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 المطار لقاء في (1)

 

حتد،  ألرحت  وارتحت   لكني حتى امن ما  ل  متا التذي  يقينتا  لو كنت  أعلم 

وال    لم أفهمها حتى امن أمام عيني واضتتتحةما ال  الصتتتورة غير مشتتتوشتتتا   

 في يوم من األيام. اهأظن أني سأفهم

دفعتني رغبة عارمة أن أستتتتتجل ما حد،  عستتتتتى ذلك أن يجعلني أشتتتتتعر وقد 

 ببعض التحسن.

ين والعشتتر ثامنةفي البداية وقبل كل شتتيء أنا استتمي عادل العربي  شتتاب في ال

 للبحث في مصتتر  اضتتطرر هبحث عن عمل  وحين لم أجد ما يستترمن عمره  ي

 .عن فرصة للسفر  والعمل بالخارج

  أمريكيةووجدت الفرصتتتتتتة. وجدتها متمثلة في العمل كمحاستتتتتتب في شتتتتتتركة 

وبصتراحة ما كن  ألحصل على ذذه الفرصة  لوال صدي  لي يعمل في وظيفة 

 .ت الفرصة التي أحلم بهاوجدمرموقة ذناك  المهم أني 

وفي المطتار  بين دموع أمي  ودعوات أبي  وقفت  أودعهما وأنا ال أدري  ذل 

 :وأستتتتررت إلى نفستتتتي حديثا   ذذب؟ أم أنني أتمنى البقاء معهما؟أتمنى حقا  أن أ

 ليتني ما حظي  بهذه الفرصة.

رة  صتتغي آنستتة   أقبل ثناء مكوثي بهااالنتظار  وأدعتهما  ودلف  إلى صتتالة و

 وجلس  بجواري. –كما يبدو  –من عمرذا  اتالعشرين منتصف في
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دقي     وقوام ممشتتتتوأ  وأنف رائع   ذات شتتتتعر أستتتتودالبشتتتترة كان  بيضتتتتاء

. كان  جميلة  ليستتت  األجمل بالطبع  لكن بها لمستتتة وعينان  رقاوان آستتترتان

 .تجاذلها أبدا  من جمال ال يمكن 

تتفوه بأي كلمة  ولكن تطالع كتابا  يبدو  جلستتتت  بجواري صتتتتامتة في البداية  ال

أنه يأستتتتتترذا. وجذبني عنوان الكتاب  حيث كان عنوانه )مالئكة وشتتتتتتيا ين(  

 فقل  لها:

 ذل ذذا الكتاب تأليف دان براون؟ -

 نظرت إلّي متعجبة وقال  بعد برذة:

 وذل تعرفه؟ -

نعم .. أنتتا من عشتتتتتتتاأ ذتتذا المؤلف العظيم .. وفي رأيي ذو أعظم  -

 روائي على اإل الأ.مؤلف 

 ذذا عجيب. -

 فسألتها:

 ما األمر؟ ما ذو العجيب؟ -

 ذكذا أنا تماما . -

 فقل  باسما :

 يبدو أن بيننا شيئا  مشتركا . -

 فابتسم  ابتسامة مصطنعة  وأعادت القراءة في صم .

وأثنتاء دخولي إلى الطتائرة  ومروري بين المقاعد  الحظ  وجودذا على نف  

 مجاور لمقعدي مباشرة  وحين رأتني قال  مبتسمة:الطائرة  في المقعد ال
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 أن  مجددا . -

   فقال :وأنا أجل  في مقعدي ابتسم  في مرح

 .لم تخبرني أنك ذاذب إلى للواليات المتحدة -

 لم تسأليني. -

 وذل يجب أن أسألك لتخبرني؟ -

 فقل  مدافعا  عن نفسي:

 .خبريني أنك ذاذبة أيضا  إلى ذناكوأن  لم ت -

 كثيرا   حيث قال : لكن ردذا فاجأني

 ولم قد أخبرك؟ ذل أن  من أقاربي؟ -

 ذكذا فكْرت  فقل  لها: إنها مجنونة وال شك 

  قد استتتتتتتبد بي ن التعباعتذريني .. لكني محتاج إلى بعض النوم  ف  -

 .واستهلك جميع قواي تقريبا  

على ظهر المقعد الخاص بي  وكدت  قل  ذذا الكالم حتى أرخي  رأسي ما أنو

 أروح في نوم عمي   إال أن تلك الفتاة سألتني:

 ؟لماذا أن  مسافر إلى أمريكا -

 فتنبه  وسألتها:

 عفوا  .. ذل تتحدثين إلّي؟ -

 ؟غيرك؟ لماذا أن  مسافر إلى ذناك نعم .. ومن -
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 للعمل .. وأنِ ؟ -

ذل ستتمع    1بقة األولمبية المقامة ب)ستتول  ليك(بالمستتالالشتتتراك  -

 بها؟

 ال .. لم أسمع بها. -

 أشارت إلى نفسها قائلة بشيء من الفخر:

  وممثلة مصتتتتتتر في ذذه في رياضتتتتتتة الجمبا  أنتا بطلتة الجمهورية -

 البطولة العالمية.

 لم أكن مهتما  كثيرا  بهذه المسابقة  لهذا قل  لها بفتور:

 حظا   يبا . -

 بأن قال :تها فشكرتني  ثم ران  علينا لحظة من الصم   قطع  

 ال أراك متحمسا  مثلي. -

 بصراحة لس  مهتما  برياضة الجمبا . -

 كيف تقول ذذا؟ إنها أمتع رياضة في العالم كله. -

 .لِك أن تقولي ذلك .. فأن  بطلة مصر في ذذه الرياضة -

 وماذا ترى أن ؟ -

مملة نوعا   كما أنها ليستتتت   –واعذريني لرأيي  –أرى أنها رياضتتتة  -

 متاحة للجميع.

                                                           

( هي مد ن  تقع يف مقيطع  ليث، للال   كنتيكي يف وسووووو  نل  salt lickسووووليك يبا جنليزيةب:      1
مرت  ولستضيفك لييفعل  202كم مقلع، وتقتفع عن سوح  ليلدق   2شوق  ليلال ي  لتتدد.  تلة  ماويهت ي 

 من نفس ليش ق  22فربل ق، ولنت ك  لم  8لييت لدأ   لم  2002 أوتليد
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وال أظنك مؤذال   جميع مؤذلين لممتارستتتتتتة ذذه الرياضتتتتتتة ..لي  ال -

 لممارسة أي رياضة.

 دون التلفظ بأي كلمة  ستتاخرا   ألقي  نظرة نحوذا  ثم أشتتح  بنظري وأنا أبتستتم

 فقال  وقد احتقن :

 أتعلم أنك مستفز؟ -

 ابتسم  ببرود  وأنا أقول لها:

منذ  للنوم  عم  ذأ م امن؟ أنا لم أِك أن تدعيني أن. ذتل ل. شتتتتتتكرا  لتك -

 األم .

 .أقسم بأنك إنسان ال تطاأ -

كتتان الغضتتتتتتب بتاد على وجههتا  لكن وتمتمت  ببعض الكلمتات التي لم أفهمهتا  

للمرة الثانية  أنا ال أبالي. ومجددا  أرح  رأستتتتي على ظهر المقعد الخاص بي  

 وأيضا  كدت أروح في نوم عمي   ولكن...

 اسمع يا... -

 أعصابي: فأجبتها وأنا أحاول تمالك

 ماذا تريدين امن؟ -

 قال  بنبرة تنم عن شيء من الندم:

 أنا آسفة ألنني تجاو ت حدودي معك. -

 فأسرع  وقل  لها:
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 .يوجب االعتذار لم يحد، شيء   ال ..ال -

 :بعصبية تغيرت سريعا   وذتف لكن نبرتها 

 لكنك كن  تتصرف معي ببرود مستفز أيضا . -

 فلم أملك إال أن أضحك وأقول لها:

 ن  مجنونة.أ -

 حتى كادت تفت  عيني قائلة:  فأشارت نحوي بسبابتها

 احذر أن تناديني بالمجنونة. -

ب صبعها وتصنع  الغضب  لكني في قرارة نفسي كن  أضحك بأقصى   أمسك

 قوة  وقل  لها:

 أنم .. مفهوم.اسمعيني امن .. دعيني  -

* * * 

 الموجودة بجواري:استيقظ  من نومي  بعد عدة ساعات  وقل  للفتاة 

 كم من الوق  نم ؟ -

نظرت إليَّ بتتا دراء دون أن تجيتتب  والحظتت  مرور المضتتتتتتيفتتة بجواري  

 فاستوقفتها قائال :

 معذرة .. ذل بقي الكثير من الوق  على وصولنا. -

 ابتسم  وقال :
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 ال يا سيدي .. ساعات قليلة ونصل. -

 شكرا  لك. -

 فابتسم   وذذب  تتابع عملها.

   وصاح البعض:الجميع اذتزت الطائرة بعنف  فصرخفي تلك اللحظة  

 ما الذي يحد،؟ -

بر ع دت الطائرة تهتز بعنف  فستترت جلبة كبيرة في الطائرة  وأتى صتتوت  اوع

 مكبرات الصوت يقول في ذلع:

 ذنا الكابتن عامر أسعد.... -

   واشتتتتتعل وقبل أن يكمل اذتزت الطائرة بعنف أكبر  وصتتتترخ الجميع ملتاعا  

النار تلتهم الطائرة من الخلف إلى  وراح ففصتتتلته عنها   ذيل الطائرةالنار في 

ورأي  تلك الفتاة بجواري تتأبط ذراعي  وتصتتتتتترخ  بستتتتتترعتة رذيبة  األمتام 

 بارتياع شديد  فقل  لها:

 ب ذن هللا. –اسمعيني  سوف نخرج من ذذه الور ة  -

 كيف؟ النار ستأكلنا. -

 اذدأي .. سنكون بخير. -

 توقف. لكنها ظل  تصرخ بال

 نظرت مباشتتترةفالذعر للجميع    ي ستتتببذذه األجواء التوستتتط حاول  تهدئتها 

 في عينيها وقل  لها:

 ل تثقين بي؟ذ -
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   وقال :المذعورتيننظرت إلّي بعينيها 

 .أبدا   -

 أمسك  بها  وساعدتها على النهوض  وأنا أقول:

 .ما توقعته ذذا -

أسرع ب بين ذراعّي  وانطلق ثم إني فعل  أكبر فعل مجنون في حياتي  فحملتها 

 ما يمكنني

 ...نحو النار

* * * 
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 الجزيرة (2)

 

كن  أقترب من النار بأقصتى سرعة ممكنة  وتلك الفتاة متعلقة برقبتي وتصرخ 

 بهلع:

 ستقتلنا يا مجنووووووووووووووووون. -

للحظتة بدا أننا وستتتتتتط ذتذا الجحيم.  –وأنتا أحملهتا  – قفزتوفي تلتك اللحظتة  

 فجأة....لكن محالة  وذالكون ال 

تجاو نا صتتتتفحة النار تلك  لنجد أنفستتتتنا في الهواء على ارتفاع يقدر بعشتتتترات 

 الكيلومترات.

 ظللنا نسقط...

 ونسقط...

نا وكالنستتتتتبيا  عنا  ونحن ما لنا نستتتتتقط.  وانفجرت الطائرة على مستتتتتافة بعيدة

 يصرخ بكل ما أوتي من قوة:

 .آااااااااااااااااااااااااه -

 :بذعر مشوب بتعجب وصاح  الفتاةمرت حوالي نصف دقيقة  

 ما  لنا نسقط! -
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 يا إلهي. -

 آاااااااااااااااااااااااه -

وأعتبر نفستي أكثر شخ  محظوظ  وأخيرا  ارتطم جستدانا بعنف بستطا الماء.

 في العالم؛ ألني لم أفقد وعيي في ذذه اللحظة.

فكتمت  أنفتاستتتتتتي   فلم أجتدذتا.حولي فتتاة  فوت على الستتتتتتطا  وبحثت  عن ال

حو القاع  في استتتستتالم تام منها. صتت  أستتفل الماء  فوجدت جستتدذا يهوي نوغ

ستبح  نحوذا  وأمستكتها من ذراعها  وصعدت بها إلى السطا  ورح  أتلف  

 الشمال  باحثا  عن شا ئ قريب.ذات و  حولي ذات اليمين

د ستتتتجب    فاجتذضتتتتخمذات جبل  جزيرة أمام عينيَّ ونحو األف  البعيد  الح  

 .شتتتتا ئ ذذه الجزيرةكنا على حتى  عشتتتتر  دقائ    الفتاة نحوذا  ولم تكد تمض

ال يوجد ما يوحي على أنها ما تزال على قيد الحياة.   كان  الفتاة صتتتتتامتة تماما  

فيما يستتتمى بقبلة الحياة   أنفخ الهواء في فمها أخذت أضتتتغط على صتتتدرذا  ثم 

ف  بما ابتلعته من ماء نحو الخارج  وكأنه ضرب من الخيال  سعل  الفتاة  وقذ

 وذي تفتا عينيها ببطيء.أكثر أخذت تسعل ثم 

على الشتتتتتتا ئ   في تلك اللحظة كان  قواي قد خارت تماما  فتمددت بجوارذاو

 وأظلم  الدنيا في عينيَّ  واختفى كل شيء.

* * * 

كان  الستتتتتتماء قد  وأنا ال أعرف كم من الوق  ظلل  فاقدا  الوعي  استتتتتتتيقظت 

  لتصتتتتور لوحة من النجوم المتأللئة على صتتتتفحتهاحفنة من اندثرت أظلم   و

 لوحات الكون.أبدع 

ت بألم فشعر نظرت بجواري فلم أر تلك الفتاة  حاول  النهوض مستنا  على يديَّ 

ف ذ بهما قد احترقتا إلى ما فوأ الساعد بقليل   إليهما نظرت  شتديد يكاد يمزقهما
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 نتيجة لقفزتي المجنونة من هاوأدرك  أن د هلل أنها كان  حروأ  فيفة.لكن الحم

 الطائرة.

وإذ لم أستطع النهوض معتمدا  على يداي ظلل  مستلٍ  على ظهري  ومن بعيد  

 مني... يدنو الح لي ظل  

 أكثر...

 وأكثر...

كنتت   بتل لم أكن ختائفتتا   كتاذب  وبصتتتتتتراحتتة عليَّ  لو قلت  لم أكن ختتائفتا   لقلت 

 مذعورا !

  ت في ارتياحتنهدْ فتبين  أنها الفتاة   دنتا مصتتتتتتدر ذتذا الظل مني  وبعد برذة 

 وقال  لي:

 استيقظ  أخيرا ؟ -

 منذ متى وأنا نائم؟ -

 عشرة أيام. -

 :فصرخ  في ارتياع

 عشرة أيام كاملة! -

 فضحك  وقال :

 .حوالي عشر ساعاتال ..  -

 حدة:ال شيء من في قل 
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 ذل ذذا وق  المزاح؟ -

  :فصاح

ان بيننا من يستتتتح  التوبيخ فهو أن  .. كال تصتتترخ في وجهي .. إن  -

انظر إلى أين أحضتترتنا؟ جزيرة منعزلة  في عرض المحيط .. ربما 

  وربما متنا مطاف كفريستتتتتتة لبعض الوحور الضتتتتتتاريةانتهى بنا ال

 جوعا  وعطشا .

 صح  بحدة:

ونتتاكرة ذتتل ذتتذا جزاء أني أنقتتذتتتك من الطتتائرة؟ يتتا لتتك من جتتاحتتدة  -

 للجميل.

 أنقذتني من الموت إلى الموت. -

 فقل  بحن  شديد:

 أنِ  حقا  ال تستحقين الشفقة. -

 وأن  ال تستح  الحياة. -

 حقا ؟ -

 .أجل -

 ذل يمكنِك أن تتدبري أمرِك بدوني؟ -

 بال أدنى شك. -

 ؟ذكذا إذا   -

 .أجل -

 إذا  اذذبي .. ذيا. -

 سأذذب .. لكن أوال  عليك أن تعرف شيئا  واحدا . -

 وما ذو؟ -
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 ال يتناستتب أبدا   في خفوت   بقول شتتيء ما .. لكنها تراجع  عن ذلك وقال ذمَّ 

 :مع ذذا الموقف العصيب

 شيء.   الال -

ثم تركتني وانصتتتتترف . وبقي  أنا ممدا  على ظهري  أحاول النهوض  فما أكاد 

 أوشك على النجاح حتى تؤلمني يداي  فأسقط على ظهري من جديد.

 أخذت أشجع نفسي:ووسط األلم الشديد في ذراعيَّ  

 .. يمكنك فعلها. يا عادل ذيا -

بما ر –واستندت على يداي من جديد  فآلمتاني بشدة  وكدت أسقط على األرض 

لكن يتدا  أستتتتتتنتدتني  وعاونتني على النهوض   –للمرة العتاشتتتتتترة على التوالي 

 فاستطع  االعتدال في جلستي أخيرا .

 وقال  لي بمنتهي الهدوء: كان  قد عادت 

 أحضرت لك الطعام. -

 جليا   فنظرت في عينيها مباشرة. الندمكان يبدو عليها 

 لم  تنظر إلّي ذكذا؟ -

 فأجبتها:

بصراحة أنا ال افهمك .. في لحظة تكونين كالحمل الوديع .. واللحظة  -

 مفترس. نمرالتي تليها تكونين كأنثى 

 صاح  بحدة:
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 !؟نمرأنا أنثى  -

 ذذا ما أتحد، عنه.ذل ترين؟  -

 قال  بشيء من الحياء:

أنا آستتتتتتفة جدا  .. لقد مررت بظروف قاستتتتتتية جدا  في الفترة األخيرة  -

 و....

 وأمسك  عن الكالم فجأة  ثم أردف  بعد برذة متسائلة في فظاظة:

 ومن أن  أصال  لتتدخل في حياتي بهذا الشكل؟ -

 :وأنا أبتسم غمغْم 

 مجنونة. -

 الحديث:فقال  مغيرة دفة 

الجزيرة مليئة بأصتتتتتتناف  .. انظر .. لقد أحضتتتتتترت لك مو ا  وتفاحا   -

. حتى إني تراودني بعض الشتتتتتتكوك أحيانا  أننا متنا . الثمار المختلفة

 وأن ذذه ذي الجنة.

 غمغم  في خفوت:

 كيف نكون في الجنة وأنا مبتلى  بوجودك معي؟ -

 سمعتني فقال :

 ا  .. لن أعطيك تأكل.أن  حقا  إنسان فظ وسخيف .. أتعلم أمر -

 حسنا  أنا آسف. -
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 فنظرت إلّي بحدة لما يقرب من دقيقة  ثم قال  أخيرا :

 .ال بأس -

مو . حاول  أن أمستتتك ذذه الفاكهة ..لكن ال  وأصتتتابع احتفّ ال ودفع  إلّي بعض

يتتدي المحترقتتة عجزت عن ذلتتك  والحظتت  تلتتك الفتتتاة ذلتتك  فتتأختتذت مو ة  

محاولة إ عامي بيدذا  في تلك اللحظة سرت في وقشرتها  ووضعتها أمام فمي 

 جسدي رعشة غريبة  وخف  قلبي  شعرت بشعور لم أشعر به من قبل.

 ما ذذا؟ ذل أحببتها أم ماذا؟

 .تماما   ال  ال  ذذا سخيف. ونفض  الفكرة عن رأسي

 ني بدأتأ عمتني ذذه المو ة  وواحدة أخرى  ثم تفاحة  وتفاحة أخرى. يبدو أن

 بأنها قد تكون أجمل مما تبدو عليه. الفعل. وللحظة شعرتأستلطفها ب

 قال : لم تستمر ذذه اللحظة  ويال . إذ

 ه.رِ يا لك من ش   -

 لماذا تصرين على إفساد كل صورة جيدة لك في رأسي؟ -

 .. فقل  باسما : ممتعضة التزم  الصم 

 شكرا . -

 بخفوت:احمر وجهها خجال   وقال  

 على الرحب. -
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تغضتتتتتتب  جميلتة حين تخجل  جميلة في كل حاالتها  إنها فتاة إنهتا جميلتة حين 

   ذات روح  فولية رائعة.جذابة شابة

 قطْع  لحظة صم  سرت بيننا بأن سألتها:

 بالمناسبة .. لم تخبريني عن اسمك؟ -

 سارة .. سارة أمير السعيد.اسمي  -

 وألول مرة أستشعر أن اسم سارة ذو أجمل اسم في الدنيا كلها.

 ذو اسمك؟وأن  .. ما  -

 أنا ؟.. عادل .. عادل العربي. -

 وران  لحظة أخرى من الصتتتتم  .. في ستتتتكون الليل .. وذب النستتتتيم مضتتتتفٍ 

 الرومانسية على ذذه اللحظة.مزيدا  من 

 لكن فجأة....

* * * 
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 أخبار مشؤومة (3)

 )فصل  ال يرويه عادل(

  «...أيها السادة .. نأسف إلبالغكم ذذا الخبر السيء »

القديم  على القناة األولى المصتترية  مقا عا  الفيلم   اإلخبارية النشتترةقالها مذيع 

 .دون إنذار

 فقال  السيدة فضيلة الراجحي:

 ذذا لي  موعد األخبار. -

 وقال  وجها  األستاذ أحمد العربي  وقد مال بوجهه لألمام نحو التلفا  بترقب:

 بالتأكيد ذناك حالة  ارئة. -

 ال أعلم لماذا... قلبي منقبض  -

 استر يا رب. -

 وأردف المذيع:

  ائرة الركاب المصتتتتتترية أعلنت  و ارة الطيران عن حاد، انفجار -

 241عبر الرحلة  الواليتات المتحتدة األمريكيةمتجهتة إلى ال )بي آر(

 ولم ترد إلينا أخبار عن وجود ناجين أو حتى أشالء لجثث الضحايا ..

 .. األ لستتتتتيالمنطقة الشتتتتتمالية للمحيط حيث حد، االنفجار فوأ  ..

 ة .... للضحايا الرحم الحصول عليهاوستنوافيكم بكل التفاصتيل فور 

 وألسرذم الصبر والسلوان.
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 صاح  السيدة فضيلة في ارتياع:

 ما. ذناك خطأ ماذا يقول ذذا الرجل؟ مؤكد -

 فصاح : رأ في عينيه األستاذ أحمد في مكانه والدموع تترق تصلب

 ذل ما أخشاه صحيا؟ لم  تبكي امن؟ -

 :فصاح   بحرفلم يتفوه  وجها 

 !عادل؟ -

ولم يكن األستتتتاذ أحمد و وجته فقط ذم من ستتتمعوا ذذه األخبار وأنكبتهم. وإنما 

كان  ذناك ستتتيدة وقع  على األرض مغشتتتيا  عليها فور ستتتماعها في المعادي  

   وجدت أنها ترقد في سرير في المشفى.ذذا الخبر  وبعد أن استيقظ 

 ممسكة بذراعه في توسل: يقف بجوارذا   الذي كان سأل  أخاذا

 رشدي .. ذل ما يقولونه صحيا؟ -

 ض رأسه في ألم وحسرة دون ان يجب.خف

 !إذا  سارة .. مات ؟ -

ونطق  ذذه الكلمة األخيرة بصتوت عال جدا   فأسرع أخاذا يقول لها في اشفاأ 

 عليها:

 أرجوِك يا سميرة .. أتوسل إليِك .. ال تفعلي بنفسك وبنا ذذا. -

* * * 

 أعد إليَّ ولدي يا أحمد." .. "آه يا عادل .. قلبي ينفطر .. أحمد
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يزرف الدمع في   ائغ العينين  لم يكن  وجهتا يجبهتا  فقتد كتان شتتتتتتارد التذذن 

 إلى من يواسيه. – في ذذه اللحظة –يحتاج ذو أيضا  كان صم   

* * * 

 ."آاااااه يا سارة .. آاااااااه يا صغيرتي"

 فقال أخوذا:قالتها السيدة سميرة  وذي تركض في المستشفى  

مؤكد أرجوِك يا ستتتتميرة .. اذدئي .. ال نريد أن نفقدِك أن  أيضتتتتتا  ..  -

 أنها امن في مكان أفضل من ذذا بكثير.

 قال  مولولة:

 أنا السبب .. أنا السبب. -

 ذل أنِ  من أوقع  الطائرة؟! .. يا سميرة ال لسِ  السبب -

 أكبر المدربين في رياضتتتتتة الجمبا  .. جعتها ووفرت لهاأنا التي شتتتتت -

 األولمبية تلتك البطولتةوتتأذلت  ل بطلتة الجمهوريتة .. حتى صتتتتتتارت

ولكان  بين  ولوالي لما صتتتتتتارت بطلة .. في أمريكا .. المشتتتتتتؤومة

 أحضاني امن.

 وفي ذذه اللحظة دلف الطبيب إلى الداخل وأعطاذا مهدئا  قوي المفعول.

 وأمها.اه تذرفان في صم  حزنا  على سارة... وعين  الغرفةوخرج رشدي من 

* * * 
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 ولالمفترس األ (4)

 

  ستتتتمع  صتتتتوتا  قادما  من خلفنا  من كان  لحظة رومانستتتتية بح  .. لكن فجأة

داخل ذذه األشتتجار  التف  مستترعا   وستترعان ما الحظ  خيال شتتيء يركض 

 مسرعا .

 إالم تنظر؟ -

 وأنا أرسم ابتسامة مصطنعة على وجهي:لم أردذا أن تلتاع  فقل  لها 

 ال شيء. ال  -

 لقد تجول  في ذذه الغابة بينما كن  نائما . -

 وذل كان  جميلة؟ -

 قال  بافتتان:

يتا إلهي .. كتانت  رائعتة الجمتال .. رأيت   يورا   اذية األلوان    أوه -

 ومختلفة األشكال .. ورأي  عصفورا  صغيرا  تطعمه أمه بمنقارذا.

 أية حيوانات؟ألم تصادفي  -

ال .. لم أتوغل للداخل كثيرا  .. خشي  أن أقابل أي نوع من الحيوانات  -

 المفترسة.

 .يحسنا  فعلت -

 تمط   وتثاءب   وقال :
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 أشعر بالنعاس الشديد. -

ذال ساعدتني في  .. يمكنك أن تنامي وأنا ستأظل أحرسك  وال الليل -

 الوصول إلى ذذه الصخرة؟

 ساعدتني قل  لها:أومأت برأسها  وبعد أن 

 شكرا  لك. -

 على الرحب. -

   وراح  في نوم عمي .ا على الرمالوألق  بجسدذ

ورأي  شهابا  يمر أمامي في سرعة في األف   كان القمر   رح  أراقب النجومو

بتدرا   وفكرت كيف حتال أمي وأبي امن؟ ذتل وصتتتتتتلهما خبر انفجار الطائرة؟ 

   بالطويل تثاقل  رأستتي  وغلبنيشتتعرت بالقل  المطرد عليهما. وبعد وق  لي

 شبا النعاس  فنم .

وشعرت بتحسن كبير في ذراعّي فاستندت  استتيقظ  مع الشعاع األول للشم .

عليهمتتا ونجحتت  بمستتتتتتتاعتتدتهمتتا في النهوض على قتتدمّي. وفي ذتتذه اللحظتتة  

   تمط  في مكانها وقال :سارةاستيقظ  

 صباح الخير. -

 سمعتها في حياتي. أجبتها: (صباح خير)إنها أجمل 

 صباح النور .. ذل نم  جيدا ؟ -

. لقد استتتتتتتطع  . نمت  نوما  ذنيئا   .. ظهري يؤلمني قليال  .. لكن نعم -

 النهوض.

 ابتسم  وأنا أنظر إليها  فقال :
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 أشعر بالظمأ الشديد. -

 ماذا أقدم لها؟ لي  ذنا من ماء يصلا للشرب  وأنا أيضا  أشعر بالظمأ.

 قل  لها:

علينتتا أن نبحتتث فوأ ذتتذه الجزيرة عن بحيرة أو نهر عتتذب أو أي  -

 مصدر ماء عذب يصلا للشرب.

 فأشارت للخلف قائلة:

. ربما تصادفنا وحور . ه الغابةلكن من يدري ما قد نواجهه داخل ذذ -

 مفترسة.

إن مكثنا في مكاننا  ال شك .. لكننا ال نملك خيار آخر ..احتمال وارد ب -

 لماء العذب  فقد نهلك من العطش.ولم نبحث عن مصدر ل

 قال  معترضة:

 ولكن.... -

 ت في استسالم قائلة:ثم تنهد  

 حسنا  ال بأس. -

 جيد .. ذيا بنا. -

وستتتتتترنتا معتا  داختل ذتذه الغتابتة  وكتانت  جميلة بح   تماما  كم أخبرتني  رأينا 

الطيور الزاذيتة  ورأينا أنواعا  غريبة من الطيور ستتتتتتألتني عن نوعها فلم أملك 

اإلجتابتة  ثم توغلنتا أكثر داختل الغتابتة  ورأيت  النبتاتتات البريتة الجميلة  وكن  

في ستتتتيري  وذذا ما لم تفعله أعلم بال شتتتتك أن بعضتتتتها خِطر  فالتزم  الحذر 

   إذ كان  مبهورة بجمال ذذه الغابة. قال  لي والسعادة بادية على وجهها:سارة
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 حقا  .. ما أجمل الطبيعة! -

ات   التف  ذات اليمين وذما كادت تتم عبارتها حتى شتتعرت بأن شتتيئا  ما يراقبنا

  ما  أستتكتها تقول شتتيئا   ستتارةالشتمال  لم أجد شتتيئا . أرذف  أذني للستتمع  كادت 

 سأل  ذامسة:

 ما األمر. -

 قبنا.اشيء ما ير -

 يا للهول. -

 .سارةصٍه يا  -

والحظ  أن بعض النباتات الممتدة على يستتارنا تتحرك ببطيء. ذناك شتتيء ما 

 عرنباتات. وبصعوبة رأي  بعض الشقادم نحونا. دقق  النظر فيما يتحرك بين ال

 الكثيف الذي يغضي ذذا المخلوأ. 

 ركضي يا سارة.يا إلهي .. ا -

 قل  ذلك ملتاعا   فقال  لي:

 ما األمر؟ -

 أجبتها وأنا وأجذب يدذا وأركض:

 انه أسد. -

 يا إلهي الرحيم .. أسد؟ -

ولم يكن أي أسد  لقد كان أضخم بشكل ملحوظ من األسود التي نراذا في حديقة 

الحيوان  وكان مكستتتوا  بشتتتعر أبيض كثيف  وأنيابه أضتتتخم بعض الشتتتيء من 

 الطبيعي.
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ورحنا نركض معا  بأقصتتى ستترعة لدينا  وستتمعنا صتتوت  ئيره المرعب وذو 

 تصرخ وذي تجري. سارةيتبعنا. كان  

 صح  فيها:

 توقفي عن الصراخ .. ذكذا لن يفقد أثرنا أبدا . -

  ولم يتوقف فزعها  وال فزعي. وفكرت: ال يمكننا أن نركض فتوقف صتتراخها

 إلى األبد  ونحن لسنا أسرع منه.

ي. ويمتتتد على  ول الجرف بي  فتت ذ بجرف ينتهي إلى نهٍر جتتارنظرت بجتتان

 األشجار. قل  لسارة: حزام من

 ذل تستطيعين السباحة؟ -

 ما ذذا السؤال الغريب؟ -

 أعدت السؤال وأنا أصيا بصوت أعلى:

 ذل تستطيعين السباحة؟ -

 نعم .. لماذا؟ -

ها لم لكنلها  دفع  بها بين األشتتجار  فستتقط  عن الجرف وقبل أن تنهي تستتا 

كان ذدفي من   إذ اصتتتتتتطتدم  بصتتتتتتخرة حال  بينها وبينه النهر. تستتتتتتقط في

ذو أن أبعتدذتا عن األستتتتتتد  وأجعله يطاردني  إستتتتتتقتا هتا من فوأ ذتذا الجرف

 .ا الجرف بمنتهى السرعة  يريدذاوحدي  لكن األسد نزل ذذ

 لقد فشل  خطتي.

 ويبدو أن سارة ستصير عّما قريب في عداد األموات.
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 الثانيالمفترس  (5)

 

 ورح  أتلف  حولي وأتساءل كالمجنون:نزل األسد أسفل الجرف 

 ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ -

  كان  ستتتتتاقطة عن إحدى األشتتتتتجار غريبة الشتتتتتكل ثم إني رأي  بعض الثمار

بضعف حجم قبضة اليد  أمسكنها  وقذف  بها نحو األسد  الواحدة منها صلبة  و

 . أمستتك ستتارةبظهره  نظر نحوي بغتة ثم تابع نزول الجرف خلف فارتطم  

  لم تصتتطدم به  قذفته بثالثة فأت  في مؤخرة عنقه  فنظر  بها ثمرة أخر وقذفته

نحوي بغضتتتتب في اللحظة التي قذفته بثمرة رابعة  فأصتتتتتابته في وجهه تماما   

 بمنتهى القوة.

 أر بكل ما أوتي من قوة  فكشتتتتر عن أن أنيابه في غضتتتتب بلغ أقصتتتتاه  ثم إنه 

 وركض نحوي بمنتهى السرعة.

 يا إلهي  لم أحسب حساب ذذه اللحظة.

 .ركض  كالمجنون واألسد خلفي  يقترب مني أكثر..

 .وأكثر..

ذجم علّي في اللحظة التي انعطف  فيها ناحية اليستتار  فلم يصتتبني. ظل يركض 

ة  بتتاتتتات الكبيرخلفي بمنتهى الستتتتتترعتتة. انعطفتت  إلى اليمين. حيتتث بعض الن

 األسد قد فقد أثري. واختبأت بينها بعض الوق . معتقدا  أن
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بعد فترة من االختباء استتتتترق  النظر من بين النباتات ألتبين ذل رحل األستتتتد  

 .هفما كدت أنظر للخارج حتى كان وجهي مباشرة أمام وجه

 يا إلهي .. ما ذذا الحظ؟!

راء  ذجم األستتتتتتد علّي  وقعت  على ظهري  ورحت  أدفع جستتتتتتمي بقدمي للو

د على ة ركلتي  إذ سقط األسويائستة للتخل  منه  لكني تفاجأت بقركلة  فركلته 

إثرذا. ذذه فرصتي  نهض  وأ لق  قدمي للريا  ولم تمر أكثر من ثانية وربع 

 حتى كان األسد مجددا  خلفي.

 يا إلهي .. ما العمل امن؟

 ألقي بنفسي بداخله:رأيتني قد عدت إلى مسار النهر  فهتف  وأنا 

 رائع. -

ثم إنني غص  في أعماأ ذذا النهر  ولم أجسر على رفع رأسي حتى وأنا متأكد 

ورح  أسبا في األعماأ  متواريا  عن أنظار األسد  حتى  أن األسد لي  خلفي.

 تيقن  أني صتترت بعيدا  عن أعين األستتد  فصتتعدت إلى ستتطا النهر أمأل ِرأتيّ 

 بالهواء النقي. ثم مألت معدتي بالماء العذب.

قبتل أن أخرج من النهر  نظرت في كتتل اتجتاه ألتبين ذتل ذنتتاك من وحش آخر 

 يرقبني. فلما تبين  أني في مأمن خرج  على الفور.

 آمل أن تكون بخير. ؟ث عنهالكن أين أبح علّي امن أن أجد سارة 

ة لكني آمل أن يجانبني بعض ورحت  أستتتتتتير بمحاذاة النهر  لي  لي وجه معين

 التوفي  ألعثر على سارة.
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كض بمحاذاتي على بعد أمتار ومن بعيد .. رأي  النباتات تنشت  عن شيء ما ير

دقق  النظر ف ذ به إنسان ذذا الذي يركض. وسمع  صوت صراخ أنثوي  مني 

 أعرفه جيدا .

 سارة. -

 وذرع  إليها مسرعا . واستطع  أن أعترض  ريقها وأوقفها:

 سارة .. ما األمر؟ -

 اجري يا عادل. -

 لماذا؟ -

 إنه قادم خلفي .. ذيا نفر بأرواحنا. -

 لكني ال أسمع  ئيره... -

لم أكد أتم عبارتي حتى الح لي على بعد أمتار قليلة. اتستتتتتتع  عيناي فزعا . ذل 

 ذذا الكائن حقيقي؟! إن األسد يبدو أمامه حيوان مسالم.

  ويزيد عليها نابان 2ببرذيئة كهيئة ال. له ضتتتخم  أضتتتخم من األستتتد ن حيوانكا

 ويالن يبر ان من فكه العلوي  ويتدليان ألسفل   ول الناب الواحد ال يقل عن 

 أو أكثر. عشرة سنتيمترات

 من يدي وذي تصيا: سارةارتعدت فرائصي لمرأى ذذا الوحش  وجذبتني 

 اركض بأقصى سرعة لديك. -

                                                           

حلط عقضب  كثريلً، خيتةف عن لينمق أنه ذل خ  ليلرب  من فصبة  ليانلر ي ، خيةو لينيس لبنه ولني لينمق 2
 عةى  امه، أمي لينمق ف ل مققو 
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حش يتبعنا  لم يكن بسرعة األسد. رحنا نركض في ذلع جنبا  إلى جنب  وذذا الو

 لكنه لي  بطيئا  على كل حال.

 صح  ونحن نركض:

 ما ذذا الوحش الفتاك؟ -

السيفي .. حيوان  غى االعتقاد على أنه انقرض منذ ماليين  ببرإنه ال -

 السنين.

 وذل ذذا وق  العودة للحياة .. امن؟ -

أختذنتا ننعطف يمنتة ويستتتتتترة في محتاولتة لتضتتتتتتليتل ذذا المخلوأ  لكنها كان  

 به الكثير من المنعرجات. مرتعا   تال  محاوالت فاشلة منا. أخيرا  وجدت 

 تعالي معي. -

د ألستتفل  ألجألقي  نظرة و. من يدذا بمنتهى السترعة صتتاعدين ذذا التلجذبتها 

 نم عن أي شعور.واقفا  ينظر إلينا نظرة باردة  ال ت ببرذذا ال

 لم  ال يصعد خلفنا؟ -

 :سارةأجابتني 

 ربما ال يستطيع. -

 .أتمنى -

وصلنا إلى القمة التي لم تكن عالية جدا   ووقفنا نلتقط أنفاسنا قليال . وقل  وأنا ال 

 أكاد ألتقط أنفاسي:

 نحن بأمان ذنا. -
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 لكني كن  مخطئا  ذذه المرة.

