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حاوؿ زمالؤه إقناعو بعدـ السفر في ىذا الطقس الحار بسيارتو الجديدة 
ولكنو كاف عنيدًا، كاف يرغب أف يشاىده أبناء حّيو وىو في سيارتو الجميمة 
يروح ويجيء، مع أفراد أىمو المدقعيف فقرًا.. كما كاف قمقًا عمى أمو وليس مف 

 حجز مؤمف بسرعة عمى الطائرة.
اجتاز عامر مسافة الطريؽ البحري قبؿ أف يبدأ الطريؽ الصحراوي، وتبدأ 
معو اليواجس التي اجتاحتو بشّدة، وىو يرى أف عدد السيارات العابرة قد قّؿ 

 كثيرًا، حتى أنو انعدـ في بعض المناطؽ..
مف السيارات  وقبيؿ المغرب بقميؿ وصؿ إلى استراحة صغيرة.. لـ ير أّياً 

أماميا.. أوقؼ سيارتو وىو يشعر بالندـ.. اقترب منيا يبحث عف أحد فييا 
 بدت لو كأنيا مغمقة وفجأة سمع صوتًا خمفو:

 نعـ.. ماذا تريد؟ -
 رأى رجاًل كياًل يرتدي لباسًا خفيفًا:

 أريد أف أجمس قمياًل وأتناوؿ شيئًا مف الطعاـ.. يا عـ.. -
 ال أحد لدّي ىنا.. وأنا رجؿ ال أرى جيدًا.. ال أستطيع أف أخدمؾ -
 زجاجة مياه غازية، وبعض)البسكويت( -
 تفضؿ خذ ما تشاء.. األسعار تجدىا أمامؾ. -
 حسنًا.. أال أحد يعمؿ لديؾ ىنا؟ -
في الصيؼ تخؼُّ الحركة كثيرًا.. فأستغني عف أحد الخدـ نيائيًا..  -
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.. وسيع  ود بعد المغرب بقميؿ..والخادـ اآلخر ذىب إلحضار بعض المواـز
 غريب.. كأف السيارات ال تمر مف ىنا.. -
 ( في الظّؿ..606إنو وقت سيء لمسفر يا بني.. درجة الحرارة تقارب الػ) -
يجب أف أذىب إلى أىمي.. منحوني اإلجازة السنوية في ىذا الوقت..  -

 تفضؿ الحساب أمامؾ يا عـ..
أتريد متابعة طريقؾ اآلف؟ انتبو جيدًا، ال تسرع كثيرًا، ىناؾ بعض -

 المناطؽ غير مضاءة مف الطريؽ.
 شكرًا لؾ يا عـ.. -

كاف عامر شابًا لـ يتجاوز الثامنة والعشريف أنيى دراستو الجامعّية في 
كمية اليندسة الكيربائية والميكانيكية، وأنيى خدمة العمـ، وأخذ إجازة بال راتب 

الخميج.. براتب شيري حسده مف عممو ليمتحؽ بإحدى الشركات العاممة في 
 عميو الكثيروف..

كانت ىذه ىي المرة األولى التي يعود فييا إلى بمده بعد غياب قارب 
السنتيف، وقد ألّحت عميو والدتو أف يأتي ليراىا فيي تعاني المرض والشيخوخة، 

 وقد تنتيي حياتيا فجأة..
ورغـ أف أخوتو طمأنوه عمى والدتو، ولكفَّ إحساسًا خفّيًا جعمو يقّدـ طمب 
إجازتو السنوية إلى مديره المباشر، الذي وافؽ عمييا بسرعة كبيرة وىو يرى 

 ليفة عامر وقمقو عمى أمو..
بدأ الظالـ يمتؼ وأضواء السيارة تشؽ الظممة في منطقة معدومة اإلنارة.. 
شعر عامر بالقمؽ والخوؼ، مازاؿ أمامو ساعات حتى يصؿ الحدود، ربما 

 طولو..استغرؽ الميؿ ب
بعد نحو ساعة والظالـ يشتد شعر بيواء يعصؼ في الخارج، كانت 

 الرماؿ ُتشكؿ سحبًا بعيدًة.. كأنيا زوابع بدت عمى أضواء 
 السيارة أشبو بأشباح عمالقة..
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عاوده شعور بالخوؼ الشديد، وتمنى لو لـ يقـ بيذه الرحمة وحده.. 
ازدادت الزوابع والسيارة تنطمؽ عمى الطريؽ، وبعد فترة قصيرة بدا وكأف بعض 
الزوابع الرممية تقترب مف الطريؽ، وربما ستمؼُّ السيارة بالرماؿ لـ يدِر ما 
يفعؿ، ولكف رجمو استمرت تضغط عمى)دواسة( البنزيف.. والسيارة في سرعتيا 
الكبيرة.. لـ يشعر كيؼ تحركت تمؾ الزوبعة صوبو وكيؼ لّفت السيارة 

 وابتمعتيا
والسيارة ترتفع بو.. ثـ أحس بصدمة كبيرة وغاب  شعر أنو يدور ويدور

عف الوعي.. وشعر كأف أشباحًا حولو.. تدور وتيمس بمغة غريبة، وأف األيدي 
 تنتشمو وتشده.. وصحا بعد فترة لـ يدر أكانت طويمة أـ قصيرة..
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نظر حولو يتأمؿ المكاف كاف مكانًا مغمقًا بال نوافذ وليس سوى ضوء 

 مصباح ضعيؼ..
 أّز الباَب وسمع صوتًا ناعمًا أيقظو مف شروده:

 استيقظت مف غيبوبتؾ؟ حمدًا هلل عمى السالمة -
 كانت فتاة جميمة في مقتبؿ العمر:

 شكرًا لِؾ، أيف أنا؟ وما الذي حدث لي؟ -
 .. عثر عميؾ بعض الرجاؿ خارج المدينة.. ممقى عمى كثباف الرمؿ..-
 في أية مدينة أنا؟ -
دس( مدينة صغيرة.. كانت فيما مضى كبيرة متقدمة.. اسمي إنيا)مو  -

 سمّية، أنا ابنة الشيخ حمداف.
 وأنا عامر.. كنت في طريقي إلى أىمي في الشماؿ..-
وكيؼ حدث وألقت بؾ الظروؼ في طريؽ أولئؾ الرجاؿ.. الذيف عثروا  -
 عميؾ؟
 إنيا إحدى الزوابع الرممية.. ابتمعت سيارتي وألقتني بعيدًا.. -
زوبعة رممية؟ عمى كؿ حاؿ ولو كنُت لـ أفيـ ما تقوؿ.. ولكف ال بأس  -

 أىاًل بؾ ضيفًا عمينا
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 سمع صوت سعاؿ ودخؿ كيؿ بمحية بيضاء:
كيؼ حالؾ يا بني.؟. الحمد هلل تبدو بصحة جيدة.. ىؿ أحضرِت لو  -

ـَ يا سمية؟  الطعا
 لـ أسألو بعد.. استيقظ قبَؿ لحظات.. -
 . ال أستطيُع أف أتناوؿ شيئًا.شكرًا لؾ يا عماه. -
منذ أياـ وأنت لـ تذؽ شيئًا مف طعاـ أو شراب، سيضعؼ جسمؾ.. ال  -

 بأس أحضري لو بعض الحميب الطازج.
 حسنًا يا أبي.. -

 خرجت سمية مف الباب الوحيد سألو الكيؿ:
 تبدو شابًا طيبًا، كيؼ حصؿ وجئت إلى نواحينا؟ -
 ال أدري ما أقوؿ لؾ، كاف حادثًا مريعًا. -
 البأس عميؾ.. أنت غريب عف ىذه البالد؟ -
 نعـ يا عماه.. أعمؿ منذ سنتيف في شركة تعمؿ عمى ساحؿ الخميج. -
شركة عمى الساحؿ؟ لـ أفيـ شيئًا.. ولكف لماذا ترتدي ىذا المباس  -

 الغريب؟ تبدو أشبو برجؿ ال ينتمي إلى ىذا العالـ.
مثؿ لباسكـ.. تعودت عمى ىذا إنو لباسي، أنا ال أعرؼ كيؼ أرتدي  -

 المباس..
 أتت سمية تحمؿ جرة مف الفخار:

 الحميب يا عامر.. تفضؿ. -
 شكرًا لِؾ.. إنو ساخف في ىذه الجّرة الفخارية. -

 قاؿ الشيخ حمداف:
 أتريد شيئًا اآلف؟ األفضؿ أف نتركؾ ترتاح.. ىيا يا سمية. -
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 شكرًا لكـ. -
شعر عامر باالستغراب فالمكاف الذي يوجد فيو بدا لو كأنو تحت األرض 
فال أثر لنوافذ.. كما أف كؿ األشياء الموجودة في الغرفة بدت لو قديمة بعضيا 

 ميترئ..
شيء واحد أحسَّ أنو محبّب لديو، ىو وجو سمية الصبية الجميمة بمباسيا 
البدوي القديـ. غرؽ في التفكير حائرًا.. ترى أيف ىو اآلف؟ وماذا عف 

 التي لـ يسمع باسميا مف قبؿ؟مدينة)مودس( 
ربما كانت قرية صغيرة غير معروفة.. لذلؾ لـ يسمع باسميا.. ولكف أيف 
سيارتو؟ ىؿ ابتمعتيا الرماؿ وماذا حدث لألشياء التي فييا؟ لقد اشترى الكثير 
مف اليدايا، وسحب مبمغًا كبيرًا مف الماؿ مف المصرؼ وضعو في حقيبتو 

 الصغيرة..
كؿ شيء اآلف في السيارة والسيارة ال يعمـ عنيا شيئًا فقد أكدت لو سمية 
أف الرجاؿ عثروا عميو ممقى فوؽ أحد الكثباف الرممية.. يجب أف يعرؼ كؿ 

 شيء والبد مف العثور عمى السيارة..
تقّمب في فراشو يحاوؿ أف يناـ، ولـ يكف يشعر بالحّر، رغـ أف الغرفة 

التي اضطرتو أف يضع جمد غير مكّيفة، بالعكس أحّس ببعض البرودة 
 الخروؼ فوؽ جسمو.. ولـ يدر كيؼ غفا سريعًا..

 صحا عمى الباب يطرؽ ثـ فتح ودخمت سمية:
 صباح الخير يا عامر.. -
 صباح الخير.. يبدو أنني نمت طويالً  -
نعـ، وحاف الوقت اآلف، يجب أف تحرؾ جسمؾ حتى ال تصبح مخبواًل  -

 كسواًل.. ىكذا يقوؿ أبي.. ىاىو الحميب، تفضؿ..
 ناولتو جّرة الحميب فعبَّ يشرب منيا:

 شكرًا لؾ. -
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 جيز نفسؾ سيأتي والدي ليصطحبؾ إلى المدينة لتزورىا. -
 حسنًا.. لف أتأخر كثيرًا. -

 إنيا السابعة صباحًا..-أغمقت الباب نظر إلى ساعتو: 
.. ، فميس في ساعتو تاريخ اليـو  ولكف ال يدري مف أي يـو

 اف في دروب المدينة الضيقة شبو المضاءة.مشى والشيخ حمد
مدينتنا صغيرة كما قمت لؾ، ولكنيا كانت مدينة كبيرة جدًا كانت مف  -

 أشير المدف مف قبؿ
 وما الذي حدث حتى صغرت ىكذا؟ ىؿ ىجرىا أىميا؟ -
لذلؾ قصة كبيرة، قد أحكييا لؾ يومًا.. قمت لي تريد معرفة المكاف  -

 الذي عثروا فيو عميِؾ وأنت بيف الموت والحياة؟
 نعـ يا عّماه.. أرجوؾ. -

 أشار إلى أحد العابريف وىو يقوؿ:
حسنًا.. ىا ىو أحد الرجاؿ الذيف عثروا عميؾ.. تعاؿ يا سالـ.. تعاؿ..  -

 إنو ضيفنا الغريب .
 اقترب الرجؿ باحتراـ يحّي عامر متفحصًا:

 آه الحمد هلل تبدو بصحة جيدة. -
 ني عمى المكاف الذي عثرتـ فيو عمي.أرجوؾ يا أخ سالـ، دل -
ال بأس، إّنُو بعيد قمياًل، ولكف سأدَلَؾ عميو.. تفضؿ.. يمكنؾ العودة يا  -

 شيُخ حمداف.. إنو برعايتي اآلف.
ال.. سأراِفقكما.. عامر ضيفي وسأبقى معو.. وأعمـ أنؾ أميف عميو يا  -

 سالـ، ولكف ال بأس .
 كما تشاء يا شيُخ حمداف. -
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اجتاز عامر بصحبة الشيخ وسالـ طريقًا متعرجة بيف الرماؿ بعدما خرج 
مف المدينة التي بدت وكأنيا في واٍد عميؽ تغطييا صخور كبيرة متداخمة.. 

 جعمت الضوء ال ينفذ إلييا كثيرًا..
كانت مدينة عجيبة كأنيا محفورة في الصخر، ضمف الصحراء مترامية 

حتى وصموا إلى كثباف رممية أشبو  األطراؼ.. مشى عامر مع صاحبيو
 باألىرامات تنتشر عمى مساحات واسعة.. أشار سالـ ألحد تمؾ الكثباف.

 إنو المكاف الذي عثرُت فيو عميؾ يا أخ عامر.. -
 أيمكف أف أراه جيدًا؟ -
 بالطبع.. ُكنَت مدفونًا بالرماؿ ىنا، َعدا رأِسَؾ وُجزٌء مف َصدرَؾ. -
 أيمكف أف تساعدني في إزالة الرماؿ مف ىذه البقعة؟ -
 لماذا؟ ىؿ تبحث عف شيء ىنا؟ -
 عف سيارتي البدَّ وأنيا مدفونة ىنا.. فييا كؿ ما اممؾ تقريبًا.. -
 سيارُتؾ؟ وما ىي ىذه السيارة؟ كيؼ ىو شكميا؟ -
 أال تعرؼ السيارة.. ألـ تر واحدة مف قبؿ؟ -
ا.. ما فائدُة لألسؼ ال.. وال أعرؼ حتى شكميا.. لماذا تستخِدُمي -

 استخداِميا؟
 إنيا وسيمة نقؿ نستخدميا في الذىاب واإلياب بيف المدف والمناطؽ.. -
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آه فيي البّد وأنيا ماتت وشبعت موتًا، فيذه الرماؿ تميت أي حيواٍف  -
 ُيطمُر فييا..

 ليست حيوانًا.. إنيا كتمة مف المعدف. -
تتحّرؾ؟ تتحرؾ وحدىا؟ كيؼ؟ ىؿ تعمؿ بالسحر؟ أـ أنؾ تسخر منا  -

 بيذا المزاح الذي يبدو غير منطقي.. كأنو سخرية فعاًل.
معاذ اهلل أف أسخر منكـ.. ساعدني في رفع الرماؿ مف ىنا، وسترى  -

 أنني محؽ، وأف السيارة ليَست حيوانًا.
ال بأس، ولكف إزاحة الرماؿ يمزميا صبٌر ودأب.. وربما احتجنا لبعض  -
 الرجاؿ.
الـ بأي شكؿ.. كما قمت لؾ، كؿ ما أممؾ ىو في أرجو مساعدتؾ يا س -

 تمؾ السيارة.
لو ذكرَت لي شيئًا عف تمؾ السيارة ُكنُت أحضرُت َبعض الشباف  -

 لمساعدتنا.
 لـ أفيـ أَف المكاف يمكف أف يكوف َمدفنًا لسيارتي. -

 قاؿ الشيخ حمداف:
عمى كؿ حاؿ يمكنكما البدء بالعمؿ، يا سالـ.. وسأذىب إلحضار  -

 بعض الشباف اآلخريف لمساعدتكما.
 ال بأس يا عماه. -

 كاف عامر يبدو قمقًا شاردًا سألو سالـ:
 تبدو متعبًا يا عامر؟ -
 رغـ تعبي.. يجب أف أعثر عمى سيارتي.. إنيا ىامة جدًا بالنسبة لي.. -
 إف شاء اهلل تعثر عمييا.. يجب أف ُنزيؿ كؿ ىذه الرماؿ ىيا.. -

ماؿ بأصابعيما تمنى عامر لو كانت لدييما بدأ يعمالف ويزيالف الر 
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األدوات المناسبة الرتاحا مف استخداـ أيدييما ولكف ال بأس، ليس لدييما سوى 
 ىذه األصابع في الوقت الحاضر..

واستمر الشاباف في محاولتيما إزالة الرماؿ مف الكثيب وأتى الشيخ حمداف 
 مع بعض الرجاؿ لمساعدتيما..

 واستغرؽ العمؿ طوياًل، ولكف لـ ُيعْثر عمى السيارة في نياية المطاؼ..
شعر عامر باليأس ونظر حولو إلى الكثباف األخرى، يفّكر فييا.. ترى أي 
مف ىذه الكثباف يبتمع سيارتو.. وكأنما شعر الشيخ حمداف بأسى عامر، وىو 

 يحّدؽ في الكثباف.. فَيمس إليو مالطفًا:
لشيء المختفي في كثيب آخر.. ال تقمؽ يا بني.. قد نعثر عمى ذلؾ ا -

وبالتأكيد أحد تمؾ الكثباف الثالثة القريبة.. فال يمكف أف تقذؼ بعيدًا عنيا كؿ 
 ىذه المسافة.. إذا كانت مدفونة في أحد الكثباف البعيدة .

 معؾ حؽ. -
 ماذا سنفعؿ اآلف يا شيخ حمداف؟ -
 ىؿ تستطيعوف البدء بإزالة الرماؿ مف ذلؾ الكثيب الصغير؟ -
 لماذا؟ أتعتقد أف الشيء المختفي ىو في أحد ىذه الكثباف؟ -
 نعـ.. وأرجو منكـ مساعدتي.. -
ال بأس، سنساعدؾ يا كبيرنا.. ىيا يا رجاؿ لنبدأ إبعاد الرماؿ عف ذلؾ  -
 الكثيب.

سأساعدكـ أيضًا.. ىيا اقتربوا منو ولُنِزؿ عنو الرماؿ  -قاؿ عامر: 
 بسرعة.
 المجرفة؟ ىؿ يمكف أف تساعدكـ ىذه -
 بالطبع.. أعِطيا ليـ. -

 كاف عامر منفعاًل وىو يبعد الرماؿ بيديو.
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 أرجو أف أعثر عمى تمؾ السيارة يا عماه. -
 إف شاء اهلل يا بني.. -

سمعت أصوات وقع معدف عمى معدف كانت المجرفة تصطدـ بشيء.. 
 إنو معدف بالتأكيد..

))يا إليي قد تكوف سيارتي انتبيوا جيدًا وأنتـ تحفروف، ال تستخدموا 
 المجرفة بقوة قد ينكسر زجاج السيارة.. أو تتحطـ بعض أجزائيا((

 بمطؼ يا رجاؿ بمطؼ.. -قاؿ حمداف: 
 حسنًا يا شيُخ حمداف.. -

عثر الرجاؿ عمى قطعة معدنية ضخمة، عرؼ فييا عامر جزءًا مف سكة 
مؾ حديدية محطمة.. وشعر بخيبة األمؿ.. ولكنو تساءؿ عف سبب وجود ت

 القطعة المعدنية الكبيرة في ذلؾ الكثيب..
واستمر الرجاؿ يزيموف رماؿ الكثيب دوف جدوى.. فمـ يكف ىناؾ شيء 
وعرؼ عامر أف تعب الرجاؿ قد وصؿ إلى مرحمة تمزمو بإيقافيـ عف متابعة 

 العمؿ.
 شكرًا لكـ يا رجاؿ.. سنستريح اليـو ونعاود العمؿ فيما بعد.. -

 ثـ ىمس عامر في أذف الشيخ حمداف:
))األفضؿ أف نتمـ العمؿ غدًا.. قمت لي أف االحتماؿ األكبر أف يكوف 
ذلؾ الشيء المفقود بيف ىذه الكثباف.. وقد أزلنا اثنيف منيا ويبقى اثناف آخراف 

 فقط..((
 قاؿ سالـ:

ـَ نتعب كثيرًا بعد. -  يمكننا متابعة العمؿ يا شيخ حمداف، ل
.. ي -  مكننا العودة إلى المدينة.ال يا بني، يكفينا اليـو
 خذ المجرفة واحتفظ بيا يا سالـ. -
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 ال بأس.. سنستخدميا في الجولة التالية. -
 شكرًا لكـ.. أتعبتكـ كثيرًا. -قاؿ عامر ىاّزًا رأسو: 

 ال بأس يا بني أنت ضيفنا.. -أجاب حمداف: 
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 تمشى الشيخ حمداف وعامر عائديف بعد أف ودعا الرجاؿ:

 لـ أر في حياتي مثؿ مدينتكـ ىذه يا عماه، كأنيا مدفونة في الصخر. -
ليا قصة طويمة كما قمت لؾ.. كـ كاف ذلؾ الزلزاؿ مّدمرًا؟ لقد دّمر  -

 تسعة أعشار المدينة.
 زلزاؿ؟ وكيؼ حدث؟ ومتى؟ -
منذ سنيف بعيدة، ترؾ لي أحد أجدادي وصفًا دقيقًا عف الكارثة.. إنو  -

بو بحرص في صندوؽ متيف ُمقفؿ.. ال يعرؼ سّره سوى مخطوط قديـ احتفظ 
 ابنتي سمية..

