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قال أرأيتك هذا الِي كرمت
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ل ِئ أخرت ِن إِل يو ِم ال ِقيام ِة لحتنِكن ذريته

َّ َ ً
إِل قلِيل

إهداء
أجرا
�إىل كل من وجد جِ دار روحي ينق�ض ف�أقامه دون �أن ي�أخذ عليه � ً
�أ�صدقاء و�أُدباء و ُقراء ومتابعني ِكرام،
الذين مل يذروين �أترك �شغفي و�أوراقي و�أن�رصف ملمار�سة الال�شيء!
و� ُأخ�ص بالذِ كر �أ .حممد �شوقي مدير ن�رش دار ع�صري الكتب،
ددا
للجهد الذي بذله على مدار �أوقاته املهدورة لي�ضع القلم يف يدي ُم ً
خال�ص امتناين وتقديري للجميع.

دعاء ع ب�دالرحم ن�

يترك الشيطان البداية للمالئكة؛
بينما يسكن هو كل النهايات!

ف
هــدأ زئـ يـر العواصــف ،وبــدأ وابــل المطــر الســاقط منــذ عـ ٍـام ي�
ً
ً
ت
ً
تمامــا ،امتــأت ُ
البحـ يـرة الـ ت يـى
ال�اجــع رويــدا رويــدا حـ تـى توقــف
ِ
ُ
َّ
ً
ـنوات ،انقشــعت
ـنوات وسـ ٍ
جفــت ويبســت تربتهــا عطشــا لسـ ٍ
ّ
ُ
الســحب الر ّ
ُ
كاميــة عــن محاصيــل ج ّرفــت ،وأبنيـ ٍـة تهدمــت ،ومركــب
صغـ يـر متحطــم ،أمتعــة وأوراق متناثــرة هنــا وهنــاك فــوق ســطح
ـتقرت أمواجــه أخـ ًـرا ،لتتهــادى فوقــه الفتــة خشـ ّ
المــاء الــذي اسـ َّ
ـبية
ي
ُ َّ
مسـ ّـطحة بـ ي ن
ـان:
ـ� الحطــام خــط فوقهــا بطـ ٍ
ـاء أحمــر قـ ٍ
ٌ
«محظوظ هو َمن يخرج من بلدتنا ً
حيا أو عىل األقل..
بمجنون!»
ليس
ٍ

ظل الغراب
ُّ

د
ا
ر

جمعهنّ العجوز حوله يف دائر ٍة مغلق ٍة ،بينما النار �أمامه يعلو لهي ُبها
ال�سميكة بداخلهاعاب ًثا باحلطب امل�شتعل ،قلوبهنّ تخفق
ك ّلما م ّد ع�صاه ّ
وج ًل ورهب ًة ،وعيونهنّ مت�سعة انتظا ًرا لبق ّية احلكاية عن تلك البالد
َ
البعيدة التي حتوي �شاط ًئا �أ�سو َد ن�سبة �إىل رماله ال�سمراء.
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ك ّل َمن حولها من الفتيات ت َّ
َغ�ض َنت جباههن ده�شة خمتلطة بلمح ٍة من
الهم�س بينهن كالفحيح م�سترتًا بطقطقة احلطب
التقزز ،بينما ي�سري
ُ
املحرتق� ،أ َّما هي فقد �أدركت ب�أُلفة خفية �أن هناك �شي ًئا ُي�شبهها يف
بقع ٍة ما على الأر�ض� ،شي ًئا غري ًبا خمتل ًفا لدرجة عجيبة ،يثري امل�شاعر
املتناق�ضة ...ولونه �أ�سمر!
كانت ً
أمواج تتلم�سها
حتى و�إن ْ
رمال بعيدة ،تكتفي بزيارات متواترة من � ٍ
بني فينة و�أخرى؛ لتوقن ب�أ ّنها لي�ست وحيدة مثلها.
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وبرغم عدم تف ّوهها بكلمة �إال �أنّ �صاحب النار ترك ناره واحلكاية،
وهم�س
ّثم التفت نحوها بنظرات غام�ضة غارقة يف َحدقتيه الغائرتني،
َ
بلكنته احلادة املمتزجة مع ك�صي�ص اللهب:
عينيك يا فتاة ،فاحذري
 رم ٌل �أ�سمر يعلوه �سماء زرقاء �صافية بلونِ
املختبئني خلف القالع ،واحذري الأ�سوار العالية.
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ك ّل ما جال بخاطرها وقتها �أطفال يعبثون بقوالب الرمل الأ�سود على
ال�شواطئ يبنون بها البيوت ب�أ�سوارها املرتفعة ،فت�أتي الأمواج لتهدمها
جديد ،لكنها مل تفهم مق�صده ،وال نظ ّنها قد فهمت حتذيره � ً
أي�ضا!
من ٍ
انتزاعا ،وعاد بها �إىل الفتيات
�سكت هنيهة ثم نزع َنظ َراته عن وجهها
ً
من حوله ميررها بينهنّ وهو ي�ستكمل حديثه عن ال�شواطئ ال�سمراء التي
�ستذهب �إليها �إحداهنّ لو وقع عليها االختيار ،كلهنّ ناجيات �إال واحدة!
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البكة ،طقو�س �سنوية تخت�ص بها بلدتهم وحدها،
فالليلة هي ليلة ِ ْ
ك ّل عائلة لها فتاة قد �أ ّمتت التا�سعة ع�شرة من عمرها يف �شهر احل�صاد
ال بد �أن يذهب بها ول ُّيها عند منت�صف الليلة الأخرية منه �إىل العجوز
الذي يوقد النار؛ ليجمع الإناث حولها يف الليلة نف�سها من ِّ
عام ،ل ُيملي
كل ٍ
عليهنّ امل�صري املحتوم:
 َمن �سيقع ِظ ُّل الغراب فوق ِظ ّلها منكنّ ف�ستنتقل فو ًرا �إىل تلك الأر�ضالبعيدة� ،ستعي�ش حياتها على ال�شاطئ الأ�سود ،لن ترى عائلتها
جمددًا ،ولن تعود �أبدً ا �إىل «داو» ،لكنها �ستجد طريقها ،رمبا تتزوج
وتنجب فال تخفْن هكذا ،ك ّل ما يف الأمر �أنها ال مكان لها هنا بيننا،
هي �ش�ؤ ٌم على بلدتنا فقط� ،أ ّما عند الرمال ال�سوداء ف�سينقطع ال�ش�ؤم
كامل حتى موعد احل�صاد املقبل.
لعام ٍ
عنها ،وتنعم «داو» بالراحة ٍ
بت�ضرع ،جميعهن ُيردن
ُيغلقن �أعينهنّ وي�ضممن �أكفهن �إىل �صدورهنّ
ٍ
النجاة وي�شعرن بها قريب ًة ،بينما يعلو �صدرها ويهبط وتزوغ نظراتها
بجنون ب�أنها هي الهالكة
ودبيب اخلطر يت�س ّلل �إىل عقلها؛ ليخربها
ٍ
بينهنّ  ،ال ل�شيء� ..سوى لأ ّنها َ�سالم فقط.
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وتو�سطت كبد ال�سماء بد�أت الطقو�س احلقيقية
وملّا ارتفعت ال�شم�س ّ
ّ
واخت�ض قلب �سالم هل ًعا عندما دخل العجوز الغرفة التي و�ضعهنّ فيها
عند الفجر و�أغلق الباب من�صر ًفا ل َي ْ َ
ني
بت ليلتهنّ هناك دون �أن تَغم�ض ع ٌ
لإحداهنّ على الإطالق!
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�أمرهنّ �أن يتْبعن خطواته للخارج و�ساقهن خلفه كالعنزات الالتي
تعرف طريقها جيدً ا للمذبح وال متلك الفرار �أو حتى االعرتا�ض!

ع
ص
�سالم الأحمر الطويل ك ّل ما ي�ستطيع من تراب
جذب ذيل ًجلباب ري
ا
ل
وط ٍني الزب مت�شبثا به م�ستنجدً ا ،كفر�ص ِة �أخرية للنجاة.
ها قد ُعدنَّ ِ كت
ح�شد من النا�س
للبكة مرة �أخرى ،ولكن
ب لهذه املرة يف ٍ
حولهن ي�شاهد ،وال يجر�ؤ �أحد على لن
التدخل،شفقط يتخافتون عنهن،
ر
بقية البلدان ،ماذا لو
جتف البحرية التي تف�صل بلدتهم عن
ماذا لو مل ِ
و
ا
ل
ا�ستطاعوا عبور ال�صحراء من اجلهة الأخرى دون ت
مطاردة ُوق ّطاع ُ
الطرق،
دون املوت فيها ً
زايعويعودون
متام
عط�شا ،ماذا لو مل تنقطع الطاقة يف بيوتهم ً

�إىل ال�شموع جمددًا ،ماذا لو مل يح�صد يوم الفتنة الكربى �أرواح �شباب
البلدة لتُبقي لهم العجائز؟! هل كان �سيختلف م�صريهن كث ًريا ،هل ُكن
ينعمن الآن ب�أح�ضان �أمهاتهن؟
تهم�س �إحدى الأمهات باكية وهي ت�شري �إىل ابنتها ،لقد كانت حتب
حياكة املالب�س ،لقد كانت بارعة ،بينما الأخرى ال ين�ضب دمعها وهي
حتكي عن فتاتها ،لقد كانت جميلة� ،أو�شكت على الزواج ،والثالثة والرابعة
ُتناظران قطعة من قلبيهما بوداع ،يت�شاركن الأماين ب�أن املُختارة �ستكون
15

�سالم� ،سمراء البلدة الوحيدة �صاحبة العيون الزرقاء� ،إنها فتاة �ش�ؤم على
نف�سها وعائلتها ،ال بد و�أن يختارها الغراب ،وتعود بناتهن �إليهن �ساملات!
البكة،
�سار العجوز وهن يتْبعنه بخ�ضوع حتى حتلقن حول مياه ِ
فا�شتممن رائحتها الراكدة العطنة جمددًا دون نفو ٍر هذه املرة ،فلقد
جل�سن بجانبها ليلة كاملة ،واالعتياد مينع التمييز �أحيا ًنا.
نبت على حوافها املنحدرة ع�شب �أخ�ضر مت�سلق ،يحوي بداخله كل
احل�شرات الليلية املزعجة.

د
ا
�أ�شعة ر
ت�ضرب ر�ؤو�س اجلميع ،وتغ�شى �أب�صارهم ،وي�سيل العرق
ال�شم�س
ع
مائل
على اجلباه ،فرتفع
ب�شكل ٍ
الفتيات �أكفهن كما يفعل اجلميع وي�ضعنها ٍ
ص
ري
فوق �أعينهن لي�ستطعن ر�ؤيةالعائال ِتهنّ  ،بينما �سالم ت�شرئب بك ّل ج�سدها
املجتمع حولهن يف حلقة �ضخمة مت�سعة
لت�ستطيع النظر باحثة بني احل�شد
ك
ت
وجلُ :ترى �أين هي ليلى؟
مت�سائلةلل ٍ
بقلب ٍ
ومتكد�سة بالب�شر باحثة عن �أختها ب
ن
ش
 �سالم � ،سالم .ر
و
كانت ليلى تناديها ،يكاد �صوتها ي�ضيع بني � ال
أ�صواتت اولأمهات الالتي
ا�ستطاعت �سالم
ي�صحن على بناتهن لينظرن نحوهن ،وبرغم ذلك زي ُع
�سماعها ،وجرت بنظراتها �سري ًعا بني الوجوه املكفه ّرة حتى عثت على
اليدين اللتني تلوحان لها من بينهم:
 ليلى!كانت تل ّوح بيديها لت�ستطيع متييزها من بني النا�س ،اختلطت م�شاعرها
ٌ
خمتلط على مالحمها ،مفعمة
فلم تعد تعرف هل تبكي �أم تبت�سم؟ كالهما
بالأمل ويائ�سة حتى النخاع!
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ليلى �أختها الكربى التي حتبها بكل تناق�ضاتها املُحرية ،هي َمن قامت
على تربيتها بعد رحيل والديهما عندما �أمتت �سالم العا�شرة من عمرها،
ت�ضربها حتى يتورم ج�سدها ،ويف الوقت نف�سه جتعل لها غرفة خا�صة
ببيت زوجها عقب زواجهما� ،سلطان �صخر العا�صي � ..ساحر البلدة!
�شهقات عالية مرتعبة �ش َّقت �صدور احل�شد ،وخطوات خائفة �إىل
اخللف �صدرت ال �إراد ًيا من احل�شد حلظة ظهور �سلطان ،يتقدم بهيبته
املعهودة نحو ال�شجرة القدمية جافة الأوراق منذ زمن بخطواته التي ت�شبه
الزحف وك�أنه ال يحرك قدميه من الأ�صل! بينما َطرف جلبابه الأ�سود
�صد ًرا خلفه حفي ًفا ال ينقطع! عيناه جتوالن يف الوجوه
ال�شاحب يتبعه ُم ِ
بنظرات غائرة غام�ضةِّ ،
مقط ًبا جبينه ،يربط ِعمامته ال�سوداء
كال�صقر
ٍ
بقوة تار ًكا طرفها يتدىل خلف ظهره ،يرتفع �أنفه للأعلى ب�شموخ وجترب،
م َّر بجوار عجوز الربكة ف�أطرق الرجل خائ ًفا وهو يحني ر�أ�سه بتذلل قبل
عام
�أن يتخطاه �سلطان و ُيومئ له بر�ضا ،فلقد �أدى دوره كما يفعل كل ٍ
بكل �إخال�ص وجدية ،جمع الفتيات وق�ص حكاياته واحتجزهن لل�صباح
رهن �إ�شارة منه� ،أما بقية �شهور ال�سنة فهو ي�سري �صامتًا بني النا�س يف
م�شعل النار بجوار الربكة ً
�صباحاً ،
ليل وك�أنه يحر�سها ،ال ولد له
الأ�سواق ً
وال عائلة وال �أحد يناديه �إال بعجوز الربكة!
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توقف �سلطان بجوار ال�شجرة ال�ضخمة م�ستندً ا �إىل �أحد اجلذوع

ال�ضخمة فبات يناف�سها �ضخامة ً
برتدد حتت وط�أة
وطول ،فيهتز اجلذع ٍ
ثقله مرتاج ًعا للخلفَ ،ومن يف البلدة كلها ال يهاب �سلطان �صخر العا�صي،
حتى حاكم البلدة الذي بلغ اخلم�سني من عمره يدعي ب�أنه يخ�شاه! وهو
�سعيد بذلك للغاية ،ال ين ّغ�ص عليه �سعادته �سوى عائلة الراوي ،وحتديدً ا
ابن عمومتهم الأ�صغر ،جالل الدين �شم�س الراوي.
 الغراب  ،الغراب ،الغراب.17

هتافات احلناجر و�إ�شاراتهم �إىل الأفق �أجربت «�سالم» على ترك وجه
�أختها وااللتفات �سري ًعا نحو ال�شجرة الكبرية ،لقد �أتى!
�أ�سود قامت ذو عينني قا�سيتني ال تختلفان كث ًريا عن نظرات �سلطان،
يف تلك اللحظة ينعق يف الأفق وهو يدور حول اجلذع الأكرب املرتفع بال
توقف ،وتدور معه الأعني والقلوب ،يرتفع وينخف�ض بال توقف �سار ًقا
�أنفا�س اجلميع معه ،مل ت�شعر �سالم بقدميها ،ف�سقطت على ركبتيها يف
اللحظة نف�سها التي رفع فيها �سلطان يده للأعلى ً
با�سطا كفه بت�صلب
يحاول ال�سيطرة عليها ،لكنها تهتز بقوة دون �أن تهبط وك�أن �أحدً ا ما
يحركها رغ ًما عنه ،يزداد نعيق الغراب ويزداد معه اهتزاز كف �سلطان
بينما �سالم متوت بني ثانية و�أخرى ،والدموع تنهمر كال�شالالت من �أعني
بقية الفتيات حولها مرجتفات خو ًفا ،ينظ ْرن نحوها وقد �أ�صبحت كاحلل�س
البايل يعلوها الغبار� ،شاخ�صة الب�صر نحو ذاك الأ�سود ،الذي تخلى عن
دورانه وحط بكل ثقله على حافة اجلذع ،فاهتز لعدة مرات قبل �أن يفارقه
جمددًا وك�أنه ي�صفعه ،وبد�أ يقرتب منهن ويحلق فوق ر�ؤو�سهن ،وفج�أة
بثقل له �أنياب يحط على كتفيها وي�سقط ظله فوق ظلها
�شعرت �سالم ٍ
ليتمازجا م ًعا ،ف�صرخت و�صرخت وظ َّلت ت�صرخ حتى اختفى كل �شيء.
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كانت �أمها ُمقة ،كان يجب �أن ت�ستمع �إليها منذ ت�سع �سنوات ،عندما
نهرتها ومنعتها غا�ضبة من الذهاب نحو الغابة وقتها فكرت يف ذلك
�أمامها ونطق ل�سانها بف�ضول الطفلة ،منذ �أن َوعت للكلمات وهي ت�سمعهم
يق�صون الق�ص�ص حول الفتنة التي �أكلت الأخ�ضر والياب�س و�أخذت معها
ً
ا�شتعال يف احلديقة الغناء ومل ترتكها �سوى
خرية �شبابهم و�أ�شعلت النار
غابة مهجورة تعج بالأ�شباح!

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

ل

ُيطلقون عليها كلمة غابة ويحذرون من االقرتاب منها ،كل حكايات
عجوز النار بالقرب من الربكة تدور حول احلديقة التي كانت بهجة
للناظرين يف يوم من الأيام ثم احرتقت واحرتق معها كل �أ�صحابها فباتت
يح ّدها �سوى �أ�سوار اخلوف منها فقط .
مهجورة ال ُ
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ولقد كانوا �صغا ًرا يف العا�شرة ،ي�ستمعون �إىل احلكايات القدمية بوجل
ويلمزون «�سالم» بكلمات ُتبكيها وهم ينعتونها بال�ش�ؤم المتزاج �سمار
ب�شرتها بلون عينيها الغريب! ال تعرف من اخرتع تلك الكذبة وروجها
بينهم حتى �صارت حقيقة را�سخة.
ً
وف�ضول ،باحثني عن تلك
وبينما قلوبهم ال�صغرية كانت ترجتف خو ًفا
الأ�شباح الذين يلوك اجلميع �سريتهم يف ال�ساحة الكبرية يوم اجلمعة،
تلك ال�ساحة اخللفية من ق�صر احلاكم التي يتوجه �إليها �أهل البلدة
قبيل الغروب ب�أمره منذ �أن �ألغى ال�صالة يف امل�ساجد و�أ�صبحت كالقبور،
ً
حفاظا على البلدة من ا�شتعال فتنة جديدة بني �أهلها كما حدث �ساب ًقا!

زيع

زالت تذكر ذلك اليوم عندما ت�سللت �إىل هناك مع قريناتها يف
ما ْ
ً
غفل ٍة من اجلميع عابرات �أ�سوار اخلوف! مل يجدنَ يف البداية �شيئا خمي ًفا
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هناك ،جمرد �أ�شجار حمرتقة ياب�سة ملتفة جذوعها حول بع�ضها البع�ض،
مما �شجعهنّ على امل�سري والغو�ص بداخلها �أكرث� ،سحبتهنّ لها ففقدنَ
الطريق ومل ي�ستطعن العودة ،وعندما حل الظالم �أ�ضاعتهن خطواتهن
من بع�ضهن البع�ض ،وبد�أن يف البكاء ُذع ًرا حني بكت �أول طفلة منهن،
خو ًفا من الليل القادم بحلته ال�سوداء نحو �أفكارهن الأ�شد �سوادًا منه،
وفج�أة فقدت «�سالم» ال�شعور بقدميها و�سقطت مكانها ،ظلت ت�صرخ
نهنهات تبتعد عنها �إىل الأرجاء
منادية عليهن ومل يكن ُيجيبها �سوى
ٍ
حراك،
الوا�سعة ،حاولت قر�ص �ساقها لت�ستجيب ولكنهما كانتا كامليتة بال ٍ
زحفت وزحفت وقد غ�شيت الدموع عينيها وباتت حترقها ب�شدة حتى
خرجت خارج حدود ال�شجر الكثيف ،ووجدت نف�سها يف مواجهة الق�صر،
ق�صر عائلة �صقر القا�سم �أ�صحاب احلديقة الذي بد�أ احلريق الكبري من
عنده ،وا�شتعلت بعده الأ�شجار ،ت�صلبت يداها اللتان كانتا ت�ستخدمهما
يف حتريك ج�سدها ال�صغري ،وجتمدت عيناها على ذلك ال�سور ال�ضخم
املتهدم جزء منه ،وكان �آخر ما ر�أته يف تلك اللحظة عينني ظهرتا فج�أة
يف هذا الفراغ من ال�سور ،تربقان وتنظران لها بحد ٍة ف�سقط ر�أ�سها فاقدة
للوعي ،ومل ُتفق �إال وهي يف حجر �أمها متك ّومة فوقه كال�سلحفاة املختبئة
داخل بيتها.
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علمت بعد ذلك �أن �صديقاتها وجدنَ طريقة للخروج دونها ،فلم جتد
�أمها ً
�سبيل بعد �أن فقدتها �سوى �أن تهرع و�أختها ليلى �إىل «�سلطان» �ساحر
البلدة ليخرجها من هناك ..وقد فعل!
أنت جمنونة ،حمقاء �إىل تلك الدرجة ،كم مرة حذرتك
«�سالم ،هل � ِ
من الذهاب �إىل هناك!»
«كل �صديقاتي ذهنب �إىل هناك يا �أمي!»
عنك»
«كم مرة �أحتاج لأذ ّكرك بحديث عجوز الربكة ِ
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أرجوك يا �أمي ال تكرريها� ،أنا ل�ستُ �ش� ًؤما يا �أمي� ،أنا ل�ستُ �ش� ًؤما».
«� ِ
أنت
أنت �ش�ؤ ٌم يا �سالمِ � ،
�سيدعك ف�س�أكررها ك ّل يومِ � ،
«�إن كان هذا َ
ذهبت �إىل هناك فلن تعودي جمددًا».
�ش�ؤم ،و�إذا ِ
كرهت �سالم نف�سها و�أمها والعجوز اللعني و�صديقاتها حتى
وقتَها
ْ
القطة امل�سكينة الرمادية التي مرت بجوارها يف تلك اللحظة!
عدة �أيام مرت حتى بد�أت قدماها تتحركان وتعودان للحياة واحلركة
من جديد ،ورغم ذلك مل حتاول حتى اخلروج من بيتها ،وزهدت يف
اللعب� ،إىل �أن حلقت �أمها ب�أبيها وواراها الرتاب بجانبه� ،أبيها الذي
�سقط على ر�أ�سه فوق �أحد �صخور جبل داو ومات يف احلال ،فحزنت
تن�س �أبدً ا نظرات �أمها يف �أيامها
�أمها ومر�ضت حتى ماتت بعده ب�أيام ،مل َ
الأخرية ،نظرات متهمة ،نظرات كارهة ،مل ُتدرك ماذا فعلت وملاذا
حتملها امل�س�ؤولية عن موت والدها ،وانتقلت النظرات نف�سها �إىل عيني
ليلى التي باتت هي كل عائلتها منذ ذلك احلني.
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لن تن�سى ذاك اليوم الذي انتقلت فيه ليلى �إىل بيت «�سلطان» بعد
زواجها منه ،بيت موح�ش ،يبعد عن ك ّل بيوتات البلدة ،م�ساحته كبرية،
له قبة �سميكة مرتفعة ،وله حرارة خا�صة ورائحة ت�شبه خ�شب ال�صندل،
ممنوعا على اجلميع االقرتاب منها ،حجرة ُملحقة
وتلك الغرفة التي كان
ً
بالبيت ،لها نافذة خا�صة تطل مبا�شر ًة على الغابة امللعونة ،يدخل �إليها
أياما ال يخرج منها ،فقط تذهب �إليه ليلى بالطعام ،ت�ضعه
�سلطان وميكث � ً
على الباب وتن�صرف ،كانت تعرف التعليمات جيدً ا ،حتفظها منذ �أن
�أعلمها �إياها وهي كانت مطيعة راهبة يف حمرابه ،ثم يخرج منها وحده،
ننت الرائحة ،مكفهر الوجه ،مالحمه يعلوها غمامة �سوداء ُمط�أطئ
الر�أ�س ،ولكن� ..أكرث قوة وب� ًأ�سا!

زيع
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اجلميع يخافه بينما ليلى تخدمه كما لو �أنّ حياتها تتوقف عند ر�ضاه،
يوما ،كذلك مل تفهمه� ،إنه خميف وبرغم ذلك يجال�سها
مل تفهمها �سالم ً
�ضاحكا كما لو كانت طفلته وي�أتي �إليها باحللوى ،دائ ًما ما ت�شعر ب�أن هناك
�شخ�صا �آخر بداخله� ,شخ�ص يتمنى لو خلع عنه عباءته ال�سوداء تلك ,مل
ً
متاما،
ت�شق ثغرها يوما ابت�سام ٌة متبادلة معه وبرغم ذلك مل تكن تكرهه ً
وكذلك مل حتبه ،كانت منزوية منطوية على نف�سها حتى فتح م�صنع
الأطفال با َبه ،غريت الأطفال حياتهم جمي ًعا� ،أ ّما �سالم فقد �شعرت ب�أنها
قد ُولدت معهما جمددًا �إىل تلك احلياة ،طفلني ..وهي وليلى ..ثم ي�أتي
العامل بعد ذلك.
دوما حتى ال ي�أخذها �إىل تلك احلجرة املُقفلة� ،أما
كانت تقتل ف�ضولها ً
الآن وبعد �أن �أمتت التا�سعة ع�شرة �أ�صبحت ملقاة بها وحدها ،كورق ٍة يف
مهب الريح مع �سرير �صغري متهالك من اخل�شب الأحمر ،يك�شف لها عن
�شرا�شفه ال�صفراء املتدلية حوله واملتناثر فوقها بقع دماء قدمية!
ال �شيء غري ذلك �سوى وعاء عميق معد ّ
ين �أ�سفل نافذة خ�شبية �صغرية
ال ت�سمح حتى مبرور �أ�شعة ال�شم�س ،لوال تلك ال�شموع ال�صغرية املتناثرة
يف �أرجاء الغرفة ملا ر�أت حتى �أ�صابعها.
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وما كانت �إال التفاتة حتى �سقطت نظراتها املذعورة فوق تلك الطال�سم
املنقو�شة على اجلدارعن ميينها ،والأوراق املمزقة واملبعرثة �أ�سفله� ،أوراق
مميزة تعرفت ذاكرتها عليها �سري ًعا ،فقد كانَ لدى والدها ن�سخة منها
يف غرفته اخلا�صة ببيتهم القدمي ،ت�ستمع يوم ًيا �إليه وهو يتلو بالكلمات
املنمقة وي�صلي يف غرفته ،مل تكن تفقه كث ًريا من معانيها وعندما �س�ألته
�أجابها ب�أنه القر�آن ،ولكنه مل مينحها من وقته ل ُيعلمها �شي ًئا منه! فقط
�سل�سال
اقتطع ُوريقة منه وقام بطيها جيدً ا عدة مرات وثبتها داخل
ٍ
علق بجيدها و�أمرها � ّأل تخلعه؛ لأنه �سيحميها ولكن مل يحدث �شيء،
ُم ٍ
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ظل ال�ش�ؤم يطاردها يف كل حتركاتها حتى وفاته ،بل �أ�صبحت متهمة بال
اتهام ،يف جرمية مل ترتكبها!
وبعد �أن �ضاعت يف الغابة املحرتقة تيقنت �أ ُّمها � ً
أي�ضا �أن ال �شيء بقادر
على رفع ال�ش�ؤم عنها وال حتى هذه الق�صا�صة التي حتوي �آية الكر�سي
حول عنقها!
رم�شت ب�سرع ٍة كبري ٍة ُتلقي بدمعات تعلقت بني �أطراف جفونها عائدة
من بني �أطالل ذكرياتها الأليمة مت�سائلة تهم�س لنف�سها:
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 ُترى كم �ساعة ق�ضيتُها هنا؟ وملاذا ل�ستُ يف الأر�ض البعيدة ذاتال�شاطئ الأ�سود؟!
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قدماها كال�صخرتني ،وقلبها يو�شك �أن ينفجر ،الهواء يدخل �إىل
رئتيها ب�صعوبة ،كلما م ّر الوقت يزداد الدوار بر�أ�سها وتختنق ب�شكل
م�ؤمل ،يف حاجة ُملحة للمزيد من الهواء النقي.
ارتفعت كفها نحو ال�سل�سلة املعلقة حول عنقها رمبا ت�ستمد منها بع�ض
الأمان ،ولكن ال �شيء جمددًا .عادت تهم�س لنف�سها جمددًا حتثها على
النجاة:
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أرجوك ،لن متوتي هكذا كالف�أرة بهذا
 حتركي يا �سالم ،حتركي � ِا ُ
جلحر الع ِفن.

�شديد ،ال يوجد ما َي�صلح للت�شبث هنا!
بوهن
ٍ
دفعت ِثقل ج�سدها ٍ
زحفت وزحفت والأر�ض ت�أبى �أن متررها من فوقها ك�أ ّنها تتعلق بثوبها من
كل اجتاه.
ق�شعريرة باردة بد�أت ُترك م�شاعر اخلوف بداخلها تنتاب �سطح
جلدها فانكم�شت بينما ُيخي ُل لعينيها ظالل غريبة متر على احلائط
23

بذعر �أكرب لتكراراملحاولة مدفوعة
املواجه لها مرو ًرا �سري ًعا فيدفعها ٍ
بغريزة البقاء.
حتى و�صلت �أخ ًريا �إىل الباب اخل�شبي امل�صقول بالعاج املزرك�ش
بر�سومات غريبة غري وا�ضحة لعقرب وثعابني وح�شرات زاحف ٍة �أخرى
ح�شرت �أنفها الطويل �أ�سفل الباب وجعلت ت�ستن�شق
جتهل هويتها،
ْ
دفعات الهواء التي متر من �أ�سفله ،ت�سحبها �سح ًبا و�أزيز �صدرها ينبئها
ب�أن ترت ّوى و ُته ّدئ من روعها ،باهلل كيف كان «�سلطان» يدخل هنا لأيام
ب�إرادته؟! كيف كان يتنف�س؟! ماذا كان يفعل هنا بني �أربعة جدران حمراء
و�سرير �شرا�شفه تغطيها بقع الدم؟!
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ت�سللت �إىل م�سامعها �صوت خرب�شات بعيدة� ،شحذت لها كل حوا�سها
بانتباه حتى تبينت م�صدرها� ،إنها النافذة ،النقر يتواىل �شي ًئا ف�شي ًئا حتى
قوي ،هل يحاول �أحدهم فتح النافذة من اخلارج؟!
رجيف ٍّ
حت َّول �إىل ٍ

ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش

النافذة تتهاوى وهي متكومة �أ�سفل الباب �شاخ�صة يف انتظار القادم،
م�صاحب لظل �ضوء م�شتعل رام ًيا
غريب
بد�أ الهواء ي�شق الغرفة
ٍ
كزائر ٍ
ٍ
ب�أطرافه على اجلدار املقابل� ،ضربة �أخرية قوية �أطاحت بلوح خ�شبي
كان ي�سد النافذة من الداخل ع ْر�ض ًيا ليظهر من خلفه وجه ليلى كفار�س
من الع�صور الو�سطى حتمل بلطة على كتفيها و�أنفا�سها تنهت من فرط
املجهود ،ب�شرتها البي�ضاء ك�أمها متلونة باحمرار االنفعال ،وعيناها
ممتزجا بالتوتر والقلق ،تلف
املكحلتان على الدوام مت�سعتان ت�صمي ًما
ً
حول �شعرها امل�سرت�سل الأ�سود و�شاح �أحمر يغطي كامل جبهتها وت�شري
�إليها بهم�س ي�شبه احل�سي�س:
 -حتركي يا �سالم� ،سري ًعا.
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حوا�سه مرافقة لذاك ال�صهيل ،ال يجد نف�سه �إال هنا� ،ساحة تروي�ض
يقذف قمي�صه
اخليول ،هوايته التي ال يجيد �سواها بعد عمله باملدر�سةِ ،
أكمامه حول خ�صره ،قبل �أن
خلف ظهره ومعه كل �شيء جاد ،ثم يعقد � َ
يقفز عاب ًرا ال�سياج ،وبني القوائم اخل�شبية العري�ضة ..يختفي الكون!
وال يبقى �سوى تلك العنيدة التي ترف�ض اخل�ضوع! فتجربه على
امتطائها عنوة ،تذهب كل رغبة وال يبقى �سوى �شغف خ�ضوعها املرتقب
وهي حتاول دفعه من فوق ظهرها ،بينما الهواء ي�ضرب جذعه العاري
في�شعر بن�شوة التحرر ،هنا فقط هو خارج حدود ال�سيطرة ،كاخليول
متاما ،وال يعيده �إىل الأر�ض �سوى تلك ال�شهقات املنبهرة البعيدة
الربية ً
لل�صبية الذين ي�أتون للم�شاهدة ،فتزداد حما�سته لل�سيطرة على تلك
ِ
الربية ع�صبية املزاج ،ين�سى خدو�ش اللجام التي خطت معاملها براحة
يديه وذراعيه وهو يدور معها يف حركات دائرية قبل �أن ت�صهل بقوة
وترفع قوائمها الأمامية للأعلى مرة بعد مرة تريد التخل�ص منه� ،إنها
اللحظة التي يع�شقها ،املقاومة مرحلة رائعة ي�أتي من بعدها ما هو �أروع
 ...الر�ضوخ!
ال بد و�أن ينت�صر املُعلم الذي يخالف عادات البلدة يف كل �شيء حتى
يف مالب�سه� ،سيقانهم الطويلة تتحرك معه بتناغم دون وعي منهم وهم
متعلقون ل�ساعة كاملة خلف القوائم يف انتظار ا�ست�سالم هذه الأنثى
املهتاجة بلون النب املطحون� ،صاحبة اجللد الناعم للغاية ،والأذنان
الطويلتان املنت�صبتان ً
دليل على عنفوانها وقوتها ،عيناها الوا�سعتان
ب�شرا�سة وخداها الأ�سيالن َ
قليل اللحم� ،إنها عربية �أ�صيلة ،تذكره بتلك
البعيدة القريبة ،التي ت�سكن �أق�صى البلدة ،ابنة عمه  ..وحالله املُحرمة
عليه !
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 انزل يا ولد ،انزل.نداءات متوعدة من امر�أة تقرتب بخطوات متيل �إىل الهرولة تكاد
تتعرث يف جلبابها الأحمر من �شدة اندفاعها ،فا�ضطر �إىل �إنهاء النزال
على عجل من �أمره ،ويف اللحظة املنا�سبة قفز عائدً ا للأر�ض تار ًكا �صهوة
فر�سه على وعد باللقاء جمددًا ،يعلم �أن تلك القفزة �ستكلفه الكثري فيما
بعد ،فهي �ستظن �أنها انت�صرت ويف املرة القادمة �ستكون �أ�شد �شرا�سة
وعنادًا ،ولكن ال ب�أ�س ،ال�صبي املُعر�ض لل�ضرب املربح �أهم بكثري.
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تخطى ال�صبي ال�سياج للداخل هر ًبا نحوه من �أمه الغا�ضبة قبل
�أن ت�صل �إليه بينما املر�أة ت�ستند �إىل الأعمدة وهي تنهت بقوة وتتوعده
بنظرات قاتلة �صارخة يف ولدها:
تعال �إىل هنا ً
 عمارَ ،حال.
تناول كفه بينما هو ي�ستغيث به وهم�س له ُمطم ًئنا:
 ال تخف.�سار به نحوها بهدوء يناق�ض ت�شبث قدمي عمار بالأر�ض ً
رف�ضا
متاما والقوائم اخل�شبية تف�صل
لالن�صياع لها حتى توقفا مبواجهتها ً
بينهما:
 ال داعي لكل هذه اجللبة ،عمار ورفقته جاءوا اليوم بناء على طلبمني.
رفعت املر�أة �سبابتها نحوه منفعلة مت�سعة العينني ب�شرا�سة هاتف ًة:
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 ا�سمع يا جالل الدين ،لقد حذرناك كث ًريا من قبل� ،أنا وغريي منال�صبية ،ابتعد عن �أبنائنا ،ال نريدك �أن تعلمهم �شي ًئا،
عائالت ه�ؤالء ِ
ال التاريخ وال الرتوي�ض وال �أي �شيء من ُترهاتك تلك� ،أنت ُتف�سد
علينا الأوالد كما �سبق و�أف�سد علينا والدك معي�شتنا.
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اعتاد �أن يبتلع تلك الكلمات ومثيالتها ب�صرب وتر ٍّو ،ف�أدار وجهه للخلف
ملق ًيا نظرة على ذلك اخلائف هناك ،يعذر خوفها على ولدها كما يفعل
ال َب ِق َّية من �أهل البلدة ،يكرهون �أن يت�أثر به �أوالدهم وينمو بداخلهم ما
منى بداخله ون�ش�أ عليه� ،إنهم يخافون ،واخلوف ال يجدي معه ا ُ
خلطب
الرنانة!
 -ال تخف يا عمار ،اذهب الآن مع والدتك حتى ُتر�ضيها
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مبجرد �أن حترك ال�صبي من خلف ظهره طالته يدها فانق�ضت عليه
جتذبه وتعنفه ب�شدة �أقرب �إىل الق�سوة وت�سحبه خلفها كاملاعز التي تربيها
يف حظرية بيتهم هاتفة بنربة �أكلها اخلوف َ
والك حروفها:

ع
ص
ري الوحيدً ا بعد الآن ،هل تريد �أن يغ�ضب �سلطان
 لن �أ�سمح لك باخلروجالعا�صي عليك وي�سخطك قردًا!
ك
 لن يحتاج �سلطان �إىل هذا تكالقرد بالفعل!
فال�صبي
ب
ل
ل
ن
كانت هذه كلمات العم عابد ،ا�ستدار نحوه ش
مبت�س ًما للدعابة التي �ألقاها
ر
للتو� ،إنه هكذا دائ ًما ُيواجه كل ِ�صدام ب�سخرية لطيفة ُوواليحيلها �إىل موقف
طريف ،رمبا هذا ما فطن �إليه بعد خم�سة عقود ق�ضاها ت
و
احلياة كاملة
يف
ال ينق�صها �سوى هذا العام الذي يحث به اخلطى نحو زي
ال�ستنيع بثبات،
ت�أمل جالل الدين خطوط ال�شيب الذي يزحف مبهارة فوق َف ْو َديه فتظهر
ال�شعرات الرمادية من �أ�سفل عمامته البي�ضاء املثبتة بعناية هناك يتدىل
طرفها الطويل الذي يلفه حول عنقه ،قبل �أن تتال�شى ابت�سامته ال�ساخرة
وي�ستعيد جديته.
 هل تعلم �أنك ال�شاب الوحيد يف هذه البلدة يا عم عابد؟قالها له يالطفه كاملعتاد ،فاجلميع يعلم �أن البلدة مل يتبقَّ بها �سوى
العجائز والن�ساء والأطفال ،بعد الفتنة التي �أخذت �شبابها وذهبت بال
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عودة ،ومل ترتك �سوى ِقلة باتوا الآن بني الثالثني والأربعني من عمرهم
بعد ع�شر �سنوات من وقوعها ،فتقبلها عابد �ضاح ًكا لتط ِبق �أهدا ُبه
املنتفخة �أبوا َبها كلما �ضحك هكذا ب�أريحية.
راقب جالل الدين �ضحكته التي تربى عليها وهو ي�شعر بالن�شوة التي
ت�أتي حمملة بالذكريات� ،أبوه �شم�س الرواي وبيت �أعمامه وقبيلته التي
هجروها وجاءوا هنا كالأغراب ،ال مل يهجروها ،بل �أُخرجوا منها رغ ًما
عنهم.
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� -إنه موعد �صالة الع�صر يا جالل الدين ،هيا بنا.

ل

يعلم ب�أنه يلحظ �شروده فيجاهد ليخرجه منه ب�شتى الطرق ،فلتذهب
الذكريات �إىل ركنها املخ�ص�ص الآن فلقد حان موعد ال�شعائر.
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تبع خطوات عابد البطيئة ،قد ُمه الكبرية تده�س احل�صىُ ،
وبع�ض
َ
هواتف كانت حممولة يف يوم من الأيام
الرتاب وال�سنون من
�أجزاءٍ دفنها
ُ
ومل يعد لها قيمة الآن ،تتناثر من حوله �أطباق ا�ستقبال قمرية ي�ستخدمنها
الن�ساء كمعدات طبخ بداخل الأفران الطينية ،وقد انعزلوا عن العامل!
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لي�س بحاجة �إىل ع�صاة ليتوك�أ عليها كعادة �أهل لت
و
ز البلدة من
�سكان
ال�شيوخ� ،أحيا ًنا كثرية ي�شع ُر ب�أنه ي�صغره �س ًّنا وي�ضاهيه ً
طولي،عدائ ًما ما

تبهره حما�سته ،جلبابه الرمادي الق�صري ومن �أ�سفله �سروال باللون نف�سه
ال يظهر منه �سوى جزء ي�سري بع�ض ال�شيء ،يلف خ�صره بحزام من اجللد
جراب ظاهر للعيان خلنجر ذهبي قدمي حاد،
ال�سميك الأ�سود يتدىل منه ٌ
ي�سمع همهماته التي يحفظها عن ظهر قلب ،ال �إله �إال اهلل وحده ال �شريك
له ،له امللك وله احلمد وهو على كل �شيء قدير.
ما زال ُيلزمه بها منذ كان يف الع�شرين من عمره ،كان ي�ضع احل�صى
�أمامه يوم ًّيا بعد �صالة الع�صر يف باحة امل�سجد الكبري الفارغ من امل�صلني
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و ُيجل�سه �أمامه مرتب ًعا ،مل ين�س جالل الدين �أبدً ا الت�صميم املفعم
بالطم�أنينة يف نظراته وهو ي�شد على يديه بينما يبادله النظر واحل�صى
بينهما:
الذكر مئة مرة يا جالل الدين� ،أمامك مئة ح�صاة،
 ردد خلفي هذا ِ�س ُنبعد واحدة بعد كل مرة نقولها حتى ال تختلط الأعداد يف �أذهاننا
�صباحا وم�ساء لتكون حر ًزا لك من �شياطني
ونن�سى� ،ستفعل هذا
ً
�صخر العا�صي وابنه.
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�صباحا وم�سا ًء ،برتكيز
ومنذ ذلك احلني وجالل الدين ال يرتكها �أبدً ا ً
و ِفهم وح�ضور قلب ،ويف الليل يجل�سان �سو ًيا ليقر�أ عليه �سورة البقرة كاملة
متاما ،ثم يخلد �إىل فرا�شه وهو ال
التي يحفظها عن ظهر قلب كـ ا�سمه ً
يخ�شى كل �شياطني الأر�ض ولي�س �شياطني �صخر وابنه �سلطان فقط!
 -موالنااا  ،يا �أ�ستاااذ!
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مل يكن يف حاجة ال للتوقف وال االلتفات لذاك الذي قد �أهلك حنجرته
نداء ،فقط اكتفى ب�أن �أبط�أ خطواته ً
قليل ،للمرة رمبا املئة �أو �أكرث ،ي�أتي
الرجل خلف زوجته �أم عمار ليعتذر ،لي�س يف حاجة �إىل �أن يعرف ماذا
َف َعلت ،فالتكرار يولد العادة ،وهو قد اعتاد على الأ�سف.
حلق به يف خطوات وا�سعة ،همه بني عينيه وفقره خميط بحواف ثيابه
احلمراء � ً
أي�ضا كما �ألزم احلاكم �أهل البلدة ، ،اجلميع يرتدي الأحمر
ب�أمر منه!
�سرق اخلوف �أنفا�سه فخرج ما تبقى منها اله ًثا:

زيع

 موالنا� ،أرجوك ال تغ�ضب من �أم عمار� ،إنها بلهاء� ،س�أر�سل ولدي لككما تريد ،فقط �أرجوك �ساحمنا وال ُتنزل علينا عقابك!
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ُخيل �إىل جالل الدين ب�أنه �سمع �ضحكات عم عابد اخلافتة وهو يحث
ال�سري ليجعله ي�سرع خلفه عاقدً ا كفيه خلف ظهره كعادته للم�شي ،فا�ضطر
الرجل للهرولة من خلفهما وهو يكرر كلماته برجاء �أكرب ،ال�سالمة
تقت�ضي �أن يرتك اخلوف يلوكه ويه�ضمه ،والرحمة ت�أمره ب�أن يطمئنه،
واحلقيقة ُترب ل�سانه �أن يقول ما �سبق �أن قاله كث ًريا من قبل :ب�أنه جمرد
رجل ولي�س له كرامات كما يعتقدون ومن َثم ال ميلك غ�ض ًبا ي�سلطه عليهم
ليخافونه بتلك الطريقة!
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وقبل �أن ينهي �صراعه وجد العم « عابد» يتوقف فج�أة وي�ستدير بكليته
ً
وم�سلطا نظرات ال يعلم
نحو الرجل امل�سكني وا�ض ًعا كفه بقوة فوق كتفه
جالل الدين من �أين ي�أتي بها ً
قائل ب�صوت عميق:
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ال�صبية املقربني من موالنا وهذا
 ا�سمع يا �أبا عمار ،ولدك من ِهو ال�شيء الوحيد الذي يجعله ي�صرب على زوجتك وما تفعله ،فال
تختربوا حبه له و�صربه �أكرث من هذا!
كاد الرجل يركع فقد انحنى ظهره فج�أة حتت وط�أة التهديد املُ َب َّطن
وهو ينظر نحو جالل الدين با�ستغاثة ولكن العم العابد مل مينحه الوقت
الكايف ،والتفت جتاه جالل الدين بنف�س النظرة الغا�ضبة وهو ي�شري بعينيه
نحو امل�سجد ً
قائل بلهجة يفهمها جيدً ا:
 -لنلحق بال�شعائر يا موالنا.
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�سار جالل الدين مبحاذاته يعاين ذات التوتر وال�صراع الذي ال
يفارقه بعد كل لقاء بالعامة من النا�س حتى دخال امل�سجد و�ضمتهما
جدرا ُنه ف�أقاما ال�صالة وحدهما كاملعتاد ثم �شرعا يف تنظيف �أر�ضيته
العارية من الرتاب وزواياه التي ت�سكنها الوحدة كما يفعال يوم ًيا ،ثم
�أ�شعال ال َبخور برائحة امل�سك ،تلك الرائحة التي ت�سكن عقله وت�أخذه معها
يف رحلة �شبيهة مع خيوط دخانه �إىل �أيام كان يتزاحم فيها مع الغلمان
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ليلحقوا بال�صف الأول يوم اجلمعة ،و�أ�سفل املنرب تن�ساب �آيات و�أحاديث
�إىل قلوبهم بينما فتية قبيلته تتهام�س �أن ال يجوز التحدث بعد �صعود
اخلطيب املنرب ،فيلكزهم عمه ن�صرالراوي بيده وهو ينظر لهم بتحذير
�أن ي�صمتوا وي�ستمعوا للخطبة!
 ال ت�سمح للذكريات �أن ت�سلب منك عتادك ملواجهة الواقع يا جاللالدين ،نحن ال منلك رفاهية الوقت.
 وال �أي رفاهية غريه يا عم عابد ،هل ي�صدق النا�س يف البالدالبعيدة �أننا هنا يف داو قد عدنا �إىل �إ�ضاءة بيوتنا بامل�شاعل اليدوية
وال�شموع؟!
ابت�سامة ُمتجاوبة طافت بني حنايا الزمن على وجهه ثم اختفت �سري ًعا
ك�سرعة ظهورها بينما ُي�شري �إل ّيه ليجل�سا يف �صدر امل�سجد �ساخ ًرا:
 لو كانت �أقمارهم ال�صناعية ما تزال تعمل  ..فنعم!ثم ا�ستطرد وهو يرتبع على الأر�ض ب�أريحية م�ستندً ا �إىل �أحد الأعمدة
من خلفه:
 وال تن�س �أن داو �أف�ضل ًحال من غريها ،فنحن ما يزال لدينا �آبار
ن�ستخدمها لزراعة قوت يومنا� ،أما هم فال نعلم كيف يطعمون
بطونهم!
 �أ�صبحت تتحدث مثل احلاكم ،هل تفكر يف الرت�شح ُحلكم البلدة
ً
مثل؟!
رفع حاجبيه �ضاح ًكا بوقار بينما ي�ضغط عمامته على ر�أ�سه ليثبتها
وهو يقول:
� -أمل نقل منذ قليل �إننا مل نعد منلك تلك الرفاهيات!
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�سيد اخلوف هو ،ميلك وال يحكم ،لقنها �إياه �أبوه كل ليلة :تع َّلم در�سك
من الثعبان ،ال غ�ضا�ضة من الزحف �أحيا ًنا بينما يخ�شاك �أ�صحاب
الأقدام ،ولكن كن مت�أكدً ا من �أن النتيجة �ستُح�سم بلدغة مفاج�أة.
والذي ميلك عندما ُيخطئ لي�س �أمامه �سوى �إرخاء قب�ضته ً
قليل
لتتوازن الأمور ،وبرغم متر�سه وخرباته �إال �أنه �أخط�أ ومنح ثقته ملخلوقات
لي�س لها عهد ،فجاءت �أول �ضربة مل يح�سب لها ح�ساب يف �سالم ال�صغرية،
لقد اختاروها بعد �أن منحوه امليثاق باختيار غريها ،ثم هربوا وهو ي�سمع
�ضحكاتهم يف نعيق الغراب.
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ارتبكت �أوراقه �أمام دموع �أختها و�أم �أوالده ،وهي ترجوه �أن ي�سمح
لها ب�إنقاذ �أختها ،فهي تعلم احلقيقة الكاملة ،و ُتدرك ما مل ُيدركه �شيوخ
البلدة ،لي�س هناك �شاطئ �أ�سود وال حياة �أخرى يف بالد بعيدة ،من
�سيختارها الغراب �ستقدم قربا ًنا لل�شياطني يف الغرفة املغلقة وبعد ثالث
ليال يفتح الغرفة لي�أخذ ج�سدها منزوع الروح والدماء �إىل الغابة حيث
ٍ
مثواها حتت ترابها ،هكذا هي �أحكامهم ليبقوا حتت �سيطرته.
ال يدري من يتحكم َمبن ،وال من ُي ِّ
�سخ ُر من ،يفك ُر �أحيا ًنا ب�أنهم هم
من يقومون بت�سخريه ولكن هذا ال َيردعه ما دامت هناك مزايا �أخرى ،ما
دام هو ال�سلطان احلقيقي لهذه الأر�ض التي يحيون فوقها ،ال خيار �أمامه.
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اليوم هو يوم احل�صاد ،اليوم الر�سمي للقائه باحلاكم يف ق�صره
ال�ضخم ،ترك ليلى تفعل ما ترجته �أن يوافق عليه ،وذهب ملوعده املرتقب،
وطئ بوابة الق�صر الفوالذية بذقن مرتفعة ونظرات ملتهبة نحو ا ُ
حلرا�س
الذين مل يكونوا يف حاجة �إىل �إرعابهم فهم يخ�شونه من تلقاء �أنف�سهم
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دون �أن ُيحرك �أُ�صب ًعا� ،أطرقوا مذعنني �أمامه وهم ينحنون بتبجيل،
م�صطحبني �إياه للداخل ،وك�أنه َعامل �آخر غري الذي باخلارج ،حدائق
لل�سقيا ،حافته تت�سع لت�سمح باجللو�س
ذات بهجة يتو�سطها بئر عميقة ُ
واال�ستمتاع بالنظر� ،أحجار ملونة على اجلانبني حتدد املمر الذي ي�سري
فيه ِكبار الزوار نحو البوابة اجلرانيتية الداخلية للق�صر والذي ي�سبقها
ثالث درجات يبد�أ الرخام من عندها وميتد زاح ًفا نحو البهو ال�شا�سع
عاما ،مل ي�سكنه �سوى احلاكم
بالداخل ،ق�ص ٌر ُم�ش ّيد منذ ع�شرين ً
و�أ�سرته ،قبل �أن يعم الفقر وجتف املياه.

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

وكاملعتاد خرج احلاكم ال�ستقبال �سلطان َبتحاب �شديد واحرتام،
ودوي �صوته مرتف ًعا فا ً
حتا ذراعيه عن �آخرهما:

ل

ك
ت
ب

� -سلطان �صخر العا�صي� ،أهال بك يا �سيدنا.

ل
ل
ن
ش

كم ُيحب نربته املمطوطة هذه وهو يناطحه القوة ويخ�شاه يف الوقت
ذاته ،تقدم �سلطان باجتاهه يطرق الأر�ض بخطوات ثقيلة مق�صودة على
الأر�ض الرخامية الالمعة ً
قائل بتملق لي�س يف حاجة �إليه:

ر
و
ا
عظيم داو �إذا �أردنا لت
احلقيقة
 مرح ًبا بك يا َ�سيد داو ،بل يا َ
و
ي�ضحك احلاكم مقهق ًها فا ًحتا فمه الكبري ،جام ًعا زي
طريفععباءته

البي�ضاء النا�صعة املزرك�شة باخليوط الذهبية الرباقة ،فعباءة احلاكم ال
بد �أن تختلف عن �أثواب عامة النا�س يف اللون والت�صميم والزرك�شة ،هكذا
هو قانون داو اخلا�ص بطبيعة املالب�س ،العامة يرتدون العباءات احلمراء
الباهتة وال ي�ضعون العمامة� ،أما �ساحر البلدة فله اللون الأ�سود والعمامة
كذلك ،ال يجب �أن يكون هناك نا�ص ٌع �سوى احلاكم فقط مبالب�سه وعمامته
املخيطة من خيوط الذهب والف�ضة ،ا�ستطاع �أن مييز نف�سه يف كل �شيء،
�إال �أنه ا�شرتك مع النا�س رغ ًما عنه يف امل�صري ،مياه الآبار والإ�ضاءة
بال�شموع حتى و�إن اختلف حجمها  ..تظل �إ�ضاءة �شاحبة!
33

 هل ر�ضي الأ�سياد بح�صاد هذا العام؟قالها احلاكم بل�ؤم وبع�ض الت�شفي املبطن ولكن �سلطان اكتفى ب�أن
�أطرق ً
قليل بر�أ�سه لثانية قبل يرفع عينيه فقط بتلك الطريقة التي يفعلها
حينما يريد بث اخلوف يف من يقف مبواجهته ،مما جعل احلاكم يتنحنح
متاب ًعا برتدد قد ي�صل �إىل اللعثمة:
 �سمعتُ ب�أنهم اختاروا �أخت زوجتك ال�صغرى ولكنني مل �أ�صدق حتىاللحظة.

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

الحت ابت�سامة جانبية �صغرية على ثغر �سلطان عندما الحظ ارتباك
احلاكم وهو يقول بوقار:

ل

ك
ت
ب

 -الأ�سياد هي من تختار يا عظيم داو ،لي�س لنا من الأمر �شيء.

ل
ل
ن
ش

ارتفع فج�أة �صرير البوابة اخلا�صة بباحة الق�صر اخللفية مما جعل
احلاكم يتنف�س براحة وقد �أنقذه ح�ضور العامة يف اللحظة املنا�سبة،
التجمع الكبري الذي يحدث نهار كل جمعة ب�شكل متكرر وقد وافقت هذه
اجلمعة يوم احل�صاد.

ر
و
ا
لتو

زيع

�أ�شار احلاكم بكفه ل�سلطان لي�سري بجواره بداخل بهو الق�صر لي�ستطيعا
املرور �إىل الباب اخللفي الذي يت�صدر ال�ساحة مكان جتمع ُ�سكان داو،
متاما عن ذاك الذي دلف منه للتو� ،أعمدة
الباب اخللفي خمتلف ً
�أ�سمنتية عري�ضة يتو�سطها بوابة حديدية ثقيلة ُت�صدر �صري ًرا مرتف ًعا
كلما حتركت والأر�ض من �أ�سفلها يك�سوها البالط ال�صخري وينتهي عند
الدرجة اخلام�سة التي تف�صل باب الق�صر اخللفي عن ال�ساحة الكبرية
متاما عن �أي ك�ساء ،فقط رمال و�شجريات عالية تغطي م�ساحة
العارية ً
الأ�سوار الداخلية بالكامل فتعزل من بالداخل عمن خارجه.
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النا�س ي�سمعون فقط ع َّما هو خلف الباب الرئي�سي للق�صر بحدائقه
و�آباره ولكنهم ال ي�صدقون ،ما ي�صدقونه هو ما تراه �أعينهم كل جمعة يف
ال�ساحة من رمال وطاوالت منخف�ضة موزعة يف ال�ساحة ب�شكل ع�شوائي
تعلوها اللحوم امل�شوية مبختلف الأنواع� ،إنهم ي�صدقون بطونهم �أكرث!
�أ�شار احلاكم بكلتا يديه ليتخذ اجلميع �أماكنهم حول الطاوالت بينما
يقف هو بجوار �ساحره ،وعن ميينهم و�شمالهم �أربعة جنود ُمدججون
بال�سيوف والرماح ،فقد نفذت الذخائر ومل يعد للبنادق وامل�سد�سات قيمة
ُتذكر!

د
ا
وبد�أ بخطبتهر
الع�صماء التي يكررها عليهم منذ �سنوات حتى حفظها
ع
ص
�صغريهم قبل كبريهم:
ري
ال
 �أحبائي ،تعلمون �أنكم �أ�سرتي وعائلتي الكبرية� ،أُطعمكم قبل �أنك
ت
دونكم ،واليوم يوم فرح ،وقد تخل�صت
�أُطعم �أبنائي ،ال يهن�أ يل طعام
داو من �شر عظيم بف�ضل �ساحرناب ل
املخل�ص �سلطان �صخر العا�صي،
ل
ن
متاماش
حتى يتم الق�ضاء على كل
الذي يعمل ب�إخال�ص كما كان والده ً
ر
ال�شرور ومنابع ال�ش�ؤم التي كانت �سب ًبا يف جفاف اولالتأر�ض وعدم نزول
فلقد راودتني
املطر ،وقري ًبا جدًّا �سنعود كما
كنا� ،أب�شركم بذلك،وز عي
ر�ؤيا ليلة �أم�س عن ُقرب زوال ال ُغمة.

�أطلت نظرة جانبية من عني �سلطان نحو احلاكم ،فاخلطبة هذه املرة
حتوي ر�ؤيا وهو ما لي�س متف ًقا عليه م�س َّب ًقا ،وخرج عن االعتياد ولكنه �آثر
ال�صمت بينما ي�ستقبل احلاكم خطبته بوجه من�شرح:
 �ستعود داو ملكانتها قري ًبا جدًّا� ،سرتتفع املياه جمددًا حول البلدة،و�سيغ�سل املطر فقر ال�سنوات التي ع�شناها ونعي�شهاّ ،
ب�ش َرتني الر�ؤيا
�أنه رمبا تكون ال�سنة هي الأخرية يف املحنة ،و�أن ح�صاد هذا العام
هو الأخري.
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�سرت �شحنة متوترة بني النا�س وعلت الهمهمات يف ال�ساحة وات�سعت
العيون ده�شة وفرحة بينما جذبت كل �أم فتاتها التي �ستلبغ التا�سعة ع�شرة
العام املقبل بني �أح�ضانها وعال �صوت بكاء الفرحة ورفع الرجال �أيديهم
�إىل ال�سماء يدعون للحاكم بدوام حكمه وعظمته وبقائه �إىل �أبد الدهر يف
من�صبه وارتفعت �أ�صوات �أ�صحاب اللحى البي�ضاء يت�ساءلون:
� -إذن هل �سنعود ل�صالة اجلماعة جمددًا؟!

د
ا
ر

ً
حماول ال�سيطرة على
قب�ض �سلطان كفه بجواره �صامتًا كالقبور
الغ�ضب الذي بد�أ يت�أجج ،احلاكم يحيك م�ؤامرة ما �ضده� ،إنه يهدم كل
�شيء �أقاموه منذ �سنوات ،ولكن ملاذا؟

ع
ص
متاما �أن الفتنة لن تت�أجج مرة
 بالت�أكيد �سنعاود ،ريولكنل عندما نت�أكد ً
ا
�أخرى ،فاجتماعكم دون تفرقة واختالف �أهم عندي من �أي �شيء
ك
ت
�آخر.
ب
ل
ش�أنف�سهم وهم يتهام�سون
�أطرق ال�شيوخ بر�ؤو�سهم يف حماولة للنإقناع
مالمني وغري �آثمني؛ لأن
ب�أن احلاكم ُمق ،ويف كل الأحوال فهم غري
ر
و
ا
عليهم طاعة ويل الأمر ،وطاعة ويل الأمر واجبة .لت
و
مالت �إحداهن نحو �أُذن زوجها هام�سة بتهكم :زيع
 نحمد اهلل �أن احلاكم مل ُي�صرح بال�صالة يف امل�ساجد و�إال الكت�شفالنا�س �أنك ال ت�صلي من الأ�سا�س.

التفت لها زوجها بنظرة قاتلة فابتلعت ل�سانها يف احلال و�أطرقت
هام�سا بنربة متوعدة:
بر�أ�سها بينما هو يجذبها مطب ًقا على ر�سغها لي�ؤملها ً
 وهل تظنني �أن �أحدً ا من ه�ؤالء ي�صلي يف بيته ،الأبواب ُمغلقة على منلك .
بداخلها يا امر�أة ،فا�صمتي خ ًريا ِ
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وهنا علت �أ�صوات الطبول وقد بد�أت وفود الرجال املت�شحني بالأخ�ضر
يدخلون �إىل ال�ساحة منهمرين بني النا�س يدورون حول �أنف�سهم بقوة
ومهارة فتدور معهم �أثوابهم املنتفخة بينما ُ
دق الدفوف يزداد مرة
وينخف�ض مرة بوترية متناغمة حتى بد�أ العامة يتمايلون بن�صف ج�سدهم
الأعلى معهم وهم جلو�س �إىل اخللف والأمام و�أ�صابعهم تعمل مبهارة
وجوع لتنتزع اللحم امل�شوي من بني العظام وتَقذفه يف الأفواه التي تلوكها
بن�شوة كبرية و�سعادة وعيونهم ال تغادر هياكل احليوانات التي بد�أت تظهر
من خلف اللحم امل�أكول ،كل حوا�سهم من�شغلة تلتهم كل ما يقابلها مب�شاعر
غامرة تغرقهم وحتجزهم عن �أي �شيء �آخر!
 -ملاذا؟!

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

ل

ك
ت
ب

هم�سة مبطنة بالوعيد من �سلطان جعلت احلاكم ي�شري بيديه للجنود
من حولهما ب�أن يبتعدوا ً
قليل ،ثم التفت نحوه بن�صف ا�ستدارة وهو ي�شبك
�أ�صابع كفيه يف بع�ضهما البع�ض ُمدع ًيا الهدوء ُمف�س ًرا:

ل
ل
ن
 ال بد �أنك ن�سيت �أن ابنتي �ستبلغ التا�سعة شع�شرة يف العام املقبل.
ر
خمرجا بالت�أكيد ،تعلم �أنني لنو�ال وت
أ�ضحي بابنتك يا
 ُكـنا �سنجد لهاً
عظيم داو.
زيع
خمرجا لأخت زوجتك يا �سلطان � ..ألي�س كذلك؟
 كما وجدتً

�ضغط ُ�سلطان �أ�ضرا�سه بقوة فتحرك ُ�صدغاه يف حركة ظاهرة بينما
برقت عيناه بلهيب الغ�ضب الذي ي�سري ب�شرايينه يف تلك اللحظة وهو
يتابع ب�أنفا�س مثل �شرارات اجلحيم:
 كانت هناك حلول �أخرى غري �إلغاء املرا�سم� ،أقلهم �أن ت�صدر قانو ًنامينع م�شاركة الأ�سرة احلاكمة يف احل�صاد وتعلم �أن �أحدً ا مل يكن
ليعرت�ض.
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�ألقى احلاكم نظرة �سريعة على النا�س املنهمكني يف �إطعام بطونهم
ثم عاد بناظريه �إىل ذاك الغا�ضب الذي يبث النار كالتنني يف وجهه
دون خوف ويريد �أن يفر�ض عليه الرتاجع ً
فر�ضا ،و�صار لديه يقني �أن
جتب وال بد من ردعه
القرارات التي اتخذها كانت �صائبة للغاية� ،سلطان ّ
وب�أي و�سيلة.
 هل تتدخل يف �ش�ؤون احلكم يا �سلطان العا�صي؟ هل حتاول ًمثل
فر�ض �إرادتك على احلاكم؟!

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

�أجابه بكثري من ال�صمت بينما تتحول نظرة �سلطان من الغ�ضب �إىل
التب�صر فباتت نظرته مبهمة عميقة تلوح بالزحف البارد الذي ي�سبق
اللدغة القاتلة ،ثم قال وهو ي�ضغط كل كلمة يتفوه بها:
 حا�شاك �أن �أُراجع قراراتك  ..يا عظيم داو ،لك الأمر  ..وعليناالتنفيذ!

ل

ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
لتو

�أنهى كالمه وهو يطرق للأ�سفل ويرتاجع بظهره للخلف لي�ست�أذن
باالن�صراف املُبكر ،تراجع خلطوات عندما ح�صل على الإذن ب�إمياءة من
احلاكم حتى ًا�صبح بداخل بهو الق�صر ،دارت عيناه يف الأنحاء ال�شا�سعة
بينما تتناطح الأفكار بطرق مظلمة بداخل عقله ،احلاكم يظنه غب ًّيا،
يتخذ خطواته للتخل�ص منه رويدً ا رويدً ا ،كالأرملة ال�سوداء التي تتخل�ص
من الذكر مبجرد التلقيح فلم يعد له قيمة لديها ،يعلم جد ًيا �أنها اخلطوة
متاما .
الأوىل لتحديد نفوذه ،ثم ت�أتي اخلطوة الثانية ب�إق�صائه ً
�سجنه �أو قتله ال ي�شكل هذا فار ًقا لكليهما ،البهو مل ي�صبح ً
فارغا
كاملعتاد ،بل ا�صطفت فيه ب�ضعة جنود ومتركز معظمها على تلك ال�سالمل
املو�صلة للغرف العلوية ،مل يكونوا موجودين عند دخوله ،ومل ُي�صدر
احلاكم الأوامر �إليهم �أمامه� ،إذن فالأمر ُد ّبر �ساب ًقا و ُمع ٌد له ،ومن غري
اجلائز �أن يكون قد مت تدبري ذلك بني �ساعة و�أختها� ،إنه ُمطط َ�سل ًفا،
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زيع

ولكن التخطيط كله يعتمد على �إ�ضعافه باختيار الغراب لـ «�سالم» على
وجه التحديد! فكيف ع ِلم احلاكم �أنها هي من �سيقع الغراب على ر�أ�سها؟
هل ي�ستعني احلاكم ب�ساحر �آخر جمهول؟!
ً
م�ستحيل يف وجوده ،كيف مل يخربه �أعوانه من اجلن بذلك؟
يبدو ذلك
خرج من الق�صر وقد ت�ضاربت الإجابات وت�ضادت مع بع�ضها البع�ض،
ي�ش ُعر ب�أنه ي�ض ُعف �أكرث ف�أكرث وك�أن ق ّوته تتخلى عنه.
قوته التي الزمت ُه كظل ِه وانتقلت �إليه تلقائ ًيا كاملرياث منذ �أن مات
�صخر العا�صي حمرت ًقا يف بيته وواله احلاكم من�صب والده مع بداية عام
اجلدب.

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

ل

ك
ت
ب

ال بد و�أن ي�ستعيدها ب�أي ثمن بل وي�صبح �أكرث جربوتًا من ذي قبل
مهما كلفه ذلك من ثمنِ ،برقت عيناه بتحدٍّ �شيطاين وهو يعزم على
العودة لبيته ،وحتديدً ا �إىل تلك الغرفة التي ال يدخلها غريه ،حيث
الطال�سم والتعويذات ،مكان تقدمي القرابني التي هربت �إحداهن منها
للتو ،العا�صفة بد�أت وال �أحد يعلم كيف �ستنتهي وال من �ستجتاح يف
طريقها؟
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ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
لتو

زيع
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دار حول البيت ليت�أكد �أنها قد �أ�صلحت ما �أف�سدته �ساب ًقا و�أعادت
النافذة كما كانت ،وبالفعل فعلتها ليلى وقامت بتثبيت لوح اخل�شب قطع ًيا
وك�أن �شي ًئا مل يكن ،التفت للخلف نحو الغابة ُمفك ًرا ،عندما وافق على
تهريبها مل يكن يعلم ما ي�ضمره له احلاكم ،الآن كل �شيء تغري ،ال بد من
�إعادة ح�ساباته جمددًا ،وهذه املرة ال دخل للعواطف فيها.

د
ا
� -سلطان! ر

ع
ص
هام�سة با�سمه متعجبة من وقفته تلك م�ستندً ا �إىل
اقرتبت ليلى بحذر ري
ا
ل
النافذة يتح�س�سها كمن يتفقد �أحد �أطفاله ليطمئن على �سالمته� ،شبكت
ك
ت
منه وتعيد الهم�س ولكن هذه املرة بنربة
�أ�صابعها برتقب وهي تقرتب �أكرث
ب
حملت امتنا ًنا وف ًريا وابت�سامة منحوتة ل
علىلنثغرها:
 لن �أن�سى معروفك �أبدً ا يا �أبا الأوالد ،شر
أختي ال تزال على قيد
�
بف�ضلك
وال وت
احلياة.
زي
ظل م�ستندً ا مل يتحرك قيد �أمنلة وك�أنه جتمد يف وقفته،ع ِعباراتها

تتطاير من حوله ال مت�س �سوى �سمعه فقط� ،إنه غارق حتى �أذنيه فيما
ينتويه ويخطط له ،وبعد الكثري من ال�صمت الذي مل جتر�ؤ هي على قطعه
بكلمات �أخرى قال بنربة خ�شنة ال روح فيها:
 ال متتني كث ًريا ،فهي يف مكان �أ�شد وح�شة من حجرة الأ�سياد.حركت ليلى ر�أ�سها نف ًيا وهي تلتفت بج�سدها كلها تلقاء الغابة وتقول
بثقة:
40

 ال� ،ستعرف طريقها للخروج �سري ًعا كما اتفقنا ،لقد و�ضعتها علىالكر�سي املتحرك و�أر�شدتها �إىل الطريق الذي �ستتبعه عر�ض ًيا �إىل
�أن جتد املخرج نحو اجلهة الأخرى من البلدة.
�شردت بب�صرها بني الأ�شجار املرتفعة هناك وك�أنها حتاول اخرتاقها
وهي ت�ستدرك قائلة:
 -تعرف ب�أنها تفقد قدرتها على امل�شي عندما ترتعب بهذا ال�شكل..

