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اإن ُكنت تتابع معنا �صل�صلة مملكة البالغة وو�صلت للجزء الثالث فحتًما 
اأنت ُمارب، اأكاد اأنظر اإىل عينيك واأنت تقراأ كلماتي، اأرى ال�ّصغف وال�صوق 
البالغة  زالت مملكة  ما  بك.  فمرحًبا  منهما،  يطّل  مغامرة جديدة  اإىل 
ت�صتدعي املحاربني للدفاع عن الكتب، وعن القيم، وعن ُطهر الكلمات التي 
دّونت بني دّفتي تلك الكتب، واملحاربون يتهيئون هنا وهناك، ويف حلظة 
فارقة، وفجاأة، �صيظهر لك الّرمز كما ظهر لغريك، و�صتدور الُكتب حولك 
يف الهواء، و�صرتى �صورتك يف كتاب خلت �صفحاته من الكلمات، �صيق�صعّر 
بدنك، و�صتت�صارع دّقات قلبك، و�صرتك�ض نحو اأبيك اأو جّدك واأنت حتمل 
الكتاب الذي قام باختيارك، اأنت بالّذات، و�صيزورك �صقر مهيب يخفق 
بجناحيه ليحملك اإىل هناك، �صتفاجاأ اأّنه ُيحّدثك بلغة الب�صر، فال تقلق 
عندما ي�صعد فوق راأ�صك، وال جتزع عندما يغطي عينيك بري�ض جناحيه، 
فقد حان الوقت، و�صرتحل اإىل »مملكة البالغة«، حيث ال�صباب يلف كّل 
�صيء هناك، �صت�صعر دائًما بالربودة، الطيور هناك يغطيها ري�ٌض غريب 
ال�صكل واللون، �صتجدها اأكرب حجًما مما هي عليه هنا، االأ�صخا�ض غريبو 
االأطوار والهيئة واملالب�ض، وكاأّن كلَّ جمموعٍة منهم اأتت من حقبة زمنية 
خمتلفة، وهناك من جمعهم فجاأة من اأزمنتهم اأو ا�صتدعاهم ملهمة ما، 

كما �صتنتقل اأنت اإىل هناك، فهل اأنت م�صتعد؟
العجيبة،  اململكة  تلك  رحاب  يف  معنا  وحّلق  العنان،  خليالك  اأطلق 
ودعني اأك�صف لك اأ�صراًرا اأخرى عن عواملها التي ت�صّج باملغامرات، ولكن 
اأوراقه م�صفّرة  عتيًقا  كتاًبا  تقتني  رك، عندما  اأُحذِّ دعني  نبداأ،  اأن  قبل 
اأبًدا،  هوام�صه  على  االأحمر  باحلرب  املنقو�صة  الطال�صم  ُتردد  ال  وباهتة، 

ة اإن ُكنت وحدك! وخا�صّ
د.حنان ال�شني
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مملكة البالغة

باح على روؤو�ض اجلبال كانت كافية لُتلب�صها تيجاًنا  قبلة من �َصم�ض ال�صّ
للزفاف،  ت�صتعّد  عرو�ض  وكاأّنها  فاتنة  تبدو  »البيل�صان«  غابة  ة،  ف�صّ من 
خاّلبة،  ذهبّية  انعكا�صات  ال�صند�صي  ردائها  على  ال�ّصم�ض  اأ�صعة  األقت 
نرثت الفرا�صات اأجنحتها امللّونة على اأطراف الّرداء االأخ�صر، وبداأ حفل 
القريب،  البحر  هدير  �صوت  مع  الع�صافري  �صق�صقة  الزّفاف. تداخلت 
الّنخيل  �صعف  مال  ال�ّصماء،  �صدر  على  بغنج  ترق�ض  الغيمات  فانطلقت 
االأخ�صر بدالل وكاأّنه يلّوح للحا�صرين، وا�صتدارت زهرات دّوار ال�ّصم�ض يف 
اآن واحد وكاأنهن يراقنب فار�ض االأحالم وهو يتبخرت مقرتًبا من عرو�صه، 
وبرزت الورود احلمراء باأوراقها املغلقة وكاأّنها متنح الّناظرين قبلة من 
ثغرها الفّتان قبل اأن تتفّتح اأوراقها بدالل، اهتّزت اأ�صجار اليا�صمني فهطل 
بع�صه بر�صاقة على االأر�ض ليفر�ض الطريق، مّر الفار�ض متعّلًقا بو�صائجه، 
عينيها،  عن  غاب  الن�صيان،  كثري  لكّنه  اخلطى،  واثق  كان  يلتفت،  ومل 
فعادت تنتظره على ا�صتحياء. على حني غفلة حجبت غيمة من الغيمات 
العالقة يف ال�صماء وجه ال�ّصم�ض، فانطفاأ الربيق �صيًئا ما، وارتع�ض خيط 
رفيع من جُلني يف ح�صن ال�ّصماء، اإّنه الربق ي�صوي على ا�صتحياء، اأر�صلت 
ال�صماء ماءها الهتون بحنّو، فان�صكبت األوان الطيف ال�ّصبعة على جدران 
ق�صور »مملكة البالغة«، وبللت زّخات املطر اأ�صوار القالع، حتى الرباكني 
الّنهر  زال  ما  املطر،  يزداد  اأن  قبل  لتبعرث دخانها  �صعلت ب�صوت خافت 
الفريوزي يجري مبائه الرّيان االأخ�صر، وما زالت ُزمرة اخليول ترك�ض 
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يف تناغم بديع، حّتى اأ�صجار الغابة امل�صحورة ما زالت ت�صدر اأنيًنا كّلما 
االأخبار،  حتمل  الّرياح،  تدور  االأر�ض  هذه  وعلى  هنا  للذكريات.  حّنت 
قور،  وتنقل االأ�صرار، وتفّت�ض عن املُحاربني، وعلى ارتفاع �صاهق تدور ال�صّ
�صربة بجناحني قد تعني الكثري ملحارب، و�صربة اأخرى قد ُتنهي رحلته، 
وما حياتنا اإاّل اأجنحة، تخفق وت�صكن، تت�صابك وتنف�صل، تقرتب وتبتعد. 
اأبي�ض، اأ�صود، اأ�صهب، اأ�صقر، رغم اختالف األوانها لن تختلف، تتاأرجح 
فوق التالل، و�صاّفات حول القمم، ُثّم يقب�صن ما ب�صطن اأعلى الق�صور، 
وقد يرتكن البحر رهًوا ويلجاأن للغابات، حتمل اخلري تارة، اأو حتمل ال�صّر 
مالئكي،  جناح  االآخر،  على  وال�صّر  جناح،  على  اخلري  حتمل  وقد  تارة، 
واآخر �صيطايّن، فيطري ال�صّدان مًعا. وتبقى حلظة االنطالق هي االأ�صعب. 
وفجاأة! انبثق �صوت الّرعد يزلزل االأجواء، �صّق الربق �صفحة ال�ّصماء 
البحر  ثار  بعنفوان،  الغيمات  اأزاحت  �صديدة  عا�صفة  وهّبت  بق�صوة، 
بغزارة  يهطل  املطر  وبداأ  كاجلبال،  موجه  وعال  كالربكان،  الالزوردّي 
ويغرق كّل �صيء، �صكن اأهل مملكة البالغة، وغّلقت االأبواب، ودّوى �صوت 

غريب ارجّتت له االأجواء...
جناحيه  ي�صّم  كان  ال�صفوف،  بني  االأردوازي  بلونه  »الّرمادي«  برز 
املربق�صني وكاأّنه يتلّفع بعباءة �صوفية ويقف يف خ�صوع، عيناه الوا�صعتان 
الربوق  باأنوار  ال�صماء  اأ�صاءت  كّلما  االأملا�ض  من  كقطعتني  تربقان  كانتا 
املكتبة  و�صوب جتاه حديقة  كّل حدب  تفد من  ال�صقور  وكانت  املتتالية، 
البي�صاء وقاماتهم  بلحاهم  املكتبة  اأمامهم حّرا�ض  بينما وقف  العظمى، 
الطيور،  بقّية  و�صول  ينتظرون  كوكبة مهيبة  املطر يف  ماء  الّطويلة حتت 
منهم  كّل  وقب�ض  املر�صو�ض،  كالبنيان  باملاء  املبتّلة  ال�صقور  ا�صطّفت 
»الّرمادّي«،  قلب  فخفق  الهداهد،  توافدت  بج�صده،  واأل�صقهما  جناحيه 
التقت عيناه بعيني الهدهد »ُبرهان«، هّز كّل منهما راأ�صه لالآخر يف حتّية 
وقفا  املعاين،  من  بالكثري  ت�صي  كانت  الب�صيطة  االإمياءة  تلك  �صامته، 
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القلن�صوة عن راأ�صه، وفتح فمه  اأزاح  اح«، الذي  ال�صّيد »و�صّ اإىل  ين�صتان 
فا�صراأبت  بالكلمات،  املهيب  �صوته  دّوى  حديثه،  ليبداأ  طويل  �صمت  بعد 

االأعناق، و�صخ�صت العيون جتاهه، هناك خطب جلل، وال بّد من احلذر!

r
1      

»ِمسكة«
بالطابق  القابعة  ع�صرة  رقم  ال�صّقة  من  تنبعث  غام�صة  اأ�صوات 
اخلام�ض من البناية العتيقة التي تتو�ّصط �َصارع التحرير، القطة ال�صوداء 
بالداخل ال تتوقف عن املواء، اجلارة احل�صناء القاطنة يف ال�صقة املقابلة 
املا�صية،  الليلة  اأخافتها خالل  و�صرخات غريبة  �صمعت جلبة  اإّنها  تقول 
لكنها مل ت�صاأل عن جارتها »ِم�ْصكة« والتي ال تعرف عنها �صيًئا �صوى ا�صمها 
االأّول، فقد انتقلت تلك ال�صابة مع زوجها حديًثا للبناية منذ فرتة وجيزة، 
حار�ض البناية بداأ ي�صعر بالقلق عندما اأخربته تلك ال�ّصابة عّما �صمعته، 
حاول اأن يهاتف ال�صّيدة »ِم�صكة« مراًرا وتكراًرا حتى وهو يقف اأمام باب 
�صّقتها، اآخر حوار بينهما كان منذ عّدة اأيام حول تلك الر�صالة التي اأّكدت 
وهو  الهاتف  رنني  ي�صمع �صوت  كان  فعل.  وقد  بالربيد،  ير�صلها  اأن  عليه 
حاول  �صاعات  بعد  �صوته،  ينقطع  حتى  الباب  اأمام  وينتظر  يت�صاعد، 
االت�صال مّرة اأخرى لكّن الهاتف توقف عن الرنني وكاأّنها اأغلقته فجاأة! 
املحرتق،  اجللد  رائحة  ت�صبه  غريبة  برائحة  تعبق  البناية  اأجواء  �صارت 
والقّطة يف الداخل تقرتب من الباب وتنب�ض مبخالبها ماولة فتحه وهي 
وبالفعل  ال�صرطة،  ا�صتدعاء  البناية  �صكان  قرر  خُميفة،  اأ�صواًتا  ت�صدر 
ك�صر  ومت  ال�صرطة  اأع�صاء  بع�ض  ومعه  باملهمة  املكّلف  ال�صابط  و�صل 
الباب واقتحام ال�صقة. فور اأن ُفتح الباب قفزت القّطة ال�صوداء يف وجه 
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ال�صرطي الذي ك�صر القفل فاأفزعته، انطلقت هاربة كاأّنها كانت ترتقب 
تلك اللحظة، اأربكتهم جميًعا وهي ترك�ض على الدرج، كانت ال�ّصقة �صاكنة 
ومهيبة كاملقربة، جتولوا بحذٍر يف الغرفات التي بعرثت القطة القمامة على 
اأر�صها بحًثا عن �صيء تاأكله، يف غرفة املكتب كانت »ِم�صكة« ممددًة على 
االأر�ض وعيناها مفتوحتان على و�صعهما، كان وجهها جامًدا تعلوه م�صحة 
بجوارها  االأخرية،  اأنفا�صها  تلفظ  اأن  قبل  اأفزعها  ما  راأت  وكاأّنها  رعب 
كان هناك كتاب مفتوح على �صفحة مددة، على هام�صها ُنق�صت كلمات 
اأّنه  يبدو  مّرات،  الكلمات مكررًة ثالث  كانت  اأحمر كرزي،  غريبة بحرب 
ة وباهتة، على الدرج وحول البناية جتمهر  كتاٌب عتيق، فاالأوراق م�صَفرَّ
اأهل احلّي ي�صاألون عّما حدث، و�صط تلك الوجوه التي كان الف�صول يطلُّ 
من اأعينها كان وجه »ُيو�صف« ووجه »اأن�ض« االأكرث قلًقا، فقد و�صلت ر�صالة 
»ِم�صكة« لـ»ُيو�صف« بالربيد منذ �صاعات، وفور قراءتها انطلق مع »اأن�ض« 

جتاه بيت »ِم�صكة«، لكّن اأقدار اهلل �صبقتهما اإليها.

r
رسالة »ِمسكة«

عزيزي »ُيو�صف«، لعّلك االآن اأكرث �صعادة من ذي قبل، ولعّلك تخليت 
عن اأحزانك مع معطفك الذي منحته لـ»ُموراي« قبل اأن ترتك الب�صتان، 

ووجدت االآن �صعادتك مع حبيبتك »حبيبة«، واأّما بعد؛
لعّلك تتعّجب من ا�صمي املدّون على املظروف، نعم؛ اأنا »ِم�صكة« تلك 
حاجبيك  ترفع  اأن  حّقك  من  هي!  ل�صت  لكنني  هناك،  بها  التقيت  التي 

وتتعّجب من هذا التناق�ض، ولكن اتركني اأخربك مبا حدث بالتف�صيل.
منذ عامني، خرجت من بيتي على عجل، كان ال�صارع �صّيًقا تفوح منه 
رائحة الرطوبة، الوجوه الواجمة تراقبني بف�صول �صديد، حالة من الغمو�ض 
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كافية  كانت  الغروب  �صم�ض  من  ُقبلة حانية  االأبنية حويل،  تظلل جدران 
لتلب�ض قمم البنايات تيجاًنا بلون ال�ّصفق، رفعُت راأ�صي وُجلت بناظري يف 
ال�صماء اأراقب ندف ال�صحاب اله�ّصة املتناثرة هنا وهناك، ُكّنا يف دي�صمرب 
وُكنت اأ�صعر بالربد، لكنني اأح�ص�صت فجاأة بحرارة �صديدة جتتاح ج�صدي 
كّله فور اأن انعطف بي امل�صار جتاه بيت هذا ال�صاب غريب االأطوار، حتى 
رذاذ املطر اخلفيف الذي بداأ يغطى زجاج ال�صيارات القدمية حويل مل 
يخفف اأبًدا عّني! مل يُكن من ال�صهل علّي زيارة هذا ال�ّصاب وحدي بينما 
اأكتب رواية �صائقة جتذب  اأن  اأُعدُّ لروايتي اجلديدة، عندما قررت  ُكنت 
االنتباه، فاجليل احلايل يهتم باأدب الرعب، ولن يحّدثني عن اجلّن وتلك 
االأمور الغام�صة غري هذا ال�ّصاب، فقد عّرفني عليه �صاحب متجر الكتب 
اآن الآخر الأفّت�ض عن الكتب العتيقة، التي  اأزوره من  امل�صتعملة الذي ُكنت 
اأو  القمامة  يف  فيلقونها  قدرها  يعرفون  ال  وهم  البع�ض  منها  يتخّل�ض 
يبيعونها كخردة ال قيمة لها، زاهدين فيها، ولو اأدركوا قيمتها احلقيقية 
مَلَا تخّلوا عنها اأبًدا، وُكنت اأعرث لديه على كنوز! فاقتنيتها ب�صعر زهيد. يف 
اإحدى زياراتي له ُكنت اأُفّت�ض عن كتب تتحّدث عن خوارق الطبيعة وفنون 
ال�صحر، واأ�صرار عامل اجلّن، وق�صيت وقًتا طوياًل لديه حتى اأّنه اأح�صر يل 
مقعًدا خ�صبًيا عتيًقا وفنجاًنا من القهوة، فارتديت عويناتي وجل�صت اأبحث 
بهدوء وروّية، عرثت على كتاب عجيب، كان عنوانه اأكرث ما اأثار تعّجبي، 
حتى اأنني اأجفلت من جمّرد ترديدي لعنوانه بل�صاين« الَقْلَقِدي�ض«! مررت 
باأناملي على ا�صمه املنقو�ض بربوز فوق غالفه اجللدّي بلونه الذي ُي�صبه 
داأ، وغرقت يف القراءة حتى اأنني مل اأحلظ هذا ال�صاب النحيف ذا  ال�صّ
العينني اجلاحظتني، الذي كان يحّدق يف كومة الكتب التي جمعتها ويقراأ 
و�صاألني  الرتاب، اقرتب بحذر  اأنف�ض عنها  واأنا  �صديد  عناوينها برتكيز 

بف�صول:
- عفًوا �صّيدتي، هل �صت�صرتين هذه الُكتب؟

-نعم.
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ا؟ -وكتاب »الَقْلَقِدي�ض« اأي�صً
-نعم!

هّز راأ�صه وتراجع للخلف خطوة، و�ُصرعان ما عاد يخطوها لالأمام مّرة 
اأخرى لي�صاألني وهو يغ�صن جبينه:

ة بك؟  -هل تعّدين لر�صالة الدكتوراة اخلا�صّ
ُثّم رفع حاجبيه الكثيفني واأردف باهتمام:

-اأ�صتطيع اأن اأ�صاعدك، فهذه العناوين بالّذات تهّمني ولدّي يف مكتبتي 
اأنا  احلقيقة  يف  االأمور،  تلك  تخ�ّض  الكتب  من  الكثري  املتوا�صعة 

�صغوف بهذا النوع من الكتب.
رفعت راأ�صي فالتقت عيناي بعينيه املريبتني، كان يرتدي قالدة على 
�صكل جمجمة، اأّما راأ�صه فكانت حتمل �صعًرا كثيًفا وجمعًدا ي�صبه الفر�صاة، 
بدا يل وكاأّنه مل يزر احلالق منذ �صهور، وكان لون ب�صرته م�صرًبا ب�صفرة 
الغريب الذي كان منقو�ًصا على اجلانب  الو�صم  غريبة! لفت نظري هذا 
االأمين من عنقه، ال اأدري ملاذا خفت منه، ازدردت ريقي وحاولت اإخفاء 

ا�صطرابي وقلت بو�صوح:
-اأنا كاتبة، واأعّد لروايتي اجلديدة.

زّم �صفتيه و�صوى يف عينيه بريٌق غريب، ُثّم اأطّلت على وجهه ابت�صامة 
مريبة لتك�صف اللثام عن اأ�صنانه ال�صفراء املعوّجة وقال:

-رواية رعب؟
ُقلت بتوّتر:

-تقريًبا.
-ما ا�صمك يا �صّيدتي؟

-»ِم�صكة«
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لوى �صفتيه م�صتنكًرا وقال:
-مل اأ�صمع عنك من قبل!

-الأنني اأكتب با�صم م�صتعار.
قال بَنَزق:

-تخ�صني مواجهة القراء اإًذا!
ما  �صيًئا  له  اأقول  كدت  كلماته،  ا�صتفّزتني  اأن  بعد  هنيهة  ترددُت 
مقعدي  حول  يدور  وهو  ي�صاألني  عاد  بال�صمت،  اكتفيت  لكنني  ُيخر�صه، 

ب�صكل مريب:
-ما ا�صمك امل�صتعار؟ لعّلي قراأت لِك! فاأنا من ع�ّصاق اأدب الّرعب!

مل اأجبه، وت�صّنعت اال�صتغال مبا بني يدّي من الكتب وجتاهلته، ابتعد 
عني وبداأ يرثثر مع �صاحب املتجر الذي  بدا يل وكاأّنه يعرفه جّيًدا، كان 
يبحث عن كتاب مدد، ووجده بالفعل، التقط هذا ال�ّصاب الكتاب ونّقد 
�صاحب املتجر ثمنه وخرج بعد اأن رماين بنظرة ناقمة ت�صحبها ابت�صامة 

خبيثة! رمّبا الأنني جتاهلته.
جل�صت اأفت�ض عن اجلزء االأّول من كتاب »الَقْلَقِدي�ض«الذي بني يدّي، 
كان  منه،  ت�صويًقا  اأكرث  االأّول  اجلزء  اأن  بّد  وال  للغاية،  �صيًقا  يبدو  فهو 
حدثت  غام�صة  وق�ص�ض  الطبيعة،  وخوارق  ال�صحر  عن  يتحّدث  الكتاب 
بالفعل ومل يجد اأحد لها تف�صرًيا حتى االآن، �صاألت البائع عن اجلزء االآخر 
الذي ّذكر يف الكتاب اأّن ا�صمه »الُقْلُقطار«، فالتقط الكتاب وقّلبه بني يديه 

وقال ب�صوته املتح�صرج:
-اأظّن »الُقْلُقطار« عند »ح�ّصان«!

-ومن هو »ح�ّصان«؟
قال:
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والده -رحمه  كان  �صّيدتي،  يا  قليل  منذ  كان هنا  الذي  ال�ّصاب  -هذا 
بزيارة  ُقمِت  لو  االأُمور،  بتلك  يهتم  وهو  يل،  عزيًزا  �صديًقا  اهلل- 

مكتبته �صتجدين حتًما ما يعينك على كتابة روايتك..
طالعته متعجبًة فهّز راأ�صه وقال على ا�صتحياء:

باأّنك  علم   على  اأكن  مل  تتحّدثان،  واأنتما  �صمعتكما  فلقد  -اعذريني 
كاتبة روائية!

قلت بثقة:
-ال..ال اأرغب يف زيارة مكتبته.

هز البائع كتفيه وقال:
-كما حتبني!

-لكنك �صتح�صر يل كتاب »الُقْلُقطار« منه..األي�ض كذلك؟ 
هّز كتفيه وهو يقول:

-رمّبا!
-ومن ف�صلك، ال تخربه اأن هذا الكتاب يل.

-ح�صًنا �صاأحاول، وعلى كل حال هو �صيعود كعادته بعد يوم اأو يومني.
-�صاأترك لك رقم هاتفي، ولو وجدت الكتاب عنده �صاأ�صرتيه منه باأّي 

�صعر يطلبه.
خرجت من متجر الكتب وخلفي �صاحب املتجر الذي �صمم على حمل 
فلقد  اأجرة،  �صيارة  لي�صاعدين حتى ركبت يف  ا�صرتيتها منه  التي  الكتب 

منحته مبلًغا مر�صًيا من املال وقد �َصّرُه هذا للغاية. 
عدت اإىل بيتي اأحمل الكثري من الكتب، ومّرت اأّيام ُكنت فيها غارقة 
يف القراءة، عندما رّن هاتفي فاأجبت لياأتي �صوت �صاحب متجر الكتب 
املتح�صرج على الطرف االآخر، والذي  اأخربين اأّن كتاب »الُقْلُقطار« موجود 
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بالفعل عند »ح�ّصان«، واأّنه اأدرك اأنني طلبت هذا الكتاب دون اأن يخربه، 
وهو يدعوين لزيارته واالطالع على ما لديه من الُكتب، قلت بع�صبية مل 

اأجنح يف اإخفائها:
-ُقلت لك اأنني ال اأريد زيارة هذا ال�صاب غريب االأطوار!

قال ب�صيق:
فقط  با�صتعارته  لك  و�صي�صمح  »الُقْلُقطار«،  كتاب  بيع  يرف�ض  -وهو 

لفرتة وجيزة، ولكن ب�صرط!
-وما هو هذا ال�صرط؟

طلب  لقد  متلكينه،  الذي  اجلزء  ُيريد  ا  اأي�صً فهو  معه  ت�صتبدليه  -اأن 
كتاب »الَقْلَقِدي�ض«!

ا�صت�صطت غ�صًبا وقلت:
-هل من املمكن احل�صول على ن�صخة اأخرى؟ قد جتدها عند رفاقك 

من اأ�صحاب متاجر الكتب االأخرى.
قال بخفوت:

-يف احلقيقة نحن ال منلك قوائَم باأ�صماء تلك الكتب.
ُثم اأ�صاف بتهّكم:

الكتاب،  البحث عن  �صيدتي، ي�صعب علّي  يا  بالكيلو  ن�صرتيها  - نحن 
كما اأنني ال اأحب القراءة!

اأزعجني رّده فقلت با�صتنكار:
-وتبيع الكتب!

رّد بحنق قائاًل:
- لقمة العي�ض يا �صّيدتي!
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ُثّم اأردف مت�صائاًل:
يغّرنك  ال  خلاطره،  جرًبا  بهذا  قومي  ف�صاًل  زيارته؟  ترف�صني  -ملاذا 
مظهره، فهو �صاٌب مثقف جًدا وزيارتك �صُت�صعد والدته القعيدة، فهو 

يخدمها بنف�صه ويالزمها طويال ويت�صّلى بقراءة الُكتب.
 كدت اأرد عليه بالرف�ض، لكّن الكلمات تال�صت على �صفتّي، فقد تاأّثرت 

حلالهما وقررت زيارتهما بعد اأن اأخربين بظروفهما فرّق قلبي لهما.
 ن�صيت اأن اأخربك يا »ُيو�صف«، اأنا وحيدة للغاية، وحدتي ال ت�صبه اأبًدا 
منذ  زوجي  وفاة  بعد  بـ»حبيبة«،  لقائك  قبل  تعي�صها  ُكنت  التي  وحدتك 
�صنوات مل يبق يل اإاّل الُكتب، فقد هاجر �صقيقي الوحيد اإىل »كندا« قبل 
ُكنت يف  توؤن�صني،  بذرية  اأُرزق  بزوجي، مل  اأبًدا  يلتق  اأّنه مل  زواجي حتى 
اأم�ض احلاجة ملن يحت�صنني ويرّبت على كتفي، فقد كان جرح قلبي عميًقا 
غرقت  مما  اأنقذتني  وقد  الوحيد،  مالذي  فهي  للكتابة،  جلاأت  للغاية، 
الورق،  على  اخلرب�صة  الوقت يف  من  الكثري  اأق�صي  كنت  فيه من هموم. 
ة بائ�صة، رمّبا اأنا بطلتها الوحيدة!  تلك الّن�صو�ض مُتّثلني، حتكيني كق�صّ
ُكنت اأ�صتمتع بردود اأفعال القّراء، اأكتب، واأنتظرهم لُيخربوين باآرائهم، 
ي�صدقونه  اأكتبه  عندما  اخليال،  حّتى  اأتدري؟  واأنتظرهم!  اأكتب،  ُثّم 
خيال،  يف  خياٌل  اأّنها  الّرواية  يف  االأّول  ال�صطر  منذ  يعلمون  اأّنهم  رغم 
فهم ي�صّدقون هذا اخليال، ويغرقون فيه، ويعودون ل�صوؤايل... »هل هذه 
ة مقتب�صة من اأحداث واقعية اأم ال؟«، وعندما اأُجيبهم...»ال، وهذه  الق�صّ
نحن  ة حقيقية،  ُن�صّدقك، هذه ق�صّ »ال  يقولون:  االأحداث من خيايل«،  

نعرف هذا جيًدا!«
من  االأخري  الدور  يف  �صّقته  كانت  بالفعل،  هذا  »ح�ّصان«  ُزرت  املهم، 
البناية العتيقة التي خ�صيت اأن ت�صقط واأنا اأ�صعد درجها الذي كان يهتّز 
ففزعت  فجاأة  بجواري  �صوداء  قطة  مّرت  ال�صعيفة،  خطواتي  وقع  من 
واق�صعّر بدين، لن اأن�صى اأبًدا عينيها اخل�صراوين وهي تلمع و�صط عتمة 



19

الّدرج، راأيت اأّم »ح�ّصان«، لكّنها مل تتحّدث اإاّل لرّد ال�ّصالم، ال اأدري ملاذا 
كان اخلوف ي�صكن عينيها، حّدثني »ح�ّصان« عن مكتبته وكتبه، كان ثرثاًرا 
وملّا  اإليه،  اأُن�صت  فجل�صت  يتحّدث،  لكي  الفر�صة  اأمامه  ملن  يرتك  وال 
�صعرت اأّنه انتهى واأفرغ ما بجعبته، طلبت الكتاب لكي اأن�صرف، واأعارين 
»الَقْلَقِدي�ض«)2)  كتاب  اأن  تاأّكد  اأن  بعد  ولكن  بالفعل،  »الُقْلُقطار«)1)  كتاب 
اأخربين  للنظر، وقد  بني يديه، كان ي�صّر على هذا ب�صكل غريب والفت 
اأن »الُقْلُقطار« و»الَقْلَقِدي�ض« ال يجتمعان اأبًدا يف مكان واحد! فراأيت هذا 
ا منه على كتابه الذي �صاآخذه، كي يتاأّكد اأنني �صاأُعيده يف  الت�صرف حر�صً

وقٍت الحٍق، فقبلت طلبه ليطمئن قلبه.
ا، حتى  ُعدت لبيتي وبداأت اأقراأ »الُقْلُقطار«،كان الكتاب غريًبا وغام�صً
ملم�ض جلدته كان ي�صبه ملم�ض اجللد احلّي، ورائحة اأوراقه ت�صبه رائحة 
التوا�صل  ويحاول  باحلياة  ينب�ض  كائن حّي  وكاأّنه  �صعرت  الب�صر،  اأنفا�ض 
معي، لكّنه كائن خبيث، كنت اأ�صعر بانقبا�ض يف �صدري كّلما الم�صته اأو 
الرعب،  روايتي اجلديدة عن  كتابة  فكرة  واألغي  اأتركه  فيه، كدت  قراأُت 
حاولت النهو�ض واإغالقه، لكنني وجدت نف�صي اأكمل القراءة رغم اأنفي، 

�صيٌء ما يجذبني اإليه كاملغناطي�ض، لقد اأُ�صرت!
ق�صيت �صاعات طويلة اأت�صفحه، حتى عرثت على كلمات منقو�صة على 
كلمات  كانت  اأحمر كرزي،  وبحرب  بخّط �صغري جًدا  اأوراقه  اأحد  هام�ض 
حروف  يف  وحّدقت  ال�صفحة  من  اقرتبت  مّرات،  ثالث  مكررة  غريبة 
الكلمات الأمتكن من قراءتها، ولالأ�صف رددتها ب�صوت م�صموع، فاهتّزت 
االأر�ض حتت اأقدامي، وتالعبت اأمام عيني فجوة �صوداء معّلقة يف الهواء، 
ُثّم ظهر يل فجاأة هذا املخلوق املخيف يف غرفتي بقلب بيتي الذي �صعرت 
�صخًما  البهيمي  الكائن  هذا  كان  وا�صع،  ف�صاٍء  اإىل  حتول  اأّنه  للحظات 

)1) »الُقلُْقطار« هو الزّاج األصفر. 

)2) و»الَقلَْقِديس« هو الزّاج األبيض، والزّاجات من األمالح الكربيتية. 
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وردد  جتاهي  اأ�صار  �صديدة،  ق�صوة  عن  تنّم  مالُمه  وجٍه  ذا  وطوياًل، 
اأنني  و�صعرت  الفجوة،  فابتلعتني  املخيف  ب�صوته  كنهها  اأفهم  مل  كلمات 
التي مل  البالغة  نف�صي مبملكة  ووجدت  دهليز حلزوين طويل!  اأنزلق يف 
اأكن اأعرفها يف البداية، وقفت على قدمّي وبداأت اأ�صري يف الطريق لبيت 
وكاأّن هناك من ميلي  اأموًرا،  واأفعل  اأ�صياء  واأقول  بابها  واأطرق  »َمي�صان« 
ُكنت  الطريق،  على  ويدّلني  اأُذين  يف  ويهم�ض  اأفعله  وما  اأقوله  ما  علي 
وينقلها  اأحدهم  يحّركها  »ال�صطرجن«  وكاأنني قطعة من  االإرادة،  م�صلوبة 

من مكان الآخر.
عرثت هناك على كتاب لل�صحر كان ملفوًفا بخرقة بالية ومدفوًنا يف 
حفرة حتت فرا�ض بطلة رواياتك »مي�صان«، والذي عرثت هي عليه يف درٍب 
اأوبال« التي كانت قد �َصلَكتها وكتبت اأنت عنها، كانت تخفيه  من »دروب 
فيه  ما  واأفهم  اأعي  ووجدتني  بت�صّفحه  ُقمت  عليهن،  خوًفا  بناتها  عن 
و�صرت األّقن بناتها ما فيه حرًفا حرًفا وبحما�ٍض �صديد، واأعلمهن ال�صحر 

االأ�صود، اأتعرف ملاذا هذا الكتاب بالّذات؟
 الأّنه مطابق للكتاب الذي اأعارين اإّياه هذا ال�صاب الذي يدعى »ح�ّصان« 
فيه، حتى  ما  البنات  اأعّلم  ُكنت  ملاذا  اأدري  ال  »الُقْلُقطار«!،  عاملنا...  يف 
اأ�صعر  اأنا  اأنف�صهن بعد ذلك،  اأطلقن على  »اأوبال�ض« كما  �صرن �صاحرات 
بالّذنب. اأظّن هذا لبع�ض ال�صّر يف نف�صي، لقد ُكنت هناك اأ�صبه الطائر 
اأطري بجناحني، جناح مالئكي، واآخر �صيطاين، وهكذا حالنا كّلنا نحن 
الب�صر!، ُكنت اأحمل الكثري من ال�صّر واأنا يف بيت »َمي�صان«، ويف حلظة ما 
تلك  كانت  جوارحي،  وهداأت  بنف�صي  فانزويت  عليه  اأتغّلب  اأن  ا�صتطعت 
يقتن�صنا  الن�صاء،  من  جمموعة  وحويل  بالقارب،  واأنا  الفارقة  اللحظة 
املوت على مهل فتت�صاقط حويل الن�صاء واحدة تلو االأخرى وبقيت وحيدة 

هناك!
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 تغرّيت م�صاعري فجاأة، و�صرت عجوًزا حتمل الكثري من احلنان يف 
اأجروؤ  مل  لكنني  القارب،  هذا  يف  واأنا  ال�صّر  من  تخّل�صت  وكاأنني  قلبها، 
على اإلقاء جثث الن�صاء منه، وملّا راأيت ال�صيادين ا�صتغثت بهم فاأنقذوين 
و�صحبوين اإىل قريتهم. ع�صت وحيدة على اأطراف القرية وقد اعتزلني 
النا�ض فقد كانوا يت�صاءمون من وجهي، فقد و�صلت اإليهم يف قارب مليء 

باجلثث، ولكن ما ذنبي اأنا!
وكان هذا قبل لقائي مبا�صرة بـ»ُموراي« يف القرية، فكان قطعة احللوى 

التي فزت بها هناك، بحنانه وبّره بي.
لقد ُكنت اأجتول يف عامل رواياتك يا �صّيد الكلمات، اأنا اأعرُفك جّيًدا، 
واأعرف كّل ما مررت به هناك، ما زلت اأذكر مالمك، ومعطفك، ونربة 
�صوتك املميزة، ونظرتك الرحيمة عندما راأيتني بب�صتان ال�صّيد»بركات« 
راأ�صك  املاء على  اأ�صكب  وكنت  »ُموراي«  اأح�صرك  مع »احلزاورة« عندما 
واأنا اأم�صح على جبهتك، واأذكر حريتك يف البداية، ُثّم ابت�صامتك العذبة 

عندما راأيت »حبيبة«.
عانيت واأنا هناك، فكلما هممت باإخبار من حويل عن حايل وما اأنا 
عليه كانت الكلمات حُتتب�ض يف �صدري وينعقد ل�صاين! لكنني اأحياًنا ُكنت 
اأ�صتطيع التلميح لكما اأنت و»حبيبة« بالكلمات واالإ�صارات، لكّنكما والأّنكما 
مل تتوقعا اأن يحّل �صخ�ض من عاملكم مّل �صخ�صّية ما يف مملكة البالغة 

وبهذه الطريقة، مل تنتبها لتلميحاتي تلك.
ما زلت اأعاين اأثر تلك التجربة العجيبة والفريدة من نوعها، واخلرافية 
بها  ولدُت  التي  فمالمي  الذكريات!  اأجرّت  واأنا  عقلي  اأفقد  اأكاد  ا!  اأي�صً
�صارت غريبًة عّني، يف كّل مّرة اأنظر اإىل املراآة اأتوقع اأن اأرى مالمح تلك 
اأحّبها  ال  وكيف  ا،  اأي�صً اأنا  فاأحببُتها  هناك  حولها  من  ها  اأَحبَّ التي  املراأة 
وقد حتقق من خاللها حلمي باأن اأكون اأًما الأحدهم كـ»ُموراي«!ولو لوقت 
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ق�صري..، كانت ت�صبهني يف �صفاتها وطباعها، حتّب ما اأُحبه من طعام، 
وتكره ما اأكرهه منه، حركاتها و�صكناتها ُتطابق حركاتي و�صكناتي، حتى 
اأّنها ت�صحك كيفما اأ�صحك، وتخاف مما اأخاف منه. ا�صتقت للحزاورة، 
معدودات،  الأّيام  ولو  االأمومة  لّذة  اأذوق  اأن  جمياًل  كان  كم  ولـ»موراي«، 
اأّن  الأّنه خائف فتحت�صنه،  اأن يقرتب منك  اإليك طفل �صغري،  اأن يحتاج 
به، مت�صح على وجهه، فيخربك فجاأة  تهتم  اأن  بنف�صك،  الطعام  له  تعّد 
اإعداد �صابق لكلماته وبعفوية جميلة باأّنه يحّبك فريجّت قلبك فرحة  دون 

وامتناًنا، اأحببت ذاك ال�صعور للغاية وا�صتعذبته....
اأّما االآن، ف�صريًعا ما اأرى مالمي العادية ووجهي احلقيقي معكو�ًصا 
اأمامي على مراآتي فاأعود للواقع، وكاأنني تلقيت �صفعة عنيفة من اأحدهم 
الأفيق. من اآن الآخر متر بخاطري تلك التعاويذ التي كانت ترددها العجوز 
يف  هي  اختفت  اأو  ما،  بطريقة  ج�صدها  يف  حللت  والتي  هناك،  »ِم�صكة« 

ج�صدي بطريقة مّا وُكنت اأنا هناك لرياين اأهل اململكة مبالمها...
هذا اأمر ع�صّي على ال�صرح والفهم! 

اأّن  ويبدو  بيدي،  لي�ض  اأمر  لكّنه  اخلا�ض،  عاملك  اقتحمت  اأنني  اأعلم 
هناك من دفعني دفًعا لهذا. اأتدري يا »ُيو�صف«، تغرّيت مالمي مّرتني 
عندما حللت مّل �صخ�صيتني من روايتني لك، مّرة بدوت كعجوز اأنهكتها 
من  ون�صرة  القوام  ممتلئة  القلب  طيبة  كامراأة  بدوت  واأخرى  االأّيام، 
الغجر! وكان هذا بعد مرور ن�صف املّدة التي ق�صيتها هناك تقريًبا، وبعد 
بالتيه  �صعرت  يل،  بالن�صبة  اأمان  م�صدر  كان  الذي  »ُموراي«  فارقني  اأن 
»اأُوبال«، وكاأّن »ُموراي« بحّبه يل  اإىل درب من ُدروب  عندما دلف معكم 
وبعد  بي،  الرّب  �صديد  كان  فقد  ُكنُتها!  التي  بال�صخ�صية  يربطني  كرابط 
دخولك يا »ُيو�صف« للدرب االأول من دروب اأوبال وهو معك، اختفيُت اأنا 
فجاأة من بني احلزاورة يف ب�صتان »بركات«، وظهرُت يف مكان اآخر مبالمح 
اأخرى لغجرية اأ�صغر عمًرا مما ُكنت عليه، ولكن لها طباع ت�صبه طباعي.
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االأوىل  العجوز و�صحرها يف مرحلتي  به  كّل ما مّرت  ن�صيت  ُكنت قد   
هناك، وكنت  اأذكر فقط اأنني »ِم�صكة« الكاتبة التي حدث لها �صيء ما!، 
يا  اأنت  فجئت  ليوؤن�صني،  اأحدهم  مرور  اأنتظر  اخليمة  تلك  يف  جل�صت 

»يو�صف« فجاأة ومعك »حبيبة«، وتكرر االأمر...
هناك من ميلي علّي ما اأفعله! و�صرت اأحترك كقطعة �صطرجن!!

اأن  بعد  »حبيبة«  مع  للرحيل  ت�صتعد  راأيُتك  وعندما  رحلتك  نهاية  يف 
من  اأمتّكن  مل  العظمى،  املكتبة  حلّرا�ض  و�صّلمته  كتابها  كلمات  ا�صرتدْت 
ال  ثالثة  ل�صخ�صية  اأنتقل  اأن  اأخ�صى  وُكنت  فوؤادي،  فانفطر  ب�صري  البوح 
فبكيت  قبل،  من  يل  حدث  كما  الُب�صتان  اأهل  واأفارق  �صماتها  اأعرف 
كثرًيا، متنيت من قلبي اأن اأعود لوطني وبيتي ووحدتي، تركتكم بالُب�صتان 
بالدموع  مغرورقتان  وعيناي  البكاء  وو�صط  وجهي،  على  هائمة  وخرجت 
�صوت  �صمعي  اإىل  وتناهى  قوية،  رياح  فهّبت  الدعاء،  واأكرر  اأدعو  ظللت 
هم�صات متداخلة لفتيات يتحدثن يف اآن واحد، ُثّم �صكنت االأ�صوات وعلت 
وكان  الكلمات  اأتبنّي  مل  جميل،  ب�صوت  جملة  وقالت  اإحداهن  همهمات 
نعم...راأيت جناحني  راأيت جناحني،  وفجاأة  للغاية!  �صوتها جمياًل  حلن 
كبريين مب�صوطني اأمام عيني، لن اأن�صى اأبًدا لونهما البديع...ما اأروعهما! 
وانبثق �صوء �صديد ومتوهج اأعماين فما عدت اأرى �صيًئا اأمامي! وفقدت 
الوعي، ُثّم وجدتني فجاأة يف غرفتي مّرة اأخرى، لوال مالب�ض الغجر التي 
كانت ال تزال على ج�صدي لظننته حلًما، لكنني حت�ص�صت املالب�ض بيدّي 
اأرتديها بالفعل، ق�صيت ليايَل طويلة يف  اأنني  ورك�صت نحو املراآة الأتاأكد 

حالة من ال�صرود واحلرية، ُثّم اأ�صرعت للطبيب.
مل ي�صّدقني طبيبي النف�صي، رغم �صدقي يف كّل ما رويته له، ورغم 
تكرار زياراتي بانتظام لعيادته االأنيقة، كان ُين�صت اإىل حديثي امل�صطرب 
بقلمه  مي�صك  ُثم  طوياًل،  عينّي  يف  ويحّدق  وهدوء،  ثقة  يف  راأ�صه  ويهّز 
ويدّون مالحظاته يف ملفي ُثّم يكتب يل الدواء. مل تخُل و�صفاته الطبية 
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فمي  الأح�صو  اأ�صتيقظ  ُكنت  منها،  مللت  واملنومة،  املهدئة  العقاقري  من 
نف�صي و�صرت ال  اأهملت  للفرا�ض،  واأزحف  الأتطّوح  واأعود  الطعام  ببع�ض 
اأُفّرق بني الليل والنهار، حتى اأنني اأ�صبحت اأن�صى �صراء اخلبز والطعام، 
زيارة  عن  انقطعُت  هّمي.  اأبّثه  من  اأجد  وال  طويلة،  لفرتات  مغيبة  ُكنت 
الطبيب، وغرقت يف نوم ُثّم نوم، توالت روؤيتي لكوابي�ض تظهر فيها الكثري 
يتكرر حتى حفظته،  كان  الذي  الرمز  ذاك  اأّما  والطال�صم،  الرموز  من 
ال  كان  فقد  البالغة،  مبملكة  واأنا  الآخر  اآن  من  اأر�صمه  ُكنت  اأنني  اأذكر 
ا يتعّلق  ا غام�صً يفارق خميلتي، ال اأعرف معناه، لكنني اأ�صعر اأّن وراءه �صرًّ

باجلناحني، �صاأر�صمه لك يف نهاية الر�صالة.
 مل ي�صعر بي اأحد يا »ُيو�صف«، ومل يزرين اأقاربي، اعتاد اجلميع اأنني 
الرنني،  عن  توقف  هاتفي  حتى  يوؤملني،  ما  اإليهم  اأ�صكو  ال  الأنني  بخري 
ن�صيتني �صديقتي الوحيدة التي كانت ت�صاأل عّني، ازداد ياأ�صي وتوقفُت عن 
االأربعة تقرتب وتزحف جتاه  بيتي  اأن جدران  اأ�صعر  االأدوية، كنت  تناول 
بع�صها البع�ض، كثرًيا ما كان ي�صيق �صدري واأ�صعر باالختناق، ال بّد اأّنها 

يف حلظة ما �صتلت�صق ببع�صها لتطحن عظامي.
مملكة  اأر�ض  يف  الرحلة  تلك  من  عودتي  من  ون�صف  عام  مرور  بعد 
التي جّمدت عقلي وم�صاعري  العقاقري  تاأثري  البالغة، ع�صت فيها حتت 
ولكن عندما  اآخرين،  لكتاٍب  روايات جديدة  ُن�صر من  ما  اأتابع  ولهذا مل 
تت�صدر  روايتك اجلديدة  كانت  ملتابعة اجلديد،  تركيزي عدت  ا�صتعدت 
اأبحث  اأن  قررت  ال�صحف،  من  عائلتك  لقب  علمت  املكتبات،  واجهات 
راأيت  اأخبارك،  وتتبعت  ق�صتي،  �صي�صّدق  الذي  الوحيد  فاأنت  عنك، 
»حبيبة«  راأيت  واجلرائد،  املجالت  يف  رواياتك  توقيع  حفل  يف  �صورك 
ا�صرتيت  قد  كنت  لكما.  قلبي  رّق  االأخرية،  �صهورها  يف  حامل  وهي 
فيها،  عّني  كتبته  ما  و�صّرين  وقراأتها  لل�صور  روؤيتي  قبل  من  الرواية 
وعدت  و»احلزاورة«،  »ُموراي«  واإىل  البالغة،  مملكة  اإىل  فا�صتقت 
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بكيت  اأوراقه،  وحت�ص�صت  وفتحته،  »ح�ّصان«  من  ا�صتعرته  الذي  للكتاب 
هناك! اإىل  اأعود  ال  اأت�صاءل..ملاذا  ووجدتني  وغ�صبت،  لالأمومة،   �صوًقا 
التي كررتها من قبل، وكررت قراءتها ثالث مّرات،  الكلمات  بحثُت عن 
فظهرت فجوة كبرية �صوداء تتالعب اأمامي وهي معّلقة يف الهواء وخرج 
منها هذا الكائن مّرة اأخرى، هذه املرة ُكنت اأكرث ثباًتا من املّرة االأوىل، 
واأكرث جراأة، فتحّدثت اإليه وطلبت منه اأن يعيدين اإىل هناك، اإىل ب�صتان 
اأن  الوحيد  �صرطه  وكان  و»احلزاورة«،  »ُموراي«  مع  الأعي�ض  »حيزوم«، 
اأعرف  وُكنت  معي،  واأح�صره  الّذكور،  من  »اأبادول«  اأحفاد  اأحد  اأختطف 
يجبني. حفيده..فلم  يريدون  ملاذا  ف�صاألته  »حبيبة«،  من  »اأبادول«  ة   ق�صّ
من  دمعة  فهربت  �صاأخطفه  الذي  احلفيد  هذا  اأّم  مكان  نف�صي  و�صعت 
واأنا عالقة يف حالة  اأيام  عيني، �صردت للحظات، وجل�صُت حائرة، مّرت 
الأحقق  وليدها  من  ا  اأمًّ �صاأحرم  كيف  بالذنب،  اأ�صعر  ُكنت  الرتدد،  من 
غايتي! قررت اإحراق كتاب ال�صحر هذا، وبعد اأن تخّل�صت منه ا�صتيقظت 

الأجده مّرة اأخرى اأمامي! كررت املحاولة وباءت بالف�صل!
عن  ي�صاألني  مل  والذي  »ح�ّصان«،  لـ  واأعدته  هلع  يف  بيتي  من  خرجت 
�صبب تاأّخري يف اإعادته اإليه! بل ا�صت�صاط غ�صًبا عندما علم باأنني ال اأُريد 
وهي  اأّمه  �صوت  كان  اأخافتني،  توّعد  بنظرة  ورمقني  »الُقْلُقطار«،  كتاب 
ت�صرخ من غرفتها لتحّذرين ال ينقطع طوال هرولتي على الدرج بعد اأن 

األقيت الكتاب ورك�صت وهي تقول: »اهربي...اهربي«.
تنظر  وكانت  عينيها،  بني  يقبع  اخلوف  كان  مّرة  اأّول  راأيتها  عندما 
لبيتي  عدت  لولدها!!  اأمٍّ  نظرة  هذه  لي�صت  الوقت!  طوال  بريبة  البنها 
 فوجدت كتاب »الُقْلُقطار« هناك مرة اأخرى! وكاأنني مل اأنقله من مكانه!
م�صّلة،  خياالت  وطاردتني  مظلمة،  فكرية  دهاليز  يف  اأتخّبط  �صرت   
الكائن يظهر يل دوًما ويطالبني  والكوابي�ض تالحقني، وهذا  منذ �صهور 
والتعا�صة،  الرعب  من  حالة  يف  اأعي�ض  واأنا  »اأبادول«،  حفيد  باختطاف 
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واالآن اأطلب منك العون، ومن »اأبادول« جّد زوجتك »حبيبة« فهو الوحيد 
الذي يعرف من هوؤالء الذين يظهرون يل، نعم...فقد ازداد عددهم، وهم 
ميالأون بيتي كّل ليلة، يقولون اإّنهم من »الّدوا�صر«)1)، فمن هم »الّدوا�صر«؟
ينعقد  عنهم  الأحدثك  هاتفيًّا  بك  االت�صال  حاولت  كّلما  الأنني  اأكتب 
امتة التي تاأتيك من اآن الآخر  ل�صاين، ولعّلك االآن تعرف �صّر املكاملات ال�صّ
وُكنت تظّن اأحدهم ي�صايقك.ُكنت اأنا على الطرف االآخر من الهاتف يا 
»ُيو�صف«، لكنني مل اأمتّكن من حتريك ل�صاين، تلك الر�صائل على بريدك 
االإلكرتوين والتي ُكنت اأطالبك فيها باحل�صور للقائي ال اأدري ملاذا مل جتب 
عليها! كل خمططاتي لل�صفر اإليك باءت بالف�صل، فهناك دوًما ما مينعني، 
اإّما حادثة وتتوقف القطارات وُيغلق الطريق، اأو مر�ض �صديد يقعدين، اأو 
ملحّطة  طريقي  يف  واأنا  حقيبتي  من  ال�صخ�صية  وبطاقتي  اأموايل  تختفي 
اأحد »الّدوا�صر« يهم�ض يل دوًما:  القطار فاأعود الأجدها يف البيت، وكان 
ما  كّل  نعلم  بال�صّر، فنحن  تبوحي  اأن  واإّياك  ولن حتّذريهم،  تذهبي  »لن 

يدور بخاطرك«..
طاملا  الذي  الر�صا�ض  قلمي  اأّن  اأخرًيا  واكت�صفت  �صيء،  كّل  جّربت 
كتبت به رواياتي بعيد عن اأعينهم و�صيطرتهم، فقد جّربت الكتابة على 
الورق باالأحبار فاأحرقوا اأوراق ر�صاالتي! اأّما الّر�صا�ض فهو الوحيد الذي 
ا�صتطعت كتابة ر�صالتي تلك به، والتي اأدونها االآن بيدي و�صاأر�صلها اإليك 
بالربيد، ال اأدري ما ال�صبب..لكنني �صعدت بهذا االأمر، على االأقّل قلمي 
ا، رغم اأّن روحي مقّيدة باأغالل ي�صعب علّي �صرحها  الّر�صا�ض ما زال حرًّ

لك...
هذا عنواين اإن اأحببت لقائي...اأنتظرك!
ملحوظة: هاهو الّرمز الذي اأخربتك عنه

)1) الّدوارسّي أي الشديد القوّي، والضخم الجسم، وجمعها الّدوارس. 
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كان الرمز بي�صاوًيا يحتوي على ر�صمة جلناحني خمتلفني، كّل منهما 
هناك  وكان  االآخر،  اجلناح  على  املنقو�صة  تلك  عن  تختلف  نقو�ض  عليه 

�صيف غريب ال�صكل يف�صل بينهما!.

r
2              

وبعد عشرين سنة  
يف بيت اجلد.....

ع�صرون عاًما مّرت وما زالت عائلة »اأبادول« تداوم على االجتماع كل 
�صهر يف بيت اجلّد بالفّيوم، ُغرف البيت تعبق برائحة املخبوزات ال�صهّية، 
مو�صيقية  َجْوقٌة)1)  وكاأّنها  االأ�صجار  على  التغريد  تتبادل  وهي  الع�صافري 
تنخف�ض  اأ�صواتهم  بداأت  ا،  خا�صًّ �صحًرا  االأجواء  على  اأ�صفت  منّظمة 
وهي  بنعومة  ال�صم�ض  ان�صحاب  مع  تناغًما  منتظم،  اإيقاع  يف  تدريجًيا 
تتدحرج على خّط االأفق بدالٍل مغادرًة عر�صها بينما جتّر طرف ردائها 
�صفحة  تلّون  اأرجوانية  وُحمرة  ال�ّصحب  من  جلبة  تاركة  خلفها،  املذّهب 

ال�صماء. 
وهو  ي�صوي  البيت  نوافذ  زجاج  »اأبادول«،  اجلّد  بيت  اأطّل  �صموخ  يف 
ال�صباح  يف  اآخر  بلقاء  وعد  على  ليودعها  ال�ّصم�ض  اأ�صعة  بريق  يعك�ض 
التايل، هنا يف تلك البقعة التي �صهدت االأعاجيب، حتت االأر�ض، وفوقها، 

وحتى عنان ال�صماء حيث حتّلق ال�صقور.
وتلقي  االأ�صقف  من  تتدىل  الرثيات  وفخًما،  اأنيًقا  البيت  هذا  زال  ما 
باأ�صوائها امللّونة على اجلدران، غرفة املعي�صة كعادتها دافئة، وامل�صهد من 

)1) َجْوقة جمعها َجوقات وهي جامعة من الّناس أو الفّنانني يؤدُّون عماًل مشرتكًا من غناء، أو 

عزف آالٍت موسيقّية، أو دوٍر متثييّل . َجْوَقة موسيقّية: فرقة موسيقّية. 
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بن�صارة  حتتفظ  زالت  ما  احلديقة  حتى  للغاية،  بديٌع  العري�صة  نافذتها 
فبعد  بها!  يعتني  خفيًّا  ب�صتانيًّا  هناك  وكاأّن  اأزهارها،  وروعة  اأ�صجارها، 
زوجها  �صار  طويلة،  ل�صنوات  البيت  هذا  تغادر  مل  التي  »�صفية«  وفاة 
على  حتى  يقدر  ال  و�صعيًفا  مطًما  باحلديقة  يعتني  كان  الذي  »راغب« 
غ�صل ثوبه بنف�صه، ا�صطر اجلّد لتوظيف �صاٍب ر�ّصحه له اأحد اأ�صدقائه، 
لكّنه  االآن،  حتى  بالتاأكيد  البيت  اأ�صرار  يعرف  ال  »فريد«  به،  يثق  والذي 
الأّنهم  ويتعجب  العلوي،  الطابق  الفارغة يف  الغرفة  تلك  كثرًيا عن  ي�صاأل 
يرتكونها فارغة! وال يجروؤ على االقرتاب من املكتبة القابعة باحلديقة بعد 
»راغب«  الغام�ض،  �صّرها  لك�صف  �صديد  واالآن ف�صوله  له،  حتذير»راغب« 
ُي�صرف عليه ويراقبه عن كثب، على اأّي حال، هو �صاب هادئ رغم اأ�صئلته 
الف�صولية. كان »راغب« يوؤن�ض اجلّد »اأبادول« الذي بدوره قد نحل ج�صده 
ة بعد اأن  للغاية وحتول لقمي�ض من اجللد يحوي عظامه الّرقيقة، وخا�صّ
ا�صتد عليه املر�ض خالل ال�صهر االأخري.حمل �صوت »راغب« على الهاتف 
والذي  »كمال«،  ال�صّيد  البنه  »اأبادول«  حالة  ي�صف  وهو  االأمل  من  الكثري 
قرر االنتقال لالإقامة مع اأبيه مبنزله الغام�ض بالفّيوم هو وزوجته، فاجلّد 
لديهما وقت  و»حبيبة« �صار  »اأن�ض«  زواج  وبعد  العتيق،  بيته  ترك  يرف�ض 

فراغ كبري. 
ترك »كمال« فنجان قهوته وخرج من غرفة املعي�صة، ليهرول يف الّرواق 
متوجًها نحو الباب فقد رّن هاتفه اجلّوال واأ�صاءت �صا�صته با�صم »اأن�ض«، 
وقف ال�صّيد »كمال« اأمام النقو�ض البديعة واملطّعمة بالنحا�ض التي كانت 
ابت�صامة  �صفتيه  على  الحت  اأ�صابعه،  باأطراف  وحت�ص�صها  الباب  تتو�ّصط 
فيها،  له  حدث  وما  البالغة«  »مملكة  تذّكر  الذكريات،  داعبته  خفيفة، 
�صرد قلياًل لياأتي �صوت بوق �صّيارة »اأن�ض« ليخرجه من �صروده، كان ي�صري 
ا�صطّفت  اجلانبني  وعلى  باحلجارة  املر�صوف  ال�صيق  املمر  و�صط  بتوؤدة 
اأ�صجار الريحان ون�صمات الهواء تهّز اأوراقها ترحيًبا باأ�صرة »اأن�ض«، كان 
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العا�صرة  االآن  تبلغ  التي  ة »فرح«،  ال�صّيد »كمال« م�صتاًقا الأحفاده، وخا�صّ
ال�صابني،  التواأمني  حفيديه  يتاأّمل  وهو  فخوًرا  »كمال«  يبدو  ُعمرها،  من 
»حمزة« و»خالد«، فكالهما ي�صبه اأباه، نف�ض الوجه، والعينان البندقيتان، 
كان من ال�صعب التفريق بينهما، لكّن اختالف طباعهما وطريقة ال�صري 
وحتى املالب�ض والكالم �صّهلت املهمة على من ال ي�صتطيع التمييز بينهما، 
كان »حمزة« �صاًبا كثري ال�صمت، �صاخًطا على كّل �صيء، قد يبدو هادًئا، 
وحليًما، لكّنه يخفي خلف هذا املظهر الكثري من الغ�صب، مل يكن اجتماعًيا 
وهذا كان �صبًبا من اأ�صباب انعزاله عن النا�ض، وكان يكره احلديث عن 
مملكة البالغة، ما زال ينكر ما يرويه اأبواه عنها، وحتى »اأبادول« نف�صه مل 
يفلح يف اإقناعه باأنها حقيقة، اأّما »خالد« فكان اأكرث مرًحا من اأخيه، ت�صّج 
وخا�صة  الُكتب  قراءة  يع�صق  وكان  والن�صاط،  باحليوية  وحركاته  حياته 

العلمية منها، فكان اأكرث ثقافة من اأخيه.
اأ�صرع »فريد« وفتح البّوابة ليدلف »اأن�ض« ب�صيارته، هرول ال�صّيد »كمال« 
بحفيديه  لقاوؤه  كان  طوياًل،  وتعانقا  »اأن�ض«  من  واقرتب  ال�صّيارة  جتاه 
مبهًجا فهو �صديد التعّلق بهما، اأّما »فرح« فهي املدللة من جّدها احلنون. 
قد  »حبيبة«  كانت  »اأبادول«،  يتفّقد  »اأن�ض«  واأ�صرع  للبيت،  اجلميع  دلف 
يغلق  مل  »�صليمان«،  وولدها  »�صارة«  وابنتها  »يو�صف«  مع  قبلهم  و�صلت 
»فريد« البوابة احلديدية رغم تنبيه »راغب« له مراًرا وتكراًرا، دلف اإىل 
املنزل حاماًل حقائب »اأن�ض« واأُ�صرته غري مباٍل بالبوابة املفتوحة، يف تلك 
اللحظة ت�صللت قطة �صوداء واختباأت بني اأ�صجار احلديقة، اختفى قر�ض 
األقى الليل عباءته املو�صاة بالنجوم على املنزل ومن  ال�صم�ض و�صريًعا ما 
فيه، �صكنت القّطة املتل�ص�صة و�صط الظلمة وبقيت عيناها اخل�صراوان 

املفتوحتان ت�صويان بني االأ�صجار.

r
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اجتمع »اأبادول« مع ولده »كمال« واأحفاده حول املدفاأة يف غرفة املعي�صة 
القابعة بالطابق ال�صفلي من بيته، كانت زوجة ابنِه »كمال« توزع فطرية 
ا  التفاح على اجلميع، الغرفة تعبق برائحة القرفة، مل تن�ض اأن تعّد بع�صً
احللوى  ويكره  القرفة،  يكره  فهو  »حمزة«  اأجل  من  باجلنب  الفطائر  من 
التي يحّبها اجلميع، بل ويكره كل �صيء جتتمع عليه العائلة، كان يهّز كتفيه 
ته عن مملكة البالغة،  با�صتنكار بعد اأن اأنهى اجلّد االأكرب »اأبادول« ق�صّ
ا مغامرته هناك، لكّن »حمزة«  وكان ال�صّيد »كمال« ي�صتعد لريوي هو اأي�صً

هم�ض الأخيه قائاًل:
ا من خارج العائلة يوافقهم فيما يروونه لنا كّل  -لوال اأّن هناك �صخ�صً
تعاين من مر�ض  اأن عائلتنا  لظننت  »ُيو�صف«  زوج عّمتي  وهو  مّرة، 

عقلي وراثي.
يدور  ما  يتوقع  وكان  قائاًل  فباغته  الأخيه،  يهم�ض  وهو  »اأن�ض«  الحظه 

براأ�ض ابنه:
ا عقليًّا مثاًل، اأو �صالالت  -لعّلك يا »حمزة« تظننا نعاين خطًبا ما، مر�صً

فكرية معّينة!
قال »حمزة«بحرج:
-مل اأقل هذا يا اأبي.

- اأعلم ما يدور براأ�صك، فقد ُكنت يوًما مكانك، ويف عمرك، اأ�صتنكر 
ما ت�صتنكره اأنت حتى راأيته باأّم عيني.

قال »حمزة« بت�صجر:
يف  باالختناق،  اأ�صعر  �صيحدث،  ما  وترقب  الدائم  اخلوف  من  -مللت 

احلقيقة.. اأكره هذا البيت.
قالت اجلّدة وهي تقرتب من حفيدها لتناوله قدًحا من ال�صاي ال�صاخن:
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من  واأخيك  عليك  ويخ�صى  يحّبك  فهو  حبيبي،  يا  الأبيك  -اأن�صت 
ال�صدمة.

رفع حاجبيه قائاًل:
-تقولني هذا يا جّدتي واأنِت الوحيدة هنا التي مل تَر بعينيها ما ي�صفونه!

طالعته جّدته بثقة وقالت:
-لكنني اأثق بهم، مل اأعهد عليهم الكذب!

ُثّم �صردت قلياًل وقالت:
ة اململكة وما يحدث فيها اإاّل بعد عودة »اأن�ض«  -مل يخربين جّدك بق�صّ

من هناك.
 ُثّم ابت�صمت قائلة:

-اأتدري، متنيت لو ذهبت اإىل هناك، اأعجبتني »احلوراء«، و»ناردين«، 
القهوة  من  فنجاٍن  واحت�صاء  روؤيتهن،  اأ�صتطيع  ليتني  و»َمي�صان«، 

معهن.
وقف »حمزة« فجاأة ُثّم رفع �صوته و�صاح �صاخًرا وهو يدور حول نف�صه 

و�صط الغرفة:
»الزاجل  هذا  اأين  تطري؟  التي  الكتب  اأين  ال�صقور؟  اأين  -ح�صًنا، 

االأزرق«؟
ُثّم التفت جتاه زوج عّمته وقال له:

-اأين حجر »اأُوبال« يا عّماه؟ فلت�صرب عليه وتفتح لنا درًبا لنفّر من هنا 
اإىل اأّي بلٍد اآخر!

ُثم التفت جتاه اإخوته واأوالد عّمته و�صاح يف وجوههم:
بظلمتهم احلالكة  �صيظهرون  باملجاهيم،  �صتلتقون  رفاق،  يا  -اأب�صروا 

من حتت االأر�ض.
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�صاح »اأن�ض« ينهر ابنه وقال غا�صًبا:
-»حمزة«! ما الذي تفعله؟

اأ�صاح »حمزة« بنظراته بعيًدا، التقت عيناه بعيني اأّمه، نظرة عتاب من 
»مرام« البنها كانت كافية، فهو �صديد التعّلق بها، التفت جتاه وجه اأخيه 
»خالد« والذي مل ينب�ض ببنت �صفة، لكّنه كان يثقبه بنظراته يف �صمت، 
َفِهم ما يرميان اإليه، جال بعينيه يف املكان، الكّل يحّدق جتاهه، لقد جتاوز 

احلدود ورفع �صوته و�صخر من اجلميع، اأ�صرع متملماًل يعتذر لهم.
 كالعادة، يثور »حمزة« فجاأة كالربكان، يرفع �صوته ويجادل، ُثّم يعتذر 
اأّنه  يوؤمله، ي�صعره  ويهرب من املكان، ما زال ر�صوبه هذا العام باجلامعة 
اإن�صان فا�صٌل وعدمي الفائدة، زهد يف الدرا�صة ورمّبا يف احلياة كّلها، كان 
من  رهاب  لديه  كان  »اأن�ض«  فـ  الدرا�صي،  تاأخره  يف  دوًرا  لوالده  اأن  يرى 
لعاٍم  املدر�صة  يف  ت�صجيلهما  اأّخر  اأنه  حتى  عنهما،  يخفيه  �صّر  ما!  �صيء 

كامٍل، وقد وّرث هذا اخلوف لـ»حمزة«..
اأمهما،  مع  بالبيت  الرو�صة  فرتة  اأم�صيا  و»خالد«  »حمزة«  التواأمان   
يح�صر لهما  اأبوهما كّل �صيء بالبيت، واخلروج ممنوع، خالل طفولتهما 
بال�صجاعة  يتحّلى  »اأن�ض«  بداأ  ممنوع!  ا  اأي�صً الفيوم  اإىل  الذهاب  كان 
االإ�صكندرية،  يف  منهم  بالقرب  لل�صكن  و»حبيبة«  »ُيو�صف«  انتقل  عندما 
وقتها  البيت،  من  القريبة  املدر�صة  يف  »�صارة«  ابنتهما  بت�صجيل  وقاما 
بداأ »اأن�ض« يتحّلى بال�صجاعة واأحلق ولديه بنف�ض املدر�صة، وبداأ تدريجًيا 
كان  والذي  بها،  يعمل  التي  الهند�صية  بال�صركة  تركيزه يف عمله  ي�صتعيد 
قد اأهمله مما اأحزن اجلميع. كاد »حمزة« يغادر غرفة املعي�صة هارًبا من 
اأ�صار  ُثّم  ي�صحبه من ذراعه،  وهو  املّرة  ا�صتوقفه هذه  اأباه  لكن  اأعينهم، 
الأخيه »خالد« ليتبعهما، وتبادل مع »ُيو�صف« النظرات ففهم ما يرمي اإليه، 
فنه�ض االأخري وهو ينادي على ابنته »�صارة« التي ت�صغر اأوالد عّمها بعام، 
لكّنها و»خالد« يدر�صان يف نف�ض املرحلة اجلامعية. اجته اخلم�صة لغرفة 
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والتي كانت حتتوي على  بداخل منزله،  »اأبادول«  باجلّد  ة  املكتب اخلا�صّ
جزء �صئيل من كنز الُكتب املوجود مبكتبته االأكرب القابعة يف احلديقة، 
بينما بقي »اأََبادول« بغرفة املعي�صة يحّدق يف لهب احلطب املحرتق باملدفاأة 
ويتمتم باآيات القراآن، وَهن العظم منه بعد اأن تخطى الت�صعني من عمره، 
كان لديه الكثري من االأ�صرار املخبوءة التي مل يخربهم بها بعد، ويظنون 
اأنهم يعرفون كّل �صيء عن مملكة البالغة! وهاهو ولده »كمال« يتخطى 
التفت  مفاجاآت،  من  االأيام  لهما  تخبئ  ماذا  ترى  عمره،  من  ال�صبعني 
وهما  منهما  يقرتب  وهو  وهم�ض  و»�صليمان«  »فرح«  جتاه  »كمال«  ال�صّيد 

يتهام�صان على مقربة من املدفاأة فقد كانت الليلة باردة:
-من �صي�صاعدين ويجلب �صّلة الك�صتناء من املطبخ؟

ت�صابقا ليجلباها فقد اعتادا على مراقبة جّدهما وهو يعّدها لهما اأمام 
املدفاأة يف ليايل ال�صتاء، كانت �صحكاتهما ترتفع مع كّل فرقعة ي�صمعانها 
بينما تن�صج ثمار الك�صتناء لياأكالها يف نهم، يف غرفة اأخرى وعلى مقربة 
منهم كان »اأن�ض« يك�صف �صر خوفه على ولديه طوال تلك ال�صنوات، وي�صرح 

لـ»حمزة« الغا�صب �صبب هلعه عليه و�صقيقه دوًما.
قال »اأن�ض« موجها كالمه لـ»حمزة«:

-اأعلم اأّنك حفظت حكاياتنا، ورمّبا لن ت�صدقها اإاّل عندما ترى مملكة 
البالغة باأّم عينك، لكنني اليوم، وقد اأو�صكت اأنت و»خالد« على بلوغ 
الع�صرين من عمركما �صاأخربكما ب�صر اأخفيته عنكما، وكان �صبًبا يف 
خويف عليكما بهذا ال�صكل املر�صي، �صّر يتعلق بكاتبة التقْت بها عّمتك 

»حبيبة« وزوجها »ُيو�صف« هناك، على اأر�ض مملكة البالغة.
اأوراقه  كانت  الذي  »الُقْلُقطار«  كتاب  واأم�صك  جل�صته،  يف  اعتدل  ُثّم 
ب�صبب  اأ�صابها  عفنا  هناك  وكاأّن  والَتوت  اأطرافها  اخ�صّرت  �صفراء 
الرطوبة، وكان له غالف قامت ومرق�ض ي�صبه جلد الب�صر، تفوح منه رائحة 

كريهة ت�صبه رائحة العرق، وقال وهو يرفعه لرياه اجلميع:
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-هذا الكتاب، كان اآخر ما كان بني يدي الكاتبة قبل اأن متوت
�صاحت »�صارة«: 

 -يا اإلهي، هل ماتت هناك؟ على اأر�ض مملكة البالغة؟
 -بل يف بيتها.

و�صعت »�صارة« يدها على فمها و�صاألت بخفوت:
 -كيف؟

رفع »اأن�ض« حاجبيه وقال: 
تنتقل  اأن  ا�صتطاعت  ما  بطريقة  اأّنها  ويبدو  كاتبة،  كانت  -»ِم�صكة«    
من  �صخ�صية  �صورة  يف  ولكن  كمحاربة  لي�ض  البالغة،  مملكة  اإىل 
تبدو  كانت  ما،  بطريقة  مّلها  حّلت  »ُيو�صف«،  رواية  �صخ�صيات 
وتعي�ض حياتها،  بكلماتها،  تنطق  نف�صها،  ال�صخ�صية  هناك مبالمح 
ولي�ض لها احلق يف الدفاع عن كتاب ما لت�صرتده، الأّنها لي�صت ماربة.
غالف  على  املنقو�صة  »الُقْلُقطار«  كلمة  يف  يحّدق  وهو  »خالد«  �صاأله 

الكتاب: 
 -واأين ذهبت ال�صخ�صية نف�صها؟

قال »ُيو�صف«:
ا�صتمرت،  حولها  تدور  التي  فاالأحداث  هي،  كما  ظّلت  اأّنها  -يبدو   

ودورها ظّل كما هو! ومن َعاين فقط هو »ِم�صكة«.
�صاأله »حمزة:  

 -هل التقيتما بها قبل وفاتها؟
تنحنح »ُيو�صف« ُثّم قال: 
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 -ال...كانت حتاول االت�صال بي بالهاتف، لكّنها مل تتمكن من الكالم، 
حتى الر�صائل االإلكرتونية ور�صائل الهاتف التي ات�صح اأّنها اأر�صلتها 
بالهاتف  االت�صال  اإعادة  حاولُت  وكّلما  فارغة!  منها  ت�صلني  كانت 
اأّن هذا الرقم غري موجود باخلدمة! مل  كان يجيبني امل�صجل االآيل 

اأكن على علم باأّنها »ِم�صكة« .
هّز »حمزة« كتفيه و�صاأله: 

-وكيف عرفتم كّل هذا اإًذا؟
اأجابه »اأن�ض«: 

يدها،  وبخّط  العادّي،  لـ»ُيو�صف«بالربيد  اأر�صلتها  التي  ر�صالتها   -من 
بقلم ر�صا�ض عادّي، بعد عودتها من مملكة البالغة.

اأغم�ض »اأن�ض« عينيه هنيهة واأ�صاف قائاًل:
-بعد وفاة »ِم�صكة« ُقمنا بزيارة �صقيقها بعد اأن عاد من »كندا« ليقوم 

بدفنها وكّنا نعّزيه عندما راأينا هذا الكتاب على مكتبها.
التفت »اأن�ض« نحو كتاب »الُقْلُقطار«، وقال وهو يحّدق يف غالفه: 

 -هذا كتاب لل�صحر، وهذا اجلزء االأّول منه، فيه الكثري من الطال�صم 
تلك  يردد  من  خلدمة  وت�صخريهم  اجلّن  ال�صتجالب  ت�صتخدم 
ال�صالالت،  من  الكثري  على  يحتوي  ولالأ�صف  املذكورة،  الطال�صم 
ومن ي�صتخدمها يخ�صر الكثري من دينه ونف�صه وروحه، ورمّبا يخ�صر 
ا  الثاين منه يحكي ق�ص�صً اأّن اجلزء  تنويه  نهايته يوجد  حياته، يف 

حدثت بالفعل، لكننا مل جنده بني الكتب التي جلبناها من هناك. 
�صاأل »حمزة« وهو يرنو لوالده: 
 -وملاذا مل تتخّل�صا منه يا اأبي؟

زفر »اأن�ض« بحنق وقال: 
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 -كل الطرق التي نعرفها مل تنجح، جربنا اأنا و»ُيو�صف« حرقه، وجربنا 
متزيقه، حتى اأننا �صكبنا عليه االأحما�ض ليهرتئ، كان يختفي ويظهر 
ي�صمد  »الُقْلُقطار«  غريب!  الكتاب  هذا  اآخر!!  مكان  يف  اأخرى  مّرة 

اأمام كّل �صيء، ال بّد اأّن هناك طريقة خمتلفة وغريبة الإبادته.
�صاأله »خالد« وعيناه ملت�صقتان بغالف الكتاب: 

 -وهل قامت »ِم�صكة« با�صتخدام طال�صمه يا اأبي؟
 -نعم عن طريق اخلطاأ.

 -ماذا تعني؟
اعتدل »اأن�ض« يف جل�صته وبداأ ي�صرح:

 -مل تكن »ِم�صكة« �صاحرة، ومل ت�صع لال�صتعانة باجلّن يف االأ�صل عندما 
كانت تقراأ الكتاب، هناك من �صللها لي�صتغلها يف فتح الطريق ململكة 

البالغة، وما زلنا نبحث عنه.
هّزت »�صارة« راأ�صها بحرية و�صاألته:

 -كيف حدث كّل هذا؟
و�صع  »اأن�ض« ر�صالة »ِم�صكة« اأمامهم وقال: 

-�صتجدون كّل �صيء بر�صالتها تلك.
�صفافة  بال�صتيكية  بطبقة  الّر�صالة  تغليف  على  ا  حري�صً »اأن�ض«  كان 
حتى ال تهرتئ، بداأ يقروؤها بروّية، واأن�صتوا اإليه يف خ�صوع، واأطبق عليهم 
ال�صمت بعد اأن اأنهاها، وكاأّن على روؤو�صهم الطري، �صاأله »خالد« بف�صول 

�صديد:
 -اأين اجلزء االآخر من هذا الكتاب؟

 -مفقود...مل جنده بني كتب »ِم�صكة«. 
 -وكيف و�صل كتاب »الُقْلُقطار« اإىل هنا؟
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-عندما التقينا ب�صقيقها كما اأخربتكم منذ قليل، وكنا على علم بوجود 
�صراء  عليه  عر�صنا  ر�صالتها،  يف  ذكَرْت  كما  اأخته  ببيت  الكتاب 
مكتبتها، وبعد اأن تعّرف على »ُيو�صف« الأّنه كاتب م�صهور اأهدانا كّل 
اأو  يهتم،  الأّنه ال  فيها  زاهًدا  ُكتب عتيقة، فقد كان  ما مبكتبتها من 
رمّبا الأّنه كان على �صفر ولن يتمكن من حملها معه! وكّنا نعلم من 

ر�صالتها موا�صفات الكتاب. 
قال »حمزة« بغ�صب:

 -ولهذا قمت بحب�صنا بالبيت وحرمتنا من اال�صتمتاع بطفولتنا. 
بعناده  اأتعبه  قلياًل، طاملا  فيه  ومتّعن  »حمزة«  ابنه  وجه  »اأن�ض«  طالع 
ال�صديد، لكّنه كان يعلم اأّن ابنه يخفي خوفه الذي كان هو �صبًبا فيه خلف 

هذا القناع، اأجابه وما زالت عيناه معّلقتني بعينيه: 
وعودتهم  اأَ�صرهم  من  وا�ِصر«  »الدَّ حترر  يف  ت�صبب  حدث  ما  -الأن   

ب�صلطانهم وطغيانهم لعامل »مملكة البالغة«. 
�صاأله »خالد« بف�صول: 
وا�ِصر«؟  -ومن هم »الدَّ

قال »اأن�ض« وهو مي�صح جبهته بتوّتر: 
-ع�صرية من اجلن كانت تعيث يف اأر�ض اململكة ف�صاًدا، طغوا يف بقاعها 
واأكرثوا فيها الف�صاد ل�صنوات طويلة، وكان جلدكم »اأبادول« الف�صل 
يف اإنهاء حقبتهم تلك، ون�صر »املجاهيم« عليهم، لهذا هم يكرهونه، 
وقرروا االنتقام منه بخطف حفيد من اأحفاده، لريبوه على �صريعتهم 
الذي  »اأبادول«  فوؤاد  تخرتق  �صوكة  ليكون  به،  يوؤمنون  ما  ويلقنوه 
وزعيم  »ِم�صكة«  وفاة  منذ  منه،  ولينتقموا  القيم،  عن  ون�صله  يدافع 
»الّدوا�صر« يطارد »اأبادول« يف اأحالمه ويكرر تهديده له، لهذا ُكنت 

اأخاف عليكما، وما زلت اأخاف!
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قالت »�صارة« وهي تعقد كّفيها على املكتب: 
وا�صر« و»املجاهيم«!  -اإًذا كالهما كان يف رواية كاتب ما...»الدَّ

-بالتاأكيد، كان هذا منذ �صنوات طويلة، وقتها كان »اأبادول« يف ريعان 
وال  اأبي،  وال  اأنا،  ال  رحلته،  خالل  منا  الأّي  قلًقا  ي�صكلوا  مل  �صبابه، 
دوًما  »املجاهيم«  وكان  �صرورهم،  من  نعاِن  مل  »�صاّرة««،  يا  والديك 
وا�ِصر« فلن يكونوا اأبًدا يف �صف اأي  يف �صّفنا واأعانونا كثرًيا، اأّما »الدَّ

�صخ�ضٍ ينتمي لعائلة »اأبادول«.
قال »حمزة« غا�صًبا:

خالل  الرمز  يظهر  اأن  املمكن  من  كان  قبل!!  من  تخربنا  مل  -ملاذا 
ال�صنوات املا�صية، كما ظهر لعمتي قبل بلوغها الع�صرين من عمرها! 

الحت ابت�صامة �صاخرة على �صفتي »خالد« وقال له:
-يبدو اأّنك االآن ت�صّدق يا �صاح!!

ا�صطرب »حمزة« وكاد يعّنف اأخاه، لوال »ُيو�صف« الذي رّبت على كتفه 
ليهدئه، نّك�ض »اأن�ض« راأ�صه وقال وهو ي�صد قب�صه يده:

ة »حمزة«  -ما زلت اأ�صعر بالذنب الأنني ُكنت �صبًبا يف توّتركما وخا�صّ
وهذا انعك�ض على درا�صته، كما اأنني ال اأعرف كيف �صاأنقذكما هناك، 
ق�صيت  ولهذا  اإىل هناك،  ل�صبقتكما  ا�صتطعت  لو  �صيء،  بيدي  لي�ض 
االأعوام املا�صية واأنا اأدر�ض بحذر يف هذا الكتاب، لعّلني اأ�صل ل�صيء 
اأرغب  التي مل  االأ�صرار  الكثري من  ُك�صفت يل  اأخفي عليكم،  ما! وال 
عوامل  عن  خطرية  واأخرى  ال�ّصحر،  عن  اأ�صرار  معرفتها،  يف  يوًما 
اجلّن، اأدركت اأّن حولنا الكثري من املخلوقات التي ال نراها باأعيننا، 
لكّنها ترانا، وتراقبنا، وتعرف الكثري عّنا، وال يحمينا منها اإاّل ذكر 

اهلل!
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لكنه  كتفه  يده على  لي�صع  منه  كاد يقرتب  اأبيه،  اأ�صفق »حمزة« على 
مل يفعل، ما زال هناك حاجز بينهما، لكّنه االآن يعرف �صبب قلقه الدائم 
وان�صغاله، اأراد اأن يقول �صيًئا لوال »فرح« و»�صليمان« اللذان اقتحما الغرفة 
وهما يحمالن الك�صتناء، �صّج املكان ب�صحكاتهما، خرجوا جميًعا ا�صتجابه 
لنداء ال�صّيد »كمال« الذي اأخربهم اأّن اجلد االأكرب »اأبادول« يطلب منهم 
املكتب،  على  مفتوًحا  ال�صحر  كتاب  »اأن�ض«  ترك  ملجل�صه،  االآن  احل�صور 
و�صار معهم جتاه غرفة املعي�صة، الحظت اأّم »اأن�ض« توّتر ابنها وكذا باقي 
اأفراد العائلة، فقامت بقلب دّفة احلديث عن اأ�صياء اأخرى لتخفف عنهم، 
باحلديقة،  القابعة  املكتبة  يفّكر يف  كان »حمزة«  بينما  بالفعل،  وجنحت 
لقد قرر اقتحامها الليلة بعد اأن ينام اجلميع، ملاذا ال يهدمها اأو يحرقها 
ليتخّل�ض من تلك العفاريت التي يرثثرون عنها، كان يرغب ب�صّدة يف ك�صر 
هذا ال�صعور بالقلق وهذا اخلوف الذي بداأ يت�صّرب اإىل نف�صه بعد حديث 

اأبيه، وهو يكره اخلوف!

r
�صرخة هلع �صقت دياجري الظالم التي خّيمت على بيت اجلّد »اأبادول«، 
كانت هناك فجوة �صوداء معّلقة يف الهواء تدور يف دّوامة وت�صحب اأ�صغر 
حفيداته »فرح« لتبتلعها، كانت ابنة عّمتها »�صاّرة« جتذبها من ذراعيها 
وهي تثّبت قدميها على االأر�ض وت�صرخ معها يف اآن واحد، فقد كانت اأّول 
من هرع اإليها عندما ا�صتغاثت مبن بالبيت. اهتّزت جدران البيت وكاأّن 
مكتب  لغرفة  وهرعوا  العائلة،  اأفراد  باقي  ا�صتيقظ  ي�صربه،  قوّيا  زلزااًل 

اجلّد حيث كانت الفجوة ال�صوداء تت�صع وتت�صع، �صرخت »فرح«:
-اأبي...اأنقذين.

قوته،  باأق�صى  ي�صحبها  اأن  وحاول  االآخر  ابنته  بذراع  »اأن�ض«  اأم�صك 
تت�صبث  كانت  التي  »�صارة«  �صاقا  بداأت  �صديدة،  كانت  ال�صحب  قّوة  لكن 
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بذراع »فرح«  تتحّركان من مكانهما وتنزلقان على االأر�ض، اقرتب »خالد« 
واأم�صك بذراع اأخته مع ابنة عّمته لي�صحباها لكّنهما مل يتحّركا معها قيد 
اأمُنلة، انفلتت يد »فرح« من يد اأبيها ف�صقط على االأر�ض، اقرتب »خالد« 
فتمّكنت  ويخّل�صها،  ليقتن�صها  خاطفة  ب�صرعة  وا�صتدار  اأخته  واحت�صن 
»�صارة« من جذبها و�صقطتا بجوار »اأن�ض«، يف ملحة عني كانت الفجوة قد 
ابنه  الفجوة خلف  اإىل داخل  القفز  »اأن�ض« وحاول   وثب  ابتعلت »خالد«، 
لكّنها لفظته بقّوة لي�صطدم بحائط الغرفة املقابل لها، �صرخت »مرام« 
يف هلع وخّرت »فرح«على ركبتيها واأجه�صت بالبكاء، لقد اختفى »خالد« 
كان  فقد  »حمزة«  اأّما  الذهول،  من  حالة  يف  جميًعا  كانوا  عني،  ملحة  يف 
نم على باب الغرفة، فقد و�صل يف اللحظات االأخرية،  يقف متخ�ّصًبا كال�صّ
اأخطاأ  الهواء.  يف  تدور  ُثّم  »خالد«  التواأم  اأخاه  تلتقم  وهي  الفجوة  وراأى 
ال�صغريان »�ُصليمان« و»فرح« عندما اقرتبا بف�صول من كتاب »الُقْلُقطار« 
الغريب الذي و�صعه »اأن�ض« الليلة املا�صية على مكتب »اأبادول« بعد اأن اأنهى 
حديثه مع ولديه »حمزة« و»خالد« عن هذا الكتاب، مل يعلم ال�صغريان اأّن 
تكرار تلك الكلمات املكتوبة على هام�ض اإحدى �صفحاته ب�صوت م�صموع 

�صيت�صبب يف تلك امل�صيبة!
والكّل  يتخبطون  كانوا  بالبيت،  من  كّل  على  مّرت  ع�صيبة  حلظات 
املّرة، مل حتمله  اختفاء »خالد« خمتلًفا هذه  واحد،  كان  اآن  يتحّدث يف 
»حمزة«  كان  ت�صليمه.  على  ليطمئنوا  »الرمادي«  يظهر  ومل  ال�صقور، 
اتخذه  الذي  قراره  نّفذ  لقد  للتّو،  املكتبة  من  عاد  فقد  للغاية،  غا�صًبا 
اأبيه  مع  حديثه  بعد  ف�صوله  كبح  من  يتمكن  مل  بالفعل،  املكتبة  واقتحم 
عن مملكة البالغة، ف�صار وهو يغالب خماوفه و�صط ظلمة احلديقة وفتح 
املكتبة،  كانت يده تقب�ض بقّوة على الع�صا الغليظة التي حملها ليحطم 
بها كّل �صيء، لكّنه مل يفعل، ومل ُي�صعل بها احلريق كما قرر، بل بداأ يفّت�ض 
وي�صحب كتاًبا تلو االآخر ويقّلب �صفحاته، كاد يعود للبيت عندما مل يجد ما 
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ي�صبع ف�صوله، ال ُكتب تتحّرك، ال رموز، ال �صور تظهر على �صفحات ُكتب 
عتيقة بي�صاء خالية من الكلمات، ولكن...

وحاول  باملكتبة  وهو  و�صمعها  »فرح«  اأخته  �صرخات  تعالت  عندما 
اخلروج ليجيب ا�صتغاثاتها...انغلق باب املكتبة فجاأة، ودارت حوله الُكتب 
تعليمه  على  ا  حري�صً اأبوه  وكان  بالفعل،  الرمز  راأى  املعهودة،  بطريقتها 
اأفقيان متوازيان االأ�صفل منهما يت�صل  االأرقام الّنوبية، خطان ق�صريان 
ما  و�صريًعا  »ديجا«،  النوبية  باللغة  خم�صة  الرقم  هو  هذا  دائري،  ب�صكل 
هذا  مّت  الكلمات.  من  اخلايل  الكتاب  �صفحة  على  وجهه  �صورة  ظهرت 
وانطلق  الكتاب  التقط  يتزايد،  بالبيت  ب�صرعة �صديدة، وكان �صراخ من 
اأبًدا هول منظر تلك  ا جتاه البيت ليخربهم مبا حدث، لن ين�صى  راك�صً

الفجوة وهي تبتلع اأخاه! قال بخفوت وهو يرفع الكتاب يف يده:
-لقد راأيت الّرمز وظهرت �صورتي بهذا الكتاب.

املنقو�ض  اال�صم  وقراأ  غالفه  وتاأّمل  منه  الكتاب  وتناول  »كمال«  اأقبل 
عليه متعجًبا...»اأُوري«!

 حاول »اأن�ض« اأن ي�صتعيد رباطة جاأ�صه ومد يده بر�صالة »ِم�صكة« البنه 
»حمزة« وقال له:

من  تخرجها  وال  فيها،  حرف  لكّل  وانتبه  معك،  الّر�صالة  هذه  -خذ 
غالفها حتى ال تهرتئ، فقد اقرتب و�صول »الرمادي«.

ُثّم اأخرج »اأن�ض« من جيبه نف�ض املفتاح الذي و�صعه اأبوه يف يده منذ 
ا  �صنوات، قبل الّرحيل اإىل مملكة البالغة، ف�صوف يحتاجه »حمزة« اأي�صً
قال  فقدانه،  من  وحّذره  له  اأعطاه  العظمى،  املكتبة  اإىل  ي�صل  عندما 

»حمزة« هلًعا وهو يتلجلج يف حالة ه�صتريية:
-ولكنني ل�صت م�صتعًدا للذهاب.

�صاح »اأن�ض« بانفعال �صديد وهو ي�صرب على �صدره:
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-كيف جتروؤ على قول هذا، اأخوك هناك يحتاجك.
-كيف يا اأبي..كيف؟

ابنه فتذّكر كيف كان �صعوره عندما كان  »اأن�ض« ا�صفرار وجه  الحظ 
يف موقفه منذ �صنوات، جذبه من ذراعه واحت�صنه بقّوة وقال وهو يحاول 

اإظهار متا�صكه:
-اأين جراأتك وقّوتك التي طاملا تتباهى بها يا ولدي؟ 

-مل اأكن يوًما جريًئا..ُكنت اأت�صنع هذا يا اأبي. 
حّدق يف عينيه وقال:

-لكّنك قوي...اأعرفك، �صتتغلب على كّل خماوفك يا بنّي.
ُثّم اأ�صاف وهو يربت على ظهره:

-اأرجوك...متا�صك.
مّرت حلظات ثقيلة، كان »حمزة« مرتبًكا وهو يقول:

-ماذا �صنفعل؟
قال »ُيو�صف« وعيناه مثبتتان على كتاب ال�صحر الذي جلباه من بيت 

»م�صكة«:
-اأخ�صى اأن...

-ماذا؟
ة بكاتب ما، كما حدث لـ»ِم�صكة«،  -اأّن »خالد« دلف االآن يف رواية خا�صّ

و�صيحّل مّل �صخ�صّية فيها.
حتت  متيد  االأر�ض  زالت  وما  راأ�صها  مت�صك  وهي  »مرام«  �صاحت 

قدميها:
-نعم، يبدو ذلك، هكذا رحلت »ِم�صكة«، بال كتاب معها، فهي مل تكن 

ماربة.
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�صاح »حمزة« بغ�صب:
-وما احلل؟

قال »اأبادول« الذي كان يلتزم ال�صمت، وكان قلبه يخفق ويعت�صر يف 
�صدره:

-فلن�صرب حتى ي�صل »الرمادي«، حتًما �صيحدث �صيء ما.
�صاأله »حمزة«:

-ومن اأين اأتيت بهذا اليقني؟
وهداأت  ال�صكينة،  فظللتهم  الفجر  اأذان  انطلق  اللحظة،  تلك  يف 
اأنفا�صهم قلياًل رغم هول ال�صدمة عليهم، جل�ض كّل منهم مكانه، بع�صهم 
على املقاعد، وبع�صهم على االأر�ض، وكان »حمزة« ممن جل�ض على االأر�ض 
جتاهه  »اأبادول«  التفت  اأخرى،  مّرة  الفجوة  ظهور  يرتقب  وكاأّنه  متاأّهًبا 

وقال ب�صوت واثق:
يثق  ممن  قريب  اهلل  وفرج  باليقني،  عامر  باالإميان  املمتلئ  -القلب 

بقربه يا ولدي.
تناهى اإىل �صمعهم �صوت نعيق غربان، اأجفل »حمزة« و�صاألهم:

-ما هذا؟
قال »اأَن�ض«:

-تلك الغربان التي اأخربُتك عنها.
ر�صقت كلمات »اأن�ض« يف قلب ابنه«حمزة« الذي �صاح يف تخّبط:

-ل�صُت م�صتعًدا للذهاب، ال اأ�صّدق هذه الرتهات، هذه جمّرد خدعة، 
�صتظهر الفجوة و�صيعود  االآن!

ويف حلظة طي�ض اأم�صك كتاب »الُقْلُقطار« الذي كان ال يزال على مكتب 
جّده وكرر اجلملة املكتوبة ثالث مّرات ب�صوت م�صموع، اأغ�صب فعله هذا 
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وكادت  ال�صوداء  الفجوة  انبثقت  عليه،  ي�صيح  اجلميع  فبداأ  وجّده،  اأباه 
من  يخرج  كان  كالطود،  ثابًتا  قبالتها  ووقف  »اأبادول«  اقرتب  ت�صحبه، 
ا�صتند  لتبتلعها،  الفجوة  امللّونة كّلها تتجه نحو  ي�صبه االأطياف  ج�صده ما 
حدقتا  ات�صعت  بتمّعن،  وتاأّملها  ويحوقل  يب�صمل  وظل  بثبات  ع�صاه  على 
عينيه، ُثّم فغر فاه وبدا وكاأّنه يرى �صيًئا غريًبا! قال ب�صوت عاٍل كان له 

�صدى مهيب: 
-يا اإلهي! اأمانو�ض!

تردد ال�صوت خاللها وكاأّن تلك الفجوة املعّلقة يف الهواء بئر عميق ال 
نهاية له، قال مّرة اأخرى وما زالت عيناه معّلقتني بالفجوة:

-اأغلق املمر اأّيها احلار�ض.
 ظلت الفجوة تدور وتت�صاءل حتى �صارت نقطة �صغرية �صوداء تال�صت 
يراقبونه  وهم  يحب�صونها  كانوا  التي  اأنفا�صهم  التقطوا  اأعينهم،  اأمام 
وهو يقف اأمامها، التفت غا�صًبا والأّول مّرة �صاح موجًها حديثه حلفيده 

»حمزة« وقال وهو يجّره من ذراعه:
اأّنك  تدري  اأما  العودة،  اأخيك طريق  على  تقطع  االأحمق، كدت  -اأّيها 
الطريقة ملا �صرت مارًبا قّط، �صتكون مثله حبي�ض  بتلك  لو دلفت 

�صخ�صية هناك، لن تعرفه ولن يعرفك!
قاطعه »حمزة« بخجل وهو ي�صري معه و�صاأله بانك�صار:

-ماذا تعني »اأمانو�ض«)1)؟ وكيف اأغلقت تلك الفجوة؟ اأ�صعر اأّن راأ�صي 
�صينفجر.

داهمت »اأبادول« موجة من ال�صعال فجاأة، يبدو اأّن اجلد تاأّثر بوقوفه 
جتاه تلك الفجوة، بدا عليه الوهن! قال وهو مي�صح وجهه:

)1) أمانوس واحد من أشهر الجبال يف جنوب غرب تركيا، ويُطلق عليه جبل الّنور. 



45

ا�صم ممر من ممرات عديدة كانت بني عاملنا وعامل  -»اأمانو�ض« هو 
ولكّل ممر  االأزل،  املكتبة من قدمي  اأغلقها حّرا�ض  البالغة،  مملكة 
لفتح  اأدت  »ِم�صكة«  رددتها  التي  الكلمات  تلك  عظيم،  حار�ض  منها 

هذا املمر.
قطع »اأبادول« كالمه وقال بحزم:

-هّيا اإىل غرفة االأ�صباح...االآن! 

r
عليهم،  يتمّرد  »حمزة«  زال  ما  االأ�صباح،  غرفة  جتاه  اجلميع  هرول 
هرعت »مرام« البنها واحت�صنته بقّوة ف�صكن يف ح�صنها واأغم�ض عينيه 

بينما هم�صت اإليه بخفوت وهي حتب�ض دموعها:
-اثبت يا ولدي من اأجل اأخيك.

على  األقوا  الثاين،  ولده  يوّدع  وهو  »اأن�ض«  على  حرجة  حلظات  مّرت 
عاتق »حمزة« م�صئولية اإعادة اأخيه، وكان اأكرث االأبناء تكذيًبا لكّل ما ُحكي 
لهم خالل اأم�صيات كثرية مّرت حتت �صقف هذا البيت، ورمّبا كل االأحفاد 
يقولها  كان  اإاّل »حمزة«  به،  يفّكرون  لكّنهم ال يجهرون مبا  ي�صّدقون،  ال 

�صراحة يف وجه اأبيه واأّمه وجده.
 خرجوا جميًعا من غرفة االأ�صباح، قال »اأبادول« بثبات:

-�صاأبقى معه.
اأدار ظهره لهم وتركهم وهم يتبادلون نظرات التعّجب والقلق ال�صديد، 
اأن�صتا يف �صمت ف�صمعا  وبقي »اأبادول« مع حفيده! واأغلق الباب بنف�صه! 
خفق جناحني يف الهواء، و�صل »الرمادي«، ودلف من نافذة الغرفة ووقف 
قبالتهما بوقار كعادته. وفور اأن راأى »اأبادول« قام ب�صّم جناحيه يف خ�صوع 
واأحنى راأ�صه حتّية له، اقرتب »اأبادول« واحت�صن ال�صّقر يف م�صهد مهيب 
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اق�صعر له بدن »حمزة« وهو يرى ال�صقر ي�صتطيل بج�صده ويب�صط جناحيه 
ويغطي ظهر »اأبادول« بري�صه، �صرت رجفة يف ج�صده وكاد قلبه يقفز من 

بني اأ�صلعه، تراجع »الّرمادي« ُثّم قال:
-ا�صتقت اإليك يا »اأبادول«.

قال »اأبادول« بتاأّثر:
ا يا �صديقي. -واأنا اأي�صً

-مل يكن اللقاء يف الروؤى كافًيا...
قاطعه »اأبادول« باإ�صارة من يده لي�صمت، وكاأّنه اأراد اأن يخفي �صيًئا ما 

عن »حمزة«، ففهم ال�صقر وقال وهو يوّقع كلماته حرًفا حرًفا:
اإىل  حفيَدك  الكتِب  اختياِر  خرُب  ي�صل  اأن  قبل  ُن�ضرع  اأن  بّد  -ال 

»الّدوا�صر«.
ُثّم اأدار راأ�صه جتاه »حمزة« وقال ب�صوت ي�صوبه القلق:

-لقد عاد »الّدوا�صر« لظلمهم وبط�صهم، وال بّد اأن ت�صاعدنا.
بنظرات  وطالعه  كتفه  على  يده  وو�صع  »حمزة«  من  »اأبادول«  اقرتب 
تفي�ض حًبا وقال ب�صوت يغمره احلنان وهو مُي�صك بالكتاب يف يده االأخرى:
اأداء  على  قدرتك  يف  اأثق  واأنا  »حمزة«،  يا  االآن  الوحيد  اأملنا  -اأنت 
يوًما يف  دّونت  التي  القيم  تلك  لن حتارب فقط ال�صرتداد  مهّمتك، 

هذا الكتاب، بل �صتعيد اأخاك.
قال »حمزة« بتوّتر: 

-وكيف �صاأعرفه وهو على �صورة وهيئة اأخرى؟
حولك  من  وراقب  عنه  ابحث  »حمزة«،  يا  ريب  ال  �صعبة  مهّمة  -هي 

جيًدا، اعتمد على فرا�صتك، وابحث عن عالمة ما، وال تت�صّرع.
ُثّم اأردف قائاًل:
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-اأنت تعرفه جيًدا، ابحث عن الروح ال عن ال�ّصكل، وال تنخدع باملالمح، 
وجودك بالقرب منه �صيثّبته ويبعث يف نف�صه الطماأنينة.

واأكمل وهو مي�صح على كتاب »حمزة«:
-هذا كتابك، عنوانه »اأُوري«.

-وماذا تعني؟
رفع »اأبادول« حاجبيه وقال:

-كلمة نوبية، وتعني »اأجنحة«.
-اأجنحة �صقور؟

اأطرق »اأبادول« وقال بهدوء:
-ورمّبا اأجنحة كائن اآخر! اأو رمز ملعنى نبيل...اأنت وحدك �صتعرفه!

قال »حمزة« وكاأّنه اكت�صف �صيًئا هاًما للتّو:
-هذا الرمز الذي ر�صمته«م�صكة« يف نهاية ر�صالتها، كان يحوي جناحني 

يف�صل بينهما �صيف غريب ال�صكل...األي�ض كذلك؟ 
-بلى، وعليك بقراءة ر�صالتها مّرة اأخرى، لعّلها ُت�صاعدك

قاطعهما »الرمادي« بحركته الفجائية، فالوقت ميّر، �صرب بجناحه 
فجاأة، ووقف على راأ�ض »حمزة« كما فعل مع اأبيه »اأن�ض«، وجّده »كمال«، 
»حمزة«  لها  ُيعّد  مل  التي  الرحلة  وبداأت  قبل،  من  »اأبادول«  اأبيه  وجّد 
عّدته، ومل يح�صب لها ح�صاًبا، ومل ي�صّدق للحظة اأّنها �صتحدث له! وفور 
وترّنح  �صديد،  بدوار  »اأبادول«  �صعر اجلّد  االأ�صباح،  اأن اختفى من غرفة 
وهو ي�صري جتاه الباب، لقد كان وقوفه اأمام فجوة ممر »اأمانو�ض« خطًرا 
للغاية، وقد جازف لينقذ حياة حفيده. ا�صطدم راأ�صه بجدار الغرفة وفقد 

وعيه يف احلال!
r
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3   
»وّضاح«

»حمزة«.....
كانت  البالغة،  مملكة  فوق  يحّلق  وهو  بجناحه  »الّرمادّي«  مال 
الب�صاتني ترتدي اأبهى حللها ال�صند�صية اخل�صراء، منظر فردو�صي خاّلب 
كان يتجّلى كّلما عربنا جباًل من اجلبال ذات القمم البي�صاء التي كانت 
تنا�صق  يف  البع�ض  بع�صها  على  ُثّم  علينا  ت�صلم  وكاأّنها  حتتنا  من  تتواىل 
باأوراقها امللّونة تتوّزع ب�صكل بديع،  اأ�صجار القيقب  بديع، من بعيد كانت 
وهو  »الّرمادّي«  حتيي  وكاأّنها  بدت  ال�صقور  من  عظيمة  بكوكبة  مررنا 

يحملني، بدا وكاأّن بينهم وبينه اإ�صارة ُمتَّفًقا عليها!
زعيمهم  يتقدمهم  ومتوازية  منتظمة  خطوًطا  ي�صكلون  وهم  ابتعدوا 
وكاأّنه يقود لواء حرب ما!، وفجاأة! تبعرثوا يف �صماء مملكة البالغة كّل 
وكاأّنهم  منتظم  بتكتيك  ويرتفعون  ينخف�صون  خمتلف،  اجتاه  يف  منهم 
يواروننا عن االأنظار،  زاد »الّرمادّي« من �صرعته و�صّم جناحيه اإىل ج�صده 
ب�صط  ُثّم  بقلبي وهو يهوي،  ال�صرق ف�صعرت  املدفع جتاه  وانطلق كقذيفة 
وبداأ  االأطراف  مرتامية  عفراء)1)  اأر�ٍض  على  وعرج  اأخرى  مّرة  جناحيه 
و�صعهما،  على  مفتوحتان  وعيناي  م�صدوًها  كنت  دوائر،  يف  فوقها  يحّلق 
قلبي يتواثب يف �صدري من هول ما اأراه واأعي�صه، �صاألته و�صوتي يرجتف:

-ملاذا ابتعدت عن تلك الب�صاتني؟
-�صنهبط هنا.

قلُت با�صتنكار:

)1) العفراء هي األرض البيضاء التي مل توطَّأْ. 
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-ماذا! يف هذه البقعة اخلالية من الب�صر! اأين ق�صر »احلوراء«؟ واأين 
النهر االأخ�صر؟ ومتى �صاألتقي باملغاتري و»الزاجل االأزرق«؟

قال بحزم �صديد:
-لي�ض االآن فرحلتك تختلف عن رحلة اأبيك،كما اأّنهم ال يعلمون بخرب 

و�صولك.
-كيف هذا؟!