 أيمكف أف أطمع عميو يا عماه؟ -
 ليس بعد يا بني.. لـ يحف وقت كشؼ ذلؾ السر.. -

 وصال بيت الشيخ حمداف قابمتيما سمية عمى الباب:
 أال تشعراف بالجوع؟ جيزُت َحساءًا ساخنًا بمحـ الضأف. -
 أحضري الطعاـ يا ابنتي.. بالطبع نحف جائعاف. -
 حسنًا لحظات وأعود. -

 تمتـ حمداف وىو يتابع سمية:
 سمية فتاة رائعة وأنا أحبيا كثيرًا.. إنيا شديدة األمانة والصدؽ. -
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 وحيدة؟ -
ال.. لدي ثالثة أوالد.. تزوجوا وعاشوا في مناطؽ أخرى، ولـ أسمع  -

 دي الذيف رحموا عنا.عنيـ شيئًا بعد رحيميـ.. سمية ىي الباقية مف أوال
 زوجتؾ موجودة؟ أقصد أما تزاؿ حية؟ -
إنيا مريضة، أثَر بيا إىماؿ األوالد لنا.. وقد أمرضيا ذلؾ رغـ  -

 محاوالتنا التخفيؼ عنيا.
 لـ أرىا بعد.. -
ستراىا سريعًا، إنيا في إحدى الغرؼ الخمفية لممنزؿ.. ىناؾ خادمة  -

 خاصة، تساعدىا في تدبير شؤونيا.
 دخمت سمية تحمؿ طبؽ الطعاـ.

 الطعاـ.. تفضال. -
 سممت يداؾ.. يبدو شييًا. -
باليناء يا عامر.. أنت ضيؼ وتحتاج لتغذية جيدة.. أبي يأكؿ  -

 القميؿ.. إنو غير مسرٍؼ في تناوؿ الطعاـ.
 ولكف جسمو مربوع قوي. -

 قاؿ حمداف:
ميؿ قد يكفي األكؿ الكثير، ليس مصدرًا لمقّوة والعضالت المفتولة.. الق -

 اإلنساف في حياتو.. وقوتو .
 معؾ حؽ يا عماه. -
 ابدأا، كاد الَحساء أف َيبرد. -
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ.. -

شعر عامر بأف سمّية سمبت لّبو.. وحيف خال لنفسو، شعر أنو يغرؽ شيئًا 
 فشيئًا في حب الصبّية..
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وبعد استراحة الغداء بقميؿ، أتتو سمية بالشاي، وطمبت منو االستعداد 
 لزيارة والدتيا.. وبعد مدة قصيرة وجد نفسو يسير بصحبتيا لمقاء العجوز..

أمي إنسانة خارقة الذكاء، رغـ مرضيا، انتبو إلى ذلؾ، وأنت تحادثيا،  -
 ىي التي طمبت رؤيتؾ.. ولـ نتحدث نحف عنؾ أماميا أبدًا..

 إلييا.. البد أف خبر وصولي إليكـ قد وصميا عف طريؽ إنساف مقرب -
ف كنُت أشؾ في ذلؾ.. فيي ترى في أحالميا كؿ ما يحدث  - ربما.. وا 

 حوليا وتتنبأ بوقوع األحداث دائمًا . 
 سيدتي نائمة.. غفت منذ قميؿ. -قابمتيما الخادمة: 

 ألف ُندِخَؿ الضيؼ إذف؟ -قالت سمية: 
 بؿ تفضال بالدخوؿ.. اجمسا إلى جانبيا.. ىكذا رغبت. -
 أف نراقبيا وىي نائمة؟ -
 رغبتيا أف تدخال فور وصولكما، ميما كاف وضعيا ىكذا أكدت لي. -
 ال بأس.. تفضؿ يا عامر.. -

كانت تغفو عمى فراش رقيؽ، وىي تسند رأسيا عمى وسائد عديدة.. شعر 
 عامر كأنو رأى وجييا مف قبؿ بدا لو مألوفًا..

 أمي اآلف في أحد عوالميا.. كأنيا منفصمة عف عالمنا. -
أرجو أف ال تتكمما، حتى ولو بالوشوشة، إنيا تنزعج،  -ست الخادمة: ىم

 وقد تستيقظ غاضبة.
 ال بأس.. لف نتحدث أبدًا حتى تستيقظ.. -

 تحركت العجوز بعد قميؿ:
الماضي مخيؼ.. والمستقبؿ.. آه مف المستقبؿ.. أحضري تمؾ المرأة  -

 التي فقدت زوجيا، والمرأة األخرى التي أصابيا الجنوف.
 حااًل يا سيدتي. -
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 أنت عامر الذي دخؿ في لعبة الزمف؟ -تأممت عامر: 
أنا عامر يا خالة؟ نعـ.. ولكف ما الذي تقولينو عف لعبة الزمف.. ال  -

 أفيـ شيئًا".
 أنا أتحدث باأللغاز أحيانًا.. كيؼ حالؾ يا ابنتي؟ -
 بخير يا أماه.. ما زاؿ أبي يريد رؤيتؾ. -
ليس بعد.. ال أستطيع رؤيتو اآلف.. اسمع أييا ليس بعد يا ابنتي..  -

الشاب، لـ يحدثؾ حمداف بعد عف سبب تحوؿ)مودس( إلى مدينة صغيرة 
مدفونة تحت الصخر. قؿ لو أف يحكي لؾ حكاية ىذه المدينة، إنو طمب 

 مني.. أفيمت؟
 سأقوؿ لو أنؾ تطمبيف منو ذلؾ يا خالة. -
حسنًا.. وأنت يا سمية، قمبي عميؾ يا ابنتي، ستتعذبيف لبعض الوقت،  -

 ولكف ىذا قدرؾ، ال بأس، 
ال أستطيع أف أفسر لؾ ذلؾ اآلف.. و.. اجمسا صامتيف أنت وعامر.. وال 

 تتحدثا حتى ولو ىمسًا سأرى ىاتيف المرأتيف.
 دخمت الخادمة:

أحضرتيما لؾ يا سيدتي.. حتى المرأة المصابة بعقميا رافقتني بيدوء،  -
 دوف مقاومة.
 يا أف تدخميما، فدخمتا باحتراـ كبير:أشارت ل

اجمسا ىنا.. استمعي إلي جيدًا أنت، فقدت زوجؾ منذ أشير، أليس  -
 كذلؾ؟

 كانت المرأة التي تكممت إلييا شابة صغيرة حزينة:
 نعـ يا سيدتي. -
إنو في مكاف يبعد عدة فراسخ إلى الجنوب، ينتظر أف يمتئـ جرحو  -
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 ليعود إليؾ.. أصابو سيـ صياد كاف يصطاد حمر الوحش.
حضاره.؟ -  ىؿ أستطيع الذىاب إليو وا 
يمكنؾ الطمب إلى الشيخ حمداف أف يزودؾ بالرجاؿ إلحضاره.. إنو في  -

خيمة صغيرة تعتني بو امرأة متقدمة في السف، عثر عميو زوجيا وىو ممقًى 
 بيف الرماؿ والدماء تنزؼ منو.

 شكرًا لؾ يا سيدتي، ىؿ أذىب اآلف؟ -
س، رافقييا يا سمية إلى الخارج، واحذري أيتيا المرأة مف أف تفقديو ال بأ -

ثانية.. أنت مف سبب لو ىذه المصيبة، بإلحاحؾ عميو لمذىاب لمصيد وحيدًا، 
 دف رفيؽ، لتستأثري بالصيد وحدؾ ىيا اذىبي..

 نعـ يا سيدتي. -
 ىميمت وىي تخرج:

 إنيا تقرأ األفكار أيضًا. -
 ىيا، سأرافقؾ إلى الخارج. -قالت ليا سمية: 
 وأنت أيتيا المرأة؟ -تابعت العجوز: 

ماذا تريديف أف تقولي لي يا سيدتي الحكيمة؟ أنا بمياء.. يسخر مني  -
 الجميع، حتى أوالدي ىربوا مني.

أنت تمريف بمرحمة صعبة وقد اكتشفت جريمة بالصدفة، جريمة فعميا  -
ليسطو عمى مالو.. ودفنو  أقرب الناس إليؾ، وىو ابنؾ األكبر.. قتؿ ضيفكـ
 بمعونة ابنؾ التالي خارج الخيمة التي تسكنونيا..

آه يا سيدتي.. كيؼ عرفت؟ ما الذي أستطيع فعمو.. وامرأة ذلؾ الرجؿ  -
 تبكي وتنوح وتفتش عنو وجثتو مدفونة قريبًا مف مسكني..

سيأتي بعد أياـ تائبًا " نادمًا"، ويعترؼ بجريمتو، ليأخذ العقاب الذي  -
 يستحقو، لف يرحمو الشيخ حمداف.
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أنا أموت يا سيدتي، كنت خائفة عمى ابني مف ىذه الجريمة، واآلف  -
أتمنى أف يناؿ عقابو، لـ يكف سوى وحش طامع قتؿ بريئًا يحمؿ أمانة ليست 

 لو كما قاؿ لنا أكثر مف مرة..
اذىبي اآلف.. ستتعذبيف لبعض الوقت ولكنؾ ستجديف الراحة بعدىا..  -

 قيا إلى الخارج يا عامر.راف
 سأفعؿ يا خالة.. -

 ىزت رأسيا وىي تبكي بيدوء.
 آه ما أكثر سواد األياـ المقبمة.. -

 أرجوؾ يا سيدتي ال تقسي عمى نفسؾ كثيرًا. -قالت الخادمة: 
أرى الدمار يحدث بيننا مف جديد.. إنو منظر مرعب يتخايؿ أمامي  -
 دائمًا.
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عاد عامر وسمية.. إلى العجوز.. كانت قد نامت مف جديد، وطمبت 
منيما الخادمة أف يصمتا ويراقبا العجوز التي غفت قمياًل ثـ استيقظت وىي 

 تنظر نحو عامر بحزف..
حكت بعضًا مف أحالميا وخياالتيا.. ثـ حكت لعامر عف زمنو الصعب 

روف، مف وأنبأتو أف أيامًا حالكة شديدة السواد ستبدأ في زمنو.. سيموت الكثي
 الجوع، والقير واالختناؽ.. والمرض الصعب المنتشر كالوباء..

))آه يا بني تبدو مستغربًا نظرتي ىذه.. ولكف ال بأس ستجتاز كؿ الشدائد 
التي ستمر بيا.. لياؿ حالكة السواد ليس فييا سوى الكوابيس ستحيطؾ مف كؿ 
جانب.. زمنؾ سيكوف فيو الموت وسيموت الكثيروف مف الجوع والقير 

 واالختناؽ والمرض الصعب المنتشر كالوباء.. ال.. ال ..((
 ما بؾ يا أمي؟ -

 )) ارحؿ يا بني مف ىنا أنت وسمية، سأراكما فيما بعد.((
 ىمست الخادمة:

 بسرعة.. ستأتييا الحالة بسرعة وال تريد أف يراىا أحد وىي تدخؿ فييا. -
 أية حالة؟ لـ أفيـ؟ -

 . سأليا وىما يخرجاف:رجتيما الخادمة أف يخرجا.
 أال تزوريف أمؾ كثيرًا يا سمية؟ -
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إنيا تعتكؼ باستمرار، وأحيانًا تخرج مف عزلتيا فتستدعيني أو  -
 تستدعي والدي، أو أي شخص آخر مف المدينة..

إنيا إنسانة عظيمة يا سمية.. لـ أر في حياتي مثؿ نظراتيا التي  -
 تفيض بالطيبة والحناف.. إضافة لمذكاء والشجاعة..

منذ سنوات وىي في عزلتيا الغريبة تمؾ.. ليتني أقيـ معيا، ىي ال  -
 تسمح لي بذلؾ.. وىي صارمة في قرارىا.

 اتجيت نحو الطريؽ المؤدي إلى خارج المدينة:
 إلى أيف تذىبيف اآلف، إنو الميؿ بظالمو ووحشتو. -
 بديع.بؿ إنو الميؿ بسمائو الصافية ونجومو الالمعة وقمره الفضي ال -
 معؾ حؽ.. -

 ىميـ: ))يا لقمبي المعذب كيؼ لـ أنتبو لكمماتيا؟((
إنيا ليمة ندية، يا عامر، وىذا اليواء الخفيؼ مع بداية إيغاؿ الظالـ قد  -

يعني أف العواصؼ الرممية قد تبدأ قبيؿ منتصؼ الميؿ وربما استمرت حتى 
 الفجر..
 أال تخيفؾ العواصؼ الرممية يا سمية؟ -
أشعر بيا قبؿ أف تبدأ أو ألجأ إلى الكيوؼ والمغاور الموزعة حوؿ  -

الجبؿ طواؿ مدة عصفيا.. أو أعود إلى المدينة وىي محمية مف العواصؼ 
 والزوابع ميما كانت قوتيا..

 تخرجيف لوحدؾ كثيرًا؟ -
 أحب الشرود والعزلة أحيانًا.. جو الصحراء يسحرني بجمالو وىدوئو.. -
ة أقابميا في حياتي تتمتع بيذه الشفافية، بسيطة.. أتعرفيف، أنت أوؿ فتا -

 واثقة مف نفسيا.. ذكية أكبر مف عمرؾ الحقيقي بكثير.
آه يا عامر أشعر بالخوؼ دائمًا مف المستقبؿ، المقاءات القميمة التي  -
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 التقيت بيا مع والدتي.. غرست فيَّ ىذا الخوؼ مف اآلتي..
حياتكـ ليست سيمة يا سمية.. لـ تدخؿ التقنية إليكـ بعد.. أنتـ بعيدوف  -

عف الحضارة.. وربما كاف ىذا أحد أسباب بقائكـ وأنتـ تتمتعوف بيذه الميزات 
 الفريدة مف النقاء..

 تردد صوت عواد ذئب ليس بعيدًا عف مكانيما:
 أنت تحسف الظف بمجتمع مدينتنا أكثر مما يجب. -

 شعر بالخوؼ وعواء الذئب يقترب:
 صبح قريبًا" منا.كأف ذلؾ الذئب أ -
الذئب الوحيد ال يخيؼ.. إنو يبحث عف صيد سيؿ ال يتعبو.. أنت  -

خائؼ؟ ىي أوؿ مرة تعيش فييا مثؿ ىذه األياـ في صحراء تمتد بال نياية.. 
 لـ تر ما في الصحراء مف أسرار.. حتى حيواناتيا الغريبة ليا أسرارىا..

 زمجر الذئب قريبًا منيما كأنو يصارع حيوانًا قاؿ عامر:
 كأنو عثر عمى طريدتو.. وىي تحاوؿ اليرب منو.. -
 ىذا ما يحصؿ فعاًل.. يبدو أنؾ تتعمـ بسرعة يا عامر.. -
 بدأ القمر يختفي خمؼ التالؿ البعيدة.. الرياح تتحرؾ مف جديد. -
 لـ يحف أواف الزوابع الرممية بعد. أتريد العودة إلى المدينة؟ -
 ى معًا لوقت طويؿ.. أنت.. أنت..ال يا سمية، أتمنى أف نبق -
 قؿ.. وال تخجؿ.. ماذا عني؟ -

 كانت الرياح قد بدأت تصفر:
 ال أدري ما أقوؿ لؾ.. أنت. -
 قؿ يا عامر.. الرجؿ عندنا ال يخجؿ مف البوح عما في قمبو. -
إنو شعور لـ أعرفو مف قبؿ، ال يمكنني وصفو.. ال يمكنني التعبير  -

عنو.. شعور مف عثر عمي شيء فيو كؿ حياتو وسعادتو"كنبتة عطشى لمماء، 
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 ىطؿ عمييا المطر".
 يبدو أف الصحراء عممتؾ نطؽ الشعر يا عامر. -
 بؿ أنت مف عممني الشعر يا سمية.. أنا أحبؾ.. -

 ىمست وىي تتنيد:
أعمـ ذلؾ.. ىيا يا عامر بدأت حركة الزوابع.. يجب أف ال نقع في  -

 دواماتيا القوية..
 قد بدأت تحرؾ الرماؿ في زوابع دّوارة وكاف عامر يفكر:كانت الرياح 

)آه يا إليي كـ أشعر بالسعادة لقد ارتجفت حيف وضعت يدي عمى  -
 كتفيا، ىي تحبني إذف(
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كاف شعورًا جمياًل انتاب عامر وىو يدلؼ مع سمية بيف الفتحات 
الصخرية في الطريؽ اليابطة إلى المدينة  ظمت سمية صامتة وىي تشده 

 بأصابعيا، حتى وصال إلى البيت، كانت إحدى الخادمات بانتظارىما..
 قالت ليما بميفة:

 إنيا بانتظاركما اآلف... -
 أمي تنتظرنا؟ ىيا يا عامر.. ىؿ ىي وحدىا؟ -
 سيدي حمداف ىناؾ أيضًا. -
 والدي ىناؾ؟ البد وأف األمر شديد األىمية.. -

ؿ، كاف الشيخ حمداف يجمس قرب رأس فتحت ليما الباب فدلفا إلى الداخ
 العجوز الممددة في فراشيا:

 كيؼ حالؾ يا أمي؟ -
 اجمسي إلى جانبي يا ابنتي.. وأنت يا عامر اجمس ىنا. -
خير يا أماه أراؾ ترغبيف بالحديث إلينا، ىؿ ىو ميـ إلى ىذا الحد أف  -

 تشغمي نفسؾ بنا؟
ماذا تقوليف يا سمية.. أنتـ ىّمَي الوحيُد في ىذه المحظات.. اسمعي يا  -

 ابنتي.. واسمعني يا عامر.
 نعـ يا خالة.. أنا أصغي إليؾ ومتشوؽ لمعرفة ما تريديف. -
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قدُرؾ أف َتِفَد إلينا مف زمف غريب عّنا.. وقدرؾ أف تعشؽ ابنتي، وىي  -
بالتأكيد تبادلؾ الُودَّ، رغـ خوفيا مف المستقبؿ.. ولكف استمع إلي جيدًا.. طمبت 

اف أف يحكي لؾ قصة مدينتنا.. إنيا قصة ىامة جدًا لمستقبمكما معًا مف حمد
 أنت وسمية..

 لـ أفيـ يا خالة ما تقصديف؟ -
ستفيـُ كؿ شيء حيف يحكي لؾ حمداف القصة كما كتبيا أجدادنا..  -

كنت نائمة في نوبات أحالمي العجيبة.. رأيتُكما معًا، كنتما تتحادثاف بيدوء.. 
والقمُر يختفي خمَؼ التالؿ.. كاف قمُبؾ يضرُب بعنؼ، وأنت تشعر بأنفاِس 
سمّية قربؾ.. ومنذ أف رأيُتؾ لممّرِة األولى وأنا أعمـ أف شيئًا ىامًا ينتظرؾ ىنا.. 

 لـ أعرؼ عنو أيَة تفاصيَؿ بعد..
ىؿ نتابع البحث في تمؾ الكثباف الرممية عف ذلؾ الشيء  -قاؿ حمداف: 

 الحديدي الذي يريده عامر؟
 بعُد يا حمداف.. احِؾ لو القصة أواًل. ليس -
 كما تشائيف.. -
وأنت يا سمية، يجب أف تظمي ىنا إلى جانبي، بعُض الناس سيأتوف  -

إلّي يرغبوف أف أِحؿ ليـ مشاكميـ، أرجو أف تساعديني في ذلؾ، أحتاُجؾ 
 لبعض الوقت.

 كما ترغبيف يا أماه.. سأبقى إلى جانبؾ. -
 أتريديف شيئًا آخر يا أـ سمية؟ -سأؿ حمداف: 

ـُ عنيـ شيئًا كـ  - آه يا حمداف، أبنائي الشباُف رحموا واختفوا وال نعم
 تذكرني بيـ عندما تنادينني بػ)أـ سمية(.

 أنا إلى جانبؾ يا أمي أنت ُكؿ شيء في حياتي. -بكت سمية: 
بارؾ اهلل فيؾ يا ابنتي.. يمكُنَؾ االنصراُؼ اآلف يا عامر مع الشيِخ  -

 أتمنى لؾ التوفيؽ. حمداف..
 ىميـ عامر.

