باحلكايات!

4 4 4
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جبل داو

ل  ليٍل  عتمة  يف  خرج  و�أحالمه،  �أفكاره  بني  وح�شي  �شر�ع  قلب  من 
�لِنكات �ل�شود�ء  يباريها �شوى عتمة قلبه �لذي تو�رى كل خري فيه خلف 
�لتي و�شمته، يدور عقله يف دو�ئر ل نهاية لها، يعمل كخلية نحل حماوًل 
�إيجاد حل لتلك �لكارثة �لتي حلت به،  ماذ� حدث له، منذ متى وهو يرتدد 

هكذ�، �شرطهم يحتاج جر�أة هو ُمتخم بها فلماذ� ل يفعل؟! 
�أبيه �شخر وق�شى عليه هو �ل�شبب؟  رمبا �حلريق �لذي �شب يف بيت 
هل يخ�شى غدرهم! �أم يخ�شى �ل�شورة �لذي �شي�شبح عليها لو منحوه ما 

يريد!
�لعويل مل ينتِه منذ �ل�شباح، جتمعت ن�شاء �لبلدة �أمام د�ره يرجونه 
باأن ير�أف بحال �أم عمار، فاملر�أة �آخر مرة �شاهدوها بعقلها كانت تتجه 
ق �شعرها  �إىل د�ره، وعندما عادت كانت كمجنونة فاقدة لل�شيطرة، مُتِزّ

وت�شرخ ول تنطق �إل بالند�ء على بنتيها �ملختفيتني طو�ل �ليوم.

�أم عمار ح�شرت يف حالة غري طبيعية وتهذي فلم  باأن  �أخبته  ليلى 
�لعا�شي  �لفور، لأول مرة يخطو �شلطان  تفهم منها �شيًئا و�شرفتها على 
بها  ما  �شيعرف  كيف  �ملر�أة،  بيت  �إىل  يتجه  وهو  و�ثقة  غري  خطو�ت 
نف�شه على  ر�أى  به،  �أمروه  ما  ينفذ  �لتعاون معه حتى  و�لأ�شياد يرف�شون 
�أ�شياد، بال حاكم ي�شنده، فماذ�  حقيقتها، جمرد رجل، بال �شطوة، بال 
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يكون؟ جمرد فرد من �أهل �لبلدة ي�شمع ويطيع �أو ُيجر �إىل �ملخفر يف حالة 
مع�شية �أو�مر �لكبار!

وخرجت  ثيابها  �شقت  وزوجتي  �بنتاي خمتفيتان  �شيدنا  يا  �أجندنا   -
�إىل �لغابة

�شلطان،  ثياب  بطرف  متعلًقا  ملتاًعا  �لكلمات  بتلك  عمار  �أبو  هتف 
جاثًيا متو�شاًل بينما عمار يتكور على نف�شه يف ركن من �أركان �لبيت يبكي 
بعيون مت�شعة منتظرة  بهما  ُيحطن  �لن�شاء  يرتع�س من �خلوف،  ب�شمت 
مكانها  ليك�شف  �حلال  يف  �شيدهم  يد  على  �شتحل  �لتي  �ملعجزة  للحظة 
بهدوء ويذهب لياأتي بها، ولكن �شيًئا مل يحدث، فقط تنحنح و�شاأل بجمود:

- ماذ� حدث بال�شبط؟

تالقت �لأعني بده�شة، �شهقات خفي�شة مبعثة، هم�شات تدور بينهن 
تخبه �أنهن غري م�شدقات �أن �لذي يقف �أمامهن �لآن هو �شلطان �شخر 
�لعا�شي �لذي كان يعرف كل �شغرية وكبرية تدور يف حجر�ت نومهن، �لآن 

يقف مت�شائاًل عما حدث بال�شبط! 

�لق�شة  �إىل  ي�شتمع  وهو  �إليه  �ملرت�مية  هم�شاتهن  عن  �شلطان  تغافل 
�شتات  يجمع  بينما  متعًث�  ريقه  �بتلع  �لذي  بتلهف  �لرجل  يرويها  �لتي 

�أفكاره ويحكي:
- �ختفت �لبنات �أثناء عودتهما باملاء، وبقينا نبحث عنهما يف كل مكان 
ومل جند لهما �أي �أثر، وذهبُت �أنا يف �جتاه وذهبت هي لبيتك لتطلب 
م�شاعدتك، فما لبثت �أن عادت تبكي وت�شرخ ول تتفوه ب�شيء، ومنذ 
قليل �شقت ثيابها وخرجت كاملجانني جتري حتى �ختفت د�خل �لغابة 

ومل �أ�شتطع �للحاق بها.
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زم �شفتيه حانًقا بينما يومئ بر�أ�شه ُمكرًر� بع�شبية مل ي�شتطع �ل�شيطرة 
عليها، �شيجدها عاجاًل �أم �آجاًل لأجل هيبته �ملهددة ل �أكث.

��شتد�ر وهو ينتزع طرف ثيابه من بني يدي �لرجل بعنف ليغادر ولكن 
و�قًفا  �لباكي  و�نتف�س  عالًيا  �لن�شاء  ف�شقهت  فجاأة  ُفتح  �ملو�رب  �لباب 
�ل�شارخة  لزوجته  �أحدهما  للد�خل،  ج�شدين  �ندفاع  يرى  وهو  بلوَعة 
و�لآخر جلالل �لدين مم�شًكا بها بقوة يقيد مع�شميها من �خللف حتى 
تتوقف عن متزيق �شعرها �ملبعث و�لعالق باأطر�فه وريقات �أ�شجار ذ�بلة 

وم�شفرة ويتخلله �لكثري من �لق�س و�لرت�ب.
على  �ل�شيطرة  حماوًل  منقذها  يدي  بني  من  يتلقاها  زوجها  �ندفع 

جنونها هاتًفا:
- �أين وجدتها يا مولنا؟!

�لتقط جالل �لدين �أنفا�شه �ملتقطعة وهو ينف�س قمي�شه �لذي جتعد 
و�نف�شل عنه بع�س �أزر�ره وهو يجيب �ل�شوؤ�ل ب�شوؤ�ل هاتًفا بحنق:

- ماذ� حدث لها يا �أبا عمار، وكيف ترتكونها يف تلك �حلالة �لِه�ْشتريية 
وحدها؟!!

�جتمعت �لن�شاء عليها مي�شكن بها ويدفعونها جتاه �إحدى �لغرف بينما 
بني  ز�ئغة  بنظر�ت  يجيب  وهو  عينيه  من  بغز�رة  �لدموع  تهطل  �لرجل 
زوجته �لتي يختفي �شر�خها كلما �أبعدوها للد�خل وبني �شلطان �ملت�شلب 
بجمود وعلى بعد خطوتني ينتظر جالل �لدين �لإجابة، ق�س عليه �شريًعا 
يت�شائل من  �نعقاد جبينه وهو  باأنفا�س لهثة ما حدث باخت�شار ور�قب 

جديد عن �لفتاتني، لتلتفت �إحدى �لن�شاء نحوه وجتيبه متطوعة:
- مل جندهما يا مولنا، �أرجوك �عث عليهما كما عثت على �أمهما، 

��شمل تلك �لعائلة �مل�شكينة بعطفك وكر�ماتك .



96

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

مل ينتظر �شلطان �أكث من هذ�، �ألقى باآخر حجر ميتلكه يف بئر خوفهم 
�لعميق �ملتاأ�شل فيهم ل�شنو�ت غابرة وهو يقول متغطر�ًشا:

- �شاأ�شرح لكم كل �شيء عندما �أعود، فلدي موعد �أعلى قمة جبل د�و 
بل  عمار،  �أبي  د�ر  يف  �ملجتمعني  رد  ول  غرميه،  رد  لي�شمع  يبق  ومل 
�ندفع  ي�شق طريقه خارج �لبيت، هيبته يف خطر، ل جمال للرت�جع، حث 
نباح  �أ�شو�ت  منه  تنقطع  ل  �لذي  �جلبل  ذ�ك  د�و،  جبل  نحو  �خلطو�ت 

�لكالب لياًل وحتى ت�شرق �ل�شم�س ..
- �شلطان!

ما �لذي �أتى به خلفه، هل يرغب باأن يلقى حتفه �أ�شفل �جلبل �أم ماذ�! 
توقف م�شتديًر� للخلف بعنف وقد ��شتد�رت معه كل �شر�رت �لغ�شب �لتي 

تغلي باأوردته يف تلك �للحظة:
- ملاذ� تتبعني يا بن �لر�وي؟

- �أردت فقط �أن �أخبك باأنني عثت عليها يف �لغابة �أثناء عودتي من 
�أخبت  وقد  �ملو�شوع،  للكر�مات يف  �أنه ل دخل  �أي  �لآخر،  �جلانب 

�لن�شاء بالد�خل بهذ�.
ع�شفت �لرياح �شانعة دو�ئر رملية �شغرية من حولهما، بينما �شهجها 
و�شلطان  عنهما  رغًما  بالق�شعريرة  وي�شيبهما  وجهيهما  لي�شرب  يرتفع 

يجيبه ببودة م�شابه ل�شو�د �لليل من حوله:
- لي�س من �شاأين يا بن �لر�وي.

��شتد�ر ثانية نحو �جلبل فهتف جالل �لدين من خلفه �شاخًر�:
- �أل تخ�شى جبل د�و!



97

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

مل يتوقف �شلطان بل باعد بني خطو�ته، بينما مل يفهم جالل �لدين 
نف�شه وهو يلحق به، رمبا تلك �حلالة �ملز�جية �لر�ئقة �لتي خرج بها من 
د�ر عمه » ن�شر« هي �ل�شبب، هي من منحته �نت�شاًء فما ز�ل يبت�شم كـ فتى 
ِغّر �شم حبيبته �إليه لأول مرة، تتخلل �شر�ينه حما�شة تدفعه ليحت�شن كل 
من ي�شادفه وي�شالح كل من يخا�شمه ويعقد �شفقات �شلمّية مع �أعد�ئه 
دون �شروط، حالة من �لطوف تاأ�شره وتعرج به بكل �شهولة فوق كل �ملو�نع 

�لزمنية و�ملكانية فيتال�شى بتناغم وكاأنه مل ي�ْشَق يوًما!

هتف جمدًد� دون �أن يتوقف عن مالحقته:
لديك  فهل  قمته،  ي�شكن  نف�شه  �إبلي�س  �أن  مرة  ذ�ت  و�لدي  �أخَبين   -

موعد غر�مي معه!
قب�س �شلطان كفه بقوة �شارًخا وقد بد�أ يقفز متخطًيا �ل�شخرة �لأوىل 

�ملنخف�شة و�لعري�شة جًد� منحنًيا قلياًل ليتو�زن ويقف ثانية:
- نعم، وعند عودتي �شتتمنى لو كنت �أغلقت فمك �لكريه هذ�.

باأنه  ي�شعر  �لذي  حديثه  متابًعا  �ل�شخرة  �أ�شفل  �لدين  جالل  توقف 
من  ي�شتفيق  عندما  �ل�شباح  عند  نف�شه  �شيوبخ  وغالًبا  لي�شتكمله  مدفوع 

غيبوبته �ل�شاعرية تلك:
- ل يز�ل �أمامك فر�شة للعودة من �لآن يا عدوي �لعزيز!

بد�أت قدماه تتعفر بالرمال �شعوًد� بينما يجمع عباءته من حوله ويقاوم 
�لرياح �ل�شديدة �لتي تدفعه للخلف وكاأن للجبل حالة طق�س خمتلفة عن 

بقية �لبلدة متمتًما بده�شة:
- هل ثِمَل �بن �لر�وي �أم ماذ� بال�شبط؟!
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قفز جالل �لدين فوق �ل�شخرة ب�شهولة وكاأمنا يعتلي �أحد جياده وجمع 
كفيه حول فمه ويناديه ب�شوت مرتفع كمحاولة �أخرية:

- �شلطان، �إذ� ِخفت على نف�شك تذكر �ل�شالح �لذي كنت �أو�جهك به 
يف �أول لقاء�تنا يف �لغابة!

جالل  لكلماته،  ول  له  �كرت�ث  دون  لالأعلى  رحلته  �شلطان  ��شتكمل 
بينهما،  و�لكره  �لعد�ء  و�شنو�ت  ذ�كرته  رمبا  �أو  حتًما،  عقله  فقد  �لدين 
وهو  �أنفا�شه  تت�شارع  تعلو،  �لعو�ء  �أ�شو�ت  بد�أت  كلما  �أكث  تغول  وكلما 
يذكر نف�شه بالهدف �لذي ي�شعى �إليه ليهون على نف�شه �مل�شقة، ل بد من 

��شتعادة مكانته من جديد.
و�شيًئا ف�شيًئا �شعر برئتيه تتجمد�ن من �شدة �لبودة وتنميل ي�شري يف 
ج�شده بال هو�دة، تر�ءت له خيالت لذئاب وكالب حالكة �ل�شو�د حتيط 

به من كال �جلانبني وكاأنها فرقة حر��شة خا�شة!
تخرج �لثعابني و�حليات فجاأة ز�حفة بني قدميه فيتجلد ويتخطاها، 
وغربان  خفافي�س  تظهر  طريقه،  وي�شتكمل  �أذنيه  في�شم  فحيحها  يعلو 
�لذي  بامليثاق  بالتمتمة  نف�شه  في�شغل  ر�أ�شه  من  قريبة  �لأفق  يف  تطري 
يحفظه ول بد من �إلقائه �لآن ليعرفوه، �إنه تابعهم �أًبا عن جد وبالتاأكيد 
ي�شعد  �أن  عليه  ��شرتط  يعاونه  �لذي  �ل�شيطان  بينهم،  يعب  �شيرتكونه 
و�إذ�  وم�شكنه،  �ملارد  بيت  فهناك  �أعاله،  �لعميقة  �ملغارة  ويدخل  �جلبل 
كان يريد ��شتعادة هيبته فال بد و�أن يذهب �إليه يف عرينه، ليجدد �شجدة 
به، وعندها فقط �شيتجدد ميثاقهم  ياأمره  و�لولء منفًذ� كل ما  �لطاعة 

تلقائًيا بل و�شي�شري �شّحاًر� عليًما ل قدرة لأحد على مو�جهته!
كل عام م�شى كان يجدد �مليثاق يف غرفة �لأ�شياد مقدًما لهم ج�شد 
�أ�شفله م�شتعيًنا بقطر�ت ي�شرية  �لوعي موقًعا  �لغائبة عن  فتاة �حل�شاد 
من دمائها، ثم يرتكها لهم ويعود بعد عدة �أيام لياأخذها جثًة فاقدة لكل 
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بالذ�ت  �لعام  هذ�  فلماذ�  �لغابة!  �أعماق  يف  ليدفنها  دمائها  من  قطرة 
يطلبون �شعوده �إىل ماردهم �لأكب بعد �أن خدعوه و�ختارو� �شالم؟!

قاوم كل دفعة قوية تت�شبث به لالأ�شفل، حت�ش�س �لن�شخة �لتي يحملها 
من  فعلها  لقد  بحوزته،  تز�ل  ما  باأنها  يطمئن  �لو��شع  �شرو�له  جيب  يف 
�أو�مر و�لده �شخر �لعا�شي وهو يخطو به �أول  قبل ودون تردد وهو ينفذ 

خطو�ته لي�شبح �شاحًر� ويعلمه قائاًل:
ا وقم بوطئه بقدمك ثم تبول  - خذ �مل�شحف �إىل �خلالء، �شعه �أر�شً
عليه  �أُنزل  وَمن  كذٌب  فيه  كتب  ما  باأن  يقني  بد�خلك  و�حفر  فوقه 

كذ�ٌب. 
نفدت  لري�شيهم،  وطاعته  ولءه  ليجدد  ثانية  يفعلها  �أن  من  �شري  ل 

طاقته وثقلت خطو�ته وعال نب�شه ولكنه و�شل، وهذ� يكفيه كل عناء.
يف�شله عن  �ملغارة، ل  �أمام  تدور حوله  �شود�ء  فئر�ن وذئاب وكالب 
بابها �شوى �أن يرت�جعو� ليف�شحو� له �ملجال للدخول، ُنباُح �لكالب يتد�خل 

مع �لعو�ء، بينما هو ل يتوقف عن �لهم�س لنف�شه:
- تعرف باأنها لي�شت حقيقة، �إنهم متج�شدون فقط، �أخرج �لكتاب من 

جيبك و�جُث و�دخل  ر�كًعا.. ثم ��شتمع �إىل طلباته ونفذها
وبالفعل جثا خمرًجا ن�شخة �مل�شحف من جيبه فخرجت �أل�شنة لهب 
من �ملغارة نحوه، مل ي�شعر بحر�رتها بالرغم من قربها �ل�شديد، و�شوت 
�خلوف  �شيد  ي�شعر  مرة،  ولأول  قلبه،  له  �نتف�س  يتبعها  �لبوق  كنفري 

باخلوف على نف�شه!
�شعر بروحه تفارق ج�شده وخفت هدير �شخ �لدم جل�شده، بال �إر�دة وجد 
 �أ�شابعه تنقب�س على �لكتاب بني يديه بينما �شوت جالل �لدين ي�شدح يف عقله 
»�إذ� خفت على نف�شك فتذكر �ل�شالح �لذي كنت �أو�جهك به د�ئًما يف �أول 

لقاء�تنا يف �لغابة«
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تلك �ملو�جهة بينهما عندما كان يجل�س هناك �أ�شفل �شجرة حمرتقة 
ياب�شة يعقد عز�ئمه وينفث فيها فوق �شحن حديدي ت�شتغل فيه �لنار بقطع 
�لأ�شجار،  بني  من  نحوه  �أحدهم  �ندفع  وفجاأة  دماء،  ببقايا  ملوثة  ثياب 
وبقدمه دفع �ل�شحن لينقلب ر�أ�ًشا على عقب وهو يتلو �آية �لكر�شي بنبة 

�شديدة قوية.
مل يكن �شلطان قد �أكمل قر�ءة طال�شمه بعد، ت�شاعد �لغ�شب ك�شيطان 
يجري يف دمه حتى قمة ر�أ�شه لي�شعل ناره هناك، ت�شابكا بالأيدي ومع �أول 

�شقطة ن�شاأت �أول م�شاعر بغ�س وكر�هية جتاه بع�شهما �لبع�س.
�أخرجه من �شروده ذ�ك �لذئب �لأ�شود بحجم �لأ�شد �لذي ظهر من 
�أنيابه،  بني  من  كاملطر  ي�شيل  �للزج  لعابه  ليعقره،  عليه  ا  منق�شً �لعدم 
فتجمدت �لدماء يف عروقه للحظة توقفت فيها �لدنيا �أمام عينيه تلوح له 

بنهاية ب�شعة ذهب �إليها بقدميه!

4 4 4
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�لطابق  �لقليلة حيث  �لدرجات  به  برفق وهو ي�شعد  كتفه  حمله على 
�لثاين، دخل �لغرفة وو�شعه بهدوء على فر��شه ولكن �ل�شبي تعلق برقبته 
بفزع مبجرد �أن لم�س ج�شده �لفر��س �لبارد، ربت جالل �لدين على ظهر 

�ل�شبي و��شتلقى بجو�ره هام�ًشا:
- ل تخف يا عمار �شاأظل بجو�رك

وو�شع ميناه على ر�أ�شه وظل يتلو عليه بع�س �لآيات حتى هد�أ وغا�س 
يف �لنوم ثانية، دقائق طويلة مرت قبل �أن ينه�س من �لفر��س بخفة حتى 
�إقامة عابد �لد�ئمة، وبرغم  �إىل �لطابق �لأ�شفل مكان  ل يوقظه مغادًر� 

حاجته �ل�شديدة للر�حة �إل �أنه �آثر �أن يعود لي�شرت�شيه!
�لطابق �لأ�شفل عبارة عن ردهة �شغرية ثم رو�ق طويل يوؤدي �إىل غرفة 

و�حدة فقط ينام فيها ول يكاد يفارقها �إل لل�شرورة.
كان ينتظره يف �لردهة وقد �شاهده حلظة �شعوده بال�شبي ُملقى على 
مع  يتناق�س  ب�شموخ  ظهره  خلف  كفيه  عاقًد�  �ملنت�شف  يف  يقف  كتفه، 

نظر�ته �جلريحة وهو ي�شتقبله بعتاب مبا�شر:
- توقعت �أن ل تعود.

تقدم جالل �لدين نحوه بابت�شامة هادئة، مل يحتج �إىل كثري من فطنة 
ليميز �شجيج �لعتب من بني هم�س �لكلمات وقال:

�أبقى  كنت  ما  جديد  من  بينهم  وتقبلوين  معجزة  حدثت  ولو  حتى   -
دونك.

�رتفع خده �لأي�شر بابت�شامة هازئة جميًبا:
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�بن  �أنت  بينما  خادمكم  �إل  �أنا  ما  �لنهاية  يف  متلكه،  ل  مبا  تِعد  ل   -
�لر�وي!

��شرت�شل  لو  قادًما  حديًثا  متجنًبا  بده�شة  حاجبيه  �لدين  جالل  رفع 
فيه عابد لنتهى �إىل �نزو�ئه يف غرفته ملدة ل تقل عن �أحد ع�شر يوًما، 
مل يدرك جالل �لدين ملاذ� يختار عابد �لأحد ع�شر يوًما حتديًد� لينقطع 
للعبادة وينعزل عن �لنا�س ولكن هكذ� �عتاد �لأمر منذ وفاة و�لده، فلم 

يعد ي�شاأل وقد ظن �أنها عادة ل �أكث ول �أقل.
- �بن �لر�وي! ذكرتني ب�شلطان قبل قليل!

�لردهة  تتو�شط  �لتي  �لكبرية  �لأريكة  يتقدم جتاه  وهو  قالها �شاحًكا 
ولكن �شوؤ�ل عابد �أوقفه:

- كيف ت�شادفت مع �شلطان يف تلك �ل�شاعة �ملتاأخرة؟!
تنهيدة  ير�شل  وهو  �لأريكة  ظهر  �إىل  مت�شنًد�  باأريحية  جلو�شه  تابع 

طويلة قبل �أن يجيبه قائاًل بال مبالة:
- كنت يف بيت عمار ووجدته هناك.

عقد عابد ما بني حاجبيه وهو يقرتب منه م�شتفهًما:
- ملاذ� ذهبت �إىل هناك؟ ومَل �أح�شرته معك؟!

وبد�أ  �لر�ئقة  �ملز�جية  حالته  بعد  يغادر  مل  يز�ل  ما  وهو  �شفتيه  مط 
يق�س عليه ما حدث منذ وجد �أم عمار تنب�س يف �أر�س �لغابة حتفر فيها 
باأ�شابعها وت�شرخ باكية، وعندما مل ت�شتجب له ��شطر �إىل تقييد يديها 
لتتوقف وكاد �أن  يجرها جًر� �إىل منزلها بينما هي  تنتحب وتهذي وحتاول 

�لتمل�س منه لتعود ثانية.
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خروجه  �إىل  �حلكاية  يف  و�شل  حتى  �شديد  بتحفز  ي�شتمع  عابد  كان 
خلف �شلطان ومالحقته له عند �جلبل، فلم ينتظر �أن ي�شتمع �إىل �حلو�ر 

�لذي د�ر بينهما، بل �شاح بغ�شب وقد فقد �ل�شيطرة على نف�شه:
كل  �أبذل  �أنا  �ل�شابقة،  �ل�شنو�ت  طو�ل  فعلناه  ما  كل  �أهدرت  لقد   -
جهدي لأبعدهم عنك و�أعزلك عنهم بينما �أنت تتطوع لإنقاذ �مر�أة 
منهم، بل �أكثهم كرًها لك، ومل تكتف بهذ�، بل تتبع �بن �لعا�شي 

�إىل �جلبل وُت�شديه �لن�شائح �ملجانية!!
يعتدل يف  بينما  �لدين  �لده�شة من عيني جالل  بالغة  �أطلت نظر�ت 

جل�شته م�شتنًد� مبرفقيه �إىل ركبتيه مت�شائاًل:
- كيف عرفت باأنني ن�شحته ب�شيء؟!!

بقي عابد على وقفته وقد غامت نظر�ته خلف �ُشحٍب غام�شة لوهلة 
قبل �أن يجيب:

- توقعت ذلك، فكلما ذهبت ملقابلة �بنة عمك ُعدت يف حالة مالئكية 
خا�شة!

كان  بعقله  �آخر  �شوؤ�ل  �أ�شاء  وقد  ُمفكًر�  بر�أ�شه  �لدين  جالل  �أطرق 
منزوًيا منذ ثالثة �أيام، فرفع ر�أ�شه وهو ُيلقيه بده�شة �أكب من �شابقتها:

- وكيف علمت باأن عمي قد غري د�ره �إىل د�ر �أخرى و�شط  دور�لقبيلة؟!
�أجاب ب�شرعة وكاأنه كان يتوقع �ل�شوؤ�ل:

ا �أن ن�شر قد �تخذ له د�ًر� �أخرى. - عندما غريت �لطريق توقعت �أي�شً
زم �شفتيه حُماوًل �إقناع عقله بكل �لإجابات، �لإرهاق �ل�شديد يجعله 
يتجاوز كل �لعقبات يف �شبيل و�شوله �إىل �شريره يف �أقرب وقت، وعندما 



104

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

و�شل �إليه بعدها بدقيقتني فقط مل يح�شل على �لر�حة �لتي ين�شدها، بل 
�أ�شفل  �إليه  �لليلة يبكي خائًفا، �ن�شم  وجد عمار متكوًما كعادته منذ ر�آه 

�لغطاء و�شمه ليهد�أ متمًتما:
�شتكون  و�لدتك  ير�م،  ما  على  �شيكون  �شيء  كل  بطل،  يا  تخف  ل   -

بخري، و�أختاك �شتعود�ن قريًبا، تفاءل خرًي�.
لكنه مل يتوقف عن �لبكاء بل �رتعد �شوته وقد عال �شوت ��شطكاك 

�أ�شنانه وهو يتمتم بكلمات غري مفهومة، ويحرك ر�أ�شه بـ ل !
�شم كتفيه بقلق �شديد وهو يقرب �أذنه من فمه لي�شتمع ملا يتمتم به ول 

ي�شتطيع �لتوقف عنه:
- �أختاي �أخذتهما �لأ�شياد بدياًل عن �شالم!

4 4 4
�لذهبية  خيوطها  �أول  ف�شطعت  �ل�شم�س  جبني  عن  رد�ءه  �لليل  مللم 
�شانحة لأهل �لبلدة باخلروج وممار�شة �أعمالهم، طقو�س يومية ي�شريون 
يف خاللها كالنيام، �لكل يكدح يف �مل�شاحات �ملزروعة �ملتفرقة يف جو�ر 
بيته، ير�عونها مبياة �لآبار فتنبت لهم ما يطعمون به بطونهم، �لكل يعمل 
لي�شد رمقه مبا تبقى من خري�ت �أر�شه بعد دفع �شر�ئب �حلماية للحاكم 

و�لنذور لالأ�شياد كي ل يوؤذوهم!
�أ�شفل  عقد ر�ع للغنم حاجبيه وهو يقرتب بحذر نحو �ل�شو�د �ملتكوم 
�مللقى على وجهه ففزع  �لعباءة  رفع طرف  ��شتخدم ع�شاته يف  �جلبل، 
على  تفرقت  �لتي  �أغنامه  �أحد  فوق  �شاقًطا  تعث  حتى  للخلف  مرت�جًعا 
�لفور وهي ُتطلق نبيبها �ملتو��شل باهتياج، جمع �أغنامه يف �شرعة يحثها 

بع�شاته، ل يفهم ماذ� يحدث بل ل يريد �أن يفهم، يكفيه �لهرب فقط. 
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من  فا�شتفاق  م�شامعه  �لنبيب  و�خرتق  عينيه  �ل�شوء  خيوط  �شربت 
عينيه  يحمي  بينما  حوله  نظر  رويًد�،  رويًد�  �أطر�فه  يحرك  وبد�أ  رقاده 
ويظلل فوقهما بيده، ي�شعر بكل �أع�شائه وقد تفرقت عن بع�شها �لبع�س، 
�أمل �شديد و�شد�ع يفتك بر�أ�شه، حتامل على �أوجاعه حتى ��شتقام و�قًفا 
ل يتوقف حلظة عن �لنظر حوله، مل يكن �شاحب �لأغنام قد �ختفى بعد، 
ما ز�ل ما تبقى من �لغنم يهرع خوًفا من نباح كلبهم �لذي من �ملفرت�س 

�أن يكون حاميهم!

�ُشبل غري  �ختيار  ثم  �لغبار من مالب�شه،  نف�س  تاأوهاته حماوًل  كتم 
مطروقة �إىل حيث بيته، ي�شري ُمنك�س �لر�أ�س ز�ئغ �لنظر�ت، لول �ل�شو�د 
�لذي يت�شح به ملا عرفه �لرجل �لذي مر بجو�ره و�لذي تعجب من هيئته، 
لالأر�س  �إطر�قه  بفعل  فقط  هذ�  �أم  قامته  رت  وق�شُ فجاأة  هزل  هل 

و�نحناءة ظهره!

ا رفعت حاجبيها ده�شة وهي ت�شتقبله عند دخوله �ملتو�ري،  ليلى �أي�شً
�شاألته بلهفة عن تغيبه وعن حالته تلك ف�شاألها عن �لأطفال!

�شاعدته للو�شول �إىل �شريره وهي تطمئنه باأنهم ما ز�لو� يف خمادعهم 
وقد  �مل�شعث  �شعره  �لرمال يف  ر�ئحة  لت�شتم  عليها  كله  بثقله  ُيلقي  بينما 
�لعباءة مب�شاعدتها  �أّنت مفا�شله وهو يخلع  ُخفه،  فقد عمامته كما فقد 
ُيغم�س  بينما  �ل�شائعة  مالحمه  ر�قبت  متاأوًها،  فر��شه  فوق  وي�شتلقي 

عينيه منف�شاًل متاًما عنها.
�شعره  على  مت�شح  نحوه  و�نحنت  �لفر��س  طرف  على  بجو�ره  جل�شت 

وت�شاأله بت�شميم:
- �أخبين ماذ� حدث لك!
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وهي  �شوؤ�لها  فاأعادت  عينيه  يفتح  �أن  دون  ت�شطرب  باأنفا�شه  �شَعرت 
ت�شع يدها على جبينه �لذي بد�أ يتعرق ب�شدة وترتفع حر�رته فجاأة، حرك 
�شفتيه فلم ت�شمع ما يهم�س به، �نحنت بجذعها �أكث وقربت �أذنها من فمه 

ف�شمعته يهم�س بارجتاف:
- ��شتخدمُت �شالحك يا بن �لر�وي!

4 4 4
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منه  فينتزع  قلبها  على  خاللها  يف  �لزمن  مُير  �أخريات،  لياٍل  ثالث 
�خلوف �شيًئا ف�شيًئا وميالأ فر�غاته بالعتياد! كما �عتادت �لُظلم و�لظالم؛ 
وحتد  معه  تتعامل  فباتت  �جلديد،  �لأ�شر  على  �لدفينة  كو�منها  وّطنت 
بكلمات ل  لُيطعم وحدتها  لياًل  �شياأتي  ُكث فوقها،  �أ�شو�ره معلقة لفتات 
تفهمها ولكن ل يهم، �إذ� �أر�دته �أن يذهب فما عليها �إل �أن تنام، ت�شتيقظ 
مع �ل�شروق فتجد �شحن �لثمر�ت ينتظرها وي�شتلقي على حافة فر��شها 

فوق �لأر�س.
بع�س  عاد  �لتفاح،  كما  حلو��شها  منع�س  خب  ��شتقبلها  �أم�س  �شباح 
من �ل�شعور �إىل �شاقيها فا�شتطاعت �أن حتركهما بنزر ي�شري من �لأمل .. 
جيد، �شي�شاعد هذ� على تطوير بحثها عن خمرج قريب، و�إن مل تو�تها 

�ل�شجاعة بعد فما عليها �شوى �لبحث عن دورة مياة !
ومنذ تلك �للحظة وهي ت�شتند �إىل �جلدر�ن كطفل يتعلم �مل�شي لأول 
مرة ويكاد يفقد تو�زنه مع كل خطوة يخطوها ب�شعوبة، كانت �لنافذة �أّوَل 
ما و�شلت �إليه، �ألقت بحملها كله فوق حافتها حتى �أ�شبح ن�شف ج�شدها 

تقريًبا للخارج.
�حلديقة  �ل�شر�خ،  على  حنجرتها  يحث  �شيء  كل  �لأوىل  للوهلة   
�لد�خلية للق�شر �أحرقت كل تخيالتها حتى �لرماد، وكاأنها �شورة مقتطعة 
حلديقة غناء ومل�شقة بد�خل غابة مرعبة ل يف�شل بينهما �شوى �ل�شور 

�لد�خلي �ملرتفع جًد� و�ملحيط باحلديقة و�لق�شر!
�حلديقة؟!  ح�شائ�س  ينظف  ومن  �لتفاح،  و�شجر  بالثمار  يعتني  من 
�لأر�س  �حلافية  �أرجلها  تالم�س  حيث  لتهبط  ثانية  ج�شدها  ثقل  دفعت 
على  معتمدة  �جلدر�ن  �إىل  ت�شتند  عادت  وهدوء  ببطء  �لباردة،  �ملغبة 
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كان  �لقوم  هوؤلء  بالتاأكيد  وهناك،  هنا  بب�شرها  تنتقل  �ل�شم�س،  �شوء 
لديهم حّمام! 

جمدًد�  �لكبرية  �ل�شورة  و�جهتها  �لغرفة  من  �لبطيء  خروجها  عند 
�لباب  �إطار  �إىل  ت�شتند  للخلف  خطوة  تعود  وهي  عنها  �لطرف  فغ�شت 
تت�شجع فالأمر ل  باأن  لنف�شها  �لتمتمة  تتوقف عن  �أن  وتتنف�س بعمق دون 
فلمع �شيء ما مال�شق  �لنافذة  �لقادم من  �ل�شوء  �نعك�س  ُيحتمل، فجاأة 
نحوه  ت�شعى  وهي  برتكيز  حاجبيها  بني  ما  �شيقت  �ل�شخمة،  للمر�آة 
وتتلم�س �جلد�ر حتى و�شلت �إليه، رفعت حاجبيها ده�شة بينما حُتدق يف 
�ملقب�س �لذهبي، هناك باب �شغري بجو�ر �ملر�آة تختفي حدوده بني �لغبار 

فيتناق�س ذلك ب�شدة مع مقب�شه �لالمع، كيف مل تنتبه له من قبل؟!  
هذ� �ل�شباح بد� كل �شيء �أكث �شهولة، قدماها تتحركان ب�شكل �أف�شل 
بالإ�شافة �إىل �حلمام �لذي �كت�شفته معها يف �لغرفة نف�شها يحوي قارورة 
مياه كبرية، لن ت�شطر للخروج ولديها نافذة و�شحن تفاح وزجاجة ت�شرب 
منها، ت�شعر بنوع ما من �لأمان يف �شحبته يف �أثناء �لليل فماذ� تريد بعد، 

�أكث من ذلك يعد طمًعا! 
لقد كانت تعي�س يف كنف �شاحر لديه غرفة تعج بالأ�شباح فهل ت�شجر 

�لآن من �لحتماء يف كنف �أحدهم؟!
ثالث لياٍل فقط غريتها وباتت تنتظر �لليل بعد �أن كانت متوت رعًبا 
نهاًر�  باإغالقه  تهتم  �لذي  �لباب  �شرير  للعادة،  �أ�شرية  و�أ�شبحت  منه، 
جتعل  وقتية  �أعر��س  لتنتابها  ز�ئًر�،  هناك  �أن  �لعتمة  جوف  يف  ينبهها 
مفا�شلها ت�شطك وي�شتد �خَلَدر يف �شاقيها لتنزلق متكومة فوق �لفر��س، 
قبل �أن تن�شحب تلك �لأعر��س مغادرة مبجرد �أن يطل بهيئته �ملريبة �لتي 
حفظتها فت�شتند لتنه�س ملت�شقة باأحد �أعمد هيكل �ل�شرير �أيهم �أقرب 

لها، هل ل تز�ل تخافه �أم تخاف �أن يكون �أحًد� غريه!
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- �أنِت �ليوم �أف�شل.
وهو  فا�شتطرد  �شفتيها،  لتفتح  جتروؤَ  �أن  دون  مو�فقة  بر�أ�شها  �أوماأت 

يقرتب من �لنافذة:
- حالة قدميِك غريبة!

بنبة  فخرجت  حلقها  يف  ُح�شرت  �لكلمات  ولكن  جتيب  �أن  �أر�دت 
خ�شنة متقطعة:

- �أُ�شاب بال�شلل.. عندما �أخاُف.. ب�شدة !
مل ت�شتطع تبني �أثر كلماتها على وجهه وهو مينحها ظهره ُمعلًقا :

- وُت�شابني بفقد�ن �لوعي كذلك!
بينهما  دقائق  مرت  �لتايل،  �ل�شوؤ�ل  وتنتظر  توؤيده  بر�أ�شها  �أوماأت 
يتبادلن فيها �شمًتا م�شبًعا بكثري من �لأفكار حتى قرر �للتفات وقد ح�شم 

نز�عاته قائاًل:
هل  ب�شاأنِك،  تتملكني  �حلرية  خا�شتي،  �لتفاح  بذور  ت�شبهني  �أنِت   -

�أُلقيِك من �لنافذة، �أم �أمنحك لغريي ليدفنك!
�شمت كفيها �إىل �شدرها و�نهالت عب�تها مذعورة لرتجوه لكن �لغ�شة 
تخنقها وتقطع �لطريق على �أحبالها �ل�شوتية، ولأن �لغ�شة دوًما ما تنجح 

يف �شر�عها ذ�ك مع �لكلمات.. مل تنطق �شوى بال�شهقات �ملتقطعة!
- هل �شايقتك؟!

�ملختنقة يف  تو�شالتها  �شر�ح  ُمطلًقا  تلك  �شاألها منده�ًشا من حالتها 
كفيها:
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- �أرجوك ل تلقني من �لنافذة ول ُت�شلمني ملن يدفنني..
- كان لدي حقيبة ممتلئة بالبذور..

رفعت ر�أ�شها �إليه بينما �شهقات خافتة ل تز�ل عالقة ب�شدرها تزفر 
وكاأمنا  �لغام�س  ملتابعته حلديثه  وت�شتمع  عنها  رغًما  متقطع  بتناغم  بها 

�شيق�س عليها حكاية:
- منحها يل جدي، كانت من �لنوع �لنادر..

�أن  قبل  لوهلة  �لتذكر  يحاول  وهو  مبالحمه  حل  �لرتباك  من  �شيء 
ا �حلرية جانًبا م�شتكماًل: يحرك ر�أ�شه ناف�شً

�لأكب،  �أخي  بها  طِمع  نادرة،  جمموعة  كانت  �أنها  �ملهم  باأ�س،  ل   -
يف  تنظر  فاأقبلت  �أمي،  �أنادي  �شرخت  عنوة،  مني  لياأخذها  قيدين 
ومنحتها  مني،  �حلقيبة  �نتزعت  �قرتبت،  وعندما  مبا�شرة،  عيني 

لأخي قائلة »�لفتيات ل ي�شلحن للزر�عة«!
�أر�دت �شالم �أن تفتح فمها ولكن �شفتيها �أُطبقتا و�شعرت باأنها �شتبتلع 

ل�شانها فا�شتطرد ُمنهًيا �حلكاية:
�أخي،  غرفة  �إىل  و�شلت  حتى  وركبتي  يدي  كلتا  على  لياًل  زحفت   -
�شي�شرتدها  �أنه  يقني  و�أنا على  �إىل غرفتي  و�شرقت �حلقيبة، عدُت 
من  كلها  �لبذور  و�أفرغت  �حلقيبة  فتحُت  ي�شتقيظ،  عندما  مني 
�كت�شفو�  �أخي،  فر��س  �أ�شفل  مكانها  �حلقيبة  �أرجعت  ثم  �لنافذة، 

�أمري بعدها بعدة �أ�شهر..عندما نبتت �أ�شفل نافذتي!
�أنهى عبارته �شاحًكا، �شحكة جتمع �لأمل باملتعة وتخرج من قلٍب و�حٍد 

مكلوم! قائاًل:
- �أخ�شى �أن �أرعاِك كما رعيت �لبذور فينك�شف �أمري و�أُجلد من جديد!
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 لي�شت ق�شة، �إنها �أُحجيته �خلا�شة، ل بد من ذلك و�إل ملا كانت تفتح 
فمها �لآن ببالهة وحتدق به وقد ن�شيت �شهقاتها �مل�شروقة، بينما عقلها 
�ل�شورة  خلفها  من  ُتطل  نافذة  لها  ويفتح  �لذ�كرة  يف  نقطة  �إىل  يقفز 
ُم�شرية  ماأخوذة،  م�شدوهة  ل�شانها  .. حركت  �لرو�ق  �ملوؤطرة على جد�ر 
متد يدها نحو �لباب ت�شري ب�شبابتها و�لت�شاوؤل مير من بني �شفتيها مبهوًتا 

مثلها:
- هل كنت �أنت �لطفلة �ل�شغرية بال�شورة يف �خلارج؟!!

عيناه  كانت  رد،  �إىل  �شالم  نحوها، مل حتتج  �جلامدة  نظرته  طالت 
تقف طفلة  �شارحة،  �شاهقة  جبال  نظرته  باخلجل، خلف  بالأمل،  تنب�س 
�أعالها، طفلة مار�شو� عليها كل طقو�س �لقهر! ت�شرخ م�شتنجدة باأمها 
»�أنا مالك«، فيهبط على ظهرها �شوط يل�شعها وي�شق جلدها وي�شيل دمها 

حتى �ل�شفح م�شاحًبا لند�ء �شِر�س »�أنِت مليكة«!!

4 4 4
كلمات  �أ�شدها،  على  �لباردة  �حلرب  كانت  �لديو�ن،  غرفة  يف  نهاًر� 
�شوى  ميلك  يكن  مل  �لر�وي  ن�شر  �ل�شيخ  بينما  وهناك،  هنا  مرت��شقة 
كاد  �لهجوم  �أن  �إل  خلفه،  ومكانته  �شيبته  ترتكن  �لذي  �ل�شد  حائط 
و�شاحها  ترفع  �أن  �إىل  دفع خديجة  بتبم مما  ترتفع  و�لأ�شو�ت  ي�شحقه 
على ر�أ�شها وتهرول لالأ�شفل حيث �جللبة، تاركة غرفة �حلاجة و�شيلة �لتي 

�أّنت تناديها �أل تفعل!
جتد  لكنها  �لقبيلة،  �شيوخ  �جتماع  �إىل  �لدخول  �أحقيتها  بعدم  تعلم 
�شعوبة يف تروي�س �لثورة بد�خلها وهي ت�شتمع �إىل �إهانة توجه �إىل �أبيها 
بينما هو بينهم ل ميلك �شوى ع�شاته ومكانته �لتي كانت يوًما ما، و�شورة 
ذ�بت  قد  �أريكته  فوق  معلقة  عر�شية  قما�س  قطعة  على  باليد  مر�شومة 

خيوطها و�أو�شكت على �ل�شقوط!
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- �أنت تتالعب بالقو�نني يا ن�شر.
توقفت يدها �لتي كانت يف طريقها لع�شر �ملقب�س، �إنه �شوت خاطر 
�آ�شف �لذي يعلم �جلميع مدى طمعه  �لذي يريدها زوجة له، خاطر بن 
وُيري  ليفعل،  �لذهبية  �لفر�شة  يجد  هو  وها  لأبيه،  �مل�شيخة  من�شب  يف 
�ملجل�س مدى قدرتهما وقوتهما لفر�س �شيطرتهما على �شيخ �لقبيلة، بل 
ومناد�ته با�شمه جمرًد� وهو يتهمه بالتالعب، وهذه �إهانة يتحد�ه خاطر 

باأن يردها، ومبنزلة �إعالن عن نزع �لزعامة منه عنوة!
طرف  على  جال�ًشا  ب�شدره،  �لغ�شب  ن�شب  وقد  ن�شر  �أوردة  �نتفخت 
�لأريكة م�شتنًد� بكلتا يديه �إىل ع�شاته �ل�شخمة و�ل�شرر يقدح من نظر�ته 

وهو يو�جه خاطر �شائًحا:
- لو كررتها يا خاطر ف�شاأطبق عليك قو�نني �لقبيلة �لتي تت�شدق بها 

�لآن

�ل�شاخطة بني �شيوخ �ملجل�س بني موؤيد ومعار�س،  �لهمهمات  �رتفعت 
كل ما يحدث �أمامهم هو بدعة من �أمرهم، مل يتجر�أ يوًما �أحدهم على 
للقبيلة �شيخ ك�شر قو�نني �ملجل�س كما  ا  �أي�شً ُيعرف  �لقبيلة ولكن ل  �شيخ 

فعل ن�شر.

يف �ملرة �ل�شابقة منحوه فر�شة وهو و�فق على ما �تخذوه من قر�ر�ت 
و�أر�شل �إىل �بن �أخيه ليجبه على طالق �بنته �أو مو�فقته على حرق 
قب �أبيه، وكان من �ملفرت�س �أن ي�شجنه كما �تفقو� يف حالة رف�شه 

حتى يخ�شع لهم.
و�ليوم جمعهم خاطر وو�لده من بيوتهم ليخبهم باأن ن�شر تالعب 

وقام بتهريب جالل �لدين �لذي مل يكن يف �شجنه �ملقرر من �لأ�شا�س!
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كان �لتوتر ي�شود بد�ية �جلل�شة غري �ملتوقعة حتى قرر خاطر بو�شع يده 
يف فم �لأ�شد �لعجوز لينتزع �أ�شنانه فتخفت هيبته بني �حل�شور، وبرغم 

فقد ن�شر لأنيابه لكنه ما ز�ل قادًر� على �لزئري!
نه�س �أحد �ل�شيوخ يف حماولة للتهدئة با�شًطا كفه على �شدره طالًبا 

لل�شماح:
وما  �بن عمومتنا  فهو  توؤ�خذ خاطر  ل  �لرو�ة،  يا كبري  �إليك  �لعذر   -
ز�لت دماء �ل�شباب جتري باأوردته فيندفع يف �حلديث بال �إر�دة منه.
تنحنح �لرجل ليجلي حنجرته وقد �شوبت �لنظر�ت نحوه وهو ي�شتكمل 

و��شًعا �لنقاط فوق �حلروف:
فيه  يوم طردت  �أنت علمتنا  ولكن  �لتقليل منك  - نحن ل جنروؤ على 
�لقو�نني فوق �جلميع كبرينا و�شغرينا  �أن  �لقبيلة  �أخاك �شم�س من 

ومن ثم جالل �لدين لي�س ��شتثناء ول حتى �بنتك.
حتولت �لأب�شار تلقائًيا نحو ن�شر مبجرد �أن جل�س �لرجل وقد �أنهى 
�خلارج  يف  خديجة  نب�شات  معها  وخفتت  �لهمهمات  خفتت  حديثه، 
قال  توقعته متاًما حينما  كما  �لذي جاء  و�لدها  رد  كالبقية  تنتظر  وهي 

باقت�شاب:
- �شاأر�شل له من جديد.

مزقت �شحكة خاطر �ل�شمت �ملهيب �لذي لفهم جميًعا للحظات قبل 
�أن يعلق �شاخًر�:

- و�أين �شتحب�شه هذه �ملرة، يف غرفة �بنتك؟!
وبدون تفكري �ندفعت خديجة تفتح �لباب بقوة لي�شرب �حلائط خلفه 
مقتحمة للغرفة، دخولها كان ي�شبه �ملفرقعات �ملندلعة يف ليل �شاكن �شجت 
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�شماوؤه فجاأة بالألعاب �لنارية فالتفتت �لروؤو�س جتاهها وهي تتقدم بثبات 
لبوؤة تنوي نه�س فري�شتها �لذي مل يكن �شوى خاطر، تقرتب منه م�شرية 

ب�شبابتها هاتفًة بتحذير �أقرب �إىل �شفعة على وجهه :
- يبدو �أن �أعو�مك �لأربعني مل تعلمك �شيًئا عن �لأدب مع �شيخ قبيلتك 
ا منه �أمام �لرجال! ول مع �بنته �لتي من �ملمكن �أن تتبع وتعلمك بع�شً

�آ�شف �ملتكوم كالثعلب �لنحيل بجو�ر ولده يعلم مدى تاأثره بها، وباأنه 
لن يرد مبا يوؤذيها مهما وجهت له من لعنات، لذلك نه�س لتظهر �نحناءة 
ونظر�ته  �لغائرتني  بعينيه  �إليها  ونظر  �لعري�س  وجبينه  �ل�شديدة  ظهره 
�للئيمة �ل�شامتة �لتي �أف�شحت عن ما �شيقول قبل �أن يتفوه به قائاًل بنبته 

�لرفيعة و�حلادة:

- يبدو �أن �لعنو�شة قد �أك�شبتك طبائع �لرجال يا �بنة �ل�شيوخ.

�أوقفها  فتحت فمها لتكيل له ما بجوفها ولكن هتاف و�لدها با�شمها 
ح�شابها  وباأن  �حلال  يف  بالن�شر�ف  تاأمرها  تخرتقها  �لتي  ونظر�ته 

�شياأتي فيما بعد!

وبينما هي تتوعد خاطر بنظر�تها وتدور على عقبيها لتخرج �شمعت 
�آ�شف يتنهد ويقول ببطء مدعًيا �ل�شفقة على ما و�شل �إليه حال ن�شر:

�أخوك ثم �بنه  �أ�شابعك يا ن�شر، يف �لبد�ية  - �لأمور تنفلت من بني 
عليه  ُيح�شدو�  ل  موقف  �لقبيلة يف  رجال  و�شعت  لقد  �بنتك،  و�لآن 
كالنقطة �ل�شود�ء يف تاريخها، وملحو ذلك �ل�شو�د عن جبني رجالنا ل 

بد من ��شتدعاء �لقا�شي حلل ذلك �لزو�ج �مل�شوؤوم ..
�ألي�س كذلك؟
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قال كلمته �لأخرية وهو يوزع نظر�ته بني كب�ء �لقبيلة �لذين �أوماأو� 
ن�شر  قال  وعندها  مكانها  متجمدة  وتوقفت  وجهها  فامتقع  باملو�فقة 

مبهوًتا:
- �أتريدون تطليق �بنتي من زوجها رغًما عنهما!!