�صمت هنيهة وقال بنربة ي�صوبها القلق:
االأبي�ض«  »الوادي  اإىل  اأُح�صرك  اأن  و�صرّي  ر�صمي  ب�صكٍل  مني  -ُطلب 

حلمايتك.
�صاألته متوج�ًصا:

-ومن طلب منك هذا؟ ولتحميني ممن؟
قال �صارًحا ب�صوته العميق:

د »الّدوا�صر« الأحفاد »اأبادول« بعد ما حدث  -حّرا�ض املكتبة علموا برت�صّ
مّرة  »اأمانو�ض«  ممر  فتح  خرب  لهم  وو�صَ تقريًبا،  عاٍم  ع�صرين  منذ 
اأخرى، كما اأّنهم يعرفون بالتاأكيد بخرب اختيار الكتب لك كمحارب، 
فقرر كبري احلّرا�ض حمايتك باإخفاء اأمر و�صولك الأر�ض اململكة حتى 
عن »املغاتري« فال بّد اأّنهم االآن مراقبون من ِقبل »الّدوا�صر«، لتتمكن 

من اأداء مهّمتك اأّيها املحارب.
ُجلت بعينّي يف املكان وقلت:
-ال اأرى اأّي اأثر للب�صر هناك!

اح«. -ال تقلق، فعلى هذه االأر�ض العفراء �صتلتقي بـال�صّيد »و�صّ
اح«؟ -ومن هو ال�صّيد »و�صّ

اأ�صدر غقغقة طويلة ُثّم قال:
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-اإّنه حار�ض ممر »اأمانو�ض«، الذي كانت بدايته تلك الفجوة ال�صوداء 
ميّر  من  فكّل  هوّيته،  احلار�ض  هذا  علم  لقد  اأخاك،  ابتلعت  التي 
خا�ّض  كتاب  يف  ا�صمه  مع  وجهه  �صورة  تظهر  املمّرات  تلك  من 
باملكتبة العظمى، اأخوك لي�ض مارًبا االآن، لكنه زائر، والزّوار هنا 
ة، واآخر زّوار  ي�صت�صيفهم البع�ض من اأهل اململكة بطريقتهم اخلا�صّ

ممر »اأمانو�ض« كان امراأة ُتدعى »ِم�صكة«، واأظّنك تعرفها.
قلت بثقة:

تها. -بالتاأكيد اأعرف ق�صّ
- لكّننا ال نعرف يف اأّي �صخ�صّية وهيئة حّل  »خالد« على اأر�ض مملكة 
ا  زال غام�صً ما  االأمر  »اأََمانو�ض«، فهذا  بعد عبوره من  البالغة هنا 
املمرات  تلك  اإغالق  قرار  كان  لهذا  جميًعا،  ولنا  املمّرات،  حلّرا�ض 
للخطر،  اململكة  يزور  من  تعّر�ض  الأّنها  طويلة،  �صنني  منذ  حتمي 

ا. وتعّر�ض اأهل اململكة هنا للخطر اأي�صً
جر ف�صاألته: �صعرُت بال�صّ

-وهل لكّل ممر من تلك املمّرات حار�ض واحد فقط؟
العظيم  ال�صاأن  ذوي  القدامى  العظمى  املكتبة  حّرا�ض  وهو من  -نعم؛ 

واملكانة املتمّيزة.
�صيًئا ف�صيًئا حتى  »الّرمادي« يخفف من �صرعته ويهبط تدريجًيا  بداأ 
ارتقى  بينما  ركبتّي  ف�صقطت على  تركني فجاأة  االأر�ض،  اأقدامي  الم�صت 
هو يف ال�صماء وهو ي�صدر غقغقة  غريبة كان لها �صدى مهيب يف االأجواء، 
وكاأّنه ينذر اأحدهم بو�صويل، ا�صتندت على االأر�ض الأقف فتعّفرت يداي، 
وهو  »الّرمادي«  اأتاأّمل  واأنا  بنطايل  وعن  عنهما  الرتاب  اأنف�ض  فوقفُت 
يبتعد، ال بد اأنه تخطى الت�صعني من عمره كما تخطاها »اأبادول«، يا له من 

�صقر قوّي، كيف ي�صمد حتى االآن!
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ا�صتدرت فلم اأجد �صوى اأر�ض عفراء وا�صعة مب�صوطة اأمام عيني اإىل 
�صعرُت  الب�صر!  ومن  احليوانات،  ومن  النباتات،  من  خالية  نهاية،  ال  ما 

بوح�صة �صديدة وا�صتبّد بي القلق، فقررُت اأن اأبداأ ال�صري.
كان اجلّو يزداد برودة كّلما توّغلُت يف طريقي الال منتٍه بتلك البقعة 
�صوت  لوال  بي  يفتك  الياأ�ض  كاد  البالغة،  مملكة  اأر�ض  من  املوح�صة 
وي�صرة  ميينة  اأتلّفت  ف�صرت  �صمعي  اإىل  تناهى  الذي  اجلواد  �صهيل 
جواد  �صهوة  على  يقرتب  كهل  هناك  كان  بعيد  من  اجتاهه،  عن  باحًثا 
يرك�ض  جواده  بزمام  مي�صك  وهو  مهيًبا  يبدو  كان  الكرادي�ض،  عظيم 
اللون  �صماوية  قباء)1)  يرتدي  كاحلليب،  بي�صاء  طويلة  حلية  كاالإع�صار، 
واإن  الّرقبة، يطّل منها عنق عري�ض يدّل على قّوة �صاحبه  مفتوحة عند 
كان كهاًل! اأكمام الِقباء ماّلة بخيوط ف�صية تربق حتت اأ�صعة ال�ّصم�ض، 
وكان يتمنطق)2)بحزام اأبي�ض عري�ض، بينما تغطي راأ�صه قلن�صوة)3) زرقاء 
مطّرزة وعلى كتفيه ينب�صط طيل�صاٌن)4) عاجي اللون، اقرتب يف عجلة وكان 
جواده  عن  وترجل  يختلج  ب�صوت  حّياين  ال�صديد،  االنزعاج  عليه  يبدو 
بقفزة واحدة اأثارت اإعجابي، ووقف يتاأّملني بعينيه العميقتني، وقال وهو 

يلتقط اأنفا�صه:
-مرحًبا اأّيها املحارب.

قلُت وقد بداأ القلق يت�صّرب اإىل نف�صي عندما راأيته يتلّفت خلفه ويراقب 
اجلهة التي اأتى منها:

-مرحًبا...من اأنت؟
اح«. -»و�صّ

)1) َقباء:ثوب يلبس فوق القميص ويتمنطق عليه. 

)2) يتمنطق: يرتدي حزاًما. 

)3) قلنسوة:لباس للرأس. 

)4) طيلسان:شال أو وشاح يضعه العلامء عىل الكتفني. 
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قلت بع�صبية مل اأفلح يف اإخفائها:
-اأخربين اأبي اأاّل اأت�صرع يف دخول عوامل اململكة قبل اأن األتقي باحلوراء 

و»الّزاجل االأزرق«، فلم تخفون عنهم اأمر و�صويل؟
اح« وقد ارت�صمت على وجهه مالمح القلق ال�صديد وقال وهو  زفر »و�صّ

يهّز راأ�صه:
باأمر  علموا  ولو  اأخبارك  يتتبعون  فـ»الّدوا�صر«  هذا،  من  بّد  ال  -كان 

و�صولك �صيطاردونك حتى يختطفوك وينتقموا من »اأبادول«.
-وكيف �صاأبداأ رحلتي اإًذا؟

اح« جلواده وقال يل: اأ�صار »و�صّ
-اركب هذا اجلواد ب�صرعة، هو يعرف الطريق، فهناك من يالحقني، 

واأخ�صى اأن يراك ويتعّرف عليك.
�صاألته بف�صول:

-هل هذا اجلواد من خيول الكحيالن؟
رفع حاجبيه ُثم اقرتب ورّبت على كتفي وقال:

-ال...لي�ض منها!
�صاألته بتلّهف:

-كيف �صاأتعرف على اأخي وهو يف هيئة اأخرى؟
-ابحث عن جوهره، تلك الروح التي ترفرف بني جنبيه وتعرفها، وال 

تلتفت للظاهر فقط، واحذر اأن ُتخدع فتفقده على الطريق.
اح« وهو يتعّجلني: ُثّم قال »و�صّ

-اأ�صرع يا بنّي، فقد تركت خلفي من ُيلهي اجلوا�صي�ض عن تتبعي، ولعله 
مل ي�صمد!
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اح«  حت�ص�صُت كتابي الذي ُكنت اأخفيه حتت قمي�صي، فقال ال�صّيد »و�صّ
وهو يخلع عن كتفه حقيبة قما�صية  وي�صّلمها يل:

-ال بّد اأن تغرّي مالب�صك تلك حّتى ال تلفت االأنظار اإليك، هنا �صتجد 
ما ينا�صبك، خذ هذه احلقيبة وارك�ض بفر�صك نحو ال�صرق، وال تن�َض 

..�صع كتابك يف احلقيبة، وال تظهره الأحد.
ُثّم �صاعدين الأركب اجلواد و�صاألني:

-اأين خنجر جّدك؟
�صعرت با�صطراب �صديد، مل مينحني »اأبادول« خنجره املميز، وتلك 
رحلته،  خالل  بها  لي�صتعني  قبل  من  الأبي  اأعطاها  التي  االأخرى  االأ�صياء 
تلعثمت واأنا اأجيبه، لكّن الكهل اأراد اأن يطمئنني فقال وهو يغر�ض عينيه 

يف عينّي بثقة:
-اأنت من ُيقرر اأّنه لي�ض هناك ما يجعلك حتيد عن كونك ُمارًبا، ال 
تظّن اأّنك عاجز بال اأدواتك واأ�صلحتك، ما هي اإاّل جمادات، فّت�ض اأّواًل 
عن روح املُحارب بداخلك، ثق باهلل ُثّم باإرادتك واعرث على اأدواتك 
ة، ولديك مميزات �صتكت�صفها  بنف�صك، لكّل مارب مميزاته اخلا�صّ
بنف�صك، هّيا انطلق باجلواد قبل اأن يراك اأحد جوا�صي�ض »الّدوا�صر«.

ُثّم �صيق عينيه وقال:
-احذر اخلوف ال�صديد، والفزع ال�صديد، واالنكباب على ال�صهوات.

-ماذا تعني؟
على  القدرة  لها  خملوقات  وهم  مكان،  كّل  يف  يطوفون  -»الّدوا�صر« 
احتالل اأج�صاد االآخرين هنا عندما يتعّر�صون لهذه املواطن الثالث 
اإحالل  من  »الّدوا�صر«  فيتمكن  حاالتهم،  اأ�صعف  يف  يكونون  الأّنهم 

كياناتهم االأثريية فيها.
-وكيف �صاأجنو منهم؟ 

ن نف�صك. -ح�صّ
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-كيف؟
املتعة  مملكة  هي  البالغة  وانتبه...فمملكة  اهلل...و�صتنجو،  مع  -كن 
بني  والتناطح  النقي�صني،  بني  راع  ال�صّ هنا  واحد،  اآن  يف  واملعاناة 

داد. االأ�صّ
ُثّم �صرب بكّفه على ظهر اجلواد فانطلق كاالإع�صار وهو يحملني، كان 
يرك�ض ب�صرعة �صديدة وكنت اأتلجلج على �صهوته فاحت�صنت عنقه الأثبت، 
اح«  اأبحث عن »و�صّ بداأ يثري خلفنا �صحًبا من الغبار هنا وهناك، التفُت 
تاًجا غريًبا! كان يحّلق  راأ�صه  وكاأّن على  فراأيت طائًرا عظيم اجلناحني 

فوقه ُثّم انخف�ض ليحمله ويطري به كما فعل بي »الّرمادي« متاًما!

r
مّر ما يقرب من ال�صاعة واجلواد ال يتوقف عن الّرك�ض، وكنت اأحت�صن 
الوادي  اأر�ض  كانت حدود  توقف اجلواد فجاأة،  واأخرًيا  م�صت�صلًما،  عنقه 
االأبي�ض قد انتهت عند تلك النقطة، ترجلُت  والحظت االأحجار البي�صاء 
املر�صو�صة بجانب بع�صها البع�ض على حدوده، تذّكرت كيف كان اأبي يعرُب 
من بقعة الآخرى فوق تلك احلدود باأر�ض المملكة، اأّما اأهل املكان فكانوا 
ال ي�صتطيعون عبورها، فالتفُت جتاه اجلواد وم�صحُت على راأ�صه واأل�صقت 

جبهتي بعنقه وقلت هام�ًصا:
-�صكًرا لك اأّيها اجلواد االأ�صيل.

�صهل اجلواد ورفع راأ�صه وكاأّنه يحييني، متّنيُت لو حتّدث اإيلَّ كخيول 
وبداأت  االأبي�ض  الوادي  يفعل لالأ�صف. عربُت حدود  لكّنه مل  »الكحيالن« 
رحلتي �صرًيا على االأقدام، ُترى كيف �صاأتعرف على اأخي »خالد« واأين هو 

االآن؟
تخ�صّر  اأخرًيا  االأر�ض  بداأْت  ال�صري  من  �صاعات  وبعد  امل�صري،  طال 
واأخرى  هنا،  الق�صرية  االأ�صجار  من  القليل  ف�صيًئا،  �صيًئا  اأقدامي  حتت 
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�صاقطة االأوراق هناك، نخيل �صعفها عظيم ورائع تطل من بعيد، وع�صب 
كثيف ناعم كالب�صاط االأخ�صر ميتّد على اأحد اجلانبني، بداأُت اأرى بع�ض 
اخليم على مقربة من البقاع التي يك�صوها الع�صب، الح يل من بعيد بع�ض 
رعاة الغنم، تذّكرت اأّنني مل اأُبّدل مالب�صي بعد، فتوّقفُت لدقائق وفتحت 
الّريا�صّي،  وحذائي  وقمي�صي  بنطايل  اأخلع  وبداأت  القما�صية،  احلقيبة 
�صتمطر  اأّنها  يبدو  ال�ّصماء،  يف  بال�ّصحب  معّلقة  وعيناي  هذا  اأفعل  ُكنت 
اح« من الكّتان االأبي�ض،  قريًبا! كانت املالب�ض التي اأعطاها يل ال�صّيد »و�صّ
مثلها يف  وارتدى  البالغة  اإىل مملكة  اأبي عندما و�صل  اأُ�صبه  االآن  لعّلني 
كوخ العجوز »ناردين« بالغابة امل�صحورة، وجدُت حذاء من اجللد فانتعلته 
اأبًدا، ومل ُترحني تلك االأربطة الكثرية  على م�ص�ض، مل ُيعجبني احلذاء 
التي ال بّد من عقدها لتثبيته على قدمي، لكّنني م�صطر الرتدائه. دفنت 
رعاة  جتاه  و�صرت  عتيقة،  بلوط  �صجرة  حتت  عميقة  حفرة  يف  مالب�صي 
الغنم، فقد جّف ل�صاين من �صّدة العط�ض بعد �صريي مل�صافات طويلة، ُكنت 

اأتوق ل�صربة ماء، ترى اأين اأخي »خالد« االآن؟ وهل هو بخري؟
�صعرت بالكتاب يهتّز يف حقيبتي، فاأخرجته لكي اأقراأ اأّول جملة بداأت 

كلماتها تظهر تباًعا اأمام عيني:
»قد تكون حكيًما كالهداهد، اأو جمياًل كالطواوي�ض، اأو ذكًيا كالغربان، 
اأو قوي ال�صكيمة كالّن�صور، اأو حاّد الب�صر كال�صقور، ورمّبا رقيًقا كالبالبل 
لكّنك  كالَوَرا�صني،  اأبيًّا  وثائًرا  كالنور�ض،  ر�صيًقا  اأو  كالع�صافري،  ولطيًفا 
وا�صرب  جناحان،  فاأنتما  اأخاك،  فالزم  واحد،  بجناح  تطري  لن  اأبًدا 
بجناحك لتلحق به، وال تعجز، تكفيك وثبة واحدة نحو ال�ّصماء، ُثّم رفرفة 
ُت�ْصِلم نف�صك للرياح لتحملك حيث ت�صاء، وال  �صريعة، واب�صطهما قبل اأن 

تقاومها، واإن �صعرت باخلطر، فاقب�صهما واحذر«.

r
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4       
وركا

ُ
شعب أ

البحر  �صطح  قرب  بر�صاقة  يحّلق  الزرقاء  الفرا�صات  من  فيلق   
الالزوردّي الفّتان. وكاأّنه ي�صاك�صه باأقدامه الدقيقة، مل�صة خفيفة ل�صطحه 
يف  »الفرا�ض«  يرتقي  ُثّم  البحر،  غ�صب  الإثارة  تكفي  كانت  اللجيني 
بعنفوان،  البع�ض  بع�صه  مع  ي�صطفق  وهو  ثائًرا  املوج  ويرتك  جماعات، 
وينرث بع�ض الرذاذ البارد يف الهواء، ُثّم يعود لهدوئه، و�صحره، و�صكينته.

ُمهدهًدا  �صجًيا  ين�صاب  اأوركا«)1)  »حيتان  غناء  كان  املاء  �صطح  حتت 
كانوا  البديعة  واألوانهم  الظاهرة  وقّوتهم  االأّخاذ  بجمالهم  املاء،  ل�صطح 
اأ�صراب،  يف  ويتنقلون  البحر  عباب  ميخرون  جماعات،  يف  يعي�صون 
التي يف  والفتحات  اأفواههم  بني  الهواء  بتمرير  ي�صدرون �صفرًيا مميًزا 
روؤو�صهم فيما ي�صبه اجلوقة اجلماعية، لو اأن�صّت اإليهم وُكنت تفهم لغة 

االأُوركا الأحببتهم.
كانت تلك احليتان تتحّول لهيئة الب�صر كّل �صهر قمري خالل الليايل 

احلناد�ض)2) يف نهاية ال�صهر.
لليايل الثالثة مَبثابة مغامرة لهم،  التابعة  وكانت تلك االأّيام الثالث 
حيث ُيلقون باأج�صادهم على ال�صواطئ يف �صكل جماعي، و�صرعان ما يتغرّي 
اأو اأنثى، عرف اأهل مدينة »َوَرا�صني«)3)  كّل منهم لهيئة ب�صرية ذكًرا كان 

للظهر  األسود  بلونيه  ميتاز  مايئ،  ثديي  حيوان  وهو  السّفاح،  أو  القاتل  الحوت  أوركا:   (1(

واألبيض للبطن والجوانب، تصبح مفرتسة إذا شعرت بالخطر. 

)2) لياٍل حنادس: أي شديدة السواد لغياب القمر حيث تسبق ظهور الهالل مبارشة. 

)3) »َوراشني« جمع َورشان وهو طائر من فصيلة الحامم، يستوطن يف جامعات ويهاجر إىل 

العراق والّشام، وهناك مثل يرضب به )بعلّة الَورشان يؤكل رطب املشان) وهو يرُضب ملن يظهر 

شيًئا واملراد منه يشء آخر. 
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املجاورة هذا فكانوا يراقبونهم ُخل�صة، ُثّم ن�صاأت بينهم عالقات من نوع 
والع�صرين  الثامنة  الليلة  الثياب يف  لهم  ي�صعون  البدايةكانوا  خا�ّض، يف 
نظًرا  بعيد  من  لرياقبوهم  االأ�صجار  خلف  يختبئون  ُثّم  �صهر،  كل  من 
ل�صرا�صتهم وعنفهم يف التعامل مع الب�صر. ُثّم بداأوا يتكيفون مع الو�صع، 
الّنا�ض بدال من  و�صيًئا ف�صيًئا تعّلموا لغة الب�صر و�صاروا يتعاملون بها مع 
بينهم  اأما  االأوركا،  بلغة  ُعرفت  والتي  ي�صدرونها  كانوا  التي  ال�صيحات 
م�صحوبة  مميزة  و�صيحات  �صفري  ة،  اخلا�صّ لغتهم  يف�صلون  فكانوا 
اأُوركا  ن�صاء حيتان  كانت  يفهمها.  مًعا، هم فقط من  الفّكني  با�صطكاك 
�صاحرات لُلب ال�صيادين، ُفتنوا بهن، والبع�ض ا�صتغلهن واأ�صاء الت�صّرف، 
هر)1) من  وكان من يخطئ يف حقهن ُيعاقب بعد مرور الليايل الثالثة الزُّ

اأّول ال�صهر القمري اجلديد..
�صر�ض  بحري  ككائن  �صورتها  يف  تنتظره  احلوت  اأنثى  كانت  حيث 
ده حتى يخرج بقاربه لل�صيد وتلتهمه اإن كان قد غدر بها اأو اآملها  وترت�صّ
باأّي طريقة عندما كانت على هيئة الب�صر. مبرور الوقت �صارت احليتان 
يف هيئتها الب�صرية اجلديدة اأقوى، و�صمدت عليها لفرتات اأطول، وزادت 
على الليايل احلناد�ض الثالثة وامتدت الأ�صابيع عديدة، ُثّم ل�صهور طويلة، 
حتى و�صلت لعام كامل، ُثّم اأعوام!، واالآن �صار االأمر اختيارًيا، اإن اأحّب 
ل البقاء مباء البحر فليفعل  احلوت البقاء على الياب�صة فليفعل، واإن ف�صّ
ي�صل  حتى  ويغو�ض  يغو�ض،  اأعماقه،  يف  ويغو�ض  املاء  يف  فوًرا  وليقفز 
اإىل قاع البحر حيث العمق ال�صديد، وحيث تبتلع ظلمة البحر كّل �صيء، 
ويتغرّي،  وينتف�ض  ع�صالته،  وتنتفخ  جلده،  ويتمدد  املاء  ج�صده  ليمت�ّض 
لي�صتعيد هيئته كحوت مّرة اأخرى. ُعرفوا ب�صعب »اأوركا« و�صارت لهم قرية 
ة بهم على �صاحل البحر، تزاوجوا واأجنبوا، ومن ن�صائهم من  كبرية خا�صّ

ة ب�صعب »اأُوركا«.  تزوجت بب�صري اأ�صيل، وعا�صت خارج القرية اخلا�صّ

)1) الليايل الزّهر أي الليايل الثالثة األوىل من الشهر العريب، والتي يظهر فيها الهالل. 
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»قامو�ض«)1)  امللك  انتخاب  فتم  ل�صعبهم،  حاكم  وجود  من  بّد  ال  كان 
ة بهم بامل�صاركة  وزوجته، ليحكما �صعب »اأُوركا« وي�صّرعا القوانني اخلا�صّ
تاًجا من املرجان،  للملك  االأُوركا املميزين، �صنعوا  مع بع�ض كبار �صعب 

و�صارت له الكلمة و�صرف القيادة.
ة احلب التي ن�صاأت بني ابنته  غ�صب امللك »قامو�ض« عندما علم بق�صّ
وبني �صاب  من �صباب مدينة »َوَرا�صني« يدعى »َرْجوان«)2)، وكان »َرْجوان« 
الب�صر، مل  اأُوركا لغة  احلني الذين كانوا يعّلمون �صعب  ال�صباب ال�صّ اأحد 
اإّياها عن الزواج به، وتزوجته  ت�صتجب االأمرية »اأهاليل«)3) لنهي والدها 
»َوَرا�صني«. وكذلك فعل  اإىل مدينة  اأبيها ورحلت معه  بالفعل رغم رف�ض 
اأخوها، فقد رحل ليتزوج من حبيبته التي التقى بها يف مدينة »َوَرا�صني« 
واختفى  جًدا،  بعيد...بعيد  مكان  يف  الب�صر  معي�صة  معها  وعا�ض  ا،  اأي�صً
»اأُوركا«  و�صعب  االأّيام  مّرت  اأخرى.  مرة  يظهرا  ومل  الزواج  بعد  االثنان 
يتنقل بني البحر والياب�صة، ومل يتعّر�صوا للخطر اأبًدا. ورغم الرغد الذي 
كان يعم اأجواء القرية، واحلياة الطّيبة التي كانوا يعي�صونها، كان ملكهم 

»قامو�ض« حزيًنا لرحيل ابنه وابنته.
�صارت مدينة »َوَرا�صني«  املجاورة لقرية »اأُوركا« ترزح حتت موجة من 
االأحداث التي ت�صببت يف الكثري من التغرّيات يف كّل �صيء، طريقة احلكم، 
فمنذ  الوراثية،  و�صفاتهم  بل  الزواج،  يف  عاداتهم  وحتى  االأمور،  تنظيم 
اأن ظهر �صعب »اأُوركا« النازح اإليهم من قريتهم القابعة على �صاحل بحر 
ة بعد ثبات قدرات هوؤالء النازحني  »ِحند�ض« وهم يف �صاأن جديد، خا�صّ
اأفاعيله،  احلّب  وَفعل  الرّب.  على  وا�صتقرارهم  ب�صر  اإىل  التحول  على 

)1) »قاموس« تعني البحر العظيم. 

)2) »َرْجوان« اسم علم مذكر مبعنى الّراجي واآلمل.  

الّسحاب باملطر، وهّل املطر هالّ، ويف حديث  الشديدة، ويقال: هّل  )3) »أهاليل« األمطار 

االستسقاء فألّف الله الّسحاب فهلّتنا. 
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�صباب مدينة »َوَرا�صني« تزوجوا من بنات »اأُوركا« الفاتنات، وبنات املدينة 
قبلن بالزواج من �صباب »اأُوركا« ذوي العاطفة اجلّيا�صة، واالأذرع مفتولة 

الع�صالت. 
اخبة، التي تع�صق االحتفاالت  كان �صعب »اأُوركا« من تلك ال�ّصعوب ال�صّ
واالجتماعات، منفتًحا يف تعامالته، يحب ال�صري يف جماعات، والعمل يف 
جماعات، وال�صيد يف جماعات، وكانوا يدللون الن�صاء، اأّما �صعب مدينة 
»َوَرا�صني« فكانوا مييلون للهدوء والغمو�ض واخل�صو�صية ال�صديدة، وكان 
رجالهم �صديدي الغرية على ن�صائهم، ويعاملونهن بق�صوة �صديدة قد ت�صل 
من  الكثري  يف  ال�صعبني  بني  �صدام  يف  هذا  وت�صبب  االأ�صواق،  يف  لبيعهن 

االأحيان، وكان ال بّد من حدوث هذا، فالطباع تختلف!
 يف البداية، كانت ق�صة زواج ابنة امللك »قامو�ض« حاكم �صعب »اأُوركا« 
قرية  تو�ّصع  وبعد  عادًيا،  االأمر  �صار  فقد  االآن  اأّما  غريبة،  »َرْجوان«  من 
منها،  القريبة  »َوَرا�صني«  مدينة  اإىل  �صعبهم  من  املزيد  ونزوح  »اأُوركا«، 
وتوغلهم يف البناء االجتماعي لها، وتزاوجهم وتنا�صلهم، ازداد ال�صراع 
و�صعب  »َوَرا�صني«،  �صعب  فئات،  ثالث  اإىل  الّنا�ض  وانق�صم  والت�صاحن، 
وبداأت  وال�صّلطة،  احلكم  على  ال�صراع  وت�صاعد  والهجناء)1)  »اأُوركا«، 
حوداث الغدر والقتل تظهر، فهناك من يكره اأن يناف�صه اأحد يف حكم تلك 

املدينة، حتى ولو كان �صقيقه الذي هو من حلمه ومن دمه...
 وذات ليلة، تعّر�ض �صعب »اأُوركا« لهجوم من ع�صرية من اجلّن علموا 
ا وبحًرا، خرج »الّدوا�صر« بداية  اأّنها ت�صّمى »الّدوا�صر«، فت�صّدروا لهم برًّ
يف �صورتهم الب�صعة، فاأ�صابوهم بالّرعب، قتلوا الكثري من �صعب »اأوركا«، 
اإىل  ليعودوا  اأخرى  مّرة  »ِحْند�ض«  بحر  ملاء  وعادوا  منهم  اآخرون  ففّر 

)1) الهجناء هم األبناء من أب متحّول من شعب أُوركا وأُّم برشية، أو من أّم متحّولة من 

شعب أُوركا وأّب برشّي. 
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اأ�صولهم كحيتان، اأّما من �صمدوا على الياب�صة فلم يح�صنوا اإدارة املعركة 
معهم، وكيف لهم اأن ُيحاربوا كيانات اأثريية ال ُتلم�ض وال حُت�ض باأياديهم!

ال�صعب  اأفراد  اأج�صاد  يف  فحّلوا  القرية  ي�صكنوا  اأن  »الّدوا�صر«  حاول 
ة ذوي النفو�ض ال�صعيفة التي يقهرها  الب�صرية بكياناتهم االأثريية، وخا�صّ
اخلوف اأو الفزع، اخلوف من الوحو�ض االأخرى، ومن املوت، ومن املر�ض، 
ومن الفقد، ومن الظالم، وكانت هذه هي نقطة ال�صعف والثغرة اأو البوابة 
»الّدوا�صر«  �صيطر  اآخر.  خملوق  اأي  جل�صد  »الّدوا�صر«  منها  يت�صلل  التي 
على  »اأُوركا«  �صعب  فانق�صم  باأل�صنتهم،  وحتّدثوا  بع�صهم  على  بالفعل 
نف�صه، ووقف االأخ مواجًها الأخيه، يهاب اأن يطعنه الأّنه يعلم اأّنه ال يتحّدث 
بل�صانه بل بل�صان اأحد الّدوا�صر الذي احتّل ج�صده، وكان هذا اأمًرا �صديًدا 

على اأنف�صهم.
اأن يطردوا  قرر امللك وقف القتال، واجتمع ال�صعب على قرار واحد، 
هوؤالء املاأ�صورين باأج�صادهم وامللبو�صني باأرواح الّدوا�صر من قرية »اأوركا« 
الأج�صادهم  »الّدوا�صر«  اأَ�صر  من  يتخّل�صوا  حتى  اآخر  مكان  يف  ليعي�صوا 
ويعودوا اإىل ر�صدهم، فطاردوهم حّتى فّروا اإىل وادي »الفرادي�ض« وبعد 
و�صولهم للوادي طردوا �صّكانه من اأهل الّنوبة وغريهم، واحتّل »الّدوا�صر« 
ا بع�ض اأج�صاد النوبيني من �صعاف النفو�ض واخلائفني منهم، فازداد  اأي�صً

عدد »الّدوا�صر«.
»اأُوركا« يحتاج  ليت�صاور معه، فاالآن �صعب  جمع امللك »قامو�ض« �صعبه 
�صعبه  اأفراد  وي�صرتد  »الدوا�صر«  على  ليتغّلب  البالغة  مملكة  اأهل  لعون 
خوفهم  كان  ممن  واالبنة،  واالبن،  واالأم،  االأّب،  فمنهم  اأخرى،  مّرة 
»َوَرا�صني«  مدينة  حاكم  يقف  مل  »الّدوا�صر«،  اأ�صر  يف  وقوعهم  يف  �صبًبا 
و�صعبه معهم ل�صّد هذا العدوان، فهم يخافون من »الّدوا�صر«! ويح�صبون 
»اأبادول« وما فعله بتلك الع�صرية  احل�صاب ملواجهتهم. �صمع اجلميع عن 
قدمًيا عندما تغّلب على خوفه فما عاد لهم �صلطان عليه، ومتنوا لو عاد 
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اأخرى.  مّرة  الرغدة  حياتهم  لهم  وتعود  منهم،  ليخل�صهم  واحدة   لليلة 
الذين  »الّدوا�صر«  باأ�صوات  ت�صج  »الفرادي�ض«  وادي  يف  البيوت  �صارت 
يعي�صون يف اأج�صاد البع�ض من �صعب »اأُوركا«، و»الّدوا�صر« ع�صرية اجلن 

التي ال ُي�صتهان به.
يا لهم من ع�صرية قميئة، لقد متكنوا من الهرب من زنازينهم التي 
من  بّد  وال  اأحرار  هم  واالآن  عظيم،  جبل  حتت  ل�صنوات  فيها  �ُصل�صلوا 

االحتفال.
على  يطّل  عظيم  ق�صر  و�صط  العقرب«  »قلب  زعيمهم  عر�ض  اأقيم 
النهر الذي يقطع وادي »الفرادي�ض«، ا�صطّف »الّدوا�صر« يف حلقات حول 
زعيمهم، تعالت همهماتهم وهم ي�صدحون با�صمه ويرفعون كفوفهم وهم 
ة، االآن هم اأقوى، االآن هم اأكرث �صرا�صة من ذي  يوؤدون طقو�صهم اخلا�صّ
يوًما  و�صينتقمون  القدمية،  اأجمادهم  ا�صتعادة  �صي�صتطيعون  واالآن  قبل، 

من »اأبادول«.

r
5     

»ُهرُهور«
وكان  اأبي�ض،  نف�صه حوًتا �صغرًيا  الغالم  راأى  روؤيا جميلة،  لها من  يا 
ي�صبح يف املاء مع �صرب عظيم من احليتان، ما اأروع هذا ال�صعور! قّربت 

خالته فمها من اأذنه وهم�صت قائلة:
-ٌقم يا »ُهرهور« قبل اأن يو�صعك »ُكوُكون« �صرًبا بال�صوط.

اّلذي كان عبارة عن كي�ض خميط من جلد  امل�صكني من فرا�صه  قفز 
املاعز م�صّو بالليف واأوراق ال�صجر، وكانا يف غرفة ب�صيطة، قال ودّقات 

قلبه تتواثب خوًفا وُذعًرا وكاأنه يرك�ض هارًبا من وح�ٍض يتتبعه:
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-ٌقمُت ...ُقمت يا خالة.
التفَت جتاه املراآة املك�صورة وامل�صنودة على جذع �صجرة يف اأحد اأركان 
اأبي�ض م�صتدير  فيها، وجه  انعكا�ض �صورته  وتاأّمل  واقرتَب منها  الغرفة، 
اأفط�ض  واأنف  باخلوف،  ممتلئتان  وا�صعتان  وعينان  باحلمرة،  وم�صّرب 
ويتح�ص�ض  وجهه  يف  ُيحملق  وقف  و�صعيف،  هزيل  وج�صد  الّنم�ض،  يعلوه 

حلقات �صعره االأ�صود، وتكررت االأ�صئلة التي طاملا ترددت يف راأ�صه...
ُي�صبه  ال  ب�صرته  لون  وملاذا  وابنها؟  »ُكوُكون«  اأم  خالته  ُي�صبه  ال  ملاذا 
وي�صخرون  نكرة!  وكاأّنه  البع�ض  يعامله  ومل  بالقرية؟  من  كّل  ب�صرة  لون 
ينعتونه  اللعب معه،  االآخرون  الغلمان  يرف�ض  واأحيانا  �صكله وهيئته،  من 
اأحيانا باألقاب بذيئة، وي�صّبون اأّمه التي ال َيعرفها! يقولون اإّنه لقيط، ورمّبا 
اأن  كثرًيا  االآن. متّنى  الكلمة على حقيقتها حتى  تلك  معنى  يعرف  ال  هو 
اإليه  ُيح�صنون  من  ُيحبُّ  فهو  هنا،  النوبيني  كاأبناء  �صمراء  ب�صرته  تكون 
من  والكثري  �صديد،  بلطٍف  يعامله  فهو  »ُمويل«  ال�ّصاب  ة  وخا�صّ منهم، 
ا، لكّنه ال يدري ملاذا هو يف بيت »ُكوُكون« واأّمه بالّذات!  اأهل القرية اأي�صً
ا نحو بئر قريبة و�صط  اأ�صرع يحمل جّرة من الفّخار وخرج من الدار راك�صً
املراعي التي حتيط القرية، كان الوقت فجًرا والطرق خالية من العابرين، 
هم، كانت من�صوبة بجوار باقي  الغنمات بجوار خيمة كبرية  تخ�صّ راأى 
خيم الّرعاة، كان قلبه يرجتف وهو يرك�ض، يخ�صى اأن ي�صتيقظ »ُكوُكون« 
تعد  مل  بال�صوط،  ي�صربه  بداأ  فقد  يخافه،  كان  املاء،  له  يجلب  اأن  قبل 
ال�صفعات التي تتواىل على وجه الغالم ال�صغري بكّفه الغليظة ت�صبع جوع 
نف�صه اخلبيثة، وكاأّنه ينتقم منه!، حت�ص�ض الغالم كتفه ف�صعر باأمل �صديد، 
على  حمراء  خطوًطا  ت�صّكل  بال�صوط  ال�صرب  اآثار  فوجد  قمي�صه  ك�صف 
الغالم،  على  تظهر  بداأت  التي  النباهة   تلك  يكره  »ُكوُكون«  كان  جلده،  
كلماته الف�صيحة وردوده عليه اأ�صبحت ت�صتفّزه، و�صار ال�صرب بال�صوط 
اأقوى واأعنف. رك�ض خائًفا وحزيًنا، فانهمرت دموعه عندما و�صل للبئر، 
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مالأ اجلّرة باملاء، وانحنى ليحملها فراأى انعكا�ض وجهه على �صفحة املاء، 
عاد حلريته، ملاذا ال ي�صبههم؟ 

حمل اجلّرة وهرول نحو القرية، ان�صكب ن�صفها يف الطريق الأّنه كان 
يرتّنح من �صّدة التعب، اأنزلها اأمام الدار ودلف غرفته فوجد املراآة اأمامه 
مّرة اأخرى ُتذّكره مبالمه ولون ب�صرته الذي كان �صبًبا يف اأمله! ف�صالت 

دموعه، وجل�ض ُيفكر يف ا�صمه، و�صاأل العجوز وهي متر بجواره:
-ملاذا اأ�صميتني »ُهرهور«)1)؟

التفتت نحوه وطالعته بنظرات ده�صة وقالت:
-اأتتذاكى علّي يا غالم؟

ُثّم �صكتت هنيهة وقالت:
-يبدو اأّنك كربت، الأّول مّرة ت�صاألني هذا ال�صوؤال!

ُثّم اقرتبت منه واحت�صنت كفه بكفيها املجّعدتني وقالت:
-ال بّد اأن تعرف احلقيقة االآن.

ت�صارعت دّقات قلبه و�صاألها:
-اأّي حقيقة؟

دمعت عيناها وقالت هام�صة:
- لقد اأطلقُت عليك هذا اال�صم الأنني عرثت عليك حتت اأ�صجار العنب 
مدينة  ينابيع  قرب  االأر�ض،  على  ال�صاقطة  العناقيد  هراهري  بني 
تلك  من  بالقرب  �صجرة  حتت  اأّمك  تركتَك  العجيبة،  »َوَرا�صني« 

الينابيع فور والدتك مبا�صرة، اأو رمّبا ماتت ال اأدري!

)1)هرهور العنب هو ما تناثر من أصل عنقود العنب، ويطلق أيًضا عىل نوع من الّسفن، 

ويقال هرهور املاء لصوت املاء وهو يتدّفق كثريًا. 
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انقب�ض قلبه عندما ذكرت اأّم »ُكوُكون« كلمة املوت، فهو واإن مل يعرف 
اأّمه تلك من قبل! فمجرد تخّيل موتها اأفزعه، اأ�صافت العجوز بتاأّثر:

ون�صري  متاعنا  نحمل  وقتها  وكّنا  نحوك،  فهرولت  البكاء  -�صمعت 
وادي  وّدعنا  وقهًرا،  جرًبا  بالدنا  من  اأخرجونا  فقد  الطريق  على 
»الفرادي�ض« وانطلقنا فاّرين اإىل قرية »كرو�صكو«)1) هنا، ُكنت عارًيا 
الينابيع  غ�صلت ج�صدك مباء  �صغريي،  يا  الربد  �صّدة  من  وترجتف 
واأزلت عنك اآثار دماء كانت عالقة بك، وحملتك ف�صكنت يف ح�صني، 
لقرية  و�صلنا  عندما  خيمتي،  اإىل  واأخذتك  خماري  حتت  فخباأتك 
»كرو�صكو« اأعلنت اأنني عرثت يف الطريق على ر�صيع واأنني �صاأربيه، 

ورّبيتك حتى �صرت ُهرهوري احلبيب.
�صاألها بعفوية وهو يتمّعن يف وجهها:

-ملاذا مل تعيدوين اإىل هناك.
-اأتعرف تلك املراعي التي تخرجون اإليها بالغنمات؟

-اأعرفها!
-ال يجروؤ اأحد على تخطيها.

-ملاذا يا خالة؟
-مل نخرج من تلك البقعة منذ و�صلنا اإليها ب�صبب طيور الَوَرا�صني.

-كيف؟
-كّلما هّم اأحدهم باخلروج يف رحلة جتارة اأو اأّي �صيء هاجمته طيور 

الورا�صني، فيعود مذعوًرا وال ُيكررها.
وجه  يف  االأج�ّض  ب�صوته  و�صرخ  املديدة،  بقامته  »ُكوُكون«  دلف  وهنا 
يعلم  مل  ينبغي،  كما  اجلّرة  ميالأ  مل  الأّنه  بال�صوط  ي�صربه  وبداأ  الغالم، 
اأّنه �صكب ن�صفها من التعب وهو يرك�ض نحو الدار. كان الغالم كخادمه 

)1) »كروسكو« اسم قرية نوبية مبرص. 
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اخلا�ّض، يق�صي نهاره يف ق�صاء حوائجه، ي�صكب على يديه املاء ليغت�صل 
قبل اأن يذهب لعمله، ُثّم يخرج مع الغنمات مع اأبناء القبيلة من الغلمان 
ممن يعملون برعي الغنم يف املراعي القريبة التي ال يجروؤ اأحد منهم على 
احلانية  العجوز  وكانت  �صوطه،  جحيم  من  الغنمات  مع  يهرب  تخطيها، 
القلب ترفق به وتد�ض له التمرات يف جيب قمي�صه البايل ليقتات عليها 
نهاًرا، وعندما يعود كانت تطعمه الع�صل والفطري، كانت حنونة، تظّن اأّن 
هذا �صيعو�صه عن ق�صوة »ُكوُكون«، اأحّبها كثرًيا واأحّبته، لكّنها مل تفلح يف 

منع ابنها »ُكوُكون« من جلده بال�صوط، لهذا كان �صاخًطا عليهما. 
كان اليوم طوياًل، مّر الوقت ثقياًل على قلبه ال�صغري، فهو »ُهرهور« 
يه�ّض  ُي�صبههم، كان  وال  الب�صرة  كالح  الأّنه  الغلمان  يكرهه  الذي  احلزين 
عندما  كّمه  بطرف  دمعه  ويكفكف  »كرو�صكو«  قرية  خارج  الغنمات  على 

راأى �صاًبا يرتدي ثياًبا من الكّتان ويحمل حقيبة قما�صية وي�صري نحوه... 
نحوه  رك�ض  ب�صرته!  لون  ي�صبه  ال�ّصاب  ب�صرة  لون  هذا؟  ما  اإلهي!  يا 
باأق�صى �صرعته، كان متلهًفا للحديث معه، فقد كانت روؤية وجهه ك�صربة 
ماء بعد ظماأ طويل، لي�ض غريًبا بعد االآن، لي�ض وحيًدا، لي�ض �صاذ ال�صكل 

يا اأهل القرية! 
رّبت ال�ّصاب على راأ�صه و�صاأله بحنان بعد اأن األقى التحّية:

-ما ا�صمك؟
قال الغالم بخفوت:

-»ُهرُهور«.
-واأنا »حمزة«.

منه،  خجل  لكّنه  بالغربة،  وي�صعر  وحزين،  خائف،  اأّنه  ُيخربه  اأن  وّد 
نم يتاأّمل مالمه، �صاأله »حمزة« �صربة ماء، فاأ�صرع  فوقف �ضاكًنا كال�صّ
كان  التي  املاء  قربة  له  واأح�صر  غنماته،  لرياقب  يجل�ض  كان  حيث  اإىل 
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يحملها، �صرب »حمزة« حّتى ارتوى، والتفت اإىل »ُهرُهور« بثغره الب�ّصام، 
اقرتب رفاق »ُهرُهور« من رعاة الغنم وبداأوا يراقبونهما بف�صول �صديد، 
كاملجنون،  ي�صحك  »ُهرُهور«  وكان  وجهيهما،  بني  اأعينهم  ينّقلون  كانوا 
التّفوا حول »حمزة«، الذي كان لطيًفا وهو ي�صاألهم عن اأ�صمائهم، �صاألهم 
اأقرب قرية ليبحث عن عمل، وكانت ال�ّصماء قد بداأت مُتطر فدعاه  عن 
بداأت  وقد  القرية،  نحو  مًعا  ف�صارا  »ُكوُكون«،  اأّم  خالته  لدار  »ُهرُهور« 
ال�ّصعادة تدّب يف اأو�صال الغالم، اأخرًيا هناك من ُي�صبهه، اأح�صنت العجوز 
ا�صتقبال »حمزة« و�صّيفته، ون�صحته اأن ينتظر ابنها »ُكوُكون« لعّله ُيفيده، 
غربت ال�ّصم�ض، وَدحَم�ض)1) الليل، بينما كان »ُهرُهور« يراقب الّنجوم مع 
»حمزة« وهما يجل�صان مًعا اأمام الّدار، ظّل »حمزة« مُيازحه وهو ُيناديه 
بداأ  قد  كان  الذي  هذا  ا�صمه  الغالم  اأحّب  حتى  »ُهرُهور«  »ُهرُهور«...يا 
فور  »ُكوُكون«  ناداه  عندما  وانتفا�صته  فزعته  »حمزة«  الحظ  يكرهه، 
و�صوله لُيطعم جواده، مل يفعل امل�صكني �صيًئا ي�صتحّق اجللد بال�ّصوط، لكّنه 
بداأ ي�صربه، قام »حمزة« واأ�صرع جتاههما وحدث ما مل يكن يف احُل�صبان.

r
6     

»الّدواسر«
عر�صه  على  يجل�ض  كان  الوادي،  زلزلت  �صيحة  العقرب«  »قلب  �صاح 

ويزوم كالوح�ض الكا�صر، ركع اأمامه وزيره وقال:
-موالي امللك، ملاذا اأنت غا�صب، لقد �صيطرنا على الكثيرين من �صعب 
»اأُوركا« وغريه، وهانحن نزداد نفوًذا وقّوة يوًما بعد يوم، �صن�صتعيد 
و�صن�صحق  ما،  يوًما  لنا  كّلها  البالغة  مملكة  اأر�ض  و�صتكون  جمدنا 

»املجاهيم«، و»املغاتري«، واأعوانهم.

)1) َدحَمس أي أظلم. 
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قال »قلب العقرب« ب�صوت هادر:
كّل  »اأبادول«،  حفيد  اختطاف  يف  »ِم�صكة«  احلمقاء  تلك  تنجح  -مل 
املحاوالت باءت بالف�صل، ع�صرون عاًما مّرت ونحن ننتظر العون من 

حفنة من �صرذمة موؤلفي تلك الُكتب التي ال قيمة لها.
ُثّم �صرخ بعنفوان:

-ملاذا ينجح املحاربون يف ا�صرتداد ُكتبهم! ملاذا!
ُثّم اأردف بحنق �صديد:

ونذبح  الكتب،  تلك  ولنحرق  ال�صقور،  تلك  على  الق�صاء  من  بّد  -ال 
�صنق�صي  تلك،  املحاربني  اأ�صطورة  �صننهي  العظمى،  املكتبة  حّرا�ض 

على تلك الُكتب احلّية، و�صي�صجد لنا الب�صر، و�صنحرق كّل �صيء.
ُثم زفر بحنق واأ�صاف:

-مل ينجح يف فتح ممر »اأمانو�ض« اإال تلك املراأة، وها نحن ننتظر كاتًبا 
ال�ّصحر،  ُكتب  ة  وخا�صّ القدمية،  الكتب  يف  يفّت�ض  الب�صر،  من  اآخًرا 
ُثّم يعرث بال�صدفة على الطال�صم وُيرددها، ُثّم نتوا�صل معه...اآه...
كم من الوقت �صننتظر لنح�صل على ما ُنريده، ملاذا مل تتمكنوا من 

ت�صخري ب�صري اآخر لتلك املهمة حتى االآن بداًل من هذا ال�ّصخف!
اأحنى الوزير راأ�صه وقال:

كانت  الأّنها  ت�صخريها وخداعها فقط  اأّننا متكّنا من  �صّيدي  يا  -تعلم 
خائفة، دوًما خائفة، من الوحدة، ومن املجهول، ومن كل �صيء، حتى 

احل�صرات والقطط! واأنت تعلم اأّن جناحنا يكمن يف خوفهم.
-هناك ماليني من الب�صر، الكثري منهم �صعاف خائفون.
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-ال تن�ض يا �صّيدى اأمر »احلورائيات«)1)، اإّنهن يف�صحن ما يحدث هنا.
�صرد للحظات وقال بحنق:

ا. -مل اأن�صهن، �صنقتلهن اأي�صً
طويلة،  لفرتة  الب�صر  عامل  يف  البقاء  ن�صتطيع  ال  اأننا  ا  اأي�صً تن�ض  -وال 

جمّرد دقائق معدودة نق�صيها ونعود.
تنحنح اأحد كبار الّدوا�صر وقاطعهما قائاًل:

-كانت »ِم�صكة« تطلب العودة، تخّل�صْت من خوفها مّنا بعد اأن اعتادت 
على احلديث معنا، وِدْدُت لو متكنُت من خلع عينيها واأنا اأقتلها.

ر�صقه »قلب العقرب« بنظرة ثاقبة وقال:
-اأيها االأحمق...مل يكن من ال�صواب قتلها، �صن�صطر لالنتظار حتى 
نتوا�صل مع كاتب اآخر ليفتح ممر »اأمانو�ض« مّرة اأخرى، ويختطف 
اأحد اأحفاد »اأبادول« ليكون لنا ومّنا، وحتى يحدث هذا، �صنفّت�ض عن 

»احلورائيات« يف كل �صرب من اأر�ض اململكة.
قال الوزير:

-�صمعت اأّن املمّر ُفتح مّرة اأخرى.
-ماذا! من اأخربك؟

-»�صاجور«.
اآخر فتح  اأّنه كاتب  بّد  اأر�ض اململكة، وال  -اإن �صدق فهناك زائر على 
الطال�صم  وردد  ة،  اخلا�صّ طال�صمنا  على  حتتوي  التي  الُكتب  اأحد 

ثالًثا.
-بالتاأكيد.

)1) الحورائيات طائفة من الفراشات، رتبة حرشفّيات األجنحة، واالسم لجنس من األجناس 

البرشية التي تسكن غابة من غابات مملكة البالغة. 
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-فلنبحث عن هذا الّزائر يف كّل مكان، فنحن يف حاجة اإليه.
-اأمرك يا موالي.

ان�صرف الوزير الذي كان ي�صكن ج�صد �صاب من �صباب �صعب »اأوركا« 
ويتحّدث بل�صانه، قرر اأن يعود اإىل القرية ُخل�صة للقاء حبيبته، لعّله يعرف 

االأخبار منها.

r
7  

 »ُمولي«
»حمزة«....

على  انق�ّض  العبو�ض،  بوجهه  »ُكوُكون«  و�صل  عندما  الدار  اأمام  كّنا 
»ُهرهور« وانهال على ظهره �صرًبا بال�صوط وبال رحمة وبدون �صبب يدفعه 
لذلك، اآملني جًدا ما راأيته من ق�صوته على الغالم، فاأ�صرعُت وقب�صُت على 
اإىل  و�صدد  غ�صًبا  ا�صت�صاط  ا،  اأر�صً واألقيته  منه  ال�صوط  و�صحبت  ذراعه 
كالوح�ض  يزوم  كان  ا،  اأر�صً فاأ�صقطتني  يده  بقب�صة  عنيفة  �صربة  وجهي 

الكا�صر وهو يقول:
-اأّيها احلثالة...كيف جتروؤ؟

ُثّم جذبني من ثيابي �صارًخا:
-من اأنت يا كالح الب�صرة؟

وبداأ يركلني بقدمه يف �صدري، كانت تلك املّرة االأوىل التي اأُواجه فيها 
خ�صًما بتلك ال�صورة، دوًما ُكنت اأتهّرب من املواجهات، وكان هذا ُيغ�صب 
اأبي مّني، ولهذا ان�صحبت من التدريبات الريا�صية التي �صجلني فيها اأنا 
واأخي »خالد«، ُكنت دوًما اأخاف املواجهة..اأخ�صى االنهزام، واالآن ال جمال 

للخوف فاأنا وحدي هنا!
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قمت الأواجهه وا�صتح�صرُت كّل ما تعّلمته من فنون القتال والّدفاع عن 
اأ�صرب  الأّول مرة  قبل،  اأحٍد من  مع  اأفعل  كما مل  اأو�صعته �صرًبا  الّنف�ض، 

واأ�صرب وال اأتوقف!
وجهه  اأنني جرحته يف  للغاية، حتى  عنيًفا  »ُكوُكون«  مع  �صجاري  كان 
اكفهّر  �صدره،  على  ركبتي  وو�صعت  ا  اأر�صً اأ�صقّطته  يدي،  يف  فعل  وكذا 
جتاهي  واأقبل  مكانه  يف  وثب  عنه،  الأبتعد  بقّوة  بذراعيه  فدفعني  وجهه 
بيننا،  حالوا  القرية  اأهل  بع�ض  ولكّن  نف�صي  عن  للدفاع  متاأّهبا  وُكنت 
اأقبل �صاب  اللحظة  تلك  ليبعدوين عنه، يف  ي�صحبونني من ذراعي  بداأوا 
على  قمي�صه  ب�صاطة مظهره، خلع  رغم  هيبة  م�صحة  عليه  القامة  مديد 
عليها  بعناية  ولّفه  منها  ت�صيل  دمائي  كانت  يدي حيث  على  واألقاه  عجل 
وهو يتمّعن يف مالمي، من هم�صات االآخرين علمت اأّن ا�صمه »ُمويل«)1)، 

تراجعت على م�ص�ض و�صحت غا�صًبا يف وجه »ُكوُكون«:
-اأت�صرب غالًما ال حول له وال قّوة!!

قال ب�صوته االأج�ّض:
ال�صرب  اإاّل  ي�صتحق  االأر�ض، وهو ال  -هذا ملعون، خطيئة مت�صي على 

بال�صياط .
�صاح »ُمويل«:

-يا لك من ظامل جبار!
وهنا �صرخ »ُهرُهور« وهو يبكي:

-ل�صت ملعوًنا ول�صُت خطيئة مت�صي على االأر�ض.
�صاحت امراأة كانت تخفي ن�صف وجهها بخمارها وتقف لرتاقبنا من 

بعيد موجهة كالمها لـ»ُكوُكون«:

)1) »ُمويل« اسم نويب مبعنى الجبل. 
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-ت�صف الغالم باخلطيئة واأنت بوؤرة اخلطايا يف قريتنا اأيها الربميل.
االآخر،  هو  �صحك  يبكي  كان  الذي  »ُهرُهور«  البع�ض..حتى  �صحك 
اأّنهم يكرهون »ُكوُكون« هذا، والذي ا�صت�صاط غ�صًبا واأخذ يرغي  بدا يل 
ا�صطراب  يف  ثيابه  من  ويعّدل  يهداأ  فبداأ  حولنا،  احل�صد  ازداد  ويزبد. 
بالغالم  االأوىل  لقائي  حلظة  فمنذ  يل  مبهمة  تبدو  االأمور  وا�صح.كانت 
وبعد دخولنا القرية الحظت اختالف مالمه ولون ب�صرته عنهم جميًعا، 

�صاألتهم واأنا اأنقل نظراتي بني وجوههم:
-اأين اأهل هذا الغالم وع�صريته؟

قال »ُكوُكون« بغ�صب �صديد:
-ومالك اأنت؟

-ال ي�صبهك وال اأظّنك اأباه!
ب�صق على االأر�ض وقال بازدراء:

-قمامة وجدناها على قارعة الطريق وكادت الذئاب تاأكله.
�صاح الغالم:

-كاذب!
ثار »ُكوُكون« وكاد ي�صفعه لوال ذراع »ُمويل« التي حالت بينهما، اأردف 

الغالم وهو يرجتف:
-مل يعرثوا علّي بالقمامة، لقد عرثت اخلالة علّي ُقرب »ينابيع َوَرا�صني« 

حتت اأ�صجار العنب منذ �صنوات.
على  ال�صمت  رداء  األقى  اأحًدا  وكاأّن  للحظات  القرية  اأهل  �صكن 
روؤو�صهم، مل ينب�ض »ُكوُكون« ببنت �صفة، فاجاأه ما قاله الغالم عن َينابيع 

»َوَرا�صني«، كاد يحرق اأّمه بنظراته.
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 م�صح »ُمويل« على راأ�ض »ُهرُهور« وقال موجًها كالمه لـ»ُكوُكون« واأّمه: 
-ملاذا اأخفيتما اأّنكما عرثمتا على »ُهرُهور« عند »ينابيع َوَرا�صني« التي 

مررنا بها قبل اأن ن�صل لقريتنا هنا؟ 
تلعثم »ُكوُكون« وهو يتمتم قائاًل:

-مل تخربين اأّمي عن املكان الذي عرثت عليه فيه، ونحن مررنا بعدة 
قرى، والتقينا بالكثري.

اقرتبت العجوز وقالت بخفوت:
-اأ�صفقت عليه مما �صيحدث له لو �صاع يف املدينة هناك اأّنه...

�صفتيه  وقال وقد الحت على  راأ�صه  ُثّم هّز  لي�صكتها،  يده  »ُمويل«  رفع 
ابت�صامة ي�صوبها احلزن:

-لقد ُقمت بخطف الغالم يا خالة! ال بّد اأن ُنعيده الأهله وع�صريته.
يرونه  وكاأّنهم  بنظراتهم،  الغالم  ر�صقوا  احل�صور،  همهمات  تعالت 

الأّول مّرة، �صاحت اأم »ُكوُكون«:
-ولكنني اأُّمه، لقد ربيته! وهو اأخ لولدي »ُكوُكون«.

زجمر »ُكوُكون« قائاًل:
-لن يكون هذا امل�صخ اأًخا يل اأبًدا، اإّنه لقيط! اأمل اأخربكم اأّنه خطيئة 

مت�صي على االأر�ض؟
غ�صب »ُمويل« كما غ�صب الكثري ممن يقفون من اأهل القرية وكرهوا 
بلطف،  ويعامله  الغالم  على  ُي�صفق  اأغلبهم  كان  »ُكوُكون«،  به  و�صفه  ما 
والق�صوة،  الغ�صب  اأعماهم  اإاّل حفنة ممن  النوبة،  اأهل  وتلك كانت �صيم 

هوؤالء الذين ال يرون بقلوبهم اأبًدا، قلُت موؤنًبا لـ»ُكوُكون«:
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-وما ذنب الغالم؟ وحتى اإن اأخطاأ والداه، وهذا اأمر جتهلونه باملنا�صبة، 
فاأنتم ال تقراأون الغيب! ُثّم من منا يختار والديه؟ بل من هنا يختار 
اإاّل خلالقك، طاهر  تذلها  نف�صك طاملا مل  عزيز يف  اأنت  مالمه؟ 

طاملا مل تنّج�صها بذنوبك!
على  انحنى  كلماتي،  ا�صتح�صن  اأّنه  يل  بدا  كتفي،  على  »ُمويل«  رّبت 
الغالم الّذي كان منكم�ًصا وكاأّنه ارتكب جرًما ويخ�صى العقاب وقال وهو 

يرمقه بحنان:
-ملاذا مل تخربنا اأّن »ُكوُكون« ما زال ي�صربك يا »ُهرُهور«؟

نّك�ض الغالم راأ�صه، و�صالت دموع اأم »ُكوُكون« وهي ترى انك�صاره، فرفع 
»ُمويل« راأ�صه وقال ب�صوت جهوري لُي�صمع اجلميع:

اأبناء  واأظّنه من  »َوَرا�صني«،  اأر�ض مدينة  -هذا الغالم ُعرث عليه على 
�صعب »اأُوركا«، واأنتم تعلمون ما حدث لهم يف تلك املدينة، و�صمعنا 
من  مرورنا  وقت  وقوعها  ت�صادف  التي  الينابيع  حادثة  عن  جميًعا 

هناك.
كانت بع�ض الكلمات ُمبهمة يل، فاأنا ال اأدري ما احلادثة، وما الينابيع، 
وما هي َوَرا�صني، لكنني لن اأتخّلى عن هذا الغالم، غر�صُت عينّي يف عيني 

»ُكوُكون« كما مل اأفعل من قبل وُقلت مهدًدا:
-لن ُي�صرب »ُهرُهور« بال�صوط بعد اليوم.

-اأتهددين؟ يا جلراأتك!
قالها »ُكوُكون« بتنّمر ماواًل اإثارة اأهل القرية علّي، لكّنهم مل ي�صتجيبوا 

له رغم كوين غريًبا عنهم، وقف بيننا »ُمويل« وقال:
-ما عاد لكم �صلطان على الغالم، بقاوؤه هنا ظلم له، �صاأعيده بنف�صي 

الأهله وع�صريته، و�صاأتكّفل برعايته حتى اأرده اإىل �صعب »اأُوركا«.
�صاح »ُكوُكون«:
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»َوَرا�صني«  طيور  �صتهاجمكما  القرية،  من  به  اخلروج  ت�صتطيع  -لن 
و�صتنقر راأ�صيكما.

قال »ُمويل« بت�صميم:
-ال بّد اأن اأُحاول، لطاملا حاولنا اخلروج طلًبا للتجارة وغريها، فلنحاول 
لرّد  مادي،  ورائهمك�صب  من  لي�ض  نبيل  لهدف  نخرج  اأن  املّرة  هذه 
لن  ورمّبا  فيه،  حٌق  والأهله  اأهله،  يف  حّق  فللغالم  مًثال،  احلقوق 
يف  يرافقنا  �صاحب  من  نوايانا...فهل  ت  َخُل�صَ اإن  الطيور  تهاجمنا 

الطريق؟
نية  منهم  اأحد  ُيظهر  ومل  القوم،  وان�صرف  الهمهمات،  تعالت 

ال�صطحاب الغالم، �صاحت العجوز وهي تبكي:
-خذه يا »ُمويل«....خذه اإىل هناك، ما ُعدت اأُطيق �صرب »ُكوُكون« له، 

كرب الغالم وقلبي يتمّزق عليه، فلي�صامني اهلل.
ة بعد كلمات اأّمه االأخرية. مل يجروؤ »ُكوُكون« على معار�صته، وخا�صّ

مت على اجلميع، مّد »ُمويل« ذراعه واحت�صن الغالم واأمره  اأطبق ال�صّ
دموعها،  تكفكف  وهي  العجوز  تبعته  الّدار،  داخل  من  متاعه  يح�صر  اأن 
اآن الآخر، كان فرًحا الأّنه  اأن يزورها من  عانقها الغالم بحرارة ووعدها 
�صيغادر الدار فبعد اأن اأدرك احلقيقة، قد يكون له اأهل واأب واأم واأ�صقاء، 
ما عاد يرغب بالبقاء معهما، �صبقنا مهرواًل على الطريق وكاأّنه ع�صفور 
اأطلق من قيده للتّو، انطلقنا مع »ُمويل« جتاه داره بعد اأن دعاين بح�صوره 
راودتني  يعرفني،  وكاأّنه  بذراعي  مي�صك  كان  لزيارته،  وباإ�صرار  االآ�صر 
ال�صكوك وقلت يف نف�صي رمّبا »ُمويل« هو اأخي »خالد« وقد حّل مّل هذا 

ال�ّصاب هنا مبملكة البالغة متاًما كما حدث لـ»ِم�صكة«، باغتني بقوله:
-مرحًبا بك اأّيها املُحارب..

اأ�صابني الذهول ف�صاألته:
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-وكيف عرفت؟
قال وهو ي�صري اإىل يدي امللفوفة بقمي�صه:

-دماوؤك لونها اأحمر، وهكذا املحاربون.
مارب،  اأنني  االأقل  على  يعرف  من  هناك  بالّراحة،  اأخرًيا  �صعرت 

�صاألته يف احلال:
-وهل تعرف عن املحاربني؟

هّز راأ�صه قائاًل:
-نعم اأعرف عنهم وعن املكتبة العظمى، �صمعت الكثري عما يحدث يف 
مملكتنا العجيبة هنا، مملكة البالغة ت�صج باالأ�صرار والغمو�ض، كّل 

بقعة هنا دارت عليها ق�ص�ض واأ�صاطري غريبة.
ُكنت يف حرية اأت�صاءل يف نف�صي، هل هو اأخي »خالد« اأم ال؟ ظللت اأتلّفت 
واأحملق يف وجهه وهو ي�صري بجانبي لعّله يلمح يل باأّي عالمة فاأعرف اأّنه 

اأخي »خالد« و�صاألته:
-هل توّد اإخباري ب�صيء؟

عقد حاجبيه وقال متعجًبا:
-مثل ماذا؟
-اأّي �صيء.. 

ابت�صم فك�صف اللثام عن اأ�صنانه اللوؤلوؤية البي�صاء وقال:
-مرحبا بك بيننا.

ُقلت ممتًنا له:
-مرحًبا بك يا اأخي.
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يبت�صم،  كان  وكّلما كررتها  بـ»اأخي«،  ناديته  اأ�صاريره عندما  انفرجت 
ُقلت ممتًنا له:

-باملنا�صبة �صكًرا على القمي�ض، االآن فهمت مل األقيته على يدي، اأردَت 
اإخفاء لون دمائي، األي�ض كذلك؟

-بلى.
ُثّم رفع حاجبيه قائاًل:

-لو علم اأهل القرية اأّنك ُمارب �صيطردونك يف احلال.
-ملاذا؟

اإىل هنا نعي�ض يف جمتمع مغلق، والأّنك خمتلف!  -الأننا ومنذ و�صولنا 
�صينبذونك.

ُثّم زفر بحنق واأ�صاف:
-متاًما كما يفعل بع�صهم مع »ُهرُهور«، ي�صّبون غ�صبهم على ال�صغري 

الأّن لون ب�صرته خمتلف، فهذا يزعجهم للغاية.
قلُت متعجًبا:
-غريب اأن...

قاطعني »ُمويل« قائاًل:
لون  االآخرون الأن  به  يعاملنا  الذي  القميء  يعاملوه بنف�ض املنطق  -اأن 

ب�صرتنا ال�صمراء خمتلف..األي�ض كذلك؟
-بلى، والأّنه غالم م�صكني!

اأن تعرفه، ، وهذا  بّد  اأُ�صفق عليه، ولكن هناك �صيًئا ال  -نعم، ولهذا 
لي�ض عذًرا واإمّنا فقط اأُخربك لكي تعرف ال�ّصبب، فوجهه ومالمه 
ال�صديد  الظلم  مرارة  زالت  ما  ديارنا،  من  طردونا  مبن  تذكرهم 
الذي وقع علينا تظلل على اجلميع، لقد طردنا الغزاة من ديارنا يف 

وادي »الفرادي�ض« بجوار جبل »اأمانو�ض«.
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بني  من  تخرج  »اأمانو�ض«  كلمة  �صمعت  عندما  قلبي  دّقات  ت�صارعت 
�صفتيه، قاطعته بف�صول:

-واأين جبل »اأمانو�ض«؟ 
-اإن اأحببت الّذهاب رافقني غًدا يف رحلتي ملدينة »َوَرا�صني«، �صاأعيد 
»ُهرُهور« اإىل هناك الأبحث عن اأهله، قبل اأن يعود »ُكوُكون« ال�صرتداده 

مني.
-وهل �صيفعلها؟

اأن  كثرًيا  حاولت  وتعذيبه،  الغالم  بقهر  يتلذذ  تعرفه،  ال  اأنت  -نعم، 
اأ�صّمه واأرعاه لكن الغالم كان يرف�ض الأّنه يحّب اخلالة اأم »ُكوُكون«.

-لكن...يبدو اأّن »ُكوُكون« يهابك، فهو مل يرد لك كلمة!
من  والعالج  االأدوية  لهم  ي�صنع  الذي  القرية  عّطار  الأنني  -رمّبا 
الذي  اجللدي  مر�صه  وعن  اأ�صراره،  عن  الكثري  واأعرف  االأع�صاب، 
اأ�صابه ب�صبب اإهماله لنظافته، وما ُكنت الأف�صحه! لكنه دوما يخ�صى 

هذا االأمر!
-اأنت تعمل كمعالج اأو..طبيب اإًذا..

ولكن  للدرا�صة،  القرية  اأمتكن من اخلروج من  الأنني مل  -لي�ض متاًما 
ت�صتطيع اأن تقول هذا يا...ما ا�صمك؟

-»حمزة«.
ة »ُهرُهور« قائاًل: �صاألته ماواًل  فهم ما وراء ق�صّ

هناك  ت�صكنوا  مل  وملاذا  »َوَرا�صني«؟  ومدينة  »اأُوركا«  �صعب  ة  ق�صّ -ما 
معهم بالقرب من الينابيع التي حتّدثتم عنها؟

اأطلق تنهيدة وقال:
-�صاأخربك بكّل �صيء...هل �صمعت عن حيتان االأُوركا من قبل؟
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ة �صعب اأُوركا، و�صمعت ما اأده�صني! وانطلق يروي يل ق�صّ
باهت،  لون  ذو  بابه  ب�صيًطا،  بيته  كان  »ُمويل«،  لبيت  اأخرًيا  و�صلنا 
الّداخل  من  جدرانه  طالء  حتى  املطر!  بفعل  البلى  عالمات  �صقفه  تعلو 
بداأ يتال�صى، وبقيت م�صحة من لون اأزرق �صاحب حول مقاب�ض وم�صامري 
وانحنى  ذراعه  ومّد  باأدب  راأ�صه  واأحنى  اأمامنا  وقف  ال�صدئة،  النوافذ 

ب�صكل م�صرحّي وقال وعلى وجهه ابت�صامة:
-مرحبا بكما يف داري. 

اأخي  هو  ولكن...هل  اأخي!  يفعل  كما  راأ�صه  اأحنى  لقد  اأجّن،  كدت 
»خالد« اأم ال؟ اأو...رمبا كان »ُكوُكون« هو اأخي!!

يا اإلهي..اأُيعقل اأنني اأو�صعت �صقيقي �صرًبا منذ قليل!
كيف �صاأعرف من منهما اأخي؟

جل�صت بجوار »ُهرُهور« الذي كان ممدًدا على فرا�ض ب�صيط وهو يئن 
ويتاأمّل من جراح ال�صوط على ظهره، بينما »ُمويل« يعاجلها بدهان ملطف 
وم�صكن لالأمل �صنعه بنف�صه، كنت متعًبا للغاية، فا�صت�صلمت للنوم �صريًعا، 
اإلينا  ويهم�ض  و»ُهرُهور«  اأنا  يوقظني  وجدّته  قليلة  �صاعات  وبعد  لكنني 

لنتبعه، قال قبل اأن يفتح الباب ببطء �صديد:
منذ  الليل  وانت�صف  الّنجوم،  القمر  َبَهر  لقد  االآن،  نخرج  اأن  بّد  -ال 

�صاعة.
�صاألته واأنا اأفرك عينّي متعجًبا:

-ملاذا االآن؟ فلننتظر حتى ت�صرق ال�ّصم�ض.
قال بقلق:

-كانت اخلالة اأّم »ُكوُكون« هنا منذ قليل، وحّذرتني من »ُكوُكون«، تقول 
ويريد  يا »حمزة«،  فهو غا�صب منك  ليداهمنا،  يجمع ع�صابته  اإّنه 

ا�صرتداد »ُهرُهور«.
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قال »ُهرُهور« ب�صوت ي�صوبه القلق:
-طيور َوَرا�صني �صتهاجمنا.

قال »ُمويل«:
-�صنحاول، ولو ظهرت الطيور وهاجمتنا �صنعود، وعندها �صاأتعامل مع 

ة، ولن اأ�صمح له باأذيتك بعد اليوم. »ُكوُكون« بطريقتي اخلا�صّ
ُثّم اأردف وهو يطالع »ُهرُهور« بنظرات ت�صي بالغمو�ض:

عرثت  عندما  رقبتك  حول  كانت  ك،  تخ�صّ قالدة  اخلالة  -اأعطتني 
عليك، رمّبا �صن�صتدّل بها على اأهلك، وقالت..

�صاألته:
-ماذا قالت؟

-�صع القالدة حول عنق الغالم واأخربه اأن يظهرها عندما يدخل مدينة 
»َوَرا�صني«، فهناك من يحمل ن�صفها االآخر و�صيتعّرف عليه لو راآها.

بدا وكاأّن »ُمويل« يخفي جزًءا من حواره مع اأم »ُكوُكون«، ابت�صم الغالم 
بالربد،  ي�صعر  كان  بثيابه،  وت�صبث  عنقه  حول  وو�صعها  القالدة  وتناول 
انطلقنا يف طريقنا وكانت الّرياح �صديدة الربودة، اق�صعر بدين من هذا 
وبداأت  لل�صماء  راأ�صي  رفعت  اإوزة،  جلد  جلدي  وا�صتحال  القار�ض،  الربد 
من  متعجًبا  قلت  يراقبني،  وكاأّنه  و�صوى  جنم  برق  النجوم،  يف  اأحّدق 

بريقه الظاهر:
-ما هذا؟

قال »ُمويل« بعد اأن رفع راأ�صه هو االآخر وراآه:
-هذا جنم ي�صمى »قلب العقرب«.

ُثّم التفت نحوي وقال وقد بدا عليه التاأّثر:
-عدين ب�صيء يا »حمزة«.
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-وما هو؟
اأنت  وا�صتطعت  املرور  يف  اأجنح  ومل  الورا�صني  طيور  هاجمتنا  -لو 

و»ُهرُهور« املرور منها، رافقه حتى ُت�صّلمه الأهله، وال تتخّل عنه.
-�صاأفعل اإن �صاء اهلل يا �صديقي.

هّز  »ُمويل« راأ�صه قائاًل:
ولو  وحيد،  فاأنا  لقائنا،  اأّول  ُقلتها  كما  اأخي  قل  بل  �صديقي،  تقل  -ال 

متنيت �صيًئا لتمنيت اأن يكون يل اأخ يحّبني واأُحّبه، واأنت....اأخي!
انخلع قلبي، و�صعرت وكاأّنه �صقيقي »خالد« يحّدثني، ٌقلت بتاأّثر:

-واأنت...اأخي!
كان »ُهرُهور« �صعيف البنية لكّنه بدا يل حمواًل و�صبوًرا رغم �صغر �صّنه، 
وّجه اإيّل الكثري من االأ�صئلة عن املحاربني، وُكنت اأُجيبه قدر ا�صتطاعتي 
مبا ُينا�صب عمره، عندما اكتفى رفع ثوبه فوق راأ�صه فاأ�صفقت عليه، ورّق 
ي�صري  ف�صار  به  واأذنيه  راأ�صه  ولّف  ثقياًل  �صوفًيا  ثوًبا  فاأخرج  له  »ُمويل« 

اأمامنا يف �صكون وكاأّنه مغّيب عّنا، َهم�صُت لـ»ُمويل« واأنا اأ�صري بجواره:
- هل اأخربك �صيًئا عجيًبا؟

-وهل هناك اأعجب من كونك ُمارًبا!
-نعم، رمّبا يكون اأخي هنا...

-اأين؟
-يف �صورة واحد منكم!

مِل�صكة  له ما حدث  اأحكي  وبداأت  الّده�صة،  فاه من فرط  »ُمويل«  فغر 
ة اأخي »خالد«،  ُثّم الأخي، نطقت عيناه باحلرية واالنبهار مًعا، اأنهيت ق�صّ
اأيَّ تلميح لكونه اأخي، فعاد  وكان »ُمويل« يهّز راأ�صه متعجًبا، مل يبُد منه 
مهيب  دوي  ل�صوتها  وكان  الرياح،  ا�صتّدت  راأ�صي،  فوق  يحّلق  الياأ�ض 
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الآخر،  اآن  اأطمئنه من  وكنت  بيننا خائًفا،  ي�صري  »ُهرُهور«  كان  وخميف، 
يحفظ  كان  الذي  »ُمويل«  خلف  وم�صينا  مّني،  وقّربته  له  ذراعي  مددت 

الطريق اإىل مدينة »َوَرا�صني« جيًدا.
 عندما اأ�صرقت ال�ّصم�ض علينا �صعرنا بالدفء، طم�صت باأ�صعتها لون 
الهواء فبددت ال�صباب العالق به وتال�صى ف�صارت الروؤية رائقة، ظهرت 
اأ�صراب طيور الورا�صني، توقفنا واأ�صابنا اال�صطراب، حّلقت فوقنا ب�صكل 
ُمريب، ارتفعت وانخف�صت يف نظام وان�صجام، اقرتبت اأكرث، مل تلم�صني 
ومل تلم�ض الغالم، وبداأت تطوف حول »ُمويل« بينما يرتاجع هو للخلف، 
ويرتاجع  منها  نف�صه  يخّل�ض  وكان  ثيابه  يف  خفيًفا  نقًرا  تنقره  بداأت 
ت  اأمامه، فانق�صّ بظهره، اقرتبُت منه واأ�صحتها بيدي عن وجهه ووقفُت 
علّي ونقرين طائر منهم يف يدي ف�صالت دمائي، هرع »ُمويل« اإيلَّ وخلفه 
كانا  �صديدة،  جلبة  الطيور  اأ�صدرت  عندما  تراجعا  لكّنهما  »ُهرُهور« 
يخافان منها؛ وهذا ما منعهما م�صاعدتي، انتف�ض الطائر فور اأن راأى لون 
يدي  ُجرح  واقرتب مبنقاره من  اآخر  وتراجع، حّط طائر  االأحمر  دمائي 
كاأّنه يتذّوقه اأو ي�صّمه، تيب�صت اأطرايف وكنت اأ�صعر بالق�صعريرة ت�صري يف 
جتاه  ال�صئيلتان  عيناه  رفع  ُثّم  منقاره  بطرف  دمائي  الم�ض  كّله،  هيكلي 
تطّل  والّده�صة  يراقبنا  »ُهرُهور«  كان  ابتعد،  ُثّم  فيهما  ملًيا  ونظر  عينّي 
من عينيه الّنابهتني، هبط الكثري منها ليقف اأمامنا على االأر�ض، �صرنا 
كثالثة من االأ�صنام ننتظر ما �صتفعله الطيور، ارتفعت الطيور يف نظام 
وابتعدت حتى  تراجعت  ُثّم  باأجنحتهم،  يرفرفون  وهم  الهواء  وعلقوا يف 
ابتلعها االأفق! ابت�صم »ُهرُهور« وهّز »ُمويل« راأ�صه متعجًبا، عدنا ل�صرينا، 
مّرة  املُحاربني  بف�صول عن دمائي احلمراء وعن  ي�صاألني  »ُهرُهور«  وبداأ 
توقفنا  كامل،  ليوٍم  �صرنا  املحاربني،  نتحّدث عن ق�ص�ض  وبداأنا  اأخرى، 
التي  »اأُوركا«  اإىل حدود قرية  الو�صول  ناأمل يف  كّنا  للراحة مّرتني فقط، 
لكننا  اآخر،  ليل  اأن يحّل علينا  »َوَرا�صني« قبل  اإلينا من مدينة  اأقرب  هي 
تعبنا وكان »ُهرُهور« اأكرثنا اإرهاًقا، فا�صطررنا للمبيت يف اأحد الب�صاتني، 
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على اأن نكمل رحلتنا يف ال�صباح التايل، على اأ�صوات �صق�صقة �صرا�صري 
احلقول، ون�صيج نقيق ال�صفادع يف بركة من الوحل تتو�ّصط هذا الب�صتان 
اأُراقب ح�صرات احلباحب  غرق »ُمويل« و»ُهرُهور« يف النوم، بينما بقيت 
باأذنابها امل�صيئة وهي حتّلق فوق االأ�صجار حتى بداأ الّنعا�ض ُيداعب عينّي، 
وفجاأة �صعرت ب�صيء غريب يزحف بجواري، مّر ب�صرعة الربق فوق جذعي 
اأ�صبعي بحذٍر  اأطرايف، حّركت  االأ�صطوايّن، تخ�ّصبت  بقوامه  ومّل�ض عليه 
يلتّف  كان  عني  غم�صة  يف  اخل�صنة،  بحرا�صفه  ف�صعرت  اأدميه  فالم�صُت 
حول �صاقي فانتف�صت جال�ًصا و�صرخت يف هلع، كان ثعباًنا �صخًما ومرّق�ًصا 

له راأ�ض عظيم..
اقرتب من اأنفي ببطء ُثّم فتح فمه واأ�صدر فحيًحا وهو ُيخرج ل�صانه 
ذا ال�ّصعبة وحّركه يف الهواء، كنت اأ�صعر بدّقات قلبي وهي تتواثب اأ�صفل 
ُعنقي، قّرب راأ�صه بحركة خاطفة والم�ض طرف اأنفي بل�صانه امل�صقوق، ُثّم 
حّدق بعينيه املخيفتني يف عينّي، تيقنت عندها اأنني �صاأموت بلدغة منه 
ال مالة، لكّنه مل يلدغني! بل ثّبت راأ�صه يف الهواء للحظات، ُثّم تراجع 
براأ�صه واأعاد فتح فمه على و�صعه وخرج منه ظل عظيم اأ�صود لكيان مظلم 
فم  من  وخرج  اأمامي،  الكيان  تعملق  عمالقتان،  ويدان  كبري،  راأ�ض  له 
الّثعبان ليجثم فوق �صدري، ظللت اأنازع وهو يل�صق وجهه بوجهي، ُكنت 
اأّنه يتخللني، كرر طال�صًما غريبة تذّكرتها يف احلال، كانت نف�ض  اأ�صعر 
الكلمات الثالثة التي رددُتها وكانت مكتوبة على هام�ض الكتاب امللعون، 
»اأبادول«،  ُيغلقها  اأن  قبل  اأخرى  مّرة  الفجوة  �صبًبا يف ظهور  كانت  حيث 
�صرت ق�صعريرة يف ج�صدي كّله، يف تلك اللحظة وثب »ُمويل« وحمل حجًرا 
ثقياًل ودّك راأ�ض الثعبان ثالث مّرات بقّوة �صديدة حّتى اأنني �صمعت �صوت 
عظام راأ�صه وهي تتحّطم، كان »ُمويل« يب�صمل ويحوقل فانزاح الكيان عن 
�صدري، وبداأ يتذبذب وي�صدر اأ�صواًتا ت�صي باأّنه يتاأمّل ُثّم �صكن ال�صوت، 
»ُمويل«  ُينرث،عاونني  وكاأّنه رماد  الهواء  وتبعرث يف  االأ�صود  الكيان  وتفتت 

على اجللو�ض، �صعرت باإعياء �صديد، ُقلت ب�صعوبة واأنا اأنتف�ض:
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-هل راأيته؟
رّبت »ُمويل« على كتفي واأ�صار جلّثة الثعبان وقال:

-اهداأ يا »حمزة«، لقد قتلته.
-ال اأق�صد الثعبان، بل الكيان االأ�صود الذي خرج من فمه، هل راأيته؟  

-مل اأر �صيًئا �صوى هذا االأُفعوان!
اأدركت حينها اأّن هذا واحد من »الّدوا�صر« كان يحاول ال�صيطرة علّي 
»ُمويل«  اأخربت  احلال،  يف  الثعبان  للدغني  قتلي  اأراد  فلو  قتلي،  ولي�ض 
مبا راأيته و�صمعته، وعن الطال�صم، وو�صفت له كيف الم�ض الثعبان اأنفي 

بل�صانه، فقال بعد اأن الحظ تكرار م�صحي الأنفي باإ�صمئزاز:
-الّثعابني تتعّرف على الّروائح باأل�صنتها)1)، لكّنه بدا وكاأّنه يتفّح�صك 
اأو...يختربك ليتحقق من كينونتك! ال �صّك اأّن هذا ب�صبب الدوا�صرّي 

الذي ي�صكنه.
ُكنت اأعرف هذا االأمر عن الّثعابني من قبل، قلت وما زالت دّقات قلبي 

مت�صارعة:
-اأراد ال�صيطرة علّي ولي�ض قتلي!

-وهذا هدف »الّدوا�صر«كما فهمت منك.
قال »ُمويل« وهو  يحمل جّثة الّثعبان ليبعدها وُيخفيها قبل اأن ي�صتيقظ 

»ُهرُهور« ويراها:
-الغالم غارق يف الّنوم، حمًدا هلل اأّنه مل ي�صتيقظ.
تفّح�ض »ُمويل« املكان قبل اأن يعود للنوم وقال يل:

)1)يلتقط الّثعبان جزيئات الروائح الكيميائية من الهواء بلسانه، ومن ثم ينقلها إىل عضو شم 

إضايف يوجد يف سقف الفم، يُسمى العضو امليكعي األنفي أو عضو جاكبسون.   
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-اثبت يا فتى، ما زلنا باأّول الّرحلة، فقط عليك باحلذر، فـ »الّدوا�صر« 
قد علموا بو�صولك.

-ولكن هل مات هذا الّدوا�صري مبوت الّثعبان؟
-اإن كان قد مات فلن يعود ملهاجمتك.

ابت�صم »ُمويل« وحانت منه التفاتة جتاهي وقال:
عب اأن تكون هادًئا، ومطمئًنا طوال الوقت، تنّف�ض  -اأعلم اأّنه من ال�صّ
فقط، تنّف�ض يا �صديقي، بعرث القلق الذي حتب�صه يف �صدرك وحرره 

مع االأنفا�ض.
اأنا فلم اأذق طعم الّنوم وبقيت  اأّما  عاد ُمويل للنوم بجوار »ُهرُهور«، 

اأجو�ض بعينّي يف املكان..

r
8        

َسان
َ
غابة الَبْيل

اأجواء غابة الَبْيَل�َصان تعبق برائحة زهوره العطرة، الطيور تغّرد على 
وهي  البالبل  اأ�صوات  حاملة  تدور  الرياح  ابتهاج،  يف  االأ�صجار  اأغ�صان 
كانت  البارد،  الهواء  ن�صمات  الم�صته  كّلما  يهتّز  البحرية  �صطح  ت�صدو، 
األوان الطيف، وهي تلف  »ال�صّيدة امللّونة«)1) ت�صري بثوبها الذي يحمل كّل 
االأحمر،  الياقوت  من  بف�صو�ض  مو�ّصى  �صفاف  حريري  بو�صاح  راأ�صها 

فري االأزرق، فهي تع�صق االألوان، ويا له من ع�صق! والزمّرد االأخ�صر، والزُّ
 كانت تتبخرت وهي ت�صري بينما خلفها ت�صري الو�صيفات بثيابهن االأنيقة 
وروائح عطورهن التي ُتذهب العقل يف موكب بديع، جل�صت على عر�صها 
املحفوف باأزهار الَبْيَل�َصان وحّيتهن بوقار وهيبة، كانت هادئة تظلل عليها 

)1) السيدة امللّونة: نوع من الفراشات. 
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ال�صكينة وهي تر�صف من كاأ�صها رحيق االأزهار الذي جمعته لها و�صيفاتها 
ل، كان هذا قبل اأن تدلف ملجل�صها  ومزجنه باملاء ليعددن لها �صرابها املف�صّ

»ُمونار�ض«)1) كاالإع�صار، حيث قالت بع�صبية �صديدة:
-ملاذا! ملاذا كّلنا هنا فتيات فقط! ملاذا ال نختلط بالّنا�ض خارج الغابة؟ 
ملاذا  باالألوف،  حولنا  واحلدائق  والب�صاتني  وا�صعة،  البالغة  مملكة 

نحن ما�صرات هنا؟
تتاأّمل  وهي  بحنان  وقالت  الرائقتني  بعينيها  امللّونة  ال�صيدة  طالعتها 

ثيابها الرُبتقالية:
تنا من البداية!  -ما الذي حدث لك يا »ُمونار�ض«! اأمل اأرِو لك ق�صّ

ُثّم اأ�صافت بجدّية وهي ت�صع الكاأ�ض على الطاولة اأمامها:
اأن  تعلمني  كما  موتنا،  يعني  الغابة  من  خروجنا  اأّن  تعرفني  -اأنِت 

مهمتنا...
قاطعتها »ُمونار�ض« قائلة:

ون�صمع  للرياح،  نن�صت  �صباح،  كّل  بها  يذكرننا  الو�صيفات  -اأعرف، 
احلكايا التي حدثت بالفعل منذ حلظات على اأر�ض اململكة لكي َتثبت 
فوًرا يف الُكتب، ونهم�ض بها يف ذات اللحظة باآذان الُكتاب واملوؤلفني، 
بنات  اأكون  اأن  كرهت  لكنني  اأفكارهم،  بنات  اأننا  ياموالتي  اأعرف 

اأفكار اأحدهم وهو ال يعلم اأنني اأُ�صاعده، وال يراين، وال ي�صعر بي!
ُثّم عقدت ذراعيها وقالت غا�صبة:

-اأال يكفي اأننا مرغمات على نقل كل ما ن�صمعه حتى القبيح منه، نحن 
واخليانة،  القتل،  اأن نحكي عن ق�ص�ض  بّد  ال  ملاذا  �صيء،  كّل  ننقل 

والدمار، واخلبث، ملاذا!

)1) ُمونارش: نوع من الفراش الكبري وهي تتميز بلونها الربُتقايل واألسود وتسمى أيًضا الفراشة 

امللكية. 
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قالت »ال�صّيدة املُلونة«:
والت�صحية  والعدل  وال�صعادة،  واالأمان،  احلّب،  عن  نحكي  -لكننا 

ا. واالإيثار اأي�صً
قالت »ُمونار�ض« وقد احتقن وجهها:

ا اأن اأكون اأًما! حّبه ويحّبني، اأُريد اأي�صً -ب�صراحة.. اأُريد �صكًنا وزوًجا اأُ
�صحكت »ال�صّيدة امللونة« وقالت:

-وملاذا اأنِت الوحيدة التي �صعرت بهذا فجاأة؟ هاهن الفتيات، مل ت�صُك 
اإحداهن من هذا من قبل! نحن »حورائيات«)1) ياُبنيتي!

قالت »ُمونار�ض« بحّدة:
-رمّبا ال جتروؤ اإحداهن على الت�صريح، لكنني واثقة اأّن الكثريات هنا 

يردن اخلروج من الغابة، والزواج، واإجناب الكثري من االأطفال.
ُثّم التفتت »ُمونار�ض« للحا�صرات و�صاألتهن وهي تهّز راأ�صها:

-األي�ض كذلك؟ من توافقني الراأي ترفع يدها االآن.
مفهومة،  غري  بهمهمات  اأ�صواتهن  فارتفعت  لت�صجعهن،  يدها  رفعت 
واحدة فقط رفعت كفها ُثّم خف�صته على ا�صتحياء وهي تر�صقها بنظرات 

حائرة، عندما راأت منهن هذا عادت والتفتت لل�صّيدة امللونة وقالت:
-ح�صًنا، اأنا اأحتدث عن نف�صي فقط، اأُريد اخلروج من الغابة، ال عيب 
اأن تكون اأحالمي جمنونة...�صاأُخاطر! اأُريد البحث عن اأهلي، واأبي 

واأمي.
احلورائيات يف  كّل  وكذلك  بنف�صه،  هنا  اإىل  اأح�صرك  من  هو  -اأبوك 
ق�صر الَبْيَل�َصان وحتى الو�صيفات يا ُبنيتي، وكل اأنثى بغابة الَبْيَل�َصان.

طالعتها »ُمونار�ض« بنظراتها احلائرة و�صاألتها:

)1)الحورائيات طائفة من الفراشات، رتبة حرشفّيات األجنحة. 
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-حتى اأنِت يا موالتي؟
متّع�صت مالمها وقالت يف اأ�صى:

-مل يح�صرين اأبي، ولكن...اأح�صرين»اأبادول«.
�صهقت »ُمونار�ض« عندما �صمعت ا�صم »اأبادول« وقالت:

-اأخربيني املزيد عن »اأبادول« هذا!
واجتهتا  الَبْيَل�َصان«،  »ق�صر  نحو  لتتبعها  املُلونة  ال�صّيدة  اإليها  اأ�صارت 
نحو جناحها اخلا�ّض، اأدخلتها بهدوء وتلفتت مييًنا وي�صاًرا قبل اأن تغلق 

الباب عليهما، وجل�صت قبالتها وبداأت حتكي:
تقّل  ال  التي  املحاربني  مهمة  تعلمني  واأنت  عظيم،  مارب  -»اأبادول« 

اأهمية عن مهمتنا هنا.
هّزت »ُمونار�ض« راأ�صها موافقة و�صاألتها:

-وملاذا مل يحملك اأبوِك يا موالتي؟
تنّهدت »ال�صّيدة امللّونة« وقالت:

من  لينقذين  هنا  اإىل  ظهره  على  يحملني  وهو  اأبي  »الّدوا�صر«  -قتل 
عمري  من  ال�صاد�صة  يف  كنت  فقد  ا،  اأي�صً اأنا  اأموت  وكدت  املوت، 
يف  اإاّل  ال�صاد�صة  فوق  نعي�ض  ال  اأننا-احلورائيات-  وتعلمني  وقتها، 
على  �صنت�صرنق  الغابة  هذه  خارج  ظللنا  ولو  معينة،  بيئية  ظروف 
ذواتنا وي�صيبنا اجلفاف ومنوت، وبالفعل هذا ما كان يحدث حتى 
التي  اأج�صادنا  طبيعة  قدمًيا  العظمى  املكتبة  حّرا�ض  اأحد  اكت�صف 
ت�صبه طبيعة الفرا�صات، عندما قراأ عّنا وعن غابة الَبْيَل�َصان يف كتاب 
يتجّول  ف�صار  وُتخفيها،  كلماتها  الكتب  تبتلع  اأن  قبل  عتيق  علمي 
التي  التغريات  وتلك  طبيعتنا  وعن  هنا،  الغابة  عن  الّنا�ض  ويخرب 
حتدث لنا خالل حياتنا، فاأدرك اأهل »مملكة البالغة« تلك احلقيقة 
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و�صاروا يحملون بناتهم للغابة منذ القدم، يوّدعونهّن بالدموع، اآملني 
لهّن حياة جميلة، فقد كانت مراقبة موتهن قا�صية للغاية، وكم من 
حورائية ظلمت ب�صبب رف�ّض اأهلها لتلك احلقيقة، وماتت بني اأيديهم 
ب�صبب عدم قدرتهم على الت�صحية والتفريط فيها بنقلها للغابة هنا، 

وتكذيبهم لتلك احلقيقة!
اأطلقت »ُمونار�ض« تنهيدة وقالت:

-وماذا بعد؟
اأردفت ال�صّيدة امللّونة قائلة:

-�صاع يف اأجواء اململكة اأّن بع�ض بنات قريتنا يلفظن اأنفا�صهن االأخرية 
فزارنا  اأعمارهن،  من  ال�ّصاد�صة  فيه  يبلغن  الذي  اليوم  �صباح 
غابة  اإىل  بحملنا  اأهلنا  ون�صح  بالقرية،  املكتبة  حّرا�ض  كبار  اأحد 
»الَبْيَل�َصان« هنا لنعي�ض ونوؤدي مهّمتنا، وكان »اأبادول« حا�صًرا وقتئذ، 
خنجر  لديه  وكان  فاأبى  كتابه،  لُي�صلمهم  وعّذبوه  »الّدوا�صر«  اأ�َصره 
يقطع به امل�صافات الطويلة يف حلظات، �صلبوه اإّياه، اأدرك اأّن خوفه 
»الّدوا�صر« من  يتمكن  لو تخّل�ض من هذا اخلوف لن  واأّنه  ي�صعفه، 
ال�صيطرة عليه، وكان قوّي العزمية والبنية، وكان ينق�صه فقط �صيء 
يتعّلق بروحه، االإميان العميق يا ابنتي، واليقني الذي يقتل اخلوف، 
وعاد  �صطوتهم  من  تخّل�ض  باهلل  واعت�صامه  اإميانه  ازداد  وعندما 
بينهما  ون�صاأت  رحلته،  خالل  قبل  من  باأبي  التقى  قد  كان  لقريتنا، 
�صداقة عميقة، وحزن حزًنا �صديًدا عندما علم اأّن »الّدوا�صر« قتلوه، 
وقتها كنت اأ�صمع الرياح تهم�ض يل بالق�ص�ض، اأخرَبتني الّرياح عن 
�صاعد  وكيف  و»الدوا�صر«،  بني«املجاهيم«  دارت  التي  احلرب  نهاية 
وكان  بـ»غيهبان«،  امل�صّمى  »الّدوا�صر«  زعيم  باأ�صر  املجاهيم  اأبادول 
امل�صّمى  �صقيقه  وحتى  لـ»اأبادول«،  الع�صرية   خ�صوع  يف  �صبًبا  هذا 
ا و�َصل�صله، فخ�صعوا اأمامه وان�صاعوا له  بـ»قلب العقرب« اأَ�صره اأي�صً
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اأن يحكمهم ويقودهم، فاأمرهم »اأبادول« بت�صليم ما �صلبوه  وطالبوه 
من اأر�ٍض للمجاهيم ففعلوا، واأمرهم باحتالل اأج�صاد وحو�ض اجلبال 
اخلانعة بكياناتهم االأثريية والدخول اإىل مغارات جبل اأمانو�ض ففعلوا 
طواعية له، واأغلقها عليهم، فاألقى املجاهيم طال�صمهم عليهم فلم 

يتمكنوا من اخلروج من اأج�صاد الوحو�ض مّرة اأخرى...
التقيت بـ»اأبادول« واأخربته مبا �صمعته، وكان ال بّد اأن اأهم�ض باحلكاية 
يف اأُذن كاتب ما من العامل الذي اأتى منه »اأبادول«، فاأنا من بنات اأفكار 
الكتاب  وي�صرتد  الق�صة،  فتثبت  هناك،  الورق  على  لتدّون  الكاتب،  هذا 
مل  فاإن  قدمًيا،  به  دّونت  التي  القيم  وتثبت  كلماته،  باململكة  هنا  العتيق 
اأ�صل اإىل »غابة الَبْيَل�َصان« هنا واأبداأ يف الهم�ض �صاأموت الأنني ُكنت خارج 
ة هزميتهم ولن تدّون هناك وال ُت�صرتّد هنا، و�صتفك  الغابة، و�صُتمحى ق�صّ
الطال�صم و�صيعود »الّدوا�صر« لطغيانهم و�صطوتهم، فقرر »اأبادول« البقاء 
و�صط  ظهره  على  وحملني  للخطر،  نف�صه  وعّر�ض  مهّمته،  انتهاء  رغم 
يهطل  واملطر  امل�صحورة  الغابة  قاطًعا  ورك�ض  �صديدة،  ثلجية  عا�صفة 
كالقذائف، كان يرجتف، ما  ت�صقط  الثلج كانت  كتاًل من  بغزارة حاماًل 
زلت  ما  مظلًما  بحًرا  بي  يعرب  وهو  املرتع�صة  اأنفا�صه  �صوت  اأذكر  زلت 
عظيم  ج�صر  فوق  العبور  من  بّد  ال  وكان  اأمواجه،  اعتالج  �صوت  اأذكر 
وغريب البناء، وكان الطريق طوياًل من تلك اجلهة، فتوقف واأ�صعل النار 
ب�صعوبة ليدفئني، وكنت �صئيلة احلجم، �صغرية الراأ�ض، �صعيفة البنيان، 
اأجتّمد من الربد، وكان حنوًنا للغاية. قرر اخت�صار الطريق فلفني بغطاء 
وحملني على ظهره وربطني حتى ال اأ�صقط، و�صعد وهو يحملني فوق جبل 
»اأمانو�ض«، كان اجلليد يغطي اجلبل من كّل جهة، وقرر اأن ينزلق بي من 
للغابة، وخاطر بحياته ليح�صرين  ال�ّصاهق ليخت�صر امل�صافة  فوق اجلبل 
غابة  اأر�ض  على  بجواره  جل�صت  اأخرًيا.  وو�صلنا  باأعجوبة،  وجنونا  هنا، 
العينني له حلية  الدافئة وكان قد فقد وعيه، جاء كهل م�صرق  الَبْيَل�َصان 
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وابت�صم، وهم�ض  راأ�صي  لونها، م�صح على  ُت�صبه احلليب يف  بي�صاء  طويلة 
يف اأذين قائاًل:

-اأخرجي ما ب�صدرك من كلمات يا �صغريتي.
فوجدتني فجاأة اأهم�ض بق�صة »املجاهيم« وكيف �صحقت تلك الع�صرية 
مب�صاعدة  »الّدوا�صر«  ت�صّمى  ا  اأي�صً اجلّن  من  اأخرى  ع�صرية   اجلّن  من 
»اأبادول«، وظللت اأ�صرد اأحداًثا مل اأرها بعيني! ووقع يف نف�صي اأّنها حدثت 
بالفعل، وعندما انتهيت من الهم�ض �صعرت بالّراحة، وكاأنني تخّل�صت من 
االأ�صر وانحّل قيدي، فحّياين الكهل واأخرج خنجر »اأبادول« الذي كان قد 
فقده من كّمه وو�صعه بجواره، وطلب مّني اأن اأُخربه اأن يحافظ عليه الأّنه 

كنز يّورث، وم�صى يف طريقه.
مل اأبرح مكاين حتى اأفاق »اأبادول«، و�صرنا مًعا بالغابة وكّفه احلنون 
وترعى  بالغابة  تعي�ض  عظيمة،  مبلكة  والتقينا  ال�صغرية،  كفي  حتت�صن 

الفتيات ال�صغريات، ا�صمها »احلوراء«، و�صّمتني تلك امللكة لرعّيتها.
�صاألت »ُمونار�ض« بف�صول �صديد:

-واأين  هي »احلوراء« االآن؟
اأجابتها »ال�صّيدة امللّونة« قائلة:

-رحلت ...كانت يف ريعان �صبابها عندما تركتنا.
-هل ماتت عندما تركْت الغابة يا موالتي؟

-ال..تزوجت واأجنبت، ولها �صاأن عظيم يف اململكة االآن.
�صاحت »ُمونار�ض«:

واأنا  البيئة خارجه،  تقتلها  الغابة ومل  -اأراأيِت!! ها هي قد رحلت عن 
اأُريد اأن اأكون مثلها!! فلماذا متنعينني؟
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فلم يطلبه  واأتعجب لطلبك،  واأخ�صى عليك،  اأحميك،  اأنا  اأمنعك،  -ال 
اأحد قبلك!

-فعلتها امللكة »احلوراء« من قبل! واأنا �صاأفعلها.
-ولكن...هناك اأمر هام ال بّد اأن تعرفيه.

-وما هو؟
-»احلوراء« ا�صتطاعت اأن تخرج من الغابة هنا وتعي�ض يف اخلارج الأّن 

هناك من اأحّبها ورغب فيها.
رفعت »ُمونار�ض« راأ�صها بكربياء وقالت:

-اأمر ب�صيط، �صاأجد من يحبني!
حّدقت »ال�صّيدة امللّونة« يف وجهها وقالت:

توجعك  ورمّبا  معك،  �صريحة  �صاأكون  ال�صهولة،  بتلك  االأمر  -لي�ض 
كلماتي.

-لن توجعني ال�صراحة مهما كانت!
ترددت »ال�صّيدة امللونة« قلياًل، لكّنها قالت يف النهاية:

- انظري يف املراآة، نحن«احلورائيات« قبيحات للغاية، قبيحات جًدا، 
من يرانا لو حتقق يف مالمنا �صيكرهنا، فقط من ُيحّبك �صرياك 
يف  ما  اأجمل  �صرياه  فيك،  عيب  كّل  �صيحب  اجلميالت،  جميلة 
مالمك، »احلوراء« مل تكن جميلة عندما غادرت غابة الَبْيَل�َصان، 
لكنها وبعد اأن منحها زوجها احلّب الذي مالأ قلبها وجوارحها مّرت 
للفرا�صات،  ال�صرنقة  بعد  ما  مرحلة  ي�صبه  ما  وهو  امَلَلكّي،  بالطور 
اجلّذابة،  واالألوان  الرائعان،  اجلناحان  بعده  يظهر  الذي  الن�صوج 
هي  خفّيني،  كبريين  بجناحني  �صارت  وكاأّنها  »احلوراء«،  ن�صجت 
حتّلق يف �صماء مملكة البالغة، رفعها احلّب يا عزيزتي، فاأ�صبحت 
حل�صن  عودتها  خلرب  وكان  بذلك،  وا�صتهرت  الن�صاء  اأجمل  من 
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ا �صدى عظيم باململكة، كانت اأّول من جلاأ للغابة،  اأبيها واأهلها اأي�صً
الفتيات عاًما بعد عام  وعا�صت وحدها لفرتة طويلة، وبداأت ترعى 

وعانت كثرًيا، اإّنها ت�صتحّق.
�صاألتها »ُمونار�ض« بف�صول �صديد:

-من تزوجها؟
اأبوها زفاًفا يليق  اأعّد لها  اأهل مملكة البالغة، ولقد  -�صاٌب رائع من 

بها.
اأغم�صت »ُمونار�ض« عينيها وقالت بهيام:

-ما اأروع هذا!
�صحكت »ال�صّيدة امللّونة« وقالت:

-يا لك من فتاة حاملة!
احمرت وجنتا »ُمونار�ض« وقالت على ا�صتحياء:

-اأمتنى اأن اأجد من يحّبني، حتى اأطري...اأطري..
طالعتها »ال�صّيدة امللّونة« بجدية وقالت:

-اأرجوِك يا »ُمونار�ض«، ال تكرثي من احلديث عن م�صاعرك تلك اأمام 
الفتيات، حتى ال توؤذي اأّي منهن نف�صها وجتازف باخلروج من الغابة، 
خمتلفة  واأظّنك  اليوم،  حّدثِتني  مثلما  تتحدث  فتاة  اأ�صادف  فلم 

عنهن!! بل عّنا جميعا!
ُثّم اقرتبت من وجهها وقالت وهي تتعّجب:

- ما باُل عينيك؟
-ما بهما!!

فغرت ال�صّيدة امللّونة فاها وقالت:
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-�صارتا ملّونتني، اأنِت تتغريين يا عزيزتي! تتغرّيين يا »ُمونار�ض«.
ُثّم  وجهها،  �صورة  يف  حتملق  ووقفت  للمراآة،  »ُمونار�ض«  اأ�صرعت 

ازدردت ريقها يف ا�صطراب وقالت:
-هذا غريب!