      في حفظ اهلل يا خالة.. -
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خرج عامر وفي ذىنو اختمطت المشاعر، وىو مستغرب تمؾ األىمية التي 
أبدتيا العجوز لحكاية المدينة.. وعالقة مستقبمو وسمية بتمؾ الحكاية.. أشار لو 
حمداف أف يتبعو.. تغمغال في أزّقة المدينة الضيقة التي أضاءتيا مصابيح 

 قديمة الطراز، تشتعؿ بوقود خاص..
انحرؼ الشيخ حمداف نحو فتحة في جدار صخري ولج داخميا وخمفو 
عامر.. ثـ توقؼ أماـ صخرة، ضغط عمى بّزاؿ في الجدار فتحركت الصخرة 
ليظير خمفيا كيفًا كبيرًا.. أشعؿ حمداف مشعاًل معمقًا مف أحد المصابيح.. 

آخر لتعود الصخرة وتتغمؽ عمييما.. كاف كيفًا واسعًا وضغط عمى)بّزاؿ( 
انتشرت فيو كتؿ ضخمة ممونة.. وصناديؽ مكعبة الشكؿ.. اقترب الشيخ 
حمداف مف أحدىا وجّره إليو.. وأشار إلى عامر أف يجمس فوقو ثـ جمس عمى 

 صندوؽ آخر مكعب الشكؿ بعد أف وضع طنافس مريحة تحتيما..قاؿ لعامر
اسمع يا بني، لو لـ تعطني أـ سمية اإلذف لما أطمعتؾ عمى ىذه  -

 األسرار التي أحتفظ فييا عف دمار مدينة)مودس(.
 ولماذا يا عّماه انتظرَت إذنيا؟ ما العالقة بينيا وبيف الحكاية؟ -
ىذا السّر ال ُيعطى إال لمف يستفيد منو، إنو سّر لو دالالت كبيرة يجب  -

 منو.. عمى مف يعرفو أف يسعى إلفادة الناس
 أتعتقدني مؤىاًل لذلؾ؟ -
 بالطبع وىذا ما قررتو أـ سمّية. -
 أرجو مف اهلل أف أكوف عمى قدر ىذه المسؤولية. -
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 سحب صندوقًا خشبيًا طوياًل مزخرفًا مف بيف ركاـ األثاث:
ىذا الصندوؽ يحوي أوراؽ جدي األكبر الذي عاصر مرحمة دمار  -

 المدينة، وقد فّصميا تمامًا..
فتح الشيخ الصندوؽ بمفتاح معمؽ في صدره فرأى عامر أوراقًا  مخطوطة 

 بمغة لـ يستطع قراءتيا.. شعر حمداف باستغرابو فقاؿ:
إنيا لغتنا القديمة، لغتنا الحالية اشتقت منيا.. عمى كؿ حاؿ أنا سأقرأ  -

 لؾ المخطوط وأرجو أف تنتبو جيدًا.
 حسنًا يا عماه.. ابدأ أرجوؾ. -
 .. بسـ اهلل الرحمف الرحيـتوكمنا عمى اهلل -

))أنا فاضؿ بف عمي المودسي، أكتب ىذا لمناس الذيف سيأتوف مف بعدي 
وأتمنى أف ال يقرأ ىذا المخطوط سوى الذيف يؤمنوف باإلنساف ونزعة الخير 
فيو.. ويحاربوف الفساد والرشوة واألنانية والجشع ويقفوف ضد مف يعتدي عمى 

بداعو..  حرية اإلنساف وا 
فكر عامر: ))لقد رأت العجوز أنني مف بيف ىؤالء الذيف يحاربوف الفساد 

 والجشع ويقفوف ضد مف يعتدي عمى حرية اإلنساف.. الحمد هلل((.
 عاد يستمع لصوت الشيخ حمداف.

كنت طفاًل مدلاًل لكبير مستشاري األمير كعب أمير)مودس( وكاف أبي  -
سمطاف والية العيد، وأوكؿ إليو  شيخًا كبيرًا حكيمًا وقد سّمـ كعب ابنو األمير

االىتماـ بالقضايا الكبيرة في المدينة.. وكنت أحد أتباعو ومستشاريو.. رغـ 
صغر سني وفي أحد األياـ كّنا نجمس حوؿ األمير سمطاف في إحدى أماكف 

 ليوه، كنت أحدثو عف جارية جميمة أمتمكيا:
 وماذا حدَث لَؾ بعَدىا يا فاضؿ؟ -
الحقتيا يا موالي ولـ أتركيا تفمت مف يدي، وىي اآلف جارية في  -

 قصري، دوف عمـ أىميا.

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 39 - 

 أريُد أف أراىا.. قد ُتعجبني. -
 ىي جميمة يا موالي، وىي ىدية مني إليؾ.. سأذىب ألحضرىا. -
 ال تتأخر يا فاضؿ.. سأنتظرؾ عمى أحر مف الجمر.. -
 لف أطيؿ الغيبة يا موالي. -

ينما أنا في طريقي لقصرنا، رأيت رجاًل خرجدت مسرعًا مف ذلؾ المكاف وب
 مسنًا يبكي بحرقة.. اعترض طريقي بيدوء قبؿ أف أدخؿ القصر..

 أرجوؾ يا سيدي.. أعد لي ابنتي. -
 أية ابنة أييا الخرؼ.. ماذا تقوؿ؟ -
 ابنتي)ميدا( التي خطفتيا مف حّييا وقرب باب بيتيا. -
 ابتعد أييا المخبوؿ، قبؿ أف آُمر الخدـ بإلقائؾ في السجف. -
ىي وحيدتي وأنيستي كيؼ لي أف أعيَش دونيا؟ أرجوؾ يا سيدي  -

 أستحمفؾ بالّمو..
 ابتعد عني، -

 دفعتو فسقط أرضًا ثـ دخمت مف الباب.. قاؿ لي أحد الخدـ:
 ىؿ أزعجؾ ذلؾ المسف يا موالي؟ -
 نعـ، إنو وقح وممحاح. -
 ما رأيؾ لو أرحناؾ منو.. طعنة صغيرة في الصدر. -
 ال.. ال داعي لذلؾ، أيف الجارية الجديدة؟ -
 إنيا في غرفتيا.. ىؿ تريدىا؟ سنرسؿ مف يحضرىا لؾ؟ -
 حسنًا.. بسرعة. -
 أمرؾ يا موالي. -

كاف اسميا)ميدا( وىو اسـ جميؿ.. وكنت واثقًا أنيا ستعجب األميَر، 
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وسأطمب الكثير مف األمير بعد أف يضميا إلى جواريو.. أحضروىا إلي كانت 
 ترتجؼ مف الخوؼ:

 ماذا تريد مني يا سيدي؟ ىؿ ستطمقني ألذىب إلى أىمي؟ -
 ال أىؿ لِؾ.. وليس سوى والدؾ اليِرـ.. وقد مات. -

 ال.. ال.. أبي مات؟-انفجرت تصرخ بحزف: 
 لماذا أنت حزينة عميو؟ إنو عمى حافة القبر. -
ر أصابؾ آه.. يا أبي أمعقوؿ أف تموت وأنا بعيدة عنؾ، البد وأف القي -

 بعد اختفائي.
 ىيا امسحي دموعؾ.. سنمبي دعوة األمير سمطاف. -
 اتركني أرجوؾ ليتني أموت وألحؽ بؾ يا أبي. -
امسحي دموعؾ.. وىيا.. بسرعة تعالي إلى ىنا.. ستذىبيف معي رغمًا  -

 عف أنفؾ،
 ال.. ال.. آه. -
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وحكى حمداف كيؼ اندفع فاضؿ يخرج)ميدا( مف القصر، ويتجو نحو 
عربتو التي جيزىا لو خدمو.. ويبدو أف والدىا المسّف قد رآىا تدخؿ العربة 

 وفاضؿ يجرىا وىي تبكي فاندفع نحوىا فيما تحركت العربة.
ورغـ ضعؼ الشيخ، فمقد ىزَّه منظر ابنتو الباكية فيرع بكؿ طاقتو وربما 

اتيا وظّمت تمشي بطاقة الفجيعة التي تممكتو خمؼ العربة حتى تعّمؽ بأحد نتوء
بسرعة كبيرة، ولـ يستطع أف يتمالؾ نفسو فسقط وقد تعمقت يداه بالنتوء، 

 وجسمو ينجرُّ بقسوة عمى الطريؽ.. وأكمؿ يحكي عمى لساف جده:
 "قمت لميدا وأنا أرى دموعيا تنيمر:

 كدنا نصؿ، إف لـ تتمالكي نفسؾ سأقتمؾ، أفيمت؟ -
 اقتمني أرجوؾ.. ال أريد أف أحيا بعد أبي. -
 ىو.. وصمنا.. أوقؼ العربة ىيا أييا الحوذي. -
 حاضر يا موالي. -

ثـ طمبت مف الحوذي أيضًا أف يساعدني في السيطرة عمى الصبية 
المتمردة.. كاف الناس قد تجمعوا حوؿ العربة يراقبوف جسد الشيخ المشّوه وأنا 

 أصرخ دوف أف أنتبو في وجو ميدا:
 خمي القصر مبتسمة سأذيقؾ الويؿ.لف ينفعِؾ بكاؤؾ.. إف لـ تد -

انظر يا موالي، يبدو أنو تعّمؽ بالعربة وجّرتو لمسافة  -نبيني الحوذي: 
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 طويمة.
 أبي.. أبي. -صرخت الفتاة مفجوعة تتأمؿ الجثة المشوىة: 

 إنو والدؾ إذف.. أبعدوىا عنو. -
ولكنيا بدت كأنيا التصقت بو.. أصبحت مضرجة بدمائو.. قاؿ الحوذي 

 مصعوقًا:
 موالي . -
 ماذا أييا المخبوؿ؟ -
 إنيا ال تتحرؾ.. لقد ماتت. -
 ماذا؟ فعاًل.. لقد ماتت كيؼ حدث ذلؾ؟ -

أّثر بي ىذا الحادث كثيرًا.. وبدأت أفكر باألسباب التي جعمت تمؾ 
الصبّية الفاتنة تتأثر إلى الحّد الذي جعميا تموت وىي ترى والدىا في منظر 

ي جرتو العربة فوقيا طواؿ الطريؽ.. بدأ شيء ما في مخيؼ شوىتو الحجارة الت
صدري ينزؼ، ويدفعني لمتفكير فيما حولي.. وفي تمؾ الميمة أرسؿ األمير 
رسولو إلي، يطالبني بالجارية.. فاعتذرت لو بأنيا ماتت.. ولكني لـ أستطع 
االبتعاد عف مواجيتو في اليـو التالي.. في وسط جو صاخب ضاحؾ.. 

 الجميع فيو يعاقر الخمرة.
 لماذا أنَت ميمـو يا فاضؿ؟ حزيف عمى الجارية؟ -

 قاؿ أحد الموجوديف ضاحكًا:
 بؿ ىو حزيف عمى المكافأة التي تسربت منو.. -
ف كنت حزينًا  - إف كنت حزينًا عمى المكافأة، سَأجزيَؾ مكافأًة كبيرة، وا 

 عمى الجارية سأىديَؾ أجمؿ منيا بكثير.
 بما يتذكر لياليو معيا.إنو شارد يا موالي.. ر  -
 كانت جميمة القّد دافئة إذف؟ ىو؟ -
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 أنا آسؼ يا موالي أشعر بتوعؾ منذ البارحة،-قمت حزينًا: 
 حزيف عمييا؟ -
إنو الطعاـ يا موالي.. أكمت منو أكثر مما ينبغي... )كنت أبدو  -

 كالمريض فعاًل( قاؿ األمير: 
 ال بأس.. سأعرُضؾ عمى طبيِب القصر. -

اصطحبُو إلى طبيبنا المعروؼ، اذىب معو يا فاضؿ..  -أمر أحدىـ: 
 وأرجو أف تتحّسف صحتؾ عمى يديو .

 شكرًا لؾ يا موالي. -
ال ُتِطؿ غياَبؾ عّنا يا فاضؿ، لماذا عَـّ الصمُت مجمسكـ أييا  -

 األصحاب ىو؟ لتحضِر الراقصات والشراب.. ولتتمّتعوا..
يف ينتيوف في ىذا المكاف دوف فكرُت مصعوقًا: ))ما أكثر الضحايا الذ

 شفقة؟((.
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وقرأ حمداف بالمغة المودسّية الشبيية بالعربّية، كيؼ بدأ جده األكبر فاضؿ 
ينتبو لما يحدث في المدينة وكيؼ كاف األمير كعب وحاشيتو ُيسيطر عمى 
مقدرات المدينة، وقد جمع األمير سمطاف بُف كعب حولو شبانًا صغارًا يميثوف 
وراء المتع، ويتغنوف بحكمتو وشجاعتو ويسبموف عميو األلقاب التي ىي بعيدة 

 عنو كؿ البعد..
كاف في سبيؿ المتعة والتسمية يدفع باألبرياء إلى حمبات الوحوش 

 المفترسة، وكاف الناس يعانوف مف الظمـ والقير والجوع..
قد  انتبو فاضؿ بف عمي المودسي لما يحدث في المدينة، وكاف والده

اعتزؿ الناس، بعدما غضب عميو األمير كعب ألنو نبّيو إلى العنؼ الذي 
 يسـو بو ورجالو الناس.

اتجو فاضؿ نحو المكاف الذي كاف ينزوي فيو الكيؿ، لـ يكف قد رآه منذ 
فترة طويمة وقد أقصاه األمير ومنع الناس عنو.كاف يعيش في عزلو تامة وىو 
في  سّف متقدـ دوف رعاية .. ولـ يدر فاضؿ كيؼ يدخؿ إليو وقد ُسدَّ الباب 

 بالحجارة الضخمة.. دار حوؿ المكاف يفتش عف ثغرة..
ولـ يجد شيئًا، بدا لو المكاف معتمًا أشبو بقبر.. وبينما ىو يجوؿ حائرًا 
انتبو عمى صبّي يشّده مف يده.. كاف صبيًا ىزياًل بدت عميو مالمح الجوع 

مغطًى بالحشائش أشار لو أنو يزيؿ ىذه  الشديد.. تبع الصبي، فوجد مكاناً 
الحشائش فخمفيا فتحة تفضي إلى الكيؿ الحبيس.. مد يده إلى جيبو يستخرج 
صرتو العامرة بالدراىـ، أعطاه بعضيا، ثـ أخذ يزيؿ الحشائش بيدوء لتنفتح لو 
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الثغرة.. وقبع الصبي قرب المكاف وىو يشير لفاضؿ أنو سيعيد الحشائش مف 
 جديد إلى مكانيا حتى ال يمحظ أحد دخولو..

ابتسـ لو بود وولج مف)الثغرة( إلى داخؿ المكاف المظمـ.. أخذ ينادي 
 والده:

 أبي.. أيف أنت؟  -
 كاف المكاف مظممًا وليس مف بصيص لمضوء..

 سمع صوتو:
كنُت أتوقُع مجيئؾ يا فاضؿ.. بدأت تعي ما يحدث يا بني، ارفع  -

نو ساخف قمياًل سيعود الضوء لممكاف.. إنو الِغطاء أمامؾ في اتجاه الصوت، إ
 غطاُء مصباٍح كبير..

يا إليي.. أبي.. ماذا حدث لؾ؟  -رفعو فانبعث الضوء يغمر المكاف: 
 تبدو ىزياًل مريضا.

أنا بخير يا بني.. الميـُ أف تنتبو لما يحدث لمناس، أف يعوَد إليؾ  -
 وعيؾ وتمّيز الظمـ.. الكارثة قادمة وال رادَّ ليا.. آه يا بني، اقترب مني قميالً 

 ىا أنذا يا أبي.. بيف يديؾ.. -
 فّكر قمقًا: ))إنو ال يرى.. أبي أعمى آه يا إليي((.

أنا أعرؼ ما يجوُؿ بفكرؾ، أنا فقدُت بصري بالفعؿ، ألنو ال حاجَة لي  -
لمبصِر وأنا حبيس ىنا، ال أرى شيئًا.. تفتح داخمي عمى طاقات كبيرٍة جعمتني 

 غيَب وأتنبَأ بو.. أعطاني اهلل سبحانو وتعالى القوة لذلؾ.ُأبصر ال
 وما الذي تراه يا أبي؟ قؿ لي أرجوؾ. -
سيزداد فساد الطغاة، ويزداُد األذى والظمـ وأريُد منَؾ أف تحكي عّما  -

يحدث لمناس، أف تكتَب ذلؾ، أف تصَفو بدقة، فيو إرثنا لألجياؿ القادمة.. 
يجب أف يعرفوا الكثير عف ىذا الماضي العِكر.. اسمع يا بني، انزِو في مكاٍف 

 بعيٍد ولكف بعَد أف تدور بيف الناِس وتعرَؼ عنيـ الكثير..
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اكتب عف متاعبيـ وتعاسِتيـ وظمميـ، وصؼ ما يعانوف وما يفعُؿ بيـ 
 أولئؾ الطغاة الذيف استعبدوىـ..

 أعدؾ يا أبي.. سأفعؿ كؿ ىذا. -
تخؼ، لقد تعرفُت عمى الحقيقة  سيضايقونؾ، ولكف كف صمبًا، وال -

بنفسي، وجابيُت في سبيميا الكثير وسأموُت في سبيؿ الزود عنيا، وعف 
 الحؽ..

رأى فاضؿ والده وىو يتضاءؿ وينكمش ويصغر حجمو بالتدريج، أذىمتو 
 المفاجأة

 ما الذي يحدث؟ أبي يتضاءؿ وينكمش؟-صرخ: 
 ال تنَس يا بني.. ال تنَس ما قمُتو لؾ -
 أبي.. أبي.. ماذا ىناؾ؟ ما الذي يحدث لؾ.. أسمع أصواتًا غريبة. -
 وداعًا يا بني.. حانت لحظُة رحيمي عف عالمكـ. -
 أبي.. أبي.. إنو يتضاءؿ يختفي.. كيؼ حدث ذلؾ.. يا إليي. -

وروى فاضؿ لحظات ذىولو بعد اختفاء والده، ثـ كيؼ توجو نحو باب 
بي الصغير مضرجة بالدـ إلى الخروج فوجد الجند بانتظاره ووجد جثة الص
 القرب مف الثغرة التي كانت مغطاة باألعشاب..

كاف مراقبًا دوف أف يدري.. والحقوه، حتى دخؿ الثغرة وبينما كاف الصبي 
 يسّوييا باألعشاب.. طعنوه مف الخمؼ.. وأبعدوه عنيا..

وحيف خرج فاضؿ وجد نفسو بينيـ، عاثوا في المكاف بحثًا عف الكيؿ فمـ 
 يعثروا عميو.. فسيؽ فاضؿ إلى األمير سمطاف..

 ُخنتني أخيرًا يا فاضؿ؟ أيف أخفيَت ذلَؾ المتمرد؟ -
لـ أخنؾ يا موالي.. ووالدي مات.. أصيب بمرض حولو إلى تراب..  -

ومع األسؼ الشديد يا موالي..فمقد أصابني بالعدوى سأموت بمرضو.. وأتحوؿ 
 إلى تراب.
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 ماذا تقوُؿ أيا المخبوؿ؟ -
لحقيقة.. يا موالي، ألـ يبحث رجالؾ عنو، ىؿ وجدوا شيئًا غير ا -

التراب؟ ال.. لقد مرض أبي ومات وتحّوؿ إلى تراب، إنو مرض يحيؿ اإلنساف 
 إلى كومة مف التراب بعد أف يتمكف منو.. وقد أصابتني العدوى..

 العدوى؟ كيؼ تحّدُث ىذه العدوى؟ -
مف يممسني يا موالي مف يقترب مني يصيبو المرض الذي ينيش ببطء  -

أعضاء الجسـ، ويحوليا إلى تراب.. آه.. مف ىذا المرض.. آه يا أبي، 
 أعطيتني شيئًا ال أستطيع الخالص منو..

أبعدوا ىذا عني.. وألقوه في األحياء الفقيرة يمرض سكانيا  -صرخ: 
 ويحوليـ إلى تراب.. ىيا..
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لو بعد ذلؾ.. وكيؼ انتشر بيف  وقرأ حمداف ما كتبو فاضؿ عّما جرى

الفقراء يبّصرىـ بواقعيـ.. دوف جدوى كانوا أشبو بالموتى.. كاف عامر يستمع 
 بشغؼ لمشيخ حمداف..

))ىنا يصُؼ جّدي األكبر ما حّؿ بالناس وقد انقمبت مفاىيميـ لمحياة 
وانتشَر الزيُؼ والفساد والنفاُؽ والجشع، وبداًل مف أف يحمي الفقراء أنفسيـ 
مطالبيَف بالعدالة، استسمموا لمف يحكُميـ بُعبودّية طاغية، وىذا ما حوليـ إلى 

 أشباه بشر بال حس والعاطفة.وىو يقدـ ىنا أمثمًة ))غريبًة أمٌر غريٌب فعاًل((
ماذا يا عماه؟ اقرأ لي مف فضمؾ وال تترؾ شيئًا.. أريد أف أعرؼ  -

 القصة بكامميا..
 حسنًا.. يقوؿ جدي األكبر.. -
)كاف األمير سمطاف قد استولى عمى جميع ممتمكاتنا بعدما زرت والدي )

تمؾ الزيارة المحزنة.. كنت أعيش حياة التشرد والفقر، وقد ابتعد عني الجميع.. 
نظرًا لما نشره عني األمير مف أخبار حوؿ مرضي المعدي الذي يحوؿ 
اإلنساف المصاب بو إلى تراب خالؿ فترة محدودة.. كنت تحت شجرة)خّروب( 
كبيرة أسند رأسي إلى جذعيا وقد تناىت إلى سمعي أصوات تغريد الطيور.. 

