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إهداء

�إىل امل�ستبعـدين.

نف�س ،فمن عا�ش
�شم�س يجب �أن ت�شرق يف كل ٍ
«احلرية ٌ
حمرو ًما منها عا�ش يف ُظلمة حالكة ي ّت�صل �أولها بظلمة
الرحم و�آخرها بظلمة القرب»
م�صطفى لطفي املنفلوطي.
ال ّنظرات

U
عائلة «أبادول».

-1في بقعة من بقاع مملكة البالغة...

بزغت ّ
ال�صباح البا�سم فك�شفت اللثام عن
ال�شم�س كقبلة يف ثغر ّ
ال�سماء ،الأر�ض يغمرها
�سحب بي�ضاء ُم ّ
رتا�صة كعقد من الل�ؤل�ؤ يز ّين ّ
خمملي �أخ�ضر� ،أ�صوات الع�صافري تن�ساب �شج ّية من بني �أغ�صان
رداء
ّ
الأ�شجار ،اندفعت حزمة من �أ�شعة ال�شم�س ال ّذهب ّية على �أوراق �أ�شجار
ال�سنديان الوارفة املحيطة بالبيوتُ ،ث ّم انزلقت على الأر�ض وك�أ ّنها
ترق�ص فوق الع�شب ،وغمرت الطرقات ،وكان اجل ّو يعبق برائحة �أزهار
اليا�سمني.
�ضجت الطرقات ّ
بال�ضحكات ،كل �شيء
م ّرت �ساعةُ ،ث ّم �ساعتانّ ،ث ّم ّ
هناك كان ً
جميل وعذ ًبا .كانت �أبواب ال ُبيوت مفتوحة على م�صارعها
ال�صبية ذوو الأقدام العارية يلعبون �أمام البيوت
كعادة اجلميع ك ّل يومّ ،
وهم ي�ضحكون يف جذل .ن�سمات الهواء تدور من بيت لبيت ،والأوعية
ال ُّنحا�س ّية املع ّلقة على جدران البيوت تهت ّز لت�صدر ً
�صليل ُي�شبه قرع
الأجرا�س ،وك�أ ّنها جوقة تعزف حل ًنا �شج ًّيا .هُ ناك رج ٌل يبيع احللوى يقف
على طرف ح�شد �صاخب ،وعليه عباءة بلون املِلح ،و�شعره املج ّعد ُيط ّل من
حتت عمامته ،كان يردد الأهازيج والأ�شعار يف طرب ،بينما على الطرف
الآخر كان هُ ناك �شي ٌخ له وجه ب�شو�ش ل ّوحته ّ
ال�شم�س ُي�شعل ال ّنار يف �أعواد
اخليزران ويلقيها يف التّنور لتقوم زوجته العجوز بقلي الفطائر� ،أخذت
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رائحة الفطائر تعبق ب�أروقة القرية ،ف�أقبل اجلريان ليبتاعوها منهما وهم
يف �سرور.
ال�صغار �إىل
�أط ّل رجل مديد القامة له وجه عبو�س بينهم فج�أة ،فهرب ّ
م�سرعا يف فزع،
البيوت ،وغ ّلقت الأُ ّمهات الأبواب ،وان�صرف بائع احللوى
ً
وترك ّ
ال�شيخ وزوجته الفطائر املقلية وهروال نحو دارهما يف خوف ،حتّى
تبخرت من املكان� .أخذ يجول يف ّ
رائحة اليا�سمني ّ
الطرقات ،ونظرات
البع�ض ُتالحقه.
كان ظهور هذا ال ّرجل مبثابة ك�سوف ّ
ال�شم�س وخ�سوف القمر ،ظلمة
و�أمر مهيب يتط ّلب ال ّدعاء حتّى ال حت ّل كارثة عندما مي�سك بتالبيب
ال�شباب ،كان بينهم ابن �أكرب ّ
بنفر من ّ
جتار القرية ،وكان
�أحدهم .م ّر ٍ
ال يهابه كما يفعل الآخرون ،و�أراد ّ
ال�شاب �أن ُيذيقه من َنف�س الك�أ�س
ا ّلتي ُيذيقها لل�ضعفاء ع�ساه يعترب ويرتدع ،فقد كان هذا ال ّرجل ي�سخر
إكراما لهم ،ب�سلبهم �شي ًئا
من �أ�صحاب ِ
الهبات ا ّلتي مينحها اهلل خللقه � ً
�صغ ًريا يف ال ّدنيا هنا ،ليعو�ضهم هناك يوم اللقاء.
َ�س ِخر ّ
ال�سري ،فا�ست�شاط ال ّرجل غ�ض ًبا وكاد
ال�شاب من طريقته يف ّ
يوجه �إليه �ضربة بقب�ضته الق ّوية ،ف�ص ّدها ّ
ال�شاب ودفعه يف �صدره،
ّ
ً
امتعا�ضا
وهو يقول «هذا ما تفعله بغريك!» امتع�ض ال ّرجل لقول ِه
�شديدً ا وزفر زفرة حارقة ،ووقف يك ّز على �أ�سنانه من فرط الغيظ،
فهو يخ�شى �أباه ،فان�صرف ّ
ال�شاب وهو ير�شقه بنظرات اال�ستهزاء.
غربت ّ
ال�شم�س ومل يبقَ من �ضوئها على حا�شية الأفق �سوى ُحمر ٍة خفيف ٍة،
وهذا ال ّرجل يت�أجج من الغيظ �أمام داره ،ومل يجر�ؤ �أحد على توجيه كلمة
له طوال ال ّنهار.
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ع

احتقن وجهه وك�أنّ ر�أ�سه قدر يغلي بال ّدماء و ُي ّ
دخن ويحرتق .قرر
ال�سبب يف عرجته لأ ّنها �أ�سقطته
االنتقام من الفر�س البي�ضاء ،فهو يراها ّ
� ً
أر�ضا منذ ثالثة �شهور ،كانت تلك هي امل ّرة الأوىل ا ّلتي يركب فيها اخليول،
مل ي�ستجب لن�صيحة زوجته � ّأل يفعل ،فهو ال ُيح�سن ركوب اخليول ،كما �أنّ
�صم �أذنيه ومل يلتفت لكالمها ،حتّى �أ ّنه �صفع
تلك الفر�س جاحمة ،لك ّنه ّ
زوجته بق ّوة ،ف�شقّ القرط �أذنها ،واتهمها �أ ّنها ت�ضمر له ال�ش ّر متاما كما
كان يظنّ ويرتاب �أنّ �أحد جريانه يفعل ،وملّا رمته بنظرة ارتياب وكانت
تعلم �أ ّنه قد قتل جاره هذا يف اخلفاء ،انهال عليها ّ
بال�ضرب حتّى تو ّرم
وجهها.
كال�صخور ،بل هي �أ�ش ّد ق�سوة ،يبتلينا اهلل بها يف
�أحيا ًنا نلتقي ٍ
بقلوب ّ
تلك احلياة ،ولوال ق�سوتها و�ضراوتها ما عرفنا قيمة القلوب ال ّرحيمة ا ّلتي
حتنو علينا فتطفئ لظى ال ّنار ا ّلتي ت�شتعل يف قلوبنا ب�سبب ه�ؤالء الق�ساة.
كانت املهور الأربعة تئنّ وتنوح بينما �أعينهم ُتراقب ما يحدث لأ ّمهم،
فقد �أُ�ضرم �صاحبها ال ّنريان يف احلطب حتت قوائمها للت ّو ،نظرت املهور
متجاوزة �أهل القرية املح ّلقني حولهم �إىل حيث كانت ال ّنار تكاد تلتهم
قوائم �أ ّمهم� ،صهلت امل�سكينة و�أخذت تتواثب يف مكانها �إثر ل�سعات
لهيب ال ّنار واحلطب ُيطقطق حتت حوافرها ،دار ت�سا�ؤل يف ر�ؤو�س جميع
احلا�ضرين ،ملاذا يحمل هذا ال ّرجل العداء ّ
وال�ضغينة جتاه اجلميع؟
جريانه ،و�أهل بيته ،وحتّى خيوله! �أخذوا ُيح ّدقون جتاهه ب�شيء من
ال ّرهبة واخلوف.
�صعد �أحد ال�شباب فوق �سطح داره ،كان يتل ّثم بو�شاح �أ�سود ،وقد ّ
لف
ال�صوف ،كان له عينان زرقاوان وك�أ ّنهما بحران رائقان
ر�أ�سه ب�شال من ّ
ه ّبت فيهما عا�صفة هوجاءّ ،
غ�ضن حاجبيه ،وو�ضع �سه ًما يف كبد قو�سه،
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و�أغم�ض عينه ال ُي�سرى ومال بر�أ�سه ً
قليلُ ،ث ّم �سحب ال�سهم �إىل اخللف
ال�سهم
ٍ
بيد من حديد ،وتن ّف�س ببطء ثالث م ّرات كما ع ّلمه �أبوهُ ،ث ّم � ّصوب ّ
نحو قلب الفر�س مبا�شرة� ،أراد �أن ُينهي حياتها �سري ًعا قبل �أن تتع ّذب
بلظى ال ّنار ،ف�سقطت �صريعة يف احلال ،وتد ّفقت ال ّدماء من ُجرح قلبها
ف�أطف�أت احلطب ،وقف �صاحبها ي�صرخ حن ًقا وغ�ض ًبا ،تل ّفت احل�ضور
وتوجه وهو
باحثني عن ال ّرامي ،مل يعرثوا له على �أثر ،زجمر �صاحبها ّ
ّ
يدق الأر�ض بخطوات غا�ضبة نحو املهور الأربعة� ،سيحرقها الآن واحدً ا
تلو الآخر ،ت ًبا ملن قتل الأ ّم!
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�أم�سك ب�أ ّول املهور وجذبه بق�سوة ،كان يج ّره ج ًرا نحو احلطب ل ُيعيد
�إ�شعاله من جديد و ُيحرقه ،واملهر ُيقاوم ويركله ،رفع املهر قائمتيه
الأماميتني ودفع ال ّرجل بهما نحو الأر�ض فازداد غ�ضبه ،هاج احل�ضور
وماجوا ،بد�أ �أهل القرية ي�صيحون عليه� ،أ�شفقوا على املهر ،زجمر ال ّرجل
غا�ض ًبا و�أخرج خنجره ول ّوح به جتاههم فابتعدوا عنه ،ووقفوا ُيراقبونه
وهم يغمغمون.قرر حمل احلطب �إىل حيث كانت املهور تتال�صق ببع�ضها
البع�ض وترتاجع خو ًفا منه ،ود ّقات قلوبهم تتعاىل وتتواثب يف �سرعة
�شديدة.

ع

ظ ّل احل�ضور �صامتني� ،أخر�سهم الهلع ،كانت ع�صارة اخلوف جتري
يف دمائهم ،ا ّدعوا �أنّ الأمر ال يه ّمهم ،و�أنّ املهور �سرتتاح مبوتها من �شقاء
وخا�صة �أنّ �أ ّمهم ماتت ولي�س هناك من يحنو عليهم ،بحثوا
احلياة،
ّ
بال�صمت،
عن �ألف عذر خلنوعهم ،مل ُيقدم �أحدهم على منعه واكتفوا ّ
ف�صاروا ُ�شهودًا على جربوته وظلمه ،و�شاركوه اجلرم وهو يرتكبه!
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على �سطح بيت �آخر� ،أط ّل ّ
ال�شاب ذو العينني الزّرقاوين م ّرة �أخرى،
وثب بخ ّفة ور�شاقة واقرتب ،وكان اجلميع من�شغلني مبتابعة ما يفعله هذا
الزّنديق باملهور ،ف�سحب ّ
ال�شاب �سه ًما جديدً ا و�أطلقه على قلب ال ّرجل
مبا�شرة ،واختفى يف ملح الب�صر قبل �أن يلتفتوا نحوه ،ف�سقط �صاحب
اخليول بني ال ّنا�س ولفظ �أنفا�سه الأخرية ،تزايد الزّحام حول ج ّثتهُ ،ث ّم
انطلق �أهل القرية يبحثون عن ال ّرامي فوق �أ�سطح البيوت ،مل يعرثوا له
واند�س بينهم على َعجل.
على �أثر ،كان قد نزع اللثام و�ألقى غطاء ر�أ�سه
ّ
كانت ليلة جنائز ّية حالكة اجللباب رغم ارتياح قلوبهم لوفاته،
وخا�صة �أنّ الكثريين منهم ذاقوا على يديه �صنو ًفا من العذاب ،حتّى
ّ
ال�صعداء ،فقد �أ�صابها بعاهة م�ستدمية يف عينها ال ُي�سرى،
زوجته تن ّف�ست ّ
ان�شغل �أهل القرية يف دفنه ،بينما �ساق �أحد �أبناء هذا ال ّرجل املهور
وان�ضم �إىل باقي العائلة
الأربعة �إىل حظرية بيتهم وربط قوائمهم بق�سوة،
ّ
ليقوم بدفن �أبيه معهم ،وهو يعزم على ذبح تلك املهور يف اليوم التّايل،
كان ن�سخة من �أبيه ،ورث منه ق�سوة القلب ،و�سوء ّ
الطباع ،حتى مالحمه
الغليظة ووجهه امل�ضرج باحلمرة ،وحاجبيه املتق ّو�سني ك�شاربني كثيفني
فوق عينيه الكابيتني ،وقد انزوى فيهما احلقد والغ ّل لك ّل نف�س ت�سري
�أمامه على وجه الأر�ض.
الغ�ضب �أ�سر ،واخلوف �أ�سر ،واحلزن �أ�سر ،وان�شغال الفكر �أ�سر،
وال�شهوات �أ�سر ،وال ّرغبة يف االنتقام �أ�سر ،حتّام �سيظ ّل الب�شر �أ�سرى!
ومتى �سيتخ ّل�صون من تلك الأغالل؟
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ال�سهام
ن�شر الفجر �ضوءه احلاين على جنبات القرية ،ت�سلل �صاحب ّ
�إىل احلظرية ،وح ّل �أربطة املهور الأربعة ،واقرتب بعينيه ال ّرائقتني من
عيني �أ ّولها� ،أطال ال ّنظر �إليهما ُث ّم ابت�سم ،كانت مقلتاها تربقان كاملر�آة،
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وتلمع فيهما حفنة من الل�ؤل�ؤ� ،أخذ يهم�س بحن ّو يف �أذن ك ّل مهر منهم
حتّى هد�أ كرير �صدورهم ،فقد كان الأربعة خائفنيُ ،ث ّم �أخرجهم ورك�ض
لي�شجعهم على العدو خلفه ،ب�سط ذراعيه وك�أ ّنه
�أمامهم كطفل �صغري ّ
يحاول ّ
الطريان ،ف�أخذت املهور تزيد من ُ�سرعتها ،وترك�ض ،وترك�ض،
�ضبحا ،و�سبقته يف عدوها،
أنفا�سا متالحقة متوتّرة ،والحقته ً
�سحبت � ً
فكان يتبعها و�صدره يعلو وينخف�ض� ،سمع �صوتًا مدو ًّيا وك�أ ّنه �صوت
ال�سحب البي�ضاء فوقهم ،ودارت كما تدور اللآلئ
ال ّرعد ف�أجفل ،تكاثفت ّ
ال�سماء ،وتبعرثت وك�أ ّنها ُت�ش ّكل �صورة ما.
وتتدحرج على �صفحة ّ
�إ ّنها �صورة «�سريين»! �أُ ّم املهور الأربعة ،ظهرت �صورتها كطيف يتهادى
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وقد تناثر حوله غبار
متاما وك�أ ّنها هي ،بيد �أنّ
الطيف ُي�شبهها ً
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ال�سماء،
كرجف ٍة
يبدوان
طيفها املر�سوم هذا ظهر له جناحان
على وجه ّ
ر
و
ا
ل
ت
وك�أنّ ال�سحاب احلاين �أراد �أن ُيخفف عن �أبناء «�سريين» ال وأربعة!زيع

�أطلقت املهور �صيحة فرح تردد �صداها يف �أرجاء الغابة ا ّلتي دلفوها
خلف هذا ّ
ال�شاب ،ا�صطك الرعد فج�أة ،وانقدحت الربوق املتوالية يف
ال�سماء ،وبلل املطر الهتون ظهور املهور ،فانتف�ضت �أج�سادهم وك�أ ّنهم
مهر منهم جناحان ،وح ّلقوا خلف
�أُ�صيبوا ب�صاعقة ،وبرز من جانبي ك ّل ٍ
ال�سماء ،ف�شهق ّ
ال�شاب وات�سعت عيناه من فرط االندها�ش،
ال�سحب يف ّ
تلك ّ
ح ّدق كامل�شدوه يف املهور وهي تدور فوق ر�أ�سه بجناحيها ،وك�أ ّنها تو ّدعه
وت�شكر له رفقه بها ،ظ ّل على حاله وعيناه الزّرقاوان تدور معها يف �أفالك
ال�سماء� ،أ�شرف على اجلنون ،ف�أخذ يقهقه وحده ،وعندما اختفت املهور
ّ
الأربعة ،جل�س مي�سح جبهته وا�سرت�سل يف التّفكري.
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مزيج من ّ
ال�شوق واحلنني كان يعتمل يف �صدره ،فهو ي�شتاق �إىل والده،
كان ال ب ّد من الق�صا�ص من هذا اللئيم ،فقد كان ّ
ال�شاب واث ًقا �أنّ ث ّمة
�شيء يجب القيام به ،فقد ت�أ ّكد �أنّ جارهم الغليظ هذا هو ا ّلذي قتل
والده بعد �أن �أذاقه �صنو ًفا من التّعذيب ب�ساد ّيته املفرطة ،فقد �أخربته
زوجة هذا امل�أفون مبا حدث ،ود ّلته على قرب �أبيه وهي تبكي ،و ّد لو كان له
جناحان ُيح ّلق بهما ويبتعد كتلك املهور املج ّنحة ،فهو وحيد ،ال �أ ّم ،وال � ّأب،
وال �شقيق ،وال �صديق ،كان يتوق لل ّذة الهرب �إىل كون �آخر ،وعا ٍمل �آخر،
ليلقي ب�أوجاعه ويبعرثها يف الهواء ،ويتخ ّل�ص من غبار ال ّذكريات امل�ؤملة،
ال�ساعة حتّى ارتفع قر�ص ّ
ال�سماء ،ه ّز ر�أ�سه
ال�شم�س يف كبد ّ
جل�س قرابة ّ
وك�أ ّنه ينف�ض عنها ما علق بها من خواطر ،وعاد للقرية بعد �أن �أخفى
قو�سه و�سهامه حتت �شجرة ب ّلوط عتيقة.
وفج�أة� ،أط ّل عليه ح�شد من �أهل القرية� ،أ�شار �أحدهم جتاهه وهم
يقرتبون و�صاح ً
قائل:
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هو..هو القاتل ،اقب�ضوا عليه.
ا�ستدار ّ
ال�شاب و�أطلق العنان ل�ساقيه ،كان يرك�ض وهو يكاد ُي�سابق
ال�سرعة ،والأفكار
ال ّريح ا ّلتي تلفح وجهه ،يكاد يخرج من �إهابه من �ش ّدة ّ
تتناطح يف ر�أ�سه كالربوق املتوالية ،من �ش ّدة املفاج�أة مل ينتبه لرك�ضه
م�سرعا جتاهها
نحو هاوية �سحيقة باملنطقة اجلبلية ا ّلتي خرج من الغابة
ً
عندما ر�آهم ُيطاردونه ،لو حلقوا به �سيقتلونه ،ولو قفز �سيموت!
ُ�ش ّل عقله عن التّفكري� ،سيتوقف و ُيدافع عن نف�سه ،و�سيحاول الهرب
من تلك القرية ّ
الظامل �أهلها ،توقف رغ ًما عنه فانزلقت �ساقاه ب�سبب ثقل
ج�سده وهوى ً
�ساقطا ب�سرعة �شديدة وهو ي�صرخ نحو �سفح اجلبل� ،أغم�ض
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عينيه ،وا�ست�سلم مل�صريه ،وقلبه يخفق ب�ش ّدة ،فا�صطدم فج�أة بج�سد
دافئ فتع ّلق به ،فتح عينيه فوجد نف�سه على ظهر �أحد املهور الأربعة،
ال�سماءّ ،ذهل �أهل القرية
التقطه املهر بحركة خاطفة ،وارتقى به نحو ّ
وهم يراقبون ّ
ال�شاب وهو يبتعد مع املهور الأربعة وهم يح ّلقون ب�أجنحتهم
ال�سحب البي�ضاء ،ومل يعودوا لهذا املكان �أبدً ا.
خلف ّ

r

وبعد سنوات..
ّ
«غابة األطياف السوداء»
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بقامته املديدة ،وبلحية بي�ضاء كاحلليب ،وبحاجبني �سقطا على عينني
تنم عن روح �شديدة ال ّذكاء ،كان ال�س ّيد
وا�سعتني ت�سكنهما نظرات ثاقبة ّ
احلنطي اللون بعد �أن خرج
«ح ْي َد َرة»((( يحثّ اخلطى وهو يتل ّفع بردائه
َ
ّ
ّ
ي�ستدل �أحد على
من املكتبة العظمى ،وهو يخفي ر�أ�سه بقلن�سوته حتى ال
هو ّيته ،عرب ج�س ًرا متهال ًكا وتل ّفت حوله ُث ّم هرول جتاه غابة «الأطياف
ال�سوداء» ا ّلتي هجرها ُ�س ّكان مملكة البالغة لكرثة الأقاويل عنها ،فمن
ّ
يدخلها ال يعود� ،سيموت ال ريب و�سيختفي �أثره ،ولن ُيعرث عليه م ّرة �أخرى
يف رحاب اململكة ،ويبقى طيفه يجول باملكان.
ظ ّلت تلك الغابة م�أ ًوى لكبار املجرمني وقطاع الطرق لفرتة طويلة،
ولقد حدث فيها الكثري من حاالت القتل ،ويزعمون �أ ّنها مليئة بالعقارب
والأفاعي ،كما �أنّ هناك م�شنقة معلقة يف �أحد �أطرافها ،ويقال � ً
أي�ضا �إ ّنها
م�سكونة ،فقد م ّر بجوارها العديد من التّجار بقوافلهم ،وكانوا ي�سمعون
�أ�صواتًا لأ�شخا�ص ي�ستنجدون بهم ،فهناك الآالف من الأ�شخا�ص انتهت
حياتهم يف تلك الغابة الغام�ضة ،هكذا ُيقال منذ قدمي الأزل.
األيب.
((( َح ْيدَ َرة اسم علم مذكّر مبعنى اليقظ ّ
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مل يجر�ؤ �أحد على ال ّدخول �إىل �أر�ضها �أبدً ا منذ ذلك احلني ،وال بد
�أن ت�سري الق�شعريرة يف ج�سدك عند مرورك بجوارها .يعتقد البع�ض
خفي تبتلع الكثري من الأرواح ،قد تبدو طبيعتها
�أنها بوابة مفتوحة لعامل ّ
بجملة النظر من بعيد ،ولكن للأ�سف هذا اجلمال الفتّان
�ساحرة وهادئة ُ
يخفي الكثري من الأ�سرار ،وكانت تقع على �أطراف مملكة البالغة حيث
يل ّفها الغمو�ض.
«ح ْي َد َرة» ي�سري و�سط الغابة بخطوات واثقة ،و�سريعة ،مل يظهر
كان َ
فحيحا ّ
قط! وال يبدو �أنّ هناك
�أفعوان واحد طوال م�سريته ،ومل ي�سمع ً
عقارب ت�سكن تلك الغابة ا ّلتي تعانقت وت�شابكت فوقها قمم الأ�شجار
ال�سامقة بفروعها و�أغ�صانها ف�صنعت مظ ّلة �سند�سية عمالقة ل ّونت �أ�شعه
ّ
ً
ال�شم�س املت�سللة خالل فتحاتها بلون �أخ�ضر ّ
خطوطا رفيعة
خلب ر�سم
مرتع�شة على �أر�ض الغابة املعتمة.
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و�صل ال�سيد «حي َد َرة» �أخريا �إىل حيث كان «املحققون» ينتظرونه،عوقف

ً
ّ َْ
اجلميع فور �أن �أط ّل بوجهه جا ّد املالمح� ،شحيح االبت�سام ،ا�صط ّفوا بجوار
ـ«ح ْي َد َرة» فم دقيق
بع�ضهم البع�ض عاقدين كفوفهم خلف ظهورهم ،كان ل َ
يوحي بال�صرامة� ،ألقى التح ّية عليهم باقت�ضاب ،رفع عينيه وت�ص ّفح
وجوههم بتم ّعن �شديد ،كانت نظراته ا ّلتي يتبادلها معهم يف بداية ك ّل
لقاء ُتع ّد جتديدً ا للعهد بينه وبينهم.
لقد �أم�ضى الكثري من الوقت ليج ّندهم ويد ّربهم ،و�أخ�ضعهم للكثري
من االختبارات حتّى ا�ستطاع �أن مينحهم ثقته ليبوح لهم مبا يعتمل يف
ر�أ�سه من �أفكار قد تبدو �شا ّذة لباقي ح ّرا�س املكتبة العظمى ،فالأمر ج ّد
خطري ،وال ب ّد من ال�سر ّية التّامة يف تناول الأُمور ا ّلتي ُيطلعهم عليها،
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كما �أنّ باقي ح ّرا�س املكتبة العظمى ال يعرفون �شي ًئا ع ّما يدور بينه وبني
املحققني ،فقد حاز ثقة كبار احلرا�س منذ عهد م�ضى ،و�صار ذا مكانة
«ح ْي َد َرة» ا ّلذي يثقون به ثقة عمياء.
خا�صة ،وهم مطمئنون ً
دوما لأ ّنه َ
ّ
�أحنى ظهره ببطء ليجل�س على جذع �شجرة مقطوعة وقال للمحققني
ب�صوت ر�صني:
بليل ،واخلطر ُيداهمنا.
م�ؤامرة �أخرى ُتاك ٍ
تبادل املحققون النظرات يف �صمت� ،أردف ً
قائل:
ال ب ّد �أنّ ُن�سرع.
قال �أحد املُحققني:
«ح ْي َد َرة».

ّ
�سنهتم بالأمر يا �س ّيد َ
ال ب ّد �أن ّ
يتول امله ّمة فار�س بارع ،فتلك القبيلة رجالها �صناديد
�أقوياء ال يقبلون الهزمية ،فهم �أ�سود تز�أر وقت القتال.
تنحنح «ميثاق» وكان ً
رجل يجمع بني ف�ضيلتي ّ
ال�شهامة وال ّذكاء ،وهو
«ح ْي َد َرة» وقال بثقة وهو يل ّوح ب�أ�صبعه يف الهواء:
�أقرب املحققني �إىل ال�س ّيد َ
هناك فار�س حاذق ان�ضم لفرقة «بيادق ّ
الظالم» منذ �شهر م�ضى،
و�سي�شارك يف امله ّمة بنف�سه.
«ح ْي َد َرة» حاجبيه وقال م�ستنك ًرا:
رفع َ
كاف لكي ي�سيطر على
�شهر واحد يا ِ«ميثاق»! وهل هذا الوقت ٍ
اخلا�ص به؟ تلك الف�صيلة من املج ّنحات تختلف عن � ّأي
املج ّنح
ّ
ال�سابقة ،لوال
ف�صيلة �أخرى كما تعلم! كاد �أمرنا ُيك�شف يف امل ّرة ّ
فرار املج ّنح ،لقد فقدنا �أحد رجالنا.
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تق ّدم ِ«ميثاق» خطوة للأمام وقال بثبات:
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�إذن� ..س�أذهب بنف�سي لإمتام تلك امله ّمة.
فليكن هذا.
الهم
«ح ْي َد َرة» يجل�س
ً
تنم عن ّ
مهموما ،وعلى وجهه تقطيبة ّ
كان َ
ال�شديد� ،أراد ِ«ميثاق» التّخفيف عنه فقال:
 �س ّيدي« ،بيادق ّ
الظالم» يعملون ب�إخال�ص يف اخلفاء وق ّدموا الكثري
من الت�ضح ّيات ،وتعلم حر�صنا على اختيار ك ّل فار�س منهم ،وهم
يثقون بك وي�ؤمنون مبنهجك وطريقتك ا ّلتي ُتدير بها الأُمور.
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معلومات
ران عليهم �صمت ُمطبق� ،أم ّدهم َ«ح ْي َد َرة» مبا يحتاجونه من ع
ّ
«ح ْي َد َرة» جبينه وقال بتوتّر:
غ�ضن َ

تباعا واحدً ا تلو الآخر ،كانوا يت�سللون من تلك
عن تلك القبيلة ،وان�صرفوا ً
الغابة املهجورة يف جهات خمتلفة ،منفردين ال يلتفت �أحد منهم لزميله،
وك ّل منهم يحاول �إخفاء �آثار �أقدامه قدر ا�ستطاعته ،كانت مم ّرات
الغابة ّ
مغطاة بالطحالب و�أغ�صان الأ�شجار املنثنية وامللت ّفة على نف�سها
واملتعط�شة لل�ضياء ،وك�أ ّنها وحو�ش مت� ّأهبة لالنق�ضا�ض على من يدع�سها
بقدميه ،كان املحققون قد تل ّثموا ليخفوا معامل وجوههم ،وقد كان ك ّل
حمقق منهم من بقعة خمتلفة عن ا ّلتي ينتمي �إليها �صاحبه.
لك ّنهم رغم اختالف روافدهم قد تعاهدوا على كتمان �س ّر زعيمهم
«ح ْي َد َرة» ،ا ّلذي جل�س وحيدً ا بعد ان�صرافهم مت�أ ّم ًل �أ�شجار الغابة،
َ
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�أغم�ض عينيه و�أخذ يتن ّف�س بعمق ،خاجله �شعور مزعج ،كان يعرف �أنّ
ال�سوداء �صارت الآن معزولة عن �أجواء اململكة ،وكامتة
غابة الأطياف ّ
ال�صادر منها.
ال�صراخ ّ
للأ�صوات ،ما عاد املا ّرون ي�سمعون ّ
وال ي�ستطيع �أهل اململكة اخرتاق حدودها � ّإل ب�إذن مالكها ،وكان هو
ال�سابق و�أخرجه
ال�سيطرة على مالكها ّ
املالك وال�س ّيد لها بعد �أن مت ّكن من ّ
منها ً
ذليل بعد عناءٍ طويل ،حتّى طيور اململكة ال يجر�ؤ �أي منهم على
التحليق فوق رحابها ب�أجنحتهم ،ال ال�صقور ،وال الن�سور ،وال الهداهد
ت�ضج باحلياة ،لك ّنه ا�ضط ّر منذ
بهيبتها ،تذ ّكر كيف كانت تلك الغابة ّ
عام لإجبار �س ّكانها على ال ّنزوح منها ونقلهم ملكان �آخر حتّى �أ�صبحت
الغابة مهجورة وموح�شة.
م ّرت حلظات ع�صيبة ،وقف بعدها ب�صعوبة وهو ي�ستند على ع�صاه،
وخرج من الغابة متوج ًها نحو املكتبة العظمى وهو يتف ّكر ويردد نف�س
دوما:
ال�س�ؤال ا ّلذي كان يجول يف ر�أ�سه ً
«ماذا لو علم رفاقه من ح ّرا�س املكتبة بهذا املكان ال�س ّري ومبا يفعله
هناك؟ ال ّ
�شك �أ ّنه �س ُيعزل� ،أو ّربا �س َي ْقتُله «املغاتري»!
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ُّ
«سموس»

ع

r

ال�سماء ،وك�أ ّنه كرات برهافة القطن تطوف
ال ّرباب الأبي�ض يطوف يف ّ
بنعومة حول قمم اجلبال ّ
ال�شاخمة ،ا�شت ّدت ال ّرياح وبد�أت �ساقاي تهتزّان
و�أنا �أُحاول ت�س ّلق هذا اجلبل الأيهم((( ا ّلذي و�صفه يل �أبي بد ّقة �شديدة
وك�أ ّنه يحفظ ك ّل حجر و�شقّ فيه.
((( األيهمَ :ج َب ٌل أَيْ َه ُمَ :عالٍ  ،شَ ا ِمخٌ َص ْع ٌب اِ ْرتِقَاؤُهُ .
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ُكنت �أحمل تلك احلبال ا ّلتي ال تبلى! وا ّلتي ورثها �أبي عن ج ّدي،
واخلطاطيف العجيبة واملختلفة الأ�شكال والأحجامّ ،
وال�شباك ذات العقد
املده�شة وا ّلتي مل �أ َر مثلها يف حياتي .ال وقت للراحة ،ال ب ّد �أن �أ�صل �إىل
املرئي ا ّلذي
الق ّمة ،ف�أمامي مه ّمة �أ�صعب وهي اخرتاق هذا احلجاب غري ّ
ميتد من قمم جبال «ا ُ
ال�سماء ،ملتح ًما بغيومها
خلرافة» املهيبة �إىل عنان ّ
املرتا�صة جوار بع�ضها
العنقودية البي�ضاء ا ّلتي ت�شبه �أن�صاف الكرات
ّ
ال�سماء ،كان �أبي
البع�ض يف نظام بديع ،وك�أ ّنها ح ّبات ل�ؤل�ؤ تز ّين وجه ّ
دوما ُيخربين �أنّ َّ
باحلب ،ف ُكنت �أع�شق
ّ�صل بال�سما ِء جدي ٌر
كل �شيءٍ مت ٍ
ً
ّ
دوما كان
ال�سحاب ،و�أع�شق املطر ،و�أع�شق ال�شم�س ،وال ّنجوم ،والقمرً .
ّ
فال�سحاب جميل لأ ّنه ح ّر ،والطري رائع لأ ّنه ح ّر،
يربط ك ّل �شيء باحل ّريةّ ،
دوما ُين ّبهني لتلك احلقيقة ا ّلتي طال �شرحها منه ،يولد الإن�سان
وكان ً
ح ًرا ،ولكنه يف كل مكان يجر �سال�سل اال�ستعباد خلفه ،يبد�أ الأمر بخطرة
ال�سال�سل دون �أن ي�شعر.
�أو فكرة ،فيقع يف �شرك تلك ّ
من �آن لآخر ُكنت �أحت�س�س كتفي لأطمئنّ على قو�سي ،املنقو�ش عليه
املذهبة ،يبدو �أنني
ا�سم املحارب ال ّنبيل«يوغرطة»((( ،وجعبة ال�سهام ّ
�س�أحتاجها هنا على �أر�ض «مملكة البالغة» كما قال يل �أبي ،ا ّلذي كان
حري�صا على تعليمي ال ّرماية ،وعلى تعليمي كيفية ت�س ّلق اجلبال ،و ُكنت
ً
أتعجب من �إ�صراره على هذا ،فقد ُكنت �أع�شق كرة القدم ،لك ّنه �أ�ص ّر
� ّ
على تدريبي با�ستمرار على ت�س ّلق اجلبال �أنا و�أخي ،تع ّر�ضنا �أكرث من م ّرة
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((( اسم أمازيغي يعني كبري القوم ،أو الرجل كبري القدر .ويوغرطة رم ٌز من رموز نوميديا ،ولد
مبدينة سريتا (قسنطينة يف الجزائر) عاصمة نوميديا التي أسسها جدّ ه امللك ماسينيسا ،مت ّيز يوغرطة
والصيد ،وكان
بال ّذكاء ،والفطنة ،وببنيته القويّة التي اكتسبها خالل تعلمه ركوب الخيل ،واملبارزةّ ،
يتم ّتع بصفات القائ ِد الناجح؛ ولهذا قاد حمالت كثرية قاوم فيها االحتالل الروماين خالل هجومهم
عىل نوميديا.
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وجرحت ،و ُك�سرت �ساقي م ّرة ،وكذلك ُك�سر ذراع �أخي
للخطر� ،سقطتُ ُ ،
م ّرتني ،وال �أ�ستطيع ح�صر عدد امل ّرات ا ّلتي ُ�ش ّجت فيها ر�أ�سانا! ومل ين َث ِن
�أبي �أبدً ا عن تدريبنا!
�صارت جائزة �إتقاين لت�س ّلق اجلبال �أن �أذهب لتمرين كرة القدم
حري�صا على �إتقان الأمر لكي �أحوز ما متيل �إليه
يف اليوم التايل ،ف ُكنت
ً
نف�سي.وم ّرت الأ ّيام ،حتّى بلغتُ الع�شرين من عمري ف�أخربين �أبي �أنّ
خا�صة بعائلتنا.
هناك �أم ًرا غري ًبا �سيحدث يل ،و�أ ّنها مه ّمة ّ
«�أنت ُمارب» ..كانت تلك الكلمة تتكرر يوم ًيا ،حتّى �أُ ّمي التي مل
تط�أ قدماها �أر�ض مملكة البالغة كانت ُتناديني باملحارب منذ بلوغي
قت و�آمنت بوجود هذا العامل وكانت تعلم
الع�شرين من ُعمري! لقد �ص ّد ْ
تفا�صيل رحلة �أبي بد ّقة فقد كان ي�شاركها �أ�سراره.
م ّر عام ،واثنان ،وثالثة ،والعام ال ّرابع كان �أطولها حيث تخ ّرجت
يف جامعتي بتقدير ممتاز ،وكان �أبي يرت ّقب حلظة اختياري كمحارب،
ال�صقر ا ّلذي �أخرباين عنه ،العام
وكذلك فعلت �أُ ّمي ،ومل يزرنا هذا ّ
اخلام�س كان ملي ًئا باملفاج�آت.
ُكنت �أتهي�أ للتدري�س باجلامعة ،حيث مت تر�شيحي نظ ًرا لتف ّوقي
ومت ّيزي يف درا�سة التاريخ بجامعة العا�صمة ،ويف ليلة من ليايل ّ
ال�شتاء
ال ّدافئة حيث ك ّنا جنتمع ببيت ج ّدي حت ّركت ال ُكتب يف مكتبته العتيقة،
ورجف قلبي معها وهي تدور حويل ُث ّم ت�سقط فج�أة على الأر�ض حمدثة
ناظري ،عندها ّ
تخ�شب
دو ًّيا مهي ًبا قبل �أن ُتفتح بيد خف ّية لتتق ّلب �أمام
ّ
ل�ساين يف فمي ،كانت �صورتي ُتنق�ش �أمام عيني على �صفحة الكتاب ،ظهر
ال ّرمز � ً
أي�ضا و ُكتب بـ«التّيفيناغ»(((.
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((( «التيفيناغ» هي الحروف األبجدية للـ«متازيغت» ،أي اللغة األمازيغية.
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ع

«�س ُّمو�س» ..خم�سة� ،أنا املحارب اخلام�س يف عائلتي ،كان �أ ّولنا ج ّدي
«عبد اهلل»ُ ،ث ّم �شقيق ج ّديُ ،ث ّم �أبي «زياد»ُ ،ث ّم ع ّمي ،وه�أنذا وقد ّمت
اختياري قبل �أخي كالعادة لأنني الأكرب .بد�أت رحلتي من بيت ج ّدي يف
اجلزائر ،وال �أدري �أين �ستنتهي.
ّ
الفيوم
«نور»

r
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ال�سماء يف خطوط متع ّرجة ت�ضرب الأر�ض
الربق املعقرب يلمع يف ّ
ال�سماء فج�أة ،وبد�أ املطر ال ّد ّفاق يهطل بغزارة ،كان
بق ّوة� ،أَ ْغ�ضفت((( ّ
مالم�سا ّ
خط الأفق العري�ض وك�أ ّنه �سيف من ُلني
الومي�ض يتذبذب
ً
ي�ضويُ ،ذبحت �شم�س املغيب ،وتد ّفق من جرحها ّ
ال�شفق الأحمر.

ل
ن
ش
ر
ز الباهت
يف غرفتها ّال�ساكنة كان هناك �شريط من و�ضوءالتو
امل�صباح عي

ال�سابحة يف رماد ّية �شاحبة ،فقد
يت�سلل
ً
مرتجرجا من فرجة باب الغرفة ّ
�أخذ ال ّنهار مييل للأُ ُفول .كانت «نور» ت�ضع ر�أ�سها املُتعب على و�سادتها،
وعيناها النجالوان ّ
مت�شطان �سقف الغرفة يف تر ّقب ،باتت تخ�شى الليل
ال�صداع واخلواء ،فقد اجتازت حدً ا
ب�ش ّدة ،ال �شيء يرتدد بر�أ�سها �سوى ّ
من التفكري �ألقى بها يف ك ّوة مفتوحة ترى منها �أعاجيب نف�سها التي
مل ترها من قبل ،فمنذ تلك الليلة امل�شئومة وهي يف حالة بائ�سة هي
ورفيقاتها اخلم�س ،ليتها ما التقت بهنّ باجلامعة وال �شاركتهنّ تلك
ّ
ال�سعادة ،لن تن�سى �أبدً ا
الطقو�س الغريبة التي �أخربنها �أ ّنها �ستجلب لهنّ ّ
«الق ْل َقدي�س» ،هذا الكتاب العجيب الذي تفوح منه رائحة ال َعرق ال َب�شري،
السامء أي لبسها الغيم وأظلمت.
((( أغضفت ّ
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حي ينب�ض وينتف�ض ويتنف�س ،فغالفه الغريب له ملم�س ُي�شبه
وك�أ ّنه كيان ّ
ملم�س جلد الإن�سان!
اعتدلت يف جل�ستها وتواثبت د ّقات قلبها وهي ت�شرد نحو خزانة
«ح�سان»،
مالب�سها ،حيث �أودعت كتاب «ال َق ْل َقدي�س» بعدما �أخذته من ّ
ملاذا الكتاب معها هي بال ّذات؟ هي ال تدري بال�ضبط! �أ�سرعت ب�إ�ضاءة
امل�صباح املجاور لفرا�شها وتلفتت يف ا�ضطراب ،هي تكره هذا الكتاب
الذي ا�ستدرجهن ب�سببه رجل غريب الأطوار ،لديه و�شم غريب �أ�سفل
عنقه ،كنّ قد التقني به يف متجر للكتب العتيقة ،حيث كانت رفيقتها
«غيداء» التي كانت �أكرثهن جر�أة تفتّ�ش عن كتاب لتع ّلم فنون ال�سحر
الأ�سود.
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ا
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ك
ت
ذهنب
حتى الآن هي ال تدري كيف
ب
لبيت هذا ال ّرجل الغريب وحدهنّ
ل
ل
ن
رجة!
ر ّد
ش ال
للح�صول على هذا الكتاب؟ وكيف وثقن به لهذه
و
ا
ل
ت
و
زي
رائحة ال�صد�أ هناك ما زالت عالقة ب�أنفها ،ما زالت تذكرعكل

التفا�صيل� ،صوت خ�شب الأر�ضية الذي ك ّلما خطت عليه خطوة �أ�صدر
ال�سقف املربق�ش ببقع العفن� ،أزيز
َخ�شخ�شات ما زال يطنّ يف �أُذنيهاّ ،
الباب املخيف وهو ُيغلقه ما زال يرتدد حولها ،رفعت ك ّفيها وو�ضعتهما
على �أذنيها بانزعاج �شديد وك�أ ّنها ت�سمعه جمددًا يف تلك اللحظة.
�أغم�ضت عينيها لتج ّرت تلك اللحظات ،كيف �ش ّبكن �أيديهن وهنّ ي�شكلن
وتتوحد قواهنّ ال ّروحية ،لن تن�سى �أبدً ا
حلقة ليتوا�صلن م ًعا وجدان ًياّ ،
ارجتافات كفوف رفيقاتها ا ّلتي كانت مبللة بالعرق البارد ،و�صوت
«ح�سان» ال ّ
حمموما
طال�سم غريبة ،وكيف كان يلهث
أج�ش وهو يردد
ً
َ
ّ
وهو ينطق بها ،وهذا النداء الغريب الذي انزلق على �أل�سنتهنّ فج�أة:
«ماذريون...ماذريون..ماذريون»
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ُثم هذا اخلفقان يف قلبها ،وتلك ال ّرجرجات العنيفة واملتتابعة ،و�أمل
ال ّر�أ�س وك�أنّ �أحدهم ي ّدق جمجمتها مبطرقةُ ،ث ّم انزوا�ؤها يف داخل نف�سها
وك�أ ّنها ال �شيء ،وح�ضور كيان �آخر ي�سيطر عليها ،ت�سمعه وهو يتح ّدث،
لك ّنها تعجز عن الكالم� ...إ ّنها « َر ْي ُهقانة»!
كانت «نور» تالزم رفيقاتها اخلم�س وتوافقهن على ما يفعلنه ،حتى
�أ ّنها �أهملت درا�ستها كما يفعلن ،وقد تكرر ر�سوبهنّ  ،وانتقلت للإقامة
معهن يف �ش ّقة «غيداء» الفاخرة وبد�أت تق ّلدهنّ يف طريقة املالب�س ،ويف
ال�سلوك ،وك ّلما طرحت �إحداهن فكرة غريبة اكتفت بحركة من ر�أ�سها
�إ�شارة للت�أكيد على موافقتها لها ،رغم �أ ّنها مل ي�سبق �أن �آمنت بهذا النوع
من الأفكار.
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اقرتبت من ال ّنافذة ،بد�أت ال ّرياح ال ّريدانة((( حت ّرك خ�صالت �شعرها
الفحمي املن�سدل على كتفيها ،ما عادت ترتدي احلجاب كما كانت تفعل
ّ
قبل وفاة والديها ،وها هي الآن تت�شح بال�سواد كما تفعل رفيقاتها ،لك ّنها
الآن ال ترتديه حدادًا على وفاة �أهلها ،بل ترتديه لت�ؤكد انتمائها �إليهنّ ،
و�إىل تلك الفرقة الغريبة التي قر�أن عنها على �شبكة الإنرتنت .كانت
تر�سم عينيها ّ
بخط �سميك �أ�سود طم�س تلك الرباءة التي كانت ت�سكن
عينيها منذ طفولتها ،حتّى �أ ّنها �صبغت �شفتيها الرقيقتني بنف�س اللون
الأ�سود� ،أ ّما طالء الأظافر فكذلك هو �أ�سود� ،صارت ُغدافية((( الإهاب.
اقرتبت من املر�آة وحت�س�ست الو�شم الذي ظهر على عنقها يف تلك
الليلة ال ّدهماء� ،ضغطت عليه وهي تك ّز على �أ�سنانها ،تو ّد لو امنحت
((( ال ّرياح ال ّريدانة :اللينة.
السواد.
((( الغُداف هو ال ُغراب شديد ّ
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معامله واختفى من مكانه� .أحيا ًنا ت�شتاق لنف�سها القدمية ،لك ّنها �سرعان
ما تنزلق م ّرة �أخرى لعاملها ال�سوداوي نظ ًرا ل�ضعفها وه�شا�شتها وخوفها
الذي �ضع�ضع عزميتها.
كانت «نور» بعد وفاة والديها يف حادث �أليم قد انتقلت لتقيم مع ج ّدتها
لأبيها� ،أ�ص ّر ع ّمها على هذا رغم �أنّ خالتها �أبدت ا�ستعدادها ال�ست�ضافتها
متاما،
يف بيتها� ،أخربته اخلالة �أ ّنها ُت ّب «نور» و�ستعاملها مثل ابنتها ً
لك ّنه �أ�ص ّر على ا�صطحاب «نور» لبيت �أ ّمه ،فانتقلت معه مرغمة واالنك�سار
ميلأ ف�ؤادها املكلوم ،فهو العائل وامل�سئول عنها الآن ،وال متلك �أمامه � ّإل
ّ
وال�صمت.
الطاعة ّ
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الزمها ال�شعور باخلوف ال�شديد والتهديد ،فقد فقدت الأمان مبوت
�أ�سرتها املفاجئ ،كما �أ ّنها عانت وهي تراقب �شقيقها الوحيد وهو يلفظ
�أنفا�سه الأخرية مت�أ ّث ًرا بجراحه �إ ْثر هذا احلادث� ،أرادت �أن تزور طبي ًبا
نف�س ًيا لك ّنها مل تتم ّكن من ذلك ،فع ّمها يرى زيارته و�صمة عا ٍر و�شي ًئا غري
مقبول و�سي�سيء �إىل �سمعتها و�سمعة بنات ع ّمها!

ع

تو�سلت �إليه ف�أنهى احلوار معها بنظرة حازمة ،و�صوت �صارم ،وقرر
ّ
من تلك اللحظة �أن يق�سو عليها لت�ستقيم ،فهو يرى هذا �أف�ضل لكي تتعافى
من �آثار �أزمتها ب�سرعة ،وكان خمط ًئا للغاية ،فقد نف�ضت يدها من ال ّرجاء
فيه ،و�أ�ضمر الي� ُأ�س منها.
وخا�صة ك ّلما َغ ِ�ضف
ا�ست�سلمت «نور» لو�سو�سات �شيطانها الذي الزمها ّ
الليل ،فالليل يعني �أ ّنها يف �أق�صى حاالت �ضعفها ووحدتها� .أخط�أت عندما
اهت ّز �إميانها مبراد اهلل من حياتنا هنا ،ن�سيت �أننا جمي ًعا �سنموت ،و�أنّ
حياتنا احلقيقية هناك يف طرف �آخر من ج�سر احلياة الذي نعربه بت�ؤدة،
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وقد ي�سقط �أحدنا من بيننا فج�أة بقدره املحتوم ،لكننا على يقني �أ ّنه
�سبقنا وموجود هناك ،حيث �سنلتقي م ّرة �أخرى ب�إذن اهلل.
حزنها ال�شديد على �أ�سرتها احلبيبة �أ�صابها بالي�أ�س ،كانت حتتاج
جلرعة من الأمل ،لكي تتمكن من �إكمال رحلتها ،فاحلياة لن تخلو من
ً
م�ستقبل يف احتواء
وربا
حب خالة ،وحن ّو ع ّمة ،ورفق �صديقةّ ،
احلبّ ،
ّ
اجلب بحنانه وح ّبه ،وحالوة �أمومة هي مل
زوج قد ينت�شلها من غيابة ّ
يوما ما عن �أ�سرتها التي فقدتها يف هذا
تعرفها بعد ،وقد يع ّو�ضها �أوالدها ً
احلادث الأليم ،لكنّ وقودها الإمياين كان قد نفد ،وكانت حتتاج لدواء
حتى يرب�أ جرح قلبها ،لك ّنها مل جتد من يداويها.
تركت الدعاء لوالديها ،حتّى �أ ّنها �صارت تلومهما على موتهما!
�أ�صبحت مالحمها واجمة وك�أ ّنها دمية قما�شية �أل�صق بوجهها عينان
ً
ً
وغمو�ضا وك�أنّ هيكلها العظمي قرب
انعزال ووحدة
من زجاج ،ازدادت
اله�شة ،نه�ش احلزن قلبها ً
متنقل بني ال ّنا�س وقد دُفنت فيه روحها ّ
نه�شا،
مل تتم ّكن جدتها من احتوائها فقد تخطت الثمانني من عمرها ،ونفد
خمزونها من �صرب اجل ّدات على �سرد احلكايا احللوة وال ّذكريات اللطيفة
لأحفادها حني كانوا �صغا ًرا ،والإن�صات �إليهم عندما يكربون ،ما عادت
وربا لأنّ حفيدتها «نور» كانت غريبة
تتلذذ بالإن�صات للم�سكينة «نور»ّ ،
عنها ،نظ ًرا لغربتها مع والديها يف بلد خليجي ل�سنوات.
ترى اجل ّدة �أ ّنها �أ ّدت ر�سالتها نحو �أبنائها ،وحتتاج الآن ملن يرعاها،
وقد �أهداها اهلل حفيدة ه ّينة ل ّينة لتقوم بتلك امله ّمة .لكن ذلك كان يف
ينم عن اللطف والوداعة ،وكان هذا
البداية حني بدا ك ّل �شيء يف «نور» ّ
قبل ق�سوة ع ّمها وقبل لقائها بـ«غيداء» ،التي كانت حتنو عليها ،وتن�صت
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�إليها ،وتبدي التعاطف واالهتمام ،هي وبقية الفتيات ،فوجدت «نور» فيهنّ
مالذها الوحيد ف�أعطت اجلميع ظهرها واكتفت برفقتهنّ  .مل يكن هُ ناك
وع�شراء ال�ش ّر.
ال�سوء ُ
من يحول بينها وبني ُخلطاء ّ
قد يكون البع�ض كئيبني ،خاطئنيُ ،مذنبني يف عيون الآخرين،
فيزهدون فيهم ،وينفرون منهم ل ّأي �سبب كان! �إ ّما جلوهر مل يعجبهم،
�أو ملظهر مل ُير�ضهم ،ك�سلوك خاطئ� ،أو �سقطة� ،أو جم ّرد اختالف!
وربا حلزن ُيطل من ال ّنفو�س على ال ّدوام ،حينها فقط �سيقبلون على
ّ
تلك العيون الأخرى ا ّلتي تربق يف �أحداقها �صورهم املرتع�شة والباهتة،
ل�صحبة �سوء
ال�سوء ،وقد تكون تلك الأحداق ُ
مهما بلغت تلك الأحداق من ّ
جت ّرهم ج ًّرا للهاوية! فيكون ه�ؤالء ا ّلذين ق�سوا ون َّفروا يف البداية �سب ًبا
ل�ضياع ه�ؤالء امل�ساكني يف ال ّنهاية ،وقد تكون التقطيبة وزفرة ّ
ال�ضيق هي
ال ّدفعة الأخرية ملن تراه خمتل ًفا عنك نحو ّ
ال�ضياع ،فمتى �سننتبه لردود
�أفعالنا عندما نلتقي به�ؤالء املختلفني على الطريق؟ ومتى �سيبلغ الإح�سان
وال�صرب عليهم لع ّلهم يثبتون ،وترب�أ جراح
م ّنا مبل ًغا يدفعنا لقبولهم ّ
ويتغيون للأف�ضل؟
نفو�سهمّ ،
يف قلوبنا م�ساحات �ضئيلة ّربا ،لك ّنها تت�سع بالو ّد للآخرين.
هزّت «نور» ر�أ�سها وهي تقرتب �أكرث من حا ّفة ال ّنافذة ،كانت تعلم �أنّ
هبوط الليل يعني �أنّ روحها �ستُحب�س يف زاوية مظلمة بهيكلها الرقيق
الذي ك ّلما ازدادت ال�سماء ُظلمة وحلكة �أخذ يرجف.
حتى متى �ستظ ّل �أ�سرية للخوف هكذا؟ وكيف �ستتحرر من هذا القيد؟
فهي تعلم �أنّ هناك امر�أة �أخرى ت�سكنها ك ّل ليلة ،و�أنّ ا�سمها « َر ْي ُهقانة»،
لكنها ال تدري ملاذا ت�سكنها ،وملاذا يف الليل بال ّذات؟ وما الذي ُتريده منها.
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ع

كدوي
�صوت ه�سي�سها املنبعث من �صدر «نور» كان يرتدد يف ر�أ�سها ّ
«حمزة» ،وهي ال تعرف من هو هذا
النحل بال انقطاع ،تنادي دائ ًما على َ
ّ
ال�شاب ،لك ّنها تعرف �أ ّنها �ستخرج بعد قليل لتبحث عنه وتتبعه طواعية
لأمر « َر ْي ُهقانة» ،ورغم �أنفها �ست�سري �إليه ،ولن تتمكن من االعرتا�ض ،فقد
حاولت ال�صراخ لكنّ �صوتها ال يخرج من حنجرتها.
طلبت من ج ّدتها العون ،لك ّنها مل ُت�ص ّدقها� ،أخربتها عن تلك الكوابي�س
تغي �صوتها وحت ّدثت ب�صوت « َر ْي ُهقانة» فنهرتها اجل ّدة
التي بد�أت تراهاّ ،
و�صارت تغلق باب غرفتها على نف�سها من ال ّداخل باملفتاح ك ّل ليلة خو ًفا
منها وو�صفتها باجلنون ،مما ا�ضط ّر «نور» للرحيل وترك البيت وهي ال
وخطر
تعلم �أنّ هذا �سيكون بداية لغربة �أكرب ،وتيه �أو�سع ،ووح�شة �أثقل،
ٍ
�أ�ش ّد.
رك�ضت امل�سكينة نحو رفيقاتها الالتي �أ�صابهن مثل ما �أ�صابها ،فك ّل
واحدة منهنّ ت�شكو من نف�س الأعرا�ض ب�سبب �ساحرات ماذريون ،انتقلن
بداية ل�ش ّقة «غيداء»ّ ،ث ّم قررن االنتقال �إىل «الف ّيوم» ب�أمر من «نور» ،وكان
الأمر حقيقة من « َر ْي ُهقانة» التي ت�سيطر عليها وتو ّلت زعامة الفتيات ،فقد
«ح�سان» ،كانت « َر ْي ُهقانة» قد
ا�ستد ّلت على مكان بيت «�أبادول» مب�ساعدة ّ
ال�سيطرة عليه وعليهنّ  .لكنّ الأُمور �ساءت ،ف�ساحرات «ماذريون»
�أحكمت ّ
هنا مل يتم ّكن من ا�ستخدام قواهنّ كما كنّ هناك على �أر�ض «مملكة
البالغة» ،و�صار �سلوك الفتيات غري املن�ضبط والع�شوائي واخلارج عن
وال�صداع والدوار
امل�ألوف الفتًا للنظر ب�شكل كبري ،و�أ�صابهنّ املر�ض ّ
والإغماء ،فتف ّرقت الفتيات ،وبد�أ الأهل يتعاملون مع الأمر بطرق خمتلفة،
خا�ص ويف �سر ّية
بع�ضهم ر�أى ابنته مري�ضة نف�س ّية ومت �إحلاقها مب�ست�شفى ّ
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تامة ،و�أخرى تتنقل مع �أبيها من �شيخ لآخر ليقر�أ عليها �آيات القر�آن،
والثالثة عادت لقريتها فقد كانت ت�سكن يف بيت للطالبات وما عادت
مقبولة ب�سلوكها الغريب ،وال ّرابعة اختفت وتال�شت وتال�شى معها رقم
هاتفها وك�أ ّنها ّ
تبخرت يف الهواء!
وبقيت «نور» َ
و«غيداء» متوا�صلتني ،كلتاهما ت�شكو من الكوابي�س،
خا�صة بعد جثوم الليل ،وهطول �سواده .كانت َ
«غيداء» طريحة الفرا�ش
ّ
ُ
دوما ،وكانت وحيدة فوالداها منف�صالن ،وقد انف�صلت هي الأخرى
ً
ال�سكن بعد دخولها اجلامعة ،ومل يعرت�ضا! فقد كانت ت�سبب
عنهما يف ّ
لك ّل منهما امل�شاكل مع �شريك حياته اجلديد ،ف�أغدق عليها والدها
باملال ومنحها �ش ّقة لتبتعد ،و�أزاحتها �أ ّمها القا�سية لتحافظ على حياتها
اخلا�صة ،ف�صارت �ش ّقة «غيداء» مق ًّرا لتج ّمع الفتيات قبل �أن تظهر «نور»
ّ
يف حياتهنّ .
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ازداد مر�ضها ،وكانت تهلو�س با�ستمرار .بقيت «نور» معها يف تلك
ّ
ال�شقة التي ا�ست�أجرنها حدي ًثا بالف ّيوم ،وتنتظر ك ّل ليلة هبوط الظالم
لتجوب �شوارعها ،وك�أ ّنها تعرفها وحتفظ ك ّل �شرب فيها! بخطوات ثابتة
ومفعمة بالق ّوة ،وعيناها تربقان و�سط الظالم ،بينما تعق�ص �شعرها
الفحمي ال ّناعم خلف ر�أ�سها ،وت�سري ب�سرتة جلدية �سوداء انتزعتها من
َ
«غيداء» بال ا�ستئذان .كانت «نور» الفتة للأنظار وهي ّ
تدق الأر�ض بكعب
حذائها الأ�سود الطويل ،فاتنة كانت ،ولكنّ ال يجر�ؤ � ّأي �شخ�ص على
االقرتاب منها ،فهي تبدو مريبة و�شديدة ال�شرا�سة والغمو�ض.
مت ّكنت « َر ْي ُهقانة» من ال�سيطرة على «نور» بالكامل ،وكانت الأ�ضعف
نف�س ًيا من بني الفتيات ،اخلوف ال�شديد القابع بني عينيها ،وهوانها،
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و�ضعفها ب�سبب حزنها وروحها ّ
اله�شة بعد تف ّلت �إميانها من بني جنبيها
جعلها �صيدً ا ً
�سهل ،وكان هبوط الظالم هو بداية جولة « َر ْي ُهقانة» بج�سد
تلك الفتاة اجلميلة يف �شوارع الف ّيوم ،كانت تزوم وهي تفتّ�ش عن «حمزة»
هنا وهناك ،ترب�صت له ،وتبعته للم�ست�شفى حيث كان اجلد «�أبادول» ال
دوما تف�شل،
يزال غار ًقا يف غيبوبته ،حاولت �أن تتح ّدث معه ،لكنها كانت ً
وتنهار فج�أة لتفقد وعيها �أمامه وي�سارع املمر�ضون لإفاقتها ،اعرت�ضت
بتعجب
طريقه م ّرات لكنه جتاهلها ،بل ونهرها عندما تكرر �س�ؤاله لها ّ
عن �سبب تتبعها له ،يف البداية كان هاد ًئا ومه ّذ ًبا:
مرح ًبا ،هل تريدين �شي ًئا؟ كيف �أُ�ساعدك؟

ع
ص
ري
ا
ل
الرد!ت فهناك ما يحجبها! �صارت لهجته �أكرث ح ّدة
عن
وكانت تعجز
ك
ل
ل
امل�ست�شفى وممر�ضيه الحظوا
أطباء
بأنّ �
عندما تكرر لقا�ؤه بها و�ضايقه �
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الأمر:
ْبعينني!لتوز عي
هل تعرفينني؟ ماذا تريدين مني؟ ملاذا تت

وظ ّلت على حالها ،عندما تقف �أمامه تعجز عن الكالم! �سارت خلفه
حتى بيت «�أبادول» بعد �أن قرر جميع �أفراد الأُ�سرة نقل اجل ّد للبيت
للتناوب على خدمته ،فما عاد احتجازه بامل�ست�شفى �أم ًرا �ضرور ًيا ،قد
يحتاج لرعاية �سريرية فقط ،ومراقبة على ال ّدوام ،و�ستعاونهم ممر�ضة
اخلا�ص بتوظيفها ،لكنّ « َر ْي ُهقانة» مل جتر�ؤ على
بارعة ن�صحهم طبيبه
ّ
االقرتاب منه ،فعلى بوابة البيت كان ث ّمة ما مينعها من الدخول! وحتّى
الآن هي ال تعرف �سبب انعقاد ل�سانها ،وما ا ّلذي يحجبها!

r
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ّ
«حسان»

ثجاجا لتغرق ك ّل
حفنة من الغيوم ال ّرمادية كانت تر�سل ماءها
ً
�شيء ،املطر يجلد ال ّنوافذ ،الأ�شجار تنحني و�أغ�صانها ترتع�ش ،وال ّرياح
تنوح وتطرق م�صارع ال ّنوافذ على جدران البيوت بق ّوة ،ف�أ�سرع ال�سكان
«ح�سان» يرك�ض
ب�إغالقها ،وخال الطريق من املا ّرة يف غ�ضون دقائق ،كان ّ
وهو يجو�س بعينيه يف خوف ،ترى ما ا ّلذي قلب حاله!
كان دائ ًما هو الطرف الأقوى ،الطرف الذي ي�ستطيع �أن يخلع قلب
ال�سحر الأ�سود وهو
من �أمامه بنظرة واحدة ،منذ �أن انزلقت قدماه لعامل ّ
ً
يوما بعد يوم� ،أما الآن ،وبعد حديثه الأخري مع
يزداد ق ّوة
وغمو�ضا وخب ًثا ً
« َر ْي ُهقانة» �صار يتخبط يف حرية وخوف �شديدين ،فهي حتاول الو�صول
لـ«حمزة» با�ستمرار ،لك ّنها مل تتمكن من ال�سيطرة عليه ،مما زادها
غ�ض ًبا ومت ّردًا و�شرا�سة.
كانت « َر ْي ُهقانة» �سخيفة و�صبيانية يف �أفعالها وهي حتتل ج�سد
تلك الفتاة امل�سكينة و�صارت ت�ستخدمه وك�أ ّنه معطف ترتديه غري �آبهة
لكينونتها ،مل يكن يف ح�سبانه �أنّ الأمور �ستخرج عن �سيطرته ،مل يتو ّقع
تباعا ،ظنّ �أن ا�ستح�ضار �ساحرات َ«ماذريون» �س ُيك�سبه
�أن تنهار الفتيات ً
الق ّوة والنفوذ ليحوز مكانة �أكرب يف عامل ال�سحر هنا وتعلو منزلته ،لطاملا
ال�سحر وهو �شاب يافع.
حذرته �أ ّمه من القراءة والتفتي�ش يف ُكتب ّ
(((
�شعر بع�صرة يف �صدره عندما تذ ّكر ما قر�أه يف كتاب «ال َعزيف»
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((( كتاب ال َعزيف هو كتاب خيايل أنشأه كاتب الرعب األمرييك «هوارد فيليبس الفكرافت» من
تأليف شخصية خيالية يف رواياته ،وهو شاعر عريب من صنعاء اسمه عبد الله الحظرد ،وامللقّب
بالعريب املجنون .وأطلق عليه اسم  Necronomiconنيكرونوميكون ،والعزيف هو صوت الجن،
صوت ال ّرمال وهي تتساقط فوق بعضها ،وصوت الريح عامة.
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ا ّلذي يتحدث عن الكيانات القدمية وتاريخها وكيفية االت�صال معها
ناق�صا �سوف ميوت بطريقة
وا�ستح�ضارها ،و�أن من ميتلك هذا الكتاب ً
مفزعة ال يتخيلها �أحد ،وكان قد حاز بالفعل على ن�سخة ناق�صة منه..
ظنّ �أنّ «�ساحرات ماذريون» �سي�ساعدنه ويكنّ خادمات له ،بعد ف�شله
يف ا�ستخدام قوى «ال ّدوا�سر» من قبل ،لك ّنه �أخط�أ بحماقته فيما �أقدم على
طقو�سا �شيطانية دون
فعله ،كانت تلك هي امل ّرة الأوىل التي يط ّبق فيها
ً
ال�سحرة الذي قد تتلمذ على يديه ،والآن ي�أبى معاونته.
الرجوع لكبري ّ
«ح�سان» التم ّل�ص من مطاردة �أهايل الفتيات له،
بالكاد ي�ستطيع ّ
حت ّولت حياته �إىل جحيم ،حتّى �أُ ّمه ماتت يف فرا�شها منذ يومني وتركته
ليلقى جزاء عمله وحده ،ترك م�سكنه فو ًرا ،وانتقل ليقيم يف غرفة بائ�سة
ال�سابق .عندما
فوق �سطح منزل قدمي �آخر ،ال يختلف كث ًريا عن َم�سكنه ّ
ال�سطح ،كاد
�صعد ال ّدرج ملح طيف «نور» يتهادى �أمام باب الغرفة على ّ
ُي�سرع بالفرار ً
هابطا ال ّدرج قبل �أن ت�شعر بح�ضوره ،فهو ال ُيريد لقاء
« َر ْي ُهقانة» ا ّلتي ت�سكنها ً
ليل ،وال يو ّد احلديث معها ،لك ّنها ا�ستدارت ونادته
ب�صوت حاد:

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل

ل
ن
ش
ر
والتوز عي

«ح�سان»!
 ّ
كال�صنم ،مل ينب�س
التفت ببطء و�شحب وجهه فج�أة ،وقف �أمامها ّ
ببنت �شفة� ،أردفت قائلة وهي تخرتقه بنظراتها القا�سية:
ملاذا انتقلت من م�سكنك دون �أن ُتخربين؟
وقف �أمامها يتخ ّبط يف ا�ضطراب ،كان وجهه ُي�شبه كرمة العنب
طال�سم
ال ّذابلة ،حاول ترديد تعويذة تقيه منها ومل يفلح ،كرر الأمر وردد
َ
لي�صرفها ومل ُيفلح ،الحظت �أ ّنه يتمتم ب�شيء ما ،فزجرته قائلة:
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 ّ
كف عن ترديد تلك التعاويذ �أ ّيها الأحمق! ما ا ّلذي حدث لك؟
قال بتلعثم:
ماتت �أُ ّمي منذ يومني ،وكان ال ب ّد من ترك البيت ،ف�أهايل الفتيات
علي.
يطاردونني ،و ُكنت على يقني �أ ّنك �ستعرثين ّ
ثقبته بنظراتها ،ف�أ�سرع يفتح باب الغرفة ،دلفت خلفه وجل�ست قبالته
على الطاولة ،وو�ضعت بينهما كتاب «ال َق ْل َقدي�س» الذي كان بحقيبتها،
ور�شقته بنظرة اخرتقته فار ّ
جت لها ،فارق كبري بني هيئة «نور» وهي على
طبيعتها ،وبني هيئتها الآن وقد تلب�سها كيان « َر ْي ُهقانة» الأثريي املُتم ّرد،
قالت بغ�ضب وهي ت�شري جل�سد «نور» الذي ت�سكنه:
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التوزيع
�أحتاج للمزيد من الق ّوة ،وال ب ّد �أن ُت�ساعدين.
وكيف �س�أ�ساعدك؟

كانا يتحاوران بحذ ٍر وكالهما يت�شمم الآخر كذئبني جائعني يو ّد ك ّل
منهما �أن يفرت�س الآخر ،طالعته بتح ّفز وقالت:
ق ّوة زعيم ال ّدوا�سر كانت كافية لكي �أنتقل �إىل عاملكم وح�سب،
بالكاد �أُ�سيطر على ج�سد تلك البائ�سة ،ومل �أمت ّكن حتى الآن من
احلديث �أو التّخاطر مع «حمزة» ،وباقي �ساحرات «ماذريون»
الفا�شالت عجزن عن ا�ستخدام قواهنّ حتى الآن.
أنت قد ُحزت ق ّوة زعيم ال ّدوا�سر.
منك ،ف� ِ
تعرفني �أ ّنهن �أ�ضعف ِ
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�صاحت غا�ضبة:
حمقاوات!
وما احلل؟
فتحت كتاب «ال َق ْل َقدي�س» وقالت ب�صوت ي�شبه حفيف �أوراق الأ�شجار:
�ستعرف الليلة.
«ح�سان» قد ا�شرتاها بثمن بخ�س مع
�أخرجت تلك اجلمجمة التي كان ّ
جماجم �أخرى من حار�س املقابر اخلبيث ا ّلذي كان ي�سرقها من الأكفان
«ح�سان»
ُث ّم يبيعها لطالب كل ّية الطب ،وكان هذا من �ضمن طقو�س ّ
ال�ستح�ضار «�ساحرات ماذريون» ،والتي كانت ت�سكنها « َر ْي ُهقانة» نها ًرا
حتى يح ّل الليل فتخرج منها لت�سكن ج�سد «نور».
و�ضعت « َر ْي ُهقانة» اجلمجمة على ي�سارها ،و�أغم�ضت عينيها و�سكنت
يرتقب ما
«ح�سان» وهو
ّ
مكانها وك�أ ّنها متثال من ّنحا�س ،فاق�شع ّر ج�سد ّ
�ستفعله ،ثالث �ساعات ثقال م ّرت عليه وقد ا�سو ّد وجهه وغرقت مالب�سه
بالعرق ،كان باب الغرفة ُيفتح على فرتات متباعدة.
دلفت «غيداء» � ًأول فقد كانت الأقرب للمكانُ ،ث ّم تبعتها الباقيات،
حتى تلك الفتاة التي اختفت منذ فرتة يف غمو�ض و�صلت يف ال ّنهاية،
واجتمعن كما حدث من البداية ،ا�ستطاعت « َر ْي ُهقانة» ا�ستدعاء رفيقاتها
اخلا�صة ،وجل�سن يف حلقة ،و�أخرجن اجلماجم
ال�ساحرات بطريقتها
ّ
ّ
اخلا�صة بهنّ وو�ضعنها على ّ
الطاولة ،و�ش ّبكن �أيديهن ،وكانت « َر ْي ُهقانة»
ّ
هي من تردد الطال�سم هذه امل ّرة ،ارتفع الكتاب يف الهواء و�صدرت عنه
«ح�سان» حتى
غمغمات خميفة ،وانبثق �ضوء �أ�صفر من بني د ّفتيه ،فرتاجع ّ
الت�صق ظهره باجلدار.
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ر�أى « َر ْي ُهقانة» الآن ب�صورتها التي كانت تظهر بها لـ«حمزة» على �أر�ض
مملكة البالغة بكيانها الأثريي املل ّون وهي مع ّلقة يف الهواء ،دارت بينها
وبني رفيقاتها من �ساحرات «ماذريون» معارك طاحنة ،وقد �أخرجتهنّ من
«ح�سان» ُيراقبهن يف هلع ،وقد
�أج�ساد الفتيات واحدة تلو الأخرى وبقي ّ
جحظت عيناه وا�ستحال جلده جلد �إو ّزة ،خدعت « َر ْي ُهقانة» باقي �ساحرات
تباعا مبكرها ّ
ال�شديد لتكت�سب املزيد
«ماذريون» وا�ستدرجتهن لتقتلهن ً
من القوى ،كما فعلت من قبل.
�سقط الكتاب على الطاولة ف�أحدث دو ًيا ُمرع ًبا ،كانت الفتيات قد
فقدن وعيهن ،وتهاوت �أج�سادهنّ على �أر�ض الغرفة واحدة تلو الأخرى،
«ح�سان» ،وطالعته بنظرة انخلع لها قلبه،
التفتت « َر ْي ُهقانة» حيث يقف ّ
وقالت بتن ّمر:
�أ ّيها البائ�س ،جاء دورك.
عادت « َر ْي ُهقانة» جل�سد «نور» ،وبدت «نور» وك�أ ّنها تفيق من الإغماء
«ح�سان» تعويذة عجيبة
واتّ�سعت حدقتا عينيها ب�شكل مريب ،و�ألقت على ّ
يتنف�س
ح ّولته خلادم مطيع لها لو �أمرته بقتل نف�سه لفعل يف احلال ،كان
ّ
وح�سب.
ُث ّم وثبت وهي حتمل الكتاب وانطلقت خارجة من باب الغرفة خم ّلفة
وراءها خم�س فتيات حتررن من �أ�سر �ساحرات ماذريون للت ّو ،و�أمامهن
ال�سابقة مع بع�ض ال ّذكريات
ب�ضع دقائق ليفقن وتعود ك ّل منهن حلياتها ّ
املخيفةّ � ،إل تلك امل�سكينة «نور» التي كانت ت�سكن هيكلها الرقيق وتتح ّرك
«ح�سان» وتبعها ،كانت عيناه مفتوحتني على و�سعهما وهو ي�سري
به ،غمغم ّ
خلفها يف �آلية عجيبة.
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-2«بيت أابدول»
م ّد الليل رواقه املُعتم و�أر�سل غيومه كطالئع اجلي�ش الزّاحف ،ما
ال�سماء هائجة �صاخبة ،جتلجل رعودها ،وتع�صف رياحها حول بيت
زالت ّ
«�أبادول» حتّى كادت تقتلع �أ�شجاره وتبعرث زهور حديقته .رفعت «�سارة»
ر�أ�سها املتعب بعد نهار طويل ق�ضته بجوار ج ّدها احلبيب «�أبادول» الذي
ا�ضطرت الأ�سرة لنقله �إىل البيت ليتناوب اجلميع على رعايته� ،شهران
م ّرا منذ دخوله يف تلك الغيبوبة وهم يراقبونه يف �صمت ،ملأ الي�أ�س
يوما بعد يوم،
قلوبهم وهم يراقبون حاله الذي كان يزداد وهنا و�ضع ًفا ً
وقد بقي �شبح املوت يطوف فوق ر�أ�سه ،وكان قلب «�سارة» يتمزق حز ًنا على
ج ّدها الأكرب ،فهي حنونة ك�أ ّمها «حبيبة».
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ال�صغري«�سليمان» يغفو على الأريكة ،كان
بالقرب منها كان �شقيقها ّ
ينتظر عودة والديه بجوارها ،فهو �شديد االرتباط بها.
�أ ّما �أبناء «�أن�س» ال ّثالثة فقد ان�شغل ك ّل منهم ب�أمر خمتلف ،كانت
�أ�صغرهم «فرح» تر�سم وتل ّون ب�شغف ،بينما كان �أخوها «خالد» يقر�أ كتا ًبا
بنهم �شديد كعادته� ،أ ّما «حمزة» فقد كان م�سرتخ ًيا وقد �أ�سند
علم ًيا ٍ
ر�أ�سه �إىل ك ّفيه املعقودين خلف ر�أ�سه وهو يح ّدق يف �سقف الغرفة ،كان
يعي�ش حالة من الهدوء النف�سي بعد �أن ذابت احلواجز بينه وبني �أبيه ،كما
�أ ّنه تخ ّل�ص من الكثري من املخاوف ا ّلتي كانت عالقة بروحه منذ �صغره،
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لقد ن�ضج كث ًريا بعد رحلته �إىل مملكة البالغة ،والآن عقد العزم على �أن
يهتم بدرا�سته اجلامعية ،ال ب ّد �أن ينجح هذا العام.
ّ
كان «�أن�س» يتح ّدث مع �أبيه و�أ ّمه بينما كانت «مرام» تناولهم فناجني
القهوة التي �أح�ضرتها للت ّو .لقد ق ّرب مر�ض اجل ّد الأكرب بني �أفراد
�ضجيجا من ذي قبل ،لك ّنهم يفتقدون دفء
الأُ�سرة ،و�صار بيته �أكرث
ً
روحه الط ّيبة ،وكانوا جمي ًعا ي�شتاقون �إىل �أحاديثه.
ان�صرفت املمر�ضة التي كانت تعاونهم يف العناية بـ«�أبادول» ،و�أغلقت
الباب خلفها .بعد قليل انطلقت �صافرة الإنذار من �س ّيارة «�أن�س» القابعة
م�سرعا
�أمام املنزل ،يبدو �أنّ �أحدهم �صدمها باخلط�أ ،فخرج «حمزة»
ً
ليطفئه ،فهو �أكرث من يهتّم بتلك ال�س ّيارة ،وجميع من بالبيت يعلم هذا،
وخا�صة يف الأُم�سيات املمطرة.
فهو يع�شق قيادتها ّ
تبعته ّ
القطة ال�سوداء التي كانت تالزمه دائ ًما كظ ّله ،لقد تق ّبلوا
وجودها بينهم داخل البيت ،فمحاوالت طردها و�إبعادها ك ّلها باءت
بالف�شل ،وكانت «مرام» هي �أكرث من يهتّم حلالها و ُيطعمها ،حتّى �أ ّنها
وخا�صة يف الليايل املمطرة ،فتع ّلقت
طلبت منهم �أال يخرجوها من البيت ّ
بها تلك ّ
القطة ،لك ّنها كانت دائ ًما تتبع «حمزة» يف ك ّل مكان.
ما زال يذكر تلك الليلة التي فوجئ بها �أمامه بامل�ست�شفى حيث كان
الطبي هناك ،واعتذر لهم بخجل
يرقد «�أبادول»! لقد �أربكت الطاقم
ّ
�شديد و�أ�سرع بها نحو ال�س ّيارة ،ال ب ّد �أ ّنها ت�سللت �إىل ال�س ّيارة بينما كان
ّ
يوما ال ُين�سى فقد ظهرت تلك الفتاة الغريبة
ال�صباح ،كان ً
ينظفها ذاك ّ
التي تت�شح بال�سواد يف نف�س الليلة قبل ظهور ّ
القطة بلحظات.
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حاولت تلك الفتاة �أن ُتادثه لكنها فقدت الوعي وهرعت املمر�ضات
لإ�سعافهاُ ،ث ّم ظهرت ّ
القطة وا�ضطر للرحيل بها وهي متوء بانزعاج
ليتفح�ص
�شديد نحو البيت .كانت احلديقة �ساكنة عندما خرج من البيت ّ
ال�س ّيارة ،واحل�شائ�ش مبت ّلة ب�سبب الأمطار الغزيرة التي هطلت خالل
ال�ساعات املا�ضية ،الحظ «حمزة» انزعاج ّ
القطة ،فقد بد�أت متوء ب�شكل
ّ
«ح�سان» هناك ممددًا على
غريب و�أ�سرعت ت�سبق خطواته ،فتبعها ،كان ّ
ال�سماء ،ينتف�ض ويتخ ّبط على
�أر�ض حديقة املنزل
ً
�شاخ�صا بعينيه نحو ّ
الأر�ض وهو ي�صدر �صوتًا ي�شبه خوار ال ّثور ،وقد ُذبحت عنقه وتد ّفقت
منها ال ّدماء بغزارة ،رفع يده ي�ستغيث بـ«حمزة» ا ّلذي �أ�صيب بهلع �شديد
وهرول نحوه ل ُي�ساعده وهو ينتف�ض بينما ال ّدماء تخرج على �شكل دفقات
من اجلرح املفتوح..
ال ب ّد من �إراقة الدماء!
هكذا قالت « َر ْي ُهقانة» على ل�سان «نور» وهي تقرتب من «حمزة» الذي
«ح�سان» على �صدره ،وهو ال يعرف
ُذعر ل�سماع �صوتها ،وكان ي�سند ر�أ�س ّ
�أ ّنه نف�س ال ّرجل غريب الأطوار الذي ا�ستدرج ِ«م�سكة» لبيته الغريب منذ
�سنوات ،وهو الذي �أعطاها كتاب «القلقطار»� ،صاح «حمزة» فور �أن ر�أى
«نور» �أمامه:
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أنت! م ّرة �أخرى!
 � ِ
كانت « َر ْي ُهقانة» �أكرث ق ّوة من ذي قبل ،مت ّكنت �أخ ًريا من الوقوف �أمام
«حمزة» بثبات ومن التّحدث �إليه والو�صول �إىل عتبة بيت ج ّده «�أبادول»،
حم�ص ًنا بطريقة ما �ض ّد اقرتابها منه ،ويبدو �أ ّنه ال
ذاك البيت الذي كان ّ
حم�ص ًنا فهي مل تتم ّكن من دخول بابه! لكنّ عقدة ل�سانها �أمامه قد
يزال ّ
انح ّلت على الأقل ،قالت وهي تطالعه بنظرة ميل�ؤها ال�شوق:
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ا�شتقتُ �إليك!
ماذا!
بدالل وقد ارت�سمت على �شفتيها ابت�سامة مرتع�شة:
قالت ٍ
�أنا « َر ْي ُهقانة»!
«ح�سان» من بني
كاد قلب «حمزة» يقفز من بني �أ�ضلعه� ،أفلت ر�أ�س ّ
يديه ،و�أراد �أن يعود لداخل البيت مع باقي �أ�سرته ،حيث وقع يف نف�سه �أنّ
اخلطر و�شيك .يف تلك اللحظة حاولت « َر ْي ُهقانة» اال�ستيالء على ج�سد
«حمزة» كما فعلت مع «نور» لك ّنها مل تتم ّكن ،وحاولت � ً
أي�ضا دخول البيت
لكنّ هناك ما يحجبها� ،صاحت غا�ضبة وهي تنظر �إليه مبتعدً ا:
ح�س ًنا�...سرتى يا «حمزة»!
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«ح�سان» التي �سالت على الأر�ض ،وبد�أت تردد ب�صوت م�سموع
فوق دماء ّ

على ل�سان «نور» نف�س الطال�سم التي رددتها لكي تنتقل من خالل ممر
«�أمانو�س» �إىل عامل «حمزة» ولك ّنها رددتها بطريقة معكو�سة ،وفتحت
كتاب «ال َق ْل َقدي�س» و�أ�ضافت جملة منه مل يدرك «حمزة» كنهها كما مل
ال�سابقة.
يدرك كنه باقي طال�سمها ّ
«ح�سان» وكتبت بها �شي ًئا
انحنت على الأر�ض ول ّوثت ك ّفيها بدماء ّ
ال�سماء ،كانت
مبه ًما �أمام عتبة البيت ،بد�أت ترفع يديها �شي ًئا ف�شي ًئا نحو ّ
ّ
القطة ال�سوداء متوء وحتاول الو�صول لكتاب «ال َق ْل َقدي�س» ا ّلذي بني يدي
« َر ْي ُهقانة» ،لك ّنها لطمتها بق ّوة و�أطاحت بج�سدها ف�أ�صيبت ّ
القطة يف
عينها ال ُي�سرى ،لك ّنها مل تلتفت لإ�صابتها ورك�ضت نحو البيت ب�سرعة،
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وقفزت من �شرفة من �شرفاته �إىل داخل البيتّ ،
فتحطم الزجاج و�أ�صيبت
ّ
القطة بجراح يف �ساقيها ،لكنّ جراحها مل متنعها من الو�صول لغرفة
الأ�سرار ّ
بالطابق العلوي دون �أن ي�شعر �أحد ب�شيء ،ارجتت جدران منزل
«�أبادول» العتيق� ،سقطت بع�ض الرثيات على الأر�ض.
حت ّركت قطع الأثاث من �أماكنها ،انزلقت �أقدام �أ ّم «�أن�س» و�سقطت
وتوجهت نحو
على ركبتيها ،ف�أ�سرع زوجها «كمال» نحوها� ،صرخت «فرح» ّ
�أبيها فاحت�ضنها «�أن�س» وقد وقع يف قلبه �أنّ هناك خط ًبا ً
جليل ،وكان
فتوجهت �شقيقته «�سارة» نحوه
«�سليمان» يح ّدق نحو ال ّنافذة بخوف �شديد ّ
واحت�ضنته لتُهدئ من روعه ،م ّرت حلظات ع�صيبة� ،صاح خاللها «�أن�س»
ليطمئنهم:
يبدو �أ ّنه زلزال ،ال تقلقوا �سينتهي �سري ًعا.
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احلديقة

ج ّيدً ا من خلف ال ّنوافذ ،فقد انقطع الت ّيار الكهربائيُ ،ز ِلزل البيت بق ّوة
التم�سك بقطع الأثاث املتناثرة حولهمُ .ث ّم
�شديدة وتخ ّبطوا وهم يحاولون ّ
فج�أة؛ توقف البيت عن االهتزاز ،لكنّ �صرير ال ّرياح املهيب مل يتوقف..
ويف احلديقة وعلى بعد خطوات منهم حدث ما مل يكن يف ا ُ
حل�سبان،
فقد خرجت « َر ْي ُهقانة» من ج�سد «نور» ور�آها «حمزة» كطيف �أرجواين
يرتاق�ص يف الهواء ،اكتنفهما �ضباب كثيف �أبي�ضُ ،ث ّم اقرتبت منه وبد�أت
مالحمها تت�ضح له �شي ًئا ف�شي ًئا ،الآن ت�ستطيع االقرتاب منه ،و�ستتخلل
«حند�س» ،و�ستُن�صت
ج�سده كما كانت تفعل قبل �شهرين على �شاطئ بحر ِ
وت�شم رائحته ،وتتح ّدث معه ،حاولت الدخول
�إىل �أفكاره ،وت�سمع �صوتهّ ،
�إىل ج�سده لك ّنها ف�شلت ُمددًا!
43

غ�ضبت وتعملقت كما لو �أ ّنها مارد خرج من م�صباحه املحبو�س فيه
ل�سنوات طوالُ ،ث ّم �أحاطت «حمزة» بطيفها ودارت حوله كالإع�صار،
وتال�شيا م ًعا يف غم�ضة عني ،وتركا خلفهما «نور» �ساقطة على الأر�ض على
ُبعد خطوات من باب بيت «�أبادول».
«انعكاس»

r
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كان �صوت مذيع ن�شرة الأخبار يهدر من مذياع ال�س ّيارة �صاخ ًبا يهت ّز
له زجاج النوافذ ،الظالم ال ّدام�س يكتنفهما وهما على الطريق� ،سكنت
«حبيبة» و�شردت مف ّكرة يف ك ّل ما م ّرت به �أ�سرتها على �أر�ض مملكة
البالغة خالل ال�سنوات املا�ضية ،حانت منها التفاتة جتاه « ُيو�سف» ،ما
زال و�سي ًما يف عينيها رغم تلك ال�شعريات البي�ضاء التي بد�أت تزحف
«ح ْيزوم»،
ل�شعر ر�أ�سه الذي َحلقه له « ُموراي» ُ
و«عبيدة» ً
يوما ما يف ُب�ستان َ
ابت�سمت عندما تذ ّكرت ذلك اليوم وتلك اللحظات ا ّلتي خفق فيها قلبها
خف ًقا ،وزاد ات�ساع ابت�سامتها عندما تذ ّكرت كيف كان يناديها بـ «�آن�سة
حبيبة».
كان « ُيو�سف» ّ
مغ�ضنا حلاجبيه وهو يتابع ك ّل كلمة يرددها مذيع ن�شرة
يهتم بالأخبار وال�سيا�سة وك ّل �شاردة وواردة تدور يف
الأخبار كعادتهّ ،
البالد ،وكانت تعلم هذا عنه وتركن �إىل ال�سكوت حتّى ينتهي من متابعته
لن�شرة الأخبار� ،سرت يف ج�سدها ق�شعريرة فقد ت�سلل الهواء البارد من
�إحدى نوافذ ال�س ّيارة ف�أحكمت �إغالقها وعقدت ذراعيها ،الحظ « ُيو�سف»
فقال وعيناه مث ّبتتان على الطريق �أمامه:
اقرتبنا يا «حبيبة».
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ع

ما زال ينطق ا�سمها بت�أ ّثر ،لي�س بل�سانه بل بحناياه وبقلبه ،فهي
احلبيبة و�ستظ ّل حبيبته للأبد .وما زال يهتّم بالتّفا�صيل ال ّدقيقة ا ّلتي
تخ�صها ،فقد الحظ ارجتافها من الربد دون �أن يلتفت �إليها بناظريه.
ّ
زاد « ُيو�سف» من �سرعته ،فاملطر �شديد ،والليلة عا�صفة ،واجلميع قابعون
يف البيوت هر ًبا من الربد ،وال�سيارات مك ّد�سة على جوانب الطرقات،
حتّى القطط والكالب ال�ضالة تختبئ هنا وهناك .بد�أ « ُيو�سف» يدلف يف
ال�شوارع اجلانبية امل�ؤدية لبيت «�أبادول» ،و�أخ ًريا و�صل للطريق الرئي�سي
الذي يقع البيت يف نهايته منذ �سنوات طويلة ،مت�أ ّل ًقا ب�سوره الغريب
وحديقته املهيبة بني البنايات املختلفة الأحجام ،وب�أ�شجاره التي تط ّل من
فوق هذا ال�سور وك�أ ّنها تنحني ب�سوقها و�أغ�صانها لتحر�س البيت و�أهله
وتراقب الطريق.
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مزعجا ب�سبب
�ضغط « ُيو�سف» على املكابح فج�أة ف�أ�صدر �صري ًرا
ً
احتكاك �إطارات �س ّيارته بالأر�ض ،وحملق جتاه البيت وهو يقب�ض على يد
«حبيبة» التي كانت قد ا�ستيقظت من غفوتها على هذا ال�صرير املزعج،
ف�شهقت بذهول مما ر�أته �أمامها وترجال م ًعا من ال�س ّيارة يف �آن واحد!
لقد اختفى البيت ب�أكمله! ب�سوره ،وبحديقته وب�أ�شجاره ،وب�أ�سا�ساته،
وببوابته العتيقة ،ومبن فيه! ك�أن �شي ًئا مل يكن ،وبقيت فقط �س ّيارة «�أن�س»
القابعة بجوار الإفريز العري�ض ،انخلع قلب «حبيبة» وهي تقرتب وتتل ّفت
مينة وي�سرة ،بعد تردد للحظات خطا « ُيو�سف» خطوة داخل الأر�ض التي
�صارت عفراء فج�أة!
وك�أنّ البيت مل يكن عليها من قبل! و�سار بخطوات مرتع�شة حتى و�صل
ال�سماء التي كان املطر يهمي منها
�إىل منت�صف امل�سافة ،ورفع عينيه �إىل ّ
بغزارة ،كانت «حبيبة» تتبعه وهي ترجتف ،غرقت مالب�سهما مباء املطر.
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م ّرت حلظات وكالهما عاجز عن الكالم ،لوال �أ ّنهما قد انتقال �إىل
مملكة البالغة من قبل لفقدا عقليهما يف غم�ضة عني ،بد�أت الهواج�س
تتناطح يف ر�أ�س «حبيبة» هي قلقة على �أبنائها ،ووالديها ،و�شقيقها وزوجته
و�أبنائهما واجل ّد «�أبادول» ،ك ّل عائلتها اختفت يف غم�ضة عني!
ولكن! كيف يختفون جمي ًعا بالبيت؟ حتّى املكتبة التي كانت الكتب
ت�ستدعيهم من خاللها ما عادت هنا! وك�أن زوجها قد قر�أ ما يدور بر�أ�سها
فقال ليطمئنها وهو يحيط كتفها بذراعه ويق ّلب عينيه يف الأر�ض اخلاوية:
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لقد انتقلتُ �إىل هناك من غرفتي ببيتي ودون �أن يحملني �صقر،
وانتقلت كذلك ِ«م�سكة» �إىل هناك من بيتها يف بقعة �أخرى ،لي�ست
ْ
غرف بيت ج ّدك فقط هي نقطة االنتقال لعامل مملكة البالغة،
�سيعودون ،ال تخايف.

ل
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أطراف �أحاط
واالل
ال�سماء برق مت�ش ّعب
وفور �أن �أنهى كلماته �أ�ضاء يف ّ
ت
و
ز
ي
ع
ال�سماء
بالبقعة الوا�سعة التي كانت ّ
ت�ضم البيت ،رفع « ُيو�سف» عينيه �إىل ّ

برت ّقب ،توقف املطر فج�أة ،وت�ش ّربت الأر�ض ك ّل نقطة ماء �سقطت عليها!
فقالت «حبيبة» بحرية:
لقد تو ّقف املطر فج�أة ،والأر�ض ج ّفت!
غريب!
فلنبحث عن � ّأي عالمة �أو �إ�شارة على الأر�ض.
�أم�سك «يو�سف» بيد زوجته ،فقب�ضت على ك ّفه بق ّوة ،وتق ّدما خطوة
�أخرى ،وك�أ ّنهما يتمنيان �أن يلتقمهما �أي �شيء لينقلهما �إىل هناك بجوار
باقي �أفراد الأ�سرة ،فجوة مل ّونة ً
مثل تتالعب وتتثنى على نف�سها� ،أو
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درب من دروب «�أوبال»� ،أو بئر عميق ملدينة عجيبة كمدينة «ديرينكويو»
حتت الأر�ض ،لكنّ ك ّل هذا مل يحدث! تذ ّكر « ُيو�سف» الأَ ْ�س ُطرالب» الذي
كان «حمزة» يتن ّقل به ،و�شائج! �صقور! مغاتري! جماهيم! �أخذ يحملق يف
الأر�ض هنا وهناك ،و ّد لو ظهر له � ّأي �شيء عجيب! لك ّنه مل يعرث على � ّأي
�شيء!
وفج�أة؛ ظهرت �سحابة رماد ّية فوقهما ،وانبثق من بني ثناياها �ضوء
حامل ،وبد�أت ُتطر �أورا ًقا �صفراء عتيقة ،انطلق « ُيو�سف» يجمعها هو
و«حبيبة» ،قبل �أن يعود املطر للهطول فيغرقهاّ ،
ظل يجمعانها ب�سرعة
حري�صا على جمع ك ّل ورقة �سقطت من تلك
�شديدة ،كالهما كان
ً
ال�سحابةّ ،ربا يعرثان على � ّأي �إ�شارة �أو عالمة تطمئنهما.
ّ
كانت ال ّرياح قد �سكنت وك�أ ّنها ُتق ّدم لهما العون ليتم ّكنا من جمع تلك
ال�سحابة
ال�سقوط انزلقت ّ
الأوراق املبعرثة ،وفور �أن توقفت الأوراق عن ّ
ال�سماء م ّرة �أخرى ،وبد�أ املطر
ال ّرمادية مبتعدة ،وعاد الربق ي�سطع يف ّ
ينقر الأر�ض نق ًرا خفي ًفا ويتزايد تدريج ًيا� ،أخفت «حبيبة» الأوراق حتت
�شالها وهروال جتاه ال�س ّيارة التي كان �صوت حم ّركها يكركر وباباها
الأماميان ال يزاالن مفتوحني كما تركاهما منذ قليل ،و�صوت ُمذيع ن�شرة
الأخبار ال يزال يهدر من مذياعها عال ًيا و�صداه يرتدد يف جنبات ال�شارع
متاما من املا ّرة.
اخلايل ً
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دلفا وهما يتخ ّبطان يف حرية� ،أطف�أ « ُيو�سف» املذياع و�أوقف حم ّرك
ال�س ّيارة ،وم�سح زجاج عويناته املبت ّل باملطر ،م ّرت حلظات ثقيلة عليهما
وهما ك�صنمني من رخام ،م ّر بجوارهما ال�س ّيد «عبد القادر» القاطن يف
العمارة القريبة من البيت ،وكان على عالقة وطيدة بال�س ّيد «كمال» والد
47

«حبيبة» ،التفت « ُيو�سف» جتاهه و�أخذ يحملق يف وجهه ،كان « ُيو�سف»
يحاول معرفة ر ّد فعل �أحد �س ّكان ّ
ال�شارع بعد اختفاء البيت فج�أة ،فالأمر
�شك غريب و�سيثري االهتمام ويلفت الأنظار �إىل املكان ،وال ّ
ال ّ
�شك �ستحدث
يتم ا�ستدعاء ال�شرطة .طالعه الرجل با�ستغرابُ ،ث ّم التفت
وربا ّ
�ضجة ّ
ّ
جتاه الأر�ض اخلالية وقال له:
ما بك يا « ُيو�سف»؟
مل ُيجبه « ُيو�سف» ،فقد كان يف غاية االرتباك ،انحنى ال ّرجل على
نافذة ال�س ّيارة وحملق يف وجه «حبيبة» ّ
ال�شاحب ،وقال باهتمام:
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بال�س ّيارة:
يرتجل من
وهو
همهم « ُيو�سف»
ل
ال..ال �أريد م�صباحا .لنشرم�صباحا؟
�أتريدانً
ً

ه ّز ال�س ّيد «عبد القادر» كتفه وقال:

والتوز عي

 ّربا انقطع الت ّيار الكهربائي عنه ب�سبب املطر ،ابحثوا عن ما�س
كهربائي هنا �أو هناك ،لكنني �أرى ظالل ال�شموع من تلك ال ّنافذة.
�أ�شار ال�س ّيد «عبد القادر» جتاه البيت ،فالتفت « ُيو�سف» جمددًا نحوه
وقد ت�سارعت د ّقات قلبه ،ولكن! ما زال البيت خمتف ًيا! ولكن..يبدو �أنّ
ال�س ّيد «عبد القادر» يراه! �أردف ال�س ّيد «عبد القادر» وهو ي�شد ياقة
معطفه على رقبته:
�أخربت «كمال» �أكرث من م ّرة ،ال بد لكم من هدم هذا البيت
العتيق وبناء عمارة فارهة ً
بدل منه يا « ُيو�سف» .فكروا يف الأمر
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جيدً ا ،فلديكم م�ساحات وا�سعة وال ت�ستغ ّلونها ب�شكل ج ّيد ،كما
احلي..وال �أخفي
�أنّ الأ�شجار العالية تلك �صارت تزعج �سكان ّ
عليك ،عندما ترك «فريد» اخلدمة ببيتكم كان يبحث عن عمل
�آخر ،وزارين لع ّلني � ّ
أوظفه ،و�أخربين �أنّ بيتكم م�سكون ،فهو ي�سمع
العلوي ،و�أ ّنه
الكثري من الأ�صوات ت�صدر من �إحدى الغرف بالدور
ّ
وخا�صة عندما تظهر
ال ينام ب�شكل ج ّيد منذ مر�ض ال�س ّيد «توفيق» ّ
تلك ّ
القطة ال�سوداء يف غرفته فج�أة خالل الليل.
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ُث ّم رفع �صوته وهو يقول بانزعاج �شديد:
ملاذا ت�ص ّرون على االحتفاظ بها! حاولت زيارتكم لأطمئن على
ال�س ّيد «توفيق» ،لكنّ تلك ّ
القطة كانت تعرت�ض طريقي وتخيفني
مبوائها الغريب.
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عوينات ال�س ّيد «عبد
يف تلك اللحظات كان « ُيو�سف» يحملق يف زجاج
و
ا
ل
ت
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القادر» على �ضوء م�صابيح ّ
عأكرث،
ال�شارع ،وظ ّل يقرتب من وجهه �أكرث ف�

لقد ر�أى انعكا�س �صورة البيت على زجاجها! التفت م ّرة �أخرى ووجد
الأر�ض التي �سار عليها منذ حلظات مع «حبيبة» ما زالت خالية ،كيف
يعقل هذا!
انزعج ال�س ّيد «عبد القادر» من نظرات « ُيو�سف» و�صمته املطبق،
ً
مت�سائل ع ّما حدث له ،بد�أ يتمتم حمد ًثا نف�سه:
فا�ستدار وتركه وهو يتل ّفت
جمنون! تلك الأ�سرة غريبة الأطوار! يبدو �أنّ «فريد» كان �صاد ًقا
فيما قاله عنهم.
كانت «حبيبة» تن�صت �إىل كالم ال ّرجل بذهول �شديد ،ركب « ُيو�سف»
ليتفح�صا
�س ّيارته ،و�أدار حم ّرك ال�س ّيارة ليتنحى بها عن منت�صف الطريق ّ
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الأوراق بت�أنٍّ ويف هدوء ،وفور �أن ا�ستدار ب�س ّيارته �أمام البيت وطالع املر�آة
ليعود بال�س ّيارة للوراء فوجئ بالبيت يظهر يف املر�آة ،ففغر فاه والتفت نحو
البيت ،ما زال خمتفيا! لك ّنه يظهر يف املر�آة! قال بحرية:
البيت يظهر يف املر�آة يا «حبيبة»! انظري!
التفتت «حبيبة» جتاه املر�آة وح ّدقت بها ،ا�ستعادت رباطة ج�أ�شها
وقالت بثقة:
طاملا ر�آه عم «عبد القادر» ،ونحن نراه يف املر�آة ،فهو يف بعد �آخر
كما �أخربنا «�أبادول» من قبل ،تلك البقعة من الأر�ض تربط بني
«مملكة البالغة» وعاملنا بطريقة ما� ،سيكونون بخري �إن �شاء اهلل،
وال ب ّد �أن نحاول م�ساعدتهم ب� ّأي طريقة.
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حاول « ُيو�سف» �سحب ورقة برفق من تلك الأوراق التي �سقطت من
ال�سحابة ال ّرمادية ،لكن «حبيبة» كانت حتت�ضنها حتت �شالها وتت�ش ّبث بها
ّ
بق ّوة ،فتبادال ال ّنظرات لهنيهة ،تن ّهدت بانفعال و�أرخت يدها وتركت له
يتفح�ص الأوراق .كانت لغة غريبة ،مل يفهم منها حر ًفا
الأوراق ،وبد�أ ّ
يتف�صد عر ًقا رغم الربد ّ
ال�شديد ا ّلذي ّ
يلف املكان،
واحدً ا ،بد�أ جبينه ّ
بينما كانت «حبيبة» يف حماولة يائ�سة حتاول مهاتفة ابنها «�سليمان»
وابنتها «�سارة» لع ّل معجزة حتدث وير ّدان على الهاتف ال ّن ّقالّ ،ربا
خرجا من املنزل قبل اختفائه! ّربا هم هناك �أمامها �أو بجوار نافذة
ا...وربا.
ا...ورب
ال�س ّيارة لك ّنها ال تراهما! ّرب
ّ
ّ
العم «راغب» الذي يعمل بالبيت
ج ّربت مهاتفة �أرقامهم جمي ًعا حتّى ّ
منذ �سنوات طويلة ،ومل يجبها �أحد منهم �أبدً ا.
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م ّر الوقت وهما على حالهما ،يق ّلبان يف الأوراق ،ويت�ساءالن عن تلك
اللغة الغريبة .وفج�أة؛ �أدار « ُيو�سف» حم ّرك ال�س ّيارة ،وطالع الطريق
�أمامه بت�صميم وهو يقول:
ح�س ًنا ،فلنذهب �إىل هناك.
�إىل �أين؟
بيت �أ ّمي! حيث انتقلت �إىل هناك منذ �سنوات!
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ت�شوبهاتزرقة خفيفة كانت ترتاق�ص على �سقف الغرفة،
�أ�ضواء �شاحبة
ب
كان هذا �أ ّول ما ر�آه «�أبادول» فور �أنل
ل
ن
عينيهرب�صعوبة �شديدة ،بعد �أن
فتح
ش
بع�ضها ً
بع�ضا
غادر ر�أ�سه ال�شعور بال ّدوار وال�سقوط يف دوائر عميقةوالتيبتلعوز عي
ات�سعت عينا «حبيبة» ،وهربت منها دمعة وهي تراقب الطريق.