-نعم غريب، لكّنها عالمة طّيبة!
-كيف؟

-�صاأُخربك يف الوقت املُنا�صب يا »ُمونار�ض«، لي�ض االآن...لي�ض االآن يا 
ابنتي.

عادت »ُمونار�ض« حلريتها وقالت وهي حتّدق يف عيني »ال�صّيدة امللّونة«:
لفرتة  الَبْيَل�َصان  غابة  من  اأخرج  اأن  اأ�صتطيع  اأنني  االآن  فهمته  -ما 

ق�صرية جًدا، فقط مالمي قد ال تعجب النا�ض.
قالت »ال�صّيدة امللّونة« بهدوء �صديد:

-رمّبا �صاأ�صمح لك يوًما ما بالتجوال فقط ُثّم العودة قبل اأن يحّل الليل، 
و�صاأر�صل معك من يحر�صك، ولتهتمي االآن مبهمتك، فال تن�صي اأّنك 
مل تهم�صي بحكاية قّط حتى االآن، مل تهم�صي ب�صيء لكاتب اأو كاتبة 

يا »ُمونار�ض«!
اأخذت »ُمونار�ض« تفرك كفيها وقالت:

ة حب بني �صاب وفتاة،  -اأ�صمع اأحيانا ه�صي�ًصا وكلمات مبعرثة عن ق�صّ
لكّنها مل تكتمل بعد! فكيف �صاأهم�ض بها يف راأ�ض كاتب ما!

-متّهلي يا عزيزتي...متّهلي!
غابة  من  �صاأخرج  بها  اأهم�ض  اأن  وفور  �صّيدتي،  يا  �صاأفعل  -ح�صًنا 

الَبْيَل�َصان، اتفقنا؟
 اعتدلت ال�صّيدة امللّونة يف جل�صتها وقالت بف�صول:
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-اأخربيني ما حملته لك الّرياح عن ق�صة هذين العا�صقني يا »ُمونار�ض«.
-ح�صًنا يا موالتي، �صاأخربك.

اإّنها  بداأت »ُمونار�ض« حتكي ق�صة العا�صقني، وكانت عيناها تلمعان، 
ت�صتاق اإىل احلّب!

r
9     

»َساهور«
بثباٍت نحو  يتقّدم  ال�ّصيخ  االأُفق كان  اء ينحدر على �صفحة  كقمر و�صّ
حدود املدينة، وّدعه اأهلها باحلّب، ونرثوا على راأ�صه اأوراق الورد، كانوا 
يرونه ق�ّصة االأمل التي انتظروها طوياًل، لكّنه اأبى، لي�ض الأّنه ال ي�صلح لهذا 
الّدور، ولكّنه ُيحّب اأخاه، توّقف يف املعبد لزيارة �صاِدنه وق�صى معه وقًتا 
طوياًل، ان�صرف اأهل املدينة لبيوتهم فهم يعرفون اأّن �َصاِدن املعبد �صديقه 
املُقّرب، و�صتطول جل�صتهما ل�صاعات، اأنهى زيارته وخرج اأخرًيا من املدينة 
بطيب نف�ض، ال ُيريد املُلك، وال يطلب الق�صر والّتاج، لكّن طيور الَوَرا�صني 
تاأبى اأن ين�صرف! اأقبلت من كّل حدٍب و�صوب جتاهه، وقفوا على راأ�صه 
وكتفيه، وغّطوا جذعه وظهره و�صاقيه، وكاأّنهم يحت�صنونه باأجنحتهم، بدا 
ككتلة من الّري�ض تتحّرك ببطء، وكّلما تقّدم كانوا ُيزيدون من كثافتهم 
ابنه  وكان  خطواته،  ثُقلت  النواح،  ُي�صبه  �صوًتا  وي�صدرون  ج�صده،  فوق 
يراقبه يف اندها�ض وهو يرتاجع، فقد كانت تلك هي املّرة االأُوىل التي يرى 
اأباه وحوله طيور الَوَرا�صني وكاأّنها حُتّدثه، خاجله �صعور ُمزعج، هل �صتنقر 
تلك الطيور راأ�ض اأبيه؟ بداأ يه�ّصها عنه وكانت ترتفع بلطف وتعود فتقف يف 
نف�ض املكان، كانت الّطيور حُتّب الغالم كما حُتّب اأباه! مل توؤذه، حّتى وهو 
يه�ّصها بعنف عن ج�صد اأبيه.. بداأ ال�ّصيخ ُيحّدث الطيور، وكاأّنها اأفراد من 
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الب�صر اأمامه، قال »اتركوين اأرحل«، وقال »ال اأُريد املُلك«، وقال »اأرجوكم 
من اأجل ولدي!« هربت دمعة من جفنه و�صالت على خّده، فالتقطها طائر 
ا بعيًدا عنه، فتبعته الطيور وتركوه مي�صي، تخّطى �صور  منهم وهّب منتف�صً
املدينة اخلارجي، وتوجه مع ولده نحو الب�صاتني التي تف�صل بني املدينة 
وبني القرية التي يعي�صون فيها، كان ال�ّصيخ ي�صع يده على كتف ابنه فخوًرا 

به، قال باعتزاز:
-اأعجبني ما ُقلته يف الّديوان الأبناء عّمك. 

برقت عينا الغالم وقال بحبور:
 -تعّلمته منك يا اأبي.

هّز ال�ّصيخ راأ�صه وقال:
- اأنت تختلف عن اأخيك، لكّل منكما طابع خا�ض وَميزات، اأخوك رائع 

ا وُيحّبك، لكّنه مييل الأخواله، اأّما اأنت..فكاأّنك »اأنا«. اأي�صً
بداأ  بجواره،  منت�صًيا  و�صار  بـ»اأنا«  اأبوه  و�صفه  عندما  االبن  ابت�صم 
ورقيق احل�صّية، يالزم  نابًها  كان غالًما  كعادته،  وبراءة  بعفوية  يتحّدث 

اأباه كظّله، وال ُيفارقه اأبًدا، توّقف االأب فجاأة وهم�ض البنه قائاًل:
-�صه!

-ماذا يا اأبي؟
-هناك من يتبعنا!

-فلُن�صرع اإذا. 
هروال نحو القرية وكان االأب يتلّفت من اآن الآخر، يخ�صى على ولده من 
بخطوات،  ي�صبقه  ابنه  وكان  ال�ّصمع  واأرهف  قلياًل  توّقف  الهواء،  َن�صمات 
نم وُيرهف ال�ّصمع،  التفت االبن فراأى اأباه يقف بني االأ�صجار �صاكًنا كال�صّ

ويحّدق بني االأ�صجار، عاد الأبيه قائاًل ب�صوت ُمرتع�ض:
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 -اأبي..اأنا خائف.
 م�صح ال�صيخ على راأ�ض ولده، وعاد لهرولته معه، ُثّم توقف مّرة اأخرى، 
وعانقه،  فجاأة  وجذبه  ابنه  نحو  التفت  مالمه،  اإىل  يزحف  القلق  بدا 
ُثّم احت�صن وجهه بكّفيه واأطال النظر لعينيه الّرائقتني، وطبع ُقبلة على 

جبينه وقال ب�صوت حازم:
-ارك�ض يا »�صاهور«.

- ماذا!
-ارك�ض نحو القرية ب�صرعة، وال تنظر خلفك اأبًدا.

 ارتعد »�َصاهور« وقال يف هلع:
-ال يا اأبي، لن اأتركك.

  وقف ال�صّيخ حائًرا، فقال وهو ي�صغط على كتف ابنه:
األقوا  واإن  للهرب،  تكفي  م�صافة  وبينك  بيني  واترك  تقّدم  -ح�صًنا؛   

القب�ض علّي ارك�ض نحو القرية واطلب منهم العون
 تردد االبن ُثّم ا�صتجاب الأمر اأبيه بعد اإحلاحه و�صبقه، كان يتلّفت من 
اآن الآخر وقلبه يختلج، وكّلما اأراد الّرجوع كان اأبوه ينهره لي�صتمّر يف تقدّمه 
عنه، يف غم�صة عني ظهرت كوكبة من حّرا�ض امللك »عدنان«، �صّكلوا دائرة 
ا نحو  »�َصاهور« راك�صً انطلق  القب�ض عليه،  واألقوا  ال�ّصيخ »رْجوان«،  حول 
الهواء  اأنفا�صه، ولفحه  اأ�صلعه، ت�صارعت  القرية وقلبه يكاد يثب من بني 

البارد على وجنتيه، لكّنه كان يطري...
مّرات،  عّدة  �صقط  ت�صيل،  وهي  للدماء  يلتفت  ومل  قدماه  ُجرحت 
تدحرج و�صقط يف بركة من الوحل وزحف ليخرج منها، ُثّم ا�صتقام واقًفا 
وعاد يرك�ض، ويرك�ض، حتى و�صل للقرية، �صرخ كما مل ي�صرخ من قبل، 
ا�صتغاث بجّده، وباأهل القرية، مل يخرجوا معه باأمر من جّده »َقامو�ض«! 
ملتاًعا  »�ِصنّمار«  اأخوه   واأقبل  لندائه،  ا�صتجابت  »اأهاليل«  اأُّمه  وحدها 
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وكاأّنه  و�صعر  بّح �صوته،  لكّن حّرا�ض جّده منعوهما، �صرخ حّتى  لنحيبه، 
اأُّمه ت�صرخ، وتبكي،  ابتلع جمرة من الّنار �صارت حترق حنجرته، كانت 
ويجو�ض  ويرك�ض،  يرك�ض،  عاد  وحده،  فعاد  عليها  خوًفا  منعوها  لكّنهم 
اأ�صوات احلّرا�ض وهم  �صمع  اأبيه،  باحًثا عن وجه  االأ�صجار  بعينيه و�صط 
�ُصرعته..وراآه  فزاد من  قلبه،  لها  انخلع  اأمل  اأبوه �صرخة  يعّذبونه، �صرخ 

للمّرة االأخرية!
يرك�ض  كان  وكاأّنه  مت�صارعة  اأنفا�صه  وكانت  فزًعا  »�َصاهور«  ا�صتيقظ 
بالفعل، نف�ض احللم يتكرر حاماًل لذاكرته تفا�صيل مقتل اأبيه عندما غادر 
معه القرية وهو غالم �صغري، ليعي�ض نف�ض االأمل، ما زال يذكر كّل �صيء، 
حتى ملم�ض دماء اأبيه الدافئة، ووجهه امل�صيء وهو يوّدعه بنظرة حانية، 
ت عيناه من احلزن، وكان مر�ض عينيه  ابي�صّ بكى »�َصاهور« يومها حّتى 
من كرثة البكاء �صبًبا يف فقدانه لب�صره، م�صح وجهه بيديه املرتع�صتني، 
جال�ًصا  واعتدل  ظاللها،  حتت  نائًما  كان  التي  ال�ّصجرة  جذع  وحت�ص�ض 
واأ�صند ظهره اإىل اجلذع حّتى هداأت اأنفا�صه، وجل�ض ي�صّبح وي�صتغفر كما 

عّلمه اأبوه.
�صاًبا  فراأوا  و»ُهرُهور«،  »ُمويل«  »اأُوركا« مع  دلف »حمزة« حدود قرية 
مليح الوجه على مّياه م�صحة حزن تاأ�صر نف�ض الناظر اإليه، األقى »حمزة« 
عليه ال�صالم وهم يقرتبون منه، وقد اأدركوا من اإمياءات راأ�صه اأّنه �صرير، 
ف�صفا�صة  اللون  حنطية  ثياب  وعليه  اأمامه،  ذراعه  ميّد  وهو  ي�صري  كان 
وثقيلة وكاأّنها من طبقات، وقف اأمامهم بعينيه الالمعتني كالبّلور و�صاألهم:

-من �صاحب ال�صوت الذي  األقى ال�ّصالم االآن؟
قال »حمزة« وهو يقرتب:

-هاأنذا.
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عليه،  لُي�صّلم  كّفه  »حمزة«  تناول  �صوته،  الجتاه  تنّبه  اأن  فور  التفَت 
ف�صحبها من بني كفيه وو�صعها على �صدره وهو ي�صاأله:

-ما ا�صمك؟
-»حمزة«

�صمت هنيهة وكاأّنه ُيفّكر ُثم متلمل قبل اأن ينطق قائاًل:
-ا�صمي »�َصاهور«)1)، واأنا ابن ال�صيخ »َرْجوان« رحمه اهلل، معذرًة فاأنا 

�صرير، مرحبا بكم يف قريتنا، اتبعوين.
كان ي�صّق طريقه يف �صمت مهيب دون اأن يتعرّث ، وعندما �صمع �صوت 
»ُهرُهور« و�صع يده على راأ�صه، فانب�صطت اأ�صارير الغالم الذي كان يحمل 
متاعه الب�صيط يف كي�ض من القما�ض، وقد بداأ يوؤرجح الكي�ض يف حالة من 
بعد  ال�ّصاب  الب�صرة، جل�صوا مع  لون  ي�صبهه يف  اآخر  �صاب  الفرح، فهاهو 
اأن رّحب بهم، كان املعبد الب�صيط الذي بناه �صعب »اأُوركا« على احلدود؛  
ولهذا كان هو اأّول مّطة لـ »حمزة« و»ُمويل« وهما ي�صحبان معهما الغالم 
متعبًدا،  متاأّماًل،  كعادته،  طوياًل  املعبد  يالزم  »�صاهور«  وكان  »ُهرُهور«، 
املاء  رائق  كمحيط  وا�صعتني  عيناه  كانت  ال�صكينة،  من  بحر  يف  غارًقا 

رحيب االأُفق، توّد لو اأّنك مكثت فيه طوياًل، لكّنه ال يرى بهما، بل بقلبه.
بينما كان  التي كانت حتيطه  ال�صمت  انت�صاله بدخولهما من فقاعة 
من  بالهجني  ُينادى  فهو  الّنا�ض،  عن  وانقطاعه  وحدته  م�صتعذًبا  يجل�ض 
اأهل مدينة  »اأُوركا« الأّنه ن�صف ب�صري كاأبيه، وُينادى بالهجني من  �صعب 
تلك  ويبغ�ض  الَو�صف،  هذا  يكره  وهو  كاأّمه،  ن�صف حوت  الأّنه  »َوَرا�صني« 
الكلمة! وما زال جّده امللك »قامو�ض« �صاخًطا عليه الأّنه مل يتحّول اإىل حوٍت 

)1) َساهور تعني دارة القمر. 
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حتى االآن كما فعل اأخوه »�صنّمار«)1)، فها هو يتنّقل بني البحر والياب�صة، 
حوت  هيئة  يف  وتارة  ال�صكيمة،  قوّي  �صاب  وهو  الب�صرية  هيئته  يف  تارة 
من  مقّرًبا  اأ�صبح  وقد  احل�صاب!  »حند�ض«  بحر  �صّكان  له  يح�صب  �صر�ض 

اجلميع يف قرية »اأُوركا«.
كان »�َصاهور« م�صتاأن�ًصا بهم، فقد �صعر باأُلفة مل يجدها من قبل ل�صماع 
دوًما  يفعل  كان  كما  يده على �صدر »حمزة«  و�صع  ولهذا  �صوت »حمزة«! 
قلبه  بدّقات  يح�ّض  لكي  باأُلفة جتاهه  ي�صعر  يلتقي ب�صديق جديد  عندما 
وبرّنة �صوته يف �صدره وهو ُيحّدثه، هكذا اعتاد اأن يفعل حتى قبل اأن يفقد 

ب�صره، وهكذا كان يفعل مع اأبيه...
 جل�ض »�َصاهور« معهم يف غرفته امللحقة باملعبد، و�صاأل »حمزة« بتلّهف:

-من اأّي البالد اأنت؟
قال »حمزة« رام�ًصا بعينيه:

-اأتيت من ال�صرق.
�صاأله »�َصاهور« بف�صول:

-من اأّي بالد ال�صرق؟
مت، وحتّدث »ُمويل« ب�صوته الّرخيم قائاًل: لزم »حمزة« ال�صّ

-جئناك من قرية »ُكرو�صكو«.
واأخربه عن بلده ومن�صئه وقومه وعن وادي الفرادي�ض، وكان »�َصاهور« 
�صبق وهاجموا  فقد  ديارهم،  وكيف طردوهم من  »الّدوا�صر«  عّن  يعرف 
قرية »اأُوركا« قبل اأن يحتّلوا اأج�صاد البع�ض من �صعب اأُوركا، وي�صتغلوهم 
اأخرباه  بهم.  فرّحب  لهم  »�َصاهور«  قلب  رّق  »الفرادي�ض«،  وادي  الحتالل 
)1) ِسنامّر تعني القمر، وتعني الرّجل الذي ال ينام الليل، وسنامّر هو بّناء رومّي بنى قرًصا 

املثل جوزي جزاء  فُيقال يف  يبني مثله لغريه  بإلقائه من فوقه حتى ال  اللّخمّي فجازاه  للنعامن 

ِسناّمر، أي يرُضب عىل من يجزى عىل إحسانه باإلساءة. 
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ته، وكيف كان »ُكوُكون« يعّذبه، واأّنهما اأتيا ليعيداه اإىل  عن »ُهرُهور« وق�صّ
من  يقرب  ما  منذ  »َوَرا�صني«  ينابيع  عند  عليه  ُعرث  فقد  وع�صريته،  اأهله 
�صوت  �صمع  اأن  بعد  غ�صٍب  يف  قال  قلبه،  دّقات  ت�صارعت  �صنوات،  ع�صر 

الغالم وهو يبتعد ليداعب جرًوا لطيًفا ياأتي من اآن الآخر طلًبا للطعام:
-»ُكوُكون« كان يعاقبه على ذنب مل يرتكبه!

قال »ُمويل« ماواًل التخفيف عنه:
فقد  ا  اأي�صً القرية  اأهل  من  والكثري  به،  رحيمة  »ُكوُكون«  اأم  -كانت 

اأحببناه، لكننا مل نكن نعلم اأّنه يوؤذى بهذا ال�ّصكل.
متّع�صت مالمح »�َصاهور« وهو يقول:

-ال بّد اأّنه القى الكثري من االأذى من االأطفال بقريتكم، مل ي�صركوه يف 
لعبهم الأّنه خمتلف..األي�ض كذلك؟

ران عليهم �صمت ثقيل، اأردف »�َصاهور« متاأمّلًا:
-عانيُت من هذا يف مدينة »َوَرا�صني« واأنا �صغري، وعانت اأّمي الأّنها من 
الأنني  االآن  واأعانيها  بامل�ضخ،  »عدنان«  عّمي  فناداها  »اأُوركا«  �صعب 
لون  ب�صبب  تعانون  واأنتم  يبغ�صني،  »قامو�ض«  جّدي  وهاهو  هجني 
ال  الذي  ب�صرته  لون  ب�صبب  عانى  »ُهرُهور«  ولعّل  الّداكن،  ب�صراتكم 

ي�صبه ب�صراتكم هناك.
ة يف حلقه، قال باأ�صى:  كان »�َصاهور« ي�صعر بغ�صّ

-األ�صنا جميًعا من طني الزب؟...ما اأحقر نفو�ض الب�صر!
ة »ر�صيل«: ران �صمت اآخر اأطبق على �صدره فانطلق يروي لهما ق�صّ

اأّول حفيد لعمي  -منذ �صنوات اأجنبت واحدة من ن�صاء �صعب »اأُوركا« 
امللك »عدنان« حاكم مدينة »َوَرا�صني«، بعد اأن تزوجت من ابنه االأكرب 
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وتزوج  اأوامره  خالف  الأّنه  ابنه  على  غا�صًبا  عّمي  فكان  »اأ�ْصَهم«)1) 
»م�صخ  لقب  تلك  ابنه  زوجة  »َر�صيل«)2)  على  واأطلق  اآخر،  عرق  من 
البحر«،كما اأطلق هذا اللقب على اأُّمي من قبل، وت�صادف اأن َحَملت 
اأكرث من زوجة من ن�صاء اأُوركا املتزوجات من رجال مدينة »َوَرا�صني« 
ببطونهن  »َوَرا�صني«  مدينة  و�صط  ي�صريون  كانوا  متقارب،  وقت  يف 
التزاوج  هذا  عن  الّرا�صني  غري  املدينة  اأهل  فُيغ�صبون  املنتخفة 
اأن  قبل  احلبليات  الن�صاء  قتل  وقرروا  بع�صهم  فاجتمع  املختلط، 
ي�صعن حملهن، و�صاروا يت�صيدونهن يف الطرقات لياًل، مررنا باأّيام 
لالأ�صف،  امراأة  من  اأكرث  ُقتلت  حيث  املذبحة  يوم  واأثقلها  ع�صيبة، 
تدابري  لكّن  »ر�صيل«،  زوجته  يحاول حماية  »اأ�صهم«  عّمي  ابن  وكان 
تلك الع�صابات بداأت ت�صل اإىل بالط الق�صر، فهرَبت »َر�صيل« جتاه 
اأهلها وع�صريتها من �صعب »اأُوركا« عندما داهمتها اآالم املخا�ض، فقد 
اأّن بع�ض ن�صاء الق�صر يدّبرن لها �صيًئا ما، طاردها حّرا�ض  تاأّكدت 
اآالم املخا�ض عليها وهي تهرول يف  وا�صتّدت  باأمر احلاكم،  الق�صر 
كانوا  م�صاعدتها،  يخ�صون  املدينة  اأهل  وكان  ت�صرخ  الطريق، ظّلت 
حيث  اختفت  الُطرقات،  فخلت  االأبواب،  ويغّلقون  بيوتهم  يدخلون 
ا�صتمّرت   بينما  به  وفّرت  املولود  وحملت  غام�صة  امراأة   عاونتها 
»َر�صيل« يف ال�صري والدماء ت�صيل منها، كانت تزحف اأحياًنا، وتهرول 
اأحياًنا، وترك�ض اأحياًنا حتى ت�صل ملاء البحر وتعود لطبيعتها كحوت 
من حيتان »اأُوركا« وتفّر من احلّرا�ض، ا�صتدلوا على مكانها من اآثار 
القب�ض  فاألقوا  ال�صغري،  بكاء  �صوت  وتتبعوا  االأر�ض،  على  الدماء 
عليها بعد اأن و�صعت اأقدامها يف املاء، لكّنهم مل يجدوا املولود معها!، 
دماوؤها  واختلطت  هناك،  وقتلوها  وبينهم  بينها  رهيب  �صراع  دار 
مباء بحر »حند�ض« فتنبهت حيتان »اأُوركا« واحت�صدوا قرب ال�صاطئ 

)1) أَْشَهم من الشهامة وعزّة الّنفس، وتعني الّذيك الفؤاد، النافذ الحكم. 

)2) رِسيل تعني املاء العذب. 
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بني  العداوات  من  املزيد  ن�صاأة  يف  ت�صبب  مما  قتلوها  من  والتهموا 
ال�صعبني، ماتت امل�صكينة وهي ال تعرف عن ابنها �صيًئا، وكان حّرا�ض 
والّطيبون من  »اأُوركا«  �صعب  اأّما  ليقتلوه،  يبحثون عنه  الُق�صاة  امللك 

�صعب مدينة »َوَرا�صني« فكانوا يبحثون عنه لينقذوه، من اأجل اأّمه!
   بعد هذه املجزرة اأ�صيب ابن عّمي »اأ�ْصَهم« بحالة من احلزن ال�صديد 
بعد فقدانه لزوجته وابنه، وال يزال يتخّبط يف دهاليزه املظلمة حتى 
و�صعته  »َر�صيل«  �صاعدت  التي  املجهولة  املراأة  اأّن هذه  ويبدو  اليوم. 
عن ق�صد حتت اأ�صجار العنب التي و�صفتموها االآن ليكون يف طريق 
»ُكوُكون«  اأم  عليه  لتعرث  منه،  ينزحون  وهم  الفرادي�ض  وادي  �صعب 

وحتت�صنه وتربيه كولٍد لها، رمّبا هو، ورمّبا لي�ض هو.
ملاذا مل  الفرتة؟  تلك  �صبب �صمتكم طوال  ولكن....ما يحرّيين هو     
تعيدوه اإىل مدينة »َوَرا�صني« وهو ر�صيع؟ ومنذ حلظة عثوركم عليه؟ 

قال »ُمويل«:
ل�صيء  نتعر�ض  كّنا  »كرو�صكو«  قرية  من  بالّرحيل  اأحدنا  هّم  -كّلما 

غريب.
�صاأله »�َصاهور« باهتماٍم �صديد:

-ما هو؟
-طيور »َوَرا�صني« كانت تظهر فجاأة ومتالأ �صفحة ال�صماء فوقنا ب�صكٍل 
تنقر  و�صارت  بااًل الحقتنا  لها  نلِق  ومل  ولو م�صينا  غريب وخميف، 
اخلروج  على  القرية  رجال  من  اأحد  يجروؤ  مل  نعود،  حتى  روؤو�صنا 

منها، نحن اأّول من يخرج من القرية منذ �صنوات طويلة!
�صاأله »�َصاهور«:

-وهل هاجمتكم عندما خرجتم بـ»ُهرُهور«؟
قال »ُمويل« وهو يراقب »ُهرُهور« من بعيد:
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-ال... اأخربتني اأم »ُكوُكون« اأّن الطيور لن متنعنا، تلك العجوز ُتخفي 
القالدة  واأعطتني  بالغالم،  اخلروج  على  �صّجعتني  لقد  ما!  اأمًرا 
التي كانت حول عنق »ُهرُهور« عندما عرثت عليه، واأخربتني اأّنه لو 

اأظهرها لن ت�صّرنا الطيور.
ابت�صم »�َصاهور« وقال:

-طيور »َوَرا�صني« كانت حتمي الغالم، ال بّد اأّنه �صيكون ذا �صاأن عظيم.
كان »ُهرُهور« ما زال اأمام املعبد ي�صاك�ض اجلرو ال�صغري بالقرب منهم 
وهم يتحّدثون، طلب »�َصاهور« من »حمزة« و»ُمويل« اإخفاء اأمر »ُهرُهور« 
التي  املراأة  يجدوا  وحتى  ن�صبه  من  يتاأكدوا  حّتى  »اأُوركا«  قرية  اأهل  عن 
عاونت اأّمه وهي تلده، ولي�صاألوها عن القالدة، الأّن لو �صّح ن�صبه �صيكون 

يف خطر!
�صاأله »حمزة« متعجًبا:

-ملاذا اخلطر وهو �صيعود الأهله وع�صريته؟
قال »�َصاهور« مو�صًحا:

وبظهوره  »عدنان«،  امللك  لعّمي  الّذكور  االأحفاد  اأكرب  �صيكون  -الأّنه 
فال�صريعة هناك  بها،  االأحق  ويكون  العهد،  والية  اأباه يف  �صيناف�ض 
تق�صي باأّن من له اأبناء من الّذكور فقط هو الذي يرث العر�ض، اأّما 
العر�ض، وقد تزوج »ِفرا�ض«، و»خلدون«  البنات فال يرث  من ينجب 
يف وقت واحد، وزوجتاهما تتناف�صان يف االإجناب، وتنتظران الوالدة 

خالل �صهور، ورمّبا يكون »ُهرُهور« اأكرب االأحفاد.
�صاأله »حمزة«:

-واإن مل يكن هو احلفيد؟
قال »�َصاهور« بثقة:
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-�صاأتكّفل به واأبحث عن اأّمه واأبيه، ال �صّك اأّن اأّمه من �صعب »اأُوركا«.
-كيف؟

قال »�َصاهور«:
-ال�صّر يف القالدة، املهم اأن تخفيا االأمر حتى نتيقن، فكما تعلمان عّمي 
»عدنان« يكره كل ما يتعّلق ب�صعب »اأُوركا«، ويكره اأّمي، ويكرهني ويكره 

اأخي »�صنّمار« الأننا ن�صبهها، و»ُهرُهور« هجني! ورمّبا ياأمر بقتله.
-يقتل حفيده!!

قال »�َصاهور« وهو يتاأمّل:
-لقد قتل امللك »عدنان« اأخاه من قبل.

حواره  فاأنهى  االأخرية،  اأنفا�صه  يلفظ  وهو  اأباه  وتذّكر  راأ�صه  نّك�ض   
معهما، واأم�صك البوق ونفخ فيه لي�صمع غالًما لطيًفا كان ي�صاعده ويرعاه، 
�صببتها  التي  »ُهرهور«  جراح  يداوي  »ُمويل«  جل�ض  الأمره،  يهتم  وكان 
وهو  عليه  ُي�صفق  »�َصاهور«  وكان  ظهره،  على  بال�صياط  »ُكوُكون«  �صربات 

ُين�صت الأنينه، قرر رعايته وحمايته، مهما كان َن�صبه، فقد تتعّقد االأُمور.
اأُوركا  مبعبد  امللحقة  الب�صيطة  غرفته  يف  الثالثة  »�َصاهور«   �صّيف 
�صعب  اإىل  �صيقدمهم  اأّنه  اأخربهم  ال�صري،  من  متعبني  كانوا  ال�صغري، 
وكانت  »اأُوركا«،  قرية  يف  عمل  عن  يبحثان  طبيبان  اأّنهما  على  »اأُوركا« 
واأّن هذا الغالم »ُهرُهور« يف رفقتهما،  القرية يف حاجة لطبيب بالفعل، 
كما اأخربهما اأّنه �صيحاول التوا�صل مع �صديقه �صاِدن املعبد الكبري داخل 
مدينة »َوَرا�صني«، حيث كان اأبوه »َرْجوان« �صيًخا لهذا املعبد الكبري قبل اأن 
يخرجوهم من مدينة »َوَرا�صني« مقهورين، وهو ي�صتطيع م�صاعدتهم من 
اأجل الغالم، كان »�َصاهور« يثق بهذا ال�ّصاِدن، فهو يحفظ ال�صّر، فقد كان 

من تالميذ اأبيه »َرْجوان« رحمه اهلل.

r



105

جل�ض »ُهرهور« يئّن متوجًعا، فقد كانت جراح ظهره توؤمله مّرة اأخرى، 
»ُكوُكون«  بيت  يف  وهو  اجلراح  تلك  يف  يفعل  كان  ماذا  »�َصاهور«  �صاأله 
مالمح  تذّكر  باأمله،  البوح  على  يوًما  يجروؤ  مل  بالبكاء،  الغالم  فاأجه�ض 
»ُكوُكون« القا�صية، ونربة �صوته املحّملة بالكثري من الغّل والغ�صب، وهذا 
اأحدهم  وكاأّن  يقرتب،  روؤيته  فور  ي�صكن �صدره  كان  الذي  بالهلع  ال�صعور 
اخرتق �صدره بقب�صته واأم�صك بقلبه ليع�صره، وكيف كان �صوت دّقات قلبه 
ويتوقف جفناه  عيناه  وتت�صع  فيجّف حلقه،  اأذنيه،  ي�صّم  املتعب  ال�صغري 
عن الّرم�ض، وترتع�ض اأطرافه، ُثّم تتواىل ل�صعات ال�صوط على ظهره، والتي 
تبداأ موجعة ُثّم تتحّول لنار حترق ج�صده، وكيف كان ي�صت�صلم وينتظر تلك 
اللحظة التي يتوقف فيها »ُكوُكون« عن جلده بال�ّصوط الأّن ذراعه اأوجعه من 

�صّدة ال�صرب، فعندها فقط كان يتوقف! 
كان يبكي يف �صمت، احت�صنه »�َصاهور« حتى هداأ وتوقف عن البكاء، 
لقد  للم�صكني  يا  االأمل،  عنه  ليخفف  بدهان  الغالم  جراح  »ُمويل«  داوى 
مهمته،  »ُمويل«  اأنهى  وبعدما  طفولته،  خالل  الق�صوة  من  للكثري  تعّر�ض 
طلب »�َصاهور« من خادمه اخلا�ض اإح�صار ثوب جديد لـ»ُهرُهور« ينا�صب 
قيا�صه، وتناول هو ثوًبا جديًدا من ثيابه ومّد يده به لـ»ُمويل« لريتديه لكّنه 

فوجئ به وهو يدفع يديه بلطف، ُثّم قال باأدٍب بليغ:
ة، ولن اأُبّدلها،  -�صكًرا لك يا »�َصاهور«، اأنا نوبّي واأعتّز مبالب�صي اخلا�صّ
فمهما ارتديت من ثيابكم �صاأبدو خمتلًفا على اأّي حال، فلون ب�صرتي 

ميّيزين، لعّل تلك املالب�ض ت�صلح لـ»حمزة«، و�صيفرح بها ويرتديها.
قال »�َصاهور« مداعًبا:

ة. -يبدو اأّن »حمزة« ال يعتّز بثيابكم اخلا�صّ
قال »ُمويل« متب�ّصًما:

-»حمزة« لي�ض من النوبة.
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قال »�َصاهور« متعجًبا: 
-�صمعتك تناديه بـ»اأخي«!

ابت�صم  »ُمويل« واأطرق قائاًل:
اأحّبه  الأٍخ  باالنتماء  ال�صعور  لهذا  اأ�صتاق  الآخر  اآن  ومن  وحيد،  -اأنا 
باأخي،  اأحّبهم  من  واأنادي  قريتنا،  يف  حويل  اأبحث  وكنت  ويحّبني، 
لكنني مل اأجد منهم من مينحني هذا ال�صرف، اأّما »حمزة« فناداين 
بها بعد لقائنا ب�صاعات، ووددت اأن اأُخربه اأنني اأعتّز به كاأٍخ يل، فقد 

وقع يف قلبي �صيء ما عندما راأيته.
هّز »�َصاهور« راأ�صه متاأّثًرا وقال: 

-اعتدنا على اإهداء كل من يزور قريتنا ثوًبا جديًدا، هذه تقاليد �صعب 
االأُوركا، وال بّد اأن تقبل الهدية واإن مل تلب�صها.

�صمت  عليهما  وران  و�صكره،  �صديد  بامتنان  هديته  »ُمويل«  تناول 
ق�صري، مال »�َصاهور« براأ�صه وعاد ي�صاأل:

-ومن اأي البالد »حمزة«؟
�صمت »ُمويل« هنيهة ُثّم قال بتحّفظ:

-هل �صمعت عن املحاربني يا »�َصاهور«؟
رفع »�َصاهور« حاجبيه وقال:

هو  هل  منهم!  بواحد  األتقي  اأن  ووددت  عنهم،  اأبي  -نعم..اأخربين 
ُمارب؟

-نعم...»حمزة« ُمارب.
ت�صارعت دّقات قلب »�َصاهور« وقال بانفعال:

-يا له من �صرف عظيم، لكنه...ال ريب �صيحتاج للعون! 
قال »ُمويل« بثقة:
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اإعجابي،  اأثار  ما  واملروءة  ال�صهامة  من  فيه  طّيب،  �صاّب  -»حمزة« 
ُثّم  »ُهرُهور«،  على  اأواًل  �صاأطمئن  بجانبه،  الوقوف  عن  اأتاأخّر  ولن 

�صاأ�صاعده الإمتام مهّمته.
قال »�َصاهور« بحما�ض:

-و�صاأكون معكما باإذن اهلل.
دلف »حمزة« الغرفة بعد اأن اأنهى جولة �صريعة حول املعبد، قال بعفوية:

-ال اأثر ملخلوق حول املعبد هنا، اأين الّنا�ض؟
ابت�صم »�َصاهور« وقال وهو يطاأطئ راأ�صه:

-�صرتاهم بعد قليل...ال تقلق.
قال »حمزة«:

-رائحة البحر تفوح يف االأجواء، ال �صك اأّنك تع�صقه يا »�َصاهور«.
تردد »�َصاهور« قبل اأن يجيبه بخفوت:

-نعم...اأحب البحر.
رفع »�َصاهور« الثياب بيديه جتاه »حمزة«، وقال بلطف:

-هذه هديتك.
�صديد،  بحر�ض  عليه  م�صتنًدا  وقام  اجلدار  »�َصاهور«  حت�ص�ض  ُثّم 
املُلحقة  ة  اخلا�صّ غرفته  ركن  يف  معّلًقا  كان  اخلي�ض  من  جراًبا  اأح�صر 
اأبًدا،  عنها  ي�صتغني  ال  التي  ع�صاه  والتقط  كتفه،  على  وحمله  باملعبد 
وكّل  اأبًدا،  الطريق  ت�صاّلن  ال  فقدماه  بثباٍت،  ي�صري  وهو  اأمامهما  وخرج 
طوبوغرافية  يحفظ  كان  وذاكرته،  نف�صه  يف  مطبوع  وهناك  هنا  �صرب 
التي  القرية  و�صال  »حمزة«،  اإعجاب  اأثار  مما  قلب،  ظهر  عن  املكان 
كانت ت�صج باأ�صوات �صكانها فالتفتت الوجوه نحوهم بف�صول، تناهى اإىل 
االأُوركا،  لغة  اأّنها  »�َصاهور«  قال  منغمة  و�صيحات  عجيب  �صفري  �صمعهم 
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على  الب�صر  بلغة  نحيل  �صاب  من  وعذب  �صجي  ب�صوت  غناء  تعاىل  ُثّم 
�صمت. يف  يراقبونه  من  وهناك  وحزيًنا!  عا�صًقا  يبدو  الطريق،   حاّفة 
على مقربة منه تعالت �صحكات عفوية ت�صدرها ثالث فتيات مراهقات 
لهّن �صعر غجرٌي اأحمر، ولعب لطيف ل�صغار ي�صبهون »ُهرُهور« امل�صكني، 
ينادون  جائلون  وباعة  بحما�ض،  للم�صارعني  وت�صجيع  وت�صفري  مباريات 
اأخرى،  على ب�صائعهم ب�صوتهم اجلهوري تارة، وب�صيحات االأوركا تارة 
كانت االأجواء دافئة وحما�صية للغاية، اإّنها قرية »اأُوركا« التي ت�صّج باحلياة.

r
وقف »�َصاهور« اأمام بيت من بيوت قرية اأُوركا، وكانت البيوت تتنوع يف 
الّنخل، وبني  اأ�صقف من اخلو�ض وجريد  لها  التي  الب�صيطة  طرازها بني 
اأخرى ُبنيت بطريقة هند�صية بديعة، كانت اأكرث فخامة من عامة البيوت 
هناك، وكان البيت الذي وقف اأمامه من اأكرثها فخامة. ا�صتدار »�َصاهور« 

مدًثا »حمزة« و»ُمويل« و »ُهرُهور« قائاًل: 
-انتظروين هنا، وكما اتفقنا، اأنتما طبيبان وافدان للعمل بالقرية التي 

بحاجة لطبيب وهذا غالم معكما يعاونكما.
ُثّم طرق االأر�ض بع�صاه ودلف اإىل البيت، ومكث فيه وقًتا كان كافًيا 
منه  فخرجت  الباب  ُفتح  البيت،  حول  اأُوركا  قرية  �صكان  بع�ض  لتجّمع 
امراأة فارعة الطول لها جبني عري�ض ووجه م�صتنري على جانبيه تن�صاب 
نحو  بخيالء  و�صارت  احلريرية  ثيابها  يف  تبخرتت  طويلتان،  جديلتان 
ال�صيوف الثالثة البنها »�َصاهور«، كانت �صاخمة يف كربياء وهي تطّل على 
الواقفني، كانت »اأهاليل« امراأة وطفاء)1)، يف عينها َدَعج)2)، نظراتها تاأخذ 
بلّب من يتحّدث معها، اأطبق ال�صمت فجاأة على اأهل القرية فور اأن اأطّلت 

عليهم، �صاح اأحدهم قائاًل:
)1) وطفاء أي غزيرة األهداب. 

)2) َدعج عني شديدة السواد مع اتساع يف املقلة. 
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-موالتي امللكة »اأهاليل«!
انحنوا جميًعا ن�صف انحناءة حتّية لها، فحّيتهم بهّزة راأ�ض خفيفة، 
واقرتبت من »ُهرُهور« وهي حتّدق يف وجهه ومالمه وقالت وهي ت�صع 

اأطراف اأناملها على ذقنه:
-مرحبا يا �صغريي.

ُثّم التفتت جتاه »ُمويل« و»حمزة« ونقلت عينيها بني وجهيهما وقالت 
ب�صوت جهوري لُت�صمع من حولها:

-مرحًبا بكما يف قريتنا، واأخرًيا لدينا طبيبان بارعان.
التفتت نحو ابنها »�َصاهور« وقالت:

-اأح�صنت يا »�َصاهور«، فنحن يف حاجة خلربتهما. 
اأن  منها  وطلب  »ُهرُهور«،  الغالم  ب�صّر  اأُّمه  اأخرب  قد  »�َصاهور«  كان 
اأمرت  تتكتم االأمر حتى يتيقنوا من ن�صبه، دلفوا جميًعا لبيت »�َصاهور«، 
ابنها  بجوار  وجل�صت  البيت،  �صاحة  واإخالء  باالن�صراف  اخلدم  امللكة 
»�َصاهور« وهي ت�صع يدها على يده، ودار بينها وبني �صيوف ولدها حوار 
ق�صري، فقد كانوا يف حاجة �صديدة للراحة والنوم، انتقلوا مع »�َصاهور« 
لدار �صيافٍة اأخرى اأكرث ب�صاطة ُخ�ص�صت لهم، واأخرًيا �صرتتاح اأقدامهم 
»اأُوركا«.. قرية  وحتى  »ُكرو�صُكو«  قرية  من  الطويل  ال�صري  اأتعبها   التي 
بداأت جروح ظهر »ُهرُهور« تتقّرح كما مل يحدث لها من قبل، وكاأّن الدهان 
ال يطببها وال يداويها! الحظ »ُمويل« اخل�صونة التي اأ�صابت ب�صرة الغالم 
يف اأماكن متفّرقة، بداأ »ُهرُهور« يبكي بني يديه ف�صقاه دواء منّوًما، وجل�ض 
يتفّكر يف حرية، ملاذا ال يرى اأي اأثٍر للدواء الذي اأعّده بنف�صه على جراح 
الغالم؟، لقد ثبت جناحه يف عالج اجلروح التي ت�صبهها خالل ال�صنوات 
ال�ّصابقة، وهو على يقني اأّنه دواء ناجح! رقد بجوار الغالم وتو�ّصد ذراعه 
اأّما »حمزة« فكان يحّدق يف �صقف الغرفة، يت�صاءل اأين  وا�صت�صلم للنوم، 
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اأخاه »خالد« االآن، كاد النعا�ض يغلبه، اأجفل عندما الم�صت كّف »�َصاهور« 
يخرج  اأن  قبل  كتفه  على  الغطاء  اأحكم  ُثّم  بالدعاء!  يتمتم  كان  جبهته، 
من الغرفة، انتف�ض قلب »حمزة« ورفع راأ�صه يتاأّمل وجهه الهادئ وعينيه 
يناديه  ب�صّدة..كاد  يخفق  قلبه  بداأ  مبتعًدا،  ي�صري  وهو  راقبه  العميقتني، 
اأّنه »خالد«، فها هو يحنو عليه كما يفعل دوًما، يحكم عليه  ليعود، ال بّد 

الغطاء لياًل كعادته!
 يا اإلهي! رمّبا يعاين »خالد« من فقدان الب�صر هنا على اأر�ض مملكة 
»ِم�صكة« من قبل؟  ُحب�صت  »�َصاهور« كما  الأّنه مبو�ض يف �صورة  البالغة 

ُترى كيف �صيتيقن اأّنه هو؟
قرر  راأ�صه،  يف  املتناطحة  االأفكار  اأنهكته  اأن  بعد  اأخرًيا  »َحمزة«  نام 
اأن يذهب اإىل املكتبة العظمى يف اليوم التايل، اأو رمّبا يبحث عن »ق�صر 
احلوراء« فهو يحتاج اإىل دليل ير�صده، فلي�ض من العدل اأن ُيرتك وحيًدا 
ب�صبب خوفهم جميعا من بط�ض »الّدوا�صر« به، �ُصحًقا للدوا�صر، فليظهروا 

االآن وليقع ما يقع مهما كانت عواقبه!

r
10    

»ِسنّمار«
»حمزة«......

كان  املاّرة،  من  اخلالية  »اأُوركا«  قرية  دروب  يف  يدوي  الّرياح  �صفري 
النوم  يف  غارًقا  »ُمويل«  كان  نومي،  من  ا�صتيقظُت  عندما  مبكًرا  الوقت 
لعّل برودة  وكذلك كان امل�صكني »ُهرُهور« م�صتلقًيا على بطنه بظهر عاٍر 
البيت  من  خرجُت  منه،  ي�صكو  الذي  احلرقان  هذا  من  تخفف  الهواء 
ومررت بـ»�َصاهور« الذي كان ينام متو�صًدا ذراعه ومل�صًقا ظهره بجدار 
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ردهة البيت، كم هو �صاب ب�صيط ومتوا�صع، حتى يف مالب�صه، ال يبدو عليه 
للوهلة االأوىل اأّنه حفيد حلاكم �صعب »اأُوركا«، تخّلى عن تلك املظاهر التي 
بدى يل اأن اأّمه تتم�ّصك بها! اأو رمّبا هو زاهد يف كّل �صيء، ال اأدري! رمّبا 

�صاأعرف عنه املزيد اليوم.
�صرت يف الطرقات، ما زال اجلميع نائمون، �صعرت بالّرهبة تت�صّرب 
اإىل �صدري، اأنا بني �صعب من الوحو�ض التي تتحّول اإىل ب�صر، فكيف ياأمن 
البع�ض النوم بجوارهم على و�صادة واحدة! وكيف يتزوج اأحدهم من اأنثى 
وهو يعلم اأّنها تتحّول اإىل وح�ض من وحو�ض البحر الفّتاكة، بل كيف تع�صق 

فتاة ما �صاًبا وهي تدرك يقينا اأّنه يف حقيقته وح�ض كا�صر!
توّجهُت نحو �صاطئ البحر حيث كانت ال�صكينة تظلل االأجواء، ت�صّربت 
رائحة البحر اإىل خالياي فاأزالت ما ب�صدري من رهبة وقلق، اأغم�صت 
عيني ووقفت اأتلذذ با�صطدام موج البحر بقدمّي وان�صحابه بينما تتوّغل 
اأ�صابعي بني حّبات الّرمال املبتّلة، فتحت عينّي ووقفت اأجرّت ما مررُت به 
م�صتغاّل �صفاء ذهني لكي اأُعيد ترتيب االأُمور يف راأ�صي، قررت اأن اأغادر 
قرية »اأُوركا« والبحث عن املكتبة العظمى، لي�ض من ال�صروري بقائي هنا 

بني �صعب »ُاوركا«.
»ُهرُهور« االآن ال يحتاج حلمايتي، كما اأّن »ُمويل« �صيالزمه حتى يتحقق 
اأّنه حفيد  يثبت  اإن مل  برعايته حتى  »�َصاهور«  تعّهد  وقد  ن�صبه،  اأمر  من 

امللك »عدنان«.
نعم �صاأرحل، ولكن..توؤملني فقط تلك ال�صكوك التي راودتني عن كون 
اأخي »خالد« ماأ�صوًرا يف �صخ�صية »�َصاهور«، فرمّبا يحتاج لبقائي هنا معه!
بنب�صات  �صعرت  اأعماقه،  يف  تفّجر  بركاًنا  وكاأّن  وماج،  البحر  هاج 
واختباأت خلفه  كوٍخ قريب  نحو  تراجعت  وتالم�ض قدمي،  املاء  ترتدد يف 
ُيلقي  �صخًما  حوًتا  راأيت  عندما  بدين  اق�صعّر  يحدث،  ما  اأراقب  ووقفت 
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بج�صده على الّرمال، بداأ ينتف�ض وكاأّنه اأ�صيب ب�صعقات كهربائية، ان�صّق 
جلده، وتف�ّصخ حلمه، وظهر قلبه من بني اأ�صلعه وهو يختلج وينب�ض، ُثّم 
خرج من قلبه ج�صد �صاب قوي البنية، كان يزحف يف البداية وهو ي�صعل 
ج�صد  خلف  اختباأ  ُثّم  واأنفه،  فمه  من  تتناثر  وال�صوائل  ويرجتف  ب�صّدة 
ومنّغًما وظل  اأ�صدر �صفرًيا غريًبا  وتوارى يف خجل!  ان�صق  الذي  احلوت 
رجٌل  منه  وخرج  فجاأة  الكوخ  باب  ُفتح  االأُوركا،  لغة  اأّنها  فاأدركت  يردده 
ال�ّصاب على عجل،  فارتداه  له  واأعطاه  واأ�صرع جتاهه  رداًء  يحمل  عجوز 

و�صريًعا ما وقف هذا ال�صاب على قدميه بثبات وقّوة!!
ال�صاطئ  على  باأطرافها  األقت  البحر  موجات  من  عظيمة  موجة   
ف�صحبت بقايا جلد احلوت واللحم والعظام املهرتئة، وكاأّن البحر يعلم، 
وتتابع  االأثر.  ُيخفي  البحر  وكاأّن  البحر يدري،  وكاأّن  ي�صهد،  البحر  وكاأّن 
كما  متاًما  ح�صنه،  يف  بها  ليحتفظ  احلوت  هذا  بقايا  يكن�ض  وهو  املوج 

ُندفن بعد موتنا لتحت�صن االأر�ض بقايانا لالأبد.
ب�صر!  جوفه  من  وُولد  حوت  تال�صى  اأ�صلعي،  بني  من  يقفز  قلبي  كاد 
ي�صري  راأيته  الذي  ال�صاب  مالمح  واالأعجب  عيني،  باأّم  راأيته  ما  عجيب 
بقامته الطويلة وذراعيه املفتويل الع�صالت اأمامي، وبحركاته واإمياءاته 
التي تنّم عن قوة وباأ�ض �صديد، فقد كان ُن�صخة ُمكررة من »�َصاهور«، وكاأّنه 
هو اأمام عيني االآن، ناداه العجوز بـ»�صنّمار« و�صاأله اإن كان يحتاج ل�صيء 

اآخر، فالتفَت جتاهه وحّياه باإمياءة �صريعة وم�صى اإىل القرية..
يا اإلهي! »�َصاهور« و»�ِصنّمار« تواأمان كما اأنا واأخي خالد!

�صعرت ب�صيق يف اأنفا�صي، وجل�صت يف ارتباٍك �صديد، ُكنت اأرجتف من 
�صّدة الربد ومن هول ما راأيته، يف تلك اللحظة كان العجوز عائًدا لكوخه 
فالحظ وجودي، ظننته �صي�صيح علّي لكّنه حّدق يف وجهي بنظرة باردة، 

و�صاألني بهدوء وهو ي�صري اإىل الأدخل الكوخ معه:
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-اأنت »حمزة« األي�ض كذلك؟
ُقلت متعجًبا:

-بلى...ولكن من اأين تعرف ا�صمي؟
اأّنك  »اأهاليل«  امللكة  كالم  من  وعلمت  »�َصاهور«،  مع  باالأم�ض  -راأيتك 

طبيب جديد وافد للقرية هنا، وكذا رفيقك، ادخل ب�صرعة.
دلفنا اإىل كوخه املزدحم بالثياب، تلّفت باحًثا عن مكان الأجل�ض فيه 
املقاعد  اأحد  فوق  مكّد�صة  كانت  الثياب  من  كومة  واأزاح  الّرجل  فاقرتب 
فجل�صت وما زالت الّرهبة ال تبارح �صدري، تاأّملت اجلدران فراأيت الكثري 
ي�صكب يل  وكاأننا يف خمزن، قال وهو  الثياب  امل�صاجب عّلقت عليها  من 
مع  املاء  به  يغلي  املدفاأة  نار  فوق  معّلق  نحا�صي  قدر  من  �صاخًنا  �صراًبا 

عيدان القرفة:
-هل راأيته؟

ُقلت واأنا اأتخبط يف ا�صطراب:
-نعم...هل اأنت...مثلهم؟

قال العجوز بوجه جامد وخال من التعابري:
اأنا من مدينة »َوَرا�صني«، زوجتي تخيط  -ال، ل�صُت من �صعب »اأُوركا«، 

املالب�ض، وحتملها ابنتي اإيّل الأبيعها هنا.
ُثّم اأردف وعلى �صفتيه ابت�صامة �صاخرة:

ُكنت  لو  هذا،  يتحّملون  كيف  اأدري  ال  بنّي،  يا  واحدة  نف�ض  تكفينا   -
مكانهم ما تركت البحر اأبًدا! وحو�ض البحر اأكرث �صعادة مّنا.

طالعته متعجًبا فاأ�صاف مو�صًحا:
-اأن تكون حًرا بال قيود، بال قوانني، ت�صبح يف بحر مرتامي االأطراف 
كما يحلو لك، تقفز يف الهواء، وتغو�ض حتت املاء، ويهابك اجلميع، 
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وتفرت�ض ما ت�صاء كيفما ت�صاء ومن اأّي بقعة ت�صاء، ولن ُت�صجن لهذا 
ال�صبب، واأنت غري مطالب بالعمل وجلب املال لتنفقه على �صغارك، 
�صرتتاح من الب�صر وعفانة نفو�صهم، لن حتتاج اإليهم، ولن تت�صارع 
على �صلطة، ولن يخونك حبيب، األي�صت حياة احليتان اأكرث �صالًما يا 

بنّي؟
التي و�صعها  لكومة املالب�ض  ُي�صري  واأردف قائاًل وهو  بعينيه  ُثّم �صرد 

على االأر�ض لُيجل�صني:
-يف كّل مّرة يخرجون فيها من املاء يحتاجون لثياب جديدة لي�صرتوا 
عوراتهم بها، بينما كانوا ال ياأبهون لهذا وهم حيتان يف البحر! األي�ض 

هذا مثرًيا لل�صخرية!
من  خالًيا  املالمح  اجلامد  وجهه  زال  وما  اأكمل  ُثّم  تنهيدة  اأطلق 

التعابري:
فهذا  هنا،  مكاننا  عن  بعيدة  بقعة  يف  اآخر  كوخ  يف  ت�صكن  -زوجتي 
اجلزء من ال�صاطئ خم�ص�ض للرجال، اأّما الن�صاء فلهن مكان منف�صل، 
قدمًيا كان االأمر �صيًئا للغاية، وكان ال�صيادون من اأهل »َوَرا�صني« يراقبون 
هوؤالء  يجروؤ  فال  االآن  اأّما  الن�صاء  على  ويتل�ص�صون  خل�صة،  املتحولني 

ال�صيادون على املجيء هنا.
�صاألته بف�صول:

-هذا ال�صفري الذي اأطلقه »�ِصنّمار«، كيف تفهمه؟
من  واحدة  تزوج  الذي  �صديقي  من  تعّلمتها  االأوركا،  لغة  هي  -تلك 

ن�صائهم، فعّلمها لغتنا، وعّلمته هي لغة االأوركا.
هززت راأ�صي متعجًبا من حالهم و�صاألته:

ا؟  -وهل يتحّول اأطفالهم اأي�صً
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الهجناء  اأّما  القرية،  اإىل  ويفدون  ب�صر  اإىل  يتحّولون  البلوغ  -ُقرب 
فيحاولون، من يجروؤ على التجربة يفعل، ويغو�ض ويغو�ض حتى ي�صل 
وينطلق  اأنفا�صه،  تنقطع  وحيث  الظالم،  »ِحند�ض«، حيث  بحر  لقاع 
البحر ليح�صو جوفه فينتفخ ج�صده، وتتعملق ع�صالته، ويتمدد  ماء 
جلده، ويت�صّرب ِملح »حند�ض« اإىل كّل ذّرة من ج�صده، ويدور به املاء 

في�صري حوًتا من حيتان »اأُوركا«!
يت�صّرب  الدفء  بداأ  وقد  بيدّي  ال�صاخن  القدح  اأحت�صن  واأنا  �صاألته 

اإليهما:
-وهل ينجح كّل الهجناء؟

-ال...بع�صهم يف�صل ويلفظه البحر وهو فاقد لوعيه فيفيق مذعوًرا من 
نراه  وال  وبع�صهم ميوت  اأبًدا،  التجربة  لتكرار  يعود  وال  راآه  ما  هول 

مّرة اأخرى.
ُثّم فرقع باأ�صابعه واأ�صاف:

فلم  »�َصاهور«  اأّما  فيها،  التجربة وجنح  على  اأقدم  »�ِصنّمار«  هو  ها   -
يفعلها واأظّنه لن يفعلها اأبًدا!

-ملاذا؟
ومرهف  �صاب ح�صا�ض  فهو  »�َصاهور«  اأّما  مّيت كجده!  قلبه  -»�ِصنّمار« 

احل�ّض ُي�صبه اأباه!
كان ال�ّصروق قد اكتمل عندما وّدعت �صاحب الكوخ وعدت �صرًيا اإىل 
اأّن اجلميع هنا ي�صتيقظ مبكًرا!  بيت »�َصاهور«، تعّجبت مما راأيته، يبدو 
رائحة  ب�صكانها،  مزدحمة  »اأُوركا«  قرية  �صوارع  كانت  فقد  جًدا!   مبكًرا 
ال�صواء تفوح يف االأرجاء، من ذا الذي ُيفطر على اللحم امل�صوي ويف هذا 
الوقت املبّكر؟ ت�صاءلت واأنا اأمّر من اأمام مطعم تت�صاعد من نوافذ بنائه 
بطريقة  مبنية  البيوت  كانت  القرية،  �صباب  اأمامه  احت�صد  وقد  االأدخنة 
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ع�صوائية، هناك الكثري من النخل هنا وهناك، ال يوجد نظام ثابت للبناء 
جميع  من  ي�صدر  البحر  �صخب  واحلركة،  باحلياة  ي�صّج  املكان  هنا، 
اإىل  اأ�صل  �صديد،كدت  وبَنهم  كثرًيا  ياأكلون  قوم  اأّنهم  ويبدو  االجتاهات، 
بيت ال�صيافة الذي ق�صيت ليلتي فيه مع »ُمويل« و»�َصاهور« عندما فوجئت 
اآملني  بها،  عالقة  اللحم  اآثار  زالت  ما  غليظة  بعظمة  راأ�صي  يقذف  مبن 
هذا ب�صّدة، فالتفُت غا�صًبا واأنا اأحت�ص�ض موؤخرة راأ�صي فوجدته »�ِصنّمار« 
وكان رفاقه ي�صحكون، اأربكتني نظراته، و�صعرت ب�صيق �صديد، مل اأحّب 
اأن تكون البداية هنا كما كانت يف قرية »كرو�صكو«، �صجاًرا وعداوة، واالأمر 
هنا يختلف فلي�ض هناك غالم ُي�صرب الأُدافع عنه، كما اأنني قررت الرحيل 
اأ�صتدير  اأن  �صاأتخّطى هذا يف احلال، قررت  ولهذا  العظمى،  املكتبة  اإىل 
واأم�صي يف طريقي واأجتاهل ما فعله حتى األتقي ب�صقيقه »�َصاهور«، وُكنت 

خمطًئا...
فور اأن ا�صتدرت رماين مّرة اأخرى بالقدح الذي كان يف يده االأخرى 
وكان  نحوه  وقذفته  فوًرا  القدح  تناولت  ظهري،  منت�صف  يف  فاأ�صابني 
عن  رفاقه  توقف  بتنّمر،  يطالعني  ووقف  بذراعه،  فاأطاحه  متاأّهًبا 
ال�صحك، واقرتب هو بينما كانت عيناه ت�صعان غ�صًبا، قال وقد بداأ رفاقه 

يلتّفون حولنا:
-من يقبل ال�صربة االأوىل يخ�صر ن�صف املعركة.

-اأّي معركة؟
دفعني يف �صدري بيده وقال بتنّمر:

-معركتك اأنت معي اأنا.
ٌقلت واأنا اأتعجب من غ�صبه غري املربر:
-ل�صت هنا من اأجل ال�صجار! اأنا طبيب!

قال غا�صًبا:
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-بل اأنت جا�صو�ض..ال �صّك اأّن عمي »عدنان« اأر�صلك لتتج�ص�ض علينا.
�صديد،  وبعنف  فجاأة  بجبهتي  جبهته  و�صرب  بذراعّي  واأم�صك  قالها 
كانوا  يعلو،  الغريب  و�صفريهم  �صراخهم  وبداأ  ال�صباب  �صياح  تعاىل 
ي�صجعونه وكان اأكرث مني عنًفا و�صرا�صة، كانت �صورته وهو يخرج من قلب 
احلوت على ال�صاطئ ما زالت ترتدد يف ذاكرتي، انهال علّي بال�صربات 
واللكمات، بداأت اأ�صرخ يف انفعال واأ�صيح كما مل اأفعل من قبل، وانطلقت 
�صرباته  من  اأهرب  وتارة  متفّرقة،  ب�صربات  نف�صي  عن  اأُدافع  تارة 
تارة هو  االأر�ض وانخرطنا يف م�صارعة عنيفة،  واأتفاداها، �صقطنا على 
اأدفعه واأعلو �صدره، التوى مبهارة ولّف ذراعه حول  فوق �صدري، وتارة  

عنقي من اخللف ليخنقني، وكاد يفعلها وهو ُيردد:
- اأّيها اجلا�صو�ض اللعني.

كدت اأفقد الوعي لوال ح�صور »�َصاهور« الذي �صق ال�صفوف وهو يناديه 
ب�صوت هادر:

-»�َصنّمار« اترك »حمزة« فهو �صيفي!
انتف�ض »�َصنّمار« وحررين من حتت ذراعه فور اأن �صمع �صوت اأخيه، 

وكنت اأ�صعل ب�صّدة واأحاول التقاط اأنفا�صي..
اأخيه، الم�ض �صدره  باحًثا عن  اأمامه  يده  »�َصاهور« وكان ميّد  اقرتب 
الأخيه  انعكا�ض  منهما  كّل  وكاأّن  لوجه،  وجها  بع�صهما  اأمام  ووقفا  بيده، 
الف�صفا�صة  الثياب  �صوى  بينهما  ُيفرق  ال  مطابقة  ن�صخة  املراآة،  اأمام 
التي  اخلالية  النظرة  وتلك  ارتدائها،  على  »�صاهور«  ُي�صّر  التي  والثقيلة 
اأّنه مل  ت�صكن عينيه ال�صريرتني! عانق »�َصاهور« �صقيقه بحرارة وبدا يل 
الغا�صب  »�ِصنّمار«  اأخيه  اأُذن  من  فمه  وقّرب  طويلة،  فرتة  منذ  به  يلتِق 
وهم�ض اإليه ب�صيء ما فتمّع�صت مالمه والتفت اإيّل وهو يثقبني بنظراته، 
اقرتب »�ِصنّمار« مّني ومّد يده اإيّل و�صاعدين على الوقوف، واأ�صار لرفاقه 
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فان�صرفوا جميًعا وهم يتمتمون، و�صرنا مًعا يف �صمٍت نحو بيت ال�صيافة 
القريب منا، حيث كان »ُمويل« يقّلب كفيه يف حرية بينما يتفح�ض جراح 
فقد  ب�صّدة  توؤملني  راأ�صي  وكانت  يبكي.  والغالم  ي�صوء،  االأمر  »ُهرُهور«، 
�صرب »�ِصنّمار« جبهته يف جبهتي بعنف �صديد ونحن نت�صارع منذ قليل، 

قال »�ِصنّمار« فور اأن دلفنا البيت:
-اأنت عنيد.

ُكنت اأفرك جبهتي فرتكت هذا وقلت متعجًبا:
-اأنا!

قال بنربة ت�صوبها ال�صخرية:
-لقد ا�صتفززتك فرتكتني وم�صيت! يبدو اأّن كرامتك ال جُترح ب�صهولة.

ُثم اأ�صاف وهو يهّز كتفيه:
ت�صي  حركاتك  الفوز!  على  قدرتك  رغم  ب�صهولة  اأغلبك  -تركتني 
نلَت حًظا  لقد  والقتال،  امل�صارعة  اأعرف هذا بخربتي يف  بالكثري، 

من التمرين والتدريب! 
-ل�صُت...

قاطعني قائاًل:
التغلب عليك �صهل  القتال؟ ملاذا  ت�صتخدم مهاراتك كّلها يف  -ملاذا ال 

للغاية؟ ملاذا الفوز لي�ض مهًما لديك؟
جّف ريقي وتخ�ّصب ل�صاين يف فمي، كانت تلك هي الكلمات التي كان 
اأخي »خالد« يرددها دوًما بعد اأن ينت�صر علّي يف اأي لعبة ونحن �صغار، 
اأن  قبل  عامني  منذ  للريا�صة  ممار�صتنا  اأثناء  لوجه  وجًها  قتالنا  وحتى 
اأمتنع عن الذهاب اإيل التدريبات، كان دوًما يفوز..ويكرر تلك الكلمات، 

هل تلك اإ�صارة منه؟ وهل يحاول اإخباري باأّنه اأخي؟
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يبدو اأنني �صاأبقى هنا بقرية »اأُوركا« حتى اأتاأكد، انت�صلني »�َصنّمار« من 
اأفكاري وهو ي�صاألني مّرة اأخرى: 

-اأنت مارب اإًذا؟
اأدركت حينها ما قاله »�َصاهور« له عّني فاأجبته:

-نعم، وهذا �صديقي وهو طبيب نوبّي من قرية »كرو�صُكو«. 
طالع »�َصنّمار« وجه »ُمويل«، ُثّم قال:

-هو نوبّي واأنت والغالم ال! ما الذي جمعكم مًعا هنا؟ ومن ت�صبب يف 
تلك اجلروح التي اأراها على ظهر هذا الغالم امِل�صكني؟

قال »�َصاهور« ب�صوت خافت:
طريقنا  يف  ونحن  بها  �صاأخربك  »ُهرُهور«  تخ�ّض  طويلة  ة  ق�صّ -تلك 
اإىل ق�صر جدي امللك »قامو�ض«، فقد علم بو�صويل، وطلب ح�صوري، 

واأُريدك اأن تذهب معي.
هّز »�ِصنّمار« كتفيه قائاًل:

يا فتى!  ابق هنا  -هل �صرتحل �صريًعا وتعود لعزلتك كما تفعل دوًما؟ 
اأّمك تتعّذب لغيابك!

طاأطاأ »�َصاهور« راأ�صه يف حزن ومل ُيجبه، ران عليهما ال�صمت للحظات، 
ُثّم رفع راأ�صه وقال الأخيه »�ِصنّمار«:

-هّيا بنا لق�صر جّدي.
اأخربهما  بالباب،  »اأهاليل«  امللكة  اأُمهما  ر�صول  ين�صرفا كان  اأن  قبل 
ة  اأّن امللك »قامو�ض« يطلبنا جميًعا للقائه يف ق�صره، فهو يود روؤيتنا وخا�صّ

»ُهرُهور«.
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ة الغالم والعثور  قبل اأن نخرج جل�ض«�َصاهور« يروي الأخيه »�ِصنّمار« ق�صّ
حلاكم  االأكرب  احلفيد  كونه  احتمال  وعن  »َوَرا�صني«،  ينابيع  قرب  عليه 
»َوَرا�صني«، والذي �صيكون �صبًبا لو�صول اأبيه »اأَ�ْصَهم« للحكم اإن ثبت ن�صبه، 
اإليها الغالم مع اأهل وادي »الفرادي�ض«  وعن قرية »كرو�صُكو« التي انتقل 
الكثري  منهم  وقتلوا  اإليهم  وفدوا  الذين  »الّدوا�صر«  من  هرًبا  النازحني 

وطردوهم منها، وكيف كانت طيور الورا�صني حتميه هناك..
كنت اأُن�صت حلوارهما باهتمام بليغ، وكانت تلك هي املّرة االأوىل التي 
اأعرف فيها اأّن »الدوا�صر« يحتّلون االآن اأج�صاد البع�ض من �صعب »اأُوركا« 
بعد اأن متكنوا من ال�صيطرة عليهم ب�صبب خوفهم و�صعف اأرواحهم، اأنهى 
»�َصاهور« كالمه مع اأخيه وا�صتند اإىل اجلدار وقام يتح�ص�صه، راأيُت نظرة 
لكّنها  بالغ�صب،  دوًما  املمتلئة  »�ِصنّمار«  اأخيه  الأّول مّرة يف عيني  ال�صفقة 
اأم�صك براأ�صي، كانت ما  التفت نحوي ووجدين  �صريًعا ما تبدلت عندما 
الباب  نحو  متوجًها  بجواري  ميّر  وهو  �صدري  يف  �صربني  توؤملني،  زالت 

وقال:
-كن اأكرث �صالبة يا فتى...

ُثّم �صحك �صاخًرا وقال:
-ُمارب!

تراوده  زالت  ما  ال�صكوك  اأّن  يبدو  وعنيًفا،  ا  »�ِصنّمار« مرتب�صً بدا يل 
ُت�صبه  ال�صيافة  بيت  دخولنا  فور  اإيّل  وجهها  التي  كلماته  لكّن  جتاهي، 

كلمات اأخي »خالد« كثرًيا! اأو...رمّبا...ال اأدري!
اأتاأّمل  جل�صت  هنا،  اأخي  على  اأعرث  مل  اإن  قريًبا  �صاأجّن  اأين  اأ�صعر 
تارة على  املاء، وي�صري  تارة يف  ي�صبح  الذي  الغريب  ال�ّصعب  يف حال هذا 
االأر�ض، وقد ُيفاجئني اأحدهم بطريانه يف الهواء! كّل �صيء قد يحدث على 
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اأر�ض هذه اململكة العجيبة!، اأطّلت جملة جديدة يف كتاب »اأوري«، فاهتّز 
يف حقيبتي، فاأخرجته الأقراأها:

ودوران،  حتليق،  كالهما  املاء،  يف  كال�ّصباحة  الهواء  يف  »الطريان 
وقب�ض، وب�صط، وما عليك اإاّل ال�صعي، فالعمر ُيطوى، والرزق يوّزع«

r
11       

قصر»قاموس«
الكثري من ال�صخب، والكثري من اخلدم، والكثري من االأفواه التي ترثثر، 
والكثري من الطعام، يبدو اأّن �صعب اأُوركا �صعب اأكول بطبعه، لكن البدانة 
ون�صاطاتهم،  حركتهم  لكرثة  هذا  ورمّبا  الظاهرة،  �صماتهم  من  لي�صت 
فالكّل يتحّرك ويعمل طوال الوقت، كان اأفراد ال�صعب يتمّيزون بب�صراتهم 
البي�صاء، وقاماتهم الطويلة، وقّوتهم الظاهرة على الن�صاء والّرجال مًعا، 
اأ�صواتهم كانت عالية وممتلئة باحلما�ض، بال�صفري وال�صياح اإن حتدثوا 
ة، اأو حتى لو ا�صتخدموا لغة الب�صر يف حواراتهم، دلف  بلغة االأُوركا اخلا�صّ
فالكثريات  تالحقه،  الفتيات  عيون  وحوله  قبلنا  الق�صر  بالط  »�ِصنّمار« 
يع�صقنه ويطلنب وداده لكّنه ال يبايل، اأّما »�َصاهور« فكانت خطواته دوؤوبة 
لكّنها بطيئة اإىل حد ما، كان يتح�ص�ض الطريق بع�صاه التي ال تغادر يده، 
وكان »حمزة« يحمل »ُهرُهور« فقد اأ�صفق عليه، قرر »ُمويل« خلع قمي�ض 
الغالم فقد بداأت الثّياب تلت�صق بجروحه امللتهبة، وكان ي�صري وهو يحمل 
هذا القمي�ض بجوار »حمزة«، و�صلوا اإىل ديوان امللك وكانت زوجته جتل�ض 
اأبدع من �صنعهما لهما، على  راأ�صيهما تاجان من املرجان  بجواره، على 
اقرتب  بفخٍر�صديد،  ولديها  تتاأّمل  »اأهاليل«  امللكة  كانت  منهما  مقربة 
بتوا�صع  اأمامهما  ليقفا  وتراجعا  وجدتهما،  جّدهما  يد  وقبال  كالهما 

�صديد واحرتام، قال امللك »قامو�ض« لهما:
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-مرحبا بحفيدّي املف�صلني »�َصاهور«، و»�ِصنّمار« احلبيبني.
كانت كلماته تخرج ب�صفري خفيف نظًرا لت�صاقط معظم �صرو�صة لكرب 

�صّنه، التفت نحو »�َصاهور« و�صاأله:
يعجبك  الذي  ما  »�َصاهور«؟  يا  القرية  هجر  على  ت�صّر  زلت  -اأما 
تلك؟ وحدتك  من  متّل  اأال  ت�صكنها،  التي  املوح�صة  البقعة  تلك   يف 

قال »�َصاهور« بهدوء �صديد:
-ال بّد اأن نعتاد اخللوة مع اأنف�صنا، فيوًما ما �صنخلو باأنف�صنا يف قبورنا.

-كن بيننا وحتّدث اإلينا يا بنّي.
�صمت »�َصاهور« هنيهة وقال:

اأنا دائم احلديث مع نف�صي، حُتاورين احلياة واأُحاورها، وتناجيني   -
الّذكريات، ذاك البوح واالإ�صرار واالإف�صاء منها يكفيني.

-تقتات على املا�صي! واأين االآن؟ واأين م�صتقبلك؟ ال تكذب على نف�صك 
فعزلتك �صتق�صي عليك.

- اأنا ال اأحتاج للكذب على نف�صي.
ُثّم اأ�صاف »�َصاهور« وعلى �صفتيه ابت�صامة �صاخرة:

نف�صي  فاأنا  عّني،  الختالفها  اأنبذها  ولن  اأُنافقها،  لن  نف�صي!  -هي 
ونف�صي اأنا...هجني!

متّع�صت مالمح امللك »قامو�ض« وقال ب�صيق:
اأنت  اأخاك،  ُنحب  كما  ُنحّبك  اأننا  تعلم  اأنت  الختالفك،  ننبذك  -مل 

حفيدي، وابن ابنتي احلبيبة »اأهاليل«.
قال »�َصاهور«:

- واأبي »رْجوان« واأنا منه وهو مّني، لدّي �صعور مديد بح�صور اأبي بني 
اأ�صلعي، اأنا دائم االجرتار لكّل كلماته وحركاته و�صكناته، اأتنّف�ض من 

خاللها، اأقتب�ض ابت�صامة برائحة اأنفا�صه.
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امللك  قال  اأبيه،  عن  »�َصاهور«  حتّدث  عندما  »اأهاليل«  عينا  دمعت 
»قامو�ض« ب�صوت يرجتف:

-اأّمك حتتاجك، واأخوك يحّبك، ع�ض بيننا وا�صعد بحياتك... واخرت 
من بنات االأوركا من تعجبك، حتى واإن كانت هجينة مثلك �صاأُزوجها 

لك.
هّز »�َصاهور« راأ�صه وقال و�صفته ترجتف:

-»هجينة«! طاملا ترتدد تلك الكلمة يف جنبات القرية هنا �صيظل هناك 
حاجز بيني وبينكم.

جتاهل امللك كلمات حفيده االأخرية وقال:
-اأال ت�صتاق لزوجة توؤن�صك؟

قال »�َصاهور« مندفًعا:
- اأخ�صى احلّب...

-ملاذا؟
-الأنني...اأخ�صى الفراق.

وو�صع يده على �صدره قائاًل:
-هنا..الفراق يرتك وجًعا هنا يا جّدي.

يدير  اأن  اأراد  التاأّثر،  عليه  وبدا  »�َصاهور«  اأخيه  وجه  اإىل  رنا»�ِصنّمار« 
دّفة احلوار خمفًفا عن اأخيه فقال موجًها كالمه جلّده امللك »قامو�ض«:

-هل اأخربتك اأّمي عن »ُهرُهور« يا جّدي.
اأ�صاءت عينا امللك »قامو�ض« فقال وهو ينظر جتاه »ُهرُهور« الذي كان 

ال يزال نائًما على كتف »حمزة«:
»َوَرا�صني«،  مدينة  يف  االأمور  �صتنقلب  ن�صبه  �صح  لو  اأخربتني،  -نعم 

�صين�صاأ �صراع دموي بني اأبناء عمكم »عدنان«.
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قالت امللكة »اأهاليل« باإ�صفاق:
-الغالم مري�ض ويحتاج اإىل رعاية واأُريد اأن اأتوىّل هذا االأمر.

تنحنحت امللكة االأُم بعد �صمت طويل وكانت تراقبهم بعني ثاقبة وهي 
جتل�ض بوقار بجوار زوجها، ُثّم اأ�صارت لـ»حمزة« ليقرتب منها وهو يحمل 

»ُهرُهور«، تفّح�صت جراح الغالم بعني خبرية وقالت:
ويلتهب  يحتقن  »�ِصنّمار«  ج�صد  كان  كيف  »اأهاليل«  يا  -اأتذكرين 
ميوت وكاد  حرارته،  وارتفعت  حالته  تدهورت  وكيف  �صغري،   وهو 

قالت »اأهاليل« وهي مت�صح على راأ�ض »ُهرُهور« بحناٍن بليغ:
كدت  الدهان،  وال  الدواء  جراحه  مع  ينجح  مل  اأُّمي،  يا  اأذكر  -نعم 
اأفقده، ومل تتح�ّصن تلك اجلروح وتلتئم اإاّل بعد اأن غ�صلها اأبوه مباء 

ينابيع »َوَرا�صني«، هذا املاء ُمبارك جعل اهلل فيه دواء و�صفاء.
قال »ُمويل« وكان ُين�صت اإليهما:

منذ  الكثريين  به  اأعالج  واأنا  بيدي،  اأعددته  الذي  الدواء  ينجح  -مل 
�صنوات!

قال »حمزة«:
-فلناأخذه اإىل الينابيع اإًذا، اأو ُنح�صر له املاء اإن ا�صتطعنا.

قال »�ِصنّمار« وهو يبت�صم �صاخًرا من »حمزة«:
-كونك ُمارًبا ال يعني اأّنك ت�صتطيع اخرتاق مدينة »َوَرا�صني« ب�صهولة، 
اإليها ال بّد من  �صيالحظونك كما الحظتك، فاأنت غريب، وللو�صول 
دخول مدينة »َوَرا�صني«، �صيقب�ض حّرا�ض امللك عليك، وباملنا�صبة ماء 
الينابيع ال ُينقل الأّنه يفقد فائدته، �صرن�صل الغالم مع من نثق به من 
اأهل مدينة »َورا�صني« املقيمني بيننا، ولنتخري رجاًل تزوج من ن�صاء 

اأُوركا، فهو ي�صتطيع �صّمه الأوالده ولن يالحظه اأحد.
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قالت »اأهاليل«:
اأحد  ياأمر  وقد  »ُهرُهور«،  اأمر  ينك�صف  الفكرة..رمّبا  هذه  اأُحّبذ  -ال 
اأعمامه بقتله، فهو يكره كّل ما يتعّلق ب�صعب »اأُوركا« وامل�صكني هجني.

ُثّم التفتت جتاه »حمزة« وقالت:
-اأنت ُمارب، واأنا مطمئنة لوجودك بيننا، و�صتتمكن من حمايته اإن 

لزم االأمر، �صنفّكر مًعا يف طريقة ما.
قال »�ِصنّمار« �صاخًرا:

-تبالغني يا اأّماه!
�صعر »حمزة« اأّن »�ِصنّمار« يحاول ا�صتفزازه مّرة اأخرى، كاد يقول �صيًئا 

لريد به عليه، لكّن امللكة »اأهاليل« اأ�صرعت قائلة:
-اأخربين زوجي رحمه اهلل اأّن لقاء املحاربني �صرف عظيم.

قال »حمزة«:
-�صدقيني يا موالتي، مل اأفعل �صيًئا منذ و�صويل اإىل اأر�ض اململكة هنا 

اأ�صتحق به تلك املكانة!
اأهٌل  اأّنك  يعني  لك  الكتاب  اختيار  »حمزة«،  يا  اهلل  �صاء  اإن  -�صتفعل 

لهذا!
ُثّم اأردفت:

لكننا رمّبا ال  ا مّنا ُمارب بطريقة ما،  اأّن كلًّ ا  اأي�صً -اأخربين زوجي 
منلك ُكتًبا لّندافع عنها ون�صرتد كلماتها، لكننا ن�صتطيع الدفاع عّما 
عن  احلقوق،  عن  ال�صرف،  عن  املبادئ،  عن  احلّب،  عن  به،  نوؤمن 

العدل! ولهذا �صاأُدافع عن هذا الغالم ولن اأتخّلى عنه.
قالت امللكة االأّم وهي ترنو البنتها »اأهاليل«:

-لقد ترك »َرْجوان« ب�صمة عميقة يف قلوبنا، ما زلت اأذكر كلماته..
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ا�صتدارت »اأهاليل« وقالت والدموع تنفر من عينيها:
-فما بالك باأّم اأوالده، ومن نهلت معه من احلّب نهاًل!

ُثّم اأطلقت تنهيدة واأردفت:
-اعت�صر فوؤادي لرحيله.

قال »�َصاهور«:
-بل قويل...ُذبح الفوؤاد يا اأُّمي!

قال امللك »قامو�ض« ماواًل اإنهاء احلديث عن »َرجوان« فقد اأربكه هذا 
كما بدا للح�صور:

رفًقا  »عدنان«  امللك  اأبناء  اأكرث  فاأبوه  جميًعا،  تهّمنا  »ُهرُهور«  -حياة 
واأح�صنهم خلًقا، ومن م�صلحة �صعبنا اأن يحكم »َوَرا�صني« بعد اأبيه، 
كان  والتي  االأُوركا  بنات  من  زوجته  اإىل  زفافه  حفل  اأذكر  زلت  ما 

يع�صقها بجنون، ومل مينعه اختالفها عنه من الزواج منها.
رفع »�َصاهور« �صوته قائاًل:

-كما فعل اأبي عندما تزّوج اأُّمي!
لكّن  البنها،  �صيًئا  تقول  اأن  »اأهاليل«  اأرادت  ثقيل،  �صمت  عليهم  ران 

امللك »قامو�ض« اأ�صار لها لت�صمت، وقال ب�صوته الّرخيم:
-يبدو اأّنك لن ت�صامني اأبًدا يا »�َصاهور«!

قال »�َصاهور« بت�صميم وهو ي�صتدير مغادًرا:
ليلتني،  منذ  »َوَرا�صني«  ملدينة  و�صلت  »ِف�صقا�ض«  قافلة  اأّن  -�صمعت 
ي�صتطيع »ُمويل« دخول املدينة خل�صة وهي  للتجارة،  ياأتون  اأّنهم  وتعلمون 
»َوَرا�صني«  معبد  غًدا،  »ُهرُهور«  اأجل  من  معهم  �صاأذهب  بهم،  مزدحمة 
�صنقيم  لذا  يزورونه!  ال  الّنا�ض  ويكاد  هناك،  قريتهم  حدود  على  الكبري 
هناك ليلة اأو ليلتني، �صاِدن املعبد من تالميذ اأبي رحمه اهلل، واأنا اأثق به، 
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اأحدهم  تكليف  ال�ّصادن  و�صاأطلب من  الينابيع يف اخلفاء،  اإىل  و�صنذهب 
ب�صكل �صرّي ليبحث عن املراأة التي �صاعدت اأّم »ُهرُهور« واألب�صته القالدة.
ُيغادر  �صاحت امللكة »اأهاليل« قائلة وهي ت�صري خلف ابنها الذي كان 

دون اأن يحيي والدها امللك »قامو�ض«:
-ال...ال تذهب يا ولدي، عّمك لن يرحمك، �صيقتلك حّرا�صه! كل اأهل 

»َوَرا�صني« يعرفونك.
توقف مكانه وقال دون اأن يلتفت اإليها:
-لن ي�صّروين يا اأّمي..لن ي�صّرين اأحد.

�صاح امللك »قامو�ض«:
-»�َصاهور«...عد اإىل هنا، مل اأنِه كالمي معك!

مل ُيجبه »�َصاهور«، واأكمل طريقه بخطوات ثابتة وهو يتح�ص�ض الطريق 
بع�صاه، كان �صاخًما براأ�صه، وعيناه ال�صريرتان مكتحلتان بالدموع. 

ان�صراف  بعد  احل�صور  تبادلها  التي  النظرات  تلك  »حمزة«  الحظ 
»�َصاهور«، هناك �صّر ما بني امللك »قامو�ض« وحفيده »�َصاهور«، قام »حمزة« 
هو و»ُمويل« بتحّية امللك »قامو�ض« وزوجته وابنته  »اأهاليل« وان�صرفا خلف 
وكان  له بحديث خا�ض  واأ�صّر  ا�صتبقاه جّده  فقد  »�ِصنّمار«  اأّما  »�َصاهور«، 

حديًثا هاًما.

r
»حمزة«.....

اأننا  »�َصاهور«  اأخربين  للرحيل، فقد  ن�صتعد  �صريًعا، وقمنا  النهار  مّر 
ملعبد  و�صلنا  اإلينا،  االأنظار  نلفت  ال  حتى  لياًل  »َوَرا�صني«  مدينة  �صندخل 
»َوَرا�صني« اأخرًيا، جلت فيه بنظراتي واأعجبني املكان، اأعمدة من الّرخام 
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املنقو�ض بينها م�صاحات �صا�صعة، قّلة من امل�صلني هنا وهناك، وهذا �صاٌب 
�صغرية  حلقة  حوله  ي�صكلون  وكانوا  لالآخرين  وي�صرح  ما  كتاب  من  يقراأ 
املكان  اأعجبني  املرتفع،  ال�صقف  من  تتدىّل  وهي  البديعة  القناديل  حتت 

ولكنني ُكنت حائًرا! فقد كان لدّي الكثري من االأ�صئلة لـ »�َصاهور«..
الطرقات  يف  يلعبون  ال�صغار  كان  مِلَ  »َوَرا�صني«  ملدينة  دلفنا  عندما   

و�صيقانهم مقّيدة ب�صال�صل طويلة من احلديد معّلقة باأبواب البيوت؟
ا؟ ومل العاّمة ال  ملاذا يرتدي كهٌل حذاًء ثقياًل يجعله يجّر اأقدامه جرًّ

يرتدون هذا احلذاء مثله!!
ما ال�صّر يف »ينابيع َوَرا�صني« التي يتحدثون عنها با�صتمرار؟

وما �صّر الرائحة العطرة التي تعبق بها االأجواء هنا؟
لكّن »�َصاهور« مل يوجه اإيّل اأي كلمة منذ اأن دلفنا املعبد الكبري، بدا 
مت، نادى على �صاِدن املعبد، الذي ه�ّض  من�صغاًل باأمٍر ما، وكان كثري ال�صّ
ة. فور اأن راأى »�َصاهور« فرّحب به وِبنا ترحيًبا حاًرا واأجل�صنا يف غرفة خا�صّ

 بداأ »ُمويل« بفح�ض جراح »ُهرُهور« مّرة اأخرى ُثّم قال:
-حرارة »ُهرُهور« ما زالت مرتفعة، اجلروح ملتهبة وحتتاج اإىل تنظيف 
فقد احتقن جلده وتقّرح، �صاأنّظفها و�صاأ�صطر لق�ّض اأطراف جلده، 

ورمّبا �صاأ�صقيه منّوًما حتى ال يتاأمّل.
�صاألته وقد اأ�صفقت على الغالم:

رب كثرًيا وهو يف بيت »ُكوُكون«، ورمّبا جرح اأكرث من مّرة، فهل كان  -�صُ
ي�صكو من هذا هناك؟

قال »ُمويل«:



129

بداأ يكرب، وهو  املّرة، فالغالم  بالغ هذه  »ُكوُكون«  اأّن  يبدو  -ال...ولكن 
وي�صاأل  عليه  يرد  بداأ  قد  كان  واأظّنه  اأّنه ذكي،  كما  الل�صان،  ف�صيح 

ولهذا ا�صتفّزه.
قال »�َصاهور«:

-غًدا �صباًحا نغ�صلها مباء »ينابيع َوَرا�صني« لعّلها ت�صاعد يف العالج.
قال الغالم وقد اق�صعر بدنه وهو ُين�صت اإلينا بينما يغلق عينيه وينام 

على بطنه يف ا�صت�صالم:
-ال �صّك اأّن ماء الينابيع بارد.

هّز »ُمويل« راأ�صه وقال:
-نعم، وماء تلك الينابيع يعالج اجلروح.

قال الغالم وهو يتاأمّل:
-لعّلها ُتخفف عّني، فاجلروح حترقني ب�صّدة. 

-�صاأقوم بدهانها بدواء ليلطفها يا �صغريي، ال تقلق.
قال الغالم وهو يئن من االأمل:

-لكنني ل�صُت من اأهل مدينة »َوَرا�صني«، كيف �صي�صمحون يل باالغت�صال 
من ماء ينابيعهم واأنا غريب.

انحنى »�َصاهور« وقال وهو مي�صح على راأ�صه بحنان بليغ:
-�صاأذهب معك ولن مينعنا اأحد.

بيني  ال�ّصجار  كان  كيف  تذّكرت  ونام،  ذراعه  وتو�ّصد  الغالم  اطماأّن 
وبني »ُكوُكون«، لقد حتررت من بع�ض خويف هناك، وبقي بع�ض اخلوف..
مل ميحه �صجاري مع »�ِصنّمار«! لكنني اأ�صعر االآن اأنني اأف�صل من ذي قبل، 
املوؤمل باخلوف  ال�صعور  البالغة هنا �صتمحو هذا  الرحلة ململكة  لعّل تلك 

القابع يف �صدري منذ طفولتي..
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بداأت اأراقب الظالل التي األقتها ال�صموع امل�صاءة على اجلدران وهي 
ترتاق�ض، كنت منهًكا للغاية، وكانت قدماي توؤملاين بعد �صريي مل�صافاٍت 
بجواره  ذراعي  تو�ّصدت  »َوَرا�صني«،  مدينة  اإىل  »اأُوركا«  قرية  من  طويلة 

ورحت اأراقب مالمه الربيئة، وغرقت يف النوم.

r
12     

»الّرحالة«
»حمزة«....

ا�صتيقظت على رائحة جميلة ُتداعب اأنفي، فتحت عينّي فراأيت �صوء 
اأبحث  خرجت  »ُمويل«!،  وال  »ُهرهور«!  اأجد  مل  الغرفة،  يغمر  ال�صم�ض 
للغرفة، كان بجوار  اأجده، غ�صلت وجهي وعدت  فلم  ا  اأي�صً »�َصاهور«  عن 
الفّخار  من  وكوب  الفطائر  بع�ض  على  يحتوي  منقو�ض  �صحن  الفرا�ض 
اهلل  من  واأطلب  الأ�صلي  اأقف  اأن  قبل  منها  �صيًئا  تناولت  باللنب،   ممتلئ 
اأن يدّلني على اأخي »خالد« فاأنا يف قلق عليه، اأ�صرعت اأ�صاأل ال�ّصاِدن عن 
»�َصاهور« و»ُهرُهور« فاأخربين اأّنهما ذهبا اإىل »ينابيع َوَرا�صني« مع »ُمويل«. 
اأ�صار نحو اجلهة التي �صاروا فيها، واأخربين اأّن الينابيع قريبة جًدا، قررت 
اأن اأحلق بهم الأرى تلك الينابيع، فاأعارين مالب�ض جديدة الأرتديها، وطلب 
مني تغطية راأ�صي بقلن�صوة حتى ال اأكون غريًبا مبظهري ال�ّصاذ مبالب�صي 
الكّتانّية واأنا اأ�صري يف طرقات مدينة »َوَرا�صني«، واأّن »�َصاهور« و »ُهرُهور« 
اأّما »ُمويل« فلم يفعل، الأّنه يرى نف�صه متمّيًزا  فعال هذا قبل خروجهما، 

بب�صرته الّداكنه، كما اأّنه يعتّز بثوبه ذي الطراز النوبي االأ�صيل.
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التي  فاملنطقة  احلدود،  على  كّنا  اأّننا  واكت�صفُت  املدينة،  يف  توّغلت 
والدواوين،  الكبري،  كاملعبد  العاّمة  للمن�صاآت  خم�ص�صة  كانت  فيها  كّنا 
من  »َوَرا�صني«  مدينة  اأهل  اأما  املدينة،  لطبيب  واآخر  للقا�صي،  وبيت 
الذي  »َعدنان«  امللك  املدينة حول ق�صر  قلب  فيعي�صون يف  الّنا�ض،  عاّمة 
اأ�صقف كالقباء،  ولها  بيوتهم م�صتديرة اجلدران  يقع يف مركزها، كانت 
واأبوابها ذات طراز  نوافذها  االأر�ض،  وكاأّنها كرات جمّوفة �صقطت على 
 هند�صي بديع، حتى مالب�صهم كانت خمتلفة عن ثياب اأهل قرية »اأُوركا«.
 وقفت اأتاأّمل الق�صر وحّرا�صه، فوجدت نف�صي يف ميدان وا�صع وكبري ميتّد 
الطريق، فابتعدت  الفرعية و�صللت  الطرق  لل�صري، فكرثت  اأمامه، عدت 
اأنتبه، و�صلكت درًبا يقود لغابة، راأيت فيها  اأن  »َوَرا�صني« دون  عن مدينة 

االأعاجيب.
ُكنت اأجول بعيني و�صط االأ�صجار بحًثا عن تلك الينابيع، توّغلت فراأيت 
مكان،  كّل  يف  كانت  الَبْيَل�َصان)1)  اأ�صجار  وكثافة،  طواًل  تزداد  االأ�صجار 
األوان �صيقانها متدرجة على اجلانبني، بني ال�صيقان ال�صاربة بلونها للون 
الرمادي، واالأخرى التي متيل للون البني، وباأزهارها التي تتجمع على قّمة 
الغ�صن لتكّون ما ي�صبه املظاّلت ُكنت اأ�صري واأنا اأتاأملها باإعجاب �صديد. 
ثمار التوت االأزرق كانت تطّل من بني الفروع، واأنا اأع�صق التوت االأزرق، 
رائحة االأ�صجار العطرية القوّية داعبت اأنفي، لوال ا�صطرابي وقلقي على 
م�صري اأخي لكان هذا اأجمل مكان ُزرته يف حياتي. �صوت الكروان الذي 
تردد يف االأجواء اأ�صابني بالق�صعريرة، فرفعت راأ�صي لل�صماء تلقائًيا باحًثا 
ا على  عنه، وفور اأن اأنزلت راأ�صي ا�صطدمت بكيان مادي اأ�صقطني اأر�صً
ظهري، اعتدلت الأرى ما هذا ال�صيء لكنني مل اأجده! رك�صت جتاه �صجرة 
قريبة ووقفت واأ�صندت ظهري اإليها متاأّهًبا له، مّر هذا الكيان املادي اأمام 
عيني مّرة اأخرى ب�صرعة �صديدة حتى اأنني مل اأحلظ تفا�صيله، حاولت اأن 
)1) الَبْيلََسان:شجر من فصيلة البخوريات يستخرج منه العطر، مثاره عّنابية، وله زهر أبيض 

صغري كهيئة العناقيد. 
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اأمتالك نف�صي واأ�صتعيد رباطة جاأ�صي، تنّف�صت بعمق وقررت اأن اأ�صري مّرة 
اأخرى.

مّرة اأخرى ظهر الكيان املادي اأمامي ولكنه مّر ببطء هذه املّرة، كان 
رجال اأربعينًيا قوّي البنية، قمحّي الب�صرة، له �صعر ملّبد، عليه ثياب ترابية 
اللون، يحمل حقيبة على ظهره، ويتعّلق بو�صائج االأ�صجار الغليظة التي....

تتدىّل من الهواء..الال �صيء...الـ..
-اأنت مارب؟

الغليظة التي كان يتعّلق بها  قالها وهو يقفز بعد اأن ترك الو�صيجة)1) 
وهو يطالعني بتعّجب، ازدردت ريقي واأجبت �صوؤاله ب�صوؤال اآخر:

-من اأنت؟
ت�صبه  الأّنها  انتباهي  جذبت  والتي  يحملها،  كان  التي  احلقيبة  خلع 
حقائب الّرحالة يف عاملنا! واأخرج منها خنجًرا فرتاجعت للخلف ووقفت 
متاأّهًبا له، لكّنه جرح يده ف�صالت الدماء من جرحه بلونها االأحمر، قال 

بعد اأن اأراين الدماء ت�صيل وبعد اأن اأعاد اخلنجر حلقيبته:
-دمائي لي�صت �صوداء كاأهل مملكة البالغة هنا، ال تخف مني، ا�صمي 

»ه�صام«،  اأنا عالق هنا منذ �صنوات..
-اأتعني اأّنك ُكنت مارًبا و...

هنا  علقُت  فقط  اأنا  عنه،  الأدافع  كتاب  لدّي  ولي�ض  مارًبا،  -ل�صت 
بطريقة ما!
-ماذا تعني؟

مل يجب لكّنه �صاألني وهو يقرتب:
-مل ُتخربين عن ا�صمك!

الّرباط  وتشبه  بها  تتصل  التي  الشجرة  وعروق  زوائد  وهي  وشائج  مفرد  الوشيجة   (1(

والحبال. 
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-اأنا »حمزة«.
- هل التقيت بحرا�ض املكتبة يا »حمزة«؟

-احلقيقة....
مل اأكمل كلماتي، كانت م�صاعري تتاأرجح بني احلذر منه واالطمئنان 
فبداأ  وخويف  ا�صطرابي  الحظ  للخطر،  نف�صي  اأعّر�ض  اأن  وخ�صيت  اإليه، 
يحكي يل عن نف�صه ليبعث يف نف�صي الطماأنينة، قال بعد اأن جل�ض واأ�صند 

ظهره جلذع �صجرة بيل�صان قريبة:
-مل ُيخربين »ُبرهان« اأّن هناك مارًبا جديًدا قد و�صل الأر�ض اململكة، 
لكّنه األح علّي منذ حلظات لكي اأمر من غابة الَبْيَل�َصان! وال ينجح يف 
دخول الغابة هنا اإاّل املحاربني، لهذا اأظّنه كان يدفعني دفًعا الألتقي 

بك.
-ومن هو »ُبرهان«؟

م�صح وجهه بيده وقال:
-ُهدُهد من هداهد اململكة، هوؤالء الذين يحملون حّرا�ض املكتبة.

الطائر  راأ�ض  على  ملحته  الذي  التاج  هذا  ُيف�صر  هذا  اأظن  -ُهدُهد!!   
اح«،  ظننت اأّن ال�صقور فقط من تفعل هذا! الذي حمل ال�صيد »َو�صّ

افرّت ثغره عن ابت�صامة وقال:
اح« فاأنت حتًما �صخ�ض مهم جًدا. -طاملا التقيت بال�صّيد»َو�صّ

ُثّم ات�صعت عيناه وهو يقول:
-اململكة هنا اأكرب مما تتخيل يا »حمزة«، هناك طيور خمتلفة االأ�صكال 
تعددت  البالد،  كل  من  املحاربني  اإح�صار  عن  تكّف  ال  واالألوان، 
من  الكثري  راأيت  لقد  وقيمها،  ولغاتها،  القدمية،  الكتب  ق�ص�ض 

العوامل املختلفة.
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ُثّم زّم »ه�صام« �صفتيه و�صاألني:
- �صحيح...ما رقم كتابك؟

-رقمي خم�صة باللغة النوبية »ديجا«.
قال »ه�صام« باندها�ض:

-اللغة النوبية.. اإًذا اأنت من اأحفاد »اأبادول«!!
-نعم.

هّز راأ�صه وقال:
-رائع جًدا، �صمعت عنه ما اأثار اإعجابي.

�صاألته بف�صول �صديد:
-ملاذا اأنت عالق هنا يا �صّيد »ه�صام«؟ ومنذ متى؟

�صرد بعينيه وقال:
-ال اأدري...لكّنها عّدة �صنوات!، توقفت عن العّد، اأو فلتقل مل تعد لدّي 
القدرة على متييز الزمان واملكان، اأ�صاأل املحاربني من اأي عام اأتوا، 
العام  اأذكر  اأنني ال  امل�صكلة  لكّن  والعام،  بالتاريخ  ويخربونني دائما 
الذي ُكنت فيه قبل اأن اأكون هنا، حتى ا�صمي احلقيقي ال اأدري هل 
ا�صتغرقني  هنا  اإىل  و�صلت  اأن  وفور  لكنني  ال،  اأم  »ه�صام«  فعاًل  هو 
يناديني  اأحالمي من  اأر�ض عفراء وا�صعة و�صمعت يف  نوم طويل يف 
بهذا اال�صم، كان هذا قبل اأن األتقي بـ»ُبرهان«، فاأ�صبح هذا اال�صم 
الذي اأُعّرف نف�صي به. اأخربين حّرا�ض املكتبة اأن وجودي هنا غريب 
اأت�صّلم  ُهدُهد، ومل  وال  ن�صر،  وال  اأتدري؟ مل يحملني �صقر،  عليهم، 
كتاًبا الأدافع عنه، بكّل ب�صاطة وجدت نف�صي هنا! وما زلت ال اأعرف 

ال�صبب!
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اأعرث  لعّلني  عواملها  بني  اأتاأرجح  الغريبة،  الدنيا  تلك  يف  رّحالة  اأنا   
على ذاتي، وكّلما بحثت عن طريقي اأجدين �صللت يف طريق اآخر، اأتعرّث 
عليه، اأحياًنا اأتوكاأ على من األتقي بهم، واأكون اأنا عكازهم يف الكثري من 
االأحيان، ال اأذكر �صيًئا عن املا�صي، لكّنني اأحمل حنيًنا ال ُيبارح �صدري 
اأبًدا! واأخ�صى اأّن يكون اأحدهم ي�صتاق اإيّل وقد خذلته، رمّبا اأّمي، اأو اأبي، 
اأو زوجتي، اأو حبيبتي التي مل اأتزوجها بعد! ما ُعدت اأعرفني يا �صديقي! 

ُثّم غ�صن حاجبيه وقال بثقة:
-لكنني لن اأكّف عن املحاولة مّرات ومّرات حتى اأ�صل للنهاية.

-اأّي ماولة تق�صد؟
وت�صرب  عليه،  اأ�صفقت  الهواء،  يف  معّلًقا  �صوؤايل  يجبني...وبقي  مل 
التفاتة  منه  حانت  له!  حدث  مثلما  يل  حدث  لو  ماذا  لنف�صي،  اخلوف 

فالحظ ا�صطرابي فقال بهدوء:
جتربة  كّل  ومع  هنا،  تخطوها  خطوة  كّل  مع  اخلوف  من  -�صتتخّل�ض 
تخو�صها يف جنبات اململكة، ومع كّل معركة تك�صبها اأو حّتى تخ�صرها، 

فاخل�صارات درو�ض ال ُتن�صى.
ُثّم اأ�صاف و�صبح ابت�صامة �صاخرة يلوح على �صفتيه:

فاأنا  واأ�صتمّر،  اأ�صتمّر،  لكي  يدفعني  داخلّي  نداء  فهناك  عّني...  -اأّما 
اأُحّب ما اأفعله، واإاّل... ما فعلته!

 �صاألته واأنا اأتفّح�ض مالب�صه وحقيبته:
-من اأين لك بتلك احلقيبة؟

ابت�صم وهو يتح�ص�ض قفلها بيده وقال:
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-من اأحد املحاربني، دوًما قبل رحيلهم يهدونني �صيًئا ما، فقد �صاعدت 
من  تتدىّل  راأيتها  التي  الو�صائج  بتلك  اأتعّلق  ومنهن،  منهم  الكثري 

ال�صماء، واأتاأرجح بها واأتنقل من عامل الآخر هنا...
-اأهكذا؟ بهذه الب�صاطة!!

ا�صتعلت عيناه باحلما�ض وقال:
-نعم، هل حتب اأن جتّرب؟

-ال..ال
اأطرق للحظات ُثّم قال:

-هذا هو الفارق بيني وبينكم يا »حمزة«، اأنا األقي بنف�صي وح�صب، لي�ض 
لدّي ما اأبكي عليه، اأقفز لعّلني اأجد مغامرة جديدة تلهيني عن التيه 

الذي اأعي�ض فيه.
-رمّبا فقدت ذاكرتك ل�صبب ما!

-رمّبا...
-ملاذا مل تطلب من حّرا�ض املكتبة اأن يعيدوك؟

قال بفتور:
-كّلما حملني �صقر اأو هدهد اأ�صقط يف عامل اآخر هنا، اأحداث اأخرى، 
ليحملني  الكثرية  مبحاوالته  معي  »ُبرهان«  اأهلكت  خمتلفون،  اأُنا�ض 

حتى اأتعبته ومللت، ما عدت اأطلبها منه.
-ملاذا مل حُتاول اأن....

قاطعني قائاًل:
-مل اأتوقف عن املحاولة...ولكن!

امتع�صت مالمه، ُثّم قال وهو يفرك كفيه:
-دعك االآن مني يا »حمزة«، واأخربين ملاذا اأنت يف »غابة الَبْيَل�َصان«؟
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-ُكنت يف مدينة »َوَرا�صني« مع غالم �صغري.
-مدينة »َوَرا�صني«!! 

قالها ال�صّيد »ه�صام« متعجًبا وهو يفتح حقيبته ويخرج منها رقعة من 
اجللد مر�صوم عليها خريطة ما، بداأ يحّرك اأ�صبعه عليها ويتتبع اخلطوط 

والر�صوم، قال متعجًبا:
-ما الذي اأتى مبدينة »َوَرا�صني« بجوار غابة »الَبْيَل�َصان«! 

�صاألته متعجًبا:
-هل هما بعيدتان عن بع�صهما؟

-بالتاأكيد، لقد ر�صمت تلك اخلريطة بنف�صي يا »حمزة«.
اأخرج من جيب بنطاله بو�صلة غريبة ال�صكل، كانت اإبرة تلك البو�صلة 
تدور ب�صرعة �صديدة، وكان يقف متخ�ّصًبا كال�صنم وهو يحملق فيها، قال 

باندها�ض:
جهة  على  تثبت  وال  ب�صرعة!  تدور  االأَ�ْصُطرالب)1)  اإبرة  جًدا!  -عجيب 

مددة!
ُثّم اأ�صاف وهو يتمّعن يف مالمي:

دون  مل�صاعدتك  ورمّبا  للقائك  يدفعني  اأن  اأراد  »ُبرهان«  اأّن  -يبدو 
ت�صريح مبا�صر منه، وكاأّنه مكلف باإخفاء هويتك اأو حمايتك ب�صكل 

ما.
ُقلت بثقة:

-نعم فـ»الّدوا�صر« يطاردونني.