 صرخ  سارة:

 يا إلهي الرحيم .. إنه يصعد. -

 نظرت نحوه ف ذ به يصعد بسالسة وبدون أي معاناة.

 غمغم :

 تبا . -

 ثم إني أمسك  بسارة من معصمها وقل  لها:

 أسرعي. -

من الناحية األخرى. كنا ننزل بأقصتتتتى ستتتترعة  ذذا التللي  فنزلنا  واستتتتجاب 

 حتى  ل  قدمنا حين اقتربنا من األرض فسقطنا....

* * * 

  



 عمرو مجدي

 

 32 

 وشك الهالك على (6)

 

عنيفا   رغم أن المستتتتافة لم تكن أبدا  كبيرة. ومن حستتتتن حظنا ذذه كان ستتتتقو ا  

 المرة أننا سقطنا في بركة من الوحل.

لم تكن البركتتة عميقتتة أبتتدا   لكنهتتا خففتت  عنتتا كثيرا  من قوة الستتتتتتقو . تلطخنتتا 

 :وذي تحرك يديها للجانبين بقرف بالكامل. وصاح  سارة

 .. ما ذذا؟ عععيع -

 ذيا بنا. -

 حاول  سارة النهوض لكنها سقط  متأوذة من األلم.

 ما األمر؟ -

 ساقي .. أظن أنها ُكسرت. -

 ذيا سأساعدك. -

وجثوت على ركبتي أحاول مستتتتتاعدتها  ولكن قبل أن نرفع ر وستتتتتنا ستتتتتمعنا 

  مجرة قادمة من أمامنا.

ا    ف ذ به واقف أمامنشتتديد تصتتلب  الدماء في عروقنا  ورفعنا ر وستتنا ببطيء

 األسد الذي كان يطاردنا قبال .إنه 

 في فزع: سارةذمس  
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من  األنياب ستتتتتتيفي ببرلارحمنا يا إلهي .. األستتتتتتد من أمامنا  وذذا ا -

 خلفنا .. أنقذنا يا رب.

  التلولم يعد لنا أي خيار  إذا تقدمنا  ستتتتيفترستتتتنا األستتتتد. وإذا عاودنا صتتتتعود 

 سيفترسنا ذذا المخلوأ المرعب  ذو النابان الفتاكان.

انت  بركة الوحل التي ستتتتتتقطنا بها غير عميقة مطلقا   إذ أن عمقها ال يتجاو  كت

م وك   وواضتتتا أنها لن تمنع األستتتد من التقدم نحونا.ين من الستتتنتيمتراتعشتتتر

. نزل إلى الوحل  وأخذ يقترب منا كالمي صتتتتحيحا   إذ بدأ يتحرك باتجاذناكان 

 .ونحن بال حراك. اقترب أكثر... وأكثر..

 .وأكثر..

 كان يقف على بعد نصف متر منا.حتى وصل إلينا تقريبا   

توارت ستتتارة خلف جستتتدي  وجميع فرائستتتها ترتعد  وأنا لم أكن أفضتتتل حال 

منها. ثم إن األستتتتد  ئر بصتتتتوته المرعب  مما  اد الطين بلة  واستتتتتعد للهجوم 

 علينا.

 في فزع: سارةوذمس  

 نحن ذالكون ال محالة. -

كن  أدرك كم ذي محقة فيما تقول. لن تمر ستتتتتوى لم أستتتتتتطع  مأنتها  إذ أني 

 ثانية أخرى  ونكون في عداد األموات.

 ذا ذو األسد..

 ثنى أقدامه قليال   وعاد بنصف جسده العلوي للخلف قليال ..
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 وبر ت أنيابه..

 .إنه يستعد للهجوم علينا حاال .. 

* * * 
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 صراع المفترسين (7)

 

األستتتتتتد يهجم علينا  لقد أصتتتتتتبحنا في نطاأ   كتاد ونحن ال نجتد مكتانتا  نفر إليته

نعم أنا معروف بين أصتتدقائي بأني أشتتجعهم  لكن أيشتتفع لي ذذا  ستتيطرته امن.

 عند ذذا المفترس! 

  .تأذب للهجوم  ال مفر لنا .. إ القا . نطق  الشهادتين  وتأذب  للموت

 لكن فجأة...

  عاٍل جدا    ئير مرعب ومخيف  كان دوى صتتتوت إذتستتتمر األستتتد في مكانه  

اضتطررنا لستد آذاننا تحاشيا  لهذا الصوت الذي  –أنا وستارة  –أننا  عاٍل لدرجة

 يصم امذان.

ستتتتتيفي ال ببرفنظرنا  ف ذ به ذذا ال من أعلى التل. كان ذذا الزئير قادم من خلفنا 

 يقف على القمة في منتهى الشموخ واإلباء.

 كم ذو مرعب ذذا المخلوأ.

ه من امنعتتوكبريتتاءه الفطري طوات  لكن إبتتاءه عتتاد األستتتتتتتد للخلف بضتتتتتتع خ

االنستتتتحاب  مال األستتتتد ناحية اليمين و أر  ومال ناحية اليستتتتار و أر. وقال  

 :سارة

 انه يستدعي بعض األسود امخرين. -
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نعم. كتان  محقة  فقد ظهر بعد أقل من دقيقة أستتتتتتد من ناحية اليمين  ولبؤة من 

 .ناحية اليسار

يحتاج إلى تفستتير  ستتتكون ذناك معركة ضتتارية بعد الموقف كان واضتتحا  وال 

ستكون لألسود  إذ أنهم ثال،  وذذا السيفي  –كما أعتقد  –قليل. لكن الغلبة امن 

 وحده.

كان  األستتتتتتود تزأر على نحو مخيف  وذو أيضتتتتتتا  يزأر بصتتتتتتوت أكثر إخافة 

من يدذا وتستتتتللنا فاّرين من ذذه  ستتتتارةورعبا . وانتهزت ذذه الفرصتتتة وجذب  

 زفنإلى جزع شجرة بعيدة نسبيا   وكان  قدمها ت ستارةالمعركة. وأرح  ظهر 

 فجذب  أحد أكمام قميصي  حتى قطعته  وربط  بها قدمها المصابة.

نحو األستتتتتتود الثالثتتة بمنتهى الستتتتتتيفي  وذو ينزل  ببرفي ذتتذه اللحظتتة رأينتتا ال

 .ا  لوجه أمامهم  داخل بركة الوحلقف وجهوواالندفاعية. و الشجاعة

  ثم بعتتد لحظتتة تردد ذجم الثالثتتة عليتته  في وقتت  واحتتد  منتته ادنتتا منهم  ودنو

ه األستتتتتتد األول في ظهر على وجهه   الحادة بمخالبه ه  والثاني ضتتتتتتربهعضتتتتتتّ

 .  وكان يزأر من األلموعضته اللبؤة في إحدى قدميه الخلفيتين

اللبؤة بعيدا  بقدمه القوية  وغرس نابيه الطويلين  ببردفع الوعلى الرغم من ألمه  

 أرضتتا   وتركه القويين في ظهر األستتد الذي كان يعضتته بظهره  فأردي األستتد

يعتاني النزع األخير. وضتتتتتترب األستتتتتتد التذي كتان واقفتا  أمامه بمخالبه القوية  

 فأوقعه أرضا  والدم يسيل من وجهه.

هى   وذو يضربها بمخالبه فتعود بمنتلباستتبستا أما اللبؤة فعادت تقاتل من جديد

 الشراسة.

 قل  لسارة وأنا أساعدذا على النهوض:
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 ذيا أسرعي .. أشعر أن ذذه المعركة ستنتهي عما قريب  قريب جدا . -

  تعرج في مشتيتها  لكن رغم كل شتيء كنا نسير بسرعة كبيرة  ونهضت  معي

ظفر بنا  فأنا ال أحب أن من ال –أيا  كان  –كي ال يتمكن الفتائز في ذذه المعركة 

 أكون وجبة دسمة  لي  ذذا اليوم.

سترنا مستافة ال تقل عن عشتترة كيلومترات  مبتعدين عن ذذه المنطقة  المأذولة 

بكتل من يمكن أن يضتتتتتتيفنتا لقائمة  عامه. كان الليل قل أرخى ستتتتتتتائره علينا  

 وقال  سارة بمعاناة:

ضتتتتتتافة إلى التعب ال أستتتتتتتطيع أن أكمل .. يكاد الجوع والعطش باإل -

 يفتكون بي.

وإذ شتتتعرت بالشتتتفقة عليها  أخذت أمشتتتط المنطقة بنظري  بحثا  عن مكان آمن 

  ووجدت على يستتارنا ببضتتعة أمتار بعض الصتتخور المتباينة يؤوينا ذذه الليلة

 في الحجم والشكل.

 انتظريني ذنا. -

 إلى أين أن  ذاذب؟ -

 سأعود حاال  .. ال تقلقي. -

 الصخور  وسارة تهتف من بعيد بما يشبه الهم :وصعدت فوأ تلك 

 كن حذرا . -

لم تكن ذذه الصتتتتتخور باالرتفاع الشتتتتتاذ   ولم يحتل صتتتتتعودذا إلى معاناة من 

قِبلي  ومتتا كتتادت تمر دقيقتين حتى كنتت  وافقتتا  فوأ قمتتة أعلى صتتتتتتخرة بينهم. 

 ان ذدفي من ذلك أن أحدد مكانا  آمنا  ويحتوي على  عام وماء.كو

 كن  أصبو إليه.ووجدت ما 
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 صغيرة  خلف الصخور  يبدو أن مياذها صالحة للشرب.بحيرة 

   فأجابتني:نادي  على سارة

 ما األمر؟ -

 تعالي ذنا. -

نظرت وحولها.  ولم تقدر على صتتتتتعود الصتتتتتخور فعبرت من وأقبل  ستتتتتارة 

 بانبهار ذاتفة:

 وااااو. -

 كان كل شيء في ذذه الجزيرة يبهر سارة على نحو عجيب  قل  لها:

 يمكنك أن تشربي من ذنا. -

 ذل أن  جاد؟! -

 كان في سؤالها نبرة سخرية  فأجبتها وأنا أمأل راحتي بالماء وأشرب:

 إنها مياه رائعة. -

 ذل ذي جوفية؟ -

 رغم أني لس  خبيرا  .. لكن أظن ذلك. -

ومألت راحتها  ثم  اقترب  تعرج  وفي شتتتتتيء من التردد مدت يدذا نحو الماء 

  ثم إن الماء بيدذابشتتتتتتيء من النفور ارتشتتتتتتف  ما بها قرب  الماء إلى فمها  و

أعجبها مذاقه  فانكفأت على البحيرة ترتشتتف منها بنهم شتتديد  وبعد أن ارتوت  

 .استلق  على األرض وكأنما استراح  بعد عناء أخيرا ..

 ولم تلبث أن غطّ  في نوم عمي .
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لى صتتخرة اعتزم  على أن أستتهر  وال الليل أحرستتها من األخطار  وأتي  إ

 ضتتتتخمة بحجم المقعد الصتتتتغير  فجلستتتت  عليها  وأردف  ظهري إلى صتتتتخرة

 خلفها  واستطاع سلطان النعاس أن يخدعني  فرح  أنا أيضا  في نوم عمي .

قبيل الفجر بلحظات  فتح  عينّي بغتة  واستتتتتتتطع  أن أرى من بعيد  من بين 

 ر.لم تلبثا أن اختفتا على الفوثم نا  ناألشجار  عينان ترقبا

 ؟أم أن ما رأيته حقيقةذل كن  أحلم؟ 

مفضتتال  بالنستتبة لي   افترضتت  أني رأي  ذاجستتا  من النوم  كان ذذا االفتراض

 حيث كن  خائر القوى وال أقوى على الحركة.

راح  جفوني تتثاقل رغم محاوالتي المستتتتتميتة في ابقائها مفتوحة. ولم أشتتتتعر 

أفق  فلم أجد سارة مضطجعة في بشتيء إال بشتعاع الشم  الساقط على عينّي. 

 مكانها  رح  أنادي باسمها:

 سارة .. سارة .. أين أن ؟ -

 وكنتتت  أقلتتتب عيني في المكتتتان بحثتتتا  عنهتتتا  والقل  يزداد في قلبي على نحوٍ 

 مضطرد. راودتني ذواج  جعل  قلبي يكاد يقفز من صدري فزعا  ورعبا .

 أين ذي امن؟

 .ربما أخافها شيء ما..

 ..واألدذى.

 بما افترسها وحش ما..ر
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أ ح  ذذا الهاج  من رأستتتتتي  أو على األقل حاول . لكن القل  كاد يفتك بي  

 وفجأة....

* * * 
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 الفاتنة (8)

 

 في قلقي البالغ على سارة  رح  أدعو وأتوسل:

 يا إلهي ساعدني كي أجدذا. -

وستترت مستتافة بضتتعة أمتار  إلى أن وصتتل  للنهر الجاري  وفجأة اضتتطرب 

حول  المتأللئة وبر ت على وجهته ستتتتتتارة  تتنتاثر حبتات الماءستتتتتتطا النهر  

   ألول مرة أالحظ أنها جميلة الوجه بهذا الشكل.الالمع خصالت شعرذا

 يا إلهي!

ميع ج –وتواري  خلف الصخور حتى ال أسبب لها الحرج. كان  واضعة ثيابها 

 .لنهرعلى صخرة قريبة من ا –ثيابها 

 نا من قبل؟كيف لم الحظ وجود ذذه الثياب ذ

ال تريد أن تبدو  نظرت في كل االتجاذات مد بصترذا  أظنها كان  تبحث عني 

متجهة بستتتتتترعة    خرج  من الماءا  وحين لم تجد لي أي أثر أمامي دون ثياب 

 .نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

من مخبئي خلف الصتتخور  أ بق  على عينّي  وبعد دقيقتين أو أكثر  استتترق  

في مخبئي  ثم    انتظرت دقيقتتة اخرىهتتاثيتتابد ارتتتدت جميع نظرة فتت ذ بهتتا قتت

  تيقظ من النوم حاال  ذرت أيضتتتتتتا  بأنني مستتتتتتتظاذرت أني قادم من بعيد  وتظا

 وسألتها بلهفة مصطنعة:
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 لم أجدك.شعرت بالقل  حين  أين كنِ  يا سارة؟ لقد -

أال يوجد  عام في  نا لستتتت  فتاة صتتتتتغيرة .. المهم امن ..ال تقل  .. أ -

 الجوار؟

ا تغير الموضتتوع عن قصتتد  لكنها معذورة  ذل تقول لغريب أنها كن  أعلم أنه

عارية؟! بالطبع ذذا ال يجب. كن  أقدر ذذا جيدا   لذا كان  بالقرب منه تستتتتتحم 

 أجبتها عن سؤالها:

ذذا بنفستتتتتتك .. األشتتتتتتجار  ي كل مكان حولنا .. يمكنك ر يةالطعام ف -

رة ذذه الجزي مليئتة بتالفتاكهتة .. وبتالتتأكيتد توجتد حيوانات كثيرة على

 تصلا لألكل .. يمكنني الذذاب للصيد إن أردت تناول اللحم.

 ذذا رائع .. لقد اشتق  للحوم كثيرا . -

 فأردف  في مكر ودذاء:

 ولكن ذل تستطيعين الطهو؟ -

  وكأني صعقتها بهذا السؤال  فقال :

 في الوق  الراذن أظن أن الفاكهة ال بأس بها -

* * * 
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 فكرة للعودة إلى الديار (9)

 

مرت عدة أيام ونحن على ذذه الجزيرة  نأكل الفاكهة  ونشرب من ماء البحيرة  

وخالل ذذه األيام  استطعنا بناء ما يشبه الخيمة باستخدام بعض فروع األشجار  

وورأ عريض لنبات أخضتتتر اكتشتتتفته ستتتارة على ضتتتفاف النهر. كان  ستتتارة 

ر. واستتتتطعنا إشتتتعال النار تبي  في الخيمة  وال الليل  وأنا أنام بها  وال النها

للتدفئة. أحيانا  كنّا نجل  معا  بالستتتتتاعات نحد، عن حياتنا الماضتتتتتية  فلما  ال 

عن ه يث  في امخر  ويحدث اجلوستتنا معا   ألفنا بعضتتنا  وشتتيئا  فشتتيئا   بدأ كل من

 حياته الخاصة.

 وكتان  ستتتتتتارة تعد األيام التي قضتتتتتتيناذا على الجزيرة  حتى أنها كان  تأتيني

 يوميا  لتقول لي:

 نحن على ذذه الجزيرة منذ عشرة أيام... -

 منذ عشرين يوما ...

 مر شهر على وجودنا ذنا...

وفي إحدى الليالي  بينما كن  جالستتتتتتا  حول النار أتدفأ بها  خرج  ستتتتتتارة من 

 الخيمة  وجلس  بجواري  وبدون أي مقدمات  قال  بلهجة أقرب للبكاء:

 أ ألمي كثيرا .أتعلم يا عادل .. أنا أشتا -

نظرت إليهتا وإلى التدموع التي تتراق  في عينيهتا ثم أبعتدت نظري عنهتا وأنتا 

 أقول:
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 ذما بخير؟أوأنا أيضا  أشتاأ ألمي وأبي .. تُرى  -

 ثم عدت أنظر إليها وأنا أتابع:

 لكن في الوق  الراذن لي  بوسعنا عمل أي شيء. -

 قل :تسلل  دمعة على خدذا  فابتسم  لها ب شفاأ  و

اسمعيني جيدا  يا عزيزتي .. مؤكد أن والدتك بخير  وأنها تشعر بأنك  -

 بخير .. وحين نعود ستجدينها باستقبالك فرحة  مهللة .

 نظرت إلّي كقطة صغيرة مسكينة:

 أتظن ذلك حقا . -

 فال تنسيني .. اتفقنا. –ب ذن هللا  –بال أدنى شك .. وحين نعود  -

د فعتتل تلقتتائي  أحتتا تني ابتستتتتتتمتت  كطفلتتة صتتتتتتغيرة تمأل عينيهتتا البرا ءة  وبِر 

 بذراعيها  وقال  في لهجة أقرب للهم :

 شكرا  لك. -

ربَّ ُّ على ظهرذا دون أن أنب  ببن  شتتفة. ونهضتت  فرحة   ثم صتتاح  وذي 

 تدخل غرفتها:

 ليلة سعيدة. -

في صتتتتتتبتاح اليوم التتالي  دلفت  إلى داختل الخيمتة  كتانت  ذنتاك  نتائمتة كطفلة 

امة آستترة. دنوت منها  أيقظتها  فتح  عينيها بتثاقل  وديعة  وعلى ثغرذا ابتستت

 وتمط  في مكانها ثم قال :
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 صباح الخير. -

 ابتسم  وقل  لها:

 يبدو أنك نم  نوما  ذنيئا . .. صباح النور -

 تمط  وقال :

 نعم .. كان  ليلة رائعة. -

أنا ستعيد لسماع ذلك .. المهم أن تنهضي امن .. فلدينا عمل شاأ ذذا  -

 اليوم.

 عمل؟أي  -

 سوف ترين. -

ت أمسكتها من رسغها  وسر –المو  والتفاح  –تناولنا فطورنا التقليدي وبعد أن 

 بها مسرعا .

 إلى أين تأخذني يا عادل. -

 صبرا  يا سارة. -

. كان  جميلة )البامبو( الخيزرانأشتتتتتتجار وبعتد برذتة كنا واقفين أمام غابة من 

 بانبهار: –دائما  كما تفعل  –بشكل ال يصدأ  حتى أن سارة ذتف  

 واااو .. ما ذذا المكان؟ -

 أعجبك؟ -

 بالتأكيد .. انه رائع. -

 قل  لها:

 يسعدني أنه أعجبك. -
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 فابتسم  لي  ثم إنها أخذت تتأمل في ذذه الغابة الغناء. فأردف  قائال :

 لكن لسنا ذنا لنتأمل في جمالها. -

 إذا  لماذا نحن ذنا؟ -

 أخبرتك قبال  .. لدينا عمل شاأ. -

 ّي متسائلة عن ماذية ذذا العمل  فأجبتها:فنظرت إل

 سوف نقطع بعض ذذه األشجار. -

 نقطعها؟! لكن لماذا؟ -

 سوف نرحل من ذذه الجزيرة. -

 تهلل  أساريرذا وذتف :

 حقا  ما تقول؟ -

 ثم إن ابتسامتها خب  وأنشأت تسأل:

 لكن كيف؟ -

 أجبتها وأنا أتصنع الثقة فيما أقول:

 سوف نصنع قاربا . -

 ها عاليا  وذي تقول في تعجب:ارتفع أحد حاجبي

 ماذا؟! -

 سنصنع قاربا . -

 بلهجة جافة سألتني:



 المغامرة الضائعة

 

 11 

 ذل أن  نجار؟ -

 نجار؟! بالطبع ال. -

ا تشعر به تجاذي في ذذه اللحظة. فقل  لها:  فرمتني بنظرة تنم عمَّ

لي  ذذا ما توقعته منك .. توقع  أنك ستتتتهتفين وتهللين حين أخبرك  -

 بهذه الفكرة.

قص  الخيال العلمي؟!.. أف  .. إننا في عالم ذل تظننا في قصة من  -

 الواقع.

 صح :

عتالم الواقع؟! ذتل حقتا  تستتتتتتمين ذذا بعالم الواقع؟! أنِ  من يجب أن  -

ستتتتتتود تريتد التهامنا .. ووحور من قبل التاريخ .. أعني .. تُفيقي .. أُ 

 سيفي؟! حقا ؟! ببر

 ثم صمت  قليال  قبل أن أستطرد:

أنني متت  .. وأحيتتانتتا  أتصتتتتتتور أنني في أأخبرك أمرا ؟ أحيتتانتتا  أظن  -

غيبوبتتة عميقتتة .. وأن متتا يحتتد، لي لي  إال مجرد أحالم وخيتتاالت 

 يصورذا عقلي البا ن.

كان  واقفة أمامي مبهوتة  لم تتوقع أن أحدثها بهذه اللهجة القاستتتتية  وبعد دقيقة 

أو اثنتين  بدأت أشتتتتعر بالذنب لتحدثي معها بهذه القستتتتوة  فحاول  أن أصتتتتحا 

 الموقف فقل  لها بهدوء وعلى ثغري شبا ابتسامة:

ستتتارة .. أنا آستتتف حقا  .. ال أعلم كيف خا بتك بهذه الطريقة .. لكنك  -

دفعتني إلى ذلك .. على كٍل .. ستتتأضتتتع الخيار ذذه المرة بين يديك .. 
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 إن شتتتتئِ  صتتتتنعنا قاربا  لنحاول النجاة بأنفستتتتنا من ذنا .. وإن شتتتتئ ِ 

 مكثنا ذنا .. ما قولك؟

صتتتمت  في البداية ولم تجب  شتتتتعرت أنني بالغ  في حديثي معها كثيرا   رغم 

كل شتتتتتتيء  ذي فتاة. أظن أنها كان  قد بدأت تنجذب إلّي  لكن بعد الذي حد،  

 تأكد من أنها فقدت كل اذتمامها بي.أنا م

 بعد صيام  ويل عن الكالم  التفت  إلّي وقال  بنبرة ذادئة بها لمسة من الحزن:

ربمتتا في كالمتتك شتتتتتتيء من المنط  .. ربمتتا انتتا المخطئتتة في أتعلم؟  -

 نهاية األمر .. أنا آسفة.

 ابتسم  في حنان قائال :

 ال .. ال تعتذري .. لم يحد، شيء.  ال -

 فصاح  فجأة:

 لكن ما كان لك أن تحدثني بهذه الطريقة .. إياك أن تكررذا مفهوم؟ -

 ونة حقا . وذذاإنها مجن قلبي.كن  انظر إليها وأبتستتتم. ابتستتتامة نابعة  من أعماأ 

 ما أحبه فيها!

 إذا  ماذا تقترحين؟ -

أخذت تفكر  وتفكر وذي تنقر على ذقنها بستتتتتتبابتها  ثم ذّم  بقول شتتتتتتيء ما  

 لكنها تراجع  عن ذلك وعادت تفكر من جديد  وقال  فجأة:

 ُحسم األمر .. سوف نبني قاربا . -
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 قل  بمرح وأنا ألقي التحية العسكرية:

 ويُنف ذ أيتها القائدة المجنونة.ُعلم  -

 ابتسم   قائلة:

 مجنونة؟ أنا مجنونة؟ -

وأنتتا أمتتامهتتا  دخلتتْ  بين أعواد الخيزران   –متتا حتتة   –وأختتذت تركض خلفي 

ح  حتى أني شتتعرت في وق  قد مّر علّي وق   ويل دون أن أمر فتبعتني. كان

 ما ان فقدت القدرة على المرح والمزاح.

 إذ فجأة دوت صرختها عالية. وأثناء جريي أمامها 

* * * 
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 أنقذوا الفيل الصغير (11)

 

توقف  والتف  إليها  فوجدتها قد ستتقط  على األرض. ركضتت  نحوذا مستترعا  

 وجثوت على ركبتي وسألتها إن كان  بخير  فأجابتني:

 أجل انا بخير .. لقد  ل  قدمي في ذذه الحفرة. -

 سأساعدك على النهوض .. ذيا. -

خرجنا من غابة الخيزران ذذه. و وال الطري  كنا نتحد، فقد وسرنا معا  حتى 

 قال :

 شعرت بأنك كن  قلقا  علّي كثيرا . -

 أصب  بشيء من اإلحراج  فقل  لها مبررا  قلقي:

 نعم .. ألنك .. رفيقتي الوحيدة في ذذه الجزيرة. -

 ذذا فقط. -

 تصنع  الغباء وسألتها:

 ماذا تقصدين؟ -

 كتفي قائلة بذات النبرة الغاضبة:نظرت نحوي بغضب  ولكزتني في 

 ال شيء. -
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 ثم أسرع  المسير مبتعدة عني وقد تملكها الغيظ  وسمعتها تغمغم في حن :

 أحم . -

 كن  سعيدا  جدا  بهذا  ألني تأكدت امن أنها تميل إلّي أكثر مما كن  أظن.

 أعتقد أنها بدأت تحبني.

النهر  وجلس  على ابتعدت سارة عن غابة الخيزران  وذذب  إلى حيث يجري 

صتتتتخرة قريبة منه  تتأمل مياذه الجارية في شتتتتيء من الحزن. وشتتتتعرت بأني 

 يجب أن أصالحها. وقف  بجوارذا بينما كان  تقذف بحجر في النهر. قل  لها:

 تسمحين لي بالجلوس معك؟ -

 لم تجبني. فجلس  بجوارذا وقل :

 لماذا غضبِ  مني؟ -

 :فاستطردت بمرحأيضا  ال إجابة  

 بينني؟ذل تح -

 مزاحك ثقيل. -

 لكني ال أمزح. -

 قال  بصوت خاف :

 ال شأن لك بي. -

 رب ُّ على كتفيها قائال :

 أنا آسف .. أعلم الجواب الذي أردِت أن تسمعيه مني. -
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 نظرت إلّي لحظة  ثم أشاح  بوجهها في حياء وقال :

 ماذا تقصد؟ عن ماذا تتحد،؟ -

 قل  لها:كن  على وشك أن أصارحها بالحقيقة  بأني أحبها  ف

 سارة أنا.... -

إلى  –ه كان يشب ولم أكمل الكلمة  فقد سمعنا صوتا  غريبا  لم نسمع مثله من قبل.

صوت المزمار  لكنه لم يكن مزمارا   بل ذو صوت كائن حي  حيوان  –حٍد ما 

 ما يصدر ذذا الصوت.

 شعرت سارة بشيء من الرعب فقال :

 ما ذذا؟ -

 قل  لها وقد انتابني القل :

 نبتعد عن ذنا. دعينا -

 وشرع  أجذب يدذا كي نذذب  لكنها قال :

 انتظر. -

 ما األمر؟ -

 يبدو أنه صوت حيوان في ور ة. -

 سارة .. اسمعيني .. قد يكون االمر خطيرا  .. دعينا نذذب. -

 ال .. يجب أال نتركه يعاني ذكذا. -

 ال شأن لنا. -

 سوف نلقي نظرة فقط .. أرجوك. -
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 في استسالم: تتنهد

فنحن ال ندري ما ذو ذذا الشيء  لكن استتعدي جيدا  .. حستنا   ليكن .. -

 وما الذي يقدر على فعله.

وتستتللنا في ذدوء متتبعين الصتتوت  كان قادما  من خلف بعض األشتتجار شتتاذقة 

. ثم بعد ذذه األشتتتتجار  كان ذناك حاجز صتتتتخري  صتتتتعدناه ف ذ خلفه االرتفاع

ن  لعادي كان بني اللوفيل  فيل صتتتتتغير أذناه صتتتتتغيرتان كثيرا  عن أذن الفيل ا

كثيف الشتعر  ال يتعدى  وله ستتين سنتي متر  ويبدو أنه قد سقط عن الحاجز  

 بربأو ذكذا ظننا في البداية  لكنا رأينا وحشا  مفزعا  يتقدم منه  ذذا الوحش ذو ال

 السيفي الذي كان قد ذاجمنا قبل ذلك.

 ذمس  سارة في أذني في قل  مضطرد:

 ما العمل امن؟ -

 بدوري: فهمس 

 دعينا نفر بأنفسنا قبل أن يشتم ذذا المفترس رائحتنا. -

 لكن إن تركنا ذذا المسكين  فسيفترسه. -

 ذذا أفضل من أن يفترسنا نحن. -

 ال .. لن أتركه. -

ت حولهتا في محتاولتة إليجتاد حتل إلنقتاذ ذتذا الصتتتتتتغير من ذتذه الور ة  ونظر 

 .وظنن  أني وجدت الحلالكبيرة. لكنها لم تهتد إلى شيء. ففكرت أنا بسرعة  

* * * 
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 عادل وسيفي األنياب (11)

 

األيلة للستتتتتقو   فذذب  يقف تماما  أستتتتتفل مجموعة من الصتتتتتخور  ببررأي  ال

ذذه الصخور  ووقف  خلفها  وبكل ما أوتي  من قوة شرع  أدفع  مسرعا  نحو

 .ممكنة نحوه بأقصى سرعة تهوي. فتدافع  ببرذذه الصخور  نحو ال

 ...ببرورآذا ال

 ...فشرع يركض محاوال  تفاديها

 وتفاداذا بالفعل.

وأظنه تذكرنا على الفور  ألنه كشتتتتر عن أنيابه   –أنا وستتتتارة  –ثم نظر نحونا 

 وأصدر  ئيره المهول  ثم شرع يصعد إلينا  فوأ الحاجر  بأسرع ما يمكنه.

 يا إلهي الرحيم. -

 اركضي يا سارة .. بسرعة. -

كان  ببرن نزول ذذا الحاجز. لكن الوركضتتتتتنا  بأقصتتتتتى ستتتتترعة لدينا  محاولي

 أسرع منّا بكثير  فلح  بنا  أو باألحرى  لح  بي أنا.

عضتتتتتنا عن الحاجز الصتتتتتخري  وذوى وانقض علّي. فستتتتتقط  أنا وذو فوأ ب

جاستتتتتم  ببرعلى األرض بمنتهى القوة. وكان آخر ما رأيته  ذو ذلك ال جستتتتتدي

أستتتته فقط  النغرس ذذان ن  لو أحنى ذذا الكائن رفوأ صتتتتدري  بنابيه الطويلي

 وغب  عن الوعي. ردياني قتيال .ألالنابان في صدري  و
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 الشيء الوحيد الذي كن  متأكدا  منه  أنني لن أستيقظ بعد ذلك أبدا .

 لكني استيقظ   ويا لها من مفاجأة!

 فتح  عينيَّ ببطيء  ألجد كل ذرة من جسدي تؤلمني  تؤلمني بشدة.

 تأوذ  من األلم:

 .. أين أنا؟ آااه -

 ذتف  سارة بسرور:

 عادل .. أن  بخير. -

 ثم إنها احتضنتني  فصرخ  من األلم:

 آاااه. -

 أوه .. أنا آسفة .. أنا حقا  آسفة. -

 قل  وأنا أجاذد كي أخفي ألمي:

 ال بأس. -

د   وتفصتتتبستتترعة جنونية صتتتدري يعلو ويهبطبدأ و فجأة  ثم إنني أخذت ألهث

آخر ما التقطته . وجبهتي  ورأي  الدنيا تدور من حولي كاإلعصتتتتتار العرأ من

 : أذناي صياح سارة ودموعها تسيل

 ليساعدني أحد. -

 واختفى كل شيء. .وأظلم  الدنيا في عيني
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أو باألصا أشعة الشم  المنعكسة عليه  –رأي  البدر في السماء  يرسل أشعته 

حب تستتير في الستتماء  موارية  نحوي  وكان الجو باردا   ور با   ورأي  الستت –

 القمر  لتظلم األرض بي  ثم...

 .ثم فتح  عيني  عدت للواقع من جديد

وكتانت  ستتتتتتارة واقفة على باب الخيمة  التي كن  أنا بداخلها  وستتتتتتمعتني وأنا 

 أتأوه  فدلف  للداخل قائلة:

 حمدا  هلل على سالمتك يا عادل. -

 ؟ببروماذا حد،؟ ألم يأكلني ال ا ..أين أن -

 ضحك  بصوت خفيض وقال :

 لقد تم إنقاذك في اللحظة األخيرة. -

وكن  مستتتتتتلٍ  على ظهري فحاول  النهوض جالستتتتتا   لكن ألما  رذيبا  فاجأني  

 فأسرع  سارة تقول لي:

 إياك ان تتحرك .. أن  مصاب بكسور بالغة. -

 كسور؟! -

ل ملم تجبني على الفور  وإنما ذذب  خارج ذذه الخيمة  وعادت بعد لحظات تح

 وقال : بداخلها سائل لزج  بيدذا نصف جو ة ذند 

 اشرب ذذا .. سوف يجعلك تشعر بتحسن كبير. -

  فرفع  رأستتتي قليال  مرتشتتتفا  ما بهذه الجو ة من ستتتائل. فجأة وقربتها من فمي

 قل  باشمئزا  وأنا أبعد وجهي:
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 يعععع .. ذل ذذا ذو  عم حليب جو  الهند؟ -

 باستنكار: قال 

الهند؟! ذذا لي  حليب جو  الهند. ذذا السائل عبارة عن حليب جو   -

خليط من األعشتاب البرية تستتخدم لتسكن األلم. ونصف الجو ة ذذه 

 تُستخدم كوعاء لي  إال.

 لكن ماذا حد،؟ كيف تم إنقاذي؟ وأين أنا امن؟ و.... -

 وضع  سارة سبابتها على فمي قائلة:

امن .. وحين  تنمء شتتشتتشتتش .. ال تتحد، .. ستتوف يجعلك ذذا الدوا -

 تستيقظ .. سأخبرك كل ما تريد معرفته.

 لكني ال أشعر بالنعاس. -

 ظة التي تثاءب  فيها  فضحك  سارة  فاستطردت:قلتها في اللح

 حقا  أنا ال أشعر بالنـ.... -

وتثتاقلت  جفوني وتثتاءبت  من جتديد  وكان ذذا ذو آخر ما شتتتتتتعرت به قبل أن 

 أغرأ في الظالم من جديد.

 كم استمر ذذا الحال.. ال أدري

 أستيقظ  فتناولني سارة ذذا الدواء الغريب  فأنام.

 لكني أتذكر آخر مرة استيقظ  فيها.

* * * 
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 لحوم البشر آكلي (12)

 

مشتتتدود الوثاأ من يدّي وقدمّي  حاول  أن أتحرك دون  أفق  ذذه المرة ألراني

 أدنى جدوى.

 .اذدأ يا عادل .. اذدأ كي تستطع أن تفكر

أقول لنفستي  وكن  أصبر نفسي بهذه الكلمات  وبالفعل رغم الوضع ذكذا كن  

 –ولو قليال   –التذي كنت  فيته  والتذي ال أحستتتتتتد عليه  فقد استتتتتتتطع  أن أذدأ 

إلى فرع ضتتتتتتخم  ورأي  بعض  وقدميَّ  ونظرت حولي  فت ذ بي معلقة من يديَّ 

 األشخاص البدائيين مفتولي العضالت  يدلفون إلى داخل الخيمة.

غاضتتتتتتبين. غاضتتتتتتبين بشتتتتتتدة. وما يرتدونه كان ال يذكر  إ ار من جلود كانوا 

أفصتتتح  على أني ستتتأكون  وانات يستتتترون به عورتهم فقط. نظراتهم إليَّ الحي

 مدعوا  على العشاء  ال كضيف  وإنما وليمة!

وامخر من الخلف    من األمتتام   أحتتدذمتتاتقتتدم اثنتتان منهم  وأمستتتتتتكوا بتتالفرع

كخروف على وشتتتتتتك أن  ون الفرع وأنتتا مقيتتد عليتتهوخرجوا من الخيمتتة  يحمل

 .يشوى

شتتتعوري في ذذه اللحظة ال يصتتتدأ  الرعب. الفزع. الهلع  كلها معاٍن مبستتتطة 

قيود  لكن لما اجتاحني حينها من شتتتتتتعور. حاول  أن أخل  نفستتتتتتي من ذذه ال

 جسدي لم يقو على ذلك.
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وذلعي  آالف  لى العراء حتى رأي  ما  اد فزعيما أن خرجوا بي من الخيمة إ

من ذؤالء البدائيين  آكلي لحوم البشتتر  ذللوا جميعا  لر يتي معل  بهذا الشتتكل  

وكل منهم كان يلع  شتتتتتتدقيه كأنما يتخيل كيف ستتتتتتيكون مذاقي في فمه. وبدأوا 

 أمام ناٍر مشتعلة. يتراقصون بنشوة وجنون.