 حيف سمعت صوتًا خمفي:
 ماذا تفعؿ ىنا أييا التعس؟ لماذا ال تشاىد حفمَة اإلعداـ ىو؟ -

 كاف رجاًل ىزياًل محني الظير ينظر لي بحذر:
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 حفمة اإلعداـ؟ ما الذي تقصده؟ -
الفقراء سرقوا الخبز مف مطابخو، وقد  اكتشؼ األمير سمطاف أف بعض -

 جّيز ليـ حفمة إعداـ كبيرة.. وطمب مف الجميع حضورىا..
وما صفتؾ أنت حتى تدعوني لحضور ىذه الحفمة؟ ىؿ أنت مف  -
 أتباعو؟
ال.. أييا التعس.. لست مف أتباعو.. أنا رجؿ بسيط ال أتبع أحدًا، وال  -

أممؾ في ىذه الحياة شيئًا سمعت يومًا ذلؾ الشيخ الجميؿ)عمي المودسي( 
يحكي عف الظمـ ويطالب الناس بالتحرؾ فأثرت بي كمماتو، ولكني لـ أجد 

 مجااًل لمحركة، فمجأت إلى ىذه الجباؿ ألعُف عجزي وقصوري.
 وكيؼ سمعت إذف بتمؾ الحفمة؟ -
كنت في أوؿ يـو تجواؿ لي بعد عزلتي، أتنقؿ في المدينة أرى ما آلت  -

 اس..إليو أحواؿ الن
 وانتيت حفمة اإلعداـ؟ -
لـ تبدأ بعد.. رأيت بعض الجنود كانوا يسوقوف الناس إلى الساحة  -

الكبيرة في المدينة، سمعتيـ ينادوف ويصرخوف مطالبيف الجميع بالحضور إلى 
 ىناؾ، ومف لـ يحضر فسيكتشفوف عدـ حضوره ويعاقبونو.

 ولماذا ناديتني بيذا االسـ)التعس(؟ وال أراؾ متحمسًا لحضور الحفمة؟-
تبدو متشردًا مثمي.. قمت لنفسي))منظرؾ يوحي بالرثاء والشفقة(( قد  -

 يعاقبؾ الجند، لذلؾ نبيتؾ إلى الحفمة وضرورة حضورىا.
 أال ترغب بحضورىا أنت؟ -
سآوي إلى الجباؿ ىربًا مف ذلؾ.. قد أموت ويتوقؼ قمبي حيف أرى  -

 ديد الحساسية.حفمة اإلعداـ تمؾ.. أنا ضعيؼ البنية، ش
لذلؾ أنت دوف فاعمية، ال تؤثر عمى أحد.. ؟ اذىب معي إلى حفمة  -

 اإلعداـ وال تخؼ.. قد تثير ىمـ الناس بمقاومة الظمـ.
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 أنت.. الذي تبدو أشبو بشبح مف اليزاؿ والضعؼ؟ -
 ال تخؼ، مازاؿ جسمي قويًا، وقمبي ينبض بروح المقاومة.. -

ىاقد اقترب الجند مف مكاننا.. سأسرع في  -صرخ الرجؿ فجأة: 
 االختفاء.

 أييا الجباف الرعديد. -قمت بغضب: 
 قؿ ما شئت، اليرب ىو سالحي الوحيد. -قاؿ بخوؼ وىو يبتعد: 
 لماذا أنت ىنا أييا المتشرد؟ -والتؼ الجنود حولي: 

 خير؟ ماذا تريدوف؟ -
 الناس يتجمعوف في الساحة الكبيرة، ىناؾ حفمة عظيمة يقيميا سمو -

 موالنا األمير سمطاف.. ىيا تحرؾ إلى ىناؾ قبؿ أف أليب ظيرؾ بيذا السوط؟
 ولكني ال أستطيع السير.. جسمي ضعيؼ.. -
 سنوقظ فيؾ روح القدرة عمى السير.. -

 حسنًا سأحاوؿ أف أسير. -انيالوا عمي بالسياط فصرخت: 
 اتركوه ماذا تفعموف؟ -وفجأة عال صوت بعيد يصرخ بيـ: 

 ماذا يا سيدي؟ -
 إنو الموبوء.. سيصيبكـ بأمراضو. -
 الذي طرده موالنا األمير مف بالطو؟ -
نعـ.. اتركوه.. إف رغب بالتفرج عمى حفمة اإلعداـ فسيندس بيف  -

 صفوؼ الناس المعدميف ويصيبيـ بالعدوى
 ىيا نتابع تفتيشنا بسرعة.. -

 قالوا ساخريف وىـ ينظروف إلي ويبتعدوف بقرؼ:
 نو بالكاد يقؼ..انظروا إليو إ -
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فتشوا تمؾ الغابة القريبة، وأحضروا مف تروف مف الناس إنيا حفمة  -
كبيرة، ورغبة موالنا األمير أف يرى الجميع ىناؾ كيؼ يتـ إعداـ مف تسّوؿ لو 

 نفسو العبث بأمواؿ موالنا.
 لف تفوتني مثؿ ىذه الحفمة..-ىميمت وأنا أنيض: 
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اتجيت صوب مكاف الحفمة، وأنا أرى الناس يتراكضوف مف كؿ مكاف 
حتى ال يتعرضوا لمعقاب.. كنت أشعر بحزف كبير لما آلت إليو األحواؿ، 
أىكذا يستعبدىـ األمير كعب دوف أف يقاوموا؟ اندسست بينيـ أطؿ عمى 
لى يمينو األمير  الميداف الكبير، حيث رأيت في الجانب اآلخر األمير كعب وا 

لمباس التقميدي الرسمي، كاف كعب يجمس عمى كرسي مف سمطاف المذيف كانا با
الرخاـ مثبت فوؽ مصطبة تطؿ عمى الساحة، وسمطاف يجمس عمى كرسي 
آخر أصغر منو وأخفض منو مستوًى.. ودّوى النفير يعمف عف بدء االحتفاؿ.. 

 وشاركت في حوارات الناس:
 لـ يظير البؤساء بعد؟ -

مف تقصد بالبؤساء؟ أتعني أولئؾ المجرميف الذيف سطوا  -قاؿ أحدىـ: 
 عمى مطابخ األمير؟

نعـ.. وىـ ليسوا مجرميف، ال يمكف أف تطالب الجائع بإسكات معدتو  -
 بالصمت والصبر.. أفيمت؟

 انتبو الجنود حولنا في كؿ مكاف. -
أنا ابف عمي المودسي ال أخشى أحدًا.. لـ يركع والدي ليـ.. ظّؿ  -قمت: 

 مات. شامخًا رافضًا الظمـ حتى
أنت الموبوء المريض بمرض والدؾ؟ ىو.. ابتعد عّنا قد تنقؿ إلينا  -
 العدوى.
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 إنيا كذبة ساذجة انطمقت عمى أميرؾ الشاب وحاشيتو.-
 كذبت عمى األمير؟ كيؼ تجرؤ؟ -
يكفي، لماذا أنت مرتعب ليذه الدرجة؟ ما الذي يستطيع األمير أف  -

 يفعمو لكـ لو كنتـ متحديف متعاونيف؟ ىو؟
 معؾ حؽ بالتأكيد -اقترب مّنا رجؿ كاف يسمع الحوار: 

بدأ االحتفاؿ.. ابتعد عني وال تممسني، سأتفرج عمى إعداـ  -قاؿ األوؿ: 
 أولئؾ المصوص .

ف كنت متأكدًا أنؾ ستبمغ عني جنود األمير.. شخصيتؾ  - كما تشاء.. وا 
 اليّشة تدؿ عمى ذلؾ .

بجائع يسرؽ رغيفًا بيذه  أمعقوؿ أف يمثؿ -أخذت أتكمـ بصوت مرتفع: 
الطريقة؟ إنو الظمـ كيؼ لألمير أف يفعؿ كؿ شيء دوف اىتماـ منكـ؟ أتخافونو 

 إلى ىذا الحد؟ معقوؿ؟
ىؤالء الثالثة األوغاد سُيعدموف بقطع  -وانبعث صوت أحد الجالديف: 

 الرؤوس..
 ىكذا يرغُب موالنا األميُر سمطاف..

ىّيا نفذوا فييـ الحكـ.. فوؽ المنّصة.. اقطعوا  -صرخ األمير سمطاف: 
 رقابيـ..
 حسنًا يا موالي. -

تدحرجت رؤوس األوغاد الذيف  -وىميـ األمير وىو يرى تنفيذ الحكـ:
 جرؤوا عمى االقتراب مف مطابخ موالىـ.. أحضروا المرأتيف..

 حسنًا يا موالي األمير.. -
ا إلى أحد أتسمعوف أييا الناس؟ ىاتاف المرأتاف تسممت -وصرخ المنادي: 

 مطابخ القصر، وحاولتا سرقة الطعاـ.. انظروا إلييما..
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مستحيؿ، إنيما أمي وأختي.. كيؼ حضرتا إلى ىنا..  -قفزت مرعوبًا: 
لقد أرسميما والدي إلى قرية بعيدة، إلى بيت أخيو األكبر لتعيشا خوفًا مف ظمـ 

 األمير.. أمعقوؿ؟ ال أصدؽ ما يجري.
 ألف تعترفي أيتيا المرأة بجريمتؾ؟-كاف األمير يحاوؿ إخضاع أمي: 

لـ أرتكب جريمة، حيف جئت أسأؿ عف ولدي فاضؿ.. لـ أكف أعرؼ  -
 أنؾ غضبت عميو، كما غضبت عمى والده..

أمٌر مثير لمسخرية، تسأليف عف المريض الموبوء الذي تتحّوؿ أعضاؤه  -
 إلى تراب؟ . إنو مثير لمقرؼ ينشر العدوى في كؿ مكاف.. كوالده..

أنت ال تقوؿ الصدؽ، ابني سميـ الجسـ.. كما كاف والده.. أنا أعرفيما  -
 جيدًا".. ألـ يكف فاضؿ صديقؾ المقرب، ما الذي حولؾ عنو أخيرًا"؟

عثر عميو الجند في مكاف عزلة والده، رفض أوامري بعدـ االقتراب مف  -
 ذلؾ الجحر الذي يعيش فيو زوجؾ المخبوؿ..

 لـ يكف زوجي مخبواًل، كاف يمقت الظمـ والظالميف.. -
 ابنتؾ صبية حموة، سأضميا إلى الجواري.. أتسمح لي بذلؾ يا أبي؟ -

إنيا ىديتؾ يا سمطاف، فكوا قيد الصبية وأحضروىا إلى  -قاؿ كعب: 
 ىنا.

يا إلو السماوات كيؼ سأجتاز ىذه الحواجز.. ألصؿ  -كنت كالممدوغ: 
 إلييما؟

 اؿ.اتركوني أييا األنذ-صرخت أختي: 
 ال تضايقوىا.. ستأتي مرغمة إلي.. ىيا يا جميمة.-قاؿ األمير: 

 عفراء.. ال تستسممي لو يا ابنتي. -ىميمت أمي: 
 ال تخافي عمي يا أماه. -

تعالي.. تعالي.. أرأيت يا أبي، يبدو أنيا -صرخ سمطاف وىو ييتز: 
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 الشخص السميـ بيف عائمة المودسي.
 ستكوف متعتؾ المقبمة يا بني. -ىميـ كعب: 

لـ أستطع الصبر عمى ىذا الموقؼ أكثر مف ذلؾ فدفعت مف حولي 
 مخترقًا الصفوؼ.

 ابتعدوا مف ىنا..-
 ما الذي يجري يا أخ؟ -سألني مف إلى جانبي: 

 أمي وأختي أماـ الطاغية.. يجب أف أصؿ إلى ىناؾ. -
ال تكثر مف الضجيج حتى ال ينتبو إليؾ الجند.. سأوصمؾ إلى  -قاؿ: 

 . تعاؿ.ىناؾ.
 وبماذا حكمت عمى المرأة يا سمطاف؟-كاف كعب يسأؿ سمطاف: 

 ىذه العجوز الشمطاء الطويمة المساف.. ستوضع فوؽ المحرقة. -
 حكـ ممتاز.. والفتاة تصبح جارية لؾ. -

 لف تصبح ابنتي جارية لؾ أييا الوغد.. -صرخت أمي: 
 وفجأة استمت سيفًا مف سيوؼ الحرس:

 دافع عف نفسؾ أييا الوغد.. أتحّداؾ.. -
تجيديف استعماؿ السيؼ؟ ىو؟ حاصروىا بسرعة.. وأطمقوا حرابكـ في  -

 اتجاىيا.. ىيا..
 كانت أمي تجيد فعاًل استعماؿ السيؼ وكانت محاربة ماىرة.

 وجيوا صوبيا السياـ مف كؿ جانب.. -صرخ سمطاف: 
وانضمت أختي إلييا وقد تمكنت بغفمة مف الحراس أف تستؿ سيؼ 

 أنا معؾ يا أماه. -رس الواقؼ إلى جانبيا: الحا
 حاصروىما واقتموىما.. ىيا..-كاف سمطاف يصرخ: 
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 تشجعي يا أماه.. أنا قادـ. -وكنت قد وصمت إلييما: 
 الموبوء. -غمغـ سمطاف بخوؼ: 

 سأقترب منؾ وأنقؿ إليؾ العدوى. -قمت: 
تقدـ ال تخؼ.. أنا أحمي لؾ  -قاؿ الرجؿ الغريب الذي يساعدني: 

 ظيرؾ؟
بدا الوضع مستحياًل، ولكف ذلؾ الرجؿ إلى جانبي، تمكف مف إنقاذي 
وأمي وأختي، بإطالؽ شيء قذفو بعدما أشعمو، فأخرج ذلؾ الشيء ضبابًا مف 
الدخاف، أعمى أعيف الجند وأحدث ارتباكًا كبيرًا ولـ نشعر إال ونحف مع الرجؿ 

 في مكاف ما تحت األرض تضيئو المشاعؿ..
 نًا لصنيعو:قمت لو ممت

 ما فعمتو أشبو بمعجزة.. كيؼ أطمقت كؿ ىذا الدخاف؟ -
طريقة تعممتيا مف والدؾ، أنا أحد تالميذه، صداقتؾ لسمطاف أبعدتؾ  -

 عف معرفة والدؾ .
ـَ لـ ييتـ والدي بإبعادي عف سمطاف؟-  ول
ألنو رغب أف تكتشؼ الحقيقة بنفسؾ، عممني والدؾ الكثير وحيف  -

عرفت بنبأ اختفائو بعد عودتي مف رحمتي الطويمة.. جف جنوني، شعرت كمف 
يفقد أحد أىـ محاور حياتو.. بحثت عنؾ طوياًل فمـ أرؾ.. قيؿ لي أنؾ 
مريض، وتعتزؿ الناس، بعدما أصابؾ اليأس مف محاولة إقناعيـ بمقاومة 

 الظمـ..
كاف المكاف أشبو بكيؼ ضخـ يتفرع إلى أنفاؽ ومّمرات، تضيئيا 

بعض زواياه أثاث لمنـو وصناديؽ فييا كتب ومخطوطات.. المشاعؿ، وفي 
كاف مف الواضح أف الغريب يقيـ فيو.. تجولنا قمياًل لنتعرؼ عمى ممراتو 

أنو مكاف ال يعرفو أحد،  -وأنفاقو، كاف ىائؿ االتساع. وقد أكد الرجؿ لنا: 
 ستبقوف فيو المدة التي تريدوف.

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 49 - 

مف األفضؿ أف تذىبي يا أماه وعفراء إلى بيت عمي األكبر في القرية  -
 البعيدة..)مودس( ىذه األياـ تفقد توازنيا، بفقداف أبنائيا لعقوليـ.

 وأنا مع فاضؿ يا خالة.. مف األفضؿ لكما أف ترحال.-قاؿ الرجؿ: 
 وأنت يا فاضؿ. ما الذي ستفعمو ىنا؟ -
 سأنفذ وصية والدي يا أماه.. سأبقى ىنا أقاـو الظمـ. -

  نبقى ىنا معؾ، لنقاـو الظمـ جميعًا"؟لـ ال-قالت أختي: 
أرجوؾ يا أختاه.. ال مكاف لكما ىنا.. أعدؾ أنني سآتي إليكـ حالما  -

 تأتي المحظة المناسبة لمقائنا مف جديد..
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وقرأ الشيخ حمداف صفحات جديدة مف مخطوط جده األكبر فاضؿ، حكى 
فاضؿ كيؼ أفسد كعب وسمطاف الجميع، وسيطر عمييـ بعبودية مطمقة، 

 وجمع العديد منيـ لينحتوا في الصخر بيوتًا..
وبدأت العممية بتواتر منتظـ، وأشرؼ األمير سمطاف عمييا، كاف يعتبره 
المشروع األىـ في حياتو، بنى بيوتًا مف الصخر لجواريو، ونحت أمكنة لميو، 

 وأمكنة لتكديس الماؿ..
ـ وىـ عمى قيد الحياة.. ونحت أقبية لممسجونيف، ودفف العديد مني

وتحولت مودس إلى مدينة مستسممة لقدرىا، وقد ساد فييا الفساد والكذب ووأد 
 النفوس الخّيرة..

*** 
 توقؼ الشيخ: حمداف عف القراءة قمياًل وىو يرمؽ عامر باىتماـ.

 إنيا قصًة محزنة، وما بقي منيا أشُد إيالمًا. -
استمر يا عماه، أريد أف أعرؼ ما جرى بعد ذلؾ، وكيؼ حدثت  -

 الكارثة..؟
 أكمؿ متنيدًا بحزف:

ظؿَّ كعُب ُرغـَ تقدمو بالسف، يتصّيُد المتعة، ويتّميى بتعذيِب عبيِدِه،  -
 ويقّوي مف أزِر ولده.. وازداد الظمـ إلى حٍد ال يمكُف وصفو
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 ولـ ينفجر الناس بعد؟ -
تالميذ والده  يؤكد جدي األكبُر أنو تمكَف بصعوبٍة كبيرة وبمعونِة بعض -

مف الوصوؿ إلى إيجاد تجمٍع لمناس الذيف انضموا إليو كي يقاوموا ما يفعُمو 
 أتباع األمير ووليُّ عيده.

وكيؼ كاف جدؾ األكبر يا عماه، مستشارًا لكعب؟ ىذا الطاغية الذي  -
 ال يرحـَ أحدًا؟ أمر غريب فعاًل..

كاف كعُب ولّيًا لمعيد، حيف التحَؽ والُد جدي بالعمؿ في حاشيتو، نتيجًة  -
لنصيحة األمير)قابس( والد كعب.. وقد رأى في والدي رجاًل حكيمًا، قد يؤدب 
ولده ويرشده.. ولكف كعب الذي تزوج مف ابنة أحد الوزراء قد تحوؿ بالتدريج 
بعد وفاة والده وقد رأى السمطة جميعيا في يده، والناُس تديُف لو.. تحّوؿ إلى 

عة، وحاوَؿ والُد جّدي األكبر إيقافو عف ُجموِحو نحو رجٍؿ يجري وراء الُمت
المتعة بيدوء وصبر ولكنو لـ يستطع، وأدى ىذا التدخؿ المستمر مف 

 المستشار الحكيـ، إلى أف يغضب عميو األمير كعب، وجرى ما جرى.
 حكاية غريبة.. وماذا حدث لمدينة)مودس(؟ -
بعد أف كثَر الفساُد والظمـ؟ حسنًا سأقرأ لؾ ما كتبُو جدي األكبَر في  -

 نياية مخطوطتو:
))رأينا أحالمًا مخيفة لعدة أياـ متتالية، كانت كميا تدور حوؿ حرائؽ 
تصيب المدينة، وزالزؿ أرضية، وأجساـ تتساقط مف السماء وكأف تمؾ األحالـ 

 نبيتنا إلى أف قدر المدينة أف تسير نحو الياوية...
ض، وقد ضاؽ المكاف بنا، كاف وىكذا اجتمعنا في مكاف ما تحت األر 

الذيف انضموا إلينا قد أحضروا نساءىـ وأطفاليـ وأشياءىـ الضرورية.. وىذا ما 
جعمنا نفتح السراديب عمى بعضيا ليتوزع الناس.. ولـ أنَس تمؾ األياـ ولف 

 أنساىا.. في أحد األياـ كانت ىناؾ امرأة تصرخ باسمي:
 يا سيدي فاضؿ.. يا سيدي فاضؿ. -
 ما بؾ يا امرأة ماذا تريديف؟ -
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رأيتو بعيني، رأيتو بعيني، إنو يطير فوؽ المدينة.. طائر ضخـ  -
 مخيؼ.. إنو شديد السواد، ويطمؽ أصواتًا مخيفة.

