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 مقدمة                    

 
قــي يري ــم يفين بــي   ت ــ  ت بايــو دبي ــيبم وقــي يري ــم يفي   ــي  

ــي  ــي   ــيبم وي  ــت  م قــو  تــم دبي  ذيك وذيك حــي ر ت ايــم هــو يــ   

ــيفم هــو يــيي. يــ   تدــير  لل تــ  ــيبمل وهي   ــ  إ  ي بــي  تــم دبي 

ــيفيمل  ــع ل ــ يف ــي  إ  ــيت ييب  ــيبم هي ــ  رويي ــر  ي ــيفم ويق ــأ  لي د

ــأ ــذ يل وبهيـ ــي  لـ ــوي ياي ـ ــير  لل  ـ ــي   تدـ ــا  ـ ــيينم ولـ ــأ  حـ دـ

  يفحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 ل!!بد   لظم قري م ل

 .. الطويلة.... ال أحد يهتم بأمر المقدمات 

 يفصبحة   يقا                                                           

 

 

 

                            *   *    *    
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 -:تنويه  

ــ   ــو  جمي ــر حق ــ  النش ــه والتوزي ــم  وال ، محفوظ  يس

 نقـــ  أو منـــه جـــ   أي أو الكتـــ   هـــ ا إصـــدار بإعـــ   

ــه ــ  فكرت ــر لعم ــ  أخ ــ   ف ــتع    نط ــ   اس  او ، المعلوم

ــه ــ ي نقلـ ــك  بـ ــ  شـ ــك  ا مـ ــ   أذن  ون ألشـ ــ  مسـ  مـ

 للمســـ لة سيعرضـــ  ذلـــ  خـــ   ح لـــة وفـــ  ، الك تـــ 

 ..... الق نونية

 

 -تنويه :

ــد أ  ألثـــار  - الخيـــال اليلمـــ  لـــديل أيهـــا  القـــارأ لـــم يـــتم تحديـ

؛؛ وال مكـــاب هـــكنهم مـــ  عالمنـــا وال  الروايـــةعنـــواب ألبطـــال 

 دياناتهم !! وهأترل لل حرية التخيل كما يناهبل ...
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 إهدا  

ــداخل   - ــل ب ــم مــ  ب ــ   ال ــم مــ  ..م ــرا ا ال ..روح الق

 .ك  االرواح بخي له العلم  الرائ  

  . عمرو ع دالحميد. مت لن  ط ي   وك ت   : 

ــ - ــم جمي ــ   :ال ــ  أصــدق ئ  ومعلم ــ  تســ   فيم ــ  م وك

 أن  به االن 

                          

 أنتم رائعون بمعنم الكلمه                    
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 ١ _ أرض قيمورا 

 
 عمروعبدالحميد الكاتب  -:   إلى  إهداء  _ 

  ياهر عمار -:  _الكاتب    

 محمد جمال  -:  داخل   تنهيق_ 

 أشرف  دمحم -:    غالف تصميم_ 

  بول مولة - FoulaBook مريق عمل   -:  _ نشر الكترون 

 ا عل  شوم -:  _رهوم داخليه 
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ــأ  و) ــد مجـ ــل تجـ ــار  نفهـ ــر ح   تهـ ــب فـ ــر مـ ــ  الحفـ ــز التـ  تتميـ

 لتــر   اخــر مكــاب الــى الحفــر  تنقلــل ثــم ، لهــا الهــاحر  بالطبييــة

ــط نفهــل ــالم وه ــرف ال ع ــه تي ــد شخصــا ب ــالم ،ا  واح ــا  ع ــه يب  مي

تمـــر و   الـــ .....  ،والهـــياد  القـــو  الجمـــال ،.  الصـــفات كـــل

 مــ  بــل ميلقــى ا  واحــد  خطــأ   لترتكــب ينتظــرل القــدر كــأباالحــداو و

 الالئحـــة  تـــأثير تحـــتاخـــر  عـــالم الـــى لتنتقـــل   البـــواب  الهـــجب

ــا تتوقـــ  كنـــت هـــل!!    المليونيـــه( القاعـــد ) ــدد أب  يومـ  لـــل يحـ

،ومــب يزيــد عنهــا تطبــق عليــه  ؟؟ بهــا تتحــدو التــ  الحــروف عــدد

ــا ه ئحــ الال ــر م ــة ه ــاول ميرم ــ  وتح ــل الحقيق ــه لتنهــى عالم الثاني

 قيمــــورا.  أرض  أرض الليــــل األبــــد  .. إنهــــا. إليــــه دلفــــت 

 ( ياصديق 
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  الواق  عالم          
هنــال دومــا  مرصــة تـــأت  لتنهــ  حيــا  الفـــرد مــ  منتصــف حياتـــه ،إ ا 

 !!! لها هتقض  عليه  اهتهلم

 

 اهــتيقظ إب مــا ، عملــ إلــى  أل هــب  نــوم   مــب اهــتيقظ صــبا  كــل  مــ 

 الفطــور لتنــاول   االرضــ الطــابق الــى واهــبط  غرمتــ  بترتيــب أقــوم حتــى

 . صغر  من  والدا   وما  بيد ميهما أعيش ال   وجدت  جد  م 

ــم  ــامه) إهــ ــ  أهــ ــل (    مهمــ ــد  أعمــ ــركه لــ ــتخرا  شــ ــنفط الهــ  الــ

 كثيرا   عمل  احب. االرض باطب مب(البترول )

ــه   مــب متــر   يختلــف   عملــ  مكــاب  اب وحيــ، لــ  مغــامر  مثابــة ألن

 .ألخر  

ــد  ــزل  مـــب خروجـــ  بيـ ــه المنـ ــا  عملـــ  إلـــى اتجـ ــا يكـــو وغالبـ ــ  بمـ  مـ

ــ  ،الصـــحار  ــم  اقضـ ــت ميظـ ــل  و  االرض تحـــت الوقـ ــا  داخـ ــ  االنفـ  مـ

 يهــاب ال شــابا منــ  جيلــت االنفــا  تلــل مــ  تواجــد  كثــر  ، اليمــل  مريــق

 جمييــا لموتنــا تــيد  قــد احــداو مــب لــه نتيــرض مــا لكثــر  و لــل  المــوت

 ، منزل  إلى اليمل  انتهاء بيد  اعود ثم ،

ــوم  ــى مقهــم ي ــرات ال ــا مت ــه ،جمييه ــ  بالنهــبة مهم ــب ل ــا لك ــل أهمه  تل

  ، ليال  اصدقائ  برمقة ميها اجلس الت 
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ــة مــ  ــل  نهاي ــة أ هــب  اهــبو  ك ــ   صــديقت  لمقابل ــ   هــتكوب الت  زوجت

 كــل  نهايـةبـه  الجلـوس اعتـدنا الـ   المكـاب مـ  لـنجلس  بيـد ميمـا االولـى

 .اهبو 

 علــى  كانــت اب اعلــم ،ال بهــا يجمينــ  الــ   اليــوم  لــل واحــب احبهــا نيــم

 . ب لل ألخبارها بيدتأت   لم الفرصة  لكب، ال  أم ب لل علم

 احــداث   لتــدويب أ هــب منــام  وقــت يحــيب اب وقبــل   يــوم  انتهــاء وبيــد

ــ  ــ كرات  مـ ــة مـ ــد ال،  الخاصـ ــم احـ ــ لل ييلـ ــو  بـ ــديقت  هـ ــد  صـ  وأحـ

  ألحظــى هــرير  الــى ا هــب  اريــد مــا كتابــة مــب انتهــ  أب  زمالئــ  وبيــد

 يــوم  لبــدء مهــتيد وتجيلنــ  اليــوم عنــاء مــب   ريحنــ ت    هادئــة نــوم بليلــة

 ، جديد

 مجــرداليــوم  طــوال  اميلــه مــا وكــأب   هبــ جديــد ال  يــوم  ترتيــب هــو  هــ ا

 ،  تنف   قواعد

ــ  ــوم   م ــب  ي ــام م ــت االي ــى  هب ــ  ال ــى  عمل ــ هبطــت حت ــق ىال ــ  النف  م

ــق ــاء   مري ــل ومج ــيرت اليم ــب   ش ــيال بالتي ــأب قل ــ  وك ــهع   ب ــتم  ل   تمني

  منزل  الى ألعودهرييا   اليوم ينته أب 

ــر  ــد  الهــاعات وتم ــاب وق ــت ح ــل  وق ــليم الرحي ــ لته ــا يطل ــ  بم ــل   من  قب

 أيضا   هاعات  ....يتبيه مرور منزل  الى اليود 

ــد  ــاء وقــ ــل  جــ ــاب الليــ ــد وحــ ــوم  موعــ ــم   ،  نــ ــير  ملــ ــاس اشــ   بنيــ

ــل  ــل  مثـــ ــوم كـــ ــرت  يـــ ــ  مأحضـــ ــت ، اريكتـــ ــام وجلهـــ ــرمة امـــ    شـــ

 ىال انظر غرمت 

  قائال   واحدثها نجومها وال  الهماء 

 امــام القــف مكــان  مــب نهضــت ثــم    النجــوم ايتهــا جميلــه انتــ  كــم 

مـــ  الهـــماء  لميانـــه ازدادالـــ     ، القمـــر الـــى نـــاظر  مباشـــر  ةالشـــرم
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  نفهــــ   وجــــدت  ومجــــاء  ، متزينــــا بــــالنجوم  مــــب جميــــ  الجهــــات 

ــالن  ــد  تهـ ــا عـ ــب أ  ليدب  يفي ييفة ه ياهـ ــا ميـ ــل لمـ ــرات طفـ ــيهم كنظـ ــر الـ النظـ

 لــو  مــا ا : مــ  ألمكــرخيــال ال ادر  ام مــا ا لكنهــا تلــ  علــ  يشــاهد  مــب 

ــال كــاب ــا  هن ــى حي ــو  مــا ا ؟؟القمــر عل ــال كــاب  ل      ؟؟اخــر وعــالم بشــر هن

ــا ا ــب وم ــاء ع ــام الم ــب والطي ــم وع ــب  ؟؟عمله ــةوع ــدثوب  اللغ ــ  يتح الت

  االمــروكــأب  األهــئلة تلــل مــب الــتخل   ال أهــتطي نفهــ  ألجــد ،  بهــا ؟؟

 . ل  بالنهبة ومهما  حقيقيا

 تلــل بأكــ، و  نــوم   ت مــوخلــد هــرير  الــى توعــد  الشــرمةأغلقــت  ثــم

ــئلة ــاردن  األه ــ  حقــا تط ــام  م ــو  من ــب  وتبح ــه ع ــ   لهــا اجاب  ،ويقط

ــل ــم  ل ــا  ، منبهــ  صــوت الحل ــد ه ــاب ق ــت ح ــتيقاظ وق ــدء    االه ــوم لب  ي

 اليــه مهبطــت    جــد  أ نــا  نــداء هــميت وقــد  عينــا  متحــت  ، جديــد

   مدير  بإب ل  قال   غرمته إلى دلفت حيبو ،

ــد الشــركة مــ  ــى ارهــل  ق ــ هاب يردنــ  ال ــه ال ــل  الي ــى التوجــه قب  اليمــل  ال

ومــا    منــ   يريــد  ميمــا امكــر وقفــت...   ،  لــ لل  مــا نوعــا مندهشــا كنــت

ــب ــ  بالهـ ــل مـ ــة تلـ ــديت. المقابلـ ــ   مارتـ ــت مالبهـ ــور  وتناولـ ــم مطـ   ثـ

ــت ــه  هب ــه ، إلي ــاب وكان ــر ك ــدوم   ينتظ ــا إ ق ــت بم ــه دلف ــى إلي ــدأ  حت  ب

 مــا  او  مهمــه يحملنــ  اب يريــد وكانــه البدايــة مــ  لــ   بــد   ميــ  حديثــه

   لل شابهه

  عملــل  بفريــق  لتـ هب  اهــامه يـا عليــل االختيــار وقـ  لقــد. لـ  قــال  حتـى

ــى ــد  ال ــحار  إح ــ    الص ــامه م ــد   كش ــهر لم ــدأ  ، ش ــرض وب  عليــا يي

ــط ــد  الخط ــوامقت  وبي ــدا  م ــة  ب ــل  بإجاب ــئلة ك ــ   األه ــا الت ــه اطرحه   علي

ــم ــب وقـــف ثـ ــه مـ ــر مكانـ ــدونا  االورا  بيـــض واحضـ ــا  مـ ــماء عليهـ  أهـ

 ورقـــه واحضـــر قـــام اب إال  شـــخ     عشـــرتهـــية   عـــددنا كـــاب اليمـــال 



 

 13 

ــاتيب   اهــماءا عليهــ مــدونا  اخــر  ــ ، مت ــى نظــر  موق ــان  االهــم عل  الث

 . صديقت  اهم  ألجد  بها

 إلتمــام ميــل  اهبــوب انهــم قــائال متحــدو إيــا  هأهــأله مــا  ييــرف  ،وكانــه

  الجامي   بحثهم

ــد ــان ها وبي ــفو  االورا  اعط ــب وق ــه م ــدأ  مكان ــير وب ــول   باله ــ   ح   م

     دائريه  حلقه شكل 

ــ   متحـــدثا ــه انصـــت اوانـ ــه  كـــل  مـــ  وامكـــر  اليـ منصـــت     يقولهـــا  كلمـ

 ومضطربا نوعا ما...

ــبب حتـــى  ــ  لـــ  تهـ ــه مـ ــيب !! دهشـ ــال  حـ ــ    لـــ   قـ ــام مـ     م ١٩٨١عـ

  لألنفـــا  حفـــرهم  اوبـــدأو    الحفـــر أالت وميهـــم  مريـــق  هنـــال ال   هـــب

ــ  ــومهم وم ــان   ي ــد   عشــر الث ــاولهم عن ــ اء  تن ــيهم هــقط الغ ــزء   عل  ج

ــق مــب ــيهم  الجــدراب  وانهــارت   النف ــم عل ــن  ول ــنهم ج ي   رجــال  هــو  م

 مكــب. ، عمــر  مــب الهــتيب هــب مــ  اليمــل   عــب متقاعــد االب هــو    واحــد

 .  اهامه يا الحر  كل  حري 

ــإب اخبرنــ   وبيــدها  ــات ب ــى  هــتنقلنا اليرب ــوم صــبا  اليمــل  مكــاب ال  الي

ــدد ــل  المحـ ــوف ي،و  للرحيـ ــوبهـ ــال كـ ــاب   هنـ ــاب   عربتـ ــام محملتـ  بالطيـ

  ثـــم  ،ءالصـــحرا مـــ  اقامتنـــا مـــد  طـــوال  اليـــه نحتـــا  الـــ   والشـــراب

 بتغيـــر  تتغيـــر الـــ    وجهـــ  مالمـــ   ليـــر  برهـــة الكـــالم عـــب توقـــف

ــه ــم امـــور الـــى ميـــ  ،  حديثـ ــ  لـ ــا  اتوقـ ــا  يتيـــرض اب  يومـ ــد  لهـ     أحـ

 .التحفيز مب بنو   قالها ، اهامه يا هتفيلها قائال  حديثنا  ،وانتهى

 مــب يــوميب  اعطــان  دقــ  انــه حيــو  منزلــ  الــى متجهــا   هغادرتــ وبيــدها

ــدوب الراحــة ــل  ب ــوب  عم ــى ألك ــل   االهــتيداد اشــد  عل ــى عــدت،  للرحي  ال

ــه ميمــا امكــر  منزلــ  ــ   النفــق هــو  بــال  يشــغل  ، ال قال   مجــأ  انهــار ال

 يومــاب تبقــى قــد كــاب   ، عامــا  بيهــت اليمــر مــب البــال  اليجــوز والرجــل 

ــى مقـــط ــا علـ ــدها  ، رحيلنـ ــد   اخبـــرت عنـ ــدت  جـ ــأن  وجـ ــأغيب ن بـ   هـ
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  علمــوا حــيب  اطمئنــواقــد  و مــا  حــد الــى قلقــيبا كــانو   شــهر لمــد  اعنهمــ

    انهــار الــ    بــالنفق   اخبــرهم لــم  لكنــ   ، هنــال  اإلقامــة عــب شــ ء كــل 

 .وخومهم  عل     قلقهم  يزداد ال حتى

ــد ــاء   وق ــد    جــاء المه ــاب  موع ــديقت   وح ــرات ،مقــابلت  لص ــ  الم  م

التـــ  كنـــت ا هـــب لمقابلتهـــا  كـــاب قلبـــ   ينـــبض مرحـــا  بهـــ ا     الهـــابقة

اكــب   لــمتكــوب كــل االيــام ميهــا   لكــب   مــ  هــ ا اليــوم  أب   اتمنــىوكنــت 

هــو كــالم  مــدير    عقلــ  وتفكيــر كــل مــا يشــغل  كــاب  اشــير  بهــ ا 

 .والنفق المنهار  مب الموت  والرجل الناج  

ــ    ــى كــل هــ ا   هــار   بمخيلت ــ  حت ــاب طــوال طريق ــالتقابوصــلت  لمك  ن

 ونهضت مب مكانها   رأتن  حيبتبهمت   وجدتها م  انتظار  م

 كــامال مــ  بيضــنا الــبيض يــا اهــامه  عنــدها اهنيهــكر شــهر   : قائلــه –

واخبرهــا  بــاليوم واخبرهــا بــان   مــب   علمــت اب المــدير قــام باهــتدعائها 

ــال ــل  هن ــر اليم ــيتولى ام ــاب   ، ه ــاهرا ك ــر   ظ ــ  الف ــا مالم ــى وجهه عل

 .   والهياد 

 

 ؟ هألتن    ،حتىاما انا ملم انطق بكلمه واحد

   قائالمرددت  ؟؟ما ا بل  يا اهامه   -

 والديل بغيابل عنهم    مقالت   خبرت هل ال شيى  -

 .نيم اخبرتهم  وقد وامقا على  لل -

نفهـــ   وتهيئـــةبإعـــداد حقيبتـــ      هـــأقوموقالـــت   مـــ  صـــبا   غـــدا  

 ،مأجبتها  قائال   ؟؟ للرحيل  وانت ما ا هتفيل 

 .هأ عد  حقيبت  أنا االخر -
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ــيال  ــ   وجلهــنا نتحــدو   قل ــا هــتر أهــئلتها  كانــت  جمي ــى م ــدور  عل ا  ت

دائــر  نفــق إنــه    قــائالبمــا تريــد ووصــفت  لهــا النفــق    مأخبرتهــاهنــال 

 ، م  باطب  االرض  اامقي امتداد الشكل   ممتد

ــات   ــدت تفرعـ ــه  عـ ــر   منـ ــإنزال    األ،متفـ ــوم بـ ــال  نقـ ــدا الت هنـ ويبـ

ــق باليمــل  ــى  الفري ــه    األالتعل ــر بداخل ــق  والحف ــ  توهــي  النف ــا   م امقي

ــى   ــا ت  حت ــوم   األجهــز ظهــر لن ــدها  تق ــاب عن ــل المك ــط مــ    ل بوجــود  نف

نوعــا   متحمهــةحتــى نصــل إليــه كانــت رأهــيا ألــه يقودهــا عامــل  بــالحفر 

ثــم   قالــت  ،مــب روايــات الخيــال  روايــةأحكــ  لهــا  وكــأن مــا  لمــا أقولــه  

قــد يكــوب  الوقــت  عنــدها  تحــدثت انــا مــ  جديــه قــائال تــأخرهيــا بنــا  لقــد  

    ولـــم تنطـــق بكلمـــه واحـــدقلـــت لمـــا  دمت صـــ  م ، اخـــر لقـــاء لنـــاهـــ ا 

ــإب هنــال مريــق  قــد  هــب الــى هــ ا المكــاب  مــب واكملــت حــديث    لهــا  ب

،    جمييــا   وقــد إنهــار النفــق علــيهم  مــنهم اال  رجــال واحــد  جقبـل  ولــم يــن

 إنه قدر يا اهامه   قائلهعندها تحدثت  

ــم أهــم  بهــ ا مــب   ــى   شــيئاالــ   ال يخــاف  وانــت اهــامهقبل،وانــا  ل حت

المـــوت واخـــ ت تمحـــوا الخـــوف والقلـــق مـــب داخلـــ  واختتمـــت حـــديثها   

ــهرا ياصــديق    هيمضــ  .. ــرد ش ــه مج ــه  ان ــم  وكأن ــق   ث ــاعه  ال تقل ه

مجلهــت قلــيال  ثــم وقفــت عائــدا الــى   هبــت  عائــد  الــى  منزلهــا  أمــا انــا 

 .منزل  اتمنى أب انام واب ال يحدو  مثلما حدو مب قبل 

ــى صــ ــا إب  وصــلت  حت ــو م ــابق اليل ــى الط ــ   يدت ال ــى غرمت ــا ال متجه

ــل أب ا هــب  ــ كروقب ــة امــس  تللهــرير ت ــر ليل ــ  القم ماتجهــت  حــديث  م

 وقمـــت بفتحهـــا ونظـــرت الـــى النجـــوم  والقمـــر  يتوهـــطهم  الشـــرمةالـــى 

ــ    امــا  ال   هــأقف هنــاال أدر  إب كنــت  : قــائال ــد  ايــام   ه وطــال بي

ــ ــرات وق ــل الم ــب ك ــابقةوم  ع ــال   اله ــأب هن ــوك ــا يثق ــ   ل م ــ   وعقل قلب

  .الهريروعدت الى  الشرمةثم اغلقت   عب التفكير 

وجــدت   هبطــت الــى الطــابق االرضــثــم  هــتيقظتوهــا قــد أتــى الصــبا  ما

 جد   وجدت   م  انتظار  لتناول الفطور متناولت الفطور  
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ــإب أصــيد  ــرتهم  ب ــ   هــيكوب  ألعــدميهــم  واخب حقيبتــ   الب  يــوم  رحيل

علــى كتفــ    نــاظرا مــ  عينــ    واضــيا يــدا وقــف جــد   غــدا   عنــدها    

ــال  ــم ق ــه   ييــرف  هــبب خــوم   ث ــال  : وكان ــا   شــ ءاهن ــ  ي ــه عن تخفي

 الحقيقــةحتــى ال ييــرف   ل مــا قــاانكــر   مــا كــاب علــ  اال اب م  ؟؟ اهــامه 

ــ هاب  ــب الـ ــ  مـ ــاويمنينـ ــرعاب مـ ــابق ت  وهـ ــى الطـ ــيدت الـ ــه  وصـ ركتـ

د الاليلو      .حقيبت ع 

أوراقــ  ومــدونات  ووضــيت ايضــا  وضــيت ميهــا مــا يكفــ  مــب الهــياب  

وعنــدها قــررت أب اميــل  مــا امكــر   الغرمــةثــم وضــيتها  بجانــب   الخاصــة

ــا الــى منــزل الرجــل اليجــوز امقــد ت ؟، بــه    اخبرنــ  لــركــت المنــزل  اهب

 عــائقكــاب  يبيــد كثيــرا  عــب  بلــدت   اال اب البيــد  لــم يكــب ، بــه مــدير  

 .امام  ما اريد الوصول اليه 

 وبيد  هاعه  مب الهير   وصلت الى منزله    مقمت بطر  الباب 

ب المنــزل أاحــد  مطرقــت مــر   اخــر   وكــ يجــبوانتظــرت  ملــم   ، عنــدها 

: مقــال لــ   مهــالت  رجــال كــاب  يمــر مــب خلفــ  عنــه  مــب الهــكاب  خاليــا

ــل  ــب تل ــيس م ــه  ل ــد ان ــر     البل ــالت االخ ــل وه اب   قــائال مأجــابن ورح

حتــى اننــا اعتــدنا علــى اب يكــوب   البلــد الرجــل ال يظهــر  كثيــرا  مــ    لـل 

 اما أنا  ، هو االخر ثم تركن  ورحل   ،منزله مغلق طوال الوقت 

بجانـــب المنـــزل  يائهـــا  مـــب عـــدم   تكانـــ  كبيـــرصـــخر  مجلهـــت علـــى 

 اليــود وتــأخر  عــب د  مــ  المنــزل  وبيــد مــرور بيــض الوقــت  و وجــ

ــ  ، ــى منزل ــدا  ال ــل عائ ــ  الرحي ــرت م ــتالمس  مك ــدما  ل ــددت ق ــا إب م م

ــا ، االرض ــه يجرهـ ــت عربـ ــل توقفـ ــاء  و  خيـ ــر   بيضـ ــف  وغـ ــير كثيـ شـ

ــط  ــة تتوه ــل رأهــه  مقدم ــام منــزل الرج ــبطثــم  ام ــةمــب  ه رجــل  اليرب

ــا   ــد  ميطف ــود ال يرت ــاه ــ اءوب ل ــ   وح ــه تغط ــد وقبي ــب الجل ــنوعا م مص

 دلــف اليــه  وكــاد ومــب ثــمالــى المنــزل  ومتحــه  اتجــهثــم  وجهــه أهــارير 

ــى اهـــرعت  أب ــاب  حتـ ــا يغلـــق البـ ــدم  لتتوهـــط أنـ ــاب   ووضـــيت قـ البـ

  لل ميل وبالطب  .. متحه مر  اخر  ليياود غال نوتمنيه مب اال
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 مأجبته؟؟ مب انت قائال  

 إهم  اهامه-

 قال وما ا تريد  ؟

 

ــه - ــضمأخبرتـ ــه بيـ ــا  منـ ــأنن  احتـ ــات بـ ــار،  الميلومـ ــ   مأشـ الـ

 بالدخول 

ــى  ــت حتـ ــا إب دخلـ ــه   مـ ــ  منطقـ ــيهم  مـ ــديب  ووضـ ــر مقيـ احضـ

ــيه ــدو   واهـ ــنا نتحـ ــاب الـــدخول وجلهـ ــه  بجانـــب  بـ ــا  مأخبرتـ بمـ

 قائال جئت مب اجله 

ــإننــ   اهــامه اعمــل  التــ  كنــت تيمــل بهــا الهــتخرا   شــركةد  الل

 .النفط 

ــه  ــ   علي ــ  كالم ــاعقة وق ــأب  كالص ــدوك ــا ح ــه  وم ــت  نقط ــه كان ل

ــه  ــ  حيات ــا ا  هــوداء م ــ   ا ب وم ــال ل ــت اهــارير وجهــه  وق مانقلب

 مأجبتهتريد   

ــدا  ــب غ ــ   اه ــتكم هــهأبرإنن ــل  اله ــق عم ــل  امري ــا توقفتم ــ   ام ــه م عن

 ؟؟  منظر إل  وقال وما شأن  انا  لل النفق

ــال  :مقلــت  -  علــى  وجهــه  الدهشــةمظهــرت   !!اعــرف مــا حــدو لــل هن

ــال  ــ  شــيئا   :وق ــم يحــدو ل ــ     ل ــالنفق ال ــر  ب ــا إال أب اخب ــاب علي ــا ك مم

مـــب تلـــل   النـــاج  واخبـــر  بأنـــه الوحيـــد انهـــار عليـــه وعلـــى البـــاقيب   

ــة ــد !! ، الواقي ــم لق ــابن   ني ــدها اج ــعن ــدو  ل ــازداد  لح ــ    م ــدها قلق  عن

ــت  ــ   : وقل ــل ل ــاعدتل ،ق ــى مه ــه ال ــا بحاج ــيد  أن ــل ياه ــل إلي ــا اتوه م

مكـــدت اب  غضـــبه  وقـــال   لـــيس عنـــد  مـــا يقـــال  مـــأزدادحـــدو لـــل . 

ــى  ــو اتحــدو حت ــائال   :  نطــق  ه ــه ق ــا مي ــب حريصــا  بم ــةك ــازداد الكفاي  م

  النهايــةلكنــه مــ   الخــوف غــرر علــى وجهــ  تقلقــ  مــر  اخــر   وظهــر

 . لم يجبن  عب اهالت 



 

 18 

ــت   ــل الحظ ــألته وه ــيب ه ــا وح ــيئا غريب ــار   ش ــاء انهي ــق اثن ــ  النف ؟؟ م

ــال  ــال   وق ــ  بصــوت ع ــ  وجه ــدو : صــرف م ــم يح ــ ءال  ل ــام  ش ــم ق ث

عنــدها خرجــت  لقــد انتهــى الحــديو يــا اهــامه : ومــت  بــاب المنــزل  وقــال 

هــلكت طريــق  ثــم،  الشــ ءعلــى عقــب بيــض رأهــا  ..منقلبــا مــب  منزلــه 

 . اليود 

ــر   ــر  التفكي ــ  اب ينفجــر مــب كث ــاد عقل ــل ك ــ  ك ــر م ــت امك ــ    شــ ءكن م

المنهــار  والفريــق الــ   تحطــم تحتــه  والرجــل أنــب  واحــد  مــ  النفــق 

إال أب اليجــوز الــ   رمــض مهــاعدت  وإعطــائ  مــا جئــت مــب اجلــه   

مـــب  وظهـــرت رهـــمة القمــر مـــ  الهــماء والنجـــوم بــدأ  الظـــالم  يظهــر

  حوله عندها وصلت الى منزل  ووجدت

مرمضـــت االكـــل متحججـــا  ء جـــد  وجـــدت  مـــ  انتظـــار  لتنـــاول اليشـــا 

صــيدت الــى الطــابق اليلــو   ودلفــت ثــم أحــد اصــدقائ   بــأنن  أكلــت مــ   

الــتحكم ب عقلــ     لكــب  ال يمكننــ ومــا حــدالــى  حجرتــ    احــاول نهــياب 

ــه وال يمكننـــ   ــر إيقامـ ــب التفكيـ ــار  مقـــررتعـ ــ كرت   و     احضـ ــوم مـ أقـ

ــجيل  ــ    بته ــدو ل ــا يح ــل م ــرمة   ك ــت ش ــت  متح ــد أب انتهي ــةوبي  الغرم

ــرت  ــم ونظـ ــوم  وكـــأنن   اودعهـ ــر والنجـ ــى القمـ ــ  وأب  إلـ ــل نظرتـ تلـ

لكــب .. ال أعلــم هــبب كــل مــا بــداخل  أتجــا  االمــر ...   لهــم   األخيــر 

 �😞�نهاية   مأنا غير مطمئب ألمر  !!

واتجـــول  د إليـــل أيهـــا القمـــر  و صـــيال ثـــم بصـــوت مهـــمو   كـــم اتمنـــى 

ــل   ــى ارضـ ــعلـ ــيلل ،، مـ ــل تفاصـ ــا  وار  كـ ــت دميت عينـ ــدها اغلقـ وبيـ

ــرمة ــنه  وكــأنن  لــب انــام عليــه  مــر    الش واتجهــت ال هــرير   الحتض

 ،أخر  

 نمت  م  تلل الليلة  لكب االحالم والكوابيس 

النفــق   ميــه رأيــت مزعــا  لــل الــ   أشــدها كــاب لــم تتركنــ   طــوال الليــل   

ــا مــب الحجــار   لتصــيبن   واحــد   ــا قطي ــا وتتهــاقط علين ــب موقن ينهــار م
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ولــم اهــتطي  الــدخول مــ  النــوم مــر  منهــا  ماهــتيقظ مــب نــوم  مفزوعــا 

 اخر ،

ــت    ــى  أبمظلل ــتيقظ إل ــت  مه ــت الشــمس ودب ــةطلي ــ الحرك ــ  الش ر  وام

ــول  ،  ــب حـ ــاب مـ ــديت الثيـ ــور    وارتـ ــت مطـ ــتيقظت وتناولـ ــدها اهـ عنـ

  ثم راجيت ما اعددته م  حقيبت  ليلة امس الرحلةالمناهب لتلل 

ــرامئطمــ ال   ــى مــا ي ــل شــيى عل ــى و  ب اب ك شــرمت  اتحههــها  اتجهــت ال

 شــ ء،أصــبحت أود  كــل بصــواب  يــد    ،كــأنن   لــب اراهــا مــر  اخــر  

ــدت ــ   اعتـ ــب ثـ ــه  ، ومـ ــى ميلـ ــ   علـ ــكا بحقيبتـ ــ   ممهـ ــت  غرمتـ م أغلقـ

ــت  إلـــى الطـــابق االرضـــ   موجـــدت جـــد    نـــ  اينتظر وجـــدت وهبطـ

ألهــــلم  علــــيهم   ثــــم   قبلــــت  يــــد  جــــدت   إلــــيهم حجــــرتهم مــــدلفت 

 ..مهمس م  أ ن   قائال  هتيود يا اهامه واحتضنت جد  

 ما ه ييودبت قمت وبيد أب انتهيت 

ــم    ــث ــى   تاتجه ــ  بانتظــار    الشــركةال ــال ، موجــدت  الجمي ــ  اليم جمي

ــر  ــديقت   وميهــا متــا  اخ ــامي   وص ــام الج ــب الي ــو م ــف الثال ــ  الص  م

ــثالو هــنوات  ــا أكبــرهم  ب ــا م ــى ع شــ ءوالمــدير .وكــل  أمــا ان ــرال    ممــا ي

وتحركـــت   ءالصـــحراوصـــلت حتـــى تحركـــت  األ الت متجـــه إلـــى  مـــا إب

ــةوراءهــم  ــال  اليرب ــاق  اليم ــل ب ــ  تحم ــ      الت ــدير  ال ــم  ودعــت   م ث

مـــ   صـــديقت   اليربـــةمركبـــت عـــودتكم يـــا اهـــامه   بانتظـــارقـــال  لـــ  

 .   وبدأنا التحرل والفتا  االخر
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 بيهاب                                  
 نهــــى  برمقــــة صـــديقت    اليربـــةبيـــدما ود  أهــــامه  المـــدير  ركبنــــا 

ــدانا  ــائق  وبـ ــتوالهـ ــرل كنـ ــ   التحـ ــزت حقيبتـ ــد  جهـ ــس   قـ ــاء أمـ مهـ

ــووضــيت ميهــا  ــا يكف ــه   م ــالم كتاب ــب اورا  واق ــى م ــى باإلضــامة  بحث إل

ــاب    وكــل   ــا ثي ــل الشــهر احتاجــه مــ  م مــ    ، وكــ لل صــديقت  نهــى ل

لكــب   الجــو اشــد حــرار  صــب  أمــرور الوقــت  وهــيرنا مــ  الصــحراء 

، لقــد تحــدثنا ميمــا خفــف عنــ  حــرار  الشــمس نوعــا مــا حــديث  مــ  نهــى 

حـــديثا  حتـــى نامـــت  ،وبيـــدما أنهينـــا  هـــنفيله  بيـــد وصـــولنا الـــى هنـــال

أمــا اهــامه ملــم ينطــق حــرف واحــد   اليربــةنهــى هــاند  رأهــها إلــى ارض 

 تــأثيروظهــر علــى وجهــه   الغرمــةمنــ  اب تحركنــا   مهــو نــاظرا  مــب 

هــيحدو لنــا  ال اعــرف مــا الخــوف والقلــق   كنــت اعــرف هــبب هــ ا  لكــب

 لهنا

                         

ــاب ــى مك ــات   وصــلنا ال ــه باليرب ــة طويل ــد  رحل ــل  بي ــد  اليم ــل ق ــاب اللي ك

حتــى وصــلنا إلــى مكــاب  هــرت النجــوم مــ  الهــماءاقتــرب مــب الحلــول وظ

مباشــر    خلفــهوأنــا  ايقظــت نهــى ونزلنــا  اليربــةمنــزل أهــامه  مــب ل اليمــ

لفتحتـــه  منـــزل  مـــب  المقابلـــةالجهـــة ومـــ    نـــا بدايـــة النفـــقأيحتـــى  ر

ــ  الشــكل  ــه مرب ــىالخشــب  ظهــر وكأن ــه حت ــا إب نظــرت إلي ــت  م إب  عرم
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ــال  ــا امــر اهــامه اليم ــا   م ــاب مبيتن ــدخول هــ ا مك ــاف األ الت وال ــى  بإيق ال

ــاء ــب البن ــار  ع ــاب عب ــب   ك ــابق الخش ــابقيب الط ــب  ط ــوب م االرضــ  مك

مــامر اهــامه اليمــال بإدخــال الطيــام مــ  إحــد  الغــرف غــرمتيب واهــيتيب 

ــابق  ــا  وصــيدنا للط ــا حقائبن ــى  حملن ــا ونه ــا أن ــدا  أم ــاب جي وإغــال   الب

االرضــ   مــب الطــابق  الثانيــة الغرمــةدخلــوا الــى الثــان   واهــامه واليمــال 

ــى  ــا  حت ــى غرمتن ــا ال ــا إب دلفن ر م ــ  ــاب  ط ــه  الب ــى لتفتح ــ هبت نه ــد م لق

مــب الطيــام  واطمــئب علينــا  ثــم هــبط  امــا يكفينــكــاب اهــامه اعطــى لنهــى 

 ،ال غرمتهم  

                         

ومقيـــديب   وف الجهـــة   كانـــت غرمتـــ    بهـــا هـــريراب   مـــب الخشـــب 

 ،لهم   يوجد شرمه      المقابلة

قمــت أنــا ونهــى بتنظيــف المكــاب  ثــم  احضــرنا الطيــام  وبــدأنا مــ  تناولــه   

، كــاب المكــاب   الشــرمة للغرمــةقمنــا لنقــف  مــ   ومــا   إب انتهينــا  حتــى  

الصــحراء هــو   ضــوء القمــر ، ظللنــا  يضــي لــم يكــب مخيفــا نوعــا مــا    

ــى  ــوم  واقفــيب حت ــة ن ــى الهــرير لنحظــى بليل ــم اتجهــا ال ــا النيــاس  ث غلبن

،ومــ  الصــبا   اهــتيقظنا علــى  طرقــات البــاب  كنــت اعــرف انــه   هادئــة

ــام  ــ هبت ومتحــت  اهــامه جــاء بالطي ــا م ــال اعطان ــاب هــو مي ــد ك ــاب  لق الب

ــإب ال  ــ   ب ــأخرالطيــام وامرن ــزول   م نت ــه  أمــ  الن ــاب  بيــد نزول غلقــت الب

ــى  ــديقت   نه ــت ص ــرنا  وايقظ ــا   واحض ــدلنا ثيابن ــم  ب ــور ث لنتنــاول الفط

وخرجنـــا منـــه  لنجـــد كـــل  األرضـــ اورا  البحـــو وهبطنـــا الـــى الطـــابق 

 واقف   واهامهلبدء اليمل اآلالت  قد  تحركت داخل النفق 

                          

 

علــى علــم بمــا يحــدو  ويتــاب  اليمــال مــ  كــل تحركــاتهم  وامــرهم بيــدم   

ــابقا    واب   عـــب ا  جـــزء  ايبتيـــدو االقتـــراب مـــب الجـــزء المـــتحطم  هـ
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انــا وصــديقت   بتــدويب كــل مــا نــرا   وكــل مــا  بــدأتثــم مهيــ  للهــقوط  ، 

ثــم قمــت بوصــفه مــ  لممتــد امقيــا   حتــى دلفنــا إلــى داخــل النفــق ا يحــدو  

ــكل  ــر  الشـ ــق دائـ ــه نفـ ــ  بإنـ ــ   اوراقـ ــابي  ألتـ ــو  المصـ ــر  هـ ال تنيـ

ــ لل  ــل   أحضــرناها خصيصــا ل ــى ك ــا ال ــم  اتجهن ــةث ــا   آل ــا نراه دوب م ــ  لن

ــق  ــ  النف ــا م ــدها    تجولن ــا  وبي ــب من ــا يطل ــا  م ــى انهين ــه   حت ــب    تفيل لك

ــى اخــر   ــر  ال ــب مت ــا م ــاب يراقبن ــامه ك ــى اه ــ  ال ــليطل ــا نفيل ــا   هم ظللن

ــل واأل نهــير   ــدخول داخ ــ  تكهــير الصــخور وال ــل م ــا تيم ــب حولن الت  م

ميـــه آلـــة تكهـــير الصـــخور  كاالنفـــق اكثـــر  كانـــت ضـــربه واحـــد   مـــب 

ــد كانـــت تهـــز االرض مـــب تحتنـــا  حتـــى لتـــدمير النفـــق مـــر  اخـــر   مقـ

 ،وصلنا  إلى منطقه

                         

ــب    ــه  م ــد المت ــبيض  ويوج ــو  بيضــها ال ــه م ــا صــخور متراكم ــاب به ك

ــدم  ــا  عالمــة  ع ــوم عليه ــب مره ــرف  مــا الخش ــب ني ــم  نك ــراب   ل االقت

ــ   ــ ا م ــةه ــى   البداي ــرعا  حت ــا مه ــأت  إلين ــامه ي ــدنا اه ــر  وج ــد  ظه وق

ــه  ــى وجهـ ــب علـ ــاالتيصـ ــد   يأمرنـ ــو  واحـ ــدم  خطـ ــأب ال نتقـ ــامبـ   لألمـ

ــا  ــدما وصــل الين ــى   اعاوعن ــب حت ــالته ع ــيب ه ــد  وح ــاب تواج ــا ال مك دن

ــ ــا  انـــه النفـــق  امـــا ميـــل اجابـ بصـــوت  مـــنخفض  ال يهـــميه  هـــو  أنـ

وبــدأت ثــم  التفــت إلــى النفــق اندهشــت لمــا قــال   المنهــار يــا بيهــاب 

لمـــا ميـــه مـــب مـــر  اخـــر   الصـــف  لـــل النفـــق  وصـــفا  دقيقـــا   الكتابــة

تبـــيب لـــ  أنهـــا بقايـــا أالت تحطمـــت بيـــد صـــخور كبيـــر    وقطـــ  حديـــد 

ــق  ــو  النف ــ   وق ــد تكف ــب   الواح ــاء الخش ــدمير البن ــا  لت ــت  منه ــم انهي ث

الهــبب    إلـــى  اب قـــال  ألعـــرف  األالتمـــ    ايقــاف صـــوت  وصــف    

مــدلفنا  ونتنــاول بيــض مــب الطيــام   الراحــةقهــطا مــب  لنأخــ اهــامه هيــا 

 الى البناء الخشب   
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ــنا جميي ــا وجله ــر  ن ــت  حج ــامالب بف ــام ع ــى أب ق ــفلى ال ــابق اله ــ  الط م

ــالطيــام واحضــار  ــا  الطيــام  وبيــد االنتهــاء   امــا يكفين ــام اليمــال متناولن ق

  لنراج  ما دونا  .الهتكمال عملهم أما انا ونهى مظللنا م  البناء 

دوب  عوائــق   أو إصــابات    االهــبو  االول علــى هــ ا الــنهج هكــ ا مــر 

ــاء ــى أب ج ــبا  إل ــ  ص ــوم التاه ــ    الي ــل  النف ــا داخ ــا إب دلفن ــدأنا م ق وب

ــل  ــى اليمـ ــاحتـ ــق    موجئنـ ــار  النفـ ــا خـ ــاب توقفتـ ــل  بيربتـ ــف اليمـ متوقـ

 الجمي  الى الخار   وخر  

ــابطاب    الشـــركةانـــه مـــدير    قـــد هبطـــا مـــب اليربـــة االولـــى وميـــه   ضـ

ــا  ــدو يلعلين ــ  تفق ــه  ،ه ــلنا إلي ــا وص ــديرا  م ــق  ر الم ــى النف ــل إل ــدما دخ عن

ــال  ــه اليم ــ   أحدث ــدم ال ــإب ورأ  التق ــه ب ــد ل ــامه  وتوع ــكر اه ــام  بش وق

ــه  يصــرف ــة مالي ــه مكامئ ــه ل ــ  عمل ــه مــب نجــا  م ــا حقق ــة  لم ــا اليرب ،أم

 قد احضرهم المدير بيض اليمال  منهاالثانية هبط 

                        

 

ــيهم   ــه إل ــا بحاج ــاد  انن ــال  العتق ــاق   اليم ــ   ب ــق  م ــدلفوا   داخــل النف  م

أمــا انــا   المــدير والضــابطاب ، أب غــادر  ثــم عــاد اليمــل مــر  االخــر   بيــد

ــ     ــى   ال ــال نه ــد  ح ــدت ألتفق ــتيقظمي ــوم  مصــابه   تاه ــل الي صــبا   ل

مـــا  إب  اطمئننـــت   الراحـــةحتـــا  الـــى عـــد   أيــام مـــب تبمــرض شـــديد 

 ،جديـــد    شـــ ءامـــر اليمـــل  وأدوب    أ    ألتفقـــدحتـــى عـــدت  عليهـــا 

 ،هك ا حتى  انتهى االهبو  الثان   ظللت  

ــو  بدايــة مــ   ــى قــدم وهــا  وأوشــكنا قــائم كــاب اليمــل  االهــبو  الثال عل

ــاطب االرض  ــب ب ــود م ــ هب االه ــتخرا  ال ــى اه ــير  عل ــور ته ــت االم كان

 ،حتى   اهامه مقد  هب قلقه بمرور  الوقت    معلى ما يرا

ومــ  اتهــا   وعــادت الهــتكمال بحثهــا ، ميــ   أمــا نهــى مقــد شــفيت تمامــا 

 مكاب الحفر  قهمنا  انفهنا انا ونهى  بأب ت هب كل واحد  منا م 



 

 24 

                          

  

 مكاب مختلف  لنغط  مهاحه اكبر مب النفق  

يــوم مــب ايــام بينمــا  بنــا مــب نهايــة االهــبو  الثالــو حتــى مــ   صــبا  قترا

ــت   ــ  بادو  كنـ ــل بحثـ ــا أرا  ألكمـ ــت مـ ــت    احتكـ ــد    بصـــخر   كانـ يـ

ــل دوب اب  ــت اليم ــا   مترك ــدماء  منه ــالت ال ــق مه ــدار النف ــب ج ــارز   م ب

ــاء الخشــب   ــى البن ــم يالحــظ احــد وعــدت إل ــا  وقمــت  ث ــى غرمتن صــيدت إل

ــ    ــاعم  لتمن ــاش الن ــب القم ــه م ــد   بقطي ــف  ي ــدماء بل ــزول ال ــا إب   ن وم

ــدا حتــى  اء هــميت صــوت  بالخــار  وكــأب الهــم انتهيــت مــب ضــمها  جي

 الغرمةتمطر  حجار  بل أشد مب  لل  متركت  

مهــرعة الــى االهــفل  مــا إب خرجــت مــب البنــاء  حتــى وجــدت الغبــار 

ــاب  ــهيغطـــ  المكـ ــد   بأكملـ ــار  جهـ ــ  أب  تفـ ــادت روحـ ــر ،كـ ــب منظـ مـ

ــامه  ــا يخشــا  أه ــد  حــدو م ــبيض  لق ــو  بيضــها ال الصــخور المنهــار  م

ــا  لقــد إنهــار النفــق   ــى  ركبت ــم تهــتط  قــدما  أب تحملنــ  مهــقطت عل ل

 مهجور  بيد زوال   وكأنه أنظر إلى النفق  ال   بد  

                     

ــار   ــى الغب ــامه  ونه ــه أه ــال   منادي ــ   مصــرخت بصــوت  ع ــى  اإب كان عل

لــ   بالنهــبة  شــ ءكــل  انتهــىلقــد  ، نــ  أحــد يبقيــد الحيــا  أم ال  ملــم يج

منـــى التـــ  كانــت ترامقنـــ  منـــ  التحـــاق  باليـــام  ،مــات أعـــز أصـــدقائ  

مـــا بـــثالو هـــنوات لـــم  أقـــاوم االول الجـــامي   وأهـــامه الـــ   يكبرنـــ  

 .حتى  مقدت وعي  ملقا   على رمال الصحراء  وحد
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     أهامه                             

،بيــدما غــادر المــدير والضــابطاب يمــر علــى مــا يــرام  ءشــ كــاب كــل 

اليمــال  ،كمــا كنــت  اقتربنــا  مــب االنتهــاء  ، ولــم أعــد  خائفــا  مــب النفــق ،

ــال  ــاق  اليم ــ   ب ــرقيب  م ــنهم    الجــدد  متف ــل واحــد  م وبيهــاب  ونهــى  ك

ــى   ــر ال ــى أخ ــيب إل ــب ح ــب م ــت أ ه ــا مكن ــا أن ــا  أم ــل بحثه ــاب تكم ــ  مك م

وكـــأب  بـــه  أقـــف امامـــه   دوب علـــم أحـــد ،الجـــزء المنهـــار مـــب النفـــق 

 المحطمــةال اعرمــه بيــد ،أنظــر إلــى كــل   تفاصــيله وإلــى صــخور    شــ ء

ــبيض  ــو  بيضــها ال ــل ، م ــد اليم ــود ألتفق ــم أع ــى  أب   ث ــف    إل ــت واق كن

، لــم اشــير أ دوب بيــض المالحظــات حتــى شــيرت بهــز  غريبــه مــ  النفــق 

هــقف النفــق ظهــر بــه بيــض  علــى موجــدت ألانظــرت إلــى بهــا مــب قبــل  

ــل  ــروف والفواصـ ــال   الشـ ــوات عـ ــت بصـ ــد  مناديـ ــب جديـ ــق مـ ــاد القلـ ميـ

ــت  ــد  مالتفـ ــمين  أحـ ــم يهـ ــوا   األالت  ملـ ــم اوقفـ ــاب  ملـ ــاب بيهـ ــى مكـ إلـ

ــام  صــخر  ــقطت أم ــاء   ه ــه  ومج ــدها ب ــب   !! أج ــه م ــ ءيال ــز   ش مف

لكـــب الوقـــت قـــد      الجميـــ  بـــالخرو     ألمـــر  مهـــرعاماتحركـــت  �😞�

ــ   ــدأت، نفـ ــخور مبـ ــرعت  الصـ ــا  وشـ ــب تحتنـ ــز االرض مـ ــاقط وتهـ تتهـ

هـــميت صـــوت  متـــا  تصـــرف    ومجـــاء الجـــدراب  مـــ  اب تميـــل علينـــا  

ــت مظننتهــا بيهــاب  ــرعا  ،ماتجه ــوت  مه ــدر الص ــى مص ــ   ال عثــرت ال

 بيــد أب اصــبت بــبيض الجــرو  مــ   راهــ  و راعــا   بصــيوبةعليــه 

واليمـــال  والـــدماء مـــ  كـــل موجـــدت الصـــخور هـــاقطه  محطمـــه اآلالت 

 . مكاب 
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بيــدها  وامهــكت إليهــا   مأهــرعت !!ال  لــم تكــب بيهــاب  لقــد كانــت نهــى  

ــى  ــار  مهــرعيب إل ــا عب ــب حولن ــاب م ــد أب اصــب  المك متحــة الخــرو   بي

 ،مو  بيضها البيض متراكمه عب صخور 

ــم  ــر  الحج ــى هــقطت صــخر  كبي ــرو   حت ــب الخ ــا  م ــا إب اقتربت ــام  م ام

ــة ــا  الفتح ــب     مأغلقته ــو ع ــداخل نبح ــى ال ــرعيب ال ــى مه ــا ونه ــدت ان مي

 النهايـــةوكـــأب   شـــ ءعنـــدها  نهـــيت كـــل  متحـــه اخـــر  لنخـــر  منهـــا 

، مقــابلت   مــررت بــه  شــ ءاقتربــت  وحــاب موعــد رحيلــ  ، تــ كرت كــل 

التــ  اكتبهــا ،مطــور  مــ  جــد  وجــدت   اليوميــةمــ كرات  ،  مــ  بيهــاب 

حــديث  مــ  القمــر  والنجــوم لــيال هــتيود يــا اهــامه ، وعــب  ،وقــول جــد 

ــض مهــاعدت  ، ــ   رم ــوز ال ــل اليج ــب الرج ــدير ، وع اول  ومقــابلت  للم

ــيب  ــ لل اليمــل اللي ــ   مــر  حــيب كلفنــ  ب ــا ،ظهــر كــل هــ ا مــ  مخيلت وان

 مكاب للخرو  منهمهرعيب نبحو عب  بيد نهى  ممهل

ــق   ــى النفـ ــر  علـ ــ  نظـ ــدها وقـ ــار بيـ ــابقا المنهـ ــدتهـ ــه موجـ ــوء   بـ  ضـ

 تهبب  م   لل ب به  مصبا  أوك اخضر اللوب

ــر ، ــ ا االم ــت ه ــانتبــاه  لف ــا ان ــل   وخصوص ــب قب ــم ار  م ــرعت  ل  مأه

،  كمــا اثــر علــى  اليــه لكــب الغبــار قــد مــلء المكــاب  وحجــب عنــا الرييــا 

ــنفس    ــم نهــتطي  الت ــواء  مل ــيب !! اله ــى تصــرف  ب ــيب واالخــر ونه الح

ــيى ــد احتكاكهـــا بشـ ــخور  ء عنـ ــا   لكننـــ بـــالقرباو هـــقوط  الصـ   منـ

الــى إب وصـــلت  رمضــت الخــرو  واهــرعت اكثــر الـــى  مكــاب الضــوء 

ــخور  ــو  بيــض الص ــم صــيدت م ــى هنــال  ث تاركــا نهــى مــ   الكبيــر ال

اصــب  الضــوء ..  مــ  اهــر  وقــت ، اليهــا  داالهــفل ووعــدتها  بــاب اعــو 

عنــدها  تــ كرت   الموقــف الــ   حــدو بينــ   علــى بيــد بضــية امتــار منــ  

انهيــار النفــق   دوهــل الحظــت شــيئا عنــ الرجــل اليجــوز  حــيب هــألتهوبــيب 

ــأب  ــةوك ــد  اإلجاب ــتق ــر    اقترب ــال  موجــدت ) حف ــى هن ــا   وصــلت ال مغط

ت زامهــم ميناهــا مركــاشــكال ورهــومات لــم بغطــاء حديــد  منقــوش عليــه 

ــدا  ــل تفاصــيل جي ــ  ك ــت م ــر ودقق ــى الضــوء  الحف ــو ،وال االخضــر المنبي

ــت  ــاء ماندهش ــ  الغط ــاول رم ــا تح ــو  م ــال ق ــأب هن ــا  وك ــب داخله ــ لل  م ل



 

 27 

ــان   ــوتصــلبت مك ــال  ن أنوك ــالم خي ــ  ع ــرف ال  ؟؟  م ــدأع ــا يح ــ   وم ل

ــ  االهــفل  ــى م ــل صــري  نه ــ   ل ــى أب قط ــادت   ...إل ــدها صــمتت مك وبي

 والغطـــاء الغريـــب الحفـــر عنـــدها تركـــت  !.الـــدمو  تهـــيل مـــب عينـــا  

ــيل  ــدماء  ته ــى االرض  وال ــى ملقــا  عل ــدت نه ــفل موج ــى االه ــت ال ونزل

 منها محملتها  بيب 

مــا إب خارجــه ،  ألخــر واهــرعت الــى  متحــه مــ  جــدراب الفــق زراعــا  

 .. اشية الشمس   رأيتت حتى قفزت خار  النفق  بيد اب باقتر

وابتيــدت نهــى ثــم  تيثــرت قــدم   مــ  حجــر صــغير موقيــت علــى االرض  

وكــأب  قــوت  قــد نفــ ت    المقاومــةعنــ  بضــية خطــوات  ملــم اهــتط  

مهــحبت الــى  نهــى التــ  تحطمــت قــدماها وتهــايلت الــدماء منهــا ونظــرت 

ــدها اهـــتجميت ال وجههـــا  ــاوالجـــرو  تملـــي   وعنـ وحملـــت نهـــى   قويـ

ــ  ــم ت ــق ث ــى النف ــا ال ــ  بيهــاب ممــر  اخــر متجه ــدمو  نكرت حبيبت ــت ال زل

مـــر  اخـــر  علـــى االرض  ت ولـــم اتمالـــل نفهـــ    مهـــقط!! مـــب عينـــ  

ــت  ــا  ونادي ــاباكي ــا  عليه ــب يجــد  نفي ــل ل ــب  ل ــال   لك ــ تبصــوت ع  مأخ

ــم اهــتط  النهــوض  ــ  تتهــار  ول ــال !!!  ضــربات قلب ــى الرم ــت   عل ظلل

متجهــا الـــى البنـــاء  حتــى اهـــتجميت قــوت  مـــر  اخـــر  وحملــت نهـــى 

وتتهــايل الــدماء مــب  جهــد  وركبتــا  اجــر قــدما  مــ  الرمــال  الخشــب 

ــى الــى اب وصــلت الــى البنــاء  ملــم أصــد  عينــا   إنهــا  بيهــاب ملقــا  عل

ــاش   ــب القم ــ  م ــه بقط ــدها ملفوم ــوع  وي ــد  ال ــال ماق ــدهاالرم ــادت  عن ع

ــد قــوت   ــدموع    مــب  جدي ــر ل ــم اجــد اث ــى  مأهــرعت.. ول مــب هــير  ال

وخرجــت  متجهــا ووضــيت  نهــى علــى الهــرير االول  البنــاءاب دخلــت 

ــى بيهــاب  حتــى وصــلت اليهــا  وتفقــدت ضــربات قلبهــا موجــدتها تيمــل  ال

ــداخل  ــى ال ــر  ال ــ  االخ ــا ه ــىمحملته ــب نه ــت  .. ووضــيتها بجان ــم وقي ث

اهــتطي  التـــنفس وال مــت  عينــا  حتــى مقـــدت بجــانبهم علــى االرض ال 

 وعي  

 ليال م  الصحراء ايقظتن   لكب برود  الجو 
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ــا وضــيتهما  وبيهــابموجــدت  نهــى  ــى مصــر كم ــو  عل ــاب  مفت  يه عوالب

 الهــتند عليهــا   اآلهــر بــارز  مــب احــد مأمهــكت بقطيــه مــب الخشــب 

ــوأ ــت اقف ــم اتجه ــى ث ــاب  ال ــالب ــدها   هال غلق ــ   عن ــق ال ــى النف ــرت ال نظ

ــب  ــار  ع ــوام اصــب  عب ــب أك ــو  بيضــه  الصــخور ..م ــبيض ام ــد  !! ال لق

جميــ  اليمــال وتحطمــت اآلالت  ثــم انتهــى عملنــا ومــات  شــ ءانتهــى كــل 

 هال هــكبثــم احضــرت  كــوب مــب المــاء لقــت البــاب وعــدت الــى الــداخل غا

مــ  تحريــل أصــابيها  ومــت  عينيهــا وقــررت  بــدأتمــا علــى وجــه  بيهــاب 

ــس  ــةنف ــر    اليملي ــ  االخ ــت ه ــى اماق ــى حت ــ  نه ــر  م ــر  اخ ــدها  م عن

ــاب علـــى  ــام الجلـــوس هـــاعدت بيهـ ــا نهـــى  متكهـــر عظـ ــدميهاامـ ــم  قـ لـ

ــتط  ــم  تهـ ــد  االلـ ــب شـ ــرف مـ ــ  وتصـ ــدأت تبكـ ــوس وبـ ــدها   ...الجلـ عنـ

ــدت مهــرعا ــرت مــا يكفينــا ثــم ع ــة الطيــام واحض ــرعت الــى غرم   .. اه

ــيهم  ــتجم   الـ ــام  لنهـ ــب الطيـ ــا مـ ــد اب انتهينـ ــر   بيـ ــر  اخـ ــا مـ  ..قوانـ

مــب حجــر  الطيـــام .. قطــ  مـــب القمــاش وبيــض االعشـــاب   احضــرت 

ــاب  ــا  وبيهـ ــت انـ ــ  اوجلهـ ــمها نضـ ــى ونضـ ــرو  نهـ ــى جـ ــاب علـ العشـ

ــم هــ  و بالقمــاش  ــا  تصــرف مــب  شــد  االل ــى اب انتهين وبيــدها  نامــت   ال

ــيهم هــ  غطــاء    مأحضــرتاخــر  نهــى مــر     مــب الصــوف ووضــيته عل

ــر ــرير اخـ ــى هـ ــانبهم  علـ ــا بجـ ــت انـ ــاب وجلهـ ــيا  ... وبيهـ ــامتا واضـ صـ

قـــدما  علـــى صـــدر   وخامضـــا رأهـــ  علـــيهم  امكـــر ميمـــا حـــدو امـــا 

ــى اب تحــدثت  ــت تراقبنــ  مــ  صــمت ال ــه بيهــاب مظل ــا قائل مــا ا هــنفيل ي

 ؟؟اهامه

 مقلت لها  ال اعرف -

ــر   امــا أنــا  ــ  االخ ــت ه ــيال ثــم نام ــدثنا  قل ــبا  وتح ــى الص ــر حت لننتظ

امــام  مشــهد انهيــار تكــرر امكــر ميمــا حــدو   وقــد مظللــت مهــتيقظا  

ــر مــب  مــر  ــق اكث ــق مــب االخضــر والضــوء  النف ــر المنبث ــاء   الحف والغط

ــه  اشــكال ورمــوز   ال امهــم ميناهــا  باتــت كــل االحــداو مــ  المرهــوم علي

 مخيلت  الى أب غلبن  النياس ونمت أنا االخر 
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مــب نهــى  ومــ  الصــبا  اهــتيقظت انــا وبيهــاب علــى صــوت  صــراف 

أمـــا انـــا  جانبهـــا يهـــاب ب  والكهـــور  مظلــت بااللــم النـــاتج عـــب الجـــرو 

ــاء الخشــب ــه   ألبحــو   مخرجــت خــار  البن ــى  تأخــ ناعــب عرب ــا   ال منازلن

ــابطاب  ــدير والض ــ   الم ــال م ــا اليم ــى به ــ  ات ــة  الت ــدت اليرب ــه  موج واقف

ــام  ــا أم ــم اوقفته ــا واحضــرتها ث ــاء مأهــرعت اليه ــب البن ــالقرب م ــاء  ب البن

ــد احضــرت  ــى  بيهــاب ونهــى  هــنغادر االب  لق ــه   متحــدثا ال ودلفــت داخل

إلعــــداد مقامــــت بيهــــاب  لتصــــيد ال الطــــابق اليلــــو   عربــــة اليمــــال 

ــا   ــاحقائبهم ــا  وان ــاء واالعشــاب   لتكفين ــام والم ــب الطي ــه م احضــرت كمي

ــق  ــدها و  طــوال الطري ــت  .... بي ــنزل ــابيهــاب   ال ــب واورا   وميه الحقائ

ــا   ــم بحثه ــة  ث ــ  اليرب ــداخلهم و وضــيتهم م ــ كرات  ب ــ   وم ــت حقيبت حمل

ــب  ــائبهمووضــيتهم بجان ــةف  حق ــت  .. اليرب ــل  وقم ــى بحم ــيتها   نه ووض

مينـــا مـــب بـــرود   حلت  األغطيـــةبيـــض واحضـــرت علـــى مقيـــد بمفردهـــا  

ــاء  وصــيدت  بيهــاب  ــاب البن ــا ب ــم أغلقن ــى  الجــو   ث ــةال وجلهــت   اليرب

ثــم    اليـه نــاظراالنفـق  اتجــا  هـرت بضــية امتـار اامـا انــا م النامــ  بحانـب 

ولـــ  الـــى الحفـــر  قـــائال وتممـــت   حدثتـــه  قـــائال  هـــأعود مـــر  أخـــر  

 لقاء اخر . الحفر ميك  ايتها 

 ، رحلتنا لنبدأ  اليربةوعدت الى 

ــت ــة انطلق ــال  اليرب ــيب الجب ــل  ب ــ  الصــحراء  تتنق ــهم  م والصــخور كاله

ــر  الصــلبة ــو  الكبي ــال الج ــرود ، م ــا  وخصوصــا أب   للب ــم نتحمله ــ  ل الت

ــى قــدم نهــى  قهــطا مــب  ألخــ متوقفــت عــب الهــير    لــل يشــكل خطــر عل

    اليربــةبيــض الطيــام    لــم نتحــدو  منــ  دلومنــا الــى وتنــاول   الراحــة

ــى  ــا  ونه ــا اقوده ــألمان ــا   تت ــس بجانبه ــرو   وبيهــاب  تجل ــب شــد  الج م

الـــى اب تهـــدأ ثـــم تيـــود الـــى مقيـــدها  تـــار  اخـــر  شـــارد  مـــ     تـــار 

 ،اعلم أنها تفكر ميما حدو  الهماء 

ــرب ــ   اقتـ ــت مـ ــررت المبيـ ــدها  قـ ــر عنـ ــو اكثـ ــرود  الجـ ــل  و ادت بـ الليـ

مــ  بدايــة الصــبا  ، بيــدها صــيدت الــى  رحلتنــاالصــحراء  واهــتكمال 
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ــة ــى  اليرب ــب نه ــت بجان ــم   وجله ــ    ث ــيته عل ــائ   ووض واحضــرت غط

 :جاوبت قائال عب  ما انو  ميله عندها   بيهاب   حدثتن 

 ل   مردت قائله  ، بالنهبة ش ءلقد انتهى كل  !! ش ءيل أملب 

ــى - ــم  ينته ــل ال ل ــييود ك ــى   شــ ءه ــا إب  نصــل   حت ــاب  م ــا ك ــ كم  آت

وهــييود كــل شــيى   للجاميــةبطبيــب لنهــى وبيــدها ا هــب لتهــليم بحثــ   

 ،  تهمنتهمها كما  المقابلةب أقالت ه ا وك  األهبوعيةحتى مقابلتنا 

وغطائهــا  الليــيب  الحفــر امكــر مــ  أمــا أنــا  مكنــت  صــامت  طــوال الوقــت 

ــا   راألخضـــوالضـــوء  ــ  الـــ   انبثـــق منهـ ــال قـــو  تقـــوم برمـ ــأب هنـ وكـ

ــ  الغطــاء  ــم غلبن ــ ث ــاس وأرهقن ــى التيــب منمــت  مهــندا  رأهــ   الني عل

ــدار  ــةج ــهد   ،  اليرب ــار... مش ــادر   انهي ــل  ال يغ ــال   ب ــار  ب ــق ال يب النف

  جميـــ  الكـــوابيس التـــ  أتتنـــ   لـــيال  مـــاه  ال هـــقوط  احالمـــ  ايضـــا 

 .. ثقيلةبيض االشياء عل  مب صخور وادوات 

  الضـــماد نهـــى  تحـــاول  تغييـــر  ألجـــدألهـــتيقظ مـــ  أول ضـــوء للنهـــار  

ــل ــى  ل ــأخر  مهــاعدتها عل ــتبدالها ب ــيرتنا  واه ــتكمال مه ــت  باه ــم قم ث

نهــى وعنــدها   ماتجهــت الــى منــزل   الظهيــر لنصــل الــى هنــال بــالقرب مــب 

متجهــا الــى   اليربــة مأخــ تأمــا انــا  نزلــت  بيهــاب ميهــا لتطمــئب عليهــا 

ــى   الشــركة ــت  ال ــال ودلف ــى هن ــى وصــلت ال ــ،حت ــديرغرم    الخاصــة ة الم

ــى اريكــه  امــام  ــكــاب جالهــا عل ــت امامــه مباشــر    الخشــب همكتب موقف

رمــ  راهــه    همــا يفيلــوبيــد اب انتهــى مــب تــدويب انتظــر  حتــى يرانــ    

 لــم  يتوقــ   قــدوم   نهائيــا  وقــ  نظــر  علــ ..   موقيــت عينــا  علــ 

 دهشــه لــم ارهــا   عليــه مــب قبــل  مأصــابته  ... لــت بــهحن  صــاعقه وكــأن

ــه واقتـــرب منـــ     .. ــتفحموقـــف مـــب مكانـ ــو يـ ــ ءجهـــد    وهـ  الملـ

ــةبالــــدماء ،ومالبهــــ   ــابوركبتــــا   الممزقــ والــــى    بــــالجرو  المليئتــ

ــ  ــه   وجه ــ   أهــرت علي ــر ال ــه اكث ــية الشــمس وجيلت ــواد  اش ــأب   ه وك

..  جهـــد   مخـــدوش ويـــدا   االمـــر ال يحتـــا  هـــيال  وال حتـــى جوابـــا 

 مجروحتاب   وعينا  ال تميز  مب الدم 
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 :قائال  انا متحدثت 

ــ   ــر  مــ ــة أخبــ ــد   بحادثــ ــرهم  اب عــــدد   ٢٠٠٢، و ١٩٨٠ب بيــ واخبــ

   الناجيب  ارب  اشخا  مقط  وال تنهى أب ت يد مب عدد اليمال 

ــر كرهــ  ووضــيه ورأ  مجلهــت  ــدو هــ ا   واحض ــرد قــائال كيــف ح ،م

إب دلفـت اليــه  ،لكـب لــم عليـه وبــدأت  أشـر  مــا حـدو مــب عودتـه  والــى 

ــر   ــالحفر اخب ــوء االخضــر  ب ــد  وغطائهــا والض ــديثنا   ...  لق وأكملنــا ح

ــد أثـــر ــا حـ ــه  ومـ ــه   عليـ ــابير وجهـ ــر   متغيـــرت تيـ ــأب المـــوت ينتظـ وكـ

ــالم  ــب الك ــم  يجــد م ــوصــاحبه الصــمت ول ــا يقول ــ    هم ــى ل ــاظرا ال ظــل ن

 حامال حقيبت   متجها الى منزل     هوبيدها غادرتاالرض 

 حتـــى وصـــلت الـــى المنـــزل  ودلفـــت الـــى حجـــر  جـــد  وجـــدت   مـــا إب 

ــا   نــ ار ــب واقف ــى وث ــادت أب تفقــد وعيهــا  مــب ..جــد  حت امــا جــدت  مك

ــة ــت  عليهــا  الحال ــ  كن ــ    .. الت ماهــتقبلن  جــد  واحتضــنن   وهمــس ال

ــامه ــا اه ــالمتل  ي ــى ه ــدع عل ــب    ... حم ــائال  ل ــدت  ق ــى ج ــر ال ــم  نظ ث

ــا  ــه عــاد إلين ــ  ان ــإب   ماهــتأ نتهما.. نهــال عــب الهــبب يكف ــى ب اصــيد ال

 بيدها تركتهم  ...موامقا على الفور الراحةقهطا مب   ألخ غرمت  

ــت  ــ  وقمـ ــت مالبهـ ــ  نزعـ ــ  غرمتـ ــب ومـ ــر  مـ ــد  وتطهيـ ــل جهـ بغهـ

امكـــر ميمــا  اميـــل    هــرير   ثـــم جلهــت علـــى الجــرو  وضـــمه جيــدا  

ــب  ــ  قهــطا م ــررت اب اخ ــدها ق ــدو بي ــا ح ــةوميم ــ   الراح ــل اب انف ــا  قب م

 ،أمكر به

ــتيقظت  ــد أب اهـ ــ   بيـ ــاب مـ ــهكـ ــوم  بدأيـ ــ اليـ ــال   مـ ــر   التـ ــروز قـ  بـ

ــت  ألدوب  ــ كرات  وجله ــدها احضــرت م ــدو الشــمس عن ــا ح ــل م ــل ك وبك

 التفاصيل،

ــ ــد اب انتهيـ ــدوينات   ت وبيـ ــب تـ ــدت   مـ ــد  وجـ ــتيقاظ جـ ــر اهـ ــم انتظـ لـ

 متركت المنزل  م  طريق  للرجل اليجوز 
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ــه  ــت وصــلت الي ــ  وق ــر م ــق   الظهي ــاب شــبه مغل ــم موجــدت الب ــر  مل اط

ــه   ــل  اريك ــالس ع ــه ج ــه موجدت ــت الي ــه ودخل ــت بدمي ــل قم ــاب  ب ــى الب عل

 شاردا  م  امكار  ،

، لقــد كــاب  ولــم تــيثر عليــه أ  دهشــه  شــ ءلــم يحــدو لــه   رانــ عنــدما 

ــر    ــر   اخـ ــه مـ ــأعود اليـ ــ  هـ ــرف أنـ ــ.. ييـ ــدوم   هوكانـ ــ  قـ ، يتوقـ

انظــر مــ  عينيــه مقيــد  اخــر ووضــيته امامــه ثــم جلهــت عليــه  مأحضــرت

، ثـم قلــت لــه لقــد حـاب الوقــت ايهــا اليجــوز اخبرنــ   بدقـه كمــا يفيــل ميــ  

ثــم قــال  مــا ا رأيــت  مقــد حــدو ميــ  كمــا حــدو ميــل ،مصــمت برهــة مــا 

 ،بهرعه  بالغه   مأجبتهتريد أب تيرف ؟؟ 

ــق - ــار وغطــاء،نف ــق  منه ــر  ينبث ــر ،وحف ــب القم ــه هــاقط م ــب وكان غري

 ؟الغطاء بقو   يرم منها ضوء اخضر 

هــار النفــق علينــا  ومــات جميــ  انلقــد حــدو ميــ  كمــا حــدو ميــل ، ممقــال 

ــدت مــا وجدتــه يــا أهــامه   وعنــدما حاولــت الخــرو  اليمــال  إال أنــا  وج

ــى مصــدر الضــوء ورأيــت  ــاب مرموعــا مأهــرعت ال ــر  عــب الغطــاء ك الحف

ــرعت  ــامأهـ ــ ألر  مـ ــاء   داخلهابـ ــرت مجـ ــو   تغيـ ــأب   القـ ــاد ، وكـ   مضـ

ــه  وحاولــت هــحب  ل داخلهــا  مقاومتهــا  حتــى ال  اهــبط    بشــد مــاه  علي

  الليينــة الحفــر وتركــت تلــل وعنــدها تمهــكت بالصــخور جيــد  ...بــداخلها 

ــم   ــد  ث ــت بيي ــت وهرب ــ    ...خرج ــ  م ــدو  م ــد ح ــاب اش ــد ك ــق ،لق ب النف

  .حيات  

ــ تل - ــو اخـ ــه  ا ب  لـ ــة  وقلـــت لـ ــكت   برهـ ــدها  هـ ــداخلها    الغرمـــةعنـ بـ

 بها ؟ عب االنظار  ىما يخفمه ا يين  أب هنال 

ــم   ــائال  ني ــرد ق ــ  م ــرت م ــ  مك ــى انن ــ ا  حت ــ  ه ــل  م ــود اوامق ــر    الي م

ــا  هــ ــ   الشــيخوخةلكــب مــ  ميله أاخــر  واكــوب مهــتيد لم ــت ب التــ  حل

ــرار  تر عمــر وتقــدم  ــه متحــدثا اجيــت عــب ق ــدها قاطيت ــ   ، عن ــا عن ام

ــل  ــم تح ــا  مل ــ   الشــيخوخةان ــب  ب ــ  ع ــب اتراج ــر ول ــ  اليم ــدم م ــم اتق ول

تحــدو هــو   قــائال  ال ينبغــ  عليــل اب تفيــل هــ ا إنــه قــرار   عنــدها 
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هــ ا  ملــم  يــيثر كالمــه علــ  وودعتــه قـــائال  ل ال تفيــخطــر يــا اهــامه 

 إليل ايها اليجوز هأميلها وأعود 

ــأميل  ــا هـ ــه امكـــر ميمـ ــب  منزلـ ــى  وخرجـــت مـ ــلت الـ ــ    حتـــى وصـ منزلـ

ــزل  ــى من ــا ال ــم  خرجــت  اهب ــت بيــض الطيــام مــ  جــد  وجــدت   ث متناول

ــاب  ــا و بيه ــ  مكانن ــابلن  م ــأب تق ــا ب ــا واخبرته ــوم  وصــلت اليه ــة الي نهاي

لتــر   مــا اريــد   ، مــا  متلهفــة  بيهــاب ى نهايــة اليــوم واتــتورحلــت   اتــ

ب جلهــت بجــانب  حتــى قلــت لهــا هنــال بيــض االمــور التــ  اخفيهــا عنــل أ

ــا االب   ، وأرد ــو  بهـــ ــت  ت اب ابـــ ــا ا ؟؟  مقلـــ ــو  مـــ ــاال بخصـــ قـــ

 مقالت   ما ا تخفيه    البارحةلنا  وما حدبخصو  

رحلتــ  وتركتينــ  مــ  الــ يب متحــدثت قــائال  عنــدما  انهــار النفــق ظننتــل  

وانهيــت كالمــ  إلــى  رحلــوا  مكــدت اب امقــد وعيــ  واخبرتهــا بمــا حــدو  

ــادت لـــ   اب خرجـــت ورايتـــل ملقـــا  علـــى رمـــال الصـــحراء عنـــدها   عـ

ــزب  قـــوا  ــار الحـ ــل اثـ ــا كـ ــ   ميهـ ــوع  اخـ ــ  دمـ ــر  وهجرتنـ ــر  اخـ مـ

ــرت ــت  ونظ ــا قل ــال  لم ــا خج ــاحمر وجهه ــداخل   م ــألرض ب ــق   ل ــم تنط ول

ــا   مق  بشــ ء ــت له ــ   ..ل ــه عنك ــا اخفي ــ ا م ــيس ه ــب ل ــال  .. �😁�لك هن

اهــم مــب  لــل  ، عنــدما كنــت ممهــكا بيــد  نهــى نبحــو عــب مخــر    و مـا هــ

النفــق المنهــار هــابقا موجــدت مــب النفــق   موقــ  نظــر  علــى منطقــه مــب 

 لـــل تهــبب لـــه مــ  تلـــل  همــا شــبه بــه اضــاء  وكـــأب بــه مصـــبا  او 

االضــواء  الــى اب  هــرت  مقتربــا  منــه ممهــكا بيــد  نهــى   حتــى وصــلت 

وصــلت  وبيــدما  باألهــفل وصــيدت  بيــض الصــخور تاركــا نهــى  اليــه 

يــت  حفــر  شــبه مغطــا  بغطــاء حديــد  محفــور عليــه رأالــى  لــل الضــوء 

ــل  بيـــض االشـــكال والرمـــوز التـــ  لـــم امهـــم ميناهـــا  ،ينبثـــق  مـــب داخـ

ــر  ــوب ت الحف ــ  ضــواء   اخضــر الل ــو   تحــاول رم ــصــاحبه ق ــا تبق ــب  ىم م

الــى نهــى بيــدما اصــيبت اصــابه عائــدا ،  ثــم تركتــه  الحفــر الغطــاء علــى 

  المنهار بالغه مب الصخور 

 وبيدها صمت  
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 اهــ ا  ملــم اجــد مــب اإلجابــات  مــا أعطيهــ بمــا يكــو ا ب  متحــدثت بيهــاب 

ــائال  هــأ هب حــاياهــا ،و  ــه ق ل الصــمت علينــا بيــض الوقــت الــى اب قاطيت

 مقالت م  تيجب بال    الحفر أل تفقد  امر  

ولــب يــوقفن  احــد   هــأعوداتيــود الــى هنــال  مــر   اخــر     مقلــت نيــم  

 كاب    أيام  التراج   عب قرار   

 ...  للنفق لكنها مشلت م   لل  اليود محاولت اقناع  بيدم 

غــدا   ماندهشــت لمــا  مــ  صــبا  وقالــت   ومتــى هــتقوم بهــ ا  مقلــت لهــا 

مــب  القصــير   المــد الــى هنــال  مــ  تلــل  هــاب  قلــت لــم تتوقــ  أب يكــوب 

 الوقت مارتبكت قليال وتحدثت   بيدها قائله 

مه حــيب قلتــ  لــ  انــه قــدر يــا اهــا تتــ كريبومــا ا لــو لــم تيــد  مقلــت لهــا 

ــمتت    ــد ييلــم  مص ــت ال   وال أح ــل  مقل ــطحب أحــد مي ــل هتص ــت ه وقال

 مأمهــكت  بيــد  قائلــه  ال تــ هب يــا اهــامه   ، يابيهــاببــ لل  هــواك  

ــيرت  ــدها ش ــدور عن ــا ي ــداخلهابم ــا    ب ــيرت  بنبضــات قلبه ــةوش   المتتابي

...  لقـــد   لكـــب  لـــل   لـــم  يـــيثر علـــ    ورورقـــت عيناهـــا  مـــب الـــدم   

ــل  ــر ك ــ ءتغي ــرت  ش ــداخل    .. تغي ــل  ب ــار  ..  وك ــ ءامك ــبحت    ش اص

ــد     ــال جه ــ   رو  ب ــد  تنفي ــدو وبي ــا ي ــال  رم ــد  ب ــأكوب جه ــداخل    ه ب

 ..رو  

...  وودعــت بيهــاب وداعــا  حــارا   . كانــت تنظــر  مــ  انتهــى حــديثنا     

عينــا  وكــأن    لــب اراهــا ثانيــة  ..  ومــرت دقــائق  مــب الصــمت   ..   

وقلوبنــا   .. لــو كــاب   ابأعيننــ...  ال   بــل تحــدثنا لكــب  بهــالــم نتحــدو 

إننــ     شــ ءلكــاب تغيــر كــل    الهــابقة لــل المشــهد مــ  تلــل المقــابالت 

 يوم ال   يجمين  بها ...  احبها  واحب   لل ال

ــة  ــد  نهايـ ــرمنا  بيـ ــةانصـ ــب      المقابلـ ــا لـ ــم اب  عقلهـ ــدأاعلـ ــب   يهـ عـ

وقلبهــا ينــبض كمــا لــو كانــت هنــال كارثــه هــتحل  ... صــاحبتن    التفكيــر 

عقلــ    يهــدأكــل الفكــر طيلــة   مهــيرت  للمنــزل   حتــى مــ  غرمتــ   لــم 
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ــر  ــب التفكي ــت ايضــا ع ــرف  وجله ــاب الغ ــت ب ــه...   اغلق ــاد        خلف يني

ــينمائ   ــرض هـ ــا عـ ــاهد   وكأنهـ ــل  المشـ ــام  كـ ــ ءامـ ــفتا      بطـ ...  شـ

ــد ــه ق ــول ان ــائال بيهــاب وهــ  تق ــدير ق ــه   صــوت الم ..    هــتفيلهار   ييقب

ــدماء  ــق  ..  الـ ــار النفـ ــد انهيـ ــتطي   المتواجـ ــاب    .. ال اهـ ــل مكـ ــ  كـ مـ

ــأت   ــم ي ــ  أب يتفجــر  ..  ث ــل االمكــار     يكــاد عقل مشــهد الــتخل  مــب تل

االنهيـــار مـــر  اخـــر   .    يتلـــو   الرجـــل  اليجـــوز  بميطفـــه االهـــود ..  

 . حديثه مي  قائال   ه ا خطر   ...  .. وأريكته الت  يجلس عليه

واحـــد  ال اهـــتطي    آب  عينـــا  مغمضـــتاب    وكـــل هـــ ا يحـــدو مـــ  

   ومجاء ...   اللينةمب  تلل  التخل  

 ملم  اعر   انتباها   انه جد   مب يكوب هوا      الغرمةطر  باب 

ــ        ــ  م ــ    هــبق ام ــ  ال ــت ام اب ــ  ورح ــ   تركتن ــ  الت ــ  ام ــل ه ه

. بــ  انــا     .. احــدو نفهــ  بكــل هــ ا وكــأنن  جننــت   نرحيلــه   .. ومــا 

   لألعلــــىالـــى اب ازعجنـــ  طـــر  البــــاب  ..  عنـــدها رميـــت رأهـــ    

ــاب مهتنشــقا   ــم متحــت الب ــت ث ــ   صــدر  ووقف ــ   يمل بيــض الهــواء ال

.. 

مــب  متتابيــةدقــات قلــب ،ابــيض اللــوب   وحــ اءكــأب بهــا مالبــس   حقيبــة

 تكوب ه   ؟؟ 

ــى ب ــألتها مــا ا ات ــاب   .....  ه ــ  بيه ــم  انهــا ه ــني ــت ك ــ ا الوق ــ  ه   م

 يابيهاب 

ــب تواجــه  ــب يحــدو   الحفــر اجابــت ..  ل ــت هــ ا ل بمفــردل  يــا اهــامه .مقل

ــال  ــة ح ــى أي ــتأت  عل ــا ه ــم انه ــدا    أعل ــت لاب ــض الوق ــا بي ــ  مقاومته كن

ــا  ــى   مشــلت حق ــو  عل ــ  تحت ــا الت ــت حقيبته ــت    أغراضــها..  ترك ورحل

ــاب   ــددنا مكـ ــدما حـ ــا     بيـ ــاب ورائهـ ــت البـ ــبا  ...  اغلقـ ــ  الصـ ــا مـ تقابلنـ

أأمـــل  أب  يـــأتين    مـــب ليلـــه ليينـــه  ..    يالهـــا االمكـــار ايضـــا وازدادت

 النوم     ويزيل كل ه ا عن  ....
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ــى  ــل ... اتجهــت ال ــى القمــر والنجــوم  كانــت تل  المــر شــرمت   ونظــرت ال

 ....        الهابقةتختلف عب المرات 

اتــت  مــر  اخــر  ؟؟ نيــم  لقــد اتــت  هــا  هــ   ا  تــدخل مــ  مهــال  هــل    

ــا  ــز  ببــاق  االمكــار  ..  انه ــ  وتمت ــئلةعقل ــ  لطالمــا ال األه ــ     ت رامقتن

...  كانـــت كلمـــا نظـــرت للقمـــر   ودارت   تهـــيطر علـــى عقلـــ  بأكملـــه   

 االخر   األمكار مصطحبه  ميها بيض   

ــا ا  ال    ــر ؟؟ولم ــى القم ــ هب ال ــا ا   ال ن ــب لم ــأت  م ــيشي ــر  يي ــى القم عل

 ؟؟لزيارتنا 

ــى القمــر  ــب ييــيش عل ــال  م ــد   ؟؟...  اهن ــ   شــيور ال  ادر    لق حــل  ب

ــ      ــا   جيـــال  منـ ــراوارهـ ــا    أل تفكيـ ــا .. هيـ ــى خياليـ ــحبة   حظـ بصـ

  الراحةالهرير  ...  وأنال قهطا مب 

 نيم تحقق امرآ يالها مب  ميجز  لقد اتى النياس .....

ــوابيس  ــالم  وك ــد    أح ــب  وال جدي ــ ا    ...  ال غري ــى  ه ــدت  عل ــد اعت لق

 ميه  ...   حتى صوت المنبه ال    ايقظن    ال جديد 

 تهبق حقيبة  بيهاب       ..وحقيبت   مجهز  ..ارتديت مالبه    

ــم    ــه  ث ــ ومطــور  جــاهز   ألتناول ــأنن   اهــب م ــرت  جــد  ب ــل  أخب عم

ــااا  . ــا م ــه  نوع ــدت   نائم ــت ج ــر  ..  كان ــم  اخ ــور  اعل ــى الف ــق عل .  وام

انــه مضــطربا بداخلــه   ويشــير بــ  هــو االخــر وييلــم انــه لــب يــوقفن  عــب  

ــ ءا   ــزل   ش ــب المن ــت م ــب  وخرج ــت الحقائ ــرت بضــية    ...   حمل ه

وقفـــت    مهــــتديرا  الـــى المنـــزل   والـــى المنــــازل   بيـــدهاخطـــوات  

ــاور  ــد ا    المج ــ ا تأكي ــة    .  ال ه ــا ثاني ــب اراه ــأن  ل ــا نوك ــب اراه ــ  ل ن

غابــت وقــد اصــبحت االجــواء  مــب حــول  باهتــة  نوعــا مــا  ..مــر  اخــر  

 ...   الشمس قليال     وكأب بها كهوف او ما شابه   لل 

 ؟؟ا اد هواد الهحاب م  الهماء     هل   كل تلل االحداو حقيقيه  
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ام  مخيلتـــ   قـــد حـــدو بهـــا عطـــل     ال   يهـــم ....   هـــأكمل مهـــيرت   

..  يالهــــا  مــــب صــــديق     الداخليــــةتلــــل االضــــطرابات     ... بصــــحبة

 ،     مزعج 

 بيد  أب  تابيت  رحلة  هاب   وجدت بيهاب     تنتظرن  ..

 هاقها    وح ائها     ال   يتوهط      بفهتانها االبيض المزركش 

ــدأنا  الهــير      ــى ب ــبيض   حت ــا بيضــنا ال ــدما رأين ــا     عن ــدها  التقين وبي

ــا     ــت حقيبته ــامةمحمل ــى  باإلض ــةال ــا    الحقيب ــول رقبته ــديها  ح ــ  ترت الت

 الى  لل النفق اللييب  الرحلةتحدثت قائله  كيف   هتكوب     اهعند

ــ ا   ــم    انـــس   هـ ــا       لـ ــت  قلـــت  لهـ ــ ءلكـــل  خططـ ــير   شـ ــا  نهـ هيـ

  بالقرب   مب منزل نهى  .  موامقتن  على  الفور 

رأيتهــا  واقفــه امامــه مهــند  علــى  عصــتاب  ومــ  اقتــراب  منــزل  نهــى   

ــب    ــب الخشـ ــنوعاب مـ ــام   مصـ ــض الطيـ ــا  بيـ ــا     اعطتنـ ــ  عليهمـ تتكـ

  المكوب مب الخبز  والجبب  وبيض  الخضراوات 

 وودعناها  ودعا   حار  

 الت   الم تقل ل  انه ال احد ييلم به ا    اما  بيهاب مق

ولـــم اجـــد هـــواها         واحـــداقلـــت لهـــا     كـــاب علـــ  اب اخبـــر شخصـــا 

ــدرنا مــ  بيــض الشــوار   ــةوانح مــب منــزل نهــى     ... عنــدها    القريب

ابـــيض  بقمــاشاشــرت  بيــد  الــى عربـــه  كانــت  تقــف بييـــد   مغطــا  

 اللوب بدت وكأنها    قطية  حديد  ولب تيمل   .. 