 ،ووقف  من بينهم عجو  استتتتتتتول  التجاعيد على كامل وجهها  وأخذت تتحد

بلغة غير مفهومة  وذم يهتفون بشتكل منظم بعد كل فقرة تقولها. ثم إنها أشارت 

إلى خيمة أخرى  وصاح  مرة أخرى بمقولة لم أفهمها  ولم أ مئن لها  فخرج 

  ممشوقة القوام  ترتدي سوداء الشعر من ذذه الخيمة رجلين آخرين يجران فتاة

 أو كان فيما مضى أبيضا .سرواال  من الجينز األ رأ  وفوقه قمي  أبيض  

   إنها سارة.عرف  الثياب  وعرف  صاحبتها

الدماء تستيل من فمها ومن مواضتع متفرقة من جسدذا  وكأنما كانوا يعاملونها  

 بعنف ووحشية.

وبدون وعٍي  –كان  تصتتتتتترخ في رعب وذلع. وجدتني أصتتتتتتيا بمنتهى القوة 

 مني:

 سااااااراااة. -

جبارة ستترت فيه  وبدأت عضتتالتي تتحرك  ثم إن جستتدي بدأ ينتفض وكأن قوة

وف  إرادتي في محتاولتة عنيفتة مني لقطع ذتذه الحبتال التي تقيتدني. لكن الحبال 

كان  أمتن مما تصتتتورت  ومع ذلك لم أستتتتتستتتتلم  وإنما ظلل  أحاول  وأحاول 

تسلم  لقدري  وصرخ  سارة بدون جدوى. واقتربوا بي من النار  وأخيرا  است

 :فزعة  

 عاااااادل. -



 عمرو مجدي

 

 24 

 نظرت إليها في يأس وأنا أقول:

 أنا آسف يا سارة. -

 واستعدوا إللقائي في ذذه النار

 ...وحد، آخر شيء كن  أتصوره

* * * 
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 خطة واما (13)

 

بينما أنا في ذذا الموقف الذي ال أحستد عليه  وقد استسلم  لقدري  وأيقن  أني 

 اإل الأ.ملقى  في النار ال محالة  إذ حد، شيء لم أتصور حدوثه على 

. فوضتتعوني على األرض  ير مفهومةالغ افقد صتتاح  العجو  بكلمة من كلماته

وحلوا وثاقي  وحاول  النهوض لكن جستتتتتدي رفض االستتتتتتجابة لعقلي  فظل  

  ريا األرض  أنظر لسارة بكل ضعٍف وذوان.

 ثم قال  العجو  شيئا  ما.

 ام.مال األجسكأنه بطل العالم في ك رجل مفتول العضتالت بشكل مرعب فتقدم 

 :وصرخ  بفزعواقترب من سارة  ورأيتها تنظر إليه في ذلع  

 أنقذني يا عادل.ماذا تريد مني .. ابتعد عني .. عادل ..  -

ضتتغط أستتناني ببعضتتهما بقوة  وبر ت عروأ رقبتي  شتتعرت بغضتتب عارم  

وبقوة ذائلة تجتاحني  نسي  األلم  ونسي  كل شيء في ذذه اللحظة  ولم يشغل 

 في ذذه اللحظة الهائلة إال سارة  وكيف أنقذذا من ذذا الوحش.بالي 

 فصح  بأعلى صوتي:

 ساااااااااااارااااااااة. -
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فتوقف ذؤالء البربريون عن الضتتتتجة والصتتتتراخ  وران على المكان صتتتتم   

وأنا أنهض على  مطب . ونظر إليَّ ذذا الضتتتخم ذا العضتتتالت المفتولة. فقل  له

 :قدميَّ 

 .دعها أيها القذر -

وته يصترخ بصأعلم أنه لم يفهم ما قل   لكنه ربما استتشتعر معناه  ألني وجدته 

صتترخة عالية مدوية  فرددت عليه بصتترخة أعلى منها  كان  صتترختي تشتتبه 

  ئير األسد إلى حٍد كبير.

اتستتتع  أعين الجميع إ اء ذذه الصتتترخة الهائلة  العجو   وأفراد القبيلة  وذاك 

 ها ترمقني بنظرة ذاذلة.الضخم  حتى سارة نفسها وجدت

فسقط  على األرض بعنف   ضربة  قوية جدا   ضتربها ذذا الضخم على رأسها

وبقبضتتته الفوالذية  ذوى على وجهي بلكمة قوية  لكني تفادي    ثم اقترب مني

رت قبضتتتتتي  وبعزم ما أوتي  كل  له لكمة قوية  ذذه اللكمة  ثم أستتتترع  وكوَّ

 وحاول النهوض فلم يقدر على ذلك. أمتار.في فكه  فطار جسده لألمام بضعة 

أكثرذم ذذوال . والذي  اد  ميع ذاذلين لقوة ذذه اللكمة  وكن  أنا نفستتتتتيكان الج

من دذشتي أني وجدتهم يصيحون بنشوة وفرح  ويتراقصون بمنتهى االستمتاع. 

اة على األرض.  لم آبه لذلك وإنما ذذب  نحو سارة الُمسجَّ

 على وشك البكاء: وأناأسها بين ذراعّي  وقل  وجثوت على ركبتي  وحمل  ر

 ردي علي يا سارة. ..سارة .. سارة  -

 فتح  عينيها بتثاقل شديد وقال  بصعوبة:

 عادل .. أن  بخير؟ -

  نعم يا سارة .. أنا بخير .. وأن  أيضا  ستكونين بخير. -
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 وتسلل  دمعة على خدي  فقال :

 لماذا تبكي يا عادل؟ لماذا أرى كل ذذا القل  في عينيك .. -

أنتا أحبتتك .. حبتا  يصتتتتتتل إلى درجتة الجنون .. أرجوِك ال  .. ستتتتتتارة -

 .تتركيني

 فجأة وكأنه درب من الخيال  قال  بمنتهى السالسة:

 أخيرا  قلتها. -

 ثم إنها احتضنتني بقوة كأنها برأت تماما  مما ألمَّ بها.

 :ر من عينيوالدموع تنهماحتضنتها بقوة  ثم نظرت في عينيها قائال  

 أنِ  بخير؟ -

 قال  بمرح:

 بالطبع أنا بخير. -

 لكني رأي  ذذا العمالأ.... -

 كان ذذا تمثيال . -

 سألتها بذذول:

 تمثيل؟!! أنا .. أنا ال أستوعب ذذا .. أليسوا آكلي لحوم بشر؟ -

 ضحك  وقال :

 ذؤالء؟! بالطبع ال. -

 رأسي بدأ يدور .. أنا ال أفهم أي شيء. -
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 قائلة:نهض  وأمسكتني من يدي 

 انهض معي .. أريد أن أعرفك بشخ . -

 من؟ -

 ستتتتتالفة –ستتتتتألتها وأنا أنهض  فجذبتني من ذراعي بقوة  نحو الستتتتتيدة العجو  

 وقال : –الذكر 

 عادل .. أعرفك بـ )واما( ..  عيمة ذذه القبيلة. -

وضتتتتع  الستتتتيدة يدذا على كتفي وحدثتني بكالم كثير لم أفهم منه حرفا  واحدا   

 .برأسي االبتسام  مع انحناءة خفيفةلكني تكلف  

وبتتدأ أبنتتاء القبيلتتة يحيطون بي  وكتتل منهم يبتستتتتتتم ويربتت  على كتفي  كتتأنهم 

 يهنئوني بشيء ما. ثم بدأوا يغنون ويرقصون بمنتهى االستمتاع. قال  سارة:

 ذذا االحتفال على شرفك أن . -

 أنا؟! -

 تعال سأخبرك بكل شيء. -

م بدأت ث الشتتيء عن احتفال ذذه القبيلة  وذذبنا لصتتخرة بعيدة بعضوأخذتني   

 :حديثها قائلة

 إن واما سيدة عظيمة حقا . -

 سارة .. إنني ال أفهم أي شيء. -

 ضحك  وقال :

 أخبرك بكل شيء.س حسنا  .. -
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 وبدأت تق  عليَّ ما حد،...

* * * 
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 تفسير (14)

 

 قال  سارة:

الستتتتيفي على  ببرحين ستتتتقط  من فوأ الحاجز الصتتتتخري  وجثم ال -

أنك ذالك ال محالة  فصتتتتترخ  صتتتتترخة  –أنا  –صتتتتتدرك  توقع  

عالية  وصتدف أن كان بعض أبناء القبيلة يبحثون عن حيوان صغير 

قد شتترد من قطيعهم  فما أن ستتمعوا صتترختي حتى أستترعوا نحوي 

يكاد يفتك بك  فألقوا رماحهم بستتتتترعة نحوه   ببرلنجدتي  فرأوك وال

راعة منقطعة النظير  عدا رمحا  واحدا  أصتتتتتتابه لكنه تفاداذا جميعا  بب

  فزأر من األلم  وكاد ينقض عليهم لوال أن في عينه اليستتتتتترى ففتقها

 رأى أن عددذم كبير ويحملون حرابا  مدببة  فآثر السالمة وفر ذاربا .

 فسألتها:

 وماذا حد، بعد ذلك؟ -

ر ببعض الكلمات غي لرفاقه منك .. وذتف اقترب أحد ذؤالء البدائيين -

وحملك  –الذي تقاتل  معه منذ قليل  –المفهومتة .. فتأتى أضتتتتتتخمهم 

على ظهره  فقلتتت  لهم وأنتتتا ختتتائفتتتة من منظرذم: "دعوه يتتتذذتتتب 

وابتسم وأشار لي بيده أن أذذب معهم   أرجوكم." .. فنظر أحدذم إليَّ 

وعليك ..  .. .. فتذذب  وبي شتتتتتتيء من القل  والخوف على نفستتتتتتي

ير حتى أظلم علينا الليل  ووصتتتتتلنا أخيرا  .. كان  بيوتهم وظللنا نستتتت

عبارة عن خيام .. ذي تلك التي تراذا ذناك .. وما أن وصتتتتتتلنا حتى 

دلفوا بك إلى خيمة  وأشتتتتتتار أحدذم إليَّ بالدخول  فدخل  ف ذ بهم قد 
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أستتتجوك على ستتتجادة من صتتتنعهم ذي عبارة عن جلد حيوان معين  

 تكشف على جراحك.ووقف  أمام رأسك سيدة عجو  

 واما .. ألي  كذلك؟ -

 أومأت برأسها أن نعم  واستطردت:

 تهم بخلع ثيابك....وأمر   -

ما ان قال  ستتتارة ذلك حتى نظرت إلى جستتتدي مستتترعا   وجدت جستتتدي عاٍر 

ملفوفة حول خصتتتتتري  ال  –مثل التي يرتدونها  –من الجلد  تماما  إال من قطعة

 تستر إال عورتي.

 كيف لم ألحظ ذلك؟!

 شديد  فضحك  سارة وقال : بخجلشعرت و

 ال بأس. -

 فسألتها وأنا ال أ ال أشعر بالخجل:

 ذل كن  واقفة حين كانوا.... ؟ -

 وأمسك  عن الكالم  لكنها فهم  ما كن  أرمي إليه فقال :

 كن  مضطرة لذلك .. كي أتأكد أنهم لن يؤذوك. -

   فقال  سارة:احمر وجهي من الخجل

شتتتيء .. وعلى كل حال أشتتتح  بنظري  قل  لك ال بأس .. لم يحد، -

 حين كانوا يجردونك من....
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 وذتف :  وتهلل  أساريري  وصمت   ففهم 

 حقا ؟ -

 أجل بالتأكيد. -

 لكن إن كان ما تقوله صحيا  فلماذا أشعر إنها تكذب علْي.

 تابع  سرد القصة قائلة:

المهم .. بعتد أن جردوك من ثيتابك  ووضتتتتتتعوا على خصتتتتتترك ذذه  -

القطعتة الجلتدية  فحصتتتتتت  واما جستتتتتتدك بطريقة عجيبة  ثم بعد أن 

انته  ذزت رأستتتها في أستتتف متمتمة ببعض الكلمات بلغتهم. وعلى 

الرغم من أني لم أفهم كلمة واحدة مما قال   لكني شتعرت بقل  شديد 

هتتا وبين بعضتتتتتتهم حتتديثتتا  غير عليتتك. فخرجتت  من الخيمتتة  ودار بين

مفهوم  وبعتد أن انتهوا من الكالم  ذذتب بعضتتتتتتهم بعيدا  عن القبيلة  

مبتستتتتتتمتتة في ود  وقتتالتت  بعض  حتى ابتلعهم الظالم  ونظرت إليَّ 

الكلمتات غير المفهومتة بتالنستتتتتتبة لي  لكني أظن أنها كان  تطمئنني 

 عليك. ثم أدخلتني خيمتك وتركتني وانصرف .

شتتم  اليوم التالي حتى خرج  على صتتوت حديث وما أن أشتترق  

لهم أمام الخيمة  فوجدت الذين ذذبوا باألم  قد عادوا  ومعهم بعض 

وضتتتع  كل نوع منها بين صتتتخرتين تها منهم واما وذاألعشتتتاب  أخ

وفرك  كل ذذه األعشتتتاب تماما   حتى ستتتتارت مستتتتاحي   ثم أمرت 

ووضع   –يستتخدمونها كوعاء  –فجيء لها بنصتف ثمرة جو  ذند 

بها بعض ذذه المستتتتاحي  بنستتتتب معينة  ثم جيء لها بستتتتائل أبيض 

وضتتتتتتعتته على ذتذه األعشتتتتتتاب  وأختذت تقلبته جيتدا  حتى امتزج  

المكونتات كلهتا ببعضتتتتتتهتا  فتأعطتني ذتذا الوعتاء بما فيه من خليط  

وقال  لي شيئا   فارتسم  على وجهي أمارات أنني ال أفهم  فأدرك  
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فتأشتتتتتتارت إليتك  ثم أشتتتتتتارت إلى فمهتا  ففهمت  أنها تقول أن ذلتك  

 أ عمك ذذا الخليط بعد أن تستيقظ.

وامتثل  ألمرذا  فبعد عدة ستتتاعات استتتتيقظ  أن  وأخذت تتأوه من 

 األلم  فأعطيتك ذذا الخليط العجيب فسكن ألمك ونم  على الفور.

م ومن يومهتتا وأنتتا أرعتتاك وأعطيتك ذتتذا الخليط حتى وأنتت  نتتائم  وذ

ي ويستتتتتتقونن –اللذيذة جدا   –كانوا يطعمونني بعض األكالت العجيبة 

ميا  .. إلى أن وكتانت  واما تطمئن عليك مرة واحدة يو .. لبنتا   تا جتا  

 .. و رق  على قدمك بضع  رقات بعصاذا دخل  عليك باألم  ..

ثم أمرت أحدذم أن   رقت  على صتتتتتتدرك بيتدذتا  رقتة خفيفة .. ثم

قات بستتتتتبابتها على فقراتك  رق  بضتتتتتع  رو يقلبك على ظهرك ..

. ثم . وذزت رأستتها ذات اليمين والشتتمال في أستتى واضتتا القطنية ..

الطرقات القوية على ذات الفقرات ..  رفع  عصتتتاذا و رق  بعض

. . ليكع ثم نظرت نحوي .. بعينين حزينتين .. فشتتتتتعرت بالقل  أكثر

ت تحتتدثهم .. بعض أبنتاء القبيلتتة وأختتذ   من الخيمتة ونتتادتثم خرجتت  

 وأشتارت نحوي في سياأ الحديث .. وبعد أن انته  .. نظرت إلّي ..

ثم نظرت لهذا الذي أشتتتارت  ونحوك .. أشتتتارت نحو شتتتخ  منهمو

ثم أشتتتتارت نحو  إليه .. فصتتتتعد على بعض الصتتتتخور المنخفضتتتتة ..

عصا  من يديه كل يدفي شخ  آخر فصعد إلى ذذه الصخور يحمل 

ففهم  أنه  .. ما في جانب من فمهويضتتتع كل عصتتتا منه .. صتتتغيرة

ثم ذوى الشتتتخ   .. واألول يقوم بدورك .. الستتتيفي ببريقوم بدور ال

 ثم أت  الستتتتتتيفي .. ببروفوقه ذذا الذي يمثل ال ول على األرض ..األ

  ففر الرجتتتل ببرهم نحو الرمتتتاحمجموعتتتة منهم ومثلوا أنهم يلقون 

 .(ببرالذي يمثل دور ال)

 فقل  لها:

 كأنهم يعيدون تمثيل ما حد،.ذذا عجيب ..  -

 بالضبط. -
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 لكن لماذا؟ -

 فقال :

.. حمل الرجل الضخم الرجل  ببربعد أن فر الرجل الذي يقوم بدور ال -

 ثم وضتتتتتتعوه في خيمتتة .. –تمتتامتتا  كمتتا حملتتك  –التتذي يقوم بتتدورك 

 –فتا الرجل ثم  راحل العالج كلها حتى تلك اللحظة ..ومثلت  واما م

مثل أنه يحاول النهوض فال يستتتتتطيع و .. عينيه –الذي يقوم بدورك 

 ويحاول من جديد دون أي جدوى. ..

 وما معنى ذلك؟ -

 صمت  قليال  ثم قال :

 معناه أنك ستفقد القدرة على الحركة لألبد. -

 يا إلهي .. ذل ظن  أنني سأصاب بالشلل؟! -

 لقد صدأ حدثها يا عادل. -

 فحرك  أصابع يدي وقدمي  ثم قل :

 .بسهولة كما ترينلكني أحرك أ رافي  -

مقيدا   فيفرتبت  أن تقوم لتجتد نفستتتتتتك  ألنهتا رتبت  تمثيليتة أخرى .. -

وتظن أنك وقع  في يد آكلي لحوم بشر  باألغالل إلى جذع شتجرة ..

افك حينها وإحالل نفستتتك من . وإن لم تستتتتطع تحريك أ ر. حقيقيين

 تتناثر من موا ن متفرقة من جستتتتتتدي .. والدماء القيود .. فأظهر أنا

عد ف ن لم تستطع ب أن تشعر بالخوف عليَّ وتحاول أن تنقذني .. عسى

كتل ذتذا أن تتحرك  فيحلوا وثاقك  ويظهر ذذا الضتتتتتتخم  ويمثل أنه 

 يحاول أن...

 أمسك  عن الكالم  فسألتها في حدة:
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 أن ماذا يا سارة؟ -

لم يكن ليقدم على فعل شتتتتيء .. كان يمثل كي تلتهب نار الغيرة فيك   -

ني  وجتك  وحينها تنهض متناستتتيا  ألمك  ومتغلبا  عليه. فهم يظنون أ

 آخر في جعلك تقف على قدميك ف ن لم يفلا ذلك  فلن يفلا أي شتتتتيء

 من جديد .. ولقد نجح  الخطة  وكان نجاحها عظيما .

 قل  في ذذول:

 معقول ذذا؟ -

 ماذا تعني؟ -

 أقصد ذؤالء القوم البدائيون .. معقول أنهم يمتلكون ذذا الذكاء؟ -

 ولم  ال؟ ال تحقرن أحدا  عسى أن يكون خير منك. -

أنا ال أحتقرذم يا ستتتتتارة .. لكن حياتهم البستتتتتيطة ذذه ال توحي بأنهم  -

 يمتلكون ذذه القدرات العالجية والتمثيلية المذذلة.

 ابتسم  سارة وقال :

 يوضع سره في أبسط خلقه. -

 أصب  يا سارة .. يوضع سره في أبسط خلقه. -

* * * 
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 ..! البطوادي  (15)

 

استتتتيقظ  في صتتتباح اليوم التالي مفعما  بالنشتتتا  والحيوية  وقدم  ستتتارة إلى 

 ما دم  بخير. باألم  حيث كان  قد رفض  المبي  فيها –خيمتي 

 صباح الخير يا عادل. -

 أجبتها وأنا أتمطى:

 صباح الخير يا سارة. -

 ذل نم  جيدا  باألم ؟ -

 نم  كأني قتيل. -

يمة فتى صغير  ال يتجاو  العاشرة من عمره  وبينما نحن نتحد،  دلف إلى الخ

ل لكنه لم يخ ذو ابتستتامة رائعة  وكان أبيض اللون أشتتقر الشتتعر  جميل الُمحيا 

لش".  من عيب كبير  أو كما نقول في مصر "الحلو ما يِْكم 

 أنه كان عاٍر تماما  من أي ثياب!  عيبه

 تفاجأت لر يتهو  كان يحمل بين يديه وعاءين مصتتنوعين من ثمار جو  الهندو

يدلف على خيمتنا بهذا الشتكل  في حين ابتستم  له ستارة  ومسح  على رأسه 

 .وحنان في ِدعة

ونظرت وضع ذذا الصبي الوعاءين أمامنا  وحيانا ب ماءة من رأسه وانصرف  

 فقال :واحد  بحرفدون التفوه  لسارة بعينين متسائلتين
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 ذذا ذو  عام الفطور. -

 عنه. لي  ذذا ما أود السؤال -

 عم  تسأل إذا ؟ -

 ما ذذا الصبي ال... المجرد من الثياب؟ -

 آه .. إنه واشو .. الصبي المكلف ب حضار الطعام لنا كل يوم. -

 –الرجال ذنا يلفون مئزرا   كل واحد من ؟ رأي  أنلم  ذو عتاٍر تمتاما   -

ه  مصتتتتتتنوع من جلد الحيوانات حول خصتتتتتتر –كهتذا التذي أرتتديته 

ت جلد ليوارين ما فوأ الصتتتتدر  إلى ما والنستتتتاء يلفون قطعة من ذا

 دون الركبة بقليل.

 ذذا بالنسبة للرجال والنساء  أما األ فال ذنا فال يرتدون أي شيء. -

 فقل  لها:

 –جذب انتباذي أيضا  أنه أبيض البشرة بينما كل رجال ونساء القبيلة  -

 من ذوي البشرة السمراء. –كما رأي  

لشتتتتتم   حتى إذا بلغوا الستتتتتن األ فال ذنا مدللون  محجوبون عن ا -

كبارا   ستروا عورتهم  وخرجوا يقومون بأعمال  فيها التي يصبحون

الكبار الشتتاقة  فتلفا الشتتم  أجستتادذم  ويتحور لونهم األصتتلي إلى 

 األسود.

 ذكذا إذا . -

 فقال  سارة:

 يجب أن نأكل.ال تهدر المزيد من الوق    .. ذيا -

أخضر متماسك القوام  قل  بشيء من  نظرت في الطبقين ف ذ بهما سائل ذالمي

 االشمئزا :
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 ما ذذا الشيء؟ -

 أعلم أن شكله مقرف بعض الشيء .. لكن  عمه جيد جدا . -

 قل  في نفور وأنا أبعد ذذا الطب  عني:

 أنا لن آكل ذذا الشيء المقز . -

 جربه أوال  قبل أن تحكم عليه .. كما أنك لن تحصتتتتتل على  عام آخر -

 ذذا اليوم. غيره

 سارة.... لكن يا -

 ذيا .. على األقل جربه فقط. -

 ووضع  يدذا في  بقها  وأخذت حفنة من الطعام براحتها وتناولتها قائلة:

 أقسم أنه لذيذ. -

استتستلم  أخيرا   وقررت أن أجرب ذذا الشتيء  وعلى مضض  وضع  يدي 

في  بقي وأخذت حفنة من ذذا الشيء  ترددت قليال  لكن وضعتها في فمي مرة 

 واحدة.

 ائع.ر مذاقهاقع   عمها البشع قبل أن تصل إلى لساني  لكني تفاجأت بأن تو

 إنها لذيذة حقا . -

 ابتسم  سارة قائلة:

 لقد قل  لك. -

الفارغين  فما أن رآذا  ن أنهينتا  عتامنا  خرج  ستتتتتتارة تحمل الطبقيند أثم بعت

واشتتو حتى ذرع إليها وأخذ منها الطبقين  وعاد بعد قليل يحمل وعاءين آخرين 

 هما سائل أبيض مألوف الشكل.ب
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 ذل ذذا... ؟ -

  ا ج. .. حليب نعم .. إنه حليب -

 وتناول  وعائي  وارتشتتتتف  منه رشتتتتفة كبيرة  ثم أ حته عن فمي  وقد رستتتتم

 .فضحك  سارة وذي تنظر إليْ  شاربا  أبيضا  وذميا   الحليب فوأ فمي

 قل  بسعادة:

 أبقار؟يا سالم .. ذذا الحليب لذيذ جدا  .. أذو حليب  -

 ورح  أرتشف منه رشفة أخرى فقال  سارة:

 ال .. لي  حليب أبقار. -

 جاموس؟ -

 ال. -

 إبل .. غنم؟ -

أيضتتتتتا  الجواب ذو ال .. ولو مكث  أبد الدذر تخمن ما وصتتتتتل  إلى  -

 الجواب الصحيا.

 سألتها بترقب:

 ؟سارة .. ما ذو مصدر ذذا الحليب -

 صمت  قليال  .. ثم دن  برأسها مني وقال :

 مامو،. -

   باستنكار:قل

 من المزاح يا سارة  وأخبريني باهلل عليك الحقيقة. دعكمامو،؟!!  -
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 ضحك  قائلة:

 علم  أنك لن تصدأ. -

 مزاحك صار سخيفا . -

 أقسم لك يا عادل أن ذذه ذي الحقيقة. -

 :قل  بسخرية

 آه .. صحيا .. وما تناولناه في الفطور ذو مخ ديناصور! -

  قال أنهينا ما بالوعاءين من حليب ابتستتتتم  ستتتتارة دون أن تجادلني  وبعد أن 

 سارة:

 سأذذب ألحضر لك ثيابك .. إنها لدى واما. -

 وخرج  سارة لبعض الوق   ثم عادت خاوية اليدين  فسألتها:

 أين ثيابي؟ -

 إنها عند واما. -

 ولم  لم تحضيرذا؟ -

حين أشتترت إلى واما أن تحضتتر لي الثياب .. أخذت تحدثني بكلمات  -

أفهم منها حرفا  واحدا  .. وفي النهاية رفضتت  أن من لغتهم الغريبة لم 

 تعطيني الثياب.

لكني أشتتتعر باإلحراج الشتتتتديد من بقائي بهذا اإل ار .. أنا شتتتتبه عاٍر  -

 تقريبا .

ال داعي لشتعورك باإلحراج  كل رجال القبيلة يلفون إ ارا  مثل الذي  -

 ترتديه تماما .

اج منِك أنِ  يا أنا لستتتتت  أشتتتتتعر باإلحراج منهم .. أنا أشتتتتتعر باإلحر -

 سارة.
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 ضحك  سارة وقال :

 ال .. ال بأس. -

 أمسكتني سارة من معصمي وقال : ثم إنها

 تعال معي. -

 إلى أين؟ -

 سآخذك في جولة داخل القبيلة. -

ومتا أن خرجنتتا من الخيمتة  حتى رأيتت  النستتتتتتاء يحملن الكثير من الحشتتتتتتائش 

 .الجنوب الخضراء على ر وسهن ويسرن نحو

 إلى أين يذذبن؟ -

 :ني  سارة فأجابتسألْ 

 إل عام الطيور. -

 وأي نوع من الطيور يربُّون؟ -

 لم تجبني مباشرة  وإنما قال :

 تعال .. سأريك. -

 .وسرنا خلفهم حتى وصلنا إلى ربوٍة عالية

بدأن جميعا  يلقين منها ما يحملن من حشائش  فهوت الحشائش في واٍد مغل  من 

 وذي...الجانبين  نحو الطيور الالئي يربينها أال 

 بط؟!! يربون البط؟! -
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 ضحك  سارة وقال :

 ذل توقع  ذلك؟ -

 :ل قف

 إنهم مثلنا تماما  .. يربون ما نربي في بيوتنا. -

 أتظن ذلك حقا ؟ -

 .تفعل .. إنهم يربون البط .. وكذلك أمهاتنا شك بال -

 في النزول عن تلك الربوة نحو الوادي قائلة: شرع   سارة

 تعال. -

 إلى أين؟ -

ل   وكن  أستتب  منها في الوصتتوشتتغولة بالنزول. وتبعتهاكان  ملم تجبني  فقد 

 .إلى األرض  أرض الوادي..

 ..! وادي البط

الوادي  أمستتتتتكتني من لم تستتتتتتغرأ وق   ويل حتى كان  بجواري داخل ذذا 

 حتى وصلنا إلى حيث بطة بيضاء جميلة الشكل. معصمي وسرنا

 ذتف  مبهورا :

 عقول؟واااااااو .. يا إلهي .. ذل ذذا م -

 ذل ما  ل  تصر على أنهم يربون ما تربيه النساء في و ننا؟ -

واحد  فقد كن  مأخوذا  بما  بحرفذز ت رأستتي لليمين واليستتار دون أن أتلفظ 

  لكنها كان  اللون بيضتتتتتتاء الريش  ذات منقار أصتتتتتتفر رأيت . لقتد كتان  بطة
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ضتتتتتتخمة بحجم الجمل  أو ربما  أضتتتتتتخم من أي بطتة رأيتهتا في حياتي  كان 

 .أضخم

نتت  نظرة  بلهتتاء  ثم أد –بعينيهتتا التتدائريتين  –رأتنتتا البطتتة  فظلتت  تنظر إلينتتا 

ن  أنها فظن فمها  البطة رأسها منا  فشعرت بالقل  يطرأ باب قلبي  فتح  ذذه

 صتتتتتدر عنها ذذا الصتتتتتتوتستتتتتتحاول التهامنا  لكنها لم تفعل  بل فتح  فمها لي

 :المضحك

 اك"."واك و

لم تكن مخيفة على اإل الأ  بل كان  وديعة مستتالمة  فظلل  أضتتحك وأركض 

 كطفل صغير أخذه والده إلى حديقة الحيوان للمرة األولى.مبهورا  في المكان 

ستتتتتترعتان متا رأيت  بطتة ثتانيتة  وثتالثتة  ورابعتة  ورأي  بطة تستتتتتتير وخلفها 

اعم  وكان حجم ذات اللون الذذبي  والملم  الزغبي الن صتتتيصتتتانها الصتتتغيرة

 .الضخم الصوص الواحد يقارب حجم الخروف

  وأخذت أقفز في الهواء كأني فقدت عقلي من أخذت أضتتحك بنشتتوة واستتتمتاع

 خلفي ارتطم  بشتتتتتتيءما أنا أقفز وأدور  إذ  ل  قدمي فنيفر  الستتتتتتعتادة  وب

 أبيض الريش.

 :كان  بطة  ظن  أني ألعب معها  فركض  خلفي  وذي تصدر صوتها المميز

 "واك واك".

 فركض  أمامها وأنا أصيا:

 النجدة .. ساعدوني .. ال أريد أن تكون نهاية على يد بطة! -

لذا كان  مضتتتتتتحكة   –على الرغم مني  –كنت  ختائفتا  بح   لكن نبرتي كتان  

 . فقل  لها:سارة تضحك باستمتاع شديد بالور ة التي أقحم  نفسي بها
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 ذل ذذا وق  الضحك؟ البطة تكاد تقتلني. -

 ضحك  من جديد قائلة:

 شكلك مضحك وأن  تقول ذذا. -

 فقل  لها:

 ذل ذذا ذو الوق  المناسب في رأيك؟ -

 تضحك. ما  ال و

 فجأة أمسكتني البطة بمنقارذا من اإل ار الذي ألف به خصري..

 ذاي .. اتركي ذذا الشيء من فمك .. قد تكشفين المستور.  -

 وسارة تضحك.

فتمستتتْك  ب  اري بقوة حتى ال يُف ك. وأنشتتتأت  ورفعتني البطة ألعلى في الهواء.

 أقول:

 ذذا ال يجو  يا مدام. -

 وسارة تضحك.

وأنا بداخله  –أخذت البطة تهز رأستتها لليمين واليستتار بستترعة  وما ال اإل ار 

  حتى إذا متا انتهتت  من ذز ا  فكنت  أذتز أنتتا أيضتتتتتتا  في الهواء بقوةفي فمهتت –

ني أ لحظتها شعرتع  يدي على فمي  والغثيان  فوضب –أنا  – ترأسها  شعرْ 

أكاد أستتتقط من اإل ار  فلفف  يدي حول خصتتتري ممستتتكا  باإل ار بكل قوة من 

 جديد. قل  وكأني أحد، اإل ار:
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 .يا صديقي أرجوك تماسك قليال   -

 وسارة ال تزال تضحك.

 في الهواء  وذتف : –في فم البطة  –ثم نظرت لسارة وأنا معل  

 .وأديري وجهك في االتجاه امخر  توقفي عن الضحك عليَّ  -

 لماذا؟ -

 أشعر أن اإل ار لن يتحمل. -

. ويبدو أن البطة قد اكتف  بهذا حتى دمع  عيناذا فضتحك  سارة ضحكا  شديدا  

 وأنا أصرخ: –من أعلى  –العقاب  فترك  اإل ار من منقارذا  فسقط  

 آاااااه. -

 وذوي  على وجهي.

 :لها في سخرية ئال  تركتنا البطة ومش   رفع  رأسي قا وحين

 شكرا  على الرحلة. -

وأقبل  سارة نحوي وذي تضحك  ومدت يدذا لي كي تساعدني على النهوض  

 فقل  لها:

..  ابتعدي عني .. ال أريد مستتتتاعدة منك .. أقول لِك أنقذيني يا ستتتتارة -

 فتتركيني معلقا  بين السماء واألرض ذكذا! أنقذيني يا سارة ..

 :قال  وذي ال تزال تضحك
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لم أكن أستتطيع أن أتوقف عن الضحك .. لم أكن أعلم أنا آستفة حقا  ..  -

 بأنك خفيف الظل ذكذا.

 وأمسك  بيدذا وأنا أنهض متأوذا  من األلم:

 آاااه يا ظهري. -

 ثم نظرت إليها قائال :

 أنِ  سعيدة امن؟ -

 ضحك  وقال :

 تعال. -

 إلى أين؟ -

 سنخرج من ذنا .. أريد أن أريك شيئا . -

 مضحكة:قل  بلهجة 

 شيء آخر؟! ال .. أنا ال أريد ر ية أي شيء اليوم .. سأظل ذنا. -

 حسنا  .. ذناك ذكر بط قادم نحوك. -

 ذا .. محاولة جيدة.  ذا -

 ال .. حقا  .. انظر خلفك. -

فنظرت وأنتتا غير مصتتتتتتتدأ لمتتا تقول  لكني تفتتاجتتأت بتتذكر بط يركض نحوي 

حك  سارة  وذي مسترعا   ففزع  إلى الصتخور متستلقا  إياذا في سترعة. وض

 تتبعني نحو األعلى.

الخروج من الوادي أمرا  عستتيرا   فقد وجدنا بعض الصتتخور المتراصتتة لم يكن 

ج.ذيئة على ذيئة قريبة من  ر    الد 
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 القطيع (16)

 

 خرجنا من وادي البط  وجذبتني سارة من معصمي خلفها  وأنا أسألها:

 إلى أين؟ -

 صبرا  يا عادل. -

 جبل ذائل  فقل  لها:وخالل دقائ  كنا واقفين أمام 

 إياِك أن تطلبي مني أن أصعد ذذا الجبل. -

 ضحك  وقال :

 ال تقل  .. لي  ذناك داع للمزيد من الصعود. -

 إذا  لماذا أتينا إلى ذنا؟ -

 قل  لك اصبر. -

جلستتت  ستتتارة تنتظر بشتتتغف قدوم شتتتيء ما  ثم دعتني وعلى صتتتخرة قريبة  

ننتظر  وبعد عدة دقائ  شتتتتتعرت للجلوس بجوارذا  فجلستتتتت  وأنا ال أفهم ماذا 

 بالملل  فقل  لها:

 ذل لي أن أفهم ما .... -

ت عبارتي قائلة:  بتر 
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 ششششش .. إنه قادم. -

 من؟ -

 القطيع. -

 تساءل :

 القطيع؟! أي قطيع. -

لم أكد أتم الستتتؤال  حتى ستتتمع  صتتتوتا  أفزعني. كان صتتتوت أقدام ثقيلة تدب. 

 .األرض أكثر..األرض تهتز. يزداد صوت األقدام اقترابا . تهتز 

 .وأكثر..

ومن خلف الجبتل  ظهر أول حيوان في ذذا القطيع. اتستتتتتتع  عيناي ذذوال . ما 

 ذذا؟ قل  وعلى وجهي امارات الدذشة:

 ذل ذذا .. مامو،؟! -

وظلوا   تبع ذتتذا المخلوأ واحتتد آخرو  كتتان أحتتد أفراد القبيلتتة يمتطي ظهره

قل    ففرد من أفراد القبيلة وفوأ كتل متامو،  يتقتدمون من خلف الجبتل تبتاعتا  

 لسارة وأنا أرى ذذا المشهد بأم عيني:

حين أخبرتني أن ما شربناه ذو  يا إلهي .. إذا  أن  لم تكوني تستخرين -

 حليب المامو،؟

 ابتسم  سارة وقال  لي:

ك سيفي األنياب على وش ببرذل تتذكر ذذا الفيل الصغير الذي كان ال -

. . ن واحدا  من ذذه المخلوقات العمالقةلم يكن فيال  .. بل كا افتراسه؟

 ذا ذو ذناك.
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ونظرت حيث أشتارت فرأي  المامو، الصغير يقفز ويلهو حول األقدام الخلفية 

 ألمه.

 لكن األفيال .. أعني .. الحليب... -

أفهم متا تعني يتا عتادل .. تريد القول أن البشتتتتتتر ال يشتتتتتتربون حليب  -

 األفيال.

 تماما . -

لكن ذنتاك نقطتتان ذتامتتان عليتك أن تتأختذذما بعين االعتبار .. أوال :  -

ذؤالء األشتتتخاص لديهم عادات مختلفة تماما  عن العادات المتبعة في 

 عالمنا .. ثانيا: أن ذذا لي  فيل .. ذذا مامو،!

