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-1- 

في بقعة من بقاع مملكة البالغة...

عن  اللثام  فك�شفت  البا�شم  باح  ال�شّ ثغر  يف  كقبلة  ال�ّشم�س  بزغت 
يغمرها  الأر�س  ال�ّشماء،  يزّين  الل�ؤل�ؤ  من  كعقد  ة  ُمرتا�شّ بي�شاء  �شحب 
اأ�ش�ات الع�شافري تن�شاب �شجّية من بني اأغ�شان  رداء خمملّي اأخ�شر، 
اأ�شجار  اأوراق  على  الّذهبّية  ال�شم�س  اأ�شعة  من  اندفعت حزمة  الأ�شجار، 
وكاأّنها  الأر�س  على  انزلقت  ُثّم  بالبي�ت،  املحيطة  ال�ارفة  ال�شنديان 
اأزهار  الع�شب، وغمرت الطرقات، وكان اجلّ� يعبق برائحة  ترق�س ف�ق 

اليا�شمني.
حكات، كل �شيء  مّرت �شاعة، ُثّم �شاعتان، ّثّم �شّجت الطرقات بال�شّ
م�شارعها  على  مفت�حة  الُبي�ت  اأب�اب  كانت  وعذًبا.  جميًل  كان  هناك 
بية ذوو الأقدام العارية يلعب�ن اأمام البي�ت  كعادة اجلميع كّل ي�م، ال�شّ
والأوعية  لبيت،  بيت  من  تدور  اله�اء  ن�شمات  جذل.  يف  ي�شحك�ن  وهم 
قرع  ُي�شبه  �شليًل  لت�شدر  تهتّز  البي�ت  جدران  على  املعّلقة  النُّحا�شّية 
الأجرا�س، وكاأّنها ج�قة تعزف حلًنا �شجيًّا. ُهناك رجٌل يبيع احلل�ى يقف 
على طرف ح�شد �شاخب، وعليه عباءة بل�ن امِللح، و�شعره املجّعد ُيطّل من 
حتت عمامته، كان يردد الأهازيج والأ�شعار يف طرب، بينما على الطرف 
الآخر كان ُهناك �شيٌخ له وجه ب�ش��س لّ�حته ال�ّشم�س ُي�شعل الّنار يف اأع�اد 
اأخذت  الفطائر،  بقلي  العج�ز  لتق�م زوجته  الّتن�ر  ويلقيها يف  اخليزران 
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رائحة الفطائر تعبق باأروقة القرية، فاأقبل اجلريان ليبتاع�ها منهما وهم 
يف �شرور.

غار اإىل  اأطّل رجل مديد القامة له وجه عب��س بينهم فجاأة، فهرب ال�شّ
البي�ت، وغّلقت الأُّمهات الأب�اب، وان�شرف بائع احلل�ى م�شرًعا يف فزع، 
وترك ال�ّشيخ وزوجته الفطائر املقلية وهرول نح� دارهما يف خ�ف، حّتى 
ونظرات  الّطرقات،  يف  يج�ل  اأخذ  املكان.  من  تبّخرت  اليا�شمني  رائحة 

البع�س ُتلحقه.
كان ظه�ر هذا الّرجل مبثابة ك�ش�ف ال�ّشم�س وخ�ش�ف القمر، ظلمة 
بتلبيب  مي�شك  عندما  كارثة  حتّل  ل  حّتى  الّدعاء  يتطّلب  مهيب  واأمر 
اأكرب جّتار القرية، وكان  اأحدهم. مّر بنفٍر من ال�ّشباب، كان بينهم ابن 
الكاأ�س  َنف�س  من  ُيذيقه  اأن  ال�ّشاب  واأراد  الآخرون،  يفعل  كما  يهابه  ل 
ي�شخر  الّرجل  كان هذا  ويرتدع، فقد  يعترب  لل�شعفاء ع�شاه  ُيذيقها  اّلتي 
اإكراًما لهم، ب�شلبهم �شيًئا  من اأ�شحاب الِهبات اّلتي مينحها اهلل خللقه 

�شغرًيا يف الّدنيا هنا، ليع��شهم هناك ي�م اللقاء.
وكاد  غ�شًبا  الّرجل  فا�شت�شاط  ال�ّشري،  يف  طريقته  من  ال�ّشاب  �َشِخر 
�شدره،  يف  ودفعه  ال�ّشاب  ف�شّدها  القّ�ية،  بقب�شته  �شربة  اإليه  ي�ّجه 
ا  امتعا�شً لق�لِه  الّرجل  امتع�س  بغريك!«  تفعله  ما  »هذا  يق�ل  وه� 
الغيظ،  فرط  من  اأ�شنانه  على  يكّز  ووقف  حارقة،  زفرة  وزفر  �شديًدا 
ال�شتهزاء. بنظرات  ير�شقه  وه�  ال�ّشاب  فان�شرف  اأباه،  يخ�شى   فه� 
غربت ال�ّشم�س ومل يبَق من �ش�ئها على حا�شية الأفق �ش�ى ُحمرٍة خفيفٍة، 
وهذا الّرجل يتاأجج من الغيظ اأمام داره، ومل يجروؤ اأحد على ت�جيه كلمة 

له ط�ال الّنهار.
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قرر  ويحرتق.  وُيدّخن  بالّدماء  يغلي  قدر  راأ�شه  وكاأّن  وجهه  احتقن 
النتقام من الفر�س البي�شاء، فه� يراها ال�ّشبب يف عرجته لأّنها اأ�شقطته 
ا منذ ثلثة �شه�ر، كانت تلك هي املّرة الأوىل اّلتي يركب فيها اخلي�ل،  اأر�شً
مل ي�شتجب لن�شيحة زوجته اأّل يفعل، فه� ل ُيح�شن رك�ب اخلي�ل، كما اأّن 
تلك الفر�س جاحمة، لكّنه �شّم اأذنيه ومل يلتفت لكلمها، حّتى اأّنه �شفع 
زوجته بقّ�ة، ف�شّق القرط اأذنها، واتهمها اأّنها ت�شمر له ال�شّر متاما كما 
كان يظّن ويرتاب اأّن اأحد جريانه يفعل، وملّا رمته بنظرة ارتياب وكانت 
رب حّتى ت�ّرم  اأّنه قد قتل جاره هذا يف اخلفاء، انهال عليها بال�شّ تعلم 

وجهها.
خ�ر، بل هي اأ�شّد ق�ش�ة، يبتلينا اهلل بها يف  اأحياًنا نلتقي بقل�ٍب كال�شّ
تلك احلياة، ول�ل ق�ش�تها و�شراوتها ما عرفنا قيمة القل�ب الّرحيمة اّلتي 
 حتن� علينا فتطفئ لظى الّنار اّلتي ت�شتعل يف قل�بنا ب�شبب ه�ؤلء الق�شاة.
لأّمهم،  يحدث  ما  ُتراقب  اأعينهم  بينما  وتن�ح  تئّن  الأربعة  امله�ر  كانت 
فقد اأُ�شرم �شاحبها الّنريان يف احلطب حتت ق�ائمها للتّ�، نظرت امله�ر 
تلتهم  تكاد  الّنار  كانت  حيث  اإىل  ح�لهم  املحّلقني  القرية  اأهل  متجاوزة 
ل�شعات  اإثر  مكانها  يف  تت�اثب  واأخذت  امل�شكينة  �شهلت  اأّمهم،  ق�ائم 
لهيب الّنار واحلطب ُيطقطق حتت ح�افرها، دار ت�شاوؤل يف روؤو�س جميع 
اجلميع؟  جتاه  غينة  وال�شّ العداء  الّرجل  هذا  يحمل  ملاذا  احلا�شرين، 
من  ب�شيء  جتاهه  ُيحّدق�ن  اأخذوا  خي�له!  وحّتى  بيته،  واأهل  جريانه، 

الّرهبة واخل�ف.
�شعد اأحد ال�شباب ف�ق �شطح داره، كان يتلّثم ب��شاح اأ�ش�د، وقد لّف 
�ف، كان له عينان زرقاوان وكاأّنهما بحران رائقان  راأ�شه ب�شال من ال�شّ
ن حاجبيه، وو�شع �شهًما يف كبد ق��شه،  هّبت فيهما عا�شفة ه�جاء، غ�شّ
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ُثّم �شحب ال�شهم اإىل اخللف  واأغم�س عينه الُي�شرى ومال براأ�شه قليًل، 
بيٍد من حديد، وتنّف�س ببطء ثلث مّرات كما عّلمه اأب�ه، ُثّم �شّ�ب ال�ّشهم 
تتعّذب  اأن  قبل  �شريًعا  حياتها  ُينهي  اأن  اأراد  مبا�شرة،  الفر�س  قلب  نح� 
بلظى الّنار، ف�شقطت �شريعة يف احلال، وتدّفقت الّدماء من ُجرح قلبها 
احل�ش�ر  تلّفت  وغ�شًبا،  حنًقا  ي�شرخ  �شاحبها  وقف  احلطب،  فاأطفاأت 
وه�  وت�ّجه  �شاحبها  اأثر، زجمر  على  له  يعرثوا  الّرامي، مل  باحثني عن 
الأربعة، �شيحرقها الآن واحًدا  يدّق الأر�س بخط�ات غا�شبة نح� امله�ر 

تل� الآخر، تًبا ملن قتل الأّم! 

اأم�شك باأّول امله�ر وجذبه بق�ش�ة، كان يجّره جًرا نح� احلطب لُيعيد 
قائمتيه  املهر  رفع  ويركله،  ُيقاوم  واملهر  وُيحرقه،  جديد  من  اإ�شعاله 
فازداد غ�شبه، هاج احل�ش�ر  الأر�س  نح�  بهما  الّرجل  ودفع  الأماميتني 
وماج�ا، بداأ اأهل القرية ي�شيح�ن عليه، اأ�شفق�ا على املهر، زجمر الّرجل 
ُيراقب�نه  غا�شًبا واأخرج خنجره ولّ�ح به جتاههم فابتعدوا عنه، ووقف�ا 
وهم يغمغم�ن.قرر حمل احلطب اإىل حيث كانت امله�ر تتل�شق ببع�شها 
�شرعة  يف  وتت�اثب  تتعاىل  قل�بهم  ودّقات  منه،  خ�ًفا  وترتاجع  البع�س 

�شديدة.

ظّل احل�ش�ر �شامتني، اأخر�شهم الهلع، كانت ع�شارة اخل�ف جتري 
يف دمائهم، اّدع�ا اأّن الأمر ل يهّمهم، واأّن امله�ر �شرتتاح مب�تها من �شقاء 
بحث�ا  عليهم،  يحن�  من  هناك  ولي�س  ماتت  اأّمهم  اأّن  ة  وخا�شّ احلياة، 
مت،  اأحدهم على منعه واكتف�ا بال�شّ ُيقدم  األف عذر خلن�عهم، مل  عن 

ف�شاروا �ُشه�ًدا على جربوته وظلمه، و�شارك�ه اجلرم وه� يرتكبه!
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على �شطح بيت اآخر، اأطّل ال�ّشاب ذو العينني الّزرقاوين مّرة اأخرى، 
وثب بخّفة ور�شاقة واقرتب، وكان اجلميع من�شغلني مبتابعة ما يفعله هذا 
الّرجل  قلب  على  واأطلقه  �شهًما جديًدا  ال�ّشاب  ف�شحب  بامله�ر،  الّزنديق 
�شاحب  ف�شقط   نح�ه،  يلتفت�ا  اأن  قبل  الب�شر  ملح  يف  واختفى  مبا�شرة، 
اخلي�ل بني الّنا�س ولفظ اأنفا�شه الأخرية، تزايد الّزحام ح�ل جّثته، ُثّم 
انطلق اأهل القرية يبحث�ن عن الّرامي ف�ق اأ�شطح البي�ت، مل يعرثوا له 

على اأثر، كان قد نزع اللثام واألقى غطاء راأ�شه واند�ّس بينهم على َعجل.
ل�فاته،  قل�بهم  ارتياح  رغم  اجللباب  حالكة  جنائزّية  ليلة  كانت 
حّتى  العذاب،  من  �شن�ًفا  يديه  على  ذاق�ا  منهم  الكثريين  اأّن  ة  وخا�شّ
عداء، فقد اأ�شابها بعاهة م�شتدمية يف عينها الُي�شرى،  زوجته تنّف�شت ال�شّ
امله�ر  الّرجل  هذا  اأبناء  اأحد  �شاق  بينما  دفنه،  يف  القرية  اأهل  ان�شغل 
الأربعة اإىل حظرية بيتهم وربط ق�ائمهم بق�ش�ة، وان�شّم اإىل باقي العائلة 
ليق�م بدفن اأبيه معهم، وه� يعزم على ذبح تلك امله�ر يف الي�م الّتايل، 
كان ن�شخة من اأبيه، ورث منه ق�ش�ة القلب، و�ش�ء الّطباع، حتى ملحمه 
كثيفني  ك�شاربني  املتقّ��شني  وحاجبيه  باحلمرة،  امل�شرج  ووجهه  الغليظة 
ت�شري  نف�س  لكّل  والغّل  احلقد  فيهما  انزوى  وقد  الكابيتني،  عينيه  ف�ق 

اأمامه على وجه الأر�س.
اأ�شر،  الفكر  وان�شغال  اأ�شر،  واحلزن  اأ�شر،  واخل�ف  اأ�شر،  الغ�شب 
اأ�شرى!  الب�شر  �شيظّل  حّتام  اأ�شر،  النتقام  يف  والّرغبة  اأ�شر،  وال�شه�ات 

ومتى �شيتخّل�ش�ن من تلك الأغلل؟
ن�شر الفجر �ش�ءه احلاين على جنبات القرية، ت�شلل �شاحب ال�ّشهام 
الّرائقتني من  بعينيه  الأربعة، واقرتب  امله�ر  اأربطة  اإىل احلظرية، وحّل 
عيني اأّولها، اأطال الّنظر اإليهما ُثّم ابت�شم، كانت مقلتاها تربقان كاملراآة، 
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منهم  مهر  كّل  اأذن  يف  بحنّ�  يهم�س  اأخذ  الل�ؤل�ؤ،  من  حفنة  فيهما  وتلمع 
حّتى هداأ كرير �شدورهم، فقد كان الأربعة خائفني، ُثّم اأخرجهم ورك�س 
وكاأّنه  ذراعيه  ب�شط  خلفه،  العدو  على  لي�شّجعهم  �شغري  كطفل  اأمامهم 
وترك�س،  وترك�س،  �ُشرعتها،  من  تزيد  امله�ر  فاأخذت  الّطريان،  يحاول 
عدوها،  يف  و�شبقته  �شبًحا،  ولحقته  مت�ّترة،  متلحقة  اأنفا�ًشا  �شحبت 
�ش�ت  وكاأّنه  ا  مدويًّ �ش�ًتا  �شمع  وينخف�س،  يعل�  و�شدره  يتبعها  فكان 
الّرعد فاأجفل، تكاثفت ال�ّشحب البي�شاء ف�قهم، ودارت كما تدور اللآلئ 

وتتدحرج على �شفحة ال�ّشماء، وتبعرثت وكاأّنها ُت�شّكل �ش�رة ما.

اإّنها �ش�رة »�شريين«! اأُّم امله�ر الأربعة، ظهرت �ش�رتها كطيف يتهادى 
وقد تناثر ح�له غبار ملّ�ن، كان الطيف ُي�شبهها متاًما وكاأّنها هي، بيد اأّن 
طيفها املر�ش�م هذا ظهر له جناحان يبدوان كرجفٍة على وجه ال�ّشماء، 

وكاأّن ال�شحاب احلاين اأراد اأن ُيخفف عن اأبناء »�شريين« الأربعة!

 اأطلقت امله�ر �شيحة فرح تردد �شداها يف اأرجاء الغابة اّلتي دلف�ها 
يف  املت�الية  الربوق  وانقدحت  فجاأة،  الرعد  ا�شطك  ال�ّشاب،  هذا  خلف 
وكاأّنهم  اأج�شادهم  فانتف�شت  امله�ر،  ظه�ر  الهت�ن  املطر  وبلل  ال�شماء، 
اأُ�شيب�ا ب�شاعقة، وبرز من جانبي كّل مهٍر منهم جناحان، وحّلق�ا خلف 
تلك ال�ّشحب يف ال�ّشماء، ف�شهق ال�ّشاب وات�شعت عيناه من فرط الندها�س، 
ت�ّدعه  راأ�شه بجناحيها، وكاأّنها  حّدق كامل�شدوه يف امله�ر وهي تدور ف�ق 
وت�شكر له رفقه بها، ظّل على حاله وعيناه الّزرقاوان تدور معها يف اأفلك 
ال�ّشماء، اأ�شرف على اجلن�ن، فاأخذ يقهقه وحده، وعندما اختفت امله�ر 

الأربعة، جل�س مي�شح جبهته وا�شرت�شل يف الّتفكري.
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 مزيج من ال�ّش�ق واحلنني كان يعتمل يف �شدره، فه� ي�شتاق اإىل والده، 
ثّمة  اأّن  واثًقا  ال�ّشاب  اللئيم، فقد كان  الق�شا�س من هذا  بّد من  كان ل 
قتل  اّلذي  ه�  هذا  الغليظ  جارهم  اأّن  تاأّكد  فقد  به،  القيام  يجب  �شيء 
اأخربته  املفرطة، فقد  ب�شادّيته  الّتعذيب  اأذاقه �شن�ًفا من  اأن  بعد  والده 
زوجة هذا املاأف�ن مبا حدث، ودّلته على قرب اأبيه وهي تبكي، وّد ل� كان له 
جناحان ُيحّلق بهما ويبتعد كتلك امله�ر املجّنحة، فه� وحيد، ل اأّم، ول اأّب، 
ول �شقيق، ول �شديق، كان يت�ق للّذة الهرب اإىل ك�ن اآخر، وعامٍل اآخر، 
ليلقي باأوجاعه ويبعرثها يف اله�اء، ويتخّل�س من غبار الّذكريات امل�ؤملة، 
جل�س قرابة ال�ّشاعة حّتى ارتفع قر�س ال�ّشم�س يف كبد ال�ّشماء، هّز راأ�شه 
اأخفى  اأن  بعد  للقرية  وعاد  خ�اطر،  من  بها  علق  ما  عنها  ينف�س  وكاأّنه 

ق��شه و�شهامه حتت �شجرة بّل�ط عتيقة. 
وهم  اأحدهم جتاهه  اأ�شار  القرية،  اأهل  عليه ح�شد من  اأطّل  وفجاأة، 

يقرتب�ن و�شاح قائًل:
ه�..ه� القاتل، اقب�ش�ا عليه. �

ُي�شابق  يكاد  وه�  يرك�س  كان  ل�شاقيه،  العنان  واأطلق  ال�ّشاب  ا�شتدار 
الّريح اّلتي تلفح وجهه، يكاد يخرج من اإهابه من �شّدة ال�ّشرعة، والأفكار 
لرك�شه  ينتبه  مل  املفاجاأة  �شّدة  من  املت�الية،  كالربوق  راأ�شه  يف  تتناطح 
نح� هاوية �شحيقة باملنطقة اجلبلية اّلتي خرج من الغابة م�شرًعا جتاهها 

عندما راآهم ُيطاردونه، ل� حلق�ا به �شيقتل�نه، ول� قفز �شيم�ت!
�ُشّل عقله عن الّتفكري، �شيت�قف وُيدافع عن نف�شه، و�شيحاول الهرب 
من تلك القرية الّظامل اأهلها، ت�قف رغًما عنه فانزلقت �شاقاه ب�شبب ثقل 
ج�شده وه�ى �شاقًطا ب�شرعة �شديدة وه� ي�شرخ نح� �شفح اجلبل، اأغم�س 
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بج�شد  فجاأة  فا�شطدم  ب�شّدة،  يخفق  وقلبه  مل�شريه،  وا�شت�شلم  عينيه، 
الأربعة،  امله�ر  اأحد  ظهر  على  نف�شه  ف�جد  عينيه  فتح  به،  فتعّلق  دافئ 
القرية  اأهل  ّذهل  ال�ّشماء،  نح�  به  وارتقى  املهر بحركة خاطفة،  التقطه 
وهم يراقب�ن ال�ّشاب وه� يبتعد مع امله�ر الأربعة وهم يحّلق�ن باأجنحتهم 

خلف ال�ّشحب البي�شاء، ومل يع�دوا لهذا املكان اأبًدا.

r
وبعد سنوات..

»غابة األطياف الّسوداء«

بقامته املديدة، وبلحية بي�شاء كاحلليب، وبحاجبني �شقطا على عينني 
وا�شعتني ت�شكنهما نظرات ثاقبة تنّم عن روح �شديدة الّذكاء، كان ال�شّيد 
اأن خرج  بعد  الل�ن  يتلّفع بردائه احلنطّي  »َحْيَدَرة«))) يحّث اخلطى وه� 
من املكتبة العظمى، وه� يخفي راأ�شه بقلن�ش�ته حتى ل ي�شتدّل اأحد على 
»الأطياف  غابة  ُثّم هرول جتاه  وتلّفت ح�له  متهالًكا  ه�ّيته، عرب ج�شًرا 
ال�ّش�داء« اّلتي هجرها �ُشّكان مملكة البلغة لكرثة الأقاويل عنها، فمن 
يدخلها ل يع�د، �شيم�ت ل ريب و�شيختفي اأثره، ولن ُيعرث عليه مّرة اأخرى 

يف رحاب اململكة، ويبقى طيفه يج�ل باملكان.
ط�يلة،  لفرتة  الطرق  وقطاع  املجرمني  لكبار  ماأًوى  الغابة  تلك  ظّلت 
ولقد حدث فيها الكثري من حالت القتل، ويزعم�ن اأّنها مليئة بالعقارب 
ا اإّنها  والأفاعي، كما اأّن هناك م�شنقة معلقة يف اأحد اأطرافها، ويقال اأي�شً
م�شك�نة، فقد مّر بج�ارها العديد من الّتجار بق�افلهم، وكان�ا ي�شمع�ن 
اأ�ش�اًتا لأ�شخا�س ي�شتنجدون بهم، فهناك الآلف من الأ�شخا�س انتهت 

حياتهم يف تلك الغابة الغام�شة، هكذا ُيقال منذ قدمي الأزل.
)1) َحْيَدَرة اسم علم مذكّر مبعنى اليقظ األيّب.
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اأبًدا منذ ذلك احلني، ول بد  مل يجروؤ اأحد على الّدخ�ل اإىل اأر�شها 
البع�س  يعتقد  بج�ارها.  مرورك  عند  ج�شدك  يف  الق�شعريرة  ت�شري  اأن 
اأنها ب�ابة مفت�حة لعامل خفّي تبتلع الكثري من الأرواح، قد تبدو طبيعتها 
�شاحرة وهادئة بُجملة النظر من بعيد، ولكن للأ�شف هذا اجلمال الفّتان 
يخفي الكثري من الأ�شرار، وكانت تقع على اأطراف مملكة البلغة حيث 

يلّفها الغم��س.
و�شريعة، مل يظهر  واثقة،  الغابة بخط�ات  ي�شري و�شط  »َحْيَدَرة«  كان 
اأّن هناك  اأفع�ان واحد ط�ال م�شريته، ومل ي�شمع فحيًحا قّط!  ول يبدو 
الأ�شجار  قمم  ف�قها  وت�شابكت  تعانقت  اّلتي  الغابة  تلك  ت�شكن  عقارب 
ال�ّشامقة بفروعها واأغ�شانها ف�شنعت مظّلة �شند�شية عملقة لّ�نت اأ�شعه 
اأخ�شر خّلب ر�شم خط�ًطا رفيعة  ال�شم�س املت�شللة خلل فتحاتها بل�ن 

مرتع�شة على اأر�س الغابة املعتمة.
و�شل ال�شّيد »َحْيَدَرة« اأخرًيا اإىل حيث كان »املحقق�ن« ينتظرونه، وقف 
اجلميع ف�ر اأن اأطّل ب�جهه جاّد امللمح، �شحيح البت�شام، ا�شطّف�ا بج�ار 
بع�شهم البع�س عاقدين كف�فهم خلف ظه�رهم، كان لـ»َحْيَدَرة« فم دقيق 
وت�شّفح  عينيه  رفع  باقت�شاب،  عليهم  التحّية  األقى  بال�شرامة،  ي�حي 
كّل  بداية  يف  معهم  يتبادلها  اّلتي  نظراته  كانت  �شديد،  بتمّعن  وج�ههم 

لقاء ُتعّد جتديًدا للعهد بينه وبينهم.
للكثري  واأخ�شعهم  ويدّربهم،  ليجّندهم  ال�قت  الكثري من  اأم�شى  لقد 
يعتمل يف  ليب�ح لهم مبا  ثقته  اأن مينحهم  ا�شتطاع  من الختبارات حّتى 
راأ�شه من اأفكار قد تبدو �شاّذة لباقي حّرا�س املكتبة العظمى، فالأمر جّد 
عليها،  ُيطلعهم  اّلتي  الأُم�ر  تناول  يف  الّتامة  ال�شرّية  من  بّد  ول  خطري، 
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كما اأّن باقي حّرا�س املكتبة العظمى ل يعرف�ن �شيًئا عّما يدور  بينه وبني 
املحققني، فقد حاز ثقة كبار احلرا�س منذ عهد م�شى، و�شار ذا مكانة 
عمياء.  ثقة  به  يثق�ن  اّلذي  »َحْيَدَرة«  لأّنه  دوًما  مطمئن�ن  وهم  ة،  خا�شّ
للمحققني  وقال  مقط�عة  �شجرة  جذع  على  ليجل�س  ببطء  ظهره  اأحنى 

ب�ش�ت ر�شني:
م�ؤامرة اأخرى حُتاك بليٍل، واخلطر ُيداهمنا. �

تبادل املحقق�ن النظرات يف �شمت، اأردف قائًل:
ل بّد اأّن ُن�شرع. �

قال اأحد املُحققني:
�شنهتّم بالأمر يا �شّيد »َحْيَدَرة«. �
القبيلة رجالها �شناديد  � بارع، فتلك  املهّمة فار�س  يت�ىّل  اأن  بّد  ل 

اأق�ياء ل يقبل�ن الهزمية، فهم اأ�ش�د تزاأر وقت القتال.
تنحنح »ميثاق« وكان رجًل يجمع بني ف�شيلتي ال�ّشهامة والّذكاء، وه� 
اأقرب املحققني اإىل ال�شّيد »َحْيَدَرة« وقال بثقة وه� يلّ�ح باأ�شبعه يف اله�اء:

هناك فار�س حاذق ان�شم لفرقة »بيادق الّظلم« منذ �شهر م�شى،  �
و�شي�شارك يف املهّمة بنف�شه.

رفع »َحْيَدَرة« حاجبيه وقال م�شتنكًرا:
على  � ي�شيطر  لكي  كاٍف  ال�قت  هذا  وهل  »ِميثاق«!  يا  واحد  �شهر 

اأّي  عن  تختلف  املجّنحات  من  الف�شيلة  تلك  به؟  اخلا�ّس  املجّنح 
اأمرنا ُيك�شف يف املّرة ال�ّشابقة، ل�ل  ف�شيلة اأخرى كما تعلم! كاد 

فرار املجّنح، لقد فقدنا اأحد رجالنا.

تقّدم »ِميثاق« خط�ة للأمام وقال بثبات:
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اإذن.. �شاأذهب بنف�شي لإمتام تلك املهّمة. �

فليكن هذا. �

الهّم  عن  تنّم  تقطيبة  وجهه  وعلى  مهم�ًما،  يجل�س  »َحْيَدَرة«  كان 
ال�شديد، اأراد »ِميثاق« الّتخفيف عنه فقال:

 �شّيدي، »بيادق الّظلم« يعمل�ن باإخل�س يف اخلفاء وقّدم�ا الكثري  �
من الت�شحّيات، وتعلم حر�شنا على اختيار كّل فار�س منهم، وهم 

يثق�ن بك وي�ؤمن�ن مبنهجك وطريقتك اّلتي ُتدير بها الأُم�ر.

ن »َحْيَدَرة« جبينه وقال بت�ّتر: غ�شّ

العظمى،  � املكتبة  حّرا�س  �شيغ�شب  اأمري،  ينك�شف  اأن  اأخ�شى 
و�شتك�ن نهايتي.

ران عليهم �شمت ُمطبق، اأمّدهم »َحْيَدَرة« مبا يحتاج�نه من معل�مات 
عن تلك القبيلة، وان�شرف�ا تباًعا واحًدا تل� الآخر، كان�ا يت�شلل�ن من تلك 
الغابة املهج�رة يف جهات خمتلفة، منفردين ل يلتفت اأحد منهم لزميله، 
ممّرات  كانت  ا�شتطاعته،  قدر  اأقدامه  اآثار  اإخفاء  يحاول  منهم  وكّل 
نف�شها  وامللتّفة على  املنثنية  الأ�شجار  واأغ�شان  بالطحالب  الغابة مغّطاة 
واملتعط�شة لل�شياء، وكاأّنها وح��س متاأّهبة للنق�شا�س على من يدع�شها 
كّل  كان  وقد  وج�ههم،  معامل  ليخف�ا  تلّثم�ا  قد  املحقق�ن  كان  بقدميه، 

حمقق منهم من بقعة خمتلفة عن اّلتي ينتمي اإليها �شاحبه.
�شّر زعيمهم  تعاهدوا على كتمان  روافدهم قد  لكّنهم رغم اختلف 
الغابة،  اأ�شجار  متاأّمًل  ان�شرافهم  بعد  وحيًدا  جل�س  اّلذي  »َحْيَدَرة«، 
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اأّن  يعرف  كان  �شع�ر مزعج،  بعمق، خاجله  يتنّف�س  واأخذ  عينيه  اأغم�س 
وكامتة  اململكة،  اأج�اء  عن  معزولة  الآن  �شارت  ال�ّش�داء  الأطياف  غابة 

ادر منها. راخ ال�شّ للأ�ش�ات، ما عاد املاّرون ي�شمع�ن ال�شّ
باإذن مالكها، وكان ه�  اإّل  اململكة اخرتاق حدودها  اأهل  ي�شتطيع  ول 
املالك وال�شّيد لها بعد اأن متّكن من ال�ّشيطرة على مالكها ال�ّشابق واأخرجه 
على  منهم  اأي  يجروؤ  ل  اململكة  طي�ر  حّتى  ط�يل،  عناٍء  بعد  ذليًل  منها 
الهداهد  ول  الن�ش�ر،  ول  ال�شق�ر،  ل  باأجنحتهم،  رحابها  ف�ق  التحليق 
منذ  ا�شطّر   لكّنه  باحلياة،  ت�شّج  الغابة  تلك  كانت  كيف  تذّكر  بهيبتها، 
اأ�شبحت  حّتى  اآخر  ملكان  ونقلهم  منها  الّنزوح  على  �شّكانها  لإجبار  عام 

الغابة مهج�رة وم�ح�شة.
مّرت حلظات ع�شيبة، وقف بعدها ب�شع�بة وه� ي�شتند على ع�شاه، 
نف�س  ويردد  يتفّكر  وه�  العظمى  املكتبة  نح�  مت�جًها  الغابة  من  وخرج 

ال�ش�ؤال اّلذي كان يج�ل يف راأ�شه دوًما:
»ماذا ل� علم رفاقه من حّرا�س املكتبة بهذا املكان ال�شّري ومبا يفعله 

هناك؟ ل �شّك اأّنه �شُيعزل، اأو رمّبا �شَيْقُتله »املغاتري«!

r
»سمُّوس«

الّرباب الأبي�س يط�ف يف ال�ّشماء، وكاأّنه كرات برهافة القطن تط�ف 
بنع�مة ح�ل قمم اجلبال ال�ّشاخمة، ا�شتّدت الّرياح وبداأت �شاقاي تهتّزان 
واأنا اأُحاول ت�شّلق هذا اجلبل الأيهم))) اّلذي و�شفه يل اأبي بدّقة �شديدة 

وكاأّنه يحفظ كّل حجر و�شّق فيه.

)1) األيهم: َجَبٌل أَيَْهُم: َعاٍل، َشاِمٌخ َصْعٌب اِْرتَِقاُؤُه.
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جّدي،  عن  اأبي  ورثها  واّلتي  تبلى!  ل  اّلتي  احلبال  تلك  اأحمل  ُكنت 
واخلطاطيف العجيبة واملختلفة الأ�شكال والأحجام، وال�ّشباك ذات العقد 
املده�شة واّلتي مل اأَر مثلها يف حياتي. ل وقت للراحة، ل بّد اأن اأ�شل اإىل 
القّمة، فاأمامي مهّمة اأ�شعب وهي اخرتاق هذا احلجاب غري املرئّي اّلذي 
ميتد من قمم جبال »اخُلرافة« املهيبة اإىل عنان ال�ّشماء، ملتحًما بغي�مها 
بع�شها  ج�ار  ة  املرتا�شّ الكرات  اأن�شاف  ت�شبه  اّلتي  البي�شاء  العنق�دية 
اأبي  كان  ال�ّشماء،  وجه  تزّين  ل�ؤل�ؤ  حّبات  وكاأّنها  بديع،  نظام  يف  البع�س 
اأع�شق  فُكنت  باحلّب،  بال�شماِء جديٌر  مّت�شٍل  �شيٍء  كلَّ  اأّن  ُيخربين  دوًما 
كان  دوًما  والقمر.  والّنج�م،  ال�شم�س،  واأع�شق  املطر،  واأع�شق  ال�ّشحاب، 
يربط كّل �شيء باحلّرية، فال�ّشحاب جميل لأّنه حّر، والطري رائع لأّنه حّر، 
الإن�شان  ي�لد  منه،  �شرحها  اّلتي طال  احلقيقة  لتلك  ُينّبهني  دوًما  وكان 
حًرا، ولكنه يف كل مكان يجر �شل�شل ال�شتعباد خلفه، يبداأ الأمر بخطرة 

اأو فكرة، فيقع يف �شرك تلك ال�ّشل�شل دون اأن ي�شعر.
اأحت�ش�س كتفي لأطمئّن على ق��شي، املنق��س عليه  ُكنت  اآن لآخر  من 
اأنني  يبدو  املذّهبة،  ال�شهام  وجعبة  الّنبيل»ي�غرطة«)))،  املحارب  ا�شم 
اأبي، اّلذي كان  اأر�س »مملكة البلغة« كما قال يل  �شاأحتاجها هنا على 
وُكنت  ت�شّلق اجلبال،  كيفية  تعليمي  الّرماية، وعلى  تعليمي  ا على  حري�شً
اأ�شّر  لكّنه  القدم،  كرة  اأع�شق  ُكنت  فقد  هذا،  على  اإ�شراره  من  اأتعجّب 
على تدريبي با�شتمرار على ت�شّلق اجلبال اأنا واأخي، تعّر�شنا اأكرث من مّرة 

)1) اسم أمازيغي يعني كبري القوم، أو الرجل كبري القدر. ويوغرطة رمٌز من رموز نوميديا، ولد 

مبدينة سريتا )قسنطينة يف الجزائر) عاصمة نوميديا التي أسسها جّده امللك ماسينيسا، متّيز يوغرطة 

بالّذكاء، والفطنة، وببنيته القويّة التي اكتسبها خالل تعلمه ركوب الخيل، واملبارزة، والّصيد، وكان 

يتمّتع بصفات القائِد الناجح؛ ولهذا قاد حمالت كثرية قاوم فيها االحتالل الروماين خالل هجومهم 

عىل نوميديا.
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للخطر، �شقطُت، وُجرحت، وُك�شرت �شاقي مّرة، وكذلك ُك�شر ذراع اأخي 
مّرتني، ول اأ�شتطيع ح�شر عدد املّرات اّلتي �ُشّجت فيها راأ�شانا! ومل ينَثِن 

اأبي اأبًدا عن تدريبنا! 
القدم  كرة  لتمرين  اأذهب  اأن  اجلبال  لت�شّلق  اإتقاين  جائزة  �شارت 
ا على اإتقان الأمر لكي اأح�ز ما متيل اإليه  يف الي�م التايل، فُكنت حري�شً
اأّن  اأبي  فاأخربين  عمري  من  الع�شرين  بلغُت  حّتى  الأّيام،  نف�شي.ومّرت 

ة بعائلتنا. هناك اأمًرا غريًبا �شيحدث يل، واأّنها مهّمة خا�شّ
مل  التي  اأُّمي  حّتى  ي�مًيا،  تتكرر  الكلمة  تلك  كانت  حُمارب«..  »اأنت 
بل�غي  منذ  باملحارب  ُتناديني  كانت  البلغة  مملكة  اأر�س  قدماها  تطاأ 
الع�شرين من ُعمري! لقد �شّدقْت واآمنت ب�ج�د هذا العامل وكانت تعلم 

تفا�شيل رحلة اأبي بدّقة فقد كان ي�شاركها اأ�شراره.
تخّرجت  حيث  اأط�لها  كان  الّرابع  والعام  وثلثة،  واثنان،  عام،  مّر 
كمحارب،  اختياري  يرتّقب حلظة  اأبي  وكان  بتقدير ممتاز،  يف جامعتي 
العام  عنه،  اأخرباين  اّلذي  قر  ال�شّ هذا  يزرنا  ومل  اأُّمي،  فعلت  وكذلك 

اخلام�س كان مليًئا باملفاجاآت.
لتفّ�قي  نظًرا  تر�شيحي  مت  حيث  باجلامعة،  للتدري�س  اأتهياأ  ُكنت 
ال�ّشتاء  ليايل  ليلة من  العا�شمة، ويف  التاريخ بجامعة  ومتّيزي يف درا�شة 
العتيقة،  الُكتب يف مكتبته  ببيت جّدي حتّركت  كّنا جنتمع  الّدافئة حيث 
ُثّم ت�شقط فجاأة على الأر�س حمدثة  ورجف قلبي معها وهي تدور ح�يل 
تخ�ّشب  ناظرّي، عندها  اأمام  لتتقّلب  بيد خفّية  ُتفتح  اأن  قبل  دويًّا مهيًبا 
ل�شاين يف فمي، كانت �ش�رتي ُتنق�س اأمام عيني على �شفحة الكتاب، ظهر 

ا وُكتب بـ»الّتيفيناغ«))). الّرمز اأي�شً

)1) »التيفيناغ« هي الحروف األبجدية للـ»متازيغت«، أي اللغة األمازيغية.
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��س«.. خم�شة، اأنا املحارب اخلام�س يف عائلتي، كان اأّولنا جّدي  »�شمُّ
مّت  وقد  وهاأنذا  عّمي،  ُثّم  »زياد«،  اأبي  ُثّم  جّدي،  �شقيق  ُثّم  اهلل«،  »عبد 
اختياري قبل اأخي كالعادة لأنني الأكرب. بداأت رحلتي من بيت جّدي يف 

اجلزائر، ول اأدري اأين �شتنتهي.

r
الفّيوم
»نور«

الأر�س  ت�شرب  متعّرجة  خط�ط  يف  ال�ّشماء  يف  يلمع  املعقرب  الربق 
كان  بغزارة،  يهطل  الّدّفاق  املطر  وبداأ  فجاأة،  ال�ّشماء  اأَْغ�شفت)))  بقّ�ة، 
جُلني  من  �شيف  وكاأّنه  العري�س  الأفق  خّط  ملم�ًشا  يتذبذب  ال�مي�س 

ي�ش�ي، ُذبحت �شم�س املغيب، وتدّفق من جرحها ال�ّشفق الأحمر.
الباهت  امل�شباح  �ش�ء  من  �شريط  هناك  كان  ال�ّشاكنة  غرفتها  يف   
يت�شلل مرتجرًجا من فرجة باب الغرفة ال�ّشابحة يف رمادّية �شاحبة، فقد 
اأخذ الّنهار مييل للأُُف�ل. كانت »ن�ر« ت�شع راأ�شها املُتعب على و�شادتها، 
وعيناها النجلوان مت�ّشطان �شقف الغرفة يف ترّقب، باتت تخ�شى الليل 
داع واخل�اء، فقد اجتازت حًدا  ب�شّدة، ل �شيء يرتدد براأ�شها �ش�ى ال�شّ
التي  نف�شها  اأعاجيب  منها  ترى  مفت�حة  كّ�ة  يف  بها  األقى  التفكري  من 
هي  بائ�شة  حالة  يف  وهي  امل�شئ�مة  الليلة  تلك  فمنذ  قبل،  من  ترها  مل 
تلك  �شاركتهّن  ول  باجلامعة  بهّن  التقت  ما  ليتها  اخلم�س،  ورفيقاتها 
الّطق��س الغريبة التي اأخربنها اأّنها �شتجلب لهّن ال�ّشعادة، لن تن�شى اأبًدا 
»القْلَقدي�س«، هذا الكتاب العجيب الذي تف�ح منه رائحة الَعرق الَب�شري، 

)1) أغضفت الّسامء أي لبسها الغيم وأظلمت.
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وكاأّنه كيان حّي ينب�س وينتف�س ويتنف�س، فغلفه الغريب له ملم�س ُي�شبه 
ملم�س جلد الإن�شان! 

خزانة  نح�  ت�شرد  وهي  قلبها  دّقات  وت�اثبت  جل�شتها  يف  اعتدلت 
»ح�ّشان«،  من  اأخذته  بعدما  »الَقْلَقدي�س«  كتاب  اأودعت  حيث  ملب�شها، 
باإ�شاءة  اأ�شرعت  بال�شبط!  بالّذات؟ هي ل تدري  الكتاب معها هي  ملاذا 
الكتاب  هذا  تكره  هي  ا�شطراب،  يف  وتلفتت  لفرا�شها  املجاور  امل�شباح 
اأ�شفل  غريب  و�شم  لديه  الأط�ار،  غريب  رجل  ب�شببه  ا�شتدرجهن  الذي 
رفيقتها  كانت  حيث  العتيقة،  للكتب  متجر  يف  به  التقني  قد  كّن  عنقه، 
ال�شحر  فن�ن  لتعّلم  كتاب  عن  تفّت�س  جراأة  اأكرثهن  كانت  التي  »غيداء« 

الأ�ش�د.
حتى الآن هي ل تدري كيف ذهنب لبيت هذا الّرجل الغريب وحدهّن 

للح�ش�ل على هذا الكتاب؟ وكيف وثقن به لهذه الّدرجة!
كل  تذكر  زالت  ما  باأنفها،  عالقة  زالت  ما  هناك  ال�شداأ  رائحة 
اأ�شدر  خط�ة  عليه  خطت  كّلما  الذي  الأر�شية  خ�شب  �ش�ت  التفا�شيل، 
اأزيز  العفن،  ببقع  املربق�س  ال�ّشقف  اأُذنيها،  يف  يطّن  زال  ما  َخ�شخ�شات 
وو�شعتهما  كّفيها  رفعت  ح�لها،  يرتدد  زال  ما  ُيغلقه  وه�  املخيف  الباب 
اللحظة.  تلك  يف  جمدًدا  ت�شمعه  وكاأّنها  �شديد  بانزعاج  اأذنيها  على 
اأغم�شت عينيها لتجرّت تلك اللحظات، كيف �شّبكن اأيديهن وهّن ي�شكلن 
اأبًدا  تن�شى  لن  الّروحية،  ق�اهّن  وتت�ّحد  وجدانًيا،  مًعا  ليت�ا�شلن  حلقة 
و�ش�ت  البارد،  بالعرق  مبللة  كانت  اّلتي  رفيقاتها  كف�ف  ارجتافات 
حمم�ًما  يلهث  كان  وكيف  غريبة،  طل�شَم  يردد  وه�  الأج�ّس  »ح�ّشان« 
فجاأة: األ�شنتهّن  على  انزلق  الذي  الغريب  النداء  وهذا  بها،  ينطق   وه� 

»ماذري�ن...ماذري�ن..ماذري�ن«
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ُثم هذا اخلفقان يف قلبها، وتلك الّرجرجات العنيفة واملتتابعة، واأمل 
الّراأ�س وكاأّن اأحدهم يّدق جمجمتها مبطرقة، ُثّم انزواوؤها يف داخل نف�شها 
يتحّدث،  وه�  ت�شمعه  ي�شيطر عليها،  اآخر  كيان  �شيء، وح�ش�ر  وكاأّنها ل 

لكّنها تعجز عن الكلم... اإّنها »َرْيُهقانة«!
يفعلنه، حتى  ما  على  وت�افقهن  اخلم�س  رفيقاتها  تلزم  »ن�ر«  كانت 
للإقامة  وانتقلت  ر�ش�بهّن،  تكرر  وقد  يفعلن،  كما  درا�شتها  اأهملت  اأّنها 
معهن يف �شّقة »غيداء« الفاخرة وبداأت تقّلدهّن يف طريقة امللب�س، ويف 
راأ�شها  بحركة من  اكتفت  فكرة غريبة  اإحداهن  وكّلما طرحت  ال�شل�ك، 
اإ�شارة للتاأكيد على م�افقتها لها، رغم اأّنها مل ي�شبق اأن اآمنت بهذا الن�ع 

من الأفكار.
اقرتبت من الّنافذة، بداأت الّرياح الّريدانة))) حتّرك خ�شلت �شعرها 
الفحمّي املن�شدل على كتفيها، ما عادت ترتدي احلجاب كما كانت تفعل 
قبل وفاة والديها، وها هي الآن تت�شح بال�ش�اد كما تفعل رفيقاتها، لكّنها 
الآن ل ترتديه حداًدا على وفاة اأهلها، بل ترتديه لت�ؤكد انتمائها اإليهّن، 
كانت  الإنرتنت.  �شبكة  على  عنها  قراأن  التي  الغريبة  الفرقة  تلك  واإىل 
ت�شكن  كانت  التي  الرباءة  تلك  طم�س  اأ�ش�د  �شميك  بخّط  عينيها  تر�شم 
الل�ن  بنف�س  الرقيقتني  �شفتيها  �شبغت  اأّنها  حّتى  طف�لتها،  منذ  عينيها 

الأ�ش�د، اأّما طلء الأظافر فكذلك ه� اأ�ش�د، �شارت ُغدافية))) الإهاب.
تلك  يف  عنقها  على  ظهر  الذي  ال��شم  وحت�ش�شت  املراآة  من  اقرتبت 
امنحت  ل�  ت�ّد  اأ�شنانها،  على  تكّز  وهي  عليه  �شغطت  الّدهماء،  الليلة 

)1) الّرياح الّريدانة: اللينة.

)2) الُغداف هو الُغراب شديد الّسواد. 
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معامله واختفى من مكانه. اأحياًنا ت�شتاق لنف�شها القدمية، لكّنها �شرعان 
ما تنزلق مّرة اأخرى لعاملها ال�ش�داوي نظًرا ل�شعفها وه�شا�شتها وخ�فها 

الذي �شع�شع عزميتها.
كانت »ن�ر« بعد وفاة والديها يف حادث األيم قد انتقلت لتقيم مع جّدتها 
لأبيها، اأ�شّر عّمها على هذا رغم اأّن خالتها اأبدت ا�شتعدادها ل�شت�شافتها 
متاًما،  ابنتها  مثل  و�شتعاملها  »ن�ر«  حُتّب  اأّنها  اخلالة  اأخربته  بيتها،  يف 
لكّنه اأ�شّر على ا�شطحاب »ن�ر« لبيت اأّمه، فانتقلت معه مرغمة والنك�شار 
ميلأ ف�ؤادها املكل�م، فه� العائل وامل�شئ�ل عنها الآن، ول متلك اأمامه اإّل 

مت. الّطاعة وال�شّ
مب�ت  الأمان  فقدت  فقد  والتهديد،  ال�شديد  باخل�ف  ال�شع�ر  لزمها 
اأ�شرتها املفاجئ، كما اأّنها عانت وهي تراقب �شقيقها ال�حيد وه� يلفظ 
اأنفا�شه الأخرية متاأّثًرا بجراحه اإْثر هذا احلادث، اأرادت اأن تزور طبيًبا 
نف�شًيا لكّنها مل تتمّكن من ذلك، فعّمها يرى زيارته و�شمة عاٍر و�شيًئا غري 

مقب�ل و�شي�شيء اإىل �شمعتها و�شمعة بنات عّمها!
اإليه فاأنهى احل�ار معها بنظرة حازمة، و�ش�ت �شارم، وقرر  ت��ّشلت 
من تلك اللحظة اأن يق�ش� عليها لت�شتقيم، فه� يرى هذا اأف�شل لكي تتعافى 
من اآثار اأزمتها ب�شرعة، وكان خمطًئا للغاية، فقد نف�شت يدها من الّرجاء 

فيه، واأ�شمر الياأ�ُس منها.
ف  ة كّلما َغ�شِ ا�شت�شلمت »ن�ر« ل��ش��شات �شيطانها الذي لزمها وخا�شّ
الليل، فالليل يعني اأّنها يف اأق�شى حالت �شعفها ووحدتها. اأخطاأت عندما 
اهتّز اإميانها مبراد اهلل من حياتنا هنا، ن�شيت اأننا جميًعا �شنم�ت، واأّن 
حياتنا احلقيقية هناك يف طرف اآخر من ج�شر احلياة الذي نعربه بت�ؤدة، 
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اأّنه  يقني  على  لكننا  املحت�م،  بقدره  فجاأة  بيننا  من  اأحدنا  ي�شقط  وقد 
�شبقنا وم�ج�د هناك، حيث �شنلتقي مّرة اأخرى باإذن اهلل.

حتتاج  كانت  بالياأ�س،  اأ�شابها  احلبيبة  اأ�شرتها  على  ال�شديد  حزنها 
اإكمال رحلتها، فاحلياة لن تخل� من  تتمكن من  لكي  الأمل،  جلرعة من 
احلّب، حّب خالة، وحنّ� عّمة، ورفق �شديقة، ورمّبا م�شتقبًل يف احت�اء 
مل  هي  اأم�مة  وحلوة  وحّبه،  بحنانه  اجلّب  غيابة  من  ينت�شلها  قد  زوج 
تعرفها بعد، وقد يعّ��شها اأولدها ي�ًما ما عن اأ�شرتها التي فقدتها يف هذا 
الأليم، لكّن وق�دها الإمياين كان قد نفد، وكانت حتتاج لدواء  احلادث 

حتى يرباأ جرح قلبها، لكّنها مل جتد من يداويها.
م�تهما!  على  تل�مهما  �شارت  اأّنها  حّتى  ل�الديها،  الدعاء  تركت 
عينان  ب�جهها  األ�شق  قما�شية  دمية  وكاأّنها  واجمة  ملحمها  اأ�شبحت 
قرب  العظمي  هيكلها  وكاأّن  ا  وغم��شً ووحدة  انعزاًل  ازدادت  زجاج،  من 
متنقل بني الّنا�س وقد ُدفنت فيه روحها اله�ّشة، نه�س احلزن قلبها نه�ًشا، 
ونفد  عمرها،  من  الثمانني  تخطت  فقد  احت�ائها  من  جدتها  تتمّكن  مل 
خمزونها من �شرب اجلّدات على �شرد احلكايا احلل�ة والّذكريات اللطيفة 
لأحفادها حني كان�ا �شغاًرا، والإن�شات اإليهم عندما يكربون، ما عادت 
تتلذذ بالإن�شات للم�شكينة »ن�ر«، ورمّبا لأّن حفيدتها »ن�ر« كانت غريبة 

عنها، نظًرا لغربتها مع والديها يف بلد خليجي ل�شن�ات.
ترى اجلّدة اأّنها اأّدت ر�شالتها نح� اأبنائها، وحتتاج الآن ملن يرعاها، 
وقد اأهداها اهلل حفيدة هّينة لّينة لتق�م بتلك املهّمة. لكن ذلك كان يف 
البداية حني بدا كّل �شيء يف »ن�ر« ينّم عن اللطف وال�داعة، وكان هذا 
قبل ق�ش�ة عّمها وقبل لقائها بـ»غيداء«، التي كانت حتن� عليها، وتن�شت 
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اإليها، وتبدي التعاطف والهتمام، هي وبقية الفتيات، ف�جدت »ن�ر« فيهّن 
ملذها ال�حيد فاأعطت اجلميع ظهرها واكتفت برفقتهّن. مل يكن ُهناك 

من يح�ل بينها وبني ُخلطاء ال�ّش�ء وُع�شراء ال�شّر.
الآخرين،  عي�ن  يف  ُمذنبني  خاطئني،  كئيبني،  البع�س  يك�ن  قد 
فيزهدون فيهم، وينفرون منهم لأّي �شبب كان! اإّما جل�هر مل يعجبهم، 
اختلف!  جمّرد  اأو  �شقطة،  اأو  خاطئ،  ك�شل�ك  ُير�شهم،  مل  ملظهر  اأو 
على  �شيقبل�ن  فقط  حينها  الّدوام،  على  الّنف��س  من  ُيطل  حلزن  ورمّبا 
والباهتة،  املرتع�شة  اأحداقها �ش�رهم  اّلتي تربق يف  الأخرى  العي�ن  تلك 
حبة �ش�ء  مهما بلغت تلك الأحداق من ال�ّش�ء، وقد تك�ن تلك الأحداق ل�شُ
�شبًبا  البداية  روا يف  ونفَّ ق�ش�ا  اّلذين  فيك�ن ه�ؤلء  للهاوية!  ا  جتّرهم جرًّ
يق هي  ل�شياع ه�ؤلء امل�شاكني يف الّنهاية، وقد تك�ن التقطيبة وزفرة ال�شّ
ياع، فمتى �شننتبه لردود  الّدفعة الأخرية ملن تراه خمتلًفا عنك نح� ال�شّ
اأفعالنا عندما نلتقي به�ؤلء املختلفني على الطريق؟ ومتى �شيبلغ الإح�شان 
جراح  وترباأ  يثبت�ن،  لعّلهم  عليهم  رب  وال�شّ لقب�لهم  يدفعنا  مبلًغا  مّنا 

نف��شهم، ويتغرّيون للأف�شل؟
للآخرين. بال�ّد  تت�شع  لكّنها  رمّبا،  �شئيلة  م�شاحات  قل�بنا  يف    
اأّن  تعلم  كانت  الّنافذة،  حاّفة  من  اأكرث  تقرتب  وهي  راأ�شها  »ن�ر«  هّزت 
الرقيق  بهيكلها  مظلمة  زاوية  يف  �شُتحب�س  روحها  اأّن  يعني  الليل  هب�ط 

الذي كّلما ازدادت ال�شماء ُظلمة وحلكة اأخذ يرجف.
 حتى متى �شتظّل اأ�شرية للخ�ف هكذا؟ وكيف �شتتحرر من هذا القيد؟ 
فهي تعلم اأّن هناك امراأة اأخرى ت�شكنها كّل ليلة، واأّن ا�شمها »َرْيُهقانة«، 
لكنها ل تدري ملاذا ت�شكنها، وملاذا يف الليل بالّذات؟ وما الذي ُتريده منها.
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كدوّي  راأ�شها  يرتدد يف  كان  »ن�ر«  �شدر  من  املنبعث  ه�شي�شها  �ش�ت 
النحل بل انقطاع، تنادي دائًما على »َحمزة«، وهي ل تعرف من ه� هذا 
وتتبعه ط�اعية  لتبحث عنه  قليل  بعد  اأّنها �شتخرج  لكّنها تعرف  ال�ّشاب، 
لأمر »َرْيُهقانة«، ورغم اأنفها �شت�شري اإليه، ولن تتمكن من العرتا�س، فقد 

حاولت ال�شراخ لكّن �ش�تها ل يخرج من حنجرتها.
طلبت من جّدتها الع�ن، لكّنها مل ُت�شّدقها، اأخربتها عن تلك الك�ابي�س 
التي بداأت تراها، تغرّي �ش�تها وحتّدثت ب�ش�ت »َرْيُهقانة« فنهرتها اجلّدة 
و�شارت تغلق باب غرفتها على نف�شها من الّداخل باملفتاح كّل ليلة خ�ًفا 
منها وو�شفتها باجلن�ن، مما ا�شطّر »ن�ر« للرحيل وترك البيت وهي ل 
تعلم اأّن هذا �شيك�ن بداية لغربة اأكرب، وتيه اأو�شع، ووح�شة اأثقل، وخطٍر 

اأ�شّد.
رك�شت امل�شكينة نح� رفيقاتها اللتي اأ�شابهن مثل ما اأ�شابها، فكّل 
واحدة منهّن ت�شك� من نف�س الأعرا�س ب�شبب �شاحرات ماذري�ن، انتقلن 
بداية ل�شّقة »غيداء«، ّثّم قررن النتقال اإىل »الفّي�م« باأمر من »ن�ر«، وكان 
الأمر حقيقة من »َرْيُهقانة« التي ت�شيطر عليها وت�ّلت زعامة الفتيات، فقد 
ا�شتدّلت على مكان بيت »اأبادول« مب�شاعدة »ح�ّشان«، كانت »َرْيُهقانة« قد 
اأحكمت ال�ّشيطرة عليه وعليهّن. لكّن الأُم�ر �شاءت، ف�شاحرات »ماذري�ن« 
»مملكة  اأر�س  على  هناك  كّن  كما  ق�اهّن  ا�شتخدام  من  يتمّكن  مل  هنا 
عن  واخلارج  والع�ش�ائي  املن�شبط  غري  الفتيات  �شل�ك  و�شار  البلغة«، 
والدوار  داع   وال�شّ املر�س  واأ�شابهّن  كبري،  ب�شكل  للنظر  لفًتا  املاأل�ف 
والإغماء، فتفّرقت الفتيات، وبداأ الأهل يتعامل�ن مع الأمر بطرق خمتلفة، 
بع�شهم راأى ابنته مري�شة نف�شّية ومت اإحلاقها مب�شت�شفى خا�ّس ويف �شرّية 
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القراآن،  اآيات  عليها  ليقراأ  لآخر  �شيخ  من  اأبيها  مع  تتنقل  واأخرى  تامة، 
عادت  وما  للطالبات  بيت  يف  ت�شكن  كانت  فقد  لقريتها  عادت  والثالثة 
رقم  معها  وتل�شى  وتل�شت  اختفت  والّرابعة  الغريب،  ب�شل�كها  مقب�لة 

هاتفها وكاأّنها تبّخرت يف اله�اء!
الك�ابي�س،  من  ت�شك�  كلتاهما  مت�ا�شلتني،  و»َغيداء«  »ن�ر«  وبقيت 
الفرا�س  »َغيداء« طريحة  �ش�اده. كانت  الليل، وهط�ل  ة بعد جث�م  خا�شّ
الأُخرى  هي  انف�شلت  وقد  منف�شلن،  ف�الداها  وحيدة  وكانت  دوًما، 
ت�شبب  كانت  فقد  يعرت�شا!  ومل  اجلامعة،  دخ�لها  بعد  ال�ّشكن  عنهما يف 
والدها  عليها  فاأغدق  اجلديد،  حياته  �شريك  مع  امل�شاكل  منهما  لكّل 
باملال ومنحها �شّقة لتبتعد، واأزاحتها اأّمها القا�شية لتحافظ على حياتها 
ا لتجّمع الفتيات قبل اأن تظهر »ن�ر«  ة، ف�شارت �شّقة »غيداء« مقرًّ اخلا�شّ

يف حياتهّن.
تلك  يف  معها  »ن�ر«  بقيت  با�شتمرار.  تهل��س  وكانت  مر�شها،  ازداد 
الظلم  هب�ط  ليلة  كّل  وتنتظر  بالفّي�م،  حديًثا  ا�شتاأجرنها  التي  ال�ّشقة 
ثابتة  بخط�ات  فيها!  �شرب  كّل  وحتفظ  تعرفها  وكاأّنها  �ش�ارعها،  لتج�ب 
�شعرها  تعق�س  بينما  الظلم،  و�شط  تربقان  وعيناها  بالقّ�ة،  ومفعمة 
انتزعتها من  راأ�شها، وت�شري ب�شرتة جلدية �ش�داء  الّناعم خلف  الفحمي 
»َغيداء« بل ا�شتئذان. كانت »ن�ر« لفتة للأنظار وهي تدّق الأر�س بكعب 
على  �شخ�س  اأّي  يجروؤ  ل  ولكّن  كانت،  فاتنة  الط�يل،  الأ�ش�د  حذائها 

القرتاب منها، فهي تبدو مريبة و�شديدة ال�شرا�شة والغم��س.
 متّكنت »َرْيُهقانة« من ال�شيطرة على »ن�ر« بالكامل، وكانت الأ�شعف 
وه�انها،  عينيها،  بني  القابع  ال�شديد  اخل�ف  الفتيات،  بني  من  نف�شًيا 
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و�شعفها ب�شبب حزنها وروحها اله�ّشة بعد تفّلت اإميانها من بني جنبيها 
جعلها �شيًدا �شهًل، وكان هب�ط الظلم ه� بداية ج�لة »َرْيُهقانة« بج�شد 
تلك الفتاة اجلميلة يف �ش�ارع الفّي�م، كانت تزوم وهي تفّت�س عن »حمزة« 
هنا وهناك، ترب�شت له، وتبعته للم�شت�شفى حيث كان اجلد »اأبادول« ل 
يزال غارًقا يف غيب�بته، حاولت اأن تتحّدث معه، لكنها كانت دوًما تف�شل، 
لإفاقتها، اعرت�شت  املمر�ش�ن  وي�شارع  اأمامه  وعيها  لتفقد  فجاأة  وتنهار 
بتعّجب  لها  �ش�ؤاله  تكرر  ونهرها عندما  بل  لكنه جتاهلها،  طريقه مّرات 

عن �شبب تتبعها له، يف البداية كان هادًئا ومهّذًبا:
مرحًبا، هل تريدين �شيًئا؟ كيف اأُ�شاعدك؟ �

اأكرث حّدة  الرد! فهناك ما يحجبها! �شارت لهجته  وكانت تعجز عن 
لحظ�ا  وممر�شيه  امل�شت�شفى  اأطباء  اأّن  و�شايقه  بها  لقاوؤه  تكرر  عندما 

الأمر:
هل تعرفينني؟ ماذا تريدين مني؟ ملاذا تْتبعينني! �

وظّلت على حالها، عندما تقف اأمامه تعجز عن الكلم! �شارت خلفه 
للبيت  اجلّد  نقل  الأُ�شرة  اأفراد  جميع  قرر  اأن  بعد  »اأبادول«  بيت  حتى 
قد  �شرورًيا،  اأمًرا  بامل�شت�شفى  احتجازه  عاد  فما  خدمته،  على  للتناوب 
يحتاج لرعاية �شريرية فقط، ومراقبة على الّدوام، و�شتعاونهم ممر�شة 
على  »َرْيُهقانة« مل جتروؤ  لكّن  بت�ظيفها،  اخلا�ّس  ن�شحهم طبيبه  بارعة 
القرتاب منه، فعلى ب�ابة البيت كان ثّمة ما مينعها من الدخ�ل! وحّتى 

الآن هي ل تعرف �شبب انعقاد ل�شانها، وما اّلذي يحجبها!

r
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»حّسان« 

كّل  لتغرق  ثجاًجا  ماءها  تر�شل  كانت  الّرمادية  الغي�م  من  حفنة 
�شيء، املطر يجلد الّن�افذ، الأ�شجار تنحني واأغ�شانها ترتع�س، والّرياح 
ال�شكان  البي�ت بقّ�ة، فاأ�شرع  الّن�افذ على جدران  تن�ح وتطرق م�شارع 
باإغلقها، وخل الطريق من املاّرة يف غ�ش�ن دقائق، كان »ح�ّشان« يرك�س 

وه� يج��س بعينيه يف خ�ف، ترى ما اّلذي قلب حاله!
قلب  يخلع  اأن  ي�شتطيع  الذي  الطرف  الأق�ى،  الطرف  ه�  دائًما  كان 
من اأمامه بنظرة واحدة، منذ اأن انزلقت قدماه لعامل ال�ّشحر الأ�ش�د وه� 
ا وخبًثا ي�ًما بعد ي�م، اأما الآن، وبعد حديثه الأخري مع  يزداد قّ�ة وغم��شً
ال��ش�ل  فهي حتاول  �شديدين،  وخ�ف  يتخبط يف حرية  �شار  »َرْيُهقانة« 
زادها  مما  عليه،  ال�شيطرة  من  تتمكن  مل  لكّنها  با�شتمرار،  لـ»حمزة« 

غ�شًبا ومتّرًدا و�شرا�شة.
ج�شد  حتتل  وهي  اأفعالها  يف  و�شبيانية  �شخيفة  »َرْيُهقانة«  كانت 
اآبهة  غري  ترتديه  معطف  وكاأّنه  ت�شتخدمه  و�شارت  امل�شكينة  الفتاة  تلك 
لكين�نتها، مل يكن يف ح�شبانه اأّن الأم�ر �شتخرج عن �شيطرته، مل يت�ّقع 
اأن تنهار الفتيات تباًعا، ظّن اأن ا�شتح�شار �شاحرات »َماذري�ن« �شُيك�شبه 
القّ�ة والنف�ذ ليح�ز مكانة اأكرب يف عامل ال�شحر هنا وتعل� منزلته، لطاملا 

حذرته اأّمه من القراءة والتفتي�س يف ُكتب ال�ّشحر وه� �شاب يافع.
»الَعزيف«)))  كتاب  يف  قراأه  ما  تذّكر  عندما  �شدره  يف  بع�شرة  �شعر 

)1) كتاب الَعزيف هو كتاب خيايل أنشأه كاتب الرعب األمرييك »هوارد فيليبس الفكرافت« من 

الله الحظرد، وامللّقب  تأليف شخصية خيالية يف رواياته، وهو شاعر عريب من صنعاء اسمه عبد 

بالعريب املجنون. وأطلق عليه اسم Necronomicon نيكرونوميكون، والعزيف هو صوت الجن، 

صوت الرّمال وهي تتساقط فوق بعضها، وصوت الريح عامة.
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معها  الت�شال  وكيفية  وتاريخها  القدمية  الكيانات  عن  يتحدث  اّلذي 
ا �ش�ف مي�ت بطريقة  وا�شتح�شارها، واأن من ميتلك هذا الكتاب ناق�شً

مفزعة ل يتخيلها اأحد، وكان قد حاز بالفعل على ن�شخة ناق�شة منه..
ظّن اأّن »�شاحرات ماذري�ن« �شي�شاعدنه ويكّن خادمات له، بعد ف�شله 
يف ا�شتخدام ق�ى »الّدوا�شر« من قبل، لكّنه اأخطاأ بحماقته فيما اأقدم على 
فعله، كانت تلك هي املّرة الأوىل التي يطّبق فيها طق��ًشا �شيطانية دون 

الرج�ع لكبري ال�ّشحرة الذي قد تتلمذ على يديه، والآن ياأبى معاونته.
له،  الفتيات  اأهايل  مطاردة  من  التمّل�س  »ح�ّشان«  ي�شتطيع  بالكاد 
حتّ�لت حياته اإىل جحيم، حّتى اأُّمه ماتت يف فرا�شها منذ ي�مني وتركته 
ليلقى جزاء عمله وحده، ترك م�شكنه ف�ًرا، وانتقل ليقيم يف غرفة بائ�شة 
ف�ق �شطح منزل قدمي اآخر، ل يختلف كثرًيا عن َم�شكنه ال�ّشابق. عندما 
ال�ّشطح، كاد  الغرفة على  اأمام باب  يتهادى  الّدرج ملح طيف »ن�ر«  �شعد 
لقاء  ُيريد  ل  فه�  بح�ش�ره،  ت�شعر  اأن  قبل  الّدرج  هابًطا  بالفرار  ُي�شرع 
»َرْيُهقانة« اّلتي ت�شكنها ليًل، ول ي�ّد احلديث معها، لكّنها ا�شتدارت ونادته 

ب�ش�ت حاد:
»ح�ّشان«! �

ينب�س  مل  نم،  كال�شّ اأمامها  وقف  فجاأة،  وجهه  و�شحب  ببطء  التفت 
ببنت �شفة، اأردفت قائلة وهي تخرتقه بنظراتها القا�شية:

ملاذا انتقلت من م�شكنك دون اأن ُتخربين؟ �
العنب  كرمة  ُي�شبه  وجهه  كان  ا�شطراب،  يف  يتخّبط  اأمامها  وقف 
الّذابلة، حاول ترديد تع�يذة تقيه منها ومل يفلح، كرر الأمر وردد طل�شَم 

لي�شرفها ومل ُيفلح، لحظت اأّنه يتمتم ب�شيء ما، فزجرته قائلة:
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كّف عن ترديد تلك التعاويذ اأّيها الأحمق! ما اّلذي حدث لك؟ �
قال بتلعثم:

ماتت اأُّمي منذ ي�مني، وكان ل بّد من ترك البيت، فاأهايل الفتيات  �
يطاردونني، وُكنت على يقني اأّنك �شتعرثين علّي.

ثقبته بنظراتها، فاأ�شرع يفتح باب الغرفة، دلفت خلفه وجل�شت قبالته 
بحقيبتها،  كان  الذي  »الَقْلَقدي�س«  كتاب  بينهما  وو�شعت  الطاولة،  على 
ور�شقته بنظرة اخرتقته فارجّت لها، فارق كبري بني هيئة »ن�ر« وهي على 
»َرْيُهقانة« الأثريي املُتمّرد،  طبيعتها، وبني هيئتها الآن وقد تلب�شها كيان 

قالت بغ�شب وهي ت�شري جل�شد »ن�ر« الذي ت�شكنه:
هذا اجل�شد ل ُيلئمني، الأم�ر ل ت�شري على ما يرام هنا، كرهت  �

عاملكم.
زفرت بحنق واأردفت غا�شبة:

اأحتاج للمزيد من القّ�ة، ول بّد اأن ُت�شاعدين. �
وكيف �شاأ�شاعدك؟ �

كّل  ي�ّد  الآخر كذئبني جائعني  يت�شمم  يتحاوران بحذٍر وكلهما  كانا 
منهما اأن يفرت�س الآخر، طالعته بتحّفز وقالت:

وح�شب،  � عاملكم  اإىل  اأنتقل  لكي  كافية  كانت  الّدوا�شر  زعيم  قّ�ة 
اأُ�شيطر على ج�شد تلك البائ�شة، ومل اأمتّكن حتى الآن من  بالكاد 
»ماذري�ن«  �شاحرات  وباقي  »حمزة«،  مع  الّتخاطر  اأو  احلديث 

الفا�شلت عجزن عن ا�شتخدام ق�اهّن حتى الآن.
تعرفني اأّنهن اأ�شعف منِك، فاأنِت قد ُحزت قّ�ة زعيم الّدوا�شر. �
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�شاحت غا�شبة:
حمقاوات! �
وما احلل؟ �

فتحت كتاب »الَقْلَقدي�س« وقالت ب�ش�ت ي�شبه حفيف اأوراق الأ�شجار:
�شتعرف الليلة. �

اأخرجت تلك اجلمجمة التي كان »ح�ّشان« قد ا�شرتاها بثمن بخ�س مع 
جماجم اأخرى من حار�س املقابر اخلبيث اّلذي كان ي�شرقها من الأكفان 
»ح�ّشان«  طق��س  �شمن  من  هذا  وكان  الطب،  كلّية  لطلب  يبيعها  ُثّم 
نهاًرا  »َرْيُهقانة«  ت�شكنها  كانت  والتي  ماذري�ن«،  »�شاحرات  ل�شتح�شار 

حتى يحّل الليل فتخرج منها لت�شكن ج�شد »ن�ر«.
و�شعت  »َرْيُهقانة« اجلمجمة على ي�شارها، واأغم�شت عينيها و�شكنت 
مكانها وكاأّنها متثال من ّنحا�س، فاق�شعّر ج�شد »ح�ّشان« وه� يرتقّب ما 
�شتفعله، ثلث �شاعات ثقال مّرت عليه وقد ا�ش�ّد وجهه وغرقت ملب�شه 

بالعرق، كان باب الغرفة ُيفتح على فرتات متباعدة.
الباقيات،  تبعتها  ُثّم  للمكان،  الأقرب  كانت  فقد  اأوًل  »غيداء«  دلفت 
الّنهاية،  يف  و�شلت  غم��س  يف  فرتة  منذ  اختفت  التي  الفتاة  تلك  حتى 
واجتمعن كما حدث من البداية، ا�شتطاعت »َرْيُهقانة« ا�شتدعاء رفيقاتها 
اجلماجم  واأخرجن  حلقة،  يف  وجل�شن  ة،  اخلا�شّ بطريقتها  ال�ّشاحرات 
ة بهّن وو�شعنها على الّطاولة، و�شّبكن اأيديهن، وكانت »َرْيُهقانة«  اخلا�شّ
هي من تردد الطل�شم هذه املّرة، ارتفع الكتاب يف اله�اء و�شدرت عنه 
غمغمات خميفة، وانبثق �ش�ء اأ�شفر من بني دّفتيه، فرتاجع »ح�ّشان« حتى 

الت�شق ظهره باجلدار.
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راأى »َرْيُهقانة« الآن ب�ش�رتها التي كانت تظهر بها لـ»حمزة« على اأر�س 
مملكة البلغة بكيانها الأثريي امللّ�ن وهي معّلقة يف اله�اء، دارت بينها 
وبني رفيقاتها من �شاحرات »ماذري�ن« معارك طاحنة، وقد اأخرجتهّن من 
اأج�شاد الفتيات واحدة تل� الأخرى وبقي »ح�ّشان« ُيراقبهن يف هلع، وقد 
جحظت عيناه وا�شتحال جلده جلد اإوّزة، خدعت »َرْيُهقانة« باقي �شاحرات 
املزيد  لتكت�شب  ال�ّشديد  تباًعا مبكرها  لتقتلهن  وا�شتدرجتهن  »ماذري�ن« 

من الق�ى، كما فعلت من قبل.
قد  الفتيات  كانت  ُمرعًبا،  دوًيا  فاأحدث  الطاولة  على  الكتاب  �شقط 
فقدن وعيهن، وتهاوت اأج�شادهّن على اأر�س الغرفة واحدة تل� الأخرى، 
قلبه،  لها  انخلع  بنظرة  وطالعته  »ح�ّشان«،  يقف  حيث  »َرْيُهقانة«  التفتت 

وقالت بتنّمر:
اأّيها البائ�س، جاء دورك. �

الإغماء  تفيق من  وكاأّنها  »ن�ر«  وبدت  »ن�ر«،  »َرْيُهقانة« جل�شد  عادت 
واّت�شعت حدقتا عينيها ب�شكل مريب، واألقت على »ح�ّشان« تع�يذة عجيبة 
حّ�لته خلادم مطيع لها ل� اأمرته بقتل نف�شه لفعل يف احلال، كان يتنف�ّس 

وح�شب.
ُثّم وثبت وهي حتمل الكتاب وانطلقت خارجة من باب الغرفة خمّلفة 
واأمامهن  للتّ�،  اأ�شر �شاحرات ماذري�ن  وراءها خم�س فتيات حتررن من 
ب�شع دقائق ليفقن وتع�د كّل منهن حلياتها ال�ّشابقة مع بع�س الّذكريات 
املخيفة، اإّل تلك امل�شكينة »ن�ر« التي كانت ت�شكن هيكلها الرقيق وتتحّرك 
به، غمغم »ح�ّشان« وتبعها، كانت عيناه مفت�حتني على و�شعهما وه� ي�شري 

خلفها يف اآلية عجيبة.

r



39

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

-2- 
»بيت أابدول«

ما  الّزاحف،  اجلي�س  كطلئع  غي�مه  واأر�شل  املُعتم  رواقه  الليل  مّد 
زالت ال�ّشماء هائجة �شاخبة، جتلجل رع�دها، وتع�شف رياحها ح�ل بيت 
اأ�شجاره وتبعرث زه�ر حديقته. رفعت »�شارة«  »اأبادول« حّتى كادت تقتلع 
راأ�شها املتعب بعد نهار ط�يل ق�شته بج�ار جّدها احلبيب »اأبادول« الذي 
ليتناوب اجلميع على رعايته، �شهران  البيت  اإىل  ا�شطرت الأ�شرة لنقله 
الياأ�س  ملأ  �شمت،  يف  يراقب�نه  وهم  الغيب�بة  تلك  يف  دخ�له  منذ  مّرا 
قل�بهم وهم يراقب�ن حاله الذي كان يزداد وهنا و�شعًفا ي�ًما بعد ي�م، 
وقد بقي �شبح امل�ت يط�ف ف�ق راأ�شه، وكان قلب »�شارة« يتمزق حزًنا على 

جّدها الأكرب، فهي حن�نة كاأّمها »حبيبة«.
الأريكة، كان  غري»�شليمان« يغف� على  ال�شّ بالقرب منها كان �شقيقها 

ينتظر ع�دة والديه بج�ارها، فه� �شديد الرتباط بها.
كانت  خمتلف،  باأمر  منهم  كّل  ان�شغل  فقد  الّثلثة  »اأن�س«  اأبناء  اأّما 
اأ�شغرهم »فرح« تر�شم وتلّ�ن ب�شغف، بينما كان اأخ�ها »خالد« يقراأ كتاًبا 
اأ�شند  وقد  م�شرتخًيا  كان  فقد  »حمزة«  اأّما  كعادته،  �شديد  بنهٍم  علمًيا 
اإىل كّفيه املعق�دين خلف راأ�شه وه� يحّدق يف �شقف الغرفة، كان  راأ�شه 
يعي�س حالة من الهدوء النف�شي بعد اأن ذابت احل�اجز بينه وبني اأبيه، كما 
اأّنه تخّل�س من الكثري من املخاوف اّلتي كانت عالقة بروحه منذ �شغره، 
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لقد ن�شج كثرًيا بعد رحلته اإىل مملكة البلغة، والآن عقد العزم على اأن 
يهتّم بدرا�شته اجلامعية، ل بّد اأن ينجح هذا العام.

كان »اأن�س« يتحّدث مع اأبيه واأّمه بينما كانت »مرام« تناولهم فناجني 
اأفراد  بني  الأكرب  اجلّد  مر�س  قّرب  لقد  للتّ�.  اأح�شرتها  التي  القه�ة 
دفء  يفتقدون  لكّنهم  قبل،  ذي  من  �شجيًجا  اأكرث  بيته  و�شار  الأُ�شرة، 

روحه الطّيبة، وكان�ا جميًعا ي�شتاق�ن اإىل اأحاديثه.
ان�شرفت املمر�شة التي كانت تعاونهم يف العناية بـ»اأبادول«، واأغلقت 
الباب خلفها. بعد قليل انطلقت �شافرة الإنذار من �شّيارة »اأن�س« القابعة 
م�شرًعا  »حمزة«  فخرج  باخلطاأ،  �شدمها  اأحدهم  اأّن  يبدو  املنزل،  اأمام 
ليطفئه، فه� اأكرث من يهّتم بتلك ال�شّيارة، وجميع من بالبيت يعلم هذا، 

ة يف الأُم�شيات املمطرة. فه� يع�شق قيادتها وخا�شّ
تقّبل�ا  لقد  كظّله،  دائًما  تلزمه  كانت  التي  ال�ش�داء  القّطة  تبعته 
باءت  كّلها  واإبعادها  طردها  فمحاولت  البيت،  داخل  بينهم  وج�دها 
اأّنها  حّتى  وُيطعمها،  حلالها  يهّتم  من  اأكرث  هي  »مرام«  وكانت  بالف�شل، 
ة يف الليايل املمطرة، فتعّلقت  طلبت منهم األ يخرج�ها من البيت وخا�شّ

بها تلك القّطة، لكّنها كانت دائًما تتبع »حمزة« يف كّل مكان.
اأمامه بامل�شت�شفى حيث كان  الليلة التي ف�جئ بها  ما زال يذكر تلك 
بخجل  لهم  واعتذر  هناك،  الطبّي  الطاقم  اأربكت  لقد  »اأبادول«!  يرقد 
�شديد واأ�شرع بها نح� ال�شّيارة، ل بّد اأّنها ت�شللت اإىل ال�شّيارة بينما كان 
باح، كان ي�ًما ل ُين�شى فقد ظهرت تلك الفتاة الغريبة  ينّظفها ذاك ال�شّ

التي تت�شح بال�ش�اد يف نف�س الليلة قبل ظه�ر القّطة بلحظات.
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حاولت تلك الفتاة اأن حُتادثه لكنها فقدت ال�عي وهرعت املمر�شات 
بانزعاج  مت�ء  وهي  بها  للرحيل  وا�شطر  القّطة  ظهرت  ُثّم  لإ�شعافها، 
�شديد نح� البيت. كانت احلديقة �شاكنة عندما خرج من البيت ليتفّح�س 
خلل  هطلت  التي  الغزيرة  الأمطار  ب�شبب  مبتّلة  واحل�شائ�س  ال�شّيارة، 
ال�ّشاعات املا�شية، لحظ »حمزة« انزعاج القّطة، فقد بداأت مت�ء ب�شكل 
غريب واأ�شرعت ت�شبق خط�اته، فتبعها، كان »ح�ّشان« هناك ممدًدا على 
ا بعينيه نح� ال�ّشماء، ينتف�س ويتخّبط على  اأر�س حديقة املنزل �شاخ�شً
وتدّفقت  عنقه  ُذبحت  وقد  الّث�ر،  خ�ار  ي�شبه  �ش�ًتا  ي�شدر  وه�  الأر�س 
منها الّدماء بغزارة، رفع يده ي�شتغيث بـ»حمزة« اّلذي اأ�شيب بهلع �شديد 
وهرول نح�ه لُي�شاعده وه� ينتف�س بينما الّدماء تخرج على �شكل دفقات 

من اجلرح املفت�ح..
ل بّد من اإراقة الدماء! �

 هكذا قالت »َرْيُهقانة« على ل�شان »ن�ر« وهي تقرتب من »حمزة« الذي 
ُذعر ل�شماع �ش�تها، وكان ي�شند راأ�س »ح�ّشان« على �شدره، وه� ل يعرف 
اأّنه نف�س الّرجل غريب الأط�ار الذي ا�شتدرج »ِم�شكة« لبيته الغريب منذ 
�شن�ات، وه� الذي اأعطاها كتاب »القلقطار«، �شاح »حمزة« ف�ر اأن راأى 

»ن�ر« اأمامه:
اأنِت! مّرة اأخرى! �

كانت »َرْيُهقانة« اأكرث قّ�ة من ذي قبل، متّكنت اأخرًيا من ال�ق�ف اأمام 
»حمزة« بثبات ومن الّتحدث اإليه وال��ش�ل اإىل عتبة بيت جّده »اأبادول«، 
ًنا بطريقة ما �شّد اقرتابها منه، ويبدو اأّنه ل  ذاك البيت الذي كان حم�شّ
ًنا فهي مل تتمّكن من دخ�ل بابه! لكّن عقدة ل�شانها اأمامه قد  يزال حم�شّ

انحّلت على الأقل، قالت وهي تطالعه بنظرة ميل�ؤها ال�ش�ق:
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ا�شتقُت اإليك! �

ماذا!  �
قالت بدلٍل وقد ارت�شمت على �شفتيها ابت�شامة مرتع�شة: �
اأنا »َرْيُهقانة«! �

راأ�س »ح�ّشان« من بني  اأفلت  اأ�شلعه،  يقفز من بني  كاد قلب »حمزة« 
يديه، واأراد اأن يع�د لداخل البيت مع باقي اأ�شرته، حيث وقع يف نف�شه اأّن 
على ج�شد  ال�شتيلء  »َرْيُهقانة«  اللحظة حاولت  تلك  و�شيك. يف  اخلطر 
ا دخ�ل البيت  »حمزة« كما فعلت مع »ن�ر« لكّنها مل تتمّكن، وحاولت اأي�شً

لكّن هناك ما يحجبها، �شاحت غا�شبة وهي تنظر اإليه مبتعًدا:
ح�شًنا...�شرتى يا »حمزة«! �

ا�شتقبلت »َرْيُهقانة« واجهة البيت وثبتت قدمي »ن�ر« على عتبته ووقفت 
ف�ق دماء »ح�ّشان« التي �شالت على الأر�س، وبداأت تردد ب�ش�ت م�شم�ع 
على ل�شان »ن�ر« نف�س الطل�شم التي رددتها لكي تنتقل من خلل ممر 
وفتحت  معك��شة،  بطريقة  رددتها  ولكّنها  »حمزة«  عامل  اإىل  »اأمان��س« 
مل  كما  كنهها  »حمزة«  يدرك  مل  منه  جملة  واأ�شافت  »الَقْلَقدي�س«  كتاب 

يدرك كنه باقي طل�شمها ال�ّشابقة.
�شيًئا  بها  وكتبت  »ح�ّشان«  بدماء  كّفيها  ولّ�ثت  الأر�س  على  انحنت 
مبهًما اأمام عتبة البيت، بداأت ترفع يديها �شيًئا ف�شيًئا نح� ال�ّشماء، كانت 
القّطة ال�ش�داء مت�ء وحتاول ال��ش�ل لكتاب »الَقْلَقدي�س« اّلذي بني يدي 
يف  القّطة  فاأ�شيبت  بج�شدها  واأطاحت  بقّ�ة  لطمتها  لكّنها  »َرْيُهقانة«، 
ب�شرعة،  البيت  نح�  ورك�شت  لإ�شابتها  تلتفت  مل  لكّنها  الُي�شرى،  عينها 
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وقفزت من �شرفة من �شرفاته اإىل داخل البيت، فتحّطم الزجاج واأ�شيبت 
لغرفة  ال��ش�ل  من  متنعها  مل  جراحها  لكّن  �شاقيها،  يف  بجراح  القّطة 
الأ�شرار بالّطابق العل�ي دون اأن ي�شعر اأحد ب�شيء، ارجتت جدران منزل 

»اأبادول« العتيق، �شقطت بع�س الرثيات على الأر�س.
حتّركت قطع الأثاث من اأماكنها، انزلقت اأقدام اأّم »اأن�س«  و�شقطت 
على ركبتيها، فاأ�شرع زوجها »كمال« نح�ها، �شرخت »فرح« وت�ّجهت نح� 
وكان  جليًل،  خطًبا  هناك  اأّن  قلبه  يف  وقع  وقد  »اأن�س«  فاحت�شنها  اأبيها 
»�شليمان« يحّدق نح� الّنافذة بخ�ف �شديد فت�ّجهت �شقيقته »�شارة« نح�ه 
واحت�شنته لُتهدئ من روعه، مّرت حلظات ع�شيبة، �شاح خللها »اأن�س« 

ليطمئنهم:
يبدو اأّنه زلزال، ل تقلق�ا �شينتهي �شريًعا. �

واأغلق�ا  »كمال«  وجّده  اأبيه  مع  »خالد«  اأ�شرع  �شديدة،  عا�شفة  هّبت 
الن�افذ باإحكام، ولحظ�ا حتّطم زجاج بع�شها، وكان�ا ل يتبّين�ن احلديقة 
جّيًدا من خلف الّن�افذ، فقد انقطع التّيار الكهربائي، ُزلِزل البيت بقّ�ة 
�شديدة وتخّبط�ا وهم يحاول�ن التم�ّشك بقطع الأثاث املتناثرة ح�لهم. ُثّم 
 فجاأة؛ ت�قف البيت عن الهتزاز، لكّن �شرير الّرياح املهيب مل يت�قف..
احُل�شبان،  يف  يكن  مل  ما  حدث  منهم  خط�ات  بعد  وعلى  احلديقة  ويف 
اأرج�اين  كطيف  »حمزة«  وراآها  »ن�ر«  ج�شد  من  »َرْيُهقانة«  خرجت  فقد 
يرتاق�س يف اله�اء، اكتنفهما �شباب كثيف اأبي�س، ُثّم اقرتبت منه وبداأت 
و�شتتخلل  منه،  القرتاب  ت�شتطيع  الآن  ف�شيًئا،  �شيًئا  له  تت�شح  ملحمها 
ج�شده كما كانت تفعل قبل �شهرين على �شاطئ بحر »ِحند�س«، و�شُتن�شت 
اإىل اأفكاره، وت�شمع �ش�ته، وت�شّم رائحته، وتتحّدث معه، حاولت الدخ�ل 

اإىل ج�شده لكّنها ف�شلت جُمدًدا!
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اأّنها مارد خرج من م�شباحه املحب��س فيه  ل�  غ�شبت وتعملقت كما 
كالإع�شار،  ح�له  ودارت  بطيفها  »حمزة«  اأحاطت  ُثّم  ط�ال،  ل�شن�ات 
وتل�شيا مًعا يف غم�شة عني، وتركا خلفهما »ن�ر« �شاقطة على الأر�س على 

ُبعد خط�ات من باب بيت »اأبادول«.

r
»انعكاس«

 كان �ش�ت مذيع ن�شرة الأخبار يهدر من مذياع ال�شّيارة �شاخًبا يهتّز 
له زجاج الن�افذ، الظلم الّدام�س يكتنفهما وهما على الطريق، �شكنت 
مملكة  اأر�س  على  اأ�شرتها  به  مّرت  ما  كّل  يف  مفّكرة  و�شردت  »حبيبة« 
»ُي��شف«، ما  التفاتة جتاه  املا�شية، حانت منها  ال�شن�ات  البلغة خلل 
تزحف  بداأت  التي  البي�شاء  ال�شعريات  تلك  رغم  عينيها  يف  و�شيًما  زال 
ل�شعر راأ�شه الذي َحلقه له »ُم�راي« و»ُعبيدة« ي�ًما ما يف ُب�شتان »َحْيزوم«، 
ابت�شمت عندما تذّكرت ذلك الي�م وتلك اللحظات اّلتي خفق فيها قلبها 
»اآن�شة  بـ  يناديها  تذّكرت كيف كان  ابت�شامتها عندما  ات�شاع  وزاد  خفًقا، 

حبيبة«.
نا حلاجبيه وه� يتابع كّل كلمة يرددها مذيع ن�شرة  كان »ُي��شف« مغ�شّ
يف  تدور  وواردة  �شاردة  وكّل  وال�شيا�شة  بالأخبار  يهتّم  كعادته،  الأخبار 
البلد، وكانت تعلم هذا عنه وتركن اإىل ال�شك�ت حّتى ينتهي من متابعته 
لن�شرة الأخبار، �شرت يف ج�شدها ق�شعريرة فقد ت�شلل اله�اء البارد من 
اإحدى ن�افذ ال�شّيارة فاأحكمت اإغلقها وعقدت ذراعيها، لحظ »ُي��شف« 

فقال وعيناه مثّبتتان على الطريق اأمامه:
اقرتبنا يا »حبيبة«. �
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فهي  وبقلبه،  بحناياه  بل  بل�شانه  لي�س  بتاأّثر،  ا�شمها  ينطق  زال  ما 
اّلتي  الّدقيقة  بالّتفا�شيل  يهّتم  زال  وما  للأبد.  حبيبته  و�شتظّل  احلبيبة 
بناظريه.  اإليها  يلتفت  اأن  دون  الربد  ارجتافها من  فقد لحظ  ها،  تخ�شّ
زاد »ُي��شف« من �شرعته، فاملطر �شديد، والليلة عا�شفة، واجلميع قابع�ن 
الطرقات،  ج�انب  على  مكّد�شة  وال�شيارات  الربد،  من  هرًبا  البي�ت  يف 
حّتى القطط والكلب ال�شالة تختبئ هنا وهناك. بداأ »ُي��شف« يدلف يف 
ال�ش�ارع اجلانبية امل�ؤدية لبيت »اأبادول«، واأخرًيا و�شل للطريق الرئي�شي 
الغريب  ب�ش�ره  متاأّلًقا  ط�يلة،  �شن�ات  منذ  نهايته  يف  البيت  يقع  الذي 
وحديقته املهيبة بني البنايات املختلفة الأحجام، وباأ�شجاره التي تطّل من 
واأهله  البيت  لتحر�س  واأغ�شانها  ب�ش�قها  تنحني  وكاأّنها  ال�ش�ر  ف�ق هذا 

وتراقب الطريق.
ب�شبب  مزعًجا  �شريًرا  فاأ�شدر  فجاأة  املكابح  على  »ُي��شف«  �شغط 
احتكاك اإطارات �شّيارته بالأر�س، وحملق جتاه البيت وه� يقب�س على يد 
»حبيبة« التي كانت قد ا�شتيقظت من غف�تها على هذا ال�شرير املزعج، 

ف�شهقت بذه�ل مما راأته اأمامها وترجل مًعا من ال�شّيارة يف اآن واحد!
لقد اختفى البيت باأكمله! ب�ش�ره، وبحديقته وباأ�شجاره، وباأ�شا�شاته، 
وبب�ابته العتيقة، ومبن فيه! كاأن �شيًئا مل يكن، وبقيت فقط �شّيارة »اأن�س« 
القابعة بج�ار الإفريز العري�س، انخلع قلب »حبيبة« وهي تقرتب وتتلّفت 
مينة وي�شرة، بعد تردد للحظات خطا »ُي��شف« خط�ة داخل الأر�س التي 

�شارت عفراء فجاأة!
وكاأّن البيت مل يكن عليها من قبل! و�شار بخط�ات مرتع�شة حتى و�شل 
اإىل منت�شف امل�شافة، ورفع عينيه اإىل ال�ّشماء التي كان املطر يهمي منها 
بغزارة، كانت »حبيبة« تتبعه وهي ترجتف، غرقت ملب�شهما مباء املطر.
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اإىل  انتقل  قد  اأّنهما  ل�ل  الكلم،  وكلهما عاجز عن  مّرت حلظات 
مملكة البلغة من قبل لفقدا عقليهما يف غم�شة عني، بداأت اله�اج�س 
تتناطح يف راأ�س »حبيبة« هي قلقة على اأبنائها، ووالديها، و�شقيقها وزوجته 

واأبنائهما واجلّد »اأبادول«، كّل عائلتها اختفت يف غم�شة عني!
الكتب  كانت  التي  املكتبة  حّتى  بالبيت؟  جميًعا  يختف�ن  كيف  ولكن! 
ت�شتدعيهم من خللها ما عادت هنا! وكاأن زوجها قد قراأ ما يدور براأ�شها 
فقال ليطمئنها وه� يحيط كتفها بذراعه ويقّلب عينيه يف الأر�س اخلاوية:

اأن يحملني �شقر،  � لقد انتقلُت اإىل هناك من غرفتي ببيتي ودون 
وانتقلْت كذلك »ِم�شكة« اإىل هناك من بيتها يف بقعة اأخرى، لي�شت 
البلغة،  غرف بيت جّدك فقط هي نقطة النتقال لعامل مملكة 

�شيع�دون، ل تخايف.
اأحاط  ال�ّشماء برق مت�شّعب الأطراف  اأ�شاء يف  اأنهى كلماته  اأن  وف�ر 
بالبقعة ال�ا�شعة التي كانت ت�شّم البيت، رفع »ُي��شف« عينيه اإىل ال�ّشماء 
برتّقب، ت�قف املطر فجاأة، وت�شّربت الأر�س كّل نقطة ماء �شقطت عليها! 

فقالت »حبيبة« بحرية:
لقد ت�ّقف املطر فجاأة، والأر�س جّفت! �
غريب! �
فلنبحث عن اأّي علمة اأو اإ�شارة على الأر�س. �

اأم�شك »ي��شف« بيد زوجته، فقب�شت على كّفه بقّ�ة، وتقّدما خط�ة   
اأخرى، وكاأّنهما يتمنيان اأن يلتقمهما اأي �شيء لينقلهما اإىل هناك بج�ار 
اأو  نف�شها،  على  وتتثنى  تتلعب  مثًل  ملّ�نة  فج�ة  الأ�شرة،  اأفراد  باقي 
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درب من دروب »اأوبال«، اأو بئر عميق ملدينة عجيبة كمدينة »ديرينك�ي�« 
حتت الأر�س، لكّن كّل هذا مل يحدث! تذّكر »ُي��شف« الأَ�ْشُطرلب« الذي 
كان »حمزة« يتنّقل به، و�شائج! �شق�ر! مغاتري! جماهيم! اأخذ يحملق يف 
الأر�س هنا وهناك، وّد ل� ظهر له اأّي �شيء عجيب! لكّنه مل يعرث على اأّي 

�شيء!
وفجاأة؛ ظهرت �شحابة رمادّية ف�قهما، وانبثق من بني ثناياها �ش�ء 
ه�  يجمعها  »ُي��شف«  انطلق  عتيقة،  �شفراء  اأوراًقا  مُتطر  وبداأت  حامل، 
ب�شرعة  يجمعانها  ظّل  فيغرقها،  للهط�ل  املطر  يع�د  اأن  قبل  و»حبيبة«، 
تلك  من  �شقطت  ورقة  كّل  جمع  على  ا  حري�شً كان  كلهما  �شديدة، 

ال�ّشحابة، رمّبا يعرثان على اأّي اإ�شارة اأو علمة تطمئنهما.
كانت الّرياح قد �شكنت وكاأّنها ُتقّدم لهما الع�ن ليتمّكنا من جمع تلك 
ال�ّشحابة  ال�ّشق�ط انزلقت  اأن ت�قفت الأوراق عن  الأوراق املبعرثة، وف�ر 
الّرمادية مبتعدة، وعاد الربق ي�شطع يف ال�ّشماء مّرة اأخرى، وبداأ املطر 
ينقر الأر�س نقًرا خفيًفا ويتزايد تدريجًيا، اأخفت »حبيبة« الأوراق حتت 
وباباها  يكركر  حمّركها  �ش�ت  كان  التي  ال�شّيارة  جتاه  وهرول  �شالها 
الأماميان ل يزالن مفت�حني كما تركاهما منذ قليل، و�ش�ت ُمذيع ن�شرة 
الأخبار ل يزال يهدر من مذياعها عالًيا و�شداه يرتدد يف جنبات ال�شارع 

اخلايل متاًما من املاّرة.
واأوقف حمّرك  املذياع  »ُي��شف«  اأطفاأ  دلفا وهما يتخّبطان يف حرية، 
ال�شّيارة، وم�شح زجاج ع�يناته املبتّل باملطر، مّرت حلظات ثقيلة عليهما 
وهما ك�شنمني من رخام، مّر بج�ارهما ال�شّيد »عبد القادر« القاطن يف 
العمارة القريبة من البيت، وكان على علقة وطيدة بال�شّيد »كمال« والد 
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»ُي��شف«  كان  وجهه،  يف  يحملق  واأخذ  جتاهه  »ُي��شف«  التفت  »حبيبة«، 
يحاول معرفة رّد فعل اأحد �شّكان ال�ّشارع بعد اختفاء البيت فجاأة، فالأمر 
ل �شّك غريب و�شيثري الهتمام ويلفت الأنظار اإىل املكان، ول �شّك �شتحدث 
�شّجة ورمّبا يتّم ا�شتدعاء ال�شرطة. طالعه الرجل با�شتغراب، ُثّم التفت 

جتاه الأر�س اخلالية وقال له:
ما بك يا »ُي��شف«؟ �

على  الّرجل  انحنى  الرتباك،  غاية  يف  كان  فقد  »ُي��شف«،  ُيجبه  مل 
نافذة ال�شّيارة وحملق يف وجه »حبيبة« ال�ّشاحب، وقال باهتمام:

-اأتريدان م�شباًحا؟

همهم »ُي��شف« وه� يرتجل من ال�شّيارة:

-ل..ل اأريد م�شباًحا.

هّز ال�شّيد »عبد القادر« كتفه وقال:
رمّبا  انقطع التّيار الكهربائي عنه ب�شبب املطر، ابحث�ا عن ما�س  �

كهربائي هنا اأو هناك، لكنني اأرى ظلل ال�شم�ع من تلك الّنافذة.
اأ�شار ال�شّيد »عبد القادر« جتاه البيت، فالتفت »ُي��شف« جمدًدا نح�ه 
اأّن  ولكن..يبدو  البيت خمتفًيا!  زال  ما  ولكن!  قلبه،  دّقات  ت�شارعت  وقد 
ياقة  ي�شد  وه�  القادر«  »عبد  ال�شّيد  اأردف  يراه!  القادر«  »عبد  ال�شّيد 

معطفه على رقبته:
البيت  � هذا  هدم  من  لكم  بد  ل  مّرة،  من  اأكرث  »كمال«  اأخربت 

الأمر  »ُي��شف«. فكروا يف  يا  بدًل منه  فارهة  وبناء عمارة  العتيق 
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كما  جّيد،  ب�شكل  ت�شتغّل�نها  ول  وا�شعة  م�شاحات  فلديكم  جيًدا، 
اأخفي  احلّي..ول  �شكان  تزعج  �شارت  تلك  العالية  الأ�شجار  اأّن 
عمل  يبحث عن  كان  ببيتكم  »فريد« اخلدمة  ترك  عندما  عليك، 
اآخر، وزارين لعّلني اأوّظفه، واأخربين اأّن بيتكم م�شك�ن، فه� ي�شمع 
الكثري من الأ�ش�ات ت�شدر من اإحدى الغرف بالدور العل�ّي، واأّنه 
ة عندما تظهر  ل ينام ب�شكل جّيد منذ مر�س ال�شّيد »ت�فيق« وخا�شّ

تلك القّطة ال�ش�داء يف غرفته فجاأة خلل الليل.
ُثّم رفع �ش�ته وه� يق�ل بانزعاج �شديد:

على  � لأطمئن  زيارتكم  حاولت  بها!  الحتفاظ  على  ت�شّرون  ملاذا 
وتخيفني  تعرت�س طريقي  كانت  القّطة  تلك  لكّن  »ت�فيق«،  ال�شّيد 

مب�ائها الغريب. 
يف تلك اللحظات كان »ُي��شف« يحملق يف زجاج ع�ينات ال�شّيد »عبد 
القادر« على �ش�ء م�شابيح ال�ّشارع، وظّل يقرتب من وجهه اأكرث فاأكرث، 
ووجد  اأخرى  مّرة  التفت  زجاجها!  على  البيت  �ش�رة  انعكا�س  راأى  لقد 
كيف  خالية،  زالت  ما  »حبيبة«  مع  منذ حلظات  عليها  �شار  التي  الأر�س 

يعقل هذا!
املطبق،  و�شمته  »ُي��شف«  نظرات  من  القادر«  »عبد  ال�شّيد  انزعج 
فا�شتدار وتركه وه� يتلّفت مت�شائًل عّما حدث له، بداأ يتمتم حمدًثا نف�شه:

جمن�ن! تلك الأ�شرة غريبة الأط�ار! يبدو اأّن »فريد« كان �شادًقا  �
فيما قاله عنهم.