التــ     نقلتنــا مــب البنــاء  الخشــب        الهــيار عنــدها  قالــت  بيهــاب    تلــل 

 الى منزل نهى   

 الم تهلمها  للمدير ؟؟ 
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ها      لقــد ظــب  انهــا حطمــت  مــ  بــاقى اليربــات    ملــم اهــل مقلــت  لهــا   ال

. 

  وصـــلنا اليهـــا  ووضـــينا  بهـــا اغراضـــنا  ثـــم صـــيدنااا  وبـــدأنا  التحـــرل 

.. 

  .. لكب    ال تراج       للغايةأعلم  انها هتكوب  رحله  مرهقه  

ــه تهــير  ــى  عرب ــ   نظــر   عل ــة الصــحراء  وق ــى بداي ــد أب وصــلنا  ال بي

كالهــهم   مــ  الصــحراء  ...  لــم  يــرو  لــ  هــ ا  لكــب   ال اعلــم هــل هــ  

هــ  نيــم   امــا ال  ...  وبيــد اب  أطلــت  النظــر  اليهــا  حتــى تأكــدت  انهــا  

ــا عربــة الرجــل اليجــوز  ..  هــبط منهــا عنــدما كنــت  انتظــر    التــ انه

تفكيـــر   حتـــى   يهـــدأيـــض الشـــكول  تتهـــرب بـــداخل     ولـــم بـــدأت ب

ــه      ــاه  ل ــت   اتج ــت   حول ــبيض الوق ــاب  اب تصــمت ل ــب بيه ــت م وطلب

ــاب موازيتــاب   ــى  اصــبحت اليربت ــه حت ــو  بهــرعه بالغ ــرت  نح ...     ه

ــبيض      ــى   بيضــهم  ال ــ ...  حت ــل   ران ــه اب يتمه ــت من ــوز  وطلب اليج

ــا  ــه  رمـــض   ممـ ــة لكنـ ــف  برهـ ــويقـ ــق اب كـ ــه الطريـ ــ  اال اب اقاطيـ علـ

ــوف   ..  و  ــى الوق ــر  عل ــالطب  واجب ــا حــدو!!ب ــ ا م ــبط  ه ــف  وه ــد وق لق

 :منها مهرعا  وقال ل  

 ؟؟ما ا تريد من  ايها الشاب 

 :عندها  هبطت انا  االخر وقلت -

الــ هاب  الــى   لــل  ىقــادر علــغيــر مــب  ايــب تــأت    الــم تقــل  لــ   أنــل 

 :بر عمرل  ...  مقال المكاب  م  ك  

هــ   حقيقــه  انــا لــب ا هــب الــى ؟ ومــب قــال لــل اننــ     قــادم  مــب هنــال  

  !! لل المكاب اللييب مر   اخر  

ــداخل   ــرت بـ ــة..منظـ ــض    اليربـ ــه  بيـ ــا عليـ ــندوقا  منقوشـ ــدت  صـ موجـ

اصــابته   نيــم   البــارودالرمــوز    ... مــد  قلبــ  بشــد  وكــأب  طلقــه مــب  
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ــق   ...  ــد  للنف ــاء الحدي ــى الغط ــ   رأيتهــا عل ــوز  الت ــل    الرم ــا  تل انه

ــم  ــل الصــندو    ..  وعل ــى  ل ــر  ال ــة نظ ــظ   اطال ــه أنمالح ــب اترك ــ  ل ن

ــ   ــى يخبرن ــأنه حت ــةوش ــاط  بالحقيق ــى مق ــز ال ــندو  وقف ــ   بالص    تمين

ــةال ــى بيهــاب       يرب ــدت  ال ــا   مي ــه  أمــا ان ــتكمال طريق ــدا مه ــادر بيي وغ

ــدقائ  وكنــــت اود الحــــديو  ميــــه   متحججــــا ــيال    بأنــــه احــــد اصــ .. قلــ

 واهتكملنا  مهيرتنا ...

.. كانــت      باليربــةونحــب  تحــدثت  مــ   بيهــاب   عــب  بيــض االمــور    

  نوعا  ما .    هييد 

ــم ــول الص ــ   حل ــل م ــاب يح ــوف ك ــب  الخ ــ  لك ــر م ــا نفك ــم  انن ت  ..  أعل

 ولب نهتطي     ايقاف  ه ا     ...    نفس  االمر     

ــدها  ــاب    بيـ ــة بيهـ ــت حالـ ــا  تـــزدادرأيـ ــ    تيمقنـ ــا  وتـــوتر  مـ ــ  قلقـ مـ

ــر       ــت أب  اداعـــب     الجـــو    وازدادالصـــحراء   كثيـ ــرود     مرأيـ بـ

ــحكت   ــا    .     ضـ ــب  حالتهـ ــتغير مـ ــ    هـ ــور التـ ــبيض االمـ ــاب بـ بيهـ

لكــب       الرحلــةمبتــدئا   حــديث   قــائال  هــنتزو   بيــد عودتنــا  مــب تلــل 

ــل  ... مــا ابتهــمت    القصــةبيــد أب نــدوب  مــا رأيناهــا   هنــال  وننشــر  تل

ــط      ــدها  مقـ ــد    وبيـ ــه  واحـ ــق بكلمـ ــم تنطـ ــه    ولـ ــ   نومـ ــت مـ غاصـ

ــة ــت  هادئ ــا    مظلل ــا  أن ــ  رمالهــا   أم ــال الصــحراء  وم ــ  جب ــب  م اتمي

 تات ال هب  الصفراء الت  تشبه م  

 حتى اقتربنا  مب الوصول  م   غياب  الشمس   ..  

ــب   ــزول م ــتيد     للن ــ  ته ــاب  لك ــدها  ايقظــت بيه ــةعن ــرعاب     اليرب وه

ــم يحــدو ا    تغيــر بــه             اليربــةاوقفــت  مــا   امــام  البنــاء الخشــب    ..  ل

 ن هب  قط وكأننا   لم   

ــه        ــا اليـ ــم دلفنـ ــب     ثـ ــراض والحقائـ ــا االغـ ــازداد.. حملنـ ــو    مـ الجـ

 برود      .. ورأيت انه مب  الجيد  اب نبيت   به  حتى الصبا  
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تبادلنـــا بيـــض   وبيـــدهاتناولنـــا      بيـــض الطيـــام  لنهـــتييد  قوانـــا     

..  لكـــب   كـــاب  امـــر  لـــل اليجـــوز  غريـــب  االجـــوار  يشـــغل  االحاديـــو

 عقل  ويحجب   دخول بلق  الفكر  اليه  ..

ــم  وضــينا    ــدخول  ث ــاب  ال ــ  هنهــير عليهــا  .. منهــا  مك ــات  الت الترتيب

ــا    الفتحــةللنفــق  وهــو   ــ  خرجــت منهــا حــامال  نهــى  ،وأب  اكــوب  أن الت

ــدم   ــة المتق ــ  حال ــ  . وم ــل كالمــ  ينف ــ  .. ك ــ  الهــير  وهــ  مــب تتبين م

...  يجـــب علـــى كـــال  منـــا   الخطـــةحـــدوو انهيـــار للنفـــق  او  خلـــل مـــ  

 للخرو  مورا .  الفتحةالتوجه الى 

 . األخير ثم    ..  غصنا  م  ليلة نوم   قد تكوب   

 

 الطريق إلى بلجورا " "

ــتيقظنا   و .  ــبا    اهـ ــ  الصـ ــية ا مـ ــدخول اشـ ــمس  بـ ــةلشـ ...         الغرمـ

ــل الصــبا  يختلــف عــب  كــل  ــاب   ل ــا هــبلقــد ك ــل الشــيور    قم ــى  ل حت

ــل  وبيهــاب   صــامته  ال تنطــق  إال   ــه مــب قب ــم  اشــير ب ــابن   ل ــ    انت ال

 إ ا   حدثتها   او  هألتها م   امر 

ــ   ــه  م ــا  اغراضــه   كامل ــا  الفطــور  وبيــدها    حمــل  كــال من ــم   تناولن ث

 حقيبته  على ظهر    

صيصـــا  أمـــا  أنـــا  محملـــت    بيـــض المصـــابي   التـــ  اعـــدتها  لـــ لل خ 

ــا مــب البنــاء   لتضــ ء الــى النفــق  متجهــيب النفــق مــب الــداخل   ثــم خرجن

ــد والـــى  اجـــزأ    ــار ننظـــر اليـــه  مـــب بييـ مـــو   بيضـــها والـــى    المنهـ

   الفتحـــةحتـــى  وصــلنا  الــى   تلــل     والمتراكمــة   المحطمــةصــخور   

غـــ  يـــد  اليهـــر   ممهـــكا   ..  عنـــدها  اضـــأت  مصـــباحا    وحملـــت  

 النفق    داخل م  اليد  اليمنى  ثم دلفنا     بيد  بيهاب
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ــه     ــب  رائحت ــا    لك ــا  طرقن ــاب  كم ــةك ــوءآ  ازدادت الكريه ــود      ه لوج

 م  الصخور  ..   المدمونة  الكثير مب الدماء  والجثو  

ــ يب   ــق    منف ــ  النف ــدرات م ــية منح ــرنا   بض ــةه ــ   الخط ــوائ  الت والل

ــب   ــر   م ــ    المتف ــق الفرع ــى    النف ــلنا  ال ــى وص ــة   حت ــددناها كامل اع

 الطريق الرئيه  االهطوان  الشكل ال   نهير  ميه 

ــاب   ــى مك ــر  عل ــدما وقــ   نظ ــةعن ــى  ازدادت  الغرم ــ    حت طربــات قلب

ــ لل       ــوتر  واالضــطراب  بيهــاب علمــت   ب ــم تتوقــف لحظــه  عــب الت ول

ــ ــداخلها  متح ــال ب ــا هن ــائال .   انه ــا بيهــابدثت  ق ــم   ي ــه  مل تنطــق   بكلم

ــد    ــغطواح ــات       مض ــبيض الكلم ــا   ب ــدها  متمتم ــى ي ــا  أب عل وأمرته

 لــل االمــر لكنهــا  خالفــت   ألتفحــ تقــف  هــ  هنــا بينمــا ا هــب أنــا   انــا 

ــوائ ــل     الل ــ  تل ــر م ــ     الم ــدوم  مي ــى الق ــاء مصــر   عل ورمضــت  البق

ــا  ــرنا    بتجـ ــر   ..  هـ ــير       الحفـ ــيى يهـ ــل شـ ــق   وكـ ..  دوب  عوائـ

ــى   ــراعل ــا ي ــال    مم ــى هن ــى وصــلنا  ال ــدم   حت ــم تتق ــر  الحج صــخر  كلي

  المــر كــاب يجــب صــيودها  كمــا صــيدتها   بوجــود نهــى مــ    الحفــر 

 .    الهابقة

التـــوتر  والقلـــق      عنـــد بيهـــاب  وكـــاب  لـــل يتهـــبب لـــ  مـــ       ازداد 

ايضـــا  وهـــرعاب  مـــا وقـــ  المصـــبا   علـــى  االرض    داخلـــ اضـــطراب 

متشبهــت    بيهــاب  بــ        وكــادت  أب تصــرف     أضــاءتهوانطفئــت  

ــ    ــات   التـ ــبيض الكلمـ ــا  بـ ــد   مطمأنهـ ــا  بيـ ــت ممهـ ــوال  أب    اغلقـ لـ

  ألبحـــووانزلـــت  بركبتـــا   الـــى االرضـــة  .. مـــب   روعهـــا     هـــتهدأ

بيـــد  بضـــية دقـــائق حصـــلت        ...تشـــغيله     ألعيـــدو عـــب  المصـــبا   

ــواد  ــب    هـ ــدامنا  لكـ ــفل اقـ ــغيرتيب  اهـ ــخرتيب صـ ــيب صـ ــاب  بـ ــه كـ عليـ

طلبــت  بيهــاب  أب     المكــاب  وظلمتــه  حجبــا عــب  رييتــه  عنــدها     

ــيئه علـــى الفـــور   وبالفيـــل   حاولـــت   حتـــى   ــب  اضـ ــاب مـ ــاء المكـ اضـ

ــا ــبا     ......        حولنــ ــواء  المصــ ــت أضــ ــ    ليهــ ــال  هــ ــب مهــ ...   لكــ

ــ   ــوراء م ــى ال ــا ال ــا وبيهــاب  والتفتن ــ  ان ــة عين واحــد      آبماتهــيت حدق

 ..    الحفر انها اضاء   
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قــد عــادت  مــر  اخــر   انــه  امــرا  مخيــف  الشــديد االضــواء  الخضــراء 

 قائال   حقا  عندها   امهكت بيد بيهاب

مـــ        الصـــخر لـــب نضـــي  الكثيـــر مـــب الوقـــت  وبـــدأنا تهـــلق   هـــ 

ــب  صــيوبة ــه م ــوط   قطي ــدامنا    او  هب ــزال  اق ــ  ان ــه   م ــبالغ  ر خالص

 ....  الصخر صيدنا  الى قمة الت  نض  اقدامنا عليها  وبالفيل   

ــل   ــ   ا    تلــ ــا  هــ ــر  وهــ ــالحفــ ــدها      ةالليينــ ــوار  عنــ ــة االطــ غريبــ

ــدوب  ــض االورا    لتـ ــاب  بيـ ــت  بيهـ ــدأخرجـ ــا يحـ ــور     ومـ ــى الفـ  علـ

وبيــد أب انتهــت     هــرنا بضــية خطــوات  مــ  بيضــنا  الــبيض اتجــا   

ــر  ــاء         الحف ــد  ومج ــا نري ــى م ــاول الوصــول  ال االضــواء        ازدادتلنح

ــوز  ــاء   و الرم ــ  الغط ــا رم ــو  م ــت ق ــةوحاول ــب  اليجيب ــى  م ــر عل   الحف

ــى   وبالفيـــل نجحـــت   ــا  مـــب علـ ــ    ازالتـــه جزئيـ القـــو   واالضـــواء مـ

ــر  ــأ  الحفـ ــا   ممـ ــوات  اتجـ ــية  خطـ ــدم بضـ ــاب  أب نتقـ ــر رت بيهـ   الحفـ

ــال  رو    ــد ب ــاا  جه ــدو    انه ــب  دوب ج ــ ا  .. لك ــدوو ه ــبب ح ــر  ه لن

لقــد هــيطر الخــوف والتــوتر  عليهــا  عنــدها امهــكت بيــدها مقتــربيب اكثــر 

ــى   ــر االـ ــل   لحفـ ــر كـ ــدها  تغيـ ــا   عنـ ــى حامتهـ ــلنا الـ ــى وصـ ــ ءحتـ    شـ

ــو     ــت  الق ــةانيكه ــأب هنــال   المندمي ــ ءوك ــتحكم بهــااا  وي ش ــ بي ها ج

ــتطي    ــااا     وال نهـ ــو  بنـ ــت  القـ ــد تحكمـ ــاطيس     وقـ ــداخل كالمغنـ للـ

صــارت حتــى   امــا عنــدهتصــرف  بــأعلى   االمــالت  منهــا  وبيهــاب    

ــ بنااالضــواء   ــى     تج ــو  ال ــر بق ــى هــقطنا    الحف ــداخلهاحت ــديب    ب ماق

كــاب أخــر  مــا رأينــا   هــو انغــال   الغطــاء  مــر  اخــر   وكــأب  وعينــااا    

 لم  يحدو ..  شيئا
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 بلجورا                                        

ــر       ــا متـ ــأت  عليهـ ــل   أرض    يـ ــر   كـ ــا  متـ ــار     تيقبهـ ازدهـ

شــاهدته   مــب مــا كــاب  لــل االزدهــار  أخــر    حتــى أنــا   ل المحاضــ

 هكان  

   

ــار        ــت أنه ــد  جف ــدها  ق ــوا  بي ــمائ   ..    قطي ــودت ه     واه

ــ   ــجار    وتركنـــ ــبيضأشـــ ــوا   الـــ ــب   أب     ورحلـــ ...   بجانـــ

ــ   ــكا بـ ــل متمهـ ــر  ظـ ــبيض االخـ ــل   و الـ ــ    حـ ــالم  الـ ــم الظـ  رغـ

ــ  .....   ــا  علــ ــدهور الحيــ ــض  وتــ ــطهديب.... إال  أب  بيــ   المضــ

أحــد   مــب   ليمنيــوا      اتجاهــات بحفــر خنــد    مــب  جميــ   اقــامو 

ــى     ــأت   إلـ ــب يـ ــط  مـ ــ      ... مقـ ــرو   منـ ــى   او الخـ ــدخول الـ الـ

ــه   ويحــيب   ــى  أب   تنتهــ  مهمت ــ   ال ــه المكــوو   ب ــب علي ــد كت مق

ــ ــت  رحيل ــا  ه وق ــب الحي ــاء م ــد  أخط ــب   ع ــدها      أو  يرتك ... عن

أحـــد   هـــو   كبـــار    ييرماهـــاينفـــى    مـــب  علـــ   الـــى ارض  ال 

 . ب البلجورا   الظالمي

 .م  تاريخ      هوداء بيد  تلل االيام الت  تيد  نقطه 

أمــر  كبــار البلجــورا     بــأب  يــتم  حفــر طريــق مــائ    يصــل  كــل   

حتــى     ا لرهــي انهــار   وبحــار     لتصــب جمييهــا  مــ   بحــر 

ــو    ــوا هـ ــم يتركـ ــوق    ولـ ــاف  مـ ــر   والجفـ ــل الفقـ ــف  ويحـ تجـ

تكفـــ  مـــب يهـــكنون    منـــه بيـــض الميـــا     تتنفـــمـــدخل صـــغير    

    ... 

ــات    ــار اشــجار   وعرب ــب   ثم ــى ارضــ   م ــرات عل ــل الخي ــوا  ك نف

ــول      ــ        وخي ــم   طبييت ــم  يهمه ــ وا  ..  ول ــد  أخ ــاحر   مق اله

 ميهم  كل الصفات   نهبا  وهرقه   مب الضياف  وغادروا 
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وهــــأظل    باقيــــه    الهــــاحر  الطبييــــة ات   بلجــــورا أرض أنــــا  

ــ ــ و  هومدون ــاري  أخ ــب الت ــى كت ــال  حت ــاري      مه ــب الت ــ  كت  اهم

 ... النهاية ميهم لكن  هأظل باقيه  الى 
 

 

   

 

*  *  * 

 

    

 

 



 

 45 

 أناييس        
 

 

ــو   ــانون   ه ــا     ق ــ لل أن ــه  ..  وك ــا   ب ــانوب   تحي ــل  رو    ق ــ  لك  ال

 ....    أنشأن  على أرض  بلجورا

 تهية عشر  عاما    نشأت  وكبرت حتى  صار عمر    ميليها  

  الطبييــــة ات   القديمــــةاالراضــــ    أرض بلجــــورا   هــــ   أرض  مــــب 

ــاحر   ــز اله ــو    الممي ــفات  ألق ــل الص ــتر   ك ــتطي  أب اش ــا  اه .  ميليه

 والجمال أيضا والهياد  

ــا   ــاق  عمــالت   المختلفــةمــب خــالل  عملتن ..  االراضــ   االخــر   عــب  ب

ــو  ــ    ه ــر مصــدر  عمل ــ     متج ــاب  لبي ــ        االخش ــ  ل ــه أب ــد  ترك لق

وقــــاموا بنفيــــه   وال أحــــد      األخطــــاءمنــــ    أب   ارتكــــب    بيــــض    

ــه   ــة   مكان ــتطي   ميرم ــى   يه ــب عل ــى يكت ــب ينف ــورا  م ــ  بلج ــا م .. هن

 ميرمة  هبيل للوصول اليه .  الباقيب عدم

ــازل .    ــ     المن ــورم ــه     ابلج ــديم  مهــ  مكون ــراز  الخشــب  الق ــى الط عل

ــه ارضــيه  بكــل منــزل  هــور  يحــيط مــب طــابق أو طــابقيب  خشــب  بداخل

ــد  مـــرض  ــديمامـــب الـــزر   االخضـــر  مقـ ــازل    قـ ــ  المنـ أب يكـــوب  جميـ

ــزل  ــى  منــ ــراء     ...  حتــ ــه خضــ ــاطق   زراعيــ ــا  منــ ــابه  وبهــ متشــ

ــيب  ــديقت    نيفـ ــ   صـ ــ  هـ ــديقةالتـ ــة الصـ ــ    ات مهـــاحه    المقربـ لـ

ــه   ــه  بداخلـ ــامةزراعيـ ــطبل    باإلضـ ــى اهـ ــ  الـ ــالخيول  .. مهـ ــا  بـ خـ

ــد     ــل  ل ــتيم ــدما   رمتج ــا  بي ــا  أمه ــه  له ــاش تركت ــ   القم ــتلبي  ارتكب

لـب خطأ  مادحا مـ   حـق  الخنـد   حيـو  القـت  كـل مـا تبقـى مـب أقمشـه 
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ليهــا  خنــد  المحفــور ورأهــا  احــد كبــار البلجــورا   وحكــم  عالمــ   تبــا   

ــا . ــالنف   أيضـ ــورا بـ ــيب أب   بلجـ ــب الصـ ــا  لكـــب  مـ ــيش  بهـ ــيط اليـ بهـ

ــا ــ  أي ــأقلم  م ــام  متت ــاف  واي ــةالجف ــدا   المجاع ــل جي ــل أب تيم ميجــب علي

 وتومر مب  قوت  يومل لك  تهتطي  النجا   .

ــه   مـــب  منزلـــ     ــالـــ   اعـــيش مأنـــا قـــد خصصـــت غرمـ ه بمفـــرد    بـ

 الطيام والشراب .  لتخزيب 

أب  يمضـــ   مـــب أيـــام كـــل بلجـــور   هدمـــه  مـــب اليـــيش عليهـــا  هـــو 

ــاف ــة الجف ــق  أو   والمجاع ــ   دوب  عوائ ــب الصــفات الت ــداب  صــفة م مق

 .عمل على تجمييها 

وبصــفت   المهــيله  االولــى  واألخيــر   عــب بيــض االمــاكب مــ  بلجــورا   

لهــم  حيــو  كــوال  البــاقيب وعــب بيــض  مــب يييشــوب بهــا  .  مــاعتبرن  

ــنهم   ــت بي ــى ووقف ــبم ال ــى وحضــرتها   والحــدو أل ــرل مناهــبة ال أنــ  ال ات

أبـــو  وأوز   علـــيهم   بيـــض  مـــب االمـــل الخـــا  بـــ  حتـــى يتفرغـــوا  

ــل   ــزانهم تل ــب أح ــا م ــو    تنجــيهم مم ــى هــياد  وق ــا ال ــا جمييه ويحولوه

 أضرار ..   قد يصيبهم 

ــ   ــى االرض   مــب صــفات   مقــد تــرل ل ــه  عل ــى بلجوري ــا  ا   أغن وهــا أن

ــل .  ــو    واالم ــب  الق ــهور م ــياد  وش ــب اله ــنيب م ــ   ه ــب أب ــا م وغيره

واب  وقــد محــى الحــزب مــب حيــات   واتمنــى أب أظــل هكــ ا .. الصــفات

 كل مب  يتجرأ على أخ   صفه من   .. أكوب  ا عزيمه عاليه المن  

أقــر   بيــض تلــل القواعــد التــ  تقييــد حركتنــا وتصــرماتنا . مأنــا أحــب أب 

اكـوب حــر  مــ  كــل شـي    حتــى مــ  اخــ  قراراتـ  الشخصــيه لكــب طبييــة 

ــ ــت  لـ ــاحر  منيـ ــل بلجـــورا الهـ ــيت  لكـ ــد وضـ ــه أ  ل مقـ ــوم بـ ــي  يقـ شـ

ــل  ال  ..  ــل هــ ا   و تمــنيهم  مــب مي ــأمرهم بفي ــوائ   هــريه  ت شــخ  ل

ــنهم  يواجهــوب ميركــه قهــو   ــيب  هــنووب اقامــة عــرس  بي ــى كــل اثن ميل
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ــ   ــى يصــلوا م ــوائ  حت ــل الل ــ  تل ــد م ــب يول ــدوب   م ــى مايري ــه  ال النهاي

ــور  خروجــه  مــب  ــا ببلجــورا  تصــيبه  طبييتهــا الهــاحر  م بطــب أمــه  أم

يكـــوب     متحـــررا بيـــض  مــب يولـــد خارجهـــا  ثــم يـــأت  لليـــيش بهــا   

ــه    ــ  قرارات ــي  م ــيشالش ــأت  للي ــد  أب ي ــب يري ــب  م ــد   ؟؟ .  لك ــا مق هن

وحفــروا  أغلــق كبــار بلجــورا  كــل الطــر  والمــداخل الهــريه عــب بلجــورا 

خنــد  حولهــا ليمنيــوا أحــد مــب الوصــول   اليهــا او الخــرو  منهــا  . ولــم 

ــ   ــريه الت ــر  اله ــض الط ــو  بي ــى ه ــدوب  يتبق ــدما يري ــا عن ــأتوب منه ي

النهــب والهــرقه مــب خيراتنــا  ثــم ييــودوا الــى بالدهــم الــ يب  عملــوا علــى 

ــ   اصــــالحها   ــفات  و جيوشــــهم  تفــــو  جميــ ــل الصــ ــا     بكــ وتقويتهــ

 وال يهتطي  احد أب يقف امامه اض  االخر   مه  قويه جيوش االر

 للحروب والميارل  .  المخصصة  واآلالتكل   الميدات    وبها 

ــر ــب  م ــم م ــلوا  مك ــنهم مش ــا لك ــوف  أمامه ــت بيــض االراضــ  الوق      حاول

ــيال ــيهم    ءمهـ ــت علـ ــزم  أال  ا ا  حلـ ــب يهـ ــا   لـ ــوب  جيشـ ــار   يمتلكـ الكبـ

  .لينه  تبيدهم  جمييا 

ــابي   ــا بالمصـ ــورا بأكملهـ ــاء  بلجـ ــاء وتضـ ــأت  المهـ ــتيلةيـ ــ      المشـ مهـ

 عادتنا .  نحبها  مضاء    طوال الليل  . . 

ــابي   ــل  المص ــط  تل ــتيلةمق ــه  إال     المش ــا   ال ييرم ــا  خ ــا دمئ ــل له تجي

ــب  ــارات  م ــدأ  هــكانها بالزي ــم  يب ــب ث ــا   وم ــشء  به ــةن ــأت     اليائلي ال ي

ــل  ــ هب  ليقابـ ــب يـ ــنهم  مـ ــالخرو  مـ ــه  بـ ــل عائلـ ــوم كـ ــاء   اال  وتقـ مهـ
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..   اصـــدقاء   مـــ  المكـــاب الـــ   اعتـــادوا اب يتقـــابلوا بـــه مـــب صـــغرهم 

 .. ت ويبدأب  همرهب اما النهاء متجتم   عند إحد  الهيدا

ــبة ــيب   وبالنه وجميــ  اصــدقائ  الــى أب  يحــل لــ   أ هــب لمقابلــة  نيف

ــف ال ــل منتصـ ــا  ليـ ــد  منـــا ال منزلهـ ــادر كـــل واحـ ــم تغـ . لتهـــتطي   ثـ

أل  شــــاب أب يفــــوت   االهـــتيقاظ   مبكــــرا ليملهــــا   مهنـــا  ال يحــــق .. 

   .. ا ا كاب هنال دا    ل لل ال ا عمل يوما واحد  دوب 

 دالهي.  يتمثل الجانب المظلم البشر  م  بلجورا م  

 روكس( )نيوب

ــالميب  ــورا الظ ــام  بلج ــد  حك ــ   أح ــل م ــ    ظ ــد ال ــاكم  الوحي ــو الح .  مه

 .. مهتوطنا  ميها  .  وييتبر خليفه  للباقيب هنا . بلجورا 

هــو وجنــود   ونهبــوا  حــيب   دلــف  الــى    ميــ   همــا ميلــ..  لــب  انهــى 

..   وكثيــر مــب  الوقــائ     الهــياد اشــهر مــب  ةثالثــعــب   دمــا يزيــمنــ   

علــى   قال تطبــمــ  حــق كــل بلجــور   لكــب  اللــوائ    جريمــةالتــ  تيتبــر 

 الكبار الظالميب  هنا . 

ــد       ــادات وتقاليـ ــب عـ ــا  مـ ــا بهـ ــورا  ..  ومـ ــ  بلجـ ــل  هـ ــا  تلـ ..  اننـ

مـــ  او بـــدوب     للنهايـــةلـــى كـــل حـــال  مـــ  المكـــوو  بهـــا  هـــييدوب  ع

الظــالميب  .. لكـــب     حتمـــا هـــيأت    يــوم   وتهـــود  ميـــه الحيـــا  امـــام 

 الظالميب  واميالهم ....
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            بيهاب                            

ــا    ــم   ومغطـ ــر   الحجـ ــه  كبيـ ــد  قبيـ ــوب  يرتـ ــود اللـ ــل     أهـ ..    رجـ

 تكالحيوانــالرأهــه  ،  يضــحل   بصــوت   غيــر مــري   وتظهــر انيابــه 

ــة ــم   المفترهـ ــد    وظلـ ــل ..   وحـ ــل  الرجـ ــدمر  لـ ــر  يـ ــوء  أخضـ .. ضـ

يـــأت    مقـــراء  و  ووجـــو    بيضـــاء ...  ثـــم  الـــى   باإلضـــامةوظـــالم ..  

ــ ــامه  ف  ..   وحـــش  مخيـ ــا واهـ ــه انـ ــرب منـ ــديب.   ونهـ ــى    راقـ بأقصـ

 ورائنا  ..  وأخير  تخلصنا  منه ..  يرقدهرعه  وهو  

لــ   .  نبحــو  عــب   بالنهــبةأصــبحنا مــ  مكــاب  يبــدوا مريحــا نوعــا مــا 

..  كــل مــب نــراهم  مشــغولوب لدرجــة    دال نجــأحــد  لنتحــدو ميــه  لكــب  

ــدما  ــم  ال يقفـــوب عنـ ــدثوبأنهـ ــهم  ..  يحـ ــا بيضـ ــاب  يـ ــ ا المكـ أحببـــت هـ

مهـــال   لقـــد   ...  مضـــطربة...  لكـــب  اشـــير  بهـــز    داخليـــه  اهـــامه  

  المــر يــا اهــامه مــب جديــد  لكــب تلــل  أرقــدعــاد الــوحش مــر  اخــر  هيــا 

ــه اهــر  مــب  ــد.. هيــا   الماضــية المــر يبــدوا انــه هــيلحق بنــا ..   إن  ارق

ــا ... ال ..  ال .. ــرعه   ... هي ــامه بأقصــى   ه ــا اه ــا   ي ــا ...  هي ــل بن تمه

يبحــو  عــب  اتركنــا وشــئننا    حــاول  الــتخل  مــب يــد   يــا اهــمه   أنــه 

ــه  ــا  ب ــو   هــتطي ال اشــيى  ليحطمن ــه مهــو ق ــالت من ــةاالم .  مهــال   للغاي

 مهال   
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ــ  ــل  صــخور  ح ــه  يحم ــا اهــامه  ان ــا انظــر ي ــد   ال ال    ادال تحطمن ــ  ي    م

اصــب  الجــو  مــب حولنــا  وكــأب بــه  غبــار    الهــواد ال تفيــل هــ ا    ...  

ــمينا  واخيـــر   ــد يهـ ــاب  وال احـ ــرخةيملـــ  المكـ ــة....  صـ ــدش    عاليـ تخـ

 ........ ياله  مب كابوس   مرعب . الحنجر  خاليا 

ــب  ــا م ــد  اب اقتربن ــدو  بي ــا ا ح ــب  وم ــب   نح ــة  ، مهــال   أي ــر حام   الحف

حملنــا  الــى   لــل وأيــب النفــق والغطــاء الغريــب   أيــب نحــب  ومــب الــ    

يبــدوا عليــه  المنــزل القــديم   ...   وايــب اهــامه  ؟؟ نيــم  انــه ينــام هنــال  

 ..   إليقاظهاالرها   .  لكب  هأ هب   

ــا     ــد أب ابتليتن ــ   بي ــه ل ــا  اهــامه    هــ  اول حرك ــ   باتج ــت  حركت كان

ثــم  أيقظتــه   ، هــو أيضــا ال ييــرف مــا الــ   اتــى   اقتربــت منــه    الحفــر 

 بنا الى هنا   

 ثم  هألن   هل تت كريب شيئا  مقلت  له 

 أخر ما ات كر   هو انغال  الغطاء  علينا  مقال -

 نيم  وانا  االخر  ال ات كر  شيئا -

 :ابتليتنا  مرد  الحفر مأخبرته   قائله  ليل 

ــب  - ــل  لك ــا حــدو  بالفي ــ ا م ــم  ه ــب ني ــا م ــ   ادخلن ــزل  ال ــ ا المن ــى ه ال

ــكاب ــأهول  باله ــر  م ــه غي ــدوا وكأن ــديم يب ــبكة  الق ــا ش ــوت .. م ــ  الينكب م

ــاب  ــل مكـ ــة كـ ــار   واألتربـ ــ    والغبـ ــية تملـ ــزل      األرضـ ــاو المنـ ــل اثـ وكـ
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ــا   ــل المكــاب   ..   وقفن ــا   نحمــل اغراضــنا ونتحــرل مــب  ل لكــب  هيــا   بن

 مكاننامب 

ــد  حملنـــا اغراضـــنا وحقائبنـــا    المكـــاب مظلـــم  وال يوجـــد شـــيا  و  واحـ

ــمس  ــوء الشـ ــزل       ..   لضـ ــ  المنـ ــوات  مـ ــية خطـ ــرنا  بضـ ــد أب هـ بيـ

ــنفتحها    ــا  ه ــا  حتم ــق   داخلن ــه   ..  متهــرب القل ــاب غرم ــى ب وصــلنا  ال

ونــدلف  اليهــا  لكــب  مــا الــ   ينتظرنــا   بــداخلها   عنــدها  وضــ  اهــامه 

ــد   ــام ي ــم ق ــاب   ث ــبض الب ــى مق ــعل ــة هبأنزال ــة بحرك ــت     بطيئ ــى   م حت

ــم  ــاب مظل ــاب  المك ــةالب ــه   شــ ءونبحــو  عــب   للغاي ــ كرت ان لنشــيله  مت

ثــم  هــرنا بضــية  ه لاشــيمــت بإقو  مأحضــرتهمــ  حقيبتــ   يوجــد مصــبا  

ــل  ــوات داخ ــةخط ــب   الغرم ــب الكت ــر م ــدنا الكثي ــةموج ــات      القديم واللوح

ــا   ب ةالمرهــوم..  ــه  ال نفهــم مين ــوز  غريب ــا  اشــكال ورم ــات  ه .. وبردي

 بها  رهومات  لبيض االشخا   يبدوا  وكأنهم أصحاب المنزل  .      

ــب  ــا  م ــةمخرجن ــر     الغرم ــه أخ ــى غرم ــيب ال ــا  ..متجه ــا أليه ــى دلفن حت

 موجـــدنا بيـــض الزجاجـــات التـــ  تحتـــو  علـــى  مـــواد مختلفـــة االنـــوا 

ــاه   ــرف مـ ــم نيـ ــواب لـ ــا    وااللـ ــدوا وكأنهـ ــب  يبـ ــب الخشـ ــناديق مـ وصـ

ــداخلها    ــراو  بـ ــل  تـ ــرب   تحمـ ــم نقتـ ــب  لـ ــا...  لكـ ــا    منهـ ــل غادرنـ بـ

عظـــيم  أييقـــل  أب متجهـــيب الـــى اخـــر    .. يالـــه مـــب منـــزل    الغرمـــة

ــل  ــزل   تلـ ــ ا المنـ ــل هـ ــرل  أهـ ــاحةيتـ ــة المهـ ــادرو  المنظمـ ــم   اويغـ .  ثـ

ــاب  ــب ب ــا  م ــةاقتربن ــا    الغرم ــى  بابه ــةموجــدنا عل ــم  أربي ــوز  ل ــب الرم م

ــل  ــاب ودلفنــا داخ ــامه الب ــت  اه ــدها  م ــر   عن ــ  االخ ــا ه ــةنفهمه   الغرم
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مــو   مكتــب مــب   متراصــةمحكمــة القفــل   مــب الصــناديق  أربيــهموجــدنا 

  وكأنهــــايبــــدو  همــــا تحتــــمغطــــا   بغطــــاء شــــفاف  يظهــــر   الخشــــب 

ــدراب  ــى جـ ــا الـ ــم نظرنـ ــه     ...   ثـ ــه  ميينـ ــوعه  بطريقـ ــةموضـ   الغرمـ

منهــــا   الحهــــابيةبيــــض الكتابــــات  واالرقــــام   مــــدوب عليــــهموجــــدنا 

ــارز  ــا البـ ــور  ومنهـ ــاالمحفـ ــراء    ومنهـ ــا    قـ ــوب محاولنـ ــض المكتـ بيـ

ــات  ــ   الكلم ــى اب  توصــلنا م ــةال ــراء  النهاي ــ لق ــات  بيضــها  وكان ت الكلم

ــياد :  ــر    هـ ــال ،  ومـ ــو    ، جمـ ــزبقـ ــير  .   ، حـ ــل قصـ ــا جمـ  ييقبهـ

مــب القــو     وقــرب  متفــر ونصــف   والفــر  الهــياد مــب  قرنــابكانــت    

علــى القــروب وقرانــاب  هــنوات  مــب الحــزب مقهــمه  تهــ  يتوهــطها 

 والقروب مب الجمال  يوزعوب على الهنيب

ــا  ــيئا منه ــم ش ــم نفه ــدنا  ل ــقف  موج ــو اله ــى  حي ــى االعل ــا ال ــم نظرن  ، ث

ــه   ــه ميين ــومه بطريق ــمه مره ــندو   ره ــل ص ــى ك ــى أعل ــندو   أعل الص

.. مجموعــــه مــــب االشــــخا  ظــــاهر  علــــى وجــــوههم مالمــــ  االول  

ــبيض الهــياد  ــ  بيضــهم ال ــر  يتراقصــوب م ــى الصــندو    .  ،والف وأعل

ــو    ات اجهــام ضــخمه  ــيهم  الق ــر عل ــب الشــباب ظه ــه م ــان   مجموع الث

ــم  .  ،  ــال  بهـ ــب يتحـ ــوب مـ ــار   يفتكـ ــارز  للخـ ــالت  بـ ــى وعضـ وأعلـ

... مرامقهـــا الحــــزب  ..  شـــاحب وجههــــا   إمــــرا ..  الصـــندو  الثالـــو

.. ولــيس لــديها مــب يرمــ  بــدت وكأنهــا  علــى وشــل أب تنهــار مــب البكــاء 

ــل  ــا ثق ــا  عنه ــا.  ، أم ــا  وهمومه ــ    بالنهــبةالحي ــو   للصــندو  الراب مييل
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ــا الصــغيرات والنهــاء  ظهــر علــى وجــوههم الجمــال  تمجموعــه مــب الفتي

 .  للغايةمغريوب  وعلى اجهادهم مظاهر الغراء  مهم حقا..  

ــب  ــا م ــدها خرجن ــةبي ــمس   الغرم ــب اشــية الش ــرا  شــيا  م ــا أخي ــم رأين ث

 يــدخل إلينــا مــب ثقــب صــغير  يتوهــط بوابــة  كبيــر  مصــنوعه مــب الميــدب 

ــتطي ــو    ال يهـ ــه القـ ــت لديـ ــا  اال  ا ا كانـ ــخ  أب يفتحهـ ــةأ  شـ  الكاميـ

ثــم وصــلنا اليهــا كانــت محكمــه  بقفــل  ممــد اهــامه يــد   ماهــرنا  باتجاههــا  

حتــى   ثــم أزاحــه للخلــف  مهــاعدته أنــا مــ  مــت  البــاب     علــى المقــبض

لنــا بيــد الظــالم  بالنهــبة للغايــةمتحنــا   لكــب أشــية الشــمس  كانــت شــديد  

ــه ــا مي ــأمرن  اهــامه أب أ ... الــ   كن ــا للخــار   وميــ  الحقائــب  دم لــف أن

بــه لكــب وامقتــه  علــى  رمــا يفكــوأخبرنــ  بأنــه هــيتبين  . لــم أكــب أعــرف 

ــى  ــدلفت ال ــق الفــور  م ــ  وأعــاد غل ــاب ورائ ــق هــو  الب ــا أغل الخــار  بينم

القفــل  مــر  اخــر .  منظــرت حــول    ألكتشــف طبييــة المكــاب   الــ   

تماثيــل مــب كــاب ييتبــر قصــرا  قــديما ألحــد الملــول   بيــد  مــا رأيتــه  مــب 

ــر  ــر كبيـ ــدخل  القصـ ــيومهم   ومـ ــاملوب هـ ــوب  حـ ــال يقفـ ــدب  ورجـ الميـ

أحـــد   ال يهـــتطيامتـــار ضـــية بومحـــاط بهـــور  يبلـــ  ارتفـــا      للغايـــة

ــام  ــى االمـ ــرت الـ ــلقه  مهـ ــلم   ات  تهـ ــة هـ ــى  حامـ ــبحت علـ ــى أصـ حتـ

بــالنزول درجــه تلــو  االخــر   حتــى رأيــت مبــدأت    للغايــةكثيــر  درجــات 

متقابلنــا أهــفل الــدر  محمــل  مــب أحــد جوانــب القصــر إلــ  أهــامه قادمــا  

ــد  ــر   ونجــد أح ــا لنخ ــ  هيــا بن ــراض وقــال ل ــ  األغ ييــود بنــا الــى من
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ــا  ــى ان ــى ال ــاب عل ــا ك ــا   مم ــقمنازلن ــال      أوام ــا  الهــور الي مهــرنا   اتج

 مقمنا بفتحها  ثم   دلفنا الى خارجه   ..    الفوال يةلنصل الى بوابته 

ــوت  ــل البي ــراز تل ــدتنا  وال ط ــ   ليهــت بل ــا    مه ــا م ــب نوع ــاب  غري المك

ــا   ــا مـ ــيه نوعـ ــوار  واهـ ــا   الشـ ــةكبيوتنـ ــازل  مليئـ ــةبالمنـ ــب  المبنيـ مـ

اشــجار وارضــيه  بداخلــه..  يحــاط  كــل منــزل بهــور مــب الخشــب  لخشــبا

خضــراء   ات مهــاحات منزرعــه  . يقــف  أمــام بيــض المنــازل  عربــه 

ــل   ــدمها  خي ــبيه  يتق ــل  .. خش ــيله للتنق ــا  وه ــدت وكأنه ــر  ب ــر  ظه وأخي

ــخا ــض االشـ ــا    بيـ ــا مـ ــاء نوعـ ــم  غربـ ــوب  هـ ــهم  يتجولـ ــ  مالبهـ مـ

ــديثهم ــيه   وحـ ــل واهـ ــدوب بناطيـ ــيرهم    يرتـ ــ  هـ ــهومـ ــا  واح يـ أغلبهـ

ــوب  ــوداء الل ــاقهم  مصــنوعا   ه ــط ه ــل يتوه ــا  طوي ــال ميطف ــوا البنط ييل

ــد  ــب الجل ــاشم ــب القم ــام أو قميصــا  م ــا  أحــد االشــخا   وق ، هــرنا باتج

ــا    اهــامه بالتحــدو ميــه   ــأخبر   بميلوماتنــا  وأنن ــا عــب م ــى هن ــا ال جئن

ــل   ــه الرج ــرد علي ــأ .. م ــق الخط ــهطري ــط عــب مكاننــا  بان ــم  ق ــم يه .. ل

.. إيـــب  نـــ هب  ال نيـــرف    البلـــد تلـــل  متركنـــا  وتجولنـــا مـــ  شـــوار  

يحــاول  تهــلق ظهــر أحــد الخيــول   لكنــه  عنــدها رأ  أهــامه أحــد االطفــال 

موقـــ  الطفـــل علـــى االرض    مفاجـــأ متحـــرل الخيـــل حركـــه لـــم يهـــتطي  

ــد   ــرخت إحـ ــه  مصـ ــه بأقدامـ ــاب أب يدههـ ــاد الحصـ ــاب مكـ ــفل الحصـ أهـ

ــيدات  ــرخةالهـ ــه  صـ ــا واتجـ ــنا وحقائبنـ ــامه اغراضـ ــألقى أهـ ــتنجاد مـ اهـ

ــى ا ــرعا ال ــفلمه ــب أه ــه م ــل ألنقــا   واخراج ــل طف ــ   الخي ــل  مقط ل الخي

ــب  ــه م ــف امامــه كالهــد ومني ــا اهــامه وق ــى أن ــاد أب يهــرب ال رباطــه  وك
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تحمــل ابنهــا ورورقــت عيناهــا  مــب شــد    الهــيد أتــت  عنــدها ..  الهــرب

ــنت   ــا احتضـ ــا رأت مـ ــامه مـ ــات   أهـ ــبيض الكلمـ ــت بـ ــا  وتممـ وأدخلتنـ

عنــدها     النهايــةلكــب مشــل مــ   .. بمنزلهــا  بيــض مقاومــه بــرمض أهــامه

جلهــنا علــى دلفنــا الــى داخــل المنــزل حيــو كــل شــي  مكــوب مــب الخشــب 

ــب الجلــد  ــض الحلــو  وعصــائر لــم أرائــل منجــد  م ــرت لنــا بي . وأحض

ــم جائــت الهــيد  وإبنهــا  �� ولناهــا مــ  النهايــهنانيــرف مــاه  لكــب ت .. ث

 وجلهــا مينــا لنتحــدو    وأبنتهــا التــ  تقربنــ  عمــراالــ   أنقــ   أهــامه 

هــت ليوأب هــ    .مأخبرهــا أهــامه أننــا دلفنــا الــى هنــا عــب طريــق الخطــأ 

ــا  لكنهــا نكــرت بيــدم ميرمتهــا أيضــا  ــدتنا وأخبرهــا بمكانن ــا بل ــا داد  قلقن م

ننــا النملــل اال تلــل اال تلــل الحقائــب .. ميرضــت عليــه أبواخبرهــا اهــامه  

ــا ا ــ  منزلهـ ــوو  مـ ــدها والمكـ ــت عنـ ــيد   بالمبيـ ــى أب الهـ ــا لـ ــدبر أمرنـ نـ

إلــى أنهــا  ألحــت عليــه  مأخبرهــا أهــامه بأننــا هــن هب  . مــرمض أهــامه

ونيـــود إليهـــا مـــ  نهايـــة اليـــوم لنكمـــل مهـــيرتنا لكـــب هـــنترل الحقائـــب 

موامقـــت   وقامـــت مـــب مكانهـــا   ثـــم  اتجهـــت اتجـــا  أهـــامه وقالـــت لـــه 

 لــل  ؟؟ مقــال لهــا اهــامه ولمــا ا ...متيجبــت لمــا قالــت  لراحــة يــدأعطنــ  

ــم تنطــق بكلمــه واحــد  ــم مــدت  !! أال انهــا ل ــد اهــامه .ث ــدها وأمهــكت بي ي

ــه  ــت ل ــد  وقال ــى ي ــدها عل ــم وضــيت ي ــال ث ــ  اهــامه  !!اغمــض عين .. منف

ــم ما ــم نفهـ ــا لـ ــد  تلكننـ ــت  ريـ ــت  وقالـ ــوان  انتهـ ــية ثـ ــد بضـ ــا وبيـ .. لنـ

ــ ــرف منهـ ــت أب اعـ ــ ا  محاولـ ــى هـ ــت مينـ ــرور الوقـ ــتفهما بمـ ــا هـ ا لكنهـ

ــ ــت وقالـ ــل ت رمضـ ــتيرماب كـ ــيكما وهـ ــه بنفهـ ــا التجربـ ــ ءخوضـ ..   شـ
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وقالــت الهــامه خــ   خيلــ  وتجــول بــه  حيثمــا تشــأ  مهــو لــل مــب االب  .. 

.. وتركنــا حقائبنــا  عليــه ا ا رمــض  الهــيد رد بــموامــق اهــامه النــه علــم  

ــه   اوأغراضــن ــى يــدا  أهــامه ورقبت ــا مــب المنــزل  موقــ  نظــر  عل وخرجن

 .   شــراييب الــدم بهــا توانتفخــتماهــكا وقــو   ازدادتوكانــت كأنهــا قــد 

ــ ا ام ال  ــظ ه ــد الح ــاب ق ــم إب ك ــر أهــامه   وال اعل ــم أخب ــ  ل ــم هــرنا  لكن ث

ــى  ــا ال ــه  وخرجن ــل مفــل  اهــامه عقــد  وامهــكه مــب رقبت ــى الخي ــد ال  البل

مــ  هــكانها الــى أب    شــوارعها .. ونتحــدو أخــر  نتجــول مــ مــر  

داخـل المنـازل   حـدو أمـرا عجيبـا رأينـا كـل مـب مـ  الشـار  يـ هبوب الـى 

امــاكب عملهــم  حتــى حــل الصــمت مــ  المكــاب ولــم يبقــى هــو  ويغلقــوب 

ــامه  ــد أهـ ــكت بيـ ــب  . متمهـ ــخام  نحـ ــود ضـ ــض الجنـ ــى بيـ ــاء  اتـ ومجـ

ــدهم بيــض الهــيوف  غلظــ االجهــام   ــأ وأهــلحه الوجــو  يحملــوب بي  ميب

ــد  ــى اح ــه ال ــو  بالغ ــامه بق ــ  اه ــدها دمين ــا  عن ــوب امامن ــارود  يتجه بالب

جوانــب الشــار  ووقــف هــو امــامهم الــى أب وصــلوا اليــه وقــالوا لــه لمــا ا 

 أيها الشاب لم تختفى 

ــود  ــد الجنـ ــال أحـ ــأ  مقـ ــب أ  خطـ ــم ارتكـ ــى لـ ــا ا اختفـ ــامه ولمـ ــرد اهـ مـ

ــ .. مــرد أهــامه باهــتهزاء  لــو عملــت مــا  م تيــرف مــب نحــب بهــخريه  أل

 وقت  ميكم .  ألضي كنت 

ــدها  صــوت الجنــود مــ  حــيب تحــرل احــدهم قــائال اتهــزء مــب  ازدادعن

ــود  ــيد جن ــوب اله ــ ا .. ني ــوب ه ــوب ني ــب يك ــامه وم ــرد اه ــد م ــه أح ملكم
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ــوب   ــ ا ني ــائال ه ــه ق ــى وجه ــود عل ــامه !! الجن ــه اه ــرد ل ــةم ــا  اللكم لكنه

 قائال وه ا أنا ..  للغايةكانت شديد  

مهــقط الجنــد  علــى االرض وهــالت الــدماء مــب ممــه متحــرل كــل الجنــود 

ــه وقــف مــ  المنتصــف  ال  يهمــه ميــا يصــوبوب ضــرباتهم الــى اهــامه لكن

ــد  أخــر مــ  وجهــه لكمــه تهــببت مــ   ــام بلكــم  جن هــقوط مــا يفيلــوب وق

هــو يصــوب  مدميــه علــى رأس الجنــود و .. ثــم قــام احــد   األماميــةاهــنانه 

ــام شخصــا ...  عــال اهــامه مصــرخت  بصــوت  ــى اب ق ــيهم إل واهــرعت ال

ــام  ــيهم وق ــل اب اصــل ال ــ  قب ــى مم ــد  عل ــا بوضــ  ي ــ ب م ــد  بج ــى أح ال

ــازل  ــب أالمنـ ــائال  لـ ــ  أقـ ــرت!!  يكـ ــزل منظـ ــل المنـ ــا داخـ ــم دلفنـ ــه  ثـ  اليـ

ــدتها  ــا  موجـ ــه  متـ ــ  وجهـ ــرخت مـ ــا   مصـ ــب عمرهـ ــرينات مـ ــ  اليشـ مـ

ــت  ــاب المنــزل حتــى رأي ــا إب متحــت ب ــى اهــامه لكــب م ــه ال وتركتهــا   اهب

ــه  و منصــب وجــا    ــدو وكأن ــاأحــد االشــخا  يب ــاء  بزي ــف عــب أزي مختل

  توقفوا  صوت مرتف  قائال وبالجنود  

حتـى وصــل الـى اهــامه   عبـر   لــل الرجـل بيــنهمو متوقـف جميـ  الجنــود 

ودار حولــه مــ   مــب وجهــه وتقطيــت مالبهــه الــدماء الــ   قــد تهــاقطت 

حتــى توقــف أمامــه  مباشــر  قــائال   ازدراءحلقــه دائريــه نــاظرا لــه نظــر  

 مب انت  

مقـــال الرجـــل ومـــا مينـــى اهـــامه   كـــر أنـــت أم  مـــرد  أهـــم  أهـــامه    

ــى ــه  ؟؟! انث ــى  اهــامه مرأيت ــود مــ   هــخريه  منظــرت ال مضــحل كــل الجن

مـ دادت ضـربات قلبـ    مـ  حـيب  .  مـه للرجـل كيضـم كفـة يـد  ويجهـز ل
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ــاركوب   ــو يتي ــار  حي ــى الش ــت  ال ــ  ا داد غضــبها مخرج ــ  مي ــا  الت الفت

ــوب  ــيد ني ــا ه ــ ا ي ــى ه ــال   يكف ــت بصــوت ع ــود وقال ــ  الجن ــر جمي . منظ

ــيد نيـــوب ــم تحـــرل  الهـ ــا .. ثـ ــا   اليهـ ــتفح إليهـ ــا     .. ويـ ــد الفتـ جهـ

ــه  ــبنظرات ــائال اهر  حالي ــا ق ــى وصــل  اليه ــا  ت ــة.. مرحب ــد  بجميل ــم  البل ل

ها غضـــب مـــازداد ... يـــا حبيبتـــ  اتوقـــ  يومـــا  أب تكـــون  بهـــ ا الجمـــال 

ــائال   ــرد باهــتهزاء ق ــوب   م ــل ياهــيد ني ــودل وارح ــ  جن ــه  . خ ــا  قائل ولم

ا االمـــر ال ادلــف أنــا وأنتــ  الــى داخــل منزلـــل ونتحــدو هــويا مــ  هــ 

.. جـــاكوب ياهـــيد  ولمـــا ال تبـــدهلها  مـــ    : متحـــدثت الفتـــا  قائلـــه

ــل  مضـــحل  ــال الجنـــود بصـــوت كـ ــيد  و ادت  وازداد ... عـ غضـــب الهـ

مصــمتوا مجــددا ثــم نظــر الــى  ...عينــا  لهيبــا  وصــرف عاليــا مــ  الجنــود 

ــائال  ــا  ق ــدوا  حهــنا  :الفت ــف ميكــ   وتركهــا  يب ــى الين ــ  هأضــطر ال أنن

ــائال  اتركــو  . متركــو  وهــاروا خلفــه جمييــا م ــود ق ــى الجن ــاب تجهــا ال وك

ا الـــى عنـــدها اهـــرعنجـــاكوب هـــ ا يمثـــل الـــم لمـــب يدعونـــه  نيـــوب ....

ــا   ــا    ماهــتلقى اهــامه  اهــامه وحملن ــى داخــل منــزل الفت ــه ال ــا ب ــم دلفن ث

ــا  وأحضـــرت بيـــض القطـــب  ظهـــر  علـــى  ــا مـــ هبت الفتـ  مـــور دلومنـ

ــدماء  ــالج الـ ــ ت تيـ ــم  اخـ ــرات  ثـ ــاب والمطهـ ــض االعشـ ــماد وبيـ والضـ

ــاقط ــامه ه المته ــه أه ــب وج ــى م ــامه حت ــس اه ــت مجل ــى انته ــدو  حت تح

ــا  قــائال  مــب  ــم مــ    ءهــيالالــى الفت ــت أنــه الجانــب المظل ــه  البلــد مقال أن

الهـــيد نيـــوب وجنـــود  وكانـــت الشـــمس قـــد غابـــت وحـــل محلهـــا القمـــر  

ــد واشــتيلت  ــازل   الميلقــةبالمصــابي   كلهــا  البل ــى االشــجار وامــام المن عل
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ــت ــت  أنــا  : مقل ــا  ومــا اهــمك  مقال ــدها مصــامحتها له ــدت ي أنــاييس وم

 قائله  وأنا بيهاب 

منظرنــا  كيــف دلفــتم اليهــا ؟؟ كمــا قبــل  مــ  بلجــورا الكنــ  لــم ار :مقالــت  

لقــد   الــى بيضــنا الــبيض انــا واهــامه مــ  حيــر   ..  قطيهــا اهــامه قــائال 

ــد   ــد ي ــه  وش ــا مــب مكان ــب واقف ــل يــا بيهــاب وه ــا وعلينــا الرحي  تأخرن

. مقلــت لهــا نحــب  ثانيــة حــدثت الفتــا  ومتــى هــأراكمهيــا بنــا  . مت  :قــائال 

ــدها  قالـــت ومـــب تلـــل  الهـــيد  اهبـــوب الـــى  التـــ  تركنـــا أغراضـــنا عنـ

.. موصــف لهــا اهــامه  مكـــاب مقلــت   ال أعلــم مــا اهـــمها بيــد  الهــيد 

أحــد أغنيــاء بلجــورا هــتأت  هــ   ..لكــس ه     الهــيد إنهــا  مــردتالمنــزل 

ــوم وهــأراكم  ميهــا  ــا  مومقناهــا وأبنائهــا  مهــاء الي ــى الفــور  ثــم  هبن  عل

ــيد  ...  ــب اله ــ    ..   وم ــورا  ومــا ه ــب  بلج ــق  ع ــوال الطري ــدثنا ط تح

مــا كــل هــ ا   لكننــا لــم نفهــم   ؟؟ هلكــس الهــيد نيــوب ومــب أنــاييس  ومــب 

 .. 

لـــبيض الوقـــت  حتـــى دلفنـــا الـــى داخـــل  أحـــد  تجولنـــا مـــ  الشـــوار    

ــاجر ــا     المت ــا شخصــاب يمرأين ــت فيبه ــا ميل ــوب كم ــيد ل ــ   اله ــس م هلك

ــر  وخــر   ــل االم ــ   ل ــا نتحــدو م ــدها  خرجن ــ لل  بي اهــامه  ماندهشــنا ل

 يفيلــواعــب مــا كــانوا اهــامه  وتحــدو ميــه ورائنــا أحــد االشــخا  منــادا  

ــال  ــه ق ــل   : لكن ــاأب  تل ــ  رأيته ــى  ..الت ــط عل ــاب ق ــاش انه ــا ع ــا م لواله

ــل  ــم رح ــر  التواصــل  ياصــديق   ث ــا ثم ــازدادت   ارضــنا أنه ــا ..  م حيرتن

ــل  ــا تل ــال  م ــامه بصــوت ع ــى صــرف اه ــد مجــددا  حت ــه   البل ــا غريب انه
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ــةمتحـــدثت  لنـــا اب نظـــل وهـــط كـــل هـــ   االلغـــاز االطـــوار كيـــف   الليلـ

ــل  ــب شــ ءهــنيرف ك ــا اهــامه  .. لك ــدبر  ي ــا أب  ن ــى ال  علين ــا حت أمورن

 نكشف انفهنا امامهم 

ــنهم  ــد م ــب أح ــالتقرب م ــا ب ــم  لن ــل مرصــه ته ــى ك ــق عل ــب أب نوام ويج

ــحتــى نيــرف عــنهم  ــا أب نظــل  ..  اليــود اعدوننا مــ  يهــو  دمــا نري وعلين

     . منا الغربةحتى ال نتفر  وتتمكب قريبيب مب بيضنا البيض 
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 أهامه                                

ــقوا تازداد ــا ا ي ــيد   مج ــود اله ــ  لجن ــد لكم ــى عن ــببها حت ــرف ه ــم أع ول

.. لـم أكـب انـا بـل كـاب هنــال مـب يـتحكم بـ  مـب قـو   حتـى بيــض  نيـوب 

 .. لم تيثر عل  كما توقيت  ..  القويةضرباتهم 

ــا خــار  منــزل  ــاييس  .. تغيــرت مــور دلومن ــى أن مالمــ  وجهــه بيهــاب حت

التــ   تبــيب مــد  حبهــا لــ   اللكمــاتأنهــا احتضــنتن  وتممــت بــبيض 

.. متحــدثت مـ  أمرنــا قـائال هنــال  لـل  اال بادلهــلكنـ  لــم أكـب مــارل اليقـل 

أمـــر اوشـــكت علـــى ميرمتـــه قالـــت ومـــا هـــو  قلـــت  لهـــا هـــتيرميب مـــ  

ــل هــيرنا   ــى  المهــاء .. هــ  لنكم ــا ال ــاء طريقن ــس   الهــيد أثن ظهــر هلك

ــب ــه  م ــ  ل ــه  عــب رييت ــاب أشــد غراب ــه ك ــ  الهــماء لكن ــر م  شــرمة  القم

كبيـــر الحجـــم يفـــو  حجمـــه إنـــ ال عشـــرات  منزلـــ   مقـــد ظهـــر وكأنـــه 

اليــه  أمــر هــهل  المــرات  وظهــرت تفاصــيله أكثــر وكــأثر وكــأب الوصــول 

ــه امــا للنجــوم  المحــال   ــر  .. وبقــربهم من ــه أكث ــر عــددها واقتربــت من مكث

ــب االرض   ــربهم م ــمونه   أضــاء  ازدادتوق بلجــورا تلــل  ملــوال  امــا يه

ــب المصــابي  إلضــاء    ــيب م ــاجوا مالي ــا الحت ــربهم منه ــوم وق ــر والنج القم

كمــا هــ  لكنــ   التــ  ظلــت ترامقنــ  مــ  بلــدت  ظلــت األهــئلةبلــدهم وعــب 
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... هــا قــد ه قيــق مــا اريــد الوصــول اليــاجابتهــا  ...  وتحشــيرت بــاقتراب 

... مقالـــت هلكـــس   اطرقـــ  بـــاب المنـــزل يابيهـــاب  الهـــيد ظهـــر منـــزل 

ــى أب  ــا  ال ــت خلفه ــا مبقي ــا ان ــزل ام ــاب  المن ــت هــ  لتطــر  ب حهــنا   هب

ــت  ــةمتح ــتقب الهــيد  ابن ــس واه ــور دلومنــا لهلك ــر   وم تنا وكأنهــا اول م

ــزل  ــى داخــل  المن ــا ميهــم   ال ــل هــييد بمكوثن ــاب الك ــا ك وجــدناهم بانتظارن

كـــاب  .. وبيـــدها أحضـــروا لنـــا الطيـــام  مـــ  منـــزل واحـــد لبضـــية أيـــام 

الــى الخبــز وبيــض الجـــبب  باإلضــامة  مكــوب مــب عهــل أهــود اللـــوب 

ــوائل  ــا وهـ ــب  كأنهـ ــنا نحـ ــدها جلهـ ــروبات ..  بيـ ــوا  المشـ ــب انـ ــو  مـ نـ

جيلـــت االجـــواء مـــب التـــ  واضـــواء المصـــابي    المائـــد علـــى  الخمهـــة

هلكـــس   الهـــيد وجهـــت لنـــا وأثنـــاء تناولنـــا للطيـــام  حولنـــا أكثـــر دمئـــا 

ــه عنهــا  تيــرف تهــتطي  أب التــ  بإجاباتهــا   األهــئلةبيــض  ــل مــا نخفي ك

أعمــل لــد  شــركه كنــت أجيــب عــب بيضــها  بــأنن  أدعــى اهــامه  مهمــ  

ــ    ــل ه ــدهم ك ــب عن ــم يك ــ ا   ل ــنفط ه ــا ال ــت  وم ــنفط .. قال ــتخرا  ال اله

ــورات  ــا التط ــا بأنه ــاد مأخبرته ــل المصــابي  .  الم ــا تل ــيلوب منه ــ  تش الت

بيهــاب  مقالــت يبــدوا وكأنهــا زوجتــل .. مــأحمر وجــه  وأخبرتهــا بــأب تلــل 

بيهــاب مــ  قــدم   لكمتنــ  اكــ لل. عنــدهأمــرا بيهــاب خجــال .. مقلــت لهــا 

 بيدها  خجل له مب  تما تيرضلشد    مب أهفل المنضد

ــألت  ــيد هـ ــا  الهـ ــب مكاننـ ــب أ؟؟ عـ ــومـ ــابتن  يـ ــب مأصـ ــر ب نحـ ف  الحيـ

ــة ــ    اإلجاب ــا م ــ  أخبرته ــةلكن ــل  النهاي ــأنن  هــأخبرها بك ــدما  شــ ءب عن
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ــاييس  ــرمتم أن ــل ع ــه وه ــ  دهش ــردت م ــاييس م ــى أن ــ هب ال ــت ن ــم. قل ني

  .الى الهيد نيوب باإلضامة

 !تدهور هيئتل االب ا ب عرمت هبب : قالت 

ــ  قــد  ــ  بيــض  اللكمــات لكن ــود  م ــ  جن ــد اشــتبكت م ــرددت قــائال  لق م

 ! للغايةيبدوا وكأنل قويا  : قالت    النهايةانتصرت عليهم م  

ــت   ــيدت   :مقلـ ــلل هـ ــ ا بفضـ ــمتت هـ ــيئا مصـ ــت شـ ــ  علمـ ــت أننـ .. مظنـ

مـــ  لقـــد  اعـــددنا لكـــم غرمـــه قائلـــه :  لـــبيض الوقـــت وبيـــدها تحـــدثت 

ــو   ــابق اليلـ ــكم  الطـ ــا أغراضـ ــينا بهـ ــب ووضـ ــأت  مـ ــد أب نـ ــار  وبيـ زيـ

ــيدابيهـــاب  ــا  اصـ ــة.. متممـــت  الراحـــةقهـــطا مـــب  التنـــالو إليهـ  بالموامقـ

ــيد  ــأنن  هأص ــدها أخبرتهــا ب ــدل بي ــةثيــاب   ألب ــم   المتهالك ــل  ث ــود تل أع

ــةعلــى الفــور موامقــت بيــدها تركــت بيهــاب  هلكــس يتحــدثاب  الهــيد  وابن

ومــ   الخشــب حتــى الهــلم يــ  أركــاب المنــزل مكــوب مــب جموصــيدت أنــا .

ــور أب وصــلت  ــه  م ــا حول ــه مصــبا  يضــي  م ــه  موضــو  ب كــل جــزء من

مقــد تركوهــا مفتوحــه دوب   الغرمــةالــى الطــابق الثــان   هــرت باتجــا  

موضـــوعه  يرهـــا مـــب الغـــرف بيـــدها دلفـــت داخلهـــا موجـــدت حقـــائب  غ

ــى أرضــيه  ــل  الغرمــةعل ــه  شــ ءوك لكــب حــدو  رائيــةمــنظم وميــد بطريق

مجهـــز  بهـــرير واحـــد مقـــط يالهـــا مـــب  الغرمـــةمـــاال أتوقيـــه   ... مقـــط 

ثــم  بــدلت هــياب   ..كارثــه  ال أعلــم مــا هــتقوله بيهــاب عنــدما تيلــم بــ لل 

متقـــدمتنا أنـــاييس جميـــ  جـــاهز  لزيـــار  هبطـــت علـــى الفـــور موجـــدت ال
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  للغايـــةهلكـــس بيـــدها بيهـــاب وأبنتهـــا اللتـــيب  أصـــبحا أصـــدقاء  الهـــيد 

ــا  ــبوأن ــيد  واب ــس  اله ــمى هلك ــ   يه ــال ــبهم ببضــية ب ب ــوات  نيق خط

ــدوا  ــليا  يب ــا   مه ــانوعــا م ــه مضــي    وقريب هيصــب  صــديق  المفضــل ألن

ــة ــتألت بهــكاب بلجــورا  للغاي ــد ام ــا الشــوار  مق ــدوا أب .. أم ــنهم يب ــل م  ك

 هو االخر . زيار لديه 

لكننــا رأينــا  لــل  البدايـةالــى منـزل   أنــاييس لــم نرهــا ف .. عنـدما وصــلنا 

الخيل الـ   هـرب  هـو االخـر عنـدما وجـد جنـود الهـيد نيـوب  لكـب يبـدوا 

ــر ــو االخ ــه ه ــكت ب ــاييس امه ــر  أب أن ــا تخ ــدها رأيناه ــه .. بي ــا متمم إلين

ــاب  ــو مكـ ــزل حيـ ــل المنـ ــى داخـ ــا الـ ــم دلفنـ ــب  ثـ ــات الترحيـ ــبيض كلمـ بـ

متــا  أخــر  يقتــرب عمرهــا مــب عمــر أنــاييس  يبــدوا أب الجلــوس موجــدنا 

ــ ــار ل تل ــتكوب  الزي ــض ه ــاييس بي ــيلت أن ــدها أش ــا .. بي ــا م ــليه نوع مه

ــد إضــاء   ــة الجــو وتزي ــب تدمئ ــد م ــةالمصــابي  لتزي ــ   الغرم ــم جلهــنا م ث

مـــ  المنتصــف بيـــض االدوات التــ  لــم أعـــرف مــا هـــ  حلقــه دائريــه  

ــامة ــم  باإلضـ ــا  .. ثـ ــات الميـ ــى زجاجـ ــ   ازدادتالـ ــات مـ ــةالهمهمـ  الغرمـ

يتحــدو كــل اثنــاب مــ  بيضــهم الــبيض أمــا أنــا مبقيــت صــامتا وشــاردا مــ  

ــل  ــ   لـ ــى أب قطـ ــت إلـ ــبيض الوقـ ــار  لـ ــرود أمكـ ــيد الشـ ــس  الهـ هلكـ

ــنكم كــل  ــرف ع ــت لني ــد حــاب الوق ــ ءوانــاييس قــائليب  لق ميلــى كــل  ش

عــب كــل غريــب يــرا  بهــا . منظــرت  كــال  مــب  همــا يكفيــييلــم بلجــور  أب 

 األهـــئلةوال مفـــر مــب تلـــل  اإلجابــةب الــى بيهـــاب وكأنــه  ال محـــال مـــ

ــدأت  ــت وب ــيرلاموقف ــل  ه ــ  تل ــر م ــه أمك ــه دائري ــ  حلق ــولهم م ــةح  اإلجاب
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ــائال  ــم تحــدثت ق ــى الهــالل ث ــا ال ــود  بن .. يجــب أب نيــرف  مــب التــ  ال ت

ــا    ــدوب  متحــدثت الفت ــا تري ــ  م ــة من ــدها  تهــتطييوب ميرم ــتم أوال  وبي أن

ــب  ــزل بجان ــية المن ــى ارض ــس عل ــت تجل ــ  كان ــيد الت ــه إهــم    اله قائل

ــر  وصــديقة أنــاييس  ــيب مــ  اليشــريب مــب عم ، أعمــل    المفضــلةنيف

 الت  توجد  األقمشةوجمي   األقمشةلبي   متجرلد   

ــط  ــا مقـ ــيار  أنـ ــل شـ ــورا تحمـ ــ  بلجـ ــت   ات مأ مـ ــةقمشـ ــاحر طبييـ   هـ

.. قائلـــه  بأنهـــا بيـــدها تحـــدثت أنـــاييس  .. ومتـــأثر  بطبييـــة بلجـــورا 

ــد   ــل ل ــاييس تيم ــ  الخشــب وهــ  تصــغر  جــرمتأن ــام واحــد لبي ــيب بي نيف

ــ    ــازل الت ــ  المن ــغرهما .. وجمي ــ  ص ــديقتيب من ــيدتوهمــا ص حــديثا  ش

ــم تحــدثت  ــس  ..  الهــيد مهــ  مــب أخشــابها  ث ــه  إهــم  هلك هلكــس قائل

..   الــ   تركتــه لــ   عــائلت  لــيس لــد  عمــل لكننــ  أعــيش مــب مخزونــ

ــب  ــتم لهــتم  م ــاييس ا ب أن ــ ا مرضــت أن متحــدثت  بيهــاب  أ  مخــزوب ه

ــا  ــاب عليــا إال أب اخبره ــا ك ــورا مم ــةبلج ــنا  منهــا  بالحقيق ــم  له قــائال ني

أ ب قائلـــة: هلكـــس وتحـــدثت أنـــاييس  الهـــيد نحـــب غربـــاء .. مصـــمتت 

عــب  شـ ءانـت واتــرل لـ  الحــديو بـدال منـل ميليــل أب تيـرف كــل  اجلـس

مكـــادت بيهـــاب أب تتحـــدو إلـــى أب ظل هنـــا نهائيـــا .. بلـــدتنا  طالمـــا هـــت

ــ ــم جلهـــت أنـ ــا بالصـــمت مصـــمتت علـــى الفـــور ثـ ووقفـــت  ااشـــرت اليهـ

 الطبييـــةبلجـــورا   ات أنـــاييس لتتحـــدو قائلـــه ..  أنـــت هنـــا مـــ  واليـــة 

ــا : الهــاحر  .. متحــدثت   ــةعــب أ  ان ــه   ؟؟ تتحــدثيب طبيي ــردت قائل : . م

النقــود التــ   كرتهــا كتــب التــاري   وال تلــلهنــا لــيس لــدينا عملــه   ميينــه 
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والقــو  تبــا   الهــياد ..   أنــت هنــا مــ  بلــد  يبــا  بهــا كــل الصــفات  هنــا 

ــرت الـــى  ــا  منظـ ــا تبـ ــيد أيضـ ــاهلكـــس   الهـ ــ ا  وكأنهـ ــت هـــبب هـ عرمـ

ــاييس  ــال وتتابيــت أن ــا يأيضــا  والجم ــت هن ــا   أن مــ  بلجــورا  مهــ  مــب ب

ت كانـــ... ..التـــ  عـــاش البشـــر بهـــا منـــ  قـــديم الزمـــاب أقـــدم  الواليـــات 

ــد   ــورا واح ــب بلج ــات م ــم الوالي ــر أه ــب  الح ــا م ــاس اليه ــدلف الن ــ  ي الت

 جمي  البلداب 

ــفات   ــل الصـ ــات  .. ال ميمـــةغيـــر  كانـــت رمـــزا لكـ كانـــت أغنـــى الواليـ

ــا  ــةبمواردهـ ــاب  الطبيييـ ــات  وكـ ــات وحيوانـ ــجار ونبـ ــمال وأشـ ــب أهـ مـ

. لينــه    اللينــةمــب الملــول  همــا الــ يب وضــيوا لهــا  تلــل  اثنــابيحكمهــا 

.. وجيلــوا الصــفات  هــ  التــ  تــتحكم بهــا  بيــدها حــدو خــالف  المقايضــة

ــرروا   ــدها ق ــى بلجــورا  ظــل الخــالف مهــتمرا لبضــية أعــوام بي ــنهم عل بي

ــرل  ــب  ت ــو ع ــورا والبح ــةبلج ــريه والي ــت   ه ــب  كان ــا .  لك ــوب به يييش

ــةتلـــل  ــ ...قـــد تمكنـــت مـــب بلجـــورا اللينـ ــ  أب ه وكأنـ أمـــر صـــيب التنفيـ

ــدمرها أحــد  ــل .. ي ــول وك ــام إجتمــ  هــيالء المل ــوم مــب االي ــ  مهــاء ي وم

ــورا  نــاهبيب  ــوا بلج ــرهم بــإب يترك ــوا أم ــورا وبيت ــاء بلج ــب أغني ــ  م غن

ــه  ــر يييشــوب ب ــاب أخ ــب مك ــوب ع ــنه ويبحث ــل الصــفات الحه ــا ك ــ  منه م

ــياد  ــا   هـ ــوا بحيـ ــكاب  لينيمـ ــةدوب   هـ ــالف  هنيئـ ــه للخـ .. دوب الحاجـ

ــ  أرض  ــودهم مـ ــت  جنـ ــال  تحركـ ــوم التـ ــبا  اليـ ــ  صـ ــم ومـ ــى الحكـ علـ

ــى إعطــائهم مــا يملــل مــب صــفات  هــواء بلجــورا جــابريب كــل شــخ  عل

ــت  ــال أو االشــخا  أصــحاب المواهــب  هــياد كان ــو  او جم  الخاصــةاو ق



 

 67 

ــى  ــا تبق ــل االطيمــه والشــراب  وم ــه  وهــلبوا ك ــم جهــزوا هــفنهم الحربي ث

وبيـــدها تركــوا الهـــيد نيــوب روكــس واليديـــد مــب الجنـــود  مــب صــفات 

ــورا  ــ  بلجـ ــم مـ ــاء لهـ ــيب كخلفـ ــودتهم لحـ ــر عـ ــمنوا أمـ ــاجهمليضـ  احتيـ

ــ   ــا  ومن ــرا  وم ــ  أم ــام لبلجــورا م ــل االي ــام  تل ــت بأي ــ  عرم  اضــطهادالت

أب لــم تتقــدم واليتنــا خطــو  واحــد  لألمــام  بــل حــاول هــكانها بلجــورا 

 وبيد مغادرتهمبها  للمييشةيهيئوا  ألنفههم  هبيل 

للــبيض  احتــاجوا.. مقــد  اليهــا مــر  أخــر  كمــا ظننــا  جــاءواببضــية أيــام  

ــا مــ  أب يهــاعدهم مــ  تجهيــز تلــل التــ   ــوامن  اليهــا  وبيــدما رمــض  هب

 أهـــل بلجـــورا الـــ هاب ميهـــم  نشـــأت ميركـــه بيـــنهم  بهـــا الشـــباب مـــ  

ــل  ــت تل ــام  كان ــود الحك ــةجن ــب  الميرك ــى أالب  .. ه ــدميرنا ال ــ  ت هــبب م

ــاموا قومــة رجــل واحــد مــ  ميركــه را  ضــحيتها االالف  ..كــل االهــال  وق

ــال  ــب الرج ــ  م ــال وم ــاء واالطف ــةوالنه ــوا  النهاي ــيش .. ودلف انتصــر الج

أمــا النهـــاء الــى داخــل المنــازل قــاتليب كــل مــا يجــدوب مــب رجــال  .. 

 البلــد مــ   انتشــرواغصــبا  وعنفــا  .. مقــد  الر يلــةإجبــارهم علــى  مــازداد

ــار    ــالطير الجــ ــغير  .. أصــــبحوا كــ ــل  أم صــ ــم  كبيــــر  تلــ ال يهمهــ

ومـــا كــــاب علــــى نهـــاء بلجــــورا اال تهــــليمهم  المفترهــــةكالحيوانـــات 

أنفهــهم دوب مقاومــه الب تلــل التــ  تقــاوم جنــد  علــى عــدم ممارهــة 

ــة ــل لهــا   الر يل ــت مهــو أمض ــ ابا مــنهم  إب مات ــت تلقــى ع ... ميهــا كان

واحــد  مــ  بلجــورا   راءعــملــم يتبقــى  هكــ ا لبضــية أهــابي   البلــد وظلــت 

الــ يب هربــوا الــى حــدود  ءهــيالولــم يتبقــى رجــل علــى قيــد الحيــا  هــو  
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ا منــ بمــا يحتــاجو بيــدها أخــ وا ميهــم    الملحمــةتلــل  انتهــاءلحــيب  البلــد 

ــات  ــاء الفتيـ ــب دمـ ــم نهـــرا مـ ــاركيب  ورائهـ ــورهم  تـ ــاعدتهم مـــ  أمـ لمهـ

تهم .. ظـــل نقطـــه هـــوداء مـــ  تـــاري  حيـــا عنفـــا  انـــالو االبريـــاء الـــ يب 

ــدها   ــو وبي ــل االشــجار  اقطي ــازل ك ــل المن ــروا ك ــق  ودم ــر طري ــاموا بحف وق

مــائ   يصــل كــل بحــار وأنهــار بلجــورا ليصــب مــ  بحــر هــيلرا  .. ليحــل 

 ال هاب ميهم . بها ورمض ى الفقر والجفاف على كل مب  تبق

شـــمال   ..منـــاطقمنقهـــمه الـــى عـــد   بلـــدتنا هكـــ ا  حتـــى االب  وظلـــت 

ــوب لواليــة  التابيــةالغــرب  منطقــة ب هنــا مــ  حــوشــر  وغــرب ن وجن

عــد   بلجــورا  أمــا نيــوب وجنــود  هــم مــ  الشــمال  .. يقومــوب بجولــه كــل 

 الهـــيد ايــام ليتفقـــدوا أحـــوال الواليـــة  كمـــا رأيــت اليـــوم .. ثـــم تحـــدثت 

مــب أهــفل الخيــل ودلفــت الــى داخــل  بــب  ابنــ هلكــس  .. وبيــد أب انقــ ت 

ــزل  ــت  ..المن ــ  علم ــديثل مي ــب  تصــرماتل وح ــتغادر  وم ــل ه ــت أن علم

أنل لهـت مـب بلجـورا وإنـل بحاجـه الـى القـو  لتـدام  بهـا عـب نفهـل لـ ا 

 تهتخدمها حتى  تدبر حالل هنا .أعطيتل بيض أيام  مب القو   

ــام والشــهور والهــن ــاعات واالي ــا   باله ــل الصــفات تب ــا ك ــا مهن يب  وغالب

مــا يمتلــل حكــام وملــول بلجــورا الهــابقيب قــروب مــب تلــل الصــفات لكــنهم 

 يضييونها م  لهوهم وليبهم  .. وتكثر صفة القو  عب باق  الصفات 

 مب قو    ما يهتطيواجب كل شخ  يييش  بواليتنا هو جم  مهنا 
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.. أمــا أنــا مقــد تــرل أهلــ  لــ  هــنيب عديــد  مــب القــو  والهــياد  والجمــال 

ــ التـــ  ــا .. وال   ألوالد ا هـــوف اتركهـ ــيب وقـــت خروجـــ  منهـ ــيب يحـ حـ

..حتـــى ال يلقـــى حتفـــه  ييـــيش بـــدوب تلـــل الصـــفات يهـــتطي  أحـــد أب 

 نيوب أو غير  مب الظالميب .ويصب  عبدا لد  

ــاب كوقـــ   ــديو عليـــا أب وبيهـ ــم ننطـــق  الصـــاعقة، .. وقـــ   لـــل الحـ ملـ

ــد   ــه واح ــا ننصــت .. بكلم ــديثهم كن ــى ح ــط ال ــا ق ــ   دلفن ــا ال ــم م .. ال نيل

ــه  ــه الي ــنخر  من ــف ه ــه  ..وال كي ــاب قائل ــدثت بيه ــى أب تح ــف  :. ال وكي

ــو  ــا ه ــيب وم ــدثت نيف ــا.. متح ــود ال عالمن ــورا وني ــب  بلج ــا أب نخــر  م لن

ــالمكم  ــر  .. مصــمتتع ــم نظ ــاب  ث ــ  بيه ــ  ال ــت الجمي ــاب وق ــد ح ــا ق .. ه

 حديث  ... 

ــائال  ــدها تحــدثت ق ــل أب : عن ــل الصــفات قب ــرت  تل ــف أث ــه  كي ــق بكلم أنط

 الهــيد أحــد مــنكم  ولــم ننشــأ بهــا  .. مــردت علينــا ونحــب لهــنا مــب نهــل 

التـــ  وضـــيها الكبـــار  .. تـــتحكم  واللينـــة.. ..مطبييـــة واليتنـــا الهـــاحر  

ــيكم  ــا أثــرت عل ــى هن ــا مفــور دلــومكم ال ــا هن بفيــل  الطبييــةتلــل  مــ  حياتن

 :..متحدثت قائال وأصبحتم مثلنا ...  لكب كيف دلفتم الى هنا    اللينة

ــى أحــد   ــل الهــيال  .. وهــل تنتمــ  بلجــورا ال الكواكــب محــاوال تجاهــل  ل

ــده ــب عن ــ  بكواك ــا ا تين ــاييس م ــردت أن ــه ال ..م ــاب أن ــا وبيه ــت أن ا  عمل

ــا أبــدا  .. مصــاحبنا الشــجب مفــر مــب  بلجــورا تلــل وال يوجــد هــبيل ليودتن

ــت   ــبيض الوق ــا ل ــزل  أم ــرمات المن ــد ش ــب أح ــه بجان ــى أريك وجلهــت عل

ــا  ــها علـــى ركبتيهـ ــاب موضـــيت رأهـ ــ  بيهـ ــد  هـ ــه واحـ وال تنطـــق بكلمـ
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والجميـــ   ينظـــر  الينــا مـــ  تيجـــب وال ييرمــوب هـــبب هـــ ا  ...االخــر  

ــت  ــبيض الوق ــردت ل ــائال   مش ــدثت ق ــم تح ــب :  . ث ــم  نح ــالم ل ــ  لي ننتم

إكــرا  عليــه الئــ  وال  رال يــيثيــ كر مــ  تــاريخكم وال مــ   مــدوناتكم عــالم 

يحكمـه إلـه واحـد مقـط .. هـو  .. مـب أجلـه  اعمـل تريـد شـيئا .. ميـه  مقـط 

ــل  ــ ءرب ك ــوا  ش ــنهم أخف ــورا .. لك ــار البلج ــر كب ــ ا االم ــم به ــا ييل ..ربم

. نحــب ننتمـ  الــى  كوكــب  .. مــ  عالمنـا أنــت حــر مـالم تضــر .هـ ا عــنكم 

بــل أكثــر  يوجــد بــه ت يزيــد حجمــه عــب حجــم بلجــورا تلــل ماليــيب المــرا 

 رض  .. يهمى اال..  كر او لم ي كر م  تاريخكم ..  ش ءكل 

ــال كثيـــر   عكـــس  الحيـــا  ليهـــت .. هنـــال  ــا عنـــدكم  واالعمـ مقيـــد  كمـ

ــل ــورا  تل ــ ا  و  بلج ــب االطــوار ه ــدا شاهــيا  ؛القمــر غري ــد  عنــا  بي يبي

ــة ــاب ال  ويظهــر كحب ــب االحي ــه يضــي  عالمنــا   .. مــ   أغل التمــر تلــل لكن

ــى  ــا  الـ ــ    .نحتـ ــابي  كهـ ــه  ... ال . مصـ ــاييس قائلـ ــ  أنـ ــت كالمـ مقاطيـ

ــل  أخبرنــا   ــد أب نيــرف هــ ا ب ــل الــى هنــا   وكيــف  بمــا هــبنري مجيئ

لـــو علــم  نيــوب انـــل غريــب عنــا  لـــب يتركــل وشـــأنل   ؟؟ دلفــت الينــا

ممــا كــاب علــ   ود الــى هنــا مجــددا  .. هــينفيل الــى خــار  بلجــورا ولــب تيــ

..  منــ  أب عــرض عليــا المــدير  لــل اليمــل  إال أب اخبــرهم بمــا حــدو 

عــدا بيهــاب التــ   .. كــانوا منصــتيب الــ  جمــييهم  الحفــر الــى أب ابتليتنــا 

 أخبــــرتهم .. ادهشــــتهم جمييــــا حــــيب  راحـــت تشــــبه الميتــــى  الــــى أب

التــ  ألقتنــا الــى  والجا بيــة..  الحفــر بالضــوء االخضــر المنبيــو مــب تلــل 

ــوا شــارديب لــبيض الوقــت  ــا  متهــيت  حــدقت اعيــنهم  وظل .. يفكــروب هن
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... البــد  مــب ميرمــة كبــار :قائلــه   الهــيد ميمــا أخبــرتهم  بــه  ثــم تحــدثت 

ــا  ــو  عن ــنهم أخف ــ ا  لك ــم  ...  البلجــورا به ــا  ث ــويال بينن ــل الصــمت . ط مح

اب نبحــو عــب حــل  لــ لل اللغــز  لكــب  يجــب أب  قالــت أنــاييس علينــا  

ــب  ــا نح ــرا  بينن ــ  ا ه ــوب ه ــوب يك ــة  ني ــد .. وخاص ــه أح ــرف ب .. وال يي

ــه ــا   ألنـ ــا جمييـ ــب  يتركنـ ــوء .. ولـ ــور هـ ــتزداد االمـ ــ لل مهـ ــم بـ اب علـ

ــا وهــيود   ــى الهــالل بن ــ ... خاصــة  ال ــد   وأنن ــه ع ــزوا  من رمضــت ال

عنـــدما  كرتـــ  ضـــحل جنــود  مــرات ...  متحـــدثت بيهـــاب قائلــه ولمـــ ا 

 جاكوب أمامهم ..  اهم

ــة  ــردت أبن ــيد م ــ اله ــس .. قائل ــاء  ههلك ــاب  نش ــو ش ــاكوب ه ــوراببج   لج

ــه  ــال قلب ــى أب م ــا  .. ال ــب  محبيه ــاب م ــد وك ــات  بلجــورا .. مق إلحــد  متي

ــ   ــب م ــيد م ــت أه ــو   وكان ــال والق ــب الجم ــد  م ــنيب عدي ــل ه ــت تمتل كان

ــى  ــت عل ــزوا  موامق ــ لل  وعــرض عليهــا ال ــا ب ــى أب اخبره بلجــورا  .. ال

ــبا   ــ  ص ــه .. وم ــى زواج ــل ال ــ لل .. مأره ــوب ب ــم ني ــهم  عل ــوم عره ي

ــا  . ــه  مرمضـــت الفتـ ــاكوب  والـــزوا  منـ ــا تـــرل جـ ــا   يطلـــب منهـ .   الفتـ

ــب  ــم وم ــود   ازدادث ــو وجن ــب اليهــا ه ــوب و ه ــوا بهــا غضــب ني .. وميل

ــاتهم  وبــارودهم ليختــر  جهــد  كمــا ميلــوا مــ  غيرهــا.. مقــد يصــبوب طلق

ــورا   الفتــا  .. ــزر بلج ــرخات الفتــا  ته ــت ص ــه كان ــ ال الليل   وتركهــا.. ان

ــاحبه  ــه  وصـ ــ لل .. تـــدهورت حياتـ ــم جـــاكوب بـ ثـــم رحـــل  وبيـــد أب علـ

علــى عاتقــه .. حــيب علــم  بمغــادر   انقلــبمرضــه ب بيــض المــرض .. لكــ

ــب  ــأر  م ــ  بث ــى أب يأخ ــزم عل ــا   . وع ــه الحي ــه حبيبت ــ  ليل ــوب   .. وم ني
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... انطفئــت بهــا كــل مصــابي  بلجــورا لنفــا ا مــاد  اشــيالها   هــب جــاكوب 

الــى كــل منــزل مــب منــازل الواليــه  يطلــب مــنهم أب يمــدو  بمــا يهــتطييوب 

ــل  ــائهم ك ــل اعط ــو  مقاب ــب الق ــب م ــه ل ــب أن ــد ظ ــياد  مق ــب ه ــل م ــا يمل م

هــيفيله  .. ونجــ  مــ   لــل مقــد جمــ  مــ  ليلتــه يحتــاا  للهــياد  بيــد مــا 

قـو  أ  شـخ  مـب   ما يزيـد عـب مائـة هـنه مـب القـو   وهـو مـا يفـو   

ــد  ــه مق ــى  أب ينهــ  مابداخل ــر  عل ــه عــزم أم ــل الليل ــ  تل ــوب وم ــود ني جن

الــى أب وصــل لحجــر   . ثــم  دلــف  متخفيــا بداخلــه   هــب الــى قصــر نيــوب

 زوجة الهيد نيوب البالغه مب اليمر ثالثيب عاما  ..

