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 مقدمة:

الحمد لله والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين 

 جمعين.أمحمد وعلى آهله وصحبه سيدنا 

 :وبعد 

رواية تقدم لكم أفاق من الخيال  ،هذه الرواية تعد أول رواية قمت بكتابتها

 ووادي من الاحلام في أعماق النسيان 

  ًمستمعا، قلميوكونها جزء كبير مني قمت بتقديمها لكم في ظل الحان 

 إلى همسات مخيلتي لأترك من الحنين مرشدي وأصوغ لكم أول قصة لي

فكل شخص يصوغ  ،وبين ظل خطوطي كان الخط الأسود مبدئي وحياتي

 يكتبهاحياته بقلمه 

 سودبخط أوأنا كتبتها  
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وحتى لأترككم بحواف ذاك الخط غير مدركين ما على الخط أن يرسم 

 ى نهايتهلأثناء ذلك سنعيش الخط لنصل إ

 )الخط الأسود(

لم أجد من ينتقدني ومن يوجهني لذلك قررت كتابتها وتقديمها لكم حتى 

 أحظى ببعض الملاحظات والتقييمات لكي أطور من كتابتي وأكمل حلمي

كسب  وفي المستقبل القريب سأقوم بنشر باقي الروايات محاولا  

 عجابكم ومحبتكمٳ

 جميعا   فأنا أرحب بكمو تساؤلات قتراح أاو ومن لديه نقد أ

SED2KAI 
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 ⸨  هداءإ⸩  

 
لى  إلى كل من أمن بي ودفعني إ

 األمام  
 لكم على ذلك    شكرا  

 
 
 

 
 خالص تحياتي ألحبتي  
Sed2kai  
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The Black Line  

 نبذة عن سلسلة 

 رواية الخط الأسود

تتحدث الرواية عن حروب بين العالم في محاولة الحصول على تمائم 

الس ياسة و لأيقاظ عمالقة في أأاثر خياانت وعالم مليء ابلقوة والأساطير 

 قوى الممالكأأ الخبيثة تحت قبضة 

 سرار غامضة وأأحداث مشوقة ومسعى ابقي الممالك في أأ وتحت خضم 

 محاولة طرح أأطراف العالم تحت قيادة واحدة فيما يسمى 

 نهاية القرن الجديد 

 

 

 

 تدور أأحداث الفصل الأول في أأول طرف من أأطراف العالم

  -الجنوب-
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Chapter 1 

The black line 

 

 

 (بداية القرن الجديد)
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 الجنوب

مليء باألساطير  األسود،من أجمل بقاع عالم الخط 
عالم سنبدأ  ،مليء بالمعارك مليء بالحب والقسوة

 فيه الرحلة 

 لنروي قصة لها لحن وصوره 

من نهر فوركادا وحتى أقصى بحر أونا من بحر 
 لى بحر سارايإالفاري 
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الث أسر حاكمة، بثالثة ألوان، ثالث ممالك ث من بقعة
 لذر وفاير أسرة الفيفاتور، إ

 هدف ومراد  ،كل منهم لديه قصة

 السلم وحتى التحالف ،بعضهم يريد الهيمنة

 

ذه الرواية لنفهم كيف بدأت وبما لذلك سنخوض ه  
وكما تبدأ معظم الروايات سأحاول جعلها  نتهتإ

 بداية موفقه

 

 

 

 

 

 :) -تمنى لكم قراءة ممتعه أ -
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 ...سنبدأ الرواية 
 

ق في روا ،تاركة خلفها القليل من الضياء ،لسنة النارأعلى رقصات 

 في غرفةصوت البكاء واليأس الشديد  الالقصور، ع إحدىطويل في 

 قاتمة.ليلة سوداء قد زارها ضياء القمر في 

تفيه رعشة على كوب على لسان فتى يسأل أمه والدموع تكاد ال تفارقهف

    والحزن في عينيه
 
 بصوت مكسور  متمتما

 ،كله يا أمي لما ال يجد الجنوب طريقه لالستقرارلماذا هذا العنف -

 ؟لماذا هذا الهوس كله بالقوة والنفوذ

بشفقة قد تملكتها  ،أجابت والدة أدمر إبنها بعد أن مسحت دموعه

 وبحزن على خواطر فتاها قائله

 ...كل ذلك بسبب األساطير القديمة -

 لم يمكث الكثير حتى أعاد أدمر السؤال بنبرة المغبون 

 ؟أي اساطير يا أمي عن-

أقبلت بصوت شعرت األم بالمسؤولية لما قد تقوله من حديث ف

 يمتلكه الخوف والرجفة

 الحقسأخبرها لك في وقت -
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 فصاح أدمر والدموع على عاتقيه

  ؟ميأكان على الملك قتله يا أ موته،ماذا عن -

 فعاله الدنية بقولهاموضحة أ ،بحضن فتاها أدمربادرة والدة 

  أدمرلقد قام بخيانة الملك يا -

 .لم يفعل ش يء مثل هذا كل ما فعله .. ،ال-

 خفى عن الملك حقيقته وهذه خيانةلقد أ-

- 
 
 مي رأيت ذلك في عينيهيا أ لقد كان خائفا

 أنا أعلم أ-
 
  نه كان صديقك العزيز وكان رجال

 
ار لك األقدت ،لكن صالحا

 يا بني عليك تقبل هذا

 تريد ذلك ...ن كانت االقدار إ-

ن م ن الموت خانقهكا نبمسح دموعه وهو يتنفس بصعوبة كم فأقبل

 لى أمهإلينظر بعدها  بذوبان العيون  كافية نسان عزيز  إالقهر، فخسارة 

 
 
 حديثه مستكمال

 سطورة تحيك بيديها أقدار جديدةجعل من نفس ي أفسوف أ-

 

 بتسمة والدة أدمر وقالتإ
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 ي عينيف سطورةنت أفأعلم ذلك يا أدمر أ- 

 إ
 
 .السوداء ةلليلنسيان أحداث هذه ا ندفع أدمر لحظن والدته محاوال

  عينيه أغمضف
 
في خاطره أمر واحد وهو البحث عن جواب  تاركا

 .لحقيقة تلك األساطير

 

 ما حدث فتألأل قمر تلك الليلة ليروي لنا 

 
 
   .عنها بقوله   إنها لليلة أصبحت فيها االساطير حيه معبرا

 

 

 

*** 
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 كل من فيها محتار  وأنهار في أرض   بين تالل  ف

تفاوتت عليهم األساطير حتى أصبحت معتقدات تقال لصغير وحتى 

لى الفوض ى رغم جماله الساحر وسكانه إفي عالم أقرب ، الكبار

الطيبين الذين خاضوا بغرور حتى خسروا تلك الطيبة وفرقوا بين 

  .وكان االختالف مصدر عيب وخوف لهم ،القريب والبعيد

جلها مة أترسم لكل أن تحيك لكل أمة قصتها وأن فشاءت االقدار أ

م شأنه وأن االختالف ن لكل شخص منهحقيقة وجودها وأحتى تعلم 

 .سوى الخط األسود له مكانن الخوف ال وأمصدر للحياة، 

 فخاض الجميع حرب لعقود، حرب جعلت لثأر وجوب...

 ،اسداد الحقد في الجميع تقاتلوا من أجل ما يدعونه بالخلودفبعد أن 

فبادر الجميع في  ،أن تكون القوة لهم أن يعيشوا وهم المسيطرون

من أجل معتقداتهم ومصالحهم فنرى بين أرضهم النزال وتقاتلوا 

فاألساطير كانت كالبوصلة  وسمائهم أساطير كانت مصدر قوتهم

قها طر  ولكل أمة ،طريقة عيشهم ترشدهم وتعينهم في شأنهم وتحدد

 الخاصة لأليمان باألساطير

وجعلها قصص مقدسه وأبسطها سفك الدماء فعلى تلة بالقرب من  

 نهر فوركادا

 كانت البداية.
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كانت هناك مجزره، كان القتلى في كل مكان وكانت الدماء تمأل ذلك 

فبين تلك الجثث  ،التل، تلك معركة وفي كل معركة هناك رابح

 المتراكمة

 .التي لم ترى سوى القسوة في عالم  ال يرحم الضعيف فيه

ن بعي كان هناك جندي مستلقي على حجر وكانت الجراح تمأل جسمه 

 عنان السماء منتظرة الموت وبشدهتشاهد 

 ه نور ظل قد تخلخل، نتظارهاالموت فيه أرحم حتى قاطع  عالم في 

 ، الشمس
 
  حاجبا

 
 ...نحوه بهدوء ورويه مالمحه السوية متجها

لينظر اليه الجندي المصاب بخوف قد مزج بضحكة خفيفة وقال 

 نغمة قد تركت في أنفاسه حزن جلياوالدماء تخرج من فمه ب

ها أنت ذا من كان ليصدق دوناي القائد األول لمملكة الفاير يشارك -

  في هذه المعركة اللعينة

تعجرف دوناي فبادر بالجلوس قرب الجندي زادت من  تلك الكلمات

 
 
