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 دروب أُوبال

كان املطر يهطل بغزارة، املاء الطاهر يغ�صل كّل �صيء؛ ظهور اخليول ال�صهباء، وقمم 
اجلبال البي�صاء، وال�صخور املل�صاء، و�صاطئ البحر الالزوردّي القريب، وجذوع الأ�صجار، 
و�صعف النخيل الأخ�صر، واأ�صقف البيوت، وجدران الق�صور، واأع�صا�ش الطيور، كّل �صيء 

يف مملكة البالغة اأنقى واأزهى حتت زّخات املطر، حتى النفو�ش ووجوه الب�صر.

زمرة من اخليول كانت ترك�ش يف تنا�صق بديع وعلى اإيقاع واحد، اأ�صوات حوافرهم 
قوائمهم ت�صطف على  كانت  املتالحقة،  قلوبهم  يتناغم مع �صربات  الأر�ش  تقدح  وهي 
التوازي ب�صكل اأنيق وهم يت�صابقون وقد وّحدوا �صرعتهم وكاأّنهم ن�صيج واحد، خّف املطر 
�صيًئا ف�صيًئا حتى �صار كدمع العني هتوًنا رقيًقا، وانبثق قو�ش املطر يزين �صفحة ال�صماء 
�صافية  باأ�صوات  رفاقه  جلجلة  فعلت  منهم  فر�ش  �صهل  بعيد.  من  الأفق  خط  وي�صافح 
ُم�ْصَتدقة، ُثّم تقّدمهم فالحقوه �صبًحا))) حتى و�صلوا اأخرًيا لب�صتان وا�صع اأخ�صر مدهام. 

كانوا ع�صرة من اخليول العربية الأ�صيلة لول تدّرج األوان اأج�صادهم وتلك العالمات 
التي و�صموا بها وفرقتهم عن بع�صهم البع�ش ل�صاروا ن�صخة واحدة متكررة ل يفرق بينهم 
الب�صر بجملة النظر من بعيد، كان كبريهم ك�صتنائي اللون ذو غّرة بي�صاء مالأت جبهته 
وامتدت على ق�صبة اأنفه، وكان حمجاًل))) فزادته قوائمه البي�صاء الأربعة اأناقًة وجماًل، 
بينما ا�صتقّرت على �صدره لطخة بي�صاء على �صكل جنمة ت�صبه الو�صام. مالوا باأعناقهم 
مييًنا وي�صاًرا وهملجوا))) يف الب�صتان قبل اأن يجتمعوا حول زعيمهم. لو كنت خياًل لأجفلت 

))) الضبح: صوت أنفاس الفرس إذا أرسع يف العدو وُذكرت يف القرآن وهي ليست صهيال وال جلجلة.

واّب هو ما كان البياض فيه يف موضع الخالخيل أو القيود وفوق ذلك.  ل من الدَّ )))محجالً: امُلَحجَّ

)))الهملجــة: هــي حســن ســر الدابــة يف رسعــة، وهــي مــا يفعلــه الفــرس عندمــا يقــارب بــن خطــاه وميــي 

يف رسعــة وبخــرة.





ا! فتلك الأ�صوات التي تعالت عندما هداأ  منهم، ولو كنت من الب�صر لأجفلت منهم اأي�صً
كريُر �صدورهم مل تكن اأ�صوات خيول اأبًدا، بل كانت من اأ�صوات الب�صر!

قال زعيمهم وقد ا�صطفوا اأمامه يف حالة من اخل�صوع:
فلن�صتوطن هذا الب�صتان، املكان هادئ وجميل وبعيد عن �صخب الب�صر.	 

طالعته فر�ٌش فاتنٌة بعينيها الكحيلتني واأمالت عنقها بلطف وقالت:
الب�صتان رائع بالفعل يا »َحيزوم«، وكاأنني راأيت هذا املكان من قبل!	 

قال وهو يرنو اإليها:
رّبا مررنا به �صابًقا يا »ُجمانة«.. لكنني ل اأذكره!	 

�صهل الفر�ش »اأبهر« والذي كان يتابع حديثهما باهتمام �صديد ثم قال:
اإًذا فلنبق هنا، وليكن لنا هذا الب�صتان بيًتا وماأوى	 

�صاأل الفر�ش »اأجدل« وهو يقرتب منهم:
لأخرى منذ 	  ومن غابة  لآخر،  ب�صتان  اإنهم يالحقوننا من  الب�صر؟  �صيرتكنا  هل 

�صهور، مللنا من الفرار منهم.

قال زعيمهم »َحيزوم« بجدية �صديدة:
ُخلقنا لهذا، وكرامة الفر�ش الأ�صيل ركوبها.	 

حمحم فر�ش اأ�صود بغ�صب وقال بحنٍق �صديد:
اأن نخَتار ُفر�صاننا باأنف�صنا؟، واأن نطرح كل من ل يليق بظهورنا 	  اأمل نتفق على 

ا ول نلتفت اإليه! اأر�صً

رفع »حيزوم« راأ�صه قائاًل:
نعم...اتفقنا على هذا يا »برق«، فاخليل اأعلم بفر�صانها، ت�صعر بهم وباأرواحهم 	 

عندما يركبونها، وما زلنا نبحث عنهم، و�صنظل نبحث عنهم واإن فرقتنا احلياة.

دمعت عينا »اجُلمانة« واقرتبت من زوجها »َحيزوم« وقالت تلومه:





ل تذكر الفراق اأرجوك! 	 

جوًعا  بع�صهم  حمحم  فقد  »اجلمانة«،  وزوجته  »َحيزوم«  عن  اخليول  ان�صرفت 
وعط�ًصا وم�صى كّل منهم يبحث عّما ي�صّد به جوعه، فانفردا حتت �صجرة بلوط عظيمة، 

�صكنت اإليه فقال يوؤن�صها:
ل تخايف يا ُجمانة لن اأتركك اأبًدا، فروحي اأ�صرية لديك.	 

 راقت لها كلماته فطابت نف�صها، اقرتب منها فمالت براأ�صها على عنقه، فاجاأهما 
بجذعها  راأ�صها  واأل�صقت  البلوط  �صجرة  حتت  انزوت  قلبها،  فارجتف  الرعد  �صوت 
العتيق، بينما تقّدم »َحيزوم« يراقب �صفحة ال�صماء مع رفاقه، هناك �صيء غريب يحدث 
هنا، قو�ش املطر يزداد ات�صاًعا، األوانه تزداد قتامة �صيًئا ف�صيئا ُثّم ها هي تتوّهج وت�صتد 
و�صوًحا، �صطع �صوء قوي فاعمى اأعينهم للحظات تاله ومي�ش مرتاق�ش وغريب، انبثقت 
الأُخريات!،  عن  تختلف  عجيبة  بوابة  منهم  درب  لكل  خمتلفة،  دروب  اجلهات  كّل  من 
ل  مبهمة  عوامل  من  خلفها  تخفيه  ما  يف  وتختلف  اللون،  يف  تختلف  ال�صكل،  يف  تختلف 
واملحاطة  اخلالبة  باألوانها  الدروب  يراقبون  وهم  جميل  �صعور  راودهم  كنهها،  يدركون 
ليدخلوها،  تناديهم  وكاأّنها  بدت  يقاوم،  ل  رائع  اإح�صا�ٌش  نارية،  واأخرى  ف�صية،  بهالت 
وكاأّنها جتذبهم كاملغناطي�ش وهم ل ميلكون املقاومة، قّوة ما ت�صيطر على عقولهم، ويا لها 

من قّوة!، �صاح »اأبهر« بحما�ش �صديد:

ما اأروعها!

قال »حيزوم« م�صحوًرا بجمالها:
ما راأيت مثلها من قبل يا »اأبهر«!	 

ُثّم �صمت هنيهة يرهف ال�صمع وقال:
اأ�صمعتم النداء؟	 

اأجابوه ب�صوت واحد:
�صمعناه..�صمعناه.. 	 

ُثّم �صهلت اخليول بحما�ش، اجلميع �صمع النداء، قال »حيزوم« بنربة حازمة:





فلنكن من اليوم خيوًل لتلك الدروب، خيول »اأوبال�ش«... و�صنجيب هذا النداء.	 

�صاح »اأبهر« بحما�ٍش اأكرب:
ونعم الراأي �صّيدي.	 

قال »َحيزوم« وقد ملعت عيناه:
اإًذا فلنت�صابق والذي �صيُعود من دربه اأوًل هو الفائز.	 
هناك الكثري من الدروب، �صندخلها جميًعا؟ 	 
ل...يكفي �صبعة مّنا، ولتبق »البي�صاء«، و»اجلمانة«، و»ال�صقراء« هنا بالب�صتان.	 

�صاأله »اأبهر«:
ملاذا هّن بالذات!	 

طالعهن »حيزوم« بنظرات ت�صي بالكثري ُثّم قال:
لبد من بقاء الأّم، و الزوجة، والبنة هنا، ليكون هذا الب�صتان بيًتا ووطًنا لنا حتى 	 

نعود اإىل هنا مّرة اأخرى!

الدروب وافرتق هو ورفاقه، وفور  اأحد  اإىل  بالتفاتة �صريعة، وانطلق  »اجُلمانة«  وّدع 
ُثّم  اأبرقت ال�صماء واأرعدت فجاأة  اأن دلف كّل منهم اإىل درب من تلك الدروب املختلفة 
بقيت  الدروب وتال�صت معهم يف غم�صة عني،  وابتلعتهم  املطر يف احلال،  اختفى قو�ش 
»اجُلمانة«))) يف حريٍة �صديدة، وبجوارها »البي�صاء«))) التي كانت ترعاها دوًما كاأٍم حنون، 
وان�صمت اإليهما »ال�صقراء«))) تلك الفر�ش الفاتنة التي �صغفها »اأبهر« حًبا لكّنه مل يلتفت 
اإليها اأبًدا، كان دوًما م�صغوًل عنها لكنها مل تتوقف عن حّبه للحظة، بل ويزداد تعّلقها به 
يوًما بعد يوم. �صكنَّ وتال�صقن حتت �صجرة البلوط وكاأّن على روؤو�صهن الطري، وجل�صن 
ينتظرن عودة اخليول ال�صبعة:)»َحيزوم«، »اأبهر«، »اأجدل«، »البحر«، »امل�صّوم«، »الربق«(
)4)، وان�صمت اإليهم »الرتياق«)5) الأنثى الوحيدة التي �صلكت درًبا من الدروب ال�صبعة والتي 

كانت تناف�صهم دائما بج�صارة، كانت ترك�ش بحما�ش �صديد و�صدرها يعلو ويهبط وي�صدر 
كريًرا غريًبا، بدت عيناها تربقان كجمرتني م�صتعلتني بينما ابتلعها الدرب الذي دلفته 
))) ))) ))) )4) )5) )أبهــر، أجــدل، املســّوم، الــرق، الريــاق، البيضــاء، الشــقراء، الُجانــة) كلّهــا مــن أســاء 

الخيــول عنــد العــرب يف صــدر اإلســالم أمــا »َحيــزوم« فقيــل أنــه اســم فــرس جريــل عليــه الســالم يف غــزوة بــدر، 

وأمــا أول مــن أطلــق اســم »البحــر« عــى الخيــل فهــو النبــي صــى اللــه عليــه وســلّم، واملقصــود بالبحــر هــو كثــر 

الجــري الــذي ال يصيبــه التعــب.





اأّي منهم  ال�صباق! مل يفز  للب�صتان..مل ينتِه هذا  يف احلال. مّر الوقت ثقياًل ومل يعودوا 
بجائزة! وطال النتظار.
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وقفت بردائها الف�صفا�ش والأنيق يف حفل زفاف �صقيقها »اأن�ش« على »َمرام«، تلك 
البالغة!  بها يف مملكة  التقى  اأّنه  اأخربهم  والتي  املالئكية  الب�صمة  الرقيقة ذات  الفتاة 
وكانت تلك هي املّرة الأوىل التي يردد فيها ا�صم »مملكة البالغة« اأمامها هي واأمام اأّمها 
امل�صكينة، والتي اأ�صيبت ب�صدمة عندما روى لها ابنها »اأن�ش« ما حدث، وبعد اأن فاجاأها 
يف  اجلّد  قبلهما  ومن  زواجهما،  قبل  هناك  اإىل  الآخر  هو  رحلته  عن  ه  ق�صّ با  زوجها 
�صبابه، اأ�صرار مل تعرفها من قبل ت�صببت يف ارتباك الأ�صرة لفرتة طويلة، وازداد ذهولها 
ا. مل ت�صّدق »حبيبة« يف  من حكايات جّدة »مرام«، و»مرام« نف�صها عن تلك اململكة اأي�صً
نف�ش  »َمرام« على  و  واجتماعه هو  »اأن�ش«،  اإ�صرار  واأمام  لكّنها  به،  اأخربوها  ما  البداية 
التفا�صيل، ولأّنها تثق باأبيها وجّدها بداأت �صيًئا ف�صيًئا تتقبل الأمر على م�ص�ش، كما بداأت 
تتعاي�ش مع خوفهم ال�صديد عليها كّلما راأت كابو�ًصا اأو عندما كانت تتاأخر يف العودة اإىل 
اأّي حلظة، بل كانوا يحا�صرونها! ويراقبون كّل  البيت، فقد كانوا يرتّقبون اختفاءها يف 
ة من هلع اأّمها عليها، اأّما  ها، مما اأ�صابها بال�صيق والختناق وخا�صّ �صاردة وواردة تخ�صّ
والدها و »اأن�ش«، فكانا ُيكرثان من الن�صائح والتوجيهات، وكان جّدها يطلب منها زيارته 
ة حتى تكون مهّياأة للرحيل  اأّنه اأعّد لها حقيبة خا�صّ با�صتمرار وكانت تتهّرب منه، حتى 
اأن  من  مينعها  مل  هذا  لكّن  بتهّكم،  هي  ت�صميه  كانت  كما  الختطاّف  اأو  حلظة،  اأّي  يف 
�صغرية  كّل  بو�صف  عليها  يبخلوا  مل  بدورهم  وهم  رحالتهم،  عن  لآخَر  اآٍن  من  ت�صاألهم 
وكبرية مّروا بها هناك، توقفت ملدة عام عن زيارة جّدها بالفيوم، ُثّم ا�صطرت للذهاب 
اأ�صرتها واأقامت  ا �صديًدا وكان ل بّد من زيارته ورعايته فزارته مع  عندما مر�ش مر�صً
التايل  العام  ويف  املكتبة،  على دخول  الفرتة  تلك  لفرتة ق�صرية، مل جتروؤ خالل  هناك 
ذهبوا جميًعا لق�صاء اإجازة العيد مع اجلّد بالفيوم، فدلفت املكتبة مّرة مع اأبيها وكانت 
تت�صبث بذراعه طوال الوقت وهما هناك، واأّما هذا العام فالأمر خمتلف، فاليوم هو موعد 





زفاف �صقيقها »اأن�ش«، وبعد اأن اأ�صّر اجلّد على اإقامة حفل زفافه ببيته الوا�صع والأنيق، 
والذي كان ي�صبه �صالت الفنادق ال�صهرية يف ت�صميمه، فقد مت الإعداد للحفل ببيت اجلّد 
ة اأّن غالب اأفراد العائلة يقيمون هناك، وكان »اأن�ش« اأكرثهم  برتحيب من اجلميع، وخا�صّ
�صعادة بتلك الفكرة، مل تخربهم »حبيبة« عن هذا الكابو�ش الذي راأته الليلة املا�صية يف 
منامها، فلم يكن الوقت منا�صًبا لكي تخيفهم وقد مت بالفعل ترتيب كّل �صيء لإقامة حفل 
باإقامة احلفل  اأخيها املادية ل ت�صمح  اأن ظروف  الزفاف ببيت اجلّد، ولأّنها كانت تعلم 
تاأجيل زفافه مّرة  واأّنه وبعد خطبة دامت لثالث �صنوات لن ي�صتطيع  اآخر،  اأّي مكان  يف 
اأخرى فقد �صبق واأّجله مّرتني، وهي ت�صفق عليه بعد اأن عاي�صت معه ومع اأبيها تلك الفرتة 
الع�صيبة التي كانا يجمعان فيها املال لتهيئة م�صكًنا يليق بـ »اأن�ش« وعرو�صه »َمرام«، فهم 
لت ال�صمت،  رغم مظهرهم الذي يوحي بالرثاء يعّدون من الطبقة املتو�ّصطة احلال، فف�صّ
وعَدلت عن قرارها بعدم ح�صور احلفل، والذي هم�صت به لأّمها فقط، عندما ملَّحت لها 
اأّمها فور اأن علمت با تفّكر فيه  بخوفها وقلقها من اإمتام الزفاف بهذا البيت،  فبكت 

ابنتها، فكيف �صترتك �صقيقها ليلة زفافه!

بني  وتتنقل  الوقت،  طوال  �صفتيها  تقر�ش  وظّلت  »حبيبة«،  راأ�ش  ينه�ش  القلق  كان 
من  وعانت  اأّمها،  اإ�صرار  بعد  مرغمة  ارتدته  الذي  الوا�صع  الثوب  بهذا  احلفل  �صيوف 
بطانته الإ�صفنجية التي جلاأت اأّمها لتثبيتها به لينتف�ش ذيله وتخفي نحافة ابنتها، جلاأت 
لكّنها  العالية،  الكعوب  ذات  الأحذية  تكره  فهي  قدميها،  لرتيح  مّرتني  حذائها  خللع 
كانت ُت�صرع بارتدائه عندما تقرتب اأّمها منها، وكانت اأّمها يف كّل مّرة تراها فيها تقوم 
بتفّح�ش مالب�صها وحجابها وت�صبطه وتوؤنبها لأّنها مل ت�صع القليل من م�صاحيق التجميل 
على وجهها كما تفعل الفتيات، �صّتان بني ما يدور يف راأ�ش اأّمها وراأ�صها الآن، فالأم حتلم 
بعري�ش و�صيم لبنتها، والبنة حتلم بالهروب من هذا املنزل باأّي طريقة، والتخّل�ش من 

هذا احلذاء. 