 �أعرف.د
ا
ب�س�أم بررتًاعللحديث الذي بات ي�ستنزفه وي�شتت تركيزه ع َّما هو
قالها َ
نحو باب البيت تار ًكا �إياها مثبت النظرات للأمام،
�أهم وا�ستدار مغاد ًرا
ص
ري
متاما معها الآن ،ال يتكلم كث ًريا ومل
ُتعيد ح�ساباتها هي الأخرى؛ �الإنه منغلق ً
كويتجنبها!
يطلعها كعادته على ما يدور بر�أ�سه،
ت
�ساعات فقط كانت جتل�س �ب ل
أمامهلنفوق الفرا�ش ،جاثية على
منذ
ٍ
ركبتيها ،تتقرب منه ،وحتيط وجهه بكفيهاشوتثبت عينيها املكحلتني
بال�سواد ال�شديد كعادتها بعينيه تبثه رجاءها؛ ر
لريحموا�لأختها ال�صغرى،
ظل ينظر �إليها وك�أمنا نظراتها ت�أ�سره حقيقة ال جما ًزت
و
دون َحراك،
ا
زيع
ي�س�ألها وك�أمنا ي�س�أل نف�سه:
 وقانون داو يا ليلى ،وهيبتي وهيبة يوم احل�صاد �أمام العامةواحلاكم؟!

حافظت على ثبات نظراتها وكذا ابت�سامتها امل�ستقرة فوق �شفتيها
وجتيبه بنف�س الراجية الواثقة من ا�ستجابته:
 لقد ربيتها يف بيتك منذ �أن كانت طفلة يف العا�شرة يا �سلطان وكانتتهابك وحتبك ك�أبيها وظلت طفلتك الوحيدة حتى �أجنبت لك الأوالد
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يا �أبا الأوالد ،ا�سمح يل ب�أن �أ�ساعدها على الهرب �إىل اجلهة الأخرى
من البلدة� ،س�أجعلها تدعي ب�أنها وحيدة ولي�س لها عائلة و�أنها تلج�أ
�إليهم وتريد �أن تعي�ش بينهم وبالت�أكيد �ستجد هناك من يعطف
عليها.
غلفهما ال�صمت بربودته املقيتة ،مل ميزقه �سوى �صوت لهو �أطفالهما
القادم عرب النافذة املطلة على فناء البيت اخلارجي ،و�صراع ما يلوح فوق
مالحمه ،هو �ساحر البلدة املُهاب ،يتحكم باجلن وي�أمرهم ،وال ميكنه
التحكم بقراراته منذ �أن ر�آها لأول مرة ب�صحبة �أمها الباكية التي كانت
ترجوه لإنقاذ �صغريتها من ظلمة الغابة ،مل تكن املرة الأوىل التي يرى
فيها �أم ليلى ت�أتي راكعة تطلب امل�ساعدة ,لقد كانت حالة دائمة لدى �صخر
العا�صي ل�شدة حاجتها للإجناب من جديد وقد انطع رحمها عن �إجناب
الذرية بعد �إجنابها لـ ليلى ون�ساء البلدة يعايرونها وي�سخرون منها ب�أن
اهتماما
حملها بابنتها الأوىل كانت حم�ض م�صادفة! ,والده كان مينحها
ً
خا�ص ويفرد لها م�ساحات خا�صة من وقته حتى انقطعت عن زيارته ومل
يرها �إال عندما جاءته منهارة ترجوه ب�أن يعيد لها ابنتها ال�صغرية من
الغابة.
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ذاك اليوم ليلى كانت خمتلفة عنها كث ًريا ,جتل�س على ركبتيها م�ستقيمة
الظهر كما تفعل الآن ،وك�أنها ت�ستعد لالنق�ضا�ض ،تثبت نظراتها الغارقة
يف �سواد الكحل ،وتنهي مطلب �أمها بنربة ممطوطة ت�شبه مواء القطط:
«�أرجوووك» ثم غادرت بخطوات تناف�س خطواتهم التي جتمع اخلفة
باحلذر ،ليكت�شف ب�أنه قد �سقط م�سحو ًرا ب�سحر �آخر غري الذي يعرف!
�شعر فج�أة باخلواء عندما �سحبت كفيها من فوق وجنتيه وعادت
ت�ستقيم يف جل�ستها وت�ستند بكفيها على فخذيها وقالت ك�أمنا قر�أت
�أفكاره:
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 �أرجوووك!م�ستخدما النربة نف�سها التي يغطي بها انفعاالته العاطفية قبل
زفر
ً
ً
منتف�ضا وقال ب�س�أم:
�أن ينه�ض
 و�إن ر�آها النا�س ،و�إن مل يتقبلوها هناك ،فكيف �س�أبرر ظهورهاجمددًا؟!
 النا�س هنا يعرفون ب�أنها �ش�ؤم و�سي�صدقون عنها �أي �شيء� ،سنقولب�أن ال�شاطئ الأ�سود لفظها و�أعادها �إلينا ومل يتقبلها �أو �أي �شيء
�آخر تريده.
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جمع طريف عباءته مقطب اجلبني بينما يح�سم ال�صراع الدائر بداخله
بجملة واحدة قالها وهو يتوجه نحو باب الغرفة بخطوات ع�صية:
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 �أخرجيها �إىل الغابة قبل �أن �أعود من الق�صر ،وحذا ِر �أن يراكما �أحدو�إال �ستكون نهايتك ونهايتها.
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وإليك سالم
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يوما ما
ماذا لو كان الوح�ش حقيقة! ماذا لو كانت كل الأ�ساطري حدثت ً
بالفعل ،ماذا لو كنا نحن الوحو�ش احلقيقية ..لو ُكنا نحن اخليال؟ بينما
هم الواقع ..هم من يخ�شوننا!

ع
ص
ري اعدة مرات قبل �أن تت�أوه مت�أملة وهي تفتح
رم�شت �سالم ب�أهدابها
ل
عينيها ببطء ،مل يك هناك �سوى الظالم فقط� ،ضجت حوا�سها دفعة
واحدة بينما الذكرى القريبةك
تهاجمها ،تتذكر اللحظات الأخرية قبل
ت
اال�صطدام ،عندما اندفعت برعب نحوب
قلبللنالغابة بعد �أن حملتها �أختها
ش بحجرها بع�ض الطعام
ب�صعوبة وو�ضعتها فوق الكر�سي املتحرك وو�ضعت
ر
وقارورة ماء ودفعتها بني الأ�شجار و�أمرتها وهي تلهثو�الأن تهرب وال تعود
ت
و
ثانية حتى ولو كلفها الأمر حياتها:
ز عي
 اهربي يا �سالم وال تعودي �أبدً ا مهما حدث ،لو ع ِلم �أحد ف�ستكوننهايتنا جمي ًعا ،اعربي الغابة �إىل اجلهة الأخرى وعندما يجدك
�أحدهم �أخربيه ب�أنك يتيمة ومري�ضة وال جتدين من يعولك ويطعمك،
�إنهم �أهل كرم و�ستجدين حياة �أخرى بينهم ،وال تخربيهم من
تكونني و�إال ف�سيعيدونك جمددًا ووقتها �ست�سجنني يف غرفة الأ�سياد
فهمت؟
�إىل الأبد ،هل ِ

دفعت �سالم الكر�سي املتحرك بكل ما متتلك من قوة ،الذعر هو من
كان يدفعها ال يداها ،تهرب من خوف �إىل خوف ،ومن موت �إىل موت،
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ومن وحدة �إىل �أخرى ،ال تعرف حتديدً ا ممن تهرب ،من �أهلها؟ من
بلدتها؟ من عائلتها؟ تهرب �إىل الغرباء رمبا جتد لديهم بع�ض الرحمة،
ورمبا جتد لعنة �أخرى تالحقها!
غا�صت �أكرث و�أكرث بني الأ�شجار املحرتقة والدموع تغرق وجهها
�شاخ�ص
و�أنفا�سها تنهت بال توقف حتى كاد قلبها يتوقف بينما ب�صرها
ٌ
للأمام وقد فقدت القدرة على حتديد �إىل �أي جهة تتحرك جتاهها،
وفج�أة ودون مقدمات ارتطم الكر�سي بجذع �شجرة ملقى عر�ض ًيا مع �شدة
اندفاع العجالت ،وجدت الأر�ض تقرتب منها ب�سرعة بالغة حتى تنبهت
�أنها هي من ت�سقط عندما ارتطمت ر�أ�سها و�شعرت ب�سائل دافئ ير�سم
ً
خطا فوق جبهتها ويهبط يف رحلة �إىل �أنفها ثم فمها فكان طعم الدماء
�آخر ما تذوقته قبل �أن تفقد الوعي ويظلم كل �شيء من حولها ،ظالم رمبا
ال ي�أتي بعده نور �أبدً ا
�إال �أن ظنها قد خاب ،وها هي تفتح عينيها من جديد ولكنها ال ُتب�صر،
أنت يا �سالم؟
هل فقدت نظرها كما فقدت قدرتها على امل�شي! �أي فتاة � ِ
�شيء ما يتحرك حولها ،حفيف ثياب! جف حلقها فكتمت �أنفا�سها عنوة
وهي حتاول الت�أكد من �أن املتبقي من ج�سدها ي�ستطيع احلراك ،يدها
ت�ؤملها ولكنها ما تزال تعمل ،دقيقة ،دقيقتان ،ثالثة ،ال يزال ال�صوت على
ً
خفي�ضا ل�شيء
نف�س الوترية� ،إال �أنه ابتعد عنها ثم �سمعت �سالم �صري ًرا
ما ،بد�أت بعدها تلمح خيط �ضوء �شاحب قادم من نافذة بعيدة� ،إنه �ضوء
القمر ،يخربها ب�أن عينيها بد�أتا تعتادان الظالم وتتعامالن معه ،عودة
الر�ؤية مل تخفف من �ضربات قلبها املوجعة بني �أ�ضلعها ،بل زادتها عندما
بد�أت تبحث مبقلتيها هنا وهناك تتفقد طبيعة املكان امللقاة به على تلك
الأر�ض العارية ،ال�ضوء ال�شاحب يك�شف لها عن غرفة كبرية للغاية و..
�صرخة مرتفعة انطلقت من حلقها وهي ترى ذاك اخليال الأ�صفر هناك
بجوار النافذة قبل �أن ت�ضع كلتا كفيها فوق فمها وتتخدر �ساقاها �أكرث
ف�أكرث.
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حترك اخليال نحوها ف�أطلقت حلنجرتها العنان ب�صرخة �أخرى �أكرث
متاما �أمام
ً
فزعا ُماولة الرتاجع للخلف فتوقف اخليال عن احلركة ً
الظالل الطويلة
النافذة مبا�شرة� ،سقط ال�ضوء فوقه فمنحه مزيدً ا من ِ
املرعبة ،حتولت �صرختها �إىل بكاء يائ�س و�شهقات مرتفعة وهي تراه ي�سري
ببطء باجتاه الفرا�ش حتى جل�س فوقه والذي مل تالحظه �سوى اللحظة
وهي تتبعه بعينيها ،ال�سرير عري�ض للغاية مل تت�ضح تفا�صيله يف تلك
الظلمة احلالكة ،دقائق كالدهر مرت عليها وك�أنها مت �سج ُنها يف لوحة
ُر�سمت فقط حلب�سها بداخلها ،ال �شيء على الإطالق يتحرك وال حتى
تظن الهواء يفعل!
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قالها اخليال بنربة مبحوحة بعيدة ،وب�صوت متح�شرج َي�شي بحنجرة
مل ُت�ستخدم منذ الكثري من الوقت ،بد�أت �شهقاتها تخف تدريج ًيا ُمدقة
به يف حماولة يائ�سة من اخرتاق الظالم ،وعندما وجدت �صوتها قالت
بخفوت مرتع�شة:
 -ما �أنت؟
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�ساد ال�صمت جمددًا بينما هو متجمد يف جل�سته قبل �أن ت�أتيها
احل�شرجة نف�سها بكلمات رمبا تبدو م�ألوفة لها:
كنت �ضائعة.
كنت هنا ..منذ� ..سنوات كثريةِ ..
 ًِ
وهبوطا
حركت ر�أ�سها تنفي �شي ًئا ال تعرفه بينما �صدرها ينهت �صعودًا
انفعاال لي�ضيف م�ؤكدً ا:
 كنتُ هناك ..خلف اجلدار املتهدم.47

مادت الدنيا بها وهي تتذكر تلكما العينني التي ر�أتهما تنظران �إليها
من خلف اجلدار املتهدم يف الق�صر املحرتق بقلب الغابة وهي طفلة
عندما �ضاعت هناك منذ �سنوات قبل �أن تفقد الوعي ،كما فعلت الآن
بال�ضبط! عندها تيقنت �أنها الآن ب�أحد حجرات ذاك الق�صر ،ويحدثها
�أحد �أ�شباحه!
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عندما فتحت عينيها للمرة الثانية كانت �أ�شعة ال�شم�س القوية تغمرها
بالدفء وتت�سلط بقوة على مقلتيها فعادت لتغم�ضهما مت�أملة بعد رحلة
َ
العي�ش يف الظلمات حتى
ظالم طويلة ،فالنور ال ي�ؤمل �إال من اعتادوا
�أ ِلفوها و�ألفتهم!
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نه�ضت �سري ًعا تنظر حولها لتتيقن مما عرفته ليلة �أم�س قبل �إغماءتها
الأخرية ،اجلدران حمرتقة يعلوها طبقة �سواد خمتلطة بغبار منحها
متاما ،هيكل �سرير فارغ من
مظهر �شاحب خميف ،كل ما بالغرفة حمرت ٌق ً
الفر�ش والألواح ،خزانة املالب�س الفارغة العري�ضة التي حتتل جدار كامل،
مر�آة عري�ضة كذلك يغطيها ال�سواد من كل جانب فلم تعد تعك�س �سوى
خياالت� ،سجاد ه�ش من �شدة تفحمه� ،آثار ل�ستائر كانت تغطي النافذة
يوما ما ،كل هذه الأ�شياء مل يعد منها �سوى بقايا ..ورائحة املوت التي مل
ً
تذهب بعد� ،أطالل حلياة مرتفة ق�ضت على �أ�صحابها يف نهاية ب�شعة ال
يتخيلها �أحد.
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ف�ضي ممتلئ عن �آخره بثمار التفاح الأخ�ضر
حلظة! هناك �صحنٌ كب ٌ
ري ٌّ
وزجاجة مياة نقية ،فوق حافة الفر�ش ال ْإ�س َف ْن ِج َّية التي ترقد فوقها � ً
أر�ضا
بجوار ال�سريراملتهالك ،حدقت �سالم به لدقيقة بده�شة وهي تظن ب�أن
خيالها اجلائع فقط هو من �صور ُه لها� ،إنه حتفة فنية طازجة و�سط كل
هذا الكم من اخلراب !
مل ت�ستقر نظراتها لأكرث من حلظتني حتى وهي تلتهم الثمار واحدة
بعد الأخرى ،ظلت ُ
ق�ضماتها تندمج مع
جتوب الغرفة بعينيها بينما �صوت ِ
�أ�صوات الطيور القادمة من النافذة هناك ،حتاول مرة بعد مرة ب�ضرب
قدمها ع ّلها ت�ستجيب وت�ستعيد ال�شعور بها من جديد.
49

ظلت على و�ضعيتها تلك ل�ساعات حتى بد�أ الغروب يزحف بخيوطه
الذهبية بني النور فيطفئه رويدً ا رويدً ا ،م�ستندة �إىل اجلدار من خلفها،
خمتبئة خلف �أرجل ال�سرير العري�ضة عن ميينها ،ت�ضرب قدميها بني
الفينة والأخرى ،تخ�شى �أن ت�صدر �صوتًا لبكائها ،تخ�شى ال�صراخ وهي
�أعلم النا�س ب�أن �أحدً ا لن ي�سمعها ،اللهم �سوى اخليال الذي ح َّدثها
بالأم�س! ُتفكر يف الزحف كما فعلت يف غرفة الأ�سياد �ساب ًقا� ،إال �أن
البيت الذي
باب الغرف ِة َ
اخلوف يلجم حركتها ،فهناك كانت تعلم �أن خلف ِ
طاملا عا�شت به وحتفظه ،كانت تعلم �أن هناك �أختها والأطفال� ،أما هنا
فخلف الباب املفتوح �شيء جمهول قابع يرت�صدها ،ال تعلم ُك ْنهه وال ماذا
يريد منها ،رمبا خوفنا احلقيقي لي�س له عالقة ب�أبواب مو�صودة حتتجزنا
خلفها بقدر عالقته مبعرفتنا ع َّما ينتظرنا بداخلها!
متاما بينما
خطوات ثقيلة قادمة �شقت هم�س دموعها ف�أخر�ستها ً
ارجت خافقها وهربت الدماء من عروقها كلما اقرتبت اخلطوات.

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

ل

ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
لتو

جتمدت عيناها عند حافة الباب يف انتظار ما جتهله ،توقف حفيف
الثياب للحظة قبل �أن يعيد رحلته من جديد زح ًفا ليظهر خيال الأم�س
�أمامها َد ْفعة واحدة عند الباب ،ال يف�صل بينهما �سوى ال�سرير فقط،
كتمت �صرختها يف كفيها التي ت�ضغط فمها مرتعبة وهي تعاينه قبل �أن
يحل الظالم ،مل يكن ً
خيال كما كانت تظن ،يبدو ب�شر ًّياً ،
طويل� ،شعره
ُم َ�ش َّعث ،ي�صل �إىل كتفيه ،ذقنه نامية ،ويرتدي جلباب امر�أة!
�صورة متنافرة جحظت لها عيناها وال ت�ستطيع �أن تتحقق من �أي�سر
الأ�شياء ،ج�سد رجل ،بداخل مالب�س ن�سائية ،ما هذا بحق اهلل؟!
غامت مقلتاها وكادت متار�س هوايتها املُحببة وتفقد الوعي ،ولكنه
اخل�شنة التي تكلم
جذبها للواقع مرغمة وهو ينطق بنف�س النربة املبحوحة ِ
بها بالأم�س:
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زيع

أنت ملكة الإغماء!
� ِتقو�ص ل�سانها بداخل فمها حتى كادت تبتلعه و�شعرت ب�أنها توقفت
عن التنف�س وهي تراه يدور حول ال�سرير ببطء ،ظنت �أنه �سيقرتب منها
فالت�صقت �أكرث باجلدار من خلفها متمنية �أن تن�صهر بداخله وتختفي،
لكنه مل يفعل.
�سار نحو اجلدار املقابل لها فا�ستطاعت �أن ترى قدميه بو�ضوح �أكرث،
ينتعل خ ًفا ن�سائ ًّيا مل ي�ستطع �أن يحتوي قدمه الكبرية بالكامل فرتك
ن�صفها تقري ًبا خارجه!
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جال�سا القرف�صاء يراقب للحظات
ا�ستند �إىل اجلدار ثم انزلق ببطء ً
طويلة بف�ضول وتفح�ص ذعرها البادي فوق مالحمها وك�أنها قطته
الأليفة ،قبل �أن ينطق ثانية بخفوت وك�أنه يخ�شى خد�ش ال�صمت املحيط
بهما بينما عيناه تقعان فوق زجاجة املاء التي مل مت�سها:
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 مل ت�شربي!مل ُتبه وك�أنها ابتلعت ل�سانها بالفعل ،كل ما جد عليها �أن كفيها تركتا
فمها لتهبطا �إىل جيدها حيث ال�سل�سال املعلق هناك ،ت�شبث باجلزء
امل�ستدير يف نهايته واملحتفظ بداخله بالورقية املطوية وبداخلها متوت
�ألف مرة راجية �أن تعمل الكلمات املكتوبة بداخلها هذه املرة وتنجيها
مما وقعت به ،ولكنها ح�صلت على النتيجة نف�سها ،ال �شيء حدث ،كل ما
هنالك �أنه نه�ض وحترك نحوها بف�ضول �أكرب ،هل يعمل ال�سل�سال ب�شكل
عك�سي؟!

زيع

مد يده نحوها فانطلقت حنجرتها ب�صرخة �صغرية �شاحبة منهكة
حمطمة ك�صاحبتها جعلت يده تتوقف يف الهواء لثانية قبل �أن تتحرك
جمددًا� ،أعادت كفيها لتخفي بهما وجهها ف�شعرت ب�أ�صابعه تتلم�س
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ال�سل�سال� ،ضغطت وجهها بكفيها �أكرث و�أكرث وقد بلغت حدود خوفها
و�سقط من ارتفاعه ال�شاهق فهتفت بانهيار:
 من �أنت ،ماذا تريدون مني ،متى ينتهي هذا العذاب؟ متى ينتهي؟ارتفعت �شهقات بكائها بقوة وهي تكرر هتافها مرة بعد مرة حتى حتول
الهتاف �إىل رجاء خافت وك�أنها و�صلت للقاع ومل يعد هناك ما ت�صطدم به
�أكرث ف�صمتت تاركة �صدى خفقات قلبها ترتدد بني اجلدران املحرتقة.
 مالك.د
ا
�أزاحت ر
كفيها ً
قليل عن عينيها م�شدوهة تناظره عن قرب ،فقال
ع
ُمكر ًرا:
ص
ري
ال
 �أنا مالك.هم�ست �شاحبة بنف�س �س�ؤالك
ت
البارحة:
بل
ل
ن
 ما �أنت؟!ش
ر
و�أمام عينيها تاهت نظراته و�صارت �أ�شد من و
القادم باجتاههما
الليلال وت
هام�سا:
ً
زيع
 -ال �أعرف!

444

52

ده�سا بكل الغ�ضب الذي يعتمل
مل يكن ي�سري ،كان يده�س الأر�ض ً
بداخله وهو يف طريقه �إىل داره ،يحدث نف�سه ُمتمت ًما بني فينة و�أخرى،
لن تغيب �شم�سك يا �سلطان مهما حدث ،من �شدة غ�ضبه مل ُيالحظ تلك
املر�أة وطفلها التي كانت متر بالقرب منه .مبجرد �أن ر�أته توقفت وانحنت
حتمل طفلها وحتت�ضنه بقوة وخ�شية� ،صرخ الطفل فج�أة فتوقف �سلطان
بغتة ملتفتًا �إليه منتب ًها �إليهما فاحت�ضنت الأم الولد بقوة �أكرب وت�سمرت
قدماها فلم تق َو على احلراك ،تنظر له بت�ضرع وهي تفكر يف و�سيلة
لالعتذار لأن بكاء ولدها قطع حديثه مع الأ�سياد!

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

ل

ك
ت
ب

مل يتحرك ،ظل مثبتًا عينيه فوقهما بقوة حتى �شعر ب�أنها تكاد تتهاوى
من فرط خوفها منه وهي ُتتمتم باالعتذار الأجوف وقد امتلأت عيناها
بالدموع وهي ال تعلم ب�أنه يقتات على هلعها هذا وب�أنها متده بالقوة والثقة
التي يحتاجهاُ ،كلما �ص ُغرت تعاظم هو ،ي�ستمد منها احلياة بنظراته فقط
بينما �أ�صوات دفوف الدراوي�ش ت�أتي من بعيد لتك�سر حاجز ال�صمت الذي
فر�ضه عليها دون كلمة.
 -ان�صريف وال تخايف منه هكذا.
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زيع

�صوت يعرفه �سلطان جيدً ا ي�أتي من خلفه ،وك�أنه كان ينق�صه مالقاة
جالل الدين � ً
أي�ضا
ا�ستدار بكل بغ�ضه وقد �أُفلت غ�ضبه من عقاله يناظره بعني ثعلب
حاقد ُقطع عليه ارت�شاف ترياقه ،دقيقة كاملة من ال�صمت امل�شحون
بالكره ،حرب النظرات �سمحت للمر�أة بالفرار خلطوات بطيئة للخلف
قبل �أن ُتطلق �ساقيها للرياح!
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دوما دور البطولة يا بن الراوي ،تتقم�صه برباعة وتتحداين
 يعجبك ًعلى امللأ.
قالها �سلطان وهو يقرتب ببطء �شديد نحو جالل الدين قاط ًبا ما
بني عينيهً ،
قاب�ضا على ع�صاه الغليظة ذات الر�أ�س الكبري امل�ستدير بلونه
الذهبي الالمع الذي يكاد يختفي �أ�سفل كف �سلطان العري�ضة القاب�ضة
عليه وك�أنه يع�صره ع�ص ًرا وهو يتابع م�ستطردًا:
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 ي�ؤ�سفني �أن �أخربك ب�أن �إرادتي فقط هي ال�سبب يف بقائك ح ًّيا حتىالآن ،فال يغرك حلمي عليك �أكرث من هذا!
ملأ جالل الدين رئتيه بالهواء الذي حب�سه ً
قليل قبل �أن ُيطلق �صراحه
بتمهل حار ًقا امل�سافة القليلة املتبقية بينهما بخطوتني ثقيلتني وهو يرقب
الق�سوة املُطلة من عيني غرميه الذي يواجهه بكل ق�سوة وغ�ضب ال �سابق
لهما يف كل معاركهما القدمية.
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ناد ًرا ما يلقى �سلطان يف طريقه ،م�صادفة ال ُيف�ضلها كالهما،
لقاءاتهما يف ال�سابق كانت لقاءت نظرات متحدية وفقط� ،سوى �أول
مقابلة بينهما �أنذره �سلطان فيها بغر�ض تخويفه ب�أنه ينتظر منه هفوة،
َ
خمبول
هفوة واحدة و�سيجعل �شياطني الأر�ض كلها تتلب�سه وت�صنع منه
البلدة ،ومنذ ذلك احلني مل يلتقيا �إال بعينيهما من م�سافات بعيدة فقط

زيع

�أما الآن وبينما كان جالل الدين عائدً ا من الغابة بعد �أن ت�سلم ر�سالة
�شخ�صا
عمه ن�صرالراوي ،مل يلق �سلطان العا�صي الذي يعرفه ،لقد كان
ً
�آخر ،ي�شبه �إىل حد كبري اخليل التي خرجت من اخلدمة ويفكر �أ�صحابها
ب�أن يطلقوا عليها ر�صا�صة الرحمة! حالته الغريبة تلك جعلته يتوقف
وي�صرف املر�أة بعيدً ا وي�ستمع �إىل جملته احلاقدة امل�شتعلة بغ�ضب �أ�سود،
بل ويرد ً
قائل بنظرة متفح�صة:
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 ي�ؤ�سفني �أنا � ًأي�ضا �أن �أخربك ب�أن الإرادة الوحيدة يف بقائي ح ًّيا حتى
اللحظة يا �سلطان هي �إرادة اهلل وحده.
زادت تقطيبة حاجبيه حتى ُخيل �إىل جالل الدين ب�أن امل�سافة الفا�صلة
غا�ضب
متاما من مالحمه ،كان يعلم �أن �سلطان
بني عينيه قد ُميت ً
ٌ
حاق ٌد ،و�أن �شي ًئا يزيده ً
غل يف هذه اللحظة ،رمبا جافته �أ�سياده �أو متردوا
عليه ُمددًا كما حدث يوم احل�صاد.

د
ا
ر

د�س كفيه يف جيبي �سرواله الأزرق الباهت وهو يتابع بنربة نزل
�سقعيها على م�سامع �سلطان فجمدته:
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 �سمعتُ ب�أن حاكمك جافاك وكذلك �أ�سيادك ،ما ال�سبب يا ُترى؟ هلوجدوا غريك �أم �أن احلاجة �إليك قد انتفت بعد �أن مكنت لهم يف
قلوب �ضعفاء العقول؟
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�أذاب ا�شتعاله الداخلي جليد كلمات جالل الدين ورفع �سبابته تهديدً ا
هام�سا بفحيح ُمنذر باخلطر:
وعيناه تربقان ب�أل�سنة من لهب ً
 �أنا ال تنتفي احلاجة �إ ّيل �أبدً ا ،ما دام هناك حاكم ،ما دام هناك جن
و�شياطني ،ما دامت هناك بلدة ،دائ ًما و�أبدً ا �سيكون هناك �ساحر،
دوما �سلطان �صخر العا�صي كما هو� ،أما �أنت يا جالل الدين،
�سيبقى ً
ف�ستنتهي ،و�سي�أتي خلفك الكثري يغرهم ما غرك لفرتة �أحددها �أنا
متاما.
ثم � ..سينتهون مثلك ً
�صمت للحظات علت فيها �أ�صوات الدفوف البعيدة القادمة من �ساحة
الق�صر ثم قب�ض كفه بقوة قبل �أن يفتحها فج�أة ويلوح بها �أمام عيني
جالل الدين متاب ًعا:
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زيع

 �سينتهون ..كما �ستنتهي قري ًبا� ،ستكونون جمي ًعا كالفراغ ال�ساكنراحة يدي الآن.
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دون �أن ُيحرك �ساك ًنا ،وال حتى طرفة عني �أجابه جالل الدين بثقة:
 قل لن ي�صيبنا �إال ما كتب اهلل لنا.�شعر �سلطان بلوح ثلجي ينزلق عرب عموده الفقري ولكنه حافظ على
قاب�ضا كفه مرة �أخرى وقد �أظلمت عيناه ً
ثباته و�ضغط �أ�سنانه ً
قائل:
� -سرنى يا ابن الراوي.
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زم جالل الدين �شفتيه بقوة قبل �أن ُيجيب بنف�س نربته التي حافظ
َّ
عليها متخمة بالتحدي والثقة:
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� -سرنى يا ابن العا�صي!
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�صهاريج من الوجد واال�شتياق ت�صهره يف �سنوات م�ضت بينما يقطع
الغابة َ
عر�ضا بكد مم�س ًكا مبرفق عابد الغا�ضب ي�سنده حتى ال ينزلق يف
�أحد �أكوام �أوراق ال�شجر الذابلة هنا وهناك يف طريقهما نحو قبيلتهما،
قبيلة الراوة ،اليوم �أتاه ر�سول من عمه ن�صر الراوي يخربه ب�ضرورة
احل�ضور ،ع�ش ٌر تولت تطحنه بني رحاها وهو يحاول ويحاول �إال �أنهم
يرف�ضون حتى لقاءه ،وعندما جازف وطرق باب عمه قبل ثالث �سنوات
�سحبه بجفاء نحو �صحن البيت الكبري ومل ي�سمح بالدخول ،زجره وطرده
دون �أن ي�سمع منه وتركه مغاد ًرا كـ يو�سف �آخر ُرمي به يف غياهب ا ُ
جلب
مذموما مدحو ًراً ،
جال�سا
ً
وبدل من �أن يغادر بئره اخلا�ص مكث هناك ً
على تلك امل�صطبة الإ�سمنتية ب�صحن الدار منتظ ًرا �أن ي�أكله الذئب ح ًقا،
ً
راف�ضا نداءات كرامته بالرحيل العاجل وعدم العودة ،وها هو يحنث
الوعد ويعود بنف�س ال�شغف وال�شوق.
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 تعلم ب�أين ما جئت �إال ب�إ�صرار منك يا جالل الدين ،رغ ًما عني �أعودبقدمي �إىل من طردونا ومزقوا �شملنا ونحن يف �أ�شد احلاجة �إليهم،
ال �أعلم �سر ت�شبثك هذا لت�أتي �إليهم مبجرد ر�سالة ال تتعدى الكلمتني،
و�إن كان الأمر هو زوجتك فلقد ن�صحتك من قبل ب�أن ُتطلقها ،هي
حتى لي�ست زوجتك ب�شكل حقيقي �إنه جمرد عقد ال �أكرث!
مل يتوقف ومل يرد ،لقد �سمع هذا احلديث الغا�ضب كث ًريا من قبل ،هو
يف هذه اللحظة ي�شعر بالطفو فوق كل �شيء ،يت�أمل كث ًريا يف العودة �إىل
رحاب القبيلة والعائلة بكل تعنتهم وقوانينهم اجلائرة ،يدور يف �سمائه
اخلا�صة فال ميلك �سوى تلك النب�ضات الثائرة التي تدفعه نحوهم بكل ما
�أوتي من حب!
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ُحب! ,غمره احلنني بينما اللقب الذي ُيلقبها به يغزو عقله ويحتل
خفقاته معل ًنا ,ابنة عمه ,بل ابنة �أبيها بحق كما ُيحب عمه ب�أن يناديها،
عند اللحظة الفا�صلة رف�ضت اخلروج معه ،كما رف�ضت �أن ُيطلقها،
كانت يف الع�شرين من عمرها ولكنها كانت ثابتة كالرجال وهي تكتب له
ر�سالتها الأخرية التي تو ّدعه بها قائلة «واعلم يا بن العم �أنني قد �أخربت
�أبي برف�ضي للطالق كما �أراد اجلميع ،كما �أخربك الآن برف�ضي لأن �أترك
قبيلتي كما تريد �أنت ،لن �أ�سمح لر�أ�س �أبي �أن تذل بني القوم ،ولن �أحطم
قلبك كذلك� ،س�أظل هكذا عالقة بينكم حتى يحكم اهلل بيننا ،وال�سالم».

د
ا
 �صمتك رالدائمع هذا ُيقلقني يا جالل الدين.
القابعةال بني �أ�ضلعه بتنهيدة ق�صرية قبل �أن يلتفت
نف�ض الذكرياتصري
�إليه وقد �أثارت حفيظته وتعجبه يف �آن واحد نربة عابد التي ي�شوبها
التوتر اخلفي ،دائ ًما ما يده�شهك
ت
ذاك اخلليط العجيب يف ُمعلمه من قوة
وجر�أة يف مواجهة البلدة واحلاكم ب ل
ل
و�شياطني ال�ساحر� ،إىل توتر وقلق �أو
ن
حتى غ�ضب لأتفه �سبب كلما حاول جالل ش
التوا�صل مع قبيلتهما �أو
الدين
ر
الذهاب �إليهم ،حتى الآن مل يجد ًحل لتلك الأُحجية.وال وت
 �أُفكر فقط يا ع ّماه ،اهلل �أعلم ماذا ينتظرنا ،وطلبهم زيل�سرعةعح�ضوري
مل ُي ّكنني من ا�ستطالع الأمر � ًأول ممن �أعرفهم هناك.

 مل يكن عليك اال�ستجابة لهم� ،أال متلك ًبع�ضا من كرامة �أبيك؟
قذفها من فمه بغ�ضب �شديد ودون مواربة مما جعل خطوات جالل
الدين تتوقف لربهة لي�سبقه عابد بخطوتني قبل �أن يتوقف هو الآخر وقد
�أدرك �صعوبة ما تفوه به للتو على رجل مثل �صاحبه ،فتنحنح وهو ي�ستدير
يف مواجهته م�ستدر ًكا خلطئه:
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 جالل الدين ،تعلم �أنك ولدي الذي مل �أجنبه ،ويل عليك حق الأبوةالكامل ،هذا � ًأول..
�سكت لثانيتني مينحه فر�صة للفهم ثم تابع وقد ا�ستندت كفه بحركة
غري �إرادية يفعلها دائ ًما فوق جراب خنجره املعلق بخا�صرته:
 كان من املمكن �أن �أُ�ص َّر على رف�ضي املجيء معك ،ولكن يف النهاية مل�أكن لأتركك تواجههم وحدك ،وهذا ما يقلقني ويغ�ضبني يف الوقت
نف�سه ،لأنك لو تعر�ضت خلطر فلن �أ�ستطيع حمايتك مبفردي.

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

�صمت �آخر حام بينهما مل يقطعه �سوى حفيف �شيء ما مر ب�سرعة
كبرية من خلفهما فالتفت كالهما فا�صطدمت �أعينهما بالفراغ ،مل يكن
هناك �إال الأ�شجار ال�ضخمة اجلافة الأغ�صان.

ل

ك
ت
ب

وفج�أة ا�صطدم بالأر�ض طائ ٌر على ُبعد خطوات منهما دون َحراك،
تغ�ضن جبني جالل الدين وهو ي�ضيق ما بني عينيه ويقرتب بحذر من
الزرياب النافق ومييل بجذعه نحوه ب�إ�شفاق ،وقبل �أن ميد يده نحوه
لي�ستطلعه علت �صيحات مرتفعة غري متناغمة لطيو ٍر �أخرى قادمة متلك
نف�س زرقة لون �أجنحة النافق هناك ونف�س الت�صميم اجل�سدي الذي ي�شبه
الببغاء �إىل حد كبري ،وبد�أت الطيور تتجمع يف حلقة حول فقيدهم فيما
ُي�شبه اجلنازة بينما تعلو �صيحاتهم �أكرث ف�أكرث ،اقرتب عابد و�أم�سك
مبرفقه وهو يجذبه بخفة بعيدً ا لي�ستكملوا م�سريتهما وهو يقول بغمو�ض:

ل
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زيع

 يبدو �أن بع�ض الطيور تقيم امل�آمت ملوتاها ،حتى و�إن كانت هي التيقتلته!
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وك�أنهما عربا �إىل جهة �أخرى من العامل ،تلك اجلهة البي�ضاء من
البلدة التي تخلو من ال�سحرة ،جل ما بها يغلب عليه لون ال�سحاب،
احرتاما للخ�صو�صية على �شكل
اجلدران واملباين والدور التي تتباعد
ً
ن�صف دائرة وتتناثر فوق جدرانها الزخارف الزرقاء من جميع اجلهات،
الأ�سقف مرتفعة بال ِقباب ،يك�سو �سقفها اجلريد وال�سعف املتديل على
اجلوانب واملُعلق بها جم�سمات زرقاء كثرية بحجم كف اليد ،ال يخلو منها
دار ظ ًنا منهم ب�أنها حتفظهم من �شرور اجلانب الآخر من الغابة التي
عربها جالل الدين للتو هو ورفيقه.

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

ل
قب�ض عابد ال �إراد ًيا على خنجره بينما �سبقه جالل الدين للتحرك
بخطوات �أقرب �إىل الهرولة،ك
ت
ً
حماول اللحاق به حتى غا�صا بني
�سايره
ب
الده�ش ُة تتوجه
الدور ذات الطابقني م�ش ًيا على الأقدام للنبينما الأنظا ُر ِ
نحوهما با�ستنكار وغرابة فتجاهلها جالل ش
ر�ؤ�س �شديد ارت�سم على
الدين بب
مينعوالغ�صة الثقيلة
متاما ويعذرهم ولكن هذا الوالت
وجهه ،هو يدرك �سببها ً
ً
العالقة بحلقه وهو يهرب بعينيه نحو عابد
مت�سائل :زيع
 -هل ن ِفدت قارورة املاء التي بحوزتك؟

جذب عابد القارورة املعلقة بحزامه ومنحه �إياها وهو يبت�سم �ساخ ًرا
ويقول:
 هيا خ ّبئ عينيك داخلها مت�صن ًعا العط�ش حتى ن�صل �إىل دار زعيمهم!ً
متجاهل حديث عابد ال�ساخر يف اللحظة التي
رفع القارورة لي�شرب
مرت بهما عربة خ�شبية حمملة عن �آخرها بعلف رطب وياب�س للحيوانات
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ويجرها ِحمار منهك يرتفع نهيقه و�صاحبه ُيو�سعه �ضر ًبا وي�شتمه وهو
ينظر �إليهما نظرة جانبية كارهة.
�أعاد �إليه املاء وتنف�س بعمق قبل �أن ت�أخذه قدماه �إىل وجهتهما
املن�شودة التي يحفظها جالل الدين عن ظهر قلب ،دار عمه الذي انتقل
متاما بعد �أن حفروا
�إليها منذ �شهور فقط والتي تتو�سط الدور من حوله ً
البئر اجلديدة ف�أراد �أن يكون بقربه.

د
ا
ر

وقفا �أمام البوابة اخل�شبية العري�ضة التي ال تختلف عن بقية الأ�سوار
املحيطة للدور من حولهما ،فاجلميع ي�ستخدم �شجر ال�سنط للبوابات
الرئي�سية ويزخرفون من حولها بنف�س الزخارف الزرقاء لأ�شكال هند�سية
متنوعة بال ِحرفية ولكنها مميزة ومتنا�سقة مع بع�ضها البع�ض حول
احلواف.
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ري ا

ل

ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش

دفع جالل الدين الباب اخلارجي ببع�ض القوة ليم ّرا من خالله �إىل
ال�صحن الداخلي للدار والذي ت�شغله �شجرة �ضخمة مرتامية اجلذوع
لتُظلل امل�ساحة املتبقية من حولها مبعظمها ،والبع�ض الآخر منها مييل
فوق النوافذ ال ُعليا للطابق الثاين يكاد يخرتقها فيحجب الر�ؤية عنها
وك�أنها غري موجودة.

ر
و
ا
لتو

زيع

مل ي�ستطع �أن مينع نف�سه من �إلقاء نظرة مطولة �إىل تلك النوافذ
البعيدة القريبة لي�ستمع �إىل متتمة عابد ال�ساخرة التي رماه بها وهو
ي�صطنع اجللو�س على تلك امل�صطبة املرتفعة �أ�سفل اجلدار وبطول
واجهته:
 �س�أنام هنا قل ًيال حتى تنتهي.بعبو�س �أعاد عينيه �إىل الباب الداخلي الذي يقف �أمام عتبته املرتفعة
الآن وي�ستعد لطرقه وك�أنها مهمة �صعبة� ،شيء ما لفت نظره وجعل قب�ضته
ترتاخى �إىل جانبه وهو ي�ستدير نحو عابد وده�شة مفاج�أة تغمر حروفه:
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 هل كنت تعرف �أن عمي ا�ستبدل داره القدمية بهذه التي نقف �أمامهاالآن؟!
 وكيف �س�أعرف؟ دخلت معي �إىل هنا دون �أن ت�س�ألني عن تغري وجهتي وك�أنك تعرف!وقبل �أن يح�صل على الإجابة �سمعا �صوت �صريراملزالج وهو يتحرك
من الداخل معل ًنا عن مواجهة من نوع �آخر رمبا �ست�ضج لها �أركانه وتقلب
ح�ساباته ر� ًأ�سا على عقب.

د
ا
ر

ع
ص
يومريا،الو�إن يكن ،فن�صر الرواي �أ�شد �ضراوة منه
هل ر� َ
أيت الذئب ً
ومك ًرا ،ولو تخلى عن طبعه الذي يجعله كقنبلة �سريعة االنفجار لتغريت
�أمور كثرية ،ولفطن لأمور �أكرث!ك
ت
ب
ل
ل
ن
دخل عابد ب�صحبة جالل الدين �إىل غرفة الديوان التي يجتمع بها
ش
ر لهما الفتاة النحيلة
رجال القبيلة عادة للتباحث يف �ش�ؤونها� ،أ�شارت
خفي وجهها �أ�سفل
ال�سمراء نحو الأرائك ليجل�سا قبل �أن تهرب �سري ًعاوُتال وت
للخلف� ،صاعدة
و�شاح �أبي�ض من�سدل حول �شعرها املعقود ب�ضفرية طويلة زي
ع
نحو الدرج املجاور �إىل حيث تقبع الغرف اخلا�صة لتخرب ن�ساء الدار
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بح�ضورهما ،وك�أنها كانت يف مهمة م�ستحيلة نفذتها على �أكمل وجه ويف
طريقها لتقدمي التقارير!

يف ح�ضرة عمه ن�صر الرواي كبري العائلة جل�س جالل الدين مت�شابك
الأ�صابع جماهدً ا لأنْ يخفي توتره الذي ازداد بعد املقابلة اجلافة التي
لقيها وقد رف�ض ع ُّمه �أن يتقرب منه ليقبل كتفه كما هي عاداتهم مع
الكبار.
ِ
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اكتفى ن�صر ب�أن ي�شري �إليه ليعاود اجللو�س يف مواجهته فوق الأريكة
اخل�شبية املنجدة بالقطن التي تتو�شح مقاعدها بن�سيج ال�صوف الثقيل
الذي تتداخل فيه تدرجات اللون الأزرق مع الأحمر ال�شاحب ،وعلى ميينه
ي�سكن ج�سد عابد متحف ًزا ُيعد نف�سه ملواجهة كالمية رمبا تنتهي بقتله!
راقبه جالل الدين وهو يتو�سط �أريكة كبرية مقابلة لهما ،وكعادته
عندما يجل�س يجمع طريف ثوبه الأبي�ض الذي ال ت�شوبه �ألوان �أخرى حول
كتفيه بينما يقب�ض على ع�صاه الغليظة� ،إنها ع�صا ج ّده التي تنازل عنها
ً
متنازل له عن م�شيخة القبيلة قبل
والده �شم�س الدين ومنحها لأخيه ن�صر
�أن ي�صطحب ولده ويرحل!

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

ل

تف�صل بني الأريكتني طاولة خ�شبية متو�سطة اال�ستدارة يتما�شى لونها
الطبيعي مع �أطباق ا ُ
خلو�ص املعلقة على اجلدران من كل جانب وال�شعاليب
املدالة من ال�سقف حيث الودع وال�صدف املعلق بها كنوع من �أنواع الزينة
املتعارف عليها لديهم.
ً
خطوطا من الذكريات ال تنتهي،
املا�ضي ي�شحذ بقلمه فوق جبني ن�صر
فاملا�ضي رمبا يختبئ لكنه ال يرحل �أبدً ا ،ما يزال ينظر �إىل وجه ابن �أخيه
ويرى فيه �أ�شعة �شم�س الرواي ُت�شع بني مالحمه ولغة ج�سده بل ومالب�سه
� ً
أي�ضا!
ُطرق الباب ودخلت الفتاة النحيفة جمددًا حتمل بالكاد �صح ًنا كب ًريا
نحا�س ًيا زاخ ًرا بالتمر واخلبز املحم�ص و�إناء ال�شاي املغلي الذي يتو�سط
و�ضعت
فعلت من قبل،
ْ
جمموعة من الأكواب الزجاجية ال�صغرية ،وكما ْ
ال�صينية وخرجت هاربة نحو باب الديوان ،لكنها مل ت�صعد الدرج هذه
املرة بل الت�صقت بالباب من اخلارج ت�ستمع ملا يجري كما �أمرتها �سيدة
الدار ،خديجة ن�صر الراوي.
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� -ض ّيف نف�سك يا ابن �أخي �أنت ومن معك.

ر
و
ا
لتو

زيع
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رفع عابد طرف عينيه نحو ن�صر الذي قال جملته بكربياء وهو
يناظر « عابد» بنظرة جامدة يلوح بها الكره ب�سيفه حاد الن�صل ،فبادله
النظر بثبات وحتفزت حوا�سه ،برغم كل �شيء� ،صداقته ل�شم�س الراوي،
ت�ضحياته التي قدمها واحدة بعد الأخرى ،لن يرتفع �أبدً ا �إىل �أكرث من
خادم ل�شم�س الدين وابنه يف نظر القبيلة ،مهما فعل ف�سيظلون يحتقرونه
ٍ
وينظرون نحوه بدونية ،حتى عندما جاهر بالعداء وبك�سر قوانني القبيلة،
مل ّ
يرتق حتى �إىل مرتبة العدو ،ظل كما هو تابع ،جمرد تابع لقرارات
�شم�س وابنه من بعده.

د
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 -ب�شرين يا عمي.

ل

قالها جالل الدين ً
متلط ًفا ليك�سر حدة النظرات املتبادلة بينهما،
وجنح يف ذلك عندما التفت ن�صر نحوه بنف�س نظراته اجلامدة التي النت
ً
قليل مبجرد �أن وقعت فوق نظراته الراجية ثم مالب�سه التي تعود لأبيه
الذي بد�أ التمرد من عنده عندما قرر �أن يتزوج من خارج القبيلة ويرتدي
مالب�س �أهل املدينة  ..وقال بنربة ال يعرف هو نف�سه كيف جمع فيها بني
الفخر وال�سخرية:
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 جئتني مرتد ًيا مالب�س �أبيك ،مل �أعهدك ممن يختبئون خلف �آبائهم!ا�ستقام ظهره فج�أة وك�أن ِذ ْكر �أبيه �شد من �أزره ،وعاين مالب�سه بنظرة
عابثة قبل �أن تعود نظراته لعمه جمددًا وهو يجيب بتلقائية �صادقة:
 تعلم يا عمي �أنني ال �أرتدي �سوى نوعية هذه املالب�س ،وتعلم � ًأي�ضا
�أنها مل تعد ت�صنع كما كل �شيء يف بلدتنا ولذلك ا�ضطررت �إىل
كبت!
اللجوء خلزانة �أبي كلماِ ..
�سحابة من ال�ضياع غ َّيمت فوق ر�أ�سه فلم يعد يدري ماذا يقول بينما
ك َّفاه حاولتا التعبري ع َّما ي�شعر به من وحدة وهو يتابع ما بد�أه:
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كبت يا عمي ،كما ترى ،انت�صف عقدي الثالث و �أو�شكت على
 لقد ِاجلنون..
 لهذا ا�ستدعيتك.مقاطعة عمه مل تفعل �سوى �أن زادت �ضخ املزيد من الدم يف �أوردته
ومال للأمام م�ستندً ا �إىل ركبتيه متحف ًزا يف انتظار ماهو � ٍآت ،قبل �أن
يتنحنح ن�صر بقوة يجلي حنجرته بال داع ويطرق الأر�ض بع�صاه ملرتني
ثم يقول برت ٍ ّو:
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 هي � ًكبت ،وكما انت�صف عقدك الثالث �أو�شكت هي �أن
أي�ضا قد ِ
ت�ضع قدميها على �أول �سلمة فيه ،وبالت�أكيد �أنت ال ير�ضيك �أن تظل
ابنة عمك معلقة هكذا ل�سنوات يف ع�صمتك.

ل
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 -ا�سمح يل بالعودة وا�ستكمال مرا�سم زواجنا �إذن.

ل
ل
ن
ش

 -بل �ستطلقها والآن ،لقد منحت كلمتي ملن ي�ستحقها.

ر
و
ا
لتو

ان�سحبت الأحرف ب�صحبة الهواء من اجلل�سة تاركة للأعني احلديث،
نه�ض جالل الدين وقد تق َّب�ضت يداه حتى برزت �أوردته بو�ضوح ،بينما
ظلت نظرات ن�صر اجلامد مكانه م�سلطة فوق ذاك الذي يقف مبواجهته
حمتقن الوجه ي�ضغط �أ�ضرا�سه حتى ُ�سمع �صريرها ومقطب اجلبني حتى
ُخيل للعم عابد ب�أنه �سمع �صوت غليان ما ،توح�شت مالحمه وهو يقطع
ً
مت�سائل:
ال�صمت

زيع

 َمن هذا الذي جتر�أ و�أرادها لنف�سه؟�ضرب ن�صر الع�صا � ً
أر�ضا بقوة وهو ينه�ض ليناظره بنف�س اخلطورة
ويجيب متحد ًيا:
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 لي�س لك من الأمر �شيء يا ابن �أخي� ،ستطلقها رغ ًما عنك� ،أنا ال�أعود يف كلمتي �أبدً ا و�أنت تعلم.
نه�ض عابد وقد �أ�صابت توقعاته ،ن�صر الرواي مل ولن يتغري �أبدً ا،
ً
مت�سلطا وي�ستحق هو وقبيلته كل ما حدث يف املا�ضي.
�سيظل متج ًربا
 ملاذا تفعل هذا بنا ،ملاذا؟!وبرغم تلك املقولة اجلريحة �إال �أن حرب النظرات مل تنت ِه� ،شرارات
الغ�ضب تطوف من حولهما ُتنذر باال�شتعال ،حتولت غرفة الديوان �إىل
�ساحة معركة ،لي�س بها �سوى قتيل واحد �سقط عندما قال ن�صر بنربته
احلادة:
 لو كنت تريدها كما تدعي لكنت ا�ستجبت لقوانني القبيلة بعد وفاة�أبيك ،كان ب�إمكانك وقتها �أن تعود ،ويعود كل �شيء �إىل طبيعته،
متاما ،ر�أ�سك كاحلجر!
لكنك عنيد مثله ً
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 �أتريدين �أن �أقف و�سط ال�ساحة لأقر بالندم ،و�أم�سح وجهي يف ترابهاطال ًبا الغفران لأبي ،اقر�أ وثيقة تدين �شم�س الراوي و�أ�شعل النار يف
قربه!� ,أال يكفيكم �أنه مات حزي ًنا طريدً ا يف اخلام�سة والأربعني من
عمره!

ر
و
ا
لتو

زي
ع
طرف ن�صر بعينيه للحظة ،حلظة واحدة كانت كفيلة ب�أن ُتهدئ من

�شرا�سة نظرات جالل الدين نحوه� ،إنها برغم هوانها تعني الكثري ،الكثري
ً
حماول التغطية على حلظة
جدًّا ،ون�صر يفهم ولذلك عال �صوته بت�شنج
الت�أثر العابرة تلك هات ًفا:
 �إنها قواني ُننا التي تربينا عليها ،د�ستورنا الذي يحكمنا وينظم احلياةبيننا ويحمينا ،لي�ست من �صنعي ولي�س بال�ضرورة �أن �أوافق عليها،
لكن تنفيذها واجبي ووالدك كان يعلم هذا لذلك تنازل يل عن
م�شيخة القبيلة.
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كانت جبهاتهما تتقارب كلما �ألقى �أحدهما ما بجعبته من كلمات
قا�سية حادة نحو الآخر ،وك�أنهما قد انعزال عن الواقع من حولهما يف بالون
يطوف بهما وحدهما� ،إال �أن قدميهما الم�ستا الأر�ض �أخ ًريا حينما و�ضع
عابد كفه على كتف جالل الدين مقاط ًعا كل ذلك الفي�ض من الغ�ضب
املتبادل بينهما ً
قائل بهدوء:
 -هيا بنا يا ولدي� ،أمامنا رحلة طويلة للعودة.

د
ا
ر

التفت كالهما نحوه بحدة كما لو كانا قد ن�سيا وجوده معهما يف
نف�س الغرفة ،لكنه �أخط�أ ،وعلم ذلك عندما اندفع ن�صر باجتاهه دون
�أن يعري ً
بال للطاولة التي دفعها لي�صل �إليه ف�سقطت على الفور ،ان�سكب
دوي مرتفع وتدحرج ُ
بع�ض التمور �أ�سفل
�إناء ال�شاي وحتطمت الأكواب يف ّ
رجا وقد فاقه ً
طول
الأريكة ،بينما �أم�سك ن�صر بتالبيب عابد يرجه ًّ
ً
�صارخا به حمتق ًرا له:
و�ضخامة
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 �أيها اللعني� ،أنت من تقويه علينا كما كنت تفعل مع �أخي ،لوالك �أنتلعاد �إلينا منذ زمن وجتنبنا كل هذا ال�صراع.

ر
و
ا
انتقل جالل الدين فج�أة �إىل الدفاع بعد �أن كان ل
مهاج ًموا من الطراز
ت
يبادله الهتاف:
الأول ،حاول تخلي�ص مالب�س عابد من بني قب�ضة عمه وهو زيع
 -اتركه يا عمي� ،أرجوك ،لي�س له دخل فيما بيننا.

عاد ن�صر ي�صرخ يف وجه عابد جمددًا ،يقذف الكلمات من فمه قذ ًفا
موج ًها حديثه �إىل ابن �أخيه الذي يجاهد للف�صل بينهما:
 �إنه كل ما بيننا ،ال �أحد يفهم دناءته �سواي.جذب عابد مالب�سه بحدة مب�ساعدة حثيثة من جالل الدين وابتعد
للخلف هات ًفا وهو يرفع �سبابته حمذ ًرا وقد تلون وجهه بدماء الإهانة التي
َذبح بها ن�صر كرامته للتو:
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 �أنا لن �أرد الإهانة كرامة ل�شم�س الدين ،ولأنني ما �أزال �أحرتم غرفةالديوان التي تربيت بها حتت �أقدام الراوي الكبري..
ثم التفت يوجه غ�ضبه نحو رفيقه متاب ًعا:
در�سا قا�س ًيا لتتعلم �أن ت�ستمع �إ ّ
يل فيما
 لقد حذرتك ،ورمبا يكون هذا ًبعد.
بعد مغادرته كال�صاعقة تار ًكا �صدى �أنفا�سهما املت�سارعة من �شدة
االنفعال يعلو ويهبط كنغمة خا�صة يعزفانها وحدهما بال انقطاع ومن
دون ح�ضور �سوى تلك التي تتخذ موق ًعا ا�سرتاتيج ًّيا بجوار ال َّدرج ،قل ُبها
يق�صف بدوي مكتوم وهي ت�ستمع ملا يدور بالداخل ب�صمت وبج�سد عليل
ارتفعت حرارته لتوازي ذاك اال�شتعال الدائر بالغرفة ،وبخا�صة والدها
الذي يطرق ع�صاه بالأر�ض ي�ست�شيط غ�ض ًبا:
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 ال ينق�صنا �سوى اخلدم ليتطاولوا علينا ويغادروا دون �إذن وبال �أدب!�أغم�ض جالل الدين عينيه مت�أملا ،ال�شعور باخليبة يقتله وينحر الأمل
الذي ح�ضر به متمن ًيا �أن ت�سري ال�سفن مع رياح �أكرث هدو ًءا نحو �شاطئ
دوما مبرفئه!
ح ُلم ً
 بالإذن.قالها بتعب وهو ي�ستدير ينوي املغادرة ف�أوقفته نربة عمه الهازئة:
 هل �ستلحق مبوكب خادمك؟متاما:
توقف مطر ًقا ودون �أن ي�ستدير قال وقد �أُنهكت روحه ً
 بل �أغادر لأعود ،و�س�أظل �أغادر و�أعود حتى تر�ضى. �أ�ستطيع �أن �أحب�سك هنا ،ويف غرفة اخلزين كالدجاج حتى ُتنفذ ما�آمرك به� ،أم تظن ب�أنني لن �أقدر عليك يا ابن �أخي؟
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زيع

مع كل كلمة كان ن�صر يقرتب منه ،نربته ال توحي بتهديد ،بل بخطة
مت �إعدادها م�سب ًقا ،وملعة الفهم التي �أطلت من عيني جالل الدين جعلته
يت�أهب لردة فعله� ،إال �أن تلك اللمعة تبعتها ابت�سامة �شغوف عبثت بثغره
و�صبغت عليه هيئة مراهق قدمي افتقده بينما يرفع ر�أ�سه نحو عمه ً
قائل:
 �س�أ�سلم نف�سي �إليك بال مقاومة ،فحب�سي �أ�سفل غرفة نومها منتهى�أمنياتي!

د
ا
ر

مل ت�ستمع �إىل هتاف والدها بالداخل ردًّا على وقاحته تلك ،كانت
تبت�سم بده�شة هام�سة لنف�سها:
 -الوقح!
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ب
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كانت تلقي نظرة نحو باب غرفة الأ�سياد ما بني لقمة و�أخرى ت�ضعها
يف فم �أوالدها ،اليوم الثالث على اختفائه بداخلها ومل يخرج بعد ،العالمة
الوحيدة التي جتعلها تعرف ب�أنه على قيد احلياة هو �صوت تكة الباب التي
كانت ت�سمعها ً
ليل عندما كان يفتحه لي�سحب �صحن الطعام ثم يغلقه
بخفوت ال يخفى عليها ،الأطفال اعتادوا على اختفاء والدهم بني فينة
و�أخرى فلم يعودوا يف حاجة لل�س�ؤال عنه ،النهار كله ينتهي يف اللعب خارج
البيت حول البئر مع بقية الأطفال ثم يعودون للنوم يف �آخره ،كانت قلقة
متوج�سة وال تفعل �سوى �أن تنتظر.
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ويف الليل ،وبعد �أن اطم�أنت �إىل ا�ستغراق �أطفالها يف النوم� ،أغلقت
بابهم ،ودلفت �إىل غرفتها لتطفئ بع�ض ال�شموع الكبرية وترتك �أخرى
ثم ُت�سك مبقب�ض مر�آتها الدائرية لتنظر �إىل كحل عينيها ،ت�صرفات
متاما بينما �أذناها تلتقطان كل
روتينية تفعلها دون تفكري ،فعقلها من�شغل ً
�شاردة وواردة هنا وهناك.
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و�ضعت املر�آة وخرجت �إىل بهو البيت برتدد وهي تفكر يف طرق بابه،
ُ
وطرف جلبابها الأحمر
ظلت تقطع البهو ذها ًبا و�إيا ًبا مم�سكة بخ�صرها،
متخبطا ب�ساقيها بينما الأفكار�أكرث ً
ً
تخبطا وتت�صارع بعقلها
يدور معها
حتى توقفت �أخ ًريا وقد قررت �أن تطرق بابه ملرة واحدة فقط ،حتركت
ببطء حتى وقفت هناك وعندما رفعت قب�ضتها امل�ضمومة �سمعت �صرخة
خ�شنة ت�أتي من الداخل ،تبعها �صوته مت�ضاع ًفا ك�أنه خارج من مكرب
لل�صوت وهو ي�شتم وي�سب.
تراجعت ليلى للخلف بخطوات �سريعة ثم ا�ستدارت لتغادر ولكن �صوت
فتح الباب �أوقفها للحظة قبل �أن تدور على عقبيها بلهفة تعاينه ،بدت
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منها �شهقة وخطوة كبرية للخلف عندما ر�أت حالته التي خرج بها ،لقد
اعتادت هيئته التي يفتح الباب بها كل مرة� ،إال �أن هذه املرة خمتلفة،
وك�أنه خرج من معركة للتو ،وك�أن عينيه ُ�صبغتا بالأحمر القاين مهدل
اليدين يجر عباءته من خلفه� ،شعره م�شعث وب�شرته كاحلة كما مل ترها
من قبل:
 -ماذا ح َّل بك؟!

د
ا
ر

هم�ست بها بوجل ،فلم يجبها ،اكتفى بتحريك ر�أ�سه بال �شيء ،تار ًكا
عباءته ت�سقط � ً
أر�ضا �سائ ًرا كاملُ َن َّوم يف اجتاه احلمام ،مر بها فاق�شعر
بدنها رغ ًما عنها و�أ�شاحت بوجهها بعيدً ا يف تقزز من رائحته.

ع
ص
مباليةالبينما ي�سري يف طريقه ،ظلت تتابعه بعينيها
�ألقى عليها نظرة ال ري
يف ده�شة ،كان كل مرة يخرج بهيئة مقاربة �إال �أنه كان �أكرث جت ًربا وك�أنه
كتمن يقرتب منها ،هذه املرة خمتلفة
كرة م�شتعلة من النار تهدد بحرق كل
ب
ل
وك�أنه خمذول!!
ل
ن
تبعته بحركة رتيبة وقبل �أن تلحق به �سمعتش
الباب ُيطرق بطرقات
ر
�سريعة ف�أ�سرعت نحوه لتفتحه حتى ال ي�ستيقظ ال والت
أطفال،و �أطلت عليها
هاتفةعب�صوت
امر�أة مذعورة باكية حتى النخاع ،لتنكب على يديها تقبلها زي
ُب ّح من كرثة البكاء والعويل:

 �أجنديني يا زوجة �سيدنا ،بناتي �أبحث عنهنَّ منذ ال�صباح وال �أثرلهنّ حتى الآن .
بالكاد فهمت ليلى ما تقوله املر�أة؛ فعقلها م�شتت يف اجتاهات عدة� ،إال
�أنها �أجابتها وهي حتاول مللمة �أفكارها املبعرثة هنا وهناك:
 �أم عمار� ،سيدنا يف اخللوة� ،أخف�ضي �صوتك؛ فالأوالد نيام.71

مل ترتك �أم عمار يدها بل انهالت عليها �أكرث ً
تقبيل ،بينما ليلى حتاول
�سحب يدها بتقزز وهي تنهرها بغيظ مكتوم بينما الأخرى ال تتوقف عن
النحيب متو�سلة:
 �أرجوك ،يا تاج ر�أ�سنا ،ارحميني و�أدخليني �إىل �سيدنا فهو وحده َمني�ستطيع �إيجادهنّ � ،أخ�شى �أن يكنّ قد ِ�ض ْعنَ يف الغابة ،لقد بحثت
عنهنَّ يف كل مكان ،ال �أمل يل �سواكما.

د
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دفعتها ليلى ببع�ض العنف لتتخل�ص من ت�شبثها بها� ،صارخة بوجهها:
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 -ابتعدي عني.

ل

تراجعت �أم عمار للخلف خطوة على �أثر الدفعة ثم انهارت على
ركبتيها �أمام عتبة الباب قاب�ضة على طرف و�شاحها الأحمر القاين وهي
تنحني للأمام ُبذل راجية:
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إليك� ،أدخليني� ،أريد بناتي و�س�أفعل ما ت�أمرينني به ،قلبي
 �أتو�سل � ِ�سيتوقف من �شدة اخلوف عليهن.

ر
و
ا
ليلىو تختل�س النظر
�أتبعت كلماتها بن�شيج طويل و�شهقات �أطول ،بينما لت
زيعثانية وهي
نحو الرواق امل�ؤدي �إىل احلمام ثم تعود بعينيها �إىل �أم عمار
ت�ضغط �أ�سنانها ،تنحني بجذعها نحوها وهي مت�سك بكلتا كتفيها لتخربها
مبا جعلها تن�صرف يف احلال دون �أن تنب�س بكلمة واحدة .
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اند�س �سلطان يف الفرا�ش بجانبها تاركا كلتا يديه م�ستلقيتني بجواره
با�سرتخاء يناظر �سقف الغرفة دون �أن يقوى على �إغما�ض عينيه ،حتدقتا
رغ ًما عنه يف نقطة جمهولة ممتدة من ظل ال�شموع الكبرية امل�صفوفة
على اجلانبني وهو يهم�س بتعب:

د
ا
التفتت نحوهربر�عأ�سها لتت�أكد من �أنه كان يحدثها وت�س�أله بهم�س:
ص
 مباذا ؟!ري
ال
ك�أنه حترك ل�سانه مبا يعتمل بداخله:
وبرغم من �أنه ال يريد البوح� ،إال
ت
أحكاما جديدة� ،إن مل � ب
فلن �أعرف �شي ًئا مما �أريد.
أفعلهال
 يفر�ضون � ًل
ن
ش
عادت تبادله الهم�س جمددًا:
ر
و
ا
لت
و
 ماذا تريد �أن تعرف ؟!ز عي
 -مل يخربوين!

 -الكثري.

 -مثل ماذا ؟!

�أر�سل تنهيدة طويلة �شاع ًرا بقواه تخار ،يحارب قوة جمهولة مل
يجابهها من قبل� ،أطبق جفنيه على �أ�شواك تنغزه ومبخيلته طريق طويل
مظلم ينتهي ب�أحدهم تخفيه الظالل فال يكاد يتبينه .
التفتت ليلى ت�ستلقي على جانبها باجتاهه متو�سدة يدها ،اقرتبت منه
ببطء هام�سة يف �أذنه مكررة �س�ؤالها:
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 مثل ماذا ؟!حترك ل�سانه ثانية و�س�ؤالها يجذبه من الطريق املظلم ليتكلم مبا ميوج
به �صدره يف ح�ضرتها التي ت�شبه ح�ضرة الأ�سياد � ..أجابها بخفوت:
 احلاكم يق�صيني� ،أعرف هذا جيدً ا منذ ع�صر يوم احل�صاد وهوال ي�ستطيع فعل ذلك �إال �إذا كان يختبئ خلف قوة �أخرى �أكرب مني،
�أريد �أن �أعرف ،لكنهم ال يخربونني من هو ،ال يوجد �أمامي �سوى �أن
�أ�ستجيب ل�شروطهم.

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

رفعت يدها احلرة ومل�ست بها كتفه برقة وقد �أطل احلنان من عينيها
جتدد هم�سها بنربة قلقة:

ل
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 -ال تفعل� ،أخاف عليك يا �أبا الأوالد.
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هد�أت �أنفا�سه وان�سابت بانتظام وقد �سقط فج�أة يف نوم عميق حرم
منه لثالثة �أيام كاملة .
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نهار اليوم التايل مل تفتح عينيها مرتعبة كما كانت تفعل يف �سابقه،
بل متوترة حذرة تبحث عنه باحلجرة الكبرية حولها ،لقد تركها ً
ليل
وقد ا�ستطاع �أن ينقل �إليها حريته ،فبعد �أن كان �س�ؤالها الأبدي �أين �أنا،
�أ�ضافت �إليه �س� ًؤال �آخر ..من هو؟!

د
ا
ر

ُّ
وتخف وط�أتها
الأزمة تت�ضاءل تدريج ًّيا عند م�شاركتها مع �آخرين،
عندما يظهر من هو �أكرب منها ،ف�إن كانت على يقني ب�أنها �ش�ؤم وغري
مرغوب بها فهناك من ال يعلم ماهيته من الأ�سا�س ،و�إن كانت م�سجونة
يف ق�صر يعج بالأ�شباح ليومني ،فهناك �آخر �سجن فيه ل�سنوات !!

ع
ص
ري ا
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�أمل يخربها ب�أنه ر�آها وهي ابنة ال�سنوات الع�شر عندما كانت �ضائعة
عند �سور الق�صر املتهدم !