 ومتى رأيتو؟ -
قبؿ قميؿ.. خرجت أفتش عف ابني الذي يعمؿ حارسًا عند األمير  -

 سمطاف..
 مف ىنا ممنوع اآلف.وكيؼ سمحوا لؾ بالخروج؟ ألـ تعرفي أف الخروج  -
ىذا ما جرى يا سيدي.. بحثت عف ولدي ولقيتو.. طمب مني أف أبتعد  -

حتى ال يراني أحد.. فيعاقبو األمير سمطاف.. ودعتو وأنا أبكي وابتعدت، خائفة 
ذا بالظالـ يحؿُّ فجأة، نظرت إلى السماء  حزينة، جمست في مكاف منزٍو، وا 

 ألرى ذلؾ الطير األسود الضخـ..
فكرت متسائاًل: ))معقوؿ؟ تبدو صادقة وىي تروي الحادثة.. ال بأس 

 يجب أف أستكشؼ األمر((.
 حسنًا.. عودي إلى مكاف إقامتؾ.. -ثـ قمت ليا: 

 وماذا ستفعؿ؟ أتعرؼ شيئًا عف ذلؾ الطير؟ -
حتى اآلف ال أعرؼ ماذا سنفعؿ، وبالطبع فقصة ىذا الطير تبدو فريدة  -

 يا خالة..
ي طيرًا بضخامتو.. كأنو سحابة سوداء متكاثفة، ال لـ أر في حيات -

 تسمح بنفاذ الضوء.
 حسنًا، عودي إلى مكانؾ بسرعة. -

 ثمة شيء جديد يا فاضؿ. -واقترب رجؿ آخر مف رجالي: 
 ماذا تقصد؟ ما الشيء الجديد ىذا؟ ألو عالقة بالمدينة؟ -
 نعـ.. طيور سوداء كبيرة الحجـ تجوؿ حوؿ المدينة. -
 قالت لي تمؾ المرأة أف ىناؾ طير واحد فقط. -
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 بؿ العديد مف الطيور.. حراس المدخؿ حكوا لي عف ذلؾ. -
 يجب أف نكتشؼ األمر.. -
 ولكف بمنتيى السرّية ال نريد أف نحدث بمبمة.. لدى الناس -
 معؾ حؽ. -

))وخرجنا مف فتحة سرية نستكشؼ األمر، فرأينا طيورًا سوداء كبيرة تحـو 
كانت تحمؿ أجسامًا سوداء في مناقيرىا ومخالبيا.. وىي تطير فوؽ المدينة، 

محّومة.. وكاف جند األمير يطمقوف نحوىا السياـ فال تصؿ إلى االرتفاع الذي 
تطير بو.. وقد استشاط األمير سمطاف غضبًا وطمب مف جميع جنوده طرد 
تمؾ الطيور الضخمة.. ولـ تسفر محاولتيـ عف شيء.. فقد ازداد عدد 

 الطيور((.
حتى بالمشاعؿ والنار.. لـ تكترث الطيور.. كاف مف الواضح عجز الجند 
والحراس وىـ يخرجوف بالعشرات مف مناطؽ تواجدىـ حوؿ بيوت األمير 

 المنحوتة بالصخر..
 ورأينا فجأة عجوزًا بوجو سمح تقترب منا:

 ماذا تفعالف ىنا؟ عودا إلى المكاف الذي تقيماف فيو. -
 سألتيا باىتماـ:

 لماذا تطمبيف منا ذلؾ يا خالة؟ -
 ألف ما سيحدث سيكوف رىيبًا مرعبًا. -
ومف أنت يا خالة، لماذا ال تختبئيف ما داـ الذي سيحدث سيكوف رىيبًا  -
 مرعبًا؟
ال تكثر مف الكالـ يا بني.. واذىب مع رفيقؾ إلى حيث المكاف  -

 المناسب الختبائكما.
 وصرخت تحاكي الطيور:
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ىيا أيتيا الطيور تحركي، زلزلي األرض، دمري ىذه الصوامع المميئة  -
 بالفسؽ والظمـ والفساد.. ىيا أيتيا الطيور..

كانت تركض مطمقة كمماتيا وصراخيا.. وىي توجو بصرىا إلى الجو 
وبدت سريعة رغـ تقدميا في السف يا ليا مف عجوز غامضة.. عدنا إلى 

ا تحممو فوؽ المدينة يا إلو ممجئنا، كانت الطيور تبدو وكأنيا تستعد لقذؼ م
 السماوات، كـ ستكوف الكارثة كبيرة الحجـ؟

))وعدنا إلى  مكمننا مع بقية الناس الذيف لجأوا إلينا، وبدأت تصمنا 
أصوات مدوية ىّزت األرض مف حولنا، فمقد أطمقت الطيور السوداء الضخمة 
التي غطت أسرابيا وجو الشمس، أطمقت كؿ ما لدييا مف أجساـ ثقيمة صوب 
القصور والبيوت المنحوتة.. ودّكت تمؾ األجساـ كؿ الدور المزخرفة التي 
امتألت بالظمـ والفساد، وزلزلت األرض حولنا، واشتد عويؿ النساء واألطفاؿ.. 
كاف يومًا مرعبًا ال يمكف لنا أف ننساه.. ودّمرت الكارثة مدينة)مودس( الكبيرة 

نقاض األمير الظالـ وحاشيتو وأتباعو تدميرًا أتى عمى كؿ شيء، ودفف بيف األ
وخدمو وجواريو ومخازف أموالو.. كما دمرت كؿ الذيف استسمموا لو ليستعبدىـ 

.))  ويمتص منيـ نامة اإلحساس اإلنساني المقاـو
 وتابع حمداف يقرأ:

ويستمُر جدَي األكبُر في سرد تفاصيؿ الكارثة، وكيؼ صعدوا بعدما  -
ىدأ الزلزاؿ وتوقؼ تساقط األجساـ الثقيمة.. ليجدوا أف كؿ شيء اختفى، أزيَؿ 
عف األرض تمامًا، وال أثر لمقصور والمنازؿ الضخمة والكيوؼ المنحوتة التي 

 تزخر بالتماثيؿ الجميمة، وأدوات الُمتعة عمى اختالؼ أشكاليا.
 إنيا حكاية أشبو بأسطورة. -
مف  وظؿ صوت كعٍب وولده سمطاف يدوياف في المنطقة يستغيثاف -

العذاب، وقد سمع جدي تمؾ األصوات الغريبة التي تردد صداىا بعد انتياء 
الكارثة لعدة أياـ.. كانت تذرُؼ دموَع الندـ والتوبة، وتتوسُؿ أف يتوقَؼ عذاُبيا 
لكف دوف جدوى.. وىكذا عاد جدي األكبر يحاوؿ بناَء ما بقي مف مخمفات 
الدمار.. مستعينًا بأولئؾ الناس الذيف رفضوا الظمـ وقاوموه لتنيض)مودس( 
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 جديدة صغيرة، أحب فييا الجميع الخيَر، وتعاونوا مف أجمو
 ىذه ىي حكاية المدينة إذف؟ -

 تنيد الشيخ حمداف وىو ينظر إلى عامر بعمؽ:
وقد طمبت مني زوجتي أف أحكييا لؾ، وىو طمٌب لو مبرراتو بالتأكيد..  -

ـ.. ىيا بنا نعود إلى البيت.. سنعيد ولكف ما ىي ىذه المبررات؟ بالتأكيد ال أعم
 كؿ شيء إلى ما كاف عميو ىنا..
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أعاد الشيخ حمداف ترتيب المكاف وأقفؿ الصندوؽ المتطاوؿ بعدما وضع 
فيو المخطوط الغريب كما أعاد ترتيب الصناديؽ مكعبة الشكؿ، وحّرؾ 
الصخرة الكبيرة التي تسّد مدخؿ الكيؼ، وخرج وعامر إلى العراء، ثـ أعاد 

 الصخرة إلى مكانيا لتمحو أي أثر يمكف أف يعرؼ عمى الكيؼ.. 
سار عامر صامتًا إلى جانب الشيخ وىو يستعيد األحداث ويفسرىا.. 
حتى وصال إلى بيت الشيخ حمداف المنزوي في جانب المدينة المخفّية تحت 

 األرض.
لقد عادت أمي  الحمد هلل أنكما عدتما أخيرًا، -قالت ليما سمية بميفة: 

 إلى سباتيا الطويؿ، أنيا ال تتحرؾ.
 ىّدأىا حمداف:

 ال تقمقي عمييا، لـ يحف أجُميا بعد.. ربما تغيُب في سباتيا ألياـ.. -
 كانت تبدو حزينة دامعة.. يا لقمبي الذي يعتصره الحزف عمييا؟ -
 سأذىب لرؤيتيا، انتبيي لنفسؾ، ىدئ مف روعيا يا عامر.. -
 سأفعؿ يا عماه. -

سمية أرجوؾ ال تزيدي مف  -خرج الشيخ حمداف، ىمس عامر بحب: 
 عذابي مازالت صور الكارثة تتخايؿ أمامي.

سأحاوؿ أف أتماسؾ يا عامر.. ولكف والدتي حكت لي أشياء كثيرة  -
 مرعبة قبؿ غيبوبتيا.
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سأبعد عنؾ الخوؼ والرعب يا حبيبتي، لف أجعؿ الحزف يعرؼ طريقو  -
 إلينا.

 قدر أقوى مف كؿ األماني يا عامر..ولكف ال -
؟ -  ماذا تقوليف يا سمية؟ لماذا ىذا التشاـؤ
ألـ أقؿ لؾ، حكت لي والدتي أشياء كثيرًة ُمرعبة قبَؿ أف تغَرَؽ في  -
 الُسبات.
 مثؿ ماذا؟ قولي يا سمية.. أرجوؾ. -
 ال أستطيع.. لـ ُتعطني إذنًا.. بذلؾ. -
 ال بأس.. كما تريديف.. ما رأيؾ لو نذىب لزيارتيا معًا؟ -
أمي في ُسباتيا الطويؿ لف تستيقظ سريعًا، وأخاؼ أف ال تستيقظ أبدًا..  -

لو تعمـ كـ ىي ُميمٌة بالنسبِة لنا.. إنيا ِمفتاُحنا عمى العالـ، لوالىا لكانت 
 عزلتنا شديدة القساوة.. أنَت الوحيُد الذي اخترؽ عزلتنا يا عامر..

ة مف)مودس(؟ أال يسافر الناس خارج أليست ىناؾ قرى ومدف قريب -
 مودس ويستكشفوف األماكف البعيدة؟

ال يا عامر.. منذ أف تفتحت عيناي عمى النور، لـ أر أحدًا يسافر  -
ويعود مف جديد، حتى إخوتي ذىبوا ولـ يعودوا، لذلؾ قرر المجمس االستشاري 

 منع السفر والرحيؿ، واالكتفاء بالحياة ىنا وقراءة أسفار األجداد والتعمـ منيا.
اآلف فيمت كيؼ أخرج حضوري المفاجئ سكاف المدينة عف رتابة  -

حياتيـ.. ولكني لف أقيـ ىنا إلى األبد.. سأعود لمبحث عف سيارتي الغارقة في 
 لرماؿ وأكمؿ سفري إلى بمدي في الشماؿ..

 ىمست بخوؼ:
 كيؼ؟ وتتركني؟ -

 ضّميا إليو بحب:
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بة.. ال أستطيع االبتعاد عنيا ال.. سأصطحبؾ معي كزوجة وحبي -
 لمحظة واحدة.. أنت كؿ شيء في عالمي اآلف.

 زفرت بحزف وىي تيز رأسيا:
ليس األمر سياًل كما تظف.. أمي ستقرر خياري.. حينما تستيقظ مف  -

 سباتيا ىذا إذا استيقظت.
لماذا ال نذىب إلييا اآلف يا سمية؟ أرجوؾ.. قمبي يحدثني أف أمرًا ما  -

 يحدث ىناؾ.
ال بأس يا عامر.. تفضؿ سنذىب إلى أمي.. وأرجو  -استسممت لطمبو: 

 أف يكوف حدسؾ في محّمو..
 وحيف وصال غرفة األـ قالت ليما الخادمة:

 سيدتي نائمة بعمؽ لـ تستيقظ بعد.. والشيخ حمداف إلى جانبيا. -
 ىؿ منعتنا مف زيارتيا؟ أقصد أنا وعامر؟ -
 لـ تقؿ شيئًا مف ىذا القبيؿ. -

ادخؿ يا عامر.. الحمد هلل لـ َتمنع عنا زيارتيا في  -ىميمت سمية: 
 ُسباتيا.

كاف تنفسيا مضطربًا.. تتنفس بسرعة قمياًل ثـ تخمد وتسكف تمامًا كأنيا 
ميتة.. خاؼ عامر وسمية أف تكوف العجوز قد دخمت مرحمة الخطر.. ىز 

 الشيخ حمداف رأسو:
 مف يعمـ؟ ما الذي يخبئو اهلل ليا ولنا؟ -

 ولكف تنفُسيا عاد مف جديد.. بدأت الخادمة في محاولة إليقاظيا:
 سيدتي ىؿ تسمعينني؟ -

 حاولي معيا.. قد تستيقظ.. -شجعيا الشيخ حمداف: 
 ىمس الشيخ حمداف موضحًا لعامر:
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البد أف لغة مشتركة بينيما. إنيا تقيـ معيا منذ بدء مرضيا ىي تعرؼ  -
 الكثير مما ال نعرفو عنيا.

 ستمّرت الخادمة تحاوؿ إيقاظ العجوز:وا 
أتسمعينني يا سيدتي.. الجميع ىنا حولؾ الشيخ حمداف وسمية وذلؾ  -

 الغريب.. إنيـ حولؾ. 
آه.. اسندي  -فتحت العجوز عينييا بيدوء ونظرت حوليا ثـ تمتمت: 

 رأسي..
 أخذت تحدؽ شاردة في البعيد:

))آه يا إليي.. كنت أطير فوؽ البمداف، رأيت الكثير مف الحوادث 
المرعبة.. آه.. ال أستطيع أف أفتح عيني مازلت أحمؽ فوؽ)مودس( المنغمقة 

 عمى نفسيا.. آه.. سمية يا ابنتي((
 أنا إلى جانبؾ يا أماه. -
ستغادريننا سريعًا وتعانيف الكثير.. ولكف عامر سيكوف قويًا يحميِؾ  -

نت ستدخميف أمكنة لـ ويبعد عنِؾ األذى.. آه ال أستطيع أف أفتح عيني.. أ
ترييا مف قبؿ، سيكوف كؿ شيء مدىشًا غريبًا.. أرى طريقًا أسود ينقمؾ فوقو 
جياز عجيب يدور يتحكـ بو عامر.. آه ىناؾ متاعب في الطريؽ.. األشرار 
في كؿ مكاف.. ولكف ال خوؼ عميكما مف قوى الشر.. آه.. لست أدري ما 

 الذي يضغط عمى صدري؟
 ىؿ أرفع رأسؾ قمياًل يا سيدتي؟ -سألتيا الخادمة: 

 ال.. ال داعي لذلؾ.. اسمع يا حمداف. 
 نعـ يا أـ سمية.. ماذا تريديف؟ -
ستظؿ مدينتنا الصغيرة منسية لسنوات طويمة أخرى، وسيظؿ سكانيا  -

معزوليف عف العالـ.. آه يا حمداف.. العالـ حولنا يزداد حركة وغرابة.. آه.. أنا 
سوى األبنية العالية والطرؽ السوداء التي تسرح فييا  أدور فوؽ مدف ليس فييا
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 آالت كالحشرات السريعة تبدو لي وأنا أطير فوقيا.
 أال تريديف أف تقولي شيئًا يا أـ سمية؟ -
معؾ حؽ.. يجب أف أقوؿ شيئًا لمناس فأنا سأعود إلى سباتي الطويؿ،  -

كاف يجب أف ال أستيقظ اآلف ولكنني عدت مف سباتي مف أجؿ عامر 
 وسمية.. إنيما متحاباف.. بارؾ حبيما يا حمداف.

وانتبو لمناس، شعرت بقمبيكما الصغيريف يا بني ينبضاف بحب صادؽ.. 
 رغـ كؿ ما ىو موجود حولؾ مف إغراءات فأنت صادؽ الطوية يا عامر..

 أنت امرأة نادرة يا خالة. -
بيف آه.. حمداف.. اذىب إلى الركف الشرقي مف)مودس( ىناؾ شجار  -

رجميف حوؿ قطعة معدنية رأياىا بيف تالؿ الرمؿ، إنيا ليست قطعة فقط.. ربما 
آلة كبيرة أشبو باآلالت التي تسير بيف المدف ذات األبنية العالية والطرؽ 
السوداء.. آه.. ىيا يا حمداف.. اذىب إلييما سريعًا وال تنسى أف تزور الشيوخ 
وتقدـ ليـ المساعدة.. الناس ىنا مازالوا راضيف بعيشتيـ الرتيبة.. وجود عامر 
بينيـ يدىشيـ ويزيد مف استغرابيـ، وفضوليـ لمعرفة ما يجري خارج مدينتيـ 

 في العالـ البعيد"
 سعمت سعااًل شديدًا، سألتيا الخادمة:

 ما بؾ يا سيدتي، ىؿ أحضر لؾ الماء؟ -
 ال بأس.. يبدو أف سباتي سيكوف طوياًل بعد قميؿ. -

 مف الماء شربت منو بيدوء: أحضرت ليا كأساً 
اخرجوا اآلف.. رافؽ حمداف يا عامر.. وأنت يا سمية انتظري  -

 عودتيما.. ال أريد أف يزعجني أحد حتى تخبركـ خادمتي.. ىيا.
 ليكف اهلل معؾ يا أـ سمية.. -

 انفجرت سمية بالبكاء أوقفتيا العجوز بإشارة مف يدىا:
ال تبكي يا ابنتي.. يجب أف تظمي قوية متماسكة.. مع السالمة.. ىيا  -
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 أنقذ الرجميف يا حمداف قبؿ أف يفتكا ببعضيما.
حااًل.. ىيا يا عامر.. وأنت يا سمية ابقي في غرفتؾ.. لف نتأخر  -
 طوياًل..

 ىميمت العجوز لخادمتيا وىـ يخرجوف:
 أعيديني إلى وضعي.. آه.. يجب أف أعود إلى عوالمي الغريبة. -
 نعـ يا سيدتي.. -
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توجو الشيخ حمداف وعامر صوب الركف الشرقي مف)مودس( لـ يكف 
المكاف بعيدًا اجتازا األزقة الضيقة بيف البيوت الحجرية، ولـ يكف الضوء 

 المتسرب مف الفتحات العموية لممدينة كبيرًا ولكنو كاف كافيًا لرؤية الطريؽ..
كاف ىناؾ تجمع لبعض الناس مف سكاف المدينة، وصمت األصوات إلى 
الشيخ حمداف وعامر، فيرعا مسرعيف صوب المكاف.. كاف ىناؾ رجالف 

 يتعاركاف عراكًا شديدًا، كما وصفتيما أـ سمية:
لقد اكتشفتيا أواًل، ولف أدعؾ تقاسمني، سأضعيا في ساحة المدينة  -

 ليتفرج عمييا الناس، ستدر عمي ربحًا وفيرًا.
اجيا مف تمة الرماؿ تمؾ.. لي الحؽ لوال مساعدتي، لـ تستطع استخر  -

 بجزء منيا.
 أتروف يا ناس.. يريد ثمف مساعدتو؟ -
 إنو حقي.. -

 دخؿ الشيخ حمداف ومعو عامر بيف الجمع:
ما الذي يجري؟ أمعقوؿ أف أرى الشجار يتطور إلى ىذا الحد؟ لماذا  -

 تحمالف السالح؟ أتريداف استخدامو؟
لقد حاوؿ االعتداد عمى حقي يا شيخ حمداف ، تصور عثرت عمى  -

قطعة معدنية ضخمة جميمة في إحدى تالؿ الرماؿ، استغرؽ مني ذلؾ جيدًا 
 كبيرًا، ال أنكر أنني استعنت بو، ولكنو يرغب بمقاسمتي .
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 قاؿ الرجؿ اآلخر: بذلُت جيدًا كبيرًا أيضًا.. وىذا مف حقي.
نيما أصّر حاولنا إقناعيما باليدوء، ولكف كاًل م-وتدخؿ أحد الشيوخ: 

 عمى موقفو .
 أيف ىذا الشيء الذي تتشاجراف مف أجمو؟ -سأؿ حمداف: 

 إنو في األعمى سأستخدـ الخشب الطويؿ لجره لساحة القرية. -
 يجب أف أراه. -
 يجب أف تحكـ بالحؽ، إنو ممكي يا شيخ حمداف أرجوؾ. -
ولكف لوالي لـ تكف تستطيع إخراجو، ساعدتؾ وبذلت جيدًا يوازي  -

 جيدؾ أيضًا.
 توقفا عف الكالـ.. أريد رؤية ىذا الشيء ىيا. -

سار الجميع نحو المكاف الذي دؿ عميو الرجؿ كاف قد غطى ذلؾ الشيء 
 -بقماش بمساحة كبيرة وحالما رفع الغطاء صرخ عامر مذىواًل بفرح: 

 سيارتي.. عثرت عمييا أخيرًا.
 الشيء إنو ممكي.. ماذا تقوؿ أييا الغريب؟ ابتعد عف ىذا -أوقفو الرجؿ: 

 سيارتي بوضع جيد أيضًا.. ال أصدؽ نفسي.. -
 عاد الرجؿ ييدده:

 ال تقترب منو.. أحذرؾ. -
 أوقفو حمداف:

 ىذا الشيء ىو ممؾ لو، ىذا الغريب حضر بو إلينا. -
 إنيا تعمؿ. -أدار عامر محرؾ السيارة فبدأت بالحركة صاح فرحًا: 

 إنو يسير وحده.. يا إليي. -ابتعد بيا وسط دىشة الجميع: 
 أيقظيـ حمداف مف دىشتيـ:
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))استمعوا إلي جيدًا.. ذلؾ الشاب قذفتو إلينا زوبعة رممية طمرتو الرماؿ، 
وطمرت ىذا الشيء بعيدًا عنو.. كّنا نحاوؿ البحث عنو قبؿ أياـ.. ولـ نكمؿ 
بحثنا.. ىذا الغريب أتى مف البعيد بيذا الشيء، إنو مف عالـ مختمؼ 

 حؿ بو إلى بالده البعيدة.. ال نستطيع أف نقؼ في وجيو((.عنا..وسير 
 يا حسرتي عمى الجيد والتعب الذي بذلتو مف أجمو. -صرخ الرجؿ: 
 وأنا أيضًا بذلت الكثير مف الجيد. -وأكمؿ اآلخر: 

سنرى ما يمكننا أف نكافئكما بو عمى صنيعكما مف أجؿ ىذا الضيؼ  -
 الغريب.