كانت دّقات قلب »حبيبة« تتواثب كّلما لح �صوء املكتبة من بعيد بحديقة بيت جّدها، 
لّذ  با  العامرة  املوائد  امتدت  حيث  املختلفة،  الأطعمة  برائحة  تعبق  احلديقة  وكانت 
وطاب من اأّولها لآخرها، قررت اأن تك�صر هذا اخلوف الذي يعت�صر قلبها وتدخل املكتبة 
اأّنها  املكتبة، ظّنت  ال�صيوف باحلديقة وعلى بعد خطوات من باب  يف ح�صور كّل هوؤلء 
كان  غريب،  اأمر  اأّي  حدوث  �صيمنع  وجودهم  واأّن  باخلارج،  قربها  بوجودهم  �صتاأتن�ش 





جّدها وفور و�صولهم مبا�صرة قد اأعطاها مفتاح املكتبة، وكاأّنه يدفعها دفًعا ملواجهة الأمر، 
دا�صت على تلك الهواج�ش التي تنقر راأ�صها واأدارت املفتاح يف ثقب الباب، كانت الأتربة 
تغّطي اأغلفة الُكتب، اكتفت بنظرة �صريعة على املكان، وتنّف�صت بعمق وهي حتّدث نف�صها 
اأّن هذا الكابو�ش ل يعني �صيًئا، واأّن الأمور ت�صري على ما يرام، كانت الغرفة تعبق برائحة 
اأجفلت من هذا  »حبيبة«  اأّن  باردة حتى  وكانت  الّرطوبة،  برائحة  املمتزج  العتيق  الورق 
اأنفا�صها مقارنة باأجواء الغرفة، وعندما  البخار الذي كان يخرج من فمها ب�صبب دفء 
فجاأة  املكتبة  باب  انغلق  على خماوفها،  اأخرًيا  تغّلبت  لأّنها  �صعيدة  وهي  باخلروج  هّمت 
مت على الغرفة وُعزلت »حبيبة« عن اخلارج متاًما،  ف�صخ�صت بعينيها جتاهه، اأطبق ال�صّ
كانت ركبتاها ت�صطّكان وت�صعر كما لو اأّنها ت�صقط بهّوة �صحيقة، اهتّزت جدران املكتبة، 
حّلقت فوقها الكتب وكاأّن هناك يًدا خفّية حتّركها، كانت �صفحاتها تتقّلب ب�صرعة رهيبة، 
ت�صاعد �صوت �صراخ وكاأّن اأحدهم ي�صتغيث، كانت الأ�صوات تردد كلمة واحدة، حاولت اأن 
تهرب لكّن �صاقيها ت�صمرتا باأر�ش الغرفة، كانت ترجتف وهي حتّدق يف الكتب وهي تدور 
حولها يف دّوامة، توقفت الكتب فجاأة وظّلت معّلقة يف الهواء للحظات ثم هوت على اأر�ش 
ى �صوتها بقّوة انخلع لها قلبها، ت�صاعد الغبار الذي  الغرفة بانتظام يف حلقة حولها ودوَّ
كان مرتاكًما على اأر�ش الغرفة ف�صّكل هالة من الدخان اخلفيف حوله، عادت �صفحات 
ثّم  ال�صداأ،  رائحة  ت�صبه  رائحة غريبة  انت�صرت  الهواء،  ب�صرعة كطواحني  تتقّلب  الكتب 
انغلقت الأغلفة فجاأة اإّل كتاًبا واحًدا ظّل مفتوًحا اأمامها كانت تهتّز كورقة �صجر تتالعب 
يدها  رفعت  فمها،  يف  ل�صانها  وتخ�ّصب  عيناها  احتقنت  اخلريف،  ف�صل  يف  الرياح  بها 
الكتاب  جتاه  قدميها  حّركت  ب�صعوبة  ثّم  �صدرها،  على  وو�صعتها  ترجتف  كانت  التي 
وانحنت تنظر اإليه، كانت �صورة وجهها تظهر تدريجًيا على ال�صفحة الأوىل وكاأّن هناك 
�صبًحا ير�صمها بينما هي تنظر! ازدردت ريقها ب�صعوبة وحّدقت مّرة اأخرى فيها وكاأّنها 
وا�صح  بخط  مكتوبة  واحدة  كلمة  هناك  كانت  عنوانه،  لتقراأ  الكتاب  اأغلقت  ت�صدق،  ل 
»اأيجيدور«، فزعت عندما راأت الرمز الّدال على الرقم اأربعة باللغة النوبية »كيم�صو«، كان 

الرمز ي�صبه حرف الكاي باللغة الإجنليزية يعلوه خط اأفقي...
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 حيث اأخربها اأبوها اأكرث من مّرة اأن تنتبه له اإن ظهر لها يف اأّي وقت اأو اأّي مكان، اأو حتى 
يف الكوابي�ش والروؤى التي تراها خالل نومها، كان الّرمز مكتوًبا باللون الأحمر الكرزي على 
الغالف من اخللف، بيد اأّن كّل �صفحات الكتاب كانت خالية من الكالم! متاما مثل كتاب 
ه  »اإيكادويل« الذي ظهر لأخيها وكانت �صفحاته بي�صاء وخالية من الكلمات، تذّكرت ما ق�صّ
لها �صقيقها »اأن�ش« عن الأمرية »َنربة« التي حاولت الكتابة يف �صفحات كتاب »اإيكادويل« 
بدماء �صاب نوبّي ي�صمى »كلودة« كان »اأن�ش« قد التقى به اأثناء رحلته، واأنقذه من بني يديها 
 وهو ينزف، اق�صعر بدنها عندما تخّيلت الأمر، فغّطت وجهها بكّفيها يف انزعاج �صديد...
اأرادت اأن ت�صرخ لكّن �صوتها مل يخرج من حلقها، حاولت اأن تقف على قدميها لكنهما 
األقت  يديها،  قب�صتي  على  م�صتندة  ووقفت  عينيها  واأغم�صت  جبينها  غ�صنت  خانتاها، 
قررت  نحو غرفتها،  وهرولت  الكتاب  التقطت  لها،  وكاأّنه عدوٌّ  بتحدٍّ  الكتاب  على  نظرة 
متزيق الكتاب، لكّنها مل تتمّكن اأبًدا من متزيق �صفحة واحدة منه! ل بيديها ول باأ�صنانها، 
املدفاأة يف  نحو  واحدة!، هرولت  ورقة  منه  يخد�ش  ومل  يعمل  لكّنه مل  مق�ّش  بحثت عن 
غرفة املعي�صة، وعلى حني غفلة من احل�صور األقت بالكتاب يف النار ووقفت تراقبه بعينني 
متيقظتني، لكّنه بقي كما هو ومل يحرتق!، زفرت بحنق، ووقفت تقّلبه يف النار لعّله يحرتق، 
لحظ جّدها ما تفعله، وكان ثوبها قد ا�صتحال لون اأطرافه اأ�صود من غبار املكتبة، واحمر 
د عرًقا رغم برودة اجلّو فاأدرك اأّن حفيدته قد  وجهها من لهيب الّنار، وكان جبينها يتف�صّ
راأت الّرمز! ناداها فالتفتت فزعة ُثّم هرولت نحو غرفتها واأغلقت الباب، التقط جّدها 

الكتاب ب�صاق حديدية كان ي�صتخدمها لتقليب احلطب باملدفاأة وحلق بها.

فتح جّدها الباب فجاأة، وراآها جتل�ش على الأر�ش، فاأ�صرع نحوها وقال ب�صوت واهن 
وهو يقراأ عنوان الكتاب:

»اأيجيدور«.	 

حانت منه التفاتة نحوها و�صاألها:
هل راأيت حلًما غريًبا يا ابنتي؟	 

هّزت راأ�صها يف �صمت، وقالت ب�صعوبة:
نعم، الليلة املا�صية.	 





كانت تخ�ّصب رقبتها وحتّدق بطرف خفي للكتاب وهو بني يدّي جدها، وكاأّن هناك 
وح�ًصا �صيخرج من بني دّفاته وينق�ّش عليها يف حلظة ما، �صاألها جّدها وهو ُيرّبت على 

كتفها:
ملاذا مل تخربيني؟	 

لحظت نظرات جّدها القلقة فازدردت ريقها ب�صعوبة وقالت:
و�صمعت فيه تلك الكلمة التي نطقتها للتّو يا جّدي!	 
»اأيجيدور«؟	 

هّزت راأ�صها موافقة وقالت:
ُكنت يف مكان ما حتت الأر�ش، رّبا نفٌق، اأو ممّر، اأو زنزانة، ل اأدري، �صمعت 	 

�صهيل خيول، وغقغقة �صقور، ُثم �صمعت نداء غريًبا باأ�صوات مرتع�صة من عّدة 
احلرائق  ورماد  مكان،  كّل  يف  حولهم  واحلطام  اإيّل  اإيديهم  ميدون  اأ�صخا�ش 
راأيت  ُثم  »اأيجيدور...اأيجيدور«،  مردًدا:  ي�صرخ  منهم  وكّل  �صيء،  كّل  يغّطي 
امراأة �صديدة اجلمال ما راأيت كوجهها من قبل! وكانت تبكي يف هلع وهي تت�صبث 

بذراعي وتتاأمّل، فا�صتيقظت و�صوت �صراخها يتلجلج يف اأذين. 

العلوي حيث  الطابق  ي�صري معها نحو  لتقف وقال وهو  واأ�صندها  اأ�صفق عليها جّدها 
غرفة الأ�صباح وهو يحمل الكتاب بيده الأخرى:

اأ�صرعي يا »حبيبة«، يبدو اأّن هناك من يحتاجك! حان وقت الّرحيل.	 

قالت برهبة:
اأرحل! اإىل اأين؟ هل تعي ما تقوله يا جّدي؟	 
بـامللكة 	  �صتلتقني  مثلك،  فتاة  وهي  قبل،  »مرام« من  رحلت  فقد  تخايف،  ل  نعم، 

»احلوراء« هناك.

وا�صطكاك  بالكامل  ج�صدها  ا�صطراب  الرداء  �صرت  فزًعا،  وتنتف�ش  ترجف  كانت 
ركبتيها وهي ت�صري بني املدعوين، تعرّثت وتعّلقت بذراع جّدها اأكرث من مّرة وهي ت�صعد 
اأّنها هي من تعني جّدها لي�صري بينما كان هو من يدعمها ويثّبتها،  الدرج، ظّن اجلميع 





اأ�صار لبنه »كمال« براأ�صه ويف عينيه ت�صتقّر نظرة ت�صي بالكثري فاأدرك »كمال« اأن ابنته 
بها خطب ما، فلحق بهما و�صعد الثالثة للدور العلوي، قال اجلّد لأبيها الذي اغرورقت 

عيناه بالدموع عندما علم با حدث، فقد كان يخ�صى على ابنته:
حان الوقت!	 

كان  »كمال«  يعلم اأّن الأمر لي�ش بيديه، واأّنها اإن مل ترحل الآن �صتتعر�ّش للخطر، ولو 
تاأّخرت يف دخولها لغرفة الأ�صباح �صتهاجم اأ�صراب الغربان البيت كما حدث مع »اأن�ش« 

من قبل عندما تاأّخر وهو يتحّدث مع اأبيه وجّده، قال ليخفف عنها:
�صيكون كّل �صيء على ما يرام، اأثق بك يا »حبيبة«، واأعلم اأّنك قوّية.	 
حتى اأنت يا اأبي! ظننتك مالذي الوحيد هنا!	 

اأ�صاح بوجهه يف اأمل وقال وعيناه مغرورقتان بالدموع:
تعلمني اأن قلبي يتمّزق.	 

ُثّم قال بعد تردد وهو يعطيها نف�ش املفتاح الذي اأعطاه من قبل لبنه »اأن�ش«:
اذهبي يا ابنتي ول تتخلي عن يقينك باهلل.	 

كان اجلّد ي�صع حقيبتها يف غرفة الأ�صباح على الدوام، وقف الثالثة اأمام بابها وما 
زالت ل ُت�صّدق اأّنها يف تلك ال�صاعة من الليل �صتدخلها! قالت بت�صميم:

لن اأدخلها ولن اأرحل من هنا!	 

من  وخالية  مهيبة،  الغرفة  كانت  امل�صباح،  واأ�صاء  الأ�صباح  غرفة  باب  اأبوها  فتح 
الأثاث، راأت احلقيبة على الأر�ش، قال جّدها وهو ُي�صري اإليها:

هذه حقيبتك، فيها اخلنجر كما اأخربتك من قبل.	 
لن اأرحل!	 

قال اأبوها:

الوقت يداهمنا، اأنِت يف خطر!
لن يحدث �صيء، ولن جتربوين على الرحيل.	 





تركتهما وهرولت نحو غرفتها مّرة اأخرى، يف ذات اللحظة لحظ »اأن�ش« اختفاء اأخته 
»حبيبة« فاأجفل عندما تناهى اإىل �صمعه �صوت نعيق الغربان الذي بداأ �صداه يرتدد يف 
الأجواء وهي حتّلق فوق البيت يف دوائر ف�صقط قلبه، وكان يوّدع اآخر املدعوين اأمام باب 
البيت، فهرول نحو جّده و�صاأله عن اأخته فاأخربه با حدث، ذهب اإىل غرفتها وحاول فتح 
الباب لكّنها كانت قد اأغلقته باملفتاح وجل�صت كال�صنم على الفرا�ش، دفع الباب بكتفه 

واقتحم الغرفة منادًيا عليها:
»حبيبة«!	 

مل جُتبه ومل تلتفت نحوه، اأم�صكها من ذراعيها واأوقفها ُثّم احت�صنها وهم�ش يف اأذنها:
اأعلم اأّنك خائفة يا اأختي، لكّنك الآن يف خطر.	 

�صاحت بغ�صب هادر:
خطر! اخلطر هو ما تدفعونني للذهاب اإليه وحدي؟ األ تخافون علّي!	 

قال وهو يرّبت على ظهرها:
واأنِت الآن يف ح�صني من يحميك؟	 

قالت بثقة:
اهلل.	 
وهذا يقيني ويقينك الذي تربينا عليه يا »حبيبة«، ل تن�صي اأّنك الآن حماربة.	 
ل�صت حماربة!!ولن األقي بنف�صي يف النار واأزعم اأنني لن اأحرتق! هذا جنون!	 
ادخلي غرفة الأ�صباح .	 

مل جتبه وبقيت على �صمتها وعنادها، قال برجاء: 
ثقي بي.	 

دلفوا  النوافذ،  بع�ش  الغربان  حّطم  البيت،  فوق  حّلقوا  الغربان،  نعيق  �صوت  عال 
املنزل، بداأوا يهاجمون اخلدم، وعال ال�صراخ والغربان تنقر اأج�صادهم، اأم�صكها »اأن�ش« 

من ذراعها ورك�صا نحو غرفة الأ�صباح، وقال بجدية �صديدة:





اأنت الآن تعر�صني كل من حتبينهم للخطر، ورّبا تفقديننا جميًعا.	 

قالت غا�صبة:
مل اأعّر�ش اأحًدا للخطر!	 
اأنت تفعلني هذا الآن،...»حبيبة«، عندما تبداأ رحلتك �صيختفي كّل �صيء هنا، ل 	 

توؤذيهم...
ل تقل هذا جمدًدا، اأنا مل اأوؤذ اأحًدا!	 

ازداد �صراخ اخلدم، اأ�صفقت »حبيبة« عليهم وهم ي�صرخون، واعت�صر قلبها عندما 
تخّيلت اأّن الغربان �صت�صل لأبيها واأّمها بعد قليل، نظرت لأخيها وكانت حائرة، يف تلك 
ووقفت  الأبي�ش،  زفافها  بف�صتان  الدرج  و�صعدت  بهم  »مرام« قد حلقت  كانت  اللحظة، 

اأمام الغرفة وقالت لـ »حبيبة« بثبات:
»»حبيبة«...ل تهربي وا�صطدمي بكّل قوتك«. 	 

التفتت نحوها وتذّكرت كيف كان »اأن�ش« يروي لها عن »مرام« وكيف اأّن قوتها كمحاربة 
كانت يف ثباتها على احلّق، ولي�ش يف قّوة بدنها، فا�صتعادت رباطة جاأ�صها، فها هي فتاة 

مثلها قد ذهبت وحيدة وعادت على خري حال، قالت اأخرًيا ب�صوت تخنقه العربات:
ح�صًنا يا »اأن�ش«..اخرج واأغلق الباب يف احلال	 

رّبت على كتفها واأ�صرع خارًجا وهي تطالعه بنظرة مل يرها على وجه اأخته من قبل 
فانخلع لها قلبه، واأغلق الباب ووقف ي�صتند براأ�صه عليه من اخلارج وهو ي�صيح:

يف اأمان اهلل حبيبتي..يف اأمان اهلل	 

�صكنت يف مكانها للحظات كال�صنم ُثّم حاولت فتح الباب لكّنها ف�صلت، دارت حول 
نف�صها وكانت تتخّبط يف حرية، اأم�صكت بحقيبتها، ووقفت تراقب الظّل الذي كان يقرتب 
من النافذة، اختفت كّل الأ�صوات حولها، وعال �صوت خفق جناحني عظيمني، تراجعت 
»حبيبة« حتى الت�صق ظهرها باجلدار، ووقفت تراقب ظّل هذين اجلناحني وهو يقرتب، 
الغرفة  �صقف  يف  واحدة  دورة  ال�صقر  اأنثى  دارت  ف�صيًئا،  �صيًئا  يزداد  الظّل  حجم  كان 
املرتفع فاهتّز امل�صباح وتاأرجح، ُثّم هبطت وطاأطاأت راأ�صها و�صكنت اأمامها على الأر�ش، 





اأّن تلك هي »قطرة الّدمع« التي حملت »مرام« ململكة البالغة من  وقع يف نف�ش »حبيبة« 
قبل، فوقفت حتملق فيها حتت �صوء امل�صباح وهو يتاأرجح، كانت عيناها تربقان، لها ظهر 
وذيل عري�ش  بديعان مربق�صان،  منه جناحان  يخرج  اأبي�ش  واجل�صد  زبرجدي،  اأخ�صر 
اأعلى  اأق�صاه. ويظهر  وم�صتدير عند نهايته، ذو طرف اأخ�صر قامت وعالمة بي�صاء على 
راأ�صها على اجلانبني لون زمّردي بديع يت�صاعد قتامة حتى اأعلى راأ�صها وكاأّنه تاج!، وميتد 
على الوجنتني كخّط رفيع داكن يتباين ب�صكل حاد مع جانبّي العنق الباهتني، بدت مهيبة 

الطلعة كامللكات.