ل
ل
ن
الت�سا�ؤالت حتل مكانها عالمات ا�ستفهام �ش
أخرى �أكرب منها ،ينح�سر
ر
اخلوف مع مدها وجزرها وقد اكتملت بال �إجابة و
واحدةال .وت
زجاجة من
�صحن تفاح �آخر م�ستقر عند طرف الفرا�ش الأر�ضي،زي
ع
املاء ،و�س�ؤال جديد يطرق عقلها وهي تتمعن به  ..ملاذا دائ ًما تفاح ،هل
لهذا عالقة بق�صة �شجرة التفاح املخيفة التي نبتت وحدها دون رعاية
بعد احلريق؟ هل تتغذى منذ يومني على ثمارها امللعونة كما كانت �أمها
ون�ساء البلدة ينعتنها ؟!
نف�ضت ر�أ�سها �سري ًعا وهي حتدق يف ال�صحن بتوج�س وتعيد �ضرب
قدميها من جديد ،ما تزال بال حراك لوال بع�ض ال َوخز بها لظنت �أنها
فاقدة للحياة ،بعزمية وليدة اعتمدت على يديها حترك ج�سدها وتزحف
بحر�ص حتى ال ي�صدر عنها �صوت تتلفت بالأرجاء حتى و�صلت �إىل باب
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الغرفة ،اكتفت ب�أن تبقي ج�سدها بالداخل وعربت بر�أ�سها حماولة اخرتاق
ال�ضباب املخيم على الرواق ميينها ،متعنت النظر فيه  ..طويل جدًّا وك�أنه
ال ينتهي ،اجلدران �أكرث رمادية مما هي عليه بالداخل ،وتلك ال�صورة
الكبرية جدًّا املعلقة على اجلدار املقابل لغرفتها مائلة نحو اليمني وك�أن
الدرج ،زجاجها متحطم و�إطارها
�أحدهم كان يدفعها يف �أثناء هروبه نحو َ
املذهب متفحم كبقية الطاوالت ال�صغرية املوجودة ب�أ�سفل اجلدار ،يبدو
�أن الطابق الأعلى مل ت�أكله النار ب�شكل كامل ،مل ت�ستطع نظراتها اكت�شاف
املزيد ،جمرد جدران ممتدة ت�سكن العناكب زواياها� ،أر�ضياتها كالغرفة
التي كانت بها للتو مك�سوة ب�سجاد متفحم ه�ش .

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

ل

وبرغم ال�ضوء القادم من نافذة الغرفة �إال �أنه مل ي�ستطع �أن ينال من
الظالم �سوى �أجزاء ب�سيطة من الدرج امللتف نحو الأ�سفل املقابل لها من
جهة الي�سار.
زحفت ً
قليل للخارج وقد بد�أت �ضربات قلبها تعلو �أكرث ف�أكرث� ،أ�صبح
ج�سدها بالكامل متج ًها بخطى حثيثة نحو الدرج ،حتى اقرتبت من حافته،
وبتل�ص�ص مدت ر�أ�سها بني �أعمدة �سوره املخروطي ال�شكل ،بدا لها البهو
بعيدً ا جدً ا فلم تتبني �سوى الباب العري�ض الرئي�سي للق�صر والتي تهالكت
�أجزاء من �ألواحه لتمر الأ�شعة من خاللها متناثرة على م�ساحة البهو
الكبري لت�ضفي عليه مظه ًرا خمي ًفا �أكرث مما هو عليه يف احلقيقة .

ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
لتو

زيع

وبينما تتقاذفها املخاوف �سمعت �صري ًرا لباب �آخر �آت من منت�صف
الرواق تقري ًبا ،خطف ال�صرير نب�ضات قلبها وهربت الدماء من عروقها
كامتة �شهقاتها ،تتحرك �سري ًعا وبرعب عائدة �إىل الغرفة جمددًا و�أخذت
تنهت من فرط االنفعال واحلركة ال�سريعة حتى دلفت �إليها م�ستندة
بظهرها �إىل احلائط املجاور للباب� ،شهقاتها املكتومة ت�شق ال�صمت
املرعب ب�صحبة ال�صرير املزعج القادم من الرواق وتهم�س لنف�سها
لتهدئ قفزات قلبها املجنونة:
76

 رمبا الهواء يدفع الباب ،ال تخايف هكذا ،اهدئي  ..اهدئياختفى ال�صرير رويدً ا رويدً ا حتى توقف فلم يتبق �سوى �أنفا�سها
امل�سروقة التي ا�ستعادتها للتو وبد�أت تدفع ج�سدها جمددًا �إىل حيث
خمبئها خلف ال�سرير وعندما ا�ستقرت هناك تكومت على نف�سها بانتظار
ما �سيحدث.
مر الوقت بطي ًئا عليها بينما عقلها يعمل بال توقف ي�ستعيد مرة بعد
مرة تفا�صيل ما ر�أته باخلارج ،حتدثها نف�سها بالهرب وقد اكت�شفت �أن
باب الق�صر قريب ال يف�صلها عنه �سوى نزول الدرج فقط.

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

ل

 ت�شجعي يا �سالم ،ماذا �سي�صيبك �أكرث مما �أ�صابك ؟! .ازحفيببطء �إىل الأ�سفل ومنه �إىل اخلارج ثم يحلها ّ
احللل فيما بعد.

ك
ت
ب

ا�ستعادت ذاكرتها فج�أة تلك ال�صورة الكبرية التي ر�أتها على اجلدار
املغرب

ل
ل
ن
�صورة لعائلة يبدو عليها الفخامة والغنى،شيظهر ذلك من نوعية
مالب�سهم التي مل يعد �أحد يرتديها ،واحللى ر
الذيوالتتزين بها املر�أة
اجلميلة اجلال�سة بجوار رجل �أ�شهب له �شارب كبري وحليةت
و
يخفيان ن�صف
ز
وجهه تقري ًبا ،نظراته حادة ،يقف خلفهم �أربعة من الذكور ييفع مرحلة
ال�شباب لهم نف�س النظرة احلادة ،بينما املر�أة حتمل على قدميها فتاة
�صغرية رمبا يف العا�شرة من عمرها �أو �أقل ترتدي ف�ستا ًنا ورد ًيا وكذلك
الأطواق الكثرية التي ترفع به �شعرها الق�صري ،حتى ال�صغرية ت�شبه
الرجل الأ�شهب مثل بقية الذكور يف اخللف ,ولها نف�س النظرة احلادة
والوجه العري�ض� ،إال �أن املر�أة وحدها التي مل تكن تنظر �إىل من يلتقط
ال�صورة ،و�إمنا نظراتها م�صوبة فوق الطفلة يف زهو وحب وتعلق �شديد
للغاية وك�أن الدنيا كلها انح�صرت عندها هي فقط ،حجر الزاوية الوردي
الذي به تكتمل ال�صورة املثالية للعائلة .
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مل ت�أكل �أي �شيء منذ ال�صباح ،توقفت الدنيا بها عند التفكري يف كيفية
الهرب وتفا�صيل ال�صورة الغريبة ،حتى َجنّ عليها الليل وزادت وترية
اخلوف ثانية وفعل عقلها ما يجيده � ً
آخذا �إياها يف رحلة غيبتها عن الواقع
الذي تخ�شاه ،مل تعلم كم غفت �إال �أنها ا�ستيقظت ومل تكن ال�شم�س قد
طلعت بعد ،والليل الطويل مل ينت ِه بينما �ضوء القمر ي�شي بوجود �أحدهم
معها يف الغرفة.
 -مل ت�أكلي!

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

حترك ر�أ�سها تلقائ ًيا جتاه ال�صوت ت�سحب معه �شهقة �ضعيفة توقف
عن حدود ر�ؤيته ،على نف�س هيئته ال�سابقة مل يتغري به �شيء ،م�ستندً ا �إىل
حافة الباب ُم ً
ر�سل كلتا يديه �إىل جواره ،نظراته امل�ستك�شفة مل تتغري،
ما تغري هو نظرتها هي ،باتت ت�ستك�شفه كما يفعل وتراقب تفا�صيله،
بل وجتمع �أوجه ال�شبه بينه وبني من �شاهدتهم بال�صورة الكبرية ،لكن
ال�ضوء اخلافت مل ي�ساعدها كث ًريا ..هم�ست بحذر:
� -أريد اخلروج من هنا.

ل

ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش

ر و لا

ت
و
زي

ع

مال بر�أ�سه وهو يقطب جبينه وطر�أ على نظراته الده�شة ومي�شي ملت ًفا
حول ال�سرير ببطء حتى وقف قبالتها ً
قائل:
� -إىل �أين؟!

اغرورقت عيناها بالدموع وقد �أثار �س�ؤاله �أوجاعها احلقيقية وهي
جتيب بنظرات تائهة متفرقة هنا وهناك:
 �إىل �أي مكان!حترك ثانية نحو ُفر�شها الأر�ضي يط�أه بقدميه فندت منها �شهقة
�أخرى بينما تبتعد ملت�صقة ب�أرجل ال�سرير ولكنه مل ي�أبه بذعرها ،جل�س
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�إىل جوارها م�ستندً ا �إىل احلائط نف�سه ممدً ا قدميه فوق ال ُفر�ش �إىل
جوار قدميها ينظر �أمامه مبالمح جامدة ثم قال:
 هنا �أف�ضل من �أي مكان.ابتلعت ريقها برهبة من قربه واق�شعر جلدها وهي تكت�شف ال�شبه
الكبري بينه وبني الرجل الأ�شهب بال�صورة قائلة بنربة خفي�ضة:
 -ماذا تعني؟!

د
ا
ر

ع
ص
دمت بعيدة عن جن�س الب�شر.
أنك ب�أمان ..ماري ال ِ
 �أعني � ِتقف كامل�صعوقة ،ولوح من اجلليد مير
�شعرت بجذور خ�صل �شعرها
ك
ت
بفهم �ضرب �أرجاءها مبقتل وقد
عرب عمودها الفقري وهي حتدق فيه
ب
ل
ل
�أوحت لها كلماته ب�أنه لي�س ب�شر ًيا ،بل ويكره نجن�س الب�شر.
ش
ر
 4 4 4وال وت
زيع
زم �شفتيه ورفع كتفيه ثم �أنزلهما ثم قال ب�أريحية وك�أنه يتحدث عن
الطق�س:
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حبي�سا ال يخدمه �سوى ال�صبية ال�صغرية التي تدلف
ليومني متتاليني ً
�إىل حجرة التخزين لتعب�أ يف �صحن عميق بع�ض البذور واحلبوب املُخزنة
يف �صوامع ال ِغالل الفخارية واملجهزة بفتحات �أ�سفلها دون احلاجة �إىل
ا�ستخدام فتحاتها العلوية ،وما ي�سقط منها تلتقطه الدجاجات كوجبة
�شهية ،وبعد �ساعة �أو �أقل ت�أتيه بالطعام واملاء ،غري م�سموح له بالذهاب
�إىل دورة املياة �إال ملرة واحدة ً
ليل يف ح�ضرة عمه الذي ينتظره يف اخلارج
على م�سافة منه بعيدة يراقبه بتحذير ووجه قا�س وهو ُيلقي عليه الأمر
اليومي املتكرر باحلزم نف�سه وك�أنها املرة الأوىل:
وعد من حيث �أتيت.
 -ط ِّلقها ُ

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

ل

ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش

دوما مل يختلط بها �سوى
فرتُد عليه نف�س االبت�سامة العالقة بثغره ً
بع�ض امللل وهو يكرر نف�س الإجابة:
 -لقد �أحببت الدجاجات وال �أريد فراقها!

ر
و
ا
لتو

زيع

ف ُي�شري عمه بيده �إىل الفتاة لتعيده �إىل حيث حبيبته وتغلق الباب خلفه
بالقفل احلديدي الكبري.
حمب�سا على الإطالق ،يختلي بنف�سه
�إنها نزهة بالن�سبة له ولي�س
ً
لي�صلي ثم ميار�س �شعائره املعتاده ،وعندما يفر�ض ال�صمت �سطوته وتهد�أ
الأ�صوات يف اخلارجُ ،ين�صت بانت�شاء وهو ي�ستمع �إىل �صوت خطواتها يف
غرفتها العلوية ويبت�سم!
تتم�شى بخفها املنز ّ
يل داخل الغرفة ذها ًبا و�إيا ًبا بهدوء وبطء لأوقات
ال يريد ع ّدها ،تتوقف ،وت�سريخلطوات �أخرى ،ثم تعود �إىل املنت�صف،
يعلم ب�أنها تتوا�صل معه ،حتدثه وت�ؤن�س وحدته فيفرت�ش اخلي�ش الذي
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ينام فوقه وا�ض ًعا كلتا ذراعيه �أ�سفل ر�أ�سه وينظر لل�سقف ،يلثم احلروف
لث ًما ف ُي ُ
دغدغها لتهرب من بني �شفتيه راق�صة على �أطرافها �ضاحكة منه
وعليه!:
 ليتك ُتيدين حبي كما ُتيدين تعذيبي.�أغم�ض عينيه لعدة �ساعات قبل �أن يوقظه نقر الدجاج ل�ساقه ,الديك
الوحيد ي�صيح وهو يدور بينها ً
البني املائل للأحمر وك�أنه قد
ناف�شا لري�شه ّ
ذرعا من وجود ذكر غريه يف نف�س القف�ص!
�ضاق ً

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

نه�ض بك�سل وهو ي�شعر ب�أمل يف عموده الفقري وفقرات عنقه التي
�أدارها بحركة �سريعة ف�أ�صدرت طقطقة �أراحته بع�ض ال�شيء بينما يجل�س
مرتب ًعا وبعني ن�صف مفتوحة يراقب دوران الديك بني دجاجاته قبل �أن
مازحا يحدث رفيقه بينما ينه�ض ليقف مت�أوهً ا:
يتكلم ً

ل

ك
ت
ب

ل
ل
ن
اقرتب لينظر للأعلى من خالل الطاقة ش
العلوية امل�ستديرة التي ت�سمح
ر
و
ال�سماء بزاوية منها،
بتجدد الهواء داخل احلجرة كما ت�سمح له بر�ؤية
ا
ل
ت
دقق النظر ليتبني اخليط الأبي�ض من اخليط الأ�سود من و
الفجر ب�صعوبة
ز
ي
من تلك الطاقة املفتوحة ال�صغرية ،ثم التقطت م�سامعه دقتني � عآتيتني من
 -ال تكن غيو ًرا هكذا يا رفيق؛ ف�أنا قلبي م�شغول!

�سقف الغرفة ،تتوقف لثانيتني ،ثم تدق مرة �أخرى ،كررتها لثالثة مرات
فعلم �أنها تخربه �أن ركعتي الفجر قد �آن �أوانهما� ،شفرة مل يتفقا عليها
يوما ،كل ما تفعله هي �أنها فقط جتتهد  ..وهو يفهم! لغة ال جتيدها الكثري
ً
من احلروف واملناق�شات واخلطط!
يوما عن م�شاعره ،ومل
كما كان احلال قبل �أن يتزوجا ،مل ُي�صرح لها ً
متنحه ما يجعله يت�أكد من تبادلها� ،إال �أنه ذهب ليكلم �أباها وهو على يقني
من موافقتها! مل يكن بينهما �شيء ،لكن بني قلبيهما الكثري!
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جال�سا بعد ركتي ال�صبح يرفع وجهه لل�سماء يتمتم
ل�ساعة ون�صف ً
ب�أذكاره ويراقب طلوع ال�شم�س مول ًيا ظهره للباب ،مل يلتفت حتى وهو
ي�سمع �صوت حترك القفل من اخلارج ،ت�سلل ال�س�أم �إليه وذاكرته ُتعيد له
نف�س امل�شهد كل يوم لنف�س الفتاة امل�ضطربة التي ت�أتيه يف مهمة م�ستحيلة
جلمع احلبوب ثم �إطعامه.
� -صباح اخلري.

د
ا
خديجة!
 -ر

ا�ستدار ً
ناه�ضا عندما �ألقت �صباحها متفاج ًئا بح�ضورها املباغت:

ع
ص
ري ا

ل

ا�ستندت بظهرها �إىل الباب الذي �أغلقته بعد دخولها فو ًرا وعقدت
ذراعيها متكتفة وتواجه نظراته املتعجبة بنظراتها القوية الواثقة ،مل
متنحه الكثري من اللحظات لي�ستوعب وجودها غري املتوقع معه بل قالت
على الفورمتعجلة:
 -هيا لتخرج من هنا.
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ت
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ع

لثوان قبل �أن ت�شق فمه
عقد حاجبيه وقد بد�أ ي�ستعيد تركيزه جمددًا ِ
ابت�سامة عبثية وهو ُيعاين تفا�صيلها ب�إمعان من �أ�سفل لأعلى بجلبابها
الأبي�ض الف�ضفا�ض الذي ترتدي فوقه اجلرجار وهو ثوب �أبي�ض �شفاف
بنف�س لون بيا�ض جلبابها �إال �إنه �أكرث طوال منه حتى يكاد مي�س الأر�ض
ويحتك بها ،بينما الو�شاح الأبي�ض كذلك يدور كا�ستدارة القمر حول
جذعها وينتهي فوق ر�أ�سها فيخفي �شعرها املعقود ب�إحكام خلف ر�أ�سها
فال ُيظهر منه �شي ًئا� ،أنفها ال�شامخ املرفوع يتحداه ومالحمها التي حتاول
�أن ت�صبغها باجلمود وهي تواجهه بعينيها اللتني حتددهما بخيط رفيع
جدً ا من الكحل ي�ستفزه ليكت�شفه� ,ساك ًنا فوق رمو�شها ال يكاد ُيفارق وك�أنه
جزء ال يتجز�أ من خيوط �سوادهما الطويل.
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أمك؟
 هل هذا ثوب � ِ�ضحكت �ساخرة وهي تبادله امل�شاك�سة بالقول:
 كما ترتدي �أنت مالب�س �أبيك!ت�أوه ً
با�سطا كفه فوق قلبه فحركت ر�أ�سها وزمت �شفتيها مدعية احلنق
حمافظ ًة على نربتها القوية اخلفي�ضة قائلة:

د
ا
ر

 ال وقت حلركاتك تلك ،يجب �أن تخرج الآن.وك�أن االبت�سامة قد ُنحتت فوق فمه ،اقرتب منها حتى و�صل �إىل
حافة الباب املُغلق م�ستندً ا هناك م�ستكينا ُمدع ًيا كعادته للرباءة ،يلومها
ً
مت�سائل:
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 -ملاذا مل ت�أتي يف موعدنا كما وعدتني؟
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تخلى ظهرها عن الباب وا�ستبدلته بجانبها لتواجهه وترد بحنق
حقيقي هذه املرة:

ر
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ا
كنتو �آتي �إليك يف
 �أنا مل �أخلف وعدي معك ،طوال ال�سنوات املا�ضية لتبتلكع التهمة
كل موعد ًبال ت�أخري ،والغابة ت�شهد يا جالل؛ فال ِترمنيزي
زو ًرا وعدوانا.

حك �شعريات ذقنه النابتة بت�سلية� ،إنه يع�شق تلك الطاقة والعناد التي
ت�شع منها عندما ي�ستفزها وي�سند �إليها ً
فعل لي�س من �شيمها ،خديجة
متاما كما حتب �أن ي�صفها
كلمتها كال�سيف على رقبتها مثل الرجال ً
اجلميع ،هي تعلم ب�أنه يثري حنقها قا�صدً ا وبرغم من ذلك ت�ستجيب وتفور
دما�ؤها احلرة يف �أوردتها على الفور لتنفي جميع التهم ،رمبا ذلك له
عالقة بالوراثة!
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 اهد�أي يا ُحب.تخ�صرت وهي تزفر متمتم ًة باال�ستغفار مغم�ضة عينيها ،وتل�صق
ظهرها بالباب ثانية ،دقيقة واحدة معه �أ�صابتها بالإنهاك ،فكيف لو
جمعتهما دا ٌر واحدة ،هل �سيحرقونها؟!
 �أال ت�شعر باخلطر مما قاله لك �أبي يف الديوان؟نربتها املت�شنجة جعلته يرتك احلافة ومعها ذاك املراهق الذي كان
حا�ض ًرا بقوة بينهما منذ حلظة واحدة ،وقف مت�صل ًبا ينظر �إليها برتكيز
وعقله ي�ستدعي تلميحات ن�صر الراوي عن رجل �آخر يردها زوجة،
وت�ساءل:
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كالم يف الهواء! هل �أخربك عمي من هو ،هل
 �إذن مل يكن جمرد ٍتعرفينه؟

ل
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ش

ما تزال تغم�ض عينيها ،فقط حركت يديها لتعقدهما خلف ظهرها
هام�سة:

ر
و
ا
 مل يخربين ،لكن منذ �أيام وم�سامعي تلتقط ما يدورلتحولنا يف الديوان،
و
القبيلة كلها تتكلم ،يقولون ب�أنني قد ِكبت وما هي �إال �ز
أيامي وع�أعرب �إىل
عامي احلادي والثالثون ومل يعد �أمامي فر�ص كبرية لأجنب �أحفادًا
لعائلة الراوي ،تعلم يا ابن عمي و�ضعنا ال�صعب منذ قتل �إخوتي
و�شباب القبيلة عام الفتنة ،الإجناب مل يعد رفاهية �أو مطل ًبا �أُ�سر ًّيا
يفكر به زوج وزوجة ،الإجناب بات فر�ضية حينها ،و�أنا ابنة �شيخ
القبيلة والوحيدة والعيون كلها تتجه نحوي ،هذه الأحاديث �ضربت
�أبي يف مقتل وجعلته يتخبط يف قراراته ورجال العائلة يجتمعون عليه
ويطالبونه بحل �أمرنا.
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عندما طال �صمته فتحت عينيها لتلتقي بنظراته املتهمة لها واملت�سلطة
عليها جتلدها وتتهمها �ضمن ًيا ،فعقدت حاجبيها تتفر�س فيه قائلة بنربة
مت�شنجة منفعلة:
 للمرة الثانية تتهمني بالرجوع يف كلمتي� ،أنا �أُطلعك على ما يجريحتى ال تظلم �أبي ولي�س معناه �أنني موافقة على ما يريدونه!
خرجت الكلمات منه ميتة ال روح فيها وهو يقول:
جئت الآن؟
 ملاذا ِ�أوجعها �صوته الفاتر و�س�ؤاله �أكرث مما فعل اتهامه ،ذاك الوجع حرك
دوما بالت�صرف باحلكمة
الأنثى بها والتي تختبئ يف عقل رجل يطالبها ً
لأنها ابنة �شيخ القبيلة ويجب �أن تكون على قدر امل�س�ؤولية ال جمرد فتاة
حتركها امل�شاعر ،حررت �إحدى يديها ال�سكانة خلف ظهرها ومل�ست بها
ذراعه وهي تطرف بعينيها لأ�سفل قائلة:
 جئت لأُخرجك من هنا قبل عودة �أبي.اللم�سة حطت على قلبه مثل فرا�شة �ضائعة ،ناعمة ب�سيطة وم�ؤثرة،
قادرة على فك عقدة حاجبيه وتركهما مرتاحني بال ت�شنج ،جاذبة حتركه
رغ ًما عنه خطوة نحوها� ،سحابة تغطي عقله وجتعله يقول بتملك:
 �ست�أتني معي ،هذه املرة لن �أغادر وحدي.ابت�سمت بتفهم وقد بد�أ هدير عقل الرجل بداخلها يعمل من جديد:
علي �أبي وهو يف عز قوته وعنفوانه وقهره لك ويل ،فهل يهون
 مل يهن ّكب وبد�أ يتخبط ويحارب طواحني الهواء لأجلنا!
علي الآن وقد ِ
ّ
م�صباحا كان
رفع حاجبيه ونطق بفهم لكلماتها الأخرية التي �أ�شعلت
ً
مطف�أ يف عقله فج�أة:
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منك �أن تهريبي؟!
 -هل عمي هو من طلب ِ
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مل جتبه ،حررت يدها الأخرى وعدلت به و�شاحها املثبت بر�أ�سها ،تلك
دوما ب�أنها ال تريد الإجابة �أو الرد حتى ال تكذب،
احلركة التي تخربه بها ً
فابت�سم بخفة وقد طغت الده�شة على �صوته وهو يقول:
 كيف مل �أفكر منذ دخولك �إ ّيل ،عمي هو من �أر�سلك..
قاطعته على الفور متنحه كل الإجابات التي يبحث عنها:
 -لقد وعدهم �أن يتخذ معك الالزم حتى لو ا�ضطر حلب�سك وتعذيبك.
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ندت عنه �ضحكة �صغرية خافتة وهو يتابع بالنيابة عنها ما ترف�ض هي
الإف�صاح عنه:
 فحب�سني يف غرفة التخزين وعذبني بنقر الدجاج ليكون قد و ّفىبكلمته معهم!
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لفت اخليوط املن�سدلة من طرف و�شاحها حول �سبابتها تتالعب بها
وتناظره بل�ؤم �ساخرة:

ر
و
ا
لتو

 بينما لعبت �أنت دور ال�سجني املغلوب على �أمره ،رجال عائلة الراوييعرفون كيف يلعبون مع بع�ضهم البع�ض بال اتفاق م�سبق.
 -ون�سا�ؤهم كذلك يا ُحب.

زيع

فعت نظ َرا ِتها �إليه بفخر يتناوب على ابت�سامتها مع اخلجل كلما
َر ْ
حدثها هكذا ,وك�أنها كل ما ميلك ,ال يحيد عنها بنظراته ,وك�أمنا هي من
ع َّلمته النظر! كما ع َّلمته كيف يحتمي بدفء لقاءاتهما املتكررة من الغربة
التي ت�ضرب ب�صقيعها �أرجاءه ,ولأجل ذلك حت َّمل يف ُبعدها َو�ص ًبا ولقي ما
ن�ص ًبا ,مل َ
ال�سحر وك�أمنا تغار على ِ�سحرها
تخ�ش عليه من ِ
لقي من الفراق َ
�أن يكون �إال الأعلى!
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مل يكن لديه الكثري من الوقت لينفذ �أمر عمه غري املبا�شر ويرحل
قبل �أن يعود �إىل الدار� ،إال �أنه مل ي�ش�أ �أن يذهب دون ر�ؤية جدته لأبيه،
ومنحته خديجة خم�سة دقائق معها قبل �أن يغادر م�صاحبة �إياه �إىل
غرفتها التي ت�شبه جميع غرف الدار لكنها مميزة بعبق املا�ضي ،هكذا
�ش َعر وهو يتنف�س بعمق رائحة يديها ويقبلهما بلهفة وا�شتياق ،بينما هي
متيل باجتاهه م�ستلقية على �سريرها وقد �أقعدها املر�ض منذ �أن حطت
بقدميها على �أر�ض تلك البلدة بعد تهجري قبيلتها �إليها ،انتزعوها من
بالدها َعنوة ب�أمر من املحكمة ومنحوهم � ً
أر�ضا بديلة على �ضفاف داو .
عندما رف�ضوا ا ُ
حلكم يف البداية وحاربوا بكل الطرق املمكنة ليحتفظوا
ببلدتهم الأم اتهموهم باخليانة وعدم احلر�ص على م�صلحة الدولة،
فباطن �أر�ضهم حتوي الكنوز بينما البيوت واملزارع ُتعيق فرق البحث
والتنقيب وال بد من هدمها والتخل�ص منها ،وبعد �سنوات ال َعـنت ،جاء
تنفيذ حكم املحكمة مبنتهى ال�سرعة والق�سوة ،و�أر�سلوهم عرب البواخر �إىل
داو ب�صكوك ملكية تعو�ضهم عن �أر�ضهم� ،إال �أنهم اكت�شفوا عند جميئهم
أرا�ض مملوكة بالفعل �أ ًبا عن جد
�أن تلك ال�صكوك ال تثبت �سوى حيازة � ٍ
لآخرين من ِعلية �سكان داو الأ�صليني ،ووجدوا �أنف�سهم حما�صرين يف
العراء بني املاء وال�صحراء و�أهايل البلدة الذين ينظرون �إليهم كغزاة
ف�شلت كل املفاو�ضات بينما عال �صوت ال�سالح ب�أنواعه.
حمتلني! ِ
إليك يا حاجة و�سيلة.
 ا�شتقت � ِمال نحوها ي�ساعدها على احت�ضان ر�أ�سه فلثمته وهي جتيبه ب�صوت
خفي�ض مرتع�ش من �أثر املر�ض:
َ -مل غبت عنا يا �شم�س يا ولدي!
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رفع ر�أ�سه بهدوء يتبادل النظرات مع خديجة التي جتل�س على طرف
الفرا�ش والتي مدت يدها يف احلني مت�سد بها على قدم جدتها وت�صحح
لها بابت�سامة عارفة بحالتها املر�ضية:
 �إنه جالل الدين يا جدة ،ابن عمي �شم�س.متعنت احلاجة و�سيلة بعينني مغ�ضنتني يف مالحمه الفتية وهي مترر
راحة يدها فوق �صفحة وجهه ُمرددة وراءها:

د
ا
�ضحك بخفةر
وهو يعاود لثم كفها بقلب حمرتق �صار يئن وقد اجتمع
ع
كلية عن �آخره وي�صهر املقاومة يف دقاته ،تلكما اليدين
احلنني عليه ليذيبه
ص
ري
التي تتفقد مالحمه حماولةالتذكرها كانت هي نف�سها من حتممه و ُتلب�سه
ب�صحبة �أبيه ورجال القبيلة لل�صالة بينما
بنف�سها مالب�س العيد ليخرجك
ت
ب للتقف بعيدً ا متذمرة لنزع حقها
هو طفل مل يتع َّد ال�ساد�سة و�أمه الراحلة
ن
رائحة احلنة احلمراء تغمر
يف حتميم ولدها وجتهيزه لالحتفال ،ال تزالش
ر
و
يجزمال �تأن قدمها كذلك
باطن كفها املمتلئ باخلطوط املتعرجة ،ويكاد
و
تتلون باحلناء� ،إنها حتب احلناء مثلما يع�شق هو خديجة! زيع
 -جالل الدين ابن �شم�س ،لقد كربت يا ولد!

ال�صلح ؟
 -هل �أنت قادم لأجل جل�سة ُ

�أظلمت النظرة يف عينيه فج�أة وقد دفع �س�ؤالها ذاكرته للخلف دفعة
قوية �أ�سقطته بال�ضربة القا�ضية جعلته يت�أوه للذكرى احلا�ضرة بينهم
التي تفر�ض �سطوتها على عقول ثالثتهم وقلوبهم ،تعزلهم عمن حولهم
بينما ت�سرت�سل اجلدة يف هذرها الفاقد للزمن متابعة بحنني بالغ:
 قال �أبوك� :إن جل�سة ال�صلح على �ضمانته ال�شخ�صية ،وب�أنه مت�أكدمن نتيجتها� ،أنا �صدقته وكذلك جدك ولكن عمك ورجال القبيلة
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رف�ضوا ب�شدة وقالوا ب�أن �أهل تلك البلدة �أهل �سوء وال كلمة لهم وب�أنها
خدعة ،مل ي�ش�أ جدك �أن يخذل �شم�س ووافق على عقد اجلل�سة ومرر
كلمته على رقاب اجلميع.
ُاحت ُِجزت عيناها بعيدً ا عنهما نحو تلك ال�صورة امل�ؤطرة الكبرية
املعلقة على احلائط مبواجهة فرا�شها والتي ت�ضم زوجها وبجواره ك ٌّل من
ولديه �شم�س ون�صر ومن خلفهما �أحفادها مبراحل �أعمارهم املختلفة،
يرتدون جمي ًعا الزي الر�سمي للقبيلة بلونه الأبي�ض املميز ،فهم�ست ُتدث
ُ�سكان الإطار وت�س�ألهم:
ال�صلح؟
 ب�شروين ،هل وقعتم على اتفاقية ُرفعت خديجة يدها مت�سح دمعة عابرة طفت رغ ًما عنها و�سالت على
ليونة وجنتها حتفرها بعذاب ،وقالت بابت�سامة ال ت�صل �إىل عينيها:
 ارتاحي الآن يا جدة وا�سمحي حلفيدك ب�أن يذهب فلقد ت�أخر للغايةنطقت كلمتها الأخرية وهي تنظر له ب�أن يتعجل ،فارتكز على ركبته
لينه�ض ولكن و�سيلة عاجلته مت�سائلة:
 يذهب �إىل �أين؟ �أال يزال يدر�س يف املدينة؟!عاد ي�سرتيح على كفه م�ستندً ا �إليه بينما يتناول كفها باليد الأخرى
وقد دب الوهن يف ج�سده فقال بتنهيدة متعبة:
النا�س هناك عط�شى بعد جفاف
 مل يعد �أحد يذهب للمدينة يا جدةُ ،مياههم ،ويعي�شون على املياه اجلوفية ،ن ِفدت معظم م�صادر الطاقة
لديهم واملتبقي منها يذهب ل ِعلية القوم ،وباتت الإلكرتونيات ال قيمة
لها الآن.. ،
نظرة خديجة احلادة �أوقفته كقطار �ضغط �سائقه املكابح فج�أة ،لقد
للحاجة و�سيلة بها،
تكلم زيادة عن الالزم و�صار يحكي حكايات ال �ش�أن
ّ
تنحنح يبتلع احلروف املتبقية يف حلقه ثم ا�ستطرد معتذ ًرا:
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 لقد �صدعت ر�أ�سك اجلميل جدتي ،فا�سمحي يل باالن�صراف.ت�أمتله لربهة بحنانها الطاغي قبل �أن ُتغم�ض عينيها با�سرتخاء
هام�سة:
 ليتنا نعود �إىل بلدتنا الأوىل ،حيث ال�شجر وال�ضفافانتظمت �أنفا�سها و�أرخت كفها يف كفه فانحنى يقبلها برقة قبل �أن
ينه�ض بهدوء� ،أ�شارت خديجة له ب�أن يتبعها ولكنه �سبقها م�ستوق ًفا �إياها
�أمام املر�آة التي تنت�صف الغرفة:
 �ألن ُتغريي ر�أيك بعد؟تنهدت بي�أ�س وهي تلتف نحو املر�آة تناظر انعكا�س �صورتها بتمعن
لتحادثه فيها:
 مل �أفعلها و�أنا �شابة �صغرية!ارتكز بذقنه �إىل ر�أ�سها من اخللف مم�س ًكا بكلتا ذراعيها وهو يبادلها
النظر باملر�آة:
 مل تكربي بعد للمر�آة ر�أي �آخر! منذ متى واملر�آة ت�شو�ش عقل �سيد الرجالة!ندت عنها �ضحكة خافتة لها حلن ي�شبه الأنني بينما تعلق على مزاحه
هام�سة:
 الكالم الدائر حويل ي�ؤملني وك�أنني عان�س عجوز ي�شفقون عليهاويتهمونها يف نف�س الوقت حتى بد�أت �أنظر لنف�سي يف املر�آة و�أرى
عالمات عجز ال �أعلم هل هي حقيقة �أم �صنع خيايل الذي بات
خ�ص ًبا هذه الأيام!
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ترك كتفيها وقمة ر�أ�سها وانحنى ي�ستند بذقنه �أعلى كتفها وي�ضمها
�إليه دون �أن يرتك عينيها يف املر�آة ً
قائل:
 بينما جتتهدين يف مراقبة �آثار ال�سنني على وجهك وج�سدك �أت� ُأمل
ا�سمك و�أ�س�أل :هل ُقيدت الأنوثة
�أنا تلك التاء املربوطة يف نهاية
ِ
فيك يا ُحب؟!
هناك فلم �أعد �أرى الأنثى �إال ِ
ثارت م�شاعرها تاركة العنان لدموع االمتنان تنهمر ،والتي ال ُتف ّرج
عنها �سوى �ضمته تلك وكلماته التي ال تعرف من �أين ي�ستقيها ،فائرة
نب�ضاته ال�صاخبة ,ت�شعر بها ت�ضرب ظهرها لتخربها ب�أنه هو � ً
أي�ضا يعاين
عبت عما يدور بداخلها وقالت مت�سائلة:
ب�صمتّ ،

د
ا
ر

ع
ص
الكلمات؟! لن �أ�ستطيع جماراتك �أبدً ا.
 من �أين لك بتلك ري اليفتحهما ل ُيناغ�شها بالقول:
راقبته ُيغم�ض عينيه لوهلة ثمك
ت
 يكفي �أن حتتويني بح ّلة حم�شي ! ب لل
ن
ارتفعت �ضحكاتها مع حاجبيها متعجبة منش
تنقل م�شاعره من خانة
ر
لت�ستكنيو بني ذراعيه
�إىل �أخرى بتلك ال�سرعة املده�شة وهي ت�ستدير والت
هام�سة:
زيع
� -أنت ال ُتطاق!

ارت�سمت ابت�سامة جانبية على ثغر احلاجة و�سيلة وهي تراقبهما
رجا ويخو�ض زمام
بن�صف عني يف اخلفاء ،ي ُرجها حلنُ حبهما املنقو�ص ً
هدوئها فت�صمت ليمتلئ جوفها باحلكايات!
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جبل داو

د
ا
ر

ليل ال
من قلب �صراع وح�شي بني �أفكاره و�أحالمه ،خرج يف عتمة ٍ
يباريها �سوى عتمة قلبه الذي توارى كل خري فيه خلف ال ِنكات ال�سوداء
ً
حماول
التي و�سمته ،يدور عقله يف دوائر ال نهاية لها ،يعمل كخلية نحل
�إيجاد حل لتلك الكارثة التي حلت به ،ماذا حدث له ،منذ متى وهو يرتدد
هكذا� ،شرطهم يحتاج جر�أة هو ُمتخم بها فلماذا ال يفعل؟!
رمبا احلريق الذي �شب يف بيت �أبيه �صخر وق�ضى عليه هو ال�سبب؟
هل يخ�شى غدرهم! �أم يخ�شى ال�صورة الذي �سي�صبح عليها لو منحوه ما
يريد!
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ر
و
ا
أمامو داره يرجونه
العويل مل ينت ِه منذ ال�صباح ،جتمعت ن�ساء البلدة � لت
كانت تتجه
ب�أن ير�أف بحال �أم عمار ،فاملر�أة �آخر مرة �شاهدوها بعقلهازي
ع
�إىل داره ،وعندما عادت كانت كمجنونة فاقدة لل�سيطرةُ ،ت ِزّق �شعرها

وت�صرخ وال تنطق �إال بالنداء على بنتيها املختفيتني طوال اليوم.

ليلى �أخربته ب�أن �أم عمار ح�ضرت يف حالة غري طبيعية وتهذي فلم
تفهم منها �شي ًئا و�صرفتها على الفور ،لأول مرة يخطو �سلطان العا�صي
خطوات غري واثقة وهو يتجه �إىل بيت املر�أة ،كيف �سيعرف ما بها
والأ�سياد يرف�ضون التعاون معه حتى ينفذ ما �أمروه به ،ر�أى نف�سه على
حقيقتها ،جمرد رجل ،بال �سطوة ،بال �أ�سياد ،بال حاكم ي�سنده ،فماذا
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يكون؟ جمرد فرد من �أهل البلدة ي�سمع ويطيع �أو ُيجر �إىل املخفر يف حالة
مع�صية �أوامر الكبار!
 �أجندنا يا �سيدنا ابنتاي خمتفيتان وزوجتي �شقت ثيابها وخرجت�إىل الغابة
ملتاعا متعل ًقا بطرف ثياب �سلطان،
هتف �أبو عمار بتلك الكلمات ً
ً
متو�سل بينما عمار يتكور على نف�سه يف ركن من �أركان البيت يبكي
جاث ًيا
ب�صمت يرتع�ش من اخلوف ،الن�ساء ُيحطن بهما بعيون مت�سعة منتظرة
للحظة املعجزة التي �ستحل على يد �سيدهم يف احلال ليك�شف مكانها
بهدوء ويذهب لي�أتي بها ،ولكن �شي ًئا مل يحدث ،فقط تنحنح و�س�أل بجمود:
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ص
 ماذا حدث ريبال�ضبط؟ ا

ل

ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش

تالقت الأعني بده�شة� ،شهقات خفي�ضة مبعرثة ،هم�سات تدور بينهن
تخربه �أنهن غري م�صدقات �أن الذي يقف �أمامهن الآن هو �سلطان �صخر
العا�صي الذي كان يعرف كل �صغرية وكبرية تدور يف حجرات نومهن ،الآن
ً
مت�سائل عما حدث بال�ضبط!
يقف

ر
و
ا
لتو

زيع

تغافل �سلطان عن هم�ساتهن املرتامية �إليه وهو ي�ستمع �إىل الق�صة
التي يرويها الرجل بتلهف الذي ابتلع ريقه متع ًرثا بينما يجمع �شتات
�أفكاره ويحكي:
 اختفت البنات �أثناء عودتهما باملاء ،وبقينا نبحث عنهما يف كل مكانومل جند لهما �أي �أثر ،وذهبتُ �أنا يف اجتاه وذهبت هي لبيتك لتطلب
م�ساعدتك ،فما لبثت �أن عادت تبكي وت�صرخ وال تتفوه ب�شيء ،ومنذ
قليل �شقت ثيابها وخرجت كاملجانني جتري حتى اختفت داخل الغابة
ومل �أ�ستطع اللحاق بها.
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زم �شفتيه حان ًقا بينما يومئ بر�أ�سه ُمكر ًرا بع�صبية مل ي�ستطع ال�سيطرة
عاجل �أم � ً
عليها� ،سيجدها ً
آجل لأجل هيبته املهددة ال �أكرث.
ا�ستدار وهو ينتزع طرف ثيابه من بني يدي الرجل بعنف ليغادر ولكن
الباب املوارب ُفتح فج�أة ف�شقهت الن�ساء عال ًيا وانتف�ض الباكي واق ًفا
بلوعة وهو يرى اندفاع ج�سدين للداخل� ،أحدهما لزوجته ال�صارخة
َ
ً
والآخر جلالل الدين مم�سكا بها بقوة يقيد مع�صميها من اخللف حتى
تتوقف عن متزيق �شعرها املبعرث والعالق ب�أطرافه وريقات �أ�شجار ذابلة
وم�صفرة ويتخلله الكثري من الق�ش والرتاب.
ً
حماول ال�سيطرة على
اندفع زوجها يتلقاها من بني يدي منقذها
جنونها هات ًفا:
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� -أين وجدتها يا موالنا؟! ل

ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش

التقط جالل الدين �أنفا�سه املتقطعة وهو ينف�ض قمي�صه الذي جتعد
وانف�صل عنه بع�ض �أزراره وهو يجيب ال�س�ؤال ب�س�ؤال هات ًفا بحنق:

ر
و
ا
لتو

زي
ع
اجتمعت الن�ساء عليها مي�سكن بها ويدفعونها جتاه �إحدى الغرف بينما

اله ْ�ستريية
 ماذا حدث لها يا �أبا عمار ،وكيف ترتكونها يف تلك احلالة ِوحدها؟!!
الرجل تهطل الدموع بغزارة من عينيه وهو يجيب بنظرات زائغة بني
زوجته التي يختفي �صراخها كلما �أبعدوها للداخل وبني �سلطان املت�صلب
بجمود وعلى بعد خطوتني ينتظر جالل الدين الإجابة ،ق�ص عليه �سري ًعا
ب�أنفا�س الهثة ما حدث باخت�صار وراقب انعقاد جبينه وهو يت�سائل من
جديد عن الفتاتني ،لتلتفت �إحدى الن�ساء نحوه وجتيبه متطوعة:
 مل جندهما يا موالنا� ،أرجوك اعرث عليهما كما عرثت على �أمهما،ا�شمل تلك العائلة امل�سكينة بعطفك وكراماتك .
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مل ينتظر �سلطان �أكرث من هذا� ،ألقى ب�آخر حجر ميتلكه يف بئر خوفهم
متغطر�سا:
العميق املت�أ�صل فيهم ل�سنوات غابرة وهو يقول
ً
 �س�أ�شرح لكم كل �شيء عندما �أعود ،فلدي موعد �أعلى قمة جبل داوومل يبق لي�سمع رد غرميه ،وال رد املجتمعني يف دار �أبي عمار ،بل
اندفع ي�شق طريقه خارج البيت ،هيبته يف خطر ،ال جمال للرتاجع ،حث
اخلطوات نحو جبل داو ،ذاك اجلبل الذي ال تنقطع منه �أ�صوات نباح
الكالب ً
ليل وحتى ت�شرق ال�شم�س ..

د
ا
�سلطان!
 -ر

ع
ص
ري ا

ل

ما الذي �أتى به خلفه ،هل يرغب ب�أن يلقى حتفه �أ�سفل اجلبل �أم ماذا!
توقف م�ستدي ًرا للخلف بعنف وقد ا�ستدارت معه كل �شرارت الغ�ضب التي
تغلي ب�أوردته يف تلك اللحظة:

ك
ت
ب

 -ملاذا تتبعني يا بن الراوي؟

ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
لتو

 �أردت فقط �أن �أخربك ب�أنني عرثت عليها يف الغابة �أثناء عودتي مناجلانب الآخر� ،أي �أنه ال دخل للكرامات يف املو�ضوع ،وقد �أخربت
الن�ساء بالداخل بهذا.

زيع

ع�صفت الرياح �صانعة دوائر رملية �صغرية من حولهما ،بينما �سهجها
يرتفع لي�ضرب وجهيهما وي�صيبهما بالق�شعريرة رغ ًما عنهما و�سلطان
يجيبه بربودة م�شابه ل�سواد الليل من حوله:
 لي�س من �ش�أين يا بن الراوي.ا�ستدار ثانية نحو اجلبل فهتف جالل الدين من خلفه �ساخ ًرا:
 �أال تخ�شى جبل داو!96

مل يتوقف �سلطان بل باعد بني خطواته ،بينما مل يفهم جالل الدين
نف�سه وهو يلحق به ،رمبا تلك احلالة املزاجية الرائقة التي خرج بها من
دار عمه « ن�صر» هي ال�سبب ،هي من منحته انت�شا ًء فما زال يبت�سم كـ فتى
ِغ ّر �ضم حبيبته �إليه لأول مرة ،تتخلل �شراينه حما�سة تدفعه ليحت�ضن كل
من ي�صادفه وي�صالح كل من يخا�صمه ويعقد �صفقات �سلم ّية مع �أعدائه
دون �شروط ،حالة من الطوف ت�أ�سره وتعرج به بكل �سهولة فوق كل املوانع
الزمنية واملكانية فيتال�شى بتناغم وك�أنه مل ْ
يوما!
ي�شقَ ً

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

هتف جمددًا دون �أن يتوقف عن مالحقته:
 �أخ َربين والدي ذات مرة �أن �إبلي�س نف�سه ي�سكن قمته ،فهل لديكموعد غرامي معه!

ل

ك
ت
ب

ً
�صارخا وقد بد�أ يقفز متخط ًيا ال�صخرة الأوىل
قب�ض �سلطان كفه بقوة
املنخف�ضة والعري�ضة جدً ا منحن ًيا ً
قليل ليتوازن ويقف ثانية:

ل
ل
ن
فمك الكريه هذا.
 نعم ،وعند عودتي �ستتمنى لو كنت �أغلقتشر
الذي ي�شعر ب�أنه
توقف جالل الدين �أ�سفل ال�صخرة متاب ًعا حديثهوال وت
ي�ستفيق من
مدفوع لي�ستكمله وغال ًبا �سيوبخ نف�سه عند ال�صباح عندمازيع
غيبوبته ال�شاعرية تلك:

 -ال يزال �أمامك فر�صة للعودة من الآن يا عدوي العزيز!

بد�أت قدماه تتعفر بالرمال �صعودًا بينما يجمع عباءته من حوله ويقاوم
الرياح ال�شديدة التي تدفعه للخلف وك�أن للجبل حالة طق�س خمتلفة عن
بقية البلدة متمت ًما بده�شة:
 هل ثمِ َل ابن الراوي �أم ماذا بال�ضبط؟!97

قفز جالل الدين فوق ال�صخرة ب�سهولة وك�أمنا يعتلي �أحد جياده وجمع
كفيه حول فمه ويناديه ب�صوت مرتفع كمحاولة �أخرية:
 �سلطان� ،إذا ِخفت على نف�سك تذكر ال�سالح الذي كنت �أواجهك بهيف �أول لقاءاتنا يف الغابة!
ا�ستكمل �سلطان رحلته للأعلى دون اكرتاث له وال لكلماته ،جالل
الدين فقد عقله حت ًما� ،أو رمبا ذاكرته و�سنوات العداء والكره بينهما،
وكلما تغول �أكرث كلما بد�أت �أ�صوات العواء تعلو ،تت�صارع �أنفا�سه وهو
يذكر نف�سه بالهدف الذي ي�سعى �إليه ليهون على نف�سه امل�شقة ،ال بد من
ا�ستعادة مكانته من جديد.
و�شي ًئا ف�شي ًئا �شعر برئتيه تتجمدان من �شدة الربودة وتنميل ي�سري يف
ج�سده بال هوادة ،تراءت له خياالت لذئاب وكالب حالكة ال�سواد حتيط
به من كال اجلانبني وك�أنها فرقة حرا�سة خا�صة!
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تخرج الثعابني واحليات فج�أة زاحفة بني قدميه فيتجلد ويتخطاها،
يعلو فحيحها في�صم �أذنيه وي�ستكمل طريقه ،تظهر خفافي�ش وغربان
تطري يف الأفق قريبة من ر�أ�سه في�شغل نف�سه بالتمتمة بامليثاق الذي
يحفظه وال بد من �إلقائه الآن ليعرفوه� ،إنه تابعهم �أ ًبا عن جد وبالت�أكيد
�سيرتكونه يعرب بينهم ،ال�شيطان الذي يعاونه ا�شرتط عليه �أن ي�صعد
اجلبل ويدخل املغارة العميقة �أعاله ،فهناك بيت املارد وم�سكنه ،و�إذا
كان يريد ا�ستعادة هيبته فال بد و�أن يذهب �إليه يف عرينه ،ليجدد �سجدة
الطاعة والوالء ً
منفذا كل ما ي�أمره به ،وعندها فقط �سيتجدد ميثاقهم
�سحا ًرا علي ًما ال قدرة لأحد على مواجهته!
تلقائ ًيا بل و�سي�صري ّ

زيع

مقدما لهم ج�سد
كل عام م�ضى كان يجدد امليثاق يف غرفة الأ�سياد ً
فتاة احل�صاد الغائبة عن الوعي موق ًعا �أ�سفله م�ستعي ًنا بقطرات ي�سرية
من دمائها ،ثم يرتكها لهم ويعود بعد عدة �أيام لي�أخذها جث ًة فاقدة لكل
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قطرة من دمائها ليدفنها يف �أعماق الغابة! فلماذا هذا العام بالذات
يطلبون �صعوده �إىل ماردهم الأكرب بعد �أن خدعوه واختاروا �سالم؟!
قاوم كل دفعة قوية تت�شبث به للأ�سفل ،حت�س�س الن�سخة التي يحملها
يف جيب �سرواله الوا�سع يطمئن ب�أنها ما تزال بحوزته ،لقد فعلها من
قبل ودون تردد وهو ينفذ �أوامر والده �صخر العا�صي وهو يخطو به �أول
خطواته لي�صبح �ساح ًرا ويعلمه ً
قائل:
 خذ امل�صحف �إىل اخلالء� ،ضعه � ًأر�ضا وقم بوطئه بقدمك ثم تبول
ُ
كذب َومن �أنزل عليه
فوقه واحفر بداخلك يقني ب�أن ما كتب فيه ٌ
كذاب.
ٌ
ال �ضري من �أن يفعلها ثانية ليجدد والءه وطاعته لري�ضيهم ،نفدت
طاقته وثقلت خطواته وعال نب�ضه ولكنه و�صل ،وهذا يكفيه كل عناء.
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فئران وذئاب وكالب �سوداء تدور حوله �أمام املغارة ،ال يف�صله عن
باح الكالب يتداخل
بابها �سوى �أن يرتاجعوا ليف�سحوا له املجال للدخولُ ،ن ُ
مع العواء ،بينما هو ال يتوقف عن الهم�س لنف�سه:

ر
و
ا
 تعرف ب�أنها لي�ست حقيقة� ،إنهم متج�سدون فقط � ،لتأخرج الكتاب منجيبك واجثُ وادخل راك ًعا ..ثم ا�ستمع �إىل طلباته وز
ونفذها عي

خمرجا ن�سخة امل�صحف من جيبه فخرجت �أل�سنة لهب
وبالفعل جثا
ً
من املغارة نحوه ،مل ي�شعر بحرارتها بالرغم من قربها ال�شديد ،و�صوت
كنفري البوق يتبعها انتف�ض له قلبه ،ولأول مرة ،ي�شعر �سيد اخلوف
باخلوف على نف�سه!
�شعر بروحه تفارق ج�سده وخفت هدير �ضخ الدم جل�سده ،بال �إرادة وجد
�أ�صابعه تنقب�ض على الكتاب بني يديه بينما �صوت جالل الدين ي�صدح يف عقله
«�إذا خفت على نف�سك فتذكر ال�سالح الذي كنت �أواجهك به دائ ًما يف �أول
لقاءاتنا يف الغابة»
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تلك املواجهة بينهما عندما كان يجل�س هناك �أ�سفل �شجرة حمرتقة
ياب�سة يعقد عزائمه وينفث فيها فوق �صحن حديدي ت�شتغل فيه النار بقطع
ثياب ملوثة ببقايا دماء ،وفج�أة اندفع �أحدهم نحوه من بني الأ�شجار،
وبقدمه دفع ال�صحن لينقلب ر� ًأ�سا على عقب وهو يتلو �آية الكر�سي بنربة
�شديدة قوية.
مل يكن �سلطان قد �أكمل قراءة طال�سمه بعد ،ت�صاعد الغ�ضب ك�شيطان
يجري يف دمه حتى قمة ر�أ�سه لي�شعل ناره هناك ،ت�شابكا بالأيدي ومع �أول
�سقطة ن�ش�أت �أول م�شاعر بغ�ض وكراهية جتاه بع�ضهما البع�ض.

د
ا
�أخرجه منر
�شروده ذاك الذئب الأ�سود بحجم الأ�سد الذي ظهر من
ع
ص
ً
ليعقره ،لعابه اللزج ي�سيل كاملطر من بني �أنيابه،
منق�ضا عليه
العدم
ري
فتجمدت الدماء يف عروقه الللحظة توقفت فيها الدنيا �أمام عينيه تلوح له
بنهاية ب�شعة ذهب �إليها بقدميه!ك
ت
4 4ب4ل
ل
ن
ش
ر
وال وت
زيع
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حمله على كتفه برفق وهو ي�صعد به الدرجات القليلة حيث الطابق
الثاين ،دخل الغرفة وو�ضعه بهدوء على فرا�شه ولكن ال�صبي تعلق برقبته
بفزع مبجرد �أن الم�س ج�سده الفرا�ش البارد ،ربت جالل الدين على ظهر
هام�سا:
ال�صبي وا�ستلقى بجواره ً

د
ا
وو�ضع ميناهرعلىعر�أ�سه وظل يتلو عليه بع�ض الآيات حتى هد�أ وغا�ص
طويلة مرت قبل �أن ينه�ض من الفرا�ش بخفة حتى
يف النوم ثانية ،دقائق
ص
ري
ال يوقظه مغاد ًرا �إىل الطابقالالأ�سفل مكان �إقامة عابد الدائمة ،وبرغم
كأن يعود لي�سرت�ضيه!
حاجته ال�شديدة للراحة �إال �أنه �آثر �
ت
ب للثمنرواق طويل ي�ؤدي �إىل غرفة
الطابق الأ�سفل عبارة عن ردهة �صغرية
واحدة فقط ينام فيها وال يكاد يفارقها �إال ش
لل�ضرورة.
ر
بال�صبي ُملقى على
كان ينتظره يف الردهة وقد �شاهده حلظة �صعوده وال وت
يتناق�ض مع
كتفه ،يقف يف املنت�صف عاقدً ا كفيه خلف ظهره ب�شموخ زيع
 -ال تخف يا عمار �س�أظل بجوارك

نظراته اجلريحة وهو ي�ستقبله بعتاب مبا�شر:
 -توقعت �أن ال تعود.

تقدم جالل الدين نحوه بابت�سامة هادئة ،مل يحتج �إىل كثري من فطنة
ليميز �ضجيج العتب من بني هم�س الكلمات وقال:
 حتى ولو حدثت معجزة وتقبلوين بينهم من جديد ما كنت �أبقىدونك.
ارتفع خده الأي�سر بابت�سامة هازئة جمي ًبا:
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 ال ت ِعد مبا ال متلكه ،يف النهاية ما �أنا �إال خادمكم بينما �أنت ابنالراوي!
قادما لو ا�سرت�سل
رفع جالل الدين حاجبيه بده�شة متجن ًبا حدي ًثا ً
يوما،
فيه عابد النتهى �إىل انزوائه يف غرفته ملدة ال تقل عن �أحد ع�شر ً
يوما حتديدً ا لينقطع
مل يدرك جالل الدين ملاذا يختار عابد الأحد ع�شر ً
للعبادة وينعزل عن النا�س ولكن هكذا اعتاد الأمر منذ وفاة والده ،فلم
يعد ي�س�أل وقد ظن �أنها عادة ال �أكرث وال �أقل.

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

 ابن الراوي! ذكرتني ب�سلطان قبل قليل!قالها �ضاح ًكا وهو يتقدم جتاه الأريكة الكبرية التي تتو�سط الردهة
ولكن �س�ؤال عابد �أوقفه:

ل

ك
ت
ب

 -كيف ت�صادفت مع �سلطان يف تلك ال�ساعة املت�أخرة؟!

ل
ل
ن
ش

تابع جلو�سه ب�أريحية مت�سندً ا �إىل ظهر الأريكة وهو ير�سل تنهيدة
طويلة قبل �أن يجيبه ً
قائل بال مباالة:

ر
و
ا
لتو

عقد عابد ما بني حاجبيه وهو يقرتب منه م�ستفه ًما :زيع

 -كنت يف بيت عمار ووجدته هناك.

 -ملاذا ذهبت �إىل هناك؟ و َمل �أح�ضرته معك؟!

مط �شفتيه وهو ما يزال مل يغادر بعد حالته املزاجية الرائقة وبد�أ
يق�ص عليه ما حدث منذ وجد �أم عمار تنب�ش يف �أر�ض الغابة حتفر فيها
ب�أ�صابعها وت�صرخ باكية ،وعندما مل ت�ستجب له ا�ضطر �إىل تقييد يديها
لتتوقف وكاد �أن يجرها ج ًرا �إىل منزلها بينما هي تنتحب وتهذي وحتاول
التمل�ص منه لتعود ثانية.
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كان عابد ي�ستمع بتحفز �شديد حتى و�صل يف احلكاية �إىل خروجه
خلف �سلطان ومالحقته له عند اجلبل ،فلم ينتظر �أن ي�ستمع �إىل احلوار
الذي دار بينهما ،بل �صاح بغ�ضب وقد فقد ال�سيطرة على نف�سه:
 لقد �أهدرت كل ما فعلناه طوال ال�سنوات ال�سابقة� ،أنا �أبذل كلجهدي لأبعدهم عنك و�أعزلك عنهم بينما �أنت تتطوع لإنقاذ امر�أة
منهم ،بل �أكرثهم كرهً ا لك ،ومل تكتف بهذا ،بل تتبع ابن العا�صي
�إىل اجلبل و ُت�سديه الن�صائح املجانية!!

د
ا
ر

ع
ص
ن�صحته ب�شيء؟!!
 كيف عرفت ب�أنني ري الحب غام�ضة لوهلة
بقي عابد على وقفته وقد غامت
كتنظراته خلف ُ�س ٍ
قبل �أن يجيب:
ب نل
ل
ش ُعدت يف حالة مالئكية
 توقعت ذلك ،فكلما ذهبت ملقابلة ابنة عمكر
خا�صة!
وال وت
بعقله كان
�أطرق جالل الدين بر�أ�سه ُمفك ًرا وقد �أ�ضاء �س�ؤال �آخرزيع

�أطلت نظرات بالغة الده�شة من عيني جالل الدين بينما يعتدل يف
ً
مت�سائل:
جل�سته م�ستندً ا مبرفقيه �إىل ركبتيه

منزو ًيا منذ ثالثة �أيام ،فرفع ر�أ�سه وهو ُيلقيه بده�شة �أكرب من �سابقتها:

 وكيف علمت ب�أن عمي قد غري داره �إىل دار �أخرى و�سط دورالقبيلة؟!�أجاب ب�سرعة وك�أنه كان يتوقع ال�س�ؤال:

 عندما غريت الطريق توقعت � ًأي�ضا �أن ن�صر قد اتخذ له دا ًرا �أخرى.
زم �شفتيه ُم ً
اول �إقناع عقله بكل الإجابات ،الإرهاق ال�شديد يجعله
يتجاوز كل العقبات يف �سبيل و�صوله �إىل �سريره يف �أقرب وقت ،وعندما
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و�صل �إليه بعدها بدقيقتني فقط مل يح�صل على الراحة التي ين�شدها ،بل
متكوما كعادته منذ ر�آه الليلة يبكي خائ ًفا ،ان�ضم �إليه �أ�سفل
وجد عمار
ً
الغطاء و�ضمه ليهد�أ متمتًما:
 ال تخف يا بطل ،كل �شيء �سيكون على ما يرام ،والدتك �ستكونبخري ،و�أختاك �ستعودان قري ًبا ،تفاءل خ ًريا.
لكنه مل يتوقف عن البكاء بل ارتعد �صوته وقد عال �صوت ا�صطكاك
�أ�سنانه وهو يتمتم بكلمات غري مفهومة ،ويحرك ر�أ�سه بـ ال !

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

�ضم كتفيه بقلق �شديد وهو يقرب �أذنه من فمه لي�ستمع ملا يتمتم به وال
ي�ستطيع التوقف عنه:
 �أختاي �أخذتهما الأ�سياد ًبديل عن �سالم!

ل

ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش
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ر
و
ا
لتو

مللم الليل رداءه عن جبني ال�شم�س ف�سطعت �أول خيوطها الذهبية
�سانحة لأهل البلدة باخلروج وممار�سة �أعمالهم ،طقو�س يومية ي�سريون
يف خاللها كالنيام ،الكل يكدح يف امل�ساحات املزروعة املتفرقة يف جوار
بيته ،يراعونها مبياة الآبار فتنبت لهم ما يطعمون به بطونهم ،الكل يعمل
لي�سد رمقه مبا تبقى من خريات �أر�ضه بعد دفع �ضرائب احلماية للحاكم
والنذور للأ�سياد كي ال ي�ؤذوهم!

زيع

عقد راع للغنم حاجبيه وهو يقرتب بحذر نحو ال�سواد املتكوم �أ�سفل
اجلبل ،ا�ستخدم ع�صاته يف رفع طرف العباءة امللقى على وجهه ففزع
ً
�ساقطا فوق �أحد �أغنامه التي تفرقت على
مرتاج ًعا للخلف حتى تعرث
الفور وهي ُتطلق نبيبها املتوا�صل باهتياج ،جمع �أغنامه يف �سرعة يحثها
بع�صاته ،ال يفهم ماذا يحدث بل ال يريد �أن يفهم ،يكفيه الهرب فقط.
104

�ضربت خيوط ال�ضوء عينيه واخرتق النبيب م�سامعه فا�ستفاق من
رقاده وبد�أ يحرك �أطرافه رويدً ا رويدً ا ،نظر حوله بينما يحمي عينيه
ويظلل فوقهما بيده ،ي�شعر بكل �أع�ضائه وقد تفرقت عن بع�ضها البع�ض،
�أمل �شديد و�صداع يفتك بر�أ�سه ،حتامل على �أوجاعه حتى ا�ستقام واق ًفا
ال يتوقف حلظة عن النظر حوله ،مل يكن �صاحب الأغنام قد اختفى بعد،
ما زال ما تبقى من الغنم يهرع خو ًفا من نباح كلبهم الذي من املفرت�ض
�أن يكون حاميهم!
ً
حماول نف�ض الغبار من مالب�سه ،ثم اختيار ُ�سبل غري
كتم ت�أوهاته
مطروقة �إىل حيث بيته ،ي�سري ُمنك�س الر�أ�س زائغ النظرات ،لوال ال�سواد
الذي يت�شح به ملا عرفه الرجل الذي مر بجواره والذي تعجب من هيئته،
وق�صرت قامته �أم هذا فقط بفعل �إطراقه للأر�ض
هل هزل فج�أة ُ
وانحناءة ظهره!

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

ل

ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش

ليلى � ً
أي�ضا رفعت حاجبيها ده�شة وهي ت�ستقبله عند دخوله املتواري،
�س�ألته بلهفة عن تغيبه وعن حالته تلك ف�س�ألها عن الأطفال!

ر
و
ا
�ساعدته للو�صول �إىل �سريره وهي تطمئنه ب�أنهم ما لت
زالواويف خمادعهم
امل�شعث وقد
بينما ُيلقي بثقله كله عليها لت�شتم رائحة الرمال يف �شعره زيع

فقد عمامته كما فقد ُخفه� ،أ ّنت مفا�صله وهو يخلع العباءة مب�ساعدتها
وي�ستلقي فوق فرا�شه مت�أوهً ا ،راقبت مالحمه ال�ضائعة بينما ُيغم�ض
ً
متاما عنها.
عينيه
منف�صل ً
جل�ست بجواره على طرف الفرا�ش وانحنت نحوه مت�سح على �شعره
وت�س�أله بت�صميم:
 �أخربين ماذا حدث لك!105

�ش َعرت ب�أنفا�سه ت�ضطرب دون �أن يفتح عينيه ف�أعادت �س�ؤالها وهي
ت�ضع يدها على جبينه الذي بد�أ يتعرق ب�شدة وترتفع حرارته فج�أة ،حرك
�شفتيه فلم ت�سمع ما يهم�س به ،انحنت بجذعها �أكرث وقربت �أذنها من فمه
ف�سمعته يهم�س بارجتاف:
 -ا�ستخدمتُ �سالحك يا بن الراوي!

د
ا
ر
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ل
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ر
و
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لتو

زيع

ليال �أخرياتُ ،مير الزمن يف خاللها على قلبها فينتزع منه
ثالث ٍ
ً
ُ
اخلوف �شي ًئا ف�شيئا وميلأ فراغاته باالعتياد! كما اعتادت الظلم والظالم؛
ّ
وطنت كوامنها الدفينة على الأ�سر اجلديد ،فباتت تتعامل معه وحتد
�أ�سواره معلقة الفتات ُكرث فوقها� ،سي�أتي ً
ليل ل ُيطعم وحدتها بكلمات ال
تفهمها ولكن ال يهم� ،إذا �أرادته �أن يذهب فما عليها �إال �أن تنام ،ت�ستيقظ
مع ال�شروق فتجد �صحن الثمرات ينتظرها وي�ستلقي على حافة فرا�شها
فوق الأر�ض.

د
ا
ر

ع
ص
�صباح �أم�س ا�ستقبلهاريخرب منع�ش حلوا�سها كما التفاح ،عاد بع�ض
من ال�شعور �إىل �ساقيها ال
فا�ستطاعت �أن حتركهما بنزر ي�سري من الأمل ..
بحثها عن خمرج قريب ،و�إن مل تواتها
جيد� ،سي�ساعد هذا على تطويرك
ت
دورة مياة !
ال�شجاعة بعد فما عليها �سوى البحث عنب ل
ل
ن
ومنذ تلك اللحظة وهي ت�ستند �إىل اجلدرانش
كطفل يتعلم امل�شي لأول
ر
كانت النافذة �أ ّو َل
مرة ويكاد يفقد توازنه مع كل خطوة يخطوها ب�صعوبة،وا ول
ت
ن�صف ج�سدها
ما و�صلت �إليه،
للخارج� .ألقت بحملها كله فوق حافتها حتى �أ�صبح زيع
تقري ًبا
للوهلة الأوىل كل �شيء يحث حنجرتها على ال�صراخ ،احلديقة
الداخلية للق�صر �أحرقت كل تخيالتها حتى الرماد ،وك�أنها �صورة مقتطعة
حلديقة غناء ومل�صقة بداخل غابة مرعبة ال يف�صل بينهما �سوى ال�سور
الداخلي املرتفع جدً ا واملحيط باحلديقة والق�صر!

من يعتني بالثمار و�شجر التفاح ،ومن ينظف ح�شائ�ش احلديقة؟!
دفعت ثقل ج�سدها ثانية لتهبط حيث تالم�س �أرجلها احلافية الأر�ض
املغربة الباردة ،ببطء وهدوء عادت ت�ستند �إىل اجلدران معتمدة على
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�ضوء ال�شم�س ،تنتقل بب�صرها هنا وهناك ،بالت�أكيد ه�ؤالء القوم كان
لديهم ح ّمام!
عند خروجها البطيء من الغرفة واجهتها ال�صورة الكبرية جمددًا
فغ�ضت الطرف عنها وهي تعود خطوة للخلف ت�ستند �إىل �إطار الباب
وتتنف�س بعمق دون �أن تتوقف عن التمتمة لنف�سها ب�أن تت�شجع فالأمر ال
ُيحتمل ،فج�أة انعك�س ال�ضوء القادم من النافذة فلمع �شيء ما مال�صق
للمر�آة ال�ضخمة� ،ضيقت ما بني حاجبيها برتكيز وهي ت�سعى نحوه
وتتلم�س اجلدار حتى و�صلت �إليه ،رفعت حاجبيها ده�شة بينما ُتدق يف
املقب�ض الذهبي ،هناك باب �صغري بجوار املر�آة تختفي حدوده بني الغبار
فيتناق�ض ذلك ب�شدة مع مقب�ضه الالمع ،كيف مل تنتبه له من قبل؟!

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

ل

ك
ت
ب

هذا ال�صباح بدا كل �شيء �أكرث �سهولة ،قدماها تتحركان ب�شكل �أف�ضل
بالإ�ضافة �إىل احلمام الذي اكت�شفته معها يف الغرفة نف�سها يحوي قارورة
مياه كبرية ،لن ت�ضطر للخروج ولديها نافذة و�صحن تفاح وزجاجة ت�شرب
منها ،ت�شعر بنوع ما من الأمان يف �صحبته يف �أثناء الليل فماذا تريد بعد،
�أكرث من ذلك يعد طم ًعا!

ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
لتو

زيع

لقد كانت تعي�ش يف كنف �ساحر لديه غرفة تعج بالأ�شباح فهل ت�ضجر
الآن من االحتماء يف كنف �أحدهم؟!
ليال فقط غريتها وباتت تنتظر الليل بعد �أن كانت متوت رع ًبا
ثالث ٍ
منه ،و�أ�صبحت �أ�سرية للعادة� ،صرير الباب الذي تهتم ب�إغالقه نها ًرا
ينبهها يف جوف العتمة �أن هناك زائ ًرا ،لتنتابها �أعرا�ض وقتية جتعل
مفا�صلها ت�صطك وي�شتد ا َ
خل َدر يف �ساقيها لتنزلق متكومة فوق الفرا�ش،
قبل �أن تن�سحب تلك الأعرا�ض مغادرة مبجرد �أن يطل بهيئته املريبة التي
حفظتها فت�ستند لتنه�ض ملت�صقة ب�أحد �أعمد هيكل ال�سرير �أيهم �أقرب
لها ،هل ال تزال تخافه �أم تخاف �أن يكون �أحدً ا غريه!
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أنت اليوم �أف�ضل.
� ِ�أوم�أت بر�أ�سها موافقة دون �أن جتر�ؤَ لتفتح �شفتيها ،فا�ستطرد وهو
يقرتب من النافذة:
قدميك غريبة!
 حالةِ
�أرادت �أن جتيب ولكن الكلمات ُح�شرت يف حلقها فخرجت بنربة
خ�شنة متقطعة:
 �أُ�صاب بال�شلل ..عندما � ُأخاف ..ب�شدة !
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مل ت�ستطع تبني �أثر كلماتها على وجهه وهو مينحها ظهره ُمعل ًقا :
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 -و ُت�صابني بفقدان الوعي كذلك!
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�أوم�أت بر�أ�سها ت�ؤيده وتنتظر ال�س�ؤال التايل ،مرت دقائق بينهما
يتبادالن فيها �صمتًا م�شب ًعا بكثري من الأفكار حتى قرر االلتفات وقد ح�سم
نزاعاته ً
قائل:

ر
و
ا
أنك ،هل
تتملكنيو ب�ش� ِ
 ُ� ِأنت ت�شبهني بذور التفاح خا�صتي ،احلرية لت�أ ِ
لقيك من النافذة� ،أم �أمنحك لغريي ليدفنك! زيع

�ضمت كفيها �إىل �صدرها وانهالت عرباتها مذعورة لرتجوه لكن الغ�صة
دوما ما تنجح
تخنقها وتقطع الطريق على �أحبالها ال�صوتية ،ولأن الغ�صة ً
يف �صراعها ذاك مع الكلمات ..مل تنطق �سوى بال�شهقات املتقطعة!
 هل �ضايقتك؟!ً
منده�شا من حالتها تلك ُمطل ًقا �سراح تو�سالتها املختنقة يف
�س�ألها
كفيها:
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 �أرجوك ال تلقني من النافذة وال ُت�سلمني ملن يدفنني.. كان لدي حقيبة ممتلئة بالبذور..رفعت ر�أ�سها �إليه بينما �شهقات خافتة ال تزال عالقة ب�صدرها تزفر
بها بتناغم متقطع رغ ًما عنها وت�ستمع ملتابعته حلديثه الغام�ض وك�أمنا
�سيق�ص عليها حكاية:
 -منحها يل جدي ،كانت من النوع النادر..

د
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�شيء من االرتباك حل مبالحمه وهو يحاول التذكر لوهلة قبل �أن
ً
يحرك ر�أ�سه ً
م�ستكمل:
ناف�ضا احلرية جان ًبا
 ال ب�أ�س ،املهم �أنها كانت جمموعة نادرة ،طمِ ع بها �أخي الأكرب،قيدين لي�أخذها مني عنوة� ،صرخت �أنادي �أمي ،ف�أقبلت تنظر يف
عيني مبا�شرة ،وعندما اقرتبت ،انتزعت احلقيبة مني ،ومنحتها
لأخي قائلة «الفتيات ال ي�صلحن للزراعة»!
�أرادت �سالم �أن تفتح فمها ولكن �شفتيها �أُطبقتا و�شعرت ب�أنها �ستبتلع
ل�سانها فا�ستطرد ُمنه ًيا احلكاية:
 زحفت ًليل على كلتا يدي وركبتي حتى و�صلت �إىل غرفة �أخي،
و�سرقت احلقيبة ،عدتُ �إىل غرفتي و�أنا على يقني �أنه �سي�سرتدها
مني عندما ي�ستقيظ ،فتحتُ احلقيبة و�أفرغت البذور كلها من
النافذة ،ثم �أرجعت احلقيبة مكانها �أ�سفل فرا�ش �أخي ،اكت�شفوا
�أمري بعدها بعدة �أ�شهر..عندما نبتت �أ�سفل نافذتي!
واحد
قلب ٍ
�أنهى عبارته �ضاح ًكا� ،ضحكة جتمع الأمل باملتعة وتخرج من ٍ
مكلوم! ً
قائل:
أرعاك كما رعيت البذور فينك�شف �أمري و�أُجلد من جديد!
 �أخ�شى �أن � ِ110
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زيع

لي�ست ق�صة� ،إنها �أُحجيته اخلا�صة ،ال بد من ذلك و�إال ملا كانت تفتح
فمها الآن ببالهة وحتدق به وقد ن�سيت �شهقاتها امل�سروقة ،بينما عقلها
يقفز �إىل نقطة يف الذاكرة ويفتح لها نافذة ُتطل من خلفها ال�صورة
امل�ؤطرة على جدار الرواق  ..حركت ل�سانها م�شدوهة م�أخوذةُ ،م�سرية
متد يدها نحو الباب ت�شري ب�سبابتها والت�سا�ؤل مير من بني �شفتيها مبهوتًا
مثلها:
 -هل كنت �أنت الطفلة ال�صغرية بال�صورة يف اخلارج؟!!
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طالت نظرته اجلامدة نحوها ،مل حتتج �سالم �إىل رد ،كانت عيناه
تنب�ض بالأمل ،باخلجل ،خلف نظرته جبال �شاهقة �سارحة ،تقف طفلة
�أعالها ،طفلة مار�سوا عليها كل طقو�س القهر! ت�صرخ م�ستنجدة ب�أمها
«�أنا مالك» ،فيهبط على ظهرها �سوط يل�سعها وي�شق جلدها وي�سيل دمها
أنت مليكة»!!
�شر�س «� ِ
حتى ال�سفح م�صاح ًبا لنداء ِ
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نها ًرا يف غرفة الديوان ،كانت احلرب الباردة على �أ�شدها ،كلمات
مرتا�شقة هنا وهناك ،بينما ال�شيخ ن�صر الراوي مل يكن ميلك �سوى
حائط ال�صد الذي ترتكن �شيبته ومكانته خلفه� ،إال �أن الهجوم كاد
ي�سحقه والأ�صوات ترتفع بتربم مما دفع خديجة �إىل �أن ترفع و�شاحها
على ر�أ�سها وتهرول للأ�سفل حيث اجللبة ،تاركة غرفة احلاجة و�سيلة التي
�أ ّنت تناديها �أال تفعل!

زيع

تعلم بعدم �أحقيتها الدخول �إىل اجتماع �شيوخ القبيلة ،لكنها جتد
�صعوبة يف تروي�ض الثورة بداخلها وهي ت�ستمع �إىل �إهانة توجه �إىل �أبيها
يوما ما ،و�صورة
بينما هو بينهم ال ميلك �سوى ع�صاته ومكانته التي كانت ً
مر�سومة باليد على قطعة قما�ش عر�ضية معلقة فوق �أريكته قد ذابت
خيوطها و�أو�شكت على ال�سقوط!
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 �أنت تتالعب بالقوانني يا ن�صر.توقفت يدها التي كانت يف طريقها لع�صر املقب�ض� ،إنه �صوت خاطر
الذي يريدها زوجة له ،خاطر بن �آ�صف الذي يعلم اجلميع مدى طمعه
يف من�صب امل�شيخة لأبيه ،وها هو يجد الفر�صة الذهبية ليفعل ،و ُيري
املجل�س مدى قدرتهما وقوتهما لفر�ض �سيطرتهما على �شيخ القبيلة ،بل
ومناداته با�سمه جمردًا وهو يتهمه بالتالعب ،وهذه �إهانة يتحداه خاطر
ب�أن يردها ،ومبنزلة �إعالن عن نزع الزعامة منه عنوة!
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جال�سا على طرف
انتفخت �أوردة ن�صر وقد ن�شب الغ�ضب ب�صدرهً ،
الأريكة م�ستندً ا بكلتا يديه �إىل ع�صاته ال�ضخمة وال�شرر يقدح من نظراته
�صائحا:
وهو يواجه خاطر ً

ل
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 لو كررتها يا خاطر ف�س�أطبق عليك قوانني القبيلة التي تت�شدق بهاالآن
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ارتفعت الهمهمات ال�ساخطة بني �شيوخ املجل�س بني م�ؤيد ومعار�ض،
يوما �أحدهم على
كل ما يحدث �أمامهم هو بدعة من �أمرهم ،مل يتجر�أ ً
�شيخ القبيلة ولكن ال ُيعرف � ً
أي�ضا للقبيلة �شيخ ك�سر قوانني املجل�س كما
فعل ن�صر.

زيع

يف املرة ال�سابقة منحوه فر�صة وهو وافق على ما اتخذوه من قرارات
و�أر�سل �إىل ابن �أخيه ليجربه على طالق ابنته �أو موافقته على حرق
قرب �أبيه ،وكان من املفرت�ض �أن ي�سجنه كما اتفقوا يف حالة رف�ضه
حتى يخ�ضع لهم.
واليوم جمعهم خاطر ووالده من بيوتهم ليخربهم ب�أن ن�صر تالعب
وقام بتهريب جالل الدين الذي مل يكن يف �سجنه املقرر من الأ�سا�س!
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كان التوتر ي�سود بداية اجلل�سة غري املتوقعة حتى قرر خاطر بو�ضع يده
يف فم الأ�سد العجوز لينتزع �أ�سنانه فتخفت هيبته بني احل�ضور ،وبرغم
فقد ن�صر لأنيابه لكنه ما زال قاد ًرا على الزئري!
نه�ض �أحد ال�شيوخ يف حماولة للتهدئة ً
با�سطا كفه على �صدره طال ًبا
لل�سماح:
 العذر �إليك يا كبري الرواة ،ال ت�ؤاخذ خاطر فهو ابن عمومتنا ومازالت دماء ال�شباب جتري ب�أوردته فيندفع يف احلديث بال �إرادة منه.
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تنحنح الرجل ليجلي حنجرته وقد �صوبت النظرات نحوه وهو ي�ستكمل
وا�ض ًعا النقاط فوق احلروف:
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 نحن ال جنر�ؤ على التقليل منك ولكن �أنت علمتنا يوم طردت فيه�أخاك �شم�س من القبيلة �أن القوانني فوق اجلميع كبرينا و�صغرينا
ومن ثم جالل الدين لي�س ا�ستثناء وال حتى ابنتك.

ل
ل
ن
شجل�س الرجل وقد �أنهى
حتولت الأب�صار تلقائ ًيا نحو ن�صر مبجرد �أن
ر
و
خديجة يف اخلارج
حديثه ،خفتت الهمهمات وخفتت معها نب�ضات
ا
ل
ت
متامازحينما قال
وهي
تنتظر كالبقية رد والدها الذي جاء كما توقعته ًو عي
باقت�ضاب:
� -س�أر�سل له من جديد.

مزقت �ضحكة خاطر ال�صمت املهيب الذي لفهم جمي ًعا للحظات قبل
�أن يعلق �ساخ ًرا:
 و�أين �ستحب�سه هذه املرة ،يف غرفة ابنتك؟!وبدون تفكري اندفعت خديجة تفتح الباب بقوة لي�ضرب احلائط خلفه
مقتحمة للغرفة ،دخولها كان ي�شبه املفرقعات املندلعة يف ليل �ساكن �ضجت
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�سما�ؤه فج�أة بالألعاب النارية فالتفتت الر�ؤو�س جتاهها وهي تتقدم بثبات
لب�ؤة تنوي نه�ش فري�ستها الذي مل يكن �سوى خاطر ،تقرتب منه م�شرية
ب�سبابتها هاتف ًة بتحذير �أقرب �إىل �صفعة على وجهه :
 يبدو �أن �أعوامك الأربعني مل تعلمك �شي ًئا عن الأدب مع �شيخ قبيلتكوال مع ابنته التي من املمكن �أن تتربع وتعلمك ً
بع�ضا منه �أمام الرجال!
�آ�صف املتكوم كالثعلب النحيل بجوار ولده يعلم مدى ت�أثره بها ،وب�أنه
لن يرد مبا ي�ؤذيها مهما وجهت له من لعنات ،لذلك نه�ض لتظهر انحناءة
ظهره ال�شديدة وجبينه العري�ض ونظر �إليها بعينيه الغائرتني ونظراته
اللئيمة ال�شامتة التي �أف�صحت عن ما �سيقول قبل �أن يتفوه به ً
قائل بنربته
الرفيعة واحلادة:
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 -يبدو �أن العنو�سة قد �أك�سبتك طبائع الرجال يا ابنة ال�شيوخ.
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فتحت فمها لتكيل له ما بجوفها ولكن هتاف والدها با�سمها �أوقفها
ونظراته التي تخرتقها ت�أمرها باالن�صراف يف احلال وب�أن ح�سابها
�سي�أتي فيما بعد!
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زيع

وبينما هي تتوعد خاطر بنظراتها وتدور على عقبيها لتخرج �سمعت
�آ�صف يتنهد ويقول ببطء مدع ًيا ال�شفقة على ما و�صل �إليه حال ن�صر:
 الأمور تنفلت من بني �أ�صابعك يا ن�صر ،يف البداية �أخوك ثم ابنهوالآن ابنتك ،لقد و�ضعت رجال القبيلة يف موقف ال ُيح�سدوا عليه
كالنقطة ال�سوداء يف تاريخها ،وملحو ذلك ال�سواد عن جبني رجالنا ال
بد من ا�ستدعاء القا�ضي حلل ذلك الزواج امل�ش�ؤوم ..
�ألي�س كذلك؟
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قال كلمته الأخرية وهو يوزع نظراته بني كرباء القبيلة الذين �أوم�أوا
باملوافقة فامتقع وجهها وتوقفت متجمدة مكانها وعندها قال ن�صر
مبهوتًا:
 �أتريدون تطليق ابنتي من زوجها رغ ًما عنهما!!ارتكن �آ�صف �إىل كتف ولده مت�صن ًعا الإرهاق والتعب وهو يقول معق ًبا
بنربته نف�سها احلادة كال�شفرات:
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 لي�س نحن و�أنت تعرف جيدً ا يا ن�صر � ..إنها �أحكام القبيلة  ..فمادامت ابنتك ال تزال يف بيتك معقود عليها فقط فمن حق القا�ضي
�أن يفرق بينهما ويزوجها لآخر يف اليوم نف�سه ،وحلفظ ماء وجه
القبيلة وافق ولدي على الزواج منها لأجل �إنقاذنا فقط من العار
الذي �أحلقته بنا!
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ب للالتي حملت خطايا مل تعرفها
حكمه و�ضع كلمة النهاية لتلك اجلل�سة
ن
ال�شيوخ للمغادرة بداخل كل
قبيلتهم منذ ن�ش�أت وحتى اللحظة ،نه�ض ش
ر
منهم �صراع مل يتم ح�سمه بعد.
ً وال وت
حتمل كفيه
تعمد خاطر االن�صراف خلف اجلميع تاركا ع�صا ن�صرزيع

وفوقهما جبينه املُتعب� ،صعد �آ�صف العتبة املرتفعة مب�ساعدة ولده
الذي التفت نحو خديجة التي مل تتحرك من مكانها بابت�سامة �أ�شعرتها
باال�شمئزاز وتغ�ضنت لها مالحمها وهي تهم�س:
 ي�سرين �أن �أحمو تلك االبت�سامة املقرفة عن وجهك املتعجرف هذا!توقف �آ�صف كما فعل خاطرالذي كان يرد عليها حان ًقا:
 ومن �سيفعل هذا ،مرو�ض اخليول خا�صتك  ..املختبئ كالفئران!115

بادلته االبت�سامة ال�ساخرة مثبتة نظراتها ال تريد حتى �أن ترم�ش وك�أن
نظراتها قد ماتت فوقه وهي جتيبه:
 زوجي �أتركه للأمور الكبرية� ،أما الأمور التافهة ف�أنا كفيلة بها!تفلتت �ضحكة من فم �آ�صف وهو يلتفت نحوها ً
قائل:
لك ل�سان كاحلية يا بنت ال�شيوخ � ..سم ُه زعاف!
ِ -
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 ي�سعدين �أن �ألفه حول رقبة كل من يحاول التقليل من �ش�أن �شيخالقبيلة لي�أخذ مكانه الذي ال يليق بالطامعني.
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�أفلتت منه �ضحكة �أخرى �صغرية ويحرك ر�أ�سه مينة وي�سرة ويحث
ولده على االقرتاب منه لين�صرفا ،ومبجرد �أن مر بعتبة الدار اخلارجية
و�صارا وحدهما ا�ستند �آ�صف �إىل كتف ولده وهو يهم�س يف �أذنه �ضاح ًكا:
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خلفت عليك من �أن تبيت معها يف
 لوال �أن زواجك منهاٌّ
�ضروري ِ
غرفة واحدة.
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ال�سلم كانت مرجتفة حد التم�سك ب�سوره لعدم
خطواتها الأوىل �أعلى ُ
ال�سقوط املخزي ،كان ي�سبقها بدرجتني فقط ً
قاب�ضا على �شمعدان �أثري
ت�شتعل فيه �شمعة واحدة بني خم�س منطفئات ،وهي تتبعه ب�صمت ،ت�سري
خلف �ضوء النار مدركة ملا قد ي�صيبها من احرتاق ،ال تعلم �إىل �أين
�سي�أخذها� ،أخربها منذ قليل �أن عليه الرتفيه عنها لذلك �ستتبعه يف جوله
داخل الق�صر!
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ال�سلم احللزوين ُي�شعرها ب�أنها
ع�شر درجات وبد�أت ت�شعر بالدوارُ ،
تهبط �إىل اجلحيم يف خالل �أرجوحة خطرة االرتفاع ،كل �شيء يدور من
حولها ،دوران نريان ال�شمعة التي ت�سبقها يف يده ،حاولت تنظيم �أنفا�سها
املختنقة بينما �صدرها ي�ضيق ،هل كانت تفكر منذ عدة �أيام يف الزحف
فوقه للهرب!

ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
لتو

اقرتب البهو للغاية مما جعلها تتوقف برهبة ملتفتة للأعلى ترفع
ر�أ�سها وتنظر ،هناك يرقد اجلزء الأ�صغر من خماوفها� ،أما الآن فهي
متوجهة رمبا حلتفها.
 -حتركي!

زيع

عادت �إليه وقد باغتتها كلمته املتعجبة من وقفتها تلك و�أوم�أت موافقة
حمدقة بخوف ،البهو ال يختلف كث ًريا ،كما ر�أته بال�ضبط من بني �أعمدة
ال�سور يف الأعلى ،كل ما زاد عليه �أنه بات �أ�شد رع ًبا حيث كل �شيء �أخذ
حجمه احلقيقي ،يف الليل ال قيمة لتلك الفراغات يف الباب الكبري،
ُ
الظلمة ال حتتاج �إىل الت�سلل من بينه كما يفعل �ضوء النهار ،لأنها تطغى،
هي ال�سائدة هنا وال�سائد هو الأقوى!
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 �إىل �أين نتجه؟!قالتها هام�سة حمدقة بكل ما حولها من جدران �سوداء و�أثاث متفحم،
تكا ُد جتزم �أن احلريق بد�أ من هنا ،طاولة الطعام الكبرية كماهي حتتجز
جز ًءا كب ًريا من الركن ال�شمايل للبهو ،عبارة عن قطعة �سوداء بي�ضاوية
ال�شكل يعلو �سطحها قطع �أخرى م�ستديرة �أكرث �سوادًا تباين �أحجامها
بدت ك�أطباق و�صحون ،بينما املقاعد متباعدة منقلبة ر� ًأ�سا على عقب،
فج�أة قفز ف�أر من فوقها ف�صرخت مرتاجعة للخلف:

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

 -كانوا يتناولون ع�شاءهم الأخري!

ل

�شهقت وهي ت�ستدير �إليه جمددًا بعد �أن كانت تتبع الف�أر بعينيها والذي
اختفى عند الباب بينما هو يتابع �شاردًا عنها:

ك
ت
ب

 -دائ ًما ما كان هناك مقاعد �شاغرة!

ل
ل
ن
ش

تقل�صت معدتها ،جتمع يديها حولها لتحت�ضن ج�سدها املرجتف بينما
هو يعود ليتحرك من جديد فتتبعه ب�ساقني مرتع�شتني� ،سار حتى و�صل
�إىل �أحد الأعمدة الكبرية يف الزاوية ليختفي خلفه هو و�شعلته ،ف�أ�سرعت
خلف م�صدر ال�ضوء الوحيد لتلحق به ولتجد نف�سها بداخل ممر ق�صري
ي�ؤدي �إىل حجرة ف�سيحة من الوهلة الأوىل للهياكل املحرتقة للأجهزة
يوما ما �أوحت لها ب�أن احلجرة مل تكن �سوى مطبخ
التي كانت كهربائية ً
الق�صر!

ر
و
ا
لتو

زيع

كان لديهم يف بيت �أبيها ٌ
بع�ض منها مركونة بجوار التنور الذي
ي�ستخدمونه للطبخ واخلبز والذي �صار �أكرث نف ًعا منها بعد �أن انقطعت
الكهرباء بال رجعة!
ال تعلم ملاذا ي�أخذها �إىل هناك رمبا كانت �ست�س�أله لو كان توقف ً
قليل،
لكنه تابع خطواته وهو يتجه نحو �أحد اجلدران بجوار حو�ض الغـ�سيل،
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و�ضع ال�شمعدان فوق احلو�ض واطم�أن �إىل ثباته قبل �أن ي�ستدير ويدفع
اجلدار جان ًبا.
حدقت �سالم يف اجلدار وهو يتحرك ب�صعوبة جان ًبا ليظهر من خلفه
�سواد �آخر وليل جديد ،وليزيل عتمته تناول ال�شمعدان ثانية واخرتق به
ما خلف اجلدار� ،سارت كاملنومة وك�أمنا يربطهما حبل غري مرئي فك�شف
�ضوء ال�شمعة عن ُ�سلم �آخر ،يت�سع ل�شخ�ص واحد ودرجاته تكاد ُتعد على
�أ�صابع اليدين.

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

توقف هناك وا�ستدار �إليها فتجمدت مكانها وهي تراه يتفح�ص
مالحمها بينما �ضوء ال�شمعة ينعك�س على مالحمه لتبدو �أكرث �شرودًا وهو
يقول لها مرب ًرا:

ل

ك
ت
ب

علي حكايتك دون �أن �أطلب،
لعبت دور �شهرزاد
ِ
 بالأم�سِ ،وق�ص�صت ّ
رمبا تهربني من ال�سيف كما كانت تفعل.

ل
ل
ن
زاغت نظراتها بحرية حقيقية هام�سة ش
بده�شة:
ر
وال

 -هل هي قريبتك؟!

ت
و
زي

ع

يبدو �أنه ابت�سم لأنها ملحت وجنتيه ترتفعان لأعلى يف و�ضع ي�شبه
االبت�سام قبل �أن ي�ستدير طال ًبا منها �أن تتبعه ،ت�شبثت بال�سور اخل�شبي
بينما تهبط على مهل حماولة تقليل �صوت الطقطقة ال�صادرة عن درجات
ال�سلم.
ُ
ر�أته يتجه �إىل من�ضدة مرتفعة وبد�أ يف �إ�شعال كل ال�شموع واحدة تلو
الأخرى ،كل واحدة منها قادرة على �سحب �شهقة ده�شة خافتة خمتلفة
عما قبلها ،كلما زادت الإ�ضاءة اكت�شفت عامله ال�سري �أكرث ف�أكرث.
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تقف الآن مت�سعة العينني و�سط قبو ف�سيح توفرت فيه كل �أ�سباب ال�سكن
برغم كل �صناديق املعدات التي ت�شغل رك ًنا ً
كامل به ،ن�سخة مطابقة
لغرفة النوم يف الأعلى والتي مل تفارقها �إال منذ حلظات ،ال�سرير نف�سه
العري�ض واخلزانة واملر�آة� ،إال �أن الأثاث مل مت�س�سه نار وك�أنه منف�صل عن
الق�صر وما حدث فيه من كارثة ،برغم الغبار الطفيف الذي ال ُيقارن مبا
هو يف الأعلى �إال �أن املكان ي�صلح للعي�ش والتخزين م ًعا ،وبالطبع املربد
كمنا�ضد مغطاة مبفار�ش ذهبية ،ال�شيء
الكبري والتلفاز مت ا�ستخدامهما
ِ
املختلف هنا هو الرائحة!

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

ذكرتها رائحة املكان من حولها بالطني الذي كانت تقوم بجمعه على
�ضفة النهر اجلاف لتذهب به �إىل �أختها لبناء الأفران الطينية ،مذ كانت
�صغرية وهي حتب الطني ورائحته املختلطة برائحة خبز �أمها وجتد فيه
�شي ًئا ي�شبهها!

ل

ك
ت
ب

 اختاري.ل
ل
ن
ش الكبرية املفتوحة وي�شري
جذبها �صوته �إىل حيث يقف �أمام اخلزانة
ر
و
املبعرثلتوك�أمنا �أ�شعرتها
للثياب املعلقة بداخلها ،التفتت جتمع �شعرها
ا
و
الثياب الأنثوية الكثرية التي �أمام ناظريها ب�أنها �إحدى ال ز
إناث! عي
 �أختار ماذا؟!ينا�سبك.
 ماِ
حركت ر�أ�سها نف ًيا ال تعلم ما تنفي بال�ضبط �إال �أن الأمر بدا جنون ًيا
حد كبري ،الثياب الأنثوية ت�شبه ما يرتديها هو الآن ،كلها باللون
�إىل ٍ
ُ
الرمادي الذي طبعت عليه ر�سومات الطاوو�س ب�ألوانه املتعددة ب�شكل
ت�صاعدي من الأ�صغر
متداخل ،قيا�ساتها جمي ًعا خمتلفة ومعلقة برتتيب
ّ
للأكرب ،مل�ستها بف�ضول ،لي�ست معتادة على ملم�س احلرير لذلك دغدغ
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ملم�سه حوا�سها امل�شتقاة لبع�ض من الرفاهية والنعومة قبل �أن ين�ساب من
بني �أ�صابعها ً
راحل هام�سة مبا يعتمل ب�صدرها:
 ل�ست معتادة على ذلك النوع الفاخر من الأقم�شةيوما ،وبرغم ذلك دفعت ثمن خيوطه واحدً ا واحدً ا!
 �أنا مل �أرده ً� -إذن ملاذا ترتديه؟!

د
ا
ر

مل يجبها ف�شعرت بتفاهة �س�ؤالها وارتفعت دماء احلرج �إىل ر�أ�سها
حماولة تربير عبارتها بتعرث:

ع
ص
منا�سبةالوال جتد ،ويف ظل دوامة تعرثها مل تنتبه
تبحث عن كلمة ري
الرتفاع وجنته جمددًا وينحني بر�أ�سه فقط نحوها ي�س�ألها :
رجل؟ ك
ت
 هل جتدينني ًب لنل
توقف تعرث ل�سانها يف احلال وكادت تبتلعهشبالكلية وهي حتدق به،
ر
وترتفع كتفاها بتلقائية جتيبه:
و
ا
ل وت
 نعم  ..لكن هذه ..زيع
� -آ�سفة� ..أق�صد �أنت رجل فلماذا..

ت�شري بعينيها �إىل ثيابه وهي تتعرث يف حروفها من جديد ،لكنه مل
يفهم ،فقد ترجم عقله كلمة «لكن» ب�شكل خمتلف عما كانت تق�صده،
لي�صرخ بوجهها:
 لكن ماذا؟بالن�سبة لها مل يكن جمرد �صراخ ،كان ك�سمكة قر�ش تريد ابتالعها
وقد تغريت تعابريه كلها و�صارت قريبة �إىل الإجرام ،فرتاجعت معتذرة
برعب:
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 �آ�سفة � ..آ�سفة� ..آ�سفةلكن غ�ضبه قد �أفلت من عقاله وتك�سر ذاك اجلليد الذي كان يحيط
نف�سه به منذ فتحت عينيها ووجدت نف�سها يف ق�صره للمرة الأوىل ،قب�ض
على ر�سغها بقوة وجرها خلفه� ،صعد بها ُ�سلم قبو حتى كادت ت�سقط عدة
مرات ولكنه مل يكن بوعيه لينتبه حتى لوقوعها بالبهو فجذبها من جديد
بقوة لتنه�ض� ،أمل ر�سغها يت�صاعد مع �صعودها ال�سلم احللزوين امللتف.
و�أخ ًريا دفعها بداخل حمب�سها الأول تار ًكا يدها ف�سقطت � ً
أر�ضا
جال�سة� ،أ�سندت ظهرها بيديها تدفع بقدميها لترتاجع بعيدً ا عن تقدمه
ال�شر�س نحوها حتى الت�صق ظهرها باجلدار ،وهي ال تزال تعتذر مرا ًرا
وحترك ر�أ�سها باكية تلهث بينما �صدرها يعلو ويهبط بانفعال اخلوف
واجلري م ًعا:

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

ل

ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش

 مل �أق�صد � ..أنا فتاة غبية ..ال �أح�سن الكالم� ..ساحمنى وال ت�ؤذين�أرجوك..

ر
و
ا
لتو

وترية حركة �صدره مل تكن ب�أقل منها ،ف�إن كان ما يحركها اخلوف،
فالغ�ضب هو من ي�شعله ويكاد الأمل يفتك به ،ال�شمعدان الذي مي�سك به
تنعك�س ناره فوق وجهه وهو يقف �أمامها بطوله الفارع رمبا كان �سي�صيبها
بنوبة قلبية وقد عاد �إىل دوره يف احلكاية للقيام بدور الوح�ش!

زيع

تركها الليلة كلها بعد �أن غادر كالإع�صار ،ومع كل �ساعة متر ،تع�صر
فيها عقلها لتجد اخلط�أ الذي ارتكبته دون �أن ت�صل �إىل �أي �شيء تدرك
به �سر حتوله املفاجيء واجلنوين هذا ،هو مل يكن �أغرب ما حدث لها تلك
الليلة ،بل الأغرب منه �أنها وبالرغم من كل ما عاي�شته من خوف ما زالت
حترك قدميها!
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رمبا لأن اخلرب اجليد فيما حدث �أن قوة �إم�ساكه لها جعلتها توقن
ب�أنه ب�شري مثلها كما �آملتها بال�ضبط ،ولكن منذ متى والب�شر ي�شعروننا
باالطمئنان ،هل لأنه ك�شف لها عن خمبئه ال�سري الذي جعلها ت�ستوعب
كيف لب�شر �أن ينجو من ذلك االحرتاق املهول الذي ق�ضى على كل �شيء؟
بالت�أكيد لي�ست �أ�سبا ًبا كافية ،هناك �أ�سباب �أخرى مل تكت�شفها بعد لتف�سر
ردة فعل قدميها!

د
ا
ر

 -التفاح.

ع
ص
ري ا

التفتت جهة الباب �إىل حيث كان واق ًفا هناك مم�س ًكا ب�صحن التفاح
بني يديه ،تفاج�أت و�أجلمت وقفته تلك كل حوا�سها� ،إنها املرة الأوىل التي
يزورها فيها نها ًرا ،كانت كل زياراته لها ليلية ،الآن تراه ب�شكل �أو�ضح مع
خيوط ال�شم�س ،االختالف مل يكن كب ًريا فقط قام بحلق �شعره بالكامل!

ل

ك
ت
ال�صحن بالقرب منها ،ابتلعت
اقرتب منها بخطوات فاترة وا�ض ًعاب
ل
ل
ن
شهو حركة حلقها �صعودًا
ريقها خائفة من جمرد التفوه بكلمة �شكر ،الحظ
ر
ً
وهبوطا ف�أ�شاح بوجهه ً
بذنب الأم�س:
و
ا
قائل بنربة خفي�ضة خمتنقة تول
 �آ�سف.زيع
 -ال ب�أ�س!

كان ردها �سري ًعا جدً ا مما جعله يعاود النظر �إليها ب�إمعان ،بينما هي
تبادله النظر بالتحديق ال تدرك هل متلك وحدها بئ ًرا للت�سرع احتكره
ل�سانها وحده �أم ماذا!
 هل تريدين اخلروج من هنا ؟ مل �أعد واثقة.123

قطب حاجبيه يتفح�ص التحرك ال�سريع لب�ؤب�ؤ عينيها ،بينما هي ترد
وك�أنها يف �سباق ،لدرجة �شعوره بلهاثها اخلفي�ض يتبع كل جملة قاطعة
جتيبه بها
 �س�أذهب لأعتني ب�شجرياتياعتدل جذعه وا�ستدار ليغادر متاب ًعا:
� -أهملتهم منذ قدومك!

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

اختفى عاب ًرا الباب للخارج فما كان منها �إال �أن نه�ضت م�سارعة نحو
النافذة ،تختبئ خلف �أحد حوافها ترقب ال�شجرات املثمرة القريبة من
النافذة ،حلظات وظهر �أمامها ً
حامل قارورة كبرية �أنزلها عن كتفه
قرب م�ساحة م�ستديرة تتو�سط ال�شجر وبد�أ ي�سقيها بروية ،يبدو �أنها بذور
وليدة يقوم ب�سقايتها ،تابعت حركة يده الرتيبة وعقلها ي�سرتجع �س�ؤاله
الأخري ،تعود �إىل من ،و�إذا ذهبت ف�إىل �أين؟ �إنها ال تعرف معلومة واحدة
عن القبيلة التي كانت �ستتجه �إليها ،كل ما عرفته عرب �سنوات عمرها
ب�أنهم الأعداء الذين دارت بينهم وبني بلدتها حرب كبرية مات على �إثرها
�شباب ُكرث ،و�أنهم ي�سكنون بعد حدود الغابة املُحرمة التي ال يعربها �أح ٌد
�سوى ال�ساحر مطوع الأ�سياد وموالنا �صاحب الكرامات التي تخ�شى ذكر
ا�سمه �أمام الأول.
جالل الدين بالن�سبة لها �أ�شد ً
بط�شا من �سلطان ،ففي جمال�س الفتيات
كانت ت�ستمع �إىل هم�ساتهن التي تدور حوله

ل

ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
لتو

زيع

ذات م�ساء قالت �إحداهن بنظرة حاملة:
�صباحا يرو�ض �أحد �أح�صنة احلاكم� ،إنه قوي للغاية وو�سيم،
 ر�أيتهً
كان يطري فوق الفر�س ال مي�سك اللجام �أبدً ا �أبدً ا تار ًكا يديه يف
الهواء!
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�شهقت هي كما تعالت �شهقات املراهقات وهن ي�ستمعن �إىل الفتاة
املتكلمة التي امتلأت عيناها بالن�شوة وهي ترى نف�سها حمور اهتمام
بقية الفتيات فبالغت يف تربع �ساقيها وطوتهما �أ�سفلها وا�ستقام ظهرها
بحما�س هاتفة وهي حترك كلتا يديها �شارحة:
 نعم كان يطري ،ولي�س على الفر�س فقط� ،أمي �أخربتني ب�أنه يذهب�إىل الكعبة كل م�ساء ويعود بعد �ساعة ويقال ب�أنه ي�صعد �إىل ال�سماء
� ً
أي�ضا ويجل�س يف ح�ضرة اهلل ،وي�ستطيع �أن ي�ؤذي ال�ساحر ولكن �صلته
الكبرية باهلل متنعه.

د
ا
الفتيات كنر
ي�صدقن وي�شعرن جمي ًعا بالق�شعريرة� ،أما هي فلم تفعل
ع
ص
اجلل�سة وهي ت�شعر بالكره جتاهه �أكرث من �أي وقت
�سوى �أن ان�سحبت من
ري
�سابق ،لو كان ميلك كل ال
هذا ،فلماذا ال مينع ما يحدث يوم احل�صاد،
فلماذات ال يطلب منه �أن ُينزل علينا املطر
�إذا كان يجل�س يف ح�ضرة اهلل،
ك
الكرامات لنف�سه على عك�س �سلطان
وي�سقي البلدة العط�شى� ،إنه يخبئ
ب
ل
ل
ن
شالوحيد الذي مل ي�سخر
الذي ينفع النا�س ب�أ�سياده ،ر�أيها هذا هو ال�شيء
منها �أحد ب�سببه وهي تتفوه به �أمام جمع من الن�سوةريفوال�سوق كن يتبادلن
�أطراف احلديث عن هذا وذاك ،عندها علمت ب�أنها الت
لي�ستوالوحيدة التي
تفكر بـ جالل الدين بنف�س الطريقة ،وعلمت � ًأي�ضا �أن النا�سزي
ي�شبهون �إىل
ع
حد كبري نبات ال�سرخ�س الذي كان والدها يزرعه يف بيتهم لي�ستخدمه يف
عالج �آالم مفا�صله ،وتغليه والدتها لعالج معدتها ،ودائ ًما ما كان ي�شرح
لها ب�أنه نبات يحب �أن ينمو يف �أجواء ظالمية رطبة!
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ظلت �سالم طيلة اليوم ترت�صده من النافذة وتراقب اعتناءه بكل ما
هو ٍّ
متخف بعيدً ا عن الأنظار ،حتى �أنها جتر�أت وخرجت من غرفتها لتقف
ال�سلم لرتاقب عودته للق�صر ،ولكنها مل ت�ستطع املالحظة اجليدة
�أعلى ُ
�إال مبا يجود به عليها �ضوء ال�شم�س املت�سلل من بني فراغات الباب ،البد
ً
مطبخا
�أنه ي�ستخدم الباب اخللفي الذي �شاهدته يف احلجرة التي كانت
يوما ما.
ً
�شارف اليوم على االنتهاء ومل تتناول �سوى ثمرة واحدة ،دور املخرب
ال�سري ي�سليها كث ًريا وقد تبدد ُجل اخلوف من ر�أ�سها ليحل حمله الف�ضول،
غريزة الأنثى التي ولدت بها ،حب الإغراق يف التفا�صيل!
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�إال �أن �شجاعتها الوليدة تلك كانت تتقهقر دائ ًما بعد الدرجة الثانية
ال�سلم ،ثم تعود �أدراجها من جديد حيث النافذة ،ترك احلديقة منذ
فوق ُ
�أكرث من �ساعة ،حل الغروب ومل يظهر حتى الآن ،يبدو �أنه ما يزال غا�ض ًبا
منها وب�شدة.

ر
و
ا
لتو

زيع

�صوت حتركات �آتية من الرواق جذبها فالتفتت بحذر ،حثت اخلطى
بهدوء حتى �أل�صقت ظهرها باجلدار املجاور حلافة الباب تتن�صت،
خطوات �أقدام تقرتب من غرفتها جعلتها حتب�س �أنفا�سها ،توقفت قرب
ال�سلم ،حركت ر�أ�سها امللت�صق
الباب حلظة قبل �أن تبتعد من جديد �إىل ُ
باجلدار وهي ُتبعد �شعرها لتف�سح الطريق لعينيها بينما ت�شرئب بر�أ�سها
فقط للخارج!
�شاهدته يقف على نف�س الدرجة التي كانت ترتاجع عندها �شجاعتها
دوما ،مل ي�ستغرق توقفه دقيقة قبل �أن ي�ستكمل رحلة هبوطه ثانية،
ً
126

اطم�أنت ب�أنه هو ولي�س �أحدً ا �آخر ممن ي�سكنون خميلتها املرتعبة على
الدوام ف�سبق ل�سانها التفكري كعادتها لتناديه على الفور:
 مالك.نربتها و�صلته ك�شخ�ص يت�شبث به بجذع ،دون �أن تعرف �أنه هو من
�سيلتفت على الفور ليت�شبث با�سمه من فمها ،التفاتته كانت �سريعة
مباغتة لدرجة �أنها تراجعت كطفل قام بك�سر حتفة ثمينة دون ق�صد،
عندما حترك نحوها بلهفة ارتبكت فلم تفهم بعد ردود فعله الغريبة جتاه
كلماتها ،مل تكن تعلم �أنه مل يكن جمرد نداء ،لقد كانت تعرتف برجولته،
ب�أنه مالك ،وهذا كفيل بجعله يطري �إليها ليلبي النداء:

د
ا
ر

ع
ص
 -هل ناديتني؟ ري ا

ل

ك
ت
ب

�س�ؤال يرجو �إجابة واحدة لتمنحه له �سري ًعا جميبة:

 -نعم� ..آ�سفة لو..

ل
ل
ن
ش

عليك ..اطلبي.
 ال ِر
و
ا
ما يزاالن يقفان عند الباب ،مل يدخل ومل تخرج � لت
إليه،ومقاطعته لها
متخمة باال�ستعداد لأن يفني نف�سه مقابل ذاك النداء الغايل:زيع
 -اعتذر لو �أغ�ضبتك بالأم�س

 �ساحميني على حماقتي بالأم�س!ً
م�شتعل حتى اطف�أته بندائها،
غ�ضب ،لقد ا�شتعل وظل
من قال �إنه ِ
�سكبت فوقه �صك اعرتافها به وذيلت طرفه بتوقيعها ،ال�شخ�ص الثاين يف
هذا العامل الذي ناداه با�سمه ،مالك ولي�س مليكة!
 -كيف جنوت من احلريق؟!
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�س�ألته بينما حتدق به ،مل تفهم �سر حمادثتهما الغريبة وغري املرتبة،
بحار ،جمرد �شراع م�شقوق من املنت�صف
احلوار بينهما يبدو ك�إبحار بال ّ
ميتد للعمق كل�سانهما ،ال جترب نف�سها على التوقف عن ال�س�ؤال عما ال
يعنيها والذي رمبا يودي بها �إىل تهلكة ما.
وال يرد ب�أجوبة منطقية تفهمها ،بل يطرح لها �أحجية ،جمرد رموز
وعليها حلها �إن كانت بالف�ضول الكايف ملعرفة احلكاية!

د
ا
ر

 ومن قال ب�أنني جنوت! رمبا �أنا �شبح عالق بني احلياة واملوت� ،أوجمرد وهم� ،أو كابو�س تعي�شينه منذ �أيام!
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زيع

ُملقى على �شاطئ البحر ،جانب وجهه مدفون بني الرمال والقواقع،
ال�سحب بالندف املت�ساقط وخزَ الإبر ،يفتح عينيه
عا ٍر ً
متاما ،وخزته ُ
فريى الأفق وقد امتد �أمامه رماد ًيا� ،أطرافه ت�صرخ بالأمل و�صوته حمتجز
يف حلقه ،يحدق يف تلك املوجة التي ترتفع و�سط اليم كاجلبل وت�سري نحوه
وك�أمنا لها �أرجل مت�شي بها ،الهلع وحده وال �سواه جفناه معلقان بني
ال�سماء والبحر لي�شعر فج�أة ب�أنياب تنغرز يف ظهره بينما ي�سحبه املوج
�إىل الغرق ،حتركت �إحدى يديه فت�شبث بالرمال ،لكنها ان�سلت من بني
�أ�صابعه ،يختلط دمه املتدفق باملياه ليتحول �إىل الأحمر الدامي ،يدفع
املاء بيد واحدة ليطفو ،مع كل دفعة يغرق �أكرث حتى انهارت قواه مع كل
�شهقة يفتح لها فمه فتتدفق دما�ؤه �إىل حلقه بغزارة ،حتى امتلأت رئتاه
بالدم واختنقت �شهقات املوت يف �صدره ،هدر البحر فج�أة بزئري له نربة
مفهومة �أرعدت ما تبقى من �أنفا�سه الأخرية ،ت�ضج لها ال�سماء والأر�ض
ال�س َح َر ُة َ�س ِاج ِدينَ »
« َو�أُ ْل ِق َي َّ
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ارتفعت �آخر �شهقاته التي ا�ستيقظ على �إثرها بهزات قوية بينما ليلى
تناديه:
� -سلطان  ..ا�ستيقظ!

فز ًعا بينما العرق ين�صب من جبينه �ص ًبا حتى �أغرق الفرا�ش
نه�ض ِ
�أ�سفل ظهره ،يحدق بـزوجته بجنون ،خافقه ي�ضرب بال رحمة ،عيناه
تدوران يف الغرفة بجنون ،تناولت كو ًبا من املاء بجوار الفرا�ش ومدت
يدها به لي�شرب ،فنظر �إىل املاء بذهول قبل �أن يرفع عينيه �إليه ثانية
ب�ضياع حقيقي ،وقبل �أن تفتح فمها قفز من الفرا�ش وكل خلية من ج�سده
تنطق هل ًعا لي�سقط � ً
أر�ضا بجوار ال�سرير �ساجدً ا !
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ُعقد ل�سانها وهي حترك ر�أ�سها نف ًيا وتنظر �إىل ج�سده املنتف�ض
�سجودًا بينما �صوت بكائه يعلو ويهبط� ،شهقات تتبعها �أخرى حتى ُخيل
لها ب�أنه ُتزهق �أنفا�سه ويحت�ضر ،مل جتر�ؤ على التفوه بحرف وال �أن ت�صدر
�صوتًا ،خم�س ع�شرة دقيقة كاملة قبل �أن يعم ال�صمت من جديد ،فتجر�أت
ناه�ضة نحوه ،ركعت �أمامه حتاول رفع ر�أ�سه عن الأر�ض ،لكنها كانت
�أثقل مما تبدو ،كانت تريد الت�أكد ب�أنه ال يزال ح ًيا� ،أخف�ضت ر�أ�سها نحوه
ونادته هام�سة بتوتر:
�سلطان!
د
ا
مل يجبها ر
فكررتها ثانية وثالثة حتى ا�ستجابت �أطرافه وبد�أ بالتحرك،
ع
ص
جبهته عن الأر�ض ،حتى �أجل�سته على طرف الفرا�ش
�ساعدته على رفع
ري
ومالحمه غارقة بني �شالل المن الدموع:
ك
ت
 ماذ يحدث معك يا �أبا الأوالد!ب
دقائق مرت احتاجها ليلتقط �أنفا�سه ل
ل
ن
امل�سروقة قبل �أن يتمتم بح�شرجة
وعيناه حترقانه ك�أ�شد مما يكون :ش
ر
وال وت
 ال �أعلم..ز عي
مف�صحة عن قلقها قالت م�ستفهمة:
 كيف ال تعلم ،منذ �أن جئت ذاك ال�صباح و�أنت بحال غري احلالً
�صارخا كل ليلة وك�أنك كنت تنازع املوت� ،صارحني ماذا
وت�ستيقظ
حل بك؟!

 ال �شيء ،عودي لنومك يا ليلى.ا�ستند �إىل حافة الفرا�ش ً
جال�سا قبل �أن يدفع
معتدل بتعب يرتدي خفه ً
نف�سه يجربها على النهو�ض �سحب عباءته املعلقة فوق امل�شجب وارتداها
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كيفما اتفق بينما هي تراقب حتركاته الواهنة تزوي ما بني حاجبيها
بعجب ت�س�أله:
 �أين �ستذهب هذه ال�ساعة؟مل يرد ،غادر البيت مغل ًقا خلفه الباب دون �أن يلتفت �إليها ،لقد تغري
كث ًريا والإ�شاعات حوله ت�سري كالنار يف اله�شيم ،تلتهمها الأعني يف �سوق
البلدة ،كل عني منهم تقذفها بكومة من عالمات اال�ستفهام ،ملاذا مل يعد
�سيدنا ي�ستقبل احلاالت التي تذهب �إليه؟ ملاذا رف�ض النذور بالأم�س؟!
ت�سبح يف بحور تتلقفها بني ا�ستفهام وتعجب بينما هي ال متلك �إجابة
ت�شفي �صدورهم!
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كان قد ا�ستيقظ من نومه قبل �ساعة لي�ؤدي ما اعتاد عليه كل ليلة،
مم�س ًكا بن�سخته التي مل تفارق بيته ل�سنوات ،يقر�أ ِور َد ُه بعد �أن �أحيا الليل
بعدة ركعات ،عندما قطعت قراءته طرقات على الباب� ،أن�صت ً
قليل
وعندما مل تتكرر ظن ب�أنه ُيهي�أ له! فعاد للقراءة ثانية ،فتعود الطرقات
من جديد ،ترى من ي�أتيه يف تلك العتمة ،من امل�ستحيل �أن يكون عابدً ا
فلقد دخل خلوته حان ًقا ولن يخرج منها قبل �أيام!

ر
و
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لتو

زيع

يف النهاية كان عليه النهو�ض لريى ،ا�شتد عوده واق ًفا وهو ي�سحب
ب�أ�صابعه �سجادته املخ�ص�صة لل�صالة ،وو�ضع ن�سخة القر�آن على املن�ضدة
املرتفعة التي جتاور �سريره البارد واخلاوي حتى منه وتوجه تلقاء الباب.
 من؟ �سلطان!131

هو نف�سه لفظ ا�سمه متعج ًبا ،لو كان �أحد �أخربه ب�أنه �سيذهب �إىل
جالل الدين ذات يوم بتلك الطريقة لكان �سلط عليه كل �أ�سياده دفعة
واحدة ،رمبا ما يزال يح ُلم ،رمبا مل ي�ستقيظ بعد!
وبنف�س الده�شة ورمبا �أكرث نظر �إليه جالل الدين عرب الباب املفتوح
بينهما� ،أي �شر �أتى بك يا ابن العا�صي يف تلك ال�ساعة!
 -ماذا تريد؟

د
ا
ر

لفظها جالل الدين بهجوم مباغت متحف ًزا يف وقفته ،لكن النظرات
امل�شتتة القلقة يف عيني غرميه �أخربته ب�أن ً
زلزال ما قد �ضرب البلدة
فانقلبت ر� ًأ�سا على عقب ،ال�شيء �آخر �سي�أتي بـ �سلطان �إليه ،وحتى يف هذه
احلالة فلن ي�أتي �إليه �إال ليت�أكد من موته فقط

ع
ص
ري ا

ل

 �أدخلني لبع�ض الوقت فقط.ك
ت
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مل تعد تلك ال�شرارات اجلنونية التي كانت حتيط كل لقاء بينهما
موجودة ،ف�أمامه الآن رجل مطرق �شاحب الوجه زائغ النظرات!

ر
و
ا
املتحفزة ،دلف �سلطان
�أف�سح له طري ًقا للدخول دون �أن يرتك وقفته لت
و
يعنهعكث ًريا �أن
للداخل وبداخله ي�س�أل «ما الذي �أتى بي �إىل هنا ؟!» ،مل زي

ينظر حوله ،تنحى الف�ضول جان ًبا �أمام الإح�سا�س الغريب الذي ينتابه وال
ي�ستطيع �أن ي�ضع يده عليه.
ا�سرتخ يا بن الراوي.
ِ
خرجت عبارته م�صاحبة لتنهيدة ق�صرية يخفف بها �أعباء م�شاعره
املختلطة ً
جمل�سا ،تبعه جالل الدين بجل�سته التي
متخذا �أول �أريكة قابلته ً
ال يقوم بها �إال عندما يكون غري مرتاح ،يرتكز ب�ساعده �إىل يد املقعد بينما
�ساعده الآخر ينثني ً
�ضاما لقب�ضته وا�ض ًعا �إياه فوق فخذه:
قليل ً
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 هل تتخذ و�ضع اللكم هكذا دائ ًما!مررها جالل الدين فلم ت�صله كعبارة �ساخرة �أبدً ا ،احلروف تختبئ
خلف مزاح �ضائع ،ال �أول له وال �آخر فقال مبا�شرة:
 ما الذي �أتى بك؟ -ال �أعلم!
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ر

تفح�صه جالل الدين وهو يرفع كتفيه ويخف�ضهما بينما �أهدابه قد
انتفخت حتى اختب�أت خلفها عيناه املحمرتان بلون الدم وقد فقدتا كل
متاما وهو يتمتم:
بريق لهما حتى كادت تنطفئ ً
� -أخ�شى �أن �أُ�صدق ما يدور عنك بني النا�س!

ع
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 -النا�س يبالغون دائ ًما.
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 �أيوجد احتمال �أن ُتخربين احلقيقة بنف�سك؟ -ملاذا تهتم؟!

ر
و
ا
لتو

 رمبا لأنك يف بيتي قبل طلوع الفجر!ز
ي
ع
 ملاذا قلت يل عند اجلبل �أن �أ�ستخدم �سالحك �إن خفت على نف�سي،مل فكرت يف م�ساعدتي من الأ�سا�س؟!

ا�سرتخى جالل الدين يف مقعده م�ستندً ا �إىل ظهره عاقدً ا �ساعديه
فوق �صدره ،يبدو �أن هذه الليلة العجيبة لن تنتهي ،فهناك راع للغنم يحكي
يف الأ�سواق عن ال�ساحر الذي وجده ملقى �أ�سفل جبل داو ،بينما الأوالد يف
املدر�سة يحكون له عن �أمهاتهم الالتي يعدن من بيت ال�ساحر وقد رف�ض
ا�ستقبالهن �أو قبول نذورهن كاملعتاد ،يف الأمر �سر يثقل كاهل �سلطان
ورمبا مل يجد �سواه لي�أتي �إليه ويحمله معه!
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 لأكون �صاد ًقا  ..لو كنت يف تلك الليلة قابلت �شياطينك �أنف�سهم لكنتعر�ضت عليهم امل�ساعدة! لكن وبعد �أن و�صلني ما ُيقال عنك منذ
�صبيحة اليوم التايل مبا�شرة و�أنا �أُفكر ب�أنها مل تكن م�صادفة وال
مدفوعا مب�شيئة �أخرى �أكرب مما
مني ،لقد كنت
ً
جمرد مزاج رائق ّ
ظننت حينها.
عم ال�سكون للحظات والوجوم على وجه �سلطان هو �سيد املوقف ،ثم
نه�ض ببطء وك�أمنا اكتفى مبا �سمِ ع ،ولكن جالل الدين هو الذي مل
ً
مت�سائل بحذر:
يكن قد اكتفى بعد ،وقف قبالته يوقفه عن املغادرة

د
ا
 هل را�ستخدمته؟!
ع
ص
وم�شاهد �أعلى اجلبل تطارد ذكرياته حتى باتت
�أطرق �سلطان ثانية
ري
ا
ل
تقفز من ر�أ�سه مرتعبة فتقل�ص وجهه وهو ي�شعر بحرارة ج�سده ترتفع
ك
ً
ت
قائل بخفوت:
ب
ل
ل
ن
 نعم.ش
ر
و
 ال �أُ�صدقك.ا
تول
خرجت منه بحدة فرفع �سلطان وجهه يناظره بده�شة زي ً
مت�سائل:
ع
 -وملاذا؟!

ب�سط جالل الدين كفه على �صدره بينما عدم الت�صديق يطل من
عينيه ب�ضراوة وهو يرد:
 لأنني حتى لو �سلمت ب�أنك كنت حتفظها ،فلن �أُ�سلم ب�أن جمردترديدها يحفظك ،الأمر يف الإميان الرا�سخ بكل حرف فيها يا بن
العا�صي ،ولي�س يف ترديد الكلمات.
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غمامة قدمية يزيد عمرها عن ع�شر �سنوات �أظلت نظراته فحجبت
عنه الر�ؤيا فقال وك�أمنا ينظر �إىل زمن �آخر وك�أن ج�سده انتقل �إىل مكان
هام�سا:
�آخر لي�ست�شعر كل ما �شعر به وقتها ً
 ذات يوم  ..كان ر�سوخها داخلي �أقوى مما تظن يا بن الراوي  ..وكلما فعلته فوق اجلبل �أنني فقط تذكرته فملأين يف حلظة خاطفة و�أنا
�أتلوها فوجدتُ نف�سي �أ�سقط من فوق داو و�أتدحرج وفقدتُ وعيي!

د
ا
ر

متعن به جالل الدين وهو يراه م�شتت النظرات يتكلم دون رغبة
حقيقية يف الإف�صاح ،هناك جانب ما من �ساحر داو مل يعرفه عنه �أحد،
جانب مل ي�ستطع ال�سحر �أن ميحوه بالكلية !!

ع
ص
ليغادرالومبجرد �أن عرب من خالله توقف م�ستدي ًرا
فتح �سلطان
الباب ري
نحو جالل الدين ً
قائل بجدية:
كت
ب لفعلت معي ،ال تثق بـ عابد!
 �س�أ�سدي �إليك ن�صيحة بال �سبب كمال
ن
 444ش
ر
وال وت
زيع
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عندما عاد �سلطان �إىل بيته مل تكن ليلى تفعل �سوى َذرع الغرفة ذها ًبا
و�إيا ًبا ،كانت تنتظر دون �أن تعرف ماذا تنتظر بال�ضبط ،هل عودته �أم
كارثة تتوقعها!
تابعته بنظراتها وهو ُيغلق الباب خلفه بهدوء قبل �أن يتجه مبا�شرة
نحو الرواق الق�صري امل�ؤدي �إىل غرفة اال�ستحمام مرو ًرا بالبهو ،انتظرت
يف غرفة نومها تنظر من بني الباب وحافته حتى �سمعت خطواته تغادر
الرواق ،دققت النظر �أكرث لتجد ر�أ�سه يقطر ماء مم�س ًكا مبن�شفة متو�سطة
احلجم يجفف �ساعديه ،خرجت بخفة تتبعه حتى دخل الغرفة التي مل
تعد ملكية خا�صة للأ�سياد ،ويف حماولة �أخرية لتكذيب ما هو �أو�ضح من
�ضوء ال�شم�س ،تل�ص�صت عليه ملت�صقة باجلدران ُتلقي ب�صرها للداخل.

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

ل

ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
لتو

كان يقف يف و�سط الغرفة التي �شهدت �سجوده ل�شياطينه يف طاعة
تامة مقابل طاعتهم له ،لكن هذه املرة كان يقف �أمام املن�شفة التي كان
يجفف يده بها منذ حلظات وقد قام بفر�شها على الأر�ضُ ،م ً
�سدل ذراعيه
بجانبه قبل �أن يرفعها بجوار �أذنيه ُمك ًربا ،اهلل �أكرب!
كتمت �شهقتها بكفها وهي ترتاجع خطوة مدهو�شة ،ماذا يفعل! رمبا
عيناها تخدعانها ،تقدمت جمددًا لتنظر ،كان ال يزال على وقفته نف�سها
كل ما زاد عليه �أنه وا�ضع ميينه فوق �شماله على �صدره ..ويبكي!

زيع

تراجعت من جديد م�صعوقة ،وظلت ترتاجع بظهرها للخلف حتى
ارتطمت بجدار البهو الذي يف�صله عن غرفة النوم� ،أ�سرعت تدخلها
وتغلق الباب جال�سة على طرف الفرا�ش ،تهم�س بعينني تنطقان بالغ�ضب:
 -م�ستحيل ،ماذا �أفعل الآن ،ماذا �أفعل!..
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ظلت تكررها وهي ت�ضرب ظاهر فخذيها بكفيها وتلطم خديها كامتة
�صراخها الذي ميوج به �صدرها� ،صهاريج من النقمة والكره ت�صهر قلبها،
فتطحن �أ�سنانها بينما تنطق با�شتعال وقد ات�سعت عيناها �أكرث حتدقان
يف الفراغ:
 -لن �أتركك تفعلها يا �سلطان ،وحق �أبي الذي مات مقهو ًرا لن �أتركك!

د
ا
ر

444

ع
ص
ري ا

ل

ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
لتو

زيع

137

 ال�ضيفة ال تزال تنتظر الإذن بالدخول يا عظيم داو.�أ�شار احلاكم �إ�شارة موافقة بكفه دون �أن يرفعها عن حجره بك�سل
وا�ضح ،ف�أوم�أ احلار�س بر�أ�سه مطي ًعا وهو ين�سحب من قاعة ق�صر احلاكم
ً
حمافظا على انحناء ر�أ�سه حتى �أو�شك �أن يعرب الباب العري�ض،
بظهره
هنا ا�ستقام م�ستدي ًرا على عقبيه بر�شاقة مغاد ًرا.

د
ا
حلظات ر
وعربت ال�ضيفة من الباب نف�سه للداخل مت�شحة بال�سواد
ع
الذي يغطيها من ر�صأ�سها وحتى �أخم�ص قدميها ،ال يظهر منها �سوى
عينيها املكحلتني تنظرانري� الإليه بقوة وثبات قائلة:
ك
 انتظرت الإذن بالدخول كث ًريا.ت
ب
 �أمور احلكم يا جميلة ..اك�شفي عن لل
ن
وجهك فال �أحد هنا غرينا.
ش
ر
ك�شفت عن وجهها وهي تتلفت بعينيها بخفة يفوالاملكان قبل �أن تعود
�إليه ،يجل�س على كر�سيه العري�ض املذهب بجوار مدف�أة ت
و
احلطب اخلامدة،
فلم يحل ال�شتاء بعد ،املقعد ي�شبه العر�ش �إىل حد كبري ،زي
يبدوع�أنه يحب

تلك احلقبة الزمنية ويود لو حكم يف خاللها ،يع�شق �أن يكون �سلطا ًنا
و ُت�سكره كلمة عظيم ،يف�ضلها على ا�سمه ،حتى على �صفته كحاكم البلدة،
فبالرغم من �أنه حكم بالتزكية بعد �أن كان وزي ًرا له كلمته يف حكم البلدة،
عاما من حكمه يخربه دائ ًما
�إال �أن �شي َئا ما ب�أعماقه وعلى مدار ع�شرين ً
ب�أنه جمرد �صعلوك ،ذاك ال�شعور الذي يدفع عمره املتبقي مقابل �أن
ينتهي بداخله!
 ماذا ِعندك يا ليلى؟138

�أ�سدلت ليلى و�شاحها الذي كانت تخفي به وجهها وتنف�ست بعمق قبل
�أن تقول:
 �سلطان حالته غريبة. و�صلتني �أخباره.تناولت طرف و�شاحها م�ستعدة للنهو�ض قائلة:

د
ا
ر

� -إذن فال داعي لوجودي هنا

ع
ص
ري ا

اعتدل يف جمل�سه وهو ي�شري �إليها �آم ًرا:
 -ال تتحركي �إال ب�أمري.

ل

ك
ت
ب

مل تهتز نظراتها قيد �أمنلة وهي ت�سرتيح يف ج�سلتها م�ستندة بظهرها
�إىل مقعدها املقابل له بينما عيناها ُمعلقتان برقعة ال�شطرجن املو�ضوعة
فوق الطاولة قبالته بعناية �شديدة والأجحار املتناثرة فوقها وك�أنه كان
يالعب �أحدهم قبل دخولها ..وقالت:

ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
وهو يف حالة مل
 منذ �صعوده �إىل جبل داو وعودته للبيتً
�صباحا لت
و
�أ�شاهده عليها من قبل.
زيع
�أوم�أ لها بر�أ�سه لتتابع م�سرت�سلة ب�شرود:

 لقد ..لقد فتح نافذة غرفة الأ�سياد و�أعاد طالءها!ارتفعت �ضحكات احلاكم وارجتت لها وجنتاه املرتهلتان وهو ي�س�ألها
بلعاب متدفق عن �سرير ال�ضحايا ،بينما ليلى ترقبه بجمود ،تتعامل معه
�شخ�ص ًيا منذ �سنوات وتعرفه ،هو ال ي�ضحك هكذا �إال ويتبع ذلك ا�ستهانته
مبن �أمامه و�إطالق العبارات ال�سخيفة ،وا�ستعرا�ضه مبعلوماته.
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ومل يخب ظنها ،توقف فج�أة كما �ضحك فج�أة ً
قائل ب�صرامة َك َ�س ْت
وجهه دفعة واحدة:
 �أمل تريه ي�صلي � ًأي�ضا؟
امتقع وجهها وهي حترك ر�أ�سها بـ ال ،فداعب خامته الذهبي ال�ساكن
�سبابته وهو يقول مف�ض ًيا مبا لديه:
آجل �أم ً
 يف كل الأحوال مل �أعد �أعتمد عليه ،و�سي�أتي دوره � ًعاجل.

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

 -متى لقد طال الأمر؟

خرجت من فمها بلهفة جعلته يبت�سم ويرفع �سبابته ليحذرها ً
قائل:

ل

ك
ت
ب

 -عظيم داو ال ُي�س�أل عما يفعل يا ليلى!

ل
ل
ن
ش

زمت �شفتيها بقوة وقد تغ�ضن وجهها وانغلقت مالحمها اجلميلة وهي
ُتعيد ال�س�ؤال وتكرره بعقلها� ،إىل متى؟! � ..إىل متى �ستظل تهن�أ بحياتك يا
�سلطان؟! متى �س�أر�سلك لأبيك بيدي؟

ر
و
ا
�صحيح �أن �أحدً ا
 ان�صريف الآن يا جميلة فلدي ز ّوار يف الطريق،لتو
الي�ستطيع فتح فمه بكلمة� ..إال �أنني يف النهاية رجل زي
متزوج!ع

وعاد يطلق �ضحكاته التي تكرهها ليلى وت�شمئز منها دون �أن جتر�ؤ
على �إظهار �شعورها القميء هذا ،ف�أوم�أت بر�أ�سها تلف الو�شاح حول
وجهها جمددًا من�صرفة على عجل هام�سة بداخلها:
 يا ل�سماجتك!خرجت تتخفى خو ًفا من �أن يرت�صدها �أحد ويعرف هويتها ،هي لي�ست
جبانة ولكن هناك مهمة ال بد من �إجنازها ،ثم بعد ذلك �ستواجه اجلميع
ب ُكرهها الدفني لـ�ساحرهم� ،أو من كان �ساحرهم حتى يوم قريب!
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عادت �إىل بيتها من عدة طرق متقاطعة حتى و�صلت �إليه من اخللف،
وعندما دارت حوله وعربت �سور البيت املنخف�ض املحيط به من كال
اجلانبني ومن الأمام ،جرى نحوها �أطفالها الأربع بعد �أن تركوا جذوع
النخيل التي كانوا يلعبون بها ،فا�ستقبلتهم بني ذراعيها مت�سح على
ظهورهم بينما ي�شتكون �إح�سا�سهم باجلوع ،ابت�سمت لهم بحنان وهي
تعدهم بوجبة كبرية يحبونها ،لهم ولأبيهم فهتف �أحد ال�صغار:
� -أبي لي�س يف الداخل لقد خرج للتو.

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

نظرت نحو الباب الأمامي ونه�ضت من بينهم وهي توزع قبالتها على
جبينهم� ،أ�سرعت نحو الباب ف�شاهدته ينعطف ميي ًنا نحو �ساحة احل�صاد!

ل

ك
ت
ب
444

البكة عن قرب ،هنا كانت تلتف
متاما ،ير ُقـب ِ
توقف يف منت�صفها ً
الفتيات ليختار �أ�سياده منهن واحدة ،هنا كان ي�ستدعي الغراب بطل�سم
يردده حتى تتم اال�ستجابة ،يحت�شد النا�س ويف �أعينهم يتجلى الرعب الذي
ينخر عظمهم دون �أن يجر�ؤ �أي والد منهم على �سحب ابنته ليحميها،
حتى بعد �أن يختار الغراب ح�صاده التي ت�سقط فاقدة للوعي يف احلال
وي�أمرهم �سلطان باالن�صراف وقد انتهت املرا�سم ،ين�صرفون يف خنوع
تاركني فتاتهم له.

ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
لتو

زيع

 �إذن فما �سمِ عته �صحيح يا �سيدنا!مل يلتفت� ،إنه يعرف تلك النربة املرتع�شة على الدوام ،بل وحتمل
له الرياح رائحته التي ت�شبه رائحة الربكة �إىل حد كبري ،اقرتب عجوز
الربكة بظهره املنحني يرتكزعلى اجلذع يف يده ،حترك الرياح �شعره
�صائحا:
الأ�شعث بينما هو يدور حول املياه العكرة لي�صل �إليه ً
 -الأ�سياد لن يرتكوك تفعلها هكذا بب�ساطة يا ابن �صخر!
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�أجابه �سلطان بجمود دون �أن يكلف نف�سه عناء االلتفات نحوه:
 ماذا �سيفعلون؟ لن تهن�أ �أبدً ا بحياتك ،مل �أ�سمع ب�ساحر تركهم فرتكوه! �أي �أ�سياد تق�صد يا عجوز الربكة؟�صمت العجوز بينما التفت �سلطان �إليه لينظر �إىل عينه الغائرة التي
حتدق به حمذرة وهو يهم�س :

د
ا
ر

 -كالهما !

ع
ص
ري ا

ل

كالهما ،يالها من كلمة �صغرية حتوي جم ًعا من الوحو�ش! دوامة ت�أخذه
وترميه هنا وهناك بينما قلبه ي�ضرب بقوة ،لقد �أتى ببدعة من �أمره ويف
وقت كان يحتاج �إليهم ب�شدةً ،
فبدل من �أن يت�شبث بهم ليحموه� ،أفلت
يديه! نظرات العجوز تخربه ب�أنه ي�سقط نحو الأنياب مبا�شرة ..وكالهما
ي�ستعد لق�ضمه!

ك
ت
ب
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ر
و
ا
لتو

 ملاذا حتذرين� ،ألي�س من املفرت�ض �أن تكون الآن يف خدمة �سيدكاجلديد!

زيع

ا�ستند العجوز بظهره �إىل ال�شجرة مراق ًبا للأفق البعيد وال�سحب التي
كانت حتجب ال�ضوء القوي ل�شم�س الظهرية تتك�شف ببطء� ،أخف�ض عينيه
لي�ضرب الأر�ض الرتابية �ضربتني بع�صاته قبل �أن يقول بنربة كالنحيب:
بحلم يراوده لليال متتالية،
 قبل �أن ميوت �صخر ب�أيام� ،صارحني ُذلك احللم كاد يفعل به ما متر به �أنت الآن ،لكنه كان �أقوى منك،
عا�ش ومات وهو �صخر العا�صي!
انتبهت حوا�سه ب�شدة عندما جاء ذكر ا ُ
حللم على ل�سان العجوز
فا�ستدار بج�سده َدفعة واحدة مواج ًها العجوز ،وقف �أمامه ي�س�أله متله ًفا:
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 ماهو هذا احللم الذي كان يراوده؟بدا وك�أن عينه قد غارت �أكرث و�أكرث حتى كادت تختفي و�أ�شاح بوجهه
كاذ ًبا:
علي.
 مل يق�صه ّ -كاذب.