 الشتتتتتخ  ولفه حول خصتتتتتروفجأة توقف القطيع  ورفع كل مامو، خر ومه 

قدمّي ألنني توقع  شيئا  سيئا  على وشك الحدو،. الذي يمتطيه. غاص قلبي بين 

على  لكن توقعي لم يكن صتتتتتتحيحتتا  ذتتذه المرة  فقتتد كتتان المتتامو، يُنزل راكبتته

 .األرض بهذه الطريقة

وأ مثل نفير الب ت الفيل  بل كانمع  صوت ذذا المخلوأ  ولم يكن مثل صوس

ادعى أنه عالم   وال تصتتتتتتدقوا أحدا  يقول لكم غير ذلك  حتى ولو إلى حٍد كبير.

 ف ن تمسك برأيه فاسألوه: ذل سمع  صوت المامو، من قبل؟

 د امتطاء ظهر مامو،؟ذل تو -

 فاجأتني سارة بهذا السؤال بينما كن  أتأمل ذذه المخلوقات البديعة  فقل  لها:

 عفوا ؟ ماذا قلتي؟ -

 ذل تود امتطاء ظهر مامو،؟ -

 ضحك  وقل  لها:



 عمرو مجدي

 

 31 

 أن  مجنونة. -

 وقال :أمسكتني من معصمي 

 تعال. -

وجذبتني نحو شتتتتخ  يقف أمام مامو،  ولم تتكلم وإنما أشتتتتارت إليه أنها تود 

ركوب المامو،  فابتستتتتتتم بود وأفستتتتتتا لها المجال  فتقدم  وذي تجذبني معها 

 ووقفنا أمام ذذا الكائن الرائع  ولم يتوقف قلبي عن الخفقان بسرعة مطردة.

د   فممامو، و رق  عليها ثال، مراتوقف  سارة أمام القدم اليمنى األمامية لل

  ورفعها فوأ ظهره. فهتف  لي ستتتتتارة من صتتتتترذاالمامو، خر ومه حول خ

 فوأ المامو،:

ا رأ بقبضتتتتتتتتك فوأ ستتتتتتاأ المامو، األمامية اليمنى  كما رأيتني  -

 أفعل.

فتتاقتربتت  من المتتامو، المجتتاور  وأنتتا أرتجف من الخوف  ثم  رقتت  ثال، 

 امو،  فهتف  سارة: رقات خفيفة  فلم يتحرك الم

 بقوة أكبر .. ذيا ال تخف. -

وبعد لحظة من التردد  استتجمع  شجاعتي  و رق  بقوة فوأ ساأ المامو،  

فمتتد خر ومتته ولفتته حول خصتتتتتتري  في حين أغمضتتتتتتت  عينّي خوفتتا  من أن 

يستتحقني. فرفعني فوأ ظهره وأنا ال أ ال مغمضتتا  عيني بقوة  وستتمع  ستتارة 

 تقول:

 الشجاع.افتا عينيك أيها  -



 المغامرة الضائعة

 

 31 

  ولما فتح  عيني  ورأي  أني فوأ ظهر مامو، اتستتتتع  عيناي من الدذشتتتتة

وفي ذات اللحظة ارتستتتتتم  ابتستتتتتامة واستتتتتعة على وجهي  وصتتتتتح  بمنتهى 

 السذاجة:

 أنا أمتطي مامو، .. أنا أمتطي مامو،. -

 قال  سارة وذي تضحك علي:

 ودعك من ذذه البالذة. اذدأ قليال  .. -

 ثم استطردت وذي تمسا على جانب أذن المامو، الخاص بها:

 امسا على جانب أذن المامو، اليمنى. -

 لماذا؟ -

قلتهتتا وأنتتا أفعتتل متتا  لبتتته مني  فتحرك المتتامو، فجتتأة لألمتتام  فهبتت  الموقف 

قليال   لكني ستترعان ما استتتعدت توا ني  وستتار المامو، الذي أمتطيه  بجوار 

 الذي تمتطيه سارة.

 :وسألتها

 ماذا كان ليحد، لو أنني مسح  على جانب األذن األخرى للمامو،؟ -

 ضحك  وقال :

 ال تريد أن تعرف... صدقني  -

 فشعرت ببعض القل   لكني غيرت مجرى الحديث قائال :
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إذا عدنا لديارنا .. ذل ستتتتيصتتتتدقنا أحد إن أخبرناذم أننا امتطينا ظهر  -

 مامو،؟

* * * 
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 رحيل عن القبيلة (17)

 

نا أذلوذا باحتفال عظيم  بعد عدة أيام بنا   حيث رقصنا وشرتركنا القبيلة  وودع 

. وأكثر شتتخ  ترك بنا انطباع مذذال  من أبناء القبيلة ذي واما  حليب المامو،

 السيدة الحكيمة  التي تتزعم ذؤالء القوم.

ل قب وستتتترنا أنا وستتتتارة نهتدي بأول شتتتتعاع للشتتتتم  من اليوم التالي لالحتفال.

أحضتتتتتترت واما لي مفاجأة  إنها ثيابي. وكن  قد بدأت أعتاد رحيلنتا مبتاشتتتتتترة 

 اإل ار الصغير حول خصري.

 وال الطري  كن  انا وسارة نتجاذب أ راف الحديث  وكان  ذي أول من بدأ 

 بالكالم قائلة :

 لن أنسى ذؤالء القوم الرائعون أبدا  ما حيي . -

 فقل  لها:

 ثمانون درجة.لقد غيروا نظرتي عن القبائل البدائية مائة و -

من غير الجتتائز أن نقول عليهم أنهم  أظن أنتته بعتتد كتتل متتا رأينتتاه .. -

اء لم أتعلمها في المدارس يبدائيون .. لقد تعلم  منهم كثيرا  من األشتتتت

 .. حقا  إنهم أشخاص أذكياء....

 خاصة واما .. تلك العجو  الرائعة. -

 :سألتهاوبعد فترة من المسير والحديث غير الُمجدي 

 من معاشرتك لهذه القبيلة؟ يا سارة ثر ما تعلمتيهما أك -
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 فكرت قليال  ثم قال :

يا ذي أجمل حياة .. وأن   الحياة البستتتتيطةأكثر شتتتتيء تعلمته ذو أن  -

 ؟ا أذم ما تعلمته من معاشرتك لهم.. معادل 

العلم والحكمة ذما أستتتتتتاس الستتتتتتيادة والزعامة .. لقد لقتد تعلمت  أن  -

 عيمتتة على ذؤالء القوم  –لبنتتاء العجو  واذيتتة ا –صتتتتتتتارت وامتتا 

 األشداء مفتولي العضالت بحكمتها وعلمها ورجاحة عقلها.

 بالمناسبة .. إلى أين نحن ذاذبون؟ .. أصب  يا عادل -

ال أعرف يا ستتتتتتارة .. أظننا ستتتتتتنحاول البحث عن وستتتتتتيلة نعود بها  -

 لديارنا.

 ولكن... -

   عن الكالم فجأة  فقل  لها:أمسك  

 األمر؟ولكن ماذا؟ ما  -

 ال شيء. -

 وبعد فترة من الصم  قال :

 عادل .. ذل أن  متأكد من أنك تريد العودة إلى المنزل. -

 ذذه كان  رغبتك أن  يا سارة. -

 خفض  رأسها وقال  في خفوت:

 نعم .. صحيا. -

 ثم نظرت إليَّ مستطردة:

 لكن إن كن  تريد البقاء..... -

 وصمت  فقل  لها:
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ني الجزيرة  وأتعل  بها .. لك بصتتتتتتراحتة ال أعرف .. لقد بدأت أحب -

وأريتتد ر يتهمتتا واال مئنتتان  في ذات الوقتت  اشتتتتتتتقتت  ألمي وأبي ..

 عليهما.

 قال  بخفوت:

حستتنا  .. ستتوف نرحل .. لكن علينا أن نصتتنع وستتيلة للخروج من ذنا  -

 .. فأنا ال أظن أن ذناك أي صلة لهذه الجزيرة بالعالم الخارجي.

 م؟ما الذي دفعِك على قول ذذا الكال -

وببر سيفي األنياب .. حيوانات يظن الجميع  انظر حولك .. مامو، .. -

يأتي  –أيا  كان  جنستتيته  – أنها منقرضتتة .. ولو كان أحد من البشتتر

ن ذتتذه الحيوانتتات لم تنقرض بعتتد لهتتذه الجزيرة ألخبر العتتالم أجمع أ

 بشكل نهائي.

 ما رأيِك أن نعود لفكرة صنع قارب من أشجار الخيزران؟ -

 أدري يا عادل .. ال أظن أنها فكرة سديدة.ال  -

 ولم  ال؟ -

 أظن أن بمقدورنا صتتتتنع ذذا القارب .. ألكثر من ستتتتبب .. أوال  .. ال -

فصتتنعه لي  ستتهال  كما تعلم .. حتى لو استتتطعنا صتتنعه  فمن أدراك 

أنه ستتيوصتتلنا إلى بر األمان ؟.. أعني .. ال نعلم كم تبعد المستتافة بين 

 ب جزيرة أو شا ئ له عالقة ببقية العالم.ذذه الجزيرة وبين أقر

 قل  لها:

 ربما تكون على مسافة قريبة. -

 فقال :

 وربما ال. -

 ظنن  انِك أكثر تفا ال  مني يا سارة. -

..  طالمحيربمتا .. ولكن التفا ل لن ينفعنا إذا ما غرأ مركبنا في قاع  -

 نحن ذكذا نضّحي بأرواحنا.

 فسألتها:
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 والعمل؟ -

 علينا أن نرضى بوجودنا ذنا و....ربما ال أدري ..  -

ية:  وقبل أن تكمل  قل  لها بشيء من الجدِّ

 اقتراح مرفوض. -

 ثم قل  لها مستنكرا  رغبتها:

وأحبب  البقاء بهذا الشتتتتتتكل .. أنا  فجأة .. ال أدري كيف غيرت رأيك -

أنتتام وأستتتتتتتيقظ أحلم بتتاليوم التتذي أعود فيتته لو ني .. ألمي وأبي .. 

 العادية. ألصدقائي .. ولحياتي

وأصتتدقائك .. لكني أقول إن لم نستتتطع  أعلم مدى اشتتتياقك لوالديك .. -

 صنع القارب فيمكننا أن....

 ثارت ثائرتي وأنا أقا عها بحدة:

 اسمعيني أيتها الفتاة المخبولة... -

 اتسع  عيناذا وقال  في ذذول:

 مخبولة؟ أنا؟! -

 فأردف  كأني لم أسمعها:

 .. وتسيرينه كما تريدين...أنا لس  عبدا  لديك تمتلكينه  -

 ؟!يا عادل أنا -

تتتارة تكونين بخير .. وتتتارة يجن جنونتتك .. تتتارة تريتتدين التتذذتتاب ..  -

وتتارة تؤثرين البقتاء .. كتل ذذا بال ستتتتتتبب واحد مقنع .. لكن تعلمين 

 أمرا  .. أظنني أنني أعلم السبب وراء ذلك .. وذو أنك مخبولة.

 تملك الغيظ منها وقال :

 ألنني غيرت رأيي بال سبب. نا مخبولةمعك ح  .. أ -
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 :وأردف  ومض  عني بضع خطوات  ثم التفت  إليَّ 

لديَّ ستتتبب  ألن..  .. أنا لستتت  مخبولة .. بل أن  ذو األحم  ولعلمك -

 .. لكنه لم يعد مهما  امن. لرغبتي في البقاء مقنع جدا  

 وتركتني وانصرف ...

* * * 
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 خصام (18)

 

فما دار بيننا كان مجرد نقار وإن كان حادا  بعض  ال أدري ما الذي أغضتتتتتتبها.

أن أصتتتتالحها  فذذب  إليها وكان  تستتتتند  عليَّ  لكن شتتتتيئا  بداخلي ألاَّ  الشتتتتيء.

 لم تعل  بكلمة  فسألتها:ف أمامها فظهرذا إلى إحدى األشجار. ورأتني أق

 ما الذي أغضبِك مني؟ -

 كان  إجابتها الوحيدة أن أشاح  بنظرذا عني  فأردف :

 رغم أني ال أعلم سبب غضبك  إال أنني آسف. -

 قال  في ال مباالة صريحة:

 .أنا ال أذتم بك وال بأسفك السخيف -

 إذا  ماذا علّي أن أفعل كي أ يا عنك ذذا الوجه الكئيب؟ -

 أجابتني وذي تنهض وتبتعد عني:

 لي  عليك أن تفعل أي شيء. -

 ها الجافة ذذه جعلتني اناأنا حقا  لم أرذا غاضتبة بهذا الشكل من قبل  لكن  ريقت

 نا ال أراني مخطئا .أتجنب الحديث معها  ففي النهاية أأيضا  أغضب منها  و

 بعد ساعة تقريبا   عادت وقال  لي بجفاء:

 ذذه الجزيرة مع شخ  مثلك ال أريد البقاء في .. ذيا بنا نصنع قاربا   -

 أكثر من ذذا.
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د لها الصتتتتتاع صتتتتتاعين  نزل  كلماتها على أذناي كالصتتتتتواع   فقررت أن أر

 فقل :

 وأنا أيضا  ال أ ي  الوجود معك أكثر من ذلك .. أن  فتاة مغرورة. -

متا أن ستتتتتتمعت  ذتذا الكالم  حتى اتستتتتتتعت  عينتاذتا للحظة  كأنها لم تتوقع ذذه 

اإلجابة  ثم ضغط  أسنانها ببعضها من فر  الغيظ  وسارت مبتعدة عني وذي 

 تغمغم بكلمات لم أفهمها.

عملنا على قطع أخشتتاب الخيزران  وربطها مع بعضتتها عن  ري  ولعدة أيام  

 الحبال الطبيعية الخضراء التي تتدلى من األشجار.

كنا نفعل ذلك في صتم   وكثيرا  ما كان  أمارات الغضتب ترتسم على وجيهينا 

 نحن اإلثنين.

وأخيرا   وبعد عمل تستتعة أيام متواصتتلة انتهينا من صتتنع ستتطا القارب  لكن لم 

كيف نصتتتنع له شتتتراع  ربما لو تحدثنا معا  في ذذه المستتتألة لعلمنا كيفية  نعرف

 صنع واحد. لكن ذذا لم يحد،.

 ظللنا نبحث عما يصلا ليكون شراعا  دون جدوى. وأليام أخر 

 ما العمل امن؟

 ماذا لو لم نجد ما يصلا ليكون شراعا ؟

 إلى متى سيدوم ذذا الخصام؟

 حياتنا؟ ذل سنمكث ذنا  وال ما تبقى من

   لكن بال جدوى.كان بالي مشغول دائما  في البحث عن إجابات لهذه األسئلة

أخيرا  قررت أن أتنا ل أنا وأبدأ الحديث معها  وكان ذلك لحظة غروب شتتتم  

أحد األيام. فذذب  إليها وكان  منهمكة في التفكير في شتتتتتتيء ما  وما ان رأتني 

أثار شيئا  مزعجا  في نفسي  إال  حتى أشاح  بنظرذا عني بجفاء. ورغم ان ذلك
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أن رغبتي في إنهتاء ذذا الخصتتتتتتام الغير مبرر  غ  على االنزعاج الذي كن  

 أشعر به. فاقترب  منها  وسألتها بنبرة حادة:

 ذل لي أن أعرف لم  أن  غاضبة مني؟ -

 اغرب عن وجهي .. ال أريد ر يتك. -

 لن أذذب حتى أعلم ما الذي غيرك ذكذا؟ -

 :با دراء وقال نظرت إليَّ 

 لكنك متلبد اإلحساس .. لن تفهم حتى ولو أخبرتك. -

كتدت أن أذوي براحتة يتدي على وجهها من فر  انفعالي  لكني ال أعرف كيف 

 أحجم  عن ذلك  وقل  لها:

إن أردنا الخروج من ذذه الجزيرة .. فعلينا أن نفكر ستتتتتتويا  في كيفية  -

 عمل شراع لهذا القارب.

أفعل أي شتتتيء .. فقط للتخل  من صتتتحبتك  موافقة .. ومستتتتعدة أن -

 ذذه.

 وسرنا معا   نتجول في أنحاء الجزيرة  بحثا  عما يصلا شراعا  لقاربنا الصغير.

 توقْف  فجأة وقل :

 لحظة واحدة. -

 فسألتني بجفاء:

 ما األمر؟ -

 كيف لم ألحظ ذذا من البداية. -

 تلحظ ماذا؟ -

 ذيا .. علينا ان نعود إلى القبيلة حاال . -

 ولكن لماذا؟نعود؟!  -

 .قطعة الجلد التي يلفونها حول خصرذم لستر عوراتهم -
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 قال :

 ال أفهم. -

تصتتتتتلا  –ذي  ي كائنرغم أني ال عرف أل –فبدأت أشتتتتترح لها أن تلك الجلود 

 ألن تكون شراعا  إذا حصلنا على ما يكفي منها وربطناذا ببعضها.

ولكن كيف نخبرذم أننتتا نريتتد الحصتتتتتتول على كميتتة كبيرة من ذتتذه  -

 الجلود؟

 فأجبتها قائال :

 د .. لكننا سنتوصل لحل ونحن في  ريقنا إلى ذناك.لس  أدري بع -

 وعدنا إلى القبيلة.

* * * 
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 واما الغاضبة (19)

 

إلى القبيلة نعود .. أذلها يقابلونا بالترحاب .. نطلب منهم بعض ثيابهم .. يعطوننا 

 إياذا .. نودعهم ونذذب في سالم.

 فا ل.في الت حدوثها  لكن يبدو أنني كن  مفر ا   توقع ذذه كان  الصورة التي 

اشتتتو  الذي ركض نحو ستتتارة آنا من أبناء القبيلة ذو الصتتتغير وكان أول من ر

 لي  كما يحب سارة. بالطبع مهلال  وفرحا . ذو يحبني  لكن

مستح  ستارة على رأسه في حنان  وأخذذا من يدذا متجها بها إلى خيمة واما  

 وتبعتهما بدوري.

رأتنتا واما فذذل   ونهضتتتتتت  واقفة تنط  ببعض الكلمات الغير مفهومة  لكني 

؟ فأشرت نحو الثياب التي ترتديها  وفرج  ما بين قع  أنها تستألنا لماذا عدناتو

 أننا نريد الكثير من ذذه الثياب.يداي عن آخرذما  في محاولة إلفهامها 

 –بعد أن فعل  ذلك  –ألنها وإما أن الثياب مقدستتتتة لديهم  أو أنها فهمتني خطأ  

نظرت إليَّ بغضتب لم أعهده منها  وأشارت بعصاذا نحو الخارج وذي تصيا  

ولم يحتل األمر منتتتا أن نفهم لغتهم لنعلم أنهتتتا تطردنتتتا بمنتهى الصتتتتتتراحتتتة 

 والوضوح.

 قال  سارة:

 ما الذي فعلناه لنستح  الطرد؟ -

مستتتتتتتعدة للتفاذم ال أدري .. لكن علينتا إ تاعة األمر .. فال أظن أنها  -

 معنا.

 قال  سارة بغضب:
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ال .. لن أذذب قبل أن أحصتتتل على ذذه الجلود .. إنها ستتتبيلنا الوحيد  -

 للخروج من ذنا.

 قل  لها وقد انتابني بعض القل :

إيتتاك أن تتهوري يتتا ستتتتتتارة .. إنهم قتتادرون على دفننتتا أحيتتاء إن ذم  -

 أرادوا ذلك.

 تغمغم:و ترميني بنظرة ذات معنى اتجه  نحو واما وذي

 جبان. -

  وأخذت تشير بيدذا نحو الثياب  ثم نظرت إلى واما نظرة استجداء واستعطاف

 وتحاول إفهام واما أننا نحتاجها للعودة إلى و ننا.

لكني كن  أنظر إلى واما  فأرى أنها على وشتتتتتتك أن تنفجر من الغيظ  ثم فجأة 

لى الخيمة مجموعة من رجال القبيلة صتتتتتتاحت  بكتل متا أوتيت  من قوة  فدلف إ

الضتتتخام شتتتديدي البأس  فأشتتتارت نحونا واما قائلة للرجال كلمة لن أنستتتاذا ما 

 حيي :

 ونوبابا.كول -

"أمستتتتكوذم" أو "اقتلوذم"   وأنا واث  بنستتتتبة مائة بالمائة أن ذذه الكلمة معناذا

ألن النظرة التي عل  وجوه الرجال بعد سماع ذذه الكلمة كان  شرسة بصورة 

ال يتحملها بشر. ثم أن أحدذم أمسك سارة ولجمها تماما   فصح  فيه وأنا أنقض 

 عليه:

 ابتعد عنها يا بن ال... -

  رجالولم أستتتتتطع الوصتتتتول إليه  أو حتى إكمال ستتتتبَّتي  فقد أمستتتتكني بقية ال

 وأحكموا مسكي حتى نجحوا في جعلي ال أستطيع أن أحرك ساكنا .

وستط صتراخ سارة ومحاوالتي المستميتة والفاشلة في اإلفالت من  –ثم أخذونا 

 وخرجوا من الخيمة  وأحضر بعضهم الحبال  وأحكموا وثاقنا بقوة. –قبضتهم 
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 ماذا تفعلون؟ -

 إلى أين تأخذوننا؟ -

 ا يصعدون بنا الجبل.واتجهوا بنا نحو جبل شاذ  العلو  ثم شرعو 

لم يكن عتدد الرجتال التذين يصتتتتتتعدون بنا الجبل يقل عن ثالثين رجال  من ذوي 

 البأس. ولو كانوا ثالثة رجال فقط لتمكنوا منا.

 يا إلهي. -

 قالتها سارة وفي عينيها نظرات تنم عن ذعر حقيقي  فسألتها:

 ما األمر؟ -

رأيتها حين كن  مريضتتا   الجبل تقع صتتخور حادة مدببة ..خلف ذذا  -

 وأخشى أن يكون مصيرنا ذو السقو  فوقها. ..

 يا للهول .. ذل وجب عليِك قول ذلك؟ -

حاول  أن أفكر في حل لهذه الور ة  وعمل عقلي بمنتهى السرعة  فهدي  إلى 

ة  ط في أي لحظتوشك أن تسقحل ظنن  أنه سينقذنا  فقد رأي  صخرة ضخمة 

. فهدأت  وصعدت معهم في األصغر الصخورمن لكن يمنعها من ذلك مجموعة 

  وكدت أركلها بقدمي استتستتالم تام  إلى أن وصتلنا إلى ذذه الصتتخور الصتتغيرة

فتهوي الصتتتخرة الضتتتخمة على ر وس القوم  لكن تذكرت في اللحظة األخيرة 

ر من جديد وأبحث عن أنها ستتتستتحقنا نحن أيضتتا . فعزف  عن ذلك. ورح  أفك

 حل ولكن دون جدوى.

 وأخيرا  وصلنا جميعا  إلى القمة.

وعلم  أن سارة كان  محقة في مخاوفها  فقد اعتزموا على إلقائنا من فوأ قمة 

 الجبل  نحو الصخور المدببة.

 فصاح  سارة:

 يا إلهي الرحيم .. أنقذنا. -
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 يضحكون ويتضاحكون.وأمسكوا بنا على حافة القمة  واستعدوا إللقائنا وذم 

 ونظرت إلى بعد المسافة  وإلى الصخور في األسفل  وقل  في ارتياع:

 نحن ذالكون ال محالة. -

 ثم فجأة .....

* * *  
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 وحش الجبل (21)

 

كن ستتري  ولم يقد استتتستتلمنا لحتفنا  ونطق  الشتتهادتين في  –أنا وستتارة  –كنا 

تلك  ممزقة فوأ وندقيقتين على األكثر ستكخالل  لدي أدنى شك في أن أجسادنا

 الصخور الحادة. وتفيض أرواحنا إلى بارئها.

وانتاب  ستارة نوبة صتراخ ذيستيري  فظل  تصرخ  وتصرخ  وتصرخ حتى 

 أني تمني  لو أنها تصم  فقد كان رأسي على وشك االنفجار.

ويبدو أن صتراخ سارة لم يزعجني وحدي  فقد بر  من ش  بين الصخور فوأ 

ذو جلد أصتتتتتتفر   وله حوالي ثالثون قدما   وكان  قمتة الجبل  مخلوأ ضتتتتتتخم

   لم أر مثله من قبل.مرقط

 فقل  مشدوذا :

 يا إلهي .. ما ذذا الكائن المرعب؟ -

وتنتهى أ راف يديه  كتان يقف على قتدميته الخلفيتين  ولتديته كفتان ضتتتتتتخمتان 

وكتان يملتك فمتا  ضتتتتتتخما  ذو أنياب حادة   وقتدميته بمختالتب  ويلتة كتالخنتاجر 

حمراوان  كأنهما جمرتان مشتتتعلتان. وكان  وقفته مستتتقيمة )كالبشتتر( وعينان 

 لي  بها أي انحناء )كوقفة القردة(.

ن ذتتذا ذو الجتتد األكبر للغوريال )على الرغم ال أعرف رأي العلم  لكني أظن أ

 من أن الغوريال ليس  مستقيمة الظهر  ولي  لها جلد أصفر(.

قد لتالي صتتراخها. ويبدوا أن صتتراخها وباوما أن رأته ستتارة حتى  اد فزعها  

 أ عل ذذا الكائن كثيرا .

 ألنه صاح بصوت مرتفع أشبه بالزئير  صوت يدل على غضب عارم.
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ويبدو أن أبناء القبيلة كانوا يعلمون الكثير عن ذذا المخلوأ  إذ فجأة ارتستتتتتتم  

 لهذا صعدوا بأعداد كبيرة. أمارات الذعر فوأ وجوذهم 

وا رماحهم  لكن الخوف والهلع منعوذم من قتال بأن أشتتهروأنشتتأوا يستتتعدون لل

 مجرد محاولة إلقاء الرماح نحوه.

أقترب الوحش منا جميعا   واستتعد للهجوم  فألقى رجال القبيلة أستلحتهم أرضا   

   وتركونا وحدنا فوأ الجبل.وفروا كالجرذان المذعورة

 وتوقع  السناريو القاتل:

 .. سيُعمل مخالبه في بال أدنى أمل للنجاة مقيدونالوحش سيقترب منا .. ونحن »

يحب وأظنه س –أ البالية .. ستيبدأ في التهام لحومنا أجستامنا حتى نصتير كالِخر  

وحين ينتهي .. ستتيلقي بهياكلنا العظمية عن قمة  –مذاأ ستتارة أكثر من مذاقي! 

 .«الجبل

 ولكن .. ذل كن  محقا  ذذه المرة؟

* * * 
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 إنقاذ غير متوقع (21)

 

في أجستتتتتتاد أبنتاء القبيلتة  فألقوا  حين  أر الوحش  ستتتتتترت موجتة من الرعتب

رمتاحهم  وشتتتتتترع كتل واحد منهم يفر بنفستتتتتته  تاركين إيانا فوأ الجبل نواجه 

 مصيرنا...

 ذل سيأكلنا الوحش؟

 ذل سيشف  علينا؟

 ذل سيمزأ أجسادنا ويتركها تتعفن؟

 بشراسة. وأخذت األفكار البشعة تراودني

يلتفتت  إلينتتا مطلقتتا   وإنمتتا جتتذب نظره الرجتتال التتذين يهلعون  لكن الوحش لم

 ويركضون في كل اتجاه  لذا انطل  خلفهم فور أن بدأوا ينزلون الجبل.

أظن أن الوحش نظر إلينتا وفكر: إن ذتذين ال يمكنهما الهروب  لذا ستتتتتتأتركهما 

 حتى أنتهي من ذؤالء البدائيون القذرون.

 بعد صعوبة بالغة –لى صتدري  فقد استتطع  ولما كان  يدي مشتدودة الوثاأ إ

ل إلى عقدة الحبل بفمي  وبعد محاوالت أدم  أستتتتتناني  استتتتتتطع  أن أصتتتتت –

 أخيرا  أن أتحرر من القيود.

من تحرري  حتى ستتمعنا أصتتوات صتتاخبة متداخلة   وما كادت تمر ثوان قليلة

ن يكان  عبارة عن صتتوت  ئير الوحش متداخال  مع صتترخات رجال القبيلة الذ

 يستغيثون ويتألمون بشدة.
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كان الصتوت صتعبا  جدا  على مستامعنا  فأسترع  أحل وثاأ سارة  وبدأت تلك 

تنخفض تتتدريجيتتا   ومتتا كتتدت أنتهي من  –المؤلمتتة للستتتتتتتامعين  –األصتتتتتتوات 

 تحريرذا  حتى ذدأت األصوات تماما .

 فخرج  الكلمات من فم سارة متقطعة وذي تسأل في رعب:

 انتهى منهم؟ .. ذل ذل .. ذل انـ -

جذب  يدذا بسرعة  ورحنا نختبئ خلف إحدى الصخور  ورأينا الوحش يصعد 

 إلى القمة من جديد  وكم كان منظره بشعا  بح !

رأينتا التدمتاء تقطر من أنيابه ومخالبه  ثم عاد بخطوات متثاقلة إلى المكان الذي 

 خرج منه بادئ األمر.

ض الوقت  حتى نتتأكد من أن أمتا نحن  فقتد اضتتتتتتطررنتا للمكو، في مكتاننتا بع

الوحش قد نام تماما   ثم خرجنا متستتتللين  حتى وصتتتلنا إلى البقعة التي صتتتعدنا 

 منها فوأ قمة ذذا الجبل  وشرعنا ننزل بهدوء شديد.

 وفور بدأنا بالنزول  رأينا المنظر الذي لن تنساه أعيننا أبدا .

ه قد تجمدت   ووجودمتاء  وأشتتتتتتالء  وأعضتتتتتتاء متقطعتة ومتنتاثرة ذنتا وذناك

 عليها لألبد. الصرخات ونظرات الفزع

شتتتعرت بالغثيان لر ية ذذا  وكدت أتقيأ بالفعل  أما ستتتارة فشتتتهق  وذي تضتتتع 

 يديها فوأ فمها  وعيناذا تذرفان الدمع بال توقف.

شتتتعرت باإلشتتتفاأ عليها  فرح  أرب  على كتفها  فصتتتاح  بي وذي ال تزال 

 تبكي:

ذذه المجزرة البشعة .. لن أساما نفسي ابتعد عني .. نحن الستبب في  -

 ولن أسامحك أبدا .

 ششش .. ذدئي من روعك .. ذكذا ستوقظين الوحش. -

 فتوقف  عن الكالم  لكن لم تتوقف عيناذا عن البكاء.
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 وأمسكتها من كتفيها قائال :

 ذيا بنا. -

 ونزلنا بضع خطوات  ثم توقف  فجأة  فسألتني:

 ما األمر؟ -

 فأجبتها:

فكرة رائعة .. فكرة أظن أنها ستتتحل لنا مشتتكلة الشتتراع لقد راودتني  -

 ذذه.

 حقا  .. ما ذي؟ -

 ابقي ذنا. -

 وعاودت الصعود ألعلى من جديد.

 إلى أين يا عادل؟ -

 ال تقلقي .. سأعود حاال . -

وبعتد عتدة دقائ  عدت لها وأنا أحمل بين يدي ثالثين قطعة من جلود الحيوانات 

 م.باإلضافة إلى رمحين من رماحه لعوراتهم.التي يستعملها أبناء القبيلة كساتر 

 لم تظهر الفرحة على وجه سارة  وإنما على النقيض تماما   فقد سألتني بغضب:

 من أين أحضرت ذذه الجلود؟ -

 لي  ذذا مهما  امن. -

 صاح  باستنكار:

 ذل خلعتها عن األموات؟!! -

 افهميني يا سارة .... -

نستتتتتتتطع  فال نعري  أفهم متاذا؟ يجتب علينتا ستتتتتتتر األموات  ف ن لم -

 أجسادذم.
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كان  تتغاضتتى عن الرماح ألنها تعلم أنها ستتتمكننا من الدفاع عن أنفستتنا  لكنها 

 كان  غاضبة جدا  بسبب ذذه الجلود.

 صح  مبررا :

 كان عليَّ فعل ذلك. -

   فاستطردت:لتستمع لما أقول صمت 

في شتتتتتتيء .. لكنها قد  إن تركت  ذتذه الثيتاب عليهم  فت نهتا لن تفيدذم -

 تكون حلنا الوحيد للخروج من ذذه الجزيرة.

 مؤكد ذناك حلول أخرى أقل بشاعة من ذذا؟ -

 أسرع  قائال  وقد نفد صبري:

ونسلخ  نعم ذناك حل آخر .. وذو أن نصتطاد بعض النمور أو الفهود -

 اصطياد ذذه الحيوانات؟جلدذا لنستعمله كشراع .. فهل تستطيعين 

 ال .. ولكن... -

 لم أعطها فرصة لتكمل عبارتها  فتابع  بحدة:

.. فهل تستتتتطيعين  وحتى إن نجحنا في اصتتتطياد بعض ذذه الوحور -

 سلخ جلودذا؟

 .ال -

ساعديني على حمل ذذه  من فضتلك .. وكذلك أنا ال أستتطيع .. وامن -

 األشياء.

 فدن  مني وحمل  بعضها عني  وقال  في فظاظة:

القذرة ذذه ذو رغبتي العارمة في متا يصتتتتتتبرني على تحمتل أفعتالك  -

 العودة إلى الديار واالبتعاد عنك.

 :أنا أتمتمتنهْدت وف
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 عادت ريمة لعادتها القديمة. -

 وتابعنا نزول الجبل...

* * * 
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 مغامرة في المحيط (22)

 

ل   لكننا كنا نتعجاستتتغرأ منا صتتنع شتتراع لمركبنا الصتتغير بضتتعة أيام أخرى

القبيلة الوصتتتول إلينا إن عثروا على إخوانهم الذين العمل حتى ال يستتتتطيع أبناء 

 فتك بهم الوحش وسرقنا ثيابهم.

وبعد أن اكتمل قاربنا الصتتتتتتغير تماما   لم يتب  إال شتتتتتتيئين اثنين فقط  وذما أن 

 نجمع المؤن )من ماء و عام وسالح(  وأن ننقل القارب إلى الشا ئ في أمان.

كان  أشجار الفاكهة في كل مكان حولنا  ولم يكن جمع الطعام أمرا  عسيرا   فقد 

لكنتتا لم نعرف من ذتتذه الثمتتار ستتتتتتوى التفتتاح والمو . لتتذا أكثرنتتا منهمتتا قتتدر 

 المستطاع

وعدنا إلى البحيرة عذبة الماء  وكان قد بقي معنا  وجين من الجلود  فغسلناذما 

 جيدا  جدا   وحولناذما إلى قربتين كبيرتين مألناذما بالماء.

 وقل  لسارة:

اشتتتتتتربي من متاء البحيرة حتى ترتوي .. فستتتتتتوف نحتتاج متا بهذين  -

 القربتين من ماء أل ول فترة ممكنة.

ومن حستتتتتتن حظنتا أن الشتتتتتتا ئ كان قريبا  من غابة الخيزران. فتمكنا من نقل 

 القارب بسهولة  وعقدنا العزم على الرحيل في صباح اليوم التالي.

بنا القارب وبدأت رحلتنا الكبرى ومع أول شتتعاع للشتتم   توكلنا على هللا  ورك

 للعودة إلى الديار....

مرت بضتتعة أيام كأنها الدذر بأكمله  وستتارة تتجاذلني تماما   لذا كان الملل ذو 

يام. ففي أ بضعةرفيقي المقرب. لكنه لم يكن صدي  مخل   فقد تخلى عني بعد 
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ستطع البرأ في الستماء يكاد يخطف األبصار  وانطل  ذزيم  ثالثمستاء اليوم ال

حولنا بكل قستتتوة  وعصتتتف  الرياح من االتجاه  المحيطالرعد يضتتترب ستتتطا 

 المعاك   فأسرع  أصيا بسارة:

اخفضتتي الشتتراع بستترعة .. الرياح تدفع بنا للعودة للجزيرة بأستترع  -

 مما تتخيلين.

 وانتاب  جستتتتتتدذا  البرد من فر واستتتتتتتجاب  لألمر  ثم إني رأيتها تكاد تتجمد 

 –ة في ذذه اللحظ –فشتعرت باإلشتفاأ الشديد عليها  ونسي  تماما   رجفة قوية 

معي  واقترب  منها  وأمستتتكتها من كتفها  فهتف  بحدة وذي  وغلظتها فظاظتها

 تدفع يدي:

 ابتعد عني. -

 صح  فيها بمنتهى الحدة:

 ال أفهم السبب الذيدعك من ذذا التكبر الذي قد يتسبب في ذالكك ..  -

جعلك تعامليني بهذه القستوة بعد أن صترنا أصدقاء مقربين .. لكن أيا  

 كان ذذا السبب .. فهذا لي  وق  تصفية الحسابات.

ة  تلقائي وبحركةوضتتترب الرعد في بقعة قريبة من القارب  فصتتترخ  ستتتارة  

 وجدتها بين أحضاني بفعل الخضة.

 :عنها قائلة   ثم الحظ  أنها بين أحضاني  فدفعتني

 قل  لك أن تبتعد عني. -

 أنا؟!! أن  من ارتمي بأحضاني. -

 وغد. -

 أشرت إليها محذرا :

 الزمي األدب يا فتاة .. صبري له حدود .. ويكاد أن... -
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بتر عبارتي ارتطام القارب بشتتتيء ما بعنف  لدرجة أن ستتتارة وقع  في الماء. 

 فأسرع  ناحيتها وساعدتها على العودة إلى القارب.

 الذي حد،؟ ما -

    فأجبتها بنبرة توحي بالقل  بعد أن تبين  الموقف:سأل  

 لقد صدم مخلوأ ضخم قاربنا. -

 قال  بصوت متهدج من فر  الخوف:

 ذل.. ذل.. ذل ذو قرر؟ -

 أجبتها مفكرا :

أستتطيع أن أجزم بالضتبط ما ذو .. لكنه لي  قرشا  .. أنا واث  من  ال -

 ذلك.