يف �سرعة �شديدة ،كان ر�أ�سه ين�سحق حتى وهو ُمدد على فرا�شه ،وك�أنّ
روحه ُت�سحب من خلف عينيه �سح ًبا وتغو�ص يف و�سادته.
كان ي�شعر بالعط�ش ال�شديد ،داهمه �إح�سا�س باخلوف للحظات ،ذاك
الثقل ال�شديد يف �أطرافه الأربعة �أ�شعره بالعجز وال�شلل ،وك�أ ّنها مربوطة
ب�أكيا�س من ال ّرمال� ،أ�صوات �أحفاده كانت ترتدد يف �أرجاء الغرفة ،وهو
ال ميلك �أن يناديهم ولو بهم�سة خفيفة ،حاول �أن ينادي على «�أن�س» ،لكنّ
�شي ًئا كامللزمة ظ ّل ي�ضغط على �صدره ،ويعت�صر �أ�ضالعه ،كان الت ّيار
مقطوعا عن البيت� ،أ�شعلت «�سارة» ّ
ال�شموع ووزعتها
الكهربائي ال يزال
ً
يف غرفات البيت ،وهرولت نحو «�أبادول» لتطمئنّ عليه ،الحظت جفنيه
وهما يتح ّركان بهوان ف�صاحت يف انفعال �شديد:
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جدي!
تقاطعت نظرات اجلميع على وجهه املتعب� ،ألقى ال�صمت عباءته على
الغرفة ومن فيها ،ا�ضطرب ك ّل من بالبيت ،هرولوا جمي ًعا جتاه فرا�شه،
رفع «كمال» ر�أ�س �أبيه برفق وقال وعيناه تفي�ضان بالدموع:
حمدً ا هلل على �سالمتك يا �أبي.
ر�شف «�أبادول» ر�شفة من كوب املاء الذي ق ّربه «كمال» من فمه ،فح ّل
املاء ُعقدة ل�سانه ،فردد ا�سم ولده م ّرة واحدة ،وتالقت نظراتهما لوهلة
ُث ّم فقد وعيه م ّرة �أخرى ب�سبب َوهنه ال�شديدُ .ث ّم �أفاق بعد حلظات �أخرى
وقلوبهم ترجف وهم يحيطون بفرا�شه ويراقبون وجهه ّ
ال�شاحب.
كان «�أبادول» �شاح ًبا وواه ًنا ومتع ًبا للغاية ،بد�أ ي�سرت ّد وعيه وتركيزه
بالتدريج ،لك ّنه ا�ست�سلم للنوم رغ ًما عنه ،فجل�سوا خارج غرفته �أمام
املدف�أة ،فاجل ّو بارد واملطر �شديد .كانوا ينقلون �أعينهم بني كر�س ّيه الذي
اعتاد �أن يجل�س عليه ليح ّدثهم عن مملكة البالغة وعجائبها وبني باب
غرفته ،ظ ّلوا جمي ًعا راب�ضني �أمام املدف�أة بقلق متزايد ،فالعا�صفة ت�شت ّد
وهم قلقون على «حبيبة» و« ُيو�سف» ،وعلى «حمزة» ا ّلذي ذهب ليتف ّقد
ال�س ّيارة ومل يعد حتّى الآن ،كما �أ ّنهم ال ي�ص ّدقون �أنّ «�أبادول» �أفاق بالفعل
من غيبوبته! ويخ�شون �أن يكون نومه عودة �إليها� ..أو ّربا هي انتباهة قبل
املوت.
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ا�ستيقظ «�أبادول» �أخ ًريا بعد �ساعة ،بد�أت ال ّدماء جتري يف عروقه
على نحو �سريع وغريب مما �أده�شهم ،طلب اخلروج من الغرفة ،فحمله
«�أن�س» وعاونه «خالد» ونقاله ليجل�س بينهم و�أحاطوا جمي ًعا به وب�سطوا
عليه جناح عطفهم ورحمتهمّ ،
ف�ضل كعادته اجللو�س بجوار املدف�أة ،قال
«خالد» وهو يرفع ك ّفيه جتاه لهب املدف�أة لينعم منه ببع�ض الدفء:
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يبدو �أنّ لهذا البيت �س ًّرا عجي ًبا ،وكان ال ب ّد من عودتك �إليه يا
ج ّدي حتى تفيق من غيبوبتك.
ه ّز «�أبادول» ر�أ�سه وقال وهو يدور بناظريه يف بيته الذي يح ّبه:
البيت هنا قطعة من ف�ؤادي.
ق ّلب عينيه يف وجوههم التي انعك�ست عليها �أ�ضواء ّ
ال�شموع ولهب
املدف�أة ،فلم يعرث على «حمزة» ،و«حبيبة» ،و« ُيو�سف» .ف�س�أل عنهم.
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فربا خرج يف
حاول «�أن�س» مهاتفة ابنه «حمزة» على هاتفه اجل ّوالّ ،
جولة �سريعة بال�سيارة كعادته ،ون�سي �أن ُيخربهم ،لك ّنه مل يعد حتّى الآن،
واجل ّو متق ّلب والر ّياح �شديدة ،وكانت �أ ّمه قل ًقة عليه للغاية.
كانت «حبيبة» � ً
أي�ضا قد خرجت مع زوجها « ُيو�سف» لأداء واجب
العزاء ،فقد توف ّيت جارة �أ ّمه رحمها اهلل ،التي اعتاد على زيارتها يف
م�سكنه القدمي حيث كان يعي�ش يف �شبابه وحيدً ا يكتب ويكتب متلح ًفا
مبعطف �أبيه القدمي ،كانت تلك العجوز �صديقة مق ّربة لوالدته ،وكانت
حتنو عليه يف وحدته.
كان «�أن�س» يحاول مهاتفتهما ليطمئن عليهما هما � ً
أي�ضا ،لكن جميع
الهواتف كانت خارج نطاق اخلدمة! بد�أ «�أبادول» ي�س�أل عن رحلة حفيديه
�إىل مملكة البالغة ا ّلتي بد�أت وانتهت خالل غيبوبته� ،سرد عليه «خالد»
مغامرتهما هناك بالتف�صيل بني قرية «�أُوركا» ،ومدينة «ورا�شني» ،وبحر
«حند�س» ،وغابة «البيل�سان».
�أخذ «�سليمان» يتن ّقل م�شدوهً ا من نافذة لأُخرى ،هناك �شيء ُمريب
يحدث ،هناك �أ�ضواء باخلارج تتزايد تدريج ًيا وك�أ ّنها �أ�ضواء ّ
ك�شافات
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قد ُ�س ّلطت على البيت ،وكان للر ّياح �صوت �صفري عجيب! وك�أ ّنها تهم�س
وتتح ّدث �إليه! كانوا يف الليل ،فكيف ت�سطع تلك الأ�ضواء! اخرتق ال�ضوء
«�سليمان»
زجاج ال ّنوافذ ف�أنار جنبات البيت ك ّله فانتبهوا جمي ًعا ،ف�أ�شار ُ
فزع وقال ب�صوت يرجتف:
ب�أ�صبعه للخارج يف ٍ
ال�ضباب ا ّلذي ّ
ما ا ّلذي يحدث! ما ك ّل هذا ّ
يلف البيت!
اقرتبوا منه جمي ًعا ،ووقفوا يت�أملون البيا�ض الذي اكتنف البيت من
ك ّل �صوب ،وك�أ ّنهم �سقطوا يف بحر من احلليب! انتبه «�أبادول» ،فقد
تناهى �إىل �سمعه �صوت �صفري ال ّرياح ،اتك�أ على كر�س ّيه وحاول الوقوف
مب�ساعدة «�سا ّرة»ُ ،ثم خطا ب�صعوبة وهو يتكئ على ع�صاه مقرت ًبا من
ال ّنافذة� ،أن�صت ل�صوت ال ّرياح ُث ّم قال وهو يح ّدق يف البيا�ض ّ
ال�شاهق
الذي يحيطهم من ك ّل �صوب:
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يا �إلهي!
ع
التفتوا جمي ًعا جتاهه ينتظرون منه التو�ضيح! ما �سبب ذهوله مما ر�آه

للتو؟
فقال وعيناه مع ّلقتان بال ّنافذة:
�إ ّنها «�أر�ض ال َك َن ْه َور» ..نحن يف مملكة البالغة!
«قرية شيليا»

r

كانت لفحات الهواء البارد ت�ضرب خ�صالت �شعره وهو يرك�ض بجواده
الذي كانت حوافره تقدح الأر�ض م�صدرة �شرارة ت�ضيء �أجواء تلك
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الليلة ّ
الظلماء ،اعتاد «�سيفاو»((( على التجوال بجواده يف رحاب املروج
اخل�ضراء املحيطة بقرية «�شيليا»((( ك ّل يوم ،كان يحلم بالزواج من تلك
الفتاة اجلميلة التي �شغفته ح ًبا منذ �أن ر�آها يف بيت �أبيها لأ ّول م ّرة عندما
ا�ستدعاه الأب ليعر�ض على زوجته وبناته �أفخر �أنواع الأقم�شة التي يبيعها،
وغدً ا �سيتحقق حلمه بالزواج منها �أخ ًريا.
كان «�سيفاو» وحيد �أ ّمه و�أبيه ،تويف والده وهو غالم �صغري ،ومنذ
�شب عن الطوق ال يزال يعمل يف جتارة �أبيه ا ّلتي ا�ستم ّرت بعد وفاته
�أن ّ
«�سيفاو» �شا ًبا ثر ًّيا وتاج ًرا ماه ًرا يبيع �أفخر �أنواع
برعاية ابن ع ّمه .كان ِ
الأقم�شة ،حتّى �أن الأمراء ي�ستدعونه لق�صورهم فيقطع امل�سافات الطويلة
�إليهم ليحمل �إليهم ب�ضاعته املميزة .عيناه الوا�سعتان حتمالن الكثري من
ال�شجاعة ،جبهته ّ
ال�شاخمة ت�شي بكربياء وعزّة كان قد تر ّبى عليهما منذ
�صغره ،وكان قو ًيا فت ًيا ال يخ�شى � ّإل اهلل.

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل

ل
ن
ش
ر
والتوز عي

وثق ال�س ّيد َ«ما�سني»((( يف �أمانته و�أعجب به ،فا�ستدعاه منذ �أ�سبوع بعد
اختبارات عديدة له دون �أن ي�شعره ،فقد كان ميتحن فيه بع�ض اخل�صال،
ليبلغه �أ ّنه وافق على زواجه من ابنته «�أرينا�س»((( ،ودعاه �إىل وليمة كبرية
هو و�أ ّمه وابن ع ّمه «�أك�سل»(((.
((( ِسيفاو :اسم أمازيغي لل ّذكور يعني املُ نري واملُ يضء.
((( شيليا :هو جبل شامخ برشق الجزائر ،وهو من أعىل القمم يف سلسلة جبال األوراس.
((( َماسني :اسم أمازيغي لل ّذكور مبعنى الس ّيد.
((( أريناس :اسم أمازيغي لإلناث وهو نوع من الزهور وكان اسم مللكة أمازيغية من العرص
القرطاجي.
((( أكسل :اسم أمازيغي لل ّذكور معناه ال ّنمر.
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كان َ«ما�سني» ً
�ضم لدولته كل الأرا�ضي
رجل
�شجاعاّ ،
ً
وقوي ال�شكيمةّ ،
ا ّلتي و�صلت �إليها حوافر خيوله .عا�ش �أفراد قبيلته ل�سنوات طويلة يف
�سالم ،وكان هو �س ّيدهم وزعيمهم ا ّلذي ُيج ّلونه ويحرتمونه ،وقد و�ضع
القوانني لت�ستقر دولته ،حتّى جنوده يع ّدون كلمته �سي ًفا على رقابهم ،فقد
نظاما دقي ًقا ،فك ّل ع�شرة من رجاله لهم �أمري ،وك ّل ع�شرة �أُمراء
و�ضع لهم ً
لهم �أمري �أكرب ،وكل ع�شرة من الأمراء الكبار لهم قائد ،و�أ ّما هو فقائدهم
جمي ًعا .ويف رحاب دولة هذا الزّعيم الأمازيغي ّ
«�سيفاو» يف
ال�شجاع عا�ش ِ
�أمان ،وتع ّلم منه الكثري.
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«�سيفاو»� ،سيتزوج
مزيج من اخلوف واحلما�س كان يعتمل يف �صدر ِ
غدً ا من اجلميلة «�أرينا�س» ،كان �أهل قبيلة «كتامة»((( ينتظرون حفل
زفافهما ب�شغف ،فهي ابنة زعيم القبيلة ،الذي يح�سبون له احل�ساب ،كما
�أ ّنهم جمي ًعا يح ّبون «�سيفاو» ،ذاك ّ
ي�ضج باحلياة واملروءة.
ال�شاب الذي ّ
«�سيفاو» ليلته يف املتجر مع رفاقه من �شباب القريةُ ،ث ّم قرر
�أم�ضى ِ
العودة لبيته وقلبه يكاد يقفز من بني �أ�ضلعه من �ش ّدة الفرحة ،كان متع ًبا
فقد بذل الكثري من اجلهد يف �إعداد منزله اجلديد.
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�سار مع رفاقه و�صوت �ضحكاتهم ميلأ ال�شوارع بهجة و�سرو ًرا ،كان
الليل قد انت�صف منذ فرتة طويلة ،وغالب �أهل القرية نيام ،و ّدع رفاقه
و�سار وحيدً ا نحو بيته .وفج�أة؛ ر�آهم �أمامه وك�أنّ الأر�ض قد ان�ش ّقت عنهم،
�إ ّنهم «بيادق ّ
الظالم» الذين يخ�شاهم اجلميع ،يدلفون ديار القبائل فج�أة
ويف عتمات الليل املُظلمة ويقومون باختطاف واحد من �س ّكانها ،والذي ال
يظهر م ّرة �أخرى وللأبد!
أهم قبائل األمازيغ يف شامل إفريقيا ،تشتهر بعراقة أصولها األمازيغية ،ونقاء
((( كتامة :من ّ
جذورها ،وأعراقها ،وكثافة فروعها.
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ال يجر�ؤ � ّأي من �أهل القبائل على مواجهتهم فهم غالظ �شداد ،يت�شحون
بال�سواد ،ويتلثمون بال�سواد ،ويرك�ضون على ظهور خيولهم ال ّرمادية
ب�سرعة �شديدة كما الربق ،كانوا ثالثة ،ترجل اثنان عن جواديهما وكمم
�أحدهما فم «�سيفاو» ،وق ّيده الآخر ،ورفعاه على جواد الثالث منهم ،كانت
فزعا من خلف نافذة دارها املال�صقة
«ما�سيليا»((( تراقبه وقلبها يرجف ً
لداره� ،صدرت منها �صيحة مكتومة ،ا�ست ّلت خنج ًرا ّ
خطاف ًيا وهرولت
خارجة من الدارّ ،
انق�ضت على البيدق ا ّلذي مي�سك بـ«�سيفاو» وغرزت
خنجرها يف كتفه وهي ت�صرخ ،ولطمت الآخر على وجهه ف�أزاح ج�سدها
بركلة واحدة فخ ّرت �ساقطة على الأر�ض ،مل تتمكن من تخلي�صه من
مت�سكت ب�ساقيه واحت�ضنتهما ،انتبه بع�ض اجلريان
بني �أياديهم ،لك ّنها ّ
و�أقبلوا وخياالت البيادق الثالثة وخيولهم تلوح �أمام �أعينهم من بعيد على
�أ�ضواء ّ
ال�شعل املرتجرجة التي ت�ضيء املكان ،ف�أ�سرع البيادق بالفرار،
ً
واحد
وكانوا يج ّرون «ما�سيليا» وهم يرك�ضون بـ«�سيفاو»
حممول �أمام ٍ
منهم ،فقد ت�شبثت بجذعه ،ومل ترتك �ساقيه قط وهو مق ّيد وحممول على
وجهه فوق الفر�س ،وحت ّملت ركالت البيدق و�ضرباته القا�سية على يدها
«�سيفاو».
ور�أ�سها لتُفلت �ساقي ِ
ع ّلقت ذراعها ب�سرج اجلواد لتت�ش ّبث ب�شكل �أكرب ،بد�أ اثنان من
جريان «�سيفاو» يطاردان البيادق وهما يطلقان �صيحاتهما لينبها باقي
�أفراد قبيلة «كتامة» ،وقذفوهم باحلجارة ،لك ّنهما مل يتم ّكنا من اللحاق
قدحا ،وعندما ا�شتدت �سرعتها،
بهم ،ورك�ضت اخليول الثالثة موريات ً
ار ّ
جت ج�سدها كما لو �أنّ �صاعقة �أ�صابته ،وبرز من حتت �أ�ضالع ك ّل فر�س
منها جناحان عظيمان� ،صاح ك ّل بيدق من الثالثة �صيحة جملجلة قبل
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((( ماسيليا :اسم أمازيغي لإلناث مبعنى الفتاة الرشيقة والجميلة.

57

ال�صافنات بهم بعيدً ا� ،أطاح بروز
ال�سماء ،وحلقت ّ
�أن يرتفع بفر�سه نحو ّ
جناح اجلواد بج�سد «ما�سيليا» ،كانت ت�صرخ وج�سدها يتهاوى نحو
الأر�ض ،لكنّ بيد ًقا �آخر غري ا ّلذي يحمل «�سيفاو» التقطها وحملها على
فر�سه ،فاخت ُِطفت جارته كذلك معه.
يا لها من ليلة! لقد ُخطف «�سيفاو» قبل زفافه على «�أرينا�س» ب�ساعات،
وم�ضى «بيادق ّ
ال�سكون ،خلف اجلدار ا ّلذي
الظالم» به نحو الغرب ،حيث ّ
ال تخرتقه � ّإل «بنات ال ّريح»((( وهي تخفق ب�أجنحتها العظيمة ،والتي
ترعرعت يف تلك املدينة التّي يلفها ال�ضباب الأبي�ض ،ومتتلئ �سما�ؤها
بغيوم بي�ضاء عظيمة� ،إ ّنها املقربة العظيمة ا ّلتي تتوارى خلف اجلبال،
حيث �سكن ك ّل �شيء �سكو ًنا مهي ًبا.

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
ب
ل
ل
ن
ش
ر
r
و
ا
ل
ت
و
ز
ي
ع
كقذيفة من اللهب ّ
ال�سماء ،كانت « َر ْي ُهقانة» حت ّلق ب�سرعة
وكال�شهب يف ّ

�شديدة يف رحاب مملكة البالغة ،وبرفقتها «حمزة» ،حيث كان قلبها
يرق�ص الآن طر ًبا و�شغ ًفا وح ًبا .و�صلت به �أخ ًريا لبقعة غريبةّ ،
ابي�ضت
�أر�ضها وك�أ ّنها �أمطرت للت ّو رمادًا �أبي�ض!
هبطت به ووقفت قبالته تت�أ ّمله ب�سعادة ،ما زال غا�ض ًبا لك ّنها تتجاهل
ال�صمت وانق�شع
غ�ضبه و�صياحه .توقف عن ال�صياح وران عليهما ّ
(((
ال�ضباب الأبي�ض ا ّلذي كان يكتنفهما ،فقال بعد �أن هد�أت َ�س ْو َرة غ�ضبه:
(((بنات ال ّريح :يطلق العرب األقدمون يف كتب ال ّتاث عىل خيولهم األصيلة «بنات الريح»
وسعتها ،وكأنّها خُلقت من الريح لشدّ ة رسعتها يف ال ّركض.
لرشاقتها ُ
((( َس ْورة الغضب أي شدّ ة الغضب.
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ما ا ّلذي فعل ِت ِه �أ ّيتها احلمقاء؟ وملاذا �أنا هنا؟ تك ّلمي!
ا�شتقت �إليك.
كانت تطالعه بنظرات ميل�ؤها ّ
ال�شغف ،تل ّفت حائ ًرا ُث ّم رفع ك ّفيه
ّ
«ح�سان» ،تذ ّكره وهو يلفظ �أنفا�سه الأخرية بني يديه
امللطختني بدماء ّ
ف�س�ألها وهو �شاخ�ص بعينيه:
ذاك ال ّرجل امل�سكني ا ّلذي قتلته ..ملاذا؟
بائ�سا.
 لي�س م�سكي ًنا! كان �ساح ًرا ً
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هزّت كتفيها بال مباالةب
وقالت :ل

ل ّوح «حمزة» بقب�ضته يف الهواء وقال:
لك ذبحه بتلك الطريقة!
و�إن كان �ساح ًرا...ال يحقّ ِ

ل
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بنف�سه.
الطقو�س كانت تتط ّلب �إراقة ال ّدماء ،كما �أ ّنهوذبحالتو
نف�سهز عي

كيف!
اخلا�ص ،لو
ين�ص كتابي
ّ
�ألقيت عليه تعويذة ليفعلها بيديه ،هكذا ّقتلته بيد «نور» لن تنجح ّ
الطقو�س.
كان «حمزة» يت�أرجح يف مكانه من �شدة الغ�ضب� ،س�ألها وهو ُي�شيح
بوجهه عنها:
و�صلت �إىل عاملنا؟
كيف ِ�ضحكت �ساخرة وقالت:
من ممر «�أَ َمانو�س» ،تبعتُ �أخاك «خالد» وهو يخرج منه ،كان هذا
ال�ساحر ي�ستح�ضرنا.
ّ
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ركع «حمزة» وبد�أ يفرك ال ّدماء العالقة بك ّفيه بال ّرماد الأبي�ض ا ّلذي
ّ
يغطي الأر�ض ،كان ي�شعر بانقبا�ض يف �صدره ،قال بحنق �شديد:
حاولت قتل ال�س ّيد «ه�شام» من قبل ،لكنّ اهلل ّ
جناه من بني يديك،
 ِ
أنت تقتلني ً
رجل بري ًئا.
وها � ِ
مل �أقتله!
لك وب�أمرك!
ذبح نف�سه طواعية ِ
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قهقهت وقالت وهي تدور حوله:

�أتدري ،هو من ا�ستقبلني عند و�صويل مع رفيقاتي ،وا�ستح�ضرين
جل�سد «نور» ،كان غب ًيا ،لو كان ميلك مثقال ذ ّرة من ال ّذكاء ما
ترك يل كتاب «ال َق ْل َقدي�س» وال للحظة واحدة.
حوا�سه فج�أة وهو يقول:
وقف «حمزة» مت� ّأه ًبا وانتبهت ك ّل ّ
«ال َق ْل َقدي�س»!
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ال�ساحر ا ّلذي حت ّدثت عنه
هزّت ر�أ�سها موافقة� ،أدرك حينها �أ ّنه نف�س ّ
ِ«م�سكة» يف ر�سالتها لأبيه وزوج ع ّمته� ،أخذ يلوم نف�سه ،لقد ان�شغل مبر�ض
«ح�سان» ليد ّمر كتاب «ال َق ْل َقدي�س»
ج ّده ،وكان من ال�ضروري �أن يبحث عن ّ
كما د ّمر «القلق َْطار» من قبل ،قطعت عليه د ّوامة الأفكار التي بد�أت تدور
يف ر�أ�سه وهي تقول:
حاولت الو�صول �إليك طوال ال�شهرين املا�ضيني لأحت ّدث معك،
وعجزت عن دخول البيت ،يبدو �أنّ ج ّدك �أح�سن حت�صينه.
�س�ألها وهو يرميها بنظرة ثاقبة:
60

قتلت تلك الفتاة � ً
أي�ضا؟
هل ِ
ال ،الوقت مل ُي�سعفني ،وكان ال بد من الهروب بك قبل �أن...
قبل ماذا؟
حاولت ت�شتيته ،فقالت وهي ترفع طيفها للأعلى لتح ّلق حوله:
�سمحت يل يف وقت �سابق!
ملاذا متنعني من تخلل ج�سدك؟ لقد
َ
تذ ّكر «حمزة» كيف عاونته على مواجهة «قلب العقرب» خالل
معركتهما ،وكيف كانت ُت�ساعده ،قال ب�صوت ي�شوبه القلق:
مل �أ�سمح لك �ساب ًقا! كان هذا رغم �أنفي ،و...لن �أ�سمح لك يا
فعلت مع هاتني ال�ضح ّيتني.
« َر ْي ُهقانة» ،لن ت�سيطري على عقلي كما ِ
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�ضحكت �ساخرة وهي تقول:
ش
ر
�أعلم �أ ّنك مل ت�سمح ،لك ّنك مل ُتانع ،وقد و
ت�سللت.التوز عي
ما ا ّلذي تريدينه م ّني يا « َر ْي ُهقانة»؟

كانت تتلذذ ب�سماع ا�سمها وهو يرتدد على ل�سانه وب�صوته ،ابت�سمت
وهي تقول:
 ُتعجبني الطريقة التي تناديني بها ،لقد ا�شتقت �إليك يا «حمزة»،
�أنا �أُح ّبك.
قالتها بدالل ّ
فول بوجهه عنها وقال بازدراء:
ال�سخف!
ما هذا ّ
لن جتد من يح ّبك كما �أحببتك يا «حمزة».
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أنت جمنونة! كيف لطرفني خمتلفني كيا ًنا وفك ًرا وتكوي ًنا
هل � ِ
وطبيع ًة �أن يتحا ّبا! ال �أُ�شبهك ،وال ت�شبهينني ،حتّى �أن عاملي يختلف
عن عاملك!
قالت بخفوت:
�أحبك.
أنت فمج ّرد..
هل تعني ما ترددينه! �أنا ب�شر من حلم ود ّم �أ ّما � ِ
ماذا؟
طيف يتهادى ،خياالت مل ّونة تتح ّرك يف الفراغ! هواء�..أنت ال �شيء
يا « َر ْي ُهقانة».
�شعرت « َر ْي ُهقانة» بالإهانة فقالت غا�ضبة:
ما زلت متع ّل ًقا بعاملك احلقري� ،ستن�سى ك ّل ما يتع ّلق به بالتدريج ،مل
تعجبني حياتكم هناك� ،أعرف ك ّل �شيء عا�شته «نور» ،م�شاعرها،
�آالمها ،خوفها ،غ�ضبها ،ترددها وتخبطاتها بعد وفاة والديها ،ك ّل
�شيء.
�سطوت على ج�سد تلك امل�سكينة ،لن �أحت ّول ل�ضح ّية من
لقد
ِ
�ضحاياك.
ِ
بل ُقل تلك البائ�سة ،كنت �أ�ضيقُ ب�أحزانها ،وي�أ�سها ،و�ضعفها،
كرهت ك ّل ذ ّرة فيها.
ولكن...
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قاطعته بحزم قائلة:
 َ
دعك منها الآن ،فهي ال ت�ستحقّ هذه ّ
ال�شفقة ،وحياتك هناك ال
ت�ستحقّ ومل تعجبني.
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قال بع�صبية �شديدة:
وكذلك ال ُتعجبني حياتك! ال تروق يل حياتكنّ  ،وال مقابركنّ  ،وال
جماجمكنّ التي ت�سكنونها! ال يروق يل عامل �ساحرات «ماذريون»
وع�شقهنّ للقتل.
غدً ا �سريوق لك املكان ،و�ستظ ّل معي للأبد ،وج ّرب �أن حتاول
الهرب!
ارتبك «حمزة»� ،أخذ يتل ّفت حوله يف ارتباك ،م ّرت حلظات ع�صيبة
قبل �أن يقول ببطء:
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لن يرتكني «املجاهيم» ،وال «املغاتري» وحيدً ا« ،احلوراء» ت�سمع
و�ست�سل �إ ّ
�أخبار املحاربني ُ
يل ال�صقور ،و«الزّاجل الأزرق» لن
يرتكني� ،س�أعود �إىل دياري رغم �أنفك.
قاطعته بقهقهاتهاُ ،ث ّم دارت حوله وقالت وهي ترفع يديها م�شرية
للبقعة حولها:
لن ي�سمعوا ب�أخبارك هنا.
ملاذا؟
اقرتبت منه دون �أن تنظر �إليه وقالت بتح ّفز:
لأ ّنك ل�ست حمار ًبا كما كنت ،وال حتّى زائ ًرا كما حدث لأخيك،
لك ّنك...
لكنني ماذا؟
ملك يل ،تنتمي �إ ّ
يل� ،أ�صبحتُ عائلتك ومالذك هنا.
ماذا تق�صدين؟
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تناهى �إىل م�سامعها �صوت مهيب ،كانت �صياحتهم ترتدد يف الأجواء،
ال�صوت ،وتعرفهم ج ّيدً ا!
اكت�سى وجهها بعالمات الفزع ،هي تعرف هذا ّ
التفتت نحوه وح ّدجته بنظرة نارية وهدرت قائلة:
ال وجود لعائلتك بعد الآن ،وللأبد!
دنت منه يف غم�ضة عني ورددت طل�سم ثالث م ّرات ور�سمت ب�أ�صبعها
عالمة على جبينه� ،شعر ب�سخونة ت�سري حتت جلد جبهته ،وك�أ ّنها تكويها
ليتفح�صه
بال ّنار ،رفعت �أ�صابعها لي�ستقر و�شم دقيق بني حاجبيه ،رفع يده ّ
وهو يت� ّأل� ،س�ألها وعيناه حمتقنتان بال ّدموع:
ما ا ّلذي فعل ِته بي؟

ع
ص
ري
ا
ل
اقرتابهم ،هم�ست بخفوت:
كادت جتيبه لوال
ك
ت
ب
ل
ل
ن
�س�أعود �إليك.
شر

والتوز عي

رفعت ذراعها يف الهواء جتاه «حمزة» وك�أ ّنها تدفعه ،فوجد �ساقيه
تنزلقان بعيدً ا عنها� ،أبعدته جتاه جمموعة من الأ�شجار القريبة ،فالت�صق
ظهره بجذع �شجرة منها ،امتلأ املكان باملجاهيم ،كان «حمزة» يعرف
هيئاتهم ،حاول �أن ي�ستغيث بهم لكنّ �صوته مل يخرج من حنجرته ،حاول
�أن يرك�ض لكنّ ظهره كان ملت�ص ًقا بجذع ال�شجرة وك�أ ّنه جزء منها،
متددت و�شائج الأ�شجار وانزلقت على جذعها زاحفة نحو ذراعيه و�ساقيه،
والت ّفت حول يديه وق ّيدتهما ببع�ضهما� ،أحاط «املجاهيم» بـ «ري ُهقانة» ،بدا
الأمر وك�أ ّنهم يلقون القب�ض عليها ،كانوا ي�شريون جتاه كيانها الأثريي بيد
ال�سماء.
بينما الأخرى ترتفع يف ّ
انبثق �ضوء �أحمر وطاف بهم ُث ّم تر ّكز عليها وهي يف مركز ال ّدائرة
ا ّلتي كونوها ب�أج�سادهم ،واقتحم هذا ال�ضوء كيانها حمد ًثا متوجات
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وام�ضة ،ف�صاحت �صيحة مزلزلة وار ّ
جت كيانها وهوت �ساقطة يف فجوة
تتو�سط اجتماعهم ،ويف غم�ضة عني ابتلعتهم الأر�ض ،وتال�شت
�سوداء ّ
�صورهم جمي ًعا من �أمام عيني «حمزة» ،كانت « َر ْي ُهقانة» قد �أ�سقطت
كتاب « الق ْل َق ِدي�س» على الأر�ض قا�صدة حتى ال ي�صل �إليه «ال َق ّنا�صون»،
فغمرته ال ّرمال البي�ضاء وك�أ ّنها ُتخفيه عن الأعني وتدفنه.
لقد حت ّدت « َر ْي ُهقانة» طبيعتها وع ّر�ضت تكوينها للكثري من ال�صدمات
من �أجل تتبع ّ
ال�شاب الذي خطف ف�ؤادها ،رغم �أ ّنها اكت�سبت العديد من
القوى ،وتعملقت كاملارد اجل ّبار � ّإل �أ ّنها مل تتم ّكن من مواجهة الق ّنا�صني،
ل�سبب �سيعرفه «حمزة» الح ًقا.
وهذا ٍ
ظ ّل «حمزة» ملت�ص ًقا بجذع ّ
ال�شجرة ،وطال الوقت وهو على حاله،
�شعر بالهوان ّ
وال�ضعف ،و�أ�صيب بدوار �شديد ،كان �آخر ما ر�آه هو وجه
�شاب قمحي الب�شرة ،حا ّد ال ّنظرات ،له �شارب خفيف ،و�أنف �أقنى ،له
ّ
قو�سا غريب ّ
ال�شكل على كتفه،
ذراعان مفتوال الع�ضالت ،كان يحمل ً
اقرتب ّ
ال�شاب من «حمزة» و�أخذ يتم ّعن يف مالب�سه ،وحذائه ،و�ساعة يده،
قال وهو يقف قبالته مبا�شرة:
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�أنتُ ..مارب!
املذهبة،
ال�سهام ّ
اقرتب �أكرث و�أحنى ر�أ�سه ف�أط ّلت من خلف كتفه جعبة ّ
م ّرر �أطراف �أ�صابعه على جبني «حمزة» ومل�س الو�شم امللتهب القابع بني
حاجبيه ،هم�س ً
قائل:
يا �إلهي� ،أنت مو�سوم للت ّو ،جلدك يحرتق!
ال�شاب خنج ًرا وبد�أ ّ
ا�ست ّل ّ
يقطع الو�شائج امللت ّفة حول ج�سد «حمزة»
وحرره من قيوده ،خ ّر «حمزة» على ركبتيه ،ما زال �صوته ال يخرج من
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حلقه ،تر ّنح ً
ال�شاب الغريب ،حمله ّ
قليل ُث ّم فقد وعيه بني يدي هذا ّ
ال�شاب
على كتفه ،و�سار به بني الأ�شجار ،حيث يحيطهما ال�سكون ّ
ال�شديد وك�أنه
ي�سري به يف مقربة!
�أوّ ..ربا توقف الزّمان وجت ّمد ك ّل �شيء! �إ ّنه ال َفناء الذي يع�ش�ش فوق
ك ّل ذ ّرة عندما تغيب احلياة ،هذه �أر�ض قاحلة ،وخالية من الب�شر.
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ع

-3«أرض الكَنَ ْه َور»
اختفت الأ�ضواء ا ّلتي اخرتقت ال ّنوافذ ،وبقي ّ
ال�ضباب الكثيف يغمر
البيت وما حوله ،كان ال ب ّد من �إ�ضاءة ّ
ال�شموع ،ف�أ�سرع «راغب» ل ُي�شعلها
ُمددًا .ن�شرت ّ
مرتجرجا ،تراق�صت خياالتهم
ال�شموع يف الغرفة �ضو َءا
ً
امل�ش ّوهة على اجلدران ،وقد �ألقى ال�صمت عباءته على املكان وهم
يتح ّلقون حول «�أبادول» ،ا ّلذي بد�أ ي�شرح لهم ما يعرفه عن �أر�ض«ال َك َن ْه َور»
بعد �أن تكررت �أ�سئلتهم عنها ،ازدرد ريقه ب�صعوبة ،وطلب كو ًبا من املاء،
�شرب حتّى ارتوى وتن ّف�س برو ّية ورنا �إىل «كمال» بعينيه املتعبتني ُث ّم قال:
�أر�ض «ال َك َن ْه َور» هي بقاع غريبة حتتوي على ممالك ،وقالع،
وق�صور ،وبالد ،ومدن ب�أكملها لك ّنها مهجورة.
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ا
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ك
ت
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ل
ن
ش
ر
والتوز عي

ملاذا هي مهجورة؟
غادرها ُ�س ّكانها للأبد� ،إما فج�أة� ،أو ب�سبب زلزال �أو عا�صفة
مد ّمرة� ،أو وباء قاتل� ،أو انتقلوا �إىل بقاع �أخرى بطرق خمتلفة ،ال
�أحد يعلم على وجه التّحديد ،ومل ُي�سمع عنهم م ّرة �أخرى.
وكيف عرفتها مبج ّرد ال ّنظر؟
رنا �إىل ال ّنافذة وح ّدق يف ّ
ال�ضباب ُث ّم قال:
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لون ّ
ال�ضباب ،البيا�ض ال�شديد وك�أ ّنك تغو�ص يف بحر من احلليب،
الأ�ضواء ا ّلتي توم�ض فج�أة ُث ّم تختفي فج�أة ،وال ّرائحة ..نف�س
رائحتها الغريبة ا ّلتي �شممتها منذ �سنوات طويلة ،لن �أن�ساها �أبدً ا
ما حييت.
�أخذوا يت�شممون الهواء حولهم ،مل يلحظ � ّأي منهم رائحة غريبة!
ه ّز «خالد» كتفيه وهو يتبادل ال ّنظرات مع «�أن�س» ،مل يالحظا � ّأي رائحة
غريبة! �س�ألت«فرح» والف�ضول يط ّل من عينيها:

ع
ص
ري
باهتمام:
و�أ�ضافت ج ّدتها
ا
ل
ك
ت
وهل �سرنى «ناردين» ب ل
ل
ش�أنر�أراهما� ،أُريد �أن �أزور
و«احلوراء»؟ن�أُريد
ك ّل تلك الأماكن التي حدثتموين عنها .والتوز عي
هل �سي�أتي «ال ّرمادي» �إلينا الآن؟

ّ
غ�ضن «�أبادول» حاجبيه وقال وهو يفرك جبهته بانفعال:

�أر�ض «ال َك َن ْه َور» تقع يف جانب منف�صل عن البقاع ا ّلتي يقع بها
ق�صر «احلوراء» وما حوله ،وبعيدً ا عن «املكتبة العظمى» وح ّرا�سها.
قال «كمال» ب�صوت واثق:
�ست�صل �أخبارنا للحوراء� ،ستنقل ال ّرياح خرب و�صولنا �إليها.
للأ�سف لن يحدث هذا!
ملاذا يا �أبي؟
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 بيننا وبينهم جبال «ا ُ
خلرافة»� ،سل�سلة من اجلبال ّ
ال�شاهقة ،ومن
بال�سماء.
�أعلى قممها البي�ضاء يتعاىل حاجز من «ال َك َن ْه َور» ويتّ�صل ّ
ال�سحاب الأبي�ض ال ّثخني الكثيف املرتاكب
فـ«ال َك َن ْه َور» هو قط ٌع من ّ
�أمثال اجلبال ،ت�س ّمى الواحدة منه « َك َن ْه َو َرة».
�صمت هنيهة و�أردف وهو يفرك حليته:
ال�سحاب الثخني ي�شكل حاج ًزا مهي ًبا كان يتعاىل ويرتقي
هذا ّ
عندما مررت مع «ال ّرمادي» من فوقه منذ �سنوات طويلة ،و�أخربين
�أن تلك البقاع بد�أت تنف�صل عن باقي ربوع مملكة البالغة ،ولن
ال�صقور التحليق فوقها م ّرة �أخرى.
ت�ستطيع ّ

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل

ل
ن
ملاذا؟
ش
ر
و
ا
ل
ت
و
ز
ي
وتبتلعه
 ّال�صقر ا ّلذي يقرتب ُي�سحب وك�أ ّنه ينجذب �إىل مغناطي�س ،ع
فجوات هائلة.

�س�أله «خالد» وهو ُيدقق ال ّنظر يف عينيه:
ثقوب �سوداء؟
ال �أدري�..أذكر �أننا اقرتبنا من فجوة منها كانت حتيطها مت ّوجات
تدور ب�سرعة �شديدة كما يدور املاء حول فتحة البالوعة ،كادت
ت�سحبنا بق ّوة لوال �أنّ «ال ّرمادي» �ضرب بجناحه مبتعدً ا عنها
ف�شعرنا بق ّوة تطرحنا بعيدً ا وكدنا نهوي.
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ال�سحب يا ج ّدي� ،أذكر �أنني قر�أت عن
 ّربا نحن يف الف�ضاء وفوق ّ
�شيء ُي�شبه ما ت�صفه ،وك�أ ّنها «الكوازارات»(((.
الأمر ُمع ّقد..وقد تبدو الأمور على غري حقيقتها �أحيا ًنا فنحن يف
«مملكة البالغة»! وال �أظنّ خرب و�صولنا قد ي�صل �إىل ح ّرا�س املكتبة
العظمى� ،أر�ض «ال َك َن ْه َور» ت�شبه املقربة ،نحن يف مدينة املوتى.
قال «كمال» وهو يح ّدق يف �أر�ض البيت:

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل

ما ي�شغلني الآن هو �سبب انتقال البيت ب�أكمله �إىل هنا! وكيف تثبت
الأر�ض حتت �أقدامنا هكذا ومل تتفتت وينهار البنيان!

ل
ن
ش
ر
والتوزي

ال�صمت عليهم لفرتة وجيزة قطعه �صوت طرقات واهنة على
�أطبق ّ
الباب ،ار ّ
جت قلب «�أن�س»ّ ،ربا هو «حمزة»� ،أ�سرع نحو الباب بينما هرول
«خالد» خلفه يف حت ّفز ،فتحا الباب بحر�ص ف�أط ّل وجه «نور» ،كانت �شاحبة
وتنتف�ض كع�صفو ٍر �صغري بلله ماء املطر البارد� ،أناملها الرفيعة كانت
ترجتف وقد عقدتهما على �صدرها وهي تنحني بانك�سار �أمامهما ،عرفها
«�أن�س» فقد ر�آها من قبل وهي تتبع ابنه «حمزة» ،كان ال�ضباب الأبي�ض
يت�سلل من حولها �إىل داخل البيت ،وقد انعقد ل�سانها من �ش ّدة اخلوف،
كاد «خالد» يخرج ر�أ�سه من باب البيت لي�شبع ف�ضوله ،لكنّ �أباه �صاح به
� ّأل يفعل ،وقال موجها كالمه لـ«نور» وقد الحظ ج�سدها وهو يختلج:

ع

ادخلي يا ابنتي ب�سرعة.
((( الكوازارات هي أجرام فلك ّية شبيهة بال ّنجوم ُيطلق عىل الواحد منها النجم الزائف أو شبيه
النجم أو الكويزار  Quasarوهي املنطقة الغازية الساخنة املحيطة مبارشة بثقب أسود هائل
وهي أكرث األجرام نشاطا و ُبعدا عنا ،ولهذا ال يظهر منها سوى النواة التي تظهر «كنجم»
ويتوسطها ثقب أسود.
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مل تتح ّرك «نور» قيد �أمنلة ،ف�سحبها «�أن�س» من ذراعها و�أدخلها و�أغلق
الباب خلفها ب�إحكام� ،سارت خلفه بخطوات مرتددة ،تع ّرف اجلميع على
وجهها ،فقد ر�أوها ع ّدة م ّرات �أمام البيت ،وحول ال�س ّيارة ،وبامل�ست�شفى،
حتّى �أ ّنهم ظنوا �أ ّنها ت�شكو من ع ّلة عقلية �أو نف�سية� .س�ألوها عن ال�ضباب
باخلارج ،وهل «حمزة» هناك؟ لك ّنها مل تنب�س ببنت �شفة ،وظ ّلت ترجتف،
�أ�شفقت «مرام» عليها فخلعت �شالها ال�صويف ود ّثرتها به و�أجل�ستها بجوار
املدف�أة ،كان الكحل الأ�سود قد �صنع هالتني �سوداوين حول عينيها ،فزعت
«مرام» عندما ر�أت ك ّفيها ملطختني بالدماء� ،س�ألتها بانزعاج:

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل
ملن تلك ال ّدماء؟

ل
ن
ش
ر
والتوز عي

�أجه�شت «نور» بالبكاء وظ ّلت تنتحبُ ،ث ّم �شهقت مت� ّألة بعد زوال �أثر
ق�صتها بالتف�صيل ،و�أخربتهم عن « َر ْي ُهقانة»،
ال�صدمة وبد�أت تروي لهم ّ
ّ
ورفيقاتها وما حدث لهنّ  ،وكيف انتقلت �إىل الف ّيوم بتوجيه من « َر ْي ُهقانة»
«ح�سان» اليوم بالتف�صيل ،وما رددته
لتتبع «حمزة» ،وع ّما حدث ببيت ّ
«ح�سان» ي�سري م�سحو ًرا خلفها
« َر ْي ُهقانة» من كتاب «الق ْل َق ِدي�س» وكيف كان ّ
كالكلب ّ
ال�ضال ،وكيف ذبح نف�سه بعد �أن �ألقت « َر ْي ُهقانة» تعويذة عليه،
وكيف ّ
لطخت كفيها بدمائه وهي تكتب طال�سمها بالدماء على الأر�ض
لكي تتم ّكن من اقتحام البيت.
و�أخربتهم �أخ ًريا كيف فزع «حمزة» لر�ؤيتها ،وكيف خرجت « َر ْي ُهقانة»
من ج�سدها وك�أنّ روحها تت�سلل من بني جنبيها ،وكيف طافت تلك
ال�ساحرة بـ «حمزة» وتال�شت معه من �أمام عينيها يف غم�ضة عني ،وكيف
ّ
اهتزّت الأر�ض من حتتها وهي تزحف على مرفقيها نحو عتبة بابهم
لت�ستغيث بهم ،قبل �أن تفقد وعيها �أمام الباب مبا�شرة ،لكي تفيق منذ
قليل جم ّمدة الأطراف وقد �أحاطها ّ
ال�ضباب الأبي�ض بها من ك ّل �صوب،
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ظ ّنت يف البداية �أ ّنها فقدت ب�صرها ،لك ّنها �سمعت �أ�صواتهم فطرقت
الباب.
�أنهت «نور» كلماتها ،فتن ّهد «�أبادول» الذي كان ين�صت برتكيز �شديد
لك ّل حرف تنطق به وكذلك جميع من بالبيت ،حتّى �أ ّنهم مل يقاطعوها وال
م ّرة واحدة طوال فرتة حديثها .قال «خالد» وهو يرنو لـ«�أبادول»:
ال�ساحرة احلمقاء� ،آه لو
الآن نعرف من �أتى بنا �إىل هنا� ،إ ّنها تلك ّ
قتلتك.
تعلم �أنّ ذلك �سيحدث ،و�ست�صلني �إلينا ،لكانت ِ

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل

قال «�أن�س» وقد بد�أ القلق يت�س ّرب �إىل نف�سه:

ل
ن
ش
ر
ح ّدقت «مرام» يف وجهه و�س�ألته بقلق :والتوزي

�أخط�أ «حمزة» عندما �أخرج جمجمتها التي كانت ت�سكنها من حتت
الأر�ض ،و�أخط�أ عندما ذهب �إىل تلك املقربة ا ّلتي د ّلته عليها ،يبدو
�أ ّنها �ست�ستخدمنا كرهائن.
رهائن ملاذا؟
لين ّفذ لها ما ترجوه ،ال ب ّد �أنّ وراءها �شي ًئا!
وما ا ّلذي ترجوه من ولدي؟

ع

قالت «نور» بخفوت:
�إ ّنها تع�شقه.
ران عليهم �صمت ثقيل� ،سالت ال ّدموع من عيني «مرام» ،الآن يعت�صر
قلبها على ابنها م ّرة �أخرى! التفت «كمال» نحو �أبيه و�س�أله وهو ي�ضع يده
على كتفه:
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ماذا �سنفعل يا �أبي؟
رفع «�أبادول» يده ور ّبت على ّ
كف ابنه وقال وهو يح ّدق يف لهب املدف�أة:
نحن يف ابتالء عظيم.

r

ال�سماء
فتح «حمزة» عينيه ب�صعوبة ليفاج�أ بال ّرباب الأبي�ض وهو ميلأ ّ
فوقه ،كان ممددًا على الأر�ض وحتت ر�أ�سه قمي�ص من الكتّان مطوي
كو�سادة له ،وبجواره قربة ماء وكي�س من اجللد خميط بد ّقة فاحت منه
جال�سا وهو يتح�س�س ر�أ�سه ،كان ي�شعر ب�أمل حاد
رائحة الت ّفاح ،اعتدل ً
�أ�سفل عنقه ،م�سح وجهه بك ّفيه وتنحنح ف�إذا بذاك ّ
ال�شاب يقرتب من
تبي مالحمه ،لكنّ
بعيد بقامته املديدة ،مل يتم ّكن «حمزة» يف البداية من ّ
ال�شاب �أ�سرع ً
ّ
مقبل عليه وناوله قربة املاء ،الح �شبح ابت�سامة على �شفتيه
وهو يقول:

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل
�أنا «طارق» ،و�أنت؟

ل
ن
ش
ر
والتوز عي

ر�شف «حمزة» ر�شفة ماء و�أجابه:
«حمزة».
�أنت حمارب� ،ألي�س كذلك؟
ال�سابقة ململكة
�شعر «حمزة» باالرتباك ،كان ُمار ًبا يف زيارته ّ
البالغة� ،أ ّما اليوم! فهو ال يدري هل هو ُمارب� ،أم زائر� ،أم ماذا؟ تل ّفت
يف ارتباك وقال:
�أُريد مر�آة� ..أُريد مر�آة يف احلال.
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اهد�أ يا �صاح ،ما بك؟
ر�أى «حمزة» ُبحرية قريبة ،فرك�ض نحوها لع ّل ماء البحرية القريبة
يقوم با َمله ّمة ،كان «حمزة» ال يف ّكر �سوى يف ر�ؤية وجهه على �صفحة املاء،
اقرتب من املاء ال ّرائق وانحنى يت�أ ّمل انعكا�س �صورة وجهه على �صفحته،
�أراد �أن يطمئن نف�سه �أ ّنه مل يح ّل يف �شخ�صية �أخرى ومبالمح �أخرى ،كما
حدث لأخيه «خالد» من قبل ،ن�سي �أ ّنه لو كان قد ح ّل يف �شخ�ص ّية �أخرى
كان �سيتح ّدث بل�سانها وا�سمها� ،أخذ يتح�س�س جلد وجهه بتوتّر ،كان يتيه
يف دهاليز حريته عندما داهمه «طارق» ب�س�ؤاله:

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
ب كان م�ضطر ًبا للغاية� ،أردف «طارق»
يبت�سم ،لك ّنه
حاول «حمزة» �أن
ل
ل
ن
ش
وهو يه ّز كتفيه:
ر
و
ا
ل
ت
على العموم �شعرك ال ّناعم يف حالة جيدة ،و�أنا �وأحقدزيع
عليك
هل عرثت على �أنفك؟

بال ّت�أكيد.

رفع «طارق» حاجبيه وهو مي�سح على �شعر ر�أ�سه اخل�شن ،فابت�سم
«حمزة» ،وهد�أ ً
�شاب خفيف الظ ّل� .س�أله «طارق» باهتمام:
قليل ،يبدو �أ ّنه ٌ
ق�صة تلك الأطياف ا ّلتي كانت ُت ّلق يف املكان؟
�أين كتابك؟ وما ّ
هل ر�أيتهم وهم يحيطون بها؟
من؟
«املجاهيم»! تلك ع�شرية من اجلنّ  ،لقد �أحاطوا بها وك�أ ّنهم
يت�ص ّيدونها� ،أال تعرفهم؟
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أتبي تفا�صيلها فقد
ر�أيت �أطيا ًفا تلوح وتدور وترتفع يف الهواء ،مل � ّ
ُكنت فوق اجلبل ،ور�أيتك بال ّناظور.
قال «حمزة» وهو يه ّز ر�أ�سه:
« َر ْي ُهقانة».
ماذا؟
ذاك الطيف ا ّلذي ر�أيته يدور حويل ُي�س ّمى « َر ْي ُهقانة» ،وهي�ساحرة من �ساحرات «ماذريون» ،وهي من �أح�ضرتني �إىل هنا.
�ساحرة! هنا على �أر�ض «ال َك َن ْه َور»!

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
ّ
ا�سملنكتابك� ،أعلم �أنك ُمارب ،فتلك
لي�س قبل �أن تخربين عن
ب
ل
ش
ال�ساعة وهذا احلذاء وهذه املالب�س منرعاملنا.
ّ
و
ا
ل
ت
و
زيع
قال «حمزة» باندها�ش:
وما هو «ال َك َن ْه َور» هذا؟ �أخربين عنه.

عاملنا!

�أ�شار«طارق» �إىل �صدره ً
قائل:
�أنا ُمارب.
�سرت الطم�أنينة يف �أو�صال «حمزة» ،تناول «طارق» غ�ص ًنا خ�شب ًيا
رفي ًعا ونق�ش على ال ّرمال رم ًزا غري ًبا ،ورفع ر�أ�سه نحو «حمزة» ،مت ّعن
«حمزة» يف الكتابة املنقو�شة �أمام عينيه ،كانت لغة غريبة ال يعرف كنهها
متعج ًبا:
ف�س�أله ّ
ما هذا؟
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«�س ُّمو�س».
وماذا تعني؟
خم�سة� ،أنا املحارب اخلام�س يف عائلتي.
وما هذه احلروف الغريبة؟
هذه الـ«تيفيناغ»� ،أنا من الأمازيغ يا «حمزة».
قال «حمزة» بحما�س:

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
«اجلزائر».
نعم� ،أنا من
ب
ل
ل
ن
شر
ال�صحراء!
 ُماربو ّ

�أ�شرق وجه «طارق» بابت�سامة وا�سعة وقال:
عاد «حمزة» ي�س�أله بف�ضول:
ما عنوان كتابك؟

والتوز عي

�أخرج «طارق» كتابه من حقيبته و�أ�شار لعنوانه املكتوب باللغة
الأمازيغية ً
قائل:
« ُك ِوي ُكول».
« ُك ِوي ُكول»! �ألي�ست تلك املدينة الأثرية القدمية ا ّلتي �ش ّيدها
ال ّرومان؟
بلى.
ولكن ماذا تعني بالأمازيغية؟
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يف احلقيقة هي لي�ست كلمة �أمازيغية ،لك ّنها مكتوبة باللغة
الأمازيغية كما ترى ،وعلى العموم نحن يف اجلزائر نطلق عليها
«جميلة» وهي ً
فعل مدينة جميلة.
ق�صة �أر�ض «ال َك َن ْه َور» هنا؟
ح�س ًنا ،وما ّ
ابت�سم «طارق» بلطف ،وو�ضع يده على كتف «حمزة» ومنحه نظرة
واثقة بعثت يف نف�سه الطم�أنينة ،وقال له:
توقف عن توجيه الأ�سئلة يل و�أخربين عنْ نف�سك �أ ّو ًل يا �صديقي،
ال�صقر ا ّلذي كان يحملك؟
هل �أ�ضعت كتابك؟ و�أين ّ

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل

ل
ن
ش
ر
والتوز عي

�أغم�ض «حمزة» عينيه لربهة ،و ّد �أن ي�ستعيد رباطة ج�أ�شه وتركيزه
ُث ّم قال:
 ُكنت ُمار ًبا� ،أ ّما الآن ف�أنا..
�أنت ماذا؟

ح ّدق «حمزة» يف عيني «طارق» ،وقال وهو يتح�س�س الو�شم بني
حاجبيه ،وا ّلذي كان ي�ؤمله ب�ش ّدة:
�س�أخربك بالتف�صيل.
جل�سا م ًعا بجوار ال ُبحرية ،وفوق ر�ؤو�سهما الغيوم البي�ضاء تتح ّرك
ال�سماء بينما بد�أ «حمزة» يحكي
ببطء ،وك�أ ّنها ُكرات ل�ؤل�ؤية تتدحرج يف ّ
عن رحلته على �أر�ض مملكة البالغة لهذا املُحارب ا ّلذي التقى به للت ّو على
�أر�ض «ال َك َن ْه َور».

r
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«الماو»

كان «�أبادول» يطوف بالبيت ،وك�أ ّنه قد ن�شط من عقال ،تال�شت معامل
املر�ض وبد�أت ال ّدماء جتري يف عروقه ،بد�أ يتن ّقل بني ال ُغرف ،و�أ�شار
لـ«خالد» ليتبعه ،جمع �صناديق �صغرية ،وبع�ض الأ�سلحة ،وخناجر خمتلفة
أكيا�سا كان قد خ ّب�أها منذ �سنوات بالبيت ،و�ضع
الأ�شكال ،وبوق
نحا�سي! و� ً
ّ
تلك الأ�شياء �أمامهم على ّ
الطاولة وح ّذرهم من مل�سها حتّى ُيخربهم عنها،
�سحب خنجره وح ّركه يف الهواء ،مل تنفرج فجوة تتالعب �أمام عينيه! كرر
الأمر ،مل يحدث �شيء!

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل

ل
ن
ش
ر
والتوزي

اقرتب «�أن�س» وحاول �أن يفعلها كما فعلها من قبل ،ردد �أ�سماء جميع
الأماكن ا ّلتي رحل �إليها من خالل الفجوات ،مل يفلح «�أن�س» ومل ينجح،
�أقبل «كمال» يحاول بعدهما ،كرروا الأمر مع باقي الأدوات وبدا لهم �أ ّنها
ال�سيوف ،البوق ،حتّى تلك «الكري�ستاالت»
جميعها قد فقدت ميزاتهاّ ،
امل�ضيئة ا ّلتي كان «�أن�س» ي�ستخدمها يف املمر حتت ال ّنهر الأخ�ضر مل
تتوهج و ُت�ش ّع �ضو ًءا عندما فركها بك ّفيه� .أحاطت بهم هالة من الي�أ�س
ّ
ّ
ال�شديد ،التفتت ال�س ّيدة «دولت» البنها «�أن�س» وقالت:
ماذا �سنفعل؟ هل نغلق الأبواب وال ّنوافذ بامل�سامري؟

ع

لن مينع هذا من دخول...
دخول ماذا؟
تعرفني يا �أُ ّمي �أ ّننا هنا قد التقينا بطوائف خمتلفة من اجلنّ ،
«املجاهيم» مثال!
�صاح «�سليمان» بانفعال:
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�أو �ساحرات «ماذريون» و«ال ّدوا�سر» يا ج ّدتي.
�أغم�ضت ال�س ّيدة «دولت» عينيها وبد�أت تتمتم ب�آيات القر�آن ،قام
ال�صغريان يبحثان عن ّ
القطة يف �أرجاء املنزل ،هم�ست «مرام» يف قلق:
ّ
�أخ�شى على «حمزة» من « َر ْي ُهقانة» ،ال بد �أ ّنها الآن ت�سيطر عليه
وتتم ّلك ج�سده كما فعلت بـ«نور».
التفتوا جمي ًعا جتاه «نور» ا ّلتي كانت تقبع بجوار املدف�أة وهي �ساكنة
كخيال امل�آتة ،قال «�أبادول» ليطمئن «مرام»:
لن تتم ّكن « َر ْي ُهقانة» من تخلل ج�سد «حمزة» ولن ُت�سيطر عليه،
فاملُحارب عندما يعود ململكة البالغة للم ّرة ال ّثانية ال يتم ّكن � ّأي
كيان �أثريي من احتالله ،وك�أ ّنه اكت�سب مناعة ،قد حتمله وتنقله
من مكان لآخر� ،أو ت�ضربه وت�ؤمله ،لك ّنها لن ت�ستحوذ على ج�سده
وعقله.

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل
وكيف عرفت هذا يا ج ّدي؟

ل
ن
ش
ر
والتوز عي

�أ�شاح بعينيه بعيدً ا وقال وقد بدت عالمات القلق على وجهه:
لأنني ُزرت اململكة م ّرة �أخرى بعد رحلتي الأوىل.
فغر «كمال» فاه و�س�أله باندها�ش:

متى حدث هذا يا �أبي؟
�أجابه بتح ّفظ:
عندما ُكنت يف العا�شرة من ُعمرك يا «كمال» ،مل �أنقطع عن
دوما يزورين يف
ال�سنوات املا�ضية ،وكان «الرمادي» ً
اململكة خالل ّ
79

ر�ؤى كثرية ،وك ّنا نتحاور ك�صديقني خالل ال ّر�ؤى ،حوا ًرا حقيق ًيا
وك�أننا جنل�س وجها لوجه.
ولكن...
قاطعه «�أبادول» وقال بحزم �شديد:
ا�سمعوين �أ ّو ًل ،فقد ُنفاج�أ ب� ّأي حدث طارئ الآن ،ال ب ّد �أن نتفق على
خطة ما ،ونك ّون ً
ّ
رابطا بيننا ،فقد نخرج من البيت في�صري بع�ضنا
زائرين� ،أو �أ�سرى.

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل
�أ�سرى!

ل
ن
ش
ر
والتوزي

و�سم هنا على يد ع�شائر اجلنّ  ،ي�صري ِمل ًكا ملن قام
نعم ،من ُي َ
يتم مه ّمته
بو�سمه ،ولن يتم ّكن �أحد من ر�ؤيته � ّإل ُمارب جديد مل ّ
وحوا�سه
خا�صة ،ميزات تتع ّلق بج�سده
بعد ،لأ ّنه �سيكون ذا ميزات ّ
ّ
اخلم�سة ،ولي�س بالأدوات ،وتلك ا َمليزات ُتفقد بعد �إمتام امله ّمة،
كما فقدت َ«مرام» ميزة قراءة الأفكار بعد �أداء مه ّمتها و�أكملت
رحلتها مع «�أن�س» بدون تلك امليزة ،ولي�س بيننا حماربون جدد ،فلم
يقم كتاب عتيق با�ستدعاء من تب ّقى من العائلة.

ع

�س�أله «�أن�س» وعيناه جتو�سان يف قلق:
وما العمل؟ جميع �أدواتنا ال تعمل!
قال «�أبادول» بثقة:
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�س ُينقذنا اهلل كما يفعل يف ك ّل م ّرة.
ونعم باهلل .ولكن ِ َل ْمل يقع �أحدنا يف �أ�سرهم بتلك الو�سوم ا ّلتي
ت�صفها؟ مل ي�سمنا «ال ّدوا�سر» وال «املجاهيم» خالل رحالتنا!

الو�سم يق ّدم بت�ضحية ،الكيان ا ّلذي يقوم بو�سم �أحدهم يقتطع
جز ًءا من تكوينه ليتم ّكن من حوز على الأ�سري ،وهذا م�ؤمل ،ال ب ّد
�أن يتع ّلق به ب�شكل عميق �أو ُيح ّبه ويع�شقه.
و�أردف «�أبادول» بقلق:
وللأ�سف ،جميع �أحفادي هنا مطمع لع�شائر اجلنّ .
قالت «مرام» وعيناها �شاخ�صتان:

ع
ص
ري
ا
ل
�س�أله «خالد»:
ك
ت
ب
ل

و« َر ْي ُهقانة» تع�شق «حمزة».
لهذا ال ب ّد �أن ُن�سرع بالبحث عنه.

ل
ن
ش
ر
والتوز عي

وكيف ن�أخذ بالأ�سباب ونتفادى الوقوع يف الأ�سر؟
ال�شديد ،والي�أ�س ال�شديد ،والغ�ضب ّ
اخلوف ّ
ال�شديد ،كل هذا
يجعلك فري�سة لأي كيان من الكيانات ا ّلتي جتول يف بقاع و�أجواء
مملكة البالغة ،قد يغ�ضب «حمزة» �أو يي�أ�س فتتم ّكن من و�سمه،
حت ّلوا باليقني ،وثقوا باهلل.

ران عليهم �صمت ثقيل ،قالت «نور» ب�صوت وا ٍه ك�سرت به ال�صمت
ال�سائد يف الغرفة:
ّ
لهذا ُكنت فري�سة لها ،منذ وفاة �أهلي واخلوف ال يبارح �صدري،
والدي وك�أ ّنهما
لقد يئ�ست من احلياة ،حتّى �أنني غ�ضبت من
ّ
اختارا املوت ب�إرادتهما!
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بدت «نور» يف حالة مزرية ،اقرتبت منها ال�س ّيدة «دولت» وو�ضعت
منديلها يف كوب املاء ا ّلذي كان ال يزال بني ك ّفي «نور» ،وبد�أت مت�سح
الكحل والدموع عن عينيها ووجهها باملنديل املبلل باملاء وقالت يف حنان
بليغ:
عليك يا �صغريتي.
ال ب�أ�س ِ
انتبهوا جمي ًعا �أنّ هناك عب ًئا ً
ثقيل يجثم على �صدر تلك الفتاة ،كان
احلزن يقتات عليها ،وهي وحيدة ،ومنك�سرة بينهم ،كما �أ ّنها مل ت�سمع
من قبل عن «مملكة البالغة» ا ّلتي انتقلت �إليها فج�أة مع حفنة من
الغرباء عنها ،اقرتبت «�سارة» منها وجل�ست بجوارها ،و�أم�سكت بيدها
ُتر ّبت عليها .انتهت ال�س ّيدة «دولت» من تنظيف وجه «نور» ،بدت الآن
مالحمها وعيناها الربيئتان ،م�سحت بك ّفها على ر�أ�سها ،وطلبت من
اخلا�صة بها ،فقد زحفت
«�سارة» �أن تعريها ثيا ًبا �أخرى نظيفة من ثيابها
ّ
«نور» بثيابها نحو باب البيت ّ
«ح�سان» ،ان�صرفت
فتلطخت بالوحل وبدماء ّ
الفتاتان ،وبقوا جمي ًعا يف الغرفة ونريان املدف�أة تطقطق �أمام �أعينهم،
والكثري من الأ�سئلة بقيت مع ّلقة فوق ر�ؤو�سهم ،ماذا �سيفعلون؟

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل

ل
ن
ش
ر
والتوزي

ع

تناهى �إىل م�سامعهم ه�سي�س ي�صدر من حتت الأر�ض ،ا�ستيقظت
حوا�سهم فج�أة ووقفوا يح ّدقون يف الأر�ض ،ظهرت ّ
ال�سوداء
القطة ّ
ك ّل ّ
�أمامهم ،وك�أنّ الأر�ض قد ان�ش ّقت ولفظتها!
متعج ًبا ب�صوت مرتفع:
فور �أن ر�آها «�أبادول» انتف�ض و�صاح ّ
 ّ
قط «املاو»!
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القط ،فطاملا �ش ّدت هذه ّ
حت ّلقوا حول ّ
القطة انتباه «�أبادول» بتلك
الطريقة ،فوراءها �س ّر غام�ض ،كانوا جمي ًعا قد ظ ّنوا �أ ّنها خرجت من
البيت مع «حمزة».
دخا ّ
ث ّبتوا �أعينهم عليها ،كان لون �شعرها ال ّناعم �أ�سود ّ
ين وكثيف،
تلمع �أطرافه كلمعان ّ
الف�ضة على الذقن واجلزء العلوي من منطقة احللق
وحول الأنف ،وهناك عالمات بلون رمادي قامت على ر�أ�سها ت�شبه حرف
« »Mباللغة الإجنليزية ،الفروة التحتية كانت �شديدة ال�سواد ،والأنف
يبدو كقطعة من الفحم الأ�سود على غري عادة القطط! ح ّركت �شاربها
وهي تنظر �إىل «�أبادول»ُ ،ث ّم خم�شت الأر�ض مبخالبها ،انحنى «�أبادول»
وبد�أ مي�سح على ظهرها ،و�س�ألهم ب�صوت هادئ:
متى ظهرت تلك ّ
القطة بالبيت؟ ومنذ متى وهي تعي�ش هنا؟

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل
قال «خالد»:

ل
ن
ش
ر
والتوز عي

نف�س الليلة ا ّلتي رحلتُ فيها �أنا و�أخي �إىل مملكة البالغة ،وغرقت
�أنت يا ج ّدي يف غيبوبتك..
�أ�ضافت «مرام»:
كانت تالزم احلديقة ،و�سمحنا لها بالبقاء يف البيت بعد ذلك،
�إ ّنها ّ
قطة نظيفة وذك ّية جدً ا.
موج ًها كالمه �إىل ّ
القطة:
ه ّز «�أبادول» ر�أ�سه ُث ّم قال ّ
لك الأمان.
 ِ
انتف�ضت ّ
القطة ،وق ّو�ست جذعها ،ورفعت ذيلها ،و�أ�صدرت �صوتًا
غري ًبا يختلف عن املواء قبل �أن تظهر خلفها فج�أة �شا ّبة ثالثين ّية مم�شوقة
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ال�سمراء لتح ّدق يف وجوههم ،وعيناها
القوام ،تقف بثبات بب�شرتها ّ
اخل�ضراوان ت�سبحان يف بيا�ض �شاهق كزم ّردتني المعتني ،كان ردا�ؤها
ذهبي ّ
حريري
يتدل من حتته �شال
بلون الهندباء ،وعلى ر�أ�سها تاج
ّ
ّ
خوخي اللون تربز منه خ�صالت �شعرها الأ�سود واملج ّعد ،تراجع اجلميع
خطوة للخلف.
قطتها واحت�ضنتها وك�أ ّنها مل ترها منذ زمن ،وظ ّلت ّ
حملت ّ
القطة
تتم�سح بوجهها ب�شكل غريب� ،سحب «خالد» اخلنجر احللزو ّ
ين ا ّلذي كان
ّ
�شقيقه «حمزة» ي�ستخدمه يف معاركه مع «ال ّدوا�سر» و«�ساحرات ماذريون»
ووجهه نحوها ،ن�سي لوهل ٍة �أنّ �أ�سلحتهم قد فقدت قيمتها و�صار ال �أثر لها،
قالت ّ
بحة لطيفة:
ال�شا ّبة ب�صوت ت�شوبه ّ

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
أمان.
ال�سالم على من �أعطانا ال
ب
 ّ
ل
ل
ن
شر و
�أبعد «�أبادول» يد «خالد» من �أمامها وقال:

التوزيع

أنت؟
ال�سالم ،من � ِ
 ِ
وعليك ّ
الأمرية َ
«�شفق» يا �س ّيد «�أبادول».
«�س ْر َمد»؟
� ِ
أنت من بنات َ
نعم.
�س�أل «خالد» بتح ّفز:
«�سرمد» يا ج ّدي؟
ومن َ
من �سالطني اجلنّ الط ّيار ،وهي ع�شرية من اجلنّ ت�سكن الهواء.
�أكملت َ
«�شفق» قائلة:
ن�سكن هواء «ال َك َن ْه َور» فقط ،فقد ُحب�سنا يف نطاق �أر�ض «ال َك َن ْه َور».
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كيف هذا؟
منذ عهد بعيد يا �س ّيد «�أبادول» ،لي�س لنا اخلروج من هنا ،منذ
ال�صراع
ا�شتعال احلرب بني «ال ّدوا�سر» و«املجاهيم» ،اعتزل �أبي ّ
بينهما ،وانتقلت ع�شريتنا �إىل هناُ ،ث ّم ُمنعنا.
من منعكم؟
حب�سنا حاب�س! لقد كان هروب ّ
قطتي لعاملكم مفاج�أة يلُ ،كنت
دوما ،ولكنني عندما ر�أيت «ال ّدوا�سر» وهم
�أ�سيء الظنّ ب�أبي ً
يقتلون ِ«م�سكة»� ،أدركت �أ ّنه �صادق
قال «�أبادول» وهو ي�ش ّبك �أ�صابعه:
�أُريد منك �إي�صال ر�سالة لـ«املجاهيم».

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
ب
ولو ّ
ل
تخطى �أحدنا حاجز «ال َك َن ْه َور»
إليهم،
من املُ�ستحيل �أن �أ�صل �
ل
ن
ش
ر
اجلنّ يتط ّفلون
ع�شائر
فباقي
�سيموت ،لك ّنهم قد ي�صلون �إلينا هُ نا،
و
ا
ل
ت
و
على م�ساكننا �أحيا ًنا كما فعلت « َر ْي ُهقانة» .زيع

م�سحت «�شفق» على ر�أ�س ّ
ال�سوداء ،واقرتبت من «مرام» ووقفت
قطتها ّ
قبالتها وابت�سمت ف�أماطت اللثام عن �أ�سنانها الل�ؤل�ؤ ّية وقالت:
 ُ�شك ًرا حلن ّو ِك على ّ
رفقت بها ال�س ّيدة
قطتيُ ،ك ِ
نت رفيقة بها كما ْ
ِ«م�سكة» من قبل ،التقمها مم ّر «�أمانو�س» منذ �سنوات ،بكيتُها
كث ًرياُ ،كنت �صغرية وقت اختفائها ،م�ضى وقت طويل على فراقنا،
دوما معكم و�أتوا�صل مع ّ
قطتي� ،أ�سمع ما ت�سمعه ،و�أرى ما
كنت ً
التقت ّ
قطتي بـ«نور» وهي ُتطارد «حمزة» ،عرفتُ �أنّ
تراه ،وعندما ْ
«ر ْي ُهقانة» ت�سكنها ،وكانت ّ
قطتي لها باملر�صاد ،لقد كانت قطتي
احلبيبة حتر�س البيت و«حمزة» طوال الوقت.
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�أتعرفني « َر ْي ُهقانة»؟
ال�صغر،
نعم �أعرف تلك اللعوب اخلبيثة ،بيننا معارك كثرية منذ ّ
حاولت قتلكم جمي ًعا.
اليوم
ْ
فغر اجلميع �أفواههم و�س�ألها «كمال»:
كيف هذا؟
ال�سماء وتبتلع ك ّل
 ْ
قذفت بيتكم جتاه فجوة املوت ا ّلتي تتالعب يف ّ
ما يقرتب منها ،قذفته نحو جوفها املعتم لتق�ضي عليكم للأبد،
«�سرمد» ،و�أطحنا بالبيت بعيدً ا،
فا�ستقبلتُكم على حا ّفتها مع �أبناء َ
فا�ستق ّر �إىل �أر�ض «ال َك َن ْه َور» ،هنا �أنتم يف �أمان� ،أ�ستطيع �إعادتكم
الآن �إىل ِدياركم �ساملني ،ف�أنا مدينة لكم ،فقد رعيتم ّ
قطتي ،وهي
جزء م ّنيُ ،كنت �أ�شعر بك ّل تربيتة على ر�أ�سها� ،شعرتُ بحنانُ
«مرام» عليها ،وبعناية «فرح» بطعامها ،وبرفق «حمزة» بها رغم
غ�ضبه من تتبعها له طوال الوقت ،وا�ستئنا�س «خالد» بجلو�سها
بجواره وهو يقر�أ.
مادي مما �أربكهم جمي ًعا،
كانت «�شفق» تبدو �أمامهم وك�أ ّنها ج�سد ّ
و ّدوا لو مل�سوها ليت�أ ّكدوا �أ ّنها موجودة وحت ّدثهم بالفعل� ،أط ّلت «�سارة» مع
«نور» بعد �أن ب ّدلت الأخرية مالب�سها ،وعادت ترتدي احلجاب كما كانت
متاما! هم�ست لهما «فرح» مبا قالته «�شفق» ،قال
تغيت هيئتها ً
�ساب ًقاّ ،
مو�ضحا للجميع:
«�أبادول»
ً
«املاو» هو ا�سم ّ
القط باللغة الفرعونية القدمية ،ولذلك ُيطلق
ق�صتها على جدران املعابد
على تلك ال�ساللة نف�س اال�سمُ ،نق�شت ّ

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل

ل
ن
ش
ر
والتوزي
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ع

«�سرمد»
الفرعونية القدمية ،ويف مملكة البالغة «املاو» ُترافق �أبناء َ
ومتنحهم مهارات خارقة.
ل ّوحت َ
«�شفق» ب�أ�صبعها يف الهواء وقالت بجد ّية:
ال ب ّد �أن تخرجوا من البيت ملُ�ساعدة «حمزة» بطريقة ما ،فهو يف
�أر�ض «ال َك َن ْه َور» هناُ ،كنت �أرى « َر ْي ُهقانة» وهي حتمله.
قالت «مرام» بانفعال:

ع
ص
ري
ا
ل
ماذا تعنني؟
ك
ت
بل

خذيني �إليه� ،أو �أح�ضريه �إلينا يا َ
«�شفق».
ما ُعدت �أراه ،لقد اختفى عن �أعني اجلنّ .

ل
ن
ش
ر
�شعرت «مرام» بقلبها يهوي ومادت الأر�ض حتتوالتو
قدميها،ز عي
أ�سندها
�
مل يعد ح ًّرا ،لقد و�سمته « َر ْي ُهقانة» ،و�صار �أ�س ًريا لها.

«�أن�س» و�أجل�سها على الأريكة ،بينما اقرتب «خالد» من «�شفق» و�س�ألها:
وكيف �سرناه؟ وكيف �سنحرره؟ وكيف...
قاطعه «�أبادول» ً
قائل:

لن يراه � ّإل حمارب جديد كما �أخربتكم ،و�أرجو �أن نلتقي مبحارب
جديد مل ُي ّتم مه ّمته بعد لري�شدنا �إىل مكانه.
قالت َ
«�شفق»:
عندما تناهى �إىل �سمع « َر ْي ُهقانة» �صوت الق ّنا�صنيَ ،و�س َمته يف
فحجب عن �أعينناُ ،ث ّم ط ّوقها القنا�صون و�ألقوا القب�ض
احلالُ ،
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عليها� ،ستحاكم بال ّت�أكيد فقد قتلت خم�سة من �ساحرات «ماذريون»
ال�سجن كما تفعل ك ّل م ّرة،
و�أغ�ضبت �آباءهم ،لك ّنها �ستف ّر من ّ
وتعود �إليه ،فهي �س ّفاحة م�شهورة ،واخلوف من �أن ُتخرجه من
�أر�ض «ال َك َن ْه َور».
�سالت ال ّدموع من عيني «مرام» ،الآن ابنها �أ�سري ل�ساحرة من �ساحرات
«ماذريون» ،و�صار خف ًّياَ ،يرى وال ُيرى ،ي�سمع ال ّنا�س وال ي�سمعونه ،يا له
من �سجن م�ؤمل .قالت «�شفق» ّ
ال�سوداء تدور حولها:
وقطتها ّ
هل ترغبون يف �إعادة بيتكم الآن �إىل عاملكم؟ �أ�ستطيع ذلك.
قالت «مرام» بت�صميم:

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
«حمزة».
ولدي
لن �أعود بدون
ب
ل
ل
ن
شر

والتوز عي

اجتمعوا على كلمة واحدة ،لن نعود بدون «حمزة»� ،س ُن�ساعده و�إن مل
نره� ،سنعرث على ُمارب جديد �أو �سننتظر و�صوله ،و�سنبحث عنه يف كل
بقعة من بقاع �أر�ض «ال َك َن ْه َور».
َ
معاطف
قرروا اخلروج يف احلال ،تزودوا مبا يحتاجونه وارتدوا
تقيهم الربد ،وحملوا الأ�سلحة والأدوات ا ّلتي جمعها «�أبادول» لع ّلها ت�سرتد
ميزاتها ،قبل اخلروج �أخربتهم «�شفق» �أن يختاروا �أحدً ا منهم ليبقى
متعج ًبا:
بالبيت ،حتّى ال يتح ّول �إىل خرافة! �س�ألها «�أن�س» ّ
خرافة! كيف؟
�ش ّبكت �أ�صابعها وقالت �شارحة لهم:
-هذا ديدن �أر�ض «ال َك َن ْه َور» ،كل مدينة وك ّل ق�صر ،وك ّل قلعة
يهجرها �أهلها تتح ّول �إىل خرافة� ،أطالل مهجورة ،ومقربة فور
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�أن يغادرها �آخر �سكانها ،وتنتهي احلياة فيها ،ولهذا ال ب ّد �أن يبقى
�أحدكم هنا ،حتّى تتم ّكنوا من العودة لدياركم �ساملني.
ران عليهم �صمت ثقيل ،من �سيبقى؟ وكيف �سيتم ّكنون من تركه
خلفهم؟ وهل حان وقت توزيع الأدوار واالنق�سام لأداء مه ّمتهم ،تبادلوا
ال�صمت
ال ّنظرات يف قلق وتوتّر ،و�أخ ًريا قال «راغب» وا ّلذي كان يلتزم ّ
طوال الوقت:
�س�أبقى بالبيت.

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بأنا اللل�نأخ�شى املوت ،وال �أخ�شى الوحدة،
�س�أبقى هنا يا �س ّيدي� ،
ش
ر
و
ا
وفاة زوجتي،
قبل
ع�شت معك الكثري من الأهوال خالل حياتي
ل
ت
و
ز
ي
وبعد وفاتها .تركتني وحيدً ا وغبت ع ّني بطرق غام�ضة وملع ّ
يرف
قال «�أبادول» بت�أ ّثر:

كيف هذا يا «راغب» ،لن �أتركك هنا وحدك.

وعدت يف ك ّل م ّرة �ساملًا و�ستعودون
يل جفن ،وانتظرتك حتّى تعودُ ،
لدي يقني �أنّ اهلل �سينجينا
جمي ًعا �ساملني مع «حمزة» ب�إذن اهللّ .
جمي ًعا.

حميمي دافئ وهم يتح ّلقون حول «راغب»� ،س�ألته
ران عليهم �صمت
ّ
«�شفق» وهي ترنو �إليه بعينيها اخل�ضراوين:
هل تزعجك القطط يا �س ّيد «راغب»؟
ال ..ف�أنا �أُح ّبها.
�أعرف هذا عنكُ ،كنت حتنو على «املاو» �أنت الآخر.
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�أردفت بعد �أن منحته ابت�سامة لطيفة:
�س�أترك لك رفقة ت�ؤن�سك.ُث ّم فرقعت ب�أ�صابعها فظهرت جمموعة من القطط من �أركان البيت،
بد�أت متوء وتتن ّقل من مكان لآخر ،قالت َ
«�شفق» وهي ت�ستدير متوجهة
نحو الباب وهم يتبعونها:
لن تتمك ّنوا من الر�ؤية يف البدايات فقط� ،سينق�شع ال�ضباب �شي ًئا
ف�شي ًئا فور ابتعادنا عن البيت.

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل

خرجوا جمي ًعا خلفها ،و�أو�صد «راغب» الأبواب وال ّنوافذ ،وجل�س على
كر�سي «�أبادول» الهزّاز بجوار املدف�أة ،اقرتبت القطط منه َوت ّلقت حوله،
ّ
ردحا من
ال�صويف على �صدره ،وجل�س يح ّدق يف لهب املدف�أة ً
رفع الغطاء ّ
الزّمنُ ،ث ّم حمل م�صحفه ،وبد�أ يتلو �آيات القر�آن يف �سكينة.

r

ل
ن
ش
ر
والتوزي

ع

�أنهى «حمزة» �سرد مغامرته على �أر�ض مملكة البالغة ،وكان «طارق»
ُين�صت �إليه برتكيز �شديد ،بد�أ الليل يرخي جلبابه القامت على املكان،
ي�ضج بالأ�سئلة.
وكان ر�أ�س «حمزة» ّ
�أخرج «طارق» حج ًرا كر ًميا وفركه بيديه فبد�أ ُي�ش ّع �ضو ًءا حان ًيا فتذ ّكر
«حمزة» ما رواه له والده عن تلك «الكري�ستاالت» امل�ضيئة ا ّلتي كانت تنري
له الطريق يف هذا املمر حتت ال ّنهر الأخ�ضر ،وا ّلتي �أم ّده «�أبادول» بها قبل
�أن يرحل مع «ال ّرمادي».
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�سارا م ًعا ُث ّم دلفا �إىل كهف كان «طارق» قد عرث عليه قبل �أن يرى
«حمزة» حني كانت «ريهقانة» تطوف حوله� .أ�سند «طارق» ظهره على
جدار الكهف وم ّد قدميه ،ورنا �إىل وجه «حمزة» ً
قائل:
متاما ،ال ب ّد �أ ّنكما �شديدا
من اجلميل �أن يكون لك �شقيق ُي�شبهك ً
التع ّلق ببع�ضكما.
ابت�سم «حمزة» مواف ًقا لكالمهُ ،ث ّم �س�أله:
هل لك �أ�شقاء يا «طارق»؟

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل
�شقيق واحد.

ل
�صمت «طارق» هنيهة وقال:
ن
ش
ر
مملكة البالغة مملكة عظيمة ،وهنا تدور وال
أحداث،
الكثريتومن ازلعي
 هل التقيت بـ«املغاتري»؟

ويزورها الكثري من املحاربني ،من بالد خمتلفة وبلغات خمتلفة،
نحن نتعامل مع التّاريخ والكتب ب�شكل خمتلف.

كيف هذا وكالنا ُمارب ا�ستدعاه كتابه لي�سرتد كلماته؟
ّ
غ�ضن «طارق» حاجبيه وقال:
 �أنت التقيت بـ«املغاتري» ،وبـ«احلوراء» ،وبـ«الزّاجل الأزرق» كما
�أخربتني� ،أ ّما �أنا وكذا ج ّدي و�أبي فالتقينا بـ«الطوارق» ،وبامللك
«�أغيال�س»((( وزوجته امللكة «تيوال»((( ،رموز عائلتك باللغة ال ّنوبية،
أمازيغي لل ّذكور مبعنى شبل األسد.
(((أغيالس :اسم
ّ
أمازيغي لإلناث مبعنى املحبوبة.
(((تيوال :اسم
ّ
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نوبي قدمي
وهذا الرتباط الكتب ا ّلتي ت�ستدعي �أفراد عائلتك ب�أمري ّ
وكتاباته� .أ ّما نحن فكتبنا ترتبط بزعيم �أمازيغي قدمي.
الآن فهمتك ،ولكن هل التقيت بح ّرا�س املكتبة ال ُعظمى؟
بال ّت�أكيد.
ح�س ًنا ،وماذا �أخربك احل ّرا�س عن كتابك؟
مل يخربوين ب�شيء البتّة� ،أخربوين فقط �أن �أحذر ،و�أنّ مه ّمتي
كمه ّمة �أفراد عائلتي يف �أر�ض جبلية ،و�أنّ مدينة « ُك ِوي ُكول» هنا
خا�صة ،وبد�أت
بجوار �سل�سلة جبال «اخلرافة» ،فت�س ّلمت خريطة ّ
رحلتي .وعندما و�صلت هنا ،ظننت يف البداية �أنني �ضللت ،فح�سب
اخلريطة تقع « ُك ِوي ُكول» حيث و�صلت ،لكنني مل �أجد � ّأي �أثر لها!
ال ب ّد �أ ّنك �ضللت الطريق بالفعل.

ع
ص
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ع
م�ستحيل ..رافقني �صقري ،وطاف فوق املكان ع ّدة م ّرات ،لقد
اختفت « ُك ِوي ُكول» من مكانها وك�أ ّنها تال�شت ّ
وتبخرت يف الهواء!

كيف هذا؟
أدري..ربا ابتلعتها الأر�ض!
ال �
ّ
ال�صقر؟
و�أين ّ
عاد ل ُيطلع ح ّرا�س املكتبة العظمي مبا ا�ستج ّد هنا ،وتركني بعد �أن
يئ�س من �إقناعي بالعدول عن قراري.
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� ّأي قرار؟
لقد قررت عبور �سل�سلة جبال اخلرافة بنف�سي ،وعربتها بالفعل،

وبينما ُكنت يف رحلتي ال�ستك�شاف �أحد اجلبال بعد دخويل نطاق
�أر�ض «ال َك َن ْه َور» لأبحث عن كهف ي�ؤيني ر�أيتك.
ومل عربت جبال «ا ُ
خلرافة» ودخلت �أر�ض «ال َك َن ْه َور» وحدك وقد
ح ّذروك من هذا؟
مازحا:
ابت�سم «طارق» وقال ً
ف�ضويل �شديد ،وقلبي حديد.
ال�ساخرة منذ �صغره،
كان «طارق» قد اعتاد على تكرار تلك اجلملة ّ
عندما كان ي�شعر باخلوف ،وعندما كان ي�شعر باخلطر وهو مقدم على �أمر
ال�ساخرة،
مل يح�سب له احل�سبان ،كان يخفي ا�ضطرابه خلف ابت�سامته ّ
ويقتحم املواقف املتتابعة ا ّلتي مي ّر به يف حياته بثبات ،ويتعامل ب�شجاعة
مع ك ّل ما يالقيه ،وكانت املغامرة على �أر�ض البالغة تختلف ،فهي ح ًقا
حتتاج �إىل قلوب ج�سورة ،ثابتة ال تهتزّ ،وك�أ ّنها م�صقولة ال ّ
يحطمها الرتدد
واخلوف .ح ّدق «طارق» يف �سقف الكهف و�أردف ً
قائل:
عندما اقرتبت من الق ّمة كدت �أتراجع ،فقد �أحاطني ال�ضباب
من ك ّل �صوب وانعدمت الر�ؤية وك�أنني غط�ست يف بحر من
حليب ،مل �أكن خائ ًفا ،لكني ترددت لوهلة بني �شعوري بالف�ضول
ال�شديد القتحام هذا ّ
ال�ضباب ،و�شعوري �أال فائدة من تلك الأر�ض
املهجورة� .أردت �أن �أجتاوز هذا احلاجز ،هُ ناك �شيء ما يتخلل
ج�سدك و�أنت تقرتب منه ،ال �أدري كيف �س�أ�صفه لك! �شعرت
بتو ّقف ك ّل �شيء ،عقلي ،وتفكريي ،واللحظة ا ّلتي ُكنت �أعي�شها،
وحب�ست مكاين وتو ّقف ك ّل �شيء اللهم � ّإل �أنفا�سي
وك�أ ّنني جت ّمدت ُ
ود ّقات قلبي ،وفج�أة...
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ماذا؟
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ر�أيت جوادًا �أ�سود ي�شقّ ّ
ال�ضباب بهدوء ويقرتب مني� ،أحنى ر�أ�سه
�أمامي وك�أ ّنه يدعوين لركوبه ،ففعلت� ،سار ً
قليل قبل �أن ُيهملج
و�سط البيا�ض الكثيف ا ّلذي يحيطناُ ،ث ّم �شعرت بجذعه يهتزّ،
و�إذا به يب�سط جناحني عظيمني برزا من ج�سده ،ح ّلق بي مل�سافة
ق�صرية ،بد�أت الر�ؤية تت�ضح يل �شي ًئا ف�شي ًئا ،ونقلني �إىل اجلهة
الأخرى ،وهبط بي على �أر�ض «ال َك َن ْه َور» وتوقف ،وقب�ض جناحيه
ف�أل�صقهما بجذعه وبطنه ،وظ ّل على حاله يرف�ض احلركة،
فرتجلتُ عنه ،فح ّلق �سري ًعا وتركني وم�ضى!
بغريب على «مملكة البالغة» ،فقد التقت ع ّمتى
هذا �أم ٌر لي�س
ٍ
وزوجها بخيول تتح ّدث بلغة الب�شر« ،خيول الكحيالن» ،هل �سمعت
عنها؟
ال �أظنّ �أنّ هُ ناك ً
خيول ُت�شبه ذاك اجلواد! �إ ّنه عجيب ،ورائع و...
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قائل:
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هكذا قالت ع ّمتي «حبيبة» عن خيول «ال ُكحيالن».

ع

ران عليهما �صمت ق�صري ،كان «حمزة» يتح�س�س الو�شم بني حاجبيه
وهو يت� ّأل ،هم�س ً
قائل:
ترى ما ا ّلذي يعنيه هذا الو�شم؟
ال ب ّد �أ ّنها و�سمتك به لغر�ض حمدد.
تغي يف نف�سي،
كانت تت� ّأل وهي ت�سمني به! �أ�شعر �أنّ هناك �شي ًئا ما ّ
أتبي معنى هذا الو�شم ا ّلذي
�أُريد ال ّذهاب �إىل املكتبة العظمى ل ّ
ُو ِ�سمت به.
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التفت «طارق» نحوه وقال بجد ّية وهو يتم ّعن يف الو�شم:
�سرنى غدً ا.
بد�أ ال ّنعا�س يداعب �أجفانهما ،متتم «طارق» وهو يغالب النوم:
 ُي�شبه التع ّر�ض ل�صاعقة كهربائية.
انده�ش «حمزة» من تلك اجلملة ا ّلتي �ألقاها «طارق» على م�سامعه
فج�أة ف�س�أله:
وما ا ّلذي ي�شبه التع ّر�ض ل�صاعقة كهربائية؟
اخرتاق اجلدار.
� ّأي جدار!
ال�سماء ويف�صل
ا ّلذي يعلو قمم جبال «اخلرافة» ويت�صل ب�سحب ّ
�أر�ض «ال َك َن ْهور» عن باقي بقاع اململكة.
لع ّل هذا اجلواد يظهر هناك وينقلنا.
 ّربا!
عادا ل�صمتهما ،و�أخذ الكرى مبعاقد جفني «طارق» ،بينما راح «حمزة»
�ضن وغري مريح.
يف ُ�سبات ُم ٍ
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براكين ِط ْر ِمساء

r

حتت ال ّركام وال ّرماد ،وحيث تت�أجج طبقات الأر�ض من تلك النريان
ال�سائلة التي ّ
تتلظى وتنطوي فتلتهم نف�سها وهي تنفح لهيبها و�أدخنتها
ّ
وتلفظ حممها من فوهة براكني
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« ِط ْر ِم�ساء»((( القريبة ،لت�سيل ك�أنها ٍر من اجلحيم وتلتهم ك ّل �شيء مت ّر
تباعا احللقات ال ّد ّخان ّية ،لتتكاثف
عليه يف ملح الب�صر ،وحيث تت�صاعد ً
ال�سماء ،كانت تلك البقعة حيث امت ّد �سلطان
ال�سوداء فوقها يف ّ
ال�سحب ّ
ّ
«املجاهيم» و�صاروا يحكمون �أكرث من ثلثي ما حتت �أر�ض مملكة البالغة.
يف و�سط قاعة منحوتة يف قلب هذا اجلحيم كان «املجاهيم» يثقبون
« َر ْي ُهقانة» ب�أعينهم ،وهي مع ّلقة كالذبيحة وقد �أحاطها مردة «املجاهيم»
من ك ّل �صوب و�ش ّكلوا حولها دائرة ،بوجوههم التي اقتطعت من ظلمة
ال ّديجور ،حيث ظهرت هنا وبو�ضوح مالحمهم ا ّلتي كانت تغو�ص بني
ط ّيات الثياب وهم يطوفون فوق �سطح الأر�ض ،كانت « َر ْي ُهقانة» حت ّدق
يف �أعينهم وهي ترزح حتت موجة من الأحا�سي�س املت�ضاربة ،الكثري من
الغ�ضب ب�سبب �سقوطها يف �شباك الق ّنا�صني ،وبع�ض اخلوف من ه�ؤالء
�ضحت بجزء من كيانها
املردة ا ّلذين يحيطون بها ،وبع�ض القلق ،فقد ّ
لتتمكن من َو�سم «حمزة» و�إخفائه عن �أعني املجاهيم وع�شائر اجلنّ وباقي
�ساحرات «ماذريون» .كانوا غا�ضبني فقد خرجت عن طوعهم جمي ًعا،
وقتلت زعيم «ال ّدوا�سر» لت�سلبه ق ّوته وت�ستعني بها لتعرب ممر«�أمانو�س»
لتتبع �أحد �أحفاد «�أبادول» �صاحب الف�ضل عليهم.
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ع

وكان الواجب عليها �أن ت�ضع ق ّوتها املكت�سبة بني يدي زعيم «املجاهيم»،
خم�سا من �ساحرات «ماذريون»
وتتخ ّلى عنها طواعية له .كما �أ ّنها قتلت ً
مما �أغ�ضب �آباءهم و�أمهاتهم ،ح�سب ما و�صلهم من �أخبارها عن طريق
الو�سطاء .بد�أت املُحاكمة ،وتعالت �أ�صوات همهماتهم� ،س�ألوها عن �سبب
قتلها لل�ساحرات فلم ُتبهم� .س�ألوها ماذا حدث لعائلة «�أبادول» هُ ناك؟
فلم ُتبهم � ً
أي�ضا.
((( ِط ْر ِمساء :الظّلمة الشديدة ،طرمس الليل أي أظلم.
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بدت متهالكة� ،صارت �أ�ضعف مما كانت عليه ،وعادت كما كانت
�ساحرة ال تختلف عن �أترابها من باقي �ساحرات «ماذريون» .ي�ستطيعون
التغ ّلب عليها بزفرة واحدة من �صدورهم املت�أججة باحلمم.
بد�أ املردة يجلدونها ب�سياط وكالليب �صنعت من مارج من نار ،وت� ّألت
بنت اجلحيم من اجلحيم نف�سه ،كما يت� ّأل الطني من الطني ،وكما يوجع
وعناد حتى انتهوا من جلدها ،و�سيقت �إىل
�أحدنا �أخاه ،حت ّملت ب�ش ّد ٍة
ٍ
«ط ْر ِم�ساء» ،حيث رقد الأ�سالف رقد ًة طويلة ،ليبد�أ نب�ش قربعتيق
مقربة ِ
أمد بعيد ،ولتُحب�س
ال�سحرة املقبورين فيه منذ � ٍ
ل�ساحر من ّ
لتُنزع جمجمة ّ
« َر ْي ُهقانة» فيها ،ال ب ّد �أن تع ّذب وتعاقب ،فاملوت راحة لها ،هكذا اتخذوا
قرارهم.
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بّبتل عا�صفة حا ّرة ،وقلبت ال ّرياح غيوم
القرب ،ه
وبينما هم ينب�شون
ل
ن
و �إ ّنه «�أَ ْ�سحم» ،
ررمال،
ش ال
ال�سماء ،وا�صف ّرت الأجواء وك�أ ّنها ُتطر
ّ
ّ
ا
ل
ت
فحررها،
عمالق من عمالقة اجلنّ  ،و�صنديد من كبار «املجاهيم» وجاءزيع
(((

ال�ساحرات
وكان يذوب فيها ع�ش ًقا قبل �أن تختفي منذ �سنوات مع باقي ّ
امللعونات بحب�سهن يف اجلماجم ،وكانت ال تبايل بح ّبه لها ،وعندما
علم مبا حدث لها بعد عودتها �أ�شفق عليها وحنّ �إليها ،فحررها من بني
ّ
ي�ستدل �أحد عليها ،وطار معها بعيدً ا
�أيديهم ،احتوى كيانها بكيانه فلم
«ط ْر ِم�ساء».
عن مقربة ِ

r

السواد.
والسحامء هو ّ
السحاب األسود املاطرّ ،
((( أَ ْسحم تعني ّ
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-4«بيادق الظالم»
كانت تلك هي امل ّرة الأوىل التي جتتمع فيها عائلة «�أبادول» ك ّلها على
�أر�ض مملكة البالغة ،كان اجل ّد الأكرب ي�سري يف املق ّدمة� ،أ ّما «�أن�س» فقد
قرر ال�سري خلف اجلميع حلرا�ستهم .بينما ال�صغريان «فرح» و«�سليمان»
فكانا يف حالة من احلما�س ال�شديد والرت ّقب ،فهما يف العا�شرة من
عمرهما الآن ويعي�شان مغامرة عجيبة.
كانت «نور» وبعد ارتدائها ملالب�س «�سارة» ُت�شبهها كث ًريا ،نظرت
الفتاتان لبع�ضهما يف حلظة خاطفة ،ابت�سمت «نور» و�إن كانت ت�ستب ّد بها
رغبة يف ال ّنحيب ،لقد تعبت تلك الفتاة وم ّرت بالكثري ،وال تدري �إىل �أين
تقودها تلك الأ�سرة غريبة الأطوار الآن ،كما �أ ّنها ت�شعر بالغربة بينهم.
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م ّروا بقلعة مهجورة ،لها �أ�سوار مهيبة ،توقفوا �أمامها يف حالة من
ال�سكون ا ّلذي يعم
اخل�شوع ،لقد بد�أ اخلوف يت�سلل �إىل قلوب بع�ضهمّ ،
املكان ،الظلمة ،الأ�شجار ا ّلتي نف�ضت رداءها على الأر�ض اخلالية من
�أي روح �أو ب�شر ،حتّى الفئران وخفافي�ش الظالم غري موجودة هنا! كان
«�شفق» فكانت تراقبهم يف ف�ضولّ ،
ال�صمت يخ ّيم عليهم� ،أ ّما َ
وقطتها
ّ
متاما تدور حولها طوال
ال�سوداء ا ّلتي متلك عينني خ�ضراوين كعينيها ً
ّ
الوقت ،التفت «�أبادول» نحو «�شفق» و�س�ألها:
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أنت تعرفني ك ّل بقعة هنا ،دلينا على الطريق.
 � ِ
�أر�ض «ال َك َن ْهور» لي�س لها خريطة!
كيف هذا؟
تتغي طوال الوقت ،وقد تختفي بقعة منها وتظهر �أخرى مكانها،
 ّ
بقاعا حمجوبة عن �أعيننا ،هناك �أماكن
كما �أ ّننا الحظنا �أنّ هناك ً
هنا لي�س لنا ُ�سلطان عليها ،وال نقربها ب�أمر من �أبي.
قال «�أن�س» بانفعال:
ال ب ّد �أن ّ
و�س َيانا ،و�إن
من�شط ك ّل بقعة هنا ،فـ«حمزة» موجود هناَ ،
وربا يتم ّكن من �إر�سال �إ�شارة لنا.
مل نرهّ ،
�أغم�ض «�أبادول» عينيه يف �إ�شارة حلفيده ب�أ ّنه يوافقه ال ّر�أيُ ،ث ّم �س�أل
َ
«�شفق»:
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�أين باقي ع�شريتك؟
يف الهواء حولكم.
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ُث ّم �أردفت:
ال�سماء والأر�ض� ،س�أن�صرف الآن فهناك ما �أو ّد
نحن نعي�ش بني ّ
�س�ؤال �أبي عنه ،و�س�أترك «املاو» معكم لكي �أمتكن من العثور عليكم
م ّرة �أخرى.
قالت «�شفق» وهي مت ّد يدها ّ
بالقطة لـ«مرام» وهي تهم�س لها:
أنت يف ُعهدتها.
«املاو» يف عهدتك ،و� ِ
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اختفت �أمرية اجلنّ وتركت ّ
يدي «مرام» ،وعادوا
قطتها متوء بني ّ
ل�سريهم ،كانت الأر�ض تتب ّدل حتت �أقدامهم ،فبعد الرتاب الأ�سود
ا ّلذي كان يفرت�ش الأر�ض حول تلك القلعة املهجورة ،م ّروا ب�أر�ض �أخرى
�صحراوية ،خرجوا منها وهم عط�شى ،بعد �أن نفد املاء ا ّلذي كانوا
يحملونه.
م ّروا بعد تلك ال�صحراء بقرية بيوتها من ّ
الطني ،و�سقوفها من جريد
ين �أبي�ض ّ
ال ّنخل ،وكان هناك رماد بركا ّ
يغطي كل �شيء فيها ،البيوت،
الأ�سواق ،الب�ضائع الهالكة ،ال ّثياب البالية ،الأواين ال ّنحا�سية املقلوبة على
الأر�ض ،كان ال ّرماد الأبي�ض يتطاير وحتمله ال ّرياح حتّى �أ ّنه ّ
غطى ر�ؤو�سهم
يتفح�صه ،لك ّنه كان جا ًفا.
وعلق برمو�شهم ،ر�أوا بئ ًرا ف�أ�سرع «خالد» ّ
وقفوا يراقبون البيوت ويدلفون من باب ويخرجون من �آخر وهم يف حالة
من اخلواء ال ّنف�سي.
تناطحت الأفكار يف ر�ؤو�سهم ،ما ا ّلذي حدث هنا؟ �أين �أهل تلك
البيوت؟ وما �س ّر �أر�ض «ال َك َن ْه َور»؟ و�أين هو احلاجز ا ّلذي يف�صلها عن
رمدي.
ال�س ّ
باقي الأجواء يف هذا العامل ّ
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�أكملوا م�سريتهم عرب البقاع املختلفة ،نف�س ال�سكون ،ونف�س الأجواء
اخلالية حتّى من �شق�شقة الع�صافري ،ال �أثر لذبابة� ،أو ح�شرة زاحفة �أو
فرا�شة ،ك ّل �شيء هنا خمتلف!
طال امل�سري ،والحت من بعيد خ�ضرة داعبت �أنظارهم فتهللت
وجوههم ،كان ُب�ستانا وا�س ًعا� ،أ�سرعوا جتاهه ،طقطقت الأع�شاب حتت
�أقدامهم ،هناك حياة! كانت الأ�شجار حلوة وخم�ض ّرة ،ومليئة بال ّثمار
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مما لفت انتباههم ،تلك �شجرة برتقال عظيمة ،وهذه �شجرة ليمون،
وهنا �شجرة ت ّفاح ،طافت االبت�سامات بوجوههم �أخ ًريا فهناك �أث ٌر للحياة.
جمعوا بع�ضها وكادت «فرح» تلتهم ثمرة التّفاح ا ّلتي التقطتها لوال يد
�أبيها ا ّلتي امتدت لتمنعها وهو يح ّدجها بنظراته ً
قائل ب�صوت م�سموع
للجميع:
ا�صربوا ً
قليل حتّى يطمئنّ قلبي ،نحن ال نعلم ملن هذا ال ُب�ستان و� ّأي
ثمار تلك! ا�صربوا �أرجوكمّ ،ربا نلتقي بالأ�صدقاء!
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�ألقت «فرح» بثمرة التّفاح ،و�ألقوا جمي ًعا ما جمعوه على الأر�ض� .سارت
«فرح» وقد �أعياها اجلوع والعط�ش ،واقرتبت من �أُ ّمها و�سارت بجوارها يف
ك�سل.