املخيفتني،  بعينيها  »حبيبة«  يف  حّدقت  بج�صدها،  واأل�صقتهما  جناحيها  �صّمت 
كّل  فيها  ا�صتيقظت  »حبيبة«  على  طويلة  حلظات  مّرت  ج�صدها.  يف  راأ�صها  غّط�صت  ُثّم 
حوا�صها، كانت ترهف ال�صمع ب�صّدة وتنتظر اأن تبداأها هي بالكالم، وهذا ما حدث بالفعل 

عندما قالت ب�صوتها املهيب:
اأنا »قطرة الدمع« يا »حبيبة«، �صرنحل حاًل، فالأمر جّد خطري، ول بّد اأن ن�صرع 	 

لنتمكن من لقاء »احلوراء« فقد ل نلتقي بها مّرة اأخرى.
ملاذا...	 

اأرادت »حبيبة« اأن تتحّدث معها قلياًل، لكّن »قطرة الدمع« مل ترتكها لتكمل كلماتها، 
ووقفت  »حبيبة«  بدن  فاق�صعر  راأ�صها،  على  وا�صتوت  واحدة  جناح  ب�صربة  فجاأة  وطارت 
من  هناك  وكاأّن  متعجلة  الدمع«  »قطرة  كانت  اأعلى،  اإىل  عينيها  ترفع  وهي  منكم�صة 
يطاردها، ب�صطت اأنثى ال�صقر جناحيها يف الهواء، ُثّم احت�صنت وجه »حبيبة« بهما ببطء 
وبهدوٍء �صديد، حيث غطت وجهها كّله بري�ش جناحيها ري�صة فوق ري�صٍة بانتظام، جبهتها 
وعينيها واأذنيها وخديها، مل ترتك اإل اأنفها وفمها لتتمكن من التنف�ش والكالم. �صعرت 
»حبيبة« بج�صدها يخّدر، و�صرى يف نف�صها �صعور غريب، �صيًئا ف�صيًئا خّف ج�صدها وكاأّنها 
الدمع«  »قطرة  ري�ش جناح  اأن  تظّن  عينيها..كانت  فتح  قر! حاولت  ال�صّ ري�صة يف جناح 

ما زال يغطيهما، لكّنها فوجئت بنف�صها تطري فوق بحر لزوردي وا�صٍع ويف و�صح النهار!

كانت الربوق تتواىل وت�صق �صفحة ال�صماء وكاأن هناك �صيًفا عظيًما من جلني ي�صوي، 
اقرتبت »قطرة الدمع« وهي تخفق بجناحيها بينما حتمل »حبيبة« بخالبها وحتّلق فوق 





البحر، والتي كانت تقاومها بع�صبية �صديدة، وتتاأرجح يف الهواء وحتاول التمل�ش من بني 
خمالبها، ما زالت ت�صتنكر ما يحدث لها، وما زالت ترف�ش الأمر، يا لها من فتاٍة عنيدة!

منهما  البيا�ش  �صاهقة  ه�ّصة  �صحابة  اقرتبت  ال�صماء،  اأرعدت  عندما  قلبها  رجف 
وانبثق �صوء قوّي من بني طّياتها وترجرج �صعاعه وكاأّنه يلّوح يف ال�صماء، ُثّم �صقط على 

وجه »حبيبة« ف�صعرت بخّفة وان�صراح، مل حترتق! مل تتبّخر، مل تتال�َش يف الهواء!

انعك�ش ال�صوء من جبهتها على �صطح ماء البحر وقد انحدر منه �صعاع لطيف ملّون 
اختلط باأمواج البحر، حتى الزبد ترقرق وتهادى وكاأنه يرتاق�ش فرًحا وطرًبا مما اأذهل 

»قطرة الدمع« التي اأ�صدرت �صيحة غريبة تردد �صداها يف الأجواء وقالت برهبة:

	 »اأيجيدور«!

�صحب ال�صوء رداءه امللّون واختباأ يف ح�صن ال�صماء التي اأرعدت فجاأة واأبرقت مّرة 
الأجواء،  مالأت  التي  الربق  �صرارات  من  ب�صرارة  الدمع«  »قطرة  جناح  فاأ�صيب  اأخرى 
بداأ ري�صها يدّخن ويحرتق فاألقت بـ»حبيبة« يف ماء البحر رغًما عنها ومالت نحو الغابة 

القريبة من ال�صاطىء، هوت و�صقطت ب�صرعة �صديدة واختفت بني الأ�صجار.

كل  من  الظلمة  واأحاطتها  �صطحه  حتت  واختفت  البحر  ماء  يف  »حبيبة«  غا�صت   
�صوب، كاد ثوبها الثقيل ببطانته الإ�صفنجية ُيغرقها فقد التّف على ج�صدها واأعاقها فلم 
دفًعا  يدفعها  املاء  وكاأّن  ظهرها  خلف  تدور  املاء  بدّوامات  �صعرت  ال�صباحة،  من  تتمّكن 
ُثّم بداأت ت�صرب املاء بذراعيها �صابحة نحو  اأخرًيا و�صهقت  جتاه �صطحه، رفعت راأ�صها 
اأن  بعد  القدمني  حافية  ترك�ش  وهي  مالب�صها  من  يقطر  املاء  و  منه  خرجت  ال�صاطئ، 
بحًثا عن  الكثيفة  الأ�صجار  �صارت بني جماميع  املاء،  �صقطت يف  فقدت حذاءها عندما 
»قطرة الدمع« هنا وهناك، كانت تنادي عليها وهي ت�صري ب�صعوبة بني الأحجار، وتكرر 

النداء كلما توقفت لتلتقط اأنفا�صها. 

باحلياة  يرحب  وب�صدر  بكربياء،  متعاليٍة  وبراأ�ش  واثقة،  وبجبهة  نابهتني،  بعينني 
الطول  متو�صطة  بقامتها  »حبيبة«  وقفت  اهلل  رحاب  يف  حمّلقًة  الروح  حيث  مًعا،  واملوت 
جتول  بداأت  للحظات،  حزن  غيمة  وجهها  علت  قادم،  هو  ملا  متاأّهبة  امل�صدود  وقوامها 
بعينيها اللوزيتني ومت�ّصط املكان، لها نظرة ت�صبه نظرات اأخيها »اأن�ش«، تذّكرت حتذير 





الغابة ومل  ا يف  ُتكرر ما فعله �صقيقها من قبل، عندما اندفع راك�صً جّدها مراًرا لكي ل 
ينتظر لقاء »املغاتري«)))، ولكّنها اأُرغمت على خو�ش تلك الغابة، وها هي وحيدة الآن!

املبتّلة،  القما�صية  بحقيبتها  »اأيجيدور«  وكتاب  اخلنجر  بي�صارها  تتح�ص�ش  بداأت 
اأخربها جّدها اأّن  عنوان الكتاب كلمة نوبية تعني اأنقذين، وكانت �صيحة »قطرة الدمع« 

بتلك الكلمة عندما راأت الربق ترتدد يف اأذنيها.

رفعت كفها الأمين لتتح�ص�ش القالدة واأظهرتها من اأ�صفل حجابها ودارت بعينيها يف 
املكان مّرة اأخرى، متاأّهبة كانت، تنتظر زعيم »املجاهيم«))) ليظهر اأمامها فجاأة. رفعت 
راأ�صها وحّدقت يف ال�صماء مراًرا، كانت ترزح حتت موجة من امل�صاعر املختلطة، خوٍف، 
ورغبة  فيها،  امل�صي  على  اأرغمت  التي  الرحلة  هذه  على  �صديٍد  و�صخٍط  وتاأّهٍب،  وحذٍر، 

�صديدة يف البكاء، لكّنها لن تبكي اأبًدا..لن تبكي!

يف طفولتها مل يكن البكاء خيارها الأول عندما كانت تقع يف ورطة ما اأو تفقد لعبتها، 
بل كان اخليار الأخري، والآن وهي يف التا�صعة ع�صرة من عمرها فلن يكون البكاء �صمن 

خياراتها املتعددة، فهي تكره البكاء! وتراه �صعًفا ل يليق بها.

تذكرت نظرات »اأن�ش« وهو يروي لها ما مّر به. وتلك التفا�صيل ال�صغرية التي روتها 
لها »مرام« عن كل من التقت بهم يف مملكة البالغة، )اأ�صريا، كلودة، الزاجل الأزرق، 
حتفظ  كانت  املكتبة()))،  وحرا�ش  كول،  �صامي  احلوراء،  كومبو،  املجاهيم،  املغاتري، 
اأ�صماءهم جميًعا وت�صرتجعها الآن. مّرت حلظات ثقيلة قبل اأن ترى طيًفا يقرتب، هناك 
من ي�صّق طريقه بني الأ�صجار... بُغّرتها الناعمة، وعينيها الالمعتني، وظهرها امل�صتقيم 
وتخف�ش  ترفع  ور�صاقة،  بخّفٍة  نحوها  تهرول  الفر�ٌش  تلك  كانت  باأناقة،  املرتفع   وذيلها 

راأ�صها وكاأّنها حتييها!

))) لقــب ملجموعــة مــن الفرســان وهــم مــن شــخصيات الجــزء األول، واملغاتــر لقــب يطلــق عــى نــوع مــن 

اإلبــل البيضــاء النفيســة جميلــة املظهــر وغزيــرة الوبــر، يقــول عنهــا أهــل الباديــة: املغاتــر نــور القلــب.

))) املجاهيــم لقــب يطلــق عــى مجموعــة مــن الجــّن وهــم مــن شــخصيات الجــزء األّول، رجــل جهــم الوجــه 

ــواع  ــض أن ــى بع ــق ع ــم يطل ــب املجاهي ــه، ولق ــه كري ــتقبله بوج ــًا أي اس ــه جه ــى جهم ــه، ومعن ــح الوج أي كال

اإلبــل النجديــة الســوداء ، كبــرة الحجــم وضخمــة العظــام، تتحمــل الظــروف القاســية بــكل تضاريســها وتحوالتهــا 

املختلفــة.

)))أرشيــا، كلــودة، الزاجــل األزرق، املغاتــر، الحــوراء، حــراس املكتبــة، وقطــرة الدمــع مــن شــخصيات الجــزء 

األول بروايــة »إيــكادويل«.





كّفها  رفعت  ل�صانها،  عقد  الأّخاذ  جمالها  تقرتب،  راأتها  عندما  »حبيبة«  انده�صت 
ببطء وبحر�ش �صديد وو�صعتها على راأ�ش الفر�ش، تخ�ّصب ج�صدها للحظات،كانت ترتقب 
رّدة فعلها، تعجّبت عندما راأتها تغم�ش عينيها وت�صتعذب مل�ش كّفها لراأ�صها بلطف! هم�صت 

ب�صوت مرتع�ش:
كم اأنت جميلة، ما اأروع عينيك!	 

رفاقها  ت�صابق  العجيبة  الدروب  تلك  درًبا من  �صلكت  التي  »الرتياق«  تلك هي  كانت 
ال�صتة، مّر وقت لي�ش بالقليل عليها وهي تطوف بالغابات والب�صاتني بحًثا عن رفاقها لكّنها 
مل تعرث عليهم، ظّلت »حبيبة« ترّبت على راأ�صها وتتح�ص�ش بلطف عنقها الذي كان لونه 
الأحمر القاين ال�صارب لل�صواد رائًعا وخاّلًبا، اطماأّنت »الرتياق« لها فقالت ب�صوت عميق 

له رّنة ممّيزة:
ال�صالم عليِك.	 

ا�صتعادت  ما  �صريًعا  لكّنها  �صوتها،  �صمعت  عندما  ذعٍر  يف  للخلف  »حبيبة«  قفزت 
رباطة جاأ�صها وَطْماأنت نف�صها، فطاملا ال�صقور تتكّلم هنا فما الغريب اإن حّدثتها اخليول! 
ازدردت ريقها ب�صعوبة ورّدت ال�صالم باقت�صاب، اأحنت »الرتياق« راأ�صها وكاأّنها حتاول 

اأن ت�صعرها بخ�صوعها لها وقالت:
اأنِت غريبة عن تلك البالد، األي�ش كذلك؟ فتلك الثياب ل ت�صبه اأيًّا من تلك التي 	 

راأيتها خالل جولتي هنا وهناك.

حّركت »حبيبة« ثوبها ببطانته الإ�صفنجية ال�صخيفة وقالت وهي تع�صر طرفه بيديها:
نعم اأنا غريبة.	 
عّم تبحثني اإًذا اأيتها احلائرة؟	 
عن »قطرة الّدمع«...هل تعرفينها؟ وهل �صمعِت عن »املغاتري«؟ 	 
ل..مل اأ�صمع عنهما!	 
هل تعرفني اأين ق�صر »احلوراء«؟ 	 
ا!	  مل اأ�صمع عنه اأي�صً





اأّنها حماربة، عادت تقرتب منها وو�صعت  اأّن تلك الفر�ش ل تعرف  اأدركت »حبيبة« 
كّفها على راأ�صها مّرة اأخرى ومررتها خالل غّرتها ال�صوداء فاأظهرت الفر�ش اأُن�ًصا لفعلها 

مّرة اأخرى وقالت:
ا�صمي »الرتياق« واأنا من اإناث خيول »اأوبال�ش«.	 

قّطبت »حبيبة« حاجبيها و�صاألتها:
وماذا تعني »اأوبال�ش«؟	 
ل اأدري، هكذا اأخربنا زعيمنا »َحيزوم«، فنحن ع�صرة من اخليول ل نعرف اإّل 	 

بع�صنا البع�ش، ول نذكر ما�صينا وقد �صللنا الطريق لفرتة طويلة، كّنا نرك�ش 
من ب�صتان لآخر، نرك�ش وح�صب!، ول نذكر اإّل اأ�صماءنا فقط.

»َحيزوم«، 	  زعيمكم  ا�صم  وكذا  »الرتياق«!،  اأ�صيل...  عربّي  ا�صمك  اأّن  غريب 
اأيتها »الرتياق«  اأبًدا!...ح�صًنا  اأّنه لي�ش بعربّي  اأّما لقبكم هذا الغريب فيبدو يل 
اأنثى �صقر وا�صمها »قطرة الدمع« فهل  بالغابة، هي  فلنبحث مًعا عن �صديقتي 

�صت�صاعدينني؟

اأحنت »الرتياق راأ�صها واقرتبت لتمكن »حبيبة« من ركوبها، ترددت »حبيبة« للحظات 
ت�صتطيع  ولن  حذاءها  فقدت  اأّنها  تذّكرت  عندما  �صديد  بحذٍر  ظهرها  على  �صعدت  ُثّم 
ال�صري حافية يف الغابة، فمن اجلميل اأن ت�صتعني بفر�ش يف رحلتها حتى تعرث على حذاء 

منا�صب لها، وقالت بعد اأن ا�صتوت على ظهر »الرتياق«:
�صاحميني فمالب�صي ما زالت مبتّلة باء البحر.	 

حمحمت الفر�ش وقالت:
مت�ّصكي جّيًدا ول تقلقي...�صاأ�صري ببطء حتى تعتادي على ركوبي.	 

وم�صت »حبيبة« تتجّول يف الغابة تبحث عن »قطرة الدمع« ومعها رفيقة جديدة بداأت 
تاأن�ش بها، �صاقتها اإليها درب من دروب عجيبة ُفتحت فجاأة وظّلت معّلقة يف الهواء بعد 
اأن �صقط املطر، �صيًئا ف�صيًئا بداأت تعتاد عليها، انحنت »حبيبة« بجذعها لالأمام، �صعرت 
الغابة،  يف  هملجتها  من  ت�صّرع  فبداأت  عنقها  تالم�ش  الدافئة  الفتاة  باأنفا�ش  »الرتياق« 
اأ�صبحتا وكاأّنهما كيان  اأّنها تطري،  اأ�صرعت...واأ�صرعت...واأ�صرعت، حتى �صعرت حبيبة 





واحد يرك�ش ويعدو، �صوت حوافر »الرتياق« وهي تدّق الأر�ش اأطرب »حبيبة«، كانت حتلم 
بالفرو�صية، كثرًيا ما متّنت اأن متتطي فر�ًصا كهذه، كان هذا �صمن اأحالم يقظتها، وها 
هي الآن متتطي فر�ًصا جميلة ور�صيقة، قطعا مًعا م�صافات طويلة يف تلك الغابة، كان اجلّو 
بارًدا ورطًبا، هّداأت »الرتياق« من �صرعتها وعادت بـ  »حبيبة« للمكان الذي التقيتا فيه 

اأّول مّرة..لتبداأ احلكاية...
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الغيوم عالقة،  ال�صماء، ما زالت  ال�صم�ش على �صدر الأفق متدثًرا بزرقة  نام قر�ش 
الب�صيط بزّخات  البنايات يف حّينا  ابتّلت جدران  فاحت رائحة الرطوبة يف الهواء، فقد 
املطر بعد اأن اأرخت ال�صماء اأجفانها املخ�صلة بالدموع. يف بيت كان عامًرا باأنفا�ش اأمي 
كنت اأجل�ش �صاكًنا على كر�صي خ�صبي هالك متكًئا برفقي على �صطح املكتب البارد يف 
غرفتي التي اأ�صبحت كمغارة »علي بابا« منذ بداأت كتابة تلك الرواية. نافذة مغلقة واأكوام 
من الأوراق والكتب واملالب�ش هنا وهناك، كان يزعجني اأن حتّركها اأمي عندما اأ�صرع يف 
الكتابة فاأ�صدها واأمنعها حتى تياأ�ش وترتكها على حالها لرت�صيني، وتخرج بهدوء لتغلق 
الباب املقيت الذي يف�صلني عن حياتها الب�صيطة التي ل تدور اإل يف فلكي، وهاأنذا الآن 
عالق بني ال�صطور مل اأحّرك �صيًئا من مكانه منذ فرتة طويلة. اأحاول اإنهاء تلك الرواية 
قبل اأن تلحق ب�صابقاتها، فلم اأفلح يوًما يف كتابة ختام لرواية! تراكمت الأوراق يف درج 
مكتبي، وعلى الرفوف، وحتت فرا�صي، ل توجد نهايات للروايات التي اأكتبها، ول اأدري 

ما ال�صبب!