 المصاب قائال

  .ورويل الجندي الرائد لمملكة الذر يشارك في هذه الحرب- 

كانت الحرب  ،كانت هواجس رجال ذاك الزمان ،الحرب ...تلك الكلمة

 هي الحياة بنسبة لهم ليكمل دوناي حديثة متغطرس بفوزه
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والموت هبة  ،نها حربإكما ترى يا رويل هذه ليست مجرد معركة -

 ؟...الحرب فكيف ترى الموت يا رويل

 ليرد عليه بصدق بعد أن أخذ نفس
 
  ا

 
 عميقا

 أعرف الموت ولم أأنا -
 
 هأنت تعلم من لدي دوناي،يا  عرف الحياة يوما

 
 
 فكرة خاطئة عن الحياة ستكون لديه فكرة خاطئة عن الموت  دوما

 ...كما تشاء يا رويل -

فلم  ،ختصر بها حقيقته كما لو أنه جسد بال روحإتلك كلمات دوناي 

 
 
 أن يكون بيدق في يد أحد يرد دوناي يوما

 ...تلك األقدار يا صديقي القديم-

بعد  فيبتسم رويل ،وناي في صمتكلمات أكمل بها رويل حواره ليترك د

 ن أدرك صمت دوناي ويقول أ

المسافات هل قطعت كل هذه ماذا تريد من جندي يحتظر يا دوناي -

 ؟فقط من أجل أن تراني ميت

 
 
 ما قد سبق من ذكرياته قائال

 
 يجاوب دوناي صديقه القديم مستشعرا

قد ترغمني يا رويل على تقبل الهزيمة في السابق لكن لن ترغمني على - 

 أمام ما قد مض ى فلو كنت تالضحك ع
 
أن هذا سبب مجيئي،  ظناليا
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  ...ؤيتك تموت فأنت لم تعد على سجيتكفقط لر 

 ي ظل نسمات عليلة وصمت موحش وقالنظر رويل إلى دوناي ف

 ؟ا األن يا دوناي هذا كل ش يءماذ-

 طلب 
ࣧ
وإذا بالغيم يحجب نور الشمس ليترك التل بال ضياء مترقبا

فتضرب الرياح وجوههم ويحل صوت الريح مكانهم  ،دوناي وبشدة

 فيقترب دوناي من رويل ويقول له بروية

 ...؟أين التميمة-

 حل الصمت لم يصدق رويل ما سمع فتوسعة عيناه 

 ؟!التميمة وهل هيه موجودة- 

 بدهشة قد غلبت إلى جنود دوناي ليحاول رويل بعدها إمعان النظر

 يبحثون في أنحاء ذلك التلتفكيره وهم 

 فلم يستطع ر  
 
تى حبهستيرية  ويل كبح نفسه وقام بالضحك عاليا

 
 
 مه المميتة وقال الآ إكتفى متجاهال

 
 مستهزئا

 ...؟وهل هذا سبب مجيأكم -

  ...لى الخلف عدة خطواتإوعاد  تعجب دوناي من رويل

أو نكم تخفون أمر ما أل هناك سبب أخر لخوض معركة، إما هو -
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 ؟!غبياء أمجرد 

 معتقداتهرد عل
 
 يه رويل بقوله مستنكرا

 إبحث بقدر ما شئت يا دوناي أنا ال أؤمن بتلك األساطير -

 والكبر يمألها نظر دوناي إلى عيني رويل 
 
 له قائال

  !...هذا سبب خسارتكم قد يكون القليل من االيمان مفيد هذه األيام-

  نغير الرد عليه باستهجالم يكن لرويل سبيل 

نظامنا نظام فاسد يسوده القوي على الضعيف فتريث يا دناي مما -

ين التنين وحتى التنان العمالقة الهمج عينال وجود لألساطير تهذي به 

وباقي األساطير التي قيلت لنا مجرد أكاذيب كنت أعتقد أنك أكبر من 

   ...يا دوناي هذا

 فأردف رويل حديثه  بتسم دوناي من حديث رويلإ

ساطير ما يقودنا سوى الطغاة بحيث يفعلون ما ساطير هي مجرد أاأل -

خافتنا بما يدعونه إحتى يتسنى لهم  ،ون ونحن نصمت فقطيشاؤ 

 بالخط األسود 

 ل دوناي بعد أن ساد الخوف في عيناه فقا

ة ييهئ له تلك المؤامر  نت تقود نفسك للجنون وعقلك املحدود الذيأ-

 ...نفسك لتمض ي دون توقف ختلقتهامجرد وهم 
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لى جنوده مازالوا مشغولين بالبحث وال أحد إ جادة نظرةدوناي ألقى ف 

 واالبتسامة تعلوا وجهه  لى رويلإيعاود النظر ل ماليهإينظر 
 
 قائال

ستعلم األن حقيقة كل ش يء أنظر يا رويل في عيني لتشهد تلك -

  !األساطير تتحقق

تطع لم يس ،حدى العيون تطلق شرارهإلى عيني دوناي ليرى إنظر رويل 

 في  ،رويل الحراك وال الحديث لقد كان يرتجف فقط مما رأى
 
قائال

 قد تملكهبرعب  نفسه

 ...!كان ذلك أنت -

 حتى قال له دوناي

 ...فلتحترق بعيني- 

ا وجه رويل دون أن أطلق دوناي ضوء كالنار من إحدى عينيه ليحرق به

 .يرى أحد فعلته

 لقد كان أحد البشر الذين يحملون عين التنين

وهي عين تطلق النار من اليسار فقط وهم ناس منبوذون وقوتلوا في  

الزمن البعيد لما يحملونه من خطر على البشر وال يعلم أحد إن ضل 

 .هناك المزيد منهم
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*** 

 
 
 بفعلته فكما  نهض دوناي وبتعد عن رماد رويل متجها

 
إلى جنوده سعيدا

 دوه في الوقت ذاتهكان رويل صديق دوناي كان ع

 عن نفسه الكثير من األفكار التي قد تحليه 
 
مه ر ز دوناي رأسه مبعدا

 لجنوده
 
 لذة االنتقام مناديا

 ...؟وجدتم التميمة هل-

 في يديه صندوق مزخرف
 
 لينهي ذلك النداء جندي يصيح بلهفه حامال

 
 ا

 
 
 قائال

 !ا وجدت التميمة من كان ليصدق ذلكوجدته-

 عظمة ما 
 
 بصوت قد ليصيح دوناي بين جنوده مدركا

 
وجدوه قائال

 مألته الرجفة

 !لقد وجدنا التميمة-

ليصيح الجنود بدورهم حاملين سيوفهم إلى سماء قد شهدة خروج 

حاملين التميمة بين  ،يارهمعائدين لد ،التمائم، سعداء بنصرهم

 !أيديهم
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*** 

، فتلك اسطورة قد طوى عليها التميمة التي من شأنها إيقاظ عمالقة

 تخرج!الزمن واألن 

 لم تقصر الحروب والمعارك يوما على التميمة ...لكن 

 فهذه الحروب والمعارك بسبب الكراهية والحقد بين الجميع

وأما االن سيكون هناك سبب جديد للقتال فالتميمة هنا والقدير 

 يعلم إلى ماذا ستؤول إليه األمور وحده 

 ففي مدينةعلينا العودة إلى أحداث الرواية فهناك جانب أخر يترقب 

 .لذر وعاصمتهااير وهي مدينة تابعة لحكم مملكة إلذر ف

 

 ختياره منأبناء األسرة الحاكمة أو أحد تم إفلكل مملكة مدن يحكمها 

 سيد األسرة ،الملك نفسه

 

 

*** 
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بلون أحمر قد داعب جدرانه السميكة والرسومات  ،فعند معبد يافارا

المبجلة على سقف المعبد والشموع المتناثرة على تلك الطاوالت 

 .التي تحمل الطعام للحاضرين المزخرفة

وجميع  كانت أصوات الرودين وهم خدم المعبد تعلوا وتنشد وتمجد 

 الحاضرين ينشدون معهم مستلهمين غنائهم

 هم التي إخترقها نور الشمس محدثبتلك القبة الشفافة فوق 
ࣧ
ضواء أ ا

 .جميله

وفي ظل تلك اللحظات المسالمة كان هناك شخص منعزل عنهم 

   ...بالقرب من نافذة المعبد

 قد عانقه نفس الصباح وبعين واسعة   ينظر من خاللها بشعر مموج

 صفراء فاقعه

 ينتظر خب ،الهواء تداعبهالى حقول القمح الذهبية ونسمات ناظرة إ 
 
را

 
 
  ما حتى قاطع انتظاره مناديا

 
 بسمه شخص يدعى شارو قائال

 ؟ذيف ماذا تفعل هنا-

 ذيف إلى شارو بحيرة التفت

 ...كنت سأسألك السؤال عينه-
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 ...لما ال تجلس حتى يتسنى لنا الحديث -