ومـ  تلــل الليلــه  لـم يكــب نيــوب مـ  قصــر  وهــ ا مـا جيــل جــاكوب  عــازم 

دلــف الــى داخـــل غرمــة الهــيد حيـــو مــ  تلـــل الليلــه ..  علــى االنتهــاء

توجــود زوجتــه .. ثــم ميــل ميهــا كمــا ميــل نيــوب مــ  متاتــه مقــد كانــت تلــل 

ــا  ــه ايضـ ــوب وزوجتـ ــاري   نيـ ــ  تـ ــوداء مـ ــه هـ ــه  نقطـ ــد أب الليلـ .. وبيـ

ــى  ــوب عل ــدماء زوجــة ني ــب ب ــد كت ــل مايري ــه  جــدرابانتهــى  مــب مي الغرم

ب عنــدما يــ كر  أحــدا بهــاا  ثــم بيــض الكلمــات التــ  تثيــر مــب جنــوب نيــو 

 تركهاا وغادر  لكب حيب خروجه مب القصر انتبه اليه أحد الجنود.

 اليه بيض مب طلقات البارود  مصوبواوهرعاب ما أخبر الباقيب .. 

ــا  ..  ــه أرضـ ــابته وأوقيتـ ــ ا أصـ ــد وبهـ ــه  .. وبيـ ــال بـ ــتطاعوا االمهـ اهـ

بضــية أيــام شــي  خبــر مــ  بلجــورا بأنــه تــم تقطيــ  جــاكوب .. وإلقائــه مــ  

... بيـــدها نيـــوب الـــى االب ..  بحـــر هـــيلرا  وظلـــت تلـــل نقطـــه تغضـــب 

ــاقييب  ــا عــب انظــار الب ــه  امــرا خامي ــإب يظــل كــل ماتحــدثنا ب ــا ب تحــدثت أن
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ــة ــاب ا لحــيب ميرم ــه.   وك ــز واالنتهــاء من ــل اللغ ــأخر وعــاد  ل ــد ت ــت ق لوق

ــازلهم  ..  ــى من ــاقوب ال ــل الب ــت الرحي ــاب وق ــد ح ــه ق ــدثت بأن ــدها تح .. عن

ــادموب وأب نجتمــ  غــدا مــ  منــزل الهــيد   ــدبير أمــر مــا نحــب ق هلكــس لت

ــه..ثم  ــ   اليـ ــا مـ ــاعدا لهـ ــأعمل مهـ ــأنن  هـ ــاييس بـ ــ  أنـ ــرماخبرتنـ  تجـ

ــابها ــ    خشـ ــيب مـ ــاعد  لنيفـ ــتيمل مهـ ــاب هـ ــةوبيهـ ــوب  األقمشـ وأب يكـ

 بيــوميب عملــ   مهــأبدأأجرهــا هــو يــوم مــب الجمــال لكــل يــوم .. امــا انــا 

ــاييس  ــزل أن ــا من ــم غادرن ــاييس  ث ــ  أن ــه م ــل ب ــوم أعم ــل ي ــو  لك ــب الق م

 هلكس  لنحظى بليلة نوم هادئه ..  الهيد منزل متجهيب الى 

ــس  ــيد  هلكـ ــزل الهـ ــى منـ ــا الـ ــور دلومنـ ــى مـ ــيدت الـ ــه صـ ــد  الغرمـ الميـ

ــا  خصيصــا  ــم لن ــى ل ــر  حت ــب تفكي ــ  وانقل ــ  مخيلت ــار م ــل االمك ودارت ك

انـــدمجت كـــل االمكـــار بـــداخل  مـــ  بيضـــها  أعـــد أر  مـــا هـــو أمـــام  ..

الــبيض .. وكــأنن  ال أعــرف أيــا منهــا  وشــيرت بيلــة مــ  رأهــ  وكــأنن  

.. ومجـــاء  وجـــدت أحـــد يجلـــس امـــام  بحاجـــه الـــى ليلـــة نـــوم هادئـــه  

ــيب يــدا  اضــيا و  ــم مــا اصــابن  .  رأهــ  ب مهــال ... انهــا بيهــاب  هــ  تيل

مقــد تحــدثت قائلــه  هــنفيلها  وهــنخر  مــب هنــا يــا اهــامه كــل مــا عليــل 

ــدها احتضــنتها وكأنهــا   ــا وال تيــرض نفهــل للهــقوط عن هــو أب تكــوب قوي

ــا هــ   ــد   ملواله ــل البل ــ  تل ــ  م ــب يحــب عل ــا صــمدم ــ ا    تم ــل ه ــام ك ام

ميرنـــا  .. أبنــة الهـــيد  هلكـــس .. اهــتمر الينـــا  طــويال .. ثـــم قطيتــه 

الـبيض أمـا انــت  بيضـنامـ  عنـد دلومهـا الينـا  قائلـه   هـأنام انـا وبيهـاب 

ــب     ــواوب ــوم  ملتحظ ــه ن ــةبليل ــدها..  هادئ ــت عن ــ    هب ــاب وأت ــ  وببه ه
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ــا بــرود  الجــو .. مهــأل ته عــب بــب يحمــل غطــاء مــب القطــب  .. ليمنــ  عن

ــا مــ  الثامنــه مــب عمــر   مقــال عمــر   وهــو يلقــى تيليمــه مــ  دار مــب  ان

ــة  ــ  والي ــار أحــد االشــخا  م ــوبدي ــأخبرن  الجن ــد  م .. وهــألته عــب وال

ميلمــت أنــه لــيس  بــأب أمــه قالــت لــه بأنــه مــ  رحلــه وهــيأت  عمــا قريــب 

... وقــد أنهكنــ  التيــب بخيــر علــى ا  حــال .. ثــم  اهــتلقينا علــى الهــرير 

 عزمنا  على ميرمة امر تلل الحفر   .. ملم  ننم من  أب 

ــه  ــرمات الليين ــد الش ــ  أح ــب م ــب ثق ــر م ــى القم ــر  عل ــ  نظ ــدها وق .. بي

 طبييته موجدته كما رأيته من  هاعات  .. مقط ..  اد حجمه عب 

ــ ــزيب ب ــدها ومت ــه بي ــ  اتجاهات ــب جمي ــا أغمضــتالنجوم  م   وغصــت عين

ــام  هــرييا دوب عوائــ ــد أتــت بيناقهــا مــ  من ــار وكــأب بيهــاب ق ق  أو امك

ــا  ــوم  ميه ــت بهم ــ  الصــبا  و هب ــات ... م ــى طرق ــاكر  اهــتيقظت عل الب

بــاب الغرمــه  وعنــدما متحــت وجــدتها بيهــاب قــد أتــت قائلــه .. لقــد تأخرنــا 

ــل  ــت تل ــم إبتهــمت ..كان ــت ث ــب الوق ــدا م ــا ال نضــي  مزي ــا .. هي عــب عملن

ال توصــف تلــل هــ    لدرجــة أحبهــاهــ  هــر هــيادت  دومــا ... االبتهــامه 

ــا  ــداخل  دوم ــا ب ــم به ــ  اتم ــات الت ــدها صــيدالكلم ــس  الهــيد ت .. بي هلك

بوجـــه بشوشـــا أيضـــا ودلفـــت الـــى الغرمـــه لتـــيقظ بـــب ليـــ هب الـــى دار 

ــد اعــدت  ..تيلمــه ــا  ق ــابق االرضــ  موجــدت ميرن ــى الط ــدها هبطــت ال بي

هــائق متناولنــا   ثــم  أتــى شــابا  عرمــت مــب الهــيد  هلكــس بأنــه الطيــام  

ــود  ــيب يي ــوب وتنتظــر  ح ــى الجن ــب ال ــ  تأخــ  ب ــه الت ــاب اليرب ــل يوم مقاب

ــوم  ــو  مــب الهــياد  ،ي ــب الق ــوم م ــوب وي ــى الجن ــا ال ــ هب  به ــر  ي ــل م لك
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،  ... عنــدها خرجــت أنــا وبيهــاب  اهبــيب الــى  عملنــا مــ  وميــه بــب 

مــور أب  يومنــا االول كــال منــا متجــه الــى منــزل مختلــف ومكــاب مختلــف ..

ــى  ــاوصــلت ال ــل ..  وجــدتها ييسأن ــاب اليم ــى مك ــا ال .. مهــتيد  .. مانطلقن

ــا  ــاء طريقن ــيد وأثن ــب اله ــديثنا ع ــر ح ــس وكث ــه أم ــا ب ــا توقفن ــدثنا عم تح

ــى وشــل أب  ــت عل ــة بلجــورا الهــاحر  ... كن ــه .. وعــب طبيي ــوب وظلم ني

بــه رحلتنــا لبلجــورا لكنــ  أخــ ت عهــدا مــ   اتــدينأبأخبرهــا بالقصــر الــ    

ــدم االباحــه ال   ــا بيهــأب بي شــخ  بهــ ا وأب يظــل  هــ ا االمــر هــرا بينن

 خروجه..الى أب يحيب وقت 

ه مــ هبت أنــاييس لتفتحــبيــ  االخشــاب  متجــر..وهــا نحــب قــد وصــلنا الــى 

ثــم .. نــادتن  بيــض النظــرات حــول المكــاب الــ   نحــب بــه  مألقيــتأمــا أنــا 

ــ ا  ــت ه ــاب تشــكيله .. أحبب ــى مك ــل االخشــاب ال ــ  نق ــاييس ألهــاعدها م أن

ــرا  ــ  اليمــل كثي ــا م ــى أن ــد الشــخ  مــب مواهــب  حت ..مقــد يخــر  مــا عن

ــ  يـــوم  االول  ــا  وأعجبـــت بـ ــد أالنتـ ــه لحـ ــب تلـــل الحرمـ .أصـــبحت أتقـ

ــاييس  ــيزكثيرا  أنـ ــا هـ ــإب إنتاجنـ ــه بـ ــدثت قائلـ ــ لل دا..وتحـ ــب االب وكـ د مـ

ــرب  أيضــا  ــا ال ــروبات لنتناوله ــض المش ــدها أحضــرت بي ــب بي ــا نح وبينم

ــل  ــى رج ــل أت ــل  ل ــاييس نفي ــى أن ــورا حت ــ  بلج ــه  ا منصــب م ــد  وكأن ب

 مرحبا بل هيد  ..: مور أب رأته هبت واقفه واهتقبلته محييه قائال 

ــارم  ... ــدع  م ــاب ي ــيد وك ــس اله ــم جل ــرعاب مــا  ث ــدو قــائال  وه  :تح

عشــر عربــات مــب الخشــب ألننــ  قمــت بشــراء  الكثيــر نــل تجهيــز أريــد م

ــول  ــب الخي ــنهم  وهــأعدم ــبيض م ــارت  .متحــدثت ال ــم تج ــب حج ــد م ألزي
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ــد ــ  تري ــا المــد  الت ــب  م ــاييس لك ــة  أن ــد ثالث ــات مأجــاب بي ــل اليرب بهــا تل

ــى  ــ   عل ــر صــيب تنفي ــ ا أم ــب ه ــاييس لك ــردت أن ــام  .. م ــل أي ــا  األق أعطن

ــارم   ــم م ــرد الي ــامال م ــبو  ك ــة اه ــى والي ــات ال ــل اليرب ــب بتل ــا  اه .. أن

ــل  ــ  كـ ــر ميـ ــ  أب أحضـ ــوب وأمرنـ ــيد نيـ ــتدعان  الهـ ــد اهـ ــمال  مقـ الشـ

ــ ــدوا وكأنن ــات  يب ــم عرب ــد مهــاعدت  .. ث ــا .. ويري ــرا م ــى أم ــل عل ه.. مقب

ــة أيــام وهــتكوب  ــدثت أنــا حهــنا ثالث اليربــات جــاهز  .. هــ ا لــيس متح

الــ  قــائال ييجبنــ  حماهــل يــامتى .. وكــاب ينطــق مــا   صــيبا .. منظــر

 .باليديد مب االهئله لينال ميلومات عن  لكب أناييس قاطيته .. 

ــب  ــارم  عـ ــم مـ ــألت اليـ ــم .. هـ ــال  ثـ ــى أ  حـ ــه علـ ــه  موامقـ ــبب قائلـ هـ

ــه  ــدم ميرمتـ ــر بيـ ــه أنكـ ــه  لكنـ ــوب لـ ــتدعاء نيـ ــائال  ..اهـ ــدو قـ ــم تحـ ثـ

  تريـــديها .. موامقتـــه هــأعطيك  لكـــل عربـــه يومــا .. مـــب الصـــفات التــ

ــم مــارم   ــام الي ــم ق ــور .. ث ــى الف ــا غو  عل ــدما  كرن ــا مي ــد ادرن ــه بي بمجيئ

 .ثالثة أيام 

ــاييس  ــى أن ــ ا نظــرت ال ــبب ه ــب ه ــألتها ع ــدما ه ــارد  . وعن ــدتها ش موج

ــارم   ــم م ــوب للي ــأمر اهــتدعاء ني ــه ب ــر مطمئن ــا غي  ..مصــمتت  ردت  بإنه

ــا ــم تركته ــ ا ..ث ــ  ه ــر م ــر  أمك ــا االخ ــا أل أن ــوار   اهب ــ  ش ــه م ــ  جول خ

ل مهــاحه غيشــ .. موجــدت  مكــاب مــب االمكــاب بــد   وكأنــه المنطقــه تلــل 

ــب  ــر  مـ ــر  دوب غيـ ــاجركبيـ ــه  . المتـ ــه ميينـ ــه بطريقـ ــوب عليـ  ... مكتـ

 ومنقوش عليه الكثير مب الرموز يهبقها عبار  
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ــياد  .. مـــا داد مضـــول  لميرمـــة   بيـــ متجـــرهنـــا  ــه وكيـــف الهـ مابداخلـ

يتيــاملوب مـــ  بيضـــهم الـــبيض ثـــم .. دلفــت الـــى داخلـــه موجـــدت شـــابا 

بشـــوش ال..تـــيثر الهـــياد  علـــى وجهـــه ..طويـــل القامـــه قـــو  البنيـــاب 

كـم يومــا تريــد مــب  قــائال  لــة الوقــت.. عنــدما رأنـ  تحــدو الــ المبتهـم طي

مـــرددت ال أحتـــا  لهـــ ا االب  لكنـــ  هـــأجرب الول الهـــياد  ياصـــديق  .. 

ــى  ــق عل ــياد  موام ــب اله ــا م ــل  يوم ــو   مقاب ــب الق ــا م ــل يوم ــر  أعطي م

الفــور لكنــه علــل قــائال مــا ا تقصــد بــأول مــر  أتيــيش مــ  بلجــور كــل هــ ا 

 أبدا .. اليمر ولم تقايض أحدا 

ــم تحــدثت  ــبيض الوقــت ث ــدل ماصــمتت ل ــر  هيــا مــد ي .. كنــت أمــز  ال أكث

 أل  ممد أل  راحة يد  موضيت يد  عليها  وأغمضت عينا  كما 

ــدما  ــ  مقدمــة رأهــ  عن ــب أصــابن  دوار م ــت الهــيد  هلكــس ميــ  لك ميل

ــم  ــا ... ثـ ــت عينـ ــرت أغمضـ ــام  الظهـ ــا أمـ ــه . وكأنهـ ــناديق االربيـ صـ

ــر  ولــم أنتبــه  والشــاب يهــكب علــى وجهــ  دورقــا مــب المــاء   إالمباش

عليهــا ..مفتحــت عينــا  مــ  بطــ  شــديد وأنــا علــى أالريكــه التــ  وضــين  

أنــت  ثــم تحــدو الــ  قــائال  .… ى هــيال قــائال مــا ا حــدو  ملــم يــرد علــ

ــت  ــم أله ــ لل  مل ــيس ك ــورا ال ــب بلج ــل م ــد  ب ــه واح ــق بكلم أغمضــت نط

عينــا  قــائال لــه  إ هــب وأحضــر أنــاييس علــى الفــور  .. متركنــ  الشــاب 

ــابن ــا  مأصـ ــا أنـ ــاييس أمـ ــى أنـ ــر    و هـــب مهـــرعا الـ ــدوار مـــر  أخـ الـ

 .. المتجرووقيت على أرضية 
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... والجميـــ  مـــب دورقــا مـــب المـــاء ينهـــكب علـــى وجهــ  مـــر  أخـــر  

 حول  م  غرمت  الخاصه بمنزل الهيد  هلكس ..

وجــدت الجميــ  مــب حــول  ينظــروب الــ  مــ  مــور أب متحــت عينــا  حتــى 

ــب  ــم الهــياد  تجر..يتوهــطهم صــاحب مترق ــ  ل ــ  لكن ــدها تحــدثوا إل .. بي

ــأمرت صــمت  .. مفهمــت أنــاييس هــبب أجيــب أحــد مــنهم  وعــدم حــديث  م

ــت علــى الهــرير والجميــ  مــب  األشــاب بــإب يــ هب هــو  .. بيــدهاا جله

قـــائال .. ال بـــد وأنـــه حـــدو حـــول  يترقبـــوب حـــديث  الـــ    ابتديتـــه أنـــا 

ــيب  ــه وب ــيب مــا ميلت ــه  خــالف ب ــل ..متحــدثت بيهــاب قائل ــة بلجــورا تل طبيي

 وما ا ميلت .

دلفــت الــى متجــر أردت أب أتجــول مــ  شــوار  بلجــورا .. بيــدها  مقلــت ..

ــياد   ــ  اله ــاب لبي ــ ا الش ــة الصــفات ه ــر مقايض ــرب أم ــت أب أج .. وأحبب

..مقابــل أب أعطيــه يومــا مــب القــو  مقابــل يومــا مــب الهــياد   وعنــدما مــد 

ــ  ..  ــيد  هلكـــس ميـ ــت الهـ ــا ميلـ ــا كمـ ــد  موقهـ ــيت يـ ــد   ووضـ ــ  يـ الـ

ــ   ــ  رأه ــدوار م ــ حههــت ب ــت ارض ــدها وقي ــاييس   ا..بي ــت أن ... منطق

ييخــ  منــل وييطــول .. أمــا غيــر مهــمو  لــل بالمقايضــه مقــد البــد وأنــه 

مهــ ا  غيــر مهــمو  لــل  هــ ا مــا قرأتــه مــ  كتــاب    وتمــن ب تأخــ  أنــت إ

مـــب كتـــب التـــاري  مـــب هـــنوات  و لـــل لضـــماب هـــرية طبييـــة بلجـــورا 

 ..وعدم هرقة أ  أرض أخر  لتلل اللينه .
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.. لـــ ا يجـــب علـــى أحـــدا منـــا أب يكـــوب متحـــدثت الهـــيد  هلكـــس قائلـــه 

.. عنــدما تفيــل هــ ا ليأخــ  منــل ثــم ييطيــل .. موامقتهــا علــى موجــود ميــل 

 ..ه ا

ــم   ــث ــاب ه ــه .. وبيه ــ  الغرم ــت م ــا مظلل ــا أن ــه أم ــى منزل ــنهم ال ــال م ب ك

مـــ   أ  شــي  تهــببويشــتد قلقهــا ا ا حــدو بــ   تفــارقن بجــانب  ال 

ــ ائ   ــبيض إيـ ــا لـ ــه وجلـــس مينـ ــب دار تيلمـ ــب مـ ــى بـ ــدها أتـ ..بيـ

ــا الوقـــت ثـــم تحـــدو قـــائال  .. واليـــة الجنـــوب مضـــطربه نوعـــا مـ

هــو اليــوم ..مقلــت لــه لمــا ا مــرد قــائال لقــد  هــب اليهــا الهــيد نيــوب 

ــ   ــب مـ ــاروا الرعـ ــوارعها وأثـ ــ  شـ ــوا مـ ــد تجولـ ــود  .. وقـ وجنـ

ــاحب  ــه صـ ــازل مقاومـ ــد المنـ ــى أحـ ــف الـ ــوب  .. ودلـ ــكاب الجنـ هـ

ــزاء  اال  ــاب ج ــا ك ــه مم ــه من ــاوال أخارج ــزل مح ــه المن ــابته طلق أص

ــارود جهــد  وخــرا   مــب تصــويب أحــد ــرا  الب ــى اخت ــود أدت ال الجن

ــ   ــل م ــدها ا داد اليوي ــيال .. وبي ــوب قت ــهالجن ــيب أب  بأكمل ــ  ح ، م

ــدار  ــإغال  ال ــام ب ــوب هــ ا وق ــل ني ــور رحي ــا م ــام بإخراجن ميلمــ  ق

.. 

ــة  ــب ميرمـ ــد مـ ــاب  البـ ــى بيهـ ــدثت الـ ــل  متحـ ــ  كـ ــاييس لتأخـ أنـ

 ألخبرهــاوتكــوب علــى علــم .. هــأ هب  مــا حــدواتجــا   احتياطاتهــا

ــه  ــ  ومن ــابق االرض ــى الط ــت ال ــرعا  ودلف ــت مه ــم نهض ــ ا . ث به
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ــاييس ،  بيــدها  الــى خــار  المنــزل  أهــير مهــرعا باتجــا  منــزل أن

..ثــم طرقــت علــى بــاب المنــزل ملــم أجــدها هنــال  وصلت الــى هنــال 

ــد  ــد أحـ ــدو  ال يوجـ ــب دوب جـ ــد  لكـ ــرات عديـ ــ ا مـ ــررت هـ .. وقـ

ــى ال ــرعت ال ــو يبيــد مأه ــر االخشــاب مه ــيد  الــى متج طريــق الم

ثـــم عـــب منزلهـــا مهـــير  بضـــية دقـــائق  .. الـــى أب وصـــلت اليـــه 

ــدما  ــتها عن ــا دادت دهش ــال .. م ــاييس هن ــدت أن ــه موج ــت لداخل دلف

ــ   ــا علمــت رأتن ــه .. متحــدثت   بخطــور وكأنه ــب أجل ــادم م ــا ق ــا أن  م

ــا  ــو أن ــوم حي ــوب الي ــى الجن ــوب ال ــب الهــيد ني ــد   ه مهــرعا .. لق

ــم  ــف غصــبادار تيل ــوب دل ــب أيضــا أب ني ــ  ب ــى ل ــب .. وحك ــى  ب ال

ــازل  ــات أحــد المن ــزل أصــابته عــد  طلق ــل المن ــدما قاومــه مال .. وبي

.. والجنــــوب االب جهــــد  وخــــرا قتيــــل  اخترقــــتمــــب البــــارود .

ــكناها راهــــا منقلبــــه  علــــى عقــــب  وهــــيطر الخــــوف علــــى هــ

ــا ..مــ  ــر واتباعه ــق المتج ــور بغل ــى الف ــم أمرتن  عل ــل ث ــ ت  ل ..منف

ــا ــى نـ ــر  .حتـ ــا مباشـ ــرت ورائهـ ــه دهـ ــوا عربـ ــاب ييلـ ــى شـ ت علـ

ــه  ــوب قائل ــيض الل ــل أب ــق : يجرهــا خي ــاق  الفري ــى ب ــا تحــرل  ال هي

الــى الجنــوب .. متحــرل الشــاب  انتقــلوأحضــر  علــى الفــور ثــم 

بــالتحرل اليهــا .. التــ  أمرتــه أنــاييس االمكــاب  إحــد مهــرعا الــى 

ــ  نــاد  .. ثــم أعــرف عــب أ  مريــق تتحــدو أنــاييس  مأمــا أنــا مل

ــى مجموعــه مــب الشــباب ضــ  ــانوا ام االجهــام خالشــاب عل ــوب ك يقف
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ــى تجميــوا تحــاط  بمجموعــه مــب الصــخور واهــيه  باحــةمــ   ..حت

ميــــداتكم وعربــــاتكم االب  اجميــــوا: متحــــدثت أنــــاييس قائلــــه 

الــــتيلم الخــــا  والحقــــوا بنــــا الــــى واليــــة الجنــــوب حيــــو دار 

ــ  باألطفـــال ت اليربـــه ق..متممـــوا جمـــييهم بالموامقـــه بيـــدها  شـ

ــا الــى واليــة الجنــوب . كــاب الطريــق طــويال الــى حــد مــا  طريقه

ــه  ــارت اليرب ــو ه ــا حي ــ   نحن ــرب ال ــازل الغ ــيب من ــه ب ــ  البداي .م

حـــد  الصـــخور الكبيـــر   تشـــبه إبهـــا بيـــدها انحـــدرت لتشـــق 

التابيـــه للنفـــق ..ثـــم  الصـــخور المتراكمـــه مـــو  بيضـــها الـــبيض 

ــه   ــة اليرب ــد وازت حرك ــه ..وال يوج ــة أرض ــحروا  جام ــق ص طري

واحد..بيــد بضــية دقــائق مــب هــير اليربــه بهــرعه بــه شخصــا 

بالغــه مــ   لــل الطريــق رأينــا غــر  منــازل الجنــوب التــ  تشــبه مــ  

مــا.. ثــم أمــرت أنــاييس الشــاب بالهــير منــازل الغــرب تمابنائهــا 

مـــدخل مـــ  منتصـــف االرض الجامـــه للـــدلوف الـــى الجنـــوب عبـــر 

ــاب   ــوب إب ك ــا ني ــى ال يران ــدخل الرئيهــ  حت ــيس الم ــه  ول مرعــ  ب

ــال  ــازال هنـ ــم .مـ ــوب ثـ ــازل  الجنـ ــل منـ ــى داخـ ــه الـ ــت اليربـ دلفـ

ــال  ــيم االطف ــد دار تيل ــت عن ــا  وتوقف ــا أن ــا وهبطن ــاييس..ثم رأين وأن

..مأهــرعنا الجنــوب أمــام أحــد المنــازل مــب هــكاب  جميــا غفيــرا

ــاييس ــا وأن ــه أن ــب  الي ــل  وم ــى داخ ــيب ال ــا بيضــهم دالف ــم تجاوزن ث

ــد  ــو يوج ــزل حي ــرت المن ــى تغي ــاييس حت ــه أن ــور أب رأت ــل ..م القتي
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ــا  ــارير وجهه ــه أه ــد : قائل ــ ا  لق ــ  ه ــت أتوق ــا .. مكن ــألت  ويله ه

 هــب الــى قصــر  أحــد الحاضــريب عــب مكــاب نيــوب مأخبروهــا أنــه 

وميـــه جنـــود  حيـــو قـــد ا داد عـــددهم  بمقـــدار  مـــ  الشـــمال 

..أنــاييس ثــم تحــدثت  ضيفيب عــب كــل مــر  كــاب يــأت  بهــا الــى هنــا  

عقـــب قائلـــه يجـــب أب يكـــوب هنـــال حـــد لـــ لل ..هـــنجتم  اليـــوم 

قــرب تقــ   التــ  مــ  الباحــه  االنتهــاء مــب مراهــم الــدمب هــ   

ــوب  ــدخل الجن ــه م ــ  بداي ــا م ــوب وإب ..وميهــا هــنحدد حــد تياملن ني

..بيــدها مــا مضــى هــنفيله مقابــل جيلنــا أحــرار  تكــرارتطلــب أالمــر 

ــأب يــتم حفــر  دمنــه أالب ...بيــدها وأب يــتم  المقبــر أمــرت أنــاييس ب

اليمـــل  اوبــدأوتشــيي  جثمــانهم  هــب بيــض الشــباب الــى مكـــاب 

ــم  ــم آالته ــيا وميه ــر رأه ــى الحف ــ لل  الخاصــةعل ــا ل ــا ان ــم  هبن ..ث

ــى  ــاييس ال ــى وأن ــاب  ال ــا الش ــدها قادن ــا وبي ــه وصــيدنا موقه اليرب

يتوهـــط الكثيـــر مـــب المنـــازل .. بيـــدها وجـــدت اليشـــرات   طريـــق 

ــباب  ــه بالشـ ــول المليئـ ــات والخيـ ــب اليربـ ــ   مـ ــق الـ ــم الفريـ ..انهـ

ــى الجنــــ  ــه الــ ــاييس بالتوجــ ــرتهم أنــ ــم  أمــ ــوب ميهــ وب .. يحملــ

مجهــز ببنــاد  مــب البــارود تتوهــط هــيومهم الخاصــه وبيضــهم 

ـــ أتصـــف نم ..بيـــدها هبطـــت أنـــا ووقفـــت بجانـــب الشـــاب م دهاجه

يملـــل متجـــر الهـــياد  بينمـــا وقفـــت أنـــاييس علـــى اليربـــه الـــ   

دوب إثــم ، رجــال مــب رجــال جنــوب البلجــورا لقــد قتــل نيــوب قائلــه 
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ــد  ــأب هــ ا الرجــل ق ــدوا وك ــوب أو حــاول يب ــا لني أحــدو شــغابا داخلي

ــورييب  ــة البلج ــرا ليام ــوب ه ــه ني ــة مايفيل ــام وإباح ــية أي ــ  بض من

ــب  ــ  ارتك ــ  ال ــر الجمي ــاب  منظ ــ ا الش ــ  ه ــا م ــت ..جرم ــم تتابي ث

ــيكوب  ــوم ه ــديثها الي ــاح ــوب يجــب  اجتماعن ــة الجن ــة بداي مــ  باح

 على كل بلجور  الحضور لنقرر أمر  نيوب .
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 بنيفي                              

ــدر  هــو مهــتود   ــرد منــا اب يظــل ص اهــرار  أحيانــا يتوجــب علــى الف

كــل مــا بلــه  تبــو الشــخ  الــ   مــ   ال ميمــةو لـل بوجــود أحــد الصــفات 

ــا  ــد ..أم ــة الحهــنه ..مهــ   بالنهــبةتري ــم أجــد منهــا اال الميامل ــاييس مل ألن

ــد  ــور وال يوج ــب االم ــر م ــا الكثي ــ  أخفــى عنه ــد  لكن ــه ل ــديقة الطفول ص

الكــوب أنــا مصــدر راحتهــا دائمــا رغــم مــا تلقــا  مــب  هــبب مــ   لــل .. بــل 

 ... ميانا  

ــم  ــل مقه ــد أصــب  اليم ــر مق ــ  أكث ــ  إ دادت راحت ــاب مي ــل بيه ــد عم ..بي

ــدال مــب  ــيب ب ــى إثن واحــد  .. مأصــبحت بيهــاب هــ  صــديقت  المفضــله عل

ــيب..حتى أيضــا ــ  أيضــا ...  بيملهــاهــييد صــديق  أصــب    أن ميــ  وراحت

م بــ لل هــو  أنــا  نيــوب .. ال أحــد ييلــ مهــو صــديق  المفضــل  وييمــل لــد 

ــى  ــاييس حت ــم أخبرأن ــزدادال مل ــوب  ي ــر  ني ــه يك ــم أن ــ  .. أعل ــبها من غض

ــ    ــوم ال ــر الي ــه وينتظ ــر أمام ــه يظه ــوب لكن ــى رأس ني ــه عل ..يحصــل مي

ــورييب  ــة البلج ــى عام ــوب حت ــا يقول ــى كم ــد  اليمن ــاعد  وي ــه مه ــد بإن ..ق

ــ لل ..  ــوا ب ــد أوهم ــوب يي ــيد ني ــإب اله ــيب ب ــ  أن ــد  شــهور أخبرن ــ  ع من

.. يبــدو أب هــ ا االمــر مهــم جــدا لــه ألمــر مــا  ويخفيــه عــب كــل مــب حولــه 
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هــهل تشــكيلها  قطيــهكــاب هــيجيل بلجــورا  لــو وييــد كمــا ..مهــو يجهــز لــه 

 م  يد  .

ــروب وال ــدات الح ــم مي ــور له ــود  وط ــدد جن ــد ع ــام بتزوي ــد ق ــه ق ــى أن  حت

ولديـــه االهـــتيداد الـــداخل   والثقـــةاالمـــاب  يقـــرب منـــه إال مـــب رأ  ميـــه

 .ما هو قادم اليه لمهاعدته م  

ــت  ــا اال ا ا عرم ــب أخبره ــ  ل ــت أنن ــ ا ورأي ــاييس يه ــار أن ــط إخب ــم أرد ق ل

ــل  ــ ءك ــب  ش ــه ع ــوب ميل ــو  ني ــا ين ــ  م ــرت رأي ــد غي ــ  ق ــدما ..لكن عن

حــد أيــام  أليــل منتصــف  عنــد تجولــه مــ  قصــر نيــوب  بانــهأخبرنــ  أنــيب 

 مــب نومــه متهــلال الــى خــار   اهــتيقظاالهــبو  الماضــ  وجــد نيــوب قــد 

ــبط الـــى  ــود  .. ثـــم هـ ــظ وجـ ــت باتباعـــه دوب أب يالحـ ــه .. مقمـ غرمتـ

ــ  يجمينــا  ــر  االجتماعــات الت ــداخل حج ــف ل ــدها  دل ــ  بي ــابق االرض الط

ــى  ــر  حت ــرت وراء  مباش ــا  ..مه ــر م ــ  أم ــتنا م ــد مناقش ــدما يري ــا عن به

كبتيــه ودلــف تحــت علــى مرأيتــه قــد انحنــى  الغرمــة نظــرت مــب ثقــب بــاب

  األرائــلمــب الخشــب تحــاط بيشــرات مــب  مصــنوعهمنضــد  كبيــر  الحجــم 

ــال  ــدها ط ــود  وبي ــ   وج ــود  م ــد وج ــظ أح ــب أب يالح ــت م ــفلها ..مخف أه

 ط..ميــدت الــى غرمتــ  لكنــ  لــم أتوقــف قــهــ ا المكــاب مــ  منتصــف الليــل 

ــر   ..األمــر عــب التفكيــر بهــ ا  ــه منشــغال مــ  تفكي بيــدها الحظــت عليــه أن

 وكأنه يفكر م  أمرا ما ..الوقت لبيض 

مضــلت الصــمت  عنــدها أ دادت حيرتــ  مــ  إخبــار أنــاييس بهــ ا أم ال لكــب

ــ   ــيب بشــي  أخــر يهــتوجب عل ــى أب يخبرنــ  أن ــه ....ال ــاييس ب  إبــالل أن
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ــر مقــد أب ــتيدوا لهــ ا االم ــ  حظرهــا وتبلــ  رجــال حاميتنــا بــإب يه  لتأخ

ــه مــب مهــيولونا .. وتكــوب  ــب من ــ  مايطل ــه تنفي ــا يتوجــب علي ــ  هن الجمي

 أناييس م  مقدمتهم .

منــ  أب دلــف إلينــا أهــامه وبيهــاب تغيــر كــل شــي  مقــد أصــبحوا جــزء منــا  

للبحــو عــب لغــز مــا  لكــب هــت يد متاعبنــا، ويتــأثروب بمــا نتــأثر بــه نحــب 

الليلــه هــبب وجــودهم . ومنــ  أب حكــى أهــامه مــ  إنــ اال أوردهــم عنــدنا .

أصــب  تفكيرنــا مــدمو  بمــا حكــا  لنــا  ، بــل أضــب  كــال منــا يفكــر مــ   هنــا

ــب دوب  ــ لل لك ــز ل ــى لغ ــاول الوصــول ال ــر ويح ــ ا االم ــنحظى ه ــدو  ه ج

 ، بالكثير مب اليواقب 

مـــب  ..وقـــد تـــم تيليـــق بيـــض المـــدونات علـــى جـــدراب جميـــ  المنـــازل 

ــار  بــإب هنــال اجتمــا   ــيالمــ  هــاحة الجنــوب الخ ويجــب علــى كــل  ل

..لمناقشـــة أمـــر مقتـــل  لـــل الرجـــل ومضـــايقات منـــا الحضـــور بلجـــور  

ــ ــة اله ــود  ليام ــوب وجن ــخ  منــا ،  ابكني ــل ش ــب علــى ك ــار ويج إحض

ــدا  ــار  الباحــه جي ــ  كــل مايهــتطي  مــب مصــابي  إلن ــتم ..وهــيتم تنفي ــا ي م

ــا  ــة  االتف ــه نهاي ــه علي ــل الجله ــة تل ــور  االباح ــل بلج ــب علــى ك ..ويج

ــه  ــدما برأي ــا .مق ــير عليه ــ  هنه ــط الت ــل الخط ــ  ك ــ  وض ــارل م وأب يش

علــم بهــ ا ولــب يتركنــا وشــئننا لكــب أتمنــى أب أب نيــوب علــى أعلــم 

 هكاب بلجورا . دوب عاوئق أو خهائر م  يمضى ه ا اليوم 
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 أناييس                                  

أهــل الواليــات االخــر  مــب دمــب بمهــاعد  الجنــوب بيــد أب إنتهــى شــباب 

كــل الحاضــريب بالتوجــه   لــل الرجــل الــ   لقــى حتفــه مــب نيــوب ..أمــرت  

وتكفـــ  مهــاء اليــوم الــى هــاحة الجنــوب النهــا أكبــر الهــاحات حجمــا 

ــس  ــه هلك ــاب واليم ــى بيه ــدها أرهــلت ال ــورييب .بي ــب البلج ــدد م ــر ع الكب

ــر  ــ ا ..وأم ــرهم به ــ  الخب ــدونات م ــق م ــتم تيلي ــإب ي ــوب ب ــار الجن ــد كب أح

ــييلم ــا وأهــامه بشــأب هــ ا  اليامــه بلجــورا بإكملهــا ل ــت أن التجمــ ..ثم  هب

الــ   اصــب  مهــاعد  مــ  كــل أمــور  وال أخطــوا خطــو  اال وتــابين  

ــا الـــى وهـــط الجنـــوب بمثلهـــا  ــة ..حتـــى  هبنـ ــد مريـــق حاميـ حيـــو يوجـ

ــو  ــت ميهــم بيــض أالحادي ــى بلجــورا ..وتبادل ــوا عل ــإب يكون ــرتهم ب ــم أم ث

 ثـــم ناديـــت علـــىأشـــد االهـــتيداد أل  هجـــوم مفـــاج  مـــب جنـــود نيـــوب 

نس قائــد الحاميــه والمهــيل عــب كــل أمــورهم ودلفنــا الــى داخــل أحــد ليــرد

..ومــور أب دلفنــا الــى هنــال حتــى تحــدو المنــازل لنتنــاقش مــ   لــل األمــر 

إلــى قــائال هــيدت  لــب نقــو  علــى ميــل هــ ا .. أنتــ  تتحــدثيب عــب نيــوب 

يملــل مــب الجنــود واليتــاد .اليــد   مايفوقنــا مئــات المــرات ، مهــو وجنــود  

ــو   ــب نق ــورا ، ول ــاد  بلج ــى اب ــادر عل ــه ق ــه مابمدامي ــى الصــمود أمام عل
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ــا  ــردنس  نهائي ــا لي ــا ي ــب نتهــاوب عــب حقن ــا ل ــه .. إنن ــه قائل ــرددت علي ، م

 ..مب يتهاوب عب حقه وحق بلد   ولو مر  واحد  ،

نيـــوب أننـــا ييـــش مزعـــز  اليزيمـــه ومهـــلوب الحريـــه ميجـــب أب ييلـــم 

ــه  ــال من ــه وتصــرماته ..ويجــب أب نن ــل أعمال ــب خــالف ك ــه أمضــل م ميامل

ــم  ــى عل ــه عل ــد مــب وأن ــائال الب ــاطين  أهــام  ق ــل ..مق ــاتل ــوم  باجتماعن الي

ــم  ــا ني ــدثت ان ــايقاته ، متح ــا  دوب مض ــ ا االجتم ــا نمضــ  ه ــب يتركن ..ول

أعلم أنـه علـم بهـ ا وأعلـم أنـه هـيأت   مـ  المهـاء ويفهـد مـا نوينـا علـى 

ــاهد  ــم  ويش ــأت  ويه ــب االمضــل أب ي ــوب م ــد يك ــ  ،ق ــب  نتراج ــد  . ل عق

ــا  ــه يتراجــ  عــب م ــل هــ ا مــر  أخــر  ليل ــل مث ــه ا ا مي ــه مي ــاننو  ميل م

 .يدبر  مب أجلنا 

أحــد مــب حاميتنــا  الــى متحــدو ليــردنس قــائال قبــل حلــول الظــالم هنرهــل 

الشــمال ليقــف  بــالقرب مــب قصــر نيــوب وإب الحــظ أ  تغيــر مــ  الحركــه 

ــدها  أو  ــا عن ــدا  الين ــود  ،يهــبقهم عائ ــوب وجن ــدوم ني ــل ق ــر ملحــوظ مث  أم

ــم .. عكــس  ــى عل ــههــنكوب عل ــى  الغفل ــه عل ــا بهــا  موامقت ــدلف الين التــ  ي

وا هــب الــى الخزانــه  وأخــر  منهــا كــل مــا .. أنــا قائلــهالفــور ثــم تحــدثت 

ــا   ــيوف ورم ــب ه ــ   م ــام كه ــات  د س  الي ــى طلق ــاو حت ــارود ووزعب ا ه

ــى  ــب االب عل ــل المهــئوليه   م ــول  تل ــرا  يهــتطي   ت ــب ت ــى م بنفهــل عل

عقبـــات الجميـــ  أب ييرمـــوا أب مـــا نحـــب قـــادموب اليـــه  لـــب ييقبـــه الـــى 

ــيهم أب  ــا يحزرواوخيمــه  وعل ــم تركن ــى الفــور ث ورحــل لينفــ  .مــوامقن  عل

ــامه  ــا وأه ــا أن ــه  .. أم ــا علي ــا اتفقن ــور  م ــض االم ــ   بي ــدو م ــا نتح مظللن
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عنهــا مــ  المهــاء حتــى أوشــكت الشــمس علــى الرحيــل ..  التــ  هــنتحدو

ــدها  ــه عن ــى اهــامه قائل ــدثت ال ــاب تح ــت وبيه ــوب أن ــرال ني يجــب أب ال ي

ــه وإب  ــكول بداخل ــض الش ــرب بي ــر  هته ــ   الم ــم ه ــه لك ــوم ألب رييت الي

ــد   ــر  واح ــو م ــا ول ــ  امركم ــل م ــأنكم ش ــرككم وش ــب يت ــرد أهــامه مل ..م

..موامقتــه علــى نظهــر أمامــه قــائال هــنكوب مــ  الحضــور بــيب النــاس ولــب 

بيــدم  ونطمئــنهمبــيب منــازل الجنــوب لنتفقــد أهلهــا الفــور ثــم قمنــا لنهــير 

ــوا ف الهــاحه  ــإب يكون ــ كرهم ب بيــد هــاعات تكــرار هــ ا مــر  أخــر  ..ون

ــدنا   ــى الهــاحه موج ــدها هــرنا ال ــه وميهــم مصــابيحهم .بي ــت قليل ــد رتب ق

ثــم بيــدها  هبنــا الــى  لــ لل .تمــام ونظفــت مــب قبــل هــكانها ،مقــد هيئوهــا 

ــاء  ــة وأبن ــورا ..يواهــوب زوج ــلء بهــكاب بلج ــد إمت ــ   ق ــل ال ــزل القتي من

  الرجــل  الــ يب قــد أثــرت تلــل الحادثــه علــيهم  جمييــا .. بيــدها دلــف الينــا

ــد حــل الظــالم وحــاب موعــد اجتماعنــا  ،ليــردنس  ــى وق ــائال كــل شــي  عل ق

ــرا ــا ي ــه .  مم ــنهم بمكان ــاهز  وكــال م ــه ج ــ الحامي ــه ج ــل والباح اهز  ..لك

.. وميهـم كبـار كــل  شـي  وقـد شــر  اهـال  بلجـور مــ   النـزول الـى هنــال

ــل ..  ــيلت  بالكامـ ــد اشـ ــه قـ ــا أب الباحـ ــابيحهم كمـ ــامليب مصـ ــات حـ الواليـ

ــا  ــا جميي ــا .. مقمن ــا بن ــا  هي ــت رحيلن ــاب وق ــد ح ــامه لق ــال اه ــدها ق .. عن

ــه  ــى الباح ــائريب ال ــال  ه ــرات االه ــب عش ــزل م ــ  المن ــب م ــل م ــا ك ومين

ــا وعــب أتقــدم ا ناالخــر  ليــردنس  يتقــدم الجهــهيمينــ  اهــامه ومــ  هم أن

.. وخلفنــا بــاق  الهــكاب  ..كــاب مــا إب نمــر علــى ثالثــة مــب كبــار بلجــورا 

يــدلف أهلــه الينــا ومـــ  اقترابنــا مــب الباحــه تزايــد عـــددنا منــزل حتــى 

ــا  ــلنا اليهـ ــدما وصـ ــب عنـ ــيفيب  ... لكـ ــال   الضـ ــب أهـ ــات مـ ــدنا المئـ وجـ
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ــا  ــس و أبنائهـ ــيد  هلكـ ــى الهـ ــدومنا حتـ ــروب قـ ــيب  ينتظـ ــورا  واقفـ بلجـ

التـــ   شـــرعت وكأنهـــا حزينـــه وببهــاب قـــد حضـــروا .. تتقـــدمهم نيفــيب 

م تقــدمنا أكثــر وأكثــر واخــتلط ثــ نوعــا مــا وظهــر هــ ا مــب شــحوب وجههــا 

ــامه  ــم اهـ ــكاب االهـــال  ببيضـــهم الـــبيض وميهـ ــ  الهـ الـــ   تخلـــل جميـ

امـــا الهـــيد  هلكـــس مقـــد تقـــدمت هـــالكا طريقـــه ليقـــف بجانـــب بيهـــاب 

 الصفوف ووقفت بجانب  ، 

ــيب  ــال واقفـ ــب الرجـ ــار مـ ــا  والكبـ ــب حولنـ ــال  مـ ــات االهـ إ دادت همهمـ

الحاميـــه بيـــدما أرهـــل  يتفقـــد أحـــوال يتشـــاوروب ميمـــا ببـــنهم وليـــردنس 

ــوب  ــب قصــر  ني ــه الخــا  ليراق ــد  ينطــو  خيل ــا يحــدو جن ــا بم ويخبرن

ــكاب  ــدد الهـ ــا عـ ــائق ا ادد ميهـ ــية دقـ ــد بضـ ــال بيـ ــابي  هنـ ــرت مصـ .وكثـ

..دمئـــا خاصـــا بحضـــور باحـــه تلـــل المصــابي  لل االشــتيال ايضـــا مجيلـــت

ــكانها ..  ــخور ميينــه موزعــه علــى مهــامات ه وقــد أحاطــت الباحــه بص

مصــبا  كبيــر ييلــوا كــل صــخر  مــنهم  متهــاويه مــب بيضــها الــبيض 

ــم وقــد وضــيوا واحــدا مــنهم خلفنــا وجيلــو  مميــزا عــب االخــريب  الحج

.. أحضــر جنــدياب حجــر لــييم مــب يــأت  كيــف هــيكوب إتجــا  وقومــه بيــدها 

ــبي ــوف هــ ــ  لوقــ ــطحه يتهــ ــاو  هــ ــتطيل ومتهــ ــخر  مهــ ــب صــ ة مــ

..ووضـــيو  اهـــفل أقـــدامنا  بيـــدها صـــيد الهـــيد تشـــارل  .. االشـــخا  

ــ  عــب أهــل بلجــورا ..  ــم مهــيل أيضــا مثل ــر مــب كبارهــا  أيضــا ..ث وييتب

أشــار الـــى شـــاب يقــف مـــ  الصـــفوف االماميـــه يحمــل بيـــد  هـــا  مـــب 

.. إنــاء كبيــر الحجــم مقلــوب علــى عنقــه ...بــإب يبــدا دقاتــه الحديــد وأمامــه 
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..مأخــ  الصــمت .بيــدها نفــ   هــ  الشــاب مــا طلــب منــه  علــى االنــاء ليحــل 

ــ  الباحــه كانتشــار ضــوء  ــه .. وينتشــر الصــوت م يضــرب ضــربات متتابي

عنــدها حتــى حــل الصــمت بــيب الجميــ   الشــمس مــ  شــوار  بلجــورا 

ميلمــ  االطفــال حيــو أنــه كــاب يتقــدم الصــفوف االماميــه أشــرت الــى أحــد 

ــنقوله  ــا ه ــل م ــ  أوراقــه ك ــدوب م ــإب ي ــوم ،ب ــديب الي ــل المتواج ــ   ك وأخ

ــيد تشــارل   ــدو اله ــدها تح ــنقول .. عن ــب لمــا ه ــ  ترق ــروب الينــا م ينظ

هـــكاب بلجـــورا الحاضـــر مـــنكم والغائـــب .. نحـــب شـــارعا حديثـــه  قـــائال 

ــا  ــوم اجتمين ــنكم الي ــر الحاضــر م ــب..ثم أكمــل وغــدا  هــنننف  .. مليخب الغائ

خاصــة روحــا مــب حديثــه قــائال لقــد مقــدت بلجــورا عامــة  وواليــة الجنــوب 

تقــال  ولـــم بيــرف احـــدا منـــا اروا  شــبانها ..دوب هـــبب يــ كر او علـــه 

ونضــ  حــدا هـبب هــ ا  ونحــب اليــوم اجتمينــا بكــم لنتحـدو مــ   لــل االمــر 

ــيد أحــد  ــيد نيــوب .. ثــم ص ــا متحــدثا مــ  بيننــا وبــيب اله الرجــال  أيض

أشـــار الـــى بالصـــيود مـــو  كمـــا ميـــل تشـــارل   إال أب  بيـــض االمـــور ، 

ثـــم تحـــدثت حـــديث  . عنـــدها صـــيدت  الـــيهم    أللقـــ الصـــخر  الحجـــر 

ــورا  ــار  بلج ــ  كب ــنكم  م ــيلة ع ــفت  .. مه ــه بص ــيالقائل ــت  ءه ــد عزم مق

ــال  ــوب هن ــه  وأب يك ــى حتف ــ   لق ــاب ال ــ ا الش ــر ه ــي  أم ــى أب ال يض عل

ردا منــا علــى الهــيد نيــوب ليتوقــف عــب مضــايقاته واليــوم هــنحدد بيــض 

اللـــوائ  ويجـــب علـــى كـــال منـــا أب ينفـــ ها .. ثـــم ا دادت الهمهمـــات مـــب 

ــ   ــدقات  .. منغ ــض ال ــد  بي ــاب لي ــى الش ــارل  ال ــيد تش ــار اله ــول  مأش ح

اكملـــت حـــديث  قائلـــه مت الجميـــ  مـــر  أخـــر  .. ثـــم صـــحتـــى الشـــاب 

ــه مهــم  ــديم الزمــاب مــب نيــوب وأعوان ــ  ق ــا م تيلمــوب جمــييكم ماحــدو لن
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ــب  ــالل مـ ــورد الهـ ــورا مـ ــد اوردوا بلجـ ــه االب مقـ ــب بـ ــا نحـ ــببوا ميمـ تهـ

ــد  ــاف انهارهــا وقطــ  اشــجارها  وهــلب خيراتهــا .. وق ..وتهــببوا مــ  جف

ــب القــو  قوتــه ومــب هــلبوا أيضــا مــب اغنيائهــا صــفاتهم .. مهــلب وا م

..ثـــم رحلـــوا وتركـــوا لنـــا نيـــوب عـــ رهب الفتـــا  جمالهـــا ومـــب اغلـــبهم 

ــم جانـــب بلجـــورا المظلـــم  ــايل  .. وجنـــود   ،مهـ ، ونحـــب االب هـــنفيل مـ

مضــايقة ..ونطلــب  أب نوقــ  مياهــد  بيــدم هــنخبر نيــوب باجتماعنــا هــ ا 

ــه اللـــوائ   ــالف المياهـــد  تطبـــق عليـ ــور  ومـــب يخـ بإعطـــاء أ  بلجـ

طلــب منــه مــب صــفات لخصــمه .، وأب يــتم تيــويض أهــر  هــ ا الشــاب ماي

ــدوب مــب صــفات .. وأب  ــا يري ــدم بم ــن   بي ــه مياهــد  أخــر  ت ــدوب مي ن

هـــلبه صـــفات  أحـــد منـــا  .. وال يحـــق ال  جنـــد  مـــب جنـــود  الـــزوا  

بلجــورا  واب يــزود حصــتنا مــب الميــا  التــ  تكفــ  كــل غصــبا مــب متيــات 

ــور   ــامال .. وبالنهــبه لنــا  مهــبلج ــق مــدونات لوم نقاكتفائــا ك كــل بتيلي

ــه  ــى والي ــوا اليهــا عل ــود  اب دلف ــوب وجن ــ  ني ــل م ــب التيام ، لترشــدهم م

 حيب غفله .. 

ــا  ــب  حولنـ ــات مـ ــا دادت الهمهمـ ــى ،مـ ــ  علـ ــة الجميـ ــا موامقـ ــاب أغلبهـ كـ

ــم  ــه  ث ــدثت ب ــه اماتح ــايرام وان ــى م ــل شــي  عل ــإب ك ــدوب ب ــ  الم ــار ال ش

ــ ا  ــل ه ــور دوب ك ــض االم ــ  بي ــدثت م ــس وتح ــيد  هلك ــم صــيدت اله ، ث

المهمــه وتممــت علــى كالمــ  .. واختتمــت حــديثها قائلــه بإنــه هــيتم تنفيــ  

ــب  ــ ا م ــاب ه ــبيض ك ــايرام وال ــى م ــر عل ــل شــي  م ــاب ك ــدا ...ك صــبا  غ

ــار هــييدا  ــه ، آال أب ا داد الغب ــا تحــدثنا ب ــ  مم هــماء الباحــه مجــاء   و م
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د الخيـول قـد انفـل قيـد  لكـب  حـه بـإب ألبدايـبـد  لـ  مـ  اصـهيل  اد ميها  

ــ ــا م ــل .   م ــب  ل ــاب أشــد م ــه ك ــر الحقيق ــيب ا داد الم ــيب  ب ــ   ...ب الجم

االهــال  واخــ  الكــل ينظــر  مــ   جميــ  اتجاهاتــه ليــر  هــبب هــ ا  أمــا أنــا 

ــى الحجــر الصــخر   ــى أعل ــدما هبطــت الهــيد  هلكــس ألر   مصــيدت ال بي

ــه  ــوب الحامـ ــم يتركـ ــه وهـ ــى الحاميـ ــر  علـ ــ  نظـ ــب  وقـ ــ ا  لكـ ــبب هـ هـ

ــد  ــبيض مــنهم ق ــى أب ال ــى مصــدر االضــطراب هــ ا حت أخــر  مهــرعيب ال

ــنهم  ــامل  هــيومه وم ــا ح ــد هــهامه أم ــب أع ــاد  م ــه البن واالهــلحه الناري

ــه الــ   امــر   ــالمكوو بــه ..يصــوبوب مأصــب  كــال مــنهم  بمكان ليــردنس ب

 الى مصدر ه ا ..

جــاء نيــوب وجنــود  عنــدها تممــت ميلمــت أب  مــا  اخشــا  قــد حــدو لقــد  

أب يمــر  هــ ا المهــاء دوب عوائــق أو خهــائر  بــبيض الكلمــات بــداخل  

مجــاء  بيــدما اصــابت طلقــه مفاجئــه الــداخلى  قــد انقلــب  التتمــيملكــب هــ ا 

ــب طلقــات البــارود  ــول الــى متــات مــب  م ــ  متح ــبا  المشــتيل خلف المص

القطــــ  الصــــغير   بيــــدها ا داد صــــهيل الخيــــل وا دادت ميــــه طلقــــات 

ــم  ــ  تطلــق ث ــارود الت ــر  ظهــر الب ــددهم غ ــوب كــاب ع يقــارب جنــود  ني

ا شــرعت الحاميــه بــالتراج  النــه كمــا  .. عنــده يفــو  عــددنا بكثيــرالمئــات 

توقـــ   ليـــردنس لـــب نصـــمد أمـــام نيـــوب  ثـــم دلفـــت  خيـــول الجنـــود ال 

ــه  ــب الباح ــاربهم م ــدوب بهــا وا داد تق ــب متواج ــمت بم ــل الص ــدها ح ..عن

ــود نيــوب مقــد  ــراب  .. امــا جن ــى حامــة حفــر  مــب الني بيضــهم وكــأنهم عل

ــ  االتجاهــات  ــا  مــ  حل حاصــرونا مــب جمي ــه والتفــوا حولن قــه شــبه دائري
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ــدوا  ــى المتواجــديب لي ي ــار عل ــائق ينثــروب الغب ــد بضــية دق مــب خــومهم بي

أب يقتلنــا خنقــا ثــم توقــف الجميــ  عــب الحركــه  اصــب  الغبــار علــى  وشــل 

ــت  ــض الوق ــمت بي ــل الص ــروب وح ــال  محاص ــه مكــان  وااله ..مانــا واقف

ــب  ــ  م ــ  جمي ــوب م ــود ني ــات وجن ــ  االتجاه ــب الفاصــل جمي ــاطق  لك المن

ــا  ــوب بينن ــود ني ــيب جن ــوء   وب ــه الممل ــردنس بمدمييت ــدمهم لي ــه يتق  الحامي

ــارود .. بيــدها  ــدبطلقــات الب ــبيض   أبتي ــود عــب بيضــهم ال بيــض مــب الجن

ــه  ــى خيل ــوب عل ــدم ني ــدها تق ــا .. عن ــتقيما خالي ــا مه ــى أب اصــب  طريق ال

يكهـــوا مقدمـــة رأهـــه بقطـــ  ثمينـــه مـــب القمـــاش ابـــيض اللـــوب الـــ   

ــه  ــرز  بمــاد  نفيه ــط مط ــ  قصــر  مق ــد  اال م ــر متواج ــير .غي ــ  يه ..أخ

، ثــم س كبــار بلجــورا وخاصــة ليــردن الــى  االزدراء راتنظــويلقــ  بيــض 

ــتفح   ــ  ي ــا وأخ ــانب  عليه ــى صــيد بج ــه حت ــى أب وصــل للمقدم ــدم ال تق

أجـــزاء جهـــد  بنظراتـــه اليـــاهر  .. ثـــم تحـــدو مـــ  هـــخريه قـــائال 

دوب أخبــار  بهــ ا .ألــم أكــب مــنكم الشــارككم  هــ ا مــرد الهــيد أتجتميــوب 

ــا مــا تركــل  ــو كنــت من ــارل   ل ــل  هــ ا تش ــب  ك ــ  هــ ا المنص ــل م رماق

ــى انفاهــنا نيــوب .مــرد نيــوب الوقــت مقــد   هبــوا وتركــ ول أنــت لتكــتم عل

مــب أوردتــم انفهــكم مــوارد الهــالل وأخــ  مــ  هــ ا .. انــتم   نبــ ومــا قــائال 

.. لقـد أتفقنـا مــ  يهـخر منـا ومـب كــل مـا نفيلـه ... الـى اب قاطيتــه قائلـه  

هـــ ا التجمـــ   بـــإب تمـــن  اهـــر  مـــب لقـــى حتفـــه هـــنوات عديـــد  مـــب 

ــ   ..  ــل ه ــزاء ميلت ــ  الصــفات .. ج ــا م ــ  تياملن ــد م ــال ح ــوب  هن واب يك

ا  علــى ميــل بيضــنا الــبيض .. واب ننهــ  هــ ا بمياهــد   بيــدم اجبــار أحــد

ــق  ــ ا تطب ــالف ه ــب يخ ــا .. وم ــب متياتن ــودل م ــزوا  جن ــد   ك ــي  اليري ش
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ــ  عليــه احكــام المياهــد  .. عنــدها نظــر  ــى  قــائال إل أنــتم  لــب تتوقفــوا حت

ــالوا  ــتفتن ــدح ــييكم  لــ   كم جمييــا .. مــا إنــتم الــى عبب دوب اهــتثناء جم

ــد هــو  ــى قي ــب أتــرل بلجــور  واحــدا عل ــل .. ول أميل بكــم كمــا ميــل مــب قب

ــا   ــه  الحي ــس قائل ــه الهــيد  هلك ــدها قاطيت ــل  .. عن ــال ك ــل أب أعط مارئي

مـــ  تركـــل لبلجـــورا عنـــدها شـــخ  منـــا عـــام واحـــدا  مـــب كـــل صـــفه 

ــل  ــة حيات ــنيم بهــا طيل ــب الصــفات  ت ــروب م ــا داد غضــب هــتحظى بق .. م

واحنــر وجهــه عنــدها هــبط مهــرعا الــى االهــفل ثــم  هــب الــى  نيــوب

ــفيها  ــام بصـ ــه هلكـــس وقـ ــا اليمـ ــدها ..علـــى وجههـ ــل عنـ ــب كـ ا داد مضـ

ــا حاال ــت أن ــت ضــريب مهبط ــا ميل ــدهش لم ــه مان ــى وجه ــت بصــفيه عل وقم

مـــأمر جنـــود  ا إطـــال   كـــل ومـــا تهـــببت لـــه مـــب  خجـــال أمـــا جنـــود  

بـــارودهم هلـــى مـــب يجـــدو  واقفـــا  منفـــ  الجنـــود هـــ ا ومجـــاء  تحولـــت  

ــى  ــاحه الـ ــ الهـ ــود مجثـ ــات الجنـ ــب طلقـ ــل مـ ــه وابـ ــى ركبتيـ ــ  علـ ا الجميـ

توا جمييــا واهــتمر تتــاب  الطلقــات لبضــ  دقــائق  حتــى أشــار الــيهم مصــم

وأمـــرهم بإحضـــار  أنـــا  وميـــ  اليمـــه ثـــم نـــاد  الـــى بييـــض الجنـــود 

وتقــدم الجنــةد أمــا    وركــب علــى جــواد هلكــس والهــيد تشــارل  ثــم  هــب 

ــدينا  ــ   نحــب مكبلــت اي ــى أهــامه  ال وهــرنا خلفــه عنــدها وقــ  نظــر  عل

قــد ا داد غضــبه ولــوال خومــه عليــا وعلــى بيهــاب لكــاب أهلكنــا بتصــرماته 

ــ ــاول الوق ــب يح ــود م ــل الجن ــر   ك ــى خ ــو  حت ــه بق ــاب تمني ــب بيه وف لك

ثــم  هــب بيــض لييــودوا الــى منــازلهم الباحــه ثــم بيــدها هــب البــاقيب 

الجنــةد الــى أمــام أحــد المنــازل وهــلبوا عربــه خشــبيه عنفــا مــب صــاحبها 

علــى .. ثــم جلهــت أنــا والهــيد  هلكــس مــدلفنا داخلهــا موا بهــا الينــا ثــم قــد  
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عنـــدها أحـــد االرائـــل ومـــ  الجهـــه المقابلـــه لنـــا جلـــس الهـــيد تشـــارل  

ــاب ا دادت بـــرود  الجـــو  وحلـــت اليربـــه ظالمـــا الـــى أب ضـــوء القمـــر كـ

طــوال طريــق الخــرو   مــب الجنــوب ثــم يتخلــل ثقــوب اليربــه ويــدلف الينــا 

 ..التحرل الى الشمال حيو قصر نيوب  ت اليربه دأب
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 ميرنا                              

ــط أب  ــ  ق ــم أتوق ــات  مل ــة حي ــا طيل ــل أشــد مارأيته ــت تل ــاهد كان ــوب اش ني

اليمــه هلكــس .. ال أحــد ييلــم أنهــا بمثابــة عمتــ  ليهــت أمــ  وهــو يصــف  

 ضــربا بالبــارودبالقتــل  كــم علــى والــد  .. مهــ  قــد إعتنــت بــ  منــ  أب ح  

ــوب ..لرمضــهما إعطا ــة قصــر ني ــ  باح ــب صــفات مم ــه مــايملكوب م ــد ئ ق

مـــب أغنيـــاء بلجـــور كـــاب يمتلـــل أبـــ  أعـــوام عديـــد  مـــب القـــو  ا كـــانو 

ــ ــد إمتلك ــ  مق ــ لل أم ــرأء  والهــياد  .. وك ــه إم ــالم تمتلك ــال م ــب الجم ت م

ومنــ   لــل اليــوم وأصــبحت اليمــه هلكـس هــ  كــل عــائلت  لكنــ  قــد  قـط ..

ــداها ــت ي ــدما كبل ــيد ضــيفت عن ــاييس واله ــا أن ــارل   وميه ــابن  تش .واص

ــت  ــى أب جائ ــت ال ــبيض الوق ــاط ل ــت االحب ــدا  مقم ــى ي ــدت عل ــيب وش نيف

ــاب  ــه الشـ ــخر   وميـ ــر الصـ ــى الحجـ ــامه  علـ ــيد أهـ ــدما صـ ــه بيـ واقفـ

مـــرات متتابيـــه حتـــى وقـــف المهـــيل عـــب  الـــدقات مأخـــ  الشـــاب يـــد  

ــائال  ــدو ق ــ   تح ــامه ال ــى اه ــاظريب ال ــتداروا ن ــننف   المنصــرموب واه ه

ــوائ   ــق ل ــيتم تيلي ــالو  ..وه ــا ق ــل م ــا قك ــى نهجه ــدا  لنهــير عل صــبا  غ

ــد ــ وبي ــد ع ــوم مق ــدأنا  الي ــا ب ــنكمل م ــوب ه ــب قصــر ني ــيلوب م ود  المه

عــودوا للــى منــازلكم هــكاب بلجــورا واحظــوا  بليلــة نــوم هادئــه  ، عنــدها 



 

 98 

ــارير  ــب أهـ ــى مـ ــر حتـ ــم يغيـ ــامه لـ ــه أهـ ــا قالـ ــب مـ ــكاب لكـ إنصـــرف الهـ

 ...مقد أصابهم القلق ولب ي هب الى أب ننتصر على نيوب وجوههم  

ثــم هــبط اهــامه وقــد مرغــت الباحــه تممــا مــب االهــال  ولــم ويتبقــى هــو  

ــه  ــال الحامي ــى رج ــاظرا ال ــه ن ــد إنقصــمت رقبت ــ   ق ــردنس ال ــدمهم لي يتق

..وبجـــانب  بيهـــاب ونيفـــيب هجـــوم نيـــوب  دصـــ االرض ليـــدم اهـــتطاعته

..عنــدها  هــب أهــامه ليتحــدو امه الــ    هــب وأمهــل بيــد أهــوأخــ  بــب 

محــل الصــمت بنـا الــى اب انتهــى اهـامه مــب حديثــه مـ  ليــردنس أمــا نحـب 

ــباحيب وانصــرف  ــو   مص ــه ه ــ  الباح ــم يتبقــى م ــه ول ــردنس وحاميت لي

يضــيئوب لنــا منطقــة وقومنــا  ثــم تحــدو اهــامه قــائال هيــا بنــا لنــ هب الــى 

الباحـــه وبيـــدها نفكـــر ميمـــا هـــنفيله ا ب ، مخرجنـــا الـــى خـــار  الغــرب  

ــ   ــه التـ ــى اليربـ ــيب الـ ــل  اهبـ ــراف كـ ــد انصـ ــد  بيـ ــف وحيـ ــت تقـ .. كانـ

ــا إب وصــلنا  ــاد  .. م ــر  القي ــامه أم ــولى اه ــا ت ــا بينم ــدلفنا اليه ــات م اليرب

منزلنــا حتــى هــبط الجميــ  ودلفنــا داخــل المنــزل بينمــا اهــامه قــد قيــد الــى 

ــ  اهــطبله  ــل م ــم دلــف الخي ــة الخــا  ث ــى أريك ــا عل ــس بجانب ــا وجل ورائن

ــه  ــض الوقــت اليم ممزوجــا بــالحزب لمــا هلكــس بيــدها حــل الصــمت بي

ــائال ..  ــامه ق ــدو اه ــم تح ــدو ث ــه ح ــى نهج ــي  عل ــل ش ــير ك ــب أب يه يج

هـــيقو  نـــزل صـــامديب وال نهـــقط .. الب هـــقوطنا  الطبييـــ  ويجـــب أب 

مختبئــيب مــرد اهــامه قــائال نيــوب ..مــردت بيهــاب قائلــه والــى متــى هــنظل 

ــب نهــالــى االب  ومقــط ...غــدا هــيتغير كــل شــي   إ ا تخلصــنا مــب  أ االدول

ــا لليــود  الــى  ــوب ووجــدنا طريق ــدثت نيفــيب قائلــه ني عالمنــا اال..ثــم تح
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هــيأت  أحــد أصــدقائ  بيــد قليــل ويطمئننــ   بالهــيد  هلكــس وانــاييس 

ــرف  ــ   ييـ ــوب  ال الـ ــب يكـ ــامه ومـ ــرد أهـ ــارل  ..مـ ــيد تشـ ــل والهـ تلـ

قــد أخــ  بيــض متلجلجــت نيفــيب لــبيض الوقــت ثــم تحــدثت إنــه الميلومــات 

ــامليب االقمشـــه منـــ  و هـــب بهـــا الـــى قصـــر نيـــوب وهيهـــأل أحـــد  اليـ

بالقصــر عــب أمرهمــا مصــمت أهــامه أمــا أنــا مشــككت مــ   لــل االمــر لكــب 

مجلهــنا لــبيض الوقــت ثــم  الحــال لــم يكــب هــامحا لــ  بالــدقيق مــ  هــ ا ،،

وأب نجتمــ  أمــام إب ننصــرف منهــا ونــ هب للنــوم أنهــى أشــامه جلهــتنا بــ

وانــا وبيهــاب صــيدنا  منــزل بيهــاب مــ  الصــبا  البــاكر مانصــرمت نيفــيب 

وميــه بــب ثــم إنصــرما الــى غرمتنــا بينمــا ظــل أهــامه شــاردا لــبيض الوقــت 

 الى غرمتهما ..

ــه  ــى الغرم ــا ال ــور أب دلفن ــى هــريرها وشــردت م ــى اهــتلقت بيهــاب عل حت

ــم أغلقنــا  ــبيض الوقــت ث ــام الشــرمه ل ــت أمــا انــا موقفــت ام ــبيض الوق ل

المصــابي  وخلــدنا مـــ  ليلــة نــوم هادئـــه ...لكنهــا لــم تكـــب هادئــه كمـــا 

كـــاب توقيـــت ..مقـــد صـــاحبتن  الكـــوابيس المزعجـــه وكـــل واحـــدا منهـــا 

بــه نيــوب يقتــل ..يهــر  لــه كــل مابــداخل  . لكــب أشــدهم  لــل الــ   رأيــت 

. مفزعـــت مـــب نـــوم  مانتبهـــت لـــ   بيهـــاب أنـــاييس واليمـــه وتشـــارل  

 لكنها عادت الى نومها مر  أخر . 

هــارت اشــية بــاب غرمتنــا مــ  الصــبا  وقــد للنهــتيقظ علــى دقــات اهــامه 

ــا  ــه بأكمله ــ  الغرم ــمس تمل ــنا الش ــدها نهض ــى الطــابق .عن ــدلفت أنــا ال م

ــ ــم تـ ــام ..ثـ ــداد بيـــض الطيـ ــت بإعـ ــ  وقمـ ــاب االرضـ ــامه وبيهـ ابين  اهـ
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ــب  ــا يهــبقهم ب ــا مطورن ــى منــزل ..وبيــدها تناولن ــم دلــف اهــامه هــابقا ال ث

نحــب مانتظرنــا اليربــه التــ  هــتأخ  بــب الــى ..امــا أنــاييس حيــو  هــنجتن  

الجنـوب الــى أب اتـت ثــم رحـل بــب و هبـت أنــا وبيهـاب الــى منـزل أنــاييس 

..اليـــم ، مـــا إب وصـــلنا الـــى هنـــال حتـــى وجـــدنا ليـــردنس واقفـــا وميـــه 

ــات الخشــبيه وأكثــرهم مــ  بلجــورا  ــم مــارم  أحــد مــالك  اليرب ونيفــيب ..ث

ــامه  ــرات مـــب ااالو  تحـــدو أهـ ــد أمهـــل اليشـ ــا وقـ ــأب بهـ ــدوا وكـ را  يبـ

قــائال ..بيهــاب و ميرنــا  ونيفــيب انــتم هــتتولوب امــر بيــض التــداويب 

امــا نحـــب  غــ  جميـــ  واليــات بلجـــورا تيليــق تلـــل المــدونات بـــأعينكم 

ــم  ــور مهنتقاهـ ــى الفـ ــم علـ ــدأو عملكـ ــا ابـ ــر  هيـ ــال االخـ ــض االعمـ بيـ

ــل  ــاء  ل ــد انت ــى بي ــودوا ال ــيكم أب تي ــنترل ..وعل ــه ..ه ــل قائل مرمضــت  ل

هــندبر مــ  امــر اخــريب يتولــوب أمرهــا .. ونحــب تلــل المــدونات الــى أمــر 

ــب  ــوب ..لك ــب أهــرهم ني ــود م ــائال هأحضــر بيــض الجن ــردنس تحــدو ق لي

ــ  أب  ــر  وه ــض االعمــال االخ ــب بي ــم نح ــ ا ..ونتقاه ــوا ه ــ هب  ليتول ن

الــى متجــر االخشــاب ونيطــ  مــا أعــد  أهــامه وانــاييس مــب عربــات لليــم 

مارم  ثـم يأخـ ها هـو ويـ هب الـى قصـر نيـوب متحـدو اليـم مـارم  قـائال 

ــر   ــائال أخب ــردنس ق ــل لي ــال .. متيل ــى هن ــاب  ال ــد  ه ــو موع ــدا ه ــب غ لك

ــد  ــل ق ــارم  بإن ــم م ــق الي ــى أب وام ــه .. ال ــ هبت الي ــ ا م ــل ه ــددت قب ايتي

وكأنــه مهــاعد  دنس حديثــه هــي هب إهــامه مــ  اليــم مــارم  وتــوالى ليــر

ــدلوف  ــب ال ــامه م ــب اه ــدا مــب م ــرأ اح ــب يتج ــه  ل ــ   الطريق ــا  به الخ

ــل القصــر  ــب  داخ ــا نح ــا ام ــال من ــ هب ك ــد مي ــا بي ــل هن ــه ونتقاب ــى عمل ال

ــا  ــد بتوزييه ــف أح ــه االورا  ليكل ــو ومي ــب ه ــدها  ه ــاعات ..بي بضــية ه
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ــازل  ــى المن ــولصــقها عل ــت م ــا مطلب ــا أن ــيب أب أم ــاب ونيف ــ هبوا ب   بيه ي

ــى  ــى عل ــارم  وابق ــ  اهــامه واليــم م ــا م ــب أن ــررت اب ا ه ــدما ق ــم يي ه

ــه مــب قصــر نيــوب الشــاهد  ــه مقرب ــا هــيحدو مــرمض أهــامه مــ  البداي م

بيــدها غـــادر بييــاب ونيفـــيب لكنــه وامـــق بيــد تصـــميم  بالــ هاب ميـــه .

ــر االخشــاب   ــى متج ــب ال ــا  ..بينمــا  هبنــا نح ــارمأيض   العطــاء اليــم م

ــال حتــى مــت   ــى هن وأخــر  المتجــر  أهــامه عرباتــه .. مــور اب وصــلنا ال

اليـــم مـــارم   اداليربــات الخشـــبيه منهـــا لكـــب عـــددها لـــم يكتمـــل كمـــا ار

ــر  ــم أم ــات ث ــول واليرب ــب الخي ــد م ــم اليدي ــباب الي ــض ش ــدها أحضــر بي بي

واب يقــوم كــل خيــل بجــر اكثــر اليــم بــأب يكــوب عــدد الخيــول علــى عــددنا 

ــ  ــدد ال ــب ع ــف م ــربتيب لنخف ــب ع ــ ا ام ــولى الشــباب ه ــال مت ــى هن هبيب ال

االمـر وقــد أعــدوا كــل مــا امــرهم بــه  اليــم مــ  دقــائق قليلــه ... ثــم صــيدت 

إحــد  اليربــات التــ  صــيد اليهــا اهــامه ..  تهــبقنا  اليربــات التــ   ال انــا 

ــر   ــا مباش ــارم  .. ويلين ــم م ــا الي ــات يتواله ــاق  اليرب ــباب بب ــض الش ، بي

حــل الصــمت ميادتنــا لــبيض الوقــت أخــ يب وجهتنــا الــى واليــة الشــمال .. 

ــة  ــى والي ــائق عل ــى بضــ  دق ــى أب تبق ــه واحــد  ..ال ــا بكلم ــم نتحــدو ميه ل

ــمال .. ــر الشـ ــ ا االمـ ــب هـ ــ  مـ ــور أب ننتهـ ــائال مـ ــامه قـ ــدو أهـ ــى تحـ حتـ

ــى أرضــنا  ــا ال ــود  بن ــل  ..هــأبحو عــب مخــر  ي ــه وه ــا قائل ..متحــدثت أن

ال ولكــب هــ ا لــيس مــوطن  حــدو منــا شــ  اغضــبل ..منفــى هــيال  قــائال 

ــدها  ــتم ..بي ــكم أن ــى عكه ــط عل ــد ق ــ  أح ــتحكم ب ــم ي ــرا ول ــدت ح ــا ول ..إنن

ــازل الشــمال مــ  البــزول أمامنــ ــازل بــدأت من ــاق  من ا كانــت منظمــه عــب ب

ــة عـــددها  ــا الواليـــات رغـــم قلـ ، ينتشـــر جنـــود نيـــوب ويغطونهـــا بأكملهـ
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ــداخلها  ــل م ــوب ك ــ داد ويغلق الزهــور والمهــاحات المنزرعــه الخضــراء ..ت

ــه أخــر   ،  ــر مهــمو  الحــد هــكانها بهــا عكــس أ  والي ــرغم هــ ا غي وب

مــب التجــول مــ  شــوارعها بــدوب علــه تــ كر او هــبب يقــال مهــ ا مــا أراد  

لــه خصصــها نيــوب خصصــيا نيــوب ، الب بهــا الكثيــر مــب المخــازب التــ  

. 

ــب  ــار ع ــد بضــية أمت ــ  تبي ــزال الت ــد المن ــى أح ــات ال ــدها وصــلت اليرب بي

ــ ــم هبطــت أن ــه ث ــأوقف أهــامه اليرب ــازل االخــر  م  بجــوارا النتظــرهم المن

ــى  ــزل ال ــ ا المن ــار ه ــات بضــية امت ــدها صــارت اليرب ــم .. بي ــوا عمله ينه

ــا   ــا أنـ ــمال .. أمـ ــة الشـ ــدخل االول لواليـ ــى المـ ــلت الـ ــى أب وصـ اخـــر  إلـ

ــم  ــزل ث ــ ا المن ــى ه ــ هبت ال ــتم ــب  طرق ــب الخش ــه المصــنو  م ــى باب عل

الهــب ..يــزداد عمرهــا عــب اليمــه هلكــس ببضــية مفتحــت لــ  هــيد  كبيــر  

ماهــتا نتها اب أظــل عنــدها لــبيض الوقــت مرحبــت بــ  ثــم دلفــت   هــنوات

 الى داخل المنزل .
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 أهامه                              

ــا  ــه لتنتظرن ــب اليرب ــا  م ــد أب هبطــت ميرن ــواربي ــ   بج ــازل الت ــد المن أح

تكــوب علــى مقربــه مــب منــازل الشــمال تقــدمت اليربــات بيــدها بضــية 

 أمتار حتى توقفت عند مدخل الواليه االول بفيل مب جنود نيوب . 

ــ يب  ــود ال ــام بالتحــدو مــ  الجن ــم مــارم  .. وق ــم هــبط الي ــه ث طرحــوا علي

ــل اليربــات الخشــبيه  ــه ومــا ا تحمــل تل ــض االهــئله..عب هــبب قدوم بي

اب اليـم  مـارم  أجـاب بإنـه قـد قـدم بـأمر مـب   ومب يكوب هـ ا الشـاب الـى

ــوب  ــيد نيـ ــا  الهـ ــاعد  الخـ ــو مهـ ــامه وهـ ــمى أهـ ــاب يهـ ــ ا الشـ وهـ

..مــامروا اليــم مــارم  بــإب ينتظــر لــبيض الوقــت لحــيب إخبــار نيــوب بــ لل 

ــدخل  ــب المـ ــدود مـ ــواجز والهـ ــة الحـ ــاموا بإزالـ ــائق قـ ــية دقـ ــد بضـ . وبيـ

ــر  ــر  اخ ــارم  م ــم م ــيد الي ــات  مص ــدلوف اليرب ــمخوا ب ــه  وه ــى عربت ال

ــأنهم  ــ  وك ــوب ينظــروب ال ــود ني ــاب جن ــ   ك ــا ال ــه ان ــم تابيت ــدم بهــا ث وتق

هــرنا...م  يشــكوب مــ  أمــر   ثــم تــابين  جنــدياب وميهــم بــاق  اليربــات 

ــ   ــات االخــر مجمي ــا عكــس الوالي ــه تمام ــ  كانــت هادئ شــوار  الشــمال الت

ــاجر  ــ  المتـ ــه ..وجميـ ــد الحاجـ ــازلهم ال يخرجـــوب اال عنـ ــكاب مـــ  منـ الهـ

ــاح ــا مصــ ــدوء أيضــ ــمت والهــ ــاحه بها الصــ ــزل المهــ ــل منــ ــام كــ ..وأمــ

ــم  ــا  ث ــروب  مثلن ــا للزائ ــ  انطباعــا هادئ ــ  تيط ــه الت الخضــراء الخاصــه ب
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ــد  منحــدرات  ــة إنحــدرنا ع ــى  مهــاحه واهــيه تشــبه باح ــى وصــلنا ال حت

ــ   ــى خيل ــه حت ــا إب رأيت ــر  م ــل المهــاحه قصــر كبي ــوب .. يتوهــط تل الجن

ــه ا ــا قصــر البداي ــه يشــبه تمام ــ  أن ــدما ل ــا وبيهــاب عن ــه ان ــ   دلفــت الي ل

ــا  ــل المهــاحه ابتليتن ــا تل ــدها اجتزن ــر  ، بي ــاب الحف ــى ب ــى وصــلنا ال ..حت

اليـــم مـــارم  نظـــر  وكأنـــه   قصـــر نيـــوب عنـــدها ا داد قلقـــ  ونظـــر الـــ

ــا أصــابن   ــل م ــى اصــابه مث ــالطر  عل ــام ب ــه  وق ــا عميق ــ  أنفاه ــم أخ ..ث

ومصـــنوعا مـــب  بـــاب القصـــر الـــ   كـــاب يكبـــر جميـــ  ابـــواب بلجـــورا 

الحديــد بــه اشــكال ورهــومات بــارز  عليــه مــب الخــار  ،مقــام أحــد الجنــود 

ــكل  ــتقيمه الش ــه مه ــت  قطي ــب منتصــف  بف ــل م ــرمه او أق ــا نصــف ش كأنه

ــو  ــاب بحي ــار  الب ــف بالخ ــب يق ــرأس م ــواز   ل ــوب م ــميك ــى  ث ــدو ال تح

ــت  البـــاب علـــى الفـــور  ــام بفـ ــارم  وبيـــدها قـ ــية اليـــم مـ ..ظهـــرت أرضـ

ــ  أراضــ   ــف عــب جمي ــدت وكأنهــا تختل ــ  ب ــه القصــر الت ..االزهــار الوالي

ــى مهــامات متهــاويه مكــاب واالشــجار مــ  كــل  ــود موزعــوب  وعل .. والجن

ــدها  ــا  بيـ ــاويه أيضـ ــامات متهـ ــى مهـ ــد  علـ ــب أحـ ــات بجانـ ــا اليربـ اوقفنـ

ــالقرب ــوب  االشــجار ب ــا الهــيد  ني ــم خــر  ألين ــب هــور القصــر ث ــدها م بي

لم التـــ  تشـــبه تمامـــا  قصـــر  أخـــ  مـــ  الهبـــوط مـــب أعلـــى درجـــات الهـــ 

البدايــه ..ثـــم هــار باتجاهنـــا ويهـــير ورائــه بيـــض الجنــود مـــا إب وقـــ  

ــى  ــ  حت ــى نظــر  عل ــائال  .. مــا ا ات ــم تحــدو ق ..تغيــرت أهــارير وجهــه ث

ــ ــى أب اليـ ــا ......( الـ ــا ..ايهـ ــى هنـ ــل الـ ــه بـ ــائال أنـ ــه قـ ــارم  قاطيـ م مـ

ياهــيد نيــوب ، وقــد حضــر ميــ  ليتــولى أمــر بــاق  اليربــات مــ  مهــاعد  

: ..مصــمت نيــوب قلــيال ثــم تحــدو  الــى أحــد الجنــود قــائال هاتــاب الشــباب 
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.. ثــم  هــب هــو يتفقــد اليربــات بينمــا هــرنا نحــب بهــم  الــى الــداخل  ادلــف

 خلف الجند  الى داخل القصر .. 