�رتكن �آ�شف �إىل كتف ولده مت�شنًعا �لإرهاق و�لتعب وهو يقول معقًبا 
بنبته نف�شها �حلادة كال�شفر�ت:

�أحكام �لقبيلة .. فما  �إنها  - لي�س نحن و�أنت تعرف جيًد� يا ن�شر .. 
د�مت �بنتك ل تز�ل يف بيتك معقود عليها فقط فمن حق �لقا�شي 
وجه  ماء  وحلفظ  نف�شه،  �ليوم  يف  لآخر  ويزوجها  بينهما  يفرق  �أن 
�لعار  من  فقط  �إنقاذنا  لأجل  منها  �لزو�ج  على  ولدي  و�فق  �لقبيلة 

�لذي �أحلقته بنا!

حكمه و�شع كلمة �لنهاية لتلك �جلل�شة �لتي حملت خطايا مل تعرفها 
كل  بد�خل  للمغادرة  �ل�شيوخ  نه�س  �للحظة،  وحتى  ن�شاأت  منذ  قبيلتهم 

منهم �شر�ع مل يتم ح�شمه بعد.

تارًكا ع�شا ن�شر حتمل كفيه  تعمد خاطر �لن�شر�ف خلف �جلميع 
ولده  مب�شاعدة  �ملرتفعة  �لعتبة  �آ�شف  �شعد  �ملُتعب،  جبينه  وفوقهما 
�أ�شعرتها  �لذي �لتفت نحو خديجة �لتي مل تتحرك من مكانها بابت�شامة 

بال�شمئز�ز وتغ�شنت لها مالحمها وهي تهم�س:

- ي�شرين �أن �أحمو تلك �لبت�شامة �ملقرفة عن وجهك �ملتعجرف هذ�!

توقف �آ�شف كما فعل خاطر�لذي كان يرد عليها حانًقا:
- ومن �شيفعل هذ�، مرو�س �خليول خا�شتك .. �ملختبئ كالفئر�ن!
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بادلته �لبت�شامة �ل�شاخرة مثبتة نظر�تها ل تريد حتى �أن ترم�س وكاأن 
نظر�تها قد ماتت فوقه وهي جتيبه:

- زوجي �أتركه لالأمور �لكبرية، �أما �لأمور �لتافهة فاأنا كفيلة بها!
تفلتت �شحكة من فم �آ�شف وهو يلتفت نحوها قائاًل:

- لِك ل�شان كاحلية يا بنت �ل�شيوخ .. �شمُه زعاف!
�شيخ  �شاأن  من  �لتقليل  يحاول  من  كل  رقبة  حول  �ألفه  �أن  ي�شعدين   -

�لقبيلة لياأخذ مكانه �لذي ل يليق بالطامعني.
ويحث  وي�شرة  مينة  ر�أ�شه  ويحرك  �شغرية  �أخرى  �شحكة  منه  �أفلتت 
ولده على �لقرت�ب منه لين�شرفا، ومبجرد �أن مر بعتبة �لد�ر �خلارجية 
و�شار� وحدهما ��شتند �آ�شف �إىل كتف ولده وهو يهم�س يف �أذنه �شاحًكا:

يف  معها  تبيت  �أن  من  عليك  خِلفت  �شروريٌّ  منها  زو�جك  �أن  لول   -
غرفة و�حدة.

4 4 4
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خطو�تها �لأوىل �أعلى �ل�ُشلم كانت مرجتفة حد �لتم�شك ب�شوره لعدم 
ا على �شمعد�ن �أثري  �ل�شقوط �ملخزي، كان ي�شبقها بدرجتني فقط قاب�شً
ت�شتعل فيه �شمعة و�حدة بني خم�س منطفئات، وهي تتبعه ب�شمت، ت�شري 
�أين  �إىل  تعلم  ل  �حرت�ق،  من  ي�شيبها  قد  ملا  مدركة  �لنار  �شوء  خلف 
�شياأخذها، �أخبها منذ قليل �أن عليه �لرتفيه عنها لذلك �شتتبعه يف جوله 

د�خل �لق�شر!
باأنها  ُي�شعرها  �حللزوين  �ل�ُشلم  بالدو�ر،  ت�شعر  وبد�أت  درجات  ع�شر 
تهبط �إىل �جلحيم يف خالل �أرجوحة خطرة �لرتفاع، كل �شيء يدور من 
حولها، دور�ن نري�ن �ل�شمعة �لتي ت�شبقها يف يده، حاولت تنظيم �أنفا�شها 
�ملختنقة بينما �شدرها ي�شيق، هل كانت تفكر منذ عدة �أيام يف �لزحف 

فوقه للهرب!
ترفع  لالأعلى  ملتفتة  برهبة  تتوقف  جعلها  مما  للغاية  �لبهو  �قرتب 
فهي  �لآن  �أما  �لأ�شغر من خماوفها،  يرقد �جلزء  وتنظر، هناك  ر�أ�شها 

متوجهة رمبا حلتفها.
- حتركي!

عادت �إليه وقد باغتتها كلمته �ملتعجبة من وقفتها تلك و�أوماأت مو�فقة 
حمدقة بخوف، �لبهو ل يختلف كثرًي�، كما ر�أته بال�شبط من بني �أعمدة 
�ل�شور يف �لأعلى، كل ما ز�د عليه �أنه بات �أ�شد رعًبا حيث كل �شيء �أخذ 
�لكبري،  �لباب  يف  �لفر�غات  لتلك  قيمة  ل  �لليل  يف  �حلقيقي،  حجمه 
�لُظلمة ل حتتاج �إىل �لت�شلل من بينه كما يفعل �شوء �لنهار، لأنها تطغى، 

هي �ل�شائدة هنا و�ل�شائد هو �لأقوى!
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- �إىل �أين نتجه؟!
قالتها هام�شة حمدقة بكل ما حولها من جدر�ن �شود�ء و�أثاث متفحم، 
تكاُد جتزم �أن �حلريق بد�أ من هنا، طاولة �لطعام �لكبرية كماهي حتتجز 
جزًء� كبرًي� من �لركن �ل�شمايل للبهو، عبارة عن قطعة �شود�ء بي�شاوية 
�أحجامها  تباين  �شو�ًد�  �أكث  م�شتديرة  �أخرى  قطع  �شطحها  يعلو  �ل�شكل 
ر�أ�ًشا على عقب،  متباعدة منقلبة  �ملقاعد  بينما  كاأطباق و�شحون،  بدت 

فجاأة قفز فاأر من فوقها ف�شرخت مرت�جعة للخلف:
- كانو� يتناولون ع�شاءهم �لأخري!

�شهقت وهي ت�شتدير �إليه جمدًد� بعد �أن كانت تتبع �لفاأر بعينيها و�لذي 
�ختفى عند �لباب بينما هو يتابع �شارًد� عنها:

- د�ئًما ما كان هناك مقاعد �شاغرة!
تقل�شت معدتها، جتمع يديها حولها لتحت�شن ج�شدها �ملرجتف بينما 
�شار حتى و�شل  ب�شاقني مرتع�شتني،  فتتبعه  ليتحرك من جديد  يعود  هو 
�إىل �أحد �لأعمدة �لكبرية يف �لز�وية ليختفي خلفه هو و�شعلته، فاأ�شرعت 
خلف م�شدر �ل�شوء �لوحيد لتلحق به ولتجد نف�شها بد�خل ممر ق�شري 
لالأجهزة  �ملحرتقة  للهياكل  �لأوىل  �لوهلة  من  ف�شيحة  حجرة  �إىل  يوؤدي 
�لتي كانت كهربائية يوًما ما �أوحت لها باأن �حلجرة مل تكن �شوى مطبخ 

�لق�شر! 
�لذي  �لتنور  بجو�ر  مركونة  منها  بع�ٌس  �أبيها  بيت  يف  لديهم  كان 
�أن �نقطعت  نفًعا منها بعد  �أكث  ي�شتخدمونه للطبخ و�خلبز و�لذي �شار 

�لكهرباء بال رجعة!
ل تعلم ملاذ� ياأخذها �إىل هناك رمبا كانت �شت�شاأله لو كان توقف قلياًل، 
�لغـ�شيل،  بجو�ر حو�س  �أحد �جلدر�ن  نحو  يتجه  وهو  تابع خطو�ته  لكنه 
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ويدفع  ي�شتدير  �أن  قبل  ثباته  �إىل  و�طماأن  فوق �حلو�س  �ل�شمعد�ن  و�شع 
�جلد�ر جانًبا.

حدقت �شالم يف �جلد�ر وهو يتحرك ب�شعوبة جانًبا ليظهر من خلفه 
�آخر وليل جديد، وليزيل عتمته تناول �ل�شمعد�ن ثانية و�خرتق به  �شو�د 
ما خلف �جلد�ر، �شارت كاملنومة وكاأمنا يربطهما حبل غري مرئي فك�شف 
�شوء �ل�شمعة عن �ُشلم �آخر، يت�شع ل�شخ�س و�حد ودرجاته تكاد ُتعد على 

�أ�شابع �ليدين.

يتفح�س  تر�ه  وهي  مكانها  فتجمدت  �إليها  و��شتد�ر  هناك  توقف 
مالحمها بينما �شوء �ل�شمعة ينعك�س على مالحمه لتبدو �أكث �شروًد� وهو 

يقول لها مبًر�:

- بالأم�س، لعبِت دور �شهرز�د وق�ش�شِت علّي حكايتك دون �أن �أطلب، 
رمبا تهربني من �ل�شيف كما كانت تفعل.

ز�غت نظر�تها بحرية حقيقية هام�شة بده�شة:

- هل هي قريبتك؟!

ي�شبه  و�شع  يف  لأعلى  ترتفعان  وجنتيه  ملحت  لأنها  �بت�شم  �أنه  يبدو 
بال�شور �خل�شبي  ت�شبثت  تتبعه،  �أن  ي�شتدير طالًبا منها  �أن  قبل  �لبت�شام 
بينما تهبط على مهل حماولة تقليل �شوت �لطقطقة �ل�شادرة عن درجات 

�ل�ُشلم.

ر�أته يتجه �إىل من�شدة مرتفعة وبد�أ يف �إ�شعال كل �ل�شموع و�حدة تلو 
�لأخرى، كل و�حدة منها قادرة على �شحب �شهقة ده�شة خافتة خمتلفة 

عما قبلها، كلما ز�دت �لإ�شاءة �كت�شفت عامله �ل�شري �أكث فاأكث.
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تقف �لآن مت�شعة �لعينني و�شط قبو ف�شيح توفرت فيه كل �أ�شباب �ل�شكن 
مطابقة  ن�شخة  به،  كاماًل  ركًنا  ت�شغل  �لتي  �ملعد�ت  �شناديق  كل  برغم 
لغرفة �لنوم يف �لأعلى و�لتي مل تفارقها �إل منذ حلظات، �ل�شرير نف�شه 
�لعري�س و�خلز�نة و�ملر�آة، �إل �أن �لأثاث مل مت�ش�شه نار وكاأنه منف�شل عن 
�لق�شر وما حدث فيه من كارثة، برغم �لغبار �لطفيف �لذي ل ُيقارن مبا 
�أن �ملكان ي�شلح للعي�س و�لتخزين مًعا، وبالطبع �ملبد  �إل  هو يف �لأعلى 
د مغطاة مبفار�س ذهبية، �ل�شيء  �لكبري و�لتلفاز مت ��شتخد�مهما كمنا�شِ

�ملختلف هنا هو �لر�ئحة!
ذكرتها ر�ئحة �ملكان من حولها بالطني �لذي كانت تقوم بجمعه على 
�شفة �لنهر �جلاف لتذهب به �إىل �أختها لبناء �لأفر�ن �لطينية، مذ كانت 
�شغرية وهي حتب �لطني ور�ئحته �ملختلطة بر�ئحة خبز �أمها وجتد فيه 

�شيًئا ي�شبهها!
- �ختاري.

وي�شري  �ملفتوحة  �لكبرية  �خلز�نة  �أمام  يقف  حيث  �إىل  �شوته  جذبها 
�أ�شعرتها  وكاأمنا  �ملبعث  �شعرها  جتمع  �لتفتت  بد�خلها،  �ملعلقة  للثياب 

�لثياب �لأنثوية �لكثرية �لتي �أمام ناظريها باأنها �إحدى �لإناث!
- �أختار ماذ�؟!
- ما ينا�شبِك.

حركت ر�أ�شها نفًيا ل تعلم ما تنفي بال�شبط �إل �أن �لأمر بد� جنونًيا 
باللون  كلها  �لآن،  هو  يرتديها  ما  ت�شبه  �لأنثوية  �لثياب  كبري،  حٍد  �إىل 
ب�شكل  �ملتعددة  باألو�نه  �لطاوو�س  ر�شومات  عليه  ُطبعت  �لذي  �لرمادي 
متد�خل، قيا�شاتها جميًعا خمتلفة ومعلقة برتتيب ت�شاعدّي من �لأ�شغر 
لذلك دغدغ  ملم�س �حلرير  معتادة على  لي�شت  بف�شول،  مل�شتها  لالأكب، 
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ملم�شه حو��شها �مل�شتقاة لبع�س من �لرفاهية و�لنعومة قبل �أن ين�شاب من 
بني �أ�شابعها ر�حاًل هام�شة مبا يعتمل ب�شدرها:

- ل�شت معتادة على ذلك �لنوع �لفاخر من �لأقم�شة
- �أنا مل �أرده يوًما، وبرغم ذلك دفعت ثمن خيوطه و�حًد� و�حًد�!

 - �إذن ملاذ� ترتديه؟!
ر�أ�شها  �إىل  �حلرج  دماء  و�رتفعت  �شوؤ�لها  بتفاهة  ف�شعرت  يجبها  مل 

حماولة تبير عبارتها بتعث:
- �آ�شفة.. �أق�شد �أنت رجل فلماذ�..

تنتبه  مل  تعثها  دو�مة  ظل  ويف  جتد،  ول  منا�شبة  كلمة  عن  تبحث 
لرتفاع وجنته جمدًد� وينحني بر�أ�شه فقط نحوها ي�شاألها :

- هل جتدينني رجاًل؟
به،  حتدق  وهي  بالكلية  تبتلعه  وكادت  �حلال  يف  ل�شانها  تعث  توقف 

وترتفع كتفاها بتلقائية جتيبه:
- نعم .. لكن هذه ..

مل  لكنه  جديد،  من  حروفها  يف  تتعث  وهي  ثيابه  �إىل  بعينيها  ت�شري 
تق�شده،  كانت  عما  خمتلف  ب�شكل  »لكن«  كلمة  عقله  ترجم  فقد  يفهم، 

لي�شرخ بوجهها:
- لكن ماذ�؟

بالن�شبة لها مل يكن جمرد �شر�خ، كان ك�شمكة قر�س تريد �بتالعها 
وقد تغريت تعابريه كلها و�شارت قريبة �إىل �لإجر�م، فرت�جعت معتذرة 

برعب:
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- �آ�شفة .. �آ�شفة.. �آ�شفة
لكن غ�شبه قد �أفلت من عقاله وتك�شر ذ�ك �جلليد �لذي كان يحيط 
نف�شه به منذ فتحت عينيها ووجدت نف�شها يف ق�شره للمرة �لأوىل، قب�س 
على ر�شغها بقوة وجرها خلفه، �شعد بها �ُشلم قبو حتى كادت ت�شقط عدة 
مر�ت ولكنه مل يكن بوعيه لينتبه حتى لوقوعها بالبهو فجذبها من جديد 

بقوة لتنه�س، �أمل ر�شغها يت�شاعد مع �شعودها �ل�شلم �حللزوين �مللتف.
ا  �أر�شً ف�شقطت  يدها  تارًكا  �لأول  حمب�شها  بد�خل  دفعها  و�أخرًي�   
جال�شة، �أ�شندت ظهرها بيديها تدفع بقدميها لترت�جع بعيًد� عن تقدمه 
�ل�شر�س نحوها حتى �لت�شق ظهرها باجلد�ر، وهي ل تز�ل تعتذر مر�ًر� 
�خلوف  بانفعال  ويهبط  يعلو  �شدرها  بينما  تلهث  باكية  ر�أ�شها  وحترك 

و�جلري مًعا:
- مل �أق�شد .. �أنا فتاة غبية.. ل �أح�شن �لكالم.. �شاحمنى ول توؤذين 

�أرجوك..

وترية حركة �شدره مل تكن باأقل منها، فاإن كان ما يحركها �خلوف، 
فالغ�شب هو من ي�شعله ويكاد �لأمل يفتك به، �ل�شمعد�ن �لذي مي�شك به 
تنعك�س ناره فوق وجهه وهو يقف �أمامها بطوله �لفارع رمبا كان �شي�شيبها 

بنوبة قلبية وقد عاد �إىل دوره يف �حلكاية للقيام بدور �لوح�س!

تركها �لليلة كلها بعد �أن غادر كالإع�شار، ومع كل �شاعة متر، تع�شر 
فيها عقلها لتجد �خلطاأ �لذي �رتكبته دون �أن ت�شل �إىل �أي �شيء تدرك 
به �شر حتوله �ملفاجيء و�جلنوين هذ�، هو مل يكن �أغرب ما حدث لها تلك 
�لليلة، بل �لأغرب منه �أنها وبالرغم من كل ما عاي�شته من خوف ما ز�لت 

حترك قدميها!
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توقن  جعلتها  لها  �إم�شاكه  قوة  �أن  حدث  فيما  �جليد  �خلب  لأن  رمبا 
ي�شعروننا  و�لب�شر  ولكن منذ متى  بال�شبط،  �آملتها  ب�شري مثلها كما  باأنه 
بالطمئنان، هل لأنه ك�شف لها عن خمبئه �ل�شري �لذي جعلها ت�شتوعب 
كيف لب�شر �أن ينجو من ذلك �لحرت�ق �ملهول �لذي ق�شى على كل �شيء؟ 
بالتاأكيد لي�شت �أ�شباًبا كافية، هناك �أ�شباب �أخرى مل تكت�شفها بعد لتف�شر 

ردة فعل قدميها!

- �لتفاح.

�لتفتت جهة �لباب �إىل حيث كان و�قًفا هناك مم�شًكا ب�شحن �لتفاح 
بني يديه، تفاجاأت و�أجلمت وقفته تلك كل حو��شها، �إنها �ملرة �لأوىل �لتي 
يزورها فيها نهاًر�، كانت كل زيار�ته لها ليلية، �لآن تر�ه ب�شكل �أو�شح مع 

خيوط �ل�شم�س، �لختالف مل يكن كبرًي� فقط  قام بحلق �شعره بالكامل!

�بتلعت  منها،  بالقرب  �ل�شحن  و��شًعا  فاترة  بخطو�ت  منها  �قرتب 
ريقها خائفة من جمرد �لتفوه بكلمة �شكر، لحظ هو حركة حلقها �شعوًد� 

وهبوًطا فاأ�شاح بوجهه قائاًل بنبة خفي�شة خمتنقة بذنب �لأم�س:
- �آ�شف.

- ل باأ�س!
كان ردها �شريًعا جًد� مما جعله يعاود �لنظر �إليها باإمعان، بينما هي 
�حتكره  للت�شرع  بئًر�  تدرك هل متلك وحدها  بالتحديق ل  �لنظر  تبادله 

ل�شانها وحده �أم ماذ�!
- هل تريدين �خلروج من هنا ؟

- مل �أعد و�ثقة.
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قطب حاجبيه يتفح�س �لتحرك �ل�شريع لبوؤبوؤ عينيها، بينما هي ترد 
قاطعة  كل جملة  يتبع  بلهاثها �خلفي�س  �شعوره  لدرجة  �شباق،  وكاأنها يف 

جتيبه بها
- �شاأذهب لأعتني ب�شجري�تي

�عتدل جذعه و��شتد�ر ليغادر متابًعا:
- �أهملتهم منذ قدومك!

�ختفى عابًر� �لباب للخارج فما كان منها �إل �أن نه�شت م�شارعة نحو 
�أحد حو�فها ترقب �ل�شجر�ت �ملثمرة �لقريبة من  �لنافذة، تختبئ خلف 
كتفه  عن  �أنزلها  كبرية  قارورة  حاماًل  �أمامها  وظهر  حلظات  �لنافذة، 
قرب م�شاحة م�شتديرة تتو�شط �ل�شجر وبد�أ ي�شقيها بروية، يبدو �أنها بذور 
�شوؤ�له  ي�شرتجع  وعقلها  �لرتيبة  يده  تابعت حركة  ب�شقايتها،  يقوم  وليدة 
�لأخري، تعود �إىل من، و�إذ� ذهبت فاإىل �أين؟ �إنها ل تعرف معلومة و�حدة 
�شنو�ت عمرها  ما عرفته عب  كل  �إليها،  �شتتجه  كانت  �لتي  �لقبيلة  عن 
باأنهم �لأعد�ء �لذين د�رت بينهم وبني بلدتها حرب كبرية مات على �إثرها 
�شباب ُكث، و�أنهم ي�شكنون بعد حدود �لغابة �ملُحرمة �لتي ل يعبها �أحٌد 
�شوى �ل�شاحر مطوع �لأ�شياد ومولنا �شاحب �لكر�مات �لتي تخ�شى ذكر 

��شمه �أمام �لأول.
جالل �لدين بالن�شبة لها �أ�شد بط�ًشا من �شلطان، ففي جمال�س �لفتيات 

كانت ت�شتمع �إىل هم�شاتهن �لتي تدور حوله
ذ�ت م�شاء قالت �إحد�هن بنظرة حاملة:

- ر�أيته �شباًحا يرو�س �أحد �أح�شنة �حلاكم، �إنه قوي للغاية وو�شيم، 
يف  يديه  تارًكا  �أبًد�  �أبًد�  �للجام  مي�شك  ل  �لفر�س  فوق  يطري  كان 

�لهو�ء!
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�لفتاة  �إىل  ي�شتمعن  وهن  �ملر�هقات  �شهقات  تعالت  كما  هي  �شهقت 
�هتمام  حمور  نف�شها  ترى  وهي  بالن�شوة  عيناها  �متالأت  �لتي  �ملتكلمة 
بقية �لفتيات فبالغت يف تربع �شاقيها وطوتهما �أ�شفلها و��شتقام ظهرها 

بحما�س هاتفة وهي حترك كلتا يديها �شارحة:
- نعم كان يطري، ولي�س على �لفر�س فقط، �أمي �أخبتني باأنه يذهب 
�إىل �لكعبة كل م�شاء ويعود بعد �شاعة ويقال باأنه ي�شعد �إىل �ل�شماء 
ا ويجل�س يف ح�شرة �هلل، وي�شتطيع �أن يوؤذي �ل�شاحر ولكن �شلته  �أي�شً

�لكبرية باهلل متنعه.
�لفتيات كن ي�شدقن وي�شعرن جميًعا بالق�شعريرة، �أما هي فلم تفعل 
�شوى �أن �ن�شحبت من �جلل�شة وهي ت�شعر بالكره جتاهه �أكث من �أي وقت 
�حل�شاد،  يوم  يحدث  ما  مينع  ل  فلماذ�  هذ�،  كل  ميلك  كان  لو  �شابق، 
�إذ� كان يجل�س يف ح�شرة �هلل، فلماذ� ل يطلب منه �أن ُينزل علينا �ملطر 
�شلطان  لنف�شه على عك�س  �لكر�مات  �إنه يخبئ  �لعط�شى،  �لبلدة  وي�شقي 
�لذي ينفع �لنا�س باأ�شياده، ر�أيها هذ� هو �ل�شيء �لوحيد �لذي مل ي�شخر 
منها �أحد ب�شببه وهي تتفوه به �أمام جمع من �لن�شوة يف �ل�شوق كن يتبادلن 
�أطر�ف �حلديث عن هذ� وذ�ك، عندها علمت باأنها لي�شت �لوحيدة �لتي 
ا �أن �لنا�س ي�شبهون �إىل  تفكر بـ جالل �لدين بنف�س �لطريقة، وعلمت �أي�شً
حد كبري نبات �ل�شرخ�س �لذي كان و�لدها يزرعه يف بيتهم لي�شتخدمه يف 
عالج �آلم مفا�شله، وتغليه و�لدتها لعالج معدتها، ود�ئًما ما كان ي�شرح 

لها باأنه نبات يحب �أن ينمو يف �أجو�ء ظالمية رطبة! 

4 4 4
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ظلت �شالم طيلة �ليوم ترت�شده من �لنافذة وتر�قب �عتناءه بكل ما 
هو متخفٍّ بعيًد� عن �لأنظار، حتى �أنها جتر�أت وخرجت من غرفتها لتقف 
�أعلى �ل�ُشلم لرت�قب عودته للق�شر، ولكنها مل ت�شتطع �ملالحظة �جليدة 
�إل مبا يجود به عليها �شوء �ل�شم�س �ملت�شلل من بني فر�غات �لباب، لبد 
�أنه ي�شتخدم �لباب �خللفي �لذي �شاهدته يف �حلجرة �لتي كانت مطبًخا 

يوًما ما.
 �شارف �ليوم على �لنتهاء ومل تتناول �شوى ثمرة و�حدة، دور �ملخب 
�ل�شري ي�شليها كثرًي� وقد تبدد ُجل �خلوف من ر�أ�شها ليحل حمله �لف�شول، 

غريزة �لأنثى �لتي ولدت بها، حب �لإغر�ق يف �لتفا�شيل!
�إل �أن �شجاعتها �لوليدة تلك كانت تتقهقر د�ئًما بعد �لدرجة �لثانية 
فوق �ل�ُشلم، ثم تعود �أدر�جها من جديد حيث �لنافذة، ترك �حلديقة منذ 
�أكث من �شاعة، حل �لغروب ومل يظهر حتى �لآن، يبدو �أنه ما يز�ل غا�شًبا 

منها وب�شدة.
�شوت حتركات �آتية من �لرو�ق جذبها فالتفتت بحذر، حثت �خلطى 
تتن�شت،  �لباب  حلافة  �ملجاور  باجلد�ر  ظهرها  �أل�شقت  حتى  بهدوء 
خطو�ت �أقد�م تقرتب من غرفتها جعلتها حتب�س �أنفا�شها، توقفت قرب 
�لباب حلظة قبل �أن تبتعد من جديد �إىل �ل�ُشلم، حركت ر�أ�شها �مللت�شق 
باجلد�ر وهي ُتبعد �شعرها لتف�شح �لطريق لعينيها بينما ت�شرئب بر�أ�شها 

فقط للخارج!
�شاهدته يقف على نف�س �لدرجة �لتي كانت ترت�جع عندها �شجاعتها 
ثانية،  هبوطه  رحلة  ي�شتكمل  �أن  قبل  دقيقة  توقفه  ي�شتغرق  مل  دوًما، 
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على  �ملرتعبة  خميلتها  ي�شكنون  ممن  �آخر  �أحًد�  ولي�س  هو  باأنه  �طماأنت 
�لدو�م ف�شبق ل�شانها �لتفكري كعادتها لتناديه على �لفور:

- مالك.
�أنه هو من  تعرف  �أن  به بجذع، دون  يت�شبث  نبتها و�شلته ك�شخ�س 
�شريعة  كانت  �لتفاتته  فمها،  من  با�شمه  ليت�شبث  �لفور  على  �شيلتفت 
ق�شد،  دون  ثمينة  حتفة  بك�شر  قام  كطفل  تر�جعت  �أنها  لدرجة  مباغتة 
عندما حترك نحوها بلهفة �رتبكت فلم تفهم بعد ردود فعله �لغريبة جتاه 
كلماتها، مل تكن تعلم �أنه مل يكن جمرد ند�ء، لقد كانت تعرتف برجولته، 

باأنه مالك، وهذ� كفيل بجعله يطري �إليها ليلبي �لند�ء:
- هل ناديتني؟

�شوؤ�ل يرجو �إجابة و�حدة لتمنحه له �شريًعا جميبة:
- نعم.. �آ�شفة لو..

- ل عليِك.. �طلبي.
�إليه، مقاطعته لها  ما يز�لن يقفان عند �لباب، مل يدخل ومل تخرج 

متخمة بال�شتعد�د لأن يفني نف�شه مقابل ذ�ك �لند�ء �لغايل:
- �عتذر لو �أغ�شبتك بالأم�س 

- �شاحميني على حماقتي بالأم�س!
بند�ئها،  �طفاأته  م�شتعاًل حتى  وظل  ��شتعل  لقد  ب،  �إنه غ�شِ قال  من 
�شكبت فوقه �شك �عرت�فها به وذيلت طرفه بتوقيعها، �ل�شخ�س �لثاين يف 

هذ� �لعامل �لذي ناد�ه با�شمه، مالك ولي�س مليكة!
- كيف جنوت من �حلريق؟!
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�شاألته بينما حتدق به، مل تفهم �شر حمادثتهما �لغريبة وغري �ملرتبة، 
�حلو�ر بينهما يبدو كاإبحار بال بّحار، جمرد �شر�ع م�شقوق من �ملنت�شف 
ل  عما  �ل�شوؤ�ل  عن  �لتوقف  على  نف�شها  جتب  ل  كل�شانهما،  للعمق  ميتد 

يعنيها و�لذي رمبا يودي بها �إىل تهلكة ما.
رموز  �أحجية، جمرد  لها  يطرح  بل  تفهمها،  منطقية  باأجوبة  يرد  ول 

وعليها حلها �إن كانت بالف�شول �لكايف ملعرفة �حلكاية!
�أو  و�ملوت،  �حلياة  بني  عالق  �شبح  �أنا  رمبا  جنوت!  باأنني  قال  ومن   -

جمرد وهم، �أو كابو�س تعي�شينه منذ �أيام!

4 4 4
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ُملقى على �شاطئ �لبحر، جانب وجهه مدفون بني �لرمال و�لقو�قع، 
يفتح عينيه  �لإبر،  وخَز  �ملت�شاقط  بالندف  �ل�ُشحب   عاٍر متاًما، وخزته  
فريى �لأفق وقد �متد �أمامه رمادًيا، �أطر�فه ت�شرخ بالأمل و�شوته حمتجز 
يف حلقه، يحدق يف تلك �ملوجة �لتي ترتفع و�شط �ليم كاجلبل وت�شري نحوه 
بني  معلقان  جفناه  �شو�ه  ول  وحده  �لهلع  بها،  مت�شي  �أرجل  لها  وكاأمنا 
�ملوج  ي�شحبه  بينما  تنغرز يف ظهره  باأنياب  لي�شعر فجاأة  و�لبحر  �ل�شماء 
�ن�شلت من بني  لكنها  بالرمال،  يديه فت�شبث  �إحدى  �لغرق، حتركت  �إىل 
يدفع  �لد�مي،  �لأحمر  �إىل  ليتحول  باملياه  �ملتدفق  دمه  يختلط  �أ�شابعه، 
�ملاء بيد و�حدة ليطفو، مع كل دفعة يغرق �أكث حتى �نهارت قو�ه مع كل 
�شهقة يفتح لها فمه فتتدفق دماوؤه �إىل حلقه بغز�رة، حتى �متالأت رئتاه 
بالدم و�ختنقت �شهقات �ملوت يف �شدره، هدر �لبحر فجاأة بزئري له نبة 
مفهومة �أرعدت ما تبقى من �أنفا�شه �لأخرية، ت�شج لها �ل�شماء و�لأر�س 

َحَرُة �َشاِجِديَن« »َو�أُْلِقَي �ل�شَّ
�رتفعت �آخر �شهقاته �لتي ��شتيقظ على �إثرها بهز�ت قوية بينما ليلى 

تناديه:
- �شلطان .. ��شتيقظ!

نه�س فِزًعا بينما �لعرق ين�شب من جبينه �شًبا حتى �أغرق �لفر��س 
عيناه  رحمة،  بال  ي�شرب  خافقه  بجنون،  بـزوجته  يحدق  ظهره،  �أ�شفل 
ومدت  �لفر��س  بجو�ر  �ملاء  من  كوًبا  تناولت  بجنون،  �لغرفة  يف  تدور�ن 
ثانية  �إليه  عينيه  يرفع  �أن  قبل  بذهول  �ملاء  �إىل  فنظر  لي�شرب،  به  يدها 
ب�شياع حقيقي، وقبل �أن تفتح فمها قفز من �لفر��س وكل خلية من ج�شده 

ا بجو�ر �ل�شرير �شاجًد� ! تنطق هلًعا لي�شقط �أر�شً



130

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

�ملنتف�س  ج�شده  �إىل  وتنظر  نفًيا  ر�أ�شها  حترك  وهي  ل�شانها  ُعقد 
�أخرى حتى ُخيل  تتبعها  يعلو ويهبط، �شهقات  بينما �شوت بكائه  �شجوًد� 
لها باأنه ُتزهق �أنفا�شه ويحت�شر، مل جتروؤ على �لتفوه بحرف ول �أن ت�شدر 
�شوًتا، خم�س ع�شرة دقيقة كاملة قبل �أن يعم �ل�شمت من جديد، فتجر�أت 
كانت  لكنها  �لأر�س،  عن  ر�أ�شه  رفع  حتاول  �أمامه  ركعت  نحوه،  ناه�شة 
�أثقل مما تبدو، كانت تريد �لتاأكد باأنه ل يز�ل حًيا، �أخف�شت ر�أ�شها نحوه 

ونادته هام�شة بتوتر:
- �شلطان!

مل يجبها فكررتها ثانية وثالثة حتى ��شتجابت �أطر�فه وبد�أ بالتحرك، 
�أجل�شته على طرف �لفر��س  �شاعدته على رفع جبهته عن �لأر�س، حتى 

ومالحمه غارقة بني �شالل من �لدموع: 
- ماذ يحدث معك يا �أبا �لأولد!

دقائق مرت �حتاجها ليلتقط �أنفا�شه �مل�شروقة قبل �أن يتمتم بح�شرجة 
وعيناه حترقانه كاأ�شد مما يكون:

- ل �أعلم..
 مف�شحة عن قلقها قالت م�شتفهمة:

�حلال  غري  بحال  و�أنت  �ل�شباح  ذ�ك  جئت  �أن  منذ  تعلم،  ل  كيف   -
وت�شتيقظ �شارًخا كل ليلة وكاأنك كنت تنازع �ملوت، �شارحني ماذ� 

حل بك؟!
- ل �شيء، عودي لنومك يا ليلى.

��شتند �إىل حافة �لفر��س معتدًل بتعب يرتدي خفه جال�ًشا قبل �أن يدفع 
نف�شه يجبها على �لنهو�س �شحب عباءته �ملعلقة فوق �مل�شجب و�رتد�ها 
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حاجبيها  بني  ما  تزوي  �لو�هنة  حتركاته  تر�قب  هي  بينما  �تفق  كيفما 
بعجب ت�شاأله:

- �أين �شتذهب هذه �ل�شاعة؟
مل يرد، غادر �لبيت مغلًقا خلفه �لباب دون �أن يلتفت �إليها، لقد تغري 
كثرًي� و�لإ�شاعات حوله ت�شري كالنار يف �له�شيم، تلتهمها �لأعني يف �شوق 
�لبلدة، كل عني منهم تقذفها بكومة من عالمات �ل�شتفهام، ملاذ� مل يعد 
بالأم�س؟!  �لنذور  رف�س  ملاذ�  �إليه؟  تذهب  �لتي  ي�شتقبل �حلالت  �شيدنا 
�إجابة  متلك  ل  هي  بينما  وتعجب  ��شتفهام  بني  تتلقفها  بحور  يف  ت�شبح 

ت�شفي �شدورهم!

4 4 4
ليلة،  �عتاد عليه كل  ليوؤدي ما  �شاعة  نومه قبل  ��شتيقظ من  كان قد 
مم�شًكا بن�شخته �لتي مل تفارق بيته ل�شنو�ت، يقر�أ ِورَدُه بعد �أن �أحيا �لليل 
قلياًل  �أن�شت  �لباب،  على  طرقات  قر�ءته  قطعت  عندما  ركعات،  بعدة 
ُيهياأ له! فعاد للقر�ءة ثانية، فتعود �لطرقات  باأنه  وعندما مل تتكرر ظن 
�أن يكون عابًد�  �مل�شتحيل  �لعتمة، من  تلك  ياأتيه يف  من جديد، ترى من 

فلقد دخل خلوته حانًقا ولن يخرج منها قبل �أيام!

ي�شحب  وهو  و�قًفا  عوده  ��شتد  لريى،  �لنهو�س  عليه  كان  �لنهاية  يف 
باأ�شابعه �شجادته �ملخ�ش�شة لل�شالة، وو�شع ن�شخة �لقر�آن على �ملن�شدة 
�ملرتفعة �لتي جتاور �شريره �لبارد و�خلاوي حتى منه وتوجه تلقاء �لباب.

- من؟
- �شلطان!
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�إىل  �شيذهب  باأنه  �أخبه  �أحد  كان  لو  متعجًبا،  ��شمه  لفظ  نف�شه  هو 
دفعة  �أ�شياده  كل  عليه  �شلط  لكان  �لطريقة  بتلك  يوم  ذ�ت  �لدين  جالل 

و�حدة، رمبا ما يز�ل يحُلم، رمبا مل ي�شتقيظ بعد!
وبنف�س �لده�شة ورمبا �أكث نظر �إليه جالل �لدين عب �لباب �ملفتوح 

بينهما، �أي �شر �أتى بك يا �بن �لعا�شي يف تلك �ل�شاعة!
- ماذ� تريد؟

لفظها جالل �لدين بهجوم مباغت متحفًز� يف وقفته، لكن �لنظر�ت 
�لبلدة  �شرب  قد  ما  زلز�ًل  باأن  �أخبته  غرميه  عيني  يف  �لقلقة  �مل�شتتة 
فانقلبت ر�أ�ًشا على عقب، ل�شيء �آخر �شياأتي بـ �شلطان �إليه، وحتى يف هذه 

�حلالة فلن ياأتي �إليه �إل ليتاأكد من موته فقط
- �أدخلني لبع�س �لوقت فقط.

بينهما  لقاء  كل  حتيط   كانت  �لتي  �جلنونية  �ل�شر�ر�ت  تلك  تعد  مل 
موجودة، فاأمامه �لآن رجل مطرق �شاحب �لوجه ز�ئغ �لنظر�ت!

�أف�شح له طريًقا للدخول دون �أن يرتك وقفته �ملتحفزة، دلف �شلطان 
�أن  يعنه كثرًي�  �إىل هنا ؟!«، مل  �أتى بي  �لذي  ي�شاأل »ما  للد�خل وبد�خله 
ينظر حوله، تنحى �لف�شول جانًبا �أمام �لإح�شا�س �لغريب �لذي ينتابه ول 

ي�شتطيع �أن ي�شع يده عليه.
- ��شرتِخ يا بن �لر�وي.

خرجت عبارته م�شاحبة لتنهيدة ق�شرية يخفف بها �أعباء م�شاعره 
�ملختلطة متخًذ� �أول �أريكة قابلته جمل�ًشا، تبعه جالل �لدين بجل�شته �لتي 
ل يقوم بها �إل عندما يكون غري مرتاح، يرتكز ب�شاعده �إىل يد �ملقعد بينما 

�شاعده �لآخر ينثني قلياًل �شاًما لقب�شته و��شًعا �إياه فوق فخذه:
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- هل تتخذ و�شع �للكم هكذ� د�ئًما!
مررها جالل �لدين فلم ت�شله كعبارة �شاخرة �أبًد�، �حلروف تختبئ 

خلف مز�ح �شائع، ل �أول له ول �آخر فقال مبا�شرة:
- ما �لذي �أتى بك؟

- ل �أعلم!
قد  �أهد�به  بينما  ويخف�شهما  كتفيه  يرفع  وهو  �لدين  تفح�شه جالل 
كل  فقدتا  وقد  �لدم  بلون  �ملحمرتان  �ختباأت خلفها عيناه  �نتفخت حتى 

بريق لهما حتى كادت تنطفئ متاًما وهو يتمتم:
- �أخ�شى �أن �أُ�شدق ما يدور عنك بني �لنا�س!

- �لنا�س يبالغون د�ئًما.
- �أيوجد �حتمال �أن ُتخبين �حلقيقة بنف�شك؟

- ملاذ� تهتم؟!
- رمبا لأنك يف بيتي قبل طلوع �لفجر!

- ملاذ� قلت يل عند �جلبل �أن �أ�شتخدم �شالحك �إن خفت على نف�شي، 
مل فكرت يف م�شاعدتي من �لأ�شا�س؟!

�شاعديه  عاقًد�  ظهره  �إىل  م�شتنًد�  مقعده  يف  �لدين  جالل  ��شرتخى 
فوق �شدره، يبدو �أن هذه �لليلة �لعجيبة لن تنتهي، فهناك ر�ع للغنم يحكي 
يف �لأ�شو�ق عن �ل�شاحر �لذي وجده ملقى �أ�شفل جبل د�و، بينما �لأولد يف 
�ملدر�شة يحكون له عن �أمهاتهم �لالتي يعدن من بيت �ل�شاحر وقد رف�س 
�شلطان  كاهل  يثقل  �شر  �لأمر  يف  كاملعتاد،  نذورهن  قبول  �أو  ��شتقبالهن 

ورمبا مل يجد �شو�ه لياأتي �إليه ويحمله معه!



134

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

- لأكون �شادًقا .. لو كنت يف تلك �لليلة قابلت �شياطينك �أنف�شهم لكنت 
منذ  ُيقال عنك  ما  و�شلني  �أن  وبعد  لكن  �مل�شاعدة!  عليهم  عر�شت 
ول  تكن م�شادفة  باأنها مل  �أُفكر  و�أنا  مبا�شرة  �لتايل  �ليوم  �شبيحة 
جمرد مز�ج ر�ئق منّي، لقد كنت مدفوًعا مب�شيئة �أخرى �أكب مما 

ظننت حينها.
عم �ل�شكون للحظات و�لوجوم على وجه �شلطان هو �شيد �ملوقف، ثم 
نه�س ببطء وكاأمنا �كتفى مبا �شِمع، ولكن جالل �لدين هو �لذي مل 

يكن قد �كتفى بعد، وقف قبالته يوقفه عن �ملغادرة مت�شائاًل بحذر:
- هل ��شتخدمته؟!

�أطرق �شلطان ثانية وم�شاهد �أعلى �جلبل تطارد ذكرياته حتى باتت 
ترتفع  ج�شده  بحر�رة  ي�شعر  وهو  وجهه  فتقل�س  مرتعبة  ر�أ�شه  من  تقفز 

قائاًل بخفوت:
- نعم.

- ل �أُ�شدقك.
خرجت منه بحدة فرفع �شلطان وجهه يناظره بده�شة مت�شائاًل:

- وملاذ�؟!
من  يطل  �لت�شديق  عدم  بينما  �شدره  على  كفه  �لدين  جالل  ب�شط 

عينيه ب�شر�وة وهو يرد:
جمرد  باأن  �أُ�شلم  فلن  حتفظها،  كنت  باأنك  �شلمت  لو  حتى  لأنني   -
ترديدها يحفظك، �لأمر يف �لإميان �لر��شخ بكل حرف فيها يا بن 

�لعا�شي، ولي�س يف ترديد �لكلمات.
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غمامة قدمية يزيد عمرها عن ع�شر �شنو�ت �أظلت نظر�ته فحجبت 
عنه �لروؤيا فقال وكاأمنا ينظر �إىل زمن �آخر وكاأن ج�شده �نتقل �إىل مكان 

�آخر لي�شت�شعر كل ما �شعر به وقتها هام�ًشا:
- ذ�ت يوم .. كان ر�شوخها د�خلي �أقوى مما تظن يا بن �لر�وي .. وكل 
ما فعلته فوق �جلبل �أنني فقط تذكرته فمالأين يف حلظة خاطفة و�أنا 

�أتلوها فوجدُت نف�شي �أ�شقط من فوق د�و و�أتدحرج وفقدُت وعيي!
رغبة  دون  يتكلم  �لنظر�ت  م�شتت  ير�ه  وهو  �لدين  جالل  به  متعن 
حقيقية يف �لإف�شاح، هناك جانب ما من �شاحر د�و مل يعرفه عنه �أحد، 

جانب مل ي�شتطع �ل�شحر �أن ميحوه بالكلية !!
فتح �شلطان �لباب ليغادر ومبجرد �أن عب من خالله توقف م�شتديًر� 

نحو جالل �لدين قائاًل بجدية:
- �شاأ�شدي �إليك ن�شيحة بال �شبب كما فعلت معي، ل تثق بـ عابد!

4 4 4
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عندما عاد �شلطان �إىل بيته مل تكن ليلى تفعل �شوى َذرع �لغرفة ذهاًبا 
�أم  بال�شبط، هل عودته  تنتظر  �أن تعرف ماذ�  تنتظر دون  و�إياًبا، كانت 

كارثة تتوقعها!
مبا�شرة  يتجه  �أن  قبل  بهدوء  �لباب خلفه  ُيغلق  وهو  بنظر�تها  تابعته 
نحو �لرو�ق �لق�شري �ملوؤدي �إىل غرفة �ل�شتحمام مروًر� بالبهو، �نتظرت 
يف غرفة نومها تنظر من بني �لباب وحافته حتى �شمعت خطو�ته تغادر 
�لرو�ق، دققت �لنظر �أكث لتجد ر�أ�شه يقطر ماء مم�شًكا مبن�شفة متو�شطة 
�لتي مل  �لغرفة  تتبعه حتى دخل  �شاعديه، خرجت بخفة  �حلجم يجفف 
تعد ملكية خا�شة لالأ�شياد، ويف حماولة �أخرية لتكذيب ما هو �أو�شح من 
�شوء �ل�شم�س، تل�ش�شت عليه ملت�شقة باجلدر�ن ُتلقي ب�شرها للد�خل.

 كان يقف يف و�شط �لغرفة �لتي �شهدت �شجوده ل�شياطينه يف طاعة 
تامة مقابل طاعتهم له، لكن هذه �ملرة كان يقف �أمام �ملن�شفة �لتي كان 
يجفف يده بها منذ حلظات وقد قام بفر�شها على �لأر�س، ُم�شدًل ذر�عيه 

بجانبه قبل �أن يرفعها بجو�ر �أذنيه ُمكًب�، �هلل �أكب! 
كتمت �شهقتها بكفها وهي ترت�جع خطوة مدهو�شة، ماذ� يفعل! رمبا 
عيناها تخدعانها، تقدمت جمدًد� لتنظر، كان ل يز�ل على وقفته نف�شها 

كل ما ز�د عليه �أنه و��شع ميينه فوق �شماله على �شدره.. ويبكي!
حتى  للخلف  بظهرها  ترت�جع  وظلت  م�شعوقة،  جديد  من  تر�جعت   
تدخلها  �أ�شرعت  �لنوم،  غرفة  عن  يف�شله  �لذي  �لبهو  بجد�ر  �رتطمت 
وتغلق �لباب جال�شة على طرف �لفر��س، تهم�س بعينني تنطقان بالغ�شب:

- م�شتحيل، ماذ� �أفعل �لآن، ماذ� �أفعل..!
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ظلت تكررها وهي ت�شرب ظاهر فخذيها بكفيها وتلطم خديها كامتة 
�شر�خها �لذي ميوج به �شدرها، �شهاريج من �لنقمة و�لكره ت�شهر قلبها، 
فتطحن �أ�شنانها بينما تنطق با�شتعال وقد �ت�شعت عيناها �أكث حتدقان 

يف �لفر�غ:
- لن �أتركك تفعلها يا �شلطان، وحق �أبي �لذي مات مقهوًر� لن �أتركك! 

4 4 4



138

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

- �ل�شيفة ل تز�ل تنتظر �لإذن بالدخول يا عظيم د�و.
بك�شل  حجره  عن  يرفعها  �أن  دون  بكفه  مو�فقة  �إ�شارة  �حلاكم  �أ�شار 
و��شح، فاأوماأ �حلار�س بر�أ�شه مطيًعا وهو ين�شحب من قاعة ق�شر �حلاكم 
بظهره حمافًظا على �نحناء ر�أ�شه حتى �أو�شك �أن يعب �لباب �لعري�س، 

هنا ��شتقام م�شتديًر� على عقبيه بر�شاقة مغادًر�.
بال�شو�د  مت�شحة  للد�خل  نف�شه  �لباب  من  �ل�شيفة  وعبت  حلظات 
�شوى  منها  يظهر  ل  قدميها،  �أخم�س  وحتى  ر�أ�شها  من  يغطيها  �لذي 

عينيها �ملكحلتني تنظر�ن �إليه بقوة وثبات قائلة:
- �نتظرت �لإذن بالدخول كثرًي�. 

- �أمور �حلكم يا جميلة.. �ك�شفي عن وجهك فال �أحد هنا غرينا.
تعود  �أن  قبل  �ملكان  بخفة يف  بعينيها  تتلفت  وهي  وجهها  ك�شفت عن 
�إليه، يجل�س على كر�شيه �لعري�س �ملذهب بجو�ر مدفاأة �حلطب �خلامدة، 
�أنه يحب  فلم يحل �ل�شتاء بعد، �ملقعد ي�شبه �لعر�س �إىل حد كبري، يبدو 
�شلطاًنا  يكون  �أن  يع�شق  خاللها،  يف  حكم  لو  ويود  �لزمنية  �حلقبة  تلك 
وُت�شكره كلمة عظيم، يف�شلها على ��شمه، حتى على �شفته كحاكم �لبلدة، 
فبالرغم من �أنه حكم بالتزكية بعد �أن كان وزيًر� له كلمته يف حكم �لبلدة، 
�إل �أن �شيَئا ما باأعماقه وعلى مد�ر ع�شرين عاًما من حكمه يخبه د�ئًما 
�أن  مقابل  �ملتبقي  عمره  يدفع  �لذي  �ل�شعور  ذ�ك  �شعلوك،  جمرد  باأنه 

ينتهي بد�خله!
-  ماذ� ِعندك يا ليلى؟
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�أ�شدلت ليلى و�شاحها �لذي كانت تخفي به وجهها وتنف�شت بعمق قبل 
�أن تقول:

- �شلطان حالته غريبة.
- و�شلتني �أخباره.