وذي تمستتك بالصتتاري  جديد  فستتألتني ستتارةوضتترب ذذا المخلوأ القارب من 

 :بقوة

 إن لم يكن قرشا  .. فماذا يكون؟ -

  وكم القارب بجوارمتا كادت تنط  ذذا الستتتتتتؤال حتى بر  رأس ذذا المخلوأ 

 كان مرعبا  بح !
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كان ذا رأس ضتتخم  وفكَّان قادران على اإل باأ على إنستتان بالغ بداخلهما. أما 

األستنان على الجانبين كالتمستاح  لكن  ول السن عن أستنانه فحد، وال حرج  

 3الواحد يتعدى العشرة بوصات كاملة.

 صرخ  سارة في ذلع  وغاص قلبي بين أقدامي وأنا أذم  بصوت متهدج:

 م.. ما.. ما ذذا الم.. المخلوأ ال.. البشع؟ -

غتاص في المتاء  ثم ظهر من جتديتد  ويبتدو أن كالمي لم يرأ لهتذا الوحش  فقتد

لى  عأل لثقيل فوأ مؤخرة القارب  فارتفع القاربوضتتع رأستته ا خلف القارب 

لوال أن سارة كان   –الذي فتا فكيه عن آخرذما  –وكدنا ننزل  نحو فم الوحش 

 متشبثة بالصاري  وتشبث  أنا بقدمها  لكني كدت أفل  ألنزل  في فم الوحش.

بانتظاري  فقد انطلق  صتتتتتاعقة رعدية لتضتتتتترب ذذا  لكن الحظ الستتتتتعيد كان

المخلوأ المرعتب في ذيلته جتاعلتة إياه يتأوه من األلم  ويترك القارب عائدا  إلى 

 األعماأ.

 ذتف  بسارة:

يجب أن نبتعد عن ذذا المكان بأستتتتتترع ما يمكننا .. فنحن ال نعلم من  -

ذذه المرة الذي يترصد بنا من ذذه المخلوقات ذذه المرة .. أشعر أننا 

 لن نكون بخير...

  وقد كن  محقا  في مخاوفي ذذه المرة...

                                                           

وهل كيئن  عتقد ( Liopleuroden تددث ليقلوي هني عن خمةل  حبقي منققض  دعى يبللةقودن جن 3
ليعةميء أن طليه قد  صل إىل أكثق من مخاني قدميً، و كلن رأسه هلليل ثةث هجمه، وهل  تمب: 

 ليياقع ، وميكنه أن  قلم هبجمي  مفي ئ  كييتميسب  
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كان ذا ذأس ذخاااافكَّذن قادن ذ نلأ  ذطباذ علىنإذطباذبالاااان ذ ن  ذذذ

 ااخ هباا أاانعذسأاانذط ذسداااا ااناااألذ اااخلذناذانبَّذ  داااا اان ذطباذ  ااناى ذذذذذذ

ذكن تألنحَّذ ق ذلولذ  ل ذ  و اخذيتعخىذ  عشنةذ وصنتذكنأبةع
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 سارة تضحي (23)

 

حين كنا نصتتتتتتنع ذذا القارب على الجزيرة  قصتتتتتتدنا أن يكون كبيرا  وقويا  قدر 

المستتتطاع  ولي  مجرد  ورأ صتتغير  ولعل ذذا ذو الستتبب في أنه لم يتحطم 

 بنا حتى امن. ولألمانة كن  فخورا  جدا  بهذا القارب الذي أنشأته يدانا العاريتين. 

 «ل إن اضطر إلى ذلك!حقا  كم أن اإلنسان يمكنه أن يصنع المستحي»

كان  العاصتتتتفة قد  جال ذذا الخا ر في ذذني في اليوم الستتتتابع لنا في المحيط.

ذتدأت في نهتايتة اليوم الثتالتث  وعتادت من جتديد في اليوم الخام  وذدأت قبل 

 فجر اليوم السادس بساعات  ومن يومها لم تواجهنا أية عاصفة.

 لكن كنا على موعد مع الهالك جوعا  وعطشا .

 فصاح  سارة:

 عادل .. أنا أتضور جوعا  .. أشعر أن أحشائي تلتهم بعضها بعضا . -

 وأنا أيضا  أكاد أذلك من الجوع والظمأ. -

 سألتني باستنكار:

 الظمأ؟! ذل تشعر حقا  بالظمأ؟! -

:  سألتها بلهفة وقد الح األمل في عينيَّ
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 وذل ذنا أي مصدر لماء يصلا للشرب؟ -

غزيرا  جدا  في األيام الماضتتتتتية .. كيف لم يا أحم  .. لقد كان المطر  -

 تدرك ذلك؟!

يتا إلهي. إنهتا محقتة. لقتد كتان أعتذب ماء على وجه األرض متاحا  لي بوفرة في 

   وأنا لم ألحظ ذلك!األيام الماضية

 غمغم  ساخرا  من نفسي:

 ذه .. يا لغبائي. -

 اسمع يا عادل .. أنا لدي بعض الماء في قربتي. -

 ذتف  بصوت مرتفع:

 اذا؟! ألم تسقط منك لحظة كان وحش البحر على وشك التهامنا؟م -

 كن  أربطها حول خصري .. أنا لس  مهملة  مثلك. -

ثم إنها ناولتني قربتها  فشتترب  حتى ارتوي   وشتتعرت أني أعيد شتتحن  اقتي 

 من جديد.

 ابتسم  وقل  لسارة:

 مجددا  .. لن أنسى جميلك ذذا ما حيي . لقد أنقذِت حياتي -

ستتتاعات ذادئة جدا   كان القارب يستتتير خاللها ببطيء شتتتديد  وكنا  مرت بضتتتع

وأنا وستتتتارة ال نتحد، كثيرا . لكني شتتتتعرت أن العالقة بيني وبين ستتتتارة بدأت 

تتحستتتتتن ولو قليال . فقررت أن أتحد، معها حول أستتتتتباب الخالف  وأن أحاول 

 استرضائها حتى ولو على حساب جزء من كرامتي. فقل  لها:

 أن أتحد، إليك في أمر ذام.سارة أريد  -
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 نظر نحوي في شيء من الالمباالة  فاستطردت:

 ذل لي أن أعلم لم أن  غاضبة مني إلى ذذا الحد؟ -

 فأسرع  أقول: –وكأنها تذكرت شيئا  أ عجها  –أشاح  بنظرذا 

 أرجوك يا سارة .. يجب أن أعلم ذلك امن؟ -

 شرود:ومرت بضع لحظات صموتة  ثم أخيرا  سمعتها تقول في 

 تلك المناقشة الحادة بيننا؟ ذل تتذكر -

التي أغضبتِك مني؟ نعم أتذكرذا بوضوح. لكني ال أتذكر إ القا  أنني  -

 قل  شيئا  أستح  عليه ذذه المعاملة الجافة.

 رفع  أحد حاجبيها وذي تنظر إليَّ باستغراب قائلة:

 حقا؟! -

 على األقل أخبريني. -

 وذي تقول:عادت تنظر إلى المحيط الممتد أمامها 

ذتتل تتتتذكر لحظتتة قلتت  أنني مخبولتتة ألني أريتتد البقتتاء  وأن ذتتذا ذو  -

 السبب الوحيد لقراري ذذا.

 قل  أنك مخبولة .. وقلتي أنني أحم  .. ذكذا نصبا متعادلين. -

 ابتسم  ابتسامة ساخرة وقال :

 لن تفهم أبدا . -

 تعودين لسبِّي من جديد؟ -
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 قال  بهدوء:

 ال .. لن أفعل. -

 .. أتوسل إليِك أن توضحي لي وجهة نظرك.إذا  أرجوِك  -

 تنهدت قائلة:

 أنا لم أغضب لسبابك لي .. بل غضب  ألنك كن  أعمى. -

أختتذت أغمض عيني وأفتحهتتا  وأنظر في كتتل شتتتتتتيء حولي وحينهتتا قلتت  لهتتا 

 متهكما :

أعمى؟ أنا؟! ال أريد أن أخبرك أنك مخطئة لكن .. أنا لس  أعمى وال  -

 حتى.أعاني من ضعف في النظر 

 صاح  فجأة:

 أعمى القلب ولي  البصر. -

 جلدتني بهذه العبارة. وذذب   إلى ركن آخر بالقارب مبتعدة عني.

 ووقف  مبهوتا  في مكاني. أظن أنني أخيرا  بدأت أفهم ما ترمي إليه.

:في صم  وأظنها كان  تبكي –اقترب  منها   . فقال  دون أن تنظر إليَّ

 ماذا تريد امن؟ -

 ال أ ال مبهوتا :سألتها وأنا و

 سارة .. ذل تحبينني؟ -
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 فقال  وذي تمسا عينيها بيدذا:

 ال .. بالطبع ال. -

 لكن نبرة صوتها كان  تقول غير ذلك. فصح  بها:

 بل تحبينني. -

 فصرخ  وذي تجهش بالبكاء:

 بل كن  أحبك. -

 فشعرت بمفاجأة شديدة  بينما صمت  ذي للحظة قبل أن تردف:

 عشقا . لم أحبك فقط .. وإنما عشقتك -

 قل  لها بهدوء:

 ذل ذذا ذو سبب تمسكك بالبقاء؟ ألنك تريدين البقاء معي؟ -

 صمت  ولم تجب  فقل :

 ولم  لم تخبريني بهذا من قبل؟ -

وحين لم تجتتب جتتذبتهتتا من ذراعهتتا مجبرا  إيتتاذتتا على النظر نحوي وصتتتتتتحتت  

 بحماس:

كثر أأنتا أيضتتتتتتا  أحببتتك .. أحببتك منذ رأيتك للمرة األولى .. أحببتك  -

 .رين .. ولم أعد أتصور حياتي بدون وجودك فيهامما تتصو

 سأل  بلهفة وذي تحاول منع عينيها من البكاء:



 المغامرة الضائعة

 

 123 

 حقا ؟ -

أنتِ  ال تتصتتتتتتورين كم خفت  عليتك حين لم تبتدي أي حركة بعد أن   -

نجونا من الطائرة .. وحين كان األستتتتد يالحقنا أول مرة .. دفع  بك 

كنتتا في القبيلتتة .. خوفي على في المتتاء كي يتبعني وحتتدي .. وحين 

نفسي لم ينجا في جعل جسدي يستجيب إلرادتي وأتخل  من الشلل 

جعلني أنجا في التتذي كتتان يهتتددني .. لكن خوفي عليتتك يتتا حبيبتي 

التخل  من ذذا الشتتتتتلل .. وال تتصتتتتتورين حين رأي  ذذا الضتتتتتخم 

يضتتتربك على رأستتتك يومها كيف كان شتتتعوري .. وحين علم  أنه 

 مثيل .. كاد قلبي يمزأ صدري من فر  فرحه. كان مجرد ت

 ثم جثوت على إحدى ركبتيَّ ممسكا  يدذا قائال :

 ذل تقبلين بي خادما  لجاللتك يا موالتي. -

كان  تضحك أخيرا   بعد بكاء مرير  وكن  أشعر أن قلبي يكاد يخترأ صدري 

 ن في أحضاني وذي تذرف الدمع  لكن ذذه المرة كا وارتم من فر  خفقانه. 

الدموع   ستتتتتارة حينها أن عيني أنا أيضتتتتتا  كان  تستتتتتكب دموع الفرح. ولم تدر

 الكثير من الدموع.

* * * 

 سرت رجفة مباغتة في جسد سارة وقال :بعد بضعة أيام  

 أنا خائفة يا عادل. -

 ؟خائفة؟ مم تخافين يا عزيزتي -

 ال أدري .. لكني أشعر بخوف شديد. -

 :مطمأنا   وقل  لهاأمسكتها من وجهها  
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 إياِك أن تخشي شيئا  وأنا معك .. مفهوم؟ -

 ذزت رأسها أن نعم  فضممتها إلى صدري وأنا أقول:

 ال تقلقي .. سأكون دائما  معك. -

 نظرت من فوأ كتفي نحو شيء خلفي  واتسع  عيناذا من الفزع وصاح :

 احترس يا عادل. -

يء ذذا الشتتقالتها وذي تدور مستترعة واضتتعة جستتدذا حائال  بين جستتدي وبين 

خ  من األلم  وصح  أنا: الذي رأته  فاستقر سهم موجه في  ظهرذا  فصر 

 سارة. -

ورأي  ستتتتارة تبتستتتتم وذي تغالب األلم قبل أن تغمض عيناذا وتستتتتكن حركتها 

 تماما .

 وصح :

 ة.رااااااسا -

وقبل أن أشتتعر  ذوت ضتتربة عنيفة فوأ رأستتي  فأظلم  الدنيا كلها من حولي 

 فورا .

* * * 



 المغامرة الضائعة

 

 121 

 البحرسيد  (24)

 

اي يد  بتدأت أستتتتتتتعيتد وعيي شتتتتتتيئتا  فشتتتتتتيئتا   ووجتدتني مقيتدا  بتاألغالل ب تقان

مي مربو تان ببعضتتتتتهما بحبل دان ألعلى ومكبلتان بأغالل حديدية  وقتمرفوع

 متين. وكان  يداي تؤلماني جدا .

 أين أنا؟ -

كان أول شتتيء نطق  به فور أن استتتيقظ   فأتاني صتتوت شتتخ  يجل  على 

 قائال :مقربة مني 

 استيقظ  أخيرا . -

الثالثين من عمره كما يبدو  داكن البشتتتتتترة   أواخر في كتان المتحد، ذو رجل

 حلي  الوجه  قوي البنية  ر، الثياب.

 وكان ممسكا  بنصل حاد  يحاول به فتا صندوأ قديم. وسألته:

 من أن ؟ وما الذي يحد، ذنا؟ وأين أنا؟ و.... -

 على رسلك قليال ... -

 الذذول فجأة وسألني:ثم إنه شعر ب

 أن  تتحد، العربية؟ أن  عربي؟! -

 بالطبع أنا كذلك.  -
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 لكن مظهرك أن  ومن كان  معك ال يوحي بذلك. -

 وذنا صح  بلهفة:

 سارة .. أين ذي؟ ماذا حد، لها؟ -

 ابتسم وقال:

 ال تقل  .. ال تقل  .. إنها بخير. -

 .بخير؟! تقول بخير؟! لكني رأي  سهما  ينغرس في ظهرذا -

 يستخدم للتخدير. سهم صغير وإنما ذو يكن بسهم قاتل ..لم  -

 إذا  فهي بخير؟ -

 نعم. -

تنهدت في ارتياح  وحمدت هللا على أن أنقذذا  ثم آلمتني ذراعي أكثر  فستتتتأل  

 الرجل:

 ذنا؟ –أنا وسارة  –من أنتم؟ ولماذا نحن  -

 صبرا  .. ستعلم كل شيء في وقته. -

وعاد بعد لحظات  وخلفه رجل ذو  ثم إنه خرج من الغرفة الخشتتتبية الصتتتغيرة 

 مهابة عظيمة.

أظن أن  ولته نتاذز المترين وبضتتتتتتعة  –كتان ذتذا األخير رجال   ويتل القتامتة 

شديد بياض الوجه  وكان له لحية خفيفة  وشعر رأس يسدل على  –سنتيمترات 

 كتفيه.

ا  بيحر ا  قائديالئم أما عن ردائه فقد كان رائعا   يشتتتبه  يا  عستتتكريا  أستتتود اللون 

 مخضرما .
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 اقترب مني وسألني بصوت يتقعقع:

 إذا  أن  عربي؟ -

 نعم. -

 ومن أي البالد أن ؟ -

 من مصر؟ -

 عينيه وذو يقول متعجبا :   نظرات التسا ل منأ لَّ 

 مصر؟! وأين توجد ذذه البلدة؟ أنا لم أسمع بها من قبل. -

 اتسع  عيناي من الدذشة  وأنا أسأله:

ا .. بلد الحضتتتتتارات .. ومهد لم تستتتتتمع بمصتتتتتر؟! مصتتتتتر .. أم الدني -

 الرساالت .. وأرض الكنو  والخيرات.

 ضحك ذذا القبطان ضحكة رنانة  ونظر إلى الرجل بجواره قائال  بتهكم:

 أم الدنيا؟! -

 ثم التف  نحوي وقال:

 ذذا ذو  بع البشر .. كلهم يظن أن بلده أكبر وأذم بلد في الدنيا. -

 فقل  له:

 أن تخبرني أين أنا؟دعنا من ذذا امن .. ذل يمكنك  -

 . سيدة المحيط.. أن  على متن سفينتي -

 ولم  أنا ذنا؟ -

 تسبا في حدودي الخاصة. -
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 عفوا ؟ لم أفهم ذذه النقطة جيدا . -

 قال الشاب بجواره:

أال تعلم أن ذتتذا الجزء من المحيط يمنع على غير رجتتال القبطتتان أبتتا  -

 رافع ذشام بن األمين؟

 أقسم أني ال أعلم عن ذلك شيئا . -

 ال القبطان:ق

 جريمتك.ذذا ال يبرر  -

 قل  مستنكرا :

 جريمة؟! أجعلتموذا جريمة؟ -

ومتتاذا تظن أنتت ؟ إنهتتا جريمتتة كبيرة في حقي .. جريمتتة عقوبتهتتا  -

 الموت .. حتى ال يتجرأ أحد على ذلك مجددا .

 قل  فجأة وقد ذدي  إلى فكرة جيدة:

 سيدي القبطان .. أظن أني أملك الحل لذلك. -

 قال ساخرا :

 وما ذو يا حكيم عصرك وفلت   مانك! -

تقول أن ذذا الجزء من المحيط ذو ملك لك ومحرم على غير رجالك  -

 التواجد به.

 ذذا صحيا. -

 إذا  لم  ال أكون أحد رجالك المخلصين؟ -
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 ضحك الشاب ذو األسمال البالية وقال:

تظن أن أي شتتتتخ  يمكنه أن يكون أحد أفراد  اقم القبطان ذشتتتتام؟  -

الشتتتتترف .. لكن أفراد الطاقم يجب أن يكونوا فريدين  الكل يتمنى ذذا

 جديرين بـ... .. من نوعهم

 قا عه القبطان:

 انتظر يا ساّلم. -

 ثم ألقى نظرة متفحصة عليَّ وذو يتابع:

 يبدو أنه متميز عن غيره. -

 نظر إليَّ سالم باحتقار  ثم أشار نحوي وذو يحد، سيده قائال:

 ذذا؟! ذذا متميز عن غيره؟! -

 ووقار قال القبطان:بر انة 

 نعم .. متميز إلى حٍد كبير. -

 وماذا تظن أنها ميزته يا سيدي ذشام؟ -

 رجاحة العقل .. وسرعة الخا ر. -

 عاد يشاور نحوي قائال  با دراء:

 ذذا؟! -

بالطبع .. ألنه حين علم أنه مي  ال محالة لم يتوستتل .. ولم يستتتعطف  -

.. لتذا  لب  ةقلبي .. لكنته فكر في حتل يجعلته يخرج من ذتذه الور ت
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مني أن يكون واحتتدا  من رجتتالي .. ألنتته يعلم أنهم الوحيتتدين التتذين 

 يسما لهم بذلك.

 ثم وجه حديثه إليَّ قائال :

 ألس  محقا  فيما قل ؟ -

 لديك سرعة بديهة تُحسد عليها يا سيدي. -

 أتعلم يا .... بالمناسبة .. ما ذو اسمك؟ -

 اسمي عادل العربي يا سيدي. -

جميل .. أتعلم يا عادل .. أنا أومن أن من يتمستتتتتتك عادل؟ ذذا استتتتتتم  -

 بالحياة يستح  فرصة أخيرة للحصول عليها.

 تهلل وجهي وأنا أقول:

 ذل تعني.... ؟ -

 أجل يا فتى .. سوف أعطيك فرصة. -

 ولكن سارة. -

 متسائال   فأردف  موضحا : رفع أحد حاجبيه

 التي كان  معي على القارب .. ماذا فعتلم بها؟ -

 ألي  كذلك؟ ذي  وجتك .. -

 علم  أن إجابتي يجب أن تكون في موضعها فقل  له:

 نعم  وجتي. -

 ال تقل  عليها .. ستكون بخير حتى نعود إلى الديار. -

 ثم أسرع يستطرد في دذاء:
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 ذذا إن نجح  في االختبار الذي سأضعك فيه. -

 كدت أسأله عن ماذية ذذا االختبار لوال أن أسرع أحد رجاله إليه قائال :

 .. سفينة ماجد تقترب منا.سيدي  -

 ذتف بغضب:

 ال أعلم ما الذي يريده ذذا الفتى مني.ماجد من جديد ..  -

 فتابع الرجل:

 إنه.... -

 نظر إليه القبطان بحدة قائال :

 إنه ماذا؟ تكلم. -

 السوداء. لراياتيرفع اإنه  -

؟ يريد الحرب إذا  .. حستتتنا  ليكن له لرايات الستتتوداء؟ رايات الحربا -

 ما أراد.

 نظر إلى رجله الذي نبأه باألخبار وقال:ثم 

 اجمع الطاقم فوأ ظهر السفينة .. حاال . -

:  وما كاد يخرج الرجل حتى قال القبطان موجها  حديثه إليَّ

 جالي .. ذا ذي فرصتك أتتك امن.أردت الفرصة لتكون أحد ر -

 ثم قال وذو يصعد إلى ظهر السفينة:
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 م.فك وثاقه يا ساّل  -

 أمرك مطاع يا سيدي. -

وما أن تحررت من قيودي  وصتتتتعدت على ظهر الستتتتفينة برفقة ستتتتاّلم  حتى 

رأي   اقم الستتتفينة ينتصتتتبون مشتتتدودي الهامة  ر وستتتهم ألعلى في شتتتموخ 

ووقار  ينصتتتتتون بقلوبهم وجوارحهم قبل آذانهم  والقبطان يزرع األرض جيئة 

   وذو يخطب فيهم قائال :وذذابا  

كم عدو  ال يرحم .. ال يبغي شتتتيء أيها الرجال .. استتتمعوا قولي .. أتا -

ستتوى حصتتتد الر وس .. ر وستتتنا نحن .. من يظن نفستتته؟ ذل يرانا 

 بمثل ذذا الضعف؟ أال يعلم من نحن؟ من نحن يا رجال؟

 في صوت واحد مجلل  ذتف الجميع:

 نحن أبناء الخطر -

 نحن أسياد المحيط

إما أن نحصتتتتتتد  .. ذتذا متا يجتب أن يعمته متاجد وأعوانه .. امن ذيا استتتتتتتعدوا

 ر وسهم .. أو أن نحصد ر وسهم.

 ذتفوا جميعا :

 عار القبطان ذشام .. سيد البحر الهمام. -

 :وصاح الرجل فوأ برج المراقبة

 إنهم على مرمى البصر أيها القبطان. -

 نظر القبطان إلى حيث السفينة المعادية  وصاح بكل قوة وحماس:
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 استعدوا أيها األبطال. أحضروا األسلحة .. ارفعوا الرايات السود .. -

 ثم استطرد بنشوة وعينيه مثبتتان على السفينة التي تقترب بأقصى سرعة قائال :

. اليوم يموت الشتتتتيطان .. اليوم . تطيا الر وس عن أجستتتتادذااليوم  -

 تطيا رأسك يا ماجد.

* * * 
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 لجبابرةصراع ا (25)

 

 لم أكن أعلم ماذا عليَّ أن أفعل.

 أم الشر؟ذل ذشام ذذا ذو رمز الخير 

 ذل أقاتل إلى جانبه  أم أقاتله؟

ضتتخامة  قلال ت بنا بعنف ستتفينةولم يستعفني عقلي ب جابة واضتتحة  إذ ارتطم  

ولم تكد تمر ثانية واحدة حتى كان  ستتتتفينتنا مألي  عن ستتتتفينة القبطان ذشتتتتام 

 بعشرات المعتدين.

إلى كان شتتتكلهم مرعب حقا   رجال أشتتتداء  مفتولي العضتتتالت  وجوذهم تميل 

الستواد عنه إلى البياض. وكانوا يرتدون أستماال  بالية  وعلى وجوذهم ضحكات 

 مجنونة.

  لكن جند القائد ذشام لم يكونوا أقل منهم وفي يد كل واحد من ذؤالء سيف بتار

 قوة أو شجاعة  وأعطاني سالم سيفا  وقال:

 اثب  للقبطان أنك تستح  أن تكون أحد رجاله. -

 إلجابته  سمع  القبطان ذشام يصيا: وقبل أن تسنا لي فرصة

 ذجوووووووووووووم. -
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قالها في اللحظة التي انقض فيها على األعداء  كأستتتتد وجد فريستتتتته بعد أن كاد 

 الجوع يفتك به.

وشتتترع ذو ورجال  اقمه يضتتتربون األعناأ  ورأي  الدماء واألشتتتتالء تتناثر 

 فوأ كل شبر على سطا السفينة.

قتتاتتتل بشتتتتتتجتتاعتتة ومهتتارة كمتتا يفعتتل ذتتذا القبطتتان لم أر في حيتتاتي كلهتتا رجتتل ي

ورجاله  خاصتتتتة القبطان نفستتتته  فقد رأيته يطيا تقريبا  بثلث رجال ماجد وحده 

 بدون أية معاناة.

  فجتأة رأيت  أحد الرجال يركض نحوي مشتتتتتتهرا  ستتتتتتيفه ألعلى  يطلب رقبتي

فأسترع  وقذف  السيف الذي أحمله تجاذه  فاستقر بصدره  ووقع الرجل على 

 ألرض صريعا .ا

 ورأى القبطان ما فعل   فابتسم قائال :

 حركة ذكية. -

 ثم تابع حصد الر وس بكل نشوة واندفاع.

ولم تمض دقتتائ  معتتدودة  حتى كتتان  تتاقم متتاجتتد قتتد بتتاد عن بكرة أبيتته  ووقف 

 القبطان ذشام فوأ سور السفينة  نحو سفينة ماجد  وصاح بأعلى صوته:

متتاجتتد .. لقتتد قتتتل رجتتالتتك التتذين تفخر بهم .. اخرج وواجهني رجال   -

 لرجل.

لكن ستتتفينة ماجد استتتتدارت مولية األدبار بما تبقى عليها من رجال  باإلضتتتافة 

 إلى ماجد شخصيا .

 صاح ساّلم:
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 نتبعهم يا  عيم. -

 ال .. دعوذم يفروا كالجرذان المذعورة... -

 والتف  إلى  اقمه مستطردا :

 ا النصر التاريخي.ولنحتفل بهذ -

 فصاحوا جميعا  في قوة:

 ذاااااااااي -

 وشرعوا يدقون الطبول  ويغنون ويرقصون  ويشربون الخمر.

 وأتاني شخ  وأنا منزوي في جانب من السفينة وقال لي:

 انهض .. القبطان يريدك. -

 فذذب  إلى حيث يجل  الملك على عرشه بين رجاله وقل  له:

 .أمرك يا سيدي -

 ... واجل  ذنا تقدم يا عادل -

 فامتثل   بينما أردف:

رأيتتك في المعركتة اليوم .. وكان  حركة ذكية منك أن تقذف الرجل  -

 بسيفك قبل أن يصل إليك.

 أشكرك على ذذا اإل راء يا سيدي. -

لكنه كان الشيء الوحيد الذي فعلته في المعركة .. ما األمر؟ ذل ذكذا  -

 تثب  والءك؟
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 فحاول  تبرير موقفي فقل  له:

 بصراحة يا سيدي أنا ال أجيد فنون الحرب. -

 نظر إليَّ مليا   ثم  ف  يضحك بصوت جهوري ذو وجلسا ه  ثم استطرد بحدة:

كن لتته فعتتل الكثير في ذتتذه كتتذبتت  .. شتتتتتتخ  بمثتتل ذكتتاءك كتتان يم -

إن استتتتخدم عقله .. أخبرني الحقيقة .. ال يمكنك الكذب عليَّ  المعركة

 أبدا  .. مهما حاول .

 قل  له:

 أستطيع أن أخبرك الحقيقة إال إن أعطيتني األمان. لن -

 ليكن .. قل ولك األمان. -

الح  أنني ال أعرف من تكونون .. أنتم أصحاب الح  أم رجال ماجد  -

 أبدا . األبرياءأللو، يدي بدماء ذم أصحابه؟ لهذا لم أك 

وضتع القبطان الكأس من يده فوأ الطاولة أمامه بعنف  فتوقع  أن رقبتي على 

تجعل قلبي يتوقف عن الخفقان  ثم قال  ك أن تطير  ثم نظر إليَّ نظرة كادتوش

 بابتسامة واسعة:

 أحسن  القول حقا  يا عادل .. لقد كبرت في نظري كثيرا . -

 ثم صاح على خادمه:

 يا ساّلم. -

 فأقبل سالم مسرعا :

 أمر موالي. -
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 أعلن في الجميع أن عادل صار واحدا  من رجالي. -

 أمرك يا موالي. -

 وانصرف سالم  في اللحظة التي حدثني فيها القبطان قائال :

استتتتتتمع يا عادل .. أعلم أنك تتحايل عليَّ حتى تصتتتتتتل إلى بر األمان  -

 فتحاول الفرار مني بزوجتك إلى مو نك.

 اصطنع  الدذشة واالستنكار وأنا أقول:

 أنا أفعل ذلك؟! مستحيل. -

 ل منك ذكاء  وعقال .ال تتذاكى عليَّ يا فتى .. لقد رأي  أني لس  بأق -

 والح  أن القبطان كان ذكا ه كبيرا  جدا  .. حتى أنه أذكى مني شخصيا .

 :بخضوع فقل  له

 أنا رذن إشارتك يا سيدي. -

اسمع يا بني .. ستكون أحد رجالي إلى أن نصل إلى صفصافة وذناك  -

 يمكنك أن تعود إلى بلدك..... ماذا كان اسمها؟

 مصر يا سيدي. -

 أجل .. مصر. -

 را  لك يا سيدي .. شكرا  لك جزيل الشكر.شك -

 فقال وذو يشهر سبابته ألعلى:

لكن إلى أن يتتأتي ذتتذا اليوم .. إيتتاك أن تثير المتتتاعتتب .. ذيتتا اذذتتب  -

 واحتفل مع بقية الرجال.

 واستدرت ألذذب  لكني التف  إليه من جديد  وقل  له:
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 سيدي. -

 ماذا تريد امن؟ -

 سارة؟ ذل يمكنني اال مئنان عليها؟ -

ال أعلم تقاليدكم في مصتر ذذه .. لكن ذنا نعتبر اسم الزوجة عورة ..  -

. وال تتتذكر استتتتتتمهتتا مرة أخرى .. . إن أردت ذكرذتتا فقتتل:  وجتي

 مفهوم؟

 مفهوم يا سيدي .. ولكن..... -

 .. إنها في قمرتي الخاصة .. ذناك.حسنا   -

 تهلل  أساريري وأنا أقول:

 شكرا  لك يا سيدي .. شكرا  جزيال  لك. -

ورح  أركض بستتتتترعة نحو القمرة التي أشتتتتتار نحوذا القبطان. وكان  عبارة 

ج خشبي. ر   عن حجرة في أسفل السفينة يتم الوصل إليها عن  ري  د 

 كن  على وشك النزول حين صاح بي أحد الرجال:

 ذاي .. أن  يا رجل .. إلى أين تظن نفسك ذاذبا ؟ -

 قبطان بيده أن يدعني.أشرت إليه أن ينظر إلى القبطان  فأشار إليه ال

ج  وقلبي يرق  في صدري فرحا  و ربا . ووجدت باب القمرة و نزل  ذذا الدر 

 مفتوح  وبعض الدماء تتناثر على األرض أمام الباب.

 أسرع  وفتح  الباب  وكان  الصدمة!

أستتتتترع  أصتتتتتعد الدرج  ثم انطلق  حيث يجل  القبطان يتضتتتتتاحك مع بعض 

 إليَّ وأنا ألهث من التعب وقال بقل :رجاله  ولما وصل  إليه  نظر 
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 ما األمر يا عادل؟ -

 سارة .. أقصد  وجتي. -

 ماذا بها؟ -

* * * 
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 اختطاف (26)

 

 «؟ماذا تقول يا فتى»

 القبطان وذو ينهض عن عرشه  فقل  له:صاح بها 

  مسجى على األرض لقد رأي  رجال  ضتخم الجثة مفتول العضتالت -

 جسده.وقد  اح  رقبته بعيدا  عن  جثة ذامدة

 صاح سالم:

 ذل تعني أن  وران  حارس قمرة القبطان  قد قتل؟! -

 قال القبطان:وانطل  ليتبين من ذلك بنفسه. بينما 

بتالطبع ال يمكن لزوجتتك مهمتا كان  قوية أن تطيا برأس  وران ..  -

 كما أن مفعول المخدر لم يزل عنها بعد.

 قل  في ذعر:

 ماذا تعني؟ ذل تعني أنها... اختطف ؟ -

 عني ذل...لم أ -

 :عن الكالم فجأة  قبل أن يقولوأمسك 

 ذل يمكن أن يكون... ماجد؟! -
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 قل  في ذذول:

 ماجد!! -

ورأي  القبطان يضتتغط على أستتنانه من فر  الغضتتب  وصتتاح بالرجل بمنتهى 

 الحدة:

 أديروا الدفة .. سوف نلح  بسفينة ماجد حاال . -

 أمرك يا قبطان. -

 وسمعته وذو يغمغم في حن  مضطرد:

.. أقستتتتم أن أرستتتتلك إلى الجحيم  الغادرةيا بن  يا غادر لك مني الويل -

 إربا  كثيرة.

  وحاجبا  عنا كل أمل في مرت ستتتاعات وستتتاعات  وأقبل الليل مستتتدال  ستتتتائره

 مختفيا  تماما  في ذذا المساء. كان القمربلة أن  الر ية  وما  اد الطين

لمى  نحو القبطان  ال ذي كان يقف فوأ مقدمة أقبل أحد الرجال  ويدعى أبا ستتتتتتُ

 السفينة وقال له:

 سيدي .. ننتظر منك األوامر. -

 نظر إليه القبطان بطرف عينه وقال:

أخبر الرجتتال أننتتا لن ننتتام ولن نستتتتتتتريا ولن نتوقف أبتتدا  حتى نعثر  -

 على سفينة ماجد.

 .ولكن.. -

 قا عه القبطان في حدة:
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 تقول؟ أتريد أن تعارضني؟ أجنن  أيها األحم ؟سماذا  -

 أسرع أبا ُسلمى يعتذر مذعورا  ويطلب الصفا والسماع  فصاح به القبطان:

 أغرب عن وجهي. -

 ونظر نحوي وقال:

ا قريب .. وستكون بخير. -  ال تقل  يا بني .. سوف نستعيدذا عمَّ

أقبل الصتتتباح  وما  ال  الستتتفينة تزرع المحيط بحثا  عن ستتتفينة ماجد  وشتتتعر 

هم من القبطتتان  لختتارت قواذم منتتذ أمتتد الرجتتال بتتاليتتأس يتتدب فيهم  ولوال خوف

  ويل.

م وقال:  أقبل سالَّ

 سيدي القبطان .. الرجال منهكون .. نحتاج قسطا  من الراحة. -

 ألم يخبرك أبو ُسلمى أنني قل  ال راحة حتى نعثر على سفينة ماجد. -

 فسألته وقد استبد بي اليأس أنا أيضا :

 ولكن .. ماذا لو  ال بحثنا ولم نجدذا؟ -

يحد، ذلك .. لقد أردت أن أجدذا .. وسأجدذا .. وأجدك أن  أيضا  لن  -

 يا ماجد.

 :لبرجوما كادت تمر بضع دقائ  أخرى حتى صاح المراقب فوأ ا

 ذنااااااك. -

 انتبه جميع من بالسفينة إليه فيما أردف:
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 وجدنا سفينة ماجد أيها القبطان. -

ى شعور بالنعاس  إلوسرت في األنف   اقة غريبة  وتحول اإلنهاك والتعب وال

 نشا  وحيوية مبالغ فيهما.

وستترى النشتتا  في جستتدي أيضتتا   بعد أن ظنن  أنني ستتأستتقط مغشتتيا  عليَّ من 

 فر  التعب.

 صاح القبطان وذو يقف على مقدمة السفينة بمنتهى الحماس:

 إلى األمااااااااام. -

 :رجال الطاقموصاح 

 ذااااااااااااي. -

 :بقوة لكني فجأة وجدتي أذتف

 ا.توقفو -

 فتحول  األعين كلها تجاذي  وقال القبطان بشيء من الحدة:

أعلم أنك خائف على  وجتك .. لكن أيا  كان الستتتبب .. فال يح  ألحد  -

 أن يصدر األوامر ذنا غيري.

 عذرا  يا سيدي .. لكني.... -

 قا عني بحدة:

ال أعذار .. سأسامحك ذذه المرة فقط ألنك غريب وجديد .. باإلضافة  -

 متأكد أن لديك سببا  قويا  لتقول ذلك.ألني 
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 الح  ما نطق  به يا سيدي .. لدي سبب قوي جدا . -

 قل. -

 بدأت أشرح له وجهة نظري  فقل :

أخاف يا ستيدي القبطان إن ذجمنا على ستفينة ماجد أن يحتمي بسارة  -

.. ويهتتدد بقتلهتتا لو اقتربنتتا منتته .. وبهتتذا لن نظفر بتته .. أو لن نظفر 

 بسارة حيَّة.

 ل أحد الرجال متهكما   وكان أضخمهم جسما :قا

 ذه .. رجل يحتمي بامرأة! ذذا ال يمكن أن يحد، أبدا . -

 تمتم القبطان كأنما يحد، نفسه:

 لكن ماجد مستعد أن يفعل أي شيء للنجاة بحياته. -

 قل  له:

 لدي حل يا قبطان. -

 قل يا عادل. -

 أن تؤمن ماجد على حياته. –إن سمح  لي  –أري  -

 الرجال  بينما ذتف القبطان مشدوذا :ثارت ثور 

 ماذا تقول؟! أتعني أن أعفو عنه؟ -

 قل  وأنا أنظر صوب األرض بخجل:

 إحم .. نعم يا سيدي. -
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 صاح سالم فيَّ بقوة:

 ماذا تقول؟ ذل جنن  يا رجل. -

 آخر: وصاح

 .. نحن ننتظر ذذه الفرصة منذ أمد. ال تسمع له أيها القبطان -

 به: وقال ثالث والغضب يكاد يفتك

ستتيدي ذشتتام .. ذذه فرصتتة قد ال تأتي ستتوى مرة واحدة في العمر ..  -

لي  كتل يوم نرى متاجتد بهتذا الضتتتتتتعف .. كتل يوم يتزايتد رجاله .. 