ــه  ــد بحجــم الغرم ــب حدي ــا صــندو  م ــى  رأين ــداخل حت ــى ال ــا ال ــا إب دلفن  م

هلكــس وأنــاييس والهــيد يبلــ  ارتفاعــه بضــية  أمتــار وبداخلــه .. الهــيد  

ــل  ــى تل ــد   حت ــبالب االي ــال مك ــد ظ ــال مق ــيهم االنه ــد  عل ــد ب ــارل  وق تش

اللحظـــه وموضـــو  أمـــامهم بيـــض بقايـــا الطيـــام .. بيـــدها جلهـــنا نحـــب 

ــى  ــر عل ــد أث ــار  بيضــها ... وق ــم تف ــا ل ــب أعينن ــل مــب الخشــب ..  لك أرائ

ــيد نيـــوب  ــ  تلـــل النظـــرات الهـ ــداخل  .. الـــى أب قطـ ــاييس  بـ مشـــهد انـ

ــائال  ــا ق ــه الين ــأعيدها :بمجيئ ــارم  وه ــات م ــل اليرب ــل تل ــنا هــأخ  من حه

 :   دهش اليـم مـارم  لمـا قـال نيـوب ثـم تحـدو قـائاللل بيد بضـية أيـام مانـ

الـم تقــل لــ  أنــل هـتنقل عليهــا بضــائيل ياهــيد  وأنـا هأهــاعدل مــ  هــ ا 

مـــارم  ثـــم تحـــدو ال  هيـــا خـــ  شـــبانل هـــيالء  مـــا قالـــه منفـــى نيـــوب 

ــا داد  ــنكم ، م ــ  م ــب المجي ــدما اطل ــى عن ــا ال ــا.. وال تأتي ــب هن ــا م ..وا هب

مــاحمر وجهــه يالء ياهــيد  .. ومــا ا عــب هــ:غضــب  وتحــدثت قــائال  

ــائال ــه  ق ــت  :وانتفخــت عروق ــل أمــام اهــل بلجــورا مقل ــيهم بالقت هــيحكم عل

ــيب  ــوا واقف ــل بلجــورا  ، مهب ــة مل ــه بتهمــة مــا ا هــيد  مــرد بتهمــة إهان ل

جمــييهم واتهــيت حدقــة أعيــنهم  .. وهــيم القلــق علــى الهــيد تشــارل  

أنــاييس لــم يــيثر  لــل عليهــا وكأنهــا تيلــم مــا هلكــس مــ  حــيب أب  واليمــه

ينــو  نيــوب ميلــه ، مــرد اليــم مــارم  قــائال  لكــنهم لــم يخطئــوا مــ  حقــل 

صــوته ثــم تحــدو   هــيحكم علــيهم  ىلــ  ع  و هــيد  ، مهــب نيــوب واقفــا 
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ــا  جمييــا بالقتــل ضــربا بالبــارود أمــام أهــل بلجــورا جمــييهم .. بيــدها أمرن

وقــد أنقلــب كــل شــي  علــى مييــا باالنصــراف ، ..موقفنــا مــب أماكننــا ج

ــه االب   ــادموب الي ــا نحــب ق ــا م ــر  امامن ــم ن ــب ل ــت مهــرعا عق ــم  هب .  ث

ــم  ــب أجلك ــنيود م ــوا ه ــائال التقلق ــدثتهم ق ــد  وح ــ  الحدي ــى القف ــم ال ، ث

ــا  ــدها هبطن ــا  ،  بي ــإخراج  مــب القصــر  نهائي ــود ب ــوب الجن در   أمــر ني

ديــه ..منصــرميب الــى ثــم اتجهنــا الــى البوابــه الحديلالهــفل القصــر دالفــيب 

ــمال  ــوار  الش ــى ش ــى أب وصــلنا ال ــ هاب ال ــاء ال ــدمنا  اثن ــا تق ــرنا م ..ه

متحـــوا لنـــا الجنـــود الهـــدود والحـــواجز ، مخرجنـــا المـــدخل االول بيـــدها 

ــد   ــ   هبطــت عن ــزل ال ــى المن ــا متجهــيب ال ــا  خــار  الشــمال نهائي ميرن

.. مــا إب وصــلنا الــى بابــه حتــى متحــت لنــا ميرنــا  وهــمحت لنــا بالــدخول 

ــداخل بوجــو   ــى ال ــدلفنا ال ــا  ، م شــاحبه ..وامــال منتهــ  ،  متحــدثت ميرن

الهـــيال عـــد  مـــرات لكـــب دوب  ، لـــم يجيبهـــا احـــد مكـــررتمـــا ا حـــدو 

قــائال  لقــد تمكــب منــا ، قالــت مــب  جــدو  ، الــى أب رد اليــم  مــارم   

يكـوب هـ ا اتقصــد نيـوب ومــا ا تينـ  بــتمكب منـا  مــرد اليـم قــائال نيـم أنــه 

أمـــ  هلكـــس ومـــب ميهـــا ومـــا ا عـــب  : نيـــوب ، مـــردت ميرنـــا  قائلـــه

ــ   ــيال ل ــى انهــا وجهــت اله ــارم  ، ال ــمت اليــم م ــر مص ــم انظ اليهــا  مل

، مـــا داد صـــوتها وهـــ  تصـــرف مينـــا وظللـــت نـــاظرا الـــى ارض الغرمـــه 

لقـــد حكـــم علـــيهم بالقتـــل ضـــربا : قـــائال  مـــارم    باالجابـــه ، مـــرد اليـــم

، وصـــرخت ، مـــا دادت حدقـــة عينيهـــا مـــ  باحـــة قصـــر نيـــوب  بالبـــارود

ــه  ــى االريك ــام اليــم مــارم  واجلهــها عل ــى اب ق ــى ركبتيهــا ، ال هــاقطة عل

ــد  ــادر   مــر  أخــر  لكنهــا ق ــى المغ ــدر عل ــم تق ــف انتهــت ول ، ومجــاء  دل
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مــا ، بــد  وكأنــه مالــل المنــزل متحــدو قــائال لقــد هــميت كــل  الينــا رجــل 

ــنكم ،  ردا ــدأو بيـ ــيكم اب تهـ ــب  اعلـ ــه مـ ــيب لـ ــت ميرضـ ــا انـ ــروا ميمـ وتفكـ

مــا وعــدكم إيهـا بيــد جلــس ينفـ  أنــتم تقفــوب امـام نيــوب ، وهــوف اخطـار 

، الــى  االول  ،   ثــم تحــدو قــائال كنــت مهــاعد نيــوب علــى اريكــه أخــر  

غــدر بــ  ، بيــد تقاعــد  انــه رغــم كــل الثقــه التــ  وضــيها بــ  وطمــأنن  

عــب اليمــل ونفــا  ماعنــد  مــب صــفات وهــا أنــا االب أعــيش بمفــرد  مــ  

ــدا  ــزل بيي ــب هــ ا المن ــاجوب م ــا تحت ــم م ــدم لك ــ  اهــتطي  اب اق ــه ، لكن عن

ــي  هــيالء الرهــ ــد   ،  ثــم صــمت لــبيض الوقــت ائمهــاعد  لتخل ب مــب ي

ــا  ــل اب تصــف لن ــا علي ــدثت ان ــار   متح ــداخل ومخ ــوب  م ــرد  قصــر ني م

..واالمــاكب التــ  اعــدت  قصــر نيــوب بــه اليديــد مــب المخــاب   قــائال حهــنا 

ــ ــا ق ــدا من ــا اح ــدلف اليه ــم ي ــه  ول ــل خصيصــا ل ــه  يحم ــى أن ــر   حت ط غي

مفاتيحهـــا الخاصـــه مـــ  امـــاكب هـــريه ال ييرمهـــا اال هـــو ... مقـــد رأيتـــه  

ــف الليــل  ــر  مــ  منتص ــل الخشــبيه  ات م ــى أحــد التماثي ــام واتجهــه ال ق

ــا  ــا عــب مكانه ــام بإزاحته ــاب مصــنوعا وق ــاب بهــر  ك ــت  ب ــام بف ــم ق ...ث

والم  تحـــت التمثـــال ونزلـــ  ال أهـــفله ثـــم قـــام بغلـــق البـــاب مـــر  أخـــر  

يالحـــظ أحـــد هـــ ا  الب االبـــواب مصـــنوعه مـــب المـــاد  التـــ  تطلـــى بهـــا 

ارضــيه القصـــر  .. حيــو أنـــه يقــوم بـــالتخل  مــب االشـــخا  صـــاني  

ــل  ــد انتهــائهم مــب  ل ــواب بي ــل االب ــايملكوب غصــبا، تل ــل م هــالبا مــنهم ك

ــد   ــه للقصــر  مالقصــر مي ــداخل اليام ــا بالنهــبه للم ــدام خليب اهاهــييب بم

ــ    ــب الشــمال  واحــد مــنهم ال ــ  الجان ــ  وجهــة القصــر واالخــر م ــ  م يق

مغلــق عــد  امتــار ارتفاعــه منــه  وهــو عبــار  عــب بــاب مــب الحديــد يبلــ  
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ــر  ــ  كب ــر م ــم اله ــاب وال أعل ــ لل الب ــا ل ــوب خصيص ــد  ني ــل أع ــدا بقف جي

والقصــر مكــوب مــب حجــم هــ ا البــاب الــى اننــ  لــم أهــال  عــب هــ ا قــط ، 

طــابقيب بكــل طــابق أحــد عشــر غرمــه ، غرمــة نيــوب تكــوب أخــر تلــل 

وقـــام أثاثـــه الخـــا  بهـــا الغـــرف  مـــب الطـــابق الثـــان   وبـــاق  الغـــرف 

ــليه  ــام تهلهـ ــا بأرقـ ــه جمييهـ ــا ومرقمـ ــا أيضـ ــ   ..بغلقهـ ــاب جميـ  المخـ

الهــريه مــ  قصــر نيــوب تكــوب مــ  الطــابق االرضــ  ويشــرف هــو بنفهــه 

هــبه للجــوار  مهــم رجــال ونهــاء مــنهم مــب يقــف بصــفه ..امــا بالنعليهــا 

ــب  ــم مـ ــه وهـ ــوب حتفـ ــا نيـ ــى بهـ ــ  يلقـ ــه التـ ــر الحظـ ــب ينتظـ ــب مـ ومـ

 هيهاعدوننا م  االنتقام ، ه ا ما أعرمه ... 

مشــكرته علــى تلــل الميلومــات ثــم وعــدنا  بــإب نــأت  لزيارتــه مــر  أخــر  

ــ ــا  مــتمم عليهــا واشــرت ال ــد ميرن ى قريبــا ،  وبيــدها وقفــت وامهــكت بي

ــب  ــ  م ــم نأخ ــا ل ــارم  أنن ــم م ــ كر الي ــدها ت ــ هب .. بي ــإب ن ــارم  ب ــم م الي

ــا ،  ــزل واقفـ ــل المنـ ــب  مالـ ــرب مهـ ــى الغـ ــلنا الـ ــات ماتوصـ ــائال اليربـ قـ

هــــأتولى هــــ ا االمــــر ميربتــــ  بــــالخلف هــــأ هب الحضــــرها .. وبيــــد 

ــا  ــد  بن ــه هــيرها  عائ ــىإحضــارها  صــيدنا موقهــا جمييــا واخــ ت اليرب  ال

ــا الغــرب ، لــم تلفــظ الهــنت شــاردا نا بكلمــات  طيلــة الطريــق ، مقــط كــال من

بضــية دقــائق مــب الشــرود يفكــر ميمــا  هــي فيل بنــا مــب قبــل نيــوب ،   بيــد 

تحــدو  مالــل المنــزل بإننــا اوشــكنا علــى الوصــول مقــد تبقــى بضــ  دقــائق 

 عنــدها  انقطــ  شــرودنا عنــدما بــدأت منــازل الغــرب مــ  البــزول . اخــر ..

ــا منهــا وعــاد الرجــل  ــازل .. مهبطن ــد بدايــة المن ــت اليربــه عن ــم توقف ، ث
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ــى  ــل مهــرعا ال ــا داخ ــدها دلفن ــر  أخــر  بي ــو    الشــمال م ــازل .، التق المن

ــ ــدامنا علـ ــر   ىاقـ ــا متجـ ــلنا امـ ــى أب وصـ ــا الـ ــا  حملنـ ــاب الخـ االخشـ

ــدها  ــاييس ،  عن ــاب بأن ــيب وبيه ــب نيف ــال م ــا هن ــ  ينتظرونن ــدنا الجمي وج

الــ   قــام واقفــا عنــدما رأنـــا وليــردنس الجنــوب  وبــب الــ   عــاد مــب

 قادميب اليه.

تــرددوا  الــى أنهــممــور اب وصــلنا الــيهم لــم ينطــق أحــدا منــا بكلمــه واحــد  

ــ   ..مصــمتنا جمييــا ..  امرنــا وتهــرب الــيهم القلــق وعــدم الطمأنينــه م

 ..ما ا حدو ؟؟س لم يصمت وتحدو قائال ردنالى أب لي

ــ   ــا م ــا ميلن ــب كم ــب نح ــم نج ــا مل ــييهم  اال ميرن ــرروا جم ــم ق ــ.. ث ئله ه

 ..مر  أخر  متحدثت أنا قائال 

ــر ..  - ــة القصـ ــ  باحـ ــاررد  مـ ــربا بالبـ ــل ضـ ــيهم بالقتـ ــم علـ ــد حكـ لقـ

نظــــروب الــــى بيضــــهم يخــــ وا أمأصــــابتهم الصــــاعقه جمييــــا ..و 

ــبيض ــه  الـ ــرات متتابيـ ــرخت  ، نظـ ــنهم ..مصـ ــة أعيـ ــا  حدقـ باتهـ

 نيفيب لما هميت 

.. ولمــا  يلفــظ بكلمــه  واحــد  هــو االخــر  انــهالــى أب ليــردنس قــد تثبــت مك

ــي  هيــا بنــا  ــل ش ــنخطط  لك ــى منزلــه قــائال ه ــارم  ال ــ نا اليــم م ــم اخ ث

ــه ــا  مي ــه  ..مــ هبنا جمين ــى منزل ــور أب وصــلنا ال ــه ،  وم ــا داخل ــى دلفن حت

أحضـــرلنا اليـــم  بيـــض مـــب مالمغـــادر  .. وكانـــت الشـــمس علـــى وشـــل 

ــدها  ــه وبي ــام لنتناول ــب الطي ــه ع ــدو ب ــم نتح ــب الراحــه ل ..اخــ نا قهــطا م
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الصـــوف شــي  ..ومـــ  حلـــول اليـــل  أحضـــر اليــم مـــارم  وهـــادات مـــب 

داعنــا جمييــا  واحضــر مصــباحا مشــتيال ووضــيه مــ  المنتصــف ثــم ..

مــدلف اليــه .. وبيــدها جلهــنا لنتحــدو عــب هــ ا االمــر .. الــ   بــدأ  اليــم 

ــه ييــد مــا ــا  مهــ ا يينــ  أن ــى أب نيــوب أخــ  اليربــات من ــائال ..  مين رم  ق

المــر مــا ،  وهــيكوب منشــغال بــه ، وأننــا لــدينا مرصــتاب مقــط لـــدخول 

ــر  ــدد  القصـ ــه إب حـ ــات والثانيـ ــترجا  اليربـ ــ هب الهـ ــدما نـ ــى عنـ ..االولـ

موعـــد قتـــل الرهـــائب ..نهـــتطي  التوهـــل اليـــه  والـــدخول الـــيهم بحجـــة 

 :ه أنا قائال الودا  .. ماقاطيت

ــم - ــدما بهـ ــق تقـ ــتيب .. ونحقـ ــاتيب الفرصـ ــتغل هـ ــا اب نهـ ــم ا ب علينـ ..ثـ

تحــدو ليــردنس قــائال أمــا أنــا اهــتطي  الــدخول مــ  أ  وقــت الــى القصــر 

 ربت علـــى تهـــلق االمـــاكب المرتفيـــه ، مـــب خـــالل االهـــوار مأنـــا قـــد ضـــ  

ــاوالت وجنـــود  أيضـــا مـــدربوب علـــى  لـــل  ، وعنـــدما تهـــي  كـــل المحـ

..هــأدلف الــى داخــل القصــر وأقتــل مــب بــه  بيــدها  هــأحررهم واب تطلــب 

 .أضح  بحيات  االمر أب 

يجـــب علينـــا أب ننتظـــر لحـــيب يطلـــب منـــا  : متحـــدو اليـــم مـــارم  قـــائال

بيــدها  تحــدثنا مــ  بيــض االمــور  .اليربــات.. مواقنــا جمييــا   ألخــ المجيــ  

ــال التــ  يجــب اتباعهــا كــاب  أهمهــا أب يبــو ليــردنس رو  الشــجاعه والقت

ــ  قلــب جنــود  .. وأب يــ بــالكثير مــب الرجــال تم تزويــد عــدد الحاميــه م

ــيب الحاجــه إلــيهم  وأب يــتم  انتهــاز أ  مرصــه تقربنــا مــب أحــد  ، لح

قمنــا دالفــيب مهــاعد  نيــوب ،  هــ   مــا انتهــى حــديثنا بــه ثــم بيــدها 
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ــاب مبيتــه ،  حتــى أنــه مــ  طريقــ   ــار  المنــزل متجــه كــال منــا لمك لخ

ــه  ــزل اليم ــدونات لمن ــدثنا  عــب الم ــا  تح ــب وبيهــاب وميرن ــ  ب ــس م هلك

، بيـــدها وصـــلنا الـــى المنـــزل . ثـــم دخلنـــا اليـــه  الميلقـــه مـــ  كـــل مكـــاب 

 الى غرمته .وعندها اتجه كال 

ــب ــق ب ــدها أغل ــاب بي ــا  ب ــا مغرمتن ــا أن ــرير  أم ــى ه ــب ال أحضــرت ..و ه

وأدوب كـــل مـــا قمــر بلجـــورا هـــ ا  أتأمـــل اوراقــ  ووقفـــت أمـــام الشـــرمه 

أغلقـــت حـــدو لنـــا منـــ  أب إبتليتنـــا الحفـــر  ، وبيـــد إنتهـــائ  ممـــا أميـــل 

  .الشرمه و هبت الى هرير  الحظى بليله هادئه 

ــرات  ــد  م ــوم  ع ــب ن ــ  م ــه وأيقظتن ــل الليل ــ  تل ــوابيس م صــاحبتن  الك

..ألــى اب اهــتيقظت مــ  الصــبا  علــى صــوت طرقــات  بــاب المنــزل .. 

يالهـا مـب غفـو  .. لقــد تـأخر بـب علـى الــ هاب الـى دار  . وهـا هـو هــائق 

ــد أتـــى  ــدها الغربـــه قـ ــتيقظنا، بيـ ــد بـــب  اهـ ــا  تيـ جميينـــا مأخـــ ت ميرنـ

ــا وبيهــاب ــم تركنــا نيرمــا  ..  للــ هاب  امــا أن ــا بيــض الفطــور .. ث متناولن

ــيب ــا ماهــلكت   اهب ــا ان ــيب ام ــزل نيف ــق من ــا ماخــ ت بيهــاب طري ــى عملن ال

، مــا إب وصــلت الــى هنــال حتــى متحــت  بــاب  طريــق متجــر االخشــاب

ــ   ــى  الورقـــه التـ ــر و هبـــت الـ علقتهـــا انـــاييس علـــى الحـــائط المتجـ

عشــروب  وم بإنهــابالطلبــات التــ  يجــب أب تهــلم . موجــدت  طلبيــة اليــ

ميجبــت لــ لل لكنــ  بــدأت اليمــل علــيهم  !!مقــبض الالت حفــر يدويــه 

ــة حــال  ــى  أي ــام التــ  عل ــب بــاق  االي ــد طــال ع ــ  وق ــت عمل اهــتمر وق

ــه  ــاقا للغاي ــا ش ــاب يوم ــد  ك ــاييس مق ــ  أن ــا م ــت به ــت عمل ــد  أب انتهي وبي
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ــل  ــا الشـــاهد اهـ ــام المتجـــر جالهـ ..منهـــا احضـــرت اريكـــه ووضـــيتها امـ

ــاتهم  ــر هــير حي ..ومييشــتهم ..نيــم أنهــم هــكاب بلجــورا هــيال واتامــل اكث

ــبيض ، ــيب أحــدا مــنهم  مخلصــوب .يحبــوب مهــاعد  بيضــهم ال وال مــر  ب

..ورأيــت ايضــا كيــف يتقايضــوب الصــفات بكــل مــ  عملهــم مهــم هواهــيه 

ــب االخــر دوب  ــب ينقصــه شــيئا يأخــ   م ــط م ــف ، هــهوله وهــياد   مق عن

مهنــا  بلجــورا التــ  لــم اتوقــ  قــط اب ادلــف اليهــا او اب اشــاهد مثــل هــ ا ، 

يـد الهــياد  يرمـب الغريـب مــ  عالمنـا أنــا يحـدو تبـادل  لصــفاتنا مقـط مــب 

ــل عليهــا  ــل حتــى يحص ــب تريــد الجمــال ملييم ــب  ملتبتيــد..وم كــل مــا ع

هــميتها مــ  بلــدها وهــتكوب اجمــل مــا يــرا  شــابا ، بيــدها تــ كرت  بيشــي

بشــــد  الــــى أب اغرورقــــت عينــــا   متقــــدهما لــــ اب اجــــد  وجــــدت  ال

ــدمو   ــ ا بال ــ  ه ــم قط ــف ، ث ــه الكثي ــ  بخيل ــدم ال ــ   تق ــباب .. ال احــد الش

 متحدثا  بالشير ثم هبط 

 مقلت نيم؟؟ هل انت مهاعد الهيد  اناييس -

 !مقــال .. كــاب لــد  طلــب بيشــروب مقــبض مــب مقــابض االت الحفـــر -

للتــــــو .                             ..لقــــــد انتهيــــــت منهــــــا مقلــــــت نيــــــم انهــــــا جــــــاهز  االب 

 مرد قائال

دلف لـــداخل الواليـــه لـــد  بيـــض االعمـــال  مـــور اب انتهـــ  حهـــنا هـــأ -

 : ..مرددت قائال منها هأعود الخ ها منل 

 !!حهنا  انا بانتظارل -
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بيــدها تركنــ   وغــادر  امــا انــا مــدلفت لــداخل المتجــر الــى اب وصــلت 

ثمـــب تلــل المقـــابض موجـــدت اب ثمـــب المقـــبض المـــدوب عليهـــا  لقــائمل

مظننــت اب هــ ا الرجــل لــب يــدم  كــل  .. الواحــد  خمهــة أيــام  مــب القــو  

لمــا يقــارب مــب هــاعتيب انتظرتــه مهــ ا ..وأنــه هــيطلب تخفيضــا لــ لل .. 

ــه  ــ  النهاي ــاد م ــه ..ع ــود لكن ــب يي ــه ل ــت ان ــى ظنن ــى .. حت ــزر عل ــم إعت ث

ــب  المقــابض مأج ــب ثم ــألن  ع ــدها ه ــأخير  بي ــهت ــام - !!     بت ــة اي خمه

مــب صــفة القــو  لكــل واحــد  .. ملــم يلفــظ بكلمــه واحــد  غيــر انــه قــال مــد 

ــ ــ  راحــة ي ــام  دل ال ــا وق ــدها عليه ــام  بوضــ  راحــة ي ــا أراد مق ــ ت م .منف

لـــم أعـــرف اب .. عينيـــه بيـــدها  قـــال  لقــد حصـــلت عليهـــا ..  بأغمــاض 

ــ ــت حصــلت عليهــا ام ال  لكنن ــدا    نكن ــى عــرو  ي ــد ظــرت ال موجــدتها ق

ماطمىننــت انتفخــت وظهــرت بيــض اليضــالت التــ  تبــيب صــفة القــو  بــ  

ثـــم هـــألته مـــب ا  واليـــه  لـــ لل .. وهـــيدت بتلـــل المحاولـــه الناجحـــه ،

 :؟؟ مرد قائال تكوب 

انـــا انتمـــ  لواليـــة الشـــمال مـــ اد هـــ ا انتبـــاه  ثـــم تتـــاب  قـــائال  احـــد -

  تفكيــر  لمــا قــال حتــى هــألن  هــل مهــاعد  الهــيد نيــوب .. مشــردت  مــ

.. بيــدها علــى مــايرام ياصــديق  مقلــت نيــم  حظــا هــييدا اليــوم  شــ ءكــل 

  غادر. 

بيــد  انتهـاء هــاعات اليمــل اغلقـت المتجــر ثــم توجهـت الــى متجــر امـا انــا 

القمــاش حيـــو  بيهــاب ونيفـــيب موجــدت اليمـــل قــائم علـــى قــدم وهـــا  

ــ وب  ــب الهــكاب  يأخ ــر م ــال االكثي ــدما هــألت وهن ــيب وعن ــب نيف ــاش م قم
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ــه  ــم لحفـــل زوا  قريـــب :  عـــب الهـــبب رددت قائلـ هـــيكوب هنـــال مراهـ

ــا  ــه لقــد جمين ــى أب بيهــاب قاطيتهــا قائل ــه مــب االب .. ال وهــم يهــتيدوب ل

مــب  بال تجميــو ولمــا ا : شــهورا عديــد  مــب القــو  اليــوم ، مهــألت قــائال 

ــ  ــو  م ــى الق ــا  ال ــب نحت ــيب نح ــردت نيف ــال م ــل  الهــياد  والجم ــا تل ايامن

لــبيض الوقـــت الــى اب انتهـــى عملهمــا .. ثـــم ياصــديق  .بيــدها جلهـــت 

ــا  ــد أحوالنـ ــر ليتفقـ ــو االخـ ــاء هـ ــد جـ ــردنس قـ ــدنا ليـ ــيب ، وجـ ــت نيفـ مقالـ

هـــرنا  هـــيكوب االجتمـــا  اليـــوم مـــ  منزلـــ  موامقنـــا علـــى الفـــور .. ثـــم

ــاييس  ــزل أن ــب من ــه م ــى مقرب ــاب عل ــو انهــا ك ــى منزلهــا حي ؛ متجهــيب ال

ــد أب دلفنــا ــب  بي ــ  م ــيب هــائال بــه قط ــرت لنــا نيف ــزل ..احض ــل المن داخ

 :الحلــو  التــ  لــم اعــرف مــاه  قــط  متناولنهــا ثــم تحــدو ليــردنس قــائال 

 ب لــط   نيـم .. بيــد انتهـاى  مــب تصـميم مــا : ..مقلـتهـل حــدو شـيئا اليــوم 

...  هــب الــى داخــل الواليــه  لكنــه..ليأخــ  أحتياجاتــه منــ  أتــى اليــا شــاب 

ــثمب  ــه ب ــدما اخبرت ــاعتيب .. وعن ــب هــاعه او ه ــارب م ــد مايق ــاد بي ــم ع ث

ــو   ــب ق ــل مــا أحتــا  م ــن  واعطــان  ك ــه لمــا ييارض ــدها المقايض .. وبي

هــألته مــب أيــب هــو أخبرنــ  أنــه مــب الشــمال ويكــوب احــد مهــاعد  

ــدو  ــم تح ــبيض ث ــى بيضــهما ال ــاب ال ــيب وبيه ــرت نيف ــدها نظ ــوب ..عن ني

 :دنس قائال لير

 ميرمة الى أيب كاب ي هب ؟؟ وتحاول الم تتبيه -
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ــائال- ــرددت قـ ــرا .. ال : مـ ــدوا خطـ ــه اليبـ ــ    لكنـ ــاد  مـ ــخ  عـ ــو شـ مهـ

ــه  وتصــرماته .. ــه  حديث ــيب قائل ــدثت ميف ــم تح ــو!! ث ــب ه ــرف م ــ  أع لكن

 ولما ا أتى !!

ــهمتحــدثت بيهــاب - ــى اليكــ  واهــتغر  حــديثكما  : قائل ــ   ات ــاب هــو ال اك

 :نيفيب طويال  ..مردت 

شــي  عنــه .. نيــم أنــه هــو  ...متحــدو ليــردنس قــائال ..إ ب أخبرينــا بكــل -

                                                        قائله : متحدثت نيفيب 

ــاقيب- ــب البـ ــر عـ ــ ا االمـ ــ  هـ ــت أخفـ ــ   كنـ ــاييس لكـ ــة انـ ــزدادوخاصـ  ليـ

منـــ  عـــد  انـــيب صـــديق  غضـــبها لكـــب حـــاب وقـــت االباحـــة بـــه .. أنـــه 

أكثــر مهــاعد  الهــيد نيــوب مهــو ييمــل ميــه مــب هــنوات وييتبــر هــنوات 

 ..لكنه رغم  لل أكثر كاره  نيوب .عديد  

 وقيت تلل الكلمه على همينا وكأب االمر هيشر  مب جديد ،

ــت  ــر .. وتابي ــو االخ ــر  ه ــس النظ ــادلن  نف ــ   ب ــردنس ال ــى لي منظــرت ال

ــديثها  ــيب ح ــل نيف ــزوا  واليم ــأت  لل ــوب وي ــرل ني ــه..لطالما أراد أب يت قائل

، لكــب  لــل االمــر كــاب هــيقربه مــب انــاييس اكثــر واب اقتــرب منهــا ميــ  

ــاييس  ــه مــب اجــل اليمــل مــ  أن ــه ترك ــوب بهــ ا االمــر ويظــب ان هــييلم ني

ــد  ،  ــتحل ض ــات وه ــم عقب ــوب !! ث ــب ني ــات  م ــ  ت ــل الت وأ  عقبــات تل

ــر   ــل مت ــه  ك ــى المقابل ــادا عل ــا اعت ــديثها بإنهم ــت ح ــل تابي ــ  تل ــب م ، لك
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أخبرنـــ  بيـــض االشـــياء المهمـــه لـــ لل قـــررت التجمـــ  مـــورا  ..المـــر  

 الخبركم اياها .متحدو ليردنس قائال ..

 إ ب تحدث   -

عنــدما بــدأ حديثــه  اخبرنــ  بــاب نيــوب قــرر قتــل :  مأكملــت حــديثها قائلــه 

هــيالء الرهــائب مأخبرتــه أنــ  أعلــم  لــل ولــب نتركــه يفيلهــا مهمــا تطلــب 

ويخطــط لــ لل االمــر االمــر ، الــى انــه قــد تحــدو قــائال  ، ال  انــه هــيفيلها 

 بيدها حدثته قائله : بدقه .. مصمت لبيض الوقت

ــم - ــب الي ــ ها م ــ  اخ ــات الت ــل اليرب ــ  تل ــبب م ــا اله ــوب وم ــرد  ني  م

هــ ا بــ  قــائال بإنــه لــم ييــرف الــى االب وال احــد  ييلــم بهــ ا مهــو يخ

ــه  ــى أن ــات مــ  المــدخل الشــمالاالمــر حت ــ  خبــ  اليرب   للقصــر ومن

 ،  بيدها اكمل حديثه بماال  لل الوقت لم نراها ثانية 

يهــتطي   يتوقيــه احــدا منــا . قــائال بــإب الهــيد نيــوب  ييــرف طريقــا واحــد 

مــب خاللــه  مغــادر  بلجــورا واليــود  اليهــا وانــه عمــا قريــب هــيفيل هــ ا 

 .. 

بـإب  مـب يـدلف خـار  بلجـورا يكـوب ملم أصـد  مـا قـال إلـى أنـه أخبرنـ   

ــارج  . ــالم الخ ــى اتصــال بالي ــه عل ــت ل ــب : مقل ــ ا وم ــارج  ه ــالم خ أ  ع

ــوب  ــة ني ــرا لغرم ــف ه ــه دل ــات مقــال بإن ــل الميلوم ــى تل ــلت عل ــب حص أي

 .. وتحتها توقي  نيوب .وجد كل ه ا مدوب بأورا   وبيدها
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ــه  ــى قائل ــا .. وإب المقصــود منظــرت ببهــاب ال ــالم الخــارج  هــو عالمن بالي

ــى اهــتطينا  ــ هاب ال ــه هــنيرف ايضــا هــبيل ال ــة هــبيل الوصــول الي ميرم

ــائال  ــديثها ق ــى ح ــت عل ــب .. متمم ــف  ارضــنا نح ــرف كي ــم ..يجــب أب ني ني

نخـــر  لكـــب بيـــد أب نيـــرف كيـــف  لنـــا أب نخـــر  خـــار  بلجـــورا تلـــل ،

 الرهائب مب عند  وعدم قتلهم.

ــائال ــيب ق ــى نيف ــردنس  ال ــدو لي ــم تح ــ   : ث ــ ا اليك ــيب ه ــيأت  ان ــى ه ومت

ــه  ــردت قائلـ ــر  ..مـ ــات اخـ ــة ميلومـ ــم ايـ ــدما ييلـ ــأت  عنـ ــه أب يـ : أخبرتـ

الـــ  قائلــه بـــإب موعـــد  بيــدها تحـــدثت بيهــاب   ،تهــاعدنا مـــ   لــل 

ــه  ــرب وإن ــد اقت ــا ق ــرب خروجن ــ  أق ــرو  م ــديب للخ ــيى جاه ــب أب نه يج

ــيب ــدها  تحــدثت نيف ــت ، بي ــه وق ــ   بأن ــرا للرهــائب ونمن ــدبر أم ــا أب ن علين

ــتلهم   ــائالق ــردنس ق ــود   : ، متحــدو لي ــ  للجن ــدد الكل ــرف الي ــا أب ني علين

نيفــيب ال مــردت  ،مـ  باحــة تــدريبهم ولــيس  المتواجـديب مــ  قصــر نيــوب 

..ورأينــا أنــه ..بيــدها تــأخر الوقــت انــيب عنــدما يــأت   هأهــئل أعلــم لكنــ  

ــب المهــم المغــادر  الب ميرنــا  بمفردهــا مــ  المنــزل .مهبــت بيهــاب   م

وعقبنــ  ليــردنس الــ   اتجــه بخيلــه نحــو الجنــوب .. واقفــه وتابيتهــا أنــا 

غلقــت البــاب ورئنــا و هبــت لتخلــد .. أمــا نيفــيب مقــد اليتــدبر أمــر الحاميــه 

 م  نومها .

بيهـــاب عـــب بيـــض ومـــ  طريقنـــا الـــى منـــزل الهـــيد  هلكـــس  حـــدثتن  

االمـــور بخصـــو  عودتنـــا ورئيـــت الهـــياد  مـــ  أعينهـــا منـــ  أب قالـــت 

يكــوب علــى إتصــال باليــالم الخــارج  نيفــيب بــإب مــب يــدلف خــار  بلجــورا 
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ثـم وصـلنا الـى  ،بيـد الـتخل  مـب تلـل الميضـله بأنـه  : ..مطمئنتهـا قـائال

ــا بــاب المنــزل  ، وكــاب مــب المتوقــ  أب تفــت  منــزل الهــيد  هلكــس مطرقن

حيـو هـألته مختلفـا مقـد مـت  لنـا بـب ، ثـم دلفنـا لنا ميرنا  لكـب االمـر قـد  

بيهــاب عــب ميرنــا  مأخبرهــا بإنهــا مريضــه بيــض الشــي  ..مصــيدنا الــى 

ــان   ــابق الثـ ــه الطـ ــى هـــريرها بوجـ ــتلقيه علـ ــا  مهـ ــا ميرنـ ــى رأينـ ..حتـ

ــ ــو من ــد تنبي ــاب وجه ــاب بارزت ــاحب وعين ــاب  هش ــت بيه ــرار  .. مقلق الح

ــت بج ــئنها وجلهـ ــه لشـ ــ  الخاصـ ــى حقيبتـ ــ هبت الـ ــا مـ ــا أنـ ــا  ..أمـ انبهـ

ــم  ــتف  بـــالغرض ثـ ــا بيـــض االعشـــاب التـــ  هـ حضـــرتها وأخرجـــت منهـ

ــدثت  ــا .. متح ــنا ميهم ــم جله ــا ، ث ــا لبيهــاب لتطيمه ــت أياه هــرييا واعطي

ميرنــا  بصــوت متقطــ  غيــر مهــمو  ..كانــت تريــد أب تيــرف هــل حــدو 

  ال تهتمـــ : شـــي  اليـــوم أم ال ، لكـــب بيهـــاب تممـــت علـــى يـــديها قائلـــه

خـــ   مـــا تحتاجيـــه مـــب الراحـــه الـــى أنهـــا ألحـــت علـــى بيهـــاب  ألمرنـــا

نيفــيب ..وبيــد أب انتهــت لتخبرهــا بمــا حــدو ، مأخبرتهــا بيهــاب بمــا قالتــه 

ــارير وجههـــا  اندهشـــت ــا هـــميت وتغيـــرت أهـ ــدثت انـــاييس لمـ . ثـــم تحـ

ــه  ــا  قائلـ ــمتت ميرنـ ــارل  مصـ ــم تشـ ــاييس واليـ ــ  وانـ ــب أمـ ــا ا عـ : ومـ

إصــال  حالهمــا  مصــمتت هــ  االخــر  علمــت بيــدم  بيهــاب الــى أنهــا

وهـــأطمئب بيـــدها تـــأخر الوقـــت ..مأمرتهمـــا بـــأنن  متجـــه الـــى غرمتـــ  

 ،بيب الحيب واالخر ، ثم غادرت الغرمه ومي  بب  عليكم 

مــور أب دلفـــت الــى غرمتـــ  حتــى جلهـــت علــى اريكـــه بجانــب الهـــرير 

كــاب اهمهــا  شــاردا ميمــا قالــه أنــيب لنيفــيب  ..وهــألت نفهــ  عــدت اهــأله 
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ــف  ــب كيـ ــل  لكـ ــورا تلـ ــار  بلجـ ــر  خـ ــب أب نخـ ــب الممكـ ــبيل هـــل مـ الهـ

ــيلرا  ــه بميــا  بحــر ه ــورا محاط ــتغر  التفكيــر وجميــ   بلج ــى أب اه ..ال

لقـد نهـيت أحـد اصـدقائل يـا م  هـ ا بيـض الوقـت ، لكـب بـب قاطيـه قـائال 

 أهامه مظننت انه يتحدو بجديه مرددت قائال أصدقائ  مب ؟؟ مقال 

ــر - ــت القم ــما  : مقل ــديق  مبته ــز  ياص ــل تم ــد وان ــه الب ــو ل ،مضــحل ه

ــم يتغيــر حجــم  ــ   ل ــى القمــر ال ــاظرا ال ــى اب قمــت مــب مكــان  ن االخــر .ال

..وبـــنفس نحـــب مهــو ثابــت جميـــ  الليــال  عكهــنا بمــرور ايــام الشـــهر 

حتـــى انتهيـــت مـــب ملـــ   عينـــا  مـــب رييتـــه مأصـــب  وقـــوم   أضــائته 

ــ ــر ص ــه ام ــ  ل ــوم ورييت ــل ي ــه ك ــرمه االهمــال ، يب امام ــت الش ــم أغلق ث

ــا متحــدثت  ــئب عليه ــا  الطم ــة ميرن ــى  غرم ــت إل ــدها  هب ــب وبي بيهــاب م

خلـــف بـــاب الغرمـــه بـــإب كـــل شـــي  علـــى مـــايرام ، متممـــت عائـــدا الـــى 

ــ   ــ   أصــب  غرمت ــوم  ال ــ  ن ــدا م ــى هــرير  ..خال ــدها اهــتلقيت عل ،بي

ــورا  ــ  بلج ــري  م ــد الم ــي  الوحي ــو الش ــت كلمــا ه ــوم  كن ــالل ن ــب خ ،لك

اهــتيقظت لــيال   هبــت الــى غرمــة ميرنــا  ألطمــئب عليهــا ثــم أعــود ألكمــل 

شـــخ  مـــا بـــد  نـــوم  ..بيـــدها اهـــتيقظت مـــ  الصـــبا  علـــى صـــوت 

وكأنـــه قريبـــا منـــ  ، مهبطـــت  الـــى الطـــابق االرضـــ  متجهـــا  الـــى بـــاب 

ــه  ــه اليــم مــارم   ماندهشــت مــب رييت ــه حتــى وجدت المنــزل  ومــا إب متحت

ى أنــه تحــدو قــائال هيــا لقــد ارهــل الــى نيــوب أحــد مهــاعديه يطلــب منــا الــ

الهــترجا  عرباتنــا .. مهــيدت نوعــا مــا لــدلومنا مــر  أخــر الحضــور اليــه 

أهــتيقظ كــل مــب بــالمنزل واخبــرتهم بهــ ا ونحــب نتنــاول داخــل القصــر ثــم 
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ــتيلال بمرضــها  ــا  م ــا ممنيته ــ  مين ــا  ارادت المجي ــى أب ميرن الفطــور، إل

ــى  ــإب تظــل ميهــا وصــممت عل ــرت بيهــاب ب ــل وام ــ   ، ل ــت م ــدها  هب بي

ــم مــارم   ــه  الي ــ  إحــد  عربات ــر م ــه أم ــى أن ــه ، إل مــ  شــاباب مــب عمال

،ثــم تحــدثت ميــه قائــد اليربــه باالهــرا  حتــى نصــل اليــه مــ  أقصــر مــد  

ــد  ــا بي ــل شــي  ،  وأب وجهتن ــه بك ــه وأخبرت ــت عن ــ  اخفي ــور الت عــب االم

عــب طريــق الخــرو  مــب بلجــورا االنتهــاء مــب تلــل الميضــله هــ  البحــو 

ــائال لكــب هــ ا امــرا صــيب  ــالم الخــارج  ، مــرد ق ــى اتصــال بالي لنكــوب عل

ــا  ــرو  منه ــا او الخ ــدلوف اليه ــب ال ــد وال يمك ــا اح ــورا الييرمه ــم .مبلج ..ث

ــزل  ــا مــب من ــد أب اقتربن ــا ..وبي ــزول أمامن ــ  الب ــازل الشــمال م شــرعت من

بــالوقوف  مهــاعديه امــر مــارم الرجــل الــ   عــاد بنــا مــ  المــر  الهــابقه 

الشــباب ماقــال بيـــدها ،منفــ  وأب تظــل اليربــه هنــا بــالقرب مـــب منزلــه 

خــر  مالــل المنــزل محييــا لنــا مبادلنــا  التحيــه  اهبــيب الــى مــدخل الشــمال 

علــم الجنــود بإننــا قــادموب مــب اجــل اهــترجا  اليربــات مفتحــوا لنــا بيــدها 

الحـــواجز والهـــدود ثـــم دلفنـــا نحـــب داخـــل الشـــمال ،وأثنـــاء هـــيرنا مـــ  

ــم الشــوار  الحظــت  ــأخبرت الي ــر  الهــابقه م ــود عــب الم ــاد  عــدد الجن زي

لنهــاب منــه ومــب قوتــه ، مــارم  بهــ ا الــى انــه قــال ربمــا اراد نيــوب  لــل 

القصـر بيــد الشــير لبضــية دقـائق مــا إب طرقنــا البــاب  ثـم وصــلنا الــى بــاب 

قطيـه مـب منتصـف البـاب حد  تكـرر المشـهد مـر  أخـر  مقـد مـت  شـاب  

وعنــدما رأنــا قــام بفــت  بــاق  البــاب  بيــدها اخبــر  اليــم مــارم  بإننــا 

ــات  ــترجا  اليربـ ــوب الهـ ــيد نيـ ــب الهـ ــأمر مـ ــادموب بـ ــمحوا..قـ ــا  مهـ لنـ

ــل ال ــ  تل ــر  م ــ  نظ ــه ..وق ــدلوف داخل ــماليه بال ــه الش ــى المنطق ــر  عل م
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بالقصــر والتــ  الحظــت شــيئا غريبــا بهــا وقمــت بأخبــار اليــم مــارم  علــى 

ــى أ دادت  ــر حت ــا إب نظ ــور وم ــرعا الف ــ  مه ــر ، وتركن ــو االخ ــته ه دهش

اليها ماتبيتـه أنـا ..مـأ إب وصـلنا الـى هنـال حتـى رأينـا جميـ  اليربـات قـد 

ــا مــب الوحــل والطــيب الملتصــق بهــا ..مغضــ ــارم  اتهــخت تمام ــم م ب الي

هــمينا احــد الجنــود ينــاد  علينــا مــب أعلــى در  القصـــر لــ لل بيــدها 

ــب  ــر م ــداخها الكثي ــل ل ــامه تحم ــم ابته ــه ابته ــه ، لكن ــرنا الي ــرار مه االه

،مهــال !!! إنــه أنــيب صــديق نيفــيب مرحــب بنــا بيــدها دلفنــا لــداخل القصــر 

،كــاب اول مــا وقــ  نظــر  عليــه هــو القفــ  الحديــد  الموجــود مــ  احــد 

كــاب القصــر موجدتــه خــال  تمامــا وال يوجــد بــه أحــد منظــرت الــى أنــيب ار

ــدها تحــدثت  ــ ا بي ــ  ه ــ  من ــه يتوق ــو االخــر وكان ــى ه ــاب ينظــر ال ــ   ك ال

انهــم مــ  إحــد  الغــرف مقــد أمرنــا نيــوب :  اليــه عــب مكــانهم مــرد قــائال 

ــم  ــرد ني ــوب  م ــ  ني ــل مجي ــتهم قب ــ  رأي ــل يمكنن ــه وه بهــ ا ، متحــدثت الي

قبــل هبوطــه مــب الطــابق الثــان  ،مهــرت ورائــه حتــى  لكــب عليــل االهــرا 

ــا  قفلهــا بيــدها  ــيب مفت ــل أن ــى أحــد الغــرف التــ  كــاب يمتل ــام وصــلنا ال ق

بفـــت  بـــاب الغرمـــه ودلفـــت انـــا بـــداخلها  ، مـــا إب  رأونـــ  حتـــى هبـــوا 

ــاد  ــاحبه واجهـ ــو  شـ ــيب بوجـ ــاييس واقفـ ــنت أنـ ــدها احتضـ ــييفه .عنـ ضـ

بالخــار   وتحــدثت الــى  وتممــت علــى يــديها بــإب كــل شــي  علــى مــايرام 

بيــدها حــدثتن  االخــريب بإننــا لــب نتــركهم يقتلــوب هــنأت  الخــراجهم ، 

بيهــاب مــ  بيــض االمــور التــ  علمــت بهــا ..بــإب هنــال  مــدخل هــر  مــ  

ــاب  ــى مكـ ــابر  الـ ــود  بيـ ــر يـ ــالقصـ ــر .متحـ ــ ا دأخـ ــا بهـ ــا علمنـ ثت بأننـ

ــإب  ــيب مهــرعا ب ــا بيــد أب يخرجــوا ،بيــدها دلــف  أن وهــتكوب هــ   وجهتن
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ــودعتهم  ــورا ، م ــرو  م ــا الخ ــه علي ــوط وان ــى وشــل الهب ــوب عل ــيد ني اله

ثــم خرجـــت  اهبـــا الـــى مكـــاب اليــم مـــارم  بيـــدها جلهـــت علـــى اريكـــه 

 بجــانبهم ثــم هــبط الهــيد نيــوب  موقفنــا جمييــا الــى انــه كــاب حقيــرا للغايــه

ــم ينطــق بكلمــه واحــد  ــ   مل ــيب ال ــا أن ــس ، مأمرن ــا وجل ــم مــر مــب امامن ث

 هــب ووقــف ورائــه مباشــر  بــالجلوس ، وبيــدها تحــدو اليــم مــارم  عــب 

هبب اتهـاف اليربـات بالوحـل  هـ ا مـرد الهـيد نيـوب بإنـه لـم يكـب قاصـدا 

هــ ا وعلــى مــارم  أب ال يتحــدو مــ  هــ ا االمــر مــر  أخــر  ، متحــدثت أنــا 

ــائال  ــا : ق ــائال وم ــرد ق ــس م ــاييس والهــيد تشــارل  واليمــه هلك ا بشــأب أن

ــإب  ــا كالصــاعقه  ب ــر علين ــ  الخب ــم  هــيكوب غــدا ، موق ــ  الحك موعــد تنفي

لـــب يحكـــم   ولــم تلفـــظ ألهـــنتنا بكلمــه واحـــد  الـــى أب تتـــاب  نيــوب لكـــب

..هتهـــلب علـــيهم بالقتـــل مقـــط ..مـــرددت ، ام مـــا ا ياهـــيد  مـــرد قـــائال 

ــى ــل ال ــب  صــفاتهم اوال وال تنتق ــه  م ــى مايملكون ــة ال ــا بحاج ــم ..مأن أوالده

ــاييس مــرد نيــوب  ــائال ومــا ا عــب ان ــإب  صــفات ، متحــدو اليــم مــارم  ق ب

انــاييس هــتكوب لــه  ملــم نقصــد مــا يينيــه  بحديثــه مهــألته عــب هــ ا مــرد 

ــأييس هــواء  اليــم مــارم  هــ ا أم أبــت ، مبــدأ  شــئتبإنــه هــيتزو  مــب ان

ــيد  ــه الهـ ــب .......،مقاطيـ ــائال لكـ ــى رد  قـ ــد انتهـ ــديو قـ ــإب الحـ ــوب بـ نيـ

ــدا  ــال جنـــود  اليـــوم البـــالل بلجـــورا جمييهـــا بالحضـــور غـ وهـــيتم أرهـ

ــدها امرنــا باأل ــم ، بي ــ  الحك ــر تنفي ــاهد  ام ــالوقوف لمش ــب ب نصــراف وه

اليلـــو   أمـــا نحـــب موقفنـــا ثـــم صـــيد مـــر  أخـــر  الـــى الطـــابق تاركنـــا 

ــات  ــ  اليربـ ــدلوف واخـ ــر للـ ــاب القصـ ــى بـ ــيب الـ ــا متجهـ ــور أب هبطنـ ،مـ

ــه بيـــض  ــه لديـ ــيب متحـــدثا بإنـ ــى أتـــى ورائنـــا أنـ ــلم حتـ درجـــات الهـ
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ــات الميلومــات وهــيأت   ــى اليرب ــا ال ــدها  هبن ــا بهــا .. بي مهــاء  ،  ليخبرن

التـــ   قـــد انهكـــت تمامـــا ..واتهـــخت ..وعلـــى وشـــل أب تتفتـــت بمـــرور 

هــ ا االمــر كمــا كــاب .. ثــم صــيد كــال منــا ب مأعــد شــباب اليــم نيــوب الــزم

علـــى خـــيال وبـــدأنا الهـــير دالفـــيب خـــار  القصـــر ، بيـــدها اتجهنـــا مـــ  

،هـــرنا الـــى منـــزل الرجـــل شـــوار  الشـــمال الـــى المـــدخل االول  بيـــدها 

ــد   ــا مهــاء  بيربتنــا التــ  تركناهــا عن ــإب يــأت  الين المنفــرد ،  مأخبرناهــا ب

ــض  ــه بيـ ــ  منـ ــور ،لنأخـ ــى الفـ ــق  علـ ــات ، موامـ ــدأنا الميلومـ ــدها بـ وبيـ

 الرحله نحو الغرب ، 

قـــد تغيـــرت أهـــارير وجوهنـــا جمييـــا ، وظهـــر عليهـــا القلـــق والخـــوف ، 

كـل شــي  قـد اغلـق أمامنــا واهـودت بلجـورا بأكملهــا ولـم ييـد هنــال وكـأب 

ــأ  ؛  ــل الم ــا مخــر  مــب  ل ــدها اتجهن ــازل الشــمال ، بي ــدأ ظهــور من ــم ب ث

ــ ــر االخش ــى متج ــب ال ــا م ــل به ــا ح ــى اب م ــه ال ــات امام ــا اليرب اب وأوقفن

 .انهال ، كاب ملحوظا لبيض الماريب 

ــارم  قــائال  ــدو اليــم م ــنفيل ا ب ؟؟ مــرددت ال أدر  !! متح لكــب مــا ا ه

ــور ، مــا  ــى الف ــوامقن  عل ــاش ، م ــر القم ــى متج ــه االب ال ــا التوج إب علين

ــيب  بــإب  ــى نيف ــدثت ال ــى هنــال  تح ــلنا ال ــقتوص ــا غل ــر  اهب ــى  هلمتج ال

ــزل  ــور ، منـ ــى  الفـ ــس  علـ ــه هلكـ ــتاليمـ ــال  ميلمـ ــرا أب هنـ ــرا  خطيـ امـ

نــا تالمتجــر علــى الفــورا وتبي ت..للحالــه التــ  كنــا عليهــا ، ومــب ثــم اغلقــ

ــزل  ــى المن ــا  ال ــى دلفن ــال حت ــى هن ــور أب وصــلنا ال ــل ، م ــس ك ــه وجل داخل

 لحل ه   الميضلة ،منا على اريكته ، يائها مب عدم ميرمة هبيل 
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هـــألوا عـــب هـــبب ثـــم جلهـــا  مينـــا ، بيـــدها  مهبطـــت بيهـــاب وميرنـــا 

ــا   ــه اجتماعنـ ــدثت قائلـ ــيب تحـ ــى أب نيفـ ــا ..الـ ــد منـ ــق احـ ــم ينطـ :                      ، ملـ

ــارم   بصـــوت  - ــم الـــيس كـــ لل مـــرد اليـــم مـ ــد تنفيـــ  الحكـ اقتـــرب موعـ

مــنخفض نيـــم .. ماندهشـــوا جمييـــا  الــى أب ميرنـــا  قـــد هـــائت حالتهـــا 

وأصـــابها دوار برأهـــها مأهـــرعت بيهـــاب علـــى احضـــار االعشـــاب لهـــا 

هــألت بيهــاب ومتــى يكــوب الموعــد ؟؟ مــردت انــا بكــل وبيــد اب تناولتهــا ،

 اهف  

 هيكوب غدا  -

ــل  ــدر ليويـ ــى مصـ ــس الـ ــيد  هلكـ ــزل الهـ ــول منـ ــا وتحـ ــرخوا جمييـ ماصـ

ــتمر   ــاب  مهـ ــ  تتـ ــزل مـ ــاب المنـ ــات بـ ــدنا طرقـ ــدها وجـ ــه ..بيـ ــاء بـ النهـ

مأهــرعت بيهــاب لفتحــه موجــدنا  ليــردنس الــ   كــاب يتجــول مــ  شــوار  

ــدو هــ ــم  الصــري  ، متح ــ  ..وه ــد الــيس الح دد الموع ــد حــ  ــر لق و االخ

 ك لل ، مرد اليم مارم  قائال :

 نيم  انه غدا !! -

ــت  ــادر  .. مانادي ــم بالمغ ــا وه ــب واقف ــدها ه ــر بي ــو االخ ــدهش ه ــه مان علي

مبتيــدا  الهــيربصــوت عــال  الــى انــه لــم ينتبــه لــ  ولــم يلتــف واخــ  مــ  

عنـــا ، اعـــرف اب  تصـــرمه هـــيود  بنـــا جمييـــا وأنـــه لـــب يهـــدا الـــى ا ا 

ــل الميضــلة ، حتــى  ــم اغلقــت تخلــ   بنفهــه مــب تل ــه ، ث ــه حيات ــو كلفت ل

ــاول أب  ــان  ، أح ــى مك ــدت ال ــه وع ــب خلف ــاب م ــدأالب ــب  أه ــرعهب ، م ه
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صـمتنا جمييـا عـب البكـاء ..بيـدها دلـف الينـا بـب الـ    وبيـد وقـت طويـل 

ــب حــ  ــى م ــد ات ــوب  ق ــم انهــارالجن ــا  ..مصــابا بالشــجب ث ــال لن ــد أب ق بي

ــ   ــى انن ــدا ، ال ــم غ ــ   الحك ــدونات بتنفي ــوب م ــار  ييلق ــوب بالخ ــود ني جن

ــايرام  ــى م ــل شــي  هــيكوب عل ــإب ك ــه ب ــت واحتضــنته وطمئنت ــدئت قم وه

ــار   يبحــو  ــ  امك ــوب شــاردا م ــل هــ ا واليــم ني مــب روعــه هــو االخــر ،ك

ــية  ــتنا لبضـ ــتمرت جلهـ ــ ا ، اهـ ــل   لهـ ــب حـ ــاعات عـ ــكت هـ ــى اوشـ حتـ

ــدها  ــاب بي ــى الغي ــزل  ..هــميناالشــمس عل ــاب  المن ــات ب ــب طرق ــ هب ب ،م

ليفتحــه  لنجــد  أنــيب صــديق نيفــيب الــ   دلــف الينــا قــائال كنــت أعلــم انكــم 

 هنا ، ملم يرد أحدا منا ..وظل الصمت مهتمرا ،متحدو هو قائال :

ــوب أب  - ــ ا ، تيلم ــ  ه ــتحيل لمن ــنفيل المه ــدو ه ــ ا يح ــرل ه ــب نت ل

ــل  ــ ا قفـ ــت هـ ــا ، إب ميلـ ــد  نفيـ ــب يجـ ــ ا لـ ــب هـ ــ  لكـ ــه ميـ الغرمـ

ــا ــيود  بن ــئننا وه ــا وش ــب يتركنن ــوب ول ــييلم ني ــنهم ه ــت ع  وامرج

 ،جمييا لمالقا  حتفنا 

ــائال   ــم تتــاب  ق ــه : ث ــا لكن ــد  تخطيط ــ  ل ــة التنفي ــى براع ــا   ال ، يحت

ــاعات قــائال ومــا  ــ  ه ــر  من ــارم  الول م ــدو م ــد ، متح ــة المواعي ودق

ــرد  ــم مــارم  هــو ؟؟ م ــ  الي ــ  الصــبا   هــيطلب من ــائال غــدا م ــيب ق أن

المئــات مــب الجنــود رمــه ليبقيــه ميــه وعنــدها هــيكوب هنــال  غمفتــا  ال

وهيشـــر  الهـــكاب مـــ  الحضـــور كمـــا أمـــرهم نيـــوب  ،مـــ  القصـــر 

ــدها ــامات  عن ــى مه ــوب عل ــات ويوزع ــى مجموع ــود ال ــموب الجن هيقه

ــاوي ــب  همته ــه القصــر  م ــدهم مكان ــرل أح ــب يت ــرهم ،ول ــينته  ام وه
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اواالنتهــاء مــب التنفيــ  ، ولــب يكــوب مــ  الــى عنــد الضــرور  القصــو  

ــدم الخـــا  بنيـــوب  وقائـــد الجنـــود ، القصـــر هـــو  أنـــا وبيـــض الخـ

 مارم  الى بيضنا البيض ،  واليم منظرت انا 

ثــار جــدال بــيب جنــود ، بــإب ي  يبــدأ التنفيــ  عنــدها : ثــم تتــاب  انــيب قــائال 

جنــود اليــم نيــوب ،عنــدها هــتزداد س ومجموعــه مــب نحاميــة ليــرد

مـــب القصـــر للخـــرو  نيـــوب  ميضـــطرالهمهمــات ، ويرتفـــ  اليويـــل ، 

 الــى خارجــه ليقــف أعلــى الــدرجات ،ألنــه لــب يهــبط وهــط هــ ا الزحــام

ــدها ،  ــل  بيـ ــاء تلـ ــارود النهـ ــب البـ ــات مـ ــإطال  طلقـ ــوب بـ ــيأمر نيـ هـ

يهـــبط هـــو الـــى الباحـــه ونحـــب مالمهزلـــه وهـــيحل الصـــمت بيـــنكم ..  

ورائـــه ، بينمـــا تـــدلفوب أنـــتم داخـــل القصـــر ..  متجهـــيب الـــى غرمـــة 

ــدها  ــار  الجــدل مــر  الرهــائب وتخرجــونهم بي ــتم إث ــود ي بفيــل مــب الجن

ليطــول وقــت نيــوب باالهــفل بينمــا تقفــزوب انــتم مــب مــو  أحــد أخــر   

القصـــر خـــارجيب الـــى واليـــة الشـــر   لتكونـــوا هنـــال  بـــيب جـــدراب 

ــكلوب ،  ــر  مشـ ــكاب الشـ ــو أب هـ ــا  ،حيـ ــال والرعـ ــانييب واليمـ الصـ

 تكثر الميارف بها،متحدثت أنا قائال :ونادرا  ما 

ــا  ــف لن ــ  صــمت نأب وكي ــ  م ــل ال ــر الك ــاب ا ب منظ ــت  الب ــت ف ،مفهم

أننــا هنهــتخدم القــو  ، وبيــدها تحــدو اليــم مــارم  قــائال :  وهــل تظــب 

اب نيــوب هــيتركنا وشــئننا بيــد الهــروب ، بــل انــه هيرهــل جنــود  مــ  

مــأو  عنــدها .. مصــمتنا لــبيض انحــاء بلجــورا ،للبحــو عنــا ولــب نجــد 

 الوقت ، ثم تحدثت بيهاب قائله :
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ــ- ــب م ــدهش ا ا ع ــل ؟؟مان ــورا تل ــار  بلج ــا خ ــدلف بن ــ   ي ــق ال الطري

الجميـــ  لهـــ ا واتهـــيت حدقـــة اعيـــنهم شـــارديب ميمـــا قالتـــه بيهـــاب 

وكــأنهم علمــوا بمــا تقصــد  ، متحــدثت انــا الــى انــيب قــائال : حــدثنا عــب 

 ه ا االمر !! الى انه صمت لبيض الوقت ثم بدأ حديثه قائال:

ــم - ــوب هــرا دوب اب ييل ــة الهــيد ني ــى غرم ــر  ال ــت  ات م موجــدت دلف

مــ  بيــض الرهــائل مــب  كبــار بلجــورا الهــابقيب موجــود  علــى طاولــه 

أحــد أركــاب الغرمــه ، وعنــدما متحتهــا وقــرات مــا بهــا علمــت أب هنــال 

بقصـــر نيـــوب  المخفيـــه، ممـــر هـــر  مـــب إحـــد  الممـــرات الهـــريه 

ر  بلجــورا ال ادر  كيــف وقــد الممــر  ينتقــل  خــاومــب يــدلف الــى هــ ا 

احاطــت بلجــورا ببحــر هــيلرا  مــب جميــ  اتجاهاتــه وال يوجــد لــدينا مــا 

ــه ،  ــا قرأت ــ ا م ــب ه ــر ، لك ــ ا البح ــر ه ــورا ييب ــار  بلج ــل خ ــب ينتق وم

ــه البــد  ــارج  !! متحــدثت بيهــاب قائل ــى إتصــال باليــالم الخ ــوب عل يك

؟،  وانـــه عالمنـــا !! مـــرد أنـــيب أ  عـــالم هـــ ا ؟؟ الهـــتم مـــب بلجـــورا

ــا !!،  ــه هــأخبرل بهــ ا االمــر الحق ــيب قائل ــه نيف ــم مقاطيت ــم تحــدو الي ث

ــارم   قــائال وكيــف لنــا اب  ــ ا الممــر وأيــب يقــ  مــ  قصــر م نجــد ه

ــى  ــه ، لطالمــا اخف ــه ال ييــرف مكان ــيب بإن نيــوب الشــاهق هــ ا ، مــرد أن

 .عنهم نيوب الكثير

بيـــدها قـــد بـــدأ الظـــالم مـــ  البـــزول بيـــدما غابـــت الشـــمس ، ونحـــب 

ــد ــل شــي  نتح ــط لك ــنفيله ونخط ــا ه ــب م ــا  و ع ــدو ميرن ــدها تح ، بي

ــل ماخططنــا  !!  ــد ك ــى ال يفه ــ ا حت ــردنس به ــم لي ــد واب ييل ــه الب قائل
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ــائال ــا ق ــرددت ان ــدو  : م ــم تح ــل شــي  !! ث ــا وهــنخبر  بك ــييود قريب ه

ال بـــد اب تـــدرب الحاميـــه جيـــدا حتـــى ال يفهـــدوا قـــائال :اليـــم مـــارم  

ــر  ــاع  ،االم ــدو الجم ــدأ التح ــم ب ــدم ث ــد تق ــد وبي ــا مايري ــال من ــول ك ليق

ــد  ليـــردنس الوقـــت  ــه !! ألجـ ــا المتحـ ــددا مـــ هبت انـ ــاب مجـ ،  د  البـ

ــر  عليهمــا حتــى تحــدو ليــردنس  ــل المنــزل !! مــا إب وقــ  نظ ومال

ل اليكمــا ماحضــرته قــائال وجدتــه عنــد بدايــة الحــ  تائهــا ويريــد الوصــو 

ــا  ــا الين ــد علمــت بيــض ميــ  ، بيــدها دلف ــائال  لق ــردنس ق ــم تحــدو لي ،ث

ــيكم اب تهــميوا  الميلومــات عــب قصــر نيــوب مــب هــ ا الرجــل لكــب عل

، مأشــار اليــم مــارم  الـــى مالــل المنــزل بالحــديو متحـــدو منــه اوال 

 قائال  :

إعطائــه بيــض االعشـــاب دلفــت اليــوم داخـــل قصــر نيــوب بحجـــة  -

ــاقير ــل  واليق ــة ك المهمــه لصــحته ، ومــب خــالل هــ ا اهــتطيت ميرم

!!، مأمرتــه اهــرار القصــر بخبرتــ  الهــابقه منــ  اب كنــت اعمــل بــه 

بالتحــدو علــى الفــور وقلــت لــه بــإب يبــدأ حديثــه عــب الممــر الهــر  

 : إب كاب على علم به ا االمر !! متحدو قائال

 نيم اعلم  .. مرد مارم  قائال: -

ــدأ الرجــل حدي - ــه بــإب هــ ا الممــر موجــود تحــدو ا ب ..مب بالجانــب  ث

الشـــمال  للقصـــر ..متيجبـــت لهـــ ا ثـــم قاطيتـــه قـــائال بـــإب الجانـــب 

وقفــل تلــل  الحديــدالشــمال  ال يحتــو  هــو  علــى بوابــه كبيــر  مــب 

 نيوب ،البوابه م  
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البوابــه مقــط مــب يــدلف داخلــه ييبــر مــرد قــائال : بــإب الهــر داخــل تلــل 

ــورا !! ــار  بلجـ ــى خـ ــوب الـ ــتم تخططـ ــائال ا ا كنـ ــاب  قـ ــم تتـ ــا  ثـ النقـ

ــا  ــى خارجه ــاريب ال ــل م ــورا تل ــاركوا بلج ــإب ت ــدها ب ــيكم بي ــائب عل الره

بيـــد أب تفيلـــوا هـــ ا هـــيحل الظـــالم علـــى بلجـــورا اكثـــر ولـــب  ألنكـــم

وأننــا بــإب كــل شــيئا علــى مــايرام  : تصــمدا امــام نيــوب ، مــرددت قــائال

يب بـــه ومـــا خططنـــا لكـــل شـــي  ، وبـــدات أتحـــدو عـــب مـــا امرنـــا انـــ

ــود  ــ  جن ــردنس م ــة لي ــه حامي ــب أب يفيل ــا يج ــب م ــه ، وع توصــلنا الي

 .نيوب 

ثـم  تحــدو ليـردنس بــإب الجنــود هـييدوب هــ ا بكــل براعـه ..لكنــه شــل 

منلقــى حتفنــا جمييــا ، مــرد مــ  أب ينكشــف امرنــا ونحــب بــداخل القصــر 

 اليم مارم  قائال :عليه 

هـــنفيل هـــ ا مـــال يوجـــد لـــدينا خيـــار أخـــر .. بيـــدها تحـــدو انـــيب  -

 االخريب ،ووعدنا بإنه هيفيل ما بوهيه لمهاعدتنا ونجا  

ــديم المهــاعد   ــ  تق ــأخر هــو االخــر م ــب يت ــه ل ــزل بإن ــل المن ــه مال ــم تابي ث

مشـــكرناهم جمييـــا بينمـــا هـــب أنـــيب وميـــه  المالـــل بالمغـــادر  ، وظللنـــا 

بيهــاب بــإب تيــد حقائبنــا يله ،مــأخبرت نحــب نتحــدو بدقــه عــب كــل مــا هــنف

ــة  ــتيداد أليـ ــد االهـ ــى أشـ ــوب علـ ــنا لنكـ ــدها وأغراضـ ــدو ،عنـ ــاء تحـ اخطـ

بلجـــورا ، ونخـــر  منهـــا نهائيـــا ، مـــوامقتن  علـــى الفـــور ، ثـــم  هـــنترل

ــإب نجتمــ   غــدا مــ  الصــبا   أمــام متجــر االخشــاب اتفــق اليــم  مــارم  ب

قفــا ومــد يــد  الــى !! موامقنــا  علــى الفــور بيــدها هــب وا الخــا  بأنــاييس
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مــد يــدل الــ  ، ممــد ليــردنس  هــو االخــر راحــة يــد  : ليــردنس قــائال 

ــا بيــدها  ــا الحظن ــا  الــى أنن إنتفــاف عــرو  وبيــدها أغمــض كــال مــنهم عين

تحـــدو  اليـــم بإنـــه قـــد  اانتهائهمــليــردنس عكـــس ماكانـــت عليـــه وعنـــد 

ــكر    ــدا ، مشـ ــيهم غـ ــة الـ ــه محاجـ ــو  ، النـ ــب قـ ــل مـ ــل مايملـ ــا  مـ أعطـ

ــردنس  ــمليـ ــا   ثـ ــى ميرنـ ــات علـ ــت بكلمـ ــدها تممـ ــادر  ،  بيـ ــا بالمغـ هبـ

ووعــدتها بــإب كــل شــي  هــيكوب علــى مــايرام وهــننج  مــ  هــ ا !!، الــى 

أنهــا تحــدثت قائلــه بإنهــا مضــطربه نوعــا مــا ، وتشــير بــإب  غــدا لــب يمــر  

ــال  ــإب نصــيد لنن ــرتهم ب ــدها ام ــت ، بي ــبيض الوق ــا نخطــط ، مصــمتت ل كم

ــو  قهــطا مــب الراحــه لنكــوب مهــتيديب  ــى الطــابق اليل غــدا ، مصــيدنا ال

ال منــا الــى  غرمتــه !! أعلــم اننــا لــب نحظــى بمــا نريــد مــب النــوم كــ متجــه

قيبتـــ  حلكـــب علينـــا اب نكـــوب مهـــتيديب علـــى ايـــة حـــال ، ثـــم أعـــددت 

ــ ا  ــل ه ــا امي ــب وأن ــب مالبهــ  متحــدو ب ــا م ــاب خارج ــا ك ووضــيت بهــا م

ــل الكلمــ : قــائال ات علــى قلبــ  أتغــادر وتتركنــا يــا اهــامه ؟؟ موقيــت تل

ــه ميهــا كــه شــاجنه وقيــ ــت  ،حامل ــد امتلئ ــه صــمتا وق ل االالم ، منظــرت الي

ــت ،  ــبيض الوق ــه صــامتا ل ــى ارضــية الغرم ــرت ال ــم نظ ــدم   ث ــا  بال عين

يــدها اتجهــت الــى الشــرمه محــدثا القمــر ، بــإب يمــر غــدا علــى مــا نأمــل ب

ــب مــا  ــه ، لك ــه هادئ ــى بليل ــرير الحظ ــى اله ــت ال ــم ، اتجه ــق ث دوب عوائ

ا  قــد حــدو بالفيــل ،مصــاحبتن  الكــوابيس طــوال الليــل ، و ادت مــب أخشــ

ــى أب  ــر ال ــ  أكث ــداخل لدرجــة ال توصــف !!قلق  ،صــرت مضــطربا مــب ال

ــرات  ــد  م ــوم  ع ــ  ن ــا ، وانقط ــتيقظت نهائي ــى إه ــيال حت ــابل ــالم  وك الظ

ــى  ــاعة عل ــرب ه ــى ق ــا وبق ــا م ــا نوع ــت اب حالك ــمس ،محاول ــرو  الش ش
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هــت علــى الهــرير لبضــية لمجشــلت ،اعــود الــى نــوم  عــد  مــرات لكنــ  م

ــوم  ــل اليـ ــاش ، الب  لـ ــاب باالرتيـ ــد مصـ ــطرب وجهـ ــب مضـ ــائق ،بقلـ دقـ

ــرمه  ــى الشـ ــه الـ ــان  متجـ ــب مكـ ــت مـ ــدها وقفـ ــيرنا ،بيـ ــه مصـ ــيحدد بـ هـ

ــت إضــائته  ــه ،وكــأب الشــمس ،ونــاظرا الــى القمــر الــ   قل واختفــت اطرام

ــم  ــزول ، ث ــل الب ــى وش ــض عل ــت بي ــابق االرضــ  وتناول ــى الط ــت ال هبط

ضــوء الشــمس مــ  االنتشــار ، ودبــت الحركــه مــ  الخــار   مبــدأالطــاعم ، 

أمكــر ميمــا هــنفيل  ، مفتحــت بــاب المنــزل ووقفــت امامــه لــبيض الوقــت ، 

مــ  امــر أخــر حتــى  التفكيــروهــل هــننج  مــ  إنقــا هم أم ال ، لكنــ  قــررت 

 .اليزداد قلق  ، ثم دلفت الى الداخل مر  أخر  

ة بيهــاب وميرنــا  وطرقــت علــى غرمــبيــدها صــيدت الــى الطــابق اليلــو  

رأيتــه قــد  الــ  ،الــى أنهمــا اهــتيقظا علــى الفــور بيــدها  هبــت أليقــظ بــب 

 أهــتيقظ هــو االخــر مــدبت الحركــه مــ  المنــزل لــبيض الوقــت ،كــاب الجمــ 

بهــا كــل مــا نحتاجــه مــ   للرحيــل ثــم أحضــرنا جميــ  الحقائــب التــ هــتيد ي

ــت ،  ــد أت ــيب ق ــدتها نيف ــه وج ــرعت الي ــزل مأه ــاب المن ــم د  ب ــر  ، ث الش

ــه ــا اليربـ ــم  وميهـ ــر  الحجـ ــا كبيـ ــدت وكأنهـ ــ  بـ ــالتـ ــات إختالف بـ اليربـ

ــاء  ــول االقوي ــى القصــر  االخــر  يجرهــا خــيالب مــب الخي ــ  هــتنقلنا ال الت

بهـــا الحقائـــب وناديـــت  علـــى   ومنـــه الـــى الشـــر  إب نجحنـــا موضـــيت

علــى الفــور ، وكانــت ميرنــا  هــ  أخــر  ماهــتجابواريب بــإب يهــرعوا الخــ

ــزل  ــت المنـ ــم أغلقـ ــا  ،ثـ ــل الخـ ــا القفـ ــزل وميهـ ــب المنـ ــت مـ ــب خرجـ مـ

ــدما  ــا وعن ــدمت الين ــم ق ــت ث ــبيض الوق ــه ل ــى باب ــدها عل ووقفــت واضــيه ي
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ــت نوامــ    ــد أغلق ــ   ق ــر  ال ــر  أخ ــه م ــت الي ــه التفت ــى اليرب وصــلت ال

ــى ا ــه ، مصــيدت عل ــ  المــدالف ب ــت وجمي ــا تولي ــه  مــ  االخــريب بينم ليرب

ــم  ــاد  ، ث ــا أمــر القي ــه بالهــير اتجــا  أن ــدأت اليرب ــ   ب متجــر االخشــاب ال

ه  ، وصـــلنا اليـــه بيـــد بضـــية دقـــائق موجـــدت اليـــم مـــارم  شـــاحبا وجهـــ 

ــ   ــت الرعشــه الت ــدما رأي ــه عن ــ ا علي ــا بيــض الشــي  وظهــر ه ــدوا قلق يب

بجــانب  ، صــارت مــ  جهــدها عنــدما امهــل بمقــبض اليربــه وهــو يصــيد 

ــه ــم وجهــت اليرب ــ   ث ــيب م ــاد  خيل ــاب أمــر قي ــى الشــمال ، ك ــبو واحــد ال أن

اليــائق ، بيــد الهــير  كانــت تمنــ   لــل  صــيبا التنفيــ  لكــب صــغر المهــامه

ــم مــارم  ب ــائق تحــدو الي ــإبصــو بضــية دق ــ  ب ــيب  ، ت يهــميه الجمي نيف

 وميهم لب يدلفوا للداخل .وبيهاب وميرنا  

مـــ  الجانـــب الشـــمال  لـــه ، ويكونـــوا علـــى أشـــد بـــل هـــيقفوب خارجـــه 

ــرل  ــب ،االهــتيداد للتح ــا نح ــيب خروجن ــ  ح ــدخول م ــب بال ــوم نح ــا نق بينم

متخفيــيب اليــه وهــننف  الخطــه بيــدها هــنخر  مــب أعلــى الهــور الشــمال  

ــى  ــوجهيب ال ــمال مت ــازل الش ــدأت من ــم ب ــور ، ث ــى الف ــا عل ــر  ،موامقن الش

الطريــــق بالهــــكاب واليربــــات الكثيــــر   وتكــــدسمــــ  البــــزول أمامنــــا 

 مــب البلجــورييب لــم أر  مــ  ا  والخيــول ، مقــد رأيــت مــ  هــ ا اليــوم كمــا  

ــر عــددهم وتضــاعف عكــس ماكنــت اتخيــل الــى أب هــ ا  تجمــ  قــط مقــد كث

االمــر  اد مــب هــيادت  لنكــوب خــاميب عــب االنظــار أكثــر ، بيــدها وصــلت 

اليشــرات مــب حاميــة ليــردنس وهــو  تجمــ  عنــد الــى مالــل المنــزل الــ   

ــدما  ــا عن ــا ،يتوهــطهم مأشــار الين ــم  رأن ــه ، ث ــه وهبطــت الي ــت اليرب ماوقف
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تحــدو هــو قــائال  كــل شــي  يهــير علــى مــايرام والحاميــه ميهــا ادوات 

ــد أيــة  ــارم  قــائال: النري ــنفيله ،مــرد اليــم م ــدربوب علــى ماه القتــال وم

دم مــالم المنــزل أخطــاء ، يجــب أب يهــير كــل شــي  علــى مــايرام بيــدها قــ

ــل المــر  مهــألته عــب  ــ  تل ــدلف داخــل القصــر م ــب ي ــه ل ــا وتحــدو بإن الين

ــا   ــم ودعن ــى الفــور ث ــه عل ــم يجــب ، موامقت ــه انكــر ول ــا الهــبب لكن وعزمن

ــه   ــارم  الحاميـ ــم مـ ــردنس واليـ ــدم ليـ ــدها تقـ ــرل ، عنـ ــى التحـ ــا علـ أمرنـ

يهـــيروب الـــى المـــدخل االول لمنـــازل الشـــمال ، بينمـــا صـــيدت أنـــا الـــى 

ــا الير لقــد أصــر !!! بــه وهــرنا ورائهــم ،لكــب حــدو مــاال يتوقيــه أحــدا  من

مـــا تملكـــه مـــب ميـــدات مـــرمض تتـــرل الحاميـــه جنـــود نيـــوب  علـــى أب 

ــى صــهيل  ــت وعل ــد ارتفي ــى أب االصــوات ق ــال ، ال ــة ح ــى أي ــردنس عل لي

يتيــاركوب مــ  بيضــهم الــبيض الــى أب عــدد جنــود وكــادت أب الخيــول 

ب علــى المــدخل ماضــطر جنــود نيــوب عــدد الــواقفيالحاميــه كــاب يزيــد عــب 

ــ   ــادت انفاه ــاليبور ،مي ــم ب ــمحوا له ــدات وه ــرل المي ــى ت ــه ال ــ  النهاي م

ــ ا ،  ــدو ه ــ  اب ح ــت من ــد اب انقطي ــر  بي ــر  اخ ــدلوف م ــا ل مجــاء دورن

ــود  ــه مأوقفهــا الجن ــا اليرب ــم امرن ــداخلها ، ث ــم تقــدم أحــدا مــنهم ونظــر ب ،ث

بـــيب منـــازل الشـــمال التـــ  قـــد اقتظـــت  بـــاليبور مهـــرنا خلـــف الحاميـــه 

ــاء ، عنــد وامتلئــت  توقــف اليــم مــارم  وشــق بالهــكاب مــب مختلــف االحي

ــاد  لنيفــيب بينمــا  ــإب اهــبط واتــرل أمــر القي ــم تحــدو الــ  ب ــا ث طريقــه إلين

ــد   ــل الطريــق وأشــار بي ــه ياخــ وب هــم  ل ــه هيوصــلهم مــ  النهاي ــى الن ال

ــيب  ــت نيف ــت انــا وتول ــر ،مهبط ــمال  للقص ــب الش ــاد  الجان ــدرت القي وانح

ــة الحاميــه  ــى بداي ــر  ال ــر  اخ ــدمنا م ــق  ال ؛ متق ــ   الطري اليربــه  متخ
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ــب ليـــردنس ، ــوب حتـــى صـــرنا بجانـ ــاب قصـــر نيـ ــلنا الـــى بـ ــدها وصـ بيـ

ــا ــنوف االعمـ ــب صـ ــكاب مـ ــه بالهـ ــ  امامـ ــد إمتلـ ــودالحديـــد  وقـ  ر ،وجنـ

مينــدما دلــف ليــردنس بــداخلها أمــر  نيــوب بالمئــات داخــل باحــة القصــر ، 

ــدو  ــردنس وتح ــرمض لي ــود  م ــو وجن ــا ه ــيفه ارض ــ  ه ــود بــإب يلق الجن

قــائال  لقــد وامــق جنــود المــدخل الــواقفيب عنــد الهــد مــ  البدايــه علــى هــ ا 

 .مصمتوا لبيض الوقت الى انهم همحوا  للباقيب بالدلوف 

ــد مــور أب دلفــت حتــى وجــدت ا ــال ، مق ــود واالطف الالف مــب الهــكاب والجن

ــرهم  ــه أخب ــى الحامي ــد  ال ــردنس بي ــار لي ــم أش ــت الهــاحه بالهــكاب ث إمتلئ

درجـات هـلم بإننـا هـنبدأ مـ  أقـرب وقـت ، متقـدمت أنـا واليـم مـارم  الـى 

القصــر والحــظ هــ ا  ليــردنس، عنــدها رئينــا الجنــود يقهــموب أنفهــهم 

ــال   ــيب االهـ ــاويه بـ ــامات متهـ ــى مهـ ــلعلـ ــض  يملـ ــه اابيـ ــنهم مدمييتـ مـ

هــيومه  االخــر يحمــل الــبيض و  ،الخاصــه الميبئــه بالبــارود والطلقــات 

ــوب المشــاغبات بــيب  ــرر اب تك ــى اب ليــردنس ق ــه ، ال ــب خلف ــهام م واله

ــى يضــمب  ــوب هــيوما حت ــب يملك ــدها م ــت ، عن ــبيض الوق ــر ل هــالمة االم

خــر  انــيب وقــد نظــر الينــا  مــب اعلــى درجــات الهــلم ، واشــار الينــا هــرا 

ــيال  ــإب نتجــه نحــو اليمــيب قل ــد  ب ــى بي ــحت ــى  اال يران ــوب وهــو يهــبط ال ني

ــإب  ــى ليــردنس ب ــى الفــور ، بيــدها اشــار اليــم مــارم  ال الباحــه منفــ نا عل

ــدأ مخفــق قلبــ  وازداد ــدام   رتجــا قلقــ  ، واصــابن  ا يب  وشــيرتمــ  ق

ــ   ــى حملـ ــو  علـ ــب تقـ ــا لـ ــرانهـ ــاب القصـ ــرأ  بـ ــرت امـ ــدها عبـ ،  ، بيـ

وتيرضــت لمضــايقات مــب جنــود نيــوب متحــدو أحــد حاميــة ليــردنس الــ  
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ــرد ــات م ــض االهان ــيهم بي ــه ال ــال  ، يوج ــود بصــوت ع ــوب  الجن ــود ني جن

تحـــدو  النهــاء وعــويلهب عنــدها صــري االهانــات بشــكل هــري  ودو  

ــا وشــرعت  ــا اهــامه ،مــا دادت الهمهمــات مــب حولن ــائال اهــتيد ي مــارم  ق

  يــد  ضــالحاميــه مــ  تنفيــ  كــل التخطيطــات بدقــه  الــى أب ليــردنس قــد و 

ــ   ــه الخــا  الميب ــل مدمي ــه يمل ــم ان ــى خاصــر  لتتوهــط جهــد  ، اعل عل

اخيـــرا  ،ومـــ  كـــل دقيقـــه تمـــر تـــزداد االصـــوات الـــى أب خـــر بالبـــارود 

لييلــو درجــات القصــر ويهــير ورائــه اليديــد مــب الجــوار  يتقــدمهم نيــوب 

مـــب البـــارود ليحـــل  أنـــيب ،ثـــم أمـــر نيـــوب الجنـــود بـــإب يطلقـــوا وابـــل  

لم مــ  صــمتالصــمت عنــدها  الــى متهــلليب  صــيدنا نحــب درجــات الهــ 

دلفنـــا داخـــل ثـــم تحقـــق االمـــر و وطلقـــات البـــارود علـــى اشـــدها  الـــداخل 

 بدايــة الممــر مــ حــظ أحــدا ،عنــدها وقــف اليــم مــارم  القصــر دوب أب يال

ــول  ــالة الوصـ ــب صـ ــالقرب مـ ــود   بـ ــه المقصـ ــى الغرمـ ــيد  الـ ــ   يـ  الـ

ــا  ــى انهــا  ليراقــب هــو بينم ــت متحهــا ال ــه ، وحاول ــى الغرم ــا ال أهــرعت ان

ــ   ــدها شــرعت م ــوا  ، عن ــررت اهــتخدام ق ــدا مق ــل جي ــة القف ــت محكم كان

ــم االهــرا   ــاب ث ــاالبتيــاد عــب الب ــى وصــدمه تطل ب االمــر عــد  مــرات حت

ــإب اهــر  ــم مــارم  ب ــ   صــرف الي ــل ل ــد خي ــازداد غيظــ  وغضــب  وق ، م

ــت  أب ــاب مجمي ــب الب ــدال م ــف ب ــب يق ــو م ــوب ه ــوا   ني ــ  ق ووضــيتها م

واقفــوب  وجــدتهمضــربها واحــد  أطاحــت بالبــاب أرضــا مــدلفت داخلهــا 

ــدها  ــوب أنــا ، عن ــط أب اك ــوا ق ــم يتوقي ــ  ل ــب رييت ــوا م ــا ، ماندهش جميي

ــم بــدانا الهــير  ــه ث مــارم   حيــو مكــاب وقــوفدميــتهم بقــو  لخــار  الغرم

وإب   ،بـــالقرب مـــب البـــاب  الـــى أب الصـــمت  قـــد حـــل مـــارم  متحـــرل 
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شــف أمرنــا مــامر مــارم  بــإب نظــل خلــف البــاب الــى أب ييــود يكخرجنــا ه

بيــد هبــوط نيــوب ، اهــتغر  االمــر بضــية دقــائق أخــر االشــتبال مــر  

ا  هــتجمــد عــب الهــرياب ، مــ  اتونحــب نقــف بــداخل القصــر ، وكــأب الــدم 

ــب  ــا نح ــدها علمن ــر  عن ــر  أخ ــات م ــادت الهمهم ــم ع ــر  ، ث ــوات الي مج

ــا ودرجــات  ــق خالي ــم مــارم  موجــد الطري بإنهــا إشــار  للخــرو  متقــدم الي

لم علــى اشــد االهــتيداد للهــير موقهــا مشــر  هــو مــ  الخــرو  ، لكــب  الهــ 

أحـــد ،ملــم يكـــب القصــر خاويـــا كمــا أخبرنـــا أنـــيب ، حــدو مـــاال يتوقيــه 

ــل هــ ــدا يحم ــدت أح ــرعا الينــا وج ــ  الطــابق يفه مه ــاب م ــد  وكأنــه ك ب

اليلــو  عنــدها تحــدثت الــيهم مهــرعا بــإب يــ هبوا هــم بينمــا هــأتولى أنــا 

ــإب ليــردنس هيتهــلل وينتظــرهم عنــد الجانــب  ــرتهم ب الشــمال  امــر  وأخب

ــى كــللقصــر م ــاييس اب تتحــدو لكنــ  دميتهــا ثــم اهــتدرت هــرييا ال ادت ان

ــ  ويحمــل هــيف ــرب من ــد اقت ــ   ق ــد  ال ــ الجن ــم أخــ  يوجــه ال بيــض  ه ث

ــاد   ــا  الضـــربات  وينـ ــيب ونيـــوب لكـــب ارتفـ ــا يلمـــل الـــى انـ ــإعلى مـ بـ

وصــول االهــتغاثه  ماشــتبكت ميــه مــ  عــد   تالهمهمــات بــالخر  منيــ

ضــربات الــى أنــه لــم يكــب بارعــا كمــا اتوقــ  مــ  الفروهــيه مكانــت جميــ  

ــار   حتــى حــدو مــا كنــت أخشــا  مقــد أصــابن   تصــويباته تبــوء بالفشــل ت

ــد بضـــر ــا ، الـــى أننـــ  قـ به متكـــت بجـــانب  االيمـــب وهـــالت الـــدماء منهـ

ــة  مقــد تمكــب ة انقضضــت عليــه محــوال كــتم أنفاهــ لكــب مشــلت مــ  النهاي

وأصــب  لديــه الفرصــه لقتلــ  ،موقيــت صــريخا الــى أب مــور أب رمــ  منــ  

هــيفه واهــتيد لتصــويب أخــر ضــربه الــ  ، وجــدت مــب الطينــات مــايكف  
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أرضــا  ،، مهــال !! إنــه أنــيب  ال أصــد  هــو  االخــر لتمزيــق جهــد  وهــقط 

 متحدثا ال  : لقد ترل نيوب هرا ودلف الينا ثم اوقفن  على الفور 

ــا - ــا إنهـ ــامه هيـ ــا أهـ ــتل االخيـــر  يـ ــل  مرصـ ــال  امامـ ــالطريق خـ ــاوم مـ قـ

ــا مــ  الهــير متيرجــا   والــدماء وتركنــ   ــا الــى نيــوب ، ثــم شــرعت ان  اهب

ــت خــار   ــى دلف ــم القصــر تتهــاقط مــب جهــد  حت لم ث ــى درجــات الهــ  أعل

ــى  ــى تهــللت ال ــاظرا ال ــوط ن ــب المخصــ  للهب ــت الباحــه الجان ــ  إمتلئ الت

ثــم باألهــال  ورجــال الحاميــه يبلــوب بــالء  حهــنا  مــ  مناوشــة جنــود نيــوب 

ــمال ــه الش ــب الجه ــت  م ــب يه هبط ــى الجان ــدرت ال ــى االهــفل وانح لم ال ــ  لله

اليــم مــارم  قــد قفــز الــى خــار  القصــر والهــيد الشــمال  ، عنــدها رأيــت 

ــ  االهــفل  تشــارل  جالهــا  ــى الهــور وم ــردنس أعل ــالب  لي ــاييس يحم وأن

ثــم  اليمــه هلكــس ويتهــلمها مــنهم الهــيد تشــارل  ، وقــد نجحــا مــ   لــل 