تناولت طرف و�شاحها م�شتعدة للنهو�س قائلة:
- �إذن فال د�عي لوجودي هنا

�عتدل يف جمل�شه وهو ي�شري �إليها �آمًر�:
- ل تتحركي �إل باأمري. 

مل تهتز نظر�تها قيد �أمنلة وهي ت�شرتيح يف ج�شلتها م�شتندة بظهرها 
�إىل مقعدها �ملقابل له بينما عيناها ُمعلقتان برقعة �ل�شطرجن �ملو�شوعة 
كان  وكاأنه  فوقها  �ملتناثرة  و�لأجحار  �شديدة  بعناية  قبالته  �لطاولة  فوق 

يالعب �أحدهم قبل دخولها.. وقالت:
مل  حالة  يف  وهو  �شباًحا  للبيت  وعودته  د�و  جبل  �إىل  �شعوده  منذ   -

�أ�شاهده عليها من قبل.
�أوماأ لها بر�أ�شه لتتابع م�شرت�شلة ب�شرود:

- لقد.. لقد فتح نافذة غرفة �لأ�شياد و�أعاد طالءها!
�رتفعت �شحكات �حلاكم و�رجتت لها وجنتاه �ملرتهلتان وهو ي�شاألها 
بلعاب متدفق عن �شرير �ل�شحايا، بينما ليلى ترقبه بجمود، تتعامل معه 
�شخ�شًيا منذ �شنو�ت وتعرفه، هو ل ي�شحك هكذ� �إل ويتبع ذلك ��شتهانته 

مبن �أمامه و�إطالق �لعبار�ت �ل�شخيفة، و��شتعر��شه مبعلوماته.
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 ومل يخب ظنها، توقف فجاأة كما �شحك فجاأة قائاًل ب�شر�مة َك�َشْت 
وجهه دفعة و�حدة:

ا؟ - �أمل تريه ي�شلي �أي�شً
�متقع وجهها وهي حترك ر�أ�شها بـ ل، فد�عب خامته �لذهبي �ل�شاكن 

�شبابته وهو يقول مف�شًيا مبا لديه:
- يف كل �لأحو�ل مل �أعد �أعتمد عليه، و�شياأتي دوره �آجاًل �أم عاجاًل.

- متى لقد طال �لأمر؟
خرجت من فمها بلهفة جعلته يبت�شم ويرفع �شبابته ليحذرها قائاًل:

- عظيم د�و ل ُي�شاأل عما يفعل يا ليلى!
زمت �شفتيها بقوة وقد تغ�شن وجهها و�نغلقت مالحمها �جلميلة وهي 
ُتعيد �ل�شوؤ�ل وتكرره بعقلها، �إىل متى؟! .. �إىل متى �شتظل تهناأ بحياتك يا 

�شلطان؟! متى �شاأر�شلك لأبيك بيدي؟
�أحًد�  �أن  �شحيح  �لطريق،  يف  زّو�ر  فلدي  جميلة  يا  �لآن  �ن�شريف   -

لي�شتطيع فتح فمه بكلمة.. �إل �أنني يف �لنهاية رجل متزوج!
جتروؤ  �أن  دون  منها  وت�شمئز  ليلى  تكرهها  �لتي  �شحكاته  يطلق  وعاد 
حول  �لو�شاح  تلف  بر�أ�شها  فاأوماأت  هذ�،  �لقميء  �شعورها  �إظهار  على 

وجهها جمدًد� من�شرفة على عجل هام�شة بد�خلها:
- يا ل�شماجتك!

خرجت تتخفى خوًفا من �أن يرت�شدها �أحد ويعرف هويتها، هي لي�شت 
جبانة ولكن هناك مهمة ل بد من �إجنازها، ثم بعد ذلك �شتو�جه �جلميع 

بُكرهها �لدفني لـ�شاحرهم، �أو من كان �شاحرهم حتى يوم قريب!
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عادت �إىل بيتها من عدة طرق متقاطعة حتى و�شلت �إليه من �خللف، 
كال  من  به  �ملحيط  �ملنخف�س  �لبيت  �شور  وعبت  حوله  د�رت  وعندما 
تركو� جذوع  �أن  بعد  �لأربع  �أطفالها  �لأمام، جرى نحوها  �جلانبني ومن 
على  مت�شح  ذر�عيها  بني  فا�شتقبلتهم  بها،  يلعبون  كانو�  �لتي  �لنخيل 
وهي  بحنان  لهم  �بت�شمت  باجلوع،  �إح�شا�شهم  ي�شتكون  بينما  ظهورهم 

تعدهم بوجبة كبرية يحبونها، لهم ولأبيهم فهتف �أحد �ل�شغار:
- �أبي لي�س يف �لد�خل لقد خرج للتو.

نظرت نحو �لباب �لأمامي ونه�شت من بينهم وهي توزع قبالتها على 
جبينهم، �أ�شرعت نحو �لباب ف�شاهدته ينعطف مييًنا نحو �شاحة �حل�شاد!

4 4 4
تلتف  �لِبكة عن قرب، هنا كانت  يرُقـب  توقف يف منت�شفها متاًما، 
�أ�شياده منهن و�حدة، هنا كان ي�شتدعي �لغر�ب بطل�شم  �لفتيات ليختار 
يردده حتى تتم �ل�شتجابة، يحت�شد �لنا�س ويف �أعينهم يتجلى �لرعب �لذي 
ليحميها،  �بنته  �شحب  على  منهم  و�لد  �أي  يجروؤ  �أن  دون  عظمهم  ينخر 
�أن يختار �لغر�ب ح�شاده �لتي ت�شقط فاقدة للوعي يف �حلال  حتى بعد 
ين�شرفون يف خنوع  �ملر��شم،  �نتهت  وقد  بالن�شر�ف  �شلطان  وياأمرهم 

تاركني فتاتهم له.
- �إذن فما �شِمعته �شحيح يا �شيدنا!

وحتمل  بل  �لدو�م،  على  �ملرتع�شة  �لنبة  تلك  يعرف  �إنه  يلتفت،  مل 
�إىل حد كبري، �قرتب عجوز  ت�شبه ر�ئحة �لبكة  �لتي  �لرياح ر�ئحته  له 
�شعره  �لرياح  حترك  يده،  يف  �جلذع  يرتكزعلى  �ملنحني  بظهره  �لبكة 

�لأ�شعث بينما هو يدور حول �ملياه �لعكرة لي�شل �إليه �شائًحا:
- �لأ�شياد لن يرتكوك تفعلها هكذ� بب�شاطة يا �بن �شخر!
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�أجابه �شلطان بجمود دون �أن يكلف نف�شه عناء �للتفات نحوه:
- ماذ� �شيفعلون؟

- لن تهناأ �أبًد� بحياتك، مل �أ�شمع ب�شاحر تركهم فرتكوه!
- �أي �أ�شياد تق�شد يا عجوز �لبكة؟

�شمت �لعجوز بينما �لتفت �شلطان �إليه لينظر �إىل عينه �لغائرة �لتي 
حتدق به حمذرة وهو يهم�س :

- كالهما !
كالهما، يالها من كلمة �شغرية حتوي جمًعا من �لوحو�س! دو�مة تاأخذه 
وترميه هنا وهناك بينما قلبه ي�شرب بقوة، لقد �أتى ببدعة من �أمره ويف 
�أفلت  ليحموه،  بهم  يت�شبث  �أن  من  فبدًل  ب�شدة،  �إليهم  يحتاج  كان  وقت 
يديه! نظر�ت �لعجوز تخبه باأنه ي�شقط نحو �لأنياب مبا�شرة.. وكالهما 

ي�شتعد لق�شمه!
�شيدك  �لآن يف خدمة  تكون  �أن  �ملفرت�س  من  �ألي�س  ملاذ� حتذرين،   -

�جلديد!
��شتند �لعجوز بظهره �إىل �ل�شجرة مر�قًبا لالأفق �لبعيد و�ل�شحب �لتي 
كانت حتجب �ل�شوء �لقوي ل�شم�س �لظهرية تتك�شف ببطء، �أخف�س عينيه 

لي�شرب �لأر�س �لرت�بية �شربتني بع�شاته قبل �أن يقول بنبة كالنحيب:
متتالية،  لليال  ير�وده   بُحلم  �شارحني  باأيام،  �أن ميوت �شخر  قبل   -
ذلك �حللم كاد يفعل به ما متر به �أنت �لآن، لكنه كان �أقوى منك، 

عا�س ومات وهو �شخر �لعا�شي!
�لعجوز  ل�شان  على  �حُللم  ذكر  جاء  عندما  ب�شدة  حو��شه  �نتبهت 
فا�شتد�ر بج�شده َدفعة و�حدة مو�جًها �لعجوز، وقف �أمامه ي�شاأله متلهًفا:
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- ماهو هذ� �حللم �لذي كان ير�وده؟
 بد� وكاأن عينه قد غارت �أكث و�أكث حتى كادت تختفي و�أ�شاح بوجهه 

كاذًبا:
- مل يق�شه علّي.

 - كاذب.
�لبكة  عجوز  ف�شِحك  تبقان،  عيناه  بينما  كالفحيح  بنبة  قالها 
مي�شك  ثم  يطبقهما  �أن  قبل  �شفتيه  خلف  من  �ل�شفر�ء  �أ�شنانه  وبرزت 
بتالبيبه جاذًبا �إياه ب�شعف، يد�ه ترتع�شان بينما �ل�شخط هو من يحركه 

متحدًيا �شلطان بنبة كاله�شي�س:
ت�شتطيع  لكن  يديك،  �شوى  متلك  تعد  مل  �شيدنا،  يا  تخيفني  مباذ�   -
عنك،  ي�شفحون  لتجعلهم  قرباًنا  �إليهم  تقدم  �أن  ت�شتطيع  �لعودة، 
هذه �ملرة �شاأ�شاندك، �شاأ�شعد معك جبل د�و، �شاأموت فد�ء �أن تظل 

�شيدنا حتى �آخر رمق!
ُيفني عجوز  ملاذ�  نف�شه،  �شلطان  فيها  ي�شاأل  �لتي  �لأوىل  �ملرة  لي�شت 
�لنار،  حول  ويجل�س  كوخ  يف  يعي�س  �إنه  م�شلحة،  �أي  دون  نف�شه  �لبكة 
يق�س �حلكايات �ملخيفة على �لنا�س يف �لأ�شو�ق ويقوم مبهمته يف جمع 
�لفتيات حول �لنار كل ح�شاد، ليعود ثانية �إىل كوخه، كالفاأر يكتفي بقطع 
�شغرية من �لطعام ولو كان عفًنا؟ �إل �أنه مل يكن يتعب عقله يف �لبحث عن 

جو�ب ما، �أما �لآن فلن يرتكه حتى يعرف:
- ملاذ� تفعل كل هذ�؟ ملاذ� لديك ��شتعد�د د�ئًما لتقتل نف�شك لقاء �أن 
يا  تكلم  �لبلدة، ماهي م�شلحتك؟  �لو�شع على ماهو عليه يف  يبقى 

عجوز من هو �شيدك �حلقيقي؟
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مم�شكان  يدور،  ما  �شجاًر�  هناك  باأن  يظن  بعيد  من  �إليهما  �لناظر 
بتالبيب بع�شهما �لبع�س، لوحة �شعبية بالزيت لبق ورعد يتباريان على 

�إظهار قوتهما، بينما َمن يقرتب ي�شعر بالنار �ل�شاربة بينهما:
- �خلوف.. �أنا �أخدم �خلوف!

م�ًشا  وكاأن  �شلطان  ج�شد  يف  �لرجفة  �أثارت  ممطوطة  بنبة  قالها 
وهو  متعجًبا  يناظره  وهو  �إياه  تارًكا  فابتعد  ج�شديهما  بني  مر  كهربائًيا 

يكرر:
- �خلوف؟!

�لقريبة منهم،  �لغابة  �أ�شجار حافة  يافعة من بني  فجاأة ظهرت فتاة 
فاأ�شارت  يلتفت نحوها  �شلطان مما جعله  �ملفاجئ عيني  جذب ظهورها 
فتاة  يتفح�شها،  نحوها  و�شار  حاجبيه  بني  ما  �شيق  ينتظرها،  باأن  �إليه 
ا ي�شيق عند خ�شرها  قمحية عيناها بلون �لع�شل، ترتدي جلباًبا ف�شفا�شً
بحز�م قما�شي عري�س، �إنه يعرف تلك �ملالب�س جيًد�، �إنها تنتمي لقبيلة 
عر�شًيا  �لغابة  عابرة  �مل�شافة  قطعت  �لفتاة  �أن  يبدو  وحدها،  �لر�وي 
وحدها كما يبدو �أنها تبحث عن �أحدهم، �شارت نحوه هي �لأخرى بينما 
فبدت  قلياًل  حركتها  تثقل  ظهرها  على  حتملها  �لتي  �لقما�شية  �حلقيبة 
�أمامه ر�فعة كفيها  �أنها و��شلت �ل�شري حتى توقفت  �إل  خطو�تها بطيئة، 

حتمي عينيها من �ل�شم�س �لتي �شطعت للتو مت�شائلة :
- من ف�شلك، هل ت�شتطيع �أن ت�شف يل كيف �أذهب �إىل مدر�شة �لبلدة؟
ت�شاأل عن  هنا  �لنا�س  �ملدر�شة،  يهمه  من  بف�شول جمدًد�،  تفح�شها 
يهتم  �أحد  ل  �ل�شاحر،  عن  حتى  �أو  �لأ�شعار،  عن  �ل�شلع،  عن  �لأ�شو�ق، 

باملدر�شة �شوى �شخ�س و�حد!
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ملعت �شورة غرميه يف ذهنه فابت�شم و�خليوط ترت�بط بعقله منطقًيا، 
فقال حماوًل �أن ميار�س بع�س �ل�شحر يف حديثه:
- تريدين جالل �لدين �لرو�ي �ألي�س كذلك؟

حدقت به بده�شة �أر�شته كثرًي� وهي تومئ موؤكدة:
- نعم.. كيف عرفت!

وهو  �أمامها  مي�شي  و��شتد�ر  تتبعه  �أن  �إليها  م�شرًي�  �بت�شامته  �ت�شعت 
يهم�س لنف�شه:

- �أمل يخبك باأن يف �لبلدة �شاحًر�!

4 4 4
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الكالم الُمباح

 يف تلك �ل�شاعة تتجمع �لن�شاء حول �لأفر�ن يف منازلهن بينما يرقد 
�أ�شجارهم، وقد ��شتدت �شم�س  �أ�شفل غ�شون  �لرجال يف �شاعة �لقيلولة 
�لظهرية، مل تتبادل معه �حلديث ُطَو�ل �لطريق �إل �أنه كان ي�شله هم�شها 
يتاأمل،  �شوتها  حتى  حزينة  مهمومة  تبدو  بـاحلوقلة،  �لد�ئم  �ملت�شنج 
خطو�تها متثاقلة لكنها جدية �شديدة، مل يَر �مر�أة ت�شري هكذ� بخطو�ت 

و��شعة ت�شبه خطو�ت �لرجال، بينما هو ي�شلك بها طرًقا غري ماأهولة.

 يبدو �أن �لعناد �شفة موروثة متغلغلة يف جينات تلك �لقبيلة!

- �أظننا و�شلنا.

نطقت بها خديجة وهي تقر�أ باإمعان ��شم �لبلدة يعُقب كلمة مدر�شة 
كما يبدو خمطوًطا على لفتة متهالكة �أعلى مبنى منخف�س من طابقني 

فقط، و�جهة �لطابقني عامرة بالنو�فذ  �ملفتوحة للهو�ء و�ل�شوء.

�ملتد�خلة  �لفتية  �أ�شو�ت  تتبع  مبا�شرة  �جتهت  �إليه  تلتفت  �أن  ودون 
�لآتية من �لد�خل حتى و�شلت �إىل �إحدى نو�فذ �لطابق �ل�شفلي.

نافذة  �لآخر من  هو  �قرتب  وباأنه  يتبعها،  �شلطان  �أن  تدري  تكن   مل 
�أخرى جماورة للنافذة �لتي ��شتندت عليها تنظر ملا يدور.
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ر�أته يجل�س على ر�أ�س حلقة بينما �ل�شبية يتحلقون من حوله، مل تكن 
هذه �ل�شورة �لتي طاملا تخيلتها خديجة عن �ملدر�شة ول عن طريقة تعليمه 
لل�شغار، كانت تظنها كمدر�شة �لقبيلة يف �لبلدة �لأم، �لأ�شتاذ و�قف �أمام 
لوحة جد�رية �شود�ء يخط فوقها ويقوم بال�شرح، بينما �لتالمذة يجل�شون 
ما بني نائم ومتثائب يفكرون يف �ل�شطائر �لتي يحملونها د�خل حقائبهم 

وكي�س �حللوى �ملجاور لها!
باختالف  رمبا  �أو  ُمعلمها،  باختالف  خمتلفة  فهي  �ملدر�شة  هذه  �أما 

بلدتهم.
ر�أته خديجة يجل�س مرتبًعا بينهم يحاول تهدئة مد�خالتهم �ملت�شابكة، 

فريق منهم يهتف:
- فلن�شتكمل ق�شة �حل�شة �ملا�شية، كنت حتكي لنا كيف �جتاح �لتتار 

بغد�د و�ل�شام 
ليهتف فريق �آخر:

باأن يحكي لنا ق�شة قبيلته لأجل عمار �لذي  - ل لقد وعدنا �لأ�شتاذ 
كان يطلبها دوًما

�لفريقان يتنازعان بينما عمار يجاور �لأ�شتاذ عن ميينه مطرًقا، منذ 
�أن �أعاد جالل �لدين و�لدته �إىل �ملنزل وهي ل تفارقه، تهذي ليل نهار، 
�أحياًنا  وتر�شله  �حلياة،  قيد  على  يبقيها  لها  �أمل  كاآخر  �أحياًنا  حتت�شنه 
�أعماق  �لذهول قاب�س على روحها مطل من  �إليه،  تتعرف  تكاد  �أخرى ل 

عينيها، لتفرت عن �لهم�س بـ �أين ذهبتا؟!
ترك  وقد  �شيجدهما  كيف  ذلياًل،  �لأبو�ب  يطرق  ماز�ل  و�لده  بينما 
�ل�شاحر �شحره، وجالل �لدين يخبه باأن يردد �أدعية ل يفقه منها �شيًئا 
وهو يبحث عنهما، كيف �شتجعله تلك �لكلمات وحدها يعث على �بنتيه، 
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ملاذ� ل يذهب �إىل ربه وي�شاأله بدًل من �أن يقوم بتحفيظه تلك �لكلمات، 
بل ملاذ� يرتكهم �هلل �شائعني يف �لأر�س، منهكني، مظلومني، هناك خلل 

ما بالتاأكيد!
- �أنت �شتحكم بينهم جميًعا يا عمار، فاأنا عينتك نائبي.

�شحك �ل�شبية عندما قالها �أ�شتاذهم بجدية م�شحكة موجًها حديثه 
�إىل عمار �لذي تكلم بخفوت �شارد:

- كما ت�شاء يا �أ�شتاذ.
بكلتا  ثانية  بتهدئتهم  فقام  �حللقة  تدب يف  من جديد  �جللبة  عادت 

يديه حا�شًما:
- �شننزل جميًعا على رغبة عمار.

�لدين  بينما جالل  متبًما  و�لآخر  بحما�س  �أحدهما  �لفريقان  �شكت 
ي�شتند �إىل كتف غالمه مبتدًئا كما عودهم د�ئًما بال�شالة و�ل�شالم على 
خلفها  لتخفي  جتاهد  بابت�شامة  باحلديث  ي�شرع  �أن  قبل  �خلامت  �لنبي 
��شتمالة  يف  ي�شرع  وهو  منها  لفزعو�  �لآن  �أمامهم  جت�شدت  لو  ذكريات 

قلوب �لفريق �ملتبم قائاًل:
- قال �بن خلدون: �إن �لتاريخ كله يعيد نف�شه، بينما �أنا �أظن باأنه ليفعل 
م�شابيحنا  منا  �أخذو�  قد  و�ملغول  �لتتار  وكاأن  فقط!  بالدنا  يف  �إل 

وتركونا نتخبط يف �لظالم حتى يومنا هذ�.
يف  جنح  وقد  حولهم  عما  كلية  �نف�شلو�  وقد  �ل�شمع  �ل�شبية  �أرهف 
�أحدهم  كان  لو  �آذ�نهم،  قبل  م�شاعرهم  ومنحوه  حما�شهم  ��شتجالب 
نظر لالأعلى عن ميينهم نحو �لنو�فذ لكانو� ��شتطاعو� روؤية خديجة تطل 
للغاية  م�شتغرقني  كانو�  �أنهم  �إل  �أخرى،  من  و�شلطان  نافذة  من  عليهم 

كاأ�شتاذهم متاًما:
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- كانت قبيلتنا تعي�س يف بلدة كبلدتكم هذه، �إل �أنها كانت على �ل�شفاف 
مبا�شرة من جميع نو�حيها، مل يكن لدينا �ل�شحر�ء �لتي لديكم يف 
�لن�شف �لثاين من �لبلدة، �أعد�دنا مل تكن كثرية، نحن تقريًبا عائلة 
كـ جدي  فُيطاع  ياأمر  �لذي  �شيخنا هو كبرينا  �لعدد،  �شخمة كثرية 
لـ د�و  �لر�وي �لكبري ومن بعده عمي ن�شر، ولنا قو�نني خا�شة كما 

قو�نني خا�شة بها ..
قاطعه �أحد �لأولد بف�شول مت�شائاًل:

- وملاذ� مل يحكم و�لدك يا �أ�شتاذ؟، وهل �شتكون �أنت �حلاكم بعد عمك 
وترتكنا؟!

فحياته  تقريًبا،  حياته  يف  �شيء  كل  كن�شف  �بت�شامة  ن�شف  �بت�شم 
كلها �أن�شاف، مل يبلغ حد �لكمال �أبًد�، وقال بغ�شة تلوي حنجرته ليخرج 

�شوته خ�شًنا:
�إىل �جلامعة  و�أذهب  �ملدينة  �أحب  و�لدي رحمه �هلل، كنت  �أنا مثل   -
فيها حتى �نتهيت منها، وو�لدي كان يعلم �أن عمي هو �لأف�شل منه يف 
�إد�رة �شوؤون �لقبيلة فرتك له �مل�شيخة عن طيب خاطر، كان خليًطا 

بني �لزهد وحب �لدنيا، ل �أعلم كيف كان يوفق بني كالهما!
- ها يا �أ�شتاذ ثم ماذ� حدث؟

هتف بها �أكبهم وهو يتكئ مبرفقه على فخذه ومييل بجذعه لالأمام 
مببالغة رفع لها �لأ�شتاذ حاجبيه وهو يومئ له مو�فًقا ويقول:

�أخبار باأن  - عندما بلغت �لر�بعة و�لع�شرين من عمري ظهرت فجاأة 
بلدتنا بالكامل قد ُبنيت فوق مقابر �لفر�عنة، و�أن �لدولة تعّدها كنًز� 
وجتريف  �لدور  هدم  ذلك  و��شتلزم  ��شتخر�جها،  من  ولبد  ثميًنا 
�لدنيا  �لقو�نني وقَلبنا  �لأر��شي �لزر�عية، رفعنا �لق�شايا وهاجمنا 

ومل نقعدها.. �أو هكذ� ظننا!
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- ثم ؟
خلفهما،  �ملا�شي  يختبئ  �للذين  �حلرفني  بهذين  �لهمهمات  �رتفعت 

فا�شتكمل حماوًل �أن تبدو نبته حيادية:
- ثم �أوقعونا يف فخ تف�شيل �مل�شلحة �ل�شخ�شية على م�شلحة �لوطن 
�لتايل  �ليوم  يف  و�أ�شبحنا  �لقانون،  على  وخارجون  عمالء  وباأننا 
و�ل�شفن �ل�شخمة �لتي حتمل �آلت ومعد�ت �لهدم تقف على �شفافنا، 
��شتطعنا �أن نوقف �ملعد�ت، وذهب �إليهم جمل�س �لقبيلة فلم يرت�شو� 
وعاد  وبالفعل حتاور معهم  وحده،  �آ�شف  �ل�شيخ  مع  �شوى  بالتفاهم 
ا يف بلدة ُتدعى  �إلينا  ب�شكوك ملكية لأر��ٍس �أخرى وعلى �ل�شفة �أي�شً

د�و!
- هنا!

 �أوماأ بر�أ�شه للفتى نف�شه و�لذي على ما يبدو يقوم بدور حمقٍق �شحفي 
�شزًر�  له  ينظر  فهو  غريه  فعلها  لو  �أما  باملقاطعة،  فقط  لنف�شه  في�شمح 

لي�شكته!
- نعم هنا، وحتديًد� على �ل�شفة �ملو�جهة للق�شر �لذي مت حرقه فيما 

بعد!
�ت�شعت �لأعني �ملحدقة به بينما خديجة يف �خلارج تر�شل تنهيدة خافتة 
وهي ت�شتمع �إىل تاريخ حتفظه عن ظهر قلب، فلقد كانت يف �لع�شرين من 
عمرها وقت هبوطهم على �شفة د�و وتذكر جيًد� ذ�ك �ليوم �ملحتدم وما 

حدث فيه:
- وجدنا هناك عدة دور مبنية بالفعل باحلجر �لأبي�س فقط ول ت�شلح 
�أمتعتنا  و�شع  �إىل  ��شطررنا  ذلك  وبرغم  �لب�شري،  لال�شتخد�م 
�أما  �ملحاكم من جديد،  �إىل  �لعودة  عليها حلني  �أنف�شنا  وتوزيع  بها 
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ن�شطو�  ا  ل�شو�شً �لقا�شم ح�شبونا  �شقر  عائلة  من  �لق�شر  �أ�شحاب 
على �أر��شيهم وبد�أو� �حلرب فوًر�، فقد �أر�شلو� لنا تهديًد� �شريًحا، 
مهلة  نطلب  لهم  فاأر�شلنا  يبيدونا جميًعا،  �أن  و�إما  �لأر�س  ترك  �إما 
حلني �لف�شل يف �لق�شية �جلديدة �لتي �أقمناها لي�شمحو� لنا بالعودة 
لديارنا، وبالفعل منحونا �شنة كاملة كنا نفرت�س فيها �أروقة �ملحاكم.

- ثم؟
بد�خله  فتمتم  �شلطان  �أُذن  �إىل  �ملت�شائلة  �ل�شغرية  �لهم�شة  و�شلت 

و�ثًقا:
- ثم تفوز �لأ�شياد جمدًد�!

- مل يكن �أمامنا بديل وبيننا ن�شاء و�أطفال وعجائز، �أر�شلنا �إىل عائلة 
�شقر باأننا م�شتعدون لأن نعمل لديهم يف زر�عة حديقتهم �ل�شا�شعة 
بالفعل،  ن�شكنها  �لتي  �أر��شيهم  نوؤجر  باأن  لنا  ي�شمحو�  �أن  مقابل 

فرف�شو� وهددونا بالذبح هذه �ملرة!
�شهقة عمار �خلافتة و�لذي غلب ف�شوله حالة �حلزن �لتي كانت تعزله 
عنهم قطعت �شيل �حلكاية �لتي تقطر �أحرفها دًما و�أملًا ور�ئحة موت ل 
تز�ل تزكم �أنفه وبرغم ذلك تب�شم له جالل �لدين مربًتا على كتفه ي�شاأله 

بحنو:
- لو �أردت ننتقل �إىل حكاية �أخرى ..

ا وقد �ت�شع بوؤبوؤ عينيه حمدًقا بحما�س ماأخوًذ�  حرك عمار ر�أ�شه ر�ف�شً
مبا ي�شمع وقد توقف جالل �لدين عن �حلكاية يف نقطة �أ�شعلت ف�شولهم، 
خا�شة وهم مطلعون على نهاية �لق�شة مما ي�شتمعون �إليه يف بيوتهم ممن 
حولهم ولكنهم مل يكونو� على در�ية ب�شبب تلك �لنهاية �ملفجعة، �أعمارهم 
ما بني �حلادية ع�شرة و�لر�بعة ع�شرة، �أي �أن �أكبهم وقت ذروة �لأحد�ث 
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كان يف �لر�بعة من عمره غري مدرك بطبيعة �لعامل �مل�شتعل �لذي �نزلق 
�إليه!

- �أرجوك �أكمل يا �أ�شتاذ نريد �أن نعرف.
زوى ما بني عينيه وقد تركز نظره على نقطة فارغة تتو�شط �حللقة يف 
ا خفًيا : منت�شفها متاًما، نوع من �لتيه غلف بنبته، وكاأمنا يحدث �شخ�شً
- ل �أعرف ملاذ� كان و�ثًقا �إىل تلك �لدرجة باأنه قادٌر على حل �ملع�شلة، 

مل يف�شح لأحد ول حتى يل، لقد كنت �أقربهم �إليه!

�لوقفة  تلك  ي�شتكمل  �أن  �حلكمة  من  لي�س  �لآن،  ين�شرف  �أن  يجب 
يرهف  لأن  �شلطان  يدفع  ما  �شيًئا  للبقاء،  تدفعه  ولكن غريزته  �لغريبة، 
�شمعه، ويخبه باأن �شحابة �شتمطر خطًر� �أ�شود قادمة يف �لطريق، وباأن 

لديه مفتاح �للغز!

- عمن تتكلم يا �أ�شتاذ؟!

- عن و�لدي .. �شم�س �لر�وي �لذي �ختفى �أحد ع�شر يوًما، ثم جاء �إىل 
و�شي�شرف  معنا  ومتعاطف  ياأخذ �شفنا  د�و  باأن حاكم  جدي يخبه 
عائلة  وبني  بيننا  هدنة  عقد  فيها  ُيبم  لح  �شُ جل�شة  على  بنف�شه 

�لقا�شم.
 - هل هو رجل �شالح؟

خرج �ل�شوؤ�ل من فم �شبي مل يعرف �ل�شبع يوًما، كمن يبحث عن �أي 
ا من �لعدل، فاإن كان �جلوع  �شبب يجعله ي�شدق �أن يف هذ� �لعامل بع�شً
مقاباًل لل�شالح فال باأ�س، لكن حتى تلك �لق�شة مل يعث عليها ليتعلق بها 

بينما �لأ�شتاذ يجيب بال �إجابة حقيقية:



154

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

- �إن كنت تريد �أن تعرف، فانظر يف �أحو�ل �أهل �لبلدة، كيف يعي�شون، 
كيف ياأكلون، كيف ميوتون!

�أطرق �ل�شبي مفكًر� بينما يحثه بقية �ل�شبية على �ملتابعة فا�شتطرد 
ر�وًيا:

- خرج �أبي مبو�فقة جدي ملالقاة �حلاكم يف ق�شره وعاد بالفعل وقد 
�أن ل نحدث فيهم ما ي�شووؤهم، وّقع  وّقعو� هدنة ت�شتمر على �شرط 
جمل�س �لقبيلة بجو�ر توقيع عائلة �لقا�شم ويعلوهم ختم �حلاكم .. 
�شبعة �أيام .. ل�شبعة �أيام فقط، ع�شنا كما يعي�س بقية �لنا�س وظننا 
باأننا �شننعم بحياتنا �جلديدة و�إن كان بها بع�س �لكد .. حتى �إنني 

ا! خطبت �بنة عمي وعقدت عليها �أي�شً
مل ت�شتطع �بنة عمه منع ثغرها من �أن يبت�شم حنيًنا و�شوًقا لتلك �لأيام 
�ل�شبعة وبخا�شة �خلام�س منها، عندما باتت زوجته، و��شتمعت لأول مرة 
�عرت�ًفا منه باأنه كان يناديها بينه وبني نف�شه بـ »ُحب«، �ت�شعت �بت�شامتها 
وهي تتذكره عندما �شمت متوقًعا �أن ُتديل هي �لأخرى باعرت�ف م�شابه، 
�إل �أنها عب�شت وهددته »�شاأ�شكو لأبي �إن كررتها« ثم تركته مغادرة تدعي 

�لغ�شب بينما هو ترتفع �شحكاته وتطارد خطو�تها!
�شحكات ر�ئقة ل متت ب�شلة لتلك �ل�شحكة �حلزينة �لتي تفرتت عنها 
�شفتاه يف تلك �للحظة وهو يقول م�شتدرًكا بخفة حماوًل ك�شر ذ�ك �لوجوم 

على وجوه �لفتية:
- هل ت�شدقون باأنها �شكتني لأمي لأنني غازلتها؟

بينهم  فيما  يتغامزون  بينما  ثغرهم  �ل�شقية على  �لب�شمات  تر�ق�شت 
يغازل  معلمهم  يتخيلون  كيف  �لده�شة،  ببع�س  قلياًل  �شحكاتهم  وعلت 

ا! فتاة، بل وت�شكوه �لفتاة �إىل �أمه �أي�شً
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كان يجاريهم يف �شحكاتهم وهو يرفع كتفيه لالأعلى مدعًيا �لده�شة 
ملوًحا بيده ي�شتكي لهم:

�أمي نهرتني و�شربتني على ر�أ�شي �شائحة  �أن  - هل ت�شدقون كذلك 
بعد �أن م�شم�شت �شفتيها » �ترك �لفتاة حلالها يا خائب �لرجا » !

وجه  على  �إر�دًيا  ل  �رت�شمت  �إنها  حتى  لدقائق  �ل�شحكات  ��شتمرت 
�شلطان �لذي يرقب خديجة من قريب.

تكتم  لفتاة  �أمامه،  يتج�شد  �لذي  كذ�ك  عاطفًيا  م�شهًد�  يوًما  يَر  مل   
�شوت �شحكاتها حتى �رجتت لها كتفاها بينما عيناها تهطالن بالدموع 
فتم�شحهما بكلتا كفيها وحترك ر�أ�شها بـ » ل فائدة »! �أما عيناها فتحكيان 
يوًما  تفي�س  �أن  من  خائفة  فتكتمها  بها،  تبوح  �أن  من  �أكب  ع�شق  ق�شة 

وينهدم �جل�شر يوم في�شان عارم!
- وماذ� بعد �لأيام �ل�شبعة؟

�أول من تال�شت �ل�شحكات عن فمه  �ل�شوؤ�ل وقد كان  ��شتعجل عمار 
وكاأن �لأيام قد علمته باكًر� �أن �ل�شعادة ل تدوم، و�أن �لفرحة د�ئًما تاأتي 
�ل�شحكات تدريجًيا و�شمت جالل  و�لنزو�ء، خفتت  �لك�شر  �شهلة  نحيلة 
�لدين حتى هد�أو� متاًما،  ي�شتجمع �شجاعته قبل �أن يقطع �لطريق على 
�شريان �لغر�م �لذي نب�س بعروقه حل�شور �شريتها �لطاغي، طالت حلظات 
�شكونه قبل �أن يتنحنح حماوًل �نتقاء كلمات منا�شبة، �إل �أن كل �لكلمات 

رغًما عنه �أو باإر�دته �شتخد�س �ملرح �ملطل من �أعينهم �لآن ل حمالة:
م�شجدنا  يف  ملقاة  �لقا�شم  �شقر  جثة  وجدو�  �لثامن،  �ليوم  فجر   -

�ل�شغري!
�حتلت �لهمهمات �ملاأخوذة �شدرة جل�شتهم تلك بينما هو يتمتم لينتهي 

مما ل يريد قوله باخت�شار:



156

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

عن  �لدفاع  �إىل  فا�شطررنا  و�لبنادق  �لهدم  مبعاول  دورنا  هاجمو�   -
�أنف�شنا وحرمات بيوتنا و�شارت مقتلة كبرية .. و�شب �حلريق �لهائل.
ذ�كرتها  بعني  ترى  وهي  عيني خديجة  مر�رة قدمية من  دموع  فرت 
�أخويها وهما غارقان يف دمائهما على عتبة د�رهم، طغى �شر�خ �لن�شاء 
على �أ�شو�ت �لبنادق، و�لرجال تهرول يحملون كل ما ي�شلح �شالًحا، بينما 
هي جتري ل تعلم �إىل �أين، تبحث يف �لوجوه عن وجه �أبيها فال جتده وقد 

�ختلطت �ملالمح ومتوهت بالدماء.
 �مل�شاعل ُتقذف من حولها هنا وهناك، هرعت مرتعبة ترتع�س �إىل د�ر 
عمها �شم�س فوجدت ما جعلها ت�شقط على ركبتيها وقد �أدركت �أن نهايتهم 
جميًعا باتت و�شيكة، جثث لح�شر لها لأولد عمومتها وعدد لي�س بقليل 
من �شباب �لقبيلة حترتق جثثهم يف �لأرجاء، �لأج�شاد ملقاة بع�شها فوق 
�لبع�س متكومة فال تكاد تتعرفهم، حو��شها �ُشلت بالكامل بينما �ل�شر�خ 

من حولها يزد�د و�لنري�ن تعلو لالأفق.
 ل ُيعقل �أن يكون كل هوؤلء �لرجال من عائلة �لقا�شم فقط، لبد �أن 
�لأر�س  عن  رفعتها  قوية  يٌد  �لرو�ة،  من  للثاأر  �إليهم  �ن�شمو�  د�و  �شباب 
�لد�ر  د�خل  بها  ودفعت  �مل�شتعلة  �لنري�ن  بني  من  �إياها  منت�شلة  فجاأة 
و�أغلقت �لباب عليها، ملحت ظهره وهو يندفع للخارج ثانية وي�شرخ بها �أن 
ا و�شدرها يعلو ويهبط  �أر�شً لتخرج مهما حدث، �ختل تو�زنها و�شقطت 
حتى كاد قلبها يتوقف، ما هذ� �لكابو�س �لذي تعي�شه، �أين ن�شر �لر�وي، 

هل حلق باإخوتها، هل باتت وحيدة تعارك م�شرًي� جمهوًل؟
و�نفتح �لباب فجاأة جمدًد� لتتدفق من خالله ن�شوة �لقبيلة، �أحدهم 

يدفعهن من �خلارج قبل �أن يغلق �لباب جمدًد�.. �حلاجة و�شيلة!
�إنذ�ر  دون  عينيها  �أمام  قفزت  قد  وكاأنها  �ملقعدة  جدتها  تذكرت 
فنه�شت حتاول �لتمل�س من بني كومة �لن�شاء �ل�شارخة �لباكية �ملذعورة 
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حتى ��شتطاعت �أن تدخل �لغرفة �جلانبية، دفعت �لباب �خل�شبي �لثقيل 
ا حتاول دفع نف�شها للخروج من �لغرفة، �حت�شنتها  فوجدتها ملقاة �أر�شً
بقوة وت�شبثت بها كطوق جناة، بينما �لأخرى تهتف مذعورة ت�شاألها عن 
ولديها �شم�س ون�شر و�أولدهما، وهي ل متلك �إجابة، لمتلك �شوى �أج�شاٍد 
بينما  للد�خل  حملها  �لذي  �لدين  جالل  حتى  تعرف،  من  لكل  متفرقة 

�لدماء متالأ موؤخرة ر�أ�شه باتت ت�شك باأنه ل يز�ل على قيد �حلياة!
�أ�شارت لها جدتها نحو �لنافذة بعينني ز�ئعتني ووجه �شاحب كالأمو�ت 

هام�شة:
- هند.

نظرت  جدتها،  �إ�شارت  ببطء  ي�شتوعب  وعقلها  خديجة  عينا  �ت�شعت 
نحو �لنافذة فوجدت �لألو�ح �خل�شبية �لتي كانت ت�شده ممتلئة بالثقوب!

حاولت �أن تنه�س لتتوجه �إىل حيث �أ�شارت جدتها ولكنها ت�شبثت بكفها 
ا هاتفة: تعيدها بجو�رها �أر�شً

- ل تقفي !
وركبتيها  يديها  على  ز�حفًة  وقو�شت ج�شدها  مبهوتة  بر�أ�شها  �أوماأت 
�لنافذة فا�شطدمت عيناها بج�شد  نحو  �لتفت حول فر��س جدتها  حتى 
ا بينما �لدماء تنزف من جانب ر�أ�شها، تابعت �لزحف  هند �ل�شاكن �أر�شً

باجتاه ر�أ�شها لتم�شكها من كتفيها وتهزها بقوة هاتفة:
- خالتي، �نظري �إيّل!

�حلياة  فارقت  وقد  �لغرفة  �شقف  يف  حتملق  ز�لت  ما  هند  �أن  �إل 
بر�شا�شة �خرتقت جانب ر�أ�شها بينما كانت حتاول �لنظر من بني �لألو�ح 
�لتفاتة و�حدة جتاه �شرير  �إل  لرتى ما يحدث باخلارج، فما كانت منها 
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�حلاجة و�شيلة لتخبها مبا تر�ه، وقد كانت �آخر نظرة �إليها حيث �شقطت 
حتى  وتر�جعت  فزعت  �لتي  و�شيلة  �أعني  �أمام  هامدة  جثة  �لفور  على 

�شقطت من فوق �لفر��س قبل �أن تدخل خديجة مبا�شرة.
- �أنا خديجة يا خالة، �أنا زوجة ولدك.

كانت منكبة فوق جثتها تهتف �شارخة بلوعة وعقلها تنهار كل دفاعاته، 
وبد� لها كل �شيء يتال�شى وتتباعد �أ�شو�ت �لطلقات و�لعر�ك يف �خلارج 

وتخبو !

4 4 4
حترك �شلطان مبتعًد� مبجرد �أن �رتفعت وترية بكاء �لز�ئرة لتك�شف 
عن نف�شها، فا�شتد�ر فوًر� مغادًر� بينما �أذناه تلتقطان هتاف جالل �لدين 
�ملتعجب با�شم خديجة! علم باأنه ر�آها فاآثر �لختفاء خلف �ل�شجر �ملحيط 
باملبنى، يف �للحظة �لتي قفز فيها جالل �لدين عابًر� حافة �لنافذة �إليها 

كما يفعل مع �شياج �شاحة �لرتوي�س:
- ما �لذي �أتى بِك يا خديجة، هل حدث �شيء لـعمي؟!

مل ي�شتمع �شلطان �إىل ردها فقط حلظة �شمت قبل �أن ي�شمعه ي�شاألها 
جمدًد�:

- وكيف جئِت وحدك �إىل هنا؟
- يبدو �أنك ذو �شهرة و��شعة بينهم!

حتدثت بنبة مرتع�شة �شائعة حماولة د�س �شياعها يف مز�ح �أثقل قلبه 
باخلوف عليها، حتى �إنه مل ينتبه �إىل ذ�ك �لذي ي�شتمع �إىل حو�رهم خلف 
يحاولون  �لد�خل  من  يقفون من خلفه  �لذين  �ل�شبية  هوؤلء  �أو  �ل�شجرة 
��شرت�ق �لنظر لتلك �ل�شيفة �لتي مل يروها من قبل و�لتي تنهمر �لدمعات 



159

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

�حلديث،  على  تقوى  ل  بعجز  �شدره  �إىل  م�شتندة  توقف  بال  عينيها  من 
ز�غت نظر�ته هنا وهناك وفجاأة ��شتد�ر خلفه هاتًفا يف تالمذته:

- �ذهبو� �لآن �إىل بيوتكم يا �شباب.
�أطرقو� بخيبة �أمل وقد بلغ ف�شولهم �لذروة، �ن�شحبو� وكل منهم يدفع 

�لآخر حانقني حتى خرج �آخرهم.
�إىل  �ملوؤدي  �لرئي�شي  �لباب  حيث  بها  لي�شري  بلطف  �أمامه  دفعها   
�لف�شول �لد�خلية ينظر بني �لفينة و�لأخرى لتلك �لدموع �لتي حتفر قلبه 
ل وجنتيها، �نتظر �شلطان حتى �بتعد �لأولد وحث �خلطى خلفهما بحذر 
وخفة، نف�شه ت�شبطه بالتن�شت وجتلده حمتقره، لكنه يغ�س �لطرف فهو 
نف�شه لميتلك �إجابة، يبدو �أن معرفة ما يدور حوله ل�شنو�ت �أ�شبح غريزة 
عنده كغريزة �لبقاء ي�شعى لإ�شباعها هارًبا من �شبح �جلهل �لذي �شيطر 

عليه يف �للحظة �لتي مل ي�شتطع فيها معرفة مكان بنتي �أم عمار.
دوًما ما كان جالل �لدين يثري ف�شوله وحنقه مًعا، يعرف عنه �لكثري 
و�أرهف  باجلد�ر  ظهره  �أل�شق  باملزيد،  �لإملام  يف  متعة  يجد  ذلك  ورغم 

�شمعه ملا يدور بالد�خل:
- متالكي نف�شك و�أخبيني ماذ� حدث، تكلمي يا خديجة!

- �إنهم خلفي.
- من هم؟!

ا على مرفقيها بعدم فهم حماوًل ��شتيعاب كل ما  �شاألها بت�شتت قاب�شً
يحدث دفعة و�حدة فقالت:

- �نعقد جمل�س �لقبيلة بالأم�س و�أ�شدر قر�ًر� ب�شاأن زو�جنا.
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وذلك  ق�شد  دون  مرفقيها  ي�شغط  بينما  ليفهم  باملزيد  يطالبها 
�لإح�شا�س �ملاألوف باخلطر يد�همه يف عقر د�ره:

- ل �أفهم، ق�شي علّي ما حدث!
�شعرت بر�أ�شها يدور وقد �أُنهكت كل قو�ها يف �لطريق �إليه، فرتنحت 
بني يديه للحظة قبل �أن يجذب لها �أحد �ملقاعد دون �أن يرتكها، �أجل�شها 
مم�شًكا  جذعه  �أحنى  منها،  قريًبا  ُقبالتها  وجل�س  �آخر  مقعًد�  جذب  ثم 
بكفيها بني يديه م�شتنًد� مبرفقيه �إىل ركبتيه بينما هي حتكي له تفا�شيل 

ماحدث بالأم�س.
ر�أ�شهم  وعلى  كب�ءهم  ي�شم  �لذي  �لقبيلة  مبجل�س  فوجئو�  عندما   
�شاحة  �إىل  يلجون  �ملوؤزر،  بالن�شر  مقلتاه  توهجت  �لذى  �آ�شف  �ل�شيخ 
د�رهم �خلارجية ويوزعون �أنف�شهم متخذين �مل�شاطب �حلجرية �ملرتفعة 
جمل�ًشا لهم، يتو�شطهم قا�شي �لقبيلة �ملخول بالف�شل بني �لنز�عات �لتي 

يكون �شيخ �لقبيلة �أحد طرفيها.
قب�س ن�شر على مزلج باب �لد�ر من �لد�خل ي�شتعد ليفتحه ويخرج 
يف ��شتقبالهم معلًقا عباءته فوق كتفيه، و��شًعا �بنته ن�شب عينيه، وقبل 

�أن يدفع �ملزلج جانًبا حلقت به هم�شة تناجيه:
- �أبي!

��شتد�ر نحوها بقلبه قبل ج�شده فاأقبلت �إليه مبالمح �شاحبة وعينني 
�شائعتني، �شامتة ل جتروؤ على بثه لو�عج قلبها، لكن نظر�تها �لتي ت�شاأله 
�لن�شرة تكلمت عنها وقالت ما يكفي ليفهم، رفع كفه �حلانية مربًتا على 

وجنتها وبنبة غلفها �لدفء �شاألها:
تريدين  ليطلبك مني، هل  �شاألتك عندما جاء  �ليوم كما  �شاأ�شاألك   -

�بن عمك؟
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�أنه  �إل  ثانية،  عنها  �لإجابة  تتوىل  لعينيها  �لطريق  مف�شحة  �شمتت 
كان ر�غًبا ب�شدة يف �شماع رغبتها فكرر �شوؤ�له جمدًد�، وبرغم �إمياء�تها 

باملو�فقة �إل �أن ل�شانها كان له ر�أي �آخر وهي تقول:
- �أريد ر�شاك �أكث.

�بت�شم وكاأمنا كان يتوقع كل كلمة نطقت بها وقال وقد �أطل �حلزم من 
عينيه:

- لِك كلمتي، وتعرفني ما يعنيه ذلك.
توىل عنها متجًها وهو يعرف �أن �لباب �ملغلق ما هو �إل فوهة للجحيم، 

ورغم ذلك �شيعبه لأجلها.
 تنحنح ب�شوت مرتفع بينما ع�شاه ت�شبقه عابرة �لباب قبله نحوهم،  
نه�شو� جميًعا �إكباًر� له فحياهم و�ختار �أن يجل�س يف مكان �آخر غري �لذي 

كانو� يف�شحونه له يف �ملنت�شف، وهو �ملكان �لطبيعي لزعيم �لقبيلة.
�إ�شارة  وكاأنها  بع�س  �إىل  بع�شهم  �لباب، نظر  �ختار طرًفا جو�ر  لقد 
منه باأنه ياأخذ طرف �بنته، �إل �أن ذلك مل مينع من �نعقاد �جلل�شة بكلمة 
�فتتاحية من �لقا�شي ثم تبعها باإخر�ج دفرِت كبرِي �شخِم �أور�قه �شفر�ء 
�إىل ن�شر مت�شائاًل  يلتفت  �أن  �شميكة ت�شبه �لبديات وو�شعه جو�ره قبل 

ب�شوته �خل�شن:
و�بن  خديجة  �بنتك  بني  بالتفريق  حتكم  �شيخها  يا  �لقبيلة  �أحكام   -

�أخيك �لهارب، فهل لديك �أي �عرت��س؟
عالمات �لعمر �لتي ت�شق وجهه ويده �مل�شتندة �إىل �لع�شا مل تكن من 
�تفقو�  ما  بعد  �إليه  لقد ح�شرو�  قبلية،  �أعر�ف  لي�شت جل�شة  فر�غ، هذه 
حت�شيل  �إل  هي  ما  عدمها  من  عليه  ومو�فقته  قر�ٍر  على  بينهم  فيما 

حا�شل، �لنظرة يف عيني �آ�شف تخبه مبا �شيحدث حالة رف�شه!
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�إذن  منه  فليجعل  �لألغام؛  من  حقل  يف  قذفه  على  �تفقو�  �أنهم  ومبا 
حفاًل ل ُين�شى من �شنعه �خلا�س!