ل
ن
ش
ر
والتوز عي

راحوا يتنقلون بني الأ�شجار ،وفج�أة! تناهى �إىل �سمعهم �صوت �صهيل
وهمهمات خيول ،رك�ضوا على التالل اخل�ضراء �أمامهم بعد �أن خرجوا
من هذا ال ُب�ستان ،وعندما ا�صط ّفوا على �أعلى بقعة يف هذا الت ّل بجوار
بع�ضهم البع�ض انك�شفت �أمام �أعينهم وعلى امتداد �أب�صارهم �أر�ض
فردو�س ّية خ�ضراء ّ
خلبة ،ترك�ض فيها جماعات من اخليول مبختلف
�ألوانها ،بي�ضاء ،و�سوداء ،و�صهباء ،وك�ستنائ ّية ،وقفوا م�شدوهني وهم
يرونها ترك�ض هنا وهناك ،واق�شع ّرت جلودهم عندما ر�أوها تقف على
ثالثة من قوائمها وترفع ال ّرابع عن الأر�ض قبل �أن ترك�ض ُم�سرعة ُث ّم
تب�سط �أجنحتها وتطري� ،إ ّنها خيول �صافنات جم ّنحة ،ما �أروعها! فغروا
�أفواههم ووقفوا يف ذهول ،كانت اخليول ترك�ض مل�سافة قبل �أن تب�سط
�أجنحتها لتطريُ ،ث ّم تعود وتط�أ بحوافرها الأر�ض يف ر�شاقة� ،صاح
«�سليمان» وكان بجوار ج ّده «كمال»:
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خيول جم ّنحة!
�أر�أيت كيف تَ�ص ِفن قبل �أن تطري.
ماذا تق�صد يا ج ّدي؟
ال�صا ِفن من اخليل هو القائم على ثالث قوائم وطرف حافر
 َّ
ال َّرابعة ا�ستعدادًا لالنطالق ،وهي تفعل ذلك الآن ،انظر! تلك
ال�صافنات رائعة!
ّ
وقفوا يت�أ ّملونها وك ّل منهم يقول �شي ًئا ما ،اختلطت �أ�صواتهم بينما وقف
مادي»،
«�أبادول» �صامتًا يف حرية ،رفع ر�أ�سه لل�سماء وك�أ ّنه يبحث عن «ال ّر ّ
هم�س يف توتّر:
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كان «�أبادول» قل ًقا ،وكانوا جمي ًعا غارقني يف حالة من التّخ ّبط ،هل
يقرتبون من اخليول �أم ال؟ وهل تلك خيول ناطقة مثل خيول «الكحيالن»
ا ّلتي التقى بها «يو�سف» مع «حبيبة» �أم ال؟ ليتهما كانا هنا! �سرقت اخليول
بروعتها �ألبابهم و�أ�سرت �أنظارهم ،ووقفوا كامل�سحورين بجمالها .على
حني غفلة منهم باغتتهم كوكبة من الفر�سان املل ّثمني واملت�شحني بال�سواد،
ّ
انق�ضوا عليهم كرجال الكهوف ا ّلذين يهجمون بك ّل �ضراوة على فرائ�سهم،
بيد �أ ّنهم مل ي�ضربوهم بهراوات غليظة� .أم�سك ك ّل فار�س منهم بفرد من
�أفراد عائلة «�أبادول» ،و�أجربوا رجال العائلة على االنبطاح على وجوههم
على الأر�ض ،يد تقب�ض على الأعناق وتل�صق الوجوه ّ
بالتاب ،والأخرى
مت�سك باليدين م ًعا خلف ظهورهم .كانوا يقبعون على ظهورهم ليمنعوهم
من احلركة ،بينما تالحمت ال ّن�ساء حول اجل ّدة و�أم�سكن ببع�ضهنّ البع�ض،
�أراد «خالد» �أن يقول �شي ًئا ،ف�صاح ً
قائل:
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نحن مـ..
�شدد الفار�س من �ضغطه على عنقه وقاطعه ً
قائل:
ال �أُريد �أن �أعرف �شي ًئا عنكم ،كان من اخلط�أ فراركم من املدينة
�أيها احلمقى!
ح ّدق «�أن�س» يف عيني ابنه «خالد» املُمدد بجواره ففهم ّ
ال�شاب ما يرمي
ال�صمت ،ج ّردوهم من �أ�سلحتهم وجمعوها يف جراب من
�إليه �أبوه والتزم ّ
تعج ًبا:
اجللد حملها �أحدهم ،مما �أغ�ضب «�أبادول» ،قال �أحدهم ُم ّ
مالب�سهم غريبة! وكذلك �أحذيتهم!
ال ُب ّد �أ ّنهم ب ّدلوها بعد هروبهم ،فهناك الكثري من املدن والقرى
املهجورة حول املكان.
ركل الآخر «خالد» و�س�أله:
من �أين لكم بتلك ال ّثياب الغريبة؟
�أجابه «خالد» وهو يك ّز على �أ�سنانه:
�أتينا بها من ديارنا.
�سرعا:
�أ�ضاف «�أن�س» ُم ً
هكذا نرتدي يف قبيلتنا ،نحن من مملكة ّ
ال�شمال.
�صاح قائدهم وهو ي�سحب «�سليمان»:
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توقفوا عن اجلدال و�أ�سرعوا قبل �أن ينك�شف الأمر.
ق ّربوا «فرح» من �أُ ّمها فقد كانت تبكي و ُتنادي عليها ،وربطوهما م ًعا
بحبل طويل ليتم ّكنا من ال�سري ب�سهولة وال ينف�صال عن بع�ضهما ،وكذلك
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فعلوا بـ«�سليمان» و«�سارة» ،وكانت «نور» ُت�شارك ال�س ّيدة «دولت» يف قيدها.
قال �أحدهم بحزم �شديد:
كيف ا�ستطعتم بلوغ تلك املنطقة؟ لقد �سرمت مل�سافة طويلة!
قال فار�س �آخر لزمالئه وهو يزفر بحنق �شديد:
ال ُتخربوا القادة مبا حدث� ،س ُنعيدهم �إىل املدينة يف احلال.
لك ّنهم �أكرب عددًا مما �أخربنا به امل�شرفون!
ال ّ
�شك �أ ّنهم مل ينتبهوا لعددهم احلقيقي ،ه�ؤالء امل�شرفون حمقى،
والعدد هناك يتزايد ك ّل يوم.
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ص
ري
والزمت قطة «املاو» «�سليمان» والت�صقت به ،وقادوهم
بد�أت م�سريتهم
ا
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ك
ت
ب
ترعى فيها تلك اخليول املج ّنحة
تي
بعيدً ا عن ال�سهول اخل�ضراء ا ّل
ل
ل
ن
ش
العجيبة ،واقتادوهم نحو الغرب ،دلفوا بهم �إىلرمدينة
عظيمة ،يبدو �أنّ
و
ا
ل
ت
ث ّمة حياة هنا ،ولي�ست �أر�ض «ال َك َن ْهور» مقربة كما ُي�شاع عنها!وزيع

كان «كمال» ُي�س ّرع من خطواته ليقرتب من �أبيه ،وكالهما يفتح عينيه
على و�سعهما ويراقب ك ّل �شيء ،بينما ان�شغل «خالد» يف حفظ تفا�صيل
املكان يف ذاكرته ،وكان «�أن�س» يعرف طبيعة ابنه وتفكريه التحليلي،
فرتكه ّ
مي�شط املكان بعينيه ال ّنابهتني ومل يوجه �إليه كلمة ،دلفوا املدينة
خلفي ي�ؤ ّدي �إىل م�ستودع للحبوب والغالل ،وكان هناك �أبراج
من باب ّ
وا�ضحا �أنّ احلار�س املُراقب والواقف
ع�سكر ّية عالية ملراقبة الطريق ،بدا
ً
�أعلى الربج القريب على وفاق معهم ،فقد غمز لهم بعينه فور �أن ر�آهم،
وكانوا يت�سللون وهم يج ّرونهم مبعرفته ،وكان ّ
يغ�ض الطرف عنهم .ت�سلل
ال�سور
احل ّرا�س وهم ي�سحبون �أفراد عائلة «�أبادول» و�ساروا مبحازاة ّ
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ّ
ت�صطف فيه الزنازين بجوار بع�ضها البع�ض،
اخللفي حتّى و�صلوا �إىل بناء
�أدخلوهم يف زنزانة وا�سعة ،وح ّلوا قيودهم ،وه ّموا باالن�صراف ،طلب
«�أبادول» احلديث معهم فرف�ضوا ،ظلوا ُيكررون يف ت�صميم:
«لي�س الآن ..لي�س الآن ،يكفي ما حدث»
جل�سوا جمي ًعا وقد �أنهكتهم رحلتهم �س ًريا على الأقدام ،كان الليل قد
بد�أ ُيرخي �سدوله على املكان� ،أخذ الكرى مبعاقد �أجفانهم ،بينما بقي
«خالد» يح ّدق يف �سقف الزّنزانة ،هو يعرف هذه املدينة ج ّيدً ا ،ي�شعر �أ ّنه
قد ر�آها من قبل! ولكن �أين؟

r
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ا
بدخان احلطب املحرتق ،فقد �أطف�أ «طارق»
كترائحة
ا�ستيقظ «حمزة»ل على
للت ّو ال ّنار ا ّلتي كان قد �أ�شعلها ً ل
ل
ن
الكهف ،كان الليل قد َع�س َع�س
أمام
ليل �
ش
ر
علآخر
ن�صفها ا
�ساح ًبا ن�صف عباءته املعتمة ،وهاهو َ ّال�صبح يتن ّف�سواطاول ًياتو ّزي

وناث ًرا �ضوءه احلاين باملكان ،جل�س «طارق» ُيح ّدق يف الغيوم التي تخللها
حيه ،التفت
�ضوء خفيف ،كان �ساه ًما وك�أ ّنه َيطرح على تلك الغيوم �س� ًؤال ُي ّ
جتاه «حمزة» ا ّلذي �أقبل ليجل�س بجواره متوج ًها بنظره لنف�س البقعة ا ّلتي
يت�أ ّملها ،فم ّد «طارق» يده له بتمر ٍة ،وقال ب�صوت دافئ:
مرح ًبا يا �صديقي.
ال�سماء ،كانا ُمتح ّم�سني
ران عليهما �صمت لطيف وهما يح ّدقان يف ّ
لرحلتهما حيث �سيخرجان من �أر�ض «ال َك َن ْه َور» ويعربان جبال «اخلرافة»
ليذهبا �إىل املكتبة ال ُعظمى� ،صليا الفجر م ًعا قبل متام ّ
ال�شروق ،وبد�أت
م�سريتهما نحو اجلبال ،بد�أ ك ّل منهما يحكي للآخر عن بالده ،وي�س�أل عن
الأخرى.
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م ّرت �ساعة ،وبدا لـ«طارق» �أ ّنهما ّ
�ضل الطريق ،وكان ال ب ّد من
الوقوف لل ّراحة ،وبينما كان «طارق» بجوار نهر رائق املاء يغ�سل يديه فيه
ظهرت « َر ْي ُهقانة» فج�أة ،ووقفت قبالة «حمزة» ،فبد�أ يبتعد عنها وعالمات
الغ�ضب تبدو على وجهه ،ظ ّلت ُتالحقه ،فر�آها «طارق» وهي تتح ّدث
�إليه ،ف�أ�سرع نحوهما ،حاولت �أن تدفعه بعيدً ا و�أ�سقطته � ً
أر�ضا بحركات
ذراعيها وقواها اخلف ّية فوثب قائ ًما و�سحب �سه ًما ع�سجد ًيا((( من �سهامه
ورماه نحوها ،فار ّ
جت كيانها ،وك�أ ّنها �أُ�صيبت ب�صاعقة ،لكنّ كيانها ظ ّل
بال�سهام:
�أمامهما ،قال «حمزة» ي�ستح ّثه على تكرار رميها ّ
�أعد الك ّرة فقد ت�أ ّثرت كث ًريا.
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ا�ست�شاطت غ�ض ًبا وا�ستدارت نحو «طارق»� ،أدركت �أ ّنه ُمارب جديد،
فهدرت غا�ضبة:
 ُ�سح ًقا لك! هذا ما كان ينق�صني! حمارب �أرعن جديد!
ّ
�أ�سقطته � ً
فاحتك ج�سده بالأر�ض
أر�ضا م ّرة �أُخرى بحركة من ذراعيها،
بق ّوة ،وطافت بـ«حمزة» ،وحملته يف احلال ،بعيدً ا عن �أر�ض «ال َك َن ْه َور»،
وبعيدً ا عن عيني «طارق» .رجف قلب «طارق» ،و�صرخ �صرخة غا�ضبة
فرتدد �صدى �صرخته يف �أجواء �أر�ض «ال َك َن ْه َور» املوح�شة ،لقد �سلبته
« َر ْي ُهقانة» رفي ًقا كان قد بد�أ ي�أتن�س برفقته يف تلك البقاع املهجورة� ،أط ّلت
من عينيه نظرة ت�صميم ،لقد عقد العزم يف احلال ،ال ُب ّد �أن ُي�سرع ليعرب
جبال «ا ُ
خلرافة» ل ُيعلم ح ّرا�س املكتبة العظمى مبا حدث لذاك ّ
ال�شاب
((( العسجد :الذهب.
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ا ّلذي التقى به للت ّو .حمل حقيبته ،وحباله ،و�شباكه ،وقو�سه و�سهامه،
وعرب ال ّنهر ،بدت له �سل�سلة جبال من بعيد.
لك ّنها مل تكن جبال «اخلرافة»! تلك جبال �أخرى ال ريب ،فهو يعرف
اجلبال ا ّلتي حت�س�سها بك ّفيه و�صعدها بنف�سه ،فلون �أحجارها يختلف كما
�أنّ قممها لي�ست بي�ضاء ،وارتفاعها �أق ّل من ارتفاع جبال «ا ُ
خلرافة»� .أقبل
على اجلبل الأقرب منها ،ووثب يف خ ّفة ،وبد�أ يلقي بخطاطيفه ويربط
حباله ،ويت�س ّلق مبرونة وبراعة كما ع ّلمه �أبوه ،كان يت�صبب عر ًقا و�صورة
وجه «حمزة» ال ُتغادر خميلته� ،سي�ساعده ،ال ب ّد �أنْ ُي�ساعدهُ .قرب الق ّمة
تناهى �إىل �سمعه �أ�صوات ب�شر ّية! هرول به ّمة �صاعدً ا لريى من هناك،
وعندما ا�ستند مبرفقيه على �سطح ق ّمة اجلبل ليت� ّأهب لل�صعود بباقي
ج�سده� ،أط ّلت �أمام عينيه املدينة ب�أكملها ،من �ش ّدة ده�شته قال ب�صوت
م�سموع:
مدينة « ُك ِوي ُكول»!
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ال�صحراء ،ملعت عيناه وهو يجول
وكيف ال يعرفها وهو من حماربي ّ
م�صافحا ك ّل ركن فيها وقد كان موقعه يتيح له ر�ؤيتها ب�أكملها
بعينيه
ً
بزاوية مم ّيزة ،كانت مدينة « ُك ِوي ُكول» متت ّد �أمام عينيه من �سل�سلة اجلبال
ّ
ال�شرق ّية ا ّلتي يقف على جبل منها وحتّى ال�سل�سلة الأخرى ا ّلتي تواجهها
غر ًبا.
« ُك ِوي ُكول»� ،أو كما يطلقون عليها يف اجلزائر «جميلة» ،اليوم يراها
�أمام عينيه يف حداثتها وهي كاملة البنيان وحولها نخي ٌل �صنوا ٌن وغري
�صنوان ،ومتت ّد حقول القمح ،وال�سهول اخل�ضراء حولها! لي�س كما ر�آها
ٍ
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أطالل حجر ّي ٍة ّ
تدل على مملكة «نوميديا»((( القدمية،
دوما كمعا َمل �أثر ّي ٍة و� ٍ
ً
كانت عيناه جتوالن يف �أرجائها ب�إعجاب �شديد لعمارتها الهند�سية
ونظامها العجيب ،ر�أى«قو�س ال ّن�صر» ا ّلذي التقط له �أبوه العديد من
ال�صور حتته مع �شقيقه ،ملح امل�سرح ومدرجاته املحفورة بنظام هند�سي
بديع مرتفعة �إىل �أعلى وتتو�سطها �ساحة العر�ض متمركزة و�سط �أر�ض
هذا امل�سرح.
غ�ضن حاجبيه فج�أة وانبطح � ً
ّ
أر�ضا ورفع عينيه يراقب يف حذر ،فهناك
الكثري من اجلنود خلف الأ�سوار ت�ضوي �سيوفهم حتت �ضوء ّ
ال�شم�س� ،إ ّنهم
فار�سا مل ّث ًما ميتطي جوادًا جم ّن ًحا ُي�شبه ا ّلذي قد التقى به من
ي�ستقبلون ً
غالما،
وترجل الفار�س ،كان يحمل ً
قبل ،هبط الفر�س وطوى جناحيهّ ،
دلف الغالم مع اثنني من احل ّرا�س ،وان�صرف الفار�س املل ّثم بجواده
املج ّنح.
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ً
انخفا�ضا
هبط «طارق» من مكانه وانتقل �إىل جزء �آخر من اجلبل �أكرث
ال�سابق ،ي�ستطيع منه مراقبة املدينة دون �أن يراه �أحد ،وجل�س يتم ّعن
من ّ
يف تفا�صيل تلك اجلميلةُ «..ك ِوي ُكول» ،ا ّلتي ي�سكنها الآن رجال ون�ساء
يختلفون عن ه�ؤالء ا ّلذين �ش ّيدوها ،فلي�ست تلك مبالب�س ال ّرومان ،ولي�ست
تلك بوجوههم ،ر�أى فتاة تهرول م�سرعة خلف �شاب غا�ضب وهي تناديه:
«�سيفاو».
 ِ
((( نوميديا هي مملكة أمازيغية قدمية ،تقع يف ما يعرف اآلن بالجزائر ،وجزء من تونس وليبيا،
وأقىص رشق املغرب بدأت اململكة كدولة ذات سيادة ثم مقاطعة رومانية ،وتعترب واحدة من أوىل
الدول الكربى يف تاريخ الجزائر .أشار املؤرخون اليونانيون إىل هذه الشعوب باسم «Νομάδες
أي ُ « Nomadsرحل».
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مل يتم ّكن من �سماع باقي حوارهما ،لك ّنه �أدرك �أ ّنهما من الأمازيغ،
زي البق ّية من �أهل
فذاك اال�سم �أمازيغي ،وكان يرتدي ز ًّيا يختلف عن ّ
املدينة.
املوحدة ،نف�س
بدا له �س ّكان « ُك ِوي ُكول» غريبي ال�شكل يف ثيابهم ّ
القما�ش ،ونف�س اللون وك�أ ّنهم يف م�ستعمرة ما..
«�سيفاو» فهو ال يرتديها ،وكذلك تلك الفتاة ا ّلتي كانت تتبعه! ترى
� ّإل ِ
ما ا ّلذي يحدث هنا؟ اهت ّز كتاب « ُك ِوي ُكول» يف حقيبته ،ف�أخرجه ليقر�أ �أ ّول
جملة ُنق�شت على �صفحته الأوىل:
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أ�سر ب�سبب
« ُيولد الإن�سان ح ًّرا حتى يقع يف الأ�سر� ،أ�سر ب�سلطان� ،أو � ٍ
وربا َبد ْي ٍن مل ُي�سدد ،والأ�سو�أ �أن ت�أ�سره فكرة خاطئة ،فيموت وهو
احلبّ ،
ّ
على قيد احلياة».
خالد

ا�ست�سالما للنوم يف
ا�ستيقظتُ قبل اجلميع رغم �أنني ُكنت �آخرهم
ً
ال�سابقة .كان ما حدث لعائلتنا ُيغ�ضبني للغاية ،ومل �أ ّمتكن من البوح
الليلة ّ
لأبي مبكنون �صدري ،فيكفيه ما ي�ش ُعر به من قلق على «حمزة» .بالأم�س؛
«�سليمان» يف ح�ضن �أبي فقد كان يفتقد
نامت «فرح» يف ح�ضن �أُ ّمي ،ونام ُ
والديه ب�ش ّدة ف�أ�شفق �أبي عليه� ،أ ّما «�سارة» فقد �أ�سندت ر�أ�سها على كتف
«نور» ا ّلتي تك ّورت بجوار ج ّدتي ،ا�ستدرت للجدار واجرترت ك ّل ذكريات
رحلتي عندما ُكنت �أتن ّقل بني �شخ�ص ّيات تختلف يف طباعها وتكوينها
ع ّني� ،أ�سري بقالبها وهيكلها ،تارة يف �صورة �شاب فقد ب�صره ،وتارة
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كحوت ميخر عباب البحر! لي�س يل �أن �أكون �أنا ،ولي�س يل �أن �أبوح مبا
يدور يف ر�أ�سي ،ولي�س يل حتّى �أن �أ�صرخ م�ستغي ًثا ب�أخي ل ُينقذين.
«�ساهور» ،كان ً
جميل ،ما زال �أثر نقائه باق ًيا بني �أ�ضلعي،
تذ ّكرت َ
«�سن ّمار» اجلاحمة
ويبدو �أنني قد احتفظت ببع�ض من �شخ�صية �أخيه ِ
واملرحةُ ،ترى ماذا تركتُ فيهما؟ وهل يل �أثر؟ ال ب ّد �أ ّنهما َ�شعرا بي كما
�شعرت «نور» بـ« َر ْي ُهقانة» وهي تتم ّلك ج�سدها ،فلقد �أخربتنا �أ ّنها كانت
ت�شعر بك ّل �شيء وت�سمع ك ّل كلمة ،الأم ُر ُي�شبه ما مررت بهُ .ترى هل حال
�أخي «حمزة» الآن كحايل عندما ُكنت«زائ ًرا» �أ ّم ال؟ فهو � ً
أي�ضا َ�سريي
اجلميع بعينيه لك ّننا لن نراه ولن يتم ّكن من احلديث �إلينا ،وك�أ ّنه «ال ّرجل
اخلفي» ،البائ�سة « َر ْي ُهقانة» فقط هي من �سرتاه و�ستُحدثه.
ّ
يا �إلهي! الأ�سئلة تتقافز �إىل ذهني وتدور كطواحني الهواء،
كيف لها �أن تَخطفه هكذا من بيننا ،ومن بيتنا ،ومن عاملنا؟
كيف جتر�ؤ! هل هو من َ�سمح لها باختطافه هكذا و�أَ ْ�سره؟ ّربا �ضعفه
�أمامها جعله ُعر�ضة لهذا ،كيف مل ينتبه لنف�سه؟ هل وقع يف ُح ّبها؟ ال..
ال �أظن! ولكن ..كيف �س ُن�ساعد «حمزة» ونحن ال نراه؟ وكيف �سنتغ ّلب
على املخاطر ونحن منقطعون عن التّوا�صل مع حرا�س «املكتبة ال ُعظمى»،
وال�صقور ،بل وعن ك ّل من التقينا بهم من قبل خالل رحالتنا
و«املغاتري»ّ ،
ال�سابقة �أنا ،و�أخي ،و�أبي ،و�أ ّمي ،وج ّدي «كمال» ،وكذلك ج ّدي «�أبادول»!
ّ
ُ
تبدو الأمور �سيئة للغاية.
كيف فتحت « َر ْي ُهقانة» ممر «�أمانو�س» م ّرة �أخرى ونقلت بيتنا ب�أكمله
ال�صقور ويعلمه ح ّرا�س املكتبة؟
من خالله؟ �ألي�س فتح املمر خ ًربا تتناقله ّ
و ُي�صدر �صوتًا مهي ًبا �سمعته ب�أذ ّ
ين و�أنا �أخرج منه بعد �أن �ألقيت التّح ّية
على حار�سه و�أنا �أغادر مملكة البالغة؟
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ع

ف�أين هم الآن؟ هل َت ِبعتني؟ هل ُكنت �أنا ال�سبب يف مرورها؟
ُث ّم؛ �أمل ي ُقل ج ّدي �أنّ �أر�ض «ال َك َن ْه َور» مهجورة وخالية من احلياة؟ فمن
ه�ؤالء ا ّلذين قاموا بالقب�ض علينا
وكيف تكون �أر�ض «ال َك َن ْه َور» خالية من احلياة وقد مررنا بب�ستان ن�ضر
وخم�ضو�ضر ور�أيت حقول القمح ال ّذهبية ونحن ن�سري �إىل هذا ا َملكان
املغلق ،كما �أ ّنني ر�أيت تلك ا ُ
خليول املُج ّنحة� ،ألي�ست هذه حياة؟
�ضربت احلائط بقب�ضة يديُ ،كنت �أ�شعر �أنّ ال ّدماء تغلي يف عروقي،
اقرتبت ّ
القطة ال�سوداء م ّني ،ال �أراها مم ّيزة ومل تظهر لنا � ّأي مهارة،
ومت�سحها بي ،ابتعدي
دفعتها ب�ضيق لأ ّول م ّرة! ما عدت �أطيق مواءها ّ
ع ّني� ،أخ�شى �أن تتعلق عفريتتك َ
«�شفق» بي ،لي�ست عائلتنا يف حاجة
ملُ�صيبة �أخرىُ .ث ّم �أين هي َ
«�شفق» ا ّلتي خرجت لنا من الهواء كـ«فرقع
لوز»(((؟
بك �أ ّيتها «املاو»؟ ُث ّم �أين قدرات
كيف ال ُت�ساعدنا وقد اعتنينا ِ
«املاو» اخلارقة ا ّلتي �أخربنا عنها «�أبادول»؟ ملاذا ْمل ُتخ ّل�صينا
من �أ�سر تلك الع�صابة من املل ّثمني؟ ابتعدي �أ ّيتها اله ّرة ع ّني.
ان�صرفت ّ
القطة ،و�أ�صابني ُ�صداع ،ال ب ّد �أن َنخرج من هُ نا ،ما لهم نيام
ك�أهل الكهف هكذا! �س�أ�سعل و�أُحدث جلبة لع ّلهم ي�ستيقظون .بد�أت �أفتعل
ال�سعال بالفعل ،فا�ستيقظت �أُ ّمي مفزوعة
ال�سعال فداهمتني نوبة من ُّ
ّ
تباعا ،جل�سوا يف �صمت مي�سحون �آثار ال ّنوم عن
ُث ّم ا�ستيقظ اجلميع ً
وجوههم .مل يكن بنا جهد للكالم ،فنحن ُمتعبون وبطوننا ُتقرقر من �ش ّدة
اجلوع والعط�ش .بد�أنا نتح ّدث وفور �أن ارتفعت �أ�صواتنا فوجئنا برجل

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل

ل
ن
ش
ر
والتوز عي

((( فرقع لوز :حرشة -من الخنافس -تحاول الدفاع عن نفسها بالتظاهر باملوت وتسكن ثم تتثب
فجأة وثبة رسيعة عالية يف الهواء يف محاولة لالبتعاد عن مكان الخطر.
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�أربعيني �أ�صلع يفتح الباب ،ال ب ّد �أ ّنه كان يقف خلفه ،كان وجهه مك�شو ًفا!
ال�سوداء؟
�أين اللثام؟ و�أين املالب�س ّ
قال وهو ُيحيينا بحبور تعج ّبنا له:
ت�ستطيعون اخلروج الآن ولكم ح ّرية التجوال يف �أرجاء املدينة
ب�أكملها يف �أمان ،ولكن ال تعربوا احلدود وتخرجوا من الأ�سوار
�أبدً ا مهما حدث.
قال �أبي وهو يقرتب منه:
 ْمل ت�س�ألونا من نحن ومن �أين �أتينا ،ومل ت�سمعوا منا ،و�ألقيتم
القب�ض علينا بطريقة غريبةّ ،ث ّم ُقمتم باحتجازنا طوال الليل يف
تلك الزنزانة ،والآن ُتطلقون �سراحنا ب�شروط!
ه ّز ال ّرجل ر�أ�سه وقال بنظرة خاوية:
�أنا ال �أعرفكم ،ومل �أقم ب�إلقاء القب�ض عليكم ،وظيفتي هنا ا�ستقبال
امل�ستبعدين ا ُ
جلدد.
امل�ستبعدون! من �أنتم؟ و�أين نحن الآن؟
« َب َيادق َ
الظالم» هم ا ّلذين �أح�ضروكم �إىل هنا ،نحن �س ّكان املدينة
«امل�ستبعدون» ،و ُن�ساعد بع�ضنا البع�ض ،ون�ستقبل الوافدين بيننا
ك ّل يوم ونعي�ش م ًعا يف �سالم.
من ي�ستبعد من؟ وملاذا؟ وب� ّأي حق؟
ه ّدل كتفيه و�أجاب بي�أ�س:
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تلك الأ�سئلة �أرهقتنا كث ًريا ،ومل جند لها �إجابة ،ع�ش يف �سالم يا
�صديقي.
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يخال �إ ّ
يل �أ ّنك ُكنت مل ّث ًما بالأم�س.
ال..ال..ل�ستُ من «بيادق ّ
الظالم» ،وهم امل�سئولون ع ّما نحن فيه.
ومل يفعلون هذا؟
 ي�أتيهم الأمر املبا�شر من «املحققني».
� ّأي �أمر؟
�إح�ضار «امل�ستبعدين» �إىل هناُ ،ث ّم يوزع احل ّرا�س املهام علينا،
لقد ّ
وظفونا لرتتيب الأمور ،فعددنا يتزايد يوم ًيا ،ومه ّمتي فتح
الزّنازين ك ّل �صباح لإخراج الوافدين منها.
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ومن هم املحققون؟
�أُق�سم لك �أنني ال �أعرف من هم.
ما ا�سم هذه املدينة؟

ال �أعرف�..أق�سم لك!
متلمل ال ّرجل ،وك�أ ّنه يخ�شى احلديث� ،أط ّل من خلفه غالم وامر�أة
عجوز ،كانا يحمالن لنا ّ
الطعام واملاء ،عامالنا ب ُلطف �شديد ،ان�صرف
ال ّرجل الأ�صلع هر ًبا من «�أبادول» ا ّلذي طلب منه اللقاء بكبري «املحققني»،
فالزي
اخلا�صة باملدينة،
�أتانا �شا ّبان وامر�أة وكانوا يحملون لنا ال ّثياب
ّ
ّ
وحد ،نف�س اللون ،ونف�س القما�ش ،ونف�س الأحذية .بدلنا مالب�سنا
هنا ُم ّ
اخلا�صة ،لكننا �شعرنا بالربد ،على عك�س �س ّكان املدينة!
وارتدينا ثيابهم
ّ
فارتدينا املعاطف فوق مالب�سنا مما لفت الأنظار �إلينا .وبد�أنا َنتَح ّرك يف
�أرجاء املدينة ب�أريحية.
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الحت لنا املنازل الفاخرة ا ّلتي ُبنيت بطراز روما ّ
ين مذهل ،جدرانها
عامرة بال ّنقو�ش وال ُف�س ْي ِف�ساء� ،أخربنا �أحد امل�شرفني �أ ّنهم قد خ�ص�صوا
لعائلتنا بيتًا من تلك البيوت ،كان هناك الكثري من التّماثيل .الباحات
ال ّداخلية تبدو وا�ضحة للناظرين حيث ّ
يحف ك ّل باحة رواق مع ّمد حتيط به
الغرف املختلفة ،انت�شرت هنا وهناك �أحوا�ض ونوافري مط ّعمة بالأحجار
املل ّونة ،للم ّرة الأوىل تناهى �إىل م�سامعنا �صوت خرير املاء� ،صاحت «فرح»
«�سليمان» جتاه ف ّوارة ينفر املاء منها وك�أ ّنه ٌ
�سيف جم ّرد،
ورك�ضت مع ُ
و�شربا من مائها ال ّرقراق.
�أر�شدونا �إىل احل ّمامات ،وكانت تقع جهة اجلنوب ،مباين �شاخمة،
بها رتاج من ّ
ال�شرق �إىل الغرب ،له اثنا ع�شر روا ًقا ال ّدخول �إليها من بهو
يف�ضي �إىل قاعة وا�سعة كان بها بع�ض �أهل املدينة ،الزّخارف البديعة
ُتز ّين ك ّل ركن وك ّل عامود هناك ،على اجلانبني كان هناك الكثري من
رمر ،ونوافري ف ّوارة،
الأحوا�ض ال�صغرية والكبرية ،و�صهاريج من ا َمل َ
وغرف مف�صولة ب�أعمدة ورد ّية مرمر ّية ،و�أخ ًريا و�صلنا لل َم�سبح� ،أ�شعر
�أنني ر�أيت هذا املكان من قبل! نعم..نعم�...إ ّنها�..إ ّنها! ارتفع �صوتي دون
ق�صد م ّني و�أنا �أُردد ا�سمها و�أنا �أنظر �إىل �أبي:
« ُك ِوي ُكول»! نحن يف مدينة « ُك ِوي ُكول» يا �أبي!
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�أقبل ال ّرجال وال�شباب والغلمان من �أرجاء احل ّمامات ،ه�ؤالء من
ال�ساخنة والأبخرة تت�صاعد من
الغرفة الرئي�سية ،والبع�ض من الغرفة ّ
�أج�سادهم ومالب�سهم ،وبع�ضهم خرج من امل�سبح متوج ًها نحوي واملاء
يقطر من ج�سده ،وكان هناك �شيخ كبري ّ
يتو�ض�أ ف�أقبل يف حما�س وانزلقت
قدمه وكاد ي�سقط لوال �أنّ ّ
ال�شباب �أ�سندوه و�أقبلوا معه� ،س�ألني �أحدهم:
114

ماذا تعني بـ« ُك ِوي ُكول»؟ وماذا تعرف عنها؟
ا�سم املدينة ا ّلتي نحن فيها الآن� ،أال تعرفون ا�سمها؟
ال.
كيف هذا؟
�أح�ضرنا «بيادق ّ
الظالم» من بالدنا �إىل هنا ،ومنذ و�صولنا ونحن
نعي�ش كما ترى ،ال نعرف ماذا يحدث ،وال �أين نحن ،وال ُي�سمح
لنا باخلروج ،بد�أنا نتعارف ونتح ّدث �إىل بع�ضنا البع�ض و�أقدمنا
ً
و�صول هذا ّ
ال�شيخ و زوجته.
�أ�شاروا لل�شيخ ا ّلذي كان ّ
يتو�ض�أ ،وا ّلذي قال ب�أ�سى:
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�أح�ضرنا «بيادق ّ
الظالم» من قريتنا منذ عام م�ضى ،ع�شنا لفرتة
وحدنا هنا يف تلك املدينة الوا�سعة ،ومن �آن لآخر ي�أتون بفرد
جديد ،وكما ترى الآن ازداد عددنا.

�س�ألني �شاب ّ
و�ضاء الوجه وهو يه ّز كتفي:
ماذا تعرف عن « ُك ِوي ُكول»؟

مدينة رومان ّية قدمية ،قر�أت عنها يف كتاب ،كما �أنني �شاهدت
فيل ًما وثائق ًيا على الـ...
توقفتُ عن الكالم بعد �أن لكزين �أبي ،فهم ال يعرفون عن الإنرتنت
والتلفاز� ،س�ألني �أحدهم م�ستنك ًرا:
ولكن �أين ه�ؤالء ال ّرومان؟
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�أق�صد �ش ّيدها ال ّرومان ،ولأننا يف �أر�ض «ال َك َن ْه َور» فهي الآن
مهجورة.
�صاحوا جمي ًعا يف �آن واحد:
«�أر�ض ال َك َن ْه َور»!
كتفي ً
قائل:
هززت ّ
نعم! نحن يف �أر�ض «ال َك َن ْه َور».
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تخ ّبطوا يف حرية ،وظهرت معامل القلق واخلوف على وجوههم ،قال
�شاب منهم:
ٌ
�سمعنا �أنّ �أر�ض «ال َك َن ْه َور» مقربة ،ال �أثر للحياة فيها ،ومن يدخلها
ال يعود.
وقال �آخر:

هل نحن �أموات الآن!
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علت همهماتهم ،بد�أ ج ّدي «كمال» ي�س�ألهم حم ّو ًل د ّفة احلديث ليجمع
�أكرب قد ٍر من املعلومات� ،أجابه ال�ش ّيخ ً
قائل:
يطلقون علينا لقب «امل�ستبعدين»� ،س�ألناهم عن ال�سبب لك ّنهم مل
يجيبونا ،كانوا ميتطون ً
خيول جم ّنحة ،بي�ضاء ،و�سوداء ،و�صهباء،
يحملوننا عليها �إىل هنا ،نحن نعي�ش يف �سجن مر ّفهُ ،يطعموننا
وي�سقوننا ،حتّى �أنهم يعاجلوننا ويهت ّمون ل�سالمتنا ،لكننا ال
ن�ستطيع اخلروج.
�صاح �أحدهم:
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يقولون �إنّ هناك جمموعة ت�سللت من املدينة وا�ستطاعوا الهروب،
بينهم عائلة حديثة الو�صول.
تعالت همهماتهم ،بع�ضهم ُينكر وال ي�ص ّدق ،وبع�ضهم يت�ساءل هل
هربوا بالفعل �أم ال� ،أدركتُ �أنّ اجلنود ا ّلذين �ألقوا القب�ض علينا كانوا
يظنون �أننا الهاربون ،تقاطعت نظراتي مع نظرات �أبي ،يبدو �أ ّنه � ً
أي�ضا
َف ِطن لهذا .وقفنا بينهم حائرين� ،س�ألهم «�أبادول»:
هل التقيتم باملحققني؟
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�أتانا �أحدهم منذ �شهر ،كان مل ّث ًما� ،إجاباته كانت ق�صرية و�صارمة
ومقت�ضبة ،زيارته كانت بال فائدة ،فلم ت�شبع كلماته ف�ضولنا.
هل يع ّذبونكم �أو ي�ؤذونكم؟
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اقرتب ٌ�شاب منهم وقال ب�صوت �أ�سيف :توزيع

عذاب �أكرب من انتزاعك من ح�ضن �أُ ّمك� ،أو من قلب
وهل هناك ٌ
دارك� ،أو يف ليلة زفافك �إىل عرو�سك ا ّلتي تذوب ع�ش ًقا فيها!
ران عليهم �صمت حزين� ،س�ألتُ ذاك ّ
ال�شاب عن ا�سمه فقال:
«�سيفاو» ،و�أنت؟
 ِ
«خالد».
ما ا�سم قبيلتك؟

والتفت جتاه «�أبادول» و ُقلت بثقة:
ابت�سمت
ُّ
قبيلة «�أبادول» ،نحن من قبيلة «�أبادول» ،وهذا هو كبرينا.
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ّ
التف ال ّرجال حول «�أبادول» ،وبد�أ ك ّل منهم يخربه عن ا�سم قبيلته
فالتفت وعيناه الوا�سعتان
«�سيفاو»� ،سرت خلفه وناديته
َ
وعائلته ،وابتعد ِ
يقطر منهما احلزن� ،س�ألته بف�ضول:
�أنت من الأمازيغ� ،ألي�س كذلك؟
بلى.
عرفت هذا من ا�سمك� ،ألي�س معناه امل�ضيء واملُنري؟

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل
بلى.

كيف مل ت�سمع عن « ُك ِوي ُكول» و�أنت من الأمازيغ؟
�سمعت عنها لكنني مل �أزرها ّ
قط ،ومل �أعرف �أننا بها � ّإل منك الآن،
حتى �أنني مل �أكن �أُح�سن نطق ا�سمها ج ّيدً ا.

ل
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وهم باالن�صراف ف�س�ألته:
ا�ستدار ّ
والتوزي
�أين �ستذهب؟

ع

ال�سوق ،فنحن نعمل هنا ونعيل �أنف�سنا ،ونعر�ض ب�ضائعنا
�إىل ّ
هناك ،فهناك رتاج له �ستة �أعمدة ،يتوافد عليه �س ّكان املدينة
طوال ال ّنهار.
وما هي تلك الب�ضائع ا ّلتي تعر�ضونها هناك؟
بع�ضنا ي�صنع الأواين ،وبع�ضنا يخيط ال ّثياب ،وبع�ضنا يعمل
بالعطارة و�صناعة ال ّدواء ،ويوجد مطحنة للحبوب� ،أغلبنا يعمل
بالتّجارة ،وامل�سئولون هنا يعطوننا ر�أ�س املال لنبد�أ جتارتنا.
وماذا عن باقي الأعمال هنا؟
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هناك من ُي�شاركون يف رعاية املر�ضى حتت �إ�شراف طبيب حاذق
له ُم�ساعدون ماهرون ،ولديهم م�شفى كبري يف اجلهة ّ
ال�شرق ّية من
املدينة.
ال�سوق ،و ُكنت �أعرفه فقد ر�أيت
انطلق ِ
«�سيفاو» ي�صف يل تق�سيم ّ
وثائقي عن مدينة « ُك ِوي ُكول» الأثر ّية على حا�سوبي،
ك ّل ركن هنا يف فيلم
ّ
�شردت منه لوهلة وتذ ّكرت بيتنا حيث يقبع ال�س ّيد «راغب» الآن وحيدً ا،
ُترى لو ذهبت الآن و�أتيت لهم بحا�سوبي الن ّقال لأعر�ض عليهم هذا
امل�سجل على ذاكرته عن تلك املدينة ،كيف �ستكون ردود
الفيلم
الوثائقي ّ
ّ
�أفعالهم؟ �سرت معه نحو متجره ،كان هناك الكثري من الأواين ّ
الفخارية،
ال�سالم
يبدو �أ ّنه ي�صنعها وهناك من ير�سم عليها ،دلفت فتاة و�ألقت عليه ّ
فح ّياها وهو �شارد ،بينما كانت تلتفت �إليه بكيانها ك ّله ،ف�ضحتها نظراتها
جتاهه ،ويداها املرتع�شتان وهي تريه ما نق�شته على الإناء للت ّو ،يبدو �أ ّنها
تهتم به� .س�ألته بعد ان�صرافها:
ّ
من هذه؟
ملع يف عينيه بري ٌق خافت وهو ينطق ا�سمها:
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«ما�سيليا».
ال ّ
أي�ضا ،فهي � ً
�شك �أن ا�سمها �أمازيغي � ً
أمازيغي
الزي ال
أي�ضا ترتدي ّ
ّ
مثلك! �أنتما الوحيدان اللذان يرتديان هذا الزّي هنا.
«ما�سيليا» من قبيلة «كتامة» مثلي ،عندما اختطفني «بيادق
ّ
ب�ساقي وهم يحملونني فوق
الظالم» من قرية «�شيليا» تع ّلقت
ّ
اجلواد املج ّنح ،فا�ضطر البيادق حلملها معي �إىل هنا.
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فعلت هذا؟
وملاذا ْ
ا�ستدار نحوي ومنحني نظرة ت�شي بت�ضرره من �س�ؤايل ،فتوقفت عن
لدي
الكالمُ ،كنت �أعرف الإجابة بال ّت�أكيد ،فعلت هذا لأ ّنها ُت ّبه ،وكان ّ
ف�ضول لكي �أ�سمع منه املزيد ،لكن يبدو �أنّ الوقت غري ُمنا�سب .ان�صرفت
وتركته يف متجره ،وعدت �أبحث عن �أَبي ،ال ب ّد �أن ن�ضع ّ
خطة لنخرج من
هنا ،فقد ا�شتقت �إىل �أخي «حمزة».

r
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ع

 -5«كُ ِويكُول»
«طارق»
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و�أخ ًريا عرثت على مدينة « ُك ِوي ُكول» ،وها هي �أ ّول جملة ُتنق�ش على
�صفحات كتابي املُعنون با�سمها� ،أخرجت «ال ّناظور» العجيب ا ّلذي �أعطاه
ج ّدي لأبي ،و�أعطاه �أبي يل ،ظننته بدائ ًيا ولكنني �أخط�أت ،ف� ّأي �شيء
خا�صة به ،وكان هذا
ينتمي لـ«مملكة البالغة» ال ب ّد له من عجائب ّية ّ
«ال ّناظور» ال يق ّرب البعيد فقط ،بل وي�سمح يل بر�ؤية بع�ض الأطياف
ال�سابحة يف الهواء من خملوقات اململكة ،ولقد ر�أيت بالفعل �أطيا ًفا تدور
ّ
ال�سماء فوق املدينة با�ستمرار ،بد�أت �أراقب �س ّكان « ُك ِوي ُكول» ،يبدو
يف ّ
الهند�سي كما در�سته با ّ
متاما ،وهناك الكثري من
تق�سيم املدينة
جلامعة ً
ّ
الأعمدة والبنايات �أراها بعيني كاملة البناء ،وكنت قد ر�أيت بقاياها يف
اجلزائر.
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ر�أيت ال�ساحات وامللتقيات «فورمي» ،ومعبد «فوني�س» ،و«امل�سرح
ال�ساحرة ،واملُحاط بك ّوات م�ستديرة
ال ّروماين» اخلا�ص باملدينة مبد ّرجاته ّ
«احلي امل�سيحي»
ومربعة للح�صول على �صدى ج ّيد للأ�صوات ،وها هو
ّ
بكني�ستيه «بازيليك» ،و«املعامد ّية» ،و«�ضريح باخو�س» امل�ستوحاة نقو�شه
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من �أ�سطورة «ديوني�سو�س» ،وها هو رواق «الكابيتول» �أو مق ّر الإدارة
وال ّرئا�سة ،ك ّل �شيء هنا كما در�سناه يف الكتب عن مدينة « ُك ِوي ُكول»(((!
اجلميل �أ ّنها حماطة الآن بال ّنخيل والزروع وحقول القمح والأ�شجار
البا�سقة ،هناك قنوات جللب املاء ،و�أخرى ل�صرف املاء ،وبع�ض اجلداول
هنا وهناك ،ما �أروعها! تبدو كالعرو�س و�سط ك ّل هذا .ماذا �س�أفعل
الآن؟ هل �أعرب جبال «ا ُ
خلرافة» حتّى �أُخرب ح ّرا�س املكتبة ال ُعظمى ب�أمر
«حمزة»؟ �أم �أقتحم �أ�سوار مدينة « ُك ِوي ُكول» لأقوم ب�أداء مه ّمتي �أ ّو ًل و�أ�سرتد
جميع كلمات كتابيُ ،ث ّم �أعرب اجلبال نحو املكتبة ال ُعظمى؟
ال ب ّد �أن �أُقرر الآن وب�سرعة .ح�س ًنا� ،س�أُ�ساعد «حمزة» �أ ّو ًل ب�إخبار
ح ّرا�س املكتبة لينقذوه ّثم �أعود �إىل « ُك ِوي ُكول» بعدها بد�أت �أته ّي�أ للهبوط
بعد �أن ُقمت بتحديد اجلهة ا ّلتي �س�أ�سري نحوها ،لكنني فج�أة ر�أيت «حمزة»
وهو ي�سري داخل مدينة « ُك ِوي ُكول» خلف نف�س ّ
ال�شاب ا ّلذي كانت الفتاة
ال�سوق ،ف�أنا �أعرف تخطيط تلك املدينة بالتّف�صيل.
تتبعه ،توجها نحو ّ
حمدت اهلل ،فهو يبدو بخري ،كما �أ ّنه ب ّدل مالب�سه و�صار �أف�ضل
مما كان عليه ،يبدو �أنّ �ساحرة «ماذريون» ا ّلتي اختطفته نقلته �إىل هنا
ل�سبب ما! غريت ّ
خطتي� ،س�أبد�أ بـ« ُك ِوي ُكول» ،لأنقذ «حمزة» بنف�سي و�أكمل
ا�سرتداد كتابي� ،شرعت يف الهبوط بعد �أن حددت النقطة ا ّلتي �س�أخرتق
«ال�ساحة
�أ�سوار املدينة من خاللها� ،س�أبتعد عن �أبراج املُراقبة ،وعن ّ
ال�سيفري ّية» ا ّلتي تقود �إىل «قو�س ال ّن�صر» ،ومعبد «�ستيمو�س �سيفريو�س»،
ّ
فعدد احل ّرا�س هناك �أكرب من عددهم يف اجلهات الأخرى.
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(((لالطالع عىل املزيد من املعلومات عن مدينة «كُوِيكُول» ُيرجى مراجعة األفالم الوثائق ّية
املعروضة عىل شبكة اإلنرتنت.
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منا�سب جدً ا،
اجلانب املُخ�ص�ص مل�ستودعات احلبوب والغذاء
ٌ
فاحلار�سان هناك يتناوبان مع حار�سني �آخرين ك ّل �ساعة تقري ًبا ،نف�س
الأربعة بهيئاتهم ،مت ّكنت من التحقق ب«ال ّناظور»� ،س�أنتظر حلظة
توجه ال ُّثنائي املك ّون من هذا احلار�س البدين ،ورفيقه الأحدب ،فهذان
احلار�سان ال ي�صربان حتّى ي�أتيهما زميالهما الآخران ،وي�سريان �إليهما
ب�أنف�سهما ليلتقيا بهما �أمام «ديوان ال ّرئا�سة».
ال�سور و�أختفي بني
�سيكون وقت الغروب هو الأن�سب� ،س�أقفز من فوق ّ
�أ�شولة احلبوب حتى �أمت ّكن من الت�سلل والبحث عن «حمزة» حتت �ستار
الليل ،ح�س ًنا� ،س�أ�صرب..و�أنتظر.
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ُعدت حيث تركت �أبي وج ّدي ،ووجدتّهما وباقي العائلة يف طريقهم
�إىل بيت من بيوت املدينة ،فقد �س ّلمنا امل�شرفون دا ًرا لن�سكنها كعائلة،
«�سيفاو» وكيف �أ ّنه
وك ّنا �أ ّول عائلة ب�أكملها تدخل املدينة� .أخربت �أبي عن ِ
مل يكن وحده ،و�أنّ هُ ناك فتاة �أتت معه ،وجدتّه �شاردًا ف�س�ألته:
ما بك يا �أبي؟
ال ب ّد �أن ن�ستعيد �أ�سلحتنا ،و�أدواتنا.
لك ّنها ال تعمل يا �أبي..فقدت قيمتها!
 ّربا ال تعمل على �أر�ض «ال َك َن ْه َور» ،لك ّنها حت ًما �ستعمل �إن خرجنا
من هنا وتخطينا هذا اجلدار الفا�صل ا ّلذي و�صفه «�أبادول».
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وربا لن تعمل �أبدً ا لأننا هنا ب�صفة �أخرى ،فنحن ل�سنا حماربني،
 ّ
وال زائرين ،ف�أخي �أ�سري و...ونحن� ...أ�سرى! نحن �أ�سرى يا ولدي،
و�إن �أح�سنوا �ضيافتنا� ..سنظ ّل �أ�سرى.
ح�س ًنا يا �أبي ،ماذا �سنفعل الآن؟
�ستفعل �أنت.
�أنا! وماذا �س�أفعل؟
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«امل�ستبعدون» يرت ّبون للقاءٍ معك ،يو ّدون منك �أن ُتخربهم بك ّل
بني ،وال
ما تعرفه عن مدينة « ُك ِوي ُكول» ،نحن يف �سجن كبري يا ّ
�أحد هنا يعرف حقيقة «بيادق ّ
الظالم» ،فهم يطوفون بالبالد
ويقومون باختطاف ال�شباب ،وال ّرجال ،والغلمان ،وحتّى الأطفال،
ويح�ضرونهم �إىل هنا ،يحتجزونهم ويحرمونهم من اخلروج،
لك ّنهم يهت ّمون بهم وب�سالمتهم ،وهذا غريب!
وك�أ ّنهم ع�صافري للزّينة يف قف�ص جميل� ،أو �سرب �صغري من
جاجي.
الأ�سماك يف حو�ض ُز ّ
نعم يا «خالد» ،يبدو الأمر كذلك ،لكنني �أخ�شى �أ ّنهم يجمعونهم
ل�سبب �آخر.
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مثل؟
قرابني مثال! ل ّأي طائفة �أخرى هنا� ،أو لتطبيق جتربة مريبة
عليهم! فمملكة البالغة مليئة باملفاج�آت ،وال�ش ّر هنا يتل ّون،
و�ستظ ّل معاركه تدور هنا على �أر�ض مملكة البالغة للأبد.
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على � ّأي حال الو�ضع غري مريح بالفعل ،لي�س من حقّ �أحدهم �أن
َي�سلب �آخر حر ّيته ل ّأي �سبب!
 لهذا �سنقوم بدورنا كمحاربني و�إن ُك ّنا �أ�سرى! ،فاحلياة معارك،
و ُك ّلنا ُماربون ،و�س ُن�ساعدهم.
م�سح �أبي على �صدري ُث ّم قال ب�صوت دافئ:
والآن ،تعال لتخرب عائلتك �أ ّو ًل بك ّل ما تعرفه عن مدينة « ُك ِوي ُكول»
�أ ّيها املُث ّقف.
دلفنا لبيتنا اجلديد ،وجل�ست �أُح ّدثهم عن « ُك ِوي ُكول» ،وقلبي يرجف
خو ًفا على �أخي «حمزة» ،ترى �أين هو الآن؟
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كانت« َر ْي ُهقانة» قد حملت «حمزة» �إىل �أر�ض عفراء وموح�شة ،وقفت
قبالته وكانت يف حالة مزرية ،فقد هرعت �إليه فور �أن حملها «� ْأ�س َحم»
اخلا�صة ،و�أعطاها
«ط ْر ِم�ساء» ونقلها �إىل مملكته
بعيدً ا عن مقربة ِ
ّ
«طرم�ساء»،
الأمان ،وتركها ليتد ّبر �أمره وي�شرع يف �إر�سال جوا�سي�سه �إىل ِ
لينقلوا له ما يدور بني ع�شرية «املجاهيم» ،فال ّ
�شك �أ ّنهم �سيثورون عليه
ملخالفة �أمرهم وحمايته لها ،فانتهزت تلك الفر�صة وت�سللت �إىل �أر�ض
«ال َك َن ْه َور» باحثة عن «حمزة» ،وهاهو الآن بني يديها ،قالت وقد بدا يف
�صوتها الأمل:
 ُعدتُ �إليك كما َو َع ْد ُتك يا «حمزة».
مت ّعن يف مالحمها ،ور�آها متعبة ،اختفت ن�ضارتها وك�أ ّنها كربت
أعواما فوق عمرها� ،س�ألها غا�ض ًبا:
� ً
125

أتيت بي �إىل هنا؟
ملاذا � ِ
مل جتبه ،بل قالت يف �أ�سى:
تعبت ،و�أنت ال�سبب.
لك؟
وما يل �أنا مبا يحدث ِ
يف ك ّل م ّرة �أقتحم فيها جدار«ال َك َن ْه َور» �أُ�صعق م ّرات من �أجلك،
�أتفتت� ،أحرتق ،يتال�شى جزء من كياين� ،أنت ال تعي قيمة ما
�ضحي به!
�أُ ّ
�ضحي � ًإذا!
ال ُت ّ
 كاد «الق ّنا�صون» يقتلونني ب�سببك!
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ملاذا؟

لأنني �أُح ّبك!

�أ�شاح بوجهه عنها ً
قائل:
 ُك ّفي عن ترديد هذا ال ُهراء.
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جتاهلت كلماته وقالت بت�صميم:
�ستُح ّبني يا «حمزة»�...ستُح ّبني ،و�سنبتكر طريقة للتوا�صل بيننا،
ق�صتنا الأوىل ،لقد حدث هذا من قبل ،ال ب ّد �أنّ هناك ًّ
حل،
لي�ست ّ
ال�سحرة
ال�سحر ،و�س�أ�ش ّد ال ّرحال �إىل �أعظم ّ
�س�أبحث يف ك ّل كتب ّ
على �أر�ض مملكة البالغة�..س�أطرق باب املردة واجلبابرة من
اجلنّ .
قاطعها �ساخ ًرا:
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وماذا بعد؟ هل �سنتز ّوج؟ وكيف �سنعي�ش م ًعا؟ وهل �ستنجبني يل
ً
طفل من اجلنّ يطري يف الهواء؟ كيف �س�أمل�سك ،كيف �س�أ�شعر بك؟
أجننت يا « َر ْي ُهقانة»؟
� ِ
نعم �أنا جمنونة بك ،يكفي �أن تكون يل� ،أتخللك ب�أثريي� ،أطوف
حولك� ،أعي�ش يف كيانك ،ال �أدري ملاذا مل �أمتكن من تخلل ج�سدك
كما كنت �أفعل ،كيف متنعني الآن؟
ل�ستُ ُلعبة ،وما ت�صفينه لي�س ح ًبا بل هو مر�ض وع�شق لل�سيطرة
احلب �أن �أكون ح ًرا و�أقبل ب�إرادتي على من �أُح ّبه� ،أم�شي
والتّم ّلكّ ،
�إليه طواعية ولي�س بالإجبار.
�صدقت ،ف�أنا ُح ّرة و�أتيت �إليك طواعية لأنني �أُح ّبك! �أر�أيت؟
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ال ب ّد �أن �أعود لعاملي وعائلتي .والتوز عي

يائ�سا من جدوى احلوار معها ،وقال لها:
مت ّع�ضت مالحمه و�أدار وجهه ً
ال!

�أعيديني �إىل �أر�ض «ال َك َن ْه َور».
احتقنت عيناها و�صدرت منها �ضحكة ُت�شبه عبث الهواء بعلبة �صفيح
فارغة ُث ّم قالت:
وحتّى �إن حملتُك �إىل � ّأي بقعة يف اململكة ،لن يراك �أو ي�سمعك �أحد
من الإن�س واجلنّ  ،فقد َو َ�س ْمتُك.
و�ضع «حمزة» يده على الو�شم بني حاجبيه وقال وهو يتح�س�سه:
ماذا تعنني؟
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ري ملن َو�سمه� ،أنت يل ،يل وحدي ،و�ستبقى هنا للأبد،
املو�سوم �أ�س ٌ
مهما �صرخت لن ي�سمعك �أحد هنا.
قال غا�ض ًبا:
كاذبة ،لقد ر�آين «طارق» ،وحت ّدث �إ ّ
يل ،و�سمعني.
ا�ستدارت وقالت قبل �أن تتال�شى من �أمام عينيه:
نعم لأ ّنه ُمارب جديد ،ولهذا لن �أُعيدك �إىل �أر�ض «ال َك َن ْه َور» م ّرة
�أخرى� ،س�أتركك هنا َوحيدً ا ،حتّى تر�ضخ ملا �آمرك به.
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ان�صرفت « َر ْي ُهقانة» وهي تهم�س لنف�سها:
«�إنْ مل َت ُكن يل فلن تكون لغريي».
كان ح ّبها يتح ّول من ّ
ال�شوق �إليه �إىل االنتقام منه ،فقد �أعمتها �أنانيتها
املفرطة ،فهو ال يبادلها نف�س امل�شاعر ،ظ ّنت �أ ّنه �سيهرع �إليها فور �أن يعرف
ال�سابقة،
�أ ّنها « َر ْي ُهقانة» ،فقد كان �سعيدً ا عندما كانت تالزمه �أثناء رحلته ّ
كانت على يقني �أ ّنه �سعد بوجودها وح�ضورها وكالمها ،لك ّنها فوجئت بر ّد
فعله عندما حملته �إىل هنا ،مل تتعاطف حتّى معه! تخ ّل�صت من جميع
�أهله لتبقى مالذه الوحيد.
حب هذا؟ تلك �شهوة ،ورغبة يف التم ّلك ،لو �أح ّبته ح ًّقا خلافت عليه
� ّأي ّ
من ن�سمات الهواء ،وملا ع ّر�ضته لذ ّرة خوف �أو رهبة .من حماقتها �أ�سرعت
بو�سمه حتّى ال يراه «الق ّنا�صون» ،ففقدت قد ًرا كب ًريا من قواها ،وكان هذا
ْ
من ُح�سن ّ
حظه� ،أحيا ًنا ُي�س ّلط اهلل الغباء على من ي�ؤذينها ،فيكون الغباء
ُجندً ا من ُجند اهلل يحارب لأجلنا� ،صارت « َر ْي ُهقانة» �أ�ضعف ،لك ّنه �سيظ ّل
يف خطر ،لأ ّنه معزول عن اجلميع ،ولن يراه �أحد �أبدً ا.
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عادت ململكة «� ْأ�س َحم» ،وتركت «حمزة» ي�صرخ ويت�أجج من �ش ّدة
الغ�ضب� ،أخذ يرك�ض باح ًثا عن �أي خملوق هنا ليخترب الأمر بنف�سه ،هل
�سي�سمعه �أح ٌد؟ وهل �سرياه ال ّنا�س هنا؟ ظ ّل يرك�ض ،ويرك�ض ،ويرك�ض،
حتّى �سقط على الأر�ض ،وفقد وعيه.
«طارق»

r

ب�سط الليل رداءه ّ
املو�شى بال ّنجوم ،و�أط ّل القمر وك�أ ّنه ُيراقبني من
خلف قمم اجلبال ،حان وقت تبديل احلار�سني م�ضى احلار�سان اللذان
كنت �أتابعهما جتاه «ديوان ال ّرئا�سة» ليلتقيا بزميليهما املو َّكلني با�ستالم
�سرعا ،مللمت
ال�سور وت�س ّلقته ُم ً
فرتة احلرا�سة القادمة ،فهرولت جتاه ّ
حبايل واختب�أت خلف �أ�شولة القمح املك ّد�سة يف م�ستودع ا ُ
حلبوب ،وانتظرت
ً
طويل حتّى �سكنت الأجواء .على �أ�ضواء ّ
ال�شعل املرتجرجة واملنت�شرة هنا
وهناك ،ر�أيت �أطيا ًفا تلوح من بعيد ،يبدو �أنّ هناك جمموعة من ّ
ال�شباب
يجتمعون حول �أحدهم ،يف من�أى عن الآخرين ،وك�أ ّنهم يختبئون منهم
حجري.
خلف جدار
ّ
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تركت حقيبتي يف مكان �آمن ،وت�سللت مقرت ًبا منهم ،ر�أيتُ «حمزة»
و�سطهم ،كان �أف�ضل ً
حال مما كان معي ،وكان ير�سم لهم على الأر�ض
ً
�شارحا لهم معنى ا�سم ك ّل جزءٍ منها ،وكانوا
خمططا ملدينة « ُك ِوي ُكول»ً ،
ُين�صتون �إليه يف �سكون وك�أنّ على ر�ؤو�سهم الطري ،انتهى من ّ
ال�شرح ،وعال
�صوت قرع ّ
الطبول من بعيد.
تباعا ،وبقي
قال �أحدهم �إ ّنه وقت توزيع وجبة الع�شاء ،فان�صرفوا ً
«حمزة» ميحو ما ّ
خطه على الأر�ض ،انتظرت حتّى ابتعدوا وتبعته وهو
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ي�سريُ ،ث ّم ت�سللت من خلفه ،و�سحبته من ذراعه بق ّوة لنختبئ م ًعا خلف
�أ�شولة القمح ونتح ّدث ،و�ضعت يدي على فمه حتّى ال ُيحدث �صوتًا يجلب
الأنظار �إلينا ،ففاج�أين بدوران �سريع ووجه �إ ّ
يل لكمة كادت ُت ّطم ف ّكي،
و�أ�سقطني � ً
أر�ضا وجثم على �صدري ،قب�ضت على يديه بق ّوة وح ّدقت يف
وجهه ً
قائل:
ما بك يا «حمزة»؟ �أنا «طارق»!
يبدو �أ ّننا �أحدثنا جلبة جعلت ح ّرا�س خمازن احلبوب يتح ّركون من
�أماكنهم ،ف�أ�سرعت باالختباء ،وهرولت جتاه املكان ا ّلذي �أخفيت فيه
حقيبتي فتبعني وهم�س ً
قائل:
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«حمزة»؟
أخي
هل تعرف �
ك
ت
ب
�أ�صابني ال ّذهول ،يقول �أخي! ل
هذار«خالد» ،تو�أم «حمزة»،
معقول!لنهل
ش
ُقلت متعج ًبا:
والتوز عي
«خالد»!

نعم �أنا «خالد».

يا �إلهي! �أنت ن�سخة من �أخيك! ولكن كيف �أتيت �إىل هنا؟
ابتعد ا ُ
حل ّرا�س فوقفنا متواجهني وك ّل م ّنا ينتظر �إجابة من الآخر،
�أعاد �س�ؤاله يف تل ّهف:
التقيت ب�أخي؟
متى
َ
�صباحا كان معي.
بالأم�س ،واليوم ً
اليوم! هل ر�أيته اليوم بعينيك؟
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نعم ،وكان يتح ّدث عنك كث ًريا� ،أنتما متطابقان للغاية ،حتّى نربة
�صوتكما واحدة!
�أين هو؟ �أين�..أين؟
عادت « َر ْي ُهقانة» واختطفته من �أمام عينيُ ،كنت يف طريقي لعبور
جبال «ا ُ
خلرافة» لأبلغ «ح ّرا�س املكتبة» مبا حدث له ل ُي�ساعدوه،
فال�صقور ال حت ّلق يف �سماء �أر�ض «ال َك َن ْه َور» لتحمل لهم الأخبار،
ّ
و«احلورائ ّيات» ال ي�سمعن ما يدور هنا.
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ات�سعت عيناه وهو يقول:
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�أنت تعرف عن « َر ْي ُهقانة» ،وح ّرا�س «املكتبة ال ُعظمى» ،و«احلورائ ّيات»،
ور�أيت �أخي بعينيك ،و�سمعت �صوته ب�أذنيك�..إذن �أنت ُمارب،
�ألي�س كذلك؟!
بلى� ،أنا ُمارب.

و�صلني �أنّ « َر ْي ُهقانة» قامت ب َو�سم «حمزة» ،و�أ�صبح �أخي �أ�س ًريا
خفي ،ال ُيرى وال ُي�سمع من ِقبل اجلنّ والإن�س
لها ،وهو الآن رجل ّ
هنا ،وفقط من �سرياه هم املحاربون اجلدد املو ّكلون مبهام جديدة
على �أر�ض اململكة.
فعلت « َر ْي ُهقانة»
نعم ،ر�أيت الو�شم على جبينه ،كان ي�ؤمله ،ولكن ملاذا ْ
هذا به؟
لأ ّنها تع�شقهُ ،تريد اال�ستحواذ عليه ،ولأ ّنه زار اململكة من قبل فلن
تتم ّكن من تل ّب�س ج�سده ،ولي�س �أمامها � ّإل �أ�سره بتلك الطريقة،
وحب�سه حتّى يي�أ�س وي�ست�سلم لها.
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جمنونة! جمرمة!
ولكن؛ ملاذا تختبئ هكذا طاملا �أ ّنك ُمارب؟
وخا�صة ه�ؤالء ا ّلذين ميتطون اخليول املج ّنحة
من ح ّرا�س املدينةّ ،
بال�سواد ،ال �أرغب يف الوقوع ب�أ�سرهم.
ويتّ�شحون ّ
الظالم»� ،إ ّنهم ميتطون ً
يقولون �إ ّنهم «بيادق ّ
خيول عظيمة.
واحد منها ،وحملني من فوق
�أعرف تلك اخليول ،لقد عرثت على ٍ
جبال «ا ُ
خلرافة» واخرتق بي حاجز «ال َك َن ْه َور» ،لك ّنه اختفى وتركني
بعد عبورنا مبا�شرة� ،إ ّنها خيول رائعة� ،سبحان ا ّلذي خلقها!
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مكان لآخر ،وت�س ّلقت ع ّدة جبال
من
�سرت على �أقدامي ،وتنقلت
ل
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اجلبلتعندما ُكنت
فوق
هنا حتّى التقيت ب�أخيكُ ،ث ّم ر�أيتك من
و
ا
ل
و
�أراقب املدينة ،وظننتك «حمزة» ،و�أردت �أن �أ�ساعدك يفزيع
الهروب
وبعد �أن تركك اجلواد؟

من هنا ،فلقد ر�أيت ه�ؤالء البيادق وهم ميتطون ً
خيول ُم ّنحة
غالما للح ّرا�س اليوم،
ُيح ّلقون بها فوق املدينة ،ور�أيتهم ُي�س ّلمون ً
هناك �شيء مريب يدور هنا!
-ح�س ًنا ،فل ُن�سرع الآن ،هذا بيتنا ،وعائلتي بال ّداخل ،يجب � ّأل يراك
امل�شرفون� ،أ�سرع يا «طارق».
عائلتك!!

ن�سيت �أن �أُخربك ،لقد نقلت « َر ْي ُهقانة» بيت ج ّدي ب�أكمله ومبن فيه
�إىل �أر�ض «ال َك َن ْه َور» ،نحن جمي ًعا هنا� ،أرادت تلك اخلبيثة الق�ضاء
ال�سفن،
علينا و�إخفاءنا للأبد ،ولكن جاءت ال ّرياح مبا ال ت�شتهي ّ
132

وبيت ج ّدي موجود الآن خارج « ُك ِوي ُكول» يف بقعة ما على �أر�ض
«ال َك َن ْه َور».
ال �أفهمك!
�س�أ�شرح لك الح ًقا ،ولكن الآن اتبعني ،فلقد منحنا امل�شرفون بيتًا
خا�صا بنا من بيوت مدينة « ُك ِوي ُكول».
ًّ
�سبقني «خالد» ليت�أ ّكد من خل ّو الطريق من املا ّرة ،وحل�سن ّ
احلظ كان
�أهل املدينة يجلبون الطعام من قاعة خم�ص�صة لذلك بعيدة عن بيت
عائلته� ،أ�شار �إ ّ
يل ف�أح�ضرت حقيبتي و�أ�سرعت نحوه ،ودلفت البيت لألتقي
بعائلة «�أبادول»� .أغلق «خالد» الباب وق ّدمني �إليهم ً
قائل:
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«طارق»،
هذا
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و
ا
ل
ت
�شهقت امر�أة �أربعينية بانفعال �شديد وو�ضعت يدهاوزي
علىعفمها

و�أ�سرعت نحوي ّ
فتعثت و�سقطت على الأر�ض ،كانت عيناها حمتقنتني
من �ش ّدة البكاء علمتُ بعدها �أ ّنها ال�س ّيدة «مرام» والدة «خالد».
قدحا من ّ
الفخار تت�صاعد منه الأبخرة،
وكان والد «خالد» مي�سك ً
ان�سكب امل�شروب من يده عندما انتف�ض ونه�ض فج�أة فور �أن ر�آين ،لك ّنه
ال�ساخن على �ساقيه ،وهرع �إ ّ
يل وقب�ض على
مل ي�أبه ل�سقوط امل�شروب ّ
كتفي وعيناه ت�ستغيثان و�س�ألني بتل ّهف:
ّ
�أين «حمزة» الآن؟
تع ّلقت عيناي بـ«خالد» وهو ُي�ساعد �أُ ّمه على ال ّنهو�ض و ُقلت:
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حملته « َر ْي ُهقانة» واختفيا من �أمامي يف غم�ضة عني ،ومل يظهرا
م ّرة �أخرى.
هل الحظت �شي ًئا غري ًبا على وجهه؟
�أدركتُ ما يرمي �إليه ،وتبادلت النظرات مع «خالد» قبل �أن �أُجيبه:
تق�صد الو�شم املر�سوم على جبهته؟
همهم اجلميع ب�أمل ،وك�أ ّنهم �أرادوين �أن �أخربهم �أنني مل �أر هذا
الو�شمُ ،قلت م�ؤكدً ا:

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل

نعم هُ ناك و�شم على جبهته ميت ّد �إىل ما بني حاجبيهَ ،و َ�سمته به
« َر ْي ُهقانة» قبل �أن ُيلقي «الق ّنا�صون» القب�ض عليها.
اقرتب عجوز طويل القامة له حلية بي�ضاء كثيفة وقع يف نف�سي �أ ّنه
اجل ّد «�أبادول» ا ّلذي �أخربين عنه «حمزة» ،وقد كان هو بالفعل ،كان له
خا�ص وح�ضور مهيب ُيجربك على توقريه ،وقف �أمامي وقال ُمتعج ًبا:
رونق ّ
كيف عادت م ّرة �أخرى بعد �أن �ألقى «الق ّنا�صون» القب�ض عليها؟

ل
ن
ش
ر
والتوزي

ع

ال �أدري.
التفت «�أبادول» م�ستب�ش ًرا وموج ًها حديثه لل�س ّيدة «مرام» وقال لها:
َ
«الق ّنا�صون» رتبة من عتاولة «املجاهيم»� ،أح ّبا�ؤنا يا «مرام» ،فبينيوبينهم عالقة وطيدة ،وطاملا �ألقوا القب�ض عليها فقد ر�أوا «حمزة» معها،
والآن يعلمون بوجوده هنا ،وال ّ
�شك �أ ّنهم �س ُي�ساعدونه.
ولكن...
ولكن ماذا يا «طارق»؟
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لقد َو�سمته قبل و�صولهم و�أبعدته عنها وق ّيدته �إىل جذع �شجرة،
ومل يلتفتوا �إليه ،ر�أيت ك ّل هذا من فوق اجلبل بـ«ال ّناظور» ،ال �أظنّ
�أ ّنهم ر�أوه.
عادت �سحابات القلق واخلوف تطوف بوجوههم� ،أجل�سوين بينهم
ورحبوا بي وق ّدموا يل ّ
مريحا
الطعام� ،س�ألني ال�س ّيد «كمال» ،وكان �صوته ً
ّ
مثل ان�سياب ماء ال ّنهر:
بني؟
ما عنوان كتابك يا ّ

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
«�س ُّمو�س» .ب ل
«كويكول».

ل
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ّ
�صغرية جميلة الوجه،
رفعوا جمي ًعا �أعينهم جتاهي ،اقرتبت مني فتاة
و
ا
ل
ت
و
و�س�ألتني بف�ضول:
زيع
لهذا �أنت هنا! وما رمزك �إذن؟

ماذا تعني بـ «�س ُّمو�س»؟

خم�سة باللغة الأمازيغية ،ف�أنا املحارب اخلام�س من عائلتي.
ال�سيد «كمال» حاجبيه وقال:
رفع ّ
العربي.
 �أنت من بالد املغرب
ّ
علي
نعم� ،أنا من اجلزائر ،ا�سمي «طارق» و�أبي «زياد»� ،أطلق �أبي ّ
هذا اال�سم تي ّمنا بـ«طارق بن زياد».
ه ّز «�أبادول» ر�أ�سه ً
قائل:
أمازيغي العظيم ،ر�ضي اهلل عنه و�أر�ضاه.
الفار�س ال
ّ
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نعم.
ُكنت �أ�شعر �أنّ ال�س ّيد «�أبادول» ُي�شبه ج ّدي بطريقة ما ،النظرات
العميقة ،واللحية البي�ضاءُ ،قلت له وعيناي مع ّلقتان بوجهه:
�س ّيد «�أبادول»� ..أخربين «حمزة» عنك الكثري.
�أ�س�أل اهلل �أن ُينجيه.
نحن ننادي ج ّدي «بادي�س».

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل
وما معناها؟

كلمة �أمازيغية تعني «�أبو ال�شجعان»« ،با» تعني �أب ،و«دي�س»
ال�شجعان.

ل
ن
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ر
والتوزي

ع

متح القلق من عينيه ،كانت
ر ّبت على كتفي ومنحنى ابت�سامة دافئة مل ُ
�آثار مر�ضه ا ّلذي �أخربين عنه «حمزة» ال تزال وا�ضحة على حم ّياه ،وكان
اهتماما جل ًّيا به.
�أفراد الأُ�سرة يبدون
ً
أ�سري دافئ ُكنت �أفتقده منذ خروجي من بيتي ،دارت
جل�ست يف ج ّو � ّ
بيننا حوارات طويلة� ،أخربوين ب�أ�سمائهم ،و�أخربتهم عن عائلتي� ،أحببتُ
و«�سليمان»� ،شعرت بال ّراحة عندما حت ّدثت �إ ّ
يل ال�س ّيدة «دولت» فقد
«فرح» ُ
تذ ّكرتُ ج ّدتي ،وت�س ّرب �إىل نف�سي �شعور بالهدوء عندما جل�ست بجوار
ال�سكينة،
ال�س ّيد «كمال» ،كان من ذاك ال ّنوع من ال ّرجال ا ّلذي مينحك ّ
بهيئته ،ونظراته ،ونربة �صوته� ،أ�شفقت على ال�س ّيدة «مرام» كان القلق
على ابنها ينه�ش قلبها ً
نه�شا.
�أ ّما ال�س ّيد «�أن�س» فيبدو �أ ّنه ي�شبه ج ّده الأكرب «�أبادول» ،فكالهما كثري
ال�صمت ،وكثري التّفكري والتحليل ،ولهما نظرات عميقة ت�شي بالكثري.
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هناك فتاتان� ،إحداهما من الأ�سرة ،والأخرى ال .ما فهمته �أنّ « َر ْي ُهقانة»
كانت ت�ستغ ّل تلك الفتاة احلزينة واملُنك�سرة حماولة الو�صول �إىل «حمزة»،
لك ّنها ف�شلت� .أ ّما الأخرى ،فبدت �أكرث ق ّوة منها ،كانت عيناها تربقان
وهي تراقب اجلميع يف �صمت.
كانت ّ
ال�سوداء تطوف حولنا طوال الوقت� ،أخربين «خالد» عن
القطة ّ
أي�ضا عن َ
هذا ال ّنوع من القطط ،و�أخربين � ً
«�شفق» ا ّلتي مل تظهر حتّى
الآن ،وا ّلتي كانت �سب ًبا يف �إف�شال خمطط « َر ْي ُهقانة» لقتلهم جمي ًعا.
«�سليمان» ثمرة ُت ّفاح وق ّدمها �إ ّ
يل وجل�س بجواري ،فقلت له:
جلب ُ
ريت»(((.
« َت ْنمِ ْ

ع
ص
ري
ألنيتبف�ضول:
عيني الو�س�
ك
ح ّدق يف ّ
ب
ل
وما معناها؟
«�شك ًرا».

ل
ن
ش
ر
والتوز عي

�أخذ ُيكررها ليحفظها ،انفرد ال�س ّيد «�أن�س» بابنه «خالد» ودار بينهما
حوار ق�صري ،عاد بعده �إلينا وقال:
احل ّرا�س يظنون �أننا ك ّنا هنا وهربنا بطريقة ما ،ولهذا �ألقوا
ال�سجن ت�أديبا
القب�ض علينا و�ساقونا �إىل هنا� .ألقى بنا احل ّرا�س يف ّ
ال�صباح باعتبارنا من
لنا كما يظنون ،لكنّ امل�شرفني �أخرجونا يف ّ
الوافدين ،ولهذا م ّر الأمر ب�سالم ،فالعدد كبري ،وك ّل منهم له
اخت�صا�صه ،وال �أظ ّنهم يعرفون الوجوه والأ�سماء ج ّيدً ا.
قال ال�س ّيد «كمال»:
ريت كلمة أمازيغية تعني شك ًرا.
((( تَ ْن ِم ْ
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ال ب ّد من تقدمي «طارق» بطريقة ما ،لي�سهل عليه التّجوال يف
املدينة.
قالت ال�س ّيدة «مرام»:
اخلوف الآن من عودة الأ�شخا�ص ا ّلذين ت�سللوا بالفعل ،فعودتهم
�ستك�شف �أمرنا للح ّرا�س.
قالت «�سارة»:

ع
ص
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ا
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«املحققون» ا ّلذين ال نعرفهم ،و«بيادق ّ
الظالم» ا ّلذين ميتطون
ً
خيول ُم ّنحة ويخطفون ال ّنا�س وينقلونهم �إىل هنا ،و«ح ّرا�س
الأ�سوار» ا ّلذين يقفون باخلارج وهم من �ألقوا القب�ض علينا،
و�أهل املدينة ا ّلذين ُنقلوا �إىل هنا رغ ًما عنهم ويطلق عليهم لقب
«امل�ستبعدين» ،ومنهم م�شرفون وخدم ،نحن نتعامل مع ك ّل ه�ؤالء!
�أ�ضفت على كالمها ً
قائل:

ل
ن
ش
ر
والتوزي

ع

ال�سماء فوق املدينة ،فهناك الكثري منها.
والأطياف ا ّلتي تدور يف ّ
ال ب ّد �أ ّنها ع�شرية َ
«�شفق» ،ولكن كيف ر�أيتهم؟
معي «ناظور» ورثه �أبي عن ج ّدي ،و�أعطاه يل.
�أدركوا جمي ًعا �أ ّنه من ميزاتي كمحارب ،قالت ال�س ّيدة «دولت»:
ال ب ّد �أن ننتبه لأنف�سنا ،فهناك امر�أة ثرثارة �س�ألتني اليوم الكثري
من الأ�سئلة ،فقد ينك�شف �أم ُرنا.
قالت ال�س ّيدة «مرام»:
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وددت لو �ضممت ال�صغار ا ّلذين كانوا معها �إلينا ،فهي قا�سية
عليهم ،كما �أنّ هذا ال ّر�ضيع ا ّلذي كانت حتمله مزّق ف�ؤادي وهو
يبكي..كيف يقومون بخطف ر�ضيع من �أُ ّمه!
رفع «�أبادول» ر�أ�سه و�س�ألني:
هل ظهرت � ّأي جملة يف كتابك يا «طارق»؟
نعم.
توجهوا جمي ًعا بنظراتهم جتاهي ،ف�أخرجت كتاب « ُك ِوي ُكول» ،وقر�أت
ال�سيد «�أن�س» عن
عليهم �أ ّول جملة ُنق�شت فيه ب�صوت م�سموع� .س�ألني ّ
يتفح�صه ،واقرتب به من ال ّنافذة
«ال ّناظور» ،ف�أخرجته من حقيبتي فبد�أ ّ
وو�ضعه على عينه وح ّرك ر�أ�سه به ميي ًنا وي�سا ًرا ،وانتف�ض فج�أة وك�أنّ
عقر ًبا قد لدغه ،كانت عيوننا جمي ًعا مع ّلقه بوجهه وهو ي�ضع «ال ّناظور»
على عينه تارةُ ،ث ّم ُيبعده وينظر تارة �أخرى ،ف�س�أله «خالد»:

ع
ص
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ا
ل
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ما بك يا �أبي؟
ا�ستدار ً
قائل:

ل
ن
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والتوز عي

هناك جي�ش من املخلوقات الغريبة يحيط بالبيت!
تناولت ال ّناظور منه فر�أيتهم ،لك ّنهم اختفوا يف ملح الب�صر� ،أخذنا
نتناقل «ال ّناظور» بيننا ،مل يعودوا ،ف�أغلقنا ال ّنوافذ ،وجل�سنا نرتقب.
بعد قليل ُطرق الباب ففزعنا جمي ًعا ،دلف رجالن مل ّثمان بثيابهما
ال�سوداء ،ف�أدركنا �أ ّنهما من احل ّرا�س ،كان �أحدهما يحمل كتا ًبا ،قال بعد
ّ
�أن �ألقى علينا التّح ّية:
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حر�صا على �سالمتكم.
�س�أنادي على �أ�سمائكم للت�أكد من ح�ضوركم ً
ارتبكنا ووقفنا نتبادل ال ّنظرات� ،أ�سما�ؤنا لي�ست م ّدونة يف دفاترهم،
�سينك�شف �أمرنا الآن ،اقرتب �أفراد الأ�سرة من بع�ضهم البع�ض ،بد�أت
�أ�سري ببطء لأقرتب من الباب لع ّلني �أمت ّكن من الهروب والعودة للجبال
يف الوقت املنا�سب ،بد�أ ال ّرجل بالنداء على �أ ّول الأ�سماء ،قال ب�صوته
اجلهوري:
ّ

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل
«توفيق»؟

احلقيقي� .سرت ّ
الطم�أنينة
ه ّز «�أبادول» ر�أ�سه ف�أدركت �أنّ هذا ا�سمه
ّ
يف �أو�صالهم بعد �أن توالت �أ�سما�ؤهم على ل�سانه« ،كمال»�« ،أن�س»« ،دولت»،
«مرام»�« ،سارة»« ،فرح»�« ،سليمان»« ،نور»« ،خالد».
ُث ّم تو ّقف والتفت نحوي و ُكنت �أمام الباب ُمبا�شرة ،فقال وهو يطالعني
بعينيه الغائرتني:
هل �أنت «حمزة»؟ ا�سمك مكتوب لكنّ �أحدهم قام ب�شطبه! و�أُعيد
كتابته م ّرة �أخرى ،ال �أدري ملاذا.

ل
ن
ش
ر
والتوزي

قال ال�س ّيد «�أن�س» وهو يقبل علينا:
خط�أ من الكاتب يف الهجاء ّربا.
يبدو هذا ،ولكن ما لقب عائلتكم؟
قال «كمال»:
عائلة «�أبادول».
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ع

ح�س ًنا �س�أد ّون هذا ،ومن الغد �ست�أتون �إلينا ب�أنف�سكم باملق ّر الرئي�سي
لإدارة �شئون املدينة ،فقد كرث العدد و�سنتو ّقف عن ّ
الطواف على
البيوت.
�أين؟
«ديوان ال ّرئا�سة».
�س�ألته «�سارة» بف�ضول:
هل حتتفظون ب�أ�سماء اجلميع يف ّ
�سجلتكم؟
بال ّت�أكيد ،فالعدد يزيد ،ونحن ال نحفظ الأ�شكال ،وقري ًبا �سنقوم
بتق�سيم املدينة �إىل قطاعات ليتعارف �أهلها على بع�ضهم البع�ض،
وهذا للمزيد من الأمان.
قال «�أبادول»:
�أريد لقاء املحققني.
لي�س الآن.
ال بد �أن..
قاطعه احلار�س بحزم �شديد ً
قائل:
لي�س الآن يا �س ّيد «توفيق»!
ا�ستدار قبل �أن يفتح �أحدنا فمه وخرج يف احلال ،وبقينا نتخ ّبط يف
حرية ،وكان ال�س ّيد «�أبادول» غا�ض ًبا للغاية .بد�أ ال�س ّيد «�أن�س» ي�صف
لهم تلك املخلوقات ا ّلتي ر�آها من ال ّنافذة ،و�س�ألوين عن باقي �أ�سلحتي
و�أدواتي ،ف�أخربتهم عنها.
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ل
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ر
والتوز عي

r
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يف وادي «الهماليل» ،حيث كانت ال ّرياح تزفر كال ّنمور ال ّرقطاء،
وتزجمر كالوحو�ش ّ
ال�ضارية� ،أفاق «حمزة» من الإغماء على �صوت
ال ّذئاب وهي حتوم حوله ،فتح عينيه فر�أى عيونها ت�ضيء يف ّ
الظالم،
ً
حماول االبتعاد عنها ووقف مت� ّأه ًبا لقتالها كما تع ّلم خالل رحلته
اعتدل
ال�سابقة� ،أراد �أن ُي�سكها وي�صارعها كما فعل مع وحو�ش جبل «�أمانو�س»،
ّ
ت�شم رائحته
وربا ّ
لك ّنه �سري ًعا ما اكت�شف �أنّ تلك ال ّذئاب الغرباء ال تراهّ ،
فقط!
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�أدرك الآن �أنّ « َر ْي ُهقانة» كانت �صادقة يف كالمها ب�ش�أن اختفائه عن
�أعني ال ّناظرين ،كانت ُظلمة الليل تكتنفه من ك ّل �صوب ،مل ي�شعر بخوف
ومل ّ
يرف له جفن ،فقد اعتاد هذا يف رحاب جبل «�أمانو�س» ،حتّى تلك
ال ّذئاب ال ُتخيفه ،فقد ر�أى الأكرث منها �شرا�سة وتغ ّلب عليها من قبل،
عاد ل�سريه يف ي�أ�س ،وكانت ال ّذئاب تزوم بالقرب منه ،لك ّنه ال يكرتث
بها ،كانت تقرتب ُث ّم تتوقف بعيدً ا عنه خطوة وك�أنّ هناك ما مينعها عن
االقرتاب �أكرث من هذا احل ّد ،لك ّنها ت�شعر بوجوده!
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ال�سماء ،كان
طال امل�سري يف تلك الأر�ض العفراء ،رفع ر�أ�سه جتاه ّ
القمر هو �أني�سه الوحيد ورفقته بعد �أن يئ�ست ال ّذئاب وابتعدت ،من بعيد
الح له طيف يتح ّرك بت�ؤدة ،هرول نحوه ،كان ً
رجل بدو ًيا ل ّوحت ّ
ال�شم�س
وجهه وتركت على وجنتيه ّ
تغ�ضنات متع ّرجة ،له جلد ُي�شبه ثنيات ج�سم
ال�سحلية ،ثيابه املتهالكة توحي بفقره ال�شديد ،كان يتكئ على ع�صاه
ّ
م�صباحا يف يده الأخرى وي�سري بحذائه املتق ّرح بجوار حمار ال
ويحمل
ً
العظمي يربز من حتت جلده
يختلف حاله عن حال �صاحبه ،يكاد هيكله
ّ
من �ش ّدة �ضعفه وهزاله ،كان ّ
ال�شيخ يحمل على حماره جرا ًبا من القما�ش،
اقرتب «حمزة» منه ،و�سار بجواره ،ج ّرب �أن يتح ّدث لع ّله ي�سمعه ،لكنّ
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ال ّرجل مل يلتفت ،كان ي�سري �شاردًا وهو ي�ضع يده على ظهر حماره ،واليد
الأُخرى حتمل امل�صباح ا ّلذي يت�أرجح ميي ًنا وي�سا ًرا ك ّلما خطا خطوة
للأمام.
ج ّرب «حمزة» �أن يلم�س يده ،كانت يد ال ّرجل �ساخنة وك�أ ّنها خرجت
تغيا مفاج ًئا
ال�سري ،الحظ «حمزة» ّ ً
من املوقد للت ّو! توقف ال ّرجل عن ّ
يف عينيه الغام�ضتني ،مل يرتعد �سوى فمه وهو ُيتمتم ب�شيء ماُ ،ث ّم عاد
ل�سريه وك�أنّ �شي ًئا مل يكن .وجد «حمزة» فيه �صحبة ت�ؤن�سه ،وقرر �أن ي�سري
بجواره ،و�صال �إىل خيمة هذا ال ّرجل الغريب� ،أطعم ال ّرجل حماره ،وتناول
�شي ًئا ي�س ًريا من ّ
الطعامُ ،ث ّم ا�ست�سلم للنوم ،فا�ضطجع «حمزة» يف ركن من
خيمته وا�ست�سلم لل ّنوم هو الآخر.

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
ب
r
ل
ل
ن
ش
رو

ا
ل
ت
و
ز
ي
كانت ليلتنا عامرة بالأحاديث ،وال ّنقا�شات ،قررنا �أن ن�ضع ّع
خطة لكي

«خالد»

نخرج من مدينة « ُك ِوي ُكول» ،لنتحرر من الأ�سر ،و ُنحرر معنا «امل�ستبعدين».
لكننا �س ُنحاول �أ ّو ًل اكت�شاف �سبب انتخاب ه�ؤالء الأ�شخا�ص بال ّذات
خلطفهم من ك ّل قرية ،ومن ك ّل قبيلة ،ومن ك ّل بقعة من بقاع «مملكة
البالغة»� .ستقوم ج ّدتي باخلروج مع �أ ّمي ،و«�سارة» ،و«نور» ،و«فرح»،
�سيعملن مع ال ّن�ساء والبنات ،ويتولني بع�ض ا َملهام ،ويتبادلن معهم
الأحاديث ويجمعن املعلومات.
ف�سيتوجه �إىل «ال ّديوان» مع �أبي ليتح ّدثا مع امل�شرفني حيث
�أ ّما «�أبادول»
ّ
ال�سوق ويختلط بالتُّجار،
يتّخذونه مق ًرا لهم .ج ّدي «كمال» �سيذهب �إىل ّ
«�سليمان» وتبعتهما ّ
ال�سوداء ،رافقتهما �أنا و«طارق» ،مل
خرج معه ُ
القطة ّ
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يلتفت �أحد �إليه كما تو ّقعنا ،فهم حتّى مل ي�ألفوا وجوهنا رغم لقائنا بهم
بالأم�س ،فغالب من باملكان َ
يحذرون من بع�ضهم البع�ض.
كما �أنّ هناك وافدين جدد و�صلوا للت ّو مع «بيادق ّ
الظالم» ،والعديد
من ال ُغرباء� ،أخربين �أهل املدينة بالأم�س �أنّ عدد امل�ستبعدين يزيد يوم ًيا،
فك ّل �صباح ي�صل املزيد منهم.
مررنا باملخبز ،فوقفنا نراقبهم وهم يقومون بعجن ال ّدقيق باملاء،
بحرقة ،والآخر يعمل يف �صمت ،ف�س�أل
كان هناك غالمان� ،أحدهما يبكي ُ
ج ّدي «كمال» الغالم ال َب ّكاء عن �سبب بكائه ،فقال ال ّرجل ا ّلذي كان يقف
�أمام الت ّنور وقد غمر العرق جبينه:
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بحترقة يفتقد �أهله.
ويبكي
واف ٌد جديد
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قال ال ُغالم الآخر وهو يرنو �إليه:
ش
ر
و
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زيع

 ُكنت مثله يف البداية ،لكنني اعتدت الأمر.
ر ّبت ج ّدي على كتف الغالم الب ّكاءُ ،ث ّم قام باحت�ضانه ،وقال موجها
كالمه للخ ّباز:
ملاذا نحن هنا؟ ملاذا يختطفنا «بيادق ّ
الظالم»؟
�ضحك ال ّرجل حتّى بانت نواجذه وقال:
ال�س�ؤال ا ّلذي مل جند له �إجابة �أبدً ا ،وال حتاول �أن تطرحه على
ليال حتّى تن�ساه ،لطاملا كررناه عليهم
احل ّرا�س ،فقد ُتب�س لثالثة ٍ
ودوما يجيبوننا «لي�س الآن..لي�س الآن»...فمتى � ًإذا!
ً
مل يتوقف الغالم عن ال ُبكاء� ،س�ألته و�أنا �أعبث يف �شعر ر�أ�سه ال ّذهبي:
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ما ا�سمك؟«�أمنوكال»(((.
قال اخل ّباز وهو ُيخرج بع�ض اخلبز من التّنور:
�إ ّنه من الأمازيغ.
التفت «طارق» �إليه ً
قائل:
 من � ّأي القبائل �أنت؟

ع
ص
ري
ا
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ك
ت
بل
 «�آيت �أومالو»(((.

�أدركتُ �أنّ تلك قبيلة من قبائل الأمازيغ ،هم�س �إ ّ
يل «طارق» ب�أ ّنه ر�أى
ذلك الغالم و«بيادق ّ
الظالم» ي�س ّلمونه للح ّرا�س بالأم�س� ،س�ألناه عن
والديه ،ف�أخربنا �أنّ �أباه كان من كبار رجال القبيلة ،و�أ ّنه مات منذ يومني،
و�أنّ �أُ ّمه مري�ضة جدً ا ،ولديه �شقيقة يف ال ّرابعة من ُعمرها ،ت�أ ّثرنا حلاله،
«�سليمان» ا ّلذي وقف بجواره و�أخذ ُير ّبت على كتفه .طلب
كان من ُعمر ُ
ج ّدي من اخل ّباز �أن يعفي «�أمنوكال» من العمل فوافق ،كدنا نن�صرف
ومعنا «�أمنوكال» فا�ستوقفنا الغالم الآخر ويداه عالقتان بالعجني ،وكان
ال ّدقيق ّ
يغطي ذقنه ويغرق �صدره ،قال وعيناه ت�سكنهما نظرتان حائرتان:

ل
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ملاذا يا �سيدي يعاملوننا هنا وك�أننا ن�سيج واحد ،ونوع واحد ،وقالب
واحد� ،ألي�ست الأيام تخبزنا بطرق خمتلفة؟ �ألي�س لكل منا نكهته
اخلا�صة ومذاقه املميز ،والن�ضج يختلف؟ تارة تلفحنا احلياة
ب�أطراف لهيبها فيربق �سطحنا كاخلبز ال�شهي الطازج ،وتارة
أمازيغي معناه األمري.
((( أمنوكال اسم
ّ
الظل.
((( آيت أومالو اسم قبيلة من قبائل األمازيغ مبعنى أبناء ّ
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حترقنا بقلبها الذي يتلظى فيزهد النا�س فينا ملرارتنا� ،أ�شعر
�أنني حفنة من الرماد يا �سيدي ،ملاذا يعاملوننا بنف�س الطريقة؟
�أرجوك �أجبني الآن يا �س ّيدي.
وقف ج ّدي «كمال» �أمامه �ساك ًنا ،كان وجه الغالم يحمل الكثري من
الهم ،وعيناه ينزوي فيهما �أمل �شديد ،وكان «�أمنوكال» ما ّ
انفك يبكي،
ّ
بينما «�سليمان» يراقبهما وهو يف غاية الت�أ ّثر� .س�أله ج ّدي عن ا�سمه هو
الآخر فقال:

ع
ص
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ك
عامالا.
ت
اثنا ع�شر ً ب ل
«مي�سرة».