أليس مف العار أف تطالبا بمكافأة؟ إنو عمؿ خير، وعمؿ  -قاؿ شيخ: 
 الخير ال يجب أف يكوف لو ثمف.

معؾ حؽ.. ولكف إف رغبا بمكافأة، لف نتأخر في تقديميا  -قاؿ حمداف:  
 لكؿ منيما.

 انبرى الرجؿ رافضًا الفكرة:
 ال يا شيخ حمداف ما داـ الوضع ىكذا ال أريد شيئًا. -

 وقاؿ آخر:
  أريد شيئًا..وأنا أيضًا يا شيخ حمداف ال -

 تنيد حمداف بارتياح:
الحمد هلل.. اآلف ثبت لي أف أبناء)مودس( مازالوا يحتفظوف بنزعة  -

 الخير لدييـ.. ىيا تصافيا وتصالحا.
 بارؾ اهلل فيؾ يا شيخنا.. -

ال أدري ما أقوؿ  -كانت السيارة بوضع جيد، شكرىما عامر بارتباؾ: 
 لكما.. وبماذا أكافئكما؟

 ال تقؿ شيئًا.. نحف سعيداف بعثورؾ عمى ىذا الشيء. -
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 نعـ.. ال نريد شيئًا منؾ.. نتمنى لؾ التوفيؽ. -
كاف العثور عمى السيارة أمرًا مفاجئًا لعامر، الذي عاوده ىوس الرحيؿ وقد 

 تذكر أقواؿ أـ سمية عنو وعف سمية ورحيميما معًا..
تو لمرحيؿ ولـ يمحظ الحزف الذي سيطر عمى الشيخ حمداف، وقد شعر بني

بابنتو بعيدًا.. كانت سمية المخموقة الوحيدة التي شعر نحوىا بحب يفوؽ 
الوصؼ كانت ابنتو وصديقتو ومستودع أسراره، والوحيد الباقي مف أبنائو ولكف 

 رغبة األـ كانت بمثابة أمر ال يمكف مخالفتو.
ركف عامر سيارتو في مكاف يطؿ عمى مدخؿ المدينة الشرقي، ثـ ىبط 
وبقية الرجاؿ إلى المدينة.. وتفرؽ عنو الجميع ولـ يبؽ سوى الشيخ حمداف 

 الصامت الدامع..
وكأنما شعر عامر بحزف الشيخ حمداف..  ىذا الحزف الذي بدا سببو 
واضحًا وىو اصطحاب عامر لسمية معو.. وفي بيت الشيخ حمداف دار حوار 

 افتتحو عامر بالقوؿ:
ه، لف أسمح لشيء أف يزعجيا ستكوف سمية أمانة في عنقي يا عما -

 ميما كاف
 تنيد حمداف وىو يربت عمى كتفو:

ف رغبتما  - ال بأس يا بني.. تمؾ ىي رغبة أـ سمية، ستتزوجاف غدًا وا 
 بالرحيؿ سريعًا سنسيؿ لكما ذلؾ ما استطعنا..

 وأنا جاىز يا عماه لتنفيذ رغبتؾ. -
 زفر الشيخ بحزف:

سترحالف بالتأكيد، سريعًا أعمـ ذلؾ، أنت مف عالـ مختمؼ، ويجب أف  -
 تمتحؽ بيذا العالـ..
 إنو قدري يا عامر، حكت لي أمي كثيرًا عنو.-أكدت سمية: 

 ىز حمداف رأسو بحزف:
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ىيا نستعد ليـو الغد، سيكوف احتفااًل كبيرًا لـ تشيده)مودس( منذ زمف  -
 بعيد.

حيث  وقضى عامر ليمتو األخيرة في)مودس( وىو يفكر باألياـ المقبمة..
 سيكمؿ رحمتو مع سمية إلى بالده في الشماؿ شرؽ البحر المتوسط..

كاف سعيدًا برحمتو مع الفتاة التي تعّشقيا قمبو.. متجاىاًل الكآبة التي 
 ظيرت عمى محّيا الشيخ حمداف رغـ تظاىره بالسرور والفرح.

انفرد بسمية لدقائؽ قبؿ أف يتدفؽ الضيوؼ إلى بيت الشيخ حمداف تعبيرًا 
 عف مواساتيـ لو برحيؿ ابنتو الوحيدة الباقية..

 وأتت خادمة أـ سمية تسأؿ عف عامر.. وحيف التقى بيا قالت لو ىامسة:
استيقظت سيدتي لمحظات وطمبت مني أف أنقؿ إليؾ االتجاه الذي  -

 يجب أف تسمكو في الرحيؿ بآلتؾ مع سمية..
 ىؿ حددت لِؾ ىذا االتجاه؟ -
ر بآلتو بحيث يكوف نجـ القطب إلى يمينو قالت لي فقط ليتجو عام -

 فسيصؿ الطريؽ الذي ينشده ال تنسى يا سيدي.
 لف أنسى أبدًا.. بارؾ اهلل فيؾ. -

 قالت لؾ عف الوجية التي يجب أف تسير بيا؟ -سألو حمداف: 
 نعـ. -
لـ تنس شيئًا أبدًا.. كف مطمئنًا يا بني، ستظؿ قموبنا معؾ ما دمت  -

 إلى جانب سمية، إنيا أغمى شيء في حياتنا.
 إنيا أعز مف عيني.. ال تقمؽ يا عماه". -

 دارى الشيخ رأسو منسحبًا وقد سالت الدموع مف عينيو رغمًا عنو..
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وفي اليـو التالي، استيقظ عامر عمى دقات الطبوؿ وعزؼ ناي حزيف، 

 ور..كانت المدينة الصغيرة قد تجمعت كميا في الساحة الوحيدة بيف الصخ
كانوا رجااًل ونساًء وأطفااًل يرتدوف لباسيـ التقميدي ويتجمعوف في حمقات 
شيدت بعض مظاىر الفرح الذي يراه عامر ألوؿ مرة في مجتمع)مودس( 

 الصغير.
أتى بضعة شباف إليو وألبسوه زييـ التقميدي وأىدوه سيفًا مزخرؼ الغمد ثـ 

 اصطحبوه إلى السرادؽ حيث اجتمع وجياء المدينة.
رأى نفسو فجأة أماميـ، فشعر بارتباؾ ولكف الشيخ حمداف غطى عمى 

 ارتباكو بتعريفو بضيوفو:
ىذا الزواج الذي باركتو)أـ سمية( وطمبت مني التعجيؿ بو، يجري  -

ألوؿ مرة منذ سنيف طويمة بيف فتاة مف)مودس( وغريب حطَّ عمينا فجأة مف 
 والنبؿ . رحـ الغيب، فمـ نجد فيو سوى الشيامة والرجولة

 بارؾ اهلل بؾ يا عماه، وأرجو أف أكوف عند حسف ظنكـ بي. -
 أكاف العثور عمى آلتو الغريبة ىو الذي عّجؿ برحيمو؟ -
تعمموف أف كثباف الرمؿ الصغيرة تخفي الكثير مف األشياء المعدنية  -

التي ال نعرؼ عنيا شيئًا.. إنيا تأتي مع الزوابع وتندفف في الرمؿ، نحف 
 مختفوف في قمب األرض، والعالـ حولنا كبير ومجيوؿ.

 ىؿ يعني أننا قد نخرج مف عزلتنا يا شيخ حمداف؟ -
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ف كنت أعتقد أف خروجنا مف عزلتنا لـ يأِت أوانو بعد. -  ال أدري، وا 
قد تكوف سمية، ىي أوؿ سكاف)مودس( تخرج مف ىذه العزلة الطويمة  -

 المستمرة.
ودس( ال يعود إلييا أبدًا.. لقد مكتوب باأللواح أف مف يخرج مف )م -

فقدت أوالدي الشباف، والعديد منكـ فقد أوالده الذيف رحموا في الظالـ خارج 
 )مودس(، ولـ يعد أي منيـ حتى اآلف.

 يعني أف سمية لف تعود إلينا أبدًا؟ -
 اهلل وحده يعمـ.. قد يحدث ذلؾ، ولكف عمى األغمب لف تعود.. -

قد نحاوؿ زيارتكـ في المستقبؿ.. إنو وعد سأحاوؿ  -قاؿ عامر مخففًا: 
 تنفيذه.
مف الصعوبة أف تعثر عمى مدينتنا يا بني.. إنيا مختفية تحت األرض  -

ال يظير  منيا سوى الصخور.. وركاـ الصخور الضخمة منذ أف حدث الزلزاؿ 
 الكبير ودمر المدينة الواسعة.

 وأتت سمية خجمة تيمس في أذف الشيخ حمداف:
 ُبَؾ خادمة أمي.. البد وأف تبمغؾ بأمٍر ىاـ.أبي، تطم -
 حسنًا.. عف إذنكـ يا جماعة سأعود حااًل. -

 قالت الخادمة حيف قابميا حمداف:
أبمغتني سيدتي أف أقوؿ لؾ، أنؾ تبالغ بمظاىر الفرح، ويجب أف تحّد  -
 منيا.

 ىؿ استيقظت مف جديد؟ -
 لمحظات فقط. -
 حسنًا.. ال بأس، سأحاوؿ الحّد مف مظاىر الفرح. -

بدأ حفؿ الزفاؼ.. وسمع قرع الطبؿ مصحوبًا بعزؼ ناي.. جعؿ الشباف 
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والفتيات يزدحموف في حمقة الرقص رغـ محاوالت الشيخ حمداف الحّد مف 
مظاىر الفرح..شرد عامر: ))كأنني أعيش في حمـ، إنو مظير احتفالي قد ال 

 أرى مثمو في حياتي((.
 عامر.. ما بؾ؟ تبدو شاردًا. -
 أتأمؿ مظاىر فرح المدينة بزفافنا. -
 ولكف أبي حزيف، ألـ تمحظ الُحزَف عمى حركاِتو؟ -
ال بأس يا سمية كؿ اآلباء واألميات يحزنوف لفراؽ فتياتيـ المواتي  -

 يذىبف إلى بيت رجؿ آخر .
ولكني أتزوج غريبًا عف مجتمع مدينتي الصغيرة.. ولف أعود إلى ىنا  -
 أبدًا.

 خائفة يا حبيبتي؟ -
 معؾ ال أخاؼ شيئًا، ولكني حزينة عمى والدي. -
 إنو حزف ممزوج بفرح. -
 قد ال يرى أحفاده.. مف خرج مف)مودس( ال يعود إلييا أبدًا. -
 سنحاوؿ زيارتيا في المستقبؿ، أعدؾ.. -

واستمرت مظاىر الفرح حتى قبيؿ الغروب حيث صرؼ الشيخ حمداف 
 وعامر إلى البيت.. الناس وىو يشكرىـ.. وقاد بيديو سمية

كؿ شيء جاىز لرحيمكما، ما إف يعـ الظالـ حتى تتحركا مف ىنا في  -
حفظ اهلل كما حددت والدتؾ.. اعتِف بسمّية يا عامر.. وال تنسى أنيا ستكوف 

 غريبة بيف أىمؾ.
أرجوؾ يا عماه، ال تقؿ مثؿ ىذا الكالـ، لف أجعميا تحّس بالغربة  -

 أبدًا.. ىي نسيـ الحياة الذي أتنشقو
بارؾ اهلل فيؾ.. أعددنا لكما عشاءًا خفيفًا، وحيف تظير النجـو في  -
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 السماء سنودعكما إلى خارج المدينة .
قضى عامر وسمية بعض الوقت، وتناوال عشاءييما، وكانت سمية تبكي 
بحرقة عمى فراؽ والدىا، وبعد أف ظيرت النجـو مف بيف فرجات الصخور، 

 سيارة.تحرؾ عامر وعروسو صوب ال
ورافقيما جمع غفير، وظؿ الناس ينظروف باستغراب لمسيارة وعامر 
يتحرؾ بيا بعيدًا وقد وضع نجـ القطب عمى يمينو، مف الجية الغربية مف 

 المدينة.. كما أوصتو والدة سمّية..
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كاف يقطع الطريؽ الرممي المتيبس قمياًل، وأضواء السيارة تشؽ عتمة 

 الميؿ، دوف أف يتوقؼ، وىو يرجو أف يصؿ إلى الطريؽ المعبد سريعًا..
طالعتو أضواء مف بعيد، كانت ىناؾ استراحة كما خّمف.. فشعر 
باالرتياح وىو يقبض بأصابعو عمى أصابع سمية التي تكّومت ممتصقة بو.. 

 أوقؼ السيارة ثـ خرج منيا قرب االستراحة:
 سنستريح قمياًل، قبؿ أف نتابع رحمتنا. -
 ا تشاء، افعؿ ما ترغبو يا عامر.كم -
 انتظري قمياًل، سأرى مف في االستراحة وأعود إليؾ. -
 حسنًا يا عامر. -

 دخؿ عامر فوجد رجاًل مسنًا:
 السالـ عميكـ.. أال أحد ىنا سواؾ يا عـ؟ -
ال يا بني، أنا أقيـ ىنا، وال سيارات عابرة مسافرة في ىذه األياـ  -

 فالطقس شديد الحر.
 نحتاج لبعض الماء والطعاـ. -
سأحاوؿ أف أؤمف لؾ ما تشاء.. ولكف كيؼ تغامر بالرحيؿ في ىذا  -

الجو المضطرب، قد تنشأ الزوابع الرممية في أية لحظة.. العديد مف المسافريف 
 فقدوا داخؿ الرماؿ نتيجة تمؾ الزوابع؟
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 الحدود بعيدة عف ىنا؟ -
 يدًا؟ليس كثيرًا بضعة كيمو مترات فقط.. تسافر وح -
 ال.. زوجتي معي إنيا في السيارة. -
أصمحؾ اهلل كيؼ تسافر مع زوجتؾ في ىذه الصحراء الشاسعة التي  -

 ال تخمو مف وحوش الميؿ وقطاع الطرؽ.
سافرت كثيرًا مف قبؿ ولـ أتعرض ألي خطر.. عف إذنؾ سأحضر  -

 زوجتي..
 ىيا يا سمية.. -اتجو صوب السيارة:  

كانت نائمة.. لـ يوقظيا. أحضر الطعاـ إلى السيارة. وتابع المسير.. 
منطمقًا عمى الطريؽ العاـ وسمية نائمة إلى جانبو بعمؽ، وفجأة تذكر شيئًا 

 فتحرؾ بقمؽ، وىو يراىـ عف بعد:
إنيـ حرس الحدود، يا إليي كيؼ لـ أنتبو، ليس لدى سمية جواز سفر،  -

 كيؼ سأعبر بيا الحدود؟
تراب مف رتؿ السيارات التي تعبر الحدود حيف كاف في السيارة مترددًا باالق

 اقتربت منو سيدة عجوز:
 األستاذ عامر؟ -
 نعـ.. خير يا خالة؟ -
 .. لؾ أمانة عندي، انتظرتؾ طوياًل.. تفضؿ.-

أعتطو مظروفًا وحيف فتحو فوجئ مفاجأة ال توصؼ: ))يا إليي معقوؿ؟ 
 إنو جواز سفر لسمية مف أيف أحضرتو يا خالة؟ ومف الذي أعطاه لؾ؟((

زوجي يعمؿ بالجوازات، وقد أتت لزيارتنا امرأة مسنة مريضة قمياًل،  -
ومعيا ىذه الفتاة، وطمبت مف زوجي أف يجيز جواز سفر البنتيا بسرعة 
كبيرة.. بارؾ اهلل بيا، لقد شفت لي ابني مف مرضو الطويؿ.. إنيا أشبو 

 بالقديسات.. عف إذنؾ يا أستاذ عامر..
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و يتأمؿ جواز السفر، ويحدؽ بسمية النائمة.. ثـ خرج شعر بالذىوؿ وى
مف السيارة يقدـ أوراقو لحرس الحدود وعبر الحدود مع زوجتو بسيولة لـ يكف 
يتوقعيا.. واتجو صوب الشماؿ سعيدًا لمحظ الذي حالفو، ومستغربًا كيؼ أتاه 

 جواز السفر، بتمؾ الطريقة التي ال تصدؽ؟
البد وأنيا)أـ سمية( تمؾ العجوز الغامضة، ذات القدرة الخارقة التي 

 ساعدت ابنتيا بطريقة مجيولة.. غامضة أيضًا!!
 ولـ تستيقظ سمية، إال مع تباشير الصباح األولى.؟

 أيف نحف اآلف يا عامر؟ آه يا إليي.. -
 أنت معي يا حبيبتي، يبدو أنؾ نمت طوياًل.. -
، لتقابؿ رجاًل يرتدي كاف ُحممًا غريبًا.. قادتني فيو أمي إلى مبنى كبير -

مثؿ لباسؾ وىي تيميـ ستحؿ المشكمة ال تخافي.. ولـ أعرؼ عف أي شيء 
 تتحدث.. آه مازلُت أذكر ذلؾ المبنى األبيض الكبير.

 لـ يكف حممًا عاديًا.. يا إليي.. ألست جائعة يا حبيبتي؟ -
 قمياًل.. ألديَؾ طعاـ؟ -
 نعـ.. سنتوقؼ قمياًل ونتناوؿ بعض الطعاـ قبؿ أف نتابع سيرنا. -

تابع عامر وسمية طريقيما صوب الحدود األخيرة.. واجتازاىا بسيولة 
 أيضًا وقبيؿ المغرب بقميؿ وصؿ إلى المدينة الصغيرة..

اجتاز الشوارع حتى وصؿ إلى حّيو الفقير.. كاف خائفًا مرتبكًا مف 
بيف  استقباؿ أمو لو ومعو عروسو الغريبة مف تمؾ المدينة المجيولة)مودس(

 رماؿ الصحراء وصخورىا..
استقبمو اخوتو بفرح كأنيـ لـ يصدقوا وقد انقطعت أخباره عنيـ لنحو 

 أسبوعيف متواصميف..
منذ أف ىتؼ ليـ أنو قادـ وسيصؿ خالؿ يوميف.. استغرقت رحمتو 
أسبوعيف في حساب التواريخ، أخذ يبرر ليـ تأخره مف أنو أراد أف يفاجئيـ 
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بزواجو.. وكاف الشيء الذي يخاؼ منو ىو أف يتقبموا زواجو باستغراب وعدـ 
 رضا.

ولكنو شعر بالسعادة ألنيـ أحبوا سمية التي انطمقت بالحديث تجارييـ 
 بأحاديثيـ البسيطة عف المرأة والزواج واألوالد..