كانت »حبيبة« تن�شت اإىل كلم الّرجل بذه�ل �شديد، ركب »ُي��شف« 
�شّيارته، واأدار حمّرك ال�شّيارة ليتنحى بها عن منت�شف الطريق ليتفّح�شا 
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الأوراق بتاأنٍّ ويف هدوء، وف�ر اأن ا�شتدار ب�شّيارته اأمام البيت وطالع املراآة 
ليع�د بال�شّيارة لل�راء ف�جئ بالبيت يظهر يف املراآة، ففغر فاه والتفت نح� 

البيت، ما زال خمتفيا! لكّنه يظهر يف املراآة! قال بحرية:
البيت يظهر يف املراآة يا »حبيبة«! انظري! �

جاأ�شها  رباطة  ا�شتعادت  بها،  وحّدقت  املراآة  جتاه  »حبيبة«  التفتت 
وقالت بثقة:

طاملا راآه عم »عبد القادر«، ونحن نراه يف املراآة، فه� يف بعد اآخر  �
الأر�س تربط بني  البقعة من  تلك  »اأبادول« من قبل،  اأخربنا  كما 
»مملكة البلغة« وعاملنا بطريقة ما، �شيك�ن�ن بخري اإن �شاء اهلل، 

ول بّد اأن نحاول م�شاعدتهم باأّي طريقة.
من  �شقطت  التي  الأوراق  تلك  من  برفق  ورقة  �شحب  »ُي��شف«  حاول 
ال�ّشحابة الّرمادية، لكن »حبيبة« كانت حتت�شنها حتت �شالها وتت�شّبث بها 
له  واأرخت يدها وتركت  بانفعال  الّنظرات لهنيهة، تنّهدت  بقّ�ة، فتبادل 
حرًفا  منها  يفهم  مل  غريبة،  لغة  كانت  الأوراق.  يتفّح�س  وبداأ  الأوراق، 
املكان،  يلّف  اّلذي  ال�ّشديد  الربد  رغم  عرًقا  د  يتف�شّ جبينه  بداأ  واحًدا، 
»�شليمان«  ابنها  مهاتفة  حتاول  يائ�شة  حماولة  يف  »حبيبة«  كانت  بينما 
رمّبا  الّنّقال،  الهاتف  على  ويرّدان  حتدث  معجزة  لعّل  »�شارة«  وابنتها 
نافذة  بج�ار  اأو  اأمامها  هناك  هم  رمّبا  اختفائه!  قبل  املنزل  من  خرجا 

ال�شّيارة لكّنها ل تراهما! رمّبا...ورمّبا...ورمّبا.
جّربت مهاتفة اأرقامهم جميًعا حّتى العّم »راغب« الذي يعمل بالبيت 

منذ �شن�ات ط�يلة، ومل يجبها اأحد منهم اأبًدا.



51

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

مّر ال�قت وهما على حالهما، يقّلبان يف الأوراق، ويت�شاءلن عن تلك 
الطريق  وطالع  ال�شّيارة،  حمّرك  »ُي��شف«  اأدار  وفجاأة؛  الغريبة.  اللغة 

اأمامه بت�شميم وه� يق�ل:
ح�شًنا، فلنذهب اإىل هناك. �
اإىل اأين؟ �
بيت اأّمي! حيث انتقلت اإىل هناك منذ �شن�ات! �

 ات�شعت عينا »حبيبة«، وهربت منها دمعة وهي تراقب الطريق.

r
اأ�ش�اء �شاحبة ت�ش�بها زرقة خفيفة كانت ترتاق�س على �شقف الغرفة، 
كان هذا اأّول ما راآه »اأبادول« ف�ر اأن فتح عينيه ب�شع�بة �شديدة، بعد اأن 
ا  غادر راأ�شه ال�شع�ر بالّدوار وال�شق�ط  يف دوائر عميقة يبتلع بع�شها بع�شً
يف �شرعة �شديدة، كان راأ�شه ين�شحق حتى وه� مُمدد على فرا�شه، وكاأّن 

روحه ُت�شحب من خلف عينيه �شحًبا وتغ��س يف و�شادته.
كان ي�شعر بالعط�س ال�شديد، داهمه اإح�شا�س باخل�ف للحظات، ذاك 
الثقل ال�شديد يف اأطرافه الأربعة اأ�شعره بالعجز وال�شلل، وكاأّنها مرب�طة 
باأكيا�س من الّرمال، اأ�ش�ات اأحفاده كانت ترتدد يف اأرجاء الغرفة، وه� 
ل ميلك اأن يناديهم ول� بهم�شة خفيفة، حاول اأن ينادي على »اأن�س«، لكّن 
التّيار  كان  اأ�شلعه،  ويعت�شر  �شدره،  على  ي�شغط  ظّل  كامللزمة  �شيًئا 
اأ�شعلت »�شارة« ال�ّشم�ع ووزعتها  الكهربائي ل يزال مقط�ًعا عن البيت، 
»اأبادول« لتطمئّن عليه، لحظت جفنيه  البيت، وهرولت نح�  يف غرفات 

وهما يتحّركان به�ان ف�شاحت يف انفعال �شديد:
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جدي! �
تقاطعت نظرات اجلميع على وجهه املتعب، األقى ال�شمت عباءته على 
الغرفة ومن فيها، ا�شطرب كّل من بالبيت، هرول�ا جميًعا جتاه فرا�شه، 

رفع »كمال« راأ�س اأبيه برفق وقال وعيناه تفي�شان بالدم�ع:
حمًدا هلل على �شلمتك يا اأبي. �

ر�شف »اأبادول« ر�شفة من ك�ب املاء الذي قّربه »كمال« من فمه، فحّل 
املاء ُعقدة ل�شانه، فردد ا�شم ولده مّرة واحدة، وتلقت نظراتهما ل�هلة 
ُثّم فقد وعيه مّرة اأخرى ب�شبب َوهنه ال�شديد. ُثّم اأفاق بعد حلظات اأخرى 

وقل�بهم ترجف وهم يحيط�ن بفرا�شه ويراقب�ن وجهه ال�ّشاحب.
 كان »اأبادول« �شاحًبا وواهًنا ومتعًبا للغاية، بداأ ي�شرتّد وعيه وتركيزه 
اأمام  غرفته  خارج  فجل�ش�ا  عنه،  رغًما  للن�م  ا�شت�شلم  لكّنه  بالتدريج، 
املدفاأة، فاجلّ� بارد واملطر �شديد. كان�ا ينقل�ن اأعينهم بني كر�شّيه الذي 
اأن يجل�س عليه ليحّدثهم عن مملكة البلغة وعجائبها وبني باب  اعتاد 
غرفته، ظّل�ا جميًعا راب�شني اأمام املدفاأة بقلق متزايد، فالعا�شفة ت�شتّد 
ليتفّقد  ذهب  اّلذي  »حمزة«  وعلى  و»ُي��شف«،  »حبيبة«  على  قلق�ن  وهم 
ال�شّيارة ومل يعد حّتى الآن، كما اأّنهم ل ي�شّدق�ن اأّن »اأبادول« اأفاق بالفعل 
من غيب�بته! ويخ�ش�ن اأن يك�ن ن�مه ع�دة اإليها.. اأو رمّبا هي انتباهة قبل 

امل�ت.
  ا�شتيقظ »اأبادول« اأخرًيا بعد �شاعة، بداأت الّدماء جتري يف عروقه 
على نح� �شريع وغريب مما اأده�شهم، طلب اخلروج من الغرفة، فحمله 
وب�شط�ا  به  واأحاط�ا جميًعا  بينهم  ليجل�س  »اأن�س« وعاونه »خالد« ونقله 
ل كعادته اجلل��س بج�ار املدفاأة، قال  عليه جناح عطفهم ورحمتهم، ف�شّ

»خالد« وه� يرفع كّفيه جتاه لهب املدفاأة لينعم منه ببع�س الدفء:
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يا  � اإليه  ع�دتك  بّد من  ل  وكان  ا عجيًبا،  �شرًّ البيت  لهذا  اأّن  يبدو 
جّدي حتى تفيق من غيب�بتك.

هّز »اأبادول« راأ�شه وقال وه� يدور بناظريه يف بيته الذي يحّبه:
البيت هنا قطعة من ف�ؤادي. �

ولهب  ال�ّشم�ع  اأ�ش�اء  عليها  انعك�شت  التي  وج�ههم  يف  عينيه  قّلب 
املدفاأة، فلم يعرث على »حمزة«، و»حبيبة«، و»ُي��شف«. ف�شاأل عنهم.

حاول »اأن�س« مهاتفة ابنه »حمزة« على هاتفه اجلّ�ال، فرمّبا خرج يف 
ج�لة �شريعة بال�شيارة كعادته، ون�شي اأن ُيخربهم، لكّنه مل يعد حّتى الآن، 

واجلّ� متقّلب والرّياح �شديدة، وكانت اأّمه قلًقة عليه للغاية.
واجب  لأداء  »ُي��شف«  زوجها  مع  خرجت  قد  ا  اأي�شً »حبيبة«  كانت 
يف  زيارتها  على  اعتاد  التي  اهلل،  رحمها  اأّمه  جارة  ت�فّيت  فقد  العزاء، 
متلحًفا  ويكتب  يكتب  وحيًدا  �شبابه  يف  يعي�س  كان  حيث  القدمي  م�شكنه 
وكانت  ل�الدته،  العج�ز �شديقة مقّربة  تلك  كانت  القدمي،  اأبيه  مبعطف 

حتن� عليه يف وحدته.
ا، لكن جميع  اأي�شً كان »اأن�س« يحاول مهاتفتهما ليطمئن عليهما هما 
اله�اتف كانت خارج نطاق اخلدمة! بداأ »اأبادول« ي�شاأل عن رحلة حفيديه 
اإىل مملكة البلغة اّلتي بداأت وانتهت خلل غيب�بته، �شرد عليه »خالد« 
مغامرتهما هناك بالتف�شيل بني قرية »اأُوركا«، ومدينة »ورا�شني«، وبحر 

»حند�س«، وغابة »البيل�شان«. 
اأخذ »�شليمان« يتنّقل م�شدوًها من نافذة لأُخرى، هناك �شيء ُمريب 
ك�ّشافات  اأ�ش�اء  وكاأّنها  تدريجًيا  تتزايد  باخلارج  اأ�ش�اء  هناك  يحدث، 
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للرّياح �ش�ت �شفري عجيب! وكاأّنها تهم�س  البيت، وكان  قد �ُشّلطت على 
وتتحّدث اإليه! كان�ا يف الليل، فكيف ت�شطع تلك الأ�ش�اء! اخرتق ال�ش�ء 
زجاج الّن�افذ فاأنار جنبات البيت كّله فانتبه�ا جميًعا، فاأ�شار »�ُشليمان« 

باأ�شبعه للخارج يف فزٍع وقال ب�ش�ت يرجتف:
باب اّلذي يلّف البيت!  � ما اّلذي يحدث! ما كّل هذا ال�شّ

البيت من  اكتنف  الذي  البيا�س  يتاأمل�ن  ووقف�ا  اقرتب�ا منه جميًعا، 
فقد  »اأبادول«،  انتبه  احلليب!  من  بحر  يف  �شقط�ا  وكاأّنهم  �ش�ب،  كّل 
تناهى اإىل �شمعه �ش�ت �شفري الّرياح، اتكاأ على كر�شّيه وحاول ال�ق�ف 
من  مقرتًبا  ع�شاه  على  يتكئ  وه�  ب�شع�بة  خطا  ُثم  »�شاّرة«،  مب�شاعدة 
ال�ّشاهق  البيا�س  يحّدق يف  وه�  قال  ُثّم  الّرياح  ل�ش�ت  اأن�شت  الّنافذة، 

الذي يحيطهم من كّل �ش�ب:
يا اإلهي! �

التفت�ا جميًعا جتاهه ينتظرون منه الت��شيح! ما �شبب ذه�له مما راآه 
للت�؟

فقال وعيناه معّلقتان بالّنافذة:
اإّنها »اأر�س الَكَنْهَ�ر«.. نحن يف مملكة البلغة! �

r
»قرية شيليا«

كانت لفحات اله�اء البارد ت�شرب خ�شلت �شعره وه� يرك�س بج�اده 
تلك  اأج�اء  ت�شيء  �شرارة  م�شدرة  الأر�س  تقدح  ح�افره  كانت  الذي 
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املروج  رحاب  بج�اده يف  التج�ال  على  »�شيفاو«)))  اعتاد  الّظلماء،  الليلة 
اخل�شراء املحيطة بقرية »�شيليا«))) كّل ي�م، كان يحلم بالزواج من تلك 
الفتاة اجلميلة التي �شغفته حًبا منذ اأن راآها يف بيت اأبيها لأّول مّرة عندما 
ا�شتدعاه الأب ليعر�س على زوجته وبناته اأفخر اأن�اع الأقم�شة التي يبيعها، 

وغًدا �شيتحقق حلمه بالزواج منها اأخرًيا. 

ومنذ  �شغري،  غلم  وه�  والده  ت�يف  واأبيه،  اأّمه  وحيد  »�شيفاو«  كان 
اأن �شّب عن الط�ق ل يزال يعمل يف جتارة اأبيه اّلتي ا�شتمّرت بعد وفاته 
ا وتاجًرا ماهًرا يبيع اأفخر اأن�اع  برعاية ابن عّمه. كان »�ِشيفاو« �شاًبا ثريًّ
الأقم�شة، حّتى اأن الأمراء ي�شتدع�نه لق�ش�رهم فيقطع امل�شافات الط�يلة 
اإليهم ليحمل اإليهم ب�شاعته املميزة. عيناه ال�ا�شعتان حتملن الكثري من 
ال�شجاعة، جبهته ال�ّشاخمة ت�شي بكربياء وعّزة كان قد ترّبى عليهما منذ 

�شغره، وكان ق�ًيا فتًيا ل يخ�شى اإّل اهلل.

وثق ال�شّيد »َما�شني«))) يف اأمانته واأعجب به، فا�شتدعاه منذ اأ�شب�ع بعد 
اختبارات عديدة له دون اأن ي�شعره، فقد كان ميتحن فيه بع�س اخل�شال، 
ليبلغه اأّنه وافق على زواجه من ابنته »اأرينا�س«)))، ودعاه اإىل وليمة كبرية 

ه� واأّمه وابن عّمه »اأك�شل«))). 

)1) ِسيفاو: اسم أمازيغي للّذكور يعني امُلنري وامُليضء. 

)2) شيليا: هو جبل شامخ برشق الجزائر، وهو من أعىل القمم يف سلسلة جبال األوراس. 

)3) َماسني: اسم أمازيغي للّذكور مبعنى السّيد.

العرص  من  أمازيغية  مللكة  اسم  وكان  الزهور  من  نوع  وهو  لإلناث  أمازيغي  اسم  أريناس:   (4(

القرطاجي.

)5) أكسل: اسم أمازيغي للّذكور معناه الّنمر.
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كان »َما�شني« رجًل �شجاًعا، وق�ّي ال�شكيمة، �شّم لدولته كل الأرا�شي 
يف  ط�يلة  ل�شن�ات  قبيلته  اأفراد  عا�س  خي�له.  ح�افر  اإليها  و�شلت  اّلتي 
و�شع  وقد  ويحرتم�نه،  ُيجّل�نه  اّلذي  وزعيمهم  �شّيدهم  ه�  وكان  �شلم، 
الق�انني لت�شتقر دولته، حّتى جن�ده يعّدون كلمته �شيًفا على رقابهم، فقد 
و�شع لهم نظاًما دقيًقا، فكّل ع�شرة من رجاله لهم اأمري، وكّل ع�شرة اأُمراء 
لهم اأمري اأكرب، وكل ع�شرة من الأمراء الكبار لهم قائد، واأّما ه� فقائدهم 
جميًعا. ويف رحاب دولة هذا الّزعيم الأمازيغي ال�ّشجاع عا�س »�ِشيفاو« يف 

اأمان، وتعّلم منه الكثري.
�شيتزوج  »�ِشيفاو«،  �شدر  يف  يعتمل  كان  واحلما�س  اخل�ف  من  مزيج 
حفل  ينتظرون  »كتامة«)))  قبيلة  اأهل  كان  »اأرينا�س«،  اجلميلة  من  غًدا 
زفافهما ب�شغف، فهي ابنة زعيم القبيلة، الذي يح�شب�ن له احل�شاب، كما 

اأّنهم جميًعا يحّب�ن »�شيفاو«، ذاك ال�ّشاب الذي ي�شّج باحلياة واملروءة.
ُثّم قرر  اأم�شى »�ِشيفاو« ليلته يف املتجر مع رفاقه من �شباب القرية، 
الع�دة لبيته وقلبه يكاد يقفز من بني اأ�شلعه من �شّدة الفرحة، كان متعًبا 

فقد بذل الكثري من اجلهد يف اإعداد منزله اجلديد. 
كان  و�شروًرا،  بهجة  ال�ش�ارع  و�ش�ت �شحكاتهم ميلأ  رفاقه  مع  �شار 
اأهل القرية نيام، وّدع رفاقه  الليل قد انت�شف منذ فرتة ط�يلة، وغالب 
و�شار وحيًدا نح� بيته. وفجاأة؛ راآهم اأمامه وكاأّن الأر�س قد ان�شّقت عنهم، 
اإّنهم »بيادق الّظلم« الذين يخ�شاهم اجلميع، يدلف�ن ديار القبائل فجاأة 
ويف عتمات الليل املُظلمة ويق�م�ن باختطاف واحد من �شّكانها، والذي ل 

يظهر مّرة اأخرى وللأبد!

ونقاء  األمازيغية،  أصولها  بعراقة  تشتهر  إفريقيا،  يف شامل  األمازيغ  قبائل  أهّم  من  كتامة:   (1(

جذورها، وأعراقها، وكثافة فروعها. 
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ل يجروؤ اأّي من اأهل القبائل على م�اجهتهم فهم غلظ �شداد، يت�شح�ن 
الّرمادية  خي�لهم  ظه�ر  على  ويرك�ش�ن  بال�ش�اد،  ويتلثم�ن  بال�ش�اد، 
ب�شرعة �شديدة كما الربق، كان�ا ثلثة، ترجل اثنان عن ج�اديهما وكمم 
اأحدهما فم »�شيفاو«، وقّيده الآخر، ورفعاه على ج�اد الثالث منهم، كانت 
»ما�شيليا«))) تراقبه وقلبها يرجف فزًعا من خلف نافذة دارها املل�شقة 
وهرولت  خّطافًيا  خنجًرا  ا�شتّلت  مكت�مة،  �شيحة  منها  �شدرت  لداره، 
وغرزت  بـ»�شيفاو«  مي�شك  اّلذي  البيدق  على  ت  انق�شّ الدار،  من  خارجة 
خنجرها يف كتفه وهي ت�شرخ، ولطمت الآخر على وجهه فاأزاح ج�شدها 
من  تخلي�شه  من  تتمكن  مل  الأر�س،  على  �شاقطة  فخّرت  واحدة  بركلة 
بع�س اجلريان  انتبه  واحت�شنتهما،  ب�شاقيه  لكّنها مت�ّشكت  اأياديهم،  بني 
واأقبل�ا وخيالت البيادق الثلثة وخي�لهم تل�ح اأمام اأعينهم من بعيد على 
بالفرار،  البيادق  فاأ�شرع  املكان،  ت�شيء  التي  املرتجرجة  ال�ّشعل  اأ�ش�اء 
واحٍد  اأمام  حمم�ًل  بـ»�شيفاو«  يرك�ش�ن  وهم  »ما�شيليا«  يجّرون  وكان�ا 
منهم، فقد ت�شبثت بجذعه، ومل ترتك �شاقيه قط وه� مقّيد وحمم�ل على 
وجهه ف�ق الفر�س، وحتّملت ركلت البيدق و�شرباته القا�شية على يدها 

وراأ�شها لُتفلت �شاقي »�ِشيفاو«.
من  اثنان  بداأ  اأكرب،  ب�شكل  لتت�شّبث  اجل�اد  ب�شرج  ذراعها  عّلقت 
باقي  لينبها  يطلقان �شيحاتهما  البيادق وهما  يطاردان  »�شيفاو«  جريان 
اأفراد قبيلة »كتامة«، وقذف�هم باحلجارة، لكّنهما مل يتمّكنا من اللحاق 
ا�شتدت �شرعتها،  الثلثة م�ريات قدًحا، وعندما  بهم، ورك�شت اخلي�ل 
ارجّت ج�شدها كما ل� اأّن �شاعقة اأ�شابته، وبرز من حتت اأ�شلع كّل فر�س 
منها جناحان عظيمان، �شاح كّل بيدق من الثلثة �شيحة جملجلة قبل 

)1) ماسيليا: اسم أمازيغي لإلناث مبعنى الفتاة الرشيقة والجميلة.
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افنات بهم بعيًدا، اأطاح بروز  اأن يرتفع بفر�شه نح� ال�ّشماء، وحلقت ال�شّ
نح�  يتهاوى  وج�شدها  ت�شرخ  كانت  »ما�شيليا«،  بج�شد  اجل�اد  جناح 
اآخر غري اّلذي يحمل »�شيفاو« التقطها وحملها على  الأر�س، لكّن بيدًقا 

فر�شه، فاخُتِطفت جارته كذلك معه.
يا لها من ليلة! لقد ُخطف »�شيفاو« قبل زفافه على »اأرينا�س« ب�شاعات، 
وم�شى »بيادق الّظلم« به نح� الغرب، حيث ال�ّشك�ن، خلف اجلدار اّلذي 
والتي  العظيمة،  باأجنحتها  تخفق  وهي  الّريح«)))  »بنات  اإّل  تخرتقه  ل 
�شماوؤها  ومتتلئ  الأبي�س،  ال�شباب  يلفها  الّتي  املدينة  تلك  يف  ترعرعت 
اجلبال،  خلف  تت�ارى  اّلتي  العظيمة  املقربة  اإّنها  عظيمة،  بي�شاء  بغي�م 

حيث �شكن كّل �شيء �شك�ًنا مهيًبا.

r
كقذيفة من اللهب وكال�ّشهب يف ال�ّشماء، كانت »َرْيُهقانة« حتّلق ب�شرعة 
قلبها  كان  حيث  »حمزة«،  وبرفقتها  البلغة،  مملكة  رحاب  يف  �شديدة 
ت  ابي�شّ لبقعة غريبة،  اأخرًيا  به  و�شغًفا وحًبا. و�شلت  الآن طرًبا  يرق�س 

اأر�شها وكاأّنها اأمطرت للتّ� رماًدا اأبي�س!
هبطت به ووقفت قبالته تتاأّمله ب�شعادة، ما زال غا�شًبا لكّنها تتجاهل 
وانق�شع  مت  ال�شّ عليهما  وران  ال�شياح  عن  ت�قف  و�شياحه.  غ�شبه 
ال�شباب الأبي�س اّلذي كان يكتنفهما، فقال بعد اأن هداأت �َشْ�َرة))) غ�شبه:

الريح«  »بنات  األصيلة  خيولهم  عىل  التّاث  كتب  يف  األقدمون  العرب  يطلق  الّريح:  )1)بنات 

لرشاقتها ورُسعتها، وكأنّها ُخلقت من الريح لشّدة رسعتها يف الّركض.

)2) َسْورة الغضب أي شّدة الغضب. 
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ما اّلذي فعلِتِه اأّيتها احلمقاء؟ وملاذا اأنا هنا؟ تكّلمي! �
ا�شتقت اإليك. �

كّفيه  رفع  ُثّم  حائًرا  تلّفت  ال�ّشغف،  ميل�ؤها  بنظرات  تطالعه  كانت 
يديه  بني  الأخرية  اأنفا�شه  يلفظ  وه�  تذّكره  »ح�ّشان«،  بدماء  امللّطختني 

ف�شاألها وه� �شاخ�س بعينيه:
ذاك الّرجل امل�شكني اّلذي قتلته.. ملاذا؟ �
 لي�س م�شكيًنا! كان �شاحًرا بائ�ًشا. �

لّ�ح »حمزة« بقب�شته يف اله�اء وقال:
واإن كان �شاحًرا...ل يحّق لِك ذبحه بتلك الطريقة! �

هّزت كتفيها بل مبالة وقالت:
الطق��س كانت تتطّلب اإراقة الّدماء، كما اأّنه ذبح نف�شه بنف�شه. �
 كيف! �

-األقيت عليه تع�يذة ليفعلها بيديه، هكذا ين�ّس كتابي اخلا�ّس، ل� 
قتلته بيد »ن�ر« لن تنجح الّطق��س.

ُي�شيح  وه�  �شاألها  الغ�شب،  �شدة  من  مكانه  يف  يتاأرجح  »حمزة«  كان 
ب�جهه عنها:

-كيف و�شلِت اإىل عاملنا؟
�شحكت �شاخرة وقالت:

من ممر »اأََمان��س«، تبعُت اأخاك »خالد« وه� يخرج منه، كان هذا  �
ال�ّشاحر ي�شتح�شرنا.
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ركع »حمزة« وبداأ يفرك الّدماء العالقة بكّفيه بالّرماد الأبي�س اّلذي 
يغّطي الأر�س، كان ي�شعر بانقبا�س يف �شدره،  قال بحنق �شديد:

حاولِت قتل ال�شّيد »ه�شام« من قبل، لكّن اهلل جّناه من بني يديك،  �
وها اأنِت تقتلني رجًل بريًئا.

مل اأقتله! �
ذبح نف�شه ط�اعية لِك وباأمرك! �

قهقهت وقالت وهي تدور ح�له:
اأتدري، ه� من ا�شتقبلني عند و�ش�يل مع رفيقاتي، وا�شتح�شرين  �

ما  الّذكاء  من  ذّرة  مثقال  كان ميلك  ل�  غبًيا،  كان  »ن�ر«،  جل�شد 
ترك يل كتاب »الَقْلَقدي�س« ول للحظة واحدة.

وقف »حمزة« متاأّهًبا وانتبهت كّل ح�ا�ّشه فجاأة وه� يق�ل:
»الَقْلَقدي�س«! �

هّزت راأ�شها م�افقة، اأدرك حينها اأّنه نف�س ال�ّشاحر اّلذي حتّدثت عنه 
»ِم�شكة« يف ر�شالتها لأبيه وزوج عّمته، اأخذ يل�م نف�شه، لقد ان�شغل مبر�س 
جّده، وكان من ال�شروري اأن يبحث عن »ح�ّشان« ليدّمر كتاب »الَقْلَقدي�س« 
كما دّمر »القلْقَطار« من قبل، قطعت عليه دّوامة الأفكار التي بداأت تدور 

يف راأ�شه وهي تق�ل:
معك،  � لأحتّدث  املا�شيني  ال�شهرين  ط�ال  اإليك  ال��ش�ل  حاولت 

وعجزت عن دخ�ل البيت، يبدو اأّن جّدك اأح�شن حت�شينه.
�شاألها وه� يرميها بنظرة ثاقبة:
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ا؟ � هل قتلِت تلك الفتاة اأي�شً
ل، ال�قت مل ُي�شعفني، وكان ل بد من الهروب بك قبل اأن... �
قبل ماذا؟ �

حاولت ت�شتيته، فقالت وهي ترفع طيفها للأعلى لتحّلق ح�له:
ملاذا متنعني من تخلل ج�شدك؟ لقد �شمحَت يل يف وقت �شابق! �

خلل  العقرب«  »قلب  م�اجهة  على  عاونته  كيف  »حمزة«  تذّكر 
معركتهما، وكيف كانت ُت�شاعده، قال ب�ش�ت ي�ش�به القلق:

يا  � لك  اأ�شمح  و...لن  اأنفي،  رغم  هذا  كان  �شابًقا!  لك  اأ�شمح  مل 
»َرْيُهقانة«، لن ت�شيطري على عقلي كما فعلِت مع هاتني ال�شحّيتني.

�شحكت �شاخرة وهي تق�ل:
اأعلم اأّنك مل ت�شمح، لكّنك مل مُتانع، وقد ت�شللت. �
ما اّلذي تريدينه مّني يا »َرْيُهقانة«؟ �

ابت�شمت  وب�ش�ته،  ل�شانه  وه� يرتدد على  ا�شمها  ب�شماع  تتلذذ  كانت 
وهي تق�ل:

ُتعجبني الطريقة التي تناديني بها، لقد ا�شتقت اإليك يا »حمزة«،  �
اأنا اأُحّبك.

قالتها بدلل ف�ىّل ب�جهه عنها وقال بازدراء:
ما هذا ال�ّشخف! �
لن جتد من يحّبك كما اأحببتك يا »حمزة«. �
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وتك�يًنا  � وفكًرا  كياًنا  خمتلفني  لطرفني  كيف  جمن�نة!  اأنِت  هل 
وطبيعًة اأن يتحاّبا! ل اأُ�شبهك، ول ت�شبهينني، حّتى اأن عاملي يختلف 

عن عاملك! 
قالت بخف�ت: 

اأحبك. �
هل تعني ما ترددينه! اأنا ب�شر من حلم ودّم اأّما اأنِت فمجّرد.. �
ماذا؟ �
طيف يتهادى، خيالت ملّ�نة تتحّرك يف الفراغ! ه�اء..اأنت ل �شيء  �

يا »َرْيُهقانة«.
�شعرت »َرْيُهقانة« بالإهانة فقالت غا�شبة:

ما زلت متعّلًقا بعاملك احلقري، �شتن�شى كّل ما يتعّلق به بالتدريج،  مل  �
تعجبني حياتكم هناك، اأعرف كّل �شيء عا�شته »ن�ر«، م�شاعرها، 
اآلمها، خ�فها، غ�شبها، ترددها وتخبطاتها بعد وفاة والديها، كّل 

�شيء.
من  � ل�شحّية  اأحتّ�ل  لن  امل�شكينة،  تلك  ج�شد  على  �شط�ِت  لقد 

�شحاياِك.
و�شعفها،   � وياأ�شها،  باأحزانها،  اأ�شيُق  كنت  البائ�شة،  تلك  ُقل  بل 

كرهت كّل ذّرة فيها.
ولكن... �

قاطعته بحزم قائلة:
ل  � ال�ّشفقة، وحياتك هناك  ت�شتحّق هذه  ل  الآن، فهي  دعَك منها 

ت�شتحّق ومل تعجبني.
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قال بع�شبية �شديدة:
وكذلك ل ُتعجبني حياتك! ل تروق يل حياتكّن، ول مقابركّن، ول  �

جماجمكّن التي ت�شكن�نها! ل يروق يل عامل �شاحرات »ماذري�ن« 
وع�شقهّن للقتل.

حتاول  � اأن  وجّرب  للأبد،  معي  و�شتظّل  املكان،  لك  �شريوق  غًدا 
الهرب!

اأخذ يتلّفت ح�له يف ارتباك، مّرت حلظات ع�شيبة  ارتبك »حمزة«، 
قبل اأن يق�ل ببطء:

ت�شمع  � »احل�راء«  وحيًدا،  »املغاتري«  ول  »املجاهيم«،  يرتكني  لن 
لن  الأزرق«  و»الّزاجل  ال�شق�ر،  اإيّل  و�شرُت�شل  املحاربني  اأخبار 

يرتكني، �شاأع�د اإىل دياري رغم اأنفك.
م�شرية  يديها  ترفع  وهي  وقالت  ح�له  دارت  ُثّم  بقهقهاتها،  قاطعته 

للبقعة ح�لها:
لن ي�شمع�ا باأخبارك هنا. �
ملاذا؟ �

اقرتبت منه دون اأن تنظر اإليه وقالت بتحّفز:
لأخيك،  � حدث  كما  زائًرا  حّتى  ول  كنت،  كما  حمارًبا  ل�شت  لأّنك 

لكّنك...
لكنني ماذا؟ �
ملك يل، تنتمي اإيّل، اأ�شبحُت عائلتك وملذك هنا. �
ماذا تق�شدين؟ �
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تناهى اإىل م�شامعها �ش�ت مهيب، كانت �شياحتهم ترتدد يف الأج�اء، 
�ت، وتعرفهم جّيًدا!  اكت�شى وجهها بعلمات الفزع، هي تعرف هذا ال�شّ

التفتت نح�ه وحّدجته بنظرة نارية وهدرت قائلة:
ل وج�د لعائلتك بعد الآن، وللأبد! �

دنت منه يف غم�شة عني ورددت طل�شم ثلث مّرات ور�شمت باأ�شبعها 
علمة على جبينه، �شعر ب�شخ�نة ت�شري حتت جلد جبهته، وكاأّنها تك�يها 
بالّنار، رفعت اأ�شابعها لي�شتقر و�شم دقيق بني حاجبيه، رفع يده ليتفّح�شه 

وه� يتاأمّل، �شاألها وعيناه حمتقنتان بالّدم�ع:
ما اّلذي فعلِته بي؟ �

كادت جتيبه ل�ل اقرتابهم، هم�شت بخف�ت:
�شاأع�د اإليك. �

�شاقيه  ف�جد  تدفعه،  وكاأّنها  »حمزة«  جتاه  اله�اء  يف  ذراعها  رفعت 
تنزلقان بعيًدا عنها، اأبعدته جتاه جمم�عة من الأ�شجار القريبة، فالت�شق 
يعرف  »حمزة«  كان  باملجاهيم،  املكان  امتلأ  منها،  �شجرة  بجذع  ظهره 
هيئاتهم، حاول اأن ي�شتغيث بهم لكّن �ش�ته مل يخرج من حنجرته، حاول 
منها،  جزء  وكاأّنه  ال�شجرة  بجذع  ملت�شًقا  كان  ظهره  لكّن  يرك�س  اأن 
متددت و�شائج الأ�شجار وانزلقت على جذعها زاحفة نح� ذراعيه و�شاقيه، 
والتّفت ح�ل يديه وقّيدتهما ببع�شهما، اأحاط »املجاهيم« بـ »ريُهقانة«، بدا 
الأمر وكاأّنهم يلق�ن القب�س عليها، كان�ا ي�شريون جتاه كيانها الأثريي بيد 

بينما الأخرى ترتفع يف ال�ّشماء.
الّدائرة  ُثّم ترّكز عليها وهي يف مركز  اأحمر وطاف بهم  انبثق �ش�ء 
مت�جات  حمدًثا  كيانها  ال�ش�ء  هذا  واقتحم  باأج�شادهم،  ك�ن�ها  اّلتي 
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فج�ة  �شاقطة يف  وه�ت  كيانها  وارجّت  مزلزلة  �شيحة  وام�شة، ف�شاحت 
وتل�شت  الأر�س،  ابتلعتهم  عني  غم�شة  ويف  اجتماعهم،  تت��ّشط  �ش�داء 
اأ�شقطت  قد  »َرْيُهقانة«  كانت  »حمزة«،  عيني  اأمام  من  جميًعا  �ش�رهم 
اإليه »الَقّنا�ش�ن«،  كتاب » القْلَقِدي�س« على الأر�س قا�شدة حتى ل ي�شل 

فغمرته الّرمال البي�شاء وكاأّنها ُتخفيه عن الأعني وتدفنه.
لقد حتّدت »َرْيُهقانة« طبيعتها وعّر�شت تك�ينها للكثري من ال�شدمات 
من اأجل تتبع ال�ّشاب الذي خطف ف�ؤادها، رغم اأّنها اكت�شبت العديد من 
الق�ى، وتعملقت كاملارد اجلّبار اإّل اأّنها مل تتمّكن من م�اجهة القّنا�شني، 

وهذا ل�شبٍب �شيعرفه »حمزة« لحًقا.
حاله،  على  وه�  ال�قت  وطال  ال�ّشجرة،  بجذع  ملت�شًقا  »حمزة«  ظّل 
راآه ه� وجه  ما  اآخر  كان  �شديد،  بدوار  واأ�شيب  عف،  وال�شّ باله�ان  �شعر 
له  اأقنى،  واأنف  خفيف،  �شارب  له  الّنظرات،  حاّد  الب�شرة،  قمحي  �شاّب 
كتفه،  على  ال�ّشكل  غريب  ق��ًشا  يحمل  كان  الع�شلت،  مفت�ل  ذراعان 
اقرتب ال�ّشاب من »حمزة« واأخذ يتمّعن يف ملب�شه، وحذائه، و�شاعة يده، 

قال وه� يقف قبالته مبا�شرة:
اأنت.. حُمارب! �

 اقرتب اأكرث واأحنى راأ�شه فاأطّلت من خلف كتفه جعبة ال�ّشهام املذّهبة، 
مّرر اأطراف اأ�شابعه على جبني »حمزة« ومل�س ال��شم امللتهب القابع بني 

حاجبيه، هم�س قائًل:
يا اإلهي، اأنت م��ش�م للتّ�، جلدك يحرتق! �

امللتّفة ح�ل ج�شد »حمزة«  ال��شائج  ال�ّشاب خنجًرا وبداأ يقّطع  ا�شتّل 
زال �ش�ته ل يخرج من  ما  ركبتيه،  قي�ده، خّر »حمزة« على  وحرره من 
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حلقه، ترّنح قليًل ُثّم فقد وعيه بني يدي هذا ال�ّشاب الغريب، حمله ال�ّشاب 
على كتفه، و�شار به بني الأ�شجار، حيث يحيطهما ال�شك�ن ال�ّشديد وكاأنه 

ي�شري به يف مقربة! 
اأو.. رمّبا ت�قف الّزمان وجتّمد كّل �شيء! اإّنه الَفناء الذي يع�ش�س ف�ق 

كّل ذّرة عندما تغيب احلياة، هذه اأر�س قاحلة، وخالية من الب�شر.

r
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- 3 -

»أرض الكََنْهَور«

يغمر  الكثيف  باب  ال�شّ الّن�افذ، وبقي  اّلتي اخرتقت  الأ�ش�اء  اختفت 
البيت وما ح�له، كان ل بّد من اإ�شاءة ال�ّشم�ع، فاأ�شرع »راغب« لُي�شعلها 
جُمدًدا. ن�شرت ال�ّشم�ع يف الغرفة �ش�َءا مرتجرًجا، تراق�شت خيالتهم 
وهم  املكان  على  عباءته  ال�شمت  األقى  وقد  اجلدران،  على  امل�شّ�هة 
يتحّلق�ن ح�ل »اأبادول«، اّلذي بداأ ي�شرح لهم ما يعرفه عن اأر�س»الَكَنْهَ�ر« 
بعد اأن تكررت اأ�شئلتهم عنها، ازدرد ريقه ب�شع�بة، وطلب ك�ًبا من املاء، 
�شرب حّتى ارت�ى وتنّف�س بروّية ورنا اإىل »كمال« بعينيه املتعبتني ُثّم قال:

وقلع،  � ممالك،  على  حتت�ي  غريبة  بقاع  هي  »الَكَنْهَ�ر«  اأر�س 
وق�ش�ر، وبلد، ومدن باأكملها لكّنها مهج�رة.

ملاذا هي مهج�رة؟ �
عا�شفة  � اأو  زلزال  ب�شبب  اأو  فجاأة،  اإما  للأبد،  �ُشّكانها  غادرها 

مدّمرة، اأو وباء قاتل، اأو انتقل�ا اإىل بقاع اأخرى بطرق خمتلفة، ل 
اأحد يعلم على وجه الّتحديد، ومل ُي�شمع عنهم مّرة اأخرى.

وكيف عرفتها مبجّرد الّنظر؟ �
باب ُثّم قال: رنا اإىل الّنافذة وحّدق يف ال�شّ
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باب، البيا�س ال�شديد وكاأّنك تغ��س يف بحر من احلليب،  � ل�ن ال�شّ
نف�س  والّرائحة..  فجاأة،  تختفي  ُثّم  فجاأة  ت�م�س  اّلتي  الأ�ش�اء 
رائحتها الغريبة اّلتي �شممتها منذ �شن�ات ط�يلة، لن اأن�شاها اأبًدا 

ما حييت.

غريبة! رائحة  منهم  اأّي  يلحظ  مل  ح�لهم،  اله�اء  يت�شمم�ن   اأخذوا 
هّز »خالد« كتفيه وه� يتبادل الّنظرات مع »اأن�س«، مل يلحظا اأّي رائحة 

غريبة! �شاألت»فرح« والف�ش�ل يطّل من عينيها:

هل �شياأتي »الّرمادي«  اإلينا الآن؟ �

واأ�شافت جّدتها باهتمام:

اأزور  � اأن  اأُريد  اأراهما،  اأن  اأُريد  وهل �شرنى »ناردين« و»احل�راء«؟ 
كّل تلك الأماكن التي حدثتم�ين عنها.

ن »اأبادول« حاجبيه وقال وه� يفرك جبهته بانفعال: غ�شّ

بها  � يقع  اّلتي  البقاع  عن  منف�شل  جانب  يف  تقع  »الَكَنْهَ�ر«  اأر�س 
ق�شر »احل�راء« وما ح�له، وبعيًدا عن »املكتبة العظمى« وحّرا�شها.

قال »كمال« ب�ش�ت واثق:

�شت�شل اأخبارنا للح�راء، �شتنقل الّرياح خرب و�ش�لنا اإليها. �

للأ�شف لن يحدث هذا! �

ملاذا يا اأبي؟ �
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 بيننا وبينهم جبال »اخُلرافة«، �شل�شلة من اجلبال ال�ّشاهقة، ومن  �
اأعلى قممها البي�شاء يتعاىل حاجز من »الَكَنْهَ�ر« ويّت�شل بال�ّشماء. 
فـ»الَكَنْهَ�ر« ه� قطٌع من ال�ّشحاب الأبي�س الّثخني الكثيف املرتاكب 

اأمثال اجلبال، ت�شّمى ال�احدة منه »َكَنْهَ�َرة«.

�شمت هنيهة واأردف وه� يفرك حليته:

ويرتقي  � يتعاىل  كان  مهيًبا  حاجًزا  ي�شكل  الثخني  ال�ّشحاب  هذا 
عندما مررت مع »الّرمادي« من ف�قه منذ �شن�ات ط�يلة، واأخربين 
اأن تلك البقاع بداأت تنف�شل عن باقي رب�ع مملكة البلغة، ولن 

ق�ر التحليق ف�قها مّرة اأخرى. ت�شتطيع ال�شّ

ملاذا؟ �

قر اّلذي يقرتب ُي�شحب وكاأّنه ينجذب اإىل مغناطي�س، وتبتلعه  � ال�شّ
فج�ات هائلة.

�شاأله »خالد« وه� ُيدقق الّنظر يف عينيه:

ثق�ب �ش�داء؟ �

ل اأدري..اأذكر اأننا اقرتبنا من فج�ة منها كانت حتيطها متّ�جات  �
كادت  البال�عة،  فتحة  ح�ل  املاء  يدور  كما  �شديدة  ب�شرعة  تدور 
عنها  مبتعًدا  بجناحه  �شرب  »الّرمادي«  اأّن  ل�ل  بقّ�ة  ت�شحبنا 

ف�شعرنا بقّ�ة تطرحنا بعيًدا وكدنا نه�ي.
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رمّبا نحن يف الف�شاء وف�ق ال�ّشحب يا جّدي، اأذكر اأنني قراأت عن  �
�شيء ُي�شبه ما ت�شفه، وكاأّنها »الك�ازارات«))).

الأمر ُمعّقد..وقد تبدو الأم�ر على غري حقيقتها اأحياًنا فنحن يف  �
»مملكة البلغة«! ول اأظّن خرب و�ش�لنا قد ي�شل اإىل حّرا�س املكتبة 

العظمى، اأر�س »الَكَنْهَ�ر« ت�شبه املقربة، نحن يف مدينة امل�تى.
قال »كمال« وه� يحّدق يف اأر�س البيت:

ما ي�شغلني الآن ه� �شبب انتقال البيت باأكمله اإىل هنا! وكيف تثبت  �
الأر�س حتت اأقدامنا هكذا ومل تتفتت وينهار البنيان!

مت عليهم لفرتة وجيزة قطعه �ش�ت طرقات واهنة على  ال�شّ اأطبق 
الباب، ارجّت قلب »اأن�س«، رمّبا ه� »حمزة«، اأ�شرع نح� الباب بينما هرول 
»خالد« خلفه يف حتّفز، فتحا الباب بحر�س فاأطّل وجه »ن�ر«، كانت �شاحبة 
كانت  الرفيعة  اأناملها  البارد،  املطر  ماء  بلله  �شغري  كع�شف�ٍر  وتنتف�س 
ترجتف وقد عقدتهما على �شدرها وهي تنحني بانك�شار اأمامهما، عرفها 
ابنه »حمزة«، كان ال�شباب الأبي�س  »اأن�س« فقد راآها من قبل وهي تتبع 
يت�شلل من ح�لها اإىل داخل البيت، وقد انعقد ل�شانها من �شّدة اخل�ف، 
كاد »خالد« يخرج راأ�شه من باب البيت لي�شبع ف�ش�له، لكّن  اأباه �شاح به 

اأّل يفعل، وقال م�جها كلمه لـ»ن�ر« وقد لحظ ج�شدها وه� يختلج:
ادخلي يا ابنتي ب�شرعة. �

)1) الكوازارات هي أجرام فلكّية شبيهة بالّنجوم يُطلق عىل الواحد منها النجم الزائف أو شبيه 

أسود هائل  املحيطة مبارشة بثقب  الساخنة  الغازية  املنطقة  الكويزار  Quasar وهي  أو  النجم 

»كنجم«  تظهر  التي  النواة  سوى  منها  يظهر  ال  ولهذا  عنا،  وبُعدا  نشاطا  األجرام  أكرث  وهي 

ويتوسطها ثقب أسود.
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مل تتحّرك »ن�ر« قيد اأمنلة، ف�شحبها »اأن�س« من ذراعها واأدخلها واأغلق 
الباب خلفها باإحكام، �شارت خلفه بخط�ات مرتددة، تعّرف اجلميع على 
وجهها، فقد راأوها عّدة مّرات اأمام البيت، وح�ل ال�شّيارة، وبامل�شت�شفى، 
حّتى اأّنهم ظن�ا اأّنها ت�شك� من عّلة عقلية اأو نف�شية. �شاأل�ها عن ال�شباب 
باخلارج، وهل »حمزة« هناك؟ لكّنها مل تنب�س ببنت �شفة، وظّلت ترجتف، 
اأ�شفقت »مرام« عليها فخلعت �شالها ال�ش�يف ودّثرتها به واأجل�شتها بج�ار 
املدفاأة، كان الكحل الأ�ش�د قد �شنع هالتني �ش�داوين ح�ل عينيها، فزعت 

»مرام« عندما راأت كّفيها ملطختني بالدماء، �شاألتها بانزعاج:
ملن تلك الّدماء؟ �

اأجه�شت »ن�ر« بالبكاء وظّلت تنتحب، ُثّم �شهقت متاأمّلة بعد زوال اأثر 
تها بالتف�شيل، واأخربتهم عن »َرْيُهقانة«،  دمة وبداأت تروي لهم ق�شّ ال�شّ
ورفيقاتها وما حدث لهّن، وكيف انتقلت اإىل الفّي�م بت�جيه من »َرْيُهقانة« 
رددته  وما  بالتف�شيل،  الي�م  »ح�ّشان«  ببيت  حدث  وعّما  »حمزة«،  لتتبع 
»َرْيُهقانة« من كتاب »القْلَقِدي�س« وكيف كان »ح�ّشان« ي�شري م�شح�ًرا خلفها 
عليه،  تع�يذة  »َرْيُهقانة«  األقت  اأن  بعد  نف�شه  وكيف ذبح  ال،  ال�شّ كالكلب 
الأر�س  على  بالدماء  طل�شمها  تكتب  وهي  بدمائه  كفيها  لّطخت  وكيف 

لكي تتمّكن من اقتحام البيت.
واأخربتهم اأخرًيا كيف فزع »حمزة« لروؤيتها، وكيف خرجت »َرْيُهقانة« 
تلك  طافت  وكيف  جنبيها،  بني  من  تت�شلل  روحها  وكاأّن  ج�شدها  من 
ال�ّشاحرة بـ »حمزة« وتل�شت معه من اأمام عينيها يف غم�شة عني، وكيف 
بابهم  عتبة  نح�  مرفقيها  على  تزحف  وهي  حتتها  من  الأر�س  اهتّزت 
تفيق منذ  الباب مبا�شرة، لكي  اأمام  اأن تفقد وعيها  لت�شتغيث بهم، قبل 
باب الأبي�س بها من كّل �ش�ب،  قليل جمّمدة الأطراف وقد اأحاطها ال�شّ
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فطرقت  اأ�ش�اتهم  �شمعت  لكّنها  ب�شرها،  فقدت  اأّنها  البداية  يف  ظّنت 
الباب.

اأنهت »ن�ر« كلماتها، فتنّهد »اأبادول« الذي كان ين�شت برتكيز �شديد 
لكّل حرف تنطق به وكذلك جميع من بالبيت، حّتى اأّنهم مل يقاطع�ها ول 

مّرة واحدة ط�ال فرتة حديثها. قال »خالد« وه� يرن� لـ»اأبادول«:
الآن نعرف من اأتى بنا اإىل هنا، اإّنها تلك ال�ّشاحرة احلمقاء، اآه ل�  �

تعلم اأّن ذلك �شيحدث، و�شت�شلني اإلينا، لكانت قتلتِك.
قال »اأن�س« وقد بداأ القلق يت�شّرب اإىل نف�شه:

اأخطاأ »حمزة« عندما اأخرج جمجمتها التي كانت ت�شكنها من حتت  �
الأر�س، واأخطاأ عندما ذهب اإىل تلك املقربة اّلتي دّلته عليها، يبدو 

اأّنها �شت�شتخدمنا كرهائن.
حّدقت »مرام« يف وجهه و�شاألته بقلق:

رهائن ملاذا؟ �
لينّفذ لها ما ترج�ه، ل بّد اأّن وراءها �شيًئا! �
وما اّلذي ترج�ه من ولدي؟ �

قالت »ن�ر« بخف�ت:
اإّنها تع�شقه. �

ران عليهم �شمت ثقيل، �شالت الّدم�ع من عيني »مرام«، الآن يعت�شر 
قلبها على ابنها مّرة اأخرى! التفت »كمال« نح� اأبيه و�شاأله وه� ي�شع يده 

على كتفه:



73

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

ماذا �شنفعل يا اأبي؟ �
رفع »اأبادول« يده ورّبت على كّف ابنه وقال وه� يحّدق يف لهب املدفاأة:

نحن يف ابتلء عظيم.    �

r
فتح »حمزة« عينيه ب�شع�بة ليفاجاأ بالّرباب الأبي�س وه� ميلأ ال�ّشماء 
مط�ي  الكّتان  من  قمي�س  راأ�شه  وحتت  الأر�س  على  ممدًدا  كان  ف�قه، 
ك��شادة له، وبج�اره قربة ماء وكي�س من اجللد خميط بدّقة فاحت منه 
حاد  باأمل  ي�شعر  كان  راأ�شه،  يتح�ش�س  وه�  جال�ًشا  اعتدل  التّفاح،  رائحة 
من  يقرتب  ال�ّشاب  بذاك  فاإذا  وتنحنح  بكّفيه  وجهه  م�شح  عنقه،  اأ�شفل 
بعيد بقامته املديدة، مل يتمّكن »حمزة« يف البداية من تبنّي ملحمه، لكّن 
ال�ّشاب اأ�شرع مقبًل عليه وناوله قربة املاء، لح �شبح ابت�شامة على �شفتيه 

وه� يق�ل:
اأنا »طارق«، واأنت؟ �

ر�شف »حمزة« ر�شفة ماء واأجابه:
»حمزة«. �
اأنت حمارب، األي�س كذلك؟ �

ململكة  ال�ّشابقة  زيارته  يف  حُمارًبا  كان  بالرتباك،  »حمزة«  �شعر 
البلغة، اأّما الي�م! فه� ل يدري هل ه� حُمارب، اأم زائر، اأم ماذا؟ تلّفت 

يف ارتباك وقال:
اأُريد مراآة.. اأُريد مراآة يف احلال. �
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اهداأ يا �شاح، ما بك؟ �
  راأى »حمزة« ُبحرية قريبة، فرك�س نح�ها لعّل ماء البحرية القريبة 
يق�م بامَلهّمة، كان »حمزة« ل يفّكر �ش�ى يف روؤية وجهه على �شفحة املاء، 
اقرتب من املاء الّرائق وانحنى يتاأّمل انعكا�س �ش�رة وجهه على �شفحته، 
اأراد اأن يطمئن نف�شه اأّنه مل يحّل يف �شخ�شية اأخرى ومبلمح اأخرى، كما 
حدث لأخيه »خالد« من قبل، ن�شي اأّنه ل� كان قد حّل يف �شخ�شّية اأخرى 
كان �شيتحّدث بل�شانها وا�شمها، اأخذ يتح�ش�س جلد وجهه بت�ّتر، كان يتيه 

يف دهاليز حريته عندما داهمه »طارق« ب�ش�ؤاله:
هل عرثت على اأنفك؟ �

  حاول »حمزة« اأن يبت�شم، لكّنه كان م�شطرًبا للغاية، اأردف »طارق« 
وه� يهّز كتفيه:

عليك  � اأحقد  واأنا  جيدة،  حالة  يف  الّناعم  �شعرك  العم�م  على 
بالّتاأكيد.

فابت�شم  اخل�شن،  راأ�شه  �شعر  على  مي�شح  وه�  حاجبيه  »طارق«  رفع 
»حمزة«، وهداأ قليًل، يبدو اأّنه �شاٌب خفيف الظّل. �شاأله »طارق« باهتمام:

ة تلك الأطياف اّلتي كانت حُتّلق يف املكان؟ � اأين كتابك؟ وما ق�شّ
هل راأيتهم وهم يحيط�ن بها؟ �
من؟ �
وكاأّنهم  � بها  اأحاط�ا  لقد  اجلّن،  من  ع�شرية  تلك  »املجاهيم«! 

يت�شّيدونها، األ تعرفهم؟ 
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راأيت اأطياًفا تل�ح وتدور وترتفع يف اله�اء، مل اأتبنّي تفا�شيلها فقد  �
ُكنت ف�ق اجلبل، وراأيتك بالّناظ�ر.

قال »حمزة« وه� يهّز راأ�شه:
»َرْيُهقانة«. �
 ماذا؟ �

وهي  »َرْيُهقانة«،  ُي�شّمى  ح�يل  يدور  راأيته  اّلذي  الطيف  -ذاك 
�شاحرة من �شاحرات »ماذري�ن«، وهي من اأح�شرتني اإىل هنا.

�شاحرة! هنا على اأر�س »الَكَنْهَ�ر«! �
وما ه� »الَكَنْهَ�ر« هذا؟ اأخربين عنه. �
اأّنك حُمارب، فتلك  � اأعلم  ا�شم كتابك،  اأن تخربين عن  لي�س قبل 

ال�ّشاعة وهذا احلذاء وهذه امللب�س من عاملنا.
قال »حمزة« باندها�س:

عاملنا!  �
اأ�شار»طارق« اإىل �شدره قائًل:

اأنا حُمارب. �
خ�شبًيا  غ�شًنا  »طارق«  تناول  »حمزة«،  اأو�شال  يف  الطماأنينة  �شرت 
متّعن  »حمزة«،  نح�  راأ�شه  ورفع  غريًبا،  رمًزا  الّرمال  على  ونق�س  رفيًعا 
»حمزة« يف الكتابة املنق��شة اأمام عينيه، كانت لغة غريبة ل يعرف كنهها 

ف�شاأله متعّجًبا:
ما هذا؟ �
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��س«. �  »�شمُّ
وماذا تعني؟

خم�شة، اأنا املحارب اخلام�س يف عائلتي. �
وما هذه احلروف الغريبة؟ �
هذه الـ»تيفيناغ«، اأنا من الأمازيغ يا »حمزة«. �

قال »حمزة« بحما�س:
حراء! � حُمارب� ال�شّ

اأ�شرق وجه »طارق« بابت�شامة وا�شعة وقال:
نعم، اأنا من »اجلزائر«. �

 عاد »حمزة« ي�شاأله بف�ش�ل:
ما عن�ان كتابك؟ �

باللغة  املكت�ب  لعن�انه  واأ�شار  حقيبته  من  كتابه  »طارق«  اأخرج 
الأمازيغية قائًل:

»ُكِ�يُك�ل«. �
�شّيدها  � اّلتي  القدمية  الأثرية  املدينة  تلك  األي�شت  »ُكِ�يُك�ل«! 

الّرومان؟
بلى. �
ولكن ماذا تعني بالأمازيغية؟ �
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باللغة  � مكت�بة  لكّنها  اأمازيغية،  كلمة  لي�شت  هي  احلقيقة  يف 
العم�م نحن يف اجلزائر نطلق عليها  ترى، وعلى  الأمازيغية كما 

»جميلة« وهي فعًل مدينة جميلة.
ة اأر�س »الَكَنْهَ�ر« هنا؟ � ح�شًنا، وما ق�شّ

نظرة  ومنحه  »حمزة«  كتف  على  يده  وو�شع  بلطف،  »طارق«  ابت�شم 
واثقة بعثت يف نف�شه الطماأنينة، وقال له:

ت�قف عن ت�جيه الأ�شئلة يل واأخربين عْن نف�شك اأّوًل يا �شديقي،  �
قر اّلذي كان يحملك؟ هل اأ�شعت كتابك؟ واأين ال�شّ

وتركيزه  جاأ�شه  رباطة  ي�شتعيد  اأن  وّد  لربهة،  عينيه  »حمزة«  اأغم�س 
ُثّم قال:

ُكنت حُمارًبا، اأّما الآن فاأنا.. �
اأنت ماذا؟ �

بني  ال��شم  يتح�ش�س  وه�  وقال  »طارق«،  عيني  يف  »حمزة«  حّدق 
حاجبيه، واّلذي كان ي�ؤمله ب�شّدة:

�شاأخربك بالتف�شيل. �
البي�شاء تتحّرك  الغي�م  الُبحرية، وف�ق روؤو�شهما    جل�شا مًعا بج�ار 
ببطء، وكاأّنها ُكرات ل�ؤل�ؤية تتدحرج يف ال�ّشماء بينما بداأ »حمزة« يحكي 
عن رحلته على اأر�س مملكة البلغة لهذا املُحارب اّلذي التقى به للتّ� على 

اأر�س »الَكَنْهَ�ر«.

r
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»الماو«

كان »اأبادول« يط�ف بالبيت، وكاأّنه قد ن�شط من عقال، تل�شت معامل 
واأ�شار  الُغرف،  بني  يتنّقل  بداأ  عروقه،  يف  جتري  الّدماء  وبداأت  املر�س 
لـ»خالد« ليتبعه، جمع �شناديق �شغرية، وبع�س الأ�شلحة، وخناجر خمتلفة 
الأ�شكال، وب�ق نحا�شّي! واأكيا�ًشا كان قد خّباأها منذ �شن�ات بالبيت، و�شع 
تلك الأ�شياء اأمامهم على الّطاولة وحّذرهم من مل�شها حّتى ُيخربهم عنها، 
�شحب خنجره وحّركه يف اله�اء، مل تنفرج فج�ة تتلعب اأمام عينيه! كرر 

الأمر، مل يحدث �شيء!
اقرتب »اأن�س« وحاول اأن يفعلها كما فعلها من قبل، ردد اأ�شماء جميع 
الأماكن اّلتي رحل اإليها من خلل الفج�ات، مل يفلح »اأن�س« ومل ينجح، 
اأقبل »كمال« يحاول بعدهما، كرروا الأمر مع باقي الأدوات وبدا لهم اأّنها 
»الكري�شتالت«  تلك  حّتى  الب�ق،  ال�ّشي�ف،  ميزاتها،  فقدت  قد  جميعها 
مل  الأخ�شر  الّنهر  حتت  املمر  يف  ي�شتخدمها  »اأن�س«  كان  اّلتي  امل�شيئة 
الياأ�س  من  هالة  بهم  اأحاطت  بكّفيه.  فركها  عندما  �ش�ًءا  وُت�شّع  تت�ّهج 

ال�ّشديد، التفتت ال�شّيدة »دولت« لبنها »اأن�س« وقالت:
ماذا �شنفعل؟ هل نغلق الأب�اب والّن�افذ بامل�شامري؟ �
لن مينع هذا من دخ�ل... �
دخ�ل ماذا؟ �
اجلّن،  � من  خمتلفة  بط�ائف  التقينا  قد  هنا  اأّننا  اأُّمي  يا  تعرفني 

»املجاهيم« مثل!
�شاح »�شليمان« بانفعال:
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اأو �شاحرات »ماذري�ن« و»الّدوا�شر« يا جّدتي. �
قام  القراآن،  باآيات  تتمتم  وبداأت  عينيها  »دولت«  ال�شّيدة  اأغم�شت 

غريان يبحثان عن القّطة يف اأرجاء املنزل، هم�شت »مرام« يف قلق: ال�شّ
عليه  � ت�شيطر  الآن  اأّنها  بد  ل  »َرْيُهقانة«،  من  »حمزة«  على  اأخ�شى 

وتتمّلك ج�شده كما فعلت بـ»ن�ر«.
اّلتي كانت تقبع بج�ار املدفاأة وهي �شاكنة  التفت�ا جميًعا جتاه »ن�ر« 

كخيال املاآتة، قال »اأبادول« ليطمئن »مرام«:
عليه،  � ُت�شيطر  ولن  »حمزة«  ج�شد  تخلل  من  »َرْيُهقانة«  تتمّكن  لن 

اأّي  يتمّكن  ل  الّثانية  للمّرة  البلغة  ململكة  يع�د  عندما  فاملُحارب 
كيان اأثريي من احتلله، وكاأّنه اكت�شب مناعة، قد حتمله وتنقله 
اأو ت�شربه وت�ؤمله، لكّنها لن ت�شتح�ذ على ج�شده  من مكان لآخر، 

وعقله.
وكيف عرفت هذا يا جّدي؟ �

اأ�شاح بعينيه بعيًدا وقال وقد بدت علمات القلق على وجهه:
لأنني ُزرت اململكة مّرة اأخرى بعد رحلتي الأوىل. �

فغر »كمال« فاه و�شاأله باندها�س:
متى حدث هذا يا اأبي؟ �

اأجابه بتحّفظ:
عن  � اأنقطع  مل  »كمال«،  يا  ُعمرك  من  العا�شرة  يف  ُكنت  عندما 

اململكة خلل ال�ّشن�ات املا�شية، وكان »الرمادي« دوًما يزورين يف 
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الّروؤى، ح�اًرا حقيقًيا  نتحاور ك�شديقني خلل  وكّنا  روؤى كثرية، 
وكاأننا جنل�س وجها ل�جه.

ولكن... �
قاطعه »اأبادول« وقال بحزم �شديد:

ا�شمع�ين اأّوًل، فقد ُنفاجاأ باأّي حدث طارئ الآن، ل بّد اأن نتفق على  �
خّطة ما، ونكّ�ن رابًطا بيننا، فقد نخرج من البيت في�شري بع�شنا 

زائرين، اأو اأ�شرى.
اأ�شرى! �
قام  � ملن  ِملًكا  ي�شري  اجلّن،  ع�شائر  يد  على  هنا  ُي��َشم  من  نعم، 

ب��شمه، ولن يتمّكن اأحد من روؤيته اإّل حُمارب جديد مل يتّم مهّمته 
ة، ميزات تتعّلق بج�شده وح�ا�ّشه  بعد، لأّنه �شيك�ن ذا ميزات خا�شّ
املهّمة،  اإمتام  بعد  ُتفقد  امَليزات  وتلك  بالأدوات،  ولي�س  اخلم�شة، 
واأكملت  اأداء مهّمتها  بعد  الأفكار  قراءة  »َمرام« ميزة  كما فقدت 
رحلتها مع »اأن�س« بدون تلك امليزة، ولي�س بيننا حمارب�ن جدد، فلم 

يقم كتاب عتيق با�شتدعاء من تبّقى من العائلة.
�شاأله »اأن�س« وعيناه جت��شان يف قلق:

وما العمل؟ جميع اأدواتنا ل تعمل! �
قال »اأبادول« بثقة:

�شُينقذنا اهلل كما يفعل يف كّل مّرة. �
اّلتي  � اأ�شرهم بتلك ال��ش�م  اأحدنا يف  مِلَ مْل يقع  ونعم باهلل. ولكن 

ت�شفها؟ مل ي�شمنا »الّدوا�شر« ول »املجاهيم« خلل رحلتنا!
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يقتطع  � اأحدهم  ب��شم  يق�م  اّلذي  الكيان  بت�شحية،  يقّدم  ال��شم 
جزًءا من تك�ينه ليتمّكن من ح�ز على الأ�شري، وهذا م�ؤمل، ل بّد 

اأن يتعّلق به ب�شكل عميق اأو ُيحّبه ويع�شقه. 
واأردف »اأبادول« بقلق:

وللأ�شف، جميع اأحفادي هنا مطمع لع�شائر اجلّن. �
قالت »مرام« وعيناها �شاخ�شتان:

و»َرْيُهقانة« تع�شق »حمزة«. �
لهذا ل بّد اأن ُن�شرع بالبحث عنه. �

�شاأله »خالد«:
وكيف ناأخذ بالأ�شباب ونتفادى ال�ق�ع يف الأ�شر؟ �
هذا  � كل  ال�ّشديد،  والغ�شب  ال�شديد،  والياأ�س  ال�ّشديد،  اخل�ف 

يجعلك فري�شة لأي كيان من الكيانات اّلتي جت�ل يف بقاع واأج�اء 
يياأ�س فتتمّكن من و�شمه،  اأو  البلغة، قد يغ�شب »حمزة«  مملكة 

حتّل�ا باليقني، وثق�ا باهلل.
ال�شمت  به  ك�شرت  واٍه  ب�ش�ت  »ن�ر«  قالت  ثقيل،  �شمت  عليهم  ران 

ال�ّشائد يف الغرفة:
اأهلي واخل�ف ل يبارح �شدري،  � لهذا ُكنت فري�شة لها، منذ وفاة 

وكاأّنهما  والدّي  من  غ�شبت  اأنني  حّتى  احلياة،  من  يئ�شت  لقد 
اختارا امل�ت باإرادتهما!
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وو�شعت  »دولت«  ال�شّيدة  منها  اقرتبت  مزرية،  حالة  يف  »ن�ر«  بدت 
مت�شح  وبداأت  »ن�ر«،  كّفي  بني  يزال  ل  كان  اّلذي  املاء  ك�ب  يف  منديلها 
الكحل والدم�ع عن عينيها ووجهها باملنديل املبلل باملاء وقالت يف حنان 

بليغ:

ل باأ�س عليِك يا �شغريتي. �

انتبه�ا جميًعا اأّن هناك عبًئا ثقيًل يجثم على �شدر تلك الفتاة، كان 
ت�شمع  اأّنها مل  كما  بينهم،  ومنك�شرة  وحيدة،  وهي  عليها،  يقتات  احلزن 
من  حفنة  مع  فجاأة  اإليها  انتقلت  اّلتي  البلغة«  »مملكة  عن  قبل  من 
بيدها  واأم�شكت  بج�ارها،  وجل�شت  منها  »�شارة«  اقرتبت  عنها،  الغرباء 
الآن  بدت  »ن�ر«،  وجه  تنظيف  من  »دولت«  ال�شّيدة  انتهت  عليها.  ُترّبت 
من  وطلبت  راأ�شها،  على  بكّفها  م�شحت  الربيئتان،  وعيناها  ملحمها 
ة بها، فقد زحفت  »�شارة« اأن تعريها ثياًبا اأخرى نظيفة من ثيابها اخلا�شّ
»ن�ر« بثيابها نح� باب البيت فتلّطخت بال�حل وبدماء »ح�ّشان«، ان�شرفت 
اأعينهم،  اأمام  تطقطق  املدفاأة  ونريان  الغرفة  وبق�ا جميًعا يف  الفتاتان، 

والكثري من الأ�شئلة بقيت معّلقة ف�ق روؤو�شهم، ماذا �شيفعل�ن؟
ا�شتيقظت  الأر�س،  حتت  من  ي�شدر  ه�شي�س  م�شامعهم  اإىل  تناهى 
ال�ّش�داء  القّطة  ظهرت  الأر�س،  يف  يحّدق�ن  ووقف�ا  فجاأة  ح�ا�ّشهم  كّل 

اأمامهم، وكاأّن الأر�س قد ان�شّقت ولفظتها!
ف�ر اأن راآها »اأبادول« انتف�س و�شاح متعّجًبا ب�ش�ت مرتفع:

قّط »املاو«! �



83

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

بتلك  »اأبادول«  انتباه  القّطة  هذه  �شّدت  فطاملا  القّط،  ح�ل  حتّلق�ا 
من  خرجت  اأّنها  ظّن�ا  قد  جميًعا  كان�ا  غام�س،  �شّر  ف�راءها  الطريقة، 

البيت مع »حمزة«.
وكثيف،  دّخايّن  اأ�ش�د  الّناعم  �شعرها  ل�ن  كان  عليها،  اأعينهم  ثّبت�ا 
ة على الذقن واجلزء العل�ي من منطقة احللق  تلمع اأطرافه كلمعان الف�شّ
وح�ل الأنف، وهناك علمات بل�ن رمادي قامت على راأ�شها ت�شبه حرف 
والأنف  ال�ش�اد،  �شديدة  كانت  التحتية  الفروة  الإجنليزية،  باللغة   »M«
�شاربها  القطط! حّركت  الأ�ش�د على غري عادة  الفحم  يبدو كقطعة من 
»اأبادول«  ُثّم خم�شت الأر�س مبخالبها، انحنى  »اأبادول«،  اإىل  وهي تنظر 

وبداأ مي�شح على ظهرها، و�شاألهم ب�ش�ت هادئ:
متى ظهرت تلك القّطة بالبيت؟ ومنذ متى وهي تعي�س هنا؟ �

قال »خالد«:
نف�س الليلة اّلتي رحلُت فيها اأنا واأخي اإىل مملكة البلغة، وغرقت  �

اأنت يا جّدي يف غيب�بتك..
اأ�شافت »مرام«:

ذلك،  � بعد  البيت  يف  بالبقاء  لها  و�شمحنا  احلديقة،  تلزم  كانت 
اإّنها قّطة نظيفة وذكّية جًدا.

هّز »اأبادول« راأ�شه ُثّم قال م�ّجًها كلمه اإىل القّطة:
لِك الأمان. �

�ش�ًتا  واأ�شدرت  ذيلها،  ورفعت  جذعها،  وقّ��شت  القّطة،  انتف�شت 
غريًبا يختلف عن امل�اء قبل اأن تظهر خلفها فجاأة �شاّبة ثلثينّية مم�ش�قة 
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وعيناها  وج�ههم،  يف  لتحّدق  ال�ّشمراء  بب�شرتها  بثبات  تقف  الق�ام، 
رداوؤها  كان  لمعتني،  كزمّردتني  �شاهق  بيا�س  يف  ت�شبحان  اخل�شراوان 
حريرّي  �شال  حتته  من  يتدىّل  ذهبّي  تاج  راأ�شها  وعلى  الهندباء،  بل�ن 
خ�خي الل�ن تربز منه خ�شلت �شعرها الأ�ش�د واملجّعد، تراجع اجلميع 

خط�ة للخلف.
القّطة  وظّلت  زمن،  منذ  ترها  مل  وكاأّنها  واحت�شنتها  قّطتها  حملت 
تتم�ّشح ب�جهها ب�شكل غريب، �شحب »خالد« اخلنجر احللزويّن اّلذي كان 
�شقيقه »حمزة« ي�شتخدمه يف معاركه مع »الّدوا�شر« و»�شاحرات ماذري�ن« 
ووجهه نح�ها، ن�شي ل�هلٍة اأّن اأ�شلحتهم قد فقدت قيمتها و�شار ل اأثر لها، 

قالت ال�ّشاّبة ب�ش�ت ت�ش�به بّحة لطيفة:
ال�ّشلم على من اأعطانا الأمان. �

اأبعد »اأبادول« يد »خالد« من اأمامها وقال:
وعليِك ال�ّشلم، من اأنِت؟ �
الأمرية »�َشفق« يا �شّيد »اأبادول«. �
اأنِت من بنات »�َشْرَمد«؟ �
 نعم. �

�شاأل »خالد« بتحّفز:
ومن »�َشرمد« يا جّدي؟ �
من �شلطني اجلّن الطّيار، وهي ع�شرية من اجلّن ت�شكن اله�اء. �

اأكملت »�َشفق« قائلة:
ن�شكن ه�اء »الَكَنْهَ�ر« فقط، فقد ُحب�شنا يف نطاق اأر�س »الَكَنْهَ�ر«. �
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كيف هذا؟ �
لنا اخلروج من هنا، منذ  � لي�س  »اأبادول«،  �شّيد  يا  بعيد  منذ عهد 

راع  اأبي ال�شّ ا�شتعال احلرب بني »الّدوا�شر« و»املجاهيم«، اعتزل 
بينهما، وانتقلت ع�شريتنا اإىل هنا، ُثّم ُمنعنا.

من منعكم؟ �
ُكنت  � يل،  مفاجاأة  لعاملكم  قّطتي  هروب  كان  لقد  حاب�س!  حب�شنا 

وهم  »الّدوا�شر«  راأيت  عندما  ولكنني  دوًما،  باأبي  الظّن  اأ�شيء 
يقتل�ن »ِم�شكة«، اأدركت اأّنه �شادق

قال »اأبادول« وه� ي�شّبك اأ�شابعه:
اأُريد منك اإي�شال ر�شالة لـ»املجاهيم«. �
اأحدنا حاجز »الَكَنْهَ�ر«  � اإليهم، ول� تخّطى  اأ�شل  اأن  من املُ�شتحيل 

�شيم�ت، لكّنهم قد ي�شل�ن اإلينا ُهنا، فباقي ع�شائر اجلّن يتطّفل�ن 
على م�شاكننا اأحياًنا كما فعلت »َرْيُهقانة«.

م�شحت »�شفق« على راأ�س قّطتها ال�ّش�داء، واقرتبت من »مرام« ووقفت 
قبالتها وابت�شمت فاأماطت اللثام عن اأ�شنانها الل�ؤل�ؤّية وقالت:

�ُشكًرا حلنّ�ِك على قّطتي، ُكنِت رفيقة بها كما رفقْت بها ال�شّيدة  �
بكيُتها  �شن�ات،  منذ  »اأمان��س«  ممّر  التقمها  قبل،  من  »ِم�شكة« 
كثرًيا، ُكنت �شغرية وقت اختفائها، م�شى وقت ط�يل على فراقنا، 
ما  واأرى  ت�شمعه،  ما  اأ�شمع  قّطتي،  مع  واأت�ا�شل  معكم  دوًما  كنت 
تراه، وعندما التقْت قّطتي بـ»ن�ر« وهي ُتطارد »حمزة«، عرفُت اأّن 
كانت قطتي  لقد  باملر�شاد،  لها  قّطتي  وكانت  ت�شكنها،  »رْيُهقانة« 

احلبيبة حتر�س البيت و»حمزة« ط�ال ال�قت.
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اأتعرفني »َرْيُهقانة«؟ �
غر،  � نعم اأعرف تلك اللع�ب اخلبيثة، بيننا معارك كثرية منذ ال�شّ

الي�م حاولْت قتلكم جميًعا.
فغر اجلميع اأف�اههم و�شاألها »كمال«:

كيف هذا؟ �
قذفْت بيتكم جتاه فج�ة امل�ت اّلتي تتلعب يف ال�ّشماء وتبتلع كّل  �

للأبد،  عليكم  لتق�شي  املعتم  نح� ج�فها  قذفته  منها،  يقرتب  ما 
فا�شتقبلُتكم على حاّفتها مع اأبناء »�َشرمد«، واأطحنا بالبيت بعيًدا، 
فا�شتقّر اإىل اأر�س »الَكَنْهَ�ر«، هنا اأنتم يف اأمان، اأ�شتطيع اإعادتكم 
الآن اإىل ِدياركم �شاملني، فاأنا مدينة لكم، فقد رعيتم قّطتي، وهي 
بحناُن  �شعرُت  راأ�شها،  على  تربيتة  بكّل  اأ�شعر  ُكنت  مّني،  جزء 
بها رغم  وبرفق »حمزة«  »فرح« بطعامها،  وبعناية  »مرام« عليها، 
بجل��شها  »خالد«  وا�شتئنا�س  ال�قت،  ط�ال  له  تتبعها  من  غ�شبه 

بج�اره وه� يقراأ.
جميًعا،  اأربكهم  مما  مادّي  ج�شد  وكاأّنها  اأمامهم  تبدو  »�شفق«  كانت 
وّدوا ل� مل�ش�ها ليتاأّكدوا اأّنها م�ج�دة وحتّدثهم بالفعل، اأطّلت »�شارة« مع 
»ن�ر« بعد اأن بّدلت الأخرية ملب�شها، وعادت ترتدي احلجاب كما كانت 
�شابًقا، تغرّيت هيئتها متاًما! هم�شت لهما »فرح« مبا قالته »�شفق«، قال 

»اأبادول« م��شًحا للجميع:
ُيطلق  � ولذلك  القدمية،  الفرع�نية  باللغة  القّط  ا�شم  ه�  »املاو« 

تها على جدران املعابد  على تلك ال�شللة نف�س ال�شم، ُنق�شت ق�شّ



87

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

الفرع�نية القدمية، ويف مملكة البلغة »املاو« ُترافق اأبناء »�َشرمد« 
ومتنحهم مهارات خارقة. 

لّ�حت »�َشفق« باأ�شبعها يف اله�اء وقالت بجدّية:
ل بّد اأن تخرج�ا من البيت ملُ�شاعدة »حمزة« بطريقة ما، فه� يف  �

اأر�س »الَكَنْهَ�ر« هنا، ُكنت اأرى »َرْيُهقانة« وهي حتمله.
قالت »مرام« بانفعال:

خذيني اإليه، اأو اأح�شريه اإلينا يا »�َشفق«. �
ما ُعدت اأراه، لقد اختفى عن اأعني اجلّن. �
ماذا تعنني؟ �
ا، لقد و�شمته »َرْيُهقانة«، و�شار اأ�شرًيا لها. � مل يعد حرًّ

اأ�شندها  قدميها،  حتت  الأر�س  ومادت  يه�ي  بقلبها  »مرام«  �شعرت 
»اأن�س« واأجل�شها على الأريكة، بينما اقرتب »خالد« من »�شفق« و�شاألها:

وكيف �شرناه؟ وكيف �شنحرره؟ وكيف... �
قاطعه »اأبادول« قائًل:

لن يراه اإّل حمارب جديد كما اأخربتكم، واأرج� اأن نلتقي مبحارب  �
جديد مل ُيتّم مهّمته بعد لري�شدنا اإىل مكانه.

قالت »�َشفق«:
يف  � َو�شَمته  القّنا�شني،  �ش�ت  »َرْيُهقانة«  �شمع  اإىل  تناهى  عندما 

القب�س  واألق�ا  القنا�ش�ن  طّ�قها  ُثّم  اأعيننا،  عن  فُحجب  احلال، 
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عليها، �شتحاكم بالّتاأكيد فقد قتلت خم�شة من �شاحرات »ماذري�ن« 
مّرة،  كّل  تفعل  كما  ال�ّشجن  من  �شتفّر  لكّنها  اآباءهم،  واأغ�شبت 
من  ُتخرجه  اأن  من  واخل�ف  م�شه�رة،  �شّفاحة  فهي  اإليه،  وتع�د 

اأر�س »الَكَنْهَ�ر«.
�شالت الّدم�ع من عيني »مرام«، الآن ابنها اأ�شري ل�شاحرة من �شاحرات 
»ماذري�ن«، و�شار خفيًّا، َيرى ول ُيرى، ي�شمع الّنا�س ول ي�شمع�نه، يا له 

من �شجن م�ؤمل. قالت »�شفق« وقّطتها ال�ّش�داء تدور ح�لها:
ذلك. � اأ�شتطيع  عاملكم؟  اإىل  الآن  بيتكم  اإعادة  يف  ترغب�ن   هل 

قالت »مرام« بت�شميم:
لن اأع�د بدون ولدي »حمزة«. �

اجتمع�ا على كلمة واحدة، لن نع�د بدون »حمزة«، �شُن�شاعده واإن مل 
نره، �شنعرث على حُمارب جديد اأو �شننتظر و�ش�له، و�شنبحث عنه يف كل 

بقعة من بقاع اأر�س »الَكَنْهَ�ر«.
معاطَف  وارتدوا  يحتاج�نه  مبا  تزودوا  احلال،  يف  اخلروج  قرروا 
تقيهم الربد، وحمل�ا الأ�شلحة والأدوات اّلتي جمعها »اأبادول« لعّلها ت�شرتد 
ليبقى  منهم  اأحًدا  يختاروا  اأن  »�شفق«  اأخربتهم  اخلروج  قبل  ميزاتها، 

بالبيت، حّتى ل يتحّ�ل اإىل خرافة! �شاألها »اأن�س« متعّجًبا:
خرافة! كيف؟ �

�شّبكت اأ�شابعها وقالت �شارحة لهم:
قلعة  � وكّل  ق�شر،  وكّل  مدينة  كل  »الَكَنْهَ�ر«،  اأر�س  ديدن  -هذا 

ف�ر  ومقربة  مهج�رة،  اأطلل  خرافة،  اإىل  تتحّ�ل  اأهلها  يهجرها 
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اأن يغادرها اآخر �شكانها، وتنتهي احلياة فيها، ولهذا ل بّد اأن يبقى 
اأحدكم هنا، حّتى تتمّكن�ا من الع�دة لدياركم �شاملني.

تركه  من  �شيتمّكن�ن  وكيف  �شيبقى؟  من  ثقيل،  �شمت  عليهم  ران 
تبادل�ا  الأدوار والنق�شام لأداء مهّمتهم،  ت�زيع  خلفهم؟ وهل حان وقت 
مت  ال�شّ يلتزم  واّلذي كان  »راغب«  قال  واأخرًيا  وت�ّتر،  قلق  الّنظرات يف 

ط�ال ال�قت:

�شاأبقى بالبيت. �

قال »اأبادول« بتاأّثر:

كيف هذا يا »راغب«، لن اأتركك هنا وحدك. �

ال�حدة،  � اأخ�شى  ول  امل�ت،  اأخ�شى  ل  اأنا  �شّيدي،  يا  هنا  �شاأبقى 
زوجتي،  وفاة  قبل  حياتي  خلل  الأه�ال  من  الكثري  معك  ع�شت 
وبعد وفاتها. تركتني وحيًدا وغبت عّني بطرق غام�شة ومل يرّف 
يل جفن، وانتظرتك حّتى تع�د، وُعدت يف كّل مّرة �شاملًا و�شتع�دون 
اأّن اهلل �شينجينا  جميًعا �شاملني مع »حمزة« باإذن اهلل. لدّي يقني 

جميًعا.

�شاألته  »راغب«،  يتحّلق�ن ح�ل  وهم  دافئ  عليهم �شمت حميمّي  ران 
»�شفق« وهي ترن� اإليه بعينيها اخل�شراوين:

هل تزعجك القطط يا �شّيد »راغب«؟ �

ل.. فاأنا اأُحّبها. �

اأعرف هذا عنك، ُكنت حتن� على »املاو« اأنت الآخر. �
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اأردفت بعد اأن منحته ابت�شامة لطيفة:

-�شاأترك لك رفقة ت�ؤن�شك.

ُثّم فرقعت باأ�شابعها فظهرت جمم�عة من القطط من اأركان البيت، 
مت�جهة  ت�شتدير  وهي  »�َشفق«  قالت  لآخر،  مكان  وتتنّقل من  بداأت مت�ء 

نح� الباب وهم يتبع�نها:

لن تتمكّن�ا من الروؤية يف البدايات فقط، �شينق�شع ال�شباب �شيًئا  �
ف�شيًئا ف�ر ابتعادنا عن البيت.

خرج�ا جميًعا خلفها، واأو�شد »راغب« الأب�اب والّن�افذ، وجل�س على 
كر�شّي »اأبادول«  الهّزاز بج�ار املدفاأة، اقرتبت القطط منه وحَتّلقت ح�له، 
�يف على �شدره، وجل�س يحّدق يف لهب املدفاأة ردًحا من  رفع الغطاء ال�شّ

الّزمن، ُثّم حمل م�شحفه، وبداأ يتل� اآيات القراآن يف �شكينة.  

r
اأنهى »حمزة« �شرد مغامرته على اأر�س مملكة البلغة، وكان »طارق« 
املكان،  على  القامت  جلبابه  يرخي  الليل  بداأ  �شديد،  برتكيز  اإليه  ُين�شت 

وكان راأ�س »حمزة« ي�شّج بالأ�شئلة.
اأخرج »طارق« حجًرا كرمًيا وفركه بيديه فبداأ ُي�شّع �ش�ًءا حانًيا فتذّكر 
»حمزة« ما رواه له والده عن تلك »الكري�شتالت« امل�شيئة اّلتي كانت تنري 
له الطريق يف هذا املمر حتت الّنهر الأخ�شر، واّلتي اأمّده »اأبادول« بها قبل 

اأن يرحل مع »الّرمادي«.
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يرى  اأن  قبل  عليه  قد عرث  »طارق«  كان  اإىل كهف  دلفا  ُثّم  مًعا  �شارا 
على  ظهره  »طارق«  اأ�شند  ح�له.  تط�ف  »ريهقانة«  كانت  حني  »حمزة« 

جدار الكهف ومّد قدميه، ورنا اإىل وجه »حمزة« قائًل:
من اجلميل اأن يك�ن لك �شقيق ُي�شبهك متاًما، ل بّد اأّنكما �شديدا  �

التعّلق ببع�شكما.
ابت�شم »حمزة« م�افًقا لكلمه، ُثّم �شاأله:

هل لك اأ�شقاء يا »طارق«؟ �
�شقيق واحد. �

 هل التقيت بـ»املغاتري«؟ �

�شمت »طارق« هنيهة وقال:

الأحداث،  � من  الكثري  تدور  وهنا  عظيمة،  مملكة  البلغة  مملكة 
ويزورها الكثري من املحاربني، من بلد خمتلفة وبلغات خمتلفة، 

نحن نتعامل مع الّتاريخ والكتب ب�شكل خمتلف.
كيف هذا وكلنا حُمارب ا�شتدعاه كتابه لي�شرتد كلماته؟ �

ن »طارق« حاجبيه وقال: غ�شّ
كما  � الأزرق«  وبـ»الّزاجل  وبـ»احل�راء«،  بـ»املغاتري«،  التقيت  اأنت   

وبامللك  بـ»الط�ارق«،  فالتقينا  واأبي  وكذا جّدي  اأنا  اأّما  اأخربتني، 
»اأغيل�س«))) وزوجته امللكة »تي�ل«)))، رم�ز عائلتك باللغة الّن�بية، 

)1)أغيالس: اسم أمازيغّي للّذكور مبعنى شبل األسد. 

)2)تيوال: اسم أمازيغّي لإلناث مبعنى املحبوبة.
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وهذا لرتباط الكتب اّلتي ت�شتدعي اأفراد عائلتك باأمري ن�بّي قدمي 
وكتاباته. اأّما نحن فكتبنا ترتبط بزعيم اأمازيغي قدمي.

الآن فهمتك، ولكن هل التقيت بحّرا�س املكتبة الُعظمى؟ �
بالّتاأكيد. �
ح�شًنا، وماذا اأخربك احلّرا�س عن كتابك؟ �
مهّمتي  � واأّن  اأحذر،  اأن  فقط  اأخربوين  البّتة،  ب�شيء  يخربوين  مل 

هنا  »ُكِ�يُك�ل«  مدينة  واأّن  جبلية،  اأر�س  يف  عائلتي  اأفراد  كمهّمة 
وبداأت  ة،  فت�شّلمت خريطة خا�شّ »اخلرافة«،  �شل�شلة جبال  بج�ار 
رحلتي. وعندما و�شلت هنا، ظننت يف البداية اأنني �شللت، فح�شب 

اخلريطة تقع »ُكِ�يُك�ل« حيث و�شلت، لكنني مل اأجد اأّي اأثر لها!
ل بّد اأّنك �شللت الطريق بالفعل. �
لقد  � مّرات،  عّدة  املكان  ف�ق  وطاف  �شقري،  رافقني  م�شتحيل.. 

اختفت »ُكِ�يُك�ل« من مكانها وكاأّنها تل�شت وتبّخرت يف اله�اء!
كيف هذا؟ �
ل اأدري..رمّبا ابتلعتها الأر�س! �
قر؟ � واأين ال�شّ
عاد لُيطلع حّرا�س املكتبة العظمي مبا ا�شتجّد هنا، وتركني بعد اأن  �

يئ�س من اإقناعي بالعدول عن قراري.
اأّي قرار؟ �
لقد قررت عب�ر �شل�شلة جبال اخلرافة بنف�شي، وعربتها بالفعل،  �
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وبينما ُكنت يف رحلتي ل�شتك�شاف اأحد اجلبال بعد دخ�يل نطاق 
اأر�س »الَكَنْهَ�ر« لأبحث عن كهف ي�ؤيني راأيتك.

وقد  � وحدك  »الَكَنْهَ�ر«  اأر�س  ودخلت  »اخُلرافة«  جبال  عربت  ومل 
حّذروك من هذا؟

ابت�شم »طارق« وقال مازًحا:
ف�ش�يل �شديد، وقلبي حديد. �

كان »طارق« قد اعتاد على تكرار تلك اجلملة ال�ّشاخرة منذ �شغره، 
عندما كان ي�شعر باخل�ف، وعندما كان ي�شعر باخلطر وه� مقدم على اأمر 
مل يح�شب له احل�شبان، كان يخفي ا�شطرابه خلف ابت�شامته ال�ّشاخرة، 
ويقتحم امل�اقف املتتابعة اّلتي ميّر به يف حياته بثبات، ويتعامل ب�شجاعة 
اأر�س البلغة تختلف، فهي حًقا  مع كّل ما يلقيه، وكانت املغامرة على 
حتتاج اإىل قل�ب ج�ش�رة، ثابتة ل تهتّز، وكاأّنها م�شق�لة ل يحّطمها الرتدد 

واخل�ف. حّدق »طارق« يف �شقف الكهف واأردف قائًل:
ال�شباب  � اأحاطني  فقد  اأتراجع،  كدت  القّمة  من  اقرتبت  عندما 

من  بحر  يف  غط�شت  وكاأنني  الروؤية  وانعدمت  �ش�ب  كّل  من 
بالف�ش�ل  �شع�ري  ل�هلة بني  ترددت  لكني  اأكن خائًفا،  حليب، مل 
باب، و�شع�ري األ فائدة من تلك الأر�س  ال�شديد لقتحام هذا ال�شّ
يتخلل  ما  �شيء  ُهناك  احلاجز،  هذا  اأجتاوز  اأن  اأردت  املهج�رة. 
�شعرت  لك!  �شاأ�شفه  كيف  اأدري  ل  منه،  تقرتب  واأنت  ج�شدك 
اأعي�شها،  ُكنت  اّلتي  واللحظة  وتفكريي،  عقلي،  �شيء،  كّل  بت�ّقف 
وكاأّنني جتّمدت وُحب�شت مكاين وت�ّقف كّل �شيء اللهم اإّل اأنفا�شي 

ودّقات قلبي، وفجاأة...
ماذا؟ �
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باب بهدوء ويقرتب مني، اأحنى راأ�شه  � راأيت ج�اًدا اأ�ش�د ي�شّق ال�شّ
ُيهملج  اأن  قبل  قليًل  �شار  ففعلت،  لرك�به،  يدع�ين  وكاأّنه  اأمامي 
يهتّز،  بجذعه  �شعرت  ُثّم  يحيطنا،  اّلذي  الكثيف  البيا�س  و�شط 
واإذا به يب�شط جناحني عظيمني برزا من ج�شده، حّلق بي مل�شافة 
اإىل اجلهة  ونقلني  ف�شيًئا،  �شيًئا  تت�شح يل  الروؤية  بداأت  ق�شرية، 
اأر�س »الَكَنْهَ�ر« وت�قف، وقب�س جناحيه  الأخرى، وهبط بي على 
احلركة،  يرف�س  حاله  على  وظّل  وبطنه،  بجذعه  فاأل�شقهما 

فرتجلُت عنه، فحّلق �شريًعا وتركني وم�شى!
عّمتى  � التقت  فقد  البلغة«،  »مملكة  على  بغريٍب  لي�س  اأمٌر  هذا 

وزوجها بخي�ل تتحّدث بلغة الب�شر، »خي�ل الكحيلن«، هل �شمعت 
عنها؟

ل اأظّن اأّن ُهناك خي�ًل ُت�شبه ذاك اجل�اد! اإّنه عجيب، ورائع و... �
قاطعه »حمزة« قائًل:

هكذا قالت عّمتي »حبيبة« عن خي�ل »الُكحيلن«. �
ران عليهما �شمت ق�شري، كان »حمزة« يتح�ش�س ال��شم بني حاجبيه 

وه� يتاأمّل، هم�س قائًل:
ترى ما اّلذي يعنيه هذا ال��شم؟ �
ل بّد اأّنها و�شمتك به لغر�س حمدد. �

كانت تتاأمّل وهي ت�شمني به! اأ�شعر اأّن هناك �شيًئا ما تغرّي يف نف�شي،  �
اّلذي  ال��شم  لأتبنّي معنى هذا  العظمى  املكتبة  اإىل  الّذهاب  اأُريد 

ُو�ِشمت به.



95

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

 التفت »طارق« نح�ه وقال بجدّية وه� يتمّعن يف ال��شم:
�شرنى غًدا.  �

بداأ الّنعا�س يداعب اأجفانهما، متتم »طارق« وه� يغالب الن�م:
ُي�شبه التعّر�س ل�شاعقة كهربائية. �

م�شامعه  على  »طارق«  األقاها  اّلتي  اجلملة  تلك  من  »حمزة«  انده�س 
فجاأة ف�شاأله:

وما اّلذي ي�شبه التعّر�س ل�شاعقة كهربائية؟ �
اخرتاق اجلدار. �
اأّي جدار! �
ويف�شل  � ال�ّشماء  ب�شحب  ويت�شل  »اخلرافة«  يعل� قمم جبال  اّلذي 

اأر�س »الَكَنْه�ر« عن باقي بقاع اململكة.
لعّل هذا اجل�اد يظهر هناك وينقلنا. �
رمّبا! �

عادا ل�شمتهما، واأخذ الكرى مبعاقد جفني »طارق«، بينما راح »حمزة« 
يف �ُشبات ُم�شٍن وغري مريح.

r
 براكين ِطْرِمساء

حتت الّركام والّرماد، وحيث تتاأجج طبقات الأر�س من تلك النريان 
واأدخنتها  لهيبها  تنفح  وهي  نف�شها  فتلتهم  وتنط�ي  تتلّظى  التي  ال�ّشائلة 

وتلفظ حممها من ف�هة براكني
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» ِطْرِم�شاء«))) القريبة، لت�شيل كاأنهاٍر من اجلحيم وتلتهم كّل �شيء متّر 
لتتكاثف  الّدّخانّية،  عليه يف ملح الب�شر، وحيث تت�شاعد تباًعا احللقات 
ال�ّشحب ال�ّش�داء ف�قها يف ال�ّشماء، كانت تلك البقعة حيث امتّد �شلطان 
»املجاهيم« و�شاروا يحكم�ن اأكرث من ثلثي ما حتت اأر�س مملكة البلغة.
يف و�شط قاعة منح�تة يف قلب هذا اجلحيم كان »املجاهيم« يثقب�ن 
»َرْيُهقانة« باأعينهم، وهي معّلقة كالذبيحة وقد اأحاطها مردة »املجاهيم« 
ظلمة  من  اقتطعت  التي  ب�ج�ههم  دائرة،  ح�لها  و�شّكل�ا  �ش�ب  كّل  من 
بني  تغ��س  كانت  اّلتي  ملحمهم  وب��ش�ح  هنا  ظهرت  حيث  الّديج�ر، 
حتّدق  »َرْيُهقانة«  كانت  الأر�س،  �شطح  ف�ق  يط�ف�ن  وهم  الثياب  طّيات 
يف اأعينهم وهي ترزح حتت م�جة من الأحا�شي�س املت�شاربة، الكثري من 
وبع�س اخل�ف من ه�ؤلء  القّنا�شني،  �شباك  �شق�طها يف  ب�شبب  الغ�شب 
كيانها  من  بجزء  �شّحت  فقد  القلق،  وبع�س  بها،  يحيط�ن  اّلذين  املردة 
لتتمكن من َو�شم »حمزة« واإخفائه عن اأعني املجاهيم وع�شائر اجلّن وباقي 
جميًعا،  ط�عهم  عن  خرجت  فقد  غا�شبني  كان�ا  »ماذري�ن«.  �شاحرات 
ممر»اأمان��س«  لتعرب  بها  وت�شتعني  قّ�ته  لت�شلبه  »الّدوا�شر«  زعيم  وقتلت 

لتتبع اأحد اأحفاد »اأبادول« �شاحب الف�شل عليهم.
وكان ال�اجب عليها اأن ت�شع قّ�تها املكت�شبة بني يدي زعيم »املجاهيم«، 
وتتخّلى عنها ط�اعية له. كما اأّنها قتلت خم�ًشا من �شاحرات »ماذري�ن« 
مما اأغ�شب اآباءهم واأمهاتهم، ح�شب ما و�شلهم من اأخبارها عن طريق 
ال��شطاء. بداأت املُحاكمة، وتعالت اأ�ش�ات همهماتهم، �شاأل�ها عن �شبب 
قتلها لل�شاحرات فلم جُتبهم. �شاأل�ها ماذا حدث لعائلة »اأبادول« ُهناك؟ 

ا. فلم جُتبهم اأي�شً

)1) ِطرِْمساء: الظّلمة الشديدة، طرمس الليل أي أظلم. 
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كانت  كما  وعادت  عليه،  كانت  مما  اأ�شعف  �شارت  متهالكة،  بدت 
�شاحرة ل تختلف عن اأترابها من باقي �شاحرات »ماذري�ن«. ي�شتطيع�ن 

التغّلب عليها بزفرة واحدة من �شدورهم املتاأججة باحلمم.
بداأ املردة يجلدونها ب�شياط وكلليب �شنعت من مارج من نار، وتاأمّلت 
بنت اجلحيم من اجلحيم نف�شه، كما يتاأمّل الطني من الطني، وكما ي�جع 
اإىل  و�شيقت  جلدها،  من  انته�ا  حتى  وعناٍد  ب�شّدٍة  حتّملت  اأخاه،  اأحدنا 
مقربة »ِطْرِم�شاء«، حيث رقد الأ�شلف رقدًة ط�يلة، ليبداأ نب�س قربعتيق 
لُتنزع جمجمة ل�ّشاحر من ال�ّشحرة املقب�رين فيه منذ اأمٍد بعيد، ولُتحب�س 
»َرْيُهقانة« فيها، ل بّد اأن تعّذب وتعاقب، فامل�ت راحة لها، هكذا اتخذوا 

قرارهم.
غي�م  الّرياح  وقلبت  حاّرة،  عا�شفة  هّبت  القرب،  ينب�ش�ن  هم  وبينما 
»اأَ�ْشحم«)))،  اإّنه  الّرمال،  مُتطر  وكاأّنها  الأج�اء  وا�شفّرت  ال�ّشماء، 
»املجاهيم« جاء فحررها،  عملق من عمالقة اجلّن، و�شنديد من كبار 
اأن تختفي منذ �شن�ات مع باقي ال�ّشاحرات  وكان يذوب فيها ع�شًقا قبل 
وعندما  لها،  بحّبه  تبايل  ل  وكانت  اجلماجم،  يف  بحب�شهن  امللع�نات 
علم مبا حدث لها بعد ع�دتها اأ�شفق عليها وحّن اإليها، فحررها من بني 
بعيًدا  اأحد عليها، وطار معها  ي�شتدّل  فلم  بكيانه  كيانها  احت�ى  اأيديهم، 

عن مقربة »ِطْرِم�شاء«.

r

)1) أَْسحم تعني  الّسحاب األسود املاطر، والّسحامء هو الّسواد.
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 -4-

»بيادق الظالم«

كانت تلك هي املّرة الأوىل التي جتتمع فيها عائلة »اأبادول« كّلها على 
اأر�س مملكة البلغة، كان اجلّد الأكرب ي�شري يف املقّدمة، اأّما »اأن�س« فقد 
قرر ال�شري خلف اجلميع حلرا�شتهم. بينما ال�شغريان »فرح« و»�شليمان« 
من  العا�شرة  يف  فهما  والرتّقب،  ال�شديد  احلما�س  من  حالة  يف  فكانا 

عمرهما الآن ويعي�شان مغامرة عجيبة.
نظرت  كثرًيا،  ُت�شبهها  »�شارة«  مللب�س  ارتدائها  وبعد  »ن�ر«  كانت 
الفتاتان لبع�شهما يف حلظة خاطفة، ابت�شمت »ن�ر« واإن كانت ت�شتبّد بها 
رغبة يف الّنحيب، لقد تعبت تلك الفتاة ومّرت بالكثري، ول تدري اإىل اأين 

تق�دها تلك الأ�شرة غريبة الأط�ار الآن، كما اأّنها ت�شعر بالغربة بينهم.
من  حالة  يف  اأمامها  ت�قف�ا  مهيبة،  اأ�ش�ار  لها  مهج�رة،  بقلعة  مّروا 
يعم  اّلذي  ال�ّشك�ن  بع�شهم،  قل�ب  اإىل  يت�شلل  اخل�ف  بداأ  لقد  اخل�ش�ع، 
من  اخلالية  الأر�س  على  رداءها  نف�شت  اّلتي  الأ�شجار  الظلمة،  املكان، 
اأي روح اأو ب�شر، حّتى الفئران وخفافي�س الظلم غري م�ج�دة هنا! كان 
وقّطتها  ف�ش�ل،  يف  تراقبهم  فكانت  »�َشفق«  اأّما  عليهم،  يخّيم  مت  ال�شّ
ط�ال  ح�لها  تدور  متاًما  كعينيها  خ�شراوين  عينني  متلك  اّلتي  ال�ّش�داء 

ال�قت، التفت »اأبادول« نح� »�شفق« و�شاألها:
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اأنِت تعرفني كّل بقعة هنا، دلينا على الطريق. �
اأر�س »الَكَنْه�ر« لي�س لها خريطة! �
كيف هذا؟ �
تتغرّي ط�ال ال�قت، وقد تختفي بقعة منها وتظهر اأخرى مكانها،  �

كما اأّننا لحظنا اأّن هناك بقاًعا حمج�بة عن اأعيننا، هناك اأماكن 
هنا لي�س لنا �ُشلطان عليها، ول نقربها باأمر من اأبي.