د
ا
ر

ف�ضحك عجوز الربكة
قالها بنربة كالفحيح بينما عيناه تربقانِ ،
وبرزت �أ�سنانه ال�صفراء من خلف �شفتيه قبل �أن يطبقهما ثم مي�سك
بتالبيبه جاذ ًبا �إياه ب�ضعف ،يداه ترتع�شان بينما ال�سخط هو من يحركه
متحد ًيا �سلطان بنربة كاله�سي�س:

ع
ص
ري ا

ل

ك
ت
ب

 مباذا تخيفني يا �سيدنا ،مل تعد متلك �سوى يديك ،لكن ت�ستطيعالعودة ،ت�ستطيع �أن تقدم �إليهم قربا ًنا لتجعلهم ي�صفحون عنك،
هذه املرة �س�أ�ساندك� ،س�أ�صعد معك جبل داو� ،س�أموت فداء �أن تظل
�سيدنا حتى �آخر رمق!

ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
ملاذا ُيفني عجوز
لي�ست املرة الأوىل التي ي�س�أل فيها �سلطان نف�سه ،لت
و
حول النار،
الربكة نف�سه دون �أي م�صلحة� ،إنه يعي�ش يف كوخ ويجل�سزيع

يق�ص احلكايات املخيفة على النا�س يف الأ�سواق ويقوم مبهمته يف جمع
الفتيات حول النار كل ح�صاد ،ليعود ثانية �إىل كوخه ،كالف�أر يكتفي بقطع
�صغرية من الطعام ولو كان عف ًنا؟ �إال �أنه مل يكن يتعب عقله يف البحث عن
جواب ما� ،أما الآن فلن يرتكه حتى يعرف:
 ملاذا تفعل كل هذا؟ ملاذا لديك ا�ستعداد دائ ًما لتقتل نف�سك لقاء �أنيبقى الو�ضع على ماهو عليه يف البلدة ،ماهي م�صلحتك؟ تكلم يا
عجوز من هو �سيدك احلقيقي؟
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الناظر �إليهما من بعيد يظن ب�أن هناك �شجا ًرا ما يدور ،مم�سكان
بتالبيب بع�ضهما البع�ض ،لوحة �شعبية بالزيت لربق ورعد يتباريان على
�إظهار قوتهما ،بينما َمن يقرتب ي�شعر بالنار ال�ضاربة بينهما:
 اخلوف� ..أنا �أخدم اخلوف!م�سا
قالها بنربة ممطوطة �أثارت الرجفة يف ج�سد �سلطان وك�أن ً
كهربائ ًيا مر بني ج�سديهما فابتعد تار ًكا �إياه وهو يناظره متعج ًبا وهو
يكرر:

د
ا
ر

 -اخلوف؟!

ع
ص
ري ا

ل

فج�أة ظهرت فتاة يافعة من بني �أ�شجار حافة الغابة القريبة منهم،
جذب ظهورها املفاجئ عيني �سلطان مما جعله يلتفت نحوها ف�أ�شارت
�إليه ب�أن ينتظرها� ،ضيق ما بني حاجبيه و�سار نحوها يتفح�صها ،فتاة
ً
ف�ضفا�ضا ي�ضيق عند خ�صرها
قمحية عيناها بلون الع�سل ،ترتدي جلبا ًبا
بحزام قما�شي عري�ض� ،إنه يعرف تلك املالب�س جيدً ا� ،إنها تنتمي لقبيلة
الراوي وحدها ،يبدو �أن الفتاة قطعت امل�سافة عابرة الغابة عر�ض ًيا
وحدها كما يبدو �أنها تبحث عن �أحدهم� ،سارت نحوه هي الأخرى بينما
احلقيبة القما�شية التي حتملها على ظهرها تثقل حركتها ً
قليل فبدت
خطواتها بطيئة� ،إال �أنها وا�صلت ال�سري حتى توقفت �أمامه رافعة كفيها
حتمي عينيها من ال�شم�س التي �سطعت للتو مت�سائلة :

ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
لتو

زيع

 من ف�ضلك ،هل ت�ستطيع �أن ت�صف يل كيف �أذهب �إىل مدر�سة البلدة؟تفح�صها بف�ضول جمددًا ،من يهمه املدر�سة ،النا�س هنا ت�س�أل عن
الأ�سواق ،عن ال�سلع ،عن الأ�سعار� ،أو حتى عن ال�ساحر ،ال �أحد يهتم
باملدر�سة �سوى �شخ�ص واحد!
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ملعت �صورة غرميه يف ذهنه فابت�سم واخليوط ترتابط بعقله منطق ًيا،
ً
حماول �أن ميار�س بع�ض ال�سحر يف حديثه:
فقال
 تريدين جالل الدين الرواي �ألي�س كذلك؟حدقت به بده�شة �أر�ضته كث ًريا وهي تومئ م�ؤكدة:
 -نعم ..كيف عرفت!

د
ا
ر

ات�سعت ابت�سامته م�ش ًريا �إليها �أن تتبعه وا�ستدار مي�شي �أمامها وهو
يهم�س لنف�سه:

ع
ص
ري ا

� -أمل يخربك ب�أن يف البلدة �ساح ًرا!

ل

ك
ت
ب
444

ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
لتو

زيع
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المباح
الكالم ُ

د
ا
ر

يف تلك ال�ساعة تتجمع الن�ساء حول الأفران يف منازلهن بينما يرقد
الرجال يف �ساعة القيلولة �أ�سفل غ�صون �أ�شجارهم ،وقد ا�شتدت �شم�س
الظهرية ،مل تتبادل معه احلديث ُط َوال الطريق �إال �أنه كان ي�صله هم�سها
املت�شنج الدائم بـاحلوقلة ،تبدو مهمومة حزينة حتى �صوتها يت�أمل،
خطواتها متثاقلة لكنها جدية �شديدة ،مل ي َر امر�أة ت�سري هكذا بخطوات
وا�سعة ت�شبه خطوات الرجال ،بينما هو ي�سلك بها طر ًقا غري م�أهولة.

ع
ص
ري ا

ل

ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
لتو

يبدو �أن العناد �صفة موروثة متغلغلة يف جينات تلك القبيلة!
� -أظننا و�صلنا.

زيع

نطقت بها خديجة وهي تقر�أ ب�إمعان ا�سم البلدة يع ُقب كلمة مدر�سة
ً
خمطوطا على الفتة متهالكة �أعلى مبنى منخف�ض من طابقني
كما يبدو
فقط ،واجهة الطابقني عامرة بالنوافذ املفتوحة للهواء وال�ضوء.
ودون �أن تلتفت �إليه اجتهت مبا�شرة تتبع �أ�صوات الفتية املتداخلة
الآتية من الداخل حتى و�صلت �إىل �إحدى نوافذ الطابق ال�سفلي.
مل تكن تدري �أن �سلطان يتبعها ،وب�أنه اقرتب هو الآخر من نافذة
�أخرى جماورة للنافذة التي ا�ستندت عليها تنظر ملا يدور.
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ر�أته يجل�س على ر�أ�س حلقة بينما ال�صبية يتحلقون من حوله ،مل تكن
هذه ال�صورة التي طاملا تخيلتها خديجة عن املدر�سة وال عن طريقة تعليمه
لل�صغار ،كانت تظنها كمدر�سة القبيلة يف البلدة الأم ،الأ�ستاذ واقف �أمام
لوحة جدارية �سوداء يخط فوقها ويقوم بال�شرح ،بينما التالمذة يجل�سون
ما بني نائم ومتثائب يفكرون يف ال�شطائر التي يحملونها داخل حقائبهم
وكي�س احللوى املجاور لها!
�أما هذه املدر�سة فهي خمتلفة باختالف ُمعلمها� ،أو رمبا باختالف
بلدتهم.

د
ا
ر�أته خديجةر
يجل�س مرتب ًعا بينهم يحاول تهدئة مداخالتهم املت�شابكة،
ع
ص
فريق منهم يهتف:
ري
ال
 فلن�ستكمل ق�صة احل�صة املا�ضية ،كنت حتكي لنا كيف اجتاح التتاربغداد وال�شام ك
ت
بل
ل
ن
ليهتف فريق �آخر:
ش
 ال لقد وعدنا الأ�ستاذ ب�أن يحكي لنا ق�صةرو
قبيلتهل لأجل عمار الذي
ا
ت
و
دوما
كان يطلبها ً
ز
ي
ع
الفريقان يتنازعان بينما عمار يجاور الأ�ستاذ عن ميينه مطر ًقا ،منذ

�أن �أعاد جالل الدين والدته �إىل املنزل وهي ال تفارقه ،تهذي ليل نهار،
حتت�ضنه �أحيا ًنا ك�آخر �أمل لها يبقيها على قيد احلياة ،وتر�سله �أحيا ًنا
�أخرى ال تكاد تتعرف �إليه ،الذهول قاب�ض على روحها مطل من �أعماق
عينيها ،التفرت عن الهم�س بـ �أين ذهبتا؟!
بينما والده مازال يطرق الأبواب ً
ذليل ،كيف �سيجدهما وقد ترك
ال�ساحر �سحره ،وجالل الدين يخربه ب�أن يردد �أدعية ال يفقه منها �شي ًئا
وهو يبحث عنهما ،كيف �ستجعله تلك الكلمات وحدها يعرث على ابنتيه،
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ملاذا ال يذهب �إىل ربه وي�س�أله ً
بدل من �أن يقوم بتحفيظه تلك الكلمات،
بل ملاذا يرتكهم اهلل �ضائعني يف الأر�ض ،منهكني ،مظلومني ،هناك خلل
ما بالت�أكيد!
 �أنت �ستحكم بينهم جمي ًعا يا عمار ،ف�أنا عينتك نائبي.�ضحك ال�صبية عندما قالها �أ�ستاذهم بجدية م�ضحكة موج ًها حديثه
�إىل عمار الذي تكلم بخفوت �شارد:

د
ا
ر

 -كما ت�شاء يا �أ�ستاذ.

ع
ص
ري ا

عادت اجللبة من جديد تدب يف احللقة فقام بتهدئتهم ثانية بكلتا
يديه حا�س ًما:

ل

ك
ت
ب

� -سننزل جمي ًعا على رغبة عمار.

ل
ل
ن
ش

متربما بينما جالل الدين
�سكت الفريقان �أحدهما بحما�س والآخر
ً
ي�ستند �إىل كتف غالمه مبتد ًئا كما عودهم دائ ًما بال�صالة وال�سالم على
النبي اخلامت قبل �أن ي�شرع باحلديث بابت�سامة جتاهد لتخفي خلفها
ذكريات لو جت�سدت �أمامهم الآن لفزعوا منها وهو ي�شرع يف ا�ستمالة
قلوب الفريق املتربم ً
قائل:

ر
و
ا
لتو

زي
ع
 قال ابن خلدون� :إن التاريخ كله يعيد نف�سه ،بينما �أنا �أظن ب�أنه اليفعل�إال يف بالدنا فقط! وك�أن التتار واملغول قد �أخذوا منا م�صابيحنا
وتركونا نتخبط يف الظالم حتى يومنا هذا.

�أرهف ال�صبية ال�سمع وقد انف�صلوا كلية عما حولهم وقد جنح يف
ا�ستجالب حما�سهم ومنحوه م�شاعرهم قبل �آذانهم ،لو كان �أحدهم
نظر للأعلى عن ميينهم نحو النوافذ لكانوا ا�ستطاعوا ر�ؤية خديجة تطل
عليهم من نافذة و�سلطان من �أخرى� ،إال �أنهم كانوا م�ستغرقني للغاية
متاما:
ك�أ�ستاذهم ً
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 كانت قبيلتنا تعي�ش يف بلدة كبلدتكم هذه� ،إال �أنها كانت على ال�ضفافمبا�شرة من جميع نواحيها ،مل يكن لدينا ال�صحراء التي لديكم يف
الن�صف الثاين من البلدة� ،أعدادنا مل تكن كثرية ،نحن تقري ًبا عائلة
�ضخمة كثرية العدد� ،شيخنا هو كبرينا الذي ي�أمر ف ُيطاع كـ جدي
الراوي الكبري ومن بعده عمي ن�صر ،ولنا قوانني خا�صة كما لـ داو
قوانني خا�صة بها ..
ً
مت�سائل:
قاطعه �أحد الأوالد بف�ضول

د
ا
ر

 وملاذا مل يحكم والدك يا �أ�ستاذ؟ ،وهل �ستكون �أنت احلاكم بعد عمكوترتكنا؟!

ع
ص
ري ا

ل

ابت�سم ن�صف ابت�سامة كن�صف كل �شيء يف حياته تقري ًبا ،فحياته
كلها �أن�صاف ،مل يبلغ حد الكمال �أبدً ا ،وقال بغ�صة تلوي حنجرته ليخرج
�صوته خ�ش ًنا:

ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش

 �أنا مثل والدي رحمه اهلل ،كنت �أحب املدينة و�أذهب �إىل اجلامعةفيها حتى انتهيت منها ،ووالدي كان يعلم �أن عمي هو الأف�ضل منه يف
�إدارة �ش�ؤون القبيلة فرتك له امل�شيخة عن طيب خاطر ،كان ً
خليطا
بني الزهد وحب الدنيا ،ال �أعلم كيف كان يوفق بني كالهما!
 -ها يا �أ�ستاذ ثم ماذا حدث؟

ر
و
ا
لتو

زيع

هتف بها �أكربهم وهو يتكئ مبرفقه على فخذه ومييل بجذعه للأمام
مببالغة رفع لها الأ�ستاذ حاجبيه وهو يومئ له مواف ًقا ويقول:
 عندما بلغت الرابعة والع�شرين من عمري ظهرت فج�أة �أخبار ب�أنبلدتنا بالكامل قد ُبنيت فوق مقابر الفراعنة ،و�أن الدولة تع ّدها كنزً ا
ثمي ًنا والبد من ا�ستخراجها ،وا�ستلزم ذلك هدم الدور وجتريف
الأرا�ضي الزراعية ،رفعنا الق�ضايا وهاجمنا القوانني وق َلبنا الدنيا
ومل نقعدها� ..أو هكذا ظننا!
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 ثم ؟ارتفعت الهمهمات بهذين احلرفني اللذين يختبئ املا�ضي خلفهما،
ً
حماول �أن تبدو نربته حيادية:
فا�ستكمل
 ثم �أوقعونا يف فخ تف�ضيل امل�صلحة ال�شخ�صية على م�صلحة الوطنوب�أننا عمالء وخارجون على القانون ،و�أ�صبحنا يف اليوم التايل
وال�سفن ال�ضخمة التي حتمل �آالت ومعدات الهدم تقف على �ضفافنا،
ا�ستطعنا �أن نوقف املعدات ،وذهب �إليهم جمل�س القبيلة فلم يرت�ضوا
بالتفاهم �سوى مع ال�شيخ �آ�صف وحده ،وبالفعل حتاور معهم وعاد
أرا�ض �أخرى وعلى ال�ضفة � ً
أي�ضا يف بلدة ُتدعى
�إلينا ب�صكوك ملكية ل ٍ
داو!

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

ل

 هنا!ك
ت
حمقق �صحفي
�أوم�أ بر�أ�سه للفتى نف�سه والذي على ما
ب ليبدو يقوم بدور ٍ
ل
ن
غريه فهو ينظر له �شز ًرا
فعلها
في�سمح لنف�سه فقط باملقاطعة� ،أما لو
ش
لي�سكته!
ر
و
ا
لت
 نعم هنا ،وحتديدً ا على ال�ضفة املواجهة للق�صر الذيومتزحرقه فيمايع
بعد!

ات�سعت الأعني املحدقة به بينما خديجة يف اخلارج تر�سل تنهيدة خافتة
وهي ت�ستمع �إىل تاريخ حتفظه عن ظهر قلب ،فلقد كانت يف الع�شرين من
عمرها وقت هبوطهم على �ضفة داو وتذكر جيدً ا ذاك اليوم املحتدم وما
حدث فيه:
 وجدنا هناك عدة دور مبنية بالفعل باحلجر الأبي�ض فقط وال ت�صلحلال�ستخدام الب�شري ،وبرغم ذلك ا�ضطررنا �إىل و�ضع �أمتعتنا
بها وتوزيع �أنف�سنا عليها حلني العودة �إىل املحاكم من جديد� ،أما
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ل�صو�صا ن�سطوا
�أ�صحاب الق�صر من عائلة �صقر القا�سم ح�سبونا
ً
�صريحا،
على �أرا�ضيهم وبد�أوا احلرب فو ًرا ،فقد �أر�سلوا لنا تهديدً ا
ً
�إما ترك الأر�ض و�إما �أن يبيدونا جمي ًعا ،ف�أر�سلنا لهم نطلب مهلة
حلني الف�صل يف الق�ضية اجلديدة التي �أقمناها لي�سمحوا لنا بالعودة
لديارنا ،وبالفعل منحونا �سنة كاملة كنا نفرت�ش فيها �أروقة املحاكم.
 -ثم؟

د
ا
ر

و�صلت الهم�سة ال�صغرية املت�سائلة �إىل �أُذن �سلطان فتمتم بداخله
واث ًقا:

ع
ص
ري ا

ل

 -ثم تفوز الأ�سياد جمددًا!

ك
ت
ب

 مل يكن �أمامنا بديل وبيننا ن�ساء و�أطفال وعجائز� ،أر�سلنا �إىل عائلة�صقر ب�أننا م�ستعدون لأن نعمل لديهم يف زراعة حديقتهم ال�شا�سعة
مقابل �أن ي�سمحوا لنا ب�أن ن�ؤجر �أرا�ضيهم التي ن�سكنها بالفعل،
فرف�ضوا وهددونا بالذبح هذه املرة!

ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
لتو

زيع

�شهقة عمار اخلافتة والذي غلب ف�ضوله حالة احلزن التي كانت تعزله
دما و�أملًا ورائحة موت ال
عنهم قطعت �سيل احلكاية التي تقطر �أحرفها ً
تزال تزكم �أنفه وبرغم ذلك تب�سم له جالل الدين مربتًا على كتفه ي�س�أله
بحنو:
 لو �أردت ننتقل �إىل حكاية �أخرى ..راف�ضا وقد ات�سع ب�ؤب�ؤ عينيه حمد ًقا بحما�س م� ً
حرك عمار ر�أ�سه ً
أخوذا
مبا ي�سمع وقد توقف جالل الدين عن احلكاية يف نقطة �أ�شعلت ف�ضولهم،
خا�صة وهم مطلعون على نهاية الق�صة مما ي�ستمعون �إليه يف بيوتهم ممن
حولهم ولكنهم مل يكونوا على دراية ب�سبب تلك النهاية املفجعة� ،أعمارهم
ما بني احلادية ع�شرة والرابعة ع�شرة� ،أي �أن �أكربهم وقت ذروة الأحداث
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كان يف الرابعة من عمره غري مدرك بطبيعة العامل امل�شتعل الذي انزلق
�إليه!
 �أرجوك �أكمل يا �أ�ستاذ نريد �أن نعرف.زوى ما بني عينيه وقد تركز نظره على نقطة فارغة تتو�سط احللقة يف
�شخ�صا خف ًيا :
منت�صفها ً
متاما ،نوع من التيه غلف بنربته ،وك�أمنا يحدث ً
 ال �أعرف ملاذا كان واث ًقا �إىل تلك الدرجة ب�أنه قاد ٌر على حل املع�ضلة،مل يف�صح لأحد وال حتى يل ،لقد كنت �أقربهم �إليه!

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

يجب �أن ين�صرف الآن ،لي�س من احلكمة �أن ي�ستكمل تلك الوقفة
الغريبة ،ولكن غريزته تدفعه للبقاء� ،شي ًئا ما يدفع �سلطان لأن يرهف
�سمعه ،ويخربه ب�أن �سحابة �ستمطر خط ًرا �أ�سود قادمة يف الطريق ،وب�أن
لديه مفتاح اللغز!
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ا
يوما ،ثم جاء �إىل
 عن والدي � ..شم�س الراوي الذي اختفى �أحد ع�شر لت ًو
جدي يخربه ب�أن حاكم داو ي�أخذ �صفنا ومتعاطف معنازيو�سي�شرف
ع
بنف�سه على جل�سة ُ�صلح ُيربم فيها عقد هدنة بيننا وبني عائلة
 -عمن تتكلم يا �أ�ستاذ؟!

القا�سم.

 هل هو رجل �صالح؟يوما ،كمن يبحث عن �أي
خرج ال�س�ؤال من فم �صبي مل يعرف ال�شبع ً
�سبب يجعله ي�صدق �أن يف هذا العامل ً
بع�ضا من العدل ،ف�إن كان اجلوع
ً
مقابل لل�صالح فال ب�أ�س ،لكن حتى تلك الق�شة مل يعرث عليها ليتعلق بها
بينما الأ�ستاذ يجيب بال �إجابة حقيقية:
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 �إن كنت تريد �أن تعرف ،فانظر يف �أحوال �أهل البلدة ،كيف يعي�شون،كيف ي�أكلون ،كيف ميوتون!
�أطرق ال�صبي مفك ًرا بينما يحثه بقية ال�صبية على املتابعة فا�ستطرد
راو ًيا:
 خرج �أبي مبوافقة جدي ملالقاة احلاكم يف ق�صره وعاد بالفعل وقدو ّقعوا هدنة ت�ستمر على �شرط �أن ال نحدث فيهم ما ي�سو�ؤهم ،و ّقع
جمل�س القبيلة بجوار توقيع عائلة القا�سم ويعلوهم ختم احلاكم ..
�سبعة �أيام  ..ل�سبعة �أيام فقط ،ع�شنا كما يعي�ش بقية النا�س وظننا
ب�أننا �سننعم بحياتنا اجلديدة و�إن كان بها بع�ض الكد  ..حتى �إنني
خطبت ابنة عمي وعقدت عليها � ً
أي�ضا!
مل ت�ستطع ابنة عمه منع ثغرها من �أن يبت�سم حني ًنا و�شو ًقا لتلك الأيام
ال�سبعة وبخا�صة اخلام�س منها ،عندما باتت زوجته ،وا�ستمعت لأول مرة
«حب» ،ات�سعت ابت�سامتها
اعرتا ًفا منه ب�أنه كان يناديها بينه وبني نف�سه بـ ُ
وهي تتذكره عندما �صمت متوق ًعا �أن ُتديل هي الأخرى باعرتاف م�شابه،
�إال �أنها عب�ست وهددته «�س�أ�شكو لأبي �إن كررتها» ثم تركته مغادرة تدعي
الغ�ضب بينما هو ترتفع �ضحكاته وتطارد خطواتها!
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زي
ع
�ضحكات رائقة ال متت ب�صلة لتلك ال�ضحكة احلزينة التي تفرتت عنها

ً
حماول ك�سر ذاك الوجوم
�شفتاه يف تلك اللحظة وهو يقول م�ستدر ًكا بخفة
على وجوه الفتية:
 هل ت�صدقون ب�أنها �شكتني لأمي لأنني غازلتها؟تراق�صت الب�سمات ال�شقية على ثغرهم بينما يتغامزون فيما بينهم
وعلت �ضحكاتهم ً
قليل ببع�ض الده�شة ،كيف يتخيلون معلمهم يغازل
فتاة ،بل وت�شكوه الفتاة �إىل �أمه � ً
أي�ضا!
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كان يجاريهم يف �ضحكاتهم وهو يرفع كتفيه للأعلى مدع ًيا الده�شة
ملوحا بيده ي�شتكي لهم:
ً
 هل ت�صدقون كذلك �أن �أمي نهرتني و�ضربتني على ر�أ�سي �صائحةبعد �أن م�صم�صت �شفتيها « اترك الفتاة حلالها يا خائب الرجا « !
ا�ستمرت ال�ضحكات لدقائق حتى �إنها ارت�سمت ال �إراد ًيا على وجه
�سلطان الذي يرقب خديجة من قريب.
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يوما م�شهدً ا عاطف ًيا كذاك الذي يتج�سد �أمامه ،لفتاة تكتم
مل ي َر ً
�صوت �ضحكاتها حتى ارجتت لها كتفاها بينما عيناها تهطالن بالدموع
فتم�سحهما بكلتا كفيها وحترك ر�أ�سها بـ « ال فائدة «! �أما عيناها فتحكيان
يوما
ق�صة ع�شق �أكرب من �أن تبوح بها ،فتكتمها خائفة من �أن تفي�ض ً
وينهدم اجل�سر يوم في�ضان عارم!
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 وماذا بعد الأيام ال�سبعة؟كت
ب

ل
ل
ن
ا�ستعجل عمار ال�س�ؤال وقد كان �أول من ش
تال�شت ال�ضحكات عن فمه
ر
و
الفرحة دائ ًما ت�أتي
وك�أن الأيام قد علمته باك ًرا �أن ال�سعادة ال تدوم ،و�أن
ا
ل
ت
نحيلة �سهلة الك�سر واالنزواء ،خفتت ال�ضحكات تدريج ًياو
و�صمت جالل
ز
ي
متاما ،ي�ستجمع �شجاعته قبل �أن يقطع ع
الطريق على
الدين حتى هد�أوا ً
�شريان الغرام الذي نب�ض بعروقه حل�ضور �سريتها الطاغي ،طالت حلظات
ً
حماول انتقاء كلمات منا�سبة� ،إال �أن كل الكلمات
�سكونه قبل �أن يتنحنح
رغ ًما عنه �أو ب�إرادته �ستخد�ش املرح املطل من �أعينهم الآن ال حمالة:
 فجر اليوم الثامن ،وجدوا جثة �صقر القا�سم ملقاة يف م�سجدناال�صغري!
احتلت الهمهمات امل�أخوذة �صدرة جل�ستهم تلك بينما هو يتمتم لينتهي
مما ال يريد قوله باخت�صار:
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 هاجموا دورنا مبعاول الهدم والبنادق فا�ضطررنا �إىل الدفاع عن�أنف�سنا وحرمات بيوتنا و�صارت مقتلة كبرية  ..و�شب احلريق الهائل.
فرت دموع مرارة قدمية من عيني خديجة وهي ترى بعني ذاكرتها
�أخويها وهما غارقان يف دمائهما على عتبة دارهم ،طغى �صراخ الن�ساء
�سالحا ،بينما
على �أ�صوات البنادق ،والرجال تهرول يحملون كل ما ي�صلح ً
هي جتري ال تعلم �إىل �أين ،تبحث يف الوجوه عن وجه �أبيها فال جتده وقد
اختلطت املالمح ومتوهت بالدماء.
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امل�شاعل ُتقذف من حولها هنا وهناك ،هرعت مرتعبة ترتع�ش �إىل دار
عمها �شم�س فوجدت ما جعلها ت�سقط على ركبتيها وقد �أدركت �أن نهايتهم
جمي ًعا باتت و�شيكة ،جثث الح�صر لها لأوالد عمومتها وعدد لي�س بقليل
من �شباب القبيلة حترتق جثثهم يف الأرجاء ،الأج�ساد ملقاة بع�ضها فوق
البع�ض متكومة فال تكاد تتعرفهم ،حوا�سها ُ�شلت بالكامل بينما ال�صراخ
من حولها يزداد والنريان تعلو للأفق.
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ل
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ن
ال ُيعقل �أن يكون كل ه�ؤالء الرجال من ش
عائلة القا�سم فقط ،البد �أن
ر
و
رفعتها عن الأر�ض
�شباب داو ان�ضموا �إليهم للث�أر من الرواة ،ي ٌد قوية
ا
ل
ت
و
فج�أة منت�شلة �إياها من بني النريان امل�شتعلة ودفعت بهازداخل الدار
و�أغلقت الباب عليها ،ملحت ظهره وهو يندفع للخارج ثانية يع
وي�صرخ بها �أن

التخرج مهما حدث ،اختل توازنها و�سقطت � ً
أر�ضا و�صدرها يعلو ويهبط
حتى كاد قلبها يتوقف ،ما هذا الكابو�س الذي تعي�شه� ،أين ن�صر الراوي،
ً
جمهول؟
هل حلق ب�إخوتها ،هل باتت وحيدة تعارك م�ص ًريا
وانفتح الباب فج�أة جمددًا لتتدفق من خالله ن�سوة القبيلة� ،أحدهم
يدفعهن من اخلارج قبل �أن يغلق الباب جمددًا ..احلاجة و�سيلة!
تذكرت جدتها املقعدة وك�أنها قد قفزت �أمام عينيها دون �إنذار
فنه�ضت حتاول التمل�ص من بني كومة الن�ساء ال�صارخة الباكية املذعورة
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حتى ا�ستطاعت �أن تدخل الغرفة اجلانبية ،دفعت الباب اخل�شبي الثقيل
فوجدتها ملقاة � ً
أر�ضا حتاول دفع نف�سها للخروج من الغرفة ،احت�ضنتها
بقوة وت�شبثت بها كطوق جناة ،بينما الأخرى تهتف مذعورة ت�س�ألها عن
أج�ساد
ولديها �شم�س ون�صر و�أوالدهما ،وهي ال متلك �إجابة ،المتلك �سوى � ٍ
متفرقة لكل من تعرف ،حتى جالل الدين الذي حملها للداخل بينما
الدماء متلأ م�ؤخرة ر�أ�سه باتت ت�شك ب�أنه ال يزال على قيد احلياة!
�أ�شارت لها جدتها نحو النافذة بعينني زائعتني ووجه �شاحب كالأموات
هام�سة:

د
ا
 -هند .ر

ع
ص
وعقلها ي�ستوعب ببطء �إ�شارت جدتها ،نظرت
ات�سعت عينا خديجة ري
ا
ل
نحو النافذة فوجدت الألواح اخل�شبية التي كانت ت�سده ممتلئة بالثقوب!
ك
ت
أ�شارت جدتها ولكنها ت�شبثت بكفها
�
حاولت �أن تنه�ض لتتوجه �
هاتفة:إىل حيث ب نل
ل
تعيدها بجوارها � ً
أر�ضا
ش
ر
و
 ال تقفي !ا
ل وت
زيعوركبتيها
�أوم�أت بر�أ�سها مبهوتة وقو�صت ج�سدها زاحف ًة على يديها

حتى التفت حول فرا�ش جدتها نحو النافذة فا�صطدمت عيناها بج�سد
هند ال�ساكن � ً
أر�ضا بينما الدماء تنزف من جانب ر�أ�سها ،تابعت الزحف
باجتاه ر�أ�سها لتم�سكها من كتفيها وتهزها بقوة هاتفة:
 خالتي ،انظري �إ ّيل!
�إال �أن هند ما زالت حتملق يف �سقف الغرفة وقد فارقت احلياة
بر�صا�صة اخرتقت جانب ر�أ�سها بينما كانت حتاول النظر من بني الألواح
لرتى ما يحدث باخلارج ،فما كانت منها �إال التفاتة واحدة جتاه �سرير
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احلاجة و�سيلة لتخربها مبا تراه ،وقد كانت �آخر نظرة �إليها حيث �سقطت
على الفور جثة هامدة �أمام �أعني و�سيلة التي فزعت وتراجعت حتى
�سقطت من فوق الفرا�ش قبل �أن تدخل خديجة مبا�شرة.
 �أنا خديجة يا خالة� ،أنا زوجة ولدك.كانت منكبة فوق جثتها تهتف �صارخة بلوعة وعقلها تنهار كل دفاعاته،
وبدا لها كل �شيء يتال�شى وتتباعد �أ�صوات الطلقات والعراك يف اخلارج
وتخبو !
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444

حترك �سلطان مبتعدً ا مبجرد �أن ارتفعت وترية بكاء الزائرة لتك�شف
عن نف�سها ،فا�ستدار فو ًرا مغاد ًرا بينما �أذناه تلتقطان هتاف جالل الدين
املتعجب با�سم خديجة! علم ب�أنه ر�آها ف�آثر االختفاء خلف ال�شجر املحيط
باملبنى ،يف اللحظة التي قفز فيها جالل الدين عاب ًرا حافة النافذة �إليها
كما يفعل مع �سياج �ساحة الرتوي�ض:
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بك يا خديجة ،هل حدث �شيء لـعمي؟!
 -ما الذي �أتى ِ

زيع

مل ي�ستمع �سلطان �إىل ردها فقط حلظة �صمت قبل �أن ي�سمعه ي�س�ألها
جمددًا:
جئت وحدك �إىل هنا؟
 وكيف ِ يبدو �أنك ذو �شهرة وا�سعة بينهم!حتدثت بنربة مرتع�شة �ضائعة حماولة د�س �ضياعها يف مزاح �أثقل قلبه
باخلوف عليها ،حتى �إنه مل ينتبه �إىل ذاك الذي ي�ستمع �إىل حوارهم خلف
ال�شجرة �أو ه�ؤالء ال�صبية الذين يقفون من خلفه من الداخل يحاولون
ا�سرتاق النظر لتلك ال�ضيفة التي مل يروها من قبل والتي تنهمر الدمعات
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من عينيها بال توقف م�ستندة �إىل �صدره بعجز ال تقوى على احلديث،
زاغت نظراته هنا وهناك وفج�أة ا�ستدار خلفه هات ًفا يف تالمذته:
 اذهبوا الآن �إىل بيوتكم يا �شباب.�أطرقوا بخيبة �أمل وقد بلغ ف�ضولهم الذروة ،ان�سحبوا وكل منهم يدفع
الآخر حانقني حتى خرج �آخرهم.
دفعها �أمامه بلطف لي�سري بها حيث الباب الرئي�سي امل�ؤدي �إىل
الف�صول الداخلية ينظر بني الفينة والأخرى لتلك الدموع التي حتفر قلبه
ال وجنتيها ،انتظر �سلطان حتى ابتعد الأوالد وحث اخلطى خلفهما بحذر
وخفة ،نف�سه ت�ضبطه بالتن�صت وجتلده حمتقره ،لكنه يغ�ض الطرف فهو
نف�سه الميتلك �إجابة ،يبدو �أن معرفة ما يدور حوله ل�سنوات �أ�صبح غريزة
عنده كغريزة البقاء ي�سعى لإ�شباعها هار ًبا من �شبح اجلهل الذي �سيطر
عليه يف اللحظة التي مل ي�ستطع فيها معرفة مكان بنتي �أم عمار.
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دوما ما كان جالل الدين يثري ف�ضوله وحنقه م ًعا ،يعرف عنه الكثري
ً
ورغم ذلك يجد متعة يف الإملام باملزيد� ،أل�صق ظهره باجلدار و�أرهف
�سمعه ملا يدور بالداخل:

 متالكي نف�سك و�أخربيني ماذا حدث ،تكلمي يا خديجة!زيع �إنهم خلفي. -من هم؟!

ً
�س�ألها بت�شتت ً
حماول ا�ستيعاب كل ما
قاب�ضا على مرفقيها بعدم فهم
يحدث دفعة واحدة فقالت:
 انعقد جمل�س القبيلة بالأم�س و�أ�صدر قرا ًرا ب�ش�أن زواجنا.159

يطالبها باملزيد ليفهم بينما ي�ضغط مرفقيها دون ق�صد وذلك
الإح�سا�س امل�ألوف باخلطر يداهمه يف عقر داره:
علي ما حدث!
 ال �أفهم ،ق�صي ّ�شعرت بر�أ�سها يدور وقد �أُنهكت كل قواها يف الطريق �إليه ،فرتنحت
بني يديه للحظة قبل �أن يجذب لها �أحد املقاعد دون �أن يرتكها� ،أجل�سها
ثم جذب مقعدً ا �آخر وجل�س ُقبالتها قري ًبا منها� ،أحنى جذعه مم�س ًكا
بكفيها بني يديه م�ستندً ا مبرفقيه �إىل ركبتيه بينما هي حتكي له تفا�صيل
ماحدث بالأم�س.
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عندما فوجئوا مبجل�س القبيلة الذي ي�ضم كرباءهم وعلى ر�أ�سهم
ال�شيخ �آ�صف الذى توهجت مقلتاه بالن�صر امل�ؤزر ،يلجون �إىل �ساحة
دارهم اخلارجية ويوزعون �أنف�سهم متخذين امل�صاطب احلجرية املرتفعة
جمل�سا لهم ،يتو�سطهم قا�ضي القبيلة املخول بالف�صل بني النزاعات التي
ً
يكون �شيخ القبيلة �أحد طرفيها.
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قب�ض ن�صر على مزالج باب الدار من الداخل ي�ستعد ليفتحه ويخرج
يف ا�ستقبالهم معل ًقا عباءته فوق كتفيه ،وا�ض ًعا ابنته ن�صب عينيه ،وقبل
�أن يدفع املزالج جان ًبا حلقت به هم�سة تناجيه:
� -أبي!

زيع

ا�ستدار نحوها بقلبه قبل ج�سده ف�أقبلت �إليه مبالمح �شاحبة وعينني
�ضائعتني� ،صامتة ال جتر�ؤ على بثه لواعج قلبها ،لكن نظراتها التي ت�س�أله
الن�صرة تكلمت عنها وقالت ما يكفي ليفهم ،رفع كفه احلانية مربتًا على
وجنتها وبنربة غلفها الدفء �س�ألها:
 �س�أ�س�ألك اليوم كما �س�ألتك عندما جاء ليطلبك مني ،هل تريدينابن عمك؟
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�صمتت مف�سحة الطريق لعينيها تتوىل الإجابة عنها ثانية� ،إال �أنه
كان راغ ًبا ب�شدة يف �سماع رغبتها فكرر �س�ؤاله جمددًا ،وبرغم �إمياءاتها
باملوافقة �إال �أن ل�سانها كان له ر�أي �آخر وهي تقول:
 �أريد ر�ضاك �أكرث.ابت�سم وك�أمنا كان يتوقع كل كلمة نطقت بها وقال وقد �أطل احلزم من
عينيه:

د
ا
ر

لك كلمتي ،وتعرفني ما يعنيه ذلك.
ِ -

ع
ص
ري ا

توىل عنها متج ًها وهو يعرف �أن الباب املغلق ما هو �إال فوهة للجحيم،
ورغم ذلك �سيعربه لأجلها.

ل

ك
ت
ب

تنحنح ب�صوت مرتفع بينما ع�صاه ت�سبقه عابرة الباب قبله نحوهم،
نه�ضوا جمي ًعا �إكبا ًرا له فحياهم واختار �أن يجل�س يف مكان �آخر غري الذي
كانوا يف�سحونه له يف املنت�صف ،وهو املكان الطبيعي لزعيم القبيلة.
لقد اختار طر ًفا جوار الباب ،نظر بع�ضهم �إىل بع�ض وك�أنها �إ�شارة
منه ب�أنه ي�أخذ طرف ابنته� ،إال �أن ذلك مل مينع من انعقاد اجلل�سة بكلمة
�ضخم �أوراقه �صفراء
افتتاحية من القا�ضي ثم تبعها ب�إخراج دف ِرت كب ِري ِ
�سميكة ت�شبه الربديات وو�ضعه جواره قبل �أن يلتفت �إىل ن�صر مت�سائلً
ب�صوته اخل�شن:

ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
لتو

زيع

 �أحكام القبيلة يا �شيخها حتكم بالتفريق بني ابنتك خديجة وابن�أخيك الهارب ،فهل لديك �أي اعرتا�ض؟
عالمات العمر التي ت�شق وجهه ويده امل�ستندة �إىل الع�صا مل تكن من
فراغ ،هذه لي�ست جل�سة �أعراف قبلية ،لقد ح�ضروا �إليه بعد ما اتفقوا
فيما بينهم على قرا ٍر وموافقته عليه من عدمها ما هي �إال حت�صيل
حا�صل ،النظرة يف عيني �آ�صف تخربه مبا �سيحدث حالة رف�ضه!
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ومبا �أنهم اتفقوا على قذفه يف حقل من الألغام؛ فليجعل منه �إذن
ً
حفل ال ُين�سى من �صنعه اخلا�ص!
هز ر�أ�سه عدة مرات قبل �أن يرفعها ُمر ًرا نظراته بينهم كمن ي�سوي
الأر�ض ا�ستعدادًا لغر�س البذور وقال بهدوء ُيح�سد عليه:
 ال�شرع هو من يعرت�ض ولي�س �أنا!وك�أن اجلميع قد اتفق على تغ�ضن �أجفانهم يف نف�س اللحظة بينما كان
�آ�صف هو �أول من نف�ض غبار اللغم عنه ونه�ض كالعنقاء من بني الرماد
�صائحا:
ً
 ال�شرع يف امل�سجد يا �شيخ ن�صر� ،أما هذه جل�سة �أحكام عرفية لهاقوانني و�ضعها �أ�سالفنا� ،أم ُتراك قد كربت وتنا�سيت؟!

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

ل

ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش

متاما والقا�ضي يناظره بر�ضا ال يخلو من
الهتافات من حوله ت�ؤيده ً
ال�سخط املوجه �إىل ن�صر وحده ،تلك الهتافات التي اخت�ض لها ج�سد
خديجة ال�ساكنة �أح�ضان جدتها ،لرتبت الأخرية على ظهرها تهدئها،
وتت�شبث بها حتى ال تنه�ض هام�سة يف �أذنها:
 -اتركي �أمرك لعالم الغيوب.

ر
و
ا
لتو

زيع

�أما يف الأ�سفل فقد انتظر ن�صر حتى هد�أت الهتافات ال�ساخطة من
حوله ثم تكلم ثانية يرد على ما قاله �آ�صف بنف�س النربة الهادئة:
 ُتذكرين يا �آ�صف مبن قالوا قد ًميا «�إِ َّنا َو َج ْد َن�آ �آ َب�آ َء َنا على �أُ َّم ٍة َو ِ�إ َّنا على�آ َثار ِِهم ُّم ْق َتدُونَ ».
نه�ض الرجال بغتة واحدً ا تلو الآخر اقتدا ًء بـ �آ�صف يرمقونه بغ�ضب
�صائحا:
�شديد وتبعهم القا�ضي ً
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 لقد فا�ض الكيل يا ن�صر� ،أريد كلمة واحدة� ،إما �أن تلتزم بقرارجمل�س القبيلة و�إما ترتك امل�شيخة ملن ال يزال ي�ستطيع �إحكام قب�ضته
عليها ،وقبل �أن تتكلم مبا يثري غ�ضبنا ،مبجرد �أن �أجمعنا القرار
�أ�صبحت ابنتك مطلقة ولأنه مل يتم الدخول بها فهي لي�ست معتدة
ولذلك �سنزوجها يف اليوم التايل مبا�شرة من خاطر ابن ال�شيخ
�آ�صف فهو �أحق بها
مازحا
ومن بني اجلحيم ظهرت مقدمة �أ�سنان ن�صر وهو يبت�سم ً
مبرارة :

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

 ولأنه مل يتم الدخول بها فهي لي�ست معتدة؟! �أت�أخذون ببع�ض الكتابوترتكون ً
بع�ضا؟.
اخت�ض ج�سد خديجة مرة �أخرى مع ارتفاع الأ�صوات الأ�شد ً
�سخطا من
�سابقتها والتي اخرتقت نافذة جدتها وفطرت قلبها وهي تتخيل والدها
يجل�س وحيدً ا بني كل ه�ؤالء الغا�ضبني عليه ب�سببها.

ل

ك
ت
ب

ل
ل
ن
شا ,عندما و�صلها �صوت
متام
�أما الهتاف الأخري هو ما ق�ضى عليها ً
ر
على ولدي».
�آ�صف احلاد هات ًفا « ا�ستعدي يا عرو�س؛ فغدً ا زفافك وال وت
زيع
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دقائق طويلة مرت على انتهاء ذاك املجل�س الهزيل الذي ي�شبه ً
عر�ضا
م�سرح ًيا مت التدرب عليه م�سب ًقا ،قبل �أن ت�أتيهما طرقات واهنة على
باب غرفة اجلدة ليدخل بعدها ن�صر مبالمح جامدة ال تنم عن �شيء،
جل�س على طرف الفرا�ش بجوارها فاعتدلت على الفور وقد �أر�سلتها
جدتها ،كلتاهما �صامتتان تنتظران ماذا �سيحدث عندما يفتح فمه ويبد�أ
باحلديث ،وقد كانت حلظة فارقة بحق ،لي�ست بالن�سبة لـ خديجة فقط،
بل ولـ ن�صر � ً
أي�ضا ،كان قد اتخذ قراره منذ الكلمة الأوىل التي نطق بها
قا�ضي املجل�س وها قد حان الوقت لإعالمها به ..قال:
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 اذهبي �إىل زوجك.كانت جملة ت�شبه املتفجرات بحق ،نطق بها و�صمت ،ي�شد من �أزر
نف�سه ليتحامل على �أمله ،لقد فارقت امل�شيخة بيت الراوي الكبري على يده،
فيالها من نقطة �سوداء يف تاريخه احلافل بالت�ضحيات.
�سقطت خديجة على ركبتيها �أمامه وترفع نظراتها له ،يف عمق عينيه
مم�سكة بكفيه وحترك ر�أ�سها نف ًيا وقد �سكنت الدموع مقلتيها �إىل الأبد
قائلة بخفوت:
 لن تكون املرة التي �أ�ضحي بها لأجل كرامتك يا �أبي� ،س�أّذهب �إليهولكن لأطلب الطالق ،هو وعدين ب�أنه لن يفعلها �إال �إذا طلبتها منه
بنف�سي..

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

ل

 لن تفعلي.ك
قالها قاطعة بح�سم ،بينما �ألقُت
احلزم والثقة يف عينيه يربق من
ب
خلف زجاجهما ال�شفاف قبل �أن ي�أخذ ل
ل
ن
�ساحما
بجانبي ر�أ�سها بني كفيه
ً
لدموعها ب�أن تن�سل من بني �أ�صابعه مبحرة �إىلش
كفه لتجتمع هناك واحدة
ر
تلو الأخرى.
وال وت
ت�أمل عينيها لدقيقة كاملة ثم قال بجلد:
زيع
 لقد �شاهدتك طوال �سنوات تتعذبني ،و�أُر�ضي نف�سي مبقولة ابنة�أبيها! ولكن بداخلي كنت �أعلم ب�أنني �أذبحكما ب�سكني الأحكام
العرفية ،ومل يكن بيدي حيلة ،اليوم يا ابنتي حان الوقت لأرد لك
ال�صرب بال�صرب والت�ضحية ب�أخرى.

تعلقت ب�صدر جلبابه تت�شممه باكية ول�سانها ال يفرت عن الإف�صاح مبا
ميوج يف �صدرها من لوعة الفراق ،كانت تنتحب فعل ًيا تهم�س بني طيات
جلبابه:
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 لن �أتركك كما مل ترتكني عند وفاة �أمي و�أنا �صغرية ،مل تتزوج يا�شيخ القبيلة ،لن �أتركك كما مل ترتكني عندما �سقطت من فوق
ال�شجرة ورك�ضت بي وقد كان جرحي �صغ ًريا حتى �إنني كنت �أ�ضحك
بني يديك و�أنت حتملني وتدفع باب الطبيب بقدمك وتلكمه لأنه ترك
مكانه بالوحدة ال�صحية ،لن �أتركك كما مل ترتكني عندما �سقطت
يف النهر وقفزت خلفي و�أنت تعلم ب�أنني �أجيد ال�سباحة ،حينما كانت
الآباء ي�صفعون بناتهم وي�ضربونهن بينما كنت �أنت من ي�سندين
و ُيجل�سني بجواره يف املجل�س بفخر وي�صفني بابنة �أبيها ،حينما كان
ال�شيوخ يزوجون بناتهم رغ ًما عنهن جئت �أنت ت�س�ألني هل �أوافق على
ابن عمي �أو تركله خارج الدار؟ ،حتى عندما ظننت �أنك تذبحني
كنت تداويني بحنانك ،تعدين نظراتك ب�أن الفرج قريب..

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

ل

ك
ت
ب

كان املوقف �أقوى من �أن تهرب ذاكرة احلاجة و�سيلة منها جمددًا،
مل ت�شعر �إال بالدموع تغرق وجهها وهي تقطع نحيب خديجة قائلة بنربة
مكلومة:

ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
لتو

 ا�ستمعي �إىل كالم �أبيك يا خديجة ،ال ت�ؤمليه يا حبيبتي �أكرث مما هويت�أمل.

زيع

�ضمها �إىل �صدره وتركها تبكي حتى ن�ضب دمعها وا�ستكانت بني يديه
وهي مازالت على جل�ستها مرتكزة على ركبتيها ،رفع ر�أ�سها �إليه من جديد
ف�أخربتها عيناه ب�أنه �أكرث �إ�صرا ًرا من ذي قبل ثم قال:
 الأمر �أكرب مما تظنني يا ابنتي� ،سي�أخذونك رغ ًما عنك وعنيو�ستجدين نف�سك يف حجرة نوم خاطر زوجة ،هل تفهمني؟!
هربت الدماء من وجهها وال تزال حترك ر�أ�سها بالنفي جمددًا فتابع
بنف�س اجلدية والقوة يهز ر�أ�سها لعلها تفهم:
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 يف كل الأحوال �سترتكينني رغ ًما عني ،والعقل يقول ب�أن ترتكيني �إىلَمن �آمتنه عليكَ ،من لديه القدرة على �أن يحميك بروحه.
�أنهى كلمته الأخرية وهو ينه�ض مي�سك بها لتقف قبالته ،مقلتاها كالدم
وجفناها منتفخان من كرثة ما ذرفت من دموع فوق �صدره م�ستطردًا:
فخذها ً
مني ال�سالم ،قويل له عمك منحك �أمانته ُ
حالل طي ًبا
 �أبلغيه ّوال تفرط بها �إال على جثتك يا ابن الرجال.

د
ا
نطق بها ر
جاللعالدين وهو ما زال على جل�سته فوق املقعد املقابل لها،
ص به يف وجل ملا قدمه ن�صر من ت�ضحية غالية.
ي�ستمع �إىل كل ما تنطق
ري
ال
هو يعلم �أن ما �أقدم عليه كان �آخر الأبواب املطروقة ،ولو كان �أمامه
جحر ف�أر لعافر فيه من �أجل ك
احلفاظ على ابنته يف داره ،لكنه حما�صر!
ت
ب
ل
ل
ن
ترك يديها فج�أة ونه�ض بينما الدماء جتري يف عروقه تدعوه �إىل
ش
رأمر �إىل حتطيم �أنوف
الذهاب �إىل القبيلة ون�صرة عمه حتى ولو �أدى ال
اجلميع و�أولهم �آ�صف وولده.
وال وت
زيع
 مباذا تفكر؟! -وعليك ال�سالم يا عمي حفظك اهلل ورعاك يا كبرينا.

�س�ألته ب�ضعف ووهن كوردة تذبل بعد اقتالعها من جذورها متوت
�أوراقها ولكنه مل يجبها ،كان يفكر يف طريقة لإنقاذ املوقف� ،إال �أن ما
قالته بعد ذلك وهي تطرق بر�أ�سها جذبه من بني نريان االنتقام لي�ضعه
على �أر�ض الواقع وهي تقول:
 عندما خرجت من غرفة جدتي فج�أة الحظت �أن الفتاة التي كانتال�سلم ،حينها ناداها �أبي فلم ترد،
تخدمنا تبتعد ب�سرعة نحو ُ
خرجت تعدو من الدار ،فدفعني �أبي نحو غرفتي لأجمع � ً
أغرا�ضا
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قليلة و�أ�سرع ب�إخراجي من الباب اخللفي الذي ا�ستعملته �أنت حتى
ال يلحظك �أحد.
 كانت تتج�س�س!�س�أل جالل الدين والإجابة جلية يف ذهنه بينما تعقب خديجة قائلة:
 وقتها فقط عرفنا كيف علم �آ�صف ب�أن �أبي قد �سجنك يف غرفةالتخزين ،و�أمرين �أبي �أن �أعدو لأقطع الغابة ال �أتوقف �أبدً ا حتى �أ�صل
�إليك ،وطلب مني �أن �أبلغك بر�سالة مل �أفهمها!

د
ا
انتبهت حوا�سهر
وهو ي�س�ألها عن فحوى الر�سالة فقالت مرتبكة:
ع
 يقول لك �إن ال َب صارودريمل اينت ِه كما تظن� ،إن واحدة منه ت�ستطيع قتل
�شجاعا ،لو�أن حتذر ال�ضبع ال�ساكن بني جدرانك!
�أ�سد مهما كان
ً
هم�سة يف �أذن �سلطان جعلتهكت
ينتف�ضبوينظر حوله ،ولكن مل ي َر �أحدً ا،
مل يكن �صوتًا كان كالو�سو�سة اخلفية! ل
ل
ن
 كنا ن�أتي لك بالأخبار قبل �أن تقوم من شر
مقامك.
وا ول
ت
من احلجرة
يرتطمزاغتبه:نظراته يف الأرجاء قبل �أن يخرج جالل الدين فج�أةزيع
� -سلطان!!

منزعجا ،قبل �أن ت�شهق خديجة بده�شة مت�سائلة
هتف جالل الدين
ً
وحتدجه بنظراتها:
 ال�ساحر؟! هو من جاء بي �إليك! �أعتقد ب�أن وقتك ال ي�سمح لت�شكرين ،فخلفكم جمل�س قبيلة يطاردزوجتك!
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نوع من االنت�شاء كان ي�سيطر على �سلطان وهو يلقي عبارته ال�سابقة،
رمبا لأنها املرة الأوىل التي ي�شعر فيها ب�أنه يف موقف القوة �أمام جالل
الدين� ،أ�صبح يعلم عنه كل �صغرية وكبرية ،وي�ستطيع م�ساعدته فيما هو
مقبل عليه� ،إال �أن جالل الدين مل يكن ميلك رفاهية حتديه الآن ،فذهنه
ما زال م�شتتًا متفر ًقا يف ُ�سبل ِعدة.
طبيعته تريد املواجهة واحلرب والدفاع عن حقه يف خديجة ،واجلانب
املندفع منه يريد الو�صول �إىل عمه لن�صرته وقد حو�صر مب�ؤامرة خبيثة
يف داره ،بينما قلقه عليها يفتك به.
العقل يدفعه �إىل عدم املواجهة الآن ،البد �أن يخفيها � ًأول لتكون يداه
حرتني يف قتالهم دون �أن يخ�شى عليها ،والر�سالة التي �أر�سلها له عمه
حتتاج �إىل �أن يهد�أ ليفك رموزها ،مل يفهم منها �سوى اجلزء الأول فقط،
�أنهم ال يزالون ميتلكون �أ�سلحة بخالف ال�سيوف� ،أما ال�ضبع الذي حتدث
عنه فهو �إ�شارة �إىل �شيء مل يفهمه بعد ،لو مل يكن ذا �أهمية ملا تكفل ن�صر
عناء �أن يخربه به!

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

ل

ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
لتو

زيع

كان مي�سك بر�سغها وعلى وجهه �شرا�سة ُتظهر تخبط �أفكاره� ،سيحدث
قتال عظيم جمددًا ُتزهق فيه الأنف�س ،لكن هذه املرة هو وحده ،ال ميكن
�أن يفقدها كما فقد �أمه يوم الفتنة بر�صا�صة غادرة!
 �س�أُ�ساعدك.التقت نظراتهما ب�صمت ،كل منهما يحاول قراءة الآخر:
 و َمل تفعل؟�س�ؤاله خرج بلهاث يدل على خفقات متالحقة وك�أنه يبذل جهدً ا
م�ضاع ًفا لل�سيطرة على غ�ضبه ،لي�ستطيع التفكري املنطقي ،ف�أجابه
�سلطان على الفور:
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 �أنا يف �صفك.مل تكن �إجابة بقدر ما كانت عبارة ت�ؤكد ما يطل من عينيه الآن ،يريد
�أن ي�صدقه ولكن خوفه عليها يدعوه للت�صرف ب�شكل منفرد ،هكذا �أف�ضل،
حرك ر�أ�سه نف ًيا وهو يتقدم بها ومير بجوار �سلطان ليتخطاه �إىل اخلارج
وهو يقول:
 -ل�ست بحاجة مل�ساعدتك� ،س�آخذها هي وعابد و�أخفيهما بطريقتي.

د
ا
ر ب�سخرية حطمت املتبقي من �أع�صاب جالل الدين
قالها �سلطان
ع
بيد ،بينما اليد الأخرى ما زالت تقب�ض
وجعلته يعود �إليه مم�س ًكا
ص بتالبيبه ٍ
ري
دون �شعور مبا يفعل ،مل ينتبه لل�شهقة التي ندت
على ر�سغها فيجرها خلفه
ا
ل
عنها وهو يهز �سلطان ب�صرامة هات ًفا:
ك
ت
 �إياك �أن تتفوه بكلمة عنه .ب لل
ن
ر�شي ًئا عن ق�صة توبة
ارتباكه يف اتخاذ القرار املنا�سب �أقلقها ،الشتعلم
و
عابد ،وب�أنه �شخ�ص
دوما عن
ال�ساحر ،كل ما تعلمه هو ما يقوله والدها ً
ا
ل
ت
و
غري موثوق به على الإطالق ,فقالت تقاطعهما وقد ت�سرب اخلوف �إىل
زيع
قلبها:
 -عابد هو �أول من �سي�شي مبكانها!

� -أظنه حم ًقا!

التفت نحوها بعنف غري موجه لها حتديدً ا ،لكن �سلطان ا�ستطاع
�أن يجلب نظراته له ثانية وقد قرر �أن يحدثه باملنطق ويكف عن �أ�سلوبه
ال�ساخر ً
قائل:
 �إنهم يريدونك وزوجتك� ،أنت حمور غ�ضبهم وهي حمور بحثهم،خمتف منذ
و�أظن �أن «عابد» ال يهمهم يف �شيء ،بالإ�ضافة �إىل �أنه
ٍ
عدة �أيام من الأ�سا�س.
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 �إنه يف خلوته.�أ�سرع �سلطان يف �إخفاء االبت�سامة ال�ساخرة التي تريد القفز فوق فمه
ً
قائل وهو يحاول �صبغ حديثه باجلدية والإقتناع :
 نعم ،رمبا  ..املهم الآن �أن تبتعد بها عن الأماكن التي من املحتملوجودك بها .

د
ا
ر

بدا على وجهه �أمارات التفهم ملا ي�سمع ،وترا�صت الكلمات بذهنه
ً
مت�سائل ب�شرود:
ببع�ض املنطقية وهو يهم�س

 ماذا تقرتح؟عص
ري ا

ل

ك
ت
ب

نزع �سلطان يده عن مالب�سه التي يبدو �أنه قد ن�سيها هناك وقال
ببع�ض الر�ضا:

ل
ل
ن
ش

 هناك بيت �آمن �أعرفه ،بيت عائلة زوجتي القدمي ،وهو مهجور منذ�سنوات.

ر
و
ا
�ضغطت خديجة على �أ�صابع زوجها بيدها احلرة ،لت
وعندما رفع عينيه
و
عينيه للحظة
�إليها �أوم�أت له ب�أن يوافق ،هو ال ميلك البديل لذلك �أغم�ضزيع

قبل �أن ي�ستدير �إىل �سلطان ثانية ً
قائل بتحذير:
 لو كان ًفخا ف�س�أقتلك بيدي.

 �أنا ميت يف كل الأحوال يا بن الراوي� ،أو على الأقل �س�أفقد عقليو�أ�صبح خمبول البلدة!
انتهى �سلطان من حديثه و�سبقهم للخارج وهو ال يدري �أن ما قاله للتو
يوما ما� ،أو رمبا تفوه مبا يخ�شاه!
رمبا ي�صبح حقيقة ً
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�سارا خلفه يتبعانه من طريق �إىل �آخر حتى اقرتب بهما �سلطان من
بيت عائلة ليلى� ،أ�شار لهما ب�أن ينتظرا ً
قليل حتى يتفقده ،هو يثق ب�أن
خال ال يط�ؤه �أحد ولكنه فعل من باب احلذر� ،صفة من �صفاته التي
املكان ٍ
بعام واحد،
الت�صقت به بعد �أن لقنته الدنيا ً
در�سا لن ين�ساه ،قبل الفتنة ٍ
وقبل �أن يقرر االن�ضمام �إىل والده وموافقته على حتمل �إرثه املحرم!
دار ن�صف دورة حول البيت املكون من طابق واحد كمعظم بيوتات
البلدة وهو يدقق النظر يف النوافذ املغربة التي ن�سجت العناكب حوافها
وملأت فراغها عن �آخره� ،إال �أن رائحة ما كانت متلأ املكان هي الأخرى
بخالف ن�سيج العناكب ،رائحة ُع�شبة مقززة م�ألوفة يعرفها ،كان
ي�ستخدمها يف �أعماله ال�سفلية ،ن َّفاذة للغاية لدرجة �أن رائحتها تبقى
لأيام بعد االنتهاء منها!

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

ل

ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش

عمِ لت حا�سة ال�شم لديه بينما يت�شمم حول املنافذ ويتحرك بخفة حتى
ال ُي�صدر �صوتًا ،وجالل الدين وزوجته يرقبانه بده�شة وك�أن الرجل قد
فقد عقله بالفعل كما تنب�أ منذ قليل!

ر
و
ا
لتو

وفج�أة التفت نحوهم يدور على عقبيه وهو يقرتب منهما وي�شري لهما
ب�أن يبتعدا على الفور ،حلق به جالل الدين مم�س ًكا ب�ساعده وقد بدا
غ�ضبه يف الظهور ،الأمر ال ينق�صه �ألغاز جديدة ،فليتكلم �أو يرتكه هو
يت�صرف مبعرفته و�صاح به:
 ماذا هناك؟ تكلم ًحال!

زيع

زاغت نظرات �سلطان بني البيت وجالل الدين وهو يقول بخفوت وقد
ملعت عيناه بنظرة ظافرة:
 -املكان لي�س �آم ًنا� ،أحدهم بالداخل ،وغال ًبا هو من كنتُ �أبحث عنه!
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الكتابة هي �أن تدفن �سرك على مر�أى وم�سمع من اجلميع ،هذا ما
فعلته �سالم وهي ت�ستخدم الغبار العالق فوق الأ�سطح لتنق�ش فوقه
تفا�صيل �أيقوناتها ،هي نف�س الأيقونات اليومية لعاملها ال�صغري ،ظالم
واحرتاق و�أ�شجار ووحدة ومالك ،و�سماء تبدو لها �أ�سحا ًرا ور�ؤى!

د
ا
ر

على ذاك اجلدار كتبت �أنها توقفت عن العد ،فماذا يفيد العد �إن
كانت الأيام كلها مت�شابهة� ،ضوء وظالم يتتابعان على نافذتها ،وعلى تلك
املن�ضدة نق�شت حروف غابة ،ليتها بقيت مرعبة ،وبقيت هي بعيدة ال تعلم
على من تلتف وال من بداخلها ُتخفي ،املعرفة ت�ؤذي �أحيا ًنا.

ع
ص
ري ا

ل

ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش

جتمع بذور التفاح الذي ت�أكله ،والذي يرتكه لها خارج باب حمب�سها
املف�ضل ،وتقوم بت�شكيله على �أر�ض الغرفة وتر�سم به كلمة م�ش�ؤومة.

ر
و
ا
لتو

حتى الأ�شباح ال تريدها ،و�إن كان يريد �أال يراها فهي �ستختار العزلة
على �أن تفر�ض عليه �صحبتها.

زيع

يف �آخر حديث لهما حدثها بالألغاز ،كان كئي ًبا و�أراد �إخافتها ،لكنها مل
تخف ،انزوى �شعور اخلوف خلف اخليبة التي �شعرت بها حينها� ،صمتت
وتركته يغادر بال تو�ضيح� ،سكوت ت�ضمن اتفا ًقا غري مكتوب ب�أن تبتعد عنه،
بعد �أن كان �سعيدً ا متله ًفا وقد نادته با�سمه� ،أين اخلط�أ؟ كيف تفهمه! كل ُه
مبهم ،بئر من الأ�سرار وهي تخ�شى الولوج �إىل الأمكنة ال�ضيقة العميقة.
بقا�ؤها ولو لفرتة ق�صرية يف مكان �صامت كهذا �أ�شعل حا�سة ال�سمع
لديها ،باتت ترت�صد حفيف ال�شجر وا�ستيقاظ الع�صافري.
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ولكن ً
مهل  ..ما هذه الأ�صوات الغريبة واجللية للغاية؟ ،هناك من
يتحرك يف الأ�سفل!
انتف�ضت تتحرك نحو النافذة بف�ضول يعقبه حذر عندما ا�ستمعت �إىل
نربات متداخلة ،ميزت بينهما �صوت امر�أة ،و�صوت �آخر م�ألوف ،م�ألوف
بطريقة خميفة!
فج�أة اندفع مالك نحوها وك�أن �أحدهم قد �ألقاه فوقها ،قب�ض على
ذراعها وجرها خلفه قبل �أن ُتلقي نظرة للأ�سفل:

د
ا
ر

 -ماذا يحدث؟

ع
ص
ري ا

ل

�س�ألته ولكنه مل يتوقف ،فحاولت �أن جتاريه كي ال ت�سقط ،لقد كان
�سري ًعا للغاية وهو يهبط بها الدرج احللزوين و ُي�سرع بها نحو حجرة
الطبخ.

ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش

جذب احلائط ودفعها خلفه ثم تبعها قبل �أن ي�ستدير ويغلقه ب�إحكام
مو�ضوعا على �أحد �صناديق املعدات بجوار الباب
مفتاحا كان
ثم يتناول
ً
ً
وي�ضع املفتاح يف �أحد زواياه ،بعد التكة اخلام�سة توقفت �سالم عن العد
�أو مل تعد تذكر هل و�صلت للرقم ال�صحيح �أو ال؟ ،حتى ا�ستقام �أخ ًريا وهو
هام�سا:
ينظر لها ب�أنفا�س م�سروقة ً
 -مل يرونا� ،ألي�س كذلك؟!

ر
و
ا
لتو

زيع

نظرت له بده�شة وهي تالحظ انتفا�ض ج�سده قائلة:
 �أنت ترتعد!هجم عليها مذعو ًرا كا ًمتا �أنفا�سها فابتلع كفه �شهقتها ،ثم اقرتب من
�أذنها ً
قائل بهم�س:
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 ال ترفعي �صوتك� ،سي�سمعوننا.جتمدت �سالم مكانها وقد انتقلت انتفا�ضته �إليها ُمدقة ،يحتجزها
بينه وبني اجلدار خلفها يكممها بيده واليزال يعرب عن ذعره بكلمات
خفي�ضة:
 ًقليل فقط حتى يذهبوا ،ال تخايف.
حركت ر�أ�سها ميي ًنا وي�سا ًرا ،حتارب كفه لتتنف�س ،لكنه كان يف عامل
�آخر ،حوا�سه كلها خارج اجلدار ،املرة الأوىل التي يجر�ؤ فيها �أحدهم
على اقتحام ح�صونه ،جمعت ما تبقى من قوتها ودفعته يف �صدره وهي
ت�شهق بقوة وتعبئ رئتيها بالهواء ،نظر لها م� ً
أخوذا وهو ي�ستوعب ب�أنه كاد
يخنقها دون ق�صد.

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

ل

ك
ت
ب

ظلت منحنية ت�ستند �إىل ركبتيها وتتنف�س بعمق حتى هد�أت �أنفا�سها
فاعتدلت تناظره وقد بد�أت تفهم حالته تلك� ،إنه خائف وب�شدة.

ل
ل
ن
�إذن ها نحن نعود للنظرية الأوىل� ،أن ش
الوحو�ش هي من تخ�شى الب�شر
ر
و
أول من ي�صدق تلك
�أحيا ًنا ولذلك تختبئ يف الظالم ! �سلطان كان هو �
ا
ل
ت
النظرية ،رمبا لأنه هو من كان ينق�ش الطال�سم ويطلقوالزأبخرة ويقدم
القرابني لي�ستدعيهم مل�ساعدته ،حتى لو كان كل هذا بناء على يعطلبهم� ،إال

�أنه هو الب�شري الذي كان يجمع كل هذا وي�ستخدمه ليخرجهم من عاملهم
وي�أتي بهم �إىل عامله.
تفقد املكان حوله وهو ي�ستمع لهم�س خديجة املوجه نحوهما بت�صميم:
 �أنا مت�أكدة من �أنني ر�أيت فتاة يف النافذة!بينما جالل الدين ي�شاركه التفقد ويبادلها القول اخلافت:
 -ال �أحد هنا يا خديجة منذ �سنوات رمبا تتوهمني.
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 �أنا على يقني مما ر�أيت!ارتفع حاجبا �سلطان وقد الحظ �شرارات العناد املنطلقة منها نحو
زوجها راف�ضة لأي احتمال �آخر غري الذي �شاهدته عيناها ،ذكرته بـ
ليلى يف بداية زواجهما ،كانت عنيدة رغم ت�صنعها اخل�ضوع ،هو يعلم
ب�أنها كانت تتظاهر بذلك ،ولكن رغبته يف ت�شكيلها كما يريد طم�ست
على عينيه ،حتى �إنه مل ي�ستطيع التفرقة بني العناد والكره ،وظن ب�أنه
جنح بذلك عندما رحب للغاية بتواجد �سالم معهما ،وبد�أت ليلى تلني
وتت�صرف كامر�أة حتب زوجها كما يجب ،وبينما كان يرى خ�ضوعها وقد
�أ�صبح جل ًيا بال مواربة �أخ ًريا ،جاء يوم الب�شرى لتخربه ب�أنها حتمل ً
طفل؛
وجد نف�سه هو الذي يخ�ضع ل�سحر عينيها وي�ستجيب لكل ما تطلبه ،يكفي
�أن تث ُبت عيناها الكحيلتان بعينيه وتطلب ،ليجد نف�سه يومئ باملوافقة،
طفل خلف الآخر ثم �أ�صبحت هي يده اليمنى يف عمله� ،أو مديرة �أعماله،
ت�ستقبل كل من له حاجة وتنظم عر�ضهم عليه يف غرفة الأ�سياد ،وال ب�أ�س
�إن �شاركته النذور!

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

ل

ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
لتو

عندما دخل بهما �سلطان �إىل الغابة ظن جالل الدين يف البداية
ب�أنه فخ ,ولكنه خبري بدروبها ،لذلك ات�ضح له بعد �أول التفافة نحو قلب
الغابة ب�أن �سلطان مل يكن ي�سلك بهما طري ًقا نحو القبيلة نف�سها ،بل كان
ي�أخذهما نحو الق�صر املحرتق.