 جلس شارو وذيف على إحدى الكراس ي ثم قال شارو بقهقهة 
 
 مداعبا

 صديقه العزيز 

 ...علم أنك من رواد المعبد يا ذيفألم -

 التفت ذيف له بنظرة ساخرة

 ن أرى شخصأردت أال لست كذلك فقط -
ࣧ
 ما ا

يلة جم فتاةليرمق بعينيه  لى مقدمة المغنين من الروديننظر شارو إ

 بشعر بني يتألأل وعين واسعة ذات مالمح حسنة

  بسخرية لى ذيف قائالتغني معهم لينظر بعدها إ 

 ...؟ن ترى شخص ما أم فتاة يا ذيفأردت أ-

ظهرت مالمح االرتباك على وجه ذيف ولم يستطع إخفاء حقيقة قدومه 

 
 
  وظل هائما للحظات  فحمر وجهه خجال

 !ال ليس كذلك-

   ...ال بأس بذلك يا ذيف هذا سرنا الصغير-

 بعد أن أليمسك ذيف برأسه 
 
  خذ نفسا

 
 متمتم بكلماته  عميقا

 نعم بتأكيد يا شارو -
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ليبتسم شارو إثر ذلك ويكمل نظره إلى الفتاة ويقول بصوت هادئ  

 وجاد 

 ومن تكون تلك الفتاة يا صديقي؟-

 أسمها كيال...-

 هل تعرف والدها أو أحد من أقاربها؟ -

لى هنا أراها لوحدها، هل تعلم ما سبب إال أعتقد ذلك فكلما قدمت -

 انجذابي لها؟

 وقال صمت شارو لوهل

 هل هو بسبب صوتها؟-

 لقد أ نعم،-
 
 صبت، فصوتها الجميل يدفعني للحضور دائما

 ابتسم شارو وقال

 لم أعلم أنك عاشق من الداخل...-

 نعم أظن ذلك -

 على رأس صديقه وقال  ثقام شارو بتربي

 وهل تريد أن تقدم على عالقة معها؟-

  تلك   ال، لست مستعد لذلك فأنت تعلم أنها متدينة بيافارا-



 ~23 ~ 
 

 بذلك الحجرأأنا -
ࣧ
 يا صديقي لم تؤمن يوما

ࣧ
ا يافارا تلك م ،عرفك جيدا

 هي إال مجرد أكاذيب

 
 
 ليردف ذيف بدوره ويقول مبتسما

إللهاء املجتمع ولتحكم في القطيع فنحن بحاجه للقليل من الوعود يا -

 .شارو وإلى القليل من األمان للعب في عالم مليء باألوهام

 ويافارا تلك 
 
ى عنه و لدى شعب الذر وكانت تر  كانت حجر مقدسا

 ا
ࣧ
 ض.لدى البع لكثير من االساطير حتى أصبحت منهجا

 بحيرة نظر شارو إلى صديقه ذيف بإمعان ثم قال 

 لم أفهم المغزى من كالمك يا ذيف؟-

 لن يدوم اإل -
 
 يمان يا شارو وكل أسس الحياة ستنتهي يوما

 ماذا عن كيال؟-

- 
 
 من األيام   ستخسر أيمانها يوما

- 
 
 من ذلك يا صديقي؟ كيف تكون واثقا

 انا فقط متأكد من ذلك، هذا ما أراه-

 كيف تنظر للحياة يا ذيلم أ-
ࣧ
  ؟فعلم يوما

- 
 
 ...بعين لم أردها يوما
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- 
 
  ،قوله َّماذا يتوجب علي ال أعرف حقيقتا

 
 لطالما كنت رجل غامضا

تتغير طريقة كالمك فجأة ويتغير معها أسلوبك وكأنك شخص  يا ذيف 

 ؟أخر

بعة ومتاظهرت مالمح الحزن على وجه ذيف فلم يستطع شارو تجاهلها 

 الحديث 
 
 عنه  فقال مخففا

 ؟...األنفعله  علىوماذا تنوي -

هذا كل ما أستطيع  ،سأنتظر ماذا فعل جنودنا عند تل نهر فوركادا-

 لذر هناكفلقد التقى الفاير وإ فعله

 بيديه عابس بسمك حاجبيه بصوت حاد من 
 
رد عليه شارو قابضا

 سوء ما سمع

 ؟؟وهل لك خبر بهذا-

ي ما يجول ف ش يء ولكننعم يا شارو ولقد أرسلت خادمي ليتفقد كل  -

 ؟لى هناكاير لذهاب إخاطري لماذا هذا اللقاء ما الذي دفع الف

 كيف علمت بهذا؟-

 ... ن علمت بذلكإ سال بأ ،تلك النبرة الحادة يا شارو لما -
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وشكوك تمأل ذهنه فقد كان هذا اللقاء  ديقهليمسك شارو بكتف ص

 ويقول في غاية السرية 

  سال بأ -
 
لما ال نذهب إلى مكان أخر نكمل حديثنا لكن  بذلك فعال

 ؟...فيه

 تسامة في وجهه ويقول بينهض ذيف بخفه واإل 

  ...لك ذلك-

ثناء خطاهما التي قررت أد و اإلثنين ويتجهان إلى خارج المعبينهض 

 لى ذهن شارو سؤال لنفسهإبادر  ،التوجه إلى قصر الملك

 ماذا حدث لذيف فجأة وكيف تتغير طباعه بتلك السرعة؟-

 فيبادر بسؤال شارو  ،ذيف شعور غريبوفي تلك اللحظات ينتاب   

  ...؟ما لذي دفع جنودنا لتوجه هناك يا شارو -

  ...يقف شارو بعد سماع ذلك

فتجمد كأنما يغوص في أعماق املحيط فاقد الحيلة، ال الكالم وال 

 ستطاعاالحراك 

وفي ظل ذاك الوقوف هلت عليهم نسمات  فسودة عينيه وشحب وجهه 

 يشعر بها ذيف كما لو كانت كانت التي األشجاروتساقط أوراق الرياح 

 بداخله  فكالعز 
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 فيتحدث شارو بعد أن أغمض بعينيه 

 سيكون أمر -
 
  ا

 
 ...على الملك عصيبا

 ونظرة حاده  ليرد عليه ذيف بإلحاح

 !؟وكيف ذلك-

 بوضع مخزون خاص من األسلحة والعتاد أسفل -
 
قد أمر الملك سابقا

 واألن إتجه إليه الفاير بال سببذلك النهر لضرورة 

لذلك أرسلت الجنود من يعلم قد يكونوا علموا بأمر األسلحة 

 ليكتشفوا األمر

 في 
ࣧ
ليقبل ذيف بصمت بعد أن أمعن النظر في حديث صديقه قائال

 نفسه 

...ذلك الملك المعتوه كيف يقدم على أمر أسلحة أسفل نهر فوركادا-

من المستحيل أن  ومع ذلك ؟مثل هذا... ماذا يجول في خاطره بتحديد

من األسلحة قد يكون  ةمر الفاير بخوض معركة من أجل حفنيغا

 ...هناك المزيد

 بصوت عال  بعد أن فرقع بروية لى صديقه لينظر بعد ذلك إ
ࣧ
قائال

 بعه اصأب

  ...يمكنك فتح عينيك األن يا شارو -
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فيزول عنه ذاك التأثير كأنه خرج لتوه من عمق ليفتح شارو عينيه 

 املحيط فيأخذ نفس
 
  ا

 
 يقول بدهشه و  طويال

  ؟!لهي ماذا كان هذا إيا -

 
 
 ...بظهر وبصوت هادئ ليرد عليه ذيف مقفيا

 قد غفوة لوهل يا شارو لقد راودك مرضك المزمن ل-

- 
 
حدث ذلك؟ ...أنا اعتذر منك يا صديقي هل حقا  

 ليرد ذيف بدوره واالبتسامة الساخرة في وجهه 

 عليك مداواة نفسك قبل فوات األن. نعم يا شارو صديقك يرى أن-

 لطالما عانى شارو من حالة مرضية نادرة

  
 
غماء مما يسبب له إوييهئ له المرض  ،عمن حوله تجعل منه غافال

  الكثير من المتاعب
 
السيما بعد أن حاول  ،عن تداركه مما جعله عاجزا

 
 
  مرارا

 
 الخضوع لدى أمهر األطباء في الجنوب وتكرارا

 وذيف على معرفة بمرض ولم يجدي ذلك معه ش يء،  
 
 صديقه مستغال

 له حين يحاول جاه
 
 قراءة أفكاره أو السيطرة عليه. دا

االثنين مضيهم والشكوك والتساؤالت مرسومة على شارو أما  لليكم

 نهر فوركادا  طلع أفكارهكان يجوب في مفقد عن ذيف 
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  ،صوات أجراس عاليةأسمع حتى 
 
 دراك مصدرهإ ليلتفت برأسه محاوال

أصابه ش يء ما فيغمض عينيه وسط جلبة تلك كما لو ذا به يترنح إو 

 االجراس ويسقط

  
 