كم ُعمرك يا َمي�سرة؟
و�أنت يا «�أمنوكال»؟
�أحد ع�شر.
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قال ج ّدي «كمال» فج�أة ودون ا�ست�شارتنا:
ّ
�سيحلن حم ّل الغالمني.
ولداي

ع

وافق اخل ّباز وهو يبت�سم ،ف�ش ّمرنا عن �سواعدنا وان�صرف ج ّدي مع
الغالمني ومعهم «�سليمان» ،غ�سلت يدي جيدً ا ،وبد�أت �أ�ضرب العجني
أوجه ال�ضربات نحو خ�صم عنيد ،كنت قل ًقا على �أخي «حمزة»،
وك�أنني � ّ
ووددت لو خرجت من تلك املدينة يف احلال للبحث عنه ،الحظ «طارق»
�شرودي فقال وهو ينف�ض ال ّدقيق من يديه:
تو ّقف عن توجيه اللكمات �إىل العني يا �صاح! تلك لي�ست حلبة
ُم�صارعة.
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ُث ّم �أ�ضاف بابت�سامة لطيفة:
بال�صرب�...سنعرث على «حمزة».
حت ّل ّ
انخرطنا يف عملنا مع اخل ّباز وبد�أنا ن�س�أله عن �س ّكان املدينة ،وكان
لديه الكثري من الأ�سرار والأخبار.
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-6«ماسيليا»

«�سيفاو» ،وكان ُي�سرع اخلطى فرا ًرا منها،
كانت «ما�سيليا» ُتالحق ِ
ت�ص ّنع �أ ّنه ال ي�سمع �صوتها ال ّرقيق وهي ُتناديه ،لك ّنه �أ�شفق عليها عندما
طال م�سريها خلفه ،فقد ظنّ �أ ّنها �ستي�أ�س من تت ّبعه عندما ت�ؤملها قدماها،
وال�سري من �شرقها لغربها يهلك ال ّرجال ،فكيف بفتاة
فاملدينة كبريةّ ،
ّ
ال�سحاب ال ّرقيق!
ه�شة كندف ّ
ال�سري فج�أة ،و�سكن مكانه هنيهة قبل �أن ي�ستدير جتاهها،
تو ّقف عن ّ
خفق قلبه عندما ر�آها وقد بدت على وجهها �آثار الإرهاق والتّعب من
طول امل�سري� ،شعر بت�أنيب ّ
ال�ضمري ،ليته �أجاب نداءها من البداية ،كانت
�ستتح ّدث �إليه كعادتها على ا�ستحياء وت�س�أله عن حاله ُث ّم مت�ضي �إىل حال
وتتوجه �إىل مطبخ املدينة حيث تعمل مع ال ّن�ساء ،كانت «ما�سيليا»
�سبيلهاّ ،
وال�سند ،والعائلة ،والأمل..
ترى فيه الأمان ،واحل�صنّ ،
زوجا لها ،لك ّنها مل ُت�ص ّرح قط �أمامه
فهي ترجو ر�ضاه عنها وتتمناه ً
احلب � ّإل م ّرة واحدة عندما �س�ألها «قائد احلر�س» وهو ي�ستجوبها
بهذا ّ
فور و�صولها مع «بيادق ّ
«�سيفاو» وهم
الظالم» عن �سبب ت�شبثها ب�ساقي ِ
يحملونه �إىل « ُك ِوي ُكول» ف�أجابت بعد �ضغط هذا القائد عليها قائلة:
خ�شيت � ّأل �أراه م ّرة �أخرى ..وهذا يحرق ف�ؤادي.
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بخاطر«�سيفاو» هذا امل�شهد وهو يراقب قطرات العرق ا ّلتي جت ّمعت
م ّر
ِ
على جبينها كح ّبات الل�ؤل�ؤ ،قالت بتل ّهف عندما وجدته ينظر �إليها:
148

«�سيفاو»..كيف �أنت؟
 ِ
�أجابها ب�صوت اجتهد �أن يكون خال ًيا من العاطفة:
أنت؟
�أنا بخري يا «ما�سيليا» ،و� ِ
بخري واحلمد هلل ،وددتُ فقط �أن �أطمئنّ عليك.
كانت تنظر �إليه بعينيها اللوزيتني وكل ذ ّرة يف كيانها ترت ّقب التفاتة
ال�ساحر ا ّلذي ُيط ّل من عيون
منه ،وقفت تبحث يف عينيه عن ذاك الربيق ّ
املُح ّبني ،تلك النظرة ا ّلتي ّ
تدل على ا�شتياقه لها ،تلك ال ّرم�شة ا ّلتي تعني
يهتم� ،أو �أي عالمة �أو �إ�شارة لوجيف قلبه ح ًبا لها ،كانت حت�صي
�أ ّنه ّ
كلماته ،لع ّلها تعرث على كلمة قد تفتح لها فرجة �أمل يف هذا اجلدار املنيع
ا ّلذي و�ضعه بينهما� ،شعرت بد ّقات قلبها تتواثب ،بينما كانت �أنفا�سها
تتلجلج يف �صدرها� ،س�ألها ب�صوت فيه نربة لوم وعتاب:
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ملاذا تتبعينني وقد �أطلتُ امل�سري؟ والتوز عي

تلعثمت قائلة:

«�سيفاو».
�أ�شعر باخلوف يا ِ
باهتمام �شديد:
اتّ�سعت عيناه و�س�ألها
ٍ
ممن تخافني؟ هل هناك من ي�ؤذيك؟ �أخربيني؟
ملعت عيناها عندما ر�أته غا�ض ًبا من �أجلها ،قالت على ا�ستحياء:
ال يجر�ؤ �أحد على هذا ،فهم يعلمون �أ ّنك �سن ٌد يل هنا ،حمدً ا هلل
�أننا م ًعا.
جتاهل كلماتها الأخرية و�س�ألها:
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ما �سبب خوفك � ًإذا؟
عقدت حاجبيها ال ّرقيقني وقالت:
دوما بالتّيه وباخلواء ،وك�أنني يف �صحراء جرداء ،كل ه�ؤالء
�أ�شعر ً
ال ّنا�س مل ي�شعروين �أبدً ا بالأمان�..أ�شعر فقط باالطمئنان عندما
«�سيفاو».
�أراك يا ِ
«�سيفاو» بحزم:
قال ِ
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أرجوك...ال
كيف تقول هذا؟ �
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ّتعثت الكلمات يف فمها وهي تقول :ر والتو

ال ب ّد �أن تكوين قو ّية يا «ما�سيليا» ،اعتمدي على نف�سك ،واعتربيني
غري موجود هُ نا ،بل اعتربيني ِم ّت ودُفنت و...

�شهقت وقاطعته قائلة بانزعاج �شديد وكانت يداها ترجتفان:

يبدو �أنني �ضايقتك كالعادة.

قال بحرج:

زيع

�أق�صد �أن تكوين قو ّية وح�سب ،فاحلياة هنا �شا ّقة ،وغام�ضة،
أنت
ونحن ال نعلم م�صريناُ ،ث ّم �أين �إميانك باهلل يا «ما�سيليا»؟ و� ِ
ا ّلتي ا�شتهرت بني بنات قبيلتها مبناجاتها وابتهاالتها ا ّلتي ُترقق
القلوب.
تعانقت نظراتهما لربهة فهرب من عينيها و�أ�شاح بوجهه عنها،
فجمعت �أطراف �شجاعتها وقالت:
«�سيفاو».
ال تقلق� ،س�أكون قو ّية يا ِ
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ابت�سم لها ،كان ي�شعر �أحيا ًنا �أ ّنها تتح ّول �إىل طفلة �أمامه ،تراجعت
خطوة للوراء ا�ستعدادًا لالن�صراف و�س�ألته:
متى �ست�أتي �إىل احلانوت؟ املكان هناك موح�ش بدونك.
ال �أرغب يف العمل اليوم.
ملاذا؟
غ�ضن حاجبيه ،وبدا عليه ّ
ّ
ال�ضيق ال�شديد� ،شعرت «ما�سيليا» باحلرج،
فا�ستدارت م�سرعة و�سارت مبتعدة عنه ،كان ي�ؤمله �أ ّنها ُت ّبه ،وال يدري ما
ا ّلذي يفعله ليوقف �شالل امل�شاعر ا ّلذي كان يتد ّفق من �صوتها ،وعينيها،
وكلماتها ،ونظراتها ك ّلما التقى بها.
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معل�شخ�ص ُيح ّبك بينما �أنت ال تبادله
بلطف
تتعامل
ال�صعب �أن
من ّ
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ش
يظنّرهذاو ّ
ال�شالخ�ص ُلطفك معه
دوما يف حرية من �أن
نف�س امل�شاعر ،ف�أنت ً
ت
و
زيالع ُت ّبه
ح ًبا ،و�أنت يف احلقيقة ُتكنّ له االحرتام والتّقدير فقط ،لكنك

ّ
بالطريقة ا ّلتي يظ ّنها ويخالها يف نف�سه� ،أو تخ�شى �أن يبدو له �أ ّنك ُت ّبه
في�شجعه هذا على اال�ستمرار يف ال�سعي �إليك!
عندما ّ
تهتم بهّ ،
و�أنت تريده �أن يتوقف عن ذلك فالطريق ُمغلق ،فت�شعر ّ
بال�ضيق
غليظ لتجعله ينفر منك،
أ�سلوب ٍ
و ُتف ّكر يف طريقة لرتدعه� ،أو تخاطبه ب� ٍ
بفعل �أو
�أو يكرهك� ،أو ين�صرف غا�ض ًبا لكرامته املُ ْه َدرة ،فتبد�أ يف �إيذائه ٍ
بكلمة ،وعندما ين�صرف جريح الف�ؤاد ،يالزمك ّ
ال�شعور بال ّذنب ،وتلت�صق
بك تفا�صيل �آخر لقاء بينكما ،لن تن�سى نظراته ،وحزنه ،وانك�ساره،
ال�صدمة ،و�ستتذبذب م�شاعرك،
وارجتافة ك ّفيه ،وتع ّرقه وهو يتخ ّبط من ّ
وتت�ساءل يف حرية ملاذا ُاف ّكر فيه؟ هل تع ّلقت به؟ �أم هو ُم ّرد تعاطف؟
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احلب لك ّنك مل تكن تعلم؟ و�أخ ًريا تهد�أ العا�صفة ا ّلتي جتتاح كيانك
�أم هو ّ
عندما تردد يف نف�سك �أنّ هذا هو الأ�صح والأ�سلم له ولك.
قد نكون ق�ساة �أحيا ًنا لنغلق ّ
الطريق على من يرغبون فينا وال نرغب
فيهم حتّى ال ت�ضيع حيواتهم هباء وهم ُيالحقوننا ،وقد يت�ص ّدعون من
ال�صدوع �سترب�أ عندما يتعافون م ّنا ،و�سيربد جرح
ال ّداخل ،لكنّ تلك ّ
احلب ،وهذا ما كان يرجوه لها،
قلوبهم حت ًما مبرور الزّمن،
واحلب ينزح ّ
ّ
�أن ُت ّب غريه ليرب�أ جرح قلبها.
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ابتعدت «ما�سيليا» وهي تلوم نف�سها على ما قالته للت ّو ،ملاذا كانت
�ضعيفة ،ومنك�سرة هكذا؟
احلب،
�سالت دموعها وهي تبتعد عنه ،ت�شعر �أحيا ًنا �أ ّنها تت� ّسول منه ّ
واحلب ال ي�أتي بالتّ�سول وال ّرجاء .هكذا نحن الب�شر ،نخطئ ونعودُ ،ث ّم
ّ
نخطئ م ّرة �أخرى! ندمت على ما بدر منها ،حاولت مرا ًرا �أن تبتعد عنه،
لك ّنها يف غربة مقيتة هنا ،وال جتد من ي�سمعها �أو يحتويها .يف ك ّل م ّرة
يدور بينهما حوار ُم�شابه كانت تقرر يف ال ّنهاية �أ ّنها لن تتح ّدث �إليه م ّرة
ثانية ،ولن تبحث عنه �أبدً ا ،لك ّنها ت�ضعف!
بد�أت تتمتم كعادتها ُوت ّدث اهلل يف وحدتها ،قالت هام�سة ب�صوت
تعثات خطواتها على ّ
تقطعه ّ
الطريق:
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«�إلهي ،ها هو قلبي بني يديك ،ام�سح عليه برحمتك ،و�ضع يف �ضعفيرب ال ترتك
قوة منك ،وارحم عربة ترتقرق �شو ًقا ،وكبدً ا حترتق حني ًنا ،يا ِّ
ربد بالر�ضا منك ف�ؤادي،
بيني وبني �أق�صى مرادك حجا ًبا �إال هتكته حتى ت ّ
وحتى ال �أختار غري ما تختاره يل!»
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«�سيفاو» يتتبعها بنظراته وهو يت�أرجح يف مكانه من احلرية ،فهو
كان ِ
يخ�شى عليها من ن�سمات الهواء ،ويتتبع �أخبارها داخل املدينة دون �أن
تخ�صها ،لو مل تكن «�أرينا�س» عرو�سه
ت�شعر به ،ويتابع ك ّل �شاردة وواردة ّ
لتز ّوج منها يف احلال ،فهي جميلة ورقيقة ،وحنونة ،وفيها الكثري من
اخل�صال ّ
الط ّيبة ا ّلتي يرجوها ك ّل �شاب يف عرو�سه.
دوما ُت ّلح عليه ليتزوجها ،لك ّنه كان يرف�ضّ ،ربا لأ ّنها ن�ش�أت
كانت �أ ّمه ً
يف بيتهم فاعتاد على وجودها ،ومل يكن لها نف�س بريق «�أرينا�س» ،هكذا
طبيعة بع�ض ال ّرجال ،دوما يرك�ضون خلف املمنوع ،والغام�ض� ،أ ّما املتاح
والقريب فيبدو م�ألو ًفا و�سهل املنال ،ويزهدون فيه .ه ّز ر�أ�سه عندما
اختفى طيفها من �أمام عينيه ،هي جميلةُ ،وت ّبه ،لك ّنه ما زال ينتظر
حلظة عودته لدياره ّ
لتزف �إليه عرو�سه الفاتنة «�أرينا�س» .عاد �إىل فقاعته
اخلا�صة ،و�سار يف �أروقه املدينة ،يف ّكر يف طريقة للهروب منها.
ّ
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المطرقة

ف�سيحا وا�سع الأركان
دلفت ال�س ّيدة «دولت» �إىل املطبخ الكبري ،وكان ً
ت�ضم عددًا كب ًريا من ال ّن�ساء الالتي يعملن خلدمة
وك�أ ّنه قاعة احتفاالت ّ
�أهل املدينة ،ودلفت خلفها «مرام» ،و«�سارة» ،و«نور» ،و«فرح» .كانت
وعنقها و�شوم زرقاء غريبة ،هم�ست
هناك امر�أة بدينة على وجنتيها ُ
«�سارة» جل ّدتها:
ما �س ّر تلك الو�شوم الزّرقاء؟
�سنعرف الآن.
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�ألقت ال�س ّيدة «دولت» التّح ّية على �صاحبة الو�شوم ،وع ّرفتها بنف�سها
وبالفتيات ،اعتادت ال ّن�ساء يف املدينة على ظهور الوافدات ك ّل يوم ،قالت
لها ب�صوت رتيب:
مرحبا بكنّ  ،ه ّيا للعمل ،ولتخرت ك ّل واحدة منكنّ رك ًنا لتعمل به،
واخلعن هذه املعاطف الغريبة!
كانت معاطف عائلة «�أبادول» تلفت �أنظار �أهل املدينة ،وقد ُ�سئلوا عنها
ع ّدة م ّرات ،فقد ب ّدلوا مالب�سهم الأ�صل ّية بالفعل عندما �أم ّدهم امل�شرفون
مبالب�س غريها ،لك ّنهم مل يتخ ّلوا عن معاطفهم ل�ش ّدة �شعورهم بالربد،
َ
على عك�س بقية ال�س ّكان ،فقد اعتادوا على مناخ املدينة ا ّلتي ي�سكنونها
منذ فرتة طويلة ،وكانت تلك هي �أجواء �أر�ض «ال َك َن ْه َور» ك ّلها ،فالربد ّ
يلف
املكان طوال الوقت.
ان�ض ّمت «�سارة» المر�أة بدينة كانت ّ
تلف ر�أ�سها ب�شال مهرتئ كعمامة
على ر�أ�سها ،جذبتها ابت�سامتها وجل�ست ّ
تق�شر معها البطاطا� .أ ّما «نور»
فتوجهت نحو فتاة جميلة الوجه ،لها �أنف رقيق ،وحاجبان لطيفان،
ذهبي من �ضفائر ّ
ال�شعر
وعينان لوزيتان �أهدابهما كثيفة ،و�شالل
ّ
املجدولة ين�سدل على كتفيها ،وعلى وجهها وعنقها ويديها نقو�ش من
ال�صحون و ُتتمتم بال ّدعاء
منمنمات زخرف ّية رقيقة ومتداخلة ،كانت تغ�سل ّ
بينما دموعها ت�سيل على وجنتيها! ح ّيتها «نور» بلطف و�س�ألتها:
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ما ا�سمك؟
أنت؟
«ما�سيليا» ،و� ِ
«نور».
154

ع

ال�سبب ا ّلذي يدعوها للبكاء
�أ�شفقت «نور» عليها ،و�أخذت ُتف ّكر يف ّ
بتلك الطريقة ،هل تفتقد والديها؟ وهل هما على قيد احلياة؟ �أم تو ّفاهما
وربا هناك من ُيع ّذبها هنا! �أو مري�ضة،
اهلل؟ �أم هي تبكي لفراق حبيب؟ ّ
�أو تبكي نظ ًرا له�شا�شتها ووحدتها ،فهي رقيقة جدً ا ،وال ّ
�شك �أنّ العمل
باملطبخ �شا ٌق عليها ،فهي مل تعتد عليه مثلها ،فقد كانت هي ورفيقاتها يف
�ش ّقة «غيداء» يقمن بطلب ّ
الطعام من اخلارج ،وماتت �أُ ّمها قبل �أن تع ّلمها
فنون ّ
الطبخ.
تذ ّكرت �آخر عهد لها برائحة طبخ �أُ ّمها� ،شعرت برغبة يف البكاء هي
الأخرى ،وك�أنّ بكاء «ما�سيليا» �أعادها �إىل حلظة علمها بوفاة والديها،
ازدردت ريقها ب�صعوبة ،وابتلعت ذكرياتها امل�ؤملة ،وقررت �أن ت�س�ألها
عن �سبب بكائها ،وبد�أت ك ٌّل منهما تهم�س للأخرى ،واكت�شفتا للت ّو �أ ّنهما
مت�شابهتان ،يتيمتان ،وحيدتان ،مت اختطافهما ونقلهما �إىل تلك املدينة،
�ش ّقت ابت�سامة طريقها بني دموع «ما�سيليا» عندما بد�أت تتح ّدث عن
«�سيفاو»
«�سيفاو» ،ف�أدركت «نور» �أ ّنها تذوب فيه ع�ش ًقا وح ًبا ،بينما قلب ِ
ِ
مت ّيم بفتا ٍة �أخرى ،فانقب�ض �صدرها ،وازدادت �شفقتها على �صديقتها
اجلديدة ،و ّدت لو بكت معها ،لك ّنهما ان�شغلتا بالعمل يف املطبخ ،هم�ست
«ما�سيليا» وهي ُتكفكف دمعاتها:
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وعرثاتي».
«يا ودود ،ارحم َعرباتي َ
انخرط اجلميع يف عملهم باملطبخ ،كانت «فرح» ُتراقب ال ّرجال
وهم يقومون بذبح اخلراف من النافذة وهي يف انزعاج �شديد ،يف ركن
احلظرية امللحقة باملطبخ كان هناك ثور عظيم له عينان خميفتان،
نهرتها ج ّدتها ونادت عليها لتبتعد عن ال ّنافذة.
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اقرتبت «فرح» من �أُ ّمها ا ّلتي كانت تقوم بتق�شري الب�صل وهم�ست
ب�صوت يرجتف:
�سيذبحون ثو ًرا عظي ًما يا �أُ ّمي.
ال ب ّد من هذا لإطعام �أهل املدينة.
ال ّثور له قرنان عظيمان!
�أم ٌر طبيعي ،ك ّل الثريان لها قرون!
�أنا خائفة يا �أُ ّمي.
تركت «مرام» ما بني يديها وجذبت ابنتها وقالت لها:
كيف تخافني و�أنت ُماربة؟
أنت �أخربتني بهذا من قبل يا �أُ ّمي ،وال ب�أ�س
ال ب�أ�س من اخلوفِ � ،
كنت تبكني طوال الليل!
أنت ِ
من ال ُبكاء ،ف� ِ
�أنا �أبكي قل ًقا على �أخيك «حمزة» ،لكنني ا�ستودعته اهلل و�أعلم �أ ّنه
�سيكون بخري ،قلبي فقط يحنّ �إليه.
فلتكوين ُماربة � ًإذا يا �أُ ّماه..و ُك ّفي عن ال ّبكاء.
�أنا �أبكي الآن من الب�صل!
�ضحكت «مرام» واحت�ضنت ابنتها ،لكنّ «فرح» كانت قلقة للغاية،
ات�سعت حدقتا عينيها البندق ّيتنيّ ،
وجف حلقها ،بد�أ جبينها يتع ّرق،
وت�سارعت �أنفا�سها� ،أم�سكت مبطرقة غليظة كانوا ي�ستخدمونها يف تفتيت
ثمار جوز الهند ،وطرق �شرائح اللحم الغليظة قبل طهيها .ت�شبثت بها
بق ّوة ،وجل�ست ُتن�صت خلوار ال ّثور باخلارج ،وعيناها مع ّلقتان بباب
املطبخ امل�ؤدي للحظرية الوا�سعة.
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تعالت �أ�صوات ال ّرجال ،يبدو �أنّ الثور هائج بالفعل� ،أحدث ال ّثور جلبة
�شديدة ،ودلف �إىل املطبخ من بابه الوا�سع املط ّل على احلظرية ،قلب
القدور على الأر�ض فان�سكب ما فيها و�أحدث حالة من الفو�ضىّ ،
وحطم
الأواين ّ
وه�شم القوارير الزّجاج ّية ،و�أ�صاب امر�أة يف ظهرها بجرح بليغ
ف�سقطت وهي تنزف ،هربت ال ّن�ساء من باب املطبخ الرئي�سي ،ا�ستدار
ال ّثور نحو باب احلظرية ففر ال ّرجال من �أمامه ،وبقيت «فرح» ا ّلتي
كانت ُت�س ّمر قدميها بالأر�ض ،دلفت �أُ ّمها م ّرة �أخرى بعد �أن انتبهت لعدم
وجودها ،كان ال ّثور يت� ّأهب للهجوم على ابنتها ال�صغرية!
فرفعت «فرح» يدها باملطرقة و�صاحت وك�أ ّنها تخو�ض حر ًبا مع خوفها
وهوت بها على ر�أ�س ال ّثور ُمبا�شرة ،كان هناك ومي�ض ُي�صاحب املطرقة
وهي تطري يف الهواء� ،أ�صابت ال ّثور بني عينيه ف�سقط على الأر�ض يف
احلال� ،أ�سرعت «مرام» و�سحبتها للخارج ،كانت د ّقات قلبها تتواثب
وقلبها يكاد يقفز من بني �أ�ضالعها ،هم�ست يف �أُذن ابنتها قائلة:
ال ُتخربي �أحدً ا مبا فعل ِته للت ّو.
ملاذا يا �أُ ّمي؟
�س�أُخربك الح ًقا.
ال�سيطرة على ال ّثور ،وج ّروه للخارج ،ما
دلف ال ّرجال وا�ستطاعوا ّ
زال يخورُ ،يحاول النهو�ض ،يرميهم بنظراته املخيفة ،ذبحوه يف احلال،
بينما كانت «مرام» ُتخفي املطرقة ا ّلتي ا�ستخدمتها «فرح» يف معركتها
مع ثور يبلغ من احلجم �أ�ضعاف حجمها ال�ضئيل ،لت�أخذها معها للبيت،
انتهى اليوم ،ومت عالج املر�أة ا ّلتي �أ�صابها ال ّثور يف م�شفى املدينة ،على يد
الطبيب «احلارث» ،ذاك الطبيب العربي ا ّلذي كان من �أوائل الوافدين
�إىل مدينة « ُك ِوي ُكول».
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عند ّ
الظهرية ،عادت ن�ساء عائلة «�أبادول» للبيت ،كما عاد ال ّرجال
تباعا ،وكان ال�س ّيد «كمال» �آخر من و�صل للبيت ،بعد �أن اطم�أن على
ً
الغالمني «�أمنوكال» ،و«مي�سرة» ،و�س ّلمهما ّ
لل�شاب ا ّلذي تع ّهد برعايتهما
من ُ�س ّكان املدينة ،كانت «مرام» يف غاية احلما�س وهي تروي لهم ما حدث
مع ابنتها وقد و�ضعت املطرقة على ّ
الطاولة �أمامهم وهي تقول:
كانت «فرح» تلقي املطرقة كما تلقيها � ّأي فتاة �صغرية يف ُعمرها،
لكنّ املطرقة انطلقت كالقذيفة ،و�صاحبها �صوت غريب ،وومي�ض
عجيب ،لو عاد ال ّرجال بعد فرارهم من ال ّثور لر�أوه ،وملا م ّر الأمر
مرور الكرام.
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ال �أدري� ،شعرت باخلوف ّال�شديد ،خوف مل � ّأح�س به من ع
قبل!
وداهمني �شعور لوهلة �أنني ال �أرى � ّأي �شيء باملكان ،ال الأ�شخا�ص،
وال الأدوات ،ك ّل ما حويل قد اختفي � ّإل تلك املطرقة ،ف�أم�سكتها
وقب�ضتُ على يدها بق ّوة ،وجل�ستُ بجوار �أُ ّمي ،وعندما دلف ال ّثور
يدي ،ووجدتّني �أُلقيها عليه ف�أ�صابته يف
�شعرت ب�سخونتها بني ّ
احلال.

قال «كمال»:
يبدو �أ ّننا �س ُنمنح �أدواتنا اجلديدة.
�أ�ضاف «�أبادول»:
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َ
خا�ص ،فالأ�سلحة ُتنح ملن
ويبدو �أننا �سنخو�ض
نوع ّ
معارك من ٍ
َ
معارك جديدة مل تدُر على �أر�ض مملكة البالغة من قبل!
يخو�ضون
�س�ألهما «خالد»:
ولكن متى؟ و�أين؟ وكيف؟
قال «�أبادول» وهو يق ّلب عينيه بني وجوههم:
عندما نواجه خط ًرا �شديدً ا ب�شجاعة ،فقد ثبتت «فرح» رغم خوفها
وواجهت ال ّثور مبهارة ،لهذا انتبهوا ج ّيدً ا ملا حولكم ،وعندما
ت�شعرون باخلطر تذ ّكروا ما و�صفته «فرح» للت ّو.

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
ّ
ّ
ّ
املدينة لمتلكنننت من جمعها من الن�ساء؟
هل من �أخبار عن �أهلب
ش
ر
و
«تانريت» كانت
دعى
ق�صة ،هناك امر�أة ُت
ا
ل
ك ّل واحدة منهنّ لها ّت
و
ز
ي
تعي�ش وحدها بعد زواج �أوالدها الثالثة ،ا ّلذين كانوا يتناوبونععلى
قال «كمال» موج ًها كالمه لزوجته:

(((

زيارتها .وكانت يف طريقها مل�أدبة �أع ّدتها لها زوجات �أوالدها بعد انقطاع
عنها لفرت ٍة طويلة عندما اختطفها «بيادق ّ
الظالم».
قالت «نور»:
وهناك فتاة لطيفة تدعى «ما�سيليا»� ،أتت طواعية عندما تع ّلقتب�شاب ي�س ّمى...
قاطعها «خالد» ً
قائل:
«�سيفاو»!
((( تانريت اسم أمازيغي لإلناث مبعنى املَ الك.
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نعم هو.
قال «طارق»:
ثري ،لديه متجر كبري للأقم�شة،
لقد التقينا بـ«�سيفاو»� ،إ ّنه �شاب ٌ
مات �أبوه وهو �صغريّ ،
وتول �إدارة جتارة �أبيه منذ �أن كان يف
ال ّرابعة ع�شرة من عمره وكان ابن ع ّمه ُي�ساعده.
�أ�ضاف «خالد»:

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
«تانريت» ،وعلى عنقها وك ّفيها ،ما
بدة
ر�أيت الو�شوم على وجه ال�س ّي
ل
ل
ن
ش
أمازيغ.
ق�صة تلك الو�شوم؟ ال ب ّد �أ ّنك تعرف ،فهيرمن اول
ّ
ا
ل
ت
و
ز عي
�أ�ضافت «نور» قائلة:
دوما� ،أخربونا �أ ّنه
يبدو عنيدً ا وقو ًّيا ،وهو يتم ّرد على امل�شرفني ً
دائم ّ
ال�شجار معهم ،وهو يرغب يف اخلروج من هنا.
�س�ألت ال�س ّيدة «دولت» «طار ًقا» قائلة:

وكذلك «ما�سيليا» ،فهناك على وجهها وعنقها ويديها نقو�ش من
منمنمات زخرف ّية رقيقة ومتداخلة!

قال «طارق»:
 ّ
دق الو�شوم عادة توارثتها ن�ساء الأمازيغ ،فالو�شم له دالالت جمالية
كما هو عملية �إثبات ات�صالية �ضمن �سياق املجتمع ُويرر بع�ض
ال ّر�سائل ،و�صار ال�صفة التي متيز املر�أة الأمازيغية عن غريها.
قالت «�سارة»:
هل يكتبون حرو ًفا من التيفيناغ؟
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بل ير�سمون ال�شم�س والنجوم والعقرب وحتى غ�صن الزيتون
والثعبان ،بالإ�ضافة �إىل رموز ودالالت �أخرى تتعلق بتاريخ �صاحبة
الو�شم والقبيلة التي تنتمي �إليها.
تن ّهد «كمال» وقال وهو يرنو لأبيه «�أبادول»:
«�أمنوكال» غالم ُخطف بعد موت �أبيه بيوم ،كان يبكي بحرقة،
فقد مر�ضت �أ ّمه ً
مر�ضا �شديدً ا وطلبت منه رعاية �أخته ال�صغرية،
ف�أقبل «بيادق ّ
الظالم» واختطفوه من بيته ،لقد ر�أتهم �شقيقته
وتركها وهي ت�صرخ من الفزع.

ع
ص
ري
غالظ ،ال �أدري مل يقومون باختطاف الأطفال،
يا لهم من الق�ساة
ك
ت
ل
ل
ن
بة.
والتفريق بني الأهل والأح ّب
ش
ر
هل و�صلتم ل�شيء خالل حواركم مع كبار وال
يوان» يا
امل�شرفنيت بوـ«ال ّزد عي
�أبي؟
قال «�أبادول»:

مل نتم ّكن من لقائهم ،لقد منعنا احل ّرا�س ،و�أبعدونا يف احلال.

�أ�ضاف «�أن�س»:
عرفت اثنني منهما من �أ�صواتهما ،كانا من الكوكبة ا ّلتي اختطفتنا،
يبدو �أ ّنهم يخ�شون �أن نف�شي �س ّر الهروب والفرار لقادتهما ،فنحن
يف �أعينهما حفنة من «امل�ستبعدين» قاموا بالفرار و�أعادونا للمكان
يف اخلفاء.
ه ّز «كمال» ر�أ�سه ً
قائل:
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عدد �أهل املدينة لي�س بالقليل ،وهذا من تقدير اهلل حتّى ال
ينك�شف �أمرنا .رعايتهم حتتاج جلهد عظيم ،وهم يوفرون الطعام
ّ
وال�شراب وامل�سكن والعالج ،وي�سمحون لأهلها بالعمل ،ولكن داخل
الأ�سوار فقط!
قالت «مرام» يف حرية:
وملاذا على �أر�ض «ال َك َن ْه َور» بال ّذات؟
ال�صمت للحظات ،قال «طارق» وهو يرت ّقب ردود �أفعالهم:
ران عليهم ّ
-مل تكن مدينة « ُك ِوي ُكول» على �أر�ض «ال َك َن ْه َور».

ع
ص
ماذا!!ري
ا
ل
ك
ت
ببح ّرللا�سن املكتبة العظمى ،و�أم ّدوين
عندما و�صلتُ والتقيت
ش
ح�سبواخلريطة
رول»
اخلا�صة برحلتي ،كانت « ُك ِوي ُك
باخلريطة
و
ّ
ا
ل
ت
ز
ي
عتي
تقع بعيدً ا عن جبال «اخلرافة»! وعندما و�صلت �إىل البقعة ا ّل
علي العودة
ّ
يتوجب �أن تكون عليها املدينة مل �أجدها هناك ،وكان ّ
ال�صقر ا ّلذي �أح�ضرين �إىل املكتبة العظمى لأبلغ احل ّرا�س �أ ّنها
مع ّ
اختفت ،ولكن...

ولكن ماذا؟
قررتُ �أن �أعرب جبال «اخلرافة» واخرتق احلاجز ا ّلذي ميت ّد
فربا هُ ناك خط�أ يف اخلريطة! ،وعاد
فوقها ،لأبحث عن « ُك ِوي ُكول» ّ
ال�صقر ل ُيخربهم ،فهو ال ي�ستطيع اخرتاق احلاجز ،ولن يتم ّكن من
ّ
التحليق يف �سمائها.
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�س�أله «خالد»:
و ُكنت تعرف عن �أر�ض «ال َك َن ْهور»؟ و�أ ّنك �ستنقطع عن اجلميع هنا؟
وك�أ ّنك ت�سري يف مقربة!
نعم.
�أمل تخف من الوحدة؟
ال.

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل

كيف هذا؟ ومن �أين �أتيت بال ّثقة �أ ّنك �ست�ستطيع عبور هذا احلاجز؟

الح �شبح ابت�سامة �ساخرة على �شفتيه وهو يقول:
�أمل �أُخربك؟ ف�ضويل �شديد ،وقلبي حديد!

ل
ن
ش
ر
والتوز عي

بادله «خالد» االبت�سامة ،كانت طبيعة «طارق» املرحة تروق له ،فهو
�شاب خفيف ال ّروح ودائ ًما يو ّقع كلماته بابت�سامة ،قال «�أبادول» وهو يرنو
�إىل «طارق» يف �إعجاب:
فليكن قلبك من حديد ،فنعم املُحارب �أنت .ولكن بع�ض الف�ضول
بني.
قد ُيفيد ،والبع�ض قد ي�ؤذيك ،فاحذر يا ّ
ابت�سم «�أن�س» وتذ ّكر «احلوراء» وهي تردد عليه نف�س اجلملة ،و�سري ًعا
ما انزوت تلك االبت�سامة وتركت ارجتافة �أمل على �شفتيه عندما تذ ّكر
دوما على م�سامع ابنه «حمزة» ،وقد كان ي�شتاق �إليه
كيف كان ُيكررها ً
ب�ش ّدة .انتبه من �شروده الق�صري على �صوت «خالد» وهو يقول بحما�س:
وددت لو ر�أيت تلك اخليول املج ّنحة م ّرة �أخرى.
�س�أله «طارق»:
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وهل تعرف مكانها؟
بال ّت�أكيد ،لقد �أتينا مع احل ّرا�س �س ًريا �إىل هنا.
فلنذهب �إذن ونبحث عنها� ،سنخرج عندما يح ّل الظالم ،ونبيت
ليلتنا باجلبال ،وعندما يطلع الفجر نذهب �إىل مراعيها م ًعا ،لع ّلنا
نتم ّكن من ركوبها ون�صل �سري ًعا �إىل املكتبة ال ُعظمى.
م�شج ًعا لهما:
قال «�أن�س» ّ
لع ّلها تكون البداية خلروجنا من « ُك ِوي ُكول» ،لنتم ّكن من البحث عن
«حمزة».

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
ب
ل
ل
ن
ش
ر
و
ا
ل
r
ت
وزيع

انت�صف اليوم ،قرروا جمي ًعا اخلروج م ّرة �أخرى لالختالط ب�أهل
املدينة ،لع ّلهم يك�شفون �س ّر احتجاز ال ّنا�س هناك.
«�سيفاو» يجل�س حزي ًنا عندما دلف «خالد» ملتجره مع «طارق»،
كان ِ
«�سيفاو» ،كان
�ألقيا عليه التّح ّية ودار بينهما حوار ك�شف الكثري عن حياة ِ
يقول بحزن �شديد:
ا�شتقت �إىل �أُ ّمي ،ال ب ّد �أنّ ف�ؤادها قد ُفطر على ُفراقي.
قال «خالد»:
�شاب هنا �أكت�شف �أ ّنه بطبيعته
الغريب �أ ّنني وك ّلما حت ّدثت �إىل ٍ
أحد ،وحياته الب�سيطة ا ّلتي كان يعي�شها
ُم�سامل ،ال ي�ضمر ال�ش ّر ل ٍ
قبل انتقاله �إىل هنا خالية من ال�صراعات ،وك�أنّ «بيادق ّ
الظالم»
ينتقون الأ�صفياء الأنقياء فقط!
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قال «طارق»:
ويتخيون �س ّكانها بعناية!
وك�أ ّنهم يخططون ملدينة فا�ضلة
ّ
«�سيفاو»:
قال ِ
ولكن بع�ضنا فيه خ�شونة ،وبع�ضنا فيه �أنانية ،وبع�ض ال ّن�ساء
عفيفات حييات ،وبع�ضهن جريئات! ونحن من بقاع خمتلفة ،من
الأمازيغ ومن العرب ومن غريهما.

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل

«�سيفاو»؟
هل حاولت اال�ستغاثة برفاقك �أو املقاومة يا ِ
مل �أتوقف عن املُحاولة ،لك ّنهم �أذكياء جدً ا وعدد احل ّرا�س كبري.
دوما
ومنذ و�صويل حاولت الهروب ع ّدة م ّرات مع �شباب املدينةً ،
ُنخطط ونحاول لكننا نف�شل ،مل نكن على دراية بت�ضاري�س املنطقة
هنا ،لهذا اجتمعنا ل�س�ؤال «خالد» ،فهو يعرف تق�سيم املدينة
وتخطيطها.

�س�أله «طارق»:

ل
ن
ش
ر
والتوز عي

وكيف مل تعرف « ُك ِوي ُكول» و�أنت من الأمازيغ؟
 ُكنت �أعرف �أنّ هناك مدينة رومانية ،لكنني مل �أرها �أبدً ا ،ومل
�أزرها ّ
قط.
اهت ّز كتاب « ُك ِوي ُكول» يف حقيبة «طارق» ،هناك جمل جديدة ُتنق�ش على
�صفحاته� ،سارع ب�إخراجه من حقيبته واطلع على اجلمل ا ّلتي ظهرت ،كان
«�سيفاو» ،ي�صف مالحمه ،وما ي�شعر به الآن ،وعن خطر �شديد
يحكي عن ِ
يتهدده� .أغلق الكتاب وجل�س بجواره وقال له:
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ما ر�أيك �أن ُن ّرب الهروب م ًعا من هنا� ،أنا و�أنت و«خالد» ،يقولون
�إنّ «بنات ال ّريح» ترعى يف ُب�ستان قريب.
ـ«�سيفاو» عن ّ
خطتهما وعن
انده�ش «خالد» عندما ك�شف «طارق» ل ِ
«�سيفاو» �إجابة
اخليول املُج ّنحة ،وح ّدق يف وجهه ،كان «طارق» ينتظر من ِ
«�سيفاو» بعد تفكري:
على �س�ؤاله ،ف�أجابه ِ
و«ما�سيليا»؟

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
قال «خالد» :ب ل
ما بها؟

هل ت�ضمن يل �أن ت�ست�ضيفها عائلة «�أبادول» وتعتني بها وترعاها
حتّى �أعود �إليها؟

�أ�ضمن لك هذا.
«�سيفاو» بت�أ ّثر:
قال ِ

ل
ن
ش
ر
والتوزي

ع

يف ك ّل م ّرة �أحاول فيها الهروب ،تتعر�ض «ما�سيليا» للأذى ب�سببي.
هل يلقون القب�ض عليها؟
ال..لك ّنها متر�ض ً
مر�ضا �شديدً ا ،ف�أنا �أُخفي عنها الأمر ،و ُتفاج�أ به،
وعندما �أف�شل يف الهروب ويعيدونني �إىل هنا ،ويتم حب�سي عقا ًبا
ملحاولتي الهروب ،ت�أتي لر�ؤيتي بعد خروجي وقد نحل ج�سدها،
وتق ّرحت عيناها من ال ُبكاء.
يبدو �أ ّنها ُت ّبك ح ّد ّ
ال�شغف ،لقد تع ّلقت ب�ساقيك �أثناء اختطافك،
تخ�ش «بيادق ّ
ومل َ
الظالم».
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�أعرف هذا ،لكنني مت ّيم بـ«�أرينا�س» ،عرو�سي ا ّلتي ُحرمت منها
ليلة زفايف ،ال ب ّد �أ ّنها � ً
أي�ضا تبكي بحرقة من �أجلي وتنتظرين فهي
م�سكينة � ً
أي�ضا ،وقد ا�شتقت �إليها..ما ذنبها هي الأخرى؟
كان اهلل يف عونك ،التّعامل مع �شخ�ص ُيح ّبك وي�شقى بح ّبه لك
�أمر له �أثر �شديد على ال ّنف�س.
لع ّل اهلل ُيخرج ح ّبي من قلب «ما�سيليا» ّ
الطيب ،ويعيدنا لديارنا
ب�سالم.

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل

قال «طارق» بجد ّية �شديدة:
«�سيفاو» ،فليكن الأمر �س ًرا بيننا ،وال ُتخرب به �أحدً ا هنا،
ح�س ًنا يا ِ
و�سنخرج م ًعا عندما يهبط ّ
الظالم.

قال «خالد»:

ل
ن
ش
ر
والتوز عي

من الأف�ضل �أن ُتخرب «ما�سيليا» هذه امل ّرة ،لكي تقبل باالنتقال �إىل
بيتنا ،فهل هي قادرة على حفظ هذا ال�س ّر؟
نعم� ،أثقُ يف«ما�سيليا» ثقة عمياء� ،ستحفظ ال�س ّر ،لك ّنها �ستت� ّأل.
�ستعتني �أ ّمي بها ،وكذلك �ستفعل ج ّدتي.
«�سيفاو» �إىل املتجر
�أقبل �شباب املدينة عندما ر�أوا «خالدً ا»� ،أدخلهم ِ
بعيدً ا عن الأنظار ،ووقف �أمام الباب ليح ّذرهم عند اقرتاب امل�شرفني.
الت ّفوا حول «خالد» ،و�ألقوا عليه املزيد من الأ�سئلة عن « ُك ِوي ُكول» ،كان
«قتادة» �أكرثهم �س� ًؤال وا�ستف�سا ًرا ،وكان �شا ًبا حاذ ًقا وا�سع العينني ،له
نظرة ثاقبة وك�أ ّنه على و�شك التهام من �أمامه بنظراته .مت االتفاق على
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موعد �آخر لالجتماع بهم يف اليوم التّايلُ ،يريدون الهرب ،فقد ا�شتاق ك ّل
منهم لأهله وذويه.

r

بن�شر يف عظامه ،داهمه �صداع
ا�ستيقظ «حمزة» ب�صعوبة ،كان ي�شعر ٍ
�شديد ي�شقّ ر�أ�سه ،فتح عينيه �أخ ًريا وفوجئ بذلك ّ
البدوي يجل�س
ال�شيخ
ّ
�أمامه على الأر�ض ،وقد ّ
خط حوله دائرة على ال ّرمال ،واختفت اخليمة،
واحلمار ،وك ّل �شيء! كان قد نق�ش على ال ّرمال رمو ًزا غريبة ،وجل�س يح ّدق
جتاه «حمزة» ،وك�أ ّنه يراه .حت ّدث «حمزة» �إليه ،لك ّنه مل ُيظهر � ّأي تفاعل
لأ ّنه كان ال ي�سمعه ،ح ّرك يده �أمام عينيه ف�أدرك �أ ّنه ال يراه ،لكن يبدو �أ ّنه
ي�شعر به ،كان يردد �شي ًئا ما ،فق ّرب «حمزة» �أُذنه من فمه بحذر لي�سمعه،
�شهق ّ
عال عندما اقرتب منه «حمزة» وم ّد �أ�صبعه وكتب
ال�شيخ ب�صوت ٍ
على ال ّرمال:
ال�سالم.
من �أنت؟ انق�ش على ال ّرمال ،وعليك م ّني ّ
حوا�س «حمزة» ،فهناك من ي�ش ُعر به ،وبد�أ يكتب على
ا�ستيقظت ك ّل ّ
ال ّرمال ب�أ�صبعه:
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ا�سمي «حمزة» ،و�أنا �أ�سري.
�س�أله ّ
ال�شيخ بذات الطريقة ،ودون �أن ُيح ّرك �شفتيه بعد �أن قر�أ كلماته:
مو�سوم؟
نعم.
من قام ب َو ْ�سمِ ك؟
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م�سح «حمزة» على ال ّرمال ليمحو ما كتبه �ساب ًقاُ ،ث ّم كتب من جديد:
�ساحرة من �ساحرات «ماذريون» ُت�س ّمي « َر ْي ُهقانة».
ظهر االنزعاج على ّ
ال�شيخ وهو يكتب:
مع�شوق!
�أ�سرع «حمزة» يكتب له:
نعم ،ولكن! كيف علمت بوجودي ،ف�أنت ال تراين وال ت�سمعني؟
حرارة ج�سدك� ،أنفا�سك ،و�آثار خطواتك على ال ّرمال ا ّلتي ظهرت
ال�صباح ،ال ب ّد �أنّ َو ْ�س َمك حديث ،فتلك الآثار �ستختفي بعد
يف ّ
ليلتني من حلظة َو ْ�سمِ ك.
تبعتك ً
ليل و�أنت ت�سري.
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نعم� ،شعرتُ بك ،و�أعرف �أ ّنك ال ت�ضمر ال�ش ّر.والتوز عي
وكيف تعرف هذا؟

دوما ن�شعر بـ«الهماليل».
هذا �أمر ورثته عن �أبي ،ك ّنا ً
ومن هم «الهماليل»؟
ال�ضعاف �أمثالك.
ل�ستُ �ضعي ًفا�..أنا ُمارب.
 ُمارب! وكيف تَخ ّلى ح ّرا�س املكتبة عنك!

هم ال يعرفون بو�صويل ،فقد ُكنت على �أر�ض «ال َك َن ْه َور».
بقي ّ
ال�شيخ ُيح ّدق يف ال ّرمال ،فكتب له «حمزة»:
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�ساعدين.
ظهرت معامل الأ�سى على وجه ّ
ال�شيخ وهو يكتب:
فك �أ�سرك ب�سهولة ،حتتاج قل ًبا ً
ليتني �أ�ستطيع ،لن ُي ّ
ي�ضحي
نبيل ّ
بحب طاهر و�صادق ،فاملع�شوق ُيبذل له من ال ّروح ،وتلك
خلال�صك ٍ
ال�ساحرة بذلت من روحها.
ّ
�أرجوك� ..ساعدين.
ال �أ�ستطيع.
افعل � ّأي �شيء.
ال�شيخ ً
�أطرق ّ
قليل ُث ّم كتب له:
�أ�ستطيع نقلك �إىل مكان �آخر ،حيث املحاربني ،ه�ؤالء فقط �سريونك
و�سيتحدثون معك.
انقلني � ًإذا �إىل �أر�ض «ال َك َن ْه َور».
لك ّنها �أر�ض املوت ،اخلالية من الب�شر! ال وجود للمحاربني هُ ناك!
لدي �صديق هُ ناك ،انقلني ً
حال �أرجوك.
 ّ
�صديق!
نعم ،وهو ُمارب ،كان يراين ويتح ّدث �إ ّ
يل.
�س�أفعل ..و�إن �صدقت ،فهو �سي�ساعدك.
جل�س «حمزة» يراقب ّ
ال�شيخ وهو يتمتم بل�سانه بينما يح ّدق يف
ال�سحابُ ،ث ّم يعود وينظر للرمال داخل احللقة ا ّلتي ّ
خطها حول «حمزة»،
ّ
فا�ستوقفه «حمزة» وكتب على ال ّرمال:

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل

ل
ن
ش
ر
والتوزي

170

ع

هل �ستعرف « َر ْي ُهقانة» مبا دار بيننا؟
ح�صنتها
ال ،فالأمر بيننا فقط ،ولن يخرج من تلك ال ّدائرة ،لقد ّ
بحرز منيع ،لن ّ
يطلع عليه �أحد �أبدً ا.
ِ
قل «حمزة» بثقة:
لكنّ اهلل يعلمه.
ح ّرك ّ
ال�شيخ ر�أ�سه فج�أة ،وك�أ ّنه فزع من �شيءٍ ما ،الحظ «حمزة» هذا
ف�س�أله:
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ما ا�سمك؟
«ح ْن َطري َرة»(((.
 َ
عاد ّ
ب�صوت فيه �شيء
«ح ْن َطري َرة» لرتديد كلماته املُبهمة،
ٍ
ال�شيخ َ
من ال ّن�شاز ،اهتزّت الأر�ض من حتت قدمي «حمزة» ،و�شعر �أنّ الأر�ض
تن�شق وك�أ ّنها تبتلعه ،غا�ص يف ال ّرمال ،ودارت به ب�سرعة �شديدة ،م ّرت به
حلظات ع�صيبة ،قبل �أن تهد�أ عا�صفة ال ّرمال من حوله ،فتح عينيه ووقف
ال�سعال ،جل�س
ينف�ض ال ّرمال عن ج�سده وهو ي�سعل ب�ش ّدة ،وعندما هد�أ ّ
حتت �شجرة �صف�صاف عظيمة ،و�أ�سند ظهره جلذعها ،كان هُ ناك �شيء
غريب يحدث!
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الأر�ض ترتفع وتنخف�ض ،وتتباعد الأ�شجار ،وتقرتب اجلبال من
بع�ضها� ،أ�صيب بتوتّر �شديد ،وانطلق يجري من هنا �إىل هناك ،هار ًبا
ال�سهل ا ّلذي
من تلك اجلبال ا ّلتي تقرتب،
ً
وم�سرعا باخلروج من هذا ّ
ينحدر �إىل الأ�سفل ويهوي ب�ش ّدة ،ومبتعدً ا عن الأ�شجار ا ّلتي بدت وك�أ ّنها
السحاب.
(((الح ْنطَري َرة :من أسامء ّ
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تتهاوى فوقه ،حتّى �أ ّنه و�ضع يديه كلتيهما على ر�أ�سه وقد ر�أى �أمام عينيه
قالعا وق�صو ًرا وبيوتًا ومد ًنا ب�أكملها تظهر يف الأفق وتختفي وتنطوي بها
ً
الأر�ض.
انزلقت قدماه وتدحرج على الأر�ض ،حاول �أن يحمي ر�أ�سه بيديه،
توقف ج�سده عن الدوران ،وبقي مكانه رغ ًما عنه ،ويبدو �أنّ هذا كان هو
ال�صواب ،ف�أر�ض الكنهور تتمزّق ،وتتباعد ،وتتمدد ،وتنقب�ض وتنب�سط،
ّ
ال�سكون والتّ�سليم! حملته �أر�ض
وال ينبغي عليه الفرار من هذا ،بل ّ
«ال َك َن ْه َور» �إىل �أ�سوار مدينة « ُك ِوي ُكول» ،حيث كان احل ّرا�س يطوفون بها
بال�سالح ويراقبون ّ
الطريق ،فوقف �أمامهم وكانوا ال يرونه
وهم ّ
مدججون ّ
تعج ًبا:
وال ي�سمعونه ،وهم�س لنف�سه ُم ّ

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل

ل
ن
ش
ر
ب�شر!
هناك
هناك حياة على �أر�ض ال َك َن ْه َور!
و
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ع

رك�ض نحو املدينة ،وت�سلل من بني احل ّرا�س دون �أن ي�شعروا به ،م ّر
بالأروقة ،و�شاهد القاعات ،ووقف ُمت�أ ّم ًل �أمام التماثيل ال ّرومانية يف ك ّل
امل�سيحي ،ور�أى
واحلي
مكان هنا وهناك ،م ّر بال ّديوان ،وقو�س الن�صر،
ّ
ّ
ال ّنوافري املرمر ّية الف ّوارة ف�أقبل ينهل من مائها ً
نهل ،وجل�س ي�سرتيح وهو
ُيف ّكر �أين هو «طارق» الآن.

r

كان «حمزة» ي�سري مبدينة « ُك ِوي ُكول»ُ ،يجرجر ك�آبته معه يف ُطرقات
املدينة ،ويتن ّقل من ركن لآخر بعينيه املتعبتنيُ ،يراقب ال ّنا�س وهو ي�شعر
باالنك�سار.
172

وحيدً ا رغم الزّحام حوله� ،أ�س ًريا رغم ح ّرية التّجوال ،باح ًثا عن نظرة
أمل �أ ّنه موجود بالفعل ،وهناك من يراه� ،صار جم ّرد ر�ؤية
عني تعطيه ذ ّرة � ٍ
مالحمه من ِقبل �شخ�ص �آخر �أمنيته ال َوحيدة!
نحن نحتاج للآخرين ،النعكا�س �صورتنا ب�أعينهم ،حتّى و�إن م ّروا بنا
مرور الكرام ،يكفي �أنّ نظراتهم �إثبات لكوننا على قيد احلياة ،نتن ّف�س،
نعي�ش ،وي�شعرون بنا .بد�أ قلبه يئنّ ؛ هل �أنا ح ًّقا موجود هنا؟
�أن تكون خف ًّيا فذاك م�ؤمل للغاية� ،أن ت�صرخ من الأمل وال ي�سمعونك
فهذا ُيزّق الف�ؤاد� .أن ي�صاب ك ّل من حولك بالعمى عنك �أنت بال ّذات
رغم ق ّوة �إب�صارهم ذلك ّ
حمطم لل ّذات� ،أن تكون موجودًا لك ّنك غري
موجود ،كائ ًنا لك ّنك بال ّن�سبة �إليهم مل تكن ،ح ًيا لك ّنك كامليت ي�سري يف
تابوت ،ك ّل هذا م�ؤمل وخميف وموجع .وكونك بعيدً ا عن بيتك ،ووطنك،
و�أهلك وهم ال يعلمون �أين �أنت فتلك غربة م ّرة ،وفقدانك لك ّل من كانوا
يدعمونك هو الهزمية الكربى هنا.
الآن يدرك معاناة ه�ؤالء ا ّلذين يعي�شون على الهوام�ش� ،أولئك ا ّلذين
يتجاهلهم ال ّنا�س ،لفقرهم ّربا ،ل ُقبحهم ّربا ،ل�ضعفهم �أحيا ًنا ،لعجزهم
عن تقدمي �أنف�سهم ب�شكل الئق واحلديث عن ذواتهم بطالقة� ،أو ل�صمتهم
عند الإ�ساءة �إليهم م ّرات وم ّرات ،لعجزهم عن التعبري عن �أنف�سهم
ل�سبب ما ،ل�شخو�صهم ّ
اله�شة التي تتال�شى يف ح�ضور �آخرين يلمعون
كال ّنجوم فيخطفون الأ�ضواء� ،أو لأ ّنهم تنازلوا عن حقوقهم بب�ساطة،
وابتلعوا الإهانة م ّرة بعد م ّرة ّ
فغ�ض ال ّنا�س �أب�صارهم عنهم ،وا�ستهانوا
بهم وا�ستبعدوهم من �إطار ر�ؤيتهم فده�سوهم!
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تراكمت ك ّل تلك املعاين على �صدره ،انحنى بظهره وك�أ ّنه يحمل معاناة
ك ّل ه�ؤالء املتعبني على كتفيه ،فهو الآن ُي�شبههم جمي ًعا ،جل�س يرجتف من
متعج ًبا من عدم �شعور �أهل املدينة بهذا الربد ّ
ال�شديد! ،كان ُمنه ًكا،
الربد ّ
ال�سماء وقال:
وجائ ًعا ،رفع عينيه �إىل ّ
ما زلت معي ياهلل و�إن غابوا جمي ًعا ،ت�سمع �س ّري وتراين وتعلم
خبيئتي وت�سمع �أوجاع قلبي ،فال ترتكني وحيدً ا تتخ ّبطني اخلطوب،
فمن يل �سواك!
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و�ضم �ساقيه �إىل �صدره كاجلنني يف
ال�سوقّ ،
تك ّور يف ركن من �أركان ّ
رحم �أُ ّمه ،وغلبه ال ّنعا�س.
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كانت « َر ْي ُهقانة» تطوف بوادي «الهماليل» كاملجنونة� ،أين «حمزة»؟
كيف له �أن يختفي وقد تر َكته يف هذا الوادي الآمن ،كانت تعلم �أنّ فيه
الكثري من الأ�سرى ،بع�ضهم يطوف ب�أر�ضها ،وبع�ضهم �أ�صابه ا ُ
جلنون،
وبع�ضهم مات دون �أن ي�شعر به �أحد ،ق�ضت وقتًا ً
طويل تفتّ�ش عنه فوق
الأر�ض وحتتها ،كانت مت ّي ُز من الغيظ عندما ظهر «�أ�سحم» �أمامها فج�أة،
فقالت بغ�ضب:
ماذا ُتريد م ّني يا «�أَ ْ�س َحم»؟
كان «�أ�سحم» يزوم كالوح�ش الكا�سر وهو يدور حول « َر ْي ُهقانة» ،ما
زالت تفعل �أفاعيلها فج�أة دون ال ّرجوع �إليه ،وها هي ُتع ّر�ض ا�سمه للخطر
بخروجها فج�أة� ،صاح ً
قائل:
ماذا �أُريد!! لقد �أنقذتك بالأم�س!
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متلملت يف �ضيق ،ف�أردف ً
قائل:
ملاذا تهربني م ّني؟
مل �أهرب!
ت�سللت دون �أن ُتخربيني يا « َر ْي ُهقانة» ،وتعلمني �أنني خ�سرتُ
لك ّنك ِ
بك ،و«الق ّنا�صون»
مكانتي بني «املجاهيم» ب�سببك ،و�أ ّنهم يرت ّب�صون ِ
عنك يف ك ّل مكان.
يبحثون ِ
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«وادي الهماليل» بعيد عن ُ�سلطانهم ،هنا �أ�ستطيع حماية نف�سي.
«طرم�ساء»
يف ك ّل م ّرة �ستخرجني من مملكتي �ستم ّرين برباكني ِ
حتّى ت�صلني �إىل هناُ ،كنت �أتبعك الآن يف ك ّل حلظة ،ولقد �ضللتهم
أخفيك عن �أعينهم .ولكن ..ملاذا «وادي ال َهماليل»؟ هل لديك
ل ِ
�أ�سري؟
نعم.

�ألهذا �ضعفت ق ّوتك؟
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نعم.
هل هو �أ�سري من اجلنّ ؟ �أم من الب�شر؟
من الب�شر.
من؟
اقرتبت منه وقالت بدالل:
هل �أ�ستطيع �أن �أثق بك؟
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لك يا « َر ْي ُهقانة».
بال ّت�أكيد ،ف� ِ
أنت تعلمني �أنّ قلبي ملك ِ
ولكن ما �س�أبوح به �سيكون وقعه على قلبك ً
ثقيل.
كيف هذا؟
�أ�شاحت بعينيها عن وجهه وقالت:
لقد َو َ�س ْمتُ «حمزة».
حفيد «�أبادول»؟ كيف تفعلني هذا؟ وملاذا؟
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طالعها بنظرات متل�ؤها الغرية ،ف�أ�سرعت بدهائها لتبعد تلك اخلاطرة
عن ر�أ�سه وقالت:
�أُريد االنتقام من عائلة «�أبادول».
ملاذا؟
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لقد احتقرين «حمزة» عندما عرث على اجلمجمة ا ّلتي ُكنت
حمبو�سة فيها ،بعد تلك اللعنة ا ّلتي �أ�صابتني قد ًميا� ،أنت ال تدرك
حقيقة ما مررت به هنا خالل رحلته للبحث عن �أخيه ،لقد �أذاين
ح ًقا هو وذلك البائ�س ا ّلذي ُيدعى ِ«ه�شام» ،عائلة «�أبادول» ال
ت�ستحقّ ك ّل هذا القدر من االهتمام!
�صمت م�ؤ ٍمل ق�صري:
فقال بعد ٍ
وما الفائدة من َو ْ�سمه؟

كانت « َر ْي ُهقانة» تعلم �أنّ «�أَ ْ�س َحم» ُمغرم بها ح ّد ال�صبابة ،ولن يقبل
ُم�ساعدتها يف البحث ع ّمن ُت ّبه ،فتحايلت عليه قائلة:
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 ِ�أُ�ساوم به «الق ّنا�صني» ،لو �أعادوا الك ّرة واختطفوين وهددوين
باحلب�س يف مقربة «طرم�ساء» �س�أخربهم �أ ّنني �أ�سرت حفيد
«�أبادول» ،وعندها فقط �س�أمت ّكن من �إجبار زعيم «املجاهيم» على
�إعطائي الأمان ،بل و�س�أجعله ُيعاهدين على عدم امل�سا�س بي �أبدً ا.
كان من املُمكن حب�سه ً
بدل من �أ�سره بتلك الطريقة!
كان الأمر �سري ًعا ،خفت �أن ُيعيده املجاهيم ملوطنه وال �أ�صل �إليه
م ّرة �أخرى.
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وقد
ارب،
م
تعلمني �أ ّنه ُ
ب
ل
ن
ش
ر
أ�صواتالالقت ّنا�صني َو َ�س ْمتُه
ن�سيت من �ش ّدة اخلوف ،عندما �سمعت �
و
وزيع
يف احلال دون تفكري.
قواك!
كيف تع ّر�ضني نف�سك للخطر؟ هذا ُي�ضعف ِ
مل �أمت ّكن من ا�ستيطان ج�سده �أو تخلخله ،لقد ُمنعت.

قال «�أَ ْ�س َحم» مبرارة:

أنت
على العموم ،لن يلم�سك هذا الأحمق ،فهو من طني الزب ،و� ِ
مارج من ّنار.
من ٍ
احتقنت عينا « َر ْي ُهقانة» عندما واجهها باحلقيقة� ،أخفت م�شاعرها
وهي ُتن�صت لباقي كلماته:
تلك اللعبة نلعبها كث ًريا مع الب�شر ،لك ّنها بال فائدة ،كث ًريا ما
ً
ف�ضول م ّنا
خفي يف ك ّل حاالتهمّ ،ثم نتلب�سهم
نراقبهم من طرف ّ
حني ي�ضعفون �أو يزلزلهم اخلوف فنمرق يف �أج�سادهم ،وعندما
177

يغفلون عن ر ّبهم ،لكننا لن نعي�ش حياتهم ،ولن ي�شعروا بنا ،نحن
نلعب بهم يا « َر ْي ُهقانة» ،ما تفعلينه لهو ولعب وهُ راء.
قالت بحنق �شديد:
يكفي �أن يكون مل ًكا يل وحدي.
�أحت�سبينه حيوا ًنا �ألي ًفا؟
فلي ُكن!

ع
ص
ري
و�س�ألته:
�ساخطة
رمته بنظرة
ا
ل
ك
ت
ب
ل
ل
ن
وهل �ست�سمح لهم؟
شر

أنت يف غنى عن هذا ،فلج ّده «�أبادول» ف�ضل على ع�شرية
� ِ
«املجاهيم» ،وقد يقتلونك.

تراجع للخلف وهو يقول:

والتوز عي

 يكفيك الآن اجلرائم ا ّلتي ارتكب ِتها يف حقّ رفيقاتك! -ال يه ّمني.

تعلمني �أنني �أُح ّبك� ،أطلقي �سراحه وان�سي ما فعله بك هو
لك بحقّ � ،ستت ّوجني ملكة
و«ه�شام» ،،وكوين يل ،و�س�أكون �أ�س ًريا ِ
خا�ص بنا،
على ع�شريتي ،وملكة على قلبي� ،سيكون لنا ُ�سلطان ّ
�سن�سيطر على املزيد من الأر�ض ،و�سن�ستميل الكثريين من �أترابنا.
وثقت بك و ُبحت �إليك ب�س ّري ،ف�ساعدين ،و� ّإل �س�أرحل و�أبتعد عنك
للأبد.
وكيف �أُ�ساعدك؟
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احتويني بكيانك لتُخفيني عن �أعني الق ّنا�صني كما فعلت من قبل،
واحملني لنبحث عن «حمزة» يف ربوع مملكة البالغة ،فما عدت
�أ�شعر به ،يبدو �أنّ هناك من ُي�ساعده ،ويحجبه ع ّني!
قال بحنق �شديد:
ولو رف�ضت ُم�ساعدتك يف البحث عنه؟
طالعته بنظرة اهت ّز لها ف�ؤاده وقالت:
بل ف ّكر فيما �س�أُق ّدمه لك لو �ساع ّدتني ،فهو الآن الفر�صة الوحيدة

ع
ص
ري
ا
ل
قال ب ُهيام:
ك
ت
بل

لنجاتي من عقاب «املجاهيم».

ل
ن
ش
ر
والتوز عي

�سواك.
ال يوجد �شيء على رحاب هذه اململكة �أرجوه و�أُريده
ِ
�ضحكت بدالل قائلة:
�س�أكون لك للأبد ،ف�أنا �أمريتك العا�شقة.

�أقبلت « َر ْي ُهقانة» على «�أ�سحم» ،فغلبته بكلماتها ال ّناعمة وهو املت ّيم،
ف�أحاطها بطيفه ول ّفها بكيانه الأثريي حتّى اختفت معاملها ،وطار بها يف
�سماء «مملكة البالغة»ُ ،يفتّ�ش يف ك ّل مكان عن «حمزة» وهو كاره له
ليتم ّكن من م�ساومة «الق ّنا�صني» �إن �أعادوا ا�صطياد حبيبته و�ساقوها
لزعيم «املجاهيم» كما حدث من قبل ،على �أمل �أن تفي بوعدها ا ّلذي
قطعته له ،وا ّلذي كان يرجوه ب�ش ّدة ،وليبد�أ البحث من �أر�ض «ال َك َن ْه َور».
ح ّدثت « َر ْي ُهقانة» نف�سها يف تلك اللحظة قائلة:
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«�إن مل يكن يل فلن يكون لغريي� ،سيظل «حمزة» �أ�س ًريا يل ،لن
احلب ُم ّر ًما عليه ،طاملا
تلم�سه � ّأي �أنثى من الإن�س واجلنّ  ،فليكن ّ
ُمنعتُ عنه».
ُث ّم التفتت جتاه «�أ�سحم» وهو يحملها ومنحته ابت�سامة تخفي خلفها
الكثري.

r
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ا
ل
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بل

«�سيفاو» ،كانت ت�شعر �أ ّنها �ستموت هذه
كتبت «ما�سيليا» ر�سالة �إىل ِ
امل ّرة فور خروجه من « ُك ِوي ُكول» ،فما �أخربها به عن عائلة «�أبادول» ،وهذا
املُحارب ا ّلذي يرافقهم يوحي ب�أنّ فراره �سينجح هذه امل ّرة ،و�سي�صل �إىل
«�أرينا�س» ويتز ّوجها ،كانت ُتفاج�أ بغيابه دائ ًما� ،أ ّما هذه امل ّرة فقد �أخربها
ّ
بخطته ،وهذا ما �أوجع قلبها!

ل
ن
ش
ر
والتوزي

ع

كانت عيناها متو ّرمتني من كرثة البكاء طوال الليل� ،أقبلت لت�سمع
ن�صائحه ا ّلتي بد�أ يلقيها على م�سامعها وك�أ ّنها ابنته ،منحها بع�ض املال،
�أو�صاها �أن تلتزم بالقوانني لتعي�ش يف �سالم ،ون�صحها �أن تبقى مع عائلة
«�أبادول» ،و�إن مل ي ُعد ومل تره م ّرة �أُخرى عليها �أن تظ ّل بالقرب من ال�س ّيدة
«تانريت» ،فهي �ستعتني بها جيدً ا ،و�ستحنو عليها .مل ترفع عينيها هذه
امل ّرة �أبدً ا نحو عينيه وهو ُيح ّدثها ،وك�أ ّنها ُت�ؤ ّدب نف�سها بهذا ،كانت تقب�ض
ال�سابقة وهي تكتبها،
على ال ّر�سالة ا ّلتي ق�ضت
ٍ
�ساعات طويل ٍة خالل الليلة ّ
ومل ت�س ّلمها له كالعادة.
تذ ّكرت كيف كانت رفيقاتها يف ال ُغرفة ببيت ال�س ّيدة «تانريت»
يحاولن قراءة ر�سالتها بينما كانت تكتبها ،لك ّنهن مل ُيفلحن فقد كتبتها
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ال�سيدة «تانريت» وهي
بالتّامازيغت ،وهنّ من العرب ،ولكن عندما �أقبلت ّ
احلب� ،أدركت
من الأمازيغ ،وقر�أت جملة من ر�سالتها العامرة بعبارات ّ
ما يعتمل يف �صدر تلك الفتاة امل�سكينة ،فهم�ست �إليها:
ال�سماء
قلب من ُت ّبينه بيد اهلل ،اتركي الأوراق وارفعي ك ّفيك �إىل ّ
دوما ،وت�ض ّرعي �إليه لي�سوقه �إليك� ،أو
وح ّدثي ر ّبك كما تفعلني ً
احلب من قلبك!
ل ُيخرج هذا ّ
لو ُكنت مكانك ما �أر�سلت تلك ال ّر�سالة� ،إنّ ال ّرجال يزهدون يف املر�أة
ا ّلتي ت�سعى �إليهم بنف�سها يا ُبنيتي .ارجتفت �أنامل «ما�سيليا» فرتكت
ري�شتها ،كاد احلرب ين�سكب على ّ
الطاولة ،هزّت ر�أ�سها بهوان ،وطوت
ال ّر�سالة ،وكانت تكتب له الكثري من ال ّر�سائل وعندما تلقاه ال ُت�س ّلمها له
�أبدً ا ،بل كانت ُتلقي بها يف نار املوقد باملطبخ لتُحرقها وك�أ ّنها مل تكن!
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ل
ن
ش
ر
وراحتي ُتعناجي
خرجت من البيت و�أخذت تت�أ ّمل ال ّنجوم يف ّال�سوالماء،توز

ر ّبها حتّى عجز ل�سانها عن التّعبري ،فوا�صلت مناجاتها بال ّدموع ،وكان بوح
القلب �أ�سرع ً
ال�سكينة على ف�ؤادها املتعب.
ال�سماء ،ف�أنزل اهلل ّ
و�صول �إىل ّ
«�سيفاو» �أن جتمع ثيابها لت�ستع ّد لالنتقال �إىل بيت «�أبادول» لتقيم
�أخربها ِ
معهم حتّى يعود ،ف�أذعنت لأمره دون �أن تناق�شه ،فالتقى بها على ّ
الطريق
ليقوم بتو�صيلها �إىل بيت «�أبادول» ،حيث كانت ت�سري يف �سكينة على غري
«�سيفاو» ،وليكن ما يكون ،لن تبكي �أمامه ،ولن تنهار،
عادتها! .فلريحل ِ
ّربا مل يكتبه اهلل لها� ،أو لتتما�سك الآن �أمامه ،ولت�ؤجل انهيارها حتّى
ين�صرف ،ال ينبغي �أن يراها وهي تبكي هذه امل ّرة ،فقد تعبت ،واهرت�أ
ف�ؤادها ،وهلكت جوارحها.
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يتعجب من �صمتها املطبق ،وكيف �أ ّنها
ان�صرف عنها ِ
«�سيفاو» وهو ّ
مل تنظر �إليه كما كانت تنظر يف ك ّل م ّرة يلقاها �أو يتح ّدث �إليها ،كانت
عي ُنها �ساجي َة ّ
رف �ساكن َتهُ ،افتقد هذه امل ّرة ملعانها عندما كانت
الط ِ
تتعانق نظراتهما ،و�شعر بانقبا�ضة يف �صدره وهو ي�ستدير مغاد ًرا ،التفت
نحوها ثالث م ّرات ،فوجدها �ساكنة كتمثال من الزّجاج ،حت ّدق يف الأر�ض
�أمامها ،مل ترفع عينيها جتاهه حتّى وهو يبتعد ،كاد يعود �إليها لي�س�ألها
عن ال�سبب ،لك ّنها ا�ستدارت ،وم�ضت نحو بيت «�أبادول» ،واختفت خلف
بابه فكان هذا مبثابة انغراز خنجر يف قلبه! يا للعجب! ملاذا ي�شعر بهذا
الآن؟ و�ضع يده على �صدره فقد كان قلبه يختلج ،فهم�س ً
قائل:
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ا
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ك
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ل
r
ن
شر وا
أرجوك.
كوين بخري يا «ما�سيليا»ِ �..

لتوزيع

تو ّزعت العائلة على الطريق بني خمازن الغالل واحلبوب ،و«ديوان
ال ّرئا�سة» حيث يب ّدل احلار�سان اللذان يعرفهما «طارق» �ساب ًقا مع
زميليهما يف دور ّية احلرا�سة ،وكانا كما الحظ وهو يراقبهما بـ«ال ّناظور»
فوق اجلبل ال ي�صربان حتّى ي�أتيهما البديالن ،بل ي�سريان �إليهما
ليتعجالهما ،وكان هذا يتيح وقتًا كاف ًيا لتكون فيه اجلهة اخللفية من
�أ�سوار املدينة عند خمازن ال ِغالل خالية لدقائق من �أي حار�س ،مما ُيتيح
و«�سيفاو» فر�صة لت�س ّلق ال�سور باحلبال والقفز للجهة
لـ«طارق» ،و«خالد»ِ ،
الأخرى.
كان «�أبادول» �أقربهم لل ّديوان ،يراه من بعيد ،لك ّنه يراقب و�صول
احلار�سني املق�صودين ،ويب ُعد عنه «�أن�س» مب�سافة كافية لرياه وهو يعطيه
الإ�شارة �أ ّنهما و�صال ،ويف ذات اللحظة كان «�أن�س» يقف يف مكان وا�ضح
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كاف لرياه
حتت �شعلة كبرية لرياه �أبوه «كمال» ا ّلذي يقف بعيدً ا بقدر ٍ
بو�ضوح ومعه حفيده «�سليمان» وهو يحمل ّ
ال�سوداء ،ويتحقق من
القطة ّ
�إ�شارة «�أن�س» �أنّ احلار�سني و�صال لـ«ال ّديوان» ،وبني «كمال» وزوجته
«دولت» نف�س امل�سافة.
ترى زوجها وتنقل الإ�شارة يف ثانية لزوجة ابنها «مرام» ا ّلتي كانت
ابنتها تلت�صق بها ،وا ّلتي �أ�شارت بدورها لـ«�سارة» ،ا ّلتي �أبلغت ّ
ال�شباب
مبا�شرة وكانت الأقرب �إليهم ،تعاونت الأُ�سرة ب�أكملها لكي يتم ّكن ال ّثالثة
من اخلروج من مدينة « ُك ِوي ُكول» ،وكانت «نور» يف البيت مع «ما�سيليا»،
«�سيفاو» ،وكانت
ا ّلتي حملت ثيابها وانتقلت للإقامة معهم حتّى يعود ِ
ال�سور،
تبكي يف ن�شيج م�سموع� .ألقى «طارق» بخطاطيفه بق ّوة من فوق ّ
وكانت احلبال مربوطة بها ،بد�أ يت�س ّلق ب�سرعة بعد �أن قام بتوجيه «خالد»
ال�صعود ع ّدة م ّرات ،ا�ستغرق «خالد» وقتًا
ِ
و«�سيفاو» و�إر�شادهما لكيفية ّ
�أطول منهما ،لك ّنهم جنحوا يف ال ّنهاية ،كان «خالد» قد ربط ك ّفيه كما
«�سيفاو» ،هرولوا
فعل «طارق» حتّى ال جترح احلبال باطنهما ،وكذلك فعل ِ
مبتعدين عن الأ�سوار قبل و�صول احلار�سني اجلديدين ،بدا الطريق
ُم ً
وح�شا و ُمظل ًما� ،سرتهم الليل بجلبابه الأدهم الف�ضفا�ض ،هم�س «طارق»:
بيدي �ست�ضيء لنا ،لكنني �أرى � ّأل
معي �أحجار كرمية لو فركتها ّ
ن�ستخدمها الآن ،لي�س قبل �أن جند مكا ًنا لنبيت فيه حتّى يطلع
الفجر.

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل

ل
ن
ش
ر
والتوز عي

«�سيفاو» بف�ضول:
�س�أله ِ
� ّأي �أحجار؟
�س�أُخربك الح ًقا.
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قال «خالد»:
بد�أت عيناي تعتادان الأمر� ،ضوء القمر يكفينا الآن.
«حند�س» �أكرث ظلمة من �أر�ض ال َك َن ْه َور»
هل كان الغو�ص يف قاع بحر ِ
يا «خالد»؟
احليتان،
«�سن ّمار» ،و�أ�شعر كما ت�شعر ِ
نعم ،لكنني ُكنت �أرى بعيني ِ
�أحدد امل�سافات حويل ب�أ�صوات �أُ�صدرها.
تعج ًبا للم ّرة ال ّثانية:
�س�ألهما ِ
«�سيفاو» ُم ّ

ع
ص
ري
«�سيفاو»:
�ضحك «طارق»
و«خالد» ،قال «طارق» وهو ُي�سك بذراع ِ
ا
ل
ك
ت
ب
ل
ل
ن
آن.
ل
ا
�سرع
�س�أُخربك بك ّل �شيء ولكن ل ُن
ش
ر
و
ا
ل
ت
و
�سل�سلة
�أكملوا �سريهم ا ّلذي كان مبحاذاة اجلبال ،وعندما انتهتزيع
«�سن ّمار»؟ وكيف يرى «خالد» بعيني حوت!
ـ«حند�س»؟ ومن ِ
ما ال ِ

اجلبال� ،أخربهما «خالد» �أنّ من الأف�ضل �أن ينتظروا حتّى طلوع الفجر
ال�سهول حيث ترعى اخليول املُج ّنحة،
ليتحقق من اجلهة ا ّلتي كانت فيها ّ
قال «طارق»:
�سن�سهر ليلتنا ،ما ر�أيكما �أن نت�سلق هذا اجلبل ،وجنل�س فوق تلك
ال�صخرة العري�ضة؟
ّ
فلنفعل هذا.
�صعدوا �إىل م�سافة ق�صرية وكانت كافية لتك�شف لهم املكان من �أعلى،
كان الليل يب�سط رداءه على املكان فلم يتبينوا غري خياالت الأ�شجار،
لل�سماء ،كانت ليلة قمر ّية رائعة ،وكانت ال ّنجوم تتلألأ
فانتقلوا ب�أعينهم ّ
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وك�أ ّنها تلقي عليهم التّح ّية ،م�ضى الوقت وهم يت�سامرون ،روى ك ّل منهما
ـ«�سيفاو» ا ّلذي كان ُين�صت �إليهما بف�ضول وانبهار
ق�صته كمحارب ل ِ
ّ
�شديدين ،وهو ال ُي�ص ّدق ما ي�سمعه!
�أطرق «خالد» وترك زمام احلديث لـ«طارق» ،كانت �صورة �أخيه ال تغيب
عن خميلته ،كان يفتقد جل�سته معه يف مكان كهذا� ،أخذ يت�ساءلُ ،ترى �أين
«�سيفاو» يتح ّدث عن
هو الآن؟ عندما انتهى حديثهما عن املُحاربني ،بد�أ ِ
تعجب! كان يقول �إ ّنه
«ما�سيليا» ،فتبادل «طارق» و«خالد» ال ّنظرات يف ّ
ال ُيح ّبها ،فلماذا يتح ّدث عنها كث ًريا بتلك ّ
الطريقة! ملاذا ُيخربهما عن
طفولتها بالتّف�صيل؟ ون�ش�أتها يف بيتهم ،وكيف �أ ّنها تع ّلمت الكثري من �أُ ّمه
ا ّلتي كانت حتنو عليها ،بد�أ ي�صف لهما خ�صالها ّ
الطيبة ،وكيف �أ ّنها من
أمازيغي مثلها ورف�ضت تبديله كبقية �س ّكان
للتم�سك بارتداء ز ّيه ال
َد َفعته ّ
ّ
املدينة ،وكيف �أ ّنها حتفظ الأ�شعار ،حتّى �أ ّنه �أخربهما ع ّما ُت ّبه وتكرهه
من ّ
الطعام!
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كاد «طارق» يقاطعه لي�س�أله عن �سبب حديثه امل�ستم ّر عنها ،لكنّ كتاب
« ُك ِوي ُكول» اهت ّز يف حقيبته ،ف�أخرجه واطلع على اجلمل اجلديدة ا ّلتي
«�سيفاو»
ُنق�شت على �صفحاته ،وعقد حاجبيه يف حرية ،وجل�س يت�أ ّمل وجه ِ
و ُين�صت �إىل حديثه يف �سكون.

r

الحظت «نور» �سكون «ما�سيليا»� ،أين البكاء وال ّدموع؟ �أين ذبولها ك ّلما
«�سيفاو»؟ �س�ألتها بلطف وهي تقرتب منها:
�أعر�ض عنها ِ
ملاذا ال تبكني هذه امل ّرة يا «ما�سيليا»؟ البكاء �س ُيخفف عنك.
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رنت �إليها «ما�سيليا» وقالت ب�صوت خفي�ض:
 ّ
جف معيني من البكاء عليه.
ال�سكينة ا ّلتي تتنزّل عندما يقع الق�ضاء.
 ّربا هي ّ
نعم ،هو اهلل يا «نور»!
ونعم باهلل.
ال�صمت ُبرهة وقالت:
ركنت «ما�سيليا» �إىل ّ
�أتعلمني؟ كنت �أُ�ساهر القمر ك ّل ليلة و�أناجيه ،و�أح ّدثه عن ح ّبي،
و�أبوح له مبا ال �أجر�ؤ على البوح به لأحد ،حتّى م ّلني القمر ،و�ضاق
«�سيفاو» يتح ّدث
ك ّل منا بالآخر ،ومل �أجد �سندً ا من الب�شر ،حتّى ِ
�إ ّ
يل وهو َ�ض ِج ٌر� ،أدركت �أنني �إىل نف�سي �أحوج م ّني �إىل ال ّنا�س،
والقمر ،والليلّ ،
و«�سيفاو» نف�سه وك ّل �شيء ،فعدت �إىل
وال�شعرِ ،
نف�سي فوج ّدتها تلوذ باهلل!
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ع

قامت «ما�سيليا» و�أخذت تروح وجتيء �أمامها يف الغرفة و�أردفت قائلة:
غادرتني نف�سي ا ّلتي ُكنت �أعرفها بالأم�س ،كانت حلظة واحدة هي
الفي�صل ،مل �أعد �أنا� ،أخرجت ما بجعبتي من �أ�سرار وبعرثتها يف
ال�سماء� ،أخربتُ اهلل بك ّل �شيء� ،أنني وحيدة ،و�أنني �أ�شعر باخلوف
ّ
ُ
ّ
ال�صبابة ،و�أنني �أعلم
حب ِ
وبال�ضعف ،و�أنني �أ ّ
«�سيفاو» و�أع�شقه ح ّد ّ
�أ ّنه ال ُيح ّبني ،لكنني ال �أعرف كيف �أتخ ّل�ص من ك ّل هذا ،طلبت
من اهلل �أن ي�شفي جرح قلبي ،ويجعلني قو ّية لأحت ّمل ما �أنزله بي
من ق�ضاء.
بحرقة وقالت:
تن ّهدت «نور» ُ
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نحن مت�شابهتان يا «ما�سيليا» ،نت�شارك ال ُيتم يا �صديقتي .كان
كغ�صة
وجعي وما �أم ّر به
ع�صي الفهم على املق ّربني م ّني ،فكتمته ّ
ّ
يف حلقي ،وجت ّرعته حتّى يتوقفوا عن لومي وعتابي على البكاء،
كان حزين ً
ثقيل على اجلميع ،م ّلوا من دموعي.
ح ّدثي اهلل ب�أوجاعك يا «نور» ،لي�س �أمامنا � ّإل مناجاته� ،أخط�أنا
عندما رجونا العون من �سواه ،هرولنا نحو ال ّنا�س ،وهم �أ�ضعف
ً
«�سيفاو» ،وحتّى �أنتم �سرتحلون وترتكونني هنا،
حال م ّنا ،رحل ِ
�س�أبقى وحيدة مع الأقدار.
ا�ضطربت «نور» ،وكانت تظنّ �أ ّنها هي ا ّلتي �ستوا�سي «ما�سيليا» ،فقالت
ب�صوت حمزون:
دوما �ضعيفة،
وق�صرتُ ،كنت ً
ماذا �س�أقول هلل و�أنا قد �أخط�أتّ ،
ال�سوء� ،أ�شعر �أنني..
وجل�أت �إىل رفيقات ّ
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�أقبلت «ما�سيليا» على «نور» و�أم�سكت بكتفيها وقالت:

اطرحي �أوجاعك وخماوفك بني يدي اهلل ،فواهلل منذ �أن ناجيته
لك�أنّ كل خماويف �صارت �أم ًنا و�سكينة ،ولك�أنّ �أحزاين جمعت
حقائبها وارحتلت ،ولك�أنّ وجع قلبي قد تفتت وتال�شى وذاب!
قلت يف مناجاتك؟
�أخربيني ماذا ِ
ال�سماء،
ّ
توجهت «ما�سيليا» نحو ال ّنافذة ،ورفعت عينيها ال ّدامعتني �إىل ّ
ُث ّم �أغم�ضتهما فانزلقت دمعة �إىل زاوية فمها وهي تقول:
يا من �أ ِن َ�س ْت به �أفئد ُة املُت َع ِبني ،وعليه عطفت حنايا املقهورين ،ا�شت ّد�أملي ،وزاد رهقي ،ويئ�ست من عون خلقك ،واحتارت معاريف ،حاجتي يف
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نف�سي ،و�أنت تعرفها وتعلم خبيئتي ،وثقتي يف قدرتك دفعتني لل ُّدعاء،
و�أنا ّ
ال�ضعيفة و�أملي فيك غري متنا ٍه ،ورجائي فيك غري مقطوع ،فلبيك
يا رحمن فال ملج�أ ي�ؤويني �سواك ،وال راحة � ّإل يف حماك� ،أخرج من قلبي
انتزاعا ،و�أبدلني راحة و�سكينة،
ما مل تكتبه يل ،وانزع اخلوف من قلبي
ً
رحماك ..رحماك.
بكت «ما�سيليا» ،لكنّ مذاق دموعها الآن يختلف! فال ّدموع قب ُل كانت
جتري �أملًا من الأقدار ،وحز ًنا لفراق حبيب ،لكنّ دموع ل ّذة مناجاة اهلل
واالنك�سار بني يديه لها حالوة �أخرى!
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ارتقت نف�س «ما�سيليا» �إىل حيث ترتقي �أرواح القانتني املتبتلني ،كانت
تلك الفتاة لطيفة احلا�شية ،نف�سها بريئة من �أدران ال ّرذائل و�أقذارها،
«�سيفاو» هو
حب ِ
وكان هذا جل ًّيا من �أحاديثها الطاهرة الربيئة ،وكان ّ
ابتال�ؤها ،التفتت نحو «نور» ،وقامت ابت�سامتها املتماوجة مقام الكالم،
فانفتح لها قلب «نور» عندما قالت لها:

ع

�أخربتني ال�س ّيدة «تانريت» �أن العالقة بيننا وبني اهلل لي�ست
حم�صورة يف �ساعة مناجاة مق�سومة �إىل خم�س مرات وح�سب ،بل
وال�سكنات ،ويف الإ�سرار،
هي توا�صل دائم مع اهلل ،يف احلركاتّ ،
والإعالن.
لكنني بعيدة� ،أنا غارقة يف ّ
الظلمة والعتمة.
ا�سمك «نور» فاغتنمي منه!
�أ�شعر �أنني ك�ضوء ال�شمعة ا ّلذي يت�ضاءل حتى ينطفئ.
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التم�سي النور يف دموعك فكل دمعة تخرج حترر قلبك من �أ�سر
هر �أمطرتها �سحابة توبة �صادقة.
ذنب ما ،لأنها دمعة ُط ٍ
�ساحميني لأنني �أ�س�أت الظنّ بك يا «ما�سيليا».
كيف؟
ـ«�سيفاو»! حتّى �أنني
ظننتك بعيدة عن اهلل ملج ّرد معرفتي بح ّبك ل ِ
ا�ستنكرت هم�سك بال ّدعاء ونحن نعمل باملطبخ.
دوما مرتبط باخلطيئة يف �أذهان ال ّنا�س ،مل �أكن ل ّ
ألطخ
احلب ً
 ّ
الأمانة ا ّلتي ائتمنني اهلل عليها.
قت ب�ساقيه؟ �أمل تخ�شي من «بيادق ّ
الظالم»؟
ملاذا تع ّل ِ
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خوف �آخر� ،أ ّما الآن ف�أنا
بكانل�
اخلوف من فقدانه وقتها
أكرب من � ّأي ٍ
ل
ن
ش
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أ�شعر �أنني �س�أموت
خماويف� ،
�أخ�شى � ّأل �أرى وجه اهلل! هذا �أكرب
و
ا
ل
ت
قري ًبا!
وزيع

اق�شعر بدن «نور» ،و�أجه�شت بالبكاء ،فاحت�ضنتها «ما�سيليا» ،ومل
الهم عن جبينها .وقفتا متجاورتني قبالة ال ّنافذة،
ترتكها حتّى نزعت ّ
و�أخذت «ما�سيليا» ُتردد مناجاتها ،و«نور» تكررها خلفها ب�صوت تخنقه
العربات.

r

ثارت « َر ْي ُهقانة» عندما ر�أت بيت «�أبادول» �أمام عينيها على �أر�ض
«ال َك َن ْه َور»� ،صرخت �صرخة ار ّ
جتت لها الأجواء ،كان «�أَ ْ�س َحم» يحاول كبح
جماحها وكيانها ميور من الغيظُ ،ث ّم �س�ألها يف حرية:
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ما ا ّلذي �أغ�ضبك؟
بيت «�أبادول» هنا.
ماذا؟ وكيف انتقل �إىل هنا!
 ُكنت قد �ألقيته جتاه فجوة املوت لتلتهمه ،لأق�ضي على العائلة
للعجب فالبيت هنا!
ب�أكملها ويبقى يل «حمزة» ،ولكنّ يا
ّ
فعلت هذا وحدك؟
وكيف ِ
ا�ستخدمت تعاويذ كتاب «ال َق ْل َق ِدي�س».
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«حمزة» وعندما ُعدت مل �أجده ،فبحثت عن «حمزة»
تركته بجوار
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أدركت �أ ّنه ُمارب جديد لأ ّنه يراه
آخر �
ووجدته ي�سري مع �شاب �
ل
ل
ن
ش
ر
وي�سمعهّ ،ربا الكتاب معه.
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حاوال دخول البيت ،لك ّنهما مل يتم ّكنا ،حتّى ال ّنوافذ كانت معتمة،
و�أين هذا الكتاب الآن؟

�أثر لوجود الب�شر بالبيت! ،قال «�أَ ْ�س َحم»:

ما هذا؟ هناك �شيء يحجبني عن ال ّدخول!
هذا ما كان يحدث معي هُ ناك يف عاملهم.
يبدو البيت م ّيتًا كباقي بيوت �أر�ض «ال َك َن ْه َور» ،ال ب ّد �أ ّنه حت ّول �إىل
مقربة ككل الأماكن هنا.
لع ّل «حمزة» هنا بداخله.
هل ت�شعرين به؟
ال ،ما ُعدتُ �أ�شعر بح�ضوره ،وال ب�صوته �أو �أنفا�سه.
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دعينا ُنفتّ�ش يف باقي ربوع �أر�ض «ال َك َن ْه َور» ،لع ّل ِك ت�شعرين به
وترينه.
نعم ،ه ّيا بنا.
ال�سماء وهو يحتويها يف كيانه ،الحت من بعيد �أ�ضواء
ارتقى بها نحو ّ
ّ
ال�شعل املنت�شرة يف ربوع مدينة « ُك ِوي ُكول» ،فانطلق «�أَ ْ�س َحم» جتاهها
كقذيفة اللهب ،هناك حياة هنا! هناك ب�شر ،ومدينة ب�أكملها ،وهناك
خيول ُم ّنحة بالقرب من �أ�سوارها!
وهناك ُ�شعل ترتاق�ص �أ�ضوا�ؤها بتالعب ال ّرياح خلف تلك الأ�سوار
املنيعةّ ،
حط «�أَ ْ�س َحم» على �أر�ض املدينة مع « َر ْي ُهقانة» ،وقررا اقتحام ك ّل
البيوت للبحث عن «حمزة» ،فهو الآن �سبيلها الوحيد مل�ساومة «الق ّنا�صني»،
فرا ًرا من عقاب «املجاهيم».
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من خلف الغيوم البي�ضاء كان �ضوء الفجر يت�سلل مداع ًبا �أركان مدينة
« ُك ِوي ُكول» ،البع�ض ي�ستيقظ ُمب ّك ًرا ُلياقب ك ّل �شيء ،والبع�ض ّ
يف�ضل
االنزواء حتت �سقف بيته قدر ا�ستطاعته ،فما عاد هُ ناك تو ٌق للحياة
بعيدً ا عن الوطن .دلف «متيم» بقامته الق�صرية وقوامه الهزيل للمطحنة
وهم�س لرفيقه «قتادة» ً
قائل:
«�سيفاو» اخلائن ،قفزوا من فوق
خرج الوافدان اجلديدان مع ِ
ال�سور خالل الليلة املا�ضية ،دون �أن ُيالحظ احل ّرا�س يا «قتادة»،
ّ
ال ّرفاق ي�س�ألونك ..ماذا �سنفعل الآن؟
«�سيفاو» ،يا له من ماكر! �أمل نتفق �أن نخرج �سو ًيا؟
مل يخربنا ِ
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 ّ
ال�شاب الآخر ا ّلذي ُيرافق «خالد».
ما به؟
ا�سمه «طارق» ،ال ينادونه �أبدً ا بـ«حمزة»،لك ّنهم د ّونوه با�سم
«حمزة» يف دفاتر «ال ّديوان».
غريب!
ماذا �سنفعل؟
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فلن�صرب ،فتلك العائلة غريبة الأطوار ،وال ينبغي لنا ال ّثقة بهم،
احل ّرا�س الأغبياء مل ينتبهوا الختفائهم نظ ًرا لكرثة عددنا الآن
يف « ُك ِوي ُكول» ،وحلداثة و�صول عائلة «�أوالد عيدون» ا ّلتي ت�سللت من
ال�سجن اللعني،
املدينة ،وقد وعدونا بالعودة لتخلي�صنا من هذا ّ
وال ب ّد �أنّ ُخ ّطتهم جنحت ،وقري ًبا �سي�صلون لقبيلتهم ويعودون
لتخلي�صنا.

قال «متيم»:
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والتوزي

ع

لقد كان لو�صول عائلة «�أبادول» ف�ضل يف الت�شوي�ش على خرب
اختفائهم.
نعم ،ولك ّنك تعلم �أنّ عائلة «�أوالد عيدون» كانت حديثة الو�صول
�إىل املدينة ،ومل يعرف غالب �أهل املدينة ب�أ�سمائهم ،فقد كانوا
يتجنبون االختالط بنا ،كما �أ ّنهم منعوا ن�ساءهم من اخلروج من
البيت منذ حلظة الو�صول.
و�أ�ص ّروا على العمل يف الفالحة منذ يومهم الأ ّول ليتم ّكنوا من
الهروب.
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قال «قتادة» بت�صميم:
�سنهرب مثلهم.
ولكن «خالد» �أخربنا �أننا يف �أر�ض «ال َك َن ْه َور» ،وتعلم �أ ّنها �أر�ض ال
�أثر للحياة فيها� ...أتظن عائلة «�أوالد عيدون» هلكت باخلارج؟
ال �أثق بـ«خالد» وال بعائلته ،فهم غام�ضون� ،أر�أيت كيف لكزه �أبوه يف
كتفه فتو ّقف عن الكالم.
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وثق بهم� ،أ ّما �أنا فال ،وراءهم �س ٌر غام�ض.
«�ساليفاو»
الأحمق ِ
ك
ت
ب
كل من حولنا وراءهم �أ�سرار ،ل
ل
ن
«بيادقشّ
الم»« ،املحققون» ،وف�صيل
الظ
ر
اجلنود ا ّلذين يحر�سوننا وهم يف الأ�صل من وا
وعائلة
الم،
بيادقلت ّالظوز عي
«�أبادول» ا ّلتي و�صلت حدي ًثا.
نعم ر�أيت.

حملق «قتادة» يف الفراغ وقال ب�صوت ي�شبه الفحيح:

ويوما ما �سنك�شف ال ّنقاب عن ك ّل هذا.
نعمً ،

ما زال ال�شباب يتناوبون على حفر الأنفاق من داخل البيوت
املجاورة جتاه الأ�سوار اخلارج ّية.
عاب�سا:
ه ّز «قتادة» ر�أ�سه وقال ً
�سيف�شلون كالعادة ،يف ك ّل م ّرة ي�صلون �إىل حد معني ،وال يتم ّكنون
من �إكمال احلفر ،وك�أنّ �صخور الأر�ض ال تقبل �أن يخرتقها �أحد
فرا ًرا من هُ نا! ال ب ّد من طريقة �أُخرى.
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نحتاج جلي�ش كامل لكي نتم ّكن من ال�سيطرة على ه�ؤالء اجلنود
بال�سالح واملنت�شرين حول الأ�سوار ،لقد تعبت ،ا�شتقت
املدججني ّ
لدياري و�أهلي ،و�أ ّمي ،و�أبي ،و�أ�ش ّقائي ،وطرقات قريتي ،حتّى تلك
اللحظات احلزينة ا ّلتي مررت بها هناك ،الف�شل ،الأمل ،االنهيار..
ا�شتقت �إليه! �أريد �أن �أعود لدياري.
ال ب ّد �أن ن�صرب يا «متيم» ،وكما ترى هناك جنود �أغبياء ،كهذين
احلار�سني الغبيني ،فقد مت ّكن اخلائنون ال ّثالثة من ا�ستغالل
ال�سور.
غيابهما للقفز من فوق ّ

ع
ص
ري
ا
ل
ت�سللنا ونحن جنمع املحا�صيل ،وكيف �أعادنا
�أتذكر عندما
ك
ت
ب
ل
شاجلبال مهيبة وخميفة،
الفجر،لنكانت
احل ّرا�س قبل �أن يطلع
ر
كان هروبنا
«خالد»
و«طارق»آمنا.يعرفان عن تلك اجلبال ما ال وال
نعرفه.توز عي
معهما �سيكون �
فلنفعل مثلهم!