قال »اأن�س« بانفعال:
ل بّد اأن من�ّشط كّل بقعة هنا، فـ»حمزة« م�ج�د هنا، و�َشرَيانا، واإن  �

مل نره، ورمّبا يتمّكن من اإر�شال اإ�شارة لنا.
اأغم�س »اأبادول« عينيه يف اإ�شارة حلفيده باأّنه ي�افقه الّراأي، ُثّم �شاأل 

»�َشفق«:
اأين باقي ع�شريتك؟ �
يف اله�اء ح�لكم. �

ُثّم اأردفت:
اأوّد  � ما  فهناك  الآن  �شاأن�شرف  والأر�س،  ال�ّشماء  بني  نعي�س  نحن 

�ش�ؤال اأبي عنه، و�شاأترك »املاو« معكم لكي اأمتكن من العث�ر عليكم 
مّرة اأخرى.

 قالت »�شفق« وهي متّد يدها بالقّطة لـ»مرام« وهي تهم�س لها:
»املاو« يف عهدتك، واأنِت يف ُعهدتها. �
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وعادوا  »مرام«،  يدّي  بني  مت�ء  قّطتها  وتركت  اجلّن  اأمرية  اختفت 
الأ�ش�د  الرتاب  فبعد  اأقدامهم،  حتت  تتبّدل  الأر�س  كانت  ل�شريهم، 
اّلذي كان يفرت�س الأر�س ح�ل تلك القلعة املهج�رة، مّروا باأر�س اأخرى 
كان�ا  اّلذي  املاء  نفد  اأن  بعد  عط�شى،  وهم  منها  خرج�ا  �شحراوية، 

يحمل�نه.
مّروا بعد تلك ال�شحراء بقرية بي�تها من الّطني، و�شق�فها من جريد 
البي�ت،  فيها،  �شيء  كل  يغّطي  اأبي�س  بركايّن  رماد  هناك  وكان  الّنخل، 
الأ�ش�اق، الب�شائع الهالكة، الّثياب البالية، الأواين الّنحا�شية املقل�بة على 
الأر�س، كان الّرماد الأبي�س يتطاير وحتمله الّرياح حّتى اأّنه غّطى روؤو�شهم 
جاًفا. كان  لكّنه  يتفّح�شه،  »خالد«  فاأ�شرع  بئًرا  راأوا  برم��شهم،   وعلق 
وقف�ا يراقب�ن البي�ت ويدلف�ن من باب ويخرج�ن من اآخر وهم يف حالة 

من اخل�اء الّنف�شي.
تلك  اأهل  اأين  هنا؟  حدث  اّلذي  ما  روؤو�شهم،  يف  الأفكار  تناطحت 
يف�شلها عن  اّلذي  ه� احلاجز  واأين  »الَكَنْهَ�ر«؟  اأر�س  �شّر  وما  البي�ت؟ 

باقي الأج�اء يف هذا العامل ال�ّشرمدّي.
الأج�اء  ال�شك�ن، ونف�س  البقاع املختلفة، نف�س  اأكمل�ا م�شريتهم عرب 
اأو  اأو ح�شرة زاحفة  اأثر لذبابة،  اخلالية حّتى من �شق�شقة الع�شافري، ل 

فرا�شة، كّل �شيء هنا خمتلف!
فتهللت  اأنظارهم  داعبت  خ�شرة  بعيد  من  ولحت  امل�شري،  طال 
الأع�شاب حتت  اأ�شرع�ا جتاهه، طقطقت  وا�شًعا،  ُب�شتانا  كان  وج�ههم، 
بالّثمار  ومليئة  وخم�شّرة،  حل�ة  الأ�شجار  كانت  حياة!  هناك  اأقدامهم، 
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ليم�ن،  �شجرة  وهذه  عظيمة،  برتقال  �شجرة  تلك  انتباههم،  لفت  مما 
وهنا �شجرة تّفاح، طافت البت�شامات ب�ج�ههم اأخرًيا فهناك اأثٌر للحياة.
جمع�ا بع�شها وكادت »فرح« تلتهم ثمرة الّتفاح اّلتي التقطتها ل�ل يد 
م�شم�ع  ب�ش�ت  قائًل  بنظراته  يحّدجها  وه�  لتمنعها  امتدت  اّلتي  اأبيها 

للجميع:

ا�شربوا قليًل حّتى يطمئّن قلبي، نحن ل نعلم ملن هذا الُب�شتان واأّي  �
ثمار تلك! ا�شربوا اأرج�كم، رمّبا نلتقي بالأ�شدقاء!

األقت »فرح« بثمرة الّتفاح، واألق�ا جميًعا ما جمع�ه على الأر�س. �شارت 
»فرح« وقد اأعياها اجل�ع والعط�س، واقرتبت من اأُّمها و�شارت بج�ارها يف 

ك�شل.
راح�ا يتنقل�ن بني الأ�شجار، وفجاأة! تناهى اإىل �شمعهم �ش�ت �شهيل 
اأن خرج�ا  بعد  اأمامهم  التلل اخل�شراء  وهمهمات خي�ل، رك�ش�ا على 
التّل بج�ار  بقعة يف هذا  اأعلى  ا�شطّف�ا على  الُب�شتان، وعندما  من هذا 
اأر�س  اأب�شارهم  امتداد  وعلى  اأعينهم  اأمام  انك�شفت  البع�س  بع�شهم 
مبختلف  اخلي�ل  من  جماعات  فيها  ترك�س  خّلبة،  خ�شراء  فردو�شّية 
وهم  م�شدوهني  وقف�ا  وك�شتنائّية،  و�شهباء،  و�ش�داء،  بي�شاء،  األ�انها، 
على  تقف  راأوها  واق�شعّرت جل�دهم عندما  وهناك،  هنا  ترك�س  يرونها 
ُثّم   ُم�شرعة  ترك�س  اأن  قبل  الأر�س  الّرابع عن  وترفع  ق�ائمها  من  ثلثة 
تب�شط اأجنحتها وتطري، اإّنها  خي�ل �شافنات جمّنحة، ما اأروعها! فغروا 
تب�شط  اأن  قبل  مل�شافة  ترك�س  اخلي�ل  كانت  ذه�ل،  يف  ووقف�ا  اأف�اههم 
�شاح  ر�شاقة،  يف  الأر�س  بح�افرها  وتطاأ  تع�د  ُثّم  لتطري،  اأجنحتها 

»�شليمان« وكان بج�ار جّده »كمال«:
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خي�ل جمّنحة! �
اأراأيت كيف َت�شِفن قبل اأن تطري. �
ماذا تق�شد يا جّدي؟ �
حافر  � وطرف  ق�ائم  ثلث  على  القائم  ه�  اخليل  من  اِفن  ال�شَّ

تلك  انظر!  الآن،  ذلك  تفعل  وهي  للنطلق،  ا�شتعداًدا  ابعة  الرَّ
افنات رائعة! ال�شّ

وقف�ا يتاأّمل�نها وكّل منهم يق�ل �شيًئا ما، اختلطت اأ�ش�اتهم بينما وقف 
»اأبادول« �شامًتا يف حرية، رفع راأ�شه لل�شماء وكاأّنه يبحث عن »الّرمادّي«، 

هم�س يف ت�ّتر:
قر الك�ش�ل؟ � اأين اأنت اأّيها ال�شّ

الّتخّبط، هل  وكان�ا جميًعا غارقني يف حالة من  قلًقا،  »اأبادول«  كان 
يقرتب�ن من اخلي�ل اأم ل؟ وهل تلك خي�ل ناطقة مثل خي�ل »الكحيلن« 
اّلتي التقى بها »ي��شف« مع »حبيبة« اأم ل؟ ليتهما كانا هنا! �شرقت اخلي�ل 
اأنظارهم،  ووقف�ا كامل�شح�رين بجمالها. على  واأ�شرت  األبابهم  بروعتها 
حني غفلة منهم باغتتهم ك�كبة من الفر�شان امللّثمني واملت�شحني بال�ش�اد، 
�ا عليهم كرجال الكه�ف اّلذين يهجم�ن بكّل �شراوة على فرائ�شهم،  انق�شّ
بيد اأّنهم مل ي�شرب�هم بهراوات غليظة. اأم�شك كّل فار�س منهم بفرد من 
اأفراد عائلة »اأبادول«، واأجربوا رجال العائلة على النبطاح على وج�ههم 
والأخرى  بالرّتاب،  ال�ج�ه  وتل�شق  الأعناق  تقب�س على  يد  الأر�س،  على 
مت�شك باليدين مًعا خلف ظه�رهم. كان�ا يقبع�ن على ظه�رهم ليمنع�هم 
من احلركة، بينما تلحمت الّن�شاء ح�ل اجلّدة واأم�شكن ببع�شهّن البع�س، 

اأراد »خالد« اأن يق�ل �شيًئا، ف�شاح قائًل:
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نحن مـ.. �
�شدد الفار�س من �شغطه على عنقه وقاطعه قائًل:

ل اأُريد اأن اأعرف �شيًئا عنكم، كان من اخلطاأ فراركم من املدينة  �
اأيها احلمقى!

حّدق »اأن�س« يف عيني ابنه »خالد« املُمدد بج�اره ففهم ال�ّشاب ما يرمي 
مت، جّردوهم من اأ�شلحتهم وجمع�ها يف جراب من  اإليه اأب�ه والتزم ال�شّ

اجللد حملها اأحدهم، مما اأغ�شب »اأبادول«، قال اأحدهم ُمتعّجًبا:
ملب�شهم غريبة! وكذلك اأحذيتهم! �
اأّنهم بّدل�ها بعد هروبهم، فهناك الكثري من املدن والقرى  � ُبّد  ل 

املهج�رة ح�ل املكان.
ركل الآخر »خالد« و�شاأله:

من اأين لكم بتلك الّثياب الغريبة؟  �
اأجابه »خالد« وه� يكّز على اأ�شنانه:

اأتينا بها من ديارنا. �
اأ�شاف »اأن�س« ُم�شرًعا:

هكذا نرتدي يف قبيلتنا، نحن من مملكة ال�ّشمال. �
�شاح قائدهم وه� ي�شحب »�شليمان«:

ت�قف�ا عن اجلدال واأ�شرع�ا قبل اأن ينك�شف الأمر. �
  قّرب�ا »فرح« من اأُّمها فقد كانت تبكي وُتنادي عليها، وربط�هما مًعا 
بحبل ط�يل ليتمّكنا من ال�شري ب�شه�لة ول ينف�شل عن بع�شهما، وكذلك 
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فعل�ا بـ»�شليمان« و»�شارة«، وكانت »ن�ر« ُت�شارك ال�شّيدة »دولت« يف قيدها. 
قال اأحدهم بحزم �شديد:

كيف ا�شتطعتم بل�غ تلك املنطقة؟ لقد �شرمت مل�شافة ط�يلة! �
قال فار�س اآخر لزملئه وه� يزفر بحنق �شديد:

ل ُتخربوا القادة مبا حدث، �شُنعيدهم اإىل املدينة يف احلال. �
لكّنهم اأكرب عدًدا مما اأخربنا به امل�شرف�ن! �
ل �شّك اأّنهم مل ينتبه�ا لعددهم احلقيقي، ه�ؤلء امل�شرف�ن حمقى،  �

والعدد هناك يتزايد كّل ي�م.
بداأت م�شريتهم ولزمت قطة »املاو« »�شليمان« والت�شقت به، وقادوهم 
املجّنحة  اخلي�ل  تلك  فيها  ترعى  اّلتي  اخل�شراء  ال�شه�ل  عن  بعيًدا 
العجيبة، واقتادوهم نح� الغرب، دلف�ا بهم اإىل مدينة عظيمة، يبدو اأّن 

ثّمة حياة هنا، ولي�شت اأر�س »الَكَنْه�ر« مقربة كما ُي�شاع عنها!
كان »كمال« ُي�شّرع من خط�اته ليقرتب من اأبيه، وكلهما يفتح عينيه 
ان�شغل »خالد« يف حفظ  تفا�شيل  على و�شعهما ويراقب كّل �شيء، بينما 
التحليلي،  وتفكريه  ابنه  طبيعة  يعرف  »اأن�س«  وكان  ذاكرته،  يف  املكان 
اإليه كلمة، دلف�ا املدينة  فرتكه مي�ّشط املكان بعينيه الّنابهتني ومل ي�جه 
اأبراج  هناك  وكان  والغلل،  للحب�ب  م�شت�دع  اإىل  ي�ؤّدي  خلفّي  باب  من 
ع�شكرّية عالية ملراقبة الطريق، بدا وا�شًحا اأّن احلار�س املُراقب وال�اقف 
اأعلى الربج القريب على وفاق معهم، فقد غمز لهم بعينه ف�ر اأن راآهم، 
وكان�ا يت�شلل�ن وهم يجّرونهم مبعرفته، وكان يغ�ّس الطرف عنهم. ت�شلل 
ال�ّش�ر  مبحازاة  و�شاروا  »اأبادول«  عائلة  اأفراد  ي�شحب�ن  وهم  احلّرا�س 
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اخللفي حّتى و�شل�ا اإىل بناء ت�شطّف فيه الزنازين بج�ار بع�شها البع�س، 
طلب  بالن�شراف،  وهّم�ا  قي�دهم،  وحّل�ا  وا�شعة،  زنزانة  يف  اأدخل�هم 

»اأبادول« احلديث معهم فرف�ش�ا، ظل�ا ُيكررون يف ت�شميم:
»لي�س الآن.. لي�س الآن، يكفي ما حدث« �

 جل�ش�ا جميًعا وقد اأنهكتهم رحلتهم �شرًيا على الأقدام، كان الليل قد 
بقي  بينما  اأجفانهم،  الكرى مبعاقد  اأخذ  املكان،  �شدوله على  ُيرخي  بداأ 
»خالد« يحّدق يف �شقف الّزنزانة، ه� يعرف هذه املدينة جّيًدا، ي�شعر اأّنه 

قد راآها من قبل! ولكن اأين؟

r
ا�شتيقظ »حمزة« على رائحة دخان احلطب املحرتق، فقد اأطفاأ »طارق« 
َع�شَع�س  قد  الليل  كان  الكهف،  اأمام  ليًل  اأ�شعلها  قد  كان  اّلتي  الّنار  للتّ� 
بح يتنّف�س طاوًيا ن�شفها الآخر  �شاحًبا ن�شف عباءته املعتمة، وهاه� ال�شّ
وناثًرا �ش�ءه احلاين باملكان، جل�س »َطارق« ُيحّدق يف الغي�م اّلتي تخللها 
�ش�ء خفيف، كان �شاهًما وكاأّنه َيطرح على تلك الغي�م �ش�ؤاًل ُيحرّيه، التفت 
جتاه »حمزة« اّلذي اأقبل ليجل�س بج�اره مت�جًها بنظره لنف�س البقعة اّلتي 

يتاأّملها، فمّد »طارق« يده له بتمرٍة، وقال ب�ش�ت دافئ:
مرحًبا يا �شديقي. �

ُمتحّم�شني  كانا  ال�ّشماء،  يحّدقان يف  وهما  لطيف  عليهما �شمت  ران 
لرحلتهما حيث �شيخرجان من اأر�س »الَكَنْهَ�ر« ويعربان جبال »اخلرافة« 
ليذهبا اإىل املكتبة الُعظمى، �شليا الفجر مًعا قبل متام ال�ّشروق، وبداأت 
م�شريتهما نح� اجلبال، بداأ كّل منهما يحكي للآخر عن بلده، وي�شاأل عن 

الأخرى.
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من  بّد  ل  وكان  الطريق،  �شّل  اأّنهما  لـ»طارق«  وبدا  �شاعة،  مّرت 
ال�ق�ف للّراحة، وبينما كان »طارق« بج�ار نهر رائق املاء يغ�شل يديه فيه 
ظهرت »َرْيُهقانة« فجاأة، ووقفت قبالة »حمزة«، فبداأ يبتعد عنها وعلمات 
تتحّدث  وهي  »طارق«  فراآها  ُتلحقه،  ظّلت  وجهه،  على  تبدو  الغ�شب 
ا بحركات  اأر�شً واأ�شقطته  اأن تدفعه بعيًدا  اإليه، فاأ�شرع نح�هما، حاولت 
ذراعيها وق�اها اخلفّية ف�ثب قائًما و�شحب �شهًما ع�شجدًيا))) من �شهامه 
ظّل  كيانها  لكّن  ب�شاعقة،  اأُ�شيبت  وكاأّنها  كيانها،  فارجّت  نح�ها،  ورماه 

اأمامهما، قال »حمزة« ي�شتحّثه على تكرار رميها بال�ّشهام:
اأعد الكّرة فقد تاأّثرت كثرًيا. �
�شاأفعل. �

ا�شت�شاطت غ�شًبا وا�شتدارت نح� »طارق«، اأدركت اأّنه حُمارب جديد، 
فهدرت غا�شبة:

�ُشحًقا لك! هذا ما كان ينق�شني! حمارب اأرعن جديد! �
ا مّرة اأُخرى بحركة من ذراعيها، فاحتّك ج�شده بالأر�س  اأ�شقطته اأر�شً
»الَكَنْهَ�ر«،  اأر�س  بعيًدا عن  وحملته يف احلال،  بـ»حمزة«،  وطافت  بقّ�ة، 
غا�شبة  �شرخة  و�شرخ  »طارق«،  قلب  رجف  »طارق«.  عيني  عن  وبعيًدا 
�شلبته  لقد  امل�ح�شة،  »الَكَنْهَ�ر«  اأر�س  اأج�اء  يف  �شرخته  �شدى  فرتدد 
»َرْيُهقانة« رفيًقا كان قد بداأ ياأتن�س برفقته يف تلك البقاع املهج�رة، اأطّلت 
من عينيه نظرة ت�شميم، لقد عقد العزم يف احلال، ل ُبّد اأن ُي�شرع ليعرب 
ال�ّشاب  لذاك  حدث  مبا  العظمى  املكتبة  حّرا�س  لُيعلم  »اخُلرافة«  جبال 

)1) العسجد: الذهب.
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و�شهامه،  وق��شه  و�شباكه،  وحباله،  حقيبته،  حمل  للتّ�.  به  التقى  اّلذي 
وعرب الّنهر، بدت له �شل�شلة جبال من بعيد.

لكّنها مل تكن جبال »اخلرافة«! تلك جبال اأخرى ل ريب، فه� يعرف 
اجلبال اّلتي حت�ش�شها بكّفيه و�شعدها بنف�شه، فل�ن اأحجارها يختلف كما 
اأّن قممها لي�شت بي�شاء، وارتفاعها اأقّل من ارتفاع جبال »اخُلرافة«. اأقبل 
ويربط  بخطاطيفه  يلقي  وبداأ  خّفة،  ووثب يف  منها،  الأقرب  على اجلبل 
حباله، ويت�شّلق مبرونة وبراعة كما عّلمه اأب�ه، كان يت�شبب عرًقا و�ش�رة 
وجه »حمزة« ل ُتغادر خميلته، �شي�شاعده، ل بّد اأْن ُي�شاعده. ُقرب القّمة 
بهّمة �شاعًدا لريى من هناك،  ب�شرّية! هرول  اأ�ش�ات  �شمعه  اإىل  تناهى 
بباقي  لل�شع�د  ليتاأّهب  اجلبل  قّمة  �شطح  على  مبرفقيه  ا�شتند  وعندما 
ج�شده، اأطّلت اأمام عينيه املدينة باأكملها، من �شّدة ده�شته قال ب�ش�ت 

م�شم�ع:
مدينة »ُكِ�يُك�ل«! �

حراء، ملعت عيناه وه� يج�ل  ال�شّ يعرفها وه� من حماربي  وكيف ل 
باأكملها  روؤيتها  له  يتيح  م�قعه  كان  وقد  فيها  ركن  كّل  م�شافًحا  بعينيه 
بزاوية ممّيزة، كانت مدينة »ُكِ�يُك�ل« متتّد اأمام عينيه من �شل�شلة اجلبال 
ال�ّشرقّية اّلتي يقف على جبل منها وحّتى ال�شل�شلة الأخرى اّلتي ت�اجهها 

غرًبا.
يراها  الي�م  »جميلة«،  اجلزائر  يف  عليها  يطلق�ن  كما  اأو  »ُكِ�يُك�ل«، 
وغري  �شن�اٌن  نخيٌل  وح�لها  البنيان  كاملة  وهي  حداثتها  يف  عينيه  اأمام 
راآها  لي�س كما  القمح، وال�شه�ل اخل�شراء ح�لها!  �شن�اٍن، ومتتّد حق�ل 
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دوًما كمعامَل اأثرّيٍة واأطلٍل حجرّيٍة تدّل على مملكة »ن�ميديا«))) القدمية، 
الهند�شية  لعمارتها  �شديد  باإعجاب  اأرجائها  يف  جت�لن  عيناه  كانت 
من  العديد  اأب�ه  له  التقط  اّلذي  الّن�شر«  راأى»ق��س  العجيب،  ونظامها 
ال�ش�ر حتته مع �شقيقه، ملح امل�شرح ومدرجاته املحف�رة بنظام هند�شي 
اأر�س  و�شط  متمركزة  العر�س  �شاحة  وتت��شطها  اأعلى  اإىل  مرتفعة  بديع 

هذا امل�شرح.
ا ورفع عينيه يراقب يف حذر، فهناك  ن حاجبيه فجاأة وانبطح اأر�شً غ�شّ
الكثري من اجلن�د خلف الأ�ش�ار ت�ش�ي �شي�فهم حتت �ش�ء ال�ّشم�س، اإّنهم 
ي�شتقبل�ن فار�ًشا ملّثًما ميتطي ج�اًدا جمّنًحا ُي�شبه اّلذي قد التقى به من 
يحمل غلًما،  كان  الفار�س،  وترّجل  وط�ى جناحيه،  الفر�س  قبل، هبط 
بج�اده  امللّثم  الفار�س  وان�شرف  احلّرا�س،  من  اثنني  مع  الغلم  دلف 

املجّنح. 
ا  هبط »طارق« من مكانه وانتقل اإىل جزء اآخر من اجلبل اأكرث انخفا�شً
من ال�ّشابق، ي�شتطيع منه مراقبة املدينة دون اأن يراه اأحد، وجل�س يتمّعن 
ون�شاء  رجال  الآن  ي�شكنها  اّلتي  اجلميلة..»ُكِ�يُك�ل«،  تلك  تفا�شيل  يف 
يختلف�ن عن ه�ؤلء اّلذين �شّيدوها، فلي�شت تلك مبلب�س الّرومان، ولي�شت 
تلك ب�ج�ههم، راأى فتاة تهرول م�شرعة خلف �شاب غا�شب وهي تناديه:

»�ِشيفاو«. �

)1) نوميديا هي مملكة أمازيغية قدمية، تقع يف ما يعرف اآلن بالجزائر، وجزء من تونس وليبيا، 

وأقىص رشق املغرب بدأت اململكة كدولة ذات سيادة ثم مقاطعة رومانية، وتعترب واحدة من أوىل

  Νομάδες« الدول الكربى يف تاريخ الجزائر. أشار املؤرخون اليونانيون إىل هذه الشعوب باسم

أي Nomads   »ُرحل«. 
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الأمازيغ،  اأّنهما من  اأدرك  لكّنه  باقي ح�ارهما،  يتمّكن من �شماع  مل 
اأهل  البقّية من  زّي  زيًّا يختلف عن  اأمازيغي، وكان يرتدي  فذاك ال�شم 

املدينة. 
نف�س  امل�ّحدة،  ثيابهم  يف  ال�شكل  غريبي  »ُكِ�يُك�ل«  �شّكان  له  بدا 

القما�س، ونف�س الل�ن وكاأّنهم يف م�شتعمرة ما.. 
اإّل »�ِشيفاو« فه� ل يرتديها، وكذلك تلك الفتاة اّلتي كانت تتبعه! ترى 
ما اّلذي يحدث هنا؟ اهتّز كتاب »ُكِ�يُك�ل« يف حقيبته، فاأخرجه ليقراأ اأّول 

جملة ُنق�شت على �شفحته الأوىل:
ا حتى يقع يف الأ�شر، اأ�شر ب�شلطان، اأو اأ�شٍر ب�شبب  »ُي�لد الإن�شان حرًّ
احلّب، ورمّبا بَدْيٍن مل ُي�شدد، والأ�ش�اأ اأن تاأ�شره فكرة خاطئة، فيم�ت وه� 

على قيد احلياة.«

r
 خالد

يف  للن�م  ا�شت�شلًما  اآخرهم  ُكنت  اأنني  رغم  اجلميع  قبل  ا�شتيقظُت 
الليلة ال�ّشابقة. كان ما حدث لعائلتنا ُيغ�شبني للغاية، ومل اأمّتكن من الب�ح 
لأبي مبكن�ن �شدري، فيكفيه ما ي�شُعر به من قلق على »حمزة«. بالأم�س؛ 
نامت »فرح« يف ح�شن اأُّمي، ونام »�ُشليمان« يف ح�شن اأبي فقد كان يفتقد 
والديه ب�شّدة فاأ�شفق اأبي عليه، اأّما »�شارة« فقد اأ�شندت راأ�شها على كتف 
»ن�ر« اّلتي تكّ�رت بج�ار جّدتي، ا�شتدرت للجدار واجرترت كّل ذكريات 
وتك�ينها  طباعها  يف  تختلف  �شخ�شّيات  بني  اأتنّقل  ُكنت  عندما  رحلتي 
وتارة  ب�شره،  فقد  �شاب  �ش�رة  يف  تارة   وهيكلها،  بقالبها  اأ�شري  عّني، 
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اأب�ح مبا  اأن  ولي�س يل  اأنا،  اأك�ن  اأن  لي�س يل  البحر!  كح�ت ميخر عباب 
يدور يف راأ�شي، ولي�س يل حّتى اأن اأ�شرخ م�شتغيًثا باأخي لُينقذين.

اأ�شلعي،  بني  باقًيا  نقائه  اأثر  زال  ما  جميًل،  كان  »�َشاه�ر«،  تذّكرت 
اجلاحمة  »�ِشنّمار«  اأخيه  �شخ�شية  من  ببع�س  احتفظت  قد  اأنني  ويبدو 
واملرحة، ُترى ماذا تركُت فيهما؟ وهل يل اأثر؟ ل بّد اأّنهما �َشعرا بي كما 
كانت  اأّنها  اأخربتنا  فلقد  تتمّلك ج�شدها،  بـ»َرْيُهقانة« وهي  »ن�ر«  �شعرت 
ت�شعر بكّل �شيء وت�شمع كّل كلمة، الأمُر ُي�شبه ما مررت به.  ُترى هل حال 
�َشريي  ا  اأي�شً فه�  ل؟  اأّم  ُكنت»زائًرا«  عندما  كحايل  الآن  »حمزة«  اأخي 
اجلميع بعينيه لكّننا لن نراه ولن يتمّكن من احلديث اإلينا، وكاأّنه »الّرجل 

اخلفّي«، البائ�شة »َرْيُهقانة« فقط هي من �شرتاه و�شُتحدثه. 
اله�اء،  كط�احني  وتدور  ذهني  اإىل  تتقافز  الأ�شئلة  اإلهي!   يا 

كيف لها اأن َتخطفه هكذا من بيننا، ومن بيتنا، ومن عاملنا؟
كيف جتروؤ! هل ه� من �َشمح لها باختطافه هكذا واأَ�ْشره؟ رمّبا �شعفه 
اأمامها جعله ُعر�شة لهذا، كيف مل ينتبه لنف�شه؟ هل وقع يف ُحّبها؟ ل..
�شنتغّلب  وكيف  نراه؟  ل  ونحن  »حمزة«  �شُن�شاعد  كيف  ولكن..  اأظن!  ل 
على املخاطر ونحن منقطع�ن عن الّت�ا�شل مع حرا�س »املكتبة الُعظمى«، 
ق�ر، بل وعن كّل من التقينا بهم من قبل خلل رحلتنا  و»املغاتري«، وال�شّ
ال�ّشابقة اأنا، واأخي، واأبي، واأّمي، وجّدي »كمال«، وكذلك جّدي »اأبادول«! 

تبدو الأُم�ر �شيئة للغاية.
كيف فتحت »َرْيُهقانة« ممر »اأمان��س« مّرة اأخرى ونقلت بيتنا باأكمله 
ق�ر ويعلمه حّرا�س املكتبة؟  من خلله؟ األي�س فتح املمر خرًبا تتناقله ال�شّ
األقيت الّتحّية  وُي�شدر �ش�ًتا مهيًبا �شمعته باأذيّن واأنا اأخرج منه بعد اأن 

على حار�شه واأنا اأغادر مملكة البلغة؟
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مرورها؟ يف  ال�شبب  اأنا  ُكنت  هل  َتِبعتني؟  هل  الآن؟  هم   فاأين 
ُثّم؛ اأمل يُقل جّدي اأّن اأر�س »الَكَنْهَ�ر« مهج�رة وخالية من احلياة؟ فمن 

ه�ؤلء اّلذين قام�ا بالقب�س علينا
وكيف تك�ن اأر�س »الَكَنْهَ�ر« خالية من احلياة وقد مررنا بب�شتان ن�شر 
امَلكان  هذا  اإىل  ن�شري  ونحن  الّذهبية  القمح  حق�ل  وراأيت  وخم�ش��شر 

املغلق، كما اأّنني راأيت تلك اخُلي�ل املُجّنحة، األي�شت هذه حياة؟
�شربت احلائط بقب�شة يدي، ُكنت اأ�شعر اأّن الّدماء تغلي يف عروقي، 
مهارة،  اأّي  لنا  تظهر  ومل  اأراها ممّيزة  ل  مّني،  ال�ش�داء  القّطة  اقرتبت 
ابتعدي  بي،  ومت�ّشحها  م�اءها  اأطيق  عدت  ما  مّرة!  لأّول  ب�شيق  دفعتها 
حاجة  يف  عائلتنا  لي�شت  بي،  »�َشفق«  عفريتتك  تتعلق  اأن  اأخ�شى  عّني، 
كـ»فرقع  اله�اء  لنا من  اّلتي خرجت  »�َشفق«  اأين هي  ُثّم  اأخرى.  ملُ�شيبة 

ل�ز«)))؟
قدرات  اأين  ُثّم  »املاو«؟  اأّيتها  بِك  اعتنينا  وقد  ُت�شاعدنا  ل  كيف 
ُتخّل�شينا  مْل  ملاذا  »اأبادول«؟  عنها  اأخربنا  اّلتي  اخلارقة  »املاو« 
عّني. الهّرة  اأّيتها  ابتعدي  امللّثمني؟  من  الع�شابة  تلك  اأ�شر   من 
داع، ل بّد اأن َنخرج من ُهنا، ما لهم نيام  ان�شرفت القّطة، واأ�شابني �شُ
كاأهل الكهف هكذا! �شاأ�شعل واأُحدث جلبة لعّلهم ي�شتيقظ�ن. بداأت اأفتعل 
مفزوعة  اأُّمي  فا�شتيقظت  بالفعل،  عال  ال�شُّ من  ن�بة  فداهمتني  ال�ّشعال 
عن  الّن�م  اآثار  مي�شح�ن  �شمت  يف  جل�ش�ا  تباًعا،  اجلميع  ا�شتيقظ  ُثّم 
وج�ههم. مل يكن بنا جهد للكلم، فنحن ُمتعب�ن وبط�ننا ُتقرقر من �شّدة 
برجل  ف�جئنا  اأ�ش�اتنا  ارتفعت  اأن  وف�ر  نتحّدث  بداأنا  والعط�س.  اجل�ع 

)1) فرقع لوز: حرشة -من الخنافس- تحاول الدفاع عن نفسها بالتظاهر باملوت وتسكن ثم تتثب 

فجأة وثبة رسيعة عالية يف الهواء يف محاولة لالبتعاد عن مكان الخطر. 
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اأربعيني اأ�شلع يفتح الباب، ل بّد اأّنه كان يقف خلفه، كان وجهه مك�ش�ًفا! 
اأين اللثام؟ واأين امللب�س ال�ّش�داء؟

قال وه� ُيحيينا بحب�ر تعجّبنا له:
املدينة  � اأرجاء  يف  التج�ال  حّرية  ولكم  الآن  اخلروج  ت�شتطيع�ن 

الأ�ش�ار  من  وتخرج�ا  احلدود  تعربوا  ل  ولكن  اأمان،  يف  باأكملها 
اأبًدا مهما حدث.

قال اأبي وه� يقرتب منه:
واألقيتم  � منا،  ت�شمع�ا  ومل  اأتينا،  اأين  ومن  نحن  من  ت�شاأل�نا  مْل 

القب�س علينا بطريقة غريبة، ّثّم ُقمتم باحتجازنا ط�ال الليل يف 
تلك الزنزانة، والآن ُتطلق�ن �شراحنا ب�شروط!

هّز الّرجل راأ�شه وقال بنظرة خاوية:
اأنا ل اأعرفكم، ومل اأقم باإلقاء القب�س عليكم، وظيفتي هنا ا�شتقبال  �

امل�شتبعدين اجُلدد.
امل�شتبعدون! من اأنتم؟ واأين نحن الآن؟ �
»َبَيادق الَظلم« هم اّلذين اأح�شروكم اإىل هنا، نحن �شّكان املدينة  �

بيننا  ال�افدين  ون�شتقبل  البع�س،  بع�شنا  وُن�شاعد  »امل�شتبعدون«، 
كّل ي�م ونعي�س مًعا يف �شلم.

من ي�شتبعد من؟ وملاذا؟ وباأّي حق؟ �
هّدل كتفيه واأجاب بياأ�س:

تلك الأ�شئلة اأرهقتنا كثرًيا، ومل جند لها اإجابة، ع�س يف �شلم يا  �
�شديقي.
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يخال اإيّل اأّنك ُكنت ملّثًما بالأم�س. �
ل..ل..ل�شُت من »بيادق الّظلم«، وهم امل�شئ�ل�ن عّما نحن فيه. �
ومل يفعل�ن هذا؟ �
 ياأتيهم الأمر املبا�شر من »املحققني«. �
اأّي اأمر؟ �
علينا،  � املهام  احلّرا�س  ي�زع  ُثّم  هنا،  اإىل  »امل�شتبعدين«  اإح�شار 

فتح  ومهّمتي  ي�مًيا،  يتزايد  فعددنا  الأم�ر،  لرتتيب  وّظف�نا  لقد 
الّزنازين كّل �شباح لإخراج ال�افدين منها.

ومن هم املحقق�ن؟ �
اأُق�شم لك اأنني ل اأعرف من هم. �
ما ا�شم هذه املدينة؟ �
ل اأعرف..اأق�شم لك! �

وامراأة  غلم  خلفه  من  اأطّل  احلديث،  يخ�شى  وكاأّنه  الّرجل،  متلمل 
عج�ز، كانا يحملن لنا الّطعام واملاء، عاملنا بُلطف �شديد، ان�شرف 
الّرجل الأ�شلع هرًبا من »اأبادول« اّلذي طلب منه اللقاء بكبري »املحققني«، 
فالزّي  باملدينة،  ة  اخلا�شّ الّثياب  لنا  يحمل�ن  وكان�ا  وامراأة  �شاّبان  اأتانا 
هنا ُم�ّحد، نف�س الل�ن، ونف�س القما�س، ونف�س الأحذية. بدلنا ملب�شنا 
ة، لكننا �شعرنا بالربد، على عك�س �شّكان املدينة!  وارتدينا ثيابهم اخلا�شّ
فارتدينا املعاطف ف�ق ملب�شنا مما لفت الأنظار اإلينا. وبداأنا َنَتحّرك يف 

اأرجاء املدينة باأريحية. 
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لحت لنا املنازل الفاخرة اّلتي ُبنيت بطراز رومايّن مذهل، جدرانها 
اأّنهم قد خ�ش�ش�ا  عامرة بالّنق��س والُف�شْيِف�شاء، اأخربنا اأحد امل�شرفني 
الباحات  الّتماثيل.  من  الكثري  هناك  كان  البي�ت،  تلك  من  بيًتا  لعائلتنا 
الّداخلية تبدو وا�شحة للناظرين حيث يحّف كّل باحة رواق معّمد حتيط به 
الغرف املختلفة، انت�شرت هنا وهناك اأح�ا�س ون�افري مطّعمة بالأحجار 
امللّ�نة، للمّرة الأوىل تناهى اإىل م�شامعنا �ش�ت خرير املاء، �شاحت »فرح« 
جمّرد،  �شيٌف  وكاأّنه  منها  املاء  ينفر  فّ�ارة  جتاه  »�ُشليمان«  مع  ورك�شت 

و�شربا من مائها الّرقراق.
�شاخمة،  مباين  اجلن�ب،  جهة  تقع  وكانت  احلّمامات،  اإىل  اأر�شدونا 
بها رتاج من ال�ّشرق اإىل الغرب، له اثنا ع�شر رواًقا الّدخ�ل اإليها من به� 
البديعة  الّزخارف  املدينة،  اأهل  بع�س  بها  كان  وا�شعة  قاعة  اإىل  يف�شي 
من  الكثري  هناك  كان  اجلانبني  على  هناك،  عام�د  وكّل  ركن  كّل  ُتزّين 
فّ�ارة،  ون�افري  امَلرَمر،  من  و�شهاريج  والكبرية،  ال�شغرية  الأح�ا�س 
اأ�شعر  للَم�شبح،  و�شلنا  واأخرًيا  مرمرّية،  وردّية  باأعمدة  مف�ش�لة  وغرف 
اأنني راأيت هذا املكان من قبل! نعم..نعم...اإّنها..اإّنها! ارتفع �ش�تي دون 

ق�شد مّني واأنا اأُردد ا�شمها واأنا اأنظر اإىل اأبي:
»ُكِ�يُك�ل«! نحن يف مدينة »ُكِ�يُك�ل« يا اأبي! �

من  ه�ؤلء  احلّمامات،  اأرجاء  من  والغلمان  وال�شباب  الّرجال  اأقبل 
من  تت�شاعد  والأبخرة  ال�ّشاخنة  الغرفة  من  والبع�س  الرئي�شية،  الغرفة 
واملاء  نح�ي  مت�جًها  امل�شبح  من  خرج  وبع�شهم  وملب�شهم،  اأج�شادهم 
اأ فاأقبل يف حما�س وانزلقت  يقطر من ج�شده، وكان هناك �شيخ كبري يت��شّ

قدمه وكاد ي�شقط ل�ل اأّن ال�ّشباب اأ�شندوه واأقبل�ا معه، �شاألني اأحدهم:
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ماذا تعني بـ»ُكِ�يُك�ل«؟ وماذا تعرف عنها؟ �
ا�شم املدينة اّلتي نحن فيها الآن، األ تعرف�ن ا�شمها؟ �
ل. �
كيف هذا؟ �
اأح�شرنا »بيادق الّظلم« من بلدنا اإىل هنا، ومنذ و�ش�لنا ونحن  �

ُي�شمح  ول  نحن،  اأين  ول  يحدث،  ماذا  نعرف  ل  ترى،  كما  نعي�س 
لنا باخلروج، بداأنا نتعارف ونتحّدث اإىل بع�شنا البع�س واأقدمنا 

و�ش�ًل هذا ال�ّشيخ و زوجته.
اأ، واّلذي قال باأ�شى: اأ�شاروا لل�شيخ اّلذي كان يت��شّ

اأح�شرنا »بيادق الّظلم« من قريتنا منذ عام م�شى، ع�شنا لفرتة  �
بفرد  ياأت�ن  لآخر  اآن  ومن  ال�ا�شعة،  املدينة  تلك  يف  هنا  وحدنا 

جديد، وكما ترى الآن ازداد عددنا.
اء ال�جه وه� يهّز كتفي: �شاألني �شاب و�شّ

ماذا تعرف عن »ُكِ�يُك�ل«؟ �
�شاهدت  � اأنني  كما  كتاب،  يف  عنها  قراأت  قدمية،  رومانّية  مدينة 

فيلًما وثائقًيا على الـ...
الإنرتنت  اأبي، فهم ل يعرف�ن عن  اأن لكزين  بعد  الكلم  ت�قفُت عن 

والتلفاز، �شاألني اأحدهم م�شتنكًرا:
ولكن اأين ه�ؤلء الّرومان؟ �
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الآن  � فهي  »الَكَنْهَ�ر«  اأر�س  يف  ولأننا  الّرومان،  �شّيدها  اأق�شد 
مهج�رة.

�شاح�ا جميًعا يف اآن واحد:
»اأر�س الَكَنْهَ�ر«! �

هززت كتفّي قائًل:
نعم! نحن يف اأر�س »الَكَنْهَ�ر«. �

تخّبط�ا يف حرية، وظهرت معامل القلق واخل�ف على وج�ههم، قال 
�شاٌب منهم:

�شمعنا اأّن اأر�س »الَكَنْهَ�ر« مقربة، ل اأثر للحياة فيها، ومن يدخلها  �
ل يع�د.
وقال اآخر:

هل نحن اأم�ات الآن! �
علت همهماتهم، بداأ جّدي »كمال« ي�شاألهم حمّ�ًل دّفة احلديث ليجمع 

اأكرب قدٍر من املعل�مات، اأجابه ال�شّيخ قائًل:
يطلق�ن علينا لقب »امل�شتبعدين«، �شاألناهم عن ال�شبب لكّنهم مل  �

يجيب�نا، كان�ا ميتط�ن خي�ًل جمّنحة، بي�شاء، و�ش�داء، و�شهباء، 
ُيطعم�ننا  مرّفه،  �شجن  يف  نعي�س  نحن  هنا،  اإىل  عليها  يحمل�ننا 
ل  لكننا  ل�شلمتنا،  ويهتّم�ن  يعاجل�ننا  اأنهم  حّتى  وي�شق�ننا، 

ن�شتطيع اخلروج.
�شاح اأحدهم:
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يق�ل�ن اإّن هناك جمم�عة ت�شللت من املدينة وا�شتطاع�ا الهروب،  �
بينهم عائلة حديثة ال��ش�ل.

هل  يت�شاءل  وبع�شهم  ي�شّدق،  ول  ُينكر  بع�شهم  همهماتهم،  تعالت 
كان�ا  علينا  القب�س  األق�ا  اّلذين  اجلن�د  اأّن  اأدركُت  ل،  اأم  بالفعل  هرب�ا 
ا  اأي�شً اأّنه  يبدو  اأبي،  تقاطعت نظراتي مع نظرات  الهارب�ن،  اأننا  يظن�ن 

َفِطن لهذا. وقفنا بينهم حائرين، �شاألهم »اأبادول«:
هل التقيتم باملحققني؟ �
اأتانا اأحدهم منذ �شهر، كان ملّثًما، اإجاباته كانت ق�شرية و�شارمة  �

ومقت�شبة، زيارته كانت بل فائدة، فلم ت�شبع كلماته ف�ش�لنا.
هل يعّذب�نكم اأو ي�ؤذونكم؟ �
ل. �

اقرتب �شاٌب منهم وقال ب�ش�ت اأ�شيف:
وهل هناك عذاٌب اأكرب من انتزاعك من ح�شن اأُّمك، اأو من قلب  �

دارك، اأو يف ليلة زفافك اإىل عرو�شك اّلتي تذوب ع�شًقا فيها!
ران عليهم �شمت حزين، �شاألُت ذاك ال�ّشاب عن ا�شمه فقال:

»�ِشيفاو«، واأنت؟ �
»خالد«. �
ما ا�شم قبيلتك؟ �

ابت�شمت والتفتُّ جتاه »اأبادول« وُقلت بثقة:
قبيلة »اأبادول«، نحن من قبيلة »اأبادول«، وهذا ه� كبرينا. �
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قبيلته  ا�شم  عن  يخربه  منهم  كّل  وبداأ  »اأبادول«،  ح�ل  الّرجال  التّف 
وعائلته، وابتعد »�ِشيفاو«، �شرت خلفه وناديته فالتفَت وعيناه ال�ا�شعتان 

يقطر منهما احلزن، �شاألته بف�ش�ل:
اأنت من الأمازيغ، األي�س كذلك؟ �
بلى. �
عرفت هذا من ا�شمك، األي�س معناه امل�شيء واملُنري؟ �
بلى. �
كيف مل ت�شمع عن »ُكِ�يُك�ل« واأنت من الأمازيغ؟ �
�شمعت عنها لكنني مل اأزرها قّط، ومل اأعرف اأننا بها اإّل منك الآن،  �

حتى اأنني مل اأكن اأُح�شن نطق ا�شمها جّيًدا.
ا�شتدار وهّم بالن�شراف ف�شاألته:

اأين �شتذهب؟ �
ب�شائعنا  � ونعر�س  اأنف�شنا،  ونعيل  هنا  نعمل  فنحن  ال�ّش�ق،  اإىل 

املدينة  �شّكان  عليه  يت�افد  اأعمدة،  �شتة  له  رتاج  فهناك  هناك، 
ط�ال الّنهار.

وما هي تلك الب�شائع اّلتي تعر�ش�نها هناك؟ �
يعمل  � وبع�شنا  الّثياب،  يخيط  وبع�شنا  الأواين،  ي�شنع  بع�شنا 

يعمل  اأغلبنا  للحب�ب،  وي�جد مطحنة  الّدواء،  و�شناعة  بالعطارة 
بالّتجارة، وامل�شئ�ل�ن هنا يعط�ننا راأ�س املال لنبداأ جتارتنا.

وماذا عن باقي الأعمال هنا؟ �
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هناك من ُي�شارك�ن يف رعاية املر�شى حتت اإ�شراف طبيب حاذق  �
له ُم�شاعدون ماهرون، ولديهم م�شفى كبري يف اجلهة ال�ّشرقّية من 

املدينة.
راأيت  فقد  اأعرفه  وُكنت  ال�ّش�ق،  تق�شيم  يل  ي�شف  »�ِشيفاو«  انطلق 
كّل ركن هنا يف فيلم وثائقّي عن مدينة »ُكِ�يُك�ل« الأثرّية على حا�ش�بي، 
الآن وحيًدا،  ال�شّيد »راغب«  بيتنا حيث يقبع  ل�هلة وتذّكرت  �شردت منه 
هذا  عليهم  لأعر�س  النّقال  بحا�ش�بي  لهم  واأتيت  الآن  ذهبت  ل�  ُترى 
الفيلم ال�ثائقّي امل�شّجل على ذاكرته عن تلك املدينة، كيف �شتك�ن ردود 
اأفعالهم؟ �شرت معه نح� متجره، كان هناك الكثري من الأواين الفّخارية، 
يبدو اأّنه ي�شنعها وهناك من ير�شم عليها، دلفت فتاة واألقت عليه ال�ّشلم 
فحّياها وه� �شارد، بينما كانت تلتفت اإليه بكيانها كّله، ف�شحتها نظراتها 
جتاهه، ويداها املرتع�شتان وهي تريه ما نق�شته على الإناء للتّ�، يبدو اأّنها 

تهتّم به. �شاألته بعد ان�شرافها:
من هذه؟ �

ملع يف عينيه بريٌق خافت وه� ينطق ا�شمها:
»ما�شيليا«. �
ا ترتدي الزّي الأمازيغّي  � ا، فهي اأي�شً ل �شّك اأن ا�شمها اأمازيغي اأي�شً

مثلك! اأنتما ال�حيدان اللذان يرتديان هذا الّزي هنا.
»بيادق  � اختطفني  عندما  مثلي،  »كتامة«  قبيلة  من  »ما�شيليا« 

ف�ق  يحمل�نني  وهم  ب�شاقّي  تعّلقت  »�شيليا«  قرية  من  الّظلم« 
اجل�اد املجّنح، فا�شطر البيادق حلملها معي اإىل هنا.
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وملاذا فعلْت هذا؟ �
ا�شتدار نح�ي ومنحني نظرة ت�شي بت�شرره من �ش�ؤايل، فت�قفت عن 
الكلم، ُكنت اأعرف الإجابة بالّتاأكيد، فعلت هذا لأّنها حُتّبه، وكان لدّي 
ف�ش�ل لكي اأ�شمع منه املزيد، لكن يبدو اأّن ال�قت غري ُمنا�شب. ان�شرفت 
وتركته يف متجره، وعدت اأبحث عن اأَبي، ل بّد اأن ن�شع خّطة لنخرج من 

هنا، فقد ا�شتقت اإىل اأخي »حمزة«.

r
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-5 -

»كُِويكُول«

»طارق«

على  ُتنق�س  جملة  اأّول  هي  وها  »ُكِ�يُك�ل«،  مدينة  على  عرثت  واأخرًيا 
�شفحات كتابي املُعن�ن با�شمها، اأخرجت »الّناظ�ر« العجيب اّلذي اأعطاه 
�شيء  فاأّي  اأخطاأت،  ولكنني  بدائًيا  ظننته  يل،  اأبي  واأعطاه  لأبي،  جّدي 
هذا  وكان  به،  ة  خا�شّ عجائبّية  من  له  بّد  ل  البلغة«  لـ»مملكة  ينتمي 
الأطياف  بع�س  بروؤية  يل  وي�شمح  بل  فقط،  البعيد  يقّرب  ل  »الّناظ�ر« 
ال�ّشابحة يف اله�اء من خمل�قات اململكة، ولقد راأيت بالفعل اأطياًفا تدور 
يبدو  »ُكِ�يُك�ل«،  �شّكان  اأراقب  بداأت  با�شتمرار،  املدينة  ف�ق  ال�ّشماء  يف 
تق�شيم املدينة الهند�شّي كما در�شته باجّلامعة متاًما، وهناك الكثري من 
الأعمدة والبنايات اأراها بعيني كاملة البناء، وكنت قد راأيت بقاياها يف 

اجلزائر.

و»امل�شرح  »ف�ني�س«،  ومعبد  »ف�رمي«،  وامللتقيات  ال�شاحات  راأيت 
الّروماين« اخلا�س باملدينة مبدّرجاته ال�ّشاحرة، واملُحاط بكّ�ات م�شتديرة 
امل�شيحي«  »احلّي  ه�  وها  للأ�ش�ات،  جّيد  �شدى  على  للح�ش�ل  ومربعة 
نق��شه  امل�شت�حاة  باخ��س«  و»�شريح  و»املعامدّية«،  »بازيليك«،  بكني�شتيه 
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الإدارة  مقّر  اأو  »الكابيت�ل«  رواق  ه�  وها  »دي�ني�ش��س«،  اأ�شط�رة  من 
والّرئا�شة، كّل �شيء هنا كما در�شناه يف الكتب عن مدينة »ُكِ�يُك�ل«)))!

والأ�شجار  القمح  وحق�ل  والزروع  بالّنخيل  الآن  اأّنها حماطة  اجلميل 
البا�شقة، هناك قن�ات جللب املاء، واأخرى ل�شرف املاء، وبع�س اجلداول 
�شاأفعل  ماذا  هذا.  كّل  و�شط  كالعرو�س  تبدو  اأروعها!  ما  وهناك،  هنا 
الآن؟ هل اأعرب جبال »اخُلرافة« حّتى  اأُخرب حّرا�س املكتبة الُعظمى باأمر 
»حمزة«؟ اأم اأقتحم اأ�ش�ار مدينة »ُكِ�يُك�ل« لأق�م باأداء مهّمتي اأّوًل واأ�شرتد 

جميع كلمات كتابي، ُثّم اأعرب اجلبال نح� املكتبة الُعظمى؟

باإخبار  اأّوًل  »حمزة«  �شاأُ�شاعد  ح�شًنا،  وب�شرعة.  الآن  اأُقرر  اأن  بّد  ل 
حّرا�س املكتبة لينقذوه ّثم اأع�د اإىل »ُكِ�يُك�ل« بعدها بداأت اأتهّياأ للهب�ط 
بعد اأن ُقمت بتحديد اجلهة اّلتي �شاأ�شري نح�ها، لكنني فجاأة راأيت »حمزة« 
الفتاة  كانت  اّلذي  ال�ّشاب  نف�س  خلف  »ُكِ�يُك�ل«  مدينة  داخل  ي�شري  وه� 

تتبعه، ت�جها نح� ال�ّش�ق، فاأنا اأعرف تخطيط تلك املدينة بالّتف�شيل.
اأف�شل  و�شار  ملب�شه  بّدل  اأّنه  كما  بخري،  يبدو  فه�  اهلل،  حمدت 
مما كان عليه، يبدو اأّن �شاحرة »ماذري�ن« اّلتي اختطفته نقلته اإىل هنا 
ل�شبب ما! غريت خّطتي، �شاأبداأ بـ»ُكِ�يُك�ل«، لأنقذ »حمزة« بنف�شي واأكمل 
ا�شرتداد كتابي، �شرعت يف الهب�ط بعد اأن حددت النقطة اّلتي �شاأخرتق 
»ال�ّشاحة  وعن  املُراقبة،  اأبراج  عن  �شاأبتعد  خللها،  من  املدينة  اأ�ش�ار 
ال�ّشيفريّية« اّلتي تق�د اإىل »ق��س الّن�شر«، ومعبد »�شتيم��س �شيفري��س«، 

فعدد احلّرا�س هناك اأكرب من عددهم يف اجلهات الأخرى.

الوثائقّية  األفالم  مراجعة  يُرجى  »كُِويكُول«  مدينة  عن  املعلومات  من  املزيد  عىل  )1)لالطالع 

املعروضة عىل شبكة اإلنتنت. 
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جًدا،  منا�شٌب  والغذاء  احلب�ب  مل�شت�دعات  املُخ�ش�س  اجلانب 
اآخرين كّل �شاعة تقريًبا، نف�س  يتناوبان مع حار�شني  فاحلار�شان هناك 
حلظة  �شاأنتظر  ب»الّناظ�ر«،  التحقق  من  متّكنت  بهيئاتهم،  الأربعة 
البدين، ورفيقه الأحدب، فهذان  الثُّنائي املكّ�ن من هذا احلار�س  ت�جه 
احلار�شان ل ي�شربان حّتى ياأتيهما زميلهما الآخران، وي�شريان اإليهما 

باأنف�شهما ليلتقيا بهما اأمام »دي�ان الّرئا�شة«.
�شيك�ن وقت الغروب ه� الأن�شب، �شاأقفز من ف�ق ال�ّش�ر واأختفي بني 
الت�شلل والبحث عن »حمزة« حتت �شتار  اأمتّكن من  اأ�ش�لة احلب�ب حتى 

الليل، ح�شًنا، �شاأ�شرب..واأنتظر.

r
»خالد«

العائلة يف طريقهم  وباقي  ووجدّتهما  وجّدي،  اأبي  تركت  ُعدت حيث 
كعائلة،  لن�شكنها  داًرا  امل�شرف�ن  �شّلمنا  فقد  املدينة،  بي�ت  من  بيت  اإىل 
وكّنا اأّول عائلة باأكملها تدخل املدينة. اأخربت اأبي عن »�ِشيفاو« وكيف اأّنه 

مل يكن وحده، واأّن ُهناك فتاة اأتت معه، وجدّته �شارًدا ف�شاألته:
ما بك يا اأبي؟ �
ل بّد اأن ن�شتعيد اأ�شلحتنا، واأدواتنا. �
لكّنها ل تعمل يا اأبي..فقدت قيمتها! �
رمّبا ل تعمل على اأر�س »الَكَنْهَ�ر«، لكّنها حتًما �شتعمل اإن خرجنا  �

من هنا وتخطينا هذا اجلدار الفا�شل اّلذي و�شفه »اأبادول«.
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ورمّبا لن تعمل اأبًدا لأننا هنا ب�شفة اأخرى، فنحن ل�شنا حماربني،  �
ول زائرين، فاأخي اأ�شري و...ونحن... اأ�شرى! نحن اأ�شرى يا ولدي، 

واإن اأح�شن�ا �شيافتنا.. �شنظّل اأ�شرى.
ح�شًنا يا اأبي، ماذا �شنفعل الآن؟ �
�شتفعل اأنت. �
اأنا! وماذا �شاأفعل؟ �
بكّل  � ُتخربهم  اأن  منك  ي�ّدون  معك،  للقاٍء  يرتّب�ن  »امل�شتبعدون« 

ول  بنّي،  يا  كبري  �شجن  يف  نحن  »ُكِ�يُك�ل«،  مدينة  عن  تعرفه  ما 
بالبلد  يط�ف�ن  فهم  الّظلم«،  »بيادق  حقيقة  يعرف  هنا  اأحد 
ويق�م�ن باختطاف ال�شباب، والّرجال، والغلمان، وحّتى الأطفال، 
اخلروج،  من  ويحرم�نهم  يحتجزونهم  هنا،  اإىل  ويح�شرونهم 

لكّنهم يهتّم�ن بهم وب�شلمتهم، وهذا غريب!
من  � �شغري  �شرب  اأو  جميل،  قف�س  يف  للّزينة  ع�شافري  وكاأّنهم 

الأ�شماك يف ح��س ُزجاجّي.
اأّنهم يجمع�نهم  � نعم يا »خالد«، يبدو الأمر كذلك، لكنني اأخ�شى 

ل�شبب اآخر.
مثل؟ �
مريبة  � جتربة  لتطبيق  اأو  هنا،  اأخرى  طائفة  لأّي  مثل!  قرابني 

يتلّ�ن،  هنا  وال�شّر  باملفاجاآت،  مليئة  البلغة  فمملكة  عليهم! 
و�شتظّل معاركه تدور هنا على اأر�س مملكة البلغة للأبد.
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اأن  � اأّي حال ال��شع غري مريح بالفعل، لي�س من حّق اأحدهم  على 
َي�شلب اآخر حرّيته لأّي �شبب!

 لهذا �شنق�م بدورنا كمحاربني واإن ُكّنا اأ�شرى!، فاحلياة معارك،  �
وُكّلنا حُمارب�ن، و�شُن�شاعدهم.

م�شح اأبي على �شدري ُثّم قال ب�ش�ت دافئ:
والآن، تعال لتخرب عائلتك اأّوًل بكّل ما تعرفه عن مدينة »ُكِ�يُك�ل«  �

اأّيها املُثّقف.
يرجف  وقلبي  »ُكِ�يُك�ل«،  اأُحّدثهم عن  وجل�شت  لبيتنا اجلديد،  دلفنا 

خ�ًفا على اأخي »حمزة«، ترى اأين ه� الآن؟

r
اأر�س عفراء وم�ح�شة، وقفت  اإىل  كانت»َرْيُهقانة« قد حملت »حمزة« 
»اأ�ْشَحم«  اأن حملها  ف�ر  اإليه  فقد هرعت  مزرية،  حالة  وكانت يف  قبالته 
واأعطاها  ة،  اخلا�شّ مملكته  اإىل  ونقلها  »ِطْرِم�شاء«  مقربة  عن  بعيًدا 
الأمان، وتركها ليتدّبر اأمره وي�شرع يف اإر�شال ج�ا�شي�شه اإىل »ِطرم�شاء«، 
لينقل�ا له ما يدور بني ع�شرية »املجاهيم«، فل �شّك اأّنهم �شيث�رون عليه 
اأر�س  اإىل  وت�شللت  الفر�شة  تلك  فانتهزت  لها،  وحمايته  اأمرهم  ملخالفة 
بدا يف  وقد  قالت  يديها،  الآن بني  وهاه�  باحثة عن »حمزة«،  »الَكَنْهَ�ر« 

�ش�تها الأمل:
ُعدُت اإليك كما َوَعْدُتك يا »حمزة«. �

كربت  وكاأّنها  ن�شارتها  اختفت  متعبة،  وراآها  ملحمها،  يف  متّعن 
اأع�اًما ف�ق عمرها، �شاألها غا�شًبا:
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ملاذا اأتيِت  بي اإىل هنا؟ �
مل جتبه، بل قالت يف اأ�شى:

تعبت، واأنت ال�شبب. �
وما يل اأنا مبا يحدث لِك؟ �
اأجلك،  � مّرات من  اأُ�شعق  فيها جدار»الَكَنْهَ�ر«  اأقتحم  مّرة  كّل  يف 

ما  قيمة  تعي  ل  اأنت  كياين،  من  جزء  يتل�شى  اأحرتق،  اأتفتت، 
اأُ�شّحي به!

ل ُت�شّحي اإًذا! �
 كاد »القّنا�ش�ن« يقتل�نني ب�شببك! �
ملاذا؟ �
لأنني اأُحّبك! �

اأ�شاح ب�جهه عنها قائًل:
ُكّفي عن ترديد هذا الُهراء. �

جتاهلت كلماته وقالت بت�شميم:
�شُتحّبني يا »حمزة«...�شُتحّبني، و�شنبتكر طريقة للت�ا�شل بيننا،  �

 ، تنا الأوىل، لقد حدث هذا من قبل، ل بّد اأّن هناك حلًّ لي�شت ق�شّ
�شاأبحث يف كّل كتب ال�ّشحر، و�شاأ�شّد الّرحال اإىل اأعظم ال�ّشحرة 
من  واجلبابرة  املردة  باب  البلغة..�شاأطرق  مملكة  اأر�س  على 

اجلّن.
قاطعها �شاخًرا:
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وماذا بعد؟ هل �شنتزّوج؟ وكيف �شنعي�س مًعا؟ وهل �شتنجبني يل  �
طفًل من اجلّن يطري يف اله�اء؟ كيف �شاأمل�شك، كيف �شاأ�شعر بك؟ 

اأجننِت يا »َرْيُهقانة«؟
اأط�ف  � باأثريي،  اأتخللك  تك�ن يل،  اأن  يكفي  اأنا جمن�نة بك،  نعم 

ح�لك، اأعي�س يف كيانك، ل اأدري ملاذا مل اأمتكن من تخلل ج�شدك 
كما كنت اأفعل، كيف متنعني الآن؟

ُلعبة، وما ت�شفينه لي�س حًبا بل ه� مر�س وع�شق لل�شيطرة  � ل�شُت 
والّتمّلك، احلّب اأن اأك�ن حًرا واأقبل باإرادتي على من اأُحّبه، اأم�شي 

اإليه ط�اعية ولي�س بالإجبار.
�شدقت، فاأنا ُحّرة واأتيت اإليك ط�اعية لأنني اأُحّبك! اأراأيت؟ �

متّع�شت ملحمه واأدار وجهه يائ�ًشا من جدوى احل�ار معها، وقال لها:
ل بّد اأن اأع�د لعاملي وعائلتي. �
ل! �
اأعيديني اإىل اأر�س »الَكَنْهَ�ر«. �

احتقنت عيناها و�شدرت منها �شحكة ُت�شبه عبث اله�اء بعلبة �شفيح 
فارغة ُثّم قالت:

وحّتى اإن حملُتك اإىل اأّي بقعة يف اململكة، لن يراك اأو ي�شمعك اأحد  �
من الإن�س واجلّن، فقد َو�َشْمُتك.

و�شع »حمزة« يده على ال��شم بني حاجبيه وقال وه� يتح�ش�شه:
ماذا تعنني؟ �
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امل��ش�م اأ�شرٌي ملن َو�شمه، اأنت يل، يل وحدي، و�شتبقى هنا للأبد،  �
مهما �شرخت لن ي�شمعك اأحد هنا.

قال غا�شًبا:
كاذبة، لقد راآين »طارق«، وحتّدث اإيّل، و�شمعني. �

ا�شتدارت وقالت قبل اأن تتل�شى من اأمام عينيه:
نعم لأّنه حُمارب جديد، ولهذا لن اأُعيدك اإىل اأر�س »الَكَنْهَ�ر« مّرة  �

اأخرى، �شاأتركك هنا َوحيًدا، حّتى تر�شخ ملا اآمرك به.
ان�شرفت »َرْيُهقانة« وهي تهم�س لنف�شها:

»اإْن مل َتُكن يل فلن تك�ن لغريي.« �
كان حّبها يتحّ�ل من ال�ّش�ق اإليه اإىل النتقام منه، فقد اأعمتها اأنانيتها 
املفرطة، فه� ل يبادلها نف�س امل�شاعر، ظّنت اأّنه �شيهرع اإليها ف�ر اأن يعرف 
اأّنها »َرْيُهقانة«، فقد كان �شعيًدا عندما كانت تلزمه اأثناء رحلته ال�ّشابقة، 
كانت على يقني اأّنه �شعد ب�ج�دها وح�ش�رها وكلمها، لكّنها ف�جئت برّد 
تخّل�شت من جميع  معه!  حّتى  تتعاطف  هنا، مل  اإىل  فعله عندما حملته 

اأهله لتبقى ملذه ال�حيد.
ا خلافت عليه  اأّي حّب هذا؟ تلك �شه�ة، ورغبة يف التمّلك، ل� اأحّبته حقًّ
من ن�شمات اله�اء، وملا عّر�شته لذّرة خ�ف اأو رهبة. من حماقتها اأ�شرعت 
ب��ْشمه حّتى ل يراه »القّنا�ش�ن«، ففقدت قدًرا كبرًيا من ق�اها، وكان هذا 
من ُح�شن حّظه، اأحياًنا ُي�شّلط اهلل الغباء على من ي�ؤذينها، فيك�ن الغباء 
ُجنًدا من ُجند اهلل يحارب لأجلنا، �شارت »َرْيُهقانة« اأ�شعف، لكّنه �شيظّل 

يف خطر، لأّنه معزول عن اجلميع، ولن يراه اأحد اأبًدا.
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�شّدة  من  ويتاأجج  ي�شرخ  »حمزة«  وتركت  »اأ�ْشَحم«،  ململكة  عادت 
الغ�شب، اأخذ يرك�س باحًثا عن اأي خمل�ق هنا ليخترب الأمر بنف�شه، هل 
�شي�شمعه اأحٌد؟ وهل �شرياه الّنا�س هنا؟ ظّل يرك�س، ويرك�س، ويرك�س، 

حّتى �شقط على الأر�س، وفقد وعيه.

r
»طارق«

من  ُيراقبني  وكاأّنه  القمر  واأطّل  بالّنج�م،  امل��ّشى  رداءه  الليل  ب�شط 
خلف قمم اجلبال، حان وقت تبديل احلار�شني م�شى احلار�شان اللذان 
لني با�شتلم  اأتابعهما جتاه »دي�ان الّرئا�شة« ليلتقيا بزميليهما امل�كَّ كنت 
مللمت  ُم�شرًعا،  وت�شّلقته  ال�ّش�ر  جتاه  فهرولت  القادمة،  احلرا�شة  فرتة 
حبايل واختباأت خلف اأ�ش�لة القمح املكّد�شة يف م�شت�دع احُلب�ب، وانتظرت 
ط�يًل حّتى �شكنت الأج�اء. على اأ�ش�اء ال�ّشعل املرتجرجة واملنت�شرة هنا 
وهناك، راأيت اأطياًفا تل�ح من بعيد، يبدو اأّن هناك جمم�عة من ال�ّشباب 
منهم  يختبئ�ن  وكاأّنهم  الآخرين،  عن  مناأى  يف  اأحدهم،  ح�ل  يجتمع�ن 

خلف جدار حجرّي.
»حمزة«  راأيُت  منهم،  مقرتًبا  وت�شللت  اآمن،  مكان  يف  حقيبتي  تركت 
الأر�س  لهم على  ير�شم  وكان  اأف�شل حاًل مما كان معي،  كان  و�شطهم، 
خمطًطا ملدينة »ُكِ�يُك�ل«، �شارًحا لهم معنى ا�شم كّل جزٍء منها، وكان�ا 
ُين�شت�ن اإليه يف �شك�ن وكاأّن على روؤو�شهم الطري، انتهى من ال�ّشرح، وعل 

�ش�ت قرع الّطب�ل من بعيد.
وبقي  تباًعا،  فان�شرف�ا  الع�شاء،  وجبة  ت�زيع  وقت  اإّنه  اأحدهم  قال 
وه�  وتبعته  ابتعدوا  حّتى  انتظرت  الأر�س،  على  خّطه  ما  ميح�  »حمزة« 
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ُثّم ت�شللت من خلفه، و�شحبته من ذراعه بقّ�ة لنختبئ مًعا خلف  ي�شري، 
اأ�ش�لة القمح ونتحّدث، و�شعت يدي على فمه حّتى ل ُيحدث �ش�ًتا يجلب 
الأنظار اإلينا، ففاجاأين بدوران �شريع ووجه اإيّل لكمة كادت حُتّطم فّكي، 
بقّ�ة وحّدقت يف  ا وجثم على �شدري، قب�شت على يديه  اأر�شً واأ�شقطني 

وجهه قائًل:
ما بك يا »حمزة«؟ اأنا »طارق«! �

يتحّرك�ن من  اأحدثنا جلبة جعلت حّرا�س خمازن احلب�ب  اأّننا  يبدو 
فيه  اأخفيت  اّلذي  املكان  جتاه  وهرولت  بالختباء،  فاأ�شرعت  اأماكنهم، 

حقيبتي فتبعني وهم�س قائًل:
هل تعرف اأخي »حمزة«؟  �

اأ�شابني الّذه�ل، يق�ل اأخي! معق�ل! هل هذا »خالد«، ت�اأم »حمزة«، 
ُقلت متعجًبا:

»خالد«! �
نعم اأنا »خالد«. �
يا اإلهي! اأنت ن�شخة من اأخيك! ولكن كيف اأتيت اإىل هنا؟ �

الآخر،  من  اإجابة  ينتظر  مّنا  وكّل  مت�اجهني  ف�قفنا  احُلّرا�س  ابتعد 
اأعاد �ش�ؤاله يف تلّهف:

متى التقيَت باأخي؟ �
بالأم�س، والي�م �شباًحا كان معي. �
الي�م! هل راأيته الي�م بعينيك؟ �
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نعم، وكان يتحّدث عنك كثرًيا، اأنتما متطابقان للغاية، حّتى نربة  �
�ش�تكما واحدة!

اأين ه�؟ اأين..اأين؟ �
عادت »َرْيُهقانة« واختطفته من اأمام عيني، ُكنت يف طريقي لعب�ر  �

لُي�شاعدوه،  له  حدث  مبا  املكتبة«  »حّرا�س  لأبلغ  »اخُلرافة«  جبال 
اأر�س »الَكَنْهَ�ر« لتحمل لهم الأخبار،  ق�ر ل حتّلق يف �شماء  فال�شّ

و»احل�رائّيات« ل ي�شمعن ما يدور هنا.
ات�شعت عيناه وه� يق�ل:

اأنت تعرف عن »َرْيُهقانة«، وحّرا�س »املكتبة الُعظمى«، و»احل�رائّيات«،  �
حُمارب،  اأنت  باأذنيك..اإذن  �ش�ته  و�شمعت  بعينيك،  اأخي  وراأيت 

األي�س كذلك؟!
بلى، اأنا حُمارب. �
اأ�شرًيا  � اأخي  واأ�شبح  »حمزة«،  بَ��شم  قامت  »َرْيُهقانة«  اأّن  و�شلني 

لها، وه� الآن رجل خفّي، ل ُيرى ول ُي�شمع من ِقبل اجلّن والإن�س 
هنا، وفقط من �شرياه هم املحارب�ن اجلدد امل�ّكل�ن مبهام جديدة 

على اأر�س اململكة.
نعم، راأيت ال��شم على جبينه، كان ي�ؤمله، ولكن ملاذا فعلْت »َرْيُهقانة«  �

هذا به؟
لأّنها تع�شقه، ُتريد ال�شتح�اذ عليه، ولأّنه زار اململكة من قبل فلن  �

الطريقة،  بتلك  اأ�شره  اإّل  اأمامها  ولي�س  ج�شده،  تلّب�س  من  تتمّكن 
وحب�شه حّتى يياأ�س وي�شت�شلم لها.
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جمن�نة! جمرمة! �
ولكن؛ ملاذا تختبئ هكذا طاملا اأّنك حُمارب؟  �
ة ه�ؤلء اّلذين ميتط�ن اخلي�ل املجّنحة  � من حّرا�س املدينة، وخا�شّ

ويّت�شح�ن بال�ّش�اد، ل اأرغب يف ال�ق�ع باأ�شرهم.
يق�ل�ن اإّنهم »بيادق الّظلم«، اإّنهم ميتط�ن خي�ًل عظيمة. �
اأعرف تلك اخلي�ل، لقد عرثت على واحٍد منها، وحملني من ف�ق  �

جبال »اخُلرافة« واخرتق بي حاجز »الَكَنْهَ�ر«، لكّنه اختفى وتركني 
بعد عب�رنا مبا�شرة، اإّنها خي�ل رائعة، �شبحان اّلذي خلقها!

وبعد اأن تركك اجل�اد؟ �
اأقدامي، وتنقلت من مكان لآخر، وت�شّلقت عّدة جبال  � �شرت على 

ُكنت  ف�ق اجلبل عندما  راأيتك من  ُثّم  باأخيك،  التقيت  هنا حّتى 
اأراقب املدينة، وظننتك »حمزة«، واأردت اأن اأ�شاعدك يف الهروب 
جُمّنحة  خي�ًل  ميتط�ن  وهم  البيادق  ه�ؤلء  راأيت  فلقد  هنا،  من 
ُيحّلق�ن بها ف�ق املدينة، وراأيتهم ُي�شّلم�ن غلًما للحّرا�س الي�م، 

هناك �شيء مريب يدور هنا!
-ح�شًنا، فلُن�شرع الآن، هذا بيتنا، وعائلتي بالّداخل، يجب اأّل يراك  �

امل�شرف�ن، اأ�شرع يا »طارق«.
عائلتك!! �
ن�شيت اأن اأُخربك، لقد نقلت »َرْيُهقانة« بيت جّدي باأكمله ومبن فيه  �

اإىل اأر�س »الَكَنْهَ�ر«، نحن جميًعا هنا، اأرادت تلك اخلبيثة الق�شاء 
الّرياح مبا ل ت�شتهي ال�ّشفن،  علينا واإخفاءنا للأبد، ولكن جاءت 
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اأر�س  على  ما  بقعة  يف  »ُكِ�يُك�ل«  خارج  الآن  م�ج�د  جّدي  وبيت 
»الَكَنْهَ�ر«.

ل اأفهمك! �
�شاأ�شرح لك لحًقا، ولكن الآن اتبعني، فلقد منحنا امل�شرف�ن بيًتا  �

ا بنا من بي�ت مدينة »ُكِ�يُك�ل«. خا�شًّ
�شبقني »خالد« ليتاأّكد من خلّ� الطريق من املاّرة، وحل�شن احلّظ كان 
بيت  عن  بعيدة  لذلك  خم�ش�شة  قاعة  من  الطعام  يجلب�ن  املدينة  اأهل 
عائلته، اأ�شار اإيّل فاأح�شرت حقيبتي واأ�شرعت نح�ه، ودلفت البيت لألتقي 

بعائلة »اأبادول«. اأغلق »خالد« الباب وقّدمني اإليهم قائًل:
هذا »طارق«، وه� حُمارب جديد، وقد التقى بـ»حمزة«، وكان معه  �

الي�م.
فمها  على  يدها  وو�شعت  �شديد  بانفعال  اأربعينية  امراأة  �شهقت 
الأر�س، كانت عيناها حمتقنتني  واأ�شرعت نح�ي فتعرّثت و�شقطت على 

من �شّدة البكاء علمُت بعدها اأّنها ال�شّيدة »مرام« والدة »خالد«.
الأبخرة،  منه  تت�شاعد  الفّخار  من  قدًحا  مي�شك  »خالد«  والد  وكان 
ان�شكب امل�شروب من يده عندما انتف�س ونه�س فجاأة ف�ر اأن راآين، لكّنه 
على  وقب�س  اإيّل   وهرع  �شاقيه،  على  ال�ّشاخن  امل�شروب  ل�شق�ط  ياأبه  مل 

كتفّي وعيناه ت�شتغيثان و�شاألني بتلّهف:
اأين »حمزة« الآن؟ �

تعّلقت عيناي بـ»خالد« وه� ُي�شاعد اأُّمه على الّنه��س وُقلت:
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يظهرا  � اأمامي يف غم�شة عني، ومل  واختفيا من  »َرْيُهقانة«  حملته 
مّرة اأخرى.

هل لحظت �شيًئا غريًبا على وجهه؟ �
اأدركُت ما يرمي اإليه، وتبادلت النظرات مع »خالد« قبل اأن اأُجيبه:

تق�شد ال��شم املر�ش�م على جبهته؟ �
هذا  اأر  مل  اأنني  اأخربهم  اأن  اأرادوين  وكاأّنهم  باأمل،  اجلميع  همهم 

ال��شم، ُقلت م�ؤكًدا:
نعم ُهناك و�شم على جبهته ميتّد اإىل ما بني حاجبيه، َو�َشمته به  �

»َرْيُهقانة« قبل اأن ُيلقي »القّنا�ش�ن« القب�س عليها.
اأّنه  نف�شي  وقع يف  كثيفة  بي�شاء  له حلية  القامة  اقرتب عج�ز ط�يل 
اجلّد »اأبادول« اّلذي اأخربين عنه »حمزة«، وقد كان ه� بالفعل، كان له 
رونق خا�ّس وح�ش�ر مهيب ُيجربك على ت�قريه، وقف اأمامي وقال ُمتعجًبا:

كيف عادت مّرة اأخرى بعد اأن األقى »القّنا�ش�ن« القب�س عليها؟ �
ل اأدري. �

التفَت »اأبادول« م�شتب�شًرا وم�جًها حديثه لل�شّيدة »مرام« وقال لها:
-»القّنا�ش�ن« رتبة من عتاولة »املجاهيم«، اأحّباوؤنا يا »مرام«، فبيني 
وبينهم علقة وطيدة، وطاملا األق�ا القب�س عليها فقد راأوا »حمزة« معها، 

والآن يعلم�ن ب�ج�ده هنا، ول �شّك اأّنهم �شُي�شاعدونه.
ولكن... �
ولكن ماذا يا »طارق«؟ �
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َو�شمته قبل و�ش�لهم واأبعدته عنها وقّيدته اإىل جذع �شجرة،  � لقد 
ومل يلتفت�ا اإليه، راأيت كّل هذا من ف�ق اجلبل بـ»الّناظ�ر«، ل اأظّن 

اأّنهم راأوه.
بينهم  اأجل�ش�ين  ب�ج�ههم،  تط�ف  واخل�ف  القلق  �شحابات  عادت 
ورّحب�ا بي وقّدم�ا يل الّطعام، �شاألني ال�شّيد »كمال«، وكان �ش�ته مريًحا 

مثل ان�شياب ماء الّنهر:
ما عن�ان كتابك يا بنّي؟ �
»ك�يك�ل«. �
لهذا اأنت هنا! وما رمزك اإذن؟ �
��س«. � »�شمُّ

رفع�ا جميًعا اأعينهم جتاهي، اقرتبت مّني فتاة �شغرية جميلة ال�جه، 
و�شاألتني بف�ش�ل:

��س«؟ � ماذا تعني بـ »�شمُّ
خم�شة باللغة الأمازيغية، فاأنا املحارب اخلام�س من عائلتي. �

رفع ال�ّشيد »كمال« حاجبيه وقال:
 اأنت من بلد املغرب العربّي.  �
نعم، اأنا من اجلزائر، ا�شمي »طارق« واأبي »زياد«، اأطلق اأبي علّي  �

هذا ال�شم تيّمنا بـ»طارق بن زياد«.
هّز »اأبادول« راأ�شه قائًل:

الفار�س الأمازيغّي العظيم، ر�شي اهلل عنه واأر�شاه. �
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نعم.  �
النظرات  ما،  بطريقة  جّدي  ُي�شبه  »اأبادول«  ال�شّيد  اأّن  اأ�شعر  ُكنت 

العميقة، واللحية البي�شاء، ُقلت له وعيناي معّلقتان ب�جهه:
�شّيد »اأبادول«.. اأخربين »حمزة« عنك الكثري. �
اأ�شاأل اهلل اأن ُينجيه. �
نحن ننادي جّدي »بادي�س«. �
وما معناها؟ �
و»دي�س«  � اأب،  تعني  »با«  ال�شجعان«،  »اأب�  تعني  اأمازيغية  كلمة 

ال�شجعان.
رّبت على كتفي ومنحنى ابت�شامة دافئة مل متُح القلق من عينيه، كانت 
اآثار مر�شه اّلذي اأخربين عنه »حمزة« ل تزال وا�شحة على حمّياه، وكان 

اأفراد الأُ�شرة يبدون اهتماًما جليًّا به.
جل�شت يف جّ� اأ�شرّي دافئ ُكنت اأفتقده منذ خروجي من بيتي، دارت 
بيننا ح�ارات ط�يلة، اأخربوين باأ�شمائهم، واأخربتهم عن عائلتي، اأحببُت 
»فرح« و»�ُشليمان«، �شعرت بالّراحة عندما حتّدثت اإيّل ال�شّيدة »دولت« فقد 
بج�ار  جل�شت  عندما  بالهدوء  �شع�ر  نف�شي  اإىل  وت�شّرب  جّدتي،  تذّكرُت 
ال�ّشكينة،  اّلذي مينحك  الّرجال  الّن�ع من  ال�شّيد »كمال«، كان من ذاك 
القلق  كان  »مرام«  ال�شّيدة  على  اأ�شفقت  �ش�ته،  ونربة  ونظراته،  بهيئته، 

على ابنها ينه�س قلبها نه�ًشا.
اأّما ال�شّيد »اأن�س« فيبدو اأّنه ي�شبه جّده الأكرب »اأبادول«، فكلهما كثري 
بالكثري.  ت�شي  عميقة  نظرات  ولهما  والتحليل،  الّتفكري  وكثري  ال�شمت، 
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هناك فتاتان، اإحداهما من الأ�شرة، والأخرى ل. ما فهمته اأّن »َرْيُهقانة« 
كانت ت�شتغّل تلك الفتاة احلزينة واملُنك�شرة حماولة ال��ش�ل اإىل »حمزة«، 
تربقان  عيناها  كانت  منها،  قّ�ة  اأكرث  فبدت  الأخرى،  اأّما  ف�شلت.  لكّنها 

وهي تراقب اجلميع يف �شمت.  
كانت القّطة ال�ّش�داء تط�ف ح�لنا ط�ال ال�قت، اأخربين »خالد« عن 
حّتى  تظهر  مل  اّلتي  »�َشفق«  عن  ا  اأي�شً واأخربين  القطط،  من  الّن�ع  هذا 

الآن، واّلتي كانت �شبًبا يف اإف�شال خمطط »َرْيُهقانة« لقتلهم جميًعا.
جلب »�ُشليمان« ثمرة ُتّفاح وقّدمها اإيّل وجل�س بج�اري، فقلت له:

»َتْنِمريْت«))). �
حّدق يف عينّي و�شاألني بف�ش�ل:

وما معناها؟ �
»�شكًرا«. �

اأخذ ُيكررها ليحفظها، انفرد ال�شّيد »اأن�س« بابنه »خالد« ودار بينهما 
ح�ار ق�شري، عاد بعده اإلينا وقال:

األق�ا  � ولهذا  ما،  بطريقة  وهربنا  هنا  كّنا  اأننا  يظن�ن  احلّرا�س 
القب�س علينا و�شاق�نا اإىل هنا. األقى بنا احلّرا�س يف ال�ّشجن تاأديبا 
باح باعتبارنا من  لنا كما يظن�ن، لكّن امل�شرفني اأخرج�نا يف ال�شّ
له  منهم  وكّل  كبري،  فالعدد  ب�شلم،  الأمر  مّر  ولهذا  ال�افدين، 

اخت�شا�شه، ول اأظّنهم يعرف�ن ال�ج�ه والأ�شماء جّيًدا.
قال ال�شّيد »كمال«:

)1) تَْنِمريْت كلمة أمازيغية تعني شكًرا.
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يف  � الّتج�ال  عليه  لي�شهل  ما،  بطريقة  »طارق«  تقدمي  من  بّد  ل 
املدينة.

قالت ال�شّيدة »مرام«:
اخل�ف الآن من ع�دة الأ�شخا�س اّلذين ت�شلل�ا بالفعل، فع�دتهم  �

�شتك�شف اأمرنا للحّرا�س.
قالت »�شارة«:

ميتط�ن  � اّلذين  الّظلم«  و»بيادق  نعرفهم،  ل  اّلذين  »املحقق�ن« 
و»حّرا�س  هنا،  اإىل  وينقل�نهم  الّنا�س  ويخطف�ن  جُمّنحة  خي�ًل 
علينا،  القب�س  األق�ا  من  وهم  باخلارج  يقف�ن  اّلذين  الأ�ش�ار« 
واأهل املدينة اّلذين ُنقل�ا اإىل هنا رغًما عنهم ويطلق عليهم لقب 

»امل�شتبعدين«، ومنهم م�شرف�ن وخدم، نحن نتعامل مع كّل ه�ؤلء!
اأ�شفت على كلمها قائًل:

والأطياف اّلتي تدور يف ال�ّشماء ف�ق املدينة، فهناك الكثري منها. �
ل بّد اأّنها ع�شرية »�َشفق«، ولكن كيف راأيتهم؟ �
معي »ناظ�ر« ورثه اأبي عن جّدي، واأعطاه يل. �

اأدرك�ا جميًعا اأّنه من ميزاتي كمحارب، قالت ال�شّيدة »دولت«:
ل بّد اأن ننتبه لأنف�شنا، فهناك امراأة ثرثارة �شاألتني الي�م الكثري  �

من الأ�شئلة، فقد ينك�شف اأمُرنا.
قالت ال�شّيدة »مرام«:
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قا�شية  � فهي  اإلينا،  معها  كان�ا  اّلذين  ال�شغار  �شممت  ل�  وددت 
ف�ؤادي وه�  اّلذي كانت حتمله مّزق  الّر�شيع  اأّن هذا  عليهم، كما 

يبكي..كيف يق�م�ن بخطف ر�شيع من اأُّمه!
رفع »اأبادول« راأ�شه و�شاألني:

هل ظهرت اأّي جملة يف كتابك يا »طارق«؟ �
نعم. �

ت�جه�ا جميًعا بنظراتهم جتاهي، فاأخرجت كتاب »ُكِ�يُك�ل«، وقراأت 
عن  »اأن�س«  ال�ّشيد  �شاألني  م�شم�ع.  ب�ش�ت  فيه  ُنق�شت  جملة  اأّول  عليهم 
»الّناظ�ر«، فاأخرجته من حقيبتي فبداأ يتفّح�شه، واقرتب به من الّنافذة 
وكاأّن  فجاأة  وانتف�س  وي�شاًرا،  مييًنا  به  راأ�شه  وحّرك  عينه  على  وو�شعه 
عقرًبا قد لدغه، كانت عي�ننا جميًعا معّلقه ب�جهه وه� ي�شع »الّناظ�ر« 

على عينه تارة، ُثّم ُيبعده وينظر تارة اأخرى، ف�شاأله »خالد«:
ما بك يا اأبي؟ �

ا�شتدار قائًل:
هناك جي�س من املخل�قات الغريبة يحيط بالبيت! �

اأخذنا  الب�شر،  ملح  يف  اختف�ا  لكّنهم  فراأيتهم،  منه  الّناظ�ر  تناولت 
نتناقل »الّناظ�ر« بيننا، مل يع�دوا، فاأغلقنا الّن�افذ، وجل�شنا نرتقب.

بثيابهما  ملّثمان  رجلن  دلف  جميًعا،  ففزعنا  الباب  ُطرق  قليل  بعد 
ال�ّش�داء، فاأدركنا اأّنهما من احلّرا�س، كان اأحدهما يحمل كتاًبا، قال بعد 

اأن األقى علينا الّتحّية:



140

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

ا على �شلمتكم. � �شاأنادي على اأ�شمائكم للتاأكد من ح�ش�ركم حر�شً

ارتبكنا ووقفنا نتبادل الّنظرات، اأ�شماوؤنا لي�شت مّدونة يف دفاترهم، 
بداأت  البع�س،  بع�شهم  من  الأ�شرة  اأفراد  اقرتب  الآن،  اأمرنا  �شينك�شف 
اأ�شري ببطء لأقرتب من الباب لعّلني اأمتّكن من الهروب والع�دة للجبال 
ب�ش�ته  قال  الأ�شماء،  اأّول  على  بالنداء  الّرجل  بداأ  املنا�شب،  ال�قت  يف 

اجله�رّي:

»ت�فيق«؟ �

هّز »اأبادول« راأ�شه فاأدركت اأّن هذا ا�شمه احلقيقّي. �شرت الّطماأنينة 
يف اأو�شالهم بعد اأن ت�الت اأ�شماوؤهم على ل�شانه، »كمال«، »اأن�س«، »دولت«، 

»مرام«، »�شارة«، »فرح«، »�شليمان«، »ن�ر«، »خالد«.
ُثّم ت�ّقف والتفت نح�ي وُكنت اأمام الباب ُمبا�شرة، فقال وه� يطالعني 

بعينيه الغائرتني:
هل اأنت »حمزة«؟ ا�شمك مكت�ب لكّن اأحدهم قام ب�شطبه! واأُعيد  �

كتابته مّرة اأخرى، ل اأدري ملاذا.
قال ال�شّيد »اأن�س« وه� يقبل علينا:

خطاأ من الكاتب يف الهجاء رمّبا. �
يبدو هذا، ولكن ما لقب عائلتكم؟ �

قال »كمال«:
عائلة »اأبادول«. �
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ح�شًنا �شاأدّون هذا، ومن الغد �شتاأت�ن اإلينا باأنف�شكم باملقّر الرئي�شي  �
لإدارة �شئ�ن املدينة، فقد كرث العدد و�شنت�ّقف عن الّط�اف على 

البي�ت.
اأين؟ �
»دي�ان الّرئا�شة«. �

�شاألته »�شارة« بف�ش�ل:
هل حتتفظ�ن باأ�شماء اجلميع يف �شجّلتكم؟ �
بالّتاأكيد، فالعدد يزيد، ونحن ل نحفظ الأ�شكال، وقريًبا �شنق�م  �

بتق�شيم املدينة اإىل قطاعات ليتعارف اأهلها على بع�شهم البع�س، 
وهذا للمزيد من الأمان.

قال »اأبادول«:
اأريد لقاء املحققني. �
لي�س الآن. �
ل بد اأن.. �

قاطعه احلار�س بحزم �شديد قائًل:
لي�س الآن يا �شّيد »ت�فيق«! �

نتخّبط يف  وبقينا  اأحدنا فمه وخرج يف احلال،  يفتح  اأن  ا�شتدار قبل 
ي�شف  »اأن�س«  ال�شّيد  بداأ  للغاية.  غا�شًبا  »اأبادول«  ال�شّيد  وكان  حرية، 
اأ�شلحتي  باقي  و�شاأل�ين عن  الّنافذة،  راآها من  اّلتي  املخل�قات  تلك  لهم 

واأدواتي، فاأخربتهم عنها.

r
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الّرقطاء،  كالّنم�ر  تزفر  الّرياح  كانت  حيث  »الهماليل«،  وادي  يف 
�ش�ت  على  الإغماء  من  »حمزة«  اأفاق  ارية،  ال�شّ كال�ح��س  وتزجمر 
الّظلم،  يف  ت�شيء  عي�نها  فراأى  عينيه  فتح  ح�له،  حت�م  وهي  الّذئاب 
اعتدل حماوًل البتعاد عنها ووقف متاأّهًبا لقتالها كما تعّلم خلل رحلته 
ال�ّشابقة، اأراد اأن مُي�شكها وي�شارعها كما فعل مع وح��س جبل »اأمان��س«، 
لكّنه �شريًعا ما اكت�شف اأّن تلك الّذئاب الغرباء ل تراه، ورمّبا ت�شّم رائحته 

فقط!
اأّن »َرْيُهقانة« كانت �شادقة يف كلمها ب�شاأن اختفائه عن  اأدرك الآن 
اأعني الّناظرين، كانت ُظلمة الليل تكتنفه من كّل �ش�ب، مل ي�شعر بخ�ف 
»اأمان��س«، حّتى تلك  ومل يرّف له جفن، فقد اعتاد هذا يف رحاب جبل 
قبل،  من  عليها  وتغّلب  �شرا�شة  منها  الأكرث  راأى  فقد  ُتخيفه،  ل  الّذئاب 
يكرتث  ل  لكّنه  منه،  بالقرب  تزوم  الّذئاب  وكانت  ياأ�س،  يف  ل�شريه  عاد 
بها، كانت تقرتب ُثّم تت�قف بعيًدا عنه خط�ة وكاأّن هناك ما مينعها عن 

القرتاب اأكرث من هذا احلّد، لكّنها ت�شعر ب�ج�ده!
كان  ال�ّشماء،  جتاه  راأ�شه  رفع  العفراء،  الأر�س  تلك  يف  امل�شري  طال   
القمر ه� اأني�شه ال�حيد ورفقته بعد اأن يئ�شت الّذئاب وابتعدت، من بعيد 
لح له طيف يتحّرك بت�ؤدة، هرول نح�ه، كان رجًل بدوًيا لّ�حت ال�ّشم�س 
نات متعّرجة، له جلد ُي�شبه ثنيات ج�شم  وجهه وتركت على وجنتيه تغ�شّ
ع�شاه  على  يتكئ  كان  ال�شديد،  بفقره  ت�حي  املتهالكة  ثيابه  ال�ّشحلية، 
ل  بج�ار حمار  املتقّرح  بحذائه  وي�شري  الأخرى  يده  ويحمل م�شباًحا يف 
يختلف حاله عن حال �شاحبه، يكاد هيكله العظمّي يربز من حتت جلده 
من �شّدة �شعفه وهزاله، كان ال�ّشيخ يحمل على حماره جراًبا من القما�س، 
لكّن  ي�شمعه،  لعّله  يتحّدث  اأن  بج�اره، جّرب  و�شار  منه،  اقرتب »حمزة« 
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الّرجل مل يلتفت، كان ي�شري �شارًدا وه� ي�شع يده على ظهر حماره، واليد 
خط�ة  خطا  كّلما  وي�شاًرا  مييًنا  يتاأرجح  اّلذي  امل�شباح  حتمل  الأُخرى 

للأمام.
جّرب »حمزة« اأن يلم�س يده، كانت يد الّرجل �شاخنة وكاأّنها خرجت 
مفاجًئا  ا  تغرّيً »حمزة«  لحظ  ال�ّشري،  عن  الّرجل  ت�قف  للتّ�!  امل�قد  من 
ُثّم عاد  ُيتمتم ب�شيء ما،  يف عينيه الغام�شتني، مل يرتعد �ش�ى فمه وه� 
ل�شريه وكاأّن �شيًئا مل يكن. وجد »حمزة« فيه �شحبة ت�ؤن�شه، وقرر اأن ي�شري 
بج�اره، و�شل اإىل خيمة هذا الّرجل الغريب، اأطعم الّرجل حماره، وتناول 
�شيًئا ي�شرًيا من الّطعام، ُثّم ا�شت�شلم للن�م، فا�شطجع »حمزة« يف ركن من 

خيمته وا�شت�شلم للّن�م ه� الآخر.

r
»خالد«

كانت ليلتنا عامرة بالأحاديث، والّنقا�شات، قررنا اأن ن�شع خّطة لكي 
نخرج من مدينة »ُكِ�يُك�ل«، لنتحرر من الأ�شر، وُنحرر معنا »امل�شتبعدين«. 
بالّذات  الأ�شخا�س  انتخاب ه�ؤلء  �شبب  اكت�شاف  اأّوًل  �شُنحاول  لكننا 
»مملكة  بقاع  من  بقعة  كّل  ومن  قبيلة،  كّل  ومن  قرية،  كّل  من  خلطفهم 
و»فرح«،  و»ن�ر«،  و»�شارة«،  اأّمي،  مع  باخلروج  جّدتي  �شتق�م  البلغة«. 
معهم  ويتبادلن  امَلهام،  بع�س  ويت�لني  والبنات،  الّن�شاء  مع  �شيعملن 

الأحاديث ويجمعن املعل�مات.
اأّما »اأبادول« ف�شيت�ّجه اإىل »الّدي�ان« مع اأبي ليتحّدثا مع امل�شرفني حيث 
يّتخذونه مقًرا لهم. جّدي »كمال« �شيذهب اإىل ال�ّش�ق ويختلط بالتُّجار، 
خرج معه »�ُشليمان« وتبعتهما القّطة ال�ّش�داء، رافقتهما اأنا و»طارق«، مل 
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يلتفت اأحد اإليه كما ت�ّقعنا، فهم حّتى مل ياألف�ا وج�هنا رغم لقائنا بهم 
بالأم�س، فغالب من باملكان يحَذرون من بع�شهم البع�س.

للتّ� مع »بيادق الّظلم«، والعديد  اأّن هناك وافدين جدد و�شل�ا  كما 
من الُغرباء، اأخربين اأهل املدينة بالأم�س اأّن عدد امل�شتبعدين يزيد ي�مًيا، 

فكّل �شباح ي�شل املزيد منهم.
باملاء،  الّدقيق  بعجن  يق�م�ن  وهم  نراقبهم  ف�قفنا  باملخبز،  مررنا 
كان هناك غلمان، اأحدهما يبكي بُحرقة، والآخر يعمل يف �شمت، ف�شاأل 
جّدي »كمال« الغلم الَبّكاء عن �شبب بكائه، فقال الّرجل اّلذي كان يقف 

اأمام التّن�ر وقد غمر العرق جبينه:
وافٌد جديد ويبكي بُحرقة يفتقد اأهله. �

قال الُغلم الآخر وه� يرن� اإليه:
ُكنت مثله يف البداية، لكنني اعتدت الأمر. �

رّبت جّدي على كتف الغلم البّكاء، ُثّم قام باحت�شانه، وقال م�جها 
كلمه للخّباز:

ملاذا نحن هنا؟ ملاذا يختطفنا »بيادق الّظلم«؟ �
�شحك الّرجل حّتى بانت ن�اجذه وقال:

على  � تطرحه  اأن  ول حتاول  اأبًدا،  اإجابة  له  اّلذي مل جند  ال�ش�ؤال 
احلّرا�س، فقد حُتب�س لثلثة لياٍل حّتى تن�شاه، لطاملا كررناه عليهم 

ودوًما يجيب�ننا »لي�س الآن..لي�س الآن«...فمتى اإًذا!
مل يت�قف الغلم عن الُبكاء، �شاألته واأنا اأعبث يف �شعر راأ�شه الّذهبي:
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-ما ا�شمك؟
 »اأمن�كال«))). �

قال اخلّباز وه� ُيخرج بع�س اخلبز من الّتن�ر:
اإّنه من الأمازيغ. �

التفت »طارق« اإليه قائًل:
 من اأّي القبائل اأنت؟ �
 »اآيت اأومال�«))). �

اأدركُت اأّن تلك قبيلة من قبائل الأمازيغ، هم�س اإيّل »طارق« باأّنه راأى 
عن  �شاألناه  بالأم�س،  للحّرا�س  ي�شّلم�نه  الّظلم«  و»بيادق  الغلم  ذلك 
والديه، فاأخربنا اأّن اأباه كان من كبار رجال القبيلة، واأّنه مات منذ ي�مني، 
واأّن اأُّمه مري�شة جًدا، ولديه �شقيقة يف الّرابعة من ُعمرها، تاأّثرنا حلاله، 
كان من ُعمر »�ُشليمان« اّلذي وقف بج�اره واأخذ ُيرّبت على كتفه. طلب 
نن�شرف  كدنا  ف�افق،  العمل  من  »اأمن�كال«  يعفي  اأن  اخلّباز  من  جّدي 
ومعنا »اأمن�كال« فا�شت�قفنا الغلم الآخر ويداه عالقتان بالعجني، وكان 
الّدقيق يغّطي ذقنه ويغرق �شدره، قال وعيناه ت�شكنهما نظرتان حائرتان:

ملاذا يا �شيدي يعامل�ننا هنا وكاأننا ن�شيج واحد، ون�ع واحد، وقالب  �
واحد، األي�شت الأيام تخبزنا بطرق خمتلفة؟ األي�س لكل منا نكهته 
احلياة  تلفحنا  تارة  يختلف؟  والن�شج  املميز،  ومذاقه  اخلا�شة 
وتارة  الطازج،  ال�شهي  كاخلبز  �شطحنا  فيربق  لهيبها  باأطراف 

)1) أمنوكال اسم أمازيغّي معناه األمري. 