به  الحاق فيندفع شارو والخوف والقلق يعتريه وبسرعة نحوه محاوال

 يصيح وهو 

 ؟!هل أنت بخير يا ذيف-

 ...نعم فقط شعرت بش يء ما بعد أن سمعت أجراس المدينة-

 أجابه شارو بقلق

ذيف لطالما شكيت  وما هو ذلك الشعور بحقك يا أنا لم أسمع ش يء-

  ؟!هل تعاني من خطب ما  منه

 يحاول ذيف التملص من السؤال

فكم كان ذاك الشعور حائل بين الحقيقة والوهم، شعور يتكون من 

 في أعماقه الت
 
يبة ال ومصإفكلما يراوده  نبؤ بالكوارثاملخاوف تاركا

 تحدث

 كل من يحاول اإلفصاح عنه قد يضع الكثير في خطر و  

بتسامة لصديقة اإل  الفلم يكن لديه مهرب إ ،اية بهذادر وذيف على 

 
 
 قائال
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جيفاك يصبح وزير ألرقى مملكة في أمن كان ليظن شارو من قبيلة -

 ...الجنوب

 

 

 

ع التي تحالفت م جيفاك قبيله من القبائل المتواجدة في الجنوبأو 

ممالك الجنوب لتضمن سالمتها وهذه حال باقي القبائل المتواضعة 

سافاك وهي أول قبيله في  يعودون لنسل قبيله في الجنوب 23وهناك 

 .الجنوب

 

 

 

*** 
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 مماطلة صديقهلير 
ࣧ
 عنها بقوله د عليه شارو مدركا

ࣧ
 متغاضيا

 للمعرفة  إنها الحكمة يا ذيف فرغم كل ش يء تظل الحكمة رمز- 

 فيرد عليه ذيف بإنصاف بعد أن قام بنهوض

العقول الفطنة فلوال الحكمة ماهية إال دور يلعب به أصحاب -

 ...لما وجدة الحكمة  واالتزانالفطانة 

 ،يقوي صداقتهما لطالما أحب االثنين الخوض في جدال فكل جدال  

 ففي أثار جدالهما ترى المعرفة

 في  
 
وتشاهد الفصاحة والبالغة من كليهما فهما أكثر الناس علما

رار سوما يعتري االثنين من أفرغم العناد  ،الجنوب خلف سلفيستر

 .كانا كاألخوين

 
 
 ليقول شارو بلطف وود فأكمل اإلثنين حديثهما بعد الضحك عاليا

 شانك فخورة بك يا مستشار الملك  قبيلة توزك-

 ويقول فيبتسم ذيف إثر ذلك 

 ...نعم أتمنى ذلك-

 مع أوفي 
ࣧ
ثناء الحديث يشاهد ذيف طائره الذي قام بإرساله سابقا

 فقد أحداث المعركةخادمه ليت
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 إلى يحلق في سماء إ 
ࣧ
 في قدميه لذر متجها

 
 ،رسالةقصر الملك حامال

 يصعق به الجنوب برمته ليصيح شارو قد  ربخب

 ؟هذا طائركأليس  ذيف-

غير مدركين ما قد كتب لهم مسرعين ليتجه اإلثنين إلى قصر الملك 

 ...من خبر

 

 

الفاجعة إذا  لذر منصل خبر المعركة ماذا سيكون موقف إوها قد و 

 !قد عادت... ل علموا بأمر التميمة

يقول العالم كله إذا ماذا ستقول مملكة الفيفاتور عنها أيظن ماذا س 

ن كان أمر التميمة في حرب عالميه إنحن ننحدر إلى  علم بوجودها

 .محله

 

 

*** 
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وفي ظل ذاك الفزع وتوجس الذي قد يصاب به كل من علم بتمائم 

  ...كانت القلوب تتفاوت على أرض فارديفان

ازت حبأرض كما الجنة بخضرتها وبساتينها التي  وهي عاصمة الفاير

ور يحيط بمملكة لها شأنها وكلمتها على على مساحات كبيره وبس

  .مملكة قوية فهيالجنوب بعظمته 

رض الجنوب على أ دة مدن تعود لها على مساحات شاسعةبين ع

 فبينما كان الجنود يقتربون من سور المملكة

لم يعلم الشعب أمر  ،تقشعر له األبدان أسوارها بهتاف حتى دقت 

عادوا بانتصار تزهر به المملكة ن جنودهم لكنهم على معرفه أ التميمة

   .وترفع قدرها وهيمنتها

ن هذه سوى البداية فمع التميمة بالجنود يعبرون وهم موقنون أذا إو 

 التي وجدوها سيكتب لهم التاريخ المزيد من االنتصارات 

فينظر دوناي بعينيه نحو هتاف الشعب باستقبالهم ويدرك العظمة 

 يجاده أول التمائمإالساطير حيه بالتي تعتريه فقد جعل دوناي من ا

 
 
 في نفسه  فتبسم ولوح بيديه قائال

ل بين أيدينا لغمرتهم السعادة لكن كان أمر لو يعلم الشعب ما نحم-

علمون بهذه سيفقط القصر ومن فيه والحلفاء  الملك واجب علي  

 ...الخطوة 
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 فليحيا دوناي فليحيا وأكمل الشعب بالهتاف عاليا

فرغم  ،فال تستطيعون تصور فرحتهم فكل انتصار يكون كالعيد لهم 

 الصعاب والحروب أمن شعب فاير بملكهم

وهم على يقين أنه مستعد لفعل أي ش يء لسالمة شعلة الجنوب،  

  .مملكة الفاير

 
 
  ليقول دوناي لجنوده مبتهجا

  نعم هذا هتاف يليق بقائد-

 ليقاطعه أحد الجنود بقوله

  ...؟األن يا سيديإلى أين -

 أالعين الزرقاء التي بدورها تحمل لينظر دوناي بنظرة حادة بتلك 
ࣧ
سرارا

 لى قصر الملك ويكمل حديثهإ جمة

 ...لى الملك إيغون فاير إ-

 ليصيح الجنود بحزم وانتظام

 نعم سيدي- 

 لى قصر الملك فيمضون بخطاهملتتجه كتيبة من الجنود إ

 العرشحتى بوابة من حديقة القصر  
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ال رواق طويل ليشاهدهم عاملون القصر فيمضون إوما يفصل بينهم  

 وكل من يشاهدهم يسير خلفهم سعداء،معهم 

 حتى قام برمقهم شاب خلف إحدى أعمدة القصر 

بشعر طويل أسود كسواد قلبه وعين ناعسة مريبة ووجه نحيل  

 وحواجب مرسومة ولحية خفيف تسود ذقنه

حتى إكتفى من النظر لهم إليهم بحقد كمن يأكل نفسه غيظن  ينظر

 وقرر المض ي معهم

ليرتطم بالشعور بدوناي فينظر له دوناي بابتسامة قد زالت عن وجهه 

 أن أيقن من يكون ذلك الشاب  بعد

  فبادر باإلمساك بكتفه
 
ووجه عابس بعد أن ذهب  بتهكم   له قائال

 الجنود

  ؟!تى بك إلى هناأما الذي -

 ...لقد سمعت بأمر التميمة فقررت القدوم لمشاهدتها-

 لينظر له دوناي بحقد ويقول 

 !خائن مثلك يا رون ال يجدر به التواجد هنا-

 بتسامة الخبيثة بارزة على مالمحه ويقول واال ليصفق رون بيديه 
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حسنت من أنت لتقول هذا يا سيد عين التنين أم علي أن أحسنت أ-

 ...النبيلأقول يا والد الفتى 

 بسيفه على 
ࣧ
ليمسك به دوناي بعد أن أكمل الجنود مسيرهم مشيرا

 
ࣧ
 له قائال

ࣧ
 نحوه هامسا

ࣧ
 عنق رون مقتربا

اللعنة عليك يا رون قد أكون كذلك لكن لم أقم يوما بخيانة من في -

  !القصر كما تفعل أنت األن

نعم لم تفعل ذلك ولكن أنا على يقين أنك ستفعل أي ش يء لسالمة -

 أسرارك وها أنت األن تحميني

 
 
  برأسه كأفعى  وأردف متمايال

وتتغاض ى عن خيانة وطعن ظهر ملكك العزيز فقط لكيال أفش ى -

 ...بأسرارك العزيزة 

ليقوم دوناي بضغطي على عنق رون بسيفه حتى خرج القليل من 

 ء وفي ظل رجفة رون قال له دوناي الدما

 من ذلك يا رون- 
ࣧ
  ال تكون واثقا

ࣧ
 ميعلفمن  ،وقم بمشاهدة ظهرك جيدا

 قد تكون طعنتي هي التالية

إلى قصر الملك لينظر إليه رون وهو يرتجف ويتصبب دوناي توجه ثم 

 
ࣧ
  ،عرقا

ࣧ
 بعنقه قائال

ࣧ
 ممسكا
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  ...أنت من عليه مشاهدة ظهره-