لكننا الآن نعرف �أ ّنها �أر�ض «ال َك َن ْه َور» كما �أخربنا «خالد» ،وال �أثر
للوحو�ش وال ّذئاب هناك ،ن�ستطيع الهروب م ّرة �أخرى.
كيف وقد ك ّثفوا احلرا�سة ك ّلما خرجنا للزراعة؟

�سنتد ّبر الأمر مع ال ّرفاق ،ونراقب احل ّرا�س بد ّقة.
ُث ّم �أ�ضاف «قتادة» حم ّذ ًرا:
�أين «ما�سيليا»؟
يف بيت عائلة «�أبادول».
خائنة مثله.
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ان�صرف «متيم» وترك «قتادة» وهو يدير املطحنة بذراعه مفتول
الع�ضالت ،وجبينه العري�ض يت�صبب عر ًقا ،ويف عينيه ينزوي �إ�صرار كبري
على مغادرة تلك املدينة ،مهما كان ال ّثمن.

r
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-7«حنبش» و«حنبريت»

ا�ستيقظت «مرام» على �صوت مواء ّ
القطة ،هناك �شيء غريب
يحدث باملدينة� ،أ�سرع اجلميع جتاه ال ّنوافذ يراقبون ما يحدث ،هناك
جلبة �شديدة� ،أ�سرع «�أن�س» يفتح الباب ،كان هناك الكثري من القطط
هنا وهناك ،فوق البيوت ،و�أمام الأبواب ،ويف ّ
الطرقات ،و�أهل املدينة
يتعجبون! من �أين �أتت تلك القطط فج�أة؟ هم�س «�أبادول» وهو يقرتب
ّ
من «�أن�س»:
 ّ
قطط «املاو»!
قال «كمال» وهو يحمل ًّ
قطا منها:
ي�شبهون ّ
متاما ،نف�س العالمات ،لكنّ �ألوانها ُمتلفة.
قطتنا ً
هم�ست «مرام»:
�أين َ
«�شفق»؟
قال «�أبادول»:
نحن يف �أر�ضها ،وهذا موطنها! وهم حولنا يف ك ّل مكان ،وظهور
قطط «املاو» يعني �أ ّنهم هنا.
قالت «نور»:
ال ب ّد �أنّ لـ« َ�شفق» دو ًرا يف تبديل �أ�سمائنا ب�أ�سماء عائلة «�أوالد
عيدون» املفقودة.
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ع

هم�ست «�سارة» وعيناها تتابعان القطط يف قلق:
فلن�ستع ّد ،فمطلوب م ّنا �أن نذهب �إىل «ال ّديوان» لنثبت تواجدنا
و«�سيفاو».
هذه الليلة ،و�س ُيك�شف �أمر «خالد» ،و«طارق»ِ ،
قرر �أفراد الأُ�سرة اخلروج للعمل ،واتفقوا جمي ًعا على قول واحد �إن
ُ�سئلوا عن «خالد» و«طارق»� ،ستكون الإجابة باخت�صار:
لل�سوق مع رفاقهما ومل نرهما».
«خرجا ّ

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
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ـ«�سيفاو» له مغامرات عديدة مع
�أ ّما «ما�سيليا» فقد اعتادت الأمر ،ف ِ
امل�شرفني لكرثة حماوالته للهرب ،وتوقفوا عن �س�ؤالها عنه ،لكنّ تزا ُمنَ
اختفا ِئ ِه مع ّ
ال�شابني هو ما �سيثري قلق احل ّرا�س.
«�سليمان» ،كان ا ُ
حلزن يبدو
ّ
توجه ال�س ّيد «كمال» �إىل املخبز ومعه ُ
ال�صغري ،فهو يفتقد �أبويه « ُيو�سف» و«حبيبة» ب�ش ّدة .التقى على
على وجه ّ
ّ
توجه الغالمان
الطريق بـ«�أمنوكال» ،و«مي�سرة»� ،سار معهما نحو املخبزّ ،
للعمل ،فن�صحه ج ّده «كمال» مب�شاركتهما يف العمل لع ّله يكت�سب خربة
جديدة ،ف�أ�سرع خلف «مي�سرة» ليغ�سل يديه معه ،اعرت�ض طريقه قزمان،
ابت�سم �أحدهما وهو يقرتب منهُ ،ث ّم ب�سط ك ّفه وم ّدها نحوه ،كان يحمل
تعجب «�سليمان» و�س�أله:
ثالث كرات �صغرية تربق كاللجنيّ ،
ما هذا؟
كما ترىُ ،كرات ّ
ف�ضية لتلعب بها.
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قذف القَزَ ُم بكرة منها يف الهواء ف�أ�ضاءت كما و�أ ّنها جمرة من نار،
ُث ّم التقطها بك ّفه م ّرة �أخرى فانطف�أت� ،أم�سك القزم ّ
ود�س
بكف «�سليمان» ّ
«�سليمان» بق ّوة! وان�صرف القَزَ م
فيها ال ُكرات ،كانت دافئة ،قب�ض عليها ُ
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�سرعا خلف رفيقه ،انتهى َ«مي�سرة» من غ�سل يديه ووقف يح ّدق نحوه يف
ُم ً
ف�ضول و�س�أله:
مع من ُكنت تتحدث الآن؟
هذان الـ..
�أ�شار يف اجلهة ا ّلتي هرول نحوها القزمان ،لك ّنهما كانا قد اختفيا،
ر�أى َ«مي�سرة» الكرات يف يده فقال بازدراء:
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«�سليمان».
كرات �صدئة! �ألقها يا ُ

«�سليمان» يف
د�سها ُ
كانت الكرات تربق كاللجني! مل تكن �صدئة �أبدً ا! ّ
جيب قمي�صه ،وهرول ليغ�سل يديه وان�ضم لرفيقيه وبد�أ العمل باملخبز.
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ع

كانت ن�ساء العائلة يف طريقهن �إىل املطبخ� ،أ ّما «�أن�س» فقد كان القلق
ال�سوق ليبحثا عن
يقتات عليه وهو ي�سري بجوار «�أبادول» متوجهني نحو ّ
الطبيب «احلارث» ،فـ«�أبادول» ي�شعر بالهوان ال�شديد ّ
وال�ضعف ،وال ب ّد �أنّ
ال�سوق ،وكان «�أبادول» مي�سك بذراع
هناك دوا ًء منا�س ًبا ليقويه .دلفا �إىل ّ
«�أن�س» وهو ي�سري بت�ؤدة ،م ّرا بحانوت للنجارة ،كانت برادة اخل�شب ّ
تغطي
الأر�ض ،وهناك قزمان يعمالن بن�شاط ،كانا نف�س القزمني ا ّلذين حت ّدثا
لـ«�سليمان» للت ّو« ،حنب�ش» ،و«حنربيت» ،وهما من قرية بعيدة تقع خلف
ال�سوداء» ،تلك الغابة ا ّلتي يهرب ال ّنا�س من �أمامها ،هكذا
غابة «الأطياف ّ
�أخربا «�أن�س» و«�أبادول» وهما يعر�ضان عليهما ع�صا خ�شبية منحوتة
ب�شكل بديع ،فقد الحظا �أنّ «�أبادول» يحتاجها ليتو ّك�أ عليها ،قال لهما
«�أن�س» وهو ير ّدها �إليهما بلياقة وامتنان:
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مل نت�س ّلم املال من امل�شرفني بعد ،فنحن من الوافدين ا ُ
جلدد،
�أخربونا �أ ّنهم �سيم ّدوننا مببلغ ب�سيط لنبد�أ جتارتنا و�أعمالنا هنا،
عندما يتو ّفر لدينا املال �س�أعود �إليكما و�أبتاعها منكما.
قال «حنب�ش» وهو يبت�سم:
فلتكن هد ّية م ّنا.
ال..ال.
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قال «حنب�ش»:

�أرجوك يا �س ّيدي اقبلها.
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هام�سا:
ُث ّم �أقبل عليه و�أ�ضاف ً
فلتكن هد ّية من �صديق ملُحارب!
ُث ّم غمز بعينه ال ُيمنى ،تالقت نظراتهما لوهلة ،ه ّز القزم ر�أ�سه
ً
مذهول ،و�أعطاها لـ«�أبادول»،
�شجعه على قبولها ،فتناولها «�أن�س» منه
ل ُي ّ
ا ّلذي �أم�سكها والتفت مع حفيده لي�س�أال القزمني كيف علما بكونهما من
املُحاربني ،ولكن! فوجئ كالهما باختفاء حانوت «حنب�ش» و«حنربيت»
فج�أة ،ال �أثر لهما ،وال وجود للحانوت ،باب ُمغلق فقط ،و�أمامه الكثري
من القمامة ت�شي ب�أ ّنه مل ُيفتح منذ زمن طويل .تبادل «�أن�س» ال ّنظرات مع
«�أبادول» ،وعادا ل�سريهما ،كان «�أبادول» يقب�ض على الع�صا ويت�أ ّملها وهو
ي�سري ،قال «�أن�س»:
من �أر�سل هذين بالع�صا؟
ال �أدري يا «�أن�س» ،تلك اململكة �ستظ ّل غام�ضة للأبد.
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ظننتك تعرف ك ّل �شيء هنا يا ج ّدي.
�أعرف الكثري ،لكن ك ّل ما �أعرفه ال ي�ساوي قطرة ماء من حميط.
�أخذ «�أبادول» يح ّرك الع�صا ،تارة يرفعها لأعلى ،وتارة يهزّها ،وتارة
يطرق بها الأر�ضُ ،ث ّم قال بعد �أن يئ�س منها:
�ستظهر ميزتها يف الوقت املُنا�سب.
تذ ّكر «�أن�س» العجوز«ناردين» ،م ّر على �شفتيه �شبح ابت�سامة ،والحت
�صورة وجهها يف ذاكرته وهو ي�سري بجوار ج ّده.
بال�سوق باح ًثا عن �شيء ي�أكله،
كان «حمزة» يتن ّقل من بقعة لأخرى ّ
فهو يحاول مل�س الأ�شياء لك ّنه ال ي�ستطيع ،والعجيب �أ ّنه مت ّكن من مل�س
املاء فقط بيده ،لك ّنه ال ي�ستطيع مل�س الأكواب والأقداح! لهذا كان ي�شرب
من ال ّنوافري الف ّوارة املنت�شرة يف كل مكان ،وكان هذا من جملة العذاب
ا ّلذي يعانيه .وقف �أمام حانوت للعطارة ،مل ُيدرك �أنّ رائحة التّوابل بتلك
ال ّروعة � ّإل اليوم!
حاول �أن يلم�س �شي ًئا لك ّنه مل يتم ّكن ،تناهى �إىل �سمعه �صوت عطا�س
«�أبادول» ،و�صوت �أبيه وهو ي�ش ّمته ،فانتف�ض ورك�ض نحوهما وبد�أ ينادي
عليهما ،مل ي�سمعاه ،مل يرياه ،ومل ي�شعرا به ،لك ّنهما هنا ،هنا معه ،وقد
�أفاق ج ّده من غيبوبته ،وها هو ي�سري على قدميه! و ّد لو احت�ضن �أباه،
لك ّنه مل ي�ستطع ،ن�سي اجلوع والعط�ش و�سار خلفهما ،وو�صل معهما �إىل
الطبيب ،ووقف ُين�صت للحوار ا ّلذي دار بينهما وبينه ،قال «�أن�س» بعد �أن
تبادل التّحية مع الطبيب:
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ج ّدي يعاين من �إرهاق �شديد ودوار و...
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ع

قاطعه الطبيب «احلارث» ً
قائل:
دعني �أ�سمع منه ،وا�سمح يل بفح�صه للتحقق من دائه.
تراجع «�أن�س» وترك «احلارث» يفح�ص «�أبادول» بطريقته ،بينما كان
«حمزة» يلت�صق بوالده ،حاول �أن يلم�سه� ،أن يهم�س يف �أذنه ،لك ّنه مل يره
ومل ي�سمعه� .سرت ّ
الطم�أنينة يف �أو�صاله ،فهو بالقرب من �أبيه ،على
الأقل هو يراهُ ،ترى هل «خالد» � ً
أي�ضا هنا؟ �أخذ يت�ساءل يف نف�سه ،انتهى
الطبيب من الفح�ص ،و�أم ّد «�أبادول» ب�شراب ليتناوله م ّرتني باليوم،
و�أم ّده مب�سحوق �آخر لي�ضيف ملعقة منه على الع�سل �أو املاء ،ويتج ّرعه مع
ال ّدواء .ان�صرفا و�سار «حمزة» خلفهما� ،سمع �أباه وهو يقول:
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أدوية من البيت.
إح�ضار ال
ن�سينا �
ت
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ش
«البيمار�ستان» ،تتلمذ
يف
در�س
العراق،
ال عليك ،فهذا الطبيب من
ر
و
ا
ل
ت
على يد الطبيب البارع «عط ّية اهلل» ،ا ّلذي التقى بهوزي
ع هنا
«حمزة»
على �أر�ض اململكة� ،أخربين بهذا بك ّل فخر...ولكن!
ولكن ماذا يا ج ّدي؟
�أ�شعر �أ ّنه يختلف عن �أهل املدينة ،لي�س ُم�ستبعدً ا ،بل �أتى هنا بعد
ترتيب ،فحديثي الق�صري معه ك�شف يل -دون ق�صد منه� -أ ّنه مل
ي�أت عنوة ،بل �أع ّد ال ُع ّدة قبل جميئه ،فمعه كتبه ،وخمطوطاته،
و�أدواته و�أدويته!
 ّربا �أح�ضر له «بيادق َ
الظالم» ك ّل �شيء.
 ّربا! ولكن هو فقط من بني ك ّل امل�ستبعدين؟
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معك حقّ  ،فلنعد الآن �إىل البيت يا ج ّدي ،عليك �أن ترتاح ً
قليل.
ال ب ّد �أن ن�ستعيد �أدواتنا من «بيادق ّ
الظالم» ،لع ّلها ت�سرتد ميزاتها،
وقد ن�ستطيع االنتقال بها �إىل ق�صر «احلوراء» �أو «املكتبة العظمى»
با�ستخدام اخلنجر ،ونطلب م�ساعدتهم لإنقاذ «حمزة»
يبدو �أنّ هذا م�ستحيل يا ج ّدي ،فنحن يف �أر�ض «ال َك َن ْه َور».
�أعرف يا «�أن�س»� ،أعرف ،فنحن معزولون عن ك ّل �شيء باململكة،
فقط دعني �أحتدث �إليك ب�صوت م�سموع و�أُخرج ما ب�صدري،
فر�أ�سي �سينفجر.
ال�سوداء ،ك ّلما ف ّكرت يف
و�أنا كذلك يا ج ّدي ،ر�أ�سي ّ
ي�ضج بالأفكار ّ
ولدي «حمزة» �أ�شعر بقلبي ين�سحقَ « ،ر ْي ُهقانة» �ألقت ببيتنا جتاه
فجوة املوت ،لتتخ ّل�ص من ك ّل ذويه وحم ّبيه ،وتنفرد به ،ولع ّلها
�أخربته بهذا وهو الآن ي�شعر بالي�أ�س ،والقهر ،واالنهزام ،ويظن
�أننا هلكنا.
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�سينقذه اهلل وينقذنا كما يفعل دائ ًما يا «�أن�س».

ع

و«�سيفاو» يف عبور
ونعم باهلل� .أرجو �أن ينجح «خالد» و«طارق»ِ ،
جبال «اخلرافة».
قال «�أبادول»:
لو مت ّكنوا من تروي�ض «بنات ال ّريح» �سيعربون احلاجز.
بال ّت�أكيد ،يبدو �أنّ تلك الف�صيلة املُج ّنحة من «بنات ال ّريح» هي
فقط املخ ّولة بعبور حاجز «ال َك َن ْه َور».
حمدً ا هلل �أنّ «طار ًقا» ر�أى «حمزة» ،لو مل يره و ُيخربنا مبا حدث له
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من « َر ْي ُهقانة» لك ّنا الآن حائرين ،لذلك �أنا ُمطمئنّ ب�ش ّدة� ،أ�شعر
مبع ّية اهلل لنا فلطفه يحوطنا ،ما ر�أيك �أن من ّر على املخبز؟
ال�صغري يفتقد والديه.
ه ّيا بنا ،ف�أنا قلق على ابن �أختك ،بد�أ ّ
كان «حمزة» ُيتابع حديثهما وهو يحرتق ،حت ّدث كث ًريا حتّى ُب ّح �صوته،
مل ي�سمعاه ،ومل ي�شعرا به� ،أدرك الآن �أنهم يعلمون مبا حدث له ،و�أ ّنهم
التقوا بـ«طارق» ،كما �أدرك �أنّ ج ّده «كمال» و«�سليمان» هنا ،وكذلك
«خالد» ،بد�أ ب�صي�ص من الأمل يت�س ّرب �إىل نف�سه ،و�سار خلفهما نحو
املخبز.

عصري ال r
ك
بي لُ
تدورتيف « ُ
ول» من بيت لبيت ،ومن ركن لآخر
ك
و
ك
كانت « َر ْي ُهقانة»
ِ
ل
ن
ش
ر
وملالت�شعر به ،وكان
باملدينة،
باحثة عن «حمزة» ،مل تره رغم وجوده
و
ت
و
غيبوبته
اختفا�ؤه غري ًبا ُوم ّ ًيا لها .لك ّنها ر�أت «�أبادول» وقد �أفاق منزيع

وهو الآن مي�شي على الأر�ض مع حفيده «�أن�س» ،كانت متيز من الغيظ وهي
تقول لـ«�أ�سحم»:

ها هو اللئيم «�أبادول» ،لقد �أفاق من غيبوبته ،وخرج من بيته.
تَبعت ُهما مع «�أَ ْ�سحم» فر�أت «كمال» ،وتبعت الثالثة وهم يتوجهون نحو
بيتهم مبدينة « ُك ِوي ُكول» ،ر�أت ن�ساء العائلة وهم يدلفون خلفهم عائدين
من املطبخ ،ور�أت «نور» بينهم ،فقالت بحنق �شديد:
يبدو �أنّ �أفراد العائلة ك ّلهم هنا ،ومعهم البائ�سة «نور» ،ليتني قتلتها
«ح�سان» �أمام بيت «�أبادول».
مع ّ
�س�ألها «�أَ ْ�س َحم»:
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و«حمزة»؟

غري موجود ،وال �أرى «خالدً ا» � ً
أي�ضا.
حاوال دخول هذا البيت � ً
أي�ضا ،لكنّ هناك ما حجبهما!
كانت ثائرة كالربكان� ،صرخت �صرخة فار ّ
جتت م�صارع ال ّنوافذ
تعجب �أهل املدينة! حتّى عائلة «�أبادول» �شعرت باهتزاز
بجدران البيوتّ ،
َ
رب ك ّل من بالبيت� ،أغلق «�أن�س» باب البيت ب�إحكام،
اجلدران،
وا�ضط َ
وتوجهت «مرام» نحو ال ّنافذة و�أغلقتها ،حمل «�أَ ْ�س َحم» « َر ْي ُهقانة» عنوة
ّ
وعاد بها �إىل مملكته حتّى تهد�أ ،ليعودا للبحث عن «حمزة» يف وقت �آخر،
هدرت وهو يطري بها:
�س�أقتل تلك العائلة ك ّلها ،فردًا فردًا.
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حتت �سقف البيت ،حيث كان «حمزة» بينهم وهم ال يرونه ،وهو يتك ّور
بجوار �أُ ّمه ،حتلقت العائلة حول الطعام ،واملكان يعبق برائحة اخلبز ّ
الطازج،
وكان «حمزة» ال ي�ستطيع مل�س ّ
الطعام ،املاء فقط هو ا ّلذي ي�ستطيع الو�صول
�إليه وي�شربه دون مل�س الأقداح ،وما زال هذا �أم ًرا غري ًبا عليه ،كانت بطنه
ُتقرقر من اجلوع ،حاول مل�س اللحم ،والأرز امل�سلوق فلم يتم ّكن .حاول مل�س
الفاكهة فلم يتم ّكن ،تذ ّكر كيف تناول التّمرة من يد «طارق» و�أكلها! كان
ي�ستطيع مل�س ّ
الطعام ،فماذا حدث؟ مت ّنى لو كان «طارق» معه الآن� .أخذ ُيكرر
املحاولة ،فا�ستطاع الإم�ساك باخلبز الطازج! ملاذا ا�ستطاع مل�سه بال ّذات!
التهم رغي ًفا خلف الآخر بنهم �شديد ،وكانت �س ّلة اخلبز بجوار ج ّده
«كمال» ،ا ّلذي الحظ ُنق�صان الأرغفة فقال:
ذاك اخل ّباز غريب! كيف يفعل هذا؟
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�س�أله «�أن�س»:
وماذا فعل؟
كان يعطيني اخلبز وك�أ ّنه يقتطعه من جلده ،لقد �أنق�ص عدد
الأرغفة!
ال عليك يا �أبي ،لقد �شبعنا جمي ًعا واحلمد هلل.
لقد خبزته بيدي!
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جل�س «حمزة» يراقبهم يف حريةّ ،ربا ا�ستطاع مل�س اخلبز لأنّ ج ّده
«كمال» �أع ّده بيديه ،وهو من �أهله ،هربت دمعة من عني «مرام» ،مل تقرب
ّ
الطعام منذ جلو�سها ،كانت ُتف ّكر يف ابنيها ،ذاك الأ�سري املقهور«حمزة»،
و«خالد» امل�سكني ا ّلذي خرج للبحث عنه ،ابتلعت لقمة ب�صعوبة ،وتركت
ّ
وتوجهت نحو ال ّنافذة و�أعادت فتحها وزفرت زفرة كادت تخرتق
الطعام ّ
حجاب قلبهاُ ،ث ّم �أجه�شت بالبكاء ،كان «حمزة» يقف خلف كتفها ،لك ّنها
ال تراه .هم�س وهو يرى دموعها ت�سيل على وجنتيها:
علي� ،آ�سف
�آ�سف يا �أُ ّمي عن كل تلك امل ّرات ا ّلتي انفطر قلبك فيها ّ
على كل حلظة �أحزنتك فيها دون ق�صد م ّني� ،آ�سف لأنني مل �أُدرك
�أ ّنك ُتبينني ذاك احل ّد.
اقرتب «�أن�س» من زوجته واحت�ضن كتفها ً
قائل:
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حفظهما اهلل من قبل ،وكانا وحدهما ،فما ظ ّنك بر ّبك؟
ونعم باهلل� .أحيا ًنا �أ�شعر �أنّ «حمزة» معنا بالغرفة.
�س�ألها «�أن�س» بتل ّهف:
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�شعرت ب�شيء غريب؟ ّربا �أنت على حقّ !
كيف؟ �أخربيني هل
ِ
تاهت نظراتها وهي تقول:
 وك�أنني � ُأ�ش ّم رائحته! ال �أدري ،قلبي ُيح ّدثني �أ ّنه هنا.
�أخذ «�أن�س» يتل ّفت يف حرية ،دمعت عيناه وهو يقول:
 ّربا ،على العموم�..إن ك ّنا ال نراه فاهلل يراه ،و�سيحفظه ويثبتّه.
ُث ّم �أ�ضاف:
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لع ّل «خالد» ينجح يف الو�صول �إليه قبلنا.
ظ ّل «حمزة» واق ًفا بجوارها ،وقلبه يتمزّق ،كان يت�ساءل ،ملاذا ال
ي�شعر بحرارة يد �أ ّمه و�أبيه كما كان ي�شعر بحرارة يد «حنطريرة»!
جل�ست ال�س ّيدة «دولت» ت�س�أل «ما�سيليا» عن الأمازيغ ،وبد�أت حتكي لها
عن عائلة «�أبادول» وق�ص�ص املحاربني من العائلة ،وبد�أت «�سارة» جتمع
وتوجهتا نحو املطبخ
ال�صحون لغ�سلها ،فاقرتبت «نور» منها لتعاونها ّ
ّ
فهم�ست لها:
�أ�شعر باحلرج ّ
بعيني ال�س ّيد «�أن�س»
ال�شديد ،كلما التقت عيناي
ّ
وال�س ّيدة «مرام» �أو ّد لو ّ
ان�شقت الأر�ض وابتلعتني.
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ملاذا يا «نور»؟
ال ب ّد �أ ّنكم جمي ًعا ترونني فتاة غري مه ّذبة ،فما فعلته مع «حمزة»
كان جر�أة و�سوء ُخلق م ّني ،كما �أنّ ال ّثياب ا ّلتي ُكنت �أرتديها كانت
غري حمت�شمة و�سيئة للغاية.
رم�شت «�سارة» بعينيها وقالت:
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كانت « َر ْي ُهقانة» من تتحكم بك ،الآن نعرف ك ّل �شيء!
�س�ألتها بحرج:
ماذا كان «حمزة» يقول ع ّني؟دوما« :هناك فتاة تتبعني با�ستمرار وال �أدري ملاذا!»
كان يقول ً
وكانت ج ّدتي ت�ضحك ،وك ّنا منزح معه ،كان «خالد» ي�شاك�سه
وخا�صة عندما كان
با�ستمرار ،وي�سري خلفه و ُي�ص ّفر وي�ص ّفق،
ّ
يعتني مبظهره و ُي�صفف �شعره قبل اخلروج من البيتُ ،ك ّنا نعرف
�أ ّنه ال يق�صد ال ّت�أ ّنق لغر�ض ما ،فتلك عادته ،لكننا ُكنا منزح معه.
احم ّرت وجنتا «نور» ،وقالت على ا�ستحياء:
كم هذا ُمجل!
ُث ّم قالت بتلعثم:
مل �أكن �أنا ا ّلتي...
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قاطعتها «�سارة» قائلة:
�أعرف يا «نور» ،وال داعي ّ
لل�شرح ،ما و�صلنا �إليه الآن ب�سبب
« َر ْي ُهقانة» ال يحتاج لتف�صيل منك.
�صمتت «�سارة» هُ نيهة و�س�ألتها:
كنت ت�شعرين بها؟ �أق�صد « َر ْي ُهقانة»؟
هل ِ
نعم ،ك ّل ليلة ،هبوط ّ
الظالم كان يعني اجلحيم بال ّن�سبة يل،
كانت ُت ّدثني ،وك�أ ّنها يف ر�أ�سي ،وكان لهذا وقع مهيب على نف�سي
«ح�سان» عندما
ّ
بعيني ،ر�أيتها فقط يف بيت ّ
وخا�صة �أنني مل �أرها ّ
قتلت رفيقاتها ..ظننت �أنني فقدتُ عقلي.
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هل هي جميلة؟
نعم ..جميلة وناعمة ،لكنّ نظراتها خبيثة.
قلبت «�سارة» �شفتيها وقالت:
«ماذريون» يا له من ا�سم قميء! حتّى « َر ْي ُهقانة» ثقيل على الل�سان،
كان اهلل يف عون «حمزة».
�شاب ط ّيب.
�أ�س�أل اهلل �أن يحفظه من �ش ّرها ،يبدو �أ ّنه ٌ
«حمزة» �شاب ط ّيب ،وكذلك «خالد» ،كالهما ميلك �شفافية ونقاء
خايل «�أن�س».
هل هما مت�شابهان يف ك ّل �شيء؟ �أق�صد ّ
الطباعّ ،
فال�شكل وا�ضح
جدً ا ،وك�أنّ �أحدهما يطالع نف�سه يف املر�آة.
اجتماعي و ُيح�سن
«خالد» �أكرث ثقافة فهو كثري القراءة ،كما �أ ّنه
ّ
التعبري عن نف�سه والتوا�صل مع ال ّنا�س� ،أ ّما «حمزة» فيتج ّنب
ال�صمت ،خوف خايل ّ
ال�شديد عليهما
االختالط بالآخرين ،وي�ؤثر ّ
ال�صغر �أ ّثر عليه كث ًريا ،ولك ّنه ذو قلب �أبي�ض ك�سحاب «ال َّك َن ْه َور»
يف ّ
ُ
تغي
ا ّلذي ر�أيناه هنا ،وهو �شديد التّع ّلق ب�أ ّمه ،وبعد رحلته الأخرية ّ
كث ًريا.
تغي؟
كيف ّ
�صار �أكرث هدو ًءا من ذي قبل ،فقد كان �سريع الغ�ضب يثور
كالربكان فج�أة ،وكان ي�ص ّد خايل ويبتعد عنه ،لكنه وبعد عودته
�صار يتبعه كظ ّله ،وهذا �أ�سعد خايل «�أن�س» جدً ا ،كما �أ ّنه �أ�صبح
ً
وحتمل للم�سئولية ،ك�سر طوق اخلوف ا ّلذي كان
�أكرث رجولة
يحيط به� ..أتدرين ما �أق�صده؟
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ع

نعم� ،أعرف �أطواق اخلوف جيدً ا.
�شردت «نور» ،وتذ ّكرت ك ّل �أطواق اخلوف ا ّلتي علقت بها منذ وفاة
والديها ،الحظت «�سارة» �شرودها ،وفطنت ملا تف ّكر فيه ،ف�أرادت �أن
ُتخرجها من �شرودها ف�س�ألتها بف�ضول:
ترى لو ح�صلنا على كتاب «ال َق ْل َقدي�س» هل ن�ستطيع فعل �شيء ما
ملُ�ساعدة «حمزة»؟
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 ّربا.

اطلعت على ما فيه؟
ما ال�س ّر يف هذا ال ّكتاب؟ هل
ِ
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ور�سوما مل
لل�سحر الأ�سود ،ر�أيت فيه حرو ًفا غريبة،
ً
هو كتاب ّ
�أفهمها ،هناك �صفحات عليها �آثار دماءُ ،كنت �أ�شعر �أنّ رائحة
طال�سم كانت
حي يتن ّف�س ،كما ر�أيت
َ
العرق تفوح منه ،وك�أ ّنه كائن ّ
ترددها «ر ْي ُهقانة» على ل�ساين بعدد معني وكيف ّية مع ّينة.
هل كانت « َر ْي ُهقانة» تالزمك طوال الوقت؟

«ح�سان» جمجمة غريبة
بالليل فقط ،لهذا كنت �أكره الليل ،منحها ّ
كانت ت�سكنها نها ًرا ،حاولت حتطيمها ُ
ف�ش َّل ْت يدي ل�ساعة كاملة ومل
�أمت ّكن من حتريكها ،يف ك ّل ليلة ُكنت �أ�شعر �أنني �أُ ْح َب ُ�س يف زاوية
ب�صدري ،روحي ُتخنق وك�أنّ تلك امل�أفونة جتثم على �أنفا�سيُ ،ثم
�أجدها تتح ّدث من حنجرتي وب�صوتي! وتنظر للآخرين بعدوان ّية
وجر�أة ،كنت �أرى اخلوف يف �أعني من �أحت ّدث �إليهم ،ر�أيت ال ُكره
يف �أعينهم.
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�أخفت «نور» وجهها بيديها يف انزعاج� ،أدركت «�سارة» �أ ّنها تت� ّأل من
اجرتار تلك اللحظات ،قالت لها مازحة لتبعد عنها تلك ال ّذكريات:
كان «حمزة» ُيلق ّبك بـ«فتاة ال ّنينجا» ،فقد الحظ �أ ّنك ترتدين
الأ�سود با�ستمرار.
�ضحكت «نور» ،وملعت عيناها ،و�شعرت باخلجلُ ،ث ّم �س�ألتها بف�ضول:
هل قال «حمزة» ع ّني �شي ًئا �آخر؟
أنت ال تتح ّدثني �إليه! وقال �إ ّنك تخافني من القطط،
ظ ّنك بكماء ،ف� ِ
فقد فقدت وعيك بامل�ست�شفى عندما رك�ضت نحوك «املاو» ،مل
نعرف وقتها �أ ّنها «املاو» ومل نعرف عن « َر ْي ُهقانة» ،الآن ات�ضح ك ّل
�شيء.
كان ل�ساين ينعقد �أمامه ،يف ك ّل م ّرة ُكنت �أحاول �إخباره �أنّ هناك
�شي ًئا ُيجربين على تتبع �أثره ومراقبته ،و�أنني ال �أعرفه ،و�أنني..
خائفة!
ال عليك حبيبتي ،لقد ان�صرفت تلك العفريتة عنك.
التفتت «نور» نحوها وقالت بحبور:
�شك ًرا لأ ّنك لطيفة معي يا «�سارة».
ابت�سمت «�سارة» وقالت لها:
عندما نعود لديارنا ال ب ّد �أن نكون �أ�صدقاء.
وقفت «نور» �ساكنة ،كلمة العودة �إىل ال ّديار �أخافتها! كانت جت ّرت تلك
اللحظات الأليمة عندما ق�سا عليها ع ّمها ،تذ ّكرت كلماته ،و�صوته وهو
يو ّبخها بق�سوة ،قالت بخفوت:
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ع

ومت �أنا وبقي هو على قيد
دوما ،ماذا لو كنت مكان �أخيّ ،
�أت�ساءل ً
احلياة ،هل كان �سيتح ّمل ق�سوة هذا العامل؟
قالت «�سارة» بثقة:
ويوما ما �ستلتقني مبن يحبك
كان �سيتح ّمل ،فالأ ّيام تدورً ،
و�ستتزوجني وتنجبني الكثري من الأبناء يا «نور».
ال �أُريد من هذه ال ّدنيا �سوى الإح�سا�س بالأمان ،الأمان يا «�سارة»،

والدي و�أخي ،وك�أنني
لقد ع ِلق �شيء ب�صدري منذ حلظة وفاة
ّ
قمي�صا من اخلوف ،هناك وجع ي�سكن قلبي.
�أرتدي ً
ح ّدثيني عن يوم وفاتهما ،ويوم وفاة �أخيك� ،أخرجي ما ب�صدرك
يا «نور» ،يقولون �إنّ البوح ُيخفف كث ًريا ..حت ّدثي.
بد�أت «نور» تروي لها ما حدث بالتّف�صيل� ،سالت ال ّدموع من عينيها
الربيئتني ،كان «حمزة» يقف �أمامها مبا�شرة ،لقد �سمع حوارهما ور�أى
عينيها احلزينتني� ،شهد بكاءها على والديها ،وكانت تلك امل ّرة الأوىل ا ّلتي
لق�صة «نور» ،تع ّرف على وجهها لأ ّول م ّرة عن ُقرب ،ان�صرفت
ي�ستمع فيها ّ
الفتاتان لغرفتهما و�أغلقتا الباب ،وانزوى «حمزة» يف ركن �صالة البيت،
يف ّكر يف حالها وحاله ،وكيف كانت تتع ّذب ب�سببه ،فـ« َر ْي ُهقانة» كانت
ت�ستغ ّلها ،الآن ي�شعر �أ ّنه م�سئول عنها!
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كم يو ّد لو ُيخفف عنها هذا احلزن والأمل ،وكذلك عن �أ ّمه ،فب�سببه قد
ً
ومنبوذا،
عانتا كث ًريا ،وما زالتا للأ�سف! ولكن ..حتّى متى �سيظل خف ًيا،
وحيدً ا؟ �أو ّربا هو مات وتلك روحه تتج ّول بني �أح ّبته ،لوهلة �ص ّدق هذا
الأمر ،ف�شعر برجفة خوف ت�شقّ �صدره ،م�ضى الوقت و«حمزة» يراقبهم،
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كان يتبع والده با�ستمرار ،و ّد لو قر�أ ما ُيف ّكر به ،وو ّد لو توا�صل معه ب� ّأي
طريقة .وعندما خرج من البيت ال�ستك�شاف ما يحدث باملدينة خرج
خلفه.

r

كان «خالد» يقف حائ ًرا وهو ين ّقل ب�صره ميي ًنا وي�سا ًرا ،وكان هذا بعد
�أن هبط من فوق اجلبل هو ورفيقاه مبتعدين عنه مل�سافة ق�صرية ،قال
ب�صوت ي�شوبه القلق:
متاما ،ال �أثر لتلك ال�سهول اخل�ضراء ا ّلتي كانت
الأر�ض خمتلفة ً
ترعى بها اخليول املج ّنحة ،وال القالع والق�صور ا ّلتي مررنا بها،
وال القرية اخلاوية على عرو�شها ،وك�أننا يف عامل �آخر!
يتفح�ص املنطقة حولهم
�أخرج «طارق» «ال ّناظور» من حقيبته وبد�أ ّ
وهو يقول:
عندما اختفى «حمزة» مع « َر ْي ُهقانة» ُكنت �أخربه بنف�س الكلمات،
ُكنت �أ�شعر وك�أ ّنها �أر�ض �أخرى!
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«�سيفاو»:
قال ِ
مل �أبتعد بهذا القدر من قبل ،يف ك ّل م ّرة كنت �أهرب فيها كان
ا ُ
علي على مقربة من �أ�سوار املدينة.
حل ّرا�س يلقون القب�ض َّ
قال «خالد»:
�أخربتنا َ
تتغي
«�شفق» �أنّ �أر�ض «ال َك َن ْه َور» لي�س لها خريطة ،و�أ ّنها ّ
طوال الوقت ،وقد تختفي بقعة منها وتظهر �أخرى مكانها.
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التفت «طارق» ً
قائل:
عجيب �أ ّنها مل تظهر حتّى الآن! كان ينبغي لها م�ساعدتكم �أثناء
�أ�سركم ،ال ب ّد �أ ّنها ترى ك ّل �شيء وهي مع ّلقة يف الهواء.
هناك بقاع حمجوبة عن �أعني ع�شريتها ،وهناك �أماكن هنا لي�س
لهم ُ�سلطان عليها ،وال يقربونها ب�أمر من �أبيها «�سرمد».
وهل ُت�ص ّدق اجلنّ يا «خالد»؟
«�أبادول» يثق بهم� ،أنت ال تعرف ج ّدي يا «طارق».
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عقد «طارق» ذراعيه و�س�أله:

� ّأي قرار؟
ل
ن
ش
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هل �سنعود لـ« ُك ِوي ُكول» قبل �أن ّتتغي اخلريطةوال
الطريق �إليها؟
ونفقدتوز عي
�أم نوا�صل امل�سري؟
خذ قرارك الآن.

«�سيفاو» بت�صميم:
�صاح ِ

من امل�ستحيل �أن نعود! �س�أكمل الطريق مهما كان ال ّثمن.
طرق «خالد» برفق على �صدر «طارق» و�س�أله:
وما ر�أيك �أنت؟
نكمل رحلتنا� ،ألي�س هذا دور املحاربني؟
ملعت عينا «خالد» وهو يجيبه بنظرة تعني الكثري� ،أطرق هنيهة ُث ّم
قال:
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لو و�صلنا لـ«بنات ال ّريح» �سنح ّلق فوق �أر�ض «ال َك َن ْه َور» و�سن�صل �إىل
« ُك ِوي ُكول» جمددًا ب�إذن اهلل.
ح�س ًنا� ..سنكمل امل�سري ،لي�س �أمامنا � ّإل هذا.
يعم املكان ،ق�صور مهيبة ،بنا�ؤها
ال�سكون ّ
�أكملوا الطريق ،ما زال ّ
مذهل ،ال ّنقو�ش على جدرانها تخطف الألباب ،لكنّ خل ّوها من الب�شر
�ألقى عليها ثوب احلداد ،وباتت ك�أرملة حزينة على مالحمها بقايا
ال�سحاب ،الح لهم
جمال ُمهمل ،قالع ج ّبارة �أبراجها العالية تداعب ّ
تعجبوا من خلو ك ّل
من خلف �أ�سوارها املقا�صل وحبال امل�شانق املتدليةّ ،
تلك الأماكن من الهياكل العظم ّية وبقايا الب�شر� ،أمل يكونوا هنا من قبل،
فلماذا مل يرتكوا �أث ًرا منهم؟ �أو جمجمة� ،أو عظمة ّ
تدل على الأنف�س ا ّلتي
كانت ت�سكنها!
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تعبوا من ّ ّال�سري ،كانوا قد اقرتبوا من ُبحرية ما�وؤهاالتيربقوز عي
كاللجني
حتت �ضوء ال�شم�س ،والحت لهم جمموعة من البيوت املتجاورة �أقيمت

حول تلك البحرية ،قرروا �أن يقفوا هناك لال�سرتاحة ،وح ّثوا ال�سري
�إليها ،ولك ّنهم وك ّلما اقرتبوا �شعروا بانخفا�ض درجة احلرارة حولهم،
حتّى ّ
بال�سماء متطر ند ًفا
ال�شم�س توارت خلف الغيوم البي�ضاء ،فوجئوا ّ
من ال ّثلج ،وك�أ ّنهم و�صلوا ال ُقطب ّ
ال�شمايل للت ّو ،ا�شتد الربد ،كانت البيوت
خاوية كالعادة ،لكنّ �أبوابها امل�صنوعة من جلد احليوانات ال ّثقيل كانت
ُمغلقة ب�إحكام ،قاموا بفتح باب منها ب�صعوبة ودلفوا ،فعرثوا على بع�ض
املالب�س واملعاطف والأحذية امل�صنوعة من اجللد ،وق ّبعات من الفراء،
و�أ�سلحة لل�صي ّد!
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دلفوا بيتًا �آخر ،وقاموا بفتح �أبواب العديد من البيوت ،لك ّنها كانت
خاوية .القوارب كانت م�صفوفة يف ماء ال ُبحرية وك�أ ّنها توابيت مفتوحة.
هم�س خالد ً
قائل:
حتّى البحرية م ّيتة ،ال �أثر للأ�سماك فيها.
يتوجه نحو البيت ا ّلذي عرثوا فيه على املالب�س:
قال «طارق» وهو ّ
فلرنتد ما ُيد ِّفئنا ،ف�أمعائي ترجتف من �ش ّدة الربد.
 ِ
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«�سيفاو» ،وقاموا ب�إ�شعال نار لتُد ّفئهم ،وجل�سوا
تبعه «خالد» ومعه ِ
بجوارها وقتًا ق�ص ًريا قرروا بعده اخلروج من تلك القرية يف احلال،
فالربد �شديد ،وهم ال يحتملونه ،وال ب ّد من الإ�سراع قبل هبوط ّ
الظالم.
حمل «خالد» بع�ض اخلناجر ا ّلتي عرث عليها ،كان هناك رمح ق�صري
«�سيفاو» ،فتناوله ،وكان هناك �سيف غريب ّ
ال�شكل ،له
ومتني قد لفت نظر ِ
مقب�ض ملتو� ،أم�سكه «خالد» وحاول قراءة الكلمة املنقو�شة عليه ،لك ّنه مل
يفهم كنهها ،ظ ّنها من الأمازيغية ف�س�أل «طارق» و«�سيفاو» ،ف�أخرباه �أنّ
املكتوب هو ا�سم ملُحارب �أمازيغي عظيم هو «ماطو�س»((( ،و�أخرباه عنه
الكثري.
ال�سيف بني يديه:
قال له ِ
«�سيفاو» وهو ُيق ّلب ّ
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ال�سيف ذو ح ّدين ،تعامل معه بحذر ،حتّى ال يجرح من ال
هذا ّ
ي�ستحقّ  ،من الأف�ضل �إبقا�ؤه يف غمده.
عسكري أظهر شجاعة كبرية يف املعارك والحروب التي
أمازيغي وقائد
(((«ماطوس» ُمحارب
ّ
ّ
خاضتها قرطاجة ضد التوسع اليوناين يف غرب حوض البحر األبيض املتوسط ،وضد الهجامت التي
شنها الرومان لتطويق صقلية ورسدينيا ثم تونس .وتزعم ثورة أمازيغية طبقية وعسكرية ضد
القرطاجيني.
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املبطنة بالفراءّ ،
ارتدوا املعاطف اجللدية ّ
وغطوا ر�ؤو�سهم بق ّبعات من
الفراء ،وخرجوا �سري ًعا من تلك القرية ،قبل �أن ميوتوا من الربد .وفور
خروجهم من القرية ،الح لهم من بعيد ما �أذهلهم! ففغروا �أفواههم يف
اندها�شّ ،
وتخ�شبت �أل�سنتهم من هول املفاج�أة.
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ع

-8«سرْ َمد»
أبناء َ
حان وقت ال ّذهاب �إىل «ديوان ال ّرئا�سة» لإثبات احل�ضور �أمام احل ّرا�س
امل�سئولني عن �إح�صاء عدد و�أ�سماء «امل�ستبعدين» مبدينة « ُك ِوي ُكول» ،كانوا
يقفون يف �صفوف منتظمة ،بقيت عائلة «�أبادول» لل ّنهاية ،كان القلق
ُيط ّل من �أعينهم ،وكان «حمزة» يتبعهم وهو يف �سجنه املتنقل وعزلته
الإجبار ّية ا ّلتي ُفر�ضت عليهُ ،يحاول ّ
ق�صة
يحيه ،ما ّ
فك اللغز ا ّلذي ّ
مدينة « ُك ِوي ُكول» ،وملاذا يحتجزون ال ّنا�س هنا؟
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ما زالت القطط متلأ املكان و�سط اندها�ش و
«ما�سيليا»
اجلميع،التق ّتدومتزُ عي
واكتفت ب�إمياءة من ر�أ�سها وخرجت فقد حفظوها وحفظتهم ،ث ّم تق ّدم
«�أبادول» �أفراد عائلته ودلف «ال ّديوان» ،فرفع احلار�س املو ّكل بتدوين
الأ�سماء عينيه جتاههُ ،ث ّم قال:
مرح ًبا بعائلة «�أبادول» ،كيف �أنت يا �س ّيد «توفيق»؟
بخري� ،أتينا كما طلبت م ّنا بالأم�س.
�أرى هذا ،ولكنكم ت�سعة فقط!
قال «�أن�س»:
ولداي يقومان ب�أداء بع�ض املهام و�سيم ّران عليكم ب�إذن اهلل.
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وال�سوق ُمغلق! والقوانني ال ت�سمح
� ّأي مهام؟ اجلميع يف بيوتهمّ ،
بالعمل ً
ليل.
قالت «مرام» بانفعال:
تَعرف ّ
ال�شباب ،ال ميكثون بالبيت يا �س ّيدي.
قال قائد احلر�س بحزم �شديد:
�سننتظر �ساعة واحدة ،و�إن ت�أخرا �سيعاقبان باحلب�س لليلتني
متتاليتني.

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل

قال «�أن�س» بثقة:
ح�س ًنا ،فليكن هذا..فل ُيحب�سا لع ّلهما يت�أ ّدبان ،فقد ت ِعبت منهما!
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و«�سليمان»،
�أ�شار «�أن�س» لأ ّمه وزوجته فخرجتا وخلفهما «فرح»ُ ،
والفتاتان ،وتبعهما «�أبادول» و«كمال» ،وكان «�أن�س» �آخر من خرج من
ّ
والقطط حولهم متوء با�ستمرار� ،أقبل
«ال ّديوان»� .ساروا نحو البيت
«قتادة» ،ومن خلفه «متيم» ،وبع�ض �شباب املدينة ،اعرت�ضوا طريق «�أن�س»
حر�صا على �سالمتهم ،وقف �أمامه
وقد كان ي�سري خلف اجلميع كعادته ً
وقال بتن ّمر:
�أين «خالد»؟
ال �أدري.
«�سيفاو» و..
بل تدري ،لقد خرج مع ِ
ُث ّم اقرتب �أكرث وح ّدق يف عيني «�أن�س» ً
قائل:
أحتب �أن �أدعوه «حمزة» �أم «طارق»؟
� ّ
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انتبه «كمال» فعاد البنه ،وتبعه «�أبادول» ،قال «�أن�س» بح ّدة:
ماذا ُتريدون؟
بل ماذا ُتخفون �أنتم ع ّنا؟
قال «كمال»:
فلنذهب ملكان �آخر بعيدً ا عن «ال ّديوان».
عقد «قتادة» ذراعيه و�س�أله:
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ملاذا نبتعد عنهم؟ مم تخافون؟
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لفت اجتماعهم �أنظار احل ّرا�س وامل�شرفني ،خرجوا من «ال ّدعيوان»

قال «�أن�س» غا�ض ًبا:
 ً
مهل يا «قتادة» ،ملاذا ُتعاملنا وك�أننا �أعداء لك؟

من �أنتم؟ ومن � ّأي البالد �أتيتم؟ و�أين اختفت عائلة «�أوالد عيدون»؟

يراقبونهم� ،أخذوا يت�ساءلون عن �سبب التفافهم حول «�أن�س» ،قال «�أبادول»
وهو ُير ّبت على كتف «قتادة»:
�س ُنخربكم بك ّل �شيءّ ،
تف�ضلوا لزيارتنا يف بيتنا.
ه ّز «قتادة» كتفيه وقال بحنق �شديد:
ح�س ًنا �سنتبعكم.
كانت «نور» تراقب ما يحدث وهي ترجتف فقد داهمها اخلوف والقلق،
ُث ّم �شهقت فج�أة ،وت�س ّمرت قدماها بالأر�ض ،التفتت «ما�سيليا» ا ّلتي كانت
ت�سري برفقتها نحوها قائلة:
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ما بك يا «نور»؟
كانت تلك« َر ْي ُهقانة» ،عادت ال�ستيطان ج�سد امل�سكينة «نور» ،فما زالت
على ه�شا�شتها و�ضعفها ،وخوفها ّ
ال�شديد .ا�ستدارت كذئبة مفرت�سة،
رفعت ر�أ�سها وطالعتهم بتن ّمر� ،سارت نحو ا ُ
حل ّرا�س وهي ّ
تدق الأر�ض
بقدميها و�صرخت قائلة:
دُخالء ،خائنون ،لقد هرب «خالد» مع رفيقه وقفزا من فوق �أ�سوار
«�سيفاو».
املدينة مع ِ
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�أقبل احل ّرا�س نحوهم ،وبد�أوا ُي�شهرون �سيوفهم مت� ّأهبني للهجوم
عليهمُ ،طرقت ّ
الطبول ،فتج ّمع �أهل املدينة ،ودلف العديد من جنود
احلرا�سة �إىل داخل املدينة ،وحا�صروا عائلة «�أبادول» ،اقرتب �أفراد
عائلة «�أبادول» من بع�ضهم البع�ض وتكاتفوا ،وكانوا يتل ّفتون يف قلق وخوف
�شديدين ،فقد ُتنهي �ضربة �سيف واحدة من �أحد ه�ؤالء اجلنود حياة فرد
من �أفراد العائلة يف حلظة ،كان «�أبادول» ُيحاول تهدئتهم ،بينما تق ّدم
ال�سهام
«�أن�س» ب�صدره وم ّد ذراعيه وك ّلهم خلفه ،وك�أ ّنه ُيريد تل ّقي جميع ّ
ال�سيوف عنهم ،عادت « َر ْي ُهقانة» ت�صرخ على ل�سان «نور» قائلة:
و�ضربات ّ

ل
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والتوزي

ع

اقتلوهم.
�صاح «�أن�س» يف اجلنود:
ال تلتفتوا �إليها ،فك ّل ما تقوله هراء وهذيان عقل ،كيف نكون
دُخالء و�أنتم ب�أنف�سكم قد �ألقيتم القب�ض علينا!
قال «كمال» وهو يتق ّدم بجوار ولده:
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نحن مل ن�ؤذكم ،وال ن�ضمر ّ
ال�شر لكم ..هل ر�أيتم م ّنا ما يدعوكم
لقتلنا!
�س�أل �أحدهم «�أن�س»:
«�سيفاو»؟
هل ح ًقا هرب ولداك مع ِ
ال �أدري �أين هما.
�صاح «متيم» غا�ض ًبا:

ع
ص
ري
أنت منهم؟
كيف تقولنيالهذا
كو�ت ِ
بل

اقب�ضوا عليهم ،فهم لي�سوا من بالدنا ،وال ينتمون �إلينا.

تعالت �صيحات �أهل املدينة� ،س�أل �أحدهم موج ًها كالمه لـ«نور»:

ل
ن
ش
ر
والدي ،وال وحيلةاليل!توز عي
قاموا باختطايف عنوة بعد موت ّ

هدرت «ر ْي ُهقانة» على ل�سان «نور» بحنق �شديد:

�أ�شار «قتادة» �إىل �أفراد العائلة ً
قائل بغ�ضب:
مل يحملهم «بيادق» ّ
الظالم �إىل هنا ،وراءهم �س ّر يخفونه ع ّنا.
�صاح قائد احلر�س:
كيف تقول هذا؟ كل فرد على �أر�ض تلك املدينة حمله «بيادق
ّ
الظالم» ب�أنف�سهم.
ل ّوح «قتادة» بقب�ضة يده وقال غا�ض ًبا:
ا�س�أل جنودك عن عائلة «�أوالد عيدون» ،لقد ظهرت عائلة «�أبادول»
فور اختفائهم.
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مت ّع�ضت مالمح وجه «قائد احلر�س» ،احتقن وجهه وهو ير�شق
ح ّرا�س الب ّوابات من جنوده بنظرات حارقة ،و�أمرهم بالقب�ض على عائلة
«�أبادول» .بد�أ ا ُ
حل ّرا�س يعتقلون �أفراد العائلة� ،أم�سكوا بـ«كمال»ُ ،ث ّم
ال�ضباب الأرجوا ّ
بال�س ّيدة «دولت» ،اختفت «نور» فج�أة يف ومي�ض من ّ
ين،
وك�أ ّنها ّ
تبخرت يف الهواء .حملها «�أ�سحم» مع« َر ْي ُهقانة» �إىل مملكته ،وكان
غا�ض ًبا من « َر ْي ُهقانة» للغاية.
تراجعت «مرام» مع «فرح» و«�سليمان» للخلف ،كان «حمزة» �أثناء
دفاعا عنهم لك ّنه ال ي�صيب ج�سد � ٍّأي ممن
ذلك ك ّله ينتف�ض وهو ُي�صارع ً
يهاجمون عائلته بلم�سة واحدة ،وال ي�شعر به �أحدُ ،ي�صارع الهواء وك ّل ذ ّرة
وبح
يف كيانه تختلج ،ما �أق�سى هذا الأ�سر على نف�سه ،ت�سارعت د ّقات قلبه ّ
ال�صراخ.
�صوته من كرثة ّ
انق�ض �أحد ا ُ
ّ
حل ّرا�س على «�أن�س» وجذبه من ذراعه فقامت «فرح»
ب�إلقاء مطرقتها على �ساق احلار�س ا ّلذي ُي�سك ب�أبيها ،ف�أ�صابته �إ�صابة
بليغة و�سقط وهو ي�صرخ من �ش ّدة الأمل ،وعادت املطرقة ليدها يف احلال،
تراجع جميع اجلنود عندما ر�أوا ومي�ض مطرقة «فرح» ،فتق ّدم «�أبادول»
و�صاح غا�ض ًبا ب�صوت مزلزل وك�أنّ �شبابه ُر ّد �إليه وقال:
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�أطلب لقاء كبري املحققني.
و�أ�ضاف بحزم �شديد وب�صوت جملجل:
الآن.
�أنهى كلمته الأخرية وهو ينتف�ض غ�ض ًبا و�ضرب الأر�ض بع�صاه،
فاهتزّت الأر�ض من حتت �أقدامهمُ ،
و�شقت من حيث كان يقف امتدادًا
�إىل بوابة «ال ّديوان»ُ ،ذهل �س ّكان املدينة ،وبد�أوا من خوفهم يقذفون
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عائلة «�أبادول» باحلجارة ،حتّى «مي�سرة» و«�أمنوكال» �ألقوا باحلجارة على
ال�صغري وغ�ضب حتّى برزت عروقه كما مل يحدث له
«�سليمان» ،فحزن ّ
ُ
من قبل ،فتق ّدم منهم و�أخرج الكرات الثالث و�ألقاها نحوهم ،فتدحرجت
ال ُكرات ،وملعت كاللجنيُ ،ث ّم احم ّرت وا�شتعلت وهي جتري على الأر�ض
و�ش ّكلت دائرة من ال ّنار حول العائلة ،فت� ّأهب ال ّرماة ب�أقوا�سهم ووجهوها
نحو «�أبادول» ،كاد �أحدهم يرميه ب�سهم.
لكنّ قطط «املاو» ا ّلتي جت ّمعت وتزايدت ّ
وتخطت حلق ال ّنار �أحاطت
بالعائلة ،ق ّو�ست القطط ظهورها ،و�أ�صدرت �أ�صواتًا �أخافت �أهل املدينة،
ومن خلف تلك املجموعة من القطط ظهرت فرقة من ذكور ع�شرية
َ
ال�سمراء ،ظهر
«�شفق»� ،إ ّنهم «�أبناء َ�سرمد» ،كان لهم نف�س لون ب�شرتها ّ
اجلنّ ّ
«�سرمد» ب�صور �أج�ساد عظيمة وقو ّية ،كانوا يقفون
الط ّيار من �أبناء َ
�أمام العائلة كت ًفا بكتف ،ووقفوا يطالعون احل ّرا�س و�أهل املدينة ب�أعينهم
ا ّلتي تقدح �شر ًرا ،ومن خلفهم ّ
خط ال ّنار.
«�شفق» من بينهم وتق ّدمت نحو قائد احلر�س ،مل ّ
برزت َ
يرف له جفن،
يبدو �أ ّنه اعتاد على ر�ؤية اجلنّ  .ف ّر بع�ض امل�ستبعدين �إىل بيوتهم ،اطم�أن
�أفراد العائلة عندما ر�أوا َ
«�شفق» وع�شريتها ،عادت ال ُكرات لت�ستق ّر �أمام
«�سليمان» فالتقطها ب�سرعة ،و�ضع خاله «�أن�س» يده على كتفه ل ُيطمئنه،
ُ
وهم�س ي�س�أله:
من �أين لك بتلك ال ُكرات احلارقة؟

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل

ل
ن
ش
ر
والتوز عي

قزمان التقيت بهما عند املخبز �أهدياين �إياها.
تذ ّكر «�أن�س» «حنب�ش» و«حنربيت» ،وع�صا «�أبادول» ،ف�أدرك �أ ّنهما
نف�س القزمني� .صاح قائد احلر�س خماط ًبا «�أبادول»:
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من �أنتم؟ ومن �أين �أتيتم يا «�أبادول»؟
تعالت �صيحات ال ّنا�س حولهم:
دجالون� ،أخرجوهم من مدينتنا.
�سحرةّ ،
قالت َ
«�شفق» وهي تقرتب وقدماها ترتفعان عن �سطح الأر�ض:
«�سرمد».
هم ُماربون ..ونحن �أبناء َ
«�سرمد»،
تعالت الأ�صوات ،البع�ض قد �سمع عن املُحاربني ،وعن �أبناء َ
حتّى احل ّرا�س تل ّفتوا و�أحدثوا جلبة وهم يطالعون �أفراد العائلة� ،صاح
قائد احلر�س:
كاذبة ،ال وجود للمحاربني على �أر�ض «ال َك َن ْه َور» ،من امل�ستحيل �أن
يطئوا تلك الأر�ض ب�أقدامهم!
غ�ضبت َ
«�شفق» عندما و�صفها بالكذب فاقرتبت منه يف طرفة عني
وكادت ُتل�صق �أنفها ب�أنفه و�أ�صدرت �صوتًا ُي�شبه مواء القطط ّ
وك�شرت
عن �أنيابها وك�أ ّنها منرة مفرت�سة ف�أجفل قائد احلرا�س ،وتراجع خطوة
للخلف ،قالت بخ�شونة:
�أخط�أت ،وها هم يطئونها ب�أقدامهم �أمام عينيك.
لو كانوا من املُحاربني لأخربنا عنهم ح ّرا�س املكتبة.
التفت «�أبادول» نحو «�أن�س» وتبادال ال ّنظرات يف �صمت ،عاد «�أبادول»
ُيطالعه بارتياب و�س�أله:
وهل تعرف ُح ّرا�س املكتبة؟
نعم.
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 متى التقيت بهم؟
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ع

ال تطرح الأ�سئلة يا «�أبادول»! �أنت هنا لتُجيب فقط.
قال «�أبادول»:
لن �أحت ّدث � ّإل يف ح�ضور كبري املُحققني.
ح�س ًنا ،و�سيبقى ابنك «كمال» و زوجته حتت قب�ضتنا حتّى ُتخربنا
«�سرمد» من اعتقالكم �أو قتلكم ،هُ ناك
باحلقيقة ،ولن مينعنا �أبناء َ
«�سرمد» ،لن يقطعه �أبدً ا هو و�أتباعه.
عهد بيننا وبني َ
التفت قائد احلر�س ل َ
ـ«�شفق» وقال لها:
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فبد�لأوان ي� ّصوبون �أ�سهمهم جتاه �أفراد
�أ�شار قائد احلر�س لل ّرماة،
ش
ر
وإليهم� ،صاح
قائدالعائلة،احلر�سكانت الغا�ض ًبا:أ�سهم تت�ساقط على الأر�ض قبل �أنوالت
ت�صل � ز عي
ال�سجن ،و� ّإل �س ُيع ّد هذا خر ًقا للعهد
حمظور عليكم �إخراجهما من ّ
بيننا وبني �أبيك.

�أت�صدين عنهم وهم �أ�سرانا على �أر�ضنا؟
التفتت َ
«�شفق» وقالت بربود:

ين�ص العهد على � ّأل ُنقاتلكم ،ونحن ال ُنقاتلكم الآن!
 ّ
ُث ّم تراجعت وخف�ضت نربة �صوتها وقالت موجهة كالمها لأفراد
العائلة:
عودوا �إىل البيت ،و�سن�ص ّد عنكم ،لكننا لن نتم ّكن من ُمهاجمتهم،
ال�سلطان على
فهناك عهد قطعه �أبي لكبريهمّ � ،أل يحاربهم ،ولهم ّ
« ُك ِوي ُكول» و�أر�ضها.
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�س�ألها «�أبادول»:
ملاذا؟ وب� ّأي حقّ ؟
مل ُيخربين �أبي �أبدً ا! ومل يخربين مبا يفعلونه هنا ،فقد �أق�سم على
حفظ ال�سر ،ومل �أمت ّكن من معرفة �سبب اختطافهم للم�ستبعدين.
قال «�أن�س» بقلق �شديد:
ولكن �أبي و�أ ّمي بني �أيديهم.
قالت َ
«�شفق» بثقة:
�سنعود ،و�س ُنخ ّل�صهم بطريقة ما.
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للخلف بخطوات منتظمة ،انطف�أت ال ّنار ،فرتاجع
رمد»
«�س
تراجع �أبناء َ
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شي�شري لـ«�أن�س» ُمطمئنا له،
«كمال»
باقي �أفراد الأ�سرة معهم ،كان ال�س ّيد
ر
و
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ل
وإىلزيالبيت
عادوا �
ت
وكانت ال�س ّيدة «دولت» تبكي بحرقة وهي تل ّوح لهم ،ع

بقلوب ُمنك�سرة ،كان «�أبادول» و«�أن�س» ي�سريان وكالهما ي�شعر باالنهزام،
فعلى تلك الأر�ض خا�ضا الكثري من املعارك كمحاربني وانت�صرا فيها ،كان
دوما هناك من يدعمهما ،وكانت �أدواتهما و�أ�سلحتهما م�صدر ق ّوة لهما،
ً
اللجوء �إىل املكتبة العظمى كان مينحهما الأمان ،جم ّرد حتليق ال�صقور
فوقهما كان ُي�شعرهما بالأُن�س� ،أ ّما الآن ،فاملعركة تختلف ،وخلفهم ن�ساء
و�أطفال ال حول لهم وال ق ّوة ،م ّرت نف�س اخلواطر بر�أ�س «كمال» واحلر�س
ال�سجن مع زوجته.
يقتادونه �إىل ّ
كما دارت كطواحني الهواء يف ر�أ�س «حمزة» ا ّلذي وقع �أ�س ًريا ل�ساحرة
حمقاء منعته من حماية �أهله ،ومل يعد ميلك � ّإل �أن يتبعهم كظ ّلهم.
كان «�أن�س» طوال ّ
الطريق ُينادي على ابنة �أخته «�سارة» ،لقد اختفت يف
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غم�ضة عني هي الأخرى ،ظ ّل ينادي عليها وقلبه يعت�صر خو ًفا عليها،
ـ«�سيفاو» �أ ّنه �سيحميها
وعلى «ما�سيليا» ا ّلتي كانت يف ُعهدته وقطع وعدً ا ل ِ
كابنته ،وعلى «نور» تلك امل�سكينة ا ّلتي ال متلك �أن تدفع عن نف�سها ما تلقاه
من �أذى من « َر ْي ُهقانة»
�أ�شفق «حمزة» على والده ف�أ�سرع يفتّ�ش عن البنات بني الوجوه ،كان
بغ�صة عندما �سمع �صوت « َر ْي ُهقانة» وهي
يرك�ض يف تخ ّبط ،لقد �شعر ّ
تتح ّدث على ل�سان «نور» ،ترى �أين ذهبت بها؟

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
ب
r
ل
ل
ن
ش
رو

�أين «�سارة»؟ �أين «نور»؟ �أين «ما�سيليا»؟ �أين «خالد»؟ �أين «طارق»؟
كان ُيح ّدث نف�سه وهو يرك�ض خلفهم هائ ًما على وجهه.

التوز عي
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-9«فاات ُمورجاان»
«طارق»
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كان ما ر�أيناه يفوق اخليال ،وكيف ال يفوقه ونحن يف رحاب مملكة
واخلط ال ّرفيع الأحمر فوق ّ
ّ
خط الأُفق العري�ض،
عجيبة ،الومي�ض الأزرق،
وفوقه ُتط ّل مدينة كاملة ب�أ�شجارها و�أنهارها ونخيلها وبيوتها ،لك ّنها تلوح
ال�سحاب الأبي�ض!
بني ّ
فاتا مورجانا(((!
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قالها «خالد» وقد ات�سعت حدقتا عينيه من فرط االندها�ش وهو يت�أ ّمل
تعج ًبا:
�صورة املدينة املع ّلقة يف الهواء �أمامنا� ،س�أله ِ
«�سيفاو» ُم ّ
وما هي الـ«فاتا مورجانا»؟
((( أتت تسمية فاتا مورغانا من اللغة اإليطالية ،ومعناها الج ّنية مورغانا ،وهو االسم اإليطايل
ملورغان الجنية .تحدث هذه الظاهرة البرصية بسبب انكسار أشعة الضوء عند مرورها يف طبقات
متفاوتة يف درجة الحرارة من الهواء ،والتي تكون عىل شكل منفصل وغري متجانس ،والتي تظهر
خاصية انعكاس حراري ،أي وجود طبقات من الهواء الساخن عىل متاس مبارش مع طبقة هواء
باردة كثيفة وقريبة من سطح األرض .وجود هذا التامس يؤدي إىل انكسار األشعة الضوئية مام
يؤدي إىل نشوء هذه الظاهرة بسبب تشكل ما يشبه العدسة ،والتي تؤدي إىل ظهور األشكال
معلقة بالهواء.
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�أجابه «خالد» وما زالت عيناه مع ّلقتني باملدينة:
«�سيفاو»؟
ال�سراب ال ُقطبي((( ،هل تعرفه يا ِ
 ّ
دوما يختلط علينا الأمر
ال�ص
ّ
حراوي وح�سبً ،
ال�سراب ّ
�أعرف ّ
ال�صحراء حولنا ،نظنّ �أنّ هناك ما ًء وعندما نقرتب
ونحن نقطع ّ
ال جنده.
هذا نوع �آخر منه ،ال�سراب ال�صحراوي ينعك�س على �سطح الأر�ض،
�أ ّما هذا فينعك�س على طبقات الهواء ،فتبدو كاملر�آة وتظهر ال�صورة
عليها.
وتفح�صت املدينة فوق ّ
خط الأُفق العري�ضُ ،ث ّم
�أخرجتُ «ال ّناظور»ّ ،
رفيقي و ُقلت لهما:
التفت نحو
ّ
لي�ست �صورة! �إ ّنها مدينة حقيق ّية ،ر�أيت «بنات ال ّريح» هناك..
انظرا!
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غري معقول!
تناوال «ال ّناظور» من يدي ،وطالعا املدينة املع ّلقة يف الهواء ،زاد
تفح�صا املدينة املقابلة على الأر�ض ،وكانت تلوح من
اندها�شهما عندما ّ
بعيد ،فـ«بنات ال ّريح» يف الأعلى فقط ،تن ّقل «ال ّناظور» بني �أيادينا ونحن
ننقل �أب�صارنا بني املدينة و�صورتها ،بل ون�سختها احلقيق ّية املُطابقة
الأُخرى! ،كانت عينا «خالد» تربقان من �ش ّدة االنبهار ،ف�س�ألتهما ود ّقات
قلبي تت�سارع بجنون:
ساب القُطبي أو Fata Morgana
((( ال ّ
هي ظاهرة برصية تصنف من أنواع الرساب ،والذي يشاهد عند رشيط ضيق فوق األفق .تؤدي
ظاهرة الرساب هذه إىل حدوث تشوه يف شكل األجسام املشاهدة ،بحيث يصعب متييزها.
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هل �أنتما ُم�ستع ّدان؟
م�ستع ّدان ل ّأي �شيء؟
خلعتُ معطفي وقمت ب�إخراج اخلطاطيف والأحبال وقلت لهما:
«ال�سراب ال ُقطبي» �سريع التغري� ،أ�سرعا لكي نت�س ّلق قبل �أن تختفي
 ّ
املدينة .فنحن نتع ّلم �صعود اجلبال من �أجل هذا.
 �سنت�س ّلق ماذا؟
�سنع ّلق احلبال باملدينة املُع ّلقة ونت�س ّلق �صعودًا لكي ن�صل �إىل تلك
املدينة.
عقد «خالد» حاجبيه وقال با�ستنكار:
تلك جم ّرد �صورة..انعكا�س يا «طارق»!
هذه مدينة حقيق ّية يا «خالد» ،لي�ست �سرا ًبا كما تظن.
�أخ�شى �أن...
قاطعته قبل �أن يكملها وقلت له:
�أن�سيت �أننا يف مملكة البالغة! �س�أ�صعد �إليها الآن.
مهل ً
 ً
مهل..انتظر �أرجوك ،هل تق ّدر عاقبة ما �أنت ُمقدم على
فعله؟ قد يكون هذا عاملًا غري ًبا ُمتل ًفا نتيه فيه ،وقد ال نعود.
ال �أ�ستطيع كبح جماح نف�سي ..ف�ضويل �شديد وقلبي حديد� ..أن�سيت
يا �صاح؟
 ّ
كف عن املزاح يا «طارق».
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لكنني ال �أمزح هذه امل ّرة!
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ع

رك�ضتُ نحو املدينة ب�سرعة �شديدة وك�أ ّنني �أُ�سابق ال ّرياح ،وانطلق
و«�سيفاو» خلفي وهما يناديان علي ،وقفنا �أ�سفل املدينة ،وكان
«خالد» ِ
غام�ض بداية مغامرة
دوي ال ّرياح حولنا ُمي ًفا ،ا�ست�شعرتُ على نحو
ّ
ٍ
�شك من �سابقاتها� ،أم�سكت ّ
بخطاف ج ّدي
جديدة �أكرث خطورة دون ٍ
«بادي�س» وكان له قاعدة ُي�ضغط عليها ا ُ
خل ّطاف املو�صول باحلبال لينطلق
كالقذيفة نحو الأعلىُ ،قمت ب�ضغطه نحو ال ّقاعدة بق ّوة ُث ّم دفعت املدو�س
فانطلق ّ
اخلطاف نحو املدينة املع ّلقة ،كانت احلبال تتمدد ب�شكل ُم�ستم ّر
وعجائبي ،ال تتوقف � ّإل عندما تعلق بهدف ،مل ينده�ش «خالد» فهذا ديدن
ّ
«�سيفاو» فكان يف �صدمة مما يراه ب�أ ّمُ
املُحاربني و�أدواتهم العجيبة� ،أ ّما ِ
عينه ،و�صل ّ
اخلطاف �إىل مرماه ،فجذبته نحوي بك ّل ما �أوتيت من ق ّوة
وتع ّلقت به ،و�صحت يف حما�س مناد ًيا عليهما ليتع ّلقا خلفي:
�أر�أيتما! ه ّيا ،ال تخافا ،تلك احلبال قادرة على حمل ثالثة �أفيال.
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وماذا لو �سقطنا على ر�ؤو�سنا.
�ضحكت بانفعال و�صرخت ً
قائل:
�سنموت يف احلال!

قال «خالد» وهو يجذب احلبل ا ّلذي تع ّلقت به:
�أ ّيها املجنون ،نحن ال نعرف �شي ًئا عن تلك املدينة الغريبة.
من العقل �أن تكون جمنو ًنا لبع�ض الوقت� ،ألي�س هذا �أهون من
«حند�س» املظلم �أ ّيها املُحارب؟ ماذا
الغو�ص بني احليتان يف بحر ِ
ُكنت تعرف عن الأُوركا؟
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وقف «خالد» هنيهة يف ّكرُ ،ث ّم تع ّلق باحلبل ،وبد�أ ي�صعد خلفي ،كان
ال�صعود �صع ًبا ،ويحتاج لذراعني مفتويل الع�ضالت و�شديدين ،وكان
قوي البنية ،وكانت تلك احلبال
«�سيفاو» ،فكالهما ّ
«خالد» ال يختلف عن ِ
تلت�صق بكفوفنا ،وك�أ ّنها تت�شبث بنا حتّى ال ُت�سقطنا� ،صحت لأُنبههما:
ال تنظرا للأ�سفل.جنحنا يف الو�صول �إىل املدينة ،وفور �أن وطئت �أقدامنا �أر�ضها ،تناهى
�إىل م�سامعنا �صهيل اخليول املُج ّنحة ،جل�سنا لنلتقط �أنفا�سنا ،فقد ُك ّنا
ُمتعبني للغاية.

عصري الك r
ت
«ما�سيليا» عندما بد�أ ا ُ
ب
حل ّرا�س ب�إلقاء
مع
كانت «�سارة» قد ت�سللت
ل
ل
ن
ش
ر
تتبعها،لتورك�ضتا نحو
القب�ض على �أفراد العائلة� ،أخربتها «ما�سيليا» �أن
و
ا
و
ز
ي
ُ
امل�سرح ال ّروما ّين �أو كما كان ُيطلق عليه قد ًميا «م�سرح الأ�سود» ،ع
وقفتا

اللتقاط �أنفا�سهما ،قالت «ما�سيليا» وهي تتل ّفت يف خوف:

املكان هنا بعيد عن �أعني �أهل املدينة� ،سنبقى ً
قليل فقط� ،أخ�شى
�أن يعرث علينا ا ُ
حل ّرا�س فهم ي�أتون �إليه ك ّل ليلة بعد �أن ينام اجلميع.
قالت «�سارة» بثبات:
«�سرمد» قد
�سيظنون �أننا مع باقي �أفراد العائلة بالبيت ،ف�أبناء َ
�أحاطوا مبن تب ّقى من �أفراد العائلة وكان عددهم كب ًريا ،ولن يتو ّقع
احل ّرا�س فرارنا.
وماذا �سنفعل الآن؟
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�سنبحث عن «قتادة» و«متيم» ،وباقي �شباب املدينة ونتح ّدث �إليهم.
�أمتزحني� ،إ ّنهم ي�ضمرون لنا ّ
ال�ش ّر!
لأ ّنهم مل يعرفوا احلقيقة كاملة� ،س�أروي لهم ك ّل �شيء عن عائلتنا
وعن املُحاربني ،ال ب ّد �أن نتَّحد ملواجهة «بيادق ّ
الظالم».
«�سيفاو» من «قتادة» ،كان ُيعامله بحذر �شديد� ،أخربين �أنّ
ح ّذرين ِ
«قتادة» لديه نزعة حت ّكم ّية ،وال يقبل التّ�شاورُ ،يريد �أن ين�صاع من
�أمامه لر�أيه وح�سب.
ال ب ّد من خو�ض التّجربة ،وعلى �أ�سو�أ الفرو�ض �سي�س ّلموننا
للح ّرا�س ،و�سيحب�سوننا مع ج ّدي وج ّدتي ،ولن يرتكنا خايل «�أن�س»
يف �أ�سرهم� ،أثق بحكمته� ،سيجد ّ
خطة ما.
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�أغم�ضت «�سارة» عينيها ،وتذ ّكرت كلمات �أبادول» ت
فقالتولها:زيع

نعم يا «ما�سيليا»�..س ُينقذنا اهلل كما ُينقذنا يف ك ّل م ّرة.
�سنمكثُ هنا حتّى تهد�أ املدينة ،فامل�سرح مهجور كالعادة ،فجميعنا
يف املدينة نخ�شى االقرتاب منه ،وال �أدري كيف �أجل�س معك يف ركن
منه الآن.
ملاذا تخ�شون االقرتاب منه؟
الأ�صوات ا ّلتي ت�صدر من قاعته ال ّداخليةُ ،ميفة للغايةّ ،ربا
هناك وحو�ش �ضارية ،ومن يقرتب من تلك القاعة يعاقب باحلب�س،
نحن ال نعلم ما ُيخفونه ع ّنا هنا.
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ال�سمع وك ّل منهما حتاول الإن�صات �إىل الأ�صوات ،مل يكن
�أطرقتا ّ
دوي ال ّرياح ،بقيتا على حالهما للحظات ثقيلة قبل �أن تقول
هناك �سوى ّ
«�سارة»:
�أخربنا «خالد» �أنّ امل�سرح م�صمم بطريقة هند�س ّية منا�سبة
ال�ستقبال الأ�صوات وتكبريها ،فتلك الك ّوات املربعة وامل�ستديرة
تعمل على ت�ضخيم تردد الأ�صوات ،وترفعها لي�سمعها ك ّل من يجل�س
على مد ّرجات امل�سرح.
قالت «ما�سيليا» وهي ته ّز كتفيها:
م�سرحا للأ�سود ،فهنا كان ال ّرومان ُيطلقون الأُ�سود
 ُيقال �إ ّنه كان
ً
املُفرت�سة على املعاقبني ،ويجل�سون مل�شاهدتهم بينما الأُ�سود
التهاما.
تلتهمهم
ً
ال�سمع وحت ّدق يف التّماثيل املو ّزعة على
ُث ّم �ض ّيقت عينيها وهي تطرق ّ
جانبيه:
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ها هي الأ�صوات� ..أت�سمعينها؟
هذا هُ راء ،ك ّفي عن هذا يا «ما�سيليا».

ع

ال�سماء ،وقالت لها:
ال�ساطع يف ّ
ت�أملت «�سارة» وجهها على �ضوء القمر ّ
ح�س ًنا� ،س�أُثبتُ لك �أنّ تلك القاعة فارغة ،و�أنّ هذا جم ّرد �صدى
للأ�صوات ،اتبعيني.
كان هناك �شعلتان م�ضاءتان على بوابة القاعة ال ّداخلية الوحيدة
امللحقة ب�ساحة امل�سرح ،وكان �ضوء ُّ
ال�شعلتني ينعك�س على وجوه التّماثيل
فيظهرها يف �صورة خميفة بالفعل ،فور اقرتابهما بد�أت «�سارة» ت�سمع
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الأ�صوات ا ّلتي حت ّدثت عنها «ما�سيليا» ،همهمات ،وفحيح ،و�صراخ� ،صوت
غريب وك�أنّ �أحدهم يغرغر باملاء ،و�شيء ُي�شبه الزئري لك ّنه لي�س زئ ًريا..
بل هو �صوت �إن�سان يتح ّدث تارة ،ويحمحم غا�ض ًبا تارة ،توقفت للحظة،
ثوان علق متذبذ ًبا يف �ساعة
وكانت «ما�سيليا» خلفها ترجتف وك�أ ّنها عقرب ٍ
متوقفة ،ج ّرت «�سارة» حج ًرا و�صعدت عليه و�أم�سكت ّ
بال�شعلة ،ودلفت
للقاعة وقد �سرت ق�شعريرة بج�سدها ك ّله ،لك ّنها ثبتت ّ
كالطود وتغ ّلبت
على حلظة اخلوف الأوىل ،وتق ّدمت بحذر ،وبدت الآن ُت�شبه �أُ ّمها «حبيبة»
يف رباطة ج�أ�شها وق ّوتها.

r
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ا
ل
ك ُيتحيطون ببيت عائلة «�أبادول» من ك ّل �صوب،
رمد»
«�س
كان �أبناء َ
ب
و�أمامهم كتيبة من احل ّرا�س ل
ل
شالح ،فر�ض �أبناء «�سرمد»
بال�س
املدججنين ّ
ر
و
ا
طو ًقا حلماية البيت ومن فيه ،لك ّنهم وكما قالت َ
ل
أبادول» لن
و�
فق»ت لـ«
«�ش
ز
ي
يتم ّكنوا من القتال� ،سي�ص ّدون ال�ضربات فقط ،ومينعون ا ُحل ّرا�سع
عنهم.

وقفت «�شفق» �أمام «�أبادول» فور �أن دلف مع من تب ّقى من �أفراد عائلته،
وقالت وهي ُت�ش ّبك ك ّفيها:
و«�سيفاو» ،وددت �أن �أُ�ساعدهم ،ولك ّنهم
ر�أيت «خالد» و«طارق» ِ
دلفوا نطاق منطقة حمجوبة عن �أعيننا ب�أر�ض «ال َك َن ْه َور».
ق�صة هذا العهد املُربم بني املحققني و�أبيك؟
ما ّ
حت ًما �س�أعرف ،ولكن ..هناك ما �أو ّد �أن �أخربكم عنه
اقرتب «�أن�س» ،ومعه «مرام» من «�أبادول» ووقف ال ّثالثة ُين�صتون يف
اهتمام ،قالت َ
«�شفق» ب�صوت ت�شوبه ر ّنة حتذير:
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لقد ر�أيت �أنا و�أخي �شي ًئا غري ًبا اليوم« ،بيادق ّ
الظالم» يقومون
تهم
ب�إلقاء بع�ض امل�ستبعدين يف فجوة املوت ،ا ّلتي كانت « َر ْي ُهقانة» ّ
ب�إلقاء بيتكم فيها.
قال «�أن�س»:
�أتق�صدين «الكوازارات» ا ّلتي �أخربنا «خالد» عنها؟
فلتُطلق عليها اللقب ا ّلذي يروق لك يا �س ّيد «�أن�س» ،لك ّنها فجوة
رمى بداخلها ،وتفتتهُ ،وترقه ،ويختفي
مميتة ،تلتهم ك ّل ما ُي َ
للأبد.
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ي�أتي الأمر املُبا�شر من «املحققني» ،ويبدو �أنّ ه�ؤالء املُحققني لهم
رئي�س وزعيم هو ال ّر�أ�س املُد ّبر لك ّل هذا.
نحن يف خطر! ال ب ّد �أن نعرث على «حمزة» ب�سرعة.
باملنا�سبة� ،صارت « َر ْي ُهقانة» ال تراه الآن.

�صرخت «مرام» يف فزع:
ماذا؟ كيف ال تراه؟ هل مات ولدي؟
�صاحت «فرح» يف هلع:
هل �ألقى «بيادق ّ
الظالم» ب�أخي يف فجوة املوت؟
قالت َ
«�شفق» لتُه ّدئ من روعها:
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هم ال يرونه يا «فرح» فكيف �س ُيلقونه فيها.
�أردفت َ
«�شفق» ُم ّدثة اجلميع:
أ�سحم» وهو من املجاهيم...
 كما فهمت من حوارها مع رفيقها «� َ
قاطعها «�أبادول» ً
قائل:
املجاهيم هنا!
هذا «�أ�سحم» ،وهو ع�شيق « َر ْي ُهقانة» ،ويعرف ب�أمركم يا �س ّيد
«�أبادول».
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قال «�أن�س» بانزعاج �شديد:
وكيف يرتكنا «ا َمل َجاهيم» هكذا! وكيف ُيعاونها «�أَ ْ�سحم» وقد كان
بكتف فوق جبل «�أمانو�س» وهم يواجهون
«حمزة» معهم كت ًفا ٍ
«ال ّدوا�سر»؟
ي�ضج بالأفكار ،حتّى «املجاهيم» تخ ّلوا
كان «�أبادول» حزي ًنا ،ور�أ�سه ّ
عنه ،قالت َ
«�شفق» مو�ضحة لهم:
نحن ال نتجاوز حدودنا ولي�س لنا املرور ب�أر�ضهم و�سلطانهم ،لكنّ
«�أ�سحم» خالف العهد ،ودخوله نطاق �أر�ض «ال َك َن ْه َور» هنا ُيع ّر�ضه
للخطر ،وهو يفعل هذا من �أجل « َر ْي ُهقانة» ،و ُيخفي �أمركم عن
باقي «املجاهيم» ُّ
ال�شرفاء.
�س�ألها «�أبادول»:
فهمت من حوارهما؟
وماذا ِ
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هناك من َحجب «حمزة» عن عني « َر ْي ُهقانة» ،وهذا ّ
يدل على وجود
كيان �آخر �أقوى منها ُي�سيطر الآن على «حمزة».
كان «حمزة» بينهم ،ي�سمعهم وهم ال يرونه� ،شعر بحرارة جتتاح
ً
ومعزول بتلك ّ
الطريقة؟
ج�سده ،حتّى متى �سيظل عاجزًا ،و�أ�س ًريا،
لف املدينة ليل �أ�سود ثقيل �شديد الوط�أة على نفو�سهم ،ان�صرفت َ
«�شفق»
«�سرمد» ،وتركت �أهل البيت
للبحث عن «�سارة» و«ما�سيليا» مع بع�ض �أبناء َ
يف �أ�سو�أ ليلة م ّرت بهم ،الآن هم ممزّقون يف �أرجاء مملكة البالغة ،على
�أر�ض «ال َك َن ْه َور» ،ومع ّر�ضون خلطر ُميت.

r
ع
ص
ري
كي�تؤمله ،فتلك هي امل ّرة الأوىل ا ّلتي ي�صعد فيها
كان ج�سد «خالد»الك ّله
مت�س ّل ًقا ً
حبل ّ
شتعب ُيراقب «طار ًقا» فوقه
بكانللوكنّلما
ال�سماء،
يتدل من ّ
ر
و
ا
أكرث من م ّرة
يفاو»ل �
«�س
وهو يت�س ّلق بخ ّفة فيزداد حما�سه ،و ّد لو َ
التفت نحو ِ
ت
و
ز
ي
ليطمئنّ عليه ،لكنّ «طارق» ظ ّل يح ّذرهما من االلتفات ،كانت ع
احلبال
ُ

جمدولة ومتينة ومل ير مثلها من قبل ،وكانت تلت�صق بكفوفهم ب�شكل
تلقائي ك ّلما مل�سوها ،وك�أ ّنها تقب�ض على كفوفهم كما يقب�ضون هم عليها،
ّ
و�صلوا �إىل تلك املدينة الغريبة ،وكان الليل قد �أرخى �سدوله ،متددوا على
ال�سماء ّ
املو�شاة بال ّنجوم مب�سوطة فوقهم ك�آية من
الأر�ض وكانت عباءة ّ
�آيات اهلل ،مل يكن لديهم جهد وال ق ّوة ،ومل يتح ّرك � ّأي منهم قيد �أُمنلة،
م ّر وقت طويل وهم على حالهم يحاولون التقاط �أنفا�سهم ،ويتح ّدثون
ببطء �شديد ،بكلمات مقت�ضبة ،يطمئنون على بع�ضهم البع�ض ب�أ�صواتهم
املُتعبة ،فقد �أرهقهم هذا ح ًقا .ا�ست�سلموا للنوم على �أر�ض ال يعرفونها وال
تعرفهم بقاعها! وك�أنّ هناك من خ ّدرهم للت ّو.
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-10مسرح األسود
كانت «�سارة» تتقدم خطوة بخطوة ،ناقلة �إحدى قدميها ببطءُ ،ث ّم
وتتفح�ص كل ركن فيها قبل �أن تنقل القدم
ُت ّدق يف �أرجاء القاعة،
ّ
الأُخرى .كانت القاعة ال ّداخلية القابعة يف �صدر امل�سرح خالية ،ال �أثر
ملخلوق بها ،وال وجود للح ّرا�س هناك! هم�ست قائلة:

ع
ص
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ا
ل
«ما�سيليا» ،ال �أثر ملخلوق هنا.
أيت يا
�أر� ِ
ك
ت
ب
ل
ل
ش
خالية.
وملاذا تهم�سني �إن ُكنت على يقنين�أ ّنها
ر
و
ا
ل
ت
و
ز
ي
التفتت «�سارة» نحوها وابت�سمت ،فقد �صدقت «ما�سيليا» ،فرغمعثبات

«�سارة» فهي ترتاب يف الأمر ،فبالفعل هناك �أ�صوات غريبة ُ
وميفة،
تعالت الأ�صوات وزادت ،فهم�ست «ما�سيليا»:
 ّربا ي�سكنها اجلنّ ك�أ�صدقائكم ا ّلذين ظهروا منذ قليل.
الأ�صوات ت�صدر من باطن الأر�ض.
م ّدت «�سارة» يدها ّ
بال�شعلة لـ«ما�سيليا» ا ّلتي قب�ضت عليها بيديها
االثنتنيُ ،ث ّم انبطحت «�سارة» � ً
أر�ضا و�أل�صقت �أذنها بالأر�ض ،و�أغم�ضت
عينيها ،و�أن�صتت برتكيز �شديد.
الأ�صوات ت�صدر من باطن الأر�ض بالفعل ،اعتدلت وحت�س�ست الأر�ض
خفي ،عرثت عليه بعد بحث مل ي�ستغرق �سوى
بكفيها باحثة عن باب ّ
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دقيقتني ،حاولت جذبه لك ّنه كان ً
ثقيل ويحتاج لذراع قو ّية ،مل تتم ّكن من
حتريكه ،وقفت مت� ّأهبة وقالت لـ«ما�سيليا»:
حان وقت ال ّذهاب �إىل «قتادة» ،لدينا ما �سيقنعه باالن�ضمام �إلينا،
هناك �أ�شخا�ص حمتجزون حتت �أر�ض هذه القاعة ،وال ب ّد �أن
ُننقذهم.
مل ترتك «�سارة» لـ«ما�سيليا» ُفر�صة االعرتا�ض ،ت�سللت الفتاتان
للخارج و�أعادت «�سارة» ّ
ال�شعلة ملكانها ،و�أبعدت احلجر ا ّلذي وقفت
عليه ،كانت ُ
الطرق خاليةّ � ،إل حميط بيت العائلة ،فقد كان ممتل ًئا ب�أبناء
«�سرمد» ،وحولهم حلقة كبرية من احل ّرا�س .وكان بيت «قتادة» ُقرب
َ
«�سارة» �إليه هو ورفاقه� ،س�ألوها
ال�سوق ،و�صلت الفتاتان لبيته ،وحت ّدثت َ
ّ
الكثري من الأ�سئلة عن املُحاربني ،و�أخربتهم � ً
أي�ضا عن ابن خالها «حمزة»
وما حدث له.
ب�شكل كاف ،وكانوا ال ُي�ص ّدقون ك ّل ما
وعندما �أ�شبعت ف�ضولهم
ٍ
�أخربتهم به رغم �صدقها يف ك ّل حرف تنطقه� ،أ�ضافت قائلة:
والآن� ،أنت القائد يا «قتادة» ،والأمر �إليكّ ،
الظلم الواقع هنا
على اجلميع غري مقبول ،ولي�س من حقّ �أحدهم �أ ًيا كان �أن ُيقرر
م�صائرنا ،فماذا تقول؟
كان « َقتادة» حائ ًرا ،هل هو ورفاقه وعائلة «�أبادول» قادرين على
مواجهة «املحققني» و«بيادق ّ
الظالم» �أم ال؟ قال بعد �صمت ثقيل:
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ع

«�سرمد»
لي�س معنا �أ�سلحة� ،أ ّما �أنتم فمعكم اجلنّ من �أبناء َ
اخلا�ص،
ي�ص ّدون عنكم الهجمات ،ولك ّل ُمارب منكم �سالحه
ّ
ج ّدك الأكرب ي�ضرب بع�صاه في�شقّ الأر�ض و ُيزلزلها ،و�أخوك لديه
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كرات يحرق بها من �أمامه ،وابنة خالك لديها مطرقة عجيبة
ك�سرت بها �ساق اجلندي ،نحن �ضعاف و�سي�سحقوننا يف حلظة.
قالت «�سارة»:
لدي �سالح ،وكذلك خايل وجدي كمال وجدتي ،وكما
لي�س ّ
�أخربتك� ،أ�سلحة العائلة القدمية ال تعمل ،ولي�س لدينا ات�صال مع
املكتبة العظمى وما يتع ّلق بها من �أُمور ،ال ي�ساعدنا «املغاتري» ،وال
«املجاهيم» ،وال �شعب «�أوركا» ،وال جي�ش مدينة «ورا�شني» ،نحن
بال�سالح فقط.
وحدنا ونحتاج عونكم ،كما �أنّ احلرب لي�ست ّ
لل�سالح ..هكذا تع ّلمنا.
وال�سالح ّ
لل�سيف ،وال ّذراع لل ّذراعّ ،
ال�سيف ّ
 ّ
ورجال �شجعان ،ور�أ�س يخطط ويفكر ،حبانا اهلل بالعقل من �أجل
هذا.
�صمت «قتادة» هنيهة ،والتفت نحو رفاقه ،وبد�أ لأ ّول م ّرة ي�ستمع �إىل
كلماتهم ،كان لديهم الكثري من الأفكار ،منها �أن يوزعوا �أنف�سهم على
البيوت للحديث مع �س ّكان املدينة ،ومنها اال�ستعانة مبطرقة «فرح» ل�ضرب
جدران الأنفاق ا ّلتي مل يتم ّكنوا من �إكمال حفرها ،ومنها ا�صطناع معركة
بينهم وبني عائلة «�أبادول» خلداع احل ّرا�س وامل�شرفني املن�ضمني �إليهم،
ومنها ومنها....
وبعد �أن انتهوا من طرح �أفكارهم قالت «�سارة»:
«�سرمد» بان�ضمامكم �إلينا
�ضع لنا ُخ ّطة يا «قتادة» ،ولو علم �أبناء َ
�سي�صدون ع ّنا وعنكم الهجمات ،وعندها �سي�ضط ّر احل ّرا�س �إىل
ا�ستدعاء «بيادق ّ
الظالم» ،و«املحققني» ،و�سنكت�شف احلقيقة،
وربا نتم ّكن من اخلروج من هنا.
ّ
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ل
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ر
والتوز عي
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ح�س ًنا� ،سنبد�أ من الغد باحلديث �إىل ُ�س ّكان املدينة.
ا�ستب�شرت «�سارة» بكلماته وتبادلت ال ّنظرات مع «ما�سيليا» ،لكنّ
«قتادة» ر�شقها بنظرة ثاقبة وقال:
أنت يف
�س ُن�ساعد «ما�سيليا» على دخول بيتكم الليلة ،و�ستبقني � ِ
عهدتنا هنا لن�ضمن �أنّ عائلتك �ستحر�ص على حماية �أبناء
«�سرمد» لنا ،ولتُخربهم «ما�سيليا» ّ
بخطتنا ،ونرى ما �سيحدث.
َ
هزّت «�سارة» ر�أ�سها موافقة ،و�أدركت �أ ّنه ما زال يت�شكك يف نوايا عائلة
«�أبادول» رغم كل ما �أخربته به� .س�ألته باهتمام:
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ل
ن
ش
ر
«ما�سيليا»التمعهم ،وتركوا
خرج «قتادة» مع بع�ض رفاقه وهم ي�صحبون
و
و
ز
ي
«�سارة» خلفهم ،وتوجهوا نحو البيت ،افتعلوا �شجا ًرا عني ًفا مما ع
لفت
وماذا عن املحتجزين حتت �أر�ض م�سرح الأ�سود؟
�سنذهب ل ُنخ ّل�صهم من الأ�سر بال ّت�أكيد.