اأقف دوما عند نقطة ما وين�صب فكري فجاأة! اأ�صاب ب�صقيع يف راأ�صي واأعجز عن 
التفكري وكاأنني مل اأكتب من قبل، واأف�صل يف اإمتام ما بداأته، كرهت هذا يف نف�صي كما 
كرهت نوبة الإحباط ال�صديدة التي ت�صيبني يف كّل مّرة. هذه الليلة، عزمت ب�صّدة على 
واأ�صعر  وجوارحي  بروحي  ملت�صقة  تبقى  املفتوحة  النهايات  فتلك  الرواية،  تلك  اإكمال 
بالثقل والهوان وال�صعف وكاأنني اأجّرها خلفي يف كل مكان، وكاأّن �صخو�صها يطاردونني 
ويلومونني على ما فعلته بهم، مللت من تكرار �صوؤال النا�ش يل عن اجلديد، وهم يعلمون 





اأنني اعتزلتهم من اأجل الكتابة، وها هو العام تلو العام مير بال ثمرة تر�صي ف�صولهم. 
عط�صُت عط�صًة قويًة اآملتني على اإثرها �صلوعي و�صعرُت بق�صعريرة فقمت وارتديت معطًفا 
دّخاين اللون مل ميّر على الكواء منذ فرتة طويلة فوق منامتي ال�صوفية الزرقاء، وارتديت 
ارتديته،  اإذا  اإّل  بالدفِء  اأ�صعر  ل  لكنني  مثقوًبا  كان  به،  لأتدّفاأ  قدمًيا  اأرجوانًيا  جورًبا 
اأغلقت اأزرار املعطف وعدت ملقعدي يف احلال، بردت قهوتي فر�صفت منها ر�صفًة ورحت 
اأتلذذ بنكهتها على طرف ل�صاين،كنت اأحملق يف اأوراق دفرتي واأقر�ش اأظافر يدي الي�صرى 

واأنتظر اقتنا�ش فكرة ما لأكمل الف�صل الأخري من الرواية عندما �صعرت ب�صيء غريب!

بداأ ج�صدي يت�صّلب وكاأنني اأ�صبت بال�صلل، خفوت �صديد اعرتاين واأح�ص�صت بدوار 
ذّرة  اإىل رمال،  وكاأن كل �صرب من ج�صدي حتول  اأ�صعر  اأنفا�صي، �صرت  ثقلت  ثّم  �صديد 
تلت�صق بذّرة وتطبق عليها بقّوة وهناك من يحاول �صحب هذه الذّرات، حاولت اأن اأ�صرخ 
لكنني مل اأمتكن من حتريك �صفتي ول ل�صاين، اأغم�صت عيني وا�صت�صلمت لهذا ال�صعور 
اأن  اأ�صعر  بداأت  الرمال،  من  كتاًل  اأطرايف  بكون  اإح�صا�صي  ازداد  والتال�صي،  بالن�صحاق 
ذرات تلك الرمال تتطاير �صيًئا ف�صيًئا وتت�صّرب من بني اأ�صلعي، وكاأّن روحي ترحل وتغادر 
ّعد يف ال�صماء، �صعرت للحظات باخلفة وكاأنني فقاعة ت�صبح يف الهواء، وفجاأة  ج�صدي وت�صّ
داهمني اإح�صا�ش قوي بال�صقوط من مكان مرتفع وب�صرعة �صديدة ازداد لها خفقان قلبي، 
ها بقب�صته  بداأ ج�صدي يوؤملني وكاأن هناك من يهر�ش حلمي ويخم�صه بخالبه تارة ويدكُّ
تارة اأخرى، وتوالت ال�صربات، ثم عاودين الإح�صا�ش باأن ج�صدي يتكّون من حّبات رمال 
وهي الآن ترتاكم فوق بع�صها البع�ش، حتى اأنني �صمعت َعزيف))) الرمال وهي تتحّرك، 
وفجاأة! اندفع الهواء متدفًقا اإىل �صدري بقّوة ف�صهقت ب�صوت م�صموع قبل اأن اأفتح عيني 

لأفاجاأ بها اأمامي، اإنها اجلميلة »جالديول�ش«))) تاأمر اأحدهم بحزم ولهفة:
اأح�صره اإىل هنا يف احلال! 	 

برداء حريري فاخر تنحدر الالآيلء ال�صوداء على اأكمامه واأطرافه كانت تقف ب�صموخ 
وحولها احلرا�ش،كان العقد يتاأّلق حول عنقها كفرع مرجان يلمع حتت �صطح املاء، يعك�ش 
على ب�صرتها خيالت جميلة، وكانت عيناها تربقان وهي تتفح�ش مالب�صي باإزدراء، ما 
زلت اأرتدي منامتي ال�صوفية الزرقاء وعليها معطفي البايل، جوربي الأرجواين القدمي 

))) »الَعزيف« هو صوت الرّمال إذا هّبت بها الّرياح. 

))) »الجالديولس« نوع من الزهور يرمز لقّوة الشخصّية ألوانه متعددة ويعيش لفرة طويلة. 





املثقوب ما زال على قدمي، رطوبة غرفتي ما زالت تلت�صق باأنفي، وما زالت مرارة القهوة 
التي كنت اأر�صفها قبل اأن اأنتقل فجاأة اإىل هذا املكان الغريب على طرف ل�صاين...

بالمح جميلة لكّنها �صارمه و�صوٍت خاٍل من العاطفة قالت:
واأخريا و�صلت، اأهلكنا انتظارك!	 

ُقلُت بلهجة الذي اأفاق من غيبوبة طويلة وكنت اأ�صعر بالذهول:
»جالديول�ش«! معقول! اأاأنِت هي بالفعل؟ 	 

ُثّم ازدردُت ريقي ب�صعوبة وقلت بخفوت:
يجور«)))	  ل بّد اأنني اأحلم! اأنت اأمرية القلعة...»قلعة الدَّ
وما اجلديد يف هذا!	 

قلت هام�ًصا وكاأنني اأخ�صي اأن ت�صمع كلماتي:
اإّنها...رواية من رواياتي!!	 

 راحت تطالعني بعينيها اليقظتني وقالت:
اأين كتاب »اأيجيدور« اأيها املحارب؟	 

ُقلت متعجًبا:
»اأيجيدور«!! وماذا تعني تلك الكلمة؟ ومل تناِدينني باملحارب؟	 
لأّنك حمارب!	 

هززت كتفي وقلت با�صتنكار:
ل�صت حمارًبا يا »جالديول�ش«.	 

لكزين اأحد احلّرا�ش يف �صدري فاأوجعني وقال بغلظة:
 الأمرية »جالديول�ش«.	 

ُكنت اأحتاج لوقت لكي اأ�صتوعب كّل هذا، ل�صت ببيتي، ومل اأفقد وعيي، ويبدو اأّنه لي�ش 
حلًما فاأنا اأتاأمل من �صربة وجهها يل حار�ش اأحمق! واأنا اأقف الآن اأمام اأكرث �صخ�صيات 

يجور أي الظلمة، ويُقال ليل ديجور أي ليل مظلم شديد السواد، وجمعها دياجر. ))) الدَّ





ع�صّي  �صيء  هذا  كيف!  ول  اأين!  اأدري  ل  اأّخاًذا،  ونفوًذا...وجماًل  وحقًدا  �صًرا  رواياتي 
على الفهم، لكنني بالتاأكيد فقدُت عقلي. عندما جلت بعيني يف املكان بتفا�صيله الدقيقة 
اأرجتف  كنت  ببالهة!  ال�صحك  يف  انخرطت  ال�صحك،  من  ه�صتريية  نوبة  اأ�صابتني 
طالعت  عندما  بالّرهبة  اأ�صعر  وبداأت  حلقي  يف  ة  بغ�صّ �صعرت  ُثم  كاملجنون،  اأقهقه  واأنا 
مظلمة،  مكفهرة  وجوه  روايتي،  يف  و�صفتهم  كما  ا  اأي�صً كانوا  وقد  حولها  حّرا�صها  وجوه 
يغمر  والعرق  كالوحو�ش  ج�صع  يف  يلهثون  �صّيقة،  قامتة  بعيون  مثقوبة  �صخمة  وجماجم 
جبينهم بالكامل، كان املكان مقفًرا وخميًفا، وكيف ل...وقد غابت ال�صم�ش خلف ال�صحب 
ال�صوداء التي اأحاطت بهذا املكان من كّل �صوب، ل �صم�ش، ل نور، ل مطر يغ�صل الأجواء 
ويخفف عنهم ما هم فيه من ظلمة، �ُصعُل النار التي ل تنطفئ اأبًدا هي م�صدر ال�صوء، 
يجور« وما حولها، ولكي ي�صتدلوا على الطريق  ل بّد اأن يحرتق �صيء ما لكي تنري »قلعة الدَّ
وميار�صوا حياتهم بطريقة ما.. ل بد من..نار..حريق..نهاية..رماد..اأو فناء..هوؤلء قوم 

ل يعرفون النهار!

قالت »جالديول�ش« بع�صبية �صديدة:
�صوه.	  فتِّ

مالب�صي  قّلبوا  املحرتق،  احلطب  رائحة  اأج�صادهم  من  ففاحت  احلرا�ش  اقرتب 
وخلعوا عني معطفي، وفت�صوين بدّقٍة �صديدٍة ومل يعرثوا بالطبع على الكتاب الذي �صاألتني 

عنه الأمرية »جالديول�ش«، غمغم اأحدهم وهو ير�صقني بنظرة حاقدة:
يبدو اأّنه مل يلتِق بحرا�ش املكتبة بعد يا مولتي، وربا فقد الكتاب!	 

قالت بازدراء وهي تتاأّمل �صعري املُهمل، ومالب�صي الب�صيطة التي كنت اأرتديها بالبيت 
، وعيني املتعبتني واملحّلقتني بال�صواد من ال�صهر على الكتابة طوال ال�صهر املا�صي:

تلك ال�صحنة وهذه املالب�ش ل تليق بحارب، ل يبدو حمارًبا اأبًدا...	 

ُثم التفتت »جالديول�ش« لأحدهم وقد كان يقف خلفي مبا�صرة فالتفُت معها يف ذات 
اللحظة فاأ�صابتني ق�صعريرة عندما راأيت وجهه الذي كان قطعة من الظالم ت�صبح بني 
طّيات الثياب، ل مالمح ول عينني! هذا لي�ش بب�صر!...ل بد اأّنه �صبح اأو رّبا من اجلان..

قالت الأمرية موجهة كالمها اإليه:





يبدو اأّنك ف�صلت يف مهمتك.	 

قال ب�صوت اأج�ّش غا�صٍب وكاأّنه نابع من بئر عميق:
الأجواء 	  ا�صمه يف  تردد  ال�صقور  كانت  اأبًدا،  يف�صلون يف مهامهم  ل  »املجاهيم« 

منذ فرتة، هذا كاتب ولي�ش بحارب.
وماذا �صاأفعل بهذا التافه! انظر اإىل هيئته وثيابه الرّثة...	 

على  رًدا  امل�صخ  قال  ولثيابي،  نظراتها يل  لراأ�صي، كرهت  تت�صاعد  بالدماء  �صعرت 
كلماتها الأخرية:

له دور يف كل �صيء يحدث هنا يا �صاحبة اجلاللة، و�صيظهر املحارب ومعه كتاب 	 
»اأيجيدور« ل ريب، فخطوطهما �صتتقاطع هنا و�صيكمالن مهمة ما تتعّلق بالكتاب، 
احَتِجزوه لفرتة وجيزٍة و�صيبحث املحارب عنه وعندها �صتح�صلني على الكتاب 
الآن فقد  الأمور ب�صكل خمتلف، ولن يحدث ما تخ�صني حدوثه، �صاأرحل  �صتحّل 

وّفيت بوعدي وجاء دورك، ل تن�صي وعدك ...ل تن�ِصي فنحن ل نن�صى.

قال جملته الأخرية بنربة ل تخلو من التهديد واختفى يف ملح الب�صر بعد اأن تركها وقد 
جمدت يف مكانها للحظة وبدا عليها اخلوف، لكنها حّركت يدها يف �صعرها وهّزت كتفيها 
�َصربُت  هلع.  اأ�صابها من  ما  اإخفاء  ال�صوداء حماولة  ثيابها  ترفل يف  وا�صتدارت  بخيالء 
اأغوار عقلي بحًثا عن كلمة »املجاهيم« لكنني مل اأتذكر اأنني كتبت عنها يف رواياتي!، رحت 
اأتخيل راجًفا كينونة هذه املخلوقات،كّل �صيء هنا اأعرفه اإل هذا الذي يّدعي اأّنه منهم! 
ومل اأذكر اأبًدا كتاًبا بعنوان »اأيجيدور« الذي �صاألتني عنه الأمرية! كما اأنني ل�صت حمارًبا 

بالفعل!
ما ا�صمك؟	 

باغتتني ب�صوؤالها وكنت غارًقا يف خواطري التي توالت كالربوق املتالحقة حتى اأنني 
تاأرجحت يف مكاين للحظة، اأجبتها يف احلال:

»ُيو�صف«	 

قالت بغطر�صة وجمود:

يجور ريثما اأفكر يف اأمره.	  انقلوه اإىل �صجن قلعة الدَّ





ُقلُت بانزعاج �صديد:

ا مدى �صخف ما تتكلمني عنه؟ �صجن القلعة! حيث العذاب، 	  يا اإلهي! هل تعني حقًّ
اأ�صابعهم  يف  اأغبياء  حّرا�ش  يرتديها  حديد  من  وخمالب  املتف�ّصخة،  واجلثث 

الغليظة و ينه�صون حلم من يدخل اإليهم باأمر منك!!

التفتت بع�صبية ور�صقتني بنظرة مفعمة بالحتقار وقالت:

قّيدوه يف احلال، وا�صجنوه حتى نحاكمه  .	 

متنيت لو انتهى الأمر هنا وا�صتيقظت من نومي على �صفعة من اأحدهم ليوقظني من 
اأو بهّزة من يد حانية وهي ترقيني ومت�صح على �صدري كما كانت تفعل  كابو�ش مزعج، 
�صوب،  كّل  من  الظالم  يحيطنا  حيث  خلفهم  وجّروين  بال�صال�صل  قّيدوين  لكّنهم  اأمي، 
يتكّثف  بع�ش  على  بع�صه  ميّل�ش  الأ�صود  ال�صحاب  ميلوؤها  مدلهّمة  ال�صماء  روؤو�صنا  وفوق 
ويتداجي ويختنق، واجلنود الغالظ يحملون �صعل النار يهتدون بها بني الأ�صجار، ترتاق�ش 
يجور« و�صط الظلمة  الدَّ اأطّلت نريان »قلعة  العارية، وقد  اأكتافهم  اللهب على  انعكا�صات 

احلالكة من بعيد ونحن ن�صري جتاهها، هنا خفق قلبي ب�صّدة وخاجلني �صعور باحلزن...

اأين اأنا؟

 وما الذي يحدث يل؟ 

لقد ندمت تلك اللحظة اأنني كتبت تلك الرواية بكل ما فيها من ظلم وق�صوة، تذكرت 
الأمرية »هيدراجنيا«))) وما حدث لها، ل اأريد اأن اأعي�ش ما �صتمّر به تلك اجلميلة، ل اأريد 
اأراه بعيني، راودين �صعور بالذنب كاد يقتلني، �صعرت بالوحدة و�صرت معهم م�صتت  اأن 
ويبدو  نهاية،  لها  اأدّون  اأن  يف  ف�صلت  مقيتة  رواية  ل�صخو�ش  اأ�صرًيا  الوجدان  ثائر  الفكر 
ا يف تلك البيئة، وحياًة يف هذا احللم  اأيديهم هنا! ازددت غو�صً اأن نهايتي �صتكون على 

الغريب.

5
ــتهر  ــعبية واش ــر ش ــور األك ــن الزه ــو م ــص وه ــب املخل ــا القل ــور معناه ــن الزه ــوع م ــا« ن ))) »الهيدرانجي

باستخدامه يف باقات حفالت الزواج. 