)1) اأَلْسطُرالب هو آلة فلكية قدمية )تُشبه البوصلة) أطلق عليها العرب ذات الصفائح، وهو 

الّسامء يف مكان محدد ووقت محدد، وقد  البعد للقّبة الساموية يُظهر كيف تبدو  منوذج ثنايئ 

ُرسمت السامء عىل وجهه لَيسهل إيجاد املواطن الّساموية عليه. 
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قال فزًعا:
-ماذا ُقلت!! وهل حترر الّدوا�صر من اأ�صرهم؟
-نعم حترروا، هل �صمعت عن ممر »اأمانو�ض«؟

ات�صعت حدقتا عينيه، وكاأنهما زمّردتان ت�صعان ده�صة، قال ببطء:
وحتى  و�صولك  منذ  »حمزة«   يا  بالتف�صيل  تك  ق�صّ عن  اأخربين   -

اللحظة.
املبا�صر  ات�صايل  ا�صتحالة  بعد  ة  به، وخا�صّ اأثق  ل�صخ�ض  اأحتاج  كنت 
ال�صّيد  باملغاتري، و»الزاجل االأزرق«، وتنبيه حار�ض املكتبة يل، وقد ظهر 
»ِه�صام« يف الوقت املنا�صب، بداأت اأروي له ق�صة عمّتي وزوجها و»ِم�صكة«، 

ُثّم ما حدث الأخي، ثّم ما حدث مبدينة »َوَرا�صني«.
يفرك  »ه�صام«  ال�صّيد  كان  يل،  حدث  ما  تفا�صيل  �صرد  من  انتهيت 

حليته باأ�صابعه، قال بعد �صمت طويل:
-اأنت تبحث اإذا عن »خالد« يف وجوه كّل من التقيت بهم هنا.

-كدت اأُجّن، عندما �صربَت »ُكوُكون« ندمت وقلت يف نف�صي لعّله اأخي 
ُثّم  »ُكوُكون«،  ولي�ض  اأخي  هو  رمّبا  فقلت  بـ»ُمويل«  فالتقيت  »خالد«، 

التقيت بـ»�َصاهور« وظننته هو، حتى...اأنت! ظننتك اأخي!.
التي حّلت  ال�صخ�صّية  اأّن  ر�صالتها  قالت يف  »ِم�صكة«  اأّن  -اأمل تخربين 

مّلها ت�صبهها يف الطباع؟  
-بلى.

ورمّبا  معه  تتوا�صل  اأن  وحاول  الطباع،  يف  ي�صبهه  عّمن  -اإًذا...ابحث 
ترى عالمة ما!

هو  ل�صانهم،  على  �صيء  باأّي  اإخباري  من  يتمكن  لن  اأّنه  يحزنني  -ما 
االآن يعي�ض حياة اأخرى، ذكرت »ِم�صكة« اأّن الكلمات كانت حُتب�ض يف 

�صدرها ومل تتمكن من البوح بحقيقة اأمرها الأحد.
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الح ب�صي�ض اأمل يف عيني ال�صّيد »ه�صام« وقال:
-رمّبا اأنا مثلهم!
ُثّم عاد ي�صاألني:

-لكّنهم يعرفون من هم، ومن اأين اأتوا كما كتبت »ِم�صكة« يف ر�صالتها.. 
األي�ض كذلك؟

-بلى.
�صرد ال�صّيد »ه�صام« للحظات وقال بانفعال:

-لكنني ال اأذكر اأّي �صيء عن حياتي قبل مملكة البالغة لالأ�صف.
ُقلت اأ�صّجعه:

-رمّبا اأنت فعال مثلهم، حللت مّل �صخ�صية ما!، و�صتتذّكر كّل �صيء، 
فممر »اأمانو�ض« هذا ُفتح منذ ع�صرين �صنة.

غ�صن حاجبيه وقال:
-لكن...

-لكّن ماذا؟
حت�ص�ض وجهه باأ�صابعه وقال:

-اأنا مل اأتغري خالل ال�ّصنوات التي علقت فيها هنا، مل اأكرب، مل اأ�صعف، 
مالمي ثابته، حتى حّرا�ض املكتبة، والهدهد »ُبرهان« الحظوا هذا.

قلت باندفاع:
عن  تختلف  بالتاأكيد  هنا  فاللحظة  بالوقت،  يتعّلق  �صٌر  هذا  -رمّبا 

اللحظة يف عاملنا هناك.
هّز ال�صّيد »ه�صام« راأ�صه وقال هام�ًصا:

- »حمزة«...هل ت�صمح يل بقراءة ر�صالة »ِم�صكة«؟
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-بالتاأكيد.
يعيد  كان  �صديد،  باهتماٍم  يطالعها  وهو  وراقبته  الر�صالة،  اأعطيته 
قراءة فقراتها وكاأّنه يدر�صها، بعد اأن اأنهى قراءتها اأعادها اإيّل واحلرية 

تقبع بني عينيه.
وقف ال�صّيد »ه�صام« فجاأة وطوى اخلريطة التي كانت مب�صوطة اأمامنا 
على االأر�ض ُثّم د�ّصها يف حقيبته ورفعها على ظهره، وغمره الن�صاط فجاأة، 

و�صار اأكرث حما�ًصا من ذي قبل وقال:
-هّيا بنا اإىل مدينة »َوَرا�صني«.

�صرت خلفه و�صاألته بف�صول:
-هل ُزرت مدينة »َوَرا�صني« من قبل؟

-نعم منذ فرتة طويلة.
�صاألته لعّلني اأجد اإجابة لديه على ما يحرّيين:

يربطون  اأ�صاألك..ملاذا  اأن  وددت  االأطوار،  غريبو  املدينة  هذه  -اأهل 
اأقدام ال�صغار بال�صال�صل؟

-حتى ال يطريوا.
-ماذا!؟

-كما �صمعت يا »حمزة«، حّتى ال يطريوا يف الهواء، �صكان هذه املدينة 
طبيعة  عن  تختلف  اأج�صادهم  فطبيعة  بالفعل،  االأطوار  غريبوا 
ال  البي�صاء  قلوبهم  اأنقياء،  فطرتهم،  على  االأطفال  ُيولد  اأج�صادنا، 
حتمل اإاّل احلّب والت�صامح، ال يطمعون كما نطمع، وال تغلبهم �صهوة 
االأر�ض  عن  اأج�صادهم  فرتتفع  خفيفة،  اأرواحهم  لهذا  فتك�صرهم، 
وكلما  ثقاًل،  نفو�صهم  ازدادت  كربوا  وكّلما  �صربين،  اأو  �صرب  مقدار 
عندها  بها،  اأرواحهم  فتثقل  اأكرث،  ذنوبهم  ازدادت  اأكرث  كربوا 
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اأن  اإليها بعد  باأنف�صهم، فما عادت هناك حاجة  يك�صرون ال�صال�صل 
الم�صت اأقدامهم االأر�ض.

-والكبار؟ اأال يطريون؟
ولو  تدوم،  ال  ولفرتة  اأرواحهم  نقاء  على  يحافظون  فقط  منهم  -قّلة 
بارتداء  ي�صرع  �صربين  اأو  �صرب  مقدار  ارتفع  اأّنه  اأحدهم  عن  ُعرف 
جميًعا،  كاأحوالنا  يتاأرجح  حاله  الأّن  نف�صه،  ي�صرت  حتى  ثقيل،  حذاء 
قلبه يتقّلب، تارة يتوب فرتق روحه وتخف، وتارة يذنب فتثقل مّرة 
ملاء  حفًظا  ما  بطريقة  االأر�ض  على  الثبات  يف�صلون  ولهذا  اأخرى، 
كيف  اأراأيت  �صقط،  ُثّم  طار  لو  يرحموه  لن  املدينة  فاأهل  وجوههم، 

�صرتنا اهلل؟
-احلمد هلل على جميل �صرته!

ة املعبد؟ -وما ق�صّ
-كان املعبد ل�صيخ من كبار املدينة ُي�صّمى »َرْجوان«، اأحّبوه جميًعا حل�صن 
خلقه وحكمته، وكرمه ال�صديد، وعدله يف الف�صل بني املتخا�صمني، 
حتى �صار اجلميع يطالب باأن يكون حاكما ملدينة »َوَرا�صني«، وكان هذا 
ُيغ�صب من يطمحون لتلك املكانة، كما كان يغ�صب �صقيقه »عدنان« 
من  �صبابه  العابد يف  ال�صيخ  هذا  تزوج  الفعلي.  هو حاكمهم  والذي 

زوجة بارعة اجلمال، اأجنب منها ولدين وكانا جميلني كاأمهما 
-وماذا حدث بعد ذلك؟

اأكمل ال�صّيد »ه�صام« قائاًل:
-كاد ال�ّصيخ ي�صتجيب ملطلب اأهل املدينة، فغ�صب اأعداوؤه، وحتى اأخوه، 
وتخّلى عنه عندما هددوه بخطف ولديه، وبذبح زوجته الغريبة عن 
�صّكان  من  مريدوه  فثار  املدينة،  من  �صريحل  اأّنه  فاأعلن  املدينة، 
املدينة، لكّنه مل يرتاجع، وخرج مع زوجته وولديه »�صاهور« و»�صنّمار« 
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و�صار معهم نحو قرية »اأوركا« التي تطّل على بحر »حند�ض« ومل يروه 
مّرة اأخرى.

كما  »قامو�ض«  وبامللك  واأمهما  و»�ِصنّمار«  بـ»�َصاهور«  التقيت  -لقد 
اأخربتك.

-اأجل اأخربَتني بهذا واأنت ت�صرد تفا�صيل رحلتك، وهذا يحرّيين، الأّنه 
مل يكن �صريًرا عندما رحلوا، لعّله عاد مع اأبيه بعد رحيلي من املدينة 
اأنني عّطار الأمتكن من  اأت�صّنع  ُثّم فقد ب�صره ل�صبب ما، فقد كنت 
يل،  تروق  كانت  هناك  فاالإقامة  ممكنة،  فرتة  الأكرب  هناك  البقاء 

وكان يل اأ�صدقاء كثريون.
ُثم انتبه »ه�صام« وتلّفت حوله وقال:

االآن  من  �صنحتاجها،  وهناك،  هنا  من  االأع�صاب  بع�ض  جنمع  -هّيا 
نحن عطاران، هّيا اتبعني يا »حمزة«.

»ه�صام«  ال�صّيد  لكّن  بينها،  اأمّيز  مل  االأع�صاب،  من  الكثري  جمعنا 
اأ�صماء االأع�صاب وفوائدها، هذا »بابوجن«، وهذا  كان خبرًيا، كان يعرف 
»ذيل  ع�صبة  وهذه  فـ»اأقحوان«،  هذا  اأما  اجلبل«،  »اإكليل  وهذا  »قرنفل«، 
احل�صان« التي تطرد ال�صموم من اجل�صم، وتلك ع�صبة »كّف مرمي« وهي 
ُيحّبه  وهو  ال�ّصاي  ي�صبه  »قرقا�ض«  وهذا  وال�صداع،  البطن  اآالم  تخفف 
ال�صيء  فهي  اأزهار»الَبْيَل�َصان«،  من  الكثري  حقيبتي  يف  جمعت  كثرًيا. 
واأفّكر، ما حقيقة  ال�صّيد »ه�صام«  اأتاأّمل  اأعرفه، ُكنت  الوحيد الذي كنت 
يفّرق  وكيف  تلك؟  النباتات  اأ�صماء  كّل  يعرف  اأين  ومن  الّرجل؟،  هذا 
اأم  نباتات  عامل  اأم...  زراعّي  مهند�ض  اأم  اأحياء  مدّر�ض  هو  وهل  بينها، 
ماذا؟! ال بّد اأّنه �صخ�ٌض مثقف، بل مثقف جًدا، ورمّبا عائلته تبحث عنه 

منذ �صنوات!
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فيه  تنت�صر  وموعر  بطريق ق�صري  ومررنا  لنا حمله،  تي�صر  ما  جمعنا 
نبتة خ�صراء ق�صرية لها زهرة بنف�صجية خمروطية ال�صكل. وقف ال�صّيد 
»ه�صام« اأمامها يتفّكر، وبداأ يفرك اأوراقها بيديه وي�صّمها، ُثّم وقف حائًرا 

ف�صاألته:
-ما بك �صّيدي؟

قال وهو مي�صغ ورقة من هذا النبات:
-اأ�صعر اأنني ن�صيت ا�صم هذا الّنبات، واأوّد اأن اأتذّكره.

ُقلت وقد اأعجبني لونه:
-يبدو جميل ال�صكل.

ا وقال: اأغم�ض عينيه مق�صعرًّ
-مذاقه الذع، ُي�صبه مذاق الّريحان، لكّن نكهته اأقوى..ال اأذكر ا�صمه!!

جمع البع�ض من اأوراق تلك النبتة وو�صعها يف جيبه، وبدا يل م�صتت 
الفكر، باغتني قائاًل:

-ال ريب اأّنك اأتيت بخنجر اأبادول معك!
متلملُت قائاًل:

اح« اأخربين اأّن لكل مارب  -لالأ�صف مل اأح�صره معي، لكّن ال�صّيد »و�صّ
اأدواته، و�صيعرث عليها بنف�صه، ورمّبا اأعرث عليها اأثناء جتوايل، ليتني 

اأ�صتطيع التجوال مثلك ب�صهولة.
-ت�صتطيّع ذلك بالفعل!

-كيف؟
-باالأَ�ْصُطرالب وخريطتي تلك.

اأجفلت ملجّرد تخّيل انتقايل ملكان اآخر، قلت وقد �صعرت باالرتباك:
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ال  فاالأمر  اأواًل،  اإليه  �صنذهب  الذي  املكان  لو متّكنا من حتديد  -رمّبا 
يحتمل ت�صييع الوقت...فهل هذا ممكن؟

-نعم، اإن ُكنت قد زرت هذا املكان من قبل �صاأنقلك اإىل هناك ب�صهولة، 
فاأنا اأ�صع العالمات على خريطتي واحتفظ بها.

قلت دون اأن اأفّكر:
-ق�صر احلوراء مثال؟ هل التقيت بها من قبل؟

-بالتاأكيد، التقيت بها وبابنها »الّزاجل االأزرق« واأ�صتطيع اأن اأنقلك اإىل 
هناك...

االأزرق«،  »الّزاجل  وابنها  »احلوراء«  لقاء  اأوّد  فاأنا  حائًرا،  وقفت 
ا، لكّنني اأخ�صى املجازفة، واأخ�صى اأاّل األتقي  وحّرا�ض املكتبة العظمى اأي�صً
بـ »ُمويل«، و»�صاهور« مّرة اأخرى، فرمّبا يكون �صقيقي »خالد« قد حّل مّل 

�صخ�صّية اأحدهما، فِطن الّرحالة ملا اأُفّكر فيه فقال ليطمئنني:
غابة  زرت  لقد  اأردت،  اإن  اأخرى  مّرة  املكان  لنف�ض  العودة  -ن�صتطيع 

الَبْيَل�َصان مّرات ومّرات، فعلتها من قبل، ال تقلق.
�صاحب  اأنا  اليوم  تتواثب،  قلبي  دّقات  كانت  املكان،  يف  بعيني  جلت 

القرار، فماذا �صاأفعل هنا؟ 
مّرت دقائق كان »ه�صام« يتحّدث فيها اإيّل، لكّنني كنت اأ�صبح يف ملكوت 

اآخر، قررت اأخرًيا اأن اأخاطر ولتكن مغامرة �صريعة، فقلت بحما�ض:
-ح�صًنا...فلنذهب اإىل ق�صر »احلوراء« االآن.

اأّنه  الذي قال يل  النبات  ال�صّيد »ه�صام«، و�صع ورقة من هذا  ابت�صم 
جيب  من  االأَ�ْصُطرالب  اأخرج  ُثّم  مي�صغها،  وبداأ  فمه  يف  ا�صمه  ن�صي  قد 
كان  اأمامه،  االأر�ض  على  وب�صطها  حقيبته  من  اخلريطة  واأخرج  �صرتته، 
ي�صع عالمات خمتلفة عليها، وكانت العالمات كثرية، يبدو اأّنه زار الكثري 

من االأماكن يف مملكة البالغة.
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و�صع االأَ�ْصُطرالب فوق بقعة ُت�صري اإىل مكان ق�صر »احلوراء«، وطلب 
مّني اأن اأ�صع اأ�صبع ال�صّبابة على االأَ�ْصُطرالب معه، و�صع كالنا اأ�صبعه على 
عد�صة االأَ�ْصُطرالب الّزجاجية، واأغم�ض ال�صّيد »ه�صام« عينيه، اأّما اأنا فلم 
ي الذي انبثق من االأَ�ْصُطرالب، دارت  اأتوقف عن التحديق يف ال�صعاع الف�صّ
االأر�ض بنا وكاأّننا واقفان على حجر �صخري دّوار، اختفت اأجواء الغابة، 
حّرك  ال�ّصماء،  يف  ارتفعنا  ُثّم  الكثيف،  ال�صباب  من  �صحابة  وابتلعتنا 
»ه�صام« يديه بان�صيابية وطوى اخلريطة ود�ّض االأَ�ْصُطرالب يف جيبه، بينما 

كنت اأتاأرجح يف مكاين بعد اأن فقدت اتزاين، �صاح ال�صّيد »ه�صام«:
-�صتظهر الو�صائج االآن، تعلق بواحدة منها، وت�صبث بها جيًدا.

الليف  من  جدائل  اأمامنا،  من  متّر  الهواء  يف  املعّلقة  الو�صائج  بداأت 
وعروق االأ�صجار املجدولة تتدىّل من ال�صماء! كانت تتواىل اأمامنا ب�صرعة 
�صديدة، وكان ال بّد من التعلق بواحدة منها لكي ننتقل لق�صر احلوراء، 
احلال،  يف  فاختفى  منها  بواحدة  وتعّلق  الهواء  يف  »ه�صام«  ال�صّيد  قفز 
ترددت قلياًل قبل اأن اأفعل مثلما فعل، لكّنني �صحبُت نف�ًصا عميًقا، وجمعت 
اأطراف �صجاعتي وتعّلقت بو�صيجة من تلك التي متّر اأمامي، ا�صتحال ما 
اأمام  توالت  وم�صات  احلليب،  من  بحر  �صقطت يف  وكاأّنني  اأبي�ض  حويل 
بداأ  ج�صدي،  جتتاح  خفيفة  ب�صعقات  �صعرُت  املتتالية،  كالربوق  عيني 
راأ�صي يدور ويدور ويدور ُثّم بعد حلظات �صقطُت على االأر�ض اأمامها...

اإّنها امللكة »احلوراء«!
رفعت عيني فراأيتها تقف يف �صموخ ومن خلفها برز عر�صها بينما كانت 
ممتلًئا  احلوراء  وجه  كان  االأمين،  كتفها  على  �صاكنة  »ال�صهباء«  بومتها 
بالتجاعيد، لكّنها رغم ذلك بدت يل جميلة، �صقط حاجباها لكّن جبينها 
كان �صاخًما بعّزة، ال تزال حتتفظ ببقايا جمال متعب على ق�صمات وجهها 
البي�صاء  بثيابها  بّراقة،  ًعا بف�صو�ض  برن�ًصا مر�صّ ترتدي  اللطيف، كانت 
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الوا�صعة ونظرتها احلانية اأ�صعرتني باملهابة وال�صكينة، كانت تلف راأ�صها 
بو�صاح �صماوي اللون وقد ان�صدل من فوق راأ�صها ليغطى كتفيها.

امللكة  البومة قد مّكنت  اأّن تلك  اأعلم  راأ�صها وُكنت  »ال�صهباء«  حّركت 
اأن فقدت ب�صرها  اأبي، بعد  اأخربين  »احلوراء« من االإب�صار بعينيها كما 
كتاب  ال�صرتداد  اأّمي  مع  رحلته  اأثناء  امل�صحورة  الغابة  دلفت  عندما 

»اإيكادويل«، ابت�صمت فور اأن راأتني وقالت ب�صوتها احلنون:
-مرحًبا اأّيها املحارب.

ُثّم متّعنت يف مالمي واأردفت قائلة:
- اأنت اأ�صبه بـ»اأبادول« من اأبيك »اأن�ض«، ومن جّدك »كمال«!

ُثّم التفتت جتاه »ه�صام« وقالت له:
-كيف اأنت اأّيها الّرحالة احلائر؟

-بخري يا موالتي، ما زلت اأتخبط يف دهاليز ذاكرتي املمحّية.
ك؟ -هل و�صل حّرا�ض املكتبة ل�صيء جديد يخ�صّ

قال بياأ�ض:
-ال!

�صاألُتها بف�صول:
-هل عاد اإليك ب�صرك يا موالتي؟ اأراك حتّركني راأ�صك وتنظرين اإلينا 

بعينيك!!
ابت�صمت بعذوبة وقالت:

-عندما تقف ال�صهباء على كتفي تن�صاأُ �صلة ما بيننا، �صيء ال ُي�صرح، 
لكّنه ُيح�ض يا بنّي، وكاأّنه ات�صال روح بروٍح اأخرى! لهذا راأيتها بعيني 
هاتني عندما اأهدتني قدرتها على االأب�صار وهي تقف على كتفي يف 
راأيتها  وعندما  لعينّي،  ُنقلت  عينيها  كاأّن  �صعرت  امل�صحورة،  الغابة 



147

ظننت للحظات اأّنه قد عاد اإيل ب�صري، ُثّم اأدركت احلقيقة فور اأن 
التفّت!...كنت اأراها بعينيها وال ت�صاألني كيف! فاأحببت لونها واأطلقت 
عليها ا�صم »ال�صهباء«، اأحيانا اإن غابت عّني اأو خرجْت من الق�صر 
وحدها ُتظلم عيناي مّرة اأخرى، وال اأرى اإاّل ما تراه هي باخلارج، اإن 

اأحّبت هي اأن تريني ما تراه!
ُثّم قالت وهي تقرتب مني:

-ُكنت اأنتظر و�صولك ب�صغف، فقد حملت يل الّرياح اأخبارك، اأعرف 
كّل ما مررت به يا بنّي، و�صمعت حديثك مع »ِه�صام« بالغابة، اأُدرك 
االآن خطورة االأمر، فـ»الّدوا�صر« يرتّب�صون بك الأّنك حفيد »اأبادول«.

ُثّم طاأطاأت راأ�صها وقالت وقد بدا عليها القلق:
»الّزاجل  ابني  اأخرب  اأن  وقررت  »املغاتري«،  عن  االأمر  اأخفيت  -لقد 

االأزرق« ولكن بعد اأن اأطمئن عليك يا»حمزة« اأّواًل.
�صاألتها بتلّهف:

-هل تعرفني اأين اأخي »خالد«؟ ويف اأّي �صخ�صية حّل كزائر هنا؟
-لالأ�صف، تبقى حقيقة الزّوار خفّية عّنا، لهذا اجتهد حّرا�ض املكتبة 
العظمى يف غلق املمرات بيننا وبني عاملكم منذ اأمٍد طويل، واإغالق 
جبل  العظيم،  االأنور  اجلبل  هذا  حتت  القابع  »اأََمانو�ض«  ممر 
بخريها  احل�صارات،  ع�صرات  �صفوحه  على  مّر  الذي  »اأمانو�ض« 
و�صّرها، باأهوالها واأعاجيبها، وباأنفا�ض �صعوبها املختلفة، وباأحالمهم 

وتاريخهم واأ�صاطريهم.
ُثّم ا�صتدارت امللكة »احلوراء« وهي تقول:

-َفتح ممر »اأمانو�ض« حدث نتيجة الأمر خارق لقوانني مملكة البالغة، 
اأعرف  مل  البارعني،  ال�صحرة  كبار  اأحد  مع  »الدوا�صر«  تعاوَن  فقد 
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نعرف  ال  نحن  يل،  عزيزة  �صديقة  اختفاء  بعد  اإاّل  »ِم�صكة«  حقيقة 
الزّوار اإاّل بعد رحيلهم وعندما..

توقفت عن الكالم وبدا على وجهها التاأّثر، ف�صاألُتها بف�صول:
-عند ماذا؟

قالت امللكة ب�صجن:
لكي  بنف�صها  الَبْيَل�َصان  غابة  حورائيات  من  حورائية  ت�صّحي  -عندما 
اململكة  ا�صتقرار  له، وحفاًظا على  اإكراما  الزائر ملوطنه،  يعود هذا 
هنا، فبمجّرد رحيله يعود كل كيان اإىل اأ�صله، ولقد �صّحت �صديقة 
يل من كبار احلورائيات بنف�صها لتنال هذا ال�صرف، ولتعود »ِم�صكة« 

اإىل ديارها ب�صالم.
-ومن هن احلورائيات؟

قالت بجدية �صديدة:
ة  الق�صّ يعرف  وهو  الحًقا  »ه�صام«  بها  �صيخربك  طويلة  ة  ق�صّ -تلك 
»الّدوا�صر«  تنتبه فلقد علم  اأن  ي�صرقنا، وعليك  فالوقت  بالتف�صيل، 

بو�صولك، اأخربهم »�صاجور«.
-ومن هو »�صاجور«؟

-ال�ّصاحر الذي عاونهم، و�صيبحثون عنك، واأنت حتتاج ملن يعينك على 
اأداء مهّمتك.

عِلقُت يف فقاعة من احلرية وُقلت لها:
-�صاأذهب اإىل غابة »الَبْيَل�صان« واأحتّدث اإىل »احلورائيات«، فلُت�صّحي 

واحدة منهن وتنقذ اأخي »خالد«.
ابت�صمت امللكة »احلوراء« بلطف وبداأت ت�صرح يل:
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بكتابك  ترتبط  الرواية  وتلك  ما،  كاتب  رواية  لعامل  دلف  »خالد«   -
ال  ونحن  الّرواية،  �صخ�صّيات  من  �صخ�صية  يف  االآن  وهو  كمحارب، 
نعرفه، بعد اأن ت�صرتد كلمات كتابك الذي اختارك لُتدافع عن القيم 
�صتظهر  العظمى،  املكتبة  اإىل  وُت�صّلمه  �صفحاته،  على  ُدّونت  التي 
و�صرتاها  الّزائر،  يتخللها  التي  ال�صخ�صية  راأ�ض  فوق  م�صيئة  هالة 
لُت�صاعده،  بالت�صحية  �صتقوم  عليه  تتعّرف  وعندما  »احلورائيات«، 

فيعود لدياره يف �صالم.
 ُقلت وقد ازداد قلقي على اأخي:

-اإًذا ال بّد اأن اأ�صرتّد كتابي لكي تظهر تلك الهالة امل�صيئة للحورائيات، 
ويرينها فوق راأ�ض اأخي...اأق�صد فوق راأ�ض ال�صخ�صية التي حّل فيها 

كزائر ململكة البالغة.
هّزت »احلوراء« راأ�صها موافقة، ران علينا �صمت خفيف قطعته قائاًل 

لها واأنا اأراقب »ال�صهباء« وهي م�صتقّرة على كتفها:
يف  املكتبة  حّرا�ض  من  خريطة  يت�صلمون  املحاربني  اأّن  اأبي  -اأخربين 

بداية رحلتهم!
هّزت راأ�صها موافقة وقالت:

-وهذا نظام اململكة بالفعل، لكّن عائلة »اأبادول« �صتبقى دوما مميزة، 
لقد خرجتم دوًما عن املاألوف، كل واحد منكم بداأ رحلته على اأر�ض 
اأّي منكم  يتبع  االآخرين، مل  البالغة بطريقة ما تختلف عن  مملكة 

خريطته، كنتم دوًما من املغامرين.
ازدادت حريتي ف�صاألتها:

-ماذا �صاأفعل االآن؟
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�صت�صالن  و»ُمونار�ض«)2)  فـ»ُمورفو«)1)،  »َوَرا�صني«،  مدينة  اإىل  -�صتعود 
قريًبا.

-ومن هما؟
منك  واأوّد  الغابة،  من  ت�صللتا  اأّنهما  علمت  احلورائيات  من  -فتاتان 
يتقبلوهما لن  وجهيهما  املدينة  اأهل  ير ى  اأن  فبمجّرد  م�صاعدتهما، 

-ملاذا لن يتقبلوهما؟
قال »ه�صام« وهو ي�صغط على كتفي:

-�صاأخربك الحًقا عن احلورائيات بالتف�صيل يا »حمزة«.
قالت »احلوراء« بحزم �صديد:

-اتبعاين ب�صرعة.
تبعناها اإىل �ُصرفة غرفتها الوا�صعة، وقفْت ب�صموخ ُثّم رفعت ذراعها 
يف الهواء، يف تلك اللحظة اقرتب ُنهاٌم)3) اأبي�ض كاجلليد، عيناه الوا�صعتان 
تربقان، ُثّم وقف على ذراعها واأ�صدر �صوًتا ممّيًزا قبل اأن ي�صكن متاًما 
كاأّمه التي كانت �صاكنة على كتف امللكة »احلوراء« التي ا�صتدارت وقالت 

موجهة كالمها لـي:
-هذا هو اأكرب اأبناء بومتي »ال�صهباء«، اأطلقُت عليه ا�صم »الّدي�صق«)4) 
�صي�صاحبك يف رحلتك يا »حمزة«، و�صيكون دليلك، و�صرتى بعينيه 

ما يحدث هنا وهناك.
انتف�ض قلبي و�صاألتها:

-ملاذا!! هل �صاأفقد ب�صري!
)1) ُمورُفو: نوع من الفراشات الّزرقاء. 

)2) ُمونارش: نوع من الفراشات الربُتقالية. 

)3) الُنهام: هو ذكر البوم. 

)4) الّديسق: هو اللون األبيض الالمع. 
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اأن يريك �صيًئا حدث يف مكاٍن  -�صتفقده فقط عندما ُيريد »الّدي�صق« 
اآخَر بعيًدا عنك، و�صيعود اإليك ب�صرك يف احلال، واالآن اتركه يقف 

على راأ�صك، ليبداأ التوا�صل معك.
ترددت كثرًيا، لوال ت�صجيع ال�صيد »ِه�صام« يل، تذّكرت ن�صائح جّدي 
»اأبادول« وكيف اأنني ال بّد اأن اأثق باحلوراء فدنوت منها وقلبي يكاد يقفز 
من بني اأ�صالعي، وتالقت عيناي بعيني ذكر البوم الذي �صرب بجناحه 
�صربة خفيفة وطار نحوي ووقف على راأ�صي فاأ�صابتني ق�صعريرة اجتاحت 
انطلق  ُثّم  الالمعني،  االأبي�صني  جناحيه  بري�ض  عينيَّ  غطى  ُثّم  ج�صدي، 
بكفّي  فغطيتهما  عيناي  اأظلمت  بينما  ال�ّصماء،  يف  مرتفًعا  »الّدي�صق« 

وانطلقت اأ�صرخ قائاًل:
-لقد عميت! اأنا ال اأرى! ال اأرى اأي �صيء!

ُثّم �صهقت عندما بداأت اأرى بعيني »الّدي�صق« الذي  طار ُمّلًقا فوق 
مملكة البالغة، مّر على حدائق الق�صر، ُثّم انطلق مّلقا فوق نهر طويل 

ماوؤه اأخ�صر فقلت واأنا اأتاأرجح يف مكاين:
-يا اإلهي..اأهذا هو النهر االأخ�صر؟

التي  البي�صاء  القّمة  ذي  اجلبل  ذاك  االأحمر،  باجلبل  »الّدي�صق«  مّر 
راأيت  قلبي عندما  ومهيًبا، هوى  �صاهًقا  كان  ال�صحب احلمراء،  حتيطها 

انحداره ال�صديد، فمددت اأ�صبعي يف الهواء و�صحت قائاًل:
-هذا اجلبل االأحمر الذي كان اأبي يقف عليه مع اأمي بعد اأن اأنقذها 

من املوت.
ُثّم حّلق »الّدي�صق« فوق غابة كثيفة االأ�صجار، وراأيت كوًخا و�صطها فوقع 

يف قلبي اأّنه كوخ العجوز »ناردين«، فقلت بحما�ض �صديد:
التي  العجوز  »ناردين«!  كوخ  هو  ..وهذا   امل�صحورة!  الغابة  هي  -تلك 

اأحّبها اأبي واأمي!
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كان  البديع،  »احلوراء«  ق�صر  فوق  يحّلق  وعاد  »الّدي�صق«  ا�صتدار 
رائًعا  كان  منه  كّل جزء  بلورة عمالقة،  داخل  ُنحت  وكاأنه  بارًزا  الق�صر 
يف حّد ذاته، حتفة فنية ال ت�صبه ما يجاورها، �صرفاته كانت وكاأّنها مار 
مفتوح تطل منه لوؤلوؤات بديعة، بواباته عليها نقو�ض والتواءات ت�صبه فروع 
االأ�صجار، وكاأّن االأزهار املنحوته ت�صّج باحلياة من روعتها، عاد »الّدي�صق« 
ما  االأر�ض من هول  على  قد جل�صُت  وُكنت  �صكون،  راأ�صي يف  على  ووقف 
كتفي،  على  ليقف  انتقل  ُثّم  احلال،  يف  ب�صري  اإيّل  فعاد  بعينيه،  راأيته 

فوقفُت اأحاول ا�صتعادة رباطة جاأ�صي وقلت منت�صًيا:
-يا اإلهي! لقد ُكنت اأطري!

فور اأن اعتدلت واقًفا وجدت ال�صّيد »ِه�صام« ممدًدا على االأر�ض، ي�صكو 
من اأمل �صديد يف معدته، وحرقة يف حلقه،كانت »احلوراء«  مت�صك بيده 

وتتحدث اإليه، التفتت نحوي وقالت:
-يقول اإن هذا ب�صبب نبتة عرثمتا عليها يف غابة الَبْيَل�َصان اليوم، وم�صغ 
اأن  بّد  ال  االآن،  وتذّكر  �صاّمة،  نبتة  اأّنها  ن�صي  وقد  قليل  منذ  اأوراقها 

ت�صحبه فوًرا اإىل »الِبيماِر�ْصَتان«)1) يا »حمزة«.
-واأين هو »الِبيماِر�ْصَتان«؟

-على اأطراف مملكة ال�ّصمال.
وب�صطتها  اأخرجتها  اخلريطة،  يطلب  اأّنه  فاأدركت  يده  »ه�صام«  رفع 
على االأر�ض و�صحبت االأَ�ْصُطرالب« من جيبه وو�صعته حيث اأ�صار يل فقد 
اأ�صابعنا على »االأَ�ْصُطرالب«،  كان يعرف مكانها على اخلريطة، وو�صعنا 
حتامل على نف�صه وتعّلق بو�صيجة وهو ي�صرخ من االأمل، وتبعته يف احلال، 

وانتقلنا مًعا وقد رافقنا »الّدي�صق« هذه املّرة.

r
)1) الِبيامرِْسَتان كلمة فارسية تعني املستشفى. 
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13       
»الِبيماِرْسَتان«

مهجور  ب�صتان  اأر�ض  يف  »ِه�صام«  ال�صّيد  بجوار  االأر�ض  على  �صقّطُت 
ثمار!  وال  اأزهار  وال  اأوراق  ال  بها!  ن�صب  قد  وكاأّن حريًقا  اأ�صجاره جرداء 
مّلًقا  »الّدي�صق«  انطلق  الّرياح،  �صفري  �صوت  �صمعت  عندما  اأجفلت 
حاالتي،  اأ�صواأ  يف  وكنت  ال�صري  بداأنا  فوقنا،  ال�صماء  رحاب  يف  بجناحيه 
فالرياح �صديدة، واأنا مل اأعتد على احلياة بتلك الطريقة، فمنذ و�صويل 
الأر�ض مملكة البالغة واأنا اأتنقل من مكان الآخر وب�صرعة مل اأعتد عليها. 
كان ال�صّيد »ه�صام« يئن من االأمل، و�صعت ذراعه حول عنقي واحت�صنت 
ا. كان يحفظ الطريق، بل  جذعه بذراعي و�صرت معه وهو يجّر قدميه جرًّ

يعرف كّل �صيء حتى االجتاهات، �صاألته بف�صول:
-ملاذا مل ن�صل اإىل »الِبيماِر�ْصَتان« مبا�صرة!

هّز راأ�صه قائاًل:
-ال اأدري!

-فلُنعد املحاولة باالأَ�ْصُطرالب مّرة اأخرى.
قال بخفوت:

-ح�صًنا، فلُنِعد املحاولة ب�صرعة.
اأعدنا املحاولة، لكننا و�صلنا اإىل نف�ض البقعة التي كّنا نقف عندها، 

اأعدناها مّرة ثالثة وتكرر االأمر! قال ال�صّيد »ِه�صام«:
-هذا يعني اأننا ال بّد اأن منّر بتلك الطريق بالّذات.

-ملاذا؟
-ل�صبب �صيظهر الحًقا، اعتدت على هذا.



154

-غريب اأمر هذا االأً�ْصُطرالب! من اأين اأتيت به يا �صّيد »ِه�صام«؟
-ال اأذكر...رمّبا اأح�صرته معي! ورمّبا وجدته هنا!

الِبيماِر�ْصَتان لي�صت ببعيدة عّنا كما  اأّن  ة  ال�صري ب�صرعة وخا�صّ قررنا 
قال ال�صّيد »ِه�صام« الذي كان يعافر ويقاوم وُكنت اأخ�صى عليه، بداأت متطر 
ب�صدة، عجزنا عن ال�صري فجل�صنا قلياًل حتت ظّل �صجرة كانت اأغ�صانها 
الكثيفة تخفف من هطول املطر على روؤو�صنا زفر ال�صّيد »ه�صام« بحرقة 

وكان يبدو عليه االإرهاق واالنفعال ال�صديد وهو يقول:
-لقد مللت، اأ�صعر باإحباط �صديد.

-هّون على نف�صك، �صن�صل �صريًعا اإىل الِبيماِر�ْصَتان.
التفت نحوي وعيناه تقطران حزًنا وقال:

- ال اأَُظّن اأنك تدرك ما يخالج قلبي من اأحا�صي�ض، ليتني اأتذّكر من اأنا 
ومن اأين اأتيت وكيف اأتيت..اأو ليتني اأموت واأرتاح!

اأدركت اأّن االأمر اأكرب من اآالم معدته، هناك اآالم اأعمق، جراح غائرة 
يف �صدورنا، تطفو على ال�صطح عندما ن�صعف، ه�صا�صة يف نفو�صنا يطرق 
عليها اأي عار�ض منّر به بق�صوة، حتى ولو كانت �صوكة، فننهار ون�صعف وقد 

نبكي بحرقة ل�صبب تافه، وكان قد بداأ يبكي، اأ�صفقُت عليه فقلت الأثّبته:
-حاول اأن تتما�صك يا �صّيد »ِه�صام«.

قال ب�صوت منك�صر:
-مل اأتوقف عن املحاولة...لكنني فقط تعبت!

ُثّم انفجر �صارًخا ب�صجن ووجهه غارق بالدموع:
-كيف لرجٍل يف عمري اأن يتحمل كّل هذا، اأ�صعر اأنني اأموت ببطء، بل 
رمبا اأنا مّيت بالفعل، يبدو اأن حياتي اأفلت، �صنوات عمري انتهت منذ 

حلظة و�صويل هنا!
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تاأّثرت بكلماته، الحظ تاأّثري مب�صح وجهه بكّفيه، قال وهو يهّز راأ�صه 
مراًرا وكاأّنه يوؤكد يل:

-اأنا بخري...اأنا بخري.
 وقام يحّثني على معاودة ال�صري، قلت ماواًل اإلهاءه عن االأمل:

-ما راأيك اأن اأحكي لك عن اأخي »خالد«. 
وافقني بهّزة راأ�ض واهنة، فقلت:

يخطئون  الّنا�ض  للغاية،  متطابقان  نحن  اأ�صري،  ح�صور  لديه  -اأخي 
اأبي واأّمي، فهما يعرفاننا من نظرة واحدة، بل من  اإال  بيننا كثرًيا، 

همهماتنا واأنفا�صنا...لو اقرتبت من اأّمي تعرفني دون اأن تلتفت.
تاأّملت وجه ال�صّيد »ه�صام«، فوجدته �صاحب الوجه، راح يحّثني الأكمل 

الكالم فقال:
ا؟ -وماذا اأي�صً

قلت وقد فا�ض قلبي حنيًنا الأخي:
- اأخي »خالد« ناجح يف درا�صته، ولديه الكثري من االأ�صدقاء، ومبوب 

من رفاقه.
�صاألني وكان ج�صده قد بداأ يرجتف:

-واأنت؟ هل لك اأ�صدقاء كثريون؟
اإنني ال  يقولون  االآن،  تكوين �صداقات حقيقية حّتى  اأجنح يف  -ال..مل 
ارجتايل عدمي  اأنني  كما  لدّي مهارات احلوار،  ولي�ض  املزاح،  اأُجيد 
االكرتاث يف بع�ض االأحيان مما من �صاأنه اأن يثري من يتعاملون معي، 

رمّبا اأخي »خالد« هو �صديقي الوحيد! 
-اأال تغار منه؟

-وكيف اأغار وهو اأنا، واأنا هو؟ ال اأجد فارًقا بيني وبينه!
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رمقني بنظرة خاطفة وقال:
-اأال ت�صعر باحلما�ض، اأو بالرغبة يف اأن تكون ناجًحا يف درا�صتك مثله؟ 

اأال تغبطه؟
-اأ�صعر بالتاأكيد، لكنني ال اأحمل له غاًل لكونه االأف�صل! فاأنا اأفتخر به! 

كما اأّنه اجلبل الذي اأ�صتند عليه يف ال�صدائد.
رفع ال�صّيد »ه�صام« عينيه بوهن وقال بابت�صامة واهنة:

دك باأخيك«. -»�َصن�ُصّد َع�صُ
توقف عن الكالم هنيهة ورفع راأ�صه وكاأّنه يقتن�ض فكرة ُثّم قال:

-اأظّنك اأف�صل منه يف الكثري من االأ�صياء يا بنّي، لكّن ثقتك بنف�صك قد 
اهتّزت ل�صبب ما! 

قلت وقد ُكنت قد بداأت اآن�ض اإليه:
فيه  املبالغ  اأبي  خوف  كثرية،  �صغوط  حتت  و�صعتنا  حياتنا  -ظروف 
علينا كان له اأثر عظيم يف نف�صي، هاأنذا هنا رغم كّل املحاذير التي 

اأحاطنا بها، وبت�صجيع منه! و»الدوا�صر« يبحثون عّني ليقتلوين.
-اعذره يا »حمزة«، اأنت ال تعرف معنى اأن يكون ابنك يف خطر، وما 
اأّن هناك  اأخربتني به ميّثل تهديًدا متوا�صاًل لكم على الدوام، كما 

غمو�ًضا يلف االأمر!
باغته ب�صوؤايل:

-هل لديك اأبناء؟
لهذا  طرحي  على  ندمت  اأنني  حتى  عيناه،  و�صردت  وجهه  امتع�ض 
وكاأّن  عيني،  اأمام  تتغرّي  »ه�صام«  ال�صّيد  مالمح  راأيت  فقد  ال�صوؤال، 
الف�صول االأربعة مّرت على وجهه فجاأة! ا�صتدركت االأمر �صريًعا وقلت واأنا 

اأُ�صري جتاه »الّدي�صق«:
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-هل الحظت كيف يتبعنا »الّدي�صق« بحذر؟
-نعم، يتنقل يف هدوء، كّل الطيور هنا اأمرها عجيب! 

-ال اأدري ملاذا ال يحّدثنا كالّرمادي!
ُثّم تذّكرت اأبي فقلت:

-اأتدري يا �صّيد »ِه�صام«، لقد بداأت اأعذر اأبي بالفعل، مملكة البالغة 
تبتلع الواحد مّنا رغم اأنفه، ولي�ض بيدنا حيلة، وال اآبائنا.

عاودنا ال�صري وابتّلت مالب�صنا للغاية، كان ال�صّيد »ه�صام« يتوقف عن 
الكالم من اآن الآخر ويحب�ض اأنفا�صه ويتلّوى من االأمل، قال ب�صوت واهن:

- ال بّد اأن ت�صاعد نف�صك على اجتياز العقبات التي تواجهها يف حياتك، 
اأنت �صاب مهّذب وتبدو �صليم الطوّية يا »حمزة«، ولكنك اأ�صري!

-اأ�صرٌي ملاذا؟
-اأنت اأ�صري اخلوف من املجهول، واخلوف من املخاطرة، واخلوف من 
تكرار املحاولة، فلتك�صر هذه االأغالل، حترر من خماوفك! لي�ض من 
نهاية  الوقوع يف اخلطاأ هو  اأن يكون  العيب  ولكّن  اأن نخطئ،  العيب 

ماوالتنا، ولكي نحاول ال بّد اأن نغامر!
مّرة  املفتوحة  اجلراح  على  ال�صرب  مّرتني،  يوجعني  الف�صل  -تكرار 

اأخرى موؤمل يا �صّيد »ِه�صام«.
-ورمّبا تنحج فيرباأ جرحك!

-�صاأفعل يا �صّيد »ِه�صام«...�صاأفعل اإن �صاء اهلل.
وكّنا نحّث اخلطى، قلت الأالطفه  قلياًل كما هداأ املطر،  نف�صه  هداأت 

واأخفف عنه:
-�صكًرا لك، فوجودك هنا على اأر�ض اململكة هنا يعني يل الكثري، وقد 

طماأنني كثرًيا.
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قال ال�صّيد»ه�صام« متجاهاًل اإطرائي بحياء:
-ال ريب اأّن �صديقك النوبّي وكذا »�َصاهور« قلقان عليك.

-�صنعود لهما مًعا، فهما �صيلزمان معبد مدينة »َوَرا�صني« لعّدة اأّيام كما 
اأخربتك.

-اأتعلم اأن مدينة »َوَرا�صني« ُبنيت  على �صكل دائري كما ُبنيت بغداد.
ا؟ -حقًّ

هّز راأ�صه يف هوان و�صعف وقال:
وكانت  »املباركة«،  لها  يقال  للبغداديني  مزرعة  قدمًيا  بغداد  -كانت 
عن  ا  عو�صً اهلل  رحمه  املن�صور  اخلليفة  فعو�صهم  ا  �صخ�صً ل�صتني 
مدينة  عليه  لتقام  املكان  اختيار  على  راأيه  ا�صتقر  عندما  اأر�صهم 

بغداد.
بداأ حديث ال�صّيد »ِه�صام« يعجبني، ما زلت اأراه وا�صع الّثقافة، ال بّد 

اأّنه قراأ الكثري من الكتب، قلت م�صتزيًدا للحديث ال�صائق ف�صاألته:
-وكيف ُبنيت بغداد؟

رم�ض  بعينيه واأردف قائاًل:
-عندما ا�صت�صار اخلليفة »املن�صور« اأ�صحابه قالوا له عن املكان:

اأو قنطرة،  وال  اإال على ج�صر  اإليك عدوك،  اأنهار ال ي�صل   »اأنت بني 
والفرات  العبور، فدجلة  اإىل  احتاج  اإال  واملغرب  امل�صرق  اأحد من  يجيئك 

خنادق الأمري املوؤمنني.«
اأنزل ال�صّيد »ِه�صام« ذراعه من فوق كتفي ب�صعوبة واأم�صك عوًدا من 
حطب وبداأ ير�صم دائرة كبرية ووقف اأمامها وهو يقب�ض على معدته وقال:
يدخل  »املن�صور«  واأقبل  االأر�ض،  على  بالرماد  اأواًل   املدينة  خطت   -
املهند�صون  خطها  التي  املخطوطة  ممّرات  يف  ومير  باب  كل  من 
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على االأر�ض م�صتخدمني الرماد، فاأمر اأن يحفر االأ�صا�ض على ذلك 
الر�صم. فاأن�صاأ املدينة يف عام مائة وخم�صة واأربعني من الهجرة على 

�صكل مدينة مدورة.
�صاألته متعجًبا:

-وملاذا مدّورة ولي�صت مربعة؟
اأنه فرح الأنه  اأ�صعر  قال وعلى فمه ابت�صامة واهنة لكّنها واثقة وكنت 

يخربين �صيًئا ال اأعرفه:
-الأن املدورة لها معان �صوى املربعة، فاملربعة اإذا كان امللك يف و�صطها 
م�صافة  على  فامللك  املدور  اأما  بع�ض،  من  اإليه  اأقرب  بع�صها  كان 

مت�صاوية من اجلميع، ال اأف�صلية الأحدهم على االآخر.
اأقبلت اأُعاونه لنكمل �صرينا، واأ�صندته مّرة اأخرى، اأردف مكماًل حديثه:
�صوران  لها  واأقيم  اخلنادق،  حولها  وحفرت  اأبواب،  اأربعة  لها  بنى   -

ال�صور الداخلي اأطول من اخلارجي.
قلت باإعجاب:

-كان اأهل العراق اأذكياء.
قال وقد بداأت اأنفا�صه ت�صعف:

-نعم...وما زالوا! 
قال بعد �صمت لوهلة:

االأر�ض  على  املدينة  ُر�صمت  بعدما  اإنه  يقولون  »حمزة«؛  يا  -اأتعلم 
بالرماد، و�صعت فوق تلك اخلطوط كرات من القطن، ثم �صب عليها 
النفط واأ�صعلت فيها النريان، بغية اإبراز �صكلها ب�صورة وا�صحة اأمام 

املن�صور...فراأى النموذج اأمامه م�صيًئا ورائًعا وم�صتعاًل.
قلت وقد تخيلتها اأمامي:
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-وقد مت وبنيت بغداد املباركة، اأمتنى اأن اأزورها يوًما ما.
كّز على اأ�صنانه وقال وهو يئن من االأمل:

- هيا لن�صل قبل هبوط الظالم، فقد ا�صتد اأمل راأ�صي.
بداأ الظالم يغّلف االأجواء، تعرّثت ب�صيء ف�صقطُت على وجهي واأ�صقطت 
ال�صّيد »ه�صام« معي، كان املطر قد اأغرق املكان فالنت تربته، تفّح�صت 
اأجفلت  االأر�ض،  حتت  من  جمجمة  برزت  قائًما  اأعتدل  اأن  وقبل  قدمي 
لوهلة ُثّم مددت يدي ونقرتها باأ�صبعي ُثّم �صحبتها ببطء، كانت جتاويفها 
انثنى على  لل�صّيد »ِه�صام« فوجدته وقد  ا�صتدرت الأريها  بالوحل،  ممتلئة 
نف�صه وقد بداأ ي�صرخ من �صّدة االأمل واأخرج ما يف جوفه على االأر�ض، قال 

وهو يئن من االأمل:
-ال اأقدر..اأظنني �صاأموت االآن.

ُثّم فقد وعيه بني يدّي، تلّفُت حويل فلم اأجد من ي�صاعدنا، قررت اأن 
اأحمله، اأم�صكت بذراعه ف�صمعت ه�صي�ًصا ي�صدر من االأر�ض وكاأّن هناك 

امراأة ت�صتغيث وتناديني قائلة:
»خذين معك، خذين معك«

ا ي�صدر من اجلمجمة، راأيت طيف امراأة يتمّثل اأمامي،  راأيت ومي�صً
فال�صّيد »ه�صام« يف خطر،  للتفكري،  لدّي وقت  ُثّم اختفى فجاأة، مل يكن 
اأحّث  و�صرت  كتفي  على  »ه�صام«  ال�صّيد  وحملت  حقيبتي،  يف  فد�ص�صتها 
ترتاق�ض  ال�صوء  بقع  راأيت  ما  و�صريًعا  الِبيماِر�ْصَتان.  نحو  حًثا  اخلطى 
هنا وهناك فاأدركت اأنها �صعاًل ي�صت�صيء بها اأ�صحابها وكنت اأ�صري على 
�صوء القمر. و�صلنا اإىل قافلة كانت قد و�صلت للتو من امل�صرق، �صاألتهم اأن 

ي�صاعدوين فاأ�صرعوا يحملونه معي اإىل داخل الِبيماِر�ْصَتان.
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واالأزّقة �صيقة  ومتال�صقة  الِبيماِر�ْصَتان منخف�صة  البيوت حول  كانت 
ممطر  فاجلّو  املارة.  من  قّلة  من  اإال  وخالية  هادئة  وال�صوارع  متعّرجة، 

والليل قد حّل بربودته.
كل  من  بها  حتيط  االأ�صجار  كانت  بديع  بناٌء  فهو  »الِبيماِر�ْصَتان«  اأما 
جهة واأمامه نافورة على �صكل اأنابيب علوية يت�صاقط منها املاء بعذوبة يف 

حو�ض ف�صيف�صائي بديع وي�صدر خريًرا لطيًفا.
الق�صر  ت�صبه  كانت  التي  الِبيماِر�ْصَتان  بوابة  من  مررنا  اأن  بعد 
والذين  الطب  طالب  اأحد  واأّنه  بنف�صه  وعرفني  �صاب  ا�صتوقفني 
ليكت�صبوا  املتخ�ص�صني  االأطباء  �صحبة  يف  وقتهم  جّل  يق�صون 
الطريق، على  ودّلني  اأ�صوله،  من  العلم  وي�صتقوا  اخلربة   منهم 
مررنا بالقاعة اخلارجية فاكت�صفت اأن هناك غرفة خم�ص�صة للفح�ض، 
فبمجرد دخول املري�ض اإن كان به مر�ٌض خفيف ُيكتب له العالج وّي�صرف 
ة بالِبيماِر�ْصَتان، واأّما اإن كان  من مكان جماور خ�ص�صوه ك�صيدلية خا�صّ

املري�ض حالته ت�صتوجب دخوله املكان كان يقّيد ا�صمه.
 طلب مني ال�صاب اأن اأخلع مالب�صي اأنا و»ه�صام« الذي عاونته يف خلع 
وارتداء مالب�صه الأنه كان يف غري وعيه وبداأت تراوده الهالو�ض اأثر ارتفاع 
الِبيماِر�ْصَتان  ال�صاب على غرفة منف�صلة من غرف  دّلنا  درجة حرارته. 
جديدة  مالب�ض  اأعطانا  ثّم  خا�ض،  خمزٍن  يف  لتو�صع  مالب�صنا  لن�صّلم 
اأ�صروا  جمانية ملنع انتقال العدوى عن طريق املالب�ض، انزعجت عندما 
على عدم دخول حقيبة ال�صّيد »ِه�صام«، وكانت اخلريطة و»االأَ�ْصُطرالب« 
ا باحلقيبة واأحكمت اإغالقها، وانقب�ض قلبي واأنا  بها، فو�صعت كتابي اأي�صً

اأن�صرف تارًكا احلقيبة وما فيها معهم..
 دلفنا اإىل رواق م�صقوف بني الفناء واحلجرات، على اجلوانب ممرات 

ة بالرجال. توؤدي اإىل غرف منف�صلة، و�صلنا اأخرًيا اإىل العنابر اخلا�صّ
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نام »ه�صام« على �صرير خا�ض به عليه مالءات نظيفة و اأدوات خا�صة.
وتفّح�ض  جبهته  على  كّفه  وو�صع  »ه�صام«  من  االأطّباء  اأحُد  اقرتب 
عينيه، ثّم فتح فمه واقرتب منه لي�صّمه، �صمت لوهلة وكاأنه يفّكر يف �صيء 
ما ثّم اأ�صار اإىل م�صاعده الذي اأ�صرع باإح�صار ماء بارد وبداأ ي�صب املاء 
من  الدواء  باإح�صار  الطبيب  اأمره  اأن  بعد  اآخر  اأ�صرع  بينما  راأ�صه،  على 
الق�صم املخ�ص�ض لتح�صري خلطات خمتلفٍة ي�صتخدمونها لعالج املر�صى، 
و�صريًعا ما عاد بقارورتني اإحداهما حتتوي على �صائل واالأخرى حتتوي على 

م�صحوق اأخ�صر علمت اأنهم �صيقومون باإ�صافته للماء ثم غليه لي�صربه. 
رفعوا راأ�ض »ه�صام« و�صقوه الدواء ال�صائل، وجل�صت واأنا اأ�صعر بالعجز 
ال�صديد، كنت اأتفح�ض نب�صه من اآن الآخر مما لفت نظر الطبيب جتاهي 

ف�صاألني بعد اأن ثّبت عينيه على وجهي:
-اأنت اأخوه..األي�ض كذلك؟

اأجبت واأنا اأم�صح جبني ال�صّيد »ه�صام«:
-بل نحن اأ�صدقاء.

جل�ض الطبيب بجوار »ه�صام« من اجلهة االأخرى وا�صتاأذن من ال�صاب 
الذي كان مي�صح راأ�صه بخرقة مبللة باملاء البارد ليكمل هو املهمة و�صاألني 

باهتمام:
-من اأين اأنتما؟

اأجبت ماواًل تغيري م�صار حديثه حتى ال ينك�صف اأمرنا:
- وددت اأن اأ�صف لك النبات الذي اأكل منه �صديقي، اإّنه...

قاطعني قائاًل:
-اأعرفه جيًدا فرائحته كانت تفوح من فمه عندما فح�صته وهو معروف 

لنا، مل تخربين...من اأي البالد اأنتما؟
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اأجبته قائاًل واأنا اأتنقل بعينّي بني وجهه ووجه »ه�صام« الذي بداأ يفيق:
- اأنا »حمزة« وهذا اأخي »ه�صام«، جئنا مع القافلة التي و�صلت للتو.

ال اأدري ما الذي دفعني لقول هذا، لكنني خفت اأن يرتاب يف اأمرنا، 
وكان لكلماتي اأثٌر بليٌغ عليه فوقف ثّم مّد يده جتاهي وحّياين قائاًل:

-ومرحًبا بكما، اأُعّرفك بنف�صي اأنا »ثابت«.
عندها فتح ال�صّيد »ه�صام« عينيه ونظر جتاهي ثّم اأ�صار لـ»ثابت« وكاأنه 
يريد اأن يخربين ب�صيٍء عنه، حاولت اأن اأ�صتف�صر منه لكنه عاد لفقد وعيه، 
التفتُّ الأجد »ثابت« وهو يتحدث مع ال�صاب االآخر بلغة غريبة مل اأ�صمعها 

من قبل!، ثّم ا�صتدار و�صاألني باهتمام:
-هل دّونت ا�صمك يف �صجالت بيت احلكمة؟

هززت راأ�صي نافًيا فقام بعد اأن طماأنني على ال�صّيد »ه�صام« واأخربين 
اأّنه �صينام ل�صاعات.

مّرت الليلة واأنا اأُقاوم النعا�ض لت�صقط راأ�صي على �صدري من اآن الآخر 
قد  حرارته  اأن  الأحتقق  »ه�صام«  ال�صّيد  وجه  بلم�ض  فاأ�صرع  اأنتبه  وكنت 

انخف�صت، وكانت قد انخف�صت بالفعل وهلل احلمد.
اأن  بعد  معه  تركوين  عليه،  ليطمئنوا  بانتظام  ميرون  االأطباء  كان 
ال�ّصاب  بهذا  لقائي  اأ�صابني  باأننا غرباء.  واأخربهم  بي  »ثابت«  اأو�صاهم 
باال�صطراب مّرة اأخرى، ماذا لو كان اأخي خالًدا! عدت لفقاعة ال�صمت 
التي األوذ بها من اآن الآخر، جل�صُت اأتفّكر يف ما يحدث يل وكيف اأتيت اإىل 
»الّدي�صق«  راأ�صي فراأيت  البيماِر�صتان، رفعت  اأجتّول ُقرب  هنا؟  خرجت 
يراقبنا  اأّنه  فاأدركت  القريبة،  البيوت  من  بيت  �صقف  فوق  �صاكًنا  يقف 
�صدري.  على  تتنّزل  بال�صكينة  ف�صعرت  لطيفة  َن�صمات  هّبت  بعيد،  من 
مّر بجواري �صاب فعلق عطره يف اأنفي، وددت اأن التفت اإليه واأ�صاأله دون 

مقدمات عن ا�صمه، لعّله اأخي »خالد«! 
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كانت عيناه مثبتتني على االأر�ض وهو ي�صري، بدا �صارد الّذهن، تاأّملت 
اأثر  الحظت  اخلفيفة،  وحليته  الوا�صعتني  وعينيه  اللون  القمحي  وجهه 
النعمة عليه فثيابه اأنيقة كما اأن عطره االأّخاذ قد اأعجبني. تبعته بالفعل 
مل�صافة ق�صرية واأنا اأكاد اأُجّن، كّلما راأيت �صاًبا ظننته اأخي! ترددت هل 
اأكمل �صريي خلفه اأم ال! واأخرًيا ُعدت لغرفة ال�صّيد »ه�صام« الذي كان ال 
يزال نائًما وجل�صت بجواره بعد اأن قّبلت راأ�صه فقد ا�صتقت اإىل احلديث 

معه.
يف  جتّولت  النعا�ض،  اأغالب  بينما  تتاأرجح  وراأ�صي  ال�ّصم�ض  اأ�صرقت   
مر�صاهم  مع  االأطباء  بها  يتعامل  طيبة  روح  االأروقة،  اأراقب  واأنا  املكان 
اأبي�َض   بني  وال  عربي،  وغري  عربي  بني  وال  وفقري،  غني  بني  تفرقة  دون 

واأ�صود، الكّل �صوا�صية هنا!
عرفت اأن العالج جماين للجميع، واملر�صى ينعمون بنف�ض امل�صتوى من 
اخلدمة اأّيا كان م�صتواهم املادي، راأيت طعامهم ووجدتهم يقدمون لهم 

اأطايب الطعام من حلوم االأغنام واالأبقار والطيور.
ملغادرة  وي�صتعد  مر�صه  من  تعافى  اأنه  يبدو  رجل  بجوار  مررت 
اإىل  يكفيه  املال  من  ومبلًغا  جديدة  ثياًبا  ي�صلمونه  كانوا  »الِبيماِر�ْصَتان« 
اأن ي�صبح قادًرا على العمل وحتى ال ي�صطر اإىل العمل يف فرتة النقاهة 
به  اأ�صبت  الذي  ال�صغري  ب�صبب اجلرح  اأعرج  ُكنت  انتكا�صة.  له  فتحدث 
اأعود  اأن  وقررت  تذّكرتها  الغريبة،  باجلمجمة  تعرّثت  عندما  قدمي  يف 
يف  غارًقا  وجدته  عدت  عندما  عنها،  الأخربه  اأفاق  لعّله  »ِه�صام«  لل�صّيد 
النوم والعرق يغطي جبهته ويبلل قمي�صه، فجل�صت بجواره وخلعت حذائي 
الأتفّح�ض جرح قدمي، دلف الطبيب »ثابت« ليطمئن على ال�صّيد ه�صام«، 

وفور اأن راأى جرح قدمي انتف�ض و�صخ�صت عيناه وقال باندها�ض:
-دماوؤك حمراء! اأنت مارب!!
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ومتّعن يف  مّني  دنا  االآخرين،  يحجبنا عن  الذي  ال�صتار  بغلق  واأ�صرع 
اجلرح وهو يقول:

هذا  لزم  طويلة،  �صنوات  منذ  مبحارب  التقى  اأّنه  معّلمي  -اأخربين 
اأعرا�ض  واختفت  �صفي  حتى  كامل،  الأ�صبوع  الِبيماِر�ْصَتان  املحارب 

مر�صه.
ُثّم رفع عينيه وغر�صها يف عينّي وهو يقول:
-هل اأنت بخري؟ هل حتتاج اإىل امل�صاعدة؟

-اأنا بخري.
قال وال�صغف والف�صول يطاّلن من عينيه:

-�صمعت عنكم الكثري، ووددت دوًما اأن األتقي مبحارب منكم، هل اأّديت 
مهمتك هنا؟ وهل بداأ كتابك يف ا�صرتداد كلماته؟

-لي�ض بعد.
ا اتبعني، وال تقلق  -ال بّد اأن ترى ُمعّلمي ال�صّيد »عطّية اهلل« حااًل، هيًّ

على رفيقك، �صيظل نائًما لفرتة طويلة.
ن�صري  كّنا  بينما  التفت كثرًيا  �صرت بجواره، وكان يف غاية احلما�ض، 
وكان يطالعني باإعجاب �صديد، �صعرت باحتقار نف�صي، فاأنا مل اأفعل �صيًئا 
ُيذكر حتى االآن، اأّي مارب اأنا!! و�صلنا ل�صدر مبنى الِبيماِر�ْصَتان حيث 
مّرات،  برفق ثالث  الباب  »ثابت«  االأطباء، طرق  تقبع غرفة كبري  كانت 
اهلل«  »عطّية  كان  غرفته،  فدخلنا  االأطباء  كبري  لنا  اأذن  حتى  وانتظرنا 
رجاًل م�صًنا ونحيًفا له وجه م�صتدير وحلية كثيفة غزاها ال�صيب، وعينان 
نابهتان ووا�صعتان �صقط حاجباهما، �صوته الّرخيم ي�صعرك بالوقار، بدا 

يل ب�صيًطا يف مظهره، قال بذهوٍل فور اأن اأخربه »ثابت« اأنني مارب:
-مارب!! 

قال »ثابت«:
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-نعم...ولقد اأخربته عن هذا املحارب الذي التقيَت به منذ �صنوات يا 
�صّيدي.

قال وهو يجول يف مالمي بعينيه:
-»كمال«...ليتني اأعرف اأين هو االآن! كان مارًبا طاهر القلب، اأحّبه 

ة اأّنه ابن »اأبادول«. اجلميع هنا وخا�صّ
ُقلت بحما�ض �صديد:

-هو جّدي »كمال«، و»اأبادول« جّدي االأكرب
انفرجت اأ�صاريره و�صاألني ب�صوق:

-وكيف هو؟
-بخري يا �صّيدي.

-كان جّدك »كمال« �صديًقا عزيًزا يل، اأم�صينا الكثري من الوقت مًعا.
ُطرق الباب فجاأة، ودلف اأحدهم، وقع يف نف�صي اأّنه من املغاتري، و�صدق 
ظّني بالفعل، اأدركت هذا من هيئته وثيابه وهذا املنديل الذي يتلّثم به، 
�صريًعا،  الّر�صالة  اأح�صر  الذي  ال�صاب  خرج  خمتومة،  ر�صالة  يحمل  كان 
ف�ّض كبري االأطّباء الّر�صالة، وبداأ يقروؤها، برقت عيناه وقال بانفعال وهو 

ُي�صري لـ»ثابت« لُي�صرع باإغالق باب الغرفة:
-ال بّد اأن ترحل االآن يا »حمزة« اأنت والّرحالة الذي معك.

ُقلت متعجًبا:
-ملاذا؟

قال وهو يرفع كّفيه ويهّزهما بتوّتر:
-اخف�ض �صوتك، هذه الّر�صالة من امللكة »احلوراء« تقول اإّن هناك من 

يتبعك، وتقول لك ُعد اإىل مدينة »َوَرا�صني« ب�صرعة.
-وماذا عن �صديقي »ِه�صام«؟
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قال الطبيب بثقة:
-اتركه هنا وال تقلق.

-لكنني لن اأمتّكن من الّرحيل بدونه.
»ِه�صام«،  ال�صّيد  حالة  عن  و�صاأله  »ثابت«  جتاه  االأطباء  كبري  التفت 
حتّدثا عن النبات الذي ت�صبب له يف حالة الت�صمم، وعما تناوله من عالج، 

التفتا نحوي وقال كبري االأطباء بجدّية �صديدة:
باخليل  مددناك  �صئت  واإن  الالزم،  الّدواء  و�صنعطيك  معك  -خذه 

واملوؤونة، ودليل ليدّلك على الطريق.
-لن اأحتاج اإىل هذا!!

تبادال النظرات و�صاألني »ثابت« باندها�ض:
-كيف هذا والطريق طويل؟

دخولنا  قبل  ُحفظت  التي  واملالب�ض  �صديقي  وحقيبة  حقيبتي  -اأريد 
ة. الِبيماِر�ْصَتان، �صاأرحل بطريقتي اخلا�صّ

كان كبري االأطباء يدرك اأّن للمحاربني طرقهم يف االنتقال بني جنبات 
الذي خرج يف احلال  لـ»ثابت«  واأ�صار  بتفّهم،  راأ�صه  هّز  البالغة،  مملكة 
اأخرج  الذي  االأطّباء  وبقيت مع كبري  واملالب�ض،  ليح�صر يل احلقيبتين 
ًعا باالأحجار  �صندوًقا خ�صبًيا عتيًقا وفتحه برفق لي�صحب منه خنجًرا مر�صّ
الكرمية له مقب�ض مذّهب ال ي�صبه خنجر »اأبادول«، فهذا له ن�صل حلزوين 
مفّرغ وغريب ال�ّصكل، حمله على كفيه وقّدمه يل بطريقة توحي بتقديره 

له، وقال بتاأّثر:
-�صقط هذا اخلنجر من جّدك«كمال« وهو يفّر ممن تبقى من �صاحرات 
»ماذريون«، وكانت تلك حلظة فراقنا دون وداع يليق مبحّبتي له، كان 
يق�صي عليهن به، هو الوحيد الذي ا�صتطاع هذا..هو فقط من فعلها!

-وملاذا هو فقط من فعلها؟



168

-الأّن اخلنجر وحده ال يكفي!
-كيف؟

فما  نف�صه!  باخلنجر  ولي�ض  اهلل،  بقدرة  يثق  رجل  لقب�صة  -يحتاج 
اخلنجر اإاّل اأداة لقتالهم، ما هو اإاّل قطعة من حديد! وكان هذا اأعظم 
در�ض تعّلمته يف حياتي، تعّلمت اأن اأثق بقدرة اهلل يف �صفاء املر�صى 
اهلل  بيد  والقدرة  و�صيله،  اإاّل  الدواء  فما  لهم،  اأعطيه  الذي  بالدواء 

وحده! »اليقني« يا بنّي! 
من  كقطعة  بارًدا  مقب�صه  كان  اخلنجر،  منه  وت�صّلمت  يدي  مددت 
مب�صحوق  ممتلئة  رفيعة  قارورة  ي�صحب  وهو  االأطباء  كبري  قال  اجلليد! 

رمادي اللون:
-�صاحرات »ماذريون« يكرهون رائحة هذا امل�صحوق، انرث قلياًل منه يف 

وجوههن و�صيهربن يف احلال.
-وما هذا؟

تردد كبري االأطباء قبل اأن ُيجيبني قائاًل:
-مادة حارقة وخملوطة بعظام مطحونة!

اأجفلت و�صاألته:
-وهل �صاألتقي بهن!

قال بثقة:
-�صمعت ممن اأثق بهم اأّن بع�صهّن ا�صتعدن قوتهن.

ُثّم اأردف كبري االأطباء بتاأّثر:
ي�صتاق  اهلل«  »َعطّية  اأن  واأخربه  ال�صالم،  مّني  »كمال«  جّدك  -اأقرئ 

اإليك.
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 دلف »ثابت« اإىل الغرفة وهو يحمل حقيبتي وحقيبة ال�صّيد »ِه�صام«، 
وتوجهنا نحن الثالثة اإىل حيث كان ال�صّيد »ِه�صام« نائًما كما تركناه، اأ�صدل 
»ثابت« ال�صتار بعد اأن تلّفت مييًنا وي�صاًرا لرياقب املكان، بداأنا ن�صكب املاء 
على راأ�صه ليفيق، ال بد اأن ي�صتيقظ ليتمّكن من االإم�صاك بالو�صائج التي 
اإفاقته ولكن ب�صعوبة، وملّا فطن لكلماتي  اإىل هناك، ا�صتطعنا  �صتحملنا 

بداأ يعافر ليقف على قدميه، تذّكرت »الّدي�صق«، كيف �صاأح�صره االآن!
فور اأن نطقت با�صمه دلف من نافذة الغرفة كقذيفة املدفع ووقف على 
الأطمئنهما،  راأ�صي  هززت  »ثابت«،  وانتف�ض  االأطباء،  كبري  اأجفل  كتفي، 

قال كبري االأطباء وهو يفرك كفيه يف قلق:
-انتبه لنف�صك، وثق بقدرة اهلل يا ولدي.

اأخرجت اخلريطة وب�صطتها على االأر�ض، وبقي اأن اأ�صع »االأَ�ْصُطرالب« 
بقعة  على  »ه�صام«  ال�صّيد  اأ�صار  باخلريطة،  »َوَرا�صني«  مدينة  مكان  على 
ما، وو�صعنا عليها االأَ�ْصُطرالب، ثّم و�صعنا اأ�صابعنا فوقه، ودارت االأر�ض 
اأبي�ض، وغ�صينا  املكان  وا�صتحال  اأمام عيني،  الطبيبان من  بنا، واختفى 
ال�صباب، ُثّم ظهرت الو�صائج، عاونت ال�صّيد »ِه�صام« ليتعّلق بواحدة منها، 
وتبعته و»الّدي�صق« على كتفي، �صقطنا على اأطراف مدينة »َوَرا�صني«، اأمام 
برز  وقد  اخلارجي  االأ�صغر  �صورها  وراأينا  االأربع،  بواباتها  من  واحدة 
ُبنيت مدينة بغداد من قبل! عاونت  من خلفه �صورها االأكرب، متاًما كما 
العري�صة  البّوابة  بجوار  كانت  �صجرة  جذع  على  لي�صتند  »ِه�صام«  ال�صّيد 
التي كان التجار يدلفون من خاللها، وحّلق »الّدي�صق« فوق روؤو�صنا، اأ�صند 
كتفي  عن  انزلق  ُثّم  عينيه،  واأغم�ض  كتفي  على  راأ�صه  »ِه�صام«  ال�صّيد 
الذي  »كمال«  جّدي  خنجر  حت�ص�صت  النوم،  يف  وا�صتغرق  ذراعه  وتو�ّصد 
اأعطاه يل كبري االأطّباء بالِبيماِر�ْصَتان، ُثّم اأخرجت اجلمجمة التي عرثُت 
عليها، رحت اأتاأّملها واأمرر اأ�صابعي على كل نتوء فيها، ظهر طيف املراأة 
تبدو مهمومة  اأكرث و�صوًحا، كانت  املّرة كانت �صورتها  اأخرى، هذه  مّرة 
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وحزينة، اأ�صارت اإىل راأ�صها ّثم اإىل فمها، وكاأّنها تريد اإخباري ب�صيء ما، 
ُثّم تبّخرت يف الهواء، اأعدت اجلمجمة حلقيبتي، وتفّقدت كتابي فلم اأجد 
جملة واحدة فيه، بعد نحو �صاعة ا�صتيقظ ال�صّيد ِه�صام«، كان اأف�صل حااًل 
من ذي قبل، �صاألته عن اجلمجمة واأعطيتها له فقّلبها بني يديه ومل يعرف 
عن اأمرها �صيًئا، حّذرين من حملها ون�صحني اأن اأتخّل�ض منها، لكنني مل 
اأتبنّي حقيقة  اأ�صتبقيها يف حقيبتي لعّلني  اأن  اأمتكن من طرحها، وقررت 
تلك املراأة وما تعنيه تلك اجلمجمة الغريبة. �صعرنا باجلوع فقررنا دخول 
الِبيماِر�ْصَتان،  مالب�ض  بدلنا  ناأكله،  �صيء  عن  لنبحث  »َوَرا�صني«  مدينة 
وعدت اأرتدي املالب�ض التي اأعطاها يل »�َصاهور«، واأخرج ال�صّيد »ِه�صام« 
ا رمادًيا طوياًل وارتداه على بنطاله، ُثّم اأخرج عباءة  من حقيبته قمي�صً
يحملها  ب�صاعة  وكاأّنها  كتفه  على  وحملها  احلقيبة  على  وعقدها  كبرية 
ليبيعها، و�صاألته ونحن يف طريقنا عن احلورائيات، فبداأ يخربين عنهن، 

ودورهن العظيم يف مملكة البالغة)1).

r
14       

مدينة َوَراشني
»حمزة«.....

دلف ال�صّيد »ه�صام« مدينة »َوَرا�صني« و�صار فيها وكاأّنه يحفظ كّل �صرب 
على اأر�صها، كان هناك رجٌل  يحملق يف وجهه ويتمّعن فيه وكاأّنه يعرفه! 

حتى اأّنه �صار خلفنا، هم�ض يل ال�صّيد »ه�صام« ونحن ن�صري اأمامه:
-ال تن�ض، نحن عّطاران.

الثاين من كتاب  الجزء  العالج بداخله مذكور يف  الِبيامرِْسَتان ووصفه ونظام  )1)ما ذكر عن 

»ماذا قّدم املسلمون للعامل« للدكتور »راغب الرسجاين«، مبحث املستشفيات يف الحضارة اإلسالمية، 

وللمزيد من املعلومات تنصح الكاتبة بقراءة الكتاب املذكور.  



171

قلت مازًحا:
-عّطار مي�صغ النباتات ال�ّصامة.

التفت نحوي وابت�صم ُثّم قال:
-اأعرف الكثري من النباتات، لكنني مل اأذكر ا�صم هذا النّبات اإاّل ونحن 

واقفان اأمام »احلوراء«.
-رمّبا كنت تعمل يف جمال يخت�ّض بعلم النبات يا �صّيد »ِه�صام«، لعّلك 
اأنت  اأتدري، رمّبا  �صت�صتعيد ذاكرتك قريًبا، و�صت�صل اإىل احلقيقة، 

مارب وفقدت كتابك هنا!
كان يبدو �صاحًبا ومتعًبا، قال وهو يرّبت على كتفي:

-دعك مّني االآن، فقد اأهلكتني اخلواطر طوياًل ومل اأ�صل لتف�صري ملا اأنا 
عليه، �صاأظّل هكذا عالًقا اأتاأرجح بني و�صائج احلياة هنا.

ُقلت متعجًبا من نظرات الرجل الذي يتبعنا:
-ال بّد اأّنه يت�صاءل من نحن، اأمل ُتخربين اأّنك قد زرت املدينة من قبل؟
-بلى زرتها وعملت بالعطارة، ولكن منذ فرتة طويلة، وال اأرى االآن وجوه 

من كنت على توا�صل معهم...دعنا نتحّدث اإليه.
التفت ال�صّيد »ِه�صام« و�صار نحو الرجل وحّياه باإجالل، �صاأله اإن كان 
يعرف حانوًتا لبيع احلبوب والعطارة الأّنه يحمل بع�ض االأع�صاب الّنادرة، 
نتبعه،  لكي  ودعانا  بنا  ورّحب  الّرجل  اأ�صارير  انفرجت  لهم،  بيعها  ويوّد 
يعمل  له  غالم  و�صّيفنا  داخله  وجل�صنا  حانوته  اإىل  و�صلنا  ما  و�صريًعا 
حتى  للحظات  مت  ال�صّ لزمنا  ال�ُصعال،  من  نوبة  الرجل  داهمت  هناك، 

انتهى من �صعاله، ُثّم �صاأله ال�صّيد »ه�صام« بهدوء �صديد: 
ة ال�صيخ »َرْجوان«. -�صمعنا عن قريتكم الكثري، وعن ق�صّ

اأطلق الّرجل تنهيدة ُثّم قال:
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- لقد عادوا جميًعا، عاد �صعب »اأُوركا«، بعد اأن حدث ما حدث!
ظهرت عالمات الف�صول على وجه ال�صّيد »ه�صام« وهو ي�صاأله:

-وما الذي حدث؟
قال الرجل ب�صوت ي�صوبه احلزن:

»اأهاليل«)1)،  زوجته  ومعه  املدينة  من  »َرْجوان«  ال�صيخ  رحل  اأن  -بعد 
وانتقلوا  البلوغ،  مرحلة  يف  ولداه  كان  و»�صنّمار«،  »�َصاهور«  وولداه 
من  وع�صريتها  »اأهاليل«  زوجته  عائلة  ت�صكن  حيث  »اأوركا«  لقرية 
اأبوها امللك »قامو�ض« عندما  احليتان التي تتحّول اإىل ب�صر، غ�صب 
راآها تدلف القرية ومعها زوجها »َرْجوان«)2)، فقد كان ياأمل اأن تتزوج 
ابنته من اأهلها وع�صريتها لتتوىّل و�صقيقها حكم �صعب »اأُوركا« يوًما 
اأُوركا  �صعب  لكّن  �صيئة،  »َرْجوان« معاملة  ابنته  ُيعامل زوج  وبداأ  ما، 
امللك  رّق  قبل،  من  »َوَرا�صني«  مدينة  اأهل  اأحّبه  كما  زوجها  اأحّبوا 
يف  فهوؤالء  الّنا�ض،  معاملة  من  كالهما  وعانى  الهجينني،  حلفيديه 
»اأُوركا«  و�صعب  احليتان،  اأن�صاف  من  يرونهما  »َوَرا�صني«  مدينة 
النا�ضئ من  االأول  الب�صر، وحدث هذا للجيل  اأن�صاف  يرونهما من 

تلك الزيجات التي مّتت بني ال�صعبني.
عالمات  جلده  على  ظهرت  بلوغه  بعد  البحر،  يع�صق  »�ِصنّمار«  كان 
اإىل  الغو�ض  ويحاول  املاء  يف  يقفز  باأن  اأّمه  فن�صحته  احلرا�صف،  ُت�صبه 
عمق اأكرب مما اعتاده وهو �صغري، حب�ض اأنفا�صه وقفز يف املاء وظّل يهبط 
واكت�صف حينها  وتراقبه،  ترافقه  اأّمه  وبجواره  خمرتًقا طبقاته وظلماته 
اأّنه ي�صتطيع التغري والتحّول كما تتحّول اأمه باختيارها من حالة الأخرى، 
اأقام له جّده احتفااًل كبرًيا، فقد اأ�صعده هذا للغاية، و�صار »�صنّمار« مط 
يعامل  اجلميع  بداأ  بينما  »اأُوركا«،  بنات  من  املراهقات  واإعجاب  اأنظار 

)1) »أهاليل« األمطار الشديدة. 

)2) »َرْجوان« الّراجي واآلمل. 
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»�َصاهور« ب�صكل خمتلف، وكاأّنه ارتكب جرًما الأّنه مل يتحّول ك�صقيقه االأكرب 
معه،  وي�صّلي  معه،  للتاأّمل  ويخرج  معه،  ي�صري  والده،  فالزم  »�صنّمار«، 

وي�صّبح معه، وكان �صاًبا طيب القلب ورقيق الطباع. 
عانى »َرْجوان« من معاملة امللك »قامو�ض« القا�صية له، وبداأت اخلالفات 
تدور بني امللك وابنته، والتي كانت تذوب ع�صًقا يف زوجها احلنون، مرت 
اأعوام قليلة، ومن اآن الآخر كان كّل من تزوج من اأهل مدينة »َوَرا�صني« من 
بنات »اأُوركا« يتم طرده فينزح وين�صم اإىل �صعب »اأُوركا« بقريتهم والذي 
بداأ يتغرّي يف معاملته لهم ويحت�صنهم ويرحب بهم، حتى امللك »قامو�ض« 

نف�صه بداأ يتقّبل االأمر، واأحب »َرْجوان« وقّربه منه.
»َوَرا�صني«  امللك »عدنان« حاكم مدينة  اأّن  االأجواء  �صاع يف  ويوًما ما، 
ا �صديًدا، وزعموا اأّنه على فرا�ض املوت، فرّق »َرْجوان« الأخيه  مر�ض مر�صً
»عدنان« الذي كان يحّبه حًبا �صديًدا، رغم االأفاعيل التي كان يفعلها به 
زوجته  معار�صة  رغم  وخرج  لزيارته،  العودة  فقرر  احلكم،  عن  ليبعده 
»اأهاليل« والتي كانت تخ�صى عليه غدر اأعدائه مبدينة »َوَرا�صني«، فرافقه 
ابنه »�َصاهور«، والذي كان يالزمه كظّله، عندما دلفا اإىل مدينة »َوَرا�صني« 
الذي  ال�صيخ  بعودة  وفرحوا  والتهليل  بالرتحاب  املدينة  اأهل  ا�صتقبلهما 
زوجته  اأغ�صب  مما  »عدنان«،  امللك  مر�ض  عن  هذا  واألهاهم  يحبونه، 
غ�صًبا �صديًدا. مل ُيطل ال�صيخ »َرْجوان« البقاء يف مدينة »َوَرا�صني«، وبعد 

انتهائه من زيارة اأخيه غادر املدينة مع ابنه »�َصاهور«. 
خرج حّرا�ض امللك خلفهما باأمر من امللكة، وبعد اأن ابتعدا عن املدينة 
اأ�صروا »َرْجوان«، وا�صتطاع »�صاهور« الفرار منهم، واند�ض بني االأ�صجار، 
»قامو�ض«،  امللك  جّده  فرف�ض  واأهلها  اأّمه  من  الّنجدة  يطلب  اأ�صرع  ُثّم 
ومنع ال�صعب من اخلروج، واأخربهم اأّن هذا �صيت�صبب يف ا�صتعال العداوة 
بينهم وبني اأهل مدينة »َوَرا�صني«، فغ�صبت »اأهاليل« وحاولت اخلروج مع 
ابنها لكّن امللك اأمر حّرا�صه مبنعها، فعاد »�صاهور« الأبيه وحيًدا، واختباأ 
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يلتّفون حول جذع  ينقذه، فوجد احلّرا�ض  لعّله  اأباه  خلف �صجرة لرياقب 
�صجرة بّلوط كانوا قد قّيدوا »َرْجوان« بها، وجعلوه مرمى ل�صهامهم فخرج 
بال�ّصهام  والده  االآخر ور�صقوا  فاأ�صروه هو  والده،  اإنقاذ  »�صاهور« ماواًل 
اأمام عينيه تباًعا ف�صالت دماوؤه حتى و�صلت لقدمي »�صاهور«، ولفظ اأبوه 
اأنفا�صه االأخرية وعيناه عالقتان بعيني ابنه، والّذي �صرخ �صرخة ارجتت 
لها االأجواء فور اأن الم�صت دماء اأبيه الدافئة اأدمي قدميه، وفقد ب�صره يف 

تلك اللحظة وهو يبكي بحرقٍة كما مل يبك من قبل.
كان ال�صّيد »ه�صام« يبدو يف غاية االنزعاج وهو ين�صت ملا يرويه الرجل 

لنا، فقال بتاأّثر �صديد:
-يا للم�صكني. 

اأكمل الرجل قائاًل:
-غ�صبت »اأهاليل« فقد ذبح فوؤادها لفراق زوجها، كما غ�صب »�صنّمار« 
على  يثوروا  اأن  االأوركا  من  تزوجوا  ممن  الكثريون  قرر  اأبيه،  لقتل 
امللك »عدنان«، فعدد اأبنائهم من الهجناء يزيد، والكّل يخ�صى على 
اأوج  يف  »اأهاليل«  وكانت  وحّرا�صه،  »عدنان«  امللك  غدر  من  ذريته 
غ�صبها وقد جمعت حولها الكثري من من ال�صعبني، كانت تنتقم من 
من  منهم  اأحد  اقرتب  لو  »عدنان«  امللك  يوؤيد  من  وكّل  ال�صّيادين، 
منها، مل  خوًفا  »َوَرا�صني«  اأهل  على  ال�صيد مّرما  فاأ�صبح  البحر، 
اأخبارهم منذ  نعرف عن  وال  للمدينة هنا،  و»�صنّمار«  »�صاهور«  يعد 

احلادثة.
و�صول  عن  يعرف  ال  الّرجل  اأّن  يل  وبدا  مهيب،  �صمت  علينا  ران 
»�َصاهور« للمعبد الكبري، ان�صرفنا بعد اأن مت االتفاق بني ال�صّيد »ه�صام« 
والرجل على العمل بالعطارة مًعا، خرجنا من دّكان العطارة و�صرنا نحو 
املعبد، كان ال�صّيد »ه�صام« يف غاية احلزن، ومل ينب�ض ببنت �صفة طوال 

الطريق، يبدو اأّنه كان يحب ال�صيخ »َرْجوان« كثرًيا.
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و�صلنا اإىل املعبد �صريًعا، كان »ُهرُهور« اأّول من ا�صتقبلنا، لقد حت�ّصن 
بـ»�َصاهور«  التقينا  الينابيع،  بعد غ�صل جراح ظهره مباء  يبدو  كما  كثرًيا 
الذي وثب يف مكانه فور اأن �صمع �صوتي واأنا األقي عليهم ال�ّصالم، بدا يل 
اأّول مّرة التقيت  قلًقا للغاية، و�صع يده على �صدري مّرة اأخرى كما فعل 

فيها به..و�صاألني عن �صبب غيابي الليلة املا�صية..
يا اإلهي!! اإّنه يفعل كما كان يفعل اأخي »خالد« عندما كان ي�صعر بالقلق 

ونحن �صغار!! ي�صع يده على �صدري ليطمئن! فهل هو اأخي؟
»ُمويل«،  ووجه  وجهه  بني  نظراتي  ونقلت  حرية،  يف  اأتاأّمله  وقفت 
رّحب  واأالزمه،  الأخي  اأ�صل  لعّلني  اأراقبهما،  اأن  بّد  ال  حريتي،  فازدادت 
بوّد  »ُمويل«  عانقنا  قبل،  من  يعرفه  كان  »ِه�صام«،  بال�صّيد  املعبد  �صادن 
اأخي... اأّنه  هذا  اأ�صعرين  فقد  نف�صي،  يف  طيب  اأثر  لهذا  وكان  وترحاب 

ورمّبا هو بالفعل!!
توجه ال�صّيد »ِه�صام« نحو »�صاهور« والتقط كّفه بني يديه واأبدى حزنه 
احلال،  يف  »�صاهور«  مالمح  تغرّيت  »رْجوان«،  ال�صيخ  اأبيه  لوفاة  ال�صديد 
بدا حزيًنا ومنك�صًرا، انعزل عّنا بعد قليل واجته الأحد اأركان املعبد وبداأ 
»ُهرُهور«  للنوم، جل�ض  »ِه�صام«  ال�صّيد  ا�صت�صلم  ال�صجود،  واأطال  ي�صّلي، 
بجوار »�َصاهور« وهو ي�صّلي، كان قد بداأ يتعّلق به ويتبعه كظّله، علمت من 
»ُمويل« اأّن �صادن املعبد كّلف رجاًل يثق به بالبحث ب�صكل �صّري عن املراأة 
التي �صاعدت اأّم »ُهرُهور« منذ �صنوات عندما داهتمها اآالم املخا�ض وهي 
تهرب من حّرا�ض الق�صر، لعّلها ُتظهر الن�صف االآخر من القالدة، وتثبت 
اأّن »ُهرُهور« هو حفيد امللك »عدنان« بالفعل، التفتُّ نحو »�َصاهور« فوجدته 
ما زال �صاجًدا! يبدو اأّن لديه الكثري من االأ�صرار يبوح بها يف �صجوده، ُكنت 
اأنتظره الأحدثه، لكنني كنت متعًبا للغاية، غلبني الّنعا�ض واأنا اأدعو رّبي اأن 

يدّلني على اأخي »خالد«. 
r
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»َمرَمر«
ا�صمي »َمرَمر« وهذه اأُّمي اأّما اأبي فقد مات، يقولون اإّن حاكم مدينة 
»َوَرا�صني« األقى باأبي يف بئر »ِدروا�ض«)1) وكنت اأبلغ من العمر عامني فقط، 
قتلوا اأبي الأّنه اأغ�صب زوجة احلاكم، كان اأبي يعمل مهمندار)2) يف ق�صر 
احلاكم، وكان هو امل�صئول عن خدمة �صيوف الق�صر، ن�صيت اأن اأُخربك 
ل البقاء فيها  اأّن اأبي من اأ�صل فار�صي، زار املدينة بق�صد التجارة، وف�صّ
ُثّم تزوج من امراأة من اأهل مدينة »َوَرا�صني« وعا�ض هنا، وعندما اأخربهم 
بق�صر احلاكم اأّن معنى وظيفته بالفار�صية »مهمندار« �صار هذا هو ا�صمه 
اأبي يف تنظيم  اأخطاأ  اأّنهم ن�صوا ا�صمه احلقيقي.  الذي ينادونه به، حتى 
الطعام،  املدينة و�صيوخها ومل يعجبهم  لكبار  اأعّدته زوجة احلاكم  حفل 
قال البع�ض اأّنه كان ذا مذاق حام�ض، وب�صق امللك »عدنان« يف وجه اأبي 
وهو مقّيد اأمامه و�صكب فوق راأ�صه قدر الطعام الفا�صد، فقد كان الطق�ض 
مل  وكذا  لهذا،  الطباخون  ينتبه  ومل  ف�صاده  �صرعة  يف  ت�صبب  مما  حاًرا 
ينتبه اأبي ويتذّوق الطعام قبل اأن يقدمه لهم، مما ت�صبب يف مر�ض زوجة 
اأبي  اأن ينتقم منه، فاأ�صدر قراًرا مبعاقبة  ا �صديًدا، فقرر  احلاكم مر�صً
واألقاه يف البئر ليفرت�صه وح�ض »ِدروا�ض« اأمام عيني اأمي، ُكنت �صغرية، 

وكانت حينها حتملني وتبكي...
اإّنه حاكم ظامل، اأهل املدينة يخافون بط�صه ال�صديد، ال يجروؤ اأحد على 
رائحة  منه  تفوح  الذي  العميق  البئر  يف  �صيلقى  يعرت�ض  فمن  مواجهته، 

نتنة، وال يتوقف زئري وح�صه اأبًدا، وهذا يخيفني للغاية...

)1) ِدرواس: اسم من أسامء األسد، ويطلق أيًضا اللقب عىل بعض كالب الحراسة السمينة. 

)2) مهمندار: اسم أرسة فارسيةللمرشف عىل إطعام ضيوف األمراء، وهو مركب من »ِمهامن« 

وتعني ضيف، و»دار« الحقة مكانية. 
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اإن هذا ما قالته »َمرَمر« لـ»هرهور« عندما التقت به يف معبد مدينة 
ت�صعر  كانت  »ِه�صام«،  ال�صّيد  مع  »حمزة«  عودة  من  قليل  قبل  »َوَرا�صني« 
بالهوان وال�صعف، وال تقدر على ال�صري، فهي متعبة للغاية، كما اأنها حزينة 
كانت  املراآة عندما  اإىل وجهها يف  نعم، فقد نظرْت  لي�صت جميلة،  الأّنها 
اأّمها تعّدل من ثيابها قبل اأن حتملها وتخرج بها من الّدار، كان اجلميع 
حاجبان  يعلوهما  غائرتان  عينان  لديها  �صديد،  با�صتغراب  يطالعونها 
مقّو�صان، واأنف رفيع مدبب، وفم عري�ض اأ�صنانه دقيقة ومتباعدة، وهي 
نحيفة للغاية، لهذا ال ُتعجب الّنا�ض، حترّيها نظرات ال�صفقة التي تالحقها 
من الكبار، ونظرات اخلوف من ال�صغار، تكره االجتماع مع الفتيات من 
فقط،  اجلميالت  وجوه  يف  ي�صحكون  فالكبار  واحد،   مكان  يف  عمرها 
ُيحزنها  وهذا  فقط،  الّناعم  االأمل�ض  ال�صعر  ل�صاحبات  احللوى  ويعطون 
اأُخريات  فتيات  واأّن هناك  »احلورائيات«،  اأّنها من  اأّمها  اأخربتها  كثرًيا. 
اإن  واأّنها  املالمح،  ونف�ض  الهيئة  نف�ض  مثلها،  وهناك  هنا  الن�صاء  تلدهن 
بقيت هنا معهم �صتموت الأّنها �صتبلغ ال�صاد�صة من ُعمرها خالل ال�صهر 
ذهابها  بّد من  وال  ت�صُعف،  بداأت  ولهذا  ينا�صبها  ال  هنا  واملناخ  القادم، 
الذي  الكالم  هذا  اأحزنها  �صالم.  يف  �صتعي�ض  وهناك  »الَبْيَل�َصان«،  لغابة 
منذ  راأت  فلقد  عمرها،  من  اخلام�صة  بلَغت  اأن  منذ  كثرًيا  اأّمها  كررته 
اأ�صابتها  اأن  بعد  يحملها  وهو  املدينة  من  اأبوها  ت�صبهها، خرج  فتاة  عام 
االأيهم  اجلبل  هذا  بها  و�صعد  للغاية،  مري�صة  وكانت  ال�صديدة،  احلّمى 
الذي ي�صّمى »اأمانو�ض«، يقولون اإّنه حملها اإىل هناك، اإىل غابة الَبْيَل�َصان 
حيث �صرتعاها كربى احلورائيات و�صتعي�ض يف ق�صر الَبْيَل�َصان معهن، لكّن 

اأباها مل يعد حّتى االآن.
يفعل  كما  مالمها  من  يخف  مل  للغاية،  معها  لطيًفا  »ُهرُهور«  كان 
اأّمها حتملها وهي تدلف املعبد وجتل�صها  راأى  الغلمان االآخرون، وعندما 
لها  واأح�صر  اأ�صرع  املعبد،  �صاِدن  مادثة  من  تتمكن  لكي  االأر�ض  على 
كوًبا من املاء، وكانت ت�صعر بالعط�ض ال�صديد، وعندما �صاألها عن ا�صمها 
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كلمة  معنى  عن  �صاألها  »املهمندار«،  ابنة  »َمرَمر«  ا�صمها  اأّن  واأخربته 
»ُكوُكون«  عن  ا  اأي�صً هو  واأخربها  تها،  ق�صّ له  حتكي  فبداأت  »املهمندار«، 
واأّمه، كما اأخربها اأّن ماء ينابيع »َوَرا�صني« يعالج اجلروح، ورمّبا لو �صربت 
منه �صيعاجلها، فقررت اأن ُتخرب اأّمها عن هذا لعّلها حتملها اإىل هناك، 
ينادونه  �صمعتهم  لطيف  �ّصاب  ومع  ال�ّصاِدن  مع  حديثها  من  اأّمها  انتهت 
على  م�صح  للغاية،  لطيًفا  كان  ليحييها،  منها  اقرتب  والذي  »�َصاهور«، 
منه  �صمعته  ما  ف�صّرها  جًدا،  جميلة...جميلة  فتاة  اأّنها  واأخربها  راأ�صها 
وابت�صمت، لكّن ابت�صامتها تال�صت عندما اأدركت اأّنه �صرير، فهو ال يراها، 
وال يرى مالمها، ولو راآها ما و�صفها باجلمال، اأرادت اأن ُت�صّدقه لكنها 

مل تقدر.
حملتها اأّمها وخرجت بها من املعبد وكانت »َمرَمر« ت�صند راأ�صها على 
يف  قلبها  وارجت  فجاأة  »َمرَمر«  انتف�صت  و�صعف،  با�صت�صالم  اأُّمها  كتف 
�صدرها عندما مّر »حمزة« بجوارهما، حّدقت يف وجهه! هي تعرف تلك 
اإىل  اأحالمها كثرًيا، كان يدلف  اأّنها راأت وجهه يف  املالمح جيًدا!، تظّن 
احللم،  يف  راأته  اأّنها  لتخربه  ت�صرخ  اأن  ودت  »ِه�صام«،  ال�صّيد  مع  املعبد 
فمها،  فتح  من  تتمكن  فلم  متعبة  كانت  لكّنها  ب�صعوبة،  راأ�صها  رفعت 
�صعرت باآالم �صديدة جتتاح ج�صدها ال�صئيل، ف�صالت دمعة من عينها على 

كتف اأّمها التي قالت ب�صوت مرتع�ض:
اأّنه �صيبحث يل عن  باأ�ض حبيبتي، ال تبكي، اأخربين �ّصاِدن املعبد  -ال 
دليل الأرافقك و�صاأحملك لغابة الَبْيَل�َصان، و�صتكونني يف اأمان هناك.

ازداد بكاوؤها، فهي ال تعرف ما هي غابة الَبْيَل�َصان، وهي خائفة للغاية 
وال تقوى على الكالم، ربتت اأّمها على ظهرها وقالت:

-رحم اهلل اأباك، لو كان على قيد احلياة حلملك بنف�صه، �صنعود للمعبد 
غًدا اإن �صاء اهلل، لعّل ال�ّصاِدن ي�صاعدنا، لن اأتركك للموت، �صاأحملك 
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وافقت كبرية احلورائيات هناك على  ولو  اإىل هناك،  قّرة عيني  يا 
بقائي معكن �صاأبقى هناك واأخدمكن.

اأغم�صت »َمرَمر« عينيها ودعت اهلل اأاّل يفّرق بينها وبني اأُّمها، وغلبها 
النعا�ض.

r
15     

»ُمونارش«
بثياب حنطية اللون تختلف متاًما عن ثيابها الربتقالية املزرك�صة التي 
تخرب«ال�صّيدة  مل  الباكر،  ال�صباح  يف  تت�صلل  كانت  بها  التجوال  اعتادت 
امللّونة« اأّنها �صتخرج من غابة الَبْيَل�َصان، كانت على يقني من اأّنها �صتمنعها، 
توؤِذ  نف�صها حّرة طاملا مل  ترى  باإرادتها، فهي  تفعلها  اأن  اأرادت  اأّنها  كما 
اأنفا�صها  لتلتقط  االأ�صجار  جذوع  خلف  الآخر  اآن  من  تقف  كانت  اأحًدا، 
وتراقب الطريق، مل ت�صتيقظ رفيقاتها باجلناح يف ق�صر الَبْيَل�َصان بعد، 
فقد غرقن يف نوم عميق بعد ليلة عامرة باحلكايا عن هم�ض الرياح لهّن 
والذي ال يتوقف، ق�صة واأخرى ترتدد هنا وهناك، والف�صول ينه�ض عقلها 
وقلبها، ُتريد اأن ترى العوامل االأخرى خارج غابة »الَبْيَل�َصان«، تتوق للقاء 
اأهلها و�صوؤالهم عن ال�صبب احلقيقي لتخليهم عنها، ال ت�صّدق حتى االآن 
اأّنهم مل ياأتوا لزيارتها ولو ملّرة واحدة يف العام! ملاذا يلقون بهن يف اأح�صان 

الغابة ويهرولون وال يعودون مّرة اأخرى!
�صيًئا  لتتعّلم  بهم  واالحتكاك  النا�ض  للقاء  �صديدة  رغبة  لديها  كان   

جديًدا عن تلك احلياة التي ال تعرف عنها �صوى هم�صات الّرياح.
لقد تغرّيت »ُمونار�ض« فجاأة! �صارت فتاة اأخرى غري تلك التي ن�صاأت 
بق�صر الَبْيَل�َصان، هذه الفتاة تتوق للحّب، للحياة التي يعي�صها املجهولون 
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من  هكذا  تكن  مل  احلورائيات،  وباقي  هي  املحا�صر  عاملها  حدود  خارج 
ذي قبل، ال جتد تف�صرًيا ملا اآل اإليه حالها يف الفرتة االأخرية، رمّبا هو نوع 
فالرياح  ترجتف،  كانت  تدري.  ال  واجل�صدي...هي  الفكري  الن�صوج  من 
باردة، واملطر ير�صل رذاذه اخلفيف ليداعب اأوراق ال�صجر.كادت تخرج 
فجاأة،  اأمامها  ظهر  الذي  الغابة  حدود  حار�صات  فيلق)1)  لوال  الغابة  من 
وال�صيوف،  ثيابهن وهن مدججات باحلراب  بلون  اأزرق  املكان  فا�صتحال 
بدروعهن  و�صكلن  اخلروج،  عن  لي�صّدنها  واحد  اآن  يف  اأيديهن  رفعن 
اأنفا�صها  حب�صت  نحوها،  احلراب  اأ�صّنة  ووجهن  حولها  وحّلقن  حاجًزا 
ووقفت تنقل نظراتها بني وجوههن، اقتحمت اإحداهن الدائرة واقرتبت 
بقامتها الطويلة وعلى ظهرها قو�صها وجعبة ال�ّصهام وقد برزت منها اأ�صّنة 

ال�صهام وهي تربق كاللجني، وقفت قبالتها و�صاألتها:
-اإىل اأين يا �صغريتي؟

ارتعدت فرائ�صها و�صاألتها ب�صوت يرجتف:
-من اأنِت؟

 -اأنا »االآن�صة الزرقاء« قائدة حار�صات احلدود، اأخربيني ما ا�صمك؟ 
وملاذا تت�صللني يف تلك ال�صاعة بهذه الطريقة؟

بـ»االآن�صة   »ُمونار�ض«  فيها  تلتقي  التي  االأوىل  املّرة  هي  تلك  كانت 
يف  ومهارتها  بقوتها  اأعجبت  لطاملا  الكثري،  عنها  �صمعت  التي  الزرقاء« 
اأّنها كانت  اأخربتهن  القتال التي �صمعت عنها من »ال�صّيدة امللّونة«، فقد 
وفيلق  هي  االأخطار  من  الكثري  من  »الَبْيَل�َصان«  غابة  حماية  يف  �صبًبا 
معها،  القتال  فنون  على  وتدّربن  للحرا�صة  تطوعن  الالتي  احلورائيات 

ازدردت »ُمونار�ض« ريقها وقالت بخفوت:
-اأنا »ُمونار�ض«، و...وددت اأن اأخرج من الغابة لكي....

)1) فيلق: الكتيبة من الجيش. 
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قاطعتها »االآن�صة  الزرقاء« بحدة وقالت:
-كيف هذا واأنت تعلمني اأنك لن تتحملي ظروف احلياة خارج غابتنا، 

و�صتعّر�صني حياتك للخطر، ورمّبا متوتني خالل اأّيام!
-�صاأجّرب، األي�ض هذا حقي!!

غ�صنت »االآن�صة  الزرقاء« حاجبيها وقالت بحزم:
-لن تخرجي، و�صتعودين اإىل ق�صر الَبْيَل�َصان االآن.

عقدت »ُمونار�ض« ذراعيها ووقفت اأمامها وطالعتها بعينيها الواثقتني 
وقالت:

يف  وحب�صنا  هكذا  ما�صرتنا  يف  احلق  لكّن  لي�ض  للق�صر!  اأعود  -لن 
الغابة، وكاأننا نعي�ض حتت االإقامة اجلربية الرتكابنا جرًما ما!