هز ر�أ�شه عدة مر�ت قبل �أن يرفعها مُمرًر� نظر�ته بينهم كمن ي�شوي 
�لأر�س ��شتعد�ًد� لغر�س �لبذور وقال بهدوء ُيح�شد عليه:

- �ل�شرع هو من يعرت�س ولي�س �أنا!
وكاأن �جلميع قد �تفق على تغ�شن �أجفانهم يف نف�س �للحظة بينما كان 
�آ�شف هو �أول من نف�س غبار �للغم عنه ونه�س كالعنقاء من بني �لرماد 

�شائًحا:
�أحكام عرفية لها  �أما هذه جل�شة  - �ل�شرع يف �مل�شجد يا �شيخ ن�شر، 

قو�نني و�شعها �أ�شالفنا، �أم ُتر�ك قد كبت وتنا�شيت؟!
يناظره بر�شا ل يخلو من  و�لقا�شي  توؤيده متاًما  �لهتافات من حوله 
ج�شد  لها  �خت�س  �لتي  �لهتافات  تلك  وحده،  ن�شر  �إىل  �ملوجه  �ل�شخط 
تهدئها،  ظهرها  على  �لأخرية  لرتبت  جدتها،  �أح�شان  �ل�شاكنة  خديجة 

وتت�شبث بها حتى ل تنه�س هام�شة يف �أذنها:
- �تركي �أمرك لعالم �لغيوب.

�أما يف �لأ�شفل فقد �نتظر ن�شر حتى هد�أت �لهتافات �ل�شاخطة من 
حوله ثم تكلم ثانية يرد على ما قاله �آ�شف بنف�س �لنبة �لهادئة:

َنّا على  ٍة َو�إِ ا َوَجْدَناآ �آَباآَءَنا على �أَُمّ - ُتذكرين يا �آ�شف مبن قالو� قدمًيا »�إَِنّ
ْقَتُدوَن«. �آَثاِرِهم ُمّ

بـ �آ�شف يرمقونه بغ�شب  نه�س �لرجال بغتة و�حًد� تلو �لآخر �قتد�ًء 
�شديد وتبعهم �لقا�شي �شائًحا:
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بقر�ر  تلتزم  �أن  �إما  و�حدة،  كلمة  �أريد  ن�شر،  يا  �لكيل  فا�س  لقد   -
جمل�س �لقبيلة و�إما ترتك �مل�شيخة ملن ل يز�ل ي�شتطيع �إحكام قب�شته 
�لقر�ر  �أجمعنا  �أن  مبجرد  غ�شبنا،  يثري  مبا  تتكلم  �أن  وقبل  عليها، 
�أ�شبحت �بنتك مطلقة ولأنه مل يتم �لدخول بها فهي لي�شت معتدة 
�ل�شيخ  �بن  خاطر  من  مبا�شرة  �لتايل  �ليوم  يف  �شنزوجها  ولذلك 

�آ�شف فهو �أحق بها
مازًحا  يبت�شم  وهو  ن�شر  �أ�شنان  مقدمة  ظهرت  �جلحيم  بني  ومن 

مبر�رة :
- ولأنه مل يتم �لدخول بها فهي لي�شت معتدة؟! �أتاأخذون ببع�س �لكتاب 

ا؟. وترتكون بع�شً
�خت�س ج�شد خديجة مرة �أخرى مع �رتفاع �لأ�شو�ت �لأ�شد �شخًطا من 
�شابقتها و�لتي �خرتقت نافذة جدتها وفطرت قلبها وهي تتخيل و�لدها 

يجل�س وحيًد� بني كل هوؤلء �لغا�شبني عليه ب�شببها.
�شوت  و�شلها  عليها متاًما، عندما  ق�شى  ما  هو  �لأخري  �لهتاف  �أما   

�آ�شف �حلاد هاتًفا » ��شتعدي يا عرو�س؛ فغًد� زفافك على ولدي«.

4 4 4
ا  دقائق طويلة مرت على �نتهاء ذ�ك �ملجل�س �لهزيل �لذي ي�شبه عر�شً
على  و�هنة  طرقات  تاأتيهما  �أن  قبل  م�شبًقا،  عليه  �لتدرب  مت  م�شرحًيا 
باب غرفة �جلدة ليدخل بعدها ن�شر مبالمح جامدة ل تنم عن �شيء، 
�أر�شلتها  وقد  �لفور  على  فاعتدلت  بجو�رها  �لفر��س  طرف  على  جل�س 
جدتها، كلتاهما �شامتتان تنتظر�ن ماذ� �شيحدث عندما يفتح فمه ويبد�أ 
باحلديث، وقد كانت حلظة فارقة بحق، لي�شت بالن�شبة لـ خديجة فقط، 
ا، كان قد �تخذ قر�ره منذ �لكلمة �لأوىل �لتي نطق بها  بل ولـ ن�شر �أي�شً

قا�شي �ملجل�س وها قد حان �لوقت لإعالمها به.. قال:
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- �ذهبي �إىل زوجك.
�أزر  من  ي�شد  و�شمت،  بها  نطق  بحق،  �ملتفجر�ت  ت�شبه  جملة  كانت 
نف�شه ليتحامل على �أمله، لقد فارقت �مل�شيخة بيت �لر�وي �لكبري على يده، 

فيالها من نقطة �شود�ء يف تاريخه �حلافل بالت�شحيات.
�شقطت خديجة على ركبتيها �أمامه وترفع نظر�تها له، يف عمق عينيه 
مم�شكة بكفيه وحترك ر�أ�شها نفًيا وقد �شكنت �لدموع مقلتيها �إىل �لأبد 

قائلة بخفوت:
- لن تكون �ملرة �لتي �أ�شحي بها لأجل كر�متك يا �أبي، �شاأّذهب �إليه 
ولكن لأطلب �لطالق، هو وعدين باأنه لن يفعلها �إل �إذ� طلبتها منه 

بنف�شي..
- لن تفعلي.

من  يبق  عينيه  يف  و�لثقة  �حلزم  �ألُق  بينما  بح�شم،  قاطعة  قالها 
�شاحًما  ر�أ�شها بني كفيه  ياأخذ بجانبي  �أن  قبل  �ل�شفاف  خلف زجاجهما 
لدموعها باأن تن�شل من بني �أ�شابعه مبحرة �إىل كفه لتجتمع هناك و�حدة 

تلو �لأخرى.
 تاأمل عينيها لدقيقة كاملة ثم قال بجلد:

�بنة  مبقولة  نف�شي  و�أُر�شي  تتعذبني،  �شنو�ت  طو�ل  �شاهدتك  لقد   -
�لأحكام  ب�شكني  �أذبحكما  باأنني  �أعلم  كنت  بد�خلي  ولكن  �أبيها! 
لك  لأرد  �لوقت  �بنتي حان  يا  �ليوم  بيدي حيلة،  يكن  ومل  �لعرفية، 

�ل�شب بال�شب و�لت�شحية باأخرى.
تعلقت ب�شدر جلبابه تت�شممه باكية ول�شانها ل يفرت عن �لإف�شاح مبا 
ميوج يف �شدرها من لوعة �لفر�ق، كانت تنتحب فعلًيا تهم�س بني طيات 

جلبابه:
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�أمي و�أنا �شغرية، مل تتزوج يا  �أتركك كما مل ترتكني عند وفاة  - لن 
فوق  من  �شقطت  عندما  ترتكني  مل  كما  �أتركك  لن  �لقبيلة،  �شيخ 
�ل�شجرة ورك�شت بي وقد كان جرحي �شغرًي� حتى �إنني كنت �أ�شحك 
بني يديك و�أنت حتملني وتدفع باب �لطبيب بقدمك وتلكمه لأنه ترك 
مكانه بالوحدة �ل�شحية، لن �أتركك كما مل ترتكني عندما �شقطت 
يف �لنهر وقفزت خلفي و�أنت تعلم باأنني �أجيد �ل�شباحة، حينما كانت 
ي�شندين  من  �أنت  كنت  بينما  وي�شربونهن  بناتهم  ي�شفعون  �لآباء 
وُيجل�شني بجو�ره يف �ملجل�س بفخر وي�شفني بابنة �أبيها، حينما كان 
�ل�شيوخ يزوجون بناتهم رغًما عنهن جئت �أنت ت�شاألني هل �أو�فق على 
تذبحني  �أنك  �لد�ر؟، حتى عندما ظننت  تركله خارج  �أو  �بن عمي 

كنت تد�ويني بحنانك، تعدين نظر�تك باأن �لفرج قريب..
و�شيلة منها جمدًد�،  ذ�كرة �حلاجة  تهرب  �أن  �أقوى من  �ملوقف  كان 
مل ت�شعر �إل بالدموع تغرق وجهها وهي تقطع نحيب خديجة قائلة بنبة 

مكلومة:
- ��شتمعي �إىل كالم �أبيك يا خديجة، ل توؤمليه يا حبيبتي �أكث مما هو 

يتاأمل.
�شمها �إىل �شدره وتركها تبكي حتى ن�شب دمعها و��شتكانت بني يديه 
وهي ماز�لت على جل�شتها مرتكزة على ركبتيها، رفع ر�أ�شها �إليه من جديد 

فاأخبتها عيناه باأنه �أكث �إ�شر�ًر� من ذي قبل ثم قال:
وعني  عنك  رغًما  �شياأخذونك  �بنتي،  يا  تظنني  مما  �أكب  �لأمر   -

و�شتجدين نف�شك يف حجرة نوم خاطر زوجة، هل تفهمني؟!
هربت �لدماء من وجهها ول تز�ل حترك ر�أ�شها بالنفي جمدًد� فتابع 

بنف�س �جلدية و�لقوة يهز ر�أ�شها لعلها تفهم:
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- يف كل �لأحو�ل �شترتكينني رغًما عني، و�لعقل يقول باأن ترتكيني �إىل 
َمن �آمتنه عليك، َمن لديه �لقدرة على �أن يحميك بروحه.

�أنهى كلمته �لأخرية وهو ينه�س مي�شك بها لتقف قبالته، مقلتاها كالدم 
وجفناها منتفخان من كثة ما ذرفت من دموع فوق �شدره م�شتطرًد�:

- �أبلغيه منّي �ل�شالم، قويل له عمك منحك �أمانته فُخذها حالًل طيًبا 
ول تفرط بها �إل على جثتك يا �بن �لرجال.

- وعليك �ل�شالم يا عمي حفظك �هلل ورعاك يا كبرينا.
نطق بها جالل �لدين وهو ما ز�ل على جل�شته فوق �ملقعد �ملقابل لها، 

ي�شتمع �إىل كل ما تنطق به يف وجل ملا قدمه ن�شر من ت�شحية غالية.
 هو يعلم �أن ما �أقدم عليه كان �آخر �لأبو�ب �ملطروقة، ولو كان �أمامه 

جحر فاأر لعافر فيه من �أجل �حلفاظ على �بنته يف د�ره، لكنه حما�شر!
�إىل  تدعوه  عروقه  �لدماء جتري يف  بينما  ونه�س  فجاأة  يديها  ترك   
�أنوف  �أدى �لأمر �إىل حتطيم  �لذهاب �إىل �لقبيلة ون�شرة عمه حتى ولو 

�جلميع و�أولهم �آ�شف وولده.
- مباذ� تفكر؟!

متوت  جذورها  من  �قتالعها  بعد  تذبل  كوردة  ووهن  ب�شعف  �شاألته 
ما  �أن  �إل  �ملوقف،  لإنقاذ  يفكر يف طريقة  كان  يجبها،  ولكنه مل  �أور�قها 
قالته بعد ذلك وهي تطرق بر�أ�شها جذبه من بني نري�ن �لنتقام لي�شعه 

على �أر�س �لو�قع وهي تقول:
- عندما خرجت من غرفة جدتي فجاأة لحظت �أن �لفتاة �لتي كانت 
ترد،  فلم  �أبي  ناد�ها  حينها  �ل�ُشلم،  نحو  ب�شرعة  تبتعد  تخدمنا 
ا  �أغر��شً لأجمع  غرفتي  نحو  �أبي  فدفعني  �لد�ر،  من  تعدو  خرجت 
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قليلة و�أ�شرع باإخر�جي من �لباب �خللفي �لذي ��شتعملته �أنت حتى 
ل يلحظك �أحد.
- كانت تتج�ش�س!

�شاأل جالل �لدين و�لإجابة جلية يف ذهنه بينما تعقب خديجة قائلة:
غرفة  يف  �شجنك  قد  �أبي  باأن  �آ�شف  علم  كيف  عرفنا  فقط  وقتها   -
�لتخزين، و�أمرين �أبي �أن �أعدو لأقطع �لغابة ل �أتوقف �أبًد� حتى �أ�شل 

�إليك، وطلب مني �أن �أبلغك بر�شالة مل �أفهمها!
�نتبهت حو��شه وهو ي�شاألها عن فحوى �لر�شالة فقالت مرتبكة:

- يقول لك �إن �لَبارود مل ينتِه كما تظن، �إن و�حدة منه ت�شتطيع قتل 
�أ�شد مهما كان �شجاًعا، و�أن حتذر �ل�شبع �ل�شاكن بني جدر�نك!

هم�شة يف �أذن �شلطان جعلته ينتف�س وينظر حوله، ولكن مل يَر �أحًد�، 
مل يكن �شوًتا كان كالو�شو�شة �خلفية!

- كنا ناأتي لك بالأخبار قبل �أن تقوم من مقامك.
ز�غت نظر�ته يف �لأرجاء قبل �أن يخرج جالل �لدين فجاأة من �حلجرة 

يرتطم به:
- �شلطان!!

ت�شهق خديجة بده�شة مت�شائلة  �أن  �لدين منزعًجا، قبل  هتف جالل 
وحتدجه بنظر�تها:

- �ل�شاحر؟! هو من جاء بي �إليك!  
قبيلة يطارد  لت�شكرين، فخلفكم جمل�س  ي�شمح  باأن وقتك ل  �أعتقد   -

زوجتك!
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نوع من �لنت�شاء كان ي�شيطر على �شلطان وهو يلقي عبارته �ل�شابقة، 
�أمام جالل  باأنه يف موقف �لقوة  �لتي ي�شعر فيها  رمبا لأنها �ملرة �لأوىل 
�لدين، �أ�شبح يعلم عنه كل �شغرية وكبرية، وي�شتطيع م�شاعدته فيما هو 
مقبل عليه، �إل �أن جالل �لدين مل يكن ميلك رفاهية حتديه �لآن، فذهنه 

ما ز�ل م�شتًتا متفرًقا يف �ُشبل ِعدة.
 طبيعته تريد �ملو�جهة و�حلرب و�لدفاع عن حقه يف خديجة، و�جلانب 
�ملندفع منه  يريد �لو�شول �إىل عمه لن�شرته وقد حو�شر مبوؤ�مرة خبيثة 

يف د�ره، بينما قلقه عليها يفتك به.
 �لعقل يدفعه �إىل عدم �ملو�جهة �لآن، لبد �أن يخفيها �أوًل لتكون يد�ه 
له عمه  �أر�شلها  �لتي  و�لر�شالة  عليها،  يخ�شى  �أن  دون  قتالهم  حرتني يف 
حتتاج �إىل �أن يهد�أ ليفك رموزها، مل يفهم منها �شوى �جلزء �لأول فقط، 
�أنهم ل يز�لون ميتلكون �أ�شلحة بخالف �ل�شيوف، �أما �ل�شبع �لذي حتدث 
عنه فهو �إ�شارة �إىل �شيء مل يفهمه بعد، لو مل يكن ذ� �أهمية ملا تكفل ن�شر 

عناء �أن يخبه به!
كان مي�شك بر�شغها وعلى وجهه �شر��شة ُتظهر تخبط �أفكاره، �شيحدث 
قتال عظيم جمدًد� ُتزهق فيه �لأنف�س، لكن هذه �ملرة هو وحده، ل ميكن 

�أن يفقدها كما فقد �أمه يوم �لفتنة بر�شا�شة غادرة!
- �شاأُ�شاعدك.

�لتقت نظر�تهما ب�شمت، كل منهما يحاول قر�ءة �لآخر:
- ومَل تفعل؟

جهًد�  يبذل  وكاأنه  متالحقة  خفقات  على  يدل  بلهاث  خرج  �شوؤ�له 
فاأجابه  �ملنطقي،  �لتفكري  لي�شتطيع  غ�شبه،  على  لل�شيطرة  م�شاعًفا 

�شلطان على �لفور:
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- �أنا يف �شفك.
مل تكن �إجابة بقدر ما كانت عبارة توؤكد ما يطل من عينيه �لآن، يريد 
�أن ي�شدقه ولكن خوفه عليها يدعوه للت�شرف ب�شكل منفرد، هكذ� �أف�شل، 
حرك ر�أ�شه نفًيا وهو يتقدم بها ومير بجو�ر �شلطان ليتخطاه �إىل �خلارج 

وهو يقول:
- ل�شت بحاجة مل�شاعدتك، �شاآخذها هي وعابد و�أخفيهما بطريقتي.

- عابد هو �أول من �شي�شي مبكانها!
�لدين  جالل  �أع�شاب  من  �ملتبقي  حطمت  ب�شخرية  �شلطان  قالها 
وجعلته يعود �إليه مم�شًكا بتالبيبه بيٍد، بينما �ليد �لأخرى ما ز�لت تقب�س 
على ر�شغها فيجرها خلفه دون �شعور مبا يفعل، مل ينتبه لل�شهقة �لتي ندت 

عنها وهو يهز �شلطان ب�شر�مة هاتًفا:
- �إياك �أن تتفوه بكلمة عنه.

�رتباكه يف �تخاذ �لقر�ر �ملنا�شب �أقلقها، ل تعلم �شيًئا عن ق�شة توبة 
�ل�شاحر، كل ما تعلمه هو ما يقوله و�لدها دوًما عن عابد، وباأنه �شخ�س 
�إىل  ت�شرب �خلوف  وقد  تقاطعهما  فقالت  �لإطالق،  على  به  موثوق  غري 

قلبها:
- �أظنه حمًقا!

��شتطاع  �شلطان  لكن  حتديًد�،  لها  موجه  غري  بعنف  نحوها  �لتفت 
�أن يجلب نظر�ته له ثانية وقد قرر �أن يحدثه باملنطق ويكف عن �أ�شلوبه 

�ل�شاخر قائاًل:
بحثهم،  حمور  وهي  غ�شبهم  حمور  �أنت  وزوجتك،  يريدونك  �إنهم   -
�أنه خمتٍف منذ  �إىل  �أن »عابد« ل يهمهم يف �شيء، بالإ�شافة  و�أظن 

عدة �أيام من �لأ�شا�س.
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- �إنه يف خلوته.

�أ�شرع �شلطان يف �إخفاء �لبت�شامة �ل�شاخرة �لتي تريد �لقفز فوق فمه 
قائاًل وهو يحاول �شبغ حديثه باجلدية و�لإقتناع :

- نعم، رمبا .. �ملهم �لآن �أن تبتعد بها عن �لأماكن �لتي من �ملحتمل 
وجودك بها .

بذهنه  �لكلمات  وتر��شت  ي�شمع،  ملا  �لتفهم  �أمار�ت  وجهه  على  بد� 
ببع�س �ملنطقية وهو يهم�س مت�شائاًل ب�شرود:

- ماذ� تقرتح؟

وقال  هناك  ن�شيها  قد  �أنه  يبدو  �لتي  مالب�شه  عن  يده  �شلطان  نزع 
ببع�س �لر�شا:

-  هناك بيت �آمن �أعرفه، بيت عائلة زوجتي �لقدمي، وهو مهجور منذ 
�شنو�ت.

�شغطت خديجة على �أ�شابع زوجها بيدها �حلرة، وعندما رفع عينيه 
�إليها �أوماأت له باأن يو�فق، هو ل ميلك �لبديل لذلك �أغم�س عينيه للحظة 

قبل �أن ي�شتدير �إىل �شلطان ثانية قائاًل بتحذير:

- لو كان فًخا ف�شاأقتلك بيدي.

�شاأفقد عقلي  �لأقل  �أو على  �لر�وي،  بن  يا  �لأحو�ل  كل  �أنا ميت يف   -
و�أ�شبح خمبول �لبلدة!

�نتهى �شلطان من حديثه و�شبقهم للخارج وهو ل يدري �أن ما قاله للتو 
رمبا ي�شبح حقيقة يوًما ما، �أو رمبا تفوه مبا يخ�شاه!



171

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

�شار� خلفه يتبعانه من طريق �إىل �آخر حتى �قرتب بهما �شلطان من 
باأن  يثق  يتفقده، هو  قلياًل حتى  ينتظر�  باأن  لهما  �أ�شار  ليلى،  بيت عائلة 
�ملكان خاٍل ل يطوؤه �أحد ولكنه فعل من باب �حلذر، �شفة من �شفاته �لتي 
�لت�شقت به بعد �أن لقنته �لدنيا در�ًشا لن ين�شاه، قبل �لفتنة بعاٍم و�حد، 

وقبل �أن يقرر �لن�شمام �إىل و�لده ومو�فقته على حتمل �إرثه �ملحرم!
بيوتات  كمعظم  و�حد  طابق  من  �ملكون  �لبيت  حول  دورة  ن�شف  د�ر 
�لبلدة وهو يدقق �لنظر يف �لنو�فذ �ملغبة �لتي ن�شجت �لعناكب حو�فها 
ومالأت فر�غها عن �آخره، �إل �أن ر�ئحة ما كانت متالأ �ملكان هي �لأخرى 
كان  يعرفها،  ماألوفة  مقززة  ُع�شبة  ر�ئحة  �لعناكب،  ن�شيج  بخالف 
تبقى  ر�ئحتها  �أن  لدرجة  للغاية  اذة  نفَّ �ل�شفلية،  �أعماله  يف  ي�شتخدمها 

لأيام بعد �لنتهاء منها!
عِملت حا�شة �ل�شم لديه بينما يت�شمم حول �ملنافذ ويتحرك بخفة حتى 
ل ُي�شدر �شوًتا، وجالل �لدين وزوجته يرقبانه بده�شة وكاأن �لرجل قد 

فقد عقله بالفعل كما تنباأ منذ قليل!
وفجاأة �لتفت نحوهم يدور على عقبيه وهو يقرتب منهما وي�شري لهما 
بد�  وقد  ب�شاعده  مم�شًكا  �لدين  جالل  به  حلق  �لفور،  على  يبتعد�  باأن 
�أو يرتكه هو  فليتكلم  �ألغاز جديدة،  ينق�شه  ل  �لأمر  �لظهور،  غ�شبه يف 

يت�شرف مبعرفته و�شاح به:
- ماذ� هناك؟ تكلم حاًل!

ز�غت نظر�ت �شلطان بني �لبيت وجالل �لدين وهو يقول بخفوت وقد 
ملعت عيناه بنظرة ظافرة:

- �ملكان لي�س �آمًنا، �أحدهم بالد�خل، وغالًبا هو من كنُت �أبحث عنه!

4 4 4
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ما  وم�شمع من �جلميع، هذ�  مر�أى  على  �شرك  تدفن  �أن  �لكتابة هي 
فوقه  لتنق�س  �لأ�شطح  فوق  �لعالق  �لغبار  ت�شتخدم  وهي  �شالم  فعلته 
ظالم  �ل�شغري،  لعاملها  �ليومية  �لأيقونات  نف�س  هي  �أيقوناتها،  تفا�شيل 

و�حرت�ق و�أ�شجار ووحدة ومالك، و�شماء تبدو لها �أ�شحاًر� وروؤى!

�إن  �لعد  يفيد  فماذ�  �لعد،  عن  توقفت  �أنها  كتبت  �جلد�ر  ذ�ك  على 
كانت �لأيام كلها مت�شابهة، �شوء وظالم يتتابعان على نافذتها، وعلى تلك 
�ملن�شدة نق�شت حروف غابة، ليتها بقيت مرعبة، وبقيت هي بعيدة ل تعلم 

على من تلتف ول من بد�خلها ُتخفي، �ملعرفة توؤذي �أحياًنا.

جتمع بذور �لتفاح �لذي تاأكله، و�لذي يرتكه لها خارج باب حمب�شها 
�ملف�شل، وتقوم بت�شكيله على �أر�س �لغرفة وتر�شم به كلمة م�شوؤومة.

 حتى �لأ�شباح ل تريدها، و�إن كان يريد �أل ير�ها فهي �شتختار �لعزلة 
على �أن تفر�س عليه �شحبتها.

يف �آخر حديث لهما حدثها بالألغاز، كان كئيًبا و�أر�د �إخافتها، لكنها مل 
تخف، �نزوى �شعور �خلوف خلف �خليبة �لتي �شعرت بها حينها، �شمتت 
وتركته يغادر بال تو�شيح، �شكوت ت�شمن �تفاًقا غري مكتوب باأن تبتعد عنه، 
بعد �أن كان �شعيًد� متلهًفا وقد نادته با�شمه، �أين �خلطاأ؟ كيف تفهمه! كلُه 

مبهم، بئر من �لأ�شر�ر وهي تخ�شى �لولوج �إىل �لأمكنة �ل�شيقة �لعميقة.

�أ�شعل حا�شة �ل�شمع  بقاوؤها ولو لفرتة ق�شرية يف مكان �شامت كهذ� 
لديها، باتت ترت�شد حفيف �ل�شجر و��شتيقاظ �لع�شافري.
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 ولكن مهاًل .. ما هذه �لأ�شو�ت �لغريبة و�جللية للغاية؟، هناك من 
يتحرك يف �لأ�شفل!

�نتف�شت تتحرك نحو �لنافذة بف�شول يعقبه حذر عندما ��شتمعت �إىل 
نب�ت متد�خلة، ميزت بينهما �شوت �مر�أة، و�شوت �آخر ماألوف، ماألوف 

بطريقة خميفة!
على  قب�س  فوقها،  �ألقاه  قد  �أحدهم  وكاأن  نحوها  مالك  �ندفع  فجاأة 

ذر�عها وجرها خلفه قبل �أن ُتلقي نظرة لالأ�شفل:
- ماذ� يحدث؟

كان  لقد  ت�شقط،  ل  كي  �أن جتاريه  فحاولت  يتوقف،  ولكنه مل  �شاألته 
حجرة  نحو  بها  وُي�شرع  �حللزوين  �لدرج  بها  يهبط  وهو  للغاية  �شريًعا 

�لطبخ.
 جذب �حلائط ودفعها خلفه ثم تبعها قبل �أن ي�شتدير ويغلقه باإحكام 
ثم يتناول مفتاًحا كان مو�شوًعا على �أحد �شناديق �ملعد�ت بجو�ر �لباب 
وي�شع �ملفتاح يف �أحد زو�ياه، بعد �لتكة �خلام�شة توقفت �شالم عن �لعد 
�أو مل تعد تذكر هل و�شلت للرقم �ل�شحيح �أو ل؟، حتى ��شتقام �أخرًي� وهو 

ينظر لها باأنفا�س م�شروقة هام�ًشا:
- مل يرونا، �ألي�س كذلك؟!

نظرت له بده�شة وهي تالحظ �نتفا�س ج�شده قائلة:
- �أنت ترتعد!

هجم عليها مذعوًر� كامًتا �أنفا�شها فابتلع كفه �شهقتها، ثم �قرتب من 
�أذنها قائاًل بهم�س:
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- ل ترفعي �شوتك، �شي�شمعوننا.
جتمدت �شالم مكانها وقد �نتقلت �نتفا�شته �إليها حُمدقة، يحتجزها 
بكلمات  ذعره  عن  يعب  وليز�ل  بيده  يكممها  خلفها  �جلد�ر  وبني  بينه 

خفي�شة:
- قلياًل فقط حتى يذهبو�، ل تخايف.

حركت ر�أ�شها مييًنا وي�شاًر�، حتارب كفه لتتنف�س، لكنه كان يف عامل 
�أحدهم  فيها  يجروؤ  �لتي  �لأوىل  �ملرة  �جلد�ر،  خارج  كلها  حو��شه  �آخر، 
على �قتحام ح�شونه، جمعت ما تبقى من قوتها ودفعته يف �شدره وهي 
ت�شهق بقوة وتعبئ رئتيها بالهو�ء، نظر لها ماأخوًذ� وهو ي�شتوعب باأنه كاد 

يخنقها دون ق�شد.
�أنفا�شها  ظلت منحنية ت�شتند �إىل ركبتيها وتتنف�س بعمق حتى هد�أت 

فاعتدلت تناظره وقد بد�أت تفهم حالته تلك، �إنه خائف وب�شدة.
 �إذن ها نحن نعود للنظرية �لأوىل، �أن �لوحو�س هي من تخ�شى �لب�شر 
تلك  �أول من ي�شدق  �شلطان كان هو   ! �لظالم  �أحياًنا ولذلك تختبئ يف 
ويقدم  �لأبخرة  ويطلق  �لطال�شم  ينق�س  كان  لأنه هو من  �لنظرية، رمبا 
�لقر�بني لي�شتدعيهم مل�شاعدته، حتى لو كان كل هذ� بناء على طلبهم، �إل 
�أنه هو �لب�شري �لذي كان يجمع كل هذ� وي�شتخدمه ليخرجهم من عاملهم 

وياأتي بهم �إىل عامله.
تفقد �ملكان حوله وهو ي�شتمع لهم�س خديجة �ملوجه نحوهما بت�شميم:

- �أنا متاأكدة من �أنني ر�أيت فتاة يف �لنافذة!
بينما جالل �لدين ي�شاركه �لتفقد ويبادلها �لقول �خلافت:

- ل �أحد هنا يا خديجة منذ �شنو�ت رمبا تتوهمني.
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- �أنا على يقني مما ر�أيت!
نحو  منها  �ملنطلقة  �لعناد  �شر�ر�ت  لحظ  وقد  �شلطان  حاجبا  �رتفع 
بـ  ذكرته  عيناها،  �شاهدته  �لذي  غري  �آخر  �حتمال  لأي  ر�ف�شة  زوجها 
يعلم  هو  �خل�شوع،  ت�شنعها  رغم  عنيدة  كانت  زو�جهما،  بد�ية  يف  ليلى 
طم�شت  يريد  كما  ت�شكيلها  يف  رغبته  ولكن  بذلك،  تتظاهر  كانت  باأنها 
باأنه  وظن  و�لكره،  �لعناد  بني  �لتفرقة  ي�شتطيع  مل  �إنه  حتى  عينيه،  على 
تلني  ليلى  وبد�أت  معهما،  �شالم  بتو�جد  للغاية  رحب  عندما  بذلك  جنح 
وتت�شرف كامر�أة حتب زوجها كما يجب، وبينما كان يرى خ�شوعها وقد 
�أ�شبح جلًيا بال مو�ربة �أخرًي�، جاء يوم �لب�شرى لتخبه باأنها حتمل طفاًل؛ 
وجد نف�شه هو �لذي يخ�شع ل�شحر عينيها وي�شتجيب لكل ما تطلبه، يكفي 
باملو�فقة،  يومئ  نف�شه  ليجد  وتطلب،  بعينيه  �لكحيلتان  عيناها  تثُبت  �أن 
طفل خلف �لآخر ثم �أ�شبحت هي يده �ليمنى يف عمله، �أو مديرة �أعماله، 
ت�شتقبل كل من له حاجة وتنظم عر�شهم عليه يف غرفة �لأ�شياد، ول باأ�س 

�إن �شاركته �لنذور!
�لبد�ية  يف  �لدين  جالل  ظن  �لغابة  �إىل  �شلطان  بهما  دخل  عندما 
باأنه فخ، ولكنه خبري بدروبها، لذلك �ت�شح له بعد �أول �لتفافة نحو قلب 
�لغابة باأن �شلطان مل يكن ي�شلك بهما طريًقا نحو �لقبيلة نف�شها، بل كان 

ياأخذهما نحو �لق�شر �ملحرتق.
 وظل يفكر حتى �للحظة؛ كيف �شي�شعها بذلك �ملكان �ملهجور وحدها 
متاًما  �ملنت�شف  يف  ووقف  �خللفي  �لباب  من  دلف  وعندما  وين�شرف؟، 
بها  �شيعود  تركها وحيدة،  ت�شميًما على عدم  �أكث  و�أ�شبح  قلبه  �نقب�س 

وليحدث ما يحدث.
�إىل  و�شال  حتى  �شلطان  يتبع  باأنه  لي�شدق  بينما  �لدين  جالل  �شاأل 

هذه �لنقطة:
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- ملاذ� مل ندخل من �لباب �لأمامي؟!
�لتي  �لألو�ح  ك�شر  �إىل  ن�شطر  ل  �لباب �خللفي حتى  �أدخلتكما من   -

ُتغلق �لباب �لأمامي فنلفت �أنظار �أول ماٍر من هنا!
كانو� قد و�شلو� �إىل �أ�شفل �ل�ُشلم �حللزوين �لكبري، بينما كف خديجة 
�خلوف،  هذ�  بكل  مرة  لأول  ت�شعر  وهي  قب�شته  بد�خل  �شاكنة  تز�ل  ل 
ذ�ك �لق�شر هو �لذي علت نري�نه لالأفق بعد �ملقتلة �لعظيمة �لتي �بتلعت 
�شباب ورجال قبيلتها، �لطاولة �لتي �حرتقت �لأطباق فوقها تو�شي بع�شاء 
كبري فاخر، هل �جتمعو� ياأكلون بعد �أن غ�شلو� �أيديهم من دماء قبيلتها، �أو 
تناولو� �لطعام و�أ�شابعهم تقطر دًما �شال كالأنهار على �أر�شهم، �أي قلب 

ميتلك هوؤلء، �أي نوع من �جلنون ميار�شون؟!
- �أنا لن �أترك زوجتي هنا وحدها فال د�عي لبقائنا �أكث.

��شتند �شلطان �إىل طرف �شور �لدرج حيث قب�شته �لكبرية على �شكل 
ر�أ�س �أفعى بينما عيناه ل تز�لن تنف�شان �ملكان نف�شا قائاًل:

- لن تكون وحدها، فالق�شر م�شكون بالفعل!
تنحنحت خديجة تدعي �ل�شالبة بينما �بت�شم جالل �لدين لأول مرة 

منذ �لظهرية قائاًل:
- كل مكان وله ُعمارُه يا �شلطان �إن كان هذ� ما تق�شده!

- مل �أكن �أق�شد �لُعمار، وزوجتك مل تكن تتوهم!
�لإ�شاءة  برغم  بده�شة،  يناظر�نه  كليهما  جعلت  بها  �لنطق  يف  ثقته 
�خلافتة �ملت�شللة من بني �ألو�ح �لباب و�لنو�فذ �لعري�شة لكن تعابريه كانت 

توؤكد كل حرف �شرح به للتو.
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نف�س �شلطان �لغبار عن �أكمام عباءته وهو يرتك مقب�س �ل�شور ويقول 
مو�شًحا:

�أجد  فاأنا  �أكث من هذ�،  �لأمر بيدي لكنت ر�وغتك  لو  - يف �حلقيقة 
متعة �شخ�شية يف �للعب معك ولكنني م�شطر لأن �أنتهي من مهمتي 

هذه و�أعود �إىل همومي �ل�شخ�شية.
�ل�شغري  �ملمر  �إىل  بهما  يتبعاه، عاد  باأن  لهما  �أ�شار  ثم  �شمت حلظة 
�قرتب  بينما  هناك  �أوقفهما  �ملطبخ،  وحجرة  �لكبري  �لبهو  بني  �لفا�شل 
هو من جد�ر يعلوه فتحة تهوية تكاد تختفي حدودها �أ�شفل �لغبار وهتف 

ب�شوت مرتفع:
- �أمل يحن �لوقت بعد لُتظهر نف�شك؟ لديك �شيوف ل يختلفون كثرًي� 
عن �شيفتك �ل�شمر�ء، جالل �لدين وزوجته، �آه .. نعم، �أنت ل تعرف 
��شمه، على كل حال هو من كنت تتبعه دوًما وتتن�شت على حديثه مع 

فتاة �لقبيلة، فهاّل تخرج لرتحب بهما!
�نتف�س »مالك« يف �لد�خل وهرول هابًطا �ل�ُشلم �ل�شغري �ملوؤدي �إىل 
�لقبو، هبطت �شالم من خلفه وقد تيقنت من �شوته، وباأن من ر�أته من 
�لنافذة كان �شلطان بالفعل، �إنه يعرف مبكانها، بل و�لأغرب باأنه ي�شحب 
�لأيام  ر�أ�ًشا على عقب يف  �لدنيا  �نقلبت  �للدود، هل  �لدين عدوه  جالل 

�لقليلة �لتي غابتها عن د�و؟!
كانت �شت�شاأله كيف عرف �شلطان بوجوده هنا، ثم تذكرت باأنه �شاحر 
تر�ه يجل�س  يدور فيها، �قرتبت منه وهي  وبالتاأكيد يعرف كل ما  �لبلدة 
على حافة �لفر��س �لعري�س يرتع�س بكل ما حتمل �لكلمة من معنى، ي�شم 

كتفيه بذر�عيه ينتف�س حمدًقا بالأر�س فقط.
جل�شت بعيدة عنه متيل باجتاهه قلياًل بجذعها هام�شة:
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- هل تفاجاأت باأنه يعرف وجودك؟!
�شمت للحظات ل يفعل �شوى حتريك ر�أ�شه نفًيا عدة مر�ت ل يكف عن 

�لتحديق هام�ًشا:
- ل.. لقد تقابلنا من قبل مر�ت قليلة لكننا.. مل نتحدث �أبًد� !

- كيف؟!
��شتعل �لف�شول بد�خلها متململة مكانها تنتظر تفا�شيل �أكث لكنها ل 
تريد �ل�شغط عليه، فحتى هذه �للحظة مل تفك بعد �شفر�ت رد�ت فعله 
�لغريبة بال �أ�شباب منطقية. ظلت تنظر �إليه ي�شخ خافقها بقوة وت�شتعل 
�لدماء باأوردتها، تكاد عيناها �لزرقاو�ن ُت�شيئان �ملكان من حولهما من 

فرط �نفعالها قبل �أن يقول بهم�س متقطع:
-  تالقينا قبل �حلريق .. مل نتكلم .. كنُت يف �لثانية ع�شرة من عمري 
كان يحمل   .. وم�شاًبا  عارًيا  وكنُت  وحيًد� يف �حلديقة،  �أبكي  كنُت 
من  ا  بع�شً �أمامي  وو�شع  بتغطيتي  قام  عباءة  منها  فاأخرج  حقيبة 
�خلبز و�جلنب ثم �ن�شرف .. تالقينا ثانية بعد �حلريق بعدة �أ�شهر.. 

نظر بع�شنا �إىل بع�س، و�ن�شرف وكذلك فعلت. 
- ملاذ� كنت عارًيا وم�شاًبا؟ وهل كنت تتبع جالل �لدين بالفعل؟!

ترك كتفيه و��شًعا كفيه على �أذنيه قائاًل بارتعا�س:
- ��شمتي، �أرجوِك.

ا ترتطم  �أ�شبح ُيحرك ج�شده كله للخلف و�لأمام بحركة رتيبة منتف�شً
�أ�شنانه كاأمنا يعي�س �شقيٌع ما بد�خله وحده، قبل �أن يرتفع �شوت �شلطان 

جمدًد� ي�شلهما عب فتحة �لتهوية ويهتف بنبة غلفها �لود:
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�أريد �لطمئنان  �أنا  - ل يليق بك �لختباء يا فتى، نحن �شيوفك، ثم 
على �أخت زوجتي، ولن �أخرج قبل ذلك.

- هل ُجننت يا �شلطان! �إىل من تتكلم �لق�شر لي�س به �أي فتيان!
- �أنتظر بلهفة �لده�شة �لتي �شتظهر على وجهك عندما يتحرك هذ� 

�جلد�ر.
زفر جالل �لدين ب�شيق، منذ متى وهو ي�شمح بالآخرين بالتالعب به، 
ذ�ك  تخفي  كانت  �ل�شاحر هي من  هيبة  �أن  يبدو  �لرجل حتديًد�،  وهذ� 
�لهيبة  تلك  ز�لت  �أن  هو  حدث  وما  به،  متاأ�شل  باأنه  يت�شح  �لذي  �لعبث 

فانك�شف على حقيقته، جمرد عابث!
ندت عن خديجة تنهيدة ق�شرية وهي ترخي ر�أ�شها �أ�شفل كتفه قائلة 

باإنهاك:
- جالل، �أنا تعبت!

 �إنها مل جتل�س للحظة منذ ت�شليمتها �لأخرية خلف زوجها بعد �لنتهاء 
�أن  تكاد جتزم  قبل،  مثلها من  ت�شهد  ركعات مل  �أربع  �لظهر.  من �شالة 
بغت بالأبي�س بينما �شلطان يقف �أمامها على  ا من خ�شالتها قد �شُ بع�شً
ُبعد خم�س خطو�ت بجو�ر زوجها �لذي كان يوؤمهم يف �ل�شالة، تريد �أن 
تختلي به بعيًد� عن �شاحبهم لت�شاأله كيف ��شتطاع �أن ي�شتكمل �ل�شالة 
متقطًعا  �أنيًنا  ويئن  ج�شده  ويخت�س  يرتعد  بجو�ره  �شلطان  بينما  برتكيز 

كمن ُي�شرب �شربات متفاوتة �لقوة.
ا بينما جبينه يت�شبب عرًقا وقد  وعندما �نتهت �ل�شالة �رمتى �أر�شً
�أ�شبح وجهه حمتقًنا بالدم، و�أخرًي� فتح عينيه ونظر لهما نظر�ت متاأملة 
قبل �أن يحاول �لنهو�س متوجًعا يلهث، مل ينطق بحرف رًد� على �لت�شاوؤلت 

�لتي وجهت �إليه، فقط وقف مدعًيا �ل�شالبة قائاًل » فلنذهب« !
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بنبة  ي�شاألها  نحوها  منحنًيا  كتفها  حول  يده  يلف  وهو  �إليه  �شمها 
خافتة:

- هل تودين �لعودة �إىل بيتي؟
- بالتاأكيد هناك غرف بالأعلى فلتاأخذها �إىل �أي و�حدة منها 

حرك جالل �لدين عينيه ب�شاأم، �إنه جلوج للغاية، يتدخل يف كل �شاردة 
وو�ردة يقولنها حتى ولو هم�ًشا!

عب�س يف وجهه وقال متهكًما وهو ي�شري �إىل �جلد�ر:
- ما ر�أيك لو ناديت �جلد�ر وقلت �فتح يا �شم�شم!

ما �أن �نتهى حتى حترك �جلد�ر فجاأة فرت�جعت خديجة ذهوًل للخلف 
جاذبة زوجها ليرت�جع معها بينما �جلد�ر يك�شف عمن يقف خلفه رويًد� 

رويًد� حتى ظهرت لهم �شالم!
قاله  ُمعلقة على ما  تقول بخفوت  �أن  قبل  بارتباك  بهم   كانت حتدق 

جالل �لدين للتو:
- كانت م�شادفة فقط!

ظهر من خلف �شعرها �مل�شعث �شوء �ل�شموع �مل�شتعلة فباتت ك�شاحرة 
�شريرة تلمع عيناها ُزرقة مرتبكة توزع نظر�تها بني ثالثتهم حتى ��شتقرت 
عند �شلطان يف �لنهاية ثم نظرت خلفها وعادت تلتفت �إليهم ثانية قائلة:

ا.. ل �أعرف كيف �أت�شرف! - لقد �شقط �أر�شً
ومبا �أنه �لوحيد �لذي كان يعرف �أكث، فهو �أول من حترك ومر بجانبها 

بعد �أن نحاها جانًبا.
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 هبط �لدرجات �لقليلة ف�شقطت عيناه على مالك، تقدم منه منحنًيا 
نحوه يتح�ش�س نب�شه حتى عث عليه، �أر�شل تنهيدة م�شموعة قائاًل:

- ما يز�ل معنا. 
كان يوجه حديثه �إىل �شالم �أول من حلقت به جال�شة على ركبتيها على 

ا، قائلة: �جلانب �لآخر من ج�شد مالك �ملُلقى �أر�شً
�أن  قبل  بكفيه  �أذنيه  غطى  ثم  تكلمت!  كلما  بقوة  يرتع�س  كان  لقد   -

ي�شقط على �لفور.
- يبدو �أنه كان ُيح�شن معاملتك كما توقعت.

- هل كنت تعلم مبكاين؟
- منذ �أن ر�أيتك تقفني يف �لنافذة تر�قبينه وتق�شمني �لتفاح!

- ملاذ� تركتني؟
- �أنت هنا باأمان �أكث من �أي مكان �آخر.

- وليلى!
- تظن باأنِك تعي�شني بني �لرو�ة.

- ماهي ق�شته؟
- �أمل ُيخبك؟!

�أطر�ف �حلديث  �لتي تتجاذب معه  �لأوىل  �ملرة  نفًيا،  ر�أ�شها  حركت 
�إن�شان مثلها  باأنه  ت�شعر  �لأوىل  للمرة  بيت و�حد!  برغم مكوثهما مًعا يف 

�أكث مما ظنت ويقوم باأفعال �لب�شر، ُي�شاأل وُيجيب باأريحية مفرطة!
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كانت تظن طو�ل تلك �ل�شنو�ت �أن ليلى فقط هي �لتي ت�شتطيع �لقرت�ب 
منه ثم ياأتي �أطفاله من بعدها، عندما و�شلت لهذه �لنقطة �شاألته جمدًد�:

- و�لأطفال، كيف هم؟
�ألهب �شوؤ�لها فوؤ�ده، �إنه ل يكاد يعرف عنهم �شيًئا �أو ير�هم �شوى مرة 
فهو  �لآن  �أما  فيما م�شى،  باأ�شياده  من�شغاًل  كان  �ليوم،  و�حدة يف خالل 

مت�شوق للعب دور �لأب كما يجب �أن يكون.
وهو  �ليوم  ظهر  فعلو�  كما  �شرًبا  �أوجعوه  مهما  منعوه،  مهما  �شيعود 

ي�شلي، �شي�شمد حتى يياأ�شو� منه ويرتكوه، ورمبا هذ� �ليوم قريب جًد�!
- هاّل ي�شرح يل �أحدكما ماذ� يحدث هنا!

�لتفت كالهما نحو جالل �لدين �لذي يعتلي منت�شف �لدرج �لق�شري 
حماوًل فهم كل تلك �لألغاز �لتي ل تنتهي!

 نه�س �شلطان  وهو يقول له ب�شيء من �لتوبيخ:
- هاّل ت�شاعدنا �أنت يف رفعه �إىل هذ� �ل�شرير؟، على �لأقل نخرج ب�شيء 

من ع�شالتك تلك ! 

4 4 4
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يلزم مقعد  �لذي  قبالة �حلاكم  �لرو�ة  قبيلة  �شيوخ  جل�س خم�شة من 
�جلديدة،  ب�شفته  متحدًثا  يتو�شطهم  و�آ�شف  �لكبري،  �ملنطفئة  �ملدفاأة 
�شيخ �لقبيلة بينما �حلر�س يحيط باجلل�شة على �شكل ن�شف د�ئرة، كل 
منهم يحمل �شيفه على �أهبة �ل�شتعد�د، بينما �حلاكم يوزع نظر�ته بينهم 
للحر�س  �حلاكم  �أ�شار  باحلديث  �آ�شف  يهم  �أن  وقبل  كبرية  بابت�شامة 
ثانية يف مقعده ينتظر  �آ�شف  �لفور، تر�جع  �ل�شخ�شي بالن�شر�ف على 

خروج �آخر �حُلر��س ثم قال متعجاًل:
- لدينا عندكم �أمانة يا زعيم د�و.

دقق �حلاكم �لنظر يف عباءتهم �ملنتفخة دون �أن يتخلى عن �بت�شامته 
�لتي �شارفت على �أن تتحول �إىل �شحكة �شاخرة و�أجاب ببطء:

- هل ي�شح �أن تدخلو� جمل�س �حُلكم بالأ�شلحة �لنارية؟
تنحنح �آ�شف وهو يتبادل �لنظر�ت مع �خلم�شة، و�شوؤ�ل » كيف عرف؟« 
ت�شج به مالحمهم، فانطلقت �شحكاته �ل�شاخرة �لتي كان مينعها لتزد�د 

ده�شتهم �ملختلطة بالغ�شب �خلفي.
 �لأ�شلحة �لنارية �أعظم �أ�شر�رهم، خم�شتهم فقط من جمل�س �لقبيلة 

يعرف بها، ول يوجد بينهم خائن فكيف عرف!
ويحذو�  به  يلحقو�  باأن  لهم  �لإذن  �ملبهوتة هي  �آ�شف  �نتفا�شة  كانت 

حذوه، كل منهم يجمع عباءته وهم ي�شتمعون له وهو يقول حانًقا:
- مل نح�شر �إليك لت�شخر منا!
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وكاأن  ا،  �أي�شً فجاأة  وجهه  من  مرح  كل  �ختفى  فجاأة  �شحك  وكما 
�شحكاته مل تكن! ودون �أن يتحرك قيد �أمنلة يف مقعده �لوثري قال ببطئه 

�ملعهود وهو يتاأمل رقعة �ل�شطرجن دون �أن ينظر �إليهم:
- و�أنا ل�شت خزنة حلفظ �لأمانات يا �آ�شف، و�أظننا �تفقنا منذ �شنو�ت 

باأن د�و ل دخل لها يف نز�عاتكم.
قال �آ�شف بلوؤم وهو يعرف ماذ� يعني بكل حرف نطق به:

- لقد �تفقنا وقتها على تبادل �مل�شالح.
 ولكن �حلاكم بادله بابت�شامة �أكث خبًثا جميًبا:

�نتز�عك  لك  �أُبارك  مل  لأنني  �أو  �آ�شف،  يا  بعد  �مل�شالح  تنتِه  �أمل   -
للمن�شب �جلديد.. يا �شيخ �لقبيلة!

ي�شعرون  و�إياًبا،  ذهاًبا  �لعيون  من  �أزو�ج  خم�شة  يتبعه  �شجاًل  كان 
ببع�س �لفخر و�لقوة وكبريهم يناطح �حلاكم كلمة بكلمة، تلك �لقوة �لتي 

ل ي�شعر بها �آ�شف نف�شه يف وقفته تلك وهو يهتف بعدم ر�شا:
- ل تبارك يل ماد�م هناك من يهدد بقائي فيه، بينما �أنت تاركه يعبث 

بنا يا عظيم د�و!
 هو يدرك متاًما باأنه يقف �أمام �شخ�س ل ي�شتهان به.