)2) آيت أومالو اسم قبيلة من قبائل األمازيغ مبعنى أبناء الظّل.
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اأ�شعر  ملرارتنا،  فينا  النا�س  فيزهد  يتلظى  الذي  بقلبها  حترقنا 
اأنني حفنة من الرماد يا �شيدي، ملاذا يعامل�ننا بنف�س الطريقة؟ 

اأرج�ك اأجبني الآن  يا �شّيدي.
الكثري من  الغلم يحمل  �شاكًنا، كان وجه  اأمامه  وقف جّدي »كمال« 
يبكي،  انفّك  ما  »اأمن�كال«  وكان  �شديد،  اأمل  فيهما  ينزوي  وعيناه  الهّم، 
بينما »�شليمان« يراقبهما وه� يف غاية التاأّثر. �شاأله جّدي عن ا�شمه ه� 

الآخر فقال:
»مي�شرة«. �
كم ُعمرك يا َمي�شرة؟ �
اثنا ع�شر عاًما. �
واأنت يا »اأمن�كال«؟ �
اأحد ع�شر. �

قال جّدي »كمال« فجاأة ودون ا�شت�شارتنا:
ولداي �شيحّلن حمّل الغلمني. �

مع  وان�شرف جّدي  �ش�اعدنا  ف�شّمرنا عن  يبت�شم،  وه�  وافق اخلّباز 
العجني  اأ�شرب  وبداأت  جيًدا،  يدي  غ�شلت  »�شليمان«،  ومعهم  الغلمني 
اأوّجه ال�شربات نح� خ�شم عنيد، كنت قلًقا على اأخي »حمزة«،  وكاأنني 
ووددت ل� خرجت من تلك املدينة يف احلال للبحث عنه، لحظ »طارق« 

�شرودي فقال وه� ينف�س الّدقيق من يديه:
حلبة  � لي�شت  تلك  �شاح!  يا  العني  اإىل  اللكمات  ت�جيه  عن  ت�ّقف 

ُم�شارعة.
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ُثّم اأ�شاف بابت�شامة لطيفة:
رب...�شنعرث على »حمزة«. � حتّل بال�شّ

انخرطنا يف عملنا مع اخلّباز وبداأنا ن�شاأله عن �شّكان املدينة، وكان 
لديه الكثري من الأ�شرار والأخبار. 

r
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-6-
»ماسيليا«

منها،  فراًرا  اخلطى  ُي�شرع  وكان  »�ِشيفاو«،  ُتلحق  »ما�شيليا«  كانت 
ت�شّنع اأّنه ل ي�شمع �ش�تها الّرقيق وهي ُتناديه، لكّنه اأ�شفق عليها عندما 
طال م�شريها خلفه، فقد ظّن اأّنها �شتياأ�س من تتّبعه عندما ت�ؤملها قدماها، 
بفتاة  فكيف  الّرجال،  يهلك  لغربها  �شرقها  من  وال�ّشري  كبرية،  فاملدينة 

ه�ّشة كندف ال�ّشحاب الّرقيق!
ت�ّقف عن ال�ّشري فجاأة، و�شكن مكانه هنيهة قبل اأن ي�شتدير جتاهها، 
من  والّتعب  الإرهاق  اآثار  وجهها  على  بدت  وقد  راآها  عندما  قلبه  خفق 
مري، ليته اأجاب نداءها من البداية، كانت  ط�ل امل�شري، �شعر بتاأنيب ال�شّ
�شتتحّدث اإليه كعادتها على ا�شتحياء وت�شاأله عن حاله ُثّم مت�شي اإىل حال 
�شبيلها، وتت�ّجه اإىل مطبخ املدينة حيث تعمل مع الّن�شاء، كانت »ما�شيليا« 

ترى فيه الأمان، واحل�شن، وال�ّشند، والعائلة، والأمل..
فهي ترج� ر�شاه عنها وتتمناه زوًجا لها، لكّنها مل ُت�شّرح قط اأمامه 
اإّل مّرة واحدة عندما �شاألها »قائد احلر�س« وه� ي�شتج�بها  بهذا احلّب 
ف�ر و�ش�لها مع »بيادق الّظلم« عن �شبب ت�شبثها ب�شاقي »�ِشيفاو« وهم 

يحمل�نه اإىل »ُكِ�يُك�ل« فاأجابت بعد �شغط هذا القائد عليها قائلة: 
خ�شيت اأّل اأراه مّرة اأخرى.. وهذا يحرق ف�ؤادي. �

مّر بخاطر»�ِشيفاو« هذا امل�شهد وه� يراقب قطرات العرق اّلتي جتّمعت 
على جبينها كحّبات الل�ؤل�ؤ، قالت بتلّهف عندما وجدته ينظر اإليها:
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»�ِشيفاو«..كيف اأنت؟ �
اأجابها ب�ش�ت اجتهد اأن يك�ن خالًيا من العاطفة:

اأنا بخري يا »ما�شيليا«، واأنِت؟ �
بخري واحلمد هلل، وددُت فقط اأن اأطمئّن عليك. �

اإليه بعينيها الل�زيتني وكل ذّرة يف كيانها ترتّقب التفاتة  كانت تنظر 
منه، وقفت تبحث يف عينيه عن ذاك الربيق ال�ّشاحر اّلذي ُيطّل من عي�ن 
املُحّبني، تلك النظرة اّلتي تدّل على ا�شتياقه لها، تلك الّرم�شة اّلتي تعني 
حت�شي  كانت  لها،  حًبا  قلبه  ل�جيف  اإ�شارة  اأو  علمة  اأي  اأو  يهتّم،  اأّنه 
كلماته، لعّلها تعرث على كلمة قد تفتح لها فرجة اأمل يف هذا اجلدار املنيع 
اأنفا�شها  كانت  بينما  تت�اثب،  قلبها  بدّقات  �شعرت  بينهما،  و�شعه  اّلذي 

تتلجلج يف �شدرها، �شاألها ب�ش�ت فيه نربة ل�م وعتاب: 
ملاذا تتبعينني وقد اأطلُت امل�شري؟ �

تلعثمت قائلة:
اأ�شعر باخل�ف يا »�ِشيفاو«. �

اّت�شعت عيناه و�شاألها باهتماٍم �شديد:
ممن تخافني؟ هل هناك من ي�ؤذيك؟ اأخربيني؟ �

ملعت عيناها عندما راأته غا�شًبا من اأجلها، قالت على ا�شتحياء:
ل يجروؤ اأحد على هذا، فهم يعلم�ن اأّنك �شنٌد يل هنا، حمًدا هلل  �

اأننا مًعا.
جتاهل كلماتها الأخرية و�شاألها:
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ما �شبب خ�فك اإًذا؟ �
عقدت حاجبيها الّرقيقني وقالت:

اأ�شعر دوًما بالّتيه وباخل�اء، وكاأنني يف �شحراء جرداء، كل ه�ؤلء  �
اأبًدا بالأمان..اأ�شعر فقط بالطمئنان عندما  الّنا�س مل ي�شعروين 

اأراك يا »�ِشيفاو«.
قال »�ِشيفاو« بحزم:

ل بّد اأن تك�ين ق�ّية يا »ما�شيليا«، اعتمدي على نف�شك، واعتربيني  �
غري م�ج�د ُهنا، بل اعتربيني ِمّت وُدفنت و...

�شهقت وقاطعته قائلة بانزعاج �شديد وكانت يداها ترجتفان:
كيف تق�ل هذا؟ اأرج�ك...ل تكررها!  �

تعرّثت الكلمات يف فمها وهي تق�ل:
يبدو اأنني �شايقتك كالعادة. �

قال بحرج:
وغام�شة،  � �شاّقة،  هنا  فاحلياة  وح�شب،  ق�ّية  تك�ين  اأن  اأق�شد 

ونحن ل نعلم م�شرينا، ُثّم اأين اإميانك باهلل يا »ما�شيليا«؟ واأنِت 
ُترقق  اّلتي  وابتهالتها  ا�شتهرت بني بنات قبيلتها مبناجاتها  اّلتي 

القل�ب.
عنها،  ب�جهه  واأ�شاح  عينيها  من  فهرب  لربهة  نظراتهما  تعانقت 

فجمعت اأطراف �شجاعتها وقالت:
ل تقلق، �شاأك�ن ق�ّية يا »�ِشيفاو«. �
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اأمامه، تراجعت  اإىل طفلة  تتحّ�ل  اأّنها  اأحياًنا  ي�شعر  لها، كان  ابت�شم 
خط�ة لل�راء ا�شتعداًدا للن�شراف و�شاألته:

متى �شتاأتي اإىل احلان�ت؟ املكان هناك م�ح�س بدونك. �
ل اأرغب يف العمل الي�م. �
ملاذا؟ �

يق ال�شديد، �شعرت »ما�شيليا« باحلرج،  ن حاجبيه، وبدا عليه ال�شّ غ�شّ
فا�شتدارت م�شرعة و�شارت مبتعدة عنه، كان ي�ؤمله اأّنها حُتّبه، ول يدري ما 
اّلذي يفعله لي�قف �شلل امل�شاعر اّلذي كان يتدّفق من �ش�تها، وعينيها، 

وكلماتها، ونظراتها كّلما التقى بها. 
عب اأن تتعامل بلطف مع �شخ�س ُيحّبك بينما اأنت ل تبادله  من ال�شّ
نف�س امل�شاعر، فاأنت دوًما يف حرية من اأن يظّن هذا ال�ّشخ�س ُلطفك معه 
حُتّبه  لكنك ل  والّتقدير فقط،  له الحرتام  ُتكّن  واأنت يف احلقيقة  حًبا، 
بالّطريقة اّلتي يظّنها ويخالها يف نف�شه، اأو تخ�شى اأن يبدو له اأّنك حُتّبه 

عندما تهتّم به، في�شّجعه هذا على ال�شتمرار يف ال�شعي اإليك!
يق  بال�شّ فت�شعر  ُمغلق،  فالطريق  ذلك  عن  يت�قف  اأن  تريده  واأنت 
اأو تخاطبه باأ�شل�ٍب غليٍظ لتجعله ينفر منك،  وُتفّكر يف طريقة لرتدعه، 
اأو يكرهك، اأو ين�شرف غا�شًبا لكرامته املُْهَدرة، فتبداأ يف اإيذائه بفعٍل اأو 
بكلمة، وعندما ين�شرف جريح الف�ؤاد، يلزمك ال�ّشع�ر بالّذنب، وتلت�شق 
وانك�شاره،  وحزنه،  نظراته،  تن�شى  لن  بينكما،  لقاء  اآخر  تفا�شيل  بك 
دمة، و�شتتذبذب م�شاعرك،  وارجتافة كّفيه، وتعّرقه وه� يتخّبط من ال�شّ
وتت�شاءل يف حرية ملاذا ُافّكر فيه؟ هل تعّلقت به؟ اأم ه� جُمّرد تعاطف؟ 
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اأم ه� احلّب لكّنك مل تكن تعلم؟ واأخرًيا تهداأ العا�شفة اّلتي جتتاح كيانك 
عندما تردد يف نف�شك اأّن هذا ه� الأ�شح والأ�شلم له ولك.

قد نك�ن ق�شاة اأحياًنا لنغلق الّطريق على من يرغب�ن فينا ول نرغب 
فيهم حّتى ل ت�شيع حي�اتهم هباء وهم ُيلحق�ننا، وقد يت�شّدع�ن من 
جرح  و�شيربد  مّنا،  يتعاف�ن  عندما  �شترباأ  دوع  ال�شّ تلك  لكّن  الّداخل، 
قل�بهم حتًما مبرور الّزمن، واحلّب ينزح احلّب، وهذا ما كان يرج�ه لها، 

اأن حُتّب غريه ليرباأ جرح قلبها.
كانت  ملاذا  للتّ�،  قالته  ما  على  نف�شها  تل�م  وهي  »ما�شيليا«  ابتعدت 

�شعيفة، ومنك�شرة هكذا؟
�شالت دم�عها وهي تبتعد عنه، ت�شعر اأحياًنا اأّنها تت�شّ�ل منه احلّب، 
ُثّم  ونع�د،  الب�شر، نخطئ  نحن  والّرجاء. هكذا  بالّت�ش�ل  ياأتي  ل  واحلّب 
نخطئ مّرة اأخرى! ندمت على ما بدر منها، حاولت مراًرا اأن تبتعد عنه، 
اأو يحت�يها. يف كّل مّرة  لكّنها يف غربة مقيتة هنا، ول جتد من ي�شمعها 
يدور بينهما ح�ار ُم�شابه كانت تقرر يف الّنهاية اأّنها لن تتحّدث اإليه مّرة 

ثانية، ولن تبحث عنه اأبًدا، لكّنها ت�شعف!
ب�ش�ت  هام�شة  قالت  وحدتها،  يف  اهلل  وحُتّدث  كعادتها  تتمتم  بداأت 

تقطعه تعرّثات خط�اتها على الّطريق:
-»اإلهي، ها ه� قلبي بني يديك، ام�شح عليه برحمتك، و�شع يف �شعفي 
ق�ة منك، وارحم عربة ترتقرق �ش�ًقا، وكبًدا حترتق حنيًنا، يا ربِّ ل ترتك 
بيني وبني اأق�شى مرادك حجاًبا اإل هتكته حتى ترّبد بالر�شا منك ف�ؤادي، 

وحتى ل اأختار غري ما تختاره يل!« 
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كان »�ِشيفاو« يتتبعها بنظراته وه� يتاأرجح يف مكانه من احلرية، فه� 
اأن  دون  املدينة  داخل  اأخبارها  ويتتبع  اله�اء،  ن�شمات  من  عليها  يخ�شى 
ها، ل� مل تكن »اأرينا�س« عرو�شه  ت�شعر به، ويتابع كّل �شاردة وواردة تخ�شّ
من  الكثري  وفيها  وحن�نة،  ورقيقة،  جميلة  فهي  احلال،  يف  منها  لتزّوج 

اخل�شال الّطّيبة اّلتي يرج�ها كّل �شاب يف عرو�شه.
كانت اأّمه دوًما ُتلّح عليه ليتزوجها، لكّنه كان يرف�س، رمّبا لأّنها ن�شاأت 
يف بيتهم فاعتاد على وج�دها، ومل يكن لها نف�س بريق »اأرينا�س«، هكذا 
طبيعة بع�س الّرجال، دوما يرك�ش�ن خلف املمن�ع، والغام�س، اأّما املتاح 
عندما  راأ�شه  هّز  فيه.  ويزهدون  املنال،  و�شهل  ماأل�ًفا  فيبدو  والقريب 
ينتظر  زال  ما  لكّنه  وحُتّبه،  عينيه، هي جميلة،  اأمام  من  اختفى طيفها 
حلظة ع�دته لدياره لتزّف اإليه عرو�شه الفاتنة »اأرينا�س«. عاد اإىل فقاعته 

ة، و�شار يف اأروقه املدينة، يفّكر يف طريقة للهروب منها. اخلا�شّ

r
المطرقة

دلفت ال�شّيدة »دولت« اإىل املطبخ الكبري، وكان ف�شيًحا وا�شع الأركان 
وكاأّنه قاعة احتفالت ت�شّم عدًدا كبرًيا من الّن�شاء اللتي يعملن خلدمة 
كانت  و»فرح«.  و»ن�ر«،  و»�شارة«،  »مرام«،  خلفها  ودلفت  املدينة،  اأهل 
هم�شت  غريبة،  زرقاء  و�ش�م  وُعنقها  وجنتيها  على  بدينة  امراأة  هناك 

»�شارة« جلّدتها:
ما �شّر تلك ال��ش�م الّزرقاء؟ �
�شنعرف الآن. �
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الّتحّية على �شاحبة ال��ش�م، وعّرفتها بنف�شها  األقت ال�شّيدة »دولت« 
وبالفتيات، اعتادت الّن�شاء يف املدينة على ظه�ر ال�افدات كّل ي�م، قالت 

لها ب�ش�ت رتيب:
مرحبا بكّن، هّيا للعمل، ولتخرت كّل واحدة منكّن ركًنا لتعمل به،  �

واخلعن هذه املعاطف الغريبة!
كانت معاطف عائلة »اأبادول« تلفت اأنظار اأهل املدينة، وقد �ُشئل�ا عنها 
عّدة مّرات، فقد بّدل�ا ملب�شهم الأ�شلّية بالفعل عندما اأمّدهم امل�شرف�ن 
مبلب�َس غريها، لكّنهم مل يتخّل�ا عن معاطفهم ل�شّدة �شع�رهم بالربد، 
ي�شكن�نها  اّلتي  املدينة  اعتادوا على مناخ  ال�شّكان، فقد  بقية  على عك�س 
منذ فرتة ط�يلة، وكانت تلك هي اأج�اء اأر�س »الَكَنْهَ�ر« كّلها، فالربد يلّف 

املكان ط�ال ال�قت.
ان�شّمت »�شارة« لمراأة بدينة كانت تلّف راأ�شها ب�شال مهرتئ كعمامة 
اأّما »ن�ر«  البطاطا.  ابت�شامتها وجل�شت تق�ّشر معها  راأ�شها، جذبتها  على 
لطيفان،  وحاجبان  رقيق،  اأنف  لها  ال�جه،  جميلة  فتاة  نح�  فت�جهت 
ال�ّشعر  �شفائر  من  ذهبّي  و�شلل  كثيفة،  اأهدابهما  ل�زيتان  وعينان 
من  نق��س  ويديها  وعنقها  وجهها  وعلى  كتفيها،  على  ين�شدل  املجدولة 
ح�ن وُتتمتم بالّدعاء  منمنمات زخرفّية رقيقة ومتداخلة، كانت تغ�شل ال�شّ

بينما دم�عها ت�شيل على وجنتيها! حّيتها »ن�ر« بلطف و�شاألتها:
ما ا�شمك؟ �
»ما�شيليا«، واأنِت؟ �
»ن�ر«. �
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للبكاء  يدع�ها  اّلذي  ال�ّشبب  يف  ُتفّكر  واأخذت  عليها،  »ن�ر«  اأ�شفقت 
بتلك الطريقة، هل تفتقد والديها؟ وهل هما على قيد احلياة؟ اأم ت�ّفاهما 
اهلل؟ اأم هي تبكي لفراق حبيب؟ ورمّبا هناك من ُيعّذبها هنا! اأو مري�شة، 
العمل  اأّن  �شّك  ول  رقيقة جًدا،  ووحدتها، فهي  له�شا�شتها  نظًرا  تبكي  اأو 
باملطبخ �شاٌق عليها، فهي مل تعتد عليه مثلها، فقد كانت هي ورفيقاتها يف 
�شّقة »غيداء« يقمن بطلب الّطعام من اخلارج، وماتت اأُّمها قبل اأن تعّلمها 

فن�ن الّطبخ.
تذّكرت اآخر عهد لها برائحة طبخ اأُّمها، �شعرت برغبة يف البكاء هي 
والديها،  ب�فاة  علمها  حلظة  اإىل  اأعادها  »ما�شيليا«  بكاء  وكاأّن  الأخرى، 
ت�شاألها  اأن  وقررت  امل�ؤملة،  ذكرياتها  وابتلعت  ب�شع�بة،  ريقها  ازدردت 
عن �شبب بكائها، وبداأت كلٌّ منهما تهم�س للأخرى، واكت�شفتا للتّ� اأّنهما 
مت�شابهتان، يتيمتان، وحيدتان، مت اختطافهما ونقلهما اإىل تلك املدينة، 
عن  تتحّدث  بداأت  عندما  »ما�شيليا«  دم�ع  بني  طريقها  ابت�شامة  �شّقت 
اأّنها تذوب فيه ع�شًقا وحًبا، بينما قلب »�ِشيفاو«  »�ِشيفاو«، فاأدركت »ن�ر« 
�شديقتها  على  �شفقتها  وازدادت  �شدرها،  فانقب�س  اأخرى،  بفتاٍة  متّيم 
اجلديدة، وّدت ل� بكت معها، لكّنهما ان�شغلتا بالعمل يف املطبخ، هم�شت 

»ما�شيليا« وهي ُتكفكف دمعاتها:
»يا ودود، ارحم َعرباتي وَعرثاتي.«  �

الّرجال  ُتراقب  »فرح«  كانت  باملطبخ،  عملهم  يف  اجلميع  انخرط 
وهم يق�م�ن بذبح اخلراف من النافذة وهي يف انزعاج �شديد، يف ركن 
خميفتان،  عينان  له  عظيم  ث�ر  هناك  كان  باملطبخ  امللحقة  احلظرية 

نهرتها جّدتها ونادت عليها لتبتعد عن الّنافذة.
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وهم�شت  الب�شل  بتق�شري  تق�م  كانت  اّلتي  اأُّمها  من  »فرح«  اقرتبت 
ب�ش�ت يرجتف:

�شيذبح�ن ث�ًرا عظيًما يا اأُّمي. �
ل بّد من هذا لإطعام اأهل املدينة. �
الّث�ر له قرنان عظيمان! �
اأمٌر طبيعي، كّل الثريان لها قرون! �
اأنا خائفة يا اأُّمي. �

تركت »مرام« ما بني يديها وجذبت ابنتها وقالت لها:
كيف تخافني واأنت حُماربة؟ �
ل باأ�س من اخل�ف، اأنِت اأخربتني بهذا من قبل يا اأُّمي، ول باأ�س  �

من الُبكاء، فاأنِت كنِت تبكني ط�ال الليل!
اأنا اأبكي قلًقا على اأخيك »حمزة«، لكنني ا�شت�دعته اهلل واأعلم اأّنه  �

�شيك�ن بخري، قلبي فقط يحّن اإليه.
فلتك�ين حُماربة اإًذا يا اأُّماه..وُكّفي عن الّبكاء. �
اأنا اأبكي الآن من الب�شل! �

للغاية،  قلقة  كانت  »فرح«  لكّن  ابنتها،  واحت�شنت  »مرام«  �شحكت 
يتعّرق،  جبينها  بداأ  حلقها،  وجّف  البندقّيتني،  عينيها  حدقتا  ات�شعت 
وت�شارعت اأنفا�شها، اأم�شكت مبطرقة غليظة كان�ا ي�شتخدم�نها يف تفتيت 
بها  ت�شبثت  قبل طهيها.  الغليظة  اللحم  �شرائح  وطرق  الهند،  ثمار ج�ز 
بباب  معّلقتان  وعيناها  باخلارج،  الّث�ر  خل�ار  ُتن�شت  وجل�شت  بقّ�ة، 

املطبخ امل�ؤدي للحظرية ال�ا�شعة.
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تعالت اأ�ش�ات الّرجال، يبدو اأّن الث�ر هائج بالفعل، اأحدث الّث�ر جلبة 
قلب  احلظرية،  على  املطّل  ال�ا�شع  بابه  من  املطبخ  اإىل  ودلف  �شديدة، 
القدور على الأر�س فان�شكب ما فيها واأحدث حالة من الف��شى، وحّطم 
الأواين وه�ّشم الق�ارير الّزجاجّية، واأ�شاب امراأة يف ظهرها بجرح بليغ 
ا�شتدار  الرئي�شي،  املطبخ  باب  من  الّن�شاء  هربت  تنزف،  وهي  ف�شقطت 
اّلتي  »فرح«  وبقيت  اأمامه،  من  الّرجال  ففر  احلظرية  باب  نح�  الّث�ر 
كانت ُت�شّمر قدميها بالأر�س، دلفت اأُّمها مّرة اأخرى بعد اأن انتبهت لعدم 

وج�دها، كان الّث�ر يتاأّهب للهج�م على ابنتها ال�شغرية!
فرفعت »فرح« يدها باملطرقة و�شاحت وكاأّنها تخ��س حرًبا مع خ�فها 
وه�ت بها على راأ�س الّث�ر ُمبا�شرة، كان هناك ومي�س ُي�شاحب املطرقة 
يف  الأر�س  على  ف�شقط  عينيه  بني  الّث�ر  اأ�شابت  اله�اء،  يف  تطري  وهي 
تت�اثب  قلبها  دّقات  كانت  للخارج،  و�شحبتها  »مرام«  اأ�شرعت  احلال، 

وقلبها يكاد يقفز من بني اأ�شلعها، هم�شت يف اأُذن ابنتها قائلة:
ل ُتخربي اأحًدا مبا فعلِته للتّ�. �
ملاذا يا اأُّمي؟ �
�شاأُخربك لحًقا. �

ما  للخارج،  وجّروه  الّث�ر،  على  ال�ّشيطرة  وا�شتطاع�ا  الّرجال  دلف 
زال يخ�ر، ُيحاول النه��س، يرميهم بنظراته املخيفة، ذبح�ه يف احلال، 
معركتها  يف  »فرح«  ا�شتخدمتها  اّلتي  املطرقة  ُتخفي  »مرام«  كانت  بينما 
مع ث�ر يبلغ من احلجم اأ�شعاف حجمها ال�شئيل، لتاأخذها معها للبيت، 
انتهى الي�م، ومت علج املراأة اّلتي اأ�شابها الّث�ر يف م�شفى املدينة، على يد 
ال�افدين  اأوائل  اّلذي كان من  العربي  الطبيب  الطبيب »احلارث«، ذاك 

اإىل مدينة »ُكِ�يُك�ل«.
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الّرجال  عاد  كما  للبيت،  »اأبادول«  عائلة  ن�شاء  عادت  الّظهرية،  عند 
على  اطماأن  اأن  بعد  للبيت،  و�شل  من  اآخر  »كمال«  ال�شّيد  وكان  تباًعا، 
اّلذي تعّهد برعايتهما  لل�ّشاب  »اأمن�كال«، و»مي�شرة«، و�شّلمهما  الغلمني 
من �ُشّكان املدينة، كانت »مرام« يف غاية احلما�س وهي تروي لهم ما حدث 

مع ابنتها وقد و�شعت املطرقة على الّطاولة اأمامهم وهي تق�ل:
كانت »فرح« تلقي املطرقة كما تلقيها اأّي فتاة �شغرية يف ُعمرها،  �

لكّن املطرقة انطلقت كالقذيفة، و�شاحبها �ش�ت غريب، وومي�س 
عجيب، ل� عاد الّرجال بعد فرارهم من الّث�ر لراأوه، وملا مّر الأمر 

مرور الكرام.
ت�ّجه »اأن�س« بحديثه لبنته و�شاألها:

ملاذا اأم�شكِت باملطرقة يا »فرح«؟ �
قبل!  � من  به  اأح�ّس  مل  خ�ف  ال�ّشديد،  باخل�ف  �شعرت  اأدري،  ل 

وداهمني �شع�ر ل�هلة اأنني ل اأرى اأّي �شيء باملكان، ل الأ�شخا�س، 
فاأم�شكتها  اإّل تلك املطرقة،  الأدوات، كّل ما ح�يل قد اختفي  ول 
وقب�شُت على يدها بقّ�ة، وجل�شُت بج�ار اأُّمي، وعندما دلف الّث�ر 
يف  فاأ�شابته  عليه  اأُلقيها  ووجدّتني  يدّي،  بني  ب�شخ�نتها  �شعرت 

احلال.
قال »كمال«:

يبدو اأّننا �شُنمنح اأدواتنا اجلديدة. �
اأ�شاف »اأبادول«:
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ملن  � مُتنح  فالأ�شلحة  خا�ّس،  ن�ٍع  من  معارَك  �شنخ��س  اأننا  ويبدو 
يخ��ش�ن معارَك جديدة مل تُدر على اأر�س مملكة البلغة من قبل!

�شاألهما »خالد«:
ولكن متى؟ واأين؟ وكيف؟ �

قال »اأبادول« وه� يقّلب عينيه بني وج�ههم:
عندما ن�اجه خطًرا �شديًدا ب�شجاعة، فقد ثبتت »فرح« رغم خ�فها  �

وعندما  ح�لكم،  ملا  جّيًدا  انتبه�ا  لهذا  مبهارة،  الّث�ر  وواجهت 
ت�شعرون باخلطر تذّكروا ما و�شفته »فرح« للتّ�.

قال »كمال« م�جًها كلمه لزوجته:
-هل من اأخبار عن اأهل املدينة متّكننّت من جمعها من الّن�شاء؟

كانت  »تانريت«)))  ُتدعى  امراأة  هناك  ة،  ق�شّ لها  منهّن  واحدة  -كّل 
على  يتناوب�ن  كان�ا  اّلذين  الثلثة،  اأولدها  زواج  بعد  وحدها  تعي�س 
زيارتها. وكانت يف طريقها ملاأدبة اأعّدتها لها زوجات اأولدها بعد انقطاع 

عنها لفرتٍة ط�يلة عندما اختطفها »بيادق الّظلم«.
قالت »ن�ر«:

تعّلقت  عندما  ط�اعية  اأتت  »ما�شيليا«،  تدعى  لطيفة  فتاة  -وهناك 
ب�شاب ي�شّمى...

قاطعها »خالد« قائًل:
»�شيفاو«! �

)1) تانريت اسم أمازيغي لإلناث مبعنى امَلالك.
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نعم ه�. �
قال »طارق«:

لقد التقينا بـ»�شيفاو«، اإّنه �شاب ثرٌي، لديه متجر كبري للأقم�شة،  �
يف  كان  اأن  منذ  اأبيه  جتارة  اإدارة  وت�ىّل  �شغري،  وه�  اأب�ه  مات 

الّرابعة ع�شرة من عمره وكان ابن عّمه ُي�شاعده.
اأ�شاف »خالد«:

اأّنه  � اأخربونا  دوًما،  امل�شرفني  على  يتمّرد  وه�  وق�يًّا،  عنيًدا  يبدو 
دائم ال�ّشجار معهم، وه� يرغب يف اخلروج من هنا.

�شاألت ال�شّيدة »دولت« »طارًقا« قائلة:
راأيت ال��ش�م على وجه ال�شّيدة »تانريت«، وعلى عنقها وكّفيها، ما  �

ة تلك ال��ش�م؟  ل بّد اأّنك تعرف، فهي من الأمازيغ. ق�شّ
اأ�شافت »ن�ر« قائلة:

وكذلك »ما�شيليا«، فهناك على وجهها وعنقها ويديها نق��س من  �
منمنمات زخرفّية رقيقة ومتداخلة!

قال »طارق«:
دّق ال��ش�م عادة ت�ارثتها ن�شاء الأمازيغ، فال��شم له دللت جمالية  �

بع�س  ومُيرر  املجتمع  �شياق  �شمن  ات�شالية  اإثبات  عملية  ه�  كما 
الّر�شائل، و�شار ال�شفة التي متيز املراأة الأمازيغية عن غريها.

قالت »�شارة«:
هل يكتب�ن حروًفا من التيفيناغ؟ �



161

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

الزيت�ن  � غ�شن  وحتى  والعقرب  والنج�م  ال�شم�س  ير�شم�ن  بل 
والثعبان، بالإ�شافة اإىل رم�ز ودللت اأخرى تتعلق بتاريخ �شاحبة 

ال��شم والقبيلة التي تنتمي اإليها.
تنّهد »كمال« وقال وه� يرن� لأبيه »اأبادول«:

بحرقة،  � يبكي  كان  بي�م،  اأبيه  م�ت  بعد  ُخطف  غلم  »اأمن�كال« 
ا �شديًدا وطلبت منه رعاية اأخته ال�شغرية،  فقد مر�شت اأّمه مر�شً
�شقيقته  راأتهم  لقد  بيته،  من  واختطف�ه  الّظلم«  »بيادق  فاأقبل 

وتركها وهي ت�شرخ من الفزع.
قال »اأبادول«:

يا لهم من ق�شاة غلظ، ل اأدري مل يق�م�ن باختطاف الأطفال،  �
والتفريق بني الأهل والأحّبة.

هل و�شلتم ل�شيء خلل ح�اركم مع كبار امل�شرفني بـ»الّدي�ان« يا  �
اأبي؟

مل نتمّكن من لقائهم، لقد منعنا احلّرا�س، واأبعدونا يف احلال. �
اأ�شاف »اأن�س«:

عرفت اثنني منهما من اأ�ش�اتهما، كانا من الك�كبة اّلتي اختطفتنا،  �
يبدو اأّنهم يخ�ش�ن اأن نف�شي �شّر الهروب والفرار لقادتهما، فنحن 
يف اأعينهما حفنة من »امل�شتبعدين« قام�ا بالفرار واأعادونا للمكان 

يف اخلفاء. 
هّز »كمال« راأ�شه قائًل:
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ل  � حّتى  اهلل  تقدير  من  وهذا  بالقليل،  لي�س  املدينة  اأهل  عدد 
ينك�شف اأمرنا. رعايتهم حتتاج جلهد عظيم، وهم ي�فرون الطعام 
وال�ّشراب وامل�شكن والعلج، وي�شمح�ن لأهلها بالعمل، ولكن داخل 

الأ�ش�ار فقط!
قالت »مرام« يف حرية:

وملاذا على اأر�س »الَكَنْهَ�ر« بالّذات؟ �
مت للحظات، قال »طارق« وه� يرتّقب ردود اأفعالهم: ران عليهم ال�شّ

-مل تكن مدينة »ُكِ�يُك�ل« على اأر�س »الَكَنْهَ�ر«.
-ماذا!!

واأمّدوين  � العظمى،  املكتبة  بحّرا�س  والتقيت  و�شلُت  عندما 
اخلريطة  ح�شب  »ُكِ�يُك�ل«  كانت  برحلتي،  ة  اخلا�شّ باخلريطة 
اّلتي  البقعة  اإىل  و�شلت  وعندما  »اخلرافة«!  جبال  عن  بعيًدا  تقع 
يت�ّجب اأن تك�ن عليها املدينة مل اأجدها هناك، وكان علّي الع�دة 
قر اّلذي اأح�شرين اإىل املكتبة العظمى لأبلغ احلّرا�س اأّنها  مع ال�شّ

اختفت، ولكن...
ولكن ماذا؟ �
ميتّد  � اّلذي  احلاجز  واخرتق  »اخلرافة«  جبال  اأعرب  اأن  قررُت 

ف�قها، لأبحث عن »ُكِ�يُك�ل« فرمّبا ُهناك خطاأ يف اخلريطة!، وعاد 
قر لُيخربهم، فه� ل ي�شتطيع اخرتاق احلاجز، ولن يتمّكن من  ال�شّ

التحليق يف �شمائها.
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�شاأله »خالد«:
وُكنت تعرف عن اأر�س »الَكَنْه�ر«؟ واأّنك �شتنقطع عن اجلميع هنا؟  �

وكاأّنك ت�شري يف مقربة!
نعم. �
اأمل تخف من ال�حدة؟ �
ل. �
كيف هذا؟ ومن اأين اأتيت بالّثقة اأّنك �شت�شتطيع عب�ر هذا احلاجز؟ �

لح �شبح ابت�شامة �شاخرة على �شفتيه وه� يق�ل:
اأمل اأُخربك؟ ف�ش�يل �شديد، وقلبي حديد!  �

فه�  له،  تروق  املرحة  »طارق«  طبيعة  كانت  البت�شامة،  »خالد«  بادله 
�شاب خفيف الّروح ودائًما ي�ّقع كلماته بابت�شامة، قال »اأبادول« وه� يرن� 

اإىل »طارق« يف اإعجاب:
فليكن قلبك من حديد، فنعم املُحارب اأنت. ولكن بع�س الف�ش�ل  �

قد ُيفيد، والبع�س قد ي�ؤذيك، فاحذر يا بنّي.
ابت�شم »اأن�س« وتذّكر »احل�راء« وهي تردد عليه نف�س اجلملة، و�شريًعا 
تذّكر  عندما  �شفتيه  على  اأمل  ارجتافة  وتركت  البت�شامة  تلك  انزوت  ما 
اإليه  ي�شتاق  كان  وقد  ابنه »حمزة«،  دوًما على م�شامع  ُيكررها  كان  كيف 

ب�شّدة. انتبه من �شروده الق�شري على �ش�ت »خالد« وه� يق�ل بحما�س:
وددت ل� راأيت تلك اخلي�ل املجّنحة مّرة اأخرى. �

�شاأله »طارق«:
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وهل تعرف مكانها؟ �
بالّتاأكيد، لقد اأتينا مع احلّرا�س �شرًيا اإىل هنا. �
اإذن ونبحث عنها، �شنخرج عندما يحّل الظلم، ونبيت  � فلنذهب 

ليلتنا باجلبال، وعندما يطلع الفجر نذهب اإىل مراعيها مًعا، لعّلنا 
نتمّكن من رك�بها ون�شل �شريًعا اإىل املكتبة الُعظمى.

قال »اأن�س« م�شّجًعا لهما:
لعّلها تك�ن البداية خلروجنا من »ُكِ�يُك�ل«، لنتمّكن من البحث عن  �

»حمزة«.
باأهل  للختلط  اأخرى  مّرة  اخلروج  جميًعا  قرروا  الي�م،  انت�شف 

املدينة، لعّلهم يك�شف�ن �شّر احتجاز الّنا�س هناك.

r
»طارق«،  مع  ملتجره  »خالد«  دلف  عندما  حزيًنا  يجل�س  »�ِشيفاو«  كان 
األقيا عليه الّتحّية ودار بينهما ح�ار ك�شف الكثري عن حياة »�ِشيفاو«، كان 

يق�ل بحزن �شديد:
ا�شتقت اإىل اأُّمي، ل بّد اأّن ف�ؤادها قد ُفطر على ُفراقي. �

قال »خالد«:
بطبيعته  � اأّنه  اأكت�شف  هنا  �شاٍب  اإىل  حتّدثت  وكّلما  اأّنني  الغريب 

اّلتي كان يعي�شها  الب�شيطة  ال�شّر لأحٍد، وحياته  ُم�شامل، ل ي�شمر 
قبل انتقاله اإىل هنا خالية من ال�شراعات، وكاأّن »بيادق الّظلم« 

ينتق�ن الأ�شفياء الأنقياء فقط!
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قال »طارق«:
وكاأّنهم يخطط�ن ملدينة فا�شلة ويتخرّيون �شّكانها بعناية! �

قال »�ِشيفاو«:
الّن�شاء  � وبع�س  اأنانية،  فيه  وبع�شنا  خ�ش�نة،  فيه  بع�شنا  ولكن 

عفيفات حييات، وبع�شهن جريئات! ونحن من بقاع خمتلفة، من 
الأمازيغ ومن العرب ومن غريهما.

هل حاولت ال�شتغاثة برفاقك اأو املقاومة يا »�ِشيفاو«؟ �
مل اأت�قف عن املُحاولة، لكّنهم اأذكياء جًدا وعدد احلّرا�س كبري.  �

ومنذ و�ش�يل حاولت الهروب عّدة مّرات مع �شباب املدينة، دوًما 
ُنخطط ونحاول لكننا نف�شل، مل نكن على دراية بت�شاري�س املنطقة 
املدينة  تق�شيم  يعرف  فه�  »خالد«،  ل�ش�ؤال  اجتمعنا  لهذا  هنا، 

وتخطيطها.
�شاأله »طارق«:

وكيف مل تعرف »ُكِ�يُك�ل« واأنت من الأمازيغ؟ �
ومل  � اأبًدا،  اأرها  مل  لكنني  رومانية،  مدينة  هناك  اأّن  اأعرف  ُكنت 

اأزرها قّط.
اهتّز كتاب »ُكِ�يُك�ل« يف حقيبة »طارق«، هناك جمل جديدة ُتنق�س على 
�شفحاته، �شارع باإخراجه من حقيبته واطلع على اجلمل اّلتي ظهرت، كان 
يحكي عن »�ِشيفاو«، ي�شف ملحمه، وما ي�شعر به الآن، وعن خطر �شديد 

يتهدده. اأغلق الكتاب وجل�س بج�اره وقال له:
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ما راأيك اأن جُنّرب الهروب مًعا من هنا، اأنا واأنت و»خالد«، يق�ل�ن  �
اإّن »بنات الّريح« ترعى يف ُب�شتان قريب.

وعن  خّطتهما  عن  لـ»�ِشيفاو«  »طارق«  ك�شف  عندما  »خالد«  انده�س 
اخلي�ل املُجّنحة، وحّدق يف وجهه، كان »طارق« ينتظر من »�ِشيفاو« اإجابة 

على �ش�ؤاله، فاأجابه »�ِشيفاو« بعد تفكري:
و»ما�شيليا«؟ �
ما بها؟ �
هل ت�شمن يل اأن ت�شت�شيفها عائلة »اأبادول« وتعتني بها وترعاها  �

حّتى اأع�د اإليها؟
قال »خالد«:

اأ�شمن لك هذا. �
قال »�ِشيفاو« بتاأّثر:

يف كّل مّرة اأحاول فيها الهروب، تتعر�س »ما�شيليا« للأذى ب�شببي. �
هل يلق�ن القب�س عليها؟ �
ا �شديًدا، فاأنا اأُخفي عنها الأمر، وُتفاجاأ به،  � ل..لكّنها متر�س مر�شً

وعندما اأف�شل يف الهروب ويعيدونني اإىل هنا، ويتم حب�شي عقاًبا 
ج�شدها،  نحل  وقد  خروجي  بعد  لروؤيتي  تاأتي  الهروب،  ملحاولتي 

وتقّرحت عيناها من الُبكاء.
يبدو اأّنها حُتّبك حّد ال�ّشغف، لقد تعّلقت ب�شاقيك اأثناء اختطافك،  �

ومل تخ�َس »بيادق الّظلم«.
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منها  � ُحرمت  اّلتي  عرو�شي  بـ»اأرينا�س«،  متّيم  لكنني  هذا،  اأعرف 
ا تبكي بحرقة من اأجلي وتنتظرين فهي  ليلة زفايف، ل بّد اأّنها اأي�شً

ا، وقد ا�شتقت اإليها..ما ذنبها هي الأخرى؟ م�شكينة اأي�شً
لك  � بحّبه  وي�شقى  ُيحّبك  �شخ�س  الّتعامل مع  كان اهلل يف ع�نك، 

اأمر له اأثر �شديد على الّنف�س.
لديارنا  � ويعيدنا  الّطيب،  »ما�شيليا«  قلب  ُيخرج حّبي من  لعّل اهلل 

ب�شلم.
قال »طارق« بجدّية �شديدة:

ح�شًنا يا »�ِشيفاو«، فليكن الأمر �شًرا بيننا، ول ُتخرب به اأحًدا هنا،  �
و�شنخرج مًعا عندما يهبط الّظلم.

قال »خالد«:
من الأف�شل اأن ُتخرب »ما�شيليا« هذه املّرة، لكي تقبل بالنتقال اإىل  �

بيتنا، فهل هي قادرة على حفظ هذا ال�شّر؟
نعم، اأثُق يف»ما�شيليا« ثقة عمياء، �شتحفظ ال�شّر، لكّنها �شتتاأمّل. �
�شتعتني اأّمي بها، وكذلك �شتفعل جّدتي. �

اأقبل �شباب املدينة عندما راأوا »خالًدا«، اأدخلهم »�ِشيفاو« اإىل املتجر 
اأمام الباب ليحّذرهم عند اقرتاب امل�شرفني.  بعيًدا عن الأنظار، ووقف 
كان  »ُكِ�يُك�ل«،  عن  الأ�شئلة  من  املزيد  عليه  واألق�ا  »خالد«،  ح�ل  التّف�ا 
له  العينني،  وا�شع  �شاًبا حاذًقا  وكان  وا�شتف�شاًرا،  �ش�ؤاًل  اأكرثهم  »قتادة« 
نظرة ثاقبة وكاأّنه على و�شك التهام من اأمامه بنظراته. مت التفاق على 
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م�عد اآخر للجتماع بهم يف الي�م الّتايل، ُيريدون الهرب، فقد ا�شتاق كّل 
منهم لأهله وذويه.

r
ا�شتيقظ »حمزة« ب�شع�بة، كان ي�شعر بن�شٍر يف عظامه، داهمه �شداع 
�شديد ي�شّق راأ�شه، فتح عينيه اأخرًيا وف�جئ بذلك ال�ّشيخ البدوّي يجل�س 
اأمامه على الأر�س، وقد خّط ح�له دائرة على الّرمال، واختفت اخليمة، 
واحلمار، وكّل �شيء! كان قد نق�س على الّرمال رم�ًزا غريبة، وجل�س يحّدق 
جتاه »حمزة«، وكاأّنه يراه. حتّدث »حمزة« اإليه، لكّنه مل ُيظهر اأّي تفاعل 
لأّنه كان ل ي�شمعه، حّرك يده اأمام عينيه فاأدرك اأّنه ل يراه، لكن يبدو اأّنه 
ي�شعر به، كان يردد �شيًئا ما، فقّرب »حمزة« اأُذنه من فمه بحذر لي�شمعه، 
وكتب  اأ�شبعه  ومّد  »حمزة«  منه  اقرتب  عاٍل عندما  ب�ش�ت  ال�ّشيخ  �شهق 

على الّرمال:
من اأنت؟ انق�س على الّرمال، وعليك مّني ال�ّشلم. �

ا�شتيقظت كّل ح�ا�ّس »حمزة«، فهناك من ي�شُعر به، وبداأ يكتب على 
الّرمال باأ�شبعه:

ا�شمي »حمزة«، واأنا اأ�شري. �
�شاأله ال�ّشيخ بذات الطريقة، ودون اأن ُيحّرك �شفتيه بعد اأن قراأ كلماته:

م��ش�م؟  �
نعم. �
من قام بَ��ْشِمك؟ �
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م�شح »حمزة« على الّرمال ليمح� ما كتبه �شابًقا، ُثّم كتب من جديد:
�شاحرة من �شاحرات »ماذري�ن« ُت�شّمي »َرْيُهقانة«. �

ظهر النزعاج على ال�ّشيخ وه� يكتب:
مع�ش�ق!  �

اأ�شرع »حمزة« يكتب له:
نعم، ولكن! كيف علمت ب�ج�دي، فاأنت ل تراين ول ت�شمعني؟ �
حرارة ج�شدك، اأنفا�شك، واآثار خط�اتك على الّرمال اّلتي ظهرت  �

بعد  �شتختفي  الآثار  فتلك  حديث،  َو�ْشَمك  اأّن  بّد  ل  باح،  ال�شّ يف 
ليلتني من حلظة َو�ْشِمك.

تبعتك ليًل واأنت ت�شري. �
نعم، �شعرُت بك، واأعرف اأّنك ل ت�شمر ال�شّر. �
وكيف تعرف هذا؟ �
هذا اأمر ورثته عن اأبي، كّنا دوًما ن�شعر بـ»الهماليل«. �
ومن هم »الهماليل«؟ �
ال�شعاف اأمثالك. �
ل�شُت �شعيًفا..اأنا حُمارب. �
حُمارب! وكيف َتخّلى حّرا�س املكتبة عنك! �
هم ل يعرف�ن ب��ش�يل، فقد ُكنت على اأر�س »الَكَنْهَ�ر«. �

بقي ال�ّشيخ ُيحّدق يف الّرمال، فكتب له »حمزة«:
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�شاعدين. �
ظهرت معامل الأ�شى على وجه ال�ّشيخ وه� يكتب:

ليتني اأ�شتطيع، لن ُيفّك اأ�شرك ب�شه�لة، حتتاج قلًبا نبيًل ي�شّحي  �
خلل�شك بحٍب طاهر و�شادق، فاملع�ش�ق ُيبذل له من الّروح، وتلك 

ال�ّشاحرة بذلت من روحها.
اأرج�ك.. �شاعدين. �
ل اأ�شتطيع. �
افعل اأّي �شيء. �

اأطرق ال�ّشيخ قليًل ُثّم كتب له:
اأ�شتطيع نقلك اإىل مكان اآخر، حيث املحاربني، ه�ؤلء فقط �شريونك  �

و�شيتحدث�ن معك.
انقلني اإًذا اإىل اأر�س »الَكَنْهَ�ر«. �
لكّنها اأر�س امل�ت، اخلالية من الب�شر! ل وج�د للمحاربني ُهناك! �
لدّي �شديق ُهناك، انقلني حاًل اأرج�ك. �
�شديق! �
نعم، وه� حُمارب، كان يراين ويتحّدث اإيّل. �
�شاأفعل.. واإن �شدقت، فه� �شي�شاعدك. �

يف  يحّدق  بينما  بل�شانه  يتمتم  وه�  ال�ّشيخ  يراقب  »حمزة«  جل�س 
ال�ّشحاب، ُثّم يع�د وينظر للرمال داخل احللقة اّلتي خّطها ح�ل »حمزة«، 

فا�شت�قفه »حمزة« وكتب على الّرمال:
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هل �شتعرف »َرْيُهقانة« مبا دار بيننا؟ �
نتها  � ل، فالأمر بيننا فقط، ولن يخرج من تلك الّدائرة، لقد ح�شّ

بِحرز منيع، لن يّطلع عليه اأحد اأبًدا.
قل »حمزة« بثقة:

لكّن اهلل يعلمه. �
حّرك ال�ّشيخ راأ�شه فجاأة، وكاأّنه فزع من �شيٍء ما، لحظ »حمزة« هذا 

ف�شاأله:
ما ا�شمك؟ �
»َحْنَطريَرة«))). �

�شيء  فيه  ب�ش�ٍت  املُبهمة،  كلماته  لرتديد  »َحْنَطريَرة«  ال�ّشيخ  عاد 
الأر�س  اأّن  و�شعر  »حمزة«،  قدمي  حتت  من  الأر�س  اهتّزت  الّن�شاز،  من 
تن�شق وكاأّنها تبتلعه، غا�س يف الّرمال، ودارت به ب�شرعة �شديدة، مّرت به 
حلظات ع�شيبة، قبل اأن تهداأ عا�شفة الّرمال من ح�له، فتح عينيه ووقف 
ينف�س الّرمال عن ج�شده وه� ي�شعل ب�شّدة، وعندما هداأ ال�ّشعال، جل�س 
حتت �شجرة �شف�شاف عظيمة، واأ�شند ظهره جلذعها، كان ُهناك �شيء 

غريب يحدث!
من  اجلبال  وتقرتب  الأ�شجار،  وتتباعد  وتنخف�س،  ترتفع  الأر�س 
هارًبا  هناك،  اإىل  هنا  من  يجري  وانطلق  �شديد،  بت�ّتر  اأ�شيب  بع�شها، 
اّلذي  ال�ّشهل  هذا  من  باخلروج  وم�شرًعا  تقرتب،  اّلتي  اجلبال  تلك  من 
ينحدر اإىل الأ�شفل ويه�ي ب�شّدة، ومبتعًدا عن الأ�شجار اّلتي بدت وكاأّنها 

)1)الحْنطَريرَة: من أسامء الّسحاب.  
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تتهاوى ف�قه، حّتى اأّنه و�شع يديه كلتيهما على راأ�شه وقد راأى اأمام عينيه 
قلًعا وق�ش�ًرا وبي�ًتا ومدًنا باأكملها تظهر يف الأفق وتختفي وتنط�ي بها 

الأر�س.

بيديه،  راأ�شه  يحمي  اأن  حاول  الأر�س،  على  وتدحرج  قدماه  انزلقت 
ت�قف ج�شده عن الدوران، وبقي مكانه رغًما عنه، ويبدو اأّن هذا كان ه� 
وتنب�شط،  وتنقب�س  وتتمدد،  وتتباعد،  تتمّزق،  الكنه�ر  فاأر�س  �اب،  ال�شّ
اأر�س  حملته  والّت�شليم!  ال�ّشك�ن  بل  هذا،  من  الفرار  عليه  ينبغي  ول 
بها  يط�ف�ن  احلّرا�س  كان  حيث  »ُكِ�يُك�ل«،  مدينة  اأ�ش�ار  اإىل  »الَكَنْهَ�ر« 
وهم مدّجج�ن بال�ّشلح ويراقب�ن الّطريق، ف�قف اأمامهم وكان�ا ل يرونه 

ول ي�شمع�نه، وهم�س لنف�شه ُمتعّجًبا:

هناك حياة على اأر�س الَكَنْهَ�ر! هناك ب�شر! �

مّر  به،  ي�شعروا  اأن  دون  احلّرا�س  بني  وت�شلل من  املدينة،  نح�  رك�س 
بالأروقة، و�شاهد القاعات، ووقف ُمتاأّمًل اأمام التماثيل الّرومانية يف كّل 
وراأى  امل�شيحّي،  الن�شر، واحلّي  بالّدي�ان، وق��س  مكان هنا وهناك، مّر 
الّن�افري املرمرّية الفّ�ارة فاأقبل ينهل من مائها نهًل، وجل�س ي�شرتيح وه� 

ُيفّكر اأين ه� »طارق« الآن.

r
ُطرقات  معه يف  كاآبته  ُيجرجر  »ُكِ�يُك�ل«،  ي�شري مبدينة  »حمزة«  كان 
املدينة، ويتنّقل من ركن لآخر بعينيه املتعبتني، ُيراقب الّنا�س وه� ي�شعر 

بالنك�شار.
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وحيًدا رغم الّزحام ح�له، اأ�شرًيا رغم حّرية الّتج�ال، باحًثا عن نظرة 
عني تعطيه ذّرة اأمٍل اأّنه م�ج�د بالفعل، وهناك من يراه، �شار جمّرد روؤية 

ملحمه من ِقبل �شخ�س اآخر اأمنيته الَ�حيدة!
 نحن نحتاج للآخرين، لنعكا�س �ش�رتنا باأعينهم، حّتى واإن مّروا بنا 
مرور الكرام، يكفي اأّن نظراتهم اإثبات لك�ننا على قيد احلياة، نتنّف�س، 

ا م�ج�د هنا؟ نعي�س، وي�شعرون بنا. بداأ قلبه يئّن؛ هل اأنا حقًّ
اأن ت�شرخ من الأمل ول ي�شمع�نك  اأن تك�ن خفيًّا فذاك م�ؤمل للغاية، 
بالّذات  اأنت  بالعمى عنك  كّل من ح�لك  ي�شاب  اأن  الف�ؤاد.  مُيّزق  فهذا 
غري  لكّنك  م�ج�ًدا  تك�ن  اأن  للّذات،  حمّطم  ذلك  اإب�شارهم  قّ�ة  رغم 
ي�شري يف  لكّنك كامليت  اإليهم مل تكن، حًيا  بالّن�شبة  لكّنك  كائًنا  م�ج�د، 
تاب�ت، كّل هذا م�ؤمل وخميف وم�جع. وك�نك بعيًدا عن بيتك، ووطنك، 
واأهلك وهم ل يعلم�ن اأين اأنت فتلك غربة مّرة، وفقدانك لكّل من كان�ا 

يدعم�نك ه� الهزمية الكربى هنا.
الآن يدرك معاناة ه�ؤلء اّلذين يعي�ش�ن على اله�ام�س، اأولئك اّلذين 
يتجاهلهم الّنا�س، لفقرهم رمّبا، لُقبحهم رمّبا، ل�شعفهم اأحياًنا، لعجزهم 
عن تقدمي اأنف�شهم ب�شكل لئق واحلديث عن ذواتهم بطلقة، اأو ل�شمتهم 
اأنف�شهم  عن  التعبري  عن  لعجزهم  ومّرات،  مّرات  اإليهم  الإ�شاءة  عند 
يلمع�ن  اآخرين  ح�ش�ر  يف  تتل�شى  التي  اله�ّشة  ل�شخ��شهم  ما،  ل�شبب 
بب�شاطة،  حق�قهم  عن  تنازل�ا  لأّنهم  اأو  الأ�ش�اء،  فيخطف�ن  كالّنج�م 
اأب�شارهم عنهم، وا�شتهان�ا  الّنا�س  وابتلع�ا الإهانة مّرة بعد مّرة فغ�ّس 

بهم وا�شتبعدوهم من اإطار روؤيتهم فده�ش�هم!
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تراكمت كّل تلك املعاين على �شدره، انحنى بظهره وكاأّنه يحمل معاناة 
كّل ه�ؤلء املتعبني على كتفيه، فه� الآن ُي�شبههم جميًعا، جل�س يرجتف من 
الربد متعّجًبا من عدم �شع�ر اأهل املدينة بهذا الربد ال�ّشديد!، كان ُمنهًكا، 

وجائًعا، رفع عينيه اإىل ال�ّشماء وقال: 
وتعلم  � وتراين  �شّري  ت�شمع  جميًعا،  غاب�ا  واإن  ياهلل  معي  زلت  ما 

خبيئتي وت�شمع اأوجاع قلبي، فل ترتكني وحيًدا تتخّبطني اخلط�ب، 
فمن يل �ش�اك!

تكّ�ر يف ركن من اأركان ال�ّش�ق، و�شّم �شاقيه اإىل �شدره كاجلنني يف 
رحم اأُّمه، وغلبه الّنعا�س.

r
»حمزة«؟  اأين  كاملجن�نة،  »الهماليل«  ب�ادي  تط�ف  »َرْيُهقانة«  كانت 
اأّن فيه  تعلم  الآمن، كانت  ال�ادي  ترَكته يف هذا  اأن يختفي وقد  له  كيف 
اجُلن�ن،  اأ�شابه  وبع�شهم  باأر�شها،  يط�ف  بع�شهم  الأ�شرى،  من  الكثري 
اأن ي�شعر به اأحد، ق�شت وقًتا ط�يًل تفّت�س عنه ف�ق  وبع�شهم مات دون 
الأر�س وحتتها، كانت متّيُز من الغيظ عندما ظهر »اأ�شحم« اأمامها فجاأة، 

فقالت بغ�شب:
ماذا ُتريد مّني يا »اأَ�ْشَحم«؟ �

ما  »َرْيُهقانة«،  ح�ل  يدور  وه�  الكا�شر  كال�ح�س  يزوم  »اأ�شحم«  كان 
زالت تفعل اأفاعيلها فجاأة دون الّرج�ع اإليه، وها هي ُتعّر�س ا�شمه للخطر 

بخروجها فجاأة، �شاح قائًل:
ماذا اأُريد!! لقد اأنقذتك بالأم�س! �
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متلملت يف �شيق، فاأردف قائًل:
ملاذا تهربني مّني؟ �
مل اأهرب! �
لكّنك ت�شللِت دون اأن ُتخربيني يا »َرْيُهقانة«، وتعلمني اأنني خ�شرُت  �

مكانتي بني »املجاهيم« ب�شببك، واأّنهم يرتّب�ش�ن بِك، و»القّنا�ش�ن« 
يبحث�ن عنِك يف كّل مكان.

»وادي الهماليل« بعيد عن �ُشلطانهم، هنا اأ�شتطيع حماية نف�شي. �
»ِطرم�شاء«  � �شتمّرين برباكني  �شتخرجني من مملكتي  مّرة  كّل  يف 

حّتى ت�شلني اإىل هنا، ُكنت اأتبعك الآن يف كّل حلظة، ولقد �شللتهم 
لديك  هل  الَهماليل«؟  »وادي  ملاذا  ولكن..  اأعينهم.  عن  لأخفيِك 

اأ�شري؟
نعم. �
األهذا �شعفت قّ�تك؟ �
نعم. �
هل ه� اأ�شري من اجلّن؟ اأم من الب�شر؟  �
من الب�شر. �
من؟ �

اقرتبت منه وقالت بدلل:
هل اأ�شتطيع اأن اأثق بك؟ �
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بالّتاأكيد، فاأنِت تعلمني اأّن قلبي ملك لِك يا »َرْيُهقانة«. �
ولكن ما �شاأب�ح به �شيك�ن وقعه على قلبك ثقيًل. �
كيف هذا؟ �

اأ�شاحت بعينيها عن وجهه وقالت:
لقد َو�َشْمُت »حمزة«. �
حفيد »اأبادول«؟ كيف تفعلني هذا؟ وملاذا؟ �

طالعها بنظرات متل�ؤها الغرية، فاأ�شرعت بدهائها لتبعد تلك اخلاطرة 
عن راأ�شه وقالت:

اأُريد النتقام من عائلة »اأبادول«. �
ملاذا؟ �
ُكنت  � اّلتي  اجلمجمة  على  عرث  عندما  »حمزة«  احتقرين  لقد 

حمب��شة فيها، بعد تلك اللعنة اّلتي اأ�شابتني قدمًيا، اأنت ل تدرك 
حقيقة ما مررت به هنا خلل رحلته للبحث عن اأخيه، لقد اأذاين 
ل  »اأبادول«  عائلة  »ِه�شام«،  ُيدعى  اّلذي  البائ�س  وذلك  ه�  حًقا 

ت�شتحّق كّل هذا القدر من الهتمام! 
فقال بعد �شمٍت م�ؤمٍل ق�شري:

وما الفائدة من َو�ْشمه؟   �
»اأَ�ْشَحم« ُمغرم بها حّد ال�شبابة، ولن يقبل  اأّن  »َرْيُهقانة« تعلم  كانت 

ُم�شاعدتها يف البحث عّمن حُتّبه، فتحايلت عليه قائلة:
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وهددوين  � واختطف�ين  الكّرة  اأعادوا  ل�  »القّنا�شني«،  به  ِاأُ�شاوم 
حفيد  اأ�شرت  اأّنني  �شاأخربهم  »طرم�شاء«  مقربة  يف  باحلب�س 
»اأبادول«، وعندها فقط �شاأمتّكن من اإجبار زعيم »املجاهيم« على 
اإعطائي الأمان، بل و�شاأجعله ُيعاهدين على عدم امل�شا�س بي اأبًدا.

كان من املُمكن حب�شه بدًل من اأ�شره بتلك الطريقة! �
اإليه  � اأ�شل  ُيعيده املجاهيم مل�طنه ول  اأن  كان الأمر �شريًعا، خفت 

مّرة اأخرى.
كيف تعّر�شني نف�شك للخطر؟ هذا ُي�شعف ق�اِك! �
مل اأمتّكن من ا�شتيطان ج�شده اأو تخلخله، لقد ُمنعت. �

تعلمني اأّنه حُمارب، وقد عاد اإىل رحاب مملكة البلغة مّرة اأخرى. �
ن�شيت من �شّدة اخل�ف، عندما �شمعت اأ�ش�ات القّنا�شني َو�َشْمُته  �

يف احلال دون تفكري.
قال »اأَ�ْشَحم« مبرارة:

واأنِت  � يلم�شك هذا الأحمق، فه� من طني لزب،  العم�م، لن  على 
من مارٍج من ّنار.

م�شاعرها  اأخفت  باحلقيقة،  واجهها  عندما  »َرْيُهقانة«  عينا  احتقنت 
وهي ُتن�شت لباقي كلماته:

ما  � كثرًيا  فائدة،  بل  لكّنها  الب�شر،  مع  كثرًيا  نلعبها  اللعبة  تلك 
نراقبهم من طرف خفّي يف كّل حالتهم، ّثم نتلب�شهم ف�ش�ًل مّنا 
اأج�شادهم، وعندما  اأو يزلزلهم اخل�ف فنمرق يف  حني ي�شعف�ن 
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يغفل�ن عن رّبهم، لكننا لن نعي�س حياتهم، ولن ي�شعروا بنا، نحن 
نلعب بهم يا »َرْيُهقانة«، ما تفعلينه له� ولعب وُهراء.

قالت بحنق �شديد:
يكفي اأن يك�ن ملًكا يل وحدي. �
اأحت�شبينه حي�اًنا األيًفا؟ �
فليُكن! �
ع�شرية  � على  ف�شل  »اأبادول«  فلجّده  هذا،  عن  غنى  يف  اأنِت 

»املجاهيم«، وقد يقتل�نك.
رمته بنظرة �شاخطة و�شاألته:

وهل �شت�شمح لهم؟ �
تراجع للخلف وه� يق�ل:

- يكفيك الآن اجلرائم اّلتي ارتكبِتها يف حّق رفيقاتك!
- ل يهّمني.

ه�  � بك  فعله  ما  وان�شي  �شراحه  اأطلقي  اأُحّبك،  اأنني  تعلمني 
ملكة  �شتتّ�جني  بحّق،  لِك  اأ�شرًيا  و�شاأك�ن  يل،  وك�ين  و»ه�شام«،، 
بنا،  خا�ّس  �ُشلطان  لنا  �شيك�ن  قلبي،  على  وملكة  ع�شريتي،  على 
�شن�شيطر على املزيد من الأر�س، و�شن�شتميل الكثريين من اأترابنا.

وثقت بك وُبحت اإليك ب�شّري، ف�شاعدين، واإّل �شاأرحل واأبتعد عنك  �
للأبد.

وكيف اأُ�شاعدك؟ �
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احت�يني بكيانك لُتخفيني عن اأعني القّنا�شني كما فعلت من قبل،  �
واحملني لنبحث عن »حمزة« يف رب�ع مملكة البلغة، فما عدت 

اأ�شعر به، يبدو اأّن هناك من ُي�شاعده، ويحجبه عّني!
قال بحنق �شديد:

ول� رف�شت ُم�شاعدتك يف البحث عنه؟ �

طالعته بنظرة اهتّز لها ف�ؤاده وقالت:

بل فّكر فيما �شاأُقّدمه لك ل� �شاعّدتني، فه� الآن الفر�شة ال�حيدة  �
لنجاتي من عقاب »املجاهيم«.

قال بُهيام:

�ش�اِك. � واأُريده  اأرج�ه  اململكة  هذه  رحاب  على  �شيء  ي�جد   ل 
�شحكت بدلل قائلة:

�شاأك�ن لك للأبد، فاأنا اأمريتك العا�شقة. �

املتّيم،  وه�  الّناعمة  بكلماتها  فغلبته  »اأ�شحم«،  »َرْيُهقانة« على  اأقبلت 
فاأحاطها بطيفه ولّفها بكيانه الأثريي حّتى اختفت معاملها، وطار بها يف 
له  كاره  وه�  »حمزة«  عن  مكان  كّل  يف  ُيفّت�س  البلغة«،   »مملكة  �شماء 
و�شاق�ها  حبيبته  ا�شطياد  اأعادوا  اإن  »القّنا�شني«  م�شاومة  من  ليتمّكن 
اّلذي  ب�عدها  تفي  اأن  اأمل  على  قبل،  من  حدث  كما  »املجاهيم«  لزعيم 
 قطعته له، واّلذي كان يرج�ه ب�شّدة، وليبداأ البحث من اأر�س »الَكَنْهَ�ر«.

حّدثت »َرْيُهقانة« نف�شها يف تلك اللحظة قائلة:
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لن  � اأ�شرًيا يل،  »حمزة«  �شيظل  لغريي،  يك�ن  فلن  يكن يل  »اإن مل 
تلم�شه اأّي اأنثى من الإن�س واجلّن، فليكن احلّب حُمّرًما عليه، طاملا 

ُمنعُت عنه.«
ابت�شامة تخفي خلفها  »اأ�شحم« وه� يحملها ومنحته  التفتت جتاه  ُثّم 

الكثري.

r
هذه  �شتم�ت  اأّنها  ت�شعر  كانت  »�ِشيفاو«،  اإىل  ر�شالة  »ما�شيليا«  كتبت 
املّرة ف�ر خروجه من »ُكِ�يُك�ل«، فما اأخربها به عن عائلة »اأبادول«، وهذا 
املُحارب اّلذي يرافقهم ي�حي باأّن فراره �شينجح هذه املّرة، و�شي�شل اإىل 
»اأرينا�س« ويتزّوجها، كانت ُتفاجاأ بغيابه دائًما، اأّما هذه املّرة فقد اأخربها 

بخّطته، وهذا ما اأوجع قلبها!
لت�شمع  اأقبلت  الليل،  ط�ال  البكاء  كرثة  من  مت�ّرمتني  عيناها  كانت 
ن�شائحه اّلتي بداأ يلقيها على م�شامعها وكاأّنها ابنته، منحها بع�س املال، 
اأو�شاها اأن تلتزم بالق�انني لتعي�س يف �شلم، ون�شحها اأن تبقى مع عائلة 
»اأبادول«، واإن مل يُعد ومل تره مّرة اأُخرى عليها اأن تظّل بالقرب من ال�شّيدة 
»تانريت«، فهي �شتعتني بها جيًدا، و�شتحن� عليها. مل ترفع عينيها هذه 
املّرة اأبًدا نح� عينيه وه� ُيحّدثها، وكاأّنها ُت�ؤّدب نف�شها بهذا، كانت تقب�س 
على الّر�شالة اّلتي ق�شت �شاعاٍت ط�يلٍة خلل الليلة ال�ّشابقة وهي تكتبها، 

ومل ت�شّلمها له كالعادة.
»تانريت«  ال�شّيدة  ببيت  الُغرفة  يف  رفيقاتها  كانت  كيف  تذّكرت 
يحاولن قراءة ر�شالتها بينما كانت تكتبها، لكّنهن مل ُيفلحن فقد كتبتها 
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بالّتامازيغت، وهّن من العرب، ولكن عندما اأقبلت ال�ّشيدة »تانريت« وهي 
من الأمازيغ، وقراأت جملة من ر�شالتها العامرة بعبارات احلّب، اأدركت 

ما يعتمل يف �شدر تلك الفتاة امل�شكينة، فهم�شت اإليها:
قلب من حُتّبينه بيد اهلل، اتركي الأوراق وارفعي كّفيك اإىل ال�ّشماء  �

اأو  اإليك،  لي�ش�قه  اإليه  وت�شّرعي  دوًما،  تفعلني  كما  رّبك  وحّدثي 
لُيخرج هذا احلّب من قلبك!

ل� ُكنت مكانك ما اأر�شلت تلك الّر�شالة، اإّن الّرجال يزهدون يف املراأة 
فرتكت  »ما�شيليا«  اأنامل  ارجتفت  ُبنيتي.  يا  بنف�شها  اإليهم  ت�شعى  اّلتي 
وط�ت  به�ان،  راأ�شها  هّزت  الّطاولة،  على  ين�شكب  احلرب  كاد  ري�شتها، 
الّر�شالة، وكانت تكتب له الكثري من الّر�شائل وعندما تلقاه ل ُت�شّلمها له 

اأبًدا، بل كانت ُتلقي بها يف نار امل�قد باملطبخ لُتحرقها وكاأّنها مل تكن!
 خرجت من البيت واأخذت تتاأّمل الّنج�م يف ال�ّشماء، وراحت ُتناجي 
رّبها حّتى عجز ل�شانها عن الّتعبري، ف�ا�شلت مناجاتها بالّدم�ع، وكان ب�ح 
القلب اأ�شرع و�ش�ًل اإىل ال�ّشماء، فاأنزل اهلل ال�ّشكينة على ف�ؤادها املتعب. 
اأخربها »�ِشيفاو« اأن جتمع ثيابها لت�شتعّد للنتقال اإىل بيت »اأبادول« لتقيم 
معهم حّتى يع�د، فاأذعنت لأمره دون اأن تناق�شه، فالتقى بها على الّطريق 
ليق�م بت��شيلها اإىل بيت »اأبادول«، حيث كانت ت�شري يف �شكينة على غري 
عادتها!. فلريحل »�ِشيفاو«، وليكن ما يك�ن، لن تبكي اأمامه، ولن تنهار، 
انهيارها حّتى  ولت�ؤجل  اأمامه،  الآن  لتتما�شك  اأو  لها،  اهلل  يكتبه  رمّبا مل 
واهرتاأ  تعبت،  فقد  املّرة،  هذه  تبكي  وهي  يراها  اأن  ينبغي  ل  ين�شرف، 

ف�ؤادها، وهلكت ج�ارحها. 
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اأّنها  وكيف  املطبق،  �شمتها  من  يتعّجب  وه�  »�ِشيفاو«  عنها  ان�شرف 
اإليها، كانت  اأو يتحّدث  اإليه كما كانت تنظر يف كّل مّرة يلقاها  مل تنظر 
كانت  عندما  ملعانها  املّرة  هذه  افتقد  �شاكنَتُه،  الّطرِف  �شاجيَة  عيُنها 
تتعانق نظراتهما، و�شعر بانقبا�شة يف �شدره وه� ي�شتدير مغادًرا، التفت 
نح�ها ثلث مّرات، ف�جدها �شاكنة كتمثال من الّزجاج، حتّدق يف الأر�س 
اأمامها، مل ترفع عينيها جتاهه حّتى وه� يبتعد، كاد يع�د اإليها لي�شاألها 
عن ال�شبب، لكّنها ا�شتدارت، وم�شت نح� بيت »اأبادول«، واختفت خلف 
بابه فكان هذا مبثابة انغراز خنجر يف قلبه! يا للعجب! ملاذا ي�شعر بهذا 

الآن؟  و�شع يده على �شدره فقد كان قلبه يختلج، فهم�س قائًل:
ك�ين بخري يا »ما�شيليا«..اأرج�ِك. �

r 
و»دي�ان  واحلب�ب،  الغلل  خمازن  بني  الطريق  على  العائلة  ت�ّزعت 
مع  �شابًقا  »طارق«  يعرفهما  اللذان  احلار�شان  يبّدل  حيث  الّرئا�شة« 
زميليهما يف دورّية احلرا�شة، وكانا كما لحظ وه� يراقبهما بـ»الّناظ�ر« 
اإليهما  ي�شريان  بل  البديلن،  ياأتيهما  حّتى  ي�شربان  ل  اجلبل  ف�ق 
من  اخللفية  اجلهة  فيه  لتك�ن  كافًيا  وقًتا  يتيح  هذا  وكان  ليتعجلهما، 
اأ�ش�ار املدينة عند خمازن الِغلل خالية لدقائق من اأي حار�س، مما ُيتيح 
لـ»طارق«، و»خالد«، و»�ِشيفاو« فر�شة لت�شّلق ال�ش�ر باحلبال والقفز للجهة 

الأخرى.
و�ش�ل  يراقب  لكّنه  بعيد،  من  يراه  للّدي�ان،  اأقربهم  »اأبادول«  كان 
احلار�شني املق�ش�دين، ويبُعد عنه »اأن�س« مب�شافة كافية لرياه وه� يعطيه 
الإ�شارة اأّنهما و�شل، ويف ذات اللحظة كان »اأن�س« يقف يف مكان وا�شح 
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لرياه  كاٍف  بقدر  بعيًدا  يقف  اّلذي  »كمال«  اأب�ه  لرياه  كبرية  �شعلة  حتت 
ويتحقق من  ال�ّش�داء،  القّطة  يحمل  وه�  »�شليمان«  ومعه حفيده  ب��ش�ح 
وزوجته  »كمال«  وبني  لـ»الّدي�ان«،  و�شل  احلار�شني  اأّن  »اأن�س«  اإ�شارة 

»دولت« نف�س امل�شافة.
كانت  اّلتي  »مرام«  ابنها  لزوجة  ثانية  الإ�شارة يف  وتنقل  زوجها  ترى 
ال�ّشباب  اأبلغت  اّلتي  لـ»�شارة«،  بدورها  اأ�شارت  واّلتي  بها،  تلت�شق  ابنتها 
مبا�شرة وكانت الأقرب اإليهم، تعاونت الأُ�شرة باأكملها لكي يتمّكن الّثلثة 
»ما�شيليا«،  البيت مع  »ن�ر« يف  وكانت  »ُكِ�يُك�ل«،  من اخلروج من مدينة 
وكانت  »�ِشيفاو«،  يع�د  حّتى  معهم  للإقامة  وانتقلت  ثيابها  حملت  اّلتي 
ال�ّش�ر،  ف�ق  من  بقّ�ة  بخطاطيفه  »طارق«  األقى  م�شم�ع.  ن�شيج  تبكي يف 
وكانت احلبال مرب�طة بها، بداأ يت�شّلق ب�شرعة بعد اأن قام بت�جيه »خالد« 
وقًتا  »خالد«  ا�شتغرق  مّرات،  ع�د عّدة  ال�شّ لكيفية  واإر�شادهما  و»�ِشيفاو« 
كّفيه كما  كان »خالد« قد ربط  الّنهاية،  لكّنهم جنح�ا يف  اأط�ل منهما، 
فعل »طارق« حّتى ل جترح احلبال باطنهما، وكذلك فعل »�ِشيفاو«، هرول�ا 
الطريق  بدا  اجلديدين،  احلار�شني  و�ش�ل  قبل  الأ�ش�ار  عن  مبتعدين 
ُم�ح�ًشا وُمظلًما، �شرتهم الليل بجلبابه الأدهم الف�شفا�س، هم�س »طارق«:

اأّل  � اأرى  لكنني  لنا،  �شت�شيء  بيدّي  فركتها  ل�  اأحجار كرمية  معي 
يطلع  حّتى  فيه  لنبيت  مكاًنا  جند  اأن  قبل  لي�س  الآن،  ن�شتخدمها 

الفجر.
�شاأله »�ِشيفاو« بف�ش�ل:

اأّي اأحجار؟ �
�شاأُخربك لحًقا. �



184

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

قال »خالد«:
بداأت عيناي تعتادان الأمر، �ش�ء القمر يكفينا الآن. �
هل كان الغ��س يف قاع بحر »ِحند�س« اأكرث ظلمة من اأر�س الَكَنْهَ�ر«  �

يا »خالد«؟
نعم، لكنني ُكنت اأرى بعيني »�ِشنّمار«، واأ�شعر كما ت�شعر احِليتان،  �

اأحدد امل�شافات ح�يل باأ�ش�ات اأُ�شدرها.
�شاألهما »�ِشيفاو« ُمتعّجًبا للمّرة الّثانية:

ما الـ»ِحند�س«؟ ومن »�ِشنّمار«؟ وكيف يرى »خالد« بعيني ح�ت! �
�شحك »طارق« و»خالد«، قال »طارق« وه� مُي�شك بذراع »�ِشيفاو«:

�شاأُخربك بكّل �شيء ولكن لُن�شرع الآن. �
�شل�شلة  انتهت  وعندما  اجلبال،  مبحاذاة  كان  اّلذي  �شريهم  اأكمل�ا 
اأّن من الأف�شل اأن ينتظروا حّتى طل�ع الفجر  اجلبال، اأخربهما »خالد« 
ليتحقق من اجلهة اّلتي كانت فيها ال�ّشه�ل حيث ترعى اخلي�ل املُجّنحة، 

قال »طارق«:
�شن�شهر ليلتنا، ما راأيكما اأن نت�شلق هذا اجلبل، وجنل�س ف�ق تلك  �

خرة العري�شة؟ ال�شّ
فلنفعل هذا.   �

�شعدوا اإىل م�شافة ق�شرية وكانت كافية لتك�شف لهم املكان من اأعلى، 
الأ�شجار،  خيالت  غري  يتبين�ا  فلم  املكان  على  رداءه  يب�شط  الليل  كان 
فانتقل�ا باأعينهم لل�ّشماء، كانت ليلة قمرّية رائعة، وكانت الّنج�م تتلألأ 
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وكاأّنها تلقي عليهم الّتحّية، م�شى ال�قت وهم يت�شامرون، روى كّل منهما 
وانبهار  بف�ش�ل  اإليهما  ُين�شت  كان  اّلذي  لـ»�ِشيفاو«  كمحارب  ته  ق�شّ

�شديدين، وه� ل ُي�شّدق ما ي�شمعه!
اأطرق »خالد« وترك زمام احلديث لـ»طارق«، كانت �ش�رة اأخيه ل تغيب 
عن خميلته، كان يفتقد جل�شته معه يف مكان كهذا، اأخذ يت�شاءل، ُترى اأين 
ه� الآن؟ عندما انتهى حديثهما عن املُحاربني، بداأ »�ِشيفاو« يتحّدث عن 
اإّنه  يق�ل  كان  تعّجب!  يف  الّنظرات  و»خالد«  »طارق«  فتبادل  »ما�شيليا«، 
ل ُيحّبها، فلماذا يتحّدث عنها كثرًيا بتلك الّطريقة! ملاذا ُيخربهما عن 
طف�لتها بالّتف�شيل؟ ون�شاأتها يف بيتهم، وكيف اأّنها تعّلمت الكثري من اأُّمه 
اّلتي كانت حتن� عليها، بداأ ي�شف لهما خ�شالها الّطيبة، وكيف اأّنها من 
َدَفعته للتم�ّشك بارتداء زّيه الأمازيغّي مثلها ورف�شت تبديله كبقية �شّكان 
املدينة، وكيف اأّنها حتفظ الأ�شعار، حّتى اأّنه اأخربهما عّما حُتّبه وتكرهه 

من الّطعام!
كاد »طارق« يقاطعه لي�شاأله عن �شبب حديثه امل�شتمّر عنها، لكّن كتاب 
اّلتي  اجلديدة  اجلمل  على  واطلع  فاأخرجه  حقيبته،  يف  اهتّز  »ُكِ�يُك�ل« 
ُنق�شت على �شفحاته، وعقد حاجبيه يف حرية، وجل�س يتاأّمل وجه »�ِشيفاو« 

وُين�شت اإىل حديثه يف �شك�ن.

r
لحظت »ن�ر« �شك�ن »ما�شيليا«، اأين البكاء والّدم�ع؟ اأين ذب�لها كّلما 

اأعر�س عنها »�ِشيفاو«؟ �شاألتها بلطف وهي تقرتب منها:
ملاذا ل تبكني هذه املّرة يا »ما�شيليا«؟ البكاء �شُيخفف عنك. �
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رنت اإليها »ما�شيليا« وقالت ب�ش�ت خفي�س:
جّف معيني من البكاء عليه. �
رمّبا هي ال�ّشكينة اّلتي تتنّزل عندما يقع الق�شاء. �
نعم، ه� اهلل يا »ن�ر«! �
ونعم باهلل. �

مت ُبرهة وقالت: ركنت »ما�شيليا« اإىل ال�شّ
اأُ�شاهر القمر كّل ليلة واأناجيه، واأحّدثه عن حّبي،  � اأتعلمني؟ كنت 

واأب�ح له مبا ل اأجروؤ على الب�ح به لأحد، حّتى مّلني القمر، و�شاق 
كّل منا بالآخر، ومل اأجد �شنًدا من الب�شر، حّتى »�ِشيفاو« يتحّدث 
الّنا�س،  اإىل  مّني  اأح�ج  نف�شي  اإىل  اأنني  اأدركت  ِجٌر،  �شَ وه�  اإيّل 
اإىل  فعدت  �شيء،  وكّل  نف�شه  و»�ِشيفاو«  وال�ّشعر،  والليل،  والقمر، 

نف�شي ف�جّدتها تل�ذ باهلل! 
قامت »ما�شيليا« واأخذت تروح وجتيء اأمامها يف الغرفة واأردفت قائلة:

غادرتني نف�شي اّلتي ُكنت اأعرفها بالأم�س، كانت حلظة واحدة هي  �
الفي�شل، مل اأعد اأنا، اأخرجت ما بجعبتي من اأ�شرار وبعرثتها يف 
ال�ّشماء، اأخربُت اهلل بكّل �شيء، اأنني وحيدة، واأنني اأ�شعر باخل�ف 
بابة، واأنني اأعلم  عف، واأنني اأُحّب »�ِشيفاو« واأع�شقه حّد ال�شّ وبال�شّ
اأتخّل�س من كّل هذا، طلبت  اأعرف كيف  ُيحّبني، لكنني ل  اأّنه ل 
من اهلل اأن ي�شفي جرح قلبي، ويجعلني ق�ّية لأحتّمل ما اأنزله بي 

من ق�شاء.
تنّهدت »ن�ر« بُحرقة وقالت:
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كان  � �شديقتي.  يا  الُيتم  نت�شارك  »ما�شيليا«،  يا  مت�شابهتان  نحن 
ة  وجعي وما اأمّر به ع�شّي الفهم على املقّربني مّني، فكتمته كغ�شّ
البكاء،  على  وعتابي  ل�مي  عن  يت�قف�ا  حّتى  وجتّرعته  حلقي،  يف 

كان حزين ثقيًل على اجلميع، مّل�ا من دم�عي.
اأخطاأنا  � اإّل مناجاته،  اأمامنا  لي�س  »ن�ر«،  يا  باأوجاعك  حّدثي اهلل 

اأ�شعف  وهم  الّنا�س،  نح�  هرولنا  �ش�اه،  من  الع�ن  رج�نا  عندما 
هنا،  وترتك�نني  �شرتحل�ن  اأنتم  وحّتى  »�ِشيفاو«،  رحل  مّنا،  حاًل 

�شاأبقى وحيدة مع الأقدار.
ا�شطربت »ن�ر«، وكانت تظّن اأّنها هي اّلتي �شت�ا�شي »ما�شيليا«، فقالت 

ب�ش�ت حمزون:
�شعيفة،  � دوًما  ُكنت  رت،  وق�شّ اأخطاأت،  قد  واأنا  هلل  �شاأق�ل  ماذا 

وجلاأت اإىل رفيقات ال�ّش�ء، اأ�شعر اأنني..
اأقبلت »ما�شيليا« على »ن�ر« واأم�شكت بكتفيها وقالت:

اطرحي اأوجاعك وخماوفك بني يدي اهلل، ف�اهلل منذ اأن ناجيته  �
جمعت  اأحزاين  ولكاأّن  و�شكينة،  اأمًنا  �شارت  خماويف  كل  لكاأّن 

حقائبها وارحتلت، ولكاأّن وجع قلبي قد تفتت وتل�شى وذاب!
اأخربيني ماذا قلِت يف مناجاتك؟ �

ت�ّجهت »ما�شيليا« نح� الّنافذة، ورفعت عينيها الّدامعتني اإىل ال�ّشماء، 
ُثّم اأغم�شتهما فانزلقت دمعة اإىل زاوية فمها وهي تق�ل:

-يا من اأِن�َشْت به اأفئدُة املُتَعِبني، وعليه عطفت حنايا املقه�رين، ا�شتّد 
اأملي، وزاد رهقي، ويئ�شت من ع�ن خلقك، واحتارت معاريف، حاجتي يف 
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عاء،  للدُّ دفعتني  قدرتك  يف  وثقتي  خبيئتي،  وتعلم  تعرفها  واأنت  نف�شي، 
واأملي فيك غري متناٍه، ورجائي فيك غري مقط�ع، فلبيك  عيفة  ال�شّ واأنا 
يا رحمن فل ملجاأ ي�ؤويني �ش�اك، ول راحة اإّل يف حماك، اأخرج من قلبي 
ما مل تكتبه يل، وانزع اخل�ف من قلبي انتزاًعا، واأبدلني راحة و�شكينة، 

رحماك.. رحماك.

بكت »ما�شيليا«، لكّن مذاق دم�عها الآن يختلف! فالّدم�ع قبُل كانت 
اأملًا من الأقدار، وحزًنا لفراق حبيب، لكّن دم�ع لّذة مناجاة اهلل  جتري 

والنك�شار بني يديه لها حلوة اأخرى!

ارتقت نف�س »ما�شيليا« اإىل حيث ترتقي اأرواح القانتني املتبتلني، كانت 
واأقذارها،  الّرذائل  اأدران  الفتاة لطيفة احلا�شية، نف�شها بريئة من  تلك 
ه�  »�ِشيفاو«  حّب  وكان  الربيئة،  الطاهرة  اأحاديثها  من  جليًّا  هذا  وكان 
الكلم،  املتماوجة مقام  ابت�شامتها  وقامت  »ن�ر«،  التفتت نح�  ابتلوؤها، 

فانفتح لها قلب »ن�ر« عندما قالت لها:

لي�شت  � اهلل  وبني  بيننا  العلقة  اأن  »تانريت«  ال�شّيدة  اأخربتني 
حم�ش�رة يف �شاعة مناجاة مق�ش�مة اإىل خم�س مرات وح�شب، بل 
هي ت�ا�شل دائم مع اهلل، يف احلركات، وال�ّشكنات، ويف الإ�شرار، 

والإعلن.

لكنني بعيدة، اأنا غارقة يف الّظلمة والعتمة. �

ا�شمك »ن�ر« فاغتنمي منه! �

اأ�شعر اأنني ك�ش�ء ال�شمعة اّلذي يت�شاءل حتى ينطفئ. �



189

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

اأ�شر  � من  قلبك  تخرج حترر  دمعة  فكل  دم�عك  الن�ر يف  التم�شي 
ذنب ما، لأنها دمعة ُطهٍر اأمطرتها �شحابة ت�بة �شادقة.

�شاحميني لأنني اأ�شاأت الظّن بك يا »ما�شيليا«. �
كيف؟ �
ظننتك بعيدة عن اهلل ملجّرد معرفتي بحّبك لـ»�ِشيفاو«! حّتى اأنني  �

ا�شتنكرت هم�شك بالّدعاء ونحن نعمل باملطبخ.
لألّطخ  � اأكن  مل  الّنا�س،  اأذهان  يف  باخلطيئة  مرتبط  دوًما  احلّب 

الأمانة اّلتي ائتمنني اهلل عليها.
ملاذا تعّلقِت ب�شاقيه؟ اأمل تخ�شي من »بيادق الّظلم«؟ �
اخل�ف من فقدانه وقتها كان اأكرب من اأّي خ�ٍف اآخر، اأّما الآن فاأنا  �

�شاأم�ت  اأنني  اأ�شعر  اأكرب خماويف،  اأرى وجه اهلل! هذا  اأّل  اأخ�شى 
قريًبا!

ومل  »ما�شيليا«،  فاحت�شنتها  بالبكاء،  واأجه�شت  »ن�ر«،  بدن  اق�شعر 
الّنافذة،  قبالة  متجاورتني  وقفتا  جبينها.  عن  الهّم  نزعت  حّتى  ترتكها 
و»ن�ر« تكررها خلفها ب�ش�ت تخنقه  ُتردد مناجاتها،  واأخذت »ما�شيليا« 

العربات.

r
اأر�س  على  عينيها  اأمام  »اأبادول«  بيت  راأت  عندما  »َرْيُهقانة«  ثارت 
»الَكَنْهَ�ر«، �شرخت �شرخة ارجّتت لها الأج�اء، كان »اأَ�ْشَحم« يحاول كبح 

جماحها وكيانها مي�ر من الغيظ، ُثّم �شاألها يف حرية:
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ما اّلذي اأغ�شبك؟ �
بيت »اأبادول« هنا. �
ماذا؟ وكيف انتقل اإىل هنا! �
العائلة  � على  لأق�شي  لتلتهمه،  امل�ت  فج�ة  جتاه  األقيته  قد  ُكنت 

هنا! فالبيت  للعجّب  يا  ولكّن  »حمزة«،  يل  ويبقى   باأكملها 
وكيف فعلِت هذا وحدك؟

ا�شتخدمت تعاويذ كتاب »الَقْلَقِدي�س«. �
واأين هذا الكتاب الآن؟ �
تركته بج�ار »حمزة« وعندما ُعدت مل اأجده، فبحثت عن »حمزة«  �

يراه  لأّنه  اأّنه حُمارب جديد  اأدركت  اآخر  �شاب  مع  ي�شري  ووجدته 
وي�شمعه، رمّبا الكتاب معه.

حاول دخ�ل البيت، لكّنهما مل يتمّكنا، حّتى الّن�افذ كانت معتمة، ل 
اأثر ل�ج�د الب�شر بالبيت!، قال »اأَ�ْشَحم«:

ما هذا؟ هناك �شيء يحجبني عن الّدخ�ل! �
هذا ما كان يحدث معي ُهناك يف عاملهم. �
يبدو البيت مّيًتا كباقي بي�ت اأر�س »الَكَنْهَ�ر«، ل بّد اأّنه حتّ�ل اإىل  �

مقربة ككل الأماكن هنا.
لعّل »حمزة« هنا بداخله. �
هل ت�شعرين به؟ �
ل، ما ُعدُت اأ�شعر بح�ش�ره، ول ب�ش�ته اأو اأنفا�شه. �
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به  � ت�شعرين  لعّلِك  »الَكَنْهَ�ر«،  اأر�س  رب�ع  باقي  يف  ُنفّت�س  دعينا 
وترينه.

نعم، هّيا بنا. �
ارتقى بها نح� ال�ّشماء وه� يحت�يها يف كيانه، لحت من بعيد اأ�ش�اء 
جتاهها  »اأَ�ْشَحم«  فانطلق  »ُكِ�يُك�ل«،  مدينة  رب�ع  يف  املنت�شرة  ال�ّشعل 
وهناك  باأكملها،  ومدينة  ب�شر،  هناك  هنا!  حياة  هناك  اللهب،  كقذيفة 

خي�ل جُمّنحة بالقرب من اأ�ش�ارها!
الأ�ش�ار  تلك  خلف  الّرياح  بتلعب  اأ�ش�اوؤها  ترتاق�س  �ُشعل  وهناك 
املنيعة، حّط »اأَ�ْشَحم« على اأر�س املدينة مع »َرْيُهقانة«، وقررا اقتحام كّل 
البي�ت للبحث عن »حمزة«، فه� الآن �شبيلها ال�حيد مل�شاومة »القّنا�شني«، 

فراًرا من عقاب »املجاهيم«.

r
من خلف الغي�م البي�شاء كان �ش�ء الفجر يت�شلل مداعًبا اأركان مدينة 
ل  يف�شّ والبع�س  �شيء،  كّل  لرُياقب  ُمبّكًرا  ي�شتيقظ  البع�س  »ُكِ�يُك�ل«، 
للحياة  ت�ٌق  ُهناك  عاد  فما  ا�شتطاعته،  قدر  بيته  �شقف  حتت  النزواء 
بعيًدا عن ال�طن. دلف »متيم« بقامته الق�شرية وق�امه الهزيل للمطحنة 

وهم�س لرفيقه »قتادة« قائًل:
ف�ق  � من  قفزوا  اخلائن،  »�ِشيفاو«  مع  اجلديدان  ال�افدان  خرج 

ال�ّش�ر خلل الليلة املا�شية، دون اأن ُيلحظ احلّرا�س يا »قتادة«، 
الّرفاق ي�شاأل�نك.. ماذا �شنفعل الآن؟

مل يخربنا »�ِشيفاو«، يا له من ماكر! اأمل نتفق اأن نخرج �ش�ًيا؟ �
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ال�ّشاب الآخر اّلذي ُيرافق »خالد«. �
ما به؟ �
با�شم  � دّون�ه  بـ»حمزة«،لكّنهم  اأبًدا  ينادونه  ل  »طارق«،  ا�شمه 

»حمزة« يف دفاتر »الّدي�ان«.
غريب! �
ماذا �شنفعل؟ �
بهم،  � الّثقة  لنا  ينبغي  ول  الأط�ار،  العائلة غريبة  فتلك  فلن�شرب، 

الآن  عددنا  لكرثة  نظًرا  لختفائهم  ينتبه�ا  مل  الأغبياء  احلّرا�س 
يف »ُكِ�يُك�ل«، وحلداثة و�ش�ل عائلة »اأولد عيدون« اّلتي ت�شللت من 
اللعني،  ال�ّشجن  هذا  من  لتخلي�شنا  بالع�دة  وعدونا  وقد  املدينة، 
ويع�دون  لقبيلتهم  �شي�شل�ن  وقريًبا  جنحت،  ُخّطتهم  اأّن  بّد  ول 

لتخلي�شنا.
قال »متيم«:

خرب  � على  الت�ش�ي�س  يف  ف�شل  »اأبادول«  عائلة  ل��ش�ل  كان  لقد 
اختفائهم.

ال��ش�ل  � حديثة  كانت  عيدون«  »اأولد  عائلة  اأّن  تعلم  ولكّنك  نعم، 
كان�ا  فقد  باأ�شمائهم،  املدينة  اأهل  غالب  يعرف  ومل  املدينة،  اإىل 
يتجنب�ن الختلط بنا، كما اأّنهم منع�ا ن�شاءهم من اخلروج من 

البيت منذ حلظة ال��ش�ل.
من  � ليتمّكن�ا  الأّول  ي�مهم  منذ  الفلحة  يف  العمل  على  واأ�شّروا 

الهروب.
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قال »قتادة« بت�شميم:
�شنهرب مثلهم. �
اأّنها اأر�س ل  � ولكن »خالد« اأخربنا اأننا يف اأر�س »الَكَنْهَ�ر«، وتعلم 

اأثر للحياة فيها... اأتظن عائلة »اأولد عيدون« هلكت باخلارج؟
ل اأثق بـ»خالد« ول بعائلته، فهم غام�ش�ن، اأراأيت كيف لكزه اأب�ه يف  �

كتفه فت�ّقف عن الكلم.
نعم راأيت. �

حملق »قتادة« يف الفراغ وقال ب�ش�ت ي�شبه الفحيح:
الأحمق »�ِشيفاو« وثق بهم، اأّما اأنا فل، وراءهم �شٌر غام�س. �
كل من ح�لنا وراءهم اأ�شرار، »بيادق الّظلم«، »املحقق�ن«، وف�شيل  �

اجلن�د اّلذين يحر�ش�ننا وهم يف الأ�شل من بيادق الّظلم، وعائلة 
»اأبادول« اّلتي و�شلت حديًثا.

نعم، وي�ًما ما �شنك�شف الّنقاب عن كّل هذا. �
البي�ت  � داخل  من  الأنفاق  حفر  على  يتناوب�ن  ال�شباب  زال  ما 

املجاورة جتاه الأ�ش�ار اخلارجّية.
هّز »قتادة« راأ�شه وقال عاب�ًشا:

�شيف�شل�ن كالعادة، يف كّل مّرة ي�شل�ن اإىل حد معني، ول يتمّكن�ن  �
اأحد  اأن يخرتقها  اإكمال احلفر، وكاأّن �شخ�ر الأر�س ل تقبل  من 

فراًرا من ُهنا! ل بّد من طريقة اأُخرى.
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ال�شيطرة على ه�ؤلء اجلن�د  � نتمّكن من  لكي  نحتاج جلي�س كامل 
املدججني بال�ّشلح واملنت�شرين ح�ل الأ�ش�ار، لقد تعبت، ا�شتقت 
لدياري واأهلي، واأّمي، واأبي، واأ�شّقائي، وطرقات قريتي، حّتى تلك 
اللحظات احلزينة اّلتي مررت بها هناك، الف�شل، الأمل، النهيار.. 

ا�شتقت اإليه! اأريد اأن اأع�د لدياري.
ل بّد اأن ن�شرب يا »متيم«، وكما ترى هناك جن�د اأغبياء، كهذين  �

ا�شتغلل  من  الّثلثة  اخلائن�ن  متّكن  فقد  الغبيني،  احلار�شني 
غيابهما للقفز من ف�ق ال�ّش�ر.

فلنفعل مثلهم! �
اأعادنا  � وكيف  املحا�شيل،  جنمع  ونحن  ت�شللنا  عندما  اأتذكر 

وخميفة،  مهيبة  اجلبال  كانت  الفجر،  يطلع  اأن  قبل  احلّرا�س 
»خالد« و»طارق« يعرفان عن تلك اجلبال ما ل نعرفه. كان هروبنا 

معهما �شيك�ن اآمنا.
لكننا الآن نعرف اأّنها اأر�س »الَكَنْهَ�ر« كما اأخربنا »خالد«، ول اأثر  �

لل�ح��س والّذئاب هناك، ن�شتطيع الهروب مّرة اأخرى.
كيف وقد كّثف�ا احلرا�شة كّلما خرجنا للزراعة؟ �
�شنتدّبر الأمر مع الّرفاق، ونراقب احلّرا�س بدّقة. �

ُثّم اأ�شاف »قتادة« حمّذًرا:
اأين »ما�شيليا«؟ �
يف بيت عائلة »اأبادول«. �
خائنة مثله. �
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مفت�ل  بذراعه  املطحنة  يدير  وه�  »قتادة«  وترك  »متيم«  ان�شرف 
الع�شلت، وجبينه العري�س يت�شبب عرًقا، ويف عينيه ينزوي اإ�شرار كبري 

على مغادرة تلك املدينة، مهما كان الّثمن.

r
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-7-

»حنبش« و»حنبريت«

غريب  �شيء  هناك  القّطة،  م�اء  �ش�ت  على  »مرام«  ا�شتيقظت 
هناك  يحدث،  ما  يراقب�ن  الّن�افذ  جتاه  اجلميع  اأ�شرع  باملدينة،  يحدث 
القطط  من  الكثري  هناك  كان  الباب،  يفتح  »اأن�س«  اأ�شرع  �شديدة،  جلبة 
املدينة  واأهل  الّطرقات،  ويف  الأب�اب،  واأمام  البي�ت،  ف�ق  وهناك،  هنا 
يقرتب  وه�  »اأبادول«  هم�س  فجاأة؟  القطط  تلك  اأتت  اأين  من  يتعّجب�ن! 