اأغم�صت »االآن�صة  الزرقاء« عينيها وتنّف�صت بعمق قبل اأن جتيبها:
عزيزتي،  يا  االأفكار  بنات  نحن  �صغريتي،  يا  خا�صة  ملهمة  -خلقنا 
حلقات الو�صل بني الواقع الذي يحدث هنا وخيال الكّتاب يف عوامل 
اأخرى، كيف �صيعرف االآخرون عّنا اإن توقف الهم�ض، وتوقف الكتاب 

عن الكتابة!!
هدرت »ُمونار�ض« غا�صبة وقالت:

باحلياة  ون�صتمتع  تلك  مبهمتنا  نقوم  بينما  الطبيعية  حياتنا  -فلنع�ض 
ونح�صل على حقوقنا بالكامل، �صئمت اأن اأكون بنًتا الأفكار كاتب ما 

ال يعرف عن معاناتي وال يعرف حتى ا�صمي!
هّزت »االآن�صة  الزرقاء« كتفيها وقالت:

-نحن بالفعل ن�صتمتع بحياتنا هنا، ونعي�ض يف �صالم. 
زفرت »ُمونار�ض« وقالت بحنق:
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-عندما انتقلت اإىل هنا كانت معّلمتي جتربين اأن اأم�صغ »املّر« الذي 
اأن  قبل  كامل  ل�صهر  هذا  على  وا�صتمّرت  االأ�صجار  جذوع  من  ي�صيل 
مذاق  بعدها  يل  فيحلو  اأواًل  املرارة  الأذوق  االأزهار،  رحيق  تذيقني 
الرحيق الذي اعتدت االآن �صربه كّل يوم، ف�صار حلًوا يف فمي الأنني 
ذقت قبله املّر! لكنني على يقني اأّن هناك ما هو اأعذب من رحيق هذه 
ودنيا اهلل  رتابة احلياة هنا،  مللت من  االأزهار، يف احلقيقة...لقد 
قبح احلياة  ونرى  باأنف�صنا  كثرية، دعونا جنّرب  وا�صعة، واخلريات 

خارج غابة الَبْيَل�َصان لن�صت�صعر حالوتها هنا.
-لن يروق لك عامل الوحو�ض هذا، احلياة قبيحة هناك...قبيحة للغاية 

يا ابنتي، اإّنهم يت�صارعون على كّل �صيء.
-لن اأناف�صهم!

في�صنفون  هناك  اأّما  واحد،  مقام  على  كّلنا  �صوا�صية،  هنا  -نحن 
واملال،  والع�صرية،  واللون، واجلن�ض،  للعرق،  البع�ض، طبًقا  بع�صهم 

واجلمال...وغريها من اأمور ال دخل لالإن�صان فيها!
قالت »ُمونار�ض« بابت�صامة لطيفة:

-مايل وللت�صنيف! �صاأحّب اجلميع. 
-لن تتحملي اأحكام الب�صر، �صريونك...

-قبيحة، اأعرف، اأخربتني ال�صّيدة امللّونة بهذا.
الفتاة  الزرقاء« حاجبيها وغر�صت عينيها يف عيني  »االآن�صة   نت  غ�صّ

وقالت بثقة:
-ل�صنا قبيحات! نحن جميالت الأننا من �صنع اهلل الذي اأتقن كّل �صيء 

خلقه، ثقي بهذا!!
ُثّم اأ�صاحت بوجهها واأ�صافت:
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اأعمياء  هوؤالء  فقط،  االآخرين  عيون  مبقايي�ض  جميالت  ل�صنا   -
الب�صرية، ال يرون بقلوبهم.

هّزت »ُمونار�ض« راأ�صها وقالت:
الَبْيَل�َصان،  غابة  اأجّرب اخلروج من  اأن  اأريد  ولهذا  يقنًيا  -اأعلم هذا 

لعّلني اأغرّي �صيًئا ما بتجربتي.
ة وما األفناه هنا  -ال نحتاج للخروج عن اإطار فطرتنا وطبيعتنا اخلا�صّ

الإر�صاء االآخرين، فلتذهب اآراء االآخرين للجحيم!
-لن اأخرج عن املاألوف، اأنا ب�صر، وكذا اأنِت وكل احلورائيات هنا، لنا 

حّق احلياة، اأُريد اأن..اأن..اأعي�ض لنف�صي.
تلك  لدينا  ولي�ض  اجل�صماين،  التكوين  يف  الب�صر  عن  نختلف  -لكننا 
االأحا�صي�ض  تلك  وهناك،  هنا  بها  يتعاملون  التي  القبيحة  امل�صاعر 
وتنقل  والعداوة،  والغل  الظلم،  والطمع،  واالأنانية،  الكره،  الغريبة، 

الرّياح لنا اأخبارها ونهم�ض بها اإىل الُكتاب!
عادت »ُمونار�ض« البت�صامتها وقالت:

-وهناك احلّب، واالإيثار، والقناعة، والعدل، والت�صامح، بل و�صمعنا عن 
الت�صحية والعطاء...األي�ض كذلك؟

زفرت »االآن�صة الزرقاء« بحنق وقالت:
-نحن خملوقات نظامية لها مهّمة مددة، لي�ض لدينا تلك امل�صاعر، 

غريب اأمرك! ال اأدري كيف تتحّدثني بتلك الطريقة!
غ�صبت »ُمونار�ض« وقالت:

امل�صاعر  تلك  متلكني  ال  كنت  اإن  نف�صك،  عن  حتّدثي  اآن�صتي  -ف�صاًل 
اأنني  اأ�صعر  ُثّم...اأنا...اأنا  فطري،  احتياج  لدينا  ميلكها،  فغريك 

اأحتاج الأهلي واإخوتي و�صاأبحث عنهم..اأنا ب�صر ويل حقوق!
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-لي�ض هذا كالمي وحدي، هذا واقع نعي�صه كّلنا، اأنت حالة فريدة يا 
»ُمونار�ض«  �صدقيني نحن ال نحتاج لالآخرين، وجودنا هنا يف »غابة 
اأننا ندعم بع�صنا البع�ض ونعمل دوًما  الَبْيَل�َصان« �صحي للغاية، كما 

يف فريق.
رفعت »ُمونار�ض« حاجبيها وقالت بنربة حتٍد اأثارت غ�صب القائدة:

-بل هناك غريي...لقد اأخربتني »ال�صّيدة امللونة« عن »احلوراء« وما 
حدث لها.  

فغرت »االآن�صة  الزرقاء« فاها وقالت:
-ماذا!!

ُثّم بدا عليها االرتباك ال�صديد، وتلّفتت حولها تراقب وجوه احلار�صات، 
واأ�صافت ب�صوت ي�صوبه القلق:

- هل اأخربتك بكّل �صيء عن امللكة »احلوراء« ؟ كّل �صيء؟
-نعم اأخربتني..

نف�صك  بتعري�ض  اأ�صمح لك  ولن  �صنني طويلة،  -ولكن هذا حدث منذ 
للخطر، فاأنا م�صئولة عنك هنا.

-كيف �صنعرف عن احلياة ونحن ال نرى �صوى اأ�صجار الَبْيَل�َصان؟ ملاذا 
ال  وملاذا  اأهالينا  اأين  االآخرين؟  مع  ونتعامل  احلياة،  يف  ننخرط  ال 
يقومون بزيارتنا هنا؟ بع�ض الب�صر ميّرون بالغابة من اآن الآخر، ملاذا 

ال ميّرون علينا مثلهم؟
انتف�صت »االآن�صة الزرقاء« وقالت:

-من امل�صتحيل اأن ميّر اأحدهم من الغابة هنا!
-بل ميّرون، راأيت رجاًل يحمل حقيبة على ظهره اأكرث من مّرة، ُكنت 

اأختبئ واأراقبه وهو يتفّح�ض خريطة ما ُثّم يدير �صيًئا يف يده!
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ثارت »االآن�صة  الزرقاء« وبدا عليها االنزعاج ال�صديد و�صاألتها:
-متى حدث هذا؟ واأين؟

هّزت »ُمونار�ض« كتفيها با�صتخفاف وقالت:
-وكيف ال تعرفن بدخوله واأننت احلار�صات؟ يبدو اأّنكن ال تقمن بحرا�صة 

احلدود كما ينبغي!!
ا�صت�صاطت »االآن�صة  الزرقاء« غ�صًبا وقالت:

-يا لِك من فتاة عنيدة!
ُثّم قب�صت على ذراع »ُمونار�ض« بقّوة وجّرتها خلفها نحو �صجرة قريبة 
بعد  اأمرها  يف  البت  حلني  يقّيدنها  لكي  للحار�صات  اأوامرها  واأ�صدرت 
ا�صت�صارة »ال�صّيدة امللّونة«، كانت »ُمونار�ض« غا�صبة للغاية، ظّلت جتذب 
اأرهقت  وعندما  قدميها،  اأدمت  حتى  االأر�ض  يف  املثبتة  القيود  �صال�صل 
دمعة  عينيها  من  ونّدت  بذراعيها،  �صاقيها  واأحاطت  القرف�صاء  جل�صت 
عاملتها  كال�صنم،  �صاكنة  وهي  عليها  ثقيلة  �صاعة  ومّرت  بالكثري.  ت�صي 
اأّنها  اأدركت فوًرا  لها طيف ملّون  احلار�صات بربود �صديد، من بعيد الح 
الزرقاء« وعلى وجهيهما  »االآن�صة  ت�صري مع  كانت  امللّونة«،  »ال�صّيدة  ثياب 
عالمات القلق، فور اأن و�صلتا اإىل املكان اأمرت »االآن�صة الّزرقاء« احلار�صات 
باالن�صراف، فان�صرفن يف خطوات �صريعة وبنظام �صديد، مّدت »ال�صّيدة 

امللّونة« يدها لـ»ُمونار�ض« و�صاعدتها على النهو�ض، ُثّم قالت:
-اأخربتني »االآن�صة الّزرقاء« اأّنك كنت تت�صللني، هل حًقا توّدين اخلروج 

وحدك من الغابة؟
-نعم اأرجوك يا �صّيدتي اأن ت�صمحي يل.

اقرتبت وهم�صت لها:
توازن مملكة  �صنخرق  باخلروج  لك  �صمحنا  ولو  تطلبينه غريب،  -ما 

البالغة هنا، وهذا �صي�صبب لنا الكثري من امل�صاكل.
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-األ�صت حّرة؟
-بلى...حّرة يف موطنك.

-هذا لي�ض موطني، ولدت باخلارج، هناك...حيث اأّمي واأبي!
-يا ابنتي، هناك ما ال يح�صن قوله لك، هذا اأمر ع�صي على ال�صرح، 

ع�صي على الفهم.
-هذا حّقي واأنا اأطالب به!

-لن تكون االأمور باخلارج  كما تتخيلينها.
-�صاأجّرب.

-مل توؤدي مهّمتك بعد!
-�صاأقوم بها الحًقا بعد عودتي..هم�ض الّرياح ال يتوقف! فلينتظر هذا 

الكاتب الذي اأعبث يف راأ�صه!
-كم اأنِت عنيدة!!

ا�صتدارت »ال�صّيدة امللّونة« و�صارت بخطوات غا�صبة نحو الق�صر وهي 
تقول لالأمرية الزرقاء:

-افعلي ما اتفقنا عليه.
و�صحبتها  »ُمونار�ض«،  �صاق  من  القيد  احلدود  حار�صات  قائدة  حّلت 
اإىل زنزانة يف قامو�ض التاأديب بجناح حار�صات احلدود بعيًدا عن ق�صر 
بنظرة  طالعتها  باإحكام،  الباب  واأغلقت  بهدوء  اأدخلتها  »الَبْيَل�َصان«، 

جامدة وقالت لها:
-حاويل اأن تهدئي وراجعي اأفكارك يا ابنتي.

القائدة  ان�صرفت  لها،  �صيحدث  هذا  اأّن  تتخّيل  مل  »ُمونار�ض«،  بكت 
وتركتها وحيدة، ظّلت »ُمونار�ض« تبكي حتى غابت ال�ّصم�ض، فتكّورت على 

نف�صها وغلبها النوم.

r
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ه�ض..ه�ض..
عينني  اأمامها  لتجد  عينيها  تفتح  اأن  قبل  »ُمونار�ض«  �صمعته  ما  هذا 
وا�صعتني حتملقان يف وجهها و�صط الظالم، كادت ت�صرخ لوال يد الفتاة 

التي غّطت فمها وهي تقول:
احلدود حار�صات  من  »ُمورفو«،  اأنا  اأرجوِك،  ت�صرخي   -ال 
يف  ت�صاألها  هم�صت  التي  »ُمونار�ض«  وتركت  يدها  الفتاة  اأرخت  ُثّم 

احلال:
-ماذا ُتريدين؟

-�صاأ�صاعدك على الهرب.
-حقا؟

-نعم، ولكن على �صرط.
-وما هو؟

التي �صنتعّر�ض  اأبًدا مهما كانت الظروف  -�صاأهرب معك ولن نفرتق 
لها باخلارج.

ارت�صمت ابت�صامة وا�صعة على وجه »ُمونار�ض«، فهي لن تخرج من غابة 
الَبْيَل�َصان فح�صب، بل �صيكون معها رفيقة توؤن�صها، قالت بثقة:

نف�ض  لديك  اأّن  �صّك  ال  وحدي،  حلمي  لي�ض  هذا  اأّن  يقني  على  -ُكنت 
ال�صغف وال�صوق للمجهول..األي�ض كذلك؟

وعينني  رتيب  ب�صوت  قالت  لكّنها  جتيبها،  اأن  قبل  »ُمورفو«  ترددت 
منطفئتني:

ثيابك  من  تتخّل�صي  اأن  البّد  نخرج  اأّن  قبل  لكن  عزيزتي،  يا  -بلى 
الرُبتقالية، وارتدي تلك الّثياب الزرقاء.



188

ُثّم اأمّدتها بثياب مماثلة للزّي الّر�صمي حلار�صات احلدود، بنطال من 
به  لت�صهل  ال�صميك وقمي�ض طويل ف�صفا�ض مفتوح من اجلانبني  اجللد 
اإن لزم  احلركة، وحذاء طويل نعله مزود من االأمام بقطعة من احلديد 
ببع�ض  بـ»ُمورفو« متّدها  واإذا  الّزرقاء،  الثياب  »ُمونار�ض«  ارتدت  القتال، 

االأ�صلحة، فدفعت يدها بانزعاج وقالت:
-ال..ال...لن اأحمل هذا اخلنجر، وال هذا ال�صيف، ولن اأحتاج للقو�ض 

وال�ّصهام.
االأ�صلحة،  �صتحملني  الَبْيَل�َصان  غابة  من  اخلروج  اأردِت  -ا�صمعي...اإن 
واإاّل �صينك�صف اأمرك، فال توجد حار�صة هنا بال اأ�صلحة! كّلنا نحملها! 

كما اأننا ال ندري ما الذي �صنلقاه خارج حدود الغابة..
ُثّم  مالب�صها  ارتداء  واأمّتت  م�ص�ض،  على  االأ�صلحة  »ُمونار�ض«  حملت 

التفتت نحو »ُمورفو« وقالت وهي تبت�صم:
-هاأنذا..حار�صة زرقاء من حار�صات احلدود.

نم، وكانت فتاة متحفظة وقليلة الكالم، ورمّبا  �صكنت »ُمورفو« كال�صّ
ال تعرف االبت�صام، وال تظهر االنفعاالت على وجهها الرقيق، اأخرجت من 
جيب قمي�صها عّدة زجاجات رفيعة جًدا حتتوي على رحيق م�صاف اإليه 

ترياق خا�ّض، ومّدت يدها بها جتاه »ُمونار�ض« وقالت:
املحفوظ يف  الرتياق  �صباح  كّل  �صتمت�صني  بك،  الرتياق خا�ّض  -هذا 
فانتبهي  لالأ�صف  منها  الكثري  اأملك  ال  الزجاجات،  تلك  من  واحدة 

لها.
تناولتها »ُمونار�ض« من يدها وهي تقول ب�صوت ي�صوبه التوّتر:

-هل حًقا �صنمر�ض لو خرجنا من الغابة؟
-نعم، لو مل نتناول الرتياق �صنموت خالل اأّيام.



189

اأّنها  �صمعت  االآن،  حّتى  متت  ومل  باخلارج  تعي�ض  »احلوراء«  -امللكة 
جاوزت املائة عام.

-الأّنها مّرت مبرحلة مل منّر بها.
-كيف؟

-�صاأحّدثك بعد اأن نخرج من هنا فالوقت �صيق، لقد �صرقت املفاتيح 
وال بّد اأن اأعيدها قبل اأن ت�صتيقظ احلورائية امل�صئولة عن حرا�صتك.

-ح�صًنا هّيا بنا.
�صارت مع  ثّم  مكانها،  اإىل  املفاتيح  »ُمورفو«  اأعادت  الفتاتان،  ت�صللت 
فقد  اأحد،  يالحظهما  اأن  دون  خرجتا  الغابة،  اأطراف  جتاه  »ُمونار�ض« 
الغابة جيًدا، كما كانت حتفظ حتّركات زميالتها  »ُمورفو« حتفظ  كانت 
من احلار�صات عن ظهر قلب، على �صوء القمر ا�صتطاعتا الو�صول حلدود 
وال  للغاية  خطر  اأّنه  رفيقتها  اأخربت  »ُمورفو«  لكّن  »الفرادي�ض«،  وادي 
ينبغي اقتحام اأر�صه االآن الأّنه ُمتل من قبل الغرباء، دارتا حول الوادي 
من بعيد، وكان ال بّد من ال�صري مل�صافة لي�صت بالقليلة لت�صال حلدود اأّول 
مكان بعد هذا الوادي، وكانت هي مدينة »َوَرا�صني«. دلفتا وقت الظهرية، 
�صاح   املدينة،  رجال  اأحد  راآهما  اأن  وفور  بالتجار،  يزدحم  ال�صّوق  وكان 

ب�صوته اجلهوري قائاًل:
-�صاحرات »ماذريون«...�صاحرات »ماذريون«)1)

اجتمع اأهل املدينة و�صّكلوا حلقة حول الفتاتني، متّعنوا يف مالمهما 
بر�صقهم  بداأوا  ال�صديد،  بالقبح  وو�صفوهن  �صديًدا  انزعاًجا  واأبدوا 
الفتاتان  كانت  لقتلهما،  متاأّهًبا  ب�صالحه  بع�صهم  ووقف  باحلجارة، 
وحتمل  »ُمونار�ض«  عن  ُتدافع  »ُمورفو«  وكانت  حدث،  مما  مذهولتني 
احلائط،  نحو  فرتاجعتا  حا�صروهما  بها،  ر�صقهم  وتعيد  احلجارة 
لت�صتند بظهرها على احلائط وهي يف  االأر�ض  »ُمونار�ض« على  وتقوقعت 

)1) ماذريون: شجر ورقه كورق الّزيتون له مثر، وهو يشبه نبات الِكرب. 
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حالة فزع �صديد، ف�صحبت »ُمورفو« �صيفها ووقفت اأمامها و�صاحت �صيحة 
يف  اآذانهم،  على  اأيديهم  وي�صعون  احلجارة  يلقون  جعلتهم  غريبة  برّنة 
تلك اللحظة ظهرت بنات احلّداد الثالث، اإحداهن قامتها طويلة ويداها 
كبريتان ومعروقتان، كانت تبدو كامل�صارعة، اأّما االأخرى فبدينة لها وجه 
ممتلئ وم�صتدير م�صّرب باحلمرة وكانت حتمل يف يدها مطرقة خ�صبية 
ثقيلة، والثالثة كانت نحيفة لها وجه مّربع فّكه بارز، تثقبه عينان �صوداوان 
الباأ�ض،  �صّدة  من  واحدة  بنظرة  اأمامهما  من  الإحراق  تكفيان  وا�صعتان 
يعلوهما حاجبان كثيفان وغليظان مقرتنان زادا نظراتها قّوة، وقفن اأمام 
»ُمورفو« وعقدن اأذرعتهن على �صدورهن وقالت  امل�صارعة ب�صوت غليظ:
عليه  �صُت�صّب  اإليهن  ي�صيء  ومن  �صيوفنا،  »ماذريون«  -�صاحرات 

اللعنات و�صُيقتل مبر�ض لعني.
واأ�صافت اأُختها البدينة:

-�صيمتلئ ج�صده بالدمامل واخلراريج و�صياأتينا لنقوم بكّيها بالّنار.
تعالت همهمات من بال�صّوق، فقال اأحدهم:

-ابتعدن يا بنات احلّداد قبل اأن ننادي حّرا�ض امللك العتقالكن.
اقرتبت عجوز كانت تبيع االأواين الفّخارية قائلة:

ال�صطياد  بها  حتتالون  اأكذوبة  تلك  »ماذريون«،  ل�صاحرات  وجود  -ال 
الفتيات الغريبات وبيعهن يف ال�صوق.
ر�صقها الّرجل بنظرة مقيتة وقال لها:

- ابتعدي اأيتها العجوز واإاّل حطمت عظامك بيدي.
وقال اآخر:

-اأ�صابتكن لعنة �صعب »اأُوركا« وعال �صوتكن اأيتها احلقريات، مل ن�صمع 
اأ�صواتكن اإاّل بعد زواج رجالنا احلمقى من ن�صاء »اأُوركا«.
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بعينيها  وجهه  يف  حتّدق  وهي  احلّداد  بنات  من  النحيفة  قالت 
الوا�صعتني:

-ل�صنا حقريات.
قال بنزق:

-بل حقريات وكّل الن�صاء حقريات.
اقرتبت امل�صارعة  بقوامها ال�صخم وقالت بعد اأن لكزته يف كتفه:

-كررها و�صتندم.
تراجع الّرجل فقال رجٌل اآخر كان يراقب احلوار من بعيد:

-اأننت عبيد لنا، وكّل الن�صاء هنا، نحن منلككن، حتى هاتني ال�صاحرتني، 
وهما حتت اإمرتنا االآن.

يخ�صى  كان  كلماته،  اأنهى  اأن  بعد  زميله  ظهر  خلف  �صريًعا  توارى 
فهدرت  »َوَرا�صني«،  مدينة  رجال  من  الكثري  يخ�صاهن  كما  احلداد  بنات 

امل�صارعة قائلة:
-ال �صلطان لكم علينا وال عليهما.

قال الرجل الذي لكزته بنت احلداد يف كتفه:
-يوًما ما �صنقتلكن يا بنات احلداد و�صندفنكن بجوار اأبيكن.

ُثّم �صرخ وهو ُي�صري لـ»ُمونار�ض« و»ُمورفو«:
-امل�صختان لنا.

ثارت ال�صقيقات الثالث، وبداأن ب�صّب الرجال، وتعالت االأ�صوات، كان 
»حمزة« يف تلك اللحظة ي�صري مع »ُمويل« يف طرقات املدينة ومّرا بال�صوق، 
ف�صمع كالهما ما حدث، �صاح »حمزة« قائاًل وهو يخرتق احل�صد بكتفه 

�صائًرا نحو الفتاتني االأ�صريتني:
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- كيف جتروؤ على و�صفهن بهذا!
التفت اجلميع اإليه، قال الرجل له:

-ومن اأنت؟
-»حمزة«.

-اأنت غريب عن قريتنا، ال تتدّخل فيما ال ُيعنيك.
-بل يعنيني،فما تفعله لي�ض من املروءة!

حاول »ُمويل« تهدئة »حمزة« ُثّم قال بهدوء موجها كالمه للرجال يف 
ال�صّوق:

-اتركوا الفتاتني حلالهما ولينتِه االأمر.
�صاح الّرجل وهو يدفع »ُمويل« يف �صدره بقب�صة يده:

-ا�صكت اأنت اأّيها االأ�صود.
قال »حمزة« غا�صًبا:

-كيف جتروؤ على مناداته بتلك الطريقة؟
-ومن اأنت حّتى ت�صاألني! ما بال قريتنا اليوم يزورها اجلرذان من كل 

حدب و�صوب! فليخرجوا من قريتنا االآن
ازداد غ�صب »حمزة« وقال وهو يثقبه بنظراته:

-ال �صاأن لك بهم...ولتحدثني اأنا.
-ال تتدّخل فيما ال يعنيك، هذه �صريعة »َوَرا�صني«، ومن ارت�صى العي�ض 

على اأر�صنا فليقبل ب�صريعتنا.
-اأّي �صريعة تلك التي تتحّدث عنها! 
قال رجل اآخر وهو يعبث يف حليته:
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البقاء  الطبيعة،  قوانني  من  وا�صتعبادها  الّرجل،  من  اأدنى  -املراأة 
اإنهن غبيات، ال يقدرن على  اأقّل تطوًرا مّنا،  لالأقوى واالأ�صلح، هّن 
لذا  حقريات،  �صعيفات  �صبب،  الأتفه  يبكني  وحدهن،  �صيء  فعل 

فا�صتعبادهن منطقي!
ر�صقت املراأة الطويلة هذا الرجل بحجر يف عينه فاأ�صابته اإ�صابة بليغة 
واأخذ ي�صرخ، فثار الّرجال حوله وبداأت معركة �صر�صة بني بنات احلداد 
وبني ع�صبة الّرجال الذين كانوا يحا�صرون الفتاتني، اأو�صعتهم امل�صارعة 
بقدمها  تركلهم  فكانت  املطرقة  �صاحبة  اأّما  املعروقتني،  بيديها  �صرًبا 
بعنف بعد اأن ت�صربهم مبطرقتها الغليظة التي كانت حتملها يف يدها، اأّما 
ال�صقيقة الثالثة فكانت قد ت�صللت ومعها »ُمونار�ض« منذ اأن بداأ اجلدال بني 
الّرجل و»حمزة«، دقائق مّرت وقد ا�صتد وطي�ض احلرب الدائرة باحلجارة 
وانف�ّض  الّدماء،  �صالت  وال�صب،  وال�صرب  اللكم  من  تخُل  ومل  واملطارق، 
احل�صد بعد ظهور حّرا�ض امللك »عدنان« الذين األقوا القب�ض على »حمزة« 

و»ُمورفو«، اأّما »ُمويل« فاأ�صرع نحو املعبد ليخرب »�َصاهور« مبا حدث.

r
»َورا�صني«  معبد  و�صط  »�َصاهور«  بجوار  يجل�ض  »ُهرُهور«  الغالم  كان 
وكان �صوت خرير ماء النوافري الّرخامية التي تتو�صط �صالة املعبد لطيًفا، 

�صاأل »�َصاهور« الغالم وهو مي�صح على راأ�صه: 
 -كيف هي جراح ظهرك يا »ُهرُهور«؟

قال الغالم:
-اأف�صل بكثري يا �صّيدي، �صاعدين االغت�صال مباء الينابيع كثرًيا.

مال عليه »�َصاهور« و�صاأله بف�صول:
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-اأخربين عن �صعورك عندما الم�ض ماء الينابيع ب�صرتك يا »ُهرُهور«، 
هل �صعرت باأي �صيء..غريب!

ُثّم  هناك  به  اأح�ّض  ما  اجرتار  يحاول  وكاأّنه  عينيه  »ُهرُهور«  اأغم�ض 
قال:

قلبك، هدير عميق  دّقات  �صتت�صارع  واأنت تقرتب منها،  بها  -�صت�صعر 
االأعلى،  نحو  قدميك  من  قادًما  �صدرك  يف  �صداه  �صيرتدد  �صديد 
�صياأتي  وفجاأة  قلبك،  يف  هنا  بل  باأذنيك،  �صوته  ت�صمع  لن  لكّنك 
االنفجار ب�صكل عمودي، �صيء خفّي �صيحملك اإىل اأعلى حيث ترّف 

روحك، وكاأّنك تطري بجناحات �صفافة.
-يا له من �صعور!

اقتحم »ُمويل« املعبد وهو ي�صيح:
-لقد األقى حّرا�ض امللك القب�ض على »َحمزة«.

انتف�ض  ال�صّيد »ه�صام« ووثب يف مكانه وكان قد غفا بجوار »�َصاهور« 
وهو يتحّدث مع الغالم، وقام »�َصاهور« وهو يتح�ص�ض اجلدار لي�صاأل »ُمويل« 

بتوّتر:
-ما الذي حدث؟ اأخربين بالتف�صيل..

قرر  الكالم،  من  انتهائه  وفور  حدث،  ما  لهما  يروي  »ُمويل«  وقف 
»�َصاهور« الذهاب فوًرا اإىل ق�صر عّمه »عدنان« ليطلب من احلّرا�ض اإطالق 
على  العثور  بعد  اإاّل  الغالم  اأمر  ك�صف  ي�صتطيع  لن  والأّنه  »حمزة«،  �صراح 
املراأة التي �صاعدت اأّمه وهي تلده لتدلهم على االأب احلقيقي لـ»ُهرُهور« 
بعد اأن ترى القالدة التي تركتها معه، نادى على �صاِدن املعبد وطلب منه 
اأّما  »ُهرُهور«،  ومعه  ال�ّصادن  فان�صرف  اأمني،  مكان  يف  »ُهرُهور«  اإخفاء 
»�َصاهور« فاأخرج القالدة من جيبه وعلقها على �صدره واأظهرها، تعّجب 

»ُمويل« من ِفعله وقال:
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-لكّنك �صتدخل ق�صر عّمك االآن!
غ�صن »�َصاهور« حاجبيه قائاًل:

التي  املراأة  تلك  تتنبه  رمّبا  اجلميع،  يراها  اأن  بّد  ال  �صاأدخله،  -نعم 
نبحث عنها للقالدة.

اقرتب ال�صّيد »ِه�صام« من »�َصاهور«، واأم�صك القالدة التي كانت على 
�صكل ن�صف دائرة، قال وهو يتح�ص�ض القالدة بيده:
-ال بّد اأّن تلك املراأة حتمل ن�صف القالدة االآخر

قال »�َصاهور« بثقة:
-اأخربين »حمزة« اأّنها مق�صومة، ال بّد اأّن لها ن�صًفا اآخر ُيكملها، اأ�صعر 

اأّن تلك املراأة من �صّكان ق�صر عّمي
ُثّم اأردف يتعجلهما:

- فلن�صرع، هّيا بنا، قبل اأن ياأمر عّمي احلّرا�ض باإلقاء »حمزة« يف بئر 
»ِدروا�ض«، هكذا يفعلون دوًما بالغرباء.

خرج الثالثة من املعبد وتوجهوا اإىل الق�صر، بينما كانت »ُمونار�ض« 
يف بيت بنات احلّداد.

r
16     

بئر »ِدرواس«
يف  يتمّعّن  كّن  ترجتف،  وهي  »ُمونار�ض«  اأمام  احلّداد  بنات  جل�صت 
�صمت  عليهن  ران  وقد  ماألوفة،  وغري  غريبة  لهّن  بدت  التي  مالمهما 
اأو�صعت  التي  اأكربهن بالكالم وكانت هي �صاحبة املطرقة  مهيب، بداأت 
بها الّرجال �صرًبا يف ال�ّصوق، حيث قالت وهي ت�صع مطرقتها على الطاولة 

اخل�صبية العري�صة التي كانت تتو�ّصط �صاحة الّدار:
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-ما الذي دعاكما للمرور بقريتنا البائ�صة؟ 
قالت �صقيقتها امل�صارعة بتحّفز:

-اأدركت منذ اللحظة االأوىل اأنكما من �صاحرات »ماذريون«.
قالت »ُمونار�ض« ب�صوت مرتع�ض:

اإّنه ال وجود  -ل�صنا من �صاحرات »ماذريون«! قالت العجوز يف ال�ّصوق 
ة خمتلقة ي�صتغّلها الّرجال هنا الأ�صر  ل�صاحرات »ماذريون« واأّنها ق�صّ

الفتيات الغريبات عن املدينة.
ر�صقتها �صاحبة املطرقة بنظرة امتعا�ض وقالت:

-تلك العجوز �صديقتنا، وقالت هذا الكالم لتبعد ال�صكوك عنكما حتى 
ن�صتطيع تهريبكما، فنحن ندعم امل�صت�صعفات ما ا�صتطعنا حتى ياأذن 

اهلل باأمر ما، وتتغري طريقة معاملة رجال املدينة لنا فقد �صئمنا.
ُثّم عادت للهجتها الهجومية قائلة:

-اأعرف كّل �صيء عن �صاحرات »ماذريون« اأيتها احلمقاء، ملاذا اأنتما 
يف قريتنا؟ من اأخرج جماجمكّن من خنادق جبل »اأََمانو�ض«؟

نت »ُمونار�ض« حاجبيها و�صاألتها با�صتنكار: غ�صّ
-اأّي جماجم!

-تلك التي ت�صكنونها.
�صاألتها »ُمونار�ض« با�صتنكار:

-هل التقيِت ب�صاحرة من �صاحرات »ماذريون« هوؤالء من قبل؟
تلعثمت �صاحبة املطرقة وقالت:

-ال.
-فكيف حتكمني اأننا منهّن؟ ومن اأين لِك بهذا اليقني!!
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هّزت �صاحبة املطرقة كتفيها وقالت:
-جمّرد حد�ض! هذه املالمح القبيحة ال تخفى علّي اأبًدا.

قالت »ُمونار�ض« بغ�صب:
-مالمي لي�صت قبيحة!

�صحكت ال�صقيقات الثالث مما جعل عيني »مونار�ض« تدمعان، كانت 
امل�صكينة ترجتف، وكانت تنقل عينيها بني وجوه بنات احلّداد بحذٍر �صديد، 
»ُمونار�ض«  واألقته على  وف  ال�صّ �صااًل من  قامت �صاحبة املطرقة وجلبت 
لتتدّثر به، ُثّم ركلت املقعد اخل�صبي بقدمها لتديره ليكون يف مواجهتها، 

وجل�صت عليه وعقدت ذراعيها، وقالت بتحّفز:
-اأخربيني بق�صتكما وال تخفي �صيًئا واإاّل �صاأ�صّلمك حلّرا�ض امللك االآن 

لتلحقي برفيقتك.
قالت »ُمونار�ض«:

-نحن من حورائيات غابة الَبْيَل�َصان.
الفتيات  اأمر  عن  يعرفن  ُكن  النظرات،  الثالثة  ال�صقيقات  تبادلت 
اأعمارهّن،  ال�صاد�صة من  ال�صغريات الالتي مير�صن ومينت فور بلوغهن 
العي�ض  ي�صتطعن  الأنهن  الَبْيَل�َصان،  غابة  اإىل  يحملنهن  اآبائهن  بع�ض  واأّن 
هناك، لكنهن مل يرين فتاة نا�صجة من احلورائيات من قبل! بل مل يخطر 

بعقولهن اأنهن يع�صن حتى يبلغن هذه املرحلة من العمر.
بداأت »ُمونار�ض« تروي لهّن ما مُيكن اإخبارهن به من �صاأن احلورائيات 
وغابة الَبْيَل�َصان، وكيف اأنهن ال يع�صن خارجها طوياًل، نظًرا لعدم مالءمة 
الظروف البيئية لطبيعة اأج�صادهن، كانت حذرة للغاية، وانتقت كلماتها، 
اأخربنها اأّنهن �صمعن من اأهل املدينة ق�صة غابة الَبْيَل�َصان، �صاألتها �صاحبة 

املطرقة وهي تر�صقها بنظرة متلوؤها الّريبة:
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-ومن هذا ال�ّصاب الذي كان ُيدافع عنكما؟
قالت »ُمونار�ض«:

-ال اأعرفه
اأردفت �صاحبة املطرقة وهي حتّك �صعر راأ�صها باأ�صابعها املكتنزة:

�صباًحا  غًدا  ورفيقتك،  هو  »عدنان«  امللك  حّرا�ض  عليه  قب�ض  -لقد 
ِدروا�ض الذي  �صيلقونهما يف بئر »ِدروا�ض«، �صيكونان مكافاأة لوح�ض 

يت�صّور جوًعا منذ اأ�صبوع.
�صاحت »ُمونار�ض« بانزعاج �صديد:

-يا اإلهي! ال بّد اأن نفعل �صيًئا النقاذهما!
لكزتها امل�صارعة يف كتفها فاأوجعتها وقالت:

-ال يجروؤ اأحد من �صّكان مدينة »َوَرا�صني« على معار�صة اأمر امللك، لقد 
انتهى اأمرهما.

قالت »ُمونار�ض« با�صتنكار:
-هكذا! دون حتقيق يف اأمر ال�صجار الذي وقع بال�صوق! اأّي ظلم هذا!

قالت ال�صقيقة الثالثة والتي كانت تتابع احلوار يف �صمت لـ»ُمونار�ض«:
-تبدين اأكرث ه�صا�صة و�صعًفا من رفيقتك، فهي تبدو اأكرث ثباًتا وقّوة 
منك، كانت ُتدافع عنك يف ال�ّصوق! ملاذا خرجتما من غابة الَبْيَل�َصان؟

اأطلقت »ُمونار�ض« تنهيدة ُثّم قالت:
-اأبحث عن اأبي واأّمي واأ�صقائي، لي�ض من العدل اأن يتخلوا عّني ويرحلوا 
لالأبد، ملاذا ال يزورونني؟ اأ�صتاق اإليهم، اأُريد اأن اأعي�ض تلك احلياة 
التي تعي�صونها كّلكم خارج الغابة، كما اأنني.. اأُريد اأن اأحب واأتزوج 

واأكون اأًما لطفل جميل!
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عادت بنات احلّداد لل�صحك �صخرية منها، قالت اأكربهّن مبرارة:
مع  يتعاملون  املدينة  رجال  حتلمني،  اأنِت  قريتنا،  يف  للحّب  وجود  -ال 
الن�صاء  هنا وكاأنهن حيوانات األيفة ميلكونها، متاع ي�صرتى لي�صتخدم، 
بعقولهم  يفكرون  من  منهم  قّلة  وتذبح،  ومتتهن،  ُتباع،  هنا  الن�صاء 
ت�صلم من  ال  القّلة  وتلك   ، اأبي  بنا  يرفق  كان  بالن�صاء كما  ويرفقون 
هذا  ولوال  واالخ�صو�صان،  للغلظة  دفعتنا  ق�صوتهم  االآخرين،  األ�صنة 

لطحنونا طحًنا. 
�صاألتها »ُمونار�ض«:
-واأين هو والدك؟ 

اأر�صلت �صاحبة املطرقة تنهيدة ُثّم قالت:
-األقاه حّرا�ض امللك يف بئر »ِدروا�ض« والتهمه الوح�ض

-ملاذا؟
حانت منها التفاتة نحو وجه �صقيقتها امل�صارعة ُثّم قالت:

-الأّنه زّوج اأختي من �صاب من �صباب �صعب »اأُوركا«.
�صاألتها »ُمونار�ض« والف�صول يطّل من عينيها:

-وما العيب يف هذا؟ وما هو �صعب »اأُوركا«؟
حّكت �صاحبة املطرقة راأ�صها باأظافرها مّرة اأخرى وقالت وهي تعبث 

بخ�صالت �صعرها االأ�صعث:
جائعة  فاأنا  الطعام،  نتناول  ونحن  لكّن  �صاأرويها  طويلة،  ة  ق�صّ -تلك 

للغاية.
كانت �صاحبة املطرقة تتحّدث وهي تلوك الطعام يف فمها، وكانت اأكرث 
حتّب  فكانت  امل�صارعة  �صقيقتها  اأّما  وحديًثا،  ثرثرة  الثالثة  ال�صقيقات 
�صعب »اأُوركا« للغاية، لهذا قاطعت اأختها مراًرا وحتّدثت عنهم كثرًيا...
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وعن زوجها الذي رحل اإىل وادي الفرادي�ض مع جمموعة من رجال »اأوركا« 
ا عن تغري �صلوكه وت�صرفاته  اأي�صً اأخربتها  اأن يخربها عن ال�صبب،  دون 

قبل اأن يرحل.
وهي  ببطء  الطعام  تلوك  كانت  مت،  ال�صّ ال�صغرى  ال�صقيقة  لزمت   
اأّنها اكتفت بتناول احل�صاء فقط، ومل تلم�ض  تراقب »ُمونار�ض« والحظت 

اخلبز واللحم قّط.
وجل�صت  حولها،  وما  املدينة  باأخبار  االإملام  حتاول  »ُمونار�ض«  كانت   
تن�صت باهتمام بليغ لكّل كلمة ينطقن بها، اأدركت االآن اأّن هناك معبًدا 
اإليه،  الفرار  قررت  اجلميع،  من  مبوب  �صاِدن  وله  باملدينة  هنا  كبرًيا 
لعّله ي�صاعدها لتحرر رفيقتها »ُمورُفو«، انتظرت حتى تنهي بنات احلّداد 

حكاياهّن واأخربتهّن اأّنها توّد الذهاب  اإىل املعبد االآن.

r
ومظلمة،  �صيقة  الزنزانة  وكانت  الّرطوبة،  برائحة  يعبق  املكان  كان 
فور دخولهما مل تتوقف »ُمورفو« عن القفز وماولة الو�صول اإىل الّنافذة، 
مل تياأ�ض حّتى بعد اأن جّردها احلّرا�ض من اأ�صلحتها ومن قوارير الرتياق 
اأركان  من  ركن  يف  فجل�صت  الياأ�ض  اأ�صابها  حتملها،  كانت  التي  الرفيعة 
الزنزانة، وكان »حمزة« �صاكًنا يف الّركن االآخر، ي�صتند بظهره على اجلدار 
فاالأفكار  بكّفيه،  راأ�صه  مي�صك  بينما  لعينيه  ا  مغم�صً يجل�ض  وهو  البارد 
تتناطح يف راأ�صه، ا�صتبد به القلق بعد اأن فقد حقيبته وكتابه واخلنجر ذا 
الن�صل احللزوين الذي اأمّده به طبيب الِبيماِر�ْصَتان، وتلك اجلمجمة التي 
اإلقاء  اأثناء  ال يعرف �صّرها حّتى االآن، فقد �صقطت حقيبته على االأر�ض 
اأين »الّدي�صق«  اأّنه ال يعلم  القب�ض عليه بينما كان يقاومهم ليهرب، كما 

االآن! فتح عينيه وقال لـ»ُمورفو«:
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-اأخربتني امللكة »احلوراء« عنكما، اأنتما من حورائيات غابة الَبْيَل�َصان.
التفتت »ُمورفو« جتاهه وقالت يف ذهول:

-امللكة احلوراء! هل تعرفها؟ وهل التقيت بها؟
-نعم زرتها يف ق�صرها وحتّدثت معها، واأخربتني اأّنكما يف طريقكما 

اإىل املدينة هنا.
جل�صت »ُمورفو« قبالته على اأر�ض الزنزانة وقالت:

-مل األتِق بها حّتى االآن، يا حلّظك! لقد التقيَت مبلكة عظيمة! 
ُثّم عادت ت�صاأله:

-ما ا�صمك؟ ومن اأين اأنت؟
قال وهو يعَتدل يف جل�صته:

-ا�صمي »حمزة« واأنا ُمارب.
قالت  املحاربني،  تعلم عن  »ُمورفو«  كانت  ران عليهما �صمت خفيف، 

بجّدية �صديدة وهي تعتدل واقفة:
-اأمامك الكثري لتوؤدي مهّمتك، وجودك هنا ب�صببنا اأنا ورفيقتي خطاأ 

عظيم، و�صمريي ال يتحّمل اأن اأكون �صبًبا يف هذا...اأين كتابك؟
قال متوّتًرا:

-�صقط مني وهم يلقون القب�ض علينا.
غ�صنت »ُمورُفو« حاجبيها وقالت:

وقع  لو  ا،  اأي�صً واأنت  خطر،  يف  »ُمونار�ض«  هنا،  من  نخرج  اأن  بّد  -ال 
كتابك يف يد خاطئة �صت�صوء االأُمور.

هّز راأ�صه قائاًل:
-اأخ�صى اأن يقع يف يد »الّدوا�صر«.
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التفتت نحوه باندها�ض وقالت:
-»الّدوا�صر«! وهل عادوا؟ �صمعت اأّنهم اأُ�صروا منذ �صنوات طويلة! فما 

الذي حدث؟
�صاألها »حمزة« متعجًبا:

- األ�صِت من احلورائيات؟ والّرياح حتمل اإليكن ما يحدث هنا وهناك، 
»الّدوا�صر«؟  عودة  باأمر  تعرفني  ال  فكيف  املحاربني،  اأخبار  وتعرفن 

وكيف..
قاطعته »ُمورُفو« قائلة:

-بلى اأنا من احلورائيات، لكّنني من فيلق حار�صات احلدود! ومهامي 
تختلف!..اأرجوك اأخربين من حرر الّدوا�صر من اأ�صرهم؟

هّز »حمزة« كتفيه وقال:
عن  اأواًل  اأخربيني  �صرط..  على  ولكن  اأعرفه  مبا  �صاأخربك  -ح�صًنا، 
ة بعد ما علمته  �صبب جميئكما اإىل مدينة »ورا�صني« بالّذات، وخا�صّ
ا عن مهّمتك كحار�صة  عن �صوء معاملتهم للن�صاء هنا، واأخربيني اأي�صً

للحدود. 
انطلقت »ُمورفو« يف احلديث عن رفيقتها »ُمونار�ض« وكيف بداأت ُتطالب 
باخلروج من غابة الَبْيَل�َصان لكي تبحث عن اأ�صرتها، واأّنها قررت اخلروج 
معها، واأخربته عن الرتياق و�صرورة ا�صرتداده حتى تتمكن هي ورفيقتها 
من حتّمل الظروف حتى تتاأقلما على احلياة اأو...تعودا للغابة اإن تدهورت 
حالتهما، كان حديثها �صائًقا مما جذب انتباه »حمزة«، الحظ مالمها 
ته فكانت حت�صن االن�صات، مل  الغريبة لكّنها مل ُتخفه، بداأ يروي لها ق�صّ
اإليه �صوؤااًل واحًدا وهو ي�صرد عليها االأحداث التي مّر  تقاطعه، ومل توجه 
بها، وانتظرت حتى انتهى من كالمه، اأخربها عن زيارته لقرية »ُكرو�صكو« 
واأخرًيا  »الَبْيَل�َصان«،  غابة  »ه�صام« يف  بال�صّيد  لقائه  ُثّم  »اأُوركا«  قرية  ُثّم 
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دخوله ملدينة »َوَرا�صني«، كادت ُتخربه �صيًئا لكّنه �صهق فجاأة، وحّدق اأمامه 
ب�صكل خميف، يف تلك اللحظة كان »الّدي�صق« ُيحّلق فوق مدينة »ورا�صني« 
ويحاول اأن ينقل اإليه ما يحدث خارج زنزانته القابعة يف قبو ق�صر امللك 
بيديه عليه، كان  وا�صتند  وا�صتدار نحو احلائط  »عدنان«، وقف »حمزة« 
»احلوراء«،  امللكة  له  اأهدته  الذي  الُنهام  بعيني  بعيد  من  الق�صر  يرى 
اقرتب »الّدي�صق« اأكرث فاأكرث فات�صحت الروؤية، راأى »�َصاهور« وهو ي�صري 
جتاه الق�صر بخطوات ثابته وهو ينقر االأر�ض بع�صاه واأهل املدينة يتلّفتون 
وهم يرونه ي�صري بينهم، ويتبعونه يف اأفواج تتزايد كّلما اقرتب من الق�صر، 
الذي  »َرْجوان«  ال�صيخ  باأبيه  ال�ّصبه  �صديد  »�َصاهور«  كان  يعرفونه،  اإّنهم 
»�َصاهور«،  »ُهرُهور« حول عنق  راأى »حمزة« قالدة  يحّبونه،  كانوا جميًعا 
وراأى »ُمويل« وال�صّيد »ه�صام« وهما ي�صريان خلفه، كانت حقيبة »حمزة« 
على كتف »ُمويل«، اأدرك اأّنه التقطها من موقع املعركة يف ال�ّصوق فاطماأن 
على كتابه، مل ي�صمح احلّرا�ض لـ»ُمويل« وال�صّيد »ه�صام« بالدخول، لكّنهم 
امللك »عدنان«،  لديوان عّمه  بالدخول  له  ف�صمحوا  »�َصاهور«  تعّرفوا على 
وعندما دلف »�َصاهور« من بوابة الق�صر، عاد لـ»حمزة« ب�صره وهو يقف 
يف الّزنزانة، فالتفت ليجد »ُمورُفو« �صاكنة كال�صنم اأمامه وقد األ�صقت 
ظهرها بجدار الزنزانة،  كانت ت�صتجمع جميع حوا�ّصها وتراقبه باهتماٍم 
�صديد،  بداأ ُيخربها عن »الّدي�صق« وما راآه بعينيه، وكانت ُت�صغي باهتماٍم 

�صديد.

r
كان امللك »عدنان« يجل�ض على عر�صه املذّهب، وبجواره يجل�ض ابناه 
»خلدون« و»ِفرا�ض« يرفالن يف ثيابهما الفخمة التي تليق مبن�صبيهما، كان 
اأعلن  اأن  فما  الوقت،  نف�ض  تزوجا يف  اأبيه،  بعد  للحكم  كلٌّ منهما يطمح 
»ِفرا�ض« عن رغبته يف الزواج، حتى اأ�صرع »خلدون« وقّلده! واالآن ينتظر كّل 
منهما اأن تلد زوجته الّذكر قبل زوجة اأخيه لينال فر�صة والية العهد قبله، 
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وكانت الزوجتان تتناف�صان وتت�صاحنان وكل واحدة منهما ينه�صها القلق 
من اأن ُتنجب فتاة فتنت�صر االأخرى عليها. اأّما �صقيقهما االأكرب »اأ�ْصَهم« 
قتل  فبعد  معهما،  املناف�صة  حقل  يف  يكن  مل  �صكون،  يف  يجل�ض  كان  فقد 
يندمل  ومل  االأعوام  مّرت  واحلزن،  الياأ�ض  اأ�صابه  لولده  وفقدانه  زوجته 
جرح قلبه فزّوجه اأبوه من فتاة من اأهل »َوَرا�صني« تليق به، لكّنه زهد فيها 
حُتّبه،  الأّنها  عليه  »َمثابة«)1) ت�صرب  االأمرية  زوجته  وكانت  �صيء،  كّل  ويف 
�صار »اأ�ْصَهم« الزوج احلا�صر الغائب، واالبن ال�صامت وال�صاهد على ما 
يدور يف ق�صر اأبيه دون اأن ينب�ض ببنت �صفة، حزين ملر�ض اأّمه التي فقدت 
عقلها فور مقتل »َر�صيل«، وكاأّن امل�صائب اجتمعت يف اآن واحد، كان يزور 
اأّمه يف غرفتها يف �صرداب حتت الق�صر، والتي حتّولت اإىل زنزانة ُحب�صت 
فيها ل�صنوات، فزوجها امللك »عدنان« يخجل من مر�صها، وُيخفي اأمرها 
عن كبار اأهل املدينة، وقد توقف »خلدون« و»ِفرا�ض« عن زيارتها، اأّما هو 
فلم ينقطع عنها اأبًدا، كان يتاأمّل يف �صمت، ويتمنى املوت لكّنه ال ُيدركه..

 اأجفل امللك »عدنان« عندما راأى وجه »�َصاهور« وهو ي�صري نحوه بخطوات 
ثابته، كانت عيناه البلوريتان تربقان وكاأّنه يراه ويثقبه بنظراتهما، �صقط 
االأنظار  االأر�ض ووقف فجاأة مما لفت  الذي كان ي�صرب فيه على  القدح 
اإليه، الحظ اجلميع ارتباك امللك! كان »�َصاهور« يتح�ص�ض الب�صاط بع�صاه 
وفور اأن ا�صطدمت ع�صاه باأّول درجة من درجات العر�ض توقف وا�صتند 
على ع�صاه بكلتا يديه ورفع راأ�صه ووقف �صاكًنا ومل يلِق ال�صالم، قال امللك 

»عدنان« وهو يجل�ض مّرة اأخرى ببطء �صديد:
-»�َصاهور«! ملاذا اأنت هنا؟ 

-اأتيت الأزور اأهلي وع�صريتي يا عّماه.
قال »ِفرا�ض« وهو يكّز على اأ�صنانه:

سورة  َوأَْمناً﴾  لِلنَّاِس  َمثابًة  الَْبْيَت  َجَعلَْنا  ﴿َوإِْذ  تعاىل:  قال  وعودة،  رجوع  تعني  َمثابة   (1(

البقرة. 
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-ل�صت من ع�صريتنا، اأنت هجني، اأّمك من �صعب اأُوركا.
رفع »�َصاهور« راأ�صه و�صاأله:

-وماذا عن اأبي؟
�صاد ال�صمت حتى بدده »�َصاهور« �صائاًل اإّياهم:

حلمك  من  األي�ض  منكم؟  األي�ض  اأبي؟  عن  جتيبون؟..وماذا  ال  -ملاذا 
ودمك يا عّماه؟

ارجتف �صوت امللك »عدنان« وهو يجيبه:
-بلى من حلمي ودمي.

اقرتب »اأ�ْصَهم« منه وو�صع يده على كتفه و�صاأله:
-ماذا ُتريد يا »�َصاهور« وما الذي اأتى بك اإىل هنا؟

ابن  هو  هل  يت�صاءل  لوهلة  وتوقف  »ُهرُهور«،  الغالم  »�َصاهور«  تذّكر 
»اأ�ْصَهم« بالفعل اأم ال، رفع يده وحت�ص�ض القالدة، مما لفت نظر »اأ�صهم« 
لها، فاأقبل واأم�صكها وقّلبها بني اأ�صابعه، قب�ض »�َصاهور« على يد ابن عّمه 

واأنزلها من فوق كتفه وقال له:
-طلٌب واحد و�صاأم�صي يا »اأ�ْصَهم«.

قال »اأَ�صهم« ب�صوت واثق وما زالت عينه معّلقة بالقالدة:
-اطلب ما ت�صاء يا »�َصاهور«، و�صاأحقق لك ما ُتريده.

قال »�َصاهور« وهو يطرق بع�صاه االأر�ض:
قريتنا،  طبيب  هو  اليوم،  عليه  القب�ض  احلّرا�ض  األقى  الذي  -ال�ّصاب 

وجئت اأطلب اإطالق �صراحه يف احلال.
قال »ِفرا�ض« بتهّكم:

-طبيب من �صعب اأُوركا! هل متزح؟ �صارت امل�صوخ مُتار�ض الطّب!
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بثبات،  اأمامهم  يقف  وهو  لـ»�َصاهور« جفن  يّرف  ومل  قهقهاتهم  علت 
قال بهدوء بعد اأن توقفوا عن ال�صحك:

-»حمزة« لي�ض من �صعب اأُوركا.
قال »ِفرا�ض« �صاخًرا:

-اأراأيت يا عقل ال�ّصمكة!
فاأجفل  و�صعهما  على  مفتوحتني  عيناه  وكانت  نحوه  »�َصاهور«  التفت 
»ِفرا�ض«، �صعر لوهلة اأّن »�َصاهور« قد ا�صرتّد ب�صره واأّنه يراه بهما، �صرت 

ق�صعريرة يف ج�صدة عندما خطا »�َصاهور« نحوه خطوة وقال ُمهدًدا:
-لو م�ّض »حمزة« �صوء �صُتهاجم طيور الورا�صني املدينة، الأّنه ُمارب!

طيور  تهاجمهم  كانت  كيف  جميًعا  تذّكروا  مت،  ال�صّ عليهم  اأطبق 
الورا�صني املعروفة بلطفها فتتحّول فجاأة لطيور جامة وُت�صبح يف غاية 
ال�صرا�صة، حيث تكرر هذا اأكرث من مّرة، وكان هذا يحدث خلطٍب جليل 
يف املدينة! وكاأّنها ُتراقب االأحداث، وتتابع ما يحدث هنا وهناك! فاأقبلت 
يف اأ�صراب وظللت ال�صماء فوق مدينتهم، واأف�صدت عليهم حياتهم، الزروع 
والثمار واالأ�صجار، حتى اأعني الدواب نقرتها، واأحلقت بهم االأذى، �صاأله 

»خلدون« يف ا�صطراب:
-وما اأدراك يا »�َصاهور«؟

اأن يجيبه، وقال وهو ي�صري بخطوات  ا�صتدار »�َصاهور« يف مكانه دون 
من�صبطة نحو البوابة:

- جّربوا اأن توؤذوه و�صرتون باأنف�صكم.
ُثّم �صاح وهو يهّم باخلروج من باب الديوان:

-اطلقوا �صراح املحارب قبل اأن تغيب �صم�ض اليوم.
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خرج »�َصاهور« من ديوان الق�صر وتركهم يتخّبطون يف حرية، وم�صى 
بينه  دار  مبا  اأخربهما  »ه�صام«،  ال�صّيد  مع  ينتظره  »ُمويل«  كان  حيث 
اأهل املدينة يقفون على مقربة منهم،  واأبنائه، وكان  وبني عّمه »عدنان« 
اأمامه  الوا�صعة  لل�صاحة  وانتقلوا  الق�صر  بوابة  الثالثة عن  ابتعد  وعندما 
اأ�صرع احل�صد جتاه »�َصاهور« وبداأ الّنا�ض يحيونه ويدعون الأبيه، اأخربهم 
األقى احلّرا�ض القب�ض عليه اليوم  اأتى الأجل �صديقه الذي  اأّنه  باخت�صار 
يف ال�ّصوق، واأّنه لن ُيغادر املدينة اإاّل معه، وجل�ض »�َصاهور« اأمام الق�صر، 
�صباب  اأحد  كان  احل�صد  و�صط  حوله،  وجل�صوا  املكان  اإىل  الّنا�ض  وتوافد 
اأُوركا امللبو�صني بالّدوا�صر يقف بني النا�ض، علم اأّن هناك ُمارب بالق�صر 
وا�صمه »حمزة«، فانطلق عائًدا لـ »قلب العقرب« زعيم الّدوا�صر يف وادي 

»الفرادي�ض« ليخربه اأّن هناك ُمارًبا وقد و�صل مدينة »َوَرا�صني«.

r
لراأي  التفكري، ر�صخ  براأ�صه وبدت عليه دالئل  امللك »عدنان«  اأطرق   
ابنه »ِفرا�ض« الذي اأ�صار عليه بقتل »حمزة«، فلو حتقق لـ»�َصاهور« مطلبه 
قدمًيا عندما  فعلوا  كما  امللك  على  اأخرى  مّرة  »َوَرا�صني«  �صعب  �صينقلب 
�صيلقون  احلال،  يف  االأمر  ُينهى  اأن  بّد  ال  »َرْجوان«،  اأخيه  مع  اختلف 
بـ»حمزة« يف بئر »ِدروا�ض«، انطلق »ِفرا�ض« متهلل الوجه بعد موافقة اأبيه 
على ما اأ�صار به عليه واأمر احلرا�ض بتنفيذه، ُفتحت بوابة الق�صر وخرج 
دفًعا  الّنا�ض  دفعوا  باالأ�صلحة،  مدججون  وهم  احلّرا�ض  من  كبري  عدد 
بدروعهم فرتاجع احل�صد للخلف، �صار اثنان من احلّرا�ض وهما مي�صكان 
بذراعي«حمزة«، توجها به نحو بئر »ِدروا�ض« الوا�صع والعميق الذي ابتلع 
الكثري من اأرواح املقهورين واملظلومني، ُدّقت النواقي�ض لي�صهد اأهل املدينة 
»�َصاهور«  حول  لاللتفاف  نّية  لديه  من  كّل  ويرتدع  ويعتربوا  �صيحدث  ما 
الذي اأطّل من بني طّيات املا�صي بوجه اأبيه »َرْجوان«، وقف »�َصاهور« وقد 

منعه احلّرا�ض من التقدم وهو ي�صيح:
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اأ�صاب »حمزة« �صوء �صُتهاجم طيور الورا�صني املدينة، كما حدث  -لو 
يوم مقتل اأبي.

ما حدث  يتكرر  ال  بالعفو عن »حمزة« حتى  االأ�صوات، طالبوا  تعالت 
يف املا�صي، لكّن »ِفرا�ض« تقّدم وهو يرفل يف ثيابه وحوله حر�صه اخلا�ّض 
ف�صكنت االأ�صوات مّرة اأخرى، كان وح�ض »ِدروا�ض« يزاأر ويزجمر يف ممّر 
حتت االأر�ض ُتفتح بوابته احلديدية من اأعلى لينق�ّض على الفري�صة التي 
ُتقّدم اإليه و�صط البئر الكبري فيلتهمها اأمام اأعني من ُيقدمون على روؤية 
هذا امل�صهد الّدامي، حاول ال�صّيد »ِه�صام« اخرتاق ال�صفوف لعّله ي�صتطيع 
فعل �صيء ما، اأو رمّبا ي�صتخدم االأَ�ْصطرالب ويرحل به اإىل مكان اآخر لو 
»حمزة«  احلّرا�ض  حمل  منعوه،  احلّرا�ض  لكّن  منه،  االقرتاب  من  متّكن 
واألقوه يف البئر، ف�صقط على ركبتيه واآملته ب�صّدة، ُثّم ا�صتقام واقًفا عندما 
التقت عيناه بعيني الوح�ض الذي يف�صله عنه باب من احلديد، الفراغات 
بني اأعمدته ُتظهر مالمح الوح�ض بو�صوح، اأن�صاه مظهر اأنيابه ولعابه الذي 
يجري وعيناه احلمراوان اآالم ركبتيه اللتني �صقط عليهما، فرفع عينيه اإىل 
ال�صماء فراأى بع�ض طيور الورا�صني وقد بداأت حتّلق فوق املدينة، تناهى 
اإىل �صمعه �صوت �صراع و�صياح و�صرخات ُت�صبه تلك التي �صمعها يف قرية 
»ِدروا�ض« وهو يزجمر  تتواثب وهو يرى وح�ض  قلبه  »اأُوركا«، كانت دّقات 
التي  البوابة  برفع  احلّرا�ض  بداأ  وبينما  اللحظة  تلك  يف  ويجيء،  ويروح 
تف�صل بينه وبني الوح�ض اأطّل »ُمويل« براأ�صه من اأعلى البئر، ونادى عليه 
وهو يلقي بحبل غليظ جتاهه، تعّلق »حمزة« باحلبل وكان »ُمويل« ي�صحبه، 
ارتخى احلبل و�صقط مّرة  لها قلبه،  انخلع  اأمل  ُثّم �صمع »حمزة« �صرخة 
اأخرى على االأر�ض، اأدرك حينها اأّن احلّرا�ض اأ�صابوا »ُمويل«، كان الوح�ض 
يحاول د�ّض راأ�صه من اأ�صفل احلاجز احلديدي بينهما، كان ال ي�صرب على 
التهام فري�صته، لكّن الفتحة اأ�صفل البوابة مل تكن بالقدر الكايف، تعالت 
�صوت  على  املّرة  هذه  »حمزة«  تعّرف  اأخرى،  مّرة  البئر  خارج  االأ�صوات 
حدًثا  هناك  وكاأّن  جماعية  �صيحات  ُثّم  »�َصاهور«،  �صوت  ُثّم  »�ِصنّمار«! 
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ما! راأى حباًل اآخر يتدىّل فالتقطه لكّن طرف احلبل مل يتحّرك! ارتفعت 
البوابة وانطلق الوح�ض جتاهه وكاد يغرز خمالبه يف �صدره، لوال ارتفاع 
احلبل فجاأة يف الهواء، خرج ج�صد »حمزة« للنور، وراأى م�صهًدا اق�صعر له 
بدنه، كان »�َصاهور« مي�صك باحلبل وي�صحبه وقد ارتقى يف الهواء مرتفًعا 
بج�صده، كان عاري ال�صدر، حايف القدمني، يرتدي �صرواله الكّتاين فقط! 
ثانياها  يف  ي�صع  كان  التي  والثقيلة  الف�صفا�صة  ثيابه  من  تخّل�ض  فقد 

وجيوبها اأثقااًل حتى ال ينك�صف اأمره، فهو كاأبيه، ما زال قلبه يحّلق به.
 كان »حمزة« ومنذ اأن راآه الأّول مّرة يت�صاءل يف نف�صه عن �صبب ارتدائه 
لتلك املالب�ض وقد الحظ ثقله كما الحظ ترنحه يف م�صيته! تذّكر »حمزة« 
وطبيعة  »َوَرا�صني«  مدينة  اأهل  »ِه�صام«عن  ال�صيد  به  اأخربه  ما  حينها 
اأج�صادهم، وكيف يرتفع بع�صهم لنقاء خبيئته من اأدران النفو�ض وخبثها، 
يخطئون،  عندما  بعدها  اأمرهم  افت�صاح  من  خجاًل  هذا  ُيخفون  وكيف 
حرّيته  التي  الثقيلة  »�َصاهور«  مالب�ض  كانت  قدميه،  اأ�صفل  »حمزة«  نظر 
اأّنه كان يربطهما  دوًما ملقاة على االأر�ض، وفوقها حجران ثقيالن يبدو 
الثقيل،  احلديدي  بنعله  الغريب  حذاوؤه  وبجوارها  بحزام،  جذعه  على 
ا!  االآن اأدرك ملاذا كانت خطواته ثقيلة وكاأّنه مري�ض! فقد كان يجّرها جرًّ
على مقربة منه كان »�ِصنّمار« يقف ويف يداه �صيفان، ومعه الكثريون من 
اأ�صلحتهم، على االأر�ض كان هناك العديد  �صباب »اأُوركا« وكانوا يحملون 
من حّرا�ض امللك »عدنان« اجلرحى واملقتولني، مما جعل باقي احلّرا�ض 
يرتاجعون ليقوموا بحماية »ِفرا�ض« الذي فّر نحو ق�صر اأبيه فور اأن راأى 
»�ِصنّمار« ومن معه، اأ�صرع  ال�صّيد »ِه�صام« واأم�صك ب�صاق »حمزة«، و�صحبه 
اأّواًل، ُثّم �صحبا احلبل مًعا ليعود »�َصاهور« للوقوف على االأر�ض، عاونه اأخوه 
»�َصنّمار« ليعيد ارتداء حذائه ومالب�صه، بينما هرول »حمزة« نحو »ُمويل« 
�صدره  على  راأ�صه  حمل  فمه،  ومن  جرحه  من  ت�صيل  الدماء  كانت  الذي 
اأنفا�صه االأخرية، قال »ُمويل« ب�صوت واهن وهو ي�صري  وراقبه وهو يلفظ 

باإ�صبعه ل�صدر »حمزة« وقد جادت عيناه بالعربات:
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-اأنت..اأخي.
اعت�صر فوؤاد »حمزة« وانتف�ض حني اأغلق »ُمويل« عينيه ول�صانه يعانق 
كلمة التوحيد، ظّل يهّزه برفق ّثّم ب�صّدة، كاد يفقد عقله! مات اأول �صديق 
التقى به هنا، مات ال�ّصاب النوبي اللطيف الذي اأحّبه، مات ذاك املهّذب 
الذي يتحّدث اأحيانا مثل اأخيه »خالد«، وهو االآن ال يدري هل مات اأخوه 

»خالد« اأم ال!!
كان حزيًنا الأّنه ال يعرف احلقيقة، والأّنه اأحّب �صخ�صية »ُمويل« ذاتها 
له  بالّدموع، وتذّكر و�صّيته  ب�صماتها ومالمها، احت�صنه وفا�صت عيناه 

باأن ُي�صاعد »ُهرُهور« اإن مل يتمّكن هو من اإمتام تلك املهّمة..
يعود  اأن  قبل  »َوَرا�صني«  مدينة  من  باخلروج  االإ�صراع  من  بّد  ال  كان   
اأف�صح  مهيب،  موكب  يف  و�صاروا  »ُمويل«  فحملوا  اأخرى،  مّرة  احلّرا�ض 
راأوه  ملا  ُبهتوا  فقد  ال�صمت،  عليهم  خّيم  وقد  الطريق  القرية  اأهل  لهم 
من  بينهم  عاد  وما  اخلري،  من  خلت  مدينتهم  اأّن  ظّنوا  »�َصاهور«،  من 
ُي�صبه ال�صيخ »َرْجوان«، وهاهو »�َصاهور« ُي�صبه اأباه فيما متّيز به عن اأخيه 

»عدنان«..
ا يعانون مما راأوه، فقد فزعوا من �صيحات �صباب »اأُوركا«  كانوا اأي�صً
و�صرا�صتهم يف القتال، لكّنهم مل يحزنوا على قتل »ُمويل«، وحده »حمزة« 
كان يبكيه، ويبكي الأّنه كان يعلم اأّنه عا�ض وحيًدا يف قرية »ُكرو�صكو« يحنو 
على املر�صى وال يجد من يحنو عليه، لي�ض له اأمٌّ تبكيه، وال زوجة تفتقده، 
وال اأهل وال ولد، عادوا جميًعا اإىل قرية »اأُوركا«، وكان ال�ّصادن قد اأر�صل 
»اأهاليل«  امللكة  حماية  يف  ليكون  »اأُوركا«  لقرية  خروجهم  قبل  »ُهرُهور« 
كما طلب منه ابنها »�َصاهور«. يف تلك اللحظة كانت »ُمونار�ض« ت�صري مع 
بنات احلّداد بعد اأن اأعرنها مالب�َض ُت�صبه مالب�ض اأهل مدينة »َوَرا�صني«، 
وكانت تغّطي وجهها بطرف اخلمار حتى ال تلفت االأنظار ملالمها غري 
»ِدروا�ض«،  بئر  اأخرج »�َصاهور« »حمزة« من  املاألوفة، كانت هناك عندما 
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راأته وهو معّلق بج�صده يف الهواء، وراأت كّل �صيء، واأحزنها موت »ُمويل«،  
ال�صوق، مّر املوكب  فقد تذّكرت وجهه وهو يدافع عنها وعن »ُمورُفو« يف 
بنات  مع  توجهت  املوكب  ان�صراف  بعد  يحملونه،  وهم  بجوارها  املهيب 
احلّداد للمعبد الكبري وحتّدثت اإىل ال�ّصادن الذي وقف حائًرا وهو ين�صت 
من  ويعر�ض  يعّر�صه  املدينة  يف  تواجده  اأ�صبح  حدث  ما  فبعد  تها،  لق�صّ
اإليه للخطر، فرمبا يحمل اأحدهم خرب ا�صت�صافته لـ»�صاهور« الأهل  يلجاأ 
الق�صر فيغ�صبون عليه، ولهذا لن ي�صتطيع اإيواءها اأو ُم�صاعدتها لتحرير 
�صديقتها »ُمورُفو«، كما اأّنه لن ي�صتطيع ترك املعبد مهما كانت الظروف، 

فقد وهب نف�صه للخدمة فيه...
اقرتبت اأّم »َمرَمر« وكانت حتمل ابنتها فقد ا�صتّد عليها املر�ض ووقفت 
اأمام ال�ّصادن دون اأن تنب�ض ببنت �صفة وعيناها متقنتان من كرثة الُبكاء، 
فاغرورقت عيناه بالّدموع، التفتت ُمونار�ض« وراأت وجه »َمرَمر« وهي تئن 

على كتف اأُّمها ف�صهقت قائلة:
-يا اإلهي! اإّنها من احلورائيات...مثلنا!

لرتيها  وجهها  عن  »ُمونار�ض«  فك�صفت  عينيها  »َمرَمر«  اأّم  رفعت 
مالمها فاأجه�صت االأّم بالبكاء، قال �صادن املعبد بت�صميم:

اأنني  واأخرباه  »�َصاهور«،  عن  وا�صاأال  »اأُوركا«،  قرية  اإىل  بها  -ارحال 
اأر�صلتكما اإليه.
قالت »ُمونار�ض«:

-لكنني ال اأ�صتطيع الرحيل بدون رفيقتي »ُمورفو«! ال بّد اأن اأ�صاعدها.
قالت كربى بنات احلّداد لها:

-�صن�صاعدها بطريقتنا، اأّما اأنِت فاخرجي من هنا، املدينة يف حالة من 
الفو�صى، و�صتلفتني اإليك االأنظار، ولن يتمّكن ال�ّصادن من حمايتك.

انطلقت »ُمونار�ض« مع اأّم »َمرَمر« جتاه قرية »اأُوركا«، بينما بداأت طيور 
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الورا�صني تفد اإىل مدينة ورا�صني يف اأفواج، غّطت اأ�صقف البيوت، وحّطت 
على النوافذ والزروع  واالأ�صجار، وظللت ال�صماء يف �صكل مهيب، اإّنه يوم 
بائ�ض، لقد ُقتل اليوم رجل نبيل كما ٌقتل ال�صيخ »َرْجوان« من قبل...وطيور 
الورا�صني ال جتتمع اإاّل خلطب جليل، ورمّبا �صيحدث قريًبا ما مل يكن يف 

احُل�صبان.
وخلت  النوافذ  ُغّلقت  اجلميع،  واختباأ  بيوتهم،  اإىل  املدينة  اأهل  فّر 
الّرياح  ا�صتّدت  اأ�صباح،  مدينة  �صارت  وكاأّنها  ال�صكون،  وعّم  الطرقات، 
وكان لها دوي خميف، طيور الورا�صني تدور يف ال�ّصماء، وهاهي ال�صماء 

قد امتالأت بالغيوم...
اأفزع �صوت مزالج باب الّزنزانة »ُمورُفو«، انتف�صت واقفة عندما راأت 
ترتديه  الذي  ُي�صبه  بو�صاح  اإليها  يدها  ومتّد  زنزانتها  اإىل  تدلف  امراأة 
الو�صاح  »ُمورُفو«  ارتدت  وتتبعها،  ثيابها  فوق  ترتديه  اأن  وتخربها  متاًما 
واأخفت وجهها مبنديل كما كانت تفعل تلك املراأة و�صارت خلفها، توقفتا 
اأمام احلار�ض الذي مّد يده فو�صعت املراأة فيه كي�ًصا من اجللد ا�صطّكت 
فيه النقود ببع�صها فاأ�صدرت �صوًتا فاأدركت »ُمورفو« اأّنها ِر�صوة، منعهما 

من اخلروج وقال هام�ًصا ويف عينيه تر�صو نظرة غا�صبة:
-هذا ال يكفي...

قالت املراأة با�صتنكار:
-ياجل�صعك!

َزجرها احلار�ض قائاًل:
ربت على راأ�صي وفقدُت الوعي! -اأن�صيِت اأنني �صاأّدعي اأّنني �صُ

هّزت كتفيها وقالت:
-وكاأّنهم �صي�صاألونك عنها!
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مدت يدها بكي�ض اآخر وغر�صت عينيها يف عينيه وقالت بحّدة:
-اإّياك اأن تطلب املزيد.

ُثّم  مثلها،  »ُمورُفو«  ففعلت  راأ�صها  على  الو�صاح  قلن�صوة  املراأة  رفعت 
�صارت املراأة بخطى �صريعة وخلفها هرولت«ُمورفو« من ممر الآخر، هم�صت 

وهي مت�صك بذراعها:
-نحن جاريتان من جواري االأمرية »َمثابة« اأفهمِت؟ 

هّزت »ُمورُفو« راأ�صها موافقة فتابعت املراأة التي بدا من كالمها اأّنها 
جارية يف الق�صر:

واأر�صلتني  لك  حدث  مبا  �صمعت  فاالأمرية  لتهربي،  �صاأ�صاعدك   -
الأحررك.

ُثّم غرّيت اجلارية نربة �صوتها وقالت ب�صجن:
حّبها  اأ�صرية  هي  وتبقى  ا�صتطاعتها  قدر  املاأ�صورات  حُترر  -امل�صكينة 

لزوجها »اأَ�ْصَهم«.
ُثّم عادت تهم�ض لـ»ُمورُفو«:

-ا�صمعي، ال تعودي اإىل »َوَرا�صني« مّرة اأخرى وارجعي لقومك.
مل تنب�ض »ُمورُفو« ببنت �صفة، تبعتها يف �صمت، �صعدتا للطابق العلوي 
حيث دلفتا جناح االأمرية »َمثابة«، زوجة االأمري »اأ�صهم« الذي زهد فيها 
ومل ياأبه ل�صغفها به، ما زال فراق زوجته وفقدانه البنه يوؤمله، كانت »َمثابة« 
دلفت  حزن،  �صحابة  اجلميل  وجهها  على  حطت  وقد  �صكون،  يف  جتل�ض 

»ُمورُفو« مع اجلارية، واألقتا التحّية على االأمرية »َمثابة«، قالت اجلارية:
-تلك هي الفتاة يا موالتي.

التفتت »َمثابة« وقالت ب�صوت واهن:
-هل عرثتّن على اأُختها؟
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قالت اجلارية:
-بنات احلّداد يقلن اإّنها هربت لقرية »اأُوركا« مع امراأة اأخرى، اأر�صلهما 

�صاِدن املعبد اإىل ُهناك.
هّزت االأمرية »َمثابة« راأ�صها وقالت:

-بنات احلّداد يقّدمن الكثري، ذّكريني اأن اأُكافئهّن.
ُثّم قالت االأمرية »َمثابة« لـ»ُمورُفو«:

لقرية  الطريق  على  يدّلك  من  معك  �صاأُر�صل  عزيزتي،  يا  حّرة  -اأنِت 
»اأُوركا« لتلحقي باأُختك.

ُثم التفتت جتاه جاريتها وقالت:
-زّوديها باملال وبالثياب اإن احتاجت.

نومها  لغرفة  املوؤدي  الباب  نحو  و�صارت  »َمثابة«  االأمرية  ا�صتدارت 
ة، كادت اجلارية تن�صرف وهي ت�صحب »ُمورُفو« من ذراعها، لوال  اخلا�صّ

اأّن االأخرية ك�صفت عن وجهها وقالت:
-لكنني اأوّد ا�صرتداد اأدواتي اأّواًل يا موالتي و...

قاطعتها اجلارية وهي تقر�ض يدها قائلة:
-ا�صكتي، اأال يكفيك اأّنها اأطلقت �صراحك! هذا �صيعّر�صها للم�صاءلة.

الرقيقتني  �صفتيها  َر�صمت على  بوقار،  »َمثابة«وجل�صت  االأمرية  عادت 
ابت�صامة واأ�صارت اإليها لتقرتب و�صاألتها وهي تتمّعن يف مالمها:

-ما ا�صمك؟
-»ُمورُفو«

-وما كانت اأدواتك تلك يا »ُمورُفو«؟
قالت »ُمورُفو« وهي تخّل�ض ذراعها من قب�صة اجلارية:



215

�صنمر�ض  ورفيقتي  اأتناوله  مل  اإن  خا�ّض  وترياق  ة،  اخلا�صّ -اأ�صلحتي 
ورمّبا �صنموت.

رفعت االأمرية حاجبيها وقالت:
-متوتان! األهذه الّدرجة!

�صمتت االأمرية هنيهة وعادت تتمّعن يف مالمح »ُمورُفو« الغريبة، مل 
حتّب اأن جترح �صعورها مبالحظة توؤملها فقالت بلطف:

-تبدين خُمتلفة عّنا يا عزيزتي، من اأّي البالد اأنِت؟
تها، وكانت االأمرية تن�صت اإليها بف�صول  بداأت »ُمورُفو« حتكي لها ق�صّ
جميل، بعد اأن اأخربتها اأّنها من احلورائيات، وبعد �صهقات الّده�صة من 
اجلارية وهي ُتن�صت اإليها مع االأمرية »َمثابة«، واالأمرية ت�صتوقفها من اآن 
الآخر وت�صاألها عن املحاربني والُكتب وهم�ض الّرياح، وتلك الق�ص�ض التي 
�صمعت عنها من هنا وُهناك، �صاعت االأُلفة بني الثالثة، واأِن�َصْت االأمرية 
»َمثابة« لـ»ُمورُفو« وقررت اأن تعاونها ال�صرتداد اأ�صلحتها والرتياق، واأر�صلت 
ا من حر�صها اخلا�ّض تثق به ليقوم باملهمة، جل�صت »ُمورفو«  حار�ًصا خمل�صً
يف حرية تنتظره، فبعد اأن علمت اأّن االأمري »اأَ�صهم« زوج االأمرية »َمثابة« 
االأمرية  ُتخرب  هل  نف�صها  يف  تت�صاءل  كانت  »ُهرُهور«  اأبو  هو  يكون  رمّبا 
ة  وخا�صّ ال،  اأم  »حمزة«  عنه  اأخربها  الذي  »ُهرُهور«  الغالم  »َمثابة« عن 
اأن »حمزة« اأخربها يف الزنزانة اأّنهم ُيخفون اأمره حفاًظا على �صالمته، 

قررت اأن تخفي اأمره، باغتتها االأمرية »َمثابة« قائلة:
-واأنِت يا »ُمورُفو«، هل خرجِت بحًثا عن والديك مثل »ُمونار�ض«؟

-ال.
-ملاذا خرجِت اإًذا؟

-جمّرد ف�صول، اأردت اأن اأرى العامل خارج الغابة فقط، واأعي�ض حّرة 
اأّما  الَبْيَل�َصان،  لغابة  ما  يوًما  �صاأعود  لكنني  وجيزة،  لفرتة  نف�صي 
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»ُمونار�ض« فهي حالة فريدة ال تتكرر كثرًيا، طفرٌة نادرة، اإّنها ُت�صبه 
امللكة »احلوراء«.

عقدت االأمرية »َمثابة« حاجبيها و�صاألت:
-ومن هي امللكة »احلوراء«؟

احل�صا�صية  تلك  لديها  وكان  احلورائيات،  من  كانت  عظيمة،  -ملكة 
املفرطة التي طغت على »ُمونار�ض«، كانت ُت�صبهنا يف مالمنا، تلك 

العيون، وهذه االأ�صنان، وهذا االأنف، وهذان احلاجبان.
اقرتبت »ُمورُفو« من وجه االأمرية »َمثابة« وظّلت ُت�صري لوجهها وعينيها 

واغت�صبت ابت�صامة لُتظهر لها اأ�صنانها املتباعدة واأ�صافت:
-كانت قبيحة مثلي...انظري.

ابت�صمت االأمرية »َمثابة« وم�صحت بلطف على وجنتها وقالت لها:
-ل�صِت قبيحة...اأنت جميلة يا »ُمورُفو« اأحببُت وجهك ومالمك.

امللكة  عن  قائلة  واأكملت  االأمرية  بكلمات  تاأّثًرا  »ُمورُفو«  ُتظهر  مل 
»احلوراء«:

-عندما التقت امللكة »احلوراء« بزوجها الذي اأحّبها كما هي مبالمها 
تلك، طافت بنف�صها ال�ّصعادة، وزادها هذا قّوة وثباًتا، مّرت بالطور 
امَلَلكي، مرحلة ُت�صبه ال�صرنقة، ُتغرّي فيها احلورائية تكوينها وجلدها 

ومالمها وتن�صج، فتكون اأكرث جمااًل من ذي قبل.
قالت االأمرية »َمثابة« ب�صوت متهّدج:

يا  فرا�صات  وكاأّنكن  كال�صحر!  املحبني  على  احلّب...اأثره   اأروع  -ما 
»ُمورُفو«!

قال »ُمورُفو« ب�صوت خال من العاطفة:
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-قد ُن�صبه الفرا�صات، لكّننا اأ�صرى ملهامنا التي نوؤديها، اأّما الفرا�صات 
فحّرة، يكفيها اجلناحان تطري بهما حيث ت�صاء!

-ال ريب اأّنك تتمنني املرور بطور الُن�صج امَلَلكي هذا.
هّزت »ُمورفو« راأ�صها نافية وقالت بت�صميم:

-ال.
-كيف؟

-ال اأحتاج اإىل ما احتاجت اإليه امللكة »احلوراء« قبل اأن تكون ملكّة، وال 
اأملك نف�ض م�صاعر رفيقتي »ُمونار�ض«، ال يوؤملني اأّن مالمي هكذا! 

وال اأ�صعر باالحتياج والنق�ض لكينونة اأخرى، ل�صُت يف حاجٍة للحب! 
اأطلقت االأمرية »َمثابة« تنهيدة وقالت:

رفيقتك  وم�صكينة  هذا!  لقولك  اأنِت  للحّب!..م�صكينة  نحتاج  -كّلنا 
»ُمونار�ض«، �صُت�صاب باخليبة عندما تكت�صف حقيقة العامل هنا...

طالعتها »ُمورُفو« با�صتغراب و�صاألتها:
-ملاذا؟

نف�صها  على  وطغت  اجلميلتني،  بعينيها  »َمثابة«  االأمرية  اإليها  رنت 
عاطفة غالبة فقالت بتاأّثر:

-�صار احلّب الذي جعل احلوراء ملكة وحّولها الأنثى جميلة اأمًرا نادر 
الوجود يا عزيزتي! قلبي يتفّطر واأذوب ع�صًقا يف زوجي وهو ال ُيبايل.
للحب وهي  »ُمونار�ض«  واأنِت جميلة! فكيف تطمح  ُيحّبك  -اأراأيت؟ مل 

كما هي!
قالت االأمرية »َمثابة« بتاأّثر:

- قد اأكون جميلة لكنني مل اأجنح يف هّز اأوتار قلبه لي�صعر باللهفة للقاء، 
ولرياين كّل مّرة يراين فيها وكاأّنها اأّول لقاء لنا، لتت�صارع دّقات قلبه 
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عندما ينظر اإىل عينّي، وُت�صحب روحه من بني جنبيه عندما اأغيب 
عنه، ورمّبا تنجح هي مع اأحدهم! قد يحالفها احلّظ يا »ُمورُفو«.

-وهل ما و�صفتيه من اختالج للقلب هو احلّب؟
-نعم هو يا »ُمورُفو«.

-هل ت�صعرين مبا و�صفِته عندما تنظرين لزوجك؟
-نعم، فاأنا...اأع�صقه، قد ُيعاملني ب�صهامة لكّنه...مل يحّبني حتى االآن!
باأدوات  احلار�ض  عاد  فقد  حوارهما،  فقطعت  فجاأة  اجلارية  دلفت 
»ُمورفو«، كان يحمل �صيفها وكنانة �صهام وقو�ض غريب ال�ّصكل، وقارورتني 
على  االنزعاج  بدا  الرتياق،  قوارير  باقي  حتّطمت  فقد  فقط،  رفيعتني 
اأ�صلحتها  تناولت  فقد  االن�صباط،  �صريعة  كانت  لكّنها  »ُمورُفو«،  وجه 
وحملت القارورتني وحّيت االأمرية التي �صّدت على يدها وكانت تعلم مدى 
قلقها على »ُمونار�ض« ف�صمحت لها باالن�صراف، خرجت »ُمورفو« برفقه 
احلار�ض الذي �صار معها يف طرقات املدينة ال�صامتة، راأت الطيور يف كّل 
ما  خلطب  اأتت  وقد  الورا�صني  طيور  اأّنها  فاأخربها  عنها،  ف�صاألته  مكان 
بعد حدوثه، تركها حار�ض  اإاّل  يعرفونه  لكّنهم كالعادة ال  �صيحدث قريًبا 
جتاه  لها  واأ�صار  اخلارجي،  »َوَرا�صني«  مدينة  �صور  عند  »َمثابة«  االأمرية 
قرية »اأُوركا«، وعندما ان�صرف رفعت طرف ثوب اجلواري الذي ترتديه 

وانطلقت ترك�ض باأق�صى �صرعتها جتاه قرية »اأُوركا«.

r
17       

وركا«
ُ
قرية »أ

 »بع�صهم يبقى حّيا يف حنايانا واأفئدتنا وعقولنا واإن غاب حتت الرتاب«
هذا ما كان ُيردده »حمزة« يف نف�صه بعد اأن َرَم�ض قرب »ُمويل« بيديه وغادر 
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املكان الذي ُدفن فيه مع ال�صّيد »ِه�صام«، عاد لبيت ال�صيافة وتقّدم الأقرب 
مقعد وجل�ض منهوك القوى، بعد دقائق كان ال�صّيد »ِه�صام« غارًقا يف النوم 
فقد كان متعًبا للغاية، دلف«ُهرُهور« وهو يبكي وفور اأن راأى »حمزة« اأ�صرع 

ليختبئ يف ح�صنه وقال بعفوية عن »ُمويل« الذي اأحّبه:
-ُكنت اأ�صعر اأّنه اأبي واأُمي واأهلي! 

قال »حمزة« وهو يرّبت على ظهره:
-واأنا!

-هل �صرتحل وترتكني هنا؟
-�صاأبحث عن اأ�صرتك اأّواًل، ولكن كما اتفقنا، ال ُتخرب اأحًدا ب�صّرك.

ُثّم تذّكر جراحه ف�صاأله عنها قائاًل:
- اأخربين كيف هي جراح ظهرك؟

قال »ُهرُهور« وقد بدا االرتياح على وجهه:
-لقد عاجلتها مياه الينابيع، انظر...

خلع »ُهرُهور« قمي�صه فراأى »حمزة« ظهره وكاأّنه مل ُي�صب باأّي جرح 
مباء  غ�صله  من  فقط  احد  يوم  بعد  تغري  وقد  الغالم  جلد  راأى  قبل!  من 
ينابيع »َوَرا�صني«! وظهرت عليه عالمات غريبة، و�صع اأ�صابعه عليها بحذر 

فباغته »�ِصنّمار« عندما دلف البيت فجاأة وهو يقول:
�صتختفي  العمرية،  املرحلة  تلك  يف  جلودنا  على  تظهر  الزوائد  -تلك 
عندما  فقط  الزوائد  تلك  و�صتظهر  �صماكة،  جلده  ويزداد  قريًبا 

يغو�ض يف املاء.
اأّن هناك  لـ»حمزة«  بدا  »�صنّمار« وعانقه،  واقرتب من  الغالم  ابت�صم 
نوًعا من ال�صداقة ن�صاأ بينهما، ابت�صم »حمزة« ابت�صامة حزينة مغت�صبة 

وقال لـ»�ِصنّمار«:
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ا يف الهواء كـ»�َصاهور«؟ -ملاذا ال تطري اأنت اأي�صً
يحت�صن  كان  الذي  الغالم  �صعر  يداعب  وهو  وقال  »�ِصنّمار«  �صحك 

جذعه بذراعه:
-هو يطري يف الهواء، واأنا اأغو�ض حتت املاء.

ُثّم اأردف وعيناه جتوالن يف الغرفة:
اأّمي  لكّن  االأمر،  عّنا  ُيخفي  يفعلها...كان  اأّنه  »�َصاهور«  ُيخربنا  -مل 
الحظت ما يفعله بثيابه فاأدركت اأّنه كاأبي، واأخربتني مراًرا اأّنها تظّن 
اأّنه نقّي اخلبيئة، لهذا يعتزلنا دوًما، يخجل من تلك امليزة، وال ُيحّب 
عندما  اأّنه  يعلم  والأّنه  هكذا،  الأّنه  واحرتام  بحّب  الّنا�ض  يعامله  اأن 
يخطئ �صيفقدها فيفت�صح اأمره، وي�صبح عر�صة ل�صخرية االآخرين.

-اأن تكون مميًزا قد يكون �صبًبا يف تعا�صتك.
�صاأله »�ِصنّمار« ُمتعجًبا:

-كيف؟
اأطرق »حمزة« قائاًل:

الأّنك  خمتلفة  بطريقة  ُيعاملونك  عندما  تارة  االآخرون،  -�صيظلمك 
ممّيز،  الأّنك  ُقدراتك  فوق  هو  مبا  ُيطالبونك  عندما  وتارة  مُمّيز، 
وعندما يطالبونك باملثالية املُطلقة الأّنك مُمّيز، وقد يكرهك البع�ض 

لنف�ض ال�صبب!
هّز »�ِصنّمار« كتفيه قائاًل:

-ال اأرى هذا
-لكّنني اأظّن اأّن »�َصاهور« يرى هذا!

-رمّبا!
-اأين ذهب »�َصاهور«؟
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-عاد للمعبد، ويرف�ض لقاء الّنا�ض، حّتى اأُّمي!
قال »حمزة« وهو مُي�صك براأ�صه:

-فلنذهب اإليه غًدا.
 ان�صرف »�ِصنّمار« بعد اأن حّياه وكان قد بداأ يعامله بلطف اأكرث من ذي 

قبل، واأقبل »ُهرُهور« على »حمزة« ي�صاأله:
-اأين �صاأنام؟

»حمزة«  حلديث  ُين�صت  كان  اأّنه  بدا  الذي   »ه�صام«  ال�صّيد  ا�صتدار 
و»�ِصنّمار« ومّد ذراعه للغالم فهرول جتاهه وتو�ّصد ذراعه ونام مطمئًنا، 
فابت�صم »حمزة« ل�صنيعه معه، ومتدد على فرا�صه هو االآخر وو�صع يديه 
مع  حواراته  ي�صرتجع  وهو  الغرفة  �صقف  يف  يحّدق  واأخذ  راأ�صه،  خلف 

»ُمويل«، حتى غلبه النوم.

r
وركا«

ُ
قرية »أ

طرقات واهنة على الباب اأيقظت »�َصاهور« يف احلال، فقد كان ال�صكون 
يعّم كّل �صيء حوله، قال وهو يقف م�صتنًدا على احلائط:

-من بالباب؟
قالت »ُمونار�ض« وهي ترجتف:

-»ُمونار�ض«.
�صاحت اأّم »َمرَمر« تتعجله ليفتح الباب:

-افتح لنا اأرجوك، ابنتي �صتموت.
املطر،  بالّدخول هرًبا من  »َمرَمر«  اأّم  فاأ�صرعت  الباب  »�َصاهور«  َفتح 
»�َصاهور«  باالأر�ض وهي حتملق يف عيني  »ُمونار�ض«  اأقدام  ت�صّمرت  بينما 



222

�صوتني  مّيز  قد  وكان  املت�صارعة،  الأنفا�صها  ُين�صت  كان  يغرقها،  واملطر 
اأنثويني خمتلفني! ف�صعر اأّن هناك اأخرى تقف اأمامه غري التي دلفت للتّو، 

فقال وهو يدير راأ�صه جهة اليمني:
-ادخلي من ف�صلك لكي اأُغلق الباب.

�َصَطم  »َمرَمر«،  اأّم  بجانب  االأر�ض  على  وتكّورت  »ُمونار�ض«  دلفت 
يف  الكلمات  نف�ض  تكرر  »َمرَمر«  اأّم  كانت  وا�صتدار،  الباب  »�َصاهور« 

ا�صطراب:
-�صتموت ابنتي، �صتموت »َمرَمر«.

معبد  يف  وباأّمها  بها  ولقاءه  »َمرَمر«  تذّكر  اأن  بعد  »�َصاهور«  �صاألها 
»َوَرا�صني«:

-هل عرثمت على من يحملها لغابة الَبْيَل�َصان يا اأّم »َمرَمر«؟
قالت االأّم ب�صوت تخنقه العربات:

-ال...لي�ض بعد، لكّن »ُمونار�ض« اأخربتني اأنها تعرف الطريق اإىل هناك 
ورمّبا �صت�صاعدين.

قال »�َصاهور« وهو ي�صري نحو باب غرفته امللحقة ب�صالة املعبد الب�صيط:
-�صاأح�صر لها ع�صاًل لعّله ُيفيُدها.

قالت »ُمونار�ض« واأ�صنانها ت�صطّك ببع�صها البع�ض:
ا �صيفيدها، هي حتتاج فقط   -�صتكون بخري، لقد �صقيتها ترياًقا خا�صًّ

لبع�ض الوقت، لكّن اأُّمها ال ت�صرب وتتعّجل لقلِقها ال�صديد عليها.
ُثّم اأردفت وهي ترنو اإليه:

-مل اأتخّيل اأّننا �صنجدك يف اأّول دار منّر بها يا �صّيد »�َصاهور«، اأخربنا 
اإليك،  اأر�صلنا  »اأُوركا«، لقد  اأّن ن�صاأل عنك داخل قرية  �صادن املعبد 

ونحن نحتاج لعونك.
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من  ثوبان  يديه  ويف  وعاد  غرفته  ودلف  �ضمت  يف  »�َصاهور«  �صار 
ال�صوف، مّد يده لـ»ُمونار�ض« بثوب منهما وقال باأدٍب جّم:

لي. -تف�صّ
تناولت »ُمونار�ض« الثوب من يده وتدّثرت به، اأّما اأّم »َمرَمر« فقد دّثرت 
ابنتها بالثوب االآخر، وحملتها يف ح�صنها وجل�صت بجوار »ُمونار�ض«، جل�ض 
بف�صول  »ُمونار�ض«  �صاألته  االآخر،  م�صتنًدا بظهره على احلائط  »�َصاهور« 

�صديد:
-اأين ال�ّصاب االآخر الذي اأخرجَته من البئر اليوم يا �صيد »�َصاهور«؟

التفت »�َصاهور« بانزعاج عندما اأدرك اأّنها راأته وهو ُي�صاعد »حمزة«، 
قال بعد �صمت ق�صري:

-يف بيت ال�صيافة داخل القرية، ملاذا ت�صاألني عنه؟
اأنا ورفيقتي يف ال�ّصوق، كان  اأ�صكره الأّنه قام بالّدفاع عّني  اأن  -وددت 
موته  اأحزنني  اليوم،  امللك  حّرا�ض  قتله  الذي  االآخر  ال�ّصاب  معه 

للغاية، فقد حاول الّدفاع عّنا هو االآخر.
�صاألها »�َصاهور«:
-واأين رفيقتك؟

-ما زالت بال�ّصجن، األقى احلّرا�ض القب�ض عليها مع هذا ال�ّصاب، واأوّد 
�صاعدها... اأن اأُ�صاعدها، ال اأدري كيف �صاأُ�صاعدها، لكنني ال بّد اأن اأُ
ا، وطلنب مّني  اأخربتني بنات احلّداد اأّنهن �صيحاولن م�صاعدتها اأي�صً
اخلروج من مدينة »َوَرا�صني« مع اأّم »َمرَمر«، وليتني ما خرجت، فاأنا 

اأ�صعر بالذنب!
عاد »�َصاهور« ي�صاألها:

-ومن اأين اأتيتما اأنِت ورفيقتك؟
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اأجابت اأّم »َمرَمر« هذه املّرة قائلة:
كانت  لقد  »َمرَمر«،  كابنتي  حورائيتان  اإنهما  »الَبْيَل�َصان«،  غابة  -من 
روؤيتي لـ»ُمونار�ض« ب�صارة خري، اأخرًيا راأيت فتاة ُت�صبه ابنتي وما زالت 
والكثريات  الغابة،  يف  اأف�صل  يكّن  اأّنهن  اأخربتني  احلياة،  قيد  على 

يع�صن هناك يف �صالم واأمان، وال يخرجن من الغابة.
قال »�َصاهور« متعجًبا:

الغابة  من  ورفيقتها  »ُمونار�ض«  خرجت  فلماذا  حق  هذا  كان  -اإن 
هناك  من  لرحيلهما  اأن  �صّك  ال  »َوَرا�صني«؟  مدينة  ودلفتا  وحدهما 

�صبًبا وجيًها!
التفتت اأّم »َمرَمر« جتاه »ُمونار�ض« وطالعتها بنظرة ميلوؤها الت�صاوؤل، 

كانت تنتظر منها اإجابة، قالت »ُمونار�ض« على ا�صتحياء:
-لقد هربنا!

فزعت اأّم »َمرَمر« و�صاألتها:
-ملاذا؟ هل وقع عليكما اأذى من اأحٍد هناك؟

هّزت »ُمونار�ض« راأ�صها نافية وقالت:
-ال، لكنني... ا�صتقت اإىل اأهلي، وخرجُت للبحث عنهم. 

واأ�صافت ب�صوت ت�صوبه رّنة حزن:
فيها،  ومن  »َوَرا�صني«  مدينة  كرهت  لقد  اأخطاأت،  اأنني  يبدو  -ولكن 
وهم  ال�ّصوق  يف  الّرجال  اأعني  يف  راأيته  الذي  االزدراء  هذا  وكرهت 
باأقبح  ورموين  باأل�صنتهم،  جلدوين  ومالمي،  وجهي  اإىل  ينظرون 
ال�صفات، لي�ض هذا وح�صب، بل هم يرون الن�صاء متاًعا ُيباع وُي�صرتى 

ومُيتهن! ال بّد اأن اأعود للغابة.
ُثّم اأ�صافت ب�صوت حزين:
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- لقد و�صفوين يف »َوَرا�صني« بالـ»م�صخ«!
اأطلق »�َصاهور« تنهيدة وقال:

زالوا  وما  قبل!  من  اأّمي  على  قالوها  فقد  »ُمونار�ض«،  يا  حتزين  -ال   
يطلقونها على �صعب اأُوركا باأكمله.

قالت اأُّم »َمرَمر« ب�صوت مطمئّن:
-لقد حت�ّصنت »َمرَمر«، �ًصكًرا لك يا »ُمونار�ض«، يبدو اأّن هذا الرتياق 

اأفادها واحلمد هلل.
اأ�صار »�َصاهور« جتاه غرفته وقال لهما:

-ادخال اإىل غرفتي فهي اأكرث دفًئا من �صاحة املعبد هنا، و�صاأنام هنا 
الليلة..

قالت »ُمونار�ض« بعفوية:
اأعظم،  بناوؤه  »َوَرا�صني«  معبد  للغاية،  �صغري  اإّنه  معبد؟  هذا  -وهل 

واأعمدته الرخامية رائعة كما اأّنها اأكرث طواًل، و....
قاطعها »�َصاهور« وهو يقول بثقة:

معبد  لها  و�صيكون  »اأُوركا«،  ل�صعب  عظيمة  مدينة  �صنبني  ما  -يوًما 
عظيم، ودواوين، ومدار�ض، وبيمار�صتان للعالج.

غ�صنت »ُمونار�ض« حاجبيها و�صاألته:
»َوَرا�صني«  يا �صّيد »�َصاهور«؟ �صعب  ت�صعر باالنتماء  -الأّي �صعب منهما 

اأم �صعب »اأُوركا«؟
افرّت ثغر »�َصاهور« عن ابت�صامة اأ�صاءت وجهه وهو يقول:

-خلالقهما!
ا�صتدار »�َصاهور« جتاه احلائط وتو�ّصد ذراعه لينام، فقامت اأّم »َمرَمر« 
وحملت ابنتها ودلفت الغرفة، وتبعتها »ُمونار�ض«، ُثّم خرجت »ُمونار�ض« 
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الثوب  واألقت  اأ�صابعها  اأطراف  على  ت�صري  وهي  فرتة  بعد  اأُخرى  مّرة 
الغرفة   نحو  وهرولت  »�َصاهور«  كتف  على  به  تتدّثر  كانت  الذي  ال�صويف 

مّرة اأخرى واأغلقت الباب وقلبها َيخفق ب�صّدة.

r
ب�صيء  تعرّث  لكّنه  يخرج  كاد  الباب  وفتح  ُمبكًرا،  »�َصاهور«  ا�صتيقظ 
على  عرثت  فقد  الباب،  اأمام  تنام  »ُمورُفو«  كانت  وجهه،  على  اأ�صقطه 
»ُمونار�ض«  اأن  فاأدركت  االأر�ض  على  ملقاة  الرتياق  قوارير  من  قارورة 
بالّداخل، حاولت طرق الباب لياًل لكّنه مل ي�صمعها، وثبت واقفة واأعانته 
على النهو�ض، اعتذرت اإليه وقد اأدركت اأّنه �صرير، كانت تنظر اإىل حذائه 

احلديدي وهو ي�صاألها:
-من اأنِت؟

قالت وهي حتّدق يف وجهه:
-ا�صمي »ُمورُفو«، واأنت؟

-اأنا »�َصاهور«
�صيقمن  اأّنهن  رفيقتك  اأخربتني  �صدقن،  احلّداد  بنات  اأّن  -يبدو 

مب�صاعدتك على الفرار.  
»ُمونار�ض«! هل تعرفها؟

-نعم، وهي هنا بالّداخل.
الباب  لقد طرقت  اأُوركا؟  �صعب  األ�صت من  ت�صمعني؟  -ولكن كيف مل 
ب�صّدة، يقولون اإّن اأفراد �صعب اأُوركا ينامون ن�صف نومة كما احليتان 

يف املاء، ويظل ن�صف عقلهم يقًظا طوال الليل؟
كانت »ُمورُفو« قد �صاألت اجلارية التي اأخرجتها من ال�ّصجن عن �صعب 

»اأُوركا«، واأخربتها بالكثري، ابت�صم »�َصاهور« قائاًل:
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-الأنني هجني، وقد ال يرث الُهجناء تلك امليزة، فاأّمي من االأُوركا، لكّن 
اأبي من اأهل »َوَرا�صني«.

»�َصاهور«  وتوّجه  »ُمونار�ض«،  عن  باحثة  بالدخول  »ُمورُفو«  اأ�صرعت 
نحو البوق املعّلق على اجلدار ليقوم بتنبيه غالمه الذي يرافقه وُي�صاعده 
لكي ُيح�صر احلليب واخلبز وبع�ض الفاكهة ل�صيوفه. مّر الوقت �صريًعا، 
حت�ّصنت »َمرَمر«، وكانت اأّمها ممتنة لـ»ُمونار�ض« التي اآثرت ال�صغرية على 
نف�صها و�صقتها الرتياق، كانت »ُمورفو« قلقة للغاية، فالرتياق يو�صك على 
لتقنعها  »ُمونار�ض«  اإىل  تتحّدث  اأن  واأرادت  �صتحتاجه،  وكلتاهما  النفاد 
الغابة  »َمرَمر«، فاحلياة خارج  ال�صغرية  الَبْيَل�َصان مع  اإىل غابة  بالعودة 
ال تبدو كما كانت تظّنها الفتاتان، لكّنها الحظت عليها �صرودها، و�صمتها 
منها  اقرتبت  »�َصاهور«،  عن  عينيها  ترفع  ال  اأّنها  الحظت  كما  الطويل، 

وقالت هام�صة لها:
-ما بك يا فتاة؟

قالت »ُمونار�ض« متعجبة من �صوؤالها:
-ما بي يا »ُمورُفو«!