 ما جمعهما يف �ملا�شي يخبه مبا هو قادر على فعله، ي�شحك �شاخًر� 
ب لهم �مل�شائد لتكون جاهزة ل�شطيادهم عند خروجهم  وبد�خله يو�شّ

من عنده دون �أن ُيحرك �شاكًنا، لكن �لو�شع حرج و�لوقت لي�س يف �شفه.
تباطاأت �لكلمات وهي تخرج على ل�شان �حلاكم بينما يرمقهم بدهاء:

- هو غري موؤٍذ على �لإطالق .. بالن�شبة يل.
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مطه للعبارة �لأخرية وما فهمه �آ�شف منها جعله يزوي ما بني حاجبيه 
�لكثيفني وهو يت�شاءل منفعاًل:

- ل �أعلم ملاذ� تركته كل تلك �ل�شنو�ت، �أل تخاف �أن يوؤثر يف �لنا�س 
�أن  �لآخر  ي�شتطع  ومل  كثرًي�  �شاحرك  حتدى  لقد  �شدك؟  ويقلبهم 

يناله ب�شوء، �أل تخ�شى �أن يجمع �لرعية حوله وت�شري له زعامة!
وكاأن  كفيه  فاحًتا  قلياًل  بر�أ�شه  مييل  وهو  حاجبيه  �أحد  �حلاكم  رفع 

�آ�شف نطق ب�شيء ُم�شلم به وقال مدعًيا �لده�شة:
- وهل فعل؟!

�ل�شيخ �حلديدي  يتناول �حلاكم  �أن  قبل  �لنظر�ت من جديد  تبادلو� 
ومييل لالأمام قلياًل ليعبث به يف رماد قدمي حلطب كان م�شتعاًل يوًما ما، 

وهو يقول بنبة متملكة حادة:
لتناول  دوًما، يخرج  �إل جرذ، يختبئ يف جحره  �لدين ماهو  - جالل 
جهة  من  �شلطان  حماربة  �إل  عنده  هّم  ل  �إليه،  ويعود  �لطعام 
و�حل�شول على فتاته من جهة �أخرى، وماد�م تفكريه ل يتجاوز حظ 

نف�شه فلماذ� �أُعاديه؟!
�شمت قلياًل قبل �أن ي�شيح بيده بال مبالة متابًعا:

- ل بل حتى �أنا �أ�شتفيد منه، �إنه يقوم برتوي�س �أح�شنتي، و�أ�شري �أنا 
�لطاقة،  �ملاء ونفذت  بالريا�شة يف زمن جفت فيه  �أول حاكم �هتم 

حًقا �أنا حاكم عظيم.
�هتز ج�شده فاعتدل يف جمل�شه م�شتكماًل �شحكاته حتى �حتقن وجهه 
�ندفع  حتى  �لغا�شبة،  �ملتعجبة  مبالحمهم  م�شتمتًعا  �ل�شحك  �شدة  من 

�آ�شف هاتًفا بغ�شب:
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باأنك من ق�شى على  لو علم  �لو�شع على ما هو عليه   - وهل �شيبقى 
�شم�س �لر�وي؟

�شيق �حلاكم عينيه وهو يجيب بتمهل:
- وهل �شتبقى �أنت على قيد �حلياة لو علم باأنك من ��شتدرجته.. هه؟
عم �ل�شكون للحظات تالقت فيها �أعينهما طوياًل قبل �أن يقول �آ�شف 

بجمود:
- فليعرف، هناك �أ�شلحة نارية يف ��شتقباله مل يكن يعلم عنها �شيًئا.

- لقد �أ�شبح يعرف!
با�شتمتاع  بر�أ�شه  �أوماأ  �حلاكم  ولكن  ت�شديق  بعدم  �آ�شف  به  حدق 

م�شتطرًد�:

- و�شلته �ليوم �ملعلومة مع �بنة عمه.

جمدًد�  �ل�شديد  �ل�شحك  ِه�شرتيا  �إىل  ليعود  �حلاكم  بها  نطق 
و�نخف�شت �لهمهمات �ملنزعجة �ملتعجبة بني �خلم�شة وهم ي�شريون �إىل 
�آ�شف ب�شرورة �لن�شر�ف، فاجلل�شة مل تاأت بنتيجة مرجوة، وما يحدث 
�لآن هو �أنه ي�شتمتع على ح�شابهم ل �أكث ولن يفيدهم ب�شيء �أكث، �أطرق 

�آ�شف قلياًل وهو يتمتم ب�شوت م�شموع:

- �شنت�شرف بطريقتنا، ��شمح لنا بالن�شر�ف.

عال  مغادرتهم  وقبل  �لفور  على  فتحركو�  بالن�شر�ف  �إليهم  �أ�شار 
�شوت �حلاكم ي�شتوقف �آ�شف منادًيا، فتوقف �لرجل فجاأة و��شتد�ر �إليه 

لي�شمعه وهو ي�شري �إليه ب�شبابته حمذًر� قائاًل:
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- ل �أريد �أعمال عنف يف �لبلدة، ول �أحب �أن ي�شيع �أمر �لأ�شلحة �لنارية 
هنا، �أهل د�و م�شاملون للغاية، ل يعرفون �شوى جمع قوت يومهم، و�أنا 

ل �أريد �إزعاجهم مب�شاكلكم تلك، هل تفهم؟
�أوماأ �آ�شف مو�فًقا قبل �أن ي�شيح �حلاكم بيده ليتابعو� طريقهم ثانية 
نحو باب قاعة �حلكم مغادرين، وقد و�شلتهم ر�شالته �ل�شمنية وفهمو� ما 
مق�شدها جيًد�، �إنه يطلق �أيديهم يف �لت�شرف، ولكن دون �أن ي�شعر �أحٌد 

بهم، فال�شرية �أهم من �لفعل نف�شه!

4 4 4
رجًما بالغيب، و��شلت �شالم حماولتها ربط �لق�ش�س �لتي يحكيها 
فوق  �ملُلقى  خام�شهم  بـ  �أودت  �لتي  �ملفقودة  للحقلة  للو�شول  �شلطان 

�لفر��س غائًبا عن �لوعي �إىل تلك �حلالة �لتي �أ�شبح عليها.
 ��شتطاعت يف �لبد�ية �أن تفهم من �حلو�ر �ملتبادل بني ثالثتهم حقيقة 
يوم  بني  هكذ�  تفاهما  وكيف  �لدين،  جالل  وبني  بينه  �جلديدة  �لعالقة 
وليلة، لقد ترك زوج �أختها ممار�شة �ل�شحر وتخلى عن من�شبة كـ�شاحر 
د�و، ويبدو �أنه ي�شاعد غرميه �لقدمي للهروب من قو�نني ت�شمع بها لأول 

مرة.
برتكيز  �شعبة  مع�شلة  بحل  يقوم  كمحقق  بينهما  تتقلبان  عيناها 
تقاوم،  لكنها  و�حلزن  �لإرهاق  عليها  يبدو  �لدين  جالل  زوجة  �شديد، 
�شاخمة كملكة خلعها قومها بالقوة عن عر�شها تتخذ �لدرجة �لأوىل من 
يعلوها  �شدرها،  �إىل  ركبتيها  ت�شم  لها  �لق�شري جمل�ًشا  �خل�شبي  �ل�ُشلم 
بدرجتني جالل �لدين �لذي يجل�س ُمباعًد� بني �شاقيه ُم�شرًفا عليها فبد� 
وكاأنه يحميها بكلتا يديه وقدميه مًعا، ُم�شتنًد� �إىل فخذيه ل يتوقف عن 
�لتلويح بيده وهو يتحدث �إىل �شلطان وي�شاأله �أ�شئلة متتابعة، بينما �لآخر 
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يجيب بكل ما لديه من تفا�شيل ملنحه �لثقة �لتي يبحث عنها بني �شطور 
ت�شاوؤلته ويق�س ما تتلهف هي ل�شماعه.

�لوحيد  �لفر��س  طرف  على  �شلطان  بجو�ر  جال�شة  �أن�شتت  لذلك   
باأنه  يف �ملكان و�مل�شجى مالك فوقه يحرك جفنيه، مل ت�ِس به وتخبهم 
ا �أن يفتح عينيه، تركته ي�شمع معها ق�شته من  ��شتفاق من غيبوبته ر�ف�شً

بني �شفتي �شخ�س �آخر:
- كنُت رمبا يف �لعا�شرة �أو �أقل عندما ح�شرت ذ�ت ليلة زوجة �شقر 
�لقا�شم �إىل �أبي لتطلب منه �أن يك�شف لها عن نوعية �جلنني �لذي 

حتمله، كانت �مر�أة كبرية بالعمر، ما زلت �أذكر نظر�تها �ملُخيفة..
لحظت �شالم �رتعا�س �شفتي مالك و�حتقان وجهه عندما نطق �شلطان 
بعبارته �لأخرية، لكنها ظلت حتفظ �شر �شماعه ملا يقال على ُبعد �شبين 

فقط من �أذنيه وعادت ُتن�شت من جديد، بينما �شلطان يتابع ما بد�أه:
- كانت �أول �مر�أة تنظر بتلك �لطريقة وهي تتحدث لـ�شخر �لعا�شي 
باأن يجعل  �أمًر� مبا�شًر�  وتاأمره  بجبوت جعل ج�شدي يق�شعر منها 

�جلنني فتاة!
رفعت خديجة ر�أ�شها لأعلى تتبادل �لنظر�ت �ملتعجبة مع زوجها قبل 

�أن يعود� �إىل وجه حمدثهم جمدًد� و�لذي كان ي�شتطرد قائاًل:
- بعدما �ن�شرفت مبا�شرة ظل �أبي ي�شحك لدقائق طويلة وهو ينظر 
نوبة �ل�شحك، لدرجة  �أن يتكلم عنها تعاوده  �أر�د  يل بفكاهة، كلما 
�أن �لعدوى �أ�شابتني �أنا �لآخر وكنُت �أ�شحك كالأبله، و�أخرًي� متالك 
و�لدي ب�شعوبة و�أخبين باأنها زوجة �أكب �أثرياء �لبلدة وباأنها �مر�أة 
جمنونة، فقدت �تز�نها على �إثر �شوء معاملة زوجها  لها ثم �أولدها 
وكاأنها خادمة يف  �ل�شباب،  و�شارو� يف عمر  �أن كبو�  بعد  �أنف�شهم 
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�لق�شر ولي�شت �أمهم، هل ت�شدقون باأنهم كانو� ي�شجنونها �أحياًنا يف 
هذ� �ملكان لعدة �أ�شهر لأقل خطاأ ي�شدرمنها!.

 هم�شت خديجة نيابة عن �شالم �لتي كادت تنطق بنف�س �شوؤ�لها للتو:
- وملاذ�؟!

�أن  قبل  �شفتيه  زم  وقد  ويخف�شهما  بخفة  كتفيه  كال  �شلطان  لريفع   
يجيبها ببد�هة:

- ل تنده�شي هكذ� ويظهر عليِك �ل�شتياء، عائلة �لقا�شم مثلها مثل 
يحوي  َرِحم  �لن�شاء جمرد  يتخذون  �لث�ء،  فاح�شة  �لعائالت  بع�س 
�أطفالهم ثم يلفظونهن بعد ذلك كاخلادمات، ولذلك يقع �ختيارهم 
على �لفتيات �لتي تكون من �أُ�شرة متو��شعة ليفعلو� بهن ما يحلو لهم، 
و�شقر �لقا�شم كان م�شهوًر� بالغلظة وق�شوة �لقلب، فحديقتهم كان 
�لنا�س يف �لأ�شل يخ�شون �ملرور بجو�ر حدودها قبل �لحرت�ق بكثري، 

لت�شبح �أ�شطورتهم �لكبرية بعد �لحرت�ق!
بجنون،  �لر�شا�شات  علينا  يطلقون  وهم  ر�أيتهم  لقد  حق،  معك   -
ليفرقون بني رجل و�مر�أة، حتى �لبهائم مل ت�شلم من نري�نهم �لتي 

��شتعلت بها �لدور.
قالتها باأ�شى وكل �ملا�شي يعود بلهيبه، تت�شاعد �شر�ر�ته يف ذ�كرتها 
ثم تخمد تاركة دخانها �ملت�شاعد هناك فور �أن و�شع كفه على كتفها من 

�خللف ويربت عليها قلياًل.
تعنيها  وكاأن ق�شتهما ل  �لعاطفية بال مبالة  �للم�شة   قاطعت �شالم 
على �لإطالق لتحث �شلطان على ��شتكمال ما يهمها فقط وت�شاأله بنبة 

م�شحونة:
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- تابع ق�شته �أرجوك.
جذبتهم  وقد  مالحمها  فوق  �ملنحوت  �لهتمام  �إىل  ثالثتهم  �لتفت 
نبتها �ملتوترة، دقق بها �شلطان  للحظة وهو يزوي ما بني عينيه قبل �أن 

يلتفت ثانية مدعًيا �لتغافل عنها م�شتطرًد�:

�أبي،  زيارة  عن  �لقا�شم  �شقر  زوجة  تنقطع  مل  كاملة  �أ�شهر  �شبعة   -
متنحه �لكثري من �لعطايا وهي على يقني من �أنه ي�شتطيع �أن يجعل 
جنينها فتاة، و�لأ�شو�أ �أنه قد �أكد لها باأنه فتاة بالفعل، حتى �نقطعت 
�ملُ�شنة  �لبلدة  قابلُة  ليلة  ذ�ت  بابنا  تطرق  �أن  قبل  �أكث  �أو  ل�شهرين 
وتتو�شل �إىل �أبي باأن ي�شحبها �إىل زوجة �شقر �لقا�شم �لتي تنتظرها 
يف �لغرفة �ل�شغرية �لتي تعي�س بها ويف حالة و�شع متع�شرة وترف�س 
�أي م�شاعدة من دون ح�شوره لُي�شرف على ولدتها بنف�شه �شماًنا باأن 

يكون �ملولود فتاة كما قال لها!

و  بعيًد�  ب�شرود  تنظر  وهي  تقاطعه  �شالم  هم�شت  م�شاعفة  ب�شحنة 
تتخيل حلظة �مليالد �لب�شعة تلك، �مر�أة كبرية بالعمر زوجها يتمتع بالث�ء 
و�لإمكانات �لكافية لياأخذها �إىل م�شفى كبري تلد به يف �أمان، وبدًل من 
لي�شرف على  �لبلدة  �إىل �شاحر  �لقابلة وتر�شلها  �إىل غرفة  ذلك، تذهب 

ولدتها �ملتع�شرة!:

- �مر�أة جمنونة!

علق �شلطان ببد�هة على مقاطعتها:

- ذكرت من �لبد�ية هذه �ملعلومة!
حدثت  �لتي  �لثورة  على  �ل�شيطرة  حتاول  مر�ت  عدة  �شالم  رم�شت 
�أ�شو�أ ما ميكن حدوثه، وبنظرة خلف ظهرها كفيلة  تتوقع  بد�خلها وهي 
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باأن تعرف �أن �لأ�شو�أ مل ت�شمعه بعد، و�لذي عاد �شلطان لي�شرده دون تعليق 
على �حلالة �لتي تغلف �لفتاة �لتي مل يعرفها يوًما ب�شكل جيد:

كان  بل  كثرًي�،  يوؤنبه  �شمريه  يكن  �شاحر، مل  برتبة  لرجل  بالن�شبة   -
ُم�شلًيا لأق�شى درجة وهناك من يظن به �أن لديه قدرة على تغيري نوع 
جنني ما، عاد و�لدي �إىل �لبيت بعد عدة �شاعات وهو يف �حلالة �لتي 
توقف، ومل  بال  ب�شدة  ي�شحك  �لأوىل،  للمرة  يوم جاءته  عليها  كان 
�لأمين �شار يحكي  �أن �شرت �شاعده  بعد  �أهتم، ولكن  يخبين ومل 
يل عن �لق�شة وكاأنها دعابة، و�أخبين باأنها كانت تنزف �لكثري من 
�لدماء ورغم ذلك تت�شبث بتالبيبه وحتدق به وت�شرخ »�جعلها فتاة« 
وهو كان يجذب طرف عباءته ويوؤكد لها باأنها فتاة بالفعل، وعندما 
حانت �للحظة وتدخلت �لقابلة �ملتعرقة من �شدة �ملجهود �لذي تبذله 
معها لت�شاعدها، �شرخ �لطفل فور ولدته، �عتدلت �ملر�أة وكاأنها مل 
تكن ت�شرخ منذ حلظات، كانت م�شعثة �ل�شعر يت�شبب منها �لعرق 
تقب�س على ر�أ�س �لقابلة من �خللف باأ�شابعها �لطويلة �شارخة بها 
�لقابلة  ��شتطاعت  وعندما  فتاة«،  باأنها  قويل  فتاة،  �أنها  »�أخبيني 
�لكالليب  ت�شبه  �لتي  �أ�شابعها  بني  من  قلياًل  تتفلت  �أن  �مل�شكينة 

ونظرت ل�شخر �لعا�شي �لذي �أوماأ لها مو�فًقا على �لفور!
و�شعت خديجة ر�أ�شها بني يديها مغم�شة عينيها وهي تتوقع ما حدث، 
�ملر�أة كانت يف حالة جنونية فقالو� لها ما تريد �شماعه، ولكن مهاًل، �أمل 

تره بعد ذلك وهي تنظفه مثاًل؟!
- �أل مُيكن �أن تخت�شر قلياًل؟

قنبلة  فتيل  �شحب  بل  عبارة  جمرد  ينطق  مل  باأنه  �لدين  جالل  علم 
موقوتة حينما نه�شت �شالم فجاأة موجهة له كل ماأ�شاة عا�شتها يوًما، كل 
غ�شب وقهر مكبوت �شعرت به منذ �أن كانت طفلة يلمزونها بال�شوؤم، كل 
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ُيتم �شعرت به عند موت و�لديها، كل خوف نازعته يف غرفة �لأ�شياد، كل 
وحدة وت�شتت ورعب وهي �شجينة �لغرفة �أعلى �لق�شر، �شرخت به:

- �إن مل تكن تهتم فاخرج �إذن من بيته و�بحث لك عن ماأوى �آخر، كنُت 
�أعلم حقيقتك هذه منذ زمن .. يا مولنا.

طريقها  يف  �لدموع  بد�أت  وقد  مبر�رة  �شاخرة  كلماتها  �آخر  هتفت 
للقفز من مقلتيها وهي ت�شتطرد بعنف وتقرتب من �ل�ُشلم نحوهما ملوحة 

بانهيار و�شيك:
- منذ متى و�أنت تهتم لأحد غريك �أنت وو�لدك و�شاحبكم ذ�ك �لذي 
يقول عنك ما يجعلنا نخافك �أكث من �لأ�شياد، كنت تر�نا كل عام 
تاأخذنا �لأ�شياد و�حدة تلو �لأخرى يف يوم �حل�شاد، وكنت جتل�س يف 
�أح�شنة �حلاكم  �أ�شبعك لنجدتنا، ل بل تخرج بني  بيتك ل حترك 
باجلن  ممتالأة  غرفة  حبي�شة  �إحد�نا  بينما  وت�شتمتع  له  ترو�شها 

و�ل�شياطني.
تلك  لي�شت  وكاأنها  �شالم  �قرت�ب  مع  متحفزة  تقف  خديجة  نه�شت 
�ملرهقة �ملتعبة منذ قليل مما جعل �شلطان ينه�س هو �لآخر مقرتًبا من 

�شالم ماًد� ذر�عه حائاًل بينهما حتى ل تقرتب �أكث، ياأمرها بحزم:
- �جل�شي مكانِك يا �شالم، �أنت ل تعرفني تفا�شيل كثرية.

�آخر من �شدر عنه حركة بينهم، حركته كانت  كان جالل �لدين هو 
بينما  ثانيًة،  مكانها  �إىل  خديجة  يعيد  وهو  بد�خله  يعتمل  ما  مع  بطيئة 

كلمات �شالم  تت�شعب باأركانه ودموعها ت�شربه بقوة.
 فتاة ت�شغره باأكث من خم�شة ع�شر عاًما �شكبت فوق ر�أ�شه برميل ماٍء 
مثلج، َجُمدت �أطر�ُفه فلم يقدر حتى على �أن يحيد بنظر�ته عن وجهها 
�لباكي، �أز�حت �ل�شتار بدموعها عن حقيقته، �أمل يكن حًقا �لبطل �لذي 
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يهزم �لأ�شر�ر دوًما؟ �أم كان �أحدهم دون �أن يدري، يبدو �أن �لبطولة حالة 
ز�ئفة نعي�شها حينما نريد �أن جننب �أنف�شنا �ل�شر�ع �حلقيقي!

ربت �شلطان على ر�أ�س مالك وهو يعود ليجل�س بجو�ره على �لفر��س 
جمدًد� مقاباًل جلل�شة �شالم �لتي حتاول �ل�شيطرة على غ�شبها ويقول له:

- �نه�س يا فتى، فاحلرب �شتقوم ب�شببك!
 لقد �شمع مالك كل ما د�ر بينهم، لكنه يعي�س حالته �مل�شتتة �خلا�شة 
به، �إنها �ملرة �لأوىل �لتي يز�أر �أحٌد فيها دفاًعا عنه، وهو ممٌت جًد� لها، 

لقد حازت �ملركز �لأول للمرة �لثانية على �لتو�يل!
ا لأجله،   يف �ملرة �لأوىل نادته با�شمه ويف �ملرة �لثانية هاجمت �شخ�شً
كان هذ� كفياًل باأن يجعله يفتح عينيه ويحاول �لنهو�س، هناك فريق يريد 
�أن ين�شم له، فريق مكون من �شخ�س و�حد، �شخ�س ينهمر �لأزرق من 
عينيه تعاطًفا معه، وي�شيل يف رحلة متقطعة عب ب�شرته �ل�شمر�ء �لالمعة.
 فتح مالك عينيه ببطء فا�شطدمت بدموعها �ملن�شابة، من قال باأن 

�ملاء قد جف؟! 
باأن  يتعجل  كان  هكذ�،  يتناحرون  وهم  ويغادر  �شلطان  يرتكهم  كيف 

ُي�شلح بينهم وي�شع كاًل يف خانته ككتاب مفتوح:
-  ل �أمتلك �ليوم بطولة، �نه�س يا فتى!

�إنه يت�شبث بجمعهم من حوله!، لديه حربه �خلا�شة مع من يرونه من 
حيث ل يرونهم، ورمبا هذ� ما يجعله ي�شب على كل م�شاحناتهم  بينما 

يلعب هو دور �مل�شلح �لجتماعي مبهارة.
�شاعده �شلطان على �جللو�س م�شتقيًما فوقفت �شالم لتف�شح له �لطريق، 
توقفت باجلو�ر تناظره، بينما ت�شّتتت نظر�ته قبل �أن تتوقف عند جالل 
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�لدين لوهلة ثم تتجه نحو خديجة ليعود بعينيه �إىل جالل �لدين جمدًد�، 
ثم يقوم بفرك كفيه توتًر� لدقيقة كاملة  ويقول بوعد وبنبة منخف�شة:

- �شاأحميها..
مالب�شه  �ملزرية،  حالته  ترقب  وهي  طويلة  تنهيدة  خديجة  �أر�شلت 
�لن�شائية، خفوت نظر�ته قبل نبة �شوته، �إطر�ق عينيه قبل ر�أ�شه، لقد 
له  فابت�شمت  �ملمكنة،  وغري  �ملمكنة  �لقهر  �أنو�ع  كل  فمه  تذوق  وقد  ن�شاأ 

و�أوماأت بامتنان قائلة وكاأمنا حُتدث طفاًل وحتاول �إر�شاءه:
- �شكًر� لأنك �شمحت يل بالبقاء.

تعرى  وقد  نف�شه  يرى  وكاأنه  �لنك�شار  بنف�س  متحدًثا  نظر�ته  غ�س 
جمدًد� �أمامهم كما حدث منذ �شنو�ت موجًه حديثه �إىل �شلطان:

- مل �أ�شكرك يومها على �لعباءة و�خلبز، لقد �شرتت ج�شدي و�أطعمتني 
بعد �أن �شربني �إخوتي ونه�شتني كالب �أبي.

ندت �لدموع يف عيني خديجة بينما �رتع�شت �لنظرة يف عيني زوجها 
َدٍة  يتاأمله بتمهل. وهو ينه�س ويعب جو�رها ليتخطاها، �شار نحوه بُتوؤَ

ر�آه من قبل ولكن ل   جلباب �لطاوو�س �لذي يرتديه ماألوف له، لقد 
يتذكر بال�شبط، و�شل �إىل �لفر��س وتوقف قبالته قبل �أن يجل�س �لقرف�شاء 

�أمامه ي�شاأله بروية:
- �أذكر �أنني ر�أيتك ولكن ل �أعرف متى؟

ُمدقًقا  ظل  �هتماًما،  يعرها  مل  ولكنه  وقفتها  يف  �شالم  بتملمِل  �شَعر 
مبالحمه ُيحاول �لتذكر بينما مالك يجيب ببطء:

- كنت �أتل�ش�س عليكما.
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- �أوووه.
تاأوه �شلطان ممازًحا وهو يزوي بني حاجبيه وينظر �إىل جالل �لدين 

بعبث ويوجه حديثه �إىل مالك قائاًل:
- ل حتِك تفا�شيل فمعنا فتاة قا�شر.

�آخر كان �شيوبخه، ولن تتورع خديجة يف دفاًعا عن نف�شها،  يف وقت 
ولكنه ما ز�ل ُيدقق يف وجه مالك متجاهاًل ما �ألقاه غرميه للتو.

 غارًقا يف جلة مي �لتهم �لتي رمته بها �شالم منذ حلظات، م�شاعره 
منف�شلة متاًما، وخديجة كانت ت�شعر به وتريد دفع تلك �لتهم عنه، لذلك 
�شمتت حتى ل ت�شتته �أكث وهو ي�شاأله جمدًد� م�شجًعا �إياه على �لتعاطي 

معه:
- ملاذ� مل حتاول �لتو��شل معي باأي طريقة؟

لن  باأنه  �لدين  جالل  �شعر  حتى  مر�ت  عدة  نفًيا  ر�أ�شه  مالك  حرك 
يتوقف �أبًد� حتى قال �أخرًي�:

تقولنه،  �إىل ما  و�أ�شتمع  و�أتل�ش�س عليكما  �أتبعك  - يف كل مرة كنت 
فاأدركت �مل�شكلة �لتي تقعان بها، حكايتكما كانت ُت�شليني ومقابالتكما 
كانت ت�شعرين باأنني ل �أز�ل �أحيا و�أتنف�س، �أخرجتني من ور�ء �شور 
كانت  و�إن  حتى  ما،  ب�شيء  �شغوًفا  وجعلتني  تدري  �أن  دون  �لق�شر 
مل  قوية  م�شاعر  هزتني  يوًما،  �أعي�شها  ولن  تخ�شني،  ل  عاطفة 
�أفهمها وكاأنني دخلت عاملًا �شحرًيا، وفهمت كيف ي�شعر �لرجل جتاه 

فتاة �أحبها، وكيف يعمل على حمايتها.
�أوماأ له جالل �لدين بر�أ�شه وهو يهم�س بنب متهدجة ُم�شجًعا:

- �أكمل..
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- �ملرة �لوحيدة �لتي �لتفتَّ فيها نحوي فجاأة �ختباأُت �شريًعا، مل �أكن 
�أريد �أن ينفك هذ� �ل�شحر، �أو يعلم �أحٌد بوجودي.

- �أريد �أن �أ�شمع حكايتك كاملة، ومنك �أنت هذه �ملرة.

- مبا �أنكم قد وجدمت طريقة �شلمية للتعاي�س ومبا �أنني �أعرف �لق�شة 
�لغروب،  قبل  �لبلدة  �إىل  ف�شاأعود  �ل�شابقة  مو�هبي  بحكم  كلها 

و�شاأو�فيكم يف �لغد.

- �لغروب؟!

هتف بها جالل �لدين وهو ينه�س و�قًفا فحذت خديجة حذوه وهي ل 
تعرف ما حل به فجاأة، نظر حوله نظرة ت�شمل �أرجاء �ملكان قبل �أن يقول 

بلوعة:

- مل ن�شِل �لع�شر حتى �لآن، مالك، �أين �جتاه �لقبلة هنا؟

�أنها  يبدو  �لر�بعة،  �أو  ثالثة  �لـ..  للمرة  وجنتيه  �رتفاع  �شالم  ر�قبت 
�شتتوقف عن عد �بت�شاماته، دون �أن ي�شرح لها �شابًقا ��شتطاعت �أن تفهم 
�أ�شار �إىل  باأنها تظهر مر�فقة ملناد�ته با�شمه! وعندما تال�شت �بت�شامته 

�جتاه �أحد �لأركان ير�شده:

- من هنا.

- �أوكنَت ت�شلي؟!

ظهرت �حلرية يف عينيه وهو يجيب جالل �لدين بتلقائية وكاأنه ي�شاأل 
عن �شيء بديهي:
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- نعم! عندما كنت �أخرج من �لق�شر �أثناء عمل �ملز�رعني يف �حلديقة، 
�شغري  و�أنا  يل  كانت  ا  و�أي�شً �لجتاه،  هذ�  يف  ي�شلون  �أر�هم  كنت 
ُمعلمة تاأتيني مرة يف �لأ�شبوع تعلمني �لكتابة و�لقر�ءة تعلمت منها 

كيف �أ�شلي قبل �أن تنقطع عن زيار�تي.
- جيد.. �لآن نوؤدي �لفري�شة، ثم ن�شتمع لبقية �لق�شة.

4 4 4
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جماعة،  ي�شلي  �أن  معنى  يعرف  مرة  لأول  له،  �لأوىل  �لتجربة  كانت 
�لعنان ملاء عينيه  �لو�قف بجو�ره لكان ترك  ورمبا لول �خت�شا�س ج�شد 
وخ�شوع قلبه، كان يبت�شم، ل ي�شدق باأنه ي�شلي �إىل جو�ر �أحدهم! لكن 
�شلطان كان يقطع عليه تاأمالته بينما يرجت ج�شده مر�ت ومر�ت وَيِئّن، مل 

يكن يفهم ماذ� يحدث له!
جالل �لدين �لذي كان يقف �إماًما لهم كان مت�شوًقا لأن جتمعه ب�شلطان 

يوًما ما يف �شالة جهرية لي�شدح بالآيات �لتي ت�شرفهم عنه.
حركة  كل  مع  بخديجة  �للت�شاق  و�شك  على  كانت  فلقد  �شالم  �أما   
�ن�شل  له،  �نتفا�شة  كل  مع  ينتف�س  قلبها  �أختها،  زوج  ج�شد  عن  ت�شدر 
فرفعته  �شعرها من حول عنقها  به  تغطي  كانت  �لذي  �لو�شاح �حلريري 

�شريًعا ول ت�شدق كيف تتحمل �أن ترتدي و�شاح �أم مالك �ملجنونة.
�لكبرية  �خلز�نة  من  بتلقائية  خديجة  �شحبته  �لذي  �لو�شاح  ذ�ك   
�أذنها  يف  زوجها  هم�س  �أن  بعد  ر�أ�شها،  على  وو�شعته  �لقبو  يف  �ملفتوحة 
باأنها  �أخبتها  لكنها  ت�شلي،  وكيف  تتو�شاأ  كيف  تعلمها  بعيًد�  ف�شحبتها 
ماز�لت تتذكركيف كان ي�شلي و�لدها وهي مل تن�س بعد حركات �ل�شالة 
برغم �نقطاعها عنها باأو�مر من �شلطان �لذي يف�شلها عن عذ�به بع�س 

�لأمتار!
حتامل �شلطان على نف�شه ونه�س �شريًعا يت�شبب عرًقا فور �أن �نتهت 

�ل�شالة وهو يقول بلهاث متاأمل:
- لبد من عودتي �لآن.
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�ملكان  كان  وقد  �ل�ُشفلي  �لقبو  من  خرجا  حتى  �لدين  جالل  به  حلق 
�لوحيد �لنظيف �خلايل من �لرماد و�آثار �حلريق �لذي ي�شلح لل�شالة، 

�أوقفه قبل �أن يخرج من �لباب �خللفي يف حجرة �لطبخ منادًيا.
 ��شتد�ر �إليه �شلطان وماز�لت مالحمه حمتقنة بالدماء فاقرتب منه 

حماوًل �إظهار بع�س �لتعاطف:
- �نتظر قلياًل، ملاذ� ل تقر�أ �آية �لكر�شي كما فعلت فوق �جلبل، ملاذ� ل 

حت�شن نف�شك ليبتعدو� عنك؟!
م�شح �شلطان جبهته وهو يجيب مب�شقة:

- بل �أفعل.
- و�ليقني ميالأ قلبك؟!

ا باأنني لن �أفلت هكذ� ب�شهولة من �جلر�ئم  - نعم، ولكن لدي يقني �أي�شً
�لتي �رتكبتها �شابًقا،  يد�ي يقطر منهما دماء ثمايِن فتيات وكثري من 
�لكبائر ل يعلمها �إل �هلل، ولذلك فاأنا لن �أت�شرف كِغر كما فعلت و�أنا 
يف �لع�شرين و�أختلي بنف�شي لأبكي ذنوبي فقط، �أنا تعلمت من در�شي 

�لقدمي، وبد�أت بك.. ولن تكون �لأخري، هناك زوجتي و�أولدي.
ُم�شجًعا  كتفه  بها على  ويربت  �إر�دًيا  ل  ترتفع  يده  �لدين  وجد جالل 
وقد ثبت لديه يقيًنا باأن �شلطان قد تاب بالفعل وُيكفرعن ما�شيه، تال�شى 
من �أمامه �شلطان �لقدمي كال�شباب �ملنق�شع، وحل بدًل منه �شخ�س �آخر، 
وكاأنه  بخفوت  له  يهم�س  نف�شه  ووجد  بالألفة،  معه  ي�شعر  جديد  �شديق 

يخ�شى جرح م�شاعره:
�لآن..  حتى  تفعل  مل  كنت  �إن  بال�شهادة  وتنطق  تغت�شل  �أن  يجب   -

و�شاأعلمك كيف حت�شن نف�شك منهم.
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ليلة  بني  بده�شة،  �إليه  ينظر  بينما  �أوجاعه  على  �أخرى  مرة  حتامل 
و�شحاها جالل �لدين يعامله بلطف، �ليوم يحدث �لكثري من �لعجائب، 

تقلبت فيه �لكثري من �لقلوب كما تتقلب �لأب�شار!

يوم  كل  و�أفعلها  متدحرًجا،  �جلبل  من  �شقطت  �أن  بعد  فعلتها  لقد   -
�أن  منذ  �لوحل،  فيه من  �أغو�س  كنت  نف�شي مما  �أنظف  �أن  لأحاول 

ر�أيته يحرتق ويناديني!

قطب جالل �لدين بني حاجبيه وهو ي�شاأله بف�شول بينما مل يتجاوز� 
�لباب بعد:

- من هو؟!

ُيجيب  وهو  وجهه  تقل�س  وقد  بالختناق  و�شعر  فجاأة  نظر�ته  ز�غت 
بالنبة �خلافتة �لتي يتبادلن بها �أطر�ف �حلديث:

ُي�شحب  ر�أيته  به،  حُلمت  �جلبل  �أ�شفل  وعيي  فقدُت  عندما  و�لدي،   -
�لعظم،  حتى  بلحمه  تنغرز  �لكالليب  �شاخن،  نحا�س  من  بكالليب 
ُيجر فوق �أ�شو�ك تنزع جلده وهو ي�شرخ ب�شدة وينظر �إيل وميد يده 
مت�شغيًثا، ثم ُيرفع يف �لهو�ء ويلقى به يف قعر جهنم، كنُت �أقف قريًبا 
كانت  ن�شفني،  تق�شمني  تكاد  �شرخاته  بينما  دوري..  و�أنتظر  منه 
رهيبة ل �أ�شتطيع و�شفها، وعندما ��شتيقظت كانت �ل�شم�س م�شلطة 
فوق ر�أ�شي، ور�عي �أغنام يجر غنمه بعيًد� مذعوًر�، بعدها مبا�شرة 
بطله  �أنا  وكنت  متتالية،  �أيام  لثالثة  ير�ودين  �آخر وظل  ر�أيت حلًما 

هذه �ملرة، �أنا من كنُت �أُعذب ولكن بالغرق!
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من  مت�شائاًل  �لدين  جالل  يقطعه  �أن  قبل  طويل  �شمت  بينهما  �شاد 
جديد:

- �ألن تق�س علّي حكاية يقينك �لقدمي ذ�ك؟!
- عندما �أعود، فال�شم�س تغرب ب�شرعة عجيبة هنا!

كان يعرف باأنه يتمل�س منه ولذلك تركه ين�شرف، �شيتحدث باإر�دته 
يوًما، �أما �لآن فهناك حكاية �أخرى بالد�خل تنتظره!

4 4 4
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وكاأنه يقطع �لطريق بد�خل خلية من �لنحل، قر�شة مع كل خطوة، بل 
قر�شات عدة يف �أماكن متفرقة من ج�شده، من �شدة �لأمل �ملت�شاعد تخلى 
ا  �أر�شً �ملُلقاة  �ملقطوعة  �لغ�شون  قدماه  تتخطى  يجري،  وبد�أ  �مل�شي  عن 
لهاثه  ،ويرتفع  يعلو ويهبط  �ملت�شاقطة، �شدره  �لذ�بلة  �ل�شجر  �أور�ق  فوق 
بينما �لأذى �لذي يتعر�س له ل يتوقف حظة و�حدة، يف �لبد�ية كان يوبخ 
نف�شه هام�ًشا »تاأمل يا �شاحر �لبلدة، ��شعر بالأمل«، �أما �لآن وقد �نقطعت 
بالآيات،  �جلهر  يف  وبد�أ  عناده  �ن�شهر  ُيطاق  ل  �لأمل  و�أ�شبح  �أنفا�شه 
ليتوقف كل �شيء فجاأة دون �أن يتوقف هو ُملقًيا بج�شده �ملنهك فوق �أحد 
�جلذوع �لكبرية، دقات قلبه تعلو حتى بات ي�شعر باأن عباءته تتحرك مع 

�شدة �لنب�شات.
جمدًد�،  �مل�شي  �إىل  ليعود  �أنفا�شه  بع�س  و��شرتد  �لقر�ءة  من  �نتهى   
قطع مرًت� و�حًد� فقط قبل �أن ي�شمع هم�شة ممطوطة با�شمه »�ُشلطا���ن«، 
نظر خلفه فلم يَر �شيًئا، حث �ل�شري بخطو�ت �أو�شع فعاد �لند�ء �لهام�س 
من جديد »�ُشلطا��ن ُعد �إلينا« ولكن عن �شماله هذه �ملرة، ز�د من �ُشرعة 
خطو�ته وهو ينظر عن �شماله فا�شطدم فجاأة بجذع �شجرة و�شقط على 

ظهره!
من  ينه�س  وهو  ر�أ�شه  فرك  توؤمله،  �ل�شقطة  بينما  �شجاعته  ��شتجمع 
جديد، حترك �لهو�ء من حوله يف د�ئرة فرفع �شوته بال�شتعاذة وهو يعب 

�لد�ئرة �لوهمية من حوله.
خطوة، �ثنتان، ثالث قبل �أن يقرتب �لهم�س من �أذنه جمدًد� ُمكرًر� 
ي�شمعه،  �شوت  جمرد  ولي�س  يتخلله  كان  �لهم�س  �شروط«،  بال  �إلينا  »ُعد 
ويختلط  �شر�يينه  يف  ي�شري  عقله،  د�خل  �إىل  �أذنه  من  ين�شاب  به  ي�شعر 
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بدمائه و�حلروف تت�شكل �أمام عينيه يف �لهو�ء »ُعد، بال جبل، بال �شروط، 
يف  �حلروف  بد�أت  وقد  ماأخوًذ�  مبهوًتا  وقف  �لأعلى«،  �أنت  �شاحمناك، 
�لتال�شي �شيًئا ف�شيًئا، �أغلق عينيه ب�شعوبة وقد بد�أ يفقد �ل�شعور بل�شانه، 
لقد جرب �ل�شحر على كل �أهل �لبلدة، تالعب بهم وخيل �إليهم ما ي�شاء، 

ولكن هذه �ملرة �لأوىل �لتي ي�شحره �أحدهم!
لقد جت�شدو� له مر�ت قليلة يف غرفة �لأ�شياد، ولكن هذه �ملرة �لأوىل 

�لتي تتج�شد له �إحد�هن يف ج�شد �مر�أة جميلة.
 رم�س عدة مر�ت وهو ينظر �إليها، تفرت�س �لأر�س بني �أور�ق �ل�شجر 
من  كثبان  ز�هية،  وخ�شر�ء  وم�شفرة  حمر�ء  كانت  ذ�بلة،  تعد  مل  �لتي 
�ل�شود�ء  �شعرها  وخ�شالت  يكون،  ما  كاأجمل  فوقه  تنام  وهي  �لأور�ق، 

�لطويلة للغاية ت�شنع د�ئرة من حول ر�أ�شها.
عارية  بالأبي�س،  لتغلفه  �شفتيها  بني  من  �لأملا�س  فيلمع  له  تبت�شم   
�جل�شد، ترم�س له بحالوة فتتد�خل �ألو�ن عينيها �لفريوزية، ليتوقف هو 

عن �لرم�س، ُيحدق فقط!.
 مل يختب جماًل  كهذ� من قبل، ُح�شن غري �أر�شي، ماأخوذ من ُكتب 
�لأ�شاطري وحكايات �حلوريات، �إنها تغويه بينما هو متجمد وقد بد�أ قلبه 
ي�شج بقوة �أكب من �شابقتها ووجهه يتلون بتلون �لأور�ق �لتي ترقد فوقها، 
ودون �أن تباعد بني �شفتيها هم�شت بنف�س �ل�شوت �لذي كان يهم�س له من 
قبل قليل »ُعد، و�شنخبك بكل ما تريد، �شتكون لك �لغلبة، �أقبل ول تخف« 
�للحن،  ت�شبه  بنبة  �لأخرية  بكلماتها  تهم�س  ب�شعوبة وهي  ريقه  �بتلع   ،

تبعتها ب�شحكة مو�شيقية طويلة جعلته ي�شعر بالدو�ر فجثا على ركبتيه.
 ليته كان يف ق�شة و�قعية فلرمبا �رتفع �لأذ�ن فيها يف تلك �للحظة 
يذكره بتوبته، �أو مير به �شيخ كبري ياأخذ بيده، �أو حتدث م�شادفة ت�شرف 
عنه غو�يتها و�شحرها، لكنه لالأ�شف ي�شكن د�و، بلدة تتو�رى خلف �لظالل!
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ولأنه يعلم ذلك، كان حتًما �أن ياأتي �لإنقاذ من د�خله، هو فقط �لقادر 
على �شرفها، يعلم باأن �لنظر هو �أول مروج �ل�ِشحر، لذلك حارب نف�شه 
�أهد�به  ُيغلق  باأنه  �لإطالق، �شعر  �لأمر مل يكن �شهاًل على  لُيغلق عينيه، 
على حديقة متخمة بالأ�شو�ك تنغر�س بعينيه، و�لأمل حاد يقطع �لأنفا�س 
لول  حر،  �ل�شِّ تبخر  ��شتد  كلما  �لغفلة،  يوقظه من  نف�شه  �لوقت  ولكنه يف 
�لنهر  تذكر  �شارية،  وخيمة  نهايته  م�شتعل  نعيم  يف  �شابًحا  لظل  �لوجع 

و�لغرق، تذكر �شخر �لعا�شي يناديه وهو ي�شقط يف قعر جهنم!
كانت ل تز�ل تناديه وتهم�س له، فريفع يف عقله �أبو�ًقا لند�ء �آخر، ند�ء 

َحَرُة �َشاِجِديَن} ز�أر به وهدير �ملوج يبتلعه {َو�أُْلِقَي �ل�َشّ
ويهتف  ل�شانه  عقدة  �نحلت  وقد  �لفور  على  وي�شجد  ج�شده  فينحني 
كان  �ل�شر�خ،  ت�شبه  تالوته  كانت  �لكر�شي،  باآية  ويليها  بال�شتعاذة 

ي�شتغيث، يلوذ بحماه، ياأوي �إىل ركٍن �شديد.
ل يعرف كم مر عليه من �لوقت، كل ما يعرفه �أنه كان يذرف �لدموع 
بينما قلبه يوجعه ب�شدة من فرط �لنفعال، �إل �أن �لهدوء �لذي �أحاط به 
وعودة ج�شده �إىل طبيعته �أخب�ه باأنها ذهبت وتركته، وباأنه قد بُطل ما 

كانو� يفعلون.
كان يف طريقه �إىل �خلروج من �حلديقة �ل�شا�شعة م�شتخدًما �لطريق 
�شابًقا،  �لأ�شياد  غرفة  نافذة  حيث  �خللف،  من  بيته  �إىل  به  يوؤدي  �لذي 

يتخبط من فرط �لإنهاك �جل�شدي �لذي تعر�س له .
لكنه مل يكد ي�شل حتى لحظ �أل�شنة نري�ن عظيمة تنبعث من �لبيت 
كله ولي�س من نافذة �لغرفة فقط قبل �أن ي�شل �إىل �شمعه �شرخات بعيدة، 
�لنري�ن كانت تبتلع �لبيت عن �آخره وت�شرب دخانها يف �ل�شماء �ملظلمة 
�أن ي�شتوعب عقله �ل�شدمة  حديًثا، فاأخذ يعدو باأق�شى ما ي�شتطيع دون 

بعد.
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 �أ�شرع يعدو �إىل �لباب �لأمامي فوجد جتمًعا من �لنا�س بع�س منهم 
يحاول رمي �ملياه هنا وهناك بينما �لبع�س �لآخر يقف متفرًجا خائًفا من 

بعيد.
بعينيه ت�شدر  �أن ير�ها  �أذناه قبل  وتبينتها  تعلو، عرفها  �ل�شرخات   
ا �شارخة بني �جلموع تلطم خديها وتنادي  عن زوجته، ليلى �ملنهارة �أر�شً
�شار  �لذي  �لبيت  بني  ب�شره  ينقل  وهو  حو��شه  تخدرت  طفليهما،  على 

كقطع �لفحم �مل�شتعلة وبني ليلى �لتي حتثو �لرت�ب فوق ر�أر�شها منتحبة.
 تقدم نحوها فرفعت ر�أ�شها �إليه بكره �شديد خمتلط بالكحل �ل�شائل 
على وجنتيها، قبل �أن تنه�س و تدفعه بغل مزجمرة باجتاه �لبيت وت�شرخ 

به:
بقيا  بينما  �أنت من �حرتقت  ليتك  يا  �إليهما، �حرتق معهما،  - �دخل 

�َشاملني، لي�س بعد كل هذ� تنجو وميوت �أولدي، لي�س بعد كل هذ�..
ي�شطرها ن�شفني  �لتي يرتديها فوق جلبابه  دفعها عنه وخلع عباءته 
بقوة وقد ز�ل ذهوله ويلف كل ن�شف منهم على يديه قبل �أن يحاول دخول 

�لبيت.
و�شل  بها حتى  �لنري�ن  و��شتطاع تخطي  �لد�خلية  �ل�شاحة  �إىل  قفز   
�إىل �لباب �لرئي�شي للبيت، دفع �أحد حو�فه بقدمه فاندفعت �لنار بوجهه 

و��شطرته للرجوع للخلف وكاأنها تدفعه.
�لنار كانت  �لنو�فذ لكن  �لآخر حيث  �إىل �جلانب  و�لتف  ثانية   خرج 
باأل�شنتها، �حرتق �ل�شطر�ن حول يديه  تندفع من �لد�خل للخارج تطاله 

فقذف بهما بعيًد�، وهو ينادي على طفليه، ند�ًء يائ�ًشا باكًيا.
يعب�ن  جتاهه  يعدو�ن  يجدهما  �أن  يف  وياأمل  با�شمهما  ي�شرخ  كان   

�لنري�ن من �لد�خل لريمتيا باأح�شانه.
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لكن �لنري�ن �أخذت تنفث لهيبها يف وجهه ليرت�جع بعيًد� خطوة خطوة 
حتى وجد قدميه يعب�ن �لباب �خلارجي.

ركوًعا خمتلًفا،  كان  ي�شقط جاثًيا،  وتركته  تخلت عنه قدماه حينها   
فاحرتقت  �للهب  �أل�شنة  طالتها  قد  يديه  وكلتا  وجهه  يغطي  �لرماد 
وهو  �لد�خل  يف  يذوبان  طفليه  يتخيل  وهو  يتمزق  قلبه  منها،  م�شاحات 
ليقدر على جندتهما، بينما �لهم�س من حوله يرتفع كلما كث �لب�شر من 
حوله، يذّكرون بع�شهم �لبع�س بالنري�ن �لتي �رتفعت �شابًقا يف بيت �شخر 
�لعا�شي و�لتي ق�شت عليه هو وزوجته بينما كان هو يف �لغابة كذلك يقر�أ 

�لطال�شم �لتي تعلمها حديًثا، جنا تلك �ملرة ولكنه مل ينج �لثانية.
�إنقاذهما  عن  عاجًز�  يركع  بينما  بيته  جدر�ن  د�خل  قلبه  �حرتق   
وزوجته ت�شرخ من خلفه بينها وبينه كره ير�ه لأول مرة يف عينيها، �نغلقت 
�لدنيا وحب�شته يف �أركانها، و�لعبارة �لتي قالها لـ جالل �لدين ترن يف �أذنه 

»يد�ي يقطر منهما دماء ثماين فتيات وكبائر كثرية ل يعلمها �إل �هلل«!

4 4 4
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عال �شوت ح�شر�ت �لليل و�نخف�س نحيبها، وبقيت مكانها جال�شة على 
�لأر�س و�لرت�ب يغطيها بعد �أن حثت �لكثري منه فوق ر�أ�شها.