 وخطره أيضا .

 ذتف القبطان محدثا  رجاله:

 إذا  ما الرأي. -

 صاح الرجال في صوت واحد:

 سح  ماجد .. أيا  كان الثمن. -

وذو ينظر إليَّ ولستتتتتتان حتالته يقول: ذتل رأي   لوح القبطتان بيتديته في الهواء 

 مستحيل ردعهم. ثم إنه نظر إلي نظرة عطف أول مرة أراذا بعينه  قائال :

أعلم أنتك قل  على  وجتتك .. لكنتك ال تتدري متا فعلته ماجد وما لديه  -

القدرة على فعله .. لقد قتل وستتترأ ونهب وعذب أكثر مما يمكنك أن 

ر على األرض في ذذا العصر .. ولوال تتصتور .. ربَّما ذو أكبر جبا

انتدفتاعته المتهور اليوم .. لمتا ظفرنا به في ذذه الحالة من الضتتتتتتعف 

 أبدا .
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 قل  له:

ذزمتموه اليوم بال خستتتتتتائر تتتذكر من جهتكم .. ويمكنكم ذزيمتته من  -

 جديد.

 ردَّ قائال :

بعد أن يكون قتل كم شخصا ؟ ربما أن  مح  يمكننا ذزيمته مرارا  ..  -

ن أعطيناه فرصتة للفرار .. سيسفك الدماء .. ويرمل األ فال .. لكن إ

 ويهتك أعراض الحرائر.

غاص قلبي بين ضتتتتتلوعي حين نط  بعبارته األخيرة  فشتتتتتعر بما خالجني من 

 شعور فأردف:

لكن ال تقل  .. لي  في مزاج يستتتتتتما لته بارتكاب فعل قذر كهذا بعد  -

 خسارة كل ذذا العدد من رجاله.

 تمنى ذلك.وحدث  نفسي: أ

 ثم قل  له:

 وجتي .. وفي ذات  –عفوا   –ذناك حل آخر .. حل يعيد إليَّ ستتتتا...  -

 الوق  يجعلك تظفر بماجد ومن معه.

 ذتف بحماس:

 قل بسرعة يا فتى .. ما ذي خطتك؟ -
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 الشيطان (27)

 

 «خطة رائعة ...»

 ذتف بها القبطان بعد أن أخبرته بخطتي  وأردف:

 أظن أنها ستنجا. -

 سالم آمرا  إياه:ونظر إلى 

 أعطه سيفك يا سالم. -

 أخرج سالم السيف من مكمنه  وقال بحماس:

 ذاك سيفي .. ننتظر منك أخبارا   يبة أيها بطل. -

وضتتتتع القبطان كفَّه على رح  أتحد، مع القبطان لبعض الوق   وفي النهاية و

 كتفي قائال :

 عد سالما  بزوجتك يا بني. -

من قلبي أم مصتتطنعة أجامله  امتي ذذه نابعةابتستتم  له  ال أعلم إن كان  ابتستت

 بها.
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انطلق  أعدو مستتتترعا  نحو حافة الستتتتفينة  ثم لم ألبث أن ألقي  بجستتتتدي منها  

 ألسقط في المحيط.

ورح  أستبا  وأسبا  إلى أن وصل  إلى سفينة ماجد. وكان  المرساة مستقرة 

 في القاع. فأخذت أتسل  عليها  وصعدت إلى ظهر السفينة.

األجواء عليها ذادئة مستتتتقرة  وبعض الرجال على ظهر الستتتفينة يغطون كان  

 في نوم عمي .

ورحتت  أقلتتب البصتتتتتتر فيهم بحثتتا  عن متتاجتتد  كتتان القبطتتان قتتد أخبرني عن 

 :مواصفاته

لديه ثالثة وأربعون عاما .  إنه رجل نحيف الجستتتتد  متوستتتتط الطول  -

يصل له فوأ رأسته شعر شتاذ  بياض البشترة  شتاذ  ستواد القلب  

إلى نصتتتف ظهره من الطول  ويده اليستتترى عليها وشتتتم على شتتتكل 

 رأس ذئب .. تذكر يا عادل .. من السهل تمييزه بين ألف ألف رجل.

 أيضا  قوله: توتذكر

إن حتد، وتبتار ت مع متاجتد .. فتاعلم أنه مندفع متهور .. ماذر جدا   -

فرصتتة في القتال .. ماذر جدا  في الخداع .. لذا إن ستتقط .. فال تعطه 

 للنهوض.

 البد أنه في مكان ما في السفينة. نظرت للرجال النائمون  إنه لي  فيهم 

فأستترع  وخبأت الستتيف داخل برميل من براميل الستتفينة. ثم ألقي  نفستتي في 

 الماء.

 رح  أصرخ وأصيا:
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 النجدة .. ساعدوني .. أرجوكم ليساعدني أحد. -

الرجال فوأ ظهر ستتتفينة ووستتتط صتتتراخي واستتتتغاثتي  نجح  في لف  أنظار 

ينظر بنفسه إليَّ ويأمر  –ماجد  –ماجد. ووجدت صتاحب المواصفات المطلوبة 

 رجاله أن يخرجوني من الماء.

 ما ذي حكايتك؟ وكيف وصل  إلى ذنا؟ -

ذو مغرور كم ستتتتتتألني متاجتد ذذا الستتتتتتؤال  نبرته في الحديث معي أوح  لي 

 متعجرف. لكني أجبته مصطنعا  المرض:

بنفستتي عن ظهر ستتفينة القبطان ذشتتام في الماء بعد أن كاد لقد ألقي   -

 يقتلني.

 يقتلك؟ لكن لماذا؟ -

 يزعم أنني دخل  حدوده دون أن يأذن لي. -

 قال في شرود:

ال بأس .. سوف  ألم تكفه صتفصتافة؟ أما  ال يظن أن البحر ملك له؟ -

 أنتقم منه يوما  ما.

 فقل  له:

الك؟ أنا بارع في ستتتتتتيتدي .. ذل تستتتتتتما لي أن أكون واحدا  من رج -

استتتتخدام الستتتيف .. كما أني أجيد الستتتباحة  والمصتتتارعة  والقراءة 

 والكتابة.

 نظر نحوي نظرة متفحصة  وقال:
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تبدوا لي مكستتبا  بالفعل .. حستتنا  ستتأضتتعك في اختبار .. وإن اجتزته  -

 صرت أحد رجالي.

لم أستتطع اجتيا ه؟ ماذا ستفعل  ستوف أجتا ه بال شتك .. لكن ماذا لو -

 بي؟

 ضحك ضحكة عالية  وضحك  اقمه لضحكه  وأردف قائال :

ال شتتتتتتيء .. لن أفعتل أي شتتتتتتيء .. ألنتك لو لم تنجا في اجتيا  ذذا  -

 االختبار فهذا معناه أنك قد م .

  ذا أنا امن حياتي   يبدو أنني تستتتتترع  في  رح ذذا الستتتتتؤالت لعابيدا در

 صارت على المحك. قل  بشيء من التوتر:

 االختبار بالتحديد؟ ما ذي  بيعة ذذا -

 معدودة  ثم قال بشيء من الخبث: ثوانٍ ضحك ل

ستتتتعلم كل شتتتيء في أوانه .. لكن يبدو عليك المرض جليا  .. ستتتوف  -

 أدعك ترتاح اليوم .. وغدا  يكون لنا حديث آخر.

 وأمر بعض الرجال أن يأخذوني إلى القمرة ألستريا.

ينبغي  كل ذذا ألنني أريدذم وكنت  متعبتا  بح   لكني ادَّعي  المرض أكثر مما 

 أن يشعروا بأني ال أمثل أي خطر عليهم وأنا في ذذه الحالة  وقد كان.

وانتظرت حتى جنَّ الليل. ونام من نام من الرجال  وبقي مستتتيقظا  للحراستتة من 

 بقي.

وتستتلل  خارجا  من القمرة إلى ظهر الستتفينة  ألجد القبطان واقفا  يتأمل النجوم. 

 اللحظة المناسبة ألتقرب فيها من ماجد. فكرت: ذذه ذي
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 ما  ل  مستيقظا  أيها القبطان؟ -

:  نظر إليَّ

 استيقظ  أخيرا ؟ -

 أراك شارد الذذن يا سيدي. -

 بغرور وفظاظة بلغا آخرذما قال لي:

 من أن  لتتحد، معي أيها الحثالة القذر؟ -

ال بتأس .. أنت  قتائتدي امن .. لتك مني الوالء والطاعة .. لكني أجزم  -

 ك تحب.أن

 رفع أحد حاجبيه في دذشة وقال:

 كيف عرف ؟ -

 أنا لس  إنسانا  عاديا . -

والحقيقة أن أي شتتتتتخ  لو رآه في ذذه الحالة لعلم أنه غارأ في الحب  غارأ 

 حتى الثمالة.

 ابتسم قائال :

 يبدو أنك فطن بالفعل. -

قرأت فيما مضتتتتى كتابا  صتتتتغيرا  رائعا  عنوانه "حب بال حدود" وكان مما ُذكر 

  فاجعله يستتتتمتع بصتتتحبتك ألقصتتتى فيه: إذا أردت أن تجعل أي شتتتخ  يحبك

 تحد، عما يحب الشخ  امخر.درجة  ولكي تفعل ذلك فهناك عدة أمور منها: 
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لتذا فكرت أن أتحتد، عن الحتب  ألنته أكثر متا يتوأ إليته متاجتد في ذذا الوق . 

 فقل  له:

 أتعلم يا سيدي أن أجمل ما في الدنيا ذو الحب؟ -

 يا .... بالمناسبة .. لم تخبرني عن اسمك.أجل  -

 عادل .. اسمي عادل يا سيدي. -

 ذل مررت بتجربة حب من قبل يا عادل؟ -

 ابتسم  وقل :

مرة واحدة فقط .. شتتتعرت فيها أن قلبي يحل  في غرفة بال ستتتقيفة ..  -

 كان أجمل شعور أحسس  به في حياتي.

 ذل كان  جميلة؟ -

البشر .. الـتتروعـتتة تجسـتتـتتدت  من؟ محبوبتي؟ كان  مالكا  يسير بين -

في أنثى .. يقولون أن المحب ال يرى مستتتتاوئ محبوبته .. لكني كن  

. لكني لم أكن . أعلم مساوئها .. كن  أعلمها أكثر من أي شخ  آخر

أراذا مستتتتتاوئ .. بل كان  أجمل ما فيها من وجهة نظري .. أتعلم يا 

ذا   يبدو أن ستتتيدي .. فيما مضتتتى كن  شتتتخصتتتا  ضتتتعيفا   جبانا   منبو

الحيتاة كنت  أولتني ظهرذتا .. لكن متا أن وقعت  بتالحب حتى تغيرت 

تماما   لبا  للمحبوبة .. فصتتتترت أقوى بكثير .. أشتتتتتجع بكثير .. أكثر 

 شخ  محترم في بيئتي.

 سألني ذاذال :

 كل ذذا بسبب الحب؟ -

 اصطنع  الشرود وقل :

 نعم كل ذذا بسبب الحب. -
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 يوم  وكان للشاعر الكبير  نزار قباني  فقل :ثم رح  أنشد شعرا  قرأته ذات 

 إني عشقتك واتخذت قراري -

 فلمن أقدم يا ترى أعذاري

 ال ُسلطة  في الُحب تعلو سلطتي

 فالرأي رأيي والخيار خياري

 ذذي أحاسيسي فال تتدخلي

 أرجوِك بين البحر والبحار

 قال شاردا :

 يا عادل؟يا هللا .. ما أجمل ذذا الكالم .. ذل ذو كالمك أن   -

 اضطررت ألن أكذب فقل :

 نعم يا سيدي .. ذو كالمي. -

 أحسن  حقا  أيها الشاب .. أتعلم .. من اليوم أن  صديقي. -

 ابتسم  وقل :

 لي الشرف يا سيدي. -

ورغم ابتستتتتتتامتي  إال أن قلبي كان يغلي  فمهما يحد،  لستتتتتت  أنا الذي يخون 

 الصداقة.

ا لستتت  بخائن. ستتتأكتفي باختطاف لقد عزم  واتخذت قراري. لن أقتل ماجد. أن

لكن الرحيل إلى أين؟ ال يوجد مكان ستتتتتوى ستتتتتفينة القبطان  ستتتتتارة  والرحيل.

 ذشام  وذو ال شك قاتل ماجد فور عودتي.

 ماذا أفعل؟
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 إلى أين أذذب؟

 كيف أتصرف؟

 ساعدني يا إلهي.

كالمنوم مغنا يستتتيا   حتى شتتترع  أبحث عن ستتتارة في كل  وما أن ذذب ماجد

 لسفينة.شبر على ا

 ووجدتها...

 وجدتها في آخر مكان كن  أتوقعه...

 قمرة القبطان ماجد!

 لقد كان  ذي محبوبته التي يحدثني عنها!

كتان يعتاملهتا بلطف. يحتاول التودد إليهتا. وذي تظهر لته البغض والعتداوة عيانا  

 بيانا   لكنه صبور عليها ألبعد حد.

تدَّعي أنها ال تعرفني  ورأي  أحد  في اليوم التالي  رأتني ستارة  فأشرت لها أن

 الرجال يقول لي:

 القبطان ماجد يريدك. -

 ماذا يريد؟ -

 ضحك الرجل وقال:

 االختبار سيبدأ امن. -
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اختبار؟ ظنن  أن ماجد صتتار صتتديقي حقا . يبدو أن كالم القبطان ذشتتام حقيقة. 

 إن ماجد ال صدي  له.

يمستتتتتتك بيده كوبا  ضتتتتتتخما   وقف  أمام ماجد الذي كان متكئا  على مقعده الكبير 

 مملوء  بالنبيذ األحمر  وحين رآني  ذتف:

 امن يبدأ االختبار؟ -

 أسرع  بالقول:

 مهال   مهال  .. يجب أن أعرف ما ذي  بيعة االختبار أوال . -

 ضحك وقال:

 ال بأس .. أخبره يا عّوان. -

 فتقدم مني رجل مفتول العضالت بشكل مخيف  وقال:

وف تقاتل أحد رجال الطاقم بهذه العصتتتتتا االختبار بستتتتتيط جدا  .. ستتتتت -

 الخشبية.

 وألقى ناحيتي ذراوة خشبية  فقل  له:

 يبدو اختبارا  سهال . -

 ضحك الجميع بأعلى أصواتهم حتى شعرت بحرج شديد  وأردف عوان:

 سوف تقاتل بهذه العصا شخصا  يمسك سيفا  حقيقيا . -

 ماذا؟! ومن ذو ذذا الشخ  يا ترى؟ -

 قال عون بفخر:
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 أنا. -

 لكن ذذا ظلم. -

 ذتف ماجد:

 خطأ .. بل إن ذذا ممتع. -

ما يظنني ذؤالء الحمقى؟ مهرج يتضتاحكون عليه متى أرادوا  ويتخلصون منه 

 متى انتهى من فقرته. يريدون المتعة؟ ليكن. سأريهم المتعة الحقيقية.

 أمسك  الهراوة  وقل  بمنتهى الثقة:

 أنا مستعد. -

 قال ماجد:

 يبدو أنه شجاع بالفعل. -

ان سيفه  وتالعب به مستعرضا  مهارته الكبيرة.  أخرج عوَّ

 وصاح ماجد:

 لتبدأ المبار ة. -

 وصاح الرجال في نف  واحد:

 عوان .. عوان .. عوان .... -

فتقدم األستتمر مفتول العضتتالت مني بخطوات واثقة وستتريعة  وضتترب بستتيفه 

فين صتتضتتربة أفقية كادت تطيا برقبتي  لكني تفاديتها  فأستترع يحاول قستتمي ن

 بالعرض  لكني تفادي  ذذه الضربة أيضا .
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وفجأة ركلني في صتتدري ركلة عنيفة لم أتوقعها. فهوي  على األرض  حاول  

النهوض بصتتتعوبة  لكن دون جدوى. ووجدته يقف عند رأستتتي  شتتتاذرا  ستتتيفه 

ألعلى بكلتتا يتديته  وتنبتأت بتالحركة القادمة  في أقل من ثانية واحدة  ستتتتتتأكون 

  وليا . نصفين  سيقسمني

 يا إلهي ساعدني.

 وذتف ماجد:

 اقض عليه فورا  يا عوان. -

 فصاح كأسد غضوب وذو يهوي بسيفه البتار  نحو رأسي...

* * * 
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 نهاية الشيطان (28)

 

تلك  . لكني فيذوى عوان بستتتتيفه البتار يريد شتتتتقي نصتتتتفين متستتتتاويين  وليا  

اسية المنا   حساللحظة  رفع  ذراوتي الخشبية بين قدميه  ألضربه في أكثر 

 لدى الرجال.

ولك أن تتخيل كم كان  الضتتربة قاستتية وعنيفة. وقع الستتيف منه على األرض  

ثم ذوى ذو أيضا  على األرض بجوار سيفه يتأوه من شدة األلم. فأمسك  سيفه  

وأشرت نحو رقبته  لم أرد قتله  إنما أردت أن أظهر فقط أنني تغلب  عليه. لكن 

نقطة جيدا   فظن أنني أريد قتله  وذذا ح  مشروع لي  لكنه ماجد لم يفهم ذذه ال

 صاح في أحد رجاله:

 أوقفه قبل أن يقتل عوان. -

ركة حفأسترع ذذا الرجل يشهر سيفه ويسرع نحوي. يريد ضرب عنقي  لكني ب

ا    فهوى السيف من يدي مستقرال إرادية تصتدي  لستيفه بالستيف الذي أمسك به

 مه.على األرض. وصرت أعزال  أما

 ذو يضحك:أخذت أتراجع  والرجل يقترب و

 أن  ذالك ال محالة. -

أخذت أتراجع أكثر  وأكثر حتى التصتتتق  بستتتور الستتتفينة  ولم يعد ذناك مكان 

 للفرار إليه.
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ف ذ بي أرى   أشتتتتتتهر الرجل ستتتتتتيفه وكاد يهوي على رقبتي  فنظرت بجواري

البرميل الذي خبأت فيه السيف  فوضع  يدي داخل البرميل بسرعة  وأخرج  

  بأسرع ما يمكنني  فطاح  عن جسده السيف وذوي  به على رقبة ذذا الرجل

 على الفور.

 سائال :متتفاجأ ماجد  واعتدل في كرسيه 

 من أين أحضرت ذذا السيف؟ -

 وذنا خرج أحد الرجال من القمرة وقال له:

 سيدي لقد ذرب  األسيرة. -

 سارة؟ -

 ذتف  بمنتهى السعادة:

 رائع. -

ثم أدركتت  فجتتأة أنني ارتكبتت  أكبر خطتتأ في حيتتاتي كلهتتا. إذ نظر الجميع إليَّ 

 مشدوذين  وقال ماجد بغضب عارم وذو يشير بسبابته نحوي:

 أن  من أتاح لها فرصة الهرب .. أيها الوغد الخائن. -

 فقل  له:

 التي حدثك عنها باألم  .. أيها القبطان المغفل.نعم .. إنها محبوبتي  -

 رجاله:ل قائال  صاح بأقصى قوة ف

 اقتلوه. -
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فتدافعوا نحوي كل منهم شتتتتاذرا  ستتتتيفه في وجهي  ولم أجد أمامي مفر. ستتتتوى 

 القفز عن السفينة.

 .فأسرع  وقفزت في الماء

 وسمع  ماجد يصيا فيهم:

 ال أريد له أدنى فرصة للنجاة. أحضروا السهام .. -

كان عليَّ أن أغوص تح  الماء  ألعم  نقطة يمكن أن أصتتل إليها  ألتمكن من 

االختفاء عن أنظارذم  وعن ستتتتتتهامهم  إلى أن أبتعد حتى أصتتتتتتل إلى ستتتتتتفينة 

 .ذشامالقبطان 

 وما كدت أغوص وأختفي تح  الماء حتى صاح ماجد بجنون:

من  ذذا الوغد بالستتتتتهام .. حتى ال يتمكنأمطروا الماء من كل جانب  -

 سطا الماء. الفرار .. أريد أن أرى دماءه القذرة تلو،

لم أعتد أحتمتل البقتاء أكثر تح  الماء  إنني أختن   ستتتتتتأموت لو لم أ فو حاال   

 وصعدت إلى سطا الماء.

 ذا ذو. -

كتانت  ذتذه صتتتتتتيحتة أحد رجال ماجد حين رآني وأنا أ فو. ووجدت العديد من 

ن حاول  الغوص امن  ستتتتتأكون بذلك قد األستتتتتهم مصتتتتتوبة نحوي  لن أنجا إ

 موتي. يبدو أنني ذالك ال محالة.ب  عجل

أخرجوه من الماء. ولم يكن أمامي وستتط ذذه الستتهام المصتتوبة إلى قلبي إال أن 

 دوت أتستتتتتتل  الحبل الذي ألقوا إليَّ به. وما كدت أعود إلى ظهر الستتتتتتفينة حتى

 صيحة عالية جدا :
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 مااااااااااجد. -

اضطرب الرجال  انشترح صتدري  فأنا أعلم صوت من ذذا  إنه القبطان ذشام.

فجأة. والتف  ماجد مستتترعا  نحو مصتتتدر الصتتتوت  والتف  جميع الرجال  وأنا 

معهم  ف ذ بستيدة المحيط تشت  الماء شقا  بأسرع ما يكون نحو سفينة ماجد  حتى 

 وصل  إليها.

يضتتتتتتطربون  –وأنا معهم  –رجال ماجد جميعا  وارتطم  بها بعنف  مما جعل 

في حركاتهم جراء فقد الستفينة توا نها  وتقريبا  ستقط جميع من بالسفينة أرضا   

عتدا ماجد  لقد أذذلني بقدرته على الثبات وعدم الستتتتتتقو  وستتتتتتط ذذه األجواء 

 المضطربة.

 انقضتتاض أبا رافع انقض رجال القبطان ذشتتام على ستتفينة ماجد  على رأستتهم 

 من الغزالن الشهية. فريستهمقطيع من األسود الجائعة  على 

وأنشتتتتأوا يذبِّحون فيهم بال أدني شتتتتفقة أو رحمة. وانتهوا منهم تماما  في أقل من 

لكن متاجتد كتان قتد ذرب بعتد أن قتتل خمستتتتتتا  من رجتال القبطان  خم  دقتائ .

 ذشام.

خة صرخ صرستار القبطان ذشام بين صفوف القتلى  وحين لم يجد جثة ماجد  

 مدوية  أشبه بزئير أسد يتألم. ثم صاح:

 ماجد .. أينما كن  .. اخرج وواجهني يا جبان. -

 أخذت أسير على ظهر السفينة مفكرا  كشارلوك ذولمز: أين يختبئ ماجد؟

لقد قتل ذذا الرجل  ثم ذذا الرجل  بعدذا حاول ذذا الرجل ردعه لكنه ذبحه ذو 

  بقا  لهذا الترتيب  يبدو أن ماجد.... يا إلهي!امخر  من االتجاه الذي سار فيه 

 وأسرع  أقول للقبطان:
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 ذا ذو ماجد .. فوأ الصاري. -

 نظر الجميع ألعلى دفعة واحدة  ليروا ماجد متشبثا  بالصاري كفأر مذعور.

 قال القبطان ذشام:

ذتتذه ذي قيمتتتك الحقيقيتتة بتتدون المجرمين التتذين كتتانوا معتتك .. جبتتان  -

 رعديد.

 توسال :قال ماجد م

 أبا رافع .. أيها الشهم الكريم .. اعف عني عفا هللا عنك. -

ال لن أعفوا عنتتك أبتتدا  .. لقتتد قتلتت  األ فتتال .. ورملتت  الزوجتتات ..  -

ذتتذا وذتكتت  األعراض .. وتريتتدني بعتتد كتتل ذتتذا أن أعفو عنتتك؟! 

 مستحيل.

إذا  أنتا أعرض عليك المبار ة .. وجها لوجه .. وإن فزت عليَّ ملك   -

 .. وإال أعتقتني.رقبتي 

 تتحداني. -

 ذمس  في أذن القبطان:

 ارفض يا سيدي .. انه ذالك ال محالة إن أن  رفض  عرضه. -

ال يمكنني رفض عرضه يا عادل .. العربي حين يتحداه شخ  ما ..  -

 ف ن رفض التحدي دليل على عدم اكتمال الرجولة.

 للحماقة. يا غمغم  في نفسي:

 حسنا  يا ماجد .. أنا مواف . -

 نزل ماجد عن الصاري وذو يبتسم ويقول:
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 علم  أنك ال يمكن أن ترفض يا أبا رافع. -

 ألني رجل. -

 قالها وذو يشهر سيفه  فرد ماجد وذو يفعل ذات الشيء:

 بل ألنك أحم . -

وبدأ النزال. وكان  مبار ة  لم أشتهد بقوتها يوما   استتبسل الرجالن وأديا أفضل 

 ذذا المجال.أداء يمكن لعين رائي أن تنظره في 

وكان  األجواء متوترة بشتتتتتكل مرعب. تارة  تظن أن القبطان ذشتتتتتام تمكن من 

 غريمته  لكن متاجتد متا يلبتث أن يعود  وتتارة متا يتمكن متاجد من أبا رافع  لكن

 .األخير سرعان ما يعود بشكل يذذل الجميع

وأخيرا  ثارت ثورة القبطان ذشتام لشيء قاله ماجد  فظل يضرب بالسيف يمنة  

  وبمهارة  وظل على ذذا المنوال ويضتترب به يستترة  يضتترب بستترعة  وبقوة

إلى أن صتتاح وذو يضتترب فانقستتم ستتيف ماجد إلى نصتتفين  ووستتط دذشتتة من 

 الجميع  ألقى ماجد سيفه على األرض  ولوح بيديه الخاويتين قائال :

 للعار .. ذذا لي  من الرجولة في شيء. أتقتل رجال  أعزال  .. يا -

 القبطان ذشام السيف من يده  قائال :فألقى 

ذا أنا .. بيديَّ العاريتين .. ستتتأمزقك إربا  .. ستتتأجعلك تتمنى لو قتلتك  -

 بالسيف.

وبدأ االلتحام  وتحول  المبار ة إلى مباراة في المصارعة. وكم كانا رائعين في 

 ذلك أيضا ...
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ة قويتتة لكمتة من اليمين. ركلتة من اليستتتتتتار. لوي  للتتذراع خلف الظهر. ضتتتتتتربتت

بالمرف ... وظل  المباراة عالمية إلى أن حد، ما غير قلب األوضتتتتتتاع رأستتتتتتا  

 على عقب.

على وضتتع يده خلف ظهره. أدرك   –بعد ستتقو ه  –إذ فجأة الحظ  أن ماجد 

 الفور ما يريد أن يفعله.

 ......!ـكم أن  خائن يا بن ال

 الذي – وركضت  مستترعا   بأقصتتى ما يمكنني  وأمستتك  بستتيف القبطان ذشتام

وقفزت في الهواء قفزة عالية  في اللحظة التي أخرج  –ألقتاه أرضتتتتتتا  منتذ قليل 

فيها ماجد خنجرا  من خلف ظهره  واستتتعد لطعن القبطان. لكني كن  أستترع إذ 

ذوي  بالستتتتيف فوأ رأس ماجد تماما   فانشتتتتطر نصتتتتفين  في مشتتتتهد مهيب  

 ومروع في ذات الوق .

السفينة  وقال القبطان  ولم يف  من ذذوله وللحظة ساد صم  مطب  فوأ ظهر 

 بعد:

 لقد أنقذت حياتي. -

 كان سيقتلك غدرا . -

 ذذا جزا ه. -

 ثم التف  إلى رجاله وذتف:

 .الشيطانلقد مات  -

 فصاحوا جميعا  بصوت واحد  وذم يلقون السيوف والقبعات في الهواء:

 ذااااااي. -
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 وتقدم سالم متسائال :

 ذي أوامرك امن؟لقد حققنا ذدفنا يا سيدي .. ما  -

شدوا الرحال .. سنعود امن إلى صفصافة .. وذناك سيكون االحتفال  -

 الكبير.

 وقال سالم:

 لقد سمعتم القبطان .. ذيا إلى العمل .. ذيا. -

* * * 
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 خطة عبقرية (29)

 

 دار بيني وبين سارة حوار  ويل أفهمتا فيه ما حد،:

القبطان ذشام أن بعد أن خطفِك ماجد من فوأ ظهر الستفينة .. صتمم  -

 يجوب المحيط بحثا  عن سفينة ماجد .. كل ذذا لكي ينقذك.

 يا له من رجل نبيل. -

ذو كذلك يا ستتتتتارة .. المهم .. بعد أن وجد الستتتتتتفينة .. أراد أن يهجم  -

 لكني أوقفته عن الهجوم وأخبرته أن لديَّ خطة إلنقاذك.عليها .. 

 وماذا كان  خطتك؟ -

ي الخطة تقتض لك .. أخبرت القبطان أنفهمي بعد؟ حسنا  سأقول ألم ت -

أن أقفز في الماء  وأسبا حتى أصل إلى سفينة ماجد فأتسلل إيها دون 

أن يشتتعر بي أحد .. وأخفي الستتيف في مكان ما فوأ ظهر الستتفينة .. 

ثم أعود إلى الماء .. وأصرخ وأصيا  لبا  للنجدة .. وحين يخرجوني 

..  يم أمستتتتك بي وقتل رجالمن الماء .. أخبر ماجد أن القبطان ذشتتتتا

وقتتال أننتتا كنتتا نبحر في حتتدوده .. وعقتتابي ذو الموت كمتتا فعتتل مع 

رجالي .. وحين يستتتتتتألني ماجد كيف ذرب  منه؟ أخبره أنني غافل  

وأني ظلل  أستتتتبا يوما  بليله إلى رجاله وألقي  بجستتتتدي في المحيط 

 أن وصتتل  إلى ستتفينته .. حينها ستتيأمن ماجد جانبي .. وستتيستتما لي

بالبقاء معه في ستتتتفينته .. ألن عدونا واحد .. وإن تعاوننا فربما ننجا 

في القضتتتتتاء عليه .. وبعد ليلة أو اثنتان .. أتمكن من الوصتتتتتول إليك 

فنلقي بأنفستتتتنا بالماء لنلح  بستتتتفينة القبطان ذشتتتتام .. وريثما نصتتتتل 

 .ينة ماجد فيبيدوذم عن بكرة أبيهمينقض القبطان برجاله على سف
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 رة:قال  سا

لحظة واحدة .. تقول أنك ستتتتتتتحاول بعد ليلة أو ليلتين أن تلتقي بي ..  -

 وتجعلني أقفز معك عن ظهر السفينة .. لنلح  بسفينة القبطان ذشام.

 أجل. -

لكن من قال أن ماجد ستتتتيظل معستتتتكرا  في ذذا المكان لفترة  ويلة؟  -

 قا .غرلربما يذذب وحينها لن نجد سفينة القبطان ذشام أبدا  وسنهلك 

ظننتِك استتتتوعبِ  ذذه النقطة جيدا  .. لقد رتب  مع القبطان ذشتتتام أن  -

يبقى على مستافة ثابته من سفينة ماجد .. حتى إذا تحرك ماجد مسافة 

ل بحيث يظ .. بنف  مقدار حركة األول معينة .. يتحرك معه القبطان

 على مسافة نصف كيلو متر من سفينته .. ذل فهمِ  ذذه النقطة؟

 ا .تقريب -

ي فأخبرتك أن تهربي ف يف ..لكن الخطة حد، بها بعض التغيير الطف -

الوق  الذي يكونون مشتتتغولين به معي في االختبار الذي وضتتتعوني 

به .. وذكذا وصتتلتي بأمان إلى ذذه الستتفينة .. وتمكن القبطان ذشتتام 

 من التدخل في الوق  المناسب تماما  قبل أن تفارأ روحي الجسد.

 عبقرية.يا لها من خطة  -

 وقل  في ذيام:

 ويا لِك من فتاة جميلة. -

 وسمع القبطان عبارتي األخيرة  إذ كان يمر بجوارنا مصادفة  فعل  قائال :

 ويا لها من ليلة يحلو فيها الغزل! -

 احمر وجه سارة خجال   وتلعثم  وأنا أقول:

 سيدي القبطان .. أنا... -
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 قا عني قائال :

أحب  .. أتعلم؟ لقد كن  دة عنك منذ فترةال تقل شتتيئا  يا بني .. إنها بعي -

  وجتي كما تحب أن   وجتك .. وربما أكثر.

 ثم تنهد مردفا :

ليرحم هللا روحهتا .. ذيا اذذبا امن إلى النوم .. ستتتتتتوف نصتتتتتتل إلى  -

 صتتفصتتافة مع أول شتتعاع للشتتم  .. ويجب أن تكونا متيقظان حينها.

 .الطاغية المستبد ذذا لالحتفال معنا بنهاية

 انصراف القبطان  قال  سارة: وبعد

 ما الذي تحد، القبطان عنه منذ قليل؟ أيظن أننا متزوجان؟! -

صتته يا ستتارة .. لو علم أننا لستتنا متزوجين لقطع رقابنا .. نصتتل إلى  -

 وبعدذا نتحد، في ذذا األمر كم يحلو لك. .. صفصافة أوال  

* * * 
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 صفصافة (31)

 

القبطان تماما . وكم كان  وصتتتلنا إلى صتتتفصتتتافة مع شتتتروأ الشتتتم  كما قال 

 جزيرة عجيبة بح !

كتان الرجتال ال يهتمون كثيرا  بثيابهم  إذ يرتدي معظمهم أستتتتتتماال  شتتتتتتبه بالية  

والقليل منهم فقط يرتدي رداء  وقورا . والنستتتتتاء يرتدون جالبيب فضتتتتتفاضتتتتتة  

 ويضعون الحجب على ر وسهن ووجوذهن.

تذكرك باألجواء العربية وبغض النظر عن موضتتتوع الثياب  كان  صتتتفصتتتافة 

 القديمة التي نراذا في أفالمنا عن العصر الجاذلي.

 البيوت قديمة  من الطوب اللبن  والسوأ تعل بالمشترين والبائعين.

 ذل يوجد عبيد ذنا؟ -

ستتتؤال ستتتاذج  ألق  به ستتتارة على أستتتماع ستتتاّلم وذو يصتتتحبنا في جولة في 

 الجزيرة  فقال بال مباالة:

عيد .. وكان ماجد ليعيد تجارة الرقي  لو استتتطاع كان ذلك منذ  من ب -

 .القبطان أبا رافع التخل  من

وقف  ستتتتارة ووصتتتتلنا إلى بي  يصتتتتدر منه عزف غاية في الروعة والجمال  

  تتمايل برأستتتها مع أنغام الموستتتيقى. كن  أنا أيضتتتا  ستتتعيد بما مغمضتتتة العينين

م:  أسمع  وسأل  سالَّ
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 بي  من ذذا؟ -

 .ذذا بي  بن المعتز -

 ومن ذو بن المعتز ذذا؟ -

 إنه أكبر العا فين قيمة  وأكثرذم مهارة في صفصافة كلها. -

 فقال  سارة:

 إن موسيقاه بديعة جدا . -

 لكن لي  ذو الذي سمعتماه يعزف ذذه الموسيقى. -

 ولكن من إذا ؟ -

  ونظر وجعلنا نلقي نظرة من نافذة المنزل  ف ذ بي نقتربأشتار إلينا بسبابته أن 

رئيفة   :تدعى أخبرني ستتالم أن الفتاةأرى فتاة تجل  خلف آلة موستتيقية غريبة 

بن المعتز ذو من   وأن )الستتتتتتتانتتال( وأن ذتتذه املتتة التي تعزف عليهتتا تتتدعى

وذي عبارة عن قرص خشتتبي مستتتدير مفر  من منا   محددة وملئ   صتتنعها

 ي منا   أخرى.ف باألوتار

كان عزف ذذه املة رائعا  بح   وكان  الفتاة التي تعزف شديدة الجمال  ترتدي 

ع بالمجوذرات واألحجار الكريمة.  جلبابا  أ رأ مرصَّ

وأمامها يجل  عدد من المستمعين مأخوذين بألحانها وجمالها. والشخ  الوحيد 

 أنني قل  مشدوذا :الذي لف  انتباذي بين الحضور  ذو القبطان ذشام. حتى 

 أبا رافع ذنا؟ -

 فأجابني سالم:

 إنه صدي  بن المعتز .. ومعجب كبير بموسيقاه ذو وابنته. -
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والتف  القبطان فجأة نحو النافذة  ووقع بصتتتتره علينا  ولألمانة شتتتتعرت بالفزع 

فعال  خا ئا . لكنه ابتستتتم وأشتتتار إليَّ بيده أن كطفل صتتتغير رآه والده وذو يفعل 

 الم:أدخل  فقال س

 ذيا يا عادل .. ال ترفض دعوة القبطان .. الباب من ذنا. -

 نعم .. ولكن سارة ...... -

ال تقل  .. ذناك مكان للنستتتاء في الخلف يستتتتمعون فيه للموستتتيقى ..  -

 بحيث ال يراذن الرجال .. سأصطحب سارة إلى ذناك.