من »اأن�س«:
قّطط »املاو«! �

ا منها: قال »كمال« وه� يحمل قطًّ
ي�شبه�ن قّطتنا متاًما، نف�س العلمات، لكّن األ�انها خُمتلفة. �

هم�شت »مرام«:
اأين »�َشفق«؟ �

قال »اأبادول«:
اأر�شها، وهذا م�طنها! وهم ح�لنا يف كّل مكان، وظه�ر  � نحن يف 

قطط »املاو« يعني اأّنهم هنا.
قالت »ن�ر«:

»اأولد  � عائلة  باأ�شماء  اأ�شمائنا  تبديل  يف  دوًرا  لـ»�َشفق«  اأّن  بّد  ل 
عيدون« املفق�دة.
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هم�شت »�شارة« وعيناها تتابعان القطط يف قلق:
ت�اجدنا  � لنثبت  »الّدي�ان«  اإىل  نذهب  اأن  مّنا  فمطل�ب  فلن�شتعّد، 

هذه الليلة، و�شُيك�شف اأمر »خالد«، و»طارق«، و»�ِشيفاو«.
اإن  للعمل، واتفق�ا جميًعا على ق�ل واحد  الأُ�شرة اخلروج  اأفراد  قرر 

�ُشئل�ا عن »خالد« و»طارق«، �شتك�ن الإجابة باخت�شار:
»خرجا لل�ّش�ق مع رفاقهما ومل نرهما«. �

اأّما »ما�شيليا« فقد اعتادت الأمر، فـ»�ِشيفاو« له مغامرات عديدة مع 
للهرب، وت�قف�ا عن �ش�ؤالها عنه، لكّن تزاُمَن  امل�شرفني لكرثة حماولته 

اختفاِئِه مع ال�ّشابني ه� ما �شيثري قلق احلّرا�س.
يبدو  احُلزن  كان  »�ُشليمان«،  ومعه  املخبز  اإىل  »كمال«  ال�شّيد  ت�ّجه 
غري، فه� يفتقد اأب�يه »ُي��شف« و»حبيبة« ب�شّدة. التقى على  على وجه ال�شّ
الّطريق بـ»اأمن�كال«، و»مي�شرة«، �شار معهما نح� املخبز، ت�ّجه الغلمان 
خربة  يكت�شب  لعّله  العمل  يف  مب�شاركتهما  »كمال«  جّده  فن�شحه  للعمل، 
جديدة، فاأ�شرع خلف »مي�شرة« ليغ�شل يديه معه، اعرت�س طريقه قزمان، 
ابت�شم اأحدهما وه� يقرتب منه، ُثّم ب�شط كّفه ومّدها نح�ه، كان يحمل 

ثلث كرات �شغرية تربق كاللجني، تعّجب »�شليمان« و�شاأله:
ما هذا؟ �
ية لتلعب بها. � كما ترى، ُكرات ف�شّ

قذف الَقَزُم بكرة منها يف اله�اء فاأ�شاءت كما واأّنها جمرة من نار، 
ُثّم التقطها بكّفه مّرة اأخرى فانطفاأت، اأم�شك القزم بكّف »�شليمان« ود�ّس 
فيها الُكرات، كانت دافئة، قب�س عليها »�ُشليمان« بقّ�ة! وان�شرف الَقَزم 
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ُم�شرًعا خلف رفيقه، انتهى »َمي�شرة« من غ�شل يديه ووقف يحّدق نح�ه يف 
ف�ش�ل و�شاأله:

مع من ُكنت تتحدث الآن؟ �
هذان الـ.. �

اأ�شار يف اجلهة اّلتي هرول نح�ها القزمان، لكّنهما كانا قد اختفيا، 
راأى »َمي�شرة« الكرات يف يده فقال بازدراء:

كرات �شدئة! األقها يا »�ُشليمان«. �

كانت الكرات تربق كاللجني! مل تكن �شدئة اأبًدا! د�ّشها »�ُشليمان« يف 
جيب قمي�شه، وهرول ليغ�شل يديه وان�شم لرفيقيه وبداأ العمل باملخبز.

كانت ن�شاء العائلة يف طريقهن اإىل املطبخ، اأّما »اأن�س« فقد كان القلق 
ليبحثا عن  ال�ّش�ق  »اأبادول« مت�جهني نح�  ي�شري بج�ار  يقتات عليه وه� 
عف،  ول بّد اأّن  الطبيب »احلارث«، فـ»اأبادول« ي�شعر باله�ان ال�شديد وال�شّ
هناك دواًء منا�شًبا ليق�يه. دلفا اإىل ال�ّش�ق، وكان »اأبادول« مي�شك بذراع 
»اأن�س« وه� ي�شري بت�ؤدة، مّرا بحان�ت للنجارة، كانت برادة اخل�شب تغّطي 
الأر�س، وهناك قزمان يعملن بن�شاط، كانا نف�س القزمني اّلذين حتّدثا 
لـ»�شليمان« للتّ�، »حنب�س«، و»حنربيت«، وهما من قرية بعيدة تقع خلف 
غابة »الأطياف ال�ّش�داء«، تلك الغابة اّلتي يهرب الّنا�س من اأمامها، هكذا 
منح�تة  خ�شبية  ع�شا  عليهما  يعر�شان  وهما  و»اأبادول«  »اأن�س«  اأخربا 
لهما  قال  عليها،  ليت�ّكاأ  يحتاجها  »اأبادول«  اأّن  لحظا  فقد  بديع،  ب�شكل 

»اأن�س« وه� يرّدها اإليهما بلياقة وامتنان:
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اجُلدد،  � ال�افدين  من  فنحن  بعد،  امل�شرفني  من  املال  نت�شّلم  مل 
اأخربونا اأّنهم �شيمّدوننا مببلغ ب�شيط لنبداأ جتارتنا واأعمالنا هنا، 

عندما يت�ّفر لدينا املال �شاأع�د اإليكما واأبتاعها منكما.
قال »حنب�س« وه� يبت�شم:

فلتكن هدّية مّنا. �
ل..ل. �

قال »حنب�س«:
اأرج�ك يا �شّيدي اقبلها. �

ُثّم اأقبل عليه واأ�شاف هام�ًشا:
فلتكن هدّية من �شديق ملُحارب! �

راأ�شه  القزم  هّز  ل�هلة،  نظراتهما  تلقت  الُيمنى،  بعينه  غمز  ُثّم 
لـ»اأبادول«،  لُي�شّجعه على قب�لها، فتناولها »اأن�س« منه مذه�ًل، واأعطاها 
اّلذي اأم�شكها والتفت مع حفيده لي�شاأل القزمني كيف علما بك�نهما من 
و»حنربيت«  »حنب�س«  حان�ت  باختفاء  كلهما  ف�جئ  ولكن!  املُحاربني، 
الكثري  واأمامه  فقط،  ُمغلق  باب  للحان�ت،  وج�د  ول  لهما،  اأثر  ل  فجاأة، 
من القمامة ت�شي باأّنه مل ُيفتح منذ زمن ط�يل. تبادل »اأن�س« الّنظرات مع 
»اأبادول«، وعادا ل�شريهما، كان »اأبادول« يقب�س على الع�شا ويتاأّملها وه� 

ي�شري، قال »اأن�س«:
من اأر�شل هذين بالع�شا؟ �
ل اأدري يا »اأن�س«، تلك اململكة �شتظّل غام�شة للأبد. �
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ظننتك تعرف كّل �شيء هنا يا جّدي. �
اأعرف الكثري، لكن كّل ما اأعرفه ل ي�شاوي قطرة ماء من حميط. �

اأخذ »اأبادول« يحّرك الع�شا، تارة يرفعها لأعلى، وتارة يهّزها، وتارة 
يطرق بها الأر�س، ُثّم قال بعد اأن يئ�س منها:

�شتظهر ميزتها يف ال�قت املُنا�شب. �
تذّكر »اأن�س« العج�ز»ناردين«، مّر على �شفتيه �شبح ابت�شامة، ولحت 

�ش�رة وجهها يف ذاكرته وه� ي�شري بج�ار جّده.
ياأكله،  �شيء  عن  باحًثا  بال�ّش�ق  لأخرى  بقعة  من  يتنّقل  »حمزة«  كان 
مل�س  من  متّكن  اأّنه  والعجيب  ي�شتطيع،  ل  لكّنه  الأ�شياء  مل�س  يحاول  فه� 
املاء فقط بيده، لكّنه ل ي�شتطيع مل�س الأك�اب والأقداح! لهذا كان ي�شرب 
من الّن�افري الفّ�ارة املنت�شرة يف كل مكان، وكان هذا من جملة العذاب 
اّلذي يعانيه. وقف اأمام حان�ت للعطارة، مل ُيدرك اأّن رائحة الّت�ابل بتلك 

الّروعة اإّل الي�م!
حاول اأن يلم�س �شيًئا لكّنه مل يتمّكن، تناهى اإىل �شمعه �ش�ت عطا�س 
اأبيه وه� ي�شّمته، فانتف�س ورك�س نح�هما وبداأ ينادي  »اأبادول«، و�ش�ت 
عليهما، مل ي�شمعاه، مل يرياه، ومل ي�شعرا به، لكّنهما هنا، هنا معه، وقد 
اأباه،  احت�شن  ل�  وّد  قدميه!  على  ي�شري  ه�  وها  غيب�بته،  من  جّده  اأفاق 
اإىل  و�شار خلفهما، وو�شل معهما  والعط�س  ن�شي اجل�ع  ي�شتطع،  لكّنه مل 
الطبيب، ووقف ُين�شت للح�ار اّلذي دار بينهما وبينه، قال »اأن�س« بعد اأن 

تبادل الّتحية مع الطبيب:

جّدي يعاين من اإرهاق �شديد ودوار و... �
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قاطعه الطبيب »احلارث« قائًل:
دعني اأ�شمع منه، وا�شمح يل بفح�شه للتحقق من دائه. �

تراجع »اأن�س« وترك »احلارث« يفح�س »اأبادول« بطريقته، بينما كان 
»حمزة« يلت�شق ب�الده، حاول اأن يلم�شه، اأن يهم�س يف اأذنه، لكّنه مل يره 
على  اأبيه،  من  بالقرب  فه�  اأو�شاله،  يف  الّطماأنينة  �شرت  ي�شمعه.  ومل 
ا هنا؟ اأخذ يت�شاءل يف نف�شه، انتهى  الأقل ه� يراه، ُترى هل »خالد« اأي�شً
بالي�م،  مّرتني  ليتناوله  ب�شراب  »اأبادول«  واأمّد  الفح�س،  من  الطبيب 
واأمّده مب�شح�ق اآخر لي�شيف ملعقة منه على الع�شل اأو املاء، ويتجّرعه مع 

الّدواء. ان�شرفا و�شار »حمزة« خلفهما، �شمع اأباه وه� يق�ل:
ن�شينا اإح�شار الأدوية من البيت. �
ل عليك، فهذا الطبيب من العراق، در�س يف »البيمار�شتان«، تتلمذ  �

على يد الطبيب البارع »عطّية اهلل«، اّلذي التقى به »حمزة« هنا 
على اأر�س اململكة، اأخربين بهذا بكّل فخر...ولكن!

ولكن ماذا يا جّدي؟ �
اأ�شعر اأّنه يختلف عن اأهل املدينة، لي�س ُم�شتبعًدا، بل اأتى هنا بعد  �

ترتيب، فحديثي الق�شري معه ك�شف يل -دون ق�شد منه- اأّنه مل 
كتبه، وخمط�طاته،  فمعه  قبل جميئه،  الُعّدة  اأعّد  بل  عن�ة،  ياأت 

واأدواته واأدويته! 
رمّبا اأح�شر له »بيادق الَظلم« كّل �شيء. �
رمّبا! ولكن ه� فقط من بني كّل امل�شتبعدين؟ �
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معك حّق، فلنعد الآن اإىل البيت يا جّدي، عليك اأن ترتاح قليًل. �
ل بّد اأن ن�شتعيد اأدواتنا من »بيادق الّظلم«، لعّلها ت�شرتد ميزاتها،  �

وقد ن�شتطيع النتقال بها اإىل ق�شر »احل�راء« اأو »املكتبة العظمى« 
با�شتخدام اخلنجر، ونطلب م�شاعدتهم لإنقاذ »حمزة«

يبدو اأّن هذا م�شتحيل يا جّدي، فنحن يف اأر�س »الَكَنْهَ�ر«. �
اأعرف، فنحن معزول�ن عن كّل �شيء باململكة،  � »اأن�س«،  يا  اأعرف 

ب�شدري،  ما  واأُخرج  م�شم�ع  ب�ش�ت  اإليك  اأحتدث  دعني  فقط 
فراأ�شي �شينفجر.

واأنا كذلك يا جّدي، راأ�شي ي�شّج بالأفكار ال�ّش�داء، كّلما فّكرت يف  �
جتاه  ببيتنا  األقت  »َرْيُهقانة«  ين�شحق،  بقلبي  اأ�شعر  »حمزة«  ولدي 
ولعّلها  به،  وتنفرد  وحمّبيه،  ذويه  كّل  من  لتتخّل�س  امل�ت،  فج�ة 
ويظن  والنهزام،  والقهر،  بالياأ�س،  ي�شعر  الآن  وه�  بهذا  اأخربته 

اأننا هلكنا.
�شينقذه اهلل وينقذنا كما يفعل دائًما يا »اأن�س«. �
عب�ر  � و»�ِشيفاو« يف  و»طارق«،  »خالد«  ينجح  اأن  اأرج�  باهلل.  ونعم 

جبال »اخلرافة«.
قال »اأبادول«:

ل� متّكن�ا من تروي�س »بنات الّريح« �شيعربون احلاجز. �
هي  � الّريح«  »بنات  من  املُجّنحة  الف�شيلة  تلك  اأّن  يبدو  بالّتاأكيد، 

فقط املخّ�لة بعب�ر حاجز »الَكَنْهَ�ر«.
حمًدا هلل اأّن »طارًقا« راأى »حمزة«، ل� مل يره وُيخربنا مبا حدث له  �



203

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

اأ�شعر  اأنا ُمطمئّن ب�شّدة،  »َرْيُهقانة« لكّنا الآن حائرين، لذلك  من 
مبعّية اهلل لنا فلطفه يح�طنا، ما راأيك اأن منّر على املخبز؟

غري يفتقد والديه. � هّيا بنا، فاأنا قلق على ابن اأختك، بداأ ال�شّ
كان »حمزة« ُيتابع حديثهما وه� يحرتق، حتّدث كثرًيا حّتى ُبّح �ش�ته، 
اأنهم يعلم�ن مبا حدث له، واأّنهم  اأدرك الآن  مل ي�شمعاه، ومل ي�شعرا به، 
وكذلك  هنا،  و»�شليمان«  »كمال«  جّده  اأّن  اأدرك  كما  بـ»طارق«،  التق�ا 
نح�  خلفهما  و�شار  نف�شه،  اإىل  يت�شّرب  الأمل  من  ب�شي�س  بداأ  »خالد«، 

املخبز. 

r
لآخر  ركن  ومن  لبيت،  بيت  من  »ُكِ�يُك�ل«  يف  تدور  »َرْيُهقانة«  كانت 
وكان  به،  ت�شعر  ومل  باملدينة،  وج�ده  رغم  تره  مل  »حمزة«،  عن  باحثة 
غيب�بته  من  اأفاق  وقد  »اأبادول«  راأت  لكّنها  لها.  ا  وحُمرّيً غريًبا  اختفاوؤه 
وه� الآن مي�شي على الأر�س مع حفيده »اأن�س«، كانت متيز من الغيظ وهي 

تق�ل لـ»اأ�شحم«:
ها ه� اللئيم »اأبادول«، لقد اأفاق من غيب�بته، وخرج من بيته. �

َتبعتُهما مع »اأَ�ْشحم« فراأت »كمال«، وتبعت الثلثة وهم يت�جه�ن نح� 
بيتهم مبدينة »ُكِ�يُك�ل«، راأت ن�شاء العائلة وهم يدلف�ن خلفهم عائدين 

من املطبخ، وراأت »ن�ر« بينهم، فقالت بحنق �شديد:
يبدو اأّن اأفراد العائلة كّلهم هنا، ومعهم البائ�شة »ن�ر«، ليتني قتلتها  �

مع »ح�ّشان« اأمام بيت »اأبادول«.
�شاألها »اأَ�ْشَحم«:
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و»حمزة«؟ �
ا. � غري م�ج�د، ول اأرى »خالًدا« اأي�شً

ا، لكّن هناك ما حجبهما! حاول دخ�ل هذا البيت اأي�شً
الّن�افذ  م�شارع  فارجّتت  �شرخة  �شرخت  كالربكان،  ثائرة  كانت 
بجدران البي�ت، تعّجب اأهل املدينة! حّتى عائلة »اأبادول« �شعرت باهتزاز 
باإحكام،  البيت  باب  »اأن�س«  اأغلق  بالبيت،  من  كّل  وا�شَطرَب  اجلدران، 
عن�ة  »َرْيُهقانة«  »اأَ�ْشَحم«  حمل  واأغلقتها،  الّنافذة  نح�  »مرام«  وت�ّجهت 
وعاد بها اإىل مملكته حّتى تهداأ، ليع�دا للبحث عن »حمزة« يف وقت اآخر، 

هدرت وه� يطري بها:
�شاأقتل تلك العائلة كّلها، فرًدا فرًدا. �

حتت �شقف البيت، حيث كان »حمزة« بينهم وهم ل يرونه، وه� يتكّ�ر 
بج�ار اأُّمه، حتلقت العائلة ح�ل الطعام، واملكان يعبق برائحة اخلبز الّطازج، 
وكان »حمزة« ل ي�شتطيع مل�س الّطعام، املاء فقط ه� اّلذي ي�شتطيع ال��ش�ل 
اإليه وي�شربه دون مل�س الأقداح، وما زال هذا اأمًرا غريًبا عليه، كانت بطنه 
ُتقرقر من اجل�ع، حاول مل�س اللحم، والأرز امل�شل�ق فلم يتمّكن. حاول مل�س 
الفاكهة فلم يتمّكن، تذّكر كيف تناول الّتمرة من يد »طارق« واأكلها! كان 
ي�شتطيع مل�س الّطعام، فماذا حدث؟ متّنى ل� كان »طارق« معه الآن. اأخذ ُيكرر 
 املحاولة، فا�شتطاع الإم�شاك باخلبز الطازج! ملاذا ا�شتطاع مل�شه بالّذات!
جّده  بج�ار  اخلبز  �شّلة  وكانت  �شديد،  بنهم  الآخر  خلف  رغيًفا  التهم 

»كمال«، اّلذي لحظ ُنق�شان الأرغفة فقال:
ذاك اخلّباز غريب! كيف يفعل هذا؟ �
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�شاأله »اأن�س«:
وماذا فعل؟ �
عدد  � اأنق�س  لقد  جلده،  من  يقتطعه  وكاأّنه  اخلبز  يعطيني  كان 

الأرغفة!
ل عليك يا اأبي، لقد �شبعنا جميًعا واحلمد هلل. �
لقد خبزته بيدي! �

لأّن جّده  ا�شتطاع مل�س اخلبز  رمّبا  يراقبهم يف حرية،  جل�س »حمزة« 
»كمال« اأعّده بيديه، وه� من اأهله، هربت دمعة من عني »مرام«، مل تقرب 
الّطعام منذ جل��شها، كانت ُتفّكر يف ابنيها، ذاك الأ�شري املقه�ر»حمزة«، 
و»خالد« امل�شكني اّلذي خرج للبحث عنه، ابتلعت لقمة ب�شع�بة، وتركت 
الّطعام وت�ّجهت نح� الّنافذة واأعادت فتحها وزفرت زفرة كادت تخرتق 
حجاب قلبها، ُثّم اأجه�شت بالبكاء، كان »حمزة« يقف خلف كتفها، لكّنها 

ل تراه. هم�س وه� يرى دم�عها ت�شيل على وجنتيها:
اآ�شف يا اأُّمي عن كل تلك املّرات اّلتي انفطر قلبك فيها علّي، اآ�شف  �

على كل حلظة اأحزنتك فيها دون ق�شد مّني، اآ�شف لأنني مل اأُدرك 
اأّنك حُتبينني ذاك احلّد.

اقرتب »اأن�س« من زوجته واحت�شن كتفها قائًل:
حفظهما اهلل من قبل، وكانا وحدهما، فما ظّنك برّبك؟ �
ونعم باهلل. اأحياًنا اأ�شعر اأّن »حمزة« معنا بالغرفة. �

�شاألها »اأن�س« بتلّهف:
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كيف؟ اأخربيني هل �شعرِت ب�شيء غريب؟ رمّبا اأنت على حّق! �
تاهت نظراتها وهي تق�ل:

 وكاأنني اأ�ُشّم رائحته! ل اأدري، قلبي ُيحّدثني اأّنه هنا. �
اأخذ »اأن�س« يتلّفت يف حرية، دمعت عيناه وه� يق�ل:

رمّبا، على العم�م..اإن كّنا ل نراه فاهلل يراه، و�شيحفظه ويثبّته. �
ُثّم اأ�شاف:

لعّل »خالد« ينجح يف ال��ش�ل اإليه قبلنا. �
ل  ملاذا  يت�شاءل،  كان  يتمّزق،  وقلبه  بج�ارها،  واقًفا  »حمزة«  ظّل 
»حنطريرة«! يد  بحرارة  ي�شعر  كان  كما  واأبيه  اأّمه  يد  بحرارة   ي�شعر 
لها  وبداأت حتكي  الأمازيغ،  »ما�شيليا« عن  ت�شاأل  »دولت«  ال�شّيدة  جل�شت 
عن عائلة »اأبادول« وق�ش�س املحاربني من العائلة، وبداأت »�شارة« جتمع 
املطبخ  نح�  وت�ّجهتا  لتعاونها  منها  »ن�ر«  فاقرتبت  لغ�شلها،  ح�ن  ال�شّ

فهم�شت لها:
»اأن�س«  � ال�شّيد  بعينّي  عيناي  التقت  كلما  ال�ّشديد،  باحلرج  اأ�شعر 

وال�شّيدة »مرام« اأوّد ل� ان�ّشقت الأر�س وابتلعتني.
ملاذا يا »ن�ر«؟ �
ل بّد اأّنكم جميًعا ترونني فتاة غري مهّذبة، فما فعلته مع »حمزة«  �

كان جراأة و�ش�ء ُخلق مّني، كما اأّن الّثياب اّلتي ُكنت اأرتديها كانت 
غري حمت�شمة و�شيئة للغاية.
رم�شت »�شارة« بعينيها وقالت:
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كانت »َرْيُهقانة« من تتحكم بك، الآن نعرف كّل �شيء! �
�شاألتها بحرج:

-ماذا كان »حمزة« يق�ل عّني؟
ملاذا!«  � اأدري  ول  با�شتمرار  تتبعني  فتاة  »هناك  دوًما:  يق�ل  كان 

ي�شاك�شه  »خالد«  كان  معه،  منزح  وكّنا  ت�شحك،  جّدتي  وكانت 
كان  عندما  ة  وخا�شّ وي�شّفق،  وُي�شّفر  خلفه  وي�شري  با�شتمرار، 
يعتني مبظهره وُي�شفف �شعره قبل اخلروج من البيت، ُكّنا نعرف 
اأّنه ل يق�شد الّتاأّنق لغر�س ما، فتلك عادته، لكننا ُكنا منزح معه.

احمّرت وجنتا »ن�ر«، وقالت على ا�شتحياء:
كم هذا خُمجل! �

ُثّم قالت بتلعثم:
مل اأكن اأنا اّلتي... �

قاطعتها »�شارة« قائلة:
ب�شبب  � الآن  اإليه  و�شلنا  ما  لل�ّشرح،  داعي  ول  »ن�ر«،  يا  اأعرف 

»َرْيُهقانة« ل يحتاج لتف�شيل منك.
�شمتت »�شارة« ُهنيهة و�شاألتها:

هل كنِت ت�شعرين بها؟ اأق�شد »َرْيُهقانة«؟ �
يل،  � بالّن�شبة  اجلحيم  يعني  كان  الّظلم  هب�ط  ليلة،  كّل  نعم، 

كانت حُتّدثني، وكاأّنها يف راأ�شي، وكان لهذا وقع مهيب على نف�شي 
ة اأنني مل اأرها بعينّي، راأيتها فقط يف بيت »ح�ّشان« عندما  وخا�شّ

قتلت رفيقاتها.. ظننت اأنني فقدُت عقلي.
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هل هي جميلة؟ �
نعم.. جميلة وناعمة، لكّن نظراتها خبيثة. �

قلبت »�شارة« �شفتيها وقالت:
»ماذري�ن« يا له من ا�شم قميء! حّتى »َرْيُهقانة« ثقيل على الل�شان،  �

كان اهلل يف ع�ن »حمزة«.
اأ�شاأل اهلل اأن يحفظه من �شّرها، يبدو اأّنه �شاٌب طّيب. �
»حمزة« �شاب طّيب، وكذلك »خالد«، كلهما ميلك �شفافية ونقاء  �

خايل »اأن�س«.
وا�شح  � فال�ّشكل  الّطباع،  اأق�شد  �شيء؟  كّل  يف  مت�شابهان  هما  هل 

جًدا، وكاأّن اأحدهما يطالع نف�شه يف املراآة.
اأّنه اجتماعّي وُيح�شن  � القراءة، كما  اأكرث ثقافة فه� كثري  »خالد« 

فيتجّنب  »حمزة«  اأّما  الّنا�س،  مع  والت�ا�شل  نف�شه  عن  التعبري 
مت، خ�ف خايل ال�ّشديد عليهما  الختلط بالآخرين، وي�ؤثر ال�شّ
َنْهَ�ر«  غر اأّثر عليه كثرًيا، ولكّنه ذو قلب اأبي�س ك�شحاب »الكَّ يف ال�شّ
اّلذي راأيناه هنا، وه� �شديد الّتعّلق باأُّمه، وبعد رحلته الأخرية تغرّي 

كثرًيا.
كيف تغرّي؟ �
يث�ر  � الغ�شب  �شريع  كان  فقد  قبل،  ذي  من  هدوًءا  اأكرث  �شار 

كالربكان فجاأة، وكان ي�شّد خايل ويبتعد عنه، لكنه وبعد ع�دته 
اأ�شبح  اأّنه  كما  »اأن�س« جًدا،  اأ�شعد خايل  وهذا  يتبعه كظّله،  �شار 
كان  اّلذي  اخل�ف  ط�ق  ك�شر  للم�شئ�لية،  وحتمًل  رج�لة  اأكرث 

يحيط به.. اأتدرين ما اأق�شده؟
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نعم، اأعرف اأط�اق اخل�ف جيًدا. �
وفاة  منذ  بها  علقت  اّلتي  اخل�ف  اأط�اق  كّل  وتذّكرت  »ن�ر«،  �شردت 
اأن  فاأرادت  فيه،  تفّكر  ملا  وفطنت  �شرودها،  »�شارة«  لحظت  والديها، 

ُتخرجها من �شرودها ف�شاألتها بف�ش�ل:
ترى ل� ح�شلنا على كتاب »الَقْلَقدي�س« هل ن�شتطيع فعل �شيء ما  �

ملُ�شاعدة »حمزة«؟ 
رمّبا. �
ما ال�شّر يف هذا الّكتاب؟ هل اطلعِت على ما فيه؟ �
مل  � ور�ش�ًما  غريبة،  حروًفا  فيه  راأيت  الأ�ش�د،  لل�ّشحر  كتاب  ه� 

رائحة  اأّن  اأ�شعر  ُكنت  دماء،  اآثار  عليها  �شفحات  هناك  اأفهمها، 
العرق تف�ح منه، وكاأّنه كائن حّي يتنّف�س، كما راأيت طل�شَم كانت 

ترددها »رْيُهقانة« على ل�شاين بعدد معني وكيفّية معّينة. 
هل كانت »َرْيُهقانة« تلزمك ط�ال ال�قت؟ �
بالليل فقط، لهذا كنت اأكره الليل، منحها »ح�ّشان« جمجمة غريبة  �

كانت ت�شكنها نهاًرا، حاولت حتطيمها ف�ُشلَّْت يدي ل�شاعة كاملة ومل 
اأمتّكن من حتريكها، يف كّل ليلة ُكنت اأ�شعر اأنني اأُْحَب�ُس يف زاوية 
ُثم  اأنفا�شي،  ب�شدري، روحي ُتخنق وكاأّن تلك املاأف�نة جتثم على 
اأجدها تتحّدث من حنجرتي وب�ش�تي! وتنظر للآخرين بعدوانّية 
وجراأة، كنت اأرى اخل�ف يف اأعني من اأحتّدث اإليهم، راأيت الُكره 

يف اأعينهم.
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اأخفت »ن�ر« وجهها بيديها يف انزعاج، اأدركت »�شارة« اأّنها تتاأمّل من 
اجرتار تلك اللحظات، قالت لها مازحة لتبعد عنها تلك الّذكريات:

ترتدين  � اأّنك  لحظ  فقد  الّنينجا«،  بـ»فتاة  ُيلقّبك  »حمزة«  كان 
الأ�ش�د با�شتمرار.

�شحكت »ن�ر«، وملعت عيناها، و�شعرت باخلجل، ُثّم �شاألتها بف�ش�ل:
هل قال »حمزة« عّني �شيًئا اآخر؟ �
ظّنك بكماء، فاأنِت ل تتحّدثني اإليه! وقال اإّنك تخافني من القطط،  �

مل  »املاو«،  نح�ك  رك�شت  عندما  بامل�شت�شفى  وعيك  فقدت  فقد 
نعرف وقتها اأّنها »املاو« ومل نعرف عن »َرْيُهقانة«، الآن ات�شح كّل 

�شيء.
كان ل�شاين ينعقد اأمامه، يف كّل مّرة ُكنت اأحاول اإخباره اأّن هناك  �

واأنني..  اأعرفه،  ل  واأنني  ومراقبته،  اأثره  تتبع  ُيجربين على  �شيًئا 
خائفة!

ل عليك حبيبتي، لقد ان�شرفت تلك العفريتة عنك. �
التفتت »ن�ر« نح�ها وقالت بحب�ر:

�شكًرا لأّنك لطيفة معي يا »�شارة«. �
ابت�شمت »�شارة« وقالت لها:

عندما نع�د لديارنا ل بّد اأن نك�ن اأ�شدقاء. �
وقفت »ن�ر« �شاكنة، كلمة الع�دة اإىل الّديار اأخافتها! كانت جترّت تلك 
وه�  و�ش�ته  كلماته،  تذّكرت  عّمها،  عليها  ق�شا  عندما  الأليمة  اللحظات 

ي�ّبخها بق�ش�ة، قالت بخف�ت:
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اأت�شاءل دوًما، ماذا ل� كنت مكان اأخي، ومّت اأنا وبقي ه� على قيد  �
احلياة، هل كان �شيتحّمل ق�ش�ة هذا العامل؟ 

قالت »�شارة« بثقة:
يحبك  � مبن  �شتلتقني  ما  وي�ًما  تدور،  فالأّيام  �شيتحّمل،  كان 

و�شتتزوجني وتنجبني الكثري من الأبناء يا »ن�ر«.
ل اأُريد من هذه الّدنيا �ش�ى الإح�شا�س بالأمان، الأمان يا »�شارة«،  �

وكاأنني  واأخي،  والدّي  وفاة  حلظة  منذ  ب�شدري  �شيء  عِلق  لقد 
ا من اخل�ف، هناك وجع ي�شكن قلبي. اأرتدي قمي�شً

حّدثيني عن ي�م وفاتهما، وي�م وفاة اأخيك، اأخرجي ما ب�شدرك  �
يا »ن�ر«، يق�ل�ن اإّن الب�ح ُيخفف كثرًيا.. حتّدثي.

بداأت »ن�ر« تروي لها ما حدث بالّتف�شيل، �شالت الّدم�ع من عينيها 
وراأى  لقد �شمع ح�ارهما  اأمامها مبا�شرة،  الربيئتني، كان »حمزة« يقف 
عينيها احلزينتني، �شهد بكاءها على والديها، وكانت تلك املّرة الأوىل اّلتي 
ة »ن�ر«، تعّرف على وجهها لأّول مّرة عن ُقرب، ان�شرفت  ي�شتمع فيها لق�شّ
الفتاتان لغرفتهما واأغلقتا الباب، وانزوى »حمزة« يف ركن �شالة البيت، 
كانت  فـ»َرْيُهقانة«  ب�شببه،  تتعّذب  كانت  وكيف  وحاله،  حالها  يف  يفّكر 

ت�شتغّلها، الآن ي�شعر اأّنه م�شئ�ل عنها!
كم ي�ّد ل� ُيخفف عنها هذا احلزن والأمل، وكذلك عن اأّمه، فب�شببه قد 
عانتا كثرًيا، وما زالتا للأ�شف! ولكن.. حّتى متى �شيظل خفًيا، ومنب�ًذا، 
وحيًدا؟ اأو رمّبا ه� مات وتلك روحه تتجّ�ل بني اأحّبته، ل�هلة �شّدق هذا 
الأمر، ف�شعر برجفة خ�ف ت�شّق �شدره، م�شى ال�قت و»حمزة« يراقبهم، 
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كان يتبع والده با�شتمرار، وّد ل� قراأ ما ُيفّكر به، ووّد ل� ت�ا�شل معه باأّي 
خرج  باملدينة  يحدث  ما  ل�شتك�شاف  البيت  من  خرج  وعندما  طريقة. 

خلفه.

r
كان »خالد« يقف حائًرا وه� ينّقل ب�شره مييًنا وي�شاًرا، وكان هذا بعد 
اأن هبط من ف�ق اجلبل ه� ورفيقاه مبتعدين عنه مل�شافة ق�شرية، قال 

ب�ش�ت ي�ش�به القلق:
اّلتي كانت  � ال�شه�ل اخل�شراء  لتلك  اأثر  الأر�س خمتلفة متاًما، ل 

ترعى بها اخلي�ل املجّنحة، ول القلع والق�ش�ر اّلتي مررنا بها، 
ول القرية اخلاوية على عرو�شها، وكاأننا يف عامل اآخر!

ح�لهم  املنطقة  يتفّح�س  وبداأ  حقيبته  من  »الّناظ�ر«  »طارق«  اأخرج 
وه� يق�ل:

عندما اختفى »حمزة« مع »َرْيُهقانة« ُكنت اأخربه بنف�س الكلمات،  �
ُكنت اأ�شعر وكاأّنها اأر�س اأخرى!

قال »�ِشيفاو«:
كان  � فيها  اأهرب  كنت  مّرة  كّل  يف  قبل،  من  القدر  بهذا  اأبتعد  مل 

احُلّرا�س يلق�ن القب�س عليَّ على مقربة من اأ�ش�ار املدينة.
قال »خالد«:

اأخربتنا »�َشفق« اأّن اأر�س »الَكَنْهَ�ر« لي�س لها خريطة، واأّنها تتغرّي  �
ط�ال ال�قت، وقد تختفي بقعة منها وتظهر اأخرى مكانها.
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التفت »طارق« قائًل:
اأثناء  � اأّنها مل تظهر حّتى الآن! كان ينبغي لها م�شاعدتكم  عجيب 

اأ�شركم، ل بّد اأّنها ترى كّل �شيء وهي معّلقة يف اله�اء.
هناك بقاع حمج�بة عن اأعني ع�شريتها، وهناك اأماكن هنا لي�س  �

لهم �ُشلطان عليها، ول يقرب�نها باأمر من اأبيها »�شرمد«.
وهل ُت�شّدق اجلّن يا »خالد«؟ �
»اأبادول« يثق بهم، اأنت ل تعرف جّدي يا »طارق«. �

عقد »طارق« ذراعيه و�شاأله:
خذ قرارك الآن. �
اأّي قرار؟ �
هل �شنع�د لـ»ُكِ�يُك�ل« قبل اأن تتغرّي اخلريطة ونفقد الطريق اإليها؟  �

اأم ن�ا�شل امل�شري؟
�شاح »�ِشيفاو« بت�شميم:

من امل�شتحيل اأن نع�د! �شاأكمل الطريق مهما كان الّثمن. �
طرق »خالد« برفق على �شدر »طارق« و�شاأله:

وما راأيك اأنت؟ �
نكمل رحلتنا، األي�س هذا دور املحاربني؟ �

ُثّم  هنيهة  اأطرق  الكثري،  تعني  بنظرة  يجيبه  وه�  »خالد«  عينا  ملعت 
قال:
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ل� و�شلنا لـ»بنات الّريح« �شنحّلق ف�ق اأر�س »الَكَنْهَ�ر« و�شن�شل اإىل  �
»ُكِ�يُك�ل« جمدًدا باإذن اهلل.

ح�شًنا.. �شنكمل امل�شري، لي�س اأمامنا اإّل هذا. �
بناوؤها  مهيبة،  ق�ش�ر  املكان،  يعّم  ال�ّشك�ن  زال  ما  الطريق،  اأكمل�ا 
الب�شر  من  خلّ�ها  لكّن  الألباب،  تخطف  جدرانها  على  الّنق��س  مذهل، 
بقايا  ملحمها  على  حزينة  كاأرملة  وباتت  احلداد،  ث�ب  عليها  األقى 
لهم  لح  ال�ّشحاب،  تداعب  العالية  اأبراجها  جّبارة  قلع  ُمهمل،  جمال 
اأ�ش�ارها املقا�شل وحبال امل�شانق املتدلية، تعّجب�ا من خل� كّل  من خلف 
تلك الأماكن من الهياكل العظمّية وبقايا الب�شر، اأمل يك�ن�ا هنا من قبل، 
فلماذا مل يرتك�ا اأثًرا منهم؟ اأو جمجمة، اأو عظمة تدّل على الأنف�س اّلتي 

كانت ت�شكنها!
كاللجني  يربق  ماوؤها  ُبحرية  من  اقرتب�ا  قد  كان�ا  ال�ّشري،  من  تعب�ا 
اأقيمت  املتجاورة  البي�ت  من  جمم�عة  لهم  ولحت  ال�ّشم�س،  �ش�ء  حتت 
ال�شري  وحّث�ا  لل�شرتاحة،  هناك  يقف�ا  اأن  قرروا  البحرية،  تلك  ح�ل 
ح�لهم،  احلرارة  درجة  بانخفا�س  �شعروا  اقرتب�ا  وكّلما  ولكّنهم  اإليها، 
بال�ّشماء متطر ندًفا  البي�شاء، ف�جئ�ا  الغي�م  ال�ّشم�س ت�ارت خلف  حّتى 
من الّثلج، وكاأّنهم و�شل�ا الُقطب ال�ّشمايل للتّ�، ا�شتد الربد، كانت البي�ت 
الّثقيل كانت  اأب�ابها امل�شن�عة من جلد احلي�انات  لكّن  خاوية كالعادة، 
ُمغلقة باإحكام، قام�ا بفتح باب منها ب�شع�بة ودلف�ا، فعرثوا على بع�س 
الفراء،  من  وقّبعات  اجللد،  من  امل�شن�عة  والأحذية  واملعاطف  امللب�س 

واأ�شلحة لل�شيّد!
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كانت  لكّنها  البي�ت،  العديد من  اأب�اب  بفتح  وقام�ا  اآخر،  بيًتا  دلف�ا 
خاوية. الق�ارب كانت م�شف�فة يف ماء الُبحرية وكاأّنها ت�ابيت مفت�حة. 

هم�س خالد قائًل:
حّتى البحرية مّيتة، ل اأثر للأ�شماك فيها. �

قال »طارق« وه� يت�ّجه نح� البيت اّلذي عرثوا فيه على امللب�س:
ئنا، فاأمعائي ترجتف من �شّدة الربد. � فلرنتِد ما ُيدفِّ

وجل�ش�ا  لُتدّفئهم،  نار  باإ�شعال  وقام�ا  »�ِشيفاو«،  ومعه  »خالد«  تبعه 
احلال،  يف  القرية  تلك  من  اخلروج  بعده  قرروا  ق�شرًيا  وقًتا  بج�ارها 
فالربد �شديد، وهم ل يحتمل�نه، ول بّد من الإ�شراع قبل هب�ط الّظلم. 
ق�شري  رمح  هناك  كان  عليها،  عرث  اّلتي  اخلناجر  بع�س  »خالد«  حمل 
ومتني قد لفت نظر »�ِشيفاو«، فتناوله، وكان هناك �شيف غريب ال�ّشكل، له 
مقب�س ملت�، اأم�شكه »خالد« وحاول قراءة الكلمة املنق��شة عليه، لكّنه مل 
اأّن  يفهم كنهها، ظّنها من الأمازيغية ف�شاأل »طارق« و»�شيفاو«، فاأخرباه 
اأمازيغي عظيم ه� »ماط��س«)))، واأخرباه عنه  املكت�ب ه� ا�شم ملُحارب 

الكثري. 
قال له »�ِشيفاو« وه� ُيقّلب ال�ّشيف بني يديه:

ل  � من  يجرح  ل  حّتى  بحذر،  معه  تعامل  حّدين،  ذو  ال�ّشيف  هذا 
ي�شتحّق، من الأف�شل اإبقاوؤه يف غمده.

التي  والحروب  املعارك  يف  كبرية  شجاعة  أظهر  عسكرّي  وقائد  أمازيغّي  ُمحارب  )1)»ماطوس« 

خاضتها قرطاجة ضد التوسع اليوناين يف غرب حوض البحر األبيض املتوسط، وضد الهجامت التي 

أمازيغية طبقية وعسكرية ضد  ثورة  تونس. وتزعم  ثم  لتطويق صقلية ورسدينيا  الرومان  شنها 

القرطاجيني.
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ارتدوا املعاطف اجللدية املبّطنة بالفراء، وغّط�ا روؤو�شهم بقّبعات من 
الفراء، وخرج�ا �شريًعا من تلك القرية، قبل اأن مي�ت�ا من الربد. وف�ر 
خروجهم من القرية، لح لهم من بعيد ما اأذهلهم! ففغروا  اأف�اههم يف 

اندها�س، وتخ�ّشبت األ�شنتهم من ه�ل املفاجاأة.

r
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-8-

أبناء »َسْرَمد«

حان وقت الّذهاب اإىل »دي�ان الّرئا�شة« لإثبات احل�ش�ر اأمام احلّرا�س 
امل�شئ�لني عن اإح�شاء عدد  واأ�شماء »امل�شتبعدين« مبدينة »ُكِ�يُك�ل«، كان�ا 
القلق  كان  للّنهاية،  »اأبادول«  عائلة  بقيت  منتظمة،  �شف�ف  يف  يقف�ن 
وعزلته  املتنقل  �شجنه  يف  وه�  يتبعهم  »حمزة«  وكان  اأعينهم،  من  ُيطّل 
ة  ق�شّ ما  يحرّيه،  اّلذي  اللغز  فّك  ُيحاول  عليه،  ُفر�شت  اّلتي  الإجبارّية 

مدينة »ُكِ�يُك�ل«، وملاذا يحتجزون الّنا�س هنا؟
ما زالت القطط متلأ املكان و�شط اندها�س اجلميع، تقّدمت »ما�شيليا« 
ُثّم تقّدم  راأ�شها وخرجت فقد حفظ�ها وحفظتهم،  باإمياءة من  واكتفت 
بتدوين  امل�ّكل  احلار�س  فرفع  »الّدي�ان«،  ودلف  عائلته  اأفراد  »اأبادول« 

الأ�شماء عينيه جتاهه، ُثّم قال:
مرحًبا بعائلة »اأبادول«، كيف اأنت يا �شّيد »ت�فيق«؟ �
بخري، اأتينا كما طلبت مّنا بالأم�س. �
اأرى هذا، ولكنكم ت�شعة فقط! �

قال »اأن�س«:
ولداي يق�مان باأداء بع�س املهام و�شيمّران عليكم باإذن اهلل. �
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ت�شمح  � ل  والق�انني  ُمغلق!  وال�ّش�ق  بي�تهم،  يف  اجلميع  مهام؟  اأّي 
بالعمل ليًل.

قالت »مرام« بانفعال:
َتعرف ال�ّشباب، ل ميكث�ن بالبيت يا �شّيدي. �

قال قائد احلر�س بحزم �شديد:
لليلتني  � باحلب�س  �شيعاقبان  تاأخرا  واإن  واحدة،  �شاعة  �شننتظر 

متتاليتني.
قال »اأن�س« بثقة:

ح�شًنا، فليكن هذا..فلُيحب�شا لعّلهما يتاأّدبان، فقد تِعبت منهما! �
و»�ُشليمان«،  »فرح«،  وخلفهما  فخرجتا  وزوجته  لأّمه  »اأن�س«  اأ�شار 
من  خرج  من  اآخر  »اأن�س«  وكان  و»كمال«،  »اأبادول«  وتبعهما  والفتاتان، 
اأقبل  با�شتمرار،  مت�ء  ح�لهم  والقّطط  البيت  نح�  �شاروا  »الّدي�ان«. 
»قتادة«، ومن خلفه »متيم«، وبع�س �شباب املدينة، اعرت�ش�ا طريق »اأن�س« 
اأمامه  ا على �شلمتهم، وقف  وقد كان ي�شري خلف اجلميع كعادته حر�شً

وقال بتنّمر:
اأين »خالد«؟ �
ل اأدري. �
بل تدري، لقد خرج مع »�ِشيفاو« و.. �

ُثّم اقرتب اأكرث وحّدق يف عيني »اأن�س« قائًل:
اأحتّب اأن اأدع�ه »حمزة« اأم »طارق«؟ �
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انتبه »كمال« فعاد لبنه، وتبعه »اأبادول«، قال »اأن�س« بحّدة:
ماذا ُتريدون؟ �
بل ماذا ُتخف�ن اأنتم عّنا؟  �

قال »كمال«:
فلنذهب ملكان اآخر بعيًدا عن »الّدي�ان«. �

عقد »قتادة« ذراعيه و�شاأله:
ملاذا نبتعد عنهم؟ مم تخاف�ن؟ �

قال »اأن�س« غا�شًبا:
مهًل يا »قتادة«، ملاذا ُتعاملنا وكاأننا اأعداء لك؟ �
من اأنتم؟ ومن اأّي البلد اأتيتم؟ واأين اختفت عائلة »اأولد عيدون«؟ �

»الّدي�ان«  من  خرج�ا  وامل�شرفني،  احلّرا�س  اأنظار  اجتماعهم  لفت 
يراقب�نهم، اأخذوا يت�شاءل�ن عن �شبب التفافهم ح�ل »اأن�س«، قال »اأبادول« 

وه� ُيرّبت على كتف »قتادة«:
ل�ا لزيارتنا يف بيتنا. � �شُنخربكم بكّل �شيء، تف�شّ

هّز »قتادة« كتفيه وقال بحنق �شديد:
ح�شًنا �شنتبعكم. �

كانت »ن�ر« تراقب ما يحدث وهي ترجتف فقد داهمها اخل�ف والقلق، 
ُثّم �شهقت فجاأة، وت�شّمرت قدماها بالأر�س، التفتت »ما�شيليا« اّلتي كانت 

ت�شري برفقتها نح�ها قائلة:
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ما بك يا »ن�ر«؟  �
كانت تلك»َرْيُهقانة«، عادت ل�شتيطان ج�شد امل�شكينة »ن�ر«، فما زالت 
مفرت�شة،  كذئبة  ا�شتدارت  ال�ّشديد.  وخ�فها  و�شعفها،  ه�شا�شتها  على 
الأر�س  تدّق  وهي  احُلّرا�س  نح�  �شارت  بتنّمر،  وطالعتهم  راأ�شها  رفعت 

بقدميها و�شرخت قائلة:
ُدخلء، خائن�ن، لقد هرب »خالد« مع رفيقه وقفزا من ف�ق اأ�ش�ار  �

املدينة مع »�ِشيفاو«.
للهج�م  متاأّهبني  �شي�فهم  ُي�شهرون  وبداأوا  نح�هم،  احلّرا�س  اأقبل 
جن�د  من  العديد  ودلف  املدينة،  اأهل  فتجّمع  الّطب�ل،  ُطرقت  عليهم، 
اأفراد  اقرتب  »اأبادول«،  عائلة  وحا�شروا  املدينة،  داخل  اإىل  احلرا�شة 
عائلة »اأبادول« من بع�شهم البع�س وتكاتف�ا، وكان�ا يتلّفت�ن يف قلق وخ�ف 
�شديدين، فقد ُتنهي �شربة �شيف واحدة من اأحد ه�ؤلء اجلن�د حياة فرد 
تقّدم  بينما  تهدئتهم،  ُيحاول  »اأبادول«  العائلة يف حلظة، كان  اأفراد  من 
»اأن�س« ب�شدره ومّد ذراعيه وكّلهم خلفه، وكاأّنه ُيريد تلّقي جميع ال�ّشهام 
و�شربات ال�ّشي�ف عنهم، عادت »َرْيُهقانة« ت�شرخ على ل�شان »ن�ر« قائلة:

اقتل�هم. �
�شاح »اأن�س« يف اجلن�د:

نك�ن  � كيف  عقل،  وهذيان  هراء  تق�له  ما  فكّل  اإليها،  تلتفت�ا  ل 
ُدخلء واأنتم باأنف�شكم قد األقيتم القب�س علينا! 

قال »كمال« وه� يتقّدم بج�ار ولده:
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نحن مل ن�ؤذكم، ول ن�شمر ال�ّشر لكم.. هل راأيتم مّنا ما يدع�كم  �
لقتلنا!

�شاأل اأحدهم »اأن�س«:
هل حًقا هرب ولداك مع »�ِشيفاو«؟ �
ل اأدري اأين هما. �

�شاح »متيم« غا�شًبا:
اقب�ش�ا عليهم، فهم لي�ش�ا من بلدنا، ول ينتم�ن اإلينا. �

تعالت �شيحات اأهل املدينة، �شاأل اأحدهم م�جًها كلمه لـ»ن�ر«:
كيف تق�لني هذا واأنِت منهم؟ �

هدرت »رْيُهقانة« على ل�شان »ن�ر« بحنق �شديد:
قام�ا باختطايف عن�ة بعد م�ت والدّي، ول حيلة يل! �

اأ�شار »قتادة« اإىل اأفراد العائلة قائًل بغ�شب:
مل يحملهم »بيادق« الّظلم اإىل هنا، وراءهم �شّر يخف�نه عّنا. �

�شاح قائد احلر�س:
»بيادق  � حمله  املدينة  تلك  اأر�س  على  فرد  كل  هذا؟  تق�ل  كيف 

الّظلم« باأنف�شهم.
لّ�ح »قتادة« بقب�شة يده وقال غا�شًبا:

ا�شاأل جن�دك عن عائلة »اأولد عيدون«، لقد ظهرت عائلة »اأبادول«  �
ف�ر اختفائهم.
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ير�شق  وه�  وجهه  احتقن  احلر�س«،  »قائد  وجه  ملمح  متّع�شت 
حّرا�س البّ�ابات من جن�ده بنظرات حارقة، واأمرهم بالقب�س على عائلة 
ُثّم  بـ»كمال«،  اأم�شك�ا  العائلة،  اأفراد  يعتقل�ن  احُلّرا�س  بداأ  »اأبادول«. 
باب الأرج�ايّن،  بال�شّيدة »دولت«، اختفت »ن�ر« فجاأة يف ومي�س من ال�شّ
وكاأّنها تبّخرت يف اله�اء. حملها »اأ�شحم« مع»َرْيُهقانة« اإىل مملكته، وكان 

غا�شًبا من »َرْيُهقانة« للغاية. 
اأثناء  »حمزة«  كان  للخلف،  و»�شليمان«  »فرح«  مع  »مرام«  تراجعت 
ذلك كّله ينتف�س وه� ُي�شارع دفاًعا عنهم لكّنه ل ي�شيب ج�شد اأيٍّ ممن 
يهاجم�ن عائلته بلم�شة واحدة، ول ي�شعر به اأحد، ُي�شارع اله�اء وكّل ذّرة 
يف كيانه تختلج، ما اأق�شى هذا الأ�شر على نف�شه، ت�شارعت دّقات قلبه وبّح 

راخ. �ش�ته من كرثة ال�شّ
»فرح«  فقامت  ذراعه  من  وجذبه  »اأن�س«  على  احُلّرا�س  اأحد  انق�ّس 
باإلقاء مطرقتها على �شاق احلار�س اّلذي مُي�شك باأبيها، فاأ�شابته اإ�شابة 
بليغة و�شقط وه� ي�شرخ من �شّدة الأمل، وعادت املطرقة ليدها يف احلال، 
تراجع جميع اجلن�د عندما راأوا ومي�س مطرقة »فرح«، فتقّدم »اأبادول« 

و�شاح غا�شًبا ب�ش�ت مزلزل وكاأّن �شبابه ُرّد اإليه وقال:
اأطلب لقاء كبري املحققني. �

واأ�شاف بحزم �شديد وب�ش�ت جملجل:
الآن. �

بع�شاه،  الأر�س  و�شرب  غ�شًبا  ينتف�س  وه�  الأخرية  كلمته  اأنهى 
اأقدامهم، و�ُشقت من حيث كان يقف امتداًدا  فاهتّزت الأر�س من حتت 
يقذف�ن  خ�فهم  من  وبداأوا  املدينة،  �شّكان  ُذهل  »الّدي�ان«،  ب�ابة  اإىل 
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عائلة »اأبادول« باحلجارة، حّتى »مي�شرة« و»اأمن�كال« األق�ا باحلجارة على 
له  غري وغ�شب حّتى برزت عروقه كما مل يحدث  ال�شّ »�ُشليمان«، فحزن 
من قبل، فتقّدم منهم واأخرج الكرات الثلث واألقاها نح�هم، فتدحرجت 
الأر�س  على  جتري  وهي  وا�شتعلت  احمّرت  ُثّم  كاللجني،  وملعت  الُكرات، 
و�شّكلت دائرة من الّنار ح�ل العائلة، فتاأّهب الّرماة باأق�ا�شهم ووجه�ها 

نح� »اأبادول«، كاد اأحدهم يرميه ب�شهم.
اأحاطت  الّنار  اّلتي جتّمعت وتزايدت وتخّطت حلق  »املاو«  لكّن قطط 
بالعائلة، قّ��شت القطط ظه�رها، واأ�شدرت اأ�ش�اًتا اأخافت اأهل املدينة، 
ع�شرية  ذك�ر  من  فرقة  ظهرت  القطط  من  املجم�عة  تلك  خلف  ومن 
»�َشفق«، اإّنهم »اأبناء �َشرمد«، كان لهم نف�س ل�ن ب�شرتها ال�ّشمراء، ظهر 
اجلّن الّطّيار من اأبناء »�َشرمد« ب�ش�ر اأج�شاد عظيمة وق�ّية، كان�ا يقف�ن 
اأمام العائلة كتًفا بكتف، ووقف�ا يطالع�ن احلّرا�س واأهل املدينة باأعينهم 

اّلتي تقدح �شرًرا، ومن خلفهم خّط الّنار.
برزت »�َشفق« من بينهم وتقّدمت نح� قائد احلر�س، مل يرّف له جفن، 
يبدو اأّنه اعتاد على روؤية اجلّن. فّر بع�س امل�شتبعدين اإىل بي�تهم، اطماأن 
اأفراد العائلة عندما راأوا »�َشفق« وع�شريتها، عادت الُكرات لت�شتقّر اأمام 
لُيطمئنه،  »اأن�س« يده على كتفه  ب�شرعة، و�شع خاله  »�ُشليمان« فالتقطها 

وهم�س ي�شاأله:
من اأين لك بتلك الُكرات احلارقة؟ �
قزمان التقيت بهما عند املخبز اأهدياين اإياها. �

اأّنهما  فاأدرك  »اأبادول«،  وع�شا  و»حنربيت«،  »حنب�س«  »اأن�س«  تذّكر 
نف�س القزمني. �شاح قائد احلر�س خماطًبا »اأبادول«:
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من اأنتم؟ ومن اأين اأتيتم يا »اأبادول«؟ �
تعالت �شيحات الّنا�س ح�لهم:

�شحرة، دّجال�ن، اأخرج�هم من مدينتنا. �
قالت »�َشفق« وهي تقرتب وقدماها ترتفعان عن �شطح الأر�س:

هم حُمارب�ن.. ونحن اأبناء »�َشرمد«. �
تعالت الأ�ش�ات، البع�س قد �شمع عن املُحاربني، وعن اأبناء »�َشرمد«، 
�شاح  العائلة،  اأفراد  يطالع�ن  وهم  جلبة  واأحدث�ا  تلّفت�ا  احلّرا�س  حّتى 

قائد احلر�س:
كاذبة، ل وج�د للمحاربني على اأر�س »الَكَنْهَ�ر«، من امل�شتحيل اأن  �

يطئ�ا تلك الأر�س باأقدامهم!
عني  طرفة  يف  منه  فاقرتبت  بالكذب  و�شفها  عندما  »�َشفق«  غ�شبت 
وك�ّشرت  القطط  م�اء  ُي�شبه  �ش�ًتا  واأ�شدرت  باأنفه  اأنفها  ُتل�شق  وكادت 
وتراجع خط�ة  قائد احلرا�س،  فاأجفل  وكاأّنها منرة مفرت�شة  اأنيابها  عن 

للخلف، قالت بخ�ش�نة:
اأخطاأت، وها هم يطئ�نها باأقدامهم اأمام عينيك. �
ل� كان�ا من املُحاربني لأخربنا عنهم حّرا�س املكتبة. �

التفت »اأبادول« نح� »اأن�س« وتبادل الّنظرات يف �شمت، عاد »اأبادول« 
ُيطالعه بارتياب و�شاأله:

وهل تعرف ُحّرا�س املكتبة؟ �
نعم. �
 متى التقيت بهم؟ �
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ل تطرح الأ�شئلة يا »اأبادول«! اأنت هنا لُتجيب فقط. �
قال »اأبادول«:

لن اأحتّدث اإّل يف ح�ش�ر كبري املُحققني. �
ح�شًنا، و�شيبقى ابنك »كمال« و زوجته حتت قب�شتنا حّتى ُتخربنا  �

باحلقيقة، ولن مينعنا اأبناء »�َشرمد« من اعتقالكم اأو قتلكم، ُهناك 
عهد بيننا وبني »�َشرمد«، لن يقطعه اأبًدا ه� واأتباعه.

التفت قائد احلر�س لـ»�َشفق« وقال لها:
حمظ�ر عليكم اإخراجهما من ال�ّشجن، واإّل �شُيعّد هذا خرًقا للعهد  �

بيننا وبني اأبيك.
اأفراد  جتاه  اأ�شهمهم  ي�شّ�ب�ن  فبداأوا  للّرماة،  احلر�س  قائد  اأ�شار 
�شاح  اإليهم،  ت�شل  اأن  قبل  الأر�س  على  تت�شاقط  الأ�شهم  كانت  العائلة، 

قائد احلر�س غا�شًبا:
اأت�شدين عنهم وهم اأ�شرانا على اأر�شنا؟ �

التفتت »�َشفق« وقالت بربود:
ين�ّس العهد على اأّل ُنقاتلكم، ونحن ل ُنقاتلكم الآن! �

لأفراد  كلمها  م�جهة  وقالت  �ش�تها  نربة  وخف�شت  تراجعت  ُثّم 
العائلة:
ع�دوا اإىل البيت، و�شن�شّد عنكم، لكننا لن نتمّكن من ُمهاجمتهم،  �

فهناك عهد قطعه اأبي لكبريهم، اأّل يحاربهم، ولهم ال�ّشلطان على 
»ُكِ�يُك�ل« واأر�شها.
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�شاألها »اأبادول«:
ملاذا؟ وباأّي حّق؟ �
مل ُيخربين اأبي اأبًدا! ومل يخربين مبا يفعل�نه هنا، فقد اأق�شم على  �

حفظ ال�شر، ومل اأمتّكن من معرفة �شبب اختطافهم للم�شتبعدين.
قال »اأن�س« بقلق �شديد:

ولكن اأبي واأّمي بني اأيديهم. �
قالت »�َشفق« بثقة:

�شنع�د، و�شُنخّل�شهم بطريقة ما. �
تراجع اأبناء »�َشرمد« للخلف بخط�ات منتظمة، انطفاأت الّنار، فرتاجع 
باقي اأفراد الأ�شرة معهم، كان ال�شّيد »كمال« ي�شري لـ»اأن�س« ُمطمئنا له، 
البيت  اإىل  عادوا  لهم،  تلّ�ح  وهي  بحرقة  تبكي  »دولت«  ال�شّيدة  وكانت 
بقل�ب ُمنك�شرة، كان »اأبادول« و»اأن�س« ي�شريان وكلهما ي�شعر بالنهزام، 
فعلى تلك الأر�س خا�شا الكثري من املعارك كمحاربني وانت�شرا فيها، كان 
دوًما هناك من يدعمهما، وكانت اأدواتهما واأ�شلحتهما م�شدر قّ�ة لهما، 
اللج�ء اإىل املكتبة العظمى كان مينحهما الأمان، جمّرد حتليق ال�شق�ر 
ف�قهما كان ُي�شعرهما بالأُن�س، اأّما الآن، فاملعركة تختلف، وخلفهم ن�شاء 
واأطفال ل ح�ل لهم ول قّ�ة، مّرت نف�س اخل�اطر براأ�س »كمال« واحلر�س 

يقتادونه اإىل ال�ّشجن مع زوجته.

كما دارت كط�احني اله�اء يف راأ�س »حمزة« اّلذي وقع اأ�شرًيا ل�شاحرة 
كظّلهم.  يتبعهم  اأن  اإّل  ميلك  يعد  ومل  اأهله،  حماية  من  منعته  حمقاء 
كان »اأن�س« ط�ال الّطريق ُينادي على ابنة اأخته »�شارة«، لقد اختفت يف 
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عليها،  خ�ًفا  يعت�شر  وقلبه  عليها  ينادي  ظّل  الأخرى،  هي  عني  غم�شة 
وعلى »ما�شيليا« اّلتي كانت يف ُعهدته وقطع وعًدا لـ»�ِشيفاو« اأّنه �شيحميها 
كابنته، وعلى »ن�ر« تلك امل�شكينة اّلتي ل متلك اأن تدفع عن نف�شها ما تلقاه 

من اأذى من »َرْيُهقانة«

اأ�شفق »حمزة« على والده فاأ�شرع يفّت�س عن البنات بني ال�ج�ه، كان 
وهي  »َرْيُهقانة«  �ش�ت  �شمع  عندما  ة  بغ�شّ �شعر  لقد  تخّبط،  يف  يرك�س 

تتحّدث على ل�شان »ن�ر«، ترى اأين ذهبت بها؟

اأين »طارق«؟  اأين »خالد«؟  اأين »ما�شيليا«؟  »ن�ر«؟  اأين  »�شارة«؟  اأين 
كان ُيحّدث نف�شه وه� يرك�س خلفهم هائًما على وجهه.

r
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-9-

»فاات ُمورجاان«

»طارق«

ونحن يف رحاب مملكة  يف�قه  ل  وكيف  يف�ق اخليال،  راأيناه  ما  كان 
عجيبة، ال�مي�س الأزرق، واخلّط الّرفيع الأحمر ف�ق خّط الأُفق العري�س، 
وف�قه ُتطّل مدينة كاملة باأ�شجارها واأنهارها ونخيلها وبي�تها، لكّنها تل�ح 

بني ال�ّشحاب الأبي�س!

فاتا م�رجانا)))! �
قالها »خالد« وقد ات�شعت حدقتا عينيه من فرط الندها�س وه� يتاأّمل 

�ش�رة املدينة املعّلقة يف اله�اء اأمامنا، �شاأله »�ِشيفاو« ُمتعّجًبا:
وما هي الـ»فاتا م�رجانا«؟ �

)1) أتت تسمية فاتا مورغانا من اللغة اإليطالية، ومعناها الجّنية مورغانا، وهو االسم اإليطايل 

ملورغان الجنية. تحدث هذه الظاهرة البرصية بسبب انكسار أشعة الضوء عند مرورها يف طبقات 

متفاوتة يف درجة الحرارة من الهواء، والتي تكون عىل شكل منفصل وغري متجانس، والتي تظهر 

الهواء الساخن عىل متاس مبارش مع طبقة هواء  انعكاس حراري، أي وجود طبقات من  خاصية 

باردة كثيفة وقريبة من سطح األرض. وجود هذا التامس يؤدي إىل انكسار األشعة الضوئية مام 

والتي تؤدي إىل ظهور األشكال   العدسة،  ما يشبه  الظاهرة بسبب تشكل  إىل نشوء هذه  يؤدي 

معلقة بالهواء.  
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اأجابه »خالد« وما زالت عيناه معّلقتني باملدينة:
ال�ّشراب الُقطبي)))، هل تعرفه يا »�ِشيفاو«؟ �
الأمر  � علينا  يختلط  دوًما  وح�شب،  حراوّي  ال�شّ ال�ّشراب  اأعرف 

حراء ح�لنا، نظّن اأّن هناك ماًء وعندما نقرتب  ونحن نقطع ال�شّ
ل جنده.

هذا ن�ع اآخر منه، ال�شراب ال�شحراوي ينعك�س على �شطح الأر�س،  �
اأّما هذا فينعك�س على طبقات اله�اء، فتبدو كاملراآة وتظهر ال�ش�رة 

عليها.
ُثّم  العري�س،  الأُفق  ف�ق خّط  املدينة  وتفّح�شت  »الّناظ�ر«،  اأخرجُت 

التفت نح� رفيقّي وُقلت لهما:
هناك..  � الّريح«  »بنات  راأيت  حقيقّية،  مدينة  اإّنها  �ش�رة!  لي�شت 

انظرا!
غري معق�ل! �

زاد  اله�اء،  يف  املعّلقة  املدينة  وطالعا  يدي،  من  »الّناظ�ر«  تناول 
اندها�شهما عندما تفّح�شا املدينة املقابلة على الأر�س، وكانت تل�ح من 
بعيد، فـ»بنات الّريح« يف الأعلى فقط، تنّقل »الّناظ�ر« بني اأيادينا ونحن 
املُطابقة  احلقيقّية  ون�شختها  بل  و�ش�رتها،  املدينة  بني  اأب�شارنا  ننقل 
الأُخرى!، كانت عينا »خالد« تربقان من �شّدة النبهار، ف�شاألتهما ودّقات 

قلبي تت�شارع بجن�ن:

 Fata Morgana 1) الّساب الُقطبي أو(

 هي ظاهرة برصية تصنف من أنواع الساب، والذي يشاهد عند رشيط ضيق فوق األفق. تؤدي 

ظاهرة الساب هذه إىل حدوث تشوه يف شكل األجسام املشاهدة، بحيث يصعب متييزها.
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هل اأنتما ُم�شتعّدان؟ �
م�شتعّدان  لأّي �شيء؟ �

خلعُت معطفي وقمت باإخراج اخلطاطيف والأحبال وقلت لهما:
»ال�ّشراب الُقطبي« �شريع التغري، اأ�شرعا لكي نت�شّلق قبل اأن تختفي  �

املدينة. فنحن نتعّلم �شع�د اجلبال من اأجل هذا.
 �شنت�شّلق ماذا؟ �
�شنعّلق احلبال باملدينة املُعّلقة ونت�شّلق �شع�ًدا لكي ن�شل اإىل تلك  �

املدينة.
عقد »خالد« حاجبيه وقال با�شتنكار:

تلك جمّرد �ش�رة..انعكا�س يا »طارق«! �
هذه مدينة حقيقّية يا »خالد«، لي�شت �شراًبا كما تظن. �
اأخ�شى اأن... �

قاطعته قبل اأن يكملها وقلت له:
اأن�شيت اأننا يف مملكة البلغة! �شاأ�شعد اإليها الآن. �
على  � ُمقدم  اأنت  ما  عاقبة  تقّدر  هل  اأرج�ك،  مهًل..انتظر  مهًل 

فعله؟ قد يك�ن هذا عاملًا غريًبا خُمتلًفا نتيه فيه، وقد ل نع�د.
ل اأ�شتطيع كبح جماح نف�شي.. ف�ش�يل �شديد وقلبي حديد.. اأن�شيت  �

يا �شاح؟
 كّف عن املزاح يا »طارق«. �
لكنني ل اأمزح هذه املّرة! �
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وانطلق  الّرياح،  اأُ�شابق  وكاأّنني  �شديدة  ب�شرعة  املدينة  نح�  رك�شُت 
وكان  املدينة،  اأ�شفل  وقفنا  علي،  يناديان  وهما  خلفي  و»�ِشيفاو«  »خالد« 
مغامرة  بداية  غام�ٍس  نح�  على  ا�شت�شعرُت  خُميًفا،  ح�لنا  الّرياح  دوّي 
جّدي  بخّطاف  اأم�شكت  �شابقاتها،  من  �شٍك  دون  خط�رة  اأكرث  جديدة 
»بادي�س« وكان له قاعدة ُي�شغط  عليها اخُلّطاف امل��ش�ل باحلبال لينطلق 
كالقذيفة نح� الأعلى، ُقمت ب�شغطه نح� الّقاعدة بقّ�ة ُثّم دفعت املدو�س 
فانطلق اخلّطاف نح� املدينة املعّلقة، كانت احلبال تتمدد ب�شكل ُم�شتمّر 
وعجائبّي، ل تت�قف اإّل عندما تعلق بهدف، مل ينده�س »خالد« فهذا ديدن 
اأّما »�ِشيفاو« فكان يف �شدمة مما يراه باأُّم  املُحاربني واأدواتهم العجيبة، 
اأوتيت من قّ�ة  اإىل مرماه، فجذبته نح�ي بكّل ما  عينه، و�شل اخلّطاف 

وتعّلقت به، و�شحت يف حما�س منادًيا عليهما ليتعّلقا خلفي:
اأراأيتما! هّيا، ل تخافا، تلك احلبال قادرة على حمل ثلثة اأفيال. �

�شاح »�ِشيفاو«:
وماذا ل� �شقطنا على روؤو�شنا. �

�شحكت بانفعال و�شرخت قائًل:
�شنم�ت يف احلال! �

قال »خالد« وه� يجذب احلبل اّلذي تعّلقت به:
اأّيها املجن�ن، نحن ل نعرف �شيًئا عن تلك املدينة الغريبة. �
من  � اأه�ن  هذا  األي�س  ال�قت،  لبع�س  جمن�ًنا  تك�ن  اأن  العقل  من 

الغ��س بني احليتان يف بحر »ِحند�س« املظلم اأّيها املُحارب؟ ماذا 
ُكنت تعرف عن الأُوركا؟
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ُثّم تعّلق باحلبل، وبداأ ي�شعد خلفي، كان  وقف »خالد« هنيهة يفّكر، 
وكان  و�شديدين،  الع�شلت  مفت�يل  لذراعني  ويحتاج  �شعًبا،  ال�شع�د 
»خالد« ل يختلف عن »�ِشيفاو«، فكلهما ق�ّي البنية، وكانت تلك احلبال 

تلت�شق بكف�فنا، وكاأّنها تت�شبث بنا حّتى ل ُت�شقطنا، �شحت لأُنبههما:
-ل تنظرا للأ�شفل.

جنحنا يف ال��ش�ل اإىل املدينة، وف�ر اأن وطئت اأقدامنا اأر�شها، تناهى 
ُكّنا  اأنفا�شنا، فقد  لنلتقط  اإىل م�شامعنا �شهيل اخلي�ل املُجّنحة، جل�شنا 

ُمتعبني للغاية.

r
باإلقاء  احُلّرا�س  بداأ  عندما  »ما�شيليا«  مع  ت�شللت  قد  »�شارة«  كانت 
نح�  ورك�شتا  تتبعها،  اأن  »ما�شيليا«  اأخربتها  العائلة،  اأفراد  على  القب�س 
وقفتا  الأُ�ش�د«،  »م�شرح  قدمًيا  عليه  ُيطلق  كان  كما  اأو  الّرومايّن  امل�شرح 

للتقاط اأنفا�شهما، قالت »ما�شيليا« وهي تتلّفت يف خ�ف:
املكان هنا بعيد عن اأعني اأهل املدينة، �شنبقى قليًل فقط، اأخ�شى  �

اأن يعرث علينا احُلّرا�س فهم ياأت�ن اإليه كّل ليلة بعد اأن ينام اجلميع.
قالت »�شارة« بثبات:

قد  � »�َشرمد«  فاأبناء  بالبيت،  العائلة  اأفراد  باقي  مع  اأننا  �شيظن�ن 
اأحاط�ا مبن تبّقى من اأفراد العائلة وكان عددهم كبرًيا، ولن يت�ّقع 

احلّرا�س فرارنا.
وماذا �شنفعل الآن؟ �
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�شنبحث عن »قتادة« و»متيم«، وباقي �شباب املدينة ونتحّدث اإليهم. �
اأمتزحني، اإّنهم ي�شمرون لنا ال�ّشّر! �
لأّنهم مل يعرف�ا احلقيقة كاملة، �شاأروي لهم كّل �شيء عن عائلتنا  �

وعن املُحاربني، ل بّد اأن نتَّحد مل�اجهة »بيادق الّظلم«.
حّذرين »�ِشيفاو« من »قتادة«، كان ُيعامله بحذر �شديد، اأخربين اأّن  �

»قتادة« لديه نزعة حتّكمّية، ول يقبل الّت�شاور، ُيريد اأن ين�شاع من 
اأمامه لراأيه وح�شب.

�شي�شّلم�ننا  � الفرو�س  اأ�ش�اأ  وعلى  الّتجربة،  خ��س  من  بّد  ل 
للحّرا�س، و�شيحب�ش�ننا مع جّدي وجّدتي، ولن يرتكنا خايل »اأن�س« 

يف اأ�شرهم، اأثق بحكمته، �شيجد خّطة ما.
لن يرتكنا اهلل. �

اأغم�شت »�شارة« عينيها، وتذّكرت كلمات اأبادول« فقالت لها:
نعم يا »ما�شيليا«..�شُينقذنا اهلل كما ُينقذنا يف كّل مّرة. �
�شنمكُث هنا حّتى تهداأ املدينة، فامل�شرح مهج�ر كالعادة، فجميعنا  �

يف املدينة نخ�شى القرتاب منه، ول اأدري كيف اأجل�س معك يف ركن 
منه الآن.

ملاذا تخ�ش�ن القرتاب منه؟   �
رمّبا  � للغاية،  خُميفة  الّداخلية،  قاعته  من  ت�شدر  اّلتي  الأ�ش�ات 

هناك وح��س �شارية، ومن يقرتب من تلك القاعة يعاقب باحلب�س، 
نحن ل نعلم ما ُيخف�نه عّنا هنا.
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يكن  مل  الأ�ش�ات،  اإىل  الإن�شات  حتاول  منهما  وكّل  ال�ّشمع  اأطرقتا 
هناك �ش�ى دوّي الّرياح، بقيتا على حالهما للحظات ثقيلة قبل اأن تق�ل 

»�شارة«:
منا�شبة  � هند�شّية  بطريقة  م�شمم  امل�شرح  اأّن  »خالد«  اأخربنا 

وامل�شتديرة  املربعة  الكّ�ات  فتلك  وتكبريها،  الأ�ش�ات  ل�شتقبال 
تعمل على ت�شخيم تردد الأ�ش�ات، وترفعها لي�شمعها كّل من يجل�س 

على مدّرجات امل�شرح.
قالت »ما�شيليا« وهي تهّز كتفيها:

ُيقال اإّنه كان م�شرًحا للأ�ش�د، فهنا كان الّرومان ُيطلق�ن الأُ�ش�د  �
الأُ�ش�د  بينما  مل�شاهدتهم  ويجل�ش�ن  املعاقبني،  على  املُفرت�شة 

تلتهمهم التهاًما.
ُثّم �شّيقت عينيها وهي تطرق ال�ّشمع وحتّدق يف الّتماثيل امل�ّزعة على 

جانبيه:
ها هي الأ�ش�ات.. اأت�شمعينها؟ �
هذا ُهراء، كّفي عن هذا يا »ما�شيليا«. �

تاأملت »�شارة« وجهها على �ش�ء القمر ال�ّشاطع يف ال�ّشماء، وقالت لها:
واأّن هذا جمّرد �شدى  � اأّن تلك القاعة فارغة،  ح�شًنا، �شاأُثبُت لك 

للأ�ش�ات، اتبعيني.
ال�حيدة  الّداخلية  القاعة  ب�ابة  على  م�شاءتان  �شعلتان  هناك  كان 
علتني ينعك�س على وج�ه الّتماثيل  امللحقة ب�شاحة امل�شرح، وكان �ش�ء ال�شُّ
ت�شمع  »�شارة«  بداأت  اقرتابهما  ف�ر  بالفعل،  خميفة  �ش�رة  يف  فيظهرها 
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الأ�ش�ات اّلتي حتّدثت عنها »ما�شيليا«، همهمات، وفحيح، و�شراخ، �ش�ت 
غريب وكاأّن اأحدهم يغرغر باملاء، و�شيء ُي�شبه الزئري لكّنه لي�س زئرًيا.. 
بل ه� �ش�ت اإن�شان يتحّدث تارة، ويحمحم غا�شًبا تارة، ت�قفت للحظة، 
وكانت »ما�شيليا« خلفها ترجتف وكاأّنها عقرب ث�اٍن علق متذبذًبا يف �شاعة 
ودلفت  بال�ّشعلة،  واأم�شكت  عليه  و�شعدت  حجًرا  »�شارة«  جّرت  مت�قفة، 
وتغّلبت  كالّط�د  ثبتت  لكّنها  كّله،  بج�شدها  ق�شعريرة  �شرت  وقد  للقاعة 
على حلظة اخل�ف الأوىل، وتقّدمت بحذر، وبدت الآن ُت�شبه اأُّمها »حبيبة« 

يف رباطة جاأ�شها وقّ�تها.

r
�ش�ب،  كّل  من  »اأبادول«  عائلة  ببيت  ُيحيط�ن  »�َشرمد«  اأبناء  كان 
»�شرمد«  اأبناء  فر�س  بال�ّشلح،  املدججني  احلّرا�س  من  كتيبة  واأمامهم 
لن  لـ»اأبادول«  »�َشفق«  قالت  وكما  لكّنهم  فيه،  ومن  البيت  حلماية  ط�ًقا 
يتمّكن�ا من القتال، �شي�شّدون ال�شربات فقط، ومينع�ن احُلّرا�س عنهم. 
وقفت »�شفق« اأمام »اأبادول« ف�ر اأن دلف مع من تبّقى من اأفراد عائلته، 

وقالت وهي ُت�شّبك كّفيها:
ولكّنهم  � اأُ�شاعدهم،  اأن  وددت  و»�ِشيفاو«،  و»طارق«  »خالد«  راأيت 

دلف�ا نطاق منطقة حمج�بة عن اأعيننا باأر�س »الَكَنْهَ�ر«.
ة هذا العهد املرُبم بني املحققني واأبيك؟ � ما ق�شّ
حتًما �شاأعرف، ولكن.. هناك ما اأوّد اأن اأخربكم عنه �

ُين�شت�ن يف  الّثلثة  »اأبادول« ووقف  »اأن�س«، ومعه »مرام« من  اقرتب 
اهتمام، قالت »�َشفق« ب�ش�ت ت�ش�به رّنة حتذير:
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يق�م�ن  � الّظلم«  »بيادق  الي�م،  غريًبا  �شيًئا  واأخي  اأنا  راأيت  لقد 
باإلقاء بع�س امل�شتبعدين يف فج�ة امل�ت، اّلتي كانت »َرْيُهقانة« تهّم 

باإلقاء بيتكم فيها.
قال »اأن�س«:

اأتق�شدين »الك�ازارات« اّلتي اأخربنا »خالد« عنها؟ �
لكّنها فج�ة  � »اأن�س«،  �شّيد  يا  لك  يروق  اّلذي  اللقب  عليها  فلُتطلق 

ويختفي  وحُترقه،  وتفتته،  بداخلها،  ُيرَمى  ما  كّل  تلتهم  مميتة، 
للأبد.

قال »اأن�س«:
ملاذا يفعل ه�ؤلء البيادق كّل هذا؟ �
ياأتي الأمر املُبا�شر من »املحققني«، ويبدو اأّن ه�ؤلء املُحققني لهم  �

رئي�س وزعيم ه� الّراأ�س املُدّبر لكّل هذا.
نحن يف خطر! ل بّد اأن نعرث على »حمزة« ب�شرعة. �
باملنا�شبة، �شارت »َرْيُهقانة« ل تراه الآن. �

�شرخت »مرام« يف فزع:
ماذا؟ كيف ل تراه؟ هل مات ولدي؟  �

�شاحت »فرح« يف هلع:
هل األقى »بيادق الّظلم« باأخي يف فج�ة امل�ت؟ �

قالت »�َشفق« لُتهّدئ من روعها:
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هم ل يرونه يا »فرح« فكيف �شُيلق�نه فيها. �
اأردفت »�َشفق« حُمّدثة اجلميع:

 كما فهمت من ح�ارها مع رفيقها »اأ�شَحم« وه� من املجاهيم... �
قاطعها »اأبادول« قائًل:

املجاهيم هنا! �
�شّيد  � يا  باأمركم  ويعرف  »َرْيُهقانة«،  ع�شيق  وه�  »اأ�شحم«،  هذا 

»اأبادول«.
قال »اأن�س« بانزعاج �شديد:

»اأَ�ْشحم« وقد كان  � ُيعاونها  »امَلَجاهيم« هكذا! وكيف  وكيف يرتكنا 
ي�اجه�ن  وهم  »اأمان��س«  جبل  ف�ق  بكتٍف  كتًفا  معهم  »حمزة« 

»الّدوا�شر«؟
تخّل�ا  »املجاهيم«  حّتى  بالأفكار،  ي�شّج  وراأ�شه  حزيًنا،  »اأبادول«  كان 

عنه، قالت »�َشفق« م��شحة لهم:
نحن ل نتجاوز حدودنا ولي�س لنا املرور باأر�شهم و�شلطانهم، لكّن  �

»اأ�شحم« خالف العهد، ودخ�له نطاق اأر�س »الَكَنْهَ�ر« هنا ُيعّر�شه 
عن  اأمركم  وُيخفي  »َرْيُهقانة«،  اأجل  من  هذا  يفعل  وه�  للخطر، 

رفاء. باقي »املجاهيم« ال�شُّ
�شاألها »اأبادول«:

وماذا فهمِت من ح�ارهما؟ �
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هناك من َحجب »حمزة« عن عني »َرْيُهقانة«، وهذا يدّل على وج�د  �
كيان اآخر اأق�ى منها ُي�شيطر الآن على »حمزة«.

جتتاح  بحرارة  �شعر  يرونه،  ل  وهم  ي�شمعهم  بينهم،  »حمزة«  كان 
الّطريقة؟    بتلك  ومعزوًل  واأ�شرًيا،  عاجًزا،  �شيظل  متى  حّتى   ج�شده، 
لف املدينة ليل اأ�ش�د ثقيل �شديد ال�طاأة على نف��شهم، ان�شرفت »�َشفق« 
للبحث عن »�شارة« و»ما�شيليا« مع بع�س اأبناء »�َشرمد«، وتركت اأهل البيت 
يف اأ�ش�اأ ليلة مّرت بهم، الآن هم ممّزق�ن يف اأرجاء مملكة البلغة، على 

اأر�س »الَكَنْهَ�ر«، ومعّر�ش�ن خلطر مُميت. 

r
اّلتي ي�شعد فيها  ي�ؤمله، فتلك هي املّرة الأوىل  كان ج�شد »خالد« كّله 
ف�قه  »طارًقا«  ُيراقب  تعب  وكّلما  كان  ال�ّشماء،  من  يتدىّل  حبًل  مت�شّلًقا 
وه� يت�شّلق بخّفة فيزداد حما�شه، وّد ل� التفَت نح� »�ِشيفاو« اأكرث من مّرة 
احلبال  كانت  اللتفات،  من  ُيحّذرهما  ظّل  »طارق«  لكّن  عليه،  ليطمئّن 
ب�شكل  بكف�فهم  تلت�شق  وكانت  قبل،  من  مثلها  ير  ومل  ومتينة  جمدولة 
تلقائّي كّلما مل�ش�ها، وكاأّنها تقب�س على كف�فهم كما يقب�ش�ن هم عليها، 
و�شل�ا اإىل تلك املدينة الغريبة، وكان الليل قد اأرخى �شدوله، متددوا على 
كاآية من  بالّنج�م مب�ش�طة ف�قهم  امل��ّشاة  ال�ّشماء  الأر�س وكانت عباءة 
اآيات اهلل، مل يكن لديهم جهد ول قّ�ة، ومل يتحّرك اأّي منهم قيد اأمُنلة، 
ويتحّدث�ن  اأنفا�شهم،  التقاط  يحاول�ن  حالهم  على  وهم  ط�يل  وقت  مّر 
ببطء �شديد، بكلمات مقت�شبة، يطمئن�ن على بع�شهم البع�س باأ�ش�اتهم 
املُتعبة، فقد اأرهقهم هذا حًقا. ا�شت�شلم�ا للن�م على اأر�س ل يعرف�نها ول 

تعرفهم بقاعها! وكاأّن هناك من خّدرهم للتّ�.

r
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-10-

مسرح األسود

ُثّم  ببطء،  قدميها  اإحدى  ناقلة  بخط�ة،  خط�ة  تتقدم  »�شارة«  كانت 
القدم  تنقل  اأن  قبل  فيها  ركن  كل  وتتفّح�س  القاعة،  اأرجاء  يف  حُتّدق 
اأثر  ل  خالية،  امل�شرح  �شدر  يف  القابعة  الّداخلية  القاعة  كانت  الأُخرى. 

ملخل�ق بها، ول وج�د للحّرا�س هناك! هم�شت قائلة:
اأراأيِت يا »ما�شيليا«، ل اأثر ملخل�ق هنا. �
وملاذا تهم�شني اإن ُكنت على يقني اأّنها خالية. �

التفتت »�شارة« نح�ها وابت�شمت، فقد �شدقت »ما�شيليا«، فرغم ثبات 
وخُميفة،  غريبة  اأ�ش�ات  هناك  فبالفعل  الأمر،  يف  ترتاب  فهي  »�شارة« 

تعالت الأ�ش�ات وزادت، فهم�شت »ما�شيليا«:
رمّبا ي�شكنها اجلّن كاأ�شدقائكم اّلذين ظهروا منذ قليل. �
الأ�ش�ات ت�شدر من باطن الأر�س. �

بيديها  عليها  قب�شت  اّلتي  لـ»ما�شيليا«  بال�ّشعلة  يدها  »�شارة«  مّدت 
ا واأل�شقت اأذنها بالأر�س، واأغم�شت  الثنتني، ُثّم انبطحت »�شارة« اأر�شً

عينيها، واأن�شتت برتكيز �شديد.
الأ�ش�ات ت�شدر من باطن الأر�س بالفعل، اعتدلت وحت�ش�شت الأر�س 
�ش�ى  ي�شتغرق  مل  بحث  بعد  عليه  عرثت  خفّي،  باب  عن  باحثة  بكفيها 
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دقيقتني، حاولت جذبه لكّنه كان ثقيًل ويحتاج لذراع ق�ّية، مل تتمّكن من 
حتريكه، وقفت متاأّهبة وقالت لـ»ما�شيليا«:

حان وقت الّذهاب اإىل »قتادة«، لدينا ما �شيقنعه بالن�شمام اإلينا،  �
اأن  بّد  ول  القاعة،  هذه  اأر�س  حتت  حمتجزون  اأ�شخا�س  هناك 

ُننقذهم.
الفتاتان  ت�شللت  العرتا�س،  ُفر�شة  لـ»ما�شيليا«  »�شارة«  ترتك  مل 
وقفت  اّلذي  احلجر  واأبعدت  ملكانها،  ال�ّشعلة  »�شارة«  واأعادت  للخارج 
عليه، كانت الُطرق خالية، اإّل حميط بيت العائلة، فقد كان ممتلًئا باأبناء 
ُقرب  »قتادة«  بيت  وكان  احلّرا�س.  من  كبرية  حلقة  وح�لهم  »�َشرمد«، 
ال�ّش�ق، و�شلت الفتاتان لبيته، وحتّدثت »�َشارة« اإليه ه� ورفاقه، �شاأل�ها 
ا عن ابن خالها »حمزة«  الكثري من الأ�شئلة عن املُحاربني، واأخربتهم اأي�شً

وما حدث له.
ما  كّل  ُي�شّدق�ن  ل  وكان�ا  كاف،  ب�شكٍل  ف�ش�لهم  اأ�شبعت  وعندما 

اأخربتهم به رغم �شدقها يف كّل حرف تنطقه، اأ�شافت قائلة:
هنا  � ال�اقع  الّظلم  اإليك،  والأمر  »قتادة«،  يا  القائد  اأنت  والآن، 

على اجلميع غري مقب�ل، ولي�س من حّق اأحدهم اأًيا كان اأن ُيقرر 
م�شائرنا، فماذا تق�ل؟

على  قادرين  »اأبادول«  وعائلة  ورفاقه  ه�  هل  حائًرا،  »َقتادة«  كان 
م�اجهة »املحققني« و»بيادق الّظلم« اأم ل؟ قال بعد �شمت ثقيل:

»�َشرمد«  � اأبناء  من  اجلّن  فمعكم  اأنتم  اأّما  اأ�شلحة،  معنا  لي�س 
اخلا�ّس،  �شلحه  منكم  حُمارب  ولكّل  الهجمات،  عنكم  ي�شّدون 
جّدك الأكرب ي�شرب بع�شاه في�شّق الأر�س وُيزلزلها، واأخ�ك لديه 
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عجيبة  مطرقة  لديها  خالك  وابنة  اأمامه،  من  بها  يحرق  كرات 
ك�شرت بها �شاق اجلندي، نحن �شعاف و�شي�شحق�ننا يف حلظة.

قالت »�شارة«:
وكما  � وجدتي،  كمال  وجدي  خايل  وكذلك  �شلح،  لدّي  لي�س 

اأخربتك، اأ�شلحة العائلة القدمية ل تعمل، ولي�س لدينا ات�شال مع 
املكتبة العظمى وما يتعّلق بها من اأُم�ر، ل ي�شاعدنا »املغاتري«، ول 
نحن  »ورا�شني«،  مدينة  جي�س  ول  »اأوركا«،  �شعب  ول  »املجاهيم«، 

وحدنا ونحتاج ع�نكم، كما اأّن احلرب لي�شت بال�ّشلح فقط.
ال�ّشيف لل�ّشيف، والّذراع للّذراع، وال�ّشلح لل�ّشلح.. هكذا تعّلمنا. �
ورجال �شجعان، وراأ�س يخطط ويفكر، حبانا اهلل بالعقل من اأجل  �

هذا.
�شمت »قتادة« هنيهة، والتفت نح� رفاقه، وبداأ لأّول مّرة ي�شتمع اإىل 
على  اأنف�شهم  ي�زع�ا  اأن  منها  الأفكار،  من  الكثري  لديهم  كان  كلماتهم، 
البي�ت للحديث مع �شّكان املدينة، ومنها ال�شتعانة مبطرقة »فرح« ل�شرب 
جدران الأنفاق اّلتي مل يتمّكن�ا من اإكمال حفرها، ومنها ا�شطناع معركة 
اإليهم،  املن�شمني  وامل�شرفني  »اأبادول« خلداع احلّرا�س  بينهم وبني عائلة 

ومنها ومنها....
وبعد اأن انته�ا من طرح اأفكارهم قالت »�شارة«:

�شع لنا ُخّطة يا »قتادة«، ول� علم اأبناء »�َشرمد« بان�شمامكم اإلينا  �
�شي�شدون عّنا وعنكم الهجمات، وعندها �شي�شطّر احلّرا�س اإىل 
احلقيقة،  و�شنكت�شف  و»املحققني«،  الّظلم«،  »بيادق  ا�شتدعاء 

ورمّبا نتمّكن من اخلروج من هنا.
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ح�شًنا، �شنبداأ من الغد باحلديث اإىل �ُشّكان املدينة. �
لكّن  »ما�شيليا«،  مع  الّنظرات  وتبادلت  بكلماته  »�شارة«  ا�شتب�شرت 

»قتادة« ر�شقها بنظرة ثاقبة وقال:
يف  � اأنِت  و�شتبقني  الليلة،  بيتكم  دخ�ل  على  »ما�شيليا«  �شُن�شاعد 

اأبناء  حماية  على  �شتحر�س  عائلتك  اأّن  لن�شمن  هنا  عهدتنا 
»�َشرمد« لنا، ولُتخربهم »ما�شيليا« بخّطتنا، ونرى ما �شيحدث.

هّزت »�شارة« راأ�شها م�افقة، واأدركت اأّنه ما زال يت�شكك يف ن�ايا عائلة 
»اأبادول« رغم كل ما اأخربته به. �شاألته باهتمام:

وماذا عن املحتجزين حتت اأر�س م�شرح الأ�ش�د؟ �
�شنذهب لُنخّل�شهم من الأ�شر بالّتاأكيد. �

خرج »قتادة« مع بع�س رفاقه وهم ي�شحب�ن »ما�شيليا« معهم، وترك�ا 
لفت  مما  عنيًفا  �شجاًرا  افتعل�ا  البيت،  نح�  وت�جه�ا  خلفهم،  »�شارة« 
اأنظار احُلّرا�س اإليهم، وكاأّن اأحدهم ي�ّد دخ�ل البيت والآخر مينعه، األقى 
احلّرا�س القب�س عليهما، وكان »اأن�س« ُيراقب كّل �شيء من الّنافذة، راأى 
اأبناء »�َشرمد«  اإليه من بعيد، فخرج بنف�شه وحماه  »ما�شيليا« وهي ُت�شري 

واأدخلها للبيت، فدلفت معه واأخربتهم بخّطة »�شارة« و»قتادة«.
لقاء  ي�ّد  كان  البيت،  ح�ل  يط�ف  »احلارث«  الطبيب  كان  قليل  قبل 
»اأبادول« بعد اأن عرف باأّنه من املُحاربني القدامى، لكّن احلّرا�س منع�ه، 

ورف�ش�ا ال�ّشماح له بالّدخ�ل، وكان�ا �شارمني معه للغاية.

r
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 كانت »َرْيُهقانة« ُتعّلق »ن�ر« من �شاقيها مقل�بة يف اله�اء، وكانت تدور 
ح�لها وهي تزوم من �شّدة الغيظ، قالت بحنق �شديد:

اأّيتها احلمقاء، مل تك�ين اأبًدا ُمفيدة، �شاأقتلك. �

قالت »ن�ر« ب�ش�ت يغلبه الياأ�س:

فليكن هذا ب�شرعة، فقد مللت. �

اأطاحت بج�شدها و�شربته باحلائط وقالت بازدراء:

�ُشحًقا لك ولكم جميًعا، كان ل بّد من قتلِك بعدما قتلت »ح�ّشان«،  �
ما يدفعني للإبقاء على حياتك الآن فقط ه� حاجتي خلداع حّرا�س 

مدينة »ُكِ�يُك�ل« حّتى اأ�شل ملُرادي.

اله�اء  يف  عالًيا  ذراعها  وحّركت  »ن�ر«،  جتاه  يدها  وّجهت»َرْيُهقانة« 
بقّ�ة، فارتفعت »ن�ر« عن الأر�س، وُعّلقت يف اله�اء، و�شعرت بالختناق، 
ُثّم ُحب�س �ش�تها، ُثّم اأرخت »َرْيُهقانة« قب�شتها فجاأة فاأ�شقطت »ن�ر« على 

الأر�س فاقدة ل�عيها.

لـ»ُكِ�يُك�ل« للبحث عن »حمزة«، لكّنها كانت  اأرادت »َرْيُهقانة« الع�دة 
على  تقدر  عادت  وما  قبل،  ذي  عن  كثرًيا  وهنت  فقد  »اأَ�ْشَحم«،  تنتظر 
الب�شر  ه�ؤلء  على  ال�ّشيطرة  من  تتمّكن  بالكاد  »�َشرمد«،  اأبناء  م�اجهة 
عاف، كما اأّنها تخ�شى القّنا�شني. عاد »اأَ�ْشَحم« وكان يتاأجج من �شّدة  ال�شّ

الغ�شب، واأراد احلديث معها.

r
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ذهب »َقتادة« و»متيم« واثنان من ال�ّشباب الأق�ياء مع »�شارة«، وت�شلل�ا 
باحثني عن  ودلف�ا  ال�ّشعل  الأُ�ش�د، حمل�ا  امللحقة مب�شرح  للقاعة  جميًعا 
الباب الأر�شّي اّلذي عرثت عليه »�شارة«، ا�شتطاع�ا اأن يفتح�ه، كان ثقًيل 
الدرج احلجري  لرفعه، هبط�ا على  اإىل جهد كبري  بالفعل  جًدا ويحتاج 
نح� الأ�شفل، فاحت رائحة القذارة من املكان، و�شع�ا اأيديهم على اأن�فهم 
واأف�اههم، كاد بع�شهم يتقّياأ، كانت الّرائحة ُت�شبه رائحة اجلثث املتعّفنة.
�شاروا بخط�ات ُمرتع�شة، عرثوا على ثلثة �ُشجناء، �شاب �شخم اجلّثة 
له ذراعان عظيمان، و�شعر كثيف وط�يل، وكان م�شل�شًل بقيد من حديد 
اأعمى  وعج�ز  الهمهمة،  عن  يت�ّقف  ول  با�شتمرار  منه  الّتخل�س  يحاول 
وكاأّنه  مفه�مة  غري  بعبارات  ويهذي  راأ�شه  وُينّك�س  الأر�س  على  يجل�س 
وكّفان  رج�لية،  ملمح  لها  الكرادي�س  عظيمة  وامراأة  باحُلّمى،  ُم�شاب 
غليظان، ول حُت�شن الكلم وكاأّن بعقلها ل�ثة، ورغم قّ�ة بنيتها كانت اآثار 
الّتعب والإرهاق تبدو عليها. وقف »قتادة« قبالة ال�ّشاب اّلذي قال ُم�شتغيًثا:

اأخرج�ين من ُهنا، »بيادق الّظلم« اختطف�ين منذ ي�مني. �
اجلاحظتني  بعينيها  وطالعتهم  احلديدية  بالق�شبان  املراأة  اأم�شكت 

واأ�شدرت اأ�ش�اًتا غري مفه�مة.
�شاأل »قتادة« ال�ّشاب:

ما بها تلك املراأة؟ �
م�شكينة، عقلها به ل�ثة. �
هل اأخربوكم عن �شبب احتجازكم حتت الأر�س؟ �
ل... اأنقذونا اأرج�كم. �
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بدا كهيكل  اإليهم،  ُين�شت  وبقي مكانه  �شفة،  ببنت  الأعمى  ينب�س  مل 
ا من اجللد، بداأ »َقتادة« ورفاقه يك�شرون الأقفال،  عظمّي يرتدي قمي�شً
ُثّم ال�ّشل�شل اّلتي كان�ا مقيدين بها. جنح�ا يف حترير امل�شاجني الثلثة، 
و�شاعدوهم على اخلروج من تلك الزنزانة الكئيبة، ت�شلل�ا جميًعا وعادوا 
بهم اإىل بيت »قتادة«، وكان احلّرا�س م�شغ�لني ببيت »اأبادول« وما ح�له 
من اأبناء »�َشرمد«، فلم ينتبه�ا لقتحامهم تلك الّزنازين اّلتي تقبع حتت 
الأر�س، مّرت ليلة ع�شيبة، »كمال« وزوجته يف ال�ّشجن ينه�شهما القلق، 

و»اأبادول« يف حالة انهزام �شديدة.
اأّما  ولديها،  تبكي  و»مرام«  واإياًبا،  ذهاًبا  الغرفة  يقطع  »اأن�س«  كان   

ال�شغريان »فرح« و»�شليمان« فقد ا�شت�شلما للّن�م.
�شطح  اأّي  على  الكتابة  ُيحاول  واأُّمه،  اأبيه  بني  يتنّقل  »حمزة«  كان 
كان  بتحريكه،  ليق�م  �شيء  اأّي  مل�س  حاول  اأبًدا،  ُيفلح  مل  لكّنه  اأمامهما، 
يدور كالقط بالبيت ُيحاول فعل اأّي �شيء، حّتى اأّنه حاول اإثارة غ�شب قّطة 
»�شليمان« لكّنها مل ت�شعر به على الإطلق، اأخذ يت�شاءل يف نف�شه.. ملاذا ل 
ي�شعر بي القّط كما �شعرت بي الّذئاب يف وادي »الَهَماليل«؟  نام�ا جميًعا 

من �شّدة التعب رغم القلق اّلذي كان ينه�س روؤو�شهم.
املراأة  بتلك  بالعتناء  قامت  اأن  بعد  »�شارة«  نامت  »قتادة«  بيت  ويف   
اّلتي حرروها من الأ�شر للتّ�، فقد كانت غريبة الأط�ار، وقد نفرت الن�شاء 
وعنيفة  الطباع  جاّفة  كانت  فقد  وحدها  غرفة  يف  لتنام  وترك�ها  منها، 
ترتّقب  وحيدة  كانت  فقد  »ن�ر«  امل�شكينة  اأّما  با�شتمرار.  وتهذي  معهّن، 
و�شط ظلمة الّديج�ر، مل يغم�س لها جفن منذ اأفاقت بعد �شق�طها على 
الأر�س، فقد األقتها »َرْيُهقانة« يف جٍب عميق وكاأنه قلب اجلحيم، وجبينها 
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د عرًقا من �شّدة احلّر يف هذا املكان الكئيب، بينما عيناها تهميان  يتف�شّ
�شديد.  رعٍب  يف  نف�شها  على  وتتق�قع  �شاقيها،  حتت�شن  وهي   بالّدم�ع 
بني  معّلقة  مدينة  ويف  العجيبة،  اململكة  تلك  بقاع  من  اأخرى  بقعة  ويف 
ال�ّشباب  من  ثلثة  ُهناك  كان  »الَكَنْهَ�ر«  اأر�س  على  والأر�س،  ال�ّشماء 
الّتخدير!  من  حالة  يف  وكاأّنهم  الأخ�شر  الُع�شب  على  م�شتلقني  الأق�ياء 
يحتاج�ن  كان�ا  للغاية،  مرهق�ن  وهم  مفت�حة،  بعي�ن  ال�ّشماء  يطالع�ن 

للن�م، وهذا ما حدث بالفعل!

r



247

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

-11-

»بنات الّريح«

والب�شاتني  وال�ّشه�ل  التلل  على  الذهبية  دنانريها  ال�ّشم�س  بعرثت 
يف كل بقعة باملدينة، اأيقظ �ُشعاع ال�ّشم�س احلاين »طارًقا« وكان اأّول من 
فتح عينيه منهم، فاأ�شرع باإيقاظ »خالد«، و»�ِشيفاو«، ووقف الّثلثة وهم 
من  الكثري  هناك  كان  الطريقة،  بتلك  للّن�م  ا�شت�شلم�ا  كيف  يتعّجب�ن 
اأن�اعها،  باختلف  الفاكهة  باأ�شجار  مّروا  وال�ّشه�ل اخل�شراء،  املراعي، 
كان »طارق« اأكرثهم جمازفة واأكل منها يف احلال، فقد كان جائًعا للغاية.
التقط »�ِشيفاو« ثمرة تّفاح والتهمها ه� الآخر، وكان »خالد« اآخرهم، 
فقد بداأ ياأكل بعد اأن اطماأّن على �شلمتهما، فقد كان ُمرتاًبا يخ�شى اأن 
مي�ت قبل اأن ُينقذ اأخاه وعائلته، ومّر الأمر ب�شلم، مّروا بنهر جاٍر ف�شرب 

كّل منهم حّتى ارت�ى، وو�شل�ا اأخرًيا ملراعي اخلي�ل.
تبارك اهلل! �

قالها »خالد« ب�ش�ت مرتفع وه� يفتح ذراعيه ويقف م�شدوًها متاأّمًل 
اخلي�ل وهي تهملج وتختلط مع بع�شها البع�س، وقد �شّكل اختلف األ�انها 

ل�حة رّبانية بديعة.
�شاألهما  الّنف�س،  يف  ُقد�شي  وقع  ولروؤيتها  مهابة،  اخلي�ل  لتلك  كان 

»خالد« فهما قد التقيا بـ»بنات الّريح« من قبل:
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اأين الأجنحة؟ �
اأجابه »�ِشيفاو« قائًل:

وعندما  � ما!  بطريقة  تخفيها  بجذعها،  ملت�شقة  اأ�شلعها،  حتت 
تربز  ُمبا�شرة،  النطلق  حلظة  وقبل  �ُشرعتها،  وت�شتّد  ترك�س 
البيدق  كان  عندما  اجل�اد  جذع  باهتزاز  �شعرُت  لقد  وتب�شطها، 

يحملني عليه، وكاأّنه اأ�شيب ب�شاعقة.
كتلك! � اأجنحة  لها  يك�ن  اأن  وكيف  تطري،  اأن  خليل   كيف 

قال  جل�دهم،  فاق�شعّرت  الغبار،  من  �شحابة  مثرية  الّرياح  هّبت 
»طارق« وه� يحّث خط�اته نح�ها:

تلك عجائب مملكة البلغة اّلتي لن تنتهي! �
حاول�ا القرتاب منها لكّنها كانت تن�شرف عنهم، وقف�ا و�شطها يف 

حرية، قال »طارق«:
فليخرت كّل منكما ج�اًدا ُمنا�شًبا ويحاول رك�به. �

�شاأله »�ِشيفاو«:
وكيف �شنختار؟ فهم كثريون وخمتلف�ن! �

قال »خالد« وه� يبت�شم:
ُل ُطْلُق اْلَيِميِن َفإِْن َلْم  - »َخْيُر اْلَخْيِل اْلَْدَهُم اْلَْقَرُح اْلَْرَثُم ُثمَّ اْلَْقَرُح اْلُمَحجَّ

َية)))ِ« َيُكْن َأْدَهَم َفُكَمْيٌت َعَلى َهِذِه الشِّ

)1) أخرجه التمذي )1696) واللفظ له، وابن ماجه )2789)، وأحمد )22614).