"ُموراي"
بذراعيه مفتويل الع�صالت وبقمي�صه احلنطّي اللون واملفتوح على �صدره النحا�صي 
الالمتناهية  ال�صماء  مهيب،  �صمت  يف  الرائق  بلونه  البحر  اأمواج  يراقب  كان  املك�صوف 
يف  يعبث  بينما  اللون  ماروين  عري�ش  بحزام  يتمنطق  كان  روعه،  من  تهدئ  برونقها 
اأن�صوطته ليحكم ربطها على بنطاله الكّتايّن الف�صفا�ش بعد اأن خرج من البحر للتّو، ل 
بّد اأن يعود الآن قبل اأن يرخي الليل عباءته على املكان. على جبهته َعقد �صريًطا بنف�ش 
لون حزامه، ل يدري ملاذا ي�صّر على تلك الع�صابة بلونها املاروين القامت، رّبا لأنها بلون 
ثياب اأبيه التي كان يرتديها ذاك النهار الذي خطفوه فيه من ِح�صنه منذ �صنوات. عينان 
وا�صعتان انزوى فيهما حزن �صديد، بينما انعقد بني حاجبيه غ�صب جارف، ورغبة حارقة 
يف النتقام. عندما ُنزع من ِح�صن اأبيه كان غالًما �صغرًيا يف العا�صرة من عمره يو�صك 
على البلوغ، يلعب معه اأقرانه من اأبناء النوبة، بعد اأن نزحوا يف جمموعات من قريتهم 
يف جنوب م�صر، اإثر معاناة قريتهم من ظلم �صديد من اأحد الأمراء، ورحلوا لي�صتقّروا 
وقلوبهم معّلقة باء  فن�صاأوا  ال�صيد،  اآباوؤهم ميتهنون  وبداأ  الأحمر،  البحر  �صاطئ  على 
نقي  وهناك،  هنا  يرك�ش  كان  البديعة،  زرقته  يف  ع�صًقا  تذوب  وعيونهم  الرائق،  البحر 
ال�صريرة، م�صرق العينني على �صفتيه ا�صتقّرت ابت�صامة رائعة، يرى الدنيا جميلة باألوان 
طيفها ال�صبعة، حتى انتزعوه من غيمة ال�صعادة تلك ليلقوا به يف ظلمة تلو ظلمة مع رفاقه، 
ل يعرف منهم اإل رفيق دربه و�صديق طفولته الذي كان يالزمه كظله وقد �ُصرق معه يف 
ذات اليوم. متّرد ال�صغري فور اأن ا�صتّد عوده عندما بلغ الثالثة ع�صرة من عمره وهرب من 
الع�صابة التي �صرقته من اأهله، وفّر منهم وحيًدا بعد اأن ف�صل يف اإقناع رفيق دربه الذي 
»خّد  اأزهار  ا�صتهرت بكرثة  والتي  »الدحنون«)))  اأخرًيا يف قرية  ا�صتقر  به،  ي�صتاأن�ش  كان 
العذراء« احلمراء يف ب�صاتينها، ويف الطرقات، وحول البيوت، حتى ا�صتحال كّل انعكا�ش 

لل�صوء هناك اأحمر مبهًجا زاهًيا وجمياًل.

))) الدحنــون : هــي شــقائق النعــان و هــو اســم زهــرة بريّــة جميلــة حمــراء ارتبطــت بــاألدب العــريب، قيــل 

ــا نبتــت عــى قــر النعــان بــن املنــذر أشــهر ملــوك الحــرة، عندمــا داســته الفيلــة ملــا رفــض الخضــوع مللــك  إنّه

الفــرس بتســليم نســاء العــرب لــه يف معركــة ذي قــار، ولهــذا نســبت إليــه، يف األردن وفلســطن والشــام والعــراق 

يطلقون عليها الدحنون أو الدحنونة أو الحنونة. 





    التقى هناك بالعجوز »ِم�صكة« التي كانت تعي�ش وحيدة يف دارها على اأطراف القرية، 
يعتزلها النا�ش رغم طيبتها ول يزورونها اإّل قلياًل مما لفت نظره اإليها، �صاألهم عن ال�صبب 
فاأخربوه اأنهم يت�صاءمون منها، فقد عرثوا عليها يف قارب مع جمموعة من الن�صاء نازحني 
من اأر�ش بعيدة، كّن جميًعا يف قارب واحد، وكانت الناجية الوحيدة من بينهن!، جل�صت 
امل�صكينة بني جثث رفيقاتها ومل جتروؤ على الإلقاء بهن يف البحر، وملا لحت لها قوارب 
ال�صيادين ا�صتغاثت بهم، تعّجب من نظرتهم القا�صية لها فقد رّق حلالها فاأح�صن اإليها، 
ع�صرة  ال�صابعة  بلغ  وعندما  اجللي�ش.  وخري  البن  خري  وكان  لها  باًرا  ابًنا  فيه  التم�صت 
واعتربته حفيًدا  كثرًيا  وكانت حتنو عليه  وعليها،  نف�صه  لينفق على  يعمل  بداأ  من عمره 
لها. كان »ُموراي«))) �صاًبا قوّي ال�صكيمة، �صعب املرا�ش، �صديد الّذكاء ي�صعب ال�صيطرة 
عليه، وكانت العجوز تعرف هذا عنه فكانت ترتكه يخرج يف رحالته خارج القرية دون 
اأن ت�صاأله عن وجهته ول متى �صيعود، كان يعود يف مّرات بغالم اأو اثنني، وكثرًيا ما كان 
يعود باأكرث حتى �صاروا يتكد�صون يف بيت العجوز »ِم�صكة« التي كانت ترق لهم، بع�صهم 
وي�صرقهم، ويف  ل�ّش  اأّنه  القرية  �صاع يف  وبع�صهم ل،  لأهله،  يعيده  اأن  »ُموراي«  ا�صتطاع 
العجوز لريعاهم حتى يبحث عن  احلقيقة كان ينتزعهم ممن �صرقوهم وينقلهم لبيت 
اأهاليهم ويعيدهم اإليهم، كان يبقيهم بعيًدا عن عامل ال�صرقة وال�صتعباد واجلوع والقهر 
حيث كانت تلك الع�صابات ت�صتغّلهم وتربيهم على هذا، واأحيانا كانوا يبيعونهم باأبخ�ش 
ثمن.. هو يعرف هذا وقد ذاق األواًنا من العذاب هناك، عا�ش »ُموراي« �صلًبا، غلبت قّوة 
روحه قّوة ج�صده، وغلبت قّوة ج�صده قّوة حزنه، ثابت كالطود رغم ما اأمّل به من م�صائب، 
غلب احلياة با متيز به عن غريه، ُقطعت و�صائجه فو�صلها بالعجوز وبال�صغار وو�صلهم 

ببع�صهم البع�ش، كان يحاول �صنع العائلة التي ُحرم منها لي�صتاأن�ش بهم.

بداأ اجلريان ي�صتكون »ُموراي« لكبار القرية، وتعّر�ش للكثري من التهديد، خرج  ومعه 
»احلزاورة«)))، هكذا كان يطلق عليهم، كانت كلمات اأبيه ترتدد يف اأذنه:

اأتدري يا»ُموراي« اأنت الآن مُمّيز جًدا، لكنني اأخ�صى عليك من الغّد.	 
ملاذا يا اأبي؟	 

))) ُموراي: من األساء النوبية وتعني املصارع.

 )))الحــزاورة: جمــع َحــْزَور وهــو الغــالم الــذي قــارب البلــوغ، واللفــظ ذكــر يف ســنن ابــن ماجــة:

  »عــن جنــدب بــن عبــد اللــه قــال كنــا مــع النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ونحــن فتيــان حــزاورة فتعلمنــا اإلميــان  

قبــل أن نتعلــم القــرآن ثــم تعلمنــا القــرآن فازددنــا بــه إميانــا«





لأّنك الآن من احلزاورة.	 

ماذا تعني؟	 

لقد اقرتبت من البلوغ يا ولدي، ما زلت نقي ال�صريرة، على فطرتك، ل حتمل 	 
غالًّ ول حقًدا لأحد، نف�صك التي بني جنبيك ت�صبه احلليب الأبي�ش ال�صايف الذي 

مل يتعّكر.

وهل هذا ح�صن يا اأبي؟	 

حتى الآن...نعم	 

فما يقلقك؟	 

يا 	  �صت�صارعها  نف�صك،  جهاد  �صيبداأ  تبلغ  عندما  بعد،  ت�صتيقظ  مل  �صهواتك   
فيك  اأزرع  ودعني  ولدي،  يا  ا�صتطعت  ما  �صريرتك  بنقاء  فتم�ّصك  »ُموراي«، 
به من خ�صاٍل حميدة..ف�صاعدين  اهلل  رزقك  ما  و�صاأدعم  غًدا،  به  �صتفخر  ما 
اأرجوك، واقرتب من اهلل لينزع عنك كل درن يعلق بنف�صك، كن �صديقي و�صاأكون 
بنقاء  حمتفًظا  الفرتة  تلك  اجتزت  لو  عمري،  حلظات  اآخر  حتى  لك  �صديًقا 
نف�صك ومل تتغرّي �صتكون �صاًبا رائًعا، وغًدا �صتح�صد قمح رجولتك عندما ي�صتّد 

عودك.

كان الأب يوّقع كلماته بابت�صامة، ثم يعانقه بحنان حتى ين�صرف »ُموراي« من نف�صه، 
ل ينزع ذراعيه عن عنقه اأبًدا حتى ينزعها هو بنف�صه...واأين ذاك احِل�صن الآن!

ا�صرتاه  الذي  الب�صتان  اإىل  ذهبوا  لهم،  كبرًيا  اأًخا  واتخذوه  »ُموراي«  ال�صغار  اأحب 
دار  عن  يبحث  وكان  فجاأة  القرية  يف  ظهر  الذي  الرثي  الأقم�صة  تاجر  »بركات«  ال�صّيد 
بـ  رّحب  قوّي وخمل�ش،  يبحث عن خادم  كان  كما  فيها،  ليقيم  وبابنته  به  تليق  منا�صبة 
»ُموراي« م�صتاأن�ًصا بوجوده يف ب�صتانه الوا�صع وليقوم بحمايته وخدمة اخليول الثالثة التي 
وجدها »بركات« يف ب�صتانه حتت �صجرة بلوط عتيقة واكت�صف اأّنهم يتحّدثون بلغة الب�صر!، 
رف�صوا الرحيل فا�صتبقاهم واأطعمهم، انتقل »ُموراي« للب�صتان وخرج من قرية »الدحنون« 
ومعه ما بقي من احلزاورة ورافقتهم العجوز »ِم�صكة« وانتقلوا جميًعا اإىل الب�صتان، حيث 
غريًبا  �صوًتا  وت�صدر  وي�صاًرا  مييًنا  عنقها  حتّرك  ال�صجرة  حتت  تقف  »اجُلمانة«  كانت 





والدموع ت�صيل من عينيها مما لفت نظر »ُموراي«! فاجته اإليها ودار بينهما حوار مل ين�صه 
اأبًدا.

الأوىل  املّرة  هي  تلك  كانت  بحنان،  راأ�صها  على  مي�صح  وبداأ  بهدوء،  منها  اقرتب 
التي يقرتب فيها من فر�ش، تبدو رائعة، كانت مالحمه ترتاق�ش بني الفرحة بروؤيتها، 
احلقول  بني  والرك�ش  لمتطائها  واحلما�ش  دموعها،  من  والتعّجب  بجمالها،  والنبهار 
والب�صاتني وعلى �صاطئ البحر ب�صرعٍة �صديدة، و�صع يده على ظهرها فارجتف جذعها، 
لكّنها مل تتحّرك، نظر يف عينيها وراأى انعكا�ش �صورة وجهه، حمّلق يف مقلتها واأن�صت 

لكرير �صدرها، وقف للحظات م�صحوًرا بجمالها، ما زالت دموعها ت�صيل! قال متعجًبا:
يا ِم�صكينة، ملاذا تبكني؟	 

قالْت »اجلمانة« بخفوت:
اأُخفف احلمل عن قلبي، فالدموع رحمة.	 

�صهق »ُموراي«، ا�صتحال جلده جلد اإوزة، ابتعد عنها وازدرد ريقه ب�صعوبة وقال:
اأتتحدثني بلغة الب�صر!	 
نعم، اأمل يخربك �صاحب الب�صتان؟	 

التفت جتاه »بركات« الذي كان يراقبه من بعيد، هّز الكهل راأ�صه ففهم »ُموراي« ما 
يرمي اإليه، قال ب�صوت مرتع�ش:

ل..مل يخربين، ولكن كيف؟ هل اأنت م�صحورة؟	 
ل.	 
هل اأنِت من اجلّن؟	 
اأنتم معا�صر الب�صر تف�صّرون كّل �صيء ل تعرفونه دائًما باأّنه ب�صبب اجلّن! ل�صت 	 

منهم يا فتى، ل�صت من اجلّن!
كيف اإًذا حتدثينني بلغة الب�صر!	 
اإرادة اهلل حُتقق املعجزات!	 





ُثّم اقرتبت منه بينما كان »بركات« ي�صري اإليه من بعيد لي�صتمر يف حديثه معها وقالت:
ل تخف مني يا...ما ا�صمك؟	 

رمقها بذهوٍل للحظات ُثّم قال:
»ُموراي«، واأنِت؟	 

قالت برجاء وكانت تبحث عّمن ين�صت اإليها ويخفف عنها من الب�صر:
»اجلمانة«	 

ُثّم اأردفت:
 اأرجوك ل تخف مّني يا »ُموراي«، كن حنوًنا ك�صاحب الب�صتان	 

عاد  »مواري« ينظر لوجه »بركات« الذي كان يبت�صم ويطمئنه ياإمياءات خمتلفة، قال 
بعد تردد:

ح�صًنا، اأخربيني الآن، مل البكاء يا عزيزتي؟	 
اأخربُتك عن �صبب بكائي.. اأخفف احلمل عن قلبي، طال غياب احلبيب	 
واأين ذهب هذا احلبيب؟	 
رحل فجاأة، ل اأدري اإىل اأين، ول اأدري متى �صيعود، واأخ�صى اأّل يعود	 

وعادت للبكاء، قال وقد رّق حلالها:
وراية 	  ال�صعفاء؟  �صالح  الدموع  األي�صت  البكاء؟،  فلم  قوّية،  اخليول  اأّن  ظننُت 

امل�صت�صلمني!
قالت بخفوت:

رّبا اأنا �صعيفة، ولكن لي�صت الدموع دائًما هكذا، قد تكون اأحياًنا منتهى القّوة!	 
كيف؟	 
ويبكون 	  �صهواتهم  قهروا  الذين  فهوؤلء  هلل،  لأّنها  القّوة،  منتهى  التائبني  دموع 

حزًنا  اأذوب  فاأنا  ال�صعف،  منتهى  فدموعي  اأنا  اأما  اهلل،  ملر�صاة  �صوًقا  نادمني 
و�صوًقا ملخلوٍق �صعيف مثلي، فوؤادي مذبوح يا »ُموراي«.





اأ�صاءت عيناه وقال بنربة ي�صوبها احلنني لوالديه:
يقولون اإن اأغلى دموع هي دموع الأب والأم، واأ�صدقها دموع املظلومني.	 
يا 	  وال�صغف  وال�صوق،  والنجوى،  الوجد،  اأعاين  غالية؟  األي�صت  املحبني..  ودموع 

»ُموراي«.

حّرك كتفيه متعجًبا وقال:
وما كّل هذا؟	 
كّلها من معاين احلّب، اأما تدري عن احلّب يا فتى؟	 

�صرد »ُموراي« بعينيه وقال:
مل يزر قلبي اإّل حّب اأبي واأمي، ل اأعرف ما الوجد الذي تتحدثني عنه!	 

رفعت »اجلمانة« راأ�صها وقالت:
الوجد هو احلب امل�صوب بالتعا�صة واحلزن من كرثة التفكري يف املحبوب.	 
وما النجوى؟	 
النجوى اأعظم من الوجد، فيها حرقة للفوؤاد...ويا لها من حرقة!	 

لحت ابت�صامة �صاخرة على �صفتيه وقال:
اأّي حّب هذا الذي يحرق الفوؤاد!، ل حاجة يل به، اأريد حًبا حلًوا وعذًبا اأ�صافر فيه 	 

للمحبوب بقلبي وروحي كما يقولون فاأ�صعد واأهيم بحبيبتي اإن وجدتها يوًما ما.
ذاك ال�صوق يا »ُموراي«، يحملك على جناحه بقلبك وعقلك وروحك للمحبوب.	 
الفر�ش 	  اأيتها  تعّقديها  حّب..ل  يف  حّب  كّله  العموم  على  الُهيام!،  ظننته  حًقا! 

العجيبة.
املحبوب، 	  يف  والذوبان  اجلنون  من  نوع  الُهيام  الهيام!  ما  اأدراك  وما  الهيام؛ 

والهائم �صائع ل ير�صده اإّل حبيبه...اإّنه جمنون!

قال �صاحًكا:
ل اأريد اأن اأجّن..�صاأختار نوًعا واحًدا...يكفيني ال�صوق، ما راأيك؟	 





ليته باختيارنا...نحن ل نختار، احلّب يقع على قلوبنا كما ي�صقط املطر.	 
لكننا منلك اأن نغلق الأبواب التي تورده للقلب! ون�صتظل من هذا املطر املفاجئ!	 
كيف؟	 
هي 	  وتلك  وال�صتعفاف،  الب�صر  بغ�ّش  اهلل  اأمرنا  عنكم،  نختلف  الب�صر  نحن 

مُيعن  الذي  ولي�ش  يرى،  ل  يرى كمن  الذي  فلي�ش  بها،  ن  نتح�صّ التي  احل�صون 
النظر ويتفّح�ش كمن ي�صرفه �صريًعا،...اأخربين اأبي بهذا.

ا؟	  وباذا اأخربك اأي�صً
اأن احلّب لي�ش جمّرد نظرة وا�صتهاء! بل هو اأعظم.	 

رّبت »ُموراي« على راأ�صها وقال:
اأعانك اهلل يا عزيزتي.	 

ُثّم اأردف قائاًل:
رفًقا بنف�صك، يكفيك لونان من هذا احلّب!	 
وماذا اأفعل ويل قلب غرفاته وا�صعة، اأنا اأحّب زوجي بكّل األوان احلّب.	 

هّز كتفيه وقال لها:
لكّن هذا يحزنك، ويوؤملك..ودموعك الدليل!	 

قالت بنربة ممزقة حزينة:
نعم، يوؤملني...	 
اأتعلمني؟ واأنا �صغري كان اأبي يخربين اأن للحزن اأجنحة يطري بها، فكنت اأغم�ش 	 

عينّي واأتخيل احلزن يطري ويحّلق بعيًدا عّني، اأما وقد كربت، الآن اأحرر اأحزاين 
واأنا اأتاأّمل على �صاطئ البحر، اطلقي �صراح اأحزانك هناك، الأمر بيدك...من 

هنا البداية

واأ�صار اإىل راأ�صه، فقالت بانك�صار:
كيف؟..واأنا اأ�صعر باحلزن وكاأّنه جدار م�صمت عنيد يحيطني من كّل �صوب.	 