 ال يا سالم .. أنا سأصحبها إلى ذناك. -

 من ذنا.كما يحلو لك .. باب دخول النساء  -

إلى مجل  النساء. ودلف  أنا إلى مجل  الرجال  لكن كان ذناك  وأدخل  ستارة

رجل واقف على باب البي  قال لي قبل أن أدخل أن أدفع له عشتتتترين )باركو(  

 عشرة عني وعشرة عن سارة  فتساءل :

 عشرين باركوا؟! وما ذو الباركو؟ -

 أخبر الرجل أنني تابع فأخبرني ستتتتتالم أنه العملة المتداولة في صتتتتتفصتتتتتافة  ثم

للقبطتان ذشتتتتتتام  فستتتتتتما لي بتالتتدخول دون أن أدفع. وذذبتت  إلى حيتث يجل  

القبطتتان  ورحتتب بي وأجلستتتتتتني بجواره  ورحتت  أرقتتب جمتتال الفتتتاة بعيني  

وأستتتتمع موستتتتيقاذا بأذني  لتنفذ إلى روحي  وتنقلني إلى عالم آخر من الستتتتحر 

 والخيال.

ألقى القبطتتان نظرة  معتته الحلم الجميتتل  بعتتد عتتدة دقتتائ  انتهى العزف  وانتهى

 ثم عاد إليَّ وقال: –حيث النساء يجلسن  –عابرة للخلف 

 ما رأيك؟ -

 فأجبته بهيام:
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إن موستتتتيقاذا تنفذ إلى الروح .. جذبتني من عالم األحياء .. إلى عالم  -

ما لي  آخر .. عتالم من الجمال أوجد .. وللجمال كان .. وبعزفها ستتتتتتُ

 بالدخول .. و ....

 قا عني قائال :

مهال   مهال  أيها الشتتاعر الولهان .. يبدو أنها ستتحرتك أن  أيضتتا  كما  -

 سحرت غيرك المئات.

 صمت  ألني لم أجد ما أقول  فأردف:

 لكن  وجتك... -

 باذتمام سألته:

 ماذا بها؟ -

 وذو يقول:ابتسم 

 إنها تغار. -

 قل  متهكما :

 .ار؟! لكني لن أتزوج من ذذه العا فةتغ -

بالضتتتتتترورة أن تتزوج على  وجتك حتى تشتتتتتتعرذا بالغيرة .. لي   -

تكفي نظرة إعجاب لغيرذا .. لتضتتتتتترم النيران في قلبها .. وبخبرتي 

ا ي الطويلة في الحياة .. أقول لك: إياك أن تستتتغل الغيرة ضتتد  وجتك

.. ألن نيران الغيرة غدارة .. ال تفتأ أن تشتتتتتتعلها فتحرقك أن  ..  بني

 .ا   وال حياتككر ذذا الدرس جيدتذ



 عمرو مجدي

 

 174 

الحظ  أن القبطان ذشام بن األمين يمتلك بعض الصفات التي ال يمتلكها غيره. 

قوي البنية  والشتتخصتتية  ستتريع البديهة  قائد بالفطرة  محبوب بالفطرة  حكيم  

استتخدام السيف أفضل من الجميع  المصتارعة  ويجيد باإلضتافة إلى كونه يجيد

 .بأنواعه للنبيذالمطرد ربه ... ال يعيبه شيء  سوى شتقريبا  

 قال  له:

 أظنني تمادي  في إبداء إعجابي بهذه الفتاة. -

 ضحك وقال:

كتل من في ذتذه القتاعة تقريبا  واجهوا نف  مشتتتتتتكلتك .. لكن القليلين  -

 فقط من تداركوذا قبل أن تتفاقم.

 ثم غير الموضوع فجأة لموضوع أذم إذ قال:

.. إن أردت اليمن كدت أنستتتتتتى .. ذناك ستتتتتتفينة غدا  ستتتتتتتنطل  إلى  -

ستتتتتتأجعلك تستتتتتتتقلها أن  و وجتك .. ومن ذناك يمكنك أن تعود إلى 

بلتدك كمتا أظن .. قتابلني ليال  في الحتانتة .. وستتتتتتأخبرك بما يجب أن 

 تفعل.

 :وسألته حين قابلته ليال  

ى بدائية إل أحقا  يا سيدي ال تعرف مصر؟ أرى أنكم ذنا تعيشون حياة   -

 حٍد ما.

منتذ أكثر من ألفي عتام .. ركتب بعض التجار اليمنيين البحر متجهين  -

إلى بالد لم يستتتتمع بها أحد من العرب قبال  .. وستتتتارت الستتتتفينة بهم 

ليالي وأيام  ويلة .. وأمواج البحر تالعبهم تارة .. وتلعب بهم أخرى 

.. وذات يوم لم تشترأ شمسه .. ألتهم ضباب غامض سفينة التجار .. 
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لر ية تماما  .. ولم يجستتر البحارة على التوقف حتى ينقشتتع فانعدم  ا

ذذا الضتتتتباب .. ألن الزاد والماء كانا على وشتتتتك النفاذ .. لذا تابعوا 

. وشتتتتتتقوا  ريقهم عبر . التحرك على الرغم من استتتتتتتحتتالتة الر يتة

الضباب بنجاح وهلل الحمد .. لكنهم كانوا قد ضلوا الطري  .. ووجدوا 

زيرة لم تخطها قدم إنساٍن قبال  .. وكان  صالحة أنفسهم بالقرب من ج

للحياة البشترية .. فبها شتتى ألوان الفواكه والخضراوات .. باإلضافة 

 إلى المياه الجوفية العذبة .. وذذا ما جعلهم يمكثون بها.

 سألته:

 ألم يحاولوا العودة إلى اليمن مجددا ؟ -

حتتد ن لم ينجا أبتتالطبع حتتاولوا العودة .. لكن دون جتتدوى .. فتت لى ام -

بتالطبع توجد بعض الجزر  .في الخروج من نطتاأ ذتذا الضتتتتتتبتاب .

األخرى غير صتتتتتفصتتتتتافة ذنا .. وقد رحل بعض أستتتتتالفنا إلى ذذه 

نوا ممتتالتتك أخرى ذنتتاك .. لكن اليوم ذتتذه الجزر في  الجزر .. وكوَّ

 صراع ضد بعضها البعض.

ة ذناك ستتفينقد أخبرتني أن مهال  يا ستتيدي .. ماذا تقصتتد بقولك ذذا؟ ل -

لى اليمن غدا  .. فكيف تقول أن أحدا  لم ينجا من الفرار من ستنطل  إ

 ؟!ذذا النطاأ

 تنهد القبطان وقال:

نطاأ ذذا حستنا  .. سأخبرك الحقيقة .. لقد حاول امالف الخروج من  -

والعودة إلى الو ن .. لكن لم ينجحوا في ذلك بأي حال من الضتتتتباب 

الضتتتتتتبتتاب الكثيف .. وإمتتا تكون ذنتتاك  األحوال .. فتت متتا أن يواجهوا

دوامة تبتلع من يقترب منها .. وإما ينتهوا على صخور حادة تحطمهم 

 وسفينتهم.

 وتريدني أن أذذب في أحد ذذه الرحالت؟ تريد التخل  مني؟ -
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ركات واسمه ب –الذين أخبرتك عنهم منذ قليل  –كبير التجار اليمنيين  -

حقق  .. مثال : رأى في هتا ت.. رأى في منتامته بعض الر ى .. وجميع

 إن أرادوا البقاء أحياء .. فعليه أن....منامه أنهم 

 أن يكمل فقال: وصم  القبطان  فألحح  عليه

 فعليه أن يتزوج من تاجر شاب معهم يدعى سعد. -

 قل  مستنكرا   وشاعرا  باالشمئزا :

 ما ذذا القرف؟ -

 .. ستتتعدمعهم يدعى وجود شتتتاب  أمر بالتحق  من.. وحين استتتتيقظ  -

فجيء له بشتاب صتغير الستن .. وسيم المالما .. حينها  لب بركات 

ن حي – األخير فاعترف أن يتحق   بيب الستتتتفينة من جن  ستتتتعد ..

 .. وإنما فتاةولي  استمه سعد أنه لي  شتابا   –علم أن أمره قد كشتف 

الستتتتماح لها  متنكرة في  ي رجل من أجلوذي  تدعى صتتتتفصتتتتافة 

ة إعال وذلك من أجل –ما بالتجارة إال للرجال حيث ال يس –بالتجارة 

ا . حينه. وكان العائل الوحيد لهذه األسرة أسترتها بعد أن توفى والدذا

عمره ثالثا  وعشتتترين ولدا  تزوجها بركات .. وأنجب منها على مدار 

.. وتزوج منهم ثمانية عشتتتتر وأنجب منهم خمستتتتة عشتتتتر .. وتزاوج 

كذا حتى صتتتتتتارت الجزيرة مدينة األبنتاء وتكتاثروا .. وظتل الحال ذ

 بالسكان. مكتظة

 قل  بذذول:

ذذه قصتة عجيبة .. لكن يحضترني سؤال: إن كان أوالد بركات كلهم  -

 رجال .. فبمن تزوجوا؟ وكيف أنجبوا؟

ذنتا يكمن العجتب الحقيقي .. فقتد كتان قبطتان الستتتتتتفينتة اليمنية رجل  -

لة افر في رحسيء السمعة .. وكان يعش  النساء كثيرا  .. وكان ال يس
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التجار قالوا بحرية  ويلة إال ومعه إحدى جواريه الحسان .. حتى أن 

وبستتتببه  –ستتتبحانه وتعالى  –أن ذذا القبطان أصتتابه غضتتتب من هللا 

 ضلّوا  ريقهم.

 فقل  ساخرا :

 وبالطبع أنجب من جاريته اإلنا،! -

ال تستتتتتتخر .. فهتذا متا حتد، حقا  .. لقد أنجب تستتتتتتعة عشتتتتتتر بنتا  ..  -

 أنه قبل أن نضل الطري  كان ال ينجب. واألعجب

 لكن .. ذذا كالم ال يصدقه عقل! -

 قال القبطان بشيء من الحدة:

 لكنها الحقيقة .. وكل من بالجزيرة يعلم ذذه القصة. -

حستتتنا  يا ستتتيدي .. لنفترض أني صتتتدق  ذذا الكالم .. فما عالقة كل  -

 ذذا بسفري غدا .

ى كلها تحقق  .. ومن قلت  لتك أن الزعيم بركتات رأى في منتامه ر  -

التي رآذا أنه دخل في عراك مع نمر ضتتتتتخم جدا  له ضتتتتتمن الر ى 

نتابتتان  ويالن جتتدا  يبر ان من جتتانبي فكته العلوي .. وأن ذتتذا النمر 

حمله في فمه وانطل  به إلى رجل  اعن في السن يجل  داخل كهف 

 صغير .. ثم لفظه النمر أمام الحكيم واختفى .. فسأل بركات الحكيم:

 من أن ؟ -

فتتأخبره الرجتتل أنتته حتتارس الجزيرة .. وأخبره أنتته ستتتتتتيلتتد من األوالد ثالثتتة 

.. ستتتتيكون من نستتتتله بطل  (صتتتتالا)رجل يدعى وعشتتتترون رجال  .. من بينهم 

ستتتيحكم صتتتفصتتتافة بالعدل بعد أن يحكمها ستتتبعة حكام ظالمين .. وأن شتتتيطانا  

ستيولد على ذيئة إنستان في عصر ذذا البطل .. سيحاول قتله شاب غريب كريم 

ال يعرف أحد من أين أتى .. يظهر فجأة في البحر ذو وفتاة ليستتتتتت   .. األخالأ
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محاولة الغريب في قتله .. ستتتتتيهلك كل   وجته .. وإن عار الشتتتتيطان وأخفق 

. وإن نجا ذذا الغريب من الشتتيطان .. فستتيكون أول من . شتتخ  على الجزيرة

. وإال ستيموت أبشع ميتة حدث  منذ . الصتحيا إذا نجا في االختيار يعبر البحر

 نشأة األرض.

 قل  للقبطان:

 اختيار ماذا؟ -

 لكن قبل أن يستيقظ جدنا األول من نومه .. قال له الحكيم:  ال أدري .. -

وعر الطرأ ذالك .. وستتتتتتهلها ملئ باألشتتتتتتواك .. أأخبر الغريب أن  -

 اعبر مثلث الرعب .. اعبر مثلث الرعب .. اعبر مثلث الرعب...

 .العبارة تتردد في ذذنه ذذهواستيقظ جدنا و

 أخذت أتساءل:

 اعبر مثلث الرعب! ماذا يعني؟ -

 نبوءة بركات.ذذه كان  وال أدري ..  -

 ذذه قصة لها العجب .. ويصعب تصديقها. -

 فقال لي القبطان:

 ذل سارة  وجتك؟ -

 احمر وجهي خجال   ونظرت نحو األرض وأنا أجيب في تخاذل:

 ال. -

 حقيقية. .. فالنبوءةإذا   -

 :بحدة واستطرد قائال  
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شتتتتتتابا  يعيش مع فتاة  لو كان  الظروف غير الظروف .. وعلم  أن -

 من محارمه .. لكن  أمرت بضرب عنقه فورا   ليس وليس   وجته 

 . لكن الحكيم قال أنك كريم األخالأ .. لم تم  الفتاة بسوء..

ذذا كثير على التصتتتدي  .. حتى ولو صتتتدق  ما تقول .. فمن أدراك  -

 أنني المقصود؟

 صاح بحدة:

جل من صلب صالا بن كل الدالئل تشتير إلى أنك أن  المقصود .. ر -

 ذو أنا. بركات

 ؟علم  أنك أن  ذذا البطل كيف -

 الحاكم الظالم سعيد بن عامر .. وتولى مكانه.لقد قتل ماجد  -

 لقد قتل حاكما  ظالما  كما تقول .. فماذا في ذلك؟ -

 فصعقني بقوله:

 لقد كان ذذا الحاكم ذو والد ماجد. -

 ذل قتل والده؟!! -

.. ألنه أراد حكم صتتتفصتتتافة .. وحين أيضتتتا   قتل أخاه األكبرنعم .. و -

صتتتتتتتار حتتاكمتتا  بتتدأ يتتذبا في أذلهتتا كتتالمجنون .. وخرجتت  عليتته .. 

 أن واستطع  نزعه عن العرر .. وسجنته .. وحاول  أكثر من مرة

د د كان ماجى إال أن تقتلته أن  .. أتعلم أمرا  .. لققتلته .. لكن القتدر أب  أ

 حشية وقسوة.سابع الحكام المستبدين .. وأكثرذم و

 أرجوك سيدي .. إن عقلي ال يستوعب كل ذذا. -

 صاح بحدة:

 الرحلة ستنطل  فجر الغد.سواء  صدق  أم لم تصدأ ..  -
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 فثارت ثائرتي  وصح  بمنتهى القوة:

من الطائرة  –أنا وسارة  – لقد ستقطناكفى .. كفى .. لم أعد أتحمل ..  -

صتتتتير وكدنا ن .. ياب.. وذذبنا إلى جزيرة قاتلنا فيها الببر ستتتتيفي األن

وركبنا المامو، .. وعالجني رجال ما قبل التاريخ  .. فريستتة لألستتود

من الشتتتتتتلل .. وذربنا من وحش الجبل .. وصتتتتتتنعنا قاربا  من أعواد 

الخيزران .. ووجتتدنتا جزيرة عربيتة ضتتتتتتائعتة في عرض المحيط .. 

شتتيطانا  متجستتدا  في شتتكل إنستتان .. وامن تريد مني أن أخرج  وقتل 

 في رحلتة تقول النبوءة أنني قتد أموت بهتا أبشتتتتتتع ميتتة في التاريخ؟!

 آسف .. لن يحد، ذذا أبدا .

ينظرون إلينا وإلى ذذه المناقشتتتتتتة  –ولم يكونوا كثر  –كتان كتل من في الحتانتة 

 واقفا  وقال: القبطان الحادة  وذبَّ 

أحد من قبل على أن يخا بني بهذه الطريقة الجافة .. لكني لم يجستتتر  -

أدرك ظروفتك جيتدا  .. والحتالتة التي تمر بها .. وعلى الرغم من أني 

لم أفهم معظم ما قلته .. لكن ال بأس .. القرار قرارك .. اذذب أو ابقى 

 ذنا .. أن  حر .. أنا ال ألقي بأحد إلى التهلكة .. وداعا .

شتتتتتتديد مني  واقترب أحد ال هان  نبرته تدل على حزنوتركني وانصتتتتتترف. كت

 وقال لي: –وكان يجل  بالقرب منا  –الرجال 

ال أعلم متتا التتذي دار بينتتك وبين الزعيم .. وال أعلم من أنتت  .. لكنتتك  -

 أحم .

 عفوا ؟ -

نعم  أحم  .. الشتتخ  الذي ال يستتتمع لرأي الزعيم ذشتتام ذو رجل  -

 اكمنا .. وحكيمنا.أحم  .. إنه قائدنا .. وحامينا .. وح

 فسأل  ذذا الرجل:
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 ذل تعرف عن قصة الغريب الذي ينقذ البلدة؟ -

 نعم .. ذذا  مانه .. كل من في الجزيرة يعلم ذلك. -

وأخبرني قصتتتتتتتته  وقتال مثتل الذي قاله القبطان تماما   لكنه لم يعرف أنني ذذا 

 الغريب  وأن ماجد ذو الشيطان اإلنسي.

صتتتتتتادأ من البداية   القبطان  وكن  أعلم انهوذكذا تأكدت من صتتتتتتدأ ما قاله 

ه وتفاجأت أن وأخبرته أني مواف  على الرحيل غدا   فذذب  إليه  واعتذرت منه 

 سامحني على الفور  وسألني:

ماذا كن  تقصتتتتتتد بالطائرة .. والمامو، .. والببر ستتتتتتيفي األنياب ..  -

 ورجال ما قبل التاريخ؟! ما ذذه المصطلحات الغريبة؟!

وأشرح له   أستروناشترع  أق  عليه حكايتي  من البداية  وحتى ضتحك   و

ما ذي الطائرة  والمامو،  وأخبرته أن الببر الستتتتتتيفي ذو المخلوأ الذي حمل 

ورغم أني حاول  أن أختصتتتتر قدر المستتتتتطاع  بركات في فمه في تلك الر يا. 

 فقال القبطان: إال أن الحديث استمر حتى أوشك النهار على البزو .

 قصة عجيبة. ذذه -

 :ساخرا   ثم ابتسم وذو يستطرد

 وكن  ال تصدأ ما أخبرتك به! -

ب أي معك ح  .. إن ما مررت به الفترة الماضتتتتتية .. يجعلني ال أكذِّ  -

 شيء بعد امن .. مهما كان غريبا .

 :إلى السماء وقال القبطان نظر
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بقي قليل جدا  من الوق  على أن تشتترأ الشتتم  .. يجب أن تنم قليال   -

 ستحتاج غدا  أن تكون بكامل وعيك... 

 ال أشعر بالنعاس.لكني  -

 قل  لك غدا  سيكون يوما  عصيبا  .. وستحتاج كامل انتباذك ووعيك. -

 . لكن لديَّ سؤال أخير.. أوامرك أيها القبطا.... أقصد أيها الزعيم -

 .ما شئ  لس -

فهم  أنك لم تخبر أحدا  أنني الغريب .. وأن ماجد ذو الشتتيطان الذي  -

ورد في النبوءة .. فكيف أقنع  الطاقم الذي ستتتيستتتافر معي غدا  على 

 ظهر السفينة بهذه الرحلة؟

قل  أول ما رأيتك أنك ذكي  فطن .. حستتتتتتنا  ستتتتتتأخبرك: الطاقم الذي  -

.. ذم بالطبع يعلمون  غدا  ذم رجالي –أن  وستتارة  –ستتيذذب معكما 

..  محيطال .. ستتيدة ذي ستتفينتي .. والستتفينة التي ستتتبحر بكما القصتتة

وستتتيكون ستتتالم ذو مستتتتاعدك في ذذه الرحلة .. ذو يدرك جيدا  أنك 

. ذل . القرار األول واألخير قرارك أن أن  قبطان الستتتتتفينة .. وأن 

 استراح عقلك امن؟

 ثم قل :  أومأت برسي

 كم وددت لو أنك من قادنا في ذذه الرحلة. -

 على كتفي  وقال: ابتسم وذو يربِّ 

 يها الفتى .. ذيا إلى النوم .. امن.سأفتقدك كثيرا  أ -

* * * 
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 رحلة العودة (31)

 

ناك ذ وبصتحبتي ستارة  وكان  سيدة المحيط في الصتباح  ذذب  إلى الشتا ئ 

  ورأي  ستالم يأمر البحارة بنقل األمتعة والزاد إلى السفينة  وما أن رآنا بالفعل

رجال  قادما  من حتى حيانا  وأشتتتتتتار إلينا بالصتتتتتتعود  ثم بعد فترة وجيزة رأي  

 بعيد  يمشي وحده في ر انة وذدوء.

 ما أن رأيته حتى تهلل  أساريري  ونزل  إلى الشا ئ مسرعا   قل  له بلهفة:

 أذذا أن  حقا  يا سيدي؟ -

 ابتسم وقال:

 لم أستطع أن أتركك ترحل دون أن أودعك بنفسي. -

إرادية  وكم كان  مشتاعري متأججة حينها حين ستتمع  ذذا الكالم  وبحركة ال 

وجدتني ارتمي بين أحضتتتتتانه كما يرتمي الطفل بين أحضتتتتتان والده  فضتتتتتمني 

 ضمة قوية  ثم ربَّ  على كتفي  ونظر في عينيَّ قائال :

استتتتتتمع يا عادل .. يعلم هللا أنني أحببتك كابن لي .. وربما أكثر .. لذا  -

أريد أن أعطيك ثال، نصتتتتتتائا ستتتتتتتنفعك إذا نجوت من ذذه الرحلة 

 الخطرة.

 يا أبي .. عفوا  .. أقصد يا سيدي.قل  -

ال بأس .. لقد أحبب  ستتتتماعها منك .. النصتتتتيحة األولى يا بني: ليكن  -

 لك ذدف  تسعى لتحقيقه.
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 بصراحة لديَّ أذداف كثيرة. -

ال .. يكفي ذتتدف واحتتد فقط .. وحتتذار أن تتتأبتته لكالم النتتاس حين  -

.. حين يحبطوك .. فتتذاك ذو عملهم الوحيتتد .. الكالم فيمتتا ال يعنيهم 

يقولون لك أن  ال تصتتتلا .. فاثب  لهم أنهم مخطئون. ولكن يجب أن 

يتوافر في الهدف الذي تسعى إليه عدة شرو   وذي: أن يكون كبيرا  

 جدا ... أن تؤمن أنك تستطيع تحقيقه... أن تكون مياال  إليه.

وإن لم تتوافر ذتذه الشتتتتتترو  في ذتدفتك .. فت ياك أن تستتتتتتعى إليه .. 

. ذل . آخر .. فذاك ذو السبيل الوحيد لتكون عظيما   وابحث عن ذدف

 استوعب  ذلك؟

 نعم يا سيدي. -

 –عالى ت –جيد .. النصيحة الثانية: أن تؤمن بالقدرات التي وذبك هللا  -

إيتتاذتتا .. حتى لو لم تعلم متتا ذي ذتتذه القتتدرات .. يكفي أن تعلم أن 

ة لو آمن اإلنسان ذو أرقى المخلوقات جميعا  .. وبداخله قدرات عظيم

بها لستتخر الدنيا كلها لتحقي  أذدافه وأحالمه .. مهما كان  صتتعبة .. 

)إن أردت صتتتنع المعجزات  فآمن بقدراتك  .. ومهما بدت مستتتتحيلة

 الالمحدودة(.

 أن  ال تقول كلمات .. بل تقول درر يا سيدي -

 ولم أكن أنافقه أو أجامله .. إنما ذي الحقيقة التي شعرت بها.

 قال:

الثالثة: يجب أن تحذف من قاموس حياتك كلمتين ملعونتين النصتتيحة  -

ومستحيل(.. من يقلهما أو يؤمن بهما .. ال يمكن  –وذما: )ال أستطيع 

 في يوٍم من األيام.   أو أن يحق  أذدافهأن يكون عظيما  

الوق  .. ثم الوق  .. ثم الوق  .. إياك وإضاعة  آخر نصتيحة يا بني:

 لحظة واحدة من حياتك دون أن تستفيد منها أمثل استفادة.
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 :لهقل  

 عندنا حكمة تقول: الوق  كالسيف إن لم تقطعه قطعك. -

 أخذ يتأمل في ذذه المقولة للحظات  ثم قال في انجذاب:

ستتتتتتمعته  وال يتا هللا .. متا أجملهتا من حكمتة .. إنهتا أجمتل وأذم متا  -

 حياتي.

 :التعجب قل  بشيء من

إننا في و ننا كثيرا  ما نسمعها ونرددذا .. لكن ال نكون مبهورين بها  -

 كما أن  امن.

ألنكم حمقى .. فلو وعيتم متا بهذه الحكمة من خير لستتتتتتجلتموذا بماء  -

التتذذتتب فوأ أبواب دوركم .. ولو علمتموذتتا أبنتتائكم لمتتا احتجتم أن 

 ر  وال حياتهم.تعلموذم أي شيء آخ

 بصراحة .. أن  مح  في كل كلمة قلتها. -

 سارة من فوأ السفينة ذاتفة : اللحظة  نظرتفي تلك 

 ذيا يا عادل .. سوف نبحر امن .. مرحبا  يا قبطان. -

 فحياذا القبطان  وقال لي:

أعظم ذبة  قتد تكون انتبته جيتدا  لهتا يتا بني .. ستتتتتتارة فتتاة رائعتة .. و -

 ك.يعها من يديوذب  إياذا .. ال تض

 ماذا تعني يا سيدي؟ -

 ستفهم ما أعنيه قريبا  .. امن عليك أن تذذب .. ذيا. -

 ألقي  بنفسي بين أحضان الشخ  الذي أحببته كوالدي تماما   وقل :
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 إلى اللقاء يا قبطان. -

 بل قل: الوداع يا قبطان .. فال أظن أننا سنتقابل مجددا . -

 لن أنساك أبدا  يا سيدي. -

 كال كتفيَّ وقال:فربَّ  على 

 وأنا لن أنساك يا عادل .. سأتذكرك دائما  بالخير .. يا بُني. -

 وذتف  سارة:

 أسرع يا عادل. -

ينة بسترعة  ووقف  وبجانبي ستارة  بعد أن سارت السفينة  فركضت  نحو الستف

حنا للقبطان:  نحو الجانب المطل على الشا ئ  ولوَّ

 وداعا . -

 وداعا  يا أبنائي .. كونوا حذرين. -

وقبل أن يختفي القبطان عن ناظرينا  الحظ  أنه يمسا عينيه بمنديله  فتساءل  

 في نفسي: أحقا  كان القبطان يبكي؟!

 وقال  سارة فجأة:

 فيم  كنتما تتحدثان؟ -

 كان ينصحني... -

 ونظرت نحو الجزيرة  التي بدت من بعيد بحجم علبة الثقاب  وأردف :

 من رجل عظيم.ينصحني كما ينصا الوالد ولده .. يا له  -



 المغامرة الضائعة

 

 187 

 فقال :

 لوال أنه.... .. بالتأكيد -

 لوال ماذا؟ تكلمي. -

 أقصد شربه المفر  للخمر. -

 ذذا لي  عيبا  عندذم .. كما وأنه لي  محرما  في دينهم على ما يبدوا. -

 أليسوا مسلمين؟ -

وال أظن أنهم نصتتتتارى كذلك .. لقد كان أستتتتالفهم على ذذه الجزيرة  -

 قبل بعثة عيسى )عليه السالم(.

وبينما نحن في حديثنا عن صتتفصتتافة وستتكانها  أقبل علينا ستتالم بعد ستتبعة أيام  

 وقال:

 عادل .. ذناك شيء عليَّ أن أريك إياه. -

 ما ذو؟ -

 تعال معي. -

 وصعدنا فوأ برج المراقبة .. وأعطاني منظارا  معظما  قائال :

 انظر إلى اليمين. -

 نظرت فرأي  دوامة كبيرة على مد البصر. فقل  له:

نستتتير إلى األمام مباشتتترة .. ألننا لو ذذبنا يمينا  .. فال أمل في ستتتوف  -

 النجاة أبدا .

 فقال لي:

 ذاّل نظرت إلى األمام قبل أن تتخذ مثل ذذا القرار. -



 عمرو مجدي

 

 188 

 فنظرت مد بصري  ف ذ بضباب كثيف يغطي ذذه البقعة من الماء  قل  له:

 ؟ذل ذذا ذو الضباب الذي ضاع التجار اليمنيين فيه قبل ألفي عام -

 أجل ذو. -

 لو عبرنا ذذا الضباب بأمان لربما عدنا من الطري  الذي قدموا منه. -

 عليَّ أن أخبرك أمرا  ذاما ... -

مد البصتتر  ف ذ بي أرى  وقبل أن يقول أي شتتيء  كن  قد نظرت ناحية اليستتار

الميتتاه صتتتتتتافيتتة نقيتتة  لي  بهتتا أي خطر. وفكرت: ذتتل يمكن أن يكون ذتتذا ذو 

 لنبوءة به؟االختبار الذي أخبرت ا

 في ذذه اللحظة قال لي سالم:

 ما رأيك في ذذا االقتراح؟ -

 أي اقتراح؟ -

 الذي أخبرتك به للتو. -

 اعتذرت له:

آستتتتتف .. لم أستتتتتمعك جيدا  يا ستتتتتالم .. أخبرني من جديد .. ما الذي  -

 اقترحته؟

أقول لك بدال  من المغامرة التي ستتتتنهلك فيها ال محالة إذا ستتتترنا عبر  -

وأشتتتار  –في أن نستتتير من ذذا الطري  الغربي الضتتتباب .. ما رأيك 

 إنه يبدو آمنا. –نحو اليسار 

مهال   مهال  .. متتا التتذي يجعلتتك متتتأكتتدا  أننتتا ستتتتتتنهلتتك إن عبرنتتا من  -

 الضباب؟

.. من  عتدة أشتتتتتتختاص حتاولوا العودة من حيتث أتى أجتدادنتا األوائل -

الضتتتتتباب .. غير أن ستتتتتفنهم ما لبث  أن وجدت بعد ذلك في عرض 

وجدت على حالتها الطبيعية .. لي  بها خدر واحد .. ولي   البحر ..
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 بها أيضتتا  شتتخ  واحد .. كل مرة كان يختفي  اقم الستتفينة بالكامل.

 يكن بها ستتتتتتوى ومرة عادت إلى الجزيرة إحدى تلك الستتتتتتفن .. ولم

شتتتخ  واحد .. كان استتتمه )برقوأ(.. ذذا الرجل في األصتتتل رجل 

سمين .. ذو جسد ضخم .. لكنه حين عاد ..  ار كل ذذا الو ن الزائد 

وأكثر .. حتى أنه صتتتار جلدا  على عظم .. وكان شتتتعره أبيضتتتا  عن 

أنه فقد عقله تماما  في  بكرة أبيته .. وحين ستتتتتتألنتاه عما حد،؟ وجدنا

 كث في منزله غير أيام ثال، .. ثم اختفى تماما .تلك الرحلة. ولم يم

 إذا   ري  الضباب لي  ذو الطري  الصحيا كما تقول؟ -

. كما أن ذناك ستتتتتفينة أخبرنا قبطانها أنه عقد . إن أردت رأيي .. نعم -

العزم على ستتتتتتلتتك الطري  اممن .. ومن يومهتتا لم يتم العثور على 

 ه الجزيرة.السفينة .. ربما غرق  .. وربما خرج  من ذذ

 ذل ترى أن نسلك ذذا الطري  اممن؟ إذا  ما العمل امن؟ -

 تراجع للخلف قائال :

ال أحد يعرف .. كما أني ال أنصتتتتتحك أن تطلب رأي أحد .. يجب أن  -

 . سترسو السفينة ذنا دون حراك إلى أن تقرر.. تختار وحدك

 وتركني وحدي ألفكر.

عتماد على الحظ في اختياري  أفكر في حل لهذه الور ة  ال أريد اال وأنشتتتتتتأت

ورح  أتذكر النبوءة التي قصتتتها عليَّ القبطان .. علَّ فيها ما يرشتتتدني للطري  

 أخبر الغريب أنالصتتتتتتحيا .. وتتذكرت النقطتة التي قتال فيهتا الحكيم لبركتات: 

وعر الطرأ ذالك .. وستتتتتتهلها ملئ باألشتتتتتتواك .. اعبر مثلث الرعب .. اعبر أ

 مثلث الرعب...مثلث الرعب .. اعبر 

ثم أختتذت أفكر: اعبر مثلتتث الرعتتب .. متتاذا يعني؟ ذتتل يقصتتتتتتد بمثلتتث الرعتتب 

الطرأ الثال،؟ ربمتتا .. ال حتتل آخر غير ذتذا .. لكن كيف ستتتتتتأعبر من الطرأ 

 الثالثة جملة واحدة .. يا رب .. أعني على الفهم.
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اتها. يفكرة عجيبة  لكن ربما كان الحل في ثن في ذذني فكرة متا   فجتأة. التمعت

وأفكر في شتتتتتتيء طرأ الثالثة من جديد  نحو ال –في المنظار  –ورحت  أنظر 

 وذذه المرة أظنني وجدت الحل.معين  

 ذتف  بعزم صوتي:

 سالم .. سالم. -

فتأقبتل كتل من في الستتتتتتفينة يتقدمهم ستتتتتتالم  وكانوا جميعا  بانتظار معرفة ماذا 

 قررت  وسألني سالم عنا أريد  فقل  له:

 الحل.أظنني وجدت  -

 ؟حقا؟ ما ذو -

* * * 
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 قرار مصيري (32)

 

 الضباب؟! من سنعبر !ماذا؟ -

 صاح سالم في ذذول  وأردف:

 بعد كل ما أخبرتك عنه؟! موكد أنك مجنون. -

وستتتتتترت جلبة فوأ الستتتتتتفينة  ومن نظراتهم  علم  أن الطاقم كله يرفض ذذا 

 القرار  فقل  موضحا :

 الحكيم؟أال تذكرون الر ية التي رأى فيها جدكم األول  -

 أجاب سالم بالنيابة عن البحارة:

 بلى .. نذكرذا جميعا . -

 عبر مثلث الرعب.لحكيم قال له أن يخبر الغريب أن يإذا  تذكرون أن ا -

 وما عالقة ذذا بما تقول؟ -

 سالم ذو من سأل ذذا السؤال  فأشرت أليه أن تعال  وأعطيته المنظار قائال :

 انظر إلى الضباب. -

 ماذا به. -

في عتتالمي نطل  على ذتتذه المنطقتتة الضتتتتتتبتتابيتتة .. مثلتتث أتعلم أنتته  -

 برمودا؟

 شهق  سارة فزعا   فنظر إليها الجميع  ثم عاود سالم النظر تجاذي متسائال :

 مثلث برمودا؟! وما ذو ذذا؟ -
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إنها منطقة جغرافية على شتتتكل مثلث متستتتاوي األضتتتالع .. تقع في  -

ي ذتتذه . وقتتد حتتدثتت  عتتدة أمور غريبتتة ف. غرب المحيط األ لستتتتتتي

 على عبر تاريخها. المنطقة

 وذل تتوقع أن ذذا ذو مثلث برمودا الذي تقول عنه؟ -

إنه ذو بالتأكيد .. ونحن نطل  عليه أحيانا  استتتتتم )مثلث الشتتتتتيطان(..  -

 وذو أجدر مكان في العالم اجمع يمكن أن تطل  عليه مثلث الرعب.

من  ركان ينصتتتتتتحك بأن تعب –في الر ية  –إذا  أن  تعتقد أن الحكيم  -

 ذذا الضباب؟

 بالتأكيد. -

 االقتناع فقال: شيء بدا عليه

 إن كان ذذا ما تريده... -

 ثم التف  إلى البحارة قائال :

 الشيطان.سمعتم القبطان عادل .. ذيا .. إلى مثلث  -

توقعت  أن أراذم يهتفون ويصتتتتتتيحون بحمتاس  لكنهم ذتذه المرة كانوا خائفين  

في أعينهم  أخذ يحمستتتتتتهم ويحفز  ختائفين بح . ولمتا رأى ستتتتتتالم ذذا الخوف

 مشاعرذم ببعض كلمات الحماس دون جدوى. فقل  لهم:

استتتتتتمعوني يتا رجال .. من أراد منكم الرجوع .. أعطيناه  ورقا  من  -

 يعود به إلى صفصافة. –الملحقة بالسفينة  – وارأ النجاة 

 فصاح أحدذم:

ك وإن عتتدنتتا .. متتاذا ستتتتتتنقول ألبي رافع؟ أنقول لتته أن رجتتال  تتاقمتت -

 الشجاع خائفون؟

 وقال آخر متابعا  كالم  ميله:

 إنني أفضل الموت على أن أقف مثل ذذا الموقف أمام القبطان ذشام. -

 وقال ثالث:
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 من الجيد أنه لي  بيننا امن .. وإال كنا في موقف ال نحسد عليه أبدا . -

 وقال رابع:

 ن.يا للعار .. أسياد المحيط خائفون من الضباب! وهللا ذذا ال يكو -

وبدأت الهمة والحماستتتتتة تدب فيهم شتتتتتيئا  فشتتتتتيئا   حتى رأيتهم وحوشتتتتتا  تواقة 

 للمغامرة  حتى ولو كان الثمن ذو حياتهم.

 فرفع  يدي في الهواء وصح :

 نحن أسياد المحيط. -

 فرددوا جميعا  خلفي:

 نحن أسياد المحيط. -

 :بمنتهى الحماس وذنا ذتف سالم مجددا  

 إلى مثلث الشيطان. -

 جميعا  ذذه المرة:فصاحوا 

 ذااااااااااااي. -

وقل  في نفستتتتي وأنا أنظر للرجال المتحمستتتتين وأبتستتتتم: حتى وأن  بعيد عنا  

 تكفي سيرتك يا أبا رافع لتحفز ذمة الرجال. يا لك من رجل!

* * * 
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 مثلث الرعب (33)

 

انتصتف  الشتم  في كبد السماء  وتوذج  أكثر جاعلة أجسادنا تتصبب عرقا   

 سارة:حين قال  

 أأن  متأكد أن ذذا الضباب ذو حقا  مثلث برمودا؟ -

إنه يقع في غرب المحيط األ لستتتتتي .. ولقد ستتتتتقطنا من الطائرة في  -

 األ لسي على كل حال.