خالل رواق طويل وكان في  أكمل الجنود مضيهم وقام دوناي بلحاق بهم

ذلك الرواق غرفة قد كان فيها فتى يبلغ من العمر الخامس عشر، 

 حسن المبسم وصافي الوجه كصفاء قلبه 

ووالدته تسرح شعره الذي عكس نور الشمس جالس أمام مرأه، 

 وبكل هدوء ينظر لنفسه في المرأة ووالدته ترنم ترنيمة جماله 

يد له حنين الماض ي وتبعد عنه القلق على سماعها في صغره تع اعتاد 

فقد اعتاد هذا الفتى االستمتاع بكل ثانيه مع  ،الغد والتفكير في

 صديقه الذي كان يعتبره كالشقيق الكبير

ان لتي ك لى مغامراته اإالجلوس معه في كل حين واالستماع الذي أحب  

 .كل ما عاد للقصريرويها له 

 فنظر لوالدته الحنونة وقال بصوت يمأله السعادة  

 ؟ميهل عاد دوناي يا أ-

 نظرة والدته اليه وقالت 

 نعم لقد عاد دوناي لتوه وأحظر معه هدية للملك هذا ما سمعنا عنه -

 أجاب الفتى بكل فضول 

 هديه ...؟-
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 نعم هدية لطالما أرادها الملك بشده -

 يبدو أنها في غاية األهمية؟-

 توقفت والدته عن تسريح شعره وقالت بعد أن فكرت للحظات 

 دسيكون هناك اجتماع لحلفاء المملكة لمشاهدة تلك الهدية أال تري-

 
 
 مشاهدتها ايضا

 
 
 أقبل الفتى في لهفه وقال مبتسما

 بتأكيد يا أمي ال سيما أنها من صديقي دوناي -

- 
 
 لى هناك إلما ال نستعد لذهاب  إذا

 بتأكيد يا أمي -

 
 
ليرتدي أجمل ثيابه من أجل هذا اللقاء  انتفض الفتى وذهب مسرعا

 فتبسمت والدته وأقبلت لمساعدته  

لى بالط القصر ودخل وصلوا إ أما عن الجنود فأكملوا مسيرهم حتى

 عدد كبير إلى عرش الملك منتظرين بشغف فتح ذلك الصندوق 

حتى شاهدوا الملك بعين حاده وبشعر أسود كظلمة الليل محفوفة  

 قدميه، بخصل من نجوم السماء
ٌ
 متكأ على عرشه باسط
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ومن حوله حلفاء المملكة وهم القبائل المتواضع الذين تحالفوا بكل  

 .خوف ليضمنوا سالمتهم

فأقبل الجميع يتهامسون فيما بينهم يشككون في أمر التميمة ومنهم من  

يرى أنها فرصة للهيمنة على الجنوب ومنهم من يرى أنها مصدر 

 للفوض ى وأن األفضل لهم تسليمها للفارون 

ومنهم من مأله الشكوك عن كيف علم الملك من أجل كسب مودته 

  قالو ميق بنفس ع موقع التميمة في األساس فأقبل الملك

 ؟أين دوناي-

وهذا الملك إيغون هو مؤسس الفاير والملك عليهم فيتقدم دوناي من 

 بين صفوف جنوده وينحني للملك ويقول 

 أنا هنا يا موالي -

 ووالدتهالفتى  ،وأثناء إنحنائه يدخل بالط القصر

 ويحيهم ةفينظر إليهم دوناي بعين واسع

  ...موالتي-

 سم حين رأى الفتى وقال في نفسه تبو 

 أدمر ...-
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 نهض الملك إيغون من عرشه مهنأ صنيع دوناي قائال

 لقد الحقت الهزيمة باألعداء وصنعت تاريخ-
 
 جديد ا

 
لنا بتقديمك  ا

وألول مرة منذ عدة قرون تظهر التميمة وسنوقظ بها  التميمة،

 العمالقة لنعيد بهم مجد أجدادنا 

 ... وفي لحظات مجد دوناي

 نار، بشككان في صفوف الجنود حوار عن أمر قد يجعل من الجليد 

 قال بكلمات يتلفظ بها أحد الجنودقد يغرس في صدورهم القيل وال

 
 
 عن ماذا يوجد تحت الستار غافال

  
 
 بيديه قائال

ࣧ
 بقوال  قد طبع في نطقه الحيرة والتردد مشيرا

 ؟!من يكون هذا الفتى -

 ليرد عليه صديقه بإمعان

 هذا أدمر ابن الملك إيغون  -

الملك ولم ندرك يوم والدته ولم تعلم المملكة بعد  ابنكيف يكون -

حقيقة مولده أكان الملك على عالقة مع والدة أدمر قبل الزواج بها أم 

 ؟هناك سر أخر

 برهبة قد تملكته
ࣧ
 ليرد عليه صديقه مجددا

   ؟!ن يأمر بقتلكأتدرك ماذا تقول أتريد من الملك  أال-
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- 
 
ه إلى عين بطبع ال لكن أمر مثل هذا يستحق البحث عنه انظر ايضا

  ...؟اليسار ما خطبها لما يقوم بتغطيتها

 وصوت مرتفع ليرد عليه بفزع

من يعلم قد يكون أصيب بها أو ولد بعين واحده لما تحشر أنفك فيما -

 ال يعنيك كل ما أعرفه أن والدة أدمر زوجة الملك وذلك الفتى ابنها  

 ليرد عليه بقلق

من أن يالحظ  نا قلقأحتى يتسنى لنا سماع خطاب الملك  صمتأ-

 !ألن صوتك عال   ،حوارنا

 بعد أن عض يده هصديقه وقال في نفس إليهنظر 

 ...!هذا ما كنت أقوله من البداية-

 بكلم
 
 أشبعت قلوب المنتظرين اتأكمل الملك خطابه قائال

  ...ليحظروا التميمة إأ-

ليقف كل الحاضرين من الحلفاء لمشاهدة التميمة فمنهم من ظهرت 

 عليه مالمح القلق ومنهم من قد كشر بأنيابه وعم الهدوء أركان القصر 

 بروية ليقول دوناي 

 ...إنها في صندوق ولم يستطع أحد فتحه-
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 كبركان إ
 
 نفجر من بعد أن كان نهر ليستشيط الملك غضبا

 
 ساك ا

 
 ،نا

 يصيح في و 
 
 الحاضرين جميعا

  ؟!كيف لم يستطع أحد الجنود فتحه-

 ق في القصر المنيعفتفاقمت همسات الجميع وعيون الحلفاء تبحل

 غير مقتنعين عما سمعوه

فقد كان حد ما يدور حولهم أخافهم لما أدرك لوال أن صياح الملك أ 

 .ة االحداث تهز حقيقة التمائمبدأفقد صياحه نذير شؤم عليهم 

 قدر هذا المأزق  ،دوناي بتلعثمرد في
 
 مدركا

 ...ال يا موالي لم يستطع أحد الجنود فتحه -

  لينادي الملك إيغون ابنه إفيندار
 
 أمام باب العرش  الذي كان واقفا

 أن الحل في يديه فهو كالجبل
ࣧ
طويل عريض المنكبين بمالمح  موقنا

 مجهولة تحت خوذة موحشة مخيفه

 ذلك الدرع األسود العتيق الذي شهد بدوره غضب وقوة هذا  
 
مرتديا

 .الجبل المهيب

 فلن يستطيع أحد منازلته فهو وحش من وحوش الجنوب 

الجنود يرتعشون ألنهم الحاضرين و فدخل هذا الجبل عليهم وجميع  

  .يعلمون قدر إفيندار
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ن الرعب لموبتلك الخطوات الثقيلة المليئة بالقوة والقدرة وحتى 

 دار كافيهلى عرش والده فقد كانت رؤية إفينيصل إ يسمع خطواته

 .هإلخماد بركان غضب

 
 
 فقام الملك إيغون بتقديم ابنه لدوناي قائال

 .بي الثاني وهو أقوى وحش في الجنو دوناي أعرفك على ابن-

ولدى ممالك الجنوب وحوش كثيره وهم بشر بقدرات جسديه وحتى 

 .رمن فايمنهم الوحش إفيندار  ،عقليه مخيفه

 يرد دوناي بعد االنحناء لهف

  ...تشرفت بك سموك-

النتظار نهاية الى ابنه معلن بكلماته بة حازمة إفينظر الملك بعين ثاق

 
ࣧ
 قائال

 !فتح ذلك الصندوق يا إفيندارا-

يقوم إفيندار بحمل ذلك الصندوق املحكم اغالقه بمحاولة فتحه 

 حقيقةوإظهار ال

 