ــم جــاء  ــاييس محملهــا ليــردنس ، ث تهــلمها اليــم مــارم  هــو االخــر دور ان

أنـــاييس هــ  االخـــر خــار  القصـــر  ثــم تحـــدو تشــارل  الـــى وقفــزت  ،

ــر ليــردنس قــائال أيــب اهــامه  ــا بصــوت متقطــ  وقــد مقــدت الكثي مــرددت ان

مـــب الـــدماء انـــا هنـــا ، منظـــر الـــ  ليـــردنس وقـــد ا دادت  حدقـــة عينـــا  

ت  مــ  هــاعدبمعنــدما را  الحالــة التــ  كنــت عليهــا ، وأهــر  ألــ  وقــام 

الوصــول الــى الهــور حيــو ييلــو تشــارل  وحــاول حملــ  عــد  مــرات الــى 

مقــام بخلــ  ميطفــه أنــه مشــل مــ  النهايــه النــه لــم يجــد أيــة مهــاعد  منــ  

خاصــر  القصــير بحجــم القمــي  ومصــنو  مــب الجلــد وقــم بربطــه علــى 

ــ  هــريانه ،  ــى الجــر  المنــ ف للــدماء لمن ــد عل ــد   وشــدد جي ــ  ي ومــد ال
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ــم يهــمفهمــت مايقصــد ماع ــا  ول ــام بغمــض عين ــد  وق ــه راحــة ي ر  غتطيت

ــ  مــب  ــ  ،مكنتن ــوا  ال ــت بيــض ق ــى انتقل ــوان  حت مقاومــة االمــر بضــ  ث

ومهــاعدته مــ  حملــ  ، وقــد نجــ  مــ   لــل وقــام بحملــ  حتـــى االالم 

ــدها ا ــى الهــور عن ــايرام خجلهــت عل ــى م ــه اب مــر كــل شــي  عل برنــ  بإن

ــا  ــى دلــف داخــل الزحــام  مهــيلحق بن ــا هــو وتهــلل مهــرعا حت ــيال وتركن ل

ليكــوب علــى مقربــه مــب الحاميــة ، امــا نحــب مقــد قفــز اليــم تشــارل  وكــاب 

ــ ا وقـــرر اب يكـــوب بجانـــب  باالهـــفل مالـــل المنـــزل الـــ   قـــد خطـــط لهـ

ــه الي ــارم  ربـ ــم مـ ــر واليـ ــل القصـ ــدلوف داخـ ــض الـ ــه بجاورمـ ــدا  نبـ ممـ

قفـــزت الـــيهم ، ثـــم قامـــا بحملـــ  الـــى عنـــدها الـــ  ليلتقطـــون  أيـــديهما 

ثـــم صــيدت اليهـــا ، مـــا داد صــراف بيهـــاب عنـــدما رأتنـــ  مـــب و اليربــه 

أنــا مــ   اليربــه الخشـــبيه اهــتلقيت علــى مهمهــا بيــدها مكتمــت نيفــيب 

ــارم   ــم مـ ــقفها القماشـــ  وتـــولى اليـ ــيد تحـــت هـ ــاد  والهـ ــارل  القيـ تشـ

يب مالــل المنــزل كراتــ،متجهــيب مــ  شــوار  الشــمال قاصــديب الشــر  

 .هائرا الى منزله 

 متجم  الكل مب حول  ، حتى تحدثت أناييس قائله : 

. لمــا ا ميلــتم هــ ا لقــد أوردتــم أنفهــكم مــوارد الهــالل ولــب يتركنــا نيــوب -

ورا كغــر  وتابيتهــا اليمــه هلكــس بــإب ماميلناهــا هــ ا هــيحمله تــاري  بلجــ

قــارأ ، بيــدها متحــت بيهــاب حقيبتــ  واخرجــت منهــا بيــض اليقــاقير لكــل 

للجـــر  .  ، ثـــم ع رتنـــ  تمامـــا مـــب الثيـــاب التـــ  تمنيهـــا مـــب الوصـــول 

ــه  ــر  ثاني ــد  مصــرخت م ــه تتي ــه بإن ــدما رأت حجمهــا ، ووصــفتها قائل عن
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ــان    ــادت أب تلق ــ  ك ــاقير الت ــم قامــت بوضــ  اليق الخمــس  هــنتيمترات ، ث

ــدا ،  ــمها جي ــادت ض ــدها أع ــد  االمهــا ، وبي ــب ش ــ  م ــل  حتف ــى أب نص ال

حـــدثتنا لحــ  الشـــر  ونجــد مـــب يهـــاعدنا مــ   لـــل ، وطــوال  طريقنـــا 

مــرد اليــم مــارم  بإننــا متجــوب انــاييس  قائلــه إلــى أيــب نحــب متجهــوب ، 

ــم  ــب  ل ــر  لك ــى الش ــا ال ــس بإنه ــه هلك ــدثت اليم ــد ، متح ــا  بي ــب مكان نرت

ــ  الشــر  وهــندلف  ــه  مــ  أحــد اصــحاب الحــرف المقيمــوب م ــى عالق عل

ــال  ..  ــى هن ــور وصــولنا ال ــه م ــتالي ــيد  ماطمأن ــدو اله ــدها ، تح ــ لل بي ل

 دقائق منها اهتيدوا للهبوط !! تشارل  قائال : بإننا على بض  بضية 
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 ليردنس                            

ــل  ــود ك ــد  الجن ــم ..أب ــه وبراعــه ول ــنهم ، التخطيطــات بدق ــدا  م يخطــ  أح

يتهـللوب خـار    الجميـرأيـت  وهـار كـل شـي  طبييـ  ، الـى أننـ  عنـدما

القصــر تهــللت انــا ايضــا كمــا وعــدت أهــامه هــرا  . الــى الهــور الشــمال  

ه بينمــا قفــز مــارم  للجانــب للقصــر ، عنــدها صــيد اليــم تشــارل  موقــ

ــد   ــد م خالـ ــم قـ ــاييس ومـــب ثـ ــدها انـ ــه هلكـــس بيـ ــا اليمـ ــم  حملنـ االخـــر ثـ

ــر  ــو االخ ــز ه ــى قف ــه حت ــم حملت ــوا  ،ث ــب ق ــض م ــه بي ــاعدته بإعطائ ماه

ــدها ــى  بي ــدا ال ــر  عائ ــر  اخ ــا م ــللت ان ــى ته ــلت ال ــى وص ــاحه ، حت اله

ــه ــأ الحاميـ ــل وأب مـ ــاجرات تلـ ــوا المشـ ــإب يوقفـ ــل ي  مرتهم بـ ــوا داخـ عـ ز  و 

ــل اخــر  مــب  ــإطال  واب ــم أمــر نيــوب ب ــا ث االهــال  ويخفــوا انفهــهم نهائي

ــى  ــا  عل ــل  أرض ــ  الك ــات واب يجه ــدو ،مركبتيهالطلق ــم تح ــل ث صــمت الك

ــاب  قــائال  ــوم هــو بصــوت مهــمو  قــائال كفــواز عــب المهــازل تلــل ، وتت الي

ــب  ــى م ــل عل ــم القت ــ  إاخهــينف  حك ــ  وتهــببوا م ــوا بحق ــة هــيدهم هاطئ ن

اليمـــه هلكــس أغنـــى أغنيــاء الغـــرب : وهــيلقوب حــتفهم جمييـــا ..وهــم 

ــارل   ــيد تشـ ــيكوب والهـ ــاييس مهـ ــبه ألنـ ــا بالنهـ ــوب ، أمـ ــئول الجنـ مهـ

بيــدها اشــار شــائت هــ ا أم أبــت زواجــ  بهــا ،  دهــو موعــاألهــبو  القــادم 

مهمـــوا مـــب الجنـــود بيـــد  متحركـــوا مهـــرعيب وكـــأنهم  الـــى اليشـــرات
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ــوب   ــب الجنـ ــى الجانـ ــيب الـ ــد متجهـ ــا مايقصـ ــدموا الينـ ــدها قـ ــر بيـ للقصـ

ــه  يــدميوب  أمــامهم منصــه مــب الخشــب  كبيــر  الحجــم  ات عجــالت امامي

ــى  ــه عل ــد  المصــممه ببراع ــض االعم ــو  بي ــه وهــط  مهــتو  ييل وخلفي

بــق  عليــه طريقــة حتفــه يقيــد مــب ينفــ  عليــه الحكــم ويطجانبيهــا ،عنــدها 

لم وصــيد الهــيد نيــوب اليهــا ثــم ، ثــم توقفــت اليربــه  عنــد بدايــة در  الهــ 

تحـدو الــى أنــيب وبيــض الجنــود بــإب يحضــروا الثالثــه  مــب الــداخل مــدلف 

ــا  ــى حالنـ ــب علـ ــا نحـ ــود ، وبقينـ ــارالجنـ ــئيب   بالخـ ــا  ، مجهـ ــل مإرضـ حـ

لــداخل بتفقــد أمــرهم باالصــمت لــبيض الوقــت الــى أنــه أمــر بيــض الجنــود 

ييــودوب وكــأب بهــم علــه كــدت أب أضــحل  ابــدأو ،وبيــد بضــية دقــائق 

ــب  ــيب وم ــدها عــاد أن ــا ، بي ــت اب يكشــف أمرن ف ــى أب خ  ــ  ال بصــوت مرتف

دتهم و هش كـــل مـــب بالهـــاحه مـــب امـــر عـــ، مـــد  ناكهـــ  الـــريس  ميـــه

متحــدو نيــوب بيــدما اصــابه القلــق أيــب الهــجناء ، ملــم يــرد أحــدا   خــاليوب 

بــوا ر  أنهــم ه   جمييــا لكــنهم لــم يجيبــوا ، ميلــم الجميــ مــنهم مصــرف بــيهم 

الغفيـــر ، وأشـــار بيضـــهم بـــيب الحشـــد ،وا داد صـــوت الضـــحل والقهقـــه 

ــى  ــر  ال ــم أه ــابته ، ث ــ  أص ــه الت ــب الحال ــاخرا م ــوب ه ــى ني ــديهم ال بأي

مغطــى بالــدماء الهــائله منــه ، الــداخل بيــد مــب الجنــود وأحضــروا شــابا ، 

ــات مــب أحــ ــد  طين ــول بي ــوب وجهــد  مفت د الهــيوف ، ماشــتد غضــب ني

وصــمت لــبيض الوقــت ، ثــم نظــر الــى أنــيب مهــاعد  الخــا  الــ   بــد  

ــه  ــى وجــه براحــة وكأن ــم صــفيه عل ــه ث ــه واتجــه الي ــا ومحرجــا للغاي حزين

أثــرت علــى أنــيب هــلبا مصــمت الكــل الــى اب انــيب اتهــيت حدقــة يــد  

ب عينــا  واشــتد غضــبه ،ميلمــت  مــا يفكــر أنــيب بــه االب الــى أنــه خشــى مــ
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الحاشــيه التــ    بيــدها دلــف الــى داخــل القصــر وميــه  يــزداد االمــر هــوء  

ــيب  ــبيهم أن ــه يت ــت تبيت ــض الوق ــه ، مقضــوا بي نكه ــرأس  م  ــم  ب ــداخل ث بال

ــ   ــل تنفي ــم تأجي ــد ت ــائال لق ــيب مــر  أخــر  ق ــت الخــر  أن حكــم ، وحــاب وق

ــدها انصــرامكم  ــدد ، عن ــاليوم المح ــنخبركم ب ــدأ ،وه ــر وب ــاب القص ت    ب ــ  م

النــاس يــدلفوب الــى الخــار  متجهــيب الــى منــازلهم ، بوجــو  هــييد  ، 

ــآل عائــد  ، جمــييهم بــال  ،  إهــتثناء ييلمــوب أب لنــا يــد ميمــا حــدووأم

ــ وا  ــإب تخــر  مــب القصــر وهــط هــ ا الزحــام منف ــه ب بيــدها أمــرت الحامي

قــد تغيــرت أهــارير وجهــه ت الــى أنــيب الــ   بدقــه وإخــال  ، بيــدها نظــر

ــا ، الــى مــا يهــوء الغضــب ،  ــداخل مــر  أخــر  أمــا أن ــم إنصــرف الــى ال ث

ــزل  ــل المن ــى  مال ــا ال ــار  متجه ــى الخ ــ هبت ال ــا إب  م ــات ، م ــد اليرب عن

وصــلت الــى هنــال حتــى رأنــ  وابتهــم مــ  وجهــ  محييــا  علــى مــا ميلتــه 

ــائال  ،  ــدو ق ــم تح ــو ث ــات بالبح ــم تيليم ــل وميه ــا قلي ــود عم ــيخر  الجن ه

ــواط   ــدود والشـ ــى الحـ ــا حتـ ــورا جمييهـ ــاء بلجـ ــ  أنحـ ــجناء مـ ــب الهـ عـ

المطلــه علــى بحــر هــيلرا  ، ونيــوب ييلــم أنهــم مــا زالــوا مــ  بلجــورا النــه 

ــ   ــا  مـــب جميـ ــا مـــ  محاطـــه بالميـ ــا وال يخـــر  منهـ ال أحـــد يـــدلف اليهـ

ــر ــى حظ ــوا عل ــائال كون ــاب  ق ــات ، وتت ــر   االتجاه ــد  م ــ  ي ــا م ــإب وقين م

ــا  هــنفيل مــا بوهــينا لنخــرجهم خــار  أخــر  ..... ثــم  صــمت وتحــدثت أن

. مهمــا تكلــف االمــر .. بلجــورا او نبيــدهم عــب أنظــار نيــوب بأيــة طريقــه 

ــى  ــى حــ  الشــر  ، ليكــوب عل ــيال ال ــا ل ــإنن  متجه ــه ب ــم بهــ ا  وأخبرت عل

ــيئا  ــا ش ــو إب اراد إخبارن ــرب ، م ــى الغ ــا ال ــم إنصــرمت ان ر أب وصــلت ،  ث

ــا  ــم بانن ــ  اعل ــاجر النن ــازل المت ــر المن ــد أم ــير لتفق ــدأت باله ــال ب ــى هن ال
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هــنغيب عنهــا لبضــية أيــام ، بيــد إنتهــائ  منهــا علــوت الخيــل قاصـــدا  

وكانــت خطابــا  علــى الحاميــه ، بيــدها وصــلت الــى هنــال  أللقــ الجنــوب ، 

الشــمس علــى أشــدها والحــرار  ملهبــه ، مــدلفت الــى داخــل هــاحة تــدريب 

ــد ال ــت بي ــم تناول ــه ث ــديث  حامي ــدأ  ح ــه مبت ــت بالحامي ــروبات واجتمي المش

ــائال :  ــور ق ــل االم ــ تم ك ــد نف ــتم مق ــم بفضــلكم أن ــ ا ت ــل ه ــورا ك ــباب بلج ش

يـــت قـــائال : بـــإب جنـــود نيـــوب ابرائيـــه اشـــكركم جزيـــل الشـــكر وتبدقـــه 

الـــيكم  وهيتهـــببوبعينهـــا ولـــب يتهـــاونوا مـــ  أحـــد هـــيجولوب بلجـــورا 

ــا الــى  لينــالوا اخطــائكم ..ايقات ، يض المضــببــ منصــة الحتــف  ويــودوب بن

ــيكم أب تتغل ــ، ميل ــجاعتكم ب ــوتكم وال بش ــيس  بق ــيهم ل ــ كائكم ،  وا عل ــل ب ب

ــدها ا دادت الهمهمــات قلــيال  ــديث  ميهــم بي ــت ح ــكت علــى وأنهي ، واوش

ــى ،  ــان  حت ــب مك ــوف م ــا  الوق ــانبهتم إي ــدو م ــف ا ،ح ــا اليشــرات لدل ين

ــروب مايجــدو   ــاب ، ويبيث ــل مك ــ  ك ــوب م ــوب يبحث ــود ني ــات مــب جن والمئ

ــوب اوال  ــى الجنـ ــوا علـ ــط هبـ ــزاب ، مقـ ــراب وخـ ــام وشـ ــب طيـ ــامهم مـ امـ

حمايــة الحاميــة ، ومـــب  الينــالو اليهــا العتقــادهم أب الهــجناء هــيهربوا 

ــدلوموب  ــط ي ــازل دوب إ ب مق ــاق  المن ــى ب ــوا ال ــاحه واتجه ــوا اله ــم ترك ث

مبيــت   ، بيــدها بــدات الشــمس مــ  المغيــب مكــاب بــداخل ويبحثــوب مــ  كــل 

خومـــا مـــب اب أمـــر  أب اتوجـــه الـــى الشـــر  لكـــب منينـــ  أحـــد  رجـــال 

ــا ،  ف أمرن ــ  ــوب وي كش ــود ني ــب جن ــد م ــ  أح ــى اصــب  يتتبين ــانتظرت حت م

ــواد الليــل حالكــا  ، وقلــت حركــة الجنــود بالخــار  ثــم أخــ ت  جــواد  ه

ــال   مــ  ا  متجهــ الشــوار  الهــريه للجنــوب قاصــديب الشــر  ، لــم يكــب هن

الوحيــد الهــبيل طريقــا هــو  ضــوء القمــر الــ   أصــب  هــو مايضــي  
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ــورا ل   ــ  صــحراء بلج ــت كالهــهم م ــب للشــر  ، انطلق ــارب هــاعه م ــا يق م

الشــر   الــزمب ، لبيــد الشــر  دوب غيرهــا مــب االحيــاء ، ثــم بــدأت منــازل 

ــاحتها الخضــرا ــام  بمه ــزول أم ــ  الب ــه  م ــا  ء المنزرع ــ  المرب والمواش

ــا ، ــم   بهـ ــا الحرميـــوب ،  ثـ ــناعه ويكثـــر بهـ ــه للصـ ــاكب المخصصـ واالمـ

ــم  ــد  ث ــل بدي ــام الخي ــكت لج ــام   وأمه ــر ام ــزل ظه ــد أول من ــت عن هبط

هـــرت امامـــه متجـــوال بـــيب  منازلهـــا أبحـــو عـــب مكـــاب وقـــوف اليربـــه 

ــوال  ــائق ط ــ ا بضــية دق ــتمر ه ــب  اه ــ  ل ــت أنن ــير وظنن ــت اله ــى ملل حت

هم مــر  أخــر  .. الــى أننــ  دلفــت مــ  إحــد  الشــوار  المخفيــه عــب أجــد

ــدرات  ــد  منحـ ــدرت عـ ــم انحـ ــا .. ثـ ــاء عنهـ ــا والغربـ ــاريب  بهـ ــيب المـ أعـ

ــيالب ،  ــا الخ ــوب وامامه ــيض الل ــا  بغضــاء اب ــه مغط ــدت اليرب ــاب موج يقف

منـزل مكــوب مـب طــابقيب أمــام  مـ  االهـطبل الخــا  بهمـا مــ  خـيال  آخـر 

ــدها  ــب عنـ ــب الخشـ ــور  مـ ــه بهـ ــم محاطـ ــغير  الحجـ ــاحه صـ ــه مهـ يتقدمـ

تقــدمت الــيهم ثـــم متحــت بابهـــا  ومــب ثـــم اتجهــت الـــى االهــطبل ألقيـــد 

جــواد  ثـــم تفقــدت الشـــوار  مـــب خلفــ  ،عهـــى أب  يكــوب هنـــال مـــب 

 يتبين  .
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 أناييس                                 

ــ   ــامه يكف ــب اه ــاقط م ــدم المته ــاب ال ــه ..ك ــو  لدي ــب الق ــدار شــهور م اله

 همعنــدها وجهــتللشــر  لكــب بيهــاب قــد أوقفتــه باليقــاقير الــى أب وصــلنا 

الحــد الشــوار  حيــو المنــزل ثــم امــرتهم بــالوقوف عنــدما اصــبحنا أمامــه 

ــيد  ــزل الهـ ــه منـ ــب انـ ــيل عـ ــرف والمهـ ــاراء الحـ ــد كبـ ــل أحـ ــض دانيـ بيـ

ثــم االغــراض الحياتيــه لبلجــورا ،  بيــدها هبطــت انــا اوال مــب اليربــه  

صــيدت درجــات الهــلم الــى اب وصــلت لبــاب المنــزل مقمــت بطرقــه ، بيــد 

قـد  بوشـا   متخفيـاثوان  قليلـه مـت  هـو البـاب لكنـه انـدهش عنـدما رأنـ   

لتيــرف علــ  ، متحــدو وضــيته علــى رأهــ  ليمنــ  جنــود نيــوب مــب ا

ــر ــف ه ــائال كي ــد أب بتق ــه  بي ــت ل ــب ، مقل ــام ،  م م ــدل لبضــة أي ن ــو ع  نمك

، مأشـــرت الـــيهم بالقـــدوم موامـــق علـــى الفـــور مرحبـــا بـــ  وبمـــب ميـــ  

دانيـــل  احـــد لهـــيد اهـــامه بـــيب ايـــديهم بينمـــا كلـــف اماهـــرعوا حـــامليب 

ــزل  ــل المن ــا داخ ــدها دلفن ــه ، بي ــأمر اليرب ــبانه ب ــى ش ــتلقى اهــامه عل واه

ــ لل  ــه  خاصــه ل ــو  اريك ــر  م ــب ، ظه ــب القط ــا مصــنوعه م ــت ،بينم طلب

ر  اهــامه   مــب اليــم دانيــل بيــض الخيــوط اهــتمر وابــر  خاصــه لغلــق جــ 

ل هــالــ   قــد انهــ ا االمــر مايقــارب مــب هــاعه اشــتد بهــا صــراف  أهــامه 

ــه  ــدما تشــتد عروق ــه عن ــب بيهــاب ، مهمــت هــ ا مــب خــالل نظراتهــا الي قل
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بيـــدها جلـــس كـــال منـــا مكانـــه نفكـــر ميمـــا هـــنفيل  وأنـــا أثقبـــه بـــاألبر ، 

نيـــوب ، ظـــل الوضـــ  مهـــتمرا الـــى أب حـــل  مـــب  وكيـــف لنـــا أب نختبـــا

 .ت الشــوار   خاليــه مــ  الشــر  عكــس االحيــاء االخــر  الظــالم وأصــبح

، وأصـــابتنا مكانـــه جميـــ  ب المنـــزل متثبـــت البيـــدها هـــمينا طرقـــات بـــا

ــى ، ــه حت ــام ال الدهش ــيد ق ــل ه ــى داني ــب ، حت ــر  م ــاب لي ــى الب ــه ال متج

وصـل اليـه ووضـ  يـد  علـى مقبضــه ثـم انتظـر لـبيض الوقـت ونظـر الينــا 

... مهــال  لقــد تحــدو قــائال  قائــد الحاميــه ، ، صــامتا   ، ثــم قــام بفــت  البــاب 

ــر   ــر  أخ ــترخائه م ــ  اه ــاد  للجمي ــه مي ــا بوج ــف الين ــردنس ، دل ــه لي إن

ــا  مبتهــم ،  ــا حي ــه ، بينم ــ  ل ــود مابتهــم الجمي ــى المجه ــم تشــارل  عل الي

ــر  ــى اريكــه هــو االخ ــو وحاميتــه ، مجلــس  عل ــ   بزلــه ه حيــو قــام ال

اليمــه هلكــس عــب أحــداو القصــر  بإشــيال مصــبا  أخــر ، مهــئلتز الهــيد 

د  ماحــدو اليــوم مشــاهبيــد هروبنــا نحــب ، متحــدو ليــردنس ضــاحكا: 

حكيــه ، بــم حــدو الــى أب واصــل كــاب أهــوب علــيكم مــب الهــروب ، وتتــاب  

صــمتوا  ثــمف الهــيد نيــوب عنــدما علــم  بهروبنــا ، مضــحل الجميــ   وصــ

ــيب التـــ   ــا داد غضـــب نيفـ ــا ، مـ ــيب وجهـ ــف  أنـ ــا بإنـــه صـ عنـــدما أخبرنـ

ــوب هــرا   ــات لني ــ ا وجهــت بيــض االهان ــا هــتفيل ه ــ  أنه ــب اتوق ــم أك  ، ل

ــا ،  ــرا بينهم ــب أب هنــال ام ــد م ــب الب ــائال  : لك ــردنس ق ــاب  لي ــم تت بــإب ث

ــب  ــل مكــاب ، ول ــوب يبحثــوب عــنكم مــ  ك ــود ني ــانهم جن ــى تغمــض أجف حت

واهـــتمر هـــمرنا هـــاعات تخطينـــا يييـــدوكم مـــر  أخـــر  الـــى الهـــجب ، 

ــات متتاليــه   ميهــا منتصــف الليــل حتــى د  ــ  البــاب مجــاء  دق مهــب الجمي

ــم  ــا  ، ث ــل واقف ــم داني ــا الي ــب أمرن ــردنس م ــرب هــو ولي ــدها اقت بالهــدوء بي
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ــد أ   ــرباته ضـ ــز ضـ ــر  ليجهـ ــى خاهـ ــد  علـ ــردنس يـ ــ  ليـ ــاب موضـ البـ

دانيــل البــاب  ومــور أب متحــه حتــى دلــف الينــا  ، بيــدها مــت  اليــم اعتــداء 

 ،شــابا  طويــل القامــه ......  مهــال   انــا أعرمــه انتظــرت حتــى اقتــرب اكثــر 

موجدتـــه انـــيب لقـــد عثـــر علينـــا بـــنفس طريقـــة ليـــردنس ، متحـــدو مـــ  

ــه  ــاس متتابي ــبا  أنف ــ  الص ــورا م ــتغادروب بلج ــه ، ه ــب متتالي ــات قل ودق

ــاب   ــم تت ــا  ، ث ــنا جميي ــاكر ، ماندهش ــائال:الب ــوب هــيبحو  ق ــإب ني بنفهــه ب

ولــب يهــدأ الــى ا ا عصــر علينــا وال يتهــاوب مــ  تنفيــ  الحكــم  مكاننــاعــب 

ــا ،  ــر علينـ ــور أب ييثـ ــينف  مـ ــط  هـ ــب مقـ ــى إيـ ــيب والـ ــألته نيفـ ــدها هـ بيـ

ــى  ــائال ال ــرد ق ــيغادروا م ــا ه ــال وصــمتنا كرناج ــم ماق ــم نفه ــا جمي، مل ي

ــه  ــى ان ــا االرض ال ــه بإنه ــوالى حديث ــا ، ت ــورا اليه ــار البلج ــرب كب ــ  ه الت

، مييمهــا اليــدل والرخــاء واالهــتقرار ، وهـــ  وقــد تغيــرت الحيــا  بهــا 

وشــردنا مــ   علــى اتصــال باليــالم الخــارج  ، مصــمتنا جمييــا ولــم نتحــدو

وبهـــا بيــض االمـــور وكيــف لنـــا اب نتـــرل بلجــورا وقـــد نشــئنا عليهـــا ، 

تــراو أبائنــا ولكنــه مــ  النهايــة اصــر علــى   لــل وتحــدو قــائال بــإب الهــيد 

ــى ا ــاكر ال ــ  نيــوب هــيخر  مــ  الصــبا  الب ــدأ البحــو عــنكم م لجنــوب ليب

ــس الوقــت هــأخر  أنــا  ــتنتظرونن  عنــد مــدخل نف بيربتــ  الخاصــه وه

ــى مــداخل  ــم ال ــ  ،  ومــب ث ــى القصــر بتخطيطــا  من ــود ال ــدها ني الشــر  بي

تحـــدو بإنـــه نيـــوب الهـــريه التـــ  هـــتلق  بكـــم خـــار  بلجـــورا ، بيـــدها 

ــبا   ــ  الص ــدنا بإنتظارنــا م ــر  ووع ــ  أم ــوب م ــل ني ــ  ال يش ــيرحل لك ه

ــاكر ،  ــل الب ــط ك ــر ، مق ــل عــب التفكي ــف اليق ــدها  صــاحبنا الحــزب وتوق عن
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جــورا وعــب اهلهــا ، بيــد بضــية لمــا هــو عــائق مــ   لــل هــ   بيــدنا عــب ب

ــالت  ــائق ، ه ــا  وكــأب دق ــو  عين ــدم ــيدو  بنــا م ــه ه ــادموب الي انحب ق

 .الى الهالل 

ــد  ــدرنا ال محــال بي ــو ق ــائال  : هــ ا ه ــم تشــارل  ق ــل ، تحــدو الي ــت طوي وق

ــرر أمــر   ــه واالب يجــب أب نق ــرار من ــه مــب الف ــا ، مقاطي مــب هــي هب مين

ــائال :  ــه أهــامه ق ــس ، مقاطيت ــه هلك ــاييس واليم ــا وبيهــاب وان هــنبتدأ بان

ــار   ــب ام ــس ل ــدها هلك ــ  ، بي ــا  حتف ــر مالق ــب االم ــو تطل ــى ل ــائ   حت أبن

بلجــورا لــه ، وليـــدير س بإنــه لــب يرحــل وهــيظل لحاجــة تحــدو ليــردن

ــب تخــر  وهــتظل هــ  االخــر   ــه ، وتحــدثت نيفــيب بإنهــا ل شــئوب الحامي

ــا ،  ــتتولى أمره ــا  ه ــدتنا بإنه ــاجر الخاصــه ووع ــازل والمت ــب  المن ، بجان

ــم مــارم   ــادر بلجــورا أمــا الي ــب يغ ــا ل ــو ق طــ  إرب ــه مل مــنحب نيــرف أجابت

عقـــب  كـــر علـــى  أب مـــب هـــيغادروا  تلـــل ، وبـــات أالمـــر مـــ  النهايـــه

ــ ــامه ال ــه هلكــس وأبنائهــا باالض ــم اليم ــى اليــم اهــامه وبيهــاب ه    وال

ــزل اليــم  ــل ثــم قررنــا البقــاء مــ  من ــى  ل ــق الجميــ  عل ــارل  ، موام تش

 دانيل  حتى  موعد الرحيل .

ــب الراحــه  ــالوا قهــطا  م ــو  لين ــراد للطــابق اليل ــا مصــيد بيــض االم ، بينم

ظللــت أنــا وأهــامه وبيهــاب باالضــامه الــى ليــردنس مــ  الطــابق االرضــ  

ــ  يجــب أب  ــب الترتيبــات الت ــت وع ــر لــبيض الوق ــل االم ــ   ل ــدثنا م متح

ــ   ــ  م ــد الجمي ــه مخل ــا مكان ــال من ــتلقى ك ــدها أه ــا ، بي ــار به ــ  باالعتب نأخ

ــد اب ــومهم بي ــ    ن ــام النام ــامه أم ــف اه ــب وق ــر   م ــر لفت ــى القم ــاظرا  ال ن
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ــا مكانــت تلــل اهــواء ليلــة أقضــيها مــ   الوقــت ثــم خلــد هــو االخــر، أمــا ان

بلجـــورا ، ملـــم اتوقـــ  قـــط أب اخـــر  منهـــا ، ودار امـــام   كرايـــات مـــب 

ــا  ــئت  بهـ ــ  نشـ ــاكب التـ ــائلت  ، واالمـ ــراد عـ ــدا  وامـ ــ  والـ ــه مـ الطفولـ

ها خلـــدت مـــ  ليلـــه نـــوم مضـــطربه مـــدميت عينـــا  لـــبيض الوقـــت بيـــد

 واالحالم الحزينه .مصاحبه بالكوابيس المزعجه 

ــ   أضــاء المنــزل  ــى ضــوء الشــمس ال وصــوت لنهــتيقظ مــ  الصــبا  عل

ــزل ،  ــ  المن ــه م ــاء حركت ــل أثن ــم داني ــم الي ــدها اهــتيقظت ث ــل  أيقظــتبي ك

ــل ،  ــ   اعــد  داني ــب بــالمنزل ، لنتنــاول الفطــور ال ــر أهــامه م ثــم أحض

بيــدها خــر  ليــردنس خاصــه ووضــيها بجانــب بــاب الخــرو  ، حقــائبهم ال

ــ  مهــتيدا  وأعــد امــر  اليربــه التــ  هــتنقلنا لمــدخل الشــر  ، وكــاب الجمي

ــل  ــه للرحي ــارير وج ــه ، وأه ــو  حزين ــوف بوج ــق والخ ــا القل ــه يمليه باهت

ــا   مــب الصــبى ،  ــى بلجــورا مهــو وطن ــيب ال ــود  والحن ــا  ي ــا جميي ــم وقفن ث

ــدوا  ــد مق ــم ق ــ  خاصــة أنه ــود  أهــامه وبيهــاب الجمي ــر ، م ــا االخ ــال  من ك

االمــل مــ  اب ييــودوا لبلجــورا مــر  أخــر  ألنهــم مــور أب يــدلفوا خارجهــا 

ــم  ــت الي ــا مودع ــا أن ــود  ، أم ــق الي ــب طري ــيبحثوب ع ــم ه ــم الي ــل ، ث داني

أنهــكب منهــا مــب الــدمو  مــايكف  مــارم  ، حتــى وصــلت الــى نيفــيب التــ  

ــات  ــبيض كلمـ ــه بـ ــنتها متممـ ــوب ، ماحتضـ ــ  القلـ ــال جميـ ــودا  إلنهـ الـ

ــاغطه  ــىوض ــا  عل ــت ميه ــ  ، وتبادل ــزء من ــا ج ــاول أب اجيله ــدها أح جه

الهــبيل الوحيــد لميرمــة مــد  حبــ   لهــا عقــب بيــض القــبالت  التــ  كانــت 

ــردنس  اميــال  ، ــاد  لي ــم ن ــيب  ث ــه دالف ــى اليرب ــا  ال ــا جميي بالقــدوم مخرجن
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داخلهــا بينمــا صــيد ليــردنس علــى جــواد  الخــا  وتقــدم الهــير ، بيــد اب 

ــاركيب دانيــل  ــولى اليــم مــارم  امــر القيــاد  ، ت ومتجهــيب الــى  بدايــة ت

دقــائق مــ  شــوار  الشــر  ، وصــلنا الــى  ة بضــيلالشــر  ، وبيــد الهــير 

الــى أنــه تــأخر  ، متوقفــت اليربــه بإنتظــار قــدوم أنــيب ،المكــاب المخصــ  

ف أمرنا .لبيض الوقت   مازداد قلقنا خوف مب أب يكوب قد ك ش 

ــرب  ــم تقت ــدت وكانهــا صــغير  الحج ــه ب ــائق ظهــرت  عرب ــد بضــية دق وبي

ــدو  ــا متح ــارم من ــإب  م ــردنس لب ــق لي ــدها إنطل ــتيد ، بي ــد مــا إب نه يتأك

ــاب  ــدها ك ــيب عن ــاب ان ــالطب  ك ــرعيب ، وب ــادوا مه ــا ع ــيب ام ال ، لكنهم ان

ــا بــإب ننتقــل بهــرعه  ألب نيــوب قــد اوقــف اليربــه بجانــب عربتنــا ، وامرن

ــه  ــا لليرب ــم انتقلن ــا اليــم مــارم  وداعــا حــارا ث ــا ، مودعن خــر  للبحــو عن

ــهم نشــق ــيب كاله ــه ، منطلق ــورا ، يت الثاني ــرقيه لبلج ــدمنا الصــحراء الش ق

اهــتغر  االمــر وقتــا  طــويال ليــردنس بجــواد  الالمــ  مــ  اشــية الشــمس ، 

بـــالغرب ، كــاب هـــ ا قـــرار انـــيب ألب لبيــد الشـــر  عـــب الشــمال مـــرورا 

ــازل  ــا من ــا من ــت أقتربن ــب الوق ــر  م ــد مت ــوب ، وبي ــى الجن ــه ال ــوب توج ني

ــرب  ــل الغ ــدا   يفت ــأب أح ــا وك ــا  داخلن ــأثيرا ميلم ــا ت ــا له ــر رييتن ــ   أث ال

ثــم شــقت اليربــه طريقهــا داخــل المنــازل ومــرت أعضــائل مــب الــداخل 

 ورقتــا مــب الــدمو   بمنــزل نيفــيب عنــدها ودعتنــا هــ  االخــر  بيينــاب أغر

ــه  ــد نظـــرا اليـ ــه هلكـــس وقـ ــزل اليمـ ــه منـ ــمه  وتبيـ ــر  مبتهـ الجميـــ  نظـ

ــأب  ــد ، وك ــب بيي ــا م ــ  نظــر  عليهم ــر ، وق ــب وأخي ــيب القل ممزوجــه بحن

مابـــداخلى قـــد إنشـــق نصـــفيب ، إنـــه منزلـــ  ومتجـــر االخشـــاب  منظـــرت 
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ــد  مــا  ــب ش ــت عينــا  م ــدا  وأغمض ــى ي ــامه عل ــم اه ــدها  تم ــيهم بي ال

ــا يحــدو ــت وم ــ ا  رأي ــم هــبب ه ــل شــي  مجــاء  ال اعل ــب ك ــد إنقل ــا ، لق لن

ــا مــ  لكــب  ــا أخطئن ــد أنن ــم قطــ  حــالب ق بلجــورا لتفيــل مينــا كــل هــ ا ،  ث

 مجــاء  وكــأب كارثــه حلــت أدت الــى اصــتدامنا بالــداخل  هــ ا وقــوف اليربــه

ــبط أنــيب وقــام بوضــ  وشــا  علــى  وكأنــه يتخفــى عــب أحــد وجهــه مه

وأب يأخــ  هــو مكــاب ليــردنس  يــاد القوأمــر ليــردنس بــإب يتــولى هــو امــر 

يقلقنــا جمييـا ، إنهـا مجموعـه مــب ، لـم نفهـم لمـا ميـل هــ ا لكنـه حـدو مـا 

ــي ــود اله ــوب  دجن ــا ني ــا   عن ــاب بحث ــوب المك ــواد  يجول ــيب بج ــبقنا أن ، مه

ــا هــار  ــازل بينم ــيب المن ــى ب ــى إختف ــى أمــل أب ال حت ــه عل ــردنس  باليرب لي

ــف  ــد توق ــا ، مق ــب هــوء حظن ــدار م ــائت االق ــد ش ــد وق ــا اح ــردنس يوقفن لي

ــه  ــب اليرب ــوا م ــرف عاليــا إهرب ــر  وص ــر  أخ ــورا  م ــت الكلمــات م ، موقي

ــا اوال مهــرعه  ــم  هبطــت أن ــا كالصــاعقه ، ث ــازل علين ــه إحــد  المن مقتحم

ــاقوب  ــق الب ــم يلح ــم ل ــب ث ــ  أب ، وم ــ، دوب أب يران ــض اب يهب ــد إنق وا مق

ــ   ،  ــف النام ــب خل ــبهم م ــا اراق ــوب وأن ــود ني ــيهم جن ــب عل وحاصــروهم م

أيـــديهم والنـــزول مـــب اليربـــه ،  برمـــ بيـــدها أمـــروهم جميـــ  الجهـــات ، 

منفــ وا مــا أرادوا وهــرعاب مــا صــفوا صــفا واحــد متحــرل الجنــود أمــامهم 

ــردنس نظــر   ــى لي ــاليم مــارم  ، والهــيد  هلكــس وينظــروب ال ممهــكيب ب

ــدها قيضـــوهم  غضـــب ، ثـــم ووضـــيهم مـــ  اليربـــه الخاصـــه بهـــم ، وبيـ

ــا  يــد لمقايضــة بهــألوا اهــامه مــب انــت مــرد نحــب مــب تجــار الشــر  أتين

الصـــفات بالخشـــب ، بيـــدها إتجهـــوا نحـــو ميرنـــا  وبـــب وامهـــكوا بهـــم 

قـــائليب ، لـــدينا أوامـــر بإبقـــائكم مـــ  المنـــزل تحـــت الحراهـــه المشـــدد  ،  
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ــى  ــدها عــادوا جمــييهم ال ــردنس وبيهــاب بي ــى لي ــزل اليمــه هلكــس وبق من

ــدها  ــيظ ، بي ــب الغ ــه م ــ   اشــتدت عروق ــامه ال ــا أه ــق بجانبه ــى الطري خل

ــود و  ــب الجن ــا م ــا تمام ــردنس هي ــم تحــدو لي ــيهم ث ــا مهــرعه ال ــت أن خرج

أمـــر  ميرنـــا  وبـــب لنكمـــل لـــيس أمامنـــا وقـــت مقـــط حـــيب ينتهـــوا مـــب 

ــوار   ــد الش ــب أح ــيب م ــر  أن ــدها خ ــى القصــر بي ــرعيب ال ــييودوب مه ه

 الصغير  قائال  ليس أمامنا هو  أب نكمل بدونهم .

مصــيدنا الــى اليربــه مهــرعيب مــ  طريقنــا الــى الشــمال ، بيــد بضــية 

ظهــرت منــازل  الشــمال ، ومــور أب وصــلنا ائق مــب انطــال  اليربــه دقــ

ــيب  الــى  ــل المنــزل توقــف ان ــل  بجــواد مال ــم هــبط مهــرعا  مخــر   المال ث

وتحــدو غطــاء مــب الصــوف ماخــ   منــه أنــيب ثــم قــدما الــى اليربــه  وميــه

 : لقـــد انتهـــى دورل الـــى هنـــا مهـــبط ليـــردنس ثـــم انـــيب لليـــردنس قـــائال  

ــب  ــق ميهــورا  ول ــاب الطري ــود  وك ــ  الي ــال م ــائال  : إب وجــدتم أم ــا ق ودعن

،  مــدميت أعيننــا جمييــا لمــا يتهــبب مــ  عواقــب ميــودا الينــا مــر  أخــر  

وصــلنا اليــه ، ثــم تحــدو مالــل المنــزل قــائال وأيــب البــاقوب متحــدو انــيب : 

االب مـــ  الطريـــق  الـــى هنـــا وعلينـــا أب علـــيهم وهـــم القـــبض بإنـــه تـــم 

هـــ ا االمـــر مودعنـــا المالـــل وليـــردنس مـــر  اخـــر  الـــ    نهـــر  مـــ  

ــدنا ،  ــب بي ــر م ــدبر أالم ــدا  لي ــواد  عائ ــو  ج ــإب انط ــيب ب ــا أن ــدها أمرن بي

نهــتلق  مــ  اليربــه  ثــم وضــ  علينــا  الغطــاء ليبيــدنا عــب أعــيب الجنــود 

ــى المــدخل االول  للشــمال مــأ ــود الهــدود مــب ، ثــم صــم تقــدمنا ال زا  الجن

هدنــه صــغير  ثــم أخــ ت اليربــه مــ  االنحــدار امــام اليربــه  بيــد اب توقفــت 
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داخــل اليربــه كانــت الهــبيل  حركتنــاونحــب بــداخلها ، لــم نــر  شــيئا  لكــب 

 بمـــ  أحـــد الجنـــود بفـــت  البـــالميرمـــة  لـــل ، ثـــم بيـــدها صـــرف انـــيب 

امتـــار توقفـــت ضـــية ببيـــد لتتوقـــف ودلفـــت اليربـــه داخلـــه   الرئيهـــ 

ــا إبقــوا مكــانكم الهــتطل  أمــر داخلهــا  انــيبمــدلف  ،اليربــه ثــم تحــدو الين

الطريــق ثــم رحــل وبقينــا نحــب مــ  اليربــه تحــت الغطــاء ، كــاب كلمــا مــر 

اب  دقـــات القلـــب مـــب شـــد  تـــجنـــد  بجانـــب اليربـــه يتهـــاقط عرقنـــا وتت

أتــى أنــيب وقـــال : هــ  مقمنــا جمييــا   حــامليب الحقائـــب  الخــوف ، ثــم،

طيب الـــى االهــفل ثـــم اتجهنـــا بضــية خطـــوات وراء أنــيب الـــ   قـــد هــاب

اتجــا  الجانــب الشــمال موجــدنا البــاب  هــرنا  أخلــى الطريــق تمامــا  ، بيــدها

ــيب متحــه  ــد محــاول أن ــه مشــل ألب نيــوب هــو مــب المصــنو  مــب الحدي لكن

ــه  ــه بيناي ــولى قفل ــرنا بجانبهــيت ــر  وه ــه مــر  أخ ــى اليرب ــدنا ال ا ثــم ع

نظــر اهــامه الــى المنطقــه التــ  اشــتبل بهــا مــ  القتــال ب الــى الــداخل ميدلفــ

ــد ــا بي ــد هروبن ــيب  هاعن ــه هــار أن ــى غرم ــى وصــلنا  ال ــداخل القصــر حت ل

 جميـــا  ا نـــبـــدت وكأنهـــا غرمـــة االهـــتقبال الخاصـــه مفتحهـــا انـــيب ثـــم دلف

ــت  ــا . كان ــب عــدم انكشــاف امرن ــد م ــ  التأك ــا منظــرت ورائ ــا أن ــا ام داخله

اهـامه بقـو  داخــل جـ بن  تلـل النظـر أخـر مـا هـأرا  مـ  بلجـورا ، بيـدها 

 اغلق الباب ورائ  . ما الغرمه وهرعاب

ــه محاطــه باليشــرات مــب إنهــا ..لتبــدو وك ــر  الحجــم وبهــا طاول غرمــه كبي

هـــيلقا  البكـــاء بنـــا جمييـــا  لمـــا  عنـــدها اخـــ نا أنفاهـــنا واشـــتداالرائـــل، 

ــيب أب يحــاول  منــ  هــ ا  ــوب ، متحــدثت الــى أن ــروب مــب عقــاب ني االخ
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ــردنس  ــاعد  لي ــه بمه ــدو لكن ــداخل بتح ــب ال ــه م ــاب بيناي ــق الب ــدما اغل ي

أ  محاولــه مهــم االب قــد وقــ  نهائيــا مــ  يــد نيــوب لــب نــنج  مــ  قــائال  : 

وكــأب روحــ  علــى ركبتــا  أرضــا  . وهــيقتلوب جمييــا  عنــدها هــقطت 

ــت  ــ   تمني ــايس محتضــنه جهــد  ال ــأوقفتن  ان ــار  جهــد  ، م الول و تف

أنـــيب بإنـــه علينـــا أب نركـــز ميمـــا ثـــم تحـــدو مـــر  أب يكـــوب بـــال رو  ، 

ــدأ هــيقول  ــإب : وب ــه ب ــ  حديث ــاكب الهــريه م ــر مــب االم ــه الكثي ــوب لدي ني

الــى غرمتــه توصــلنا الــى لكــب بتطفلنــا هــرا  القصــر وال أحــد يهــم  عنهــا 

ــتم ــا أن ــائال بــإب  م ــه االب ، وتتــاب  ق ــب قــادموب الي ــديما م ــروا ق ــ يب م ال

 .كرناجا بلجورا إتجهوا نحو 

ــب االراضــ   ــ  أصــبحت م ــا الت ــل لم ــزمب ، و ل ــر ال ــه بتغي ــه واليادل الغني

ــدها توصــلت  ــال ، وبي ــت مــب هن ــد أت ــا ق ــوب وغالب ــدونات ني ــ  م ــه م قرأت

ــق  ــى أب الطري ــه ال ــل الغرم ــب داخــل تل ــدأ م ــل يب ــا تل ــى كرناج ــا ال ، منظرن

ــه  ــل تفاصــيل الغرم ــ  ك ــا م ــاحثيبجميي ــ   ب ــاب  او نام ــا  او ماشــابه ب لكنن

االمــاكب الهــريه هــتدلفوب االب مــب أحــد  أنــيب قاطيــا  هــ ا و دمشــلنا متحــ

التــ  يــدلف اليهــا نيــوب وقــد رأيتــه  ات مــر  ، مصــمتنا جمييــا   ثــم تتــاب  

ــا  ــا اليه ــه منظرن ــل الطاول ــفل تل ــد أه ــه يوج ــا بإن ــيب هي ــال ان ــم ق ــا  ث جميي

ــوركم  ــاء عب ــه أثن ــل دقيق ــى ك ــم بحاجــه ال ــت النك ــب الوق ــدا م لتضــييوا م ي

ماجــاب  حــر لبحــر هــيلرا ، مقلــت بصــوت عــال  مــا ا كيــف لنــا اب نيبــر الب

ــب  ــد م ــم ازا  اليدي ــال ، ث ــى هن ــد وصــولنا ال ــي  عن ــل ش ــنر  ك ــا ه بإنن

وجهـــ  علـــى ركبتيـــه وقـــام بطـــو  قطيـــه مـــب القمـــاش كانـــت االرائـــل 
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ــوب توجــد أهــفل  ــنفس الل ــالرض وب ــل مهــاو  ل ــاب  و قف ــه ليظهــر ب الطاول

ــه وأخــر  مفتاحــا   ــ  جيب ــد  م ــيب ي ــد أن ــم م ــبيض ث ــى بيضــنا ال ــا ال منظرن

مـب االهــفل ، ثـم قــام  هالمـس حرمــه هـقف الطاولــالــ    وقـام بفــت  البـاب

ــابي    ــب المصـ ــه مـ ــر مجموعـ ــه واحضـ ــاب الغرمـ ــد اركـ ــى أحـ ــرعا الـ مهـ

ــا بيــد اب اشــيل منهــا واحــدا  وأعطــا  الهــامه  ــ لل وأعطاهــا لن المجهــز  ل

ثــم تحــدو بــإب هــ ا القبــو هــيئخ نا الــى نهايــة القصــر وانــه الييـــرف 

محييــا  ومودعــا  مأوصــيته بــإب يهــتم ألمــر بيــدها وقــف امامنــا الكثيــر عنــه 

 الباقيب  إب نجوا مب نيوب موعدن  ب لل
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ــه  ــل الطاولـ ــامه داخـ ــف اهـ ــم دلـ ــفل ثـ ــ   أهـ ــبا  مـ ــزل المصـ ــو وأنـ  القبـ

درجــه مــب الخشــب وضــ  قدمــه علــى وضــ   أقدامــه ، ثــم  مكانــا  ،لتضــي  

ــل للنهايـــه  ــة هـــلم الـــى أب وصـ ــا بدايـ ــان  بـــدت وكأنهـ ــب  او ثمـ ــد هـ بيـ

 ..درجات بيدها القينا له الحقائب ثم هبطت بيهاب ورائه 

ا ، التــ  تيتبــر بلجــورحــاب وقتــ  منظــرت عبــر النامــ   مــ  هــماء وهــا قــد 

ــدايت   ــاب ب ــوطن  ومك ــرب ثانيت هــا م ــت انظ ــد اغرورق ــ   ق ــيب ال ــى أن ت ال

الـى االهــفل بيـدها قـام أنــيب بغلـق البـاب موقنــا عينـا   مودعتـه ثــم هبطـت 

 وأعاد كل شي  كما كاب . 
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 نيفيب                               

 إنتشــر خبــر أالهــر مــ  بلجــورا كاضــوء الشــمس مأصــب  الحــديو الوحيــد

أهــر الهــاربيب ، مقــد كنــت  خــار  المنــزل وعملــت مــب بــيب االهــال  هــو 

ــ   ــازداد قلق ــس  المشــا   أهــرهم م ــه هلك ــزل اليم ــى من ــدها إتجهــت ال ، بي

ألمهـــم ماحـــدو ، مفـــور أب وصـــلت الـــى هنـــال وظهـــرت مقدمـــة المنـــزل 

بيــد  وكأنــه  يريــد أب يقــول لــ  شــي  ، أشــار لــ  بــب مــب الطــابق الثــان  

ظــرت مــ  االهــفل الجــد مجموعــه مــب جنــود نيــوب يقفــوب أمــام المنــزل ون

ــت  ــ  ما، ميلم ــاب الخلف ــب الب ــف م ــدن  أب أدل ــه يري ــور أن ــه وم تجهــت الي

ــار  ، وأغلقــت البــاب اب  ــام بشــد  للخ ــت ميرنــا  وك ــت البــاب متح دقي

ــا حــدو ،  ــاء لم ــد إنهــارت بالبك ــور وق ــى الف ــ  ألحتضــنها ، عل مضــمتها ال

كتفيهــا ومتممــه بــإب كــل شــي  هــيكوب علــى مــايرام ، بيــدها رابضــه علــى 

أجلهــتها علــى االريكــه التــ  كنــت نجتمــ  بمكانهــا مــأتى بــب وجلــس مينــا 

مهـــألتها عـــب ماحـــدو ملـــم تجـــ  وظلـــت صـــامته الـــى أب و االخـــر ، هـــ

ــمال  ــى الش ــه أثنــاء طريقنــا ال ــب بإن ــدو ب ــوب تح ــود ني ــض علينــا جن إنق

ــارل   ــم تش ــإثر الي ــاموا ب ــروب وق ــيب ه ــ  ح ــس ، م ــ  هلك ــاييس ، وأم أن

ــه ؟؟ مأجــاب قــائال  ــدو ل ــيب ومــا ا ح ــب أن ــألته ع ــدها ه ــه  أخــ  بي : بإن

الحـــ  ، اد  وغــا  وهــط منــازل جــواد ليــردنس وطــر  لــه أمـــر القيــ
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مــاطمئب قلبـــ   لمـــا  قـــال بيـــدها طـــر  بـــاب المنـــزل طرقـــات متتاليـــه ، 

ماهــر  بــب لفــت  لنجــد ليــردنس قــد أتــ  هــو االخــر مــب البــاب الخلفــ  ، 

ــد أب  ــد علمـــت هـــ ا بيـ متحـــدثا بصـــوت متقطـــ  هـــينف  الحكـــم االب ، لقـ

ــ  عــدت  ــد نجحــوا م ــاقيب مأجــاب ، لق ــوب ، مهــألته عــب الب ــب قصــر ني م

ــروب ،  ــ  الهـ ــاطمئب قلبـ ــ مـ ــا   مـ ــو  ميرنـ ــزول دمـ ــيب نـ ــا ، حـ وبكائهـ

ــردنس ــدئها ليـ ــوب ،  مهـ ــر نيـ ــى قصـ ــ هب الـ ــالنهوض لنـ ــا بـ ــم أمرنـ ، ثـ

ــاب المنـــزل  ــا الـــى بـ ــا جمييـ ــم اتجهنـ ــا  مـــ  الوقـــوف ثـ مهـــاعدت ميرنـ

الخلفــ  لنــدلف داخــل اليربــه التــ  أتــى بهــا ليــردنس أهــتمر خروجنــا مــب 

ــام الطــر   ــ  بضــية دقــائق مــ  ازدح ــ   يــأمرو  الح ــود نيــوب ال ب بجن

ــدها  ــوب ، بيـ ــب نيـ ــإمر مـ ــر بـ ــى القصـ ــ هاب الـ ــال  بالـ ــ  االهـ ــرنا مـ هـ

ــمال ، الــى أب اهــتمر هــ ا  بضــية الصــحراء الفاصــله بــيب الغــرب والش

دقــائق حتــى ظهــرت منــازل الشــمال ، بيــدها وجــدنا مالــل المنــزل ينتظرنــا 

ــدود  مهـــبط بجانـــب ليـــردنس ولـــم يلفـــظ بكلمـــه واحـــد  اثـــم اجتزنـــا الهـ

ــدخل االول  ــ  للم ــا   متجهــيبوالموان ــه مفتوح ــ   وجــدنا باب ــى القصــر ال ال

االهــال  قــد حضــرت جمييهــا ونيــوب ،مــدلفنا داخلــه لنجــد علــى مصــرعيه 

يقبـــه أنـــيب وبيـــض الجـــوار  وعلـــى يمينـــه يقـــف أعلـــى در  الهـــالم ي

ــية  ــارل  واليمـــه هلكـــس ، بيـــد بضـ بيـــض الجنـــود يتوهـــطهم اليـــم تشـ

ــق البــاب  دقــائق  ــأمر نيــوب بغل ــادميب يقــل م ــدء عــدد الق ، بيــدها أخــر  ب

ــات  ــإطال  وابـــل مـــب الطلقـ ــام بـ ــارود ، وقـ ــى بالبـ ــه الخـــا  الميبـ مدميـ

ــأئال :  ــدها تحـــدو قـ ــل الصـــمت ، بيـ ــدء الجميـــ  ويحـ ــه  ليهـ لـــب المتتاليـ

يهــتطي  أحــدا  االمــالت مــب نيــوب ومــب يفيــل هــيلقى حتفــه ، لقــد تــم 
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مـــا لزوجتـــ  أنـــاييس مهـــ  مـــ  طريقهـــا القـــبض علـــى هـــيالء االثنـــيب ا

متحركــوا الــى  منصــه كانــت الــيهم ، بيــد اشــار الــى مجموعــه مــب الجنــود 

،  مــ  إحــد  جوانــب القصــر بهــا عجــالت أماميــه وخلفيــه تيلوهــا  أعمــد  

لم ، ثــم  ثــم هــبط هــو اليهــا بيــدها  امـــر دميوهــا لتتوهــط درجــات الهــ 

الطب  حــدو هــ ا بيــدها ، وبــبصـيود الهــجناء الــى المنصــه ليقيــد كـال  منــه 

ــات  ــض االهان ــم بي ــا  له ــوب ، موجه ــم صــيد ني ــى المنصــه ، ث ــديوا أعل قي

ــه ثــم تحــدثت بصــوت التــ  تهــببت مــ  بكــاء اليمــه هلكــس  مــنخفض قائل

ــإب بإنهــا تريــد أب تتحــدو الــى أبنائهــا ،  قبــل أب ينفــ  الحكــم مــرد نيــوب ب

خت أولــدها ليهــوا مينــا االب مهــم تحــت حراهــه مشــدد  مــ  منــزلهم مصــر

ــوب   ــل ني ــض الحاضــريب وأخج ــد ضــحل بي ــا  حاضــر  ، وق ــا  بإنه ميرن

ــا  الصــفوف  ــدمت ميرن ــود  ، متق ــة جن ــم ليــدم كفائ ــب ث ــه وميهــا ب االمامي

.. مهـــرعيب الـــى أحضـــاب اليمـــه هلكـــس بـــدمو  صـــيدت الـــى المنصـــه 

تخــدش قلــوب الحاضــريب بيــدها أمهــكت اليمــه هلكــس بيــدا ميرنــا  وبــب 

ثــم أغلقــت عينــا  دوب أب يراهــا نيــوب وهــو منشــغل مــ  الحــديو مــ  

تيطــيهم ماتملــل مــب صــفات ، بيــدها قامــت بفــت  جنــود  ، أعلــم أنهــا 

ــم  ــالحزب ، ث ــه ب ــامه ممزوج ــمت ابته ــا وابته ــم عيناه ــى الي ــب ال ــه ب اتج

ــد ر ــام م ــه وق ــأمر من ــه ، تشــارل  ب ــد  الي ــو االخــر احــة ي ــد  ه ــب ي ــد ب مم

ــا   ــنهم عين ــال   م ــض ك ــب  لبضــيةوأغم ــرو  ب ــت ميهــا ع ــوان  ، إنتفخ ث

ثــم أمــرهم نيــوب بــالهبوط مهبطــا ليتقــدما وكــأب قوتــه  ا دادت بيــد هــ ا ، 

االماميـــه  مهـــرت انـــا باتجـــاهم ، ثـــم تحـــدو نيـــوب قـــائال مـــا الصـــفوف 

مــاتملكوب مــب صــفات  رأيكمــا مــ  التنــازل عــب قــتلكم مقابــل إعطــائ  كــل 
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ــيئا  ،  ــدو شـ ــم يحـ ــه لـ ــا وكأنـ ــال و اد إنتباههـ ــا قـ ــا  لمـ ــت ميرنـ ماندهشـ

بيـــدها مصـــمتت  اليمـــه هلكـــس لـــبيض الوقـــت ثـــم تحـــدثت بالموامقـــه ، 

ــب  ــه م ــة ماتملك ــد ميرم ــه يري ــا وكأن ــب اعينه ــر م ــا ونظ ــوب اليه ــب ني  ه

قـــائال  : وكـــم تملكـــيب مـــب صـــفات مـــردت قائلـــه صـــفات متحـــدو نيـــوب 

مــرمض نيــوب هــ ا لكنهــا أخبرتــه بــإب واحــدا  لكــل صــفه ، ا  هــأعطيل عامــ

، موامــق قــائال لكنــ  هــأعطيك  عامــا مــب لــل مــب صــفات ت لــل  كــل ماتم

ثــم ردت بالموامقــه مهــ  تيلـــم أب  الحــزب لــد  مصــمتت لــبيض الوقـــت 

ــا   ــد  ميرن ــب الصــفات ل ــر م ــل الكثي ــا لكنهــا تمتل هــ ا هــيغير مــب حالته

بيدها مـد لهـا نيـوب يـد  ممـدت لـه هـ  االخـر  راحـة يـدها وأغمـض كـال  

ــا   ــنهم عين ــب م ــوب  ادت م ــد  ني ــد  ل ــا  هــنيب عدي ــت ميه للحظــات إنتقل

ب الـــى اليمـــه قوتـــه وهـــيادته وجمالـــه ، وانتقـــل ميهـــا عامـــا مـــب الحـــز

ــا ،  هلكــس  ــق ، ليصــب   شــاحبا  نوعــا  م مصــحوبا بأهــارير الحــزب والقل

ــد  ــا بيـ ــتقبلناها جمييـ ــراحها ماهـ ــال  هـ ــدها  وإطـ ــل قيـ ــوب بفـ ــأمر نيـ مـ

ــم  ــه ليـــردنس الـــى اليـ ــم اتجـ ــه ، ثـ ــارل  نزولهـــا مـــب  أعلـــى المنصـ تشـ

ــارل  وا داد غضــبه ،  ــارل  مصــمت تش ــ ا تش ــ  ه ــل م ــا رأي متحــدثا : وم

ــ ــه ل ــا أن ــوب مــر  ميلمن ــه  متحــدو ني ــى وإب لقــى حتف ــه شــيئا    حت ب ييطي

مــب صــفاتل مــرد نيــوب هــأعطيل هــ   ،  اخــر  قــائال  : إ ب كــم هــتيطين  

ــه ــام بلكمـ ــه  وقـ ــدهش لكمـ ــوات مانـ ــية خطـ ــف بضـ ــوب للخلـ ــت بنيـ أطاحـ

الجميــ  ممــا حــدو واتهــيت حدقــة أعيــنهم ، مصــيد أحــد الجنــود الـــى 

ــام بلكــم تشــارل  عــد  لكمــات بمــيخ ــى تهــاقطت المنصــه وق ر  مدميــه حت

مــأزا  نيــوب الجنــد  ارضــا  وقــام بــإخرا  مدميــه الــدماء مــب وجــه نيــوب 
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ــب الطلقــات لتفتــل  ــارل  وابــال  م ــر  وصــوب الــى تش ــا  مــب خاص الخ

هــاقطه علــى المنصــه ومنهــا الــدماء مــب جهــد   جهــد تشــارل  وتتطــاير 

ــا ،  ــب حولن ــل والصــراف م ــا داد اليوي ــى االرض م ــا  ال ــائق  مم لبضــية دق

ــدها ر ــى المنصــه بي ــود تشــارل  ليهــقط صــرييا  عل ــود قي ــل الجن ــم م أوا ث

ــر  ــاب القصـ ــود بـ ــت  الجنـ ــر  ومـ ــى قصـ ــوب الـ ــادر نيـ ــال  غـ ــدأ األهـ وبـ

ــزل  ــل المنـ ــردنس ومالـ ــر  ليـ ــدها اهـ ــالخرو  بيـ ــى بـ ــى أعلـ ــه الـ  المنصـ

جهــد خارجيــه وغطــوا بهــا  وخلــ  كــال  مــنهم ميطفــه ومايرتــد  مــب ثيــاب

ــى  ــا ال ــ  طريقه ــورا ، م ــه بلج ــا  تارك ــه الحي ــت روح ــ   مارق ــارل  ال تش

الهـــماء ، بيـــدها صـــيد اليديـــد مـــب رجـــال الحاميـــه الحاضـــريب بيـــد أب 

أهــفل المنصــه ، ثــم حملــوا جثــة تشــارل  ووضــيوها مــ   اوقفــوا اليربــه 

تبينــاهم نحــب بيربتنــا  مالقصــر  اليربــه وتولــوا أمــر القيــاد  دالفــيب خــار  

 حيو مقابر اليم مارم ..  الجنوبب الى ،  عائدي

ــائق  ــية دق ــد بض ــم وبي ــزل الي ــى من ــلنا ال ــير وص ــب اله ــاب م ــارل  وك تش

ــولى  ــه، وت ــ  حضــرت لتشــيي  جثمان ــال  الت ــب االه ــرا  م ــا  غفي ــال جمي هن

مائقــه،   هــرعه منــه مــ   اانتهــو الحفــر مجموعــه مــب الشــباب الــ يب أمــر 

وقــام ليــردنس بيــدها تــم وضــ  جهــد تشــارل  مــ  صــندو  مــب الخشــب 

واليــم مــارم  وكــل الحاضــريب بحملــه الــى اب وصــلنا لمقبرتــه وتــولى 

 إنزاله والغلق عليه. ليردنس امر 
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حتــى أب ميرنـا  لــم وبيـد مايقـارب مــب هـاعات عــاد كـل شـيئا كمــاب كـاب 

ــى أمــل أب تمــر عــدت الــى المنــزل تفــار  حضــب اليمــه هلكــس  .  ثــم  عل

 االيام الباقيه دوب عوائق. 
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 أهامه                                

 ** الطريق الى كرناجا **

ــق  ــابيــد اب أغل ــا واجهن ــاب مــب موقن ــيب الب ــ   أن ــى  صــيوبه م ــنفس حت الت

ــ   ــيل الع ــدها أش ــوت نهيجنــا ، بي إ داد و بيهــاب وانــاييس المصــابي   تص

ــد جوانـــب ــ  أحـ ــا نفـــق مـ ــى رئينـ ــائة حتـ ــاب إضـ ــو  المكـ ــو  القبـ ــبه  مهـ شـ

ــه ، مهــتطيل  ــم للغاي ــم مومظل ــه ث ــى أب وصــلنا لبدايت ــه ال ــا بإتجاه تحركن

ــائال  :  ــيهم ق ــق ، تحــدثت ال ــور هــ ا النف ــا عب ــه يجــب علين مــب الواضــ  أن

 حـــرار  الجـــو وتهـــاقط اليـــر  مـــب أجهـــادنا ،متحـــدثوا بيـــد أب ازدادت 

ــد  ــ  تمهــل بي ــ  بيهــاب الت ــه تبيتن ــ  البداي ــا م ــدمت  أن ــم ، متق ــاييس ني أن

ــل .  ــه قب ــت علي ــنفس عــب مــا كان ــزداد صــيوبة الت ــه ، لت ــا بداخل ــى دلفن حت

ــا  ــالخرو  موامق ــزداد االمــر هــوء   ونهــم ب ــل أب ي ــإب نهــر  قب ــأمرتهم ب م

الهـــير ا ا حـــدو  نبطـــ نــا علــى الفـــور ثـــم أهــرعنا بضـــية خطـــوات وك

 ماشابه  لل م  النفق .ضيق أو 

ــائق  ــدم وجــود واصــلنا الهــير لبضــية دق ــا لي ــد ارواحن ــدنا أب نفق ــواء ك ه

ــار ، مأهــرعنا باتجاههــا  كــاف   ــى بيــد أمت ــا متحــة الخــرو  عل ــدها رئين بي
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أحـــد االشـــخا  متهـــخه بالوحـــل  عنـــد نهايـــة النفـــق أثـــار أقـــدام لنجـــد 

 .مطبوعه على أرضية النفق 

، ثــم دلفــت  مــب قبــل  ميلمــت أنــه هنــال مــب هــبقنا الــى خــار  النفــق

ــه  ــاب خارج ــدها والمك ــى أش ــاطيه عل ــد الشــمس ه ــاقوب ، لنج ــ  الب وتبين

ــه ،  ــر مضــاء  للغاي ــبهج والكثي ــر م ــاحه خضــراء ومنظ ــ  ارض زات مه م

..المكــاب واهـــ  ل مكــاب ، مــب االشــجار والشـــجيرات المنزرعــه مــ  كـــ

ــها  ــه المنفتحـــه علـــى بيضـ ــه مـــب الحـــدائق اليامـ للغايـــه وكأنـــه مجموعـ

ــبيض ،  ــد  ءهــوا يمليهــاال ــا أهــفل مهــرنا بضــية خطــوات ،جي ــى وقفن حت

ــد  ــا لنج ــا ورائن ــم نظرن ــجار ث ــد  االش ــورا آح ــ  أرض بلج ــا بجمي خلفن

ــا  ــر أحيائهـ ــدثت وقصـ ــل االرض ، متحـ ــب تلـ ــ   ييقـ ــاهق الـ ــوب الشـ نيـ

أييقـــل أب أنـــاييس قائلـــه : ال أصـــد  هـــ ا ، نحـــب االب خـــار  بلجـــورا ، 

ــم صــمتت  ــروب . ث ــل الق ــد تل ــورا بي ــار  بلج ــر  خ ــب يخ ــال م ــوب هن يك

ــاب  ــت بيهـ ــى أب ربضـ ــا . الـ ــباها وطفولتهـ ــنوات صـ ــ كرت  هـ ــا تـ وكأنهـ

هــيكوب علــى مــايرام. علــى كتفيهــا متممــه بإننــا لــب نتركهــا وأب كــل شــي  

ثــم تحــدثت أنــا هنــال بحــر علــى بضــية أمتــار هــ  لنصــل اليــه !!  منطقــت 

ــد  ــاييس الب ــو ان ــت واقف ــم هب ــورا ، ث ــيط ببلج ــ   يح ــيلرا ال ــر ه ــه بح ا أن

ــه  ــا أمتيت ــال   من ــل ك ــيب وحم ــى متجه ــجار ال ــل االش ــيب تل ــر ب ــدها البح بي

ماندهشــت أنــاييس وتغيــرت ا ل مــا رئينــا ، نــوصــلنا اليــه لتتهــ  حدقــة أعين

 أهارير وجهها ثم نطقت بصوت مرتف  .. ما ا !!؟؟ 
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ــل أب  - ــف هــ ا أييق ــه: كي ــى أب تحــدثت بيهــاب قائل ــا ال مصــمتنا جميي

 يكوب هنال منطقه مب البحر هك ا ، 

ــ  البحــر ــور  م ــاطق وع ــل المن ــا أق ــوال  خمهــة ،   إنه ــ  عرضــها ح ميبل

تشــبه المضــيق    منطقــه ال يزيــد عــب ثالثــة أمتــار مهــأمتــار وإنخفاضــها 

وكأنــه نفــق محفــور رئــت منظــرت أنــاييس  علــى بيــد امتــار منــا  ، بيــدها 

نفقــا  بــه   بــالطب   هبنــا اليــه ، لنجــدا بــ لل وهــرعاب مــا نــرأهــيا ، مأخبرت

يتصــالب ببيضــهما الــبيض بواهــطة قطيــه مــب قيــداب هــلم مصــنو  مــب 

الخشــب وكأنهــا درجــه ، موقــ  نظــر  عليهــا ألجــدها تلــل التــ  أتــى أنــيب 

ــا ،  ــ  أمره ــم يناقشــن  م ــ  ل ــل الصــفات الت ــر  ، مقاب ــ  أول م ألخــ ها من

ثــم نظرنــا الــى الجانــب االخــر لنجــد  المخــر  وهــو مشــابه تمامــا لمــا نحــب 

عنــدها نظرنــا الــى بيضــنا الــبيض وكــأب اللغــز انفــل واقفــوب أمامــه ، 

مــب خــالل ت قــائال البــد وأنــه يجــب علينــا عبــور هــ ا النفــق عقــد  ، متحــدث

ــتم هــيرنا أهــفل البحــر ، ماندهشــت بيهــاب وا داد قلقهــا قائلــه أييقــل أب  ي

ــاف  ــبب اتهـ ــائال  : أالب علمـــت هـ ــا قـ ــه ، مقاطيتهـ ــ ا  بتلـــل الدقـ ــر هـ حفـ

ــم مــارم   ــات الي ــل عرب ــب  ل ــر م ــت نفك ــبيض الوق ــا صــامتيب ل ــم وقفن ، ث

ــم تحــدثت مــر  أخــر   بــأنن  هــأهبط أوال التفحــ  أمــر هــ ا وأب االمــر ث

بيــان  . مــا داد قلقهــم اهــأخر  مــب الجانــب االخــر وتتكــاب الطريــق خاليــا 

وحمــل حقيبتــ  الخاصــه الــى أننــ  لــم أنتبــه لهــم مقمــت بإشــيال المصــبا  

ــ    ــى درجــات الهــلم ال ــى أول ــم إهــتدرت ألضــ  قــدم  عل ــى ظهــر  ث عل

مــ  الهــواء ، ثــم تبيتهــا بقــدم أخــر  الــى أب بــدأت أهتــز كالحبــل الهــار  
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عقبتهــا بدرجــه  صــيوبه التــنفس ترامقنــ  عنــدها أخــ ت نفــق عميقــا  ، ثــم

ــدها صــرخت بيهــاب  ــات عن ــد  درج ــد ع ــا  بي ــت للق ــى أب هبط ــر  أل أخ

يـــه عليـــا مـــرددت بـــإب كـــل شـــي  علـــى مـــايرام . ثـــم بـــدأت الهـــير مناد

ومــ  مــرور الوقــت بخطــوات متتاليــه كــاب القــا  ملئــا  بالوحــل نوعــا مــا .. 

ا داد االمــر هــواء  وحههــت بإختنــا  الــى أب وصــلت للنهايــه بيــد بضــية 

نظـــرت الــى االعلـــى ألجـــد ضــوء الشـــمس عنـــدها وضـــيت دقــائق ثـــم ، 

درجــات القيــد ، ثــم تبيتهــا بــأخر  الــى أب قــدما  متهــلقا  أول درجــه مــب 

ــى  ــه لالعل ــ  النهاي ــلت م ــرت  وص ــدها أش ــه ، عن ــار  الغرم ــزت خ ــم قف ث

ــدأ التحــرل  ــم وأب يب ــد ت ــإب االمــر ق ــد  ب ــيهم بي ــدأت بيهــاب وتبيتهــا .ال  مب

ثــم تبيتهــا أنــاييس  وقــد أهــتغرقوا وقــت أطــول مــب مــا اهــتغرقته أنــا الــى 

مأمهــكت بيــديهم عنــدما أصــبحوا ، أنهــم مــ  النهايــه تهــلقوا الــى االعلــى 

 .قريبيب مب الهط  بيدها خرجوا نهائيا   مب النفق 

مــر مــب نفــق وييلونــا بحــر هــيلرا ، متحــدثت أنــاييس نلــم  أتوقــ  يومــا  أب 

ــت  ــه متمم ــل الطريق ــا بتل ــا مررن ــه أنن ــا ل ــدا   اب قلن ــب يصــد  أح ــه: ل قائل

ــ    ــاق  بحــر هــيلرا ال ــم نظــرت الــى ب بيهــاب قائلــه ال اصــد  مــا حــدو ث

الزرقــاء ،الهــاكنه المهــتوية يشــبه المحــيط علــى امتــداد البصــر ، بمياهــه 

ثــم تممــت بإنهــا ميجــز  ت واالضــطرابات الهــط  مهــ  خاليــه مــب الــدواما

ــات ،  ــت هــبب اتهــاف اليرب ــائال  : االب عرم ــا ق ــم متحــدثت أن ــر الي ــد حف لق

نيــوب  لــل النفــق مــ  االيــام التــ  قضــتها انــاييس ومــب ميهــا مــ  الهــجب 

ــاييس : ــاتأمتحــدثت أن ــه اليــم  يــة عرب ــ   قــدم ب ــ كرتها بــاليوم ال تلــل ؟ م
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بــات متــ كرت  لــل ثــم هــألت عــب مــارم  الينــا عنــدما اراد مزيــد مــب الير

 حـــال المتجـــر مأخبرتهـــا أب كـــل شـــي  علـــى مـــايرام . صـــم هـــألت عـــب

أتهــاف اليربــات ماخبرتهــا بأننــا عنــدما  هبنــا إلحضــار  اليربــات الخشــبيه 

االهـــود وجــدناها متهــخه بالوحــل والحظــت هـــ ا مــب رائحتهــا واللــوب 

 اتخـــ   الوحـــل وتأكـــدت مـــب هـــ ا عنـــدما  شـــممت رائحـــه الوحـــل الـــ   

. ثــم الب ضــوء المصــبا  لــم يكــب كــاف  باالهــفل لكنــ  لــم اتأكــد مــب لونــه 

ــه  : دعنــا مــب  لــل علينــا أب نحــدد وجهتنــا  ــدأ تحــدثت بيهــاب قائل وأب نب

ــه  ــل الهــير ألب الشــمس أصــبحت عمودي ــى تحم ــو  عل ــب نق ــه ، ول ب ومله 

 حرارتها .

ــل  ــا تل ــإب كرناج ــ  ب ــيب أخبرن ــإب أن ــائال   ب ــا ق ــدثت أن ــه لقصــر  متح مقابل

ــد نيــوب ، عنــدها نظــرت أنــاييس الــى الخلــف لتــر   القصــر لكــب وكأنــه ق

وقــ  بــيب انشــقا  االرض لــيس هــو مقــط بــل  بلجــورا بإكملهــا ، ماتهــيت 

تحـــدثت بيهـــاب قائلـــه أيـــب حدقـــة  اعيننـــا لمـــا أصـــابنا مـــب دهشـــه ثـــم 

لنـــا لقــد أختفـــوا تمامــا وأصــب  الجانــب المقابــل بلجــورا وقصــر نيــوب 

ــببه قصـــير   ــات عشـ ــابنا عبـــار  عـــب أرض منزرعـــه بنباتـ ــدها أصـ ، عنـ

ــرا   ــ  كثي ــم ننحن ــا ل ــيهم بإنن ــرت عل ــق ، ماش ــر القل ــى البح ــا ال ــ  طريقن  م

ــر  للنفــق  ــدأ هــأعط  ظه ــتم اتبيــان   بالهــيرواب ــط مهــتقيم وأن ــ  خ م

ــور ــى الف ــا عل ــب الو موامق ــر  م ــد الهــير لفت ــر ، بي ــد إهــتهلكنا الكثي ــت وق ق

ــه  ــيهممــب الطاق ــإب  أشــرت عل ــب الراحــه  ب ــيال  لنأخــ  قهــطا  م ــس قل نجل

ــاول ما ــونتنـ ــرنا مـ ــام أحضـ ــاب ب طيـ ــدها أخرجـــت بيهـ ــق بيـ بيـــض موامـ
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ــار  ــب الفخ ــه م ــ  دائري ــه وأوان ــب الحقيب ــز م ــب الخب ــاء مصــمم م  ات غط

ــ لل بداخ ــا  ل ــب خصيص ــالخش ــت ه ل ــم أخرج ــب ميــا  ،  ث ــا  م ــاييس قطي ان

ــ ــر ب ــاء أخ ــ  ال أعــرف هــو  ه الجــبب وإن ــو  الت ــب الحل ــائل م ــةه  روع

 …طيمها ال اكثر 

ــد تــ داد  ــا وقفنــا الهــتكمال  الهــير وق ــا ولــم نقــو  وبيــد أب انتهين انهماكن

علــى الهــير وتمنينــا أب تكــوب كرناجــا قريبــة منــا ،، لكــب القــد أصــابنا مــ  

ــت ب ــر  ولمح ــل الم ــرها يتل ــد  انتــاء بص ــى م ــرا  هــاب عل ــق  أث مــب حري

هنــال حريــق  مــ  إحــد  االمــاكب القريبــه  شــي  مرتفــ  مــ  الهــماء وكــأب

 نحو  ليله البدايه . ، مأشارت بيداها اليه ثم قررنا أب نتجه 

يزدحمــوب عنــد الــى هنــال ، رئينــا اليشــرات  مــب الشــباب مــور أب وصــلنا 

ــامليب ميهـــم االوانـــ  المملـــي  ــاء   لـــل الحريـــق حـ ــاء بالمـ يخـــالوب إطفـ

ــوا  ــائق إنته ــد بضــية دق ــب نشــوبه ، وبي ــاتبقى م ــلم ــب  ل ــال   م ــس ك وجل

هــاندا  ظهــر   منهمكــا  لمــا حــدو وكــأب الحريــق إهــتنزف قــوتهم ثــم مــنهم 

ــيهم  ــدو ال ــنهم لنتح ــا م ــب إقتربن ــا م ــا وكأنن ــنهم برييتن ــدا م ــأثر إح ــم يت مل

 وتكثر رييتنا لبيضنا البيض ، متحدثت أنا قائال  : أهل كرناجا 

 أثر ه ا االحترا  أم ال !!؟ أيوجد خهائر  -

ترلــز واحتــر  كــل ماميــه مــب مأجــاب أحــدهم  لقــد احتــر  مخــزب الهــيد  

 مصابي  !! 

 ؟؟ مأجاب أحدهم :متحدثت أنا قائال  : وأيب هو الهيد 
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 !!انه م  الطريق الينا  هيأت  بيد عد  دقائق  -

متراجيـــت بضـــية خطـــوات حتـــى صـــرت بييـــدا  عـــنهم ثـــم تحـــدثت  الـــى 

ــف امرنــا  ــى اليكش ــز حت ــيد ترل ــو اله ــب ه ــب نهــأل م ــاب ل ــاييس وبيه ان

ــباب  ــد الشـ ــدها هـــأل أحـ ــا موامقـــا ، بيـ ــار  كرناجـ ــا مـــب خـ ويظنـــوب أننـ

 ؟؟ بصوت  عال  قائال  وما ال   أتى بكم الى هنا 

 : مأجبت قائال  

ــوائ ــض الح ــاء بي ــيب لقض ــا  اهب ــماء كن ــ  اله ــوا م ــق ييل ــا الحري ج ورأين

الهــيد ترلــز قــد أتــى أشــار أحــدهم بيــد  بــإب ..مقــدمنا علــى أثــر  !! بيــدها 

ــم   ــر  الحج ــبيه الكبي ــات الخش ــب اليرب ــر م ــد الكثي ــار لنج ــو أش ــا حي منظرن

حيــو تكفــ  الواحــد  منهــا لحمــل بضــية عربــات مــب عربــات بلجــورا مــ  

ولــى يجرهــا خــيالب  ات شــير  اليربــه االطريقهــا الينــا !! ثــم توقفــت لنجــد 

جمــييهم الــى أب كثيــف يتقــدموب حيــو  وقومنــا مهــب الشــباب بــالوقوف ، 

ــود  ــد أه ــب الجل ــو  ميطــف م ــاش ييل ــب القم ــاال  م ــد  بنط ــل يرت ــبط رج ه

 وقبيه هوداء تغط  عينا  ..اللوب 

الشــباب المتهــالكيب  نــاظرا  الــى  المخــزب الــ   التهمــه  مثــم وقــف امــا

  متحدثا  اليهم بصوت مهمو  قائال  : الحريق ، 

ــا - ــ  االروا  ؟؟ منظرنـ ــائر مـ ــال خهـ ــنا أهنـ ــى بيضـ ــاب الـ ــا وبيهـ أنـ

ــه  ــال مقارن ــأب هن ــبيض ،وك ــيه بيال ــيب عكه ــه وب ــد ن ــرد أح ــوب ، م ني

 جمييها !!المصابي  قد إحترقت الشباب ناميا  هأله تابيا   بإب 
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أصــب  هــو الهــيد ترلــز قــائال  : هيــا اصــيدوا لليربــه متحــدو الرجــل الــ   

.ودوب أب يالحــــظ عائـــديب الـــى منـــازلكم وهــــندير هـــ ا االمـــر الحقـــا  

ــا  ــ  اتجاهه ــ  تضــادت م ــه الت ــى اليرب ــا ال ــف متجه ــتدار للخل ــا اه وجودن

 لتيود مب حيو أتت ثم هب الشباب بالصيود الى اليربات،

ــه  ــى اليرب ــم ال ــإب نصــيد  ميه ــه ب ــا ندائ ــا  الين ــباب موجه ــد الش ــاد  أح من

ــه  ــى اليرب ــدمنا ال ــم تق ــا الفرصــه ث ــا ، مانتهزن ــى كرناج ــب الهــير ال ــدال  م ب

يجلــس بهــا الركــاب وجهــا  لوجــه التــ  يبلــ  طولهــا أكثــر مــب ثالثــة أمتــار 

ــم  ــه ، مصــيدت أنــا ث ــيله القوي ــول األص ــب الخي ــيالب م ــا خ ــ  يجره عقبتن

ــم تحــدو أحــد بيهــاب و  ــرف اليرمــه ، ث تبيتهــا انــاييس لــتجلس علــى ح

ــ ــباب الينـ ــائال  :الشـ ــم ،  ا قـ ــراض ميكـ ــ   االغـ ــل هـ ــوب كـ ــا ا تحملـ ولمـ

متحــدثت بأننـــا كنــا قاصـــديب الـــ هاب الــى أحـــد االقــارب للمكـــوو عنـــد  

مصـــمتوا جمييــا  ، الـــى أب عـــاودوا الحــديو مـــر  اخـــر  لبضــية أيـــام ، 

ــدهم عــب  ، ماجــاب أحــدهم بإنهــا الهــمريه ليلــة االجتمــا  بــإب هــأل أح

ــام  ــر  هــتكوب ام ــالوا  هــجوب قصــر االمي ــم نفهــم ماق ــاب مل ــادت بيه ، مك

الـــى أب لكمـــت قـــدمها ميلمـــت أنـــه هيكشـــف امرنـــا اب تهـــأل عـــب هـــ ا 

ــم تحــدو أحــدهم  ــا مصــمتت هــ  االخــر  ث ــه كرناج ــد وصــلنا لبداي ــا ق بإنن

منظرنـــا الـــى مقدمـــة اليربـــه لنجـــد بهاجـــا  لـــم نشـــاهد  قـــط مـــب حـــدائق 

ــاحات  ــتويه  ات مهـ ــه ، واراض  مهـ ــاتيب منزرعـ ــهوبهـ ــة  منزرعـ منظمـ

ــاويه ،  ــامات متهـ ــى مهـ ــكل وعلـ ــوت الشـ ــب البيـ ــفا  مـ ــ ا صـ ــل هـ ــ  كـ يلـ

اكثـر دقـه مـ  الخشبيه التـ  تشـبه طرازهـا طـراز بيـوت بلجـورا لكـب تلـل  
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ــه الصــن  ويفــو  شــكلها الفنــ  بلجــ ــل ورا .  بيــدها عبــرت اليرب خــالل تل

ــا  ــر اليه ــب ننظ ــازل ،ونح ــل المن ــدلوف وهــط تل ــ  ال ــاتيب وغــررت م البه

ــه  ــت اليرب ــم توقف ــ  ، ث ــوف بمــا نخف ــل اب نب ــى وش ــا عل ــدهاش وكأنن بان

 بيدها .أمام أحد المنازل وهب الشباب بالهبوط منها متبيناهم 

ــ   ــققنا طريقنــا داخــل كرناجــا الت ــل ش ــد  ل ــ  بجماوبي لهــا وروعــه تتض

ــازل  ــب أحــد المن ــم جلهــنا بجان ــة شــوارعها .  ث التــ  يغطــ  بنائهــا ونظام

مــ  موقــ  جلوهــنا.. الظــل علــى  احــد جوانبهــا لنهــتري  مــب تلــل الرحلــه 

ــ   ــازل الت ــد ألمن ــل اح ــ  مقاب ــرأ  تلب ــه ام ــوز تبيت ــال  عج ــا رج ــر  منه خ

 مايبلغه مب اليمر .

ليضــيوها مــ  عربــة صــغير  حــامليب ميهــم بيــض الصــناديق الخشــبيه .. 

ــنا ،  ــدم جلوهـ ــم تتقـ ــالوقوف الحجـ ــرعت بـ ــى أب مأهـ ــيهم ، الـ ــا  الـ متجهـ

لمهــاعدتهم مــ  وضـــيها وصــلت الــى المنــزل وقمــت بحمـــل الصــناديق 

الــى أب لكــب لــم يهــتغر  هــ ا بيــض الوقــت باليربــه ، مهــيد الرجــل لــ لل 

ــ ــ  متمم ــى كتف ــربض عل ــت م ــات الشــكر انتهي ــم أخــر  ا  بكلم ــب صــر  ث م

القمــاش مقيــد  بحبـــل  مــب الفتيـــل الصــغير  بينقهــا ثقيلـــة الحجــم بـــدت 

 وكأنها نوعا مب المال . 