 وخا بني قائال : –ويدعى عامر  –وذنا أقبل أحد البحارة 

 نحن على وشك الدخول في الضباب.سيدي القبطان ..  -

أن أمرت ستتتتتارة بعدم الخروج  ووقف  فوأ خرج  من القمرة مستتتتترعا   بعد 

مقدمة الستتفينة أنظر لهذا المنظر الذي ال يتستتنى لي ر يته كل يوم  وستترت في 

 جسدي رعشة غريبة في اللحظة التي بدأ الضباب فيها يلتهم السفينة.

 ودخلنا المنطقة المحظورة...

كان الضتتتباب يحيط بنا من كل النواحي  محدثا  جوا  من الرعب الخال  النقي  

الكابوستتتتية العالمية  التي األفالم  نشتتتتعر به إثر مشتتتتاذدة أحدذلك الرعب الذي 

 األرأ شهرا  كامال . تسبب لنا

كن  أشتتتعر بمشتتتاعر متضتتتاربة في ذذه اللحظة  فمن ناحية أح  أني أحستتتن  

 يرتجف يعبر ثالو، الضباب ذذا  ومن ناحية أخرى االختيار  وسأكون أول من

اءل: أتس قلبي لوجودي في ذذا المثلث المخيف  واستع الشهرة  ومن ناحية ثالثة

 ماذا لو أن االختبار الحقيقي لم يبدأ بعد؟

 ماذا لو داذمنا الخطر  وأن ذذه النبوءة كان  أضغا، أحالم ال أكثر؟
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 ببعض الصخور الحادة؟ –ية في ظل انعدام الر  –ماذا لو ارتطمنا 

 ؟الذي لم يدخله أحد ويخرج منه قط ما الذي قد نواجهه داخل ذذا المثلث

وراح  األفكار تتدافع في رأسي  بسرعة جنونية  حتى داذمني صداع رذيب  

 فعدت إلى القمرة  أستريا قليال   وذتف  سارة:

 ماذا بك يا عادل؟ -

 بغتة.رأسي يكاد ينفجر .. صداع رذيب ذاجمني  -

 مسح  على ذراعي قائلة:

اذتدأ وال داعي لكتل ذتذا التوتر .. أن  تعلم أن توترك ذذا لن يقدم أو  -

 يؤخر .. إنما يصيبك بالصداع والهم وفقط.

 كن  أعلم أنها محقة .. توتري ذذا لن يجدي نفعا .

وفجأة... ستمع  صتوت صتراخ يصدر من البحارة  فخرج  مسرعا  ألتبين ما 

ى منظرا  مفزعا  بح   فعلى ظهر الستتتتفينة  ظهر كائن غريب حد،  وإذ بي أر

نستتتتان العادي  أو أ ول قليال   له يدان في حجم اإلالشتتتتكل  بشتتتتع المنظر. كان 

وقدمان  لكن جستده العاري لي  عليه جلد. اللحم باٍد واألعصاب أيضا  والعظام 

 يمكن ر يتها بوضوح تح  اللحم. في بعض المنا  

 ُسلخ حيا .كان يبدو ك نساٍن 

 صح  متسائال :

 من أين أتى ذذا المخلوأ الغريب؟ -

 أجاب أحد البحارة:

ي ى نفستتتته فال ندري يا ستتتيدي .. لقد الحظنا شتتتتيئا  غريبا  متكورا  عل -

 ما ذو ذذا .. ف ذ به ذذا المخلوأ. يسار السفينة .. فذذب عامر ليتبين

 وذتف أحد البحارة بارتياع:
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 ذالكون ال محالة.ذذه المنطقة ملعونة .. نحن  -

 فصاح سالم بغضب:

اصتتتم  عليك اللعنة وإال قطع  رقبتك .. وألقي  بجستتتدك القذر عن  -

 السفينة.

 أما أنا  فقد اقترب  من ذذا الكائن  وسألته متظاذرا  بأني لس  خائفا :

 من أن ؟ وماذا تكون؟ -

اقترب مني  ومد يده نحو وجهي يريد مساسه  فشعرت بالتقز   وسرت رعشة 

ة في جستتتدي  وأما أن الم  وجهي  حتى شتتتعرت بأني ستتتأتقيأ على الفور. قوي

 لكني لم أفعل. وسار بيده على وجهي متجها  ألسفل  إلى أن وصل لرقبتي.

وذنا دفع الفضتول سارة إلى الخروج من القمرة  لترى ما يحد،  وإذ رأت ذذا 

تي بالشتيء البشتع يمستكني من رقبتي  صترخ  بأعلى صتتوتها  فأ ب  على رق

ت أن أختن   ثم نظر إليها  وصاح فتناثر قوة بالغة إثر ذذه الصترخة  حتى كدب

الرذاذ من فمه على األرضية الخشبية المكونة لسطا السفينة  فتآكل الجزء الذي 

 . ثم إنه تركني واتجه نحوذا بسرعة بالغة.سقط علية ذذا الرذاذ

وانقض بستتتيفه على ذذا إنه قاتلها ال محالة لو وصتتتل إليها  لكن ستتتالم  أستتترع 

 المخلوأ  بمنتهى الشجاعة  فأ اح برقبته.

 ووقع ذذا الشيء البشع على أرضية السفينة صريعا .

 تنهدت في ارتياح  واتجه  نحو سارة وقل  لها بلهجة المعاتب:

 ما الذي أخرجك من القمرة؟ ألم آمرك بالمكو، ذناك؟ -

، على ظهر لم أستتتطع .. لقد شتتعرت بفضتتول شتتديد لمعرفة ما يحد -

 السفينة.

استمعيني يا سارة .. قد نكون امن في خطر حقيقي .. وأسلم شيء أن  -

 تطيعي األوامر  اعة  عمياء.

لن أجتادلتك فيما تقول .. فأنا أفهم مقصتتتتتتدك تماما  .. وأعلم أنك مح   -

 ولكن....
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  ألننا في ذذه اللحظة ستتتتمعنا صتتتتوت صتتتتراٍخ أنثوٍي لم تكمل ما اعتزم  قوله

ببكاء .. بكاء يدل على أن صتتتتاحبه يتألم .. يتألم  متبوع.. صتتتتراخ  يصتتتتم امذان

 بشدة .. كان كصوت أم قد مات ولدذا.

 من أين يصدر ذذا الصوت؟ -

 سأل   سارة  فأجاب سالم:

 إنه ال يصدر من السفينة .. إنه قادم من مكان ما ... من الضباب. -

 يزحف داخل السفينة  صح  بصوٍت عاٍل: الضباب خيطا  منوما لبثنا أن رأينا 

 ما ذذا؟ -

   فال أحد يمتلك واحدة.ى إجابةلم أحصل عل

ظل الضباب يزحف ببطيء على ظهر السفينة  إلى أن وصل إلى جثمان الكائن 

 ثم انسحب الضباب حامال  معه الجثة ورأسها. –الذي قطع سالم رقبته  –البشع 

ستتول  له نفستته  وكل تفستتير كان كل شتتخ  فستتر ذذه الظاذرة الغامضتتة كما 

كفيال  بالتهام قلب صتتاحبه من الرعب  أما تفستتيري أنا لم حد،  فلم يضتتمر في 

 قلبي سوى شعور بالفزع  لي  فزعا  مما حد،  إنما ذو فزع مما ذو قادم.

 تُرى .. ماذا تخبئ لنا األيام القادمة؟ -

وأنا أجل  معها في زعتني ستارة من شترودي بهذا السؤال  الذي ألقته عليَّ  انت

 فأجبتها مطمئنا  إياذا: القمرة 

 على ما يرام.ال تقلقي .. سيكون كل شيء )ب ذن هللا(  -

 لني لم أفلا في إقناعها.لكن عدم اقتناعي بما قل  جع

 لكنها قال :

.. يجب أن تعلم أن  اقم الستتتتتتفينة ذم لستتتتت  أنا من يجب أن تطمئنه  -

 القادم.أيضا  يشعرون بالخوف .. يخافون من 
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 :حتى ال يسمعنا ثالثقل  لها بخفوت 

 الخوف من المجهول يا سارة ذو أقوى أنواع المخاوف. -

 ستتتترعا  م اندفع أحد البحارةو ارتج  الستتتتفينة بعنف  وبينما نحن في حديثنا  إذ

 في فزع بيِّن: وصاحداخل القمرة والدماء تنزف من راسه  

 ذالكون.... إننا . سيدي .. لقد فتا الجحيم أبوابه -

* * * 
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 الجحيم (34)

 

 –مهما حاول   –خرج  إلى سطا السفينة مسرعا   فوجدت ما لم يكن ب مكاني 

 أن أتوقعه.

بحارة  إنما الدماء في كل مكان  ليستتتتتت  دماء الأظلم  الستتتتتتماء  وتناثرت فقد 

أمطارا  غزيرة  البحارة يصتترخون من األلم  أجستتادذم  دماء تستتقط من الستتماء

 تحترأ ببطيء.

 ماذا يحد، لهم؟

  في اللحظة التي ستتتتقط  فيها قطرة من ذذه كاد ذذا الستتتتؤال يفقدني صتتتتوابي

قد المتستتتتاقطة على ذراعي  صتتتترخ  صتتتترخة عالية من شتتتتدة األلم  ف الدماء

 أحرق  تلك القطرة المنطقة التي نزل  عليها.

 ورآني أحد البحارة  وذو يبحث عن مكان ليختبئ فيه  فصاع بهلع:

 دما  أيها القبطان .. تمطر دما .السماء تمطر  -

 صح  في الجميع:

 .ليحتمي كل واحد منكم من ذذا المطر الدامي -

كتتانوا يحتتاولون االختبتتاء بتتالفعتتل  منهم من نجا في االختبتتاء  ومنهم من لقي 

 حتفه.

وبعد دقائ   توقف المطر. وعادت األجواء ذادئة  غامضتتتتتة  ولما أ مأن قلبي 

 إلى ظهر السفينة  أعاين األضرار.بتوقف المطر تماما   خرج  

 وجدت سالم يجثوا على ركبته أمام جثة أحد البحارة  ولما رآني قال بأسى:
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عشتتتتتترة من الرجتتال لقوا حتفهم .. واثنين آخرين أقرب للموت من  -

 الحياة .. والباقون مصابون بحروأ متفرقة من أجسادذم.

 وحاول النهوض واقفا  فسقط أرضا   فصح  به:

 ماذا بك يا أخي؟سالم ..  -

 وجدته والدمع يجري على وجنتيه في صم .

 تبكي يا سالم؟ -

ليتنا ما قمنا بهذه الرحلة المشتتؤومة .. ما ذنب ذؤالء المستتاكين الذين  -

 لقوا حتفهم؟

على كتفه في إشتفاأ  وذمم  بقول شيء ما  لكن صراخا  حادا  صدر من   ُّ ربَّ 

 منعني من ذلك. السفينة  كل اتجاه حول

يختلف كثيرا  عن الصتراخ األول  فهذه المرة  لم يكن يشبه نواح امرأة  بل كان 

كبار وصغار.   بل آالف األشخاص. رجال ونساء  كان  صرخات عذاب مئات

 يعذبنا عذابا  ال يتحمله بشر. كان الصوت وحده

كنت  أضتتتتتتع يتداي على أذناي في محاوالت بائستتتتتتة لمنع ذذه األصتتتتتتوات من 

  مد بصتري داخل ذذا الضباب الكثيف الذي يحفنا من الوصتول إليهما  وحاول

كل جانب  وإذ بي أستتتتتطيع إبصتتتتار شتتتتيء في داخله. ما رأيته كان عبارة عن 

 لمخلوقات تشبه في تكوينها البشر. ظالل .. المئات من الظالل

كان  ذناك أيضتا  أصوات تدل على وجود نار مستعرة. وخطر في عقلي سؤال 

 من...ما  ل  أندم عليه حتى ا

 ذل يمكن أن يكون مثلث برمودا ذو بوابة تصل الجحيم باألرض؟

 تقول امن: ما ذذا السؤال الساذج؟ –عزيزي القارئ  –بالطبع أن  

لكنك إن كن  معنا في ذذه اللحظة  وعاني  مما عانينا  لعلم  أن ذذا الستتتتتؤال 

 قد يكون منطقيا  تماما   فال يوجد تفسير آخر غير ذذا.

 وأصيا في البحارة: وكن  أصرخ
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ومن  الضتتتتتتبتتاب ..ال يتحرك أحتتد منكم من مكتتانتته .. ال تقتربوا من  -

 رقبته. نني أقسم على اقتالع .. فذذا األمر يخالف س

لكن ال يبدو أنهم ستتتمعوني  كل  امن مشتتتغول بنفستتته  كيف الستتتبيل إلى النجاة؟ 

 ى فجأة.تفسؤال يحير كل بحار على ظهر السفينة. لكن الصوت كما أتى فجأة اخ

مع  .. لس فوأ سطا السفينةوران الصتم  من جديد  حتى إنك إن ألقي  ب برة 

 صوتها رغم ضآلتها.

ولو مؤقتا . لكني لم أكن أعلم أن  –تنهتدت في ارتيتاح ألن ذتذا الكتابوس قتد  ال 

 ذذا الصم  ذو بداية الكابوس  ال نهايته.

 صاح سالم:

 ذل أصيب أحد بأذى؟ -

ة ورأيتها واقع  بخير. وتذكرت سارة  فأسرع  إلى القمرةالرجال جميعا  كانوا 

على األرض مغشتتتتيا  عليها. أستتتترع  نحوذا وحاول  ان أفيقها  وأقبل ستتتتالم  

 القمرة.في وساعدني في نقلها إلى األريكة الموجودة في  اوية 

 ال تقل  يا سيدي .. ستكون بخير. -

 سألته وأنا أكاد أنهار:

 ماذا أصابها يا سالم؟ -

 أنها لم تتحمل سماع ذذه الصرخات المعذبة.مؤكد  -

رة حتى افأمرته أن يخرج إلى البحارة  ويطمئن عليهم  في حين ستتتتأظل مع ستتتت

 تفي .

وقبل أن يخرج  سمعنا صوت أحد البحارة وذو يصرخ  قبل أن يختفي الصوت 

 تماما .

فخرجنتا إلى ظهر الستتتتتتفينتة بستتتتتترعة  فأوقف  أحد الرجال  وقد كان يركض  

 وسألته:

 ماذا حد،؟ -
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 فقال بهلع وذو يدفع يدي عنه:

 دعني وشأني. -

 وانطل  يبحث عن مكان يختبئ فيه.

 كن  أنا وسالم وحدنا تماما  على ظهر السفينة  بعد أن اختبئ الجميع.

 فجأة دفعني سالم أرضا  بقوة  وذو يقول:

 احترس. -

  كاد يلتف حولي  يمتد من الضتتتتتتباب نظرت ف ذ بي أرى حبال  أخضتتتتتتر اللون

ي نحو الضتتتتباب  لوال أن ستتتتالم الحظه ودفعني بعيدا  عنه. وعاد ذذا يستتتتحبنو

 الحبل من حيث أتى خالي الوفاض.

ومن خلف ستتتالم  أتى حبل آخر  والتف حول رقبته وشتتترع يستتتحبه بستتترعة  

لكني أخرج  ستتيفي  ووثب  فوأ ذذا الحبل  قا عا  إياه من منتصتتفه. فستتمع  

 اللحظة التي قطع  فيها ذذا الحبل.صرخة ألم تأتي من المجهول في 

وبدأت تلك الحبال النباتية تهاجمنا من كل اتجاه  بضتتتراوة وشتتتراستتتة. ونحن ال 

 نكاد نستطيع ردعها. والبحارة كل  في مخبأه  يشعر بالذعر والهلع.

  تاله مباشتترة صتتراخ أنثوي وستتمعنا فجأة صتتوت تحطم بعض األخشتتاب بعنف

 مألوف جدا  لي.

 سارة... -

ا وأنا أندفع نحو جانب الستتفينة الذي يصتتدر منه ناحيته ذذا الصتتوت  صتتح  به

فرأيت  القمرة قتد تحطم جتانبها من ذذا االتجاه  وبعض الحبال تلتف حول رقبة 

ستتتارة وحول خصتتتترذا وحول قدميها. وستتتارة تتشتتتتبث بعمود خشتتتتبي قائم في 

 منتصف القمرة.

التف حول ستتتتتتاعدي اندفع  نحو ذذه الحبال  أبغي تخلي  ستتتتتتارة  لكن حبال  

األيستر  قصتتعته بستيفي  فاندفع  الحبال من كل جانب تلتف بكثرة حول ستتاقيَّ 

مكان في جستتتتتدي  حتى صتتتتترت ملجما  تماما   وال وذراعيَّ وخصتتتتتري  وكل 
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يظهر من جستتتتتدي غير وجهي. يا إلهي  ما العمل امن؟ عقلي ال يستتتتتعفني إلى 

 شيء.

ك بالعمود  وأخذت تصتتتتتترخ في ذذه اللحظة لم تعد ستتتتتتارة تقوى على التمستتتتتت

 وتستغيث بي:

 عادل .. ساعدني يا عادل. -

 يا إلهي .. أنقذ سارة.

فجأة اندفع البحارة الخائفين  بمنتهى القوة وذم يشتتتهرون ستتتيوفهم ويقاتلون ذذه 

وشتتتتتتعرت بتتأن الحبتتال التي تقيتتدني قتتد بتتدأت في  الحبتتال النبتتاتيتتة  ويقطعونهتتا.

وا نحو سارة ومزق ثة من البحارة الشتجعاناندفع ثالثم  االنحستار عني تدريجيا  

كل الحبال المتمسكة بها. ونجحوا في إنقاذذا. ولم تلبث ذذه الحرب الضارية أن 

 انته   وكأن الحبال قد نفدت.

 ذتف  بمنتهى الفرح:

 مرحى يا رجال .. مرحى. -

 وفي وق  الح   سأل  سالم:

الفزع متملك  أنا ال افهم .. كيف ذبوا بكل ذذه الشتتتجاعة  بعد أن كان -

 من قلوبهم؟

 وأتذكر جيدا  أن سالم ضحك حينها ثم قال بلهجة أشبه بالفخر:

إننا عرب صتتفصتتافة لدينا حمية كبيرة جدا  .. ونغار على نستتائنا أكثر  -

مما تتصور .. ولما سمع الرجال صوت صراخ سارة .. نسوا خوفهم 

 الفتاة. وأنفسهم .. بل ونسوا الحياة ذاتها .. وثارت حميتهم إلنقاذ

 فقل  له:

 لكن أتعلم أمرا  .. أنا سعيد ألن ذذه الحادثة قد وقع . -

 حقا؟! -
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بالتأكيد .. ألنها أثبت  للرجال أنهم يستتتتتطيعون تجاو  ذذا الجحيم إن  -

 اتحدوا وواجهوا ما يعترضهم فيه بشجاعة.

  و ال والشتتتتتجاعة نظر إلى الرجال الذين دب  فيهم الحماستتتتتةذو يفكر قليال  و

 :ماما  وقالت خوفهم

 أظن أنك مح  تماما  فيما تقول .. أتدري ما معنى ذذا؟ -

 نظرت إليه بتسا ل  فأردف وقد التمع  عيناه:

 معناه أننا سنتجاو  ذذا الضباب. -

 أمتأكد؟ -

 بالطبع .. ما دمنا يدا  واحدة .. لن يوقفنا شيء. -

 كم أتمنى أن أصدأ ما تقول يا سالم. -

 فقال:

إذا اتحد الرجال بعد فرقة .. صتتار النصتتر كان القبطان ذشتتام يقول:  -

 على بعد ذراع أو أقل.

مراقب ابتستتتتم  لستتتتماع ذا الكالم  وذمم  بالثناء على القبطان ذشتتتتام  إال أن 

 :صاح فجأة البرج

 سيدي .. ذناك ضوء يقترب منا. -

ستتتتتترت ذمهمتات بين البحارة  وكاد الخوف يعاود الزحف إلى قلوبهم  لوال أن 

 سالم صاح فجأة:

األمر يا أستتتتياد المحيط؟ ذل ستتتتيستتتتتبد الخوف بكم من جديد؟ لقد  ما -

 لشيطان .. ومحاولته الفتك بنا.رأيتم كيف تغلبنا على حبال ا

 واستطرد بمنتهى الشجاعة قائال :
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نفستتتتته على التفكير في  4باتحادنا وشتتتتتجاعتنا .. لن يجستتتتتر لوستتتتتيفر -

 .مواجهتنا

 ونظر إليَّ وصاح:

 القبطان.ننتظر منك االمر أيها  -

 فوقف  على مقدمة السفينة  وأشهرت سيفي عاليا  وأشرت به وأنا أذتف:

 إلى األمااااام. -

 وتفجرت الصيحات الحماسية:

 ذاااااااااااي. -

* * * 

  

                                                           

كةم  التبنب  تعين جنهيمل ليضلء(، و شير إيبه لييبلنينب  إىل جنكلكب لي:هق.(، وقد سيد لعتقيد   يلسبفق  2
 أمسيء إلةبس  أنه أهد
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 النهاية (35)

 

 صاح مراقب البرج:

 الضوء يقترب يا سيدي. -

 قل  وأنا أرسم على وجهي تعابير الشغوف للخطر:

 منه.خطأ .. بل بحن الذين نقترب  -

ورغم أن التعابير على وجهي أوح  بأنني أشتتتاأ لغزو ذذا الضتتتوء المجهول. 

إال أنها كان  مجرد تعابير تصتتنعتها  حتى ال يشتتعر الرجال بالخوف من جديد. 

 وفي حقيقة األمر  كاد قلبي يتوقف من فر  ما اشعر به من خوف وقل .

 ...ء يقترب منا أكثرلكني كن  صتتتامدا  ثابتا  على مقدمة الستتتفينة  وأرى الضتتتو

 ...وأكثر... وأكثر

 وفجأة...

 آخر شيء كن  أتوقعه  وكان أي شخ  على متن السفينة يتوقعه...

 لقد كان ذذا الضوء  ذو ضوء الشم .

 صاح أحد البحارة وعيناه متسعتان عن آخرذما:

 !؟انتهى ذذا الجحيمذل حقا   !ذل أنا أحلم؟ -

ستتعادة  وصتتح  بستتعادة وأنا أدلف إلى القمرة ولم أكن أنا بأقل منه ذذوال   وال 

 صائحا :
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 سارة .. سارة... -

 ودلف  إليها وأنا ألهث  وال أكاد ألتقط أنفاسي  فقال  لي:

 ما األمر؟ ذل حدث  كارثة أخرى؟ -

 ضحك  وأنا أقول:

   انته  تماما .عزيزتيكارثة أخرى؟! لقد انته  الكوار، يا  -

 ماذا تقصد؟ -

 عزيزتي .. عبرنا مثلث برمودة.لقد خرجنا من الضباب يا  -

 احتبس  أنفاسها للحظة قبل أن تهتف بسرور:

 أحقا  ما تقول؟ -

 وظل  سعادتها تتزايد وتتزايد وذي تردف:

 حمدا  هلل .. الحمد والشكر لك يا رب. -

 ولم تدر بنفسها وذي تلقى بجسدذا بين أحضاني  وتقول:

 شكرا  لك يا عادل .. شكرا  يا حبيبي. -

ظة ال تصتتتدأ  لي  لي وحدي  وال لستتتارة وحدذا  وإنما لكل من كان  حقا  لح

 .تحمله السفينة. أخيرا  لقد انته  متاعبنا

رية  إلى الستفارة المصجميعا  والية فلوريدا األمريكية  وتم تستليمنا وصتلنا إلى 

وكان  ذناك متاعب كثيرة  وتحقيقات ال حصتتتتتر لها  ولم يصتتتتتدأ أحد حكايتنا 

 من وجهة نظرذم  لكني كن  دائما  أصرخ في وجههم: ألنها لم تكن منطقية

 تبا  للمنط  إن كان سيزور الحقائ . -

ورغم أن حكتايتي غير منطقيتة بالنستتتتتتبة لهم  إال أنهم لم يجدوا تفستتتتتتيرا  واحدا  

 منطقيا  لوجود ذؤالء البحارة.



 عمرو مجدي

 

 218 

أتذكر من ضتتتمن ما حد، جلوستتتي مع عالم من أكبر علماء الجغرافيا في العالم 

كان رجال  في أوائل العقد الستتتتتادس من عمره  شتتتتتعره أشتتتتتعث  وعيناه  اجمع 

. منظره كان يوحي أنه ينتمي إلى  ائغتان  ويحاول دائما  أن يتحكم في أعصتتابه

 يمتلتتك معلومتتات ال حصتتتتتتر لهتتا  كتتان –لألمتتانتتة  –عتتالم المجتتانين  لكنتته كتتان 

 .موسوعة متنقلة

 قال لي بعد أن سمع قصتي:

 بعد أن دخل  نطاأ الضباب؟كم يوما  ظلل  تبحر  -

 عشرة أيام.حوالي  -

 أيام فقط؟! عشرة -

 نعم. -

 فصاح:

 مستحيل. -

 ثم أدنى رأسه مني أكثر  وأردف:

  عمربذل تعلم أن مستتتاحة مثلث برمودا تبلغ حوالي مليون كيلو متر  -

 ؟وذو يقع بين جزر برمودا  وبورتريكو  وفلوريدا

 قل  بال مباالة:

 ليكن .. وماذا في ذلك؟ -

أن الجزيرتين اللتان  رتهما ليستتتتتا موجودتين في ذذه المنطقة أعني  -

ة كما أن ثالثأي ليستتتتتتا قريبتين من مثلث برمودا كما تزعم ..  أبدا  ..

لمستتتتافة لقطع ذذه ا –التي أقلَّتك  – أيام ال تكفي تلك الستتتتفينة البدائية

 ما التفسير في رأيك؟ الكبيرة ..

 قل  له:

أنني أخبرتكم آالف المرات بمتتا حتتد، .. ال أدري .. كتتل متتا أعلمتته  -

 البحارة وسفينتهم. من ولدي دليل قوي ذو  اقم
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في  دعني أستتتتتتألتك ستتتتتتؤاال  آخر: ذتل تتذكر وق  وقع  من الطائرة -

 ؟المحيط

 نعم. -

 أالحظ  شيئا  مختلفا  في الماء. -

 لم أكن في حالة تسما لي بالتأمل فيم حولي. -

 المشهد في ذذنك.أرجوك تذكر .. أغمض عينيك .. واستعد  -

 أغمض  عيني واستعدت ذذ الموقف من جديد في ذذني. ثم قل :

 شيء واحد فقط كان مختلفا  .. لكني ال اظنه مهما . -

 صاح الرجل في غضب:

 اللعنة على ما تظن .. أخبرني فقط ما ذو ذذا الشيء. -

 لقد كان  مياه البحر بيضاء .. ولم تكن  رقاء. -

 بشغف: اتسع  عيناه عن آخرذما  وسال

 وفي أي بقعة رأي  المياه عادت لزرقتها الطبيعية؟ -

 وينتظر إجابتي بفار  الصبر  فقل  له: االذتمام كان يحدأ فيَّ بمنتهى 

أظن أنني الحظ  أن المياه اكتسب   رقتها فور أن خرجنا من مثلث  -

 برمودا.

 قفز الرجل من مقعده صائحا :

 ذذا ذو الجواب الذي كن  انتظره تماما . -

 المكلف بالتحقي  معي  وقال: وكيل النيابةخل الغرفة على إثر صياحة ود

 ماذا حد، يا دكتور؟ -

 نظر إليه وقال:
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 ذذا الفتى يقول الحقيقة. -

 فقل :

 ذل أنا متهم بشيء. حتى ولو كن  أكذب .. لم  أنا ذنا؟ -

 م:إليَّ  وإنما قال للعالِ  الوكيللم يلتف  

 غير منطقي. ذذا لكن كالمه -

 م:العالِ  فصاح

.. ذذا الفتى لم يكن في  غير منطقي لك وألمثالك من ضتتتعاف العقول -

كتتان في جزيرة  بتتل.. كمتتا يتتدَّعي مثلتتث برمودا  بتتالقرب منجزيرة 

 داخل مثلث برمودا!

* * * 
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 خاتمة (36)

 

ولم تثب  علينا أي تهمة  أما بالنستتبة للبحارة   –أنا وستتارة  –تم تبرئ ستتاحتينا 

  بعد ستتتتتماع شتتتتتهادة عالم الجغرافيا المجنونفأظن أنهم ستتتتتيطلقون ستتتتتراحهم 

 وسيرسلونهم إلى بلد أسالفهم  إلى اليمن.

وعتدنتا إلى ديارنا  ألجد أمي مريضتتتتتتة  وأبي قائم على رعايتها  فما أن رأتني 

حتى أنستتتتتتها الفرحة آالم المرض  ونهضتتتتت  تركض نحوي  وأركض نحوذا 

  ستتتتي ووجهي وكتفيبدوري  ثم ارتمي  بين أحضتتتتانها وذي تقبل بلهفة في رأ

 وتقول بلهفة وذي ال تكاد تلتقط أنفاسها:

 ال أصدأ أنك أمامي أخيرا  .. حمدا  هلل. -

 ثم نظرت نحو أبي واستطردت:

 ألم أخبرك يا أحمد أنه حي .. وأنا أشعر به؟ -

 وعادت تقول وذي تشبع عينها مني:

تقف  لدعواتي وصتتتتلواتي .. وذا أن  –ستتتتبحانه  –لقد استتتتتجاب هللا  -

 أمامي امن يا نور عيني.

 ووقف أبي أمامي للحظة  ثم عانقني بقوة وذو يقول:

 حمدا  هلل على سالمتك يا بني. -

 ثم استرسل وذو يبكي:

 يعلم هللا أنك بعودتك ذذه أعدت الحياة لي وألمك المسكينة. -
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 قبل  يده وأنا أبكي وأقول:

 .. أبدا . يا أبي بعد اليوملن أفارقكم أبدا   -

* * * 

بالمغامرة التي قمنا بها  صتتتتدقتني  خاللها أمي وأبي أخبرتمرت بضتتتتعة أيام  

 لكن أبي رفض التصتتتتتتدي  بالكلية. –كعتادة األمهتات في أغلتب األحيان  –أمي 

ن أن دو  يد التقدم لستتتتتارة  تبادال النظرات فيما بينهموحين صتتتتتارحتهم بأني أر

عنها  حتى يستفسر وق بيد أن أبي  لب مني أن أنتظر بعض ال يعطوني رأيهم 

ي تحديدا  ف  وبعد بضتتتتتعة أيام له أنها فتاة ممتا ة. وعن أذلها. فوافق  وأنا أقول

 :الساعة العاشرة من مساء يوم أربع  قِدم أبي إليَّ وقال

 بتعد عن ذذه الفتاة يا بني.عادل .. أريدك أن ت -

 لماذا؟ -

 إنها ال تناسبك. -

 أبي .. أرجوك أخبرني السبب. -

 ثم قال: صم  قليال  

 قل  إنها ال تناسبك وكفى. -

 وأنا لن أرضى بتركها بدون علم السبب. -

 تنهد في استسالم ثم قال:

 العبة جمبا .إنها  -

 وماذا في ذلك؟ -

 صاح مغضبا :

 من عائلة محافظة .. وماذا في ذلك؟! يا بني .. نحن أناس بستتتتتطاء .. -

 – وعن إغضاب هللا .. نحاول قدر المستطاع االبتعاد عن كالم الناس

كل ذذه الستتتتتتنوات ال تأت أن  بعد قبل ذلك ..  –ستتتتتتبحتانته وتعتالى 

 .وتسبب لنا الفضيحة وتغرقنا في امثام
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 صح :

م أغرقكم في امثاأستتبب لكم الفضتتيحة ألني أريد التزوج بمن أحب؟!  -

آستتتف يا أبي .. أنا ال أفهم وجهة نظرك ألن ستتتارة بطلة رياضتتتية؟! 

 ذذه.

اختالأ األعذار. فلم يكن عذره منطقيا  أبدا   ولكن لماذا كن  أعلم أن أبي يحاول 

 يقدم على ذلك؟

 ذناك سبب قوي  أكثر منطقية من ذذا السبب الواذن  وسأكتشف ما ذو.

 قال  أمي وذي ترب  على ظهري في حنان:

.. وبشتتتأن  واجك ..  يا بني أ ع أباك يا عادل .. إنه يريد مصتتتلحتك -

 ف ن عروسك عندي.

 ؟يا تُرى عروس؟ مناخترتم لي ال -

 ذالة. -

 ابنة عمي؟! ذكذا إذا . -

 صاح أبي:

.. ومتعلمة .. ومؤدبة .. ومتدينة .. نعم ابنتة عمتك .. متاذا بها؟ جميلة  -

وعلى خل  قويم .. وأيضتتتتتتتا  ذي واحتتدة منتتا .. ونحن نعلم أصتتتتتتلهتتا 

 و بعها.

 لكني ال أميل إليها .. أنا أحبها كأخ  لي .. لكن ال أراذا كزوجة. -

 وذو يضرب على ركبتيه نافذ الصبر: ذتف أبي

ماذا حد، لك يا عادل؟ ألم نتف  قبل ستتتتتفرك على أنك ستتتتتتتزوج من  -

 ابنة عمك فور عودتك من الخارج؟

 نعم ولكن ....... -

ماذا دار  ولكن متاذا؟ لمتاذا غيرت رأيتك؟ متاذا فعلت  لتك ذتذه الفتتاة؟ -

 بينكما؟

 صاح  أمي:
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 أحمد... -

 بدأت أغضب: بينما نظرت إليه وأنا أتساءل وقد

 إالم تلما يا أبي؟ -

وحدذم على  مكتمل الرجولة مقصتتتدي واضتتتا .. فتاة جميلة وشتتتاب -

 .. ما معنى ذلك؟ جزيرة معزولة

اتستتع  عيني من الدذشتتة وأنا أستتمع أبي يقول ذذا الكالم البشتتع في حقي وح  

 سارة  فقل  له باستنكار:

الفتتتاة ذتتل تتتدرك حقتتا  خطورة متتا تقول يتتا أبي؟ أتطعن في شتتتتتترف  -

 البريئة؟

 بنبرة ساخرة قال:

 بريئة.... ؟ -

 قا عته بحدة:

 ... وإن كن  ال تصدأ .. فهذا شأنك وحدك نعم بريئة -

 أذكذا تخا ب والدك يا عادل؟ -

 ذدأت فجأة  وشعرت بأني بالغ  في انفعالي  فاعتذرت منه قائال :

 أنا آسف حقا  يا أبي .. أرجوك ال تغضب مني. -

 –على رغبتهم مكرذا   فقد فكرت في أني ال أستطيع وكن  على وشك أن أنزل 

لوال أني تذكرت فجأة القبطان ذشتتتام وذو يقول لي:   أن أقنعهما –مهما حاول  

 –ال أستتتتتتتطيع يجتتب أن تحتتذف من قتتاموس حيتتاتتتك كلمتين ملعونتين وذمتتا: )

(.. من يقلهما أو يؤمن بهما .. ال يمكن أن يكون عظيما   أو أن يحق  ومستتتتحيل

 فه في يوٍم من األيام.أذدا

كما أني تذكرت حين قال: ستتارة فتاة رائعة .. و قد تكون أعظم ذبة وذب  إياذا 

 ك.ي.. ال تضيعها من يد
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 :إلى أرض الواقع بأن قال  أميأعادتني 

 إال مصلحتك. ييا بني .. نحن ال نبغ -

يا أمي .. أقول لكما أن ستتتتتتارة ذي أكثر  جيدا   مصتتتتتتلحتيأعلم لكني  -

 لي في ذذه الدنيا.شخ  مناسب 

 قال أبي:

متتا التتذي يجعلتتك متتتأكتتدا  أنهتتا ستتتتتتتواف  عليتتك على كتتل حتتال؟ لقتتد  -

استتتتفستتترت عنها وعلم  أنها من عائلة فاحشتتتة الثراء .. ونحن كما 

 تعلم أناس بسطاء .. وذذا سبب كفيل لعرقلة أي  يجة.

 ستواف  يا أبي .. أنا متأكد. -

 قال  أمي:

 ألهذه الدرجة تحبها يا بني؟ -

 نعم يا أمي. -

 فقال  ألبي:

 دعه يتحمل نتيجة اختياره يا أحمد. -

صتتم  أبي  وأنشتتأ يذرع األرض جيئة وذذابا   وذو غارأ في تفكير عمي   ثم 

 تنهد في استسالم وقال:

 األمر هلل. -

* * * 

حين ذذبنا لخطبة ستتتتتارة  توقع  الرفض من جانب والدتها  كما حد، من قِب ل 

 .لدياو

 )أم سارة( بجفاء:قال  السيدة سميرة 

 أخبرتني سارة أنها تحبك ..  وأنك أيضا  تبادلها نف  الشعور. -
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  واحمر وجهي أنا امخر  وشتتتتعرت بقل  من  ريقتها احمر وجه ستتتتارة خجال  

 الجافة في الحديث  فاستطردت مبتسمة:

 لكني ما كن  ألقف في وجه ذذا الحب أبدا . -

 ذتف  غير مصدٍأ:

 حقا ؟! -

.. لقد قستتتوت على ستتتارة في الماضتتتي .. وحين نعم يا أستتتتاذ عادل  -

فقدتها .. شتعرت أن ذذا بستتبب قستتوتي المفر ة .. أما بعد أن أعادذا 

لي .. لس  مستعدة أن أفقدذا من جديد .. كما  –سبحانه وتعالى  –هللا 

 .أني أ من بشدة بالحب

 ثم قام  إلى صورة رجل معلقة فوأ الجدار  ووقف  تنظر إليها وذي تقول:

واجه الدنيا بأستتترذا .. فقط من أحبني والد ستتتارة كثيرا  .. كما أنه  لقد -

 أجل أن يتزوجني.

 قل  لها:

 إذا  أأن  موافقة؟ -

 نعم موافقة .. ولكن بشر ... -

 تعلق  عيني بها في تسا ل  فأردف :

 أن يستمر حبكما لألبد. -

* * * 

 

 تمت بحمد اهلل