*** 
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ديقة ى حلع وفي تلك االثناء في مدينة الديكاتاون عاصمة الفيفاتور 

كعصافير في الجنة تلحن تاركة  نغم،كان الغناء يشدوا بأجمل  الزهور 

  .خلفها االحزان وألهات واألآلم

 
ࣧ
لطالما أحبت هيلدا الغناء  ،بعصر الزهور والحب والسرور مستبشرتا

 جالسة على كرس ي بسرور في حديقة والدتها

بشعر قد داعبته أشعة الشمس ، تلحن وتعزف متجاهلة كل الظروف 

 .وبشرة كلؤلؤ وبتسامه كزهرة في الربيع تلك ابنة فيكتور فيفاتور 

فهي ابنته الوحيدة وشبيهة شريكة دربه  ،لى حياتهأحب شخص إ

  أنغامها الشذية إلىفأحب االستماع  الراحلة،

ففي أثناء استماعه لشذى أنغام ابنته  ،لتزيح عنه أحزانه الجلية

 الجميلة

ناده وزيره املخلص غوز ليبادره بخبر لن يسر به أي شخص على وجه  

 يمسك فيكتور رأسه من هول ما سمعف ،هذه األرض الوسيعة

ة لى وزيره بنظرة يائسوينظر إويقوم بالجلوس تحت ظل شجرة عليلة  

 .تائهة بين أسئلة عديدة

 ..؟.لذر وفاير عند تل نهر فوركادا وكيف وجدوا التميمة لماذا تقاتل إ-
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أن الفاير حصلوا على أحد التمائم  هعلم يا سيدي كل ما سمعناأال -

  ...لكن عن كيف علموا مكانها ال يعلم أحد كيف هذا

 بعد أن أكمل وزيره الحديثبكل يأس  حديثهفيكتور  ليكمل

دنة ك وتعاهدنا بهونمجزرة في حق قبيلة ج اقترفناقبل عشر سنيين  -

ن ينكث العهد لتعود الحرب من جديد بسبب وأل  ،لثمانية سنيين

 التمائم!

 أقبل الملك بحزن 
 
 وقال سبب وجود التمائم  ، موضحا

ا أخطائهلتصحيح قرون عديدة كانت العمالقة هبة من األباطرة  منذ-

 وكانت تروى قصص لكفاح تلك العمالقة  الملمة بالبشر

نت اوك  في بناء ممالك مشيدة للبشر وحل النزاعات التي فتكت بنا

يعلم أحد عن مكان  لمفقد أختف أثرهم و  عادتهمالتمائم بوصلة إل 

  ...التمائم حتى أصبحت أساطير تقال لألطفال الصغار قبل النوم

 لى ابنته ويكمل حديثهملك بعدها إثم ينظر ال

من واألن تصبح حقيقة لطالما خشيت حدوث هذا فئن كان البد -

ن إفالعمالقة ستكون جحيم لنا  هحدوثه فال بد من فعل ش يء حيال

 عادوا في اليد الخطأ

 وأكمل الملك حديثه بقلق
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 لكن ما فالتميمة لها القدرة على السيطرة عليهم هذا ما قيل لنا،- 

بحاجة لخروج العمالقة من  األن بذات هل العالم يجول في خاطري لما

ماذا لو عادوا في اليد الخطاء هل  ،هل نحن مستعدين لذلك جديد

 
ࣧ
  ؟...ستكون نهايتنا جميعا

 
 
 ترتجف وقال وقام بمسح وجه بيديه التي كانت سكت الملك قليال

أنا أخش ى من تدخل ن كان أمر التميمة في محله فهي حرب ال محاله و إ-

ألنه ملك ذو سيط علينا باألخص الفارون، جميع األمم في هذه الحرب و 

 ن حدإو 
ࣧ
 ...ث ذلك فهي كافية بهالكنا جميعا

 ؟وما هي أوامرك يا موالي-

 نظر الملك إ
ࣧ
 لى وزيره قائال

 مع أبنائي لنضع خطه قبل فوات االوان  باالجتماع يعل-

 رد الوزير بقلق 

  ؟!حتى هنري وسلفيستر-

- 
ࣧ
 نعم عليهم القدوم جميعا

  !يا موالي تحت أمرك-
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 باال  غوز  قام
 
ظر فين يسمع أجراس نصراف ليظل الملك فيكتور قلقا

 خذ نفسأبعد أن  السماء ويقول  لىإ
 
  ا

ࣧ
 عميقا

 ...فلتكن- 

 

 

 

 ف ووحش الفيفاتور سيحظر االجتماعمن كان ليظن هنري أفضل سيا

 ر فيكتو  ،وأيضن شقيقه سلفيستر أكثر أهل الجنوب حكمة وعلما

بحث ألن ما حل قبل فوات االوان ومن حقه اليحاول الحصول على 

 .رلذر ش يء أخيدبر له إ

 

 

 

*** 
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 ففي مدينة لذر فاير كان الخبر قد وصل إليهم 
 
وقام الملك  أيضا

لى وزيره شارو بعد أن بصياح ع لذران إلذر الحاكم على مملكة إشام

 .فخبر التمائم كان كالنار في الهشيم علم كل ش يء

 ما سمع وقال إثر ذلك 
 
  مستنكرا

  !التمائم حقيقة أنت تهذي يا شارو  ،من المستحيل أن يحدث هذا-

 فيرد عليه شارو بكل هدوء

 ...نعم-

 ،ليغضب الملك بسبب برودة وزيرة فخبر مثل هذا يستحق حرب ألجله

 وقال وهو يصيح

 !...حدوث هذا لقد قام أسالفي نيمك، ال آل-

 بيديه على عرشه الملك ثم صاح 
ࣧ
 بفضول  ليقول شارو ضاربا

  ؟...وماذا فعل أسالفك يا موالي-

  ؟!وما شأنك أنت، فقط أخبرني كيف وجدوها-

 عند تل نهر فوركادا  -

 
 
 فقال الملك متعجبا

 ؟!وكيف علموا مكانها-
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ال أحد يعلم كيف علم الفاير موقع التميمة لكن سنحاول كشف -

 ...ذلك اللغز

 رد عليه الملك بقلق وتوتر

 ؟...مستودع األسلحة هل علموا به -

 ال يا موالي لم يعلموا بأمره بعد-

أقبل الملك في صمت ثم قام بالوقوف من على العرش وهو يرتجف 

 إنما بسبب بدانته ليس بسبب خوفه

 بشعر أسود ولحية 
ࣧ
 وعيون واسعة حمراء خفيفة فقد كان رجل سمينا

ف سل املجنون فيماكما لو أنه لم ينم الدهر كله فقد لقب بالملك 

 .بسبب عجلته وتاريخه المريض

 قام الملك بفتح فمه وقال بقلقف

 هل لقى حتفه ماذا عن رويل  -
 
 ؟حقا

نعم يا موالي لقد مات رائد الذر للجنود والقائد عليهم بعد الكفاح -

 نواتوالخدمة لثمانية س

- 
 
 كنت أحب ذلك الشاب هذا مؤسف حقا

 معهم؟ماذا عن عائلته ماذا نفعل -
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- 
 
ومصدر فخر  يا شارو أن رويل محبوب لدى شعبي أنت تعلم جيدا

لذلك ال أريد من أحد أن يعلم أمر موته ألن الشعب قد يصاب  لهم،

  علي ،بالجنون 
 
 أن أمهد ألمر موته قبل اعالن ذلك  أوال

 وكيف تريد مني أن اتصرف؟-

- 
 
حضار جثته وحتى أثناء ذلك قم أرسال شخص ما إل  عليك أوال

و معي قد يكون له تأثير عند ن موقفهم ضدي أبتخلص من عائلته أل 

 الشعب وال أريد من أحد أن يكون مصدر قلق لي 

 كما تشاء يا موالي، ...وماذا عن أمر التميمة؟ -

إن كانت التمائم قد عادت بالفعل فهناك حرب عظيمة قادمه -

 والجميع سيشارك بها!