 �ن�شرف �لنا�س وتركوها حمدقة يف �لال�شيء، مي�شم�شون �شفاههم 
ويتح�شرون على �شاحر �لبلدة وماجرى له، ويتهام�شون حول �شكوكهم باأن 

�لأمر له عالقة بكر�مات جالل �لدين �شم�س �لر�وي!
�لدخان يت�شاعد بال توقف بعد �أن خمد �حلريق تارًكا �لبيت هيكاًل 
�أ�شوَد ينعق �لغر�ب فوقه نعيًقا ي�شتطيع ترجمته ويفك �شفر�ته، �لأ�شياد ل 

ُيرتكون ب�شهولة! لبد من ثمن باهظ عليه دفعه �أوًل.
�شعر بها تتحرك من خلفه فلم يجروؤ على �للتفات، لقد باتت حطام 

�مر�أة، مل يعد هناك وجود لـ ليلى �لتي كانتها يوًما.
 خطو�تها �ملرتنحة تقرتب منه �أكث فاأكث، وهو ل يز�ل مطرًقا يفكر 
وقتها،  كانت  و�أين  �لبيت  ��شتعل  كيف  بالد�خل،  �ملتفحم  روحه  ح�شا  يف 
ملاذ� تركتهما يف �لبيت وحدهما؟ �لأ�شئلة �لعاجزة مثله هاجمته فالتفت 
�إليها فجاأة ب�شكل مباغت دون �أن يح�شب ح�شاب ما كانت هي مقدمة عليه.
�شدره  فوق  بكتفه  �نغر�شت  �ملك�شور  �لبيت  نافذة  زجاج  من  قطعة   
مبا�شرة، �شدر عنه �أنني متاأمل وهو يناظرها مذهوًل ومي�شك بيدها �لتي 
تنوي طعنه برقبته من  لقد كانت  للتو، عيناها جتابهانه بجنون،  طعنته 

�خللف لول ��شتد�رته �ملفاجاأة �إليها ونهو�شه.
 ولكن ليُهم، �شتنزعها لتذبحه بحرفها �حلاد، قب�س على يدها وقد 
تغ�شن وجهه بينما دماوؤه بد�أت ت�شيل من جرحه فوق جلبابه �ملغب، يطرق 
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نظر�تهما  لتتالقى  يرفعها  ثم  بيدها  �لزجاج  قطعة  �إىل  لينظر  بر�أ�شه 
�ملبهوتة �جلنونية جمدًد�، �لكحل �جلاف على خديها يب�س وترك خطوًطا 
حول  جتمدت  قد  �أ�شابعه  بينما  �جلنونية،  نظرتها  مع  تندمج  متعرجة 

ر�شخها، لتهم�س به بفحيح وقد علت وجهها �بت�شامة �شيطانية:
- �أوتعلم يا �شلطان �أنهما مل يكونا طفليك، �أمل تخبك �شياطينك �أنني 

حملت بهما و�حًد� تلو �لآخر من رجل غريب!
قالت كلمتها �لأخرية ب�شرخة عالية وهي تدفع حد �لزجاج يف �شدره 
قب�شته  فيه فرت�خت  �لأوىل  فعلتها عبارتها  �لتي  �ل�شدمة  م�شتغلة  ثانية 
عنها قلياًل، ولكن �لأمل �لذي ��شت�شرى به جعله يقب�س عليها من جديد، 
ي�شغط  �شر�شة  نظرة  عينيه  تغطي  رماده،  بني  من  كالعنقاء  وينه�س  بل 
وي�شغط  عنقها  مُي�شك  �حلرة  وبيده  بتقل�س  يرتع�س  ور�أ�شه  �أ�شر��شه 

حنجرتها ويبادلها �لفحيح باآخر �أ�شد �شر�وة:
- ماذ� تقولني يا �مر�أة؟!

وبرغم �لختناق �لذي يهاجمها لكنها مل ترتدع بل �ت�شعت �بت�شامتها 
�لتي باتت �أكث �شحوًبا وهي توؤكد له بنبة متح�شرجة:

- نعم يا �شلطان، لقد �شقيتك من نف�س �لكاأ�س �لذي �شرب منه �أبي.
�نقلب �مل�شهد ر�أ�ًشا على عقب وبات هو �لذي ي�شرف عليها من فوقها، 

وي�شغط عنقها وي�شاألها بنظر�ت ميتة:
- َمن �أبوهما؟

علت �شحكاتها بح�شرجة وقد بد�أت �لدماء تن�شحب من وجهها، لكنَّ 
خ�شنة  بنبة  وتقول  ب�شماتة  �إليه  تنظر�ن  تز�لن  ل  �ملحدقتني  عينيها 

خمتنقة:
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�لذي  باملوت  �أرحُب  تعرف،  ولن  تعرف،  مل  �شياطينك  كل  برغم   -
يرتكك جاهاًل على �لدو�م.. ترت�شف كل �شاعة ذ�ئقة �ملوت.. و�أنت 
تنظر يف وجوه كل رجال �لبلدة.. ل تدري.. �أيهم ك�شف �ِشرتك.. كما 
ك�شف �شخر �ِشرت �أبي، ومل يكتِف بهذ�، بل �شحره وجعله ُيلقي بنف�شه 

من فوق �جلبل.
دفعة قوية �ألقت بـ�شلطان بعيًد� تبعها �شرخات جنونية مل تكن �شادرة 
من ليلى، كانت �أم عمار �لتي مل ترتكه بعد �أن دفعته بل جثمت فوق �شدره 

وهي ت�شرخ ب�شدة وت�شربه :
- �أين �بنتاي يا �شاحر د�و، لن �أتركك حتى تر�شدين �إىل جثتيهما، �أين 

و�شعتهما يف �لغابة؟. 
كان يحاول حماية وجهه من �شربات فرع �ل�شجرة �جلاف �ملم�شكة به، 
بينما جرحه ينزف بغز�رة، حتى �شعر فجاأة بها ترتكه مرغمة، �شرخاتها 
بها  ويبتعد  فوقه  من  ويحملها  يقيدها  زوجها  بينما  جنوًنا  �أكث  ت�شبح 

بعيًد� عن �شلطان.

�أن  يحاول  كان  ولكنه  يديه  بني  من  تتفلت  تكاد  �لهائج  كالثور  كانت 
يحكم يديه من حولها بينما �شعرها �لأجعد �ملبعث حول وجهها ي�شرب 

وجهه وهي حتاول �لإفالت:

وقتلهما  �مل�شوؤومة  زوجته  �أخت  من  بدًل  �بنتّي  �أخذ  لقد  �تركني،   -
لري�شي �لأ�شياد، زوجتك �أخبتني بذلك يا �شلطا��ن.

�لتفت �شلطان �إىل �لبقعة �لتي كانت ترقد بها ليلى فلم يجدها، وكاأنها 
عاد  �لتي  عمار  �أم  �أ�شفل  �أنفا�شه  ليلتقط  يقاتل  كان  بينما  تبخرت  قد 

بنظر�ته ثانية �إليها وهي ل تز�ل تقاوم قيد زوجها.



210

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

كل  وبني  يرتكها  �أن  دون  مرتفع  ب�شوت  وي�شهق  بنحيب  يبكي  �لرجل 
ماذ�  عمار،  ولدهما  ولأجل  لأجله  تهد�أ  باأن  ي�شتحلفها  و�أخرى  �شهقة 
�شيجني من كل هذ�، �شاعت �بنتاه ثم عقل زوجته، ول �أحد يذهب �إليه 
لي�شتكي ويطلب حقه، كل ما ي�شارع من �أجله يف تلك �للحظة هي �أن ُيبقي 

على �لفتات �ملتبقي له.
 لقد خرجت جتري من �ملنزل فور معرفتها بحريق بيت �شلطان وموت 
طفليه، كان هذ� د�فًعا يجعلها تت�شفى به، فقد �ل�شاحر قو�ه وبيته و�أولده 

فلماذ� ل تاأخذ بثاأرها لعلها تتعرف على قب فتاتيها.
جديد  من  يدفعها  هو  وها  بها  حلق  حتى  خلفها  يعدو  زوجها  خرج   
نحو �لبيت جمدًد� عائًد� وهو ي�شرخ بها » يكفي، توقفي«، تارًكا من خلفه 
ذ�ك �لذي كان �شيد �خلوف يوًما ما، يقف وحيًد� وهو�ء �لليل ي�شفعه يف 
وجهه، تنزف دماوؤه ويلتهب حريق �شاعديه بينما عيناه ز�ئغتان بحًثا عن 

ليلى �لتي �ختفت يف �لظالم!

4 4 4
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ثالث �شاعات كاملة وهو يقر�أ ويعلمهم كيف يح�شنون �أنف�شهم ويحاول 
تب�شيط �ملعاين وهو ي�شرح لهم كيف يتنافى ما يفعله �شكان د�و مع معنى 

�إياك نعبد و�إياك ن�شتعني.
ي�شقط  خديجة  ر�أ�س  لحظ  وعندما  �لع�شاء،  ثم  �ملغرب  بهم  �شلى   
رغًما عنها وهي جتل�س بجو�ره، مال نحوها بر�أ�شه وهم�س لها باأن تذهب 

وحتاول �لنوم ولو ل�شاعٍة.
 يف �لبد�ية �أبت ولكن �لنعا�س كطائر يحط فوق جفنيها ل ت�شتطيع �أن 
تقاومه وتفتح عينيها �أكث من هذ�، نظرت حولها بحرج بالغ، ثم �أوماأت 
مو�فقة وهي تنه�س نحو �لفر��س م�شت�شلمة بينما هو يطلب من مالك �أن 

ي�شتكمل معه جل�شتهما بالأعلى يف غرفة �ملطبخ.
�شعد ثالثتهم بينما مالك ي�شبقهما، مبجرد خروجه توجه �إىل �ملبد 
هيكل  لهم،  جمل�ًشا  ليكون  �أفقًيا  �لأر�س  على  ي�شعه  حتى  بحذر  ي�شنده 
�لثالجة كان �شديد �ل�شو�د كما كل �شيء من حولهم �إل �أنه ل يز�ل ي�شلح 

لأ�شياء �أخرى غري حفظ �لطعام.
 �شاعده جالل �لدين يف فعل �ل�شيء نف�شه مع بقية �لأدو�ت �لكهربائية 

�ملوجودة باملطبخ حتى بات لديهم �لكثري من �ملقاعد!
كانت �شالم ت�شاعدهما ب�شمت مطبق، جل�شة �لقر�آن �لطويلة جعلتها 
ت�شرتخي و�أطفاأت يف عينيها �لنظرة �لهجومية �لكارهة لـ جالل �لدين، 
ولكنها مل تفلح يف جعلها حُت�شن �لتعاطي معه فكانت تتجنب �أن تتالقى 

نظر�تهما باأي �شكل كان.
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- �أل يوجد لديكم مياه يا فتى، �أكاد �أموت عط�ًشا!
�إىل  ي�شري  وهو  �شديد،  بتاأثر  مالك  ليبت�شم  بخفة  �لدين  قالها جالل 

�لقبو �ملفتوح جد�ره قائاًل:
- هناك �لكثري من قو�رير �ملياه بالأ�شفل، بجو�ر �شناديق �ملعد�ت.

�أن ُيحدث �شوًتا  �لفور هابًطا لالأ�شفل دون  �لدين على  حترك جالل 
كي ل يزعج خديجة، وجد �لقو�رير ب�شرعة، حمل و�حدة وقبل �أن يخرج 
عاد �إىل �لفر��س ثانية، نظر لها ملًيا، �ملرة �لأوىل �لتي ير�ها فيها نائمة، 
�نحنى نحوها ومرر �أ�شابعه بهدوء فوق وجنتها ف�شمعها تتكلم وهي بني 

�لنوم و�ليقظة:
- جالل، �بتعد عني و�إل �شربتك.  

�شحك �شحكة ق�شرية قبل �أن يهم�س فوق جبهتها:
- كيف عرفتني دون �أن تفتحي عينيك!

همهمت وهي تغو�س يف �لنوم :
- �أنت �لوقح �لوحيد بيننا.

�شحك جمدًد� وهو يعتدل و�قًفا وي�شتدير مغادًر� وهو يهمهم مثلها:
- يا ويلك يا بن �لر�وي!

�إليهما مل تكن �لبت�شامة قد فارقته بعد فابت�شم مالك  عندما جل�س 
خلف  من  �إليه  ي�شتمع  كان  كالذي  عاطفًيا  حو�ًر�  يتخيل  وهو  تلقائًيا 
�ل�شجرة خمتباأ يتل�ش�س عليهما، فقاطعت �شالم �بت�شامته وجعلته ينظر 

�إليها متحرًجا وهي تقول بف�شول:
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- �ألن ت�شتكمل حكايتك؟
�لتوتر  �أمامها وهو يالحظ  روى جالل �لدين عط�شه وو�شع �لقارورة 

�لذي عال وجه مالك لي�شاأله:
- �أل تريد �لتحدث؟

- حكايتي لي�شت م�شرفة.
قالت �شالم بنبة ميتزج فيها �لرجاء باللوم و�لعتاب، خلطة �شحرية 

ل يعرف مكوناتها غريها جتيد ��شتخد�مها معه:
بد�أت  ثم  �ملثل،  تفعل  �أن  ووعدين  �لبائ�شة  حكايتي  لك  حكيت  لقد   -
بينما  �شجينة،  غرفة  جدر�ن  بني  وترتكني  بق�شوة  وتعاملني  تتهرب 

تعمل باحلديقة بال مبالة.
�لتعبري عما  �أخرى، ليجيد  �أغلقه مرة  ولكنه  لينطق  فمه  فتح مالك 
ي�شعر به ول ت�شويغ �أفعاله، بد�خله �لكثري من �لثثرة لكنه ل يجيد �لبوح!
�شاعًر�  كليهما  عن  بعينيه  يحيد  له  �ملقابل  باجلد�ر  نظر�ته  ثّبت 
باخلزي مما يريد�ن معرفته، يدفع �لكالم �إىل فمه دفًعا فقط لري�شيها!

- كل ما �أذكره �أنني منذ �أن وعيت على �لدنيا وهم ينادونني بـ.. مليكة، 
وباأنني فتاة!

كان يريد �أن يندمج بتلك �لكتلة �جلد�رية �أمامه ليختفي عن �أعينهما، 
مل تو�ِته �ل�شجاعة �لكافية لريى تاأثري ما قاله على وجهيهما، لذلك ظل 

مثبًتا نظر�ته هناك وهو ي�شتطرد متابًعا:
- �أمي.. مل ترتكني للحظة، كانت د�ئًما تفرح كلما ��شتطال �شعري ولو 
�لكثري من  وتبتاع  وت�شنع يل �حللوى  لتحتفل  �لأ�شبع  ُعقلة  مبقد�ر 



214

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

�أطو�ق �ل�َشعر �لوردية وت�شعها كلها دفعة و�حدة يف �شعري.. تبالغ يف 
�لألو�ن �لز�هية �لتي جتعلني �أرتديها.. كانت ت�شاركني �أنفا�شي كما 

كنُت �أ�شاركها �لعقاب!
ز�غت نظر�ته فبذل جمهوًد� م�شاعًفا ليجب عينيه �أل تفارق �جلد�ر 

كما يحاول تنظيم �أنفا�شه ولكن نبته �نخف�شت رغًما عنه وهو يتابع:
- يف يوم من �لأيام �شرخت �أمي يف وجه و�لدي، مل �أعرف ملاذ� فعلت 
ذلك، فما كان منه �إل �أن �أمر �إخوتي باأن ي�شحبوها �إىل �لقبو، كما 
مل �أعرف ملاذ� �شحبتني معها وهي ت�شرخ وتقاوم وكاأنني جزٌء من 
هي  كانت  وللعجب  �أُعّدها،  مل  كثرية  لأيام  هناك  ُنفيت  ج�شدها.. 
فرحة للغاية وتقول باأنها ل تريد من �لعامل �شوى فتاتها، كانت تع�شق 
حلظة �نغالق �جلد�ر من �خلارج، حتى �إنها كانت متتلك مفتاًحا له 
يفتحه من �لد�خل ومل ت�شتخدمه ولو ملرة و�حدة.. تنقل �إليه �لأثاث 
تنوي  وكاأنها  و�لبذور،  و�لثمار  �ملياه  وقو�رير  �ملُعلب  �لطعام  و�أكو�م 
�ملكوث هنا لالأبد، وكاأنه وطنها!.. لدرجة �أن �حلزن كان ي�شتبد بها 

عندما ُيفتح �لباب وقد �نتهت فرتة �لعقوبة �ملُقررة من ِقَبلهم.
باأن جدي عاد من رحلته �لعالجية  ُفتح �جلد�ر وقالو�  وذ�ت ِعقاب، 
�لفا�شلة ويريد �أن يرى �أحفاده قبل موته، مبا فيهم حفيدته �ل�شغرية، يف 
�أخي �لأكب عنوة  �لتفاح، فاأخذها  �أعطاين جدي حقيبة بذور  تلك �ملرة 
وملا جلاأت �إىل �أمي نهرتني ومنحته �حلقيبة، فزحفُت لياًل �أ�شفل فر��شه 
جلدة  كل  ومع  �لأثري،  قبوها  �إىل  �شحبتني  �أمري  �نك�شف  وملا  و�شرقُتها، 
كانت ت�شق بها ظهري تكرر على م�شامعي باأنني فتاة و�لفتيات ل ُيجدن 

�لزر�عة! 
�لأوىل،  �لتفاح  �أيام  تتذكر  وهي  بحلقها  تكومت  غ�شة  �شالم  �بتلعت 
�إذن يخيفها حينها، كان يتحدث عن  عندما كانت تظنه �شبًحا، مل يكن 
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عمق �أوجاع روحه بينما هي غارقة يف جلة رعبها من كلماته وهو يخبها 
باأنه �شريميها من �لنافذة كالبذور.

- مل يكن هذ� هو �ليوم �لوحيد �لذي جلدتني فيه، بل فعلت كلما وجدتني 
وملا  �ملز�رعني،  �أبناء  من  و�لأولد  �ل�شبية  مع  و�ألعب  �لفتيات  �أترك 
�أرتدي مالب�س  �أن  و�أريد  �أ�شعر بكوين �شبيًّا مثلهم  باأنني  �شارحتها 
كمالب�شهم، قطعت جلد ظهري بحز�م �أبي، �حلز�م نف�شه �لذي كان 

يجلدها به!
طرق �إىل م�شامعه مقاطعة جالل �لدين حلكايته �لغريبة ي�شاأله بنبة 

مرتددة تخ�شى خد�س ذكرياته:
- �أمل تخب �أباك �أو �أحد �إخوتك؟!

قيد  على  و�لده  بينما  به  �شُعر  طاملا  �لذي  �لُيتم  يبتلع  قلياًل  �شمت   
�حلياة، ثم �أجاب �شاخًر� بنظر�ت ميتة:

له، عندما  �لنظر  �أخ�شى حتى  �أنا كنت  �لقا�شم!  - من تق�شد، �شقر 
بلغت �لعا�شرة كنت �أ�شمعه يتكلم عن �لقبيلة �لتي �حتلت �أر�شه بعقود 
و�إخوتي  بالن�شاء،  و�شيبد�أ  فرًد�  فرًد�  عليهم  �شيق�شي  وباأنه  مزيفة 
و�لعتد�ء  باختطافهن  �شيقومون  �لتي  �لفتيات  عن  يثثرون  كانو� 
كان  �لقا�شم  �شقر  هناك،  ودفنهن  قتلهن  ثم  �حلديقة  يف  عليهن 
�أمتار كثرية  ي�شحك على ما يقولون ويعلق باأن يدفنوهن على عمق 

حتى ل ُيخربن �لثمار!

�لقبو،   جتاه  نظرة  يلقي  وهو  �لدين  جالل  وجه  يف  �لدماء  �حتقنت 
تلك �لأُ�شرة مل يكونو� �شوى جمموعة من �لأوغاد، يجدون لذة خا�شة يف 

تعذيب �لن�شاء!
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ي�شغط  فبات  �أطر�فه  على  �لع�شبية  غلبت  وقد  �شاقه  يحرك  بد�أ   
قب�شته بقوة وي�شد عليها، بينما يقول مالك وهو يغو�س ثانية بيت �أمو�ج 

ذ�كرته �لثائرة:
- يوم �أن وجدين �شلطان يف طريقه..

ل�شانها  �شفتيها بطرف  تبلل  �لرتقب عند �شالم وهي  �رتفعت وترية   
تذبح  تتابع على خُميلته  و�ل�شور  بقوة  �شيقول، �شغط عينيه  ملا  وتتجهز 

كر�مته على �لن�شب:
وبد�أ  �أكث  �أو  ع�شرة  �حلادية  �أمتمت  قد  كنت  �ليوم  ذلك  �شباح   -
ا  �شخ�شً يوًما  �أَر  مل  فتاة،  ل�شُت  باأنني  يف  ي�شرخ  ما  �شيء  بد�خلي 
بر�أ�شي  مبهًما  �شعوًر�  كان  ج�شدينا،  بني  �لتمييز  لأ�شتطيع  عارًيا 
�إىل  �أت�شلل  للتهلكة وجعلني  باأنني فتى، ذلك هو ما دفعني  يخبين 
فجاأة  �لغرفة  �أخي  دخل  ثم  مالب�شه،  لأرتدي  �إخوتي  �أحد  غرفة 
بقيا�شات  يكبين  كان  و�لذي  �لكبري  قمي�شه  �رتديت  وقد  ليجدين 
بدفعي  وقام  وجهه  و�حمر  ب�شدة  غ�شب   ، ركبتيَّ �إىل  وي�شل  عدة، 
حز�مه  بينما  �شرخاتي  يرحم  مل  فر��شه،  فوق  �شاقًطا  وجهي  على 
وهم  �إخوتي  بقية  �شحكات  �شمعت  حينها  �شرًبا،  ظهري  ي�شلخ 
�أبكي  نف�شي  على  متكور  و�أنا  حويل  متازحو�  �لغرفة،  �إىل  يدخلون 
�أي تغري على ج�شدي، وملا حلقت بهم  من �شدة �لأمل فلم يالحظو� 
�أمي جحظت عيناها خ�شية من �أن �أكون قد تعريت �أمامهم، جذبت 
�إحدى �ل�شر��شف ولفتني بها ثم خرجت بي من �لغرفة و�شحكاتهم 
تالحقني، كنت �أعلم باأنها �شت�شطحبني �إىل �لقبو لت�شتكمل ما بد�أوه 
�أملك من  �لباب وجريت بكل ما  فاأفلتُّ منها مبجرد مرورنا بجو�ر 
قوة �إىل قلب �حلديقة، فجرت �لكالب خلفي و�أفلتُّ منهم باأعجوبة 
ولكن عارًيا بعد �أن قب�شو� على �ل�شر�شف بني �أنيابهم ومزقو� ما بقي 

من �لقمي�س  بعد �أن كادو� ميزقونني معه.
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- كفى!
�أمنلة  قيد  يتحرك  مل  ملاذ�،  يعرف  ل  يلهث  وهو  �لدين  جالل  قالها 

وبرغم ذلك �شعر باأنفا�شه تتقطع وتختنق يف رئتيه كم ي�شعد جباًل!.
 ما يحكيه مالك تت�شاوى فظاعته عنده بيوم �ملقتلة �لكبري �لذي ر�حت 
�لذي  �لإن�شان  �أما بقايا  �أم،  له  �لأقل لقد كان  �إحدى �شحاياه، على  �أمه 
يجل�س بجو�ره فلقد كان يعي�س بني حيو�نات مفرت�شة ل ترحم، و يا للغر�بة 
�أن كان �شلطان �شخر �لعا�شي هو �لآدمي �لوحيد وقتها �لذي عطف عليه 

فك�شاه و�أطعمه ور�أف بحاله!
ا كانت تريده �أن يتوقف عن �لكالم، فلم يعد فوؤ�دها ميلك  �شالم �أي�شً
�ملزيد من �ل�شمود، كم �أ�شبحت حكايتها �شخيفة مقارنة مبا عاي�شه هو، 
كم ظنت باأنها بائ�شة، حتى ك�شف لها مالك  باأنها على �لأقل كانت جتد 

من يحميها ولو كان �شاحًر�!

لكن قطار �حلكايات ل يتوقف هكذ� بب�شاطة، و�شهرز�د لي�شت قريبته 
كما ظنت �شالم من قبل، ما تز�ل �لِدَيكة نائمة، لن ت�شتيقظ قبل �أن ُينهي 

كل �لكالم �ملباح:

متجمدة  �أمامي، ظلت  تقف  �أمي  وجدت  �شلطان  �بتعد  �أن  -  مبجرد 
كالتمثال حتى �ختفى �شلطان عن �أنظارنا، مل تتعرف عليه، وجهها 
كان �شاحًبا وقد ظنت باأن �أمرها قد مت �فت�شاحه وباأن �لغريب �لذي 
غطاين �شيذهب ليبلغ �جلميع مبا ر�أى، مليكة �أ�شغر عائلة �لقا�شم 
لي�شت �شوى فتى، جرتني خلفها تنظر حولها كالل�شو�س، دخلت بي 

�لق�شر من هذ� �لباب �خللفي، و�أدخلتني �لقبو.
- كفى يا مالك، كفى.
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 كررها جالل �لدين بقوة �أكب م�شدًد� على كل حرف ينطق به، ولكن 
مالك مل ي�شتجب، كان �شابًحا بعيًد� جًد�، لن ي�شتطيعو� �إيقافه ب�شغطة 

زر:
�أمي  تعود  �أن  قبل  كاملة  وليلة  نهار  من  تبقى  ما  �لقبو  يف  تركوين   -
له  يعد  ومل  ُقتل،  قد  �لقا�شم  �شقر  باأن  لتخبين  �شاحكة  �شباًحا 
تهم�س  عني،  رغًما  فمي  يف  �لُلُقمات  وتدفع  ُتطعمني  وبد�أت  وجود، 
لنف�شها باأنه قد ُق�شي على جالدها ومل يتبَق �شوى �أولده، بينما كنت 
وهي  خميًفا  كان  مظهرها  فمي،  من  �لطعام  ويت�شاقط  �أرتع�س  �أنا 
�أعرف �شببه  تهم�س هم�شات طو�ل لنف�شها، ثم تنظر يل بغ�شب ل 
قائلة باأنها لن تدعهم ياأخذونني منها ويلب�شونني مالب�شهم وي�شعون 
�لق�شر جمدًد�، كانت  �لوحيدة يف  �لأنثى  وتبقى هي  بيدي  �حلز�م 
نهمة للغاية، مل تكن تتفوه بالكلمات، بل كانت تلتهمها ب�شر��شة! ثم 

خرجْت ومل تعد ثانية.. �أبًد�!

4 4 4
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ِإلَّ َقِليال

خلد �جلميع للغيبوبة �شو�ه، مل ينامو� كنومهم �ملعتاد، لقد هربو� �إىل 
عامل �آخر لرمبا تهد�أ �أفكارهم �ملت�شارعة قلياًل.

غفت �شالم دون �أن جتف دموعها �إىل جو�ر خديجة، بينما تو�شد مالك 
جانًبا من حجرة �ملطبخ، �أما هو.. فلقد �أغم�س عينيه فقط  لب�شع دقائق 

قبل �أن يفتحهما من جديد، وكاأنه نام �لليل بطوله.
�إىل  و�ملوؤدي  منه  جزء  �ملفتوح  �ملطبخ  باب  حافة  �إىل  م�شتنًد�  وقف   
تلك  يف  متاأماًل  �ل�شماء  نحو  نظره  ورفع  �خللف  من  �لكثيفة  �لأ�شجار 
�لنجوم، قليلة نعم ولكنها ت�شيء ب�شدة لمعة، �لعبة لي�شت بالكثة ما 

د�م �لقليل يوؤدي دوره كما يجب.
يف  يوًما  يفكر  مل  جترحه،  حادة  حو�ف  لها  بد�خله  �لأفكار  تتقلب   

م�شاعدة �أحد، كل �هتمامه كان بزوجته وبنف�شه وعابد و�ل�شبية.
 �إن كان يوؤمن حًقا باأن ما كان يقوم به �شخر ومن بعده �شلطان نوًعا 
وكر�مات  قدر�ت  له  باأن  توؤمن  �لنا�س  ترك  فلماذ�  و�ل�شرك،  �لكفر  من 

خارقة .
�إن كان �شلطان يدعو �لنا�س �إىل �لإميان بالأ�شياد و�خلوف منهم، فهو 

كان يدعوهم ب�شكوته �إىل �لإميان بكر�ماته �لتي �أطلقها عابد حوله.
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�لنا�س، ومل يفكر هو يف دعوتهم لالإميان  ليخافهم   كالهما �جتهد� 
باهلل و�خلوف منه وحده! كان يظن �أن ق�ش�س �لتاريخ �شتجعل �ل�شبية 
معنى  تعليمهم  �إىل  ينتبه  ومل  حولهم،  يجري  ما  يفهمون  وهم  ين�شاأون 

و�حًد� من معاين �لإميان.

- �أل تنام �أبًد�؟!

حدثه مالك وهو ل يز�ل يرقد مكانه قبل �أن ينه�س وقد تاأثر بالنظرة 
�لتي كانت تطل من عيني جالل �لدين �لذي �أجاب بخفوت:

- غفوُت لدقائق.

�قرتب مالك بخطو�ت متمهلة ووقف بجو�ره وهو يقر�أ �حلزن �لبادي 
على وجهه جلًيا ويبادله نف�س �لنبة �خلافتة:

- مازلت غا�شًبا مما قالته لك �شالم بالقبو؟

�بت�شم دون �أن تفارق �لنظرة �حلزينة عينيه وهو يرد معرتًفا:

- �إنها حمقة يف كل حرف نطقت به، يجب �أن �أ�شكرها.. ل �أن �أغ�شب 
منها.

�شمَت مالك مطرًقا فباغته جالل �لدين بالقول:
- ثم �إنها حُتبك..

زوى مالك ما بني حاجبيه وهو يرفع ر�أ�شه وينظر ببالهة قبل �أن تهتز 
�شفتاه عن �بت�شامة مرتع�شة فقال جالل �لدين ُمكرًر�:

- �إنها حتبك، وغا�شبة لأجلك، ومل جتد �شو�ي لتفرغ غ�شبها به.
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بد� وجه مالك كالطفل �لذي ُيحدثوه عن �لخرت�عات �حلديثة، يهز 
ر�أ�شه �أحياًنا يدعي �لفهم ولكنه ل ي�شتطيع �أن ُيخفي �لده�شة �لباديةعلى 

مالحمه!
تتلوث  ومل  بالب�شر  تختلط  مل  �شافية،  بريئة  �لرجولية  م�شاعره   
باآثامهم، لذلك مل ي�شتطع �أن يخفي تعاقبها على وجهه بينما جالل �لدين 

يتابع حديثه:
�لتي  �لفتاة  عن  �أ�شمع  كنت  فقط  �أعرفها،  �أكن  مل  �شغرية،  �إنها   -
�أحد  ل  �أنه  للنا�س  �أ�شرح  �أن  حتى  �أحاول  ومل  بامل�شئومة،  يدعونها 
�إطالًقا ي�شتطيع �لتحكم بقدره، بل يجب �أن يوؤمن باأنه من عند �هلل 

لأ�شباب ل يعلمها �إل هو.
- �أتعرف، �أذكر �أن معلمة �لقر�ءة �لتي كانت تاأتيني و�أنا �شغري كانت 
�أنها  �أمي، يبدو  �أن تطردها  تقول كالًما م�شابًها ملا تقول �لآن، قبل 

خ�شيت �أن �أتكلم معها و�أبوح لها مبا �أ�شعر!
ربت جالل �لدين على كتفه فجاأة فرت�جع مالك خطوة للخلف منكم�ًشا 
�أن يزج به يف �حلياة �حلقيقية  رغًما عنه، لكنه مل يرفع يده، بل ق�شد 

ويجعله يختلط بالب�شر بالطريقة �لطبيعية دون خوف.
 �شد على كتفه �أكث وهو يقول مد�عًبا يربت على قلبه كما يربت على 

كتفه:
�ل�شوية هنا.. بعد  �لفطرة  باأنك  �أ�شعر  يا �شديقي،  للغاية  �أنت نقي   -

خديجة!
كالري�شة  بخفة  قلبه  على  ت�شقط  �لدين  جالل  وُمزحة  مًعا  �شحكا 
مالك  عليه  ليطرح  فح�شب،  معه  ولي�س  �حلياة  مع  بالألفة  ي�شعر  وجتعله 

�شوؤ�ًل مباغًتا دون تفكري:
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- من �لعجوز �لذي عبت معه قبل �أيام للطرف �لآخر من �حلديقة؟
- �إنه �لعم عابد، هو �لذي �هتم بي بعد وفاة �أبي رحمه �هلل.

- �أ�شعر باأنه �شخ�ٌس �شيء للغاية.
حاجبا جالل �لدين �نعقد� وهو ي�شاأله:

- ملاذ� تقول هذ� عنه؟!
�لتي  �لعبارة  باأن  تر�جع عن مقولته وقد فهم من تغ�شن وجه رفيقه 

قالها عن �لعجوز مل تعجبه فحرك ر�أ�شه نفًيا وهو يقول متوتًر�:
- ل، ل يهم.

�أ�شابع جالل �لدين على كتفه وهو ي�شاأله باإ�شر�ر ويدقق به  ��شتدت 
قائاًل بنبة �آمره:

- تكلم يا مالك، ملاذ� قلت عنه باأنه �شخ�ٌس �شيء!
�ندفع خافقه يطرق ب�شدة يف �شدره وز�غت نظر�ته وقد �شعر باأنه يف 

ورطة حقيقية ثم هم�س مرتدًد�:
�إحدى  باحلديقة، يف  تعقب كل من مير  كانت يف  ت�شليتي  باأن  تعلم   -
�ملر�ت تعقبته، كان يلتفت خلفه كثرًي� مما �أثار ف�شويل من �لبد�ية، 
�أن  قبل  �لبد�ية  يف  �شوًيا  تهام�شا  ينتظره،  �آخر  �شخ�س  هناك  كان 
يتناحر�، �ل�شخ�س �لآخر �شبه وقال عنه خادم بينما هو هتف باأنه 

�أخطاأ من �لبد�ية عندما تعاون معهم ليوقع برجل ُيدعى �شم�س!
ل �شم�س غري �شم�س �أبيه يف �لقبيلة و�لبلدة، كيف �أوقع به!، عمه ن�شر 
حذره منه كثرًي� بينما هو يعي�س يف عامله �خلا�س، كيف كان خُمدًر� كل 

تلك �ل�شنو�ت �لع�شر.
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 ل لي�س لع�شر �شنو�ت فقط، لقد كانت هناك غمامة تغطي عينيه من 
قبل ذلك.

به  �أباه خا�شًعا حتت جناح عابد ي�شدقه ويفعل ما يقنعه   كان يرى 
ب�شهولة �شديدة.

 َمن كان خادم َمن؟!
باأبعد  �لت�شق  حتى  مذعوًر�  يرت�جع  مالك  جعلت  �خلارج  يف  حركة 
�لغ�شب  �شر�ر�ت  �ندفاع  �أوقفت  �لتي  �جللبة  تلك  �لباب،  عن  جد�ر 
بر�أ�شه لريقب ماذ� يحدث  ي�شرئب  يلتفت بحذر،  �أوردته وجعلته  بد�خل 
ليقف  ي�شتند  ثم  ي�شقط  �لأ�شجار،  بني  يتخبط  كان  �أحدهم  �خلارج،  يف 
جُمدًد�، وعلى �لرغم من �شوء �ل�شموع �ل�شعيف فاإن جالل �لدين ميزه 
من مالب�شه، خرج ُم�شرًعا وكلما �قرتب منه كلما لحظ �لدماء �أكث حتى 

و�شل �إليه �أخرًي�:
- �شلطان! ماذ� حل بك؟

�أن  قبل  باجلو�ر  يحملها  كان  �لتي  �لكبرية  �ل�شمعة  ي�شع  وهو  ي�شاأله 
ينحني ويحمله فوق كتفه متجًها به �إىل �لد�خل.

�شلطان متدلًيا فوق كتف جالل  �شاهد  بـمالك عندما  �لذعر  ��شتبد   
باخلارج،  تركها  �لتي  �ل�شمعة  لُيح�شر  يخرج  باأن  به  هتف  �لذي  �لدين 
�نكم�س على نف�شه للحظات قبل �أن يتحرك ببطء مل�شًقا ظهره باجلد�ر 

حتى و�شل �إىل �لباب.
وعيها،  ��شرتدت  كلما  تفعل  كانت  كما  فجاأة  عينيها  �شالم  فتحت   
ليز�ل �ل�شعور باخلطر يحا�شرها ول يرتكها تغط يف نوم عميق ك�شريكة 

�لفر��س �لتي ترقد جو�رها.
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 ت�شللت عب �لدرج لتنظر من خالل �جلد�ر �ملفتوح وقد جذبتها �جللبة 
باخلارج نحوه.

وميزق  �شلطان  بجو�ر  يجثو  �لدين  جالل  ر�أت  عندما  �شهقتها  علت 
�جللباب.

 خرجت على �لفور من خمبئها لتتقدم نحوهما، لقد كان ميزق عند 
�ل�شدر فقط ويك�شف عن جرح عميق، تاأوه �شلطان فاقرتبت مبهوتة �إىل 
�أح�شرها  �لتي  �أحدهما  ل�شمعتني،  �لتي كان يحتلها مالك حاماًل  �لبقعة 

من �خلارج.
 كان �لأمر ي�شبه جل�شة حت�شري �لأرو�ح �ل�شهرية، بينما يلعب �شلطان 
دور �لو�شيط بذلك �لأنني �لذي ي�شدر منه بينما �لآخر يحاول وقف نزيف 

�لدماء.
مل تكن �لدماء فقط هي �لتي تلوثه، كانت كلمات ليلى هي �لتي تنزف 
منه دون �أن ينق�س من مر�رتها �شيء، يئن باكًيا للمرة �لثانية يف �لليلة 

ذ�تها.
كر�مته  يذرف  قبل،  من  عرفه  للدموع  ذرف  كل  عن  يختلف  بكاء   
ليلى  �إيالًما ت�شكن ظهره، طعنته  �أ�شد  �أخرى  ورجولته وهو ي�شعر بطعنة 

قبل �أن تغر�س قطعة �لزجاج يف �شدره ب�شنو�ت بعمر طفليه.
يبكي  �أم  يبكيهما  هل  ليعلم  �لنازف،  �شدره  يف  مرجًتا  قلبه  يختلج   

�شرَفه �ملنتهك!
كانت خديجة هي �آخر من ��شتفاق من �لغيبوبة وخرجت تنظر ماذ� 
يحدث بالأعلى، مل تن�شم �إىل �شالم ومالك بل جثت هي �لأخرى بجو�ره 
جالل  �إىل  عينيها  ترفع  �أن  قبل  يحدث،  ما  �شريًعا  ت�شتوعب  �أن  حتاول 

�لدين وتخبه مبا كان يدور بر�أ�شه:
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- لبد من كي �جلرح!
مل يكن �لأمر �شهاًل على خم�شتهم، حتركو� جميًعا ينفذون ما يوجههم 
�إليه، �أ�شعل مالك �لنار يف �حلطب مب�شاعدة �شالم لت�شع خديجة �ل�شكني 
قطعة  يف  �ملكتومة  �شلطان  و�شرخات  مرت  طويلة  دقائق  فوقها،  �حلاد 
�لقما�س �لتي د�شها مالك يف فمه قبل �لكي مبا�شرة ل تز�ل ت�شم �آذ�نهم، 
�مل�شطربة،  �أنفا�شهم  هم�شات  �شوى  ُي�شمع  فال  �ل�شكون  عم  و�أخرًي� 

يتخبطون جميًعا يف ظالم جهلهم عن ما �أدى به �إىل تلك �حلالة!
 قطعت خديجة �ل�شمت موجهة عينيها نحو �شالم قائلة:

- �أح�شري يل حقيبتي من �لأ�شفل
جرى  ماذ�  �لأ�شل  من  تفهم  ل  و�حلنق،  �لتوتر  عالمات  عليها  بدت 

لزوج �أختها لتاأتي تلك �لغريبة وتاأمرها �شارخة بها ثانية:
- �أ�شرعي!

عميقة  قما�شية  كانت  �حلقيبة  حانقة،  تتحرك  �أن  قبل  حولها  تلفتت 
�أح�شرتها �شالم وو�شعتها بجو�رها وهي تفكر متذمرة، هوؤلء ح�شرو� �إىل 

هنا قبل جفاف �لبحرية فلماذ� مل يكونو� ي�شتخدمون �حلقائب �ملعتادة!
�أخرى  غا�س �شاعد خديجة يف حقيبتها لتخرج منها حقيبة قما�شية 

�شغرية �حلجم مقارنة بالتي حتويها.
هو  يدها،  حركة  يتابع  �لدين  جالل  بينما  عقدتها  فك  على  قامت   
عليه،  مقدمة  وماهي  تفعل  ماذ�  يعرف  من  و�شالم  مالك  بني  �لوحيد 
�لتي  �لأدوية  تلك  �لع�شبية،  بالأدوية  �لتطبيب  �لقبيلة يف  ين�س عاد�ت  مل 
حاربها �شم�س �لر�وي بعد �أن عاد من �ملدينة مبا�شرة متاأثًر� مبا �شاهده 
بها من  يتد�وون  باأنهم  و�أخبوه  منه  �شخرو�  �لقبيلة  ن�شاء  ولكن  هناك، 

قدمي �لأزل ودوًما ما تاأتي بنتائجها!
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كلمة  بها  ملت�شقة  ورق  قطعة  فوق  ُخط  زجاجًة  خديجة  �أخرجت 
ا منها على �شر�ئح من �ل�شا�س ُطولية طلبت  »خز�مى«، وقامت بنث بع�شً

من مالك �أن يح�شرها من خز�ئنه �ملكتظة بالأ�شفل.
 يف �لبد�ية ظن مالك �أنها تطلب حقيبة �لأدوية فقال لها بت�شتت:

- لقد نفدت �شالحيتها! 
فاأخبته باأنها لتريد �شوى لفائف �ل�شا�س فقط، تناولت ذر�ع �شلطان 
مب�شاعدته لتقوم بلف تلك �ل�شر�ئح على �جلروح �مللتهبة يف �شاعديه وهي 

تقول بخفوت:
- �حلمد هلل �حلروق �شطحية مل تت�شرر �لأن�شجة.

- �أي حروق؟!
قالتها �شالم متعجبة، �لعامل يدور من حولها وهي ل تفقه �شيًئا، �لقلق 
طرف  يف  عالق  �أختها  عن  و�شوؤ�لها  �شبها  من  بقي  ما  وينب�س  ياأكلها 

ل�شانها ل ت�شطيع �لتفوه به �أو تبتلعه!

4 4 4
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حتلقو� حوله حتى بد�أت خيوط �ل�شروق ت�شبح فوق روؤو�شهم، متالأهم 
بالدفء وتك�شف لهم عّما كان يخفيه �لظالم.

�لغبار و�لرماد و�أور�ق �ل�شجر يت�شبثون جميًعا بجلباب �شلطان، ووجهه 
�ل�شاحب يحكي �ألف ق�شة لأهو�ل قد عا�شها.

 �شحن �لتفاح �لذي و�شعه مالك �أمامهم بعد �لفجر ل يز�ل كما هو 
ي�شكن وحيًد� منبوًذ� بعيًد� عن �أياديهم.

عندما �أفاق �شلطان من غيبوبته �لتي حدثت له ب�شبب �لكي مل يتكلم، 
�أ�شاح بوجهه عنهم بينما �شدره يعلو ويهبط و��شًيا عن دموع حبي�شة هناك 

يقاوم �أل يذرفها.
 كل ما قاله هو عبارة وحيدة ك�شحن �لتفاح هناك:

- لقد �حرتقُت!
كيف ومتى، مل ينب�س ببنت �شفة مما جرى، فلم ي�شتطع جالل �لدين 

�ل�شب �أكث، نه�س و�قًفا وهو يقول بحدة:
مبا  جاهاًل  هنا  مقيًد�  �أجل�س  لن  د�و،  �إىل  �شاأعود  �لأحو�ل  كل  يف   -

يحدث من حويل.
نه�شت خديجة خلفه تنظر له ب�شفقة قائلة:

- ل تقلق �شيكون بخري.
�شخر وهو يحرك ر�أ�شه بعدم ت�شديق م�شرًحا مبر�رة:
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ح�شاب  هناك  خديجة،  يا  فقط  له  حدث  ماذ�  �أعرف  �أن  �أريد  ل   -  
خا�س بي �أريد ت�شفيته مع من �أوقع باأبي !

- كان من �خلطاأ �أن �أخبك مبا قاله رفيقك �لعجوز!
�لغام�شة  عبارته  �إثر  على  مالك  نحو  �لتفتتا  و�شالم  خديجة  من  كل 
�لتي تبادلها مع جالل �لدين، لتم�شك خديجة بذر�ع زوجها قائلة بحزم 

تربت عليه:
- لن تغادر قبل �أن تخبين عّما �أنت مقدم عليه.

ل تز�ل مل�شتها توؤثر به حتى و�إن كان يتخبط كما يفعل �لآن يف طرقات 
�شلًبا  يكن  مل  �لأ�شا�س  بال�شقوط،  مهددة  ذكرياته  كل  و�لتيه،  �لغ�شب 

كفاية، بل كان خدعة عا�شها طوياًل.
 نظر يف عمق عينيها ينت�شل نف�َشه من �إح�شا�شه بال�شياع وقال بنبة 

متهدجة  �أ�شابتها يف مقتل:
- �أنا ُمقدم على معرفة ما�ٍس رمبا هو قاتلي يا ُحب.

قب�شْت على �شاعده بقوة �أكب، ل تعلم هل تت�شبث به من خطر عرفته 
بها  ت�شرخ  �لذي  و�لغ�شب  و�لت�شتت  �لوحدة  من  تنت�شله  �أم  عينيه  يف 

حروفه:
- �إن كان ولبد ف�شاأذهب معك.

4 4 4
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كان من �مل�شتحيل �أن يغامر بها، تركها رغًما عنها وغادر، بكل �حلزم 
�لذي متلكه مل ت�شتطع �شوى �أن تطيعه يف �لنهاية، �أق�شى ما ��شتطاعت 
�أن تفعله هو �أن جتعله يعدها باأن يعود يف �أقرب وقت دون �أن يعر�س نف�شه 

لالأذى، �إن مل يكن لأجله فالأجلها هي.
�ليوم هو �جلمعة و�لنا�س تتجهز للذهاب �إىل �لحتفال كما �عتادو� يف 
�شاحة ق�شر �حلاكم، طعام و�شر�ب ودفوف وتنانري خ�شر�ء تطوف من 
بحنني  �ل�شياج  تلّم�س  تروي�س �خليول،  ب�شاحة  �لدين  حولهم، مر جالل 
عاري  وهو  قبل  من  تغزوه  كانت  �لتي  �للذيذة  �لق�شعريرة  نف�س  وتنتابه 
�جلذع ميتطي �لفر�س لريو�شها و�لهو�ء ي�شربه من كل جانب، ��شتمتاعه 
كان �شديًد�، كان يخدره حتى عن �إدر�ك �أن تلك �لأح�شنة للحاكم، وبتلك 

�لطريقة فماهو �إل جمرد خادم لديه!
 كان يقوم بنف�س �ملهام �لتي كان يفعلها �شلطان، هو يجهز له �لأح�شنة 
لالمتطاء �لهادئ وكذلك كان يفعل �لآخر وهو ُيعِبد له عقول �لب�شر ليلعب 

بهم كالكرة وقتما ي�شاء ويفر�س عليهم ما يريد!
- �أين كنت يا �أ�شتاذ!

��شتد�ر نحو عمار �لذي �أطلق عبارته منده�ًشا وهو يقرتب منه بحما�س 
متابًعا:

- لقد بحثنا عنك يف كل مكان، �أين كنت؟!
�أم�شك كال كتفيه و�شد عليهما برفق وهو ينحني نحوه قلياًل قائاًل:

- �شاأخبك فيما بعد يا عمار، لن �أ�شتطيع �أن �أخبك �لآن.
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- هل علمت ماذ� حدث لل�شاحر؟ لقد �حرتق بيته.
هتف بها عمار بحما�س كبري وكاأنه ينقل خًب� �شعيًد�، قبل �أن ي�شتطرد 

ببع�س �لتذمر:
�أ�شتاذ زوجته  يا  بالد�خل، ولكن  �أطفاله  �أحزنني فقط هو موت  - ما 

طعنته و�أمي �شربته على ر�أ�شه!
�مل�شاعر تتقلب على مالحمه تباًعا وهو يقفز من عبارة �إىل �أخرى ومن 
و�لده�شة جمدًد� كمن  ثم �حلما�س  خب لآخر ما بني �حلما�س و�حلزن 

ي�شاهد مبار�ة حامية �لوطي�س!
- من �أحرق بيته؟!

تغ�شن جبني جالل �لدين وهو ي�شاأله جعل حما�س عمار ينزوي �شيًئا 
ف�شيًئا ويتال�شى بينما يجيب بخفوت:

- يقولون باأنها �لأ�شياد �لقدمي، تنتقم لأن �حلاكم قرر باأن يتعاون مع 
�أ�شياد �أخرى!

وَيهِذر  مري�س  باأنه  وظن  �لغريب  �لفتى  بكالم  �لدين  جالل  ت�شكك 
بالكالم ف�شاأله مرتفًقا:

- هل �أنت مري�س يا فتى؟
لكن عمار ل يز�ل يوؤكد له ما �شمعه مبا يدور بني �أهل �لبلدة:

- �إن مل ت�شدقني فاذهب �ليوم �إىل �لق�شر لتتاأكد!
يكن  مل  �شيًئا،  يفهم  �أن  من  يئ�س  وقد  بر�أ�شه  �لدين  جالل  له  �أوماأ 
م�شتعًد� للغز جديد فاأركانه ممتلئة بالألغاز حد �لتخمة فاعتدل ي�شتقيم 

بجذعه مدعًيا �لفهم:
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- ح�شًنا يا عمار �ذهب �لآن لبيتك
- �شتغادر مرة �أخرى!

- نعم
- كيف جندك �إذن؟!

- �شنجد طريقة، �شدقني.
ي�شتطيع  �أ�شتاذه يظنه جمرد فتى �شغري ل  �شفتيه مطرًقا،  زم عمار 
�أن يبوح له باأ�شر�ره، منذ �أن ح�شرت �إليه زوجته يف �ملدر�شة وهو وبقية 

�ل�شبية يتحدثون باأنه و�قع مب�شكلة ويجب �أن ي�شاعدونه.
بكل  نحوه  طار  �ل�شياج،  بجو�ر  ملحه  عندما  للغاية  �شعيًد�  كان  لقد 
�أل ُيدرك معلمه باأنه  �أحو�له،  با يعر�س خدماته وي�شاأل عن  حما�س �ل�شِ
�شيبلغ �لثانية ع�شرة بعد عدة �أيام، �أمل يخبهم باأن �أ�شامة بن زيد قاد 

�جليو�س وهو يف �ل�شابعة ع�شرة فقط، ملاذ� �إذن ل يفعل ما يقول!