 ودخؿ معيا إلى غرفة أمو المريضة.. وىو قمؽ خائؼ:
 بخير. آه يا بني.. خفنا عميؾ كثيرًا.. الحمد هلل أنت -
 ىذه زوجتي يا أماه. -
رأيتيا في الحمـ، بارؾ اهلل لكما.. لقد أحببِتؾ كثيرًا في الحمـ، وسأحبِؾ  -

 أكثر وأنت إلى جانبي زوجة البني.
 بارؾ اهلل بؾ يا أماه. -
 أماه؟ نعـ سأكوف بمقاـ أمؾ يا حبيبتي لف تشعري بالغربة معي. -

 الحمد هلل. -غمغمت: 
شعر عامر أف)ظؿ أـ سمية( معيما دائمًا يساعدىما في كؿ شيء.. 
ولكنو في تمؾ الميمة صحا عمى بكاء سمية.. كانت تفتقد أىميا.. ضميا بيف 
ذراعيو بحناف وىو يكفكؼ دمعيا.. وقد صمـ أف يحاوؿ بعد أشير البحث 

 عف)مودس( المدينة المختفية في قمب الصحراء.
مى زواجو.. بؿ إف ولـ يسمـ عامر خالؿ إجازتو مف تعميؽ أقربائو ع

بعض بنات عمو حاولف مضايقة سمية بالسخرية مف الزي الذي ترتديو، والتي 
أصرت أف تستقبؿ بو الناس، رغـ محاوالت عامر أف يجعميا تستعيض عنو 

 بأثواب جديدة كثيرة أحضرىا ليا الستقباؿ الضيوؼ..
آه ماأروع تمؾ الزوبعة الرممية التي قذفت بو قرب)مودس( وجعمتو يعثر 
عمى سمية ويتعشقيا.. ويعود بيا زوجة بعدما عثروا عمى سيارتو، كأنيا لـ 

 تخدش ولـ يمس أحد األشياء التي بداخميا..؟
*** 
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عاد)عامر( إلى البالد التي يعمؿ بيا.. ومعو سمية، بعد أف ودعتيا أمو 
بحرارة وبكاء، وىي توصي عامرًا بيا.. وخالؿ مسيرتو في الصحراء، شعر 

لرؤية)مودس( مف جديد ولكنو خاؼ أف يغامر باالتجاه الذي تخيمو بالحنيف 
 ليضيع في صحراء مترامية األطراؼ..

وىكذا تابع طريقو إلى المدينة التي يعمؿ بيا ومعو سمية.. التي كانت 
 شاردة وىي تمتصؽ بو بمحبة وحناف.
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ما الذي يحصؿ لؾ يا سمية؟ لماذا أنت ساىمة شاردة؟ ما الذي يجري 
لؾ؟ أال يغمرؾ حب عامر وينسيؾ غربتؾ؟ خرجتما مف)مودس( المدينة 
الصغيرة، الجزء الباقي مف)مودس( الكبيرة التي دمرىا الظمـ والفساد فأتى 
الزلزاؿ عمى القسـ األكبر منيا، وألقت طيور سوداء كبيرة الحجـ الحجارة 

 ة في الصخر..الضخمة مف مناقيرىا ومخالبيا فوؽ بيوت فسادىا المنحوت
كنتما سعيديف، تسع فرحتكما العالـ، وتقبمتؾ أـ عامر في وطنو، كأـ لؾ، 
شعرت بحنانيا يسيؿ عذوبة وعاطفة، فأركنت رأسؾ إلى صدرىا باطمئناف، 
وىي تساىـ في تعريؼ مف حولؾ بؾ، أنت التي جئت كالحمـ، زوجة البنيا، 

 قرة عينيا عامر..
*** 

والسيارة تقطع بيما الطريؽ الصحراوي صوب المدينة التي يعمؿ بيا 
عامر، كانت سمية صامتة شاردة حزينة، وعامر مشفؽ عمى حزنيا، وقد أيقف 

 أنيا تتذكر أىميا في المدينة الضائعة في الصحراء..
 ولكف شرودىا وحزنيا زاد عف الحد بالنسبة لو.. فأمسؾ يدىا بحناف:

 ا؟ما بؾ يا حبيبتي؟ لماذا أنت شاردة حزينة ىكذ -
إنيـ ىنا، في مكاف ما مف ىذه الصحراء، أمعقوؿ أف ال نعثر عمييـ،  -

وكيؼ جئت إلينا ىكذا؟ كيؼ قذفت بؾ الزوبعة صوبنا وتعرفت عمى )مودس( 
 وصرت واحدًا مف أىميا؟ يعني أف)مودس( موجودة قريبة لو بحثنا عنيا جيدًا..
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ترغبيف بالبحث عف )مودس(؟ ال بأس يا حبيبتي.. سألبي رغبتؾ ىذه  -
بعد أياـ.. سآخذ إجازة مف عممي مف جديد ألياـ قميمة. وأزرع الصحراء باحثًا 
ف كنت أظف كما قاؿ لي والدؾ، أف العثور  عنيا.. لف أخذلؾ يا سمية.. وا 

 عمييا مف جديد قد يكوف مستحياًل..
لماذا يا عامر؟ ما دامت موجودة سنعثر عمييا، ونحطـ أسطورة  -

 .؟ضياعيا الطويؿ تمؾ.
معؾ حؽ.. وأنا متحمس لرؤية أىمؾ مف جديد، لإلجابة عف تساؤالت  -

أخرى، مازالت ترىقني حوؿ ما حدث لنا عمى الحدود.. وقد سمموني جواز 
 سفرؾ الذي ال أدري كيؼ استخرجوه..

أمصمـ أنت عمى االلتحاؽ بعممؾ عمى الفور؟ أال تستطيع تأجيؿ ذلؾ  -
 يا عامر؟
ال يا حبيبتي.. يجب أف ألتحؽ بعممي غدًا، إنيـ ال يرحموف مف يتأخر  -

عف عممو وقد زادت أياـ تأخري عف السبعة.. ماذا أفعؿ وأنا أعمـ القوانيف 
الصارمة في شركتي؟ لقد قدمت ليا الكثير مف اإلنجازات إباف فترة عممي، 
ولكف التأخير ألكثر مف أسبوع، قد يجعميـ يصدروف قرار تسريحي، ألنني لـ 

 أي تبرير لغيابي..أرسؿ ليـ 
 حسنًا.. كما تشاء، ولكف عدني أف نعود لمبحث عف)مودس( مف جديد -

 شد عمى يدىا بحب: أعدؾ يا سمية.. ولف أخمؼ وعدي يا حبيبتي..
*** 

فوجئ زمالء عامر بزواجو السريع، واعتقد بعضيـ أنو أحضر زوجة مف 
وطنو، حتى ال يبقى وحيدًا في بالد ليس فييا سوى العمؿ ورتابة الحياة الفارغة 

 المممة..
، ووجدت سمية  رتب عامر سكنو الجديد بسرعة، واشترى بعض المواـز
نفسيا فجأة مسؤولة عف البيت وعف تنظيفو، وعف طبخ الطعاـ، والعناية 
بزوجيا، واعتادت سريعًا عمى التقنيات الجديدة التي لـ تألفيا مف قبؿ.. تقنيات 
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ختمفة، حتى فكر عامر بتعميميا الحاسوب الطبخ واألدوات الكيربائية الم
 وأسموب برمجتو، وقد رأى فييا امرأة شديدة الذكاء.. 

ولكف سمية لـ تنَس أف تذكر عامر باإلجازة الموعودة كؿ فترة وىو يؤجميا 
 ألياـ أخرى.. وفي أحد األياـ..

لدي ميمة في المنطقة الغربية يا سمية. سأغيب ليوميف فقط.. وأضع  -
 لؾ كؿ احتياجاتؾ في البيت قبؿ سفري..

 تتركني وحدي ليوميف؟ -
 ماذا أفعؿ المكاف الذي سأذىب إليو ليس فيو سوى الرجاؿ.. -
 أيف ىذا المكاف؟ -
إنو في أعماؽ الصحراء، معسكري ليس فيو سوى العماؿ والفنييف،  -

 وميمتي ىناؾ، حاولت كثيرًا أف أقنع اإلدارة بتكميؼ غيري، ولكنيـ رفضوا..
 ال أستطيع أف أتصور كيؼ سأناـ وحيدة وأنت عني بعيد؟ -
أرجوؾ ساعديني يا سمية، لقد وعدوني فور عودتي بإعطائي إجازة  -

 لمدة أسبوع.. سأتفرغ فيو لؾ، لنبحث عف )مودس(..
 متأكد مف ذلؾ؟ -
 نعـ يا حبيبتي.. -
 حسنًا.. سأصبر عمى وحدتي وعزلتي ليوميف.. كما تشاء يا حبيبي.. -

 الحمد هلل.. -تنيد عامر وىو يضميا: 
*** 

وسافر عامر في ميمتو، وبقيت سمية وحيدة، تقفؿ عمييا باب المنزؿ 
دوف أف تأبو بمف يرف جرس باب البيت، أكاف بائع الحميب؟ أـ بواب العمارة أـ 

 بعض أصدقاء عامر؟..
بدا لمجميع أف البيت خاؿ مف سكانو.. وىكذا نامت ليمتيا األولى بعد أف 
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ينظر إلييا ويبكي..  -والدىا-رت لساعة متأخرة.. وحممت بالشيخ حمدافسي
وفي اليـو التالي.. سمعت صوتًا جية الباب.. كانت الساعة لـ تبمغ الثانية 

 عشرة ظيرًا.. اقتربت بحذر شديد تتنصت..
 كاف ىناؾ حوار بيف رجميف وامرأة أماـ الباب..

 كيؼ ستستطيعاف فتح الباب، يبدو مستعصيًا. -
 ال تخافي، لدينا وسائمنا الخاصة.. -
 متأكدة أف ال أحد ىنا؟ -
بالطبع، مر كثيروف أمس واليـو وقرعوا الباب ولـ يفتح ليـ أحد، يبدو  -

 أف الرجؿ قد اصطحب امرأتو إلى منزؿ أحد أصدقائو، بداًل مف تركيا وحيدة..
 أعطني حزمة المفاتيح لنجربيا. -

ي تجرب في القفؿ بدت جميعيا غير سمعت سمية خشخشة المفاتيح وى
 مناسبة

 سمعتيـ يتساءلوف:
 وما العمؿ؟ -
 سنفؾ القفؿ.. وقد نكسره.. -
 مف األفضؿ أف تفكو، وتعيد تركيبو.. وحاذر أف تخمع قفازاتؾ.. -
ال تقمقي.. قفي ىناؾ أماـ المصعد، قرب الدرجات، ونبيينا إف حضر  -

ف كنت واثقًا أف ال أحد يروح ويجيء في مثؿ ىذه الساعة.  أحد.. وا 
األوالد في المدارس، واألميات في البيوت واآلباء في أعماليـ.. ال  -

 داعي لمخوؼ..
 معؾ حؽ. -

وسمعت سمية أصوات الطرؽ ومحاولة فتح الباب وىي ترتجؼ مف 
 الخوؼ.
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 يبدو مستعصيًا. -
 دعني أجرب.. -

تفعؿ؟ ومف تأكد لدييا أنيـ لصوص، سيقتحموف البيت، ماذا تستطيع أف 
 أيف تطمب النجدة؟. بدا ليا أنيا في ورطة حقيقية..

يبدو أف المصوص صمموا عمى خمع الباب وتوصمت سمية إلى قرارىا 
 أخيرًا:
 لف أتركيـ يستولوف عمى كؿ شيء.. يجب أف أصرخ.. -

 وفعاًل أطمقت صوتيا الصارخ..
 أييا المصوص.. ابتعدوا مف ىنا.. -

 ىميـ أحدىـ:
 ىناؾ أحد في الداخؿ.. -

 صرخت:
 ابتعدوا مف ىنا، قبؿ أف يتجمع الناس عمى صراخي.. -

 سمعت ضحكاتيـ:
 أنت وحيدة، وال أحد في ىذا الطابؽ، لف يسمعؾ أحد.. -
 وماذا لو صرخت، بعد أف أفتح النافذة األمامية؟ -

 أعطى أحدىـ أمره:
 عجموا ادفعوا الباب معي، لف نعطييا الوقت لذلؾ.. -

 الباب وسقط وسمية تصرخ وقد فتحت النافذة:وفعاًل تحطـ 
 النجدة.. يا ناس.. المصوص يياجموف منزلنا.. -

 اندفع إلييا أحدىـ:
 لنسكتيا قبؿ أف ينتبو الناس.. -
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 النجدة.. إنيـ يعتدوف عمينا.. يا ناس.. أرجوكـ.. النجدة.. النجدة -
 تعالي ىنا. -

 ولكنيا لـ تكف صيدًا سياًل فقد تصدت بقوة لمياجميا، 
 زمجر رفاقو:

 استخدـ سكينؾ في إسكاتيا، بسرعة.. -
 ولكنيا قاومت وىي تصرخ:

 لف أسمح لؾ باستخداميا.. -
لوت ذراعو بقوة ىائمة، وقمبتو عمى األرض ووضعت كرسيًا في يدىا 

 تحاوؿ بو صد ىجوميـ عمييا..
واندفع الصخب خارج المنزؿ فمقد نجح صراخ سمية في جمب بعض 

 شارع..الناس مف ال
خرج المصوص مسرعيف قد أصابت ضربات سمية أحدىـ في وجيو 
وصدره.. وبطنو.. وقد حاوؿ بعض الناس إمساكو، إال أنو دفع الجمع المتكاثر 
حولو ورفاقو وفروا مسرعيف إلى السيارة التي كانت المرأة قد دخمتيا وأدارت 
محركيا.. َوُضَح لمجميع أف ىناؾ محاولة اعتداء عمى البيت وعمى المرأة التي 

 بداخمو.
وخالؿ دقائؽ حضرت الشرطة.. استفسر قائد الدورية مف سمية عما 
حدث.. وكتب الشكوى التي أبمغتيا لو.. وطمأنيا أنو سيضع شرطيًا في 

 المدخؿ..
ال تخافي يا سيدتي، لف يجرؤوا عمى إعادة الكرة.. ولكف أيف البواب  -

ميمة، كيؼ يتركؾ وحيدة ىكذا؟  لماذا لـ يظير حتى اآلف قمت إف زوجؾ في
 كاف مف الالـز أف تكوني معو؟

 إنو في ميمة في قمب الصحراء في منطقة بعيدة.. -
 أال تعرفيف أحدًا ىنا؟ -
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ال يا سيدي.. جئت وزوجي قبؿ أقؿ مف شير، لـ أتمكف مف التعرؼ  -
 إلى  الناس بعد..

 ال بأس.. -
 وأتى البواب وىو يرتجؼ والضابط يحدجو بنظرات غاضبة:

كيؼ تركت مكانؾ في مدخؿ العمارة وسمحت لمصوص أف يقتحموا  -
 بيت ىذه السيدة..؟

 كنت في المشفى مع ابني.. -
 مع ابنؾ؟ ومف يشيد لؾ بذلؾ؟ -
 زوجتي يا سيدي. -
 أي مستشفى؟ سنتأكد مف ذلؾ. -
 كيؼ يا سيدي؟ أال تصدقني؟ -
 يجب أف تثبت أنؾ كنت في المشفى.. -
يدي، سامحني.. لـ أكتب اسمي في سجؿ الزوار في أرجوؾ يا س -

 المشفى.. لف تجد دلياًل عمى وجودي ىناؾ..
 ألنؾ لـ تكف موجودًا ىناؾ.. أيف كنت أصدقني القوؿ؟ -

 ىمس البواب منكسرًا:
كنت في عمؿ يا سيدي.. في مكاف قريب مف ىنا.. لـ أفكر يومًا أف  -

 بيوت عمارتنا ستتعرض لالقتحاـ.. سامحني يا سيدي..
كنت تعمؿ إذف؟ ىذا مخالؼ لمقانوف.. يجب أف أسجنؾ.. أنت  -

 المسؤوؿ عف أمف البناء.. وستعاقب ألنؾ أىممت واجباتؾ.
أرجوؾ يا سيدي سيطردني صاحب البناء.. لف أعيدىا صدقني..  -

 سأستقيؿ مف وظيفتي األخرى..
 ال بأس. سنرى ما يمكف عممو.. -
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 اقترب مف سمية بذؿ:
 بخير يا سيدتي..؟ ىؿ أنت -
 كيؼ ستكوف بخير وقد كسروا الباب واقتحموا عمييا البيت؟ -

 أخذ يبكي وىو يردد:
 آسؼ يا سيدتي -

 ال بأس.. لقد سامحتؾ.. -أشفقت عميو: 
 واعترض الضابط:

 ولكني لف أسامحؾ، ىناؾ الحؽ العاـ.. ىيا جيز نفسؾ لمرحيؿ معنا.. -
 رجتو سمية:

أرجوؾ يا سيدي.. اتركو، إنو فقير يستحؽ الشفقة.. لديو سبعة أوالد،  -
 كالجراد في قبوه المعتـ في البناية.

 حسنًا يا سيدتي سنسامحو.. بعد أف نأخذ أقوالو.. أتريديف شيئًا اآلف؟ -
 نعـ.. ىذا الباب المخموع مف سيصمحو؟ -

 قاؿ البواب:
 سأحضر نجارًا إف سمحت لي يا سيدي. -
 ال بأس ولكف بسرعة. -
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قضت سمية ليمتيا الثانية برعب شديد، وقد تخيمت أف المصوص عاودوا 
الكرة وىاجموا البيت مف جديد وغفت أخيرًا بعد أف تذكرت أميا.. فعاد إلييا 

 اليدوء واالطمئناف، واستيقظت عمى قرع الباب..
مف بالباب اآلف؟ إنيا السادسة صباحًا.. مف الذي يطرؽ الباب، ربما  -

 كاف البواب.. يجب أف أعرؼ مف بالباب.
 ولكنيا سمعت صوت عامر فاختمج قمبيا:

 افتحي يا سمية.. أنا عامر.. -
 صرخت بفرح غامر:

 عامر.. معقوؿ.. حمدًا هلل عمى سالمتؾ يا حبيبي.. -
 سمية، أنت بخير؟ -
 لماذا؟ ىؿ حكوا لؾ ما جرى؟ -
 ما جرى؟ ماذا تقصديف؟ أحدث شيء في غيابي؟ -
 تميفًا؟تبدو م -
رأيت حممًا مزعجًا كأف األفاعي تطاردؾ وأنت خائفة؟ أنييت عممي  -

 بسرعة غريبة وجئت إليؾ خائفًا قمقًا.
 سأحكي لؾ كؿ شيء.. يا حبيبي. -
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حكت لو ما جرى ليا.. مع المصوص، فشعر بالقير والغضب، كيؼ 
 طاوعتو نفسو عمى تركيا وحيدة؟

أحس بدفؽ مف الحناف يتدفؽ في شرايينو فضميا بيف ذراعيو بعاطفة 
 جياشة..

 ولكف سمية، سرعاف ما عادت إلى ىدوئيا..
 ستطمب مف الشركة منحؾ اإلجازة كما وعدؾ المدير.. -
 أمازلت مصرة عمى البحث عف)مودس(؟ -
نعـ يا حبيبي.. أشعر بالحاجة لرؤية أىمي.. أنا مشتاقة لرؤيتيـ.. قد  -

ا بصحبتؾ.. عندىا سيكوف سياًل أستطيع أف أجد)مودس( وأتعرؼ عمى مكاني
قناعيـ بزيارتنا..  عمينا زيارتيـ بيف فترة وأخرى.. بؿ وا 

أرجو أف يتحقؽ حممؾ يا سمية.. سأستريح قمياًل ونتناوؿ اإلفطار ثـ  -
 أذىب لمشركة وأطمب اإلجازة التي وعدتؾ بيا..