 المتواجدة أسفل النهر؟ذا استخدام األسلحة إعلينا -

 هل تتحامق يا شارو أم ماذا؟-

- 
 
يا موالي فيم تفكر عند وضع مخزون من األسلحة أسفل  صدقا

 النهر؟

 في مخططاتي وما شأنك -

 أعتذر منك يا موالي على حديثي -
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 أنتفض الملك وهو يصيح

حث باأخرج من هنا و  اللعنة عليك يا إيغون فاير اللعنة عليك يا شارو -

 لتمائم  حل لي عن

 
 
ار فجننفسه فقد كان على وشك اال  يخرج شارو غرفة العرش ممسكا

 فرغم جدية الموضوع  من الضحك

 

 ك ويعلم ردة فعل الملك من برودتهإال أن شارو يحب إغضاب المل

  وأكمل الملك شامان شتمه

 
 
 كان يراقب الحوار من ع غافال

 بين الظالل بنفسه 

 

 

 

 

*** 
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 دعونا نترك أمر 
 
لنرى قصة أخرى ونتدلى  التميمة ألهلها ونذهب بعيدا

 مع أوراق األشجار التي حرصت الرياح على نقلها 

 ةوتالمس قلوبنا افاقها حتى نستقر في مكان مسالم لنشعر بطمأنين

  .تضم فؤادنا

  
ࣧ
تأوي كانت قبيلة جونك عن الحروب والمكر حتى حدودها،  فبعيدا

 ل مملكة الفاير في أرض مدينة السدود فارذرون تحت ظ

التي كان بحر الفاري يطل عليها ويأسر جمالها فهيه مدينة تابعة لحكم 

 وتحت سطوته.الملك إيغون 

تابع جونك حياتهم وتخذوا من السهول والوديان مكان لهم ورغم 

 العيشة الرغداء والمودة بين الجميع

 كانت هناك عائلة اتخذوا من فقد  
 
فعلى مقربة من  لهم العزلة مسكنا

لى إ النظر من خاللهاسندر اعتاد أالمنعزل المنزل ذاك احدى نوافذ 

 بحزن يخيب على أعينه غروب الشمس

التي كانت تسرح بغفلة نحوا تلك الحقول الخضراء التي لطالما  

النار وأحرقت قبيلة شاهدها في المنام كأن السماء أمطرة عليها ب

  جونك بأكملها،
 
 سندر ذني أوإذا بصوت يناديه يدق لحنه أ
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ندر سصوت يزيل عن أ ،رقيق مفعم بالحياة من غفلته صوته ويوقظ

 ثقال صدره أ

 مه الحنونة بقوله حتى يلتفت أسندر ويلبي نداء أ

 مي أنا قادم يا أ-

 خته الصغيرة وجده الحنون عاش في ذلك المنزل أسندر ووالدته مع أ

 مداعبة حفيده أ أحبذي لطالما ال
 
رسم االبتسامة  ثناء الطعام محاوال

المنزل وبعد  سندر الذي خيب عليه الحزن بعد ترك والدهعلى وجه أ

 
 
  .أن ظهر عليه أثار المرض أيضا

هذا الشاب االبتعاد بما تبقى له من عائلته نحو العزلة حتى فقرر 

 العيش ما تبقى من عمره معهم يتسنى له 

 مامين التنين التي كانت تظهر صريحة أالشاب عمتلك هذا فقد أ

 وهيه شعلة حمراء في بؤبؤ العين ، عينه

وبعض من يمتلكون تلك العين يولدون مخفيه وتظهر عند النمو 

 ر لهم من صغرهم وتكون صريحةوالبعض تظه

 ما البعض فبمقدورهم اخفاءها واظهارها متى شاءوا على أعينهم وأ 

 جل حمايتهم وكان ذلك القرارقرر العزلة من أ ،خوفه على عائلته ومن

 
 
 تكون معه في عزلته من قبل والدته التي أصرت أن مؤيدا
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وها هم االن عائلة بسيطة على مائدة لطيفه يتبادلون الحديث  

 والمسرة على وجوههم حتى قال الجد

 سندر ماذا فعلت الليلة؟أ-

حدثون عن طعام من المدينة وسمعتهم يتلليس بالكثير أحظرت ا-

 اجتماع لدى الملك

 أجاب الجد بتعجب 

 مع الملك إيغون؟ اجتماع-

 نعم لقد اجتمع معه حلفاء المملكة لعله أمر مهم -

بتأكيد لعلة يخطط للغارة على قبيلة أخرى لنهب أراضيها كما فعل -

  معنا

يا جدي لم يفعل الملك ش يء مثل هذا نحن من سلم له األراض ي من  -

 ل خالل خدمتنا بالمقابونحصل على األمن  اببقائنا فيهأجل االحتفاظ 

 أجاب جده بتهكم 

 سندر أما زلت تدافع عنه يا أ-

 حتى قالت والدته بصوت حازم 

 ث عن ذلك الرجل يحداال يمكنكم التوقف عن ال-
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 متعجبةسيرال خته اعتذر أسندر عن جداله مع جده لتقول أ

 الالرقعة على عينك نحن في المنزل أ سندر لما ما زلت ترتدي تلكأ-

 ؟يمكنك خلعها

ول طعامه حتى سندر تلك الرقعة ويكمل تنايعم الصمت وال يخلع أ

  تستشط والدته
 
 وتقول منفعلة  غضبا

نت في المنزل يمكنك خلع تلك الرقعة ال لم تسمع ما قالته شقيقتك أأ-

 يوجد أحد ليشاهد تلك العين 

مر كنار تخرج من عينه فيقول حبلون أ يخلع أسندر رقعة عينه لتظهر

 ثر ذلك إجده 

 ال تستحي مما تملك يا أ-
 
أن ما تملكه أسطورة  ،سندر وتذكر دائما

 خالدة عليك أ
 
 بها  ن تكون فخورا

 سندر وقال ابتسم أ

  ...تمنا ذلكأ-

عاد العالم لفوضته ستنير لك العين يا بني عينك ستكون سالحك لو -

 دربك 

 ليقول أسندر 
 
  مستهزئا

كما لو ستظهر العمالقة ويعودون الهمج وتتساقط التنانين ويخرج -
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 أعين التنين ويحرق الخط األسود هذه السماء 

 ليقول جده بحذر 

 كل ذلك ممكن فقط لو حدث ش يء مما قلته كن على استعدادك -

 خته بحيرة لتقول أ

 اليس من املحرم والخطر ذكر الخط األسود -

 سندر ويقول ليضحك أ

 فقط لو كان حقيقة -

 فقالت والدته 

 خالل الشهر القادمماذا تنوي فعله يا أسندر -

 أجاب أسندر بحيرة 

 ماذا تقصدين؟-

ستبدأ وهناك فرصه لقدوم الكثير ة أنت تعلم أن المسابقات السنوي- 

العمل في المزرعة بجد وبيع من األجانب لمشاهدة المباريات عليك 

 محصولك خالل هذه األشهر 

 نعم أتطلع لذلك -

 
ࣧ
 فقال الجد متحمسا
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أسندر لما ال تشارك في حلبات القتال مع تواجد عين التنين بجانبك -

 يمكنك الفوز ال محالة 

 فصاحت اخته ببهجة 

نعم يا أسندر شارك في الحلبات لو ربحت يمكن تمني ما تريد من  ،نعم-

 ملوك العالم أجمع اليس كذلك يا أمي؟

 جابت والدته بقلق أ

ة ألن من يربح في تلك الحلب ريد أيظنن تصبح ما تنعم يمكنه ذلك وأ-

لكن هذا خطر كبير عدني يا أسندر أنك لن له الحرية في طلب ما يريد 

 0لى هناك إتذهب 

 أنا اعدك يا أمي في الحقيقة ليس لدي أي نية في المشاركة -

 فهمس الجد لحفيده

 إأنا متأكد من فوزك -
 
أن الرابح سيكون له  ،ن شاركت فعلم جيدا

في نفسك ماذا ممكن أن  طلب ما يريد من ملوك العالم تخيل الحق في

 تطلب؟

 بغضبقالت والدة أسندر 

 ماذا تقول له يا والدي؟-

 جل وخوف قال الجد بخ
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 ال ش يء يا عزيزتي فقط أمازحه-

 أبتسم أسندر من حديث جده ونظر لطعامه وقال في نفسه

طلب من الملوك  ...ماذا قد يحدث لو شاركت ماذا سيحدث لو ربحت-

 ما ذا قد اريد من الملوك لو ربحت؟

 

 

 ما يجول في عقل أسندر سيحيك له الكثير من الصعاب

 
 
 خطوة سيخطيها، فكل فعليه أن يكون مستعدا

 ستكون محسوبة عليه

يقة التي لم يرد أحد وصلنا للحق ندعونا نعد مسرعين إلى فارديفاف

  ...ساطير حقيقةاأل ، االيمان بها

والكل يستعد لخوض الحرب التي من المؤكد  وها هو الصندوق يفتح

 والبعض ال يدري ما يخوض حولهم... حدوثها

 وايتنار وإلى القصر الملك إيغون نكمل 

 

*** 
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فكل من في القصر صامتون، هناك خطب ما، أين ذلك الهتاف أين 

 نرى سوى الغضب والخوف مما قد حدثتلك السعادة ال 

 إيغون بين هذا الصمت القاتل يصيحوإذا بالملك 

 !الصندوق فارغ-

تلك الكلمات تدق قلوب الحاضرين كل األمال تنتهي هنا كل األحالم 

 هنا تنتهي هنا كل األساطير تنتهي

 الصندوق فارغ

 
 
  يصيح دوناي فزعا

ࣧ
 مما سمع قائال

  !...ال يمكن لم يقم أحد بفتح الصندوق من قبل-  

 هذا الفخ اللعين 
ࣧ
 ثم قال في نفسه مدركا

 !...إال إذا-

 حديث دوناي
 
  ،يصيح الملك إيغون بغضب مقاطعا

 
 قائال

  ؟!لذر منكلقد أخذها إ-

اضرين يطلب الصفح أمام الحيحاول دوناي الدفاع عن نفسه ويصيح 

 
 