4 4 4
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يوم �خلروج من �خللوة، هذ� �ليوم بالتحديد يختلف عن بقية �أيامه، 
�شنو�ته  طيلة  يرتديه  باأن  حلم  �لذي  �لثوب  و�رتدى  و�غت�شل  نف�شه  جهز 
�ل�شابقة، لقد ُمكن له �أخرًي�، �شيعو�س ما حرمته منه قبيلة �لرو�ة حتى 

�أ�شبح ُم�شًنا.
- جمعة مباركة ياعم عابد.

مل يلتفت، ومل ينظر حتى، فقد كان يعلم، مل تكن مفاجاأة بالن�شبة له، 
حدث �لكثري يف �أثناء �خللوة وهو يعرف!

- هل �فتقدتني يا جالل �لدين؟
قالها ببع�س �ل�شخرية ُملقًيا نحوه نظرة م�شتهينة به وهو يتابع بنبة 

هادئة للغاية:
- �أم �أن �أ�شدقاءك �جلدد قد �أن�شوك �أ�شدقاءك �لقد�مى!

 هل هذ� جمرد تخمني، �أم �أن �لأخبار تت�شرب من �أ�شفل عتبة �لباب!
 �شمت مفعم بالده�شة طغى على وقفته �لتي باتت حائرة قبل �أن ي�شاأل:

- كيف عرفت؟!
- ل يهم، �ذهب فلديك �لكثري من �لأح�شنة تنتظرك.

رماه بها بنف�س نبته �ل�شاخرة وهو يثبت �خلنجر بخ�شره م�شتديًر� 
نحو �ملر�آة مي�شط حليته، جتعد جبينه ب�شدة وهو يرمقه، هذ� لي�س بـ عابد 
�إل هو، كان ميازحه فقط، مينحه  �لذي يعرفه، كان ي�شخر من �جلميع 

تقديره و�هتمامه، َمن هذ� �لرجل �لذي يقف �أمامه �لآن!
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- على �لأقل �أخبين كيف �أوقعت بو�لدي.
ترك عابد حليته وبادله �لنظر يف �ملر�آة وقد ��شتعاد وجُهه مالحمه 
�لغام�شة �لتي �عتادها جالل �لدين ثم قال ببطء وهو يلتفت نحوه للمرة 

�لأوىل:
- تعرف متام �ملعرفة مكانة �شم�س لدي، فاعقل ما ُيقال لك ول ترمني 

مبا ل تفقه.
جالل  جعل  وِجد  بقوة  كلماته  باآخر  ينطق  وهو  منه  �قرتب  قد  كان 
�لدين يت�شكك يف �أمره، يتبادلن �لنظر بثبات، �شوؤ�له �لأول ل يز�ل عالًقا 

بينهما:
- كيف عرفت بينما مل تخرج من خلوتك، وملاذ� مل حتاول م�شاعدتي؟

- تركتك لل�شاحر �لذي بات �شديقك، فهل نفعك ب�شيء؟ �إنه حتى مل 
ينفع نف�شه!

��شتدت �ل�شر�وة يف عيني جالل �لدين وهو يقرتب خطوة �أخرى يف 
جمابهة �شريحة، ل ينفك عن تكر�ر �شوؤ�له:

- ملاذ� مل ت�شاعدين و�أنا �أبحث عن مكاٍن �أُخفي فيه زوجتي؟ 
باخلادم؟،  �إل  ينعتني  ل  �لذي  ن�شر  �بنة  �لعا�شق؟  �أيها  َمن  ُتخفي   -

دعها لـ خاطر لريبيها �آ�شف من جديد.
وكاأنه نطق بكلمة �ل�شر �لتي حركت �لهو�ء يف منت�شف �لغرفة وحركته 

معها فقب�س على تالبيبه، وهو يهم�س لوجهه �لقريب للغاية بخطورة:
- يبدو �أن عمي ن�شر كان حمًقا، لقد كنَت تخدعني كما خدعت �شم�س 

�لر�وي.
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ب�شر�وة  فبادله �خلطورة  �لرت�جع،  �آو�ن  فات  فقد  مل يرت�جع عابد، 
مم�شًكا بقب�شتيه �للتني جتمعان حو�ف جلبابه بد�خلها و�شد عليهما وهو 

يهم�س له:
- �أنت �شعيف كاأبيك، ل ت�شلح �إل �أن تكون تابًعا.

- كيف �أوقعت به؟
- هو من �أوقع بنف�شه.

هزه ب�شدة وهو يهتف با�شمه وقد فا�س به �لكيل:
- كيف �أوقعت به يا عابد؟

بالقوة،  �لقوة  �لدين، يجابهه  ت�شبثه بقب�شتي جالل   ولكن عابد ز�د 
يقارعه �لنظر�ت، وقد تخلى �أخرًي� عن �أ�شر�ره بعد �أن باتت ل �أهمية لها، 

كما مل يعد هناك �أهمية لوجود جالل �لدين بجانبه:
- كان يريد �أن ُيفلح يف �شيٍء ما، لي�س جدك فقط من كان يعرف باأنه 
باأنه لن ي�شري �شوى  ل ي�شلح لقيادة �لقبيلة، هو نف�شه كان يعرف 
�مل�شيخة  وو�شع ع�شا  يخلفه  �أن  �أمام جدك عن  تنازل  لذلك  تابع، 
بيد ن�شر، م�شتًتا بني �أمك و�ملدينة وكالعادة ف�شل يف حتديد هويته، 

وعندها جلاأ ل�شاحب �لكر�مات!
- �أنت!

- نعم �أنا، ومازلت، و�شرتى يا بن �لر�وي عابد خادمكم ماذ� �شيفعل.
مل يعد بعقله مت�شع للده�شة، �أو �ل�شدمة �أو �ملفاجاأة، مل يتبق له �شوى 
�جلمود، كل ردود فعله �حتدت و�شارت قطعة و�حدة متجمدة، وهو يقر�أ 
بو�شوح نظر�ت �لكره و�لعظمة �لتي تتو�ىل على وجه عابد �لذي ل يز�ل 
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باأ�شلعه  يع�شف  �شقيعها  قاحلة  �شحر�ء  يف  به  ُقذف  بقب�شتيه،  يت�شبث 
بكلماته  تعذيبه  يف  ي�شتمر  وعابد  بانت�شار!،  بعيد  من  له  تلوح  و�لهزمية 

�ملزهوة بنف�شه:
- مل يكن �أبيك يريد �إل �أن ينظر له جدك كما ينظر لـ ن�شر، جلاأ �إيل 
وقال علمني كيف �أكون �شاحب كر�مات مثلك، و�فقت وعلمته ولكنه 

ف�شل جمدًد�، قلبه كان �أ�شعف من �أن يتحمل ما يحدث يف �خللوة!
- ل تاأخذين هنا وهناك يف حكاياتك، من تقابل يف �لغابة، من �لذي 

�تفق معك على خد�ع �أبي؟
- لن تتغري �أبًد�، تنظر حتت قدميك، وتف�شل د�ئًما يف قر�ءة �لرموز

على  �ملرة  هذه  ولكن  ثانية  عليه  ليقب�س  مالب�شه  �لدين  جالل  ترك 
عنقه، يرجه رًجا:

- ماذ� فعلتم، �نطق.
ك�شر  ُيحاول  �أحدهم  �لبيت،  باب  على  فجاأة  هوت  �شديدة  طرقات    
�لباب من �خلارج، نظر جالل �لدين خلفه قبل �أن يعاود �لنظر �إليه بينما 

�أ�شابعه حتفر طريًقا وِعًر� بعنقه مكرًر� �أمره �ل�شابق:
- �نطق.

 تهاوى �لباب على دفعتني، و�ندفع من خالله كتيبة كاملة من �حلر��س، 
�متالأت �لغرفة �ل�شغرية بهم و�لذين �شيطرو� بكثتهم على جالل �لدين 
و��شتطاعو� تخلي�س عابد من بني يديه، تنف�س عابد لهًثا وقد �أو�شك �أن 
يلفظ �أنفا�شه وهو يعدل من هند�مه وكاأن �شيًئا مل يكن، بينما جالل �لدين 
يهدر بينهم يحاول �لفكاك دون �أن يحيد بنظر�ته عن عابد �لذي يقف بني 
�حلر�س كزعيم له هيبة ووقار، ومب�شية عظمته �جلديدة عليه �قرتب منه 

وقال �شاخًر�:
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- �أمل �أقل لك، �أنت لحُت�شن قر�ءة �لرموز!
�شمع �شرير ��شطكاك �أ�شر��شه و�شاهد وجهه �ملحتقن و�شعر بنظر�ته 
على  توقف  حتى  �شار  تقييده،  يف  يجتهدون  �حلر��س  بينما  وجهه  تثقب 
بعد خطوة منه، ووقف ينظر له متاأماًل يف وجهه، ثم يهم�س بخفوت جعل 

جالل �لدين يتوقف عن �حلركة:
كيف  وعلمتك  بك  �هتممت  ولدي،  و�حت�شبتك  حًقا،  �أحبتتك  لقد   -
�لنا�س تخ�شاك، لكنك  حتفظ نف�شك، ر�فقتك يف وحدتك، وجعلت 

ناكر للجميل، حالك كحال قبيلتك متاًما.
�أن يخرج من باب �لغرفة و�شط �حلماية �جلديدة �لتي يحظى  وقبل 

بها، نظر نحوه بجدية:
�خلو�يل،  �لأيام  ولأجل  �لر�وي،  بن  يا  جميل  �آخر  معك  �شاأفعل   -
لك،  �شاأقدمه  ما  �آخر  هذ�  تذكر،  ولكن  ترحل،  يرتكونك  �شاأدعهم 

لو وقفت يف طريقي بعد ذلك ف�شيكون م�شريك �أ�شو�أ من �شلطان.
فور �ن�شر�ف عابد وفرقة حر��شته دخل عمار يلهث، �نكب على ركبتي 
جالل �لدين �للتني فقدتا قدرتهما على �لوقوف و�شقط جال�ًشا فوق �أقرب 

مقعد لي�شاأله بلهفة:
- هل �أنت بخري يا �أ�شتاذ؟

- ماذ� تفعل هنا؟
- تبعتك ور�أيت �حلر�س وهم يهجمون على �لبيت، ��شتد خويف عليك 

وظننت �أنهم يريدون بك �ل�شوء.
- �ل�شوء! لقد كنت منغم�ًشا فيه ل�شنو�ت.
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كان يحدثه وهو يدفن ر�أ�شه بني يديه، �لدنيا تدور به، ي�شارع نف�شه 
حتى يهد�أ، ثم ماذ� يا بن �شم�س �لر�وي، وما هي �لنهاية.

ِغر  جمرد  هو  حمًقا  كان  عابد  �لإطالق،  على  نهاية  هناك  يبدو  ل   
�شاذج ل ُيح�شن �شوى �لع�شق و�لنظر �أ�شفل قدميه!

�شغط عمار بعفوية فوق ركبتيه وهو يت�شاءل با�شطر�ب:
- هل �شت�شحبني �إىل �شاحة ق�شر �حلاكم؟

يرفع جالل �لدين ر�أ�شه �إليه مفكًر� للحظات، �شُيح�شن قر�ءة �لرموز 
لي�شل،  �خلطوط  �شيتتبع  مبا�شرة،  �لنهاية  �إىل  يذهب  لن  ذلك،  بعد 

و�شيبد�أ بالرمز �لأول!

4 4 4
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ليت�شبه  وعباءة  جلباًبا  مالب�شه  فوق  �رتدى  وقد  خمتباأ  هناك  وقف 
باأهل د�و، دلف �إىل �شاحة �لق�شر وجل�س �إىل طاولة منخف�شة كما يفعل 
�جلميع، �شاعده عمار يف �ختيار طاولة بعيدة، وبعد ُبرهة �نت�شر �حلر�س 
�ملطبوخ  باللحم  �ملمتلئة  �ل�شخمة  �ل�شحون  يوزعون  و�خلدم  �ملكان  يف 

و�لفاكهة دون �أن ُي�شمح لهم بتناوله بعد!
 �لقو�نني تقول باأن �لطعام يو�شع قبل خروج �حلاكم مبا�شرة، وينتظر 
�لنا�س حتى ينتهي من خطبته �لع�شماء بينما ر�ئحة �للحم تت�شاعد �إىل 
�أنوفهم ثم ياأذن لهم بيده ليتكالبو� على �ل�شحون دفعة و�حدة بني دقات 

�لدفوف
كالعادة،  �لنا�شعة  بعباءته  �حلاكم  عليهم  وخرج  �لكبري  �لباب  ُفتح 
بتز�حم  هناك  �مللتفة  �خلو�مت  فرتتطم  �لبع�س  بع�شها  �أ�شابعه  تتخلل 
وتنعك�س �لأ�شعة فوقها، ثم يفتح ذر�عيه برَتحاب �شديد و�بت�شامة كبرية 

هاتًفا فيهم:
- �أهلي و�أحبائي، �ليوم يوم فرحة و�بتهاج، فاليوم فقط �أوؤكد لكم باأننا 

قد تخل�شنا لالأبد من �للعنة ولن يكون هناك ح�شاد بعد �لآن.
تعالت �لهتافات من حوله، �لكل يهتف فرًحا و�أعينهم ل تغادر �شحون 
هل  �لبع�س«  لبع�شهم  يهم�شون  �لبي�شاء  �للحى  �أ�شحاب  بينما  �للحم، 

�شيفتح �مل�شاجد وي�شمح لنا باإخر�ج ن�شخ �لقر�آن من �ملخازن«؟!
- �أهلي و�أحبائي، �لفتنة �لتي حدثت لن تتكرر وقد ذهبت كل �أ�شباب 
يف  مر�ت  عدة  تكررت  �شابًقا  عنها  حدثتكم  �لتي  و�لروؤية  �ل�شر، 
�ل�شالة  �إىل  لتعودو�  �مل�شاجد  �شنفتح  نعم،  �ملا�شية،  �لأيام  خالل 
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عودة  لتجنب  كال�شم�س،  و��شحة  كانت  �لروؤية  ولكن  جمدًد�،  فيها 
�لفت من جديد لبد �أن يكون ذلك حتت �إ�شر�ف �شخ�س يحبه �هلل، 
�شخ�س �شاحب كر�مات، يذهب ليجال�س �أهل �ل�شماء ويعود �إلينا مبا 
يجب �أن نفعله، وقد تخل�شنا من �لأ�شياد وجبوتها، فلتخرج علينا 

يا مولنا!
تبادل �أ�شحاب �للحى �لبي�شاء �لنظر�ت فيما بينهم وكل منهم ميني 
نف�شه باأنه هو �ملق�شود ولكن خروج عابد عليهم قطع كل �آمالهم، بلحيته 
كتفه،  حول  طرفها  يلف  كذلك،  وعمامته  �خل�شر�ء،  وعباءته  �لبي�شاء 

وتطل من عينيه نظرة مفرت�س �نتهى للتو من �لتهام غز�لته.
 �أ�شار �حلاكم بيده �إ�شارة لتدق �لدفوف وي�شمح للنا�س بها ببدء �لتهام 
طعامهم فانكبو� على �ل�شحون دون تفكري وقد �تخذ �ملنطق جانًبا حلني 

�متالء �ملعدة!

4 4 4
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�ل�شكون، خديجة ت�شتند  وكاأن �لق�شر عاد مهجوًر� من جديد، يعمه 
�نتظار  يف  لالأفق  تنظر  �شدرها  �إىل  ركبتيها  ت�شم  �لتفاح  �شجرة  �إىل 
عودته، بينما مالك ميار�س عادته يف �لعتناء بالبذور، كل منهما يدعي 
بعد  �إىل �حلديقة  �شالم  عندما خرجت  قليل،  منذ  عما حدث  �لن�شغال 
حو�ر ق�شري مع �شلطان، كانت منهارة باكية ر�ف�شة لأن يقرتب منها �أحد، 

�تخذت �أبعد نقطة منهما وجل�شت تبكي.
 لقد طلب �شلطان من خديجة ومالك �أن يرتكاهما وحدهما، مل يكن 
هدفه �أن يق�س عليها ما حدث، كان هدفه �أن تف�شي له �أ�شر�ر ليلى، �إىل 
�أين كانت تذهب ومع من كانت تتحدث يف �أثناء غيابه يف غرفة �لأ�شياد، 
وهي مل تكذب عليه، مل تكن تعرف عن ليلى �أي �شيء، كانت تخرج وترتك 

�لطفلني يف رعايتها، لكنها مل تخبها باأ�شر�رها.
بكت  ماحدث،  عليها  وق�س  فا�س غ�شبه  تكذب،  باأنها  �شلطان   ظن 
�شالم بقوة وت�شنجت، كانت ترعاهما كما يرعى مالك بذوره، ل ذنب لهما 
فيما فعلته �أمهما �أو ما مار�شه �أبوهما، بكتهما ب�شدة منهارة لكنه مل يرتك 
�أم�شك ب�شاعديها فتاأملت، يريد تفا�شيل ل متتلكها،  لها فر�شة �لنهيار، 

كل ماتعرفه باحت به قائلة:
وليلى  ماتت،  حتى  عنها  وتبعدين  مني  تنفر  كانت  موتها  قبل  �أمي   -
�أخرى تعطف علّي،  و�أحياًنا  �أحياًنا،  ب�شوء  وتعاملني  ت�شربني  كانت 
مل �أدر �شبًبا لت�شرفاتهما معي، مل �أكن مقربة لها لتخبين ب�شرها.

لكنه مل ي�شدقها، جرحه يقطع �أنفا�شه وبالرغم من ذلك ي�شتجوبها 
منه  متل�شت  �لطفلني،  وقتلت  �لبيت  �أحرقت  من  هي  وكاأنها  ب�شر��شة 
وخرجت تعدو للخارج وتركته يلكم �لفر��س  وي�شرخ بوح�شية، كلمات ليلى 
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لتتوقف عن �لطنني يف �أذنيه كالذبابة » لقد �شقيتك من نف�س �لكاأ�س«، 
�شخر  ي�شتخدم  ملاذ�  عر�شه،  دن�س  َمن  �شلبه،  من  يكونا  مل  �لطفالن 

�لعا�شي �شحره ليقتل به و�لد ليلى؟ 
و�شقطت  تبخرت  �أنها  يبدو  و�لتي  ر�أ�شه  فوق  معلقة  �لت�شاوؤلت  ظلت 
بقوة متعجًبا  ر�أ�شه  ر�أ�س مالك يف �حلديقة، رفع مالك  نقطة منها على 

لت�شقط نقطة �أخرى بني عينيه، ثم تتبعها ثالثة ور�بعة، ما هذ�!
- مطر؟

هتفت بها خديجة غري م�شدقة وهي تنظر �إىل �ل�شماء وتفتح ر�حتيها 
لالأعلى مكررة بابت�شامة مذهولة:

- مطر!
وقفت �شالم وقد �ختلطت دموعها بالقطر�ت �لقليلة �لتي ت�شقط فوق 
وجهها، ذ�كرتها ت�شتح�شر معنى �لكلمة، مل ت�شهد مطًر� بعد �لثامنة �أو 

�لتا�شعة من عمرها ل تذكر حتديًد�!
وبد�أت  �لقطر�ت  �شقوط  وترية  �رتفعت  وقد  �لنظر�ت  �لثالثة  تبادل 
تنهمر فوقهما وتختلط بالأر�س �لعط�شى، لت�شرخ خديجة فجاأة كالأطفال:

- مطر.. �أخرًي� مطر!
وبينما هي ت�شتعد للقفز فرًحا فوجئت به مير من �جلزء �ملتهدم من 
�ل�شور ثم ينحني لريفع حقيبة كبرية من خلفه، فاأ�شرعت نحوه و�حت�شنته 

ب�شعادة غامرة هاتفة:
- �ملطر.. هل ت�شعر به، �إنه يت�شاقط جمدًد�!

�شمها بني ذر�عيه وهو يرفع ر�أ�شه لل�شماء، �إنه لأمر ُعجاب، منذ �أن 
�شقطت �أول قطرة فوق ر�أ�شه عند �قرت�به من �ل�شور �لد�خلي للحديقة، 



242

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

�أم  نعمة  �ملطر  ذ�ك  هل  تزيد،  �أم  �لغمة  تنك�شف  هل  يت�شاءل،  وبد�خله 
زيادة يف �لبالء و�لفتنة، ترى ما هو �شعور �أهل �لبلدة �لآن وقد نزل �ملطر 

مبا�شرة بعد تويل �شاحب �لكر�مات من�شبه �جلديد!
�ت�شعت �بت�شامة مالك ووجهه تغمره �ملياه، ي�شعر مبا ت�شعر به خديجة 

�لآن �إل �أنه يخجل �أن يقفز مثلها.
حولها  من  يديها  جتمع  وهي  مكفهًر�  وجهها  كان  �لتي  هي  �شالم   
�لأمر، هل  �ملطر من  �شيغري  �لبلل، وماذ�  لتحتمي من  للد�خل  وتن�شحب 
�شيعيد �لطفلني، �لبيت �لذي كانت حتتمي بجدر�نه، حلظات ر�شا ليلى 
عنها، تعي�س و�شط غرباء م�شتقبلها غام�س ومظلم، �لآن �شيتاأكد �لنا�س 
�لأمطار  للح�شاد هطلت  �أن مت �ختيارها  بالفعل، مبجرد  باأنها م�شئومة 

بعدها باأيام!
ما وهو يقرتب من  �إىل حد  �لقبو، كان مبلاًل  �إىل  �لدين  دلف جالل 

�شلطان يقول:
- لقد هطلت �لأمطار جمدًد�، هل ُت�شدق!

- بعد �أن �شاع كل �شيء.
كانت جملة تقريرية، لقد ت�شابهت م�شاعره �إىل حد كبري مع �شالم، 

ا مثلها فقد �لكثري حتى �شاعت معامل روحه و�ختلطت حدودها: هو �أي�شً
- �لبقاء هلل.

بر�أ�شه  �شلطان  فاأوماأ  �شاقه  على  يربت  وهو  �لدين  جالل  بها  هم�س 
ينك�شها �شامًتا، فلتكن �لف�شيحة يف د�ئرة مغلقة، ل د�عي لأن ميرغ وجهه 

يف �لوحل �أمام �شخ�س �آخر.
- كيف هو جرحك؟

- يتح�شن.



243

ب للنشر والتوزيع
كت

دار عصري ال

يرد  ُمغلًقا متاًما،  كان  لكنه  �أطر�ف �حلديث  يتجاذب معه  �أن  حاول 
على  يحمل  لكنه  به،  مر  ما  كل  بعد  نفًعا  جتدي  لن  �لتعازي  باقت�شاب، 
ظهره حماًل ثقياًل ويجب �أن يت�شاركه معهم، كما ت�شاركو� �مل�شري نف�شه 
منذ �أن �جتمعو� يف مكان و�حد، لكن �شلطان كان �لأ�شرع فقاطع �أفكاره 

مت�شائاًل:
- ماذ� حدث بينك وبني عابد؟

�أن يبد�أ يف  �لوليد قبل  �شمت جالل �لدين حلظة متفاجًئا باهتمامه 
يقاطعه  �لفور  على  �شلطان  فانتف�س  �لبلدة،  يف  بينهما  حدث  ما  ق�س 

جمدًد�:
- لقد كان هو! كان �حلاكم يح�شره لي�شتعمله بدًل مني، كيف مل �أعرف!

- هل هذ� كل ما يهمك، �أنه ��شتبدله بك!
- ل تغ�شب هكذ�، ��شمت لأ�شتطيع ترتيب �لأحد�ث وفك �لرموز كما 

قال لك!
�أن�شت جالل �لدين وهو مييل لالأمام يجمع كفيه ويفركهما بينما �أذناه 
�شلطان  ي�شعها  �لتي  �لنقط  ي�شبه  �خلارج  يف  �ملت�شاقط  �لرز�ز  تلتقطان 
لي�شتطيع  �لبد�ية  من  للحكاية  ين�شت  كيف  ويعلمه  �لأحرف  فوق  �لآن 

جتميع �أحجار �لبازل وفك �ل�شفر�ت:
عامل  يف  خطو�تي  �أول  تعليمي  �أبي  حاول  ع�شرة  �ل�شابعة  بلغُت  ملا   -
�ل�شحر، وبد�أت �أ�شاهد عن قرب ما يقوم به، كان يعتاد �أن يجل�شني 
بجو�ره يف �أثناء ��شتقباله للحالت �لتي تطلب �مل�شاعدة، هذه تريد 
�لثانية  �لزوجة  �أن ت�شاب  وتريد  �أوىل  وتلك زوجة  �بنتها،  �أن تزوج 
مبر�س قاتل، و�آخر قد ف�شل يف �إمتام زو�جه فجاء ليفك �أبي عقدته.
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باأ�ًشا مما  �أَر  كل هذه �حلالت كانت بالن�شبة يل �عتيادية للغاية ومل 
يفعله �أبي، ويف �أحد �لأيام ز�رته �مر�أة وقالت باأنها تريد �لإجناب، فهي 
متزوجة منذ �شنو�ت ومهددة بالطالق �أو �أن يتزوج زوجها باأخرى �إن مل 
تنجب له �لذكر �لذي ي�شتاقه، حينها طلب مني �أبي �أن �أغادر �لغرفة وقال 

باأنها حالة خا�شة.
- فهمت.

قالها جالل �لدين متقرًفا ليمرر �حلادثة دون �خلو�س يف تفا�شيلها، 
فتابع �شلطان م�شتطرًد�:

�أفعل،  �أفهم، لذلك تل�ش�شت عليهما ويا ليتني مل  �أكن  �أنا فلم  �أما   -
هل تتخيل �أن �شاًبا ن�شاأ على يد �شاحر �لبلدة �لعظيم ي�شعر بالقرف 

عندما ي�شاهد فعاًل ُمقزًز� كالذي �شاهدته وقتها!
�أن  �أر�ده  جمدًد�،  يعلق  �أل  على  نف�شه  يجاهد  �لدين  جالل  �أطرق 
ي�شرت�شل حتى ل يقطع حبل �أفكاره، �شلطان يبدو كمن يتحدث �إىل نف�شه 
�لدين  �أمام عينيه قبل عيني جالل  �إليه، يرتب �لقطع  من كونه يتحدث 
رمبا ي�شل ولو �إىل طرف خيط و�حد ي�شع به يده على معلومة تفيد ق�شيته 

مع ليلى:
قد  كان  وقتها  كلها،  �لبلدة  وتركت  �أغر��شي  جمعت  �أتكلم،  مل   -
وحده  �هلل  يعبد  �شاحًلا  رجاًل  بها  وباأن  قبيلتك  خب  عندنا  �نت�شر 
�أبي  يف �ل�شحر�ء، فاأردت �أن �أ�شل �إىل �هلل من خالله تارًكا خلفي 
لو ورثت من�شبه  �إيّل  وممار�شاته �مل�شينة وم�شحًيا مبا كان �شيوؤول 

ك�شاحر �لبلدة!
ملعت عينا جالل �لدين بينما �شلطان يذكره مبا كان يدور يف قبيلته وقت 
�لهدنة، عندما �أقام عابد خيمة يف �ل�شحر�ء وقرر �أن ينقطع للعبادة، مل 
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متر ثالثة �أ�شهر �إل وذ�ع �شيته باأن له كر�مات وكانت بع�س �لن�شاء تعب 
حديقة عائلة �لقا�شم و تاأتي �إىل �لقبيلة ت�شاأل عنه بلهفة �شديدة، وكان 

�شم�س ي�شحبه ويجل�س معه كثرًي� يف خيمته!
- قابلته وتكلمت معه و�أخبته باأنني �أريد �شحبته و�لتعلم منه وباأنني 
�أهرب به �إىل �هلل مما هو خلفي، وو�فق بكل ترحاب ولكن ��شرتط 
فاأقوم  ياأمرين  �شيء،  �أي  عن  �أ�شاأله  ل  �أن  �أهمها  �شروط  عدة  علّي 

بالتنفيذ دون �شوؤ�ل!
- كيف ملثلك �أن ي�شبح تابًعا بتلك �لطريقة �لعمياء يا �شلطان؟!

كما  ُت�شريين  كاملا�شية  �أكون  كيف  له  قلت  له،  به  �شرحت  ما  هذ�   -
ت�شاء، فمنحني ن�شخة من �لقر�آن وفتح �لن�شخة �لتي بني يديه وبد�أ 
�لنبي  ق�شة  منها  �ختار  بل  كاملة،  لي�شت  �لكهف،  �شورة  قر�ءة  يف 
مو�شى و�خل�شر، وبعد �أن �نتهى قال �أر�أيت؟ مو�شى نبي و�أعلى درجة 
من �خل�شر وبرغم ذلك حذره �خل�شر من �أن ي�شاأله و�إل ف�شيفارقه 
�شوؤ�ل  دون  تتبعني  وبينك،  بيني  �شي�شري  ما  هذ�  �شيًئا،  يعلمه  ولن 

وتفعل ما �آمرك به و�إل فهذ� فر�ق بيني وبينك.
- و�قتنعت؟!

ف�شول  كل  بد�خلي  �أقتل  �أ�شهر  لثالثة  وخدمته  لالأ�شف،  نعم   -
لت�شرفاته، وكلما �نتهت �لأ�شهر قال ل �شتتبعني ثالثة �أخرى، �أغ�شل 
ثيابه و�أطعمه و�أ�شتقبل �حلالت �لتي تاأتيه طلًبا للكر�مة، حتى جاء 
�ليوم �لذي �شاهدت فيه ن�شخة مكررة مما �شاهدته يحدث �شابًقا يف 
غرفة �لأ�شياد، حينها عرفت باأن جميعهم و�حد، نهايتهم و�حدة و�إن 

تقاطع �لطريقان، وبدو� خمتلفني! فعدت �إىل �أبي �شاغًر�.
تردن  �لالتي  �لن�شاء  مع  ا  �أي�شً هذ�  يفعل  كان  عابد  باأن  تق�شد   -

�لإجناب؟!
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باأنه دجال  - عندما �شاألته قال ل ت�شاألني حتى �أخبك يوًما، فعلمت 
�آخر ولكن مبهنة خمتلفة عن مهنة �ل�شاحر، وقبل �أن �أترك �خليمة 
جاء و�لدك، و��شتمعت �إىل �حلو�ر �لذي د�ر بينهما دون ق�شد مني 
ول معرفة منهما، مل �أكن �أعرفه منذ �لبد�ية حتى قال عابد ��شمه، 
ويت�شدر  �لقا�شم  عائلة  مع  هدنة  يعقد  باأن  عليه  يقرتح  و�شمعته 
�أن يجمعه  �أف�شل من ن�شر وباأنه قادر  باأنه  �أبيه ليعلم  �أمام  �مل�شهد 
وتلك  �شوًيا  �لهدنة  �تفاقية  ليوقعا  �لقا�شم  عائلة  وبكبري  باحلاكم 
هي �لطريقة �لوحيدة لي�شتعيد مكانته ويهابه �لنا�س ويحرتموه كما 

يفعلون مع ن�شر!
- هل تقول باأن عابد �أوقع باأبي بتلك �لطريقة؟!

- �أظن هذ� يتما�شى مع ما قاله لك، �إل �أن هناك حلقة مفقودة، كيف 
تكلم عابد بتلك �لثقة عن عقد �لهدنة ويعقد جل�شة يجمع بها �حلاكم 

و�شقر �لقا�شم، لبد و�أنه كان ي�شتند �إىل �شخ�س �آخر!
 هم�س جالل �لدين وقد جتمعت بالفعل �لقطع يف ر�أ�شه:

- لقد كان ينفذ خطة ُر�شمت له من قبل.
حقيقية،  غري  هدنة  عقد  �إىل  و��شتدرجه  و�لده  �شعف  ��شتغل  عابد   

ولكن ماهي م�شلحته؟!
قاطع �شلطان �أفكاره كما لو باتت �ملقاطعة مهنته لالأبد وهو يرمي له 

�أحجية جديدة:
- �بحث عن �مل�شتفيد.

كاأن �شلطان قد �شغط زر �لإنارة فجاأة فاأطل وجه �آ�شف من بعيد يلوح 
يتذكر  تباًعا،  تتالحق  �لأفكار  بينما  بقوة  جبهته  �شغط  به،  م�شتخًفا  له 
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معه،  ليتكلم  فقط  باآ�شف  لهم  يبعثو�  �أن  �حلكومة  مندوب  طلب  حينما 
ملك  باأنها  علم  على  يكونو�  لأر��ٍس مل  ملكية  وبيده �شكوك  عاد  وبعدها 

لعائلة �لقا�شم.
 عاد �آ�شف ذ�ك �ليوم كالفاحت �لعظيم وجمع �ملجل�س وتكلم حتى �رتفع 
�شوته على �شوت �لر�وي �لكبري، لقد �أر�د دوًما �أن يت�شدر �مل�شهد، لكن 
ليتعاون  عابد  م�شلحة  كانت  فما  �لقبيلة  مل�شيخة  يتطلع  �آ�شف  كان  و�إن 
ممار�شته  �أثناء  يف  قبل  من  عابد  ف�شح  �شلطان  يحاول  مل  وملاذ�  معه! 

لل�شحر كمحاولة للتفريق بينهما!
�أعد�ء وكان من  - ملاذ� مل تخبين بتلك �ملعلومات من قبل، لقد كنا 

�ملمكن �أن تت�شفى بي وتخبين بها!
ملعت عينا �شلطان وتغ�شن وجهه باأمل مفاجئ، لي�س من وقع �ل�شوؤ�ل 
�إن جالت بر�أ�شه حتى فتحت له باًبا لقبو  و�إمنا من وقع �لإجابة �لتي ما 
وهو  وهم�س  �إجابة،  على  يعث  �أن  دون  حلظة  كل  فيه  يبحث  كان  مظلم 

ينه�س:
- �حلاكم قال ل تفعل، ول ت�شلط �شياطينك على عابد.

وقف جالل �لدين حماوًل مت�شائاًل:
- هل كان يتحكم بك!

- هه؟
�لغمامة تن�شحب رويًد� رويًد� عن عقله بينما رقعة �ل�شطرجن �ل�شاكنة 

ب�شفة د�ئًما على طاولة �حلاكم تهاجم �أفكاره وهم�س ثانية:
- نعم، ول �أعرف كيف!

4 4 4
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مل يعد جمرد رذ�ذ، لقد بد�أ مو�شم �ل�شيول ويبدو �أنه لن ينتهي �أبًد�، 
كان جالل �لدين قد �تفق مع �شلطان على �لعودة للبلدة، فتلك �حللقات 
منها  بع�س  حل  ��شتطاعو�  كما  �أحدهما  يجدها  �أن  من  لبد  �ملفقودة 
وجو�ب  �شوؤ�ل  �لذهني،  �لع�شف  طريقة  ي�شتخدمون  �شابًقا،  بطريقتهم 

وتخمني حتى ي�شعو� �أيديهما على �لعقدة.
 ولكن �ل�شماء �أبت �أن ُتقلع، �شبعة �أيام متو��شلة كل يوم ي�شتد �لهطول 
حتى بد�أت �لثمار تغرق، فيق�شون وقتهم يف �إنقاذها وحفظها يف �أماكن 

جافة بالد�خل فمالك خبري بالتخزين.
�أف�شده  ما  �إ�شالح  حماولة  يف  �نهمكو�  �شريًعا  �لوقت  مي�شي  ولكي 
�حلريق، جمعو� �لأثاث �لذي بات غري �شالح لال�شتخد�م يف عدة غرف 
�لتي  �لظروف  مع  �لتعاي�س  من  كنوع  �لآخر  �لبع�س  و�أ�شلحو�  بالأعلى 
مبا  و�لتفكري  �لوحدة  يف  هو�يته  ميار�س  منهم  كل  للبقاء،  ��شطرتهم 

ينتظره يف �مل�شتقبل، و�ملوؤ�مر�ت �لتي �أحاطته يف �ملا�شي!

للتما�شك وهي  �لعلوية يف حماولة  وقفت خديجة يف منت�شف �لغرفة 
تتبع �حلروف و�لعبار�ت �لتي كانت تخطها �شالم فوق �لغبار معبة بها 
عن مدى وحدتها و�أملها مما لقته على يد �أهل �لبلدة ومن بعدهم عائلتها 

هي.

 علمت ملاذ� تلك �لفتاة منغلقة على ذ�تها ل تتجاذب معها �شوى بع�س 
تغري  �لذي  مالك  عن  بعينيها  لتبحث  تعود  �أن  قبل  �لعابرة  �لكلمات  من 
كثرًي� بعد �شحبته �جلديدة ومالب�شه كذلك �لذى منحها له جالل �لدين.
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 عمار ورفقاوؤه و�أ�شتاذهم �لذي يعطيه كل ما يريد معرفته وياأخذ منه 
فطرته �ل�شليمة ليد�وي بها جروحه �لتي ل تز�ل مفتوحة.

�للحظة،  يفارقها حتى  �أن يعثو� عليها معه مل  �إح�شا�س �خلوف من 
�خلوف  ذلك  �ل�شالح،  بقوة  منه  وياأخذوها  يجدوها  �أن  ب�شدة  تخ�شى 
�لذي ق�شى على �جلدر�ن �لتي تبنيها بينها وبينه فت�شجعت لتخبه باأنها 

تنتظره يف �لغرفة �لعلوية!
- ملاذ� �أ�شعر باأنني يتم ��شتدر�جي!

 تنف�شت بعمق وهي ت�شتدير نحوه ويبد�آن يف �لتقارب كما كانا يفعالن 
دوًما دون ترتيب حركة مغناطي�شية جتذبهما جتاه بع�شهما �لبع�س ب�شكل 

تلقائي وقالت بجدية:
- ملاذ� مل ُتتم زو�جنا حتى �لآن؟

برغم  عينيها  يف  �لنظرة  ترتع�س  للغاية،  لذيذة  للغاية،  جادة  كانت 
�حلل  باأنه  نف�شها  ت�شجع  �ملوقف،  تهاب  ل  طبيعية  تبدو  لأن  حماولتها 
قو�نينهم  هي  كما  �لزو�ج  �أمت  وقد  معه  يرتكونها  يجعلهم  �لذي  �لوحيد 

�لأكث جفاًفا من �جلدب �لذي كان!
- لأنني �أعلم ما تفكرين به.

- وماهو؟!
حتى  �أ�شفلها،  ترزح  �لتي  لل�شغوط  مدرًكا  وجنتيها  حول  يديه  جمع 
وهي تطلب منه �لقرت�ب منها تفعلها ب�شجاعة �لرجال، تبحث عن �حلل 

وتظلم �أنوثتها وتقتلها بد�خلها كما تفعل دوًما!
- هو �أن �لفتاة بد�خلك ترتع�س �لآن رهبة .
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- هو �أن �لفتاة ذ�تها تريد �أن تخرج من د�ر �أبيها معلقة بيده وبف�شتان 
لكنك  وب�شر �جلميع،  �شمع  لزوجها حتت  لي�شلمها  �لأبي�س  �لعر�س 

خائفة، وتريدين قطع �لطريق عليهم بتلك �لطريقة.

لو مل يكن بينهما حب وكان يقر�أها هكذ� ب�شهولة لكان يكفيها، فرت 
دمعة يتيمة رغًما عنها تاأثًر� بعطفه �لبالغ عليها، حتى وهو يرغبها يريد 
�أن يحقق لها �أحالمها �لي�شرية عن �لزفاف و�إن كانت م�شتحيلة يف  �أوًل 

ظل ما يحيونه جميًعا.

- لقد تغريَت. 

هم�شت، فقال على �لفور موؤكًد�:

بها �شالم لرتيني كم  �لتي �شفعتني  للحقيقة  و�أنا ممت جًد�  نعم،   -
كنت �أنانًيا للغاية.

هم�شت مرة �أخرى وهي ت�شتند �إىل �شدره:

ا ممتنة لت�شحيتك �لنبيلة ولكنني �أوؤكد لك باأنني مو�فقة. - و�أنا �أي�شً

توترت كل خلية بج�شده و�شعفه نحوها يرفع غمامة على عقله ويدعوه 
للمجازفة فاأر�د �أن يغلق كل باب يوؤدي �إىل ندم قد مير بها للحظة فيما 

بعد �أو �إح�شا�س �شي�شكنها لالأبد باأنها �أقل من غريها من �لفتيات.

 رفع ر�أ�شها عن �شدره مبتعًد� خطوة للخلف وقال وهدفه �لأول ت�شتيت 
نف�شه قبل ت�شتيتها:

- ما ر�أيك، نر�شل مالك �إىل عمي بر�شالة نطمئنه فيها على �أخبارك؟

فتحت عينيها على �لفور هاتفة بحما�س مباغت:
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- حًقا!
- نعم، �إنه خبري بطرق �لغابة، �شي�شل �إىل �لطرف �لآخر ب�شهولة.

4 4 4
له  ي�شف  وهو  �لدين  جالل  �إىل  ي�شتمع  وهو  بـمالك  �حلما�س  ��شتبد 
ت�شلل  �ل�شغف  عمه،  د�ر  بلوغه  وحتى  �لأ�شجار  من  خروجه  بعد  �لطريق 
�إىل رئتيه مع �لهو�ء وهو ي�شعر بالفخر �أن جالل �لدين �ختاره لتلك �ملهمة 
�ل�شعبة، لن ي�شك به �أحد وخا�شة بعدما ��شتبدل جلباًبا وعباءة مبالب�س 
�جلميع  �لطرقات،  يف  يتجولون  �لكثريين  تدع  ل  �لأمطار  �لدين،  جالل 
يرفع فوق ر�أ�شه كل ما ت�شل �إليه يد�ه حتى ل يطاله �ملطر يف �أثناء خروجه 
من د�ره وعودته، ولذلك �شيكون تخفيه �شهاًل طبيعًيا، وبينما هو ير�شم 

�خلطة هتفت خديجة فجاأة:
- �إن كان �لتخفي طبيعًيا و�إن كان �لنا�س ي�شريون جرًيا يف �لطرقات 
ا؟                                                                       فلماذ� ل نذهب نحن �أي�شً

نظر �إليها ملًيا وقد فاجاأته بعبارتها �ملتحم�شة و�أجاب بروية:
- ل �أريد �ملجازفة، نر�شل مالك يف �لبد�ية ثم نرى بعد ذلك 

خفتت فجاأة كما �أ�شاءت فجاأة و�أطرقت هام�شة بخفوت:
- معك حق.

�لباب �خللفي م�شرباًل يف جلبابه وعباءته  للخروج من  ��شتعد مالك 
يرفع فوق ر�أ�شه ما يحميه من �ملطر قدر �لإمكان لكن ذ�ت �ل�شوت �لغيور 

�ل�شغري �أوقفه قبل �أن يدير �ملقب�س:
- �نتبه على نف�شك.
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�ت�شعت �بت�شامته وهو يلف بر�أ�شه فقط نحو عمار قائاًل:
- ل تقلق �أنا خبري كما قال جالل �لدين عني.

�قرتب منه عمار ي�شافحه مودًعا وهو يقول بخيبة:
- طلبت منه �أن �أر�فقك لكنه ل ي�شند �إيّل �أي مهام.

رفع مالك حاجبيه بده�شة وهو يقول مد�فًعا:
�أح�شرت لنا كل  �إليك كل �ملهام تقريًبا، لقد  �إنه ي�شند  - كيف ذلك، 
ب�شجاعة  �أنت ورفقاوؤك، وتتخفى يف �لظالم  �لبلدة  ما نحتاجه من 
ذهاًبا و�إياًبا وت�شاعد يف حفظ �لفاكهة و�لتنظيف وتاأتي لنا بالأخبار، 

فماذ� تريد بعد؟!
�أنه قائد  رفع �لفتى كتفيه م�شت�شلًما ولكن بعدم ر�شى، ي�شعر بنف�شه 
�أنه �شافحة بحر�رة يف �لنهاية  �إليه، �إل  كتيبة ويريد مهمة خطرة ُت�شند 
وتركه ينطلق يف مهمته، و�شل �إىل �لد�ر كما و�شفها له جالل �لدين و�لتف 

من حولها �إىل �أن ��شتطاع �لدخول من خلف كما وجهته خديجة متاًما.
 وعندما وجد نف�س يقف وجًها لوجه �أمام �أبيها �أخبه �شريًعا بالر�شالة 
بخري  »نحن  منها  كلمة  ين�شى  ل  حتى  �لطريق  طو�ل  يرددها  ظل  �لتي 
ممتلئة  كبرية  �أخرى  بحقيبة  �إليهما  عاد  نف�شها  �لليلة  ويف  ونفتقدك«، 
عن �آخرها ور�شالة �شفهية عن ن�شر يقول لهما »�ختفيا جيًد� ول جتازفا 
بالعودة �أو �لظهور، �آ�شف كان يجمع �لرجال للبحث عنكما يف كل مكان 

ولكن �ملطر �أوقفه، �إن �شاقت بكما هذه �لأر�س فابحثو� عن غريها«

4 4 4
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- مل ن�شتطع �أن نلحق به.
قالها �لرجل وهو مبتل حتى �لعظم يرتع�س، �رجتافه لي�س ب�شبب �ملطر 
و�إن  ن�شر  د�ر  مبر�قبة  كلفه  �شريحة،  كانت  �آ�شف  �أو�مر  لأن  بل  فقط، 
ظهر جالل �لدين �أو خديجة يجتمعان عليهما يقيدونهما ويطلقون عليهما 
ا غريًبا فليتبعوه فبالتاأكيد �شيو�شلهم  �لبارود بال تردد، و�إن كان �شخ�شً

�إليهما.
يتبعونه  باأنهم  �شعر  �لغريب  �لرجل  ولكن  باحلرف  قاله  ما  نفذ  وهو 

فاختفى فجاأة يف �لغابة وكاأنه قد تبخر!
�شرب �آ�شف ع�شاته بالأر�س مزجمًر� بغ�شب، كل يوم يحياه جالل 
يهدد  �إنه  �ل�شاذج،  �لهزيل  وولده  ومن�شبه  حياته  على  خطر  فيه  �لدين 
�لهدم  معد�ت  بو�شول  عرف  �أن  منذ  حجًر�،  حجًر�  بناه  �لذي  عر�شه 

و�لتجريف �إىل �شفة بلدتهم �لأم.
 �ن�شل يف �خلفاء و��شتطاع �لو�شول للقادة، وهناك يف �لغرف �ل�شرية 
تالقت �مل�شالح، هم يريدون �إخالء �لبلدة من �شكانها وهو يريد �أن يكون 
هو �ملنقذ .. هو �ل�شيد، لذلك طلبوه هو بال�شم فيما بعد ليتفاو�شو� معه 
يحمل  مر�شل  نبي  كـ  قبيلته  �إىل  ليعود  �ملزيفة،  �مللكية  عقود  منحوه  ثم 

�شكوك �لغفر�ن.
وعندما �شك �لر�وى �لكبري باأمره ونقل �شكوكه �إىل ولديه، و�فقه ن�شر 
�لروؤية، بينما �تهمهم �شم�س ب�شوء �لظن بكل ما ينتمي للمدينة، ملاذ� ل 
يذهبون فلرمبا تكون بلدة د�و تلك �أكث رخاًء وتقدًما، هي �لأقرب للمدينة 

من بلدتهم.
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ي�شري طوع  �لر�وي  �أبناء  �أحد  �آ�شف بحاجة لأكث من هذ�،  يكن   مل 
�أمره، و�لبكة يف عابد �لقادر على �إقناعه.

 وعندما هاجرو� مرغمني �إىل د�و و�كت�شفو� �أن �لأر�س مملوكة لأ�شرة 
فاح�شة �لث�ء متل�س من �مل�شوؤولية وقال باأنه ُخدع، ولي�س وحده بل ُخدع 

معه �أكب �أبناء �لر�وي، مثله متاًما!
 وما �إن مر �لعام حتى و�تته �لفر�شة من جديد حينما �أر�شل �إليه حاكم 

د�و ي�شتدعيه �شًر�، كانت مقابلة مهيبة ل يز�ل يذكرها .
قبالة  وجلو�شه  �حلكم  ق�شر  رخام  فيها  وطئ  �لتي  �لأوىل  �للحظة 
�حلاكم ووقعت عيناه على رقعة �ل�شطرجن علم بدهائه باأنه �أ�شبح جزًء� 

من �للعبة.
م�شاحله  مقابل  قبيلته  يبيع  �أن  �لثانية  للمرة  �لفور  على  و�فق   

�ل�شخ�شية وحلمه باأن ي�شبح زعيمهم.
 �حلاكم متخوف من نفوذ عائلة �لقا�شم وثر�ئها ويريد حموهم من 
على وجه �لأر�س، لقد بد�أ �شقر �لقا�شم يناطحه ويهدد عر�شه ولبد من 

�أن يجعله عبة بل ويجعل م�شكنه قًب� تنت�شر من حوله �لأ�شاطري!
وقام �آ�شف بدوره على �أكمل وجه وذهب �إىل �شقر و�أخبه باأنه �شيجمع 
له  ومينحو�  �لبلدة  حلكم  �لقادمة  �لنتخابات  يف  ليوؤيدوه  حوله  �لقبيلة 
�آخر  لعام  �لقبيلة  مع  هدنة  عقد  توقيع  على  مو�فقته  مقابل  �أ�شو�تهم 

يرتكهم ي�شكنون �أر�شه ويعملون يف مز�رع  حديقته �ل�شا�شعة.
 ثم �أغرى عابد باأن ي�شاعده على �إقناع �شم�س بالأمر ليقوم بدوره هو 

�لآخر يف �إقناع �أبيه �لر�وي �لكبري.
 ل يز�ل يذكر ذ�ك �ليوم عندما مد له مائدة من �لتقدير �لذي يتطلع 

عابد �إليه وقال:
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- لديك مقدرة كبرية على �إقناع �شم�س بكل ما تريد، و�شتكون لك �ليد 
بعدما ي�شبح  و�أبيه، تخيل مكانتك  نتخل�س من ن�شر  بعدما  �لعليا 
�شم�س زعيًما للقبيلة، �شتكون وقتها �أنت �لزعيم، �أنت من �شتحركه، 
�شتخرج من �خليمة  بعد ذلك مناد�تك باخلادم،  �أحد  ي�شتطيع  لن 
دور  د�ر كر�مات يف منت�شف  وتكون لك  �ل�شحر�ء  �أقمتها يف  �لتي 
�لتي  للم�شوؤولية  �أهل  باأنك  �أ�شدق  و�جعلني  معي  تخيل  �لقبيلة، 

�شنت�شاركها �شوًيا!
�أوماأ  تفكري  ودون  حينها،  عابد  عيني  يف  �لبق  �ألق  �آ�شف  ين�شى  لن 

مو�فًقا وقال ب�شرود:
- �شتكون لديك كلمة �شم�س �لليلة، ولكن ماذ� �شيحدث بعدها؟

�أ�شبحت  فلقد  �أبنائه  عن  بعيًد�  �شقر  �شن�شتدرج  �ليوم  نف�س  يف   -
�أ�شجاره  بني  �شنقتله  �لقبيلة،  يف  �لنتخابية  حملته  وقائد  حليفه 
�لو�رفة و�شنحمل جثته �إىل م�شجد �لقبيلة كما خطط �حلاكم متاًما، 
�شيخرجون  ومريديهم،  و�أتباعهم  �لقا�شم  عائلة  جنون  تعلم  و�أنت 
بالأ�شلحة و�لنار و�ملرتزقة على �لقبيلة لالنتقام، و�أنا و�أنت �شنبتعد 
بكل من نريد لهم  �لنجاة، ثم يت�شرف �حلاكم كما وعدين وميحو 
عائلة �لقا�شم من �لأر�س ووقتها ت�شبح �أر�س �لقبيلة لنا �إىل �لأبد 
نت�شرف بها ونحكمها كيف ن�شاء، لنا زعيم وقو�نني بعيًد� عنه وعن 

قو�نني د�و!
ر�أ�شه،  يف  �خلطة  ن�شجت  وقد  ليت�شافحا  �لفور  على  يده  عابد  مد   
ر�آها عبقرية وت�شتحق �ملجازفة، �شتمحى عائلة �لر�وي بينما ُيبقي هو على 
�شم�س ليحكم من خالله بعد ذلك، لن يتبقى بعدها من �شينعته باخلادم 

مرة �أخرى.