واقفزي 	  �صئت  اإن  ت�صّلقيه  اأو  اجلدار  هذا  حّطمي  ...فحّطميه،  جداًرا  كان  واإن 
ا تليق بها. واجني بنف�صك، واختاري لها اأر�صً

وماذا لو مل يكن بيدي اأن اأختار يا »مواري«!	 
�صتبقني حزينة يا »جمانة«، على العموم..رّبا حتمل الأيام ما يجّلي عنك حزنك.	 
اأو 	  غادرنا  واإن  نحّبه  بالوطن،  عالقني  نظل  اأحياًنا  اأتدري؛  ل.  ورّبا  نعم،  رّبا 

غادرناه، نرغب يف و�صاله وح�صب، نحنُّ اإليه، ومهما ف�صلت امل�صافات بيننا...
ن�صتاقه!

هّز »ُموراي« راأ�صه بثقة وقال:
ال�صوق لالأمان، ولل�صكينة، اأنِت ت�صتاقني لنف�صك التي بني جنبيك ولي�ش لالأر�ش 	 

يف حّد ذاتها، تفّت�صني عن حلظات الطماأنينة وال�صعادة واحلّب التي ع�صِتها يف 
ذلك الوطن.

اأ�صبت يا »ُموراي«، لكنني ل اأعني الأر�ش، بل اأعني وطني!	 
ماذا تق�صدين؟	 
اأ�صتاق اإىل زوجي »حيزوم«، زوجي هو وطني يا »ُموراي«!	 

ران عليهما �صمت لطيف قال بعدها »ُموراي« بعد اأن تنّهد بعمق:
ا اأ�صتاق لوطني، اأ�صتاق حِل�صن اأبي.	  واأنا اأي�صً

البارد ت�صافح وجهيهما بدلل وكاأّن حديثهما عن احلّب  الهواء  مّرت بهما ن�صمات 
ت، كالهما كان �صاهًما ي�صَبح يف رحاب وطنه الغائب عنه، ذاك  راق لها فاقرتبت تتن�صّ
يتنّف�ش، احِل�صن الذي على �صيقه يت�صع للمحبوب. قطعت »اجلمانة« هذا  الوطن الذي 

ال�صمت بعذوبة عندما قالت: 

	هّيا بنا.

	اإىل اأين؟

	 �صاأ�صحبك يف رحلة، األ حتّب ركوب اخليل؟





اأ�صرق وجهه بابت�صامة عذبة وا�صعة، واقرتب لريكب »اجُلمانة« التي �صهلت بعذوبة 
ُثّم انطلقت وهي حتمله وهملجت يف الب�صتان، اختارت »اجلمانة« اليوم فار�صها ومنحته 
البحر  �صاطئ  نحو  واجتها  منه  خرجا  الهواء،  يف  يحّلق  اأّنه  ي�صعر  كان  ركوبها،  �صرف 
فرحّبت اأمواجه بهما، ظّلت »اجلمانة« ترك�ش، وترك�ش، وترك�ش،....وتنرث الرمال هنا 

وهناك بينما فار�صها ينرث ويبعرث �صحكاته يف الهواء.

5
"ُيوسف"

كان القيد يوؤملني بينما املوكب ي�صري اأمامي واأحد احلّرا�ش يجّرين بال�صال�صل خلفه، 
جوربي مل يحم قدمّي من اجلراح التي اأ�صابتني من الأ�صواك املتناثرة واأغ�صان الأ�صجار 
اجلافة والأحجار احلاّدة احلروف واحل�صى ال�صغري املدبب حتى ا�صتحال لون خيوطه 
اأحمر من دمائي التي ت�صيل عليه، كنت اأتاأّوه واأتاأمّل كّلما خطوت خطوة وكانوا يالحقونني 
بالأ�صواط، �صعرت باملهانة والذّل. من بني اأغ�صان الأ�صجار كانت هناك عينان تربقان 
الأ�صجار  بني  العينان  تظهر  تارة  ويتبعنا،  يراقبنا  من  هناك  اأّن  �صعرت  الظالم،  و�صط 
ان�صغلت للحظات  اأنني  اأراهما فوق �صجرة عالية، وتارة تختفيان حتى  الق�صرية، وتارة 
عن اأمل جراحي بتابعتهما. و�صلنا اأخرًيا وُفّتحت لنا اأبواب القلعة، دلفوا يجرونني واألقوا 
اأعرفه  ل  وكيف  الطريق،  اأعرف  كنت  القلعة،  اأ�صفل  ميتّد  الرائحة  ننت  �صرداب  يف  بي 
وقد و�صفت التفا�صيل بدّقة عندما كنت اأكتب عن امل�صكينة »هيدراجنيا« عندما اأ�صروها 
واألقوها يف غياهب الظلمة هناك وعّذبوها. األقوين على الأر�ش فتكورت يف ركن اأتاأمّل، 
غبت عن الوعي لفرتة ل اأعلم قدرها، ومل يوقظني اإّل دلو املاء البارد الذي غمر راأ�صي 
فجاأة ففتحت عينّي لأفاجاأ بوجوههم القبيحة مّرة اأخرى، عط�صت عط�صة اآملني اإثرها كل 

�صلع من اأ�صلعي، يبدو اأنني اأ�صبت بالربد، قال اأحدهم ب�صوت قميء:
منت طوياًل اأيها البائ�ش، هّيا..	 
اإىل اأين؟	 
امللك »كر�صاب«))) يطلب روؤيتك.	 

))) كرشاب اسم نويب ومعناه الوجيه. 





رواية  من  �صخ�صّية  هذه  هنا!،  به  اأتى  الذي  ما  »كر�صاب«!  �صديد!  بارتباك  �صعرت 
وهم  �صحت  يجور!،  الدَّ قلعة  اإىل  به  اأتى  الذي  ما  ونابه،  ذكي  نوبي  اأمري  وهو  اأخرى! 

ي�صحبونني وتتواىل ركالتهم و�صرباتهم على ظهري:
اأين امللك »اآ�صر«؟ وامللكة »جلنار«؟	 

قهقه احلرا�ش وقال اأحدهم:
منذ متى �صار خادم الإ�صطبل ملًكا اأيها الأحمق!	 

قال اآخر بتهكم:
و»جلنار« التي تغ�صل املالب�ش �صارت ملكة! يا للعار!	 

علت قهقهاتهم وازداد ارتباكي، يبدو اأن هناك الكثري من املفاجاآت تنتظرين هنا، مل 
يكن »اآ�صر« خادًما يف روايتي، ومل تكن »جلنار« تغ�صل املالب�ش، ومل يكن »ِكر�صاب« هنا يف 

يجور!! �صاألتهم بعد اأن هداأت �صحكاتهم: قلعة الدَّ
ما العالقة التي تربط الأمري »ِكر�صاب« بالأمرية »جالديول�ش«؟	 

اأجابني اأحدهم بازدراء:
الأمري »ِكر�صاب« يف ا�صت�صافة الأمرية »جالديول�ش«، وقد �صمع عنك منها، ويوّد 	 

اأن يراك الآن يف احلال.

متتمُت بخفوت وكنت اأخ�صى من البوح با�صمها:
واأين »الأمرية »هيدراجنيا«؟	 

عنها  ي�صمع  مل  يعرفوها!  مل  اأكتافهم،  وهّزوا  وا�صتغراب  تعّجب  يف  تلفتوا 
ابتلعت  و�صفوه،  كما  الغريب  ا�صمها  معنى  عن  و�صاألوين  بل  قبل،  من  منهم  اأحد 
اأغ�صانها  جّفت  التي  الوا�صعة  القلعة  حديقة  اأ�صجار  بني  معهم  و�صرت  حريتي 
�صوء  عنها  غاب  وقد  ل  وكيف  املخيفة،  املاآتة  كخيالت  و�صارت  اأوراقها  وت�صاقطت 
مقربة! هي  بل  حديقة  تلك  عادت  ما  حمّله،  ال�صواد  وحّل  اخل�صار  امنحى   ال�صم�ش، 
اأ�صبت  ب�صّدة،  توؤملاين  الظلمة من كل �صوب، ما زالت قدماي  البناء حتيطنا  درنا حول 
بجروح جديدة واأنا اأ�صري وبداأت الدماء ت�صيل من قدمي، فور اأن دلفنا اإىل قاعة كبرية 





وفخمة يف �صدرها عر�ش عظيم جتل�ش عليه الأمرية »جالديول�ش« بكربياء واأ�صواء النريان 
امل�صتعلة واملعّلقة على اجلدران تنعك�ش على وجهها الفاتن، �صاح �صاب قوّي البنية، طويل 
القامة، اأدركت يف احلال اأّنه »ِكر�صاب«، له وجه جريء ذو فّك عري�ش، كان يرفل يف ثياب 

اأنيقة تنّم عن ذوق رفيع وقال منده�ًصا:
انظري لقدميه، دماوؤه حمراء ل ت�صبه دماءنا!	 

قالت »جالديول�ش« باهتمام:
هو بالفعل يختلف عّنا.	 
رّبا هو من جن�ش اآخر، اأو اأ�صيب بر�ش ما ت�صبب يف تغري لون دمائه فقط.	 
ذاك امل�صخ الذي اأخربتك عنه من ع�صرية املجاهيم قال يل اإّن هذا كاتب، من 	 

هوؤلء الكّتاب الذين �صمعنا اأخبارهم يتناقلها النا�ش يف مملكة البالغة، يقولون 
اإن له دوًرا فيما يحدث هنا، ما راأيك؟

اقرتب »كر�صاب« مني وطالع وجهي بتمّعن وقال:
اأ�صعر اأنني اأعرفه، وكاأنني راأيته من قبل!	 

قلت هام�ًصا وقد كان قريًبا مني واأنا اأركز يف عينيه القريبتني وقد بدونا بنف�ش الطول:
تاأمّلت 	  اأعرف كل تفا�صيل حياتك، كيف كنت حتّب والدك، وكيف  اأعرفك،  واأنا 

وكيف  والليل،  واملوت  الوحدة  تكره  وكيف  �صغري،  واأنت  يديك  بني  مات  عندما 
كرهك  عن  واأعرف  اجلديد،  للق�صر  انتقلتم  عندما  اأمك  زواج  بعد  عانيت 

لل�صلطة وللقتل وللظلم.

ُبهت الأمري »ِكر�صاب« من كلماتي، ارجتفت �صفتاه، تراجع للخلف خطوتني ور�صقني 
بنظرة غريبة ُثّم قال:

اأعّراف اأنت؟	 
ل ...لكنني كتبتك..اأنت �صخ�صّية من خيايل.	 
ماذا!...اأنت جمنون!	 

ثم �صحك ب�صخرية و ا�صتدار و�صار نحو عر�ش الأمرية »جالديول�ش« وقال بتهكم:





يقولون اإن الكتب حية وت�صتدعيكم للدفاع عنها.	 

ُثّم التفت جتاهي و�صاألني:
اأين كتابك احلّي؟	 

طالعتني »جالديول�ش« بنظرة �صريعة وقالت:
رّبا هو حمارب وقد فقد كتابه، فلننتظر ونراقب.	 

قال »ِكر�صاب«:
لكن الكتاب مل ي�صتدعه.... بل اأنِت و »املجاهيم«، اأنتم تعبثون.. ورّبا تت�صببون 	 

يف املزيد من امل�صاكل.

نحو  اثنان  فجّرين  للحرا�ش  اأ�صارت  ُثّم  فزجمرت  »جالديول�ش«  على  ال�صيق  ظهر 
زنزانتي مّرة اأخرى،  يف طريق عودتنا كنت اأ�صعر بنف�ش العينني تالحقاين و�صط الظلمة 
�صقط  القلعة  �صور  من  اقرتبنا  اأن  فور  بحاذاته،  ن�صري  كّنا  الذي  القلعة  �صور  فوق  من 
حجر على راأ�ش اأحدهما وقفز �صاب بر�صاقة من فوق ال�صور على ظهر احلار�ش الآخر ُثّم 
ا وظّل يلكمه حتى اأفقده وعيه بجوار الأّول وعاد ليحاول فّك  �صارعه قلياًل وطرحه اأر�صً
قيودي، اأفلح يف فك قيد قدمّي وبقي قيد يدّي فرك�صنا مّعا نحو ال�صور، مل اأكن اأرى �صيًئا 
�صوى بيا�ش عينيه، كان هناك فر�ش يقف بهدوء وكاأّنه �صنم من حجر، اأخربين ال�صاب 
اأن اأ�صعد فوقه و�صاعدين ُثّم �صعد بجواري ورفعني لأقفز من فوق ال�صور، وما اأ�صعب اأن 

تقفز من فوق �صوٍر واأنت مقّيد اليدين.. �صمعته يتحدث لأحدهم قائاًل:
ُعد الآن اإىل الإ�صطبل واأعُدك اأن اأعود لأحررك.	 

تناهى اإىل �صمعي �صوت حمحمة الفر�ش ُثّم �صوت خطواته تبتعد، قفز ال�صاب ورك�ش 
ُت خلفه واأنا ل اأعرفه، اأدركت حينها اأّنه من كان يتبعنا ويراقبنا من بني الأ�صجار  فرك�صّ
عندما جّرين احلرا�ش اإىل القلعة، اأ�صابتني نوبة من ال�صعال فالتفَت ينبهني اأن اأكتمه، 
عندما ابتعدنا عن القلعة بداأ ب�صي�ش من ال�صوء يطّل من بعيد، كانت عيناي متعبتني 
يجور،  من ال�صواد والظالم احلالك الذي عاي�صته طوال وقت احتجازي يف �صجن قلعة الدَّ
اأّنه نوبّي  �صيًئا ف�صيًئا بداأت اأرى كّل �صيء بو�صوح، كان �صاًبا فارًعا ، قوّي البنية ل ريب 





اأ�صيل، التفت نحوي فالحظُت الع�صابة املارونية اللون التي يربطها على جبينه، اأخربين 
اأننا اقرتبنا، �صاألته ب�صعوبة من بني اأنفا�صي املتالحقة:

ما ا�صمك؟	 
»ُموراي«	 

خفق قلبي و�صحُت:
يا اإلهي! اأنت من...من احلزاورة!	 

األقى علّي نظرة ُثّم ا�صرتدها وقال برارة:
مل اأعد منهم...	 

ُحزن  يو�صيها  راقية  ونظرة  متاأمّل،  ن  متغ�صّ جبني  �صاب!  من  له  يا  اأتاأّمله،  رحُت 
غام�ش، قلُت له:

اأنا اأعرفك، كم عمرك الآن يا »ُموراي«؟	 
اأنا يف ال�صابعة ع�صرة من عمري...مل ت�صاألني!	 

قلت مرتدًدا وقد خ�صيت اأّل ُي�صّدقني:
كتبت عنك يا �صديقي، لكنني مل اأتوقع اأن اأراك وقد مّر على اختطافك من اأبيك 	 

�صبع �صنوات! هناك �صيء غريب يحدث هنا!

ر�صم على وجهه عالمة اخلبري وقال:
اإًذا ما يرتدد يف القرى �صحيح، واأنت كاتٌب بالفعل، �صمعت الأمرية »جالديول�ش« 	 

تخرب الأمري »ِكر�صاب« عنك.
اأكنت هناك؟	 
نعم، اأ�صتطيع دخول القلعة واخلروج منها من اآن لآخر، يف احلقيقة وجود حّرا�ش 	 

من النوبة برفقة الأمري »ِكر�صاب« �صاعدين على الدخول واخلروج، فاأنت تعلم اأّن 
يجور لي�صوا من اأهل النوبة، كما اأّن »اأبهر« ي�صاعدين. كل �صكان قلعة الدَّ

ت�صارعت دّقات قلبي وقلت مذهوًل:





»اأبهر«! ل...ل تخربين اأّنه ح�صان يتكّلم بلغة الب�صر..	 
وكيف عرفت؟ 	 
اإّنه من خيول »الكحيالن« يا »ُموراي«.	 
هكذا 	  »اأوبال�ش«!  خيول  اأّنهم  يقولون  ال�صم،  بهذا  اأنف�صهم  ي�صمون  ل  لكّنهم 

اأخربتني اخليول الأخرى التي التقيت بها بالب�صتان الذي اأعي�ش فيه.
 »اأوبال�ش«! ملاذا هذا بالّذات؟....غري معقول!	 
وما الغري معقول!	 
تلك 	  تعرف معاين  األ  فتى،  يا  اأ�صماءهم  تلحظ  اأمل  اأ�صيلة،  تلك اخليول عربية 

تهم بالتف�صيل. الأ�صماء؟، �صاأخربك بق�صّ

ا�صتوقفني بيده قائاًل بجدّية:
قلعة 	  حرا�ش  ينتبه  اأن  قبل  فيه،  نعي�ش  الذي  الب�صتان  اإىل  ن�صل  حتى  انتظر 

يجور لغيابك الدَّ
ح�صًنا فلنكمل طريقنا...اأ�صرع و�صاأتبعك	 

قلعة  تغطي  التي  الكثيفة  الظلمة  تلك  عن  وابتعدنا  النور  غمرنا  حتى  مًعا  ورك�صنا 
يجور وما حولها، التفتُّ اأراقب ال�ّصحب ال�صوداء من بعيد، �صعرت بربد �صديد فجاأة!،  الدَّ
وكاأننا انتقلنا لف�صل اآخر من ف�صول ال�صنة، اأكملت �صريي واأنا اأرجتف وداهمتني نوبة 
ال�صعال مّرة اأخرى وكان �صدري يوؤملني، بداأ اأنفي ير�صح، واآملني حلقي، و�صعرت باإعياء 
�صديد. �صردت قلياًل ُثّم عدت اأتاأّمل »ُموراي« وهو ي�صري بجواري، �صاب رائع مفعم بالآمال 
والأحالم، �صعرت بعطفٍة �صديدة جتاهه، اأعرفه، اأعرف هذا ال�صغري...بل..ال�صاب! كيف 

�صار �صاًبا؟ ل اأدري!

ُكنت اأعرف كيف قهره الل�صو�ش وكيف نزعوه من ِح�صن اأبيه واأو�صعوه �صرًبا حتى 
فقد وعيه وحملوه، دمعت عيناي واأنا اأكتب عنه، كان يذكر رائحة اأبيه ولون مالب�صه، حتى 
رائحة احلبال املاحلة على ال�صاطئ مل ين�صها، فقد كان اأبوه �صياًدا ماهًرا، مل اأكتب نهاية 
لرواية »احلزاورة«، ول رواية »خيول الكحيالن«، ول رواية »القلب املخل�ش« التي كتبتها 





يجور«، وما يذهلني اأن ال�صخو�ش تتقاطع هنا،كما  عن الأمري »ِكر�صاب« ول رواية »قلعة الدَّ
اأن بلوغ »ُموراي« وكونه الآن يف ال�صابعة ع�صر من عمره اأربكني! 