ــل  ــا ميـ ــ هول لمـ ــابن  الـ ــام  وأصـ ــداو أمـ ــل االحـ ــرت كـ ــت متغيـ ، وتممـ

ــم  ــل لـــ  انهـ ــد خيـ ــيادت  وقـ ــوح  بهـ ــات التـــ  تـ ــداخل  بـــبيض الكلمـ بـ

ــا ،  وشــردت الــى الصــر  التــ  حملهــا الرجــل يتيــاملوب بالمــال مثــل عالمن

الشـــرود قولـــه : هيـــا خـــ ها يـــامتى مأنـــت لـــبيض الوقـــت ثـــم قطـــ  هـــ ا 
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: !!ممــددت يــد  لحملهــا ثــم تحــدو الرجــل مــر  أخــر  قــائال  تهــتحق هــ ا 

ــت ــه أن ــب أ  منطق ــم صــمت م ــت ث ــبيض الوق ــت ل ــم ارد اب ؟؟ متلجلج ..مل

اكــ ب عليــه هــو االخــر ثــم تحــدو قــائال: هيــا أخبرنــ  ثــق بــ  مهنــا إعتــاد 

! مأخبرتـــه بأننـــا االخـــر وعليـــل اب تثـــق بـــ  مهـــاعد  كـــال   منـــا علـــى 

ثــم قطــ  حــديثنا زوجتــه قــادموب الــى كرناجــا للتــوا  ولــم نــدبر أمــرا   بيــد 

نيـرم   انتظـار  قائلـه : هيـا لنـ هب يـالـت  صـيدت الـى اليربـه وأطاقـد  الت   

ــه ا ــت ل ــ!! مقل ــرم ت ــا االب ؟؟ دعى ني ــم وأن ــال : ني ــار  مق ــا  لزي ــ  اهب  إبنت

ويمكــب اب تهــتخدم المنــزل لحــيب اب نيــود وتــدبر أمــرل مرمضــت مــ  

الــى أنــه اصــر علــى هــ ا ثــم  هــب الــى اليربــه تاركــا  بــاب المنــزل البدايــه 

 اليربه م  التحرل .دوب أب يغلقه !!  بيدها بدأت 

ميـــدت مـــر  اخـــر  الـــى أنـــاييس وبيهـــاب ، مـــأردوا ميرمـــة ماحـــدو !! 

ــا بــالمكوو مــ  منزلــه لبضــية ايــام لحــيب   متحــدثت قــائال : بإنــه أصــر علي

هــ ا هبــوا واقفــيب وكــأنهم كــانوا بحاجــه الــى ممــب تــدبير أمرنــا ،  نتهــاءاال

طـــابق  ، بيــدها دلفنــا داخــل المنــزل موجــدنا  مكــوب مــب غــرمتيب بكــل 

لم الخشــب  ، طه هــيتو  لنهــتري  بهــا مــدلفنا داخــل إحــد  الغــرف م الهــ 

ــى  ــكت الشــمس عل ــى أوش ــائق حت ــية دق ــزل  لبض ــ  المن ــا م ــدها تجولن بي

ــل  ــا الرحيـ ــ  كرناجـ ــول مـ ــأخر  للتجـ ــأنن  هـ ــدثا بـ ــركتهم متحـ ــدها تـ عنـ

ــى  ــا ال ــق عودتن ــة طري ــل واكتشــاف خفاياهــا وميرم ــى  ل ــا عل ــدتنا موامق بل

 مخرجت أنا بيدها اغلقا الباب مب خلف  .
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الـــى اب وصـــلت للطريـــق الرئيهـــ  وقـــد هـــدئت هـــرت بضـــية خطـــوات 

ــو   ــى هـ ــم يتبقـ ــول  ولـ ــب حـ ــواء مـ ــخب االجـ ــول صـ ــدام الخيـ ــد اقـ عنـ

ــت ــر مالمهـ ــا يظهـ ــل مـ ــى كـ ــاظرا  الـ ــير نـ ــت الهـ ــا ، متابيـ ها ألرض كرناجـ

 اليل وهم االهال  م  الخرو  مب منازلهم .امام  حتى 

ــر أحجامهــا  ــابي  بهــا وكب ــر  المص ــل بإضــائتها وكث ــ  كرناجــا تل ــدت ل ب

نـــنيم بهـــا عـــب دونهـــا مـــب االراضـــ  ش حيـــا  حـــر  يبإنهـــا ميهلـــه ليـــ

االخــر  وخاصــة بلجــورا التــ  أصــبحت نقطــه هــوداء مــ  تــاري  هــاكنها 

ــ كرت ،  ــدها تـ ــه بيـ ــب الليلـ ــه عـ ــب باليربـ ــباحا  ونحـ ــباب صـ ــديو الشـ حـ

مقـــررت اب احضـــر هـــ ا ، ليلـــة الهـــمريه اوهـــ  المقامـــه مهـــاء اليـــوم 

  نظــر  االحتفــال ، لكــب الوصــول للمكــاب كــاب عائقــا  أمــام  ، بيــدها وقــ

كـاب جالهـا  أمـام متجـر مـب المتـاجر مـ هبت اليـه ثـم علـى أحـد االشـخا  

ــم  ــور ثـ ــى الفـ ــا علـ ــه موامقـ ــوس بجانبـ ــان  الجلـ ــاب بإمكـ ــتا نته إب كـ إهـ

 :تاليب أدعى تحدثت اليه قائال  ما أهمل مأجاب

مصــامحا  لــ  قــائال مرحبــا  بــل الــ  مــرددت قــائال  بــأنن  اهــامه ، ممــد يــد  

ــ   ــا اهــامه م ــا ي ــم تحــدثت كرناج ــ  ث ــة عين ــاحمر وجهــ  واتهــيت حدق م

ــ   ــت أنن ــب عرم ــ  مــب مشــاهيرها ومــب اي ــب كرناجــا ماجــاب ألنن لهــت م

ــا  قـــط ال ييـــرف  ــم تـــاليب  وال يوجـــد شخصـ ، مصـــمتت لـــبيض الوقـــت ثـ

منظــر  ،تحــدثت قــائال  : نيــم انــا لهــت مــب كرناجــا أتيــت للتــوا مــب بلجــورا

ــم  ــ  ث ــ  أب ال ــ  ل ــد حك ــائال  لق ــانوا ييأجــداد  تحــدو ق ــل يك شــوب بهــا قب

ــا لكــب ــى هن ــال ال ــات   االنتق ــم ي ــف ل ــل الهــنيب ، مكي أحــدا  منهــا  طــوال تل
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ــدا   ــه مبتيـ ــ  ، ماجبتـ ــق المجيـ ــت عرمـــت طريـ ــإنن  واجهـ ــياله بـ ــب هـ عـ

المهــاعدات منــه صــيوبه بالغــه مــ  الوصــول الــى هنــا ، لكنــ  أريــد بيــض 

كــل الميلومــات عــب بلــدت  وكيــف ت انــا هــاردا  مأجــاب بالموامقــه ، متحــدث

ــ   ــاء التـ ــل والكهربـ ــائل النقـ ــ  وهـ ــه مـ ــ  متقدمـ ــل هـ ــب  تلـ ــا عـ تغنينـ

ــه لــم ييــرف عــب أ   بلــد  اتحــدو المصــابي  وكيفيــة مواكبتنــا لليصــر لكن

ــم   ــم أهـ ــائال   ال لـ ــرد قـ ــ  ، مـ ــا ا تينـ ــامه ومـ ــا اهـ ــل يـ ــدتل تلـ ــب بلـ عـ

ميت وكــأب هنــال المزيــد بالكهربــاء تلــل ، عنــدها اصــابن  االحبــاط لمــا هــ

مـــب المتاعـــب أيضـــا  بإنتظارنـــا ، مصـــمت لـــبيض الوقـــت ناكهـــا  رأهـــ  

ــه ا ب حــدثن  عــب كرناجــا  ــل وعــب نظــام الحكــم لألهــفل ثــم تحــدثت الي تل

ــ ا  ــى ه ــق عل ــا ، موام ــ  تهــيروب عليه ــا الت ــدو بهــا وعــب لوائحه ــم تح ث

ــكت  ــت وأوشـ ــبيض الوقـ ــا  لـ ــا يحتـ ــور كرناجـ ــي  امـ ــب تلخـ ــائال  : لكـ قـ

، مقلــت لــه ايمكننــ  اليربــات علــى القــدوم الخــ نا الــى االحتفــال الهــمر  

ــدو  ــم تح ــدوم اليربــات ، ث ــننتظر ق ــب ه ــل لك ــم يمكن الحضــور ماجــاب ني

أمضـــل االراضـــ  التـــ  عاصـــرنا  وهـــمينا قـــائال بإنـــا كرناجـــا هـــ  مـــب 

 .عنها

ــت هنــا  ــديق   مان ــر  يح، حــر ياص ثــت رمقــد و هــاليف كــم كرناجــا األمي

 .الحيا  اليام الماض   مار الحكم عب أباها ال   

لوائحهــا ومــا عقوبــة المجــرميب بهــا ومــا ا ثــم قاطيتــه قــائال  ومــا ا عــب  

ــال   ــاحكا  مهـ ــرد ضـ ــارج  ، مـ ــالم الخـ ــالكم باليـ ــب اتصـ ــتكم وعـ ــب عملـ عـ

ــ  هــاحاول ياصــديق   ــ ا ، لكن ــل ه ــت لبباحــة بك ــ  الوق ــب يكف تلخيصــه ل
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ــائال   ــاب  ق ــم تت ــور ، ث ــى الف ــل عل ــى اتصــال قواعــد كرناجــا : ل ــا عل دائم

ــال متتــاب   ــإب مــب يرتكــب جريمــه ويقــ  بمرتكبــ  الجــرائم ملــم امهــم ماق ب

لــه المناهــب جنودهــا ميخيــر بــيب عــد   عقابــات يختــار مــنهم مــ  يــد 

ــه  ــق علي ــر  يليط ب ــب يه ــجب ، مم ــاليف ه ــر  ه ــجوب قصــر االمي ــ  ه م

ولمــا ا وغيــر  ، إال مــ  حالــة القتــل مقلــت ومــا عقوبــة القاتــل مأجــاب 

ــت  ــه عــب هــ ا الهــيال ؟؟مقل ــاب  بصــوت تريــد االجاب أهــو امــرا  خطيــر متت

ــا  ــ  كرناجـ ل مـ ــ  ــب  يقتـ ــنخفض ، مـ ــط  مـ ــات مقـ ــة عقوبـ ــيب أيـ ــر بـ ال يخيـ

 ...؟؟هو مصير ، مقلت اية هجب ه ا الهجب البواب  

الهـــال  لكـــب هـــرعاب مـــا توقفـــت بيـــض اليربـــات امـــام المتجـــر وهـــب ا

بالــدلوف اليهــا موقــف تــاليب  ثــم أغلــق بــاب المتجــر قــائال  هــأجيب بيــد أب 

 الهمريه !! نيود مب 

، مأهــرعت  ميــه الــى احــد  هيــا يــا صــديق  قبــل أب تــ دحم اليربــات 

 ه بالهير . اليربات ثم دلفنا بداخلها ومور اكتمال عددها بدأت اليرب

ــه  ــت اب الليلـ ــاب ميرمـ ــب ثيـ ــدهم مـ ــل ماعنـ ــال  امضـ ــ  االهـ ــد  جميـ يرتـ

كرناجــا ،متحــدثت الــى تــاليب قــائال  الهــمريه تلــل مــب الليــال  المهمــه مــ  

   ه ا !!؟ ماجاب : ر: ولما ا يقام االحتفال الهم

ــاب  ــا  ك ــة حي ــم ينجــب طيل ــا ول ــر  هــاليف عقيم ــد االمي ــل الراحــل وال المل

هــيد  اخــر  وانجــب منهــا لكــب بيــد وماتهــا تــزو  مــب زوجتــه االولــى ، 

ييقــد ويقــام بــه هــ ا االميــر  هــاليف ومنــ   لــل اليــوم واالحتفــال الشــهر  
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ــألته إب كــاب  ــر  ، مه ــود االمي ــ  ول ــ ا الحــال من ــى ه ــب عل ــال ونح االحتف

مقـــد ظهـــرت بأننـــا أوشـــكنا علـــى الوصـــول الطريـــق بييـــدا  مأجـــاب ناميـــا 

هـــجوب قصـــر االميـــر  وهـــييقبها القصـــر ، عنـــدها  نظـــرت مـــب نوامـــ  

مبنيــا   اليربــه مرأيــت علــى إمتــداد الطــر  هــورا مــواز  لخــط هــير اليربــه 

ييلــو  لــل الهــور خطــا  مــب االهــالل الشــائكه  مــب الصــخور الصــغير 

ــ   ــخ  لمن ــب مأ  ش ــم ــاويه بنــاء ة حاول ــامات مته ــى مه ــلقه ، وعل ته

ــكل  ــر  الشـ ــارود دائـ ــأ بالبـ ــه الميبـ ــزود بمدميـ ــد  مـ ــو  جنـ ــه ييلـ يحملـ

ثــم  مــب احــد اشــرار االرضبطريقــه أشــد نظامــا  وكأنــه بإنتظــار أ  هجــوم 

صـر االميــر  موقــ  نظــر  لكمنـ  تــاليب مــ  قــدم  قـائال   أنظــر لقــد ظهــر ق

ــر   ــدهاش لكثـ ــر  انـ ــر نظـ ــى القصـ ــه علـ ــب داخلـ ــه مـ ــواء المنبيثـ االضـ

ــل ه واألالف  مــب المصــابي  الموضــوع ــ  ك ــه م ــه منظمــه وأشــد دق بطريق

ثــم توقفــت اليربــه مــ  المكــاب المخصــ  لهــا ،لنهــبط منهــا وهــط ، مكــاب 

الحاضــريب  وهــرعاب مادقــت الطبــول هــكاب كرناجــا مــب جميــا  غفيــر 

ــوات  ــت االصـ ــاء وتيالـ ــوات الغنـ ــ  اصـ ــ  وارتفـ ــباب مـ ــدء الشـ ــدها بـ بيـ

ــوب  ــأنهم يفيلـ ــه وكـ ــرعه بالغـ ــه ، وبهـ ــه ميينـ ــراق  بطريقـ ــات التـ حركـ

ــر  ــام قصــر االمي ــواقفيب ام ــال  ال ــد االه ــاب ع ــابها ك ــو   متش ــاليف يف ه

ــه  ــريب بالباحـ ــدد الحاضـ ــتعـ ــم توقفـ ــرات ثـ ــد  مـ ــورا عـ ــه لبلجـ  الجنوبيـ

ــة  ــر نغم ــد  لتتغي ــول عــب ال ــه الطب ــر ميهل ــه أخــر  غي ــى نغم ــرق  ال ال

ــه  ــ  عـــب الحركـ ــى يـــوغللتـــراق  متوقـــف الجميـ ــا  وقـــومهم الـ روا إتجـ

القصــر  الـــ   ييتبـــر مـــب أجمـــل القصــور التـــ  رأيتهـــا طيلـــة حيـــات  ، 

ترتـــد  مهـــتانا أبـــيض اليشـــرينات مـــب عمرهـــا لتخـــر  منـــه متـــا  مـــ  
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ــر  ــب الحري ــه مصــنوعا  م ــوب كأن ــا ، ،الل يتوهــط هــاقيها ويكشــف زراعيه

ــا  ــها تاجـ ــو رأهـ ــواء ييلـ ــد  االضـ ــب شـ ــ  مـ ــ هب يلمـ ــب الـ ــنوعا   مـ مصـ

 المهلطه عليه .

ييقـــبهم مجموعـــه مـــب يهـــير خلـــف تلـــل االميـــر  الكثيـــر مـــب الفتيـــات 

لينـــتج عنـــه طريقـــا   لنصـــفيب  الحشــدالجنــود ، وهـــرعاب مـــا إب انشـــق 

الشـــطريب الكثيـــر مـــب متقـــدم الـــى حامـــة االميـــر  ،مهـــتقيما تهـــير بـــه 

ــورود  ــار وال ــى األزه ــو  عل ــه تحت ــ  مزخرم ــم أوان ــوب ميه ــات يحمل الفتي

ــدأو بإلقائهــ ــداخلها وب ــا  اب ــب ميه ــر  وم ــى رأس االمي ــى ليتهــاقط عل لالعل

ــديب  ــياد  المتواج ــوح  به ــ   ي ــأكثر ال ــر م ــو الصــوت أكث ــور أبوييل  وم

ــر  لنهــير  ــد مــر  أخ ــدمنا ألتحمــا الحش ــة الحشــد لتتق وصــلت الــى نهاي

ــر  ويرمــ  مــب ورائهــا  بطريقــه أشــد نظامــا وموكــب بشــهد بحضــور االمي

بيــد بضــية دقــائق مــب الهــير وصــلنا الــى منطقــة االحتفــال لنجــد مقامهــا 

بمــيخر   اليــازموب بــأالت عــزمهم  هــا منصــه كبيــر  االحجــم يقــف موق

ــول  ــت الطب ــم دق ــه ث ــر   المنص ــر  م ــدها تــم اخ ــر  بي ــدمت االمي كلمــا تق

ــه  ــا خاصــه وضــ  أريك ــت بأنه ــه علم ــه إحترامي ــه ومصــنوعه بطريق مزين

ــر   ــة االمي ــاف اريك ــة المط ــ  نهاي ــدم وم ــت التق ــال محاول ــى هن وصــلنا ال

ــال  .  ــيب االه ــا  ب ــد ميان ــب بي ــ ا لك ــدو ه ــل ح ــه وبالفي للصــفوف االمامي

ــرعاب مــا  ــ  وه ــطها مــانحنى الجمي ــه لتتوه ــى المنص ــر  ال ــيدت االمي ص

وكــانهم يحيونهــا ، ثــم صــمت الجميــ  وتوقفــت الطبــول عــب الــد  امامهــا 

ــنخفض  ــر  بصــوت م ــى أب تحــدثت ألول م ــة ال ــر مهــمو  ليام  الحشــدغي
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ــه  ــد ماتقول ــد االشــخا  بمنتصــف الحشــد بتردي ــاتولى أح ــب هــرعاب م لك

ــال  حتـــى  ــم بالصـــفوف االميـــر  بصـــوت عـ ــل الـــى مـــب هـ ــه يصـ الخلفيـ

 !!مبدأت حديثها قائله :

مــ  هــ ا المكــاب إمتقــد ميــه طيبــة أهــل كرناجــا لقــد مــر شــهر علــى جمي نــا 

ــر  أخــر   ــت االصــوات م ــ  ، ميل ــبكم ل ــرمكم وح ــر  ك ــاأصــلكم وكث  محيي

ــة  ــ  غاي ــا م ــدثت بإنه ــم تح ــ  ث ــداها مصــمت الجمي ــى أب أشــارت بي ــا إل له

الهــياد  اليــوم خاصــة  النــه يوامــق  كــر  مولــدها ومــب الغــد هــيتم توزيــ  

ــا  ــا بأكمله ــى كرناج ــم الهــدايا عل ــائق ث ــت الحــديو لبضــ  دق ــدها تتابي ، بي

ــت   ــى أب ال يف ــه واتمن ــديو قائل ــت الح ــجب أنه ــر  . اله ــر  أخ ــواب  م الب

ــدها صــفق ــى  بي ــت  هــ  ال ــم  هب ــوا االصــوات مــر  اخــر  ث ــ  لتيل الجمي

ت احــد الجوانــب التــ  بهــا االريكــه الخاصــه ،مجلهــت عليهــا ، ثــم بــدأ

ــر  أخــر  ،  ــود  م ــ  الي ــول م ــات الطب ــدمهم دق وصــيد بيــض الشــباب يتق

ــات  ــادلوب الرقصـ ــه ليتبـ ــى المنصـ ــات الـ ــب الفتيـ ــر مـ ــد اخـ ــاليب وحشـ تـ

ليـــدد مـــ  بيضـــهم الـــبيض !!،  كـــاب عـــدد الفتيـــات مهـــاو   المنظمـــه ، 

ــاب  ــ الفتيـ ــتمرت الفقـــر  مايقـ ــاعه الـــى اب انتا، اهـ ــب هـ ــ  هـــرب مـ ت مـ

ــى صــوت  ــا ، ميل ــراق  ميه ــاب يت ــ  ك ــا  الت ــى للفت ــل مت ــل ك ــه بحم النهاي

ــر  الصــ ــب اصــحاب أخــر  فيق م ــر م ــا   أخ ــا ، ليصــيد مريق ــبط  الين ــم ه ث

 المواهب الخاصه والخد  الهحريه .
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ــ ــل حركــات بهالوني ــراتهم بيم ــيدوب مق ــريب ي ــة الحاض ــب حماه ــد م ة تزي

ــت المنصــه أمــام  ــار حتــى تحول ــب وهــط حلقــات الن ــز لالعلــى  وم والقف

 االمير  هاليف كمهر  يقام به مقر  مب مقرات الهيرل .

ت االحتفـــاالت الهـــمريه ليـــد  هـــاعات كـــاب الجميـــ  مـــ  هـــياد  إهـــتمر

ــب  ــه م ــاموا ب ــا ق ــئهم بم ــ  تهن ــر  وه ــه االمي ــت الليل ــدها اختتم ــه ، بي تام

، بيــدها إنشــق الحشــد لشــهر القــادم اجلهــا ، ثــم ودعــتهم بــأب تــراهم ا

ــر   ــر االمي ــطريب لتيب ــى ش ــر  ال ــر  اخ ــيتها م ــا حاش ــم ت، وميه ــاقط ث ته

وبيــد رحيلهــا اتجــه كــل الحاضــريب علــيهم الزهــور والــورود مــر  اخــر  .

الى اليربـات كنـت انـا اول مـا يقـف أمـام اليربـه بإنتظـار تـاليب  الـ   أتـى 

ــدما قز  ــراق  هــييدا  هــو االخــر بوجــه مبتهــم ، بي ــاب يت ــ  ك ــا  الت ــل الفت ب

ــى  ــل ال ــه وهمــت بالرحي ــت اليرب ــى المنصــة ، وهــرعاب مــا أكتمل ميهــا عل

 منازلنا . 

ــه  ــق ا دادت الهمهمــات باليرب ــة الطري وبحــديو الشــباب مــ  بيضــهم وطيل

ــاليب ، بصــوت مرتفــ  وجــدتها مرصــه بانشــغالهم الهــتكمال  حــديث  مــ  ت

ــواب  ، ــد الهــجب الب ــه عن ــ   انت ــال ــدات ح ــه ب ــائال  ومن ــه ق ــا، :ديث  مي  هي

إهتمــام  لهــ ا ،مضــحل قلــيال  علــى هــبب اكمــل لــ  امــر الهــجب البــواب  

حكــم عليـه باالنتقـال الـى الهــجب ل ي  هنـا مـب يقتـ   االمـر ثـم رد قـائال : حهــنا  

ومــب شــروط ليلــة تنفيــ  الحكــم وهــو أعلــى قصــر االميــر  هــاليف البــواب  

ــه ،  ــه ب ــل حجم ــ  يق ــام الت ــاق  االي ــب ب ــتمال  ع ــر مك ــوب القم ــه اب يك علي

ويجــب أب يكــوب ييلــو القمــر هــط  القصــر مباشــر  ، ماندهشــت لمــا قــال 
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ا تلـــل الشـــروط ومـــا عالقتهـــا أمكـــر مـــ  حديثـــه ولمـــا ثـــم صـــمت قلـــيال  

 بالقمر ..

ــ   ــئله التـ ــرت االهـ ــاء  خطـ ــومجـ ــ  رامقتنـ ــر طالمـــا وقفـ ــام القمـ ت امـ

ــل  ــتخل   األحــداو والشــروطوامتزجــت مــ  تل الجــد نفهــ  ال تهــتطي  ال

ــدثت   ــم تح ــبيض الوقــت ث ــار  ل ــغال  مــ  امك ــبحت منش ــا ، واص  اليــه منه

اعلــى قصــر االميــر  هــاليف؟؟ .. مصــمت هدنــه مــب الوقــت قــائال : ولمــا ا 

ــبب  ــ ا اله ــرف ه ــه ال يي ــدو بإن ــم تح ــة !! ث ــا عالق ــائال : وم ــه ق ــم تابيت ث

قلــيال : ال أعلــم هــ ا ايضــا   مأنــا لــب اميــدل تنفيــ  الحكــم بــالقمر ،، متحــدو 

تيــرف كــل مــا عمــر  ،، ميليــل أب  مــ  تلــل االهــئله لقلــة خبرتــ  وصــغر

ــب احــد  ــد م ــديم وهــي دلونل شــيوف كرتري ــا الق ناجــا مهــم عاصــروا تاريخه

ــد  ــه بمــا تري ــت ثــم  بيــدها وصــلت اليرب ــاليب توقف ــام متجــر ت وبــدأنا ام

الــى منــازلهم ولــم يتبقــى هــو  الحاضــريب بــالهبوط منهــا ،، ثــم إتجــه كــل 

الـى أب هـألته قـائال  وكيــف   مـب حــديث  هـو االخـر ،ب الـ   ملـاليانـا وتـال

:  انـت تمـز  يـامتى هنـا منـه مضـحل قـائال  يلقى مـ  الهـجب ومتـى يخـر   

ــا  ــى كرناج ــر  ال ــر  أخ ــود م ــب يي ــجب  ل ــل اله ــدلف داخ ــب ي ــور اب م مف

ــبيال   ــدا  ه ــرف اح ــب يي ــواء ل ــه االض ــاب وتج ب ــت   الب ــرت ي ف اليــه !! منظ

اليهــتطي    لــت  إنهــا أضــواء خضــراء شــديدوقاليــه باتهــا  حدقــة عينــ  

متيجبــا  لمــا امامهــا مــرد أحــد النظــر اليهــا لفتــر  طويلــه تجــ ب مــب يقــف 

ــ ا  ــت ه ــب اهــب عرم ــب م ــ ا صــحي  لك ــم ه ــت : ني ــب قل ــم اجي مصــمت  ول

موامــق عينــه المكــاب  مــ مــ  تقــدم الوقــت قــررت الرحيــل واب القــا  غــدا  و 
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متجهــا  الــى طريقــ  ومــا إب هــرت بضــية  وقفــت علــى الفــور ، بيــدها

ــوات  ــه بصــوت  خط ــدثت الي ــتدرت وتح ــم إه ــر  ث ــر  اخ ــت م ــى توقف حت

إنـــه  : قـــائال   مرتفـــ  حتـــى نظـــر الـــ  مقلـــت : ومـــا عملـــة كرناجـــا مـــرد 

الهـــومار هـــ  عملتنـــا ياصـــديق  ..بيـــدها اردت اب أهـــئله  الهـــومار ....

عــب مهــام متجــر  لكنــه دلــف بداخلــه : ثــم شــقيت  أنــا طريقــ  لليــود  الــى 

او والشــروط وعــب كرناجــا التــ  تخبــ  لنــا االحــدالمنــزل منشــغال  مــ  تلــل 

 تييق طريقنا ه  االخر  . الكثير مب المتاعب الت  

بيــد اب وصــلت الــى المنــزل طرقــت البــاب وبيــد ثــوان  متحــت بيهــاب 

 ، وتبيتها اناييس

 قلقهـــم لكثـــر  الوقـــت الـــ   مكثتـــه خـــار  المنـــزل ، بيـــدها الـــ يب ا داد  

ثــم جلهــت بجــانبهم شــاردا  مــ   مــب خلفــ  ،دلفــت اليــه ثــم اغلقــت البــاب 

ــار  ــا دادا !!  امكـ ــهم مـ ــى بيضـ ــراب الـ ــ ا ينظـ ــر  واخـ ــر  اخـ ــم مـ قلقهـ

ــدو  ــا ا ح ــه م ــاييس قائل ــدثت ان ــى اب تح ــبيض ، ال ــت ال ــا عرم ــا بم أخبرن

حـــديث   م تحـــدثت الـــيهم مبتـــدأ  لـــبيض الوقـــت ثـــ هـــكتعـــب كرناجـــا ،، 

ــدو  ــل ماح ــم ك ــدها  هــردت له ــاليب بي ــو ت ــا وه ــ  كرناج بصــديق  االول م

وعملتهـــا الوحيـــد  وعـــب كرناجـــا واالميـــر  هـــاليف وكـــل حـــديث  ميـــه 

ل مـ  كرناجـا مإنـه وهو الهـومار   ثـم انهيـت حـديث  بإنـه ال خيـار لمـب يقتـ 

البــواب  الــ   ييلــوا هــط  قصــر االميــر  هــاليف ومــب يلقــى مــ  الهــجب 

ــوب  ــر هــط  القصــر مباشــر  ويك ــو القم ــم أب ييل ــ  الحك ــة تنفي شــروط ليل

ــه  مكـــتمال   وتهـــحبه االضـــواء الخضـــراء التـــ  .... عنـــدها تفـــت  البوابـ
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ــبيض  ــمت  لـ ــراء مصـ ــواء خضـ ــا ا !!! اضـ ــه : مـ ــاب قائلـ ــاطيتن  بيهـ مقـ

ــت  ــابالوق ــدثت بيه ــى أب تح ــ  ال ــد  وصــمت الجمي ــه ال يوج ــ  ان ــ ا يين ه

الــى عالمنــا مقلــت : ال اعــرف بيــد ملــم يجيبنــ  تــاليب علــى طريــق ليودتنــا 

  لل .

تــدور حــول كرناجــا والهــجب البــواب  بيــدها تبادلنــا بيــض االحاديــو التــ  

النيـــاس ، عنـــدها وضـــيت رأهـــ  علـــى الـــى اب انهكنـــا التيـــب وغلبنـــا 

 النوم االولى ... بالقرب مب احد أركاب الغرمه وغصت  م  ليةوهاد  

هـــأترل لـــل المكـــاب التـــ  دههـــتها ، قـــدما  يـــامتى ألـــم تالحـــظ  مهـــال  

ــ  الحكــم ...وهــا قــد اتــت  ــه لحــيب تنفي واتقــدم الجلــس مــ  األرائــل االمامي

وهــا قــد أتــى القاتــل الــ   االميــر  هــاليف هيــا لنقــف لتحيتهــا مــر  اخــر  

م  عليــه الحكــم وهــا هــ  االميــر  تتحــدو عــب هــبب هــجنه هــينف   ومــب ثــ 

الكبيــر    الفــوالتــأمر ببــدأ التنفيــ  ، ميقتــرب احــد االشــخا   مــب البــاب 

ــد   ــه بأقصــى ماعن ــاول متح ــيب ويح ــب الجاله ــار ع ــد  امت ــ  ع ــ   يرتف ال

ــزمب يهــتجم قــوا  ومــب خلفــه الهــجيب   لكنــه مشــل ووقــف برهــه مــب ال

ــدأ  ــ  جالهــيب ويب ــد  والجمي ــد االي ــب متحــات مقي ــاو م ــ  االنبي الضــوء م

ــرعيه  ــاب علـــى مصـ ت   البـ ــ  ــاب ، الـــى أب مـ ــ ب البـ ــدأت االضـــواء تجـ وبـ

ــجيب دوب  ــهمقاالهـ ــا  ومـ ــرعاب مـ ــداخلها وهـ ــر  بـ ــ بتنا الحفـ ــا جـ ، كمـ

ــه االضــواء  ــاب خلفــه مباشــر   التهمت ــق الب ــ   وأغل   ، ويهــتدير الرجــل ال

ــ    ــا  بالنهــبة ل ــدوا مئلوم ــاب مهــال   هــ ا الوجــه يب ــولى امــر الب ــا ت ــم ان ني

ــق المنهــار  ــب النف ــاج  م ــه الرجــل الن ــه  إن ــه أعرم ــه االهــود وقبيت بميطف
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ــ   ــه ينظــر ال ــه ان ــا ، الغريب ــول شــي    م ــد ق ــه يري ــه وكأن مــب أهــفل القبي

إنتظــر إخلــى الطريــق لــ  مــب مضــلل  ر يارجــل انتظــريمهــال  الــى ايــب تهــ

ــن ــب ح!! مهــال  ايهــا اليجــوز م ــاب خــال  ال تهــر  م ــى القصــر والمك ب أعل

ــال    ــل ،!!  مه ــديو مي ــد الح ــف اري ــ  توق ــت !! ه ــلل واال وقي ــزر مض إح

 ..إحزر هتهقط 

 ياللهول لقد هقط ..... ال اااا ....

وبيهـــاب ، مـــب الـــ   .أهـــامه ... أهـــامه ..مهـــال   انـــه صـــوت انـــاييس 

 ..هقط يا اهامه إهتيقظ 

يالـــه مـــب كـــابوس مرعـــب االب عرمـــت حقيقـــة كـــل شـــي  ، متحـــدثوا ،، 

ــا  وقــد حــل ، ، ثــم جلهــت ونظــرت حــول مقلــت ال شــي حقيقــة مــا ا اخبرن

هيـــا لنتنـــاول  الصـــبا  وامتلئـــت الغرمـــه بضـــوء الشـــمس متحـــدثت قـــائال  

ــور ــيكوب  ، الفطـ ــوم هـ ــه ، اليـ ــاقا  للغايـ ــل  و شـ ــب عمـ ــو عـ ــب اب نبحـ يجـ

 والوصول الى ما نريد . لتدبير أمورنا لحيب االنتهاء

ــزل  ــا لخــار  المن ــت ان ــور وخرج ــا الف ط ــل  أنهين ــ  نظــر  وبالفي ــى وق حت

قوب بيـــض االورا  والمـــدونات   جـــدرابعلـــى علـــى بيـــض الجنـــود يلصـــ 

ــ ــاب مضــموب الم ــه وك ــا وماتحمل ــد مابه ــا ألج ــازل ماهــرعت اليه وب د  المن

ــا  ــاليف تحتـ ــر  هـ ــر  أب االميـ ــامليب بالقصـ ــدد اليـ ــد عـ ــبيض  و لتزويـ لـ

ــات لليمــل ميهــا  ــام الفتي ــم أهــرعب واالهتم ــانتهزت الفرصــه ث بشــئونه ..م

ــات يرغبــوب باليمــل  ــه بــإنن  أعــرف بيــض الفتي الــى احــد الجنــود وأخبرت



 

 184 

ــائال   ــرد ق ــر  :م ــام متج ــزمب ام ــب ال ــد هــاعه م ــار بي ــيهم االنتظ ــود عل القي

تــاليب مــوامقتهم علــى الفــور جــر هــ ا مــرد قــائال : متقيــود مقلــت أ  متجــر 

ــا ، ماهــرعت  ــه الين ــ  طريق ــق كرناجــا م ــأب همــال امــال  لمقاومــة عوائ وك

ــرتهم بمــا حــدو وانهمــا هــي هبا  ــاييس وبيهــاب وأخب الــى المنــزل حيــو أن

وإب تــم قبولهمــا هــييمالب ميهــا موامقــا علــى لمقابلــة االميــر  هــاليف 

ــر و  ــر  أكثـ ــب االميـ ــرب مـ ــه للتقـ ــا مرصـ ــور ورأوا انهـ ــا الفـ ــة خبايـ ميرمـ

 كرناجا .

ــام  ــيب أم ــا واقف ــزمب كن ــب ال ــاعه م ــد ه ــاب وبي ــد  بيه ــاليب يرت ــر ت متج

ــى اب بيهــاب بــدت  ــدهم مــب هــياب ، حت  ج ابــهوانــاييس أمضــل مــا عن

ــه  ــتانها للغايـ ــابه بفهـ ــ   يشـ ــر الـ ــاختالف زاالحمـ ــاليف بـ ــر  هـ   االميـ

زيـــا  مـــب الصـــوف انـــاييس بنطـــاال  مـــب القمـــاش ييلـــو  اللـــوب وترتـــد  

ــبيض الوقــت  ويتــوز  شــيرها البنــ  ليغطــ  كتفيهــا  ــا ل ــت . قبين ــى ات حت

ــه   ــدياب عرب ــا جن ــابه يقوده ــى االحتفــال مش ــس ال ــاء ام ــا مه ــ  نقلتن للت

ب يريـــد االلتحــا  بهــم مـــب متيــات واليمـــل الهــمر  عنــدها بـــدأ كــل مــ

ــبالصــيود اليهــا كــاب  ــات أن ــه يتقــدم الفتي ــدأت اليرب اييس وبيهــاب بيــدها ب

مــ  مــب أحــد الجنــود بأنهمــا هــييوداب الــى هنــا مــ  التحــرل بيــدما علمــت 

عنــدها إهــتدرت للخلــف ألعــود الــى نهايــة النهــار عنــد غــروب الشــمس.  

ــى أب هــميت صــوت  ــظ بإهــم  بصــوت  عــال المنــزل . ال احــد الشــباب يلف

ــد  ــاب ق ــاليب ك ــه ت ــ  موجدت ــى أب نظــرت خلف ــت شــرو ال متجــر   حــاب وق

أننــ   ثــم هــأل عــب  مجيئــ  الــى هنــا مأخبرتــهاليــه حتــى صــامحته ميــدت 
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ــر  هــاليف ، ــ  قصــر االمي ــل م ــ  لليم ــب مي ــائال   أوصــلت م مهــيد لهــ ا ق

لــبيض الوقــت متحــدو هــو  صــمتت  عمــال  رائــ  هيهــيداب بــه كثيــرا  ، ثــم 

ــديق  او  ــديث  ميـــ  ياصـ ــا يحجبـــل مـــب الحـ ــال مـ ــائال  اهنـ ــل قـ ــا يلهيـ مـ

 ؟؟  مقلت : ويشغلل عن  مأومأت برأه  ايجابا  ، مرد قائال : وما هو 

، مقــال وكيــف الهــبيل اليــه ؟؟ مصــمتت  لــب أهــدأ حتــى أعــود الــى عــالم  -

ــ ــائال  أري ــزمب ق ــب ال ــه م ــد هدن ــدثت  بي ــى أب تح ــر  أل ــر  أخ ــل م د أب أقاب

 أحد شيوف كرناجا الكبار والمياصريب لتاريخها .

 

مهــو أحــد كبارهــا وهــو علــى   نيــرمهــأقودل الــى اليــم مــرد قــائال : حهــنا  

بلتــه قا !! لقــد نيــرم، متحــدثت قــائال  : اليــم با  ويشــهد لــه البــ   ، منــ مقربــه 

ــه  ــيب عودت ــه لح ــ  منزل ــو م ــس وانــا االب امك ــر  أم ــد غ ــار  أح ــب زي م

ــه  ــه الوقــت المناهــب لهــ ا مهــو لدي ــ  أن ــائال  : هــ ا رائ ــه مــرد ق ــة أبأبنائ ن

ــالقرب منــا بجانــب دار الكتــب الخاصــه بنيــرم ويمكــب أب واحــد   وتيــيش ب

 .ايا  مب كتبه م  االجابه عب ما تريد !! هيا لن هب اليه يحتا  

ــم  ــر ثـ ــل للمتجـ ــق المقابـ ــ يب الطريـ ــه متخـ ــرت خلفـ ــد  مهـ ــدرنا عـ إنحـ

ــا  ــد  نوعــا   م ــت المهــامه بيي ــى تهالكــت إنحــدارات كان ــدما  حت مضــحل ق

ــ   ــدما رأن ــاليب عن ــل ت ــى وش ــا عل ــال بأنن ــه ق ــوس لكن ــى الجل ــكت عل اوش

ــاتيب  ــه والبهــ ــه والشــــوار  النظيفــ ــازل الرائيــ ــيب المنــ الوصــــول ..وبــ

ــانب  ــى ج ــب وعل ــر نهــير نح ــق  واالزعت ــل الطري ــام م ــات ام ــف اليرب تتوق
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ــاليالمنــازل كــال  مــنهم منشــغال بيملــه  الــى اب  ــزليب  بأشــار ت الــى أحــد من

ودار بــالقرب  بجانـــب بيضـــهم الـــبيض مميــزا  بـــيب منـــزل إبنـــة الهـــيد  

ــدار  ــى ال ــاري  كرناجــا القــديم ، مأهــرعنا ال ــا المــدونات المياصــر  لت ودلفن

متحــدو تـــاليب مازحــا   مرحبـــا بداخلــه مــور أب وجـــدنا البــاب مفتوحـــا  ، 

ــاري  منظــر  ــرم بفرشــا  الت ــم ني ــ  ابالي ــه ال يتوق ــا وكأن ــدما رأن ــدهاش عن ن

ل  مــب حــديو تــاليب ثــم صــامحه   طــويال ،  قــه عناقــاانوعقــدومنا لكنــه ضــح 

ــدو  ــا متح ــا ان ــ  مصــامحا   إام ــا  :ل ــزل ، مضــحكت أن ــار  المن ــا  به مرحب

ــاليب  ــدو ت ــى اب تح ــر ال ــ  االخ ــاعد  م ــامه  لته ــد احضــرت اه ــائال  :لق ق

ــا  ــ  كرناج ــدا  م ــب عنهــا اح ــب يجي ــ  ل ــات الت ــى بيــض االجاب الحصــول عل

 غيرل .

 

ونبــــدأ  إ ب . .. مــــرمض تــــاليب متحــــدو قــــائال  : حهــــنا   هيــــا نجلــــس 

ــدما  ــه ، بيـ ــي هب ليملـ ــه هـ ــة أنـ ــوس بحجـ ــه الجلـ ــأجيد أخبرتـ ــأنن  هـ بـ

 .اليود   مر  اخر  

ــدها  ــرم بي ــم ني ــه الي ــا  لوج ــه وجه ــى اريك ــب مجلهــت عل ــأنن  م ــه ب أخبرت

ــه اب ينصــت  ــه إهــيبدأ الحــديو وعلي ــ  لنجــد حــل  مــ  النهاي ــ لل اللغــز  ل ل

موامــق علــى الفــور . بيــدها بــدأت بالحــديو منــ  اب ابتيلتنــا الحفــر  وعــب 

بلجــورا وصـــفاتها وشخصـــياتها والطبييـــه الهـــاحر  لهـــا باالنتقـــال  الـــى 

كرناجــا لكــب لــم ابــو  بالقصــر الــ   بــدأنا رحلتنــا منــه وال عــب مــا يوجــد 

ــل ، إهــتغرقت  بداخلــه ،  ــداخل  اهــتيداد  لقــول  ل ــم اجــد ب هــاعات  عــد  مل
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ــر  ــر أهــارير وجهــه بتغي ــط تتغي ــ  مق ــ  حــديث  وهــو منصــت إل حــديث  م

طلبــت منــه أب يبــدأ حديثــه  و لــبيض الوقــت  صــمتت  وبيــد إنتهــائ  ميــه ..

ــائال  : ، بيــدها هــه بر مصــمت  أوال  بالهــجب البــواب   ــا ثــم تنحــن  ق حهــا  ان

وأعـــرف بلجـــورا ونظـــام مـــا قلتـــه و أغلـــب ماحـــدثتن  إيـــا  علـــى علـــم   ب

هــ ا عــب االخــريب حتــى كتبــ   لكنــ  أخفــ الحكــم بهــا وطبييتهــا الهــاحر  

مأنــا أحــتفظ بــه هــرا  وال ييــرف هــ ا االمــر هــو  قلــة مــب كرناجــا ، أيضــا  

 ماتريد ميرمته!! علىهأدلل و مب بينهم أنا واخ  ترلز 

مــب يرتكــب أبشــ  الجــرائم كالقتــل يحكــم عليــه هنــا يــا أهــامه مــ  كرناجــا 

ــواب   ــى بالهــجب الب ــر  هــاليف وهــ ا الهــجب يوجــد أعل وهــو قصــر االمي

مـ  يقـ  هـ ا مهـو  نـالـ  طولهـا عـد  امتـار  ومـب مكانبعبار  عـب بوابـه ي

خضــراء  وينبيــو منــه اضــواءم يفــت  البــاب الجهــه الشــماليه منــا ومــب ثــ  

خل تجــا ب  مــ  اتــد يختفــ  أثــر  وكــأب هنــال ىهــجيب داخلهــا حتــال تجــ ب

 بقو  شديد  .االمر يج به داخل الباب ويغلق مر  أخر  

ــائال  ومــا ا بيــد   :متحــدثت قــائال   إغــال  البوابــه بالنهــبه للهــجيب ، مــرد ق

ــا  : ــا لم ــط ام ــه مق ــا مياصــرا  للبواب ــاريخ  مان ــ  ت ــيس م ــه ل ــد البواب مابي

ــه ، مقلـــت : مالـــل بيـــدها  ــم بـ ــد يكـــوب أخـــ  ترلـــز علـــى علـ مخـــزب مقـ

مهــو مهــتم بهــ ا مــرد نيــم انــه هــو !!   الــ   إحتــر  أول أمــس المصــابي

ــات  ــه ميلوم ــر مــب هــط  االمــر ولدي ــرب القم ــ  هــبب ق ــد  خاصــة م عدي

ــرب  ــد يقت ــى أ  ح ــت وال ــجيب !! مقل ــى اله ــم عل ــ  الحك ــة تنفي القصــر ليل

ــر  ــائال  : القم ــاب ق ــط  مأج ــب اله ــد  طوابــق م ــر ع ــو  اد إرتفــا  القص ل
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صــمتت  ، مد ه شــت  لمــا قــال ، ثــم  أخــر  لتالشــى ضــوئه مــ  ضــوء القمــر

مــ  هــجنهم الهــجناء عــب حيــا  أب يحــدثن  بيــدها أخبرتــه لــبيض الوقــت 

مهـألته  وهـل يوجـد إتصـال بـيب ، مـرد قـائال  : لـيس لـد  علـم بهـ ا أيضـا  

ــم نهــم  بهــا كرناجــا وعــالم  هــ ا  ــدول اليروبــة ، مقــال ال ل ــا انتمــ  ل مأن

هنـــال بيـــض االراضـــ  التـــ  نـــ هب اليهـــا ويوجـــد إتصـــال ميهـــا قـــط ، 

ــ  شــي ،  ــدل م ــب تفي ــل كرناجــا ل ــ  بيــض االمــور ممثلهــا مث ــم تحــدثنا م ث

ــأخر الوقــت  ــد ت ــا بيــض حــول كرناجــا وق ــه هــيمكو هن بيــدها اخبرنــ  بإن

ــت وال حاجــة ل ــة الوق ــان  أب أظــل منزل ــود وبإمك ــى اب يي ــه ال مشــكرته ، ب

 .بالنهوض ألعود الى المنزل على  لل ثم هممت 

نـــد   شـــاردا  مــ  أمكــار  وعـــب طريقــ   هــلكت  مــور أب خرجــت  مــب ع 

 لــل الهــجب الــ   تتكــاثر األهــئله وتقــل االجابــات حديثــه ميــ  وعــب 

 حوله .

إهــتمر هــير  مايتيــد  هــاعه مــب الــزمب وقــد ضــللت الطريــق عــد  

مــرات بهــبب شــرود  وتفكيــر  مــ   لــل االمــر ،الــى أب وصــلت مــ  

ميمــا بــيب  رتتكــرتــاليب الــ   إهــتقبلن  بكلمــات كأنــت النهايــه لمتجــر 

ــد  ــل ..وماتريـ ــى اجابتـ ــلت علـ ــل حصـ ــت وهـ ــا ا ميلـ ــل األب ..مـ ؟؟ اب تفيـ

ــ  ع ــو اخبرن ــب مه ــا أظ ــيس كم ــت : ل ــوب مقل ــد أب يك ــط والب ــرف مق ــا يي م

ــ  الهــيد  ــال حــوار م ــم هن ــائال  ني ــرد ق ــز أيضــا  ، م ــيس أترل ــب ل ــل لك وامق

..موامقتــه علــى  لــل بيــدها طلبــت اليــوم هأصــطحبل اليــه مــ  صــبا  غــدا  

بيــدها اتجهــت انــا تلــل مــوامقن  منــه أب يبحــو لــ  عــب عمــال  مــ  كرناجــا 
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علــى وصــلت اليــه  جلهــت ثــم الــى المنــزل الــ   يبيــد عنــه بضــية دقــائق 

 .در  اله لم بإنتظار عود  اناييس وبيهاب 

ــاب الشــمس  ــ  غي ــادميب وم ــنظــرتهم ق ــور وصــولهم إل ــد .وم ــب بيي ،   م

رحبــت بهــم ثــم دلفنــا داخــل المنــزل وكانــت الشــمس علــى وشــل االختفــاء 

ــوإ داد ــابي  ثـ ــيلنا بيـــض المصـ ــا  ت ظلمـــة المنـــزل مأشـ ــنا جمييـ  ، م جلهـ

ألتبــادل ميهــم بيــض االحاديــو حــول ماحــدو هنــال ، وكانــت انــاييس مــ  

االميــر  هــاليف التــ  إهــتقبلتهم مــ  حــب  غايــة الهــياد  لمــا حــدو وعــب

مــب اليربــه ثــم  مــور وصــولهم الــى القصــر هبطــا: ، ثـم بــدأت حــديثها بــإب 

ــو شــاهق االرتفــا   ــر مه ــى القص ــدموا ال ــوب بكثيــرتق ــر ني ــو  قص ، ويف

هم حاشــية االميــر  ثــم إصــطفوا تبيــدها دلفــوا داخلــه وهــرعاب مــا اهــتقبل

،بيــدها مــر رجــال  وميــه قلــم واوراقــه الخاصــه وحصــل علــى صــفا  واحــدا  

ــد   ــدها قـ ــنهم ،بيـ ــات عـ ــة البيانـ ــاهم ، كامـ ــه إيـ ــاليف محييـ ــر  هـ مت االميـ

د ا ، كانــت ترهـت لكــل واحــد  مـنهم ووج د انـت تيــرف هــل يــأهــئله علــى حـ 

هبق لنا وأنـا عملنـا مـب قبـل عنـد أحـد اغنيـاء كرناجـا ، ومـا تصـرمنا مـ  

، ومـــد  تحملنـــا للمهـــيليه ، بيـــدها إنتظرنـــا بيـــض به صـــيالمواقـــف الي

ــم جــاء ا ــت ث ــالوق ــا ل ــر  بقبولن ــى شخصــاب رد مــب االمي نحــب باالضــامة ال

ــإب اليمــل يبــدأ مــب الهــابيه صــباحا   مينــا ، وأخبرنــا أحــد رجــال  القصــر ب

 غروب الشمس .وأب موعد عودتنا الى هنا هيكوب قبل 

بكلمـــه واحـــد  ،ماشـــرت اليهـــا أب كـــل هـــ ا حكـــ  دوب أب تلفـــظ بيهـــاب 

ثــم تحــدثت بــبيض الكلمــات التــ  ال مائــد  منهــا ، تتحــدو ،متلجلجــت قلــيال  
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ــإب و  ــا ب ــب اهــارير وجهه ــ  الحظــت م ــايرام ، لكن ــى م ــل شــي  عل ــإب ك ب

 .أب أحمل على طاقتها هنال أمرا  تخفيه عن  ، وم  النهايه لم أ رد 
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 بيهاب        

كنــت مــ  غايــة الهــياد  بيــد أب قــرر اهــامه عملنــا ، الب  لــل هــيرو   .. 

ــنا لمــا ــب انفه ــرر لمقابلــة  ع ــ  اليــوم المق ــه طيلــة ايامنــا ، وم مررنــا ب

كمــا ميلــت انــاييس  إرتــديت  أمضــل مــا عنــد  مــب ثيــاب ،األميــر  هــاليف 

ــدها  ــا  ،بيـ ــدها أيضـ ــاليب ،وعنـ ــديقه تـ ــر صـ ــى متجـ ــامه الـ ــطحبنا أهـ إصـ

بــه التــ  أتــت بيــد بضــية دقــائق ، ثــم دلفنــا اليــه لنبــدأ إنتظرنــا قــدوم الير

 تحركنا الى قصر االمير  هاليف .

ــاب  ــادل األك ــا نتب ــيدات ، وظللن ــه ه ــب باليرب ــل م ــق احك ــة الطري ــو طيل دي

ــديو  ــر الح ــف وأكتث ــهم وتق ــانطال  اله ــت ك ــ  انــاييس .. ليمضــ  الوق م

 االمير  هاليف .اليربه أمام قصر 

بـــد  القصـــر شـــاهق االرتفـــا  ويفـــو  قصـــر نيـــوب بكثيـــر ، والحظـــت 

يحـــيط بنهايـــة القصـــر ، وقـــد كثـــر  الهـــحاب موقـــه  مـــ  شـــكل دائـــر  

ــاييس أيضــا  ،  ــر  ،بكــل ود   الحظــت ان ــى بيــدها  إهــتقبلتنا حاشــية االمي ال

ــة اب دل ــالء كام ــد ألم ــا إصــطفينا صــفا  واح ــرعاب م ــل القصــر وه ــا داخ فن

ــأء   ــا .. ومج ــات عن ــزركش الميلوم ــتانها الم ــاليف بفه ــر  ه ــت االمي هبط

لم خلفهــــا ويتبيهــــا الكثيــــر مــــب يتطايــــل  منجــــرا  علــــى درجــــات الهــــ 
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ــدم ،  ــى اب اتق ــدها أشــارت ال ــد بي ــا تري ــئلتنا م ــت وه ــى أت المهــاعدات حت

 : بيهاب أميرت  !! ثم هألتن  عب إهم  مأجبتها

ــار  مــا ــتها إلحض ــدونات خاص ــة الم ــى غرم ــيد ال ــ  بــإب أص ــف أمرتن المل

 . الهيرالخا  بها بيد أب اشارت الى  اله لم  بيدها ألبدء 

ــ لل  ــت لـ ــل مي جبـ ــرل كـ ــر وتتـ ــ ا االمـ ــ  هـ ــب منـ ــا اب تطلـ ــف لهـ !! كيـ

ترامقنـــ  طيلــة طريقــ  الـــى األهــئله تلــل ظلـــت  ،مهــاعديها وحاشــيتها

دلونن  اليهــا الغرمــه التــ  هــئلت عنهــا الكثيــر مــب اليمــال بالقصــر  ليــ 

ه برهــوبالكــاد وصــلت ، ثــم متحــت  بابهــا ودلفــت داخــل الغرمــه ثــم وقفــت 

، مــب الوقــت ألتأمــل عظمــة الغرمــه وكــل مــا تحتويــه مــب كتــب ومــدونات 

بهــا ات مهــاحات لوضــ  الكتــب  ومكاتــب مــب الخشــب مصــممه خصيصــا  

 !! .، الى أب حدو ماي دهش 

ــرت  ــ  ، منظـ ــب خلفـ ــاب مـ ــال  البـ ــميت إنغـ ــط هـ ــ  مقـ ــابا  مـ ــد  شـ ألجـ

،  دلــف الــى الغرمــه بيــدها أغلــق البــاب مــب خلفــه الثالثينــات مــب عمــر  ،

لكنــه لــم يجــب مكــررت الهــيال عــدت مــرات ؟؟ مــب أنــت  :متحــدثت قائلــه

 أدعــى ولــم أطمــئب ألمــر  بيــدها أجــاب بكــل ع هــر    ،إلــى أب أصــابن  القلــق

 ماكس   :

 مقلت : وما ا تريد ؟؟!  -

ــ  جــاب أم ــد وانك ــاهر  الب ــه الي ــتفح  أجــزاء جهــد  بنظرات ــو ي ــب وه م

اهـــتم ألمــر  بيـــدها  هبــت الـــى المكــاب الـــ   المهــاعديب الجـــدد ، ملــم 
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ــارأخبرتنـــ  االميـــر  بأنهـــا وضـــيت  ــه ، وقمـــت بإحضـ ــد   الملـــف بـ عائـ

ــاب الغرمــه ، ومــور أب وصــلت اليــه هتجهــوم  وأوشــكت علــى متحــه  الــى ب

ــ ــدم ق ــدأ يتق ــوراء وب ــدمي  لل ــم ام ب ــه ل ــر  لكن ــب أم ــزر  م ــا أح ــ    وأن ال

 .  مفترس ينصت ل  مقد بد  وكأنه وحش  

ــه  ــ  وكأن ــدم ال ــو يتق ــف وه ــ  للخل ــ  التراج ــا م ــب ... شــرعت ان ب  م شــر 

 .الخمر ما يكف  لغفلته تلل 

ــى أب  ــطدمالـ ــى أب  اصـ ــدم الـ ــو يتقـ ــازال هـ ــه ..ومـ ــائط الغرمـ ــر  بحـ ظهـ

لكمــه أعادتــه للخلــف عــد  خطــوات لكنــ  اقتــرب منــ  عنــدها قمــت بكلمــه 

 كمه .لواصل التقدم مر  اخر  ولم يهتم ألمر تلل ال

إ داد األمــر إب حتــى  ، لكــب هــ ا لــب يحــدو قــط !!!!..أعــرف مايريــد  

ــا  أو هــوء  ،  ــ  وان ــرب من ــل يقت ــرو  للجهــد ، ظ ــادر  ال ــر مغ ــب االم تطل

ت شـــير  ، ممهـــكا  بخصـــيالعـــاجز  عـــب الحركـــه الـــى أب وضـــ  يـــد  

ــرات  ــد  بنظ ــتفح  جه ــتجميت ي ــدها إه ــد  ، عن ــور  مايري ــوح  بخط ت

ــه أهــقطته أرضــا  ،  ــدم  لكم ــه بق ــا ولكمت ــاب قواي ــى ب ــه مهــرعه ال وتركت

 يبا  بالنهبة ل  .امرا  عصالغرمه ألدلف خارجها ، لقد كاب 

ــ ــت و م ــأخير  متيلل ــى االهــفل هــألتن  االميــر  عــب هــبب ت ر اب هبطــت ال

لـــ  مــ  كرناجـــا  بــإنن  ضـــللت الطريــق عـــد  مــرات ألب تلـــل أول مــر 

مقالـــت مـــا ا ؟!! مهـــرعاب ماصـــححت حـــديث  بـــانن  أقصـــد القصـــر 

ــيبدا  ــى ه ــه ، ومت ــاييس قائل ــا ان ــل قطيته ــر  ش ــ  نظ ــرت ال ــ  منظ اميرت
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بمــا تريــد ..وبيــد متــر  مــب الوقــت أتــ   عملنــا اميرتــ  مأجابتهــا االميــر  

ــا  ــول  انـ ــرد بقبـ ــاييسالـ ــراب ،  وأنـ ــاب أخـ ــى شخصـ ــامه الـ ــب  باألضـ لكـ

،مــإب اب يقلقنــ  أكثــر ، خاصــة  أننــ  أخفيتــه عــب أنــاييس ماحــدو ميــ  كــ

هــيقتل مــاكس هــ ا وهــيود  بنــا جمييــا  الــى الجحــيم ، علــم أهــامه بهــ ا 

ــديب  ــة الميلومــات عــب اليمــل عائ ــا كام ــد أب علمن ــا القصــر بي ــدها تركن بي

 .الى اليربه 

إب كــاب هنــال ومــور أب وصــلنا الــى المنــزل الحــظ أهــامه أمــر  وهــألن  

 .نفيت هياله شي  لكنن  

، لكــب أأمــب أب تمضــ  مترتنــا دوب عوائــق أعلــم أب األمــر هــي داد هــوء  

ــا إضــاء   بمصــ ــاء .. وا دادت كرناج ــد ج ــل ق ــو هــواد  الي ــا ه  بيحها ا، وه

وا دحمـــت شـــوارعها بيامـــة الكرنـــاجييب  الضـــخمه وأضـــوائها الدميئـــه ،

 ال يب تمل  قلوبهم  طيبة االصل وحالو  الييش.

كــاب أهــامه منهكــا  بيــض الشــي  ، حتــى أنــه لــم يخــر   مهــاءلمــ   لــل ا

لمقابلــــة صــــديقه تــــاليب ،  وظلــــت الهــــاعات تمضــــ  الــــى أب هــــدئت 

هــــكانها ، وأطفئــــت مصــــابي  بيــــض المنــــازل الشــــوار  تمامــــا  مــــب 

وبيـــد كثيـــرا  ظـــب الوقـــت ونحـــب بنـــوم أهلهـــا ،  المجـــاور  ممـــا تـــوح  

ــام أ ــاس ،مق ــا الني ــا غلبن ــ  امرن ــاقش م ــس ونتن ــاب نجل ــإغال  الب ــامه ب ه

 لبدء عملنا م  الصبا  ...والنوام  لنخلد م  ليلة نوم هادئه ،تهيئنا 
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ميــه مــور إشــرا  الشــمس وبيــد اب دبــت الحركــه مــ  الــ   اهــتيقظنا 

ــت  ــدها الحظ ــا ،بي ــوار  كرناج ــب ش ــألته ع ــامه ... مه ــر أه إضــطراب ام

ــه اجــاب  ــوم ، الهــبب لكن ــزل الي ــب المن ــب يخــر  م ــيال  ول ــريض قل ــه م بإن

ــا  ــى عملن ــ هب وألول مــر  ال ــاييس  لن ــم خرجــت مــ  ان ــا الفطــور ث متناولن

مــاكس ، ، لكــب النقطــه الهــوداء مــ   لــل هــ  كيــف لــ  اب أتيامــل  مــ  

 .ه  لل الياهر ال   خد  الكثير بوصوله لتلل المكان

متجـر تـاليب لكب مـ  النهايـه لـب أهـتم ألمـر  ،..وهـا نحـب قـد وصـلنا الـى  

ــه  ــئلنا عـــب أهـــامه ماجابتـــه أنـــاييس بإنـ الـــ   حيانـــا عنـــدما رئانـــا وهـ

ــى  ــتنقلنا ال ــ  ه ــل الت ــا تل ــدت وكأنه ــه ب ــت عرب ــدها أت ــيال  ، بي ــريض قل م

ــروب  ــد حضــر أالخ ــا أمــس ، وق ــ  نقلتن ــل الت ــب تل ــال ، مهــ  أصــغر م هن

ــد ــا  ، عنـ ــيطيب أيضـ ــل اليربـــه ، لـ ــا داخـ ــواد  ها دلفنـ ــائق مـــيخر  جـ الهـ

 رحيلنا .بهيفه ميلنا  

داخــل اليربــه حتــى وصــلنا الــى القصــر ، هــو الحــديو الوحيــد ظــل الصــمت 

ــاليف  ــر  ه ــداخل لنجــد األمي ــى ال ــا ال ــم دلفن ــه ث ــب اليرب ــا م ــدها هبطن وعن

ــبيض الوقــت ، وقــد كــاب مــب بالقصــر  تهيــ  نفهــها للخــرو  مــ  ن هــه ل

ــا  ، مأشــارت  ــ   حضــر قــائموب علــى قــدم وه ــى مــاكس ال ــر  ال االمي

، ومــب لنـا ثيــاب اليمــل يحضــر مـور وصــولنا وكأنــه كــاب يترقـب  لــل بــإب 

ــى  ــم ن ق هــم عل ــاكس  المهــامث ــا م ــائق أحضــر لن ــد بضــية دق ــا ، وبي لننهيه

ــالثيــاب  ــار  عــب محمــوال  بــيب يدي قمــي  أبــيض اللــوب مصــمم ه مهــو عب

ــا  ــا  قصــير  لتتوهــط منتصــف خصيصــا  لن القــدم وحــزاء مــب بأهــفله عبئ
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ــوب ــد أهــود الل ــاعدات   أيضــا   الجل ــد  المه ــم أشــارت إح ــه ، ث ــى غرم ال

بالطــابق الثــان  قائلــه : بــإب تلــل هــتكوب لنــا إب تطلــب االمــر مبيتنــا يومــا 

نــا بالموامقــه ثــم امرتنــا بــإب نصــيد متمممــا ، او اهــتراحتنا خــالل اليمــل ، 

 .. نهبط على الفورو اليها لنبدل الثياب 

ــر   ــة اه ــب أربي ــه م ــه مكون ــدناها غرم ــا وج ــا اليه ــور أب دلفن ــه م متراص

ــه  ــدها علــى خــط مهــتقيم واحــد وخزان ــالمالبس مقابلــه لهــم ، عن خاصــه ب

 ثم دلفنا على الفور  لنبدء  اليمل .بدلنا الثياب 

عــامل  الطهــ  ، وعلــى انــاييس اب تهــتم وقــ  االختيــار علــ  ألكــوب مــب 

ــان   ــابق الث ــة الط ــدونات الخاصــه بنظام ــا وحجــر  الم ــب غرمتن ــه م ــا مي لم

 باألمير  .

ــه  بشــوش ، هــييديب  ــادر  األميــر  بوج ــال  منــا بيــد مغ ــدها إنطلــق ك عن

ــه  ــى للغايـ ــ  المطهـ ــ  مـ ــ  الطهـ ــف اوانـ ــدأت بتنظيـ ــ ا ... مبـ ــا هـ بيملنـ

المنــزل الــ   نمكــو بالقصــر الــ   تزيــد مهــاحته  عــب مهــاحة  الخــا  

مقــط تبتهــم كالنــا بــه ، وقــد تقابلــت مــ  انــاييس  ليــد  مــرات اثنــاء عملنــا 

 لألخر  ونمض  م  عملنا.

ــ  وأصــب   ــل االوان ــا ك ــل ونظفن ــا مــب اليم ــى أب إنتهين ــل هــ ا ال إهــتمر ك

ــدها المطهــى  ــل ، عن ــب اليم ــ  م ــى الجمي ــد إنته ــل أخــر وق مجهــز أل  عم

ــا  ــوم ، طالم ــاء الي ــب عن ــإب نهــتري  م ــامالت بالقصــر ب ــد  الي ــا إح امرتن

لنتبــادل جلهــنا  وقــد مـ هب كــل مريــق الــى غرمتـه ،أنهينـا مــا يطلــب منــا ، 
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ــا  ــو ميم ــل االحادي ــول اليم ــدور ح ــاب ي ــم ح ــ ا ، ث ــ  به د  الجمي ي  ــ  ــد ه ، وق

ــرعن ــ اء ماه ــت الغ ــد  وق ــ  ا لني ــر  ، الت ــود  االمي ــل ع ــر  قب ــب ألم ونرت

الطــابق ب رمتهــاغاتــت مــ  انتهائنــا لــه ، وبيــد أب انتهــت منــه صــيدت الــى 

الثالــو ، لتأخــ  قهــطا  مــب الراحــه ثــم امرتنــ  إحــد  المهــاعدات بإعــداد  

ــم  ــور  ث ــى الف ــه عل ــا ، مأعددت ــ  غرمته ــا م ــه له ــر  وتقديم مشــروب االمي

كانـــت تلـــل أول مـــر  أدلـــف الـــى هـــا ، حملتـــه بـــيب يـــدا  قاصـــد  غرمت

ــاق   ــب ب ــف ع ــه يختل ــورد ،وكأن ــار وال ــتأل باألزه ــ   إم ــو ال ــابق الثال الط

ــف  ــا ألدل ــت بابه ــم طرق ــر  ث ــة األمي ــى أب وصــلت غرم ــق القصــر ال طواب

ــ   ــمحت ل ــد أب ه ــا بي ــ لاليه ــدت ل ب ــا وع ــروب بجانبه ــم وضــيت المش ث

 .اخر مر  الى خار  الغرمه 

ــر   ــ  نظ ــى وق ــه حت ــا إب وصــلت الي ــ   م ــلم ال ــى اله ــ  ال شــققت طريق

أعلــى در  الهــلم المــيد  للطــابق  هالمتــه مــب الخشــب موضــوععلــى 

ــا  ــت منه ــ  مهم ــوز الت ــدونات ، والرم ــض الم ــا بي ــوش عليه ــ  ، منق الراب

بإنــه غيــر مهــمو  أل  شخصــا  بالقصــر تجــاوز تلــل الالمتــه اال بــإمر  مــب 

هابطــه الــى الطــابق الثانيــه ، ألنهــى مالــد  مــب االميــر  ، لكنــ  تجاهلتهــا 

 اعمال .

إنهينـــا اليمـــل وقـــد حـــاب وقـــت الرحيـــل متوجهنـــا ومـــ  مـــرور الوقـــت ، 

ــاب ،  ــدل الثي ــا لنب ــى غرمتن ــا  ال ــى جميي ــ هب ال ــفل ، لن ــى االه ــابطيب ال ه

ــت  ــد أت ــ  ق ــه الت ــل اليرب ــر اليم ــ  هــيتولوب أم ــات الالت ــامالت االخري بالي

ــا ، ــدها وقف لحــيب عودتن ــا اليهــا عن ــال  من ــدلف ك ــه لي ــام اليرب ــا  ام ــا جميي ن
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وألكـــوب انـــا االخيـــر  ،  لكـــب قبـــل أب ادلـــف اليهـــا نظـــرت الـــى القصـــر 

ــ ــر  عل ــ  نظ ــر  ، موق ــد ام ــ   عرمتنــا  ىالتفق ــف بنام ــخا  يق ــد االش أح

ــر  ،مهــال   ــد ام ــه ألتفق ــه  منظــرت الي ــه ان ــا أعرم ــل !! أن ــا ا يفي مــاكس ؟ م

ــا ،  ــ  غرمتن ــاهر م ــل الي ــت ، و  ل ــض الوق ــه بي ــر الي ــت النظ ــو ماطل ــم ه ل

ــ ا  ــ  ه ــب قط ــه ، لك ــه للغرم ــ  بدلوم ــد اب يخبرن ــه يري ــه وكأن ــر إتجاه يغي

ــداء ــزل الهــائق  ن ــى المن ــا ال ــدأ رحلتن ــه لنب ــى اليرب  ،.متوجهــت مباشــر   ال

 منــا عمــل كــال  ا داد الحــديو طيلــة الطريــق عــب مــا حــدو بالقصــر ، وعــب 

بإهــتقرار الحيــا  مــ  يــوح  ممــا ، ورئيــت الهــياد  علــى وجــو  األخــريب 

 كرناجا .

 

 

ــ    ــاليب  ال ــر ت ــو متج ــديب حي ــه عائ ــير اليرب ــب ه ــائق م ــية دق ــد بض بي

ييتبــر مثابــة محطــه لنــا كــام يقــال مــ  عالمنــا ، مهبطنــا  منهــا ، ثــم حيينــا 

ــاليب ــ    ت ــى ال ــ هب مينــا ال ــا لي ــر عودتن ــد امــر كــاب ينتظ ــزل ليتفق المن

، مـــا إب وصـــلنا الـــى هنـــال حتـــى متحـــت انـــاييس بـــاب المنـــزل  أهـــامه

 . ب بدهشة ادت الى اتها  حدقة عيناها مما رأتهالتص

قــد أنهكــه المــرض ، ملقــى علــى األرض ماقــد الــوع  ، بوجــه إنــه أهــامه 

ــاب  ــاحب وعين ــأ دادت ضــربات ش ــرض ، م ــواد الم ــا ه ــاب يغطيهم منهمكت

ــدت اب أ ــى ك ــ  حت ــا  صــرف قلب ــه وقمن ــا  الي ــرعنا جميي ــت ، ماه ــا رأي مم



 

 199 

، ثـــم خـــر  تـــاليب مهـــرعا  خـــار  المنـــزل ال بحملـــه الـــى احـــد االهـــر  

ــه عــاد بيــد  ــا نحــاول إماقــة أهــامه ، لكن ــا  أيان ــ هب تارك ــب ي ــى أي ــدر  ال ن

يتبيــه أحــد األشــخا  ، يبــدوا وكأنــه بضــية دقــائق  حــامال  حقيبــه بيــد  ، 

ــا الـــى الغر ــور اب دلفـ ــدأ طبيـــب ، ومـ ــامه ليبـ ــب أهـ ــدنا نحـــب عـ ــه إبتيـ مـ

الطبيــب عملــه الــ   بــدأ بالضــغط علــى منــاطق ميينــه بجهــد أهــامه واخــ  

، لكـــب أرتفـــا  درجــــة حرارتـــه أدت الــــى يتفحصـــه بـــبيض االجهــــز  

إضــطراب الطبيــب نوعــا  مــا ،  وبــدأ يقــرب بيــض المــواد مــب انفــه يحــاول 

قــوم بنقلــه الــى بإحضــار عربــه لنتــاليب إماقتــه لكنــه مشــل بالنهايــه ، مــأمر 

دار الطـــب الخـــا  بـــه ، مـــا داد قلقنـــا عمـــا كـــاب عليـــه ، لكـــب الطبيـــب 

ــاليب  ــى ت ــا أت ــرام ، وهــرعاب م ــى مــا ي ــل شــي  هــيكوب عل ــإب ك ــا ب طمئنن

ــدا  ــا  اليهــا ، وب ــا جميي ــه وقامــا بحمــل أيامــه وبمهــاعدتنا نحــب دلفن باليرب

ــو القصــر ،  ــه حي ــاليب الحرك ــر  ت ــ  ق ــد اب إختب ــه بي ــلنا الي ــ   وص ال

 . لشمس عب أعيب الناظريب وحل الظالما

ــه   ــه  الرائيـ ــابيحها المزخرمـ ــائه بمصـ ــا إضـ ــزداد كرناجـ ــ  تـ ــدها لكـ ، بيـ

وقمنـــا بوضـــيه علـــى احـــد حملنـــا أهـــامه مـــر  اخـــر  داخـــل دار الطـــب 

ــب بــإب نخــر  خارجهــا  ــر  بغرمــه خاصــه ، ثــم امرنــا الطبي ليبــدأ  األه

ــ   ــ   إمتل ــدار ال ــل  بال ــ نا مــا طلــب وجلهــنا علــى احــد االرائ عملــه ، منف

ــمتنا  ــب ، مصـ ــاعد  الطبيـ ــرهم مهـ ــولى امـ ــ   يتـ ــى الـ ــبيض بالمرضـ لـ

ب    .اليومنا الحظ الوقت الى أب تحدثت تاليب قائال  : لقد إصط ح 

 لما ا ؟؟  : مردت اناييس قائله 
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متحــدو تــاليب بــإب الطبيــب كــاب علــى مقربــه مــب متجــر  ملــوال هــ ا لكــاب 

ــت  ــب الوق ــر م ــر الكثي ــب األم ــدها تطل ــ ا وبي ــى ه ــكرته عل ألحضــار  ، مش

ــه رمــض  ــور نفهــه لكن ــدبر ام ــو االخــر لي ــا  باالنصــراف ه ــادر  امرن المغ

 قبل اب يطمئب على أهامه .

ــت  رأهــ  باألهــفل  ــ  هــاصــابه بالشــجب ألمــر أمأمل ــف ل ــم كي ــال اعل مه م

و مــايقلق حــدهــر  حيــات  علــى كرناجــا ومــا ا إب اب احيــا بدونــه ، مهــو 

بيــدها بــدأت بأهــتيراض  كــل مــا  الــى عــالم  ،، ملــب أعــود مــر  أخــر  

إنهــار النفــق ، وعــب الحفــر  التــ  إبتليتنــا وعــب مينــا منــ  أب يحــدو 

ــاب ــ  المق ــيب الت ــا ونيف ــورا وأهله ــرورا  ببلج ــامه ، م ــا ت  أله ــدها كلم أمتق

مــر يومــا  ، وعــب مصــير اليمــه هلكــس والهــيد تشــارل  ، وهــل إهــتطاعا 

ــ  هــفينة االمأب  ــيب  لتصــل ب ــوب اللي ــد ني ــب ي ــاينجــوا م ــا ك ــى كرناج ر ال

ــة  ــ   هــيكوب عــائق وعمل الهــومار الخاصــه بهــا وعــب مــاكس الليــيب ال

 مرض أهامه .. امام  .. يفو  كل ه ا

القـــدر ممـــا أب يغيـــر ال ادر  متـــى هـــينته  كـــل هـــ ا لكـــب البـــد مـــب .. 

يخبئــه لنــا ، يجـــب أب ييــرف باننـــا لــب نتحمـــل كــل هـــ ا ،، بإننــا بشـــر  

ــدار  اب  ــائت اق ــدلف عــاديوب ، ش ــا أب ن ــ  يوم ــم اتوق ــ ا ، مل ــل ه وهــط ك

 الخيال ... رواياتمب مكأنها روايه ، يحدو لنا مانحب به األب

ــى ارض  ــجب عل ــو  الش ــاقط دم ــ  صــخور لتته ــا م ــامر  بقوته ــا ح كرناج

ــاض  ــد مـ ــه قـ ــه بإنـ ــب األرض ميلنـ ــ  القلـ ــائال  وامتلـ ــا  قـ ــ  ياكرناجـ كفـ

ــ ا  ــل ه ــ  ك ــدر ... ويقط ــدل ياق ــرو  واعت ــه وخ ــاب الغرم ــا  ب صــوت إنفت
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ــا   ــا مطمئن ــب منه ــد  لكــب الطبي ــرار  جه ــدلت ح ــه علــى مــايرام واعت بأن

ــ ــه ل ــب اب نترك ــال يج ــا ق ــزم بم ــم الت ــت ، مل ــرعه بيض الوق ونهضــت مه

ــه  ــدلف داخــل الغرم ــاييس لن ــاليب وان ــ  ت ــه يتبين ــد  الي ــامه ق ، موجــدنا اه

ــبيض  ــه بـ ــنته متممـ ــه وأحتضـ ــرعت اليـ ــل ماهـ ــه تلـ ــب غفلتـ ــتفا  مـ إهـ

لــو شــير بهــا أهــامه لوصــفها  الكلمــات بــدمو  األهــى وقلــب يــد  دقــات 

 ،  الهمريةبدقات الحفله 

ــدثنا  ــم تح ــ   ث ــدو بصــوت منقط ــه ، متح ــى حال ــئب عل ــه  لنطم ــا   الي جميي

وعينــاب شــبه مفتوحتــاب بإنــه علــى مــا يــرام وال داعــ  للقلــق مجلهــت انــا 

ــا بإنــه هــييود مــر   وانــاييس بجانبــه بيــدها غــادر تــاليب كمــا قــال واخبرن

 اخر  ليطمئب .

ــد اهــامه  ــزل ،  أمــل ... امهــكت بي ــى المن ــود ال أب يشــفى مــب هــ ا وأب ني

ــب  ــا التيـ ــد انهكنـ ــوف مقـ ــه دلـ ــا ، ليقطيـ ــب بمكاننـ ــاس ونحـ ــا النيـ وغلبنـ

ــه بيـــض  ــر  وميـ ــر  اخـ ــاب الطبيـــب مـ ــ   األعشـ ــه الـ ــاقير الطبيـ واليقـ

اعطاهـــا ألهـــامه ليتناولهـــا ثـــم هـــار بإتجـــا  البـــاب واحكـــم قفلـــه جيـــدا  

هــتم مــب كرناجــا صــحي  قــائال  : ل مــ  جديــه الــى أب تحــدو ميجبنــا لــ لل ،

 ه ا !! 

ــر ــى االخ ــا  ال ــال  من ــر ك ــت ينظ ــبيض الوق ــا مندهشــيب ل ــرات  ..متلجلجن نظ

 م  االجابه وصمتنا جمييا  .نهائيا  متتابيه الى أب مشلنا 
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ــائال  متــى دلفــتم إلينــا  ــاييس ، ؟؟ليتحــدو الطبيــب مــر  اخــر  ق متحــدثت ان

 وهل هنضمب  أمر اباحتنا لل بما تريد ؟؟قائله : 

 لب ابو  ألحد  ه ا وعد من  ب لل . مرد :  نيم ..

...مـــنحب ننتمـــ  الـــى  متحـــدثت أنـــاييس قائلـــه: دلفنـــا منـــ  بضـــية ايـــام 

بلجـــورا ، مصـــمت  الطبيـــب مندهشـــا  نوعـــا  ، مهـــألت ه  : وكيـــف عرمـــت 

ــاب ألب ــا ، مأج ــ  لكرناج ــا ال ننتم ــر   انن ــ  مت ــا ال يمرضــوب م ــل كرناج أه

ايــام بيــد ، الهــبية بية ايــام ، ولــم تمضــ  هــمابيــد الحفلــه الهــمرية لمــد  

ــاب ألب ــ ا ؟! مأج ــا ا ه ــت ولم ــد  ،  مقل ــى أش ــر عل ــوب القم ــام يك ــل االي تل

..متحــدثت انـــاييس منــه مــرض أ  شـــخ  ، وتمنــ  األضــائه المنبيثـــه 

 !!، قائله : لكب ه ا غير كاف  

ــوس ،  ــى الجل ــام بمهــاعدته عل ــم ق ــامه ث ــى أه ــا  ال ــب متجه ــنهض الطبي م

متيجبنــا مــب  لــل ، حتــى هــأله اهــامه مــا ا تفيــل ؟ ، لكنــه لــم يجــب وقــام 

نكشــف ظهــر  ثــم تحــدو قــائال  وهــ ا يكفــ  ، منظــرت يثيــاب أهــامه لبرمــ  

ــت و  ــم هب ــا ث ــة عيناه ــر باتهــا  حدق ــت النظ ــاييس واطال ــقاان ه واتجهــت ف

ــ ــا مل ــا أن ــو  ام ــا نح ــى م ــ  نظــر  عل ــيهم ليق ــدو ماهــرت ال ــا يح م ار  م

ــه ظهــر اهــامه ..  ــدهش أيضــا  !! إن ــوزي ــب الرم ــر م ــه الكثي  مرهــوما  علي

الرهـــومات اليجيبـــه بطريقـــه ميينـــه ، متحـــدثت قائلـــه : ماهـــ ا !!؟  ،   و 

ملـم يجــب أحـد الــى اب هـئل أهــامه هــو األخـر قــائال  مـا ا يوجــد ؟؟ مأجابــه 

ــب  ــد لك ــا يري ــل م ــب بك ــد لبضــية ظالطبي ــق الوحي ــ  الرمي ــه ه ــت الدهش ل

تغيــرت ميهــا اهــارير وجوهنــا ، الــى اب اهــامه لــم يكتفــ  بإجابــة ،  دقــائق



 

 203 

رهـــم مـــا يوجـــد الطبيـــب ، وامرنـــ  بـــإب أحضـــر ورقـــه وقلـــم واحـــاول 

بظهـــر  ، موامقتـــه علـــى الفـــور  وبيـــد بضـــية دقـــائق إنتهيـــت منهـــا ثـــم 

ــكل  ــاوية الش ــمه بيض ــب ره ــار  ع ــدها عب ــه ، ليج ــا ل ــر  أعطيته ــا الكثي به

تبـــدوا علـــى اطرامهـــا ، يتوهـــطهم رهـــمه أصـــغر حجمـــا  ، مـــب الرمـــوز 

ــا  مــا ، لكــب وكانهــا  لــم نفهــم مــاه  ، ومــ  النهايــه وبيــد اب تحهــب لمكان

ــى  ــق اهــامه عل ــل ، موام ــالخرو  أب اراد  ل ــب ب ــر  الطبي ــامه ام ــال أه ح

ــده ــور بي ــة  االف ــد  مالبه ــيئا  وارت ــدو ش ــم يح ــه  ل ــا  وكأن ــب واقف ــب ه م

ــه انــا وأنــاييس ، لنــدلف الــى  ــار  الــدار وتبيت ــدمنا الــى خ ــد ثــم تق جدي

 اليود  الى المنزل .إحد  اليربات أمريب صاحبها بشق طريق 

المهــتوطنه علــى ظهــر  أكتثــرت األهــئله حــول تلــل الرمــوز والرهــوم 

الـــى اب وصـــلنا للمنـــزل ، عنـــدها االجابـــه ، خالفتنـــا اهـــامه ، لكـــب لقـــد 

ــر   ــى األه ــا ال ــة  إتجهن ــى بليل ــبا  ، لنحظ ــ  الص ــتيد ليملنــا م ــوم ونه ن

ــاركيب  ــ  ت ــام الرهــمه الت ــب اهــامه ام ــه بجان ــب رهــمتها ل المصــبا  ممي

 النظر بها ، على امل اب يكتشف امرها .

 

...وهــا نحــب مـــ  الصــبا  تـــاركيب اهــامه مجــددا    اهبـــيب الــى اليمـــل 

الــ   وصــلنا اليــه مــ  الميــاد المحــدد ،عنــدها دلفنــا الــى الغرمــه وتــ كرت 

ــر  ــت اليــاهر ام ــرمه ، متفحص ــل الش ــ  تل ــس م ــة ام ــف ليل ــ   كــاب يق ال

ــال  ــاب هن ــد أاجزائهــا الجــد إب ك ــب الب ــه هــابقا  لك ــت علي ــا كان خــتالف عم

 ولم يترل اثر.اتقب مب التهلل تلل المر  وانه 
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وتمــر الهــاعات واحــد  تلــو األخــر  ، الــى أب  ا عملنــا نوهــرعاب مــا بــدأ

ــر  الــى غرمتهــا ،حــاب الوقــت الــ    ــيد ميــه بمشــروب االمي وعنــد  أص

ــوت  ــرخت بصـ ــدها صـ ــددا عنـ ــ  مجـ ــاكس طريقـ ــرض  مـ ــودت  ، إعتـ عـ

جمــيالت قــائال  : أنتــ  مــب عنــ  ويتركنــ  لكنــه تحــدو  يبتيــدمهــمو  اب 

ــا تطلـــب األمـــر مـــب تضـــحيه ، ــدها  كرناجـــا ولـــب اتركـــل الحـــد مهمـ عنـ

ــه  صــفيته  ــى وجه ــدود عل ــم الح ــه حط ــات ،لكن ــبيض االهان ــه ب ــ  متمم م

ــا   ــ  أرض ــى اب اوقين ــه ال ــة ل ــ  كفريه ــنقض عل ــه ي ــإ ا ب ــر  ، م ــل الم تل

ــت  ــد  وتيال ــه النج ــد  اصــوات  طالب ــمين  اح ــم يه ــزال الملكــب ل ــألني ر م

 .وخلو  مب اليمال نهائيا  

ميهــا اب امنيــه مــب مــا يريــد إهــتمرت مقاومــات  لــه عــد  دقــائق ، حاولــت 

ــه ،  ــالطب  الوصــول الي ــا  ، وب ــه إي ــه تارك ــ  النهاي ــت م ــى نجح ــه ال هابط

ــت  ــ  دلف ــا الت ــى  غرمتن ــان  متجهــه ال ــابق الث ــا ، الط ــإغال  بابه ــت ب وقم

الــدم  بــ  ؟ لمــا وصــلنا لــه مــب تــدهور مــ  حياتنــا ، وهــالت وقــد اشــتد 

اب جلهــت خلــف الــى  بــ   دمــوع  مجــددا  ، كلمــا تــ كرت مــا حــاول  ميلــه

ر  البــاب مــر  طــ  حتــى شــارد  مــ  أمكــار  ، ، الــرأس البــاب منكهــة 

ــ  اليمــل  و أخــر  ألمتحــه  ــ  صــديقات  م ــدلف ال ــاييس هــا ي ــنهم ان مــب بي

 الراحه.قد حاب وقت 

، بنظـــرات أنـــاييس تغيـــر حـــالت  واطالـــت النظـــر مـــ  عينـــا   الحظـــت  

ــ   ــف م ــم تك ــا ل ــى أنه ــبيض ، ال ــى بيضــنا ال ــا ال ــا نظرن ــا كلم ــا أن تفاديته

إب كــاب هنــال امــرا  مــا ، النهايــه حتــى أتــت وجلهــت بجــانب  ، ثــم هــألت 
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ــر  ،  ــدمو  امـ ــفت الـ ــد كشـ ــدو مقـ ــ  ماحـ ــ ب وأخفـ ــتط  أب اكـ ــم اهـ ملـ

ــا ، لتحتضــنن   ــا تحتضــب األم إبنته ــر  ، كم ــر  اخ ــيال م ــادت اله ــم أع ث

ــم أخ ــيال  ث ــر  متنحنحــت قل ــه االول لألمي ــوم المقابل ــ  ي ــا حــدو من ــا بم برته

ــردت  ــا ، وش ــ  الصــاعقه عليه ــات  وق ــت الكلم ــه ، وقي ــل اللحظ ــى تل وحت

ــيال  بيــد أب تغيــرت أهــارير  ــد : وجههــا لمــا قلــت ، ثــم تحــدثت قائلــه قل الب

أب نخبـــر األميـــر  وأب يكـــف  لـــل اليـــاهر عـــب مضـــايقاته تلـــل ، علينـــا 

ــم  ــب أب تيل ــ لل ، يج ــب ــد خ ــه يوج ــر وكــادت اب تقــف أن ــ  القص ائنوب م

مــب أب لتتجــه الــى االميــر  ماعترضــت طريقهــا ومنيتهــا مــب  لــل ، تجنبــا  

ــا ،  ــرض يكشــف أمرن ــب أب نتي ــا  م ــب ألهــئلة وخوم ــر  عــب نهــبنا م األمي

مصـــمتت قلـــيال  وكأنهـــا علمـــت عـــب األجابـــه ،  يجـــزنأو أ  شـــي  عنـــا و 

ــى صــواب  ــأنن  عل ــل ب ــم أهــامه بك ــم تحــدثت بغضــب : إ ب يجــب أب ييل ث

هــ ا !! مصــرخت مــ  وجههــا !! صــرخه لفتــت إنتبــا  مــب مينــا بالغرمــه ، 

لهـــرير مـــر  أخـــر  ، قائلـــه : إب علـــم لائـــد  بهـــا بينـــف ع جـــ بتهاثـــم 

 . أهامه به ا الشل وأنه هيقتله وهيود  بنا جمييا  الى الهالل

ــدر   ــ  الق ــو  ..وأترك ــا ه ــر يمضــ  كم ــ  األم ــى أترك ــا   زهــر يلق ــا الق كم

ــا إال  ــنحب مـ ــابقا  ، مـ ــتحكم هـ ــا تـ ــا كمـ ــدر بنـ ــتحكم القـ ــاديوب يـ ــاس عـ إنـ

 .الجومانج  م  العبيها 

 

ــد  ــوم  وق ــل الي ــا   ل ــاب اليمــل عادي ــد ك ــد  هــاعات مق ــه لي ــ  الغرم ــا م ظللن

انتهينــا منـــه مبكـــرا  ، الـــى أب حـــاب وقـــت الرحيـــل عنـــدها بـــدلنا الثيـــاب 
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ــدها  ــه ، عنـ ــى اليربـ ــيد الـ ــفل لتصـ ــى األهـ ــيب الـ ــه ، دالفـ ــاركيب الغرمـ تـ

وتــأخرت انــاييس قلــيال   صــيدت انــا مــ  البدايــه عكــس اليــوم الهــابق 

ــة أمــس ، لتــر  أب كــاب ه ــا  مثلمــا أخبرتهــا بمــا حــدو ليل ــال امــرا  عجيب ن

ثــم صــيدت هامهــه الــ  بيــد اب تيــالى أصــوات اليــامالت باليربــه ، بإنهــا 

ــا   ــه متوجه ــدأ الهــائق بشــق طريق ــم ب ــد  ، ث ــد لمكي ــه يي ــد وأن ــر  الب ــم ت  ل

ــه  ــم وصــلنا الي ــاليب ، ث ــر ت ــو متج ــه  حي ــب اليرب ــبط م ــت لنه ــرور الوق بم

 متجهيب الى المنزل .
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 أناييس                            

ــورا ،  ــادر  بلجـ ــد مغـ ــر بيـ ــا األول واألخيـ ــ  ملجئنـ ــا هـ ــبحت كرناجـ أصـ

ــو  ــاليف هـ ــر  هـ ــر األميـ ــا بقصـ ــب  عملنـ ــى  واصـ ــولنا علـ ــدر حصـ مصـ

الحصـــول  الهـــومارال   بدونـــه لـــب تهـــدا الحيـــا  مينـــا ، كنـــت أظـــب أب

ــ   ــد أب أخبرتن ــب بي ــه لك ــا الراحــه والرماهي ــه  هــيجلب لن ــا بيهــاب علي بم

ــت أب  ــا علم ــدو ميه ــوديح ــا إال  النق ــل م ــب تل ــى جوان ــوش عل ــض النق بي

 األورا  .