�أنظار ا ُ
حل ّرا�س �إليهم ،وك�أنّ �أحدهم يو ّد دخول البيت والآخر مينعه� ،ألقى
احل ّرا�س القب�ض عليهما ،وكان «�أن�س» ُيراقب ك ّل �شيء من ال ّنافذة ،ر�أى
«�سرمد»
«ما�سيليا» وهي ُت�شري �إليه من بعيد ،فخرج بنف�سه وحماه �أبناء َ
و�أدخلها للبيت ،فدلفت معه و�أخربتهم ّ
بخطة «�سارة» و«قتادة».
قبل قليل كان الطبيب «احلارث» يطوف حول البيت ،كان يو ّد لقاء
«�أبادول» بعد �أن عرف ب�أ ّنه من املُحاربني القدامى ،لكنّ احل ّرا�س منعوه،
ال�سماح له بال ّدخول ،وكانوا �صارمني معه للغاية.
ورف�ضوا ّ

r
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كانت « َر ْي ُهقانة» ُتع ّلق «نور» من �ساقيها مقلوبة يف الهواء ،وكانت تدور
حولها وهي تزوم من �ش ّدة الغيظ ،قالت بحنق �شديد:
�أ ّيتها احلمقاء ،مل تكوين �أبدً ا ُمفيدة� ،س�أقتلك.
قالت «نور» ب�صوت يغلبه الي�أ�س:
فليكن هذا ب�سرعة ،فقد مللت.
�أطاحت بج�سدها و�ضربته باحلائط وقالت بازدراء:
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«ح�سان»،
 ُ�سح ًقا لك ولكم جمي ًعا ،كان ال ب ّد من ِ
قتلك بعدما قتلت ّ
ما يدفعني للإبقاء على حياتك الآن فقط هو حاجتي خلداع ح ّرا�س
مدينة « ُك ِوي ُكول» حتّى �أ�صل ملُرادي.
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وجهت« َر ْي ُهقانة» يدها جتاه «نور» ،وح ّركت ذراعها عال ًيا يف الهواء
ّ
وع ّلقت يف الهواء ،و�شعرت باالختناق،
بق ّوة ،فارتفعت «نور» عن الأر�ضُ ،
ُث ّم ُحب�س �صوتهاُ ،ث ّم �أرخت « َر ْي ُهقانة» قب�ضتها فج�أة ف�أ�سقطت «نور» على
الأر�ض فاقدة لوعيها.
�أرادت « َر ْي ُهقانة» العودة لـ« ُك ِوي ُكول» للبحث عن «حمزة» ،لك ّنها كانت
تنتظر «�أَ ْ�س َحم» ،فقد وهنت كث ًريا عن ذي قبل ،وما عادت تقدر على
ال�سيطرة على ه�ؤالء الب�شر
مواجهة �أبناء َ
«�سرمد» ،بالكاد تتم ّكن من ّ
ّ
ال�ضعاف ،كما �أ ّنها تخ�شى الق ّنا�صني .عاد «�أَ ْ�س َحم» وكان يت�أجج من �ش ّدة
الغ�ضب ،و�أراد احلديث معها.

r
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ذهب « َقتادة» و«متيم» واثنان من ّ
ال�شباب الأقوياء مع «�سارة» ،وت�سللوا
جمي ًعا للقاعة امللحقة مب�سرح الأُ�سود ،حملوا ّ
ال�شعل ودلفوا باحثني عن
أر�ضي ا ّلذي عرثت عليه «�سارة» ،ا�ستطاعوا �أن يفتحوه ،كان ثق ًيال
الباب ال ّ
جدً ا ويحتاج بالفعل �إىل جهد كبري لرفعه ،هبطوا على الدرج احلجري
نحو الأ�سفل ،فاحت رائحة القذارة من املكان ،و�ضعوا �أيديهم على �أنوفهم
و�أفواههم ،كاد بع�ضهم يتق ّي�أ ،كانت ال ّرائحة ُت�شبه رائحة اجلثث املتع ّفنة.
�ساروا بخطوات ُمرتع�شة ،عرثوا على ثالثة ُ�سجناء� ،شاب �ضخم اجل ّثة
ً
م�سل�سل بقيد من حديد
له ذراعان عظيمان ،و�شعر كثيف وطويل ،وكان
يحاول التّخل�ص منه با�ستمرار وال يتو ّقف عن الهمهمة ،وعجوز �أعمى
يجل�س على الأر�ض و ُين ّك�س ر�أ�سه ويهذي بعبارات غري مفهومة وك�أ ّنه
ُم�صاب با ُ
حل ّمى ،وامر�أة عظيمة الكرادي�س لها مالمح رجولية ،وك ّفان
غليظان ،وال ُت�سن الكالم وك�أنّ بعقلها لوثة ،ورغم ق ّوة بنيتها كانت �آثار
التّعب والإرهاق تبدو عليها .وقف «قتادة» قبالة ّ
ال�شاب ا ّلذي قال ُم�ستغي ًثا:
�أخرجوين من هُ نا« ،بيادق ّ
الظالم» اختطفوين منذ يومني.
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�أم�سكت املر�أة بالق�ضبان احلديدية وطالعتهم بعينيها اجلاحظتني
و�أ�صدرت �أ�صواتًا غري مفهومة.
�س�أل «قتادة» ّ
ال�شاب:
ما بها تلك املر�أة؟
م�سكينة ،عقلها به لوثة.
هل �أخربوكم عن �سبب احتجازكم حتت الأر�ض؟
ال� ...أنقذونا �أرجوكم.
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مل ينب�س الأعمى ببنت �شفة ،وبقي مكانه ُين�صت �إليهم ،بدا كهيكل
قمي�صا من اجللد ،بد�أ « َقتادة» ورفاقه يك�سرون الأقفال،
عظمي يرتدي ً
ّ
ال�سال�سل ا ّلتي كانوا مقيدين بها .جنحوا يف حترير امل�ساجني الثالثة،
ُث ّم ّ
و�ساعدوهم على اخلروج من تلك الزنزانة الكئيبة ،ت�سللوا جمي ًعا وعادوا
بهم �إىل بيت «قتادة» ،وكان احل ّرا�س م�شغولني ببيت «�أبادول» وما حوله
«�سرمد» ،فلم ينتبهوا القتحامهم تلك الزّنازين ا ّلتي تقبع حتت
من �أبناء َ
ال�سجن ينه�شهما القلق،
الأر�ض ،م ّرت ليلة ع�صيبة« ،كمال» وزوجته يف ّ
و«�أبادول» يف حالة انهزام �شديدة.
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كان «�أن�س» يقطع الغرفة ذها ًبا و�إيا ًبا ،و«مرام» تبكي ولديها� ،أ ّما
ال�صغريان «فرح» و«�سليمان» فقد ا�ست�سلما لل ّنوم.
كان «حمزة» يتن ّقل بني �أبيه و�أُ ّمهُ ،يحاول الكتابة على � ّأي �سطح
�أمامهما ،لك ّنه مل ُيفلح �أبدً ا ،حاول مل�س � ّأي �شيء ليقوم بتحريكه ،كان
يدور كالقط بالبيت ُيحاول فعل � ّأي �شيء ،حتّى �أ ّنه حاول �إثارة غ�ضب ّ
قطة
«�سليمان» لك ّنها مل ت�شعر به على الإطالق� ،أخذ يت�ساءل يف نف�سه ..ملاذا ال
ي�شعر بي ّ
القط كما �شعرت بي ال ّذئاب يف وادي «ال َه َماليل»؟ ناموا جمي ًعا
من �ش ّدة التعب رغم القلق ا ّلذي كان ينه�ش ر�ؤو�سهم.
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ويف بيت «قتادة» نامت «�سارة» بعد �أن قامت باالعتناء بتلك املر�أة
ا ّلتي حرروها من الأ�سر للت ّو ،فقد كانت غريبة الأطوار ،وقد نفرت الن�ساء
منها ،وتركوها لتنام يف غرفة وحدها فقد كانت جا ّفة الطباع وعنيفة
معهنّ  ،وتهذي با�ستمرار� .أ ّما امل�سكينة «نور» فقد كانت وحيدة ترت ّقب
و�سط ظلمة ال ّديجور ،مل يغم�ض لها جفن منذ �أفاقت بعد �سقوطها على
جب عميق وك�أنه قلب اجلحيم ،وجبينها
الأر�ض ،فقد �ألقتها « َر ْي ُهقانة» يف ٍ
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يتف�صد عر ًقا من �ش ّدة احل ّر يف هذا املكان الكئيب ،بينما عيناها تهميان
ّ
رعب �شديد.
بال ّدموع وهي حتت�ضن �ساقيها ،وتتقوقع على نف�سها يف ٍ
ويف بقعة �أخرى من بقاع تلك اململكة العجيبة ،ويف مدينة مع ّلقة بني
ال�سماء والأر�ض ،على �أر�ض «ال َك َن ْه َور» كان هُ ناك ثالثة من ّ
ال�شباب
ّ
الأقوياء م�ستلقني على ال ُع�شب الأخ�ضر وك�أ ّنهم يف حالة من التّخدير!
ال�سماء بعيون مفتوحة ،وهم مرهقون للغاية ،كانوا يحتاجون
يطالعون ّ
للنوم ،وهذا ما حدث بالفعل!
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والتوز عي

-11«بنات الرّيح»
بعرثت ّ
وال�سهول والب�ساتني
ال�شم�س دنانريها الذهبية على التالل ّ
يف كل بقعة باملدينة� ،أيقظ ُ�شعاع ّ
ال�شم�س احلاين «طار ًقا» وكان �أ ّول من
و«�سيفاو» ،ووقف ال ّثالثة وهم
فتح عينيه منهم ،ف�أ�سرع ب�إيقاظ «خالد»ِ ،
يتعجبون كيف ا�ست�سلموا لل ّنوم بتلك الطريقة ،كان هناك الكثري من
ّ
وال�سهول اخل�ضراء ،م ّروا ب�أ�شجار الفاكهة باختالف �أنواعها،
املراعيّ ،
كان «طارق» �أكرثهم جمازفة و�أكل منها يف احلال ،فقد كان جائ ًعا للغاية.
«�سيفاو» ثمرة ت ّفاح والتهمها هو الآخر ،وكان «خالد» �آخرهم،
التقط ِ
فقد بد�أ ي�أكل بعد �أن اطم�أنّ على �سالمتهما ،فقد كان ُمرتا ًبا يخ�شى �أن
ميوت قبل �أن ُينقذ �أخاه وعائلته ،وم ّر الأمر ب�سالم ،م ّروا بنهر جا ٍر ف�شرب
ك ّل منهم حتّى ارتوى ،وو�صلوا �أخ ًريا ملراعي اخليول.
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تبارك اهلل!
قالها «خالد» ب�صوت مرتفع وهو يفتح ذراعيه ويقف م�شدوهً ا مت�أ ّم ًل
اخليول وهي تهملج وتختلط مع بع�ضها البع�ض ،وقد �ش ّكل اختالف �ألوانها
لوحة ر ّبانية بديعة.
كان لتلك اخليول مهابة ،ولر�ؤيتها وقع ُقد�سي يف ال ّنف�س� ،س�ألهما
«خالد» فهما قد التقيا بـ«بنات ال ّريح» من قبل:
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�أين الأجنحة؟
«�سيفاو» ً
قائل:
�أجابه ِ
حتت �أ�ضالعها ،ملت�صقة بجذعها ،تخفيها بطريقة ما! وعندما
ترك�ض وت�شت ّد ُ�سرعتها ،وقبل حلظة االنطالق ُمبا�شرة ،تربز
وتب�سطها ،لقد �شعرتُ باهتزاز جذع اجلواد عندما كان البيدق
يحملني عليه ،وك�أ ّنه �أ�صيب ب�صاعقة.
كيف خليل �أن تطري ،وكيف �أن يكون لها �أجنحة كتلك!
ه ّبت ال ّرياح مثرية �سحابة من الغبار ،فاق�شع ّرت جلودهم ،قال
«طارق» وهو يحثّ خطواته نحوها:
تلك عجائب مملكة البالغة ا ّلتي لن تنتهي!
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حاولوا االقرتاب منها لك ّنها كانت تن�صرف عنهم ،وقفوا و�سطها يف
حرية ،قال «طارق»:
فليخرت ك ّل منكما جوادًا ُمنا�س ًبا ويحاول ركوبه.
«�سيفاو»:
�س�أله ِ
وكيف �سنختار؟ فهم كثريون وخمتلفون!
قال «خالد» وهو يبت�سم:

«خ ْي ُر ا ْلخَ ْي ِل ْالَ ْد َه ُم ْالَ ْق َر ُح ْالَ ْر َث ُم ُث َّم ْالَ ْق َر ُح ا ْل ُم َح َّج ُل ُط ْل ُق ا ْل َي ِم ِ
ين َفإِ ْن َل ْم
 َت َع َلى َه ِذ ِه ِّ
الش َية ِ(((»
َيك ُْن َأ ْد َه َم َفك َُم ْي ٌ
((( أخرجه الرتمذي ( )1696واللفظ له ،وابن ماجه ( ،)2789وأحمد (.)22614
األدهم :هو الذي يشتد سواده.
األقرح :الذي يف وجهه القُرحة بالضم ،أي بياض يسري ولو قدر درهم.
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�ضربه «طارق» على كتفه وقال:
ال�سوداء.
�صدق ر�سول اهلل � ،أع�شق اخليول ّ
جواد �أدهم
انطلق يفتّ�ش بني اخليول عن جواد �أدهم ،وك ّلما عرث على ٍ
أقرحُ ،ث ّم مي�سح
كان يبحث عن ُقرحة بي�ضاء يف ر�أ�سه بقدر ال ّدرهم ليكون � َ
بيا�ض ليكون �أرث ًما ،كان ك ّلما وجد
على �شفته ال ُعليا وينظر ما بها من ٍ
حمج ًل ين�صرف عنه ،و�أخ ًريا عرث
أقرح � َ
أرثم وال يجده ّ
اجلواد الأ�سود � َ
ال�صفات ا ّلتي يبتغيها ،كانت قوائمه ُم ّجلة
على جواده ا ّلذي جتتمع فيه ّ
بالبيا�ض ما عدا قائمته الأمام ّية ال ُيمنى ،ف�أدرك �أ ّنه من خري اخليل،
فظ ّل مي�سح على ر�أ�سه ،وكان اجلواد يت�شممه وك�أ ّنه يعرفه.
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قان ،ب�أذنيه وعرفه وذيله �سواد
على
عرث «خالد»
جواد �آخر لونه �أحمر ٍ
ا
ل
ك
ت
ب
ال�سوادنبا ُ
«�سيفاو» ف�أتاه فر�س
�شديد ،وباقي ج�سده اختلط فيه
حلمرة� .أ ّما ِ
ل
ل
ش
ر
يقرتب هو منه �أو
�أبي�ض ووقف �أمامه و�أخف�ض ر�أ�سه طواعية له ،دون �وأن
ا
ل
ت
و
ز
ي
حتّى ُيحاول البحث عنه ،فو�ضع يده على ر�أ�سه والتفت نحو رفيقيهعوقال
لهما:

هذا جوادي� ،أحببته!
قال «خالد»:
«�سيفاو».
�أبي�ض كقلبك يا ِ
�س�ألهما «طارق»:
األرثم :أبيض الشفة العليا.
التحجيل :بياض يف قوائم الفرس ،أو يف ثالث منها ،ال يجاوز الركبتني والعرقوبني.
طُلْق اليمني :بضم الطاء ،فمعناه ليس بقوامئها اليمنى تحجيل.
كُ َم ْيت :أي بأذنيه وعرفه سواد وباقي الجسم أحمر.
ِ
الشية :بكرس الشني معناها العالمة ،وهي يف األصل كل لون يخالف معظم لون الفرس.
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هل �س ُن�س ّميهم ب�أ�سماء ُم ّيزة؟
�أجابه «خالد»:
فلرنكبها �أ ّو ًل ونرى ما �سيحدث.
«�سيفاو»:
�س�ألهما ِ
وماذا لو �أ�سقطتنا؟
ال�صريحة والقاطعة:
�ضحك «طارق» و�أجابه م ّرة �أخرى بنف�س �إجاباته ّ
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دوما ُمبا�شرة ،لك ّنها احلقيقة،
�ضحك ِ
«�سيفاو» ،كانت �إجابات «طارق» ً
فال جمال للرتدد واخلوف هنا ،وهي ُماطرة ال ريب ،ويتط ّلب الأمر قلب
ُمارب ُ�شجاع ،ال يخ�شى املخاطر ،ويثق يف ر ّبه� .صمت هنيهة ُث ّم �س�أله:
وماذا لو..ف ّرقتنا وطار ك ّل منها يف جهة خمتلفة؟
«�سيفاو».
ال �أدري ،ال ُب ّد �أن ُن ّرب يا ِ

ع

قال «خالد»:
«بيادق ّ
الظالم» ي�ستطيعون ركوبها ،وتن�صاع لأمرهم ،وتنقلهم �إىل
� ّأي مكان ُيريدون ال ّذهاب �إليه ،و�سنقدر نحن � ً
أي�ضا.
«�سيفاو» ال ّرمح الق�صري ا ّلذي كان قد عرث عليه من خلف ظهره
�سحب ِ
وغرزه يف الأر�ض ،وب�سط يده وقال بنربة جا ّدة:
ح�س ًنا ،فلنتعاهد الآن ،لو ف ّرقتنا تلك اخليول �سنبحث عن بع�ضنا
البع�ض ،و�سنتعاون حتّى ُنحرر«امل�ستبعدين» ،ونطلق �سراحهم،
ليعودوا لأوطانهم ،ونق�ضي على ّ
الظلم املبني الواقع عليهم.
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�أ�ضاف «طارق» وهو ي�ضع قو�سه و�سهامه �أمامهما:
ل ُندافع عن ا ُ
حلر ّية ا ّلتي منحها اهلل لنا ،ولنكن ُ�شرفاء يف معاركنا.
ال�سيف ا ّلذي عرث عليه ليغرزه بجوار
�أ�ضاف «خالد» بعد �أن �أخرج ّ
ال ُّرمح والقو�س وقال:
فلنفعل هذا ،فحياتنا معارك ،و ُك ّلنا حماربون.
تالقت كفوفهم ،والت ّفت اخليول حولهم فج�أة وك�أ ّنها ت�ؤ ّدي الق�سم
معهم ،غابت ّ
ال�سماء ،وه ّبت رياح لطيفة
ال�شم�س خلف الغيماتُ ،ث ّم برقت ّ
حمملة برذاذ بارد خفيف ،رفعوا ر�ؤو�سهم فتبللت وجوههم باملاء البارد،
ال�سماء م ّرة �أخرى ،فم ّر ومي�ض
وقبل �أن يه ّموا بتناول �أ�سلحتهم برقت ّ
وال�سهام ف�أجفلوا منه ،وانتظروا حتّى اختفى،
وال�سيف ّ
ف�ضي يف ال ّرمح ّ
ٌّ
وم ّدوا �أيديهم ببطء وتناولوها ،ا�شتعلت ال ّنريان ال ّدافئة يف �أعينهم ،وركب
مهملجا قبل
ـ«�سيفاو»
ك ّل منهم جواده� ،صهل اجلواد الأبي�ض ،وبد�أ ي�سري ب ِ
ً
�أن ُي�سرع يف العدو ُم�ستعدً ا للتحليق.
انحنى على عنقه ف�سمع �صوت �ضبحه و�أنفا�سه املُتالحقة� ،شعر �أ ّنه
ات�صل به و�صارا ككيان واحد يرك�ض و ُي�سابق ال ّريح ،ار ّ
جت كتاب « ُك ِوي ُكول»
يف حقيبة «طارق» وهو يعدو ببطء خلفه ،ف�أوقف اجلواد و�أخرج الكتاب من
حقيبته ،وقر�أ اجلملة ا ّلتي ظهرت فيه للت ّوُ ،ث ّم �صاح مناد ًيا على «خالد»:
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«�سيفاو» ب�سرعة ،ال ب ّد �أن نذهب معه الآن �إىل قبيلة «كتامة».
 فلنتبع ِ
ـ«�سيفاو» يف الهواء ،اهت ّز كما لو �أنّ �صاعقة
قفز اجلواد الأبي�ض ب ِ
�أ�صابته ،برز اجلناحان من جذعه وب�سطهما يف الهواء ،و�أخذ يح ّلق به،
تبعه جواد «طارق» الأ�سود ،ا ّلذي �صاح �صيحة جملجلة يف نف�س توقيت
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بروز اجلناحني ،وكان «خالد» يتبعهما بعد �أن ب�سط جواده جناحيه وقد
بحمرة قامتة ،فكانا جناحني بديعني بحقّ ،
اختلط فيهما اللون الأ�سود ُ
بدت ا ُ
خليول وك�أ ّنها تعرف الطريق ،وتتبع بع�ضها يف نظام ،وحملت الثالثة
تهم بالهبوط ،وت�سللت دمعة من عينه.
�إىل ديار ِ
«�سيفاو» ،فخفق قلبه وهي ّ

r

ُد ّقت ّ
الطبول بق ّوة وتتابع ،كان هناك حالة من اال�ستنفار يف مدينة
« ُك ِوي ُكول» ،ا�ستيقظ اجلميع على �صيحات احل ّرا�س وهم ينهرونهم
ال�سجناء الثالثة،
و ُيفتّ�شون البيوت ،كانوا يقتحمون الأماكن باحثني عن ّ
فقد �ألهاهم ما حدث مع عائلة «�أبادول» عن تف ّقدهم كما اعتادوا ك ّل ليلة،
�أخرجوا �أهل املدينة من «املُ�ستبعدين» من ُبيوتهم ،و�أوقفوهم يف �صفوف،
كان احل ّرا�س يف غاية الق�سوة كما مل يحدث من قبل ،هربت «�سارة»
توجهت بها نحو احل ّمامات فغ�سلت
مع املر�أة ا ّلتي ُحررت من الأ�سرّ ،
ب�شال كباقي ن�ساء
وجهها وارتدت الثياب
اخلا�صة باملدينة ،ول ّفت ر�أ�سها ٍ
ّ
متاما ،واختفت بني ال ّن�ساء مع «�سارة» ،وكان
املدينة فاختلفت هيئتها ً
ّ
ال�شاب الآخر مع «قتادة» خلف خمازن احلبوب ،كان «قتادة» يحلق له
ي�ستدل عليه ا ُ
ّ
حلرا�س� ،أ ّما الأعمى فقد كان
�شعر ر�أ�سه باملو�سى ،حتّى ال
يتهادى بني اثنني من رفاق «قتادة» ،وعندما �أقبل احل ّرا�س وا�شت ّد الزّحام
تركاه ،فانزوى وجل�س قرب جدار �أقرب البيوت له ،و�سكن حتّى عرث عليه
ا ُ
حل ّرا�س ،و�أدخلوه يف زنزانة «كمال» وزوجته.
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توجه نحو بيت «�أبادول» ،قطع
كان قائد احلر�س غا�ض ًبا للغايةّ ،
«احلارث» الطريق عليه واعرت�ضه وهو ي�سري وقال له:
مل ُتخربوين عن الزنازين ا ّلتي حتت �أر�ض م�سرح الأُ�سود!
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وملاذا �س ُنخربك؟
لأنني وثقت بكم ،وان�ضممت �إليكم ب�إرادتي� ،أل�ستُ من ِفرقتكم؟
طاملا تثق بنا ،فال ت�س�أل!
تركه قائد احلر�س وابتعد عنه بخطوات م�سرعة فهرول «احلارث»
خلفه ي�س�أله:
كيف حتب�سون امر�أة حتت الأر�ض؟ كيف لكم �أن حتتجزوا ً
رجل
كفي ًفا ال حول له وال ق ّوة بتلك الطريقة؟ كيف حترمون �شا ًبا من
احلياة بني �أترابه؟
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�أم�سك قائد احلر�س بذراع «احلارث» ،و�سار به ُمبتعدً ا عن اجلمع
حول البيت وهم�س له:
يوما ،بل ُكنت ُتعالج
 ُكنت من املُتح ّم�سني لأفكارنا ،مل تعرت�ض ً
املر�ضى من «املُ�ستبعدين»� ،أنت تدري �أنّ مه ّمتنا حتتاج للت�ضحية
وال�س ّرية ،وال ّثقة بقائدنا ،و�أال ن�س�أله ع ّما يخفيه ع ّنا.
ِ
وفرمت احلياة الآمنة للجميعّ � ،إل ه�ؤالء ،ولقد راعني ما �سمعته،
يقولون �إ ّنهم كانوا يف غرفة تفوح منها رائحة القيح وال�صديد
والعفن! �أجننتم؟
ترك قائد احلر�س ذراع «احلارث» وهو غا�ضب منه ،وم�ضى وهو ي�سري
بخطوات ثابتة نحو بيت «�أبادول»ّ ،
تخطى احلر�س ،ووقف قبالة �أبناء
«�س ْر َمد» ،خلع �أ�سلحته وو�ضعها على الأر�ض �أمامهم ،ورفع يديه للأعلى،
َ
وطلب ال ّدخول ،ف�سمحوا له بعد �أن وافق «�أبادول» على دخوله للبيت.
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كان «�أبادول» يجل�س وبجواره حفيده «�أن�س» ،وكانت «فرح» تقف
مت� ّأهبة مبطرقتها ،مل تكن تلك نظرة ّ
الطفلة ا ّلتي كانت تبكي منذ ليلتني،
«�سليمان» �أكرث منها هدو ًءا وهو
بل �صارت نظرة ُماربة �صغرية ،وكان ُ
ُيق ّلب الكرات يف يده ،رغم غياب �أخته عنه ،فقد كان ثابتًا.
«ما�سيليا» تقف هناك ،وما زالت «مرام» تعاين من فرط القلق على
ولديها ،بينما «حمزة» يقف خلفها وهي ال ت�شعر به ،وي�سمع ك ّل �شيء.
حت ّدث قائد احلر�س ً
قائل:
�س ُنطلق �سراح ولدك وزوجته يا «�أبادول» ،واخرجوا من « ُك ِوي ُكول»
«�سرمد».
�أنتم و�أبناء َ

ع
ص
ري
ا
ل
غريب �أمرك؟
ك
ت
ب
ل
وما الغريب؟

ل
ن
ش
ر
والتوزي

ع

و�سقتمونا �إىل هنا عنوة والآن ُتطلقون
�ألقيتم القب�ض علينا ُ
�سراحنا! ما �سبب احتجازنا؟ بل ما �سبب احتجاز ك ّل ه�ؤالء؟ وما
املُقابل خلروجنا؟
ال�سجينان.
دعك من ال�سبب ،فلي�س هذا من ح ّقك� ،أ ّما املقابلّ ..
� ّأي �سجينني؟

اللذان كانا يف زنازين الوحو�ش القابعة حتت �أر�ض امل�سرح لقد
�أطلق رجالك �سراحهما مع �سجني ثالث قب�ضنا عليه للت ّو.
قال «�أبادول» م�ستنك ًرا:
لي�س يل رجال باخلارج!
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ال َ
«�سيفاو»
علي يا «�أبادول» ،ال ب ّد �أن حفيديك يعمالن مع ِ
تتذاك ّ
وهم ا ّلذين قاموا ب�إطالق �سراحهم ،وال ب ّد �أ ّنهم وراء هذا الأمر.
تبادل «�أبادول» ال ّنظرات مع «�أن�س» ،قال «�أن�س» وهو يتم ّعن يف عيني
قائد احلر�س:
ملاذا حتتجزون ه�ؤالء با ّلذات حتت الأر�ض ،وملاذا لي�سوا بيننا
كباقي «امل�ستبعدين»؟ فجميعنا يف زنزانة كبرية ت�س ّمى « ُك ِوي ُكول»!

ع
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ا
ل
ك
ت
بل

مل ُيجبه قائد احلر�س ،قالت «مرام» مع «حمزة» يف �آن واحد:
رهائن!

ل
ن
ش
ر
والتوز عي

مل ت�سمع «مرام» �صوت ابنها «حمزة» وهو يتح ّدث تزامنا معها ،لك ّنه
ارتاح ملج ّرد توارد نف�س اخلاطرة على ر�أ�سه ور�أ�س �أُ ّمه يف ذات اللحظة،
التفت قائد احلر�س نحوها وقال:
ال وجود ل ّأي رهائن هنا ..و�إن كنتم حري�صني على �سالمة
ال�سجينني لنا يف احلال.
«امل�ستبعدين» ٍ
بحق ف�سلموا ّ
ُث ّم ا�ستدار ُمغاد ًرا فرفع «�أبادول» �صوته ً
قائل:
هل يعرف ح ّرا�س املكتبة مبا يدور هنا؟
تو ّقف قائد احلر�س فج�أة ،والتفت نحوه بارتباك وقال:
وما �ش�أنك �أنت بهم وبنا؟
�أن�سيت �أنني ُمارب؟
لو ُكنت حمار ًبا لأخربنا «املُحققون» عنك.
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ا�ستدار م ّرة �أخرى ُمغاد ًرا البيت ،ما زال ال يثق بهم ،وال ُي�ص ّدق
�أ ّنهم من املُحاربني ،فاملحاربون ال ي�صلون �إىل �أر�ض «ال َك َن ْه َور» كما ُيردد
«املحققون» على م�سامعهم دائ ًما .تناول �أ�سلحته م ّرة �أخرى وكانت كما هي
على الأر�ض ،كان ال ب ّد من انتظار و�صول «بيادق ّ
الظالم» لينقلوا اخلرب
«ح ْي َد َرة» ،فلن يتم ّكن �أحد من عبور حاجز «ال َك َن ْه َور» للو�صول �إىل
�إىل َ
«املحققني» ليبلغوه .قرر قائد احلر�س قلب املدينة ر� ًأ�سا على عقب حتّى
يعرث على ال�سجينني ،وكان يف حالة من التّخبط ،هل ُيخرب �أهل املدينة
فاخلطب جلل ،والأمر ج ّد خطري ،وال ب ّد من ُم�شاركة
بحقيقتهما� ،أم ال،
ُ
ال�س ّر مع �شخ�ص يثق به� ،أخذ يتل ّفت حوله ،مل يجد �سوى «احلارث» ،ذلك
ّ
الطبيب ا ّلذي ان�ضم �إىل جماعتهم طواعية عندما عر�ض «كبري املُحققني»
الأمر عليه ،وجده ال يزال يقف خارج بيت «�أبادول» ،فوقف �أمامه وغرز
عينيه يف عينيه ً
قائل:
اتبعني �أرجوك ،فهناك �س ٌر خطري �أو ُّد �أن �أُخربك به.
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ري
ا
ل
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ت
بل
r
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ل
ن
ش
ر
والتوزي

ع

12
قرية «شيليا»
ال�سهول
خففت اخليول من ُ�سرعتها تدريج ًيا ،هبطت بهم على ّ
«�سيفاو» دائ ًما على ال ّركو�ض فيها بجواده ك ّل يوم
اخل�ضراء ا ّلتي اعتاد ِ
قبل اختطافه ،قب�ضت «بنات ال ّريح» �أجنحتها ،و�ض ّمتها جلذعها ،واختفت
«�سيفاو» عن جواده الأبي�ض
ترجل ِ
الأجنحة وك�أ ّنها مل تكن موجودة للت ّو! ّ
حما�س �شديد ،وقلبه يتدحرج وي�سبقه على الطريق ،تبعه
ورك�ض يف
ٍ
«طارق» ،وكان يف غاية القلق عليه ،وك�أ ّنه قد قر�أ �شي ًئا يف كتابه للت ّو!

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل

ل
ن
ش
ر
و
ا
ل
يح»ي �ساكنة
ور
وكان يحمل له رحمهّ ،
«بناتتال ّ
ز
ويتعجل «خالد» ،وبقيت ع

تنتظر عودتهم .عرفه رجال قبيلة «كتامة» فور �أن �أقبل بوجهه عليهم،
تعالت �صيحاتهم ،و�أخذوا ينادون بع�ضهم البع�ض ،مل يتل ّقوه بالرتحاب،
تعجب ب�ش ّدة! بدت الأجواء قامتة
بل بال�صياح على بع�ضهم البع�ض! ّ
ومنذرة باخلطر.
هرول نحو بيته ووقف يطرق الباب مناد ًيا على �أُ ّمه ،مل ُتبه ،ومل
ُيجبه �أحد ممن �س�ألهم عنها ،كانوا يطالعونه بنظرات مت�شككة ميل�ؤها
رما ما� ،أقبل رجل �ضخم ا ُ
جل ّثة وقام
اللوم والعتاب ،وك�أ ّنه ارتكب ُج ً
بتوجيه لكمة قو ّية لوجهه ف�أ�سقطه � ً
أر�ضا ،وجثم فوق �صدره ،وكان من
�أقرب �أ�صدقائه ،ظ ّل ي�سدد �إىل وجهه اللكمات وهو يقول:
الآن ُعدت �أ ّيها الل�ص؟
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«�سيفاو» ً
قائل:
�صاح ِ
ما بك يا «�أ ْد َرار»(((؟ ومل ت�ضربني؟
لأ ّنك خائن ،تركت «�أرينا�س» ليلة زفافكما وهربت مع «ما�سيليا»،
و�سرقت مال ابن ع ّمك «�أك�سل» �أ ّيها الغبي.
مل �أفعل! ومل �أ�سرق! كان مايل ومال �أبي ،وهو من كان يعمل معي يف
جتارتي و�أنت تعلم هذا ،وما زلت على ح ّبي لـ«�أرينا�س»!

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل

ّ
انق�ض «خالد» على «�أ ْد َرار» وجذبه من ذراعيه ودفعه بعيدً ا عن
«�سيفاو» وقال غا�ض ًبا:
ِ
ا�سمع منه �أ ّو ًل ،فقد قام «بيادق ّ
الظالم» باختطافه.
«بيادق ّ
الظالم»!

ل
ن
ش
ر
َ َوالتوزي

ع

نعم ،هذا ما حدث بالفعل ،ونقلوه �إىل �أر�ض «الكن ْه َور».
ردد احل�شد كلمة «ال َك َن ْه َور» ،وتعالت همهماتهم ،وكان لال�سم وقع
مهيب على �أ�سماعهم� ،صاح �أحدهم:
و�أين «ما�سيليا»؟
«�سيفاو» وهو ينقل عينيه بني وجوههم:
قال ِ

يحتجزونها هُ ناك ،وجئت �أطلب العون منكم ،ولكن� ..أين �أُ ّمي؟

«�سيفاو»� ،أ�سرع يطرق الباب
ران عليهم �صمت مطبق ،انقب�ض �صدر ِ
م ّرة �أُخرى ،مل ُتبه �أُ ّمه ،دفع الباب بكتفه ليفتحه� ،أ�سرع «طارق» ُيعاونه،
(((أ ْد َرار اسم أمازيغي مبعنى الجبل.
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ُفتح الباب ودلف كاملجنون ُيفتّ�ش يف غرفات البيت ،ال وجود لأ ّمه احلنون،
خرج وج�سده ير ّ
جت خو ًفا وغ�ض ًبا وقه ًرا ،وعاد ليقف �أمام «�أ ْد َرار» و�س�أله:
�أين �أُ ّمي؟
�أخربنا ابن ع ّمك �أ ّنها خرجت من القرية للبحث عنك.
�أ�سرع نحو بيت ابن ع ّمه «�أك�سل» وكان على مقربة من بيته ،م ّر بداره
اجلديدة ا ّلتي كان قد �ش ّيدها ليتزوج فيها فوجدها مهدومة! هرول نحو
بيت ابن ع ّمه واحلرية تنه�ش عقله ،تبعه احل�شد حتّى و�صل �إىل هناك،
وقف �أمام الباب وطرقه بقب�ضته القو ّية وهو يناديه ،خرج «�أك�سل» ف�أجفل
عندما ر�آه �أمامه ،قال وهو يت�ص ّنع الغ�ضب ل ُيخفي ارتباكه:

ع
ص
ري
ا
ك
نتت�أ ّيها الأحمق؟
أينل ُك
«�سيفاو»! �
 ِ
ب
ل
ل
نشر
ُ
�أين ا ّمي يا «�أك�سل»؟

�أجاب �س�ؤاله ب�س�ؤال �آخر ً
قائل:
ملاذا هربت مع «ما�سيليا»؟

والتوز عي

مل �أهرب معها ،خطفنا «بيادق ّ
الظالم»؟
ُث ّم ك ّز على �أ�سنانه و�أغم�ض عينيه و�أعاد �س�ؤاله وهو يحاول كبح غ�ضبه:
�أين �أُ ّمي؟
�أجابه ابن ع ّمه بتلعثم ً
قائل:
خرجت للبحث عنك.
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كيف هذا وهي عجوز ال حول لها وال ق ّوة ،وكيف تركتها تخرج يابن
العم؟
ّ
قال «�أك�سل» وهو يرفع �صوته:
�سرقت مايل
نعم خرجت وحدها بعد ف�ضيحتك مع «ما�سيليا»،َ
وهربت معها وخنت «�أرينا�س» ،ال ب ّد �أنّ بينكما خطيئة.
�صاح �أحدهم:
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تركت ال�شريفة بنت الكرام ليلة زفافكما من �أجل تلك اللعوب
غبي.
احلمقاء ،يا لك من ّ
«�سيفاو» ي�صرخ غا�ض ًبا عليهم وهو ينفي ما يتّهمونه به ،جت ّمع
�أخذ ِ
�أهل القبيلة حوله ،و�أقبل ال�س ّيد َ«ما�سني» يف كوكب ٍة من جنوده ،وعندما
«�سيفاو» وهو ي�صيح على ابن ع ّمه� ،أم�سك بتالبيبه وج ّره نحوه وهو
ر�أى ِ
يتهدده ً
قائل:

ل
ن
ش
ر
والتوزي

الآن ُعدت �أ ّيها الزنديق الكاذب.

ع

�س ّيد َ«ما�سني»�..أنا مل �أهرب� ،أنا...
�ضربه على ر�أ�سه بقب�ضته �ضربة قو ّية كادت ُتفقده وعيه ،لوال ق ّوة
«�سيفاو» ال ُي�ص ّدق �أنّ �أهله وع�شريته
ج�سده وجمجمته ما حت ّملها! وكان ِ
يفعلون به هذا� ،صاح «خالد» ً
قائل:
مل يهرب مع «ما�سيليا» ،اختطفهما «بيادق ّ
الظالم» و ُكنا ُمتجزين
معهما يف مدينة « ُك ِوي ُكول» ب�أر�ض «ال َك َن ْه َور».
تعجب َ«ما�سني» وقال وهو يتم ّعن يف وجه «خالد»:
ّ
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�أر�ض «ال َك َن ْه َور»!
«�سيفاو» من قب�ضة يده ،ووقف واج ًما
ُذهل ال�س ّيد «ما�سني» وحرر ِ
«�سيفاو» يدافع عن نف�سه ،و«�أك�سل» يكيل �إليه
ال�صياح وكان ِ
بينهم ،تعاىل ّ
االتهامات بربود �شديد رغم ما ي�سمعه منه ،بينما لزم ال�س ّيد َ«ما�سني»
ال�صمت ،وانق�سم �أهل القبيلة ،كان هناك رجالن قد �شهدا بر�ؤية «بيادق
ّ
ّ
«�سيفاو» ،لكنّ «�أك�سل» ظ ّل ُيكذبهما ،وفج�أةُ ..فتح
الظالم» ليلة اختفاء ِ
باب بيت «�أك�سل» ،و�أ�صدر �أزي ًزا لفت الأنظار جتاهه ،وخرجت «�أرينا�س»
«�سيفاو» ،التفتت الأعني جتاهها ،قال
بكامل زينتها من البيت ،فلمحها ِ
«�سيفاو» با�ضطراب وهو يراها تخرج من بيت ابن ع ّمه:
ِ
«�أرينا�س»!

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
ب
امل�شاعرنالباردة يف نظراتها له كبري حتّى
كم
ل
تالقت نظراتهما ،كان ّ
ل
ش
ر
�أنّ �صقيعها كاد ُيزّق مقلتيها ،كيف
غا�ض ًبا:هذا! والتوز عي
التفت «�أك�سل» نحوها وقال
َ
أفهمت؟
ادخلي و�أغلقي الباب وال تظهري طرف ثوبكِ � ..

رمته «�أرينا�س» بنظرة ت�شي بالكثري ،ودلفت �إىل البيت طائعة له بعد
«�سيفاو» �أ ّنها
�أن �أوم�أ �إليها �أبوها بر�أ�سه مواف ًقا على كالمه ،فوقع يف نف�س ِ
ال�س�ؤال عليه ،لكنّ «�أك�سل» قالها
�صارت زوجة «�أك�سل» ،مل يجر�ؤ على طرح ّ
له �صراحة:
�صارت زوجتي!
كان رجال القبيلة يقفون وك�أنّ على ر�ؤو�سهم ّ
الطري ،بينما كان «خالد»
و«طارق» يتبادالن ال ّنظرات ،وك�أنّ بينهما حوار �صامت ،هُ ناك �شيء ُمريب
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«�سيفاو» و�سرق حبيبته ،وماله،
يحدث هنا ،يبدو �أنّ �أحدهم ا�ستغل غياب ِ
«�سيفاو» وجذباه عائدين به للخلف،
وطرد �أُ ّمه من القرية ،اقرتبا من ِ
وكان ير ّ
جت من فرط الت�أ ّثر ،قال ب�صوت منك�سر:
�أين �أُ ّمي؟
كرر «�أك�سل» �إجابته:
«�سيفاو» ،و�أنت �ستخرج من
خرجت منذ ليلتني للبحث عنك يا ِ
قريتنا الآن� ..أنت ال ت�ستحقّ البقاء هنا.

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
ب
مايل،لو�نأ�س�أت �إىل زعيمنا.
ال مكان لك بيننا� ،سرقت
ل
ش
ر
و
ا
ل
كيف �س�أ�سرق مايل! هذه جتارة �أبي!
ت
و
ز
ي
ع
� ّأي مال تتح ّدث عنه؟ ال مال لك عندي ،هذه جتارتي و ُكنت �أعتني
«�سيفاو» غا�ض ًبا:
هدر ِ

ملاذا تفعلون هذا بي؟

«�سيفاو».
بك لأ ّنك يتيم ،اخرج من قريتنا يا ِ

«�سيفاو» ال ّرمح من يد «طارق» ووقف مت� ّأه ًبا به �أمام «�أك�سل»
�سحب ِ
وقال بتن ّمر:
�أ ّيها اخلبيث املاكر ،تعلم �أنني مل �أهرب مع «ما�سيليا» ،و�أنني
ُكنت �أع�شق «�أرينا�س» ،و�أنّ املال لأبي� ،أنت �سرقت مايل ،و�سرقت
«�أرينا�س» ،والآن تطردين من دياري!
ـ«�سيفاو» ،كاد �أحدهم �أن
�أ�شهر جنود َ«ما�سني» ُ�سيوفهم ،و�أحاطوا ب ِ
يقطع ذراعه ب�سيفه ،لوال «خالد» ا ّلذي ا�ست ّل �سيفه الغريب و�أطاح ب�سيف
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هذا ا ُ
ندي �آخر على «خالد» ليقتله ،ف�سحب
ندي ،فرتاجع و�أقبل ُج ّ
جل ّ
ال�سهام ورماه بقو�سه فر�شق يف كتفه� ،صاح
«طارق» �سه ًما من جعبة ّ
َ«ما�سني» ً
قائل:
توقفوا.
تو ّقف اجلميع عن القتال ،وعيونهم مع ّلقة بوجه زعيمهم ،ا ّلذي قال
ب�صوت جهوري:
ٍ
«�سيفاو» ،فقد �أخربنا جاراه �أ ّنهما ر�أيا «بيادق ّ
الظالم»
�صدق ِ
الق�صة
يقومون باختطافه ،لكننا مل ُن�ص ّدقهما ،و�ص ّدقنا تلك ّ
امللفقة عن فراره مع «ما�سيليا»..
قاطعه «�أك�سل» ً
قائل:
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�أ�شار �إليه َ«ما�سني» �إ�شارة �أ�سكتته ،ورماه بنظرة قامتةتو
انخلعزيلهاعقلبه،

و�أكمل ً
قائل:

«�سيفاو»� ،أُريد �أن �أحت ّدث �إليك.
تعال يا ِ
كان َ«ما�سني» يفهم الأفكار ا ّلتي تتم ّلك «�أك�سل» الآن ،فعندما يرغب
�شخ�ص بك ّل ما �أوتي من ق ّوة �أن ُي�ش ّوه ُ�سمعة �آخر ف�إنّ جميع ّ
الطرق تكون
�سهلة وح�سنة و ُمباحة.
«�سيفاو» بجوار زعيم القبيلة نحو بيته ،وكان «�أك�سل» يتم ّيز من
�سار ِ
«�سيفاو» و�أمر جنوده باخلروج ،وطلب «خالد»
الغيظ ،جل�س َ«ما�سني» �أمام ِ
و«طارق» ال ّدخول ف�أذن لهما ،وجل�سا ُين�صتان حلوار زعيم القبيلة مع
متفح�صة ُث ّم قال بهدوء:
�صديقهما ،ا ّلذي نظر �إىل ِ
«�سيفاو» نظرة ّ
263

�صارت ابنتي زوجة لـ«�أك�سل».
ولكن يا �س ّيدي..
قاطعه ونظر �إليه بحزم ً
قائل:
�صارت يف ع�صمته ،فال تزد.
«�سيفاو» عن
كانت �إ�شارة يده مع نربة �صوته ونظرته كافية لكي يتو ّقف ِ
ترديد ا�سمها ،فهم ال ّر�سالة يف احلال ،.فهو ُيج ّله ويحرتمه ويع ّده �أ ًبا له.
كان «ما�سني» زعي ًما قو ًيا وله هيبة ،ففي �شبابه كان ُي�شبه الفي�ضان ،ال
ُيعرف له �شاطئ ،ينزع ر�ؤو�س �أعدائه با�ستمرار ،و ُير�سل اخلائنني �إىل املوت
«�سيفاو».
بحركة واحدة من حاجبيه ،وجنوده يطيعونه لثقتهم به ،و�أ ّولهم ِ
«�سيفاو» وانتهى الكالم عنها،
م ّرت حلظة �صمت طوت �صفحة من حياة ِ
وعاد ي�س�أله يف حرية:
و�أُ ّمي؟
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ـ«�سيفاو» ،وقال
تغيت نربة �صوت َ«ما�سني» لأ ّول م ّرة منذ �أن التقى ب ِ
ّ
له بت�أ ّثر �شديد:
«�سيفاو».
ماتت �أُ ّمك يا ِ
«�سيفاو» بالبكاء ،و�أم�سك بر�أ�سه بني ك ّفيه ،و�صرخ ب�صوت
�أجه�ش ِ
تخنقه العربات:
�أُ ّمي�..أُ ّمي.
ُث ّم رفع ر�أ�سه و�س�أله:
كيف؟
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عرث جنودي بالأم�س على ج ّثة امر�أة خارج حدود قريتنا ،ومت دفنها
بطريقة الئقة بعد �أن تع ّرفت ال ّن�ساء عليها ،مل �أُخرب �أهل القرية
بعد.
ُث ّم �أ�ضاف:
مل �أعلم �أ ّنها خرجت وحدها � ّإل الآن عندما �أخربك «�أك�سل» ،ولو
علمت ما تركتها تخرج �أبدً ا من قريتنا.
ُث ّم �سكت َ«ما�سني» وعيناه جتو�سان يف قلق ،كان ي�شعر �أنّ «�أك�سل» هو من
طردها و�أخرجها ،بد�أت بع�ض الأمور ّ
«�سيفاو»،
تت�ضح له الآن .ظ ّل ُيح ّدث ِ
ي�صبه ،ويه ّون عليه� ،أثنى على خلقه ،وكيف كان دائ ًما معج ًبا ب�شهامته،
ّ
و�أخالقه ،وهو الفار�س احل ّر ال ّنبيل ،كما �أثنى على والده ،وو�صف له كيف
«�سيفاو» يف عزلة عنه،
كان يقاتل ويدافع عن قبيلته ،وي�ص ّد الغزاة ،وكان ِ
ي�سمع لك ّنه ال ُين�صت ،وكان يبكي بحرقة.
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�أ ّما «طارق» و«خالد» فقد جل�سا بجوار �صديقهما يف �صمت ،الآن
«�سيفاو» بفطنته �أنّ
يعرفان �أ ّنه �إن�سان رائع ب�شهادة زعيم قبيلته� ،أدرك ِ
قوي ّ
ال�شكيمة ،كما
زعيم قبيلته يف موقف �صعب ،فتلك ابنته ،وزوجها ّ
ال�سهولة ،فالوعود ا ّلتي بد�أ ال�س ّيد
فهم من كالمه �أنّ املال لن ُي�سرتد بتلك ّ
َ«ما�سني» يعده بها ت�شي بذلك ،فقد وعده �أن يز ّوجه �أجمل بنات القبيلة،
ووعده بدعمه �إن بقي بينهم ليقيم جتارته من جديد ،وهذا يعني �أنّ الأمر
قد انتهى� ،ضاعت احلقوق ،لك ّنه مل ي�أبه � ّإل لفراق �أُ ّمه ،حتّى �أ ّنه كره ا�سم
«�أرينا�س» ،وكره �أن ُيكرره َ«ما�سني» �أمامه.
م ّرت حلظات ثقيلة ،وحت ّدث «طارق» مع ال�س ّيد َ«ما�سني» عن مدينة
« ُك ِوي ُكول» و«امل�ستبعدين» هناك ،وعده �أن يتح ّدث �إىل زعماء قبائل
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جي�شا ويزحفون نحو جبال ا ُ
الأمازيغ الأخرى ،ليجمعوا ً
خلرافة ،لك ّنه
طلب منه وقتًا كاف ًيا ليفعل هذا .تبادل «خالد» و«طارق» ال ّنظرات ،فقد
«�سيفاو» و�أ�سنداه و�سارا به نحو بيته،
انتهى احلديث� ،أم�سكا بذراعي ِ
وجل�سا جواره حتّى يفرغ معني عينيه من البكاء.

r

�ضرب الطبيب بقب�ضته على ّ
الطاولة ،و�صاح غا�ض ًبا:
كيف مل ُتخربوين؟
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قال قائد احلر�س يف ا�ضطراب �شديد:
كانت الأُمور تتم ب�سر ّية �شديدة ،وكان بقا�ؤهم هنا لن يتع ّدى
يومني ،وقد �شدد كبري املحققني على �سر ّية الأمر.
�صاح ّ
الطبيب يف وجهه:
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ال�ساعات
وكيف تركتم تلك الزنازين بدون حرا�سة خالل تلك ّ
القليلة املا�ضية؟
مل ين�صرف ا ُ
حل ّرا�س � ّإل عندما ا�شتعلت حلقة ال ّنار حول عائلة
«�أبادول» ،حينها ُد ّقت ّ
الطبول ،ف�أ�سرعوا �إىل هناك تاركني امل�سرح
«�سرمد» ا ّلذين ظهروا فج�أة!
و�أحاطوا مع البقية ب�أبناء َ
ال ب ّد �أن ُنح ّذر �أهل املدينة.
�ست�شيع الفو�ضى ،و�سينت�شر ال ّرعب بينهم.
قال الطبيب بانفعال �شديد:
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وقد ُي�صاب بع�ضهم بالأذى ويفقد حياته ،ال ب ّد �أن نخربهم ً
حال.
فجندي ،و�أرى � ّأل ُنخربهم� ،أحببت فقط �أن
�أنت طبيب� ،أ ّما �أنا
ّ
�أ�شاركك ال�س ّر ،لأنني ...بد�أت �أفقد �صوابي.
�ش ّبك الطبيب يديه خلف ظهره وقال:
علي �أن �أحرتم
ل�ستُ ُجند ًيا مثلك ،لكنني �إن�سان ،ومهنتي تفر�ض ّ
حقّ ك ّل نف�س ت�سكن تلك املدينة ،والأمر يف غاية اخلطورة� ،أخربهم
بطريقتك و� ّإل �س�أُخربهم بنف�سي وليكن ما يكون.
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تركهم عر�ضة للخطر وللموت؟
�ألي�س هذا �أف�ضل من
ل
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�صمت قائد احلر�س هنيهة وقال :والتوز عي
�سيحتّم علينا البوح بها كاملة ،و�سي�س�ألوننا
بوحنا ببع�ض احلقيقة ُ
الكثري من الأ�سئلة.

الوقت �ض ّيق ،وكبري املحققني لن ي�أتي � ّإل غدً ا مع «بيادق ّ
الظالم»
لتنفيذ مه ّمتهم.
اخرج لل ّنا�س ،و�أ ّد الأمانة ،ف�أنت م�سئول �أمام اهلل.

تردد قائد احلر�س للحظات ،لك ّنه اقتنع يف ال ّنهاية بكالم ّ
الطبيب
«احلارث» ،خرج لل ّنا�س وتبعه الطبيب ،ووقفا يف ميدان من ميادين مدينة
« ُك ِوي ُكول» ،وبد�أ قرع ّ
الطبول لينتبه �أهل املدينة ،ولي�ستمعوا لكلمته ،وعندما
ّ
التف احل ّرا�س حوله حلمايته ،بد�أ يتح ّدث �إىل «امل�ستبعدين» ،وكان الليل
قد �أرخى �سدوله على املدينة ،و�أُ�ضيئت ّ
ال�شعل ،فانعك�س لهيبها على وجوه
ال ّناظرين �إليه ،رفع قائد احلر�س �صوته ً
قائل:
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ال�سجناء الثالثة ا ّلذين مت تهريبهم من الزنازين القابعة حتت
 ُّ
�أر�ض م�سرح الأ�سود يف غاية اخلطورة ،ووجودهم بينكم يجعلكم
عر�ضة للقتل.
علت الأ�صوات ،و�شاعت الفو�ضى� ،صاح «قتادة»:
وما اخلطورة من رجل �أعمى! وامر�أة م�سكينة؟ و�شاب ال يختلف
ع ّنا؟
 ّ
ال�شاب �س ّفاح وقاتل م�أجور ،مت �إلقاء القب�ض عليه بعد ذبحه ثالثني
�ضح ّية ،منهم ت�سعة �أطفال من قرية من قرى مملكة ّ
ال�شمال.
امتقع وجه «قتادة» و�سقط قلبه بني �أ�ضالعه ،تل ّفت حوله فلم يجد
ّ
ال�شاب ا ّلذي حلق له �شعر ر�أ�سه للت ّو ،تبادل ال ّنظرات مع «متيم» ووقفا
ي�ستمعان لبق ّية كالم قائد احلرا�س ا ّلذي �أكمل و�سط �صياح العا ّمة ً
قائل:
واملر�أة �س ّفاحة �شر�سة ،ال تكتفي بقتل الفتيات وح�سب ،بل وتقوم
بنه�ش حلومهن ب�أ�سنانها ،فهي من �آكلة حلوم الب�شر.
فزعت ال ّن�ساء ،وتل ّفت «قتادة» باح ًثا عن «�سارة» ،فلم يجدها بني
اجلموع حوله ،كانا قد اتفقا على اللقاء قرب خمزن احلبوب ،لينتظرا
م ًعا «ما�سيليا» ا ّلتي من املفرت�ض �أن ت�أتيهم بخ ٍرب من «�أبادول» و«�أبناء
أي�ضا خالل معركتهم مع ا ُ
َ�سرمد» يطمئنهم ب�أ ّنهم �سيحمونهم � ً
حل ّرا�س.
�س�أل �أحدهم قائد احلر�س ً
قائل:
وال�سجني ال ّثالث؟
 ّ

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل

ل
ن
ش
ر
والتوزي

�ساح ٌر ال بد من قتله.
تعالت الأ�صوات:
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ع

كاذبون.
كيف هذا وهو �ضعيف هزيل �أعمى!
ر�أيناه اليوم ي�سري ويتن ّقل بيننا.
�صرخ قائد احلر�س يف وجوههم ً
قائل:
ذاك اجل�سد ال�ضئيل قادر على فعل ما ال يخطر بعقولكم� ،إ ّنه
خبيث و ُم�ض ّل ُ
ومادع.
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�شاعت الفو�ضى ،وكان �أهل املدينة ُيطالعون وجوه بع�ضهم البع�ض
يف حرية وارتياب ،ترك اجلنود ح�صار بيت «�أبادول» ب�أمر من قائدهم،
فهناك ما هو �أكرث خطورة الآن ،وبد�أوا يفتّ�شون املدينة ،و�صل اخلرب
لعائلة «�أبادول» ،فانقب�ض �صدر «�أن�س» ،كان قل ًقا للغاية ،فقرر اخلروج
للبحث عن ابنة �أخته ،تبعه «حمزة» و�سار خلفه بال حول له وال ق ّوة ،فهو
ال يزال خف ًّيا ،وال ميلك �أن يفعل �شي ًئا ل ُي�ساعده ،وبد�أت «�شفق» تبحث هي
الأخرى عنها.
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ال�سماء بالغيوم تنعي اليوم ال ّراحل ،و�أر�سلت مط ًرا هتو ًنا
ادله ّمت ّ
«�سيفاو».
كال ُبكاء تندب وفاة �أ ّم ِ
يبكي ال ّرجال قه ًرا عندما متوت �أُ ّمهاتهم ،مهما بلغت ق ّوتهم ،ومهما
علت مكانتهم ،وحتّى لو كانوا من املُحاربني ،ما �أ�ضعفنا ويا له�شا�شتنا
حني نقف يف هذه ال ّدنيا وحدنا بعد وفاة �أُ ّمهاتنا و�آبائنا ،بظهور مك�شوفة،
و�أعباء ُك ّنا ال ن�شعر بها يف وجودهم ،لك ّنها ثقلت على �أكتافنا عندما
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غابوا ع ّنا حتت ّ
«�سيفاو» فغاب معها الأمان ،واحل�صن،
التاب .غابت �أُ ّم ِ
وال�سند ،والقلب احلاين ا ّلذي كان ي�ستقبله بابت�سامة ،ويو ّدعه بال ّدعاء.
ّ
«�سيفاو» دموعه ،وخرج يبحث عن قرب ُا ّمه ،فد ّلوه على مكانه،
كفكف ِ
فجل�س ُيح ّدق فيه يف �صمت ،ما عاد لديه دموع ليذرفها ،كان ُي�شبه ً
متثال
من ّ
ال�شمع تع ّر�ض لوهج �شديد فج�أة فبد�أ ين�صهر ،ا�ستدار فج�أة و�سار
غا�ض ًبا نحو بيت «�أك�سل» ،كان ّ
يدق الأر�ض بقدميه ،وك�أ ّنه على و�شك
خو�ض معركة ،هرول «طارق» خلفه ووقف قبالته يعرت�ض طريقه وقال:
«�سيفاو» ،ال تكن �أحمقَ .
ال تفعلها يا ِ
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كلتأخرى ووقف قبالته وقال:
اجلهة ا
دار «خالد» من
ب
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دارك.
دعنا نتحدث � ًأول ،ولنعد �إىل
ر
وال وت
ابتعد عن طريقي.

زيع

«�سيفاو» ،كان ي�شعر باخلجل
ظهر «�أ ْد َرار» فج�أة ،وكان من �أع ّز �أ�صدقاء ِ
من نف�سه ومما فعله ب�صديقه ،قال وهو يقرتب منه على ا�ستحياء:
«�سيفاو» ،فلنعد لدارك ،ولنتح ّدث م ًعا.
ال تفعلها يا ِ«�سيفاو» بعينني انزوى فيهما حزن �شديد ،وقد انعقد بني
طالعه ِ
حاجبيه غ�ضب جارف ،ورغبة حارقة يف االنتقام ،وقال وهو يزجره:
اغرب عن وجهي الآن.«�سيفاو» يدفعه يف �صدره ،فعانقه «�أ ْد َرار» ،و�أخذ يتح ّمل �ضرباته
�أخذ ِ
حتّى هد�أ بني ذراعيه ،و�سار معه �إىل بيته ،وخلفهما «طارق» وهو يتل ّفت
كال�صقر يراقب �أفراد القبيلة مينة وي�سرة ،مما لفت نظر «خالد» فهم�س
له:
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ملاذا �أنت قلق هكذا؟
الكتاب يا «خالد» ،كتاب « ُك ِوي ُكول».
ما به؟
«�سيفاو».
خطر يتهدد ِ
يظ ّل يح ّذرين من ٍ
�أمل ُتخربين �أنّ الكتاب �أظهر ما يدعونا للإ�سراع �إىل قبيلة «كتامة»؟
نعم ،وهذا ما قر�أته بالفعل ،ال ب ّد �أنّ لوجودنا هنا �سب ًبا ما!
�أخربين عن اجلمل ا ّلتي تظهر به.
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ك ّلها �ألغاز ،وجمل لي�ست �صريحة لك ّنها تخبئ �ألف معنى عن
اخليانة.
فلننتبه � ًإذن.
«�سيفاو» و«�أدرار» و�أكمال حوارهما ،قال «طارق» ً
�سائل
�سارا خلف ِ
«خالد»:
كيف �سنقنع َ«ما�سني» بال ّذهاب معنا لإنقاذ «امل�ستبعدين»؟
ال �أدري يا «طارق»� ،أُف ّكر بال ّذهاب �إىل املكتبة العظمى الآن،
فعلمهم بالأمر �أكرث �أهمية من جي�ش َ«ما�سني» ،فهم ي�ستطيعون
�إمدادنا بجي�ش �أكرب منه.
انتظر ً
«�سيفاو» ،ولع ّلنا نذهب م ًعا.
قليل حتّى نرى ما �سيفعله ِ
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«�سيفاو» ُمتع ًبا ،تو ّرم ن�صف وجهه وازر ّقت
عادوا �إىل البيت ،كان ِ
عينه اليمنى من اللكمات ا ّلتي وجهها �إليه «�أ ْد َرار» بعد دخوله القرية،
وكان ر�أ�سه ي�ؤمله من �ضربة َ«ما�سني» ال�شديدة عليها ،و�أ�ش ّد الأمل كان
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بقلبه ا ّلذي كان يوجعه لفراق �أ ّمه .جل�س «�أ ْد َرار» يروي له ما حدث منذ
اختفائه ،وكان ُين�صت �إليه وهو ُيح ّدق يف اجلدار وك�أ ّنه من ّوم� .أعدت
«�سيفاو» ،جل�ست تطعمه بيد
طعاما وجاءت توا�سي ِ
لهم اجلارة العجوز ً
ترتع�ش ،وعينني حمتقنتني من كرثة البكاء على �أُ ّمه� ،أخذ ي�س�ألها عنها،
و�آن�سته بكلماتها احلانية.
كان ر�أ�سه ي�سقط من �ش ّدة التعب فقد �أرهقه البكاء ،وال�ضرب،
ال�صدمات املتتابعة .قرر «طارق» و«خالد» املبيت معه تلك الليلة،
و�أرهقته ّ
�صباحا من القرية �إىل املكتبة العظمى ،وكذلك قرر «�أ ْد َرار»
وليخرجوا
ً
املبيت معهم ،وخلدوا جمي ًعا للنوم بعد هذا اليوم ع�صيب.
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غ�ضب «قتادة» غ�ض ًبا �شديدً ا للفو�ضى ا ّلتي حدثت ب�سبب ان�صياعه
وتوجه نحو قائد احلر�س ،واعرتف له مبا حدث ،فثار عليه
لر�أي «�سارة»ّ ،
قائد احلر�س ،ف�أخربه «قتادة» �أنّ «�سارة» ا�ستغاثت به هي و«ما�سيليا» عند
�سماعهما لأ�صوات ت�صدر من زنزانة حتت الأر�ض ،و�أ ّنه ظنّ �أ ّنه ُينقذ
ت�سب عائلة «�أبادول» ،فهم ال�سبب
أنف�سا بريئة من الأ�سر .تعالت الأ�صوات ّ
� ً
فيما يحدث ،وتعالت �أ�صوات تدافع عنهم لك ّنها كانت �أقل عددًا .ما زال
«�سرمد» ي�ضفون ج ًوا مهي ًبا جعل �أهل املدينة ينفرون من عائلة
�أبناء َ
«�أبادول».
ال�سفاح قد �سمع ما �ص ّرح به قائد احلر�س ،ور�أى «قتادة» وهو
كان ّ
يقبل عليه ،فقرر حماية نف�سه ،و�أخذ �أ ّول رهينة ا�ستطاع �أن ي�صل �إليها..
«�أمنوكال».
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ال�صغري خائ ًفا مما �سمعه ،ف�أخذ ُيطمئنه ،و�أم�سك بيده و�سار
كان ّ
به نحو خمازن الغالل ،وكان «�أمنوكال» قد ر�آه ي�سري مع «قتادة» بعد
حالقة �شعر ر�أ�سه مبا�شرة وهما يتن ّقالن يف طرقات املدينة فاطم�أنّ
له ،فهو يعرف «قتادة» ،عندما بد�أ يبتعد به �شعر «�أمنوكال» باخلطر،
فحاول الهروب ،لك ّنه �ضغط على عنقه ُث ّم �ضربه بطريقة �أفقدته وعيه
دوما نقطة �ضعف
يف احلال ،فحمله ورك�ض به خلف املخازن ا ّلتي كانت ً
مدينة « ُك ِوي ُكول».
اختب�أ و�أخذ ُيراقب ما يحدث من بعيد ،وكان قد احتفظ باملو�سى
احلا ّد ا ّلذي كان «قتادة» يحلق له به �شعر ر�أ�سه منذ �ساعات قليلة.
ر�أى ا ُ
حل ّرا�س يقرتبون ،ف�أم�سك ب�شعلة و�ألقاها على �أ�شولة احلبوب
املُتك ّد�سة و�أ�شعل ال ّنار فيها ل ُي�ضللهم ،فانت�شرت ب�سرعة �شديدة وملأ
ّ
دخانها الأ�سود املكان ،وهرب �إىل �ساحة �أخرى من �ساحات « ُك ِوي ُكول».
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كانت «�سارة» ترك�ض مع تلك املر�أة ،وكان ال ب ّد من االختباء،ع
فلج�أتا

بال�سوق ،وجل�ست بجوارها ،وكانت قد ُجرحت يف �ساقها
�إىل حانوت ّ
ف�أثارت ال ّدماء �شه ّية املر�أة وبد�أت تزوم ،فقد كانت حتت �ضغط �شديد،
ال�ساعات القليلة املا�ضية يثري
وكان الهروب امل�ستمر وال ّرك�ض خالل ّ
�أع�صابها ،فالحظت «�سارة» تغري �سلوكها ،وحاولت االبتعاد عنها ،لكنّ
ّ
باالنق�ضا�ض عليها ،اقرتبت ب�أ�سنانها
املر�أة كانت قو ّية البنية ،فاج�أتها
من عنقها ،وكادت تطبق على �أوردتها ،لكنّ «�سارة» غرزت �أ�صابعها يف
عينيها اجلاحظتني وهرولت خارجة من احلانوت ا ّلذي كانا يختبئان به،
وظ ّلت املر�أة ُتالحقها وهي يف حالة اهتياج �شديدة ،تو ّد �أن تنه�ش حلمها
تعم املدينة.
ب�أ�سنانها القذرة .كانت الفو�ضى ّ
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اجلميع خائفون ،وا ُ
حل ّرا�س ُمتعبون ،واحلرائق تزداد ،تلك الليلة لن
ينام �أحد من �سكان « ُك ِوي ُكول» ،وكانت �أ�سو�أ ليلة م ّرت على «امل�ستبعدين»
منذ و�صولهم.

r

«�سيفاو» عينيه وقد انتبه عندما �شعر بيدين قويتني تخنقانه
فتح ِ
وت�ضغطان على حنجرته ،حملق يف ّ
الظالم وهو ال ُي�ص ّدق� ،إ ّنه «�أ ْد َرار»
يحاول قتله ،حاول �أن يدفعه ليتخ ّل�ص من قب�ضته ،كان قد بد�أ يرى ما
حوله ب�شكل باهت ،ظلمة �سوداء بد�أت تطغى على ن�صف ر�ؤيته ،وهنت
�أطرافه ،و�شعر �أ ّنه....
�ضرب «طارق» «�أ ْد َرار» على ر�أ�سه بج ّرة خزفية كانت بالغرفةُ ،ث ّم
ً
حماول ا�سرتداد
«�سيفاو» ي�شهق
هوى «خالد» على ظهره بقب�ضة يده ،كان ِ
�أنفا�سه وهو يتابعهما وهما يت�شاجران مع «�أ ْد َرار» ،ق ّيداه وجل�س «خالد»
قبالته وبد�أ ي�ستجوبه:
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كم ثمن خيانتك ل�صديقك؟

ع

يتف�صد عر ًقا ،بينما كان جرح ر�أ�سه
مل ُيجبه «�أ ْد َرار» ،كان جبينه ّ
ينزف بعد �أن ّ
حطم «طارق» اجل ّرة على ر�أ�سه� ،س�أله م ّرة �أخرى بعد �أن
�صفعه:
ال ب ّد �أن «�أك�سل» كان �سخ ًيا معك ،كم دفع لك؟
ا�ستم ّر «خالد» و«طارق» يف �ضربه ليعرتف ،وكان ي�س ّبهما ويلعنهما مع
ك ّل �ضربة منهما ،ا�شت ّد عليه «طارق» ،ف�صاح «�أ ْد َرار»:
«�أرينا�س».
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«�سيفاو» عندما �سمع ا�سمها و�س�أله:
انتف�ض ِ
ما بها؟
«�سيفاو» ،وقد خانتك.
يوما يا ِ
مل ُت ّبك ً
م�ستحيل! �أنت كاذب ،لقد ُ�شوهت �سمعتي ،وكانت م�ضط ّرة للزواج
من «�أك�سل» بعد اختفائي بتلك الطريقة.
كم �أنت �ساذج! كانت ا ُ
خل ّطة �أن �أقتلك ليلة زفافكما ،فقد �أجربها
�أبوها على الزواج منك ،ومل يجر�ؤ �أحد على معار�ضته ،فلج�أت
لـ «�أك�سل» ،وكان بينهما حوارات ونظرات ،ولقاءات يف اخلفاء،
مت�س �شعرة منها ،وا�ست�أجرين
ن�صحها �أن تتزوجك ،ب�شرط � ّأل ّ
لأقتلكَ ،
لرتث هي �أموالك ُث ّم تتزوج من «�أك�سل» ،ووافقت! لكنّ
ّ
«بيادق ّ
اخلطة باختطافك ،وتع ّلقت الغبية
الظالم» �أف�سدوا
«ما�سيليا» بقدميك ،فكانت فر�صة لإطالق الإ�شاعات عن فراركما
م ًعا.
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«�سيفاو» وظل يقول بع�صب ّية �شديدة:
�صفعه ِ
كاذب ..كاذب!
ران عليهم �صمت ثقيل ،قال «خالد»:

كيف انطلت على �أهل القرية تلك اخلدعة ال ّدنيئة! ملاذا �سيهرب
«�سيفاو» مع «ما�سيليا» وقد كان ي�ستطيع الزّواج منها بك ّل ب�ساطة!
ِ
ال�سهل خداعهم ،فاجلميع هنا يعلم �أنّ ال�س ّيد َ«ما�سني» هو
كان من ّ
«�سيفاو»
«�سيفاو» البنته ،وهو ا ّلذي قرر هذا ،وا�ستدعى ِ
من اختار ِ
بحجة ال�شراء ليعر�ضها عليه ،فهو من خرية
ع ّدة م ّرات لبيته ّ
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�شباب القبيلة ،وهو ُيح ّبه ،لقد �أخط�أ ال�س ّيد َ«ما�سني» عندما �أجرب
ابنته على هذا ،فا ّلزواج لي�س بالقهر والإجبار.
وملاذا ُتخربه بهذا الآن؟ هل ا�ستيقظ �ضمريك فج�أة؟
حتّى يخرج من قريتنا..ارحلوا به من هنا �إن كنتما تهت ّمان لأمره.
قال «طارق» وهو يرميه بنظرة ازدراء:
يا لك من ُمل�ص! �أتخ�شى الآن عليه؟
ن ّك�س «�أ ْد َرار» ر�أ�سه ،ف�س�أله «خالد»:
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وملاذا ُيغرونك باملال الآن لتقتله؟ فقد تز ّوجا ولديهما املال وال�س ّيد
َ«ما�سني» باركهما!
«�سيفاو» ،ال تغ ّرنكما دموعه على �أ ّمه� ،أنتما مل ترياه
يخ�شون انتقام ِ
«�سيفاو» خميف عندما ُيجندل ب�سيفه.
يف احلروبِ ،
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ع
«�سيفاو» �شاح ًبا ،بد�أت �شفتاه ترجتفان ،مل يتحدث كث ًريا،
كان وجه ِ

لكن �صديقيه كانا ي�شعران به ،قال ب�صوت متح�شرج:
�سنذهب �إىل ال�س ّيد َ«ما�سني» الآن.
قال «�أ ْد َرار»:
�س�أنكر ك ّل �شيء �أخرب ُتك به!
�سي�شهد «خالد» و«طارق» مبا �سمعاه الآن.
لن ي�صدقهما ،اجلميع يرتاب يف �أمرهما.
«�سيفاو» وهو يج ّره ،قال «طارق» لي�ستوقفه:
خرج ِ
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لن يعيد هذا «�أرينا�س» ،وهي حقرية وال ت�ستح ّقك.
ُث ّم �أ�ضاف وهو يثقبه بنظراته:
كما �أ ّنك مل تتو ّقف عن احلديث عن «ما�سيليا» طوال ّ
الطريق!
فلنعد �إليها ولتن�س �سراب املا�ضي.
كان «طارق» كعادته مبا�ش ًرا يف كلماته� ،أ�ضاف باقت�ضاب:
ولن يعيد هذا �أُ ّمك ،فالأموات ال يعودون! الآن �أنت والزّمن وجها
لوجه� ،أنفك ملت�صق ب�أنفه ،فال ت�ست�سلم.
كانت احلقيقة وا�ضحة ،لكننا �أحيا ًنا نحتاج ملن ي�ضع لنا عليها �إ�ضاءة،
لتزول الغ�شاوة عن عيوننا ،ونفيق من �صدماتنا ا ّلتي تخ ّمر عقولنا� .أ�ضاف
«خالد» على كلمات «طارق» الأخرية:
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ولكن هذا ح ّقي وتلك دياري! �س�أ�سرتد ك ّل �شيء و�س�أنتقم لأُم
ّ
�أتظنّ ال�س ّيد َ«ما�سني» �سيرتكك لتقتل زوج ابنته؟

ّ

و�ضع «خالد» يده على كتفه و�أ�ضاف:
لن يتوقف ال ّنا�س عن ترديد الإ�شاعات عنك ،ولو توقفوا �سيختلقون
م ّرة �أخرى �إ�شاعات غريها ليل�صقوها بك وبـ«ما�سيليا» ،هكذا
ال ّنا�س� ،أل�سنة الهثة تخو�ض يف الأعرا�ض وال تتو ّقف عن ّ
الثثرة،
�ستظ ّل ُتبتلى بال ّنا�س حتّى ال تركن �إليهم ،وتركن �إىل اهلل وحده.
ال�صحراء ،وكانت هي ك ّل
كان ِ
«�سيفاو» حزي ًنا ،ماتت �أ ّمه وحيدة يف ّ
�أهله ،و�صار كالغ�صن املبتور من �شجرة عتيقة ،وكان ابن ع ّمه «�أك�سل» هو
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من مزّق و�شائجه ،حتّى �أقرب �أ�صدقائه ا ّلذي كان �سخ ًيا معه يقدم على
قتله من �أجل املال ،واحلبيبة «�أرينا�س» كانت ُمادعة ولئيمة ،اجتمعت يف
�صدره ك ّل م�شاعر البغ�ض والنفور منها ،حتّى �أ ّنه يكره نف�سه لأ ّنه �أح ّبها
يوما ما ،و ّد �أن ّ
يحطم ر�أ�سه بيديه ل ُيخرج �صورتها منه ،ما �أقبح احلياة
ً
حني ت�سقط الأقنعة ،كان ي�سمع عن احلقد ،والغرية ،واخليانة ،واخلداع،
وال�سواد الكامن يف قلوب الب�شر ،لك ّنه كان يظنّ �أنّ كل
ومكر املاكرينّ ،
هذا بعيد عنه ،مل ي�سئ الظنّ ب�أحد من املُق ّربني منه �أبدً ا ،كان ي�ستقبل
احلب،
نقي ،ال يحمل ال�ضغينة لأحد ،فقط يحمل ّ
اجلميع بقلب �أبي�ض ّ
احلب ا ّلذي ي�ؤمله الآن .كان هذا كاف ًيا لكي يدفعه للرحيل عن تلك القرية
ّ
للأبد.
�أطلق �سراح «�أ ْد َرار» ،فهرب كالكلب ّ
ال�ضال من �أمامهم وهو يتل ّفت
«�سيفاو» منهما ال ّرحيل ،فليذهبوا
حوله .وكان الفجر قد اقرتب ،طلب ِ
�أ ّو ًل للقاء ح ّرا�س املكتبة العظمى ،قبل اال�ستعانة بجي�ش َ«ما�سني» لإنقاذ
امل�ستبعدين ،فما عاد ُيطيق البقاء هنا للحظة واحدة ،فانطلق الثالثة
ي�سريون يف الطرقات اخلالية من املا ّرة ،وقبل �أن ين�صرفوا �أم�سك
«�سيفاو» ب�شعلة من ّ
ال�شعل ا ّلتي ت�ضاء بها جنبات القرية ،وعاد �إىل بيته،
ِ
�سكب زيت امل�صابيح على الأثاث ،و�أ�شعل ال ّنار بالبيت ،ووقف حتّى ر�آه
يحرتق �أمام عينيه وهو يقول:
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ذهبت الوجوه ،وم�ضت الأرواح ،وماتت ال ّدار.
التزم ّ
ال�صمت لدقائق دون �أن ينب�س � ّأي منهما له ببنت �شفة،
ال�شابان ّ
«�سيفاو» يج ّرت ال ّذكريات ،وكان هذا �سف ًرا م�ؤملا لأعماق ذاته ،تذ ّكر
وقف ِ
ُ
َل ِعبه �أمام تلك ال ّدار وهو �صغري ،رفاقه وجريانه ،وجه �أ ّمه ّ
ال�ضاحك وهو
يلعب ،ووجهها الباكي عندما كان مير�ض� ،أح�ضانها عندما كانت ُتغرقه
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بال�سيف وهو يف ال ّرابعة
بالقبالتُ ،ث ّم �صوت �أبيه وهو يد ّربه على املبارزة ّ
ع�شرة من عمره ،وكيف كان يدفعه حلمل الأثقال ليق ّو َي ذراعيه ويتم ّكن
من حمل ال ّرماح و�إلقائها مل�سافات طويلة ،وكيف كان ي�صحبه يف رحالت
ال�سيد «ما�سني» ،رائحة �أنفا�س �أبيه ،ورائحة عرق جبني �أُ ّمه
ّ
ال�صيد مع ّ
ّ
خ�صي�صا له.
الطاهر ،طعم خبزها ،وتلك احللوى ا ّلتي كانت ُتع ّدها
ً
تقاطرت عليه ذكريات موجعة ،حلظة موت �أبيه ،وكيف كان يبكي
مقهو ًرا وهو يدفنه بيديه ،وكيف انتقل من حياة الغلمان �إىل عامل ال ّرجال
فج�أة عندما بد�أ يعمل يف جتارة �أبيه مع ابن ع ّمه .حلظات فرحه،
و�شجاراته مع �أترابه ،و�ضحكاته معهم ،احلياة يف قرية �شيليا� ،أجواء
بال�سيوفّ ،
وال�صيف
ال�شتاء القار�س الربودةّ ،
القبيلة ،الأفراح ،ال ّرق�ص ّ
احلا ّر ،ندف ال ّثلج ا ّلتي غمرت طرقات القرية ّ
وغطت اجلبال حولها م ّرات
ال�سهول .كان وجه «ما�سيليا»
وم ّرات ،رائحة ال ّرياح ،ورك�ضه باخليول يف ّ
وهي تط ّل من نافذة بيتها املجاور بار ًزا بق ّوة و�سط ك ّل تلك ال ّذكريات،
خفي ،و�ضع يده على �صدره عندما
كانت ً
دوما هناك ،ترقبه من طرف ّ
خفق قلبه م ّرة �أخرى كما حدث وهو يو ّدعها ،الآن �أدرك احلقيقة� ،أنّ قلبه
كان مييل �إليها ،لك ّنه كان يتجاهل التفاتة جوارحه نحوها لأ ّنه م�أخوذ
ب�سحر حلم بعيد املنال� ،أعماه الربيق ،كان ُيبعدها رغم يقينه ب�أ ّنها حت ّبه،
دوما خلف تلك احلواجز.
و�ضع احلواجز بينهما ،وكانت تقف ً
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زهد فيها وهي راغبة فيه ف�أوجع قلبها ،ورغب يف «�أرينا�س» وهي
زاهدة فيه ف� ّ
أذل نف�سه لها دون �أن ينتبه� .سيعود �إىل «ما�سيليا» ويفتح لها
غرف قلبه الأربعة ،فقد تع ّلقت ب�ساقيه عند اختطافه ومل ت�أبه باخلطر،
كادت تفقد حياتها لأ ّنها ُت ّبه ،بينما كادت «�أرينا�س» ت�سلبه حياته من
در�سا بلي ًغا لن ين�ساه �أبدً ا،
�أجل مطامعها ال ّدنيئة! لقد ل ّقنته «ما�سيليا» ً
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لبع�ض رحمات» ،وكانت
الآن يو ّد ر�ؤيتها ب�ش ّدةُ « ،ير�سل اهلل بع�ضنا ٍ
«ما�سيليا» رحمة به!
�أغم�ض عينيه هنيهة لي�سرتجع مالمح �أُ ّمه� ،أخاديد وجهها الب�شو�ش،
وتلك التجاعيد التي و ّقعت بها الأ ّيام على جبهتها بينما ت�صارع احلياة
لرتعاه وتقوم برتبيته ،وكيف كانت يف �أ ّيامها الأخرية تبدو كريحانة
مدهو�سة تنفح بقايا عطر عتيق ،تن ّهد بعمقُ ،ث ّم م�سح وجهه بك ّفيه،
وا�ستدار لي�سري مع رفيقيه نحو «بنات ال ّريح» ا ّلتي مل تغادر �أماكنها منذ
�أن تركوها هناك .ا�ستوى فوق ظهر جواده الأبي�ض وقال ب�أمل وهو ُيراقب
�أل�سنة ال ّنار املت�صاعدة من بيته:
وداعا يا �أُ ّماه.
 ً
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قد نبتلى بالفراق ،وباملوت ،لئال يكون لأحد م ّنا �سكون مع غري اهلل،
ومن متام الإميان �أن ن�ؤمن بحكمة اهلل التي ال نراها ،كما ن�ؤمن برحمته
التي نراها.
رك�ض بجواده ،وخلفه رفيقاه ،ب�سطت اخليول �أجنحتها ،وح ّلقت بهم
فوق قرية «�شيليا» ،و�أفراد القبيلة ا ّلذين �أيقظهم احلريق يرفعون ر�ؤو�سهم
يف م�شهد مهيب وهم يرون ابن قبيلتهم يطري بجواد جم ّنح يحمله بعيدً ا
«�سيفاو» ينخف�ض ويرتفع بجواده ،يقرتب حتّى يكاد ر�أ�س
عنهم ،كان ِ
جواده ي�صطدم بالأر�ضُ ،ث ّم يرتفع ب�سرعة �شديدة ،وكان جواده يطيعه،
ويروح ويجيء به كما ي�شاء ،وك�أ ّنه يدرك ما يعتمل يف ر�أ�سه من �أفكار تدور
كطواحني الهواء .انطلق ال ّثالثة نحو «املكتبة العظمى» ليبلغوا ح ّرا�سها
ع ّما يحدث يف « ُك ِوي ُكول».

r
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كان «�أن�س» يرك�ض من مكان لآخر طوال الليل ،مل يعرث على «�سارة»،
لتتو�سل �إليه لي�سمح لها
وكانت «�شفق» قد عادت لوالدها للم ّرة ال ّرابعة ّ
بالعمل على �أر�ض مدينة « ُك ِوي ُكول» النقاذ عائلة «�أبادول» ،وكان يرف�ض
با�ستمرار.
وكان �إقدامها على ا�ستخدام قواها على �أر�ض املدينة �س ُيع ّر�ضها
لفقدان قدراتها ،وكان هذا هو العقاب ا ّلذي هددها به �أبوها .وكان �أبناء
هجمات عن �أفراد العائلة.
«�سرمد» يعرفون هذا ،فاكتفوا ب�ص ّد � ّأي
ٍ
َ
م ّر «�أن�س» بطريق �ض ّيق بني البيوت ،ظهر «حنب�ش» و«حنربيت»
فج�أة �أمامه ،رفع «حنب�ش» ذراعه الأمين ،ورفع حنربيت ذراعه الأي�سر،
و�ش ّبكاهما م ًعا ،وطلبا من «�أن�س» �أنّ مي ّر حتت ذراعيهما لي�صل �إىل
«�سارة» ،تردد لوهلة ،لك ّنه تذ ّكر ع�صا «�أبادول» ،والكرات ا ّلتي �أعطياها
ـ«�سليمان» ،فم ّر دون تفكري ،ووجد نف�سه �أمام «�سارة» وهي تقاتل تلك
ل ُ
املر�أة املتن ّمرة ا ّلتي كانت تزوم كال ّذئب املفرت�س ،وحتاول نه�شها ب�أ�سنانها،
التفت يبحث عن �شيء لي�ضربها به ،مل يجد ،فقرر مهاجمتها ،اقرتب
م�سرعا وركلها بقدمه فالتفتت نحوه يف غ�ضب ،و�أقبلت عليه تهاجمه،
ً
�صاح موجها كالمه لـ«�سارة» وهو يقاتلها:
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احذري فهي من �آكلي حلوم الب�شر.
�أجفلت «�سارة» ،كانت تظ ّنها امر�أة مري�ضة تو ّد ّ
ع�ضها فقط! �أ ّما �أن
ت�أكلها! انخلع قلبها ملج ّرد تخيل هذا الأمر املريع� ،أ�سرعت نحو ّ
ال�شعل
املع ّلقة قري ًبا منهم لتحرقها بها ،وحاولت الو�صول لواحدة منها ،لك ّنها
كانت عالية ،كان ال ب ّد من حجر لتقف عليه ،مل جتد حولها � ّأي حجر،
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ظهر «حنب�ش» و«حنربيت» م ّرة �أخرى فج�أة �أمامها ،م ّد «حنربيت» يده
لها ب�سوط �أ�سود وقال وهو يح ّدق يف عينيها:
ال ت�أخذ َّن ِك بها ر�أفة ،فقد التهمت الكثري من الفتيات.
�أم�سكت «�سارة» بال�سوط ،واقرتبت منها ،وانتظرت حتّى تخ ّل�ص
«�أن�س» من قب�ضة املر�أة ب�صعوبة ،و�أقبلت «�سارة» عليها ،وبد�أت ت�ضربها
ال�سوط يحدث
بال�سوط� ،ضربة جهة اليمنيُ ،ث ّم �ضربة جهة الي�سار ،فبد�أ ّ
ويتوهج وك�أ ّنه ل�سان من ّنار ،فا�شتعلت ثياب املر�أة،
�صوت فرقعة وي�ضيء ّ
وبد�أت تدور يف مكانها كالثور الهائج ،تركاها تتدحرج على الأر�ض وال ّنار
تلتهم ثيابها ،وارمتت «�سارة» يف ح�ضن خالها .كان «�أن�س» ي�شعر ّ
بال�ضيق
واالرتباك ّ
ال�شديد� ،أراد قتل تلك املر�أة ،لك ّنه خ�شي على «�سارة» ،فهو ال
يحمل �سي ًفا وال خنج ًرا ليقتلها ،جنحت املر�أة يف �إطفاء ال ّنار بتدحرجها
امل�ستم ّر على الأر�ض ،تل ّفت «�أن�س» ُث ّم قال للقزمني:
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�أما من طريق ق�صري نعود به لبيتنا؟
بلى.

ع

�س�ألهما �سري ًعا:
وهل من املمكن �أن تنقالنا خارج مدينة « ُك ِوي ُكول»؟
ن ّك�سا ر�أ�سيهما يف حزن وقاال م ًعا:
ال.رفعا ذراعيهما م ّرة �أخرى ،فو�ضع «�أن�س» يده فوق ر�أ�س «�سارة»
لي�شجعها لتم ّر،
ليخف�ضها لتم ّر من حتت ذراعيهما ،وهزّ«حنربيت» ر�أ�سه ّ
ففعلت عندما �سمعت �صوت املر�أة م ّرة �أخرى وهي تقرتب ،وتبعها «�أن�س»،
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وو�صال للبيت ،حيث كان باقي �أفراد العائلة قلقني للغاية .حمدوا اهلل على
رجوع «�سارة» ب�سالم مع خالها ،و�س�ألوهما كيف ظهرا فج�أة ،ف�أخربهما
«�أن�س» عن القزمني .كانت َ
«�شفق» هناك ،ف�س�ألها «�أن�س» عنهما ،فقالت
وهي ته ّز كتفيها:
قزمان! ومن �أين �أتيا؟ يا للعجب!
�أ�سرعت َ
«�شفق» باالن�صراف بعد �أن �أخربتهم �أنّ ال�شباب ا�ستطاعوا
ركوب بنات ال ّريح ،و�أ ّنهم خرجوا من �أر�ض «ال َك َن ْه َور» ،و�أنّ �أخبارهم
«�سرمد» فور ّ
تخطيهم حاجز «ال َك َن ْه َور» ،وتركتهم
انقطعت عنها وعن �أبناء َ
وكان الفجر قد ن�شر �ضوءه يف جنبات « ُك ِوي ُكول» ،وما زال ّ
دخان ال ّنار
يت�صاعد من حرائق خمازن احلبوب ،وباقي احلرائق ا ّلتي ا�شتعلت فج�أة
يف �أكرث من مكان بالتتابع! وقد تعاون �أهل املدينة يف �إطفائها ،وا�ستغرقوا
وقتًا ً
طويل وهم يحملون املاء وينقلونه م ًعا ليطفئوها.
يتوجهون للنوم بعد �أن غ ّلقوا الأبواب ،ك ّل جمموعة
بد�أ �أهل املدينة ّ
منهم تعرف بع�ضها البع�ض اجتمعت يف مكان ،و�أحكموا �إغالقه ،خو ًفا
ال�سفاح الطليق ،كان قائد احلر�س يجوب مع اجلنود طرقات املدينة
من ّ
فال�سفاح طليق وكان ي�شعل ال ّنار يف ال ّنخيل ،ويف العربات
بنف�سهّ ،
اخل�شبية ،وي�سرع بالهرب وتغيري مكانه .كانوا يبحثون عنه يف ك ّل مكان
وقد بدت عليهم �آثار التعب والإرهاق .ويف بيت من بيوت املدينة ،كان
ال�سفاح يهدده من �آن لآخر
امل�سكني «�أمنوكال» يبكي وهو ُمق ّيد ،كان ّ
ب�سالحه ،ليتوقف عن ال�صراخ املكتوم ،فقد كمم فمه لكيال ي�صل �صوت
بكائه لأهل املدينة ،لوال �أ ّنه ينوي ا�ستخدامه كرهينة ليخرج من �أبواب
تلك املدينة لذبحه يف احلال ،خرج ليختطف رهينة �أخرى ،وقرر �إخفاء
ع ّدة رهائن يف �أماكن متف ّرقة ليتم ّكن من ا�ستغاللها �إن قاموا مبطاردته.
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يف تلك اللحظة ،كان «مي�سرة» يبحث عن �صديقه ،مل يذق الغالم طعم
ال ّنوم ،وعندما �سكنت املدينة ،وتوجه ال ّنا�س لل ّنوم ،هرع «مي�سرة» �إىل
بيت الطبيب يطلب منه العون ليعرث على �صديقه الوحيد «�أمنوكال».
«حنطريرة»

r

�شعر «حمزة» بروحه تن�سحب من بني جنبيه ،عندما كان يهرول خلف
«�أن�س» يف طرقات « ُك ِوي ُكول» باح ًثا عن «�سارة» ،مادت الأر�ض حتت قدميه،
وابتلعته فج�أة فوجد نف�سه بني يدي «حنطريرة» م ّرة �أخرى ،يف نف�س
املكان ،بوادي «الهماليل» ،وال ّدائرة حتيط به وهو يجل�س فوق ال ّرمال ،ما
زال ال يراه ،لك ّنه يكتب له على ال ّرمال ب�أ�صبعه داخل حميط تلك ال ّدائرة.
كتب «حنطريرة» على ال ّرمال:
تلتق باملُحارب ،ومل يرك �أحد هناكُ ،كنتُ معك يف ك ّل خطوة،
مل ِ
و�سمعت ك ّل �شيء.
رفع «حمزة» يده بتلقائ ّية وحت�س�س الو�شم على جبينهُ ،ث ّم كتب ي�س�أله:
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�أنت من �أخفيتني عن « َر ْي ُهقانة»؟
نعم.
�أجفل «حمزة»� ،شعر لوهلة �أنّ هناك ما يخفيه عنه ذاك ّ
ال�شيخ� ،س�أله
�سرعا:
ُم ً
هل َو َ�سمتني �أنت � ً
أي�ضا؟
ال.
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تو ّقف «حنطريرة» عن الكتابة ،وبقي «حمزة» ُيح ّدق يف عينيه
الزّجاجيتنيُ ،ث ّم كتب له:

له:

ملاذا �أع ّدتني �إىل هنا؟
مل يكتب ّ
كال�صنم ،عاد «حمزة» يكتب
ال�شيخ كلمة واحدة ،وبقي �ساك ًنا ّ

عائلتي يف خطر ،فهل ت�ستطيع م�ساعدتي؟
مل ُيجبه «حنطريرة» للم ّرة ال ّثانية ،ف�أ�سرع «حمزة» مي�سح بيده على
ال ّرمال وكتب له:
انقلهم ك ّلهم �إىل البيت ،فهو على �أر�ض «ال َك َن ْه َور» ،اجمعهم فيه،
كما نقلتني �إىل هناك�..أرجوك.
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بقي «حنطريرة» �صامتًا ،يقر�أ الكالم على ال ّر
و
ت
و
«حمزة» يكتب له:
زيع
�أجبني الآن ...هل ت�ستطيع؟

�أجابه �أخ ًريا:
نعم �أ�ستطيع.
ال�صعداء وقال له:
تن ّف�س «حمزة» ّ
�شك ًرا لك.
ولكن هناك ثمن لهذا.
ما هو؟
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ال�سجني املُ�سنّ .
 ّ
ما به؟
�س�أُظهرك لـ« َر ْي ُهقانة» ،وعليك �أن تطلب منها �أن تذهب �إليه لتقتله.
وهل �ستفعل؟
أم�س احلاجة لقتله ،فقد �ض ُعفت ،وهي حتتاج
�ستفعل ،فهي يف � ّ
للمزيد من القوى لتتحرر من احتياجها وتبعيتها لـ«�أ�سحم».
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وماذا عن �أ�سرها يل؟ هل �س�أحترر منه؟

حلب �أقوى من ع�شق َر ْي ُهقانة لك.
كما �أخربتك ،يحتاج الأمر ّ
تو ّقف «حمزة» هنيهة وعاد يكتب له:

ل
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ر
والتوزي

ع

�أنت تعيدين ل�سلطانها من جديد بتلك الطريقة!
�أحجم ّ
ال�شيخ عن الكتابة ومل ير ّد ،فكتب «حمزة»:
ال�ساحر ،ولي�س
لقد �أر�سلتني �إىل �أر�ض «ال َك َن ْه َور» لآتيك بخرب هذا ّ
مل�ساعدتي� ،ألي�س كذلك؟
بلى ،وهُ ناك �شيء �آخر.
ما هو؟
«ح ْي َد َرة».
�أخرب ج ّدك الأكرب «�أبادول» �أن يطلب لقاء َ
وكيف �س�أبلغه وهو ال يراين وال ي�سمعني؟ جميعهم ال ي�شعرون بي.
اكتب لهم كما نفعل الآن.
ج ّربت ومل �أُفلح!
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لأ ّنك مل تكتب على ال ّرمال ،بل ُكنت حتاول ت�شكيل احلروف على
�سطح ال ّدقيق ،والعجني ،والطعام!
اق�شعر جذع «حمزة» ،يبدو �أنّ «حنطريرة» يعرف ك ّل �صغرية وكبرية
م ّر بها هناك! حتّى حماوالته العفوية للتّوا�صل مع عائلته! كتب له ي�س�أله:
وملاذا ال ّرمال بال ّذات؟
مرر «حنطريرة» �أ�صبعه على ال ّدائرة ا ّلتي حتيط بـ«حمزة» على
ال ّرمال ،كان قد نق�ش على تلك ال ّرمال طال�سم غريبة وكررها على طول
ّ
خط ال ّدائرة� ،أجفل «حمزة» ،حتّى �أنّ �أ�صابعه ارجتفت هذه امل ّرة وهو
يكتب له:
�أنت ا ّلذي �سمحت يل بلم�س ا ُ
خلبز ا ّلذي �صنعه ج ّدي كمال عندما
ُكنت جائ ًعا� ،ألي�س كذلك؟
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بلى ،ولو ج ّر َبت مل�س اللحم بعد اخلبز ل وا
أم�سكتلتبه،ولك ّ
زنيكع ُكنت

ال�ضروري �أن
يائ�سا ،اكتفيت باخلبز ومل تعد التّجربة ،كان من
ّ
ً
ت�أكل �شي ًئا لكي تبقى ح ًّيا.
م ّر «حمزة» بلحظات ع�صيبة� ،شعر بالهوانّ ،
وال�ضعف ،والعجز� ،أن
تكون �أ�س ًريا لأحدهم فهذا �أمر م�ؤمل ،و�أن يتبادل الآخرون �أ�سرك وينقلوك
وك�أ ّنك لعبة يف �أياديهم فهذا مهني ،و� ّأل متلك �أن تقرر خطوتك القادمة
فهذا انك�سار �شديد ،و�أن ُتنع من الكالم مع �أقرب ال ّنا�س �إليك فهذا
القهر بعينه ،حتّى ما ت�شتهيه من ّ
الطعام هُ ناك من يتح ّكم بلم�سك له!
كانت د ّقات قلبه تت�سارع يف ا�ضطراب ،كتب �أخ ًريا بعد �أن ا�ستجمع قواه:
�أعدين �إىل هناك ،و�أظهرين لـ« َر ْي ُهقانة».
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بد�أ «حنطريرة» ُيكرر متتماته غري املفهومة ،وانزلق «حمزة» ومادت
الأر�ض حتت قدميه كما حدث من قبل ،وو�صل �إىل �أر�ض «ال َك َن ْه َور» ،ا ّلتي
ال�سابقة ،حتّى رمت به على �أعتاب مدينة
تل ّقفته �أر�ضها كما حدث يف امل ّرة ّ
« ُك ِوي ُكول» .دلفها وما زل �س ّكانها يف حالة ا�ضطراب �شديدة.
*****
«طارق»

ك ّنا ُنح ّلق باخليول يف رحاب «مملكة البالغة» ،مررنا بالكثري من
بنهر ما�ؤه �أخ�ضر ،ور�أينا
الق�صور ،والقالع ،واجلبال ،واملمالك ،مررنا ٍ
ً
جبل عظي ًما مل يكن لدينا ٌ
�شك �أ ّنه جبل «�أمانو�س» ،وتع ّرفنا على اجلبل
الأحمر ذي الق ّمة ّ
ال�سحاب الأحمر يح ّلق حولها،
ال�شاخمة عندما ر�أينا ّ
ال�صقور من كل حدب و�صوب و�شاركتنا التّحليق ،الحت لنا «املكتبة
�أقبلت ّ
ال ُعظمى» ،بد�أنا ننحني للأمام لت�شعر بنا اخليول ،وتخ ّف�ض �سرعتها،
وتتوجه نحو اجلهة ا ّلتي ن�صوبها نحوها ،وكانت طائعة لنا .وفجاة!
ظهر «بيادق ّ
ال�سوداء ،ووجوههم املل ّثمة ،وبد�أوا
الظالم» ،بثيابهم ّ
يح ّلقون بخيولهم املج ّنحة حولنا� ،صهل جواد بيدق منهم ،ف�أجابته البق ّية
ب�صهيل جملجل ،مل يعد لنا ُ�سلطان على خيولنا الثالثة! وانطلق �سرب
اخليول عائدً ا بنا نحو �أر�ض «ال َك َن ْه َور» ،كدت �أُجنّ  ،وكان «خالد» يتل ّفت
يف حرية ويحاول الرتبيت على ر�أ�س جواده ،لإر�شاده �إىل املكتبة العظمى،
«�سيفاو» فكان يت�شبث بعنق جواده ويرت ّقب ما يحدث يف �صمت ،و�صلنا
�أ ّما ِ
لأر�ض «ال َك َن ْه َور» من جديد ،وترجل البيادق عن خيولهم ،و�أ�شهروا �سيوفهم
و«�سيفاو»
يف وجوهنا ،وك ّنا قد �سبقناهم ،كان «خالد» يقف مت� ّأه ًبا ب�سيفهِ ،
«ع�سجدي» من �سهامي و�أ�ضعه يف كبد
ب�سهم
ّ
يرفع ُرحمه ،و ُكنت �أم�سك ٍ
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ع

قو�سي م�ستعدً ا ل َرميه ،كانوا �أكرث عددًا م ّنا ،والكرثة تغلب ّ
ال�شجاعة،
ال�سماء ،ف�أطلق
مل �أترك لهم الفر�صة ،ورميت ب�سهمي فوق ر�ؤو�سهم يف ّ
ً
ال�سهام
ومي�ضا حولهم و�ش ّكل ما ُي�شبه املظ ّلة املع ّلقة يف الهواء ،وكانت تلك ّ
كما �أخربين �أبي وج ّدي ت�صنع حاج ًزا بيني وبني من يهاجمني ،وتتيح
يل فر�صة الهروب منه ،ر�أى «خالد» احلاجز وهو يربق حولهم ،وكان
التفت نحو اخليول و ُكنت حائ ًرا يف �أمرها،
«�سيفاو» يف حالة من ال ّذهولّ ،
ِ
وخا�صة �أ ّنها �أعادتنا �إىل �أر�ض «ال َك َن ْه َور» بعد �صهيل
هل �ستطيعنا �أم الّ ،
الفر�س ا ّلذي كان يركبه قائد البيادق ،اقرتب «خالد» من فر�سه وو�ضع
جبهته على ر�أ�سه وهم�س ً
قائل:
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�أرجوك احملني �إىل املكتبة العظمى.
«�سيفاو» ا ّلذي
ُث ّم قفز على ظهره ،وح ّلق به مبتعدً ا ع ّنا ،وبقيت مع ِ
�س�ألني:
�أين �سنذهب.

�أ�سرع فذاك احلاجز يختفي بعد فرتة ق�صرية.
«�سيفاو»:
قال ِ
�-س�أعود �إىل « ُك ِوي ُكول».

�أ�سرعتُ نحو جوادي ،فلي�س يل �أن �أتخ ّلى عنه ،فكتابي يدفعني
ق�صته ،وح ّلقنا يف �سماء �أر�ض «ال َك َن ْه َور» ،فر�أينا الأدخنة
با�ستمرار لتت ّبع ّ
ال�سوداء تت�صاعد من فوق مدينة « ُك ِوي ُكول» ،فهرعنا نحوها ،وهالنا ما
ّ
ر�أيناه .كانت املدينة يف حالة من الفو�ضى ،احل ّرا�س داخل الأ�سوار! وق ّلة
منهم يقفون على الب ّوابات ،خمزن الغالل واحلبوب قد احرتق ،والأ�شولة
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متفحمة هنا وهناك ،ويت�صاعد ال ّدخان من بع�ضها با�ستمرار ،ال ّنخيل
ّ
� ً
أي�ضا يحرتق وال ّنار تنتقل من َ�سعف نخل ٍة �إىل �سعف نخل ٍة �أخرى ،والعربات
بال�سوق حترتق ،وهناك رجال هيئاتهم غريبة يحيطون ببيت من
اخل�شبية ّ
«�سيفاو»
البيوت يف حلقة كبرية� ،أدركت �أ ّنه بيت «�أبادول» ،اقرتبت من ِ
وقلت له:
يبدو �أنّ هناك م�صيبة قد حدثت �أثناء غيابنا.
فلنهبط على �أر�ض م�سرح الأ�سود ،ف�أنا ال �أرى حرائق هناك.
«�سيفاو» و�أخربين �أنّ حرا�سته
تعجب ِ
توجهنا نحو امل�سرح ،وكان خال ًياّ ،
ّ
دوما ُم�شددة! ،هبطنا باخليول وتركناها هناك ،و�أ�سرعنا نحو بيت
كانت ً
«�أبادول» ،كان البيت ً
حماطا بالكثري من ال ّرجال ّ
ال�ضخام ذوي الأج�ساد
ال�سمراء� ،سرت نحوهم بثبات لك ّنهم منعوين ورفعوا
القو ّية ،والب�شرة ّ
أم�سهم� ،صحت ُمناد ًيا على ال�س ّيد «�أن�س» ،كررت ال ّنداء
�أيديهم قبل �أن � ّ
ع ّدة م ّرات ،فخرج من البيت وفور �أن ر�آين طلب منهم �أن ي�سمحوا يل
و«�سيفاو».
بال ّدخول �أنا ِ
وا�ضحا
وفور دخولنا فوجئت بـ «حمزة» بينهم ،وكان الو�سم على جبينه ً
للغاية ،ف�صحت ً
قائل:
حمزة! �أين ُكنت ،تبدو مره ًقا للغاية!
ً
زلزال �أ�صابهم فج�أة ،و�أخذوا يتل ّفتون� ،أين
انتف�ض اجلميع وك�أنّ
«حمزة»� ،صاحت ال�س ّيدة «مرام» بانفعال �شديد:
�أين هو� ..أين �أين؟
وكان بجوارها مبا�شرة ،ف�أ�شرت نحوه ،ف�أخذت ُت ّرك يديها يف
الهواء ،وقالت:
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ال �أ�ستطيع مل�سه� ،أين هو؟ هل ما زلت تراه؟
اقرتبتُ منه وو�ضعت يدي على كتفه ،فتح ّلقوا حويل ،وكان «حمزة»
خفي ،و�أنا
يقف يف و�سطنا والك ّل مذهول ،بد�أ اجلميع يتح ّدثون �إىل ٍ
رجل ّ
الوحيد ا ّلذي �أرى من يتح ّدثون �إليه .وكان «حمزة» ُين ّقل عينيه بينهم،
ف�س�ألته:
�أين كنت؟
هنا بينهم طوال الوقت! �أتيت بعد خروجكم من املدينة.
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نعم ،لكنني تعبت� ،أ�شعر �أنّ ر�أ�سي �سينفجر� ،س�أموت يا «طارق»،
�أ�شعر بالعجز� ،أنت الوحيد ا ّلذي ي�ستطيع ر�ؤيتي.
كان والداه يع ّلقان �أعينهما بوجهيً � ،
أمل باالطمئنان على ابنهما ،فلم
�أنقل ما قاله للت ّو و ُقلت لهما:
يقول �إ ّنه بخري ،وثابت كالطود يا �سيد «�أن�س».
فقال ال�س ّيد «�أن�س» بعينني دامعتني:
هذا ولدي ا ّلذي ربيته ،حمارب �شجاع ،حمدً ا هلل �أ ّنه بخري.
م�سح «حمزة» وجهه بيديه� ،أ�شفقتُ عليه مما ر�أيته على حم ّياه من
�أمل� ،س�ألني بتوتّر:
�أين �أخي «خالد»؟
ذهب �إىل املكتبة العظمى.
ملاذا ذهب وحده؟
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هاجمنا «بيادق ّ
الظالم» ونحن يف طريقنا �إليهم ،كدنا ن�صل
ال�سيطرة على بنات ال ّريح و�أمروها
لك ّنهم منعونا ،وا�ستطاعوا ّ
ب�إعادتنا �إىل �أر�ض «ال َك َن ْه َور» ،ف�ألقيت عليهم �سهما من �سهام
«الع�سجد» لتحب�سهم ع ّنا حتى نتم ّكن من الفرار ،وانطلق هو نحو
«�سيفاو»
مملكة البالغة ،و�أرجو � ّأل يلحقوا به ،وعدت �إىل هنا مع ِ
وفوجئنا مبا يحدث.
التفت نحو العائلة و�س�ألتهم:
ُث ّم ُّ
ما ا ّلذي حدث هنا مبدينة « ُك ِوي ُكول»؟
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أحدث «قتادة» جلبة ونحن خارجون
وقد �
غيابكم لفت الأنظار �إلينا،
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وفاجا�لتأتنا « َر ْي ُهقانة»
هناك،
من «ال ّديوان» بعد �إثبات ح�ضورنا
و
و
بتق ّم�ص ج�سد «نور» من جديد ،وف�ضحت �أمرنا �أمام �أهلزيع
املدينة
�أجابني ال�س ّيد «�أن�س»:

مما ت�سبب يف �إثارة احل ّرا�س �ضدنا ،وكادوا يقب�ضون علينا جمي ًعا،
لوال �أبناء «�سرمد» ،فقد �أحاطوا بنا وقاموا ب�ص ّد �ضربات احل ّرا�س
ع ّنا ،ومنعوهم من الو�صول �إلينا.