-ملاذا تنظرين اإىل »�َصاهور« هكذا يا »ُمونار�ض«؟
-ال اأدري! 

-توقفي ف�صتلفتني النظر اإليِك كما اأّنه فعل ال يليق بالفتيات املهّذبات.
�صعرت »ُمونار�ض« باخلجل من رفيقتها، والح على وجهها �صبح ابت�صامة 
الغالم  �صبقهم  اأُوركا،  قرية  اإىل  خلفه  لي�صرن  »�َصاهور«  ناداهن  حزينة، 
»ُمونار�ض«  كانت  الثابتة،  وبخطوات  بع�صاه  »�َصاهور«  و�صار  له،  التابع 

تهرول خلفه، �صاألته يف ف�صول وهي حتاول مازاة خطواته:
-كيف ت�صري هكذا وحتفظ الطريق واأنت ال تراه؟

قال »�َصاهور« بثقة:
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-اأنا اأحفظ كل �صرب هنا يا »ُمونار�ض«
-وكيف تعرف اأنني »ُمونار�ض«؟

منك  جدية  اأكرث  فهي  »ُمورُفو«،  رفيقتك  �صوت  عن  خمتلف  -�صوتك 
و�صوتها خاٍل من العواطف واالنفعاالت، اأّما اأنِت ف�صوتك اأكرث دفًئا 

وحما�ًصا، كما اأّنك تتحدثني ب�صرعة.
�صحكت »ُمونار�ض« وو�صعت يدها على فمها، كانت تخجل من اأ�صنانها، 

اأرادت اأن ُتخفيها رغم اأّنها تعلم اأّنه ال يراها، �صاألته بعفوية:
-عيناك تبدوان �صحيحتان! كيف فقدت ب�صرك؟

توقف لوهلة، ُثّم عاد ل�صريه وكاأّنه مل ي�صمعها، فقالت وهي ُتلّح عليه:
-ال تغ�صب من �صوؤايل واأجب عليه رجاء، اأُريد حًقا اأن اأعرف!

لت�صري  تناديها  »ُمورُفو«  ظّلت  بينما  �صريه،  يف  وا�صتمر  ُيجبها  مل 
بجوارها، فقد تطوعت حلمل »َمرَمر« بعد اأن الحظت اأّن اأُّمها ت�صكو من 
اآالم ظهرها، لكّن »ُمونار�ض« مل ت�صتجب لها وظّلت تالحق »�َصاهور« على 

الطريق، وقالت مبرح:
-اأتدري، غابة الَبْيَل�َصان اأكرث دفًئا من قريتكم، ومن مدينة »َوَرا�صني« 
ُمبكًرا،  ون�صتيقظ  ُمبكًرا  ننام  الزهور عندنا جميلة،  ا، ورائحة  اأي�صً
لنا،  قّدمته  الذي  اأحببت طعم اخلبز  ال�صوائل،  وغالب طعامنا من 
اأظّنها  لكنني  فيها،  ُولدت  التي  قريتي  تقع  اأين  اأدري  ال  لك،  �صكًرا 

بعيدة عن هنا، اأتظن اأن يل اأ�صقاء يا �صّيد »�َصاهور«؟
مل ُيجبها »�َصاهور« ومل يلتفت، لكّنه بداأ يرتّقب اإكمالها حلديثها. مل 

تتوقف »ُمونار�ض« عن الكالم، واأردفت:
-ال اأدري ملاذا مل ياأِت اأبي لزيارتي هو واأُّمي، اأمل ي�صتاقوا اإىل روؤيتي؟ 
وملاذا ال يعود كل االآباء واالأُمهات االآخرين لرفيقاتي من احلورائيات، 

ملاذا يرتكوننا هناك ويختفون لالأبد؟
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ظل »�َصاهور« �صامًتا، وظّلت تتحّدث اإليه فقالت:
واأجنب  اأتزوج  اأن  اأُريد  معهم،  و�صاأعي�ض  اهلل،  �صاء  اإن  -�صاأجدهم 
تفعل  واأرعاهاكما  واأحّبها  ابنتي وحتّبني  واأحمل  االأبناء،  الكثري من 

اأّم »َمرَمر« معها، لكنني...
توقفت عن الكالم فجاأة، فتوقف »�َصاهور« لوهلة و�صاألها قبل اأن يعاود 

ال�صري:
-لكّنك ماذا؟

-ال �صيء...ال �صيء يا �صّيدي.
�صاألها »�َصاهور« ليحّثها  البيوت تظهر لهم،  القرية، بداأت  اقرتبا من 

على احلديث مّرة اأخرى قائاًل:
ا عن عائلتها؟ -هل تبحث »ُمورُفو« اأي�صً

درا�صة  ُي�صبه  خروجها  فقط،  ف�صولية  هي  لهذا،  تخرج  مل  فهي  -ال، 
ميدانية للعوامل االأخرى، �صتعود بعد اأن تطمئن على و�صويل الأهلي.

يف تلك اللحظة تقّدمت »ُمورُفو« يف �صريها وتخطتهما وهي تقول:
-يبدو اأننا �صنعود لغابة الَبْيَل�َصان يا »ُمونار�ض«، حياة »َمرَمر« يف خطر، 

ويجب اأن ناأخذها اإىل هناك.
�صاحت »ُمونار�ض« غا�صبة:

-ال..لن اأعود للغابة، اذهبي اأنِت واتركيني هنا.
البيوت،  ال�صري نحو  »ُمورُفو« حاجبيها، وتركتهما وتقّدمت يف  عقدت 
وكانت اأّم »َمرَمر« ت�صري ببطء خلفهم جميًعا، اأّما »ُمونار�ض« فعادت ت�صاأل 

»�َصاهور«:
-واالآن، اأخربين يا �صّيد »�َصاهور«، كيف فقدت ب�صرك؟
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ته، وكان ي�صعر اأّنها تعرف الكثري  ابت�صم من اإ�صرارها على معرفة ق�صّ
عنه من حديثها مع بنات احلّداد، لكّنها ُت�صر على �صماع التفا�صيل منه، 
ته مع اأبيه، وكيف فقد ب�صره، وكانت تلك  فانطلق يروي لها بعفوية ق�صّ
الطريقة مع �صخ�ض  بتلك  نف�صه  التي يتحدث فيها عن  االأوىل  املّرة  هي 

اآخر، بل ورمّبا من املّرات الّنادرة التي يتحّدث فيها اإىل فتاة!
و�صلوا اأخرًيا اإىل قرية »اأُوركا«، وا�صتقبلتهم امللكة »اأهاليل« يف ق�صرها 
توّجه نحو  اأّنه  اأخربوه  باحًثا عن »حمزة«، فقد  »�َصاهور«  ان�صرف  بينما 
�صاطئ البحر وحده، ف�صار »�َصاهور« مع الغالم »ُهرُهور« يبحثان عنه، كان 
الطريق املنحدر من م�صاكن »اأُوركا« جتاه �صاطئ البحر �صاكًنا وخالًيا من 
املاّرة يف هذا الوقت، اأ�صوات طيور النور�ض تن�صاب �صجّية يرتدد �صداها 
يف االأكواخ اخلالية القريبة من املاء كما تفعل االأ�صداف اخلالية عندما 
غّطى  الذي  املاء  و�صط  يقف  »حمزة«  كان  وتتخللها،  البحر  رياح  تهّب 
التفت  االأمواج،  جرفتها  اخل�صب  من  بقطعة  مُي�صك  وكان  �صاقه،  ن�صف 
الوا�صعة  االبت�صامة  تلك  الحظ  »ُهرُهور«،  �صحكات  �صوت  �صمع  عندما 
على وجه »�َصاهور« والتي مل يرها من قبل منذ اأن التقى به! اأقبل عليهما 
مع  حديثه  بعد  ة  وخا�صّ قبل  ذي  من  مرًحا  اأكرث  بالفعل  »�َصاهور«  وكان 
من  املوؤملة  الذكريات  تلك  الإخراج  حاجة  يف  كان  اأّنه  يبدو  »ُمونار�ض«، 
بدنّوه من مكان  �صعر  كثرًيا، عندما  بها خفف عنه  البوح  �صدره، جمّرد 

»حمزة« قال مازًحا:
-هل قررت اأن تتحّول اإىل حوِت من حيتان »اأُوركا« اأّيها املُحارب؟

اغت�صب »حمزة« ابت�صامة �صريعة وقال:
-لي�ض قبل اأن تفعلها اأنت اأواًل يا »�َصاهور«!

تغرّيت مالمح »�َصاهور« فجاأة! وكاأّنه اكت�صف للتّو اأّنه اقرتب من ماء 
بذراعه  »حمزة«  فاأم�صك  ي�صقط  كاد  اخللف،  اإىل  بحذٍر  تراجع  البحر، 

وقال بقلق:
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-ما بك يا »�َصاهور«؟
-ال �صيء، لنبتعد عن البحر...اأرجوك!

»اأُوركا«،  قرية  ب�صاتني  من  �صغري  ُب�صتان  يف  وجل�صا  املاء،  عن  ابتعدا 
»�َصاهور«  »حمزة«  �صاأل  بجوارهما،  الفرا�صات  ُيطارد  الغالم  وانطلق 

بف�صول:
-ملاذا ابتعدت عن ماء البحر بتلك الطريقة يا »�َصاهور«؟

و�صع »�َصاهور« يده على �صدره وقال:
-اأ�صعر باالختناق كّلما اقرتبت من البحر، اأخ�صى اأن اأحتّول اإىل حوت 
اأخ�صى  اأبًدا،  التحّول حلوت  اأُريد  ال  اأُريد هذا!  ال  اأُوركا،  من حيتان 
الب�صرية كما حدث لبع�صهم، فلي�ض كل من يحاول  اأعود لهيئتي  اأال 

ينجح! واإن مل اأعد �صاأفقد ال�صيء الوحيد الذي اأُحّبه.
-وما هو؟

اأطلق »�َصاهور« تنهيدة وقال:
-�صالتي!

�صمت هنيهة ُثّم اأ�صاف قائاًل:
اإىل ذّرة من تراب،  اأّن ال�صلة باهلل ال تنقطع حتى لو حتّولنا  اأعلم   -

لكّنها راحة نف�صي ولّذتها!
حملق »حمزة« يف وجه »�َصاهور«، كانت عيناه البّلوريتان حترّيانه، ران 
عليهما �صمت لطيف، ما زال احلزن يبدو على وجه »حمزة«، دلف »�ِصنّمار« 
اإىل الب�صتان، كان يبحث عنهما، دعاهما اإىل الطعام، واجتمعوا يف ق�صر 
امللكة »اأهاليل«، وكانت تلك هي املّرة االأوىل التي ترى فيها »ُمورُفو« ال�صّيد 
»ه�صام«، تذّكرت ما رواه لها »حمزة« عنه يف الّزنزانة، فقررت اأن ت�صاأله 
دقيقة  يف  »َمرَمر«  نقل  ي�صتطيع  فقد  لها،  بالن�صبة  جًدا  هاّم  �صيء  عن 
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املزيد  اإىل هناك جللب  معه  الذهاب  ت�صتطيع  اأّنها  كما  الَبْيَل�َصان،  لغابة 
من الرتياق، كانت ترتقب انتهاء اجلميع من تناول الطعام لتتحّدث اإليه، 
بينما كانت »ُمونار�ض« تراقب »�َصاهور« بطرف خفّي، نظراتها الف�صولية 
ف�صحتها، الحظت امللكة »اأهاليل« اهتمامها به، كما الحظت »ُمورُفو« امللكة 
وهي تنظر لـ»ُمونار�ض« بطريقة مل ُتعجبها، تالقت عيناهما لوهلة، هّزت 
بنظرة  التحية  االأخرية  فبادلتها  »اأهاليل«،  امللكة  لتحيي  راأ�صها  »ُمورُفو« 
تعني الكثري. كان كتاب »اأوري« يهتّز، يوّد اأن يبوح ب�صّر اإحداهن، اأخرجه 

»حمزة« من حقيبته وقراأ جملة ق�صرية:
»قد تكون اأجنحة الفرا�صات رقيقة، لكّنها تخفق بقّوة«.

رفع عينيه جتاه »ُمونار�ض«، التي كانت تراقب »�صاهور« وتقتن�ض من 
اآن الآخر نظرة خاطفة ُيهدهدها احلياء... فابت�صم!

r
18

»َرْيُهقانة«
»حمزة«....

»ِه�صام«  ال�صّيد  اإليك«...قالها يل  اأعود  ال�صيافة حتى  بيت  ُتغادر  »ال 
غابة  اإىل  و»ُمورُفو«  واأّمها  »َمرَمر«  لنقل  االأ�ْصطرالب  ي�صتخدم  اأن  قبل 
الَبْيَل�َصان، فقد �صاءت حالة »َمرَمر« فور اأن انتهى مفعول الرتياق، بينما 
العودة  ترف�ض  فهي  »اأهاليل«،  امللكة  ق�صر  حديقة  يف  »ُمونار�ض«  بقيت 

للغابة..
»ال ُتغادر بيت ال�صيافة اليوم..اأرجوك انتظرين حّتى اأعود اإليك فلدّي 

ما �صاأُخربك به«
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قالها يل »�َصاهور« واختفي مع غالمه الذي جاء يتعّجله وال اأعلم اأين 
هو االآن..

»ال ُتغادر بيت ال�صيافة اإاّل معي، اأفهمت! �صاأعود بعد �صاعة فلدّي ما 
اأُريك اإّياه«

قالها يل »�ِصنّمار« بت�صميم وكاأّنه يعطيني اأمًرا ع�صكرًيا، ومل يعد حتى 
اللحظة!

كنت اأجل�ض متخّبًطا يف حرية، ملاذا اأنا هنا؟ وما هو دوري بال�صبط؟ 
واأين �صقيقي »خالد«، وهل قلُق التواأمني علّي هذا تلميح من اأحدهما؟ 

اأّيهما »خالد«؟
 »�َصاهور« احلليم الطباع؟ اأم »�ِصنّمار« املتنّمر؟ 

اأم هو �صاب ثالث يختلف عنهما! رمّبا هو من اأبناء امللك »عدنان«...
»اأ�صهم«، اأم »ِفرا�ض«، اأم »َخلدون«! اأو رمّبا كان هو »ُمويل« الذي مات 

باالأم�ض!
اأّن  �صّك  ال  ُمارب،  باأّنني  اجلميع  معرفة  فبعد  القلق،  بي  ا�صتبّد 
اأم�صكُت  حلظة،  اأي  يف  و�صيظهرون  بوجودي،  يعرفون  االآن  »الّدوا�صر« 
قبل،  من  اأبي  يل  و�صف  كما  الهواء  يف  به  ولّوحت  احللزوين  باخلنجر 
عندما حكى يل كيف فعل هذا بخنجر »اأبادول«، ولكن..مل يحدث �صيء، 
عليها  عرثت  التي  اجلمجمة  واأخرجت  للحقيبة  واخلنجر  الكتاب  اأعدُت 
اأ�صابعي  باأطراف  فيها  نتوء  كّل  حت�ص�صت  الِبيماِر�ْصَتان،  اإىل  طريقي  يف 
فظهرت الفتاة التي راأيتها مّرة اأخرى، اأجفلت عندما حتققت من عينيها 

هذه املّرة، كانت تبدو اأكرث و�صوًحا، عقدْت ذراعيها وقالت تلومني:
-واأخرًيا! لقد اأتعبتني يا »حمزة«!

-من اأنِت؟
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قالت وهي ُت�صري لنف�صها:
-ا�صمي »َرْيهقانة«. 

-اأنِت من اجلّن؟
-نعم واأنا من �صاحرات »ماذريون«.

انتف�صتُّ واأخرجُت خنجر جّدي »كمال« احللزويّن من حقيبتي ووجهته 
نحوها ف�صرخت »َرْيُهقانة« قائلة:

-انتظر! اأنا ل�صُت من اجليل االأّول، اأنا من اجليل الثالث من �صاحرات 
»ماذريون«.
-وما الفرق؟

- هذا اخلنجر جلّدك »كمال«، �صمعتك واأنت تروي للّرحالة على اأبواب 
مدينة »َوَرا�صني« ما اأخربك به كبري االأطباء يف »الِبيماِر�ْصَتان« عن 

جّداتنا من �صاحرات »ماذريون«.
-ُكنت ت�صمعني كّل �صيء!

هّزت »َرْيُهقانة« راأ�صها قائلة:
اأُمهاتنا فلم ي�صلكوا �صلوك اجلّدات  اأّما  -نعم، قتل جّدك به جّداتنا، 

امل�صني! وكذا نحن مل نفعل مثلهّن، توقفنا عن هذا.
اأبقيت اخلنجر موجًها جتاه طيفها االأثريي وهو يتالعب اأمامي �صابًحا 

يف الهواء و�صاألتها:
-وماذا كانت تفعل اجلّدات؟

عقدت »َرْيُهقانة« اأ�صابع يديها وكاأّنها تخنق اأحدهم وقالت:
-كّن يقتلن الّر�صع من اأبناء �ُصّكان اململكة، ويلتهمن اأعينهم، ويخنقن 
الفتيات اجلميالت الالتي ُيِطلن النظر يف املراآة ويقمن بالغناء وهن 

وحيدات يف الليل.
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اق�صعّر بدين فُقلت:
واالأجداد، هل هناك �صحرة  واالأزواج  االآباء  واأين  اأب�صع �صنعهن!  -ما 

ا؟ ماذريون اأي�صً
هّزت كتفيها قائلة:

-اأما تدري!
-ماذا؟

-نحن بنات »املجاهيم«! 
ارجت عقلي عندما قالتها فقلت متعجًبا:

-مل ُيخربين اأبي وال جّدي وال حّتى »اأبادول« عنكن! اأنت تخدعينني!!
قالت بثقة:

-جّدك »كمال« مل ُيخربك عن اخلنجر احللزوين، وال عن الِبيماِر�ْصَتان 
ا! اأي�صً

كانت ُمّقة، فبداأت اأن�صت لها، فاأردفت قائلة:
وتزاوجهم  وا�صتقرارهم  »الّدوا�صر«  على  »املجاهيم«  انت�صار  -بعد 
وا�صتعلت  التناف�ض،  الزوجات يف  وبداأت  االإناث،  من  ذريتهم  كرثت 
الغرية، حرٌب طاحنة كانت ُتدار يف بطن االأر�ض! و�صارت كّل منهن 
ُتدعى  اأعظمهن  وكانت  قّوتها،  الإثبات  وت�صتعر�صها  قدراتها  تظهر 
»ماذريون«، وقد �صّكلت تلك احلركة العظيمة التي اأحدثت �صّجة يف 
ن�صاطهن جتاه  ومار�صن  »ماذريون«  �صاحرات  هنا، فظهرت  اململكة 

الب�صر.
دارت راأ�صي، كان جّدي االأكرب »اأبادول« ي�صاعد »املجاهيم« وعاونهم 
يف حربهم على »الّدوا�صر«، ُثّم جاء جّدي »كمال« ليفاجاأ ببنات »املجاهيم« 
ال�صفاحات من �صاحرات »ماذريون« وقاتلهن ليمنع �صرهن، وبقي اجليل 
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الّر�صع،  قتل  عن  وتوقفن  احلفيدات،  من  جيال  واأجننب  منهّن،  الثاين 
ُيخربوين  مل  لكّنهم  الثالث،  اجليل  هذا  من  واحدة  اأمام  اأقف  وهاأنذا 

عنهن! ملاذا؟ �صاألتها وما زال اخلنجر موجًها نحوها:
ة اجلماجم؟ -وما ق�صّ

مل  وال�صّفاحات  القدميات  »ماذريون«  �صاحرات  من  فقط  اثنتان   -
يتمّكن جّدك »كمال« من قتلهما،  تقومان بحب�صنا يف جماجم املوتى، 

ويعلقن اجلماجم يف اأعناق الغربان، اأرجوك �صاعدين.
-وكيف �صاأُ�صاعدك!

واأبي.. الأّمي  واأعود  اأحترر  لكي  قربه  يف  ل�صاحبها  اجلمجمة  -اأعد 
اأرجوك.

-وكيف �صاأعرفه!
-اأنا اأعرف مكانه، اأرجوك �صاعدين.

-ذاك �صرب من اجلنون، اأنا هنا يف مهّمة، ولدّي ما اأقوم به.
-اأعرف، ُتريد ا�صرتداد كتابك، وم�صاعدة اأخيك »خالد« الذي ال تعرف 
واأهلك،  لوطنك  والعودة  الأبيه،  »ُهرُهور«  واإعادة  االآن،  من هو حتى 
ا! الزمُتك طوياًل واالآن اأعرف عنك الكثري، وعن من التقيت بهم اأي�صً

-يبدو اأّنك تعرفني الكثري عّني...
-وهناك ما اأُحّب اأن اأُخربك به.

-وما هو؟
-اأنت هنا الأّن ما ت�صعر به جتاه اأخيك �صحيح، و�صيحتاج بع�صهم �صماع 

�صوتك من الّداخل، لريى االآخرين بعينيك اأنت ال باأعينهم هم.
-ماذا تعنني يا »َرْيُهقانة«؟
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-�صاعدين...و�صاأُ�صاعدك! فاأنت الوحيد الذي راأيتني و�صمعت ه�صي�صي 
وهم�صي، ولن يرانا اإاّل املحاربون، �صتبقى رفيقاتي اأ�صريات اجلماجم 

حتى حُتررنا.
-وكيف �صاأحرركن؟

-حررين اأّواًل...واأنا �صاأتوىّل باقي املهمة، اأ�صتطيع حترير رفيقاتي.
-وملاذا مل ُيحرركم اآباوؤكم من »املجاهيم«؟

-لن يرونا، ولن ي�صمعوا اأ�صواتنا، هكذا هي لعنة اجلدتني البائ�صتني.
ثّم رددت وهي تقلب �صحنتها ب�صيق وازدراء وكاأّنها تقّلد ال�صاحرتني:

باحلناجر  طائفات  القبور،  يف  مدفونات  اجلماجم،  يف  »مبو�صات 
على اأعناق الطيور«

تذّكرُت حتذير ال�صّيد »ه�صام« يل، فُقلت وقد مللت من ثرثرتها:
االأثريي  واإاّل طعنتك بخنجر جّدي وبددت كيانك  -عودي جلمجمتك 

هذا اإىل االأبد!
البحر،  ماء  يف  جمجمتها  اإلقاء  فقررت  احلال،  يف  �صورتها  تال�صت 
واأخرجت اجلمجمة من حقيبتي  ال�ّصاطئ،  و�صرت نحو  خرجُت غا�صًبا، 
اأُلقي بها فظهرت �صورتها مّرة اأخرى، وكانت تنوح،  ورفعت ذراعي لكي 

تلّفت مييًنا وي�صاًرا ووقفت حائًرا، فتحّدثُت اإليها مّرة اأخرى:
-ماذا ُتريدين مّني؟

-ملاذا ُتريد اإلقائي يف البحر يا »حمزة«، هل اآذيتك حتى االآن؟
-ال، لكّنك تتج�ص�صني علّي!

اأن  اأُعاهدك  ا�صمع؛  اأخبارك!  �صاأعرف  البحر  يف  األقيتني  اإن  -وحتى 
اأكون خادمة لك اإن حررتني من تلك اجلمجمة.

ُثّم رفعت كّفها وكاأّنها توؤدي ق�صًما وقالت:
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-هذا عهد...واأنا ال اأُخلف العهد.
-ال اأُريد خدماتك، ولن اأذهب اإىل مقربة الأنب�صها بيدي!

قالت بياأ�ض:
اإن  اأرجوك يف بحر »ِحند�ض«، وعدين ب�صيء واحد،  ُتلقني  -ح�صًنا، ال 
اأعد اجلمجمة ل�صاحبها،  »الفرادي�ض« يف �صالم،  اإىل وادي  و�صلت 
حرفان  عليه  ُنق�ض  االأ�صود،  الّرخام  من  مك�صور  لوح  عليها  مقربته 
اأطراف مدافن وادي  القدمية، �صتجدها على  النوبية  من احلروف 

الفرادي�ض، �صتجدها اأكرث املقابر متّيًزا يا »حمزة«.
»الّدوا�صر«  اأّن  تعلمني  اأنِت  مال!  هذا  »الفرادي�ض«!  وادي  -ماذا؟ 
�صكنوا  والذين  اأُوركا  �صعب  من  الهاربني  اأج�صاد   وي�صكنون  هناك، 

هذا الوادي بعد احتالله، لن اأذهب اإليهم بقدمي!
قالت »َرْيُهقانة« بنزق:

-ح�صًنا..كما ُتريد.
اأّن  اإلقاء جمجمتها يف البحر، �صعرت  اأ�صتطع  اختفت »َرْيُهقانة«، ومل 
ويحرتمونه!  »املجاهيم«  يجّله  الذي  »اأبادول«  حفيد  واأنا  بي  يليق  ال  هذا 
اإىل حقيبتي، وعدت  اأعدُت اجلمجمة  العون!  مّني  تطلب  ابنتهم  وهاهي 
»الَبْيَل�َصان«!،  غابة  من  و»ُمورٌفو«  »ه�صام«  ال�صّيد  يعد  مل  ال�صيافة،  لبيت 
اأقلقني هذا؛ فاالأمر با�صتخدام »االأ�ْصُطرالب« ال ي�صتغرق كّل هذا الوقت، 
خرجت اأبحث عن »�ِصاهور«، و»�ِصنّمار« يف طرقات القرية، وكانت نظرات 

�صعب »اأُوركا« ُتالحقني وكاأنني ارتكبت ُجرًما ما.
 ُعدت ل�صاطئ البحر، وجل�صت اأ�صرتجع ما مررت به منذ و�صويل، بدا 
يل جلًيا اأّن دخويل قرية »ُكرو�صُكو« كان لكي اأعلم اأّنهم �صعب مظلوم ُطرد 
»َوَرا�صني«  »ُهرُهور« منها، فما كانت طيور  اأُخرج  ولكي  اأر�صه،  قهًرا من 
اأّن لقائي بال�صيد  اإاّل مع ُمارب! وهاأنذا معه هنا، كما  لت�صمح بخروجه 
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ولتهديني  دقائق،  يف  »احلوراء«  ق�صر  اإىل  معه  اأنتقل  لكي  كان  »ه�صام« 
ننتقل  لكي  فكان  »ه�صام«  ال�صّيد  مر�ض  اأّما  بعينيه،  اأرى  لكي  »الّدي�صق« 
نف�ض  عند  لالنتقال  املحاوالت  تكرار  رغم  وتوقفنا  »الِبيماِر�ْصَتان«،  اإىل 
الِبيماِر�ْصَتان، ومنّر بتلك االأر�ض الغريبة  اإىل  البقعة كان لكي ن�صري مًعا 
التي عرثُت فيها على جمجمة »َرْيُهقانة«، ُثّم الأدخل »الِبيماِر�ْصَتان« واألتقي 
بكبري االأطباء ليعطيني اخلنجر احللزوين، وبع�ض الّرماد الذي ال اأعرف 
معي  يحمل  لكي  »اأُوركا«  قرية  يف  بـ»�َصاهور«  لقائي  ُثم  االآن،  حّتى  كنهه 
»َوَرا�صني« كان ل�صبب  مهّمة رد الغالم الأبيه، وحتى دخويل �صجن مدينة 
�صّره  املدينة ويعرفوا  اأهل  لُينقذين ويراه  بنف�صه  »�َصاهور«  اأن يدخل  وهو 
املدينة.  اأهل  بني  عظيمة  مبكانة  واأهليته  باأبيه،  و�صبهه  ُيخفيه،  الذي 
هناك خيط ُمّت�صل بني تلك الُبقع التي اأمّر بها، اأ�صعر اأّن اأخي هنا، اإّما 
يف ق�صر »عدنان« بني اأبنائه الثالثة، اأو هنا بني »�َصاهور« و»�ِصنّمار«، اأو 

رمّبا...»ُهرُهور«!
ومن  �صيكون؟  من  ولكن  »َوَرا�صني«،  حاكم  تغيري  يف  �صبًبا  اأكون  قد 

يحتاج اإىل دعمي لكي ي�صل؟
وما  كيان؟  الأّي  اأو  �صيكونان؟  هنا  طائر  الأّي  جناحني،  عن  كتابي 

معناهما؟ 
تلك العالمة التي راأتها »م�صكة« هي نف�ض الّر�صم املنقو�ض على ن�صف 
القالدة التي كانت حول عنق »ُهرُهور«، فاأين اجلناح االآخر؟ وملن ال�صيف؟
اأُ�صبت ب�صداع �صديد، كان ينقر راأ�صي نقًرا، بدت يل »َرْيُهقانة« مّرة 
اأخرى فزفرت بحنق عندما راأيتها معلقة يف الهواء، كانت تقف با�صتحياء 

وترفع يدها لتتكّلم، ُقلت ب�صيق وُكنت قد مللت منها:
-ماذا ُتريدين؟

-كّف عن التفكري حتى ال تفقد عقلك.



240

-هل تقرئني اأفكاري؟
هّزت كتفيها قائلة:

-بع�صها!
ُثّم قالت قبل اأن اأفتح فمي الأنهرها:

-اأنت ال تتوا�صل مع »الّدي�صق« بالطريقة ال�صحيحة، جّرب اأن ت�صتدعيه 
وتطلب منه اأن ُيريك ما حُتّب اأن تراه!

-وكيف �صاأ�صتدعيه؟
كما...اأمر حُت�ّصانه مًعا! رابط بني ُمارب وطائر من طيور  -هذا يخ�صّ

مملكة البالغة، لن اأعرفه اأنا ب�صاآلتي!
انق�صعت يف ملحة عني، ووقفُت اأتخبط يف ارتباك، حّدثت نف�صي قائاًل:

- اأ�صابت تلك العفريتة .
اأطّلت مّرة اأخرى واأفزعتني وهي تقول وقد عقدت حاجبيها يف �صيق:

الكلمة!  بتلك  القبيحات  ت�صفون  اأّنكم  اأعلم  بالعفريتة!  ت�صفني  -ال 
اأبي  لكّن  عفريته،  اأنني  �صحيٌح  »َرْيُهقانة«!  احلقيقي  با�صمي  نادين 

اأطلق علّي هذا اال�صم الأُنادى به!
من  نف�صي  منع  اأ�صتطع  مل  اأخرى،  مّرة  اأمامي  من  �صورتها  تال�صت 
ال�صحك، كانت تلك اأّول مّرة اأ�صحك فيها منذ فرتة طويلة بعد و�صويل 
اأن�صاه وال  ُكنت  اأجده حويل،  »الّدي�صق«، مل  اأبحث عن  راأ�صي  هنا، رفعُت 
اأتذّكره اإاّل عندما يقرتب ويلوح يف االأجواء، اأغم�صت عيني ووقفت اأمام 
البحر، قررت اأن اأُحدثه يف عقلي، اأُناديه، اأتنّف�ض بعمق حتى اأ�صتعيد �صفاء 
ذهني الذي تبدده »َرْيُهقانة« يف كّل مّرة تظهر يل فيها، طال االأمر لكنني 
باال�صرتخاء  ف�صعرت  قدمّي  على  املوج  تواىل  املاء،  نحو  �صرت  اأياأ�ض،  مل 
اإىل  املاء  و�صل  حتى  وتوّغلت  اأقدامي،  حتت  من  موجة  كّل  ان�صحاب  مع 
هو  اأين  اأرى  اأن  اأردت  »ه�صام«،  ال�صّيد  اأُفّكر يف  وبداأت  �صاقي،  منت�صف 
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االآن، �صعرت بطرقة على راأ�صي من اخللف فجاأة، ففتحت عينّي، وراأيت 
بداأ  بعيد،  من  فوقها  يحّلق  »الّدي�صق«  كان  اأعلى،  من  »الَبْيَل�َصان«  غابة 
يخف�ض من ارتفاعه، واقرتب اأكرث فاأكرث، ا�صتقّر فوق غ�صن من اأغ�صان 
اأ�صجار الَبْيَل�َصان، فراأيت »ُمورُفو« وهي تنحني بجوار »َمرَمر« وهي ممددة 
من  �صفوف  واأمامهم  تبكي،  اأُّمها  وبجوارها  �صيًئا  وت�صقيها  االأر�ض  على 
عندما  »ُمورُفو«  ترتديها  كانت  التي  كتلك  زرقاء  ثياًبا   يرتدين  الفتيات 
التقينا يف الزنزانة، كانت هناك امراأة ترتدي ثياًبا ملّونة وعلى راأ�صها تاج 
وكانت تتحّدث اإىل ال�صّيد »ِه�صام«، وكان يبدو مهموًما! تذّكرت »�َصاهور« 
فانطلق »الّدي�صق« كالقذيفة وطار ب�صرعة ف�صعرت بدوار، وقفت اأترنح يف 
مكاين، ما زلت اأرى بعينيه، راأيت »�َصاهور« وهو يقف اأمام عجوز نحيفة 
اأخرى قامتها  اإليها وبجواره كانت تقف »ُمونار�ض« ومعهم فتاة  ويتحّدث 
كانوا  عندما  الّرجال  مع  تتجادل  وهي  ال�ّصوق  يف  راأيتها  قد  ُكنت  طويلة 
يتحّر�صون بـ»ُمورُفو« و»ُمونار�ض«، وراأيت غالم »�َصاهور« الذي يخدمه يقف 
بالقرب منهم، فتذّكرت »ُهرُهور«، فعاد »الّدي�صق« مقرتًبا من ق�صر امللكة 
من  اأربعة  وهناك  ق�صرها  حديقة  يف  يرك�ض  »ُهرُهور«  وراأيت  »اأهاليل« 
بخاطري  مّر  عندما  قلبي  يف  برجفة  �صعرت  حلمايته،  يتبعونه  احلّرا�ض 
جتاهه  فانطلق  »الفرادي�ض«،  وادي  فوق  التحليق  ي�صتطيع  »الّدي�صق«  اأّن 
بالفعل ومّر فوق مدينة »َوَرا�صني« اأواًل فراأيتها من اأعلى بحدودها الدائرية 
و�صورها اخلارجي، واالآخر الداخلي، فتذّكرت ما قاله يل ال�صيد »ه�صام« 
عن بناء املدينة وكيف ُبنيت كما ُبنيت العراق قدمًيا، مّر »الدي�صق« فوق 
ُثّم مّر مب�صاحة وا�صعة من االأر�ض العفراء تف�صل بني  ينابيع »َوَرا�صني«، 
اأيهم  عظيم  جبل  بعيد  من  اأطّل  »الفرادي�ض«،  ووادي  »َوَرا�صني«  مدينة 
فعرفت اأّنه جبل »اأََمانو�ض«، و�صل »الّدي�صق« اإىل وادي »الفرادي�ض« ووقف 
فوق �صجرة بلوط عتيقة، وثّبت عينيه فوق مقربة عليها �صاهد من الّرخام 
اأدركت  اأمتّكن من قراءتهما،  املك�صور، مفور عليها حرفان غريبان مل 
اأّنها املقربة التي اأخربتني عنها »ريهقانة« فانقب�ض �صدري، ورحت اأت�صاءل 
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اأين »الّدوا�صر« االآن؟  فالتفت »الّدي�صق« حيث بيوت الوادي املتقاربة، وظّل 
يف  اأَر  مل  ومهيب  خميف  كيان  بينها  من  اأطل  الّزمن،  من  ردًحا  يتاأّملها 
اأُ�صارع  واأنا  اأكرث و�صوًحا من ذلك الذي راأيته  حياتي مثل ب�صاعته، كان 
اأّنه  ف�صعرت  »الّدي�صق«  جتاه  حّدق  القلب،  تخلع  نظرة  لعينيه  الّثعبان، 
انقطع  هناك،  اإىل  انتقلت  وكاأنني  و�صعرت  ففزعت  ويعرفني،  يطالعني 
اأقف  وُكنت  ركبتّي  على  ف�صقطت  ب�صري،  اإيّل  وعاد  بالّدي�صق،  ات�صايل 
وماء البحر يغطي ن�صف �صاقي فغرقت مالب�صي، فزحفت نحو ال�صاطئ 
وجل�صُت اأحملق يف املوج وهو يتوايل اأمام عيني، كان قلبي يخفق ب�صّدة، 
ومل اأطمئن اإاّل عندما حّط »الّدي�صق« على كتفي، وكاأّنه اأراد اأن يطمئنني، 
فجل�صت اأراقب االأفق البعيد وهو يحت�صن �صطح بحر »ِحند�ض«، وقد األقت 

ال�صم�ض عليهما و�صاح ال�صفق االأحمر. 

r
على  املتوا�صع  ملعبده  طريقه  يف  وهو  والغالم  هو  خلفه  تهرول  كانت 
اأطراف قرية »ُاوركا«، قالت ب�صوت متقّطع حيث كانت اأنفا�صها مت�صارعة 

للغاية:
-اأين تذهب يا �صّيد »�َصاهور«.

توّقف »�َصاهور« وا�صتدار ليواجهها وقال ب�صيق:
-ملاذا تتبعينا يا »ُمونار�ض«؟ هذا خطر!

قالت »ُمونار�ض« بلطف:
-رحلت »ُمورُفو« مع ال�صّيد »ِه�صام« و»َمرَمر« واأُّمها اإىل غابة »الَبْيَل�َصان«، 
وكنت اأجل�ض وحدي ف�صعرت بوح�صة �صديدة، واأنا ال اأعرف اأحًدا هنا 

غريك!
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نظرت  يقف خلفه يف هدوء،  الغالم  كان  عليهما �صمٌت خفيف،  ران 
�صاكنتني،  هادئتني  كربكتني  عيناه  كانت  »�َصاهور«،  اإىل  ملًيا  »ُمونار�ض« 
قال  ويرجف،  يخفق  قلبها  كان  اأعماقهما،  يف  الغو�ض  ت�صتطيع  لو  وّدت 

ببطء وهو ي�صتدير مّرة اأخرى:
من  واحدة  مع  ر�صالة  اإيّل  ال�ّصادن  اأر�صل  فقد  معنا،  تعايل  -ح�صًنا، 

�صديقاتك.
�صاألته بف�صول:

-من...من؟  بنات احلّداد؟
-نعم، لعّلك حُتّبني روؤيتها مّرة اأخرى.

خطواته  كانت  بجانبه،  وهرولت  طفولية  �صحكة  »ُمونار�ض«  اأطلقت 
ملوازاته،  جهًدا  تبذل  اخلطوات  �صّيقة  قامتها  لق�صر  وكانت  وا�صعة 
باإ�صهاب  نف�صها  عن  حتّدثت  قبل،  من  فعلْت  كما  بعفوية  ترثثر  انطلقت 
اأّما هو فكان ُيدقق كلماته التي تخرج من بني �صفتيه، لكّنه كان  �صديد، 
بحديثها،  �صعيًدا  »�َصاهور«  يرافق  الذي  الغالم  وكان  لها،  م�صتمًعا جيًدا 
اأّنها  فاأخربته  الغابة،  �صبب خروجها من  و�صاألها عن  للغاية  بدا ف�صولًيا 
تبحث عن اأهلها واأّنها ت�صتاق للحب وتتمنى الزواج، واأن تكون اأًما، فقال 

الغالم بعفوية:
-هذا �صعب.

-ملاذا؟
حّدق يف وجهها وقال:

-مالمك غريبة!
�صيًئا  يقول  وكاد  عب�ض  ُثّم  اال�صطراب،  عليه  وبدا  »�َصاهور«  توقف 

للغالم، لكّن »ُمونار�ض« ا�صتوقفته ب�صوت واهن:
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حُتزنني  مل  ك�صديقني،  نتحّدث  نحن  »�َصاهور«،  �صّيد  يا  عليك  -ال 
كلماته، لقد اأ�صاب احلقيقة، واأنا اأعرف هذا.

حرٍج  يف  وكان  »ُمونار�ض«  من  الغالم  واعتذر  لل�صري،  »�َصاهور«  عاد 
�صديد، توقفت عن الكالم، و�صارت بجوارهما يف �صكون، فقال »�َصاهور« 

ب�صوت دافئ:
-عندما يتعّلق االأمر باحلب تتال�صى الفروق، وتذوب احلواجز، وتختفي 
اأين  بال�ّصكل، وال من  العني، احلّب ال يهتم  املالمح، تكفي نظرة يف 
اأتينا، اأو مبا يرانا عليه االآخرون، تكفي روؤية �صخ�ض واحد لنا بعينيه 
هو، وحده فقط مينحنا ال�صعور بوجودنا الأّنه الحظنا و�صعر بنا، لن 
يحكم عليِك ح�صب مهاراتِك، ولن يتخّل عنك النعدام قدراتِك، هذا 
احلّب لن ي�صيخ، ولن يختفي، ولن يتكئ على ع�صا الأّنه ال يعرج، ولن 
اإّنه هذه اللذة  ي�صقط الأّنه ممول على بحر من اال�صتياق املتبادل، 
التي تعرتينا عندما نن�صت لل�صمت املريح مع من نحّبه، هكذا كان 

حُب اأبي الأّمي.
قالت »ُمونار�ض« بعفوية:

لتجّنبت  حًقا  راأيتني  لو  »�َصاهور«،  �صّيد  يا  تراين  ال  الأّنك  هذا  -تقول 
النظر اإىل وجهي.

ُثّم هم�صت على ا�صتحياء ب�صوت خافت ومكتوم:
-اأنا قبيحة!

قال »�َصاهور« بثقة:
هناك  كالغيث،  النف�ض  يقع يف  فهو  به،  وُي�صتلذ  ُيح�ض  �صيء  -اجلمال 

اأ�صياء ال ترى ولكّنها حُت�ّض بالقلب يا »ُمونار�ض«!
على  »ُمونار�ض«  بهما  طارت  جناحني  مَبثابة  الدافئة  كلماته  كانت 
»�َصاهور«  اتخذه  الذي  الب�صيط  البناء  اإىل  اأخرًيا  الثالثة  و�صل  الطريق، 
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معبًدا وبيًتا ومالًذا اآمًنا له يف ُعزلته، كانت تنتظرهم من بنات احلّداد 
وكان  ال�ّصم�ض،  لّوحته  الذي  الربونزي  بوجهها  امل�صارعة  الطويلة  الفتاة 
معها عجوز نحيفة لكّنها تبدو �صلبة وقوّية، كانت عيناها نابهتني، لهما 
نظرات ت�صي باأّن لها ذهًنا حا�صًرا، جل�صتا اأمام البناء تنتظران »�َصاهور«، 
»ُمونار�ض«  رك�صت  بينما  للقائه،  متاأّهبة  وقفت  امل�صارعة  راأته  اأن  وفور 
رغم  وا�صعتان،  ابت�صامتان  وجهيهما  على  ارت�صمت  وقد  وتعانقتا  نحوها 
خ�صونة تلك الفتاة امل�صارعة كانت حتتفظ ببقايا اأنثى لطيفة يف قلبها، 
�صلوك  لت�صلك  دفعتها  التي  هي  القا�صية  »َوَرا�صني«  مدينة  ظروف  لكّنها 
امل�صلوبة  حقوقها  وت�صرتد  و�صقيقتيها،  نف�صها  عن  لتدافع  امل�صارعني، 
اأّم  يخ�ّض  االأمر  كان  العجوز،  عن  »�َصاهور«  وحّدثت  تقّدمت  اأحياًنا. 
»ُهرُهور«، نادت امل�صارعة على العجوز فاقرتبت منهم وبداأت حتكي ما 

�صهدته بعينيها منذ �صنوات:
-كانت الطرقات خالية، وطيور الورا�صني يف كّل مكان، وكانت »َر�صيل« 
املدينة  يف  ا�صتهرت  فقد  نعرفها  وُكّنا  الق�صر،  من  هاربة  تهرول 
بجمالها وروحها املرحة، وازدادت �صهرتها بعد زواج االأمري »اأ�صهم« 
منها رغم رف�ض اأبيه، كانت »َر�صيل« ُتغالب اآالم الوالدة تارة، وتعود 
اأراقبها من بعيد من  اأخرى عندما يخّف االأمل، وُكنت  للهرولة تارة 
با�صمها،  وتناديها  امراأة تالحقها،  وكانت هناك  داري،  �صقف  فوق 
وراأتها  التفتت  كّلما  وت�صرخ  �صرعتها  من  تزيد  »َر�صيل«  وكانت 
خلفها، الحقتها تلك املراأة وكانت ت�صع قلن�صوة على راأ�صها، اأدركتها 
اإليها فهداأت »ر�صيل«، و�صدرت  واأم�صكت بيدها واأجل�صتها وحتّدثت 
وبداأت  م�صموع،  بن�صيج  البكاء  يف  وانخرطت  طويلة،  �صرخة  منها 
ولّفته يف خمار  املراأة، وحملت �صغريها  تلد �صغريها وعاونتها تلك 
الفرادي�ض  وادي  اأهل  من  نوبّية  عجوز   مّرت  اللحظة  تلك  يف  اأّمه، 
جمعت  وقد  مهمومة  وهي  وت�صري  متاعها  حتمل  كانت  املهاجرين، 
بع�ض هراهري العنب املت�صاقطة وكادت تن�صرف، نادتها تلك املراأة 
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وحتّدثت اإليها، واأعطتها ال�صغري، ُثّم خلعت قالدة من حول عنقها 
وو�صعتها حول عنق ال�صغري وعقدتها حتى ال ت�صقط منه، وقالت �صيًئا 
للعجوز وكانت ت�صري ب�صبابتها وكاأّنها حتّذرها من �صيء ما، و�صعت 
يف جرابها كي�ًصا كبرًيا بدا يل اأّنه مال وفري، فاأخفت العجوز ال�صبي 
ُثّم انطلقت عائدة  حتت خمارها، وانحنت اأمام تلك املراأة باإجالل 
اأتت، بينما ا�صتدارت املراأة لتعاون »َر�صيل« على الوقوف،  من حيث 
ال�صاطئ وعادت تهرول من  ُقرب  البحر، تركتها  و�صارت معها نحو 

حيث اأتت.
�صاألها »�َصاهور« باهتمام �صديد:
-هل عرفت من هي تلك املراأة؟

-ال فقد كانت تنتقب مبنديل حريري اأخ�صر، لكنني اأ�صرعت وخرجت 
من بيتي خل�صة وتبعتها وهي عائدة من جهة ال�صاطىء، وراأيتها تدلف 

ق�صر امللك »عدنان«، اإّنها من ن�صاء الق�صر!
-ملاذا مل ُتخربيهم يف الق�صر؟ ملاذا مل ُتخربي زوجها االأمري »اأَ�صهم« 

مبا راأيِتِه؟
قالت العجوز بقلق وتوّتر:

راأ�صي  على  يدّي  اأ�صع  واأنا  لبيتي  فُعدت  الورا�صني  طيور  -طاردتني 
واأرك�ض، وكّلما خرجت من داري كانت طيور الورا�صني تنقر راأ�صي 
فاأعود، مل اأخرج منذ �صنوات، ُكنت �صجينة، اأعاقب الأنني راأيت ما 
ال ينبغي علّي روؤيته، كان يل ولدان تزوجا وخرجا من داري، ومن اآن 
الآخر يحمالن اإيل الطعام وين�صرفان، ظنني الّنا�ض جمنونة الأنني 

اأخ�صى اخلروج من داري، وكنت اأخ�صى اإخبارهم باأمر الطيور.
ُثّم و�صعت اأ�صابعها على عينها الُيمنى وقالت:

ُحّرا�ض  من  حار�ض  اإلينا  اأتى  املذبحة،  حادث  وبعد  االأّيام،  اأحد  -يف 
امللك »عدنان« لي�صاأل عن اأحد اأبنائي فهما �صديقان منذ ال�صغر، كدت 
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اأُخربه عّما راأيته فنقرين طائر من طيور الورا�صني يف عيني،كان قد ظهر 
العالج،  اأتلقى  �صهوًرا  وق�صيت  املدفع،  كقذيفة  الّنافذة  من  ودلف  فجاأة 

ترك هذا انتفاخ يف جفن عيني.
اأم�صكت العجوز بيد »�َصاهور« وو�صعتها على عينها ليتح�ص�ض جفنها، 

فرّق حلالها وم�صح على راأ�صها وقال:
-ال باأ�ض يا اأُّماه، كانت الطيور حتمي �صّر ال�صغري.

قالت ب�صوت مرتع�ض:
يتعّلق بهذا  واأّن هناك خطًبا جلياًل  اأّن ال�صمت منجاة يل،  -اأدركت 
ال�صبي. اأّما باالأم�ض عندما اأتاين �صادن املعبد و�صاألني اإن ُكنت قد 
راأيت �صيًئا يوم مذبحة ن�صاء االأُوركا اأو ال، وكانت تلك هي املّرة االأوىل 
اأحدهم عن هذا االأمر، فهززت راأ�صي  والوحيدة التي ي�صاألني فيها 
مل  بيدّي،  وجهي  واأخفيت  عيني  واأغم�صت  الهلع،  واأ�صابني  موافقة 
يحدث �صيء ومل توؤذين الطيور، فانطلقت اأُكمل له احلكاية، واأن�صت 
اإيّل، و�صحبني معه للمعبد، وكانت طيور الورا�صني تفرت�ض  ال�ّصادن 
االأر�ض اأمامي وكاأّنها ت�صّجعني على ال�صري، وهاأنذا اأتيت بنف�صي ومل 

تتبعني الطيور اإىل هنا!
طاأطاأ »�َصاهور« راأ�صه وقال ب�صوت خفي�ض:

-وكيف �صن�صل اإىل تلك املراأة؟
قالت العجوز بحما�ض:

حتى  جلبة  اأحِدثوا  ظهرت،  القالدة  اأّن  الق�صر  اأهل  يعلم  اأن  بّد  -ال 
تتحدث تلك املراأة، وتخرج من خدرها.

هّز »�َصاهور« راأ�صه، و�صاد عليهم �صمت حتى بدده قائاًل:
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ت�صتد،  فالّرياح  هذا،  فلكما  هنا  املعبد  يف  الليلة  البقاء  اأحببتما  -اإن 
واأ�صّم فيها رائحة املطر!

�صوت  ودوى  ال�صماء،  �صفحة  مّزقت  متوالية  بربوق  ال�صماء  اأ�صاءت 
امل�صارعة  فقالت  لها،  قلوبهم  فارجتت  �صرباته  من  ب�صربة  الّرعد 

بت�صميم وهي ت�صتعّد للرحيل:
-بل �صنعود االآن، حتى ال ي�صعر اأحد بغيابنا.

و»ُمونار�ض«  »�َصاهور«  وعاد  »َوَرا�صني«،  مدينة  اإىل  عائدتني  ان�صرفتا 
وكانت  الطريق،  على  اأمامهما  يهرول  الغالم  وكان  »اأُوركا«،  قرية  اإىل 
بجوار  ال�صري  وت�صتعذب  املطر،  وت�صتعذب  الربد،  ت�صتعذب  »ُمونار�ض« 
»�َصاهور«، حتى وهو �صامت، حتى وهو �صارد الّذهن كما تراه، حتى واإن 

ن�صي اأّنها ت�صري بجواره!

r
19        

 قصر»عدنان«
 �صاع يف ق�صر امللك »عدنان« خرب مر�ض »َميالء«)1) زوجة »خلدون«، 
لقد اأتعبها احلمل يف �صهرها االأخري، يبدو اأّنها �صتلد قريًبا...قريًبا جًدا، 
وقد تلد قبل االأمرية »�ُصند�ض«)2) باأيام قليلة، كانت االأمرية »�ُصند�ض« واثقة 
تلك  ت�صبقها  فقد  تتحّرك  اأن  بّد  ال  به،  القيام  عليها  يجب  �صيًئا  ثمة  اأّن 

اللعينة وتلد الّذكر قبلها!
زوجها  وحلم  حلمها  حلماية  اال�صتعداد  اأهبة  على  تكون  اأن  يجب 
الذي  »عدنان«  امللك  بعد  العهد  والية  ال�صلطة،  التاج،  احلكم،  »ِفرا�ض«، 

)1) ميالء هي الشجرة الكثرية الفروع. 

)2) ُسندس هو رضب من نسيج الحرير أو الّديباج. 
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�صيموت قريًبا كما تتمنى دوًما كّل مّرة تنظر فيها اإىل وجهه ال�صمني، ال بّد 
اأن تفّكر يف طريقة ما، والأّن و�صيفتها التي تثق بها اأ�صارت عليها بالّذهاب 
اأّنها كانت ترزح حتت موجة  ة  اإىل عّرافة فقد ا�صتح�صنت فكرتها وخا�صّ
من ال�صغوط  جعلتها غارقة يف حالة من ال�صوداوية، واالآن �صتذهب معها 

اإىل هناك..
كانت ال�ّصاحرة التي ذهبت اإليها االأمرية »�ُصند�ض« جتل�ض و�صط دارها 
منه  تت�صاعد  نحا�صي  وعاء  يديها  وبني  »َوَرا�صني«  مدينة  اأطراف  على 
ال�صوداوين  عينيها  فوق  ك�صاربني  الغليظان  حاجباها  كان  ملّونة،  اأدخنة 
املحّلقتني بنتوءين من اجللد ال�صميك املنتفخ مما جعل وجهها يبدو كوجه 
لدار  اأن تدلف  قلياًل قبل  االأمرية  تريثت  �صفدع يحّدق يف بركة مظلمة، 
وُت�صبه رائحة اجليفة، اقرتبت  نتنة  ال�ّصاحرة، فرائحة املكان كانت  تلك 
ا،  جرًّ قدميها  جتّر  و�صيفتها  كانت  واأمامها  مرتّنحة  بخطوات  االأمرية 

جل�صت »�ُصند�ض« اأمام ال�ّصاحرة بعينيها املتحّركتني ب�صرعة وقالت:
-اأخربيني، من مّنا �صتنجب الّذكر لزوجها؟ اأنا اأم »َميالء«؟

اآن  ال�ّصاحرة ب�صوت مزدوج، وكاأّن هناك كيانان يتحّدثان يف  نطقت 
واحد وقالت:

-كلتاكما �صتلد ذكًرا لزوجها.
اأجفلت »�ُصند�ض« عندما �صمعت ال�صوتين، لكّنها عادت ت�صاألها وعلى 

وجهها تقطيبة تقطر حقًدا وغاًل:
-من مّنا �صتلد اأواًل؟

انحنت ال�ّصاحرة لالأمام فبدا وجهها وكاأّنه يطري فوق �صحب الّدخان 
املت�صاعدة من الوعاء وقالت:

-»َميالء«.
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�صرخت »�ُصند�ض« بحنق وهي تع�صر رداءها بقب�صة يدها وقالت:
-ال ينبغي لهذا اأن يحدث اأبًدا...اأبًدا!

ُثّم حّدقت »�ُصند�ض« يف عيني ال�ّصاحرة وقالت ب�صوت غليظ:
-�صاعديني! ولك ما تطلبينه!

قالت ال�ّصاحرة وهي حتّرك راأ�صها ب�صكل مريب:
-اإّما اأن متوت »َميالء« قبل اأن تلد ابنها، اأو ميوت هو بعد اأن تلده، اأو...

-اأو ماذا؟
حّدقت ال�ّصاحرة يف وجهها هنيهة وغمغمت:

-اأو ميوت اأبوه!
بني  االأر�صية  الكرة  حتمل  وكاأّنها  املتكّور  ببطنها  »�ُصند�ض«  اأم�صكت 

يديها وقالت:
-و�صاأكون اأنا ملكة »َوَرا�صني« وما حولها..

�صهقت ال�ّصاحرة وهي تنرث املزيد من امل�صحوق الذي ت�صعه على النار، 
الو�صيفة  فاأ�صارت  عينيها  واأغم�صت  امللّونة،  االأدخنة  كثافة  فازدادت 
وهي  فو�صعته  ال�ّصاحرة،  يدي  بني  الذهب  من  كي�ًصا  ت�صع  لكي  لالأمرية 

تقول:
-افعلي ما ترينه منا�صًبا...ولك املزيد.

هّزت ال�ّصاحرة راأ�صها، وان�صرفت االأمرية »�صند�ض« مع و�صيفتها وهي 
تتلّفت، �صاألت و�صيفتها هام�صة عندما خرجتا اإىل الطريق:

-وكاأننا نتحّدث اإىل امراأتني!
-نعم يا موالتي، فهما اثنتان.

�صعرت »�ُصند�ض« بالذعر و�صاألتها:
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-تق�صدين اأّنها ملبو�صة بكياٍن اآخر؟
تلك  ي�صكنان  ماذريون  �صاحرات  من  �صاحرتني  بكيانني!  ملبو�صة  -بل 

املراأة، �صتهتّمان مبولود »َميالء« فال تقلقي يا موالتي..

r
قالت القابلة بهدوء لالأمرية »َميالء« وهي تزّم �صفتيها:

-كّل املطلوب منك هو  التنّف�ض بانتظام، �صهيق عميق وزفري اأطول يف 
كّل مّرة يداهمك فيها االأمل يا موالتي.

�صهقت »ميالء« بع�صبية و�صرخت قائلة:
-اأ�صعر اأّن اأ�صالعي ُتطحن طحًنا مع النف�ض اخلارج مّني، هذا اأمل ال 

ُيحتمل، ا�صقيني �صيًئا يبطله.
قالت و�صيفتها وهي مت�صح على راأ�صها:

-بعد قليل �صتنجبني الذكر الذي �صيتّوج اأباه ملكا لـ»َوَرا�صني«، حتّملي 
يا موالتي.

قالت »َميالء« مبرارة:
لزوجها  الّذكر  »�ُصند�ض«  ُتنجب  وقد  اأنثى!  كانت  لو  �صاأفعل  -وماذا 

»ِفرا�ض« ويفوز بوالية العهد قبل »خلدون«.
هم�صت و�صيفتها يف اأُذنها قائلة:

-وقتها...�صنمحوه من الوجود!
تعاىل �صراخ »َميالء«، وم�صت �صاعة ع�صرية عليها، واأخرًيا انطلق بكاء 
»َميالء«  زوجته  ولدت  بالّذكر،  »خلدون«  ُرزق  كّله،  الق�صر  لريجّت  طفلها 
وجهها  جتّهم  وقد  تقف  االأخرية  وكانت  »�ُصند�ض«،  تلد  اأن  قبل  الّذكر 
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املّتقدة  الكراهية  بفي�ض من  امتالأ �صدرها  �صفتاها يف غيظ،  واختلجت 
اأمل  بخيبة  ت�صعر  وهي  مكانها  تثب يف  وتكاد  تختلج  كانت  »َميالء،  جتاه 
�صتقتل  اأو  تلده،  وولدها وهي  »َميالء«  �صتقتل  ال�ّصاحرة  اأن  فظيعة، ظّنت 

ال�صبي على االأقّل! لكّنها مل تفعل! ال بّد اأن تتحّرك قبل مرا�صم التتويج.

r
ال�صغري كانت  ابت�صامات  اأزرق �صاحب،  ت�صبح يف �صوء  الغرفة  كانت 
جناح  يف  زوجها  مع  اأّمه  حتتفل  بينما  نائم  وهو  املالئكي  وجهه  ت�صيء 
امللك »عدنان«، خلت الغرفة من الو�صيفات فجاأة فبقي وحيًدا ون�صمات 
الهواء الرقيقة ُتداعب النوافذ، فقد اأمرت االأمرية »َميالء« بتوزيع الهدايا 
على الو�صيفات فهرولن لتنال كّل واحدة منهّن ن�صيبها وَتركَن ال�صغري 
وحده، ت�صلل خيط رفيع من الدّخان من حتت زجاج الّنافذة غري مكمة 
تبدوان  عينان  لها  مهيبة  عجوز  وبدت  الهواء  يف  اخليط  تكّور  االإغالق، 
جتثم  كالّذئبة  ال�صغري  �صدر  فوق  و�صعدت  اأ�صودين،  عميقني  كبئرين 
من  الكثري  فمه  من  خرج  ي�صعل،  وبداأ  وجهه  ازرّق  فري�صتها،  �صدر  على 
اللعاب، وت�صّنجت اأطرافه، مل يتمّكن امل�صكني من ال�صراخ، كادت تقتله، 
فجاأة  للغرفة  »َمثابة«  االأمرية  دخلت  بعنف،  وان�صفق  الغرفة  باب  انفتح 
وراعها ان�صفاق الباب! اأرادت اأن ُتبارك لـ»َميالء« على والدتها وُت�صاركها 
يديها  بني  وحملته  ينازع  ال�صغري  راأت  فزع عندما  فرحتها، �صرخت يف 
تلك  ويبتعد، يف  يت�صّرب  املخيف وهو  الطيف  راأت  تب�صمل وحتوقل،  وهي 
اللحظة دلفت الو�صيفات مّرة اأخرى، �صرخن يف وجهها لكّنها ظّلت ترّبت 
على ظهر ال�صغري ونفخت يف فمه ال�صغري ف�صهق وانطلق ي�صرخ ويبكي، 
دمعت عيناها عندما راأته يتنّف�ض، مل ت�صلم امل�صكينة من �صوء الظّن الذي 
وقع بها، وقد كانت زوجات االأمراء الثالثة يرتب�صن ببع�صهن البع�ض منذ 
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اأّن االأمرية »َمثابة« حاولت قتل املولود اجلديد،  �صهور، ف�صاع يف الق�صر 
�صفعتها »َميالء« بقّوة على وجهها وقالت لها اأمام اجلميع:

-لقد اأقدمِت على فعل جرمية حقرية! و�صُتعاقبني!

r
نف�ض  ُتكرر  وكانت  اخلام�صة،  للمّرة  لـ»َمثابة«  �صوؤاله  »ِفرا�ض«  كرر 

االإجابة:
�صدر  على  جتثم  اجلّن  من  لعفريتة  طيًفا  راأيت  اأنني  -اأخربتكم 
ال�صغري، كان مزرًقا واللعاب يخرج من فمه، لوال الب�صملة واحلوقلة 

ملات، ال ريب اأّنها من �صاحرات »ماذريون« الالتي يقتلن ال�صغار.
باخلطورة  تت�صم  بنظرات  تطالعها  عيناه  كانت  بحنق،  »ِفرا�ض«  زفر 

وهو يقول لها:
-قويل احلقيقة لعّل اعرتافك ي�صفع لك عند جاللة امللك »عدنان« يا 

»َمثابة«.
اأم�صكت »َمثابة« براأ�صها بني يديها وقالت:

-مل اأفعلها...�صّدقوين!
هّزت »�ُصند�ض« كتفيها قائلة:

-ال وجود ل�صاحرات »ماذريون«! كيف جتروؤين!
هرولت »َمثابة« نحو زوجها وقالت له برجاء:

-«اأ�صهم« اأنت ُت�صّدقني..األي�ض كذلك؟
التمعت عيناه بربيق بارد، كان كئيًبا يف �صمته، همهم اأخرًيا ب�صوت 

واهن قائاًل:
-نعم اأ�صدقك.
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اندفع »ِفرا�ض« نحوها واأبعدها عنه وقال بع�صبية �صديدة:
-قويل احلقيقة يا »َمثابة«، امنحيني �صيًئا اأ�صفع لك به عند اأبي، هل 

اأ�صابتك الغرية من »َميالء« و»�ُصند�ض«.
التفتت نحو زوجها »َا�صهم« وطالعته بنظرة تو�ّصل ورجاء، اأرادت منه 
للخلف  تراجعت خطوة  ل�صمته،  لكّنه عاد  �صيًئا  يقول  اأو  ُيدافع عنها  اأن 
طعنها  لقد  حولها،  من  بها  ترى  روح  لنظراتها  عاد  ما  عيناها،  وماتت 
ولي�ض  يلم�صها  الأّنه مل  ُتنجب  اأّنها مل  يعلم  وهو  اخلنيق،  ب�صكوته  حبيبها 
ل�صوء بها، اأدركت االآن اأّن زهده فيها الأّنه ال ميلك يف فوؤاده ذّرة حٍب لها، 
»اأَ�صهم« مكروًبا،  �صالت الدموع من عينيها وجل�صت يف �صكون، ان�صرف 
اأكرث من ذي قبل، انطلق »ِفرا�ض« نحو ديوان  اأن يكون وحيًدا  االآن يريد 
لكّن  عليها،  القب�ض  باإلقاء  حّرا�صه  لياأمر  اأبيه  على  لُيلح  »عدنان«  امللك 
ة اأّنه يعرف »َمثابة«  امللك »عدنان« كان ي�صعر اأّن هناك خطًبا ما! وخا�صّ
وقد اختارها كزوجة لولده بنف�صه، فاأمر بحب�صها يف ُغرفتها حتى ينظر 

يف اأمرها، مما اأثار غ�صب »�ُصند�ض«، و»َميالء«.

r
كان امللك »عدنان« يف اأبهى زينته، اأُعّدت الوالئم احتفااًل بحفيده الذي 
اأطلق »خلدون« عليه ا�صم جّده »عدنان« ترّبًكا به، وكانت »َميالء« حاذقة 
عندما اأ�صارت عليه بهذا، فقد كان هذا �صبًبا يف �صعادة امللك، تناول امللك 
�صديد  بك�صٍل  ي�صعر  اأن  قبل  لطيًفا  وقًتا  اأم�صى  كعادته،  ب�صراهة  الطعام 
كانت  اللحظة  تلك  يف  للنوم،  جناحه  نحو  فتوجه  راأ�صه  يحرق  و�صداع 
»�ُصند�ض« يف غرفتها مع زوجها »ِفرا�ض« تداعب خ�صالت �صعرها بع�صبية 

وهي تقول له:
-يجب اأن تقتل اأخاك »خلدون«.
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رفع »ِفرا�ض« ب�صره اإليها وزجرها قائاًل:
-ماذا دهاِك يا امراأة؟ ما هذه الدعابة ال�صخيفة!

هّزت »�ُصند�ض« كتفيها با�صتهزاء وقالت:
ولًيا  اأنت  تكون  ولكي  �صاألد ذكًرا،  اأقوله،  ما  اأعني  اأنا  ُدعابة،  -لي�صت 
للعهد ال بّد اأن ميوت »خلدون«، فهو االآن املر�صح االأّول لوالية العهد 

ح�صب اأحكام والدك التي و�صعها بنف�صه!!
اقرتب »ِفرا�ض« حثيًثا منها وقال:

-فليُكن هو امللك طاملا تلك هي القوانني التي �صرعها اأبي.
�صرخت بحنق �صديد:

-ُهراء من تاأليف بطانة اأبيك البلهاء، ال بّد اأن يتغرّي كّل هذا.
متلمل يف ع�صبية وقال:

بزواج  علم  عندما  اأبي  من  باأمٍر  �ُصرعت  القوانني  تلك  اأّن  -تعلمني 
اأن تكون الزوجة  »اأَ�صهم« من م�صخ من م�صوخ »اأُوركا«، وتن�ّض على 

من �صعب َمدينة »َوَرا�صني«، و...
قاطعته بحّدة قائلة:

واأن  بالُفتات؟  �صرت�صى  هل  واأجبني...اأنت!  الُهراء  هذا  من  -دعك 
تكون يف الظل؟ واأن تكون كلمة اأخيك »خلدون« على رقبتك!

-لن يجروؤ! ولن يقوم بخيانتي اأبًدا.
رّنه  ت�صوبه  ب�صوت  وقالت  اأريكتها  على  ومتددت  »�ُصند�ض«  �صحكت 

ا�صتهزاء:
-اخليانة يف دمكم ورثتموها من اأبيكم!

تلّون وجه »ِفرا�ض« واأقبل على »�ُصند�ض« غا�صًبا فر�صقته بنظرة متوّعدة 
وقالت ب�صوت غليظ:
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-فعلها اأبوك من قبل وقتل  اأخاه »َرْجوان«...اأن�صيت؟
تخ�ّصبت �صاقا »ِفرا�ض« وقال حانًقا:

-لن اأقتل اأخي بيدي، ولن يفعل هو اأبًدا!
وتعّلقت  الّناعمة  و�صحكاتها  املغم�صتني  ن�صف  بعينيها  منه  اقرتبت 

بعنقه يف دالل وقالت:
-لن تعي ما اأقوله اإاّل عندما ت�صتعيد رباطة جاأ�صك، اهداأ وفّكر جيًدا 
اال�صتغراق  ت�صتيت ذهنه من حالة  يتمّكن جمالها من  يا حبيبي مل 
التي كان فيها، كانت تلك اأ�صخف دعابة �صمعها يف حياته، اأن يقتل 

اأخاه من اأجل التاج! هل حًقا هي تعنيها؟
ان�صرف وحدقتا عينيه مفتوحتان على و�صعهما، اأراد اأن يبتعد عنها 

االآن...وب�صرعة.
اأم�صى »ِفرا�ض« ليلته يف غرفة اأخرى، ان�صم اإليه »اأ�صهم« وباتا ليلتهما 
وكّل منهما عالق يف فقاعة وحده، كان »اأَ�صهم« حزيًنا ملا اأمّل بزوجته، قد 
ما! هناك حاجز  بطريقة  ُيحّبها  لكّنه  زواجهما  بعد  فيها  قد زهد  يكون 
بينهما ي�صعب عليه و�صفه، �صيء ما مينعه عنها، ورمّبا هذا احلاجز بينه 

وبني قلبه هوـ يف تلك امل�صاحات الالمرئية بني ال�صلوع...هو ال يدري...
 يف نف�ض الغرفة كان »ِفرا�ض« غا�صًبا، فقد كانت كلمات زوجته التي 
يع�صقها �صديدة اجلراأة حتى اأّنها ك�صفت تلك الزوايا املظلمة من نف�صه، 
بعقلية  كان  لو  ة  وخا�صّ اأحدهم،  مب�صاعدة  اإاّل  دخولها  ي�صتطيع  ال  والتي 
�صراخ  على  ال�صباح  يف  لي�صتيقظ  ب�صعوبة  نام  ال�صيطانية،  »�ُصند�ض« 

وعويل، مات!! مات!!
»عدنان«  امللك  غرفة  ازدحمت  مات!  لقد  ينتحبون،  الق�صر  ن�صاء 
مت  لقد  واحد،  راأي  على  واجتمعوا  مراًرا  فح�صوه  واالأطباء،  باحلّرا�ض 
ت�صميمه! مت اإلقاء القب�ض على العديد من اجلواري واخلدم املقّربني من 
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امللك، كانوا جميًعا يتخّبطون يف حرية، �صتمر حلظات ع�صيبة على مدينة 
وهي  خفي�ض  ب�صوت  وهم�صت  »َميالء  من  »�ُصند�ض«  اقرتبت  »َوَرا�صني«، 

ت�صغط على كتفها:
-األهذه الّدرجة تتعجلني ارتداء الّتاج!

بكاء ه�صتريي،  »َميالء« ودفعت يدها بعنف وانخرطت يف  ا�صطربت 
وهي  »�ُصند�ض«  وقفت  بينما  ترجتف،  وهي  جناحها  نحو  تهرول  قامت 
ت�صع يدها على بطنها املتكّور اأمامها، كانت كالقدر يغلي مبا فيه، وكان 
زوجها »ِفرا�ض« يقف مكروًبا وقد تدىّل فّكه اإىل اأ�صفل يف اكتئاب �صديد، 
مّرت ال�صاعات جتّر بع�صها، وبداأ كبار القوم يلتّفون حول ملكهم اجلديد 
»خلدون«، تلك هي الدنيا، اليوم �صُيدفن ملك، و�صيتّوج اآخر، و�صيبداأ عهد 

جديد.

r
-اأراأيت كيف قتل اأخوك »خلدون« الغبي والدك؟

�صاح »ِفرا�ض« غا�صًبا:
-كّفي عن هذا يا »�ُصند�ض«...توقفي!

رفعت »�ُصند�ض« حاجبيها وقالت بازدراء:
-هل اأنت غبي؟ لقد و�صعت له »ميالء« ال�صّم يف املاء، كانت تعلم اأّنه 
اأن و�صيفتها  اأن�صيت  ي�صتيقظ لياًل لي�صرب املاء عّدة مّرات كعادته، 

املقّربة تكون �صقيقة اجلارية املحببة الأبيك؟
قال »ِفرا�ض« وهو ينف�ض الفكرة عن راأ�صه:

-هذا ال يعني اأّن اأخي »خلدون« هو من فعلها، ورمّبا �صخ�ٌض اآخر..لي�ض 
لديِك الدليل، تلك جمّرد �صكوك.

هّزت كتفيها قائلة:
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موت  التاج،  وبني  بينه  الوحيدة  العقبة  هو  اأبوك  كان  يفعلها،  ال  -ومل 
احلال،  يف  منه  بداًل  ملًكا  »خلدون«  تن�صيب  يعني  »عدنان«  امللك 
لالأبد،  اأحمق  و�صيظل  اأحمق  بحفيده،  احتفاله  يوم  يقتله  وهاهو 

ا! وقد...يقتلك اأنت اأي�صً
-ال...ال..توقفي عن هذا..ا�صكتي!

عالمات  اأ�صابعه  تركت  بقّوة،  فمها  على  يقب�ض  وهو  »ِفرا�ض«  قالها 
حمراء على وجنتيها، اأغ�صبها هذا وكانت تتاأجج غيًظا، تركها وان�صرف 
وهو يطرق االأر�ض بخطوات جندي مارب، كان وقع �صوت خطواته وهو 

يبتعد يدّق على قلبها دًقا وكاأنه يطحنه..
وينقل  »َوَرا�صني«  مدينة  فوق  ُيحّلق  »الّدي�صق«  كان  اللحظة  تلك  يف 
زالت  ما  »َوَرا�صني«،  مدينة  على  ملًكا  »خلدون«  تتويج  مرا�صم  لـ»حمزة« 
طيور الَوَرا�صني على اأ�صقف الُبيوت، واالأ�صجار، والّنخيل، ويف الطرقات، 
راأى »حمزة« التاج، وراأى وجه »خلدون«، وزوجته وهي تقف بخيالء وهي 
حوله  يلتّف  وهو  ال�صعب  وراأى  عينيها،  من  الفخر  اأطّل  وقد  ابنها  حتمل 
»خلدون«  امللك  اأمر  فقد  »اأَ�صهم«،  وال  »ِفرا�ض«،  يظهر  مل  ا�صمه،  ويردد 
بحب�ض اأخويه يف غرفتيهما، وكان هذا اأّول قرار له، اأّما الثاين فكان اإلقاء 
»َمثابة« زوجة اأخيه يف بئر »ِدروا�ض« عقاًبا لها على ماولة قتلها لولده، 
كان التاج بني يدّي كبري م�صت�صاري امللك »عدنان«، اأو�صك اأن ي�صعه على 
ت طيور الورا�صني عليهم و�صارت تخ�صخ�ض  راأ�ض »خلدون«، وفجاأة! انق�صّ
وتقلقل وتزوم وتقرقع، وتنقر روؤو�صهم واأياديهم، فّروا جميًعا اإىل داخل 
اإىل غرفتها، ورك�ض »خلدون« يف هلع،  الق�صر، وهربت »َميالء« بولدها 
ب »خلدون« ملًكا عليها، خلت الطرقات  ُين�صّ اأن  الَوَرا�صني  رف�صت طيور 

من الّنا�ض، وُغّلقت االأبواب، و�صكنت املدينة.
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لـ»حمزة«، فهم�ض ب�صوت واثق وهو  »الّدي�صق« من نقل امل�صهد  انتهى 
مي�صح وجهه:

-ال بّد اأن نذهب اإىل »َوَرا�صني« االآن، ال بّد من رّد »ُهرُهور« الأبيه.

r
»ال بّد من دخول املدينة بطريقة الفتة للنظر، لكي يتجّمع اأهل »َوَرا�صني« 

وي�صتمعون ملا �صُيقال، وحتى يحميكم ح�صورهم من ُطغيان احلّرا�ض«
كانت هذه كلمات »حمزة«، وقد وافقه اجلميع يف الّراأي، حمل �صباب 
يدّقونها،  وهم  املدينة  ودلفوا  �صفوف  يف  و�صاروا  النواقي�ض  »اأُوركا« 
مفهومة  غري  لغتهم  وكانت  ة،  اخلا�صّ بلغتهم  »ُاوركا«  �صيحات  اأطلقوا 
كان  كافية،  �صّجة  اأ�صدرت  لكّنها  »َوَرا�صني«  مدينة  اأهل  من  للكثريين 
خلفهم  الّنا�ض  جتّمع  �صدره،  على  ويظهرها  القالدة  يرتدي  »�َصاهور« 
وجتمهر  كافية  جلبة  اأحدثوا  اأن  بعد  و�صلوا  حدث،  عّما  يت�صاءلون  وهم 
فوقهم  ال�صماء  يف  حُتّلق  الورا�صني  طيور  وكانت  حولهم،  املدينة  اأهل 
حركة  يف  الآخر  بيت  �صقف  ومن  الآخر،  غ�صن  من  وتتنّقل  جماعات،  يف 
منتظمة والفتة للنظر، وقف »�َصاهور« و�صط امليدان املقابل لق�صر عّمه، 
يزال  ال  الهواء   يف  يرتقي  وهو  م�صهده  وكان  الّنا�ض،  ف�صكن  يده  وورفع 
يهدهد عقولهم، تذّكروا اأباه ال�صيخ »َرْجوان«، فوقفوا يف �صكون لين�صتوا 
الثالثة،  عّمه  اأبناء  على  »�َصاهور«  نادى  الأبيه،  ين�صتون  كانوا  كما  اإليه 
و»اأَ�صهم«  »ِفرا�ض«  اأجرب  لكّنه  ُمرتاًبا كعادته،  كان  ي�صتجب »خلدون«،  مل 
يروي  »�َصاهور«  بداأ  منه،  لي�صمعا  احلّرا�ض  من  فيلق  و�صط  على اخلروج 
ة »ُهرُهور« وهو ي�صتند على ع�صاه بيديه، وكان ج�صد »اأَ�ْصَهم« يختلج  ق�صّ
نافذة  �صهدت ما حدث من  التي  العجوز  وكانت  الّدموع،  تذرفان  وعيناه 
ما  املدينة،  اأهل  اأمام  �صهادتها  لُتثبت  اإليه  ان�صّمت  بجواره،  تقف  بيتها 
منها.. مقربة  على  احلداد  بنات  وكانت  الورا�صني،  طيور  تخاف   عادت 
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»اأَ�صهم« �صفوف  االأمري  �صّق  الُيمنى،  بيده  ورفعها  القالدة  »�َصاهور«  خلع 
احلّرا�ض وجذبها من يده وتفّح�صها وهم�ض وقد دمعت عيناه:

راأيتك  عندما  لـ»َر�صيل«،  اأهدتها  قد  كانت  اأُّمي  قالدة  ن�صف  -هذا 
لكنني  نف�صي،  يف  �صيء  وقع  بالق�صر  اأبي  اأمام  تقف  واأنت  ترتديها 
اأين ن�صفها االآخر، واأين  اأّنها هي نف�ض القالدة،  اأكن على يقني  مل 

ولدي...اأين؟..اأين؟
قال »�َصاهور« باأناة واهتمام وهو يهّز راأ�صه:

-»ُهرُهور« يف قرية »ُاوركا« مع »حمزة«.
حّدجه »ِفرا�ض« بنظرة حديدية باردة وقال:

االآن،  اإاّل  الُهرُهور  امل�صخ  يظهر هذا  ملاذا مل  واحتيال!  وهراء  - كذب 
ى »اأَ�صهم« احلكم الأّنه االأقرب لقلوبكم! ُتريدون اأن يتولَّ

حّدق »اأَ�صهم« يف وجه »ِفرا�ض« ب�صجر وقال:
ولتذهب  فقط!  ابني  ا�صرتداد  اأُريد  للتاج!  اأطمح  وال  امللك  اأُريد  -ال 

القوانني للجحيم.
قال »ِفرا�ض« بحنق �صديد:

-لن ن�صمح بدخول امل�صوخ اإىل ق�صر اأبي!
-�صاأ�صرتّد ولدي »ُهرُهور« واأرحل معه ومع »َمثابة« من مدينة »َوَرا�صني« 

كّلها اإن اأحببتما اأنت و»خلدون«.
ابت�صم »�َصاهور« ورفع �صوته قائاًل:

-لن ت�صمح لك طيور الَوَرا�صني مبغادرة املدينة يا »اأَ�صَهم«!
نظر اإليه »ِفرا�ض« نظرة ن�صف هالعة وقال:

-اأّي هراء تتحّدث عنه!
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قال »�َصاهور« ب�صوت واثق:
-الحقت تلك الطيور اأبي عندما كّنا هنا يف زيارة عّمي »َعدنان«، وكدنا 
وكتفيه  راأ�صه  على  حّطت  عندما  حدودها  ونتخطى  املدينة  نغادر 
يتو�صّلون  وكاأّنهم  ي�صدرون هدهدات غريبة،  بداأوا  وجتّمعت حوله، 
خطوة  تقّدمنا  كّلما  تنوح  الطيور  كانت  املدينة،  ُيغادر  ال  حتى  اإليه 
كانتا  فتحهما  وعندما  عينيه،  واأغم�ض  للحظات  اأبي  وقف  لالأمام، 
وكان  خفي�ض  ب�صوت  وقال  تنّهد  قبل،  من  اأرهما  مل  كما  هادئتني 

يحّدث تلك الطيور:
»ال اأُريد املُلك...ال اأُريده!«

رف�ض لكي ال يخ�صر اأخاه، ورحل باختياره، وكان على خطاأ، وما كان 
يظّن اأنَّ اأخاه �صياأمر بقتله! ولو اأّنه بقي هنا ومل يخرج وا�صتجاب ملطلب 
ولقتل  »ِدروا�ض«،  بئر  ولُردم  خرًيا،  ولراأينا  اهلل،  الأعانه  »َوَرا�صني«  �صعب 
لـ»َوَرا�صني«  ولكان  والّنا�ض،  الّرجال  اجلميع،  على  اخلري  ولعّم  الوح�ض، 
�صاأن اأعظم، ولكان ل�صعب »اأُوركا« و�صعب »َوَرا�صني« خري وفري، فال تفعل 
كما فعل اأبي، فقد رعت الطيور ولدك يف قرية »ُكرو�صُكو« ومنعت خروجه 
منها اإاّل مع ُمارب، فتولَّ اأمر تلك املدينة واأعد لها اأجمادها القدمية، 

ولُتغرّي تلك القوانني..
ال بد اأن ينال اجلميع نف�ض احلقوق، ونف�ض الفر�ض، ونف�ض االلتزامات، 
يجب اأن ُيوىّل االأ�صلح، ويو�ّصد االأمر الأهله، هناك قواعد غري مرئية ت�صري 
اأو  الّنا�ض ب�صكل مت�صاٍو، وعدم االنحياز لفئة معينة،  بيننا، يجب معاملة 
ُيرفع  ال  �صوا�صية،  فكلنا  خمتلفون،  الأّنهم  والعن�صرية  للظلم  تعري�صهم 
اأحد الأّنه اأجمل، اأو الأّنه اأقوى، اأو الأّنه اأغنى، بل الأّنه االأف�صل مبا لديه من 

ميزات، فهذا هو العدل.
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ا�صت�صاط  بحر�صه،  يحتمي  وهو  حوارهم  اإىل  ُين�صت  »خلدون«  كان 
غ�صًبا عندما �صمع كلمات »�َصاهور« ف�صاح �صيحة جملجلة واأمر جنوده 

قائاًل:
-اقب�صوا عليه.

اندفع احلّرا�ض نحو »�َصاهور«، فقفز اأخوه »�صنّمار« اأمامه وا�صتّل �صيفه، 
وانطلق يجندل ب�صيفه مييًنا وي�صاًرا  وعاونه �صباب »اأُوركا« والتّف احل�صد 
»َوَرا�صني« حول »�َصاهور« ليحموه من حّرا�ض »خلدون«، تراجع  من �صعب 
فيلق احلّرا�ض الذي كان يحمي »ِفرا�ض« و»اأَ�ْصَهم«، وكان االأخري يقاومهم، 
ُيريد امل�صي مع اأبناء عّمه بحًثا عن ابنه، لكّنه مل يتمّكن، ا�صتّدت الّرياح 
وجوههم،  على  كاالإبر  ال�صغرية  الّرمال  بل�صعات  اجلميع  واأح�ّض  فجاأة، 
فارجّتت  القلوب  له  تنخلع  الّرعد  �صوت  ودّوى  فجاأة،  ال�ّصماء  واأظلمت 
اجلمع،  فت�صتت  �صديدة،  عا�صفة  هبوب  بقرب  ينذرهم  وكاأّنه  االأجواء، 
وهرولوا يف كّل اجتاه م�صرعني اإىل ديارهم، وعاد »�َصاهور« مع اأهل اأُوركا 
لقريتهم وراأ�صه ي�صّج باالأفكار، وترك خلفه االأمراء الثالثة يف حالة تخّبط 

�صديد.

r
تتويج  مرا�صم  تنجح  مل  عادي،  غري  ب�صكل  ُم�صجرة  »َميالء«  كانت 
قالت  الق�صر،  اأركان  يهّز  بخرب  فجاأة  يطّل  »�َصاهور«  وهاهو  زوجها، 

لزوجها وهي حُتّدق يف وجهه باكتئاب:
-ماذا لو كان كالم »�َصاهور« حقيقة؟

-لن اأ�صمح بدخول ابنه امل�صخ اإىل الق�صر.
-كون اأّمه من �صعب »اأُوركا« ال مينع اأّن اأباه مّنا، وبهذا �صيكون »اأَ�صهم« 

اأوىل بحكم »َوَرا�صني« منك.
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-قال »اأَ�صَهم« اأّنه زاهد يف امللك، ويريد الّرحيل من هنا مع ابنه ومع 
»َمثابة«.

التفتت جتاهه بع�صبية وقالت:
-تلك البائ�صة لن تخرج من املدينة، �صُتلقى غًدا يف بئر »ِدْروا�ض«، لقد 

حاولت قتل ولدي امل�صكني، كادت تخنقه!
روحها،  فلن�صاومه على  البئر،  باإلقائها يف  »اأَ�ْصَهم«  ا�صتفزاز  اأُريد  -ال 
يل،  احلكم  ويرتك  املدينة،  من  بها  فليخرج  ُيريده،  ما  له  وليكن 

ولريحل من هنا.
-قال »�َصاهور« اإّن طيور الورا�صني �صتمنعه من اخلروج!

النافذة،  على  تزدحم  كانت  التي  الورا�صني  طيور  اإىل  كالهما  نظر 
ت�صعر  »َميالء«  كانت  النوافذ،  على  نقرها  �صوت  من  الروع  اأ�صابهما 
كتمثالني  بع�صهما  بجوار  جل�صا  غيًظا،  يتمّيز  »خلدون«  وكان  بالياأ�ض، 
تركته  اأُّمه،  اإليه  تقم  فلم  ال�صغري  بكي  بريقهما،  فقدا  بائ�صني  قدميني 
وهرولت  الباب  جواريها  من  جارية  طرقت  وجهه،  احمر  حتى  ي�صرخ  
وحملته وخرجت به، كانت »َميالء« يف حالة من ال�صجر جعلتها �صّماء، 

قالت لزوجها ب�صوت مكتوم:
-ماذا �صنفعل لو فعلت تلك الطيور فعلتها اأمام الّنا�ض؟ �صيلتّفون حوله 
كما التفوا حول عّمك، اأن�صيت ما حدث لعقولهم بعد اأن راأوا »�َصاهور« 

وهو ي�صحب هذا املحارب من بئر »ِدْروا�ض«؟
-�ُصحًقا لتلك الطيور، �صاأقتلها جميًعا...بل �صاأقتل »اأَ�ْصَهم«.

التفتت نحوه وحّدقت يف وجهه فزًعا مما �صمعته، فكررها وهو يثقب 
عينيها بعينيه:

-�صاأقتله من اأجل »َوَرا�صني«، ومن اأجلك، ومن اأجل ابننا!
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ظّلت  كثرية،  �صغوط  وطاأة  حتت  بات  فقد  اأ�صنانه،  على  ي�صّر  بداأ 
كلماته معّلقة يف الهواء، اأ�صاف وهو يع�صر كفيه:

خل�صة  وليفعلوها  املقّربني،  حّرا�صي  من  بهم  اأثق  ملن  االأمر  -�صاأ�صدر 
قبل اأن يرى »اأَ�ْصَهم« ابنه.

قالت »َميالء«« ب�صوت ُمرتع�ض:
-ولكن هذا اأخوك!

اأ�صرع قائاًل:
م�صلحتنا  قبل  اجلميع  م�صلحة  »َوَرا�صني«،  اأجل  من  اأخاه  اأبي  -قتل 
للحكم،  ي�صلح  ال  فهو  اآالف،  اأجل  من  واحًدا  �صاأقتل  ال�صخ�صية، 
اأنا  ابنه هجني؟  اأّن  اأن�صيِت  للحكم،  ِعرقا غريًبا  بحماقته  و�صُيدخل 
دهاء  اأ�صقائي  اأكرث  ال�صخ�صية...اأنا  �صعيف  فهو  منه،  كفاءة  اأكرث 

وخربة وقّوة وباأ�ًصا واجلميع يثق بي.
-وماذا �صتقول للنا�ض؟ 
-لن يكون هذا بيدي... 

�صعر »خلدون« باختناق فاقرتب من الّنافذة فراأي طيور الورا�صني تقف 
باخلارج ف�صرب على النافذة بع�صبية �صديدة و�صرخ بحنق ليخيفها، ُثّم 

خرج وهو يطرق االأر�ض بع�صبية كاملجنون.

r
اأطلقت »�ُصند�ض« �صحكة ممّزقة وقالت با�صتهزاء:

-»اأَ�ْصَهم«! اأيكون هو امللك..واأنت ال يا »ِفرا�ض«!
راأى »ِفرا�ض« اأّن زوجته على و�صك اأن جتاأر بكالم جارح فاأ�صرع يقول:
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-لن يكون ملًكا، هو ال ي�صلح لهذا وال ُيريده، �صاأ�صاعده لريحل من هنا 
ابنه  وليع�ض يف �صالم مع  احُلكم،  يتنازل عن  اأن  »َمثابة« مقابل  مع 

ومعها يف مكان بعيد..بعيد جًدا.
قامت »�ُصند�ض« يف ن�صاط واقرتبت منه ورددت وهي تزّم �صفتيها:

-قد تكون حياتهما ثمًنا مل�صتقبل اأبنائك
-من هما؟

-»اأَ�صهم« و»خلدون«.
مل ُيجبها »ِفرا�ض«، وخرج من الغرفة واملوت يقبع بني عينيه، جل�صت 
اآن الآخر،  وابنها يركلها فيه من  املتكّور  مت�ّصط �صعرها وتتح�ص�ض بطنها 
تطالع  وهي  م�صموع  وب�صوت  االألفاظ  باأب�صع  �صّبتها  ال�ّصاحرة،  تذّكرت 
املراآة، فهي مل تفعل �صيًئا، مل تقتل »َميالء«، ومل تقتل ابنها كما وعدتها...
كانت  وغاًل،  كمًدا  فرا�صها  يف  تتقّلب  »�ُصند�ُض«  كانت  الق�صر،  �صكن 
ت�صمع اأ�صوات احلّرا�ض وهم يتحّدثون باخلارج، �صكنت االأ�صوات فجاأة، 
الباب، فتحته فلم  اأ�صابعها نحو  اأطراف  الّرهاب ف�صارت على  فاأ�صابها 
فتحته  ُثّم  الباب  اأغلقت  اأحد،  ُيجبها  فلم  و�صيفتها  على  نادت  جتدهم! 
برفق ونظرت من خالل ُفرجة �صغرية على الدرج فراأت رجاًل ملّثًما يرك�ض 
جتاهها، �صرخت �صرخة ارجتت لها اأركان الق�صر واأغلقت الباب، لكّنه 
دفعه ب�صهولة ودلف ف�صقطت على االأر�ض، جّرها بق�صوة نحو ال�ّصرفة، كان 
ي�صع يده على فمها، فقدت وعيها فاأ�صقطها على االأر�ض، واأخرج خنجًرا 
وطقطقة خلف ظهره،  �صوت خ�صخ�صة  �صمع  بطنها،  ي�صّق  وكاد  خّطافًيا 
رب على راأ�صه بقّوة ففقد وعيه، يف ال�صباح التايل ا�صتيقظ جميع  ُثّم �صُ
من بالق�صر على خربين غريبني، اختفت االأمرية »�ُصند�ض«، واختفى ابن 
احلّرا�ض  حرية،  يف  يتخّبطان  و»ِفرا�ض«  »خلدون«  كان  الّر�صيع!  »َميالء« 

يفت�صون كل �صرب بالق�صر، ال اأثر لهما!
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 يف خ�صّم تلك املوجة من االأحداث التي اأ�صابت اأهل الق�صر بزلزال 
جعل كالًّ منهم يوّجه اأ�صابع االتهام لالآخر، انق�صم احلّرا�ض ف�صار لكّل 
االأقدام  على  �صرًيا  وذهب  م�صترًتا  »اأ�ْصَهم«  االأمري  خرج  مريديه،  اأمري 
لقرية »اأُوركا«، انهالت عليه طيور الورا�صني من كّل حدب و�صوب، وقفوا 
على راأ�صه، وكتفيه، وغطوا ثيابه، كان يبدو ككومة من الّري�ض وهم يغّطونه 
كّلما  تنوح  الطيور  وبداأت  احلدود  وتخّطي  ال�صري  من  منعوه  باأجنحتهم، 
خطا خطوة لالأمام، تذّكر »اأَ�ْصَهم« كلمات »�َصاهور«، تراجع نحو الق�صر 
ُير�صل  اأن  يعود، قرر  وتركوه  االآخر  تلو  واحًدا  بانتظام  يرتفعون  ف�صاروا 
ابنه يف  اأن يرى  بّد  اإخبارهما به، ال  يوّد  لـ»�َصاهور« و»�صنّمار«، هناك ما 

احلال.

r
20           

وركا
ُ
مصارعة األ

»حمزة«.....
ُكنت اأ�صري على �صاطئ  البحر وحيًدا، اختباأ اجلميع من املطر بينما 
ُكنت اأ�صتعذب قطراته وهي ترّبت على كتفي، توارت ال�ّصم�ض خلف غيمات 
قامتة فاختنق لون ال�ّصماء، فوجئت ب�صربة على ظهري فا�صتدرت يف َفزع، 
»اأُوركا«، كانت عيناه كجمرتني م�صتعلتني  اأَمامي �صاًبا من �صباب  وجدت 
تفاديتها  لوجهي،  اأخرى  �صربة  لتوجيه  ويتاأّهب  اأ�صنانه  على  يكّز  وهو 
املطر  وكان  �صعًبا،  الّرمال  على  ال�ّصري  كان  للخلف،  خطوات  وتراجعت 

يزيد، �صحت فيه:
-من اأنت؟ وماذا ُتريد؟
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مل يجبني، وبداأ ي�صربني بيديه �صربات متتالية، ُثّم اقرتب وبداأ يلف 
ي�صتخدم  ا�صتبكنا يف ُم�صارعة عنيفة، كان  بعنف،  ذراعيه حول جذعي 
اخلرب�صات  من  بالعديد  فاأ�صابني  اأحياًنا،  واأ�صنانه  الطويلة،  اأظافره 
العنف  اأ�صتخدم  فبداأت  �صارًيا،  وح�ًصا  اأ�صارع  اأنني  �صعرت  ات،  والع�صّ
ا وجثم  معه، اأ�صدَر �صيحات »اأُوركا« التي مل اأفهم كنهها، اأ�صقطني اأر�صً
فوق �صدري وبداأ يخنقني، �صعرت وكاأّن روحي ُتغادر ج�صدي، راأيت لوهلة 
فجاأة،  يديه  ال�ّصاب  رفع  ال�ّصاب،   هذا  ج�صد  خلف  وخميًفا  مهيًبا  ظاًل 
وانتظر قلياًل، ُثّم اأعاد ماولة خنقي! وعاد الظّل للظهور وهو يتالعب يف 
الهواء، رفع يديه عن عنقي للمّرة الثالثة وانتظر للحظات ق�صرية واأعاد 
الكّرة، كدت اأفقد وعيي لوال »�ِصنّمار« الذي ظهر فجاأة و�صربه �صربة قوّية 
على راأ�صه ف�صّجها فاأرداه قتياًل، �صالت دماوؤه على �صدري، فدفعت ج�صده 
يلومني  »�ِصنّمار«  بينما وقف  اأنفا�صي،  اأ�صرتّد  بعيًدا عّني وجل�صت  الثقيل 

قائاًل:
-ملاذا خرجت وحيًدا؟

-وددت اأن...
قاطعني قائاًل وهو ينحني على ج�صد ال�ّصاب الذي قتله للتّو:

-هذا »ُحني�صل«.
ُقلت واأنا اأحت�ص�ض عنقي:

-ومن هو؟
قال »�ِصنّمار« وهو ينظر اإليه باإزدراء:

يقتلون  كانوا  »اأُوركا«،  �صعب  من  فا�صدة  ع�صابة  اأفراد  من  -فرد 
الن�صاء، وي�صرقون االأموال، ويغت�صبون الفتيات، لهذا مل يجروؤ اأحد 
بالقتل  توعدناهم  جميًعا  الأننا  »ِحند�ض«  لبحر  العودة  على  منهم 
وال  العدد  كبرية  ع�صابة  كانوا  لالأ�صف  لكّنهم  املاء،  يف  ظهروا  اإن 
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الفو�صى بقريتنا حّتى  الكثري من  اأرهقونا وت�صببوا يف  ُي�صتهان بها، 
»الفرادي�ض« وادي  اإىل  ونزحوا  اأج�صادهم  اأ�صر  »الّدوا�صر«   ا�صتطاع 

ُقلت ُمتعجًبا من كلماته االأخرية:
طريًقا  اخلوف  يعرف  ال  و�صّفاح  ملجرٍم  ج�صًدا  ي�صكنون  كيف  -ولكن 

لقلبه املُظلم؟
الحت على �صفتي »�ِصنّمار« ابت�صامة �صاخرة وهو يقول:

اخلوف  هي  لالأج�صاد  »الّدوا�صر«  منها  يدخل  التي  الثغرة  اأّن  -اأتظّن 
على  واالنكباب  ال�صديد،  والفزع  ال�صديد،  اخلوف  هناك  بل  فقط؟ 
وقتها  واالغت�صاب،  كالقتل  العظمى  اجلرائم  وارتكاب  ال�ّصهوات، 
اأ�صعف  يف  والّنف�ض  حاالته  اأوهن  يف  وكاأّنه  مجوًبا  العقل  يكون 

حاالتها، الأّنها اأ�صرية �صهوة!  
اأدار »�ِصنّمار« راأ�ض ال�ّصاب املقتول وك�صف جانب عنقه االأمين واأ�صار 

اإىل و�صم غريب منقو�ض على جلد ال�ّصاب وقال:
-هذا الو�صم الغريب يظهر على العنق فور اأن ي�صكن الّدوا�صر اجل�صد.
بحركة ر�صيقة قام »�ِصنّمار« بحمل ال�ّصاب وتوجه به نحو البحر ليلقيه 
عائًدا  يهرول  وهو  »�ِصنّمار«  �صاح  بعيًدا،  املوج  فاأخذه  بالفعل  األقاه  فيه، 

حيث كنت اأجل�ض:
-اأفراد الع�صابة يت�صللون للقرية من اآن الآخر، هوؤالء فقط من نقتلهم 
يف احلال عندما نكت�صف وجودهم بيننا، الأننا نعرف اأفراد الع�صابة 

جميًعا، اأّما البقية فنتجّنب قتلهم لعّلهم يعودون لر�صدهم يوًما ما.
ُثّم اأ�صاف وهو يرميني بنظرة ميلوؤها االرتياب:

يف  »ُحني�صل«  يقتلك  مل  لـ»الّدوا�صر«،  الكثري  تعني  حياتك  اأّن  -يبدو 
احلال، بل �صارعك، وكان يقدر على قتلك ب�صهولة، فهو يفوقك يف 
قّوة البدن، كما اأّنه ي�صتطيع قطع عروق رقبتك باأ�صنانه كما اعتاد اأن 
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واأظّنها ماولة  اإ�صعافك ثالث مّرات بخنقك،  راأيته يحاول  يفعل، 
اأن ُيخيفك ليحتّل ج�صدك  اأراد  من الّدوا�صري اّلذي ي�صكن ج�صده، 

لكّنه مل يتمّكن! يبدو اأّنك ال تخاف من املوت يا »حمزة«!
اأجفلت عندما ذّكرين باملوت فُقلت بخفوت:

-املوت!
رفع »�ِصنّمار« حاجبيه قائاًل:

-نعم...املوت!
-اأخي »خالد« هنا، ويحتاج ملُ�صاعدتي، فاإن كتب اهلل علّي املوت هنا، 

فاأ�صاأله اأن يكتب الأخي الّنجاة مما هو فيه قبل تلك اللحظة.
قال »�ِصنّمار« بف�صول �صديد:

-وددت اأن..اأعرف عن اأخيك »خالد« اأكرث، فـ»�َصاهور« �صحيح الكالم، 
ومل ُيخربين بكّل �صيء عنك، وتلك هي املّرة االأوىل التي األتقي فيها 

مُبحارب!
الربد،  �صّدة  نرجتف من  ُكّنا  باأعيننا،  ال�ّصماء  ُجلنا يف  املطر،  توّقف 

ابت�صم »�ِصنّمار« ومّد يده لُي�صاعدين على الوقوف وهو يقول:
-قبل اأن نعود اإىل بيت ال�صيافة، ال بّد اأن تتدّرب على م�صارعة االأُوركا، 

ف�صوف يعيدون الكّرة وُيالحقونك من اآن الآخر.
-فليكن هذا غًدا يا »�ِصنّمار«.

دفعني »�ِصنّمار« يف �صدري بعنٍف وقال:
-بل االآن!

-ولكنني....
مل يرتك يل فر�صة الأُمّت كلماتي، انق�ّض علّي واأحاط جذعي وذراعي 

بذراعيه و�صاح قائاًل:
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-هّيا، خّل�ض نف�صك من بني يدّي.
كنا  اأمتكن،  مل  لكّنني  ذراعّي  حترير  حاولت  ع�صًرا،  يع�صرين  كان 
�صربني  كيف  تذّكرت  مًعا،  ملت�صقان  ونحن  ع�صوائية  بخطوات  ن�صري 
معي  فعل  كما  ففعلت  القرية،  يف  ت�صاجرنا  عندما  جبهتي  على  بجبهته 

و�صربت جبهته بجبهتي، فحررين يف احلال وتراجع وهو يبت�صم قائاًل:
-اأح�صنت يا بطل.

اأ�صابني ارتباك �صديد! تلك كلمة اأخي »خالد«...»يا بطل«، نظرت يف 
عينيه لعّلني اأجد اإ�صارة تطمئنني اأّنه هو، قال وهو يدور حويل:

اأو  عينيه  على  ا�صغط  ك  بع�صّ ليقوم  اأ�صنانه  خ�صمك  ا�صتخدم  -لو 
حاول خنقه، وعندما يبتعد �صدد اإليه �صربة تك�ّصر اأ�صنانه االأمامية 

يف احلال.
ُثّم �صار يقرتب ويرتاجع وُكنت متاأّهًبا ل�صربة فجائية منه، قال وهو 

يبت�صم:
واخلرب�صات  اجلراح  تلك  يخِم�ُصوك،  اتركهم  ت�صّرك  لن  -االأظافر 
لن  ندبة،  وتبقى  االأمل  و�صيختفي  وتندمل،  �صترباأ  ما  يوًما  اأو�صمة، 
توجعك، لكّنك يف كّل مّرة متّر عليها باأناملك �صتتذّكر هذا الّدر�ض 
الذي تعّلمته واأنت تخو�ض معاركك فقد كانت �صبًبا يف فوزك الأّنك 
حتّملتها، رّكز فقط يف ت�صديد �صربة مميتة لهم تق�صي عليهم وعلى 

الكيان االأثريي الّدوا�صرّي الذي يتلجلج بني اأ�صلعهم.
احلركة  عن  تعوقني  املطر  من  املبتّلة  ثيابي  وكانت  بحما�ض  �صحت 
ال�صريعة مثله، كما اأّنني مل اأعتد ال�صري بخّفة  والّرك�ض على الّرمال، اأّما 

هو فاعتاد هذا، اأ�صاف وهو يثب بخّفة وَر�صاقة:
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اأن�صت  وقوعها،  قبل  ال�صربة  توّقع  للرتكيز،  قوّي، حتتاج فقط  -اأنت 
جلوارحك، ال تعتمد على عينيك فقط، راقب اأنفا�ض خ�صمك، واقراأ 

حالته الّنف�صية.
يف حركة �صريعة وخاطفة وثب »�ِصنّمار« فوق �صدري كالّنمر املتوّح�ض 
ا ليجثم على �صدري، اأ�صدر �صيحة من �صيحات االأُوركا  واأ�صقطني اأر�صً

و�صاح بحما�ض:
-ا�صتجمع قّوتك وادفعني بقب�صتيك واأبعدين عن �صدرك قبل اأن يزداد 

�صعفك.
فعلُت كما قال يل، ودفعته بعيًدا، فابتعد ُثّم دار بر�صاقة وانتقل خلف 

ظهري وخنقني بذراعه، قال وهو ي�صدد ال�صغط على ُعنقي:
-اأ�صرع بتخلي�ض نف�صك قبل اأن تختنق، ا�صتخدم قدميك وكوعيك.

ا�صتخدمت قدمي بالفعل و�صربته يف �صاقه، وا�صتدرت بقّوة و�صربته 
باأق�صى قّوتي يف جانب �صدره فاأ�صبت �صلًعا، تركني فوًرا وانحنى متاأمّلًا 

ف�صاألته متعّجًبا:
-ما بك يا »�ِصنّمار«؟

قال وهو ُيحاول اإخفاء اأمله:
-لقد ك�صرت �صلعي!