 من الملك قائال

 قسم لكأال يا موالي -
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نت تعلم عقوبة ذلك أخاب ظني فيك يا دوناي لقد فشلت و لقد -

 
 
 ...  جيدا

 يرد دوناي بترجي ولكن ال يجدي ذلك مع الملك ش يء

جميع الجنود مرعوبون مما يحدث فلم يرى أحد دوناي وهو يترجى من 

رجل ال تهمه حياته ومستعد للموت في أية أجل حياته لطالما كان 

  ... لحظه ماذا جرى له ماذا غيره

ورغم كل ذلك لم يزحزح توسل دوناي قلب الملك القاس ي فهو ملك 

 حازم قاس ي على املخطئين 

 له فهو مستعد إلسقاطهومن يفشل في مهمة ولو 
ࣧ
ا وهذا م كان عزيزا

 جعل منه ملك الحزم 

 ...ليقول الملك إيغون بكل بروده 

 أقتله يا إفيندار-

 فقام الجنود 
ࣧ
دوناي من خلفه ب كباإلمساصاح دوناي متوسال

فلم يفكر أحد ولو لثانيه بالوقف في صفه وشهادة له  وتجمعوا عليه

 فقد كان الخوف مخيم
 
  .عليهم ا

نظر دوناي في لحظات صعبة ومؤلمه، في ظل تلك الظروف القاسية ف

 وهو يقترب منه بنظر شاحبة كما لو أنها النهاية  إفيندارإلى 



 ~61 ~ 
 

فال داعي لتفكير في أمر  تفصل العقل عن الجسد تلك اللحظات

 وبدأ بشعور بدقات قلبهبالخوف دوناي ر عحتى شمحسوم، 

الخسارة  شعور  ذاك الشعور هو أسوء شعور قد يمر على محارب 

 حتى ضاقة الدنيا في عينيه  ،واالستسالم

 ف
ࣧ
بين تلك الوجوه التي حوله التي لم تقدم على الوقوف نظر مجددا

 معه

رأى الخوف في عينيه، أغمض دوناي فأدمر حتى استقرت عينه على  

 عينه في تلك الظروف وقال في نفسه 

 

 

 

 

 

 ...فلتحترقوا بعيني-
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حتى من هم خارج القصر  ،ر ع عين دوناي وتمأل المكان بالنو تش

غرقت سماءه بظلمة الليل فصاح ذلك القصر الذي أ شاهدوه فتألأل

  لى قصر إيغون إهالي ناظرين بدهشة األ 

 شكلتورعشة قد ى دوناي بدهشة لإمن في القصر ينظرون وجميع 

 بدانهمعلى أ

  ...والنار حول عينة تشتعل على قدميهدوناي فيقف 

 وقلبه يدق بخفقان وجميع الحاضرين كذلك 

 ...فتلك معجزة

 !سطورةأ تلك

 فينظر 
 
  بعينه بنظرات سامية محرك رأسه يمينا

 
اعد ونار تتص وشماال

فرفع رأسه لألعلى والجنود  ،من عينه كتنين استفاق من غفلته

 يتراجعون للخلف بروية 

 
 
 إ فتبسم دوناي ناظرا

 
ا يقوم به ن مأ لى يده التي قام برفعها لألعلى مدركا

 وال مكان لتراجع  حقيقة

فقد ساده االضطراب والهلع مما يرون حتى أدمر ال وأما عن القصر 

 يصدق ما تراه عينه
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 من حوله من الجنود فة منه يحرق بالمناورة وبخذا بدوناي يقوم إو  

 ليصيح إيغون بفزع 

 !عين التنين-

لم تظهر أسطورة التمائم كما أراد إيغون لكن ظهر أمامه وأمام  

فتراجع ما تبقى من الجنود للخلف  ،الحاضرين أسطورة عين التنين

 شهدوه بأعينهممما 

 في ذلك وكل الحاضرين مذهولين مما يرون 
ࣧ
فعم الصمت مجددا

 القصر حتى 
ࣧ
 لخائفةالقلوب اتلك صاح دوناي موقظا

  !إيغون -

 
 
لى الملك إيغون والشرارة تخرج من عينه ويقوم إ وقام بالركض متجها

 األخر حتى إقترب من العرشبحرق كل من يقترب منه الواحد تلو 

 على قتل الملك أو قد يكون هذا هدفه 
 
 مصرا

ف فبتلك فضح أحد اسراره ولم يدرك كيف يتصر  ،فبعد كل ش يء

 وهذا الخطأ أخر أخطائه الخطوات يتجه إلى مصيره 

   من العرش قام بمد يده ... وأثناء اقترابه

مة جوأحداث  بذكرياتعلى عيني دوناي كوهم يفيض وإذا بومضة تمر 

 فيبتسم دوناي
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 أحد الجنود من الخلف برمي خنجر نحو دوناي كطلقة السالح فقام

حتى يقوم ذلك الخنجر وبسرعة كضوء دون أن يالحظ دوناي   

 بالمرور من رأس دوناي من الخلف

 والخروج من العين اليسرى عين التنين 

فيخرج نور من عينه يضاء به القصر حتى من هم خارج القصر  

 اهدوا ذلك النور ش

 في ي أقل من دقيقة تطفئ نار التنين وف
 
 غارقا

 
ويسقط دوناي مقتوال

 الكثير من الخوف دمائه مخل
 
 فا

 تلى قاتل دوناي وهو يرتعش من تلك اللحظافينظر الملك إيغون إ

 
ࣧ
  التي كانت ستودي بحياته قائال

  !...يا إلهي شكر لك يا رفايل-

 نا في خدمتك دائما يا مواليأ-

من كان ليصدق وجود لعين التنين وهل هناك المزيد منهم كثير من 

 بمقتل دوناي  التساؤالت خلفت الكثير من الدماء

 والعديد من التساؤالت بارزة على وجوه الحاضرين 

 في  
 
 بما حدث قائال

ࣧ
فنظر رون وزير الملك إيغون إلى جثة دوناي سعيدا

 نفسه
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 كان عليك مشاهدة ظهرك يا دوناي -

مر ووالدته والدموع يرتعشون وغادر أد موهجميعا ن و غادر الحاضر ف

 وأمر الملك بتنظيف الفوض ى، في عينيه

  دون مباالة لما حدث من أمر  

ليغادر رفايل أيظن دون الحديث كما لو كانت تلك مهمته من البداية 

  الحضور وقتل دوناي فقط

أسمر البشرة ونحيل الوجه ولديه شعر كثيف أبيض فقد كان هذا 

 اللون وندبة بارزة على وجهه 

الخادم الخاص والجندي المعين للوزير الملكي الذي يقوم  وهو

 .فقط رون بمهمات خاصة للوزير

 رون وزير الملك فقال  

  ؟ماذا االن يا موالي- 

  !بحثوا عن التميمة البد أنها في مكان ماإ-

 ألكن يا موالي أال تظن -
 
الصندوق  ،نها مجرد خدعه لقد رأينا جميعا

 ...فارغ يا موالي ال حقيقة لتمائم وال العمالقة

 سطورة أيألقد كانت أعين التنين -
ࣧ
وما رأيناه كان حقيقة  رون يا ضا

  ...وهذا يدل على أمر واحد وهو
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 موالي!يا  جميع األساطير حقيقة-

 نعم يا رون لذلك أود منك الذهاب والبحث عنها -

 شارتك مواليتحت رهن إ-

يفكر فيما حدث،  المغادرة ليظل الملك إيغون لوحدهيقوم رون ب 

ويالحظ رجف يديه ويقول  يقف الملك من على عرشههناك خطب ما ل

 في نفسه 

 نعم هذا هو الخوف من املجهول -

 يقوم الملك بضرب يده على العرش ويقول 

لذر أن التميمة ال زالت معي لفتره من الزمن، علّي قد يظن فيفاتور وإ-

 لصالحي وإيجاد التميمة قبل غيري استغالل هذا 

وأنا متأكد سوف نرى من األن أما عن دوناي فقد كان خائن لعين -

في  ةهي إال لعب هذه الحرب ماعلّي أن أستعد ف ،المزيد من أعين التنين

 يدي

 بتسامة تمأل وجهه رون من خلف باب العرش ويقول واإل  ليرمقه

  ...أنت خارج اللعبة يا إيغون -

 وفي سماء فاير هناك طيف يحلق ويقول 
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 .هذه البداية فقط-

 

 نتهتإ

 

 

 

 

 

 

 



 ~67 ~ 
 

 كان ذلك الفصل الأول من الرواية

 العديد من التساؤلات والعديد من الدماء

 الظالم تطلب القليلبصيحة من أعماق 

 من المغفرة

في خضم عالم قاسي يستنزف مني 
 الكثير

 

 

نا خسرت القليل وأقسم لكم ستخسرون أ
 الكثير
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 فحدد خيارك 

 

 من أنت 
 

 فاير –لذر إ –فيفاتور 

   

وفقط إنتظر لترى ما على الخط األسود 
 فعله
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