و�أين ال�س ّيد «كمال» وال�س ّيدة «دولت»؟ و«نور»؟
قال ال�س ّيد «�أن�س»:
ال�سجن ،و«نور» يف قب�ضة « َر ْي ُهقانة» ،فقد رحلت بها
�أبي و�أ ّمي يف ّ
من هنا.
ومن ا ّلذي �أ�شعل احلرائق؟
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وخا�صة
حالة من الفو�ضى ّ
ال�سجناء الثالثةّ ،
تعم املدينة منذ هروب ّ
بعد �أن �ص ّرح «قائد احلر�س» ب�أ ّنهم خطرون ،فمنهم �س ّفاح ،و�آكلة
للحوم الب�شر ،و�شيخ �ضرير يقولون ب�أ ّنه �ساحر.
�صاح «حمزة»:
نعم هو �ساحر� ،أخربهم �أنّ «حنطريرة» �أخربين بهذا ،وطلب م ّني
امل�ساعدة يف قتله.
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نقلت كالم «حمزة» �إليهم ،وعدت �أ�س�أله عن «حنطريرة» هذا ،وكان
«�أبادول» قد �س�ألني عنه فور �أن نطقت با�سمه ،ف�أخربين «حمزة» ً
قائل:
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�شيخ عرثت عليه يف وادي «الهماليل» حيث كانت « َر ْي ُهقانة»
واد ُيطلق فيه �سراح الأ�سرى ،ويهيمون فيه
حتتجزين هناك ،وهو ٍ
على وجوههم ،ال يرون بع�ضهم البع�ض ،ويدورون كاملجانني ،مل
يرين «حنطريرة» بعينه لك ّنه كان يكتب يل على ال ّرمال و�أكتب له،
وهو ا ّلذي �أعادين �إىل �أر�ض «ال َك َن ْه َور» ،وحجبني عن « َر ْي ُهقانة»
خالل الفرتة املا�ضية ،و�أر�سلني الآن �إىل هنا لكي تراين م ّرة
ال�ساحر ،فهو يريد منها
�أُخرى ،ف�أنا �أحمل ر�سالة لها ّ
تخ�ص هذا ّ
�أن تقتله.

نقلت كالم «حمزة» لعائلته ،مل يرحت � ّأي منهم لـ«حنطريرة» ،وزحف
ال�سيدة «مرام» بتل ّهف:
القلق �إىل ر�ؤو�سهم� ،س�ألت ّ
هل من املمكن �أن يكتب لنا «حمزة» على ال ّرمال؟
قال «حمزة»:
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�أخرب �أ ّمي يا «طارق» �أنني �أ�ستطيع ،و�س�أكتب لها على ال ّرمال
عندما نخرج من البيت.
�أخربت ال�س ّيدة «مرام» مبا قاله «حمزة» للت ّو ،وك ّنا ن�ستع ّد للخروج
للبحث عن �أر�ض رملية ،ا�ستوقفني «حمزة» وقال وهو ي�شري جل ّده «�أبادول»:
هناك ر�سالة لـ«�أبادول»� ،أخربه �أنّ «حنطريرة» يقول له �أن يطلب
«ح ْي َد َرة».
لقاء َ
«ح ْي َد َرة»،
نقلت ال ّر�سالة لـ«�أبادول» ،ا ّلذي �أجفل فور �أن �سمع ا�سم َ
ّ
وقطب حاجبيه وهو يف غاية االندها�ش ،ف�س�أله ال�س ّيد «�أن�س»:

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
ظمى!
ع
ال
املكتبة
ا�س
ر
ُ
 ٌ
حار�س من ُح ّ
ب
ل
ل
ن
شر
«ح ْي َد َرة»؟
ومن هو َ

والتوز عي

ال�صمت ،ف�س�ألتهم م�ستف�س ًرا عن ه�ؤالء امل�ساجني
التزم «�أبادول» ّ
ا ّلذين �أخربوين عنهم:
وكيف هربوا؟
حت ّدثت «�سارة» على ا�ستحياء وقالت:
ال�سبب ،فقد �أقنعت «قتادة» و«متيم» ومن معهم �أنّ هناك
�أنا ّ
ا�ستغاثات ت�صدر من زنزانة حتت �أر�ض امل�سرح ،و�أنّ علينا �إنقاذ
ه�ؤالء امل�ساكني ،و ُقمنا بتحريرهم ،والآن اثنان منهما ُطلقاء
ب�سببي ،وقد يقتلون �أي �شخ�ص يف � ّأي حلظة ،وا ُ
حل ّرا�س يبحثون
عنهم يف ك ّل مكان.
قال ال�س ّيد «�أن�س»:
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ال�سهل العثور عليهم
املدينة وا�سعة ،وعدد �س ّكانها كبري ،ولي�س من ّ
و�سط الزّحام.
بقيت �أن�صت لكالم«حمزة» و�أنقل لعائلته ردوده عليهم ،وخالل حوارنا
«�سيفاو» يلتفت نحو «ما�سيليا» با�ستمرار ،بد�أ يقرتب منها خطوة تلو
كان ِ
الأخرى ،وهي تراقب وجهه املتو ّرم واملليء بالكدمات يف قلق وحرية،
وكانت عيناه ّ
خم�ضلتني من ال ُبكاء ،وقف �ساك ًنا بجوارها ،كانت مالحمه
والتعجب واالندها�ش مما يدور
تتذبذب بني الفرحة بر�ؤيتها م ّرة �أخرى،
ّ
بني �أفراد عائلة «�أبادول» وبيني و�أنا �أنقل لهم كالم «حمزة» ،كان ي�شعر
احلب وارفة الظالل
باالطمئنان لر�ؤية عينيها ،،من كان ُي�ص ّدق �أن �شجرة ّ
تختبئ داخل قلبه!

ع
ص
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ال
بله؟ لف�أ�شار لها بلطف لتتم ّهل حتّى تنتهي
كتحدث
�س�ألته «ما�سيليا» ع ّما
ل
ن
ش
بالبيت ،التفت نحوها
أجواء
ل
ا
أت
�
هد
العائلة من حوارها الهام .وعندما
ر
و
ا
ل
ت
تلتقزيمنعقبل،
بكيانه ،وبف�ؤاده ،وبعينيه ،وتالقت نظراتهما للحظة كما مل و ِ

ب�صوت منك�سر حزين ،فتو ّقف جميع �أفراد عائلة
وبد�أ يروي لها ما حدث
ٍ
«�أبادول» عن الكالم ،و�أخذوا ين�صتون �إليه ،بكت «ما�سيليا» بحرقة عندما
علمت بوفاة �أُ ّمه ،فقد كانت مبثابة �أُ ّمها � ً
أي�ضا ،فقد ر ّبتها يف بيتهم بعد وفاة
لدار«�سيفاو»
والديها ،وكانت امل�سكينة تعي�ش يف دارها الب�سيطة املال�صقة
ِ
و�أُ ّمه ،وكانت تقيم معها امر�أة خم�سين ّية �أر�سلها ال�س ّيد َ«ما�سني» لتبيت
معها ك ّل ليلة ،حتّى ال تعي�ش وحدها بالبيت ،وكانت تلك املر�أة �أ ّول من
«�سيفاو»!
�أطلق عليها �إ�شاعة هروبها مع ِ
فقد باحت لها «ما�سيليا» �ساب ًقا ب�س ّرها ا ّلذي كانت تكتمه يف قلبها،
احلب يف ثنايا قلبها ،وتتع ّذب
حتب ِ
«�سيفاو» منذ �سنوات و ُتخفي هذا ّ
فهي ّ
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وهي تراه ي�سعى للزواج من غريها ،ف�أ�ساءت تلك املر�أة �إليها رغم �أ ّنها
«�سيفاو» من روايته ،ووا�ساه
كانت على يقني من ع ّفتها وبراءتها .انتهى ِ
وال�صدمات القا�سية املتالحقة ا ّلتي ّ
حطمت �آماله
اجلميع يف وفاة �أ ّمه ّ
بالكامل .وبقيت «ما�سيليا» تبكي بن�شيج م�سموع ،رفعت عينيها ّ
املخ�ضلتني
بال ّدموع نحوه وقالت له:
بع�ض الأحزان ترتك ثقو ًبا يف �أنف�سنا ،تظل مفتوحة للأبد ،ت�أبى
�أطرافها �أن تندمل ،فن�شعر باخلواء ،ونتم ّنى �أن لو كانت �صدورنا
ُم�صمتة ،ال روح فيها وال نب�ض وال حياة ،وتظ ّل تلك ال ّثقوب متن ّف ً�سا
تت�سلل منه ُحرقة البكاء ،و�شهقات ال ّدموع ،وزفرات تنفح من
«�سيفاو»،
�أعماقنا قه ًرا على من فقدناهم� ،أمل الفراق ال يحتمل يا ِ
ع�شت ما مت ّر به الآن من قبل� ،أ�شعر ب�أملك ،و�أرجو لك ال ّثبات!
«�سيفاو» وهو ينظر �إىل «ما�سيليا» بعد كلماتها
�أخذت �أت�أم ّل وجه ِ
الأخرية ،قد تَ�ض ُّل �أعيننا الطريق بينما َنتتبع بريق جنمة المعة و�سط
ُ
نتخبط
جلباب ال�سماء الوا�سع ،فنغو�ص يف عتمة ال َّديجور ،ن ِتي ُه �أحيانا،
يف حزن لفراقها ّربا ،نحملق يف الفراغ كث ًريا ،حتى يعو�ضنا اهلل بالقمر،
وها هي ُت�ضيء عتمة ف�ؤاده وتفوز بقلبه.
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هناك من الب�شر من ي�شبه الغيمات ،ي�ستثقل وجوده معنا وهو الأكرث
خفة ونقاوة ،لطيف عند مروره ،و�إن جاد كان عطا�ؤه كالغيث ،و�إن مل يجد
ب�شيء فدفء ظالله احلانية يكفي .ير�سل اهلل بع�ضنا لبع�ض كالأرزاق،
وقد ال يدرك بع�ضهم �أنه رز ٌق لنا! ي�ضمنا بكلمة ،ويحتوينا بنظرة ،ويربت
على �أكتافنا بابت�سامة حانية ،ويدفعنا للأمام بهم�سة ودعاء ،وعندما
ن�سقط نفاج�أ به يتلقفنا فنتكئ على ذراعه ،وفور نهو�ضنا ي�سارع بالهروب!
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ويختفي طاملا نحن بخري ،وعندما ت�ضيق بنا نتلفت حولنا فنجده
هناك ،غيمة عامرة باخلري ،تختبئ يف ح�ضن ال�سماء ،وكانت «ما�سيليا»
رزقه ا ّلذي كان ً
غافل عنه ،كانت امل�سكينة غيمة حائرة.
�أخذ «�أبادول» يت ّنقل من نافذة لأُخرى ،ينتظر عودة قائد احلر�س ،تعالت
«�سليمان»،
الأ�صوات يف اخلارج عندما �صاح «مي�سرة» ،كان ُينادي على ُ
ويرجوه طال ًبا الدخول ،وعندما ُ�سمح له بالدخول� ،أقبل ً
راك�ضا ،و�أخربنا
عن اختفاء «�أمنوكال» ،و�أنّ الطبيب �أر�سله ل ُيخرب «�أبادول» ،لع ّله ُي�ساعده
يف العثور عليه� .س�أله ال�س ّيد «�أن�س»:

ع
ص
ري
يحتجزه.
احلر�س
قائد
ا
ل
ك
ت
بل

و�أين الطبيب الآن يا «مي�سرة»؟

ل
ن
ملاذا؟
ش
ر
�سمعته يخربه ب�أ ّنه �سي�شرح لل�س ّيد «�أبادول» ك ّلوالت
يخ�صعال�س ّر
�شيءوز ّ
ي
ا ّلذي بينهما ،فرف�ض قائد احلر�س ،و�أخربه �أنّ معرفة هذا ال�س ّر
خطر على املدينة و�أهلها ،وقرر احتجازه ،فغمز يل بعينه ،ففهمت
�أ ّنه ي�شري �إ ّ
يل لكي �أهرب و�أخرب ال�س ّيد «�أبادول».

�س�أله «�أبادول» باهتمام �شديد:
ماذا تعرف عن هذا ّ
الطبيب يا «مي�سرة»؟
علي من �أهل املدينة ،حتّى �أ ّنه
هو طبيب بارع ،و�أكرث من يحنو ّ
ي�سمح يل باملبيت يف بيته �أحيا ًنا �أنا و«�أمنوكال».
هل �سمعت �أو ر�أيت �شي ًئا غري ًبا يف بيته؟
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نعم ،ر�أيت يف بيته الكثري من املر�ضى يرتددون عليه ،ولكن �أكرث
ما لفت انتباهي هو �أ ّنه قد عالج ً
مري�ضا م�صا ًبا بلوثة عقلية ،كان
راف�ضا ّ
يعتقد �أنه بقرة ،ويطلب من ال ّنا�س �أن يذبحوه ً
الطعام
وال�شراب �إىل �أن يفعلوا ذلك ،فا�ستخدم الطبيب «احلارث» معه
�أ�سلو ًبا للعالج عجي ًبا� ،سمعته ُيخرب «قائد احلر�س» �أ ّنه العالج
بالتخييل((( ،فعاد املري�ض للأكل الذي كان قد توقف عنه �ساب ًقا
وبد�أ ي�ستعيد قوته وعافيته ُ
متاما وعاد
و�شفيت �أع�صابه بل ُ�شفي ً
ل�صوابه.
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قررنا اخلروج للبحث عن الغالم امل�سكني ،وتركنا «مي�سرة» مع باقي
الأ�سرة فقد كان ُمتع ًبا وجائ ًعا ويف حاجة لل ّنوم ،وخرج معنا «حمزة».

لتوزيع

القصة البن سينا ،وأسلوب العالج بالتخييل يكون بزرع صور معينة يف ذهن املريض
(((تُنسب هذا ّ
فيس لتساعده عىل تجاوز الحالة التي يعيشها ،واستخدمه ابن سينا يف عالج مرضاه وذكره يف
ال ّن ّ
كُتبه ،ومىض يف ترشيح هذه الحاالت تفصيالً واقرتح العالجات ومنها النوم واالهتامم بتناول
األغذية املناسبة وكذا إلهاء النفس بأمور واهتاممات أخرى ،وما يشابه أسلوب العالج السلويك
الحديث.
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-13«أمنواكل»
عادت « َر ْي ُهقانة» مع «�أ�سحم» للبحث عن «حمزة» ،وفور دخولها املدينة
�شعرت به ،وا�ستطاعت �أن ت�صل ملكانه يف ملح الب�صر� ،أرادت �أن جتمع
العائلة م ّرة �أخرى يف البيت لتلقي بهم يف فجوة املوت ،وقر�أ «�أ�سحم» ما
يجول بخاطرها ،كان يخ�شى عليها من «�أبناء َ�سرمد» ،كما كان يخ�شى من
بط�ش كبار «املجاهيم» لو علموا ب�أ ّنه تركها ت�ؤذي «�أبادول» ،وهم يج ّلونه
وخا�صة وقد �ضعفت
ويقدرونه ،ف�أخربها �أن تتم ّهل ،وح ّذرها منهم،
ّ
قواها ،فحملت «حمزة» وفرت به فج�أة من بينهم.
�أجفل «طارق» وتو ّقف ُث ّم قال بفزع:
لقد اختفى «حمزة»� ،أخربين قبل �أن يختفي �أ ّنه ر�أى « َر ْي ُهقانة».
انقب�ض قلب ال�س ّيد «�أن�س» وقال ب�صوت يرجتف:
�أ�س�أل اهلل �أن يحفظه ،ويحفظ �أخاه.
بد� ْأت رحلة البحث عن «�أمنوكال» ،كاد احل ّرا�س يقب�ضون عليهم،
فقال «�أن�س»:
تعلمون �أ ّنكم يف مو�ضع ق ّوة لأ ّنكم حتتجزون �أبي و�أ ّمي ،لن ن�ض ّر
�أحدً ا هنا ،ولو �أردنا ال�سوء لكان هذا منذ و�صولنا ،اتركونا نبحث
معكم عن «�أمنوكال».
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تراجع احل ّرا�س بعد التّ�شاور ،وتركوهم مي ّرون ،وكانوا يبحثون معهم
ال�سفاح ،فال ّراجح الآن �أنّ «�أمنوكال» يف قب�ضته ،وهناك
جن ًبا بجنب عن ّ
ق�سموا املدينة بينهم ،وتف ّرقوا يف جماعات،
خرب عن اختفاء �آخرينّ .
وان�ضم �إليهم بع�ض �شباب املدينة.
«�سرمد» فج�أة من حول بيت «�أبادول»،
يف تلك اللحظة ،اختفى �أبناء َ
فت�سلل القلق �إىل ُقلوبهم .خرج «�أبادول» من بيته متوج ًها نحو «ال ّديوان»،
لن ي�سكت هذه امل ّرة ،ال ب ّد �أن يعرف احلقيقة كاملة ،وتركهم بالبيت.
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****

نقلت « َر ْي ُهقانة» «حمزة» �إىل نف�س املكان ا ّلذي حتتجز فيه «نور»ُ ،ث ّم
وقفت قبالته و�س�ألته:
كيف و�صلت �إىل مدينة « ُك ِوي ُكول»؟
ً
�ساخطا عليها:
�أجابها وقد كان
حملني «حنطريرة» �إىل هُ ناك.
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تغيت مالحمها ،و�شعر «حمزة» �أ ّنها يف حالة ارتباك �شديدة ،قالت
ّ
وهي ُت ّدق يف عينيه:
هل التقيت بـ«حنطريرة»؟ وحت ّدث �إليك وحت ّدثت �إليه؟
نعم ،التقيت به يف وادي «الهماليل» ،و�أحمل �إليك ر�سالة منه.
�أجفلت « َر ْي ُهقانة» ،كيف لـ«حنطريرة» �أن يتح ّدث مع �أ�سري! �س�ألته وقد
ازداد قلقها:
ما هي ال ّر�سالة؟
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ال�ساحر.
يطلب منك قتل ّ
� ّأي �ساحر؟
ا ّلذي �ألقى «بيادق ّ
الظالم» القب�ض عليه ونقلوه �إىل مدينة
« ُك ِوي ُكول» ،وهو الآن حمتجز يف �سجنها
كانت « َر ْي ُهقانة» تقف �أمامه يف حرية� ،أرادت �أن تخفي خوفها ا ّلذي
ظهر عليها �أمام «حمزة» ،ف�أقبلت ت�س ّبه قائلة:
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�أحمق ،وحمقاء!

�أخذت « َر ْي ُهقانة» تردد الكلمتني وهي تقف �أمام «حمزة» و«نور» ،وكانت
«نور» ال ترى «حمزة» ،بينما هو يراها .كانت يف حالة مزرية ،تق ّرحت
عيناها من كرثة البكاءّ ،
وتلطخت مالب�سها بالوحل ،وانك�شف �شعر
ر�أ�سها ،وكانت حافية القدمني ،لقد �أرهقتها « َر ْي ُهقانة» بكرثة تعذيبها لها،
حتّى �أ ّنها كانت تدفعها ل�ضرب ر�أ�سها باجلدار ،وحت ّركها كال ّدمية ،وكانت
متاما وباتت يف حالة انهزام �شديد ،انطف�أ وجهها
«نور» قد ا�ست�سلمت لها ً
وكانت ال ّدموع ت�سيل من عينيها با�ستمرار� ،صاح «حمزة» ً
قائل لها:
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كفى ..كفى ..اتركيها.
�أيه ّمك �أمرها؟
اتركيها ،ال ذنب لها فيما يحدث لنا ،كفاها ما تعانيه منذ موت
والديها.
ما ر�أيك �أن جنعلها تلحق بهما؟
قالت « َر ْي ُهقانة» جملتها الأخرية وهي تع ّلق «نور» يف الهواء بقواها
اخلف ّيةُ ،ث ّم تركتها فج�أة ف�سقطت على الأر�ض ،واختفت « َر ْي ُهقانة»،
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وتركت «حمزة» يراقب «نور» وهي تبكي ،ما زالت ال تراه ،لك ّنها �أدركت
من كالم « َر ْي ُهقانة» �أ ّنه معها يف نف�س املكان .قالت بخفوت:
قاوم يا حمزة من �أجل والديك ،فتّ�ش يف �صدرك عن روح املحارب،
وت�شبث بها.
يائ�سا
كانت تعلم �أ ّنه ي�سمعها ،وكانت كلماتها طوق جناة له ،فقد كان ً
للغاية.خرجت « َر ْي ُهقانة» و�أخربت «�أَ ْ�س َحم» بر�سالة «حنطريرة» لها،
وكان يعلم عن ما�ضيه ،ذاك ا ّلذي التهم ع�شرية من اجلنّ ب�أكملها كما
ُي�شاع عنه ،ق�ضى عليهم جمي ًعا وا�ستوىل على قواهم فتعملق و�صار من
اجلبابرة.

ع
ص
ري
ا
ل
ك
منذ فرتة طويلة ،وكان من العجيب �أن
اختفى
قد
كان «حنطريرة»
ت
ب
ل
ل
أن�صت �إليها:
بعد �نأن �
يظهر فج�أة ،ويتح ّدث �إىل �أ�سري! قال
ش
ر
و
�أين التقى به؟
التوزيع
يف وادي «الهماليل».

ال ب ّد �أن نرى «حنطريرة» ب�أنف�سنا� ،سنعيد «حمزة» �إىل هناك،
ولرناقب ما �سيحدث له.
والفتاة؟
انقليها مع «حمزة» لوادي «الهماليل» ،قد حتتاجينها لل�ضغط عليه.
ومل �س�أحتاج لل�ضغط عليه وهو �أ�سري يل؟
�أ ّيتها احلمقاء ،لقد ا�ستطاع «حنطريرة» الو�صول �إليه ،و«حمزة»
يعرف هذا جيدً ا.
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ا�شتعلت« َر ْي ُهقانة» غا�ضبة عندما قام «�أ�سحم» ب�س ّبها ،لك ّنها كظمت
غيظها فهو الوحيد ا ّلذي يقوم بحمايتها الآن ،وان�صرفت لتحمل «حمزة»
و«نور» �إىل وادي «الهماليل».

r

«�سيفاو» بـ«قتادة» ،والم ك ّل منهما الآخر على ما قد حدث منه،
التقى ِ
ال�سفاح
لك ّنهما �سري ًعا ما اتفقا ،وعادا للبحث عن «�أمنوكال» .ملح «قتادة» ّ
«�سيفاو» ا ّلذي �س�أله متعج ًبا:
وهو ي�سري بني �شباب املدينة ف�أخرب ِ
كيف مل ينتبه ال ّنا�س لوجوده بينهم!

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل

ل
ن
ش
ر
و
ن�صحه �تأنوي�صرب حتّى
«�سيفاو»
كاد «قتادة» ي�صيح م�ش ًريا �إليه ،لكنّ ِ
ا
ل
ز
ي
ع كان
ال يهرب ،وليتوجها نحوه وليقب�ضا عليه م ًعا ،لك ّنه يف غم�ضة عني
تغي فقد حلقت له �شعر ر�أ�سه بيدي ،وهو ُيخادع ال ّنا�س
�شكله قد ّ
ويت�ص ّنع البحث عن الغالم معهم.

قد انف�صل عن الزّحام وتوجه نحو درب طويل و�ض ّيق يف�صل بني البيوت
املرتا�صة بجوار بع�ضها البع�ض.
ّ
ال�سفاح
ا�ستطاعا �أن ُيحددا مكان البيت ا ّلذي يحتجز فيه هذا ّ
وا�ضحا �أنّ الغالم
الغالم ،خرج هذا امل ّرة والغالم ي�سري بجواره ،بدا
ً
خائف ويرجتف ،لك ّنه ال يجر�ؤ على ال�صراخ .بد�أ يج ّره ج ّرا يف الطرقات
�سقف لآخر،
«�سيفاو» فوق �أ�سقف البيوت ،وبد�أ ينتقل من ٍ
اخلالية� ،صعد ِ
ً
معرت�ضا طريقه وهو يف ّر بالغالم ،وثقبه بنظراته ،ف�أخرج
ووثب فج�أة
ال�سفاح املو�سى احلا ّد وو�ضعها على عنق «�أمنوكال» ،وكانوا بعيدً ا عن �أهل
ّ
ال�سفاح مبا�شرة:
املدينة واحل ّرا�س ،قال «قتادة» وقد كان يقف خلف ّ
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اترك الغالم ،وقاتلنا كرجل لرجل.
ال�سفاح و�أل�صق ظهره بجدار املنزل املجاور وقال لهما:
التفت ّ
�إن اقرتبتما �س�أذبحه.
بد�أ يح ّرك املو�سى ببطء لت�سيل ال ّدماء من عنق الغالم فيرتاجعا،
جرحا �سطح ًيا يف عنق «�أمنوكال» وبد�أت ال ّدماء ت�سيل منه ،وكان
ف�شق ً
الغالم ي�صرخ يف هلع وعيناه تكاد تخرجان من حمجريهما من �ش ّدة
«�سيفاو» ،وتركاه مي ّر بالغالم ا ّلذي كان
اخلوف ،تراجع «قتادة» ،وتراجع ِ
«�سيفاو»
ينتف�ض بني يديه ،وعندما ابتعد عنهما مب�سافة كافية� ،سحب ِ
رحمه ،وكان يربطه على ظهره منذ �أن خرج من �أر�ض قبيلته ،و�صعد فوق
ال�سفاح بك ّل ق ّوة،
�سطح �أحد البيوت ،ورفع ذراعه وقذف بال ّرمح جتاه ّ
ف�أ�صابه يف مقتل ،واخرتق ال ّرمح ظهره وخرج من بني �أ�ضلع �صدره و�سقط
«�سيفاو» الغالم ا ّلذي كان
على وجهه ف�أ�سرع جتاهه مع «قتادة» ،وجذب ِ
عنقه ينزف ،واحت�ضنه ً
قائل:

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل

ل
ن
ش
ر
والتوزي

ع

ال ب�أ�س عليك يا �صغريي ،ال ب�أ�س عليك.
ورك�ض به باح ًثا عن الطبيب ،ف�أخربه احل ّرا�س �أنّ قائد احلر�س
يحتجزه يف «ال ّديوان» ،ف�أ�سرع �إىل هناك.

r

وقف «حمزة» حائ ًرا ،ملاذا �أعادته « َر ْي ُهقانة» �إىل وادي «الهماليل» مع
«نور»؟ كانت «نور» ترك�ض هائمة على وجهها يف فزع ،فاملكان �ساكن،
ومهجور ،وال �أثر للب�شر هنا .كانت تتن ّقل من ظلمة لأخرى ،ومن وحدة
لأخرى ،ومن حزن لآخر ،ومن خوف لآخر منذ وفاة والديها ،لقد تعبت.
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مل ُتظهر « َر ْي ُهقانة» نف�سها لهما ،وكانت تعلم �أنّ «حمزة» يرى «نور» ،بينما
ال تراه امل�سكينة .الحظت « َر ْي ُهقانة» نظرات «حمزة» لـ«نور» ،فا�ست�شاطت
غ�ض ًبا� ،أزعجها ب�ش ّدة �أن يهتم حلالها ،يخاف عليها!
�أبعدتهما عن بع�ضهما يف احلال ،فتل ّفت «حمزة» باح ًثا عنها ،ف�أظهرت
« َر ْي ُهقانة» نف�سها له و�س�ألته:
ما بك؟ ملاذا �أنت قلق عليها؟
ملاذا ت�ؤذينها؟

ع
ص
ري
ليتني ما ال
ك
ت
بأيتلوجهك.
بك وال ر�
التقيتُ
ِ
لنشر

�أنا �ساحرة من �ساحرات «ماذريون»� ،أفعل ما �أ�شاء كما �أ�شاء فيمن
�أ�شاء!

ا�ستدارت غا�ضبة وقالت له:

ال�سبب.
لوال �ضعفك ما تبعتك� ،أنت ّ

والتوز عي

كيف هذا؟
عندما ُكنت �أتغزّل فيك و�أمدحك كان هذا ُيعجبك� ،أتنكر هذا؟
مل ُيجبها «حمزة» ،فقد كان خالل رحلته للبحث عن �أخيه يف حالة من
االرتباك ،ال ّ
ال�ساحرة
�شك �أ ّنه �ضعف للحظات ،لك ّنه مل ّ
يحب �أبدً ا تلك ّ
ا ّلتي تقف �أمامهّ ،ربا متيل ال ّنف�س ملن ميتدحها ،تفرح بالإطراء ،بالغزل،
احلب ،ظ ّل على �صمته فنهرته قائلة:
بالع�شق ،لك ّنه لي�س ّ
ملاذا ال تنظر �إ ّ
يل؟
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كان قد كرهها ،وكره ا�سمها ،وكره وجهها ،وكره ك ّل �شيء حولها،
ا�ستفزّها ب�سكونه و�صمته و�إعرا�ضه عنها فارتفعت به نحو ق ّمة جبل ّية
ال�سري نحو حا ّفة اجلبل رغ ًما عنها ،وك�أنّ ما
عالية ،و�أجربت «نور» على ّ
يحملها لي�ست قدميها� ،صرخت «نور» يف هلع:
أرجوك.
ال ..ال ..ال تقذفيني � ِ
�صرخ «حمزة» مناد ًيا على «نور» وهي ال ت�سمعه! كان يخ�شى عليها من
ال�سقوط من فوق حا ّفة اجلبل ،وكانت « َر ْي ُهقانة» تر�شقه بنظراتها امللتهبة
ّ
وغ�ضبها يت�صاعد وهي تراه يف هلع ،ف�صاح عليها ً
قائل:

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
جزّت على �أ�سنانها قائلة:ب ل
ماذا ُتريدين؟

ل
ن
ش
ر
والتوزي

ال ت�شح �أبدً ا بناظريك ع ّني.
ع
ث ّبت عينيه على وجهها مرغما ،وقلبه ملتفت نحو«نور» ،يخ�شى �أن تلقي

بها من فوق ق ّمة اجلبل ،قال ب�صوت يرجتف:
ال تدفعيها يا « َر ْي ُهقانة».

لك ّنها مل ُتن�صت �إليه ،ودفعتها من فوق ق ّمة اجلبل ،فهوى قلبه بني
�أ�ضلعه ،وكاد يرك�ض نحو ق ّمة اجلبل و�صراخها يد ّوي يف �أذنيه ،لكنّ
« َر ْي ُهقانة» �أعادته �إىل وادي «الهماليل» يف طرفة عني ،تهافت على الأر�ض
باك ًيا منتح ًبا ،و�صرخ مرددًا:
لك ،ماتت امل�سكينة
�أنت �أقذر خملوقة ر�أيتها يف حياتي� ،سح ًقا ِ
«نور» ب�سببي.
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�أخذت « َر ْي ُهقانة» ت�ضحك يف ه�ستري ّية ،وكان يقذف نحوها احلجارة،
بد�أت تتالعب ب�أع�صابه ،فبد�أ يهلو�س من �ش ّدة االرتباك ،يكاد يفقد هذا
ّ
حب
ال�شاب عقله هنا ،كانت ت�ستمتع بتعذيبه ،وك�أ ّنه لعبة يف يديهاّ � ،أي ّ
هذا ا ّلذي كانت تزعمه!
انتظرت هناك ً
طويل ،وكان «�أ�سحم» معها يرت ّقب حلظة ظهور
«حنطريرة» ،و ّد �أن يراه بعينيه ،لك ّنه مل يظهر لهما �أبدً ا ،فقرر االثنان
ولتحز « َر ْي ُهقانة» ق ّوته ب�أكملها ،لتتم ّكن
بال�سجنُ ،
ال�ساحر املحتجز ّ
قتل ّ
من مواجهة �أترابها من ع�شائر اجلنّ املختلفة ،فما عادت ق ّوتها تكفي � ّإل
لل�سيطرة على ه�ؤالء الهماليل �أمثال «حمزة» و«نور».

ع
ص
ري
الكتب r
كان «طارق» يبحث عن «� ل
ل
شّلرمكان ،مل يكن خرب قتل
أمنوكال»نيف ك
ّال�سفاح قد و�صله بعد ،فوجئ بـ«مرام» تهيم على وال
الطرقات،
وجههاتيفوز عي

ف�أقبل ي�س�ألها:

وحدك هكذا؟
�أين تذهبني يا �س ّيدة «مرام»؟ وكيف ت�سريين ِ

القلق يلتمع يف عينيها وهي تقول له:
كان ومي�ض ِ
«�سرمد» من حول البيت ،وقامت
ظهرت « َر ْي ُهقانة» بعد اختفاء �أبناء َ
بتفريقنا يف املدينة ،هددتنا �أ ّنها �ستجمعنا م ّرة �أخرى بالبيت يف
و«�سليمان».
وقت الحق لتقتلنا جمي ًعا ،و�أنا قلقة على «فرح» ُ
هذا غريب! فهي قادرة على جمعكم الآن يف البيت بالفعل لتتخ ّل�ص
منكم وتلقيكم يف فجوة املوت!
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�أخربنا «�أبادول» �أ ّنها فقدت قد ًرا كب ًريا من ق ّوتها بو�سمها
ال�سيطرة على البيت كما
لـ«حمزة» ،ولهذا �أظنّ �أ ّنها لن ت�ستطيع ّ
فعلت �ساب ًقا ،لهذا ف ّرقتنا ،لقد نقلتنا ُفرادى يا «طارق».
«�سرمد» برتككم دون حت�صني.
 �أخط�أ �أبناء َ
ال �أدري ملاذا اختفوا فج�أة!
لنعد �إىل امل�سرح« ،بنات ال ّريح» هناك� ،سنح ّلق فوق املدينة لي�سهل
البحث عنهما.
لكنني ال �أُح�سن ركوب اخليول.

ع
ص
ري
فربا نلتقي
ح�س ًنا� ،س�أفعلال�أنا،
ولكن ال تبقي وحدك ،تعايل معي ّ
ك
ت
ب
ل
ل
طريقنا.
ب�أحد منهم ونحن يف
ن
ش
ر
و
ا
ل
ت
و
أ�سود،
ل
ا
اجلوادان
هروال جتاه م�سرح الأ�سود ،وو�صال حيث كان
ز
ي
ع
والأبي�ض يقفان يف مكانهما� ،أقبل «طارق» على جواده الأ�سود ،وانطلق

يرك�ض به ،ب�سط اجلواد جناحيه وح ّلق به فوق مدينة « ُك ِوي ُكول»� ،أخرج
«طارق» ال ّناظور ،وراح ُيفتّ�ش املدينة عن ال�صغريين.
ال�سوق ،يقف وهو ُيق ّلب الكرات يف يده ،ويتل ّفت ُينة
كان ُ
«�سليمان» يف ّ
وي�سرة ،فانتظر «طارق» حتّى ابتعد ال ّنا�س عن حميطه ،وتوجه بجواده
نحوه� ،ضرب اجلواد بجناحه ومال وهو يقرتب من الأر�ض ،فم ّد «طارق»
«�سليمان»
«�سليمان» وارتفع به حم ّل ًقا لأعلى� ،شعر ُ
ذراعه واحت�ضن ُ
ال�سماء ،عاد به نحو
باحلما�س و�أخذ ي�صرخ بانفعال وهما يرتقيان يف ّ
م�سرح الأ�سود ،و�س ّلمه لـ«مرام».
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وح ّلق م ّرة �أُخرى يبحث عن «فرح» ،كانت « َر ْي ُهقانة» قد �ألقت بها
ال�صغرية تقف مت� ّأهبة وهي تقب�ض على
و�سط ال ّنخيل املحرتق ،وكانت ّ
مطرقتها بق ّوة وتت�شبث بها� ،صهل اجلواد فالتفتت نحوه ،وعندما ر�أت
«طارق» ل ّوحت له ،ف�أ�شار لها لرتك�ض نحو اجلهة ا ّلتي ي�ستطيع االقرتاب
منها بجواده املج ّنح حيث تخلو من احلرائق ،فرك�ضت والتقت به قربها،
«�سليمان» من قبل ،وعاد بها لأ ّمها ،وانطلق يبحث عن
وحملها كما حمل ُ
«�سيفاو» وهو ي�سري ً
حامل «�أمنوكال» ومعهما
«ما�سيليا» ،و«�سارة» ،ر�أى ِ
«ما�سيليا» و«مي�سرة» فاطم�أنّ عليهم.
بقيت «�سارة» مفقودة ،مل يعرث عليها يف � ّأي مكان ،لك ّنه عرث على
«�أن�س» فهبط باجلواد و�أخربه مبا حدث ،وكان «�أن�س» قد علم مبقتل
ال�س ّفاح للت ّو فاطم�أنّ على الغالم ،فحمله «طارق» معه �إىل م�سرح الأ�سود،
ال�صغار �إىل «�أبادول» يف «ال ّديوان».
قررت «مرام» ال ّذهاب مع ّ

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل

ل
ن
ش
ر
ّتوجه «�أن�س» نحو الفر�س الأبي�ض ،وركبه و
ليبحثالتمعوزي
ع عن
«طارق»
«�سارة» ،فاملر�أة الآكلة للحوم الب�شر جتوب يف الطرقات باحثة عنها ،كما

�أخربه «حنب�ش» و«حنربيت» منذ قليل� ،س�أله «طارق» وهو يرك�ض بجواده
مواز ًيا له قبل التّحليق:
ملاذا مل يقتل هذان القزمان تلك املر�أة بعد �أن �ساعداكما يف
الهرب من �أمامها يف امل ّرة الأوىل ،فهما ُي ّدانكم ب�أ�سلحة خمتلفة؟
يبدوان غام�ضني ،ال �أعرف حقيقتهما حتّى الآنّ ،ربا لديهما
التزام وعهد مثل �أبناء «�سرمد» ،وال ي�ستطيعان القتال على �أر�ض
املدينة هنا ،لك ّنهما م�ساملان على � ّأي حال.
احلمقاء « َر ْي ُهقانة» تود ت�شتيت عائلتكم وتدمريكم.
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ّ
قطب «�أن�س» حاجبيه يف قلق و�س�أله:
بني؟
هل ر�أيت «حمزة» يا ّ
ال يا ع ّماه ،ولكن طاملا ظهرت تلك العفريتة فال ب ّد �أ ّنه هنا.
افرتقا وبد�أ ك ّل منهما يبحث عن «�سارة» ،وكانت جتوب الطرقات
وت�س�أل ك ّل من تراه عن الطريق �إىل«ال ّديوان» ،تن ّقلت من طريق لآخر وهي
ترك�ض ،وكانت �آكلة حلوم الب�شر ت�سري نحو بيت «�أبادول» ظا ّنة �أنّ «�سارة»
هناك� ،أرادت �أن تنتقم منها بعد �أن �أحرقت «�سارة» ج�سدها ب�سوطها،
وتركتها تعاين من جروح ظهرها الذي احرتق جلده وفاحت رائحته منها
وهي ت�سري ،ر�أتها « َر ْي ُهقانة» ،وكانت تعلم ما يدور بر�أ�سها ،فحملت «�سارة»
�إليها وو�ضعتها �أمامها ،فوجدت «�سارة» نف�سها �أمامها فج�أة فارتعدت
فرائ�صها ،وانطلقت هاربة منها.
عرث «طارق» عليها وهي ُتطاردها ،فهبط بجواده ،وترجل ليواجه هذا
الوح�ش املتم ّثل يف امر�أة عظيمة الكرادي�س لها مالمح رجولية ،وك ّفان
غليظان ،و�أ�سنان ُت�شبه �أ�سنان ال ّذئاب� ،أخرج خنجره ووثب مقرت ًبا منها
بج�سارة ،كانت ت�صارعه بذراعيها القويني ،وتطرحه � ً
أر�ضا كما يطرحها،
املثل باملثل ،وك�أ ّنهما يف حلبة م�صارعة ،لكمها ع ّدة لكمات متتالية ،وا�ست ّل
خنجره وحاول قتلها ،ف�ضربته �ضربه على ذراعه �أطاحت بخنجره،
ف�سقط وارتطم ف ّكه وجمجمته بالأر�ض ،لك ّنه متا�سك ووثب نحو ِخنجره
لي�سرت ّده وكانت �أ�سنانها �أقرب لذراعه من يده للخنجر ،فق�ضمت ق�ضمة
احلي.
من حلمه ّ
ف�صرخ �صرخة انخلع لها قلب «�سارة» ،وكانت تراقب ك ّل ما يحدث
وهي ترجتف ،لك ّنه ّ
لف ذراعه رغم الأمل بعد �أن التقط اخلنجر ومرره
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ع

على عنق تلك الذئبة املفرت�سة ،ف�شقّ حلقها ،و�سقطت على الأر�ض ،وقطعة
من حلمه ممزّقة بني �أ�سنانها ،قب�ض على جرحه ،ووقف ودما�ؤه تنزف
بغزارة ،هرعت «�سارة» �إليه ،وتلفتت حولها تبحث عن �شيء لت�ضغط به
اجلرح وتوقف ال ّنزيف ،فعرثت على حجر م�ستدير �أمل�س ،مزّقت طرف
ردائها ،ول ّفت احلجر به وو�ضعته على اجلرح� ،ضغط «طارق» على ُجرحه
بق ّوة ،و�أ�شار لها بر�أ�سه لرتبطه ففعلت ،و�أ�سرعت معه نحو «ال ّديوان»،
فهي كانت تعلم �أنّ الطبيب «احلارث» حمتجز هناك .ظهر «حنب�ش»
و«حنربيت» فج�أة ورفعا ذراعيهما م ّرة �أخرى ،فعرب «طارق» و«�سارة» من
حتتهما لي�صال �إىل «ال ّديوان» يف احلال.
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-14«سرمد»
الملك َ
«�سرمد» ثائ ًرا كالربكان ،وقفت َ
«�شفق» �أمامه ترجف كورقة
كان َ
مهب ال ّريح ،من خلفها كان �أفراد الع�شرية من حا�شيتها
�شجرة �سقطت يف ّ
اخلا�صة يقفون وهم يخف�ضون ر�ؤو�سهم خو ًفا من ملكهم وكبريهم ا ّلذي
ّ
يج ّلونه ويخ�شون غ�ضبه ،ومل يجر�ؤ �أحد منهم على رفع ب�صره جتاهه ،ل ّوح
ب�صوجلانه وهو يقول:
أيت نتيجة عبثك يا َ
«�شفق»؟ «املجاهيم» اقتحموا نطاق مملكتنا،
�أر� ِ
يجولون يف �سماء «ال َك َن ْه َور» طوال الوقت ،لوال ح ّرا�س احلدود
لطردنا من وطننا.
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ه�ؤالء �أتباع «�أ�سحم» فقط يا �أبي ،باقي «املجاهيم» ال يزالون
يلتزمون بالعهد معك ،مل يدخلوا �أر�ض «ال َك َن ْه َور».
بل دخل الق ّنا�صون!
نعم ،كانوا يطاردون « َر ْي ُهقانة» على �أطراف �أر�ض «ال َك َن ْه َور»
وخرجوا فور �إلقاء القب�ض عليها ،تلك البائ�سة حتارب عائلة
«�أبادول» و..
«�سرمد» ً
قائل:
قاطعها َ
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�أعرف ك ّل �شيء ،و�أعرف �أ ّنهم اعتنوا بـ«املاو» ومل يقتلوها .الب�شر
ال�سوداء� ،أ ّما «مرام» فقد �أح�سنت �إليها.
ً
دوما يخ�شون القطط ّ
الح �شبح ابت�سامة على �شفتي َ
«�شفق» وهي تقول:
يبدو �أ ّنك تعرف الكثري يا �أبي ،فلماذا �أنت غا�ضب هكذا؟
لأ ّنك مل ت�س�أليني ،ومل ترجعي �إ ّ
يل قبل اتخاذ � ّأي قرار ،وقد ن ّبهتك
�أنّ الأمر ج ّد خطري ،وما يدور على �أر�ض « ُك ِوي ُكول» �أمر �شديد
احل�سا�سية ،ولو انك�شف الأمر �ستتواىل امل�صائب.
وما ا ّلذي يدور على �أر�ض « ُك ِوي ُكول» يا �أبي؟ من هم «املحققون»؟
وملاذا يقوم «بيادق ّ
الظالم» باختطاف ه�ؤالء «امل�ستبعدين بال ّذات؟
�أق�سمتُ � ّأل �أبوح بال�س ّر مهما حدث.
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الأمر مريب ،ولي�س من حقّ ه�ؤالء البيادق �أن يختطفوا ال ّنا�س
بتلك الطريقة� ،إ ّنهم يخطفون ال ّر�ضع يا �أبي! كيف توافق على هذا
وتقبله؟
و«ح ْي َد َرة» يعرفه جيدً ا،
ك ّفي عن اجلدال�« ،أبادول» حمارب �شريفَ ،«ح ْي َد َرة».
�ستكون الأمور على ما ُيرام عندما ي�صل اخلرب �إىل َ
«ح ْي َد َرة» بنف�سك!
طاملا تعرف هذا فلتُخرب َ
ـ«ح ْي َد َرة» ،فقد
هذا من �ضمن بنود العهد ا ّلذي قطعته على نف�سي ل َ
ح ّذرين من التّوا�صل معه مهما حدث ،حتّى ال ينك�شف �أمره.
ينك�شف ملن؟
«�سرمد» غا�ض ًبا:
زمزم َ
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ال ُتكرثي ال�س�ؤال يا َ
«�شفق».
�إذن ،ا�سمح لنا بالقتال ل ُنحرر عائلة «�أبادول» من الأ�سر.
قلت لك ال!
بتو�س ٍل ورجاء:
قالت ّ
�أبي �أرجوك �أخربين باحلقيقة!
أمر خطري.
تو ّقفي عن الرثثرة واجلدال ،فقد ا�ستدعيتك ل ٍ
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ال�ساحر امل�سجون ،ولو قتلته
«�أ�سحم» و« َر ْي ُهقانة» يخططان لقتل ّ
« َر ْي ُهقانة» �ست�سطو على ق ّوته ،و�ستتعملق بجربوتها م ّرة �أخرى،
ترتكك يا َ
«�شفق»� ،ستنال منك يا
و�ستقتل «�أبادول» وعائلته ،ولن
ِ
ابنتي!
� ّأي �ساحر هذا ا ّلذي ُي�سجن! طاملا ُ�سجن فهو �ضعيف ،فلم نخافه!
هناك �أمر مريب حوله ،حاولت الإحاطة ب�ش�أنه ،مل �أمت ّكن من
اخرتاق ُحجبه ا ّلتي ي�ضربها حوله.

ع

فغرت «�شفق» فاها وات�سعت عيناها يف اندها�ش وهي تقول:
�أبي! هل ت�سللت بنف�سك �إىل �سجن « ُك ِوي ُكول»؟
�أقبل غا�ض ًبا عليها وهو ينهرها:
�ش�ش�ش ..ال ترفعي �صوتك �أ ّيتها احلمقاء! مل �أقل هذا! هل ُقلت
�إنني ت�سللت �إىل « ُك ِوي ُكول»؟
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طالعته بنظرة ماكرة وهي ترفع حاجبها الأي�سر وقال:
ال ..مل تقل هذا.
ا�ستدار وقال وهو يبتعد عنها:
هناك ق ّوة خف ّية حتميه.
وما احل ّل يا �أبي؟
ال�ساحر ،ف�إن كان مينعنا من
فل ُيح ّلق رجال حا�شيتك بزنزانة ّ
الو�صول �إليه ،فنحن �سنمنع « َر ْي ُهقانة» و«�أ�سحم» من الو�صول �إليه،
ـ«ح ْي َد َرة».
حتّى ي�صل خرب «�أبادول» ل َ
وعائلة «�أبادول»؟ وبيتهم؟
�سيكونون بخري ،فهم حماربون!
«�سرمد».
ولكن ..يا �أبي ،ت�ستطيع �إمدادي باملزيد من �أبناء َ
ال �أ�ستطيع ،يكفي من ي�ساعدونك من حا�شيتك ،البق ّية يحر�سون
حدود «ال َك َن ْه َور».
�أبي� ..إذن �أنت ُتوافق على ما �أفعله!
مل ُيجبها ،وقال وهو ي�شيح بوجهه عنها:
ان�صريف الآن ،فالأمر ج ّد خطري.
ان�صرفت َ
«�سرمد» ،وتركت �أباها
«�شفق» ومعها حا�شيتها من �أبناء َ
والهم ي�سكن بني عينيه ،فهو ي�شعر �أنّ اخلطر يح ّلق يف �سماء
حائ ًراّ ،
«ال َك َن ْه َور»
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-15فجوة الموت
�أقبلت َ
«�شفق» وطارت بجوار «�أن�س» وهو يح ّلق بجواده وقالت له:
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«�سارة» يف �أمان ،لقد قتل «طارق» تلك املر�أة املفرت�سة ،وهما يف
طريقهما �إىل «ديوان ال ّرئا�سة».
«�سرمد» حماية البيت؟
احلمد هلل .ملاذا ترك �أبناء َ
ال�ساحر املحتجز يف �سجن « ُك ِوي ُكول»،
« َر ْي ُهقانة» ترغب يف قتل َّ
«�سرمد» ُيحيطون بزنزانته من جهاتها الأربع اخلارج ّية،
و�أبناء َ
حتّى ال ت�صل �إليه.
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وملاذا تقومون بحمايته؟
ال نحميه ،بل مننعها من الو�صول �إليه ،لأ ّنها �ستزداد ق ّوة �إن قتلته!
ولتعلم �أ ّننا نحمي والديك � ً
أي�ضا ،ونحيط بزنزانتهم من اخلارج،
لكننا ممنوعون من دخولها لتحريرهم.
وما ا ّلذي مينع �ساح ًرا من ّ
تخطي اجلدران الأربعة ،وكيف ُي�سجن
وهو ميلك تلك الق ّوة ا ّلتي حتدث عنها قائد احلر�س؟ وكيف..
قاطعته بج ّدية �شديدة قائلة:
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�سنتح ّدث عنه الح ًقا� ..س ّيد «�أن�س» هناك �أمر خطري ال ب ّد �أن
تعرفه.
ماذا حدث يا َ
«�شفق»؟ هل ولداي بخري؟
تعلم �أنني ال �أ�ستطيع اخلروج من �أر�ض «ال َك َن ْه َور» لأرى «خالدً ا»،
وال �أعرف �شي ًئا عن «حمزة» فهو �أ�سري وحمجوب ع ّني.
ما ا ّلذي حدث �إذن؟
قالت ب�صوت جاد:
اتبعني.
تبعها «�أن�س» بجواده ،طارت به بعيدً ا عن مدينة « ُك ِوي ُكول» ،م ّرا على
ال�سوداء،
ال�ساكنة كالقبور ،والقالع ّ
الكثري من املدن املهجورة ،والقرى ّ
كانت �أر�ض «ال َك َن ْه َور» مهيبة من �أعلى .مل تلتفت َ
«�شفق» وال م ّرة واحدة
طوال الطريق ،و�صال قرب فجوة املوت ،كانت تدور كالإع�صار ،وتبتلع ك ّل
ما يحيط بها ،وكانت «نور» مع ّلقة يف الهواء بالقرب منها ،م�صلوبة على
حجر د ّوار ،ينقلب بها ويدور ب�سرعة �شديدة ،تكاد فجوة املوت تبتلعها،
ولكن هناك ما مينعها عن التهامها! وك�أ ّنها قد علقت يف �شيء يجذبها.
مل جتر�ؤ َ
«�سرمد»
«�شفق» على االقرتاب منها ،ومل ُيقدم � ّأي من �أبناء َ
على �إنقاذها ،ال ب ّد من م�ساعدة تلك الفتاة ،قالت َ
«�شفق» بت�أ ّثر:
حاولت �أن �أطيح بها بعيدًا كما فعلت مع بيتكم من قبل ،ا�ستدعيت
رفاقي وف�شلنا ،تعلم يا �س ّيد «�أن�س» �أنني �أ�ستطيع �أن �أُح ّرك ً
جبل،
�أو �أهدم مدينة ب�أكملها� ،أ ّما تلك الفجوة فلن �أ�ستطيع التغ ّلب على
ق ّوة جذبها �أبدً ا وحدي ،ولن يجر�ؤ �أحد على ُم�ساعدتي م ّرة �أخرى
فقد كادت تبتلع بع�ضنا اليوم.
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امللعونة « َر ْي ُهقانة».
ماذا �ستفعل؟
لن �أترك «نور» ،فهي مبثابة ابنة يل ،لو كانت «فرح» مكانها لأقبلتُ
عليها وجذبتُها حتّى �أنقذها.
لك ّنك �ستهلك معها� ،أنت ال تدرك كيف هي ق ّوة �سحب فجوة املوت!
نحن مل نقدر عليها.
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كّدت�أن �أُحاول حتّى لو فقدت حياتي ،لن �أتخ ّلى
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عج ًبا لكم �أ ّيها املحاربون! لديكم �أرواح �صلبة ،قدوزي ّ
لو �أرادت التهامها اللتهمتها منذ و�صولها فهي قريبة منها للغاية.

ُث ّم �أ�ضاف بت�صميم:

ب�أرواحكم من �أجل الآخرين� ،أ ّما نحن فقد ُن�ساعدكم ،لكننا ال
�ضحي ب�أنف�سنا من �أجل �أحد.
ُن ّ

تلك الفتاة ال ت�ستحقّ هذا ،فال ذنب لها يف ك ّل ما يحدث.
اقرتب «�أن�س» بجواده الأبي�ض ،وكان اجلواد يهاب الفجوة ،وقد فزع
من �صوتها عندما اقرتب به منها ،ف�أ�سرع يبتعد ،تذ ّكر «�أن�س» ِح ُ
بال
«طارق» املتينة وا ّلتي تطول �إىل ما ال نهايةّ ،
وخطافه العجيب ،ف�أخرب
َ
لين�ضم �إليهما،
أ�سرعت نحو «ال ّديوان» لتبلغه
«�شفق» مبا يخطر بباله ،ف�
ْ
ّ
وبقي «�أن�س» ُيراقب «نور» والأفكار يف ر�أ�سه تقارع بع�ضها البع�ض ،مل يعلم
�أنّ «حمزة» يقف معه و ُيراقبها ،وقلبه يخفق بني �أ�ضلعه.
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كانت «نور» تر ّ
جت من �ش ّدة اخلوف ،واحلجر يدور بها ب�سرعة �شديدة،
فتوجهت �إىل اهلل مبتهلة وقلبها يخفق،
تذ ّكرت كلمات «ما�سيليا»ّ ،
و�أغم�ضت عينيها ورددت الدعاء ب�صوت خفي�ض:
«ياهلل ،ا�شت ّد �أملي ،وزاد رهقي ،ويئ�ست من عون خلقك ،واحتارت
معاريف ،وثقتي يف قدرتك دفعتني لل ُّدعاء ،و�أنا ّ
ال�ضعيفة و�أملي فيك
غري متنا ٍه ،ورجائي فيك غري مقطوع ،فلبيك يا رحمن فال ملج�أ ي�ؤويني
�سواك ،وال راحة � ّإل يف حماك� ،أخرجني من تلك ّ
ال�ضيقة ،وانزع اخلوف
انتزاعاّ ،
وجنني من هذا اخلطب اجلليل ،رحماك ..رحماك».
من قلبي
ً
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«احلارث» ،كنت �أ�شعر �أن ذراعي
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ظر �وإليهزيي�صيبني
يحرتق ،كان اجلرح عمي ًقا وينزف بق ّوة ،وكان جم ّردوال ّن
ع
طارق

بق�شعريرة� ،أ�شحت بوجهي عن ذراعي وعن وجه ّ
الطبيب ،فر�أيت «�سارة»
وهي ت�ضع ك ّفيها على فمها مت� ّأل ًة ،وهي ترى ّ
الطبيب وهو يخيط جرح
يديُ ،قلت خمف ًفا عنها:
�شهي.
ال ب ّد �أن مذاق حلمي ّ
ت�ص ّنعت «�سارة» االبت�سام ب ُلطف ،وبقي ّ
ال�شعور بال ّذنب ُيط ّل من
رجعت �إىل الوراء ت�ستند �إىل مقعدها وهي تراقبنا ،وك ّلما غرز
عينيها،
ْ
الطبيب الإبر يف ذراعي ّ
ّ
ليقطب اجلرح كانت تختلج وتكاد تثب من مكانها
وتغلق عينيها بق ّوة .راودين �شعور لطيف ،من اجلميل �أن تتح ّمل الأمل من
�أجل فتاة ،والأجمل �أن تكون فتاة جميلة بخ ّفة ال ّري�شة ونعومة القطن� ،أن
حتميها من اخلطر� ،أن تكون منقذها وفار�سها ،و ..ما ا ّلذي يحدث يل؟
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�شعرت لأ ّول م ّرة منذ لقائي بها �أ ّنها جتذبني ،رغم �أننا مل نتح ّدث
كث ًريا ،ك ّل �شيء فيها يروق يل ،وجهها القمري ،ومالحمها ال ّرقيقة،
�صب فيهما الع�سل للت ّو ،ونربة �صوتها
وعيناها ا ّلتي بدت وك�أنّ ال ّنحل قد ّ
علي
املخمل ّية ،حتّى عائلتها� ،أحببتهم جمي ًعا .دلف قائد احلر�س فقطع ّ
تلك احلالة من ال ّرومان�س ّية ا ّلتي ُكنت �أعي�شها لأ ّول م ّرة يف حياتي ،فقد
ُعرف ع ّني �أنني ال �أ�صلح لتلك الأمور نظ ًرا لكرثة مزاحي وتهكمي على ك ّل
�شيء ،كان يحملق يف دمائي فقلت له:
 ّ
تف�ضل وتذوق ،يبدو �شه ًيا!
عيني:
�أظهر ا�شمئزا ًزا وقال وهو يح ّدق يف ّ

ع
ص
ري
ا
ل
أنتتفعال من املحاربني.
حمراء� ،
دما�ؤك
ك
ب
ل
ل
ن
ذكي!
يا لك من ّ
ش
ر
و
التو

زيع

�أثارت كلماتي الأخرية غ�ضبه ،و ُكنت �أ�ستمتع بهذا ،فقد كان يغيظني
ً
�ساخطا عليه لأ ّنه
�أ ّنه ُيخفي ع ّنا حقيقة ما يحدث مبدينة « ُك ِوي ُكول» ،وكنت
يحتجز ال�س ّيد «كمال» وزوجته.
انتهى ّ
الطبيب من تقطيب وت�ضميد جرحي ،كان ي�ؤملني للغاية،
ان�ضممنا لباقي �أفراد العائلة يف ال ّديوان ،كان «�أبادول» يجل�س م�ستندً ا
بذقنه على ع�صاه ،ينتظر يف �صرب �إجابات عن �أ�سئلته ا ّلتي طرحها على
قائد احلر�س .وفور �أن ر�آه ّ
الطبيب «احلارث» وهو خارج من الغرفة ا ّلتي
ُك ّنا فيها �أ�سرع �إليه ً
قائل:
اثبت يا «�أبادول» ف�إ ّنك على احلقّ .
ح ّدق «�أبادول» يف وجهه وقال له:
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�أنت ل�ست من «املُ�ستبعدين» �ألي�س كذلك؟
بلى� ،أتيت طواعي ًة لعالج الأمرا�ض النف�سية عندما �أخربين
ِ«ميثاق» بك ّل �شيء ،كـ«املالينخوليا» واملزاج ال�سوداوي ،والو�ساو�س
املختلفة ،فالكثري من«امل�ستبعدين» كانوا م�صابني بهذا ال ّنوع من
الأمرا�ض عندما و�صلوا �إىل « ُك ِوي ُكول» ،وكانوا يحتاجون لرعاية
خا�صة.
ّ
معقول! لكن ملاذا ُيلقون القب�ض على...
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قاطع قائد احلر�س حوارهما ،وجذب «احلارث» من ذراعه ،و�أخرجه
من الغرفة وهو ينهرهُ .ك ّنا يف ذهول مما �سمعناه من ّ
الطبيب ،وبقي �س�ؤال
ال�س ّيد «�أبادول» يحلق فوق ر�ؤو�سنا بال �إجابة! ملاذا ُيلقون القب�ض على
«امل�ستبعدين»؟ حتّى املر�ضى منهم!
ظهرت َ
«�شفق» فج�أة ،ف�أجفل اجلميع ،و�أنا � ً
أي�ضا ،فظهور اجلنّ
املفاجئ مزعج� .أخربتنا مبا يحدث مع «نور» ،و�أنّ ال�س ّيد «�أن�س» هناك،
م�سرعا �أبحث عن جوادي الأ�سود ،وح ّلقت به خلف َ
«�شفق»،
فانطلقتُ
ً
وو�صلنا �إىل فجوة املوت ،وهالني ما ر�أيته ،فقد كان «حمزة» هناك � ً
أي�ضا،
ر�أيته يقف قباله «نور» وهي م�صلوبة على حجر د ّوار �أمام مركز فجوة
املوت� ،صحت ً
قائل:
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«حمزة»! ماذا تفعل؟
ما ذنبها؟ ال ب ّد �أن �أموت معها.
امتقع وجه ال�س ّيد «�أن�س» ،كان ال يعلم �أنّ ابنه هناك� ،س�ألني وعيناه
تكاد تخرجان من حمجريهما:
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�أين «حمزة»؟
ف�أ�شرت نحو مكانه ،وعدت �أحت ّدث �إليه:
ما ا ّلذي حدث يا «حمزة»؟
« َر ْي ُهقانة» تتالعب بنا ،دفعتها من فوق ق ّمة جبل ،وهوت بها نحو
قاعه ،وقبل �أن ت�صطدم بالأر�ض ،رفعتها ونقلتنا �إىل هنا ،و�صلبتها
عيني نحو فجوة املوت� ،أرادت
على هذا احلجر ،وقذفت بها �أمام ّ
أهتم لأمرها و�أ�شفق عليها ،قالت �إ ّنها �سترتكنا
�أن تع ّذبني لأنني � ّ
لنفنى م ًعا.
�أخربتُ ال�س ّيد «�أن�س» مبا �سمعته من «حمزة» ،و�أخرجت ّ
خطايف،
و�أخذت �أتل ّفت حويل� ،أين �أُث ّبته ،وهل حبايل �ستقاوم ق ّوة جذب تلك
الفجوة؟ ُكنت يف حرية حتّى ر�أيت ّ
ال�شفق ال ُقطبي يظهر م ّرة �أخرى فوق
ر�ؤو�سنا ،يبدو �أنّ «الفاتامورجانا» تتكرر هنا ،كانت تلك نف�س املدينة ا ّلتي
عرثنا فيها على «بنات ال ّريح» ،ظلت تزحف نحونا حتّى �صارت فوقنا
متاما ،وكانت فجوة املوت تتالعب �أمامنا يف الهواء ،و�أنا على جوادي،
ً
وال�س ّيد «�أن�س» على اجلواد الآخرَ ،
و«�شفق» تراقبنا وال جتر�ؤ على االقرتاب
من تلك الفجوة ،و«حمزة» مع ّلق يف الهواء وعيناه على «نور» ،وهي �صامتة،
وقد �س ّلمت نف�سها للحجر وهو يدور و�أغم�ضت عينيها ،وتو ّقفت عن الكالم.
�ألقيتُ ّ
بخطايف نحو املدينة املع ّلقة ،وجذبت احلبل.
فاقرتب ال�س ّيد «�أن�س» ،وتع ّلق به ،الت�صق احلبل بك ّفيه ،وظللت �أم�سك
باحلبل معه ،فرتك جواده الأبي�ض ،وطلب م ّني �أن �أحت ّرك بجوادي حتّى
يتم ّكن من االقرتاب منها .وعندما اقرتب ،تو ّقف احلجر عن الدوران،
وبد�أت فجوة املوت ت�سحب «نور» ،ف�أخذ «حمزة» ي�صرخ خو ًفا على �أبيه
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ع

وعليها ،و�أنا فقط �أ�سمع ُ�صراخه ،و�أبوه ي�س�ألني طوال الوقت عنه هل هو
مت�سك ال�س ّيد «�أن�س» باحلبل بيده الي�سرى ،و�أم�سك ذراع «نور»
بخري �أم الّ .
بيده اليمنى ،وهم�س ً
قائل:
�سينجينا اهلل كما ينجينا يف ك ّل م ّرة.
ت�سللت الدموع من عينيها ،وكان ال�س ّيد «�أن�س» يت�ش ّبث بذراعها وي�ش ّدها
نحوه ،اكتنفتهما جاذب ّية فجوة املوت ،وظ ّلت ت�سحبهما نحو قلبها� ،سطع
قوي ،وهما يقرتبان من مركزها ،فبد�أت � ُ
أجذب احلبل بهما لع ّلني
�ضوء ّ
حي يتن ّف�س ،وزفرت وك�أ ّنها
�أٌ�ساعدهما،
ْ
انتف�ضت الفجوة وك�أ ّنها كائن ّ
بركان �سينفجرّ ،ث ّم �سحب ُت ُهما ب�سرعة �شديدة فبدا لوهلة �أ ّنهما �سقطا
ال�سابحة يف
يف قلبهاُ ،ث ّم قذفتهما بعيدً ا وبق ّوة �شديدة ،وارتفعت املدينة ّ
الهواء �ساحبة احلبل معها لأعلى ،وك�أ ّنها ت�شعر بنا و ُتق ّدم لنا يد العون!
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هولالماتر�آه للت ّو ،كانت
فر�أيت ال�س ّيد «�أن�س» وقد ا�شتعل ر�أ�سه �شي ًبا من
و
و
ز
ي
والتفت لأطمئنّ على ع
«حمزة»
ال�صعداء،
ُّ
«نور» مع ّلقة بذراعه ،تن ّف�ستُ ُّ

فوجدته يتع ّلق بجناح جواد �أبيه ،وكانت َ
«�شفق» تبت�سم ،لأ ّول م ّرة كانت
تبت�سم ،يبدو �أنّ تلك العفريتة ُت ّب هذه الأُ�سرةُ ،وت ّب «نور» ،وال �أدري
هل ُت ّبني �أم ال! لكنني على � ّأي حال ال �أُريدها �أن ُت ّبني �أبدً ا.
عدنا �إىل « ُك ِوي ُكول» ومعنا «حمزة» ،و ُكنت الوحيد ا ّلذي يراه كالعادة،
و�أقوم بدور ال ّناقل للحوار بينه وبني �أفراد عائلته ،وكان هذا ُم�س ّل ًيا جدً ا،
ُعدنا للبيت ،وو�صل املزيد من ع�شرية «�شفق» و�أحاطوا بالبيت م ّرة �أخرى،
وقفت يف ال ّنافذة �أح ّدق فيما �أراه ،وجدتهن ك ّلهن من ال ّن�ساء ،ي�شبهن
«�شفق» يف مالحمها ومالب�سها ،ف�س�ألت َ
«�شفق»:
�أين ّ
ال�شباب ا ّلذين كانوا هنا؟
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ال�ساحر حتّى ال تخرتقها « َر ْي ُهقانة» وتقتله
يحيطون بزنزانة ّ
لت�ستويل على ق ّوته ،ه�ؤالء ال ّن�ساء هنا من �أجل «حمزة» و«نور» ،فقد
و�صلهم ما حدث عند فجوة املوت ،يدور الآن بع�شريتنا حوارات
كثرية بني �أبي و�شيوخ ع�شريتنا ،فالعهد ا ّلذي بني �أبي وبني امل�سئول
ع ّما يحدث مبدينة « ُك ِوي ُكول» �أ�صبح يق ّيدنا ،وقد نتع ّر�ض للخطر.
مادحا ملوقفهن:
قلت ً
 ن�ساء ع�شريتك رائعات مثلك.
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احلرب،
وال يبت�سمن ،ويقفن كاجلنود يف
ش
ر
و
ابتعدت عني بعد �أن رمتني بنظرة ا�شمئزاز فحمدت الاهللتوعلىزيهذا.ع
r

مو�ضحا قبل �أن تظ ّنه غزال لها ،فقد ُكنت �أخ�شى �أن
ُث ّم �أ�سرعت
ً
ُت ّبني كما �أح ّبت العفريتة الأخرى «حمزة» فقلت:

و�صلت «مرام» �إىل حالة من االنك�سار جعلتها تنطوي على نف�سها
حتّى �أ ّنها �صارت ت�سري حمن ّية الظهر ،وك�أنّ ر�أ�سها �صار ً
ثقيل من كرثة
ال�ضجيج ا ّلذي يعتمل فيه ،ت�ضع�ضع ثباتها عندما ر�أت زوجها «�أن�س» وقد
�شاب �شعر ر�أ�سه من هول ما ر�آه يف حلظة واحدة انغم�س فيها يف فجوة
املوت مع «نور»� ،شعرة بي�ضاء ،و�شعرة �سوداء ،حتّى ا�ستحال لونه رماد ّيا
منطف ًئا .رجف قلبها بني �أ�ضالعها عندما علمت �أنّ «حمزة» كان هناك
� ً
أي�ضا ،كادت تفقدهما يف جزء من ال ّثانية!
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�أرهقها التّفكري وتو ّقع ال�س ّيئ والأ�سو�أ ،فهي �أُ ّم ،والأُ ّمهات فقط
�سيتف ّهمون ما تلك الهواج�س ا ّلتي تنخر ر�أ�سها طوال الوقت ،مل يكن قلبها
ال�سابقة ،وها هما يغيبان
قد تعافى بعد من اختفاء ولديها خالل رحلتهم ّ
عنها الآن بعد �شهرين فقط من اختفائهما الأ ّول! هل ح ًقا «حمزة» هنا يف
نف�س الغرفة؟ و�أين «خالد» � ً
أي�ضا ..هي ال تدري! ا�شتاقت حل�ضن ولديها،
للم ّرة ال ّثانية على التوايل يبحث �أحدهما عن �أخيه ،بل جميع �أفراد
الأ�سرة الآن هنا من �أجل «حمزة» ،رفعت عينيها جتاه وجه «طارق» ،فهو
التفت �إىل الفراغ ُتن�صت
الوحيد الذي يراه ويتح ّدث �إليه ،وكانت ك ّلما َ
ب�شغف لع ّلها ت�ستنتج من ردوده ما قاله ابنها للت ّو� ،أطرقت هنيهة و�س�ألته
على حني غفلة منه:
اخلا�ص بك؟
«طارق» ..هل من املمكن �أن �أرى «حمزة» بال ّناظور
ّ
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�أ�سرع يخرجه من حقيبته و�أعطاه لها ،رفعته على عينيها ونظرت جتاه
املكان ا ّلذي �أ�شار «طارق» لوجود «حمزة» فيه ،مل تره ،ف�أعادته يف ي� ٍأ�س
وهي حزينة ،كانت َ
«�شفق» هناك ،وكانت «مرام» ّ
املف�ضلة لديها ،فهي ا ّلتي
كانت حتنو على ّ
قطتها العزيزة ،ان�صرفت باحثة عن �شيء ُتخفف به عن
«مرام» ،جل�أت جل ّدتها ،حت ًما هي من �ست�شعر بها ،فالأُ ّم ت�شعر مبعاناة �أُ ّم
�أُخرى مثلها.

r

«�س ْر َمد»
ّ
ال�ساحر ،لك ّنها فوجئت ب�أبناء َ
توجهت « َر ْي ُهقانة» �إىل زنزانة ّ
هناك ،منعوها من ال ّدخول ،فرتاجعت �ساخطة عليهم ،وهي ترميهم
متوعدة ،لن تعود لكي تتالعب ب�أفراد عائلة �أبادول» فهدفها
بنظرات نار ّية ّ
ال�ساحر ،فقتله �سيك�سبها ق ّوة جديدة ،كما �أنّ هذا
الآن الو�صول �إىل هذا ّ
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ُير�ضي «حنطريرة» ،وهي تعرفه ،وتعرف ما�ضيه ومكانته العظيمة ،لك ّنها
�ساحر �آخر
ال�ساحر و� ّأي
ٍ
كانت حائرة ،فـ«حنطريرة» ي�ستطيع قتل هذا ّ
بك ّل ب�ساطة ،فلماذا طلب منها �أن تقوم بامله ّمة ً
ل�ساحر
بدل منه؟ وكيف
ٍ
�أن يقبع يف تلك الغرفة ا ّلتي �أمامها دون �أن يفعل �شي ًئا!
قررت العودة للعبتها� ،ستعود لفجوة املوت لتتالعب بـ«حمزة» و«نور»،
ال�سجن� ،شعرت بوجود �أ�سريها يف « ُك ِوي ُكول»!
لك ّنها وفور �أن خرجت من ّ
كيف عاد �إىل هنا وقد تركته �أمام فجوة املوت مع ّل ًقا يف الهواء! التقت
بـ«�أ�سحم» و�أخربته مبا حدث معها ،فقرر اقتحام الزّنزانة بنف�سه لقتل
ال�ساحر ،فهناك ما ُيقلقه ،فهو ال يثق بـ«حنطريرة» ،ويخ�شى �أن يقتل
هذا ّ
حبيبته « َر ْي ُهقانة».
تركها لتتف ّقد «حمزة» ،و«نور» ،وعاد وحده ل�سجن املدينة ،ووقف �أمام
ال�ساحر امل�سجون ،ودلف
�أبناء َ
«�سرمد» ،فاختفوا فج�أة من حول زنزانة ّ
بك ّل �سهولة ،وراعه ما ر�آه بال ّداخل!

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل

ل
ن
ش
ر
والتوزي

ع

مل تكن تلك زنزانة �ض ّيقة ،بل هي ك ّوة من ك ّوات اجلحيم ،كانت �صورة
ال�ساحر الأعمى �أمامه ،وخلفه ،وعن ميينه ،وعن ي�ساره ،وفوق ر�أ�سه،
ّ
حتّى �أ ّنه �شعر �أ ّنه �أ�سفل منه ،تكررت �صورته �أمام عينيه حتّى بدا وك�أ ّنه
جي�ش ب�أكمله يحيط به ،مل يعرف �أ ًّيا من تلك ال�صور هو احلقيقة ،ار ّ
جت
كيانه ،و�شعر �أنّ مملكة البالغة ب�أكملها تد ّكه على ر�أ�سه ،انتزعت روحه
انتزاعا من بني جنبيه�ُ ،سحق وك�أ ّنه ح�شرة وهو من عمالقة «املجاهيم»!
ً
بد�أ يختنق ،و�أخذ ي�صرخ كما مل يفعل من قبل ،وانخف�ض �صوت �صراخه
متاما.
تدريج ًيا حتى اختفى ً

r
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عادت َ
«�شفق» �إىل «مرام» ،ووقفت قبالتها قائلة:
يقولون �إنّ ق ّوتك كمحاربة كانت يف ثباتك على احلقّ  ،ولي�س يف ق ّوة
بدنك يا �س ّيدة «مرام» ،مل تقاتلي ب�سيف ومل يكن لديك قدرات
بدن ّية ج ّبارة.
قالت َ«مرام» بهوان:
نعم ،كان هذا قبل �سنوات يا َ
«�شفق».
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كنت تقرئني الأفكار� ،ألي�س كذلك؟
 ِ
بلىُ ،كنت �أ�سمع ما يف ّكر به الآخرون ،وكان هذا مره ًقا للغاية.
كنت الآن يف زيارة ج ّدتي� ،س�ألتُها كيف �أُ�ساعدك ،وطلبتُ منها
�شي ًئا �أُ�ساعدك به� ،أو ميزة تهديها لك ،ف�أخربتني �أ ّنك متلكني
بالفعل ما ُي ّكنك من ّ
فك �أ�سر ولدك.
�أنا!!
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أنت ،ح ّبك له �أقوى من ع�شق « َر ْي ُهقانة» له� ،أنت �أُ ّم ،ولي�س
نعم � ِ
ُ
حب الأ ّم لولدها ،ت�ستطيعني ّ
أ�سره.
فك � ِ
هناك ما ُي�ضاهي ّ
وكيف هذا و�أنا ال �أراه! وال �أملك � ّأي ميزة من ميزات املُحاربني.
متلكني قل ًبا يفوق ُقدرات املُحاربني...قلب الأُ ّم! ثقي بهذا.
ولكنني..
قاطعتها َ
«�شفق» وهي تربط عينيها برباط حريري ،وقالت لها:
ابنك معنا بال ُغرفة�..ألي�س كذلك يا «طارق»؟
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والتفتت نحو «طارق» ت�س�أله فه ّز ر�أ�سه بالإيجاب ،ف�أردفت قائلة:
�سن�سكن جمي ًعا يف �أماكننا ،وحاويل البحث عن ولدك ،اقرئي
�أفكاره يا �س ّيدة َ«مرام» ،كما ُكنت تفعلني من قبل.
لكننا فقدنا َميزات املُحاربني منذ و�صولنا.
ي�شجعها:
�صاح «�أن�س» ّ
ج ّربي يا َ«مرام» ..فقدت �أدواتنا ميزاتها ،لكنّ ميزتك تتع ّلق بك
وبحوا�سك الطبيعية.
ّ
�أن�سيت يا «�أن�س» �أنني فقدتها فور �إمتام مه ّمتي؟

ع
ص
ري
«مرام» ..ثقي بهذا.
�سرتينه بقلبكاليا َ
ك
ت
ل
ل
ن
شيقف بعيدً ا وينتظر ،كانت
«حمزة»
بكان
وقف «طارق» ُيراقب ما يحدث،
ر
زيمكان
تتوجتهونحو
َ«مرام» متد ذراعيها �أمامها ،وت�سري وتتخ ّبط بهم ،وملوال ّ
«حمزة» �أبدً ا ،ف�أ�صابه الي�أ�س .كادت تي�أ�س هي � ًأي�ضا ،لكنّ «�أن�س» � ع
أم�سك
بكتفيها ووجهها نحو منت�صف الغرفة ،وقال لها:

اهدئي يا َ«مرام» ،وحاويل الرتكيز ،وابدئي من هنا.
ثبتت َ«مرام» مكانها وبد�أت تتحدث �إليهم ،ودموعها ت�سيل من حتت
احلريري:
ال ّرباط
ّ
رائحة «حمزة» وهو �صغري كانت تختلف عن رائحة �أخيه ،كالهما
حلو ال ّرائحة ،لك ّنهما كانا خمتلفني� .صوت �ضحكاته كان ّ
متقط ًعا،
�أ ّما «خالد» فكان يكتفي باالبت�سام .عندما بلغا ال ّرابعة من عمرهما
ُكنت �أ�ضعهما يف الفرا�ش و�أنام ،و�أ�ستيقظ لأجده يف ح�ضني ،كان
دوما ي�أتي بعد �أن �أنام ،لأ ّنه كان يخاف كث ًريا.
ً
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كان اجلميع يقفون وك�أنّ على ر�ؤو�سهم ّ
الطري وهم يف حالة من الرت ّقب،
�أ�ضافت وعلى �شفتيها �شبح ابت�سامة:
دوما
حب ال ّر�سمً ،
كان يحلم ً
دوما بالفرا�شات ،ويع�شق �ألوانها ،و ُي ّ
كانت يداه ّ
دوما ال يعرتف باالحتفال � ّإل يف
ملطختني بالألوانً .
ح�ضرة �أخيه ،ف� ّأي جائزة �أو هد ّية �أو لعبة ين�سبها �إليهما م ًعا ال
لنف�سه .رغم كرثه اختالفهما يف �أوائل مرحلة البلوغ ّ
دوما
ظل ً
�صديقني ،فهو �شديد التع ّلق به ،عندما �أ�صبح كثري الغ�ضب ..كان
دوما يف ح�ضني.
غ�ضبه ينطفئ ً
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ارتع�شت نربة �صوتها وهي ت�ضيف باكية:
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ا�شتقت �إليك يا «حمزة»� ،أو ّد �أن �أطمئنّ �أ ّنك بخري يا حبيبي،
ا�شتقت �إليك �أنت و�أخيك «خالد».
و�أجه�شت بال ُبكاء ،ف�أ�سرعت َ
احلريري عن
«�شفق» وح ّلت ال ّرباط
ّ
عينيها كما �أو�صتها ج ّدتها� ،أخذت َ«مرام» تفرك عينيها يف انزعاج،
دمعت عيناها وكانتا حترقانها ،وعندما بردت نظرت �إليهم وهي ُتغلق
عينها وتفتحها ،وتنقلها من وجه لآخر ،اقرتب «حمزة» منها وانحنى
�أمامها ف�صرخت وك ّل ذ ّرة يف كيانها تختلج من �ش ّدة الفرح:
�أنا �أراك� ..أراك يا حبيبي� ...أراك!
كان الو�شم يظهر جل ًيا لها على جبني «حمزة» ،وقد بدت عليه �آثار
بال�سواد ،حاولت �أن تلم�سه لتحت�ضنه
الإرهاق و�شحب وجهه وحت ّلقت عيناه ّ
لك ّنها كانت ُت ّرك ذراعيها يف الهواء دون �أن ُتالم�سه ،فالتفتت نحو
َ
«�شفق» وال�س�ؤال يط ّل من عينيها فقالت لها:
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�سرتينه فقط الآن ،لن ت�سمعي �صوته ،ولن تلم�سيه � ّإل بعد مواجهة
« َر ْي ُهقانة» ،ال ب ّد �أن تتغ ّلبي عليها لتك�سري �سطوتها عليه.
متى؟
الآن يا �س ّيدة َ«مرام» ،كوين ُماربة بحقّ .
ُث ّم قالت وهي جتول بناظريها يف املكان:
«حمزة»� ...أت�سمعني؟ قف خلف �أُ ّمك طوال الوقت ،فهي ح�صنك
من « َر ْي ُهقانة».
�سمعها «حمزة» ف�أ�سرع ي�سري خلف �أُ ّمه ،ف�سارت َ«مرام» وك ّل ذ ّرة يف
كيانها تختلج ،خرجت َ
«�شفق» من البيت ووقفت على عتبته اخلارج ّية،
وت�ضم ك ّفيها�« :ساحمني يا �أبي ،لن
وهم�ست قائلة وهي ُتغم�ض عينيها
ّ
�أخلف الوعد ،ولن �أك�سر كلمتك ،لكنني �س�أُ�ساعدها فقط» .تبعها اجلميع،
�صاحت «�شفق» ُمنادية على « َر ْي ُهقانة» ،ا ّلتي كانت حا�ضرة خارج البيت
خفي ،ف�أظهرت نف�سها لهم كما يخرج ّ
ال�شيطان من
وتراقبهم من طرف ّ
ُقمقم ،ووقفت متن ّمرة وهي تخرتقهم بنظرات ميل�ؤها البغ�ض وال ُكره،
قالت �ساخطة وقد �أغ�ضبها ر�ؤية «حمزة» و«نور» �أمامها:
أبيك يا َ
«�شفق».
ال ينبغي عليك خمالفة �أمر � ِ
هزّت َ
«�شفق» كتفيها قائل ًة:
قاتلك.
لن �أُ ِ
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لك ّنك ت�ساعدينها ،ولي�س هذا من ّ
أبوك.
ال�شرف ا ّلذي ينتظره منه � ِ
قالت َ
«�شفق»:
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زنديقة تتح ّدث عن ّ
ال�شرف!
«�سرمد» فج�أة ،و ُكنّ ُيحطن بالبيت ،و�سرن خطوات
ا�ستدارت بنات َ
للأمام ف�ضاقت ال ّدائرة ،و�صارت فقط «مرام» داخلها وخلفها ابنها
و�أمامها « َر ْي ُهقانة» تواجهها ،حتّى َ
«�شفق» كانت تقف خارج ال ّدائرة مع
«�سرمد» « َر ْي ُهقانة» بنظراتهنّ ال ّثاقبة،
باقي �أفراد العائلة ،ر�شقت بنات َ
رفعت « َر ْي ُهقانة» يديها لتنقل «حمزة» معها �إىل وادي «الهماليل» لتهرب
به ،لك ّنها مل تتمكن من رفعه� ،شعرت �أنّ «مرام» حتجبه عنها فبد�أت
تع�صر قلبها بيديها ،بد�أت د ّقات قلب «مرام» تت�سارع ،و�ضاقت �أنفا�سها،
وبدت وك�أ ّنها ُتنازع ،اكفه ّر وجهها ،كانت تردد ب�صوت خمنوق:
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لن �أترك «حمزة».

�صرخت «مرام» فج�أة:
ال ..ال.
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ال�صراع ،هدرت «مرام» و�شفتاها
تراجعت « َر ْي ُهقانة» ،فقد �أرهقها ّ
ترجتفان:
لن تلم�سيه ..لي�س من ح ّقك �أن ت�سلبيني ولدي.
كانت «مرام» تئن من الأمل ،حاول «�أن�س» االقرتاب لك ّنه مل يتم ّكن من
بغ�ضب �شديد ،لك ّنهن
«�سرمد»� ،أخذ ي�صيح عليهن
ٍ
اخرتاق دائرة بنات َ
«�سليمان» على الكرات يف
�أبعدنه ،وقفت «فرح» مت� ّأهبة مبطرقتها ،وقب�ض ُ
يده ،وبقيت َ«مرام» تتح ّمل بج�سارة ،ثابتة على احلقّ  ،فهذا ح ّقها وولدها
وفلذة كبدها وق ّرة عينها� ،ستتحمل من �أجله خروج روحها م ّرات وم ّرات
331

بانفعال �شديد ،ويحاول �ص ّد « َر ْي ُهقانة»
لكي ينجو ،كان «حمزة» ي�صيح
ٍ
لك ّنه كان ُي�صارع الهواء ،ظهر «حنب�ش» و«حنربيت» فج�أة و�س ّلما «�أن�س»
اخلنجر ا ّلذي كان «حمزة» يقتن�ص به
خنج ًرا حلزون ًيا مطاب ًقا لهذا ِ
كيانات �ساحرات «ماذريون» و«ال ّدوا�سر» ليحب�سها يف ج�سد وح�ش للأبد،
واختفى القزمني يف احلال ،فالتفت «�أن�س» ونادى على «مرام» ،فتالقت
نظراتهما ،فقذف �إليها باخلنجر يف الهواء ،فالتقطته وا�ستدارت بج�سارة
وقب�ضت عليه بك ّل ما �أوتيت من ق ّوة ،وقامت بتوجيهه نحو كيان « َر ْي ُهقانة»،
� ّصوبته لقلبها وو ّدت يف تلك اللحظة لو كان حل ًما لتقطعه وتنقذ ابنها من
خمالبها ،ف�صرخت « َر ْي ُهقانة» �صرخة جملجلة ،ونادت م�ستغيثة بـ«� ْأ�س َحم»
لك ّنه مل ُيجبها قط!
بقي اخلنجر يتذبذب يف يد «مرام» ،فرفعت َ
«�شفق» ذراعيها،
ونف�ضتهما يف الهواء بق ّوة وهي تردد طال�سمها ،فظهر منر �أ�سود عظيم
الأنياب ،له نظرات تخلع القلب ،وكان لعابه ي�سيل وهو يز�أر ويخور،
«�سرمد» للخلف ،قالت َ
«�شفق»:
تراجعت بنات َ
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ال ب ّد من حب�س كيانها بني �أنياب هذا الوح�ش الكا�سر كما فعل
ابنك من قبل يا «مرام».
كان قلب َ«مرام» يختلج ،ارتعدت فرائ�صها وهي تراه �أمام عينيها
يلهث ،واللعاب ي�سيل من بني �شفتيه� .صاح «حمزة» يخرب �أُ ّمه كيف تقرتب
وتوجه ن�صل اخلنجر نحوه ،نقل �إليها «طارق» ما �سمعه من
من ال ّنمر ّ
ي�شجعونها لتقرتب منه ،م ّر بر�أ�س «مرام»
«حمزة» ،و�أخذ �أفراد العائلة ّ
ك ّل حلظة �ض ّمت فيها ولدها ل�صدرها ،ك ّل �ضحكاته ،وهم�ساته ،وحلظات
فرحه و�أحزانه ،هو ي�ستحقّ وهي �ستفعلها ،حتّى و�إن فقدت حياتها لتنقذ
حياته ،ات�سعت حدقتا عينيها ،وكان ذراعها يرجتف واخلنجر يتذبذب يف
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ك ّفها ،وثب ال ّنمر جتاهها وكاد يلتهمها ب�أنيابه ،فاقتحم «طارق» ال ّدائرة
«�س ْر َمد» من منعه ،فهو املحارب وما زال لديه ميزاته
ومل يتم ّكن �أبناء َ
اخلا�صة� ،سحب �سهما ورماه بقو�سه ف�أ�صاب ال ّنمر يف قائمته اليمنى،
ّ
آخر يف قائمته ال ُي�سرى ،و�سحب �سه ًما ثال ًثا ووقف
و�أ�سرع ف�أ�صابه ب�سهم � ٍ
م�ستعدً ا لتوجيهه نحو قلب ال ّنمر ،و�صاح ً
قائل لـ«مرام»:
«�أَ َيا �أَ ْيا».قالها بالأمازيغ ّية« ،ه ّيا يا �أُ ّمي» ،مل حتتج َ«مرام» للرتجمة ،فقد و�صلها
املعنى لأنّ كلماته خرجت من قلبه ،اقرتبت و�أنفا�سها تتالحق يف �سرعة
ود�ست يدها بني �أنيابه
�شديدةّ ،
ووجهت اخلنجر لفم الوح�ش الكا�سرّ ،
وهي ت�صرخُ ،جرحت �أ�صابعها و�سالت ال ّدماء منها ،لك ّنها مل تنزعها من
بني ف ّكي هذا الوح�ش البغي�ض ،فهي تقاتل من �أجل ولدها ،انتهت من
حب�س كيان « َر ْي ُهقانة» بجوف ال ّنمر� ،أدركت هذا عندما تو ّقف الومي�ض
ال�صادر من اخلنجر ،هم�ست َ
«�شفق» م ّرة �أخرى وهي تك ّز على
املتذبذب ّ
�أ�سنانها وتقب�ض على ر�أ�س ال ّنمر بج�سارة لت�سوقه من �أمام َ«مرام»:
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«�ساحمني يا �أبي».
قامت َ
«�سرمد»،
«�شفق» بنقل ال ّنمر �إىل فجوة املوت مب�ساعدة بنات َ
طحن بج�سده ف�ألقينه يف قلب فجوة املوت ،وهلكت « َر ْي ُهقانة» معه للأبد.
و�أَ ْ
�شعر «حمزة» بجبينه وك�أنّ هُ ناك قطعة من ال ّثلج مت ّر عليه ،رفع
�أ�صابعه يتح�س�س مكان الو�شم ،لقد اختفى مبوت « َر ْي ُهقانة» ،حترر �أخ ًريا
من �أ�سرها ،وظهر للجميع ،و�ضع يديه على �صدره يف تلقائ ّية وك�أ ّنه طفل
�صغري �أراد �أن ُيخرب احل�ضور �أ ّنه موجود ،هرعت �أ ّمه نحوه فارمتى يف
ح�ضنها و�أجه�ش بالبكاء ،كانت تقب�ض على ظهره وتت�شممه ودموعها
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جتري ،بدا ُمتع ًبا و�شاحب الوجه ،وقد غارت نظراته بعد �أن �أحاطت
ال�سوداء بعينيه من ق ّلة ال ّنوم و�ش ّدة القلق� ،أقبل �أبوه يحت�ضنهما
الهاالت ّ
م ًعا ،وعال �صوت بكائهم ّ
فغطى على �صيحات الفرح ممن حولهم ،تلك
املعارك ا ّلتي يخو�ضها الآباء والأُمهات من �أجل �أبنائهم هي الأكرث
ال�سيوف،
�شرا�سة ،تظهر للأ ّمهات فيها خمالب ،وقد يحمل الآباء فيها ّ
وه�ؤالء ح ًقا هم املحاربون .تهلل وجه «�أبادول» عندما ر�أى حفيده �ساملًا
�أمام عينيه.
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والتوز عي

 -16«المكتبة العظمى»
«خالد»..
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�ضرب اجلواد بجناحه وح ّلق بي مبتعدً ا عن �أر�ض «ال َك َن ْه َور» ،بينما
و«�سيفاو» وهما ي�ستع ّدان لدخول مدينة « ُك ِوي ُكول»،
كان خلفي «طارق» ِ
بينما «بيادق ّ
ع�سجدي
الظالم» حتت تلك املظ ّلة ا ّلتي �صنعها فوقهم �سهم
ّ
�أطلقه «طارق» بقو�سهُ ،كنت �أتل َّفت من �آن لآخر لأطمئن �أ ّنهم مل يلحقوا
ً
�صهيل تردد �صداه يف
بي ،و�صلت �إىل املكتبة العظمى ف�صهل جوادي
الأجواء ،ولفت �أنظار �أهل املكتبة العظمي يل ،ففتحوا ال ّنوافذ يراقبونني
علي،
ُث ّم خرج بع�ضهم من البناء ،وعندما هبطت بجوادي �أقبل بع�ضهم ّ
و�س�ألني �أحدهم:
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«حمزة»! كيف ُعدت �إىل هنا؟
ولدي ما �أُخربكم به.
بل �أنا «خالد»ّ ،
كانت تلك هي امل ّرة الأوىل ا ّلتي �أراهم فيها ،فقد التقى �أخي بهم خالل
ال�سابقة� ،أ ّما �أنا فخرجت من ممر «�أمانو�س» و ُكنت قد التقيت
رحلتنا ّ
بال�س ّيد ّ
«و�ضاح» فقط ،فهو حار�س هذا املم ّر ،وا ّلذي تع ّرفت على وجهه
عندما �أط ّل من بينهم ف�أ�سرعت نحوه� .صافحوين بحبور �شديد ،ودلفت
معهم �إىل املكتبة ،ف�أحاطني �شعور بال�سكينة رغم هول ما �أم ّر به من
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خطوب ،وكان هذا رغم ارتباك اجلميع وازدحام املكان بوجوه تطالعني
باهتمام ،وك�أنّ هناك �سح ًرا ي�أخذ ب�ألباب ك ّل من يدلفون هنا! ،كانت
ال�سقوف مز ّينة بنقو�ش عجيبة ،دلفنا لقاعة كبرية يغمرها ّ
ال�ضوء من ك ّل
تتو�سطها طاولة كبرية وطويلة ،على ر�أ�سها جل�س �أكربهم عم ًرا
�صوبّ ،
جتلله الهيبة وابت�سامة هادئة ت�ضوي على ثغره ،كانت لديه حلية بي�ضاء
طويلة ناعمة كاجلميع هناك!
بدا عجو ًزا جدً ا ك�شجرة بلوط قدمية� ،سقط حاجباه وقد احدودب
ظهره �أكرث من الباقني ،ولك ّنه بدا �صل ًبا متما�س ًكا ،و�أني ًقا � ً
أي�ضا! ال ب ّد �أ ّنه
ّ
عام من عمره.
تخطى املائة ٍ
كان يرتدي َق َبا ًء بي�ضاء اللون� ،أكمامها ّ
حملة بخيوط ّ
ف�ضية ،وعلى
ال�صمت ،ينتظرون م ّني �أن �أبوح
كتفيه و�ضع طيل�سان �أزرق .ران عليهم ّ
ب�سبب وجودي هنا ،فبد�أت �أروي بالتّف�صيل ما حدث لنا على �أر�ض
«ال َك َن ْه َور».
�أن�صتوا �إ ّ
يل برتكيز �شديد ،وا�ستوقفوين مرا ًرا لي�س�ألوين عن بع�ض
التّفا�صيل ،بدا عليهم االنزعاج والقلق ،وفور �أن انتهيت من �سرد ما حدث
لنا ،قال �أحدهم وهو يجول بعينيه مت�ص ّف ًحا وجوه رفاقه:
من وراء ك ّل هذا؟
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بقي �س�ؤاله مع ّل ًقا يف الهواء بال �إجابة ،وكانوا يف حرية �شديدة،
تناهى �إىل م�سامعنا �صوت �صهيل اخليول املج ّنحة ،لقد �أقبلت وهي
حتمل «بيادق ّ
الظالم»� ،أ�سرع ح ّرا�س املكتبة �إىل ال ّنوافذ لريوا ما يحدث
بحديقتها ،هبط فر�س منها وحمل بيدقه �أحد ح ّرا�س املكتبة معه ،وانطلق
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به مبتعدً ا مع كوكبة اخليول الأخرى� ،سمعتهم ُيرددون ا�سمه يف انزعاج
�شديد وهم يقولون:
«ح ْي َد َرة»!
�إ ّنه َ
ما ا ّلذي فعله ب�أر�ض «ال َك َن ْه َور»؟
ملاذا يحتجز ه�ؤالء امل�ساكني هناك؟ وماذا �سيفعل بهم؟
هو يعلم �س ّر تلك الأر�ض ،وما تعنيه لعامل ال ُكتب ،فلماذا اقتحم
نطاقها بتلك ّ
الطريقة؟
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�س�ألتهم على ا�ستحياء:
وما �س ّر �أر�ض «ال َك َن ْه َور»؟
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تقاطعت نظراتهم على وجهي ،كانوا يف حالة تخ ّبط وقلق �شديدين،
تعالت �أ�صواتهم وهم يتناق�شون هل يخربونني �أم ال؟ طرق �أكربهم �س ًنا
على ّ
الطاولة ثالث م ّرات ،فتوقفوا عن الكالم فو ًرا ،وك�أنّ �أحدهم �ألقى
ال�صمت ف�أ�سكتهم ،والتفتوا نحوه بوقار �شديد ،وعندما ر�أى �أعينهم
رداء ّ
توجهت �إليه قال:
وقد ّ
ال ب ّد من ا�ستدعاء «الزّاجل الأزرق» ،نحن نحتاج �إىل جي�ش
«املغاتري».
ُث ّم التفت نحوي ً
قائل:
بني.
�س�أُخربك ب�س ّر �أر�ض «ال َك َن ْه َور» يا ّ
وبد�أ ي�شرح يل.

r
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ُ�ضربت ّ
الطبول على �أبواب مدينة « ُك ِوي ُكول» ،وان�ضبط احل ّرا�س
ب�أ�سلحتهم ،و�أخذ امل�شرفون ينادون ويجمعون �أهل املدينة ،كان هناك
حالة من اال�ستنفار ،لقد جاء املُحققون!
ّ
ا�صطف �أهل املدينة على اجلانبني ،دلفت اخليول ال ّرماد ّية حاملة
«املحققني» يتق ّدمهم قائدهم ِ«ميثاق» ،كانت ثياب «املُحققني» خمتلفة
عن بع�ضها البع�ض ،فهم من بالد خمتلفة ،لك ّنهم يحملون نف�س الفكر،
ونف�س املنطق ،ونف�س الهدف.
من خلفهم دلف «بيادق ّ
ال�سوداء،
ال�سوداء وثيابهم ّ
الظالم» بخيولهم ّ
وهم مل ّثمون ،ال يظهر منهم � ّإل �أعينهم ،تقدم �أربعة منهمُ ،ث ّم �أط ّل
«ح ْي َد َرة» على جواده ،وحليته البي�ضاء الطويلة تالم�س ظهر ح�صانه
َ
وك�أ ّنها تت�صل به ،فغر «�أبادول» فاه عندما ر�آه وناداه وهو يحثّ اخلطى
نحوه:
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وترجل عنه مب�ساعدة ِ«ميثاق»ُ ،ث ّم �سار بت�ؤدة
اقرتب َ
«ح ْي َد َرة» بجواده ّ
ووقف �أمام «�أبادول» ،وقال ب�صوته ال ّرخيم وهو يثقب عيني «�أبادول»
بنظراته:
مرح ًبا �أ ّيها املُحارب العنيد.
اقرتب «�أبادول» وهو ي�ضرب الأر�ض بع�صاه و�س�أله:
«ح ْي َد َرة»؟
�أ�أنت وراء ك ّل هذا يا َ
نعم.
هل يعلم باقي ح ّرا�س املكتبة ب�أمر مدينة « ُك ِوي ُكول» و«امل�ستبعدين»؟
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ال.
كيف هذا؟
اتخذتُ القرار وحدي ،و�أنا منوط بتنفيذه دون ال ّرجوع �إليهم ،تعلم
�أننا �سوا�سية ،وكبرينا لي�س مبلك علينا.
ب� ّأي حق تتخذ قرارات تتع ّلق مب�صائر الآخرين؟
من �أجلهم ..من �أجل ه�ؤالء امل�ستبعدين.
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كيف لك �أن تقوم ب�إق�صائهم؟ وكيف ت�أمر جنودك باختطافهم
من بني ذويهم؟ وبحرمانهم من �أحبابهم وفلذات �أكبادهم،
وباقتطاعهم من �أوطانهم؟ ب� ّأي حق ت�أ�سرهم وتفعل ك ّل هذا؟
وملاذا؟
�أ�شاح بوجهه عنه ً
قائل:
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�أنت ال تعرف ما �أعرفه ،ال حتكم على الأمور بظواهرها يا «�أبادول».
رما ،ومل ي�سرقوا �أو ينهبوا ،فكيف ت�سجنهم هنا؟
مل يرتكبوا ُج ً
«ح ْي َد َرة» حاجبيه م�ستنك ًرا وهو يقول:
رفع َ
وهل هذا �سجن؟ « ُك ِوي ُكول» ج ّنة على الأر�ض! �إ ّنهم يعي�شون يف
�أف�ضل حال ،ويتن ّعمون يف �أمان و�سالم.
ال قيمة للجنة بدون �أحبابنا ،وال �سعادة مع الأ�سر والقيد ،وال راحة
مع القهر ،احل ّرية هي احلقّ يف �أن تختار ،وتبحث بنف�سك عن
بدائل االختيار ،ولهذا وهبنا اهلل العقل.
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�أمل ُيخربك «�سيفاو» مبا حدث له؟ لقد عاد لقبيلته ،واكت�شف تلك
امل�ؤامرة ا ّلتي كانت ُتاك لقتله.
والبق ّية ،وهذا ال ّر�ضيع ،تخطفون ر�ضي ًعا من ح�ضن �أ ّمه!
ماتت �أ ّمه وهي تلده ،وكان �أبوه �س ٌيلقيه يف بئر ليتخ ّل�ص منه.
ي�ضجون
و«�أمنوكال»؟ وال�ش ّيخ وزوجته؟ وك ّل ه�ؤالء ال�شباب ا ّلذين ّ
باحلياة!
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تعالت الأ�صوات ،قال �أحدهم:
لي�س من ح ّقك �أن ت�سلبنا ح ّرياتنا.