زيع

وظل يفكر حتى اللحظة؛ كيف �سي�ضعها بذلك املكان املهجور وحدها
متاما
وين�صرف؟ ,وعندما دلف من الباب اخللفي ووقف يف املنت�صف ً
انقب�ض قلبه و�أ�صبح �أكرث ت�صمي ًما على عدم تركها وحيدة� ،سيعود بها
وليحدث ما يحدث.
�س�أل جالل الدين بينما الي�صدق ب�أنه يتبع �سلطان حتى و�صال �إىل
هذه النقطة:
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 ملاذا مل ندخل من الباب الأمامي؟! �أدخلتكما من الباب اخللفي حتى ال ن�ضطر �إىل ك�سر الألواح التيُتغلق الباب الأمامي فنلفت �أنظار �أول ما ٍر من هنا!
ال�سلم احللزوين الكبري ،بينما كف خديجة
كانوا قد و�صلوا �إىل �أ�سفل ُ
ال تزال �ساكنة بداخل قب�ضته وهي ت�شعر لأول مرة بكل هذا اخلوف،
ذاك الق�صر هو الذي علت نريانه للأفق بعد املقتلة العظيمة التي ابتلعت
�شباب ورجال قبيلتها ،الطاولة التي احرتقت الأطباق فوقها تو�شي بع�شاء
كبري فاخر ،هل اجتمعوا ي�أكلون بعد �أن غ�سلوا �أيديهم من دماء قبيلتها� ،أو
دما �سال كالأنهار على �أر�ضهم� ،أي قلب
تناولوا الطعام و�أ�صابعهم تقطر ً
ميتلك ه�ؤالء� ،أي نوع من اجلنون ميار�سون؟!

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

ل

ك
ت
ب

� -أنا لن �أترك زوجتي هنا وحدها فال داعي لبقائنا �أكرث.

ل
ل
ن
ش

ا�ستند �سلطان �إىل طرف �سور الدرج حيث قب�ضته الكبرية على �شكل
ر�أ�س �أفعى بينما عيناه ال تزاالن تنف�ضان املكان نف�ضا ً
قائل:

ر
و
ا
 -لن تكون وحدها ،فالق�صر م�سكون بالفعل! ل وت

زيع

تنحنحت خديجة تدعي ال�صالبة بينما ابت�سم جالل الدين لأول مرة
منذ الظهرية ً
قائل:
 كل مكان وله ُعمار ُه يا �سلطان �إن كان هذا ما تق�صده! مل �أكن �أق�صد ال ُعمار ،وزوجتك مل تكن تتوهم!ثقته يف النطق بها جعلت كليهما يناظرانه بده�شة ،برغم الإ�ضاءة
اخلافتة املت�سللة من بني �ألواح الباب والنوافذ العري�ضة لكن تعابريه كانت
ت�ؤكد كل حرف �صرح به للتو.
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نف�ض �سلطان الغبار عن �أكمام عباءته وهو يرتك مقب�ض ال�سور ويقول
مو�ضحا:
ً
 يف احلقيقة لو الأمر بيدي لكنت راوغتك �أكرث من هذا ،ف�أنا �أجدمتعة �شخ�صية يف اللعب معك ولكنني م�ضطر لأن �أنتهي من مهمتي
هذه و�أعود �إىل همومي ال�شخ�صية.
�صمت حلظة ثم �أ�شار لهما ب�أن يتبعاه ،عاد بهما �إىل املمر ال�صغري
الفا�صل بني البهو الكبري وحجرة املطبخ� ،أوقفهما هناك بينما اقرتب
هو من جدار يعلوه فتحة تهوية تكاد تختفي حدودها �أ�سفل الغبار وهتف
ب�صوت مرتفع:

د
ا
ر

ع
ص
ُظهر نف�سك؟ لديك �ضيوف ال يختلفون كث ًريا
 �أمل يحن الوقت بعد لتريا
ل
عن �ضيفتك ال�سمراء ،جالل الدين وزوجته� ،آه  ..نعم� ،أنت ال تعرف
دوما وتتن�صت على حديثه مع
ا�سمه ،على كل حال هو من كنت
كتتتبعه ً
ب
فتاة القبيلةّ ،فهل تخرج لرتحب بهما! ل
ل
ن
هابطا ُش
انتف�ض «مالك» يف الداخل وهرول ً
ال�صغري امل�ؤدي �إىل
لم
ال�س
ر
و
ا
القبو ،هبطت �سالم من خلفه وقد تيقنت من �صوته ،لوب�تأنو من ر�أته من
النافذة كان �سلطان بالفعل� ،إنه يعرف مبكانها ،بل والأغرب ب�زيأنهعي�صحب

جالل الدين عدوه اللدود ،هل انقلبت الدنيا ر� ًأ�سا على عقب يف الأيام
القليلة التي غابتها عن داو؟!
كانت �ست�س�أله كيف عرف �سلطان بوجوده هنا ،ثم تذكرت ب�أنه �ساحر
البلدة وبالت�أكيد يعرف كل ما يدور فيها ،اقرتبت منه وهي تراه يجل�س
على حافة الفرا�ش العري�ض يرتع�ش بكل ما حتمل الكلمة من معنى ،ي�ضم
كتفيه بذراعيه ينتف�ض حمد ًقا بالأر�ض فقط.
جل�ست بعيدة عنه متيل باجتاهه ً
قليل بجذعها هام�سة:
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 هل تفاج�أت ب�أنه يعرف وجودك؟!�صمت للحظات ال يفعل �سوى حتريك ر�أ�سه نف ًيا عدة مرات ال يكف عن
هام�سا:
التحديق ً
 ال ..لقد تقابلنا من قبل مرات قليلة لكننا ..مل نتحدث �أبدً ا ! -كيف؟!

د
ا
ر

ا�شتعل الف�ضول بداخلها متململة مكانها تنتظر تفا�صيل �أكرث لكنها ال
تريد ال�ضغط عليه ،فحتى هذه اللحظة مل تفك بعد �شفرات ردات فعله
الغريبة بال �أ�سباب منطقية .ظلت تنظر �إليه ي�ضخ خافقها بقوة وت�شتعل
الدماء ب�أوردتها ،تكاد عيناها الزرقاوان ُت�ضيئان املكان من حولهما من
فرط انفعالها قبل �أن يقول بهم�س متقطع:

ع
ص
ري ا

ل

ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش

 تالقينا قبل احلريق  ..مل نتكلم  ..كنتُ يف الثانية ع�شرة من عمريكنتُ �أبكي وحيدً ا يف احلديقة ،وكنتُ عار ًيا وم�صا ًبا  ..كان يحمل
حقيبة ف�أخرج منها عباءة قام بتغطيتي وو�ضع �أمامي ً
بع�ضا من
اخلبز واجلنب ثم ان�صرف  ..تالقينا ثانية بعد احلريق بعدة �أ�شهر..
نظر بع�ضنا �إىل بع�ض ،وان�صرف وكذلك فعلت.

ر
و
ا
لتو

زي
ع
 ملاذا كنت عار ًيا وم�صا ًبا؟ وهل كنت تتبع جالل الدين بالفعل؟!ترك كتفيه وا�ض ًعا كفيه على �أذنيه ً
قائل بارتعا�ش:

أرجوك.
 ا�صمتيِ � ،ً
منتف�ضا ترتطم
�أ�صبح ُيحرك ج�سده كله للخلف والأمام بحركة رتيبة
�أ�سنانه ك�أمنا يعي�ش �صقي ٌع ما بداخله وحده ،قبل �أن يرتفع �صوت �سلطان
جمددًا ي�صلهما عرب فتحة التهوية ويهتف بنربة غلفها الود:
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 ال يليق بك االختباء يا فتى ،نحن �ضيوفك ،ثم �أنا �أريد االطمئنانعلى �أخت زوجتي ،ولن �أخرج قبل ذلك.
 هل ُجننت يا �سلطان! �إىل من تتكلم الق�صر لي�س به �أي فتيان! �أنتظر بلهفة الده�شة التي �ستظهر على وجهك عندما يتحرك هذااجلدار.
زفر جالل الدين ب�ضيق ،منذ متى وهو ي�سمح بالآخرين بالتالعب به،
وهذا الرجل حتديدً ا ،يبدو �أن هيبة ال�ساحر هي من كانت تخفي ذاك
العبث الذي يت�ضح ب�أنه مت�أ�صل به ،وما حدث هو �أن زالت تلك الهيبة
فانك�شف على حقيقته ،جمرد عابث!

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

ل

ك
ت
ب

ندت عن خديجة تنهيدة ق�صرية وهي ترخي ر�أ�سها �أ�سفل كتفه قائلة
ب�إنهاك:
 -جالل� ،أنا تعبت!

ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
لتو

�إنها مل جتل�س للحظة منذ ت�سليمتها الأخرية خلف زوجها بعد االنتهاء
من �صالة الظهر� .أربع ركعات مل ت�شهد مثلها من قبل ،تكاد جتزم �أن
ً
بع�ضا من خ�صالتها قد ُ�صبغت بالأبي�ض بينما �سلطان يقف �أمامها على
ُبعد خم�س خطوات بجوار زوجها الذي كان ي�ؤمهم يف ال�صالة ،تريد �أن
تختلي به بعيدً ا عن �صاحبهم لت�س�أله كيف ا�ستطاع �أن ي�ستكمل ال�صالة
برتكيز بينما �سلطان بجواره يرتعد ويخت�ض ج�سده ويئن �أني ًنا متقط ًعا
كمن ُي�ضرب �ضربات متفاوتة القوة.
وعندما انتهت ال�صالة ارمتى � ً
أر�ضا بينما جبينه يت�صبب عر ًقا وقد
�أ�صبح وجهه حمتق ًنا بالدم ،و�أخ ًريا فتح عينيه ونظر لهما نظرات مت�أملة
قبل �أن يحاول النهو�ض متوج ًعا يلهث ،مل ينطق بحرف ردًا على الت�سا�ؤالت
التي وجهت �إليه ،فقط وقف مدع ًيا ال�صالبة ً
قائل « فلنذهب» !

زيع
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�ضمها �إليه وهو يلف يده حول كتفها منحن ًيا نحوها ي�س�ألها بنربة
خافتة:
 هل تودين العودة �إىل بيتي؟ بالت�أكيد هناك غرف بالأعلى فلت�أخذها �إىل �أي واحدة منهاحرك جالل الدين عينيه ب�س�أم� ،إنه جلوج للغاية ،يتدخل يف كل �شاردة
هم�سا!
وواردة يقوالنها حتى ولو ً
عب�س يف وجهه وقال متهك ًما وهو ي�شري �إىل اجلدار:

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

 -ما ر�أيك لو ناديت اجلدار وقلت افتح يا �سم�سم!

ل

ك
ت
ب

ما �أن انتهى حتى حترك اجلدار فج�أة فرتاجعت خديجة ً
ذهول للخلف
جاذبة زوجها ليرتاجع معها بينما اجلدار يك�شف عمن يقف خلفه رويدً ا
رويدً ا حتى ظهرت لهم �سالم!

ل
ل
ن
بخفوت ُمعلقة على ما قاله
كانت حتدق بهم بارتباك قبل �أن تقول ش
ر
جالل الدين للتو:
وال وت
 كانت م�صادفة فقط!زيع

ظهر من خلف �شعرها امل�شعث �ضوء ال�شموع امل�شتعلة فباتت ك�ساحرة
�شريرة تلمع عيناها ُزرقة مرتبكة توزع نظراتها بني ثالثتهم حتى ا�ستقرت
عند �سلطان يف النهاية ثم نظرت خلفها وعادت تلتفت �إليهم ثانية قائلة:
 لقد �سقط � ًأر�ضا ..ال �أعرف كيف �أت�صرف!
ومبا �أنه الوحيد الذي كان يعرف �أكرث ،فهو �أول من حترك ومر بجانبها
بعد �أن نحاها جان ًبا.
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هبط الدرجات القليلة ف�سقطت عيناه على مالك ،تقدم منه منحن ًيا
نحوه يتح�س�س نب�ضه حتى عرث عليه� ،أر�سل تنهيدة م�سموعة ً
قائل:
 ما يزال معنا.كان يوجه حديثه �إىل �سالم �أول من حلقت به جال�سة على ركبتيها على
اجلانب الآخر من ج�سد مالك املُلقى � ً
أر�ضا ،قائلة:
 لقد كان يرتع�ش بقوة كلما تكلمت! ثم غطى �أذنيه بكفيه قبل �أني�سقط على الفور.

د
ا
ر ُيعح�سن معاملتك كما توقعت.
 يبدو �أنه كانص
مبكاين؟
ري
 هل كنت تعلم الكتراقبينه وتق�ضمني التفاح!
 منذ �أن ر�أيتك تقفني يف النافذةت
 ملاذا تركتني؟بل
ل
ن
 �أنت هنا ب�أمان �أكرث من �أي مكان �آخر .شر
وال وت
 وليلى!ز عي
أنك تعي�شني بني الرواة.
 تظن ب� ِ -ماهي ق�صته؟

 �أمل ُيخربك؟!حركت ر�أ�سها نف ًيا ،املرة الأوىل التي تتجاذب معه �أطراف احلديث
برغم مكوثهما م ًعا يف بيت واحد! للمرة الأوىل ت�شعر ب�أنه �إن�سان مثلها
�أكرث مما ظنت ويقوم ب�أفعال الب�شرُ ،ي�س�أل و ُيجيب ب�أريحية مفرطة!
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كانت تظن طوال تلك ال�سنوات �أن ليلى فقط هي التي ت�ستطيع االقرتاب
منه ثم ي�أتي �أطفاله من بعدها ،عندما و�صلت لهذه النقطة �س�ألته جمددًا:
 والأطفال ،كيف هم؟�ألهب �س�ؤالها ف�ؤاده� ،إنه ال يكاد يعرف عنهم �شي ًئا �أو يراهم �سوى مرة
ً
من�شغل ب�أ�سياده فيما م�ضى� ،أما الآن فهو
واحدة يف خالل اليوم ،كان
مت�شوق للعب دور الأب كما يجب �أن يكون.

د
ا
ر

�سيعود مهما منعوه ،مهما �أوجعوه �ضر ًبا كما فعلوا ظهر اليوم وهو
ي�صلي� ،سي�صمد حتى يي�أ�سوا منه ويرتكوه ،ورمبا هذا اليوم قريب جدً ا!
 ّهل ي�شرح يل �أحدكما ماذا يحدث هنا!

ع
ص
ري ا

ل

ك
ت
ب

التفت كالهما نحو جالل الدين الذي يعتلي منت�صف الدرج الق�صري
ً
حماول فهم كل تلك الألغاز التي ال تنتهي!

ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
لتو

نه�ض �سلطان وهو يقول له ب�شيء من التوبيخ:
 ّهل ت�ساعدنا �أنت يف رفعه �إىل هذا ال�سرير؟ ،على الأقل نخرج ب�شيء
من ع�ضالتك تلك !
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زيع

جل�س خم�سة من �شيوخ قبيلة الرواة قبالة احلاكم الذي يلزم مقعد
املدف�أة املنطفئة الكبري ،و�آ�صف يتو�سطهم متحد ًثا ب�صفته اجلديدة،
�شيخ القبيلة بينما احلر�س يحيط باجلل�سة على �شكل ن�صف دائرة ،كل
منهم يحمل �سيفه على �أهبة اال�ستعداد ،بينما احلاكم يوزع نظراته بينهم
بابت�سامة كبرية وقبل �أن يهم �آ�صف باحلديث �أ�شار احلاكم للحر�س
ال�شخ�صي باالن�صراف على الفور ،تراجع �آ�صف ثانية يف مقعده ينتظر
ً
خروج �آخر ا ُ
متعجل:
حلرا�س ثم قال

د
ا
ر

ع
ص
زعيم داو.
 لدينا عندكم �أمانة ياري الكاملنتفخة دون �أن يتخلى عن ابت�سامته
دقق احلاكم النظر يف عباءتهم
ت
�ساخرة و�أجاب ببطء:
التي �شارفت على �أن تتحول �إىل �ضحكةب نل
ل
 هل ي�صح �أن تدخلوا جمل�س ا ُحلكم بال شأ�سلحة النارية؟
ر
و
تنحنح �آ�صف وهو يتبادل النظرات مع اخلم�سة ،و�س�الؤالت«وكيف عرف؟»
مينعهاع لتزداد
ت�ضج به مالحمهم ،فانطلقت �ضحكاته ال�ساخرة التي كان زي
ده�شتهم املختلطة بالغ�ضب اخلفي.
الأ�سلحة النارية �أعظم �أ�سرارهم ,خم�ستهم فقط من جمل�س القبيلة
يعرف بها ،وال يوجد بينهم خائن فكيف عرف!

كانت انتفا�ضة �آ�صف املبهوتة هي الإذن لهم ب�أن يلحقوا به ويحذوا
حذوه ،كل منهم يجمع عباءته وهم ي�ستمعون له وهو يقول حان ًقا:
 مل نح�ضر �إليك لت�سخر منا!183

وكما �ضحك فج�أة اختفى كل مرح من وجهه فج�أة � ً
أي�ضا ،وك�أن
�ضحكاته مل تكن! ودون �أن يتحرك قيد �أمنلة يف مقعده الوثري قال ببطئه
املعهود وهو يت�أمل رقعة ال�شطرجن دون �أن ينظر �إليهم:
 و�أنا ل�ست خزنة حلفظ الأمانات يا �آ�صف ،و�أظننا اتفقنا منذ �سنواتب�أن داو ال دخل لها يف نزاعاتكم.
قال �آ�صف بل�ؤم وهو يعرف ماذا يعني بكل حرف نطق به:

د
ا
ر

 لقد اتفقنا وقتها على تبادل امل�صالح.ولكن احلاكم بادله بابت�سامة �أكرث خب ًثا جمي ًبا:

ع
ص
بعدا يا �آ�صف� ،أو لأنني مل �أُبارك لك انتزاعك
 �أمل تنت ِه امل�صالحريل
للمن�صب اجلديد ..يا �شيخ القبيلة!
ك
ً
ب العيون ذها ًبا و�إيا ًبا ،ي�شعرون
�سجال يتبعه خم�سة �أزواجت من
كان
ل
ل
ببع�ض الفخر والقوة وكبريهم يناطح ن
احلاكم كلمة بكلمة ،تلك القوة التي
ش
ال ي�شعر بها �آ�صف نف�سه يف وقفته تلك وهو يهتفربعدم ر�ضا:
و
ا
ل
ت
 ال تبارك يل مادام هناك من يهدد بقائي فيه ،بينما �وأنت تاركه يعبثزيع
بنا يا عظيم داو!
متاما ب�أنه يقف �أمام �شخ�ص ال ي�ستهان به.
هو يدرك ً

ما جمعهما يف املا�ضي يخربه مبا هو قادر على فعله ،ي�ضحك �ساخ ًرا
وبداخله ّ
يو�ضب لهم امل�صائد لتكون جاهزة ال�صطيادهم عند خروجهم
من عنده دون �أن ُيحرك �ساك ًنا ،لكن الو�ضع حرج والوقت لي�س يف �صفه.
تباط�أت الكلمات وهي تخرج على ل�سان احلاكم بينما يرمقهم بدهاء:
 -هو غري م� ٍؤذ على الإطالق  ..بالن�سبة يل.
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مطه للعبارة الأخرية وما فهمه �آ�صف منها جعله يزوي ما بني حاجبيه
ً
منفعل:
الكثيفني وهو يت�ساءل
 ال �أعلم ملاذا تركته كل تلك ال�سنوات� ،أال تخاف �أن ي�ؤثر يف النا�سويقلبهم �ضدك؟ لقد حتدى �ساحرك كث ًريا ومل ي�ستطع الآخر �أن
يناله ب�سوء� ،أال تخ�شى �أن يجمع الرعية حوله وت�صري له زعامة!
رفع احلاكم �أحد حاجبيه وهو مييل بر�أ�سه ً
قليل فا ً
حتا كفيه وك�أن
�آ�صف نطق ب�شيء ُم�سلم به وقال مدع ًيا الده�شة:

د
ا
ر

 -وهل فعل؟!

ع
ص
ري ا

ل

تبادلوا النظرات من جديد قبل �أن يتناول احلاكم ال�سيخ احلديدي
ً
ومييل للأمام ً
يوما ما،
قليل ليعبث به يف رماد قدمي حلطب كان
م�شتعل ً
وهو يقول بنربة متملكة حادة:

ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش

دوما ،يخرج لتناول
 جالل الدين ماهو �إال جرذ ،يختبئ يف جحره ًهم عنده �إال حماربة �سلطان من جهة
الطعام ويعود �إليه ،ال ّ
واحل�صول على فتاته من جهة �أخرى ،ومادام تفكريه ال يتجاوز حظ
نف�سه فلماذا �أُعاديه؟!
�صمت ً
قليل قبل �أن ي�شيح بيده بال مباالة متاب ًعا:

ر
و
ا
لتو

زيع

 ال بل حتى �أنا �أ�ستفيد منه� ،إنه يقوم برتوي�ض �أح�صنتي ،و�أ�صري �أنا�أول حاكم اهتم بالريا�ضة يف زمن جفت فيه املاء ونفذت الطاقة،
ح ًقا �أنا حاكم عظيم.
ً
م�ستكمل �ضحكاته حتى احتقن وجهه
اهتز ج�سده فاعتدل يف جمل�سه
من �شدة ال�ضحك م�ستمت ًعا مبالحمهم املتعجبة الغا�ضبة ،حتى اندفع
�آ�صف هات ًفا بغ�ضب:
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 وهل �سيبقى الو�ضع على ما هو عليه لو علم ب�أنك من ق�ضى على�شم�س الراوي؟
�ضيق احلاكم عينيه وهو يجيب بتمهل:
 وهل �ستبقى �أنت على قيد احلياة لو علم ب�أنك من ا�ستدرجته ..هه؟عم ال�سكون للحظات تالقت فيها �أعينهما ً
طويل قبل �أن يقول �آ�صف
بجمود:
 -فليعرف ،هناك �أ�سلحة نارية يف ا�ستقباله مل يكن يعلم عنها �شي ًئا.
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 لقد �أ�صبح عيعرف!
ص
ري ا

ل

ك
ت
ب

حدق به �آ�صف بعدم ت�صديق ولكن احلاكم �أوم�أ بر�أ�سه با�ستمتاع
م�ستطردًا:
 -و�صلته اليوم املعلومة مع ابنة عمه.
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نطق بها احلاكم ليعود �إىل ِه�سرتيا ال�ضحك ال�شديد جمددًا
وانخف�ضت الهمهمات املنزعجة املتعجبة بني اخلم�سة وهم ي�شريون �إىل
�آ�صف ب�ضرورة االن�صراف ،فاجلل�سة مل ت�أت بنتيجة مرجوة ،وما يحدث
الآن هو �أنه ي�ستمتع على ح�سابهم ال �أكرث ولن يفيدهم ب�شيء �أكرث� ،أطرق
�آ�صف ً
قليل وهو يتمتم ب�صوت م�سموع:

زيع

 �سنت�صرف بطريقتنا ،ا�سمح لنا باالن�صراف.�أ�شار �إليهم باالن�صراف فتحركوا على الفور وقبل مغادرتهم عال
�صوت احلاكم ي�ستوقف �آ�صف مناد ًيا ،فتوقف الرجل فج�أة وا�ستدار �إليه
لي�سمعه وهو ي�شري �إليه ب�سبابته حمذ ًرا ً
قائل:
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 ال �أريد �أعمال عنف يف البلدة ،وال �أحب �أن ي�شيع �أمر الأ�سلحة الناريةهنا� ،أهل داو م�ساملون للغاية ،ال يعرفون �سوى جمع قوت يومهم ،و�أنا
ال �أريد �إزعاجهم مب�شاكلكم تلك ،هل تفهم؟
�أوم�أ �آ�صف مواف ًقا قبل �أن ي�شيح احلاكم بيده ليتابعوا طريقهم ثانية
نحو باب قاعة احلكم مغادرين ،وقد و�صلتهم ر�سالته ال�ضمنية وفهموا ما
مق�صدها جيدً ا� ،إنه يطلق �أيديهم يف الت�صرف ،ولكن دون �أن ي�شعر �أح ٌد
بهم ،فال�سرية �أهم من الفعل نف�سه!

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

ل
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رج ًما بالغيب ،وا�صلت �سالم حماوالتها ربط الق�ص�ص التي يحكيها
�سلطان للو�صول للحقلة املفقودة التي �أودت بـ خام�سهم املُلقى فوق
الفرا�ش غائ ًبا عن الوعي �إىل تلك احلالة التي �أ�صبح عليها.

ك
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ب

ل
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ش

ا�ستطاعت يف البداية �أن تفهم من احلوار املتبادل بني ثالثتهم حقيقة
العالقة اجلديدة بينه وبني جالل الدين ،وكيف تفاهما هكذا بني يوم
وليلة ،لقد ترك زوج �أختها ممار�سة ال�سحر وتخلى عن من�صبة كـ�ساحر
داو ،ويبدو �أنه ي�ساعد غرميه القدمي للهروب من قوانني ت�سمع بها لأول
مرة.

ر
و
ا
لتو

زيع

عيناها تتقلبان بينهما كمحقق يقوم بحل مع�ضلة �صعبة برتكيز
�شديد ،زوجة جالل الدين يبدو عليها الإرهاق واحلزن لكنها تقاوم،
�شاخمة كملكة خلعها قومها بالقوة عن عر�شها تتخذ الدرجة الأوىل من
جمل�سا لها ت�ضم ركبتيها �إىل �صدرها ،يعلوها
ال�سلم اخل�شبي الق�صري
ُ
ً
بدرجتني جالل الدين الذي يجل�س ُمباعدً ا بني �ساقيه ُم�شر ًفا عليها فبدا
وك�أنه يحميها بكلتا يديه وقدميه م ًعاُ ،م�ستندً ا �إىل فخذيه ال يتوقف عن
التلويح بيده وهو يتحدث �إىل �سلطان وي�س�أله �أ�سئلة متتابعة ،بينما الآخر
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يجيب بكل ما لديه من تفا�صيل ملنحه الثقة التي يبحث عنها بني �سطور
ت�سا�ؤالته ويق�ص ما تتلهف هي ل�سماعه.
لذلك �أن�صتت جال�سة بجوار �سلطان على طرف الفرا�ش الوحيد
ت�ش به وتخربهم ب�أنه
يف املكان وامل�سجى مالك فوقه يحرك جفنيه ،مل ِ
ا�ستفاق من غيبوبته ً
راف�ضا �أن يفتح عينيه ،تركته ي�سمع معها ق�صته من
بني �شفتي �شخ�ص �آخر:

د
ا
ر

 كنتُ رمبا يف العا�شرة �أو �أقل عندما ح�ضرت ذات ليلة زوجة �صقرالقا�سم �إىل �أبي لتطلب منه �أن يك�شف لها عن نوعية اجلنني الذي
حتمله ،كانت امر�أة كبرية بالعمر ،ما زلت �أذكر نظراتها املُخيفة..

ع
ص
�شفتي مالك واحتقان وجهه عندما نطق �سلطان
الحظت �سالم ارتعا�شري
ا
ل
بعبارته الأخرية ،لكنها ظلت حتفظ �سر �سماعه ملا يقال على ُبعد �شربين
ك
ت
جديد ،بينما �سلطان يتابع ما بد�أه:
فقط من �أذنيه وعادت ُتن�صت من
ب
ل
ش تتحدث لـ�صخر العا�صي
 كانت �أول امر�أة تنظر بتلك الطريقة لنوهير ًراو مبا�ش ًرا ب�أن يجعل
بجربوت جعل ج�سدي يق�شعر منها وت�أمره �أم
ا
لت
اجلنني فتاة!
و
رفعت خديجة ر�أ�سها لأعلى تتبادل النظرات املتعجبة معزيع
زوجها قبل
�أن يعودا �إىل وجه حمدثهم جمددًا والذي كان ي�ستطرد ً
قائل:

 بعدما ان�صرفت مبا�شرة ظل �أبي ي�ضحك لدقائق طويلة وهو ينظريل بفكاهة ،كلما �أراد �أن يتكلم عنها تعاوده نوبة ال�ضحك ،لدرجة
�أن العدوى �أ�صابتني �أنا الآخر وكنتُ �أ�ضحك كالأبله ،و�أخ ًريا متالك
والدي ب�صعوبة و�أخربين ب�أنها زوجة �أكرب �أثرياء البلدة وب�أنها امر�أة
جمنونة ،فقدت اتزانها على �إثر �سوء معاملة زوجها لها ثم �أوالدها
�أنف�سهم بعد �أن كربوا و�صاروا يف عمر ال�شباب ،وك�أنها خادمة يف
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الق�صر ولي�ست �أمهم ،هل ت�صدقون ب�أنهم كانوا ي�سجنونها �أحيا ًنا يف
هذا املكان لعدة �أ�شهر لأقل خط�أ ي�صدرمنها!.
هم�ست خديجة نيابة عن �سالم التي كادت تنطق بنف�س �س�ؤالها للتو:
 وملاذا؟!لريفع �سلطان كال كتفيه بخفة ويخف�ضهما وقد زم �شفتيه قبل �أن
يجيبها ببداهة:

د
ا
ر

ع
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ري ا

عليك اال�ستياء ،عائلة القا�سم مثلها مثل
 ال تنده�شي هكذا ويظهر ِبع�ض العائالت فاح�شة الرثاء ،يتخذون الن�ساء جمرد َر ِحم يحوي
�أطفالهم ثم يلفظونهن بعد ذلك كاخلادمات ،ولذلك يقع اختيارهم
على الفتيات التي تكون من �أُ�سرة متوا�ضعة ليفعلوا بهن ما يحلو لهم،
و�صقر القا�سم كان م�شهو ًرا بالغلظة وق�سوة القلب ،فحديقتهم كان
النا�س يف الأ�صل يخ�شون املرور بجوار حدودها قبل االحرتاق بكثري،
لت�صبح �أ�سطورتهم الكبرية بعد االحرتاق!

ل

ك
ت
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ل
ل
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ر
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لتو

زيع

 معك حق ،لقد ر�أيتهم وهم يطلقون علينا الر�صا�صات بجنون،اليفرقون بني رجل وامر�أة ،حتى البهائم مل ت�سلم من نريانهم التي
ا�شتعلت بها الدور.
قالتها ب�أ�سى وكل املا�ضي يعود بلهيبه ،تت�صاعد �شراراته يف ذاكرتها
ثم تخمد تاركة دخانها املت�صاعد هناك فور �أن و�ضع كفه على كتفها من
اخللف ويربت عليها ً
قليل.
قاطعت �سالم اللم�سة العاطفية بال مباالة وك�أن ق�صتهما ال تعنيها
على الإطالق لتحث �سلطان على ا�ستكمال ما يهمها فقط وت�س�أله بنربة
م�شحونة:
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 تابع ق�صته �أرجوك.التفت ثالثتهم �إىل االهتمام املنحوت فوق مالحمها وقد جذبتهم
نربتها املتوترة ،دقق بها �سلطان للحظة وهو يزوي ما بني عينيه قبل �أن
يلتفت ثانية مدع ًيا التغافل عنها م�ستطردًا:
 �سبعة �أ�شهر كاملة مل تنقطع زوجة �صقر القا�سم عن زيارة �أبي،متنحه الكثري من العطايا وهي على يقني من �أنه ي�ستطيع �أن يجعل
جنينها فتاة ،والأ�سو�أ �أنه قد �أكد لها ب�أنه فتاة بالفعل ،حتى انقطعت
ل�شهرين �أو �أكرث قبل �أن تطرق بابنا ذات ليلة قابل ُة البلدة املُ�سنة
وتتو�سل �إىل �أبي ب�أن ي�صحبها �إىل زوجة �صقر القا�سم التي تنتظرها
يف الغرفة ال�صغرية التي تعي�ش بها ويف حالة و�ضع متع�سرة وترف�ض
�أي م�ساعدة من دون ح�ضوره ل ُي�شرف على والدتها بنف�سه �ضما ًنا ب�أن
يكون املولود فتاة كما قال لها!
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ب�شحنة م�ضاعفة هم�ست �سالم تقاطعه وهي تنظر ب�شرود بعيدً ا و
تتخيل حلظة امليالد الب�شعة تلك ،امر�أة كبرية بالعمر زوجها يتمتع بالرثاء
والإمكانات الكافية لي�أخذها �إىل م�شفى كبري تلد به يف �أمانً ،
وبدل من
ذلك ،تذهب �إىل غرفة القابلة وتر�سلها �إىل �ساحر البلدة لي�شرف على
والدتها املتع�سرة!:

زيع

 امر�أة جمنونة!علق �سلطان ببداهة على مقاطعتها:
 ذكرت من البداية هذه املعلومة!رم�شت �سالم عدة مرات حتاول ال�سيطرة على الثورة التي حدثت
بداخلها وهي تتوقع �أ�سو�أ ما ميكن حدوثه ،وبنظرة خلف ظهرها كفيلة
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ب�أن تعرف �أن الأ�سو�أ مل ت�سمعه بعد ،والذي عاد �سلطان لي�سرده دون تعليق
يوما ب�شكل جيد:
على احلالة التي تغلف الفتاة التي مل يعرفها ً
 بالن�سبة لرجل برتبة �ساحر ،مل يكن �ضمريه ي�ؤنبه كث ًريا ،بل كانُم�سل ًيا لأق�صى درجة وهناك من يظن به �أن لديه قدرة على تغيري نوع
جنني ما ،عاد والدي �إىل البيت بعد عدة �ساعات وهو يف احلالة التي
كان عليها يوم جاءته للمرة الأوىل ،ي�ضحك ب�شدة بال توقف ،ومل
يخربين ومل �أهتم ،ولكن بعد �أن �صرت �ساعده الأمين �صار يحكي
يل عن الق�صة وك�أنها دعابة ،و�أخربين ب�أنها كانت تنزف الكثري من
الدماء ورغم ذلك تت�شبث بتالبيبه وحتدق به وت�صرخ «اجعلها فتاة»
وهو كان يجذب طرف عباءته وي�ؤكد لها ب�أنها فتاة بالفعل ،وعندما
حانت اللحظة وتدخلت القابلة املتعرقة من �شدة املجهود الذي تبذله
معها لت�ساعدها� ،صرخ الطفل فور والدته ،اعتدلت املر�أة وك�أنها مل
تكن ت�صرخ منذ حلظات ،كانت م�شعثة ال�شعر يت�صبب منها العرق
تقب�ض على ر�أ�س القابلة من اخللف ب�أ�صابعها الطويلة �صارخة بها
«�أخربيني �أنها فتاة ،قويل ب�أنها فتاة» ،وعندما ا�ستطاعت القابلة
امل�سكينة �أن تتفلت ً
قليل من بني �أ�صابعها التي ت�شبه الكالليب
ونظرت ل�صخر العا�صي الذي �أوم�أ لها مواف ًقا على الفور!
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زي
ع
و�ضعت خديجة ر�أ�سها بني يديها مغم�ضة عينيها وهي تتوقع ما حدث،

املر�أة كانت يف حالة جنونية فقالوا لها ما تريد �سماعه ،ولكن ً
مهل� ،أمل
تره بعد ذلك وهي تنظفه ً
مثل؟!
 �أال ُيكن �أن تخت�صر ًقليل؟
علم جالل الدين ب�أنه مل ينطق جمرد عبارة بل �سحب فتيل قنبلة
يوما ،كل
موقوتة حينما نه�ضت �سالم فج�أة موجهة له كل م�أ�ساة عا�شتها ً
غ�ضب وقهر مكبوت �شعرت به منذ �أن كانت طفلة يلمزونها بال�ش�ؤم ،كل
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ُيتم �شعرت به عند موت والديها ،كل خوف نازعته يف غرفة الأ�سياد ،كل
وحدة وت�شتت ورعب وهي �سجينة الغرفة �أعلى الق�صر� ,صرخت به:
 �إن مل تكن تهتم فاخرج �إذن من بيته وابحث لك عن م�أوى �آخر ،كنتُ�أعلم حقيقتك هذه منذ زمن  ..يا موالنا.
هتفت �آخر كلماتها �ساخرة مبرارة وقد بد�أت الدموع يف طريقها
ال�سلم نحوهما ملوحة
للقفز من مقلتيها وهي ت�ستطرد بعنف وتقرتب من ُ
بانهيار و�شيك:
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 منذ متى و�أنت تهتم لأحد غريك �أنت ووالدك و�صاحبكم ذاك الذييقول عنك ما يجعلنا نخافك �أكرث من الأ�سياد ،كنت ترانا كل عام
ت�أخذنا الأ�سياد واحدة تلو الأخرى يف يوم احل�صاد ،وكنت جتل�س يف
بيتك ال حترك �أ�صبعك لنجدتنا ،ال بل تخرج بني �أح�صنة احلاكم
ترو�ضها له وت�ستمتع بينما �إحدانا حبي�سة غرفة ممتلأة باجلن
وال�شياطني.
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نه�ضت خديجة تقف متحفزة مع اقرتاب �سالم وك�أنها لي�ست تلك
املرهقة املتعبة منذ قليل مما جعل �سلطان ينه�ض هو الآخر مقرت ًبا من
�سالم مادًا ذراعه ً
حائل بينهما حتى ال تقرتب �أكرث ،ي�أمرها بحزم:

زيع

مكانك يا �سالم� ،أنت ال تعرفني تفا�صيل كثرية.
 اجل�سيِ

كان جالل الدين هو �آخر من �صدر عنه حركة بينهم ،حركته كانت
بطيئة مع ما يعتمل بداخله وهو يعيد خديجة �إىل مكانها ثاني ًة ،بينما
كلمات �سالم تت�شعب ب�أركانه ودموعها ت�ضربه بقوة.
عاما �سكبت فوق ر�أ�سه برميل ماءٍ
فتاة ت�صغره ب�أكرث من خم�سة ع�شر ً
مثلجَ ،ج ُمدت �أطرا ُفه فلم يقدر حتى على �أن يحيد بنظراته عن وجهها
الباكي� ،أزاحت ال�ستار بدموعها عن حقيقته� ،أمل يكن ح ًقا البطل الذي
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دوما؟ �أم كان �أحدهم دون �أن يدري ،يبدو �أن البطولة حالة
يهزم الأ�شرار ً
زائفة نعي�شها حينما نريد �أن جننب �أنف�سنا ال�صراع احلقيقي!
ربت �سلطان على ر�أ�س مالك وهو يعود ليجل�س بجواره على الفرا�ش
جمددًا ً
مقابل جلل�سة �سالم التي حتاول ال�سيطرة على غ�ضبها ويقول له:
 انه�ض يا فتى ،فاحلرب �ستقوم ب�سببك!لقد �سمع مالك كل ما دار بينهم ،لكنه يعي�ش حالته امل�شتتة اخلا�صة
دفاعا عنه ،وهو مم ٌ
نت جدً ا لها،
به� ،إنها املرة الأوىل التي يز�أر �أح ٌد فيها ً
لقد حازت املركز الأول للمرة الثانية على التوايل!
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ل

�شخ�صا لأجله،
يف املرة الأوىل نادته با�سمه ويف املرة الثانية هاجمت
ً
كان هذا ً
كفيل ب�أن يجعله يفتح عينيه ويحاول النهو�ض ،هناك فريق يريد
�أن ين�ضم له ،فريق مكون من �شخ�ص واحد� ،شخ�ص ينهمر الأزرق من
عينيه تعاط ًفا معه ،وي�سيل يف رحلة متقطعة عرب ب�شرته ال�سمراء الالمعة.

ك
ت
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ل
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ن
فتح مالك عينيه ببطء فا�صطدمت ش
بدموعها املن�سابة ,من قال ب�أن
ر
املاء قد جف؟!
وال وت
يتعجل ب�أن
كيف يرتكهم �سلطان ويغادر وهم
يتناحرون هكذا ،كانزيع
ُي�صلح بينهم وي�ضع ً
كل يف خانته ككتاب مفتوح:
 -ال �أمتلك اليوم بطولة ،انه�ض يا فتى!

�إنه يت�شبث بجمعهم من حوله! ,لديه حربه اخلا�صة مع من يرونه من
حيث ال يرونهم ،ورمبا هذا ما يجعله ي�صرب على كل م�شاحناتهم بينما
يلعب هو دور امل�صلح االجتماعي مبهارة.
�ساعده �سلطان على اجللو�س م�ستقي ًما فوقفت �سالم لتف�سح له الطريق،
توقفت باجلوار تناظره ،بينما ت�شتّتت نظراته قبل �أن تتوقف عند جالل
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الدين لوهلة ثم تتجه نحو خديجة ليعود بعينيه �إىل جالل الدين جمددًا،
ثم يقوم بفرك كفيه توت ًرا لدقيقة كاملة ويقول بوعد وبنربة منخف�ضة:
 �س�أحميها..�أر�سلت خديجة تنهيدة طويلة وهي ترقب حالته املزرية ،مالب�سه
الن�سائية ،خفوت نظراته قبل نربة �صوته� ،إطراق عينيه قبل ر�أ�سه ،لقد
ن�ش�أ وقد تذوق فمه كل �أنواع القهر املمكنة وغري املمكنة ،فابت�سمت له
و�أوم�أت بامتنان قائلة وك�أمنا ُتدث ً
طفل وحتاول �إر�ضاءه:
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 �شك ًرا لأنك �سمحت يل بالبقاء.غ�ض نظراته متحد ًثا بنف�س االنك�سار وك�أنه يرى نف�سه وقد تعرى
جمددًا �أمامهم كما حدث منذ �سنوات موج ًه حديثه �إىل �سلطان:

ل
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 مل �أ�شكرك يومها على العباءة واخلبز ،لقد �سرتت ج�سدي و�أطعمتنيبعد �أن �ضربني �إخوتي ونه�شتني كالب �أبي.
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ندت الدموع يف عيني خديجة بينما ارتع�شت النظرة يف عيني زوجها
وهو ينه�ض ويعرب جوارها ليتخطاها� ،سار نحوه ب ُت َ�ؤ َد ٍة يت�أمله بتمهل.

زيع

جلباب الطاوو�س الذي يرتديه م�ألوف له ،لقد ر�آه من قبل ولكن ال
يتذكر بال�ضبط ،و�صل �إىل الفرا�ش وتوقف قبالته قبل �أن يجل�س القرف�صاء
�أمامه ي�س�أله بروية:
 �أذكر �أنني ر�أيتك ولكن ال �أعرف متى؟اهتماما ،ظل ُمدق ًقا
بتململ �سالم يف وقفتها ولكنه مل يعرها
�ش َعر
ِ
ً
مبالحمه ُيحاول التذكر بينما مالك يجيب ببطء:
 كنت �أتل�ص�ص عليكما.194

 �أوووه.ممازحا وهو يزوي بني حاجبيه وينظر �إىل جالل الدين
ت�أوه �سلطان
ً
بعبث ويوجه حديثه �إىل مالك ً
قائل:
حتك تفا�صيل فمعنا فتاة قا�صر.
 ال ِدفاعا عن نف�سها،
يف وقت �آخر كان �سيوبخه ,ولن تتورع خديجة يف ً
ولكنه ما زال ُيدقق يف وجه مالك متجاه ًال ما �ألقاه غرميه للتو.
غار ًقا يف جلة مي التهم التي رمته بها �سالم منذ حلظات ،م�شاعره
متاما ،وخديجة كانت ت�شعر به وتريد دفع تلك التهم عنه ،لذلك
منف�صلة ً
�صمتت حتى ال ت�شتته �أكرث وهو ي�س�أله جمددًا م�شج ًعا �إياه على التعاطي
معه:

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

ل

ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش

 -ملاذا مل حتاول التوا�صل معي ب�أي طريقة؟

ر
و
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ل
 يف كل مرة كنت �أتبعك و�أتل�ص�ص عليكما و�أ�ستمع �توإىل ما تقوالنه،ف�أدركت امل�شكلة التي تقعان بها ،حكايتكما كانت ُت�سلينيزيع
ومقابالتكما

حرك مالك ر�أ�سه نف ًيا عدة مرات حتى �شعر جالل الدين ب�أنه لن
يتوقف �أبدً ا حتى قال �أخ ًريا:
كانت ت�شعرين ب�أنني ال �أزال �أحيا و�أتنف�س� ،أخرجتني من وراء �سور
الق�صر دون �أن تدري وجعلتني �شغو ًفا ب�شيء ما ،حتى و�إن كانت
يوما ،هزتني م�شاعر قوية مل
عاطفة ال تخ�صني ،ولن �أعي�شها ً
�أفهمها وك�أنني دخلت عاملًا �سحر ًيا ،وفهمت كيف ي�شعر الرجل جتاه
فتاة �أحبها ،وكيف يعمل على حمايتها.

�أوم�أ له جالل الدين بر�أ�سه وهو يهم�س بنرب متهدجة ُم�شج ًعا:
� -أكمل..
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التفت فيها نحوي فج�أة اختب�أتُ �سري ًعا ،مل �أكن
 املرة الوحيدة التي َّ�أريد �أن ينفك هذا ال�سحر� ،أو يعلم �أح ٌد بوجودي.
 �أريد �أن �أ�سمع حكايتك كاملة ،ومنك �أنت هذه املرة. مبا �أنكم قد وجدمت طريقة �سلمية للتعاي�ش ومبا �أنني �أعرف الق�صةكلها بحكم مواهبي ال�سابقة ف�س�أعود �إىل البلدة قبل الغروب،
و�س�أوافيكم يف الغد.

د
ا
ر

 -الغروب؟!
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هتف بها جالل الدين وهو ينه�ض واق ًفا فحذت خديجة حذوه وهي ال
تعرف ما حل به فج�أة ،نظر حوله نظرة ت�شمل �أرجاء املكان قبل �أن يقول
بلوعة:
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ن�صل الع�صر حتى الآن ،مالك� ،أين اجتاه القبلة هنا؟
 مل ِراقبت �سالم ارتفاع وجنتيه للمرة الـ ..ثالثة �أو الرابعة ،يبدو �أنها
�ستتوقف عن عد ابت�ساماته ،دون �أن ي�شرح لها �ساب ًقا ا�ستطاعت �أن تفهم
ب�أنها تظهر مرافقة ملناداته با�سمه! وعندما تال�شت ابت�سامته �أ�شار �إىل
اجتاه �أحد الأركان ير�شده:

زيع

 من هنا.أوكنت ت�صلي؟!
� َظهرت احلرية يف عينيه وهو يجيب جالل الدين بتلقائية وك�أنه ي�س�أل
عن �شيء بديهي:
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 نعم! عندما كنت �أخرج من الق�صر �أثناء عمل املزارعني يف احلديقة،كنت �أراهم ي�صلون يف هذا االجتاه ،و� ً
أي�ضا كانت يل و�أنا �صغري
ُمعلمة ت�أتيني مرة يف الأ�سبوع تعلمني الكتابة والقراءة تعلمت منها
كيف �أ�صلي قبل �أن تنقطع عن زياراتي.
 -جيد ..الآن ن�ؤدي الفري�ضة ،ثم ن�ستمع لبقية الق�صة.
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كانت التجربة الأوىل له ،لأول مرة يعرف معنى �أن ي�صلي جماعة،
ورمبا لوال اخت�ضا�ض ج�سد الواقف بجواره لكان ترك العنان ملاء عينيه
وخ�شوع قلبه ،كان يبت�سم ،ال ي�صدق ب�أنه ي�صلي �إىل جوار �أحدهم! لكن
�سلطان كان يقطع عليه ت�أمالته بينما يرجت ج�سده مرات ومرات و َي ِئنّ  ،مل
يكن يفهم ماذا يحدث له!
إماما لهم كان مت�شو ًقا لأن جتمعه ب�سلطان
جالل الدين الذي كان يقف � ً
يوما ما يف �صالة جهرية لي�صدح بالآيات التي ت�صرفهم عنه.
ً
�أما �سالم فلقد كانت على و�شك االلت�صاق بخديجة مع كل حركة
ت�صدر عن ج�سد زوج �أختها ،قلبها ينتف�ض مع كل انتفا�ضة له ،ان�سل
الو�شاح احلريري الذي كانت تغطي به �شعرها من حول عنقها فرفعته
�سري ًعا وال ت�صدق كيف تتحمل �أن ترتدي و�شاح �أم مالك املجنونة.
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ذاك الو�شاح الذي �سحبته خديجة بتلقائية من اخلزانة الكبرية
املفتوحة يف القبو وو�ضعته على ر�أ�سها ،بعد �أن هم�س زوجها يف �أذنها
ف�سحبتها بعيدً ا تعلمها كيف تتو�ض�أ وكيف ت�صلي ،لكنها �أخربتها ب�أنها
مازالت تتذكركيف كان ي�صلي والدها وهي مل تن�س بعد حركات ال�صالة
برغم انقطاعها عنها ب�أوامر من �سلطان الذي يف�صلها عن عذابه بع�ض
الأمتار!
حتامل �سلطان على نف�سه ونه�ض �سري ًعا يت�صبب عر ًقا فور �أن انتهت
ال�صالة وهو يقول بلهاث مت�أمل:
 البد من عودتي الآن.198

ال�سفلي وقد كان املكان
حلق به جالل الدين حتى خرجا من القبو ُ
الوحيد النظيف اخلايل من الرماد و�آثار احلريق الذي ي�صلح لل�صالة،
�أوقفه قبل �أن يخرج من الباب اخللفي يف حجرة الطبخ مناد ًيا.
ا�ستدار �إليه �سلطان ومازالت مالحمه حمتقنة بالدماء فاقرتب منه
ً
حماول �إظهار بع�ض التعاطف:
 انتظر ًقليل ،ملاذا ال تقر�أ �آية الكر�سي كما فعلت فوق اجلبل ،ملاذا ال
حت�صن نف�سك ليبتعدوا عنك؟!
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م�سح �سلطان جبهته وهو يجيب مب�شقة:
 -بل �أفعل.

 -واليقني ميلأ قلبك؟!

ل

ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش

 نعم ،ولكن لدي يقني � ًأي�ضا ب�أنني لن �أفلت هكذا ب�سهولة من اجلرائم
ثمان فتيات وكثري من
التي ارتكبتها �ساب ًقا ،يداي يقطر منهما دماء ِ
الكبائر ال يعلمها �إال اهلل ،ولذلك ف�أنا لن �أت�صرف ك ِغر كما فعلت و�أنا
يف الع�شرين و�أختلي بنف�سي لأبكي ذنوبي فقط� ،أنا تعلمت من در�سي
القدمي ،وبد�أت بك ..ولن تكون الأخري ,هناك زوجتي و�أوالدي.
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زيع

وجد جالل الدين يده ترتفع ال �إراد ًيا ويربت بها على كتفه ُم�شج ًعا
وقد ثبت لديه يقي ًنا ب�أن �سلطان قد تاب بالفعل و ُيكفرعن ما�ضيه ،تال�شى
من �أمامه �سلطان القدمي كال�ضباب املنق�شع ،وحل ً
بدل منه �شخ�ص �آخر،
�صديق جديد ي�شعر معه بالألفة ،ووجد نف�سه يهم�س له بخفوت وك�أنه
يخ�شى جرح م�شاعره:
 يجب �أن تغت�سل وتنطق بال�شهادة �إن كنت مل تفعل حتى الآن..و�س�أعلمك كيف حت�صن نف�سك منهم.
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حتامل مرة �أخرى على �أوجاعه بينما ينظر �إليه بده�شة ،بني ليلة
و�ضحاها جالل الدين يعامله بلطف ،اليوم يحدث الكثري من العجائب،
تقلبت فيه الكثري من القلوب كما تتقلب الأب�صار!
متدحرجا ،و�أفعلها كل يوم
 لقد فعلتها بعد �أن �سقطت من اجلبلً
لأحاول �أن �أنظف نف�سي مما كنت �أغو�ص فيه من الوحل ،منذ �أن
ر�أيته يحرتق ويناديني!
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قطب جالل الدين بني حاجبيه وهو ي�س�أله بف�ضول بينما مل يتجاوزا
الباب بعد:
 -من هو؟!
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زاغت نظراته فج�أة و�شعر باالختناق وقد تقل�ص وجهه وهو ُيجيب
بالنربة اخلافتة التي يتبادالن بها �أطراف احلديث:
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 والدي ،عندما فقدتُ وعيي �أ�سفل اجلبل ح ُلمت به ،ر�أيته ُي�سحببكالليب من نحا�س �ساخن ،الكالليب تنغرز بلحمه حتى العظم،
ُيجر فوق �أ�شواك تنزع جلده وهو ي�صرخ ب�شدة وينظر �إيل وميد يده
مت�سغي ًثا ،ثم ُيرفع يف الهواء ويلقى به يف قعر جهنم ،كنتُ �أقف قري ًبا
منه و�أنتظر دوري ..بينما �صرخاته تكاد تق�سمني ن�صفني ،كانت
رهيبة ال �أ�ستطيع و�صفها ,وعندما ا�ستيقظت كانت ال�شم�س م�سلطة
فوق ر�أ�سي ،وراعي �أغنام يجر غنمه بعيدً ا مذعو ًرا ،بعدها مبا�شرة
ر�أيت حل ًما �آخر وظل يراودين لثالثة �أيام متتالية ،وكنت �أنا بطله
هذه املرة� ،أنا من كنتُ �أُعذب ولكن بالغرق!
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زيع

ً
مت�سائل من
�ساد بينهما �صمت طويل قبل �أن يقطعه جالل الدين
جديد:
علي حكاية يقينك القدمي ذاك؟!
 �ألن تق�ص ّ عندما �أعود ،فال�شم�س تغرب ب�سرعة عجيبة هنا!كان يعرف ب�أنه يتمل�ص منه ولذلك تركه ين�صرف� ،سيتحدث ب�إرادته
يوما� ،أما الآن فهناك حكاية �أخرى بالداخل تنتظره!
ً
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وك�أنه يقطع الطريق بداخل خلية من النحل ،قر�صة مع كل خطوة ،بل
قر�صات عدة يف �أماكن متفرقة من ج�سده ،من �شدة الأمل املت�صاعد تخلى
عن امل�شي وبد�أ يجري ،تتخطى قدماه الغ�صون املقطوعة املُلقاة � ً
أر�ضا
فوق �أوراق ال�شجر الذابلة املت�ساقطة� ،صدره يعلو ويهبط ،ويرتفع لهاثه
بينما الأذى الذي يتعر�ض له ال يتوقف حظة واحدة ،يف البداية كان يوبخ
هام�سا «ت�أمل يا �ساحر البلدة ،ا�شعر بالأمل»� ،أما الآن وقد انقطعت
نف�سه ً
�أنفا�سه و�أ�صبح الأمل ال ُيطاق ان�صهر عناده وبد�أ يف اجلهر بالآيات،
ليتوقف كل �شيء فج�أة دون �أن يتوقف هو ُملق ًيا بج�سده املنهك فوق �أحد
اجلذوع الكبرية ،دقات قلبه تعلو حتى بات ي�شعر ب�أن عباءته تتحرك مع
�شدة النب�ضات.
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انتهى من القراءة وا�سرتد بع�ض �أنفا�سه ليعود �إىل امل�شي جمددًا،
«�سلطاااان»،
قطع مرتًا واحدً ا فقط قبل �أن ي�سمع هم�سة ممطوطة با�سمه ُ
نظر خلفه فلم ي َر �شي ًئا ،حث ال�سري بخطوات �أو�سع فعاد النداء الهام�س
«�سلطااان ُعد �إلينا» ولكن عن �شماله هذه املرة ،زاد من ُ�سرعة
من جديد ُ
خطواته وهو ينظر عن �شماله فا�صطدم فج�أة بجذع �شجرة و�سقط على
ظهره!
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ا�ستجمع �شجاعته بينما ال�سقطة ت�ؤمله ،فرك ر�أ�سه وهو ينه�ض من
جديد ،حترك الهواء من حوله يف دائرة فرفع �صوته باال�ستعاذة وهو يعرب
الدائرة الوهمية من حوله.
خطوة ،اثنتان ،ثالث قبل �أن يقرتب الهم�س من �أذنه جمددًا ُمكر ًرا
«عد �إلينا بال �شروط» ،الهم�س كان يتخلله ولي�س جمرد �صوت ي�سمعه،
ُ
ي�شعر به ين�ساب من �أذنه �إىل داخل عقله ،ي�سري يف �شرايينه ويختلط
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«عد ،بال جبل ،بال �شروط،
بدمائه واحلروف تت�شكل �أمام عينيه يف الهواء ُ
�ساحمناك� ،أنت الأعلى» ،وقف مبهوتًا م� ً
أخوذا وقد بد�أت احلروف يف
التال�شي �شي ًئا ف�شي ًئا� ،أغلق عينيه ب�صعوبة وقد بد�أ يفقد ال�شعور بل�سانه،
لقد جرب ال�سحر على كل �أهل البلدة ،تالعب بهم وخيل �إليهم ما ي�شاء،
ولكن هذه املرة الأوىل التي ي�سحره �أحدهم!
لقد جت�سدوا له مرات قليلة يف غرفة الأ�سياد ،ولكن هذه املرة الأوىل
التي تتج�سد له �إحداهن يف ج�سد امر�أة جميلة.

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

رم�ش عدة مرات وهو ينظر �إليها ،تفرت�ش الأر�ض بني �أوراق ال�شجر
التي مل تعد ذابلة ،كانت حمراء وم�صفرة وخ�ضراء زاهية ،كثبان من
الأوراق ،وهي تنام فوقه ك�أجمل ما يكون ،وخ�صالت �شعرها ال�سوداء
الطويلة للغاية ت�صنع دائرة من حول ر�أ�سها.

ل

ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش

تبت�سم له فيلمع الأملا�س من بني �شفتيها لتغلفه بالأبي�ض ،عارية
اجل�سد ،ترم�ش له بحالوة فتتداخل �ألوان عينيها الفريوزية ،ليتوقف هو
عن الرم�شُ ،يحدق فقط!.
مل يخترب ً
جمال كهذا من قبلُ ،ح�سن غري �أر�ضي ،م�أخوذ من ُكتب
الأ�ساطري وحكايات احلوريات� ،إنها تغويه بينما هو متجمد وقد بد�أ قلبه
ي�ضج بقوة �أكرب من �سابقتها ووجهه يتلون بتلون الأوراق التي ترقد فوقها،
ودون �أن تباعد بني �شفتيها هم�ست بنف�س ال�صوت الذي كان يهم�س له من
«عد ،و�سنخربك بكل ما تريد� ،ستكون لك الغلبة� ،أقبل وال تخف»
قبل قليل ُ
 ،ابتلع ريقه ب�صعوبة وهي تهم�س بكلماتها الأخرية بنربة ت�شبه اللحن،
تبعتها ب�ضحكة مو�سيقية طويلة جعلته ي�شعر بالدوار فجثا على ركبتيه.

ر
و
ا
لتو

زيع

ليته كان يف ق�صة واقعية فلرمبا ارتفع الأذان فيها يف تلك اللحظة
يذكره بتوبته� ،أو مير به �شيخ كبري ي�أخذ بيده� ،أو حتدث م�صادفة ت�صرف
عنه غوايتها و�سحرها ،لكنه للأ�سف ي�سكن داو ،بلدة تتوارى خلف الظالل!
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ولأنه يعلم ذلك ،كان حت ًما �أن ي�أتي الإنقاذ من داخله ،هو فقط القادر
ال�سحر ،لذلك حارب نف�سه
على �صرفها ،يعلم ب�أن النظر هو �أول مروج ِ
ل ُيغلق عينيه ،الأمر مل يكن ً
�سهل على الإطالق� ،شعر ب�أنه ُيغلق �أهدابه
على حديقة متخمة بالأ�شواك تنغر�س بعينيه ،والأمل حاد يقطع الأنفا�س
ال�سحر ،لوال
ولكنه يف الوقت نف�سه يوقظه من الغفلة ،كلما ا�شتد تبخر ِّ
�سابحا يف نعيم م�شتعل نهايته وخيمة �ضارية ،تذكر النهر
الوجع لظل ً
والغرق ،تذكر �صخر العا�صي يناديه وهو ي�سقط يف قعر جهنم!
كانت ال تزال تناديه وتهم�س له ،فريفع يف عقله �أبوا ًقا لنداء �آخر ،نداء
ال�س َح َر ُة َ�س ِاج ِدينَ {
ز�أر به وهدير املوج يبتلعه } َو�أُ ْل ِق َي َّ
فينحني ج�سده وي�سجد على الفور وقد انحلت عقدة ل�سانه ويهتف
باال�ستعاذة ويليها ب�آية الكر�سي ،كانت تالوته ت�شبه ال�صراخ ،كان
ركن �شديد.
ي�ستغيث ،يلوذ بحماه ،ي�أوي �إىل ٍ

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

ل

ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش

ال يعرف كم مر عليه من الوقت ،كل ما يعرفه �أنه كان يذرف الدموع
بينما قلبه يوجعه ب�شدة من فرط االنفعال� ،إال �أن الهدوء الذي �أحاط به
وعودة ج�سده �إىل طبيعته �أخرباه ب�أنها ذهبت وتركته ،وب�أنه قد ُ
بطل ما
كانوا يفعلون.

ر
و
ا
لتو

زي
ع
م�ستخدما الطريق
كان يف طريقه �إىل اخلروج من احلديقة ال�شا�سعة
ً

الذي ي�ؤدي به �إىل بيته من اخللف ،حيث نافذة غرفة الأ�سياد �ساب ًقا،
يتخبط من فرط الإنهاك اجل�سدي الذي تعر�ض له .
لكنه مل يكد ي�صل حتى الحظ �أل�سنة نريان عظيمة تنبعث من البيت
كله ولي�س من نافذة الغرفة فقط قبل �أن ي�صل �إىل �سمعه �صرخات بعيدة،
النريان كانت تبتلع البيت عن �آخره وت�ضرب دخانها يف ال�سماء املظلمة
حدي ًثا ،ف�أخذ يعدو ب�أق�صى ما ي�ستطيع دون �أن ي�ستوعب عقله ال�صدمة
بعد.
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�أ�سرع يعدو �إىل الباب الأمامي فوجد جتم ًعا من النا�س بع�ض منهم
متفرجا خائ ًفا من
يحاول رمي املياه هنا وهناك بينما البع�ض الآخر يقف
ً
بعيد.
ال�صرخات تعلو ,عرفها وتبينتها �أذناه قبل �أن يراها بعينيه ت�صدر
عن زوجته ،ليلى املنهارة � ً
أر�ضا �صارخة بني اجلموع تلطم خديها وتنادي
على طفليهما ،تخدرت حوا�سه وهو ينقل ب�صره بني البيت الذي �صار
كقطع الفحم امل�شتعلة وبني ليلى التي حتثو الرتاب فوق ر�أر�سها منتحبة.

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

تقدم نحوها فرفعت ر�أ�سها �إليه بكره �شديد خمتلط بالكحل ال�سائل
على وجنتيها ،قبل �أن تنه�ض و تدفعه بغل مزجمرة باجتاه البيت وت�صرخ
به:

ل

ك
ت
ب

 ادخل �إليهما ،احرتق معهما ،يا ليتك �أنت من احرتقت بينما بقياَ�ساملني ،لي�س بعد كل هذا تنجو وميوت �أوالدي ،لي�س بعد كل هذا..

ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
لتو

دفعها عنه وخلع عباءته التي يرتديها فوق جلبابه ي�شطرها ن�صفني
بقوة وقد زال ذهوله ويلف كل ن�صف منهم على يديه قبل �أن يحاول دخول
البيت.

زيع

قفز �إىل ال�ساحة الداخلية وا�ستطاع تخطي النريان بها حتى و�صل
�إىل الباب الرئي�سي للبيت ،دفع �أحد حوافه بقدمه فاندفعت النار بوجهه
وا�ضطرته للرجوع للخلف وك�أنها تدفعه.
خرج ثانية والتف �إىل اجلانب الآخر حيث النوافذ لكن النار كانت
تندفع من الداخل للخارج تطاله ب�أل�سنتها ،احرتق ال�شطران حول يديه
يائ�سا باك ًيا.
فقذف بهما بعيدً ا ،وهو ينادي على طفليه ،ندا ًء ً
كان ي�صرخ با�سمهما وي�أمل يف �أن يجدهما يعدوان جتاهه يعربان
النريان من الداخل لريمتيا ب�أح�ضانه.
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لكن النريان �أخذت تنفث لهيبها يف وجهه ليرتاجع بعيدً ا خطوة خطوة
حتى وجد قدميه يعربان الباب اخلارجي.
ركوعا خمتل ًفا،
تخلت عنه قدماه حينها وتركته ي�سقط جاث ًيا ،كان ً
الرماد يغطي وجهه وكلتا يديه قد طالتها �أل�سنة اللهب فاحرتقت
م�ساحات منها ،قلبه يتمزق وهو يتخيل طفليه يذوبان يف الداخل وهو
اليقدر على جندتهما ،بينما الهم�س من حوله يرتفع كلما كرث الب�شر من
حوله ،يذ ّكرون بع�ضهم البع�ض بالنريان التي ارتفعت �ساب ًقا يف بيت �صخر
العا�صي والتي ق�ضت عليه هو وزوجته بينما كان هو يف الغابة كذلك يقر�أ
الطال�سم التي تعلمها حدي ًثا ،جنا تلك املرة ولكنه مل ينج الثانية.

د
ا
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ع
ص
ري ا

ل

احرتق قلبه داخل جدران بيته بينما يركع عاجزً ا عن �إنقاذهما
وزوجته ت�صرخ من خلفه بينها وبينه كره يراه لأول مرة يف عينيها ،انغلقت
الدنيا وحب�سته يف �أركانها ،والعبارة التي قالها لـ جالل الدين ترن يف �أذنه
«يداي يقطر منهما دماء ثماين فتيات وكبائر كثرية ال يعلمها �إال اهلل»!

ك
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ل
ل
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ش
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ر
و
ا
لتو

زيع

عال �صوت ح�شرات الليل وانخف�ض نحيبها ،وبقيت مكانها جال�سة على
الأر�ض والرتاب يغطيها بعد �أن حثت الكثري منه فوق ر�أ�سها.
ان�صرف النا�س وتركوها حمدقة يف الال�شيء ،مي�صم�صون �شفاههم
ويتح�سرون على �ساحر البلدة وماجرى له ،ويتهام�سون حول �شكوكهم ب�أن
الأمر له عالقة بكرامات جالل الدين �شم�س الراوي!
الدخان يت�صاعد بال توقف بعد �أن خمد احلريق تار ًكا البيت ً
هيكل
�أ�سو َد ينعق الغراب فوقه نعي ًقا ي�ستطيع ترجمته ويفك �شفراته ،الأ�سياد ال
ُيرتكون ب�سهولة! البد من ثمن باهظ عليه دفعه � ًأول.
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�شعر بها تتحرك من خلفه فلم يجر�ؤ على االلتفات ،لقد باتت حطام
يوما.
امر�أة ،مل يعد هناك وجود لـ ليلى التي كانتها ً
خطواتها املرتنحة تقرتب منه �أكرث ف�أكرث ،وهو ال يزال مطر ًقا يفكر
يف ح�شا روحه املتفحم بالداخل ،كيف ا�شتعل البيت و�أين كانت وقتها،
ملاذا تركتهما يف البيت وحدهما؟ الأ�سئلة العاجزة مثله هاجمته فالتفت
�إليها فج�أة ب�شكل مباغت دون �أن يح�سب ح�ساب ما كانت هي مقدمة عليه.

ر
و
ا
لتو

زيع

قطعة من زجاج نافذة البيت املك�سور انغر�ست بكتفه فوق �صدره
ً
مذهول ومي�سك بيدها التي
مبا�شرة� ،صدر عنه �أنني مت�أمل وهو يناظرها
طعنته للتو ،عيناها جتابهانه بجنون ،لقد كانت تنوي طعنه برقبته من
اخللف لوال ا�ستدارته املفاج�أة �إليها ونهو�ضه.
ولكن الي ُهم� ،ستنزعها لتذبحه بحرفها احلاد ،قب�ض على يدها وقد
تغ�ضن وجهه بينما دما�ؤه بد�أت ت�سيل من جرحه فوق جلبابه املغرب ،يطرق
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بر�أ�سه لينظر �إىل قطعة الزجاج بيدها ثم يرفعها لتتالقى نظراتهما
ً
خطوطا
املبهوتة اجلنونية جمددًا ،الكحل اجلاف على خديها يب�س وترك
متعرجة تندمج مع نظرتها اجلنونية ،بينما �أ�صابعه قد جتمدت حول
ر�سخها ،لتهم�س به بفحيح وقد علت وجهها ابت�سامة �شيطانية:
 �أوتعلم يا �سلطان �أنهما مل يكونا طفليك� ،أمل تخربك �شياطينك �أننيحملت بهما واحدً ا تلو الآخر من رجل غريب!