توالت الأ�صئلة على راأ�صي....
هل اأنا اأعي�ش يف عامل رواياتي املبتورة النهايات؟

اأم هذا عامل اآخر مواٍز ي�صبه ما اأّلفته من اأحداث وما ابتكرته من �صخو�ش؟
يجور؟ ملاذا »اآ�صر« لي�ش ملًكا بقلعة الدَّ

وكيف تغ�صل جاللة امللكة »جلنار« املالب�ش؟
ملاذا خيول »الكحيالن« غرّيت ا�صمها من ا�صم عربي اأ�صيل اإىل خيول »اأوبال�ش«؟

يجور اأ�صال! واأين باقي اخليول؟ بل وما الذي اأتي بـ »اأبهر« لقلعة الدَّ
واأين اختفت الأمرية »هيدراجنيا«؟

و�صك  على  �صغار  غلمان  عن  اأ�صلها  يف  والرواية  يافًعا  �صاًبا  »ُموراي«  اأ�صبح  وكيف 
البلوغ �ُصرقوا من اأهاليهم و�صردوا يف البالد ومنهم »ُموراي«!

�صرت اأتخبط يف حريتي وما زال القيد يحيط بع�صمّي، و�صلنا اأخرًيا لب�صتان كثيف 
الذي فقد  فار�صها  روايتي مع  ت�صتوطنه يف  الذي كانت اخليول  الب�صتان  الأ�صجار، ذاك 
قبيلته كلها يف حرب مع قبيلة جماورة وبقي وحيًدا مع ع�صرة من اخليول الأ�صيلة التي 
ُثّم  نف�صه  يحّدث  كان  حزيًنا،  يائ�ًصا،  وحيًدا،  ال�صحراء  يف  �صار  وع�صريته،  لأهله  كانت 
بداأ يحاور اخليول ويتحّدث معها، يحكي عن جمد اآبائه واأجداده، ويبكيهم حزًنا وقهًرا، 
وكانت تن�صت اإليه، وفوجئ اأّنها تفهمه وترّد عليه بلغة الب�صر...ولكن! اأين هذا الفار�ش 

الآن؟

 فور اأن دخلنا اإىل الب�صتان �صعرت ب�صكينة، هم�صت لـ »ُموراي« قائاًل:
ملاذا �صاعْدتني؟	 

توقف والتفت اإيّل وطالعني بنظرة عميقة تركت اأثًرا يف نف�صي وقال:
اأنت تعرف مكان اأبي..األي�ش كذلك؟ األ�صت كاتًبا اأو حمارًبا؟ يقولون اإّنكم تعرفون 	 

عّنا الكثري..





اأجبته بال تفكري:
�صنجده مًعا يا »ُموراي« اإن �صاء اهلل..ل تقلق.	 

و�صع  البيا�ش،  الّنا�صعة  اأ�صنانه  عن  اللثام  فاأماطت  وا�صعة  ابت�صامة  وجهه  غمرت 
�صبابته على فمه م�صرًيا اإيّل حتى ل اأحدث �صوًتا، ُثّم هرول جتاه بناء ب�صيط من الطني 
باإتقان،  م�صنوع  اأنيق  خ�صبّي  باب  له  الأ�صجار  بجذوع  ومدّعم  الّنخل  بجريد  م�صقوف 
اأدوات حديدية كان معّلًقا على جدار  �صحب جراًبا م�صنوًعا من جلد املاعز برزت منه 
بجوار  كوخني  راأيت  حيث  الب�صتان  من  الأخرى  اجلهة  اإىل  فتبعته  مبتعًدا  و�صار  البيت 
ا  �صجرة بلوط عتيقة ربط بجوارها  ثالثة من اخليول فور اأن راأيتهم عرفتهم، اإّنهم اأي�صً
العالمات  وتلك  األوانهن  »ال�صقراء«،  و  »البي�صاء«،  و  »اجُلمانة«،  الكحيالن،  خيول  من 
كان  لكّنه  »ُموراي«  مع   عنهن  احلديث  اأبًدا..اأردت  علّي  تخفى  ل  اأج�صادهن  على  التي 
م�صغوًل بتح�صري اأدواته ليك�صر قيدي، اأجل�صني وطلب مني اأن اأ�صع يدّي على جذع �صجرة 
مقطوعة، و�صعتهما اأمامه وبداأ يربد حلقة القيود احلديدية باملربد، جل�صت اأراقب عينيه، 
يوؤملني، وهذا احلزن الذي ينزوي هناك يوجعني، ليتني ما  القابع بينهما  ذاك الغ�صب 
عركته  لقد  قلياًل،  طماأنتني  وج�صده  حمّياه  على  بدت  التي  القّوة  كتبته،  ما  عنه  كتبت 
احلياة ف�صار رجاًل، حّل قيدي بهارة فوقفت اأحت�ص�ش مع�صمّي وكنت متعًبا للغاية، بداأ 
يحدثني وكنت اأ�صعر بحرارة جتتاح ج�صدي، يبدو اأنني اأ�صبت باحلّمى، �صقطُت بني يديه 
بينما كان ينادي على اأحدهم، �صعرت بدوار �صديد، كنت ممدًدا على اأر�ش الب�صتان بينما 
هناك بع�ش العيون حتملق يف وجهي وقد اأحاطوا بي من كّل جهة، يبدو اأّنهم »احلزاورة« 
ومعهم عجوز لطيفة، تقف متدثرة ب�صال من ال�صوف م�صم�صي اللون، كانت كّفها احلانية 

5اآخر ما �صعرت به على جبيني قبل اأن اأفقد الوعي متاًما، من هي تلك العجوز!!
"بركات"

�صربها  جليد  ذاب  تبّخرت،  قد  قاطبة  الإن�صانية  وكاأن  املكان،  يلف  رهيب  �صمت 
ت�صدر  ول  ذيلها  وتهّز  بخ�صوع  تقف  �صاكنة  »الرتياق«  كانت  تنكم�ش،  �صجاعتها  وبداأت 
قليل،  منذ  اإليها  حتدثت  اأّنها  تتخّيل  كانت  اأّنها  »حبيبة«  راود  قد  ال�صك  اأن  حتى  �صوًتا 





حلقيبتها  يدها  مّدت  بعيد.  من  لح  الذي  طيفه  لول  �صمتها  �صبب  عن  ت�صاألها  كادت 
وحت�ص�صت خنجرها وقب�صت عليه ب�صّدة، كانت متحّفزة لذاك الذي يقرتب من بعيد،كان 
بينما مي�ّصد  اليمنى،  بيده  العجراء  اإىل ع�صاه  وم�صتنًدا  م�صرًعا،  يحّث اخلطى  كهاًل))) 
حليته بيده الأخرى. �صحنة طيبة مريحة طماأنتها قلياًل لكّنها ظّلت تقب�ش على خنجرها 
ويدها مد�صو�صة داخل احلقيبة، حّياها بلطف وهو يقرتب، حتتّل وجهه ابت�صامة م�صرقة، 
ا�صتند الكهل اإىل ع�صاه ووقف يلتقط اأنفا�صه، بدا وكاأنه �صار مل�صافة طويلة، كان نحياًل 
نف�ش  عن  تك�صفان  عينان  له  والف�صفا�ش،  اللون  احلنطي  ثوبه  يف  مهيًبا  وكان  وطوياًل، 
اأّنها �صّلت الطريق، وتريد  بـ»حبيبة« التي اقرتبت منه بحذر واأخربته  قوية، بداأ يرّحب 
اإن كان قد لحظ  �صاألته  األ تخربه عن كتابها،  الغابة، كانت حري�صة  تلك  اخلروج من 
�صقوط �صقر اأ�صابه الربق يف جناحة ف�صقط و�صط الأ�صجار، ابت�صم الكهل ابت�صامة ت�صي 
باأّنه فطن اإىل �صيء ما وقال وهو ي�صري لل�صحب يف ال�صماء متجاهاًل �صوؤالها عن ال�صقر:

�صُتمطر مّرة اأخرى، ل بّد اأن ن�صرع يا ابنتي.	 

واأ�صار  اإىل درب طويل  تتفّرع منه ممرات عديدة حمفوفة باأ�صجار ال�صنديان مييًنا 
وي�صاًرا ففهمت اأّنه يدعوها لل�صري معه، لحظ اأّنها بال حذاء فاأ�صفق عليها، وطلب منها 
اأن تركب »الرتياق«، واأ�صرع يف خطاه فتبعته بعد اأن ركبتها، �صارا مًعا بني الأ�صجار، �صاألته 

»حبيبة« باهتمام:
اإىل اأين؟	 

كان الكهل ي�صري بني الأ�صجار وبدا اأّنه يحفظ الطريق بينها، قال دون اأن يلتفت اإليها:
�صنح�صر ابنتي »رفيف« ُثّم نذهب اإىل بيتنا	 

كان يتلّفت بني فينٍة واأخرى ويتاأّملها، قال ب�صوٍت دافئ:
بغرباء 	  هنا  �صتلتقني  متقّلب،  بحر  احلياة،  كما  هنا  اململكة  ابنتي،  يا  انتبهي 

فكوين  تقّزمِت،  متى  و�صيتعملقون  �صعفِت،  اإن  �صعفك  من  قوتهم  �صيكت�صبون 
دائًما قوّية اأيتها املحاربة.

اأجفلت »حبيبة« عندما �صمعته يدعوها باملحاربة و�صاألته بف�صول:
 ))) الكَْهــُل: هــو َمــْن جــاوز الشــباَب ومّلــا يصــل ســنَّ الشــيخوخة بعــد، وهــو الــذي خطــه الشــيُب. 





وكيف عرفت اأنني حماربة؟	 

اأجابها بابت�صامة خفيفة قائاًل:
 الكّل هنا يعرف طريقه، ول تبدو احلرية اإل على وجوه املحاربني.	 

ُثّم �صمت هنيهة وقال:
مل تخربيني عن ا�صمك	 

قالت بابت�صامة لطيفة:
»حبيبة«	 

ُثّم ربتت على راأ�ش الفر�ش وقالت:
وهذه »الرتياق« من خيول...	 

قاطعها قائاًل وعالمات القلق تتم�ّصى يف مالحمه:
اأعرف تلك اخليول...اأعرفها جّيًدا يا ابنتي...	 

ُثّم هّز راأ�صه واغت�صب ابت�صامة وقال:
واأنا »بركات« والآن اأ�صرعي...فقد تاأّخرنا على »رفيف«.	 

كان كالمه موجًزا دون كلمات مطنبة اأو م�صهبة، من بعيد كانت »رفيف« تقف على 
برفق  تلثمها  قدميها  على  تتواىل  البحر  اأمواج  الرائعة،  ُزرقته  البحر حتملق يف  �صاطئ 
وتن�صحب بنعومة نحو البحر، يا لها من فتاة رقيقة! كانت الفتاة بي�صاء وكاأّنها اغت�صلت يف 

نهر من حليب للتو! بيا�ش وجهها غريب! 

بدت وكاأّنها م�صحورة تراقب الأفق ب�صرود وعلى عينيها ا�صتقرت نظرة �صكون عميقة، 
�صربت الرياح بطرف ردائها الف�صفا�ش فبدت دّقة �صاقيها، اخرتقت اأ�صواتهما حجاب 
ال�صمت الذي كانت تلوذ به فانتف�صت ُثّم ا�صتدارت وهي تعّدل و�صاحها اخلزامي اللون 
وابت�صمت بلطف لـ »حبيبة« التي ترجلت عن الفر�ش لت�صّلم عليها، فاأقبلت الفتاة حتت�صنها 
اأرخت »حبيبة« يدها وتركت اخلنجر  وكاأّنها تعرفها وتاألفها منذ زمن، يف تلك اللحظة 
يف احلقيبة، الآن بداأت تطمئن... �صارت بجوارهما وهي متتطي »الرتياق« نحو بيتهما، 





تذّكرت �صيحة »قطرة الدمع« قبل اأن تلقي بها يف البحر، وكيف كان �صوتها يحمل الكثري 
من الفزع فالتفتت جتاه الكهل، و�صاألته:

هل من املمكن اأن اأ�صاألك �صوؤاًل قد يبدو غريًبا؟	 
لي. 	  تف�صّ
هل التقيت باأحٍد من اأهل النوبة يف طريقك اإىل هنا؟	 
بالتاأكيد، �صتلتقني ببع�صهم قريًبا حيث اأ�صكن مع ابنتي ومعهم.	 
من اأين اأنت؟ 	 

زّم عينيه وقال:
من بالد بعيدة، واأتيت للتجارة، و�صاأعود لوطني يوًما ما.	 

بداأ  لها،  حدث  وما  الدمع«  »قطرة  �صياح  يف  تفّكر  واأخذت  قلياًل  »حبيبة«  �صردت   
»رفيف«،  وابنته  »بركات«،  برفقتهم،  واآن�صت  الغام�صة  مهمتها  لإمتام  ي�صتعل  حما�صها 
اأن تبحث عن قطرة الدمع يف وقت لحق بعد  وتلك الفر�ش الرائعة...»الرتياق«، قررت 
اأن يهداأ املطر، ل بّد اأن تلتقي بـ»املغاتري« اأو بحّرا�ش املكتبة... لت�صتنري باإر�صاداتهم قبل 

اأن تبداأ رحلتها.

ثياًبا  الطبيعة  اأ�صبلت عليه  الأ�صجار،  رائع كثيف  ب�صتان فردو�صي  اإىل  اأخرًيا  و�صلوا 
�صند�صية مو�ّصاة بجاللها القد�صي، فاأوت اإليه البالبل والع�صافري وانطلقت ت�صدو وتغّرد 
مرتمنة بجمال الكون البديع، هرولت »الرتياق« نحو ثالثة من اخليول كانوا حتت �صجرة 
منهم  فر�ش  و�صهل  تقرتب  راأوها  عندما  �صجيًجا  اأ�صدروا  تعرفهم،  وكاأّنها  بدا  هناك، 
وكثيف  ناعم  �صعر  له  الب�صرة  ب�صاب قمحي  يحيطون  الغلمان  بع�ش  كان هناك  بعذوبة، 
وطويل اإىل حّد ما، كان ممدًدا على اأر�ش الب�صتان بدا وكاأّنه فاقد لوعيه، كانوا يغ�صلون 
يبدو  وفقره،  حاله  بب�صاطة  ت�صي  التي  مالب�صه  تاأّملت  اإفاقته،  ويحاولون  باملاء  راأ�صه 
م�صكيًنا بعطفه املهرتئ هذا وجوربه الأرجوايّن املثقوب، ا�صتوقفها اأن مالب�صه تختلف 
عن مالب�ش كل من بالب�صتان، اإّنه معطف ي�صبه تلك املالب�ش التي اعتادت عليها »حبيبة« 

ا!  يف عاملها، لحظت بنطال منامته ال�صوفية اأي�صً





اأدركت الآن اأّنها تقف اأمام حمارب اآخر مثلها...الآن التقت به، هنا على اأر�ش مملكة 
البالغة، متاما كما التقت »مرام« بـ »اأن�ش«، جل�صت تراقب اجلميع يف حرية، يبدو اأّنهم 
»رفيف«  اأعارتها  الغريب،  ال�ّصاب  وهذا  وابنته،  »بركات«  عدا  ما  النوبيني،  من  جميًعا 
حذاء من اأحذيتها، فارتدته يف احلال وجل�صت تفّكر، ترى ما الذي تخبئه لها تلك اململكة 

العجيبة!
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-2-
"يُوسف"

كنت اأ�صعر بالهوان وال�صعف، راأ�صي يدور واأرى الوجوه من حويل ب�صعوبة،كّف حانية 
�صعري  خ�صالت  بني  اأ�صابعها  وحتّرك  باملاء  راأ�صي  تبلل  برفق،  جبهتي  تتح�ص�ش  كانت 

ببطء، �صمعت �صوتها املرجتف يتمتم بالدعاء كما كانت تفعل اأّمي...هل هي اأّمي؟
ناديتها بخفوت:

اأمي!! اأهذه اأنِت! هل اأنت هنا؟	 
ردت بنربة �صوت مرجتفة:

ل باأ�ش عليك يا ولدي.	 
يبدو  �صوتها  اأمتكن،  مل  لكنني  وجهها،  لأرى  راأ�صي  اأحّرك  اأعتدل..اأن  اأن  حاولُت 
خمتلًفا! كانت عيناي م�صو�صتني، �صاعد قوي امتد ليحيط بكتفي واأجل�صني �صاحبه بعد اأن 
ا للغاية، كدت اأن األفظه لكنه  اأ�صندين على �صدره وبداأ ي�صقيني �صراًبا كان مذاقه قاب�صً

قال بحزم �صديد:
ل بد اأن تتناول هذا ال�صراب.. �صُتهلكك احلّمى.	 

اأنقذين  الذي  الفتّي  ال�صاب  ذاك  »ُموراي«  اإنه  وجهه،  فراأيت  ب�صعوبة  عيني  فتحت 
اأن تناولت ال�صراب  اأَ�صِر حرا�ش الأمرية »جالديول�ش«، ا�صتعدت وعيي تدريجًيا بعد  من 
حتى  ال�صغار،  حتى  با�صتغراب،  وجهي  يف  يحّدق  الكّل  حويل،  وهم  ومتددت  الدافئ 
اأ�صماءهم  اأعرف  اأنني  اأ�صجار هذا الب�صتان. لن اأخربهم  اخليول، حتى الع�صافري فوق 
وتفا�صيل حياتهم بل و�صمات كّل �صخ�صية منهم بالتف�صيل، فات الأوان ومّرت ال�صدمة 

الأوىل بالن�صبة يل، لكنني ما زلت حائًرا..هناك الكثري من الألغاز حتتاج لتف�صري.