ل
�أ ّيها ّ
ن
الظامل ،منعتني عن �أوالدي.
ش
ر
خاطبها
ً�قائل:أجه�شت املر�أة بال ُبكاء ،وعال ال�ضجيج ،فرفع و�صوتهالتوهوو ُيز عي

بك ،وكان
كان زوجك ُيخطط لإل�صاق تهمة ارتكاب الفاح�شة ِ
ليف�ضحك ،ويذبحك يف
لرجل غريب بالت�سلل �إىل بيتك
ِ
�سي�سمح ٍ
فرا�شك �أمام اجلميع ،كانت تلك هي حيلته ليتم ّل�ص من بط�ش
�أبيك و�أخيك ،ويقتلك بدم بارد دون �أن يلومه �أحد ،كان هذا
َ
أنقذك «بيادق ّ
الظالم».
خمططه الذي �أراده ليلة � ِ
�أجفلت املر�أة من كالمه ،وكانت تعلم بف�سق زوجها ،لك ّنها مل تتخ ّيل �أن
يفعل هذا بها! لك ّنها �صرخت بانفعال:
كاذب� ..أنت كاذب.
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�صاح �آخرون:
لي�س هناك دليل على ما تخربنا به.
«ح ْي َد َرة» بت�أ ّثر �شديد:
قال َ
ك ّنا ننقل امل�صابني ب�أمرا�ض نف�س ّية ،فقد �أهملهم ذووهم واتهموهم
باجلنون! ولقد تط ّوع الطبيب «احلارث» وانتقل �إىل املدينة ليقيم
بينهم ويهتّم بعالجهم ،وكذلك امل�صابني ب�أمرا�ض عقلية عندما
ي�صلنا �أنّ ذويهم قاموا ب�إخراجهم من بيوتهم و�ألقوهم يف
ُّ
الطرقات ،لقد تخ ّلوا عنهم ،ومل يحفظوا الأمانة ،فكانت « ُك ِوي ُكول»
ملج�أ لهم.
تل ّفت �أهل املدينة ،كان بع�ضهم بالفعل مر�ضى عند و�صولهم ،والآن قد
برئوا من مر�ضهم بف�ضل اهلل ُث ّم ُم�ساعدة هذا الطبيب احلاذق املاهر،
فدمعت �أعينهم.
ّ
«ح ْي َد َرة» و«�أبادول» عندما ازداد الزّحام ،رفع
التف البيادق حول َ
«ح ْي َد َرة» �صوته و�أ�ضاف ً
قائل:
َ
ال�سفاحني والقتلة امل�أجورين ،و�آكلي حلوم
وك ّنا نلقي القب�ض على ّ
وال�سحرة ،ونعدمهم ب�إلقائهم يف فجوة املوت لنحميكم
الب�شرّ ،
جمي ًعا ،نحن هنا من �أجلكم.
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�شاب غا�ضب نفرت عروقه من �ش ّدة الغ�ضب:
قال ٌ
ه�ؤالء ي�ستح ّقون لأ ّنهم ُمرمون� ،أ ّما نحن فال ن�ستحقّ احلب�س
والنفي ولي�س لك �أن تق ّيد ح ّريتنا وتنتزعنا من قلوب �أحبابنا!
«ح ْي َد َرة» بنظرات مرتددة ،وعاد ُيخاطب «�أبادول» وقال:
نظر �إليهم َ
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�أنت تعلم �أنّ ح ّرا�س املكتبة يعرفون الكثري عن الأهوال ا ّلتي تدور
هنا على �أر�ض مملكة البالغة ،نحن ن�سمع الكثري من الق�ص�ص،
ال ُكتب ال تتو ّقف عن البوح لنا ب�أ�سرارها ،نحن نتغافل عن الكثري،
ونحمل ه ّما عظي ًما ،نبكي �أحيا ًنا ،ونفرح �أحيا ًنا ،ونكت�شف �أ�سرا ًرا!
وهذا ما حملته على عاتقي.
قال «�أبادول» وهو يلومه:
حملت ماذا؟ �أنت تعبث بحياة ال ّنا�س!
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دوما هناك من يخطط للقتل ،للذبح ،ل�سلب
حملتُ تلك الأ�سرارً ،
الآخرين حيواتهم ،لالغت�صاب ،للظلم ،احلقد والغ ّل والطمع يف
ال�سكوت عنها ،ولو ح ّذرت
ك ّل مكانُ ،كنت �أعرف �أ�شياء ال ينبغي ّ
واحدً ا من ه�ؤالء امل�ستبعدين لن ي�صدقني ،وقد حاولت بالفعل مع
بع�ضهم لكنني ف�شلت ،مل ُي�ص ّدقوين ،وكان م�صريهم املوت ،ولهذا
ن�شرت كتائب املُحققني يف ك ّل بقاع اململكة ،لي�أتوين بالأخبار ،وكان
يوما بعد يوم ،وانتخبت منهم ع�شرة� ،أو ّزع عليهم
عددهم يتزايد ً
املهام الرئي�سية.
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«ح ْي َد َرة»؟
� ّأي مهام تتحدث عنها يا َ
مهام اختطاف ه�ؤالء املظلومني حلمايتهم�« ،أمنوكال» كان �س ُيقتل
أمر من زوجة �أبيه� ،أرادت �أن حترمه مرياثه من والده يف املال
ب� ٍ
ً
م�ستقبل ،فقد ماتت �أ ّمه ،ونحن
ويف زعامة قبيلة «�آيت �أومالو»
ُنخطط الح�ضار �شقيقته امل�سكينة �إىل هنا.
«ح ْي َد َرة»
و�ضج املكان ب�أ�صواتهم� ،أردف َ
تعالت �شهقات �سكان املدينةّ ،
وهو ي�شري �إىل «�سيفاو»:
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ي�ستطيع «�سيفاو» �أن يخربكم مبا اكت�شفه عندما عاد لقبيلته ،و...
قاطعه «�أبادول» ً
قائل بحزم:
نحن ال ُن�صحح الأخطاء با�ستبعاد املظلومني ،بل بال�ضرب على يد
ّ
الظامل ومنعه ،لي�س من ح ّقك �أن ت�سلب �أحدهم حياته بزعم �أ ّنك
حتميه من القتل!
«ح ْي َد َرة»:
�صاح َ
لو تركتهم �سيموتون ،ك ّل ّالظروف كانت ت�ؤدي لهالكهم ال حمالة.
ملاذا مل تخرب باقي ح ّرا�س املكتبة العظمى؟
لأ ّنهم �سريف�ضون.
بل لأ ّنك تعلم �أ ّنك على خط�أ ،ال تتالعب بالآخرين كما ُت ّرك قطع
ّ
«ح ْي َد َرة»! جنودك ميار�سون الكثري من القمع هنا،
«ال�شطرجن» يا َ
يتعاملون بق�سوة مع من يحاولون الهروب من املكان ،هذا ظلم
�شديد.
ل�ستُ ظاملًا� ،أنا �أنقذهم من ّ
الظلم.
بل �أنت ظاملُ ،يولد الإن�سان ح ًّرا يف نف�سه وماله وولده حتى يقع
وربا يقع �أ�س ًريا
بحب� ،أو بدين مل ُي�سددهّ ،
يف الأ�سر ،ب�سلطان� ،أو ّ
لفكرة ،وه�أنت تقع �أ�س ًريا لأفكارك.
«ح ْي َد َرة» مت� ّألًا:
قال َ
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 بع�ض القرارات ا ّلتي نتّخذها ُت�شبه جرمية القتل ،فنحن نقتل
�شي ًئا يف �أنف�سنا ،ليحيا �شي ٌء �آخر فيها ،ويظ ّل ّ
ال�ضدان يتق ّلبان،
ال�س�ؤال ،هل نحن قتلة و�س ّفاحون؟ �أم نحن �أبطال ُ�شجعان!
ويتلجلج ّ
343

ُث ّم �أ�ضاف بارتباك:
علي ً
تتح�سن.
فر�ضا و�أردت للأمور �أن ّ
مل �أُخطط للأمر ،بل ُفر�ض ّ
ماذا تعني بهذا؟
ال�سوداء» ،كان بع�ض املظلومني
بد�أ الأمر يف غابة «الأطياف ّ
يهرعون �إليها ،يهربون ممن يطاردونهم ،ومن القتل ،وكانوا
يختبئون فيها ،لك ّنها كانت حتتجزهم داخل حدودها ،ومتنعهم
من اخلروج م ّرة �أخرى.
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ال�سعادة» ،وكانت زيارتها حل ًما لأهل
كانوا يطلقون عليها «غابة ّ
اململكة ،ال ّ
�شك �أ ّنك �سمعت عنها� .أ�شيع �أنّ من يدخلها يخرج
ال�صدر ويتخ ّل�ص من �أحزانه وم�شاكله ،فكانوا
�سعيدً ا ومن�شرح ّ
ال�ساحر اللعني انقلب
يهرعون �إليها ،وعندما ا�ستوطنها ذاك ّ
احلال.
كان ي�ستمتع بتعذيب ك ّل من يلج�أ للغابة ،بع�ضهم قام ب�شنق نف�سه
هناك ،وبع�ضهم ظل ي�صرخ وينادي على املا ّرة لينقذوه ،لكنّ املا ّرة
كانوا يخافون ،وال يجيبون ا�ستغاثاتهم ،لهذا بحثت عن مكان �آمن
�آخر ،وعرثت على « ُك ِوي ُكول» وهي تزحف جتاه �أر�ض «ال َك َن ْه َور».

ع

تزحف!
نعم؛ بع�ض بقاع «مملكة البالغة» تزحف حتى ّ
تتخطى حاجز
«ال ًك َن ْه َور» ،وتتح ّول �إىل مقربة.
«ح ْي َد َرة» من «�أبادول» و�أم�سك بذراعه وقال ب�صوت واهن:
ُث ّم اقرتب َ
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�أتدري ما �أر�ض «ال َك َن ْه َور»؟
«ح ْي َد َرة» الكابيتني وهو يردف ً
قائل
تع ّلقت عينا «�أبادول» بعيني َ
ب�صوت خفي�ض:
ٍ
تلك الأر�ض حتمل بني جنباتها ك ّل ال ّروايات ا ّلتي مل تكتمل
ب�سبب وفاة كتّابها وم�ؤ ّلفيها ،مل ي�ضعوا النهايات ال�سعيدة ،وال
حتّى احلزينة ،ومل يرتكوها بنهاية مفتوحة! توقفت احلياة هنا،
وامتنعت «احلورائ ّيات» عن الهم�س ،و�سكنت غابة «البيل�سان»ُ ،ث ّم
مات الكاتب وبقيت روايته م ّيتة ،مك ّفنة يف �أوراق دفاتر ِه البي�ضاء،
على ال ّرفوف ويف �أدراج املكاتب ،لن حتيا مبخيلة قارئ ،ولن يعرف
عنها �أحدُ ،تلقى يف �س ّلة املهمالت ،ويحرقها البع�ض فتلتهمها
ال ّنريان.
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«ح ْي َد َرة» �إىل اجلمع حولهما ،ودار بعينيه مت�ص ّف ًحا وجوههم
التفت َ
وعاد يهم�س لـ«�أبادول»:
ه�ؤالء «امل�ستبعدون» هم ك ّل �شخ�ص ّية ي�ستبعدها الكاتب بكل ق�سوة،
وبكل برود ،ينتزعها من بني الف�صول بك ّل ب�ساطة ،ميحو دور هذه
هنا ،ويلغي دور هذا هناك� ،أو ميزّق ال�صفحة ا ّلتي كتب فيها عن
تلك الفتاة امل�سكينة ،ميحوها ويبدلها ب�أخرى لتكون الفر�صة الأكرب
لبطله الرئي�سيّ ،
الظلم يقع هنا على �أحدهم يف جنبات �أر�ض
مملكة البالغة ،فتهم�س «احلورائ ّية» والكاتب ي�ستبعده هناك،
لقد وهن العظم م ّني و�أنا �أُحاول فهم ال ّرابط بني العاملني ،عامل
الكتب هنا ،وعامل امل�ؤلفني هناك ،وكيف ُتدافع الكتب عن مبادئها،
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وددت �أن �ألتقي بها و�أعانقها كتا ًبا كتا ًبا ،و�صفحة �صفحة ،و�سط ًرا
�سط ًرا ،وكلمة كلمة ،وحر ًفا حر ًفا! و�أ�س�ألها عن ال�س ّر.
قال «�أبادول» وعيناه ت�سبحان يف حرية:
�سيظل هذا ال�س ّر ُ�أحجية ُت ّينا للأبد.
«ح ْي َد َرة» يده وقال بانفعال:
ه ّز َ
الوقت ..الوقت يا «�أبادول» مي ّر هنا ،ومي ّر هناك ،و�أنا ال �أدري �أين
�أنا الآن.
ت�أ ّمله «�أبادول» وقال بت�أ ّثر:

ع
ص
ري
ّ
«ح ْي َد َرة»� ،أنت ُمرهق للغاية ،وحان وقت...
تعبتل يا
يبدو �أنك
ا
كَ
ت
ب
ل
ل
ن
برجاء:
وقال
أبادول»
«ح ْي َد َرة» يده على فم «�
و�ضع َ
ش
ر
ال تقلها �أرجوك! لن �أرحل من هنا .والتوز عي
�أ�شفق «�أبادول» عليه فقال:
ق�صة اخليول؟
ح�س ًنا ،ما ّ
«بنات ال ّريح».
«ح ْي َد َرة» رباطة ج�أ�شه وقال:
ا�ستعاد َ

�ساللة «�سريين» ،وهي فر�س �أ�صيلة ،خا�ضت الكثري من احلروب مع
ال�صحراء بعد وقوع فار�سها يف الأ�سر،
فار�سها املقدام� ،ض ّلت يف ّ
وعرث عليها رج ٌل غليظ القلب يف �إحدى الغابات ،وكان ُيع ّذبها،
انتقاما
حاول ركوبها ف�أ�سقطته و ُك�سرت �ساقه ،فقرر �إحراقها
ً
�شاب �شجاع من �شباب القرية،
منها هي و�أبنائها الأربعة ،فقتله ٌ
346

ق�صا�صا لأبيه ا ّلذي قام هذا ّ
الظامل بتعذيبه حتّى مات ،وقام
ً
ّ
ال�شاب � ً
أي�ضا بتحرير �أبناء «�سريين» ،و�أطلق �سراح املهور الأربعة،
ورك�ض بهم يف املروج اخل�ضراء حول قريته ،ف�أخذت املهور ترك�ض
حتّى برزت لها �أجنحة ،وحملته معها �إىل وطنها اجلديد ،فقد
أر�ض خالية من الب�شر،
�أو�شك �أهل القرية على قتله .هبطوا على � ٍ
وعا�شوا يف �سالم ،وح ّلت الربكة على �أن�سالهم ،وم ّرت ال�سنون،
وامتلأت املدينة بخيول �سوداء ،وبي�ضاء ،و�شهباء ،وك�ستنائ ّية،
ال�سماء وقتما ت�شاءُ ،ث ّم
لك ّل منها جناحان بديعان ،حت ّلق بهما يف ّ
تقب�ضهما �إىل جذعها وتهملج يف الب�ساتني كيفما ُتريد ،ال ُ�سلطان
أحد عليها ،وال عذاب بعد الآن ،ترك�ض ب�أق�صى �سرعتها و�سط
ل ٍ
ال�سهول لأ ّنها ح ّرة طليقة ،على �أر�ض خالية من �أحقاد الب�شر.
ّ
بحنان بليغ،
«ح ْي َد َرة» نحو ِ«ميثاق» ،ونظر �إىل عينيه الزرقاوين
ٍ
التفت َ
ما زالت عيناه وك�أ ّنهما بحران رائقان ه ّبت فيهما عا�صفة هوجاء ،ه ّز
«ح ْي َد َرة»
ِ«ميثاق» ر�أ�سه
ٍ
«ح ْي َد َرة» يف �إجالل� ،أ�ضاف َ
بامتنان ونظر �إىل َ
ب�صوت دافئ:
كان ِ«ميثاق» يتن ّقل بها يف ك ّل مكان ،حتّى التقيتُ به ،ودلف قلبي
علي �أن تقوم
منذ �أ ّول لقاء ،وهو مبثابة ولدي ،وهو من اقرتح ّ
«بنات ال ّريح» بنقل «امل�ستبعدين» �إىل « ُك ِوي ُكول» ،والآن ُيد ّرب
«بيادق ّ
الظالم» بنف�سه ،ويطوف �أرجاء اململكة باح ًثا عنهم.
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�أمل تلفت الأنظار �إليها؟
كان اجلميع يعرفون عنها« ،ح ّرا�س املكتبة» ،و«املغاتري» ،وامللوك،
والأمراء ،واجلنود يف ك ّل مكان ،لك ّنهم مل يتم ّكنوا من تروي�ضها
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�أبدً ا ،كانت ترحل وتختفي ،فقط «بيادق ّ
الظالم» هُ م َمن متكنوا
من تروي�ضها ،ب�إ�شراف هذا ّ
ال�شاب.
وما ال�س ّر؟
كما نبتت لها �أجنحة لرتحل بعيدً ا عن ّ
الظلم والقهر ،فهي تب�سط
�أجنحتها للهاربني من ّ
الظلم والقهر ،تلك اخليول تقر�أ ما يدور
بعقولنا ،وهي ت�شعر بكل �ساكن من �س ّكان تلك املدينة .للأ�سف مل
لدي �ساب ًقا ما �أحمل عليه امل�ستبعدين ال ُقدامى.
يكن ّ
امل�ستبعدون ال ُقدامى!
ال�سوداء ،دُفنوا هناك ،ماتوا
نعم؛ ك ّلهم ماتوا يف غابة الأطياف ّ
من اخلوف ،والقهر ،واجلنون.
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ع

لقد خ�ضت معركة عظيمة حتّى �أمت ّكن من ال�سيطرة على غابة
ال�سوداءّ ،
كدت �أفقد ب�صري،
خ�ضتها وحدي يا «�أبادول»ْ ،
الأطياف ّ
مت ّكنت من قهر هذا املارد امللعون ،ونفيه �إىل �أر�ض «الهماليل»
حيث يبقى وحيدً ا هناك� ،صار «حنطريرة» �أ�س ًريا يل ،فقد كان
قتله �صع ًبا للغاية.

«ح ْي َد َرة» با�سم «حنطريرة» ،د ّوى �صوت مهيب �أخاف
فور �أن نطق َ
اجلميع ،وانطلقت �صرخة جملجلة ار ّ
ال�سحب
جتت لها القلوب ،وانق�شعت ّ
ّ
وحتطم �سقف الزّنزانة ا ّلتي كان
البي�ضاء من فوق مدينة « ُك ِوي ُكول»،
ال�ساحر حمتج ًزا بها ،وارتفع ج�سده �إىل �أعلى ،وك�أ ّنه يرت ّبع على ب�ساط
ّ
خفي ،مل يكن �ضري ًرا بل كان ي ّدعي هذا طوال الوقت ،رفع اجلميع
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«ح ْي َد َرة» على �صوته ،لن ُيخطئه �أبدً ا ،فقال
ر�ؤو�سهم جتاهه ،تع ّرف َ
ب�صوت يرجتف:
«حنطريرة»!
غرق «حمزة» يف ذهول تا ّم ،ر�أى نف�س الوجه ا ّلذي كان يتحاور معه يف
ثوان قبل �أن يقول:
وادي «الهماليل» ،احتاج لب�ضع ٍ
حنطريرة! هو نف�سه!
«ح ْي َد َرة»:
قال «حنطريرة» ب�صوته املتح�شرج ُم ّد ًثا َ
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«ح ْي َد َرة».
اليوم �ستدفع ثمن خطئك يا َ
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ال�سوداء»،
كان «حنطريرة» �أ�س ًريا منذ خروجه من غابة «الأطياف ّ
«ح ْي َد َرة» �إىل هُ ناك مع
يهيم على وجهه يف �أر�ض «الهماليل» منذ �أن نفاه َ
باقي الوحو�ش والكائنات ا ّلتي وقعت يف الأ�سر ،طال انتظاره وهو يبحث
عن ثغرة يتحرر بها من الأ�سر ،كان يعلم �أ ّنه ك�أ�سري ي�ستطيع ّ
ال�شعور
بح�ضور �أ�سري �آخر ،لك ّنه لن يراه ،ولن ي�سمعه ،وكان «حمزة» �أ�س ًريا من
ب�شري كما �أ ّنه ُمارب قدمي ،وكيانه يختلف عن كيانات
َنوع �آخر ،لأ ّنه
ّ
الأ�سرى بالوادي ،ولهذا مت ّكن «حمزة» من ر�ؤية «حنطريرة» ،كما ر�أى
ال ّذئاب ،وتوا�صل معه ،وكانت تلك هي ال ّثغرة� ،أن تكون هناك حلقة و�صل
اخلا�صة وحت ّرر من
بينه وبني كيان ُمتلف ،فردد «حنطريرة» رموزه
ّ
�أ�سره ،وخرج من وادي «الهماليل».
وطاف ب�أر�ض «ال َك َنهور» وعرث على كتاب «ال َق ْل َقدي�س» هناك ،فقد
ال�سحر بقرية
جذبه الكتاب �إليه ب�أ�صواته ا ّلتي ُي�صدرها! وبد�أ ُيار�س ّ
�ساحر غريب للمحققني �أر�سلوا
�أخرى باململكة ،وعندما و�صل خرب ظهور
ٍ
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«بيادق ّ
الظالم» يف احلال للقب�ض عليه ومل يعرفوا �أ ّنه «حنطريرة» ،و�صدر
الأمر ب�إلقائه يف فجوة املوت ،وكان قد �ضعف ويحتاج ملزيد من القوى،
فعاد لوادي «الهماليل» ،لري�سل «حمزة» ومعه ر�سالتان ،لي�ستدرج «�أَ ْ�س َحم»
ال�ساحر
ويقتله ليكت�سب ق ّوته ،وذلك بدعوة « َر ْي ُهقانة» �أ ّو ًل ليغريها بقتل ّ
امل�سجون واكت�ساب ق ّوة جديدة منه ،وكان ينوي قتلها عندما تدخل
«�سرمد» منعوها من ال ّدخول.
الزّنزانة ،لكنّ �أبناء َ
كان «حنطريرة» يعلم �أنّ «�أ�سحم» يع�شقها و�سيتتبعها ويخرتق حدود
�أر�ض «ال َك َن ْه َور» غري �آبه ب�أ ّية عهود بني طوائف اجلنّ  ،وهو من مردة
املجاهيم كما �أ ّنها من �ساحرات «ماذريون» ،وبقتلهما م ًعا �سيكت�سب املزيد
من القوى ويعود ل�سابق عهده ،وقد وقع «� ْأ�س َحم» بالفعل يف الفخّ .
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ة» ،وا�ستطاع �أن ي�ستدرجه عندما
ـ«ح ْي َدل َر
ب
كان «حمزة» و�سيلته للو�صول ل َ
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وَرالة» ،وها هو الآن
«ح ْي َد
�أر�سل ر�سالة �إىل «�أبادول» ،ليخربه �أن يطلب
لقاءر َ
ت
و
ي�ستعد لالنتقام منه.
زيع

�أخذ ُيردد طال�سم من كتاب «ال َق ْل َقدي�س» ا ّلذي كان بني يديه ،وقد
�أ�ضاءت عيناه وك�أ ّنهما جمرتان م�شتعلتان ،عادت �إليه ق ّوته كما كانت
�ساب ًقا ،انهارت �أ�سوار مدينة « ُك ِوي ُكول» ،و�أقبل رجال �ضخام لهم جماجم
عظيمة ،ك� ّأنا �أُغ�شيت وجوههم قط ًعا من الليل مظل ًما ،لك ّل واحد منهم
عني واحدة ،وفتحة وا�سعة خميفة حتتها ،و�أقبلوا ب�أعداد غفرية و�أحاطوا
باملدينة من جهاتها الأربع� ،إ ّنهم �شعب من العمالقة من �أتباع «حنطريرة»
وخ ّدامه ا ّلذين يطيعون �أوامره طاعة عمياء.

r
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-17عمالقة «الكِيكلوبس(((»
ـ«كيكلوب�س» باملدينة من اجلهات الأربع ،ت�سلل ال ّرعب
�أحاط �شعب ال ِ
وذهل ا ُ
�إىل قلوب �أهل مدينة « ُك ِوي ُكول»ُ ،
حل ّرا�س من �ضخامة �أج�ساد �شعب
ـ«كيكلوب�س» ،ذوي اجلماجم ّ
ال�ضخمة ،والوجوه التي حتت ّلها عني واحدة
ال ِ
كبرية ،فوق فتحة خاوية وخميفة ،وا ّلذين يطيعون «حنطريرة» طاعة عمياء
وك�أ ّنهم بال عقول ،وقد �أمرهم بقتل ك ّل من يعي�ش على �أر�ض « ُك ِوي ُكول».
�أقبلت «�شفق» وهي ت�صيح قائلة:
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«ح ْي َد َرة» يده ً
قائل:
رفع َ

«�سرمد» ،ولتفعلوا ما ت�شاءون على �أر�ض
الأر�ض �أر�ضكم يا �أبناء َ
« ُك ِوي ُكول».
رفعت َ
«�شفق» ر�أ�سها ،و�صاحت �صيحة جملجلة:
فل ُنقاتل من �أجل �أر�ض «ال َك َن ْه َور» و�س ّكانها.
((( الكيكلوبس مخلوقات أسطورية متتاز بضخامة جسدها وبوجود عني واحدة فقط يف وسط
رأسها ،وقد استمدت هذه املخلوقات من األساطري اليونانية والرومانية التي ظهرت يف (اإللياذة
واألوديسيا) والـ«كيكلوبس» ظهرت يف هذه األساطري بعدما اكتشف الناس جامجم ملجموعة من
األفيال بفتحات كبرية وسط رأسها (موقع خرطوم الفيل قبل أن يتحلل) مام جعلهم يظنون أنه
مخلوق غريب.
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وثب قائد احلرا�س على جواده ً
قائل ب�صوته اجلهوري:
فلنحارب م ًعا ،يدً ا واحدة.
�أ�شهر الفر�سان ُ�سيوفهم ،ووقف اجلميع مت� ّأهبني للدفاع عن �أنف�سهم
ووطنهم « ُك ِوي ُكول» ا ّلذي ظ ّنوه بالأم�س القريب �سج ًنا ،ولك ّنه وبعد انك�شاف
احلقيقة �صار الآن قطعة منهم ،اهتزّت الأر�ض من حتت �أقدامهم ،وامتلأ
«�سرمد» من ك ّل حدب و�صوب بعدد
املكان بقطط «املاو»ُ ،ث ّم هبط �أبناء َ
تلك القطط ا ّلتي اختفت فور ظهورهم مكانها ،رفعت َ
«�شفق» ك ّفيها يف
الهواء ُم�شرية لهم بالهجوم ،فانطلقوا يطريون من ركن لآخر باملدينة،
بال�سيوف ،وحرب �أخرى
ودارت حرب طاحنة ،كانت احلرب على الأر�ض ّ
وال�سماء ،فقد ن�شر «حنطريرة» �أتباعه من اجلنّ يف ك ّل
تدور بني الأر�ض ّ
مكان ،وكان لقتالهم �أ�صوات تخلع القلوب.
ان�ضم «الق ّنا�صون» للمعركة ،و�أقبلوا ي�صطادون �أتباع «حنطريرة»
ّ
من اجلنّ  ،تردد �صوت ار ّ
جتت له القلوب ،وفوجئ �أهل املدينة بالتّماثيل
املو ّزعة يف ك ّل مكان وهي تتح ّرك ،وت�سري ،وتنتقل من �أماكنها ،فقد ح ّركها
«�أبناء َ�سرمد» ليقاتلوا بها ،بد�أت التّماثيل ت�سري نحو عمالقة ِ«كيكلوب�س»
وده�ست �أعدادًا كبرية منهم ،و�أحاطت بالعمالقة من ك ّل اجلهات ،وفج�أة
هوت تلك التّماثيل فوق ر�ؤو�س جنود الـ«كيكلوب�س» ّ
فتحطمت جماجمهم.
كان «طارق» يح ّلق بجواده الأ�سود ،وير�سل �سهامه الع�سجدية ويحتجز
بها العمالقة لي�ؤخرهم حتّى ي�ستع ّد «بيادق ّ
الظالم» على خيولهم لتوجيه
ّ
ال�ضربات �إليهم ،وفور انق�شاع احلاجز كانوا يق�ضون عليهم يف جماعات.
ا�ستعار «حمزة» املطرقة من «فرح» وانهال بها �ضر ًبا ّ
وحطم الكثري من
«الكيكلوب�س» ،عاد «خالد» بجواده املج ّنح وان�ضم �إىل املعركة،
جماجم ِ
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بال�سيف ميي ًنا وي�سا ًرا فيح�صد ر�ؤو�س
و�أخذ يرتفع بجواده ُث ّم ي�ضرب ّ
«�سيفاو» ُيلقي رحمه فيق�ضي على العمالق ب�ضربة
ه�ؤالء العمالقة .وكان ِ
واحدة ُي�سددها نحو قلبه ،وي�سرع كالفهد نحوه عندما ي�سقط على الأر�ض
لي�سرتد ُرحمه ،ويعاود ال َك ّرة ويقتل عمال ًقا غريه.
وفج�أة؛ حدث ما مل يكن يف ا ُ
حل�سبان ،هُ ناك خطب جليل يتع ّلق بعامل
ق�صتها ملوت كتّابها،
«ال َك َن ْه َور» ،وبالكتب ا ّلتي مل تتم نهاياتها ومل تكتمل ّ
زلزال �شديد �أ�صاب جبال «ا ُ
خلرافة» ،فانهار جدار «ال َك َن ْه َور» املمتد
ال�سحاب ،وانق�شع ّ
متاحا
ال�ضباب الأبي�ض! �صار ً
من فوق قممها وحتّى ّ
للجميع العبور لتلك الأر�ض العجيبة ،كان هناك جي�ش عظيم من �صناديد
«الأمازيغ» قد وقفوا يف �صفوف على �أطرافها بخيولهم جمدولة الأعراف،
وان�ضم �إليهم
وكان َ«ما�سني» يف املُق ّدمة ميتطي �صهوة جواده بكربياء،
ّ
جي�ش«املغاتري» وعلى ر�أ�سهم «الزّاجل الأزرق» بح�ضوره وج�سده ا ّلذي
يتن ّف�س ّ
ال�شجاعةُ ،ب�سطت الأر�ض �أمام اجلي�شني وكانت اجلبال تتباعد
لتُف�سح لهم الطريق ،فانطلق «الزّاجل الأزرق» يعربها �أمام جي�شه
بج�سارة ،فتبعوه يف زمر متالحقة ،وكذلك فعل َ«ما�سني» بجي�شه وهم
يرددون �صيحاتهم ا ّلتي كانت �أ�سماء ملحاربني ُقدامى كانوا ي�ؤمنون
جندي منهم بح ّقه يف الهواء ا ّلذي يتن ّف�سه.
باحل ّرية كما ي�ؤمن ك ّل
ّ
ـ«كيكلوب�س» وهم يرت ّب�صون كال ّذئاب
�أجفلوا عندما ر�أوا عمالقة ال ِ
يف انتظار حلظة الإطباق على احللق وال ّدحرجة مع اخل�صوم يف �شجار
مميت ،لكنّ قادتهم كانوا ثابتني كاجلبال ا ّلتي تط ّل عليهم من اجلهات
الأربع ،وتق ّدموهم نحو ه�ؤالء امل�سوخ ،فتبعهم اجلنود يف حما�س اقتداء
ـ«كيكلوب�س» من اخللف،
بهم ،و�أحاط اجلي�شان مبن تب ّقى من عمالقة ال ِ
وت�س ّلق ال ّرماة قمم اجلبال املُط ّلة على �ساحات مدينة « ُك ِوي ُكول» ،و�سددوا

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل

ل
ن
ش
ر
والتوز عي

353

�سهامهم نحوهم فق�ضوا عليهم ،دارت معارك طاحنة ،ح�صدت الكثري
ال�سيطرة على املدينة ،وبقي «حنطريرة» مرتب ًعا
من الر�ؤو�سّ ،متت ّ
على ب�ساطه ،يطري فوق مركز املدينة بعيدً ا عن �سطح الأر�ض ،واجلميع
ُيراقبونه يف �سكون مهيب ،وينتظرون ما �سيفعله بعد اختفاء �أتباعه
والق�ضاء عليهم بوا�سطة اجليو�ش ا ّلتي تكاتفت يف ح�ضور عائلة «�أبادول»
«ح ْي َد َرة»
ب�أكملها ،غمغم «حنطريرة»ّ ،
وتوهجت عيناه وهو يقرتب من َ
ال�سابقة بغابة
ليقتله ،فهو يعلم يقي ًنا �أ ّنه م�ستنفد القوى بعد معركتهما ّ
«ح ْي َد َرة» م�ستغي ًثا بـ«�أبادول»:
ال�سوداء»� ،صاح َ
«الأطياف ّ
«�أبادول»�...أرجوك!
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�ضرب «�أبادول» الأر�ض بع�صاه ،وانطلق بخطوات ُم�سرعة نحو
«حنطريرة» ،كان «حنطريرة» يعلم �أنّ «�أبادول» لديه من ق ّوة الإميان
كا�سر ورفع ذراعيه وهو
واليقني ما يخ ّوله للق�ضاء عليه ،فالتفت كوح�ش ٍ
يحمحم كالربكان ،وع ّلق �أحفاد «�أبادول» اخلم�سة يف الهواءّ ،
ازرق وجه
«خالد» ،وكان الزّبد يخرج من فم «�سارة» ،وجحظت عينا «حمزة» ،وفقد
«�سرمد» فج�أة ،كان
ُ
«�سليمان» وعيه يف احلال وبقي مع ّل ًقا يف الهواء ،ظهر َ
يتابع ما يحدث عن كثب ،و�أخذ يحررهم واحدً ا تلو الآخر ،بينما �أهل
«�سرمد»
املدينة يتلقفونهم بني �أيديهم ،وبقيت «فرح» مع ّلقة ،مل يتم ّكن َ
من حتريرها!

ع

وكانت ت�صرخ وتقب�ض على عنقها بيديها ،هناك من يع�صره وهي
ترتفع لأعلى منهم جمي ًعا و�ساقاها تتدليان يف الفراغ� ،صرخت َ«مرام»
«�سرمد» موجها
�صرخة مزّقت نياط القلوب ،وانخلع قلب «�أن�س»� ،صاح َ
كالمه لـ«�أبادول»:
354

الآن يا «�أبادول»!
انطلق «�أبادول» نحو «حنطريرة» و�صوت �صراخ حفيدته يطنّ يف
�أُذنيه ،وكان «�أبادول» يرتفع مع ك ّل خطوة يخطوها للأمام ،وك�أنّ هناك
درجا خف ًّيا ُيب�سط ويرتقي �أمامه� ،صارا وك�أ ّنهما يقفان على ُب�ساط واحد
ً
خفي و ُمع ّلق يف الهواء ،وقف ثابتًا كالطود �أمامه ورفع ذراعه وهو ُيردد:
ّ
ْ
َ َ ُْ َ
ْ َ َ
ار َ
ض ِّ
ين ب ِ ِه مِن أح ٍد إِال بِإِذ ِن اهلل{
 }وما هم ب ِ

قب�ض«�أبادول» على ع�صاه بق ّوةُ ،ث ّم �ضرب بها ر�أ�س «حنطريرة»
ب�أق�صى ما �أوتي من ق ّوة ،ف�سقط على الأر�ض يخور كال ّثور ،كان يلفظ
يدي �أبيها ،وتن ّف�ست
�أنفا�سه الأخرية عندما حتررت «فرح» و�سقطت بني ْ
ال�صعداء ،اقرتبت �ساقا «�أبادول» من الأر�ض حتّى وطئها بقدميه ،والتقط
ُ
كتاب «ال َق ْل َقدي�س» و�أغلقه ،كان «حنطريرة» �ساك ًنا ،والك ّل ينظر �إليه يف
ارتياب ،مل يلحظ �أحفاد «�أبادول» ما حدث جل ّدهم الأكرب ،فقد كان ك ّل
�ضحى ب�شيء عظيم �سيعرفونه
منهم يتعافى مما م ّر به للت ّو ،لك ّنه الآن ّ
الح ًقا� ،شيء �سي�ؤملهم وي�ؤمله ،لك ّنها ال�ضرورة ا ّلتي ُتتّم عليه �أن يفعل
�ضحى قبله �آخرون .من �أجل ن�صرة
هذا ،وقد حان وقت التّ�ضحية ،كما ّ
احلقّ على �أر�ض مملكة «البالغة» ،ومن �أجل امل�ستبعدين وامل�ست�ضعفني،
ومن �أجل اخلري ا ّلذي ال ب ّد من حرا�سة روافده ،ليت�سم ّر تد ّفقه يف ربوع
الأر�ض.
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اخلري يبقى ،وال�ش ّر يفنى ،عندما يقف ال�صاحلون على مفارق
ّ
الطرقات ،يخو�ضون معارك احلياة بنبل و�شهامة ،ي�ضربون على �أيادي
ّ
الظاملني ،ومينعونهم من ظلمهم ،يحررون الأ�سرى ،وين�صرون احلقّ
دوما ،بقلوب عامرة بالإميان ،وعزائم من حديد.
ً
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التفت «�أبادول» نحو �أهل املدينة بوجهه ّ
الطيب� ،أ�شرقت عيناه عندما
ر�أى �أحفاده بخري ،وكان «خالد» ُيعانق �أخاه «حمزة» يف م�شهد م�ؤ ّثر� ،أفاق
«�سليمان» وكان ُمتع ًبا للغاية ،كانت «�سارة» تبكي وهي ت�ض ّمه �إىل �صدرها،
ُ
اختلجت الأحا�سي�س ،لقد تع ّر�ضت تلك العائلة لزلزال �شديد ،لك ّنها ث ُبتت
وتكاتفت حتّى م ّرت حمنتها ب�سالم ،كان «�أبادول» دامع العينني ،وكان
ال�ساحر امللعون «حنطريرة»،
اجلميع يهللون حوله يف �سعادةُ ،ق ِ�ض َي على ّ
وزالت خماوفهم ،وبقي �أهل مدينة « ُك ِوي ُكول» يف �سالم.
�أ�سرع «بيادق ّ
الظالم» نحو «حنطريرة» ،وحملوه وتوجهوا به نحو
«فجوة املوت» ،ب�سطت خيولهم �أجنحتها ،وح ّلقت بهم وهم يحملونه،
وحلق بهم «طارق» ،و«خالد» ،و«حمزة» ،على اخليول ال ّثالثة ،الأبي�ض،
والأ�سود ،وال ُك َم ْيت لي�شهدوا فناء هذا الزنديق ا ّلذي كاد يق�ضي على تلك
الأرواح الربيئة .التقمته فجوة املوت ،كما التقمت غريه من املُجرمني من
قبل ،قذف «حمزة» كتاب «الق ْل َقدي�س» خلفه كما �أو�صاه «�أبادول» ليهلك
ويفنى هذا ال�ش ّر للأبد.
وعاد البيادق يف كوكبة مهيبة ،وح ّلقوا فوق مدينة « ُك ِوي ُكول» ،ا ّلتي
ـ«كيكلوب�س»،
�صارت كاحلطام ،وقد تراكمت فوق �أر�ضها جثث �شعب ال ِ
وبعد هبوط «بنات ال ّريح» بفر�سانها على �أر�ض « ُك ِوي ُكول»� ،أ�ضاءت
حان ،وظهر ال�سراب القطبي فج�أة ،جت ّلت
�سماء «ال َك َن ْه َور» ب�ضوءٍ �أبي�ض ٍ
«الفاتامورجانا» م ّرة �أخرى!
متاما ،بدت بحدائقها
الحت لهم مدينة �أُخرى تطابق مدينتهم ً
ال�سماء ت�ستع ّد لزفافها وهي يف كامل زينتها� ،صورة
و�أبنيتها كالعرو�س يف ّ
ُمطابقة لـ« ُك ِوي ُكول» ا ّلتي و�صلوا �إليها �أ ّول م ّرة ،تعالت �صيحات ال ّده�شة،
�أخذوا يفركون �أعينهم ،مل ُي�ص ّدقوا �أ ّنها هُ ناك ،لكنّ «طارق» �أراد �أن
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ُيثبت لهم احلقيقة ،ف�أطلق ّ
خطافه وظ ّل احلبل يتمدد �أمام �أعني اجلميع،
وعندما ع ِلقَ ّ
اخلطاف على �أر�ض « ُك ِوي ُكول» اجلديدة ،وت�شبث به ،وت�س ّلقه
«�سيفاو» ،وحتّى «حمزة» فعلها ،ووقف
�أمام �أعينهم ،وتبعه «خالد»ُ ،ث ّم ِ
الأربعة على �أر�ضها يل ّوحون لهم من �أعلى.
ق�ضى «بيادق ّ
الظالم» الكثري من الوقت وهم ينقلون «امل�ستبعدين» �إىل
« ُك ِوي ُكول» اجلديدة بخيولهم ا ّلتي ب�سطت �أجنحتها لهم برتحاب ،وبد�أ
خا�ص بهم يحت�ضنهم،
عهد جديد ،و�أ�صبح امل�ستبعدون �أحرا ًرا يف وطن ّ
ي�شعرون فيه بالأمان ،وبعد مغادرة �آخر �شخ�ص لأر�ض « ُك ِوي ُكول» املحروقة،
يوما هناك.
اهتزّت �أر�ض «ال َك َن ْه َور» وابتلعتها ،وك�أ ّنها مل تكن ً
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قال «�أبادول» وهو يت�أ ّمل �أهل املدينة:
لل�سحر على
لن يغلب �ساحر قل ًبا مطمئ ًنا باليقني ،ال ُ�سلطان ّ
ال ّنفو�س العامرة بالإميان ،لقد تخ ّليت عن بع�ض من يقينك يا
«ح ْي َد َرة» ،اهت ّز �إميانك يا �صديقي.
َ
نف�سا واحدة من تلك ال ّنفو�س ا ّلتي كانت تتع ّذب
نعم ،ف�أنا مل �أنقذ ً
حتت �أ�شجار تلك الغابة ،فقطعت عهدً ا على نف�سي� ،أن �أنقذ جميع
املهددين بالقتل يف رحاب اململكة ،لكنني �أخط�أت.
لأ ّنك بحثت ع ّمن ي�ؤ ّيدك ،وي�ؤمن بفكرتك ،مل ت�سمع � ّإل �صوتًا
واحدً ا ،ليتك حت ّدثت ب�صوت م�سموع مع باقي ح ّرا�س املكتبة ،ال
«ح ْي َد َرة».
خاب من ا�ست�شار يا َ
«ح ْي َد َرة» ،ف�أقبل «�أبادول» عليه يعانقه ،واجلميع ين�صت
دمعت عينا َ
�إىل حوارهما يف حرية ،هناك الكثري من الأ�سئلة مع ّلقة فوق ر�ؤو�سهم بال
�إجابات� ،أ�ضاف«�أبادول»:
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الأمور الآن تختلف ع ّما �سبق ،وال ب ّد من تعديل قوانني « ُك ِوي ُكول»،
فليخربهم «املحققون» مبا و�صلوا �إليه من معلومات عنهم ،وليكن
القرار لهم� ،إن �أح ّبوا املكوث بـ« ُك ِوي ُكول» فلهم هذا ،امنحهم حق
«ح ْي َد َرة» فهم �أحرار ،و�إن �أرادوا العودة لأوطانهم
اتخاذ القرار يا َ
فاتركهم ،فهذه حياتهم ،و�إن ا�ستبعدهم من حولهم وق�سوا عليهم،
مفتاحا لرحمة وا�سعة ،وبابا
فاحلياة �ضربات ،وقد يكون االبتالء
ً
خل ٍري �أعظم.
واملوت ..والقتل؟ وت�شويه �سمعة الأبرياء؟ وتعذيب اليتامى
وامل�ساكني؟
دورك كب�شر التحذير فقط ،ول ُيمنع ّ
الظلم مبواجهته ،ولي�س
العك�س ،وترتك �أقدار اهلل حلكمته ،فمن خلقهم �أرحم بهم من
� ّأي خملوق.
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ال ب ّد �أن يعرف اجلميع ب�أمر «املحققني» وما يق ّدمونه ،وليكن عمل
«بيادق ّ
الظالم» يف ال ّنور ،كفى ُظلمة.
و�أ�ضاف «كمال»:
ولتكن « ُك ِوي ُكول» ا�سرتاحة للأحرار ،كما كانت قد ًميا عندما �ش ّيدها
ال ّرومان ملحاربيهم ،وج ّنة على الأر�ض ،ي�أوي �إليها ك ّل حمتاج ،وكل
خائف ،وك ّل حزين.
«ح ْي َد َرة» ب�صوت مفعم بالقلق:
قال َ
فليكن هذا.
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تعالت �صيحات �أهل املدينة ،اتّ�ضحت الآن الأُمور املبهمة ،وهاهم
ي�شعرون الآن باحل ّرية ،فمن �أراد العودة لدياره �سيعود.
اجلهوري:
وقف «قتادة» ُماط ًبا �أهل املدينة وقال ب�صوته
ّ
نحن جمي ًعا مدينون باالعتذار لل�س ّيد «�أبادول» وعائلته ،فقد �أ�س�أنا
الظنّ بهم ،ومل نح�سن معاملتهم.
ّ
التف �أهل املدينة حول �أفراد عائلة «�أبادول» ،وكانت الأجواء عامرة
باحلب والتقدير .قرر«املُحققون» �إخبار ك ّل واحد من «امل�ستبعدين»
ّ
يخيونه
بظروفه
ّ
اخلا�صة ا ّلتي دعتهم ال�ستبعاده عن وطنه حلمايتهُ ،
و�س ّ
بني البقاء �أو العودة للوطن ،غادر بع�ضهم عائدً ا لذويه يف احلال دون �أن
ي�س�أل عن �شيء ،وقام «بيادق ّ
الظالم» ب�إي�صاله بوا�سطة «بنات ال ّريح».
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وبقي الكثريون فقد �شعروا باالنتماء للمكان و�أح ّبوه ،فلم يكن خلفهم
و�شائج ي�صلون بها
ما ُيبكى عليه ،كانوا �أغ�صا ًنا مبتورة ،ووجدوا هنا
َ
«�سيفاو» �سعيدً ا بهذا ،فهو
�أطرافهم ،وعائلة كبرية ينتمون �إليها ،وكان ِ
� ً
أي�ضا �سيبقى هنا ،و�سيتزوج من «ما�سيليا» ،طلب يدها للزواج يف م�شهد
بديع �أ�شاع البهجة يف الأجواء ،وجهه ّ
ال�ضاحك رغم تو ّرمه وامتالئه
بالكدمات ،عيناها امل�شرقتان ،ابت�سامتها اخلجول ،وارتباكهما وك�أنّ هذا
�أ ّول لقاء لهما ،وارجتافة جذعه وهو يتح ّدث �إىل ال�س ّيد َ«ما�سني» ليطلبها
منه كزوجة له فهو زعيم قبيلته ا ّلذي ُيج ّله ويحرتمه ،وهو مبثابة � ٍأب لها،
�صيحتها املكتومة بك ّفها الرقيق وهي تراه يلتفت نحوها ،ودموع الفرح يف
عينيها وهي ت�سمع ا�سمها يرتدد على ل�سانه ،وعناق «�سارة» و«نور» لها
عندما بارك ال�س ّيد َ«ما�سني» هذا الزّواج ،و�صياح «طارق» ،و�ضحكات
«خالد» و«حمزة» ،كان ا�ستقبال �أهل املدينة للخرب م�صدر �سرور لهما،
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وال�سند� ،سيقام لهما حفل زفاف كبري على
فهم الآن الأهل والقبيلة ّ
�أر�ض « ُك ِوي ُكول» اجلميلة ،وقد تع ّهد «قتادة» برتتيب احلفل وجتهيزه مع
ـ«�سيفاو» باخليانة ،و�أراد �أن يعتذر منه.
امل�شرفني ،فقد ندم على اتهامه ل ِ
أمازيغي النبيل َ«ما�سني» بجي�شه �إىل قبيلته ،وقلبه عامر
عاد الزّعيم ال
ّ
باحلب لهذا ّ
ال�شاب ا ّلذي �شهد ن�ش�أته وعلم ب�صالحه ونقاء �سريرته ،فقد
ّ
احلب والإكرام ل�شهامته وح�سن خلقه،
ا�ستطاع �أن ينزل من نف�سه منازل ّ
زوجا البنته ،لك ّنها الأرزاق ،والزّواج رزق! عزم على ت�أديب
فكان يتم ّناه ً
«�سيفاو» فهذا ح ّقه� ،صار
زوج ابنته «�أك�سل»� ،سيجربه على ر ّد املال �إىل ِ
ي�شعر بحمل ثقيل ،فزوج ابنته هذا يحتاج ملراقبة �شديدة وتقومي.
اقرتبت َ
«�شفق» من عائلة «�أبادول» ،كانت حتمل هريرة �صغرية بني
يديها� ،أقبلت على «مرام» وو�ضعتها بني ك ّفيها و�أخربتها �أ ّنها هد ّيتها لها،
و�أ ّنها ت�ستطيع حملها معها �إىل ال ّديار ،ف�سعدت «مرام» لهذا وقالت لها
بامتنان:

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل
ما ا�سمها؟

ل
ن
ش
ر
والتوزي

ع

فلتختاري ا�سمها بنف�سك.
ابت�سمت «مرام» و�أ�شرقت عيناها وهي تقول لها:
ما ر�أيك يف ا�سم َ
«�شفق»؟
�ضحكت َ
«�شفق» لأ ّول م ّرة منذ لقائها بتلك العائلة ،كانت �سعيدة
باختيار «مرام» ال�سمها� ،أقبل «�أن�س» على َ
«�شفق» وهي تقف بجوار َ«مرام»
وقال لها:
عون يا َ
«�شفق».
لك ولوالدك على ما ق ّدمتماه لنا من ٍ
�شك ًرا ِ
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ال داعي ّ
لل�شكر ،فلكم ف�ضل على «املاو».
�أ�ضاف «�أن�س» �ضاح ًكا:
و�شك ًرا لـ«حنب�ش» و«حنربيت».
رفعت حاجبيها وقالت وهي ُتخف�ض من �صوتها:
كان هذا �أق�صى ما �أ�ستطيعه ،فقد كنت ملزمة بتنفيذ عهد �أبي
«ح ْي َد َرة» ،وكان �أبي ُيخفي ع ّني حقيقة «امل�ستبعدين»،
مع ال�س ّيد َ
يخ�ص
«ح ْي َد َرة»
ً
فقد كان ال�س ّيد َ
حري�صا على ال�س ّرية التّامة فيما ّ
« ُك ِوي ُكول» وما يحدث فيها ،ليحميهم من بط�ش من يظلمونهم،
«�سرمد» ،وهما من حا�شيتي ،وكانا
«حنب�ش» و«حنربيت» من �أبناء َ
�سعيدين بالتوا�صل معكم وم�ساعدتكم.
قمت ب�إ�ضافة �أ�سماء �أفراد عائلتنا يف دفرت «ال ّديوان» ً
بدل من
هل ِ
�أ�سماء �أفراد عائلة «�أوالد عيدون»؟
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هم�ست وهي حت ّدق يف وجهيهما قبل �أن تختفي:
فليكن هذا � ً
أي�ضا �س ّرنا.
�ضحك «�أن�س» ،كان يعلم �أ ّنها وراء ك ّل هذا ،لك ّنها بقيت تنكر
ـ«مرام»،
وت�ساعدهم يف اخلفاء� ،أط ّل القزمان من ٍ
بعيد ولوحا له ول َ
واختفيا يف ملح الب�صر.
«�سليمان» و�س�أله
قبل ان�صراف جي�ش «املغاتري» اقرتب �أحدهم من ُ
عن والده ،و�أخربه �أن ينقل �إليه �سالمه واحت�ضنه بق ّوة فقد الحظ �أ ّنه
ُي�شبه �أباه كث ًريا ،وداعب خ�صالت �شعره ال ّناعمة وهو يح ّدثه ،وملّا �س�أله
«�سليمان» عن ا�سمه قال له:
ُ
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ا�سمي « ُموراي».
ُث ّم ابت�سم بحن ٍّو و�أ�ضاف:
 �أخربه �أنني تزوجت من «ل�ؤل�ؤة» ،و�أجنبت يل �صب ًيا ً
جميل و�أطلقت
عليه ا�سم « ُيو�سف».
ا�ستدار مبتعدً ا ،وكانت «�سارة» ُتتابع حوارهما باهتمام �شديد ،فرفعت
�صوتها ت�س�أله بف�ضول:
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هل تز ّوج «الزاجل الأزرق» من « ُزم ّرد»؟
فا�ستدار وه ّز ر�أ�سه م�ؤكدً ا وقال:

ل
شأله:
وهين ت�س�
اتّ�سعت عيناها يف �سعادة والحقته
ر
و
التوزي
و«عبيدة» و«جالديول�س»؟
 ُ
قال �ضاح ًكا:

ع

يا لف�ضول الفتيات! هما بخري ،ولديهما خم�س من الأمريات
اجلميالت� ،أكربهنّ يف مثل ُعمرك يا «�سارة».
ُث ّم �أ�ضاف بت�أ ّثر:
�أخربي �أباك �أنني ما زلت �أحتفظ مبعطفه.
وم�ضى « ُموراي» ،فقد حان وقت ان�صراف «املغاتري» ،فهناك حمارب
جديد على و�شك الو�صول لأر�ض اململكة ،وال ب ّد من ا�ستقباله.

r
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-18«الحرّ النّبيل»
«طارق»..

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل

كان هُ ناك وج ٌع يتذبذب يف �صدري ،فقد اقرتب موعد ال ّرحيل،
بعيني ،كانت مع
�س�أُفارقهمّ ،
وربا لن �أراهم م ّرة �أخرى .فتّ�شت عنها ّ
�أخيها «�سليمان» تتح ّدث �إىل �أحد «املغاتري» ،وكنت �أقتن�ص النظر �إليها
لع ّل �صورتها تعلق يف ذاكرتي عندما �أعود ملوطني.
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يوما �شغاف قلبي ،مل �أ�ضعف �أمام فتاة كما يحدث
احلب ً
مل يطرق ّ
الآن ،حتّى عندما كانت �أُ ّمي ّ
عرو�سا كنت �أم ّر عليها بعينني
تر�شح يل
ً
متاما كما �أم ّر على �صفحة كتاب ال �أ�ست�سيغ قراءته ،وه�أنذا
باردتنيً ،
اليوم �أ�شعر �أنّ قلبي ين�سحق.
ال �أظ ّنها �سرتغب يف مغادرة موطنها لالنتقال معي �إىل اجلزائر،
فهي �شديدة االرتباط بعائلتها ،ال ب ّد �أن �أمتا�سك� ،س�أتغ ّلب على الأمر،
�شهر ّربا �سيت� ّأل قلبي فيه� ،س�أمر�ض ..نعم �س�أمر�ض! �ستُداهمني
يائ�سا وحزي ًناُ ،ث ّم يف ال ّنهاية
احل ّمى ،و�سيغلي ر�أ�سي غليان القدر� ،س�أكون ً
�س�أ�ست�سلم و�س�أتعافى� ،أوّ ..ربا لن �أتعافى و�س�أظ ّل �أُف ّكر بها كاملجنون ،يا
�إلهي� ..سيتوقف قلبي �إن مل �أتز ّوجها!
بلطف و�س�ألتني:
اقرتبت م ّني ٍ
ْ
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هل ما زال اجلرح ي�ؤملك؟
كدت �أ�س�ألها � ّأي جرح فيهما ،جرح قلبي �أم جرح ذراعي ،لكنني �أجبتها
وقد تر ّنحت �أعطايف:
 ً
قليل� ،س�أذهب �إىل امل�ست�شفى فور و�صويل �إىل اجلزائر ،ال ب ّد
�أ ّنهم �سيخيطون اجلرح م ّرة �أخرى ،رغم �أنّ الطبيب «احلارث»
قد عاجله ب�إتقان.
�آ�سفة لأنني ُكنت �سب ًبا فيما حدث لك.
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ت�أ ّملت جرح ذراعي و ُقلت لها:
بك� ...أق�صد ..بكم.
دوما ِ
�سيذ ّكرين ً
يا لها من ذكرى م�ؤملة.
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ال�صمت ،كان بداخلي طنّ من الكلمات ،وددت لو �أرمي
ران علينا ّ
ّ
خطا ًفا من تلك اخلطاطيف ا ّلتي �أحملها ،و�أهرب بها �إىل مدينة مهجورة
ب�أر�ض«ال َك َن ْه َور» ،و�أبقى معها هناك للأبد ،ولكن ...كيف! �س�ألتها و�أنا
�أحملق يف الأر�ض �أمامي:
لبلد �آخر؟ وترتك عائلتها
هل من املمكن �أن ُت�سافر فتاة مع زوجها ٍ
ا ّلتي ُت ّبها ،وتعي�ش معه يف وطن جديد ،مل تزره �أبدً ا من قبل؟
احم ّرت وجنتاها ،و�أخذت تفرك �أ�صابعها ،كادت تن�صرف لوال ح�ضور
خالها «�أن�س» ا ّلذي �أجاب عنها ً
قائل:
هذا الأمر يحتاج ملُحاربة �شجاعة.
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بارتباك
�أجفلتُ عندما وجدته ُيجيب ،مل �أتخ ّيل �أ ّنه ي�سمعنا� ،شعرت
ٍ
�شديد ،لك ّنه منحني نظرة حانية وابت�سامة � ٍأب و ُكنت �أحتاج هذا ب�ش ّدة.
�أطرقت «�سارة» هُ نيهة ُث ّم قالت:
ال ّ
�شك �أ ّنه قرار �صعب.
ُقلت بخفوت:
�أعرف هذا.
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قال ال�س ّيد «�أن�س» بهدوء وهو ينقل عينيه بني وجهينا:
ُ�ضحي وترحل معه ،ولو كان ح ًقا ُيح ّبها
لو كانت ح ًقا ُت ّبه �ست ّ
ال�صالح� ،سيكون هو
�سيكون لها الأب والأخ واالبن ،والزوج احلبيب ّ
دوما �أنّ وطن املر�أة زوجها.
وطنها ،كانت �أ ّمي ُتخرب �أختي «حبيبة» ً
عيني فقلت:
الح ومي�ض من الأمل �أمام ّ
� ًإذا هو ممكن؟
قال ال�س ّيد «�أن�س»:
ملن ي�ستحقّ .
ُقلت متلعث ًما:

ل
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والتوز عي

�ضحي تلك الفتاة اجلميلة� ..أق�صد
ومن هذا ا ّلذي ي�ستحق �أن ُت ّ
تلك الفتاة ال ّرقيقة ،بل �أق�صد...
�شعرت بحرج �شديد مما قلته للت ّو ،انعقد ل�ساين ،واكت�شفت �أنّ قلبي
�سكنت مكانها بجوار
دوما �أنه من حديد قد بد�أ ين�صهر،
ْ
ا ّلذي �أتباهى ً
خالها «�أن�س» ،فاقرتبت وجل�ست بجواره على اجلانب الآخر ،وتوقف
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ثالثتنا عن الكالم ،ورحنا نراقب من حولنا يف �سكونُ ،كنت �أراهم
و�أ�سمعهم ،لكنني �أُح ّلق يف عامل �آخر ،كان �صوت �أنفا�سها اللطيف �أعلى
من �صوت �أهل املدينة حويل ،وكان كيانها الرقيق �أكرث ح�ضو ًرا من ك ّل
تلك اجليو�ش ا ّلتي ر�أيتها هنا ،خ�شيت �أن ي�ستحيل قلبي لأر�ض «ال َك َن ْه َور»
بعد فراقنا ،من �أين يل ببنات ال ّريح لتحملني من اجلزائر مل�صر لأراها
ك ّل يوم؟
�أقبلت «فرح» مع ال�س ّيد «كمال» ،وكان «خالد» يتبعهما ،قالت بحما�س
�شديد وهي تع ّد على �أ�صابعها:
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«طارق بن زياد» ،و«يو�سف بن تا�شفني» ،و«عبا�س بن فرنا�س»،
و«ابن بطوطة» والكثريون غريهم من الأمازيغ ،لقد �أخربين ج ّدي
«كمال» بهذا.
�أ�ضاف «خالد» ً
قائل:
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اجلي�ش ا ّلذي فتح الأندل�س كان من الأمازيغُ ،ثم حلق بهم جي�ش
فتحا عظي ًما يحت�ضن امل�سلمني على اختالف
العرب ،وكان ً
�أ�صولهم.
قالت «فرح» وهي ت�شري �إىل املغاتري وهم يغادرون:
ذ ّكرين جي�ش الأمازيغ وجي�ش املغاتري اليوم بهم.
ُث ّم ملعت عيناها وهي ت�س�ألني بف�ضول:
 معنى كلمة «�أمازيغ»؟
تعني احل ّر النبيل.
قال ال�س ّيد «كمال» وهو يرنو �إ ّ
يل بعينيه العميقتني:
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هذا �أنت يا «طارق» ،ح ٌر ونبيل.
ان�ضم باقي �أفراد العائلة �إلينا ،كانوا ُ�سعداء ،و ُكنت �سعيدً ا ل�سعادتهم
ّ
ع�صي على ال�شرح ،وددت يف تلك
لكنني حزين يف نف�س الوقت ،وهذا �أمر ّ
والدي
اللحظة �أن �أكون فردًا منهم ،كما وددت �أن �أعود يف احلال حل�ضن ّ
احلبيبني ،فقد ا�شتقت �إليهما� ،شعرت �أنني حمموم ،يبدو �أنني �س�أمر�ض
ب�سبب جرح ذراعي� ،أو ّربا هو جرح قلبي ا ّلذي كان يرت ّقب حلظة الفراق
ويتم ّنى � ّأل ت�أتي ،اقتن�صت نظرة �إليها فوجدتها تقتن�ص النظر �إ ّ
يل على
ا�ستحياء ،ف�شعرت بوجيف قلبي ،لقد و�سمتني تلك الفتاة ،وها هم حترروا
جمي ًعا من �أ�سرهم� ،أ ّما �أنا فلقد �صرت �أ�س ًريا لها!
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ّ
متنحهم ً
بع�ضا من ال ّدفء،
ها
ل
لع
حولها
«�سيفاو» نا ًرا ليجتعموا
�أ�شعل ِ
ش
ر
و
ا
ل
كانت ال�س ّيدة «دولت» تتح ّدث �إليهم وهي ُت ّ�سد �شعر تو
«فرح»،
حفيدتهازيع

بينما باقي �أفراد العائلة ين�صتون �إليها يف اهتمام ،دارت بينهم حوارات
لطيفة ،كانت «نور» جتل�س بجوار«مرام» على �أطراف حلقة احلوار ،تلملم
َ
معارك داخل ّية يف دهاليز
�شتات نف�سها بعد �أن خا�ضت خالل تلك الفرتة
نف�سها املعتمةُ ،ت�شبه تلك املعارك ا ّلتي دارت على �أر�ض مدينة « ُك ِوي ُكول»،
الآن �صار هناك ب�صي�ص من ال ّنور يط ّل من جنبات ف�ؤادها املُتعب،
ّ
حطمت الآن بع�ض �أطواق اخلوف ا ّلتي كانت حتيط بها ،ما زالت تتوق
لوالديها و�أخيها ،لك ّنها وبعد تلك اللحظة ا ّلتي م ّرت بها وهي وحيدة �أمام
فجوة املوت قد �صارت �أكرث قر ًبا �إىل اهلل من ذي قبل .وقف «حمزة» برهة
حتي ال ُفر�صة حني ان�شغل �أفراد
يراقبها من بعيد وهي جتل�س يف �سكونّ ،
العائلة بالأحاديث ،وخطا خطوة نحو «نور» ،تبادل مع �أ ّمه نظرة طويلة
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فكانت مبثابة حديث طويل! وكانت �أُ ّمه تقر�أه ككتاب مفتوح وتدرك خبايا
نف�سه ،قال موج ًها كالمه لـ«نور»:
مررت بها ب�سببي ،وعلى ك ّل ما ُذق ِته من
�آ�سف على ك ّل حلظة �أمل ِ
عذاب على يد « َر ْي ُهقانة».
ال ذنب لك فيما حدث ،كانت هي من فعلت ،و ُكنت �أ�ضعف من
�أن �أواجهها ،ا�ست�سلمت لأحزاين فكنت فري�سة �سهلة لها ،ولرفقة
ال�سوء ا ّلتي قادتني �إليها.
ّ
�سيظ ّل غياب والديك يوجعك ،لكننا يف ال ّنهاية �سنلحق بهم ،هكذا
احلياة.
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�شفتيها وهي تقول:
ارتع�شت ابت�سامةالعلى
ت
ب
ل
ل
ن
ش
التقيتُوهنا بـ«ما�سيليا»،
لع ّل وجودي بينكم كان رحمة يل ،فقد
ر
ا
ل
ت
در�سا لن �أن�ساه �أبدً ا.
ول ّقنتني ً
وزيع
عقد «حمزة» حاجبيه وقال:

�سمعتك و�أنت ترددين ال ّدعاء �أمام فجوة املوتُ ،كنت قري ًبا منك،
حاولت �أن �أ�ساعدك لكننيُ ..كنت �أ�س ًريا!
مل تكن �أ�س ًريا وحدك يا «حمزة»ُ ،ك ّنا جمي ًعا كذلك ،ولك ّل م ّنا
�أغالله ا ّلتي كانت ُتق ّيده.
ماذا �ستفعلني عند عودتك؟
�س�أعود لبيت ج ّدتي لعل قلبها ّ
يرق يل� ،سيكون ع ّمي غا�ض ًبا
بال ّت�أكيد� ،أكاد �أحفظ ك ّل كلمة �سريددها عندما يراين ،لكنني
�س�أحت ّمل كلماته القا�سية� ،س�أكون ُماربة مثلكم!
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ح�س ًنا �أ ّيتها املُحاربة..حت ّلي بال�صرب ّ
وبال�شجاعة.
 ليتني ُكنت فردًا من عائلتكم يا «حمزة»� ،أغبطكم ،فلديكم رباط
قوي� ،أنتم رائعون!
�سري ّ
�أُ ّ
تردد «حمزة» هُ نيهة ،كانت عيناه تتذبذبان ،طارت نظرة من نظراته
ال�سمع لك ّنها �أ�شاحت بعينيها
يف وجهها ،التفت نحو �أُ ّمه ا ّلتي كانت ُتطرق ّ
عنه ،فرك جبينه ب�أ�صابعه املُرتع�شة وقال لـ«نور»:
البع�ض مي ّرون من خاللنا ب�أرواحهم فيرتكون �أث ًرا ً
جميل ،وب�صمة
خف ّية� ،شفرات ال ّ
تفك �ألغازها ،وتظ ّل �أبواب �أرواحنا مفتوحة لهم،
يت�سللون �إىل �صدورنا يف � ّأي وقت يحلو لهم ،فج�أة دون تنبيه،
وخفية بال ا�ستئذان ،ح�ضورهم �أثري ،وك�أنّ �صدورنا غدت ُبيوتًا
لهم! و�إن غابوا �ستظ ّل �أطيافهم جتول يف احلنايا وبني ّ
ال�ضلوع،
ن�ست�أن�س بها ،ون�ستعذب ال ّذكريات ،حتّى نلقاهم م ّرة �أخرى.
ا�ضطربت «نور» ،كانت كلماته حتمل الكثري من امل�شاعر ،لك ّنه مل
ُي�ص ّرح ب�شيء ،تل ّفت يف حرجُ ،ث ّم �سعل بانفعال وهو يبتعد .و ّدت لو عاد
وكرر على م�سامعها نف�س الكلمات م ّرة �أخرى ،لك ّنه مل يفعل ،كان يبدو
ُمتع ًبا ،ويحمل الكثري من الهموم على عاتقه ،التفتت جتاه «مرام» ا ّلتي
احلب ،وكانت
ا�ستدارت لتخفي عينيها ال ّدامعتني ،ها هو ابنها يقع يف ّ
تعلم �أ ّنه يحتاج �إىل املزيد من الوقت ليكون � ً
أهل لتلك اخلطوة ،وقد طرح
م�شاعره يف ح�ضورها م�ستغي ًثا بها بنظرة عني ت�شي بالكثري ،وكان هذا
ديدنه منذ �صغره .عقدت «مرام» العزم على �أن تدعمه حتّى ينال ما تتوق
�إليه نف�سه ،قب�ضت بك ّفها احلاين على يد «نور» ،ومنحتها ابت�سامة دافئة،
ال�سكينة.
وغمرتهما ّ
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r
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 -19«أابدول»
ذهب «�أبادول» �إىل املكتبة العظمى مع �أفراد العائلة ،كان اللقاء
بح ّرا�س املكتبة رائ ًعا وغلب عليه املظهر االحتفا ّ
يل ،ا�ستطاعوا ا�ستيعاب
«ح ْي َد َرة» ،وتف ّهموا �سبب ما �أقدم عليه� .سعدت ال�س ّيدة «دولت»
زميلهم َ
بلقاء «احلوراء» ،ور�أت �أخ ًريا بومتها ّ
ال�صقور ُت ّلق فوق
«ال�شهباء» ،كانت ّ
املكتبة العظمى يف ن�شاط ملحوظ ،وكان «ال ّرمادي» �سعيدً ا بر�ؤية �أفراد
خا�صة داخل املكتبة،
العائلة ا ّلتي ُيح ّبها .اجتمع ح ّرا�س املكتبة بقاعة ّ
دخلت «احلوراء» وان�ض ّمت ملجل�سهم ،ودلف «�أبادول» وخلفه �أفراد عائلته،
هُ ناك �أم ٌر هام �سيعرفونه منه الآن .وقف «�أبادول» �أمام ولده «كمال»
وو�ضع يديه على كتفيه وقال:
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حان الوقت يا ولدي.
وقت ماذا؟
التفت نحو باقي ح ّرا�س املكتبة ،و�سار نحوهم ،ف�أقبل �أحدهم نحو
«�أبادول» وهو يحمل قلن�سوة ُت�شبه تلك ا ّلتي يرتدونها جميعا ،و�ألب�سها
لـ«�أبادول» ،فغر «كمال» فاه ،و�أقبل «�أن�س» يت�ساءل:
ما ا ّلذي يحدث يا ج ّدي؟
قال «�أبادول» بت�أ ّثر:
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�ضحوا مثلي يف حلظة �صادقة من حلظات حياتهم نحن
كل ه�ؤالء ّ
ُنق ّدم ململكة البالغة �إثباتًا �أننا �سنبقى هُ نا ،ونرتك �أوطاننا لتكون
هي الوطن ،يحدث هذا عندما نواجه ب�ؤرة لل�ش ّر هنا ،فيعيننا اهلل
على اقتالع ر�أ�س هذا ال�ش ّر ،مل يكن قتلي لـ«حنطريرة» ب�سبب
حار�سا من ُح ّرا�س
ق ّوتي ،بل هو بف�ضل اهلل وحده ،ولهذا �س�أكون ً
املكتبة العظمى ،فجميع ه�ؤالء احل ّرا�س من عاملنا ،من بقاع
خمتلفة ،وبالد خمتلفة.

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل
م�ستحيل!

�أخذ �أفراد العائلة يرددون الكلمة ،وكان «طارق» يقف بينهم
ُمتعج ًبا مما ي�سمعه ،مل ُيخربه والده وال ج ّده �أبدً ا عن تلك احلقيقة!
«ح ْي َد َرة» ،وكان يحمل خنج ًرا رفي ًعا يف يده ،ووقف �أمامهم وجرح يده
�أقبل َ
جرحا �صغ ًريا ل ُيثبت لهم �أنّ دماءه حمراء ،وتكرر الأمر من بع�ض ا ُ
حل ّرا�س
ً
«ح ْي َد َرة» ً
قائل:
الآخرين ،عادوا ملجال�سهم وهم ي�ض ّمدون كفوفهم ،ابت�سم َ
فدوما ي�أتي احلار�س وحده� ،أ ّما هذه
ا�ضطررنا لهذا ل ُنطمئنكمً ،
دوما عائلة مم ّيزة.
امل ّرة فالعائلة ب�أكملها بينناُ ،كنتم ً
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قال «كمال» وقد �شعر بانقبا�ض يف �صدره:
كيف �سنعود بدونك يا �أبي؟
�سالت ال ّدموع من عينه فالتقطها «ابادول» بك ّفه احلانية وقال:
بني ،ر�سائل ُت�س ّلم من جيل جليل،وحان دورك،
هكذا احلياة يا ّ
�صرت الآن كبري عائلة «�أبادول» هناك.
ولكن يا �أبي ..كيف هذا؟
371

توالت العربات من عيون �أفراد العائلة ،حاول «�أبادول» �إخفاء احلزن
ا ّلذي كان يعتمل يف �صدره ،ارجتفت �شفتاه وهو ي�سري بت�ؤدة بينهم ،كان
بوجل و�إ�شفاق ،وقف �أمام «دولت» ا ّلتي كانت
ينقل ناظريه بني وجوههم ٍ
تنظر �إليه ب�إجالل وال ّدموع تهيم من عينيها ،بادلها نظرة طويلة وعميقة،
حملت الكثري من معاين الأب ّوة واالحرتام والتّقدير ،هزّت ر�أ�سها وك�أ ّنها
ُتدرك ك ّل تلك املعاين والكلمات ا ّلتي مل ينطق بها!
�صمت بليغ ،وتذ ّكرت ك ّل و�صاياه لها لكي تعتني بزوجها،
قر�أت وجهه يف ٍ
وبيتها منذ �أن دخلت بيتهم لأ ّول مرة وهي �شا ّبة يافعة ،رم�ش بعينيه وه ّز
تفطن ملا يرمي �إليه .ا�ستدار ل ُيط ّل احلن ُني
دوما ِ
ر�أ�سه هو الآخر ،وكانت ً
من عينيه ال ّدامعتني وهو ُير ّبت على كتف حفيده الأكرب «�أن�س» ا ّلذي حاز
على ُ�سويداء قلبه ،وقال له بنربة دافئة:
 ُت�شبهني كث ًريا يا «�أن�س» ،كانت رحلتنا هذه امل ّرة �أعمق من ك ّل
اللحظات ا ّلتي ع�شناها م ًعا.
ُث ّم �صمت هُ نيهة و�أ�ضاف وهو يغالب دموعه ويحاول ر�سم ابت�سامة
على �شفتيه:

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل

ل
ن
ش
ر
والتوزي

ع

�أظ ّنك ت�شتاق �إىل العجوز «ناردين» ،ما زالت هناك� ،ض ُعفت
ال�ضعيف ً
كث ًريا ،ال�سنون نحلت ج�سدها ّ
الكرب
نحل ،وبلغت من ِ
عت ًّيا ،والآن ُيالزمها �أحد �أحفادها ،اركب �إحدى بنات ال ّريح مع
َ«مرام» ،م ّرا بجوار كوخها اللطيف و�سط الغابة امل�سحورة ،و�ألقيا
ال�سالم ،وتناوال احل�ساء من يديها.
عليها ّ
ُث ّم �أم�سك بيدي «مرام» وقال لها:
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نت طوق ال ّنجاة له� ،أتذكرين؟ و�ستظلني يابنتي طوق ال ّنجاة
 ُك ِ
لأحبابك.
اقرتب منه «حمزة» ف�أحاط كتفيه بذراعه ،وهم�س يف �أذنه:
اخلع عنك معطف الي�أ�س يا ولدي ،وتد ّثر باليقني ،و�أكمل رحلتك يف
احلياة ،و�إ ّياك �أن ترتك النهايات مفتوحة ،وانتبه للنا�س ،فالطباع
تختلف ،وال ّنا�س معادن ،وبع�ضهم �أحجار كرمية فال تف ّرط بهم!
ُث ّم رنا �إىل «نور» وقال لها:
 طاردك احلزن ً
طويل يابنتي� ،أعلم �أ ّنك ما زلت ُت�صارعني
�أحزانك ،و�ستثبتني �أمام املحن كالطود العظيم ،فهكذا املُحاربون،
�صرت واحدة منهم ،و�إن مل يخرتك كتاب من ُكتب مملكة
وقد ِ
البالغة!
ُث ّم �سار خطوة نحو «خالد» وعقد حاجبيه وهو يقول له بج ّدي ٍة �شديدة:
بني ،ففينا الق ّوة ،واحلكمة ،واجلمال،
لك ّل منا خيوله الع�شرة يا ّ
وال�شجاعة ،والإخال�ص ،والعاطفة ،وال ُنبل ،وقد يكون فينا
العربي الأ�صيل ور ّو�ضها
ال�ضعف ،والتم ّرد ،والغ�ضب ،فكن فار�سها
ّ
يا «خالد».
هرعت �إليه «فرح» و�ألقت بنف�سها يف ح�ضنه فم�سح على ر�أ�سها وقال
با�س ًما:
لك به
لك «احلورائ ّيات» ب�شيءٍ ما! فد ّوين ما يهم�سون ِ
قد تهم�س ِ
دروب كدروب «�أوبال» ،فتخريي متى
فربا ُتفتح لك ٌ
واحذريّ ،
ترك�ضني فيها ،وانتبهي ،فبع�ض الوجوه هناك لنفو�س قبيحة لك ّنها
ترتدي �أقنعة!
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بد�أت «�سارة» تبكي بحرقة ،فقال وهو يت�أ ّمل وجهها اللطيف:
إليك يا «�سارة».
�س�أ�شتاق � ِ
انح ّل ِعقد م�شاعره ،وانفرطت ال ّدموع من عينيه ،وفتح ذراعيه
اهتماما
حلفيدته ا ّلتي هرعت �إىل ح�ضنه باكية ،كانت �أكرث �أفراد العائلة
ً
خا�صة لديه.
به يف مر�ضه ،وكان لها مكانة ّ
هم�س لها وهو مي�سح وجهه بيديه املُرتع�شتني:
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�سنبقى م ًعا يدً ا واحدة ،فلدينا الكثري من املعارك لنفوز بها ،مل
تنته مها ّمنا بعد! و�س�أتردد على البيت با�ستمرار ،لكي �أق�ضي
العديد من الأُم�سيات معكم �إن �شاء اهلل ،و�سن�سهر لنت�سامر م ًعا
حتّى يطلع الفجر كما اعتدنا يا ح ّبة القلب.
رفع �صوته ُيح ّدث اجلميع ً
قائل:
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اخلا�صة التي
دوما �أننا جمي ًعا ُماربون ،ولك ّل م ّنا معركته
تذ ّكروا ً
ّ
�سيخو�ضها يف احلياة.

«�سليمان» وقال وعيناه تفي�ضان باحلنان:
ُث ّم انحنى �أمام ُ
يوما ما �ستبلغ الع�شرين �إن �شاء اهلل ،و�ستعود �إىل �أر�ض مملكة
 ً
�شجاعا ،ح ّلق كما يح ّلق «ال ّرمادي» بجناحيه
البالغة وحدك ،فكن
ً
املزرك�شني ،افتح عينيك على و�سعهما كما ّ
«ال�شهباء» تفعل وراقب
ال ّنا�س ،و ُكن من«املغاتري»� ،ساعد ال ّنا�س دون �أن تنتظر منهم
ال�شكر.
ه ّز ر�أ�سه بثق ٍة وهو يقول البنه «كمال»:
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ل�ستُ قل ًقا عليك ،فلدينا �أحفادنا ،وقد بارك اهلل لنا فيهم واحلمد
هلل.
كان «طارق» يراقبهم يف �صمت ،تالقت عيناه بعيني «�أبادول» ،ف�أ�شار
�إليه وهو يطالعه بنظرات ميل�ؤها الإعجاب وقال له:
يا لك من ُمارب! �أعجبني ب�أ�سك ،وج�سارتك� ،أنت ت�ؤمن
«�سيفاو» ليتحرر
باحل ّرية ،ولهذا ُكنت هنا منذ البداية ،لت�ساعد ِ
من �أ�سر املا�ضي ،ولت�ساعد «حمزة» ليتحرر من �أ�سر الع�شق،
ولت�ساعد عائلتنا على التحرر من �أ�سر �أر�ض «ال َك َن ْه َور» ،ولتكون
عو ًنا للم�ستبعدين يف « ُك ِوي ُكول» ليتحرروا جمي ًعا من �أ�سر فكرة
بني.
علقت بر�أ�س َ
«ح ْي َد َرة»� ،أح�سنت يا ّ
ُث ّم التفت «�أبادول» وهو يرفع �صوته ً
قائل:
�س�أعود معكم لديارنا هذه امل ّرة فقطُ ،ث ّم �أنتقل �إىل املكتبة العظمى
وقت الحق ،ال ب ّد �أن �أخربكم ببع�ض خبايا البيت ،ف�سيكون يف
يف ٍ
ُعهدتكم.
وقف �أفراد العائلة يت�أ ّملون ج ّدهم الأكرب «�أبادول» ،كيف مل يالحظوا
�أ ّنه �صار ن�سخة منهم ،وقد بدت حليته �أكرث ً
طول من ذي قبل ،وازداد
ب�شكل الفت للنظر ،فالتهمت وجهه وبقيت عيناه ال ّدافئتان ّ
تطلن
بيا�ضها ٍ
بحب ،بينما تلوح على جبهته الوا�سعة �سجدة رمادية خفيفة
على اجلميع ّ
ال ي�شك الناظر �إليها �أنها جبهة عابد كما كانت جباههم جمي ًعا.
كان ّ
حلرا�س املكتبة العظمى �شيء يجمعهم ،يف الفكر ،والقلب،
والعزمية ،وحتّى يف هيئاتهم ،رجال يت�شابهون يف اخللقة ،لهم �سحنة طيبة
مريحة ،على ر�أ�س الطاولة كان �أكربهم عم ًرا يجل�س بوقار حتتل وجهه
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ابت�سامة م�شرقة ،ا�ستمعوا لكلمة كبريهمُ ،ث ّم لكلمة «�أبادول» ،ولدعائهم
ال�سنوات املا�ضية ،وقد
لك ّل ح ّرا�س املكتبة ا ّلذين قد تو ّفاهم اهلل خالل ّ
كان ك ّل منهم ُمار ًبا يف بداية زيارته ململكة البالغة ،والآن ي�ؤدي باقي
ر�سالته كحار�س للتاريخ ،وللقيم ،وللكتب وما فيها ،ويرعى املحاربني
ا ُ
جلدد ،و ُي�شرف على مها ّمهم.
ال ب ّد من عودة العائلة �إىل ال ّديار ،فقد طال مغيبهم عن « ُيو�سف»
و«حبيبة»ّ ،متت مرا�سم ت�سليم كتاب « ُك ِوي ُكول» ،وكان «طارق» � ً
أي�ضا ي�ستع ّد
لل ّرحيل ،كان وداعه ً
ثقيل على �أنف�سهم جمي ًعا ،فقد تع ّلقوا به ،كما تع ّلق
هو بهم .كانت «�سارة» ت�شعر بال ّذنب ك ّلما وقعت عيناها على ذراعه،
اعتذرت منه م ّرة �أخرى م�شرية ُ
جلرحه ،وقالت له:
ريت(((.
 َت ْنمِ ْ
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ابت�سم لها وملعت عيناه،
وودعهاعلىوهو�صدرهي�شعر �أنّ �وهم�سوله:ا
أحدهملتوز عي
من بني جنبيه ،عانقه «�أن�س» ور ّبت
�أُدرك هذا ّ
ال�شعور جيدً ا ،فقد ع�شته منذ �سنوات.
�أرجو �أن �أنال ما نلته يا ع ّماه.
ابت�سم «�أن�س» بلطف وقال له:
�أعطها م�ساحة كافية لتتخذ قرارها وهي مطمئ ّنة.
دوما �أنتظر.
�س�أظ ّل ً
وعد بالتّوا�صل با�ستمرار ،وكان
ودعهم جمي ًعا بقلب يختلج ،على ٍ
«خالد» و«حمزة» قد �أخرباه �أ ّنهما �سيزوران اجلزائر يف �أقرب فر�صة.
ريت كلمة أمازيغية تعني شك ًرا.
((( تَ ْن ِم ْ
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تباعا
ال�صقور ً
ال�صقر �إىل بالده ،وعادت عائلة «�أبادول» حتملها ّ
حمله ّ
لغرفة الأ�سرار ،وبقي «�أبادول» لل ّنهاية ،وفور و�صوله �أ�سرع مناد ًيا على
هم �إخباره ب�أ ّنه �سينتقل �إىل مملكة
خادمه املخل�ص «راغب» ،وكان يحمل ّ
البالغة ،بدا البيت �ساك ًنا ،ف�أجفل ،وجد �أفراد العائلة جمتمعني حول
كر�س ّيه �أمام املدف�أة ا ّلتي انطف�أت نارها وا�ستحالت رمادًا بعد خروجهم
من البيت ،اقرتب منهم بخطوات ُمرتددة ،كان «راغب» �ساكنا على
ال ُكر�سي كتمثال من ّ
ال�شمع� ،أدرك من النظرة الأوىل �أ ّنه فارق احلياة،
ف�أجه�ش «�أبادول» بالبكاء ،لقد رحل �صديقه العزيز ،وم�ست�شاره الأمني،
و�صندوق �أ�سراره ،وك�أ ّنه ي�أبي �أن يعي�ش بدونه يف هذا البيت.
كانت َ
«�شفق» تعلم بوفاته منذ اللحظة الأوىل ،و�أخربت «�أن�س» على
الفور ،فطلب منها �إخفاء الأمرعنهم حتّى ال ُتزنهم ،ولهذا �أعادت البيت
يف احلال �إىل الف ّيوم حتّى ال يتح ّول �إىل مقربة .م ّرت حلظات ثقيلة ،كان
«�أبادول» فيها هو �أكرث من يت� ّأل .املوتُ ح ٌق يجري على حيواتنا فنقف
عاجزين �أمامه ،ن�سرتجع ون�سلم �أحبابنا للرتاب ،ونحن على يقني �أننا
�سنكون مكانهم يوما ما ،ونرفع �أب�صارنا �آملني يف نفحة من نفحات رحمة
اهلل ،ونعود و�أمل الفراق ُ
ينخر يف حنايانا و�أفئدتنا� ،أرواحنا تهرتئ وك�أنها
ثوب من حرير علق بغ�صن زهرة كثرية الأ�شواك ومت انتزاعه بقوة! جراح
تتو�سط الف�ؤاد ،يظل وجعها
يعجز الأط ّباء عن و�صف دوائها ،ندبة غائرة ّ
للأبد ،ال يزول ،وال ُين�سى ،لكننا نتعاي�ش معه عندما ُي�سكب ال�صرب على
قلوبنا فنتج ّلد ون�صرب ون�ستمر يف احلياة.
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على �أر�ض «ال َك َن ْه َور» ،ويف �أر�ض خالية من الب�شر ،كان �أفراد عائلة

«�أوالد عيدون» ي�سريون ببطء ،وقد �أعياهم طول ا َمل�سري� ،ض ّلوا طريقهم
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بعد �أن هربوا من مدينة « ُك ِوي ُكول» منذ �أ ّيام ،رغم مهاراتهم وخ ّفة
حركاتهم ،وق ّوة �أبدانهم ،مل يتم ّكنوا من ح ّل �أُحجية �أر�ض «ال َك َن ْه َور» ا ّلتي
تغي خريطتها با�ستمرار.
كانت ّ
مل يتم ّكنوا حتّى من العودة �إىل « ُك ِوي ُكول» م ّرة �أخرى ،فكان غيابهم
�سب ًبا يف جناة عائلة «�أبادول» ،بل يف جناة �أهل املدينة جمي ًعا وهم ال
ي�شعرون! فخروجهم هذا �أتاح لعائلة «�أبادول» الفر�صة لتقدمي العون
للم�ستبعدين ،عرث عليهم «بيادق ّ
الظالم» ا ّلذين كانوا يبحثون عنهم
خيوهم بني العودة
منذ اكت�شاف حقيقة عائلة «�أبادول» ،وهذه امل ّرة ّ
لديارهم� ،أو ال ّذهاب ملدينة « ُك ِوي ُكول» م ّرة �أخرى� ،شرحوا لهم الأ�سباب،
و�أخربوهم مبا حدث بعد خروجهم ،فاختاروا العودة لديارهمّ ،
وال�ضرب
على �أيادي ّ
الظاملني ،فقد يكون يف معاركنا ا ّلتي نخو�ضها معهم حيوات
كثرية للآخرين ،و�إن كان م�صرينا هو املوت على �أياديهم.
ب�شموخ و�سط البنايات العالية يف
وها هو بيت عائلة «�أبادول» ُيط ّل
ٍ
هذا ّ
ال�شارع القابع مبدينة «الف ّيوم» ،عادت الكهرباء ،و�أ�ضاءت امل�صابيح،
«ح�سان» من احلديقة كما اختفت ال ّدماء عن الأر�ض،
واختفت ج ّثة ّ
فهناك من اعتنى بالأمر! وبد�أ رجال العائلة يهيئون «راغب» لينتقل �إىل
التاب ،الح ًقا بزوجته ،وتار ًكا ً
مثواه حتت ُ
فراغا م�ؤملًا يف قلوبهم جمي ًعا.
يحي اجلميع،
�أين «حبيبة» ،و�أين « ُيو�سف» ،كان هذا هو ال�س�ؤال ا ّلذي ّ
حاولوا االت�صال بهما ،مل ُيجيبا على هواتفهما ال ّنقالة ،جل�سوا يف حرية،
وباتوا ليلتني والقلق يقتات على قلوبهم ور�ؤو�سهم ،ويف اليوم ال ّثالث
وعندما انت�صف الليلّ ،
أر�ضي ،فهرولوا جمي ًعا نحوه ،كان
دق الهاتف ال ّ
« ُيو�سف» على الطرف الآخر ،وكان يف «اجلزائر» مع «حبيبة»! حيث عرثا
على �أوراق رواية عتيقة ُكتبت باللغة الأمازيغية ،وبعد بحث مط ّول بعد
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ترجمة عنوانها ،و�صل « ُيو�سف» خلرب عن كاتب �آخر من اجلزائر ،كان
ق�صة عائلة �أمازيغ ّية
يكتب رواية مطابقة لها يف العنوان والأحداث ،حتكي ّ
�ض ّلت الطريق يف �أر�ض غريبة ومهجورة وخالية من الب�شر ،فوقعوا يف
الأَ�سر ،وكان م�ؤلف تلك ال ّرواية قد تو ّفاه اهلل منذ عام ،فقرر «يو�سف»
ال�سفر �إىل زوجة هذا الكاتب يف احلال هو و«حبيبة» ،وا�ست�أذنها يف �إكمال
ّ
رواية زوجها ،وقد قام بالفعل ب�إنهائها خالل الليلتني املا�ضيتني.
ال�سعادة فوق بيت «�أبادول» ،وبد�أ «�أن�س» يحكي
ح ّلقت �سحابات ّ
لـ« ُيو�سف» عن �أر�ض «ال َك َن ْه َور» ،وكيف �أ ّنه ب�إكماله لتلك ال ّرواية قد ّ
حطم
ِجدار «ال َك َن ْه َور» ،فال ّرواية قد اكتملت ،رغم موت كاتبها ،و�أ ّنه لو كان قد
بقي مب�صر هو و«حبيبة» لر�أى ك ّل منهما البيت ،ولدخاله ب�أنف�سهما ،فقد
�أعادته َ
«�شفق» بعد وفاة «راغب».
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أر�ضي ،وعلى الهاتف اجل ّوال،
طال احلديث بينهما على الهاتف ال ّ
بقيت «�سارة» طوال الليل تروي لأ ّمها تفا�صيل رحلتهم� ،أخربتها عن ك ّل
�شيء ،وح ّدثتها عن «طارق» ،وما فعله من �أجلها ،طلبت «حبيبة» رقم
هاتفه من «خالد» ،والتقت به هي و« ُيو�سف» يف اليوم التّايل ،وذهب
ال ّثالثة لزيارة مدينة « ُك ِوي ُكول».
عادت «نور» لبيت ج ّدتها ُث ّم �أ�ص ّرت على االنتقال للإقامة مع خالتها،
ا ّلتي �أبدت امتنا ًنا لعائلة «�أبادول» عندما �أخربوها �أنّ «نور» طرقت باب
بيتهم وكانت مري�ضة فاعتنوا بها! ما زال �أقاربها يظنونها تعاين من
�ضالالت نف�س ّية ،مل تخرب«نور» خالتها عن مملكة البالغة ،فهي لن
ُت ّ
�صدق ما �ست�سمعه منها ،وقد تتهمها باجلنون.
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-20الدموع!
الحب ،والكثير من ّ
الكثير من ّ
«خالد»..
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عاما ً
كامل قبل �أن تعلن «�سارة» موافقتها على الزّواج
ا�ستغرق القرار ً
من «طارق» ،ا ّلذي مل يتو ّقف عن تكرار طلبه على فرتات متقاربة ،تارة
بالتلميح لأبي ،وتارة بالت�صريح يل ،وتارة يو�صي «حمزة» �أن ّ
يتدخل،
و�أخ ًريا جل�أ �إىل �أُ ّمي ا ّلتي كانت ُت ّبه ،ف�صوته وهو يناديها وهي تقف �أمام
« َر ْي ُهقانة» ال يزال يرتدد يف �أذنيها ،كانت تبت�سم وتردد جملته بالأمازيغ ّية
متاما «�أيا �أميا» ،واجتهدت �أُ ّمي حتى �أقنعت ع ّمتي باملوافقة،
مثلما قالها ً
وعندها �ص ّرحت «�سارة» بقبولها للزواج منه ،وهي ُتكفكف دموع �أُ ّمها.
بال�سعادة و�أنا �أت�أ ّمل «طارق» وعيناه تقطران ح ًبا وهو ينظر
كنت �أ�شعر ّ
لعيني «�سارة» ،بينما هي تتخ ّبط يف حياء وقد ك�ست احلمرة وجنتيها،
كانا ال يتح ّدثان كث ًريا ،قامت نظراتهما املتمازجة مقام الل�سان ،عانقها
بف�ستانها الأبي�ض فبدا وك�أ ّنه يعانق �سحابة من ُ�سحب «ال َك َن ْه َور» ا ّلتي
ر�أيناها تتدحرج كالل�ؤل�ؤ يف �سماء مملكة البالغة ،داهمني �شعور باحلنني،
باال�شتياق ،بالوحدة ،باحلاجة �إىل عرو�س ُت ّبني و�أُح ّبها! كدت �أرك�ض
نحو �أبي و�أ�صيح «�أريد �أن �أتزوج الآن»!
«�سيفاو» و«ما�سيليا» ً
جميل قبل
احلب جميل ،فقد كان زفاف ِ
يبدو �أنّ ّ
بال�سيوف،
عام م�ضى ونحن يف « ُك ِوي ُكول» ،وكان �أجمل ما فيه ال ّرق�ص ّ
ٍ
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لقد رق�صتُ حينها معهم �أنا و«حمزة» ،و«قتادة» ،و«متيم» .كان زفاف
«�سارة» �إىل «طارق» ً
جميل يف م�صر ،كانت تتلألأ كالكوكب امل�ضيء وهي
بف�ستانها الأبي�ض ،كما كان زفافهما ً
جميل يف اجلزائر وهما يرتديان
اجلزائري ،فقد �سافرنا جمي ًعا معهما ،وق�ضينا وقتًا ممت ًعا
التقليدي
الزي
ّ
ّ
ّ
«�سليمان»
هناك ،كانت «فرح» جميلة وهي تدور بردائها الأزرق ،وكان ُ
م�ضح ًكا وهو ُيراقب ك ّل �شيء بف�ضول �شديد.
بهيجا� ،ضايفونا
امت ّد حفل الزفاف لع ّدة �أيام هناك ،اليوم الأول كان ً
فيه ب�صنوف الطعام ال�شه ّية واملختلفةُ ،طبخ احل ّم�صُ ،
الكبا�ش،
وذبحت ِ
و�أكلنا كث ًريا� ،أما اليوم التايل �أخربتني �أمي �أنه ُم�ص�ص لنق�ش احل ّناء
على ك ّفي العرو�س والفتيات ،يف نهاية اليوم اجتمعت العائلتني ،ووقف
�شربت
طازجا و�سقى «�سارة» بعده ،ثم ِ
«طارق» �أمامنا جميعا و�شرب حلي ًبا ً
العذراوات � ً
تلهج �أل�سنتهن بالدعوات ،يف
أي�ضا خلفهما ووقفت الأمهات ُ
اليوم الثالث خرجت �إلينا «�سارة» ّ
وجميل
�سابغ
ٍ
مت�ست ًة برداءٍ �أبي�ض ٍ
ال�سرت» ترتديه العرو�س وهي يف طريقها لبيت زوجها،
ي�س ّمونه « ُب ْر ُنو�س ّ
ال�سكينة ،وخ ّيم على
�أ�شرقت عينا «طارق» عندما ر�آها به ،غمرتهما ّ
احلب .عدنا �إىل م�صر ،وبقيت قطعة من عائلتنا باجلزائر ،يف
ر�أ�سيهما ّ
بيت عائلة من املُحاربني.
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مل تتوقف ع ّمتي «حبيبة» عن البكاء ،كان لقا�ؤها هي وزوجها بـ«طارق»
يف اجلزائر �سب ًبا لإمتام تلك الزّيجة ،فلو مل يره ع ّمي « ُيو�سف» و�سط
�أ�سرته ويطمئنّ �إليهم لرف�ض الأمر بت�صميم �شديد ،فتلك ابنته الوحيدة،
وهو ال يرغب يف فراقها� .ستدر�س «�سارة» باجلزائر ،يف نف�س اجلامعة
ا ّلتي ُيد ّر�س فيها «طارق» ،و�ستزورنا كث ًريا ،هكذا وعدنا.
381

ح�سه ال ُفكاهي وروحه املرحة ،وعباراته
�س�أفتقده كث ًريا ،و�س�أفتقد ّ
دوما.
ال�ساخرة ا ّلتي كان ُيرددها ً
ّ
الحظت اهتمام �أخي «حمزة» بـ«نور» ،وقد �صارت الآن �أف�ضل ً
حال
حب
من ذي قبل .كان بني قلبها وقلبه رباط متني ،وبرع ًما �أخ�ضر لنبتة ٍ
ت�شقّ طريقها لل ّنور ،ولكن هناك م�سافات ال ب ّد �أن ُتقطع � ًأول ،فقد ر�أى
«حمزة» �أنّ الوقت غري منا�سب لها وله ،فابتلع الكثري من الكلمات على
عاما �أو عامني ينقالنه من حال �إىل حال ،وحان وقت انتباهه
م�ض�ض ،لع ّل ً
لدرا�سته ،وكذلك هي ،لك ّنه كان �سعيدً ا بتوا�صلها ال ّدائم مع �أ ّمي ،وكان
احلب يدفعه
ينتظر هذا اليوم ا ّلذي ت�أتي فيه لزيارتنا ،وكنت �أرى هذا ّ
للأمام ،ف�صار الآن لديه هدف ي�سعى �إليه.
تغينا جمي ًعا� ،شاب �شعر ر�أ�س �أبي قبل الأوان ،وازدادت �أُ ّمي حنا ًنا
ّ
على حنانها .ترك ال�س ّيد «راغب» ً
فراغا بالبيت ،لكنّ البيت بقي على
نظامه ،ف�أ ّمي وع ّمتي تهتّمان بك ّل �صغرية وكبرية فيه� .شعرت �أنّ ج ّدي
«كمال» قد َه ِر َم فج�أة ،و�ضعفت بنية ج ّدتي كث ًريا ،لك ّنها كانت �سعيدة
بزيارة مملكة البالغة ،فقد كانت ت�شعر بالغرية عندما نحكي لها عن
مغامراتنا هناك� ،أ ّما الآن فقد ر�أت بعينيها ك ّل �شيء.
ّ
القطة ال�سوداء تتبع �أُ ّمي با�ستمرار� ،أُعاملها دائ ًما بحذر ،وكث ًريا ما
�أطالع عينيها اخل�ضراوين بنظرات ميل�ؤها ّ
ال�شك ،مما ي�ضحك جميع
من بالبيت م ّني .كان «�أبادول» قد زارنا م ّرة واحدة خالل هذا العام،
ً
غام�ضا ومل ُيخربنا ع ّما يفعله يف املكتبة
وكانت مفاج�أة رائعة لنا ،بدا
العظمى ،وان�صرف فج�أة كما زارنا فج�أة! قبل �أن ن�ستيقظ من ال ّنوم يف
اليوم التّايل.

ع
ص
ري
ا
ل
ك
ت
بل

ل
ن
ش
ر
والتوزي

382

ع

وبعد �شهور ،ويف ليلة من ليايل ّ
ال�شتاء املمطرة ،ك ّنا نتح ّلق حول ج ّدي
«كمال» وهو ُيعد الك�ستناء لنا وهي تفرقع فوق نار املدف�أة ،عندما تناهى
�إىل م�سامعنا �أ�صوات جلبة من غرفة الأ�شباح ّ
بالطابق العلوي ،يبدو �أنّ
«�أبادول» قد و�صل يف زيارته ال ّثانية واملفاجئة لنا� ،أ�سرعنا نحو غرفة
الأ�شباح نت�سابق على الدرج لنفوز بعناقه ،لك ّنه مل يكن هو!
كان �شا ًبا ثالثين ًيا يبدو �أ ّنه قد خرج من �شجا ٍر عنيف للت ّو ،ف�أحد �أكمام
قمي�صه الأنيق ممزّق ،وعلى جبينه �أثر جلرح حديث ،ح ّدق يف وجوهنا
بنظرات غام�ضة ،قال �أبي وهو يتم ّعن يف مالحمه:
هل �أنت من املُحاربني؟
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ت�سارعت د ّقات قلوبنا ،وران علينا �صمت مهيب!والتوز عي
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�شكر وتقدير وعرفان باجلميل لك ّل من اطلع على ال ّرواية قبل ن�شرها
وقام بن�صحي ،جزاكم اهلل ع ّني ما تق ّر به �أعينكم يف ال ّدارين ،مهما
ال�سماء لكم:
�أثنيت عليكم لن �أوفيكم حقكم� ،شك ًرا بحجم ّ
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و�سام نبيل.

لبنى حممد.
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هنا خالد �أبو �شادي.
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ال�سعيد مراد.
د�.أحمد ّ

د.حممد ماهر .ع
د.حممد ف�ؤاد.

ال�صياد.
نفحات ّ
�إ�سراء ال�شقريي.
يا�سمني قنديل.

بعبو�ش ِ�صفاك�س .اجلزائر)
عبد اهلل باين( .املغرب)

�سامية �أحمد.

�إبراهيم �سعيد اجلاكي.

م ّيادة حم ّمد.

يو�سف طارق عبد العزيز.