األدهم: هو الذي يشتد سواده.

األقرح: الذي يف وجهه الُقرحة بالضم، أي بياض يسري ولو قدر درهم.
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�شربه »طارق« على كتفه وقال:
�شدق ر�ش�ل اهلل ، اأع�شق اخلي�ل ال�ّش�داء. �

انطلق يفّت�س بني اخلي�ل عن ج�اد اأدهم، وكّلما عرث على ج�اٍد اأدهم 
كان يبحث عن ُقرحة بي�شاء يف راأ�شه بقدر الّدرهم ليك�ن اأقرَح، ُثّم مي�شح 
وجد  كّلما  كان  اأرثًما،  ليك�ن  بيا�ٍس  من  بها  ما  وينظر  الُعليا  �شفته  على 
واأخرًيا عرث  اأرثَم ول يجده حمّجًل ين�شرف عنه،  اأقرَح  الأ�ش�د  اجل�اد 
فات اّلتي يبتغيها، كانت ق�ائمه حُمّجلة  على ج�اده اّلذي جتتمع فيه ال�شّ
اخليل،  خري  من  اأّنه  فاأدرك  الُيمنى،  الأمامّية  قائمته  عدا  ما  بالبيا�س 

فظّل مي�شح على راأ�شه، وكان اجل�اد يت�شممه وكاأّنه يعرفه.
عرث »خالد« على ج�اد اآخر ل�نه اأحمر قاٍن، باأذنيه وعرفه وذيله �ش�اد 
�شديد، وباقي ج�شده اختلط فيه ال�ش�اد باحُلمرة. اأّما »�ِشيفاو« فاأتاه فر�س 
اأبي�س ووقف اأمامه واأخف�س راأ�شه ط�اعية له، دون اأن يقرتب ه� منه اأو 
حّتى ُيحاول البحث عنه، ف��شع يده على راأ�شه والتفت نح� رفيقيه وقال 

لهما:
هذا ج�ادي، اأحببته!  �

قال »خالد«:
اأبي�س كقلبك يا »�ِشيفاو«. �

�شاألهما »طارق«:
األرثم: أبيض الشفة العليا.

التحجيل: بياض يف قوائم الفرس، أو يف ثالث منها، ال يجاوز الركبتني والعرقوبني.

طُلْق اليمني: بضم الطاء، فمعناه ليس بقوامئها اليمنى تحجيل. 

 كَُمْيت: أي بأذنيه وعرفه سواد وباقي الجسم أحمر.

 الِشية: بكس الشني معناها العالمة، وهي يف األصل كل لون يخالف معظم لون الفرس.
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هل �شُن�شّميهم باأ�شماء مُمّيزة؟ �
اأجابه »خالد«:

فلرنكبها اأّوًل ونرى ما �شيحدث. �
�شاألهما »�ِشيفاو«:

وماذا ل� اأ�شقطتنا؟ �
ريحة والقاطعة: �شحك »طارق« واأجابه مّرة اأخرى بنف�س اإجاباته ال�شّ

�شنم�ت يف احلال. �
�شحك »�ِشيفاو«، كانت اإجابات »طارق« دوًما ُمبا�شرة، لكّنها احلقيقة، 
فل جمال للرتدد واخل�ف هنا، وهي خُماطرة ل ريب، ويتطّلب الأمر قلب 

حُمارب �ُشجاع، ل يخ�شى املخاطر، ويثق يف رّبه. �شمت هنيهة ُثّم �شاأله:
وماذا ل�..فّرقتنا وطار كّل منها يف جهة خمتلفة؟ �
ل اأدري، ل ُبّد اأن جُنّرب يا »�ِشيفاو«. �

قال »خالد«:
»بيادق الّظلم« ي�شتطيع�ن رك�بها، وتن�شاع لأمرهم، وتنقلهم اإىل  �

ا. اأّي مكان ُيريدون الّذهاب اإليه، و�شنقدر نحن اأي�شً
�شحب »�ِشيفاو« الّرمح الق�شري اّلذي كان قد عرث عليه من خلف ظهره 

وغرزه يف الأر�س، وب�شط يده وقال بنربة جاّدة:
ح�شًنا، فلنتعاهد الآن، ل� فّرقتنا تلك اخلي�ل �شنبحث عن بع�شنا  �

�شراحهم،  ونطلق  ُنحرر»امل�شتبعدين«،  حّتى  و�شنتعاون  البع�س، 
ليع�دوا لأوطانهم، ونق�شي على الّظلم املبني ال�اقع عليهم.
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اأ�شاف »طارق« وه� ي�شع ق��شه و�شهامه اأمامهما:
لُندافع عن احُلرّية اّلتي منحها اهلل لنا، ولنكن �ُشرفاء يف معاركنا. �

بج�ار  ليغرزه  عليه  عرث  اّلذي  ال�ّشيف  اأخرج  اأن  بعد  »خالد«  اأ�شاف 
مح والق��س وقال: الرُّ

فلنفعل هذا، فحياتنا معارك، وُكّلنا حمارب�ن. �
الق�شم  ت�ؤّدي  وكاأّنها  فجاأة  ح�لهم   اخلي�ل  والتّفت  كف�فهم،  تلقت 
معهم، غابت ال�ّشم�س خلف الغيمات، ُثّم برقت ال�ّشماء، وهّبت رياح لطيفة 
حمملة برذاذ بارد خفيف، رفع�ا روؤو�شهم فتبللت وج�ههم باملاء البارد، 
ومي�س  فمّر  اأخرى،  مّرة  ال�ّشماء  برقت  اأ�شلحتهم  بتناول  يهّم�ا  اأن  وقبل 
وانتظروا حّتى اختفى،  فاأجفل�ا منه،  وال�ّشهام  وال�ّشيف  الّرمح  ف�شيٌّ يف 
ومّدوا اأيديهم ببطء وتناول�ها، ا�شتعلت الّنريان الّدافئة يف اأعينهم، وركب 
كّل منهم ج�اده، �شهل اجل�اد الأبي�س، وبداأ ي�شري بـ»�ِشيفاو« مهملًجا قبل 

اأن ُي�شرع يف العدو ُم�شتعًدا للتحليق.
اأّنه  �شعر  املُتلحقة،  واأنفا�شه  �شبحه  �ش�ت  ف�شمع  عنقه  على  انحنى 
ات�شل به و�شارا ككيان واحد يرك�س وُي�شابق الّريح، ارجّت كتاب »ُكِ�يُك�ل« 
يف حقيبة »طارق« وه� يعدو ببطء خلفه، فاأوقف اجل�اد واأخرج الكتاب من 

حقيبته، وقراأ اجلملة اّلتي ظهرت فيه للتّ�، ُثّم �شاح منادًيا على »خالد«:
 فلنتبع »�ِشيفاو« ب�شرعة، ل بّد اأن نذهب معه الآن اإىل قبيلة »كتامة«. �

�شاعقة  اأّن  ل�  كما  اهتّز  اله�اء،  يف  بـ»�ِشيفاو«  الأبي�س  اجل�اد  قفز 
اأ�شابته، برز اجلناحان من جذعه وب�شطهما يف اله�اء، واأخذ يحّلق به، 
ت�قيت  نف�س  �شيحة جملجلة يف  �شاح  اّلذي  الأ�ش�د،  »طارق«  تبعه ج�اد 
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بروز اجلناحني، وكان »خالد« يتبعهما بعد اأن ب�شط ج�اده جناحيه وقد 
بحّق،  بديعني  جناحني  فكانا  قامتة،  بُحمرة  الأ�ش�د  الل�ن  فيهما  اختلط 
بدت اخُلي�ل وكاأّنها تعرف الطريق، وتتبع بع�شها يف نظام، وحملت الثلثة 
اإىل ديار »�ِشيفاو«، فخفق قلبه وهي تهّم بالهب�ط، وت�شللت دمعة من عينه.

r
مدينة  ال�شتنفار يف  من  حالة  هناك  كان  وتتابع،  بقّ�ة  الّطب�ل  ُدّقت 
ينهرونهم  وهم  احلّرا�س  �شيحات  على  اجلميع  ا�شتيقظ  »ُكِ�يُك�ل«، 
وُيفّت�ش�ن البي�ت، كان�ا يقتحم�ن الأماكن باحثني عن ال�ّشجناء الثلثة، 
فقد األهاهم ما حدث مع عائلة »اأبادول« عن تفّقدهم كما اعتادوا كّل ليلة، 
اأخرج�ا اأهل املدينة من »املُ�شتبعدين« من ُبي�تهم، واأوقف�هم يف �شف�ف، 
»�شارة«  هربت  قبل،  من  يحدث  مل  كما  الق�ش�ة  غاية  يف  احلّرا�س  كان 
فغ�شلت  احلّمامات  نح�  بها  ت�ّجهت  الأ�شر،  من  ُحررت  اّلتي  املراأة  مع 
ة باملدينة، ولّفت راأ�شها ب�شاٍل كباقي ن�شاء  وجهها وارتدت الثياب اخلا�شّ
وكان  »�شارة«،  مع  الّن�شاء  بني  واختفت  متاًما،  هيئتها  فاختلفت  املدينة 
له  يحلق  »قتادة«  كان  احلب�ب،  خمازن  خلف  »قتادة«  مع  الآخر  ال�ّشاب 
�شعر راأ�شه بامل��شى، حّتى ل ي�شتدّل عليه احُلرا�س، اأّما الأعمى فقد كان 
يتهادى بني اثنني من رفاق »قتادة«، وعندما اأقبل احلّرا�س وا�شتّد الّزحام 
تركاه، فانزوى وجل�س قرب جدار اأقرب البي�ت له، و�شكن حّتى عرث عليه 

احُلّرا�س، واأدخل�ه يف زنزانة »كمال« وزوجته.
قطع  »اأبادول«،  بيت  نح�  ت�ّجه  للغاية،  غا�شًبا  احلر�س  قائد  كان 

»احلارث« الطريق عليه واعرت�شه وه� ي�شري وقال له:
مل ُتخربوين عن الزنازين اّلتي حتت اأر�س م�شرح الأُ�ش�د! �
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وملاذا �شُنخربك؟ �
لأنني وثقت بكم، وان�شممت اإليكم باإرادتي، األ�شُت من ِفرقتكم؟ �
طاملا تثق بنا، فل ت�شاأل! �

»احلارث«  فهرول  م�شرعة  بخط�ات  عنه  وابتعد  احلر�س  قائد  تركه 
خلفه ي�شاأله:

اأن حتتجزوا رجًل  � الأر�س؟ كيف لكم  امراأة حتت  كيف حتب�ش�ن 
كفيًفا ل ح�ل له ول قّ�ة بتلك الطريقة؟ كيف حترم�ن �شاًبا من 

احلياة بني اأترابه؟
اجلمع  عن  ُمبتعًدا  به  و�شار  »احلارث«،  بذراع  احلر�س  قائد  اأم�شك 

ح�ل البيت وهم�س له:
ُتعالج  � ُكنت  بل  ي�ًما،  تعرت�س  مل  لأفكارنا،  املُتحّم�شني  من  ُكنت 

املر�شى من »املُ�شتبعدين«، اأنت تدري اأّن مهّمتنا حتتاج للت�شحية 
وال�ِشّرية، والّثقة بقائدنا، واأل ن�شاأله عّما يخفيه عّنا.

�شمعته،  � ما  راعني  ولقد  ه�ؤلء،  اإّل  للجميع،  الآمنة  احلياة  وفرمت 
وال�شديد  القيح  رائحة  منها  تف�ح  غرفة  يف  كان�ا  اإّنهم  يق�ل�ن 

والعفن! اأجننتم؟
ترك قائد احلر�س ذراع »احلارث« وه� غا�شب منه، وم�شى وه� ي�شري 
اأبناء  قبالة  ووقف  احلر�س،  تخّطى  »اأبادول«،  بيت  نح�  ثابتة  بخط�ات 
»�َشْرَمد«، خلع اأ�شلحته وو�شعها على الأر�س اأمامهم، ورفع يديه للأعلى، 

وطلب الّدخ�ل، ف�شمح�ا له بعد اأن وافق »اأبادول« على دخ�له للبيت.
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تقف  »فرح«  وكانت  »اأن�س«،  حفيده  وبج�اره  يجل�س  »اأبادول«  كان 
متاأّهبة مبطرقتها، مل تكن تلك نظرة الّطفلة اّلتي كانت تبكي منذ ليلتني، 
بل �شارت نظرة حُماربة �شغرية، وكان »�ُشليمان« اأكرث منها هدوًءا وه� 

ُيقّلب الكرات يف يده، رغم غياب اأخته عنه، فقد كان ثابًتا.
القلق على  »ما�شيليا« تقف هناك، وما زالت »مرام« تعاين من فرط 
�شيء.  كّل  وي�شمع  به،  ت�شعر  ل  وهي  خلفها  يقف  »حمزة«  بينما  ولديها، 

حتّدث قائد احلر�س قائًل:
�شُنطلق �شراح ولدك وزوجته يا »اأبادول«، واخرج�ا من »ُكِ�يُك�ل«  �

اأنتم واأبناء »�َشرمد«.
غريب اأمرك؟ �
وما الغريب؟ �
ُتطلق�ن  � والآن  عن�ة  هنا  اإىل  و�ُشقتم�نا  علينا  القب�س  األقيتم 

�شراحنا! ما �شبب احتجازنا؟ بل ما �شبب احتجاز كّل ه�ؤلء؟ وما 
املُقابل خلروجنا؟

دعك من ال�شبب، فلي�س هذا من حّقك، اأّما املقابل.. ال�ّشجينان. �
اأّي �شجينني؟ �
لقد  � امل�شرح  اأر�س  حتت  القابعة  ال�ح��س  زنازين  يف  كانا  اللذان 

اأطلق رجالك �شراحهما مع �شجني ثالث قب�شنا عليه للتّ�.
قال »اأبادول« م�شتنكًرا:

لي�س يل رجال باخلارج! �
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ل تتذاَك علّي يا »اأبادول«، ل بّد اأن حفيديك يعملن مع »�ِشيفاو«  �
وهم اّلذين قام�ا باإطلق �شراحهم، ول بّد اأّنهم وراء هذا الأمر.

تبادل »اأبادول« الّنظرات مع »اأن�س«، قال »اأن�س« وه� يتمّعن يف عيني 
قائد احلر�س:

بيننا  � لي�ش�ا  وملاذا  الأر�س،  حتت  باّلذات  ه�ؤلء  حتتجزون  ملاذا 
كباقي »امل�شتبعدين«؟ فجميعنا يف زنزانة كبرية ت�شّمى »ُكِ�يُك�ل«!

مل ُيجبه قائد احلر�س، قالت »مرام« مع »حمزة« يف اآن واحد:
رهائن! �

مل ت�شمع »مرام« �ش�ت ابنها »حمزة« وه� يتحّدث تزامنا معها، لكّنه 
ارتاح ملجّرد ت�ارد نف�س اخلاطرة على راأ�شه وراأ�س اأُّمه يف ذات اللحظة، 

التفت قائد احلر�س نح�ها وقال:
�شلمة  � على  حري�شني  كنتم  واإن  هنا..  رهائن  لأّي  وج�د  ل 

»امل�شتبعدين« بحٍق ف�شلم�ا ال�ّشجينني لنا يف احلال.
ُثّم ا�شتدار ُمغادًرا فرفع »اأبادول« �ش�ته قائًل:

هل يعرف حّرا�س املكتبة مبا يدور هنا؟ �
ت�ّقف قائد احلر�س فجاأة، والتفت نح�ه بارتباك وقال:

وما �شاأنك اأنت بهم وبنا؟ �
اأن�شيت اأنني حُمارب؟ �
ل� ُكنت حمارًبا لأخربنا »املُحقق�ن« عنك. �
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ُي�شّدق  ول  بهم،  يثق  ل  زال  ما  البيت،  ُمغادًرا  اأخرى  مّرة  ا�شتدار 
اأّنهم من املُحاربني، فاملحارب�ن ل ي�شل�ن اإىل اأر�س »الَكَنْهَ�ر« كما ُيردد 
»املحقق�ن« على م�شامعهم دائًما. تناول اأ�شلحته مّرة اأخرى وكانت كما هي 
على الأر�س، كان ل بّد من انتظار و�ش�ل »بيادق الّظلم« لينقل�ا اخلرب 
اإىل  لل��ش�ل  »الَكَنْهَ�ر«  حاجز  عب�ر  من  اأحد  يتمّكن  فلن  »َحْيَدَرة«،  اإىل 
»املحققني« ليبلغ�ه. قرر قائد احلر�س قلب املدينة راأ�ًشا على عقب حّتى 
اأهل املدينة  الّتخبط، هل ُيخرب  ال�شجينني، وكان يف حالة من  يعرث على 
بحقيقتهما، اأم ل، فاخلطُب جلل، والأمر جّد خطري، ول بّد من ُم�شاركة 
ال�شّر مع �شخ�س يثق به، اأخذ يتلّفت ح�له، مل يجد �ش�ى »احلارث«، ذلك 
الّطبيب اّلذي ان�شم اإىل جماعتهم ط�اعية عندما عر�س »كبري املُحققني« 
الأمر عليه، وجده ل يزال يقف خارج بيت »اأبادول«، ف�قف اأمامه وغرز 

عينيه يف عينيه قائًل:
اتبعني اأرج�ك، فهناك �شٌر خطري اأودُّ اأن اأُخربك به. �

r
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12

قرية »شيليا«

ال�ّشه�ل  على  بهم  هبطت  تدريجًيا،  �ُشرعتها  من  اخلي�ل  خففت 
ي�م  كّل  الّرك��س فيها بج�اده  دائًما على  »�ِشيفاو«  اعتاد  اّلتي  اخل�شراء 
قبل اختطافه، قب�شت »بنات الّريح« اأجنحتها، و�شّمتها جلذعها، واختفت 
الأجنحة وكاأّنها مل تكن م�ج�دة للتّ�! ترّجل »�ِشيفاو« عن ج�اده الأبي�س 
تبعه  الطريق،  على  وي�شبقه  يتدحرج  وقلبه  �شديد،  حما�ٍس  يف  ورك�س 

»طارق«، وكان يف غاية القلق عليه، وكاأّنه قد قراأ �شيًئا يف كتابه للتّ�!
�شاكنة  الّريح«  »بنات  وبقيت  »خالد«،  ويتعّجل  له رحمه،  يحمل  وكان 
عليهم،  ب�جهه  اأقبل  اأن  ف�ر  »كتامة«  قبيلة  رجال  ع�دتهم. عرفه  تنتظر 
تعالت �شيحاتهم، واأخذوا ينادون بع�شهم البع�س، مل يتلّق�ه بالرتحاب، 
قامتة  الأج�اء  بدت  ب�شّدة!  تعّجب  البع�س!  بع�شهم  على  بال�شياح  بل 

ومنذرة باخلطر.
ومل  جُتبه،  مل  اأُّمه،  على  منادًيا  الباب  يطرق  ووقف  بيته  نح�  هرول 
مت�شككة ميل�ؤها  بنظرات  يطالع�نه  كان�ا  �شاألهم عنها،  اأحد ممن  ُيجبه 
وقام  اجُلّثة  �شخم  رجل  اأقبل  ما،  ُجرًما  ارتكب  وكاأّنه  والعتاب،  الل�م 
من  وكان  �شدره،  ف�ق  وجثم  ا،  اأر�شً فاأ�شقطه  ل�جهه  ق�ّية  لكمة  بت�جيه 

اأقرب اأ�شدقائه، ظّل ي�شدد اإىل وجهه اللكمات وه� يق�ل:
الآن ُعدت اأّيها الل�س؟ �
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�شاح »�ِشيفاو« قائًل:
ما بك يا »اأْدَرار«)))؟ ومل ت�شربني؟ �
لأّنك خائن، تركت »اأرينا�س« ليلة زفافكما وهربت مع »ما�شيليا«،  �

و�شرقت مال ابن عّمك »اأك�شل« اأّيها الغبي.
مل اأفعل! ومل اأ�شرق! كان مايل ومال اأبي، وه� من كان يعمل معي يف  �

جتارتي واأنت تعلم هذا، وما زلت على حّبي لـ»اأرينا�س«!
عن  بعيًدا  ودفعه  ذراعيه  من  وجذبه  »اأْدَرار«  على  »خالد«  انق�ّس 

»�ِشيفاو« وقال غا�شًبا:
ا�شمع منه اأّوًل، فقد قام »بيادق الّظلم« باختطافه. �
»بيادق الّظلم«!   �
نعم، هذا ما حدث بالفعل، ونقل�ه اإىل اأر�س »الَكَنْهَ�ر«. �

وقع  لل�شم  وكان  همهماتهم،  وتعالت  »الَكَنْهَ�ر«،  كلمة  احل�شد  ردد 
مهيب على اأ�شماعهم، �شاح اأحدهم:

واأين »ما�شيليا«؟ �
قال »�ِشيفاو« وه� ينقل عينيه بني وج�ههم:

يحتجزونها ُهناك، وجئت اأطلب الع�ن منكم، ولكن.. اأين اأُّمي؟ �
ران عليهم �شمت مطبق، انقب�س �شدر »�ِشيفاو«، اأ�شرع يطرق الباب 
مّرة اأُخرى، مل جُتبه اأُّمه، دفع الباب بكتفه ليفتحه، اأ�شرع »طارق« ُيعاونه، 

)1)أْدَرار اسم أمازيغي مبعنى الجبل.
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ُفتح الباب ودلف كاملجن�ن ُيفّت�س يف غرفات البيت، ل وج�د لأّمه احلن�ن، 
خرج وج�شده يرجّت خ�ًفا وغ�شًبا وقهًرا، وعاد ليقف اأمام »اأْدَرار« و�شاأله:

اأين اأُّمي؟ �
اأخربنا ابن عّمك اأّنها خرجت من القرية للبحث عنك. �

اأ�شرع نح� بيت ابن عّمه »اأك�شل« وكان على مقربة من بيته، مّر بداره 
اجلديدة اّلتي كان قد �شّيدها ليتزوج فيها ف�جدها مهدومة! هرول نح� 
بيت ابن عّمه واحلرية تنه�س عقله، تبعه احل�شد حّتى و�شل اإىل هناك، 
وقف اأمام الباب وطرقه بقب�شته الق�ّية وه� يناديه، خرج »اأك�شل« فاأجفل 

عندما راآه اأمامه، قال وه� يت�شّنع الغ�شب لُيخفي ارتباكه:

»�ِشيفاو«! اأين ُكنت اأّيها الأحمق؟  �

اأين ُاّمي يا »اأك�شل«؟ �

اأجاب �ش�ؤاله ب�ش�ؤال اآخر قائًل:

ملاذا هربت مع »ما�شيليا«؟ �

مل اأهرب معها، خطفنا »بيادق الّظلم«؟ �

ُثّم كّز على اأ�شنانه واأغم�س عينيه واأعاد �ش�ؤاله وه� يحاول كبح غ�شبه:

اأين اأُّمي؟ �

اأجابه ابن عّمه بتلعثم قائًل:

خرجت للبحث عنك. �
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كيف هذا وهي عج�ز ل ح�ل لها ول قّ�ة، وكيف تركتها تخرج يابن  �
العّم؟

قال »اأك�شل« وه� يرفع �ش�ته:

مايل  �شرقَت  »ما�شيليا«،  مع  ف�شيحتك  بعد  وحدها  خرجت  -نعم 
وهربت معها وخنت »اأرينا�س«، ل بّد اأّن بينكما خطيئة.

�شاح اأحدهم:
اللع�ب  � تلك  اأجل  من  زفافكما  ليلة  الكرام  بنت  ال�شريفة  تركت 

احلمقاء، يا لك من غبّي.
به، جتّمع  يّتهم�نه  ما  ينفي  »�ِشيفاو« ي�شرخ غا�شًبا عليهم وه�  اأخذ 
»َما�شني« يف ك�كبٍة من جن�ده، وعندما  ال�شّيد  واأقبل  القبيلة ح�له،  اأهل 
راأى »�ِشيفاو« وه� ي�شيح على ابن عّمه، اأم�شك بتلبيبه وجّره نح�ه وه� 

يتهدده قائًل:
الآن ُعدت اأّيها الزنديق الكاذب. �
�شّيد »َما�شني«..اأنا مل اأهرب، اأنا... �

قّ�ة  ل�ل  وعيه،  ُتفقده  كادت  ق�ّية  �شربة  بقب�شته  راأ�شه  على  �شربه 
اأّن اأهله وع�شريته  ج�شده وجمجمته ما حتّملها! وكان »�ِشيفاو« ل ُي�شّدق 

يفعل�ن به هذا، �شاح »خالد« قائًل:
مل يهرب مع »ما�شيليا«، اختطفهما »بيادق الّظلم« وُكنا حُمتجزين  �

معهما يف مدينة »ُكِ�يُك�ل« باأر�س »الَكَنْهَ�ر«.
تعّجب »َما�شني« وقال وه� يتمّعن يف وجه »خالد«:
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اأر�س »الَكَنْهَ�ر«! �
واجًما  ووقف  يده،  قب�شة  من  »�ِشيفاو«  وحرر  »ما�شني«  ال�شّيد  ُذهل 
ياح وكان »�ِشيفاو« يدافع عن نف�شه، و»اأك�شل« يكيل اإليه  بينهم، تعاىل ال�شّ
»َما�شني«  ال�شّيد  بينما لزم  التهامات بربود �شديد رغم ما ي�شمعه منه، 
مت، وانق�شم اأهل القبيلة، كان هناك رجلن قد �شهدا بروؤية »بيادق  ال�شّ
ُفتح  وفجاأة..  ُيكذبهما،  »اأك�شل« ظّل  لكّن  »�ِشيفاو«،  اختفاء  ليلة  الّظلم« 
باب بيت »اأك�شل«، واأ�شدر اأزيًزا لفت الأنظار جتاهه، وخرجت »اأرينا�س« 
الأعني جتاهها، قال  التفتت  »�ِشيفاو«،  البيت، فلمحها  بكامل زينتها من 

»�ِشيفاو« با�شطراب وه� يراها تخرج من بيت ابن عّمه: 
»اأرينا�س«! �

تلقت نظراتهما، كان كّم امل�شاعر الباردة يف نظراتها له كبري حّتى 
اأّن �شقيعها كاد مُيّزق مقلتيها، كيف هذا!

التفَت »اأك�شل« نح�ها وقال غا�شًبا:
ادخلي واأغلقي الباب ول تظهري طرف ث�بك.. اأفهمِت؟ �

رمته »اأرينا�س« بنظرة ت�شي بالكثري، ودلفت اإىل البيت طائعة له بعد 
اأن اأوماأ اإليها اأب�ها براأ�شه م�افًقا على كلمه، ف�قع يف نف�س »�ِشيفاو« اأّنها 
�شارت زوجة »اأك�شل«، مل يجروؤ على طرح ال�ّش�ؤال عليه، لكّن »اأك�شل« قالها 

له �شراحة:
�شارت زوجتي! �

كان رجال القبيلة يقف�ن وكاأّن على روؤو�شهم الّطري، بينما كان »خالد« 
و»طارق« يتبادلن الّنظرات، وكاأّن بينهما ح�ار �شامت، ُهناك �شيء ُمريب 
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يحدث هنا، يبدو اأّن اأحدهم ا�شتغل غياب »�ِشيفاو« و�شرق حبيبته، وماله، 
للخلف،  به  عائدين  وجذباه  »�ِشيفاو«  من  اقرتبا  القرية،  من  اأُّمه  وطرد 

وكان يرجّت من فرط التاأّثر، قال ب�ش�ت منك�شر:
اأين اأُّمي؟ �

كرر »اأك�شل« اإجابته:
من  � �شتخرج  واأنت  »�ِشيفاو«،  يا  عنك  للبحث  ليلتني  منذ  خرجت 

قريتنا الآن.. اأنت ل ت�شتحّق البقاء هنا.
هدر »�ِشيفاو« غا�شًبا:

ملاذا تفعل�ن هذا بي؟ �
ل مكان لك بيننا، �شرقت مايل، واأ�شاأت اإىل زعيمنا. �
كيف �شاأ�شرق مايل! هذه جتارة اأبي! �
اأّي مال تتحّدث عنه؟ ل مال لك عندي، هذه جتارتي وُكنت اأعتني  �

بك لأّنك يتيم، اخرج من قريتنا يا »�ِشيفاو«.
اأمام »اأك�شل«  �شحب »�ِشيفاو« الّرمح من يد »طارق« ووقف متاأّهًبا به 

وقال بتنّمر:
واأنني  � »ما�شيليا«،  مع  اأهرب  مل  اأنني  تعلم  املاكر،  اخلبيث  اأّيها 

ُكنت اأع�شق »اأرينا�س«، واأّن املال لأبي، اأنت �شرقت مايل، و�شرقت 
»اأرينا�س«، والآن تطردين من دياري!

اأن  اأحدهم  كاد  بـ»�ِشيفاو«،  واأحاط�ا  �ُشي�فهم،  »َما�شني«  جن�د  اأ�شهر 
يقطع ذراعه ب�شيفه، ل�ل »خالد« اّلذي ا�شتّل �شيفه الغريب  واأطاح ب�شيف 
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ف�شحب  ليقتله،  »خالد«  على  اآخر  ُجندّي  واأقبل  فرتاجع  اجُلندّي،  هذا 
�شاح  كتفه،  يف  فر�شق  بق��شه  ورماه  ال�ّشهام  جعبة  من  �شهًما  »طارق« 

»َما�شني« قائًل:
ت�قف�ا. �

ت�ّقف اجلميع عن القتال، وعي�نهم معّلقة ب�جه زعيمهم، اّلذي قال 
ب�ش�ٍت جه�ري:

الّظلم«  � »بيادق  راأيا  اأّنهما  جاراه  اأخربنا  فقد  »�ِشيفاو«،  �شدق 
ة  الق�شّ تلك  و�شّدقنا  ُن�شّدقهما،  مل  لكننا  باختطافه،  يق�م�ن 

امللفقة عن فراره مع »ما�شيليا«..
قاطعه »اأك�شل« قائًل:

�شّيدي... �
اأ�شار اإليه »َما�شني« اإ�شارة اأ�شكتته، ورماه بنظرة قامتة انخلع لها قلبه، 

واأكمل قائًل:
تعال يا »�ِشيفاو«، اأُريد اأن اأحتّدث اإليك. �

»اأك�شل« الآن، فعندما يرغب  اّلتي تتمّلك  كان »َما�شني« يفهم الأفكار 
�شخ�س بكّل ما اأوتي من قّ�ة اأن ُي�شّ�ه �ُشمعة اآخر فاإّن جميع الّطرق تك�ن 

�شهلة وح�شنة وُمباحة.
�شار »�ِشيفاو« بج�ار زعيم القبيلة نح� بيته، وكان »اأك�شل« يتمّيز من 
الغيظ، جل�س »َما�شني« اأمام »�ِشيفاو« واأمر جن�ده باخلروج، وطلب »خالد« 
مع  القبيلة  زعيم  حل�ار  ُين�شتان  وجل�شا  لهما،  فاأذن  الّدخ�ل  و»طارق« 

�شديقهما، اّلذي نظر اإىل »�ِشيفاو« نظرة متفّح�شة ُثّم قال بهدوء:
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�شارت ابنتي زوجة لـ»اأك�شل«. �
ولكن يا �شّيدي.. �

قاطعه ونظر اإليه بحزم قائًل:
�شارت يف ع�شمته، فل تزد. �

كانت اإ�شارة يده مع نربة �ش�ته ونظرته كافية لكي يت�ّقف »�ِشيفاو« عن 
ترديد ا�شمها، فهم الّر�شالة يف احلال.، فه� ُيجّله ويحرتمه ويعّده اأًبا له. 
الفي�شان، ل  ُي�شبه  �شبابه كان  وله هيبة، ففي  ق�ًيا  كان »ما�شني« زعيًما 
ُيعرف له �شاطئ، ينزع روؤو�س اأعدائه با�شتمرار، وُير�شل اخلائنني اإىل امل�ت 
 بحركة واحدة من حاجبيه، وجن�ده يطيع�نه لثقتهم به، واأّولهم »�ِشيفاو«.
مّرت حلظة �شمت ط�ت �شفحة من حياة »�ِشيفاو« وانتهى الكلم عنها، 

وعاد ي�شاأله يف حرية:
واأُّمي؟ �

تغرّيت نربة �ش�ت »َما�شني« لأّول مّرة منذ اأن التقى بـ»�ِشيفاو«، وقال 
له بتاأّثر �شديد:

ماتت اأُّمك يا »�ِشيفاو«. �
ب�ش�ت  و�شرخ  كّفيه،  بني  براأ�شه  واأم�شك  بالبكاء،  »�ِشيفاو«  اأجه�س 

تخنقه العربات:
اأُّمي..اأُّمي. �

ُثّم رفع راأ�شه و�شاأله:
كيف؟ �
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عرث جن�دي بالأم�س على جّثة امراأة خارج حدود قريتنا، ومت دفنها  �
اأهل القرية  اأُخرب  اأن تعّرفت الّن�شاء عليها، مل  بطريقة لئقة بعد 

بعد.
ُثّم اأ�شاف:

مل اأعلم اأّنها خرجت وحدها اإّل الآن عندما اأخربك »اأك�شل«، ول�  �
علمت ما تركتها تخرج اأبًدا من قريتنا.

ُثّم �شكت »َما�شني« وعيناه جت��شان يف قلق، كان ي�شعر اأّن »اأك�شل« ه� من 
ح له الآن. ظّل ُيحّدث »�ِشيفاو«،  طردها واأخرجها، بداأت بع�س الأم�ر تت�شّ
ي�شرّبه، ويهّ�ن عليه، اأثنى على خلقه، وكيف كان دائًما معجًبا ب�شهامته، 
واأخلقه، وه� الفار�س احلّر الّنبيل، كما اأثنى على والده، وو�شف له كيف 
كان يقاتل ويدافع عن قبيلته، وي�شّد الغزاة، وكان »�ِشيفاو« يف عزلة عنه، 

ي�شمع لكّنه ل ُين�شت، وكان يبكي بحرقة.
الآن  �شمت،  يف  �شديقهما  بج�ار  جل�شا  فقد  و»خالد«  »طارق«  اأّما 
اأّن  اإن�شان رائع ب�شهادة زعيم قبيلته، اأدرك »�ِشيفاو« بفطنته  اأّنه  يعرفان 
كما  ال�ّشكيمة،  ق�ّي  وزوجها  ابنته،  فتلك  �شعب،  م�قف  يف  قبيلته  زعيم 
فهم من كلمه اأّن املال لن ُي�شرتد بتلك ال�ّشه�لة، فال�ع�د اّلتي بداأ ال�شّيد 
»َما�شني« يعده بها ت�شي بذلك، فقد وعده اأن يزّوجه اأجمل بنات القبيلة، 
ووعده بدعمه اإن بقي بينهم ليقيم جتارته من جديد، وهذا يعني اأّن الأمر 
قد انتهى، �شاعت احلق�ق، لكّنه مل ياأبه اإّل لفراق اأُّمه، حّتى اأّنه كره ا�شم 

»اأرينا�س«، وكره اأن ُيكرره »َما�شني« اأمامه.
»َما�شني« عن مدينة  ال�شّيد  ثقيلة، وحتّدث »طارق« مع  مّرت حلظات 
قبائل  زعماء  اإىل  يتحّدث  اأن  وعده  هناك،  و»امل�شتبعدين«  »ُكِ�يُك�ل« 
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لكّنه  اخُلرافة،  جبال  نح�  ويزحف�ن  جي�ًشا  ليجمع�ا  الأخرى،  الأمازيغ 
طلب منه وقًتا كافًيا ليفعل هذا. تبادل »خالد« و»طارق« الّنظرات، فقد 
بيته،  نح�  به  و�شارا  واأ�شنداه  »�ِشيفاو«  بذراعي  اأم�شكا  احلديث،  انتهى 

وجل�شا ج�اره حّتى يفرغ معني عينيه من البكاء.

r
�شرب الطبيب بقب�شته على الّطاولة، و�شاح غا�شًبا:

كيف مل ُتخربوين؟ �
قال قائد احلر�س يف ا�شطراب �شديد:

يتعّدى  � لن  هنا  بقاوؤهم  وكان  �شديدة،  ب�شرّية  تتم  الأُم�ر  كانت 
ي�مني، وقد �شدد كبري املحققني على �شرّية الأمر.

�شاح الّطبيب يف وجهه:
ال�ّشاعات  � تلك  خلل  حرا�شة  بدون  الزنازين  تلك  تركتم  وكيف 

القليلة املا�شية؟
عائلة  � ح�ل  الّنار  حلقة  ا�شتعلت  عندما  اإّل  احُلّرا�س  ين�شرف  مل 

»اأبادول«، حينها ُدّقت الّطب�ل، فاأ�شرع�ا اإىل هناك تاركني امل�شرح 
واأحاط�ا مع البقية باأبناء »�َشرمد« اّلذين ظهروا فجاأة!

ل بّد اأن ُنحّذر اأهل املدينة. �
�شت�شيع الف��شى، و�شينت�شر الّرعب بينهم. �

قال الطبيب بانفعال �شديد:
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وقد ُي�شاب بع�شهم بالأذى ويفقد حياته، ل بّد اأن نخربهم حاًل. �
اأن  � اأحببت فقط  اأّل ُنخربهم،  واأرى  اأنا فجندّي،  اأّما  اأنت طبيب، 

اأ�شاركك ال�شّر، لأنني... بداأت اأفقد �ش�ابي.
�شّبك الطبيب يديه خلف ظهره وقال:

ل�شُت ُجندًيا مثلك، لكنني اإن�شان، ومهنتي تفر�س علّي اأن اأحرتم  �
حّق كّل نف�س ت�شكن تلك املدينة، والأمر يف غاية اخلط�رة، اأخربهم 

بطريقتك واإّل �شاأُخربهم بنف�شي وليكن ما يك�ن.
ب�حنا ببع�س احلقيقة �شيُحّتم علينا الب�ح بها كاملة، و�شي�شاأل�ننا  �

الكثري من الأ�شئلة.
وللم�ت؟ � للخطر  عر�شة  تركهم  من  اأف�شل  هذا   األي�س 

�شمت قائد احلر�س هنيهة وقال:
ال�قت �شّيق، وكبري املحققني لن ياأتي اإّل غًدا مع »بيادق الّظلم«  �

لتنفيذ مهّمتهم.
اخرج للّنا�س، واأّد الأمانة، فاأنت م�شئ�ل اأمام اهلل. �

الّطبيب  بكلم  الّنهاية  يف  اقتنع  لكّنه  للحظات،  احلر�س  قائد  تردد 
»احلارث«، خرج للّنا�س وتبعه الطبيب، ووقفا يف ميدان من ميادين مدينة 
»ُكِ�يُك�ل«، وبداأ قرع الّطب�ل لينتبه اأهل املدينة، ولي�شتمع�ا لكلمته، وعندما 
التّف احلّرا�س ح�له حلمايته، بداأ يتحّدث اإىل »امل�شتبعدين«، وكان الليل 
قد اأرخى �شدوله على املدينة، واأُ�شيئت ال�ّشعل، فانعك�س لهيبها على وج�ه 

الّناظرين اإليه، رفع قائد احلر�س �ش�ته قائًل:
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حتت  � القابعة  الزنازين  من  تهريبهم  مت  اّلذين  الثلثة  جناء  ال�شُّ
اأر�س م�شرح الأ�ش�د يف غاية اخلط�رة، ووج�دهم بينكم يجعلكم 

عر�شة للقتل.
علت الأ�ش�ات، و�شاعت الف��شى، �شاح »قتادة«:

اأعمى! وامراأة م�شكينة؟ و�شاب ل يختلف  � وما اخلط�رة من رجل 
عّنا؟

ال�ّشاب �شّفاح وقاتل ماأج�ر، مت اإلقاء القب�س عليه بعد ذبحه ثلثني  �
�شحّية، منهم ت�شعة اأطفال من قرية من قرى مملكة ال�ّشمال.

يجد  فلم  ح�له  تلّفت  اأ�شلعه،  بني  قلبه  و�شقط  »قتادة«  وجه  امتقع 
ووقفا  الّنظرات مع »متيم«  تبادل  للتّ�،  راأ�شه  �شعر  له  اّلذي حلق  ال�ّشاب 
ي�شتمعان لبقّية كلم قائد احلرا�س اّلذي اأكمل و�شط �شياح العاّمة قائًل:

واملراأة �شّفاحة �شر�شة، ل تكتفي بقتل الفتيات وح�شب، بل وتق�م  �
بنه�س حل�مهن باأ�شنانها، فهي من اآكلة حل�م الب�شر.

بني  يجدها  فلم  »�شارة«،  عن  باحًثا  »قتادة«  وتلّفت  الّن�شاء،  فزعت 
لينتظرا  اللقاء قرب خمزن احلب�ب،  اتفقا على  اجلم�ع ح�له، كانا قد 
و»اأبناء  »اأبادول«  من  بخرٍب  تاأتيهم  اأن  املفرت�س  من  اّلتي  »ما�شيليا«  مًعا 
ا خلل معركتهم مع احُلّرا�س.  اأي�شً �َشرمد« يطمئنهم باأّنهم �شيحم�نهم 

�شاأل اأحدهم قائد احلر�س قائًل:
وال�ّشجني الّثالث؟ �
�شاحٌر ل بد من قتله. �

تعالت الأ�ش�ات:
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كاذب�ن. �
كيف هذا وه� �شعيف هزيل اأعمى! �
راأيناه الي�م ي�شري ويتنّقل بيننا. �

�شرخ قائد احلر�س يف وج�ههم قائًل:
اإّنه  � بعق�لكم،  يخطر  ل  ما  فعل  على  قادر  ال�شئيل  اجل�شد  ذاك 

خبيث وُم�شّل وخُمادع.
البع�س  بع�شهم  وج�ه  ُيطالع�ن  املدينة  اأهل  وكان  الف��شى،  �شاعت 
يف حرية وارتياب، ترك اجلن�د ح�شار بيت »اأبادول« باأمر من قائدهم، 
اخلرب  و�شل  املدينة،  يفّت�ش�ن  وبداأوا  الآن،  خط�رة  اأكرث  ه�  ما  فهناك 
اخلروج  فقرر  للغاية،  قلًقا  كان  »اأن�س«،  �شدر  فانقب�س  »اأبادول«،  لعائلة 
للبحث عن ابنة اأخته، تبعه »حمزة« و�شار خلفه بل ح�ل له ول قّ�ة، فه� 
ل يزال خفيًّا، ول ميلك اأن يفعل �شيًئا لُي�شاعده، وبداأت »�شفق« تبحث هي 

الأخرى عنها.

r
هت�ًنا  مطًرا  واأر�شلت  الّراحل،  الي�م  تنعي  بالغي�م  ال�ّشماء  ادلهّمت 

كالُبكاء تندب وفاة اأّم »�ِشيفاو«.
يبكي الّرجال قهًرا عندما مت�ت اأُّمهاتهم، مهما بلغت قّ�تهم، ومهما 
له�شا�شتنا  ويا  اأ�شعفنا  ما  املُحاربني،  من  كان�ا  ل�  وحّتى  مكانتهم،  علت 
حني نقف يف هذه الّدنيا وحدنا بعد وفاة اأُّمهاتنا واآبائنا، بظه�ر مك�ش�فة، 
عندما  اأكتافنا  على  ثقلت  لكّنها  وج�دهم،  يف  بها  ن�شعر  ل  ُكّنا  واأعباء 
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غاب�ا عّنا حتت الرّتاب. غابت اأُّم »�ِشيفاو« فغاب معها الأمان، واحل�شن، 
وال�ّشند، والقلب احلاين اّلذي كان ي�شتقبله بابت�شامة، وي�ّدعه بالّدعاء.

كفكف »�ِشيفاو« دم�عه، وخرج يبحث عن قرب ُاّمه، فدّل�ه على مكانه، 
فجل�س ُيحّدق فيه يف �شمت، ما عاد لديه دم�ع ليذرفها، كان ُي�شبه متثاًل 
من ال�ّشمع تعّر�س ل�هج �شديد فجاأة  فبداأ ين�شهر، ا�شتدار فجاأة و�شار 
و�شك  على  وكاأّنه  بقدميه،  الأر�س  يدّق  كان  »اأك�شل«،  بيت  نح�  غا�شًبا 

خ��س معركة، هرول »طارق« خلفه ووقف قبالته يعرت�س طريقه وقال:
ل تفعلها يا »�ِشيفاو«، ل تكن اأحمَق. �
ابتعد عن طريقي. �

دار »خالد« من اجلهة الأخرى ووقف قبالته وقال:
دعنا نتحدث اأوًل، ولنعد اإىل دارك. �

ظهر »اأْدَرار« فجاأة، وكان من اأعّز اأ�شدقاء »�ِشيفاو«، كان ي�شعر باخلجل 
من نف�شه ومما فعله ب�شديقه، قال وه� يقرتب منه على ا�شتحياء:

-ل تفعلها يا »�ِشيفاو«، فلنعد لدارك، ولنتحّدث مًعا.
بني  انعقد  وقد  �شديد،  حزن  فيهما  انزوى  بعينني  »�ِشيفاو«  طالعه 

حاجبيه غ�شب جارف، ورغبة حارقة يف النتقام، وقال وه� يزجره:
-اغرب عن وجهي الآن.

اأخذ »�ِشيفاو« يدفعه يف �شدره، فعانقه »اأْدَرار«، واأخذ يتحّمل �شرباته 
حّتى هداأ بني ذراعيه، و�شار معه اإىل بيته، وخلفهما »طارق« وه� يتلّفت 
كال�شقر يراقب اأفراد القبيلة مينة وي�شرة، مما لفت نظر »خالد« فهم�س 

له:
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ملاذا اأنت قلق هكذا؟ �
الكتاب يا »خالد«، كتاب »ُكِ�يُك�ل«. �
ما به؟ �
يظّل يحّذرين من خطٍر يتهدد »�ِشيفاو«. �
اأمل ُتخربين اأّن الكتاب اأظهر ما يدع�نا للإ�شراع اإىل قبيلة »كتامة«؟ �
نعم، وهذا ما قراأته بالفعل، ل بّد اأّن ل�ج�دنا هنا �شبًبا ما! �
اأخربين عن اجلمل اّلتي تظهر به. �
عن  � معنى  األف  تخبئ  لكّنها  �شريحة  لي�شت  وجمل  األغاز،  كّلها 

اخليانة.
فلننتبه اإًذن. �

�شائًل  »طارق«  قال  ح�ارهما،  واأكمل  و»اأدرار«  »�ِشيفاو«  خلف  �شارا 
»خالد«:

كيف �شنقنع »َما�شني« بالّذهاب معنا لإنقاذ »امل�شتبعدين«؟ �
الآن،  � العظمى  املكتبة  اإىل  بالّذهاب  اأُفّكر  »طارق«،  يا  اأدري  ل 

ي�شتطيع�ن  فهم  »َما�شني«،  جي�س  من  اأهمية  اأكرث  بالأمر  فعلمهم 
اإمدادنا بجي�س اأكرب منه.

انتظر قليًل حّتى نرى ما �شيفعله »�ِشيفاو«، ولعّلنا نذهب مًعا. �
وازرّقت  وجهه  ن�شف  ت�ّرم  ُمتعًبا،  »�ِشيفاو«  كان  البيت،  اإىل  عادوا 
القرية،  دخ�له  بعد  »اأْدَرار«  اإليه  وجهها  اّلتي  اللكمات  من  اليمنى  عينه 
كان  الأمل  واأ�شّد  عليها،  ال�شديدة  »َما�شني«  �شربة  من  ي�ؤمله  راأ�شه  وكان 
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بقلبه اّلذي كان ي�جعه لفراق اأّمه. جل�س »اأْدَرار« يروي له ما حدث منذ 
اأعدت  منّ�م.  وكاأّنه  اجلدار  يف  ُيحّدق  وه�  اإليه  ُين�شت  وكان  اختفائه، 
بيد  تطعمه  جل�شت  »�ِشيفاو«،  ت�ا�شي  وجاءت  العج�ز طعاًما  اجلارة  لهم 
ترتع�س، وعينني حمتقنتني من كرثة البكاء على اأُّمه، اأخذ ي�شاألها عنها، 

واآن�شته بكلماتها احلانية.
وال�شرب،  البكاء،  اأرهقه  فقد  التعب  �شّدة  من  ي�شقط  راأ�شه  كان 
دمات املتتابعة. قرر »طارق« و»خالد« املبيت معه تلك الليلة،  واأرهقته ال�شّ
»اأْدَرار«  قرر  وكذلك  العظمى،  املكتبة  اإىل  القرية  �شباًحا من  وليخرج�ا 

املبيت معهم، وخلدوا جميًعا للن�م بعد هذا الي�م ع�شيب.

r
ان�شياعه  ب�شبب  حدثت  اّلتي  للف��شى  �شديًدا  غ�شًبا  »قتادة«  غ�شب 
لراأي »�شارة«، وت�ّجه نح� قائد احلر�س، واعرتف له مبا حدث، فثار عليه 
قائد احلر�س، فاأخربه »قتادة« اأّن »�شارة« ا�شتغاثت به هي و»ما�شيليا« عند 
ُينقذ  اأّنه  ظّن  واأّنه  الأر�س،  حتت  زنزانة  من  ت�شدر  لأ�ش�ات  �شماعهما 
اأنف�ًشا بريئة من الأ�شر. تعالت الأ�ش�ات ت�شّب عائلة »اأبادول«، فهم ال�شبب 
فيما يحدث، وتعالت اأ�ش�ات تدافع عنهم لكّنها كانت اأقل عدًدا. ما زال 
عائلة  من  ينفرون  املدينة  اأهل  جعل  مهيًبا  جً�ا  ي�شف�ن  »�َشرمد«  اأبناء 

»اأبادول«.
وه�  »قتادة«  وراأى  احلر�س،  قائد  به  �شّرح  ما  �شمع  قد  ال�ّشفاح  كان 
يقبل عليه، فقرر حماية نف�شه، واأخذ اأّول رهينة ا�شتطاع اأن ي�شل اإليها.. 

»اأمن�كال«.



273

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

و�شار  بيده  واأم�شك  ُيطمئنه،  فاأخذ  �شمعه،  مما  خائًفا  غري  ال�شّ كان 
بعد  »قتادة«  مع  ي�شري  راآه  قد  »اأمن�كال«  وكان  الغلل،  خمازن  نح�  به 
فاطماأّن  املدينة  طرقات  يف  يتنّقلن  وهما  مبا�شرة  راأ�شه  �شعر  حلقة 
باخلطر،  »اأمن�كال«  �شعر  به  يبتعد  بداأ  عندما  »قتادة«،  يعرف  فه�  له، 
اأفقدته وعيه  ُثّم �شربه بطريقة  فحاول الهروب، لكّنه �شغط على عنقه 
يف احلال، فحمله ورك�س به خلف املخازن اّلتي كانت دوًما نقطة �شعف 

مدينة »ُكِ�يُك�ل«.
بامل��شى  احتفظ  قد  وكان  بعيد،  من  يحدث  ما  ُيراقب  واأخذ  اختباأ 
قليلة. �شاعات  منذ  راأ�شه  �شعر  به  له  يحلق  »قتادة«  كان  اّلذي   احلاّد 
احلب�ب  اأ�ش�لة  على  واألقاها  ب�شعلة  فاأم�شك  يقرتب�ن،  احُلّرا�س  راأى 
وملأ  �شديدة  ب�شرعة  فانت�شرت  لُي�شللهم،  فيها  الّنار  واأ�شعل  املُتكّد�شة 

دّخانها الأ�ش�د املكان، وهرب اإىل �شاحة اأخرى من �شاحات »ُكِ�يُك�ل«.
كانت »�شارة« ترك�س مع تلك املراأة، وكان ل بّد من الختباء، فلجاأتا 
�شاقها  يف  ُجرحت  قد  وكانت  بج�ارها،  وجل�شت  بال�ّش�ق،  حان�ت  اإىل 
فاأثارت الّدماء �شهّية املراأة وبداأت تزوم، فقد كانت حتت �شغط �شديد، 
يثري  املا�شية  القليلة  ال�ّشاعات  خلل  والّرك�س  امل�شتمر  الهروب  وكان 
لكّن  البتعاد عنها،  وحاولت  �شل�كها،  تغري  »�شارة«  اأع�شابها، فلحظت 
باأ�شنانها  اقرتبت  ا�س عليها،  بالنق�شّ فاجاأتها  البنية،  ق�ّية  كانت  املراأة 
اأ�شابعها يف  اأوردتها، لكّن »�شارة« غرزت  من عنقها، وكادت تطبق على 
عينيها اجلاحظتني وهرولت خارجة من احلان�ت اّلذي كانا يختبئان به، 
وظّلت املراأة ُتلحقها وهي يف حالة اهتياج �شديدة، ت�ّد اأن تنه�س حلمها 

باأ�شنانها القذرة. كانت الف��شى تعّم املدينة.
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اجلميع خائف�ن، واحُلّرا�س ُمتعب�ن، واحلرائق تزداد، تلك الليلة لن 
ينام اأحد من �شكان »ُكِ�يُك�ل«، وكانت اأ�ش�اأ ليلة مّرت على »امل�شتبعدين« 

منذ و�ش�لهم. 

r
تخنقانه  ق�يتني  بيدين  �شعر  عندما  انتبه  وقد  عينيه  »�ِشيفاو«  فتح 
»اأْدَرار«  اإّنه  ُي�شّدق،  ل  وه�  الّظلم  يف  حملق  حنجرته،  على  وت�شغطان 
بداأ يرى ما  ليتخّل�س من قب�شته، كان قد  اأن يدفعه  يحاول قتله، حاول 
وهنت  روؤيته،  ن�شف  على  تطغى  بداأت  �ش�داء  باهت، ظلمة  ب�شكل  ح�له 

اأطرافه، و�شعر اأّنه....
ُثّم  بالغرفة،  كانت  خزفية  بجّرة  راأ�شه  على  »اأْدَرار«  »طارق«  �شرب 
ه�ى »خالد« على ظهره بقب�شة يده، كان »�ِشيفاو« ي�شهق حماوًل ا�شرتداد 
»اأْدَرار«، قّيداه وجل�س »خالد«  يت�شاجران مع  يتابعهما وهما  اأنفا�شه وه� 

قبالته وبداأ ي�شتج�به:
كم ثمن خيانتك ل�شديقك؟ �

راأ�شه  جرح  كان  بينما  عرًقا،  د  يتف�شّ جبينه  كان  »اأْدَرار«،  ُيجبه  مل 
ينزف بعد اأن حّطم »طارق« اجلّرة على راأ�شه، �شاأله مّرة اأخرى بعد اأن 

�شفعه:
ل بّد اأن »اأك�شل« كان �شخًيا معك، كم دفع لك؟  �

ا�شتمّر »خالد« و»طارق« يف �شربه ليعرتف، وكان ي�شّبهما ويلعنهما مع 
كّل �شربة منهما، ا�شتّد عليه »طارق«، ف�شاح »اأْدَرار«:

»اأرينا�س«. �
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انتف�س »�ِشيفاو« عندما �شمع ا�شمها و�شاأله:
ما بها؟ �
مل حُتّبك ي�ًما يا »�ِشيفاو«، وقد خانتك. �
م�شتحيل! اأنت كاذب، لقد �ُش�هت �شمعتي، وكانت م�شطّرة للزواج  �

من »اأك�شل« بعد اختفائي بتلك الطريقة.
كم اأنت �شاذج! كانت اخُلّطة اأن اأقتلك ليلة زفافكما، فقد اأجربها  �

فلجاأت  معار�شته،  على  اأحد  يجروؤ  ومل  منك،  الزواج  على  اأب�ها 
اخلفاء،  يف  ولقاءات  ونظرات،  ح�ارات  بينهما  وكان  »اأك�شل«،  لـ 
وا�شتاأجرين  منها،  �شعرة  مت�ّس  اأّل  ب�شرط  تتزوجك،  اأن  ن�شحها 
لكّن  ووافقت!  »اأك�شل«،  من  تتزوج  ُثّم  اأم�الك  هي  لرتَث  لأقتلك، 
الغبية  وتعّلقت  باختطافك،  اخلّطة  اأف�شدوا  الّظلم«  »بيادق 
»ما�شيليا« بقدميك، فكانت فر�شة لإطلق الإ�شاعات عن فراركما 

مًعا.
�شفعه »�ِشيفاو« وظل يق�ل بع�شبّية �شديدة:

كاذب.. كاذب! �
ران عليهم �شمت ثقيل، قال »خالد«:

كيف انطلت على اأهل القرية تلك اخلدعة الّدنيئة! ملاذا �شيهرب  �
»�ِشيفاو« مع »ما�شيليا« وقد كان ي�شتطيع الّزواج منها بكّل ب�شاطة!

كان من ال�ّشهل خداعهم، فاجلميع هنا يعلم اأّن ال�شّيد »َما�شني« ه�  �
من اختار »�ِشيفاو« لبنته، وه� اّلذي قرر هذا، وا�شتدعى »�ِشيفاو« 
خرية  من  فه�  عليه،  ليعر�شها  ال�شراء  بحّجة  لبيته  مّرات  عّدة 
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�شباب القبيلة، وه� ُيحّبه، لقد اأخطاأ ال�شّيد »َما�شني« عندما اأجرب 
ابنته على هذا، فاّلزواج لي�س بالقهر والإجبار.

وملاذا ُتخربه بهذا الآن؟ هل ا�شتيقظ �شمريك فجاأة؟ �
حّتى يخرج من قريتنا..ارحل�ا به من هنا اإن كنتما تهتّمان لأمره. �

قال »طارق« وه� يرميه بنظرة ازدراء:
يا لك من خُمل�س! اأتخ�شى الآن عليه؟ �

نّك�س »اأْدَرار« راأ�شه، ف�شاأله »خالد«:
وملاذا ُيغرونك باملال الآن لتقتله؟ فقد تزّوجا ولديهما املال وال�شّيد  �

»َما�شني« باركهما!
يخ�ش�ن انتقام »�ِشيفاو«، ل تغّرنكما دم�عه على اأّمه، اأنتما مل ترياه  �

يف احلروب، »�ِشيفاو« خميف عندما ُيجندل ب�شيفه.
»�ِشيفاو« �شاحًبا، بداأت �شفتاه ترجتفان، مل يتحدث كثرًيا،  كان وجه 

لكن �شديقيه كانا ي�شعران به، قال ب�ش�ت متح�شرج:
�شنذهب اإىل ال�شّيد »َما�شني« الآن. �

قال »اأْدَرار«:
�شاأنكر كّل �شيء اأخربُتك به! �
�شي�شهد »خالد« و»طارق« مبا �شمعاه الآن. �
لن ي�شدقهما، اجلميع يرتاب يف اأمرهما. �

خرج »�ِشيفاو« وه� يجّره، قال »طارق« لي�شت�قفه:
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لن يعيد هذا »اأرينا�س«، وهي حقرية ول ت�شتحّقك. �
ُثّم اأ�شاف وه� يثقبه بنظراته:

الّطريق!  � ط�ال  »ما�شيليا«  عن  احلديث  عن  تت�ّقف  مل  اأّنك  كما 
فلنعد اإليها ولتن�س �شراب املا�شي.

كان »طارق« كعادته مبا�شًرا يف كلماته، اأ�شاف باقت�شاب:
ولن يعيد هذا اأُّمك، فالأم�ات ل يع�دون! الآن اأنت والّزمن وجها  �

ل�جه، اأنفك ملت�شق باأنفه، فل ت�شت�شلم.
كانت احلقيقة وا�شحة، لكننا اأحياًنا نحتاج ملن ي�شع لنا عليها اإ�شاءة، 
لتزول الغ�شاوة عن عي�ننا، ونفيق من �شدماتنا اّلتي تخّمر عق�لنا. اأ�شاف 

»خالد« على كلمات »طارق« الأخرية:
واملال ل ُيبكى عليه يا �شديقي. �
ولكن هذا حّقي وتلك  دياري! �شاأ�شرتّد كّل �شيء و�شاأنتقم لأُّمي. �
اأتظّن ال�شّيد »َما�شني« �شيرتكك لتقتل زوج ابنته؟ �

و�شع »خالد« يده على كتفه واأ�شاف:
لن يت�قف الّنا�س عن ترديد الإ�شاعات عنك، ول� ت�قف�ا �شيختلق�ن  �

هكذا  وبـ»ما�شيليا«،  بك  ليل�شق�ها  غريها  اإ�شاعات  اأخرى  مّرة 
الّنا�س، األ�شنة لهثة تخ��س يف الأعرا�س ول تت�ّقف عن الرّثثرة، 

�شتظّل ُتبتلى بالّنا�س حّتى ل تركن اإليهم، وتركن اإىل اهلل وحده.
حراء، وكانت هي كّل  اأّمه وحيدة يف ال�شّ كان »�ِشيفاو« حزيًنا، ماتت 
اأهله، و�شار كالغ�شن املبت�ر من �شجرة عتيقة، وكان ابن عّمه »اأك�شل« ه� 
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من مّزق و�شائجه، حّتى اأقرب اأ�شدقائه اّلذي كان �شخًيا معه يقدم على 
قتله من اأجل املال، واحلبيبة »اأرينا�س« كانت خُمادعة ولئيمة، اجتمعت يف 
�شدره كّل م�شاعر البغ�س والنف�ر منها، حّتى اأّنه يكره نف�شه لأّنه اأحّبها 
ي�ًما ما، وّد اأن يحّطم راأ�شه بيديه لُيخرج �ش�رتها منه، ما اأقبح احلياة 
حني ت�شقط الأقنعة، كان ي�شمع عن احلقد، والغرية، واخليانة، واخلداع، 
اأّن كل  لكّنه كان يظّن  الب�شر،  الكامن يف قل�ب  وال�ّش�اد  املاكرين،  ومكر 
هذا بعيد عنه، مل ي�شئ الظّن باأحد من املُقّربني منه اأبًدا، كان ي�شتقبل 
احلّب،  يحمل  فقط  لأحد،  ال�شغينة  يحمل  ل  نقّي،  اأبي�س  بقلب  اجلميع 
احلّب اّلذي ي�ؤمله الآن.  كان هذا كافًيا لكي يدفعه للرحيل عن تلك القرية 

للأبد.
يتلّفت  وه�  اأمامهم  من  ال  ال�شّ كالكلب  فهرب  »اأْدَرار«،  �شراح  اأطلق 
فليذهب�ا  الّرحيل،  منهما  »�ِشيفاو«  طلب  اقرتب،  قد  الفجر  وكان  ح�له. 
اأّوًل للقاء حّرا�س املكتبة العظمى، قبل ال�شتعانة بجي�س »َما�شني« لإنقاذ 
الثلثة  فانطلق  واحدة،  للحظة  هنا  البقاء  ُيطيق  عاد  فما  امل�شتبعدين، 
اأم�شك  ين�شرف�ا  اأن  وقبل  املاّرة،  من  اخلالية  الطرقات  يف  ي�شريون 
»�ِشيفاو« ب�شعلة من ال�ّشعل اّلتي ت�شاء بها جنبات القرية، وعاد اإىل بيته، 
راآه  ووقف حّتى  بالبيت،  الّنار  واأ�شعل  الأثاث،  امل�شابيح على  زيت  �شكب 

يحرتق اأمام عينيه وه� يق�ل:
ذهبت ال�ج�ه، وم�شت الأرواح، وماتت الّدار. �

مت لدقائق دون اأن ينب�س اأّي منهما له ببنت �شفة،  التزم ال�ّشابان ال�شّ
وقف »�ِشيفاو« يجرّت الّذكريات، وكان هذا �شفًرا م�ؤملا لأعماق ذاته، تذّكر 
احك وه�  َلِعبه اأمام تلك الّدار وه� �شغري، رفاقه وجريانه، وجه اأُّمه ال�شّ
يلعب، ووجهها الباكي عندما كان مير�س، اأح�شانها عندما كانت ُتغرقه 
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بالقبلت، ُثّم �ش�ت اأبيه وه� يدّربه على املبارزة بال�ّشيف وه� يف الّرابعة 
ع�شرة من عمره، وكيف كان يدفعه حلمل الأثقال ليقّ�َي ذراعيه ويتمّكن 
من حمل الّرماح واإلقائها مل�شافات ط�يلة، وكيف كان ي�شحبه يف رحلت 
اأُّمه  اأبيه، ورائحة عرق جبني  اأنفا�س  يد مع ال�ّشيد »ما�شني«، رائحة  ال�شّ

ا له. الّطاهر، طعم خبزها، وتلك احلل�ى اّلتي كانت ُتعّدها خ�شي�شً
يبكي  كان  وكيف  اأبيه،  م�ت  حلظة  م�جعة،  ذكريات  عليه  تقاطرت 
مقه�ًرا وه� يدفنه بيديه، وكيف انتقل من حياة الغلمان اإىل عامل الّرجال 
فرحه،  حلظات  عّمه.  ابن  مع  اأبيه  جتارة  يف  يعمل  بداأ  عندما  فجاأة 
اأج�اء  �شيليا،  قرية  يف  احلياة  معهم،  و�شحكاته  اأترابه،  مع  و�شجاراته 
يف  القبيلة، الأفراح، الّرق�س بال�ّشي�ف، ال�ّشتاء القار�س الربودة، وال�شّ
احلاّر، ندف الّثلج اّلتي  غمرت طرقات القرية وغّطت اجلبال ح�لها مّرات 
ومّرات، رائحة الّرياح، ورك�شه باخلي�ل يف ال�ّشه�ل. كان وجه »ما�شيليا« 
وهي تطّل من نافذة بيتها املجاور بارًزا  بقّ�ة و�شط كّل تلك الّذكريات، 
كانت دوًما هناك، ترقبه من طرف خفّي، و�شع يده على �شدره عندما 
خفق قلبه مّرة اأخرى كما حدث وه� ي�ّدعها، الآن اأدرك احلقيقة، اأّن قلبه 
ماأخ�ذ  لأّنه  نح�ها  ج�ارحه  التفاتة  يتجاهل  كان  لكّنه  اإليها،  مييل  كان 
ب�شحر حلم بعيد املنال، اأعماه الربيق، كان ُيبعدها رغم يقينه باأّنها حتّبه، 

و�شع احل�اجز بينهما، وكانت تقف دوًما خلف تلك احل�اجز.
وهي  »اأرينا�س«  يف  ورغب  قلبها،  فاأوجع  فيه  راغبة  وهي  فيها  زهد   
زاهدة فيه فاأذّل نف�شه لها دون اأن ينتبه. �شيع�د اإىل »ما�شيليا« ويفتح لها 
غرف قلبه الأربعة، فقد تعّلقت ب�شاقيه عند اختطافه ومل تاأبه باخلطر، 
ت�شلبه حياته من  »اأرينا�س«  كادت  بينما  حُتّبه،  لأّنها  تفقد حياتها  كادت 
اأبًدا،  ين�شاه  لن  بليًغا  »ما�شيليا« در�ًشا  لّقنته  لقد  الّدنيئة!  اأجل مطامعها 
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وكانت  رحمات«،  لبع�ٍس  بع�شنا  اهلل  »ُير�شل  ب�شّدة،  روؤيتها  ي�ّد  الآن 
»ما�شيليا« رحمة به!

 اأغم�س عينيه هنيهة لي�شرتجع ملمح اأُّمه، اأخاديد وجهها الب�ش��س، 
الأّيام على جبهتها بينما ت�شارع احلياة  التي وّقعت بها  التجاعيد  وتلك 
كريحانة  تبدو  الأخرية  اأّيامها  يف  كانت  وكيف  برتبيته،  وتق�م  لرتعاه 
بكّفيه،  وجهه  م�شح  ُثّم  بعمق،  تنّهد  عتيق،  عطر  بقايا  تنفح  مده��شة 
وا�شتدار لي�شري مع رفيقيه نح� »بنات الّريح« اّلتي مل تغادر اأماكنها منذ 
اأن ترك�ها هناك. ا�شت�ى ف�ق ظهر ج�اده الأبي�س وقال باأمل وه� ُيراقب 

األ�شنة الّنار املت�شاعدة من بيته:
وداًعا يا اأُّماه. �

قد نبتلى بالفراق، وبامل�ت، لئل يك�ن لأحد مّنا �شك�ن مع غري اهلل، 
ومن متام الإميان اأن ن�ؤمن بحكمة اهلل التي ل نراها، كما ن�ؤمن برحمته 

التي نراها.
رك�س بج�اده، وخلفه رفيقاه، ب�شطت اخلي�ل اأجنحتها، وحّلقت بهم 
ف�ق قرية »�شيليا«، واأفراد القبيلة اّلذين اأيقظهم احلريق يرفع�ن روؤو�شهم 
يف م�شهد مهيب وهم يرون ابن قبيلتهم يطري بج�اد جمّنح يحمله بعيًدا 
راأ�س  يكاد  حّتى  يقرتب  بج�اده،  ويرتفع  ينخف�س  »�ِشيفاو«  كان  عنهم، 
ج�اده ي�شطدم بالأر�س، ُثّم يرتفع ب�شرعة �شديدة، وكان ج�اده يطيعه، 
ويروح ويجيء به كما ي�شاء، وكاأّنه يدرك ما يعتمل يف راأ�شه من اأفكار تدور 
كط�احني اله�اء.  انطلق الّثلثة نح� »املكتبة العظمى« ليبلغ�ا حّرا�شها 

عّما يحدث يف »ُكِ�يُك�ل«.

r
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كان »اأن�س« يرك�س من مكان لآخر ط�ال الليل، مل يعرث على »�شارة«، 
لها  لي�شمح  اإليه  لتت��ّشل  الّرابعة  للمّرة  ل�الدها  قد عادت  »�شفق«  وكانت 
يرف�س  وكان  »اأبادول«،  »ُكِ�يُك�ل« لنقاذ عائلة  اأر�س مدينة  بالعمل على 

با�شتمرار.
�شُيعّر�شها  املدينة  اأر�س  على  ق�اها  ا�شتخدام  على  اإقدامها  وكان 
لفقدان قدراتها، وكان هذا ه� العقاب اّلذي هددها به اأب�ها. وكان اأبناء 

»�َشرمد« يعرف�ن هذا، فاكتف�ا ب�شّد اأّي هجماٍت عن اأفراد العائلة. 
و»حنربيت«  »حنب�س«  ظهر  البي�ت،  بني  �شّيق  بطريق  »اأن�س«  مّر 
فجاأة اأمامه، رفع »حنب�س« ذراعه الأمين، ورفع حنربيت ذراعه الأي�شر، 
اإىل  لي�شل  ذراعيهما  حتت  ميّر  اأّن  »اأن�س«  من  وطلبا  مًعا،  و�شّبكاهما 
»�شارة«، تردد ل�هلة، لكّنه تذّكر ع�شا »اأبادول«، والكرات اّلتي اأعطياها 
تلك  تقاتل  »�شارة« وهي  اأمام  نف�شه  ووجد  تفكري،  دون  فمّر  لـ»�ُشليمان«، 
املراأة املتنّمرة اّلتي كانت تزوم كالّذئب املفرت�س، وحتاول نه�شها باأ�شنانها، 
اقرتب  مهاجمتها،  فقرر  يجد،  مل  به،  لي�شربها  �شيء  عن  يبحث  التفت 
تهاجمه،  عليه  واأقبلت  غ�شب،  يف  نح�ه  فالتفتت  بقدمه  وركلها  م�شرًعا 

�شاح م�جها كلمه لـ»�شارة« وه� يقاتلها:
احذري فهي من اآكلي حل�م الب�شر. �

اأّما اأن  ها فقط!  اأجفلت »�شارة«، كانت تظّنها امراأة مري�شة ت�ّد ع�شّ
ال�ّشعل  نح�  اأ�شرعت  املريع،  الأمر  هذا  تخيل  ملجّرد  قلبها  انخلع  تاأكلها! 
لكّنها  ل�احدة منها،  ال��ش�ل  بها، وحاولت  لتحرقها  قريًبا منهم  املعّلقة 
اأّي حجر،  لتقف عليه، مل جتد ح�لها  بّد من حجر  ل  كان  كانت عالية، 
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يده  »حنربيت«  مّد  اأمامها،  فجاأة  اأخرى  مّرة  و»حنربيت«  »حنب�س«  ظهر 
لها ب�ش�ط اأ�ش�د وقال وه� يحّدق يف عينيها:

ل تاأخذنَِّك بها راأفة، فقد التهمت الكثري من الفتيات. �
تخّل�س  حّتى  وانتظرت  منها،  واقرتبت  بال�ش�ط،  »�شارة«  اأم�شكت   
»اأن�س« من قب�شة املراأة ب�شع�بة، واأقبلت »�شارة« عليها، وبداأت ت�شربها 
بال�ش�ط، �شربة جهة اليمني، ُثّم �شربة جهة الي�شار، فبداأ ال�ّش�ط يحدث 
�ش�ت فرقعة وي�شيء ويت�ّهج وكاأّنه ل�شان من ّنار، فا�شتعلت ثياب املراأة، 
وبداأت تدور يف مكانها كالث�ر الهائج، تركاها تتدحرج على الأر�س والّنار 
يق  تلتهم ثيابها، وارمتت »�شارة« يف ح�شن خالها. كان »اأن�س« ي�شعر بال�شّ
والرتباك ال�ّشديد، اأراد قتل تلك املراأة، لكّنه خ�شي على »�شارة«، فه� ل 
يحمل �شيًفا ول خنجًرا ليقتلها، جنحت املراأة يف اإطفاء الّنار بتدحرجها 

امل�شتمّر على الأر�س، تلّفت »اأن�س« ُثّم قال للقزمني:
اأما من طريق ق�شري نع�د به لبيتنا؟ �
بلى. �

�شاألهما �شريًعا:
وهل من املمكن اأن تنقلنا خارج مدينة »ُكِ�يُك�ل«؟ �

نّك�شا راأ�شيهما يف حزن وقال مًعا:
-ل.

»�شارة«  راأ�س  ف�ق  يده  »اأن�س«  ف��شع  اأخرى،  مّرة  ذراعيهما  رفعا 
ليخف�شها لتمّر من حتت ذراعيهما، وهّز»حنربيت« راأ�شه لي�شّجعها لتمّر، 
ففعلت عندما �شمعت �ش�ت املراأة مّرة اأخرى وهي تقرتب، وتبعها »اأن�س«، 
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وو�شل للبيت، حيث كان باقي اأفراد العائلة قلقني للغاية. حمدوا اهلل على 
رج�ع »�شارة« ب�شلم مع خالها، و�شاأل�هما كيف ظهرا فجاأة، فاأخربهما 
»اأن�س« عن القزمني. كانت »�َشفق« هناك، ف�شاألها »اأن�س« عنهما، فقالت 

وهي تهّز كتفيها:
قزمان! ومن اأين اأتيا؟ يا للعجب! �

اأّن ال�شباب ا�شتطاع�ا  اأ�شرعت »�َشفق« بالن�شراف بعد اأن اأخربتهم 
اأخبارهم  واأّن  »الَكَنْهَ�ر«،  اأر�س  من  خرج�ا  واأّنهم  الّريح،  بنات  رك�ب 
انقطعت عنها وعن اأبناء »�َشرمد« ف�ر تخّطيهم حاجز »الَكَنْهَ�ر«، وتركتهم 
الّنار  دّخان  زال  وما  »ُكِ�يُك�ل«،  جنبات  يف  �ش�ءه  ن�شر  قد  الفجر  وكان 
يت�شاعد من حرائق خمازن احلب�ب، وباقي احلرائق اّلتي ا�شتعلت فجاأة 
يف اأكرث من مكان بالتتابع! وقد تعاون اأهل املدينة يف اإطفائها، وا�شتغرق�ا 

وقًتا ط�يًل وهم يحمل�ن املاء وينقل�نه مًعا ليطفئ�ها.
كّل جمم�عة  الأب�اب،  غّلق�ا  اأن  بعد  للن�م  يت�ّجه�ن  املدينة  اأهل  بداأ 
اإغلقه، خ�ًفا  واأحكم�ا  اجتمعت يف مكان،  البع�س  بع�شها  تعرف  منهم 
من ال�ّشفاح الطليق، كان قائد احلر�س يج�ب مع اجلن�د طرقات املدينة 
العربات  ويف  الّنخيل،  يف  الّنار  ي�شعل  وكان  طليق  فال�ّشفاح  بنف�شه، 
اخل�شبية، وي�شرع بالهرب وتغيري مكانه. كان�ا يبحث�ن عنه يف كّل مكان 
كان  املدينة،  بي�ت  من  بيت  ويف  والإرهاق.  التعب  اآثار  عليهم  بدت  وقد 
لآخر  اآن  من  يهدده  ال�ّشفاح  كان  ُمقّيد،  وه�  يبكي  »اأمن�كال«  امل�شكني 
ب�شلحه، ليت�قف عن ال�شراخ املكت�م، فقد كمم فمه لكيل ي�شل �ش�ت 
اأب�اب  ليخرج من  ا�شتخدامه كرهينة  ين�ي  اأّنه  ل�ل  املدينة،  لأهل  بكائه 
تلك املدينة لذبحه يف احلال، خرج ليختطف رهينة اأخرى، وقرر اإخفاء 
عّدة رهائن يف اأماكن متفّرقة ليتمّكن من ا�شتغللها اإن قام�ا مبطاردته. 
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يف تلك اللحظة، كان »مي�شرة« يبحث عن �شديقه، مل يذق الغلم طعم 
اإىل  »مي�شرة«  هرع  للّن�م،  الّنا�س  وت�جه  املدينة،  �شكنت  وعندما  الّن�م، 

بيت الطبيب يطلب منه الع�ن ليعرث على �شديقه ال�حيد »اأمن�كال«.

r
»حنطريرة«

�شعر »حمزة« بروحه تن�شحب من بني جنبيه، عندما كان يهرول خلف 
»اأن�س« يف طرقات »ُكِ�يُك�ل« باحًثا عن »�شارة«، مادت الأر�س حتت قدميه، 
نف�س  يف  اأخرى،  مّرة  »حنطريرة«  يدي  بني  نف�شه  ف�جد  فجاأة  وابتلعته 
املكان، ب�ادي »الهماليل«، والّدائرة حتيط به وه� يجل�س ف�ق الّرمال، ما 
زال ل يراه، لكّنه يكتب له على الّرمال باأ�شبعه داخل حميط تلك الّدائرة. 

كتب »حنطريرة« على الّرمال:
مل تلتِق باملُحارب، ومل يرك اأحد هناك، ُكنُت معك يف كّل خط�ة،  �

و�شمعت كّل �شيء.
رفع »حمزة« يده بتلقائّية وحت�ش�س ال��شم على جبينه، ُثّم كتب ي�شاأله:

اأنت من اأخفيتني عن »َرْيُهقانة«؟ �
نعم. �

اأجفل »حمزة«، �شعر ل�هلة اأّن هناك ما يخفيه عنه ذاك ال�ّشيخ، �شاأله 
ُم�شرًعا:

ا؟ � هل َو�َشمتني اأنت اأي�شً
ل. �
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عينيه  يف  ُيحّدق  »حمزة«  وبقي  الكتابة،  عن  »حنطريرة«  ت�ّقف 
الّزجاجيتني، ُثّم كتب له:

ملاذا اأعّدتني اإىل هنا؟ �
نم، عاد »حمزة« يكتب  مل يكتب ال�ّشيخ كلمة واحدة، وبقي �شاكًنا كال�شّ

له:
عائلتي يف خطر، فهل ت�شتطيع م�شاعدتي؟ �

الّثانية، فاأ�شرع »حمزة« مي�شح بيده على  للمّرة  مل ُيجبه »حنطريرة« 
الّرمال وكتب له:

انقلهم كّلهم اإىل البيت، فه� على اأر�س »الَكَنْهَ�ر«، اجمعهم فيه،  �
كما نقلتني اإىل هناك..اأرج�ك.

فعاد  �شك�ن،  يف  الّرمال  على  الكلم  يقراأ  �شامًتا،  »حنطريرة«  بقي 
»حمزة« يكتب له:

اأجبني الآن... هل ت�شتطيع؟ �
اأجابه اأخرًيا:

نعم اأ�شتطيع. �
عداء وقال له: تنّف�س »حمزة« ال�شّ

�شكًرا لك. �
ولكن هناك ثمن لهذا. �
ما ه�؟ �
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ال�ّشجني املُ�شّن. �
ما به؟ �
�شاأُظهرك لـ»َرْيُهقانة«، وعليك اأن تطلب منها اأن تذهب اإليه لتقتله. �
وهل �شتفعل؟ �
حتتاج  � وهي  �شُعفت،  فقد  لقتله،  احلاجة  اأم�ّس  يف  فهي  �شتفعل، 

للمزيد من الق�ى لتتحرر من احتياجها وتبعيتها لـ»اأ�شحم«.
وماذا عن اأ�شرها يل؟ هل �شاأحترر منه؟ �
كما اأخربتك، يحتاج الأمر حلّب اأق�ى من ع�شق َرْيُهقانة لك. �

ت�ّقف »حمزة« هنيهة وعاد يكتب له:
اأنت تعيدين ل�شلطانها من جديد بتلك الطريقة! �

اأحجم ال�ّشيخ عن الكتابة ومل يرّد، فكتب »حمزة«:
لقد اأر�شلتني اإىل اأر�س »الَكَنْهَ�ر« لآتيك بخرب هذا ال�ّشاحر، ولي�س  �

مل�شاعدتي، األي�س كذلك؟
بلى، وُهناك �شيء اآخر. �
ما ه�؟ �
اأخرب جّدك الأكرب »اأبادول« اأن يطلب لقاء »َحْيَدَرة«. �
وكيف �شاأبلغه وه� ل يراين ول ي�شمعني؟ جميعهم ل ي�شعرون بي. �
اكتب لهم كما نفعل الآن. �
جّربت ومل اأُفلح! �
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لأّنك مل تكتب على الّرمال، بل ُكنت حتاول ت�شكيل احلروف على  �
�شطح الّدقيق، والعجني، والطعام! 

اق�شعر جذع »حمزة«، يبدو اأّن »حنطريرة« يعرف كّل �شغرية وكبرية 
مّر بها هناك! حّتى حماولته العف�ية للّت�ا�شل مع عائلته! كتب له ي�شاأله:

وملاذا الّرمال بالّذات؟ �
على  بـ»حمزة«  حتيط  اّلتي  الّدائرة  على  اأ�شبعه  »حنطريرة«  مرر 
الّرمال، كان قد نق�س على تلك الّرمال طل�شم غريبة وكررها على ط�ل 
وه�  املّرة  هذه  ارجتفت  اأ�شابعه  اأّن  حّتى  »حمزة«،  اأجفل  الّدائرة،  خّط 

يكتب له:   
اأنت اّلذي �شمحت يل بلم�س اخُلبز اّلذي �شنعه جّدي كمال عندما  �

ُكنت جائًعا، األي�س كذلك؟
ُكنت  � لكّنك  به،  لأم�شكت  اخلبز  بعد  اللحم  مل�س  جّربَت  ول�  بلى، 

اأن  ال�شرورّي  من  كان  الّتجربة،  تعد  ومل  باخلبز  اكتفيت  يائ�ًشا، 
تاأكل �شيًئا لكي تبقى حيًّا.

عف، والعجز،  اأن  مّر »حمزة« بلحظات ع�شيبة، �شعر باله�ان، وال�شّ
تك�ن اأ�شرًيا لأحدهم فهذا اأمر م�ؤمل، واأن يتبادل الآخرون اأ�شرك وينقل�ك 
وكاأّنك لعبة يف اأياديهم فهذا مهني، واأّل متلك اأن تقرر خط�تك القادمة 
فهذا  اإليك  الّنا�س  اأقرب  مع  الكلم  من  مُتنع  واأن  �شديد،  انك�شار  فهذا 
له!  بلم�شك  يتحّكم  ُهناك من  الّطعام  ت�شتهيه من  بعينه، حّتى ما  القهر 

كانت دّقات قلبه تت�شارع يف ا�شطراب، كتب اأخرًيا بعد اأن ا�شتجمع ق�اه:
اأعدين اإىل هناك، واأظهرين لـ»َرْيُهقانة«. �
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بداأ »حنطريرة« ُيكرر متتماته غري املفه�مة، وانزلق »حمزة« ومادت 
الأر�س حتت قدميه كما حدث من قبل، وو�شل اإىل اأر�س »الَكَنْهَ�ر«، اّلتي 
تلّقفته اأر�شها كما حدث يف املّرة ال�ّشابقة، حّتى رمت به على اأعتاب مدينة 

»ُكِ�يُك�ل«. دلفها وما زل �شّكانها يف حالة ا�شطراب �شديدة.
*****

»طارق«
من  بالكثري  مررنا  البلغة«،  »مملكة  رحاب  يف  باخلي�ل  ُنحّلق  كّنا 
وراأينا  اأخ�شر،  ماوؤه  بنهٍر  مررنا  واملمالك،  واجلبال،  والقلع،  الق�ش�ر، 
جبًل عظيًما مل يكن لدينا �شٌك اأّنه جبل »اأمان��س«، وتعّرفنا على اجلبل 
الأحمر ذي القّمة ال�ّشاخمة عندما راأينا ال�ّشحاب الأحمر يحّلق ح�لها، 
ق�ر من كل حدب و�ش�ب و�شاركتنا الّتحليق، لحت لنا »املكتبة  اأقبلت ال�شّ
�شرعتها،  وتخّف�س  اخلي�ل،  بنا  لت�شعر  للأمام  ننحني  بداأنا  الُعظمى«، 

وتت�جه نح� اجلهة اّلتي ن�ش�بها نح�ها، وكانت طائعة لنا. وفجاة!
وبداأوا  امللّثمة،  ووج�ههم  ال�ّش�داء،  بثيابهم  الّظلم«،  »بيادق  ظهر 
يحّلق�ن بخي�لهم املجّنحة ح�لنا، �شهل ج�اد بيدق منهم، فاأجابته البقّية 
�شرب  وانطلق  الثلثة!  �ُشلطان على خي�لنا  لنا  يعد  ب�شهيل جملجل، مل 
اأُجّن، وكان »خالد« يتلّفت  اأر�س »الَكَنْهَ�ر«، كدت  اخلي�ل عائًدا بنا نح� 
يف حرية ويحاول الرتبيت على راأ�س ج�اده، لإر�شاده اإىل املكتبة العظمى، 
اأّما »�ِشيفاو« فكان يت�شبث بعنق ج�اده ويرتّقب ما يحدث يف �شمت، و�شلنا 
لأر�س »الَكَنْهَ�ر« من جديد، وترجل البيادق عن خي�لهم، واأ�شهروا �شي�فهم 
يف وج�هنا، وكّنا قد �شبقناهم، كان »خالد« يقف متاأّهًبا ب�شيفه، و»�ِشيفاو« 
يرفع ُرحمه، وُكنت اأم�شك ب�شهٍم »ع�شجدّي« من �شهامي واأ�شعه يف كبد 



289

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

ال�ّشجاعة،  تغلب  والكرثة  مّنا،  عدًدا  اأكرث  كان�ا  لَرميه،  م�شتعًدا  ق��شي 
اأترك لهم الفر�شة، ورميت ب�شهمي ف�ق روؤو�شهم يف ال�ّشماء، فاأطلق  مل 
ا ح�لهم و�شّكل ما ُي�شبه املظّلة املعّلقة يف اله�اء، وكانت تلك ال�ّشهام  ومي�شً
وتتيح  يهاجمني،  من  وبني  بيني  حاجًزا  ت�شنع  وجّدي  اأبي  اأخربين  كما 
وكان  ح�لهم،  يربق  وه�  احلاجز  »خالد«  راأى  منه،  الهروب  فر�شة  يل 
»�ِشيفاو« يف حالة من الّذه�ل، التفّت نح� اخلي�ل وُكنت حائًرا يف اأمرها، 
ة اأّنها اأعادتنا اإىل اأر�س »الَكَنْهَ�ر« بعد �شهيل  هل �شتطيعنا اأم ل، وخا�شّ
البيادق، اقرتب »خالد« من فر�شه وو�شع  اّلذي كان يركبه قائد  الفر�س 

جبهته على راأ�شه وهم�س قائًل:
اأرج�ك احملني اإىل املكتبة العظمى. �

اّلذي  »�ِشيفاو«  مع  وبقيت  عّنا،  مبتعًدا  به  وحّلق  ظهره،  على  قفز  ُثّم 
�شاألني:
اأين �شنذهب. �
اأ�شرع فذاك احلاجز يختفي بعد فرتة ق�شرية. �

قال »�ِشيفاو«:
-�شاأع�د اإىل »ُكِ�يُك�ل«.

يدفعني  فكتابي  عنه،  اأتخّلى  اأن  يل  فلي�س  ج�ادي،  نح�  اأ�شرعُت 
ته، وحّلقنا يف �شماء اأر�س »الَكَنْهَ�ر«، فراأينا الأدخنة  با�شتمرار لتتّبع ق�شّ
ما  وهالنا  نح�ها،  فهرعنا  »ُكِ�يُك�ل«،  مدينة  ف�ق  من  تت�شاعد  ال�ّش�داء 
راأيناه. كانت املدينة يف حالة من الف��شى، احلّرا�س داخل الأ�ش�ار! وقّلة 
منهم يقف�ن على البّ�ابات، خمزن الغلل واحلب�ب قد احرتق، والأ�ش�لة 
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الّنخيل  با�شتمرار،  بع�شها  من  الّدخان  ويت�شاعد  وهناك،  هنا  متفّحمة 
ا يحرتق والّنار تنتقل من �َشعف نخلٍة اإىل �شعف نخلٍة اأخرى، والعربات  اأي�شً
اخل�شبية بال�ّش�ق حترتق، وهناك رجال هيئاتهم غريبة يحيط�ن ببيت من 
»�ِشيفاو«  اقرتبت من  »اأبادول«،  بيت  اأّنه  اأدركت  كبرية،  البي�ت يف حلقة 

وقلت له:
يبدو اأّن هناك م�شيبة قد حدثت اأثناء غيابنا. �
فلنهبط على اأر�س م�شرح الأ�ش�د، فاأنا ل اأرى حرائق هناك. �

ت�ّجهنا نح� امل�شرح، وكان خالًيا، تعّجب »�ِشيفاو« واأخربين اأّن حرا�شته 
كانت دوًما ُم�شددة!، هبطنا باخلي�ل وتركناها هناك، واأ�شرعنا نح� بيت 
خام ذوي الأج�شاد  »اأبادول«، كان البيت حماًطا بالكثري من الّرجال ال�شّ
ورفع�ا  منع�ين  لكّنهم  بثبات  نح�هم  �شرت  ال�ّشمراء،  والب�شرة  الق�ّية، 
اأيديهم قبل اأن اأم�ّشهم، �شحت ُمنادًيا على ال�شّيد »اأن�س«، كررت الّنداء 
ي�شمح�ا يل  اأن  راآين طلب منهم  اأن  وف�ر  البيت  عّدة مّرات، فخرج من 

بالّدخ�ل اأنا و»�ِشيفاو«.
وف�ر دخ�لنا ف�جئت بـ »حمزة« بينهم، وكان ال��شم على جبينه وا�شًحا 

للغاية، ف�شحت قائًل:
حمزة! اأين ُكنت، تبدو مرهًقا للغاية! �

اأين  يتلّفت�ن،  واأخذوا  فجاأة،  اأ�شابهم  زلزاًل  وكاأّن  اجلميع  انتف�س 
»حمزة«، �شاحت ال�شّيدة »مرام« بانفعال �شديد:

اأين ه�.. اأين اأين؟ �
يف  يديها  حُتّرك  فاأخذت  نح�ه،  فاأ�شرت  مبا�شرة،  بج�ارها  وكان 

اله�اء، وقالت:
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ل اأ�شتطيع مل�شه، اأين ه�؟ هل ما زلت تراه؟ �
وكان »حمزة«  فتحّلق�ا ح�يل،  كتفه،  يدي على  وو�شعت  منه  اقرتبُت 
يقف يف و�شطنا والكّل مذه�ل، بداأ اجلميع يتحّدث�ن اإىل رجٍل خفّي، واأنا 
بينهم،  عينيه  ُينّقل  »حمزة«  وكان  اإليه.  يتحّدث�ن  اأرى من  اّلذي  ال�حيد 

ف�شاألته:
اأين كنت؟ �
هنا بينهم ط�ال ال�قت! اأتيت بعد خروجكم من املدينة. �
هل اأنت بخري؟ �
نعم، لكنني تعبت، اأ�شعر اأّن راأ�شي �شينفجر، �شاأم�ت يا »طارق«،  �

اأ�شعر بالعجز، اأنت ال�حيد اّلذي ي�شتطيع روؤيتي.
كان والداه يعّلقان اأعينهما ب�جهي، اأمًل بالطمئنان على ابنهما، فلم 

اأنقل ما قاله للتّ� وُقلت لهما:
يق�ل اإّنه بخري، وثابت كالط�د يا �شيد »اأن�س«. �

فقال ال�شّيد »اأن�س« بعينني دامعتني:
هذا ولدي اّلذي ربيته، حمارب �شجاع، حمًدا هلل اأّنه بخري. �

راأيته على حمّياه من  اأ�شفقُت عليه مما  بيديه،  م�شح »حمزة« وجهه 
اأمل، �شاألني بت�ّتر:

اأين اأخي »خالد«؟ �
ذهب اإىل املكتبة العظمى. �
ملاذا ذهب وحده؟ �
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ن�شل  � كدنا  اإليهم،  طريقنا  يف  ونحن  الّظلم«  »بيادق  هاجمنا 
واأمروها  الّريح  بنات  على  ال�ّشيطرة  وا�شتطاع�ا  منع�نا،  لكّنهم 
�شهام  من  �شهما  عليهم  فاألقيت  »الَكَنْهَ�ر«،  اأر�س  اإىل   باإعادتنا 
»الع�شجد« لتحب�شهم عّنا حتى نتمّكن من الفرار، وانطلق ه� نح� 
مملكة البلغة، واأرج� اأّل يلحق�ا به، وعدت اإىل هنا مع »�ِشيفاو« 

وف�جئنا مبا يحدث.
ُثّم التفتُّ نح� العائلة و�شاألتهم:

ما اّلذي حدث هنا مبدينة »ُكِ�يُك�ل«؟ �
اأجابني ال�شّيد »اأن�س«:

غيابكم لفت الأنظار اإلينا، وقد اأحدث »قتادة« جلبة ونحن خارج�ن  �
»َرْيُهقانة«  وفاجاأتنا  هناك،  ح�ش�رنا  اإثبات  بعد  »الّدي�ان«  من 
بتقّم�س ج�شد »ن�ر« من جديد، وف�شحت اأمرنا اأمام اأهل املدينة 
مما ت�شبب يف اإثارة احلّرا�س �شدنا، وكادوا يقب�ش�ن علينا جميًعا، 
ل�ل اأبناء »�شرمد«، فقد اأحاط�ا بنا وقام�ا ب�شّد �شربات احلّرا�س 

عّنا، ومنع�هم من ال��ش�ل اإلينا.
واأين ال�شّيد »كمال« وال�شّيدة »دولت«؟ و»ن�ر«؟ �

قال ال�شّيد »اأن�س«:
اأبي واأّمي يف ال�ّشجن، و»ن�ر« يف قب�شة »َرْيُهقانة«، فقد رحلت بها  �

من هنا. 
ومن اّلذي اأ�شعل احلرائق؟ �



293

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

ة  � حالة من الف��شى تعّم املدينة منذ هروب ال�ّشجناء الثلثة، وخا�شّ
بعد اأن �شّرح »قائد احلر�س« باأّنهم خطرون، فمنهم �شّفاح، واآكلة 

للح�م الب�شر، و�شيخ �شرير يق�ل�ن باأّنه �شاحر.
�شاح »حمزة«:

نعم ه� �شاحر، اأخربهم اأّن »حنطريرة« اأخربين بهذا، وطلب مّني  �
امل�شاعدة يف قتله.