ــو  ــ ال الي ــور أب إن ــه امــام متجــر م م ــا مــب اليرب ــدأنا الهــير هبطن ــاليب وب ت

ينطــو   مــاكسالــى المنــزل وقــ  نظــر  خلــف اليربــه ألجــد   لــل اليــاهر 

، عنـــدها كـــاب يتتبـــ  اليربـــه لييـــرف مكـــاب هـــكننا  !! جـــواد  الخـــا  

ــنحت  ــى هـ ــرت حتـ ــهإنتظـ ــ  الفرصـ ــول   ، لـ ــب حـ ــق مـ ــ  الطريـ وتهيـ

مأمهــكت بيــد بيهــاب مهــرعه الــى أحــد الشــوار  الصــغير  التــ  مـــب 

ــا  ــد  ميهـــا الصـــيب اب يهـــير خلفنـ بـــنفس هـــرعته ، ملفظـــت بيهـــاب بيـ

ــد مي ــا أري ــه لفهــم م ــد أب أهــئله متلهف ــه بي ــ  النهاي ــى أب  تحــدثت م ــه ال ل

غصــنا مــ  احــد الشــوار  قائلــه ، إنــه يتتبينــا !!، ماتهــيت حدقــة عيناهــا 

ــا أقصــد ــت م ــا علم ــض   وكأنه ــار  شــققنا بي ــب انظ ــا ع ــد أب اختفين ، وبي

ــدنا  ــزل ، موج ــى المن ــمس ال ــروب الش ــ  غ ــه م ــ  النهاي ــل م ــر  لنص الط
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ــه ، ي ــام الطاولـ ــل أمـ ــد االرائـ ــى أحـ ــامه يجلـــس علـ ــ  أهـ ــر مـ ــب النظـ ميـ

 الرهمه الى نقلتها بيهاب مب على ظهر  .

 ..إمتلئتا بالدمو  ،  عندها جلهنا بجانبه بوجه شاحب وعيناب 

ــا   ــا الحي ــى أ ، وتجــرلقــد أنهكتن ــا ..وأصــبحت المييشــه اليــاهروب عل ا يتن

 صيبه االهتقرار ..

ــام بطــ   ــظ بكلمــه واحــد  ، ق ــم نلف ــب اهــامه ول ــيال  بجان بيــد أب جلهــنا قل

ــ  ــه ووضــيها م ــا أب  الورق ــه هيكشــف امرن ــت ان ــه الخاصــه ، ميرم حقيبت

ــم تقــل بإنــل هــت هب مــ   ــه : أل ــه قائل ــى هــ ا الحــال متحــدثت إلي ظللنــا عل

بــإب اليــم ترلــز : إ ب ؟؟ مــرد قــائال  تنتظــر مــا ا تــاليب لمقابلــة ألهــيد ترلــز 

مــ  أمــر حريــق مخزنــه ليــد  أيــام مقــد اخبــر  تــاليب بــ لل ومــور منشــغل 

ــه ، بيــدها حــل الصــمت اب ينتهــ ــه  هــن هب الي ــبيض الوقــت ،   من ــى ل ال

ــال خطــب   كــاب  ممــااب الحــظ اهــامه امــر بيهــاب متحــدو اليــه إب كــاب هن

ــ   عليهــا اال ــدهور أب تنف ــ  حزنهــا هــو ت ــإب الهــبب م ــت ب ــل هــ ا وتيلل ك

ــى  ــا أهــامه عل ــود  موامقه ــبيل للي ــة ه ــدم ميرم ــورا وع ــ  بلج المييشــه م

لليــود  هــ ا وتمــم بــبيض األحاديــو حــول ماقالــت ، تــوح  بمــد  أشــتياقه 

ــام ،  ــا حيــو ين ،، ومــ  مــرور الوقــت شــيرنا بنيــاس شــديد ماتجــه كــال  من

  ن هب الىواحد  تلو األخر  ، ل وتمر الهاعات

ــام  ــى تمـــر األيـ ــبا  ، حتـ ــل صـ ــا مـــ  كـ ــل عملنـ ــا  وراء يـــوم ، لتتصـ يومـ

ــايقات  ــا للمضـ ــرض ميهـ ــبو  ، نتيـ ــبو  وراء اهـ ــط أهـ ــابي  !! مقـ باألهـ
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ــا  نوعــا  ــى أب اصــب  االمــر مالوم ــار  أخــر  ال ــار  ، وللتيــب واالنهــال ت ت

ــ ــد إ داد ام ــال  وق ــ  إحــد  اللي ــب حــديو أهــامه م ــل هــ ا م ، ليضــطرب ك

نكس الرأس قائال   االمر هوء    :وهو م 

 

ــى هــ ا الحــال   …  ــام مضــت ونحــب عل ــا  ؟؟ال أدر  كــم مــب األي ــا لكنن كن

ــ   ــر  الت ــ  اوام ــا ، شــخ  يهــتطي  تنفي ــى مهــاعد  شخصــا  م ــا  ال نحت

ــه  ــهتهــيدنا بثق ــه وباحترامي ــا دقيق ــرف أنن ــدر أب تي ــل ياق ــاب يجــب علي ، ك

تنقلــب دنيانــا رأهــا  علــى أب يومــا  . لــم أتوقــ  .لــب نتحمــل اكثــر مــب هــ ا 

، عهــى أب نكــوب مــ  كــاب يجــب أب نيــرف قيمــة اليقــل والتفكيــر  عقــب ،

 مكانا  أمضل مب ه ا ، 

ــم نظــر  ــائال  :ث ــاب  ق ــدم   وتت ــا  بال ــد اغرورقــت عين  مــ  وجــه بيهــاب وق

ــل هــ ا  ــم نفي ــا ل ــتطي  إنقــا  األب  ليتن ــيفاء وال نه ــى نحــب ض ــا مت ادركن

ــال أنفهــنا  ــل ، يجــب أب يكــوب هن ــى كرناجــا تل مــنحب ال نهــاو  شــيئا  عل

ــي   ــه يمل ــدثا  بوج ــا  متح ــب واقف ــم ه ــدو ،، ث ــا يح ــل م ــف لك ــاس موق الحم

 ، ثـــم خـــر  إال إ ا عثـــرت علـــى مخـــر   وتتـــاب  : لـــب تغمـــض أجفـــان  

ــزل و  ــادرا  للمن ــا  مغ ــاليب  متجه ــر ت ــى متج ــظ ال ــم نلف ــاب مل ــا وبيه ــا أن ، أم

مقمنــا علـــى الفـــور متجهـــيب الـــى النيـــاس واحـــد  الـــى أب غلبنـــا بكلمــه 

ونهــتيقظ الوحيــد مــ  كرناجــا.  هــو هــبيل الراحــه الغرمــه ،، ليصــب  النــوم

ــل  ــاب اليم ــوم ك ــل الي ــ   ل ــد ، م ــب جدي ــا م ــى عملن ــ هب إل ــ  الصــبا  لن م
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قـــائم علـــى قـــدم وهـــا  وكـــاب هنـــال الكثيـــر مـــب األعمـــال يجـــب علينـــا 

الثانيــة لنــا ، رغــم كــل هــ ا مأنــا ، و لــل ألقتــراب الليلــه الهــمريه إنهائهــا 

مــ   لــل األمــر إلــى لــم أر   لــل اليــاهر ..مــاكس .. متحــدثت الــى بيهــاب 

ــم  ممنــ  ا أجابــت قائلــه : ليلــه يــدبر ألمــر مــا ؟!أنهــ أب عملنــا هنــا وهــو ل

ــا يتــأخر مثــل اليــوم مقــط عنــدما نــأت  نجــد  امامنــا مباشــر   .. لكننــا قطين

 الحديو لقدوم االمير  ، كاب علينا االنتبا  ليملنا اكثر .

ــى اشــدها  وبيــد هــاعات .. إنتصــفت ميهــا الظهيــر  واصــبحت الشــمس عل

ــر  ت ــه : ، هــميت األمي ــامليب قائل ــى أحــد الي ــا تحــدو ال ــاكس ؟؟ ام ــب م أي

ــيب  ــا تيي ــولى االمــرزال نــائم كــل هــ ا ؟؟ يجــب علي  الشــخ  المناهــب ليت

 بدال منه ، 

 قائال  : اليامل مهتشاطة الغضب منه ، مرد عليها كانت 

علـــى الشـــرو  ، الشـــمس حتـــى اوشـــكت  القصـــر بإنـــه لـــم يـــأت  الـــى -

مــا داد غضــبها اكثــر مــأكثر ثــم امرتــه بأيقاظــه ليتبيهــا الــى غرمتهــا علــى 

 الفور ، 

مشـــققت طريقـــ  انـــا لغرمـــة مـــاكس ليوقظـــة أمـــا طريقـــه مشـــق اليامـــل 

 ..ألخبر بيهاب ب لل أعلم أنها  منشغلة البال حيال ه ا 

ــور اب  ــ لل م ــت إليهــا وأخبرتهــا ب ــت دلف ــا تيلل ــى انه ــيال  إل ــت قل ..إندهش

ــه  ــب ن :قائل ــدما شــغل ــط عن ــه وشــأنه مق ــر  ، دعي ــا ألم ــر ل بالن ــوب االم يك

 ه :خاصا بنا عندها لب نتركه وشأنه مرددت أنا قائل
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ــيس  ــل األمــر ل ــب  ل ــا  لك ــأخر  مطمئن ــى القصــر يت ــى وحضــور  ال ــ  مت ، من

 له ا الحد ، ال بد وأب م  األمر حيله هتنكشف يوما ما ... 
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 أهامه        

ــ  منتصــف حياتــه ، إ ا  ــا  الفــرد م ــ  حي ــة تــأت  لتنه ــا  مرص ــال دوم هن

 إهتهلم لها هتقض  عليه ، 

خروجــ  مــب المنــزل عازمــا   مــورتتكــرر  بــداخل  كانــت تلــل اليبــارات 

ــا  للخــرو  ،   ــى عــدم عــودت  إال  بإكتشــام  طريق ــر عل ــدها األم رت  بي هــ 

ال  أب يكــوب مــازال هنــال ، الــى أب وصــلت اليــه كــاب آمــ  الــى متجــر تــاليب 

ــائال   ــه ق ــدثت إلي ــم تح ــات ث ــبيض الكلم ــان  ب ــل ، محي ــل الرحي ــى وش : عل

ــة  ــد مقابل ــز األب ، أري ــيد ترل ــب اله ــم يج ــاتوقف الي ــ  م ــل ل ــه اب يكم علي

ــه ،   ــرم عن ــز ني ــيد ترل ــل لله ــوم المفض ــو الي ــوم ه ــاليب بــإب : الي ــرد ت م

ــا ي   ــا  م ــه ليتهــاموغالب د  ل ــ  ــب ي ــائال  : ل ــا ق ــرددت أن ــه ، م ــ  اصــدقائه مي ر م

 إليه ...نأخ  كثيرا  مب وقته ، مقط هيا دلن  

ــرار   ــ  إص ــق وم ــققنا وام ــر  وش ــق متج ــدها أغل ــ ا .. بي ــى ه ــاليب عل ت

ــز. ــيد ترلـ ــديب الهـ ــا قاصـ ــازل كرناجـ ــط منـ ــا وهـ ــة طريقنـ ــدثنا طيلـ . تحـ

ــول  ــئله ح ــب األه ــر م ــاليب الكثي ــألن  ت ــ  وه ــدور برأه ــب ماي ــق ع الطري

ــر مــب االهتفهــارات  ــا .. والكثي ــى هن عــالم  والطريقــه التــ  اتيــت بهــا ال

 الى اب وصلنا م  النهايه لمنزل الهيد ترلز. 
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إنــ ال مــ  منــزل اليــم نيــرم ، اشــار لــ  تــاليب بيــد  الــى المنــزل كمــا ميــل 

ــه مباشــر   :  ــا إلي ــم إتجهن ــم ث ــاب ث ــاليب مــب الب ــرب ت ــور اب وصــلنا إقت وم

ــديق   ــا  ياصـ ــا اخشـ ــ ا مـ ــائال  : هـ ــر  قـ ــر  دوب اب يطـ ــر  اخـ ــاد مـ عـ

بطريقــه صــحيحه ، الخمــر تتطــاير مــب المنــزل .. أأمــل أب يجيبــل مرائحــة 

ثـم عـاد مــر  أخـر  الـى البــاب وقـام بــالطر  عـد  طرقـات حتــى مـت  أحــد 

تحــدو تــاليب إليــه حــديثا  الشــباب يبــدو وكأنــه مــ  الثالثينــات مــب عمــر  م

ــم أهــم  ــه شــي  قصــيرا  ل ــم من ــدلوف ، ث ــا بال ــد عــب هــم  لن ــد أب ابتي بي

ــد   ــار بي ــدنا البــاب واش ــزل ، موج ــى المن ــاليب ال ــت انــا وت ــدها دلف ... عن

الهــيد ترلــز .. يجلــس علــى اريكــه امــام طاولــه تراصــت عليهــا الكثيــر مــب 

ــدما رئيتهــا محكمــة زجاجــات الخمــر ،  ــيال  عن ــت قل ــا هــ  إطمئنن ــل كم القف

ــه لــم يتنــاول  ــت أن ــوا  اليقليــه ، محيانــا ثــم  منهــا .. علم ــد وبكامــل ق بي

ــد  ــه بي ــم اعرم ــ   ل ــر ال ــد اب احضــر الشــاب األخ ــالجلوس بي ــا ب ــار لن اش

ــأرا ــا وأصــب  ئ ــب حولن ــه والمصــابي  م ــام الطاول ــا  ام ــا مجلهــنا جميي ل لن

ــا  ــا  م ــا  نوع ــالجــو دامئ ــاليب  للحــديو ، ماشــتبل الهــيد  ومهي ــ  ت ــز م ترل

ــت  ــنهم وتيال ــو بي ــ  بيــض االحادي ــى م ــيب الحــيب واآلخــر  ال ضــحكاتهم ب

،  ثــم نظــر تــاليب إلــ  واعطــان  اشــار  بيــد  بأنــه أب انهــوا حــديثهما 

، مبــدأ حديثــه قـــائال  : هــيد ترلــز!! هـــ ا هــيبدأ الحــديو ميمــا يخصـــن  

يمكــو بجانــب منــزل أخيــل الهــيد نيــرم ، لــم يخبــر  صــديق  أهــامه ، 

ترلــز إب علــم بمييشــت  مــ  منــزل اخيــه ، مر الصــحي  لتجنــب أهــئلة بــاال

ــأنن  اريــد مهــاعدته مــ  بيــض األمــور  ثــم انهــى التيريفــات عنــ  قــائال  ب

.. 
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ــم  ــ ا ، ث ــى ه ــز عل ــيد ترل ــق اله ــدت اب موام ــديث  ، مك ــدأ ح ــ  ألب أشــار إل

ــل الشــاب متــدبرا  امــر  وقــد تهــرب ــدو الــى اننــ  نظــرت الــى  ل ت اتح

إب علــم الكثيــر بامرنــا ..منظــرت اليــه ثــم صــمت ل ، بــداخل  بيــض الشــكو 

ــداخل  ،  ــدور ب ــا أقصــد  ومــا ي ــم م ــد عل ــز ق ــ، وكــأب الهــيد ترل أمر هــ ا م

ليلــة االهــبو  القــادم ، اللــل ت وأنــه هــيتم تيــويضالشــاب باألنصــراف 

عنــدها نظــر إلــ  الشــاب وكــأب الشــكول تهــربت داخلــه ألمــر  ، الــى انــه 

تغيـــر مشـــاعر  بطــر  علـــى الطاولـــه بيديــه ممـــا يــوح  ، مــ  النهايـــه 

إتجــاه  وهــب واقفــا  حتــى دلــف خــار  المنــزل ، متتــاب  الهــيد ترلــز بيــد 

 لفور!..مغادر  الشاب : بأب ال أهتم ألمر  وأب أبدأ  الحديو على ا

تــوح  بإهتمــام كــال  منــا  تكمــا ميــل هــو ، نظــرامأمينــت النظــر مــ  عينيــه 

 أمال  أب اجد ما اريد  م  النهايه ثم بدأت حديث  قائال  : ر خألمر اال

..أنتمـــ  لـــدول أخبـــرل تـــاليب ياهـــيد  مأنـــا ادعـــى أهـــامه مهمـــ  كمـــا 

ــة ،  ــى عــالم اخــر عكــس عــالمكم هــ ا اليروب ــودال ــه قي ــا اليوجــد ب  ،عالمن

ــ ــط أن ــا تمق ــر م ــم ح ــم  تضــر ، ل ــت  ث ــا انتقل ــدور حوله ــر  وماي ــى الحف ال

الهــيد نيــرم تمامــا  ، بيــدها أخبرتــه   مــ باألنتقــال الــى بلجــورا ، كمــا ميلــت  

ــو قصــر  ــ   يوجــد مــ  قب ــا وال ــى هن ــا ال ــ   قادن ــأمر الطريــق الهــر  ال ب

وقــت طويــل هــردت ميــه كــل مــا حــدو ميــ  ومــا قالــه لــ  نيــوب ، وبيــد 

 .أخيه نيرم ، وما توقفنا عند 

ــ  بيــض  ــاردا  م ــى األرض ش ــاظر ال ــت وظــل ن ــبيض الوق ــز ل ــمت ترل ص

ــ  ر ــم رم ــبيض الوقــت ث ــار  ل ــه يخبــ  أمك ــ  عينــا  وكأن ــاظرا  م أهــه ن
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بفــر  أصــاب  وبــدأ ، طها أنــا مــب حــديث  ميــه تبداخلــه خبايــا كثيــر  إهتشــ

منـــ  قـــديم يـــد  مـــ  بيضـــها الـــبيض ، ثـــم تنحـــن  وبـــدأ حديثـــه قـــائال  : 

كـــاب الكرانجـــه القـــدام الزمـــاب يـــا اهـــامه لـــم يكـــب هنـــال كرناجـــا تلـــل 

ــورا  ــت بلج ــا ، كان ــب نوعه ــد  م ــ  ارض الصــفات ، أرض مري ــوب م يييش

ــا   ــار  الحي وبصــفاتها أصــبحت أشــد مالئمــة  لليــيش عليهــا ، تلــل هــ  من

ــب بيــد  التغيــر الحــادو مــ  تاريخهــا وإضــطهادها مــب قبــل كبارهــا ، لك

ا وعمروهــبقيــت علــى هــ ا الحــال ، وقــدم الفــاروب منهــا الــى كرناجــا تلــل 

الهــجب كمــا تــر  ، لكــب يحكمنــا الئحــة واهــتوطنوا ميهــا ، حتــى أصــبحت 

 البواب  ،ممب تقود  قدما  اليه لب ييود الى هنا مر  أخر  . 

ــد أب أعــرف مــا بيــد  ــائال  : إ ب أري ــا ق ــه أن ــيال مقاطيت الهــجب ..مصــمت قل

ــ ا  ــه لكــب عــدن  أب يظــل ه ــد ميرمت ــا تري ــل ، م ــال حهــنا  هــأرو  ل ــم ق ث

،.. موعدتــه بــ لل ثـم تتــاب  هــو ، بـإب الهــجب هــ ا ق ب لـل  األمـر مخبــ  مــب

هـــو عبـــار  عـــب أرض مثلهـــا مثـــل كرناجـــا وبلجـــورا ... أرض يحكمهـــا 

ــوائ  ... ــا ،  عـــد   لـ ــير الحيـــا  عليهـ ــوائ  هـــ  التـــ  تحـــدد هـ تلـــل اللـ

 ، مقاطيته أنا قائال   :  أ  مارد ه ا ؟؟!  المارديحكمها 

ق عليـه الـى الهـجب لكـب القواعـد لـم تطبـأمـراد مـب  هبـوا  مرد : هو أحـد  

ــى هــ  ــدم  عمــر  عل ــا   ، ولق ــتحكم به ــى ال ــدر  عل ــه الق األرض ، أصــب  ل

ــد  ــا وقـ ــمتت أنـ ــد، مصـ ــم أحـ ــه ال يظلـ ــها لكنـ ــئله وبأشخاصـ إ دادت األهـ

 بداخل  ،
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ــف  ــم أب كي ــه : أعل ــز حديث ــل ترل ــ ا .. ماكم ــل ه ــدو ك ــد إزداد يح ــر ق األم

ــ ــا ب ــداخلل لكنــ  هــأجيب عــب كــل م ــا بوهــي  هــوء  ب داخلل ، وهــأميل م

 وتتاب  قائال  : تلل االرض يا اهامه ه ليودتل الى عالمل ، 

ــد   ــل األب ــروب أرض اللي ــكانها ال ي ــا وه ــمس به ــدب الش ، ارض ال ت

ــا  يييشــوب النهــار مقــط  ــر متوقيــه مــب  حي ــه ، غي مضــائه بإضــائات هائل

ال يوجــد بهــا مخــار  ، وال أ  طريــق هــو  الطريــق الــ   ييلــو  ايــا  منــا 

ميهــا ..وإهــتمر حــديثنا لهــاعات عديــد  ، علمــت قصــر االميــر  هــاليف ، 

كــل شــي  عــب مــا بيــد الهــجب البــواب  هــ ا ، واختــتم الهــيد ترلــز حديثــه 

ــا البقــاء هنــا حتــى تتضــ  بــأب  لــل الهــجب لــب يفيــدن  مــ   شــي  ، وعلي

متت  لـــبيض الوقـــت حتـــى تحـــدو تـــاليب الول خيـــوط الحيـــا  أكثـــر ، مصـــ

قـــائال  : هـــتظل مينـــا يـــا أهـــامه ممـــب االب وصـــاعدا  مـــر  منـــ  هـــاعات 

ــل ــو  وعلي ــل حق ــا .ل ــراد كرناج ــب أم ــردا  م ــات  هتصــب  م ــب ال واجب ، لك

ــائال  : وهــوف  ــز ق ــه اليــم ترل ــل ، مقاطي ــديق  مــنحب بجانب ــا ص ــر ي تزع

ــامال   ــدا  ، هـــأعينل عـ ــة غـ  مـــ  مخزنـــ  تحصـــل علـــى وظيفتـــل بيـــد ليلـ

الخـــا  ، مقـــد هيئتـــه بيـــد الحرائـــق الناشـــبه بـــه وهـــو األب علـــى اشـــد 

ــوم ،  ــه عمــالت مــب الهــومار لكــل ي ــل ثالث ــل مقاب ولتحظــ  االهــتيداد و ل

ــد  ــ  حــديثهم ، وق ــتم الجمي ــد عــب الهــجب هــ ا ، واخت ياصــديق  بحــظ  بيي

ــل  ــى البــزول بيــد أب اخــ  الحــديو اللي تــأخر الوقــت وأوشــكت الشــمس عل

هبيــت  واقفــا  وقــد شــكرت الهــيد ترلــز علــى مــا ميلــه ميــ  ، ، ثــم  بأكملــه
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علـــى إضـــاعت   اعتـــ ار وتممـــت بـــبيض الكلمـــات التـــ  تـــوح  بمـــد  

 لههرته تلل .

ــد أب اخبرز  ــر بيـ ــو األخـ ــاليب هـ ــم وقـــف تـ ــل قاثـ ــيد بالرحيـ ــا الهـ ــنـ ديب صـ

ــا  ــزل منازلن ــاب المن ــاليب ب ــت  ت ــور أب م ــف خارجــه مهــرعا   . وم ــى دل حت

متبيته أنـا لكنـه توقـف بيـد بضـية خطـوات مهـألته عـب الهـبب لكنـه أنكـر 

ــب هــيال  ، ــر م ــه يف ــات وكأن ــبيض الكلم ــتيلال  ب ــيئا   م ــه رأ  ش ــت أن عمل

شــققنا طريقنـــا لكــب مــ  النهايــه  مــا او ثمــة خطــب حــدو دوب علمـــ  

ريقــ  ، تحــدثت ميــه طيلــة طوهــط منــازل كرناجــا عائــديب مــب حيــو أتينــا 

عــب األمــور التــ  تحــدثنا عنهــا مــ  الهــيد ترلــز الــى أب وصــلنا مــ  بــزول 

قـــر  الشـــمس الـــى المنـــزل ، الـــ   دلفـــت اليـــه قبـــل إهـــتيقاظ بيهـــاب 

ــا  مـــا وأنـــاييس  ــا  نوعـ عنـــدها توجهـــت الـــى مكـــاب نـــوم  ، كنـــت مهمكـ

لكـــب القـــدر وهـــرعاب مـــا إلتقطنـــ  النيـــاس ألرامقـــه لبضـــية هـــاعات ، 

 الكابوس يتكرر للمر  الثانيه ، ..  أنهتدخل ومن  ه ا ،، 

، ومــ  مــرور الوقــت أنــا علــى علــم بــإب هنــال هــجيب هــينف  عليــه الحكــم 

ــر  ــ  ينتظ ــأب الجمي ــات ، وك ــول  وا دادت الهمهم ــب ح ــى الصــوت م أب عل

يــأت  الهــجيب لكنــ  ال أر  شــيئا  مقــط أشــير بكــل هــ ا ،!! وكــأب األجــواء 

 اهـــتطي  تحريكهـــا أصـــبحت مظلمـــه مـــب خلفـــ  للغايـــه ، حتـــى يـــدا  ال

ــبيض ،  ــداب ببيضــهما ال ــ  مجــأ  ، ألهــم  وكأنهمــا مقي لكــب صــمت الجمي
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ــال شخصــا  يمشــ  وهــط كــل هــ ا الصــمت ،!!مهــال  وكــأب  ــرب هن ــه يقت أن

وكأنــه يهــير باتجــاه  ، وهــا هــو قــد أمهــل بيــد  وأنــا اتحــدو مــ  لهفــة 

ــيئا  ،  ــت ال ار  شـ ــ ا ، ومازلـ ــوب هـ ــب يكـ ــدو ومـ ــا يحـ ــة مـ ــد ميرمـ أريـ

ــ   ــب خلف ــه م ــه للغاي ــاألجواء مظلم ــ ا ، أم م ــ  هك ــاب الجمي ــم إب ك ، ال اعل

ــط  ــا مق ــدا  ويهــير ان ــب دعنــ  أهــير وراء هــ ا الرجــل مهــو ممهــل بي لك

ــام  لن ــم  أم ــا  ، أله ــل الصــمت نهائي ــد ح ــوات وق ــد بضــية خط ــف بي توق

ــد المشــا   ــات اح ــهطرق ــه ال  بح ائ ــر  لكن ــر  أخ ــاب م ــية المك ــى ارض عل

ــ   المــر  ،  ــ  ه ــرب من ــد بضــية ثــوان  يقت ــف الصــوت بي ــد توق وهــا ق

وكــأب الشــخ  توقـــف عــب الهــير ،ألهـــم  حديثــه ألول مــر  ، وكأنـــه 

مـــة هـــجنه لكنـــ  ال يتحـــدو عـــب هـــجيب  مـــا ، وهـــا هـــو األب يقـــول ته 

أهـــميها وكـــأب هنـــال شوشـــرات مـــ  إ نـــا  تمنينـــ  مـــب هـــما  أهـــم 

ــل  ــه ،لكنــ  هــميت أخــر الحــديو وكــاب " إنزعــوا عنــه  ل الهــجيب وتهمت

ــاء "  ــا الغط ــ  أن ــ  وأنن ــا  ل ــاب موجه ــ ا ك ــل ه ــر  أب ك ــم وألول م !! ألعل

ــجيب ، ــديق الهـ ــتطي  تحـ ــ  ال اهـ ــام  لكنـ ــر امـ ــواء تظهـ ــدأت االضـ .. بـ

مكثتـه مـب متـر  طويلـه مـ  الظـالم ، لكنـه الغطـاء قـد إنـزا    النظر بها لـم

علــى حــيب غفلــه ، وأجــد الكثيــر مــب عــب رأهــ  نهائيــا  ،لتتضــ  الروئيــة 

هــكاب كرناجـــا يجلهـــوب علـــى األرائـــل التـــ  كنـــت أنـــا مـــب بيـــنهم مـــ  

ــه  ــى يمين ــز وعل ــه الهــيد ترل ــاليب يتقدم ــنهم ت ــب بي ــابوس الماضــ  ، م الك

ــوب  ــرم ، بيي ــم ني ــه الي ــب  يأخي ــم نظــرت ع ــا ، ث ــدم  اب يتفطــر منه ــاد ال ك

خلفــ  ألجــد مــب يمهــل بــ  هــو اليجــوز النــاج  مــب النفــق المنهــار ، وأب 

ــاليف ،  ــر  ه ــا األمي ــت إنه ــ ا الوق ــل ه ــدو لك ــر  المتح ــالم م ــل الظ ــم ح ث
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أخــر   ، لكــب تلــل المــر  اليوجــد غطــاء  علــى رأهــ  ، مــالظالم هــ ا مــب 

ــاقط  ــه ، لتتهـ ــ  الطبييـ ــر  وحـ ــوق  دائـ ــب مـ ــراء مـ ــوار الخضـ ــب االنـ مـ

كــل هــ ا الظــالم ، تيقبهــا دائــر  أخــر  مــب الضــوء تجيلنــ  مميــزا  وهــط 

وكأنــه هــيدور حــوار األخضــر تهــقط مــو  اليجــوز النــاج  مــب النفــق ،  

 ؟؟!!  أنا قائال  : ما ا يحدو أيها اليجوزبين  وبينه ، متحدثت 

: ألــم يخبــرل أ هــلوب  مــ  الحــديو ميــل يــا أهــامه بخطــور   مــرد قــائال   

ــبيض  ــمتزت   ل ــق !! ، مص ــى النف ــدوم ال ــفل الق ــ  لاله ــا  رأه ــت منكه الوق

ــاطر بحيـــات   ــ  أب ال أخـ ــت ، كـــاب يجـــب علـ ــور  مـــا ميلـ ــم بخطـ أعلـ

ائال  يجــب عليــل أب تهــدأ قــواصــار  الحفــر  ،  متحــدو هــو مــر  أخــر  : 

ــقطل  ــه وته ــوب مارغ ــد تك ــام ق ــا لألم ــو  تخطوه ــل خط ــامه ، الب ك ــا أه ي

متحــدثت أا أعلــم  اب الحيــا  قــد أنهكــتكم لكــب  لــل جــزاء ميلتــل ، ارضــا  ، 

ــر  :  ــر  اخ ــود  ؟! د  م ــى الي ــق ال ــف  الطري ــب مضــلل ، وكي ــه م ــ  إلي لن

ب عنــ  عــادت مــر  أخــر   لتحجــعلــى هــيال  لكــب الشوشــر  قــد مأجــاب 

ــفتا  ،  ــة ش ــت حرك ــد رأي ــه مق ــما  أجابت ــرات ه ــدت م ــيال ع ــررت اله مق

غيــرت الهــيال ألخــ  منــه عــد  نصــائ  ومــ  كــل أجابــه يحــدو هــ ا !! ثــم 

لنهـــير عليهـــا لكـــب دوب مائـــد  ملـــم اهـــم  منـــه شـــيئا  ، وال ار  هـــو  

ــة  ــ  النهاي ــ ا م ــل ه ــل ك ــى أب أ زي ــة عــب هــيال  ، ال ــة شــفتا  لألجاب حرك

ــاللهول  ــا أهــامه !! ي زال االضــواء بقولــه : لقــد حــاب وقــت رحيلــل ي ــ  !! لت

ــاباب  ــاب ، ميخــر  ش ــا ك ــود الوضــ  كم ــاءامجــاء  ويي ــه  قوي ــدميو البني  اي
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م   ي مهـــل كــال  مـــنهم بمقـــبض الجــزء خاصـــته ويفتحـــوب البـــاب  ومــب ثـــ 

ــى  ــه ، ميلـ ــا القويـ ــراء بجا بيتهـ ــواء الخضـ ــو األضـ ــوتهم لتنبيـ ــل قـ بكامـ

ــا   ــد إنتهـــى الوقـــت صـــوت  بالصـــراف طالبـ  النجـــد  ، لكـــب دوب مائـــد  لقـ

ت   البـــا لتـــتحكم جا بيتـــه بشخصـــا  أنهكتـــه الحيـــا  ب علـــى مصـــرعيه ومـــ 

 ومب ثم يغلق الباب بقو  شديد  خلفه ، داخله لتدلف به 

تيقظت علـــى حـــيب غفلـــه جالهـــا  أنظـــر مـــ  جميـــ  هـــ....وهـــا انـــا قـــد إ

ــا  ــابوس مرعــب  ! وم ــه مــب ك ــه ، يال ــد عقل ــه كشخصــا  مق إتجاهــات الغرم

هــما  أييقــل اب ي حقــق كــل هــ ا ، ومــا هــبب منيــ  مــب مينــ  كــل هــ ا ! 

ــل الرجــل  ــات  ل ــ إجاب ــان  وأت ــب مك ــوم م ــر الق ــت التفكي ــر دب؟؟؟ مأمهل ر ام

ــ ــد  هب ــه ، لق ــدا  ب ــم أجــد اح ــزل مل ــا ، المن ــى عملهم ــاييس ال ــاب وأن ت بيه

بيــدها تناولــت بيــض الطيــام والشــراب ثــم اغلقــت البــاب مــب خلفــ  ، 

ــو  ــد أصــب  ه ــاليب ، مق ــى ت ــل ، أل هــب ال ــت المم ــل الوق هــبيال  لضــيا   ل

محهــب وصــلت إليــه هـــاعدته مــ  بيــض األعمـــال مــ  متجــر  الـــى أب 

  هــو بيــوأصــب  الوقــت مارغــا  لنــا ، عنــدها حضــر  الزبــائبرحلــت كــل 

ــ    ــ  ال ــا وعــب عمل ــا بينن ــام متجــر  نتشــاور ميم ــنجلس أم المشــروبات ل

أتـــت مـــ  مخـــزب المصـــابي  ، ظللنـــا هكـــ ا لهـــاعات حتـــى هـــيبدأ غـــدا  

اليربــه وهــبط منهــا انــاييس وبيهــاب وقــد مــر وقــت طويــل لــم ارهمــا ميــه 

ــاهم ،  ــنا  إيـ ــا  محتضـ ــاليب ،مهبيـــت واقفـ ــا وتـ ــو نجلـــس أنـ ــ تهم حيـ  وأخـ

أب تغـــادر الشــــمس ، وأخبـــرتهم بــــأنن   لـــنجلس لــــبيض الوقـــت قبــــل 

ــه :  ــاطيتن  قائل ــى أب انــاييس ق ــدا  ، إل ــل جديــد غ ــألتحق بيم إ ب هيــا ه
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تــاليب ثــم بنـا لنرحــل مقــد مــر وقــت  طويــل لــم نتحــدو ميــه هــويا ، مودعــت 

 إتجهنا جمييا  الى المنزل .

وعنــد دلومنــا جلهــنا جمييــا  ، متحــدثت بيهــاب قائلــه : لقــد إضــطرب قلبــ  

ا وقــد غيــرت تلــل الكلمــات خومــا  عنــدما رحلــت امــس ، عنــدها نظــرت إليهــ

ــدها  ــكت بي ــا  ، مأمه ــماء عالي ــ  اله ق م ــ  ل ــإنن  أ ح  ــيرت ب ــالت  وش ــب ح م

ــبال  إي ــا ، امق ــأبه ــد  ادت  وك ــل ق ــ  تل ــ  ميلت ــت بلكم ــال  مقام ــاييس خج أن

ــه أصــابت  ــديها لكم ــا  بصــوت كبي ــحكنا جميي ــل ، مض ــب  ل ــف ع ــ  ألك تف

نشـــير ميهـــا بهـــياد  وتتيـــالى أصـــوات لـــل اول مـــر  كانـــت ت عـــال  ، "

وارادت بيهــاب اب احكـــ  لهـــم منـــ  أب قــدمنا الـــى كرناجـــا ، ضــحكنا "  

ــزل ،  ــابهم عــب المن ــاء غي ــة امــس وأثن ــيهم هــاردا  ماحــدو ليل متحــدثت إل

ــد  هــاعات ،  ــ  لي ــد إهــتمر حكي ــز ، وق ــم ترل ــ  الي ــ  وم ــل ماحــدو مي ك

يراودنــ  بــيب الحــيب واألخــر ،  بيــدها اخبــرتهم بــأمر  لــل الكــابوس الــ   

مــا دادت دهشــتهم لمــا حكيــت لكــنهم حزنــوا عنــدما علمــوا بإهـــتقرارنا 

 ً   مب ه ا !، لبيض الوقت م  كرناجا ، وأنه ال يوجد خال   

بيهــاب وأنــاييس الــى عملهــم  تظنا جمييــا  وقــد رحلــق...مــ  الصــبا  إهــتي

وحــاب وقتــ  أنــا األخــر مبــدلت  ثيــاب  ، ثــم اغلقــت البــاب مــب خلفــ   اهبــا  

ــ    ــاب ال ــو المك ــل حي ــ  ، وبالفي ــه ب ــوف اليرب ــز بوق ــ  هــيد  ترل اخبرن

وجـــدتها ثـــم عبطـــت إليهـــا مهـــرعا  ، لتبـــدأ حركتنـــا الـــى المخـــزب الـــ   

عنـــدها هبطـــت  موجـــد وصـــلنا إليـــه بيـــض نصـــف هـــاعة مـــب الـــزمب ، 

ــو  ــد حضــر ه ــز ق ــيد ترل ــب اله ــر واليشــرات م ــا األخ ــال  من ــا ك ــر محي األخ
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اليمــال الــ يب يتولــوب مهــام مختلفــه ، وعنــدما كــاب اليمــل قــائم علــى قــدم 

ــأنن  هــأتولى أتحــدو وهــا  ،  ــز ب ــ  الهــيد ترل ــإل المصــابي  ر إيصــال م

ــازل باليربــه الخاصــه، متحــ ــازل دالــى المن ــأنن  ال أعــرف كــل من ثت إليــه ب

ــولى  لــل  ــه نبهنــ  بــأب جمكرناجــا !!، مكيــف لــ  أب أت ــاألمــر ،؟؟  لكن   ي

ــا  لخبيــر ،  ــر ال يحت ــ ا االم ــا  متتاليــه ، وه ــه أرقام ــا مرقم ــازل كرناج من

أ بقصـــر درقـــم المنـــزل أصـــب  أالمـــر هـــهال  ، و لـــل يبـــ مطالمـــا عرمـــت  

كبــار األميــر  هــاليف الــ   يأخــ  الــرقم واحــد ، ثــم ييقبــه منــازل وقصــور 

 كرناجا وهك ا ،، 

ومر علـ  الكثيـر مـب الوقـت يوهـ  رائـ   لم أكـب اعلـم بهـ ا األمـر لكنـه حقـا  

عنــدها جلهــت أمــام عربتــ  التــ  هــتكوب ملــل  لــ  مــب األب ، بجوادهــا ، 

ــى أب  و الشــير الكثيــف والغــر  الهــوداء التــ  تتوهــط م قدمــه رأهــه ، إل

ــالمخزب  ــه ب ــولى امــر المالي ــ  وكــاب هــو مــب يت تحــدو أحــد االشــخا  ال

ــال  ــأب هن ــور ، ب ــى الف ــا إيصــالها عل ــب  علي ــر  مصــابي  يج إيصــال بيش

 مهرعا  ، مقد كنت أنتظر ه ا .. منهضت

عنــدها وضــيت جميـــ  المصــابي  باليربـــه ، ثــم أعطـــان  الشــاب ورقـــه 

 وكاب رقم المنزل هو برقم المنزل ألمتحها ألول مر  

ــة عشــر " ــه  وأربي ــ  مائ ــواد  "أرب ــا  الج ــه موجه ــت اليرب ــدها إنطوي ، عن

 الى  شوار  كرناجا أبحو عب المنزل ارب  مائه وأربية عشر..
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وبيــد الكثيــر مــب الهــير مــ  شــوار  كرناجــا ، باحثــا  عــب المنــزل وصــلت 

ــدها  ــه مــب قصــر األميــر  هــاليف ، عن ــى مقرب ــه وكــاب عل إليــه مــ  النهاي

ــت  مـــب اليربـــه ،  متـــا  مـــ   وقمـــت بطـــر  البـــاب مفتحـــت لـــ هبطـ

ــم وأخبرتهــا  ــدما رأتنــ  ، محييتهــا ث اليشــرينات مــب عمرهــا ، تبهــمت عن

، ثـــم عـــدت  اهبـــا  الـــى اليربـــه وحملـــت  بــأنن  قـــد احضـــرت المصـــابي 

أعطيتهــــا إياهــــا ، المصــــابي  متجهــــا  ، مــــر  أخــــر  اليهــــا ومــــور أب 

، مــا  أعطتنــ  ثمنهــا مــ  صــر  مــب القمــاش ، وكــاب عــددها مائــة هــومار

ــت ــبيض الوقـ ــا لـ ــاظرا  إليهـ ــاردا  ونـ رت  شـ ــ  ــى هـ ــد  حتـ ــا بيـ  إب حملتهـ

ــا  إب كــاب  ــلمهــألتن  الفت ً  مــا لكنــ  نفيــت  ل ــم تركتهــا  هنــال خطــب  ، ث

زب عمل  ، .ا  عائد خز  الى اليربه ، ألنطويها متجها الى م 

 هبــت مهــرعا   لتهــليم ع مــالت الهــومار الــى والــ  ومــور اب وصــلت 

ــه ، الــ   كلفنــ  بإيصــال أخــر الــى أحــد منــازل كرناجــا ، والــ    المالي

ــاعات ،  ــية هـ ــد بضـ ــدا  بيـ ــه عائـ ــو اليـــوم يمـــر دوب إنتهيـــت منـ ــا هـ وهـ

النتهــ  مــب عملــ  قبــل غــروب الشــمس ، ثــم إتجهــت مــ  بــاق  عوائــق ،

ــت  ــ  أت ــه الت ــى اليرب ــاليمــال ال ــا متجه ــيد إليه ــور لنص ــى الف ــى يعل ب ال

 ..منازلنا 

كانــت بيهــاب وأنــاييس قــد عــادا مــب عملهمــا مبكــرا   لــل اليــوم حتــى أنــ  

وجــدتهم بــالمنزل مــور وصــول  إليــه ، لنتنــاول بيــض الطيــام ويأخــ نا 

ف الليــل ، لنخلــد مــ  ليلــة نــوم هادئــه ، ونهــتيقظ مــ  الحــديو الــى منتصــ

 ألصبا  لنييد تنفي  القواعد مر  أخر  .
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ــام تتبيهـــا الشـــهور  ــر األيـ ــى أصـــبحت وتمـ ــهر ، حتـ ــهرا  وراء شـ ، شـ

ــ ــوب الحقيق ــادت اب تك ــا وك ــ  عالمن ــا ه ــر  و ه ،كرناج ــا كبي أصــبحت ثروتن

ــا مــ  تلــل الشــهور علــى  ــ  النقــود لحــيب اللغايــه ، مقــد عملن لحاجــه تجمي

عــب عملنــا الــى أب التقاعــد عــب إليهــا ، وكــاب مــا جمينــا  يمكــب أب يغنينــا 

ــا ، مقررنــا إهــتكمال اليمــل وتجميــ  المزيــد مــب  اليمــل لــم يكــب مــ  غايتن

 يشيل القدر نيرانه مر  أخر  .الهومار ، حتى 

وهـــط أهـــال  مخـــزب المصـــابي   ،  اد مـــب مكـــانت  وكـــاب عملـــ  مـــ   

كرناجــا مأصــب  الجميــ  علــى عالقــة بــ  ، وهــ ا مــا دمــ  اليــم نيــرم علــى 

ومــا  زو  إبنتــه مقــرر اب يمكــو عنــدها تاركــا  منزلــه تــرل منزلــه لــ  بيــد 

 .لنا 
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 تاليب                                 

ــف  ــ  أب دل ــه من ــب مي ــامه وم ــا ، أصــب أه ــه  إلين ــا  ل ــب مخرج ــو ع البح

ــ   ــى أنن ــات  ، حت ــبيض أوق ــاغال  ل ــش ــرب ، وميين ا  اصــبحت صــديقه المق

 م  كل األمور الت  تييق طريقه ، له 
ــاليب ، أعمــل مــ  متجــر  الخــا  ،  مهــو يكفينــ  عــب ا  عمــال  أهــم  ت

ــر ، أمــا  ــ  أخ ــ  م ــرض المنص ــق الي ــم مري ــب ألنظ ــهر أ ه ــل ش ــة ك نهاي

  هــاليف مــ  يــوم الهــمريه المنيقــد كــل ..ألداء كــل اليــروض أمــام االميــر

ــ  علــى عالقــه بــ  ، مــال يوجــد مــ  كرناجــا  شــهر ، وهــ ا مــا جيــل الجمي

 مب ال ييرف تاليب ،

تيتبــر كرناجــا تلــل ، هــ  األمــل الوحيــد للحيــا  مبهــا ولــدت وعليهــا نشــئت 

ــب  ــا ع ــ  صــغر  ، أم ــ  من ــا  أم ــد وم ــوطن  بي ــى أصــبحت م ــرت حت وكب

ــم شــيئا ألمــر  ،  ــه ، لكنــه إب كــاب أبــ  مــال أعل ملــم يخبرنــ  أحــدا  قــط عن

ــا   ــى يوم ــت اتمن ــرد  ، كن ــا  بمف ــه هــيتركن  أواجــه الحي ــال اظــب أن ــا  م حي

واختــار أيضــا  أب ال ائلــه لكــب القــدر هــو مــب اختــار هــ ا ، أب تكــوب لــ  ع

ــب  ــه عنــ  وعــب عامــة الكرانجــه لك ــاز الخامي اعــرف بيــض األمــور وااللغ

ــدر  ــر الق ــراب وغ ي ــدوم أهــامه ..أشــيلت الني ــد ق ــم ، بي ــى عل واصــبحت عل

 بكثير مب األمور.



 

 226 

ــارير ــرت أه ــاييس ..! ، تغي ــدما رأيتهــا ألول أن ــداخل عن ــب ال ــب  ،  م لك

حتــى بحاجــة الــى رو  مثلهــا ، ديو ميهــا وجــدت أب مــا بــداخل  عنــد الحــ

ــة ،  ــل ليل ــام  ك ــ  من ــ  م ــ  أنهــا ترامقن ــت  المتجــر م وأصــبحت أ هــب لف

 .....  نيم لقد حدو !! الصبا  مبكرا  ألراها عند  هابها الى عملها ، 

بــه اهــامه الــى الهــيد ترلــز ، كنــت علــى ثقــه مــ  اليــوم الــ   إصــطحبت 

ــدوب ،،  ــا يري ــل م ــب ك ــه ع ــه األجاب ــاعدهم وبإمكان ــز هيه ــيد ترل ــإب اله ب

كرناجـــا وال يرحلـــوب لتظـــل هـــ  امـــام عينـــا  ب لكنـــ  تمنيـــت أب يظلـــوا 

ــى  ــدر أب يلق ــى الق ــه تحــدثت ال ــل الليل ــ  تل ر  لصــالح  ، وتشــاء زهــ..وم

 ط وهو أب يظل م  كرناجا. ويوض  أهامه بيب خيارا  واحد مقاألقدار 

ــا   ــأب الحي ــه وك ــ  النهاي ــدها هــدأ روعــ  وتحــدثت م ــام  عن ــدلت ..ام تب

..لكــب عنــد خروجنــا مــب منــزل الهــيد ترلــز  هــبقت أهــامه بيــد  خطــوات 

مـــب خلـــف المنـــزل  ليقـــ  نظـــر  علـــى  لـــل اليـــاهر ، يهـــتدير بجـــواد 

ــم  ــازل كرناجــا ،مل ــيب من ــب ممــتخلال ب ــرد أهــامه التحــدو امامــه وطل ــه ي ن

الهــيد ترلــز الرحيــل لكنــه لــم يرحــل بــالطب  ..مقــد ظــل واقفــا  وراء النامــ   

اليــاهر مــاكس ، طيلــة هــاعات حــديثنا وبــالطب  قــد عــرف كــل شــي ..إنه 

ــر  ،  ــى الم ــه األول ــ  المنخدع ــر ه ــاليف وتيتي ــر  ه ــد مهــاعد  االمي اح

ــا ،  ــب صــورته امامه ــت أب يحهــب م ــة الوق ــه يحــاول طيل ــيأت  ألن ــب ه لك

يومـا وتنكشــف بــه الخـد  ويهــقط بــيب أيـد  مــب ظلمهــم مـب متيــات ومــب 

ــامهم  ــامق ام ــا  .ن ــب تهــبب لهــم بهــوء الحي ــر  وم ــل األم ــت  ل ــد اخفي وق

  ببيض الحجج..عب اهامه عندما هألن  متيلال  
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، وكيـــادت   هبـــت يـــوم الحفلـــه التهـــامريه وتمـــر االيـــام ويحـــيب 

وتيمـــدت عنـــدها دور  ميهــا ، الــى قصـــر االميــر  هـــاليف ألخـــ  

أب يكـــوب الـــ هاب خصيصـــا لـــيس الجـــل الحفلـــه بـــل الجـــل  لـــل 

ــاهر  ــب خــد  الي ــه م ــا يفيل ــه لكشــف م ــل تحركات ــ  ك ــه م ، ومراقبت

تنفــ  كمــا خططــت لهــا  و لــل لكثــر  المهمــام لكــب الفــر  لــم  

ــل اليــوم لكننــ  كلفــ  ــد ت المطلوبــه منــ  مــ   ل ــاييس وبيهــاب عن أن

ــل  ــدو  ل ــل ح ــه ، وبالفي ــت المراقب ــأب يضــيو  تح ــم ب ــ  له ، رييت

وتمـــر الهـــاعات ليـــأت  الليـــل  بمـــا ال تشـــته  الهـــفب .. منظـــرت 

مكـــتمال  وبكامـــل الـــى اعلـــى القصـــر انـــ ال الليلـــه موجـــدت القمـــر 

ــوح  بهــوء مــا هــيحدو  ــا ي ــا  م ، وتأكــدت مــب إضــائته وهــ ا غالب

ــة تحــيط بقصــر  ــه دائري ــ  شــكل حلق ــدما ظهــرت الهــحب م هــ ا عن

 االمير  ال   يبل  ارتفاعه عناب الهماء .

ــاد ا هــ  االبــوا  تــد  مــب جديــد ..وييلــو صــوت الطبــول وهــ  بازدي

ــات  ــم ايضــا  الحاضــريب همهم ــد حضــر ميه ــا ،وق ــه كرناج ــب عام م

 أهامه ال   رأيته كيادته يتخلل الصفوف االماميه .

..وتلقـــى الـــورود بكثـــر  عنـــد خـــرو  االميـــر  هـــاليف بفهـــتانها 

ر  ثــم يخــ الــ   اعتــدنا أب يكــوب مختلفــا  عــب المــر  الهــابقه ، 

ــ يب ال تهــدأ  ــاييس وبيهــاب ال ــنهم ان ورائهــا جميــ  الحاشــيه مــب بي
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ــرعاب ــاكس ، وه ــة م ــب مراقب ــا ع ــق أعينهم ــا انش ــر   م ــد م الحش

تهـــير أخـــر  ، ليصـــن  طريقـــا  مهـــتقيما بـــيب عامـــة الحاضـــريب 

ــه  ــر  ميـ ــرح  ،  االميـ ــرض المهـ ــة اليـ ــى منصـ ــلت الـ ــى وصـ حتـ

ــال  ــر  وهن ــول م ــد  الطب ــم ت ــطها ، ث ــه لتتوه ــى المنص ــيدت ال ص

ــد  ــه ق ــأمر الصــمت بأن ــات ت ــر  ..دق ــائق اخ ــالل دق ــه ، وخ آب أوان

ــب   ــل مـ ــمت كـ ــه صـ ــوت بالباحـ ــر  بصـ ــدثت االميـ ــمو  وتحـ مهـ

شــــاكر  لحاشــــيتها ولفريــــق اليــــرض المنصــــ  علــــى للجميــــ  

ــم تن ــى تالمجهــود المبــ ول مــ  االيــام االخيــر  ، ث قــل مــ  حــديثها ال

ــار ال ــه وأصــحاب كب ــ  كرانج ــديثها م ــ  ح ــازب لتنه ــاجر والمخ المت

ــل  ــب ك ــا ع ــه تمام ــتكوب مختلف ــه ه ــل الليل ــأب تل ــه ب ــال النهاي احتف

ــم  مضــى ، ــتث ــا  رجي ــى اريكته ــد  ال ــق الخ ــى مري ــا ال ــرت ان مأش

ــى الفـــور  ــ  اليـــرض ، منفـــ وا علـ ــحريه بالبـــدأ مـ ليهـــتمر الهـ

عرضــهم مــا يزيــد عــب هــاعه ..تــاثر ميهــا كــل الحاضــريب بمــا 

 مدهشه حقا  .وأالعيب  يفيلونه مب خد   

اليــرض االول اشــارت االميــر  بيــدها الــى احــد رجــال انتهــاء وبيــد 

اشــرت انــا  الــى مريــق   يبــدأ مــا طلبتــه منــه ..ثــمحاشية القصر بــأب  

بــإب يصــيد ويبــدا اليــرض وبالفيــل حــدو هــ ا الحركــات البهلوانيــة 

ــب  ــرات  م ــه اليش ــر  ومي ــل االمي ــب قب ــامور م ــاب الم ــ  الش ــم أت ث
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ــة الحاضــريب ــى عام ــروبات عل ــوب المش ــباب  يوزع ــالل  الش ،  وخ

ــر الخمــر  ــالموت  مقــد أث ــبيه ب ــب  النــاس  ش ــب  لــل أص ــاعه م ه

ــود كر ــى تصــرماتهم عــدا جن ــر  هــاليف عل ــال ناجــا وحاشــية االمي م

ــت  ــرور الوقـ ــ  مـ ــم ،  ومـ ــة عملهـ ــر طيلـ ــاول الخمـ ــم تنـ ــق لهـ يحـ

، وهــا قـــد حــاب وقــت مترتـــ  انتهــت متــر  الحركـــات البهلوانيــة 

ــاو   ــددنا مه ــاب ع ــى المنصــه ك ــيد ال ــإب نص ــ  ب ــى مريق ــرت ال ماش

تتقــامى ليــدد الفتيــات تمامــا ، ثــم دقــت الطبــول مــر  اخــر  ..دقــات 

اهــتمررنا مــ  رقصــاتنا الهــرييه ، يفيــل كــال  منــا مــا يفيلــه االخــر 

هكــ ا لبضــ  دقــائق الــى اب وقيــت عينــ  علــى  لــل اليــاهر مــاكس 

ــل الصــفوف االماميــه  ــه مــب يتخل ــه ماقــد الــوع  لكثــر  ماتناول وكان

ــب  ــاب بج ــا ..مك ــد  م ــدبر لمكي ــه ي ــت أن ــدها علم ــر عن ــه خم اب علي

 . يظل وهط الحاشية خلف االمير 

وكــدت اب امهــد الرقصــات المتتابيــه وكــانن  قــد اخللــت تــوازن  

ــا  ــر  اخــر  لم ــز  م ــه مأعــدت  تركي ــاب منشــغال مــ أميل ــدما ك   بي

ــاكس  ــه م ــا يفيل ــا م ــا مقرتن ــت انهين ــرور الوق ــد م ــال  .. وبي ــل ك بحم

منــا للفتــا  التــ  كانــت تتــراق  ميــه لييلــوا صــفيق الحاضــريب ثــم 

عا  الــى مــاكس ثــم اخــ ت هبطنــا الــى المنصــه ..عنــد  اتجهــت مهــر

ــه  ــاب الباح ــد ارك ــى أح ــف ال ــه  بين ــد  وج بت ــب ي ــر م ــاء الخم .. إن
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كــاب مــب المفتــرض اب يقــاوم قلــيال لكــب ماتناولــه حجــب عنــه  لــل 

ــل  ــب ميـ ــا  مـ ــزرا  ايـ ــدأت محـ ــى . وبـ ــامه الـ ــود  بأهـ ــي  يـ ا  شـ

ـــ الهــــالل ، وقمــــت بأ ار  بــــأنن  رأيتــــه انــــ ال الليلــــه اثنــــاء خبـ

القصــر ، لكــب دوب جــد  .. لــم الــى  اهــتدارته بجــواد  وهروبــه

 ..ييرف حتى مب انا 

ــألن   ــ   ه ــامه ال ــب أه ــف بجان ــد الق ــى الحش ــدا  ال ــه  عائ ــم تركت ث

ــه  ــت مأخبرت ــب كن ــر  أي ــو م ــا ، لينشــغل ه ــرا  م ــال تم ــاب هن ــه ك بأن

ــ   ــ  م ــاب الجمي ــه ك ــول واالصــوات المنيزم ــات الطب ــ  دق ــر  م اخ

ــوم  ــ لل الي ــة الهــياد  ب ــب غاي ــا ال نشــتهيه نح ــا  بم ــت الري ــد أت  ق

!! 

ــارا   ــبيه م ــات المنصــه الخش ــاكس يصــيد درج ــى م ــر  عل ــ  نظ وق

ــام  ــ  الحظــت مــب ام ــر  هــاليف الت ــر االمي ــر  ،تغي ــل الم ــه تل  هيئت

دقـــات الصـــمت ، متيجـــب  ثـــم اشـــار الـــى احـــد الـــداقيب بـــأب يـــد 

الجميــ  عنـــد هـــماعهم تلـــل الــدقات مـــ  غيـــر اوانهـــا وظنـــوا اب 

ــب ــا لك ــا  م ــال  خطب ــو مــب هن ــاكس ه ــدما رأو م ــهم عن   اد اندهاش

ييلـــوا المنصـــه ..ثـــم بـــدأ حديثـــه بكلمـــات غيـــر مفهومـــه وببطـــ  

ــم شــديد ..  تهــببت مــ  تيــاال ضــحكات الحاضــريب  هــخرية م ــه ث ن

متيــات كرناجــا ، مــا داد  لــل مــب بأنــه قــرر الــزوا  مــب أحــد تحــدو 
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غضــب االميــر  هــاليف الــ   امرتــه بــأب ينهــى حديثــه ويهــبط الــى 

االهــفل لكنــه لــم ينتبــه لهــا واكمــل حديثــه بــأب تلــل الفتــا  متواجــد  

ــم  ــب االب ث ــى  ه ــرعا ال ــد مه ــل بي ــاليف وامه ــر  ه ــية االمي حاش

ــ  البدايــه لكــب عنــد وصــولهما  ــم أعــرف مــاه   ل ــات ل إحــد  الفتي

ــأب االمــر هــي داد هــوء   الــى منتصــف المنصــه  .. تاكــدت منهــا وك

 إنها : بيهاب !!

ــت  ــا .. محاولـ ــب عليهـ ــه تغلـ ــا لكنـ ــى مكانهـ ــود  الـ ــه واليـ مقاومتـ

ــد  ــى اح ــامه ال ــول اه ــدها تح ــ يب عن ــيالء ال االشــخا  االخــريب ه

بإمكــانهم تــدمير كــل شــي  وقــد احمــر وجهــه غضــبا  مــب هــ ا وبــدأ 

ــى  ــر  ال ــم اه ــبيض ث ــى بيضــها ال ــد  عل المنصــه بضــم  اصــاب  ي

قــام بيــد مشــل  مــ  االمهــال بــه عنــدها قفــز مهــرعا   الــى االعلــى و

ــى وجهــه بأخــ   ــات ال ــه بيــض اللكم ــدأ بتوجي ــم ب ــد  ث ــب ي بيهــاب م

مانقلبـــت الهـــاحه رئهـــا علـــى عقـــب وتخالـــت صـــرخات الفتيـــات 

بااللتفـــاف حـــول االميـــر  ، وتـــولى وتقـــدم اليشـــرات مـــب الجنـــود 

ــدماء البــاقيب امــر  االشــتبال الــ   انتهــى بهــقوط مــاكس ارضــا وال

هـــرب مـــب تتهـــاقط مـــب وجهـــه ، وهـــرعاب مـــا حـــاول اهـــامه ال

ــكوا ــد امه ــه مق ــ  النهاي ــل م ــه مش ــود لكن ــد  الجن ــم  اي ــب ث ــه وم ب

 قيضت يدا  مب خلفه .
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 بيهاب                        

.. كنــت علــى علــم بمــا هــيفيله مــاكس لكنــ  لــم ارد قــط اخبــار 

حتـــى ال يـــود  بنفهـــه مـــوارد الهـــالل لكنـــه مـــ  اهـــامه بهـــ ا ، 

ــه قــد حــدو ،  ــى اهــامه مــ  النهاي وهــرعاب  مــا القــوا  القــبض عل

 االطباء لييالج .حيب اخ  ماكس الى دار 

ــزر للحاضــريب لمــا حــدو  ــر  هــاليف تيت ــت االمي ــه وقف ــ  النهاي وم

وخــالل دقــائق كانــت الباحــه مارغــه تمامــا وتــامرهم باالنصــراف 

ــب ــو  نح ــى ه ــم يتبق ــ    ول ــاليف بأخ ــر  ه ــامرت االمي ــود م والجن

اهـــامه الـــى هـــجوب  القصـــر مـــ  حـــيب التحقيـــق مـــ  امـــر  

ــبا  البــاكر  ــ  الص ــدا  م ــا غ ــأب  أأتــ  اليه ــدها ب ــ  بي ــارت ال ،واش

 موامقتها على الفور ..

الــى  احــدو كــل هــ ا وانــا مــ  صــرا  بــيب دمــوع  ومحاولــة ابقائهــ 

ــى ال ــاض الـ قـ ــامه م  ــت أهـ ــدما رأيـ ــاء  عنـ ــرت مجـ ــجب اب انهـ هـ

ــي  ..  ــل شـ ــم كـ ــد تحجـ ــا  وقـ ــا  أرضـ ــى ركبتـ ــت علـ ــدها وقيـ عنـ

 .هينكشف أمرنا غدا وبيدها هنلقى جزائنا 
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  وحزنــ  وبكــائ  النــه ال خيــار أمــام  اال علــم اهــتط  رد دمــو

، قــد تكــوب  مقــد انقلبــت الحيــا  وانقلــب ميهــا كــل شــي  ميــل هــ ا !!

المواقـــف مختلفـــه وضـــربات الحيـــا  لنـــا متنوعـــه لكـــب االلـــم 

.  مقطـــ  هـــ ا قـــدوم عربـــه باتجاهنـــا كـــاب متهـــاويا  مـــ  النهايـــه 

ــا  ــا الـــى المنـــزل مانطويناهـ ــا تـــاليب قـــد احضـــرها لنقلنـ ــم اتجهنـ ثـ

مهــرعيب الــى المنــزل ، وعنــد وصـــولنا طمئننــا تــاليب بــأب كـــل 

ــرام ــا ي ــى م ــيكوب عل ــأشــي  ه ــا ب ــور الب .  وامرن ــى الف ــام عل ب نن

دلفنــا الــى ، عنــدها ثــم تركنــا ورحــليــوم الغــد هــيكوب شــاقا  للغايــه 

ضز  ر  ــز ــدأت كــل االحــداو ت ي ــى الهــرير وب  الغرمــه مــا إب اهــتلقيت عل

ــاب  ــا  اللت ــب عين ــم م ــو  االل ــاقط دم ــام  وتته ــب ام ــا التي انهكهم

تحـــاول التخفيـــف واالرهـــا  وأنـــاييس بجـــانب  ال تفـــارقن  لحظـــه 

ــ  مــب حــاال   ــد م ــب اب تفي ــت مــب الممك ــ  كان ــات الت ــض الكلم بلي

 .ظرما  عكس ه ا  

ــه  ــات متتابي ــاب  دق ــد  الب ــأل ضــوئها وي ــد اشــرقت الشــمس وم وق

ــود  ــد جن ــد  أح ــه لنج ــاييس مهــرعه لتفتح ــت ان ــزل مهب ــاء المن ارج

جـــاء خصيصـــا الحضـــارنا عنـــدها هيئنـــا انفهـــنا االميـــر  هـــاليف 

للرحيـــل ومـــب ثـــم أغلقنـــا البـــاب مـــب خلفنـــا وهـــرنا ميـــه حتـــى 

الحظــت مالحقــة تــاليب لنــا انطوينــا اليربــه متجهــيب الــى القصــر .. 
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ــة الطريــق وكانــ  ــاب طيل ــد ب ــه توقــف عن ــى ان ــا وحــدنا ال ــب يتركن ه ل

غرمـــة القصـــر مـــ  حـــيب دلومنـــا نحـــب ، ثـــم اخـــ نا الجنـــد  الـــى 

بانتظارنـــا وكانهـــا لـــب ، كانـــت اليمـــل الخاصـــه بـــاألمير  هـــاليف 

 تترل االمر يمر دوب اب تيلم ما حدو ، 

ــا  ــال  من ــى ك ــم نظــرت ال ــاب ث ــاغال  الب ــا ب ــا امرتن ــا اليه ــدما دلفن عن

ه كــاب هنــال اتفــا  مــ  الهيئــه بينــ  وبــيب انــاييس وكأنهــا تتاكــد انــ 

 .لكنها تحدثت م  النهايه 

ــيب بيضــكما الــبيض  ــلة قرابــه ب ــه التوجــد ا  ص ــه : اظــب ان قائل

 متحدثت انا 

ــه ال بــل توجــد  قائلــة : نيــم اميرتــ  ، مــ  حــيب حــديو انــاييس قائل

ــه  ــر  صــلة قراب ــا نظ ــر  الين ــرت االمي ــت  ازدراء..منظ ــا علم وكأنه

،مغضــبت  لمــا حــدو وامرتنــا بــأب ال اب هنــال مــا نخفيــه عنهــا 

ــ   ــا بيــض االهــئله الت ــم وجهــت لن ــت مــب نكــ ب مــر  اخــر  ث كان

ــر  ــرور الكثي ــد م ــوت .. وبي ــى الم ــا ال ــا بن ــود  اجابته ــب أب ت الممك

ــب الوقــت  ــا حــدو هــالت  م ــب كــل م ــق كامــل ع ــب مــ  تحقي ونح

مــاكس لكننــ  بينــ  وبــيب االميــر  إب كــاب هنــال ايــة عالقــه تــربط 

هــارد  لهــا كــل مــا حــدو مــب اول نفيــت   لــل وبــدأت حــديث  ميهــا 
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ــر ..ما ــ  القص ــ  م ــوم ل ــاكس ني ــة م ــأب حقيق ــت وك ــا قل ــت لم دهش

 باتت واضحه امامها ..ماخبرتن 

ــه   ــب قائل ــديات م ــل المضــايقات والتي ــل تل ــ  بك ــم تخبرين ــا ل : ولم

هـــيال !! قبـــل ؟؟ ..  ملـــم اجـــد مـــب االجابـــات مـــا يناهـــب هـــ ا ال

ــمت  ــررت الصــ ــة  مقــ ــولها لميرمــ ــب مضــ ــل   اد مــ ــى اب  لــ ..الــ

 حقيقت  اكثر ؟  . .

ــيب  ــل وبـ ــا ا بينـ ــه ومـ ــر  قائلـ ــر  اخـ ــيال مـ ــادت الهـ ــاب مأعـ شـ

 البارحه ؟؟ ماجبت :

ــد - ــيال  إنــه هــيكوب زوجــ  ميمــا بي ــف أحــد ..مصــمتت قل ــى أب دل إل

ــاء  ــار االطب ــيدت  أش ــائال  :ه ــر  ق ــى االمي ــة ال ــدثا  بلهف ــود متح الجن

ــ   ــيا  موق ــل شخص ــب مقابلت ــو االب طل ــاكس وه ــة م ــوء حال ــى ه ال

، مــإب حــدو شــيئا  لمــاكس هــنلقى كالصــاعقه  علينــاهــ ا الخبــر 

ــالموت !،   ــا ب ــ  جزائن ــا م ــف إلين ــه مجــدد ودل ــاب الغرم ــم طــر  ب ث

ــل المــر   ــاليب ، كــاب تل ــد التحــدو مــ  االميــر  ، لكــب االميــر  ت يري

ــم تركـــت القصـــر  ــا ثـ ــاء لحـــيب عودتهـ ــوت طلبـــت منـــه البقـ وانطـ

ــو  ــاء حيـ ــا متجـــه الـــى دار االطبـ ــا الخاصـــه وهـــط جنودهـ عربتهـ

 ماكس ..



 

 236 

ــا  عــب تــاليب  ــول مــا دار بيننــا وبــيب األميــر  أم متحــدو مينــا ح

ــد  عنـــدمالكنـــه قـــد جـــب جنونـــه  علـــم بـــأب مـــاكس هـــو مـــب يريـ

ــا ؟ ــإب : مقابلته ــم تحــدو ب ــيال   ث ؟ مهــألته عــب الهــبب  مصــمت قل

ــا  ــرف حقيقتن ــاكس يي ــأب م ــل شــي !! وك ــر  بك ــيخبر االمي ــل وه تل

ــا  ــديو م ــب الح ــد م ــم اج ــالطب  ل ــا  ، ب ــا نهائي ــ  علين ــر  هتقض الم

ــارير  ــر اه ــط تتغي ــاييس صــامته مق ــ ا ،وأن ــل ه ــد حــدوو ك ــال بي يق

ــه عوجههــا  ــ ال الليل ــأب : إن ــاليب ب ــد حــديو باألنــدهاش ، ماكمــل ت ن

ــرم  ــراز شــقيق اليــم ني ــامه مــ  الهــيد ت كــاب مــاكس  متخفيــا أه

ــائط  وقـــد هـــم  ــا دا  وراء جـــدراب الحـ ــيد  رمـ ــامه والهـ بـــيب اهـ

ــائال   بأنــه يجــب أب يتحــدو الــى االخــويب ثــم  هــب مهــرعا   ترلــز ق

ــل أب يبــو   ــاييس مــ  أقــرب وقــت قب ــا وان ــر  ، امــا ان مــاكس لالمي

 لقاء مصيرنا .جاهنا م  غرمة اليمل ننتظر 

ــر  ــا حالتنـــا هـــوء   إنقلـــب القصـ ــاعات  ا دادت ميهـ ــد  هـ وبيـــد عـ

ــب ــزر م ــر يح ــب االم ــر  لك ــود  االمي ــب بي ــى عق ــا  عل ــور   رئه خط

ــا االميــر   وميهــا الكثيــر مــب جتودهــا  الموقــف ، ومجــاء  دلفــت لن

ــا متحدثـــه بغضـــب شـــديد بأنـــه :  هنـــال  الكثيـــر االمـــور التـــ  كنـ

ــاب كرناجــا  ــب خ ــنهم م ــا   م ــائنوب أيض ــال خ ــا ، وهم ــامليب عنه غ

 ..ومنهم ....ال  ( واهرارها ومنهم مب خاب االمير  ومنهم 



 

 237 

الخـــويب ترلـــز  ونيـــرم ثـــم أمـــرت بيـــض الجنـــود بـــأب يحضـــروا ا

شــديد ينــا مــ  غضــب لنظــرت ا ..بيــدهااليهــا مــ  اهــر  وقــت 

ــه  ــ  عقاب ــيلقى الجمي ــه : ه ــ  قائل ــة م ــو حال ــى ه ــاكس حت ــوت م م

ــ ا  ــب ه ــه  إب نجــى م ــت قائل ــو األخــر !!  وتتابي هــيلقى جــزاء   ه

 كيف هربتم مب بلجورا ؟؟ : 

ــ  الكــ ب  ــب ينف ــا مل ــف كــل شــيئا امامن ــدها توق ــدما  عن ــى ال وال حت

ــات  بالهــجيب  ــاب ي ــا ب ــد جنوده ــر  اح ــرت االمي ــم ام ــق  .. ث للتحقي

 م  أمر  هو االخر . 

ــزمب كــاب الجميــ  قــد حضــر  وبيــد مــرور مــا يقــارب هــاعه مــب ال

ــويباالقصــر  ــامه  .. االخ ــرم ..وأه ــز وني ــدترل ــه  المقي ــاحب بوج ش

بالــدم  ممـــا يـــوح  بتــدهو حالتـــه النفهـــيه ، وعينــاب اغرورقتـــا 

ــاييس  ــا وان ــدمهم ان ــد نتق ــود صــفا  واح ــا اصــطفى الجن وهــرعاب م

ــا أهــامه  ــاليب ييقبن ــى ت ــر  واالخــويب باألضــامه ال ــدأت األمي ــم ب ..ث

ــمه  ــول اهـ ــامه حـ ــى اهـ ــئله الـ ــه بيـــض األهـ ــت جيـ ــات بـ التحقيقـ

ــاب يخامـــه وأيـــب ييمـــل الـــى اب وصـــل الهـــيال الـــ وعمـــر     كـ

 ؟؟  مب أيب أنت : مقالت االمير   الجمي 

، وكأنــه  يفكــر مــ  اجابــه عنــدها  صــمت أهــامه برهــة مــب الوقــت 

 ل لل الموقف .مالئمه  
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 وهرعاب ماتحدو اليم نيرم 

بــه يهــكب لقــد بيــت  منزلــ  ألهــامه وهــو األب  قــائال : اميرتــ  -

 ..مقاطيته األمير مب اقاربه الفتيات   ءوهيالمن  قديم الزماب 

 مــب  ملــل لــه ؟؟ وايــب كــاب يهــكب ومنزلــلمنــ  متــى : قائلــه  -

؟؟ مصــمت اليــم نيــرم وكــأب االجابــه عجــزت عــب الخــرو   قبــل

 ..الى اب تحدو الهيد ترلز 

االمـــر بهـــيط للغايـــه وال يحتـــا   اب تهتمـــ  بـــه قـــائال  : هـــيدت  -

 !  له ا الحد اترك  األمر ل  وهأحاول إيجاد الحل

وكــأب األميـــر  قـــد اهتشـــاط غضــبها اكثـــر مصـــرخت مـــ  وجهـــه 

الميلومــات  الحصــول علــى قائلــه : الهــت انــت مــب هــاعد  مــ 

ــدها  ــاب يري ــ  ك ــواب  ؟؟ الت ــق بموضــو  الهــجب الب ــا يتيل ــول م ح

كرناجــا وخنـــت ؟!  أنــت خــائب ياهـــيد ترلــز ..مقــد خنـــت طبييــة 

ــر  ،  ــاء مصــيرنا االمي ــب لق ــر م ــه ال مف ــا أن ــدها علمن ــدت عن اب  مك

اتحـــدو الـــى اب طـــر  بـــاب الغرمـــه احـــد األشـــخا  طرقـــات 

م دلــف إلينــا  حتــى موامقــة االميــر  علــى ينتظــر ولــم متتابيــه ومــب ثــ 

 لــل وكــأب االمــر شــديد الخطــور  ، إنــه جنــد  مــب جنــود االميــر  

 لقد لق  ماكس حتفه قبل قليل ..تحدو قائال  :  هيدت  
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الـــ   ليب عنــدها تغيــرت اهـــارير وجــه كـــل الحاضــريب حتـــى تــا

 بات يلفظ بكلمات هرا   توح  بخطور   موقفنا .. 

كفيلـــه ألب  الــدقائقحــل الصــمت بنـــا لــبيض الوقــت كانـــت  دلــل 

ــه  ــر  قائلـ ــدثت األميـ ــم تحـ ــرات ،ثـ ــد  مـ ــ  عـ ــد وعيـ ــنا  : امقـ حهـ

ــيدمب اليــوم !!  ــرعوا بإحضــار  مه ــ ا لكــل أه ــر  الجنــد  منف مخ

ماقالــت االميــر  ..التــ  نظــرت الينــا بيــدها نظــرات تــوح  باننــا 

ثـــم تحـــدو أهـــامه بصـــوا مـــدموجا  بـــالقلق هـــنقابله قريبـــا !! 

 والتوتر 

انتمـــ  لـــدول اليروبـــه ،  أهـــامه مهمـــ  قـــائال  : أميرتـــ  ادعـــى -

عنـــدها علمـــت بانـــه هـــيقول الحقيقـــه حتـــى لـــو تطلـــب األمـــر أب 

حاكيــا  كــل ماحــدو مينــا مــب ال  ، وتتــاب  مــ  حديثــه نــدم  الــثمب غــ 

ــه  ــدير لـ ــتدعاء المـ ــر   ات اهـ ــار ، والحفـ ــ   انهـ ــق الـ ــى النفـ الـ

التـــ  ابتليتنـــا ، مـــرورا  ببلجـــورا وطبييتهـــا الغطـــاء الهـــحر  

الهــحريه وظلـــم نيـــوب لنـــا ،وكشـــف ايضـــا  عـــب حقيقـــة انـــاييس 

ــوب  ــهومــب تك ــا دار بين ــا وم ــف وصــلنا اليه ــم عــب كرناجــا وكي  ، ث

 وبيب االخويب ترلز ونيوب ، لكب  تاليب قاطيه 

ــيب  ــه وتتهمــ ــب الخيانــ ــدثيب عــ ــ  تتحــ ــ  إب كنتــ ــائال : اميرتــ قــ

 ترلز دار حديو بيب أهامه والهيد  محينماالهيديب بارتكابها 
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 مــ  لم يكــب ترلــز وحــد  هــو الخــائب بــل ارتكــب مــاكس ايضــا   خطــأ  

ــا  ــف الجــدراب ليهــم  كــل م ــل خل ــة اللي ــدما ظــل طيل ــه عن ــل الليل تل

ــه يقــال بالــداخل  وهكــ ا قــد خــاب ثقتنــا ميــه ،  متحــدثت االميــر  قائل

ــل  ــ  حــق ك ــرا  م ــا  كبي ــتم جرم ــتم  إرتكب ــاليب ان : دماعــل ضــييف يات

ــى  ــديثها الـ ــت حـ ــدها وجهـ ــي  ، بيـ ــب شـ ــاب مـ ــه : كـ ــامه قائلـ اهـ

ــب ال ــر مـ ــل المثيـ ــدم لـ ــب اب اقـ ــا  الممكـ ــيب نجـ ــ  حـ ــاعدات مـ مهـ

ــ   ــرائم الت ــم الج ــب رغ ــاكس لك ــه م ــ  النهاي ــ  م ــا دوب علم ارتكبه

إب بــ  قــد مــات ، ويجــب اب تيــاقبوا جمييــا  ثــم وجهــت الحــديو الينــا

ــالحكم  ــاكس  النطــق ب ــاب م ــاء مــب تشــيي  جثم ــد االنته هــيكوب  بي

ــررت اب  ــاليب مق ــدا ت ــا   ع ــا جميي ــالتحفظ علين ــود ب ــرت الجن .. وام

ــا  ــى ميه ــةيبق ــب  لقل ــا نح ــا دوب  عن ــ  ارتكبه ــاء الت ــدها األخط . عن

ــدينا  ــل أي مــب احضــر الجنــود القيــود المخصصــه لــ لل وقــاموا بتكبي

ــا عكــــس مــــاكس واصــــطحبونا ال هــــجب القصــــر لحــــيب  امامنــ

ــله ..  ــل الميضـ ــب تلـ ــاء مـ ــفت االنتهـ ــد إنتصـ ــر  قـ ــت الظهيـ وكانـ

ــجب !! والشـــمس علـــى أشـــدها  ــا ابـــواب الهـ ــيب أغلقـــوا علينـ  حـ

ــوال   ــ   ل ــاكس  ال ــر م ــ  ام ــال ليمضــوا م ــ ا الح ــلنا له ــا وص .. م

  وتمــر الهــاعات  واحـــد  تلــو االخــر  ليـــأت  ليــل كرناجــا ميلنـــا  

 ماال يتوقيه احد .
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 أهامه                                 

ــ   ــي  يخيفن ــد أ  ش ــم يي ــدو ،ل ــدو مايح ــل يح ــارل  م ــررت بمي م

ــا  لكــب هــا  كثيــر  كنــت اظــب أنــه مــب المهــتحيل أب أخــر  منهــا حي

ــا   ــت   حي ــى االب مازل ــا ال ــى ، أن ــدر  عل ــا الق ــاب له ــدثت ك ــياء ح أش

  اوأقــف علــى قــدم لــم أ دمــر بيــد !!تــدمير  لكــب هــا أنــا االب 

كــل ماحــدو جيلنــ  أقــو  ومــ  كــل ضــربه لقلبــ  ، بمنتهــى القــو  

لهــقوط  كــاب صــمود  يبهــر ومــ  كــل توقــ  د عقلــ  نضــوجا  داإ 

ــ  !! ــه  غربت ــى مضــاد للهزيم ــدما تتحــدو عــب مين ــا صــديق  عن مي

 واالهتهالم خ ن  كمثال ؛! 

ــه  ــل وحلكت ــواد الي ــل ه ــت ظ ــبيض الوق ــ  ل ــا  ل ــالو مرامق ــط ث ، مق

ــجب أضــواء  ــ   اله ــب نام ــ  م ــدلفوب ال ــاويه ي ــامات مته ــى مه عل

ــت  ــد   المثب ــب حدي ــاويه م ــدام  ،مته ــات اق ــميت  طرق ــى اب ه  أل

ثــم مــت  بــاب الهــجب لتنبيــو يقتــرب منــ  احــد األشــخا   وكأنــه 

ــت  ــبيض الوق ــا ل ــ  الريي ــت عن ــد  حجب ــواء عدي ــا اض ــدات منه وب

بــد  وكأنــه  جنــد   ..حتــى نــاد  أحــدالصــور   تت ضــ  امــام  
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اقــف واتوجــه إليــه ثــم خرجنــا  نهــير مــ  طرقــه مــا حتــى  ..بــدأت 

ــا  ــ  أخره ــرم وم ــز والهــيد ني ــ  الهــيد ترل ــ  منتصــفها م ــت م تقابل

مــ  بيهــاب وأنــاييس  ..تتبينــا الهــير مــ  الجنــود حتــى وصــلنا 

ــاب  ــر  .. كـ ــر االميـ ــو قصـ ــيب  حيـ ــا  متجـ ــجب نهائيـ ــار  الهـ خـ

ــام  ــدوء الت ــر وقصــر  الهــحب الملتفــ اله ــاد أضــواء القم ــ  ازدي ه م

قبــة القصــر مــب أالعلــى تــوح  بقيــام شــي   مــا !! شــي  مــب  حــول

ــه هــيحدو  ــ  ان ــل  المتوق ــ  هائ ــى القصــر وهــط جم ــا ال ــم دلفن .. ث

مـــب مينـــا بالصـــيود  الـــى امـــروا مـــب الجنـــود والحاشـــيه  الـــ يب 

ملــم امهــم مــ  البدايــه  مــاه  لكــب  حيــو منطقــة الحظــر ..االعلــى 

ــا ــت اننـ ــاكثر علمـ ــر مـ ــيودنا اكثـ ــ  صـ ــيب  مـ ــر  اهبـ ــو  القصـ حيـ

البـــواب  ، بيـــد مايقـــارب مـــب هـــاعه تحطمـــت ميهـــا اقـــدامنا مـــب 

الصــيود تحــدو احــد الجنــود بأننــا اوشــكنا علــى الوصــول  ..لــم 

اكـــب اعلـــم اب القصـــر مرتفـــ  لتلـــل الدرجـــه لكـــب  البـــد مـــب وأب 

نحـــب وصـــلنا الـــى بدايـــه القاعـــه وهـــا هنـــال هـــرا  وراء هـــ ا !! 