و�شارت  بعتبته،  ويتم�شحون  بكر�ماته  �شي�شدقون  من  �إل  يتبقى  لن   
�خلطة كما �أُعد لها متاًما.
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 طلب من �شم�س �أن ير�فقه يف خيمته بعيًد� و�بتعد �آ�شف بعائلته تاركني 
بقية �أهل �لقبيلة يو�جهون م�شريهم، �كتمل لهما ما �أر�د� �إل �أن ن�شر مل 
ميت، قاتل ب�شر��شة جنًبا �إىل جنب بجو�ر �بن �أخيه ومن تبقو� من رجال 
�لقبيلة، تلقى عنه جالل �لدين ر�شا�شة ل تز�ل تاركة �أثرها حتى �لآن يف 
كتفه، و�نت�شر �لقتل و�ُشفكت �لدماء بينهم، معظمهم من �ل�شبان �لذين مل 

يبَق منهم �إل قليٌل من كال �جلانبني.
�لقبيلة  من  ا  �أي�شً ومطروًد�  خادًما  بات  خادًما،  عابد  كان  �أن  وبعد   
�حلاكم  ورفع  مهاجًر�  �أ�شبح  مرغًما،  تبعه  �لذي  وولده  �شم�س  ب�شحبة 
يده عنهم و�كتفى باأن يتف�شل عليهم ببيت ي�شكنونه، بعد �أن نفذ ما يريد 
و�أغلق �أبو�ب �لق�شر على �أ�شحابه من �خلارج و�أحرقه بكل من فيه، كانت 
�شبحًيا  رمًز�  �لغابة  لت�شري  د�و،  �شماء  نارها  �أ�شاءت  عظيمة  حمرقة 

ُتعرف به �لبلدة!
- ناأمر �لرجال باأن ياأخذو� �لأ�شلحة ونبحث عنهم �شًب� �شًب� يف �لغابة 

ثم يف د�و، نقلب �لبيوت عليهم.
�ندفع خاطر يوجه �للوم لو�لده، لكنه تر�جع عندما �لتفت �إليه �آ�شف 
وقد �نت�شلته عبارة ولده من �أعمق ذكرياته �لناقمة، ذكريات تخرج من 

�أل�شنة لهب ولها �شوت ي�شبه �ملد�فع!
على  �لدنيا  هو  فيقلب  �حلاكم  �إذن  دون  عليهم  �لبيوت  نقلب  نعم   -

روؤو�شنا يا فالح!
- لبد �أن تذهب له مرة �أخرى وتقنعه باأن يرتكنا نبحث عنهما.

- ل يوجد حل �آخر ولكننى �أنتظر فقط �أن يهد�أ �شيل �لأمطار هذ� ولو 
قلياًل، �إنه يزيد كل يوم عن �شابقه و�لو�شع يتفاقم.

4 4 4
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المصيدة

حتولت  لقد  مبائها؟  �لأر�س  تغي�س  ومتى  �أقلعي  لل�شماء  ُيقال  متى 
فعل  مما  �أ�شد  بهم  تفعل  نقمة  �إىل  فرحني  لها  هللو�  نعمة  من  �لأمطار 

�جلدب.
�أن  دون  كامل  عاٌم  وقد مر  �أكث �شعوبة  وباتت �حلياة  �لثمار  غرقت 
يتوقف �ملطر حتى �متالأت �لبحرية من جديد! و�ختفت معامل بركة �لعجوز 

عندما �ختلطت بها مياه �ملطر �لنقية، مل تعد نتنة �لر�ئحة كال�شابق.
 �ليوم يو�فق يوم �حل�شاد ككل عام ولكن معامله مل تختِف كما �ختفى 
�لغر�ب وظله،  �أ�شبح هناك ح�شاد �آخر ُيخفي عمار ورفقته تفا�شيله عن 

جالل �لدين:
- لن ن�شمت �أكث من هذ� يا عمار لبد �أن نخبهم!

- مباذ� تتهام�شون؟!
كان يقف خلفهم مبا�شرة ولكنه مل ي�شتطع معرفة مايدور بينهم، منذ 

�شهرين وهو ي�شعر باأنهم يخبئون �أ�شر�ًر� ول يريدون �إطالعه عليها.
�لذي  �لكبري  �ل�شر�عي  بالقارب  عالقة  له  �لأمر  �أن  ظن  �لبد�ية  يف   
�كت�شفو� وجوده خلف �لق�شر، كان يختفي يف �لعمق وعندما بد�أت ترتفع 
مياه �لبحرية ظهر من جديد على �ل�شطح فجذبوه على �ل�شفة ليخفوه بني 
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�لأ�شجار، لكن تهام�شهم ونظر�تهم �ملريبة مل تتوقف، بل تزد�د وخا�شة 
عندما ي�شاألهم عن �أحو�ل �لبلدة.

عن  بعيًد�  وخا�شة  هكذ�  جمتمعني  وجدهم  كلما  بالقلق  ي�شعر  بد�أ   
مالك �لذي �شار �لأقرب �إليهم من �لبقية:

- ل �شيء...  
�لتي �جتمع على  �لد�ئرية  �إىل �حللقة  تفرقو� مبتعدين عنه متجهني 
�لدين،  جالل  يعود  �أن  قبل  وخديجة  و�شلطان  ومالك  �شالم  حدودها 

�حلرية تتقاذفه من �أمرهم وهو يجل�س بجو�رها.
 �جتمع �لثمانية حول �لنار يتدفوؤون ولكن هذه �ملرة كانو� جميًعا من 
يق�شون �حلكايات ولي�س عجوز �لبكة، ولكي يتهرب �ل�شبية من نظر�ت 
�أ�شتاذهم �لثاقبة لهم بد�أو� يكررون �حلكايات بانفعال مبالغ عن �للحظة 
�لتي �شاهدو� فيها �شر�ع �ملركب يخرج كـ تنني من باطن �لبحرية يرفرف 

بجناحه ومل يكن ينق�شه �شوى نفخ �لنار فقط.
 تبادلو� �ل�شحكات بينما �شلطان يت�شلى بينهم ب�شمت مطبق، �أ�شبح 
�لتي بد�خله  �لنار  �أكث �نطو�ًء، عود ثقاب ي�شتعل من جمرد مل�شه وكاأن 
�أخبه عمار  تعد تظهر كما  ليلى متاًما ومل  �ختفت  لقد  �أبًد�،  تنطفئ  ل 
�شوؤ�له  لهم، موجًها  �لثاقبة  �أ�شتاذه  نظر�ت  ت�شتيت  ت�شاءل حماوًل  �لذي 

نحو �شلطان:
- ملاذ� �ختارو� لـ بلدتنا �أ�شم د�و ليطلقوه عليها؟ 

�ألتفت مالك نحوه بده�شة كبرية ت�شكن عينيه وقال بحرية بالغة:
معلمة  وكذلك  قبل،  من  �ل�شوؤ�ل  هذ�  جدي  �شاألت  باأنني  تعلم  هل   -

ا! �لقر�ءة �أي�شً
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كان يطويهما  �أن  بعد  با�شتقامة  �أمامه  يفردهما  �شلطان قدميه  �أر�ح 
�أ�شفل منه قائاًل:

- وماذ� كانت �لإجابة؟
�أر�شل تنهيدة حائرة وهو يجيبه ب�شرود:

- جدي قال باأنها تعني �لأرو�ح �ل�شريرة بينما �ملعلمة قالت باأنها تعني 
�مل�شيدة!

متبادًل  �لدين  جالل  �بت�شم  بينما  ر�شا  بعدم  �شفتيها  �شالم  زمت 
نظر�ته مع عمار قائاًل:

- هذه �لإجابة �شتثري خيالتك �أثناء �لعودة من �لغابة
�شحك عمار وهو مييل جتاه مالك �لذي يت�شلى بق�شم �لتفاح �ملف�شل 

لديه!
على  �أ�شعافه  مر  كما  عليهم،  مر  قد  كامال  عاًما  باأن  ي�شدق  من   
مرة  كل  مالك  ينجح  مثلهم،  نياًما  يكونو�  مل  �أنهم  �إل  �لكهف،  �أ�شحاب 
فيها  ي�شعر  وقتما  يتبخر  �لذي  كال�شبح  و�لعودة  ن�شر  �إىل  �لو�شول  يف 

باملر�قبة.
 تغري مالك كثرًي� و�أ�شبح يالزمه عمار كظله وكاأن فطرتهم �لنا�شعة 

هي من جمعتهم بغ�س �لنظر عن �أعمارهم �ملتفاوتة.
 تبادل مالك معهم �لنظر�ت قبل �أن يقول ممتًنا:

ق�شيتها  �شنو�ت  ع�شر  بعد  بينكم  هكذ�  �أجل�س  باأنني  ي�شدق  من   -
وحيًد� يف هذ� �لق�شر �لكبري!

لرتد �شالم بخفوت متفوهة برموز بات جالل �لدين يجيد قر�ءتها:
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- فلتحمد �هلل �أن �شيًئا ما من حياتك قد تغري، فهناك من يتخبط يف 
ظلمات ل �آخر لها.

جالل  �لتفت  بينما  �ل�شرت�شال  من  حتذرها  بنظرة  �شلطان  رماها 
�لدين نحو مالك وهو يق�شدها هي بالإجابة قائاًل:

فلقد  �لع�شر..  �أخرجك من ظلمات  فلقد  �أن حتمد �هلل،  نعم يجب   -
قيد لك �شاحًر� وحاكًما ويوَم ح�شاد لري�شل �إليك يف �لنهاية �شالم!

�أطرقت بر�أ�شها تخفي �رتعا�س نظر�تها، ليته يفهم �أن حنقها وغ�شبها 
يفهم  بجو�رها  يجل�س  �لذي  ذ�ك  وليت  �إليه،  موجهني  لي�شو�  �ملتو��شلني 
باأنه �أحد �أ�شباب حنقها مبالزمته لهوؤلء �ل�شبية و كاأنها مل تكن �شريكته 

�لوحيدة ذ�ت وحدة وظالم و�شحن تفاح!
�لدين  جالل  بد�أه  ما  ي�شتكمل  وهو  �شمته  عن  �شلطان  �أخرًي�  خرج 

متابًعا:
ا من بني  - مل ير�شل �إليه �شالم فح�شب، بل �ختار �بن �لعا�شي خ�شي�شً

كل �لع�شاة دون �شبب لأجلك.
- كيف عرفت �أن �هلل �ختارك دون  �شبب؟!

- ل تنظر �إيل هكذ� يا بن �لر�وي هات ما عندك على �لفور �إن كان 
عندك ما تقوله.

نبة �شلطان كانت خفي�شة ولكنها حادة مغمورة يف مر�رة ل ي�شتطيع 
�لتخل�س منها جتعله يت�شرف بحنق مع �جلميع.

�لتي  �لنري�ن  طقطقة  و�رتفعت  �لبع�س  بع�شهم  �إىل  �ل�شبية  نظر   
وهو  دوًما  يقوله  ما  ككل  برتكيز  �إليه  ي�شتمعون  �أمامهم  �حلطب  تلتهم 

يبادله �لنبة �خلفي�شة باأخرى:
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- ك�شرة �خلبز و�لعباءة!
زوى �شلطان ما بني حاجبيه و�رتع�شت فكاه بينما ترقرق �لدمع بعيني 

مالك وجالل �لدين يتابع:
�أن تنتظر  - منحتهما له يف �خلفاء، ك�شوته و�أطعمته و�ن�شرفت دون 
�أنهما من  �أعتقد  تاأخذ على ذلك مقاباًل،  �أو  �إح�شانك  �أحد  �أن يرى 
�أجناك �هلل بهما يا �شلطان، و�أن �هلل �أر�شل �إليك مالك ولي�س �لعك�س 

كما تعتقد.
تعلق  وهي  �لوجع  حد  �شاخرًة  �لالزم  من  �أكث  عد�ئية  �شالم  كانت 

قائلة:
- وبالطبع �أر�شل خديجة �إليك لتكون مهمتك �لوحيدة يف �حلياة �ألي�س 

كذلك؟
مما جعل خديجة تناظرها بحدة قائلة:

- �شالم، تكلمي معه ب�شكل �أف�شل، على �لأقل ر�عي فارق �لعمر بينكما!
- �أنا مل �أُخطئ يف حقه

تعبِت  ولو  فقط  لأجله  يعي�س  كان  باأنه  وتتهمينه  منه  ت�شخرين  �أنت   -
لعلمِت  هوؤلء  �ل�شجعان  �ل�شبية  حيث  جو�رك  �إىل  ونظرت  قلياًل 
ماذ� كان يفعل طو�ل ع�شر �شنو�ت، لي�س ذنبه �أنكم تنا�شيتم دينكم 
تفكرو�  �أن  دون  �أخرى  تارة  وكر�مات  تارة  �أ�شياد  عباءة  وَعِلقتم يف 
حلظة و�حدة باأنكم تخافون كل �شيء �إل �هلل وتتعلقون بكل �لأ�شباب 

�إل م�شببها ولهذ� �شلطهم عليكم.
- خديجة!
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�أم�شك ذر�عها وهو يناديها لتقطع كلماتها �لتي ُتقرعها بها م�شرت�شلة 
بحمائية للدفاع عنه، وقد نزعت �شالم فتيل �بنة �لقبيلة �لتي جتري دماء 

�لنتماء �حلارة يف �أوردتها، وقد �أوقفتها نظر�ته وهو يهم�س لها:

- لي�س بتلك �لطريقة �أبًد�.

و�أنا قد تغافلت  �أول مرة  �أل ت�شمع ما تقول عنك دوًما، هذه لي�شت   -
كثرًي� ولكن قد فا�س بي.

- �هدئي يا ُحب

�أغلقت فمها �أخرًي� على �إثر هم�شته �لأخرية �لأ�شد خفوًتا مما �شبقها، 
بينما قال مالك بعدم ر�شى موجًها حديثه �إليها:

- جالل �لدين ل ي�شتحق منك هذ� ، �أنت تظلمينه!

وهي  عينيها  من  متو�ترة  �لدمعات  تنهمر  �أن  يف  �شبًبا  كانت  كلماته 
جتيب بت�شنج:

- جميعكم تد�فعون عنه بينما �أنا مل �أجد من َيدفع �لظلم عني، لقد 
ب�شوء  مي�شه  يكن  مل  لأنه  �أخطاء  من  حوله  يدور  ما  كل  عن  �شمت 

وغ�س طرفه عن تدهور �أحو�ل �لنا�س و�إميانهم.

 - �أ�شتاذ لدينا ما نخبك به

يف  �لأخرية  �شالم  كلمات  تغلغلت  وقد  مفاجئ  ب�شكل  عمار  بها  نطق 
رفيقاه  بينما  �لوليدة  �ل�شباب  بفورة  ثانية  فهتف  بقلبه،  وتوغلت  نف�شه 

يرقبانه بده�شة وهو من كان مينعهما:  
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- لقد قامو� ببناء متثال كبري لك يف �شاحة �حل�شاد و�ليوم �شتذهب 
بك  تبًكا  لديهم  يتوفر  حيو�ن  �أي  �أو  ماعز  �أمامه  لتذبح  �أ�شرة  كل 
باأن  ويخبهم  �لبلدة  يطوف  عابد  وموكب  �هلل،  �إىل  به  وليتقربو� 
�شياطينه  ير�شل  ورمبا  طقو�شهم  عن  يثنيهم  �أن  �شيحاول  �ل�شاحر 
�لطقو�س،  ��شتكمال  لي�شرفهم عن  �لدين  هيئة جالل  متج�شدة يف 

وباأنه يجب �أن يرجمونه فور ظهوره!

4 4 4
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مل ينجح �أي منهم يف �أن يوقفه، ول حتى ُحُبُه �لذي ملك عليه قلبه، 
مل يكن ي�شمع لأي مما ينطقون به من منطق بينما كلمات عمار تتج�شد 
�أمامه على هيئة �لتثمال �لذي بنوه من �أجل كر�ماته، �أهل د�و ل يخافون 

ا! �لأ�شياد فقط بل هم ُمغرمون باأنو�عها �ملختلفة �أي�شً
 مل يرتكوه و�أ�شرعو� خلفه، يعلمون جميًعا باأنه رمبا ل عودة، ولكنهم 
باتو� �شوًيا يف بوتقة و�حدة، توحدت م�شائرهم، فاإما جناة و�إما فلينتِه 

كل هذ� �لعذ�ب.
 كانو� كاخليول �لتي جتري يف �شباق �شامت حتت �ملطر بينما يحاربون 
باملياة،  �لغارقة  ينزلقو� بني �جلذوع  �أو  �لطني  �أرجلهم يف  تنغر�س  كي ل 
�لأ�شجار  �نتهت  حتى  �ملُعلنة،  �حلرب  طبول  دقات  يناف�س  �أقد�مهم  وقع 

وظهرت �ل�شاحة من خلفها !
من �لوهلة �لأوىل ظهر �لتمثال �ل�شخم �لذي حتدث عنه عمار، كيف 
مت نحته بتلك �لدقة! �إنه ي�شبهه متاًما، بينما �لنا�س يجتمعون حوله فرحني 

وقد تخل�شو� من �شر �لأ�شياد وفقد�ن بناتهن.
 ل باأ�س باأن ُي�شحو� باإحدى �لغنمات بينما تبقى �لفتيات يف �أح�شان 

�أمهاتهن، ت�شحية ي�شرية ل �شري منها ويبقون �شاملني جميًعا!
يتم  و�إمنا  بو�ح،  ُكفر  فهذ�  و�إل  للتمثال  مبا�شرة  ُتقدم  ل  �ملا�شية 
ربطها بالأوتاد �لكثرية �لتي ُدقت بجو�ره عن ميينه و �شماله، و�لوحيد�ن 
وليلى،  �لكر�مات،  �شاحب  عابد  �ل�شيخ  هما  عقالها  فك  عن  �مل�شئولن 
للعبادة  �لنقطاع  لأجل  �ل�شاحر  زوجها  وتركت  نف�شها  وهبت  �لتي  �ملر�أة 

وقد عرفت طريق �حلق!
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بني  ي�شت�شري  ما  ي�شاهدون  بينما  نظر�تهم  ُبتت  وقد  خم�شتهم  وقف 
�لنا�س، كل منهم يرتدي فوق مالب�شه كي�ًشا بال�شتيكًيا يحمي نف�شه من 
�أنهى  �لذي  �لر�وي  �شم�س  �لدين  �أمام متثال جالل  بخ�شوع  ويقف  �ملطر 
لهم  وترك  �ل�شماء  �إىل  ثم �شعد  و�ل�شحرة  �ل�شياطني  مهمته يف حماربة 

�شلة بينه وبينهم، عابد وليلى!
�حلاكم  يح�شره  مهيًبا  يوًما  �حل�شاد  يوم  و�أ�شبح  �لطقو�س  تغريت 

بنف�شه وي�شتدعي كب�ء �لقوم لي�شهدو� معه ذ�ك �لن�شر �ملبني.
 يرفع �حلر�س �ملظالت فوقه ويقفون بثبات، وكذلك يفعل حر�س �آ�شف 

�لذين يلتفون من حوله للحماية.
متل�س جالل �لدين من ت�شبث خديجة ومالك و�ندفع هو و�شلطان يف 

حلظة و�حدة كٌل نحو هدفه!
 ولكن يبدو �أن �حلاكم كان م�شتعًد� للغاية لتلك �للحظة، لقد �أعد �إليها 
باإحكام، فما هي �إل �إ�شارة من يده حتى �نهمرت �حلجارة تناف�س دفقات 
�ملطر يف �لهطول على ر�أ�شيهما، كانت فرقة كاملة م�شتعدة، بينما عابد 

يهتف يف �لنا�س مبجرد �أن لحظهما:
- ها هي �ل�شياطني تتج�شد لت�شرفكم عن �لطقو�س �رجمو� �ل�شياطني!
مل ي�شتطع �شلطان �أن ي�شل �إىل ليلى وهو يحاول حماية وجهه ور�أ�شه 
بينما  بالغة  �أ�شابته جروح  بها من كل جانب،  ُيقذف  �لتي  من �حلجارة 
خديجة ت�شرخ يف جالل �لدين �أن يرجع للور�ء ويحتمي بالأ�شجار، كانت 
دماوؤه ت�شيل و��شًعا عابًد� ن�شب عينيه، لكنه كان يبدو بعيًد� جًد� و�لنا�س 

تتجمع حوله لتحمي �شاحب �لكر�مات من هجوم �ل�شياطني!
 تر�جع �شلطان مرغًما من �شدة �لأمل �لذي �شعر به يف �شاعديه ور�أ�شه 
بينما حتركت خديجة متجهة نحو زوجها وهي تر�ه يلقي نف�شه بجموح بني 
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�لنا�س وي�شرخ فيهم باأن عابًد� كذ�ب، لكن �شر�خه ي�شيع و�شط دقات 
�لدفوف �خل�شر�ء، ي�شرخ وي�شرخ كمن ينادي على �لأمو�ت يف �لقبور، 

�لنا�س ل تن�شت �إل �إىل �لدفوف!.
جاذًبا  خديجة  حترك  ي�شبق  �ل�شريعة  �خلفيفة  بحركته  مالك  تقدم 

جالل �لدين �إىل �خللف حتى دخل به بني �لأ�شجار ثانية.
و�حلاكم  �حلر�س  بني  يتوغلون  ورفقته  عنار  كان  �لأثناء  تلك  يف 
�إىل  و�شلطان  �لدين  جالل  خروج  �أحدثه  �لذي  و�لهرج  �جللبة  م�شتغلني 
�ل�شاحة، �أر�دو� حماية �أ�شتاذهم ومعه بعهم وفكرو� باإلهاء �حلر�س عنهم 

ولو قلياًل.
�آلة حادة من مالب�شهم وقطعو� بها �حلبال �لتي تربط هودج  �أ�شتلو� 
�آ�شف بفر�شه، ثم لكزو� �جلمل لكزة جعلته يتحرك بقوة لي�شقط �آ�شف 

ا! �أر�شً
ب�شهقات مرتفعة  باكية  �لطويل  بو�شاحها  ر�أ�س زوجها  غطت خديجة 
كما تفعل �شالم �ملذهولة مع �جلروح �لتي متالأ جبهة �شلطان وكلتا يديه، 
ل ت�شدق ما ر�أته، من �مل�شتحيل �أن تكون هذه ليلى �أختها، وكاأنها حتولت 
ر�أ�شها  �لعمامة على  تلف  روح،  ول  له  �آخر متجمد، ل م�شاعر  كائن  �إىل 
�أن تطيح  كالرجال ومت�شك بع�شاة غليظة وتنظر للنا�س كملكة ت�شتطيع 

باأي منهم فور �إ�شارة من �إ�شبعها!
�لغابة جمدًد�  �إىل  �لدين مدفوعني  �شلطان وجالل  �ن�شحب  �أن  وبعد 
��شتمع عمار �إىل �لأو�مر �لتي تدور بني �حلر�س بعد �أن رفعو� �آ�شف �إىل 

�جلمل ثانية وقد تلطخ وجهه وثيابه بالطني.
�لغابة و�لق�شر  �أ�شدرها �حلاكم كانت قاطعة بتفتي�س  �لتي   �لأو�مر 
ير�شل  باأن  �لقبيلة  لزعيم  �أو�مره  �أ�شدر  بينما  �ل�شياطني،  على  للق�شاء 
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برجاله على �جلانب �لآخر فوق �أح�شنته حتى ي�شبقوهم، و�إذ� ما خرجو� 
من �لغابة ُتلقوهم بالبارود يف �شدورهم!

باأ�شتاذهم ويخبوه  ليلحقو�  هرول عمار و�شحبته من خلف �جلموع 
مبا �شمعو�، حان وقت �لإنقاذ �حلقيقي هذه �ملرة.

بوجوههم  ليلت�شق  يرتفع  و�لطني  بجنون  �لأ�شجار  بني  يهرولون    
ومالب�شهم ولكنهم ليبالون ب�شيء.

�ملنهكني  باخلم�شة  �للحاق  فا�شتطاعو�  بكثري  �أ�شرع  حركتهم  كانت 
�شارخني فيهم :

- �حلاكم �أر�شل �حلر�س من خلفكم باأ�شلحتهم ليلحقو� بكم بينما �أتباع 
�آ�شف ينتظرونكم عند �جلانب �لآخر من �لغابة لي�شمنو� �أل تفلتو� 

من بني �أيديهم.
�لقهر،  �لذي ميالأه  زوجها  �إىل  نف�شها  ت�شم  وهي  بقوة  بكت خديجة 
يبدو �أنه مل ي�شتمع �إىل ما قاله عمار، �إنه يهلو�س م�شتنًد� بر�أ�شه �جلريحة 

�إىل رقبتها:
- �إنها غلطتي، �أنا من تركتهم يظنون بي �لكر�مات، �أنا من رو�شت له 

�لأح�شنة، �إنها غلطتي وحدي!
�شالم  بذر�عي  يتم�شك  وهو  و�ملر�رة  �لغ�شب  غلبه  قد  �شلطان  بينما 

ويهتف بها فاقًد� كل �شرية وكل منطق وكل �أ�شباب �حلياة:
- ليلى خانتني، ليلى �أجنبت �لطفلني من رجل �آخر، �أختك عاهرة.

مالك �لوحيد بينهم �لذي ما يز�ل ميلك عليه عقله ولذ� كان عليه �أن 
يت�شرف �شريًعا 
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��شتد�ر بج�شده نحو �لأولد وقال لهم �آمًر�:
- ��شبقونا �إىل �ملركب �ل�شر�عي، �أخرجوه من بني �لأ�شجار و��شحبوه 

�إىل �ل�شفة، هيا.
نفذ عمار �لأمر على �لفور جرًيا قبل �أن يو�جه مالك خديجة �شارًخا 

بها:
- �إن مل تتحركو� �لآن لهلكنا جميًعا، �دفعيه معك نحو �لق�شر�إنه يهذي. 
�أحاطت  و�ملطر،  �لدمع  بني  مالحمها  غرقت  وقد  خديجة  له  �أوماأت 
بكتفيه بينما هو ل يز�ل يهذي على كتفها، وبد�أت يف دفع ج�شده ليتحرك 

معها �إىل �لأمام .
وي�شاره  يجرهما عن ميينه  وهو  و�شالم  �شلطان  مع  �ملثل  مالك  فعل   
نحو �لق�شر، حتى �أفاق �شلطان من غ�شبه وتخلت �شالم عن ذهولها وبد�آ 
يتحركان معه ب�شرعة �أكب. كان ي�شتمع �إىل �ل�شهيل من خلفهما فيتحرك 
بهم بني �ل�شجر �ملرتفع يخفيهم عن �لأعني مبهارة، حتى ��شتطاع �لو�شول 

بهم �إىل �لق�شر وو�شل حيث ينتظر عمار هناك وزمالوؤه.
 كانو� ينهتون من فرط �ملجهود �لذي بذلوه يف �إخر�ج �ملركب و�شحبه 
على �لأر�س �لطينية حتى و�شلو� به �إىل �ل�شفة، �مل�شافة ق�شرية وعظامهم 

�شغرية ولكنهم ميتلكون عز�ئم �لرجال �لأ�شد�ء.
من  يد�ه  �إليه  ت�شل  �أن  ��شتطاعت  ما  يح�شر  �لقبو  �إىل  مالك  دخل 
�لأر�س  على  جريه  �أثناء  و�ثنتني  مرة  �شقط  �لفور،  على  وخرج  �أغر��س 
و�شع  �إىل  �طماأن  حتى  �ل�شريعة  حركته  و��شل  ياأبه،  مل  لكنه  �ملبتلة 
�لأغر��س بقعر �لقارب ليجذبوه مًعا نحو �لبحرية. �شعد عمار ورفيقاه، 

ثم �شالم ومن بعدها خديجة و�شلطان ومالك.
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�أفاق من �شدمته، ل ميلك رغبة يف �لهرب، متلكه  �أما هو فكان قد   
كلمة  قول  عن  بتقاع�شه  �لنا�س  �إميان  �أ�شاع  وقد  �حلياة  برف�س  �شعور 

و�حدة رمبا كانت تلك �لكلمة �شتغري �لكثري �ليوم .
طويلة  نظرة  لها  نظر  يجبها،  مل  لكنه  معهم،  لريكب  خديجة  نادته 
وكاأنه يودعها وبكل ما ميلك من قوة دفع �لقارب ليغو�س يف �ملاء، وبينما 
عمار يحاول �لتم�شك على حافة �لقارب مذهوًل ملا يفعله �أ�شتاذهم وكاأنه 

يقوم بعملية �نتحارية، قفزت خديجة �إىل �ملاء فغا�شت حتى �شدرها.
بثبات  �إليه  تنظر  ووقفت  بعد  �أرجلها  حتت  من  تختِف  مل  �لأر�س   

ظاهري بينما ج�شدها كله يخت�س من �لد�خل.
�شرخ بها �أن ت�شعد ولكنها �أبت تبادله �ل�شر�خ:

- لن �أذهب من دونك، �إن �خرتت �ملوت �شاأموت معك.
�ملياه حتى خ�شره بينما مالك يحاول  تقدم نحوها غامًر� ج�شده يف 
تثبيت �ملجد�ف يف �لقاع بكل قوته حتى ل يبعد �لقارب بفعل �لرياح �لقوية 

�لتي بد�أت ت�شتد.
 �أم�شكها من كتفيها بق�شوة يدفعها نحو �لقارب لكنها حاربته وقاومت 

ب�شر��شة ل تتوقف عن �ل�شر�خ يف وجهه:
- يف �ملرة �لأوىل تركتك تغادر وحدك ولن �أفعلها ثانية �إما �أن تعي�س 

معي و�إما �أن �أموت معك.
طرق م�شامعهم فجاأة دوي طلق ناري على بعد م�شافة لي�شت بالبعيدة 

عنهم، لقد بد�أت حملة �إبادتهم كاحل�شر�ت.
 قفز �شلطان من �لقارب وبد�أ يدفعه نحو �حلافة ي�شاعدها بينما عمار 

يهتف به:
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- ل يز�ل هناك �لكثري لتعلمنا �إياه، ل تتخَل عنا.
- ��شعد �أرجوك.

هتفت به �شالم باكية وهي تنظر �إليه برجاء وتكرر:
- �أنا �آ�شفة، ��شعد.

4 4 4
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ليلى،  ثم  وعابد  �حلانق  �آ�شف  خلفه  ومن  �لق�شر  �إىل  �حلاكم  دلف 
�حتل �حلاكم مقعده �لأثري بجو�ر �ملدفاأة �لتي باتت م�شتعلة �لآن وتقابله 
�أنها قطعة  يبدو  �لتي  �ل�شطرجن  �ملف�شلة ومن فوقها رقعة  كذلك طاولته 

متد�خلة ملت�شقة بها ل تتحرك �أبًد� وليجروؤ �أحٌد على مل�شها غريه:
- �حلر�س �أخبوين باأنهم بحثو� يف كل مكان ومل يجدو� لهم �أثًر� حتى 

�لآن. 
رقعة  فوق  �ملرت��شة  �لأحجار  �إىل  ب�شغف  ينظر  �حلاكم  �نحنى 

�ل�شطرجن، برقت عيناه وهو يجيب �آ�شف:
- لقد هربو� عن طريق �لبحرية.

كان يبدو لهم جميًعا كـ عر�ف ينظر يف فنجان قهوة �أو �شاحر يلوح فوق 
بلورة �شفافة د�ئرية تك�شف له كل ما يدور، تبادلو� �لنظر�ت �مل�شطربة 

فيما بينهم قبل �أن يقطع �آ�شف ذ�ك �ل�شمت �ملهيب مت�شائاًل:
- �إن كنت تعرف، فلماذ� �شمحت لهم بالهرب؟!

رفع �حلاكم عينيه �إليه بابت�شامة مت�شلية مدعًيا �لده�شة:
- �إن كنت �أعرف!

جعلت  طويلة  �شحكات  �إىل  حتولت  حتى  تدريجًيا  �بت�شامته  �ت�شعت 
قطع  على  �أحدهما  يجروؤ  �أن  دون  بر�أ�شيهما  تتخبط  وليلى  عابد  �أفكار 

�شحكاته!
حلظات مرت وكاأنهم جزء من لوحة فنية متجمدون بد�خلها.
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�لده�شة و�حلنق  �آ�شف و�قف يزوي بني حاجبيه ويظهر على وجهه   
�لنظر�ت �ل�شامتة حتى يتف�شل عليهم ويو�شح لهم  يتبادلن  بينما هما 

ما يحدث بال�شبط.
 و�أخرًي� قرر �لتحدث وقد �ختفت �شحكاته فجاأة على عك�س بد�يتها، 
بينهم  نظر�ته  يوزع  بل  وحده،  �آ�شف  جتاه  عينيه  يوجه  ل  �ملرة  هذه 

بالت�شاوي قائاًل:
�أحالمكم،  رغباتكم،  منكم،  و�حد  كل  بد�خل  يدور  ما  �أعرف  �أنا   -

و�أ�شنع لكم و�قًعا ي�شبهها!
تقدم نحو �آ�شف ودفعه يف كتفه ف�شقط جال�ًشا على �ملقعد من خلفه، 

و�شع يده فوق كفه �لتي تقب�س على ع�شا �لزعامة قائاًل:
- �أنت كنت تريد �أن ت�شعد على جماجمهم لت�شل �إىل �لزعامة، حلمك 

�لقدمي.
�شمت قلياًل بينما ي�شري خطوتني جتاه مقعد عابد، فرفع يده مي�شح 

على عمامته �خل�شر�ء قائاًل:
- و�أنت كنت تريد حمو كلمة خادم من قامو�شك، ومل متانع �أن متحوها 

بدمائهم لرتتدي عمامة �لكر�مات.
ثم �رتفعت وجنته بابت�شامة هازئة وهو يتقدم نحو مقعد ليلى �شاخًر� 

مبكر وهو يتلم�س كتفها:
- و�أنِت كنِت ترغبني ب�شدة يف �لنتقام ل�شرف و�لدك فمنحِت ج�شدك 

بال تردد يف �ملقابل!
�أ�شاحت ليلى بوجهها ف�شحك جمدًد� وهو مينحهم ظهره عائًد� �إىل 

رقعة �ل�شطرجن م�شتطرًد�:
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- �شلطان �لعا�شي مل ي�شاأل نف�شه يوًما كيف �أ�شتطيع �أن �أحتكم بالأو�مر 
�لتي مينحها لأ�شياده، وجالل �لدين �لر�وي مل يتوقف حلظة ليفكر 
كيف �أتركه يعبث مع �شاحري �ملطيع، ليلى مل تنده�س عندما �أمرتها 
بعد  �لقدمي مرة  بيت عائلتها  �لأ�شود يف  �ل�شحر  �أع�شاب  ت�شعل  باأن 
مرة، ومل تتعجب عن كيفية معرفتي بكل �لتفا�شيل قبل �أن تنقلها هي 
�أو كيف عرفت مبا فعله �شخر مع و�لدتها.. حتى عابد رغبته  �إيّل، 
�ل�شديدة يف �لو�شول حللمه مل جتعله يتوقف مت�شائاًل كيف �أر�شل له 
مرة بعد مرة مبن يهم�س له باأ�شر�ر جالل �لدين وكل ما يحدث حوله 

وهو يف �خللوة �لتي �أحددها �أنا له وكاأنه �أمر طبيعي!
�أنهى كلماته ثم �لتفت نحو عابد متابًعا:

- ملاذ� مل ت�شاألني مرة عن �شر �لأيام �لأحد ع�شر؟

للخلف  بر�أ�شه  ويرجع  بالكامل  �هتز ج�شده  ثانية حتى  لي�شحك  عاد 
م�شتمتًعا وهو يقول دون �أن يتوقف عن �ل�شحك:

- �حلقيقة يا عابد �أنني كنت �شاأقول لك ت�شعة �أيام �أو ثالثة ع�شر يوًما، 
لقد جاءت معي �شدفة ...

�حلاكم  عليه  فر�شها  �لتي  �لأحكام  يتذكر  وهو  عابد  وجه  �حتقن 
»تختلي بنف�شك �أحد ع�شر يوًما وتاأخذ معك لكل يوم ثالث متر�ت فقط، 

تكون هي طعامك �لوحيد ليتطهر ج�شدك من رغباته«!

�أطرقت ليلى بر�أ�شها ت�شغط �أ�شر��شها، لقد تالعب بهم جميًعا، كيف 
مل تفكر باأنه كان يعرف �لتفا�شيل �لتي تاأتيه هي بها، بل ويخبها بها قبل 
�أن تتفوه، كيف عرف من �لأ�شل ما فعله �شخر �لعا�شي مع و�لدتها وباأن 

�شالم �بنة �شخر و�أخت ل�شلطان!
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لقد  �إنه حمق،  �أوغ�شًبا من حالهما،  غيًظا  باأقل  �آ�شف  يكن حال  مل 
�أن يق�شي وحده على  �أر�شل له ليتعاون معه ويعاونه وقد كان من �ملمكن 
عائلة �شقر �لقا�شم، ولكن ملاذ�، يبقى �ل�شوؤ�ل معلًقا حتى تتوقف �شحكاته 

�لهازئة بهم و�لتي ترتدد بني جدر�ن ق�شر �حلكم
- �آ�آ�آه

تاأوه �شاخًر� وهو يقرتب من مقعده وي�شرتيح فوقه لدقيقة كاملة تغزو 
نظر�ته �أعينهم �ملت�شائلة، ثم ينحني قلياًل جتاه رقعة �ل�شطرجن من جديد 
قائاًل بابت�شامة عري�شة وهو يتلم�س �لبيدق ويلتفت نحوهم، تغمره متعة 

ر�ئعة وهو ي�شرح لهم:
- �لبيدق �إن تقدم ل ي�شتطيع �لعودة �أبًد�، لذلك دوره ينتهي بكل �شهولة، 
ولذلك كان حجًر� مماًل للغاية، لول �بن �لعا�شي �لذي قلب �لرقعة 
�أمرت  �جلبل،  قمة  فوق  �لكر�شي  �آية  قر�أ  عندما  عقب  على  ر�أ�ًشا 
�أ�شياده باأن يختارو� �شالم لأجبه على �أن يذهب �إىل �جلبل فرتدد، 
فاأخذنا فتاتني �إىل حتفهما فا�شت�شلم وقرر �لذهاب �إىل حتفه، �إىل 
جبل د�و ليق�شم �لذئب ر�أ�شه وتنتهي حكايته �إىل �لأبد، ففعل ما مل 
�أ�شارحكم لقد حتم�شت  �شاملًا، ولكن  له ح�شاًبا وخرج منها  �أح�شب 

للغاية وباتت �للعبة �أكث �إمتاًعا!
فرك يديه بقوة و�شرعة ثم قربهما نحو �مِلدفاأة لثو�ن قليلة ثم ينظر 

�إليهم وكاأنه قد تفاجاأ بوجودهم معه ورفع حاجبيه مت�شائاًل:
- �ألن تت�شاءلو� عن بقية �لأحجار؟!

�أجابه �ل�شمت �ملطبق فاأ�شار ب�شبابته قائاًل بتوبيخ:
- بالتاأكيد تريدون مادمت �أنا �أريد �إخباركم!
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رفع �أ�شبعه هذه �ملرة ونقر �حل�شان نقرة خفيفة جعلته يهتز دون �أن 
يقع قبل �أن يقول خمالًفا توقعاتهم:

هو  و�أ�شبح  �شلطان  ترقى  لقد  �حل�شان،  لي�س  �لدين  جالل  ل،   -
كل  يفعل  كان  فلقد  �لر�وي  �بن  �أما  كثرية،  قفز�ت  يقفز  �حل�شان 
ماهو مر�شوم له على �لرقعة، �إل �أنني مل �أُنِه دوره �شريًعا لأن وجوده 

مهم لبيدق �آخر.

كانا  لو  كما  بخبث  ويرقبه  عابد  �إىل  ي�شري  وهو  �لأخرية  كلمته  قال 
بنظر�ته  عابد  بطريقة ممتعة، حاد  �لآخر  �شر  �أحدهما  يف�شي  �أ�شدقاء 

بعيًد� قبل �أن ي�شمعه ُي�شيف:

لعبتي �جلديدة، يف هذه  علي  ويف�شد  �ل�شاحة  يهاجم  �أن  قرر  - حتى 
�حلالة لبد من �أن �أنهي دوره.

تناول �لبيدق باأطر�ف �أ�شابعه ورمى به خارج �لرقعة وهو ي�شحك..

4 4 4
�لقارب  مال  به،  وتع�شف  ت�شتد  �لرياح  بينما  ب�شدة  �لقارب  �هتز 
بحدة ف�شقط جالل �لدين يف �ملياه، قاوم ب�شدة يدفع �ملاء �شابًحا بينما 
خديجة تنحني بن�شف ج�شدها لتم�شك به وت�شاعده على �ل�شعود جمدًد� 

مب�شاعدة �شالم، �لتي تركت جمد�فها و�ندفعت ت�شاعد خديجة.

�شعد جالل �لدين �إىل �لقارب يلهث �شدره �شعوًد� وهبوًطا ل يدري 
كيف فقد تو�زنه فجاأة يف حلظة!

4 4 4
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ل  بحرية  �ملتبقية  �لأحجار  فوق  بها  يتالعب  �أ�شابعه  �حلاكم  رفع 
يعرف من يختار منهم حتى وقع �ختياره على �حل�شان ثانية، فاأد�ر ر�أ�شه 

نحوهم قائال بجدية:
-  نعود ثانية للح�شان �لذي ينزوي وقد �شارف على فقد�ن عقله..

4 4 4
ع�شفت �لرياح بالقارب من جديد فتحرك بعنف هذه �ملرة وقد ز�غت 
�لأب�شار بينما �ل�شماء تغطيها �ل�شحب �لرمادية فتحجب �ل�شوء عنهم، 

مالك ل ي�شتطيع �أن يرتك جمد�فه و�شالم قد تخدر �شاعديها.
 نه�س جالل �لدين لياأخذ مكانها يف �لتجديف لتتوجه مبا�شرة وهي 
حتى  �ملاء  يف  ت�شقط  ل  حتى  ب�شدة  منحنية  و�لي�شار  �ليمني  عن  ت�شتند 
ب�شدة  يتاأرجح  �لقارب  قاع  يف  نف�شه  على  �ملتكور  �شلطان  بجانب  و�شلت 

يهذي:
- ثماين فتيات يف رقبتي وكبائر ل يعلمها �إل �هلل، كيف �شاأقابله بكل 

هذ� كيف؟.
هًز�  تهزه  وهي  �لتعب  �شدة  من  �لنهيار  على  �شارفت  قد  هي  بينما 

�شديًد� وترجوه:
�أن  �إليك، لقد �شقط جالل �لدين وكاد  �أفق نحن يف حاجة  - �أرجوك 

يغرق ول يز�ل �أمامنا �لكثري..

4 4 4
رقعة  فوق  تعدو  �شغرية  �أ�شو�ًء  يلمح  وهو  حاجبيه  �حلاكم  عقد 
�ل�شطرجن على �جلانب �لآخر من �لبلدة حيث �شفة �لقبيلة وبد� يهم�س 

لنف�شه ب�شوت مرتفع:
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�آر�ها  �إل تلك �لنقاط �ل�شغرية، كنت  �أرى كل �شيء  - ل �أعرف ملاذ� 
حتديد  �أ�شتطيع  ل  لكن  و�حلديقة  �لبلدة  بني  تعدو  لآخر  وقت  من 

�جتاهاتها بال�شبط!

4 4 4
�أن يعودو�  باأق�شى �شرعة لديه مع �ل�شبيني، يجب  كان عمار يجري 
ملنازلهم �شريًعا، لقد فارقو� جالل �لدين ومالك ب�شعوبة، كانو� يريدون 
�شحبتهم �إىل حيث م�شريهم �أًيا كان ماهو، لكن �خلم�شة رف�شو� و�أ�شر 
ليعبو�  هناك  وينزلهم  �لقبيلة  �شفة  �إىل  بهم  يتجه  �أن  على  �أ�شتاذهم 
�حلديقة �إىل �لبلدة جمدًد� فهو يجهل ما ينتظرهم يف طريقهم �إىل �أر�س 

جديدة لو ��شتطاع �لقارب مقاومة �لعا�شفة!
و�حلزن  به  حل  �لذي  �لإجهاد  فرط  من  ويلهث  يقودهما  عمار  كان 
�لدموع  مي�شح  �جلديد،  و�شديقه  �أ�شتاذه  مفارقة  على  به  ي�شعر  �لذي 
و�ملطر عن وجهه يخفي �شهقاته عن �أ�شحابه بينما كلمات جالل �لدين 
�لذي و�شاه بها تقرع ذهنه » ل ترتك �لنا�س على جهلهم، �أخبهم باأنهم 
ل يحتاجون لو�شيط بينهم وبني ربهم، ل يحتاجون �إىل �أ�شياد، ل يحتاجون 
�إل  باأنهم ل يحتاجون  �أخبهم  �إىل كر�مات، �لطريق مبا�شر وم�شتقيم، 
بهم  �شتطوي  تفريطهم،  كان  مهما  ن�شتعني،  و�إياك  نعبد  �إياك  ِفهم  �إىل 

�لزمان و�ملكان وت�شعهم على �أعتاب �هلل �شريًعا«

4 4 4
- هل تخ�شى تلك �لنقاط �ل�شغرية من �أن تقلب لك �للعبة جمدًد� كما 

فعل �شلطان؟!
�أن  �أنه قرر  �إل  �مل�شيئة  �لنقاط  تلك  �شاأله عابد وبد�خله يفك �شفرة 
قد  �ل�شوؤ�ل  وكاأن  حمتقن  بوجٍه  �حلاكم  له  فالتفت  بها  لنف�شه  يحتفظ 

�أغ�شبه وقال:
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- فليقلبو� �للعبة كما �شاوؤو�، يف �لنهاية �لرقعة كلها بني يدي، �أنا من 
�أكتب �حلكاية و�أنا من �أقوم باإخر�جها و�أنا من �أحكيها من �لبد�ية 

كما �أحكي لكم �لآن!
قال كلمته �لأخرية وهو يرفع �لرقعة بني يديه ويقلبها ر�أ�ًشا على عقب 
ويحدق بهم قائاًل بنظر�ت �رجتفت لها قلوبهم و�بتلع كل منهم غ�شة تكاد 

تخنقه يف حلقه بينما ينه�س مقرتًبا منهم تكاد عيناه تلتهم وجوههم:
- ومبا �أنني من �أق�س �حلكاية من �لبد�ية فيجب �أن �أنهيها..

�إن  وما  بالرخام،  ب�شدة  فرتتطم  ا  �أر�شً ت�شقط  �ل�شطرجن  رقعة  ترك 
خفت �شوتها و��شتكانت هناك، قال بفحيح �أثار �لرجفة يف �أو�شالهم:

- هد�أ زئري �لعو��شف، وبد�أ و�بل �ملطر �ل�شاقط منذ عاٍم يف �لرت�جع 
ت ويب�شت  رويًد� رويًد� حتى توقف متاًما، �متالأِت �لبحرية �لتي جفَّ
عن  �لركامّية  �ل�شحب  و�نق�شعت  و�شنو�ٍت،  ل�شنو�ٍت  عط�ًشا  تربتها 
�أمتعة  متحطم،  �شغري  ومركب  تهّدمت،  و�أبنيٍة  ُجرفت،  حما�شيل 
�أمو�جه  ت  و�أور�ق متناثرة هنا وهناك فوق �شطح �ملاء �لذي ��شتقرَّ
�أخرًي�، لتتهادى فوقه لفتة خ�شبّية م�شّطحة بني �حُلطام ُخطَّ فوقها 
على  �أو  حًيا،  بلدتنا  يخرج من  َمن  هو  قاٍن: حمظوٌظ  �أحمر  بطالٍء 

�لأقل .. لي�س مبجنوٍن!

4 تمت 4
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وللحكايِة بقية...!
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