نقلت كلم »حمزة« اإليهم، وعدت اأ�شاأله عن »حنطريرة« هذا، وكان 
»اأبادول« قد �شاألني عنه ف�ر اأن نطقت با�شمه، فاأخربين »حمزة« قائًل:

»َرْيُهقانة«  � كانت  حيث  »الهماليل«  وادي  يف  عليه  عرثت  �شيخ 
حتتجزين هناك، وه� واٍد ُيطلق فيه �شراح الأ�شرى، ويهيم�ن فيه 
مل  كاملجانني،  ويدورون  البع�س،  بع�شهم  يرون  ل  وج�ههم،  على 
يرين »حنطريرة« بعينه لكّنه كان يكتب يل على الّرمال واأكتب له، 
»َرْيُهقانة«  عن  وحجبني  »الَكَنْهَ�ر«،  اأر�س  اإىل  اأعادين  اّلذي  وه� 
مّرة  تراين  لكي  هنا  اإىل  الآن  واأر�شلني  املا�شية،  الفرتة  خلل 
اأُخرى، فاأنا اأحمل ر�شالة لها تخ�ّس هذا ال�ّشاحر، فه� يريد منها 

اأن تقتله.
اأّي منهم لـ»حنطريرة«، وزحف  نقلت كلم »حمزة« لعائلته، مل يرحت 

القلق اإىل روؤو�شهم، �شاألت ال�ّشيدة »مرام« بتلّهف:
هل من املمكن اأن يكتب لنا »حمزة« على الّرمال؟ �

قال »حمزة«:
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الّرمال  � على  لها  و�شاأكتب  اأ�شتطيع،  اأنني  »طارق«  يا  اأّمي  اأخرب 
عندما نخرج من البيت.

للخروج  ن�شتعّد  وكّنا  للتّ�،  »حمزة«  قاله  مبا  »مرام«  ال�شّيدة  اأخربت 
للبحث عن اأر�س رملية، ا�شت�قفني »حمزة« وقال وه� ي�شري جلّده »اأبادول«:

هناك ر�شالة لـ»اأبادول«، اأخربه اأّن »حنطريرة« يق�ل له اأن يطلب  �
لقاء »َحْيَدَرة«.

»َحْيَدَرة«،  ا�شم  �شمع  اأن  ف�ر  اأجفل  اّلذي  لـ»اأبادول«،  الّر�شالة  نقلت 
وقّطب حاجبيه وه� يف غاية الندها�س، ف�شاأله ال�شّيد »اأن�س«:

ومن ه� »َحْيَدَرة«؟ �
حار�ٌس من ُحّرا�س املكتبة الُعظمى! �

امل�شاجني  ه�ؤلء  عن  م�شتف�شًرا  ف�شاألتهم  مت،  ال�شّ »اأبادول«  التزم 
اّلذين اأخربوين عنهم:

وكيف هرب�ا؟ �
حتّدثت »�شارة« على ا�شتحياء وقالت:

هناك  � اأّن  معهم  ومن  و»متيم«  »قتادة«  اأقنعت  فقد  ال�ّشبب،  اأنا 
ا�شتغاثات ت�شدر من زنزانة حتت اأر�س امل�شرح، واأّن علينا اإنقاذ 
ُطلقاء  منهما  اثنان  والآن  بتحريرهم،  وُقمنا  امل�شاكني،  ه�ؤلء 
اأّي حلظة، واحُلّرا�س يبحث�ن  اأي �شخ�س يف  ب�شببي، وقد يقتل�ن 

عنهم يف كّل مكان.
قال ال�شّيد »اأن�س«:
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املدينة وا�شعة، وعدد �شّكانها كبري، ولي�س من ال�ّشهل العث�ر عليهم  �
و�شط الّزحام.

بقيت اأن�شت لكلم»حمزة« واأنقل لعائلته ردوده عليهم، وخلل ح�ارنا 
كان »�ِشيفاو« يلتفت نح� »ما�شيليا« با�شتمرار، بداأ يقرتب منها خط�ة تل� 
وحرية،  قلق  يف  بالكدمات  واملليء  املت�ّرم  وجهه  تراقب  وهي  الأخرى، 
لتني من الُبكاء، وقف �شاكًنا بج�ارها، كانت ملحمه  وكانت عيناه خم�شّ
تتذبذب بني الفرحة بروؤيتها مّرة اأخرى، والتعّجب والندها�س مما يدور 
بني اأفراد عائلة »اأبادول« وبيني واأنا اأنقل لهم كلم »حمزة«، كان ي�شعر 
بالطمئنان لروؤية عينيها،، من كان ُي�شّدق اأن �شجرة احلّب وارفة الظلل 

تختبئ داخل قلبه!
�شاألته »ما�شيليا« عّما حدث له؟ فاأ�شار لها بلطف لتتمّهل حّتى تنتهي 
العائلة من ح�ارها الهام. وعندما هداأت الأج�اء بالبيت، التفت نح�ها 
بكيانه، وبف�ؤاده، وبعينيه، وتلقت نظراتهما للحظة كما مل تلتِق من قبل، 
وبداأ يروي لها ما حدث ب�ش�ٍت منك�شر حزين، فت�ّقف جميع اأفراد عائلة 
»اأبادول« عن الكلم، واأخذوا ين�شت�ن اإليه، بكت »ما�شيليا« بحرقة عندما 
ا، فقد رّبتها يف بيتهم بعد وفاة  علمت ب�فاة اأُّمه، فقد كانت مبثابة اأُّمها اأي�شً
والديها، وكانت امل�شكينة تعي�س يف دارها الب�شيطة املل�شقة لدار»�ِشيفاو« 
لتبيت  »َما�شني«  ال�شّيد  اأر�شلها  امراأة خم�شينّية  معها  تقيم  وكانت  واأُّمه، 
اأّول من  املراأة  تلك  وكانت  بالبيت،  تعي�س وحدها  ل  ليلة، حّتى  كّل  معها 

اأطلق عليها اإ�شاعة هروبها مع »�ِشيفاو«!

اّلذي كانت تكتمه يف قلبها،  ب�شّرها  لها »ما�شيليا« �شابًقا  فقد باحت 
فهي حتّب »�ِشيفاو« منذ �شن�ات وُتخفي هذا احلّب يف ثنايا قلبها، وتتعّذب 
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اأّنها  اإليها رغم  املراأة  فاأ�شاءت تلك  للزواج من غريها،  وهي تراه ي�شعى 
كانت على يقني من عّفتها وبراءتها. انتهى »�ِشيفاو« من روايته، ووا�شاه 
اآماله  حّطمت  اّلتي  املتلحقة  القا�شية  دمات  وال�شّ اأّمه  وفاة  يف  اجلميع 
لتني  بالكامل. وبقيت »ما�شيليا« تبكي بن�شيج م�شم�ع، رفعت عينيها املخ�شّ

بالّدم�ع نح�ه وقالت له:

تاأبى  � اأنف�شنا، تظل مفت�حة للأبد،  بع�س الأحزان ترتك ثق�ًبا يف 
اأطرافها اأن تندمل، فن�شعر باخل�اء، ونتمّنى اأن ل� كانت �شدورنا 
ُم�شمتة، ل روح فيها ول نب�س ول حياة، وتظّل تلك الّثق�ب متنّف�ًشا 
من  تنفح  وزفرات  الّدم�ع،  و�شهقات  البكاء،  ُحرقة  منه  تت�شلل 
اأعماقنا قهًرا على من فقدناهم، اأمل الفراق ل يحتمل يا »�ِشيفاو«، 

ع�شت ما متّر به الآن من قبل، اأ�شعر باأملك، واأرج� لك الّثبات! 
كلماتها  بعد  »ما�شيليا«  اإىل  ينظر  وه�  »�ِشيفاو«  وجه  اأتاأمّل  اأخذت 
و�شط  لمعة  جنمة  بريق  َنتتبع  بينما  الطريق  اأعيننا  َت�شلُّ  قد  الأخرية، 
اأحيانا، نتخبُط  نِتيُه  يج�ر،  الدَّ ال�ا�شع، فنغ��س يف عتمة  ال�شماء  جلباب 
يف حزن لفراقها رمّبا، نحملق يف الفراغ كثرًيا، حتى يع��شنا اهلل بالقمر، 

وها هي ُت�شيء عتمة ف�ؤاده وتف�ز بقلبه.
هناك من الب�شر من ي�شبه الغيمات، ي�شتثقل وج�ده معنا وه� الأكرث 
خفة ونقاوة، لطيف عند مروره، واإن جاد كان عطاوؤه كالغيث، واإن مل يجد 
ب�شيء فدفء ظلله احلانية يكفي. ير�شل اهلل بع�شنا لبع�س كالأرزاق، 
وقد ل يدرك بع�شهم اأنه رزٌق لنا! ي�شمنا بكلمة، ويحت�ينا بنظرة، ويربت 
وعندما  ودعاء،  بهم�شة  للأمام  ويدفعنا  حانية،  بابت�شامة  اأكتافنا  على 
ن�شقط نفاجاأ به يتلقفنا فنتكئ على ذراعه، وف�ر نه��شنا ي�شارع بالهروب!
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فنجده  ح�لنا  نتلفت  بنا  ت�شيق  وعندما  بخري،  نحن  طاملا  ويختفي 
هناك، غيمة عامرة باخلري، تختبئ يف ح�شن ال�شماء، وكانت »ما�شيليا« 

رزقه اّلذي كان غافًل عنه، كانت امل�شكينة غيمة حائرة.
اأخذ »اأبادول« يتّنقل من نافذة لأُخرى، ينتظر ع�دة قائد احلر�س، تعالت 
»�ُشليمان«،  ُينادي على  »مي�شرة«، كان  الأ�ش�ات يف اخلارج عندما �شاح 
ا، واأخربنا  ويرج�ه طالًبا الدخ�ل، وعندما �ُشمح له بالدخ�ل، اأقبل راك�شً
عن اختفاء »اأمن�كال«، واأّن الطبيب اأر�شله لُيخرب »اأبادول«، لعّله ُي�شاعده 

يف العث�ر عليه. �شاأله ال�شّيد »اأن�س«:
واأين الطبيب الآن يا »مي�شرة«؟ �
قائد احلر�س يحتجزه. �
ملاذا؟ �
�شمعته يخربه باأّنه �شي�شرح لل�شّيد »اأبادول« كّل �شيء يخ�ّس ال�شّر  �

اّلذي بينهما، فرف�س قائد احلر�س، واأخربه اأّن معرفة هذا ال�شّر 
خطر على املدينة واأهلها، وقرر احتجازه، فغمز يل بعينه، ففهمت 

اأّنه ي�شري اإيّل لكي اأهرب واأخرب ال�شّيد »اأبادول«.
�شاأله »اأبادول« باهتمام �شديد:

ماذا تعرف عن هذا الّطبيب يا »مي�شرة«؟ �
اأّنه  � حّتى  املدينة،  اأهل  من  علّي  يحن�  من  واأكرث  بارع،  طبيب  ه� 

ي�شمح يل باملبيت يف بيته اأحياًنا اأنا و»اأمن�كال«.
هل �شمعت اأو راأيت �شيًئا غريًبا يف بيته؟ �
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نعم، راأيت يف بيته الكثري من املر�شى يرتددون عليه، ولكن اأكرث  �
ا م�شاًبا بل�ثة عقلية، كان  ما لفت انتباهي ه� اأّنه قد عالج مري�شً
الّطعام  ا  راف�شً يذبح�ه  اأن  الّنا�س  من  ويطلب  بقرة،  اأنه  يعتقد 
»احلارث« معه  الطبيب  فا�شتخدم  يفعل�ا ذلك،  اأن  اإىل  وال�شراب 
العلج  اأّنه  احلر�س«  »قائد  ُيخرب  �شمعته  عجيًبا،  للعلج  اأ�شل�ًبا 
بالتخييل)))، فعاد املري�س للأكل الذي كان قد ت�قف عنه �شابًقا 
وبداأ ي�شتعيد ق�ته وعافيته و�ُشفيت اأع�شابه بل �ُشفي متاًما وعاد 

ل�ش�ابه.
قررنا اخلروج  للبحث عن الغلم امل�شكني، وتركنا »مي�شرة« مع باقي 

الأ�شرة فقد كان ُمتعًبا وجائًعا ويف حاجة للّن�م، وخرج معنا »حمزة«.

r

)1)تُنسب هذا القّصة البن سينا، وأسلوب العالج بالتخييل يكون بزرع صور معينة يف ذهن املريض 

الّنفيّس لتساعده عىل تجاوز الحالة التي يعيشها، واستخدمه ابن سينا يف عالج مرضاه وذكره يف 

بتناول  واالهتامم  النوم  ومنها  العالجات  واقتح  تفصيالً  الحاالت  هذه  ترشيح  يف  ومىض  ُكتبه، 

السلويك  العالج  بأمور واهتاممات أخرى، وما يشابه أسلوب  النفس  إلهاء  املناسبة وكذا  األغذية 

الحديث. 
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-13-

»أمنواكل«

عادت »َرْيُهقانة« مع »اأ�شحم« للبحث عن »حمزة«، وف�ر دخ�لها املدينة 
اأن جتمع  اأرادت  الب�شر،  ملح  ملكانه يف  ت�شل  اأن  وا�شتطاعت  به،  �شعرت 
العائلة مّرة اأخرى يف البيت لتلقي بهم يف فج�ة امل�ت، وقراأ »اأ�شحم« ما 
يج�ل بخاطرها، كان يخ�شى عليها من »اأبناء �َشرمد«، كما كان يخ�شى من 
بط�س كبار »املجاهيم« ل� علم�ا باأّنه تركها ت�ؤذي »اأبادول«، وهم يجّل�نه 
�شعفت  وقد  ة  وخا�شّ منهم،  وحّذرها  تتمّهل،  اأن  فاأخربها  ويقدرونه، 

ق�اها، فحملت »حمزة« وفرت به فجاأة من بينهم.
اأجفل »طارق« وت�ّقف ُثّم قال بفزع:

لقد اختفى »حمزة«، اأخربين قبل اأن يختفي اأّنه راأى »َرْيُهقانة«. �
انقب�س قلب ال�شّيد »اأن�س« وقال ب�ش�ت يرجتف:

اأ�شاأل اهلل اأن يحفظه، ويحفظ اأخاه. �
عليهم،  يقب�ش�ن  احلّرا�س  كاد  »اأمن�كال«،  عن  البحث  رحلة  بداأْت 

فقال »اأن�س«:
ن�شّر  � لن  واأّمي،  اأبي  لأّنكم حتتجزون  قّ�ة  اأّنكم يف م��شع  تعلم�ن 

اأحًدا هنا، ول� اأردنا ال�ش�ء لكان هذا منذ و�ش�لنا، اترك�نا نبحث 
معكم عن »اأمن�كال«.
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تراجع احلّرا�س بعد الّت�شاور، وترك�هم ميّرون، وكان�ا يبحث�ن معهم 
جنًبا بجنب عن ال�ّشفاح، فالّراجح الآن اأّن »اأمن�كال« يف قب�شته، وهناك 
جماعات،  يف  وتفّرق�ا  بينهم،  املدينة  ق�ّشم�ا  اآخرين.  اختفاء  عن  خرب 

وان�شم اإليهم بع�س �شباب املدينة. 
يف تلك اللحظة، اختفى اأبناء »�َشرمد« فجاأة من ح�ل بيت »اأبادول«، 
فت�شلل القلق اإىل ُقل�بهم. خرج »اأبادول« من بيته مت�جًها نح� »الّدي�ان«، 

لن ي�شكت هذه املّرة، ل بّد اأن يعرف احلقيقة كاملة، وتركهم بالبيت.
****

نقلت »َرْيُهقانة« »حمزة« اإىل نف�س املكان اّلذي حتتجز فيه »ن�ر«، ُثّم 
وقفت قبالته و�شاألته:

كيف و�شلت اإىل مدينة »ُكِ�يُك�ل«؟ �
اأجابها وقد كان �شاخًطا عليها:

حملني »حنطريرة« اإىل ُهناك. �
تغرّيت ملحمها، و�شعر »حمزة« اأّنها يف حالة ارتباك �شديدة، قالت 

وهي حُتّدق يف عينيه:
هل التقيت بـ»حنطريرة«؟ وحتّدث اإليك وحتّدثت اإليه؟ �
نعم، التقيت به يف وادي »الهماليل«، واأحمل اإليك ر�شالة منه. �

اأجفلت »َرْيُهقانة«، كيف لـ»حنطريرة« اأن يتحّدث مع اأ�شري! �شاألته وقد 
ازداد قلقها:

ما هي الّر�شالة؟ �
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يطلب منك قتل ال�ّشاحر. �
اأّي �شاحر؟ �
مدينة  � اإىل  ونقل�ه  عليه  القب�س  الّظلم«  »بيادق  األقى  اّلذي 

»ُكِ�يُك�ل«، وه� الآن حمتجز يف �شجنها
اّلذي  اأن تخفي خ�فها  اأرادت  اأمامه يف حرية،  »َرْيُهقانة« تقف  كانت 

ظهر عليها اأمام »حمزة«، فاأقبلت ت�شّبه قائلة:
اأحمق، وحمقاء! �

اأخذت »َرْيُهقانة« تردد الكلمتني وهي تقف اأمام »حمزة« و»ن�ر«، وكانت 
تقّرحت  مزرية،  حالة  يف  كانت  يراها.  ه�  بينما  »حمزة«،  ترى  ل  »ن�ر« 
�شعر  وانك�شف  بال�حل،  ملب�شها  وتلّطخت  البكاء،  كرثة  من  عيناها 
راأ�شها، وكانت حافية القدمني، لقد اأرهقتها »َرْيُهقانة« بكرثة تعذيبها لها، 
حّتى اأّنها كانت تدفعها ل�شرب راأ�شها باجلدار، وحتّركها كالّدمية، وكانت 
»ن�ر« قد ا�شت�شلمت لها متاًما وباتت يف حالة انهزام �شديد، انطفاأ وجهها 

وكانت الّدم�ع ت�شيل من عينيها با�شتمرار، �شاح »حمزة« قائًل لها:
كفى.. كفى.. اتركيها. �
اأيهّمك اأمرها؟ �
تعانيه منذ م�ت  � لنا، كفاها ما  لها فيما يحدث  اتركيها، ل ذنب 

والديها.
ما راأيك اأن جنعلها تلحق بهما؟ �

بق�اها  اله�اء  يف  »ن�ر«  تعّلق  وهي  الأخرية  جملتها  »َرْيُهقانة«  قالت 
»َرْيُهقانة«،  واختفت  الأر�س،  على  ف�شقطت  فجاأة  تركتها  ُثّم  اخلفّية، 
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اأدركت  وتركت »حمزة« يراقب »ن�ر« وهي تبكي، ما زالت ل تراه، لكّنها 
من كلم »َرْيُهقانة« اأّنه معها يف نف�س املكان. قالت بخف�ت:

قاوم يا حمزة من اأجل والديك، فّت�س يف �شدرك عن روح املحارب،  �
وت�شبث بها.

كانت تعلم اأّنه ي�شمعها، وكانت كلماتها ط�ق جناة له، فقد كان يائ�ًشا 
لها،  »حنطريرة«  بر�شالة  »اأَ�ْشَحم«  واأخربت  »َرْيُهقانة«  للغاية.خرجت 
وكان يعلم عن ما�شيه، ذاك اّلذي التهم ع�شرية من اجلّن باأكملها كما 
و�شار من  فتعملق  ق�اهم  وا�شت�ىل على  عليهم جميًعا  ُي�شاع عنه، ق�شى 

اجلبابرة.
اأن  العجيب  من  وكان  ط�يلة،  فرتة  منذ  اختفى  قد  »حنطريرة«  كان 

يظهر فجاأة، ويتحّدث اإىل اأ�شري! قال بعد اأن اأن�شت اإليها:
اأين التقى به؟ �
يف وادي »الهماليل«. �
هناك،  � اإىل  »حمزة«  �شنعيد  باأنف�شنا،  »حنطريرة«  نرى  اأن  بّد  ل 

ولرناقب ما �شيحدث له.
والفتاة؟ �
انقليها مع »حمزة« ل�ادي »الهماليل«، قد حتتاجينها لل�شغط عليه. �
ومل �شاأحتاج لل�شغط عليه وه� اأ�شري يل؟ �
اإليه، و»حمزة«  � ال��ش�ل  ا�شتطاع »حنطريرة«  لقد  اأّيتها احلمقاء، 

يعرف هذا جيًدا.
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لكّنها كظمت  ب�شّبها،  »اأ�شحم«  قام  ا�شتعلت»َرْيُهقانة« غا�شبة عندما 
غيظها فه� ال�حيد اّلذي يق�م بحمايتها الآن، وان�شرفت لتحمل »حمزة« 

و»ن�ر« اإىل وادي »الهماليل«.

r
التقى »�ِشيفاو« بـ»قتادة«، ولم كّل منهما الآخر على ما قد حدث منه، 
لكّنهما �شريًعا ما اتفقا، وعادا للبحث عن »اأمن�كال«. ملح »قتادة« ال�ّشفاح 

وه� ي�شري بني �شباب املدينة فاأخرب »�ِشيفاو« اّلذي �شاأله متعجًبا:
كيف مل ينتبه الّنا�س ل�ج�ده بينهم!  �
�شكله قد تغرّي فقد حلقت له �شعر راأ�شه بيدي، وه� ُيخادع الّنا�س  �

ويت�شّنع البحث عن الغلم معهم.
كاد »قتادة« ي�شيح م�شرًيا اإليه، لكّن »�ِشيفاو« ن�شحه اأن ي�شرب حّتى 
كان  عني  غم�شة  يف  لكّنه  مًعا،  عليه  وليقب�شا  نح�ه  وليت�جها  يهرب،  ل 
قد انف�شل عن الّزحام وت�جه نح� درب ط�يل و�شّيق يف�شل بني البي�ت 

ة بج�ار بع�شها البع�س. املرتا�شّ
ال�ّشفاح  هذا  فيه  يحتجز  اّلذي  البيت  مكان  ُيحددا  اأن  ا�شتطاعا 
الغلم  اأّن  وا�شًحا  بدا  بج�اره،  ي�شري  والغلم  املّرة  هذا  خرج  الغلم، 
خائف ويرجتف، لكّنه ل يجروؤ على ال�شراخ. بداأ يجّره جّرا يف الطرقات 
اخلالية، �شعد »�ِشيفاو«  ف�ق اأ�شقف البي�ت، وبداأ ينتقل من �شقٍف لآخر، 
فاأخرج  بنظراته،  وثقبه  بالغلم،  يفّر  وه�  طريقه  ا  معرت�شً فجاأة  ووثب 
ال�ّشفاح امل��شى احلاّد وو�شعها على عنق »اأمن�كال«، وكان�ا بعيًدا عن اأهل 

املدينة واحلّرا�س، قال »قتادة« وقد كان يقف خلف ال�ّشفاح مبا�شرة:
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اترك الغلم، وقاتلنا كرجل لرجل. �
التفت ال�ّشفاح واأل�شق ظهره بجدار املنزل املجاور وقال لهما:

اإن اقرتبتما �شاأذبحه. �
فيرتاجعا،  الغلم  عنق  من  الّدماء  لت�شيل  ببطء  امل��شى  يحّرك  بداأ 
ت�شيل منه، وكان  الّدماء  وبداأت  »اأمن�كال«  ف�شق جرًحا �شطحًيا يف عنق 
�شّدة  من  حمجريهما  من  تخرجان  تكاد  وعيناه  هلع  يف  ي�شرخ  الغلم 
اخل�ف، تراجع »قتادة«، وتراجع »�ِشيفاو«، وتركاه ميّر بالغلم اّلذي كان 
»�ِشيفاو«  �شحب  كافية،  مب�شافة  عنهما  ابتعد  وعندما  يديه،  بني  ينتف�س 
رحمه، وكان يربطه على ظهره منذ اأن خرج من اأر�س قبيلته، و�شعد ف�ق 
قّ�ة،  بكّل  ال�ّشفاح  جتاه  بالّرمح  وقذف  ذراعه  ورفع  البي�ت،  اأحد  �شطح 
فاأ�شابه يف مقتل، واخرتق الّرمح ظهره وخرج من بني اأ�شلع �شدره و�شقط  
على وجهه فاأ�شرع جتاهه مع »قتادة«، وجذب »�ِشيفاو« الغلم اّلذي كان 

عنقه ينزف، واحت�شنه قائًل:
ل باأ�س عليك يا �شغريي، ل باأ�س عليك. �

احلر�س  قائد  اأّن  احلّرا�س  فاأخربه  الطبيب،  عن  باحًثا  به  ورك�س 
يحتجزه يف »الّدي�ان«، فاأ�شرع اإىل هناك.

r
وقف »حمزة« حائًرا، ملاذا اأعادته »َرْيُهقانة« اإىل وادي »الهماليل« مع 
�شاكن،  فاملكان  فزع،  يف  وجهها  على  هائمة  ترك�س  »ن�ر«  كانت  »ن�ر«؟  
تتنّقل من ظلمة لأخرى، ومن وحدة  للب�شر هنا. كانت  اأثر  ول  ومهج�ر، 
لأخرى، ومن حزن لآخر، ومن خ�ف لآخر منذ وفاة والديها، لقد تعبت. 
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مل ُتظهر »َرْيُهقانة« نف�شها لهما، وكانت تعلم اأّن »حمزة« يرى »ن�ر«، بينما 
ل تراه امل�شكينة. لحظت »َرْيُهقانة« نظرات »حمزة« لـ»ن�ر«، فا�شت�شاطت 

غ�شًبا، اأزعجها ب�شّدة اأن يهتم حلالها، يخاف عليها!
اأبعدتهما عن بع�شهما يف احلال، فتلّفت »حمزة« باحًثا عنها، فاأظهرت 

»َرْيُهقانة« نف�شها له و�شاألته:
ما بك؟ ملاذا اأنت قلق عليها؟ �
ملاذا ت�ؤذينها؟ �
اأنا �شاحرة من �شاحرات »ماذري�ن«، اأفعل ما اأ�شاء كما اأ�شاء فيمن  �

اأ�شاء!
ليتني ما التقيُت بِك ول راأيت وجهك. �

ا�شتدارت غا�شبة وقالت له:
ل�ل �شعفك ما تبعتك، اأنت ال�ّشبب. �
كيف هذا؟ �
عندما ُكنت اأتغّزل فيك واأمدحك كان هذا ُيعجبك، اأتنكر هذا؟ �

مل ُيجبها »حمزة«، فقد كان خلل رحلته للبحث عن اأخيه يف حالة من 
اأبًدا تلك ال�ّشاحرة  اأّنه �شعف للحظات، لكّنه مل يحّب  الرتباك، ل �شّك 
اّلتي تقف اأمامه، رمّبا متيل الّنف�س ملن ميتدحها، تفرح بالإطراء، بالغزل، 

بالع�شق، لكّنه لي�س احلّب، ظّل على �شمته فنهرته قائلة:
ملاذا ل تنظر اإيّل؟ �
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ح�لها،  �شيء  كّل  وكره  وجهها،  وكره  ا�شمها،  وكره  كرهها،  قد  كان 
جبلّية  قّمة  نح�  به  فارتفعت  عنها  واإعرا�شه  و�شمته  ب�شك�نه  ا�شتفّزها 
عالية، واأجربت »ن�ر« على ال�ّشري نح� حاّفة اجلبل رغًما عنها، وكاأّن ما 

يحملها لي�شت قدميها، �شرخت »ن�ر« يف هلع:
ل.. ل.. ل تقذفيني اأرج�ِك. �

�شرخ »حمزة« منادًيا على »ن�ر« وهي ل ت�شمعه! كان يخ�شى عليها من 
ال�ّشق�ط من ف�ق حاّفة اجلبل، وكانت »َرْيُهقانة« تر�شقه بنظراتها امللتهبة 

وغ�شبها يت�شاعد وهي تراه يف هلع، ف�شاح عليها قائًل:
ماذا ُتريدين؟ �

جّزت على اأ�شنانها قائلة:
ل ت�شح اأبًدا بناظريك عّني. �

ثّبت عينيه على وجهها مرغما، وقلبه ملتفت نح�»ن�ر«، يخ�شى اأن تلقي 
بها من ف�ق قّمة اجلبل، قال ب�ش�ت يرجتف:

ل تدفعيها يا »َرْيُهقانة«. �
بني  قلبه  فه�ى  قّمة اجلبل،  ف�ق  ودفعتها من  اإليه،  ُتن�شت  لكّنها مل 
لكّن  اأذنيه،  يف  يدّوي  و�شراخها  اجلبل  قّمة  نح�  يرك�س  وكاد  اأ�شلعه، 
»َرْيُهقانة« اأعادته اإىل وادي »الهماليل« يف طرفة عني، تهافت على الأر�س 

باكًيا منتحًبا، و�شرخ مردًدا:
امل�شكينة  � ماتت  لِك،  �شحًقا  حياتي،  يف  راأيتها  خمل�قة  اأقذر  اأنت 

»ن�ر« ب�شببي.
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اأخذت »َرْيُهقانة« ت�شحك يف ه�شتريّية، وكان يقذف نح�ها احلجارة، 
بداأت تتلعب باأع�شابه، فبداأ يهل��س من �شّدة الرتباك، يكاد يفقد هذا 
اأّي حّب  لعبة يف يديها،  وكاأّنه  بتعذيبه،  ت�شتمتع  ال�ّشاب عقله هنا، كانت 

هذا اّلذي كانت تزعمه!
ظه�ر  حلظة  يرتّقب  معها  »اأ�شحم«  وكان  ط�يًل،  هناك  انتظرت 
اأبًدا، فقرر الثنان  لكّنه مل يظهر لهما  بعينيه،  اأن يراه  وّد  »حنطريرة«، 
لتتمّكن  باأكملها،  قّ�ته  »َرْيُهقانة«  ولتُحز  بال�ّشجن،  املحتجز  ال�ّشاحر  قتل 
من م�اجهة اأترابها من ع�شائر اجلّن املختلفة، فما عادت قّ�تها تكفي اإّل 

لل�شيطرة على ه�ؤلء الهماليل اأمثال »حمزة« و»ن�ر«.

r
قتل  خرب  يكن  مل  مكان،  كّل  يف  »اأمن�كال«  عن  يبحث  »طارق«  كان 
الطرقات،  يف  وجهها  على  تهيم  بـ»مرام«  ف�جئ  بعد،  و�شله  قد  ال�ّشفاح 

فاأقبل ي�شاألها:
اأين تذهبني يا �شّيدة »مرام«؟ وكيف ت�شريين وحِدك هكذا؟ �

كان ومي�س القلِق يلتمع يف عينيها وهي تق�ل له:
ظهرت »َرْيُهقانة« بعد اختفاء اأبناء »�َشرمد« من ح�ل البيت، وقامت  �

بتفريقنا يف املدينة، هددتنا اأّنها �شتجمعنا مّرة اأخرى بالبيت يف 
وقت لحق لتقتلنا جميًعا، واأنا قلقة على »فرح« و»�ُشليمان«.

هذا غريب! فهي قادرة على جمعكم الآن يف البيت بالفعل لتتخّل�س  �
منكم وتلقيكم يف فج�ة امل�ت!
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ب��شمها  � قّ�تها  من  كبرًيا  قدًرا  فقدت  اأّنها  »اأبادول«  اأخربنا 
البيت كما  ال�ّشيطرة على  ت�شتطيع  اأّنها لن  اأظّن  لـ»حمزة«، ولهذا 

فعلت �شابًقا، لهذا فّرقتنا، لقد نقلتنا ُفرادى يا »طارق«.
 اأخطاأ اأبناء »�َشرمد« برتككم دون حت�شني. �
ل اأدري ملاذا اختف�ا فجاأة! �
لنعد اإىل امل�شرح، »بنات الّريح« هناك، �شنحّلق ف�ق املدينة لي�شهل  �

البحث عنهما.
لكنني ل اأُح�شن رك�ب اخلي�ل. �
ح�شًنا، �شاأفعل اأنا، ولكن ل تبقي وحدك، تعايل معي فرمّبا نلتقي  �

باأحد منهم ونحن يف طريقنا.
الأ�ش�د،  اجل�ادان  كان  حيث  وو�شل  الأ�ش�د،  م�شرح  جتاه  هرول 
وانطلق  الأ�ش�د،  ج�اده  على  »طارق«  اأقبل  مكانهما،  يف  يقفان  والأبي�س 
اأخرج  »ُكِ�يُك�ل«،  يرك�س به، ب�شط اجل�اد جناحيه وحّلق به ف�ق مدينة 

»طارق« الّناظ�ر، وراح ُيفّت�س املدينة عن ال�شغريين.
كان »�ُشليمان« يف ال�ّش�ق، يقف وه� ُيقّلب الكرات يف يده، ويتلّفت مُينة 
بج�اده  وت�جه  حميطه،  عن  الّنا�س  ابتعد  حّتى  »طارق«  فانتظر  وي�شرة، 
نح�ه، �شرب اجل�اد بجناحه ومال وه� يقرتب من الأر�س، فمّد »طارق« 
»�ُشليمان«  �شعر  لأعلى،  حمّلًقا  به  وارتفع  »�ُشليمان«  واحت�شن  ذراعه 
نح�  به  عاد  ال�ّشماء،  يف  يرتقيان  وهما  بانفعال  ي�شرخ  واأخذ  باحلما�س 

م�شرح الأ�ش�د، و�شّلمه لـ»مرام«.
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بها  األقت  قد  »َرْيُهقانة«  كانت  »فرح«،  عن  يبحث  اأُخرى  مّرة  وحّلق 
على  تقب�س  وهي  متاأّهبة  تقف  غرية  ال�شّ وكانت  املحرتق،  الّنخيل  و�شط 
راأت  وعندما  نح�ه،  فالتفتت  اجل�اد  �شهل  بها،  وتت�شبث  بقّ�ة  مطرقتها 
»طارق« لّ�حت له، فاأ�شار لها لرتك�س نح� اجلهة اّلتي ي�شتطيع القرتاب 
منها بج�اده املجّنح حيث تخل� من احلرائق، فرك�شت والتقت به قربها، 
وحملها كما حمل »�ُشليمان« من قبل، وعاد بها لأّمها، وانطلق يبحث عن 
ومعهما  »اأمن�كال«  حامًل  ي�شري  وه�  »�ِشيفاو«  راأى  و»�شارة«،  »ما�شيليا«، 

»ما�شيليا« و»مي�شرة« فاطماأّن عليهم.
على  عرث  لكّنه  مكان،  اأّي  يف  عليها  يعرث  مل  مفق�دة،  »�شارة«  بقيت   
مبقتل  علم  قد  »اأن�س«  وكان  حدث،  مبا  واأخربه  باجل�اد  فهبط  »اأن�س« 
ال�شّفاح للتّ� فاطماأّن على الغلم، فحمله »طارق« معه اإىل م�شرح الأ�ش�د، 

غار اإىل »اأبادول« يف »الّدي�ان«. قررت »مرام« الّذهاب مع ال�شّ
عن  »طارق«  مع  ليبحث  وركبه  الأبي�س،  الفر�س  نح�   »اأن�س«  ت�ّجه   
»�شارة«، فاملراأة الآكلة للح�م الب�شر جت�ب يف الطرقات باحثة عنها، كما 
اأخربه »حنب�س« و»حنربيت« منذ قليل، �شاأله »طارق« وه� يرك�س بج�اده 

م�ازًيا له قبل الّتحليق:
يف  � �شاعداكما  اأن  بعد  املراأة  تلك  القزمان  هذان  يقتل  مل  ملاذا 

الهرب من اأمامها يف املّرة الأوىل، فهما مُيّدانكم باأ�شلحة خمتلفة؟
لديهما  � رمّبا  الآن،  حّتى  حقيقتهما  اأعرف  ل  غام�شني،  يبدوان 

التزام وعهد مثل اأبناء »�شرمد«، ول ي�شتطيعان القتال على اأر�س 
املدينة هنا، لكّنهما م�شاملان على اأّي حال.

احلمقاء »َرْيُهقانة« ت�د ت�شتيت عائلتكم وتدمريكم. �
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قّطب »اأن�س« حاجبيه يف قلق و�شاأله:
هل راأيت »حمزة« يا بنّي؟ �
ل يا عّماه، ولكن طاملا ظهرت تلك العفريتة فل بّد اأّنه هنا. �

الطرقات  جت�ب  وكانت  »�شارة«،  عن  يبحث  منهما  كّل  وبداأ  افرتقا 
وت�شاأل كّل من تراه عن الطريق اإىل»الّدي�ان«، تنّقلت من طريق لآخر وهي 
ترك�س، وكانت اآكلة حل�م الب�شر ت�شري نح� بيت »اأبادول« ظاّنة اأّن »�شارة« 
اأحرقت »�شارة« ج�شدها ب�ش�طها،  اأن  اأن تنتقم منها بعد  اأرادت  هناك، 
وتركتها تعاين من جروح ظهرها الذي احرتق جلده وفاحت رائحته منها 
وهي ت�شري، راأتها »َرْيُهقانة«، وكانت تعلم ما يدور براأ�شها، فحملت »�شارة« 
فارتعدت  فجاأة  اأمامها  نف�شها  »�شارة«  ف�جدت  اأمامها،  وو�شعتها  اإليها 

فرائ�شها، وانطلقت هاربة منها.
عرث »طارق« عليها وهي ُتطاردها، فهبط بج�اده، وترجل لي�اجه هذا 
وكّفان  رج�لية،  ملمح  لها  الكرادي�س  عظيمة  امراأة  يف  املتمّثل  ال�ح�س 
غليظان، واأ�شنان ُت�شبه اأ�شنان الّذئاب، اأخرج خنجره ووثب مقرتًبا منها 
ا كما يطرحها،  بج�شارة، كانت ت�شارعه بذراعيها الق�يني، وتطرحه اأر�شً
املثل باملثل، وكاأّنهما يف حلبة م�شارعة، لكمها عّدة لكمات متتالية، وا�شتّل 
بخنجره،  اأطاحت  ذراعه  على  �شربه  ف�شربته  قتلها،  وحاول  خنجره 
ف�شقط وارتطم فّكه وجمجمته بالأر�س، لكّنه متا�شك ووثب نح� ِخنجره 
لي�شرتّده وكانت اأ�شنانها اأقرب لذراعه من يده للخنجر، فق�شمت ق�شمة 

من حلمه احلّي.
يحدث  ما  كّل  تراقب  وكانت  »�شارة«،  قلب  لها  انخلع  ف�شرخ �شرخة 
التقط اخلنجر ومرره  اأن  الأمل بعد  لّف ذراعه رغم  لكّنه  وهي ترجتف، 
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على عنق تلك الذئبة املفرت�شة، ف�شّق حلقها، و�شقطت على الأر�س، وقطعة 
اأ�شنانها، قب�س على جرحه، ووقف ودماوؤه تنزف  من حلمه ممّزقة بني 
اإليه، وتلفتت ح�لها تبحث عن �شيء لت�شغط به  بغزارة، هرعت »�شارة« 
اجلرح وت�قف الّنزيف، فعرثت على حجر م�شتدير اأمل�س، مّزقت طرف 
ردائها، ولّفت احلجر به وو�شعته على اجلرح، �شغط »طارق« على ُجرحه 
»الّدي�ان«،  نح�  معه  واأ�شرعت  ففعلت،  لرتبطه  براأ�شه  لها  واأ�شار  بقّ�ة، 
»حنب�س«  ظهر  هناك.  حمتجز  »احلارث«  الطبيب  اأّن  تعلم  كانت  فهي 
و»حنربيت« فجاأة ورفعا ذراعيهما مّرة اأخرى، فعرب »طارق« و»�شارة« من 

حتتهما لي�شل اإىل »الّدي�ان« يف احلال.

r
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-14-

الملك »َسرمد«

ك�رقة  ترجف  اأمامه  »�َشفق«  وقفت  كالربكان،  ثائًرا  »�َشرمد«  كان 
�شجرة �شقطت يف مهّب الّريح، من خلفها كان اأفراد الع�شرية من حا�شيتها 
ة يقف�ن وهم يخف�ش�ن روؤو�شهم خ�ًفا من ملكهم وكبريهم اّلذي  اخلا�شّ
يجّل�نه ويخ�ش�ن غ�شبه، ومل يجروؤ اأحد منهم على رفع ب�شره جتاهه، لّ�ح 

ب�ش�جلانه وه� يق�ل:
اأراأيِت نتيجة عبثك يا »�َشفق«؟ »املجاهيم« اقتحم�ا نطاق مملكتنا،  �

احلدود  حّرا�س  ل�ل  ال�قت،  ط�ال  »الَكَنْهَ�ر«  �شماء  يف  يج�ل�ن 
لطردنا من وطننا.

يزال�ن  � ل  »املجاهيم«  باقي  اأبي،  يا  فقط  »اأ�شحم«  اأتباع  ه�ؤلء 
يلتزم�ن بالعهد معك، مل يدخل�ا اأر�س »الَكَنْهَ�ر«.

بل دخل القّنا�ش�ن! �
»الَكَنْهَ�ر«  � اأر�س  اأطراف  على  »َرْيُهقانة«  يطاردون  كان�ا  نعم، 

عائلة  حتارب  البائ�شة  تلك  عليها،  القب�س  اإلقاء  ف�ر  وخرج�ا 
»اأبادول« و..

قاطعها »�َشرمد« قائًل:
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اأعرف كّل �شيء، واأعرف اأّنهم اعتن�ا بـ»املاو« ومل يقتل�ها. الب�شر  �
دوًما يخ�ش�ن القطط ال�ّش�داء، اأّما »مرام« فقد اأح�شنت اإليها.

لح �شبح ابت�شامة على �شفتي »�َشفق« وهي تق�ل:
يبدو اأّنك تعرف الكثري يا اأبي، فلماذا اأنت غا�شب هكذا؟ �
لأّنك مل ت�شاأليني، ومل ترجعي اإيّل قبل اتخاذ اأّي قرار، وقد نّبهتك  �

�شديد  اأمر  »ُكِ�يُك�ل«  اأر�س  على  يدور  وما  خطري،  جّد  الأمر  اأّن 
احل�شا�شية، ول� انك�شف الأمر �شتت�اىل امل�شائب.

وما اّلذي يدور على اأر�س »ُكِ�يُك�ل« يا اأبي؟ من هم »املحقق�ن«؟  �
وملاذا يق�م »بيادق الّظلم« باختطاف ه�ؤلء »امل�شتبعدين بالّذات؟ 

اأق�شمُت اأّل اأب�ح بال�شّر مهما حدث. �
الّنا�س  � يختطف�ا  اأن  البيادق  ه�ؤلء  حّق  من  ولي�س  مريب،  الأمر 

بتلك الطريقة، اإّنهم يخطف�ن الّر�شع يا اأبي! كيف ت�افق على هذا 
وتقبله؟

-كّفي عن اجلدال، »اأبادول« حمارب �شريف، و»َحْيَدَرة« يعرفه جيًدا، 
�شتك�ن الأم�ر على ما ُيرام عندما ي�شل اخلرب اإىل »َحْيَدَرة«.

طاملا تعرف هذا فلُتخرب »َحْيَدَرة« بنف�شك! �
هذا من �شمن بن�د العهد اّلذي قطعته على نف�شي لـ»َحْيَدَرة«، فقد  �

حّذرين من الّت�ا�شل معه مهما حدث، حّتى ل ينك�شف اأمره.
ينك�شف ملن؟ �

زمزم »�َشرمد« غا�شًبا:



314

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

ل ُتكرثي ال�ش�ؤال يا »�َشفق«. �
اإذن، ا�شمح لنا بالقتال لُنحرر عائلة »اأبادول« من الأ�شر. �
قلت لك ل! �

قالت بت��ّشٍل ورجاء:
اأبي اأرج�ك اأخربين باحلقيقة! �
ت�ّقفي عن الرثثرة واجلدال، فقد ا�شتدعيتك لأمٍر خطري. �
وما ه�؟ �
قتلته  � ول�  امل�شج�ن،  ال�ّشاحر  لقتل  يخططان  و»َرْيُهقانة«  »اأ�شحم« 

اأخرى،  مّرة  بجربوتها  و�شتتعملق  قّ�ته،  على  �شت�شط�  »َرْيُهقانة« 
و�شتقتل »اأبادول« وعائلته، ولن ترتكِك يا »�َشفق«، �شتنال منك يا 

ابنتي!
اأّي �شاحر هذا اّلذي ُي�شجن! طاملا �ُشجن فه� �شعيف، فلم نخافه! �
من  � اأمتّكن  مل  ب�شاأنه،  الإحاطة  حاولت  ح�له،  مريب  اأمر  هناك 

اخرتاق ُحجبه اّلتي ي�شربها ح�له.
فغرت »�شفق« فاها وات�شعت عيناها يف اندها�س وهي تق�ل:

اأبي! هل ت�شللت بنف�شك اإىل �شجن »ُكِ�يُك�ل«؟ �
اأقبل غا�شًبا عليها وه� ينهرها:

ُقلت  � هل  هذا!  اأقل  مل  احلمقاء!  اأّيتها  �ش�تك  ترفعي  ل  �ش�ش�س.. 
اإنني ت�شللت اإىل »ُكِ�يُك�ل«؟
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طالعته بنظرة ماكرة وهي ترفع حاجبها الأي�شر وقال:
ل.. مل تقل هذا. �

ا�شتدار وقال وه� يبتعد عنها:
هناك قّ�ة خفّية حتميه. �
وما احلّل يا اأبي؟ �
من  � مينعنا  كان  فاإن  ال�ّشاحر،  بزنزانة  حا�شيتك  رجال  فلُيحّلق 

ال��ش�ل اإليه، فنحن �شنمنع »َرْيُهقانة« و»اأ�شحم« من ال��ش�ل اإليه، 
حّتى ي�شل خرب »اأبادول« لـ»َحْيَدَرة«.  

وعائلة »اأبادول«؟ وبيتهم؟ �
�شيك�ن�ن بخري، فهم حمارب�ن! �
ولكن.. يا اأبي، ت�شتطيع اإمدادي باملزيد من اأبناء »�َشرمد«. �
اأ�شتطيع، يكفي من ي�شاعدونك من حا�شيتك، البقّية يحر�ش�ن  � ل 

حدود »الَكَنْهَ�ر«.
اأبي.. اإذن اأنت ُت�افق على ما اأفعله! �

مل ُيجبها، وقال وه� ي�شيح ب�جهه عنها:
ان�شريف الآن، فالأمر جّد خطري. �

اأباها  وتركت  »�َشرمد«،  اأبناء  من  حا�شيتها  ومعها  »�َشفق«  ان�شرفت 
�شماء  يف  يحّلق  اخلطر  اأّن  ي�شعر  فه�  عينيه،  بني  ي�شكن  والهّم  حائًرا، 

»الَكَنْهَ�ر«

r



316

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

-15-

فجوة الموت

اأقبلت »�َشفق« وطارت بج�ار »اأن�س« وه� يحّلق بج�اده وقالت له:
املراأة املفرت�شة، وهما يف  � اأمان، لقد قتل »طارق« تلك  »�شارة« يف 

طريقهما اإىل »دي�ان الّرئا�شة«.
احلمد هلل. ملاذا ترك اأبناء »�َشرمد« حماية البيت؟ �
»ُكِ�يُك�ل«،  � �شجن  يف  املحتجز  احر  ال�شَّ قتل  يف  ترغب  »َرْيُهقانة« 

اخلارجّية،  الأربع  جهاتها  من  بزنزانته  ُيحيط�ن  »�َشرمد«  واأبناء 
حّتى ل ت�شل اإليه.

وملاذا تق�م�ن بحمايته؟ �
ل نحميه، بل مننعها من ال��ش�ل اإليه، لأّنها �شتزداد قّ�ة اإن قتلته!  �

ا، ونحيط بزنزانتهم من اخلارج،  ولتعلم اأّننا نحمي والديك اأي�شً
لكننا ممن�ع�ن من دخ�لها لتحريرهم.

وما اّلذي مينع �شاحًرا من تخّطي اجلدران الأربعة، وكيف ُي�شجن  �
وه� ميلك تلك القّ�ة اّلتي حتدث عنها قائد احلر�س؟ وكيف..

قاطعته بجّدية �شديدة قائلة:
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اأن  � بّد  ل  خطري  اأمر  هناك  »اأن�س«  �شّيد  لحًقا..  عنه  �شنتحّدث 
تعرفه.

ماذا حدث يا »�َشفق«؟ هل ولداي بخري؟ �
اأر�س »الَكَنْهَ�ر« لأرى »خالًدا«،  � اأ�شتطيع اخلروج من  اأنني ل  تعلم 

ول اأعرف �شيًئا عن »حمزة« فه� اأ�شري وحمج�ب عّني.
ما اّلذي حدث اإذن؟ �

قالت ب�ش�ت جاد:
اتبعني. �

تبعها »اأن�س« بج�اده، طارت به بعيًدا عن مدينة »ُكِ�يُك�ل«، مّرا على 
ال�ّش�داء،  والقلع  كالقب�ر،  ال�ّشاكنة  والقرى  املهج�رة،  املدن  من  الكثري 
كانت اأر�س »الَكَنْهَ�ر« مهيبة من اأعلى. مل تلتفت »�َشفق« ول مّرة واحدة 
ط�ال الطريق، و�شل قرب فج�ة امل�ت، كانت تدور كالإع�شار، وتبتلع كّل 
ما يحيط بها، وكانت »ن�ر« معّلقة يف اله�اء بالقرب منها، م�شل�بة على 
تبتلعها،  حجر دّوار، ينقلب بها ويدور ب�شرعة �شديدة، تكاد فج�ة امل�ت 

ولكن هناك ما مينعها عن التهامها! وكاأّنها قد علقت يف �شيء يجذبها.
مل جتروؤ »�َشفق« على القرتاب منها، ومل ُيقدم اأّي من اأبناء »�َشرمد« 

على اإنقاذها، ل بّد من م�شاعدة تلك الفتاة، قالت »�َشفق« بتاأّثر:
حاولت اأن اأطيح بها بعيًدا كما فعلت مع بيتكم من قبل، ا�شتدعيت  �

رفاقي وف�شلنا، تعلم يا �شّيد »اأن�س« اأنني اأ�شتطيع اأن اأُحّرك جبًل، 
اأو اأهدم مدينة باأكملها، اأّما تلك الفج�ة فلن اأ�شتطيع التغّلب على 
قّ�ة جذبها اأبًدا وحدي، ولن يجروؤ اأحد على ُم�شاعدتي مّرة اأخرى 

فقد كادت تبتلع بع�شنا الي�م.
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امللع�نة »َرْيُهقانة«.  �
ماذا �شتفعل؟ �
لن اأترك »ن�ر«، فهي مبثابة ابنة يل، ل� كانت »فرح« مكانها لأقبلُت  �

عليها وجذبُتها حّتى اأنقذها.
لكّنك �شتهلك معها، اأنت ل تدرك كيف هي قّ�ة �شحب فج�ة امل�ت!  �

نحن مل نقدر عليها.
ل� اأرادت التهامها للتهمتها منذ و�ش�لها فهي قريبة منها للغاية. �

ُثّم اأ�شاف بت�شميم:
اأتخّلى  � لن  فقدت حياتي،  ل�  حّتى  اأُحاول  اأن  بّد  ل  �شاأ�شاعدها... 

عنها.
ت�شّح�ن  � قد  �شلبة،  اأرواح  لديكم  املحارب�ن!  اأّيها  لكم  عجًبا 

ل  لكننا  ُن�شاعدكم،  فقد  نحن  اأّما  الآخرين،  اأجل  من  باأرواحكم 
ُن�شّحي باأنف�شنا من اأجل اأحد.

تلك الفتاة ل ت�شتحّق هذا، فل ذنب لها يف كّل ما يحدث. �
اقرتب »اأن�س« بج�اده الأبي�س، وكان اجل�اد يهاب الفج�ة، وقد فزع 
ِحباُل  »اأن�س«  تذّكر  يبتعد،  فاأ�شرع  منها،  به  اقرتب  عندما  �ش�تها  من 
فاأخرب  العجيب،  وخّطافه  نهاية،  ل  ما  اإىل  تط�ل  واّلتي  املتينة  »طارق« 
اإليهما،  »�َشفق« مبا يخطر بباله، فاأ�شرعْت نح� »الّدي�ان« لتبلغه لين�شّم 
وبقي »اأن�س« ُيراقب »ن�ر« والأفكار يف راأ�شه تقارع بع�شها البع�س، مل يعلم 

اأّن »حمزة« يقف معه وُيراقبها، وقلبه يخفق بني اأ�شلعه.
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كانت »ن�ر« ترجّت من �شّدة اخل�ف، واحلجر يدور بها ب�شرعة �شديدة، 
يخفق،  وقلبها  مبتهلة  اهلل  اإىل  فت�ّجهت  »ما�شيليا«،  كلمات  تذّكرت 

واأغم�شت عينيها ورددت الدعاء ب�ش�ت خفي�س:
واحتارت  خلقك،  ع�ن  من  ويئ�شت  رهقي،  وزاد  اأملي،  ا�شتّد  »ياهلل، 
فيك  واأملي  عيفة  ال�شّ واأنا  عاء،  للدُّ دفعتني  قدرتك  يف  وثقتي  معاريف، 
غري متناٍه، ورجائي فيك غري مقط�ع، فلبيك يا رحمن فل ملجاأ ي�ؤويني 
يقة، وانزع اخل�ف  �ش�اك، ول راحة اإّل يف حماك، اأخرجني من تلك ال�شّ

من قلبي انتزاًعا، وجّنني من هذا اخلطب اجلليل، رحماك.. رحماك.«

r
طارق

و�شلنا »الّدي�ان« وطلبنا لقاء الّطبيب »احلارث«، كنت اأ�شعر اأن ذراعي 
يحرتق، كان اجلرح عميًقا وينزف بقّ�ة، وكان جمّرد الّنظر اإليه ي�شيبني 
بق�شعريرة، اأ�شحت ب�جهي عن ذراعي وعن وجه الّطبيب، فراأيت »�شارة« 
جرح  يخيط  وه�  الّطبيب  ترى  وهي  متاأمّلًة،  فمها  على  كّفيها  ت�شع  وهي 

يدي، ُقلت خمفًفا عنها:
ل بّد اأن مذاق حلمي �شهّي. �

من  ُيطّل  بالّذنب  ال�ّشع�ر  وبقي  بُلطف،  البت�شام  »�شارة«  ت�شّنعت 
اإىل مقعدها وهي تراقبنا، وكّلما غرز  ال�راء ت�شتند  اإىل  عينيها، رجعْت 
الّطبيب الإبر يف ذراعي ليقّطب اجلرح كانت تختلج وتكاد تثب من مكانها 
وتغلق عينيها بقّ�ة. راودين �شع�ر لطيف، من اجلميل اأن تتحّمل الأمل من 
اأجل فتاة، والأجمل اأن تك�ن فتاة جميلة بخّفة الّري�شة ونع�مة القطن، اأن 

حتميها من اخلطر، اأن تك�ن منقذها وفار�شها، و.. ما اّلذي يحدث يل؟
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نتحّدث  اأننا مل  رغم  اأّنها جتذبني،  بها  لقائي  منذ  مّرة  لأّول  �شعرت 
الّرقيقة،  وملحمها  القمري،  وجهها  يل،  يروق  فيها  �شيء  كّل  كثرًيا، 
وعيناها اّلتي بدت وكاأّن الّنحل قد �شّب فيهما الع�شل للتّ�، ونربة �ش�تها 
اأحببتهم جميًعا. دلف قائد احلر�س فقطع علّي  املخملّية، حّتى عائلتها، 
تلك احلالة من الّرومان�شّية اّلتي ُكنت اأعي�شها لأّول مّرة يف حياتي، فقد 
ُعرف عّني اأنني ل اأ�شلح لتلك الأم�ر نظًرا لكرثة مزاحي وتهكمي على كّل 

�شيء، كان يحملق يف دمائي فقلت له:
ل وتذوق، يبدو �شهًيا! � تف�شّ

اأظهر ا�شمئزاًزا وقال وه� يحّدق يف عينّي:
دماوؤك حمراء، اأنت فعل من املحاربني. �
يا لك من ذكّي! �

اأثارت كلماتي الأخرية غ�شبه، وُكنت اأ�شتمتع بهذا، فقد كان يغيظني 
اأّنه ُيخفي عّنا حقيقة ما يحدث مبدينة »ُكِ�يُك�ل«، وكنت �شاخًطا عليه لأّنه 

يحتجز ال�شّيد »كمال« وزوجته.
للغاية،  ي�ؤملني  كان  جرحي،  وت�شميد  تقطيب  من  الّطبيب  انتهى 
م�شتنًدا  يجل�س  »اأبادول«  كان  الّدي�ان،  العائلة يف  اأفراد  لباقي  ان�شممنا 
بذقنه على ع�شاه، ينتظر يف �شرب اإجابات عن اأ�شئلته اّلتي طرحها على 
قائد احلر�س. وف�ر اأن راآه الّطبيب »احلارث« وه� خارج من الغرفة اّلتي 

ُكّنا فيها اأ�شرع اإليه قائًل:
اثبت يا »اأبادول« فاإّنك على احلّق. �

حّدق »اأبادول« يف وجهه وقال له:
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اأنت ل�شت من »املُ�شتبعدين« األي�س كذلك؟ �
اأخربين  � عندما  النف�شية  الأمرا�س  لعلج  ط�اعيًة  اأتيت  بلى، 

»ِميثاق« بكّل �شيء، كـ»املالينخ�ليا« واملزاج ال�ش�داوي، وال��شاو�س 
الّن�ع من  املختلفة، فالكثري من»امل�شتبعدين« كان�ا م�شابني بهذا 
لرعاية  يحتاج�ن  وكان�ا  »ُكِ�يُك�ل«،  اإىل  و�شل�ا  عندما  الأمرا�س 

ة. خا�شّ
معق�ل! لكن ملاذا ُيلق�ن القب�س على... �

قاطع قائد احلر�س ح�ارهما، وجذب »احلارث« من ذراعه، واأخرجه 
من الغرفة وه� ينهره. ُكّنا يف ذه�ل مما �شمعناه من الّطبيب، وبقي �ش�ؤال 
على  القب�س  ُيلق�ن  ملاذا  اإجابة!  بل  روؤو�شنا  ف�ق  يحلق  »اأبادول«  ال�شّيد 

»امل�شتبعدين«؟ حّتى املر�شى منهم!
اجلّن  فظه�ر  ا،  اأي�شً واأنا  اجلميع،  فاأجفل  فجاأة،  »�َشفق«  ظهرت   
املفاجئ مزعج. اأخربتنا مبا يحدث مع »ن�ر«، واأّن ال�شّيد »اأن�س« هناك، 
»�َشفق«،  خلف  به  وحّلقت  الأ�ش�د،  ج�ادي  عن  اأبحث  م�شرًعا  فانطلقُت 
ا،  وو�شلنا اإىل فج�ة امل�ت، وهالني ما راأيته، فقد كان »حمزة« هناك اأي�شً
اأمام مركز فج�ة  دّوار  وهي م�شل�بة على حجر  »ن�ر«  قباله  يقف  راأيته 

امل�ت، �شحت قائًل:
»حمزة«! ماذا تفعل؟ �
ما ذنبها؟ ل بّد اأن اأم�ت معها. �

اأّن ابنه هناك، �شاألني وعيناه  امتقع وجه ال�شّيد »اأن�س«، كان ل يعلم 
تكاد تخرجان من حمجريهما:
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اأين »حمزة«؟ �
فاأ�شرت نح� مكانه، وعدت اأحتّدث اإليه:

ما اّلذي حدث يا »حمزة«؟ �
»َرْيُهقانة« تتلعب بنا، دفعتها من ف�ق قّمة جبل، وه�ت بها نح�  �

قاعه، وقبل اأن ت�شطدم بالأر�س، رفعتها ونقلتنا اإىل هنا، و�شلبتها 
على هذا احلجر، وقذفت بها اأمام عينّي نح� فج�ة امل�ت، اأرادت 
اإّنها �شترتكنا  اأن تعّذبني لأنني اأهتّم لأمرها واأ�شفق عليها، قالت 

لنفنى مًعا.
خّطايف،  واأخرجت  »حمزة«،  من  �شمعته  مبا  »اأن�س«  ال�شّيد  اأخربُت 
تلك  جذب  قّ�ة  �شتقاوم  حبايل  وهل  اأُثّبته،  اأين  ح�يل،  اأتلّفت  واأخذت 
الفج�ة؟ ُكنت يف حرية حّتى راأيت ال�ّشفق الُقطبي يظهر مّرة اأخرى ف�ق 
روؤو�شنا، يبدو اأّن »الفاتام�رجانا« تتكرر هنا، كانت تلك نف�س املدينة اّلتي 
ف�قنا  �شارت  حّتى  نح�نا  تزحف  ظلت  الّريح«،  »بنات  على  فيها  عرثنا 
على ج�ادي،  واأنا  اله�اء،  اأمامنا يف  تتلعب  امل�ت  فج�ة  وكانت  متاًما، 
وال�شّيد »اأن�س« على اجل�اد الآخر، و»�َشفق« تراقبنا ول جتروؤ على القرتاب 
من تلك الفج�ة، و»حمزة« معّلق يف اله�اء وعيناه على »ن�ر«، وهي �شامتة، 
وقد �شّلمت نف�شها للحجر وه� يدور واأغم�شت عينيها، وت�ّقفت عن الكلم. 

األقيُت بخّطايف نح� املدينة املعّلقة، وجذبت احلبل.
فاقرتب ال�شّيد »اأن�س«، وتعّلق به، الت�شق احلبل بكّفيه، وظللت اأم�شك 
باحلبل معه، فرتك ج�اده الأبي�س، وطلب مّني اأن اأحتّرك بج�ادي حّتى 
الدوران،  ت�ّقف احلجر عن  يتمّكن من القرتاب منها. وعندما اقرتب، 
اأبيه  فاأخذ »حمزة« ي�شرخ خ�ًفا على  »ن�ر«،  ت�شحب  امل�ت  وبداأت فج�ة 
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راخه، واأب�ه ي�شاألني ط�ال ال�قت عنه هل ه�  وعليها، واأنا فقط اأ�شمع �شُ
بخري اأم ل. مت�ّشك ال�شّيد »اأن�س« باحلبل بيده الي�شرى، واأم�شك ذراع »ن�ر« 

بيده اليمنى، وهم�س قائًل:
�شينجينا اهلل كما ينجينا يف كّل مّرة. �

ت�شللت الدم�ع من عينيها، وكان ال�شّيد »اأن�س« يت�شّبث بذراعها وي�شّدها 
نح�ه، اكتنفتهما جاذبّية فج�ة امل�ت، وظّلت ت�شحبهما نح� قلبها، �شطع 
�ش�ء ق�ّي، وهما يقرتبان من مركزها، فبداأت اأجُذب احلبل بهما لعّلني 
وكاأّنها  وزفرت  يتنّف�س،  حّي  كائن  وكاأّنها  الفج�ة  انتف�شْت  اأٌ�شاعدهما، 
�شقطا  اأّنهما  ل�هلة  فبدا  �شديدة  ب�شرعة  �شحبُتُهما  ّثّم  �شينفجر،  بركان 
يف قلبها، ُثّم قذفتهما بعيًدا وبقّ�ة �شديدة، وارتفعت املدينة ال�ّشابحة يف 

اله�اء �شاحبة احلبل معها لأعلى، وكاأّنها ت�شعر بنا وُتقّدم لنا يد الع�ن!
فراأيت ال�شّيد »اأن�س« وقد ا�شتعل راأ�شه �شيًبا من ه�ل ما راآه للتّ�، كانت 
»حمزة«  على  لأطمئّن  والتفتُّ  عداء،  ال�شُّ تنّف�شُت  بذراعه،  معّلقة  »ن�ر« 
ف�جدته  يتعّلق بجناح ج�اد اأبيه، وكانت »�َشفق« تبت�شم، لأّول مّرة كانت 
تبت�شم، يبدو اأّن تلك العفريتة حُتّب هذه الأُ�شرة، وحُتّب »ن�ر«، ول اأدري 

هل حُتّبني اأم ل! لكنني على اأّي حال ل اأُريدها اأن حُتّبني اأبًدا.
عدنا اإىل »ُكِ�يُك�ل« ومعنا »حمزة«، وُكنت ال�حيد اّلذي يراه كالعادة، 
واأق�م بدور الّناقل للح�ار بينه وبني اأفراد عائلته، وكان هذا ُم�شّلًيا جًدا، 
ُعدنا للبيت، وو�شل املزيد من ع�شرية »�شفق« واأحاط�ا بالبيت مّرة اأخرى، 
ي�شبهن  الّن�شاء،  من  كّلهن  وجدتهن  اأراه،  فيما  اأحّدق  الّنافذة  يف  وقفت 

»�شفق« يف ملحمها وملب�شها، ف�شاألت »�َشفق«:
اأين ال�ّشباب اّلذين كان�ا هنا؟ �
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وتقتله  � »َرْيُهقانة«  تخرتقها  ل  حّتى  ال�ّشاحر  بزنزانة  يحيط�ن 
لت�شت�يل على قّ�ته، ه�ؤلء الّن�شاء هنا من اأجل »حمزة« و»ن�ر«، فقد 
بع�شريتنا ح�ارات  الآن  يدور  امل�ت،  فج�ة  عند  ما حدث  و�شلهم 
كثرية بني اأبي و�شي�خ ع�شريتنا، فالعهد اّلذي بني اأبي وبني امل�شئ�ل 

عّما يحدث مبدينة »ُكِ�يُك�ل« اأ�شبح يقّيدنا، وقد نتعّر�س للخطر.
قلت مادًحا مل�قفهن:

 ن�شاء ع�شريتك رائعات مثلك. �
اأن  اأخ�شى  ُكنت  فقد  لها،  غزل   تظّنه  اأن  قبل  م��شًحا  اأ�شرعت  ُثّم 

حُتّبني كما اأحّبت العفريتة الأخرى »حمزة« فقلت:
اأق�شد ق�ّيات البنية، وغليظات الكف�ف، ونظراتهّن ثاقبة و�شلبة،  �

ول يبت�شمن، ويقفن كاجلن�د يف احلرب، و...
ابتعدت عني بعد اأن رمتني بنظرة ا�شمئزاز فحمدت اهلل على هذا.

r
نف�شها  على  تنط�ي  جعلتها  النك�شار  من  حالة  اإىل  »مرام«  و�شلت 
حّتى اأّنها �شارت ت�شري حمنّية الظهر، وكاأّن راأ�شها �شار ثقيًل من كرثة 
ال�شجيج اّلذي يعتمل فيه، ت�شع�شع ثباتها عندما راأت زوجها »اأن�س« وقد 
�شاب �شعر راأ�شه من ه�ل ما راآه يف حلظة واحدة انغم�س فيها يف فج�ة 
امل�ت مع »ن�ر«، �شعرة بي�شاء، و�شعرة �ش�داء، حّتى ا�شتحال ل�نه رمادّيا 
منطفًئا. رجف قلبها بني اأ�شلعها عندما علمت اأّن »حمزة« كان هناك 

ا، كادت تفقدهما يف جزء من الّثانية! اأي�شً
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فقط  والأُّمهات  اأُّم،  فهي  والأ�ش�اأ،  ال�شّيئ  وت�ّقع  الّتفكري  اأرهقها 
�شيتفّهم�ن ما تلك اله�اج�س اّلتي تنخر راأ�شها ط�ال ال�قت، مل يكن قلبها 
قد تعافى بعد من اختفاء ولديها خلل رحلتهم ال�ّشابقة، وها هما يغيبان 
عنها الآن بعد �شهرين فقط من اختفائهما الأّول! هل حًقا »حمزة« هنا يف 
ا.. هي ل تدري! ا�شتاقت حل�شن ولديها،  نف�س الغرفة؟ واأين »خالد« اأي�شً
اأفراد  جميع  بل  اأخيه،  عن  اأحدهما  يبحث  الت�ايل  على  الّثانية  للمّرة 
الأ�شرة الآن هنا من اأجل »حمزة«، رفعت عينيها جتاه وجه »طارق«، فه� 
ُتن�شت  الفراغ  اإىل  التفَت  كّلما  وكانت  اإليه،  ويتحّدث  يراه  الذي  ال�حيد 
ب�شغف لعّلها ت�شتنتج من ردوده ما قاله ابنها للتّ�، اأطرقت هنيهة و�شاألته 

على حني غفلة منه:
»طارق«.. هل من املمكن اأن اأرى »حمزة« بالّناظ�ر اخلا�ّس بك؟ �

اأ�شرع يخرجه من حقيبته واأعطاه لها، رفعته على عينيها ونظرت جتاه 
اأ�شار »طارق« ل�ج�د »حمزة« فيه، مل تره، فاأعادته يف ياأ�ٍس  املكان اّلذي 
لة لديها، فهي اّلتي  وهي حزينة، كانت »�َشفق« هناك، وكانت »مرام« املف�شّ
كانت حتن� على قّطتها العزيزة، ان�شرفت باحثة عن �شيء ُتخفف به عن 
»مرام«، جلاأت جلّدتها، حتًما هي من �شت�شعر بها، فالأُّم ت�شعر مبعاناة اأُّم 

اأُخرى مثلها.

r
ت�ّجهت »َرْيُهقانة« اإىل زنزانة ال�ّشاحر، لكّنها ف�جئت باأبناء »�َشْرَمد« 
ترميهم  وهي  عليهم،  �شاخطة  فرتاجعت  الّدخ�ل،  من  منع�ها  هناك، 
بنظرات نارّية مت�ّعدة، لن تع�د لكي تتلعب باأفراد عائلة اأبادول« فهدفها 
الآن ال��ش�ل اإىل هذا ال�ّشاحر، فقتله �شيك�شبها قّ�ة جديدة، كما اأّن هذا 
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ُير�شي »حنطريرة«، وهي تعرفه، وتعرف ما�شيه ومكانته العظيمة، لكّنها 
اآخر  �شاحٍر  واأّي  ال�ّشاحر  هذا  قتل  ي�شتطيع  فـ»حنطريرة«  حائرة،  كانت 
بكّل ب�شاطة، فلماذا طلب منها اأن تق�م باملهّمة بدًل منه؟ وكيف ل�شاحٍر 

اأن يقبع يف تلك الغرفة اّلتي اأمامها دون اأن يفعل �شيًئا!
قررت الع�دة للعبتها، �شتع�د لفج�ة امل�ت لتتلعب بـ»حمزة« و»ن�ر«، 
لكّنها وف�ر اأن خرجت من ال�ّشجن، �شعرت ب�ج�د اأ�شريها يف »ُكِ�يُك�ل«! 
التقت  اله�اء!  معّلًقا يف  امل�ت  فج�ة  اأمام  تركته  وقد  هنا  اإىل  عاد  كيف 
لقتل  بنف�شه  الّزنزانة  اقتحام  واأخربته مبا حدث معها، فقرر  بـ»اأ�شحم« 
هذا ال�ّشاحر، فهناك ما ُيقلقه، فه� ل يثق بـ»حنطريرة«، ويخ�شى اأن يقتل 

حبيبته »َرْيُهقانة«.
تركها لتتفّقد »حمزة«، و»ن�ر«، وعاد وحده ل�شجن املدينة، ووقف اأمام 
اأبناء »�َشرمد«، فاختف�ا فجاأة من ح�ل زنزانة ال�ّشاحر امل�شج�ن، ودلف 

بكّل �شه�لة، وراعه ما راآه بالّداخل!
مل تكن تلك زنزانة �شّيقة، بل هي كّ�ة من كّ�ات اجلحيم، كانت �ش�رة 
راأ�شه،  وف�ق  ي�شاره،  وعن  ميينه،  وعن  وخلفه،  اأمامه،  الأعمى  ال�ّشاحر 
حّتى اأّنه �شعر اأّنه اأ�شفل منه، تكررت �ش�رته اأمام عينيه حّتى بدا وكاأّنه 
جي�س باأكمله يحيط به، مل يعرف اأيًّا من تلك ال�ش�ر ه� احلقيقة، ارجّت 
كيانه، و�شعر اأّن مملكة البلغة باأكملها تدّكه على راأ�شه، انتزعت روحه 
انتزاًعا من بني جنبيه، �ُشحق وكاأّنه ح�شرة وه� من عمالقة »املجاهيم«! 
بداأ يختنق، واأخذ ي�شرخ كما مل يفعل من قبل، وانخف�س �ش�ت �شراخه 

تدريجًيا حتى اختفى متاًما.

r
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عادت »�َشفق« اإىل »مرام«، ووقفت قبالتها قائلة:
يق�ل�ن اإّن قّ�تك كمحاربة كانت يف ثباتك على احلّق، ولي�س يف قّ�ة  �

قدرات  لديك  يكن  ومل  ب�شيف  تقاتلي  »مرام«، مل  �شّيدة  يا  بدنك 
بدنّية جّبارة.

قالت »َمرام« به�ان:
نعم، كان هذا قبل �شن�ات يا »�َشفق«. �
كنِت تقرئني الأفكار، األي�س كذلك؟ �
بلى، ُكنت اأ�شمع ما يفّكر به الآخرون، وكان هذا مرهًقا للغاية. �
منها  � وطلبُت  اأُ�شاعدك،  كيف  �شاألُتها  جّدتي،  زيارة  يف  الآن  كنت 

متلكني  اأّنك  فاأخربتني  لك،  تهديها  ميزة  اأو  به،  اأُ�شاعدك  �شيًئا 
بالفعل ما مُيّكنك من فّك اأ�شر ولدك.

اأنا!! �
ولي�س  � اأُّم،  اأنت  له،  »َرْيُهقانة«  ع�شق  من  اأق�ى  له  حّبك  اأنِت،  نعم 

هناك ما ُي�شاهي حّب الأُّم ل�لدها، ت�شتطيعني فّك اأ�شِره.
وكيف هذا واأنا ل اأراه! ول اأملك اأّي ميزة من ميزات املُحاربني. �
متلكني قلًبا يف�ق ُقدرات املُحاربني...قلب الأُّم! ثقي بهذا. �
ولكنني.. �

قاطعتها »�َشفق« وهي تربط عينيها برباط حريري، وقالت لها:
ابنك معنا بالُغرفة..األي�س كذلك يا »طارق«؟ �
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والتفتت نح� »طارق« ت�شاأله فهّز راأ�شه بالإيجاب، فاأردفت قائلة:
اقرئي  � ولدك،  عن  البحث  وحاويل  اأماكننا،  يف  جميًعا  �شن�شكن 

اأفكاره يا �شّيدة »َمرام«، كما ُكنت تفعلني من قبل.
لكننا فقدنا َميزات املُحاربني منذ و�ش�لنا. �

�شاح »اأن�س« ي�شّجعها:
جّربي يا »َمرام«.. فقدت اأدواتنا ميزاتها، لكّن ميزتك تتعّلق بك  �

وبح�ا�ّشك الطبيعية.
اأن�شيت يا »اأن�س« اأنني فقدتها ف�ر اإمتام مهّمتي؟ �
�شرتينه بقلبك يا »َمرام«.. ثقي بهذا. �

وقف »طارق« ُيراقب ما يحدث، كان »حمزة« يقف بعيًدا وينتظر، كانت 
»َمرام« متد ذراعيها اأمامها، وت�شري وتتخّبط بهم، ومل تت�ّجه نح� مكان 
ا، لكّن »اأن�س« اأم�شك  »حمزة« اأبًدا، فاأ�شابه الياأ�س. كادت تياأ�س هي اأي�شً

بكتفيها ووجهها نح� منت�شف الغرفة، وقال لها:
اهدئي يا »َمرام«، وحاويل الرتكيز، وابدئي من هنا. �

اإليهم، ودم�عها ت�شيل من حتت  ثبتت »َمرام« مكانها وبداأت تتحدث 
الّرباط احلريرّي:

رائحة »حمزة« وه� �شغري كانت تختلف عن رائحة اأخيه، كلهما  �
حل� الّرائحة، لكّنهما كانا خمتلفني. �ش�ت �شحكاته كان متقّطًعا، 
اأّما »خالد« فكان يكتفي بالبت�شام. عندما بلغا الّرابعة من عمرهما 
ُكنت اأ�شعهما يف الفرا�س واأنام، واأ�شتيقظ لأجده يف ح�شني، كان 

دوًما ياأتي بعد اأن اأنام، لأّنه كان يخاف كثرًيا. 
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كان اجلميع يقف�ن وكاأّن على روؤو�شهم الّطري وهم يف حالة من الرتّقب، 
اأ�شافت وعلى �شفتيها �شبح ابت�شامة:

كان يحلم دوًما بالفرا�شات، ويع�شق األ�انها، وُيحّب الّر�شم، دوًما  �
يف  اإّل  بالحتفال  يعرتف  ل  دوًما  بالأل�ان.  ملّطختني  يداه  كانت 
ل  مًعا  اإليهما  ين�شبها  لعبة  اأو  اأو هدّية  فاأّي جائزة  اأخيه،  ح�شرة 
دوًما  ظّل  البل�غ  مرحلة  اأوائل  يف  اختلفهما  كرثه  رغم  لنف�شه. 
�شديقني، فه� �شديد التعّلق به، عندما اأ�شبح كثري الغ�شب.. كان 

غ�شبه ينطفئ دوًما يف ح�شني. 
ارتع�شت نربة �ش�تها وهي ت�شيف باكية:

حبيبي،  � يا  بخري  اأّنك  اأطمئّن  اأن  اأوّد  »حمزة«،  يا  اإليك  ا�شتقت 
ا�شتقت اإليك اأنت واأخيك »خالد«.

عن  احلريرّي  الّرباط  وحّلت  »�َشفق«  فاأ�شرعت  بالُبكاء،  واأجه�شت 
انزعاج،  يف  عينيها  تفرك  »َمرام«  اأخذت  جّدتها،  اأو�شتها  كما  عينيها 
ُتغلق  وهي  اإليهم  نظرت  بردت  وعندما  حترقانها،  وكانتا  عيناها  دمعت 
وانحنى  منها  »حمزة«  اقرتب  لآخر،  وجه  من  وتنقلها  وتفتحها،  عينها 

اأمامها ف�شرخت وكّل ذّرة يف كيانها تختلج من �شّدة الفرح:
اأنا اأراك.. اأراك يا حبيبي... اأراك! �

اآثار  عليه  بدت  وقد  »حمزة«،  جبني  على  لها  جلًيا  يظهر  ال��شم  كان 
الإرهاق و�شحب وجهه وحتّلقت عيناه بال�ّش�اد، حاولت اأن تلم�شه لتحت�شنه 
نح�  فالتفتت  ُتلم�شه،  اأن  دون  اله�اء  يف  ذراعيها  حُتّرك  كانت  لكّنها 

»�َشفق« وال�ش�ؤال يطّل من عينيها فقالت لها:



330

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

�شرتينه فقط الآن، لن ت�شمعي �ش�ته، ولن تلم�شيه اإّل بعد م�اجهة  �
»َرْيُهقانة«، ل بّد اأن تتغّلبي عليها لتك�شري �شط�تها عليه.

متى؟ �
الآن يا �شّيدة »َمرام«، ك�ين حُماربة بحّق. �

ُثّم قالت وهي جت�ل بناظريها يف املكان:
»حمزة«... اأت�شمعني؟ قف خلف اأُّمك ط�ال ال�قت، فهي ح�شنك  �

من »َرْيُهقانة«.
اأُّمه، ف�شارت »َمرام« وكّل ذّرة يف  �شمعها »حمزة« فاأ�شرع ي�شري خلف 
اخلارجّية،  عتبته  على  ووقفت  البيت  من  »�َشفق«  تختلج، خرجت  كيانها 
اأبي، لن  وهم�شت قائلة وهي ُتغم�س عينيها  وت�شّم كّفيها: »�شاحمني يا 
اأخلف ال�عد، ولن اأك�شر كلمتك، لكنني �شاأُ�شاعدها فقط«. تبعها اجلميع، 
البيت  اّلتي كانت حا�شرة خارج  »َرْيُهقانة«،  ُمنادية على  �شاحت »�شفق« 
وتراقبهم من طرف خفّي، فاأظهرت نف�شها لهم كما يخرج ال�ّشيطان من 
والُكره،  البغ�س  ميل�ؤها  بنظرات  تخرتقهم  وهي  متنّمرة  ووقفت  ُقمقم، 

قالت �شاخطة وقد اأغ�شبها روؤية »حمزة« و»ن�ر« اأمامها:
ل ينبغي عليك خمالفة اأمر اأبيِك يا »�َشفق«. �

هّزت »�َشفق« كتفيها قائلًة:
لن اأُقاتلِك. �
لكّنك ت�شاعدينها، ولي�س هذا من ال�ّشرف اّلذي ينتظره منه اأب�ِك. �

قالت »�َشفق«:
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زنديقة تتحّدث عن ال�ّشرف! �
و�شرن خط�ات  بالبيت،  ُيحطن  وُكّن  فجاأة،  »�َشرمد«  بنات  ا�شتدارت 
ابنها  وخلفها  داخلها  »مرام«  فقط  و�شارت  الّدائرة،  ف�شاقت  للأمام 
مع  الّدائرة  خارج  تقف  كانت  »�َشفق«  حّتى  ت�اجهها،  »َرْيُهقانة«  واأمامها 
الّثاقبة،  »َرْيُهقانة« بنظراتهّن  العائلة، ر�شقت بنات »�َشرمد«  اأفراد  باقي 
اإىل وادي »الهماليل« لتهرب  لتنقل »حمزة« معها  »َرْيُهقانة« يديها  رفعت 
فبداأت  عنها  حتجبه  »مرام«  اأّن  �شعرت  رفعه،  من  تتمكن  مل  لكّنها  به، 
تع�شر قلبها بيديها، بداأت دّقات قلب »مرام« تت�شارع، و�شاقت اأنفا�شها، 

وبدت وكاأّنها ُتنازع، اكفهّر وجهها، كانت تردد ب�ش�ت خمن�ق:
لن اأترك »حمزة«. �
�شاأقتلك. �

�شرخت »مرام« فجاأة:
ل.. ل. �

و�شفتاها  »مرام«  هدرت  راع،  ال�شّ اأرهقها  فقد  »َرْيُهقانة«،  تراجعت 
ترجتفان:

لن تلم�شيه.. لي�س من حّقك اأن ت�شلبيني ولدي. �
كانت »مرام« تئن من الأمل، حاول »اأن�س« القرتاب لكّنه مل يتمّكن من 
اأخذ ي�شيح عليهن بغ�شٍب �شديد، لكّنهن  اخرتاق دائرة بنات »�َشرمد«، 
اأبعدنه، وقفت »فرح« متاأّهبة مبطرقتها، وقب�س »�ُشليمان« على الكرات يف 
يده، وبقيت »َمرام« تتحّمل بج�شارة، ثابتة على احلّق، فهذا حّقها وولدها 
وفلذة كبدها وقّرة عينها، �شتتحمل من اأجله خروج روحها مّرات ومّرات 
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»َرْيُهقانة«  �شّد  ويحاول  �شديد،  بانفعاٍل  ي�شيح  »حمزة«  كان  ينج�،  لكي 
»اأن�س«  لكّنه كان ُي�شارع اله�اء، ظهر »حنب�س« و»حنربيت« فجاأة و�شّلما 
به  يقتن�س  »حمزة«  كان  اّلذي  اخِلنجر  لهذا  مطابًقا  حلزونًيا  خنجًرا 
كيانات �شاحرات »ماذري�ن« و»الّدوا�شر« ليحب�شها يف ج�شد وح�س للأبد، 
واختفى القزمني يف احلال، فالتفت »اأن�س« ونادى على »مرام«، فتلقت 
نظراتهما، فقذف اإليها باخلنجر يف اله�اء، فالتقطته  وا�شتدارت بج�شارة 
وقب�شت عليه بكّل ما اأوتيت من قّ�ة، وقامت بت�جيهه نح� كيان »َرْيُهقانة«، 
�شّ�بته لقلبها ووّدت يف تلك اللحظة ل� كان حلًما لتقطعه وتنقذ ابنها من 
خمالبها، ف�شرخت »َرْيُهقانة« �شرخة جملجلة، ونادت م�شتغيثة بـ»اأ�ْشَحم« 

لكّنه مل ُيجبها قط!
ذراعيها،  »�َشفق«  فرفعت  »مرام«،  يد  يف  يتذبذب  اخلنجر  بقي 
ونف�شتهما يف اله�اء بقّ�ة وهي تردد طل�شمها، فظهر منر اأ�ش�د عظيم 
ويخ�ر،  يزاأر  وه�  ي�شيل  لعابه  وكان  القلب،  تخلع  نظرات  له  الأنياب، 

تراجعت بنات »�َشرمد« للخلف، قالت »�َشفق«:
فعل  � كما  الكا�شر  ال�ح�س  هذا  اأنياب  بني  كيانها  حب�س  من  بّد  ل 

ابنك من قبل يا »مرام«.
عينيها  اأمام  تراه  وهي  فرائ�شها  ارتعدت  يختلج،  »َمرام«  قلب  كان 
يلهث، واللعاب ي�شيل من بني �شفتيه. �شاح »حمزة« يخرب اأُّمه كيف تقرتب 
من  �شمعه  ما  »طارق«  اإليها  نقل  نح�ه،  اخلنجر  ن�شل  وت�ّجه  الّنمر  من 
براأ�س »مرام«  ي�شّجع�نها لتقرتب منه، مّر  العائلة  اأفراد  واأخذ  »حمزة«، 
كّل حلظة �شّمت فيها ولدها ل�شدرها، كّل �شحكاته، وهم�شاته، وحلظات 
فرحه واأحزانه، ه� ي�شتحّق وهي �شتفعلها، حّتى واإن فقدت حياتها لتنقذ 
حياته، ات�شعت حدقتا عينيها، وكان ذراعها يرجتف واخلنجر يتذبذب يف 
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كّفها، وثب الّنمر جتاهها وكاد يلتهمها باأنيابه، فاقتحم »طارق« الّدائرة 
ميزاته  لديه  زال  وما  املحارب  فه�  منعه،  »�َشْرَمد« من  اأبناء  يتمّكن  ومل 
اليمنى،  قائمته  يف  الّنمر  فاأ�شاب  بق��شه  ورماه  �شهما  �شحب  ة،  اخلا�شّ
واأ�شرع فاأ�شابه ب�شهم اآخٍر يف قائمته الُي�شرى، و�شحب �شهًما ثالًثا ووقف 

م�شتعًدا لت�جيهه نح� قلب الّنمر، و�شاح قائًل لـ»مرام«:
-»اأََيا اأَمْيا«.

قالها بالأمازيغّية، »هّيا يا اأُّمي«، مل حتتج »َمرام« للرتجمة، فقد و�شلها 
املعنى لأّن كلماته خرجت من قلبه، اقرتبت واأنفا�شها تتلحق يف �شرعة 
اأنيابه  بني  يدها  ود�ّشت  الكا�شر،  ال�ح�س  لفم  اخلنجر  ووّجهت  �شديدة، 
وهي ت�شرخ، ُجرحت اأ�شابعها و�شالت الّدماء منها، لكّنها مل تنزعها من 
من  انتهت  ولدها،  اأجل  من  تقاتل  فهي  البغي�س،  ال�ح�س  هذا  فّكي  بني 
ال�مي�س  ت�ّقف  اأدركت هذا عندما  الّنمر،  »َرْيُهقانة« بج�ف  كيان  حب�س 
ادر من اخلنجر، هم�شت »�َشفق« مّرة اأخرى وهي تكّز على  املتذبذب ال�شّ

اأ�شنانها وتقب�س على راأ�س الّنمر بج�شارة لت�ش�قه من اأمام »َمرام«: 
»�شاحمني يا اأبي«. �

»�َشرمد«،  بنات  امل�ت مب�شاعدة  فج�ة  اإىل  الّنمر  بنقل  »�َشفق«  قامت 
واأَطْحن بج�شده فاألقينه يف قلب فج�ة امل�ت، وهلكت »َرْيُهقانة« معه للأبد.
رفع  عليه،  متّر  الّثلج  من  قطعة  ُهناك  وكاأّن  بجبينه  »حمزة«  �شعر 
اأ�شابعه يتح�ش�س مكان ال��شم، لقد اختفى مب�ت »َرْيُهقانة«، حترر اأخرًيا 
من اأ�شرها، وظهر للجميع، و�شع يديه على �شدره يف تلقائّية وكاأّنه طفل 
فارمتى يف  نح�ه  اأّمه  اأّنه م�ج�د، هرعت  ُيخرب احل�ش�ر  اأن  اأراد  �شغري 
ودم�عها  وتت�شممه  ظهره  على  تقب�س  كانت  بالبكاء،  واأجه�س  ح�شنها 
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اأحاطت  اأن  بعد  نظراته  غارت  وقد  ال�جه،  و�شاحب  ُمتعًبا  بدا  جتري، 
الهالت ال�ّش�داء بعينيه من قّلة الّن�م و�شّدة القلق، اأقبل اأب�ه يحت�شنهما 
الفرح ممن ح�لهم، تلك  مًعا، وعل �ش�ت بكائهم فغّطى على �شيحات 
الأكرث  هي  اأبنائهم  اأجل  من  والأُمهات  الآباء  يخ��شها  اّلتي  املعارك 
ال�ّشي�ف،  فيها  الآباء  وقد يحمل  فيها خمالب،  للأّمهات  �شرا�شة، تظهر 
»اأبادول« عندما راأى حفيده �شاملًا  وه�ؤلء حًقا هم املحارب�ن. تهلل وجه 

اأمام عينيه.

r
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-16 -

»المكتبة العظمى«

»خالد«..
بينما  »الَكَنْهَ�ر«،  اأر�س  عن  مبتعًدا  بي  وحّلق  بجناحه  اجل�اد  �شرب 
»ُكِ�يُك�ل«،  مدينة  لدخ�ل  ي�شتعّدان  وهما  و»�ِشيفاو«  »طارق«  خلفي  كان 
بينما »بيادق الّظلم« حتت  تلك املظّلة اّلتي �شنعها ف�قهم �شهم ع�شجدّي 
ت من اآن لآخر لأطمئن اأّنهم مل يلحق�ا  اأطلقه »طارق« بق��شه، ُكنت اأتلفَّ
يف  �شداه  تردد  �شهيًل  ج�ادي  ف�شهل  العظمى  املكتبة  اإىل  و�شلت  بي، 
الأج�اء، ولفت اأنظار اأهل املكتبة العظمي يل، ففتح�ا الّن�افذ يراقب�نني 
ُثّم خرج بع�شهم من البناء، وعندما هبطت بج�ادي اأقبل بع�شهم علّي، 

و�شاألني اأحدهم:
»حمزة«! كيف ُعدت اإىل هنا؟ �
بل اأنا »خالد«، ولدّي ما اأُخربكم به. �

كانت تلك هي املّرة الأوىل اّلتي اأراهم فيها، فقد التقى اأخي بهم خلل 
التقيت  قد  وُكنت  »اأمان��س«  ممر  من  فخرجت  اأنا  اأّما  ال�ّشابقة،  رحلتنا 
اح« فقط، فه� حار�س هذا املمّر، واّلذي تعّرفت على وجهه  بال�شّيد »و�شّ
عندما اأطّل من بينهم فاأ�شرعت نح�ه. �شافح�ين بحب�ر �شديد، ودلفت 
من  به  اأمّر  ما  ه�ل  رغم  بال�شكينة  �شع�ر  فاأحاطني  املكتبة،  اإىل  معهم 



336

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

خط�ب، وكان هذا رغم ارتباك اجلميع وازدحام املكان ب�ج�ه تطالعني 
كانت  هنا!،  يدلف�ن  من  كّل  باألباب  ياأخذ  �شحًرا  هناك  وكاأّن  باهتمام، 
�ء من كّل  ال�شق�ف مزّينة بنق��س عجيبة، دلفنا لقاعة كبرية يغمرها ال�شّ
اأكربهم عمًرا  راأ�شها جل�س  تت��ّشطها طاولة كبرية وط�يلة، على  �ش�ب، 
جتلله الهيبة وابت�شامة هادئة ت�ش�ي على ثغره،  كانت لديه حلية بي�شاء 

ط�يلة ناعمة كاجلميع هناك!
احدودب  وقد  حاجباه  �شقط  قدمية،  بل�ط  ك�شجرة  جًدا  عج�ًزا  بدا 
ا! ل بّد اأّنه  ظهره اأكرث من الباقني، ولكّنه بدا �شلًبا متما�شًكا، واأنيًقا اأي�شً

تخّطى املائة عاٍم من عمره.
ية، وعلى  كان يرتدي َقَباًء بي�شاء الل�ن، اأكمامها حمّلة بخي�ط ف�شّ
اأب�ح  اأن  مت، ينتظرون مّني  اأزرق. ران عليهم ال�شّ كتفيه و�شع طيل�شان 
اأر�س  على  لنا  حدث  ما  بالّتف�شيل  اأروي  فبداأت  هنا،  وج�دي  ب�شبب 

»الَكَنْهَ�ر«.
بع�س  عن  لي�شاأل�ين  مراًرا  وا�شت�قف�ين  �شديد،  برتكيز  اإيّل  اأن�شت�ا 
الّتفا�شيل، بدا عليهم النزعاج والقلق، وف�ر اأن انتهيت من �شرد ما حدث 

لنا، قال اأحدهم وه� يج�ل بعينيه مت�شّفًحا وج�ه رفاقه:
من وراء كّل هذا؟ �

�شديدة، حرية  يف  وكان�ا  اإجابة،  بل  اله�اء  يف  معّلًقا  �ش�ؤاله   بقي 
وهي  اأقبلت  لقد  املجّنحة،  اخلي�ل  �شهيل  �ش�ت  م�شامعنا  اإىل  تناهى 
حتمل »بيادق الّظلم«، اأ�شرع حّرا�س املكتبة اإىل الّن�افذ لريوا ما يحدث 
بحديقتها، هبط  فر�س منها وحمل بيدقه اأحد حّرا�س املكتبة معه، وانطلق 
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به مبتعًدا مع ك�كبة اخلي�ل الأخرى، �شمعتهم ُيرددون ا�شمه يف انزعاج 
�شديد وهم يق�ل�ن:

اإّنه »َحْيَدَرة«! �
ما اّلذي فعله باأر�س »الَكَنْهَ�ر«؟ �
ملاذا يحتجز ه�ؤلء امل�شاكني هناك؟ وماذا �شيفعل بهم؟ �
اقتحم  � فلماذا  الُكتب،  لعامل  تعنيه  الأر�س، وما  تلك  �شّر  يعلم  ه� 

نطاقها بتلك الّطريقة؟
�شاألتهم على ا�شتحياء:

وما �شّر اأر�س »الَكَنْهَ�ر«؟ �
تقاطعت نظراتهم على وجهي، كان�ا يف حالة تخّبط وقلق �شديدين، 
تعالت اأ�ش�اتهم وهم يتناق�ش�ن هل يخربونني اأم ل؟ طرق اأكربهم �شًنا 
على الّطاولة ثلث مّرات، فت�قف�ا عن الكلم ف�ًرا، وكاأّن اأحدهم األقى 
مت فاأ�شكتهم، والتفت�ا نح�ه ب�قار �شديد، وعندما راأى اأعينهم  رداء ال�شّ

وقد ت�ّجهت اإليه قال:
جي�س  � اإىل  نحتاج  نحن  الأزرق«،  »الّزاجل  ا�شتدعاء  من  بّد  ل 

»املغاتري«.
ُثّم التفت نح�ي قائًل:

�شاأُخربك ب�شّر اأر�س »الَكَنْهَ�ر« يا بنّي. �
وبداأ ي�شرح يل.

r



338

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

احلّرا�س  وان�شبط  »ُكِ�يُك�ل«،  مدينة  اأب�اب  على  الّطب�ل  ربت  �شُ
هناك  كان  املدينة،  اأهل  ويجمع�ن  ينادون  امل�شرف�ن  واأخذ  باأ�شلحتهم، 

حالة من ال�شتنفار، لقد جاء املُحقق�ن!
حاملة  الّرمادّية  اخلي�ل  دلفت  اجلانبني،  على  املدينة  اأهل  ا�شطّف 
خمتلفة  »املُحققني«  ثياب  كانت  »ِميثاق«،  قائدهم  يتقّدمهم  »املحققني« 
عن بع�شها البع�س، فهم من بلد خمتلفة، لكّنهم يحمل�ن نف�س الفكر، 

ونف�س املنطق، ونف�س الهدف.
من خلفهم دلف »بيادق الّظلم« بخي�لهم ال�ّش�داء وثيابهم ال�ّش�داء، 
اأطّل  ُثّم  منهم،  اأربعة  تقدم  اأعينهم،  اإّل  منهم  يظهر  ل  ملّثم�ن،  وهم 
ح�شانه  ظهر  تلم�س  الط�يلة  البي�شاء  وحليته  ج�اده،  على  »َحْيَدَرة« 
وناداه وه� يحّث اخلطى  راآه  »اأبادول« فاه عندما  به، فغر  تت�شل  وكاأّنها 

نح�ه:
»َحْيَدَرة«! �

اقرتب »َحْيَدَرة« بج�اده وترّجل عنه مب�شاعدة »ِميثاق«، ُثّم �شار بت�ؤدة 
»اأبادول«  عيني  يثقب  وه�  الّرخيم  ب�ش�ته  وقال  »اأبادول«،  اأمام  ووقف 

بنظراته:
مرحًبا اأّيها املُحارب العنيد. �
اقرتب »اأبادول« وه� ي�شرب الأر�س بع�شاه و�شاأله: �
اأاأنت وراء كّل هذا يا »َحْيَدَرة«؟  �
نعم. �
هل يعلم باقي حّرا�س املكتبة باأمر مدينة »ُكِ�يُك�ل« و»امل�شتبعدين«؟ �
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ل. �
كيف هذا؟ �
اتخذُت القرار وحدي، واأنا من�ط بتنفيذه دون الّرج�ع اإليهم، تعلم  �

اأننا �ش�ا�شية، وكبرينا لي�س مبلك علينا.
باأّي حق تتخذ قرارات تتعّلق مب�شائر الآخرين؟ �
من اأجلهم.. من اأجل ه�ؤلء امل�شتبعدين.  �
باختطافهم  � جن�دك  تاأمر  وكيف  باإق�شائهم؟  تق�م  اأن  لك  كيف 

اأكبادهم،  وفلذات  اأحبابهم  من  وبحرمانهم  ذويهم؟  بني  من 
هذا؟  كّل  وتفعل  تاأ�شرهم  حق  باأّي  اأوطانهم؟  من  وباقتطاعهم 

وملاذا؟
اأ�شاح ب�جهه عنه قائًل:

اأنت ل تعرف ما اأعرفه، ل حتكم على الأم�ر بظ�اهرها يا »اأبادول«. �
مل يرتكب�ا ُجرًما، ومل ي�شرق�ا اأو ينهب�ا، فكيف ت�شجنهم هنا؟ �

رفع »َحْيَدَرة« حاجبيه م�شتنكًرا وه� يق�ل:
يف  � يعي�ش�ن  اإّنهم  الأر�س!  على  جّنة  »ُكِ�يُك�ل«  �شجن؟  هذا  وهل 

اأف�شل حال، ويتنّعم�ن يف اأمان و�شلم.
ل قيمة للجنة بدون اأحبابنا، ول �شعادة مع الأ�شر والقيد، ول راحة  �

عن  بنف�شك  وتبحث  تختار،  اأن  يف  احلّق  هي  احلّرية  القهر،  مع 
بدائل الختيار، ولهذا وهبنا اهلل العقل.
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اأمل ُيخربك »�شيفاو« مبا حدث له؟ لقد عاد لقبيلته، واكت�شف تلك  �
امل�ؤامرة اّلتي كانت حُتاك لقتله.