د
ا
ر

قالت كلمتها الأخرية ب�صرخة عالية وهي تدفع حد الزجاج يف �صدره
ثانية م�ستغلة ال�صدمة التي فعلتها عبارتها الأوىل فيه فرتاخت قب�ضته
عنها ً
قليل ،ولكن الأمل الذي ا�ست�شرى به جعله يقب�ض عليها من جديد،
بل وينه�ض كالعنقاء من بني رماده ،تغطي عينيه نظرة �شر�سة ي�ضغط
�أ�ضرا�سه ور�أ�سه يرتع�ش بتقل�ص وبيده احلرة ُي�سك عنقها وي�ضغط
حنجرتها ويبادلها الفحيح ب�آخر �أ�شد �ضراوة:

ع
ص
ري ا

 -ماذا تقولني يا امر�أة؟!
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وبرغم االختناق الذي يهاجمها لكنها مل ترتدع بل ات�سعت ابت�سامتها
التي باتت �أكرث �شحو ًبا وهي ت�ؤكد له بنربة متح�شرجة:

زيع

 نعم يا �سلطان ،لقد �سقيتك من نف�س الك�أ�س الذي �شرب منه �أبي.انقلب امل�شهد ر� ًأ�سا على عقب وبات هو الذي ي�شرف عليها من فوقها،
وي�ضغط عنقها وي�س�ألها بنظرات ميتة:
 َمن �أبوهما؟علت �ضحكاتها بح�شرجة وقد بد�أت الدماء تن�سحب من وجهها ،لكنَّ
عينيها املحدقتني ال تزاالن تنظران �إليه ب�شماتة وتقول بنربة خ�شنة
خمتنقة:
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أرحب باملوت الذي
 برغم كل �شياطينك مل تعرف ،ولن تعرفُ � ،يرتكك ً
جاهل على الدوام ..ترت�شف كل �ساعة ذائقة املوت ..و�أنت
تنظر يف وجوه كل رجال البلدة ..ال تدري� ..أيهم ك�شف ِ�سرتك ..كما
يكتف بهذا ,بل �سحره وجعله ُيلقي بنف�سه
ك�شف �صخر ِ�سرت �أبي ,ومل ِ
من فوق اجلبل.
دفعة قوية �ألقت بـ�سلطان بعيدً ا تبعها �صرخات جنونية مل تكن �صادرة
من ليلى ،كانت �أم عمار التي مل ترتكه بعد �أن دفعته بل جثمت فوق �صدره
وهي ت�صرخ ب�شدة وت�ضربه :

د
ا
 �أين ابنتاي يار�ساحر داو ،لن �أتركك حتى تر�شدين �إىل جثتيهما� ،أين
ع
ص
الغابة؟.
و�ضعتهما يف
ري
ال
كان يحاول حماية وجهه من �ضربات فرع ال�شجرة اجلاف املم�سكة به,
بينما جرحه ينزف بغزارة ،حتىك
�شعرتفج�أة بها ترتكه مرغمة� ،صرخاتها
ت�صبح �أكرث جنو ًنا بينما زوجها يقيدهاب ل
ويحملها من فوقه ويبتعد بها
ل
ن
ش
بعيدً ا عن �سلطان.
ر
و
ال
كانت كالثور الهائج تكاد تتفلت من بني يديه ولكنهتوكان يحاول �أن
يحكم يديه من حولها بينما �شعرها الأجعد املبعرث حول زي
وجههاعي�ضرب
وجهه وهي حتاول الإفالت:

ابنتي ً
بدل من �أخت زوجته امل�ش�ؤومة وقتلهما
 اتركني ،لقد �أخذ ّلري�ضي الأ�سياد ،زوجتك �أخربتني بذلك يا �سلطااان.
التفت �سلطان �إىل البقعة التي كانت ترقد بها ليلى فلم يجدها ،وك�أنها
قد تبخرت بينما كان يقاتل ليلتقط �أنفا�سه �أ�سفل �أم عمار التي عاد
بنظراته ثانية �إليها وهي ال تزال تقاوم قيد زوجها.
209

الرجل يبكي بنحيب وي�شهق ب�صوت مرتفع دون �أن يرتكها وبني كل
�شهقة و�أخرى ي�ستحلفها ب�أن تهد�أ لأجله ولأجل ولدهما عمار ،ماذا
�سيجني من كل هذا� ،ضاعت ابنتاه ثم عقل زوجته ،وال �أحد يذهب �إليه
لي�شتكي ويطلب حقه ،كل ما ي�صارع من �أجله يف تلك اللحظة هي �أن ُيبقي
على الفتات املتبقي له.
لقد خرجت جتري من املنزل فور معرفتها بحريق بيت �سلطان وموت
طفليه ،كان هذا داف ًعا يجعلها تت�شفى به ،فقد ال�ساحر قواه وبيته و�أوالده
فلماذا ال ت�أخذ بث�أرها لعلها تتعرف على قرب فتاتيها.

د
ا
خرج ر
زوجها عيعدو خلفها حتى حلق بها وها هو يدفعها من جديد
ص ا وهو ي�صرخ بها « يكفي ،توقفي» ،تار ًكا من خلفه
نحو البيت جمددًا عائدً
ري
يوما ما ،يقف وحيدً ا وهواء الليل ي�صفعه يف
ذاك الذي كان �سيد اخلوفال ً
�ساعديه بينما عيناه زائغتان بح ًثا عن
وجهه ،تنزف دما�ؤه ويلتهب حريق
ك
ت
ليلى التي اختفت يف الظالم! ب ل
ل
ن
 444ش
ر
وال وت
زيع

210

ثالث �ساعات كاملة وهو يقر�أ ويعلمهم كيف يح�صنون �أنف�سهم ويحاول
تب�سيط املعاين وهو ي�شرح لهم كيف يتنافى ما يفعله �سكان داو مع معنى
�إياك نعبد و�إياك ن�ستعني.
�صلى بهم املغرب ثم الع�شاء ،وعندما الحظ ر�أ�س خديجة ي�سقط
رغ ًما عنها وهي جتل�س بجواره ،مال نحوها بر�أ�سه وهم�س لها ب�أن تذهب
وحتاول النوم ولو ل�ساع ٍة.

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

ل

يف البداية �أبت ولكن النعا�س كطائر يحط فوق جفنيها ال ت�ستطيع �أن
تقاومه وتفتح عينيها �أكرث من هذا ،نظرت حولها بحرج بالغ ،ثم �أوم�أت
موافقة وهي تنه�ض نحو الفرا�ش م�ست�سلمة بينما هو يطلب من مالك �أن
ي�ستكمل معه جل�ستهما بالأعلى يف غرفة املطبخ.

ك
ت
ب

ل
ل
ن
�صعد ثالثتهم بينما مالك ي�سبقهما ،مبجردشخروجه توجه �إىل املربد
ر
جمل�سا لهم ،هيكل
ي�سنده بحذر حتى ي�ضعه على الأر�ض �أفق ًيا ليكون والت ً
يزال ي�صلح
الثالجة كان �شديد ال�سواد كما
الطعام.كل �شيء من حولهم �إال �أنهوالز عي
لأ�شياء �أخرى غري حفظ
�ساعده جالل الدين يف فعل ال�شيء نف�سه مع بقية الأدوات الكهربائية
املوجودة باملطبخ حتى بات لديهم الكثري من املقاعد!
كانت �سالم ت�ساعدهما ب�صمت مطبق ،جل�سة القر�آن الطويلة جعلتها
ت�سرتخي و�أطف�أت يف عينيها النظرة الهجومية الكارهة لـ جالل الدين،
ولكنها مل تفلح يف جعلها ُت�سن التعاطي معه فكانت تتجنب �أن تتالقى
نظراتهما ب�أي �شكل كان.
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 �أال يوجد لديكم مياه يا فتى� ،أكاد �أموت ًعط�شا!
قالها جالل الدين بخفة ليبت�سم مالك بت�أثر �شديد ،وهو ي�شري �إىل
القبو املفتوح جداره قائ ًال:
 هناك الكثري من قوارير املياه بالأ�سفل ،بجوار �صناديق املعدات.حترك جالل الدين على الفور ً
هابطا للأ�سفل دون �أن ُيحدث �صوتًا
كي ال يزعج خديجة ،وجد القوارير ب�سرعة ،حمل واحدة وقبل �أن يخرج
عاد �إىل الفرا�ش ثانية ،نظر لها مل ًيا ،املرة الأوىل التي يراها فيها نائمة،
انحنى نحوها ومرر �أ�صابعه بهدوء فوق وجنتها ف�سمعها تتكلم وهي بني
النوم واليقظة:

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

ل

ك
ت
ب

 -جالل ،ابتعد عني و�إال �ضربتك.

 كيف عرفتني دون �أن تفتحي عينيك! لل
ن
ش

�ضحك �ضحكة ق�صرية قبل �أن يهم�س فوق جبهتها:
همهمت وهي تغو�ص يف النوم :

� -أنت الوقح الوحيد بيننا.

ر
و
ا
لتو

زيع

�ضحك جمددًا وهو يعتدل واق ًفا وي�ستدير مغاد ًرا وهو يهمهم مثلها:
 يا ويلك يا بن الراوي!عندما جل�س �إليهما مل تكن االبت�سامة قد فارقته بعد فابت�سم مالك
تلقائ ًيا وهو يتخيل حوا ًرا عاطف ًيا كالذي كان ي�ستمع �إليه من خلف
ال�شجرة خمتب�أ يتل�ص�ص عليهما ,فقاطعت �سالم ابت�سامته وجعلته ينظر
متحرجا وهي تقول بف�ضول:
�إليها
ً
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 �ألن ت�ستكمل حكايتك؟روى جالل الدين عط�شه وو�ضع القارورة �أمامها وهو يالحظ التوتر
الذي عال وجه مالك لي�س�أله:
 �أال تريد التحدث؟ -حكايتي لي�ست م�شرفة.

د
ا
ر

قالت �سالم بنربة ميتزج فيها الرجاء باللوم والعتاب ,خلطة �سحرية
ال يعرف مكوناتها غريها جتيد ا�ستخدامها معه:

ع
ص
ري ا

 لقد حكيت لك حكايتي البائ�سة ووعدين �أن تفعل املثل ،ثم بد�أتتتهرب وتعاملني بق�سوة وترتكني بني جدران غرفة �سجينة ,بينما
تعمل باحلديقة بال مباالة.

ل

ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش

فتح مالك فمه لينطق ولكنه �أغلقه مرة �أخرى ،اليجيد التعبري عما
ي�شعر به وال ت�سويغ �أفعاله ،بداخله الكثري من الرثثرة لكنه ال يجيد البوح!

ر
و
ا
لتو

ث ّبت نظراته باجلدار املقابل له يحيد بعينيه عن كليهما �شاع ًرا
باخلزي مما يريدان معرفته ،يدفع الكالم �إىل فمه دف ًعا فقط لري�ضيها!

زي
ع
 كل ما �أذكره �أنني منذ �أن وعيت على الدنيا وهم ينادونني بـ ..مليكة،وب�أنني فتاة!

كان يريد �أن يندمج بتلك الكتلة اجلدارية �أمامه ليختفي عن �أعينهما،
مل توا ِته ال�شجاعة الكافية لريى ت�أثري ما قاله على وجهيهما ،لذلك ظل
مثبتًا نظراته هناك وهو ي�ستطرد متاب ًعا:
 �أمي ..مل ترتكني للحظة ،كانت دائ ًما تفرح كلما ا�ستطال �شعري ولومبقدار ُعقلة الأ�صبع لتحتفل وت�صنع يل احللوى وتبتاع الكثري من
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�أطواق َ
ال�شعر الوردية وت�ضعها كلها دفعة واحدة يف �شعري ..تبالغ يف
الألوان الزاهية التي جتعلني �أرتديها ..كانت ت�شاركني �أنفا�سي كما
كنتُ �أ�شاركها العقاب!
زاغت نظراته فبذل جمهودًا م�ضاع ًفا ليجرب عينيه �أال تفارق اجلدار
كما يحاول تنظيم �أنفا�سه ولكن نربته انخف�ضت رغ ًما عنه وهو يتابع:
 يف يوم من الأيام �صرخت �أمي يف وجه والدي ،مل �أعرف ملاذا فعلتذلك ،فما كان منه �إال �أن �أمر �إخوتي ب�أن ي�سحبوها �إىل القبو ،كما
مل �أعرف ملاذا �سحبتني معها وهي ت�صرخ وتقاوم وك�أنني جز ٌء من
ج�سدهاُ ..نفيت هناك لأيام كثرية مل � ُأع ّدها ،وللعجب كانت هي
فرحة للغاية وتقول ب�أنها ال تريد من العامل �سوى فتاتها ،كانت تع�شق
مفتاحا له
حلظة انغالق اجلدار من اخلارج ،حتى �إنها كانت متتلك
ً
يفتحه من الداخل ومل ت�ستخدمه ولو ملرة واحدة ..تنقل �إليه الأثاث
و�أكوام الطعام املُعلب وقوارير املياه والثمار والبذور ،وك�أنها تنوي
املكوث هنا للأبد ،وك�أنه وطنها! ..لدرجة �أن احلزن كان ي�ستبد بها
عندما ُيفتح الباب وقد انتهت فرتة العقوبة املُقررة من ِق َبلهم.
وذات ِعقابُ ،فتح اجلدار وقالوا ب�أن جدي عاد من رحلته العالجية
الفا�شلة ويريد �أن يرى �أحفاده قبل موته ،مبا فيهم حفيدته ال�صغرية ،يف
تلك املرة �أعطاين جدي حقيبة بذور التفاح ،ف�أخذها �أخي الأكرب عنوة
وملا جل�أت �إىل �أمي نهرتني ومنحته احلقيبة ،فزحفتُ لي ًال �أ�سفل فرا�شه
و�سرقتُها ,وملا انك�شف �أمري �سحبتني �إىل قبوها الأثري ,ومع كل جلدة
كانت ت�شق بها ظهري تكرر على م�سامعي ب�أنني فتاة والفتيات ال ُيجدن
الزراعة!

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

ل

ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش

ر
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ا
لتو

زيع

ابتلعت �سالم غ�صة تكومت بحلقها وهي تتذكر �أيام التفاح الأوىل،
�شبحا ،مل يكن �إذن يخيفها حينها ،كان يتحدث عن
عندما كانت تظنه ً
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عمق �أوجاع روحه بينما هي غارقة يف جلة رعبها من كلماته وهو يخربها
ب�أنه �سريميها من النافذة كالبذور.
 مل يكن هذا هو اليوم الوحيد الذي جلدتني فيه ،بل فعلت كلما وجدتني�أترك الفتيات و�ألعب مع ال�صبية والأوالد من �أبناء املزارعني ،وملا
�صارحتها ب�أنني �أ�شعر بكوين �صب ًّيا مثلهم و�أريد �أن �أرتدي مالب�س
كمالب�سهم ،قطعت جلد ظهري بحزام �أبي ،احلزام نف�سه الذي كان
يجلدها به!

د
ا
ر

ع
ص
ري �الإخوتك؟!
 �أمل تخرب �أباك �أو �أحدكطاملا �ش ُعر به بينما والده على قيد
�صمت قلي ًال يبتلع ال ُيتم الذي
ت
احلياة ,ثم �أجاب �ساخ ًرا بنظرات ميتة:ب ل
ل
ن
 من تق�صد� ،صقر القا�سم! �أنا كنت �أخ�شىشحتى النظر له ،عندما
ر
احتلت �أر�ضه بعقود
بلغت العا�شرة كنت �أ�سمعه يتكلم عن القبيلة التي وا ول
ت
بالن�ساء ،و�إخوتي
مزيفة وب�أنه �سيق�ضي عليهم فردًا فردًا و�سيبد�أ
ز
ي
ع
كانوا يرثثرون عن الفتيات التي �سيقومون باختطافهن واالعتداء

طرق �إىل م�سامعه مقاطعة جالل الدين حلكايته الغريبة ي�س�أله بنربة
مرتددة تخ�شى خد�ش ذكرياته:

عليهن يف احلديقة ثم قتلهن ودفنهن هناك� ،صقر القا�سم كان
ي�ضحك على ما يقولون ويعلق ب�أن يدفنوهن على عمق �أمتار كثرية
حتى ال ُيخربن الثمار!

احتقنت الدماء يف وجه جالل الدين وهو يلقي نظرة جتاه القبو،
تلك الأُ�سرة مل يكونوا �سوى جمموعة من الأوغاد ,يجدون لذة خا�صة يف
تعذيب الن�ساء!
215

بد�أ يحرك �ساقه وقد غلبت الع�صبية على �أطرافه فبات ي�ضغط
قب�ضته بقوة وي�شد عليها ،بينما يقول مالك وهو يغو�ص ثانية بيت �أمواج
ذاكرته الثائرة:
 يوم �أن وجدين �سلطان يف طريقه..ارتفعت وترية الرتقب عند �سالم وهي تبلل �شفتيها بطرف ل�سانها
وتتجهز ملا �سيقول� ,ضغط عينيه بقوة وال�صور تتابع على ُميلته تذبح
كرامته على الن�صب:

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

 �صباح ذلك اليوم كنت قد �أمتمت احلادية ع�شرة �أو �أكرث وبد�أ�شخ�صا
يوما
بداخلي �شيء ما ي�صرخ يف ب�أنني ل�ستُ فتاة ،مل �أ َر ً
ً
عار ًيا لأ�ستطيع التمييز بني ج�سدينا ،كان �شعو ًرا مبه ًما بر�أ�سي
يخربين ب�أنني فتى ،ذلك هو ما دفعني للتهلكة وجعلني �أت�سلل �إىل
غرفة �أحد �إخوتي لأرتدي مالب�سه ،ثم دخل �أخي الغرفة فج�أة
ليجدين وقد ارتديت قمي�صه الكبري والذي كان يكربين بقيا�سات
ركبتي ،غ�ضب ب�شدة واحمر وجهه وقام بدفعي
عدة ،وي�صل �إىل
َّ
ً
�ساقطا فوق فرا�شه ،مل يرحم �صرخاتي بينما حزامه
على وجهي
ي�سلخ ظهري �ضر ًبا ،حينها �سمعت �ضحكات بقية �إخوتي وهم
يدخلون �إىل الغرفة ،متازحوا حويل و�أنا متكور على نف�سي �أبكي
من �شدة الأمل فلم يالحظوا �أي تغري على ج�سدي ،وملا حلقت بهم
�أمي جحظت عيناها خ�شية من �أن �أكون قد تعريت �أمامهم ،جذبت
�إحدى ال�شرا�شف ولفتني بها ثم خرجت بي من الغرفة و�ضحكاتهم
تالحقني ،كنت �أعلم ب�أنها �ست�صطحبني �إىل القبو لت�ستكمل ما بد�أوه
أفلت منها مبجرد مرورنا بجوار الباب وجريت بكل ما �أملك من
ف� ُّ
أفلت منهم ب�أعجوبة
قوة �إىل قلب احلديقة ،فجرت الكالب خلفي و� ُّ
ولكن عار ًيا بعد �أن قب�ضوا على ال�شر�شف بني �أنيابهم ومزقوا ما بقي
من القمي�ص بعد �أن كادوا ميزقونني معه.

216

ل

ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
لتو

زيع

 كفى!قالها جالل الدين وهو يلهث ال يعرف ملاذا ،مل يتحرك قيد �أمنلة
وبرغم ذلك �شعر ب�أنفا�سه تتقطع وتختنق يف رئتيه كم ي�صعد جب ًال!.
ما يحكيه مالك تت�ساوى فظاعته عنده بيوم املقتلة الكبري الذي راحت
�أمه �إحدى �ضحاياه ،على الأقل لقد كان له �أم� ،أما بقايا الإن�سان الذي
يجل�س بجواره فلقد كان يعي�ش بني حيوانات مفرت�سة ال ترحم ،و يا للغرابة
�أن كان �سلطان �صخر العا�صي هو الآدمي الوحيد وقتها الذي عطف عليه
فك�ساه و�أطعمه ور�أف بحاله!

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

�سالم � ً
أي�ضا كانت تريده �أن يتوقف عن الكالم ،فلم يعد ف�ؤادها ميلك
املزيد من ال�صمود ،كم �أ�صبحت حكايتها �سخيفة مقارنة مبا عاي�شه هو،
كم ظنت ب�أنها بائ�سة ،حتى ك�شف لها مالك ب�أنها على الأقل كانت جتد
من يحميها ولو كان �ساح ًرا!

ل

ك
ت
ب

ل
ل
ن
شو�شهرزاد لي�ست قريبته
لكن قطار احلكايات ال يتوقف هكذا بب�ساطة،
ر
ت�ستيقظ قبل �أن ُينهي
كما ظنت �سالم
املباح:من قبل ،ما تزال ِالد َيكة نائمة ،لن وال وت
كل الكالم
ز
ي
ع
 مبجرد �أن ابتعد �سلطان وجدت �أمي تقف �أمامي ،ظلت متجمدةكالتمثال حتى اختفى �سلطان عن �أنظارنا ،مل تتعرف عليه ,وجهها
كان �شاح ًبا وقد ظنت ب�أن �أمرها قد مت افت�ضاحه وب�أن الغريب الذي
غطاين �سيذهب ليبلغ اجلميع مبا ر�أى ،مليكة �أ�صغر عائلة القا�سم
لي�ست �سوى فتى ،جرتني خلفها تنظر حولها كالل�صو�ص ،دخلت بي
الق�صر من هذا الباب اخللفي ،و�أدخلتني القبو.

 كفى يا مالك ،كفى.217

كررها جالل الدين بقوة �أكرب م�شددًا على كل حرف ينطق به ،ولكن
�سابحا بعيدً ا جدً ا ،لن ي�ستطيعوا �إيقافه ب�ضغطة
مالك مل ي�ستجب ،كان ً
زر:
 تركوين يف القبو ما تبقى من نهار وليلة كاملة قبل �أن تعود �أمي�صباحا �ضاحكة لتخربين ب�أن �صقر القا�سم قد ُقتل ،ومل يعد له
ً
ُ
وجود ،وبد�أت ُتطعمني وتدفع الل ُقمات يف فمي رغ ًما عني ،تهم�س
لنف�سها ب�أنه قد ُق�ضي على جالدها ومل يتبقَ �سوى �أوالده ،بينما كنت
�أنا �أرتع�ش ويت�ساقط الطعام من فمي ،مظهرها كان خمي ًفا وهي
تهم�س هم�سات طوال لنف�سها ،ثم تنظر يل بغ�ضب ال �أعرف �سببه
قائلة ب�أنها لن تدعهم ي�أخذونني منها ويلب�سونني مالب�سهم وي�ضعون
احلزام بيدي وتبقى هي الأنثى الوحيدة يف الق�صر جمددًا ،كانت
نهمة للغاية ,مل تكن تتفوه بالكلمات ،بل كانت تلتهمها ب�شرا�سة! ثم
خرجت ومل تعد ثانية� ..أبدً ا!
ْ

د
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ر
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يل
ِإَّلَقِل ً

د
ا
ر

خلد اجلميع للغيبوبة �سواه ،مل يناموا كنومهم املعتاد ،لقد هربوا �إىل
عامل �آخر لرمبا تهد�أ �أفكارهم املت�صارعة قلي ًال.

ع
ص
ري ا

غفت �سالم دون �أن جتف دموعها �إىل جوار خديجة ،بينما تو�سد مالك
جان ًبا من حجرة املطبخ� ،أما هو ..فلقد �أغم�ض عينيه فقط لب�ضع دقائق
قبل �أن يفتحهما من جديد ,وك�أنه نام الليل بطوله.

ل

ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش

وقف م�ستندً ا �إىل حافة باب املطبخ املفتوح جزء منه وامل�ؤدي �إىل
الأ�شجار الكثيفة من اخللف ورفع نظره نحو ال�سماء مت�أم ًال يف تلك
النجوم ،قليلة نعم ولكنها ت�ضيء ب�شدة المعة ،العربة لي�ست بالكرثة ما
دام القليل ي�ؤدي دوره كما يجب.

ر
و
ا
لتو

زيع

يوما يف
تتقلب الأفكار بداخله لها حواف حادة جترحه ،مل يفكر ً
م�ساعدة �أحد ،كل اهتمامه كان بزوجته وبنف�سه وعابد وال�صبية.
نوعا
�إن كان ي�ؤمن ح ًقا ب�أن ما كان يقوم به �صخر ومن بعده �سلطان ً
من الكفر وال�شرك ،فلماذا ترك النا�س ت�ؤمن ب�أن له قدرات وكرامات
خارقة .
�إن كان �سلطان يدعو النا�س �إىل الإميان بالأ�سياد واخلوف منهم ،فهو
كان يدعوهم ب�سكوته �إىل الإميان بكراماته التي �أطلقها عابد حوله.
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كالهما اجتهدا ليخافهم النا�س ،ومل يفكر هو يف دعوتهم للإميان
باهلل واخلوف منه وحده! كان يظن �أن ق�ص�ص التاريخ �ستجعل ال�صبية
ين�ش�أون وهم يفهمون ما يجري حولهم ،ومل ينتبه �إىل تعليمهم معنى
واحدً ا من معاين الإميان.
� -أال تنام �أبدً ا؟!

د
ا
ر

حدثه مالك وهو ال يزال يرقد مكانه قبل �أن ينه�ض وقد ت�أثر بالنظرة
التي كانت تطل من عيني جالل الدين الذي �أجاب بخفوت:
لدقائق.
 غفوتُ عص
ري ا

ل

ك
ت
ب

اقرتب مالك بخطوات متمهلة ووقف بجواره وهو يقر�أ احلزن البادي
على وجهه جل ًيا ويبادله نف�س النربة اخلافتة:

ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
لتو

 -مازلت غا�ض ًبا مما قالته لك �سالم بالقبو؟

ابت�سم دون �أن تفارق النظرة احلزينة عينيه وهو يرد معرت ًفا:

زيع

 �إنها حمقة يف كل حرف نطقت به ،يجب �أن �أ�شكرها ..ال �أن �أغ�ضبمنها.
�صمت مالك مطر ًقا فباغته جالل الدين بالقول:
َ
 ثم �إنها ُتبك..زوى مالك ما بني حاجبيه وهو يرفع ر�أ�سه وينظر ببالهة قبل �أن تهتز
�شفتاه عن ابت�سامة مرتع�شة فقال جالل الدين ُمكر ًرا:
 �إنها حتبك ،وغا�ضبة لأجلك ،ومل جتد �سواي لتفرغ غ�ضبها به.220

بدا وجه مالك كالطفل الذي ُيحدثوه عن االخرتاعات احلديثة ،يهز
ر�أ�سه �أحيا ًنا يدعي الفهم ولكنه ال ي�ستطيع �أن ُيخفي الده�شة الباديةعلى
مالحمه!
م�شاعره الرجولية بريئة �صافية ،مل تختلط بالب�شر ومل تتلوث
ب�آثامهم ،لذلك مل ي�ستطع �أن يخفي تعاقبها على وجهه بينما جالل الدين
يتابع حديثه:

د
ا
ر

 �إنها �صغرية ،مل �أكن �أعرفها ،فقط كنت �أ�سمع عن الفتاة التييدعونها بامل�شئومة ،ومل �أحاول حتى �أن �أ�شرح للنا�س �أنه ال �أحد
�إطال ًقا ي�ستطيع التحكم بقدره ،بل يجب �أن ي�ؤمن ب�أنه من عند اهلل
لأ�سباب ال يعلمها �إال هو.

ع
ص
ري ا

ل

ك
ت
ب

 �أتعرف� ،أذكر �أن معلمة القراءة التي كانت ت�أتيني و�أنا �صغري كانتكالما م�شاب ًها ملا تقول الآن ,قبل �أن تطردها �أمي ,يبدو �أنها
تقول ً
خ�شيت �أن �أتكلم معها و�أبوح لها مبا �أ�شعر!
ً
منكم�شا
ربت جالل الدين على كتفه فج�أة فرتاجع مالك خطوة للخلف
رغ ًما عنه ،لكنه مل يرفع يده ،بل ق�صد �أن يزج به يف احلياة احلقيقية
ويجعله يختلط بالب�شر بالطريقة الطبيعية دون خوف.

ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
لتو

زيع

�شد على كتفه �أكرث وهو يقول مداع ًبا يربت على قلبه كما يربت على
كتفه:
 �أنت نقي للغاية يا �صديقي� ،أ�شعر ب�أنك الفطرة ال�سوية هنا ..بعدخديجة!
�ضحكا م ًعا و ُمزحة جالل الدين ت�سقط على قلبه بخفة كالري�شة
وجتعله ي�شعر بالألفة مع احلياة ولي�س معه فح�سب ،ليطرح عليه مالك
�س� ًؤال مباغتًا دون تفكري:
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 من العجوز الذي عربت معه قبل �أيام للطرف الآخر من احلديقة؟ �إنه العم عابد ،هو الذي اهتم بي بعد وفاة �أبي رحمه اهلل.�شخ�ص �سيء للغاية.
 �أ�شعر ب�أنهٌ
حاجبا جالل الدين انعقدا وهو ي�س�أله:
 -ملاذا تقول هذا عنه؟!

د
ا
ر

تراجع عن مقولته وقد فهم من تغ�ضن وجه رفيقه ب�أن العبارة التي
قالها عن العجوز مل تعجبه فحرك ر�أ�سه نف ًيا وهو يقول متوت ًرا:

 ال ،ال يهم .عص
ري ا

ل

ك
ت
ب

ا�شتدت �أ�صابع جالل الدين على كتفه وهو ي�س�أله ب�إ�صرار ويدقق به
قائ ًال بنربة �آمره:

ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
لتو

�شخ�ص �سيء!
 تكلم يا مالك ،ملاذا قلت عنه ب�أنهٌ

اندفع خافقه يطرق ب�شدة يف �صدره وزاغت نظراته وقد �شعر ب�أنه يف
ورطة حقيقية ثم هم�س مرتددًا:

ز
ي
ع
 تعلم ب�أن ت�سليتي كانت يف تعقب كل من مير باحلديقة ,يف �إحدىاملرات تعقبته ،كان يلتفت خلفه كث ًريا مما �أثار ف�ضويل من البداية،
كان هناك �شخ�ص �آخر ينتظره ،تهام�سا �سو ًيا يف البداية قبل �أن
يتناحرا ،ال�شخ�ص الآخر �سبه وقال عنه خادم بينما هو هتف ب�أنه
�أخط�أ من البداية عندما تعاون معهم ليوقع برجل ُيدعى �شم�س!

ال �شم�س غري �شم�س �أبيه يف القبيلة والبلدة ،كيف �أوقع به! ،عمه ن�صر
حذره منه كث ًريا بينما هو يعي�ش يف عامله اخلا�ص ،كيف كان ُمد ًرا كل
تلك ال�سنوات الع�شر.
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ال لي�س لع�شر �سنوات فقط ،لقد كانت هناك غمامة تغطي عينيه من
قبل ذلك.
كان يرى �أباه خا�ض ًعا حتت جناح عابد ي�صدقه ويفعل ما يقنعه به
ب�سهولة �شديدة.
َمن كان خادم َمن؟!
حركة يف اخلارج جعلت مالك يرتاجع مذعو ًرا حتى الت�صق ب�أبعد
جدار عن الباب ،تلك اجللبة التي �أوقفت اندفاع �شرارات الغ�ضب
بداخل �أوردته وجعلته يلتفت بحذر ،ي�شرئب بر�أ�سه لريقب ماذا يحدث
يف اخلارج� ،أحدهم كان يتخبط بني الأ�شجار ،ي�سقط ثم ي�ستند ليقف
ُمددًا ،وعلى الرغم من �ضوء ال�شموع ال�ضعيف ف�إن جالل الدين ميزه
�سرعا وكلما اقرتب منه كلما الحظ الدماء �أكرث حتى
من مالب�سه ،خرج ُم ً
و�صل �إليه �أخ ًريا:

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

� -سلطان! ماذا حل بك؟

ل

ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
لتو

زي
ع
ا�ستبد الذعر بـمالك عندما �شاهد �سلطان متدل ًيا فوق كتف جالل

ي�س�أله وهو ي�ضع ال�شمعة الكبرية التي كان يحملها باجلوار قبل �أن
ينحني ويحمله فوق كتفه متج ًها به �إىل الداخل.
الدين الذي هتف به ب�أن يخرج ل ُيح�ضر ال�شمعة التي تركها باخلارج،
انكم�ش على نف�سه للحظات قبل �أن يتحرك ببطء مل�ص ًقا ظهره باجلدار
حتى و�صل �إىل الباب.
فتحت �سالم عينيها فج�أة كما كانت تفعل كلما ا�سرتدت وعيها،
اليزال ال�شعور باخلطر يحا�صرها وال يرتكها تغط يف نوم عميق ك�شريكة
الفرا�ش التي ترقد جوارها.
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ت�سللت عرب الدرج لتنظر من خالل اجلدار املفتوح وقد جذبتها اجللبة
باخلارج نحوه.
علت �شهقتها عندما ر�أت جالل الدين يجثو بجوار �سلطان وميزق
اجللباب.
خرجت على الفور من خمبئها لتتقدم نحوهما ،لقد كان ميزق عند
ال�صدر فقط ويك�شف عن جرح عميق ،ت�أوه �سلطان فاقرتبت مبهوتة �إىل
البقعة التي كان يحتلها مالك حام ًال ل�شمعتني� ،أحدهما التي �أح�ضرها
من اخلارج.

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

ل

كان الأمر ي�شبه جل�سة حت�ضري الأرواح ال�شهرية ،بينما يلعب �سلطان
دور الو�سيط بذلك الأنني الذي ي�صدر منه بينما الآخر يحاول وقف نزيف
الدماء.

ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش

مل تكن الدماء فقط هي التي تلوثه ،كانت كلمات ليلى هي التي تنزف
منه دون �أن ينق�ص من مرارتها �شيء ،يئن باك ًيا للمرة الثانية يف الليلة
ذاتها.

ر
و
ا
بكاء يختلف عن كل ذرف للدموع عرفه من لت
و
يذرف كرامته
قبل،
إيالما ت�سكن ظهره،زيع
طعنته ليلى
ورجولته وهو ي�شعر بطعنة �أخرى �أ�شد � ً

قبل �أن تغر�س قطعة الزجاج يف �صدره ب�سنوات بعمر طفليه.
يختلج قلبه مر ً
جتا يف �صدره النازف ،اليعلم هل يبكيهما �أم يبكي
�شر َفه املنتهك!
كانت خديجة هي �آخر من ا�ستفاق من الغيبوبة وخرجت تنظر ماذا
يحدث بالأعلى ،مل تن�ضم �إىل �سالم ومالك بل جثت هي الأخرى بجواره
حتاول �أن ت�ستوعب �سري ًعا ما يحدث ،قبل �أن ترفع عينيها �إىل جالل
الدين وتخربه مبا كان يدور بر�أ�سه:
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 البد من كي اجلرح!مل يكن الأمر �سه ًال على خم�ستهم ،حتركوا جمي ًعا ينفذون ما يوجههم
�إليه� ،أ�شعل مالك النار يف احلطب مب�ساعدة �سالم لت�ضع خديجة ال�سكني
احلاد فوقها ،دقائق طويلة مرت و�صرخات �سلطان املكتومة يف قطعة
القما�ش التي د�سها مالك يف فمه قبل الكي مبا�شرة ال تزال ت�صم �آذانهم،
و�أخ ًريا عم ال�سكون فال ُي�سمع �سوى هم�سات �أنفا�سهم امل�ضطربة،
يتخبطون جمي ًعا يف ظالم جهلهم عن ما �أدى به �إىل تلك احلالة!

د
ا
 �أح�ضري يلرحقيبتي من الأ�سفل
ع
ص
التوتر واحلنق ،ال تفهم من الأ�صل ماذا جرى
بدت عليها عالمات
ري
ا
ل
لزوج �أختها لت�أتي تلك الغريبة وت�أمرها �صارخة بها ثانية:
ك
ت
 �أ�سرعي!ب نل
ل
احلقيبة كانت قما�شية عميقة
تلفتت حولها قبل �أن تتحرك حانقة ،ش
ر
�أح�ضرتها �سالم وو�ضعتها بجوارها وهي تفكر متذمرة،واهل�ؤالء ح�ضروا �إىل
هنا قبل جفاف البحرية فلماذا مل يكونوا ي�ستخدمون ت
و
احلقائب املعتادة!
زيع
قطعت خديجة ال�صمت موجهة عينيها نحو �سالم قائلة:

غا�ص �ساعد خديجة يف حقيبتها لتخرج منها حقيبة قما�شية �أخرى
�صغرية احلجم مقارنة بالتي حتويها.

قامت على فك عقدتها بينما جالل الدين يتابع حركة يدها ،هو
الوحيد بني مالك و�سالم من يعرف ماذا تفعل وماهي مقدمة عليه،
مل ين�س عادات القبيلة يف التطبيب بالأدوية الع�شبية ،تلك الأدوية التي
حاربها �شم�س الراوي بعد �أن عاد من املدينة مبا�شرة مت�أث ًرا مبا �شاهده
هناك ،ولكن ن�ساء القبيلة �سخروا منه و�أخربوه ب�أنهم يتداوون بها من
ودوما ما ت�أتي بنتائجها!
قدمي الأزل ً
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�أخرجت خديجة زجاج ًة ُخط فوق قطعة ورق ملت�صقة بها كلمة
«خزامى» ،وقامت بنرث ً
بع�ضا منها على �شرائح من ال�شا�ش ُطولية طلبت
من مالك �أن يح�ضرها من خزائنه املكتظة بالأ�سفل.
يف البداية ظن مالك �أنها تطلب حقيبة الأدوية فقال لها بت�شتت:
 لقد نفدت �صالحيتها!ف�أخربته ب�أنها التريد �سوى لفائف ال�شا�ش فقط ،تناولت ذراع �سلطان
مب�ساعدته لتقوم بلف تلك ال�شرائح على اجلروح امللتهبة يف �ساعديه وهي
تقول بخفوت:

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

ل

 احلمد هلل احلروق �سطحية مل تت�ضرر الأن�سجة.� -أي حروق؟!

ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش

قالتها �سالم متعجبة ،العامل يدور من حولها وهي ال تفقه �شي ًئا ،القلق
ي�أكلها وينب�ش ما بقي من �صربها و�س�ؤالها عن �أختها عالق يف طرف
ل�سانها ال ت�سطيع التفوه به �أو تبتلعه!
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ر
و
ا
لتو

زيع

حتلقوا حوله حتى بد�أت خيوط ال�شروق ت�سبح فوق ر�ؤو�سهم ،متلأهم
بالدفء وتك�شف لهم ع ّما كان يخفيه الظالم.
الغبار والرماد و�أوراق ال�شجر يت�شبثون جمي ًعا بجلباب �سلطان ،ووجهه
ال�شاحب يحكي �ألف ق�صة لأهوال قد عا�شها.

د
ا
ر

ع
ص
ري اغيبوبته التي حدثت له ب�سبب الكي مل يتكلم،
عندما �أفاق �سلطان من
ل
�أ�شاح بوجهه عنهم بينما �صدره يعلو ويهبط وا�ش ًيا عن دموع حبي�سة هناك
ك
يقاوم �أال يذرفها.
ت
ب
كل ما قاله هو عبارة وحيدة ك�صحن ل
ل
ن
التفاح هناك:
ش
ر
 لقد احرتقتُ !وال وت
جالل الدين
كيف ومتى ،مل ينب�س ببنت �شفة مما
بحدة:جرى ،فلم ي�ستطع زيع
ال�صرب �أكرث ،نه�ض واق ًفا وهو يقول
�صحن التفاح الذي و�ضعه مالك �أمامهم بعد الفجر ال يزال كما هو
ي�سكن وحيدً ا ً
منبوذا بعيدً ا عن �أياديهم.

 يف كل الأحوال �س�أعود �إىل داو ،لن �أجل�س مقيدً ا هنا جاه ًال مبايحدث من حويل.
نه�ضت خديجة خلفه تنظر له ب�شفقة قائلة:
 ال تقلق �سيكون بخري.م�صرحا مبرارة:
�سخر وهو يحرك ر�أ�سه بعدم ت�صديق
ً
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 ال �أريد �أن �أعرف ماذا حدث له فقط يا خديجة ،هناك ح�سابخا�ص بي �أريد ت�صفيته مع من �أوقع ب�أبي !
 كان من اخلط�أ �أن �أخربك مبا قاله رفيقك العجوز!كل من خديجة و�سالم التفتتا نحو مالك على �إثر عبارته الغام�ضة
التي تبادلها مع جالل الدين ،لتم�سك خديجة بذراع زوجها قائلة بحزم
تربت عليه:

د
ا
ال تزال ر
مل�ستها تع�ؤثر به حتى و�إن كان يتخبط كما يفعل الآن يف طرقات
ذكرياته مهددة بال�سقوط ،الأ�سا�س مل يكن �صل ًبا
الغ�ضب والتيه ،كل
ص
ري
كفاية ،بل كان خدعة ا
عا�شهال طوي ًال.
نف�سته من �إح�سا�سه بال�ضياع وقال بنربة
نظر يف عمق عينيها ينت�شل
كَ
ب
ل
متهدجة �أ�صابتها يف مقتل:
ل
ن
ش
رحب.
ما�ض رمبا هو قاتلي يا
 �أنا ُمقدم على معرفة ٍُ
و
ا
ل
قب�ضت على �ساعده بقوة �أكرب ،ال تعلم هل تت�شبث بهتومن خطر عرفته
ْ
ز
ي
يف عينيه �أم تنت�شله من الوحدة والت�شتت والغ�ضب الذي ع
ت�صرخ بها
 -لن تغادر قبل �أن تخربين ع ّما �أنت مقدم عليه.

حروفه:

� -إن كان والبد ف�س�أذهب معك.
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كان من امل�ستحيل �أن يغامر بها ،تركها رغ ًما عنها وغادر ،بكل احلزم
الذي متلكه مل ت�ستطع �سوى �أن تطيعه يف النهاية� ،أق�صى ما ا�ستطاعت
�أن تفعله هو �أن جتعله يعدها ب�أن يعود يف �أقرب وقت دون �أن يعر�ض نف�سه
للأذى� ،إن مل يكن لأجله فلأجلها هي.

د
ا
ر

اليوم هو اجلمعة والنا�س تتجهز للذهاب �إىل االحتفال كما اعتادوا يف
�ساحة ق�صر احلاكم ،طعام و�شراب ودفوف وتنانري خ�ضراء تطوف من
حولهم ،مر جالل الدين ب�ساحة تروي�ض اخليول ،تل ّم�س ال�سياج بحنني
وتنتابه نف�س الق�شعريرة اللذيذة التي كانت تغزوه من قبل وهو عاري
اجلذع ميتطي الفر�س لريو�ضها والهواء ي�ضربه من كل جانب ،ا�ستمتاعه
كان �شديدً ا ،كان يخدره حتى عن �إدراك �أن تلك الأح�صنة للحاكم ،وبتلك
الطريقة فماهو �إال جمرد خادم لديه!

ع
ص
ري ا

ل

ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
لتو

كان يقوم بنف�س املهام التي كان يفعلها �سلطان ،هو يجهز له الأح�صنة
لالمتطاء الهادئ وكذلك كان يفعل الآخر وهو ُيع ِبد له عقول الب�شر ليلعب
بهم كالكرة وقتما ي�شاء ويفر�ض عليهم ما يريد!
� -أين كنت يا �أ�ستاذ!

زيع

ً
منده�شا وهو يقرتب منه بحما�س
ا�ستدار نحو عمار الذي �أطلق عبارته
متاب ًعا:
 لقد بحثنا عنك يف كل مكان� ،أين كنت؟!�أم�سك كال كتفيه و�شد عليهما برفق وهو ينحني نحوه قلي ًال قائ ًال:
� -س�أخربك فيما بعد يا عمار ،لن �أ�ستطيع �أن �أخربك الآن.
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 هل علمت ماذا حدث لل�ساحر؟ لقد احرتق بيته.هتف بها عمار بحما�س كبري وك�أنه ينقل خ ًربا �سعيدً ا ،قبل �أن ي�ستطرد
ببع�ض التذمر:
 ما �أحزنني فقط هو موت �أطفاله بالداخل ،ولكن يا �أ�ستاذ زوجتهطعنته و�أمي �ضربته على ر�أ�سه!
تباعا وهو يقفز من عبارة �إىل �أخرى ومن
امل�شاعر تتقلب على مالحمه ً
خرب لآخر ما بني احلما�س واحلزن ثم احلما�س والده�شة جمددًا كمن
ي�شاهد مباراة حامية الوطي�س!

د
ا
ر

ع
 من �أحرق بيته؟!ص
ري ا

ل

ك
ت
ب

تغ�ضن جبني جالل الدين وهو ي�س�أله جعل حما�س عمار ينزوي �شي ًئا
ف�شي ًئا ويتال�شى بينما يجيب بخفوت:

ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
ل
و
هذر
ت�شكك جالل الدين بكالم الفتى الغريب وظن ب�تأنه
مري�ض و َي ِ
زيع
بالكالم ف�س�أله مرتف ًقا:
 يقولون ب�أنها الأ�سياد القدمي ,تنتقم لأن احلاكم قرر ب�أن يتعاون مع�أ�سياد �أخرى!

 -هل �أنت مري�ض يا فتى؟

لكن عمار ال يزال ي�ؤكد له ما �سمعه مبا يدور بني �أهل البلدة:
 �إن مل ت�صدقني فاذهب اليوم �إىل الق�صر لتت�أكد!�أوم�أ له جالل الدين بر�أ�سه وقد يئ�س من �أن يفهم �شي ًئا ،مل يكن
م�ستعدً ا للغز جديد ف�أركانه ممتلئة بالألغاز حد التخمة فاعتدل ي�ستقيم
بجذعه مدع ًيا الفهم:
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 ح�س ًنا يا عمار اذهب الآن لبيتك �ستغادر مرة �أخرى! نعم كيف جندك �إذن؟! �سنجد طريقة� ،صدقني.زم عمار �شفتيه مطر ًقا� ،أ�ستاذه يظنه جمرد فتى �صغري ال ي�ستطيع
�أن يبوح له ب�أ�سراره ،منذ �أن ح�ضرت �إليه زوجته يف املدر�سة وهو وبقية
ال�صبية يتحدثون ب�أنه واقع مب�شكلة ويجب �أن ي�ساعدونه.

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

ل

ك
ت
ب

لقد كان �سعيدً ا للغاية عندما ملحه بجوار ال�سياج ،طار نحوه بكل
ال�صبا يعر�ض خدماته وي�س�أل عن �أحواله� ،أال ُيدرك معلمه ب�أنه
حما�س ِ
�سيبلغ الثانية ع�شرة بعد عدة �أيام� ،أمل يخربهم ب�أن �أ�سامة بن زيد قاد
اجليو�ش وهو يف ال�سابعة ع�شرة فقط ،ملاذا �إذن ال يفعل ما يقول!
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ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
لتو

زيع
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يوم اخلروج من اخللوة ،هذا اليوم بالتحديد يختلف عن بقية �أيامه،
جهز نف�سه واغت�سل وارتدى الثوب الذي حلم ب�أن يرتديه طيلة �سنواته
ال�سابقة ،لقد ُمكن له �أخ ًريا� ،سيعو�ض ما حرمته منه قبيلة الرواة حتى
�أ�صبح ُم�س ًنا.
 -جمعة مباركة ياعم عابد.

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

مل يلتفت ،ومل ينظر حتى ،فقد كان يعلم ،مل تكن مفاج�أة بالن�سبة له،
حدث الكثري يف �أثناء اخللوة وهو يعرف!

ل

ك
ت
ب

 -هل افتقدتني يا جالل الدين؟

ل
ل
ن
ش

قالها ببع�ض ال�سخرية ُملق ًيا نحوه نظرة م�ستهينة به وهو يتابع بنربة
هادئة للغاية:

ر
و
ا
هل هذا جمرد تخمني� ،أم �أن الأخبار تت�سرب من �لت
أ�سفل عتبة الباب!
و
زي
�صمت مفعم بالده�شة طغى على وقفته التي باتت حائرة قبلع�أن ي�س�أل:

� -أم �أن �أ�صدقاءك اجلدد قد �أن�سوك �أ�صدقاءك القدامى!

 -كيف عرفت؟!

 ال يهم ،اذهب فلديك الكثري من الأح�صنة تنتظرك.رماه بها بنف�س نربته ال�ساخرة وهو يثبت اخلنجر بخ�صره م�ستدي ًرا
نحو املر�آة مي�شط حليته ،جتعد جبينه ب�شدة وهو يرمقه ،هذا لي�س بـ عابد
الذي يعرفه ،كان ي�سخر من اجلميع �إال هو ،كان ميازحه فقط ،مينحه
تقديره واهتمامهَ ،من هذا الرجل الذي يقف �أمامه الآن!
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 على الأقل �أخربين كيف �أوقعت بوالدي.ترك عابد حليته وبادله النظر يف املر�آة وقد ا�ستعاد وج ُهه مالحمه
الغام�ضة التي اعتادها جالل الدين ثم قال ببطء وهو يلتفت نحوه للمرة
الأوىل:
 تعرف متام املعرفة مكانة �شم�س لدي ،فاعقل ما ُيقال لك وال ترمنيمبا ال تفقه.

د
ا
ر

وجد جعل جالل
كان قد اقرتب منه وهو ينطق ب�آخر كلماته بقوة ِ
الدين يت�شكك يف �أمره ،يتبادالن النظر بثبات� ،س�ؤاله الأول ال يزال عال ًقا
بينهما:

ع
ص
ري ا

ل

ك
ت
ب

 -كيف عرفت بينما مل تخرج من خلوتك ،وملاذا مل حتاول م�ساعدتي؟

ل
ل
ن
ش

 تركتك لل�ساحر الذي بات �صديقك ،فهل نفعك ب�شيء؟ �إنه حتى ملينفع نف�سه!

ر
و
ا
لتو

ا�شتدت ال�ضراوة يف عيني جالل الدين وهو يقرتب خطوة �أخرى يف
جمابهة �صريحة ،ال ينفك عن تكرار �س�ؤاله:
مكان �أُخفي فيه زوجتي؟
 -ملاذا مل ت�ساعدين و�أنا �أبحث عن ٍ

زيع

 ُتخفي َمن �أيها العا�شق؟ ابنة ن�صر الذي ال ينعتني �إال باخلادم؟،دعها لـ خاطر لريبيها �آ�صف من جديد.
وك�أنه نطق بكلمة ال�سر التي حركت الهواء يف منت�صف الغرفة وحركته
معها فقب�ض على تالبيبه ،وهو يهم�س لوجهه القريب للغاية بخطورة:
كنت تخدعني كما خدعت �شم�س
 يبدو �أن عمي ن�صر كان حم ًقا ،لقد َالراوي.
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مل يرتاجع عابد ،فقد فات �آوان الرتاجع ،فبادله اخلطورة ب�ضراوة
مم�س ًكا بقب�ضتيه اللتني جتمعان حواف جلبابه بداخلها و�شد عليهما وهو
يهم�س له:
 �أنت �ضعيف ك�أبيك ،ال ت�صلح �إال �أن تكون تاب ًعا. كيف �أوقعت به؟ -هو من �أوقع بنف�سه.

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

هزه ب�شدة وهو يهتف با�سمه وقد فا�ض به الكيل:
 -كيف �أوقعت به يا عابد؟

ل

ك
ت
ب

ولكن عابد زاد ت�شبثه بقب�ضتي جالل الدين ،يجابهه القوة بالقوة،
يقارعه النظرات ،وقد تخلى �أخ ًريا عن �أ�سراره بعد �أن باتت ال �أهمية لها،
كما مل يعد هناك �أهمية لوجود جالل الدين بجانبه:

ل
ل
ن
شفقط من كان يعرف ب�أنه
 كان يريد �أن ُيفلح يف �شيءٍ ما ،لي�س جدكر
ال ي�صلح لقيادة القبيلة ،هو نف�سه كان يعرف بو�الأنه لن ي�صري �سوى
تابع ،لذلك تنازل �أمام جدك عن �أن يخلفه ت
وو�ضعوع�صا امل�شيخة
بيد ن�صر ،م�شتتًا بني �أمك واملدينة وكالعادة ف�شل يف زيع
حتديد هويته،
وعندها جل�أ ل�صاحب الكرامات!

 �أنت! نعم �أنا ،ومازلت ،و�سرتى يا بن الراوي عابد خادمكم ماذا �سيفعل.مل يعد بعقله مت�سع للده�شة� ،أو ال�صدمة �أو املفاج�أة ،مل يتبق له �سوى
اجلمود ،كل ردود فعله احتدت و�صارت قطعة واحدة متجمدة ،وهو يقر�أ
بو�ضوح نظرات الكره والعظمة التي تتواىل على وجه عابد الذي ال يزال
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يت�شبث بقب�ضتيهُ ،قذف به يف �صحراء قاحلة �صقيعها يع�صف ب�أ�ضلعه
والهزمية تلوح له من بعيد بانت�صار! ,وعابد ي�ستمر يف تعذيبه بكلماته
املزهوة بنف�سه:
 مل يكن �أبيك يريد �إال �أن ينظر له جدك كما ينظر لـ ن�صر ،جل�أ �إيلوقال علمني كيف �أكون �صاحب كرامات مثلك ،وافقت وعلمته ولكنه
ف�شل جمددًا ،قلبه كان �أ�ضعف من �أن يتحمل ما يحدث يف اخللوة!

د
ا
ر

 ال ت�أخذين هنا وهناك يف حكاياتك ،من تقابل يف الغابة ،من الذياتفق معك على خداع �أبي؟

ع
ص
مالب�سه ليقب�ض عليه ثانية ولكن هذه املرة على
عنقه،تركيرجهجالل ًرجا:الدين ري ال
 ماذا فعلتم ،انطق .كت
بل
ل
ن
البيت� ،أحدهم ُيحاول ك�سر
طرقات �شديدة هوت فج�أة على باب ش
ر
يعاودالالنظر �إليه بينما
الباب من اخلارج ،نظر جالل الدين خلفه قبل �أن
ال�سابق:و وت
وع ًرا بعنقه مكر ًرا �أمره
�أ�صابعه حتفر طري ًقا ِ
ز عي
 انطق. -لن تتغري �أبدً ا ،تنظر حتت قدميك ،وتف�شل دائ ًما يف قراءة الرموز

تهاوى الباب على دفعتني ،واندفع من خالله كتيبة كاملة من احلرا�س،
امتلأت الغرفة ال�صغرية بهم والذين �سيطروا بكرثتهم على جالل الدين
وا�ستطاعوا تخلي�ص عابد من بني يديه ،تنف�س عابد اله ًثا وقد �أو�شك �أن
يلفظ �أنفا�سه وهو يعدل من هندامه وك�أن �شي ًئا مل يكن ،بينما جالل الدين
يهدر بينهم يحاول الفكاك دون �أن يحيد بنظراته عن عابد الذي يقف بني
احلر�س كزعيم له هيبة ووقار ،ومب�شية عظمته اجلديدة عليه اقرتب منه
وقال �ساخ ًرا:
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 �أمل �أقل لك� ،أنت ُالت�سن قراءة الرموز!
�سمع �صرير ا�صطكاك �أ�ضرا�سه و�شاهد وجهه املحتقن و�شعر بنظراته
تثقب وجهه بينما احلرا�س يجتهدون يف تقييده� ،سار حتى توقف على
بعد خطوة منه ،ووقف ينظر له مت� ً
أمل يف وجهه ،ثم يهم�س بخفوت جعل
جالل الدين يتوقف عن احلركة:
 لقد �أحبتتك ح ًقا ،واحت�سبتك ولدي ،اهتممت بك وعلمتك كيفحتفظ نف�سك ،رافقتك يف وحدتك ،وجعلت النا�س تخ�شاك ،لكنك
متاما.
ناكر للجميل ،حالك كحال قبيلتك ً

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

ل

وقبل �أن يخرج من باب الغرفة و�سط احلماية اجلديدة التي يحظى
بها ،نظر نحوه بجدية:

ك
ت
ب

 �س�أفعل معك �آخر جميل يا بن الراوي ،ولأجل الأيام اخلوايل،�س�أدعهم يرتكونك ترحل ،ولكن تذكر ،هذا �آخر ما �س�أقدمه لك،
لو وقفت يف طريقي بعد ذلك ف�سيكون م�صريك �أ�سو�أ من �سلطان.

ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
لتو

زيع

فور ان�صراف عابد وفرقة حرا�سته دخل عمار يلهث ،انكب على ركبتي
جال�سا فوق �أقرب
جالل الدين اللتني فقدتا قدرتهما على الوقوف و�سقط ً
مقعد لي�س�أله بلهفة:
 هل �أنت بخري يا �أ�ستاذ؟ ماذا تفعل هنا؟ تبعتك ور�أيت احلر�س وهم يهجمون على البيت ،ا�شتد خويف عليكوظننت �أنهم يريدون بك ال�سوء.
منغم�سا فيه ل�سنوات.
 ال�سوء! لقد كنتً
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كان يحدثه وهو يدفن ر�أ�سه بني يديه ،الدنيا تدور به ،ي�صارع نف�سه
حتى يهد�أ ،ثم ماذا يا بن �شم�س الراوي ،وما هي النهاية.
ال يبدو هناك نهاية على الإطالق ،عابد كان حم ًقا هو جمرد ِغر
�ساذج ال ُيح�سن �سوى الع�شق والنظر �أ�سفل قدميه!
�ضغط عمار بعفوية فوق ركبتيه وهو يت�ساءل با�ضطراب:
 -هل �ست�صحبني �إىل �ساحة ق�صر احلاكم؟

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

يرفع جالل الدين ر�أ�سه �إليه مفك ًرا للحظات� ،س ُيح�سن قراءة الرموز
بعد ذلك ،لن يذهب �إىل النهاية مبا�شرة� ،سيتتبع اخلطوط لي�صل،
و�سيبد�أ بالرمز الأول!

ل

ك
ت
ب
444

ل
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زيع
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وقف هناك خمتب�أ وقد ارتدى فوق مالب�سه جلبا ًبا وعباءة ليت�شبه
ب�أهل داو ،دلف �إىل �ساحة الق�صر وجل�س �إىل طاولة منخف�ضة كما يفعل
اجلميع� ،ساعده عمار يف اختيار طاولة بعيدة ،وبعد ُبرهة انت�شر احلر�س
يف املكان واخلدم يوزعون ال�صحون ال�ضخمة املمتلئة باللحم املطبوخ
والفاكهة دون �أن ُي�سمح لهم بتناوله بعد!

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

القوانني تقول ب�أن الطعام يو�ضع قبل خروج احلاكم مبا�شرة ،وينتظر
النا�س حتى ينتهي من خطبته الع�صماء بينما رائحة اللحم تت�صاعد �إىل
�أنوفهم ثم ي�أذن لهم بيده ليتكالبوا على ال�صحون دفعة واحدة بني دقات
الدفوف
ُفتح الباب الكبري وخرج عليهم احلاكم بعباءته النا�صعة كالعادة،
تتخلل �أ�صابعه بع�ضها البع�ض فرتتطم اخلوامت امللتفة هناك بتزاحم
وتنعك�س الأ�شعة فوقها ،ثم يفتح ذراعيه َبتحاب �شديد وابت�سامة كبرية
هات ًفا فيهم:
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زيع

 �أهلي و�أحبائي ،اليوم يوم فرحة وابتهاج ،فاليوم فقط �أ�ؤكد لكم ب�أنناقد تخل�صنا للأبد من اللعنة ولن يكون هناك ح�صاد بعد الآن.
فرحا و�أعينهم ال تغادر �صحون
تعالت الهتافات من حوله ،الكل يهتف ً
اللحم ،بينما �أ�صحاب اللحى البي�ضاء يهم�سون لبع�ضهم البع�ض» هل
�سيفتح امل�ساجد وي�سمح لنا ب�إخراج ن�سخ القر�آن من املخازن»؟!
 �أهلي و�أحبائي ،الفتنة التي حدثت لن تتكرر وقد ذهبت كل �أ�سبابال�شر ،والر�ؤية التي حدثتكم عنها �ساب ًقا تكررت عدة مرات يف
خالل الأيام املا�ضية ،نعم� ،سنفتح امل�ساجد لتعودوا �إىل ال�صالة
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فيها جمددًا ،ولكن الر�ؤية كانت وا�ضحة كال�شم�س ،لتجنب عودة
الفنت من جديد البد �أن يكون ذلك حتت �إ�شراف �شخ�ص يحبه اهلل،
�شخ�ص �صاحب كرامات ،يذهب ليجال�س �أهل ال�سماء ويعود �إلينا مبا
يجب �أن نفعله ،وقد تخل�صنا من الأ�سياد وجربوتها ،فلتخرج علينا
يا موالنا!
تبادل �أ�صحاب اللحى البي�ضاء النظرات فيما بينهم وكل منهم ميني
نف�سه ب�أنه هو املق�صود ولكن خروج عابد عليهم قطع كل �آمالهم ،بلحيته
البي�ضاء وعباءته اخل�ضراء ،وعمامته كذلك ،يلف طرفها حول كتفه،
وتطل من عينيه نظرة مفرت�س انتهى للتو من التهام غزالته.
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�أ�شار احلاكم بيده �إ�شارة لتدق الدفوف وي�سمح للنا�س بها ببدء التهام
طعامهم فانكبوا على ال�صحون دون تفكري وقد اتخذ املنطق جان ًبا حلني
امتالء املعدة!
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وك�أن الق�صر عاد مهجو ًرا من جديد ،يعمه ال�سكون ،خديجة ت�ستند
�إىل �شجرة التفاح ت�ضم ركبتيها �إىل �صدرها تنظر للأفق يف انتظار
عودته ،بينما مالك ميار�س عادته يف االعتناء بالبذور ،كل منهما يدعي
االن�شغال عما حدث منذ قليل ،عندما خرجت �سالم �إىل احلديقة بعد
حوار ق�صري مع �سلطان ،كانت منهارة باكية راف�ضة لأن يقرتب منها �أحد،
اتخذت �أبعد نقطة منهما وجل�ست تبكي.

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

لقد طلب �سلطان من خديجة ومالك �أن يرتكاهما وحدهما ،مل يكن
هدفه �أن يق�ص عليها ما حدث ،كان هدفه �أن تف�شي له �أ�سرار ليلى� ،إىل
�أين كانت تذهب ومع من كانت تتحدث يف �أثناء غيابه يف غرفة الأ�سياد،
وهي مل تكذب عليه ،مل تكن تعرف عن ليلى �أي �شيء ،كانت تخرج وترتك
الطفلني يف رعايتها ،لكنها مل تخربها ب�أ�سرارها.

ل

ك
ت
ب

ل
ل
ن
وق�ص عليها ماحدث ،بكت
ظن �سلطان ب�أنها تكذب ،فا�ض غ�ضبه
ش
ر
�سالم بقوة وت�شنجت ،كانت ترعاهما كما يرعى مالكوالبذوره ،ال ذنب لهما
فيما فعلته �أمهما �أو ما مار�سه �أبوهما ،بكتهما ب�شدة ت
منهارة لكنه مل يرتك
و
زيالعمتتلكها،
لها فر�صة االنهيار� ،أم�سك ب�ساعديها فت�أملت ،يريد تفا�صيل

كل ماتعرفه باحت به قائلة:

 �أمي قبل موتها كانت تنفر مني وتبعدين عنها حتى ماتت ،وليلىعلي،
كانت ت�ضربني وتعاملني ب�سوء �أحيا ًنا ،و�أحيا ًنا �أخرى تعطف ّ
مل �أدر �سب ًبا لت�صرفاتهما معي ،مل �أكن مقربة لها لتخربين ب�سرها.
لكنه مل ي�صدقها ،جرحه يقطع �أنفا�سه وبالرغم من ذلك ي�ستجوبها
ب�شرا�سة وك�أنها هي من �أحرقت البيت وقتلت الطفلني ،متل�صت منه
وخرجت تعدو للخارج وتركته يلكم الفرا�ش وي�صرخ بوح�شية ،كلمات ليلى
240

التتوقف عن الطنني يف �أذنيه كالذبابة « لقد �سقيتك من نف�س الك�أ�س»،
الطفالن مل يكونا من �صلبهَ ،من دن�س عر�ضه ،ملاذا ي�ستخدم �صخر
العا�صي �سحره ليقتل به والد ليلى؟
ظلت الت�سا�ؤالت معلقة فوق ر�أ�سه والتي يبدو �أنها تبخرت و�سقطت
نقطة منها على ر�أ�س مالك يف احلديقة ،رفع مالك ر�أ�سه بقوة متعج ًبا
لت�سقط نقطة �أخرى بني عينيه ،ثم تتبعها ثالثة ورابعة ،ما هذا!
 -مطر؟
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هتفت بها خديجة غري م�صدقة وهي تنظر �إىل ال�سماء وتفتح راحتيها
للأعلى مكررة بابت�سامة مذهولة:
 -مطر!

ل
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وقفت �سالم وقد اختلطت دموعها بالقطرات القليلة التي ت�سقط فوق
وجهها ،ذاكرتها ت�ستح�ضر معنى الكلمة ،مل ت�شهد مط ًرا بعد الثامنة �أو
التا�سعة من عمرها ال تذكر حتديدً ا!
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لتو

تبادل الثالثة النظرات وقد ارتفعت وترية �سقوط القطرات وبد�أت
تنهمر فوقهما وتختلط بالأر�ض العط�شى ،لت�صرخ خديجة فج�أة كالأطفال:
 -مطر� ..أخ ًريا مطر!

زيع

فرحا فوجئت به مير من اجلزء املتهدم من
وبينما هي ت�ستعد للقفز ً
ال�سور ثم ينحني لريفع حقيبة كبرية من خلفه ،ف�أ�سرعت نحوه واحت�ضنته
ب�سعادة غامرة هاتفة:
 املطر ..هل ت�شعر به� ،إنه يت�ساقط جمددًا!�ضمها بني ذراعيه وهو يرفع ر�أ�سه لل�سماء� ،إنه لأمر ُعجاب ،منذ �أن
�سقطت �أول قطرة فوق ر�أ�سه عند اقرتابه من ال�سور الداخلي للحديقة،
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وبداخله يت�ساءل ،هل تنك�شف الغمة �أم تزيد ،هل ذاك املطر نعمة �أم
زيادة يف البالء والفتنة ،ترى ما هو �شعور �أهل البلدة الآن وقد نزل املطر
مبا�شرة بعد تويل �صاحب الكرامات من�صبه اجلديد!
ات�سعت ابت�سامة مالك ووجهه تغمره املياه ،ي�شعر مبا ت�شعر به خديجة
الآن �إال �أنه يخجل �أن يقفز مثلها.
�سالم هي التي كان وجهها مكفه ًرا وهي جتمع يديها من حولها
وتن�سحب للداخل لتحتمي من البلل ،وماذا �سيغري املطر من الأمر ،هل
�سيعيد الطفلني ،البيت الذي كانت حتتمي بجدرانه ،حلظات ر�ضا ليلى
عنها ،تعي�ش و�سط غرباء م�ستقبلها غام�ض ومظلم ،الآن �سيت�أكد النا�س
ب�أنها م�شئومة بالفعل ،مبجرد �أن مت اختيارها للح�صاد هطلت الأمطار
بعدها ب�أيام!
دلف جالل الدين �إىل القبو ،كان مبل ًال �إىل حد ما وهو يقرتب من
�سلطان يقول:
 لقد هطلت الأمطار جمددًا ،هل ُت�صدق! بعد �أن �ضاع كل �شيء.كانت جملة تقريرية ،لقد ت�شابهت م�شاعره �إىل حد كبري مع �سالم،
هو � ً
أي�ضا مثلها فقد الكثري حتى �ضاعت معامل روحه واختلطت حدودها:
 البقاء هلل.هم�س بها جالل الدين وهو يربت على �ساقه ف�أوم�أ �سلطان بر�أ�سه
ينك�سها �صامتًا ،فلتكن الف�ضيحة يف دائرة مغلقة ،ال داعي لأن ميرغ وجهه
يف الوحل �أمام �شخ�ص �آخر.
 كيف هو جرحك؟ -يتح�سن.
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زيع

متاما ،يرد
حاول �أن يتجاذب معه �أطراف احلديث لكنه كان ُمغل ًقا ً
باقت�ضاب ،التعازي لن جتدي نف ًعا بعد كل ما مر به ،لكنه يحمل على
ظهره حم ًال ثقي ًال ويجب �أن يت�شاركه معهم ،كما ت�شاركوا امل�صري نف�سه
منذ �أن اجتمعوا يف مكان واحد ,لكن �سلطان كان الأ�سرع فقاطع �أفكاره
مت�سائ ًال:
 -ماذا حدث بينك وبني عابد؟

د
ا
ر

�صمت جالل الدين حلظة متفاج ًئا باهتمامه الوليد قبل �أن يبد�أ يف
ق�ص ما حدث بينهما يف البلدة ،فانتف�ض �سلطان على الفور يقاطعه
جمددًا:
 -لقد كان هو! كان احلاكم يح�ضره لي�ستعمله بد ًال مني ،كيف مل �أعرف!
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 -هل هذا كل ما يهمك� ،أنه ا�ستبدله بك!

ل
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ش

 ال تغ�ضب هكذا ،ا�صمت لأ�ستطيع ترتيب الأحداث وفك الرموز كماقال لك!

ر
و
ا
ويفركهما بينما �أذناه
�أن�صت جالل الدين وهو مييل للأمام يجمع كفيه لت
و
ي�ضعهاع�سلطان
تلتقطان الرزاز املت�ساقط يف اخلارج ي�شبه النقط التي زي

الآن فوق الأحرف ويعلمه كيف ين�صت للحكاية من البداية لي�ستطيع
جتميع �أحجار البازل وفك ال�شفرات:
 ملا بلغتُ ال�سابعة ع�شرة حاول �أبي تعليمي �أول خطواتي يف عاملال�سحر ،وبد�أت �أ�شاهد عن قرب ما يقوم به ،كان يعتاد �أن يجل�سني
بجواره يف �أثناء ا�ستقباله للحاالت التي تطلب امل�ساعدة ،هذه تريد
�أن تزوج ابنتها ،وتلك زوجة �أوىل وتريد �أن ت�صاب الزوجة الثانية
مبر�ض قاتل ،و�آخر قد ف�شل يف �إمتام زواجه فجاء ليفك �أبي عقدته.
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كل هذه احلاالت كانت بالن�سبة يل اعتيادية للغاية ومل �أ َر ب� ًأ�سا مما
يفعله �أبي ،ويف �أحد الأيام زارته امر�أة وقالت ب�أنها تريد الإجناب ،فهي
متزوجة منذ �سنوات ومهددة بالطالق �أو �أن يتزوج زوجها ب�أخرى �إن مل
تنجب له الذكر الذي ي�شتاقه ،حينها طلب مني �أبي �أن �أغادر الغرفة وقال
ب�أنها حالة خا�صة.
 -فهمت.