ــ  ــ  م ــ   راودن ــابوس ال ــ كرت الك ــدها ت ــب  عن ــاج  م اليجــوز  الن

مثـــل مـــا رأيـــت ، االنهيـــار ، وتوقيـــت اب يكـــوب مـــا بالـــداخل 

وبــالطب   حــدو هــ ا مينــدما مــت  الجنــد  البــاب  كانــت القاعــه 

ــه   ات  ــر  للغاي ــل كبي ــاب ارائ ــب يك ــر م ــا الكثي ــس عليه ــد  يجل عدي
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ــورا  ــ   بلج ــدوء ال ــس اله ــالحكم عك ــق ب ــاهدوا النط ــائوا ليش ــد ج ق

 باالهفل.  رأينا 

كانــت المكــاب مشــابه تمامــا  لمــا رأيــت وهــرعاب مــا اصــطفينا صــفا  

ــه  ــب االربي ــد نح ــر واح ــر  ننتظ ــوف االمي ــاب وق ــو مك ــوجهيب حي م

ــ    ــ   مــب احــد نوام ــر نام ــه مــب الخــار   عب قــدومها ...كــل مــا رأيت

المكــاب هــو ضــوء القمــر الشــديد والهــحب المغطــا  لــه ، بــدات 

ــد   ــب ش ــر م ــى القم ــا ميل ــا  م ــه نوع ــه ودامئ ــا غريب ــواء وكانه االج

ــل  ــ  تلـ ــر مـ ــه القمـ ــيال الليلـ ــب إشـ ــنيهم عـ ــم يمـ ــل لـ ــى اب  لـ الـ

ــه ،   المصــابي ــت اتوقي ــا كن ــدو م ــأ  ح ــر  ومج ــالم  م ــى الظ ــد ات ق

اخــر  يبــدو  وكــأب الكــابوس يتحقــق يــا أصــدقائ  !! لتهــقط دائــر  

مــب األنــوار الخضــراء مــوق  مــر  أخــر ودائــر  اخــر  مــ  الجهــه 

ــه ــدم أحــد االشــخا   المقابل ــف بهــا ومجــاء  تق ــ  لكــب ال احــد يق ل

، نهـــار إنـــه اليجـــوز النـــاج  مـــب النفـــق المحتـــى صـــار واضـــحا  

 أنا حديث  ميه بدأت  

حقيقـــه ام مـــرات قـــائال  : مـــا ا يحـــدو وهـــل ظهـــورل لـــ  عـــد  -

 خيال ؟؟ مصمت لبيض الوقت ثم تحدو بصوت هادأ

قــائال  : الــم انهــل عــب ميــل هــ ا يــا اهــامه لمــا  ميلــت ؟؟ ، وكانــه  -

 يتجاهل اهئلت  له . مرددت انا 
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قــائال : علــى ا  حــال لقــد حــدو وانــا متاكــد مــب انــل تيــرف طريــق -

ــود   ــ  الحيــا  والغربــه الي ــه مقــد انهكتن ــل دلنــ  الي .. اتوهــل الي

 ميا  ، الى انه  

 قال : هتفيلها لكب ليس االب .. -

ــدات مــا ا تقصــد بهــأميلها تلــل و:   تمقلــ - ــم يجــب ، بيــدها ب ؟؟ مل

ــالزوال  ــدو االضــائات ب ــر  تتح ــائليب االمي ــب حــول  ق ــ  حــديو م م

ــف  ــر  تق ــا هــو واالمي ــد عــاد  كم ــل شــي  ق ــل ، منظــرت الجــد ك الي

ماعـــادت حـــديثها مـــر  لـــم أكـــب ميهـــا ! مكانهـــا وتحـــدثت  لكنـــ  

 اخر  بيد حاله مب الغضب الشديد  

اضــــريب مــــب  كرناجــــا لكــــم منــــ  دوام الشــــكر ، قائلــــه : الح -

 مـــ  حقنـــا ، واهـــامه  لـــل جميينــا علـــى علـــم بمـــا ارتكبـــه هــيأل

ــل  ــاالشــاب هــو مــب قت ــانوب كرناجــا حــول  ماحــدو  مــاكس وتبي لق

قــررت انــا االميــر  هــاليف ومريــق القضــا  الخــا  بــ  بــأب نطبــق 

ــاء هـــيأل مصـــيرهم  ــالحكم الـــالزم للقـ ــا  بـ ــتهم ، وقررنـ جـــزاء ميلـ

ــال  مــب  ــى ك ــة عل ــد  مائ ــرم ريطــاب  بالهــجب لم ــز ريطــاب  و ني ترل

ــوم جــزاء مــاميلو   ــال  ي ــى ك ــا  وحــق كرناجــا ،  وعل ــا جميي ــ  حقن م

 هاب واناييس مب  أهامه مهم  واصدقائه الفتيات مب بي
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، حاولــــت ، واب يطبــــق هــــ ا مــــب األب بالهــــجب البــــواب  

ــد  ــادت أب تفق ــاييس مك ــب  أن ــا ع ــا ام ــ  منيته ــدو لكنن ــاب التح بيه

ــا  ــود  وعينه ــب الي ــل م ــه ال ام ــت ان ــدها علم ــا ، عن ــيفيل بن ــا ه لم

 منحب داخل قفل منزو  مفتاحه ، 

ــاب  ــر بـ ــتار ليظهـ ــة الهـ ــا بإزاحـ ــدياب وقامـ ــدم جنـ ــرعاب ماتقـ وهـ

ــوال   ــه ،  م ــبب ضــخامته الهائل ــف به ــم مخي ــر الحج ــ  كبي ــم قط ث

ه ا صــوت تــاليب الــ   غفلــت عنــه نهائيــا  ولــم أكــب ألعلــم ايــب هــو 

، يتقـــدم صـــفوف الجالهـــيب وميـــه حقائبنـــا وجميـــ  اغراضـــنا 

إغرورقتـــا بـــدمو  وبـــادر بإعطائهـــا لنـــا بوجـــه شـــاحب وعينـــاب 

ــبي ــا ب ــارا  متمم ــا   ح ــا وداع ــم أن ــب ث ــاب وم ــم ود  بيه ض االهــى ق

الكلمــات باننــا هــنكوب علــى مــايرام ..بيــدها إتجــه الــى انــاييس  

ليتهـــاقط الـــدم  مـــب عينـــا  كالطفـــل  الصـــغير الـــ   تركتـــه امـــه 

ورحلــت ، أعلــم انــه وقـــ  بحــب انــاييس مقـــد إعتــرف لــ  عـــد  

مــرات بــ لل لكــب الفرصــه لــم تتــا  لــه هــو االخــر لألعتــراف بــ لل 

ــا عناقــ ،  ــا عانقه ــه ميه ــب حديث ــاء م ــد االنته ــدها وبي ــديدا  ، بي ا  ش

ــ   ــا لتبــدا م ــد عن ــاليف  بــأب يبتي ــر  ه ــرت االمي ــ  ام حكمهــا تنفي

مابتيد تــاليب عنــا بيــدا  نهائيــا  اعلــم انــه لــب يصــمد طويــل علــى هــ ا 

 ه هينهى م  يوما   ما الحال لكن
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ــا نحــب مهــرنا بضــية خطــوات  ــاب أمــا  عن لنقــف مباشــر   امــام الب

ــوال   ــد  الف ــكيب بي ــه ، ممه ــا حقائب ــال  من ــل ك ــدنا ليحم ــل قي ــد م وق

بيضــنا الــبيض ، ونحــب ننظــر مــب خلفنــا الــى تــاليب واالخــويب 

ــه   ــادموب إلي ــب ق ــا نح ــم م ــو  ال ــرا  يف ــم الف ــأب ال ــدو  ،وك وتتح

 ناطقه بكلمتها االخير  : األب . األمير 

ــه  ــه  وتنبيـــو منـ ــر  ونحـــب أمامـ ــجب البـــواب  ألول مـ ــت  الهـ لي فـ

ــوائ ــواء الخ هأضــ ــا  ألضــ ــه تمامــ ــراء المماثلــ ــق ضــ ــر  النفــ حفــ

ــدا  ــه ، ولتبـ ــه منـ ــاحه المنفتحـ ــاد المهـ ــزداد  بازديـ ــحر  ، وتـ الهـ

جا بيـــة األضـــواء تـــنحكم بنـــا دوب مقاومـــه منـــا علـــى عكـــس 

االنجــ اب باتجاهــه ونرتفــ  قلــيال  الحفــر  ، وتشــر  اقــدامنا مــ  

ــد اب  مــــب علــــى األرض مغمضــــ  األعــــيب لشــــد  االضــــواء بيــ

هـــرعاب مـــا دلفنـــا نهائيـــا داخلهـــا ،، كـــاب صـــوت وتحكمـــت بنـــا 

ــى  ــمينا  علـ ــا هـ ــر مـ ــواب   أخـ ــجب البـ ــاب الهـ ــال  بـ ارض انغـ

 ***   كرناجا 
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 قيمورا                       

ــجنائ  أ   - ــكان  او ه ــل الب ه ــد  و ل ــل االب ــأرض اللي ــرف ب ع

 كما تظنوب اليروب الشمس موق  أبدا ..

ــورا  ــق أدعــى أرض قيم ــل خل ــه قب ــا حي ــاب مأن عمــر  هــو اول الزم

 إل  !!  يأت يحكمن  عد  قواعد تهير على ما ، أنتم البشريه 

ــ   ــل عــدد الحــروف الت ــدد ل ــا أب يح ــ  يوم ــت تتوق ــل كن ــدو مه تتح

ــم ت ــد لـ ــا ؟؟! ،  بالتأكيـ ــ  .. توبهـ ــل اب تتوقـ ــب االب عليـ ــ  ..لكـ قـ

ــا  ــا بم ــجب  وإنم ــيس بالضــرب  وال بالهــب  وال باله ــ  ل ــاب عل ماليق

ــل  ــو   ل ــو يف ــاب  ه ــه .. عق ــد  المليوني ــى القاع ــدو بمين أب ال تتح

ــا !!  ــر كلمـ ــمتت اكثـ ــا صـ ــنزجز ، كلمـ ــمت تـ ــ  ، تصـ ــط علـ  ادت مقـ

 راحتل اكثر ماكثر ، 

ــو  ــارد ه ــارد  ..الم ــتطي  أب ..الم ــب ال اه ــم تحم ــر  ك ــل لكث ــه و ل ب

ــه  ــبب لكنـ ــا الهـ ــ  ، ال ادر  مـ ــاها ميـ ــ  قضـ ــنوات التـ ــدد الهـ عـ

 يهتطي  اب يتحدو كما يشاء ..



 

 248 

ــس أ  ارض ــدا  عكـ ــه جيـ ــراء  والكتابـ ــكان  القـ ــد هـ ــر  أ يجيـ خـ

ال يملكـــوب نصـــف مـــا يملـــل هـــكان  مـــب مهـــكاب ارض الشـــمس 

 مهارات ..  

ــا وهــ  ــه يمهن ــر  أو الحــديو لة التواصــل هــ  الكتاب ــا   لكــب لفت احيان

ــديو  ــ  الح ــود  م ــروف المفق ــدد الح ــا ع ــاب ميه ــتم حه ــير  وي قص

والمتبقيــه ... ال تهــتيجب يــا صــديق   مــإب جئــت إلــى هــتحبن  

  ..اتمنى اب تأت  مأنا بإنتظارل ..

امهلنــ  حتــى أعــرف هنــال زائــروب جــدد ال اعلــم مــب هــم بيــد 

 واعود الخبرل .... '  ...! 

الزائــر لــيس شخصــا  وال إثنــاب بــل  عــدت ياصــديق  تلــل المــر  

ــه  ــ  ..ثالثـ ــيهم بطبييتـ ــر علـ ــا هب ألأثـ ــد  .. واالب هـ ــى مقـ التنهـ

 وعدتن  بزيارت  وانا أنتظرل ..إلى اللقاء !!

 

 

 

 



 

 249 

 بيهاب                            

ــا  ــو  وكأنن ــا بق ــب خلفن ــاب م ــال  الب ــو إنغ ــ كر  ه ــا أت ــر م ــاب أخ ك

ر االيــام أيضــا  ال أدر  الــى ايــب هــتم، لكــب ط ردنــا مــر  أخــر  

 مقط أتمنى أب نظل ميا  وبخير .. نحب  اهبوب  

ــجنا   ــه ه ــب ال أظن ــل الهــجب ،لك ــ   ل ــر  م ــا ألول م ــت  أعينن .. لنف

وهــا أنــا مكيــف أب يكــوب كــ لل وال يوجــد هــجناء  وال جنــود ؟؟ 

منهمــــا  مــــآكال ا اقــــف مــــب مكــــان  وأوقــــظ أهــــامه وأنــــاييس  

 وكأب األمر يشبه دلومنا الى بلجورا . مهتلق  على ظهر   

ــإب  ــأنن  ال م ــه ب ــب ؟؟ ماجبت ــب نح ــال : أي ــى  ق ــامه حت ــتيقظ أه إه

ــف  ــا نق ــب دعن ــرف  لك ــرل أع ــه   ونت ــاب  وأرض ــ ا المك ــلبه ه الص

وقفنــا جمييــا  ثــم حمــل كــال   منــا  حقائبــه التــ   مــاوهــرعاب   ،تلــل 

ــدأنا بالهــير  ــا ، وب ــاليب لن ــاردأعــدها ت ــل ا  .. الجــو ب نوعــا  مــا واللي

ــد   ــى أش ــا عل ــل م ــوب ك ــب  اهب ــب نح ــى اي ــم ال ــه انــ ا، ال نيل  هعلم

ــا   مـــب أب ال تهـــقط قـــدم  مـــ  تلـــل الـــدوائر  يجـــب علـــ  االنتبـ

 م  االرض ..  ات االعما  الصغير   ... المحفور 
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يلــف ارجــاء وبيــد الهــير لمــا يقــارب مــب هــاعه واحــد  والصــمت 

ــبه بالصــحار   ــاب أش ــدا  مالمك ــزال  واح ــى من ــر  حت ــم  ن ــاب مل المك

وهــــا نحــــب  ا .. والنجــــوم باتــــت قريبــــه لدرجــــه ال توصــــف ،، 

ـــ  أول  ليظهـــر  لمـــا يقـــارب هـــاعه مـــب الـــزمب   الهـــيرنهـــتمر م

وبيــد منــزل مــب  بييــد ويظهــر ميــه امــل جديــد  بــو مينــا الحيــا  ، 

ــب  ــزل م ــد .. من ــه أح ــاال يتوقي ــد م ــه لنج ــرنا باتجاه ــائق ه ــد  دق ع

حديــد !! لــم أتوقــ  يومــا  اب اشــاهد مثــل  لــل  لكــب قــد حــدو ، 

ــا اهــر  أهــامه وقــام بــالطر  علــى  ولشــد  بــردو  الجــو مــب حولن

ــاب  ــزل بـ ــد المنـ ــب الحديـ ــطه ادا  مـ ــاب  بواهـ ــى البـ ــممه اعلـ مصـ

ــا   موحــدا  ، خصيصــا   للطــر   ليفــت  لنــا مجموعــه مــب الشــباب بزي

ــديهم ، صــار الجــواب واضــحا   ــداميهم بأي ــوب م ــأنهم يحمل ــدوا وك  يب

حـــرس المنطقـــه .. والملفـــت للنظـــر  بيـــد كـــل هـــ ا أب اجهـــامهم 

ــ   ــم  الطــولمتهــاويه  م ــب انه ــاف ..واالغل ــوب وعــرض األكت يملك

ــوب الشــير الواحــد ؟!! مجمــييهم مــب  و  الشــير األهــود  نفــس  ل

ــا  لــه مــب نحــب ،  وهــرعاب مــا تحــدو أهــامه الــى أحــدا  مــنهم حاكي

ــدد  ــا الهــجناء الج ــر  بأنن ــب وأخب ــب اليجي ــدأيضــا  ، لك ــ ا  بي ــو ه ه

ــ عــدم ردهــم علــى أهــامه  هم يضــ الــى ب بط يهــميوب وينظــرومق

 ءهـــيالظللنـــا هكـــ ا عـــد  دقـــائق لـــم نفهـــم ميهـــا امـــر الـــبيض .. 

ــب مــنهم اب يتحــدثوا  ــ  الحــديو ، ويطل ــود وأهــامه مهــتمرا  م الجن
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ــالجمي   ــدو  ، مـ ــب دوب جـ ــنهم إب لكـ ــب مـ ــدها طلـ ــامتوب ، بيـ صـ

جـــد غـــدا  ونصـــبا  اب يشـــر  كـــاب بإمكاننـــا الـــدلوف الـــيهم الـــى 

،، منظــر كــال  مــنهم الــى األخــر وتيالــت ضــحكاتهم وكــأب مــأو  لنــا 

ــا   ــ  مــا حــدثناهم إي ــل م ــال خل ــائق ،هن ــد  دق   واهــتمر ضــحكهم لي

ــى أب تقــدم احــدا  مــنهم وتمــم علــى كتــف اهــامه يبــدوا وكأنــه  ال

،، ثــم ابتيــد عــب البــاب واشــار بيــد  بــأب  نــدلف الــى ييطــف عليــه 

 .  الداخل

تلـــل الليلـــه مـــب  طقـــسالمنـــزل مـــب الـــداخل علـــى عكـــس  وكـــأب

ــا ــا   م ــا  نوع ــاب صــار دامئ ــار   مالمك ــه ،  ،  الخ  ات إضــاءات هائل

ال نيــرف  مصــدر  لــل الضــوء ابــدا  مالمكــاب غيــر مــزود بمصــابي  

ــا نحـــب ،  ــامه تفقـــد وال بـــأ  مصـــدر ضـــوء مـــب عالمنـ حتـــى أهـ

اركــــاب المنــــزل مــــب الــــداخل بيينــــا  ولــــم ييــــرف هــــبب تلــــل 

أصــب  منــزال  مضــاء بــدوب مصــدر مــاألمر الثــان   .االضــاءات ابــدا  

 !!؟؟  .

الغــرف علــى أرائــل مــب حديــد دامئــه نوعــا  ظللنــا جالهــيب مــ  احــد 

ــا  ــاييس ألول م ــدثت ان ــى اب تح ــد ، ال ــب حدي ــالمنزل م ــا ب ــل م ، مك

الــى احــد الجنــود هــالته ميهــا عــب اجابــه لكــل تلــل التهــايالت مــر  

ــا   ــامه  واقف ــب أه ــر ، مه ــو االخ ــب ه ــم يج ــب ل ــا  لك ــم صــار باتج ث
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ــائاحــد االشــخا  المتواجــدوب  ومــا اب بــدا حديثــه  ق ميــه ليــد  دق

ــامه  ــوب أهـ ــ  يراقبـ ــدو ؟؟ والجميـ ــامتا  ال يتحـ ــاب صـ ــأب والشـ وكـ

وهـــرعاب مـــاتوقف أهـــامه عـــب الحـــديو  ،هنـــال امـــرا  مـــا ؟ 

ــرت  ــه وظه ــتطي  علي ــه اليه ــد  وكأن ــدوار  !! ب ــبه ال ــراض تش اع

ــه  ــظ توازن ــاب حف ــى أحــد أرك ــد األهــناد عل ــه ، ويري ماهــرعت الغرم

 .قبل أب أصل  بيد ثواب  قليله وق  ارضا   لكنه إليه 

ــدها  ــر عنـ ــ ا واهـ ــال هـ ــق حيـ ــابنا القلـ ــ   اصـ ــه ،  الجميـ باتجاهـ

ــر   ــد االهـ ــى احـ ــيه علـ ــا بوضـ ــوف ، وقمنـ ــى الوقـ ــاعدنا  علـ وهـ

ــاب  ــى اهــامه أب ك ــاعم ، متحــدثت ال المــزود بوهــاد  مــب القطــب الن

ــه  ــم ل ــل االجابــه تهــببت مــ  أل علــى مــايرام ماجــاب نيــم ..وكــأب تل

ــى ا  أيضــ  ــام  بوضــ  هــبابته عل ــا وق ــود الين ممــه ، ماهــر  احــد الجن

ــب  ــر مـ ــل الكثيـ ــر يحمـ ــ  االخـ ــديو ، وأتـ ــب الحـ ــا مـ ــه يمنينـ وكانـ

ــ  ــا لنـ ــالم وأعطاهـ ــراف األورا  واالقـ ــى أطـ ــب  علـ ــد أب كتـ ا ، بيـ

 الورقه االول عد  كلمات  كانت : ال تتحدثوا كثيرا  !! .

ــير  ــى ش ــد  عل ــه وضــ  ي ــى أن ــد إل ــا يفص ــم م ــم نفه ــم مل ــامه ث اه

ــر  اخــر  وكانــ  ــه ، هــ  هــقوط  شــير أهــامه  تاعــداها م المفاجئ

ــاي ــت انـ ــديد  ، مفزعـ ــزار  شـ ــا يبغـ ــبقتها انـ ــدثنا الـــى س هـ وتحـ

الجنـــد  مـــ  آبو  واحـــد ، عـــب هـــبب مـــا حـــدو الهـــامه الـــى انـــه 
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ــد   ــى وجهــه الغضــب علــ وضــيه ي ــر  اخــر  ، وظهــر عل ــه م ى مم

ــم دوو  ــيال  ث ــرقل ــر  أخ ــه م ــى الورق ــات عل ــض الكلم ــا ب بي   واعطاه

ــد صــديقكم  ــد تي ــه: لق ــاييس قائل ــا أن ــا مقرأته ــ ا لن ــف حــرف وه االل

ــاب   ــه تت ــى أن ــال إل ــا ق ــم م ــم نفه ــم !!، مل ــورا لك ــب القيم ــرا   م تحزي

ــام األب  ــا  أب ننـ ــب علينـ ــه يجـ ــه بأنـ ــ  الكتابـ ــه مـ ــيب انـ ــ  حـ ، مـ

ــا   ــئلتنا الحقـ ــب اهـ ــيجيب عـ ــ كر أب ال هـ ــا اب نتـ ــب علينـ ــب يجـ لكـ

ثــم دلــف الينــا احــد االشــخا  يحمــل نتحــدو ، موامقنــا  علــى  لــل 

مــ  شــيئا بيــد  تقــدم بــه الــى أحــد اركــاب الغرمــه وقــام بفتحــه لياخــ  

النهايــه شــكل هــريرا  وجــاء االخــر وميــه بيــد الوهــادات ، واشــارا 

ــا  ــديهمالينـ ــه  بأيـ ــاب الغرمـ ــا  بـ ــرعت باتجـ ــه ، ماهـ ــاركيب الغرمـ تـ

وأحكمـــت قفلـــه جيـــدا  ، الـــى اب كهـــرت أنـــاييس ماقـــالوا متحدثـــه 

ــدو ت ــا ا يح ــرف م ــد اب تي ــا ري ــ  عقله ــ  م ــ  عقل ــا م ــأب  م ؟؟ وك

متحـــدثت انـــا االخـــر  الـــى اهـــامه  وأكتثـــرت األهـــئله بـــداخلنا ،،

ــ    ــرير  ال ــى ه ــتلق  عل ــو مه ــا وه ــا  م ــاحبا  نوع ــه ش ــر وجه ظه

متحـــدثت لكـــب يبـــدوا أب األرهـــا  قـــد انهكـــه وخلـــد مـــ  نومـــه ، 

ــا أب  ــاييس بأنــه يجــب علين ــام أيضــا  لنهــتيد لصــبا  غــدا  لكــب ان نن

كيـــف النهـــتطي  كيـــف لنـــا اب ننـــام وهـــط كـــل تلـــل االضـــاءات ، 

 ؟؟ .التحكم بها 
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ــرير   ــى اله ــا عل ــال  من ــتلقى ك ــاس واه ــا الني ــائق غلبن ــد  دق ــد ع بي

وحـــدو مـــا يفزعنـــا ، وهـــو إنطفـــاء االضـــواء بمفردهـــا !! كـــادت 

ــاييس اب تصــرف  ــد  أعلىبــ ان ــه اح ــاب الغرم ــت  ب ــى اب م صــوتها ال

يــرام وعلينــا مــا الجنــود واشــار لنــا بيــد  ضــاحكا   بــأب االمــر علــى 

ــدأ ــغل   اب نه ــل نحــب منش ــه ، ونظ ــب خلف ــاب م ــق الب م أغل ــ  ــب ث وم

يس أنــاي.. وهــرعاب مــا خلــدت البــال حــول ماحــدو ومــا يحــدو لنــا 

مقـــدت األمـــل مـــ  الحصـــل علـــى مـــ  نومهـــا تبيتهـــا انـــا بيـــد أب 

 وبه لكل ما يدور م   عقل  !!  .اج

 

 

 

 

 

 



 

 255 

 أهامه                            

دوب والمتواصــل شــيرت بــأب قــوت  ضــيفت بيــد حــديث  الكثيــر 

أعــرف هــبب صــمت الجنــود وعــدم حــديثهم توقــف محــاوال  ميــه أب 

ــى اب هــقطت ارضــا   ــه ال ــ  النهاي ــات واضــحا   .م ــواب ب ــأب الج وك

ــام   ــب تلــل مقــد . أم ــة بلجــورا لك ــررت لينــه تشــبه لين تبــدوا تك

ــا  .  ــد غموضـ ــا أشـ ــى أوكأنهـ ــامرات إلـ ــب المغـ ــبحت أحـ ــ  أصـ ننـ

!!!.... 

وهــا أنـــا  ا أقـــف مــب مكـــان  ويقـــل ظــالم الغرمـــه قلـــيال  لتصـــب  

ــا  ــه واضــحه نوعــا   م ــاييس،، الريي ــرل بيهــاب وأن ــدت   اب أت  متيم

ومــب ثــم  الغرمــه  وهــرت عــد  خطــوات باتجــا  بــاب    ،  كمــا همــانيام  

الجــو كمــا كــاب ليلــة امــس قمــت بفتحــه ألدلــف إلــى خارجهــا وييــود 

ــا هـــو  والجنـــود ،، لضـــوءوبـــدوب مصـــدر ل!! المنـــزل مضـــاء كمـ

ــنهم ــال  مـ ــس كـ ــه يجلـ ــه حديديـ ــول طاولـ ــوب حـ ــى ملتفـ ــه  علـ أريكـ

مـــامهم الكثيـــر مـــب االورا  وأ ، بزيـــا   متشـــابه  مماثلـــه لألخـــر 
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واألقــالم .. لـــم أمهـــم مـــا هــبب هـــ ا !! الـــى أب هـــرت باتجـــاههم 

 .الشاركهم م  الجلوس محضرا   اريكه مب أحد أركاب الغرمه 

قــائال  : أدعــى أهــامه جئــت  الــيهم ومــب ثــم تحــدثت مــ  صــمت

ــيكم مــب كرناجــا أرض  ــا إل ــى هن ــ  ال ــ   دلــف ب الهــجب البــواب  ال

قـــام أحـــد األشـــخا   مـــ  حـــيبالـــى األخـــر . منظـــر كـــال   مـــنهم 

تميـــل للـــوب األصـــفر الـــداكب بتـــدويب عـــد  كلمـــات علـــى صـــفحه 

ــا  قلــيال  ،، مأنــا مــب  الــزم الصــمت ال تتحــدو يــا أهــامه : حهــنا كاتب

وعـــد  !! ثـــم اعطـــان  االخـــر قلمـــا  هـــيتولى امـــر الحـــديو ميـــل 

ــات أل ــوب ورقــ ــا يفيلــ ــه كمــ ــلهم بالكتابــ ــت راهــ ــاب إب .. مكتبــ كــ

ــتم  ــا ومــب أن هــرعاب لكــب ..  بإمكــان  أب امهــم مــا يحــدو وايــب ان

انــاييس وبيهــاب قبــل أب يــأت  الجــواب وقامــا بــالجلوس  مــا حضــر

ــرد  ــ  ويهــار  مقــط يشــاهدوب مــا يحــدو  مجــاء ال ــا عــب يمين  مين

ــد   ــب الجن ــى م ــا  : أدع ــيب كاتب ــر  كيف ــا ت ــاب كم ــود المك ــد جن أح

علــى تلــل األرض ، نحــب هنــا علــى أرضــنا وبــل مينــا ..مرحبــا  

خطــاء  مــ  كرناجــا ، كــال   منــا ارتكــب  أيضــا   مهــجونوب كمــا تــر 

ل الــى هنــا ، لكــب هــجننا هــ ا يــا أهــامه لــيس  حــ  كبــاق   ومــب ثــم ر 

مايياقــب بهــا مــب  هــجوب كرناجــا ، مــنحب  نياقــب بطريقــة عكــس

 كرناجا أو غيرها . بهجوبهم 
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ــم  ــم أمه ــا كتــ .. ل ــبيض  بم ــب ل ــا كت ــاردا  ميم ــت ش ــ   ظلل ــ  لكن ل

ــائج  ــول لنتـ ــاول الوصـ ــت أحـ ــئله  الوقـ ــق األهـ ــد رمـ ــ  اب تهـ تكفـ

ــاب  ــت أب ك ــ  ، مكتب ــدد  داخل ــب المتي ــر وم ــه اب يوضــ  أكث بإمكان

نــود جال ىحتــى نظــر الــ  تمــا كتبــ ثــم أعطيتــه الورقــه ،  ممــا أب قــرأ 

ــل  ــرف أب لك ــت تي ــا  : أن ــم راهــلن  كاتب ــه ث ــا مــب حول ارض قانونه

ــه  ــد اب تيرمـ ــا تريـ ــاركة مـ ــب مشـ ــا مـ ــنا تمنينـ ــة ارضـ !! ، والئحـ

ه أب يبــو  لنــا بمــا نريــد مــرددت عليــه أحــاول اب اعــرف مــب يمكنــ 

هــو الوحيــد الــ    !!: حهــنا   هــنأخ ل الــى المــارد  ،مــرد كاتبــا  

ــه أو  ــد ميرمت ــا تري ــى م ــدلل عل ــا اب ن ــو هيهــم   لن ــيدلل ه !!. ه

مأومــأت برأهــ  موامقــا  ثــم أشــرت الــى أنــاييس وبيهــاب بتهيــة 

للخــرو  مقامــا بالــدلوف الــى الغرمــه ليغيــروا مالبهــهم أنفهــهم 

ــة   ــائق مــب الحــديو  كتاب  مــ  الجنــود حــول مــايتيلق وبيــد عــد  دق

ــاب  ــاييس وبيهـ ــر  انـ ــامر  خـ ــابـ ــدلفت أنـ ــ  أل .. مـ ــدل مالبهـ بـ

ــولى امــر هــرييا   ــ   ت ــد  ال ــت خرجــا  بصــحبة الجن ــور اب انتهي وم

  الكبــر  الحــديو ميــ  قاصــديب المــارد تلــل !! وكانــت المفاجــأ

ــجوب( ــ  المه ــه  )للثالث ــف   والمفزع ــيال  !! مكي ــا ل ــا مازلن ــوب أنن ه

ــل الهــ  اعات المتواصــله مــب النــوم .. وهــاعات الحــديو بيــد كــل تل

التابيـــه لهـــا أب الشـــمس لـــم تشـــر  بيـــد .. متوقفنـــا عـــب الهـــير 

قلــيال  وقــد تغيــرت أهــارير وجوهنــا عــب مــا كانــت عليــه ننظــر الــى 
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ــى  ــواد وال ــة اله ــماء حالك ــة اله ــت قريب ــ  بات ــه الت ــا الالمي نجومه

ــى القمــر !!! مهــال   ــل أ  شــخ  ... وال ــر ممــا يتخي القمــر  أيــباكث

ــاييس  ــاب وأن ــاب بيه ــى ا ه ــ  الوصــول ال ــر  م ــر ش ــأب األم !! وك

ــا ــرف كالهمـ ــ  مصـ ــى أب قطـ ــ ا الـ ــة ماهـ ــاوال  ميرمـ ــدماجنا  محـ  إنـ

 ضحكات الجند  ال   علم بكل ما أصابنا ؟.

ــا ونحــب ننظــر بكــل  ــأمر  وظلــت  التهــايالت أمامن ــم نهــتم ب لكننــا ل

ــرود  الجــو األتجاهــات  ــأثير ب ــد   ..تحــت ت ــد  بي ــا الجن ،  ماشــار لن

ــير ..  ــدأ اله ــل اب نب ــه وبالفي ــب هــرنا خلف ــل أب م ــاد اليق ــد اب ك بي

 بداخله ..شد  ما 

ــيال .. ــا قل ــيب  تيثرن ــد  كيف ــير عكــس الجن ــاء اله ــ  لنــا اثن ..اتض

ــد ــه يجي ــد  ..  بأن ــم تهــقط التجــول وييــرف الطريــق علــى ظهــر ي مل

  قدمه قط م  الدوائر المحفور  ارضا ...

رأينــا  الحديــد وبيــد هــاعه مــب الهــير وهــط جمــ  قلــه مــب المنــازل 

ــر   ــدلف وألول مــ ــخا  يــ ــد االشــ ــار  أحــ ــد  خــ ــه بجهــ منزلــ

ــود  ــد الجنـ ــب جهـ ــارب مـ ــه المتقـ ــداكب وبنيانـ ــود الـ ــير  االهـ وشـ

يرتــد  زيــا مــب الجلــد الخــام أهــود اللــوب وحــزاء جلــد  القــو  ،، 

هــا  قدمــه .. يبــدوا وكــأب هــ ا  هــو الــز  الرهــم  أيضــا يتوهــط 

 لتلل البلد  ..  
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ــنهم   ــال  م ــه ك ــازلهم يتج ــب من ــرو  م ــ  الخ ــ  م ــدها شــر  الجمي بي

ننــا لــم نــر  ... والملفــت للنظــر بيــد كــل مــا رأينــا  هــو االــى عملــه 

ــل األرض !! مكيــف هــ ا .. ومــا هــ  وهــائل  ــا  واحــدأ   مــ  تل حيوان

ــديهم ــل ل ــا  .. النق ــه مررن ــ  ا   منطق ــا  م ــر  زرع ــم ن ــا ل ــى أنن حت

 ... !أشجار مكيف يييشوب دوب كل ه ا وال بها ، 

ــبه  ــاء أش ــى بن ــد  ال ــير بي ــيب يش ــد  كيف ــت الجن ــا رئي ــرعاب م وه

ــغير  ــر الص ــض الكتابــات بالقص ــا بي ــه مــدونا  عليه ــر  ورق ثــم أخ

ــت   ــرا  ... مــ هب  وكان ــلنا اخي ــد وص ــارد !! لق ــر الم ــو قص ــا ه : ه

بينمــا وقـــف الثالثـــ  المهـــجوب او هــو ليطـــر  البـــاب  الحديـــد  

ــ  أ هــانكم  ــاب .. نميــب النالمــتحطم كمــا تــدعوننا م ظــر مــ  كــل مك

ــم  ــا  .. رغ ــا م ــ  نوع ــو رائ ــم أب الج ــ  لك ــى .. وال اخف ــه ال عجوبت

 يهدأ االضطراب ،، أنه ييط  دمئا خياليا 

ــاب  ــت  البـ ــد أب مـ ــدخول بيـ ــيب بالـ ــا  كيفـ ــار لنـ ــود مأشـ ــد الجنـ أحـ

ــ   ــل ايضــا م ــير ؟؟ المتماث ــوب الش ــول  ول ــه والط ــ  الهيئ ــيب م كيف

ــد  ــا داخــل القصــر الحدي ــا نهــير حتــى دلفن المضــاء تلقائيــا   ظللن

دوب ا  مصــــدر للضــــوء ... وجلهــــنا ألول مــــر   علــــى أريكــــه 

ــد  ــوس مــب الجل ــو  المهيــ  للجل ــد واليل نصــفها الهــفل  مــب الحدي

 ننتظر قدوم المارد ، ..المقابله منا   ةالجه، وجلس كيفيب م  
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ــال  ــد  حضــر مهن ــو ق ــا  ه ــموعه  وه ــغير  مه ــات ص صــوت لطرق

ناتجـــه مـــب تالمـــس حزائـــه مـــ   ليامـــة الحاضـــريب بـــدت وكأنهـــا

ــا  رجــل  ــدلف الين ــد  .. لي تخطــى كــل مراحــل  أرضــية القصــر الحدي

ــيخوخة  ــايالت ، ، الشـ ــل للتهـ ــر قابـ ــاد  غيـ ــد عـ ــف بجهـ وميطـ

الطويلــه الهــوداء جلــد  اهــود اللــوب أيضــا وقبيــه تشــبه تلــل  

ــرجيب  اع ــديها المه ــ  يرت ــيب الت ــب كيف ــر  ، مه ــى منصــات المه ل

ــا   نحــب ــه  واقفــا تبين ــا ل ــيب محيي ــى كيف ــد  ال ــل الرجــل ي ، ممــد   ل

ــد اب رد  ــا  بي ــه الين ــم اتج ــه .. ث ــيب التحي ــهكيف ــم  بانحنائ ــيال  ، ث قل

ــا  ــد اب نطـــق والول مـــر  نهـــم   ميهـ صـــوت احـــد االشـــخا  بيـ

ــانكم  ــدوا وكـ ــائال : يبـ ــجب قـ ــل الهـ ــى  لـ ــا الـ ــدد دلفنـ ــجناء الجـ الهـ

هنــال مــب ،منظرنــا الــى بيضــنا الــبيض بفرحــه عارمــه وأخيــرا  

ــه  ــنتحدو  مي ــدو .. ه ــأب ال نتح ــود ب ــروط الجن ــينا ش ــا نه ، وكأنن

. مضــحل لمــا منطقنــا جمييــا مــ  أنــب،  واحــد ،نيــم يــا هــيد  نحــب 

ــا  ــا اب نتحــدو بحــدو واشــار لن ــه ال يجــب علين ــ كرنا بان هــبابته مت

ثــم امرنــا بــالجلوس مجلهــنا جمييــا .. بينمــا قــام كيفــيب  بالكتابــه ، 

علـــى  ورقـــه ليـــد  دقـــائق ثـــم أعطاهـــا للمـــارد الـــ   شـــرد ميهـــا 

ــت  ــبيض الوق ــم أومــأ برأهــه ل ــائق  ث ــا لبضــية دق وحــل الصــمت بن

ــأمر  باالنصــراف  ــيب  .. ي ــى كيف ــارد ال ــا الم ــدو ميه ــأت  و تح أب ي
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وميـــه حقائبنـــا .. لـــم نفهـــم مايقصـــد  المـــارد مـــ  الربـــ  االخيـــر 

 ��بالرب  االخير لكب ال بئس .. ماجتش على د  

ــالم  ــا بيــض االورا   واالق ــا لن ــيب تارك ــد إنصــراف كيف ــدو  وبي تح

ــارد ــأبالم ــا  : ب ــه عن ــا ييرم ــل م ــر  بك ــد اخب ــيب ق ــا  كيف ــا دلفن وانن

ــس  ــب ام ــر م ــ  االخي ــ  الرب ــيهم م ــد  ال ــتمرا  لي ــه مه ــل حديث ..وظ

ــائق  ــ  حــ وندق ــه م ــب ب ننصــت الي ــا يلفظــه   تمي ــل م ــم ك نحــاول مه

ــه ،،  ــد ميرمت ــا أري ــل م ــه ك ــ  بكتاب ــى واخبرن ــى اب انته ــأتال  مأوم

ــ   موامقـــا ثـــم امهـــكت بـــالقلم وعلـــى االورا  الصـــفراء  برأهـ

 مدونا  :

انـــاييس وبيهـــاب .. وهـــيالء يـــا هـــيد  أهـــامه مهمـــ   بـــأنن   -

ــا  ــة الحي ــا بغرب ــل اب   ..موجئن وتنهــل االجهــاد ...  ..نهــجبمــب قب

ــا بهــا ... نحــب مــب أرض  ــل االراضــ   التــ  مررن ــم  ليهــت  كتل مل

نتوقـــ  يومـــا اب نصـــل الـــى هـــ ا الحـــال .. انـــا مهنـــدس مـــب 

 ... الفتيات الي بواتتيب مب تاالمهنده  الشرماء وهايأل  م

ــق  ــر  والنف ــ  الحف ــق م ــا  عــب طري ــدلفنا اليه أمــا  عــب  بلجــورا  م

ــنا  ــا مــا مكه ــنا ميه ــار ... ومكه ــل واألحبــاب  ..المنه ــا االه وتركن

 نيوب بظلمه وجنود  االشرار  ....  واخرجنا   ...
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ــا مــارد  ،، وعــب كرناجــا ــا   ي ــر  ميهــا عيب ــم  ن ــا   واحــدا  ل ... لكنن

ــا اللــــوائ   ــريب خالفنــ ــا مجبــ ــا بيــــد كشــــف وط   .. ♡لغيرتنــ ردنــ

ــرار .. ــا أب األه ــ  يوم ــم نتوق ــال .... ل ــ ا الح ــر  نصــل له ــ   ن ال

ــال  ...  ــب جمـ ــه  مـ ــل ماتملكـ ــة  تملـ ــا وليلـ ــ  يومـ ــا  مـ ــه الفتـ ميـ

ـــ  ا  ثقـــال  بـــيب ايـــد  حـــامل  والشـــاب  مـــ  قوتـــه  يتالعـــب وكانه

ــال ..  ــأب أاالثق ــوا ... وك ــا  اصــمتوا  تنج ــا ميه ــال لن ــد  يق ــب بل و ع

.. يــا ليتنــ  ماعشــت يومــا كــ  أر  خفايــا الحــديو يشــتر  بالمــال 

 الزمب .. وما تخبئه األقدار .

ـــ  مـــب  ة   بيـــد أب تهـــاقطت دمـــوع  علـــى االورا ثـــم ختمـــت نهاي

لم الواقـــ  وارض .. بـــإب تلـــل قصـــتنا واننـــا نتنـــ  ليـــاتحتـــ  

.. وأننـــا  نريـــد مهـــاعدته  لنيـــود  ♡دول اليروبـــه و الحقيقـــه 

مهمــا كلفنــا األمــر مــب تضــحيه هنضــح  .. مــب اجــل   الــى عالمنــا

ــا  ــام بفتحه ــا  وق ــ ها من ــه ماخ م  هــلمته الورق ــ  ــب ث ــد  .. وم ــا نري م

ــرت ميهــا اهــارير وجهــه  بهــاوظــل شــاردا   ــد  دقــائق  تغي ــأب لي وك

ـــ  مصـــمت   إهـــتمالة عاطفتـــه اتجاهنـــا ،،مـــا كتبـــت كـــاب هـــببا   م

ــار   ــ  أمكـ ــاردا   مـ ــت شـ ــبيض الوقـ ــرات ، لـ ــا  نظـ ــر الينـ ــم نظـ ثـ

ــاحبه  ــنا التـــ   مصـ ــه ومالبهـ ــادنا المتهالكـ ــل اجهـ ــفقه بتامـ للشـ

 ت الحيا  اب تبليها ،، اوشك
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مينـــا منـــ  ثـــم تحـــدو قـــائال   : االب عرمـــت هـــبب كـــل مـــا حـــدو 

ــنا الـــبيض مـــ  تيجـــب   ــا الـــى بيضـ .. الـــى أب قـــدومكم !! منظرنـ

 بأنه هيخبرنا بكل شي  ... تتاب  هو بادئا  حديثه 

ــه ــم نطــق بإهــم  والحق ــب ث ــد  وم ــه هــو الشــخ  الوحي ــا  بأن حاكي

ــ    ــل الهــجب !! ال ــى  ل ــ     يتحــدو عل ــد ال ــى الوحي هــ ا هــو األن

ــاب الم ــا ب ــى االب ،، واخبرن ــرف هــببه حت ــيب ال يي ــداول  ب ــة  ت عام

ــب الهــجناء  ــر وخروجــه م ــ  اليم ــه م ــو   تقدم ــر ه ــ ا االم ــال ه حي

ــم  ــا  تحك ــاحر  نط ــه اله ــه  ... للهــجنهمالطبيي ــ  هــجنائها ، لكن م

ــاط   ــاد خ ــ ا األعتق ــ  اب ه ــاألمريتوق ــا نتخيــل ،  م ــا  مم ــر عمق أكث

ــا  ــا هــنظل ميــه مــ  القصــر حتــى  تنتهــ  رحلتن ونجــد  وتتــاب  بانن

ــا  بيــد أب امــر أحــد  مــب بالقصــر  حــال  ألمرنــا .. ومــب ثــم هــب واقف

بتــول  امرنــا ... وكنــت انــا قــد انتهيــت مــب تــدويب بيــض الكلمــات 

ــداخلنا  ــا ب ــب عــب م ــى يجي ــه اب يظــل حت ــت من ــا طلب ــه اياه واعطيت

يينــ   بــالتغير الــ   حــدو لهــم بيــد دلومنــا .. وكيــف ... ومــا ا 

ــتنته   ــا ه ــرف اب رحلتن ــه  ع ــتيلال  بأن ــوو  م ــض المك ــه رم .. لكن

هــيخر  مــ  جولــه لتفقــد أمــر  البــاقيب .. وعلينــا أب نظــل هنــا 

 ...   حتى عودته  
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ــه واحــد  ،  ــاييس وبيهــاب  بكلم ــظ ان ــم تلف ــل هــ ا ول ــط حــدو  ك مق

ــأعينهم رغــم  ــت الهــياد  ب ــ  رأي ــا لكن ــدور بينن يشــاهدوب كــل مــا ي

ــد  ــارد  والمتحــدو الوحي ــأب الم ــوا ب ــدما  علم ــه عن ــا ب ــا مررن ــل م ك

ــروا  ــد اعتب ــيس  ضــدنا .. مق ــف بصــفنا .. ول ــل الهــجب يق ــى   ل عل

ــتكوب هــبب عودتنــ  ــه بيضــاء ه ــل نصــرا  ونقط ــد  ل ــا بي ــ  م  ..ا م

ــاهز   ــه اصــبحت ج ــأب الغرم ــا  ب ــب بالقصــر كاتب ــد م ــاء أح ــدها ج بي

علينــا اب ننتقــل اليهــا ... مهــ  مــ   الطــابق الــ   نحــب ويجــب 

ماهــــرعنا بالــــدلوف  اليهــــا وهنــــال كهــــرت القاعــــد  ميــــه .... 

ــروط ... مـــنخفض الـــى انـــاييس  وقمـــت بالحـــديو بصـــوتوالشـ

ــاب .. محــاوال ميــه اب أعــرف كيــف تضــاء كــل تلــل األرض  وبيه

ــ ا   ــدو ه ــف يح ــيه دوب مصــدر ضــوء ... مكي ــاحه الشاه  ات المه

ــد !!  ــب الحدي ــداخلها م ــه ب ــا تحتوي ــازل وم ــل المن ــب اب ك ... والغري

ــرود  .. ورغــم   ــه .. الجــو بالخــار  ب ــى خالم ــداخل عل ــه بال ــى أن ال

ولــم   شــ ءلكــنهم لــم يجببــوا عــب ، مطمــئب والمكــوو  مــالجو دامــ 

ــه  ــدهم بكلم ــظ أح ــد   تلف ــا   واح ــد زارن ــاس  ق ــل الني ــم  ه ... ال اعل

ــالتيب  ــا الح ــ   كلت ــب م ــاب  .. لك ــد  ح ــل ق ــا  اب  اللي ــا اشــير  ام ..ان

 وهأخلد الى النوم .  بالنياس 
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 أناييس                         

.. دلفنــــا الــــى الغرمــــه مــــور  اب انتهــــى حــــديثنا  مــــ   المــــارد 

ــد  ــاب مق ــ  وبيه ــا  عن ــه .. ام ــ  نوم ــامه م ــد  أه ــا خل ــرعاب م وه

ــنا  ــ  بيضـ ــدثنا مـ ــا وتحـ ــامه أيضـ ــل أهـ ــا ميـ ــروط كمـ ــا الشـ خرقنـ

ــد   ــامه عنـ ــدو الهـ ــا حـ ــيحدو كمـ ــه هـ ــب انـ ــت اظـ ــبيض  ... كنـ الـ

ــم  ــه ملـ ــت طبيييـ ــور باتـ ــأب االمـ ــب .. وكـ ــجب  لكـ ــى الهـ ــا الـ دلومنـ

 .. كثر  الحديو  يي ينا

هــاعه الــى اب اخرجــت  بيهــاب  اوراقهــا  يقــارب لمــا  هكــ ا ظللنــا 

 أيضا . فيل  أهامه  يلتدوب ما حدو لنا .. مثلما  

ــات الرهــم خاصــت  ــادت  اخرجــت ورق ــأقالم   وكي ــدأت ب احــاول وب

غائصــه ليــد  هــاعات مــب شــجوب وإضــطراب  إخــرا  مــا بــداخل  

هبـــت  ، محتـــى قطـــ  هـــ ا .. طرقـــات  بـــاب الغرمـــه المزعجـــه 

ــدعونا  ــامل  القصــر ي ــو احــد ع ــاب  الطــار  ه بيهــاب  لتفتحــه  وك

ــم   ــب ال يهـ ــ اء  لكـ ــ ا أم غـ ــورا  هـ ــام .. ال ادر   مطـ ــاول الطيـ لتنـ

 مأنا جوعا الى حدا  ما ..
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ــام  ــاب الطيـ ــا  وكـ ــا    مـ ــا  نوعـ ــا  مـــ   عكـــس ..غريبـ ــا  تناولنـ   مـ

خبــز و طبخــه هــائله مقطــ   البلــداب الهــابقه مهــو مكــوب  مــب 

... واألخـــر  تبـــدوا وكأنهـــا  مـــب بهـــا بيـــض انـــوا  اللحـــوم 

 أ  ارض نباتيــهالخضــر  ... لكــب كيــف هــ ا ؟؟ مــنحب لــم نــر  

.. مأغلــب أرض  لــل منــ  اب دلفنــا الــى هنــاأو صــالحه للزراعــه 

ت مــا قــدم لــ  مــ  دقــائق لكــب  كيــادت  أنهيــ مــب الصــخور   الهــجب

بيهـــاب التــ   كــادت أب تتقيـــأ علــى المائــد  مـــب ميــدود  عكــس 

 امامنا ...  

..  هـــو المـــارد قـــد عـــاد مـــب جولتـــه .. مشـــاركنا بـــالجلوسوهـــا 

ــ   ــه عكــس كــل مــب يملكــوب قصــورا م ــبالد عنــدها علمــت ان كــل ال

التــ  مررنــا بهــا .. مهــوا متواضــيا كــأ  شــخ  مــ   لــل الهــجب 

.. 

بيـــد  كلمـــات حـــول مـــا يتيلـــق مـــ  عـــدم بيهـــاب  بـــدأ بمداعبـــةم 

 .وبالفيل قد حدو ه ا  ، محاوال  إضحاكها تناولها للطيام

 ..☺☺.. اتمنى اب  ال ير  اهامه ه ا

نــا بيــد اب وبيــد اب انتهــى الجميــ  مــب  طيامــه اشــار المــارد الي

 . م  غرمة االهتقبال مجلهه بأب نتبيه حيو  علم بنوم اهامه
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ــا  ــال   من ــس ك ــم  جل ــا  مهــرعيب ومــب ث ــى اريكــه ملت متبين ــيعل ب ف

 ه .. الى أب تحدو المارديحول  طاوله دائر

 !!- هأكشف لكم اليوم عب كل ما تريدوب ميرمته:قائال    -

التــ  لــم تصــد  مــا قيــل لنــا .. وكانهــا نهــيت منظــرت الــى  بيهــاب 

مايقصــد  المــارد متحــدثت مــ  لهفــه اليــه تحــاول ميرمــة  أننــا امــام 

ــديثها  ــب ح ــه هيغضــب م ــت أن ــه .. متوقي ــى ان ــه ال ــا بالكتاب ويامره

تقبــل مــا قالتــه  دوب اب تتغيــر اهــارير وجهــه حتــى بــل  تتـــاب  

 ... !! روب الشاهق ك ابناء   هننتقل اليوم  الى  قائال   

 متحدثت  بيهاب مر  اخر  

 ..قائله : هأ هب أليقاظ  اهامه  عليه اب يحضر ه ا -

ــل   ــ  باألم ــوش  ملي ــه بش ــامه  بوجه ــائق حضــر أه ــد  دق ــد ع وبي

ــس   هبتداخلــ المنبيــو  ــم جل ــب ث ــا  ... وم ــه بيهــاب أي ــا خبرت ــر م أث

وكــأب مــا بداخلــه لــم ينتظــر وقــت كتابتــه مــا يريــد متحــدو الــى  مينا  

 المارد   

 :  وما هنيرف م  بناء  كاروب  لل ؟؟ قائال   -
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 لـــل  مـــرد المـــارد قـــائال  : بنـــاء كـــاروب هـــو أطـــول بنـــاء  علـــى 

كـــل ل إجابـــه الهـــجب يـــا اهـــامه ... وييلـــو  غرمـــه  هـــنجد ميهـــا 

ــانكم  ــ  أ هـ ــدور مـ ــ  تـ ــئله التـ ــا األهـ ــا وكأننـ ــمت كالنـ !! ... مصـ

عجزنــا عــب الــرد ..وكــأب الخــرو  مــب كــل تلــل المــأز   قــد إقتــرب 

ــا قلـــيال  ــارد مظهـــرت البهـــمه علـــى وجوهنـ ... مـــ  حـــيب أب  المـ

ــى  ــت ال ــبيض الوق ــل  شــرد  ل ــه ب ــارير وجه ــر اه ــم تتغي ــوز ل اليج

. يحـــاول ميـــه   اب  أب  قاطيـــه  أهـــامه  بكتابـــه الـــ   كتبـــه  لـــه .

...مــرد المــارد ييــرف  الوقــت الــ   هــننتقل  ميــه الــى  لــل البنــاء  

قـــائال   :  بأنـــه مـــ  الربـــ  الثـــان  مـــب اليـــوم هـــيحل  شـــرو   –

ــب  ــر م ــ  االخي ــى  منتصــف الرب ــتمر ال ــى ارضــنا وهيه ــف عل خفي

ــجننا   ..  ــى هـ ــه علـ ــديد  وعتمـ ــالم  شـ ــيحل ظـ ــدها هـ ــوم  بيـ اليـ

مكثـــرت تـــى ييـــود كمـــا كـــاب ... ح الوقـــتوهـــيأخ  االمـــر بيـــض 

ــا هأهــال  ــ  ال نفهمه ــا  الت ــل األرب ــا عــب تل ــداخل  ... م األهــئله ب

 الشرو   لل ؟؟ أم عب ..... ، ........ ال  ( ام عب  

ــى أب يحــيب ــارد    مقــررت الصــمت ال ــأب  الم الوقــت المناهــب .. وك

قــد علــم بكــل مــا  يــدور بــداخلنا مــب تهــايوالت  متحــدو  بأنــه مــور 

ــ  ــولنا الـ ــاروب وصـ ــار كـ ــ  بنـ ــود  مـ ــه المقصـ ــاهق  ى الغرمـ  الشـ

 هتيرموب كل شي  ...
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ــالتجهيزات  ــود ب ــه  هــيأمر الجن ــا بأن ــد اب اخبرن ــا    بي ــم هــب واقف ث

مارتهـــمت البهـــمه علـــى وجوهنـــا الالزمـــه لـــ هابنا ... أمـــا نحـــب 

ــد اب  ــمت بـــداخلنا بيـ ــر  .. وارتهـ ــر  اخـ ــل أهـــامه اوال  مـ أمهـ

بأيــدينا متممــا  ومطمئنــا   بــأب  كــل شــي  هــيكوب علــى مــا يــرام ...   

عمـــال القصــر يــدعونا لمشــاهد  الشـــرو    قــد جــاء  أحــد  وهــا

ــرر اال ــ   ال يتك ــه ال ــب الغرم ــا م ــدها خرجن ــوام ، عن ــد  اع ــل ع   ك

ــى  وتقابلنــا مــ  المــارد مــ  منتصــف صــالة الوصــول  ثــم خرجنــا ال

لم  وننظــر الــى الهــماء  مــب موقنــا  الخــار   نيلــوا درجــات الهــ  

ــ   ــائق وهـ ــد  دقـ ــ  عـ ــواد  منـ ــة الهـ ــت  حالكـ ــ  كانـ ــر   التـ تتغيـ

ــل  وألولشــروقها الــى جيا  تــدري !! مقــد أزيــل الظــالم  مــر  نــر   ل

قلــيال واختفـــت النجـــوم ملــم نـــر  لهـــا أثــر .. مثلهـــا مثـــل القمـــر 

بيــدها  بــدأ  اول شــيا  اب دلفنــا الــى  هــجننا ...  المتغيــب منــ  

ــى أب  ــد ال ــدأ بالتزاي ــجب وب ــى أرض اله ــقط عل ــ  يه ضــوئ  شمه

ــا م ــه مــ وصــل امامن ــدينا الي ــا  اي ــه ن ددنا جميي ــابيناتخلل ــ    بأص الت

 .... وهط شيور وطمأنينه ال توصف تهب  باليود  الى ديارنا

ــا مضــاء   تمامــا عــب  ــم   أصــب  المكــاب مــب حولن مــا  كــاب ومــب ث

ــب قبـــل  ــجناء مـــب القصـــور المجـــاور  مـ ...وخـــر  عامـــة الهـ
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ــغير   ــازل الصــ ــل والمنــ ــهدوب  لــ ــجب .. يشــ ــوار  الهــ ــى شــ الــ

 ..الشرو  ال    يبيو الراحه م  صدور شاهديه 

ــد  هـــاعات  ــل الشـــرو  ليـ ــتمر   لـ ــوائه أهـ ــا  اضـ تز  ميهـ ــ  ...ع مـ

جميــ  أنحــاء االرض كمــا هــميت مــب المــارد وهــو يتحــدو مــ  

ــجناء  ــه اله ــد  جيران ــا أح ــود أدراجه ــدأت االضــواء تي ــدها ب .. وبي

ــدري ــالم ت ــل الظ ــر  ليح ــر  اخ ــحا  م ــا  واض ــال خط ــار هن جيا  ...وه

ــيب  ــد  الــى عملهــا .. وب ــيب اليتمــه اليائ اضــواء الشــرو  يفصــل  ب

ـــ  ــا  مـــب علـــى يالراحلـــه ... واهـــامه يه ر خلـــف  لـــل الخـــط هابطـ

ــول  ــه يق ــا الهــياد   درجــات الهــلم  وكأن ــت لن ــد جلب ــه ال ترحــل مق ل

ــل  ــد حـ ــالم  قـ ــاب الظـ ــائق  ... كـ ــد  دقـ ــد عـ ــاد  بيـ ــى اب عـ ... الـ

وأشـــيل  وصـــارت األجـــواء مظلمـــه عـــب مـــا كانـــت عليـــه هـــابقا  

ــ  مصــابيحهم مــ  جميــ  أألنحــاء ... وغطــة  بــرود  الجــو  الجمي

ــ   ــازلهم ، ربـــو  الهـــجب ... واهـــر  الهـــجناء يغلقـــوب  نوامـ منـ

ــا  تضــرب مــ  ــوارعنا ضــربة والري ــه   ش ــد ظالم ــ  جه ــتقم م المن

،، عنـــدها احضـــر لنـــا المـــارد  ... زيـــا   مختلفـــا  لـــم نـــرا  قـــط ... 

 األمر ...وكأنه أعد خصيصا   ل لل 
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الجلـــد  حيـــو بنطالـــه مـــا ارتـــدينا  وكـــاب مكونـــا   مـــب  مهـــرعاب

الملتصـــق و ميطفـــه المغطـــى لنصـــف هـــاقنا وحزامـــه الغلـــيظ 

 نحب قادموب إليه ... والقبيه المناهبه تماما  لما

ــى  ــد أت ــل وق ــتيداد للرحي ــد االه ــى اش ــأىق أصــبحنا عل ــد  دق ــد ع بي

المــارد ايضـــا وميـــه حارهـــه الخــا  المهيـــ  للرحيـــل مينـــا  ... 

ــابي   ــه المصـ ــامال   ميـ ــارد حـ ــر المـ ــم أحضـ ــب ثـ ــتيله ... ومـ المشـ

حــبال  ممزوجــا بخــيط  مــب الهالهــل  لــم نيــرف مــا هــببها  الــى انــه  

عنقـــه ... ونظـــر الينـــا ثـــم نطـــق بيـــد  كلمـــات قـــام  بلفهـــا حـــول 

 .توح  لما نحب قادموب إليه  ..

ــ   ــ  صــرا  م ــار  القصــر .. م ــدلف خ ــدأنا التحــرل لن م  ب ــ  ــب ث وم

مـــب جهـــه ومـــ  الظلمـــه مـــب جهـــه  أخـــر   ... مامهـــل  الريـــا 

ــف  ــير خلـ ــاب ،، نهـ ــ  بيهـ ــل مـ ــا ميـ ــد  مثلمـ ــامه بيـ ــارد  اهـ المـ

ــوم ــر  اليــه ويق ــا  .. الــ   يه ــه الخ ــ  حــيب  وجندي باهــناد  م

هكـــ ا لمـــا يقـــارب مـــب هـــاعه نتيثرميهـــا ظللنـــا اشـــتد  الـــري  ،؛ 

ــه  لنفــق  ــ  النهاي ــلنا م ــى اب  وص ــر   ال ــار   أخ ــر  ت ــار    ونه ت

 ارض  ... عندها تحدو المارد 
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ــى قــائال  : - بأننــا  هنهــلل هــ ا النفــق  الــ   هــيود  بنــا  نهايــة  ال

ــ بنـــاء كـــاروب الشـــاهق  اب الـــى .. عنـــدها نظـــر اهـــامه وبيهـ

 بيضهما البيض وكأنهما ت كرا أمورا  ليهت م   محلها ! .  

ــزوال ....  ــ  الـ ــا  مـ ــر الريـ ــدأ اثـ ــق بـ ــداخل النفـ ــنا بـ ــ  غوصـ ومـ

ــى اضــوائها  ــه ماشــيلناها وهــرنا عل ــر اليتم ــت المصــابي   أم وتول

أمــر ضــيق التــنفس الــ   واجهنــا  وكــاد اب تتــولى ...لكنهــا لــم 

ــر   ــر  اخـ ــا  مـ ــادت الريـ ــا عـ ــرعاب مـ ــب هـ ــا  لكـ ــ  علينـ يقضـ

ــا  ــدها علمن ــه  عن ــا بأصــواتها المخيف ــب  بانن ــا  م ــى النف ــكنا عل اوش

الجانـــب األخـــر !؟. متابينـــا هـــيرنا وبالفيـــل حـــدو هـــ ا  .. مفـــور 

ــا  ــاء    دلومن ــر  بن ــاب  لن ــب المك ــى احــد جوان ــد   ال أشــار المــارد بي

بيلـــو   ودورانـــه الشـــبيه  يتخلـــل هـــماء ارضـــنا شـــاهق أرتفاعـــه 

 لطراز عالمنا الحقيق  ... متحدو المارد 

قــائال  : هيــا يــا شــجياب  مقــد حــاب الوقــت الحاهــم .. وال يهــئلن   -

 .. ��؟؟ منحب هنصيد حيو نهايته   احدكم ا  وقتا  ه ا 

ــه  ــرنا باتجاه ــه مه ــب ابواب ــاب م ــد أول ب ــلنا عن ــى وص ــدها  حت عن

ــام  ــه .. وق ــف حــول عنق ــل  الهلهــل  الملت ــل المــارد الحب بربطــه    م

ــنا   ــ  مالبه ــه م ــات ميين ــد بفتح ــل واح ــة بحب ــا نهاي ليتصــل جميين
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ينتهــ   مــ  يــد المــارد ؟؟ ثــم مــت  البــاب  الحديــد  مــب أمامنــا 

ــا  أول درجــه مــب درجــات  هــ  هــر تظل ــارد  م الصــيود للن ــوم الم ميق

احــد هلهــل   بطريقــه ميينــه مــ  بتقييــد مــا تبقــى مــب الحبــل ال

ــد  ــو نتواج ــه  حي ــه ميين ــا  بطريق ــو تتحــرل مين ــلم بحي ــد  اله اعم

ــى اول درجــه مــب الهــلم ويواصــل  نحــب ..ومــب ثــم يضــ  قدمــه عل

ــه  ــاب الحرك ــ  بيه ــا  ،تيقبن ــه ان ــب خلف ــه الخــا .. وم ــه جندي يتبي

 المارد  ..متحدوأهامه  ونهاية  

تنـــا مـــ  الصـــيود الب قـــائال  : بأنـــه يجـــب علينـــا اب ننتبـــه لخطو -

اوزاننــا  هـــتقل تلقائيـــا .. وهـــنواجه عــدوا   اخـــر اثنـــاء الصـــيود 

ــارد ... متحــدو اهــامه مــر  أخــر  يهــأله  عــب مــا يقصــد لكــب الم

 ... امر  بمواصلة الصيود ،،، 

ــال  ــ ا الحـ ــى  هـ ــب علـ ــاعات ونحـ ــر  الهـ ــار   .. وتمـ ــتري  تـ نهـ

ويهــقط احــدنا تــار  اخــر  بــاب  تهــو  قدمــه دوب قصــد  لكــب 

ــقوط  ..  ــب  الهـ ــه مـ ــل  يمنيـ ــل الهلهـ ــاب الحبـ ــا بـ ــر امامنـ ويظهـ

ــر    ــلنا .. ليه ــد وص ــا  ق ــارد بانن ــا الم ــود   ميطمئنن ــه المقص الغرم

ــ   ــرعيب لنحتم ــب مه ــه نح ــه  ونتبي ــاب الغرم ــت  ب ــوم بف ــو  ويق ه

 ... مب برود  الجو  وعناد الريا 

 ما ه ا ؟؟؟؟؟؟ 
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ــب  ــب الكتـ ــيه  واالالف مـ ــاحه واهـ ــه   ات مهـ ــة دائريـ ــا  غرمـ أنهـ

الغريبــــه  علــــى جدرانــــه والكثيــــر مــــب  والمراجــــ   والمــــدونات

ــد  ــ ا واضــحا   بي ــل ه ــات ك ــل ... ب ــة القف ــه محكم الصــناديق الحديدي

 أب اشـــيل الجنـــد  كـــل المصـــابي  الميلقـــه علـــى جـــدراب الغرمـــه 

شــاردا   مــ   بيهــاب لــبيض الوقــت   ... أمــا عــب أهــامه مأصــب 

ــومات    ــد  رهـ ــه  عـ ــوم عليـ ــه المرهـ ــقف الغرمـ ــى  هـ ــروب الـ ينظـ

منهــا  البــارز  ومنــا المحفــور ومنــا المرهــوم بــألواب مخصصــه 

ــومات   ــل الرهـ ــ  تلـ ــرودهم مـ ــبب شـ ــم هـ ــط .. ال اعلـ ــرت  مقـ  مهـ

ــاههم  ــدهاباتج ــومات   ألج ــب الره ــ  م ــه ارب ــقف الغرم ــى ه ــم عل ل

 ... قصود منها ؟!أعرف ما ه  .. وما الم

ــباب ضــياف  ــب الش ــه م ــوب  لمجموع ــى  متك ــمه االول ــب الره ــا ع م

ــولى  ــ  مكــاب مــا  ويت ــدوب م ــدهم  شخصــا  مــا االجهــاد مقي امــر جل

ــط  صــراخهم  ــادهم وه ــب اجه ــدماء م ــ ف ال ــه ..لتن ــله طويل بهله

 ... ب ت ئبيهكالم يزأروبوانتفاف عرو  رقابهم 

ــ   ــس مـ ــر تجلـ ــ  اليمـ ــه مـ ــيد  متقدمـ ــه لهـ ــم  والثانيـ ــاب مظلـ مكـ

 البشر ،،وحيد  ومنيزله عب عامة  

ــوب  ــباب مجتمي ــب  الش ــه م ــه لمجموع ــب   والثالث ــ  موك ــى  م وعل

اهم مغلقــه مــب عــدم  الحــديو مــم كــل مــنهم يوجــد قفــل وكــأب شــفت
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الرهــمه  الرابيــه مهــ  لمجموعــه مــب الفتيــات يقفــوب ... وعــب 

ــناديق المغلقـــه  ــب واالقـــالم والصـ ــر مـــب الكتـ ــط جمـــ  غفيـ وهـ

... أمهـــم مـــا كـــل هـــ ا  وأدوات الكتابـــه مـــ  هـــياد  تامـــه .. ملـــم 

 والجمي   شارد ميما يج ب إنتباهه  ... 

تحــدو المــارد  بــاب  نجتمــ  حولــه ليقــول مــا يريــد ..  ومجــاء  

ــه  ــا  إلي ــ هبنا جميي ــب م ــائال  : أظ ــه ق ــامه  إلي ــم  تحــدو أه ــب ث ، وم

 ،،!؟  أب وقت كشف الحقائق والخبايا قد حاب 

ــائال  : ــارد ق ــرد الم ــس  م ــاب  مجل ــد  ح ــم ق ــى ني ــه  عل ارضــية الغرم

ــه  ــوب حولــ ــا ملتفــ ــنا جمييــ ــيه  وجلهــ ــاحه الشاهــ ..  ات المهــ

ــا  يتو ــدما صــارت الري ــتيل ... وعن ــبا  مش ــدائر  مص ــل ال ــط تل ه

..  تضــرب  بكــل مــا تملــل مــب قــو  .. والظــالم الحالــل علــى اشــد  

نطــق المــارد كلمتــه االولــى متحــدثا ونحــب ننصــت اليــه مــ  اهتمــام 

ــائال   :  ــه ق ــب متتابي ــربات قل ــديد وض ــى ش ــ   أدع ــويدر   ولقب ه

ــى  ــت  الـ ــدما جئـ ــارد  .. عنـ ــديم  المـ ــ   قـ ــاب مـ ــجب كـ ــل الهـ   لـ

الزمـــاب حيـــو تحكـــم الطبييـــه الهـــاحر  للهـــجب .. كانـــت تـــتحكم  

ــط  ــم أرضــى ق ــ  ل ــرا  ،، لكنن ــا كثي ــل أ  هــجيب  ..  بن ــوب مث اب اك

ــت المهــتحيالت  ــد ميل ــ   مق ــت م ــنهم .. ونجح ــزا  ع ــوب ممي ــ  أك ك

 النهايه  ولم  تيثر  على الطبييه الهاحر  للهجب ...
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ــا اهــامه   ــ  مــررت ارضــنا .. ي ــف عــب كــل االراضــ  الت ــل تختل تل

عـــد  قواعـــد  مثـــل ا  ارض  ... منهـــا  اب بهـــا ... مهنـــا تحكمنـــا 

ــا  ــا  تحكمن ــدو ... مهن ــه ال تتح ــد  المليوني ــت  القاع ــل كن !! مه

ــدد الحــروف التــ  تتحــدو بهــا ؟! ،   ــ  يومــا اب يحــدد لــل ع تتوق

ولــم نصــد  مــا قــال  .. إلــى اب تتــاب  مــا إتهــيت حدقــة أعيننــا 

مليــوب حــرف  هــنويا   مقــط ،،  ئال  : بــأب لكــل مهــجوب هنــا قــا

ــل علــى  ــرب مــب نهــايتهم او اوش ــإب  اد عــنهم  او اقت إهــدارهم م

مـــ  الحـــديو يياقـــب  عقابـــا  شـــديدا   ... ومـــب يحـــامظ علـــيهم 

ويلـــتمس الصـــمت  الـــى نهايـــة عامـــة  تكامئـــه الطبييـــه الهـــاحر  

 للهجب  مكامئات غير متوقيه ...

تزيـــد قـــو  الفـــرد الشخصـــيه وبنيانـــه   ميـــب  تلـــل المكامئـــات  اب 

ــ   ــدو مـ ــا حـ ــ ا  مـ ــ  وهـ ــاربوب مـ ــم  متقـ ــجناء ، مهـ ــم الهـ ميظـ

اجهــادهم واكتــامهم اليريضــه والمهــتويه وهــ ا بهــبب التــزامهم  

ــ   ــه متكــوب م ــه الثاني شــيرهم ..  بقواعــد الهــجب ... وعــب المكامئ

ــوب  ــب يلتزمـ ــير مـ ــى شـ ــجب  علـ ــاحر  للهـ ــه الهـ ــامظ الطبييـ متحـ

ــييب دوب اب  ــه الته ــا عام ــرد من ــ  الف ــيمكب اب يبل ــدها  ... م بقواع

ــر  ــا !. لهــا تظه ــى تتهــاقط أخته ــير  بيضــاء واحــد   وال حت  ش

شــــهورا     للملتــــزميبمتيطــــ  الطبييــــه وعــــب المكامئــــه الثالثــــه 
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ــا شـــائوا ،  وبيـــدها ييـــودوب  الـــى  يمكـــنهم  الحـــديو ميهـــا  حيثمـ

كثيــرا   وإ ا تحــدثت   قوانينهــا .. مــالمهم مــ  االمــر أب ال تتحــدو 

ــا  ــدثت به ــ  تح ــروف الت ــدد الح ــاب ع ــيتم  حه ــت .مه ــإب تخطي . م

  ��المليوب  منها  تياقب  يا أهامه !

وعــب  اليقــاب ميكــوب علــى عكــس المكامئــات التــ  تيطيهــا لهــم .. 

ــيخوخه  ــاحبهم الشـ ــادهم وتصـ ــنكمش اجهـ ــوتهم .. وتـ ــيف قـ  متضـ

ــاتيهم  ويهــقط  مــا تبقــى  لهــم مــب شــير ....  وينتظــروب المــوت ي

 ..م  كل هاعه  تمر 

ــائال   ــا ! وكيــف كــل هــ ا  ... : متحــدو أهــامه ق ــ  قريب هــيطير عقل

ومـــا ا  تقصـــدوب بـــاالرب  اليوميـــه  التـــ  تتحـــدثوب عنهـــا ...  ..

ــم ؟؟  ــب  عملكـ ــا ا عـ ــربوب ومـ ــأكلوب وتشـ ــف  تـ ــل ووكيـ ــا ا كـ لمـ

ــد . ــب حديـ ــازل مـ ــى  المنـ ــود  الـ ــرو  واليـ ــق الخـ ــو طريـ ــا هـ ومـ

اوطاننـــا ؟؟ .. مضـــحل الهـــيد هـــويدر  قلـــيال   مـــب كـــل تلـــل 

ــائال  : التهــايالت  ــاب ق ــم اج ــه .. ث ــا  أهــامه علي ــ  طرحه ــيس الت ل

ــ ا   ــا  .. ول ــت هن ــاس للوق ــدينا أ  مقي ــ   ل ــى ارب ــا  ال ــمنا يومن قه

متـــرات ... تبـــدأ  مـــب وقـــت ميـــيب  وتنتهـــ  مـــ  وقـــت ميـــيب ال 

ــ ا تتكــرر ييرمــه ال مــب  ــه وقــت طويــل مــ  هــجننا وهك مضــى علي

 مب جديد ،، 
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ــا  ــرب كم ــل ونش ــامه ناك ــا أه ــب ي ــأكلوبونح ــم   ت وتشــربوب .. اعل

ــل  ــا   لكـــب  عليـــل اب تتقبـ ــا   مـ ــا  نوعـ ــأقوله لـــل غريبـ ــا هـ اب مـ

ــر . ــة األم ــق  ارضــيه .. حقيق ــ  عــد   طواب ــيش  م ــا  نحــب ني . مهن

ــطح  ...  ــابق اله ــ  الط ــب األب  م ــابق ونح ــى الط ــل ال ــد  نزول مين

ــال االرض  ــات مهن ــب اجاب ــا تحتاجــه م ــل م ــد ك ــان  باالهــفل  تج الث

ــات   ــال الحيون ــابق هــكانه وطــر  الصــالحه للزراعــه وهن ــل ط ولك

ــه  ــ   حيات ــه م ــا تتجــدد بأهــتمرار مييشــته وتأقلم ــم .. ومياهن ال نيل

المصـــان    الصـــغير   وعـــب الطـــابق الثالـــو  ميوجـــد  .كيـــف ..

  وأصحاب الحرف اليدوية..و ...... ال  .

ــرد  ــائال   م ــد  :أهــامه ق ــب حدي ــازلكم م ــا ا تشــيدوب من ــا ؟؟  ولم وم

ــب ــب أي ــر ارضــكم ؟؟ ا  م ــ  تني ــل باألضــائات الت ــة  ل ــأت    عالق  ت

 ؟؟ 

ــمت  ــويدر  امصـ ــيد هـ ــ  لهـ ــرد مـ ــيال .. وشـ ــبيض قلـ ــار   لـ امكـ

 بإزاحــةوقــام  الوقــت ثــم  هــب واقفــا واتجــه هــيرا  الــى احــد االرمــف

بيــض الكتــب مــب أمــاكنهم ميظهــر صــندو  خشــب   صــغير الحجــم  

مــ  المنتصــف بــه عائــدا   وقــام  بوضــيه  مــأتىيمكــب  حملــه .. 

ــه ويقــوم بفتحــه .. الــى أب أهــامه  ــب ثــم كــاد أب  يرمــ  غطائ وم

ــد  اعــال   ــام  بوضــ  ي ــى بيهــاب .منيــه وق . وهــرعاب  مــا نظــر ال
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لقــد رأيــت هــ ا الصــندو  مــب   :التــ  لــم تلفــظ بكلمــه واحــد  قــائال  

دعينـــ  أتـــ كر ..مشـــرد برهـــة ثـــم اتهـــيت حدقـــة عينـــا  ؟؟ قبـــل 

ــوت  ــق بصـ ــم .. نطـ ــب رأ   ثـ ــ كر أيـ ــه تـ ــاء   وكأنـ ــنخفض  مجـ مـ

ــق المنهــار  ــاج  مــب  النف ــال  !!الرجــل اليجــوز الن ــم امهــم مــا ق مل

بيهــاب متيجبــه مــب كالمــه مــرد عليهــا قــائال  :   الــى اب تحــدثت 

ــق مقــ  ــب النف ــاج  م ــوز الن ــة اليج ــ  عرب ــندو  م ــ ا  الص ــاب ه د ك

ــدما  ــاتيب  عنـ ــا  هـ ــه بيينـ ــق رأيتـ ــاف النفـ ــيب الهتكشـ ــا متجهـ كنـ

ــ   ــمت الجمي ــورا ؟؟؟ مص ــى بلج ــا ال ــت بن ــر   اال  دلف ــيال   والحف قل

الــى اب عــاود اهــامه الحــديو مــ  الهــيد هــويدر   عــب هــبب 

مـــ   لـــل المكـــاب خصيصـــا   متخفيـــا وراء وجـــود هـــ ا الصـــندو  

ــب .. !؟ مصــمت  ــم  يجــب  والكت ــد عــد  ل ــائق  وبي امــر اهــامه  دق

 بفت  الصندو  ،، 

ــميل   ــالف   هـ ــا    و غـ ــه كتابـ ــر  منـ ــامه ليخـ ــه اهـ ــالطب  متحـ  وبـ

ــا ..  ــم نفهــم ميناه ــ  ل ــه  الت ــه بيــض الرمــوز والغريب ــوش علي منق

 يتجه الى الصفحه رقممأمر الهيد هويدر   أهامه بأب 

ــه   ــا تحتوي ــرأ م ــة عشــر ويق ــه وأربي ــ  مائ ــا  أرب ــ  اهــامه م .. منف

ــه  ــل  ل ــه قي ــا مــا اراد من ــام بفــت   الصــفحه وشــرد ميهــا قارئ ... وق

ــرأ   ــويدر   أب يق ــيد ه ــة  .. اله ــيت حدق ــائق  إته ــد  دق ــد ع وبي



 

 280 

ــد  اب  ترجــف ــدأت  أصــاب  ي ــه  .. وب ــاب مــب   عين حتــى هــقط الكت

ــدا   .. وكــأب مــا قــرأء   اصــابه   ؟؟ .. مأهــرعنا اليــه  بالــ هولي

الــى اب عــاد اهــامه  وقمنــا بمهــاندته  ... لنيــرف  هــبب هــ ا .. 

ــر  ــو ينظ ــا  وه ــب عين ــدمو  م ــاقطت ال ــد اب ته ــاد  بي للوضــ  الي

 مب احد نوام  الغرمه  ..   ءالهماالى  

حصـــل أهـــامه عـــب كـــل متـــاب  المـــارد حديثـــه قـــائال  : االب  قـــد  

ب يخبرنـــا بمـــا  علمـــه مرنـــا  اأاألجابـــات التـــ  كـــاب  يريـــدها ؟؟ م

 ..ألنه اعاد الكتاب الى مكانه مر  اخر   .. أهامه 

 قائال   :  قيمورا !! تحدو    مأومأ برأهه موامق ثم  

ــا اب مقلنــا مــا ا .. مقــال القيمــورا هــ  ارضــنا .. وتتــاب   بأنــ  ه علين

وبـــدأ بالهـــير حولنـــا مـــ  حلقـــه  ننصـــت اكثـــر .. ثـــم هـــب واقفـــا 

ــه  ــت المفاجــأ  الكبــر   دائري ــا علمــه اهــامه وكان متحــدثا   عــب م

ــأب   ــال بـ ــدما قـ ــورا ...  عنـ ــجب قيمـ ــمى  بهـ ــجننا  يهـ ــ   هـ الـ

ــق   ــا  ال طريـ ــا  مـــب يـــدلف إلينـ ــد  المليونيـــه .. مهنـ تحكمـــه القاعـ

طريــــق لمغادرتــــه أرضــــنا ... أنــــا عــــب االضــــاءات ليودتــــه وال 

ــه ــه  عديمـ ــنا التلقائيـ ــمس .. ألب ارضـ ــب الشـ ــ  مـ ــدر  مهـ   المصـ

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟القمر تخالف كل األراض  االخر .. منحب  على 
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 .�� �😁😁😁� طبيا مش محتا  اوصفلكم  شيورهم (

ــبيض مــ   ــنا ال ــا الــى بيض ــد نظرن ــه واحــد  مق ــظ  بكلم ــم نلف .. مل

ــفل  ــى االه ــاظرا ال ــرأس ن ــو ال ــامه منك ــه  واه ــه بالغ ــر  ودهش  حي

ــأب   ــويدر   بـ ــيد هـ ــاب  الهـ ــل ... وتتـ ــة امـ ــاب بخيبـ ــه مصـ وكأنـ

ــم   ــو  اه ــورا    ه ــب القمــر   القيم ــدماء  م ــوب الق ــتقه القيموري اش

ــا   ــزا   له ــوب  رم ــب ليك ــ  الفضــاء ... واله ــوم  م ــرب  النج ــ  ق ب م

ــى  ــنا عل ــا له ــا النن ــريبيب منه ــا اصــبحنا ق ــو انن ــت ه ــل الوق ــل تل ك

ــ   االرض ... ــ  الحقيقــه  ه ــنا م ــم ميــتم   وارض ــار  عــب  جه عب

 .لكنه يضاء  بفيل االضواء  الهاقطه عليه مب الشمس ..

ــل  ــب كـ ــت عـ ــائال  : االب  اجبـ ــه قـ ــرا  حديثـ ــدها مغيـ ــدو بيـ ــم  تحـ  ثـ

ــداخلكم  ــب التهــايوالت ب ــب  ارضــنا ..  لك ــر م ــه ال مف ــتم ان .. وعلم

قــد  يكــوب مهمــا  بالنهــبه لكــم  مرمــ   علــ   اب اخبــركم  بــامر  

ــددا ونظــر ــم   اهــامه راهــه مج ــائال  :  ل ــاب  ق ــ   تت ــارد ال ــى الم ال

ــا ا  ــا م ــيكم ؟؟ مقلن ــد عل ــق القواع ــى بيضــنا تطب ــر ال ــب ننظ ؟؟ ونح

 البيض ..
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ــركتكم ــبب  ت ــ ا اله ــدثوب   وله ــنيكم ...  تتح ــق دوب اب ام ــم تطب مل

ــ   ــيكم مـ ــرت  علـ ــد أثـ ــى أالب  ..مقـ ــه  الـ ــد  المليونيـ ــيكم القاعـ علـ

 لكنكم االب خرجتم مب  نطاقها ...بداية دلومكم الينا 

و  بداخلنا ،، ::   مب جديد ...كانت  تلل  بمثابة امل ب ي 

نهــأل الهــيد هــويدر   عــب كــل مــا نريــد ميرمتــه  وهــو ثــم اخــ نا 

ــفته   ــرف .. وبصـ ــا ييـ ــل مـ ــاوب بكـ ــى ارض يجـ ــا علـ ــبيه  لنـ الشـ

قيمــورا .. الــ   لــم تطبــق  عليــه  القواعــد هــو االخــر .. امرنــا 

 امرنا ! ..تدبير  قصر  الصغير  لحيب  بالبقاء  م  

عنـــدها هـــب الجميـــ  واقفـــا   بحالـــه  نفهـــيه منقلبـــه رأهـــا  علـــى  

ــب ،،  ــزول  عق ــاب الن ــى ب ــه ال ــ  طريق ــيد هــويدر   م ــا  اله وتابين

 عائدوب الى القصر ،، 

ــى  ــة ال ــى اب  وصــلنا  نهاي ــو االخــر  .. ال وتمــر الهــاعات واحــد  تل

ــ    ــد   القصــر  م ــا م ــد مكثن ــوم .. مق ــب الي ــان   م ــ  الث ــة الرب نهاي

 رحلتنا  تلل ... ه م   طويل

ــه ..  ــه تام ــ  جدي ــا م ــد تحــدو مين ــا  وق ــ   اهــامه  بن ــدها  اجتم عن

ــا  ــنظل هن ــد  وه ــة بالي ــه ال حيل ــا بأن ــوط ..  يخبرن ــيب الخي ــى تتب حت

ووعـــدنا بـــأب  كـــل  هـــ ا  هـــيمر ... وهنـــال امـــل بداخلـــه  بأننـــا 
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وطننــا ... وانــه هــيفيل كــل مــا بوهــيه ليتحقــق  لــل  هــنيود الــى  

الليــل االبــد  الــ   ال يــزول  ابــدا  وهــ ا ه بهــبب .واخبرنــا بميرمتــ 

بهــبب أب الشــمس ال تشــر  علــى ارض قيمــورا الــى مــب متــر  

ــه  .. الخــر   ــتم حديث ــى القمــر  ايضــا واخت ــا عل ــم بانن ــائال   :   اعل ق

ــر متوقــ  ..  ــأت  اليهــر ... وهــ ا امــرا  غي ــه   لكــب بيــد اليهــر ي وان

ــه   ــل   مي ــه  ويتام ــرمة  منزل ــب ش ــديما  م ــر ق ــى القم ــر ال ــاب ينظ ك

ــب  مــر   أب يصــيد  ــد تمنــى اكثــر  م ــ   نجومــه الهــاطيه  وق وم

ــنتأمل جمييــا  مــ  اب   ــد تحقــق واالب  ه ــو  االمــر ق ــه  وهــا  ه الي

 .      ♡نهبط الى االرض ... ووعدا  من   بأنه هيتحقق  
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 هامه أ                          
ــه الحقيقــه  ..كنقطــه هــوداء   ــ   انكشــفت  مي ــل اليــوم ال أصــب    ل

ــا  ــال   من ــداخل  ك ــا ب ــل م ــط  ك ــم ننهــى ق ــ   مــرور الشــهور ل ... مم

 حدو  مينا ...

وهــا انـــا  ا  اعمــل مـــ  مصــن  يـــدو   لصــناعة الجلـــد وتشـــكيل 

يوميـــا  واعـــود الـــى مـــب الوقـــت المالبـــس  لمـــد   ربـــ  ونصـــف 

ــ    القصــر  ــاء عمل ــد إنه ــاب   بي ــل بيه ــاييس   القاب ــد وان ... مق

 اصبحا  امل الحيا  على قيمورا تلل ، 

ــام  ــر االي ــوم  وتم ــا وراء ي ــهر يوم ــهرا وراء ش ــهور ش ــا الش يتبيه

ــب   ــا   .. ومـ ــا  تخطينـ ــى اننـ ــام  حتـ ــام  وراء  عـ ــوام   عـ ــم  االعـ ثـ

ــا  علـــى  ــا  عامنـــا  الرابـــ    مـــ  مكوثنـ قيمـــورا .. اهـــتجميت ميهـ

ــى قيمــورا ..  ــه  عل ــ  هــ  مصــدر الميامل ــه الت مــب اليمــالت ال هبي

ــزل  ــا  وتـــرل  منـ ــزل خـــا  بنـ ــ   لشـــراء  منـ ــا يكفـ الهـــيد مـ

ى امرنــا هــويدر   بيــد اب مكثنــا ميــه كــل تلــل االعــوام  وهــو يتــول

.. 
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ــل اب  ــيئا  ماعليـ ــل إ ا  أردت شـ ــة انـ ــا   بحقيقـ ــيمب  دومـ ــا  مـ مأنـ

ــه  ... ــيى لتحقيق ــل ...   ته ــب جوم ــر   م ــس  يخ ــر نف ــى  اخ حت

ــم   ــو ل ــى ول ــ    ..  تياشــر   االحت ــل  تنفي ــط .. علي ــوم  واحــد مق لي

ــداخلل  ــل بـ ــ   االمـ ــم  اب  ال ينفـ ــل  …المهـ ــ ت كـ ــو نفـ ــى لـ حتـ

 المحاوالت.   

شــيور الهــياد   بيــد  مأنــا  أصــد  نفهــ   عنــدما تقــول  لــ   بــأب 

هــيرمم كــل شــي   قــد  تــأ   بــداخل الفــرد اب تصــل  الــى مــا تريــد 

كــاب   و هيضــ  كــل شــي منــا .. وهــيييد   كمــا كــاب  هــابقا  . 

ــ   ــداخلل ،  منطف ــ   ..  ب ــ  الماض ــل م ــل  تيب ــى ك ــيجيلل تنه ه

ــب صــياب  ــه م ــا واجهت ــل م ــل ك ــالم  ب ــت الي ــد ملك ــل ق وهتشــير ان

 بيب يديل .. المهم اب ال تمل  واب  ال تهتهلم .

ــيور  ــل الش ــى  ل ــل ال ــيى ألص ــأحاول اب  اه ــا االب ه ــى  مأن ... حت

ــاب ...  ــى بــر االم ــفينه  ال ــ  اله ــوا ب ــا  ا ادوب بيــد  تره ــا ان وه

تلــل وواعــدا   اوراقــ  بــأب  كــل صــيب  هــيمر .. وهــنيود الــى 

ــا  ــ  ديارنـ ــاب ... مهـ ــأتزو  بيهـ ــدها  هـ ــ    ... وعنـ ــه  التـ النهايـ

 ما مررنا به مب  صياب . كل اهتحقها  بيد  

 the end               يـےتب   #
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 ♡___ _______________مـب جوف آلگآتب

 يـےآ صـآ   

ٱلحـــد  ...  عليــــےح آب تحـــآرب  ـــل عـــدو   آل آحـــد هـيــــےبقى 

مــــآ مــــه    زيـےمــــه بآلهـــ  ... عليــــےح آب آل تيمــــب لـــ 

ـــلب  ـــےآ  تطــ ـــےح    يــ ـــر. عليــ ــآرب  آآلمــ ـــے  آب تحــ قآرئيــ

 وتحــــآرب. مــــــقآبل.  آب. تنـــــآل مــــــآ تريــــــےد  ...  آل تيمــــــب 

 ٱيـےآح   آب. تفيل.  ل   ..   زيـےمـه بآله 

مـــب. آجــل شـخصـــآ آخــر..  زليـــےآل     آيـــےآح.  آب تييـےشـــ 

آيــــےآح  آب تتنـــآزل عـــب حلمــــ . مــــجبرآ...  بهــــبب صــــآحب 

ـــه  ـــےد  آلهـلطـ ــد. تريـ ـــےر ..  مقـ ـــيى شـ   آو غيـ ـــےأ   آهـ ـيـ

ـــےقه  ـــےه   ..   لتحقي ـــےآل ي ـــےرآ  وآل   مـني ــدت مقي آب. ول

ـــےه  ــدي ـــے  آب. ول ـــآ  تمـني ــل م ـــےآ    ـــےه غني ـــني ــ   م   آنه

مآرنيــــے  مــــآ آ هــــتفيل   لديــــےح   آربـــ   وعشــــروب هــــآعه 

 . ♡مـآ به 

 ____♡ _____________________________ 
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بفيـــل الكاتـــب تمـــت كامـــة عمليـــات الكتابـــه والتـــدويب 

ــداء ــ ا إهـ ــط  ... وهـ ــه مقـ ــال  منـ ــال وخيـ ــ   الخيـ لمحبـ

 ..      الفانتازيا 

 

 

ــه  الشــكر  ــة  أوج ــى   نهاي ــادل   ال ــريم ع ــم بة حصــا   د/  م القل

ــه ...  ــه المريحــ ــات الجوميــ ــب واألقتباهــ ــ  الطيــ ــاهمتها مــ بمهــ

 عبارات كثير   إهتمالت مب عاطفتكم ... 

 

 

. 
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 ٢٠٢٠...  مايو /  ... الجزء األول   

 

Τнє  ℓαиɒ  σf  qiмυяα  

 

 الكاتب /   عمار ياهر بقلم 

 

 

 

 

 رويي   

  رض 

 قييوري
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   ________♡وإهدائ   دائما   وأبدا  الى  * * * *   _
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