-اأنا....
قاطعني قائاًل:

-ال بّد اأن اأحتّول االآن.
اأنتظره، من بعيد  رك�ض »�ِصنّمار« نحو البحر، مّرت دقائق ثقيلة واأنا 
ليقوم  طوياًل  انتظرته  َيغو�ض،  ُثّم  الهواء،  يف  يقفز  �صخًما  حوًتا  راأيت 
ُعدت  وملّا طال غيابه  الب�صرية،  لهيئته  ويعود  ال�صاطئ  نف�صه على  باإلقاء 
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اإىل بيت ال�صيافة، واأنا اأتفّكر يف �صبب اإ�صراعه للتحّول، فاأدركت اأّن هذا 
ي�صرتّد  وعندما  املك�صور،  �صلعه  من  حتًما  و�صيتخّل�ض  �صلوعه،  �صُيجدد 

هيئته الب�صرية، �صيكون �صليًما.

r
بقّوة  االأر�ض  تدّق  االأمطار  يزداد،  باخلارج  العا�صفة  هدير  �صوت 
نائًما فقد  الّرعد وكان  الثلج،  فزع »ُهرُهور« من �صوت  حاملًة ندًفا من 
اأرهقه اللعب طوال الّنهار فاقرتب »حمزة« منه ورّبت على ظهره وطماأنه 
يعد  مل  فهو  »ه�صام«،  ال�صّيد  على  قلًقا  »حمزة«  كان  للنوم،  الغالم  فعاد 
حّتى االآن، مّرت �صاعة كان يتفّكر فيها وهو يتاأّمل املطر من الّنافذة، وفور 
عادا  »ُمورفو«،  معه  وكانت  الباب  »ِه�صام«  ال�صّيد  طرق  املطر،  توقف  اأن 
احلزن  هالة  عن  »حمزة«  �صاألهما  طويلة،  رحلة  يف  كانا  وكاأّنهما  متعبني 
متعبة  كانت  »َمرَمر«  ال�صغرية  واأّن  اأّنهما بخري،  فاأجاباه  التي حتيطهما 
عند و�صولهم، لكّنها االآن اأف�صل، دلفت »ُمونار�ض« وكانت قد �صمعت عن 
و�صولهما فعانقت »ُمورُفو« وهي ترجتف، بدت »ُمونار�ض« �صاحبة و�صكت 
من عّلة يف بدنها و�صداع �صديد، تناولت على عجٍل ما اأمّدتها به رفيقتها 
و»االآن�صة  امللّونة«  بـ»ال�صّيدة  »ُمورُفو«  لقاء  من  قلقة  وكانت  ترياق  من 

الزرقاء« ف�صاألتها:
-هل التقيت بـ»ال�صّيدة امللّونة«؟ وهل �صاألتك »االآن�صة الّزرقاء« عّني؟

-مل األتِق بهما، ت�صللت خل�صة واأح�صرت الرتياق، واأو�صيت اأم »َمرَمر« 
اأاّل تخرب اأحًدا عّنا وعن لقائها بنا، تركناها على حدود الغابة وهي 

اأكملت وحدها، فالطريق اأمان وال يوجد اأمطار هناك!
تنّهدت »ُمونار�ض« وقالت وهي تبت�صم:

-احلمد هلل، ولكن ملاذا تاأخّرمتا كّل هذا الوقت؟
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-ال�صّيد »ه�صام« هو ال�صبب، �صحبنا يف جولة قبل اأن ينقلنا اإىل غابة 
الَبْيَل�َصان، �صاأُخربك عنها الحًقا.

هّزت »ُمونار�ض« راأ�صها وقالت:
واأخربتنا عن  اأثناء غيابكما، لقد ظهرت امراأة عجوز  الكثري  -حدث 

والدة »ُهرُهور«، و..
اأم�صكتها »ُمورُفو« من ذراعها وقالت لها:

-اهدئي وتعايل معي.
»ه�صام«  ال�صّيد  راأى  قد  وكان  حلوارهما،  ُين�صت  »حمزة«  كان   
و»ُمورُفو« بعيني »الّدي�صق« وهما يتحّدثان اإىل ال�صّيدة امللونة داخل غابة 
ان�صرفت  ملاذا؟  ولكن  تكذب،  اأّنها  يعرف  كان  ال�صمت،  اآثر  الَبْيَل�َصان، 
الفتاتان بعد اأن هداأ املطر، �صارتا نحو ق�صر امللكة »اأهاليل« لتبيتا هناك. 
بداأت ال�صكوك تهدهد عقل »حمزة« املزدحم باالأفكار، حاول اأن يتحّدث 
اإىل ال�صّيد »ِه�صام« عن رحلته مع »ُمورفو«، وفاجاأه اأنه يوافقها فيما روته 
عن اأّنهما مل يلتقيا بال�صّيدة امللّونة، واأو�صال »َمرَمر« واأّمها وان�صرفا يف 

احلال، زاد االأمر �صوًءا عندما �صاأله ال�صّيد »ِه�صام« بارتياب:
-هل زارك »الّدي�صق« اليوم؟

�صعر »حمزة« اأّنه قلق ويخفي عنه �صيًئا ما، فاأجابه باقت�صاب:
-نعم.

-وهل راأيت �صيًئا مريًبا؟
هّز »حمزة« راأ�صه وقال:

-راأيت مرا�صم تتويج »خلدون« بعد وفاة اأبيه، مل ينجحوا يف تن�صيبه 
ب�صرا�صة،  ُتهاجمهم  وهي  الورا�صني  طيور  راأيت  االآن،  حّتى  ر�صمًيا 
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حدث،  مبا  »قامو�ض«  امللك  وجّدهما  و»�صنّمار«  »�َصاهور«  فاأبلغت 
ون�صحتهم اأّن الوقت منا�صب لكي ُنعلن عن وجود »ُهرُهور«، وحدث 

هذا بالفعل.
-مهاًل مهاًل، اأُريد اأن اأعرف كّل �صيء .

قال »حمزة« وهو يطالعه بنظرة ت�صي بالكثري:
ا، اأُريد اأن اأعرف كّل �صيء. -واأنا اأي�صً

ُثّم اأم�صك بذراع ال�صّيد »ه�صام« اأعاد كلماته:
-كّل �صيء يا �صّيد »ه�صام«...كّل �صيء.

التفت ال�صّيد »ه�صام« نحو »ُهرُهور«، تاأكّد اأّنه غارق يف النوم، وجل�ض 
بّد من قراراٍت �صريعة،  بينهما حديث طويل، وكان ال  مع »حمزة«، ودار 

االآن »حمزة« ُيقرر وُيخطط، وهو من �صيتحّمل توابع قراراته.

r
-اأين »ُهرُهور«؟

قالها »�ِصنّمار« غا�صًبا وهو ي�صاأل »حمزة«، فاأجابه قائاًل:
-يف مكان اآمن.

كان »�ِصنّمار« يتمّيز غيًظا وهو يقول:
-لي�ض من حقك اأن تخفيه يا »حمزة«!

رفع »حمزة« ب�صره نحوه وقال:
-بعد ما �صمعناه عن اختفاء االأمرية »�ُصند�ض« من الق�صر، وكذلك ابن 

االأمري »خلدون« �صارت حياته يف خطر، واأنا م�صئول عنه.
قال »�ِصنّمار« غا�صًبا:
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-وكيف عرفت باختفائهما؟
ة! -لدّي ُطرقي اخلا�صّ

زفر »�ِصنّمار« بحنق قائاًل:
-ل�صت م�صئواًل عنه، ول�صت من اأقربائه! هو مّنا ونحن منه، فاأّمه من 

�صعب »اأُوركا«.
قال »حمزة« م�صتنكًرا:

-واأبوه؟ األي�ض ابن عّمك يا »�ِصنّمار«؟
-بلى، ولهذا هو يعنينا وال يعنيك!

قال »حمزة« بثقة:
-بل يعنيني، فقد عاهدت »ُمويل« اأن اأحفظ االأمانة.

-اأّي اأمانة! حتى »ُمويل« ال ميلك اأن ُيحّملك اأمانته، اأف�صح عن مكانه، 
األ�صت  لتتم مهّمتك وت�صرتد كتابك،  اأنت  لوالده، وان�صرف  �صُنعيده 

مارًبا؟
-بلى اأنا ُمارب، ولهذا لن اأرحل قبل اأن اأطمئن على »ُهرُهور«.

دفع »�ِصنّمار« »حمزة« يف �صدره وقال بتنّمر:
-يبدو اأّنك حتتاج للتاأديب.

جذبه من ثيابه وخرجا من بيت ال�صيافة، وبداأ بينهما �صجار عنيف، 
»ه�صام«  ال�صّيد  حاول  توقف،  دون  لالآخر  ال�صربات  يكيل  كالهما  كان 
التدّخل لكن »�ِصنّمار« اأزاحه ب�صربة واحدة على �صدره كادت تق�صي عليه، 
يف غم�صة عني كانت »ُمورُفو« فوق ظهر »�ِصنّمار« بوثبة واحدة، غرزت يف 
رقبته �صوكة رفيعة ف�صقط على االأر�ض ثابت احلركة ومت�صّنج الع�صالت، 
اأّنها �صحبت �صيفها وو�صعته على ُعنق  كاد �صباب »اأُوركا« يفتكون بها اأال 

»�ِصنّمار« وكان »حمزة« خلفهما ف�صاحت قائلة:
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-ال مت�ّصوا �صعرة من راأ�ض »حمزة« واإاّل!
»ه�صام«  ال�صّيد  فاأم�صك  هلع  يف  »ُمونار�ض«  اأقبلت  حذر،  يف  تراجعوا 
بيدها واأقبل وهو ي�صحبها معه ووقفوا جميعا بجوار »�ِصنّمار« وهو ممدد 
اأثر �صربة من �صربات  ينثني على بطنه  االأر�ض، قال »حمزة« وهو  على 

»�ِصنّمار« كانت قد اأ�صابت �صلًعا من �صلوعه:
-ماذا فعلِت به يا »ُمورُفو«؟
مالت عليه هام�صة وقالت:

-ال �صيء، تلك ال�صوكة �صت�صّل حركته لب�صع دقائق فقط.
ملراده،  ففطن  راأ�صه  وهّز  »ه�صام«  ال�صّيد  جتاه  ب�صره  »حمزة«  رفع 
اأخرج اخلريطة واالأَ�ْصُطرالب وو�صعه على بقعة ما، قامت »ُمورُفو« ب�صحب 
فوق  الهواء  يف  متعّلقة  تظهر  الو�صاج  بداأت  »�ِصنّمار«،  عنق  من  ال�صوكة 
روؤو�صهم، تعّلقوا بها واختفوا تباًعا، ال�صّيد »ه�صام« ُثّم »حمزة«، رف�صت 
هنا،  عالق  فقلبها  الّرحيل  ترغب يف  ال  بالو�صائج،  مُت�صك  اأن  »ُمونار�ض« 
�صاحت يف هلع ونادت على »�َصاهور« الذي كان ي�صري جتاههم بعد اأن علم 
مبا حدث، كان �صباب »اأُوركا« يطالعون »ُمورُفو« بتنّمر ويحاولون الو�صول 
على  »ُمونار�ض«  و�صقطت  واختفت،  االأخرية  بالو�صيجة  فتعّلقت  اإليها، 
التي و�صل فيها»�َصاهور«  اللحظة  االأر�ض فقاموا بالقب�ض عليها يف نف�ض 
لي�صاأل عن اأخيه »�ِصنّمار« فو�صفوا له ما حدث، اأقبل يتح�ص�ض راأ�ض اأخيه 

وهو ممدد على االأر�ض، و�صاأل من حوله:
-هل هذا �صّم؟

اأجابته »ُمونار�ض«:
فقط  لدقائق  الوقتي  بال�صلل  ت�صيبه  مادة  تلك  »�َصاهور«،  يا  -ال 
�صيعود  يهاجمها،  من  ج�صد  لت�صل  احلدود  حار�صات  ت�صتخدمها 

»�ِصنّمار« لطبيعته بعد قليل.
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تنّهد »�َصاهور« يف ارتياح وقال:
-احلمد هلل.

بداأوا ي�صربونها ف�صرخت ت�صتغيث بـ »�َصاهور«، فوقف غا�صًبا و�صرب 
االأر�ض بع�صاه و�صاح ب�صوت جملجٍل كما مل يفعل من قبل قائاًل:

-ارفعوا اأياديكم عنها!
رفع القوم اأياديهم عنها فور اأن �صمعوا كلمته، فهو و�صقيقه اأحفاد امللك 
الذي ال ُترد كلمته، وكان لكليهما مهابة ومكانة عظيمة بني اأفراد �صعب 
اأُوركا، فهرعت »ُمونار�ض« اإليه واأم�صكت يده، وكانت تلك املّرة االأوىل التي 
يلم�ض فيها »�َصاهور« يد فتاة، اأ�صابه احلرج، و�صعر بقلبه يرجتف، تركت 
ي�صوبه  با�صطراب  �صعر  به،  لتحتمي  ظهره  خلف  وتوارت  يده  »ُمونار�ض« 
�صبح فرحة خفيفة، فقد اأ�صعده اأن حتتمي به، بداأ »�ِصنّمار« ي�صتعيد قدرته 
على احلركة، واعتدل جال�ًصا، كان ير�صق »ُمونار�ض« بنظرة عدائية ناقمة، 
اأخيه، فمرر يده على عنقه يف  ثبت عينيه على يدها وهي تت�صبث بذراع 

اإ�صارة تعني... �صاأقتلك!
�صعرت  اللحظة  تلك  يف  واحلزن،  للخوف  فري�صة  »ُمونار�ض«  وقفت 
االآن هي  »ه�صام«،  وال�صّيد  و»حمزة«  »ُمورُفو«  مع  ترحل  بالندم، كيف مل 
غريبة و�صط قرية من الوحو�ض كّلهم ناقمون عليها، حتى ال�صاب الوحيد 
الذي حُتّبه لن ي�صتطيع الّدفاع عنها فهو لن يقف اأمام اأخيه من اأجلها، 
معبده  اإىل  »�َصاهور«  رحل  كتفها،  على  ُيرّبت  اأو  عليها  يحنو  من  مل جتد 
النائي بعد اأن اأو�صلها لق�صر اأُّمه التي كانت �صاخطة وغا�صبة عليها بعد 
اأن علمت مبا حدث لـ»�ِصنّمار« من رفيقتها »ُمورُفو«، مل ت�صتقبل اجلواري 
»ُمونار�ض« بالق�صر، ُغّلقت االأبواب يف وجهها، فجل�صت تبكي يف احلديقة، 

واختلطت دموعها مباء املطر الهتون..
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 ا�صتغرق البحث عنها باالأ�ْصُطرالب ماوالت عديدة، فقد تنّقل ال�صّيد 
»ه�صام« مع »ُمورفو« اأكرث من خم�ض مّرات يف جنبات قرية »اأُوركا« حتى 
كان  حيث  اإىل  معهم  تنتقل  اأن  قبلت  واأخرًيا  احلديقة،  يف  عليها  عرثوا 
»حمزة« ينتظرهم، وتعّلقت بو�صيجة من الو�صائج وهي تبكي، ورحلت عن 

قرية »اأُوركا« وتركت قلبها معّلًقا هناك..
الب�صيط  املعبد  اأمام  يقف  »�َصاهور«  كان  »اأُوركا«  قرية  اأطراف  على 
احلجرين  واألقى  الثقيلة،  ومالب�صه  احلديدي،  حذاءه  خلع  يلزمه،  الذي 
الثقيلني املربوطني على خ�صره، ووقف حايف القدمني على االأر�ض ورفع 
اأن يفعل  له  الهواء، وكيف  لل�صماء ي�صتقبل ماء املطر، مل يرتِق يف  وجهه 
وهو االآن ي�صعر اأّنه مثقل بالّذنوب، كيف له اأن ي�صتعذب مل�صة يدها بتلك 
الطريقة وهي ال حتّل له، وهو العابد املتبتل، طاأطاأ راأ�صه يف خجل، كان 
الّذنب  بهذا  ينك�صر  اأن  لقلبه  اهلل  اأراد  باأّنات خافتة،  رّبه  يتمتم ماوًرا 
حدث  مبا  اجلميع  علم  اأن  بعد  بنف�صه  لعجبه  مكان  هناك  يكون  ال  حتى 
عند بئر »ِدْروا�ض«، وباأّنه ي�صبه والده، ظّل على حاله كتمثال من الّزجاج، 
وكان ماء املطر يزداد كثافة ويغرقه، كان يختلج ويثب يف مكانه من �صّدة 
ا ويتخّل�ض من تاأنيب �صمريه، لكّن هذا  الربد، اأراد اأن يغ�صل باطنه اأي�صً
اأمر اأعمق من الوقوف حتت املاء، ال ُيرى بالعني، بل يحتاج لغ�صيل من نوع 

اآخر...
يف اللحظات االأكرث قتامة التي منّر بها، ينك�صر فينا �صيء، َيجربه حنّو 
االآخرين علينا واإن مل يفعلوا غري الرتبيت على ظهورنا، وتقبيل جباهنا، 
والتقاط عرباتنا باأطراف اأكمامهم، وهذا ما يدفعنا للوقوف مّرة اأخرى، 
ملن  نحتاج  لالآخرين،  نحتاج  فنحن  قّوتنا  بلغت  مهما  املُحاولة،  وتكرار 
ن�صتند عليه ليثّبتنا، و»�َصاُهور« ُيبعد االآخرين عنه منذ وفاة اأبيه، ال بّد اأن 
يعود الأهله، فهو يحتاجهم ليخف�صوا له جناح الّذل من الّرحمة، ويحتاج 

اإىل احلّب...
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وثب ال�صوؤال من عتمة اأفكاره، ملاذا ال يعود �صباًحا ليطلب »ُمونار�ض« 
للزواج؟ فهو يف حاجة لهذا ال�صكن، ولكن هل �صرت�صى به وهو هجني؟ بل 

وهو �صرير!
 وهل �صتقبل اأّمه بزيجته تلك من فتاة من »احلورائيات«؟

 وهل �صي�صمح جّده امللك »قامو�ض« بحدوث هذا؟
ي�صّج  وراأ�صه  الّداخل  اإىل  الطريق  يتح�ص�ض  وعاد  ثيابه وحذاءه  حمل 

باالأفكار، وبات ليلته وقد اأعياه املر�ض.

r
فزعت »ُمونار�ض« عندما وجدت اأّنهم اأعادوها اإىل غابة »الَبْيَل�َصان«، 

وقفت تلوم رفيقتها »ُمورُفو« قائلة:
-ملاذا عدنا اإىل هنا؟ اأنِت تعلمني اأّنني ال اأرغب يف العودة اإىل الغابة.

قال ال�صّيد »ه�صام« لُيهدئها:
لقرية  العودة  من  اأحد  مينعك  لن  ابنتي،  يا  تخايف  ال  -»ُمونار�ض«، 
»اأُوركا«، فاجلميع هنا يعلم مبا حدث لك، لقد التقينا بال�صّيدة امللّونة 

عندما اأتينا مع »َمرَمر«، وهناك ما يجب اأن تعرفيه!
ت�صارعت دّقات قلبها و�صاألته:

-ماذا؟ اأخربين اأرجوك؟
مع  و�صولهم  تنتظر  كانت  بحبور،  وحّيتها  امللّونة«  »ال�صّيدة  اأقبلت 
كما  »الَبْيَل�َصان«!  بغابة  »ُهرُهور«  بوجود  »ُمونار�ض«  وفوجئت  »حمزة«، 
فوجئت بن�صاط »َمرَمر« التي �صارت اأكرث قّوة وحيوّية من ذي قبل، وكانت 
»َمرَمر«  اأُّم  ه�ّصت  »ُهرُهور«،  مع  ترك�ض  وهي  �صعادة  يف  تالحقها  اأُّمها 
لـ»ُمونار�ض« فور اأن راأتها واحت�صنتها، وان�صرفت خلف ابنتها وهي ترك�ض 
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مع الغالم لرتاقبهما، وكانت »ُمونار�ض« عالقة يف فقاعة من احلرية، توّد 
اأن تفهم! ما ال�صيء الذي ال بّد اأن تعرفه؟

جميًعا  و�صاروا  بذراعها  فاأم�صكت  حريتها،  امللّونة«  »ال�صّيدة  الحظت 
بخطوات هادئة نحو ق�صرها وهي تقول لـ»ُمونار�ض« ب�صوت من�صبط:

-اأتذكرين تلك الهم�صات التي كنت ت�صمعينها يا »ُمونار�ض«؟
-نعم يا موالتي..عن ق�صة حب بني �صاب وفتاة و...

قاطعتها »ال�صّيدة امللّونة« �صائلة لها:
-اأمل تالحظي �صيًئا ما؟

-اأّي �صيء؟
فتاة  بها،  تخربيننا  كنت  التي  تلك  ُت�صبه  ببداية  متّرين  مثاًل  -اأّنك 
تبحث عن احلب، و�صاب زاهد فيه، والتقيا على حني غفلة يف ليلة 

ممطرة و...
ملا  الفتاة  انتبهت  جميًعا،  ا�صتوقفتهم  ب�صهقة  »ُمونار�ض«  قاطعتها 
هي،  تها  ق�صّ عن  الرّياح  هم�ض  ت�صمع  كانت  اإليه،  نظرها  لفت  يحاولون 
هم�صات عنها وحدها، وعن »�َصاهور« وحده، اأردفت »ال�صّيدة امللّونة« وهي 

ت�صحبها من ذراعها:
-هل ما زلت ت�صمعني هم�ض الرياح لك؟

اأجابتها »ُمونار�ض« نافية بتعّجب:
-ال..توقف منذ خروجنا من غابة »الَبْيَل�َصان«.

قالت »ال�صّيدة امللّونة« بثقة:
االرجتاج  من  حلالة  »َمرَمر«  تعّر�صت  لقد  هذا،  يحدث  اأن  بّد  -ال 
االآن  وهي  مهّمتك،  اإليها  ُنقلت  لقد  للغابة،  و�صولها  فور  واالهتزاز 
ال�صّيد  مع  دلفت  اأن  بعد  ُترددها  ظّلت  لقد  ة،  الق�صّ بقّية  ت�صمع 

»ه�صام« و »ُمورُفو«، اأخربتنا مبا متّرين به، و�صتهم�ض بها لكاتب ما.
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قالت »ُمونار�ض« بحرية:
-هذا يعني اأنني...

مهام  يف  زهْدِت  لقد  »ُمونار�ض«،  يا  االأفكار  بنات  من  ُعدت  ما  -اأّنك 
احلورائيات بنف�صك وتخّليت عنها باإرادتك.

قالت »ُمونار�ض« بتوّتر:
عن  م�صئولة  ل�صُت  احلياة!  يف  طريقي  اأختار  اأن  حّقي  من  -فليكن، 

موؤلفي الكتب والروايات!
هم�صت »ال�صّيدة امللّونة« لها:

-ال نلومك، لكّنك فقدت ميزة عظيمة.
-وما هي؟

اأطلقت »ال�صّيدة امللّونة« تنهيدة وقالت:
الأّنك  امللكي،  الطور  وتزّوجت لن تخو�صي  واإن وقعِت يف احلّب  -حّتى 
مل توؤِدي مهّمتك وواجباتك التي تنالني االمتيازات بناء على اأدائها.

قالت »ُمونار�ض« بحزن �صديد:
-هل هذا يعني اأنني لن اأمّر بطور الن�صوج؟

-�صتن�صجني ال ريب بطريقة ما، ولكّنك لن تتغريي مثل امللكة »احلوراء«!
�صاألتها بقلق:

-�صاأظّل قبيحة هكذا؟
غ�صنت »ال�صّيدة امللّونة« حاجبيها ب�صيق وقالت:

لي�صت  لكّنها  هكذا،  البع�ض  يراك  وقد  قبيحة،  نف�صك  ترين  -اأنت 
احلقيقة! اأمل ُيخربك »�َصاهور« اأن اجلمال �صيء ُيح�ّض و...

قاطعتها »ُمونار�ض« قائلة:
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-وكيف عرفِت بحديثي مع »�َصاهور«؟
قالت »ال�صّيدة امللّونة« بتاأّثر:

تكما االآن، وُتخربنا مبا يحدث بينكما! -اأن�صيِت اأّن »َمرَمر« تروي ق�صّ
جتّمدت �صفتا »ُمونار�ض« ومل تنطق بكلمة واحدة، رفعت ب�صرها بوهن 

جتاه »ال�صّيدة امللّونة« و�صاألتها:
-هل اأخربتكم »َمرَمر« اأنني �صاألتقي بـ»�َصاهور« مّرة اأخرى؟

قّطبت »ال�صّيدة امللّونة« جبينها وقالت:
-نعم، وما زلنا ننتظر اجلديد، فكما تعلمني هي حتكي لنا ما يحدث 

فور حدوثه، و...
قاطعتها »ُمونار�ض« قائلة بياأ�ض:

اإاّل  هي  فما  عليها،  ال�صغط  ال�صواب  من  ولي�ض  بيدها،  لي�ض  -االأمر 
جمّرد ناقلة لالأحداث خليال الكاتب يف عامل اآخر، اأعرف ما ت�صعر 

به تلك ال�صغرية.
ُثّم �صردت »ُمونار�ض« قائلة:

-ترى ملاذا تاأّخرُت عن هم�صي لكاتب حّتى و�صلت لعمري هذا؟ ليتني 
�صمعت هم�ض الرّياح واأنا طفلة �صغرية مثلها!

قالت »ال�صّيدة امللّونة« بحنكة:
املخاوف،  وكل  العيوب،  وكّل  امليزات،  كّل  ومعنا  للحياة  نخرج  -نحن 
ليوؤديه، ودورك يل�ض هنا، فكوين  الفر�ض، ولكّل منا دور هام  وكّل 
قوّية يا »ُمونار�ض«، فاحلياة كالبحر، ال تنتظري املوج ليحملك، كوين 
اأنت موجة �صاهقة كاجلبال، ا�صطدمي، وتبعرثي حيثما �صئت، فاأنِت 

حّرة!
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يف  ُيفّكر  �صارًدا،  »حمزة«  كان  تباًعا،  ودلفوا  الق�صر،   لبوابة  و�صال 
مدينة »َوَرا�صني«، اأراد »حمزة« اأن ي�صلح ما يدور هناك، قال »حمزة« يف 

ياأ�ض موجًها كالمه لل�صّيد »ِه�صام«:
-ظننت نف�صي ارحتت من اللهث عندما ح�صرت احتمال كون اأخي بني 
»�َصاهور« و»�ِصنّمار«، فوجدت نف�صي اأرك�ض على م�صماٍر اآخر ال اأدري 
الثالثة،  »َوَرا�صني«  اأمراء  بني  اأخي  يكون  رمّبا  �صياأخذاين،  اأين  اإىل 

وماوالت كّل منكم االإطاحة باأخيه �صتوؤذيني يف اأخي.
قال ال�صّيد »ه�صام« وعينان جتو�صان يف قلق:

-وماذا لو ماتت ال�صخ�صية التي حّل فيها اأخوك »خالد«؟ 
-ال اأدري يا �صّيد »ِه�صام«...ال اأدري!

قال ال�صّيد »ه�صام« وهو يفرك ذقنه:
-لن�صاأل حّرا�ض املكتبة الُعظمى لنطمئّن، ما راأيك اأن نذهب اإليهم؟

قال »حمزة« بحما�ض:
-فليكن هذا، ولنذهب االآن.

قال ال�صّيد »ه�صام«:
-اترك اجلمجمة هنا، فاأنا ال اأثق بتلك العفريتة التي ت�صكنها، ونحن 

�صندخل املكتبة العظمى، وال بّد اأن ننتبه.
اأخرج »حمزة« اجلمجمة، ودفنها حتت �صجرة عتيقة من اأ�صجار غابة 
اأخرى يف  اإليها مّرة  العودة  ليتمّكن من  »الَبْيَل�َصان«، وو�صع عليها عالمة 
وقت الحق، كانت »َرْيُهقانة« تقبع بداخلها يف �صجر �صديد، يوًما ما �صُتلّقن 

هذا الّرحالة در�ًصا قا�صًيا..
 هّز ال�صّيد »ه�صام« راأ�صه، ُثّم اأَْخرج االأَ�ْصُطرالب وو�صعه فوق اخلريطة 
يف  املكتبة  حّرا�ض  وكان  هناك،  اإىل  وانتقال  العظمى،  املكتبة  تقع  حيث 
اجتماع يتدار�صون اأمًرا هاًما، اأحدث ظهور »حمزة« جلبة عظيمة، وقاموا 
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اإليه وكاأّن زائًرا عظيما دلف للتّو، كان »حمزة« يقّلب ب�صره بني وجوههم 
و�صعر  باأنف�صهم،  يعّرفونه  وهم  باإجالل  �صعر  ي�صافحونه،  وهم  امل�صيئة 
كان  و»اأبادول«،  وجّده  الأبيه  التقدير  كلمات  منهم  �صمع  عندما  بالفخر 

اح« بينهم، قال كبري حّرا�ض املكتبة وهو يدعوه للجلو�ض: ال�صّيد »و�صّ
-ال ريب اأّنك يف غاية القلق على اأخيك »خالد«.

-هل ا�صتطعتم حتديد ال�صخ�صية التي زار اململكة يف هيئتها؟ وهل اإن 
ماتت تلك ال�صخ�صية �صتتعّر�ض حياة اأخي للخطر؟

-تعلم اأننا لن نعرف ال�صخ�صية اإاّل بعد رحيله يا »حمزة«، اأّما تعّر�صه 
للخطر فـ...

�صاح »حمزة«:
-ماذا؟

-جائز جًدا، وقد ميوت بالفعل...فقد حدث هذا الأحد الزائرين قدمًيا 
لالأ�صف.

اح« وقد تغرّيت مالمح وجهه وقال معتذًرا: اقرتب »و�صّ
اأنا  املهّمة  وتلك  عظيم،  خطاأ  »اأََمانو�ض«  ممر  فتح  بالّذنب،  -اأ�صعر 

الوحيد املنوط بها هنا.
اح«: قال حار�ض اآخر بدا اأّنه اأكرب مقاًما من »و�صّ

اح«، ما زال  -تعلم اأّن هذا الكتاب اللعني هو ال�صبب ولي�ض اأنت يا »و�صّ
»�صاجور« ال�ّصاحر يعبث بالكتب يف اخلفاء، وقد عاون »الّدوا�صر« لكي 

ي�صرتد تلك الكتب البائ�صة.
قال »حمزة« وهو يتعّجب:

-اأين »املجاهيم«؟ واأين »املغاتري«؟ ظننتهم �صيظهرون ويق�صون عليهم 
يف وادي »الفرادي�ض«!
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تبادل احلّرا�ض النظرات، قال كبريهم وهو يحّرك يديه يف الهواء:
-االآن بيننا وبني »املجاهيم« حاجز عظيم، انقطع ات�صالنا بـ»الّزاجل 
يف  خلاًل  اأحدث  »اأََمانو�ض«  ممر  فتح  و»املغاتري«،  وجي�صه  االأزرق« 
توازن مملكة البالغة، االأمر ُي�صبه متّزق القارات وانف�صالها وتغري 
»احلوراء«  زالت  ما  هل  ندري  وال  وخريطته،  املكان  طوبوغرافية 

تن�صت لهم�صات الّرياح اأم ال!
هدر »حمزة« قائاًل:

-اأغلقوه اإًذا!
مر �صبح ابت�صامة خمنوقة على وجه كبري حّرا�ض املكتبة وهو يقول:

-لي�ض قبل اأن يعود اأخوك اإىل وطنه! وهذا االأمر �صيحتاج منك اأن ُتنهي 
مهّمتك، وتت�صّدى للّدوا�صر، فزوال �صيطرتهم على ممر »اأََمانو�ض« 
�صيحرر »خالًدا« من اأ�ْصِره يف ج�صد ال�صخ�صية التي ُحب�ض فيها، فقم 

مبهّمتك وحدك!
-وحدي!

ُثّم �صت�صعد  -نعم، �صتذهب اإىل وادي »الفرادي�ض« وتلتقي بزعيمهم، 
اإىل زنازنهم التي كان جّدك قد �صل�صلهم فيها بوديان جبل »اأََمانو�ض«، 

ال بّد اأن تلتقي بـ»َمردان«، �صاأُر�صل له »ُبرهان« بر�صالة لي�صتعد.
-ومن هو »َمردان«؟

-عمالق من عمالقة قبيلة »هيمبا«، وهو حاجب �صجون جبل »اأَمانو�ض«، 
زعيم  اأَ�صر  لتعيد  �صيدّربك  بحرا�صتهم،  ليقوم  وحده  هناك  يعي�ض 
احلاجز  �صُيزال  اأو...قتله،  اأَ�صره  وفور  هناك،  وُت�صل�صله  »الّدوا�صر« 
كان،  كما  و�صريًعا  �صهاًل  توا�صلنا  و�صيعود  »املجاهيم«،  وبني  بيننا 
وعندها اأعدك اأن ي�صل »املجاهيم« اإليك يف غم�صة عني لي�صاعدوك 

الأ�صر بقّيه »الّدوا�صر«.
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-ومل ال اأقتلهم جميًعا.
قال  النظرات،  املكتبة  حّرا�ض  تبادل  للحظات،  ال�صمت  عليهم  ران 

كبري احلّرا�ض ب�صوت ت�صوبه رّنة قلق:
كـ»املجاهيم«،  االأثريية  الكيانات  اأ�صحاب  قتلهم،  ال�صواب  -لي�ض من 
و»الّدوا�صر«، قواهم ال تفنى بل توّرث، وتنتقل ممن مات لفرد اآخر 
قهرها  ي�صعب  قّوة  هذا  يخلق  وقد  وتزيد،  فتتعملق  ع�صريته،  من 
»اأبادول«  قتله  الذي  »غيهبان«  قّوة  اأّن  يعني  وهذا  عليها،  والتغّلب 

انتقلت لغريه!
قال »حمزة« متعجًبا:

-وكيف �صاأقوم بهذا وحدي!
-كما فعلها »اأَبادول« وحده يا »حمزة«! 

-ولكن...
قاطعة كبري حّرا�ض املكتبة قائاًل:

-اأنت ت�صتطيع، فقط اخرت اأن ُت�صّدق اأّنك ت�صتطيع بحول اهلل وقّوته، 
اأعلم اأّن ال�ّصك دوًما يلوح يف االأُفق، فال تقبله... اأرجوك!

ُثّم تغرّيت نربة �صوته وهو يقول بوقار �صديد:
-عّلمني »اأبادول« مقولة لرجل عظيم كان دوًما ُيرددها: »الفرج ياأتي 
حولك  وممن  مّنا  رجاءك  فاقطع  باخللق«،  الرجاء  انقطاع  عند 

جميًعا يا ولدي ُت�صب ما اأ�صابه جّدك.
ُثّم التفت كبري حّرا�ض املكتبة اإىل ال�صّيد »ه�صام«، ومّد يده اإليه وعيناه 

حتمل الكثري من التاأّثر، وقال ب�صوت ت�صوبه رّنة اإ�صفاق:
االآن  لكّنه  »ِه�صام«،  يا  �صعب  »االأَ�ْصُطرالب«  عن  تخّليك  اأّن  -اأعلم 
جلبل  ينتقل  حتى  �صيافتنا  يف  ولتبَق  لـ»حمزة«،  فلتعطه  يحتاجه، 

اأَمانو�ض« ويلتقي بـ»َمردان« ويدّبر اأُموره.
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نطق »ه�صام« ب�صوت مرتع�ض وقال:
فقدتها  لو  لالنتقال،  الوحيدة  و�صيلتي  تلك  معه؟  اأذهب  ال  -وملاذا 

�صاأفقد ال�صغف الوحيد الذي يهّون علّي ما �صقطت فيه هنا!
التي تخرج من  اأغم�ض كبري احلّرا�ض عينيه وقال وهو يدقق كلماته 

بني �صفتيه:
-لن تتحّمل ما �صرياه هناك.

اأن يفتح فمه  اأجفل »حمزة« عندما �صمع تلك اجلملة االأخرية، وقبل 
نقل كبري احلّرا�ض عينيه وغر�صها يف عيني »حمزة« وهو يقول:

-اأخوك يحتاجك! وهذا الّدافع يكفي لتتحمل!
ران عليهم �صمت مهيب، كانت املكتبة يف حالة �صمت و�صكون، حتى 
ه�صه�صات الكتب على الّرفوف �صكنت، اأخرج ال�صّيد »ه�صام« االأَ�ْصُطرالب 
»حمزة«  فاندفع  مزوًنا،  يبدو  كان  لـ»حمزة«،  واأعطاهما  واخلريطة 

يعانقه، فقال وهو يرّبت على ظهره:
-لن اأرحل من هنا يا »حمزة«، فلي�ض معي و�صائجي العجيبة التي اأتعّلق 

بها لُت�صّليني، كن بخري وعد �صريًعا يا فتى.
اخلريطة  فتح  يحّفزونه،  املكتبة  حّرا�ض  بداأ  حائًرا،  »حمزة«  وقف 
وادي  ُثّم  »اأَمانو�ض«  جبل  اإىل  »ه�صام«  ال�صّيد  اأ�صار  فيها،  يتمّعن  وبداأ 
»الَبْيَل�َصان« وقرية  العظمى، وغابة  املكتبة  له مكان  واأو�صح  »الفرادي�ض«، 
ي�صاء،  كيفما  بينها  االنتقال  يتمّكن من  لكي  »َوَرا�صني«،  ومدينة  »اأُوركا«، 
اأم�صك »حمزة« االأَ�ْصُطرالب« و�صحب نف�ًصا عميًقا، وو�صعه على موقع جبل 

»اأََمانو�ض«، وانتقل اإىل هناك.

r



288

21        
َمانوس«

َ
جبل »أ

»حمزة«.....
�صفري الّرياح كان يدوي فوق �صفح جبل »اأََمانو�ض« وقد لّفه ال�صباب 
من كّل �صوب، اأح�ص�صُت بل�صعات الّرمال التي حتملها الّرياح كوخزات اإبر 
على ب�صرتي، كنت اأتلّم�ض الطريق مرتّنًحا، اأ�صري واأنا مبّطن بالقلق، جمّرد 
اأن داهمتني الفكرة املرّوعة اأّنني االآن وحيد هنا اأ�صابتني بهّزة داخلية، 
اأن  اهلل  اأدعو  وانطلقت  يقيني  ا�صتعادة  وحاولت  ال�صماء،  اأتاأّمل  فوقفت 
اأ�صوات  ثّمة  املكان يطفو حويل يف متّوجات ه�صتريية،  فوؤادي.كان  يثّبت 
ال اأدري كنهها وال م�صدرها، زئري خميف، �صراخ مكتوم، عواء، همهمات 

مروعة، اأخذُت اأقدح زناد فكري، اإىل اأين �صاأ�صري؟ وماذا �صاأفعل؟
بالطماأنينة عندما تالقت عيناي  راأ�صي ف�صعرت  »الّدي�صق« فوق  حّلق 
بعينيه، كان دوًما يظهر يف كّل مكان اأنتقل اإليه، فهو ال يحتاج لالأَ�ْصُطرالب 
وهو  كّلها  البالغة  ململكة  واحدة  �صماء  هي  االأمر،  بداية  يف  ظننت  كما 

يالحقني حيثما ُكنت.
منحني نظرة �صاملة للجبل »اأََمانو�ض« وما حوله بعينيه، وراأيت نف�صي 
واأنا كنملة �صغرية تت�صّلق، اأجفلت من هول ارتفاع اجلبل و�صّدة انحداره، 
اجلبل  يف  بقعة  اأ�صفل  اإىل  اأهبط  اأن  قررُت  ب�صري  ا�صرتددت  عندما 
اأ�صناين  فبداأت  بارًدا  اجلّو  كان  ال�صفلية،  ومغاراته  ممراته  عن  واأبحث 
ت�صطك ببع�صها البع�ض، جمعت كفّي ونفخت فيهما الأدفئهما باأنفا�صي، 
ملحت اأطياًفا جتول حويل فاأجفلت واأخرجت اخلنجر احللزوين، ووقفت 
متاأّهًبا واألقيت ال�صالم ب�صوت جهوري واثق، فرّد اأحدهم ال�ّصالم ب�صوت 
مزلزل مهيب، واقرتب مّني يف خطوات ثقيلة ور�صينة، كنت اأحّدق اأمامي 

واأنتظر اأن يظهر يل �صاحب تلك اخلطوات وال�صوت املمّيز!
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له  الكرادي�ض،  هو رجل عمالق عظيم  فاإذا  ال�صباب  و�صط  اأطّل من 
راأ�ض �صخم، ووجه مرّبع تثقبه عينان خميفتان كعيني ذئب، وعنق عري�ض 
مكّور  راأ�ض  لها  كتفه مطرقة عظيمة  كان يحمل على  وذراعان غليظان، 
وممتلئ ب�صذرات حديدية حاّدة وبارزة، �صرب بها على االأر�ض فاأحدث 
اأمامي  وقف  كّله،  كياين  واهتّز  تتخللني،  اأّنها  ف�صعرت  عنيفة  هّزات 
طويل  عليه  يطلقون  من  واأنا  الأحّدثه  راأ�صي  رفعت  بنظراته،  واخرتقني 

القامة! فقلت باقت�صاب:
-اأنت »َمردان«؟

قال وهو ير�صقني بنظرة مرتابة:
-من اأنت؟ وماذا ُتريد؟

املكتبة  حّرا�ض  كبري  من  باأمر  اأتيت  »حمزة«،  وا�صمي  ُمارب  -اأنا 
العظمى و...

هّز راأ�صه وقاطعني �صائاًل:
-اأّي �صقر حملك اإىل اململكة؟

-»الّرمادي«.
تتنا�صب مع  رّنه حنني ال  ت�صوبه  العمالق مطرقته وقال ب�صوت  اأنزل 

مالمه القا�صية:
-»اأبادول«!

-نعم هو جّدي االأكرب!
عاد »َمردان« يثقبني بنظراته وقال:

-ومل اأنت هنا؟
وقفُت متخّبًطا، من اأين اأبداأ ال�صرح؟ درت بعينّي يف املكان حائًرا، واإذا 
ب�صوت غريب يرتدد �صداه يف االأجواء، اقرتب  ُهدُهد كبري له جناحان 
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بديعان واأطلق �صيحة عذبة ورفرف بجناحيه وهو معّلق يف الهواء، كان له 
ُعرف بنّي اللون ُي�صبه الّتاج، كان جناحاه مفوفني من اأطرافهما بري�ض 
جميل،  نظام  يف  اأبي�ض  بري�ض  مرّقط  اأ�صود  ج�صده  ن�صف  بينما  اأ�صود، 
وعيناه  وقال  جتاهه  العمالق  التفت  جناحه،  من  ذهبيًة  ري�صة  �صقطت 

تتبعان الهدهد وهو يرحل عن املكان:
-»ُبرهان«! 

بدا يل وكاأّنه يعرفه، واأّن تلك عالمة بينهما، اأو رمز ل�صيء ما! ان�صرف 
الهدهد فالتقط العمالق الّري�صة الّذهبية اللون، وبوجه ال يعرف االبت�صامة 

اقرتب مّني، وانحنى ليقول وعيناه املرّوعتان ثابتتان على مقلتّي:
-ُخذ ري�صتك، واتبعني اأّيها املُحارب.

اأ�صابعي  باأطراف  اأمل�صها  واأخذت  فيها  ومتعنت  منه،  الّري�صة  تناولُت 
واأنا اأ�صري خلفه، بدت يل عادّية جًدا، فهي لي�صت من الّذهب كما ظننتها! 
التي  امل�صافة  فوجدت  راأ�صي  ورفعت  حقيبتي  يف  و�صعتها  تربق!  لكّنها 
تف�صل بيني وبني العمالق كبرية جًدا، كانت خطواته وا�صعة، ومل اأنتبه، 
فانطلقت اأرك�ض الأالحقه، كانت هناك رائحة عفنة ونتنة تفوح يف االأجواء 

كّلما تقّدمنا يف ال�صري، �صاألته واأنا اأجتهد الأوازي خطواته:
-اأين �صنذهب؟

-الأُريك االأ�صرى الذين �صل�صلهم جّدك.
�صاألته متعجًبا:

االآن  وي�صكنون  اأ�صرهم  من  اأّنهم حترروا  اأُخربت  لقد  يتحرروا؟  -اأمل 
اأج�صاد �صعب »اأُوركا« وي�صكنون وادي »الفرادي�ض«.

يبت�صم  اأّنه مل  بدا يل  اإيّل نظرة غريبة،  ونظر  العمالق نحوي  التفَت 
اأبًدا من قبل! قال ب�صوته االأج�ّض:

-الّدوا�صر هم من حترروا، اأّما الوحو�ض فال!
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 كّنا قد و�صلنا اإىل مغارات مظلمة، �صعدنا اإليها ودلفت خلفه ملغارة 
لوال  وجهي  يلتهم  كاد  جتاهنا،  كا�صر  وح�ٌض  اندفع  دلوفنا  وفور  منها، 
ال�صال�صل التي تقّيده،  �صعرت بالق�صعريرة ت�صري يف ج�صدي كّله، هربت 
الدماء من اأطرايف، ا�صتغرقت وقتا حتى ا�صتعدت اأنفا�صي التي انقطعت 
وكدت اأفقد وعيي، متا�صكت ووقفت اأتاأمله، كانت اأنيابه احلادة تربز من 
حينها  اأدركت  ويزاأر،  ويزوم  يرفل  وهو  الوفري  بلعابه  مّملة  �صفتيه  بني 
اأ�صوات  كانت  و�صلت  عندما  �صمعي  اإىل  تناهت  التي  االأ�صوات  تلك  اأّن 
تلك الوحو�ض، انطلق الوح�ض يزاأر، وارتفعت اأ�صوات عديدة من املغارات 
االأخرى تناجيه وترّد عليه، كان العمالق يقف ثابًتا ويراقبنا، قال بعد اأن 

منحني فرتة لكي اأ�صتعيد ثباتي:
جّدك  حب�صهم  الوحو�ض،  تلك  اأج�صاد  يف  ت�صكن  »الّدوا�صر«  -كانت 
التي  الطال�صم  تلك  اإاّل  ُيخرجهم  ل�صنوات، مل  هياكلها  »اأبادول« يف 
ُقِرئت وكانت مدونة يف كتاب لعني لل�صحر خّطها »�صاجور«، وقامت 
االأ�صر  من  جميًعا  وحترروا  »اأََمانو�ض«،  ممر  فُفتح  برتديدها  زائرة 

هنا.
-وكيف فعلها جّدي؟

-رّو�صها، وتخّل�ض من رائحة اخلوف، تلك الوحو�ض ت�صّم رائحة اخلوف 
هنا،  ع�صيبة  بلحظات  مّر  فقد  جّدك  اأما  عروقنا،  يف  تت�صلل  وهي 
حتى تخّل�ض من خوفه، خلوته هنا وعزميته احلديدية جعلته وح�ًصا 
اأعينهم فيرتاجعون  اإليهم مبا�صرة يف  االآخر، كان ينظر  كا�صًرا هو 

خوًفا منه، ياأمرهم في�صريون خلفه كقطيع من الغنم.
-وكيف اأدخل كيانات »الّدوا�صر« االأثريية فيهم؟

-هذا اأ�صعب ما حدث يا »حمزة«!
�صاألته متعجًبا:

-ملاذا؟
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هّز »َمردان« كتفيه وقال:
كان  ُثّم  ا�صت�صالم،  واالنب�صاط يف ج�صده يف  بتخلله  لهم  ي�صمح  -كان 
يخلعهم كما ينف�ض القمي�ض عن ج�صده ويدفعهم يف اأفواه الوحو�ض 
يف  حب�صه  فقد  »غيهبان«  زعيمهم  اأّما  كاالأغنام،  تطيعه  كانت  التي 
وح�ض من تلك الوحو�ض ُثّم ذبحه بخنجره، فمات كالهما يف احلال، 
زعيم »الّدوا�صر« والوح�ض الذي كان ي�صكنه، ُثّم �صل�صل البقّية بيديه 

هنا، وبعدها األقى »املجاهيم« الطال�صم على روؤو�ض تلك الوحو�ض.
قلُت بفخر واعتزاز:

-كان جّدي »اأبادول« مارًبا رائًعا!
وباأ�صه  بقّوته  معهم  يتعامل  وهو  ا  اأي�صً حكيًما  جّدك  كان  -بالّتاأكيد، 
اإّن هناك من  وبخنجره الذي اختفى فجاأة، ومل نعرث عليه، يقولون 
اأعاده اإليه! ويقولون اإن ابنه عاد اإىل اململكة بعدها ب�صنوات ومعه هذا 
ا. اخلنجر واآخر غريه، و�صمعت اأّن حفيًدا من اأحفاده ا�صتخدمه اأي�صً

هززت راأ�صي اآ�صًفا وُقلت له:
-اإاّل اأنا! مل اأُح�صر هذا اخلنجر لالأ�صف!

لكي  هنا  اأنت  واالآن،  »حمزة«،  يا  ملهّمتك  اأن�صب  هذا  خنجرك  -لعّل 
تتدرب على تروي�ض الوحو�ض لكي تعيد حب�ض »الّدوا�صر« فيها.

-كيف؟
بداأ العمالق يحّدثني عن تلك الوحو�ض، طفنا بالزنازن مًعا وراأيتهم 
واحًدا تلو االآخر، كان قلبي يرجف اأحياًنا، وينتف�ض اأحياًنا اأخرى، ويف كّل 
كّل  تذّكر  واأحاول  اأخي »خالد«،  اأتذّكر وجه  ُكنت  فيها  اأتراجع  مرة كنت 
ن�صائح اأبي وجّدي، اأتثبت مبا األتم�صه من كلمات كنت ال اأعرف معناها 
تذّكرت  بها  اأ�صّلي  كنت  التي  القراآن  اآيات  حتى  فهمتها،  واالآن  وُمرادها 
معانيها فوقعت من قلبي موقًعا مل تقعه من قبل! وكاأّن تلك الّرحلة اإىل هنا 
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كان ال بّد من حدوثها حتى اأفهم، واأتذّكر واأعي كل معنى من تلك املعاين، 
يف ذلك اليوم مل اأبت ليلتي هناك، بل ُعدت اإىل املكتبة و�صحبت ال�صّيد 
»ه�صام« وُعدنا اإىل غابة »الَبْيَل�َصان«، التقطت جمجمة »َرْيُهقانة« من حتت 
ا  ال�صجرة وعدنا اإىل قرية »اأُوركا« وبتنا ليلتنا مع »�َصاهور« فقد كان مري�صً
»ِه�صام«  ال�صّيد  وتركت  »اأََمانو�ض«،  جلبل  التايل  اليوم  يف  ُعدت  للغاية، 
واأُطعمها،  واأمل�صها،  الوحو�ض  مع  اأتعامل  بداأت  كاماًل،  يوًما  »�َصاهور«  مع 
يفعله معها  »َمردان« ي�صف يل ما كان جّدي  روؤيتي، كان  فاعتادت على 
طوال  »اأبادول«  يالزم  كان  وهل  هذا  كل  يعرف  كيف  �صاألته  بالتف�صيل، 
اأّنه حتدث  الوقت؟ وكم كان عمره وقتها؟ فعاد اإىل �صمته الغام�ض كما 
واالإمياءات!  باالإ�صارات  معي  يتعامل  و�صار  االأمر،  انتهى  وقد  يكفي  مبا 
ب�صوته  معي  حلديثه  ويعود  االإ�صارة  عن  يتوقف  حتى  ل�صوؤايل  اأعد  فلم 
الغليظ الذي كنت قد اعتدت على �صماعه، مّر هذا اليوم ثقياًل، وُعدت 
ة  النوم وخا�صّ »ه�صام« كثري  ال�صّيد  كان  »اأُوركا«،  قرية  اإىل  باالأَ�ْصُطرالب 
اأّنه ال ي�صتطيع الرتحال ك�صابق عهده ولديه وقت فراغ طويل، بدا خاماًل 
ويائ�ًصا كما مل يكن من قبل! وكان »�َصاهور« قد �ُصفي من احلّمى وحت�ّصنت 
اأحواله، الحظت اأّنه ي�صري بال حذاء حديدي، واأّنه تخفف من ثيابه الثقيلة!  

فتعّجبت من حاله! كيف ال يطري يف الهواء كما حدث عند البئر؟
اأّنه يريد الزواج من »ُمونار�ض«   وازداد تعّجبي عندما اأخربين فجاأة 
�صبب  عن  وال  تغرّيه،  �صبب  عن  اأ�صاأله  مل  للقرية،  نعيدها  اأن  مّنا  وطلب 
قراره املفاجئ، فهو �صخ�ض ُمرهف احل�ّض و�صديد احل�صا�صية، ومل اأرغب 
يف اإحراجه، ورحلُت مع ال�صّيد »ه�صام« لنزّف اإىل »ُمونار�ض« هذا اخلرب 
ال�صعيد وكّنا نعرف اأّنها حُتّبه، وتركنا »�َصاهور« وهو ُيعيد ارتداء مالب�صه 
من  الزواج  يف  برغبته  ويخربها  اأّمه  ق�صر  اإىل  ليعود  وحذائه  الثقيلة 
من  اإىل متهيد  يحتاج  »اأُوركا«  قرية  لداخل  عودتنا  اأمر  كان  »ُمونار�ض«، 
»�َصاهور«، فقد كان امللك »قامو�ض« غا�صًبا مّني الأنني اأخفيت »ُهرُهور« عن 
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اأعينهم، اأراد اأن ُي�صاوم على حياته، ويكتب معاهدة مع حاكم »َوَرا�صني« 
اجلديد، لي�صمن ل�صعب »اأُوركا« مكانة تليق بهم، وباأبنائهم الُهجناء. 

تركت ال�صّيد »ه�صام« يف غابة »الَبْيَل�َصان« وعدت للجبل، وبداأ العمالق 
يحرر وح�ًصا يف كّل مّرة وهو مُي�صك راأ�صه بخّطاف ُمعّلق يف ع�صا حديدية 
غليظة طويلة، كان يطلقه للحظات فاأتاأّهب لهجومه ُثّم يوقفه فجاأة، بداأت 
اأنوفهم،  اأكرث فاأكرث، حفظت رائحتهم، ومل�صت  اأقرتب من تلك الوحو�ض 
اأفواههم  يف  يدي  و�صعت  رائحتي،  وحفظوا  اأنفا�صهم،  بحرارة  و�صعرت 
بالكثري  واأ�صابوين  »َمردان«،  عّلمني  كما  خاطفة  ب�صرعة  اجلانب  من 
من اجلروح يف ذراعي و�صدري ووجهي مبخالبهم، لعقوا دمائي، و�صال 
حتّولت  وقد  بالدماء  ملّطًخا  الوجه  مغرّبَ  اأعود  ُكنت  يدي..  على  لعابهم 
اأت�صارع معهم واأ�صقطهم وي�صقطونني،  ثيابي اإىل لون الطني حيث كنت 
بداأت اأ�صتخدم خنجري وكنت اأحاول التعّود على امل�صاو�صة واملهاجمة به، 
فهو �صيكون اأداتي ل�صحب الكيانات االأثريية من �صكان وادي »الفرادي�ض« 
الأحب�صها يف اأج�صاد تلك الوحو�ض، فلن اأ�صتطيع ال�صماح لهم بتخلل ج�صدي 
كما فعل »اأبادول«، لكنني �صاأحاول ا�صتخدامه كما ا�صتخدمه جّدي »كمال« 
ولـ»َمردان«  »اأََمانو�ض«،  جلبل  زياراتي  تكررت  »ماذريون«،  �صاحرات  مع 
الذي كان عالًقا يف هدوٍء بداخله رغم ما يدور حوله، ال يتحّدث اإاّل بكلمات 
اأ�صابعه، وعلى وجهه تقطيبة دائمة  �صحيحة، يح�صيها من يحاوره على 
البع�ض،  بع�صها  مع  تت�صارع  وهي  الوحو�ض  تلك  تخّيلت  اأبًدا،  تتغرّي  ال 
ف�صاألت »َمردان« عن هذا بتلقائية، وددت اأن ي�صف يل كيف يتقاتلون مع 
بع�صهم، التفت »َمردان« جتاهي وطالعني بنظرة ثاقبة، ظننته يدعوين 
لكي اأقرتب من الوح�ض الذي حرره للتّو وهو يتحّكم فيه بخّطافه، لكنني 
فوجئت به ُيحرر وح�ًصا اآخر منها، تاأّملت براثنه، واأ�صغيت للهاثه وقلبي 
يخفق بقّوة، بداأ »َمردان« ُيحّر�ض الوح�صني على بع�صهما، وبداأ اأحدهما 
يزجمر ويحوم، اأّما االآخر فك�ّصر عن اأنيابه وبداأ يخرج �صوًتا غليًظا من 
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تتواثب  قلبي  دّقات  وكانت  ببطء  تراجعت  ل�صماعه،  اق�صعر ج�صدي  اأنفه 
بني اأ�صلعي... هل �صيهاجمني الوح�صان مًعا؟ اأم �صيهاجم اأحدهما االآخر 
بي؟  »َمردان« هذا  فعل  وملاذا  يلتفت جتاهي؟  اأن  قبل  عليه  فيق�صي  اأّواًل 
يخربين  مل  الأّنه  الغ�صب  اعرتاين  فقد  و�صوؤاله،  فمي  فتح  على  اأجروؤ  مل 
وهو  اأمام �صدره  ذراعيه  عاقًدا  يقف بربود  وكان  االآن،  �صيفعل هذا  اأّنه 
يراقبنا يف �صمت، بداأ الوح�صان يتقافزان يف �صّجة، كانا يف حالة اهتياج 
ودار بينهما ِنزال قا�ض، تدّخل »َمردان« ولطم اأحدهما لطمة رهيبة على 
اأنفه، ف�صالت الّدماء منها، ورماين بنظرة وكاأّنه ُيخربين اأاّل اأخاف منها، 
عادا يت�صارعان، وفاجاأ »َمردان« الوح�ض االآخر ب�صربة قا�صمة مبطرقته 
على ظهره فتحّملها الوح�ض بدون زجمرة مما لفت نظري له، االآن اأدركت 
اأّن اأحدهما اأكرث حتّماًل من االآخر، وكان ذا راأ�ض فراوؤه اأكرث ُحمرة من 
وكان  ال�صربات يف �صمت،  يتحّمل  كان  بعيني،  ُحمرته  اأُتابع  نّده، �صرت 
اآن الآخر برباثنه حّتى �صارت ملّطخة  املناو�صة، يخم�صه من  االآخر كثري 
باأ�صدها  بل  ال�صربات،  املعركة بكرثة  تلك  الن�صر يف  يكون  لن  بالّدماء، 
ي�صرب  احُلمرة،  ذو  الوح�ض  يفعله  ما  هذا  وكان  مق�صًدا،  واأبلغها  قّوة، 
قد قطعت  احلاّدة  اأ�صنانه  كانت  ملحة عني،  ويف  ويقفز مرتاجًعا،  �صربة 
ناب�صة  دفعات  يف  اجلرح  من  الّدماء  فانبثقت  االآخر،  الوح�ض  حنجرة 
واأغرقت االأر�ض حتت اأقدامنا، وت�صارعت دّقات قلبي، ورحت اأنقل نظري 
بني الوح�ض ذي احلمرة وبني وجه »َمردان« الذي ملحت على فمه ابت�صامة 
�صاخرة، كادت االأر�ض متيد بي، وكاأّن هّوة انفتحت حتت اأقدامي، و�صعرت 
وكاأنني ري�صة تتاأرجح يف الهواء، حاولت جمع اأطراف �صجاعتي، وا�صتعدت 
رباطة جاأ�صي، ال جمال للخوف االآن، اأنا وحدي اأمام هذا الوح�ض الكا�صر، 
الذي  الوح�ض  لهجوم  متاأّهًبا  وقفت  غريبة،  بطريقة  يت�صّرف  و»َمردان« 
كانت الدماء تقطر من فمه بعد اأن التهم حنجرة نّده الذي فارق احلياة 
بالّدماء، حّدقت يف عينيه الالمعتني،  منذ حلظات، وكان فراوؤه ملّطًخا 
ن�صيت »َمردان«، ون�صيت كّل �صيء اأتيت من اأجله، ون�صيت مملكة البالغة 
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يل  »َمردان«  يوجهها  كان  التي  الكلمات  اأفهم  مل  اأنني  حتى  فيها،  ومن 
اأنفا�صه، وراأيت  الفكرّي، �صمعت فقط  اأ�صبت بحالة من اجلمود  وكاأنني 
اإيلَّ  ل  ُخيِّ وقد  اأنيابه،  بني  من  املت�صاقطة  الدماء  رائحة  و�صممت  عينيه، 
بداأ  منه،  فاقرتبت  مّني  اقرتب  جلده،  حتت  ينب�ض  وهو  قلبه  اأرى  اأنني 
اأثناء  له  واأزجمر مثله، كانت كّل حركة  اأحوم  يحوم ويزجمر، فوجدتني 
بطريقته،  اأهاجمه  اأن  قررت  ذاكرتي،  الفاين مفورة يف  نده  مع  نزاله 
ثّبت  قا�صمة،  �صربات  تكون  اأن  االأهم  اإمّنا  ال�صربات،  كرثة  املهم  لي�ض 
اأن وثب  اأّنه ي�صتعّد لوثبة ف�صّددت قب�صتي وفور  قوائمه اخللفّية فاأدركت 
قدر  قواي  فيها  ا�صتجمعت  لطمة  فّكه  على  يدي  بقب�صة  لطمته  جتاهي 
كتفّي  يف  خمالبه  وغرز  وعاد  ميهلني  مل  لكّنه  به،  فاأطحت  ا�صتطاعتي 
ف�صرخت �صرخة اهتّز لها كّل جزء يف ج�صدي، و�صقطنا على االأر�ض مًعا، 
كانتا  اللتني  كتفّي  عن  خمالبه  وخلع  الّدماء،  فوق  ع�صوائية  يف  نتدحرج 
فوقه  نف�صي  ثّبت  اأنني  لوال  حلنجرتي  باأنيابه  ي�صل  كاد  ب�صّدة،  توؤملاين 
وغرزت اأ�صابعي يف عينيه ُثّم وجهت لفّكه �صربة اأخرى �صمعت على اأثرها 
ُثّم قب�صت على عنقه بقّوة �صديدة واأنا  �صوت عظمة الفّك وهي تقرقر، 
بقّوة  عنقه  اأع�صر  وكنت  و�صراخي،  زجمرتي  وترية  ت�صاعدت  اأ�صرخ، 
واأنا قابع فوق �صدره، فغدا تنّف�صه اأبطاأ من ذي قبل، وبداأت قواه تخور، 
ُثّم غربت عيناه، وتوقفت اأنفا�صه، واأدركت اأنني قد ق�صيت عليه، فقمت 
واحدة  كلمة  قال  الذي  »َمردان«  جتاه  والتفّت  كتفّي،  من  ت�صيل  والّدماء 
وباقت�صاب �صديد: »اأح�صنت«، وُكنت يف غاية الغ�صب منه، جّر »َمردان« 
جّثتي الوح�صني واحدة تلو االآخرى جتاه حاّفة اجلبل واأطاح بهما، وعاد 
حيث ُكنت اأقف ورّبت على راأ�صي، وكانت تلك هي املّرة االأُوىل التي اأ�صعر 
فيها اأّنه ي�صّجعني بحّق، عدت باالأ�صطرالب الأُداوي جراحي، ومّرت الليلة 

ثقيلة علّي.

r
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اأُّمه ويداه ترجتفان، ال يدري ملاذا ترجتفان، مل  اأمام  وقف »�َصاهور« 
يكن خائًفا، لكّنه والأّول مّرة ي�صعر اأّنه يحتاج اإىل �صخ�ضٍ اآخر ليحتويه، 

قال وهو يقتب�ض ابت�صامة:
 -�صاأتزوج.

هذا،  تتوّقع  وكاأّنها  وبدا  وجهه  جتاه  عينيها  »اأهاليل«  امللكة  رفعت 
ت�صّنعت املفاجاأة وقالت له:

-يا ل�صعادتي...ومن العرو�ض يا »�َصاهور«؟
نظرات  بنف�صها  راأت  فقد  ا�صمها!  تنتظر  �صفتيه  على  عينيها  ثبتت 
يف  »�َصاهور«  قال  اإليها،  يتحّدث  وهو  توّتره  والحظت  البنها،  »ُمونار�ض« 

ارتباك:
-»ُمونار�ض«.

-ماذا! »ُمونار�ض«؟ ال!
قال »�َصاهور« بانزعاج:

فتاة  اأتزّوج  اأن  دوًما؟  يكن هذا حلمك  اأمل  اأُّماه؟  يا  فيها  العيب  -وما 
حتّبني وتعتني بي وتوؤن�صني؟

قالت امللكة »اأهاليل« بع�صبية مل تنجح يف اإخفائها:
اأّن  كما  بنّي،  يا  غريب  جن�صهن  »احلورائيات«  عّنا،  تختلف  -الأّنها 
العي�ض  الفتيات ال ي�صتطعن  الظروف هنا لي�صت مالئمة لها، هوؤالء 
اإىل  و�صتعود  اأهلها  عن  تبحث  اإّنها  تقول  »الَبْيَل�َصان«،  غابة  خارج 
هناك، حّتى اأّنها تتناول ترياًقا لكي تبقى على قيد احلياة هنا خارج 

الغابة!
هّز »�َصاهور« راأ�صه بثقة وقال:
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غابة  يف  معها  و�صاأعي�ض  االأمر،  لزم  اإن  هناك  اإىل  معها  -�صاأنتقل 
»الَبْيَل�َصان«، فاأنا اأُحّبها.
قالت »اأهاليل« با�صتنكار:

-كيف حُتّبها واأنت مل ترها؟
الحت على �صفتيه ابت�صامة �صاخرة وقال:

-وما حاجتي لروؤيتها بعيني وقد راأيتها بقلبي!
-يا بنّي اإّنها...

-اإّنها ماذا يا اأُّمي؟
قالت »اأهاليل« بعد �صمت ق�صري:

-ال ُتنا�صبك
يق وقال لها: �صعر »�َصاهور« بال�صّ

ني يا اأُّمي!   -بل ُتنا�صبني..اأ�صعر اأّنها تنتمي اإيّل، »ُمونار�ض« تخ�صّ
تلعثمت »اأهاليل« قائلة:

-اأق�صد اأنها..لي�صت جميلة، مالمها فيها �صيء غريب، هناك الكثري 
من الفتيات اجلميالت من �صعب »اأُوركا«، ولقد ُعر�ض عليك الزواج 
منّهن مّرات عديدة، �صعى اإليك االآباء �صعًيا لينلن �صرف زواجك من 

بناتهم، وُكنت ترف�ض!
اأ�صار لعينيه قائاًل:

-ل�صُت يف حاجة للجمال الذي تتحّدثني عنه! اأنا �صرير!
هّزت اأُّمه راأ�صها و�صاألته:
-ما الذي اأَعجبك فيها؟
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اأكرث  وبدا  ثورته  �صكنت  كهذا،  �صوؤااًل  يتوّقع  كان  »�َصاهور«،  ابت�صم 
هدوًءا، ُثّم و�صع يده على �صدره وقال:

الذي  اخلفيف  الوجع  ذاك  قلبي،  يف  بوجيف  اأ�صعر  ُتقبل  عندما   -
اأُّمي..�صعور  يا  �صدري  يف  هنا  خفيفة  وخزة  تتخللها  لّذة  اأ�صتعذبه، 

جميل!
ُثّم اأردف وقد تهلل وجهه:

-»ُمونار�ض« لطيفة، اأُحّب �صماع �صوتها وهي تتحّدث وُترثثر، خطواتها 
يف  معها  اأطري  وكاأنني  اأ�صعر  جتعلني  بجواري  ت�صري  وهي  الرقيقة 

رحاب عامل خا�ض.
اأ�صار بيده لطوٍل معنّي وقال:

راأ�صها  القدر،  هذا  عن  يرتفع  ال  ف�صوتها  الطول،  هذا  تبلغ  -اأظّنها 
ال�صغري يوازي قلبي.

ُثّم اقرتب من اأُّمه وقال:
-�صوتها وهي حُتدثك فيه احرتام، و�صوتها وهي حُتّدثني فيه خجل، 
تتحّدث  وهي  و�صوتها  فيه حّب،  »ُمورُفو«  اإىل  تتحدث  وهي  و�صوتها 
لـ»ُهرُهور« فيه براءة وعفوية، و�صوتها وهي تتحّدث عن حياتها فيه 

دفء جميل، و�صوتها وهي تتحّدث عن احلّب فيه �صغف!
قالت اأُّمه ب�صوت رتيب:

-تزّوج من ع�صريتنا يا ولدي، تزّوج فتاة ُت�صبهنا..
تراجع خطوة وقال وهو يقب�ض على ع�صاه بقّوة:

-ُتكررين معها ما حدث معك من عّمي! و�صتوؤملينها كما تاأمّلِت يا اأُّمي!
فغرت امللكة »اأهاليل« فاها، ووقفت واجمة، كانت جملته كلطمة على 
وجهها، طاأطاأت راأ�صها وران عليها �صمت ثقيل، نعم، هي االآن  تتحدث 
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اأبوها امللك »قامو�ض« عندما  كعّمه »عدنان« متاًما، وتتحدث كما حتّدث 
ما  »�َصاهور«  اأدرك  »َوَرا�صني«،   مدينة  من  فتاة  من  الزواج  اأخوها  اأراد 
يعتمل يف �صدر اأُّمه فاأ�صرع وو�صع يده على كتفها وهو يقول ب�صوت متهّدج:
-يقولون يا اأُّمي اإّن االإن�صان يقع يف حّب من يراه بعيني قلبه، ومن يجعله 
ُيحّب نف�صه، وهي جعلتني اأحّب نف�صي، وجعلتني اأُحّبها، واأُحّب اأهلي 
وقريتي وع�صريتي اأكرث، روحها التي ال ُت�صبه اأرواح االأُخريات تتخلل 
اأ�صحكتني،  والغريب  احلاد  ب�صوتها  العفوية  �صحكتها  جوارحي، 
اأنفا�صها  هم�ض  اأُّماه؟  يا  اأتدرين  اأ�صتعذبه،  اللطيف  �صكوتها  حّتى 
من  ُولدت  اأنني  اأ�صعر  األقاها  مّرة  كّل  املبعرثة،  نف�صي  �صتات  يلملم 
جديد، اأن�صى كّل مرارة ُذقتها يف حياتي، تتال�صى اآالمي، واأكون طفاًل 

حّتى تن�صرف.
اأّنها  ن�صيت  بحنان،  ظهره  على  مت�صح  فاأخذت  اأُّمه،  »�َصاهور«  عانق 
مّرت مبا متّر به »ُمونار�ض« االآن، دمعت عيناها، ورّقت له، وباركت رغبته 

يف الزواج من »ُمونار�ض«.

r
وقفت »ُمونار�ض« تتخّبط يف ارتباك، فهي تتمّنى الّزواج من »�َصاهور«، 

لكّنها خائفة!، قالت وهي تفرك كّفيها بتوّتر: 
عيناي  طويل،  واأنت  وق�صرية  »�َصاهور«،  يا  جًدا  ورفيعة  �صعيفة  -اأنا 

�صّيقتان، وفمي وا�صع، واأ�صناين دقيقة، واأنفي...
اأنني  اأُحّبك..اأَق�صد  �صوف  زواجنا  بعد  اأنني  اأُحّبك..اأق�صد  -لكنني 

اأُحّب كّل ما فيك يا »ُمونار�ض«.
قالت ب�صوت خمنوق:

-لكنني قبيحة!
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-بل جميلة.
اأنفا�صها  اأن�صت ل�صوت  احمّر وجهه، وَغمرت ُحمرة اخلجل خّديها، 

فاأدرك ارتباكها فقال لُيهدئها:
-ُكّفي عن االنتقا�ض من قدر نف�صك يا »ُمونار�ض«!

-راأيتك واأنت ترتقي يف الهواء وتطري وحتمل »حمزة« لُتنقذه من بئر 
احلا�صية  رقيق  اأنت  »�َصاهور«،  يا  �صفاء  مني  اأكرث  اأنت  »ِدْروا�ض«، 

وت�صتحّق من هي اأف�صل مني!
حول  املربوطني  احلجرين  واألقى  وقمي�صه،  حذاءه،  »�َصاهور«  خلع 
جذعه، ووقف حايف القدمني على االأر�ض اأمامها، مل يرتِق يف الهواء، رفع 

يديه وهّز كتفيه غري ُمكرتٍث وقال:
-ذاك حاٌل ال يدوم، اأنا مثلكم جميًعا، تارة اأُذنب وتثقل روحي، وتارة 
امليزة،  تلك  اختفت  لو  وددت  وترقى،  روحي  فت�صف  واأ�صتغفر  اأندم 

فهي تف�صح حايل.
هّزت »ُمونار�ض« راأ�صها بثقٍة وقالت:

على  يغلب  �صريرتك  ونقاء  نف�صك  �صفاء  اأّن  يعني  تالزمك  -كونها 
جانبك املظلم االآخر، اأّما اأنا....

وارتدى  احلجرين  وربط  احلديدي  حذائه  ارتداء  »�َصاهور«  اأعاد 
قمي�صه وقال:

-اأراأيت؟ ي�صطّرين هذا الرتداء تلك املالب�ض وربط هذين احلجرين 
�صتتحملني هذا  فاأنِت  امل�صتقبلية،  يا زوجتي  فا�صتعّدي  الّدوام،  على 

معي.
اأربكتها الكلمة، »زوجتي«!! وقفت ترجتف اأمامه، مّر »حمزة« بجوارهما 

وكان يعلم اأّن »�َصاهور« يحّدثها يف اأمر زواجهما، فقالت له:
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-اأخربه اأنني ال اأُنا�صبه يا »حمزة«، فهو ي�صتحّق من هي اأف�صل مّني.
عقد »حمزة« حاجبيه وقال بحزم:

بالزواج  يرغب  هو  »ُمونار�ض«،  يا  اخُلزعبالت  هذه  ترديد  عن  -كّفي 
ا، فلم ت�صعني العراقيل االآن؟ منك، واأنِت اأي�صً

كان »الّدي�صق« ُيحّلق فوقهما، ملعت عيناها فقالت وهي تثب من فرط 
االنفعال:

-»حمزة«، هل من املمكن اأن يراين »�َصاهور« بعيني »الّدي�صق« ولو ملّرة 
واحدة؟

جتاه  يحّدق  وهو  قال  بباله،  َتخطر  مل  فالفكرة  فاه،  »حمزة«  فغر 
»الّدي�صق«:

»ال�صهباء«  عن  اأعرف  اأنني  رغم  الفكرة  ببايل  تخطر  مل  اأدري!  -ال 
وامللكة »احلوراء«!

قال »�َصاهور«:
-ال حاجة يل، راأيُتك بقلبي مّرات ومّرات يا »ُمونار�ض«.

قالت »ُمونار�ض« برجاء:
-اأرجوك يا »�َصاهور«، فلنجّرب!

رفع »حمزة« عينيه جتاه »الّدي�صق«، كان قد بداأ ي�صعر اأّن هناك رابًطا 
ح�صيًّا ينمو ويتعملق بينه وبني هذا الطائر الغريب، اإّنه ي�صعر به وكاأّنه يقراأ 
اأفكاره، رفع »حمزة« ذراعه فاأقبل »الّدي�صق« ووقف على ظهر كّفه، �صار 

»حمزة« مقرتًبا من »�َصاهور« وقال له:
-فلنجرب يا »�َصاهور«

كرر »�َصاهور« كلماته باإ�صرار:
-ال حاجة يل لفعل هذا يا »حمزة«.



303

اأحّلت »ُمونار�ض« عليه قائلة:
-اأرجوك يا »�َصاهور«...اأرجوك.

اأمامه،  »ُمونار�ض«  ووقفت  اإحلاحهما،  بعد  م�صت�صلًما  »�َصاهور«  وقف 
وب�صط  »الّدي�صق«  انتف�ض  برفق،  راأ�صه  على  »الّدي�صق«  »حمزة«  وو�صع 
جناحيه، ُثّم غّطى راأ�ض »�َصاهور«، مّرت حلظات ق�صرية، ُثّم مللم جناحيه 
الّرائقتان،  »�َصاهور«  عينا  فاأ�صاءت  »�َصاهور«،  كتفه  اإىل  وانتقل  برفق، 

وراآها اأمام عينيه، قال وهو يختلج:
-اأراِك...اأراِك يا »ُمونار�ض«! اأنا اأرى بعينّيهاتني.

رفع يده وحت�ص�ض عينيه، قال »حمزة« بثقة:
اأنت  اأّن االأمر غريب، واأّنك �صرتى بعينك  -اأخربتني امللكة »احلوراء« 
ت�صتطيع  لك،  وينقله  ب�صره  يهديك  وكاأّنه  »الّدي�صق«،  بعيني  ولي�ض 

روؤيته اإن اأدرت راأ�صك يا »�َصاهور«
وعاد  بلطف،  راأ�صه  على  م�صح  »الّدي�صق«،  وراأى  راأ�صه  »�َصاهور«  اأدار 
كانت  و�صامة،  فازداد  وجهه  وا�صعة  ابت�صامة  غمرت  »ُمونار�ض«،  يتاأّمل 

ُمونار�ض« ت�صحك بانفعال كطفلة �صغرية وهو يقول:
اأرى نف�صي  البندقيتان جميلتان، �صّيقتان كما تقولني لكنني  -عيناك 
فيهما، واأنفك رقيق ولطيف، ال يبدو فمك كبرًيا كما و�صفِته! واأرى 
رائعة،  ابت�صامتك  »ُمونار�ض«،  يا  اللوؤلوؤ  كحّبات  م�صفوفة  اأ�صنانك 

واأنِت جميلة، لكّنك...
اأجفلت و�صاألته بارتباك:

-لكنني ماذا؟
قال �صاحًكا:

-ق�صرية جًدا.
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�صحك الثالثة وكانت »ُمورفو« تراقبهم من بعيد وت�صحك ل�صحكهم، 
قال »�َصاهور« وهو يتمّعن يف وجه »حمزة«:

للقلب،  مببة  ومالمك  البنية،  وقوّي  القامة  طويل  تخّيلتك،  -كما 
لقد �صكنت الفوؤاد يا �صاح!
ُثّم اأ�صار جتاه »ُمورفو« وقال:

-هذه »ُمورُفو«، األي�ض كذلك؟ 
-بلى

انطلق  تقرتب،  اأن  دون  تكتفي مبتابعتهم  كانت  »ُمورفو«  اإليه  اأ�صارت 
»الّدي�صق« ملًقا بعيًدا عن »�َصاهور« ووقف فوق راأ�ض »حمزة«، وكاأّنه كان 
يوؤدي مهّمة وقتية فقط، انطفاأت عينا »�َصاهور«، طاف بقلبه حزن خفيف، 
وّد لو راأى اأّمه واأخاه »�ِصنّمار« فقد ا�صتاق لوجهيهما، لكّنه و�صع يده على 

�صدره �صريًعا وقال بعفوية:
-يكفيني هذا القب�ض يا »ُمونار�ض«، وها قد راأيُتك، واالآن...تزوجيني!

الفوؤاد  �صاحبة  ا�صتجابت  احلّب  وباأمر  ياأمرها،  وكاأّنه  كلمته  قال 
املتّيم...

ال�صّيد »ه�صام« من غفوته وخرج من معبد  ا�صتيقظ  اللحظة  تلك  يف 
الك�صول،  كالقّط  ويتمّطع  ذراعيه  وميّد  يتثاءب  وهو  املتوا�صع،  »�َصاهور« 
»�َصاهور«  عاد  بينما  مُيازحه،  عليه  واأقبل  راآه،  عندما  »حمزة«  �صحك 
بعيد  من  منه،  بالقرب  ت�صري  وهي  »ُمونار�ض«  اأنفا�ض  ليح�صي  ل�صمته 
كانت »ُمورفو« �صامتة وعيناها تربقان، واأخرًيا عرثت رفيقتها على احلّب، 

فماذا �صتفعل هي االآن؟

r
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22        
الّسيف المقلوب

االتزان  بعدم  �صعور  ُثّم  خفيف  ودوار  الّراأ�ض،  على  خفيفة  طرقة 
احلّية  امل�صاهد  تلك  »الّدي�صق«  فيها  ينقل  مّرٍة  كّل  يف  يتكرر  والهبوط 
لـ»حمزة«، هذه املّرة كان »الّدي�صق« ينقل لـ»حمزة« م�صهد مبارزة »خلدون« 
و»ِفرا�ض« لبع�صهما بال�صيوف، كانا يف اأوج غ�صبهما، وكانا يتبارزان اأمام 
كبار احلّرا�ض ويف غياب �صقيقهما »اأَ�ْصَهم« يف ميدان من ميادين الق�صر، 

كان »ِفرا�ض« يقول الأخيه »خلدون« وهو يختلج غ�صًبا:
-ا�صرب اأّيها املهني.

بحث »خلدون« عن رّد الذع الإهانته، لكّن حزنه على اختفاء ولده غلبه 
فقال:

-�صاأقتلك يا »ِفرا�ض« اإن مل تف�صح عن مكان ولدي.
�صاح »ِفرا�ض«:

-وزوجتي؟ اأين »�ُصند�ض« االآن؟ خ�صارتي اأكرث فداحة من خ�صارتك.
قال »خلدون« ووجهه م�صرج بحمرة الغ�صب:

-�صيفوز »اأَ�صهم« بكّل �صيء..و�صنتحول اإىل خنزيرين يربيهما بالق�صر.
ا�صتبكت يداهما بال�صيفني واقرتبا بوجهيهما فزفر »ِفرا�ض« بحنق يف 

وجه اأخيه وقال:
- نحن يف �صراع املك�صب فيه لي�ض منا�صفة، ال يوجد ت�صاٍو بيننا، وال 
جمال للتعادل، �صنتقاتل، حتى نح�صم االأمر، اإّما اأنا اأو »اأَ�ْصَهم«...اأّما 

اأنت فهالك ال مالة.
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قال  يلهثان،  وهما  االأر�ض  على  كالهما  ف�صقط  بقّوة  »خلدون«  دفعه 
»خلدون« وحاجباه يرتع�صان:

-زوجتك احلمقاء دفعت لعّرافة لتقتل ابني.
قال »ِفرا�ض« وهو ينه�ض واقًفا:

-بل فعلتها»َمثابة« زوجة »اأَ�ْصَهم«، »�ُصند�ض« بريئة اأّيها االأحمق.
قال »خلدون« وهو يرفع �صيفه مّرة اأخرى:

-لن تنطلي علي تلك االأُكذوبة، »َمثابة« ال حُت�صن قتل ع�صفور، وكّلنا 
نعلم من خرجت من الق�صر وذهب اإىل بيت ال�ّصاحرة مع و�صيفتها، 

ا من و�صع ال�صّم الأبي يف املاء لقتله ونعلم اأي�صً
االآخر حتى �صارا  كّل منهما  واأرهق  لبع�صهما  انخرطا يف مبارزتهما 
يتهاديان ويتمايالن، وكّل منهما يت�صبب عرًقا، ي�صرب �صربة ب�صيفه على 

�صيف �صقيقه ويرتاجع، قال اأحد قادة احلر�ض وكان يتابعهما مع رفاقه:
-يكفي هذا وليهداأ كّل منكما وينحي �صيفه جانًبا.

قال اآخر بخبث �صديد:
-قفا مًعا كيد واحدة اأمام »اأَ�ْصَهم«، فهو اخل�صم احلقيقي لكما، ب�صبب 
اأّن  اأت�صّدقون  بعده،  العر�ض  لريث  هجني  �صياأتي  احلمقاء  زيجته 

»ُهرُهور« هذا قد ياأتي يوم ويكون حاكًما لـ»َوَرا�صني«؟
توقف االأمريان عن املبارزة وتبادال النظرات يف �صمت، خرج »ِفرا�ض« 
اأواًل وهو ينتف�ض غيًظا وتبعه املقربون منه، وبقي »خلدون« مع م�صت�صاريه، 

�صاألهم ب�صوت واهن:
-هل هناك اأخبار عن »ُهرُهور«؟

-ال يا �صيدي.
هّز كتفيه بت�صّنج وقال:
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-اعرثوا عليه، اأ�صعر اأّن هناك يًدا خفّية تعبث بالق�صر.
قال اأحد امل�صت�صارين:

-رمّبا »اأَ�ْصَهم« و زوجته هما من اختطفا ابنك يا موالي
حّدق »خلدون« يف وجهه، و�صاح والرذاذ يتناثر من فمه:

- األقوها فوًرا يف بئر »ِدْروا�ض«
املحفوف  جناحها  من  »َمثابة«  ليح�صروا  »خلدون«  حّرا�ض  خرج 

باحلر�ض، ليلقوها يف بئر »ِدْروا�ض«.
اأن  اأدرك  كلماتهم،  ي�صمع  ال  لكّنه  يراهم  كان  ب�صره،  لـ»حمزة«  عاد 
اخلالف بينهم ت�صاعد وازداد، مّر جزء ي�صري من النهار فعاد »الّدي�صق« 
لينقل اإليه م�صهد »َمثابة« وهم يجّرونها نحو بئر »ِدْروا�ض«، فوثب يف مكانه 

وقال لـل�صّيد »ِه�صام«:
-�صيلقونها يف بئر »ِدْروا�ض«، وزوجها ال يعلم بنّيتهم

-من هي؟
-»َمثابة«! ال بّد اأن نذهب يف احلال الإنقاذها

اأح�صر »حمزة« االأَ�ْصُطرالب واخلريطة، وانتقل اإىل مدينة »َوَرا�صني«، 
وكان احلّرا�ض ي�صريون وهم يقب�صون على »َمثابة« ليلقوها يف بئر »ِدْروا�ض«، 
اعرت�صت بنات احلّداد طريقهم، وقفن بثبات وكّل منهن حتمل �صالحها 
عرقلوهم  العون،  ولغريهن  اإليهن  قدّمت  لطاملا  التي  االأمرية  عن  دفاًعا 
�صجيًجا  واأ�صدرت  »الورا�صني«  طيور  وهاجت  البع�ض،  اإليهن  وان�صم 

اأخاف اأهل املدينة..
و�صل  وقتئذ  املقاومة،  تلك  رغم  بالبئر  واألقوها  »احلّرا�ض«  حملها 
اأهل  اجتمع  لـ»َمثابة«،  جماوًرا  فيه  ووثب  البئر،  �صوب  وانطلق  »حمزة«، 
الباب  يرفعون  بداأ احلّرا�ض  يلتهمهما،  وهو  الوح�ض  لي�صاهدوا  »َوَرا�صني« 
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احلديدي، قامت بنات احلّداد ومعهن العديد من �صباب مدينة »َوَرا�صني« 
ال�صّيد  بحماية  عليهم  البي�صاء  اليد  �صاحبة  »َمثابة«  لالأمرية  املخل�صني 
»ه�صام« وهو ينزل حبال ليخرج »َمثابة« من البئر، و�صل »اأَ�ْصَهم« يف تلك 
اللحظة وعاونه ليخرجاها ب�صالم، وبقي »حمزة« متاأّهًبا بخنجره داخل 
البئر، اأعاد »اأَ�ْصهم« احلبل وناداه ليخرج، لكّنه رف�ض هذه املّرة، قرر اأن 
يقتل هذا الوح�ض، لتنتهي اأ�صطورة البئر، ما عاد يرجتف من �صوت زئريه، 
كانت زياراته للجبل �صبًبا يف ثباته، رفع عينيه الأعلى و�صاح بج�صارة قائاًل:

-ارفعوا الباب.
مل ي�صتجب احلرا�ض الأمره، فانطلق اأهل »َوَرا�صني« املتحّم�صني لزوال 
»حمزة«  ووقف  باأنف�صهم،  الباب  ورفعوا  مّرة  الأّول  الوح�ض  هذا  اأ�صطورة 
متاأّهًبا اأمام الوح�ض وهو يتقّدم منه ويزاأر، ما عاد يخافه، كان ينظر يف 
عينيه مبا�صرة، والعرق يف جبينه ينب�ض، حّدث نف�صه باأنها حلظة فارقة 
�صوى  ثاٍن  خيار  ال  عليه!  اأو...يتغّلب  عليه،  يتغّلب  اأن  اإّما  تلك،  رحلته  يف 

الق�صاء عليه!
وثب الوح�ض فانق�ض عليه »حمزة« وغرز اخلنجر يف فّكه من االأ�صفل، 
ي�صحب  وهو  عينيه  اأ�صبعيه يف  فغرز  »حمزة«،  فوق  متاأمّلا  الوح�ض  فهبط 
ُثّم �صربه بكلتا يديه على راأ�صه،  اخلنجر، واأزاحه عن ج�صده وهو يزوم 
تذّكر كيف اأخربه »َمرَدان« عن »اأََبادول« عندما كان مي�صك بفكّي الوح�ض 
يداه  جرحت  حتى  بع�صهما  عن  واأبعدهما  بفّكيه  فاأم�صك  يهاجمه،  وهو 
و�صالت الدماء من بني اأ�صابعه وهو يفعلها، اأخرج امل�صحوق الذي اأعطاه 
له كبري االأطباء ونفخ بع�صه يف عيني الوح�ض فاأغلقهما وانزوى يحّكهما 
ال�صرداب  باب  ليفتحوا  احلّرا�ض  على  منادًيا  »حمزة«  �صرخ  مبخالبه، 
املوؤدي لهذا البئر، فهرول �صباب »َوَرا�صني« يف حما�ض ي�صابقون احلّرا�ض 
كما مل يحدث من قبل! وفتحوا الباب ليت�صرب �صوء ال�صم�ض وي�صيء املمر 
واملقهورين  املظلومني  جثث  الوح�ض  هذا  جّر  طاملا  الذي  الّرائحة  الّزنخ 
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ا من طوق حديدي كان مثّبًتا حول عنقه منذ  فيه، كان »حمزة« يجّره جرًّ
وهي  وخ�صخ�صة  طقطقة  فاأحدثت  العظمية  الهياكل  فوق  �صارا  �صنوات، 
بعينيه،  يرى  وهو ال  ي�صري متخّبًطا  الوح�ض  كان  تتحطم حتت قدميهما، 
ا�صتجاب ل�صوت »حمزة« وتبعه اأينما يوجهه، بقيت بوابة حديدية اأخرى 
»َوَرا�صني«  �صباب  عليهم  فانق�ض  فتحها  احلّرا�ض  رف�ض  املمر،  اآخر  يف 
وجنحوا يف التغّلب عليهم وُفتح الباب، كان ال�صّيد »ِه�صام« ال يعرف �صبب 

عدم قتله للوح�ض ف�صاأله وهو ي�صري به ويداه ملطختان بالّدماء:
-اأين تذهب به؟

رفع »حمزة« �صوته و�صاأل اأهل »َوَرا�صني«:
-اأين بيت ال�صاحرة؟

اأقبلوا  اأجابته،  الورا�صني  طيور  لكّن  يخ�صونها،  كانوا  اأحد،  ُيجبه  مل 
يف �صفوف، وحّلقوا بنظام، فاأدرك »حمزة« اأّنهم يدّلونه على بيتها، �صار 
خلف الطيور تباًعا يف م�صهد مهيب وهو يجّر الوح�ض الذي اأرهقه ل�صخامة 
طيور  توقفت  يوؤمله،  فكه  جرح  بينما  يرى  ال  وهو  �صريه  و�صعوبة  جّثته 
الَوَرا�صني اأمام بيت ال�ّصاحرة، ف�صرب »حمزة« الباب بقدمه، ودلف وهو 
يثقب عينيها اجلاحظتني بعينيه الواثقتني، جّر الوح�ض معه اإىل الّداخل 
احلارق  امل�صحوق  قارورة  فاأخرج  الغريبة،  طال�صمها  تردد  بداأت  بينما 
بيديها  راأ�صها  وت�صرب  ت�صرخ  ف�صارت  راأ�صها  على  بالكامل  واأفرغه 
وهي ت�صدر خواًرا خميًفا، ا�صتّل خنجره احللزوين ووجهه نحو �صدرها 
فخرج من ج�صدها طيفان مذبذبان بلونني خمتلفني، رفع يده باخلنجر 
الأعلى اأمام من يراقبونه بعيون ميلوؤها الهلع، ا�صتطاع الأّول مّرة اأن ي�صحب 
ل�صاحرتني من  اأثرييني  كيانني  بل  احتّله،  قد  اآخر  كيان  اأثرييًّا من  كياًنا 
فا�صتدار  االأر�ض،  على  و�صقطت  ال�ّصاحرة  �صهقت  »ماذريون«،  �صاحرات 
الوح�ض  جرح  يف  يده  ومّد  ال�صديد،  بثقله  ي�صعر  وهو  بذراعه  »حمزة« 
الذي مل تتوقف دماوؤه ففتح الوح�ض فمه من االأمل، وّجه »حمزة« اخلنجر 
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اإهليجيني  م�صارين  يف  ودارا  االأثرييان  الكيانان  فاندفع  الوح�ض  فم  نحو 
امل�صيئان  امل�صاران  توقف  اأن  وفور  القميء،  الوح�ض  ج�صد  يف  ليدلفا 
ج�صد  يف  مب�صوتان  االآن  ال�ّصاحرتني  اأّن  »حمزة«  اأدرك  وحني  امللّونان، 
هذا الوح�ض، مرر ن�صل خنجره احلاّد على عنق الوح�ض وذبحه، ف�صالت 
مهللني يف  »َوَرا�صني«  اأهل  �صاح  ال�ّصاحرة،  بيت  اأر�ض  على  الوح�ض  دماء 
وا  وترا�صّ اأفواج  ودلفت يف  الباب  على  الورا�صني  وتكاثفت طيور  حما�ض، 
مبناقريهم. راأ�صه  ينب�صون  وظّلوا  عليها  وعكفوا  الوح�ض  جّثة   فوق 
ملطخ  ووجهه  »اأَ�ْصَهم«  اأمام  ليقف  ال�ّصاحرة  بيت  من  »حمزة«  خرج   

بالدماء، وقال له بثبات:
-عدين اأاّل ُيقتل بريٌء يف مملكتك بعد اليوم.

تردد »اأَ�ْصَهم« قبل اأن ُيجيبه قائاًل:
-لكنني ال اأُريد هذا امللك!

جتمهر اأهل »َوَرا�صني« وحملوا »اأَ�ْصَهم« فوق اأكتافهم، وهتفوا با�صمه، 
ثار اأهل الق�صر، واأقبل »خلدون« و»ِفرا�ض« ومعهما املزيد من حّرا�صهما، 

�صرخ »خلدون« وهو يحتمي بحّرا�صه:
-اأنا امللك، وهذا حّقي.

قال »ِفرا�ض« بع�صبية �صديدة:
-»اأَ�ْصَهم«..اأنت ال ترغب يف هذا االأمر، وتعلم اأّن »خلدون« ال ي�صلح له، 

فليكن التاج يل، من اأجل »َوَرا�صني«!
»اأَ�ْصهم«،  ليتحّدث  انتظروا جميًعا  املدينة،  على  رداءه  ال�صمت  األقى 

قال اأخرًيا وب�صوت مرتع�ض:
-مل اأر ابني »ُهرُهور«.

ُثّم اأردف وهو يكفكف دمعة �صالت من عينيه:
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-مل تفكرا يف اأُّمكما للحظة واحدة!
ُثّم تغرّيت مالمحه وكان يختلج وهو يقول:

ع اأحدكما ال�صّم الأبي ليقتله! -وو�صَ
�صاح الّنا�ض ي�صاألونه:

-من منهما؟ من فعلها؟ من؟
تعالت االأ�صوات ت�صاأله عن االأمري الذي و�صع ال�صّم للملك »عدنان«، 

ومل ُيف�صح »اأَ�ْصَهم« عن ا�صمه، قال بتاأّثر:
-اأكرث اخليانات اأملًا هي خيانة االأ�صدقاء، فما بالكم بخيانة االبن الأبيه!
طاأطاأ »اأَ�ْصَهم« راأ�صه يف حزن بليغ، تقّدم »حمزة« ورفع �صوته موجًها 

كلماته لـ»خلدون« و»ِفرا�ض« وقال:
-اأحدكما قتل اأباه..متاما كما قتل هو اأخاه من قبل!

ال  التي  مبطرقتها  تلّوح  وهي  لـ»ِفرا�ض«  احلّداد  بنات  ُكربى  اأ�صارت 
تغادر يدها وقالت:

ال�ّصاحرة  لتلك  وذهبت  اأخيك  ابن  قتل  اأرادت  »�ُصند�ض«  -زوجتك 
املاأفونة لت�صتعني ب�صحرها، اكت�صفنا هذا ونحن نحقق بعد اتهامكم 

لالأمرية »َمثابة«.
وا�صتدارت لتواجه »خلدون« وقالت له:

-وزوجتك »ميالء« ا�صتاأجرت قاتاًل مرتًفا لقتل »�ُصند�ض«، كاد ي�صق 
االأمرية  عن  للبحث  نت�صلل  ونحن  راأيناه  اأننا  لوال  بخنجره،  بطنها 
�صرفة جناحها،  كّنا يف  راأ�صه،  اأن نحّطم  قبل  فا�صتجوبناه  »َمثابة«، 

واأنقذنا »�ُصند�ض« من بني يديه
�صاح »ِفرا�ض« يف تنّمر:

-اأين هي؟
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قالت �صغرى بنات احلّداد وحاجباها الغليظان يرتفعان يف زهو:
-يف مكان اآمن.

اأ�صافت �صقيقتها امل�صارعة وهي تبت�صم �صاخرة:
-واإليك املفاجاأة!.. لقد اأجنبت »�ُصند�ض« فتاة جميلة ت�صبه اأُّمها.

انطلق اأهل املدينة ي�صحكون،  قال »حمزة«:
ينجب  ملن  ولي�ض  ي�صتحّقه،  ملن  القوانني، احلكم  تلك  ُتلغى  اأن  بّد  -ال 

الّذكور!
كان »ِفرا�ض« يقف متخ�ّصًبا وطائر مرتّب�ض من طيور الورا�صني يقف 

على راأ�صه، تراجع »حمزة« ونظر اإىل »خلدون« و»ِفرا�ض« مًعا وقال:
-واأنتما تبحثان عن »ُهرُهور« لتهددا »اأَ�ْصَهم« بحياة ولده، وُت�صاومانه 
ليتنازل، رغم اأّنه اأخربكما اأّنه ال ُيريد التاج وامللك واحلكم، وحتاوالن 

قتل زوجته »َمثابة« انتقاًما مّنه!
وكانت  له  املخل�صني  زوجها  حّرا�ض  من  كوكبة  مع  »َميالء«  و�صلت 
على  هجمة  ب�صّن  وقاموا  اأ�صواتهم  وتعالت  فجاأة  احلّرا�ض  ثار  غا�صبة، 
وطعنت  »ميالء«  ت�صللت  بال�صيوف،  ي�صربون  وبداأوا  معه،  ومن  »اأَ�صهم« 
»ِفرا�ض«، غرزت خنجًرا يف قلبه و�صرخت مقهورة وهي تراقب دماءه وهي 

تنزف وقالت:
-قتل ولدي...قتل ولدي..

»َميالء«  كانت  وجهها،  يف  يحّدق  وهو  االأخرية  اأنفا�صه  »ِفرا�ض«  لفظ 
اأن  قد تيقنت من قتل »ِفرا�ض« البنها بعد اختفاء زوجته »�ُصند�ض«، بعد 
كما  االأخرية،  اختفاء  يف  ت�صببت  من  هي  واأّنها  جتاهها  �صكوكه  تعملقت 
ظّنت »َميالء« اأن القاتل املاأجور جنح يف قتل »�ُصند�ض« كما خططت من 

قبل، وقام باإخفاء جّثتها..
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لتكون  الفر�صة  لي�صتغّل  اأ�صرع  »اأَ�صهم«،  باأخيه  كان »خلدون« يرتّب�ض 
ت طيور  له الغلبة ويحمي زوجته، ا�صتّل �صيًفا وانطلق نحوه ليقتله، فانق�صّ
�صيفه ووقف م�صلواًل، تراجع  األقى  الورا�صني عليه من كّل حدب و�صوب، 
الّنا�ض، وخلت االأر�ض حوله، فاقرتب »حمزة« برفق، كان ي�صري بخطوات 
هادئة، مّد يده نحو الطيور، وبداأ يلم�صها باأ�صابعه، وقف بع�صها على يده 

فحّدثها قائاًل:
اخلروج،  من  منعه  حاولتم  »َرْجوان«،  ال�ّصيخ  مقتل  يوم  هناك  -كنتم 

لكّنه رف�ض البقاء، ورف�ض امللك، و�صهّدمت ما حدث باأعينكم
ّثم اأردف قائاًل للطيور:

هناك  وحجزمتوه  »ُكرو�صُكو«،  قرية  يف  »ُهرُهور«  اأّن  تعلمون  -وُكنتم 
مع اأهلها حماية له، حتى ي�صتعيد اأبوه رباطة جاأ�صه ويفيق من حالة 
القنوط التي الزمته ل�صنوات حتى اأّنه اأهمل زوجته املخل�صة »َمثابة«

ُثّم التفت »حمزة« لـ»َمثابة«، و�صكت هنيهة واأ�صاف:
-كنتم تعلمون اأّنه يف حالته التي مّر بها لن ي�صتطيع حمايته، واأّن عّمْي 
بنف�صه  بقتله  �صياأمر  امللك »عدنان«  ورمّبا كان  �صيقتالنه،  »ُهرُهور« 

حتى ال ي�صل عرق »اأُوركا« باأّي طريقة حلكم مدينة »َوَرا�صني«
على  واأقبلت  »خلدون«  عن  تبتعد  وبداأت  نظام  يف  الطيور  انطلقت 
ولو خف�صها تنخف�ض معه،  لو رفعها ترتفع،  تتبع يده،  »حمزة«، و�صارت 
�صار »حمزة« نحو »اأَ�ْصَهم« واقرتب منه، وقال ب�صوت جهوري مّدًثا طيور 

الورا�صني لُي�صمع اأهل املدينة كّلهم:
- هذه مدينتكم، فقوموا بحمايتها، وظللوا على ملككم الذي ترت�صونه

قاموا  ُثّم  باأجنحتهم،  وظللوه  »اأَ�ْصَهم«،  نحو  الورا�صني  طيور  انطلقت 
بالوقوف على راأ�صه وكتفيه، و�صنعوا حلقة حوله فوق االأر�ض، قال »حمزة« 

لـ »اأَ�ْصَهم«:
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املدينة  لكّنه خرج من  »َرْجوان« منذ �صنوات،  ال�صيخ  -هكذا فعلوا مع 
اأخيه  غدر  من  حمايته  من  يتمّكنوا  فلم  وعنهم،  اأهلها  عن  وتخّلى 
»اأَ�ْصَهم«، فهوؤالء خلفك،  يا  »َوَرا�صني«  »عدنان«، ال تخرج من مدينة 

اختاروك باأنف�صهم، وبذلوا جهدهم لرعاية ولدك، واالآن يحمونك! 
ارجّت بدن »خلدون«، كانت هناك بع�ض الطيور ال تزال تقف على راأ�صه، 
اأح�ّض بالق�صعريرة تزحف عرب عموده الفقري، بداأ الهتاف يعلو، وكان اأهل 
املدينة يف حالة من االنت�صاء وال�صعادة، فبعد اأن تخّل�صوا من العقاب الذي 
كان يخيفهم دوًما حترروا من بع�ض خوفهم بعد هالك وح�ض »ِدْروا�ض«، 
الذي اأفزعهم به هذا امللك الّظامل الذي قتله اأحدهم بال�صّم، وقد يكون 
ولده، واالآن �صار هناك �صوٌت ُي�صمع له، كان »حمزة« يحّفزهم بكلماته، 
»َوَرا�صني« مطالبات  وكانت بنات احلّداد يطفن حوله وي�صحن مع ن�صاء 
ل�صنوات  انتهكت  التي  كرامتهن  اإليهن  ولريد  لين�صفهن،  عادل  مبلك 
طويلة، ازداد توافد اأهل املدينة، واأخرًيا قِبل »اأَ�ْصهم« اأن يتّوىلَّ احلكم، مّت 
اإلقاء القب�ض على »ميالء« لقتلها لـ»ِفرا�ض« اأمام اجلميع، متّيز »خلدون« 
ورف�ض  لطلبه  ي�صتجب  مل  الأّنه  ويلعنه،  »اأَ�ْصَهم«  اأخاه  ي�صّب  واأخذ  غيًظا 
اإطالق �صراحها، وكان »اأَ�ْصَهم« حزيًنا لفقد اأخيه »ِفرا�ض«... غا�صًبا من 
»خلدون«، ما زال يحتاج دلياًل قاطًعا على اأّن »خلدون« هو من قام بت�صميم 
والدهما، وكان ينتظر هذا الدليل ويرتّقب اللحظة املنا�صبة ليواجهه. لزم 

»خلدون« جناحه وكان يف حالة تخّبط �صديد.
من  موجة  هناك  الّن�صاط،  من  للكثري  »َوَرا�صني«  مدينة  خ�صعت   
التغرّيات ترزح املدينة حتت وطاأتها، ال�ّصعب يف حالة ذهول من االأحداث 

املت�صارعة االأخرية..
طلب »اأَ�ْصَهم« برجاء من »حمزة« اأن ُي�صرع  باإح�صار »ُهرُهور« لرياه، 
م�صت�صاري  من  الثقة  اأهل  اجتمع  االآن،  بعد  للخوف  داٍع  هناك  فلي�ض 
»اأَ�ْصَهم« وان�صم اإليهم ال�صيوخ، وبع�ض املخل�صني والعقالء ممن اأ�صكتهم 
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امللك »عدنان« ل�صنوات بتهديده ووعيده، ومت ت�صكيل ديوان جديد، وعاد 
»ُهرُهور« من غابة »الَبْيَل�َصان« حيث ا�صتخدم »حمزة« االأَ�ْصُطرالب ليعيده، 
بكى »اأَ�ْصهم« بكاًء �صديًدا عندما راآه، فقد كان »ُهرُهور« ن�صخة من اأّمه، 
متت مرا�صم التتويج ب�صكل درامي حيث خّيم احلزن على »اأَ�صهم« الذي 
حزن لقتل اأخيه »ِفرا�ض« رغم ما عاناه منه يف الفرتة االأخرية، مّت تن�صيب 
»اأَ�ْصَهم« ملًكا لـ»َوَرا�صني«، قام امللك »اأ�ْصَهم« بقلب �صيفه، وغرزه بقّوة يف 
بني  للماآخاة  ودعا  لالأبد،  ال�صلطة  على  ال�صراع  لينهي  الق�صر،  اأر�ض 
ال�ّصعبني، �صعب »َوَرا�صني«، و�صعب »اأُوركا«، ووقف بقامته الطويلة والّتاج 
يتاأّلق على راأ�صه، والهواء ي�صرب بطرف و�صاحه، وال�ّصيف املقلوب يربق 
وكاأّنه  فبدا  احل�صور،  اإىل  يتحّدث  وهو  ذراعيه  وب�صط  كاللجني،  اأمامه 
طائر بجناحني، وكانت »َمثابة« تقف على ميينه، بينما كان »ُهرُهور« يقف 
على ي�صاره، تذّكر »حمزة« الّرمز الذي ر�صمته »ِم�صكة« يف نهاية ر�صالتها، 
بينهما �صيف بديع  جناحان بديعان منقو�صان بنق�صني خمتلفني ويف�صل 
بقلمها  ر�صمته  الذي  ال�ّصعار  وتاأّمل  حقيبته  من  الّر�صالة  اأخرج  مقلوب، 
الّر�صا�ض، وابت�صم وهو يتخّيل وجهها الطّيب املالمح، كان هو نف�ض الّرمز 
ا اأمام عينيه، اأعاد  املنقو�ض على القالدة، ونف�ض الّرمز الذي يراه االآن حيًّ
االأُمراء  بني  »خالد«  هل  يتفّكر،  ووقف  حقيبته،  اإىل  الّر�صالة  »حمزة« 

الثالثة اأم ال؟ 
قرر اأن يبذل املزيد من اجلهد ليتحقق من هذا االأمر، ما زال موت اأّي 
�صخ�صّية ل�صاب هنا يهّز اأركانه! ذاب ال�صوؤال يف عتمة اأفكاره، وانت�صلته 
وكانت  و»َمثابة«،  »اأ�صهم«  بني  مطمئًنا  يقف  وهو  »ُهرُهور«  ابت�صامة 
يهتّز،  وهو  »اأُوري«  بكتاب  »حمزة«  �صعر  حًبا،  تقطر  لبع�صهما  نظراتهما 
فاأخرجه من حقيبته ليتفّح�ض جملته اجلديدة التي ُنق�صت على ال�صفحة 

البي�صاء اأمام عينيه:



316

 »للحّب جناحان، فهو �صراكة لقلبني، وعندما ُيب�صطان ويقب�صان مًعا 
مًعا  الروحان  فتحّلق  وال�صوق،  والّرجيف،  والوجيف،  اخلفقان،  يتزامن 

بان�صجام، وتبداأ ع�صافري احلّب بال�صق�صقة بني احلنايا وال�صلوع«.

r
 مّرت ال�ّصاعات االأُوىل �صعبة، فقد كان »اأَ�ْصَهم« يف اجتماعات متوا�صلة 
مع م�صت�صاريه، ينّظم اأُموره، وُي�صدر قراراٍت �صريعٍة، دلف اأخرًيا  لغرفة 

زوجته »َمثابة« وقّبل راأ�صها ُثّم عانقها وقال بتاأّثر:
-�صاميني يا »َمثابة«

�صكنت »َمثابة« يف ح�صنه للحظات ُثّم قالت بانك�صار:
-ظننتك ال حُتّبني و...