د
ا
ر

قالها جالل الدين متقر ًفا ليمرر احلادثة دون اخلو�ض يف تفا�صيلها،
فتابع �سلطان م�ستطردًا:

ع
ص
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ل

 �أما �أنا فلم �أكن �أفهم ،لذلك تل�ص�صت عليهما ويا ليتني مل �أفعل،هل تتخيل �أن �شا ًبا ن�ش�أ على يد �ساحر البلدة العظيم ي�شعر بالقرف
عندما ي�شاهد فع ًال ُمقز ًزا كالذي �شاهدته وقتها!
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ش

�أطرق جالل الدين يجاهد نف�سه على �أال يعلق جمددًا� ،أراده �أن
ي�سرت�سل حتى ال يقطع حبل �أفكاره� ،سلطان يبدو كمن يتحدث �إىل نف�سه
من كونه يتحدث �إليه ،يرتب القطع �أمام عينيه قبل عيني جالل الدين
رمبا ي�صل ولو �إىل طرف خيط واحد ي�ضع به يده على معلومة تفيد ق�ضيته
مع ليلى:

ر
و
ا
لتو

زيع

 مل �أتكلم ،جمعت �أغرا�ضي وتركت البلدة كلها ،وقتها كان قدانت�شر عندنا خرب قبيلتك وب�أن بها ً
رجل �صا ً
حلا يعبد اهلل وحده
يف ال�صحراء ،ف�أردت �أن �أ�صل �إىل اهلل من خالله تار ًكا خلفي �أبي
وممار�ساته امل�شينة وم�ضح ًيا مبا كان �سي�ؤول �إ ّ
يل لو ورثت من�صبه
ك�ساحر البلدة!
ملعت عينا جالل الدين بينما �سلطان يذكره مبا كان يدور يف قبيلته وقت
الهدنة ،عندما �أقام عابد خيمة يف ال�صحراء وقرر �أن ينقطع للعبادة ،مل
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متر ثالثة �أ�شهر �إال وذاع �صيته ب�أن له كرامات وكانت بع�ض الن�ساء تعرب
حديقة عائلة القا�سم و ت�أتي �إىل القبيلة ت�س�أل عنه بلهفة �شديدة ،وكان
�شم�س ي�صحبه ويجل�س معه كث ًريا يف خيمته!
 قابلته وتكلمت معه و�أخربته ب�أنني �أريد �صحبته والتعلم منه وب�أنني�أهرب به �إىل اهلل مما هو خلفي ،ووافق بكل ترحاب ولكن ا�شرتط
علي عدة �شروط �أهمها �أن ال �أ�س�أله عن �أي �شيء ،ي�أمرين ف�أقوم
ّ
بالتنفيذ دون �س�ؤال!
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 كيف ملثلك �أن ي�صبح تاب ًعا بتلك الطريقة العمياء يا �سلطان؟! هذا ما �صرحت به له ،قلت له كيف �أكون كاملا�شية ُت�سريين كمات�شاء ،فمنحني ن�سخة من القر�آن وفتح الن�سخة التي بني يديه وبد�أ
يف قراءة �سورة الكهف ،لي�ست كاملة ،بل اختار منها ق�صة النبي
مو�سى واخل�ضر ،وبعد �أن انتهى قال �أر�أيت؟ مو�سى نبي و�أعلى درجة
من اخل�ضر وبرغم ذلك حذره اخل�ضر من �أن ي�س�أله و�إال ف�سيفارقه
ولن يعلمه �شي ًئا ،هذا ما �سي�صري بيني وبينك ،تتبعني دون �س�ؤال
وتفعل ما �آمرك به و�إال فهذا فراق بيني وبينك.
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 واقتنعت؟!ز
ي
 -نعم للأ�سف ،وخدمته لثالثة �أ�شهر �أقتل بداخلي كلع ف�ضول

لت�صرفاته ،وكلما انتهت الأ�شهر قال ال �ستتبعني ثالثة �أخرى� ،أغ�سل
ثيابه و�أطعمه و�أ�ستقبل احلاالت التي ت�أتيه طل ًبا للكرامة ،حتى جاء
اليوم الذي �شاهدت فيه ن�سخة مكررة مما �شاهدته يحدث �ساب ًقا يف
غرفة الأ�سياد ،حينها عرفت ب�أن جميعهم واحد ،نهايتهم واحدة و�إن
تقاطع الطريقان ،وبدوا خمتلفني! فعدت �إىل �أبي �صاغ ًرا.
 تق�صد ب�أن عابد كان يفعل هذا � ًأي�ضا مع الن�ساء الالتي تردن
الإجناب؟!
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يوما ،فعلمت ب�أنه دجال
 عندما �س�ألته قال ال ت�س�ألني حتى �أخربك ً�آخر ولكن مبهنة خمتلفة عن مهنة ال�ساحر ،وقبل �أن �أترك اخليمة
جاء والدك ،وا�ستمعت �إىل احلوار الذي دار بينهما دون ق�صد مني
وال معرفة منهما ،مل �أكن �أعرفه منذ البداية حتى قال عابد ا�سمه،
و�سمعته يقرتح عليه ب�أن يعقد هدنة مع عائلة القا�سم ويت�صدر
امل�شهد �أمام �أبيه ليعلم ب�أنه �أف�ضل من ن�صر وب�أنه قادر �أن يجمعه
باحلاكم وبكبري عائلة القا�سم ليوقعا اتفاقية الهدنة �سو ًيا وتلك
هي الطريقة الوحيدة لي�ستعيد مكانته ويهابه النا�س ويحرتموه كما
يفعلون مع ن�صر!
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 -هل تقول ب�أن عابد �أوقع ب�أبي بتلك الطريقة؟!
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 �أظن هذا يتما�شى مع ما قاله لك� ،إال �أن هناك حلقة مفقودة ،كيفتكلم عابد بتلك الثقة عن عقد الهدنة ويعقد جل�سة يجمع بها احلاكم
و�صقر القا�سم ،البد و�أنه كان ي�ستند �إىل �شخ�ص �آخر!

ل
ل
ن
هم�س جالل الدين وقد جتمعت بالفعل ش
القطع يف ر�أ�سه:
ر
 لقد كان ينفذ خطة ُر�سمت له من قبل .وال وتعابد ا�ستغل �ضعف والده وا�ستدرجه �إىل عقد هدنةزي
غريعحقيقية،

ولكن ماهي م�صلحته؟!

قاطع �سلطان �أفكاره كما لو باتت املقاطعة مهنته للأبد وهو يرمي له
�أحجية جديدة:
 ابحث عن امل�ستفيد.ك�أن �سلطان قد �ضغط زر الإنارة فج�أة ف�أطل وجه �آ�صف من بعيد يلوح
تباعا ،يتذكر
له م�ستخ ًفا به� ،ضغط جبهته بقوة بينما الأفكار تتالحق ً
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حينما طلب مندوب احلكومة �أن يبعثوا لهم ب�آ�صف فقط ليتكلم معه،
أرا�ض مل يكونوا على علم ب�أنها ملك
وبعدها عاد وبيده �صكوك ملكية ل ٍ
لعائلة القا�سم.
عاد �آ�صف ذاك اليوم كالفاحت العظيم وجمع املجل�س وتكلم حتى ارتفع
دوما �أن يت�صدر امل�شهد ،لكن
�صوته على �صوت الراوي الكبري ،لقد �أراد ً
و�إن كان �آ�صف يتطلع مل�شيخة القبيلة فما كانت م�صلحة عابد ليتعاون
معه! وملاذا مل يحاول �سلطان ف�ضح عابد من قبل يف �أثناء ممار�سته
لل�سحر كمحاولة للتفريق بينهما!

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

 ملاذا مل تخربين بتلك املعلومات من قبل ،لقد كنا �أعداء وكان مناملمكن �أن تت�شفى بي وتخربين بها!

ل

ك
ت
ب

ملعت عينا �سلطان وتغ�ضن وجهه ب�أمل مفاجئ ،لي�س من وقع ال�س�ؤال
و�إمنا من وقع الإجابة التي ما �إن جالت بر�أ�سه حتى فتحت له با ًبا لقبو
مظلم كان يبحث فيه كل حلظة دون �أن يعرث على �إجابة ،وهم�س وهو
ينه�ض:

ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
لتو

 احلاكم قال ال تفعل ،وال ت�سلط �شياطينك على عابد.وقف جالل الدين حماو ًال مت�سائ ًال:
 -هل كان يتحكم بك!

زيع

 هه؟الغمامة تن�سحب رويدً ا رويدً ا عن عقله بينما رقعة ال�شطرجن ال�ساكنة
ب�صفة دائ ًما على طاولة احلاكم تهاجم �أفكاره وهم�س ثانية:
 -نعم ،وال �أعرف كيف!
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مل يعد جمرد رذاذ ،لقد بد�أ مو�سم ال�سيول ويبدو �أنه لن ينتهي �أبدً ا،
كان جالل الدين قد اتفق مع �سلطان على العودة للبلدة ،فتلك احللقات
املفقودة البد من �أن يجدها �أحدهما كما ا�ستطاعوا حل بع�ض منها
بطريقتهم �ساب ًقا ،ي�ستخدمون طريقة الع�صف الذهني� ،س�ؤال وجواب
وتخمني حتى ي�ضعوا �أيديهما على العقدة.

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

ولكن ال�سماء �أبت �أن ُتقلع� ،سبعة �أيام متوا�صلة كل يوم ي�شتد الهطول
حتى بد�أت الثمار تغرق ،فيق�ضون وقتهم يف �إنقاذها وحفظها يف �أماكن
جافة بالداخل فمالك خبري بالتخزين.

ل

ك
ت
ب

ولكي مي�ضي الوقت �سري ًعا انهمكوا يف حماولة �إ�صالح ما �أف�سده
احلريق ،جمعوا الأثاث الذي بات غري �صالح لال�ستخدام يف عدة غرف
بالأعلى و�أ�صلحوا البع�ض الآخر كنوع من التعاي�ش مع الظروف التي
ا�ضطرتهم للبقاء ،كل منهم ميار�س هوايته يف الوحدة والتفكري مبا
ينتظره يف امل�ستقبل ،وامل�ؤامرات التي �أحاطته يف املا�ضي!

ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
لتو

زيع

وقفت خديجة يف منت�صف الغرفة العلوية يف حماولة للتما�سك وهي
تتبع احلروف والعبارات التي كانت تخطها �سالم فوق الغبار معربة بها
عن مدى وحدتها و�أملها مما القته على يد �أهل البلدة ومن بعدهم عائلتها
هي.
علمت ملاذا تلك الفتاة منغلقة على ذاتها ال تتجاذب معها �سوى بع�ض
من الكلمات العابرة قبل �أن تعود لتبحث بعينيها عن مالك الذي تغري
كث ًريا بعد �صحبته اجلديدة ومالب�سه كذلك الذى منحها له جالل الدين.
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عمار ورفقا�ؤه و�أ�ستاذهم الذي يعطيه كل ما يريد معرفته وي�أخذ منه
فطرته ال�سليمة ليداوي بها جروحه التي ال تزال مفتوحة.
�إح�سا�س اخلوف من �أن يعرثوا عليها معه مل يفارقها حتى اللحظة،
تخ�شى ب�شدة �أن يجدوها وي�أخذوها منه بقوة ال�سالح ،ذلك اخلوف
الذي ق�ضى على اجلدران التي تبنيها بينها وبينه فت�شجعت لتخربه ب�أنها
تنتظره يف الغرفة العلوية!

د
ا
ر

 -ملاذا �أ�شعر ب�أنني يتم ا�ستدراجي!

ع
ص
ري ا

تنف�ست بعمق وهي ت�ستدير نحوه ويبد�آن يف التقارب كما كانا يفعالن
دوما دون ترتيب حركة مغناطي�سية جتذبهما جتاه بع�ضهما البع�ض ب�شكل
ً
تلقائي وقالت بجدية:

ل

 ملاذا مل ُتتم زواجنا حتى الآن؟ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش

كانت جادة للغاية ،لذيذة للغاية ،ترتع�ش النظرة يف عينيها برغم
حماولتها لأن تبدو طبيعية ال تهاب املوقف ،ت�شجع نف�سها ب�أنه احلل
الوحيد الذي يجعلهم يرتكونها معه وقد �أمت الزواج كما هي قوانينهم
الأكرث جفا ًفا من اجلدب الذي كان!
 لأنني �أعلم ما تفكرين به. -وماهو؟!

ر
و
ا
لتو

زيع

جمع يديه حول وجنتيها مدر ًكا لل�ضغوط التي ترزح �أ�سفلها ،حتى
وهي تطلب منه االقرتاب منها تفعلها ب�شجاعة الرجال ،تبحث عن احلل
دوما!
وتظلم �أنوثتها وتقتلها بداخلها كما تفعل ً
 هو �أن الفتاة بداخلك ترتع�ش الآن رهبة .249

 هو �أن الفتاة ذاتها تريد �أن تخرج من دار �أبيها معلقة بيده وبف�ستانالعر�س الأبي�ض لي�سلمها لزوجها حتت �سمع وب�صر اجلميع ،لكنك
خائفة ،وتريدين قطع الطريق عليهم بتلك الطريقة.
لو مل يكن بينهما حب وكان يقر�أها هكذا ب�سهولة لكان يكفيها ،فرت
دمعة يتيمة رغ ًما عنها ت�أث ًرا بعطفه البالغ عليها ،حتى وهو يرغبها يريد
� ًأول �أن يحقق لها �أحالمها الي�سرية عن الزفاف و�إن كانت م�ستحيلة يف
ظل ما يحيونه جمي ًعا.

د
ا
ر

 -لقد تغريتَ .

ع
ص
ري ا

ل

هم�ست ،فقال على الفور م�ؤكدً ا:

ك
ت
ب

 نعم ،و�أنا ممنت جدً ا للحقيقة التي �صفعتني بها �سالم لرتيني كمكنت �أنان ًيا للغاية.

ل
ل
ن
ش

هم�ست مرة �أخرى وهي ت�ستند �إىل �صدره:

ر
و
ا
لتو

زيع

 و�أنا � ًأي�ضا ممتنة لت�ضحيتك النبيلة ولكنني �أ�ؤكد لك ب�أنني موافقة.
توترت كل خلية بج�سده و�ضعفه نحوها يرفع غمامة على عقله ويدعوه
للمجازفة ف�أراد �أن يغلق كل باب ي�ؤدي �إىل ندم قد مير بها للحظة فيما
بعد �أو �إح�سا�س �سي�سكنها للأبد ب�أنها �أقل من غريها من الفتيات.
رفع ر�أ�سها عن �صدره مبتعدً ا خطوة للخلف وقال وهدفه الأول ت�شتيت
نف�سه قبل ت�شتيتها:
 ما ر�أيك ،نر�سل مالك �إىل عمي بر�سالة نطمئنه فيها على �أخبارك؟فتحت عينيها على الفور هاتفة بحما�س مباغت:
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 ح ًقا! -نعم� ،إنه خبري بطرق الغابة� ،سي�صل �إىل الطرف الآخر ب�سهولة.
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ا�ستبد احلما�س بـمالك وهو ي�ستمع �إىل جالل الدين وهو ي�صف له
الطريق بعد خروجه من الأ�شجار وحتى بلوغه دار عمه ،ال�شغف ت�سلل
�إىل رئتيه مع الهواء وهو ي�شعر بالفخر �أن جالل الدين اختاره لتلك املهمة
ال�صعبة ،لن ي�شك به �أحد وخا�صة بعدما ا�ستبدل جلبا ًبا وعباءة مبالب�س
جالل الدين ،الأمطار ال تدع الكثريين يتجولون يف الطرقات ،اجلميع
يرفع فوق ر�أ�سه كل ما ت�صل �إليه يداه حتى ال يطاله املطر يف �أثناء خروجه
من داره وعودته ،ولذلك �سيكون تخفيه ً
�سهل طبيع ًيا ،وبينما هو ير�سم
اخلطة هتفت خديجة فج�أة:

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

ل

ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش

 �إن كان التخفي طبيع ًيا و�إن كان النا�س ي�سريون جر ًيا يف الطرقاتفلماذا ال نذهب نحن � ً
أي�ضا؟

ر
و
ا
لتو

 ال �أريد املجازفة ،نر�سل مالك يف البداية ثم نرى بعد ذلكزيعنظر �إليها مل ًيا وقد فاج�أته بعبارتها املتحم�سة و�أجاب بروية:
خفتت فج�أة كما �أ�ضاءت فج�أة و�أطرقت هام�سة بخفوت:

 معك حق.ا�ستعد مالك للخروج من الباب اخللفي م�سرب ًال يف جلبابه وعباءته
يرفع فوق ر�أ�سه ما يحميه من املطر قدر الإمكان لكن ذات ال�صوت الغيور
ال�صغري �أوقفه قبل �أن يدير املقب�ض:
 انتبه على نف�سك.251

ات�سعت ابت�سامته وهو يلف بر�أ�سه فقط نحو عمار قائ ًال:
 ال تقلق �أنا خبري كما قال جالل الدين عني.مودعا وهو يقول بخيبة:
اقرتب منه عمار ي�صافحه ً
 طلبت منه �أن �أرافقك لكنه ال ي�سند �إ ّيل �أي مهام.
رفع مالك حاجبيه بده�شة وهو يقول مداف ًعا:

د
ا
ر

 كيف ذلك� ،إنه ي�سند �إليك كل املهام تقري ًبا ،لقد �أح�ضرت لنا كلما نحتاجه من البلدة �أنت ورفقا�ؤك ،وتتخفى يف الظالم ب�شجاعة
ذها ًبا و�إيا ًبا وت�ساعد يف حفظ الفاكهة والتنظيف وت�أتي لنا بالأخبار،
فماذا تريد بعد؟!

ع
ص
ري ا

ل

ك
ت
ب

رفع الفتى كتفيه م�ست�سل ًما ولكن بعدم ر�ضى ،ي�شعر بنف�سه �أنه قائد
كتيبة ويريد مهمة خطرة ُت�سند �إليه� ،إال �أنه �صافحة بحرارة يف النهاية
وتركه ينطلق يف مهمته ،و�صل �إىل الدار كما و�صفها له جالل الدين والتف
متاما.
من حولها �إىل �أن ا�ستطاع الدخول من خلف كما وجهته خديجة ً

ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
ل
وعندما وجد نف�س يقف وج ًها لوجه �أمام �أبيها �أخربهتو�سري ًعا بالر�سالة
التي ظل يرددها طوال الطريق حتى ال ين�سى كلمة منهازيع
«نحن بخري

ونفتقدك» ،ويف الليلة نف�سها عاد �إليهما بحقيبة �أخرى كبرية ممتلئة
عن �آخرها ور�سالة �شفهية عن ن�صر يقول لهما «اختفيا جيدً ا وال جتازفا
بالعودة �أو الظهور� ،آ�صف كان يجمع الرجال للبحث عنكما يف كل مكان
ولكن املطر �أوقفه� ،إن �ضاقت بكما هذه الأر�ض فابحثوا عن غريها»

444
252

 مل ن�ستطع �أن نلحق به.قالها الرجل وهو مبتل حتى العظم يرتع�ش ،ارجتافه لي�س ب�سبب املطر
فقط ،بل لأن �أوامر �آ�صف كانت �صريحة ،كلفه مبراقبة دار ن�صر و�إن
ظهر جالل الدين �أو خديجة يجتمعان عليهما يقيدونهما ويطلقون عليهما
�شخ�صا غري ًبا فليتبعوه فبالت�أكيد �سيو�صلهم
البارود بال تردد ،و�إن كان
ً
�إليهما.

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

ل

وهو نفذ ما قاله باحلرف ولكن الرجل الغريب �شعر ب�أنهم يتبعونه
فاختفى فج�أة يف الغابة وك�أنه قد تبخر!

ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش

�ضرب �آ�صف ع�صاته بالأر�ض مزجم ًرا بغ�ضب ،كل يوم يحياه جالل
الدين فيه خطر على حياته ومن�صبه وولده الهزيل ال�ساذج� ،إنه يهدد
عر�شه الذي بناه حج ًرا حج ًرا ،منذ �أن عرف بو�صول معدات الهدم
والتجريف �إىل �ضفة بلدتهم الأم.

ر
و
ا
لتو

زيع

ان�سل يف اخلفاء وا�ستطاع الو�صول للقادة ،وهناك يف الغرف ال�سرية
تالقت امل�صالح ،هم يريدون �إخالء البلدة من �سكانها وهو يريد �أن يكون
هو املنقذ  ..هو ال�سيد ،لذلك طلبوه هو باال�سم فيما بعد ليتفاو�ضوا معه
ثم منحوه عقود امللكية املزيفة ،ليعود �إىل قبيلته كـ نبي مر�سل يحمل
�صكوك الغفران.
وعندما �شك الراوى الكبري ب�أمره ونقل �شكوكه �إىل ولديه ،وافقه ن�صر
الر�ؤية ،بينما اتهمهم �شم�س ب�سوء الظن بكل ما ينتمي للمدينة ،ملاذا ال
وتقدما ،هي الأقرب للمدينة
يذهبون فلرمبا تكون بلدة داو تلك �أكرث رخا ًء ً
من بلدتهم.
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مل يكن �آ�صف بحاجة لأكرث من هذا� ،أحد �أبناء الراوي ي�سري طوع
�أمره ،والربكة يف عابد القادر على �إقناعه.
وعندما هاجروا مرغمني �إىل داو واكت�شفوا �أن الأر�ض مملوكة لأ�سرة
فاح�شة الرثاء متل�ص من امل�س�ؤولية وقال ب�أنه ُخدع ،ولي�س وحده بل ُخدع
متاما!
معه �أكرب �أبناء الراوي ،مثله ً
وما �إن مر العام حتى واتته الفر�صة من جديد حينما �أر�سل �إليه حاكم
داو ي�ستدعيه �س ًرا ،كانت مقابلة مهيبة ال يزال يذكرها .

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

اللحظة الأوىل التي وطئ فيها رخام ق�صر احلكم وجلو�سه قبالة
احلاكم ووقعت عيناه على رقعة ال�شطرجن علم بدهائه ب�أنه �أ�صبح جز ًءا
من اللعبة.

ل

ك
ت
ب

وافق على الفور للمرة الثانية �أن يبيع قبيلته مقابل م�صاحله
ال�شخ�صية وحلمه ب�أن ي�صبح زعيمهم.

ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
لتو

احلاكم متخوف من نفوذ عائلة القا�سم وثرائها ويريد حموهم من
على وجه الأر�ض ،لقد بد�أ �صقر القا�سم يناطحه ويهدد عر�شه والبد من
�أن يجعله عربة بل ويجعل م�سكنه ق ًربا تنت�شر من حوله الأ�ساطري!

زيع

وقام �آ�صف بدوره على �أكمل وجه وذهب �إىل �صقر و�أخربه ب�أنه �سيجمع
القبيلة حوله لي�ؤيدوه يف االنتخابات القادمة حلكم البلدة ومينحوا له
�أ�صواتهم مقابل موافقته على توقيع عقد هدنة مع القبيلة لعام �آخر
يرتكهم ي�سكنون �أر�ضه ويعملون يف مزارع حديقته ال�شا�سعة.
ثم �أغرى عابد ب�أن ي�ساعده على �إقناع �شم�س بالأمر ليقوم بدوره هو
الآخر يف �إقناع �أبيه الراوي الكبري.
ال يزال يذكر ذاك اليوم عندما مد له مائدة من التقدير الذي يتطلع
عابد �إليه وقال:
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 لديك مقدرة كبرية على �إقناع �شم�س بكل ما تريد ،و�ستكون لك اليدالعليا بعدما نتخل�ص من ن�صر و�أبيه ،تخيل مكانتك بعدما ي�صبح
�شم�س زعي ًما للقبيلة� ،ستكون وقتها �أنت الزعيم� ،أنت من �ستحركه،
لن ي�ستطيع �أحد بعد ذلك مناداتك باخلادم� ،ستخرج من اخليمة
التي �أقمتها يف ال�صحراء وتكون لك دار كرامات يف منت�صف دور
القبيلة ،تخيل معي واجعلني �أ�صدق ب�أنك �أهل للم�س�ؤولية التي
�سنت�شاركها �سو ًيا!

د
ا
ر

لن ين�سى �آ�صف �ألق الربق يف عيني عابد حينها ،ودون تفكري �أوم�أ
مواف ًقا وقال ب�شرود:

ع
ص
ري ا

ل

� -ستكون لديك كلمة �شم�س الليلة ،ولكن ماذا �سيحدث بعدها؟

ك
ت
ب

 يف نف�س اليوم �سن�ستدرج �صقر بعيدً ا عن �أبنائه فلقد �أ�صبحتحليفه وقائد حملته االنتخابية يف القبيلة� ،سنقتله بني �أ�شجاره
متاما،
الوارفة و�سنحمل جثته �إىل م�سجد القبيلة كما خطط احلاكم ً
و�أنت تعلم جنون عائلة القا�سم و�أتباعهم ومريديهم� ،سيخرجون
بالأ�سلحة والنار واملرتزقة على القبيلة لالنتقام ،و�أنا و�أنت �سنبتعد
بكل من نريد لهم النجاة ،ثم يت�صرف احلاكم كما وعدين وميحو
عائلة القا�سم من الأر�ض ووقتها ت�صبح �أر�ض القبيلة لنا �إىل الأبد
نت�صرف بها ونحكمها كيف ن�شاء ،لنا زعيم وقوانني بعيدً ا عنه وعن
قوانني داو!

ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
لتو

زيع

مد عابد يده على الفور ليت�صافحا وقد ن�ضجت اخلطة يف ر�أ�سه،
ر�آها عبقرية وت�ستحق املجازفة� ،ستمحى عائلة الراوي بينما ُيبقي هو على
�شم�س ليحكم من خالله بعد ذلك ،لن يتبقى بعدها من �سينعته باخلادم
مرة �أخرى.
لن يتبقى �إال من �سي�صدقون بكراماته ويتم�سحون بعتبته ،و�صارت
متاما.
اخلطة كما �أُعد لها ً
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طلب من �شم�س �أن يرافقه يف خيمته بعيدً ا وابتعد �آ�صف بعائلته تاركني
بقية �أهل القبيلة يواجهون م�صريهم ،اكتمل لهما ما �أرادا �إال �أن ن�صر مل
ميت ،قاتل ب�شرا�سة جن ًبا �إىل جنب بجوار ابن �أخيه ومن تبقوا من رجال
القبيلة ،تلقى عنه جالل الدين ر�صا�صة ال تزال تاركة �أثرها حتى الآن يف
و�سفكت الدماء بينهم ،معظمهم من ال�شبان الذين مل
كتفه ،وانت�شر القتل ُ
يبقَ منهم �إال قلي ٌل من كال اجلانبني.
خادما ومطرودًا � ً
أي�ضا من القبيلة
خادما ،بات ً
وبعد �أن كان عابد ً
ب�صحبة �شم�س وولده الذي تبعه مرغ ًما� ،أ�صبح مهاج ًرا ورفع احلاكم
يده عنهم واكتفى ب�أن يتف�ضل عليهم ببيت ي�سكنونه ،بعد �أن نفذ ما يريد
و�أغلق �أبواب الق�صر على �أ�صحابه من اخلارج و�أحرقه بكل من فيه ،كانت
حمرقة عظيمة �أ�ضاءت نارها �سماء داو ،لت�صري الغابة رمزً ا �شبح ًيا
ُتعرف به البلدة!

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

ل

ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش

 ن�أمر الرجال ب�أن ي�أخذوا الأ�سلحة ونبحث عنهم �ش ًربا �ش ًربا يف الغابةثم يف داو ،نقلب البيوت عليهم.

ر
و
ا
لتو

اندفع خاطر يوجه اللوم لوالده ،لكنه تراجع عندما التفت �إليه �آ�صف
وقد انت�شلته عبارة ولده من �أعمق ذكرياته الناقمة ،ذكريات تخرج من
�أل�سنة لهب ولها �صوت ي�شبه املدافع!

زي
ع
 نعم نقلب البيوت عليهم دون �إذن احلاكم فيقلب هو الدنيا علىر�ؤو�سنا يا فالح!

 البد �أن تذهب له مرة �أخرى وتقنعه ب�أن يرتكنا نبحث عنهما. ال يوجد حل �آخر ولكننى �أنتظر فقط �أن يهد�أ �سيل الأمطار هذا ولوقلي ًال� ،إنه يزيد كل يوم عن �سابقه والو�ضع يتفاقم.
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المصيدة

د
ا
ر

متى ُيقال لل�سماء �أقلعي ومتى تغي�ض الأر�ض مبائها؟ لقد حتولت
الأمطار من نعمة هللوا لها فرحني �إىل نقمة تفعل بهم �أ�شد مما فعل
اجلدب.

ع
ص
احلياة �أكرث �صعوبة وقد مر عا ٌم كامل دون �أن
غرقت الثمار وباتت ري
ا
ل
يتوقف املطر حتى امتلأت البحرية من جديد! واختفت معامل بركة العجوز
عندما اختلطت بها مياه املطرك
النقية،تمل تعد نتنة الرائحة كال�سابق.
ب
ل
ل
ن
تختف كما اختفى
مل
معامله
ولكن
اليوم يوافق يوم احل�صاد ككل عام
ِ
ش
رورفقته تفا�صيله عن
الغراب وظله� ،أ�صبح هناك ح�صاد �آخر ُيخفي عمار
و
ا
جالل الدين:
لت
و
 لن ن�صمت �أكرث من هذا يا عمار البد �أن نخربهم! زيع -مباذا تتهام�سون؟!

كان يقف خلفهم مبا�شرة ولكنه مل ي�ستطع معرفة مايدور بينهم ،منذ
�شهرين وهو ي�شعر ب�أنهم يخبئون �أ�سرا ًرا وال يريدون �إطالعه عليها.
يف البداية ظن �أن الأمر له عالقة بالقارب ال�شراعي الكبري الذي
اكت�شفوا وجوده خلف الق�صر ،كان يختفي يف العمق وعندما بد�أت ترتفع
مياه البحرية ظهر من جديد على ال�سطح فجذبوه على ال�ضفة ليخفوه بني
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الأ�شجار ،لكن تهام�سهم ونظراتهم املريبة مل تتوقف ،بل تزداد وخا�صة
عندما ي�س�ألهم عن �أحوال البلدة.
بد�أ ي�شعر بالقلق كلما وجدهم جمتمعني هكذا وخا�صة بعيدً ا عن
مالك الذي �صار الأقرب �إليهم من البقية:
 ال �شيء...تفرقوا مبتعدين عنه متجهني �إىل احللقة الدائرية التي اجتمع على
حدودها �سالم ومالك و�سلطان وخديجة قبل �أن يعود جالل الدين,
احلرية تتقاذفه من �أمرهم وهو يجل�س بجوارها.

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

ل

اجتمع الثمانية حول النار يتدف�ؤون ولكن هذه املرة كانوا جمي ًعا من
يق�صون احلكايات ولي�س عجوز الربكة ،ولكي يتهرب ال�صبية من نظرات
�أ�ستاذهم الثاقبة لهم بد�أوا يكررون احلكايات بانفعال مبالغ عن اللحظة
التي �شاهدوا فيها �شراع املركب يخرج كـ تنني من باطن البحرية يرفرف
بجناحه ومل يكن ينق�صه �سوى نفخ النار فقط.

ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
لتو

زيع

تبادلوا ال�ضحكات بينما �سلطان يت�سلى بينهم ب�صمت مطبق� ،أ�صبح
�أكرث انطوا ًء ،عود ثقاب ي�شتعل من جمرد مل�سه وك�أن النار التي بداخله
متاما ومل تعد تظهر كما �أخربه عمار
ال تنطفئ �أبدً ا ،لقد اختفت ليلى ً
الذي ت�ساءل حماو ًال ت�شتيت نظرات �أ�ستاذه الثاقبة لهم ,موج ًها �س�ؤاله
نحو �سلطان:
 ملاذا اختاروا لـ بلدتنا �أ�سم داو ليطلقوه عليها؟�ألتفت مالك نحوه بده�شة كبرية ت�سكن عينيه وقال بحرية بالغة:
 هل تعلم ب�أنني �س�ألت جدي هذا ال�س�ؤال من قبل ,وكذلك معلمةالقراءة � ً
أي�ضا!
258

�أراح �سلطان قدميه يفردهما �أمامه با�ستقامة بعد �أن كان يطويهما
�أ�سفل منه قائ ًال:
 وماذا كانت الإجابة؟�أر�سل تنهيدة حائرة وهو يجيبه ب�شرود:
 جدي قال ب�أنها تعني الأرواح ال�شريرة بينما املعلمة قالت ب�أنها تعنيامل�صيدة!
زمت �سالم �شفتيها بعدم ر�ضا بينما ابت�سم جالل الدين متباد ًال
نظراته مع عمار قائ ًال:

د
ا
ر

ع
ص
خياالتك �أثناء العودة من الغابة
 هذه الإجابة �ستثري ري المالك الذي يت�سلى بق�ضم التفاح املف�ضل
لديه!�ضحك عمار وهو مييل جتاهك
ت
بل
ل
ن
عليهم ،كما مر �أ�ضعافه على
من ي�صدق ب�أن ًعاما كامال قد مر ش
ر
ينجح مالك كل مرة
نياما مثلهم،
و
�أ�صحاب الكهف� ،إال �أنهم مل يكونوا ً
ا
ل
ت
وقتما ي�شعر فيها
يف
الو�صول �إىل ن�صر والعودة كال�شبح الذي يتبخر وز عي
باملراقبة.
تغري مالك كث ًريا و�أ�صبح يالزمه عمار كظله وك�أن فطرتهم النا�صعة
هي من جمعتهم بغ�ض النظر عن �أعمارهم املتفاوتة.
تبادل مالك معهم النظرات قبل �أن يقول ممت ًنا:
 من ي�صدق ب�أنني �أجل�س هكذا بينكم بعد ع�شر �سنوات ق�ضيتهاوحيدً ا يف هذا الق�صر الكبري!
لرتد �سالم بخفوت متفوهة برموز بات جالل الدين يجيد قراءتها:
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 فلتحمد اهلل �أن �شي ًئا ما من حياتك قد تغري ،فهناك من يتخبط يفظلمات ال �آخر لها.
رماها �سلطان بنظرة حتذرها من اال�سرت�سال بينما التفت جالل
الدين نحو مالك وهو يق�صدها هي بالإجابة قائ ًال:
 نعم يجب �أن حتمد اهلل ،فلقد �أخرجك من ظلمات الع�شر ..فلقدويوم ح�صاد لري�سل �إليك يف النهاية �سالم!
قيد لك �ساح ًرا وحاك ًما َ

د
ا
ر

�أطرقت بر�أ�سها تخفي ارتعا�ش نظراتها ،ليته يفهم �أن حنقها وغ�ضبها
املتوا�صلني لي�سوا موجهني �إليه ،وليت ذاك الذي يجل�س بجوارها يفهم
ب�أنه �أحد �أ�سباب حنقها مبالزمته له�ؤالء ال�صبية و ك�أنها مل تكن �شريكته
الوحيدة ذات وحدة وظالم و�صحن تفاح!

ع
ص
ري ا

ل

ك
ت
ب

خرج �أخ ًريا �سلطان عن �صمته وهو ي�ستكمل ما بد�أه جالل الدين
متاب ًعا:
خ�صي�صا من بني
 مل ير�سل �إليه �سالم فح�سب ،بل اختار ابن العا�صيً
كل الع�صاة دون �سبب لأجلك.

ل
ل
ن
ش

 -كيف عرفت �أن اهلل اختارك دون �سبب؟!

ر
و
ا
لتو

زيع

 ال تنظر �إيل هكذا يا بن الراوي هات ما عندك على الفور �إن كانعندك ما تقوله.
نربة �سلطان كانت خفي�ضة ولكنها حادة مغمورة يف مرارة ال ي�ستطيع
التخل�ص منها جتعله يت�صرف بحنق مع اجلميع.
نظر ال�صبية �إىل بع�ضهم البع�ض وارتفعت طقطقة النريان التي
دوما وهو
تلتهم احلطب �أمامهم ي�ستمعون �إليه برتكيز ككل ما يقوله ً
يبادله النربة اخلفي�ضة ب�أخرى:
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 ك�سرة اخلبز والعباءة!زوى �سلطان ما بني حاجبيه وارتع�شت فكاه بينما ترقرق الدمع بعيني
مالك وجالل الدين يتابع:
 منحتهما له يف اخلفاء ،ك�سوته و�أطعمته وان�صرفت دون �أن تنتظر�أن يرى �أحد �إح�سانك �أو ت�أخذ على ذلك ً
مقابل� ،أعتقد �أنهما من
�أجناك اهلل بهما يا �سلطان ،و�أن اهلل �أر�سل �إليك مالك ولي�س العك�س
كما تعتقد.

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

كانت �سالم عدائية �أكرث من الالزم �ساخر ًة حد الوجع وهي تعلق
قائلة:

ل

ك
ت
ب

 وبالطبع �أر�سل خديجة �إليك لتكون مهمتك الوحيدة يف احلياة �ألي�سكذلك؟

مما جعل خديجة تناظرها بحدة قائلة :ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
لتو

 �سالم ،تكلمي معه ب�شكل �أف�ضل ،على الأقل راعي فارق العمر بينكما!� -أنا مل �أُخطئ يف حقه

زي
ع
تعبت
 �أنت ت�سخرين منه وتتهمينه ب�أنه كان يعي�ش لأجله فقط ولو ِلعلمت
قلي ًال ونظرت �إىل جوارك حيث ال�صبية ال�شجعان ه�ؤالء
ِ
ماذا كان يفعل طوال ع�شر �سنوات ،لي�س ذنبه �أنكم تنا�سيتم دينكم
وع ِلقتم يف عباءة �أ�سياد تارة وكرامات تارة �أخرى دون �أن تفكروا
َ
حلظة واحدة ب�أنكم تخافون كل �شيء �إال اهلل وتتعلقون بكل الأ�سباب
�إال م�سببها ولهذا �سلطهم عليكم.

 خديجة!261

�أم�سك ذراعها وهو يناديها لتقطع كلماتها التي ُتقرعها بها م�سرت�سلة
بحمائية للدفاع عنه ،وقد نزعت �سالم فتيل ابنة القبيلة التي جتري دماء
االنتماء احلارة يف �أوردتها ،وقد �أوقفتها نظراته وهو يهم�س لها:
 لي�س بتلك الطريقة �أبدً ا.دوما ،هذه لي�ست �أول مرة و�أنا قد تغافلت
 �أال ت�سمع ما تقول عنك ًكث ًريا ولكن قد فا�ض بي.

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

 -اهدئي يا ُحب

ل

�أغلقت فمها �أخ ًريا على �إثر هم�سته الأخرية الأ�شد خفوتًا مما �سبقها،
بينما قال مالك بعدم ر�ضى موج ًها حديثه �إليها:

ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش

 -جالل الدين ال ي�ستحق منك هذا � ،أنت تظلمينه!

ر
و
ا
لتو

كلماته كانت �سب ًبا يف �أن تنهمر الدمعات متواترة من عينيها وهي
جتيب بت�شنج:

زيع

 جميعكم تدافعون عنه بينما �أنا مل �أجد من َيدفع الظلم عني ،لقد�صمت عن كل ما يدور حوله من �أخطاء لأنه مل يكن مي�سه ب�سوء
وغ�ض طرفه عن تدهور �أحوال النا�س و�إميانهم.
 �أ�ستاذ لدينا ما نخربك بهنطق بها عمار ب�شكل مفاجئ وقد تغلغلت كلمات �سالم الأخرية يف
نف�سه وتوغلت بقلبه ،فهتف ثانية بفورة ال�شباب الوليدة بينما رفيقاه
يرقبانه بده�شة وهو من كان مينعهما:
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 لقد قاموا ببناء متثال كبري لك يف �ساحة احل�صاد واليوم �ستذهبكل �أ�سرة لتذبح �أمامه ماعز �أو �أي حيوان يتوفر لديهم ترب ًكا بك
وليتقربوا به �إىل اهلل ،وموكب عابد يطوف البلدة ويخربهم ب�أن
ال�ساحر �سيحاول �أن يثنيهم عن طقو�سهم ورمبا ير�سل �شياطينه
متج�سدة يف هيئة جالل الدين لي�صرفهم عن ا�ستكمال الطقو�س،
وب�أنه يجب �أن يرجمونه فور ظهوره!

د
ا
ر

ع
ص
ري ا
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ل

ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
لتو

زيع
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مل ينجح �أي منهم يف �أن يوقفه ،وال حتى ُح ُب ُه الذي ملك عليه قلبه،
مل يكن ي�سمع لأي مما ينطقون به من منطق بينما كلمات عمار تتج�سد
�أمامه على هيئة التثمال الذي بنوه من �أجل كراماته� ,أهل داو ال يخافون
الأ�سياد فقط بل هم ُمغرمون ب�أنواعها املختلفة � ً
أي�ضا!

د
ا
ر

مل يرتكوه و�أ�سرعوا خلفه ،يعلمون جمي ًعا ب�أنه رمبا ال عودة ،ولكنهم
باتوا �سو ًيا يف بوتقة واحدة ،توحدت م�صائرهم ،ف�إما جناة و�إما فلينت ِه
كل هذا العذاب.

ع
ص
ري ا

ل

ك
ت
ب

كانوا كاخليول التي جتري يف �سباق �صامت حتت املطر بينما يحاربون
كي ال تنغر�س �أرجلهم يف الطني �أو ينزلقوا بني اجلذوع الغارقة باملياة،
وقع �أقدامهم يناف�س دقات طبول احلرب املُعلنة ،حتى انتهت الأ�شجار
وظهرت ال�ساحة من خلفها !

ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
لتو

زيع

من الوهلة الأوىل ظهر التمثال ال�ضخم الذي حتدث عنه عمار ،كيف
متاما ،بينما النا�س يجتمعون حوله فرحني
مت نحته بتلك الدقة! �إنه ي�شبهه ً
وقد تخل�صوا من �شر الأ�سياد وفقدان بناتهن.
ال ب�أ�س ب�أن ُي�ضحوا ب�إحدى الغنمات بينما تبقى الفتيات يف �أح�ضان
�أمهاتهن ،ت�ضحية ي�سرية ال �ضري منها ويبقون �ساملني جمي ًعا!
املا�شية ال ُتقدم مبا�شرة للتمثال و�إال فهذا ُكفر بواح ،و�إمنا يتم
ربطها بالأوتاد الكثرية التي دُقت بجواره عن ميينه و �شماله ،والوحيدان
امل�سئوالن عن فك عقالها هما ال�شيخ عابد �صاحب الكرامات ،وليلى،
املر�أة التي وهبت نف�سها وتركت زوجها ال�ساحر لأجل االنقطاع للعبادة
وقد عرفت طريق احلق!
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وقف خم�ستهم وقد ُبتت نظراتهم بينما ي�شاهدون ما ي�ست�شري بني
كي�سا بال�ستيك ًيا يحمي نف�سه من
النا�س ،كل منهم يرتدي فوق مالب�سه ً
املطر ويقف بخ�شوع �أمام متثال جالل الدين �شم�س الراوي الذي �أنهى
مهمته يف حماربة ال�شياطني وال�سحرة ثم �صعد �إىل ال�سماء وترك لهم
�صلة بينه وبينهم ،عابد وليلى!
يوما مهي ًبا يح�ضره احلاكم
تغريت الطقو�س و�أ�صبح يوم احل�صاد ً
بنف�سه وي�ستدعي كرباء القوم لي�شهدوا معه ذاك الن�صر املبني.

د
ا
ر

ع
ص
ت�شبث خديجة ومالك واندفع هو و�سلطان يف
متل�ص
جالل الدين منري
هدفه! ال
حلظة واحدة ك ٌل نحو
ك
ت
للغاية لتلك اللحظة ،لقد �أعد �إليها
ا
ولكن يبدو �أن احلاكم كان م�ستعدً
ب
ل
ل
ب�إحكام ،فما هي �إال �إ�شارة من يده حتى ن
انهمرتشاحلجارة تناف�س دفقات
م�ستعدة ،بينما عابد
املطر يف الهطول على ر�أ�سيهما ،كانت فرقة كاملة
ر
و
ا
لت
يهتف يف النا�س مبجرد �أن الحظهما:
و
 ها هي ال�شياطني تتج�سد لت�صرفكم عن الطقو�س ارجموازيعال�شياطني!
يرفع احلر�س املظالت فوقه ويقفون بثبات ،وكذلك يفعل حر�س �آ�صف
الذين يلتفون من حوله للحماية.

مل ي�ستطع �سلطان �أن ي�صل �إىل ليلى وهو يحاول حماية وجهه ور�أ�سه
من احلجارة التي ُيقذف بها من كل جانب� ،أ�صابته جروح بالغة بينما
خديجة ت�صرخ يف جالل الدين �أن يرجع للوراء ويحتمي بالأ�شجار ،كانت
دما�ؤه ت�سيل وا�ض ًعا عابدً ا ن�صب عينيه ,لكنه كان يبدو بعيدً ا جدً ا والنا�س
تتجمع حوله لتحمي �صاحب الكرامات من هجوم ال�شياطني!
تراجع �سلطان مرغ ًما من �شدة الأمل الذي �شعر به يف �ساعديه ور�أ�سه
بينما حتركت خديجة متجهة نحو زوجها وهي تراه يلقي نف�سه بجموح بني
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النا�س وي�صرخ فيهم ب�أن عابدً ا كذاب ،لكن �صراخه ي�ضيع و�سط دقات
الدفوف اخل�ضراء ،ي�صرخ وي�صرخ كمن ينادي على الأموات يف القبور،
النا�س ال تن�صت �إال �إىل الدفوف!.
تقدم مالك بحركته اخلفيفة ال�سريعة ي�سبق حترك خديجة جاذ ًبا
جالل الدين �إىل اخللف حتى دخل به بني الأ�شجار ثانية.
يف تلك الأثناء كان عنار ورفقته يتوغلون بني احلر�س واحلاكم
م�ستغلني اجللبة والهرج الذي �أحدثه خروج جالل الدين و�سلطان �إىل
ال�ساحة� ,أرادوا حماية �أ�ستاذهم ومعه بعهم وفكروا ب�إلهاء احلر�س عنهم
ولو قلي ًال.

د
ا
ر

ع
ص
مالب�سهم وقطعوا بها احلبال التي تربط هودج
�أ�ستلوا �آلة حادة منري
ا
ل
�آ�صف بفر�سه ,ثم لكزوا اجلمل لكزة جعلته يتحرك بقوة لي�سقط �آ�صف
ك
ت
� ً
أر�ضا!
ب
غطت خديجة ر�أ�س زوجها بو�شاحها ل
ل
ن
الطويل باكية ب�شهقات مرتفعة
كما تفعل �سالم املذهولة مع اجلروح التي متلأش
جبهةو�سلطان وكلتا يديه،
ر
ال ت�صدق ما ر�أته ،من امل�ستحيل �أن تكون هذه ليلى � الت
أختها،و وك�أنها حتولت
على ر�أ�سها
�إىل كائن �آخر متجمد ،ال م�شاعر له وال روح ،تلف العمامةزي
ع
كالرجال ومت�سك بع�صاة غليظة وتنظر للنا�س كملكة ت�ستطيع �أن تطيح
ب�أي منهم فور �إ�شارة من �إ�صبعها!

وبعد �أن ان�سحب �سلطان وجالل الدين مدفوعني �إىل الغابة جمددًا
ا�ستمع عمار �إىل الأوامر التي تدور بني احلر�س بعد �أن رفعوا �آ�صف �إىل
اجلمل ثانية وقد تلطخ وجهه وثيابه بالطني.
الأوامر التي �أ�صدرها احلاكم كانت قاطعة بتفتي�ش الغابة والق�صر
للق�ضاء على ال�شياطني ،بينما �أ�صدر �أوامره لزعيم القبيلة ب�أن ير�سل
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برجاله على اجلانب الآخر فوق �أح�صنته حتى ي�سبقوهم ,و�إذا ما خرجوا
من الغابة ُتلقوهم بالبارود يف �صدورهم!
هرول عمار و�صحبته من خلف اجلموع ليلحقوا ب�أ�ستاذهم ويخربوه
مبا �سمعوا ،حان وقت الإنقاذ احلقيقي هذه املرة.
يهرولون بني الأ�شجار بجنون والطني يرتفع ليلت�صق بوجوههم
ومالب�سهم ولكنهم اليبالون ب�شيء.

د
ا
ر

كانت حركتهم �أ�سرع بكثري فا�ستطاعوا اللحاق باخلم�سة املنهكني
�صارخني فيهم :

ع
ص
ري ا

ل

 احلاكم �أر�سل احلر�س من خلفكم ب�أ�سلحتهم ليلحقوا بكم بينما �أتباع�آ�صف ينتظرونكم عند اجلانب الآخر من الغابة لي�ضمنوا �أال تفلتوا
من بني �أيديهم.

ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش

بكت خديجة بقوة وهي ت�ضم نف�سها �إىل زوجها الذي ميلأه القهر،
يبدو �أنه مل ي�ستمع �إىل ما قاله عمار� ،إنه يهلو�س م�ستندً ا بر�أ�سه اجلريحة
�إىل رقبتها:

ر
و
ا
لتو

زيع

 �إنها غلطتي� ،أنا من تركتهم يظنون بي الكرامات� ،أنا من رو�ضت لهالأح�صنة� ،إنها غلطتي وحدي!
بينما �سلطان قد غلبه الغ�ضب واملرارة وهو يتم�سك بذراعي �سالم
ويهتف بها فاقدً ا كل �سرية وكل منطق وكل �أ�سباب احلياة:
 ليلى خانتني ،ليلى �أجنبت الطفلني من رجل �آخر� ،أختك عاهرة.مالك الوحيد بينهم الذي ما يزال ميلك عليه عقله ولذا كان عليه �أن
يت�صرف �سري ًعا
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ا�ستدار بج�سده نحو الأوالد وقال لهم �آم ًرا:
 ا�سبقونا �إىل املركب ال�شراعي� ،أخرجوه من بني الأ�شجار وا�سحبوه�إىل ال�ضفة ،هيا.
ً
�صارخا
نفذ عمار الأمر على الفور جر ًيا قبل �أن يواجه مالك خديجة
بها:
� -إن مل تتحركوا الآن لهلكنا جمي ًعا ،ادفعيه معك نحو الق�صر�إنه يهذي.

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

�أوم�أت له خديجة وقد غرقت مالحمها بني الدمع واملطر� ،أحاطت
بكتفيه بينما هو ال يزال يهذي على كتفها ،وبد�أت يف دفع ج�سده ليتحرك
معها �إىل الأمام .

ل

ك
ت
ب

فعل مالك املثل مع �سلطان و�سالم وهو يجرهما عن ميينه وي�ساره
نحو الق�صر ،حتى �أفاق �سلطان من غ�ضبه وتخلت �سالم عن ذهولها وبد�آ
يتحركان معه ب�سرعة �أكرب .كان ي�ستمع �إىل ال�صهيل من خلفهما فيتحرك
بهم بني ال�شجر املرتفع يخفيهم عن الأعني مبهارة ،حتى ا�ستطاع الو�صول
بهم �إىل الق�صر وو�صل حيث ينتظر عمار هناك وزمال�ؤه.

ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
لتو

زيع

كانوا ينهتون من فرط املجهود الذي بذلوه يف �إخراج املركب و�سحبه
على الأر�ض الطينية حتى و�صلوا به �إىل ال�ضفة ،امل�سافة ق�صرية وعظامهم
�صغرية ولكنهم ميتلكون عزائم الرجال الأ�شداء.
دخل مالك �إىل القبو يح�ضر ما ا�ستطاعت �أن ت�صل �إليه يداه من
�أغرا�ض وخرج على الفور� ,سقط مرة واثنتني �أثناء جريه على الأر�ض
املبتلة لكنه مل ي�أبه ,وا�صل حركته ال�سريعة حتى اطم�أن �إىل و�ضع
الأغرا�ض بقعر القارب ليجذبوه م ًعا نحو البحرية� .صعد عمار ورفيقاه،
ثم �سالم ومن بعدها خديجة و�سلطان ومالك.
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�أما هو فكان قد �أفاق من �صدمته ،ال ميلك رغبة يف الهرب ،متلكه
�شعور برف�ض احلياة وقد �أ�ضاع �إميان النا�س بتقاع�سه عن قول كلمة
واحدة رمبا كانت تلك الكلمة �ستغري الكثري اليوم .
نادته خديجة لريكب معهم ،لكنه مل يجبها ،نظر لها نظرة طويلة
وك�أنه يودعها وبكل ما ميلك من قوة دفع القارب ليغو�ص يف املاء ،وبينما
ً
مذهول ملا يفعله �أ�ستاذهم وك�أنه
عمار يحاول التم�سك على حافة القارب
يقوم بعملية انتحارية ،قفزت خديجة �إىل املاء فغا�صت حتى �صدرها.

د
ا
ر

ع
ص
ولكنها �أبت تبادله ال�صراخ:
�صرخ بها �أن ت�صعد ري ال
كاملوت �س�أموت معك.
 لن �أذهب من دونك� ،إن اخرتتت
تقدم نحوها غام ًرا ج�سده يف املياهب ل
حتىلنخ�صره بينما مالك يحاول
تثبيت املجداف يف القاع بكل قوته حتى ال يبعد ش
القارب بفعل الرياح القوية
ر
التي بد�أت ت�شتد.
وال وت
حاربتهعوقاومت
�أم�سكها من كتفيها بق�سوة يدفعها نحو القارب لكنها زي
ب�شرا�سة ال تتوقف عن ال�صراخ يف وجهه:

تختف من حتت �أرجلها بعد ووقفت تنظر �إليه بثبات
الأر�ض مل ِ
ظاهري بينما ج�سدها كله يخت�ض من الداخل.

 يف املرة الأوىل تركتك تغادر وحدك ولن �أفعلها ثانية �إما �أن تعي�شمعي و�إما �أن �أموت معك.

طرق م�سامعهم فج�أة دوي طلق ناري على بعد م�سافة لي�ست بالبعيدة
عنهم ،لقد بد�أت حملة �إبادتهم كاحل�شرات.
قفز �سلطان من القارب وبد�أ يدفعه نحو احلافة ي�ساعدها بينما عمار
يهتف به:
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 ال يزال هناك الكثري لتعلمنا �إياه ،ال َتتخل عنا.
 ا�صعد �أرجوك.هتفت به �سالم باكية وهي تنظر �إليه برجاء وتكرر:
� -أنا �آ�سفة ،ا�صعد.

د
ا
ر
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ع
ص
ري ا

ل

ك
ت
ب

ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
لتو

زيع

دلف احلاكم �إىل الق�صر ومن خلفه �آ�صف احلانق وعابد ثم ليلى،
احتل احلاكم مقعده الأثري بجوار املدف�أة التي باتت م�شتعلة الآن وتقابله
كذلك طاولته املف�ضلة ومن فوقها رقعة ال�شطرجن التي يبدو �أنها قطعة
متداخلة ملت�صقة بها ال تتحرك �أبدً ا واليجر�ؤ �أح ٌد على مل�سها غريه:

د
ا
ر

 احلر�س �أخربوين ب�أنهم بحثوا يف كل مكان ومل يجدوا لهم �أث ًرا حتىالآن.

ع
ص
ري ا

ل

انحنى احلاكم ينظر ب�شغف �إىل الأحجار املرتا�صة فوق رقعة
ال�شطرجن ،برقت عيناه وهو يجيب �آ�صف:

ك
ت
 -لقد هربوا عن طريق البحرية .ب

ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
لتو

كان يبدو لهم جمي ًعا كـ عراف ينظر يف فنجان قهوة �أو �ساحر يلوح فوق
بلورة �شفافة دائرية تك�شف له كل ما يدور ،تبادلوا النظرات امل�ضطربة
فيما بينهم قبل �أن يقطع �آ�صف ذاك ال�صمت املهيب مت�سائ ًال:
� -إن كنت تعرف ،فلماذا �سمحت لهم بالهرب؟!

زيع

رفع احلاكم عينيه �إليه بابت�سامة مت�سلية مدع ًيا الده�شة:
� -إن كنت �أعرف!

ات�سعت ابت�سامته تدريج ًيا حتى حتولت �إىل �ضحكات طويلة جعلت
�أفكار عابد وليلى تتخبط بر�أ�سيهما دون �أن يجر�ؤ �أحدهما على قطع
�ضحكاته!
حلظات مرت وك�أنهم جزء من لوحة فنية متجمدون بداخلها.
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�آ�صف واقف يزوي بني حاجبيه ويظهر على وجهه الده�شة واحلنق
بينما هما يتبادالن النظرات ال�صامتة حتى يتف�ضل عليهم ويو�ضح لهم
ما يحدث بال�ضبط.
و�أخ ًريا قرر التحدث وقد اختفت �ضحكاته فج�أة على عك�س بدايتها،
هذه املرة ال يوجه عينيه جتاه �آ�صف وحده ،بل يوزع نظراته بينهم
بالت�ساوي قائ ًال:

د
ا
ر

 �أنا �أعرف ما يدور بداخل كل واحد منكم ،رغباتكم� ،أحالمكم،و�أ�صنع لكم واق ًعا ي�شبهها!

ع
ص
ري ا

ل

جال�سا على املقعد من خلفه،
تقدم نحو �آ�صف ودفعه يف كتفه ف�سقط ً
و�ضع يده فوق كفه التي تقب�ض على ع�صا الزعامة قائ ًال:

ك
ت
ب

 �أنت كنت تريد �أن ت�صعد على جماجمهم لت�صل �إىل الزعامة ،حلمكالقدمي.
�صمت قلي ًال بينما ي�سري خطوتني جتاه مقعد عابد ،فرفع يده مي�سح
على عمامته اخل�ضراء قائ ًال:

ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
لتو

زيع

 و�أنت كنت تريد حمو كلمة خادم من قامو�سك ،ومل متانع �أن متحوهابدمائهم لرتتدي عمامة الكرامات.
ثم ارتفعت وجنته بابت�سامة هازئة وهو يتقدم نحو مقعد ليلى �ساخ ًرا
مبكر وهو يتلم�س كتفها:
فمنحت ج�سدك
كنت ترغبني ب�شدة يف االنتقام ل�شرف والدك
ِ
أنت ِ
 و� ِبال تردد يف املقابل!
�أ�شاحت ليلى بوجهها ف�ضحك جمددًا وهو مينحهم ظهره عائدً ا �إىل
رقعة ال�شطرجن م�ستطردًا:
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يوما كيف �أ�ستطيع �أن �أحتكم بالأوامر
 �سلطان العا�صي مل ي�س�أل نف�سه ًالتي مينحها لأ�سياده ،وجالل الدين الراوي مل يتوقف حلظة ليفكر
كيف �أتركه يعبث مع �ساحري املطيع ،ليلى مل تنده�ش عندما �أمرتها
ب�أن ت�شعل �أع�شاب ال�سحر الأ�سود يف بيت عائلتها القدمي مرة بعد
مرة ،ومل تتعجب عن كيفية معرفتي بكل التفا�صيل قبل �أن تنقلها هي
�إ ّ
يل� ،أو كيف عرفت مبا فعله �صخر مع والدتها ..حتى عابد رغبته
ال�شديدة يف الو�صول حللمه مل جتعله يتوقف مت�سائ ًال كيف �أر�سل له
مرة بعد مرة مبن يهم�س له ب�أ�سرار جالل الدين وكل ما يحدث حوله
وهو يف اخللوة التي �أحددها �أنا له وك�أنه �أمر طبيعي!

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

ل

�أنهى كلماته ثم التفت نحو عابد متاب ًعا:

ك
ت
ب

 -ملاذا مل ت�س�ألني مرة عن �سر الأيام الأحد ع�شر؟

ل
ل
ن
ش

عاد لي�ضحك ثانية حتى اهتز ج�سده بالكامل ويرجع بر�أ�سه للخلف
م�ستمت ًعا وهو يقول دون �أن يتوقف عن ال�ضحك:

ر
و
ا
لتو

يوما،
 احلقيقة يا عابد �أنني كنت �س�أقول لك ت�سعة �أيام �أو ثالثة ع�شر ًلقد جاءت معي �صدفة ...

ز
ي
ع
احتقن وجه عابد وهو يتذكر الأحكام التي فر�ضها عليه احلاكم

يوما وت�أخذ معك لكل يوم ثالث مترات فقط،
«تختلي بنف�سك �أحد ع�شر ً
تكون هي طعامك الوحيد ليتطهر ج�سدك من رغباته»!
�أطرقت ليلى بر�أ�سها ت�ضغط �أ�ضرا�سها ،لقد تالعب بهم جمي ًعا ،كيف
مل تفكر ب�أنه كان يعرف التفا�صيل التي ت�أتيه هي بها ،بل ويخربها بها قبل
�أن تتفوه ،كيف عرف من الأ�صل ما فعله �صخر العا�صي مع والدتها وب�أن
�سالم ابنة �صخر و�أخت ل�سلطان!
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مل يكن حال �آ�صف ب�أقل ً
غيظا �أوغ�ض ًبا من حالهما� ،إنه حمق ،لقد
�أر�سل له ليتعاون معه ويعاونه وقد كان من املمكن �أن يق�ضي وحده على
عائلة �صقر القا�سم ،ولكن ملاذا ،يبقى ال�س�ؤال معل ًقا حتى تتوقف �ضحكاته
الهازئة بهم والتي ترتدد بني جدران ق�صر احلكم
 �آ�آ�آهت�أوه �ساخ ًرا وهو يقرتب من مقعده وي�سرتيح فوقه لدقيقة كاملة تغزو
نظراته �أعينهم املت�سائلة ،ثم ينحني قلي ًال جتاه رقعة ال�شطرجن من جديد
قائ ًال بابت�سامة عري�ضة وهو يتلم�س البيدق ويلتفت نحوهم ،تغمره متعة
رائعة وهو ي�شرح لهم:

د
ا
ر

ع
ص
ي�ستطيع العودة �أبدً ا ،لذلك دوره ينتهي بكل �سهولة،
 البيدق �إن تقدم الري
ا
ل
ولذلك كان حج ًرا ً
ممل للغاية ،لوال ابن العا�صي الذي قلب الرقعة
كتآية الكر�سي فوق قمة اجلبل� ،أمرت
ر� ًأ�سا على عقب عندما قر�أ �
ب
�أ�سياده ب�أن يختاروا �سالم لأجربه ل
علىلن�أن يذهب �إىل اجلبل فرتدد،
ف�أخذنا فتاتني �إىل حتفهما فا�ست�سلم ش
وقرر الذهاب �إىل حتفه� ،إىل
ر
جبل داو ليق�ضم الذئب ر�أ�سه وتنتهي حكايته � وإىلالاتلأبد ،ففعل ما مل
أ�صارحكمزلقد حتم�ست
�أح�سب له ح�سا ًبا وخرج منها
إمتاعا!�ساملًا ،ولكن � و عي
للغاية وباتت اللعبة �أكرث � ً

فرك يديه بقوة و�سرعة ثم قربهما نحو املِدف�أة لثوان قليلة ثم ينظر
ً
مت�سائل:
�إليهم وك�أنه قد تفاج�أ بوجودهم معه ورفع حاجبيه
 �ألن تت�ساءلوا عن بقية الأحجار؟!�أجابه ال�صمت املطبق ف�أ�شار ب�سبابته قائ ًال بتوبيخ:
 بالت�أكيد تريدون مادمت �أنا �أريد �إخباركم!274

رفع �أ�صبعه هذه املرة ونقر احل�صان نقرة خفيفة جعلته يهتز دون �أن
يقع قبل �أن يقول خمال ًفا توقعاتهم:
 ال ،جالل الدين لي�س احل�صان ،لقد ترقى �سلطان و�أ�صبح هواحل�صان يقفز قفزات كثرية� ،أما ابن الراوي فلقد كان يفعل كل
ماهو مر�سوم له على الرقعة� ،إال �أنني مل �أُن ِه دوره �سري ًعا لأن وجوده
مهم لبيدق �آخر.

د
ا
ر

قال كلمته الأخرية وهو ي�شري �إىل عابد ويرقبه بخبث كما لو كانا
�أ�صدقاء يف�شي �أحدهما �سر الآخر بطريقة ممتعة ،حاد عابد بنظراته
بعيدً ا قبل �أن ي�سمعه ُي�ضيف:

ع
ص
ري ا

ل

ك
ت
ب

 حتى قرر �أن يهاجم ال�ساحة ويف�سد علي لعبتي اجلديدة ،يف هذهاحلالة البد من �أن �أنهي دوره.

ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
لتو

تناول البيدق ب�أطراف �أ�صابعه ورمى به خارج الرقعة وهو ي�ضحك..

444

زيع

اهتز القارب ب�شدة بينما الرياح ت�شتد وتع�صف به ،مال القارب
�سابحا بينما
بحدة ف�سقط جالل الدين يف املياه ،قاوم ب�شدة يدفع املاء ً
خديجة تنحني بن�صف ج�سدها لتم�سك به وت�ساعده على ال�صعود جمددًا
مب�ساعدة �سالم ،التي تركت جمدافها واندفعت ت�ساعد خديجة.
ً
وهبوطا ال يدري
�صعد جالل الدين �إىل القارب يلهث �صدره �صعودًا
كيف فقد توازنه فج�أة يف حلظة!

444
275

رفع احلاكم �أ�صابعه يتالعب بها فوق الأحجار املتبقية بحرية ال
يعرف من يختار منهم حتى وقع اختياره على احل�صان ثانية ،ف�أدار ر�أ�سه
نحوهم قائال بجدية:
 -نعود ثانية للح�صان الذي ينزوي وقد �شارف على فقدان عقله..

444
ع�صفت الرياح بالقارب من جديد فتحرك بعنف هذه املرة وقد زاغت
الأب�صار بينما ال�سماء تغطيها ال�سحب الرمادية فتحجب ال�ضوء عنهم،
مالك ال ي�ستطيع �أن يرتك جمدافه و�سالم قد تخدر �ساعديها.

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

ل

نه�ض جالل الدين لي�أخذ مكانها يف التجديف لتتوجه مبا�شرة وهي
ت�ستند عن اليمني والي�سار منحنية ب�شدة حتى ال ت�سقط يف املاء حتى
و�صلت بجانب �سلطان املتكور على نف�سه يف قاع القارب يت�أرجح ب�شدة
يهذي:

ك
ت
ب

ل
ل
ن
 ثماين فتيات يف رقبتي وكبائر ال يعلمها �شإال اهلل ،كيف �س�أقابله بكلر
و
هذا كيف؟.
ا
لت
و
بينما هي قد �شارفت على االنهيار من �شدة التعب ز
وهييعتهزه هزً ا

�شديدً ا وترجوه:

 �أرجوك �أفق نحن يف حاجة �إليك ،لقد �سقط جالل الدين وكاد �أنيغرق وال يزال �أمامنا الكثري..

444
عقد احلاكم حاجبيه وهو يلمح �أ�ضوا ًء �صغرية تعدو فوق رقعة
ال�شطرجن على اجلانب الآخر من البلدة حيث �ضفة القبيلة وبدا يهم�س
لنف�سه ب�صوت مرتفع:
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 ال �أعرف ملاذا �أرى كل �شيء �إال تلك النقاط ال�صغرية ،كنت �آراهامن وقت لآخر تعدو بني البلدة واحلديقة لكن ال �أ�ستطيع حتديد
اجتاهاتها بال�ضبط!

444
كان عمار يجري ب�أق�صى �سرعة لديه مع ال�صبيني ،يجب �أن يعودوا
ملنازلهم �سري ًعا ،لقد فارقوا جالل الدين ومالك ب�صعوبة ،كانوا يريدون
�صحبتهم �إىل حيث م�صريهم �أ ًيا كان ماهو ،لكن اخلم�سة رف�ضوا و�أ�صر
�أ�ستاذهم على �أن يتجه بهم �إىل �ضفة القبيلة وينزلهم هناك ليعربوا
احلديقة �إىل البلدة جمددًا فهو يجهل ما ينتظرهم يف طريقهم �إىل �أر�ض
جديدة لو ا�ستطاع القارب مقاومة العا�صفة!

د
ا
ر

ع
ص
ري ا

ل

ك
ت
ب

كان عمار يقودهما ويلهث من فرط الإجهاد الذي حل به واحلزن
الذي ي�شعر به على مفارقة �أ�ستاذه و�صديقه اجلديد ،مي�سح الدموع
واملطر عن وجهه يخفي �شهقاته عن �أ�صحابه بينما كلمات جالل الدين
الذي و�صاه بها تقرع ذهنه « ال ترتك النا�س على جهلهم� ،أخربهم ب�أنهم
ال يحتاجون لو�سيط بينهم وبني ربهم ،ال يحتاجون �إىل �أ�سياد ،ال يحتاجون
�إىل كرامات ،الطريق مبا�شر وم�ستقيم� ،أخربهم ب�أنهم ال يحتاجون �إال
�إىل ِفهم �إياك نعبد و�إياك ن�ستعني ,مهما كان تفريطهم� ،ستطوي بهم
الزمان واملكان وت�ضعهم على �أعتاب اهلل �سري ًعا»

ل
ل
ن
ش

ر
و
ا
لتو

زيع

444
 هل تخ�شى تلك النقاط ال�صغرية من �أن تقلب لك اللعبة جمددًا كمافعل �سلطان؟!
�س�أله عابد وبداخله يفك �شفرة تلك النقاط امل�ضيئة �إال �أنه قرر �أن
بوجه حمتقن وك�أن ال�س�ؤال قد
يحتفظ لنف�سه بها فالتفت له احلاكم ٍ
�أغ�ضبه وقال:
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 فليقلبوا اللعبة كما �شا�ؤوا ،يف النهاية الرقعة كلها بني يدي� ،أنا من�أكتب احلكاية و�أنا من �أقوم ب�إخراجها و�أنا من �أحكيها من البداية
كما �أحكي لكم الآن!
قال كلمته الأخرية وهو يرفع الرقعة بني يديه ويقلبها ر� ًأ�سا على عقب
ويحدق بهم قائ ًال بنظرات ارجتفت لها قلوبهم وابتلع كل منهم غ�صة تكاد
تخنقه يف حلقه بينما ينه�ض مقرت ًبا منهم تكاد عيناه تلتهم وجوههم:

د
ا
ر

 -ومبا �أنني من �أق�ص احلكاية من البداية فيجب �أن �أنهيها..

ع
ص
ري ا

ترك رقعة ال�شطرجن ت�سقط � ً
أر�ضا فرتتطم ب�شدة بالرخام ,وما �إن
خفت �صوتها وا�ستكانت هناك ,قال بفحيح �أثار الرجفة يف �أو�صالهم:

ل

ك
ت
ب

عام يف الرتاجع
 هد�أ زئري العوا�صف ،وبد�أ وابل املطر ال�ساقط منذ ٍمتاما ,امتل ِأت البحرية التي ج َّفت ويب�ست
رويدً ا رويدً ا حتى توقف ً
تربتها ً
و�سنوات ،وانق�شعت ال�سحب الركام ّية عن
ل�سنوات
عط�شا
ٍ
ٍ
حما�صيل ُجرفت ،و�أبني ٍة ته ّدمت ،ومركب �صغري متحطم� ،أمتعة
و�أوراق متناثرة هنا وهناك فوق �سطح املاء الذي ا�ستق َّرت �أمواجه
�أخ ًريا ،لتتهادى فوقه الفتة خ�شب ّية ّ
م�سطحة بني ا ُ
حلطام ُخ َّط فوقها
ٌ
حمظوظ هو َمن يخرج من بلدتنا ح ًيا� ،أو على
قان:
بطالءٍ �أحمر ٍ
مبجنون!
الأقل  ..لي�س
ٍ

ل
ل
ن
ش

 4تمت 4
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وللحكاية بقية!...
ِ
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