والبقّية، وهذا الّر�شيع، تخطف�ن ر�شيًعا من ح�شن اأّمه! �
ماتت اأّمه وهي تلده، وكان اأب�ه �شٌيلقيه يف بئر ليتخّل�س منه. �
و»اأمن�كال«؟ وال�شّيخ وزوجته؟ وكّل ه�ؤلء ال�شباب اّلذين ي�شّج�ن  �

باحلياة!
تعالت الأ�ش�ات، قال اأحدهم:

لي�س من حّقك اأن ت�شلبنا حّرياتنا. �
و�شاحت امراأة:

اأّيها الّظامل، منعتني عن اأولدي. �
ُيخاطبها  وه�  �ش�ته  فرفع  ال�شجيج،  وعل  بالُبكاء،  املراأة  اأجه�شت 

قائًل:
وكان  � بِك،  الفاح�شة  ارتكاب  تهمة  لإل�شاق  ُيخطط  زوجك  كان 

ويذبحك يف  ليف�شحِك،  بيتك  اإىل  بالت�شلل  لرجٍل غريب  �شي�شمح 
بط�س  من  ليتمّل�س  حيلته  هي  تلك  كانت  اجلميع،  اأمام  فرا�شك 
هذا  كان  اأحد،  يل�مه  اأن  دون  بارد  بدم  ويقتلك  واأخيك،  اأبيك 

خمطَطه الذي اأراده ليلة اأنقذِك »بيادق الّظلم«.
اأجفلت املراأة من كلمه، وكانت تعلم بف�شق زوجها، لكّنها مل تتخّيل اأن 

يفعل هذا بها! لكّنها �شرخت بانفعال:
كاذب.. اأنت كاذب. �
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�شاح اآخرون:
لي�س هناك دليل على ما تخربنا به. �

قال »َحْيَدَرة« بتاأّثر �شديد:
كّنا ننقل امل�شابني باأمرا�س نف�شّية، فقد اأهملهم ذووهم واتهم�هم  �

باجلن�ن! ولقد تطّ�ع الطبيب »احلارث« وانتقل اإىل املدينة ليقيم 
باأمرا�س عقلية عندما  بينهم ويهّتم بعلجهم، وكذلك امل�شابني 
يف  واألق�هم  بي�تهم  من  باإخراجهم  قام�ا  ذويهم  اأّن  ي�شلنا 
رقات، لقد تخّل�ا عنهم، ومل يحفظ�ا الأمانة، فكانت »ُكِ�يُك�ل«  الطُّ

ملجاأ لهم.
تلّفت اأهل املدينة، كان بع�شهم بالفعل مر�شى عند و�ش�لهم، والآن قد 
برئ�ا من مر�شهم بف�شل اهلل ُثّم ُم�شاعدة هذا الطبيب احلاذق املاهر، 

فدمعت اأعينهم.
رفع  الّزحام،  ازداد  عندما  و»اأبادول«  »َحْيَدَرة«  ح�ل  البيادق  التّف 

»َحْيَدَرة« �ش�ته واأ�شاف قائًل:
وكّنا نلقي القب�س على ال�ّشفاحني والقتلة املاأج�رين، واآكلي حل�م  �

لنحميكم  امل�ت  فج�ة  يف  باإلقائهم  ونعدمهم  وال�ّشحرة،  الب�شر، 
جميًعا، نحن هنا من اأجلكم.

قال �شاٌب غا�شب نفرت عروقه من �شّدة الغ�شب:
احلب�س  � ن�شتحّق  فل  نحن  اأّما  جُمرم�ن،  لأّنهم  ي�شتحّق�ن  ه�ؤلء 

والنفي ولي�س لك اأن تقّيد حّريتنا وتنتزعنا من قل�ب اأحبابنا!
نظر اإليهم »َحْيَدَرة« بنظرات مرتددة، وعاد ُيخاطب »اأبادول« وقال:
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اأنت تعلم اأّن حّرا�س املكتبة يعرف�ن الكثري عن الأه�ال اّلتي تدور  �
هنا على اأر�س مملكة البلغة، نحن ن�شمع الكثري من الق�ش�س، 
الُكتب ل تت�ّقف عن الب�ح لنا باأ�شرارها، نحن نتغافل عن الكثري، 
ونحمل هّما عظيًما، نبكي اأحياًنا، ونفرح اأحياًنا، ونكت�شف اأ�شراًرا! 

وهذا ما حملته على عاتقي.
قال »اأبادول« وه� يل�مه:

حملت ماذا؟ اأنت تعبث بحياة الّنا�س! �
حملُت تلك الأ�شرار، دوًما هناك من يخطط للقتل، للذبح، ل�شلب  �

الآخرين حي�اتهم، للغت�شاب، للظلم، احلقد والغّل والطمع يف 
كّل مكان، ُكنت اأعرف اأ�شياء ل ينبغي ال�ّشك�ت عنها، ول� حّذرت 
واحًدا من ه�ؤلء امل�شتبعدين لن ي�شدقني، وقد حاولت بالفعل مع 
بع�شهم لكنني ف�شلت، مل ُي�شّدق�ين، وكان م�شريهم امل�ت، ولهذا 
ن�شرت كتائب املُحققني يف كّل بقاع اململكة، لياأت�ين بالأخبار، وكان 
عددهم يتزايد ي�ًما بعد ي�م، وانتخبت منهم ع�شرة، اأوّزع عليهم 

املهام الرئي�شية.
اأّي مهام تتحدث عنها يا »َحْيَدَرة«؟ �
مهام اختطاف ه�ؤلء املظل�مني حلمايتهم، »اأمن�كال« كان �شُيقتل  �

اأن حترمه مرياثه من والده يف املال  اأرادت  اأبيه،  باأمٍر من زوجة 
ونحن  اأّمه،  ماتت  فقد  م�شتقبًل،  اأومال�«  »اآيت  قبيلة  زعامة  ويف 

ُنخطط لح�شار �شقيقته امل�شكينة اإىل هنا.
تعالت �شهقات �شكان املدينة، و�شّج املكان باأ�ش�اتهم، اأردف »َحْيَدَرة« 

وه� ي�شري اإىل »�شيفاو«:
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ي�شتطيع »�شيفاو« اأن يخربكم مبا اكت�شفه عندما عاد لقبيلته، و... �
قاطعه »اأبادول« قائًل بحزم:

نحن ل ُن�شحح الأخطاء با�شتبعاد املظل�مني، بل بال�شرب على يد  �
الّظامل ومنعه، لي�س من حّقك اأن ت�شلب اأحدهم حياته بزعم اأّنك 

حتميه من القتل!
�شاح »َحْيَدَرة«:

-ل� تركتهم �شيم�ت�ن، كّل الّظروف كانت ت�ؤدي لهلكهم ل حمالة.
ملاذا مل تخرب باقي حّرا�س املكتبة العظمى؟ �
لأّنهم �شريف�ش�ن. �
بل لأّنك تعلم اأّنك على خطاأ، ل تتلعب بالآخرين كما حُتّرك قطع  �

»ال�ّشطرجن« يا »َحْيَدَرة«! جن�دك ميار�ش�ن الكثري من القمع هنا، 
ظلم  هذا  املكان،  من  الهروب  يحاول�ن  من  مع  بق�ش�ة  يتعامل�ن 

�شديد.
ل�شُت ظاملًا، اأنا اأنقذهم من الّظلم. �
يقع  � وولده حتى  نف�شه وماله  ا يف  الإن�شان حرًّ ُي�لد  اأنت ظامل،  بل 

يف الأ�شر، ب�شلطان، اأو بحّب، اأو بدين مل ُي�شدده، ورمّبا يقع اأ�شرًيا 
لفكرة، وهاأنت تقع اأ�شرًيا لأفكارك.

قال »َحْيَدَرة« متاأمّلًا:
نقتل  � فنحن  القتل،  جرمية  ُت�شبه  نّتخذها  اّلتي  القرارات  بع�س   

يتقّلبان،  دان  ال�شّ ويظّل  فيها،  اآخر  �شيٌء  ليحيا  اأنف�شنا،  �شيًئا يف 
ويتلجلج ال�ّش�ؤال، هل نحن قتلة و�شّفاح�ن؟ اأم نحن اأبطال �ُشجعان!
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ُثّم اأ�شاف بارتباك:
ا واأردت للأم�ر اأن تتح�ّشن. � مل اأُخطط للأمر، بل ُفر�س علّي فر�شً
ماذا تعني بهذا؟ �
املظل�مني  � بع�س  كان  ال�ّش�داء«،  »الأطياف  غابة  يف  الأمر  بداأ 

وكان�ا  القتل،  ومن  يطاردونهم،  ممن  يهرب�ن  اإليها،  يهرع�ن 
ومتنعهم  حدودها،  داخل  حتتجزهم  كانت  لكّنها  فيها،  يختبئ�ن 

من اخلروج مّرة اأخرى.
كيف هذا؟ �
لأهل  � حلًما  زيارتها  وكانت  ال�ّشعادة«،  »غابة  عليها  يطلق�ن  كان�ا 

يخرج  يدخلها  من  اأّن  اأ�شيع  عنها.  �شمعت  اأّنك  �شّك  ل  اململكة، 
فكان�ا  وم�شاكله،  اأحزانه  من  ويتخّل�س  در  ال�شّ ومن�شرح  �شعيًدا 
انقلب  اللعني  ال�ّشاحر  ذاك  ا�شت�طنها  وعندما  اإليها،  يهرع�ن 

احلال.
كان ي�شتمتع بتعذيب كّل من يلجاأ للغابة، بع�شهم قام ب�شنق نف�شه  �

هناك، وبع�شهم ظل ي�شرخ وينادي على املاّرة لينقذوه، لكّن املاّرة 
كان�ا يخاف�ن، ول يجيب�ن ا�شتغاثاتهم، لهذا بحثت عن مكان اآمن 

اآخر، وعرثت على »ُكِ�يُك�ل« وهي تزحف جتاه اأر�س »الَكَنْهَ�ر«.
تزحف! �
حاجز  � تتخّطى  حتى  تزحف  البلغة«  »مملكة  بقاع  بع�س  نعم؛ 

»الًكَنْهَ�ر«، وتتحّ�ل اإىل مقربة.
ُثّم اقرتب »َحْيَدَرة« من »اأبادول« واأم�شك بذراعه وقال ب�ش�ت واهن:
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اأتدري ما اأر�س »الَكَنْهَ�ر«؟ �
قائًل  يردف  وه�  الكابيتني  »َحْيَدَرة«  بعيني  »اأبادول«  عينا  تعّلقت 

ب�ش�ٍت خفي�س:
تكتمل  � مل  اّلتي  الّروايات  كّل  جنباتها  بني  حتمل  الأر�س  تلك 

ول  ال�شعيدة،  النهايات  ي�شع�ا  مل  وم�ؤّلفيها،  كّتابها  وفاة  ب�شبب 
حّتى احلزينة، ومل يرتك�ها بنهاية مفت�حة!  ت�قفت احلياة هنا، 
وامتنعت »احل�رائّيات« عن الهم�س، و�شكنت غابة »البيل�شان«، ُثّم 
مات الكاتب وبقيت روايته مّيتة، مكّفنة يف اأوراق دفاترِه البي�شاء، 
على الّرف�ف ويف اأدراج املكاتب، لن حتيا مبخيلة قارئ، ولن يعرف 
فتلتهمها  البع�س  ويحرقها  املهملت،  �شّلة  يف  ُتلقى  اأحد،  عنها 

الّنريان.
يا اإلهي! �

وج�ههم  مت�شّفًحا  بعينيه  ودار  اإىل اجلمع ح�لهما،  »َحْيَدَرة«  التفت 
وعاد يهم�س لـ»اأبادول«:

ه�ؤلء »امل�شتبعدون« هم كّل �شخ�شّية ي�شتبعدها الكاتب بكل ق�ش�ة،  �
وبكل برود، ينتزعها من بني الف�ش�ل بكّل ب�شاطة، ميح� دور هذه 
هنا، ويلغي دور هذا هناك، اأو ميّزق ال�شفحة اّلتي كتب فيها عن 
تلك الفتاة امل�شكينة، ميح�ها ويبدلها باأخرى لتك�ن الفر�شة الأكرب 
اأر�س  جنبات  يف  اأحدهم  على  هنا  يقع  الّظلم  الرئي�شي،  لبطله 
هناك،  ي�شتبعده  والكاتب  »احل�رائّية«  فتهم�س  البلغة،  مملكة 
الّرابط بني العاملني، عامل  اأُحاول فهم  واأنا  لقد وهن العظم مّني 
الكتب هنا، وعامل امل�ؤلفني هناك، وكيف ُتدافع الكتب عن مبادئها، 



346

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

وددت اأن األتقي بها واأعانقها كتاًبا كتاًبا، و�شفحة �شفحة، و�شطًرا 
�شطًرا، وكلمة كلمة، وحرًفا حرًفا! واأ�شاألها عن ال�شّر.

قال »اأبادول« وعيناه ت�شبحان يف حرية:
حجية حُترّينا للأبد. � �شيظل هذا ال�شّر اأُ

هّز »َحْيَدَرة« يده وقال بانفعال:
ال�قت.. ال�قت يا »اأبادول« ميّر هنا، وميّر هناك، واأنا ل اأدري اأين  �

اأنا الآن.
تاأّمله »اأبادول« وقال بتاأّثر:

يبدو اأّنك تعبت يا »َحْيَدَرة«، اأنت ُمرهق للغاية، وحان وقت... �
و�شع »َحْيَدَرة« يده على فم »اأبادول« وقال برجاء:

ل تقلها اأرج�ك! لن اأرحل من هنا. �
اأ�شفق »اأبادول« عليه فقال:

ة اخلي�ل؟ � ح�شًنا، ما ق�شّ
»بنات الّريح«. �

ا�شتعاد »َحْيَدَرة« رباطة جاأ�شه وقال:
�شللة »�شريين«، وهي فر�س اأ�شيلة، خا�شت الكثري من احلروب مع  �

حراء بعد وق�ع فار�شها يف الأ�شر،  فار�شها املقدام، �شّلت يف ال�شّ
ُيعّذبها،  وكان  الغابات،  اإحدى  يف  القلب  غليظ  رجٌل  عليها  وعرث 
انتقاًما  اإحراقها  فقرر  �شاقه،  وُك�شرت  فاأ�شقطته  رك�بها  حاول 
القرية،  �شاٌب �شجاع من �شباب  الأربعة، فقتله  واأبنائها  منها هي 
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وقام  مات،  حّتى  بتعذيبه  الّظامل  هذا  قام  اّلذي  لأبيه  ا  ق�شا�شً
ا بتحرير اأبناء »�شريين«، واأطلق �شراح امله�ر الأربعة،  ال�ّشاب اأي�شً
ورك�س بهم يف املروج اخل�شراء ح�ل قريته، فاأخذت امله�ر ترك�س 
فقد  اجلديد،  وطنها  اإىل  معها  وحملته  اأجنحة،  لها  برزت  حّتى 
اأو�شك اأهل القرية على قتله. هبط�ا على اأر�ٍس خالية من الب�شر، 
ال�شن�ن،  ومّرت  اأن�شالهم،  على  الربكة  وحّلت  �شلم،  يف  وعا�ش�ا 
وك�شتنائّية،  و�شهباء،  وبي�شاء،  �ش�داء،  بخي�ل  املدينة  وامتلأت 
لكّل منها جناحان بديعان، حتّلق بهما يف ال�ّشماء وقتما ت�شاء، ُثّم 
تقب�شهما اإىل جذعها وتهملج يف الب�شاتني كيفما ُتريد، ل �ُشلطان 
و�شط  �شرعتها  باأق�شى  ترك�س  الآن،  بعد  لأحٍد عليها، ول عذاب 

ال�ّشه�ل لأّنها حّرة طليقة، على اأر�س خالية من اأحقاد الب�شر.
التفت »َحْيَدَرة« نح� »ِميثاق«، ونظر اإىل عينيه الزرقاوين بحناٍن بليغ، 
هّز  فيهما عا�شفة ه�جاء،  رائقان هّبت  بحران  وكاأّنهما  عيناه  زالت  ما 
»َحْيَدَرة«  اأ�شاف  اإجلل،  يف  »َحْيَدَرة«  اإىل  ونظر  بامتناٍن  راأ�شه  »ِميثاق« 

ب�ش�ت دافئ:
كان »ِميثاق« يتنّقل بها يف كّل مكان، حّتى التقيُت به، ودلف قلبي  �

تق�م  اأن  علّي  اقرتح  من  وه�  ولدي،  مبثابة  وه�  لقاء،  اأّول  منذ 
ُيدّرب  والآن  »ُكِ�يُك�ل«،  اإىل  »امل�شتبعدين«  بنقل  الّريح«  »بنات 

»بيادق الّظلم« بنف�شه، ويط�ف اأرجاء اململكة باحًثا عنهم.
اأمل تلفت الأنظار اإليها؟ �
كان اجلميع يعرف�ن عنها، »حّرا�س املكتبة«، و»املغاتري«، واملل�ك،  �

تروي�شها  يتمّكن�ا من  لكّنهم مل  كّل مكان،  والأمراء، واجلن�د يف 
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اأبًدا، كانت ترحل وتختفي، فقط »بيادق الّظلم« ُهم َمن متكن�ا 
من تروي�شها، باإ�شراف هذا ال�ّشاب.

وما ال�شّر؟ �
كما نبتت لها اأجنحة لرتحل بعيًدا عن الّظلم والقهر، فهي تب�شط  �

يدور  ما  تقراأ  اخلي�ل  تلك  والقهر،  الّظلم  من  للهاربني  اأجنحتها 
بعق�لنا، وهي ت�شعر بكل �شاكن من �شّكان تلك املدينة. للأ�شف مل 

يكن لدّي �شابًقا ما اأحمل عليه امل�شتبعدين الُقدامى.
امل�شتبعدون الُقدامى! �
مات�ا  � ُدفن�ا هناك،  ال�ّش�داء،  الأطياف  مات�ا يف غابة  كّلهم  نعم؛ 

من اخل�ف، والقهر، واجلن�ن.
ُثّم اأردف وه� يتح�ش�س الندبة على جفن عينه:

غابة  � على  ال�شيطرة  من  اأمتّكن  حّتى  عظيمة  معركة  خ�شت  لقد 
تها وحدي يا »اأبادول«، كْدت اأفقد ب�شري،  الأطياف ال�ّش�داء، خ�شّ
»الهماليل«  اأر�س  اإىل  ونفيه  امللع�ن،  املارد  هذا  قهر  من  متّكنت 
كان  فقد  اأ�شرًيا يل،  »حنطريرة«  �شار  هناك،  وحيًدا  يبقى  حيث 

قتله �شعًبا للغاية.
اأخاف  مهيب  �ش�ت  دّوى  »حنطريرة«،  با�شم  »َحْيَدَرة«  نطق  اأن  ف�ر 
اجلميع، وانطلقت �شرخة جملجلة ارجّتت لها القل�ب، وانق�شعت ال�ّشحب 
كان  اّلتي  الّزنزانة  �شقف  وحتّطم  »ُكِ�يُك�ل«،  مدينة  ف�ق  من  البي�شاء 
اأعلى، وكاأّنه يرتّبع على ب�شاط  اإىل  ال�ّشاحر حمتجًزا بها، وارتفع ج�شده 
اجلميع  رفع  ال�قت،  ط�ال  هذا  يّدعي  كان  بل  �شريًرا  يكن  مل  خفي، 
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فقال  اأبًدا،  ُيخطئه  لن  �ش�ته،  على  »َحْيَدَرة«  تعّرف  جتاهه،  روؤو�شهم 
ب�ش�ت يرجتف:

»حنطريرة«! �
غرق »حمزة« يف ذه�ل تاّم، راأى نف�س ال�جه اّلذي كان يتحاور معه يف 

وادي »الهماليل«، احتاج لب�شع ث�اٍن قبل اأن يق�ل:
حنطريرة! ه� نف�شه! �

قال »حنطريرة« ب�ش�ته املتح�شرج حُمّدًثا »َحْيَدَرة«:
الي�م �شتدفع ثمن خطئك يا »َحْيَدَرة«. �

ال�ّش�داء«،  »الأطياف  غابة  من  خروجه  منذ  اأ�شرًيا  »حنطريرة«  كان 
يهيم على وجهه يف اأر�س »الهماليل« منذ اأن نفاه »َحْيَدَرة« اإىل ُهناك مع 
باقي ال�ح��س والكائنات اّلتي وقعت يف الأ�شر، طال انتظاره وه� يبحث 
ال�ّشع�ر  ي�شتطيع  كاأ�شري  اأّنه  يعلم  كان  الأ�شر،  من  بها  يتحرر  ثغرة  عن 
بح�ش�ر اأ�شري اآخر، لكّنه لن يراه، ولن ي�شمعه، وكان »حمزة« اأ�شرًيا من 
كيانات  يختلف عن  وكيانه  اأّنه حُمارب قدمي،  كما  ب�شرّي  لأّنه  اآخر،  َن�ع 
راأى  كما  »حنطريرة«،  روؤية  من  »حمزة«  متّكن  ولهذا  بال�ادي،  الأ�شرى 
الّذئاب، وت�ا�شل معه، وكانت تلك هي الّثغرة، اأن تك�ن هناك حلقة و�شل 
من  وحتّرر  ة  اخلا�شّ رم�زه  »حنطريرة«  فردد  خُمتلف،  كيان  وبني  بينه 

اأ�شره، وخرج من وادي »الهماليل«.
فقد  هناك،  »الَقْلَقدي�س«  كتاب  على  وعرث  »الَكَنه�ر«  باأر�س  وطاف 
بقرية  ال�ّشحر  مُيار�س  وبداأ  ُي�شدرها!  اّلتي  باأ�ش�اته  اإليه  الكتاب  جذبه 
اأخرى باململكة، وعندما و�شل خرب ظه�ر �شاحٍر غريب للمحققني اأر�شل�ا 
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»بيادق الّظلم« يف احلال للقب�س عليه ومل يعرف�ا اأّنه »حنطريرة«، و�شدر 
الق�ى،  امل�ت، وكان قد �شعف ويحتاج ملزيد من  باإلقائه يف فج�ة  الأمر 
فعاد ل�ادي »الهماليل«، لري�شل »حمزة« ومعه ر�شالتان، لي�شتدرج »اأَ�ْشَحم« 
اأّوًل ليغريها بقتل ال�ّشاحر  »َرْيُهقانة«  ويقتله ليكت�شب قّ�ته، وذلك بدع�ة 
تدخل  عندما  قتلها  ين�ي  وكان  منه،  جديدة  قّ�ة  واكت�شاب  امل�شج�ن 

الّزنزانة، لكّن اأبناء »�َشرمد« منع�ها من الّدخ�ل.
اأّن »اأ�شحم« يع�شقها و�شيتتبعها ويخرتق حدود  كان »حنطريرة« يعلم 
مردة  من  وه�  اجلّن،  ط�ائف  بني  عه�د  باأّية  اآبه  غري  »الَكَنْهَ�ر«  اأر�س 
املجاهيم كما اأّنها من �شاحرات »ماذري�ن«، وبقتلهما مًعا �شيكت�شب املزيد 

من الق�ى ويع�د ل�شابق عهده، وقد وقع »اأ�ْشَحم« بالفعل يف الفّخ.
كان »حمزة« و�شيلته لل��ش�ل لـ»َحْيَدَرة«، وا�شتطاع اأن ي�شتدرجه عندما 
اأر�شل ر�شالة اإىل »اأبادول«، ليخربه اأن يطلب لقاء »َحْيَدَرة«، وها ه� الآن 

ي�شتعد للنتقام منه. 
وقد  يديه،  بني  كان  اّلذي  »الَقْلَقدي�س«  كتاب  من  طل�شم  ُيردد  اأخذ 
كانت  كما  قّ�ته  اإليه  عادت  م�شتعلتان،  جمرتان  وكاأّنهما  عيناه  اأ�شاءت 
�شابًقا، انهارت اأ�ش�ار مدينة »ُكِ�يُك�ل«، واأقبل رجال �شخام لهم جماجم 
عظيمة، كاأمّنا اأُغ�شيت وج�ههم قطًعا من الليل مظلًما، لكّل واحد منهم 
عني واحدة، وفتحة وا�شعة خميفة حتتها، واأقبل�ا باأعداد غفرية واأحاط�ا 
باملدينة من جهاتها الأربع، اإّنهم �شعب  من العمالقة من اأتباع »حنطريرة« 

وخّدامه اّلذين يطيع�ن اأوامره طاعة عمياء.

r
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-17-

عمالقة »الِكيكلوبس)))«

اأحاط �شعب  الـ»ِكيكل�ب�س« باملدينة من اجلهات الأربع، ت�شلل الّرعب 
اإىل قل�ب اأهل مدينة »ُكِ�يُك�ل«، وُذهل احُلّرا�س من �شخامة اأج�شاد �شعب 
خمة، وال�ج�ه التي حتتّلها عني واحدة  الـ»ِكيكل�ب�س«، ذوي اجلماجم ال�شّ
كبرية، ف�ق فتحة خاوية وخميفة، واّلذين يطيع�ن »حنطريرة« طاعة عمياء 
 وكاأّنهم بل عق�ل، وقد اأمرهم بقتل كّل من يعي�س على اأر�س »ُكِ�يُك�ل«.

 اأقبلت »�شفق« وهي ت�شيح قائلة:
�شّيد »َحْيَدَرة«، اأعطنا الأمان لنقاتل معكم. �

رفع »َحْيَدَرة« يده قائًل:
اأر�س  � اأبناء »�َشرمد«، ولتفعل�ا ما ت�شاءون على  اأر�شكم يا  الأر�س 

»ُكِ�يُك�ل«.
رفعت »�َشفق« راأ�شها، و�شاحت �شيحة جملجلة:

فلُنقاتل من اأجل اأر�س »الَكَنْهَ�ر« و�شّكانها. �
الكيكلوبس مخلوقات أسطورية متتاز بضخامة جسدها وبوجود عني واحدة فقط يف وسط   (1(

رأسها، وقد استمدت هذه املخلوقات من األساطري اليونانية والرومانية التي ظهرت يف )اإللياذة 

واألوديسيا) والـ»كيكلوبس« ظهرت يف هذه األساطري بعدما اكتشف الناس جامجم ملجموعة من 

األفيال بفتحات كبرية وسط رأسها )موقع خرطوم الفيل قبل أن يتحلل) مام جعلهم يظنون أنه 

مخلوق غريب.
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وثب قائد احلرا�س على ج�اده قائًل ب�ش�ته اجله�ري:
فلنحارب مًعا، يًدا واحدة. �

اأ�شهر الفر�شان �ُشي�فهم، ووقف اجلميع متاأّهبني للدفاع عن اأنف�شهم 
ووطنهم »ُكِ�يُك�ل« اّلذي ظّن�ه بالأم�س القريب �شجًنا، ولكّنه وبعد انك�شاف 
احلقيقة �شار الآن قطعة منهم، اهتّزت الأر�س من حتت اأقدامهم، وامتلأ 
املكان بقطط »املاو«، ُثّم هبط اأبناء »�َشرمد« من كّل حدب و�ش�ب بعدد 
كّفيها يف  »�َشفق«  ف�ر ظه�رهم مكانها، رفعت  اختفت  اّلتي  القطط  تلك 
باملدينة،  بالهج�م، فانطلق�ا يطريون من ركن لآخر  لهم  ُم�شرية  اله�اء 
ودارت حرب طاحنة، كانت احلرب على الأر�س بال�ّشي�ف، وحرب اأخرى 
تدور بني الأر�س وال�ّشماء، فقد ن�شر »حنطريرة« اأتباعه من اجلّن يف كّل 

مكان، وكان لقتالهم اأ�ش�ات تخلع القل�ب.
»حنطريرة«  اأتباع  ي�شطادون  واأقبل�ا  للمعركة،  »القّنا�ش�ن«  ان�شّم 
من اجلّن، تردد �ش�ت ارجّتت له القل�ب، وف�جئ اأهل املدينة بالّتماثيل 
امل�ّزعة يف كّل مكان وهي تتحّرك، وت�شري، وتنتقل من اأماكنها، فقد حّركها 
»اأبناء �َشرمد« ليقاتل�ا بها، بداأت الّتماثيل ت�شري نح� عمالقة »ِكيكل�ب�س« 
وده�شت اأعداًدا كبرية منهم، واأحاطت بالعمالقة من كّل اجلهات، وفجاأة 

ه�ت تلك الّتماثيل ف�ق روؤو�س جن�د الـ»كيكل�ب�س« فتحّطمت جماجمهم.
كان »طارق« يحّلق بج�اده الأ�ش�د، وير�شل �شهامه الع�شجدية ويحتجز 
بها العمالقة لي�ؤخرهم حّتى ي�شتعّد »بيادق الّظلم« على خي�لهم لت�جيه 
ربات اإليهم، وف�ر انق�شاع احلاجز كان�ا يق�ش�ن عليهم يف جماعات.  ال�شّ
الكثري من  بها �شرًبا وحّطم  وانهال  ا�شتعار »حمزة« املطرقة من »فرح« 
املعركة،  اإىل  وان�شم  املجّنح  بج�اده  »خالد«  عاد  »الِكيكل�ب�س«،  جماجم 
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روؤو�س  فيح�شد  وي�شاًرا  مييًنا  بال�ّشيف  ي�شرب  ُثّم  بج�اده  يرتفع  واأخذ 
ه�ؤلء العمالقة. وكان »�ِشيفاو« ُيلقي رحمه فيق�شي على العملق ب�شربة 
واحدة ُي�شددها نح� قلبه، وي�شرع كالفهد نح�ه عندما ي�شقط على الأر�س 

لي�شرتد ُرحمه، ويعاود الَكّرة ويقتل عملًقا غريه.
وفجاأة؛ حدث ما مل يكن يف احُل�شبان، ُهناك خطب جليل يتعّلق بعامل 
تها مل�ت كّتابها،  »الَكَنْهَ�ر«، وبالكتب اّلتي مل تتم نهاياتها ومل تكتمل ق�شّ
املمتد  »الَكَنْهَ�ر«  جدار  فانهار  »اخُلرافة«،  جبال  اأ�شاب  �شديد  زلزال 
متاًحا  �شار  الأبي�س!  باب  ال�شّ وانق�شع  ال�ّشحاب،  وحّتى  قممها  ف�ق  من 
للجميع العب�ر لتلك الأر�س العجيبة، كان هناك جي�س عظيم من �شناديد 
»الأمازيغ« قد وقف�ا يف �شف�ف على اأطرافها بخي�لهم جمدولة الأعراف، 
اإليهم  وان�شّم  بكربياء،  ج�اده  �شه�ة  ميتطي  املُقّدمة  يف  »َما�شني«  وكان 
اّلذي  وج�شده  بح�ش�ره  الأزرق«  »الّزاجل  راأ�شهم  وعلى  جي�س»املغاتري« 
تتباعد  اجلبال  وكانت  اأمام اجلي�شني  الأر�س  ُب�شطت  ال�ّشجاعة،  يتنّف�س 
جي�شه  اأمام  يعربها  الأزرق«  »الّزاجل  فانطلق  الطريق،  لهم  لُتف�شح 
وهم  بجي�شه  »َما�شني«  فعل  وكذلك  متلحقة،  زمر  يف  فتبع�ه  بج�شارة، 
ي�ؤمن�ن  كان�ا  ُقدامى  ملحاربني  اأ�شماء  كانت  اّلتي  �شيحاتهم  يرددون 

باحلّرية كما ي�ؤمن كّل جندّي منهم بحّقه يف اله�اء اّلذي يتنّف�شه.
كالّذئاب  يرتّب�ش�ن  وهم  الـ»ِكيكل�ب�س«  عمالقة  راأوا  عندما  اأجفل�ا 
يف انتظار حلظة الإطباق على احللق والّدحرجة مع اخل�ش�م يف �شجار 
مميت، لكّن قادتهم كان�ا ثابتني كاجلبال اّلتي تطّل عليهم من اجلهات 
الأربع، وتقّدم�هم نح� ه�ؤلء امل�ش�خ، فتبعهم اجلن�د يف حما�س اقتداء 
الـ»ِكيكل�ب�س« من اخللف،  واأحاط اجلي�شان مبن تبّقى من عمالقة  بهم، 
وت�شّلق الّرماة قمم اجلبال املُطّلة على �شاحات مدينة »ُكِ�يُك�ل«، و�شددوا 
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الكثري  دارت معارك طاحنة، ح�شدت  عليهم،  فق�ش�ا  نح�هم  �شهامهم 
مرتبًعا  »حنطريرة«  وبقي  املدينة،  على  ال�ّشيطرة  مّتت  الروؤو�س،  من 
على ب�شاطه، يطري ف�ق مركز املدينة بعيًدا عن �شطح الأر�س، واجلميع 
اأتباعه  اختفاء  بعد  �شيفعله  ما  وينتظرون  مهيب،  �شك�ن  يف  ُيراقب�نه 
والق�شاء عليهم ب�ا�شطة اجلي��س اّلتي تكاتفت يف ح�ش�ر عائلة »اأبادول« 
»َحْيَدَرة«  من  يقرتب  وه�  عيناه  وت�ّهجت  »حنطريرة«،  غمغم  باأكملها، 
بغابة  ال�ّشابقة  بعد معركتهما  الق�ى  اأّنه م�شتنفد  يقيًنا  يعلم  ليقتله، فه� 

»الأطياف ال�ّش�داء«، �شاح »َحْيَدَرة« م�شتغيًثا بـ»اأبادول«:
»اأبادول«...اأرج�ك! �

نح�  ُم�شرعة  بخط�ات  وانطلق  بع�شاه،  الأر�س  »اأبادول«  �شرب 
الإميان  قّ�ة  من  لديه  »اأبادول«  اأّن  يعلم  »حنطريرة«  كان  »حنطريرة«، 
واليقني ما يخّ�له للق�شاء عليه، فالتفت ك�ح�س كا�شٍر ورفع ذراعيه وه� 
»اأبادول« اخلم�شة يف اله�اء، ازرّق وجه  اأحفاد  يحمحم كالربكان، وعّلق 
»خالد«، وكان الّزبد يخرج من فم »�شارة«، وجحظت عينا »حمزة«، وفقد 
»�ُشليمان« وعيه يف احلال وبقي معّلًقا يف اله�اء، ظهر »�َشرمد« فجاأة، كان 
اأهل  بينما  الآخر،  تل�  واحًدا  يحررهم  واأخذ  كثب،  عن  يحدث  ما  يتابع 
»�َشرمد«  يتمّكن  »فرح« معّلقة، مل  وبقيت  اأيديهم،  يتلقف�نهم بني  املدينة 

من حتريرها!
وهي  يع�شره  من  هناك  بيديها،  عنقها  على  وتقب�س  ت�شرخ  وكانت 
»َمرام«  الفراغ، �شرخت  تتدليان يف  و�شاقاها  لأعلى منهم جميًعا  ترتفع 
»�َشرمد« م�جها  »اأن�س«، �شاح  قلب  وانخلع  القل�ب،  نياط  �شرخة مّزقت 

كلمه لـ»اأبادول«:
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الآن يا »اأبادول«!  �
يف  يطّن  حفيدته  �شراخ  و�ش�ت  »حنطريرة«  نح�  »اأبادول«  انطلق 
اأُذنيه، وكان »اأبادول« يرتفع مع كّل خط�ة يخط�ها للأمام، وكاأّن هناك 
ا ُيب�شط ويرتقي اأمامه، �شارا وكاأّنهما يقفان على ُب�شاط واحد  درًجا خفيًّ

خفّي وُمعّلق يف اله�اء، وقف ثابًتا كالط�د اأمامه ورفع ذراعه وه� ُيردد:
ِن اهلل} �

ْ
َحٍد إاِل بِإِذ

َ
يَن بِِه ِمْن أ {َوَما ُهْم بَِضارِّ

»حنطريرة«  راأ�س  بها  �شرب  ُثّم  بقّ�ة،  ع�شاه  على  قب�س»اأبادول« 
يلفظ  كان  كالّث�ر،  يخ�ر  الأر�س  على  ف�شقط  قّ�ة،  من  اأوتي  ما  باأق�شى 
اأنفا�شه الأخرية عندما حتررت »فرح« و�شقطت بني يدْي اأبيها، وتنّف�شت 
عداء، اقرتبت �شاقا »اأبادول« من الأر�س حّتى وطئها بقدميه، والتقط  ال�شُ
اإليه يف  كتاب »الَقْلَقدي�س« واأغلقه، كان »حنطريرة« �شاكًنا، والكّل ينظر 
ارتياب، مل يلحظ اأحفاد »اأبادول« ما حدث جلّدهم الأكرب، فقد كان كّل 
للتّ�، لكّنه الآن �شّحى ب�شيء عظيم �شيعرف�نه  منهم يتعافى مما مّر به 
يفعل  اأن  عليه  حُتّتم  اّلتي  ال�شرورة  لكّنها  وي�ؤمله،  �شي�ؤملهم  �شيء  لحًقا، 
هذا، وقد حان وقت الّت�شحية، كما �شّحى قبله اآخرون. من اأجل ن�شرة 
احلّق على اأر�س مملكة »البلغة«، ومن اأجل امل�شتبعدين وامل�شت�شعفني، 
ومن اأجل اخلري اّلذي ل بّد من حرا�شة روافده، ليت�شمّر تدّفقه يف رب�ع 

الأر�س.
مفارق  على  ال�شاحل�ن  يقف  عندما  يفنى،  وال�شّر  يبقى،  اخلري 
اأيادي  ي�شرب�ن على  و�شهامة،  بنبل  يخ��ش�ن معارك احلياة  الّطرقات، 
احلّق  وين�شرون  الأ�شرى،  يحررون  ظلمهم،  من  ومينع�نهم  الّظاملني، 

دوًما، بقل�ب عامرة بالإميان، وعزائم من حديد.
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التفت »اأبادول« نح� اأهل املدينة ب�جهه الّطيب، اأ�شرقت عيناه عندما 
راأى اأحفاده بخري، وكان »خالد« ُيعانق اأخاه »حمزة« يف م�شهد م�ؤّثر، اأفاق 
»�ُشليمان« وكان ُمتعًبا للغاية، كانت »�شارة« تبكي وهي ت�شّمه اإىل �شدرها، 
اختلجت الأحا�شي�س، لقد تعّر�شت تلك العائلة لزلزال �شديد، لكّنها ثُبتت 
وكان  العينني،  دامع  »اأبادول«  كان  ب�شلم،  حمنتها  مّرت  حّتى  وتكاتفت 
َي على ال�ّشاحر امللع�ن »حنطريرة«،  اجلميع يهلل�ن ح�له يف �شعادة، ُق�شِ

وزالت خماوفهم، وبقي اأهل مدينة »ُكِ�يُك�ل« يف �شلم.
نح�  به  وت�جه�ا  وحمل�ه  »حنطريرة«،  نح�  الّظلم«  »بيادق  اأ�شرع 
يحمل�نه،  وهم  بهم  وحّلقت  اأجنحتها،  خي�لهم  ب�شطت  امل�ت«،  »فج�ة 
الأبي�س،  الّثلثة،  اخلي�ل  على  و»حمزة«،  و»خالد«،  »طارق«،  بهم  وحلق 
والأ�ش�د، والُكَمْيت لي�شهدوا فناء هذا الزنديق اّلذي كاد يق�شي على تلك 
الأرواح الربيئة. التقمته فج�ة امل�ت، كما التقمت غريه من املُجرمني من 
قبل، قذف »حمزة«  كتاب »القْلَقدي�س« خلفه كما اأو�شاه »اأبادول« ليهلك 

ويفنى هذا ال�شّر للأبد.
اّلتي  »ُكِ�يُك�ل«،  مدينة  ف�ق  وحّلق�ا  مهيبة،  ك�كبة  يف  البيادق  وعاد 
الـ»ِكيكل�ب�س«،  �شعب  جثث  اأر�شها  ف�ق  تراكمت  وقد  كاحلطام،  �شارت 
اأ�شاءت  »ُكِ�يُك�ل«،  اأر�س  على  بفر�شانها  الّريح«  »بنات  هب�ط  وبعد 
�شماء »الَكَنْهَ�ر« ب�ش�ٍء اأبي�س حاٍن، وظهر ال�شراب القطبي فجاأة، جتّلت 

»الفاتام�رجانا« مّرة اأخرى!
بحدائقها  بدت  متاًما،  مدينتهم  تطابق  اأُخرى  مدينة  لهم  لحت 
واأبنيتها كالعرو�س يف ال�ّشماء ت�شتعّد لزفافها وهي يف كامل زينتها، �ش�رة 
ُمطابقة لـ»ُكِ�يُك�ل« اّلتي و�شل�ا اإليها اأّول مّرة، تعالت �شيحات الّده�شة، 
اأن  اأراد  »طارق«  لكّن  ُهناك،  اأّنها  ُي�شّدق�ا  مل  اأعينهم،  يفرك�ن  اأخذوا 
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ُيثبت لهم احلقيقة، فاأطلق خّطافه وظّل احلبل يتمدد اأمام اأعني اجلميع، 
وعندما عِلَق اخلّطاف على اأر�س »ُكِ�يُك�ل« اجلديدة، وت�شبث به، وت�شّلقه 
ووقف  فعلها،  »حمزة«  وحّتى  »�ِشيفاو«،  ُثّم  »خالد«،  وتبعه  اأعينهم،  اأمام 

الأربعة على اأر�شها يلّ�ح�ن لهم من اأعلى.
ق�شى »بيادق الّظلم« الكثري من ال�قت وهم ينقل�ن »امل�شتبعدين« اإىل 
وبداأ  برتحاب،  لهم  اأجنحتها  ب�شطت  اّلتي  بخي�لهم  اجلديدة  »ُكِ�يُك�ل« 
عهد جديد، واأ�شبح امل�شتبعدون اأحراًرا يف وطن خا�ّس بهم يحت�شنهم، 
ي�شعرون فيه بالأمان، وبعد مغادرة اآخر �شخ�س لأر�س »ُكِ�يُك�ل« املحروقة، 

اهتّزت اأر�س »الَكَنْهَ�ر« وابتلعتها، وكاأّنها مل تكن ي�ًما هناك.
قال »اأبادول« وه� يتاأّمل اأهل املدينة:

على  � لل�ّشحر  �ُشلطان  ل  باليقني،  مطمئًنا  قلًبا  �شاحر  يغلب  لن 
يا  يقينك  من  بع�س  عن  تخّليت  لقد  بالإميان،  العامرة  الّنف��س 

»َحْيَدَرة«، اهتّز اإميانك يا �شديقي.
نعم، فاأنا مل اأنقذ نف�ًشا واحدة من تلك الّنف��س اّلتي كانت تتعّذب  �

حتت اأ�شجار تلك الغابة، فقطعت عهًدا على نف�شي، اأن اأنقذ جميع 
املهددين بالقتل يف رحاب اململكة، لكنني اأخطاأت.

�ش�ًتا  � اإّل  ت�شمع  مل  بفكرتك،  وي�ؤمن  ي�ؤّيدك،  عّمن  بحثت  لأّنك 
ل  املكتبة،  باقي حّرا�س  مع  م�شم�ع  ب�ش�ت  ليتك حتّدثت  واحًدا، 

خاب من ا�شت�شار يا »َحْيَدَرة«.
ين�شت  يعانقه، واجلميع  »اأبادول« عليه  فاأقبل  »َحْيَدَرة«،  دمعت عينا 
اإىل ح�ارهما يف حرية، هناك الكثري من الأ�شئلة معّلقة ف�ق روؤو�شهم بل 

اإجابات، اأ�شاف»اأبادول«:
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الأم�ر الآن تختلف عّما �شبق، ول بّد من تعديل ق�انني »ُكِ�يُك�ل«،  �
فليخربهم »املحقق�ن« مبا و�شل�ا اإليه من معل�مات عنهم، وليكن 
القرار لهم، اإن اأحّب�ا املك�ث بـ»ُكِ�يُك�ل« فلهم هذا، امنحهم حق 
اتخاذ القرار يا »َحْيَدَرة« فهم اأحرار، واإن اأرادوا الع�دة لأوطانهم 
فاتركهم، فهذه حياتهم، واإن ا�شتبعدهم من ح�لهم وق�ش�ا عليهم، 
فاحلياة �شربات، وقد يك�ن البتلء مفتاًحا لرحمة وا�شعة، وبابا 

خلرٍي اأعظم.
اليتامى  � وتعذيب  الأبرياء؟  �شمعة  وت�ش�يه  والقتل؟  وامل�ت.. 

وامل�شاكني؟
ولي�س  � مب�اجهته،  الّظلم  ولُيمنع  فقط،  التحذير  كب�شر  دورك 

من  بهم  اأرحم  خلقهم  فمن  حلكمته،  اهلل  اأقدار  وترتك  العك�س، 
اأّي خمل�ق.

قال »اأن�س«:
ل بّد اأن يعرف اجلميع باأمر »املحققني« وما يقّدم�نه، وليكن عمل  �

»بيادق الّظلم« يف الّن�ر، كفى ُظلمة.
واأ�شاف »كمال«:

ولتكن »ُكِ�يُك�ل« ا�شرتاحة للأحرار، كما كانت قدمًيا عندما �شّيدها  �
الّرومان ملحاربيهم، وجّنة على الأر�س، ياأوي اإليها كّل حمتاج، وكل 

خائف، وكّل حزين.
قال »َحْيَدَرة« ب�ش�ت مفعم بالقلق:

فليكن هذا. �
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وهاهم  املبهمة،  الأُم�ر  الآن  اّت�شحت  املدينة،  اأهل  �شيحات  تعالت 
ي�شعرون الآن باحلّرية، فمن اأراد الع�دة لدياره �شيع�د.

وقف »قتادة« خُماطًبا اأهل املدينة وقال ب�ش�ته اجله�رّي:
نحن جميًعا مدين�ن بالعتذار لل�شّيد »اأبادول« وعائلته، فقد اأ�شاأنا  �

الظّن بهم، ومل نح�شن معاملتهم.
الأج�اء عامرة  »اأبادول«، وكانت  اأفراد عائلة  اأهل املدينة ح�ل  التّف 
»امل�شتبعدين«  من  واحد  كّل  اإخبار  قرر»املُحقق�ن«  والتقدير.  باحلّب 
ة اّلتي دعتهم ل�شتبعاده عن وطنه حلمايته، و�ُشيخرّيونه  بظروفه اخلا�شّ
بني البقاء اأو الع�دة لل�طن، غادر بع�شهم عائًدا لذويه  يف احلال دون اأن 

ي�شاأل عن �شيء، وقام »بيادق الّظلم« باإي�شاله ب�ا�شطة »بنات الّريح«.
وبقي الكثريون فقد �شعروا بالنتماء للمكان واأحّب�ه، فلم يكن خلفهم 
بها  ي�شل�ن  و�شائَج  هنا  ووجدوا  مبت�رة،  اأغ�شاًنا  كان�ا  عليه،  ُيبكى  ما 
فه�  بهذا،  �شعيًدا  »�ِشيفاو«  وكان  اإليها،  ينتم�ن  كبرية  وعائلة  اأطرافهم، 
ا �شيبقى هنا، و�شيتزوج من »ما�شيليا«، طلب يدها للزواج يف م�شهد  اأي�شً
وامتلئه  ت�ّرمه  رغم  احك  ال�شّ وجهه  الأج�اء،  يف  البهجة  اأ�شاع  بديع 
بالكدمات، عيناها امل�شرقتان، ابت�شامتها اخلج�ل، وارتباكهما وكاأّن هذا 
اأّول لقاء لهما، وارجتافة جذعه وه� يتحّدث اإىل ال�شّيد »َما�شني« ليطلبها 
منه كزوجة له فه� زعيم قبيلته اّلذي ُيجّله ويحرتمه، وه� مبثابة اأٍب لها، 
�شيحتها املكت�مة بكّفها الرقيق وهي تراه يلتفت نح�ها، ودم�ع الفرح يف 
لها  و»ن�ر«  »�شارة«  وعناق  ل�شانه،  على  يرتدد  ا�شمها  ت�شمع  وهي  عينيها 
و�شحكات  »طارق«،  و�شياح  الّزواج،  هذا  »َما�شني«  ال�شّيد  بارك  عندما 
لهما،  �شرور  للخرب م�شدر  املدينة  اأهل  ا�شتقبال  كان  و»حمزة«،  »خالد« 
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على  كبري  زفاف  حفل  لهما  �شيقام  وال�ّشند،  والقبيلة  الأهل  الآن  فهم 
»قتادة« برتتيب احلفل وجتهيزه مع  تعّهد  وقد  »ُكِ�يُك�ل« اجلميلة،  اأر�س 
امل�شرفني، فقد ندم على اتهامه لـ»�ِشيفاو« باخليانة، واأراد اأن يعتذر منه. 
عاد الّزعيم الأمازيغّي النبيل »َما�شني« بجي�شه اإىل قبيلته، وقلبه عامر 
باحلّب لهذا ال�ّشاب اّلذي �شهد ن�شاأته وعلم ب�شلحه ونقاء �شريرته، فقد 
ا�شتطاع اأن ينزل من نف�شه منازل احلّب والإكرام ل�شهامته وح�شن خلقه، 
فكان يتمّناه زوًجا لبنته، لكّنها الأرزاق، والّزواج رزق! عزم على تاأديب 
زوج ابنته »اأك�شل«، �شيجربه على رّد املال اإىل »�ِشيفاو« فهذا حّقه، �شار 

ي�شعر بحمل ثقيل، فزوج ابنته هذا يحتاج ملراقبة �شديدة وتق�مي.
بني  كانت حتمل هريرة �شغرية  »اأبادول«،  عائلة  »�َشفق« من  اقرتبت 
يديها، اأقبلت على »مرام« وو�شعتها بني كّفيها واأخربتها اأّنها هدّيتها لها، 
لها  وقالت  لهذا  »مرام«  ف�شعدت  الّديار،  اإىل  ت�شتطيع حملها معها  واأّنها 

بامتنان:
ما ا�شمها؟ �
فلتختاري ا�شمها بنف�شك. �

ابت�شمت »مرام« واأ�شرقت عيناها وهي تق�ل لها:
ما راأيك يف ا�شم »�َشفق«؟ �

�شعيدة  كانت  العائلة،  بتلك  لقائها  منذ  مّرة  لأّول  »�َشفق«  �شحكت 
باختيار »مرام« ل�شمها، اأقبل »اأن�س« على »�َشفق« وهي تقف بج�ار »َمرام« 

وقال لها:
�شكًرا لِك ول�الدك على ما قّدمتماه لنا من ع�ٍن يا »�َشفق«. �
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ل داعي لل�ّشكر، فلكم ف�شل على »املاو«. �
اأ�شاف »اأن�س« �شاحًكا:

و�شكًرا لـ»حنب�س« و»حنربيت«. �
رفعت حاجبيها وقالت وهي ُتخف�س من �ش�تها:

اأبي  � بتنفيذ عهد  اأ�شتطيعه، فقد كنت ملزمة  ما  اأق�شى  كان هذا 
»امل�شتبعدين«،  حقيقة  عّني  ُيخفي  اأبي  وكان  »َحْيَدَرة«،  ال�شّيد  مع 
ا على ال�شّرية الّتامة فيما يخ�ّس  فقد كان ال�شّيد »َحْيَدَرة« حري�شً
يظلم�نهم،  من  بط�س  من  ليحميهم  فيها،  يحدث  وما  »ُكِ�يُك�ل« 
»حنب�س« و»حنربيت« من اأبناء »�َشرمد«، وهما من حا�شيتي، وكانا 

�شعيدين بالت�ا�شل معكم وم�شاعدتكم.  
هل قمِت باإ�شافة اأ�شماء اأفراد عائلتنا يف دفرت »الّدي�ان« بدًل من  �

اأ�شماء اأفراد عائلة »اأولد عيدون«؟
هم�شت وهي حتّدق يف وجهيهما قبل اأن تختفي:

ا �شّرنا. � فليكن هذا اأي�شً
تنكر  بقيت  لكّنها  هذا،  كّل  وراء  اأّنها  يعلم  كان  »اأن�س«،  �شحك 
ولـ»َمرام«،  له  ول�حا  بعيٍد  من  القزمان  اأطّل  اخلفاء،  يف  وت�شاعدهم 

واختفيا يف ملح الب�شر.
و�شاأله  »�ُشليمان«  من  اأحدهم  اقرتب  »املغاتري«  جي�س  ان�شراف  قبل 
اأّنه  لحظ  فقد  بقّ�ة  واحت�شنه  �شلمه  اإليه  ينقل  اأن  واأخربه  والده،  عن 
اأباه كثرًيا، وداعب خ�شلت �شعره الّناعمة وه� يحّدثه، وملّا �شاأله  ُي�شبه 

»�ُشليمان« عن ا�شمه قال له:
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ا�شمي »ُم�راي«. �
ُثّم ابت�شم بحن�ٍّ واأ�شاف:

 اأخربه اأنني تزوجت من »ل�ؤل�ؤة«، واأجنبت يل �شبًيا جميًل واأطلقت  �
عليه ا�شم »ُي��شف«.

ا�شتدار مبتعًدا، وكانت »�شارة« ُتتابع ح�ارهما باهتمام �شديد، فرفعت 
�ش�تها ت�شاأله بف�ش�ل:

هل تزّوج »الزاجل الأزرق« من »ُزمّرد«؟ �
فا�شتدار وهّز راأ�شه م�ؤكًدا وقال:

واأولدهما الآن من »املغاتري«. �
اّت�شعت عيناها يف �شعادة ولحقته وهي ت�شاأله:

و»ُعبيدة« و»جلدي�ل�س«؟ �
قال �شاحًكا:

الأمريات  � من  خم�س  ولديهما  بخري،  هما  الفتيات!  لف�ش�ل  يا 
اجلميلت، اأكربهّن يف مثل ُعمرك يا »�شارة«.

ُثّم اأ�شاف بتاأّثر:
اأخربي اأباك اأنني ما زلت اأحتفظ مبعطفه. �

وم�شى »ُم�راي«، فقد حان وقت ان�شراف »املغاتري«، فهناك حمارب 
جديد على و�شك ال��ش�ل لأر�س اململكة، ول بّد من ا�شتقباله. 

r
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»الحرّ الّنبيل«

»طارق«..

الّرحيل،  م�عد  اقرتب  فقد  �شدري،  يف  يتذبذب  وجٌع  ُهناك  كان 
مع  كانت  بعينّي،  عنها  فّت�شت  اأخرى.  مّرة  اأراهم  لن  ورمّبا  �شاأُفارقهم، 
اإليها  اأقتن�س النظر  اأحد »املغاتري«، وكنت  اإىل  اأخيها »�شليمان« تتحّدث 

لعّل �ش�رتها تعلق يف ذاكرتي عندما اأع�د مل�طني. 
فتاة كما يحدث  اأمام  اأ�شعف  قلبي، مل  �شغاف  ي�ًما  مل يطرق احلّب 
بعينني  عليها  اأمّر  كنت  عرو�ًشا  يل  تر�ّشح  اأُّمي  كانت  عندما  حّتى  الآن، 
وهاأنذا  قراءته،  اأ�شت�شيغ  ل  كتاب  �شفحة  على  اأمّر  كما  متاًما  باردتني، 

الي�م اأ�شعر اأّن قلبي ين�شحق.
اجلزائر،  اإىل  معي  للنتقال  م�طنها  مغادرة  يف  �شرتغب  اأظّنها  ل   
الأمر،  على  �شاأتغّلب  اأمتا�شك،  اأن  بّد  ل  بعائلتها،  الرتباط  �شديدة  فهي 
�شُتداهمني  �شاأمر�س!  نعم  �شاأمر�س..  فيه،  قلبي  �شيتاأمّل  رمّبا  �شهر 
احلّمى، و�شيغلي راأ�شي غليان القدر، �شاأك�ن يائ�ًشا وحزيًنا، ُثّم يف الّنهاية 
�شاأ�شت�شلم و�شاأتعافى، اأو.. رمّبا لن اأتعافى و�شاأظّل اأُفّكر بها كاملجن�ن، يا 

اإلهي.. �شيت�قف قلبي اإن مل اأتزّوجها!

اقرتبْت مّني بلطٍف و�شاألتني:
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هل ما زال اجلرح ي�ؤملك؟ �
كدت اأ�شاألها اأّي جرح فيهما، جرح قلبي اأم جرح ذراعي، لكنني اأجبتها 

وقد ترّنحت اأعطايف:
بّد  � ل  اجلزائر،  اإىل  و�ش�يل  ف�ر  امل�شت�شفى  اإىل  �شاأذهب  قليًل، 

»احلارث«  الطبيب  اأّن  رغم  اأخرى،  مّرة  اجلرح  �شيخيط�ن  اأّنهم 
قد عاجله باإتقان.

اآ�شفة لأنني ُكنت �شبًبا فيما حدث لك. �
تاأّملت جرح ذراعي وُقلت لها:

�شيذّكرين دوًما بِك... اأق�شد.. بكم. �
يا لها من ذكرى م�ؤملة. �

اأرمي  ل�  وددت  الكلمات،  من  طّن  بداخلي  كان  مت،  ال�شّ علينا  ران 
خّطاًفا من تلك اخلطاطيف اّلتي اأحملها، واأهرب بها اإىل مدينة مهج�رة 
واأنا  �شاألتها  كيف!  ولكن...  للأبد،  هناك  معها  واأبقى  باأر�س»الَكَنْهَ�ر«، 

اأحملق يف الأر�س اأمامي:
هل من املمكن اأن ُت�شافر فتاة مع زوجها لبلٍد اآخر؟ وترتك عائلتها  �

اّلتي حُتّبها، وتعي�س معه يف وطن جديد، مل تزره اأبًدا من قبل؟
احمّرت وجنتاها، واأخذت تفرك اأ�شابعها، كادت تن�شرف ل�ل ح�ش�ر 

خالها »اأن�س« اّلذي اأجاب عنها قائًل:
هذا الأمر يحتاج ملُحاربة �شجاعة. �
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اأّنه ي�شمعنا، �شعرت بارتباٍك  اأجفلُت عندما وجدته ُيجيب، مل اأتخّيل 
�شديد، لكّنه منحني نظرة حانية وابت�شامة اأٍب وُكنت اأحتاج هذا ب�شّدة. 

اأطرقت »�شارة« ُهنيهة ُثّم قالت:
ل �شّك اأّنه قرار �شعب. �

ُقلت بخف�ت:
اأعرف هذا. �

قال ال�شّيد »اأن�س« بهدوء وه� ينقل عينيه بني وجهينا:
ُيحّبها  � حًقا  كان  ول�  معه،  وترحل  �شُت�شّحي  حُتّبه  حًقا  كانت  ل� 

الح، �شيك�ن ه�  �شيك�ن لها الأب والأخ والبن، والزوج احلبيب ال�شّ
وطنها، كانت اأّمي ُتخرب اأختي »حبيبة« دوًما اأّن وطن املراأة زوجها.

لح ومي�س من الأمل اأمام عينّي فقلت:
اإًذا ه� ممكن؟ �

قال ال�شّيد »اأن�س«:
ملن ي�شتحّق. �

ُقلت متلعثًما:
اأق�شد  � اجلميلة..  الفتاة  تلك  ُت�شّحي  اأن  ي�شتحق  اّلذي  هذا  ومن 

تلك الفتاة الّرقيقة، بل اأق�شد...
�شعرت بحرج �شديد مما قلته للتّ�، انعقد ل�شاين، واكت�شفت اأّن قلبي 
بداأ ين�شهر، �شكنْت مكانها بج�ار  اأنه من حديد قد  اأتباهى دوًما  اّلذي 
وت�قف  الآخر،  اجلانب  على  بج�اره  وجل�شت  فاقرتبت  »اأن�س«،  خالها 
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اأراهم  ُكنت  �شك�ن،  يف  ح�لنا  من  نراقب  ورحنا  الكلم،  عن  ثلثتنا 
اأُحّلق يف عامل اآخر، كان �ش�ت اأنفا�شها اللطيف اأعلى  واأ�شمعهم، لكنني 
كّل  اأكرث ح�ش�ًرا من  الرقيق  كيانها  وكان  املدينة ح�يل،  اأهل  من �ش�ت 
تلك اجلي��س اّلتي راأيتها هنا، خ�شيت اأن ي�شتحيل قلبي لأر�س »الَكَنْهَ�ر« 
بعد فراقنا، من اأين يل ببنات الّريح لتحملني من اجلزائر مل�شر لأراها 

كّل ي�م؟ 
اأقبلت »فرح« مع  ال�شّيد »كمال«، وكان »خالد« يتبعهما، قالت بحما�س 

�شديد وهي تعّد على اأ�شابعها:
فرنا�س«،  � بن  و»عبا�س  تا�شفني«،  بن  و»ي��شف  زياد«،  بن  »طارق 

و»ابن بط�طة« والكثريون غريهم من الأمازيغ، لقد اأخربين جّدي 
»كمال« بهذا.

اأ�شاف »خالد« قائًل:
اجلي�س اّلذي فتح الأندل�س كان من الأمازيغ، ُثم حلق بهم جي�س  �

اختلف  على  امل�شلمني  يحت�شن  عظيًما  فتًحا  وكان  العرب، 
اأ�ش�لهم.

قالت »فرح« وهي ت�شري اإىل املغاتري وهم يغادرون:
ذّكرين جي�س الأمازيغ وجي�س املغاتري الي�م بهم. �

ُثّم ملعت عيناها وهي ت�شاألني بف�ش�ل:
 معنى كلمة »اأمازيغ«؟ �
تعني احلّر النبيل. �

قال ال�شّيد »كمال« وه� يرن� اإيّل بعينيه العميقتني:
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هذا اأنت يا »طارق«، حٌر ونبيل. �
ان�شّم باقي اأفراد العائلة اإلينا، كان�ا �ُشعداء، وُكنت �شعيًدا ل�شعادتهم 
لكنني حزين يف نف�س ال�قت، وهذا اأمر ع�شّي على ال�شرح، وددت يف تلك 
اللحظة اأن اأك�ن فرًدا منهم، كما وددت اأن اأع�د يف احلال حل�شن والدّي 
احلبيبني، فقد ا�شتقت اإليهما، �شعرت اأنني حمم�م، يبدو اأنني �شاأمر�س 
ب�شبب جرح ذراعي، اأو رمّبا ه� جرح قلبي اّلذي كان يرتّقب حلظة الفراق 
ويتمّنى اأّل تاأتي، اقتن�شت نظرة اإليها ف�جدتها تقتن�س النظر اإيّل على 
ا�شتحياء، ف�شعرت ب�جيف قلبي، لقد و�شمتني تلك الفتاة، وها هم حترروا 

جميًعا من اأ�شرهم، اأّما اأنا فلقد �شرت اأ�شرًيا لها!

r
ا من الّدفء،  اأ�شعل »�ِشيفاو« ناًرا ليجتعم�ا ح�لها لعّلها متنحهم بع�شً
»فرح«،  حفيدتها  �شعر  مُت�ّشد  وهي  اإليهم  تتحّدث  »دولت«  ال�شّيدة  كانت 
بينما باقي اأفراد العائلة ين�شت�ن اإليها يف اهتمام، دارت بينهم ح�ارات 
لطيفة، كانت »ن�ر« جتل�س بج�ار»مرام« على اأطراف حلقة احل�ار، تلملم 
�شتات نف�شها بعد اأن خا�شت خلل تلك الفرتة معارَك داخلّية يف دهاليز 
نف�شها املعتمة، ُت�شبه تلك املعارك اّلتي دارت على اأر�س مدينة »ُكِ�يُك�ل«، 
املُتعب،  ف�ؤادها  جنبات  من  يطّل  الّن�ر  من  ب�شي�س  هناك  �شار  الآن 
تت�ق  زالت  ما  بها،  كانت حتيط  اّلتي  اأط�اق اخل�ف  بع�س  الآن  حّطمت 
ل�الديها واأخيها، لكّنها وبعد تلك اللحظة اّلتي مّرت بها وهي وحيدة اأمام 
فج�ة امل�ت قد �شارت اأكرث قرًبا اإىل اهلل من ذي قبل. وقف »حمزة« برهة 
يراقبها من بعيد وهي جتل�س يف �شك�ن، حتنّي الُفر�شة حني ان�شغل اأفراد 
اأّمه نظرة ط�يلة  مع  تبادل  »ن�ر«،  نح�  بالأحاديث، وخطا خط�ة  العائلة 
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فكانت مبثابة حديث ط�يل! وكانت اأُّمه تقراأه ككتاب مفت�ح وتدرك خبايا 
نف�شه، قال م�جًها كلمه لـ»ن�ر«:

اآ�شف على كّل حلظة اأمل مررِت بها ب�شببي، وعلى كّل ما ُذقِته من  �
عذاب على يد »َرْيُهقانة«.

من  � اأ�شعف  وُكنت  فعلت،  من  هي  كانت  حدث،  فيما  لك  ذنب  ل 
اأن اأواجهها، ا�شت�شلمت لأحزاين فكنت فري�شة �شهلة لها، ولرفقة 

ال�ّش�ء اّلتي قادتني اإليها.
�شيظّل غياب والديك ي�جعك، لكننا يف الّنهاية �شنلحق بهم، هكذا  �

احلياة.
ارتع�شت ابت�شامة على �شفتيها وهي تق�ل:

بـ»ما�شيليا«،  � هنا  التقيُت  فقد  يل،  رحمة  كان  بينكم  وج�دي  لعّل 
ولّقنتني در�ًشا لن اأن�شاه اأبًدا.

عقد »حمزة« حاجبيه وقال:
�شمعتك واأنت ترددين الّدعاء اأمام فج�ة امل�ت، ُكنت قريًبا منك،  �

حاولت اأن اأ�شاعدك لكنني.. ُكنت اأ�شرًيا!
مّنا  � ولكّل  كذلك،  جميًعا  ُكّنا  »حمزة«،  يا  وحدك  اأ�شرًيا  تكن  مل 

اأغلله اّلتي كانت ُتقّيده.
ماذا �شتفعلني عند ع�دتك؟ �
غا�شًبا  � عّمي  �شيك�ن  يل،  يرّق  قلبها  لعل  جّدتي  لبيت  �شاأع�د 

لكنني  يراين،  عندما  �شريددها  كلمة  كّل  اأحفظ  اأكاد  بالّتاأكيد، 
�شاأحتّمل كلماته القا�شية، �شاأك�ن حُماربة مثلكم! 
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ح�شًنا اأّيتها املُحاربة..حتّلي بال�شرب وبال�ّشجاعة. �
 ليتني ُكنت فرًدا من عائلتكم يا »حمزة«، اأغبطكم، فلديكم رباط  �

اأُ�شرّي ق�ّي، اأنتم رائع�ن!
تردد »حمزة« ُهنيهة، كانت عيناه تتذبذبان، طارت نظرة من نظراته 
يف وجهها، التفت نح� اأُّمه اّلتي كانت ُتطرق ال�ّشمع لكّنها اأ�شاحت بعينيها 

عنه، فرك جبينه باأ�شابعه املُرتع�شة وقال لـ»ن�ر«:
البع�س ميّرون من خللنا باأرواحهم فيرتك�ن اأثًرا جميًل، وب�شمة  �

خفّية، �شفرات ل تفّك األغازها، وتظّل اأب�اب اأرواحنا مفت�حة لهم، 
تنبيه،  دون  فجاأة  لهم،  يحل�  وقت  اأّي  يف  �شدورنا  اإىل  يت�شلل�ن 
ُبي�ًتا  غدت  �شدورنا  وكاأّن  اأثري،  ح�ش�رهم  ا�شتئذان،  بل  وخفية 
ل�ع،  ال�شّ وبني  احلنايا  يف  جت�ل  اأطيافهم  �شتظّل  غاب�ا  واإن  لهم! 

ن�شتاأن�س بها، ون�شتعذب الّذكريات، حّتى نلقاهم مّرة اأخرى.
مل  لكّنه  امل�شاعر،  من  الكثري  حتمل  كلماته  كانت  »ن�ر«،  ا�شطربت 
ُثّم �شعل بانفعال وه� يبتعد. وّدت ل� عاد  ُي�شّرح ب�شيء، تلّفت يف حرج، 
اأخرى، لكّنه مل يفعل، كان يبدو  وكرر على م�شامعها نف�س الكلمات مّرة 
اّلتي  التفتت جتاه »مرام«  الهم�م على عاتقه،  الكثري من  ُمتعًبا، ويحمل 
وكانت  احلّب،  يف  يقع  ابنها  ه�  ها  الّدامعتني،  عينيها  لتخفي  ا�شتدارت 
تعلم اأّنه يحتاج اإىل املزيد من ال�قت ليك�ن اأهًل لتلك اخلط�ة، وقد طرح 
بالكثري، وكان هذا  ت�شي  بها بنظرة عني  م�شاعره يف ح�ش�رها م�شتغيًثا 
ديدنه منذ �شغره. عقدت »مرام« العزم على اأن تدعمه حّتى ينال ما تت�ق 
اإليه نف�شه، قب�شت بكّفها احلاين على يد »ن�ر«، ومنحتها ابت�شامة دافئة، 

وغمرتهما ال�ّشكينة.

r
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-19 -

»أابدول«

اللقاء  كان  العائلة،  اأفراد  مع  العظمى  املكتبة  اإىل  »اأبادول«  ذهب 
بحّرا�س املكتبة رائًعا وغلب عليه املظهر الحتفايّل، ا�شتطاع�ا ا�شتيعاب 
»دولت«  ال�شّيدة  �شعدت  عليه.  اأقدم  ما  �شبب  وتفّهم�ا  »َحْيَدَرة«،  زميلهم 
ق�ر حُتّلق ف�ق  بلقاء »احل�راء«، وراأت اأخرًيا ب�متها »ال�ّشهباء«، كانت ال�شّ
اأفراد  بروؤية  �شعيًدا  »الّرمادي«  ن�شاط ملح�ظ، وكان  العظمى يف  املكتبة 
املكتبة،  داخل  ة  خا�شّ بقاعة  املكتبة  حّرا�س  اجتمع  ُيحّبها.  اّلتي  العائلة 
دخلت »احل�راء« وان�شّمت ملجل�شهم، ودلف »اأبادول« وخلفه اأفراد عائلته، 
»كمال«  ولده  اأمام  »اأبادول«  وقف  الآن.  منه  �شيعرف�نه  هام  اأمٌر  ُهناك 

وو�شع يديه على كتفيه وقال:
حان ال�قت يا ولدي. �
وقت ماذا؟ �

نح�  اأحدهم  فاأقبل  نح�هم،  و�شار  املكتبة،  حّرا�س  باقي  نح�  التفت 
واألب�شها  جميعا،  يرتدونها  اّلتي  تلك  ُت�شبه  قلن�ش�ة  يحمل  وه�  »اأبادول« 

لـ»اأبادول«، فغر »كمال« فاه، واأقبل »اأن�س« يت�شاءل:
ما اّلذي يحدث يا جّدي؟ �

قال »اأبادول« بتاأّثر:
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كل ه�ؤلء �شّح�ا مثلي يف حلظة �شادقة من حلظات حياتهم نحن  �
ُنقّدم ململكة البلغة اإثباًتا اأننا �شنبقى ُهنا، ونرتك اأوطاننا لتك�ن 
هي ال�طن، يحدث هذا عندما ن�اجه ب�ؤرة لل�شّر هنا، فيعيننا اهلل 
ب�شبب  لـ»حنطريرة«  قتلي  يكن  مل  ال�شّر،  هذا  راأ�س  اقتلع  على 
قّ�تي، بل ه� بف�شل اهلل وحده، ولهذا �شاأك�ن حار�ًشا من ُحّرا�س 
بقاع  من  عاملنا،  من  احلّرا�س  ه�ؤلء  فجميع  العظمى،  املكتبة 

خمتلفة، وبلد خمتلفة.
م�شتحيل! �

بينهم  يقف  »طارق«  وكان  الكلمة،  يرددون  العائلة  اأفراد  اأخذ 
احلقيقة! تلك  عن  اأبًدا  جّده  ول  والده  ُيخربه  مل  ي�شمعه،  مما   ُمتعجًبا 
اأقبل »َحْيَدَرة«، وكان يحمل خنجًرا رفيًعا يف يده، ووقف اأمامهم وجرح يده 
جرًحا �شغرًيا لُيثبت لهم اأّن دماءه حمراء، وتكرر الأمر من بع�س احُلّرا�س 
الآخرين، عادوا ملجال�شهم وهم ي�شّمدون كف�فهم، ابت�شم »َحْيَدَرة« قائًل:

اأّما هذه  � ياأتي احلار�س وحده،  لُنطمئنكم، فدوًما  لهذا  ا�شطررنا 
املّرة فالعائلة باأكملها بيننا، ُكنتم دوًما عائلة ممّيزة.

قال »كمال« وقد �شعر بانقبا�س يف �شدره:
كيف �شنع�د بدونك يا اأبي؟ �

�شالت الّدم�ع من عينه فالتقطها »ابادول« بكّفه احلانية وقال:
دورك،  � جليل،وحان  جيل  من  ُت�شّلم  ر�شائل  بنّي،  يا  احلياة  هكذا 

�شرت الآن كبري عائلة »اأبادول« هناك.
ولكن يا اأبي.. كيف هذا؟  �
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ت�الت العربات من عي�ن اأفراد العائلة، حاول »اأبادول« اإخفاء احلزن 
اّلذي كان يعتمل يف �شدره، ارجتفت �شفتاه وه� ي�شري بت�ؤدة بينهم، كان 
ينقل ناظريه بني وج�ههم ب�جٍل واإ�شفاق، وقف اأمام »دولت« اّلتي كانت 
تنظر اإليه باإجلل والّدم�ع تهيم من عينيها، بادلها نظرة ط�يلة وعميقة، 
حملت الكثري من معاين الأبّ�ة والحرتام والّتقدير، هّزت راأ�شها وكاأّنها 

ُتدرك كّل تلك املعاين والكلمات اّلتي مل ينطق بها!
قراأت وجهه يف �شمٍت بليغ، وتذّكرت كّل و�شاياه لها لكي تعتني بزوجها، 
وبيتها منذ اأن دخلت بيتهم لأّول مرة وهي �شاّبة يافعة، رم�س بعينيه وهّز 
راأ�شه ه� الآخر، وكانت دوًما تفِطن ملا يرمي اإليه. ا�شتدار لُيطّل احلننُي 
من عينيه الّدامعتني وه� ُيرّبت على كتف حفيده الأكرب »اأن�س« اّلذي حاز 

على �ُش�يداء قلبه، وقال له بنربة دافئة:
كّل  � من  اأعمق  املّرة  هذه  رحلتنا  كانت  »اأن�س«،  يا  كثرًيا  ُت�شبهني   

اللحظات اّلتي ع�شناها مًعا.
ابت�شامة  ر�شم  ويحاول  دم�عه  يغالب  وه�  واأ�شاف  ُهنيهة  �شمت  ُثّم 

على �شفتيه:
�شُعفت  � هناك،  زالت  ما  »ناردين«،  العج�ز  اإىل  ت�شتاق  اأظّنك 

الِكرب  من  وبلغت  نحًل،  عيف  ال�شّ ج�شدها  نحلت  ال�شن�ن  كثرًيا، 
الّريح مع  بنات  اإحدى  اركب  اأحفادها،  اأحد  ُيلزمها  والآن  عتيًّا، 
»َمرام«، مّرا بج�ار ك�خها اللطيف و�شط الغابة امل�شح�رة، واألقيا 

عليها ال�ّشلم، وتناول احل�شاء من يديها.
ُثّم اأم�شك بيدي »مرام« وقال لها:
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الّنجاة  � ط�ق  يابنتي  و�شتظلني  اأتذكرين؟  له،  الّنجاة  ط�ق  ُكنِت 
لأحبابك.

اقرتب منه »حمزة« فاأحاط كتفيه بذراعه، وهم�س يف اأذنه:
اخلع عنك معطف الياأ�س يا ولدي، وتدّثر باليقني، واأكمل رحلتك يف  �

احلياة، واإّياك اأن ترتك النهايات مفت�حة، وانتبه للنا�س، فالطباع 
تختلف، والّنا�س معادن، وبع�شهم اأحجار كرمية فل تفّرط بهم!

ُثّم رنا اإىل »ن�ر« وقال لها:
ُت�شارعني  � زلت  ما  اأّنك  اأعلم  يابنتي،  ط�يًل  احلزن  طاردك   

اأحزانك، و�شتثبتني اأمام املحن كالط�د العظيم، فهكذا املُحارب�ن، 
مملكة  ُكتب  من  كتاب  يخرتك  مل  واإن  منهم،  واحدة  �شرِت  وقد 

البلغة!
ُثّم �شار خط�ة نح� »خالد« وعقد حاجبيه وه� يق�ل له بجّديٍة �شديدة:

لكّل منا خي�له الع�شرة يا بنّي، ففينا القّ�ة، واحلكمة، واجلمال،  �
فينا  يك�ن  وقد  والُنبل،  والعاطفة،  والإخل�س،  وال�شجاعة، 
ال�شعف، والتمّرد، والغ�شب، فكن فار�شها العربّي الأ�شيل ورّو�شها 

يا »خالد«.
هرعت اإليه »فرح« واألقت بنف�شها يف ح�شنه فم�شح على راأ�شها وقال 

با�شًما:
قد تهم�س لِك »احل�رائّيات« ب�شيٍء ما! فدّوين ما يهم�ش�ن لِك به  �

متى  فتخريي  »اأوبال«،  كدروب  دروٌب  لك  ُتفتح  فرمّبا  واحذري، 
ترك�شني فيها، وانتبهي، فبع�س ال�ج�ه هناك لنف��س قبيحة لكّنها 

ترتدي اأقنعة!
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بداأت »�شارة« تبكي بحرقة، فقال وه� يتاأّمل وجهها اللطيف:
�شاأ�شتاق اإليِك يا »�شارة«. �

ذراعيه  وفتح  عينيه،  من  الّدم�ع  وانفرطت  م�شاعره،  ِعقد  انحّل 
حلفيدته اّلتي هرعت اإىل ح�شنه باكية، كانت اأكرث اأفراد العائلة اهتماًما  

ة لديه. به يف مر�شه، وكان لها مكانة خا�شّ
هم�س لها وه� مي�شح وجهه بيديه املُرتع�شتني:

بها، مل  � لنف�ز  املعارك  الكثري من  يًدا واحدة، فلدينا  مًعا  �شنبقى 
اأق�شي  لكي  با�شتمرار،  البيت  على  و�شاأتردد  بعد!  مهاّمنا  تنته 
لنت�شامر مًعا  اإن �شاء اهلل، و�شن�شهر  الأُم�شيات معكم  العديد من 

حّتى يطلع الفجر كما اعتدنا يا حّبة القلب.
رفع �ش�ته ُيحّدث اجلميع قائًل:

ة التي  � تذّكروا دوًما اأننا جميًعا حُمارب�ن، ولكّل مّنا معركته اخلا�شّ
�شيخ��شها يف احلياة.

ُثّم انحنى اأمام »�ُشليمان« وقال وعيناه تفي�شان باحلنان:
مملكة  � اأر�س  اإىل  و�شتع�د  اهلل،  �شاء  اإن  الع�شرين  �شتبلغ  ما  ي�ًما 

البلغة وحدك، فكن �شجاًعا، حّلق كما يحّلق »الّرمادي« بجناحيه 
املزرك�شني، افتح عينيك على و�شعهما كما »ال�ّشهباء« تفعل وراقب 
منهم  تنتظر  اأن  دون  الّنا�س  �شاعد  من»املغاتري«،  وُكن  الّنا�س، 

ال�شكر.
هّز راأ�شه بثقٍة وه� يق�ل لبنه »كمال«:
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ل�شُت قلًقا عليك، فلدينا اأحفادنا، وقد بارك اهلل لنا فيهم واحلمد  �
هلل.

كان »طارق« يراقبهم يف �شمت، تلقت عيناه بعيني »اأبادول«، فاأ�شار 
اإليه وه� يطالعه بنظرات ميل�ؤها الإعجاب وقال له:

ت�ؤمن  � اأنت  وج�شارتك،  باأ�شك،  اأعجبني  حُمارب!  من  لك  يا 
ليتحرر  »�ِشيفاو«  لت�شاعد  البداية،  منذ  هنا  ُكنت  ولهذا  باحلّرية، 
الع�شق،  اأ�شر  من  ليتحرر  »حمزة«  ولت�شاعد  املا�شي،  اأ�شر  من 
ولتك�ن  »الَكَنْهَ�ر«،  اأر�س  اأ�شر  من  التحرر  على  عائلتنا  ولت�شاعد 
فكرة  اأ�شر  من  جميًعا  ليتحرروا  »ُكِ�يُك�ل«  يف  للم�شتبعدين  ع�ًنا 

علقت براأ�س »َحْيَدَرة«، اأح�شنت يا بنّي.
ُثّم التفت »اأبادول« وه� يرفع �ش�ته قائًل:

�شاأع�د معكم لديارنا هذه املّرة فقط، ُثّم اأنتقل اإىل املكتبة العظمى  �
يف وقٍت لحق، ل بّد اأن اأخربكم ببع�س خبايا البيت، ف�شيك�ن يف 

ُعهدتكم.
وقف اأفراد العائلة يتاأّمل�ن جّدهم الأكرب »اأبادول«، كيف مل يلحظ�ا 
وازداد  قبل،  اأكرث ط�ًل من ذي  بدت حليته  وقد  منهم،  ن�شخة  �شار  اأّنه 
بيا�شها ب�شكٍل لفت للنظر، فالتهمت وجهه وبقيت عيناه الّدافئتان تطّلن 
على اجلميع بحّب، بينما تل�ح على جبهته ال�ا�شعة �شجدة رمادية خفيفة 

ل ي�شك الناظر اإليها اأنها جبهة عابد كما كانت جباههم جميًعا.
والقلب،  الفكر،  يف  يجمعهم،  �شيء  العظمى  املكتبة  حّلرا�س  كان 
والعزمية، وحّتى يف هيئاتهم، رجال يت�شابه�ن يف اخللقة، لهم �شحنة طيبة 
اأكربهم عمًرا يجل�س ب�قار حتتل وجهه  مريحة، على راأ�س الطاولة كان 
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ابت�شامة م�شرقة، ا�شتمع�ا لكلمة كبريهم، ُثّم لكلمة »اأبادول«، ولدعائهم 
املا�شية، وقد  ال�ّشن�ات  ت�ّفاهم اهلل خلل  اّلذين قد  املكتبة  لكّل حّرا�س 
كان كّل منهم حُمارًبا يف بداية زيارته ململكة البلغة، والآن ي�ؤدي باقي 
املحاربني  ويرعى  فيها،  وما  وللكتب  وللقيم،  للتاريخ،  كحار�س  ر�شالته 

اجُلدد، وُي�شرف على مهاّمهم. 
»ُي��شف«  عن  مغيبهم  طال  فقد  الّديار،  اإىل  العائلة  ع�دة  من  بّد  ل   
ا ي�شتعّد  و»حبيبة«، مّتت مرا�شم ت�شليم كتاب »ُكِ�يُك�ل«، وكان »طارق« اأي�شً
للّرحيل، كان وداعه ثقيًل على اأنف�شهم جميًعا، فقد تعّلق�ا به، كما تعّلق 
ذراعه،  على  عيناها  وقعت  كّلما  بالّذنب  ت�شعر  »�شارة«  كانت  بهم.  ه� 

اعتذرت منه مّرة اأخرى م�شرية جُلرحه، وقالت له:
 َتْنِمريْت))). �

اأحدهم ي�شحب روحه  اأّن  ابت�شم لها وملعت عيناه، وودعها وه� ي�شعر 
من بني جنبيه، عانقه »اأن�س« ورّبت على �شدره وهم�س له:

اأُدرك هذا ال�ّشع�ر جيًدا، فقد ع�شته منذ �شن�ات. �
اأرج� اأن اأنال ما نلته يا عّماه. �

ابت�شم »اأن�س« بلطف وقال له:
اأعطها م�شاحة كافية لتتخذ قرارها وهي مطمئّنة. �
�شاأظّل دوًما اأنتظر. �

وكان  با�شتمرار،  بالّت�ا�شل  وعٍد  على  يختلج،  بقلب  جميًعا  ودعهم 
»خالد« و»حمزة« قد اأخرباه اأّنهما �شيزوران اجلزائر يف اأقرب فر�شة.

)1) تَْنِمريْت كلمة أمازيغية تعني شكًرا. 
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ق�ر تباًعا  قر اإىل بلده، وعادت عائلة »اأبادول« حتملها ال�شّ حمله ال�شّ
على  منادًيا  اأ�شرع  و�ش�له  وف�ر  للّنهاية،  »اأبادول«  وبقي  الأ�شرار،  لغرفة 
خادمه املخل�س »راغب«، وكان يحمل هّم اإخباره باأّنه �شينتقل اإىل مملكة 
ح�ل  جمتمعني  العائلة  اأفراد  وجد  فاأجفل،  �شاكًنا،  البيت  بدا  البلغة، 
كر�شّيه اأمام املدفاأة اّلتي انطفاأت نارها وا�شتحالت رماًدا بعد خروجهم 
على  �شاكنا  »راغب«  كان  ُمرتددة،  بخط�ات  منهم  اقرتب  البيت،  من 
اأّنه فارق احلياة،  الأوىل  النظرة  اأدرك من  ال�ّشمع،  الُكر�شي كتمثال من 
فاأجه�س »اأبادول« بالبكاء، لقد رحل �شديقه العزيز، وم�شت�شاره الأمني، 

و�شندوق اأ�شراره، وكاأّنه ياأبي اأن يعي�س بدونه يف هذا البيت.
»اأن�س« على  اللحظة الأوىل، واأخربت   كانت »�َشفق« تعلم ب�فاته منذ 
الف�ر، فطلب منها اإخفاء الأمرعنهم حّتى ل حُتزنهم، ولهذا اأعادت البيت 
يف احلال اإىل الفّي�م حّتى ل يتحّ�ل اإىل مقربة. مّرت حلظات ثقيلة، كان 
فنقف  حي�اتنا  على  يجري  حٌق  امل�ُت  يتاأمّل.  من  اأكرث  ه�  فيها  »اأبادول« 
اأننا  يقني  على  ونحن  للرتاب،  اأحبابنا  ون�شلم  ن�شرتجع  اأمامه،  عاجزين 
�شنك�ن مكانهم ي�ما ما، ونرفع اأب�شارنا اآملني يف نفحة من نفحات رحمة 
اهلل، ونع�د واأمل الفراق ينُخر يف حنايانا واأفئدتنا، اأرواحنا تهرتئ وكاأنها 
ث�ب من حرير علق بغ�شن زهرة كثرية الأ�ش�اك ومت انتزاعه بق�ة! جراح 
يعجز الأطّباء عن و�شف دوائها، ندبة غائرة تت��ّشط الف�ؤاد، يظل وجعها 
للأبد، ل يزول، ول ُين�شى، لكننا نتعاي�س معه عندما ُي�شكب ال�شرب على 

قل�بنا فنتجّلد ون�شرب ون�شتمر يف احلياة.

r
عائلة  اأفراد  كان  الب�شر،  اأر�س خالية من  ويف  »الَكَنْهَ�ر«،  اأر�س  على 
»اأولد عيدون« ي�شريون ببطء، وقد اأعياهم ط�ل امَل�شري، �شّل�ا طريقهم 
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وخّفة  مهاراتهم  رغم  اأّيام،  منذ  »ُكِ�يُك�ل«  مدينة  من  هرب�ا  اأن  بعد 
حركاتهم، وقّ�ة اأبدانهم، مل يتمّكن�ا من حّل اأُحجية اأر�س »الَكَنْهَ�ر« اّلتي 

كانت تغرّي خريطتها با�شتمرار.
اأخرى، فكان غيابهم  »ُكِ�يُك�ل« مّرة  اإىل  الع�دة  يتمّكن�ا حّتى من  مل 
ل  وهم  جميًعا  املدينة  اأهل  جناة  يف  بل  »اأبادول«،  عائلة  جناة  يف  �شبًبا 
الع�ن  لتقدمي  الفر�شة  »اأبادول«  لعائلة  اأتاح  هذا  فخروجهم  ي�شعرون! 
عنهم  يبحث�ن  كان�ا  اّلذين  الّظلم«  »بيادق  عليهم  عرث  للم�شتبعدين، 
الع�دة  بني  خرّيوهم  املّرة  وهذه  »اأبادول«،  عائلة  حقيقة  اكت�شاف  منذ 
لديارهم، اأو الّذهاب ملدينة »ُكِ�يُك�ل« مّرة اأخرى، �شرح�ا لهم الأ�شباب، 
رب  واأخربوهم مبا حدث بعد خروجهم، فاختاروا الع�دة لديارهم، وال�شّ
اّلتي نخ��شها معهم حي�ات  الّظاملني، فقد يك�ن يف معاركنا  اأيادي  على 

كثرية للآخرين، واإن كان م�شرينا ه� امل�ت على اأياديهم.
يف  العالية  البنايات  و�شط  ب�شم�ٍخ  ُيطّل  »اأبادول«  عائلة  بيت  ه�  وها 
هذا ال�ّشارع القابع مبدينة »الفّي�م«، عادت الكهرباء، واأ�شاءت امل�شابيح، 
الأر�س،  عن  الّدماء  اختفت  كما  احلديقة  من  »ح�ّشان«  جّثة  واختفت 
فهناك من اعتنى بالأمر! وبداأ رجال العائلة يهيئ�ن »راغب« لينتقل اإىل 
مث�اه حتت الرُتاب، لحًقا بزوجته، وتارًكا فراًغا م�ؤملًا يف قل�بهم جميًعا.

اأين »حبيبة«، واأين »ُي��شف«، كان هذا ه� ال�ش�ؤال اّلذي يحرّي اجلميع، 
حاول�ا الت�شال بهما، مل ُيجيبا على ه�اتفهما الّنقالة، جل�ش�ا يف حرية، 
الّثالث  الي�م  ويف  وروؤو�شهم،  قل�بهم  على  يقتات  والقلق  ليلتني  وبات�ا 
كان  نح�ه،  الأر�شّي، فهرول�ا جميًعا  الهاتف  دّق  الليل،  انت�شف  وعندما 
»ُي��شف« على الطرف الآخر، وكان يف »اجلزائر« مع »حبيبة«! حيث عرثا 
بعد  مطّ�ل  بحث  وبعد  الأمازيغية،  باللغة  ُكتبت  عتيقة  رواية  اأوراق  على 
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اآخر من اجلزائر، كان  »ُي��شف« خلرب عن كاتب  ترجمة عن�انها، و�شل 
ة عائلة اأمازيغّية  يكتب رواية مطابقة لها يف العن�ان والأحداث، حتكي ق�شّ
يف  ف�قع�ا  الب�شر،  من  وخالية  ومهج�رة  غريبة  اأر�س  يف  الطريق  �شّلت 
»ي��شف«  ت�ّفاه اهلل منذ عام، فقرر  الّرواية قد  تلك  الأَ�شر، وكان م�ؤلف 
ال�ّشفر اإىل زوجة هذا الكاتب يف احلال ه� و»حبيبة«، وا�شتاأذنها يف اإكمال 

رواية زوجها، وقد قام بالفعل باإنهائها خلل الليلتني املا�شيتني.
يحكي  »اأن�س«  وبداأ  »اأبادول«،  بيت  ف�ق  ال�ّشعادة  �شحابات  حّلقت 
لـ»ُي��شف« عن اأر�س »الَكَنْهَ�ر«، وكيف اأّنه باإكماله لتلك الّرواية قد حّطم 
ِجدار »الَكَنْهَ�ر«، فالّرواية قد اكتملت، رغم م�ت كاتبها، واأّنه ل� كان قد 
بقي مب�شر ه� و»حبيبة« لراأى كّل منهما البيت، ولدخله باأنف�شهما، فقد 

اأعادته »�َشفق« بعد وفاة »راغب«.
اجلّ�ال،  الهاتف  وعلى  الأر�شّي،  الهاتف  على  بينهما  احلديث  طال 
بقيت »�شارة« ط�ال الليل تروي لأّمها تفا�شيل رحلتهم، اأخربتها عن كّل 
رقم  »حبيبة«  طلبت  اأجلها،  من  فعله  وما  »طارق«،  عن  وحّدثتها  �شيء، 
وذهب  الّتايل،  الي�م  يف  و»ُي��شف«  هي  به  والتقت  »خالد«،  من  هاتفه 

الّثلثة لزيارة مدينة »ُكِ�يُك�ل«.
عادت »ن�ر« لبيت جّدتها ُثّم اأ�شّرت على النتقال للإقامة مع خالتها، 
اّلتي اأبدت امتناًنا لعائلة »اأبادول« عندما اأخربوها اأّن »ن�ر« طرقت باب 
من  تعاين  يظن�نها  اأقاربها  زال  ما  بها!  فاعتن�ا  مري�شة  وكانت  بيتهم 
لن  فهي  البلغة،  مملكة  عن  خالتها  تخرب»ن�ر«  مل  نف�شّية،  �شللت 

ُت�شدّق ما �شت�شمعه منها، وقد تتهمها باجلن�ن.  

r
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الكثير من الحّب، والكثير من الّدموع! 

»خالد«..

ا�شتغرق القرار عاًما كامًل قبل اأن تعلن »�شارة« م�افقتها على الّزواج 
من »طارق«، اّلذي مل يت�ّقف عن تكرار طلبه على فرتات متقاربة، تارة 
يتدّخل،  اأن  »حمزة«  ي��شي  وتارة  يل،  بالت�شريح  وتارة  لأبي،  بالتلميح 
واأخرًيا جلاأ اإىل اأُّمي اّلتي كانت حُتّبه، ف�ش�ته وه� يناديها وهي تقف اأمام 
»َرْيُهقانة« ل يزال يرتدد يف اأذنيها، كانت تبت�شم وتردد جملته بالأمازيغّية 
مثلما قالها متاًما »اأيا اأميا«، واجتهدت اأُّمي حتى اأقنعت عّمتي بامل�افقة، 

وعندها �شّرحت »�شارة« بقب�لها للزواج منه، وهي ُتكفكف دم�ع اأُّمها.
كنت اأ�شعر بال�ّشعادة واأنا اأتاأّمل »طارق« وعيناه تقطران حًبا وه� ينظر 
وجنتيها،  احلمرة  ك�شت  وقد  حياء  يف  تتخّبط  هي  بينما  »�شارة«،  لعيني 
كانا ل يتحّدثان كثرًيا، قامت نظراتهما املتمازجة مقام الل�شان، عانقها 
اّلتي  »الَكَنْهَ�ر«  �ُشحب  من  �شحابة  يعانق  وكاأّنه  فبدا  الأبي�س  بف�شتانها 
راأيناها تتدحرج كالل�ؤل�ؤ يف �شماء مملكة البلغة، داهمني �شع�ر باحلنني، 
اأرك�س  كدت  واأُحّبها!  حُتّبني  اإىل عرو�س  باحلاجة  بال�حدة،  بال�شتياق، 

نح� اأبي واأ�شيح »اأريد اأن اأتزوج الآن«!
يبدو اأّن احلّب جميل، فقد كان زفاف »�ِشيفاو« و»ما�شيليا« جميًل قبل 
بال�ّشي�ف،  الّرق�س  فيه  ما  اأجمل  وكان  »ُكِ�يُك�ل«،  يف  ونحن  م�شى  عاٍم 
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زفاف  كان  و»متيم«.  و»قتادة«،  و»حمزة«،  اأنا  معهم  حينها  رق�شُت  لقد 
»�شارة« اإىل »طارق« جميًل يف م�شر، كانت تتلألأ كالك�كب امل�شيء وهي 
يرتديان  وهما  اجلزائر  يف  جميًل  زفافهما  كان  كما  الأبي�س،  بف�شتانها 
الزّي التقليدّي اجلزائرّي، فقد �شافرنا جميًعا معهما، وق�شينا وقًتا ممتًعا 
»�ُشليمان«  وكان  الأزرق،  بردائها  تدور  وهي  جميلة  »فرح«  كانت  هناك، 

م�شحًكا وه� ُيراقب كّل �شيء بف�ش�ل �شديد. 
امتّد حفل الزفاف لعّدة اأيام هناك، الي�م الأول كان بهيًجا، �شايف�نا 
فيه ب�شن�ف الطعام ال�شهّية واملختلفة، ُطبخ احلّم�س، وُذبحت الِكبا�س، 
واأكلنا كثرًيا، اأما الي�م التايل اأخربتني اأمي اأنه خُم�ش�س لنق�س احلّناء 
ووقف  العائلتني،  اجتمعت  الي�م  نهاية  يف  والفتيات،  العرو�س  كّفي  على 
»طارق« اأمامنا جميعا و�شرب حليًبا طازًجا و�شقى »�شارة« بعده، ثم �شِربت 
يف  بالدع�ات،  األ�شنتهن  تلهُج  الأمهات  ووقفت  خلفهما  ا  اأي�شً العذراوات 
وجميٍل  �شابٍغ  اأبي�س  برداٍء  مت�شرّتًة  »�شارة«  اإلينا  خرجت  الثالث  الي�م 
لبيت زوجها،  العرو�س وهي يف طريقها  ال�ّشرت« ترتديه  »ُبْرُن��س  ي�شّم�نه 
على  وخّيم  ال�ّشكينة،  غمرتهما  به،  راآها  عندما  »طارق«  عينا  اأ�شرقت 
راأ�شيهما احلّب. عدنا اإىل م�شر، وبقيت قطعة من عائلتنا باجلزائر، يف 

بيت عائلة من املُحاربني.
مل تت�قف عّمتي »حبيبة« عن البكاء، كان لقاوؤها هي وزوجها بـ»طارق« 
و�شط  »ُي��شف«  عّمي  يره  مل  فل�  الّزيجة،  تلك  لإمتام  �شبًبا  اجلزائر  يف 
اأ�شرته ويطمئّن اإليهم لرف�س الأمر بت�شميم �شديد، فتلك ابنته ال�حيدة، 
نف�س اجلامعة  باجلزائر، يف  »�شارة«  �شتدر�س  فراقها.  يرغب يف  ل  وه� 

اّلتي ُيدّر�س فيها »طارق«، و�شتزورنا كثرًيا، هكذا وعدنا.
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وعباراته  املرحة،  وروحه  الُفكاهي  ح�ّشه  و�شاأفتقد  كثرًيا،  �شاأفتقده 
ال�ّشاخرة اّلتي كان ُيرددها دوًما.

حاًل  اأف�شل  الآن  �شارت  وقد  بـ»ن�ر«،  »حمزة«  اأخي  اهتمام  لحظت 
من ذي قبل. كان بني قلبها وقلبه رباط متني، وبرعًما اأخ�شر لنبتة حٍب 
اأوًل، فقد راأى  ُتقطع  اأن  بّد  للّن�ر، ولكن هناك م�شافات ل  ت�شّق طريقها 
الكلمات على  الكثري من  لها وله، فابتلع  ال�قت غري منا�شب  اأّن  »حمزة« 
م�ش�س، لعّل عاًما اأو عامني ينقلنه من حال اإىل حال، وحان وقت انتباهه 
اأّمي، وكان  لدرا�شته، وكذلك هي، لكّنه كان �شعيًدا بت�ا�شلها الّدائم مع 
اأرى هذا احلّب يدفعه  تاأتي فيه لزيارتنا، وكنت  اّلذي  الي�م  ينتظر هذا 

للأمام، ف�شار الآن لديه هدف ي�شعى اإليه.
اأُّمي حناًنا  اأبي قبل الأوان، وازدادت  تغرّينا جميًعا، �شاب �شعر راأ�س 
على  بقي  البيت  لكّن  بالبيت،  فراًغا  »راغب«  ال�شّيد  ترك  حنانها.  على 
اأّن جّدي  �شعرت  فيه.  وكبرية  بكّل �شغرية  تهّتمان  وعّمتي  فاأّمي  نظامه، 
�شعيدة  كانت  لكّنها  كثرًيا،  جّدتي  بنية  و�شعفت  فجاأة،  َهِرَم  قد  »كمال« 
عن  لها  نحكي  عندما  بالغرية  ت�شعر  كانت  فقد  البلغة،  مملكة  بزيارة 

مغامراتنا هناك، اأّما الآن فقد راأت بعينيها كّل �شيء.
اأُعاملها دائًما بحذر، وكثرًيا ما  اأُّمي با�شتمرار،  القّطة ال�ش�داء تتبع 
جميع  ي�شحك  مما  ال�شّك،  ميل�ؤها  بنظرات  اخل�شراوين  عينيها  اأطالع 
العام،  هذا  خلل  واحدة  مّرة  زارنا  قد  »اأبادول«  كان  مّني.  بالبيت  من 
املكتبة  يفعله يف  عّما  ُيخربنا  ومل  ا  بدا غام�شً لنا،  رائعة  مفاجاأة  وكانت 
العظمى، وان�شرف فجاأة كما زارنا فجاأة! قبل اأن ن�شتيقظ من الّن�م يف 

الي�م الّتايل.
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وبعد �شه�ر، ويف ليلة من ليايل ال�ّشتاء املمطرة، كّنا نتحّلق ح�ل جّدي 
»كمال« وه� ُيعد الك�شتناء لنا وهي تفرقع ف�ق نار املدفاأة، عندما تناهى 
اأّن  اأ�ش�ات جلبة من غرفة الأ�شباح بالّطابق العل�ي، يبدو  اإىل م�شامعنا 
غرفة  نح�  اأ�شرعنا  لنا،  واملفاجئة  الّثانية  زيارته  يف  و�شل  قد  »اأبادول« 

الأ�شباح نت�شابق على الدرج لنف�ز بعناقه، لكّنه مل يكن ه�!
كان �شاًبا ثلثينًيا يبدو اأّنه قد خرج من �شجاٍر عنيف للتّ�، فاأحد اأكمام 
اأثر جلرح حديث، حّدق يف وج�هنا  قمي�شه الأنيق ممّزق، وعلى جبينه 

بنظرات غام�شة، قال اأبي وه� يتمّعن يف ملحمه:
هل اأنت من املُحاربني؟ �

قال ال�ّشاب وعيناه ت�شبحان يف حرية:
بل من املُ�شتك�شفني. �

ت�شارعت دّقات قل�بنا، وران علينا �شمت مهيب!
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�شكر وتقدير وعرفان باجلميل لكّل من اطلع على الّرواية قبل ن�شرها 
مهما  الّدارين،  يف  اأعينكم  به  تقّر  ما  عّني  اهلل  جزاكم  بن�شحي،  وقام 
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