 يا أغمى مف حياتي.. آه كـ أحبؾ يا عامر.. -
 وأنا أحبؾ يا سمية حبًا يفوؽ الوصؼ.. -

ناما بعمؽ تمؾ الميمة.. وبعدما حصؿ عامر عمى إجازتو الموعودة وىيأ 
... وفي الصباح الباكر مف  السيارة والمؤونة الالزمة لمرحمة في مساء ذلؾ اليـو
اليـو التالي استيقظ عمى سمية تدعوه لتناوؿ اإلفطار والبدء بالرحمة الغامضة 

 ..لمبحث عف)مودس( المدينة الضائعة
نقؿ عامر األغراض لمسيارة.. وأوصى البواب باالنتباه والحذر حتى ال 
يعود المصوص مف جديد، ثـ اتجو وسمية صوب الغرب.. نحو عمؽ 

 الصحراء، وبعد عدة ساعات وصال إلى بناء بدا وحيدًا عمى الطريؽ:
ىذه ىي االستراحة التي تزودت فييا ببعض الماء والطعاـ قبؿ أف  -

 تدىمني الزوابع الرممية.. ما رأيؾ لو نستريح بيا قمياًل ثـ نتابع المسير؟
 ال بأس.. يا عامر.. كما تشاء. -
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 ألست جائعة؟ -
 ال.. ثـ أف لدينا طعاـ خاص أعددتو لرحمتنا. -
 سنشرب الشاي إذف. -
 أرى سيدة عجوز تجمس ىناؾ. -
 ربما كانت زوجة ذلؾ الشيخ الذي قابمتو حيف بدء رحمتي. -
 نظر إلينا بفضوؿ.إنيا ت -

 اقتربا منيا:
 السالـ عميكـ يا خالة. -
 وعميكـ السالـ ماذا تريداف؟ الطعاـ أـ الشراب؟ -
 سنشرب كأسيف مف الشاي فقط. -
لى أيف تقصداف في ىذا الطقس الحار؟ -  ال بأس.. وا 
 الغرب يا خالة. -
 الطريؽ ليس سياًل.. وقد غطت معظمو الزوابع الرممية أمس. -
 سنحاوؿ االستعانة بالبوصمة لتحديد االتجاه. -

 أحضرت ليما الشاي، سأليا عامر:
 زوجؾ ليس ىنا؟ -
 إنو في ميمة وقد تأخر، أتوقع عودتو خالؿ لحظات.. -
 ميمة؟ أي نوع مف الميمات يمكف أف يكمؼ بيا؟ -
 ميمة مستحيمة، ولكنو يراىا ممكنة التحقيؽ. -

عد دقائؽ سمعا صوت سيارة ذىبت إلى عمميا وتركتيما يتسامراف.. وب
 تقترب كاف الشيخ قد أقبؿ فعاًل وركف سيارتو الضخمة إلى جانب البناء:

 ىو.. لدينا ضيوؼ؟ -
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 وقؼ عامر مرحبا:
أال تتذكرني يا عـ؟ كنت مسافرًا في الصحراء ونصحتني بعدـ  -

 المتابعة..
 آه.. تذكرت.. أحدث لؾ شيء؟ -
 تجاوزت الزوابع وأكممت طريقي نحو أىمي في الشماؿ.. -
وماذا تفعؿ اآلف؟ عائد إلى بالدؾ؟ الناس آتوف بعد أف أنيوا عطمتيـ  -

 وأنت عائد؟
 ظرؼ اضطراري. -
 انتبو إلى الزوابع.. قد تمتقي ببعض الناس في االتجاه المعاكس. -
 الزوابع كثيرة في ىذا الوقت مف العاـ؟ -
 بعد المغيب، قد تظير بشكؿ فجائي.. -

 جة العجوز.قالت لو الزو 
تبدو متعبًا.. قمت لؾ أكثر مف مرة لف تعثر عمى شيء.. لماذا  -

اإلصرار عمى البحث؟ إنيا الصحراء الواسعة، قد تبتمعؾ وتضيع فييا لألبد.. 
 أمعقوؿ أف ال تشفؽ عمي وتتركني وحيدة؟ ليس لي غيرؾ..

 كفى أرجوؾ.. ال داعي أف تظيري حزنؾ أماـ الضيوؼ.. -
 ىؿ أضعت شيئًا يا عـ؟ -سألو عامر: 

 نعـ.. وأنا أبحث عنو طيمة سنوات.. دوف نتيجة.. -
 كأنني أعرؼ ىذا الوجو يا عامر.. -ىمست سمية: 

ماذا تقوليف يا سمية؟ عند عودتنا لـ نتوقؼ ىنا.. ربما يشبو أحد  -
 الناس الذيف قابمتيـ.

 عادت الزوجة تحكي بألـ:
أنت مصر عمى البحث ال أستطيع أف أكبت ما في نفسي.. لماذا  -
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 المستمر وتعمـ أف ال أمؿ لؾ؟
 عاد عامر يسألو:

 ىؿ فقدت عزيزًا عميؾ تاه في الصحراء؟ تبدو متأثرًا. -
 إنيا قصة طويمة.. ال داعي ألف أزعجؾ بتفاصيميا. -

 أخذت العجوز تبكي:
منذ سنوات طويمة وىو يبحث.. ولـ يتوقؼ عف البحث رغـ تقدمو في  -

السف ومرضو.. أقنعو يا بني بالتوقؼ عف ذلؾ.. لـ يعد قويًا كما كاف.. قد 
 تبتمعو الصحراء إلى األبد..

 خفؼ عنيا الشيخ:
ىوني عميؾ. أنا أعرؼ ىذه الصحراء جيدًا، رغـ كؿ الزوابع واألنواء،  -

كنت أعود إليؾ، لـ أفقد طريقي أبدًا.. أنا مف ىذه الصحراء أىمي مف البدو 
 فوىا جيدًا.. ال داعي لمخوؼ.الذيف خبروا الصحراء وعر 

 ىمس عامر في أذف سمية:
 ىؿ نذىب يا سمية؟ سنتأخر. -
 أرجوؾ يا عامر يجب أف نعرؼ قصتو.. -

 كانت  العجوز تبكي:
كدت تفقد بصرؾ قبؿ شيريف نتيجة الرياح الرممية التي أغشت بصرؾ  -

 بذرات رمميا الناعـ.. آه.. ماذا أقوؿ؟
 لـ تقؿ لنا يا عـ عماذا تبحث؟ -
 مصر عمى معرفة ذلؾ؟ -
 إف سمحت يا عماه.. قد أخفؼ عنؾ حزنؾ وقمقؾ.. -
 أبحث عف أىمي، إنيـ في مكاف ما مف ىذه الصحراء. -
 بدو رحؿ؟ قبيمة مف البدو؟ -
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 ليسوا رحاًل إنيـ يعيشوف في مدينة صغيرة بيف الصخور . -
 صرخت سمية:

 مودس؟ مدينة مودس؟ -
 تعرفيف بوجود)مودس(؟ وما أدراؾ يا ابنتي؟ كيؼ -

 قاؿ عامر:
 ألنيا منيا، كنت تبحث عف مودس إذف يا عماه؟ -
 نعـ.. ولكف ماذا قمت؟ إنيا مف مودس؟ كيؼ؟ -
 أنا ابنة شيخ مودس الشيخ حمداف.. وكنت قبؿ أسابيع أحد سكانيا.. -
 أنت مف مودس؟ معقوؿ؟ -

 انبرى نحو زوجتو منفعاًل:
قمت لؾ)مودس( موجودة.. ىي ليست حممًا مف أحالمي، أو خيااًل  -

 مجنحًا مف خياالتي.. أنا ابف)مودس( ولست ابنًا لموىـ..
 حسنًا يا عماه.. ما ىي قصتؾ..؟ -
ربما لو حكيتيا لؾ.. قد تساعدني وزوجتؾ.. ما دمتما تعرفاف أيف تقع  -

 مودس في ىذه الصحراء؟
ذ سنوات أسمعت يا سمية.. إنو يبحث عف)مودس( ولـ يعثر عمييا، من -

 ربما كانت طويمة.
 تنيدت سمية:

 ال بأس يا عماه.. احؾ لنا القصة قد نساعدؾ. -
أنا أحد أبناء)مودس( كنت شابًا فتيًا حيف خرجت منيا باحثًا عف  -

الناس.. مخترقًا عزلتيا الرىيبة آه.. لـ أتذكر اسـ)شيخ مودس( في ذلؾ 
ف كنت متأكدًا أنو لـ يكف حمداف.. ليت ذاكرتي تسعفني  الحيف، وا 

 ىؿ كاف اسمو الشيخ)ىايؿ المودسي(؟ -
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 نعـ.. نعـ.. كاف الشيخ ىايؿ.. كيؼ غاب عف ذىني ىذا االسـ؟ -
 إنو جدي.. والد أبي.. -

 قاؿ عامر:
 حدثنا يا عـ.. متى غادرت)مودس(؟ ولماذا غادرتيا؟ -
آه يا بني.. أمعقوؿ أف أعثر عمى بعض أبناء)مودس(؟ لست أصدؽ  -

سعيد بمعرفتكما.. عمى كؿ حاؿ سأحكي لكما شيئًا مف قصتي نفسي أنا 
 الطويمة..

))اسمي حسف بف أحمد المودسي.. كنا أربعة أخوة.. نعيش في أسرة 
ىادئة.. كاف أبي يعمؿ في صناعة الفخار.. وكانت أمي تساعده أحيانًا.. 
كنت األصغر بيف أخوتي.. وكانت أمي تدلمني كثيرًا.. وأنا آخر العنقود كما 
يقولوف.. توزع  أخوتي في ميف مختمفة، ولـ يعمؿ أي منيـ في الفخار 
كأبي.. وىذا ما جعؿ أبي يضع ثقتو بي.. ألرثو في تمؾ الصناعة التي كانت 

 ضرورية في)مودس( كانت أمي تقوؿ لي باستمرار.
آه يا حسف، لو منحني اهلل أنثى، بيف ىؤالء الذكور، لساعدتني كثيرًا وأنا 

لعمر.. كنت أتمنى لو أف زوجات أخوتؾ يعاممنني كأـ.. كـ أنا أتقدـ في ا
 بحاجة لذلؾ.. ولكني ال أرى أيًا منيف إال كؿ شير حيث يجتمع الجميع ىنا.

 وكنت أقوؿ ليا:
 عندما أبمغ العشريف سأحضر لؾ زوجة تخدمؾ طيمة حياتؾ وأبي.. -
أنت في الثامنة عشرة، ىؿ أنتظر كؿ ىذا لوقت، حتى العشريف؟ أغمب  -

أخوتؾ تزوجوا في مثؿ سنؾ.. حاوؿ أف تعجؿ بالزواج.. سأختار لؾ أجمؿ 
 فتيات مودس..

فكرت حائرًا: ))لقد اخترتيا يا أمي.. )عبمة( ىي أجمؿ الفتيات وأكثرىف 
 عاطفة ووعيًا((.

 لحظت شرودي:
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- .  أتفكر في فتاة معينة؟ قؿ لي اسميا سأخطبيا لؾ اليـو
 ماه.. أرجوؾ أميميني بعض الوقت؟لـ يحف األواف بعد يا أ -
 كما تشاء يا بني.. ولكف ال تطؿ ىذا الوقت.. -
 
 

 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 92 - 
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))كانت"عبمة" ابنة صانع مقابض السكاكيف والخناجر.. وكنا نحب بعضنا 
منذ الطفولة.. وتفتحت أنوثتيا وأنا أرقبيا كزىرة عطرة ولـ تكف أمي قد تأكدت 
مف أف عبمة ىي فتاتي وقدري.. وذات يـو كنت وعبمة نطؿ مف فتحة 

 الصخور عمى الشمس، التي تنزلؽ خمؼ حافة األفؽ((.
أتعمميف يا عبمة.. مازالت أمي تمح عمي ال يفوتيا يـو دوف أف تممح لي  -

بالخطبة والزواج.. وكدت أبوح باسمؾ ليا.. مع أنني متأكد أنيا تشؾ بأنؾ 
 أنت مف أريدىا.

 يا حسف..عندما تنتيي الميمة المحددة  -
كما تشائيف يا عبمة.. ولكف ألـ يحف أواف كشؼ سر ىذه الميمة بعد؟  -

 أصدقيني القوؿ يا حبيبتي..
آه يا حسف.. كنت أتمنى أف أكشؼ لؾ كؿ شيء.. ولكني مرتبطة  -

بقسـ أقسمتو أماـ تمؾ العرافة العجوز التي ظيرت لي قرب المدخؿ الشرقي 
 لممدينة.. ثـ اختفت.. كأنيا طيؼ.

العرافة؟ لماذا أصرت ىذه العرافة عمى ربطؾ بقسـ، يجب أف ال تحنثي  -
 بو؟ ومف ىي تمؾ المرأة.. ىؿ ىي مف مودس؟ وىؿ أعرفيا؟

حتى أنا ال أعرفيا يا حسف، ىي ليست مف مودس قمت لؾ أنيا  -
 ظيرت لي قرب المدخؿ الشرقي..

 وقضت معي وقتًا حكت لي كؿ شيء عف مستقبمي ثـ اختفت..
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أمر غريب.. ليتؾ تحكيف لي عف كؿ شيء.. لماذا ربطتؾ بذلؾ إنو  -
 القسـ؟
آه يا حسف.. لـ يعد الوقت الذي يفصمني عف كشؼ السر، طوياًل  -

 حاوؿ أف تصبر.
كما تشائيف يا حبيبتي.. انظري لمشمس بدأت تغيب وظيرت نجمة  -

 المساء.. آه.. لف تكتمؿ سعادتي دونؾ يا عبمة.
ومر الوقت بطيئًا ثقياًل، وحانت المحظة التي حددتيا لي عبمة مف أجؿ 

 كشؼ السر، وكنت متميفًا لذلؾ..
كانت عبمة في تمؾ األياـ تذوي شيئًا فشيئًا.. دوف أف أعرؼ شيئًا عف 
مرضيا.. وكانت متعبة حيف طمبت االجتماع بي وحيف ذىبت إلى دارىا 

 حادثني والدىا:
ىي ترفض الطعاـ أرجوؾ يا حسف حاوؿ أف تقوي مف عزيمتيا،  -

 والشراب وال تتناوؿ الدواء الذي يصنعو طبيب األعشاب الشيخ..
 مرضيا ليس سياًل إذف؟ أمعقوؿ يا عماه أف ال أعرؼ ذلؾ؟ -
أرجوؾ يا بني.. ىي مف طمبت مني كتـ الموضوع.. ولست أدري  -
 السبب.
 كيؼ لي أف أعيد ليا البسمة؟ يا إليي معقوؿ؟ -
إنيا تريدؾ اآلف حاوؿ إقناعيا بتناوؿ الطعاـ والدواء.. أرجوؾ يا  -
 حسف..
 سأفعؿ كؿ شيء إلنقاذىا يا عماه.. -

 دخمت إلييا كانت ممددة عمى السرير ذابمة كالزىرة:
 حسف.. جئت أخيرًا؟ -
أمعقوؿ يا عبمة؟ أنت متعبة مريضة، وكنت أظف أنؾ تتيربيف مف  -

 لقائي، حتى يحيف موعد كشؼ السر.
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 خوتي أف ال يخبروؾ.. حانت المحظة اآلف.طمبت مف أبي وأ -
 ستكشفيف لي السر وأنت متعبة. -
أتت لحظتي يا حسف.. أنا في آخر أيامي.. قد أموت اليـو أو غدًا..  -

ىكذا قالت لي العرافة.. في مثؿ ىذه األياـ قابمتيا.. وحكت لي الكثير مف 
األسرار، وقالت لي ستظميف في ذاكرة حسف طواؿ عمره.. أرجوؾ يا حسف.. 
اعذرني.. نيشني المرض، منذ زمف بعيد، وقد طمبت مف العرافة أف تحكي لي 
عف مستقبمي فصمتت طوياًل وأماـ إصراري حكت لي.. آه يا حسف.. أمعقوؿ 

 أف أعطيؾ موافقتي عمى الزواج وأنا أعرؼ أنني سأموت.. آه.. يا حبيبي.
 كدت أنفجر مف القير.

 ذا كيؼ؟ يا إليي؟ أكاد أجف.أمعقوؿ يا عبمة؟ كيؼ يحدث ى -
وماتت عبمة ودفنتيا بيدي، وأنا أشعر بحزف ال يوصؼ، ولـ يطؿ بي 
المقاـ في)مودس( فخرجت منيا ىاربًا مف أحزاني ومتاعبي.. ولـ أستطع 
االبتعاد كثيرًا، رغـ أنني تزوجت وأنجبت األوالد، فقد كانت عبمة، تأتيني كثيرًا 
في الحمـ فأشعر بدافع يدفعني وأنا أتذكر أيامي مع عبمة لمعرفة ما جرى 
ألىمي، وأىؿ عبمة.. ومنذ سنوات طويمة ومودس في خاطري أجوب عنيا 

 الصحاري الئبًا حائرًا دوف نتيجة..
 شدت العجوز عمى يده راجية:

 يكفيؾ حزنًا يا حسف.. تذكر أنني موجودة لـ أمت بعد.. -
عف مودس.. وقد خرجِت  ال بأس.. قمِت يا ابنتي يا سمية إنؾ تبحثيف -

 منيا مؤخرًا، في أي اتجاه ستبحثيف؟
 ال أدري.. سنحاوؿ زرع الصحراء أنا وعامر بحثًا عنيا. -
كنت أعتقد أف المقولة.. التي حكى عنيا أبناء مودس.. أف مف يخرج  -

 مف مودس ال يعود إلييا أبدًا.. مجرد خرافة..
 لف نيأس يا عماه.. قد نعثر عمييا.. مف يعمـ؟ -

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 95 - 

سنبحث عنيا سوية في الغد.. أنا أعرؼ الصحراء جيدًا.. لماذا ال  -
 تناماف ىنا اليـو وفي  الغد نبكر في التجواؿ والبحث؟.

 ىمس عامر:
 ما رأيؾ يا سمية؟ -
 كما تشاء يا عامر.. قد يفيدنا، إنو خبير بالصحراء.. -

تعب ولـ يسفر البحث عف شيء.. وما زالت سمية وعامر وذلؾ الشيخ الم
 يأمموف بالعثور عمى)مودس( المدينة الضائعة في قمب الصحراء.

 .9998شباط ) فبراير( -الرياض
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 )صدر للمؤلف(
 دراســـــات:

 (.9976دمشق -العالم من حولنا )وزارة الثقافة -9

 (.9980بٌروت، -فً العلم والخٌال العلمً )ابن رشد -2

 (.9980دمشق، -نافذة على كوكب الحٌاة )وزارة الثقافة -3

 (.9999دمشق  -سحر األسطورة )وزارة الثقافة-4

 (.9990دمشق -الحاسة السادسة )دار المعرفة -5

 (.9992دمشق -الكون ٌكشف أسراره )دار معد -6

 (.9993دمشق -كوكب العاصفة )دار معد -7

 

 قصص وروايات من الخيال العلمي:
 (.9978اتحاد الكتاب -كوكب األحالم )لألطفال -9

 (.9979وزارة الثقافة -الصابرون خلف الشمس )رواٌة -2

 (.9979وزارة الثقافة -صوت من القاع )قصص -3

 (. 9980اتحاد الكتاب -ضوء فً الدائرة المعتمة )قصص -4

 (.9983اتحاد الكتاب -لٌس فً القمر فقراء )قصص -5

 (.9987اتحاد الكتاب-أسرار من مدٌنة الحكمة )قصص لألطفال -6

 (.-9988اتحاد الكتاب-محطة الفضاء )قصص -7

 (.9993اتحاد الكتاب-تلك اللٌلة الماطرة )قصص -8

 (.9994اتحاد الكتاب-السبات الجلٌدي )قصص -9

 (.9992القاهرة -هٌئة الكتاب -ثقب فً جدار الزمن )قصص -90

 (.9995وزارة الثقافة -الخروج من الجحٌم )قصص -99

 (.9996وزارة الثقافة -صص الذي أرعب القرٌة اآلمنة )ق-92

 (.9996الكاتب العربً -خفاٌا النفس البشرٌة )قصص -93

 (.9996دار عال -بئر العتمة. )قصص -94

 (.9997اتحاد الكتاب-شحنة الدماغ )قصص -95
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 (.9999وزارة الثقافة -فً كوكب شبٌه باألرض )رواٌة -96

 (.9997دمشق  -دار الفكر-عوالم من األمساخ )رواٌة -97

 (.9997-دار الفكر -رجل من القارة المفقودة )رواٌة -98

 (.9997-دار الفكر-فضاء واسع كالحلم )رواٌة -99

 (.9999-دار الفكر-ابن الغابة )قصص -20

 (.9999-دار الفكر-النفق )قصص -29

 (.9999-دار الفكر-زمن القبعات المنتفخة واأللسنة الطوٌلة )قصص -22

 (.9999-دار الفكر-شفافٌة أشبه بالصدى )قصص -23

 (.9999-دار الفكر-تلك الخنازٌر البرٌة )قصص -24

 (.9999-دار الفكر-الزمن الصقٌل )قصص -25

 (.9999-دار الفكر-رواد الكوكب األحمر )قصص -26
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 الوطنية  -رقم االيداع في مكتبة األسد 

 

دمشؽ: اتحاد  -: رواية مف الخياؿ العممي/ طالب عمرافمدينة خارج الزمن
ص؛ 97-9999الكتاب العرب، 
 سـ .24

 

 ع ـ ر  ـ893.009569 -2  ع ـ ر  ـ893.088 -9

 عمراف - 4    العنواف -3

 مكتبة األسد    3311/7/3111-ع 
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 هذا الكتاب 
رواية في الخياؿ تتكئ عمى الحكايا 
المبثوثة في تراثنا الشعبي العربي، حوؿ المدف 

ء. والرواية المسحورة الضائعة في تيو الصحرا
 -كحامؿ لممادة الحكائية-ىنا تتوسؿ الحوار 

بجمؿ قصيرة ورشيقة، متناوبة مابيف ضميري 
الغائب والمخاطب، مع وصؼ بالغ الدقة 
والعناية بالتفاصيؿ، بغية إقناع القارئ 

 بمصداقية اأُلخيولة.
حيث تنشط المخيمة في ابتداع فضاء 
غير واقعي، وتؤنس الكائنات المحيطة، 
كماتتوفر في المسرود الروائي عنصر التشويؽ 
الذي يجعؿ الرواية أليفة إلى القارئ. حيث 
المغة المبسطة القريبة مف الدارجة لتوفير 

 السيولة والسالسة، المتيف يرتاح 
 ليما اليافعيف. 
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