قاطعها »اأ�صهم« وا�صًعا يده بلطف على فمها وقال: 
-بل اأحببتك يا مليكتي، لكّن جرح قلبي املتعب حجبني عنك، وحرمني 

من و�صالك.
قالت »َمثابة« بخفوت وقلبها يهوي:

-اأعلم اأّنك ُكنت حُتّب »َر�صيل«، واأّن لها مكانتها التي لن اأُنازعها فيها، 
ا اأُحّبك، ال اأطلب  واأّنها اأّول فرحتك، واأّول دّقة لقلبك، لكنني اأنا اأي�صً

اإاّل غرفة من غرفات قلبك الطّيب الأ�صكنها.
طبع قبلة على جبينها الّزاكي وقال وهو يتاأّمل عينيها الّرائقتني:

-بل كّل غرفاته يا »َمثابة«، ُكنت اأحتاج ل�صفعة لكي اأفيق واأُدرك اأّنك 
غالية، وكان ما فعله »خلدون« و»ميالء« بك مبثابة تلك ال�صفعة التي 

اهتّز لها كياين وارجت لها وجداين
�صالت دمعة من عينيها فالتقطها بيده وقال بحنّو بليغ:
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ة مّرت بذاكرتي  -عندما ُحب�صُت باأمر من »خلدون« يف ُغرفتي اخلا�صّ
كّل اللحظات التي ُكّنا فيها وحيدين، كّل ارتعا�صة ليديك الدافئتني 
عمٍد  عن  اأجتاهلها  ُكنت  منك  ع�صق  نظرة  كّل  الباردتني،  يدّي  بني 
اآ�صر ا�صتقبلته  اإقبال نبيل منك واهتمام  اأهرب من احلّب، كل  لكي 
بربود وجفاء لكي اأُ�صكتك، ُكنت اأخ�صى حّبك الفّيا�ض، واأ�صعر اأنني 
ظلمُتك،  عاملنا،  عن  رحلت  التي  بزوجتي  اأُفّكر  الأنني  اأ�صتحّقه  ال 
ني،  واأوجعتك، واأحزنتك، وُكنت اأعلم باهتمامك البليغ بكّل ما يخ�صّ
تلك التفا�صيل الدقيقة التي ُكنت تهّتمني بها ُكنت اأعرفها، راأيتك يف 
كّل مّرة واأنِت تتزينني يل واأعر�صُت عنك وبتُّ ليلتي مزوًنا...وما 
كنت اأدري ملاذا اأفعل بك هذا! اأو رمّبا ُكنت اأعاقب نف�صي بحرماين 

منك!
اأجل�صها برفق وجل�ض اأمامها واأم�صك بيديها وقال:

يف  كتفي  على  الغطاء  حتكمني  فيها  ُكنِت  مّرة  كّل  يف  بيدك  -�صعرت 
الليايل الباردة وُكنت اأت�صّنع النوم هرًبا من عينيك، واأرهفت ال�ّصمع 
اأن...«اأُحّبك«..وُكنت  هام�صة  تخربينني  واأنت  احلاين  �صوتك  اإىل 
راأ�صي  على  تقتن�صينها  ُكنت  التي  القبلة  تلك  حتى  بالهرب،  اأُ�صرع 
ُكنت اأقراأ معناها واأت�صّنع اجلهل! اأعتذر منك عن �صنوات كنت فيها 
بني  القادم  عمري  يكون  اأن  واأعدك  قلبك،  فاأوجعت  لنف�صي  اأ�صرًيا 
حتى  معك  واأعي�صه  احلّب،  واأريك  احلّب،  �صاأُ�صمعك  اأجمل،  يديك 

األفظ اآخر اأنفا�صي، �صاميني...اأُحّبك.
هي  »َمثابة«  وكانت  له،  وغفرت  كتفه،  اأغرقت  التي  بدموعها  اأجابته 
مثابته للحياة، وللحب، ولولده اللطيف الذي قّرت عينه بروؤيته، وللحكم، 
ولعامل مدينته العجيبة التي ظللتها طيور الَوَرا�صني، ولدنيا مملكة البالغة 
حلوة،  حلظات  عليهما  مّرت  مكان.  كّل  من  املحاربون  اإليها  يطري  التي 
ون�صمات  معّطرة باحلّب وال�صوق، كان �صمتهما عن الكالم فيه الكثري من 
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املعاين، اقرتبا من الّنافذة يتاأّمالن �صوارع املدينة وقد بداأ الليل يزحف 
على  راأ�صها  ت�صع  »مثابة«  املطر،كانت  ت�صاقط  ان�صحاب  مع  بخّفة  عليها 

�صدره وحتيط جذعه بذراعيها بينما كان �صارًدا بعينيه وهو يقول:
ال�ُصجناء،  �صراح  باإطالق  و�صاأقوم  »ِدْروا�ض«،  بئر  ُيردم  اأن  بّد  -ال 
يعّلمون  اأّنهم  »حمزة«  اأخربين  فقد  للبيمار�صتان  بعثات  و�صاأُر�صل 
اأهل  و�صاأ�صاعد  اأبي،  التي و�صعها  القوانني  و�صاألغي  الطّب،  ال�صباب 
لديارهم،  العودة  على  املهاجرين  النوبيني  من  »الفرادي�ض«  وادي 

وركا« و�صاأفتح اأبواب املدينة ل�صعِب »اأُ
مالمها  يتاأّمل  وهو  فاأ�صاف  واثقة  بنظرة  و�صجعته  عنييها  رفعت 

الّرقيقة:
-لن ُتظلم الّن�صاء مبدينة »َوَرا�صني«بعد اليوم، �صينلن حقوقهن كاملة، 

ولن ُتباع فتاة يف �صوق املدينة اأبًدا، و�صيعاقب من يفعل ذلك.
ُثّم ابت�صم قائاًل:

-�صاأّوظف بنات احلّداد بالق�صر ليكّن بالقرب منك.
�صحكت »َمثابة« وقالت مبرح:

-اأح�صنت، فاأنا اأع�صق هذا الثالثي جًدا، ُكن دوًما داعمات يل.
ُثّم اأ�صافت داعية له:

-اأعانك اهلل على حمل االأمانة.
و»�ُصند�ض«  »َميالء«  من  عانته  ما  تذّكرت  عندما  قلق  نوبة  داهمتها 

ف�صاألته:
-هل من اأخبار عن »�ُصند�ض«؟

وقبل  لالأ�صف،  ُيعينها  من  جتد  زالت  ما  بابنتها،  املدينة  من  -هربت 
من  جارية  بر�صوة  قامت  من  هي  اأنها  موّثق  خرب  اأن�صى...اأتاين  اأن 
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الإحلاق  موؤامرة  حتيك  وكانت  الأبي،  ال�ُصّم  لت�صع  الق�صر  جواري 
الّتهمة بـ»خلدون«، اأر�صلت خلفها من يتبعها..

-يا لها من ماكرة!
-انتبهي لنف�صك، ما زال الق�صر ي�صم الكثري من املنافقني واملتلونني، 

�صنحتاج وقًتا حتى نعيد بناء وهيكلة �صّكانه.
هّزت »َمثابة« راأ�صها ُموافقة وقالت:

عاقل  فهو  لهذا،  ي�صلح  »�َصاهور«  واأرى  به،  تثق  مل�صت�صار  حتتاج  -قد 
وحكيم واأهل املدينة يثقون به وُيحّبونه، فا�صتعن به يا »اأَ�ْصَهم«

-�صاأفعل باإذن اهلل، و�صيكون ُمعّلما لـ»ُهرُهور«
نافذة  له من  بدت  التي  ال�صوارع  تفا�صيل  ا  متفّح�صَ عينيه  ينقل  عاد 

الق�صر هادئة ونظيفة بعد اأن غ�صلها املطر الهتون، ُثّم هّز راأ�صه قائاًل:
اأّن هناك من كان يلعب يف  اأ�صعر  اأبي،  اأُّمي منذ وفاة  -حت�ّصنت حالة 
اخلفاء وي�صقيها ما ُيذهب عقلها ومُير�صها، ويبدو اأّنه توّقف خالل 

االأّيام املا�صية. 
قالت »َمثابة« ب�صوت حامل:

الهوان  عنها  وزال  باحلياة،  ت�صّج  نظراتها  �صارت  هذا،  -الحظُت 
وا�صفرار وجهها وتلك الّرجفة التي كانت ال ُتغادر يديها! 

-�صاأنقلها جلناح خا�ّض، و�صاأدقق يف اختيار من يرعاها.
ُثّم م�صح »اأَ�ْصهم« على راأ�ض »َمثابة« وقال بحبور:

-�صكًرا الأّنك ُكنِت تعتنني بها رغم ق�صوتي عليك يا »َمثابة«
قالت برّقة وعذوبة:

واأّنها  »ُهرُهور«،  قالدة  تذّكرت  اأّنها  اأتدري  كاأّمي،  فهي  باأ�ض،  -ال 
اأخربتني باأّنها هي التي خرجت خلف »َر�صيل«، واأّنها األب�صته القالدة 
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بنف�صها بعد والدته و�صّلمته للعجوز النوبية، ون�صحتها اأن تعود لبحر 
»ِحند�ض« حتى ال يقتلوها.

فغر »اأَ�ْصَهم« فاه وقال:
-كانت اأُّمي دوًما حتاول احلديث معي عن »َر�صيل«، وكانت تظّنها قد 
جنت بالفعل واأّن لدّي اأوالًدا كثريين يعي�صون ببحر »ِحند�ض«، وُكنت 
اأظّنها تهذي، وكانت طيور الَوَرا�صني تنقر الّنافذة يف كّل مّرة تبداأ يف 
احلديث عنها، وُت�صدر جلبة �صديدة فكانت ت�صرخ وت�صع يديها على 

اأُذنيها، وكان االأطباء ي�صقونها منّوًما.
-يا اإلهي!

-متى اأخربتِك بهذا يا »َمثابة«؟
-اليوم، واأنت يف الّديوان، ُكنت م�صغواًل عّنا فاأخذُت »ُهرُهور« لرياها، 
تعّرفت على القالدة فور اأن راأتها حول عنقه، واأ�صرق وجهها عندما 
اأدركت اأّنه هو!، بل واأخرجت من �صندوق احللّي اخلا�ّض بها ن�صفها 
البديع،  النق�ض  ليكتمل هذا  البع�ض  بع�صهما  اإىل  و�صّمتهما  االآخر، 
جناحان بديعان و�صيف مقلوب يف�صل بينهما، واأخربتني اأن اأبحث 
عن �صامة �صغرية مبنت�صف ظهره فك�صفت ظهره اأمامها، وراأيناها 
طوياًل،  واحت�صنته  بالّدموع،  تهميان  عيناها  و�صارت  ف�صهقت  مًعا 

وانطلقت تغرقه بالقبالت، يبدو اأّنها كانت حُتب اأُّمه للغاية.
اأغم�ض«اأَ�ْصهم« عينيه وقال وهو يتنّهد بارتياح:

-احلمد هلل الذي رّده اإلينا، احلمد هلل
طرق »ُهرُهور« الباب ودلف اإىل غرفتهما على ا�صتحياء، اأقبل »اأ�ْصَهم« 
عليه و�صّمه يف حنان بليغ، تاأّمل القالدة حول عنقه وابت�صم، االآن اجتمع 
كانت  الذي  »ُهرُهور«  على  و�صيظلالن  »َمثابة«،  وحبيبته  هو  اجلناحان، 
وقد  طويل،  حرمان  بعد  اأبيه  من  احلنان  مل�ض  اأن  بعد  م�صرقتني  عيناه 
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�صكنت على ثغره ابت�صامة رائعة بعد اأن ا�صرتاح لعطف زوجة اأبيه وحنّوها 
عليه، كان قلبه ال�صغري ي�صّج بالفرحة، االآن �ُصفيت جراح ظهره، وقلبه 

ا... اأي�صً
ن�صر الليل عباءته االأنيقة املو�ّصاة بالنجوم على اأرجاء مملكة البالغة، 
وبداأت اأ�صواء ال�صعل ترتاق�ض يف جنبات مدينة »َوَرا�صني«، وكانت طيور 
البع�ض،  بع�صها  لُتدفئ  بنظام  االأ�صجار  اأغ�صان  على  ترتا�ّض  الَوَرا�صني 
متالأ  التي  وال�ّصو�صن  الزنبق  زهور  رائحة  ففاحت  باردة  ن�صمات  هّبت 

حدائق الق�صر، وحملت معها رائحة احلّب.

r
توّجه مع ال�صّيد »ِه�صام« لغرفتهما يف الق�صر، فقد ا�صت�صافهما امللك 
للنوم،  »ه�صام«  خلد  اأن  بعد  لهما،  اإكراًما  مبيتهما  على  واأ�صّر  »اأ�ْصَهم«، 
جل�ض »حمزة« يفّكر طوياًل يف اأخيه »خالد«، كان ي�صتاق اإليه، اإىل عناقه، 
اإىل حديثه، اإىل رائحته، مّر بذاكرته كّل اللحظات احللوة التي اأم�صياها 
مًعا، وابت�صم عندما داعبه الكثري من ذكرياتهما مًعا، كما اأّنه تاأمّل للكثري 
من اللحظات الع�صيبة التي اختلف معه فيها، كما يختلف اأي �صقيقني، وّد 
لو اأّنهما مل يختلفا يوًما ما، اأخرج »حمزة« خنجره واأخذ يتاأّمله، االآن �صار 

قلبه اأكرث قّوٍة وباأ�ٍض من ذي قبل، ي�صتطيع مواجهة »الّدوا�صر« وحده!
اأمامه، ظّلت  اأخرج اجلمجمة من احلقيبة فاأطّلت »َرْيُهقانة« ومتّثلت 

ُتلّح عليه ليعيد اجلمجمة اإىل املقربة، اأطالت النظر اإىل عينيه وقالت:
-األهذه الّدرجة تخاف من دخول وادي »الفرادي�ض«؟

قال وهو ينظر اإليها بب�صاطة:
-ال!

قالت ب�صوت متهّدج:
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-فلماذا اإًذا ال تذهب االآن وترّد اجلمجمة ل�صاحبها!
ُثّم اأ�صافت ب�صوت حامل:

»ُهرُهور«،  اجلميع،  و�صاعدت  بهم،  التقيت  من  كّل  مع  �صهًما  -ُكنت 
و»ه�صام«، و»َمثابة«، و»اأَ�صهم«، فلماذا ترف�ض ُم�صاعدتي؟

قال »حمزة« بدون تردد:
-�صاأُ�صاعدك.

قالت »َرْيُهقانة« بعذوبة:
-�صكًرا لك، وباملنا�صبة، اأظن اأن اأخاك من االأُمراء الثالثة!

هّز »حمزة« كتفيه وقال:
-ال اأظّن!

قالت بتعّجب:
-ماذا! وكيف عرفت؟

رفع حاجبيه وقال لها:
وما  »ِم�صكة«  ر�صالة  باأمر  تعرفني  فاأنِت  علّي  تتل�ص�صني  اأنِت  -طاملا 

فيها.
-اأنا ال اأتل�ص�ض عليك، اأنا....

قاطعها »حمزة« قائاًل:
ُت�صبهها  فيها  حّلت  التي  ال�صخ�صّية  اأّن  ر�صالتها  يف  »ِم�صكة«  -ذكرت 
زوجها،  فراق  بعد  الوحدة  ُتعاين  كانت  وقد  والطباع،  الظروف،  يف 
اأّنهما  كما  زوجها،  هجرها  اأن  بعد  وحيدة  ا  اأي�صً كانت  وال�صخ�صية 
ا مّني اأنا واأخي ، وهم  كانتا من نف�ض الُعمر، واالأُمراء الثالثة اأكرب �صنًّ
متزوجون، ومعهم زوجاتهم، واأخي »خالد« مل يتزّوج بعد، كما اأن...
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- كما اأّن ماذا؟
تاريخ ميالدي  تاريخ ميالده خُمتلف عن  فكّل منهم  امليالد،   -تاريخ 
اأنا واأخي »خالد«، ولقد �صاألت عن تاريخ ميالد »�َصاهور« و»�ِصنَمار«، 
اأّن امللكة  الليل، حّتى  ال�ّصاعة من  ال�ّصهر، ونف�ض اليوم، ونف�ض  نف�ض 
اأخربتني عن  قد  اأُّمي  كانت  بتفا�صيل طفولتهما  اأخربتني  »اأهاليل« 

مثلها يوًما ما.
-يا لك من ذكّي، ولكن، رمّبا هناك من ُولد يف نف�ض اليوم غريهما، 

ف�صباب قريتي »َوَرا�صني« و»اأُوركا« كثريون
متكّوًرا  وينام  بالقرفة،  الّدافئ  واحلليب  الّتمر  يع�صق  -»�َصاهور« 
كاجلنني على �صّقه االأمين، كما اأّنه �صديد التدقيق يف اأفعاله وكلماته، 

وح�صيف الّراأي مثل اأخي »خالد«
-اإًذا هو »�َصاهور«؟

قال »حمزة« واحلرية ت�صكن عينيه:
واأخي »خالد« لديه ح�صا�صية  التوت بكرثة،  ياأكل ثمار  -لكّن »�َصاهور« 
اأّن  كما  الّتوت،  اأع�صق  فاأنا  اأنا  عك�صي  على  يقربه،  وال  الّتوت  من 

مت ولي�ض هذا من طباع اأخي! »�َصاهور« كثري ال�صّ
-هل هو »�ِصنّمار«!

-»�ِصنّمار« يع�صق الك�صتناء، وماهر يف فنون القتال والريا�صة، وي�صّج 
باحليوية والن�صاط كاأخي »خالد«.

�صّفقت »َرْيُهقانة« وقالت:
-اأمل اأُخربك اأّنه هو!

اأغم�ض »حمزة« عينيه وقال وهو يطرق جبهته باأ�صابعه:
اأخي  طباع  من  هذا  ولي�ض  الفتيات،  وُي�صاك�ض  و�صر�ض،  عنيد  -لكّنه 

»خالد«.
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�صحكت »َرْيُهقانة« وقالت:
-رمّبا اأخوك ي�صاك�صهن واأنت ال تدري.

ُثّم اأردفت وهي ت�صري اإليه ب�صبابتها:
-�صُت�صاب باجلنون!

�صكت ُهنيهة، كان يتعّجب من طريقتها التي بداأت تتغرّي اأثناء حديثها 
معه، التفت جتاه ال�صيد »ه�صام« وهو غارق يف نومه، وقال وهو يحّدق يف 

اجلمجمة:
-ح�صًنا يا »َرْيُهقانة«، ال اأعلم هل اأنِت �صادقة اأم ال، لكنني على اأّي حال 

�صاأذهب االآن اإىل وادي »الفرادي�ض«
�صّفقت »َرْيُهقانة« وقالت بفرح:

-يا لك من ُمارب نبيل!
ُثّم اأ�صافت:

-اأنت رقيق احلا�صية، ودمث اخللق، كما اأّنك...و�صيم جًدا!
تال�صت من اأمامه، كان يتعّجب من طريقتها يف احلديث معه، والتي 
قد تغرّيت، نظراتها تغرّيت، حركاتها تغرّيت، حّتى نربة �صوتها تغرّيت، 
�صيذهب  واخلريطة،  االأَ�ْصُطرالب  واأخرج  كتفيه  هّز  عليه!  تتدلل  وكاأّنها 
اأن قتل الوح�ض ببئر  االآن، كان ُمندفًعا بجرعة من احلما�ض متّلكته بعد 
وظهرت  حوله،  من  االأر�ض  دارت  بنف�صه!  اغرت  قد  ورمّبا  »ِدْروا�ض«، 

الو�صائج، فوثب كاالأ�صد وتعّلق بواحدة منها.

r
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23          
»وادي الفراديس«

»حمزة«.....
�صارت  بغزارة،  يهطل  املطر  »الفرادي�ض«،  وادي  يلّف  الظالم  كان 
خطواتي اأثقل واأنا اأ�صري و�صط الوحل، الأُعيد تلك الكتلة العظمية املجّوفة 
كانت  عقٍل  واأّي  اجلمجمة؟  تلك  �صاحب  كان  من  ترى  �صاحبها،  اإىل 
اأن متوت وترحل وتهجرها لتكون  واأّي روح كانت ت�صكنها قبل  حتت�صنه؟ 

وطًنا لـ»َرْيُهقانة«!
قّوتها،  من  ويت�صاقط  يتك�ّصر  الّنخيل  �صعف  و�صار  الّرياح  ا�صتدت   
اأغ�صان االأ�صجار ال�ّصاقطة على االأر�ض كانت تدور متزامنة مع ال�صوت 
املخيف للّرعد وت�صرب �صاقّي واأنا اأ�صري عك�ض اجتاه الّرياح نحو املدفن 
كانت  الربق  �صعقات  »الفرادي�ض«،  وادي  اأطراف  على  يقع  الذي  املهيب 
عنها  اأخربتني  التي  املقربة  اأطّلت  الآخر،  اآن  من  اأمامي  املكان  تنري 
الربق  �صوء  حتت  يل  يلّوح  املك�صور  الّرخامي  �صاهدها  وكاأّن  »َرْيُهقانة« 
ليدّلني على مكانه، �صرت نحوه وقد اأنهكني كّل ما مررت به، مددت يدي 
ليًنا  ْم�ض)1)  الرَّ ف�صار  برتابها  اختلط  قد  املطر  وكان  املقربة  �صطح  نحو 
اأ�صود �صديد النعومة، كانت قدماي تغو�صان واأنا اأحمل الوحل بيدّي واأُلقيه 
خلف ظهري، فيجيء �صيل املطر ويعيد �صطح املقربة م�صتوًيا وكاأنني مل 
اأفعل �صيًئا ُيذكر، تعبت و�صكنُت يف ياأ�ٍض ورفعت وجهي نحو ال�صماء، �صقط 
اأخرى  مّرة  »َرْيُهقانة«  ظهرت  بدموعي،  واختلط  وجهي  على  املطر  ماء 
ذقنها  حتت  وو�صعتها  اأ�صابعها  عقدت  الهواء  يف  معّلقة  باهتة  ك�صحابة 
ووعدها  عهدها  جتديد  اأعادت  الأ�صاعدها،  اإيّل  تتو�ّصل  واأخذت  وانحنت 
باأن تكون يف خدمتي اإن حررتها، هززت راأ�صي لها لكي تتوقف عن الرثثرة 

)1) الرَّْمس هو تراب القرب. 
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والبكاء، فقد كان �صوتها يحرق راأ�صي، لفظ املطر اأنفا�صه االأخرية فعدُت 
ت�صطدم  الوحل  ا�صودت من  التي  اأ�صابعي  بداأت  واأخرًيا  واأحفر،  اأحفر، 
ب�صقف تابوت عتيق، رفعت يدي فت�صاقطت من بني اأ�صابعي زّخات حالكة 
من ليل اأر�صّي مدلهّم، فاحت رائحة املوت! حتّم�صت و�صرت اأحفر ب�صرعة 
اأكرب وك�صفت �صطح الّتابوت، كان مفوًرا على �صطحه عبارات غريبة وقع 
يف نف�صي اأّنها باللغة النوبية، مل اأفهم كنهها، فوقفت حائًرا وناديت على 
»َرْيُهقانة« لُتخربين مبعناها لكّنها مل تظهر! قررت فتح الّتابوت، وفعلت! 
يف  ملفوًفا  عظمًيا  هيكاًل  وجدت  وزنخة،  قاب�صة  رائحة  منه  ف�صدرت 
قما�ض متهلهل، ينق�صه اجلمجمة، فاأخرجتها من حقيبتي واأعدتها بهدوء 

اإىل مكانها، وهم�صت واأنا اأُعيد و�صع غطاء الّتابوت:
-اأرقد يف �صالم اأّيها الغريب!

يهتّز ويرجت  به  واإذا  الّتابوت،  اأخرجته فوق  الذي  ْم�ض  الرَّ اأعيد  بداأت 
وكاأّن زلزااًل قد اأ�صابه فجاأة، �صقطُت على ظهري وراأيت �صوًءا ينبثق من 
عمالٌق  كثيف  ظّل  حتته  من  ليخرج  الهواء  يف  ارتفع  الذي  غطائه  حتت 
وتخنقني،  �صدري  على  ت�صغط  ملزمة  وكاأّن  باالختناق،  �صعرت  واأ�صود، 
يف  ّعد  ت�صّ روحي  وكاأّن  االإرادة  م�صلوب  ُكنت  الهواء،  يف  ج�صدي  وارتفع 
دّقات  ت�صارعت  حويل،  �صيء  كّل  يغ�صى  ال�صباب  وكاأّن  وراأيت  ال�صماء، 
قلبي، وتناهي اإىل �صمعي هم�صات »َرْيُهقانة« وهي تردد طال�صًما غريبة، 
عيناي  كانت  الظالم،  وغرقت يف  وباملكان،  بالّزمان  ات�صايل  انقطع  ُثّم 
�صوت خفق  �صمعت  ب�صري!  فقدت  وكاأنني  لكنهما مظلمتان،  مفتوحتني 
ال�ّصماء،  ورفعني يف  كتفّي  الّرمادي، قب�ض مبخالبه على  جناحني، ظهر 
ناديته فلم ُيجبني! ابتعد بي عن وادي »الفرادي�ض« واأعادين حلدود قرية 
واأحنى  طوياًل،  عينّي  اإىل  ونظر  اأمامي  ووقف  برفق  اأنزلني  ُثّم  اأُوركا«، 

راأ�صه، قال يف كلمات مقت�صبة:
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-رمّبا لن تراين بعد االآن، فاحلاجز يزداد قّوة، وعبوره يوؤّثر علينا، وقد 
فتلك  الإنقاذك،  بعبوري  جازفت  لقد  نخرتقه،  ونحن  حيواتنا  نفقد 

املقربة ملعونة وال يفتحها اإاّل ال�صحرة الأغرا�ض دنيئة.
ُقلت يف قلق:

واملكان  بالّزمان  ات�صايل  انقطع  عندما  حياتي  فقدت  اأنني  -ظننت 
وغرقت يف دياجري مظلمة.

قال »الّرمادي« ب�صوته الّر�صني:
كبرًيا  جهًدا  تبذل  »احلوراء«  امللكة  بنّي،  يا  �صعوبة  مهّمتك  -تزداد 
لُت�صاعدك، لكّن الرياح ال حتمل لها اأخبارك كما اعتادت دوًما وهي 
على  ُتردد  غريبة  طال�صًما  �َصِمعْت  لقد  املُحاربني،  الأخبار  تن�صت 

مقربة يف وادي الفرادي�ض وعلمت اأّنك هناك فاأر�صلتني فوًرا اإليك.
ُثّم تقّدم »الّرمادي« خطوة وقال:

- هناك خرب هام! وقد ُيحزنك!
-وما هو؟

»قامو�ض«...»�َصاهور«،  امللك  حفيدا  بخطف  »الّدوا�صر«  قام  -لقد 
و»�ِصنّمار«.

ان�صرف »الّرمادي« وحّلق بعيًدا وتركني يف حرية، هرولت نحو معبد 
حدث  مبا  اأخربين  هناك،  ينتظرين  »ه�صام«  ال�صّيد  ووجدت  »�َصاهور« 
داخل القرية، وكيف دلفت ع�صبة من �صباب »اأُوركا« الذين اأٌخرجوا منها 
الأّنهم ملبو�صون بالّدوا�صر، واقتحموا ق�صر امللك »قامو�ض«، وهددوه بقتل 
حفيديه، وطالبوا بت�صليمك لهم يف احلال، وعندما مل يعرثوا عليك، قاموا 
بخطف احلفيدين، ومل يتمّكن حّرا�ض امللك »قامو�ض« من تخلي�صهما من 

اأياديهم.
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خلطوتي  اأخطط  لكي  جاأ�صي  رباطة  ا�صتعادة  اأُحاول  ركن  يف  جل�صت 
القادمة، كان قلبي يخفق ب�صّدة، رمّبا اأخي »خالد« بني يد »الّدوا�صر« االآن!
ينتف�ض  وبقلب  الت�صميم،  ميلوؤها  وبنظرات  عرًقا،  د  يتف�صّ بجبني 
تبعرثت  وقد  واثقة،  يدّق طبول حرب قريبة، وبخطوات  وكاأّنه  ا  انتفا�صً
»حمزة«  دماغه،كان  حتتل  واحدة  فكرة  فباتت  اجتاه  كّل  يف  عواطفه 

يقرتب وحده...
اأخاه »خالًدا«  اأن  ال بّد من العودة لتحريرهما مًعا، فال جمال لل�صّك 
بينهما، اإّما هو »�َصاهور« اأو »�ِصنّمار«، مل يكن الدخول اإىل وادي »الفرادي�ض« 
�صهاًل، لكّنه لن يفقد اأخاه »خالد« هنا على اأر�ض مملكة البالغة، لن يرتكه 
للموت، ولن يتخّلى عنه ليقع فري�صة مل�صري ُي�صبه م�صري ال�صّيد »ِه�صام«، 
الذي قد بداأ ي�صك يف كونه زائًرا و�صل اإىل هنا كما و�صل اأخوه من خالل 
باأج�صاد  امللبو�صون  الوادي  �صكان  الغريبة.كان  املمّرات  تلك  من  ممر 
»الّدوا�صر« يقفون يف �صكون، لوال اأعينهم التي كانت تروح وجتيء، و�صوت 
تركوه  الطريق،  على  مثّبتة  واأ�صناًما  متاثيَل  لظّنهم  املتالحقة  اأنفا�صهم 
ميّر، �صار بينهم بحذر متوجًها نحو ق�صر »قلب العقرب«، كان فمه يختلج، 
مل ي�صتطع النطق بكلمة، هو االآن وحده، لي�ض هناك من يرّبت على كتفه، 
مل يظهر »املغاتري«، وال »املجاهيم«، وال »الّزاجل االأزرق« الذي حّدثه عنه 
اأبوه، ومل ير »ُعبيدة« و»ُموراي« اللذين اأخربته عّمته عنهما، حتى ال�صّيد 
ال�صّيد  ظّن  �صدق  والتي  »َرْيُهقانة«  تال�صت  وقد  االآن،  هنا  لي�ض  »ه�صام« 
»ه�صام« بها وكانت كاذبة خمادعة ومل تِف بوعدها له، ومل تعاونه اأو تقّدم 
 اإليه خدماتها كما زعمت، اأو حتى اأبلغت »املجاهيم« بحاجته اإليهم هنا..
مزلزل: جهوري  ب�صوت  عليهم  منادًيا  و�صاح  الق�صر  »حمزة«   دلف 
 - هّبوا اإيّل اأّيها »الّدوا�صر«، ما عدت اأخ�صاكم، اأنا هنا االآن..اأتيتكم بنف�صي
التمّل�ض  يحاول  كان  ذراعيه،  من  واأم�صكوه  منهم  ع�صبة  عليه  ت  انق�صّ
منهم، وكانوا ي�صكنون اأج�صاد �صباب »اأُوركا« االأقوياء، فكان من ال�صعب 
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التغّلب عليهم، �صربات متالحقة اأطاحت به، ا�صتطاع اأن يتخّل�ض منهم، 
تكّور على نف�صه واأم�صك ببطنه متاأمّلًا من �صربة �صديدة وجهت اإليه، حاول 
اأن ُيخفي يده وهو ي�صحب اخلنجر احللزوين، وتذّكر كلمات كبري االأطباء 
اأّن اخلنجر وحده ال يكفي،  واأن القّوة يف  يف الِبيماِر�ْصَتان عندما اأخربه 
اليد التي تقب�ض عليه وتثق بقدرة اهلل ولي�صت يف اخلنجر نف�صه، عندما 
كان  عندما  اأخطاأ  وحده،  اهلل  من  العون  اأّن  اأدرك  االأ�صباب  كّل  تال�صت 
ي�صتاأن�ض بـ�صديقه النوبي، اأو يطلب العون من ال�صّيد »ه�صام«، اأو ينتظر 
اأن ُيخرج  معجزة لتحّل له م�صكلته من »َرْيُهقانة« و »املجاهيم«، ا�صتطاع 
اخلنجر من حقيبته، بقب�صة تثق بقدرة اهلل ولي�ض بالو�صيلة التي مي�صكها، 
راأوا  الق�صر،  اأركان  لها  اهتّزت  �صرخة  و�صرخ  بب�صالة،  اأمامهم  وقف 
عر�صه  على  م�صتقّر  وهو  العقرب«  »قلب  قال  فرتاجعوا،  يده  يف  اخلنجر 

اأمامه:
-زئري الوح�ض ال يكفي لقتل الفري�صة.

قال »حمزة« بثبات اآ�صر:
-للوح�ض خمالب واأنياب، فلنتقاتل!

قال »قلب العقرب« ب�صوت ي�صبه الفحيح:
-حتى لو مات اأخوك؟

قال »حمزة« وعروقه تنب�ض:
-حتى لو مات اأخي، فذاك ق�صاء اهلل!

منهم  واحد  �صدر  منت�صف  نحو  ن�صله  ه  وجَّ خاطفة  ر�صيقة  بحركة 
هالة  جل�صده  تظهر  فبداأت  رفيًعا  خيًطا  يقتن�ض  وكاأّنه  لالأعلى  و�صحبه 
ملونة بداأت ُت�صحب جتاه ن�صل اخلنجر وتدور يف حلقات حلزونية، وبداأ 
الّرجل ي�صرخ و»حمزة« يت�صبث بخنجره، انقطع �صراخه فجاأة و�صقط على 
االأر�ض، اأدرك »حمزة« اأّنه خل�صه من كيان اأثريي كان يتمّلكه، فا�صتدار 
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نحو االآخر ووجه اخلنجر جتاهه، وكرر ما فعله، ظهر »َمردان« فجاأة وكان 
وتدلف  الق�صر  تلج  الوحو�ض  بداأت  تتبعه،  الوحو�ض  لظهوره هيبة، كانت 
االأثريية  »الّدوا�صر«  كيانات  يغرز  وبداأ  »حمزة«  حول  حّلقوا  اأبوابه،  من 
ويخو�ض  االأثريية،  الكيانات  ي�صحب  وهو  طوياًل  وقًتا  ق�صى  اأفواهم،  يف 
معركة جانبية، ُثّم يقرتب وح�ض فجاأة وي�صت�صلم له لي�صتقبل �صجيًنا اآخَر 
يفعله  كلمة مما  لي�صّدق  كان  ما  قبل  من  هذا  له  ُروي  لو  الّدوا�صر،  من 
االآن بيديه، وبخنجره، وبيديه يف اأفواه وحو�ض مل ير قبًحا كقبحها، ولكن 
مالمها ما عادت مرّوعة كما كانت من قبل، وبقلب �صار االآن اأقوى يقيًنا 

من ذي قبل!
»الّدوا�صر«،  اأ�صر  من  الذين حترروا  »اأُوركا«  �صباب  اأج�صاد  ت�صاقطت 
كان يف حالة بائ�صة، وبدوا وكاأّنهم مر�صى، بداأوا يفيقون وهم يتخّبطون، 

وبع�صهم يزحف على االأر�ض..
كان »�َصاهور« و»�ِصنّمار« مقّيدين باالأغالل، رنا اإليهما بنظرة خاطفة 
اخرتاق  من  »الّدوا�صر«  متكن  لقد  بنف�صه،  قيوده  يحّطم  »�ِصنّمار«  فوجد 
التي  »�َصاهور« هو نقطة �صعفه  اأخيه  ج�صده، فقد كان خوفه من فقدان 
ت�صتيت  اأرادوا  معه!  االآن  »حمزة«  �صراع  و�صار  منه،  يتمكنون  جعلتهم 
للغاية،  متعًبا  وكان  حرية  يف  وقف  اأمامه،  للوقوف  بدفعه  »حمزة« 
كان«�ِصنّمار« ي�صحك به�صتريية وهو يقرتب منه، اأخفى »حمزة« اخلنجر 
»اأُوركا« على  وبداأ يثب ويقفز كما عّلمه »�ِصنّمار« نف�صه من قبل يف قرية 
فوق  وجثم  االأر�ض  على  »�ِصنّمار«  »حمزة«  فاأ�صقط  ا�صتبكا  ال�ّصاطئ، 
وتارة  بل�صانه احلقيقي،  يكّلمه  تارة  »�ِصنّمار« يبدو متذبذًبا،  �صدره، كان 
يكّلمه بل�صان الدوا�صري الذي يلب�صه، كان ي�صيح اأحياًنا وهما يت�صارعان:

»ال ت�صت�صلم«!
كان »�َصاهور« يزوم كذئب وذراعاه يتخّبطان يف قيدهما، ال يرى بعينيه 
ما يحدث لكّنه يرهف ال�ّصمع، وين�صت اإىل �صقيقه »�ِصنّمار« وهو يت�صارع 

مع »حمزة«، �صاح ب�صوت مرتع�ض وهما يتقّلبان على االأر�ض قريًبا منه:
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»ال تقتل اأخي اأرجوك«
التفت اإليه »حمزة« وقد جن جنونه..

 هل هو »�َصاهور« يناديه اأاّل يقتل �صقيقه »�ِصنّمار«؟
 اأم هو »خالد« يتو�ّصل لـ»�صنّمار« حتى ال يقتله هو! 

ُثّم التفت جتاه خ�صمه »�ِصنّمار« الذي ُي�صارعه، ونظر اإليه يف حرية، 
تركه  ماذا؟  اأم  نف�صه!  على  ال�صيطرة  ي�صتطيع  وال  »خالد«؟  اأخوه  هو  هل 

وتراجع للخلف و�صاح بانفعال:
-اأّيكما اأخي...من منكما »خالد«؟

بداأت ع�صارة اخلوف جتري كخيط رفيع يف دمائه، اأح�ّض بل�صعاتها يف 
كيانه، وقف »قلب العقرب« الذي كان يراقبهم بربود وقال بت�صٍف وعيناه 

امل�صلوختان تثقب وجه »حمزة«:
-االآن اأنت خائف من اأن تفقد اأخاك، وتخ�صى عليه من املوت، تلك هي 

نقطة �صعفك التي ُكنت اأنتظرها.
قلبه  دّق  دّبور،  كلدغة  »حمزة«   على  العقرب«  »قلب  كلمات  وقع  كان 
اأّنه  �صعر  معقليهما،  من  خرجتا  وكاأّنهما  املكان  يف  عيناه  وتقّلبت  بقّوة 
العقرب«  »قلب  له  تراءى  ع�صًرا،  قلبه  يع�صر  من  هناك  واأّن  يختنق، 
ين�صحق، وهناك من  اأنه  ي�صعر  الب�صعة، كان »حمزة«  ب�صورته احلقيقية 
يت�صلل يف عظامه وحتت جلده، االآن �صي�صيطر عليه لالأبد، االآن �صيجعله 

عبًدا واأ�صرًيا له لينتقم من جّده »اأََبادول«...
بداأت الوحو�ض تزاأر وت�صدر عوياًل خميًفا، ف�صرب »َمردان« االأر�ض 
وفجاأة!  اأمامه،  ف�صكنوا كاخلراف  يحملها  كان  التي  باملطرقة احلديدية 
ظهرت »َرْيُهقانة« ب�صورة خمتلفة، كان لها طيف اأُرجواين �صديد الوهج، 
وتفي  لُت�صاعده  اأتت  ي�صبهنها،  الالتي  الفتيات  من  بالكثري  املكان  امتالأ 
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وهي  بها  »حمزة«  �صعر  عنه،  بعيًدا  الّدوا�صر  زعيم  تدفع  كانت  بوعدها، 
ت�صحبه من ج�صده، ُثّم تخللته بطيفها االأثريي، لقد �صعر بها يف كّل خلية 

من كيانه..
 ابي�صت عينا »حمزة«، و�صحب اأنفا�ًصا متالحقة ومتوترة، راأى »اأَ�ْصَهم« 
يدخل فجاأة ويف يده �صيف مزدوج، �صاهده وهو يقطع راأ�ض الّرجل الذي كان 
زعيم »الّدوا�صر« ي�صكن فيه، ُثّم راأى البع�ض من حّرا�ض ق�صر »َوَرا�صني« 
يدلفون من اأحد اأبواب الق�صر، ما زال ي�صعر اأّنه خائر القوى لكّنه يراهم 
وال يقدر على الكالم، يف تلك اللحظة  اأطّل ال�صّيد »ه�صام«، لقد جاء مع 
فيلق من حار�صات احلدود، جي�ض من احلورائيات قد انتقل للوادي من 
غابة »الَبْيَل�َصان« مل�صاعدة »حمزة«، يف دقائق قليلة كانت حار�صات احلدود 
اأعناق �صكان الوادي  اأ�صواكهن يف  منت�صرات يف وادي الفرادي�ض، يغرزن 
بعد،  حُترر  مل  التي  االأثريية  »الّدوا�صر«  بكيانات  امللبو�صني  ال�صباب  من 
ُقتلت بع�ض احلورائيات ب�صربة واحدة من هذا وذاك، بال�صيوف مّرات، 
تتوقف  ومل  روؤو�صهن،  على  مُميتة  وب�صربات  اأخرى،  مّرات  وباخلناجر 
وادي  اأر�ض  على  يت�صاقطن  رفيقاتهن  َيرين  وهّن  منهّن  الباقيات  جهود 
من  بّد  ال  املُحارب،  هذا  حماية  من  بّد  ال  ر�صالتهن،  فتلك  الفرادي�ض، 
اأهل  وكان  باحتاد اجلميع،  اإاّل  االأمر  ينجح  ولن  »الّدوا�صر«  الق�صاء على 
الزرقاء  بثيابهن  راأوا »احلورائيات«  اأن  »َورا�صني« قد عربوا احلدود فور 
زعيم  بق�صر  لـ»حمزة«  و�صواًل  االأ�صرع  ُكّن  احلّداد  بنات  الوادي،  ميالأن 
»اأَ�ْصهم«  وكان  قيده،  من  حررن«�َصاهور«  اخلارج،  اإىل  حملنه  الّدوا�صر، 

يبارز »�ِصنّمار« فقد كان ُيحاول قتله.
خرجت »َرْيُهقانة« من ج�صد »حمزة«، ووقفت اأمامه وهي تتهادى، وقف 
اأمامه، بدت له جميلة جًدا كما مل يرها  التي متّثلت  يحملق يف �صورتها 
من قبل، ا�صتعاد رباطة جاأ�صه، وتوجه بخنجره اإىل »�ِصنّمار«، و»�َصاهور«، 
كانا  اللذين  االأثرييني  الكيانني  واأخرج  »الّدوا�صر«  اأ�صر  من  وحررهما 
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ُي�صيطران عليهما، والتفت نحو »َمردان«، واأ�صار له لي�صعد بالوحو�ض  جبل 
»اأََمانو�ض« ليلحق به وُي�صل�صلهم يف مغاراته..

وقفت »َرْيُهقانة« اأمامه وقالت وهي تنحني بلطافة:
يت بوعدي، فهل اأنت را�ٍض عّني يا اأمريي العزيز »حمزة«. -لقد وفَّ

-ل�صُت اأمرًيا، ال تطلبي ر�صاي حّتى تخربيني بحقيقتك، فما راأيته يف 
ا. ا غام�صً املقربة �صيء غريب، واأظّن وراءك �صرًّ

قالت بعذوبة:
وهذا  معركتك،  يف  انت�صرت  فقد  لالأبد،  العزيز  اأمريي  -�صتظّل 

ُيعجبني، هّيا..اأ�صرع اإىل »َمردان«.
ُثّم عقدت حاجبيها وقالت:

ا، �صيتتبعك مّرة اأخرى، لو  -ولكن احذر، ما زال زعيم »الّدوا�صر« حرًّ
اأردت اأ�صر البقية، اقب�ض عليه، اأو اقتله!

كاد يقول �صيًئا لكّنها اختفت من اأمامه يف غم�صة عني، وقف يراقب 
اأرواح  من  حتررهم  بعد  اأقاربهم  على  يتعّرفون  وهم  »اأُوركا«  �صباب 
»الّدوا�صر« التي كانت ت�صيطر عليهم، �صار بينهم وهو يتاأّمل وجوههم، لو 

كان »ُمويل« هنا ل�صعد بتلك اللحظة، ولعاد مع اأهله لديارهم.
»حمزة«  كان  كتفه،  على  ذراعه  وحمل  منه  »ه�صام«  ال�صّيد  اقرتب   
اأن  دون  بجواره  »ه�صام«  �صار  خفيف،  بدوار  ي�صعر  زال  وما  متعًبا 
وطلب  واالأَ�ْصُطرالب  اخلريطة  »حمزة«  اأخرج  �صفة،  ببنت  ينب�ض 
»اأََمانو�ض« جبل  اأ�صفل  الزنازن  مكان  ُيحدد  اأن  »ه�صام«  ال�صّيد   من 
االأَ�ْصُطرالب، وو�صعه  واأم�صك  طالع »ه�صام« »حمزة« بنظرة ذات معنى، 
يف بقعة مددة، فبداأت الو�صائج تظهر، تعّلقا بها وانتقال اإىل قّمة جبل 

»اأمانو�ض«!
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 كان »حمزة« متعًبا، لكّنه يثق بال�صّيد »ِه�صام« ويعلم اأّنه اأح�صره هنا 
ل�صبب وجيه، �صاأله بتلقائية �صديدة:

-ملاذا نقلتنا هنا يا �صّيد »ه�صام«؟ ال بّد اأن نذهب للزنازن لنكمل املهّمة 
مع »َمردان«.

كجمرتني  عيناه  بدت  وقد  مزدوج  ب�صوت  »ه�صام«  ال�صيد  نطق 
م�صتعلتني، قال ب�صوت يقطر حقًدا وغاًل:

-�ُصحًقا لك يا حفيد »اأبادول«.
اأم�صك بتالبيب »حمزة« وبداأ ي�صربه، يف تلك اللحظة اأدرك »حمزة« 
ال�صّيد »ه�صام« فور  تلّب�ض بج�صد  اأّن »قلب العقرب« زعيم »الّدوا�صر« قد 
اأن قطع »اأَ�ْصَهم« راأ�ض الّرجل االآخر الذي كان ي�صكن ج�صده، كان »حمزة« 
بال�صّيد  االأذى  اإحلاق  يحّب  ال  فهو  عنه،  بعيًدا  ويدفعه  �صرباته  ي�صّد 

»ِه�صام«، فهو ُيدرك اأّنه م�صلوب االإرادة االآن...
ينحدر  اجلبل  و�صفح  منزلقة،  االأر�ض  ومهيًبا،  خميًفا  املكان  كان 
�صاحًبا اأقدام من يتحّرك فوقه نحو احلاّفة، هّبت رياح �صديدة الربودة، 
�صربات  بداأت  فميهما،  من  تت�صاعد  االأبخرة  كانت  بينما  يلهثان  كانا 
ال�صّيد »ِه�صام« تزداد وتكون اأكرث ق�صاوة، �صالت دماء »حمزة« على وجهه، 
بداأ »حمزة« يناديه ويحّدثه ليكون اأقوى ويتغّلب على الروح االأثريية التي 
تتملَُّكه ب�صبب اخلوف الذي ي�صكن قلبه، كان يعلم اأّن ال�صّيد »ه�صام« قد 
االنتهاء،  اأو�صكت على  اأّن رحلة »حمزة«  الياأ�ض واحلزن، الإدراكه  اأ�صابه 
وال بّد من فراق، وكان احلزن يقتات على قلبه، فبداأ »حمزة« يدّك هذا 
ذّكره  واليقني،  التفاوؤل  على  حتّث  التي  القوية  بكلماته  داخله  اخلوف 

بحوارهما فقال له:
-اأمل ُتخربين اأّنك لن تكّف عن املُحاولة؟ قاوم وال ترتك الياأ�ض يت�صّرب 

اإىل نف�صك.
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زجمر ال�صّيد »ه�صام« وقال:
-�صه اأّيها االأحمق.

�صاح »حمزة« وهو يتلّقى منه املزيد من ال�صربات:
- اأن�صيت ما ُقلته يل...«�صتتخّل�ض من اخلوف مع كّل خطوة تخطوها، 

ومع كّل جتربة تخو�صها، ومع كّل معركة تك�صبها اأو حّتى تخ�صرها«
توّقف »ه�صام« عن �صربه وحّدق يف عينيه فانطلق يكمل لي�صّجعه:

-لقد تخّل�صت من خويف، و�صاعدتني كلماتك تلك وحان االآن دورك! 
تخّل�ض من خماوفك.

هدر »ه�صام« ب�صوت م�صروخ:
-ل�صت خائًفا.

�صاح »حمزة« وهو يتفادى �صفعات ال�صّيد »ه�صام«:
-اأين النداء الداخلّي الذي يدفعك لكي ت�صتمّر، اأمل تخربين اأّنك حُتّب 

ما تفعله؟ وحتّب الرتحال؟ 
ّثم رفع »حمزة« �صوته و�صاح قائاًل:

-اأّيها الّرحالة...ال ت�صت�صلم!
يوّدع  بل�صانه احلقيقي، كان  نف�صه، وحتّدث  قّوة  ي�صتعيد  بداأ »ه�صام« 

»حمزة« قائاًل:
-وداًعا يا »حمزة«، لقد اأحببتك كابن يل.

و�صريًعا ما انطلق يقهقه بل�صان »قلب العقرب« مّرة اأخرى قائاًل:
-�صاأقتلكما مًعا اأّيها احلقريان.

 وعاد يقول بل�صان »ه�صام« والدموع تن�صاب من عينيه:
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-ليتني ُمارب مثلك، حتى متى �صاأبقى هنا! لعّلني كنت زائًرا كاأخيك 
وعلقت لالأبد!

انقلبت عيناه مّرة اأخرى، واحت�صن »حمزة« اأراد كيان »قلب العقرب« 
اأن يقفز معه من فوق اجلبل لي�صقطه ومييته، ويهلك ج�صده مع ج�صد ال�صّيد 
»ه�صام«، ظّل »حمزة« ُيقاومه، وكان ينادي على ال�صّيد »ه�صام« ليحّثه على 
مقاومة »قلب العقرب« الذي يتخلل كّل ذّرة يف ج�صده، ا�صتجاب »ه�صام« 

وعاد ي�صيطر على نف�صه و�صاح قائاًل لـ»حمزة«:
قتلتني وهو بني جنبات ج�صدي �صيفنى كيانه  لو  يا »حمزة«،  -اقتلني 

االأثريي لالأبد.
-ال...ال.

ودفعه  »ه�صام«  ال�صّيد  على  اأخرى  مّرة  و�صيطر  العقرب«  »قلب  عال 
لوال  اأنفا�صه،  و�صاقت  »حمزة«،  وجه  فازرق  بيديه،  »حمزة«  ليخنق 
عن  تراقبهما  كانت  فقد  بينهما،  وفّرقت  فجاأة،  ظهرت  التي  »َرْيُهقانة« 
كثب... اعتدل »حمزة« ووجه اخلنجر نحو منت�صف �صدر ال�صّيد »ه�صام«، 
عند  يتجّمع  »الّدوا�صر«  لزعيم  االأثريي  الكيان  وبداأ  ظهره،  على  ف�صقط 
ن�صل اخلنجر، واأخذ »حمزة« ي�صحبه وهو جاثم على �صدره، وكان يرفع 
يده لالأعلى، لكّن »َرْيُهقانة« اأقبلت ودفعت يدي »حمزة« و�صغطت عليهما 

فاأدخلت اخلنجر يف �صدر ال�صّيد »ه�صام« و»قلب العقرب« مًعا وقالت:
-�صحًقا لك اأّيها اخلا�صر.

كانت »َرْيُهقانة« قد كرهت ما قاله ال�صّيد »ه�صام« عنها ومل تن�صه اأبًدا، 
وكانت تبغ�ض زعيم »الّدوا�صر« وت�صعى للق�صاء عليه.

�صهق  ال�صّيد »ه�صام« وكانت عيناه تتقّلبان يف ال�صماء وكاأّنه يرى �صيًئا 
اأ�صيب ب�صعقات كهربائية، ظّل »حمزة«  اأّنه  لو  وكما  انتف�ض ج�صده  ما، 
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منه  ت�صل  مل  جرحه،  وحت�ص�ض  برفق  �صدره  من  اخلنجر  اأخرج  ُيناديه، 
قطرة دماء واحدة! قب�ض ال�صّيد »ِه�صام« على يد »حمزة« وقال له:

-»بع�ض املعارك ُخ�صرانها �صرف يا �صديقي«.
لفظ اأنفا�صه االأخرية وهو يبت�صم له، وبداأ ج�صده يتفتت كما لو اأّنه ندف 
من الثلج االأبي�ض تتناثر وتتبعرث وترتفع وتطري وتذوب يف بحر ال�صباب 
الذي يحّلق حول قّمة جبل »اأََمانو�ض«، كان »حمزة« يرجتف ويختلج، نظر 

لـ»َرْيُهقانة« بحنق �صديد وقال غا�صًبا:
-ملاذا؟

ا ُثّم تال�صت من اأمامه، بقي »حمزة«  �صحكت �صحكة مريرة تقطر �صرًّ
وحيًدا فوق اجلبل، مّزق مقتل ال�صّيد »ه�صام« فوؤاده واأتعبه، هو ال يعرف 
وال�صرمدي،  الغريب  العامل  هذا  من  تعب  لقد  ج�صده،  اختفى  اأين  االآن 
اأطبق عليه �صكون ثقيل فانف�صل عن الّزمان واملكان، لوال »الّدي�صق« الذي 
اأطّل فجاأة، ُثّم نقل اإليه بب�صره �صورة الوحو�ض وهي تزاأر حول »َمردان«، 
االأر�ض،  على  »االأَ�ْصُطرالب«  كان  حيث  فالتفت  مهّمته،  يتّم  مل  اأّنه  تذّكر 
اجلبل،  اأ�صفل  الزنازن  اإىل  وعاد  فوق اخلريطة،  وو�صعه  والتقطه  اأ�صرع 
وبداأ ُي�صل�صل الوحو�ض مع »َمردان«، ظهر »املجاهيم« الأّول مّرة اأمامه يف 
موكب جليل، زال احلاجز الذي اأخربه كبري حّرا�ض املكتبة اأّنه ف�صلهم عن 
»املجاهيم«  عاونه  اتزانها،  البالغة  ململكة  وعاد  و»املغاتري«،  »املجاهيم« 
يف التقاط كيانات من تبقى من »الّدوا�صر«، و�صل�صلوهم جميًعا، ُثّم وقف 
لالأبد،  اأ�صفادهم  اأقفال  الإغالق  ة  خا�صّ تعاويَذ  ليلقي  »املجاهيم«  زعيم 
زاأرت الوحو�ض الآخر مّرة ب�صوت مرّوع وجملجل، ُثّم �صكنوا فجاأة، وحمل 
»َمردان« مطرقته، وجاء لينحنى اأمام »حمزة« دون اأن ينطق بكلمة واحدة، 

و�صار نحو ال�صباب ليلتقمه بغمو�صه واختفى لالأبد...
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قور  ال�صّ توافد  عقب  اأخرى  مّرة  حّيوه  اأن  بعد  »امَلجاهيم«  ان�صرف 
على جبل »اأََمانو�ض« حّتى غطوا �صفحه يف م�صهد جليل، ب�صط »الّرمادي« 
جناحيه وغقغق ب�صوت عذب كان له رنيم عجيب، فطاروا فجاأة يف اأ�صراب 
يوؤدون  وكاأّنهم  العظيم،  االأيهم  قّمة اجلبل  وبداأوا يحّلقون حول  منّظمة، 
طق�ًصا ما! يرتفعون وينخف�صون يف تكتيك ونظام، وهم يغقغقون، و�صدى 
اأ�صواتهم يرتدد يف االأجواء، بدوا للناظر كمن ُين�صد ن�صيًدا ملحمًيا يحّيون 
به هذا املُحارب ويحيُّون معه اجلبل الذي يقف عليه... »اأَمانو�ض«، ذلك 
قّمته  وارتفعت  ُتن�صى،  التاريخ على �صفحه ب�صمات ال  الذي ترك  اجلبل 
واأ�صرار، حتى  اأ�صرار  لت�صهد االأهوال، حتى كهوفه ومغاراته �صكنت فيها 
الّرياح باحت له مبا مل تبح به الأحد قّط! اهتّز اجلبل فجاأة، وكاأّنه يتنّف�ض، 
البوح  عن  يعجز  كله  ذلك  برغم  لكّنه  واأُذنني،  وعينني،  روًحا،  له  وكاأّن 
اأقدامه،  االأر�ض حتت  تاأرجح »حمزة« يف مكانه عندما اهتّزت  والكالم! 

ثم �صكن كّل �صيء حوله فجاأة...
تقّدم »الّرمادي« من »حمزة« ليوا�صيه، كان يعلم اأّنه حزين ملقتل ال�صّيد 
نم وُين�صت لكلماته وجراح وجهه ويديه ما زالت  »ِه�صام«، كان يقف كال�صّ
تنزف الّدماء، لقد خا�ض »حمزة« الكثري من املعارك اليوم، اهتّز كتابه 
بديع  بخّط  منقو�صة  وتظهر  تباًعا  تتوافد  اجلمل  بداأت  االآن  يف حقيبته، 
على اأوراقه، ا�صرتّد كتاب »اأوري« كلماته بف�صل هذا املُحارب النبيل، اّلذي 
يوؤمن اأّن االأخّوة اأثمن ما يف الوجود، ولن تطري القيم النبيلة وحُتّلق اأبًدا 
اإاّل بجناحني، متماثلني، مت�صاويني، متوازيني، ال تفريق بينهما، ال بحكم 
االآخرين، وال بال�ّصيف، مّتت املهمة اأخرًيا وعاد »حمزة« اإىل قرية »اأُوركا«، 

وكان قلبه يتمّزق حزًنا على �صديقه الّرحالة.
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24  
هجني!

عاد »حمزة« اإىل قرية »اأُوركا« بعد اأن قام بت�صليم كتابه للمكتبة العظمى 
بعد ا�صرتداد كلماته، كان يبحث عن »ُمورُفو« و»ُمونار�ض« لي�صاألهما هل راأت 
اإحداهما الهالة امل�صيئة فوق راأ�ض اأّي �صخ�ض هنا اأم ال، فقد ا�صرتد كتاب 
»اأوري« كلماته، ومّت ت�صليمه للمكتبة العظمى، وال بّد اأن تلك الهالة املُ�صيئة 
البالغة،  اأخوه فيها كزائر ململكة  التي حّل  ال�صخ�صية  راأ�ض  ظهرت فوق 
كانت القرية  تقيم احتفااًل ر�صمًيا بزواج »�َصاهور« و»ُمونار�ض«، الزينة يف 
كّل مكان، الزهور البديعة باألوانها تغّلف كل �صيء، كانت »ُمونار�ض« تقف 
بديع،  ب�صكٍل  االأطراف  مذّهبة  قلن�صوة  له  اللون،  اأرجواين  برداء  متاأّلقة 
اأكمام ردائها الوا�صعة كانت ت�صطف على حروفها ف�صو�ض من الياقوت 
االأحمر، اأّما »�َصاهور« فكان و�صيًما يف ثيابه الكّتانية البي�صاء، وقد متنطق 
ثغره،  ت�صوي على  واالبت�صامة  ووقف  له جّده،  اأهداه  اللون  ي  ف�صّ بحزام 
الطبول،  دّقات  �صوت  على  اإيقاعية  رق�صات  يرق�صون  االأُوركا  �صباب 
والفتيات ترثثرن وتبت�صمن من بعيد يف خجل، امللكة »اأهاليل« اأكرث �صعادة 
من ذي قبل، حّتى »ال�صّيدة امللّونة« اأتت مع وفد من كبار احلورائيات اإىل 
القرية لُت�صارك »ُمونار�ض« يف احتفالها بزواجها، وكانت املفاجاأة هي زيارة 
امللكة »احلوراء« للقرية ومعها ابنها »الّزاجل االأَزرق« اّلذي �صعد »حمزة« 
بروؤيته، فبعد �صيطرة »حمزة« على »الّدوا�صر« و�صل�صلتهم يف مغارات جبل 
»اأمانو�ض« مّرة اأخرى، ا�صتطاع »املغاتري« و»املجاهيم« ممار�صة اأن�صطتهم 
بحّرية وعاد ململكة البالغة توازنها، ا�صتقبل اجلميع »حمزة« بالرتحاب 
وكان »�ِصنّمار« اأّول من رك�ض نحوه لُيعانقه، اجتمع �صباب االأُوركا وكانوا 
ة �صقيقه »خالد« الذي ال يعرف من هو حّتى االآن، كانوا  قد عرفوا بق�صّ
يتلّفتون وكّل منهم ي�صاأل رفيقه، رمّبا اأنت، اأو اأنت، اأو اأنا! ملاذا ال بّد اأن 
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ُيلح يف ال�صوؤال  اأو »�صنّمار« بالّذات؟  بينما كان »حمزة«  يكون »�َصاهور«، 
على »ُمورُفو« التي وقفت بجواره حتّدق فوق الروؤو�ض باحثة عن تلك الهالة 
كل  وكانت  قالت  اجلميع،  فاأن�صت  الكلمة،  »احلوراء«  طلبت  املُ�صيئة، 

العيون معّلقة بوجهها:
-اليوم نختم رحلة ُمارب عزيز على قلوبنا، منح الكثريين هنا حّب 
االأخ الأخيه، قّدم امل�صاعدة لغريه وكاأّنه يقدمها الأخيه الذي هو من 
اأمام  نقف  كتابه، وهانحن  وا�صرتد  واأنهى مهّمته،  حلمه ومن دمه، 
�صعبني وهاهما اجلناحان يجتمعان، وتوقف ال�صراع بال�صيف لالأبد، 
ة »خالد«، �صقيق »حمزة«، زائر مملكة البالغة  وتعلمون جميًعا ق�صّ
الذي يعاين بيننا اليوم وهو بني جنبات �صخ�ض هنا ال نعلم كينونته، 
ولكي يعود اجلناحان مًعا، ويجتمع ال�صقيقان، ويعود »خالد« من ممر 
بّد  ال  االأخرية،  للمرة  املمر  هذا  ُيغلق  اأن  قبل  �صالم،  يف  »اأمانو�ض« 
اأن ت�صحي واحدة من احلورائيات بنف�صها، وتلك مهّمة احلورائيات 
التي ال يتاأخرن عنها، وقد اأتت اليوم »ُمورُفو« لتوؤدي مهّمتها، ولهذا 
اأطلب منكم ال�صكون، واحل�صور جميًعا بوقوفكم اأمامها لتتمّكن من 

التعّرف عليه، فنحن ال نعلم اأين هو »خالد« االآن.
�صاعت الفو�صى وتعالت همهمات احل�صور، الكّل يريد اأن يعرف كيف 
�صتتمّكن »ُمورُفو« من التعّرف عليه! واأخرًيا بداأ ال�صكون والهدوء يزحف 

عليهم تدريجًيا، قالت ُمونار�ض بتاأّثر:
-ولكن...»ُمورُفو«!

�صالت دموع »ُموناِر�ض« على وجنتيها وهي حتت�صنها، وكانت »ُمورُفو« 
ُثّم  امللّونة«،  »ال�صّيدة  لتحيي  تقّدمت  و�صموخ،  عّزة  يف  وتقف  متما�صكة 
راأ�صها  وهّزت  »احلوراء«،  امللكة  حتّية  �صرف  ونالت  الزرقاء«،  »االآن�صة 
وهي تنظر لـ»حمزة« الذي كان يف غاية التاأّثر، وقفت »ُمورُفو« اأمام اأفراد 
اأّول  و»�ِصنّمار«  »�َصاهور«،  كان  وجوههم،  على  بعينيها  ومّرت  ال�صعبني، 
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من وقف بالقرب منها، وكان »حمزة« يقف اأمامهما ينتظر اإ�صارة منها، 
ُيريد اأن يعرف يف اأّي �صخ�صية يقبع اأخوه »خالد«، ملعت عيناها فاأ�صارت 
اإليها لريى  اأ�صارت  التي  براأ�صها جلهة ما، فا�صتدار »حمزة« نحو اجلهة 
من الذي تق�صده، وفور اأن ا�صتدار مّر �صهم بجوار كتفه ور�صق يف �صدر 
الق�صر  من  ُمريديه  مبعاونة  ت�صلل  الّرامي،  هو  »خلدون«  كان  »�َصاهور«، 
اأ�صاب »�َصاهور« بداًل منه، قال »خلدون« وهو يثقب  ليقتل »حمزة«، لكّنه 

»حمزة« بنظرة مقيتة بينما خّده يرتع�ض:
-اأنت ال�صبب يف كل ما حدث لنا اأّيها املحارب اللعني!

�صرخت »ُمونار�ض« �صرخة مّزقت القلوب، جّن جنون »�ِصنّمار« ورك�ض 
نحو  »حمزة«  هرول  بينما  احلال،  يف  وقتله  عليه  وانق�ض  »خلدون«  نحو 
»�َصاهور« وهناك فكرة واحدة ت�صيطر على عقله الذي كان يعمل كطواحني 
الهواء، اأخرج اخلريطة، وو�صع االأَ�ْصُطرالب« على بحر »ِحند�ض«، وكانت 
تتدّفق من  »�َصاهور« ودماوؤه  »اأهاليل« بجوارهما، احت�صن »حمزة«  امللكة 
تطوف  الهواء  دّوامات  راأوا  عندما  اجلميع  تراجع  �صدره،  على  جرحه 
وتعّلق  كتفه  على  »�َصاهور«  »حمزة«  فحمل  الو�صائج،  ظهرت  بال�ّصابني، 
بواحدة منها، و�صقط يف بحر »حند�ض« معه، وظّل يغو�ض، ويغو�ض، لّفه 
»حمزة«  �صعر  هناك،  ومدده  بيديه  القاع  الم�ض  �صوب،  كّل  من  الظالم 
ب�صدره ي�صيق، وكاأّنه �صينفجر، و�صعر ب�صغط �صديد على جمجمته، بداأ 
ج�صد »�َصاهور« ينتف�ض وينتفخ ويزداد حجًما، بينما كان »حمزة« يعاين، 
بدياجريه  »حمزة«  لّف  الذي  املظلم،  البحر  قاع  يف  املاء،  حتت  فتفّرقا 
وحلكته، ونظر املوت يف عني هذا املُحارب عن ُقرب، اأراد اأن ينطق بكلمة 

التوحيد ففتح فمه واندفع املاء اإىل جوفه، ففقد وعيه يف احلال.
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اآخر، وقد  البالغة قد يختفي ُمارب، وقد ميوت  اأر�ض مملكة  على 
يعلق بع�صهم، وقد يعي�ض اأحدهم بروحه و�صريته العطرة لالأبد...

كان البحر ثائًرا واأمواجه ت�صطّك ببع�صها البع�ض، حوت ر�صيق كان 
يدور حتت �صطح املاء، بفمه العري�ض بداأ يدفع ج�صد »حمزة« نحو ال�ّصطح، 
احلوت  انطلق  لُينع�صه،  يرفعه  اأن  قبل  �صربات  عّدة  ي�صربه  اأن  ا�صتطاع 
بقّوة،  ال�صاطئ  البحر وهو يحمله على ظهره، طرحه على  َعباب  ميخر 
وعاد يغو�ض،  كان هذا هو »�ِصنّمار« الذي قفز يف بحر »ِحند�ض« بعد اأّمه 
امللكة »اأهاليل« التي غا�صت فور اأن راأت »حمزة« وهو ي�صع »االأ�ْصُطرالب« 
ابنها  لُي�صاعد  �صيفعله  ما  واأدركت  براأ�صه،  يدور  ملا  البحر، ففطنت  على 
»�َصاهور« على الّتحول حلوٍت ب�صرعة، حتّولت هي االأُخرى لتبحث عن ابنها 
»�َصاهور«، وكان »�صنّمار« يعاونها، الزمت »�َصاهور« وتركت »�ِصنّمار« لينقذ 
»حمزة«، كان وجه »حمزة« مزرًقا وقد توقفت اأنفا�صه، فبداأ »اأَ�صهم« الذي 
كان اأّول من و�صل اإليه بعد اأن طرحه »�ِصنّمار« يحاول اإ�صعافه، �صغط على 
�صدره مّرات بيديه، ونفخ الهواء يف فمه لعّله ُينع�صه، �صعر بالياأ�ض فاأخذ 
ي�صرب على �صدره بقب�صته وي�صيح منادًيا عليه، �صاد �صمت ثقيل بدده 
»حمزة« ب�صهقة عميقة ليفتح عينيه، اأفاق اأخرًيا، وجل�ض يخرج ما بجوفه 
من ماء البحر املالح، وقفوا جميًعا ينتظرون ظهور »اأهاليل« مع ابنها لعّله 
يتحّول اإىل حوت من حيتان »اأُوركا« وينجو من املوت، طال االنتظار وكانت 
»ُمونار�ض« تبكي مكلومة ملا وقع يف دقائق فقلَب حياتها راأ�ًصا على عقب، 

بكت ن�صاء »اأُوركا« لبكائها...
اقرتب »حمزة« من »ُمورُفو« وقلبه يختلج، �صاألها ب�صوت واهن:

-هل راأيِت الهالة امل�صيئة فوق راأ�ض اأحدهم؟
ات�صعت حدقتا عينيها وهي تقول:

-نعم راأيتها.
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�صاألها ودّقات قلبه تتواثب:
-فوق راأ�ض من؟

قالت بحرية:
-التواأمان »�َصاهور« و»�ِصنّمار«

-اأّي منهما؟
-ال اأدري!

-كيف هذا!
قالت بتوّتر �صديد:

-كانت بينهما!
وقفا يتلجلجان يف حرية، وكان راأ�ض »حمزة« ي�صّج باالأ�صئلة، بدا وكاأّنه 
على حاّفة االنهيار، لن ي�صتطيع الّرحيل قبل اأن يطمئن على عودة اأخيه. 
كان اجلميع يراقبون �صطح البحر، ظهر اأخرًيا حوت، ُثّم حوت اآخر، ُثّم 
�صيحاتهم  ي�صدرون  حيتان  الثالثة  اأخذ  حرية،  يف  يتخّبط  ثالث  حوت 
رًدا عليهم،  »اأُوركا«  اأُوركا، تعاىل �صياح �صباب  اأهل  التي يعرفها  املنّغمة 
خفق قلب »ُمونار�ض« الأّنها ال تفهم ما يقال، وكانت حت�ّض اأن هناك خطًبا 
للجهة  توّجهت  فقد  »اأهاليل«  امللكة  اأّنها  فعرفوا  منهم  حوت  ابتعد  ما، 
ركن  يف  هيئتها  لت�صتعيد  اأ�صرعت  املتحّوالت،  االأوركا  لن�صاء  املخ�ص�صة 
ق�صّي بعيًدا عن االأعني، وبقي احلوتان االآخران يف املاء، مل يخرجا من 
البحر وبقيا ي�صدران تلك ال�صيحات، ويتبادالن حواًرا مع رفاقهم على 
ال�ّصاطئ، وكان االآخرون ممن ال يعرفون لغتهم يحتاجون للرتجمة، بدت 
على وجوه اأفراد االأُوركا عالمات احلزن، وكانت »ُمونار�ض« تتنّقل بينهم 

وت�صاألهم يف هلع:
-ماذا يقوالن؟ من هذان؟ هل »�َصاهور« بخري؟
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مل يجيبوها اإ�صفاًقا عليها، فاأقبلت اأخرًيا امللكة »اأهاليل« بعد اأن ارتدت 
ثيابها، كان وجهها مهموًما وحزيًنا، قالت يف �صجن:

-»�َصاهور« بخري، جرح �صغري يف ج�صده، لكّنه ال يرى بعينيه، وي�صبح 
ب�صعوبة، وال ي�صتطيع ا�صتعادة هيئته الب�صرية.

�صاحت »ُمونار�ض«:
-ماذا تعنني؟ اأين هو؟ اأّيهما »�َصاهور«؟

اقرتبت  البكاء،  يخنقه  ب�صوت  تناديه  واأخذت  البحر  نحو  انطلقت 
»اأهاليل« منها واحت�صنتها وقالت:

-هو ُيحاول، لكّنه ال ي�صتطيع االآن، بع�ض احليتان تف�صل يف البدايات 
وحتتاج لتكرار املحاولة، وبع�صها ال ينجح اإاّل خالل الليايل احلناد�ض 

يف اأواخر كل �صهر عربي، ونحن االآن يف منت�صف ال�صهر.
اأجه�صت »ُمونار�ض« بالبكاء وقالت:

-وبع�صهم ال يعود، اأخربين »�َصاهور« بهذا من قبل، لن اأره مّرة اأخرى 
األي�ض كذلك؟ لن اأحت�صنه بني ذراعي؟ ُكتب علّي اأن اأُحرم من احلّب 

الذي ع�صت اأحلم به، لو ُكنت اأعلم اأن الفراق موجع ملا اأحببت.
احت�صنتها »اأهاليل« مّرة اأخرى وقالت:

و»�َصاهور« كان  ال  اأّول مّرة،  وتلك  اأّنه �صرير،  تن�صي  �صُن�صاعده، ال   -
ابنتي،  يا  ا�صربي  تعلمني،  كما  حوت  اإىل  اأبًدا  التحّول  يف  يرغب 

ا�صربي.
كان »�َصاهور« ي�صدر �صوًتا غريًبا ُي�صبه البكاء، بداأت »اأهاليل« ترتجم 
اأّن هناك من خلع قلبه من بني  لها كلماته، كان خائًفا، وحزيًنا، وي�صعر 
اأ�صلعه، اأخربهم اأن ُيكملوا ما بداأوه مل�صاعدة »حمزة«، كان يفّكر فيه حّتى 
وهو يف منته تلك، ا�صتقّر احلوتان قرب ال�صاطئ يف ماء البحر، واجتمع 
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اأهل القرية ومن ح�صروا من مدينة »َوَرا�صني« اأمامهما، ووقفت »ُمورفو« 
مّرة اأخرى، وهنا تقّدمت ال�صّيدة امللونة وقالت بجدية �صديدة:

اأنت هذه املّرة، فـ»ُمونار�ض« حتتاجك، رمّبا  يا »ُمورُفو« لن تكوين  -ال 
ي�صتغرق االأمر �صهوًرا و�صنوات عديدة، ورمّبا ال يعود »�َصاهور«...

»ال�صّيدة  م�صحت  ركبتيها،  على  وخّرت  بالبكاء  »ُمونار�ض«  اأجه�صت 
امللّونة« على راأ�صها والتفتت نحو »ُمورُفو« واأ�صافت:

-ابقي معها يا ابنتي، كنِت دوًما حار�صة ذكية و�صجاعة، وها اأنِت قد 
اأ�صبعِت ف�صولك وراأيِت الدنيا خارج غابتنا، ال ترتكيها حتى تطمئّني 

عليها، اأو...
�صمتت »ال�صّيدة امللّونة« هنيهة واأ�صافت:

اأّي  يف  �صئتما  اإن  اإليها  عودا  االأّول،  بيتكما  »البيل�صان«  غابة  -�صتظّل 
وقت.

ُثّم ا�صتدارت جتاه »االآن�صة الزرقاء« وقالت لها:
-من اليوم غابة الَبْيَل�َصان بني يديك، واأنِت امل�صئولة عنها.

الزرقاء«  »االآن�صة  فانحنت  باإجالل،  اإياها  واألب�صته  تاجها  خلعت  ُثم 
»ُمونار�ض«  من  »ُمورُفو«  تقّدمت  بينما  ملكتها،  الأمر  وا�صتجابت  وقار  يف 
لل�صيدة  وقالت  امتنان  يف  راأ�صها  »احلوراء«  هّزت  والزمتها،  واحت�صنتها 

امللّونة:
-يا لها من ت�صحية عظيمة.

قالت »ال�صّيدة امللّونة«:
-هذا َدين يف رقبتي، لقد اأنقذ »اأبادول« حياتي يوًما ما، وال بّد اأن اأرّد 

اجلميل حلفيده، تلك ر�صالتنا
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بعينيها  ومّرت  ومّدتهما،  الهواء  يف  ذراعيها  امللّونة  ال�صّيدة  رفعت 
اأمامها بحبور، واأطالت النظر للحوتني ال�صاكنني يف املاء  على وجوه من 
وهي  تدورهناك  املُ�صيئة  الهالة  راأت  فقد  و»�ِصنّمار«،  »�َصاهور«  اأمامها، 
متالألئ  ومي�ض  وانبثق  عينيها،  اأغم�صت  ُثّم  فابت�صمت  الهواء،  معّلقة يف 
واأحاطها وتناثرت منه �صظيات ذهبية م�صيئة، وبرز لها جناحان عظيمان 
ن�صمات  معه  هّبت  خفيف  انفجار  وحدث  توّهًجا،  ازدادت  م�صيئان، 
امللّونة وتال�صت  ال�صّيدة  واختفت  »الَبْيَل�َصان«،  اأزهار  رائحة  لطيفة حتمل 
كانت  االألوان  زاهية  بديعة  فرا�صة  وبقي مكانها  اأعني اجلميع،  اأمام  من 
ترفرف بجناحيها وهي تدور يف الهواء، تعّلقت بها اأنظار اجلميع، طافت 
»ُمونار�ض«  وجه  مل�صت  ُثّم  »حمزة«،  راأ�ض  على  هنيهة  ووقفت  بروؤو�صهم، 
ابتلعها  حتى  مبتعدة  وطارت  البحر،  نحو  وانطلقت  برّقة،  تلثمها  وكاأّنها 

االأُفق الّرحيب..
االآن عاد زائر مملكة البالغة لوطنه كما عادت »ِم�صكة« من قبل، االآن 
نبيلة  لبيته، فقد �صّحت حورائّية  »اأمانو�ض«  عاد »خالد« من خالل ممر 
اح« ي�صتعّد الإغالق  بنف�صها هنا من اأجله، يف تلك اللحظة كان ال�صّيد »َو�صّ
اإغالق  اأحدث  العظمى،  املكتبة  حّرا�ض  من  كوكبة  ومعه  »اأََمانو�ض«  ممر 
املمر دوًيا مهيًبا �صمعه اأهل مملكة البالغة جميًعا، هّزت »احلوراء« راأ�صها 
وتبادلت النظرات مع ابنها »الّزاجل االأزرق«، وزّفت اخلرب لـ»حمزة« فتهلل 
جبل  فوق  وحّلقوا  قور  بال�صّ ال�ّصماء  امتالأت  اأخيه.  على  واطماأّن  وجهه، 
»اأََمانو�ض« العظيم، غقغق �صقر منهم كان يتقدم ال�ّصرب، فكان ل�صوته 
غقغقات  خلفه  ال�صقور  فرددت  اجلبل،  اأركان  له  ارجتت  مهيب  �صدى 
ن�صيًدا  ُين�صدون  وكاأّنهم  جميل،  اإيقاٍع  يف  االأ�صوات  فتداخلت  م�صابهة، 
تاريًخا ال  العتيق  االأيهم، فقد �صهد هذا اجلبل  ا حتّية لهذا اجلبل  خا�صًّ
»اأََمانو�ض«  و�صيظلُّ  املُحاربني،  من  الكثري  �صفحه  على  ومّر  به،  ُي�صتهان 

�صاهًدا على ما ُيقّدمونه ململكة البالغة.
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اأقبل »الّرمادي« وكان »حمزة« يتلّفت يف حرية، اأراد اأن يرحل وكّلهم 
بخري يوّدعونه، لكّنه االآن يرحل بقلٍب موجوع، اقرتبت »احلوراء« وكانت 
عينا  بينما  اإليه،  تنظر  وهي  كتفها  على  م�صتقّرة  »ال�صهباء«  بومتها 
قالت  ورائقتني،  هادئتني  كبحريتني  و�صعهما  على  مفتوحتان  »احلوراء« 

وهي ترّبت على كتفه:
-ُعد اإىل ديارك، فقد اأديت مهّمتك يا بنّي.

-لكنني...موجوع و...
طفرت دمعة من عينيه وقال:

ا! - »�َصاهور«، و»ُمونار�ض« موجوعان اأي�صً
قالت »احلوراء« بتاأّثر:

-بع�ض االأوجاع حُتدث يف النف�ض انك�صاًرا يرقى بها يف ال�ّصماء، وجع 
الدنيا،  حقيقة  على  تفيق  يجعلها  الكرب،  ومن  االأدران  من  ينقيها 
وُيهيئها اأحياًنا الأمر اأكرب، وهما ُيهيئان خلطب عظيم، واأمٍر جليل، 

فا�صرب يا بنّي. 
-وال�صّيد »ِه�صام«؟ هل من جديد عنه؟ 

قالت »احلوراء« بحرية �صديدة:
-مل ُيعرث له على جّثة حتى االآن، هلكت ال�صقور والهداهد بحًثا عنه، 

لي�ض له اأثر!
اأ�صار »حمزة« اإىل �صدره وقال بتاأّثر:

-لكّنه ترك اأثًرا هنا
هّزت »احلوراء« راأ�صها بتفّهم، ُثّم اغم�صت عينيها وابت�صمت ابت�صامة 
رحيله،  قبل  »حمزة«  لتحّية  »اأَ�ْصهم«  مع  االأزرق«  »الّزاجل  اأقبل  لطيفة، 
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ودعه احل�صور يف اإجالل وحبور، واأقبل »�ِصنّمار« ُم�صرًعا بعد اأن خرج من 
البحر ليوّدعه، عانقه طوياًل فهم�ض »حمزة« يف اأُذنه:

-اأخرب »�َصاهور« اأنني �صاأ�صتاق اإليه.
هّز »�ِصنّمار« راأ�صه وكانت عيناه ممتلئتني بالّدموع، كان »�َصاهور« يقبع 
بهيئة احليتان و�صط البحر، اأطلق �صيحة طويلة منّغمة بلغة االأُوركا، كانت 

ُت�صبه الّنواح! التفت »�ِصنّمار« جتاه »حمزة« وقال بتاأّثر:
-اإّنه ُيقرئك ال�ّصالم.

دمعت عينا »حمزة« وهو يقول:
-ال �صّك اأّنه ي�صعر بالوح�صة. 

-نحن ال نرتكه، اإّما اأنا اأو اأُّمي معه

�صرد »حمزة« قائاًل:
�صالته  �صيفتقد  الأّنه  حوت  اإىل  التحّول  يخ�صى  اأّنه  �صابًقا  -اأخربين 

و�صجوده.
ابت�صم »�ِصنّمار« قائاًل:

-كّل مّنا يذكر اهلل على طريقته يا �صديقي، اأخي »�َصاهور« ال يتوقف 
عن ترديد »ال اإله اإاّل اأنت �صبحانك اإيّن ُكنت من الّظاملني« منذ اأن ا�صتقر 

على حاله كحوت يف ظلمات بحر »حند�ض«
للرحيل فحمله  ا�صتعداًدا  يديه  ورفع  يبت�صم،  وهو  »حمزة«  عينا  ملعت 
»ِحند�ض«  بحر  على  مّر  البالغة،  مملكة  �صماء  يف  به  وحّلق  »الّرمادي« 
العظيم فراآه من اأعلى الأّول مّرة، ّثم بدت له مدينة »َوَرا�صني« الدائرية، 
ارتقت طيور الورا�صني و�صّكلت �صرًبا عظيًما وتبعته، دارت حول »الّرمادي« 
يف نظام بديع، ُثّم تراجعت ملدينتها يف �صالم. انخف�ض »الّرمادي« عندما 
كان  الفرا�صات  من  �صرب  فجاأة  فارتفع  »الَبْيَل�َصان«  غابة  من  به  اقرتب 
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ي�صّكل كتلة واحدة ُثّم تبعرثوا يف ال�صماء حوله فامتالأت باالألوان، و�صريًعا 
فوق  وعربا  اأخرى  مّرة  به  ارتفع  وعذوبة،  برّقة  الأ�صجارهم  عادوا  ما 
الق�صور، والوديان، والقالع، ونهر رّيان اأخ�صر، وجبل »اأََمانو�ض« االأيهم 
ال�ّصحب  اّلتي تربز من و�صط  ال�صهباء  بقّمته  االأحمر  ُثّم اجلبل  العظيم، 
ُثّم اخرتقا �صباًبا كثيًفا، فاأغم�ض  التي حُتيطها، وقرى كثرية،  احلمراء 
اأخاه »خالًدا«  ليجد  لعامله وحياته  اأخرًيا  »حمزة« عينيه م�صت�صلًما، وعاد 
وقد  وجهه،  تغرق  والدموع  لها  يرثى  حالة  يف  اأبويه  بني  منك�صًرا  يجل�ض 
ملمر  مبا�صرة  »حند�ض«  بحر  من  امل�صكني  انتقل  فقد  باالأغطية،  دّثروه 
»اأََمانو�ض« ُثّم لبيت جّده فور اأن قامت ال�صّيدة املُلّونة بت�صحيتها العظيمة 
من اأجله، كان يرجتف من �صّدة الربد، ومن هول ما مّر به وهو يف هيئة 
احليتان، هرع اإليه واحت�صنه، فاأجه�ض »خالد« يف البكاء كطفل �صغري يف 

ح�صن »حمزة« وقال:
-ُكنت اأعلم اأّنك لن ترحل قبل اأن تطمئّن على عودتي.

 ف�صاأله »حمزة« بتلّهف:
-يف اأّي منهما ُكنت يا »خالد«؟

فقد »خالد« وعيه من �صّدة التعب، ّثّم اأفاق بعد قليل واكتفى بال�صكون 
يف ح�صن اجلناح االآخر الذي �صّد اهلل به ع�صده، وهداأ يف ح�صن اأخيه 
»حمزة«، مل ُيجب عن �صوؤاله، وتركه يتخّبط يف حريته، كان اأبوهما يقّبل 
راأ�صيهما، بينما انخرطت اأمهما يف البكاء وهي تلم�ض وجهيهما وكاأّنها ال 

ُت�صّدق اأنهما عادا بالفعل، قال »حمزة« لوالديه بانفعال �صديد:
اأقول ما قلته  الّزمن وال  لويعود بي  اأ�صّدقكما! وددت  -اآ�صف الأنني مل 

لكما يف اأوقاِت ياأ�صي وخويف وغ�صبي وندمت عليه.
قال »اأن�ض« بتاأّثر:

-احلمد هلل، مل تخّيب ظّني بك يا »حمزة«..ُكنت اأثق بك.
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اأن  ال�ّصهل  الّدموع هي حروف لغتهم ل�صاعات طويلة، لي�ض من  كانت 
تعود  اأن  ال�ّصهل  من  ولي�ض  البالغة!  مملكة  اإىل  فوؤادك  من  قطعة  ترحل 
اأحد �صكانها هناك، وقد ال  فوؤادك مع  اأنت من هناك وترتك قطعة من 

تراه مّرة اأخرى!
انتف�ض »حمزة« عندما تذّكر �صيًئا ما، �صاح وهو يهرول جتاه مكتب 

جّده باحًثا عن كتاب »ِم�صكة«:
-اأين الكتاب امللعون؟ اأين »الُقْلُقطار«؟

وجد الكتاب على �صطح املكتب فا�صتّل خنجره واأم�صكه بيديه االثنتني 
ورفعهما عاليا وهوى بهما على الكتاب غارًزا حنجره فيه بقّوة وهو يقول:

-ُمت اأّيها امللعون...ُمت لالأبد.
باحلياة،  وينب�ض  يختلج  حّي  ج�صد  وكاأّنه  »الُقْلُقطار«  كتاب  انتف�ض 
ُثّم خرج من مكان طعنة اخلنجر ظّل لوجه قميء له عينان م�صلوختان، 
تعاىل �صوت �صراخ مهيب وكاأّنها روح تنتزع من بني ال�صفحات، ازدادت 
�صفحات  وبداأت  حلقات  يف  دار  ُثّم  به،  الغرفة  وامتالأت  الظّل  كثافة 
الكتاب تدور ب�صرعة، وابتلع الكتاب كّل �صيء خرج منه، وا�صطفقت دفتاه 
منه  تبعرثت  ُثّم  فجاأة  الهواء  يف  الكتاب  وارتفع  �صديد،  بعنف  ببع�صهما 
خياالت االأحرف العربية والنوبية وقد اختلطت ببع�صها البع�ض، وتال�صى 
وهو  »حمزة«  يراقب  كان  الذي  »اأن�ض«  قال  لالأبد،  واختفى  »الُقْلُقطار« 

يق�صي على هذا الكتاب امللعون:
-مل ُيفلح حرق هذا الكتاب، وال متزيق غالفه وق�ض اأوراقه، وال ب�صكب 
كّل  »ُيو�صف«  وعّمك  اأنا  جّربت  ويتاآكل،  ليذوب  فوقه  احلارقة  املواد 
»الُقْلُقطار«  هذا  وكاأّن  اأخرى،  مّرة  فاأجده  للبيت  اأعود  وكنت  �صيء، 

يتبعني!
قال »حمزة« وهو يعيد خنجره حلقيبته:
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-تلك الكتب حّية يا اأبي، تتنّف�ض، تعي�ض، ت�صعر بنا!
ابت�صم »اأن�ض« عندما تذّكر »اأبادول« وهو يقول له نف�ض اجلملة، فقال 

بتاأّثر:
-�صدقت يا بنّي، هكذا عّلمنا »اأبادول«.

 �صاأل »حمزة« عن »اأبادول« وعلم اأّنه يف غيبوبة منذ رحليه، انتقلوا اإىل 
امل�صت�صفى ظانني اأّن بعودة احلفيدين �صيفيق اجلّد، كانوا يقفون يف غرفته 
يف حالة من الرتقب والقلق، دلف الطبيب مبعطفه االأبي�ض، اأعاد فح�ض 
موؤ�صرات االأجهزة املو�صولة بج�صد »اأبادول« ودّون بع�ض املالحظات، �صاأله 

»حمزة« يف قلق:
-هل هناك اأمل؟

رفع الطبيب عويناته بطرف اأ�صبعه وقال:
-ال تقطع االأمل اأبًدا، املري�ض يف الغرفة املجاورة كان يف غيبوبة منذ 
�صنوات بعد اأن حاول االنتحار واألقى بنف�صه من �صرفة بيته بعد موت 
زوجته، فتّم اإنقاذه ليغرق يف غيبوبته تلك، ولقد اأفاق باالأم�ض فجاأة!

�صاأله »خالد«:
-وكيف حال ذاكرته؟

قام الطبيب وهو يبت�صم متوجها نحو باب الغرفة وقال:
علمية  ثروة  املري�ض  هذا  بالعلم،  ي�صج  وراأ�صه  �صيء،  كّل  -يتذّكر 
باختفائه  املري�ض  هذا  اأخافنا  لطاملا  جامعي،  اأ�صتاذ  فهو  عظيمة، 

وظهوره وكاأّنه ي�صري خالل نومه!
رفع الطبيب حاجبيه وقال:

-واحزروا ماذا؟ اأفاق من غيبوبته ليكتب رواية! و�صي�صميها »اأََمانو�ض«
ت�صارعت دّقات قلب »حمزة« و�صاأله بتلّهف:
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-ما ا�صمه؟
قال الطبيب قبل اأن يغلق باب الغرفة عليهم بهدوء:

-»ه�صام«!
الطبيب  خلف  احلفيدان  وانطلق  عارمة،  ده�صة  عيونهم  من  اأطلت 
من  ينظر  »ه�صام«  ال�صّيد  كان  حيث  املجاورة،  الغرفة  ودلفا  يت�صابقان 
النافذة وهو يبت�صم، التفَت جتاه ال�ّصابني فور دخولهما، ُثّم عقد حاجبيه 

واأخذ ينقل نظراته بني وجهيهما املتطابقني وقال بحرية:
-من منكما »حمزة«؟

الكثري من اخلرب�صات  مل تطل حريته، فقد كان وجه »حمزة« يحمل 
لـ»خالد«  ذراعه  مّد  ُثّم  ُيعانقه،  فاأ�صرع  وكّفاه،  ذراعاه  وكذا  واجلروح، 

ا، ليجتمعا يف ح�صنه. اأي�صً

r
25  

الّنهاية
اأ�صابيع و�صهور حتمل يف لياليها االأخرية دموع قلب يتفّطر حًبا  مّرت 
تذهب  »ُمونار�ض  كانت  البالغة،  مملكة  يف  وهناك  االآخر،  لكّله  و�صوًقا 
�صهر  كّل  من  احلناد�ض  الثالث  الليايل  طوال  وجتل�ض  البحر  ل�صاطئ 
ال�صهور ودموعها تهمي وهي  وتوالت  ُك�صر قلبها مّرات ومّرات،  وتنتظر، 
حتمل ركاًما من االأحزان، مل ينجح »�َصاهور« يف التحّول مّرة اأخرى لهيئته 

الب�صرية! لكّنها مل تياأ�ض اأبًدا وظّلت تنتظره.
وبينما كان اجلميع يف  �صهر ما،  الليايل احلناد�ض من  ليلة من   ويف 
يفيق  بالفّيوم حتى  لبيته  االنتقال  على  اأ�صّروا  »اأبادول« حيث  اجلّد  بيت 
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عينيه  ويقّلب  ال�صرفة  يف  يقف  »حمزة«  كان  ملنزله،  ويعود  غيبوبته  من 
اأخوه  اأثر، هم�ض  يف ال�صماء املدلهّمة باحًثا عن �صوء القمر فلم يجد له 

»خالد« يف اأُذنه وهو ميّر من خلف ظهره قائاًل:
-الليلة من الليايل احلناد�ض، لن يظهر �صوء الهالل..

-ا�صتقت اإىل »اأبادول«.
-اأخ�صى اأن...

قاطعه »حمزة« قائاًل:
-اأرجوك..ال تقلها...�صيفيق باإذن اهلل.

-اأرجو هذا.
ران عليهما �صمت ثقيل، كانا �صاكنني بجوار بع�صهما يتاأّمالن �صفحة 
تعلو  اأن  قبل  للحظات  عيناه  و�صخ�صت  »حمزة«  �صهق  وفجاأة!  ال�ّصماء، 
وجهه ابت�صامة وا�صعة اأدرك اأخوه »خالد« معناها يف احلال فوقف بجواره 
الدموع  جعل  م�صهًدا  اإليه  ينقل  هو«الّدي�صق«  هذا  كان  الُب�صرى،  ينتظر 
اآخر  ال�صاطئ يف  ت�صيل من عينيه، ها هو حوت عظيم يلقي بنف�صه على 
ليلة من الليايل احلناد�ض من هذا ال�صهر العربي، وهاهو ج�صده ال�صخم 
ينتف�ض، وجلده ين�صق، ها هو حلمه يذوب، وتلك عظامه تتفتت، والقلب 
الكبري ينب�ض ليظهر اأخرًيا »�َصاهور« وي�صتعيد هيئته الب�صرية، كان يزحف 
يف حالة من ال�صعف، بداأ ي�صعل، وُيخرج ما بجوفه من ماء، ُثّم ي�صتقيم 

واقًفا على قدميه...
انطلق العجوز الذي ي�صكن هذا الكوخ ال�صغري القابع على ال�صاطىء 
ياأخذ  ملن  ويحتاج  »�َصاهور« �صريًرا  زال  ما  بالثياب،  ليمّده  نحوه  وهرول 
بيده، حاول »حمزة« االت�صال بالّدي�صق بفكره كما فعل على �صاطئ بحر 
ب�صيء  »�َصاهور«  �صديقه  على  ال�ّصرور  يدخل  اأن  اأراد  قبل،  من  »حند�ض« 
ما، فاأدرك »الّدي�صق« ما يرمي اإليه رفيقه املُحارب، فانقطع عن ات�صاله 
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بـ »حمزة«، ليقوم بتنفيذ ما طلبه منه، فقد كانت تلك نفحة من نفحات 
مملكة البالغة ليطمئن قلب »حمزة« على �صاحبه »�َصاهور«!

ويف رحاب مملكة البالغة، انطلق »الّدي�صق« ُم�صرًعا ليقف على راأ�ض 
»�َصاهور«، وغّطى راأ�صه بري�ض جناحيه، ثم رفعهما وانتقل ليقف على كتفه، 
فاأ�صاءت عينا »�َصاهور« الّرائقتان كمحيط وا�صع لو راأيته لتمنيت البقاء 
راأى  »احلوراء«،  امللكة  »ال�ّصهباء«  تالزم  كما  االآن  �صيالزمه  لالأبد،  فيه 
ها  مَّ »�َصاهور« االآن حبيبته وزوجته »ُمونار�ض« التي كانت يف انتظاره، و�صَ
قبل. من  وعدها  كما  نهاًل  احلّب  من  معه  لتنهل  َنّياًل،  َقلِبها  من   فَنال 

التفت »حمزة« نحو اأخيه »خالد« وقال بتاأّثر:
-عاد »�َصاهور«، راأيته بعيني »الّدي�صق«

-توّقعت هذا، ولكن ...كيف ي�صل اأثر »الّدي�صق« اإىل هنا؟
غ�صن »حمزة« جبينه وقال:

-يبدو اأّن »اأبادول« مل ُيخربنا بكّل �صيء، ما زال يخبئ الكثري من االأ�صرار! �صمعت 
»الّرمادي« يهم�ض له عند اأّول لقاء لنا يف غرفة االأ�صباح، وفهمت اأّنهما يلتقيان بطريقة 

ما ويريان بع�صهما. 

قال »خالد« :
ا عن �صاحرات »ماذريون«. -مل ُيخربنا اأي�صً

-مملكة البالغة عامل غريب وعجيب!
م�صى »خالد« مبتعًدا عن اأخيه، �صاح »حمزة« منادًيا عليه:

اأحذر  اأن  اأّي منهما ُكنت تقبع يا �صاح؟ طلبت مّني  -األن ُتخربين يف 
هذا بنف�صي وقد احرتت!

التفت »خالد« وقال وهو ي�صع يديه يف جيبي بنطاله:
-تنّقلت بينهما اأكرث من مّرة!
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فغر »حمزة« فاه وقال:
-مـ..مـ..ماذا؟ متى..واأين...تعاَل هنا اأخربين!

اأ�صرق وجه »خالد« بابت�صامة وهو يقول:
-ال..لن اأُخربك.

عقد »حمزة« حاجبيه وهو ي�صري خلفه و�صاأله:
-هل اأنت من رفعتني يف بحر »ِحند�ض« عندما ُكنت اأغرق؟

-نعم، واأنا من اأخرجتك من بئر »ِدْروا�ض«.
ُثّم التفت وقال �صاحًكا:

-واأنا من �صربُت جبهتي بجبهتك يف قرية »اأُوركا«.
ا خلف اأخيه ُيطارده وهو ي�صيح: انطلق »حمزة« راك�صً

-لقد اأوجعتني!
�صارت  التي  ال�صوداء  القّطة  تتثاءب  كانت  بينما  �صحكاتهما،  تعالت 
ت�صكن حديقة »اأبادول«، تلك القّطة تتل�ص�ض على اأهل هذا البيت! ُتري 

من يراقبهم بعينيها اخل�صراوين؟
جدران  ات�صحت  وقد  الّرطوبة،  رائحة  تفوح  حيث  اآخر،  �صارع  ويف 
اأ�صاءت  �صاكنيها،  على  الربودة  تنفح  و�صارت  الّرمادي  باللون  البنايات 
ال�صموع يف بيت »ح�ّصان«، هذا ال�صخ�ض غريب االأطوار الذي اأعطى كتاب 
اأكرب عمًرا، واأكرث  لـ»ِم�صكة« منذ ع�صرين عام م�صت، يبدو االآن  ال�ّصحر 
ا، ما زال الَو�صم الغريب على اجلانب االأمين من عنقه، وما زالت  غمو�صً

فرٍة مقيتة! عيناه جاحظتني، وما زالت ب�صرته م�صّربة ب�صُ
مائدة  وعلى  بالكتب،  املكتّظة  غرفته  جدار  على  الظالل  ارتع�صت 
على  بارز  ب�صكل  ا�صمه  نق�ض  عجيب،  كتاب  يتو�ّصطها  م�صتديرة 
اجلمال،  الفائقات  الفتيات  من  �صت  هناك  وكان  غالفه...»الَقْلَقِدي�ض«! 
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قد  منها  واملُ�صتعمل  العتيق  و�صراء  الكتب،  واقتناء  للقراءة،  واملُحّبات 
ان�صممن اإىل »ح�ّصان«، كانت بينهن فتاة ح�صناء تعق�ض �صعرها االأ�صود 
النجالوين،  بعينيها  اإليهن  وتنظر  متاأّهبة  وجتل�ض  راأ�صها  خلف  الطويل 
اجللد  ي�صبه  الذي  الكتاب  غالف  يتاأّملن  ال�ّصاخ�صة  باأعينهّن  جل�صن 
الب�صري، داعبت اأُنوفهّن رائحة العرق املنبعثة منه، وكاأّنه كيان حّي ينب�ض 
اأعناقهّن، نطق  اأ�صفل  اأمامهّن، وكان هناك و�صم غريب قد ظهر حديًثا 
»ح�ّصان« ب�صوت مزدوج وردد بع�ض الطال�صم، ورددتها الفتيات خلفه يف 
حالة من اخل�صوع، وكانت كّل منهّن مُت�صك بيدّي الفتاتني اجلال�صتني على 
التوا�صل بينهّن،  اأ�صابعهّن يف دائرة ليخلقن حالة من  جانبيها، ي�صّبكن 
وكانت اأّم »ح�ّصان« التي بلغت ال�ّصبعني من ُعمرها تدفع كر�صيها املدولب 
يف  مًعا  يهتفن  �صمعتهّن  الباب،  ثقب  من  اجلل�صة  على  لتتل�ص�ض  بهواٍن 

�صوت واحد: 
»ماذريون«...»ماذريون«...»ماذريون«

فاأجفلت من �صوتهن وابتعدت عن الباب يف هلع، توقفن عن الهتاف، 
فالتفَت »ح�ّصان« جتاه الفتاة احل�صناء و�صاألها: 

-من اأين �صنبداأ يا »َرْيُهقانة«؟
قد  البالغة  مملكة  اأر�ض  على  ُقتل  الذي  الّدوا�صر  زعيم  قّوة  كانت 
ذي  من  اأقوى  هي  واالآن  »حمزة«،  بف�صل  حّرة  هي  االآن  اإليها،  انتقلت 
قبل، وا�صتطاعت الولوج اإىل عامل اآخر لتلحق بالفتى الذي ع�صقته، قالت 

ب�صوتها املخملّي الفّتان وهي حتّدق يف الكتاب اأمامها:
-افعلوا ما �صئتم، اأّما اأنا فال اأريد اإاّل »حمزة«!

 تمت
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