قالت العجوز وهي مت�صح على جبهتي مّرة اأخرى بيدها املرتع�صة:
هل ت�صعر بتح�ّصن؟	 

تاأّملت اأخاديد وجهها، تلك التجاعيد التي وّقعت بها الأّيام على جبهتها بينما ت�صارع 
اأّنها العجوز  احلياة، ف�صارت كوردة مدهو�صة بها بقايا عطر عتيق، ابت�صمت لها، ل بّد 
التي كتبُت عنها يف رواية، مل اأكتب اإّل عن عجوٍز واحدة فقط يف رواية من رواياتي، مل 
ا..حتى اأنني ل اأذكر اأنني اخرتت لتلك  اأكتب نهاية لتلك الرواية! ومل اأ�صع لها عنواًنا اأي�صً

العجوز ا�صًما، تبدو هرمة للغاية! 

تلك التجاعيد ابتلعت مالحمها، قلت وقد �صعرت بعطفة جتاهها:
اأنا بخري ..	 

قالت ب�صوت ت�صاحبه بّحة لطيفة:
احلمد هلل، �صاأعّد لك ح�صاء �صهًيا، لدينا خ�صراوات طازجة	 

قال »ُموراي«:
اخلالة »ِم�صكة« تعّد ح�صاء لذيًذا.	 

حنونة  اأًما  يل  فاأر�صل  عني  يخفف  اأن  اأراد  اهلل  وكاأّن  ا�صمها،  اأعجبني  »م�صكة«!! 
متنحني عطفها، قالت العجوز وهي ترّبت على كتفي:

ل بّد اأن تبّدل ثيابك يا ولدي، لقد اأغرقها عرقك الغزير	 
قال »ُموراي«:

ا من عندي.	  �صاأعريك بنطاًل وقمي�صً
�صممت ياقة معطفي لأ�صتمّد منها الدفء وقلت بع�صبية لحظوها جميًعا:

ل..ل..ل اأ�صتطيع خلع معطفي هذا!	 
قال اأحد احلزاورة وكانوا يجل�صون بهدوء ويراقبونني بف�صول �صديد:

لي�ش لديك حذاء! هل اأنت فقري؟ وملاذا ترتدي هذا اجلورب املثقوب!	 

ابت�صمُت واقرتبت منه لأم�صح على راأ�صه وكان له وجه ي�صي برباءة �صديدة وقلت له:





اأتيت اإىل املكان هنا فجاأة ومل اأكن م�صتعًدا للح�صور.	 
�صاألني والف�صوّل يزداد يف عينيه:

وكيف اأتيت؟	 
قلُت �صارًدا:

ل اأدري كيف!	 
قال الغالم بحما�ٍش �صديد:

ل بد اأن هناك �صقًرا حملك اإىل هنا كما حدث للمحاربة التي اأتت اإىل الب�صتان 	 
منذ قليٍل مع ال�صّيد »بركات«

اأّي حماربة!	 
كانت 	  بالب�صتان،  املنتف�ش  بثوبها  وت�صري  اأمرية  نف�صها  تظّن  التي  تلك 

البحر ماء  يف  حذاءها  فقدت  اإّنها  تقول  راأيناها،  عندما  القدمني   حافية 
�صحك الغالم، و اأ�صار »ُموراي« اإىل فتاة تقف �صاكنة تراقب اخليول يف �صمت، 
وكنا جميًعا خلف ظهرها، �صعرت بدّقات قلبي تتواثب، هرولت جتاهها وكاأنني مل 
اأَ�صُك من الربد واحلمى ومل اأفقد الوعي منذ قليل فاأنا اأعرفها...�صحت با�صمها 

ومل اأنتبه لعلّو �صوتي:
»حبيبة كمال«!	 

حمبب  منها  جزء  كّل  رقيقة  ومالمح  نابهتان،  عينان  جتاهي،  والَتَفتت  ت  انتف�صَ  
لقلبي، خفق قلبي، وكان لروؤيتها وقع عظيم يف نف�صي، فقد كان اآخر لقاٍء لنا منذ �صهور، 

طالعتني با�صتغراب وقالت:
اأتعرف ا�صمي؟ وا�صم اأبي؟	 

ترامقنا يف اندها�ش، اأنار وجهها متاهة اأفكاري احلالكة، ابت�صمت وقلت لها:
وكيف ل اأعرف ا�صمك! لقد التقينا من قبل...األ تذكريني؟	 

�صاألتني وهي ترنو اإيّل:
اأين التقينا؟	 





باجلامعة يف الإ�صكندرية..األ تذكريني؟..اأنا »ُيو�صف«!	 

عندما اقرتبت منها ان�صكب ماء احلّب فارتوى ظماأ خواطري، حّركت راأ�صها نافية ثّم 
طالعتني بنظرة تعّجب، فقلت مو�صًحا:

ت�صاألني 	  واأتيت  العلوم  بكلّية  اأنت  التحقِت  عندما  عامني،  منذ  مّرة  اأّول  التقينا 
عن طبيعة الدرا�صة فيها مع اأخيك »اأن�ش« واأجبتكما، ُكنت يف زيارة ملبنى �صئون 
الطلبة لأ�صتخرج بع�ش اأوراقي من هناك..وراأيتك بعدها اأكرث من مّرة لكننا مل 

نتحّدث.

رمقتني بنظرة �صريعة وهّزت كتفيها وقالت:
وجهك 	  بك،  التقيت  اأنني  حتى  اأذكر  ل  هذا،  عن  �صيء  اأّي  اأذكر  ل  �صاحمني، 

غريب عّني!

انزلقت تلك العبارة الأخرية على ل�صانها فاأوجعتني، اأحزنني اأّنها مل تعرفني، حتى 
اأّنها مل تتذكر اآخر مّرة راأيتها فيها، ولكن! ملاذا هي هنا؟ معقول اأن تلك التي تقف اأمامي 

لي�صت �صخ�صية »حبيبة« احلقيقية!

خواطر  جمرد  مبعرثة،  اأوراق  يف  كان  لكّنه  رواية،  يف  اأبًدا  يكن  مل  عنها  كتبته  ما 
اأنني  بد  زوجتي....ل  ُثّم  خطيبتي  وتخّيلتها  اأحببتها  لأنني  يقظتي  اأحالم  يف  اأكملتها 

اأهذي.. يا اهلل!

 انت�صلتني مما غرقت فيه من اأفكار و�صاألتني باهتمام:
هل َحَملك »الرمادّي« اإىل هنا؟	 
ومن هو »الرمادي«؟	 
ال�صقر...	 
اأّي �صقر؟!	 

�صمتت برهة، بدت يل قلقة للغاية، م�صحت وجهها بكّفيها و�صاألتني:
هل تعرف ا�صم الكتاب الذي اختارك لتدافع عنه؟	 
اأّي كتاب؟!	 





�صاألتني والده�صة ت�صكن مقلتيها:
اأمل تظهر لك عالمة؟	 
اأّي عالمة!	 
رقم ما..اأو حرف مميز..!	 
ل! وماذا عنك؟ هل اأح�صرك �صقر ما؟	 
نعم »قطرة الّدمع«، وعالمتي هي الرقم اأربعة بالنوبية.	 
 اأتق�صدين »كيم�صو«!	 
اأنت تعلم اإًذا عن اللغة النوبية!	 
ا عنها، ولكن مل يظهر يل اأّي 	  اأعرف قدًرا ل باأ�ش به فقد قراأت عنها وكتبت اأي�صً

عالمة ول حملني �صقر ما!
اإًذا كيف اأتيت اإىل هنا؟ لول مالب�صك وما اأخربنا به الفتى »ُموراي« وعلمك با�صم 	 

اأبي واأخي وما اأدر�صه ما �صّدقت اأّنك حمارب!
ا تقولني عّني اأنني حمارب! �صدقوين ل�صت بحارب..ما ال�صّر وراء تلك 	  اأنِت اأي�صً

الكلمة؟

�صحبت نف�ًصا عميًقا و�صمتت حتى ظننتها لن تتكّلم واأخرًيا قالت:
�صاأخربك، ولكن اأوًل اأخربين با حدث لك بالتف�صيل..	 

بداأت اأق�ّش عليها ما حدث، وما ُكنت اأفعله قبلها، وكيف اأنني اأعي�ش الآن يف عامل 
رواياتي التي مل اأكتب لها نهايات، واأنني الآن اأرى ال�صخو�ش تختلف اأحيانا، وتنتقل من 
مكان لآخر، واأّن »ُموراي« هذا كان طفاًل نوبًيا عندما كتبت عنه! والآن �صار يف ال�صابعة 
تقاطعني  مل  »جالديول�ش«،  والأمرية  يجور«  الدَّ »قلعة  عن  واأخربتها  عمره،  من  ع�صرة 
وكانت تن�صت اإيّل باهتمام �صديد، وُكنت اأقتن�ش نظرة من اآن لآخر لعينيها الرائعتني، 
�صرد ما حدث يل  انتهيت من  اأن  وفور  اأحّبها!  التي  الفتاة  الآن مع  اأحتّدث  اأنا  اإلهي!  يا 

باخت�صار، بدا عليها ال�صيق ال�صديد وهي تقول:
لقد اأَوقعتنا يف ورطة!	 





جعلني  ب�صكل  مبهوتة  كانت  البارد!  املاء  من  معيًنا  للتّو  راأ�صي  على  �صكبت  وكاأّنها 
عاجًزا عن النطق للحظة، �صاألتها يف حرج:

اأّي ورطة؟	 

قالت بتوّتر وهي تفرك يديها:
�صيحدث 	  ما  تعرف  ل  نف�صك  اأنت  نهايات،  توجد  هنا...ول  واأنت  الكاتب،  اأنت 

م�صتقباًل، لو كانت لرواياتك نهايات لكان حالنا اأف�صل ول�صُهل الأمر علينا!

�صعرت بال�صيق و�صاألتها:
وملاذا اأنِت ُم�صتاءة؟	 

رفعت عينيها يف انزعاج وقالت:
 لأّن هذا العامل هنا من �صنع اأفكارك...اأنت الذي كتبته! اإًذا اأنت ال�صبب يف هذا 	 

املاأزق لأّنك مل تكمل اأيًّا من رواياتك!

�صعرت بالت�صتت، بالكاد بداأت اأ�صتوعب اأنني يف عامل غريب وكاأنني قفزت يف بحر 
اأكتبه!  مل  وما  كتبته!  ما  على  اأحببتها  التي  الفتاة  تلومني  والآن  كتاب!  دّفتي  بني  ميوج 

خرجت عن �صعوري فقلت:
كّل هذا وهم...اأنِت خيال، وكل ما هنا خيال، اأنا اأحلم اأو اأهلو�ش ب�صبب ارتفاع 	 

حرارتي، �صاأ�صتيقظ حتًما يف حلظة ما..

�صرت مبتعًدا عنها فالحقتني وقالت وما زال الغ�صب بادًيا على حمياها:
وهوؤلء، كيف �صنتعامل معهم، وال�صراع الذي �صيظهر حتما يف حلظاتنا القادمة، 	 

وكتابك »اأيجيدور« الذي ا�صتدعاين لأدافع عّما فيه من قيم، اأو لأنقذ اأحدهم من 
خطٍر ما!

تذّكرت الآن اأن الأمرية »جالديول�ش« �صاألتني عنه فقاطعتها قائاًل:
مل اأكتب كتاًبا ول رواية بعنوان »اأيجيدور«!	 
كيف هذا؟	 
اآخر ما كتبته رواية بعنوان »دروب اأُوبال« ومل اأكتب لها نهاية.	 





قالت بحنق �صديد جعلني اأ�صعر باحلرج ال�صديد:
ملاذا مل تكتب نهاية؟كيف تفعل هذا! هذا اإهمال..	 

ال�صديد مني، طارت  اأحزنني غ�صبها  ران علينا �صمت للحظات، طعنتني كلماتها، 
فيها نظرة من نظراتي فاختلج قلبي ومتتمت متلعثًما:

اأ�صتطيع اأن اأخربك باأ�صرار هوؤلء، اأنا اأعرفهم، حتى اخليول..	 

حّركت يدها واأوماأت ت�صتوقفني، ُثّم هّزت راأ�صها وتنّف�صت بعمق وقالت:
بالتاأكيد تعرف...لأّنك املوؤلف! ولكنك لالأ�صف مل تتم عماًل كاماًل و�صاأبقى عالقة 	 

هنا ب�صببك! فال يوجد ما ُكتب لأ�صرتده! 

بان�صباٍط  اأم�صكتها  اأهدابها  بني  خر�صاء  دموع  فيها  جتمعت  للحظات  �صمتت  ُثّم 
وقالت:

رّبا ل عالقة تربط بيننا، اأق�صد بني كتابينا، �صاأبحث غًدا عن »قطرة الدمع« يف 	 
الغابة، يبدو اأن مهامنا خمتلفة متاًما

�صحت بهلع:
ل..ل تدخلي الغابة وحدك.	 
ومل ل؟	 
لأنني اأعرف عنها ما ل تعرفينه! تلك الغابة خطرة، اأن�صيت اأنني الكاتب!	 
مل اأن�ش اأّنك الكاتب، لكنني مل اأن�ش اأّن اهلل معي!	 
اأنِت وحدك يف مملكة غريبة.	 
لن ي�صيعني اهلل اأبًدا!	 
ولكن...	 

قالت ويداها الرقيقتان ترجتفان:
ل �صاأن لك با �صاأفعله، وعلى العموم »الكتب حّية، تتنّف�ش، تعي�ش، ت�صعر بنا« ... 	 

هكذا قال جّدي، �صيُدلني الكتاب على الطريق، فقد كان جّدي هنا من قبل..





�صاألتها راجًيا اأن تزول غ�صبتها وت�صتمّر يف حديثها معي:
جّدك!... وماذا اأخربك جّدك؟	 

اأذوب مع كل  وكنت  تتحدث،  بداأت  قلياًل  نف�صها مفّكرة، وعندما هداأْت  غا�صت يف 
املميزة  بنربته  �صوتها  دلف  عنها  بنظري  اأ�صحت  عندما  وحتى  فمها،  من  تخرج  كلمة 
ة  ق�صّ باخت�صار عن  اأخرَبتني  الوقت!  �صاأتعّذب طوال  اأنني  يبدو  قلبي،  �صغاف  فاخرتق 
دورها  وعن  العظمى،  املكتبة  وحرا�ش  بالفيوم،  جّدها  ومكتبة  »اأواوا«  النوبّي  الأمري 
اأّنها من عائلة تع�صق القراءة، تذّكرت كيف  واأبيها واأخيها، يبدو  كمحاربة، وعن جّدها 
اأراها دوًما باجلامعة وراأ�صها يغط�ش بني دّفتي كتاب، اأخرجت من حقيبتها كتاب  كنت 
»اأيجيدور«، قّلبته بني يدّي متعجًبا من خلّو �صفحاته من الكلمات، مل اأعرف معنى عنوانه 
رغم معرفتي ببع�ش الكلمات النوبية، اأخربتني »حبيبة« اأّن الكلمة تعني اأنقذيني، ترى من 

يطلب العون منها؟ ليتها ت�صّدق اأنني اأنا من يطلب العون منها، فقلبي يتلظى..

رفعت �صبابتها وحّركتها يف الهواء ونّبهت علّي اأّل اأحتدث عن كتابها مع اأحد، كانت 
تخ�صى اأن ُي�صرق منها! اأم�صكُت باخلنجر الذي كان معها وجّربنا مًعا اأن ُنحّركه يف الهواء 

ومل يحدث �صيء! مل تظهر تلك الفجوات التي اأخربها اأخوها »اأن�ش« عنها!

ف�صيًئا  �صيًئا  وبداأُت  املجاهيم،  باأحد  بالفعل  التقيت  اأنني  واأخربُتها  القالدة  راأيت 
اأ�صتوعب الأمر.

هنا  يتحّركون  وهم  الب�صتان  اأهل  يف  نحملق  وكّنا  للحظات  مهيب  �صمت  علينا  ران 
وهناك، تلك ال�صخو�ش املكتوبة والتي �صارت الآن حّية بقدرة اهلل وتتنّف�ش اأمامنا! قطعت 

»حبيبة« �صمتها وقالت بنربة لطيفة ومهّذبة:
اآ�صفة..ُكنت حادة معك.	 

ترنحت اأعطايف فتمتمت قائاًل:
ل عليك.	 

يف  برجيف  ف�صعرت  احتفال،  اأو  منا�صبة  يف  كانت  وكاأّنها  رائًعا،  ثوًبا  ترتدي  كانت 
م�صاحيَق  ت�صع  ل  وهي  زينة  األحظ  مل  خطبتها!،  ثوب  هذا  يكون  اأن  ُيعقل  هل  �صدري، 

للتجميل على وجهها، نعم..ل توجد!، اأو...رّبا هناك! 





عدت  م�صاحيق،  توجد  ح�صًنا..ل  لوجهها،  نظرة  لأخطف  اإليها  فالتفتُّ  اأ�صّك  بداأت 
بتلك  منتف�ش  ثوبها  ملاذا  الهواء،  ن�صمات  حّركته  كّلما  يتاأرجح  وهو  ثوبها  طرف  اأتاأمل 
الطريقة! مل اأرها ترتدي مالب�ًصا ت�صبه تلك من قبل، خطفت نظرة اأخرى ليدها بحًثا عن 

خامًتا للخطبة فلم اأجد فاطماأّن قلبي، �صاألتها على ا�صتحياء:

هل ُكنت يف حفٍل ما عندما اأح�صرتك »قطرة الدمع«؟	 

نعم...حفل زفاف.	 

فلي�ش  قلبي،  رجفات  فهداأت  ال�صماوي  ثوبها  للون  انتبهت  ُثّم  يهوي،  بقلبي  �صعرت 
هناك ثوب زفاٍف �صماوي اللون، �صاألتها بارتباك:

زفاف من؟	 

اأخي »اأن�ش«.	 

انفرجت اأ�صاريري، فقلت مبتهًجا:

مبارك.	 

�ُصكًرا لك.	 

ُثّم قالت:

هناك �صيء ما وددت اأن اأ�صاألك عنه.	 

ما هو يا اآن�صة »حبيبة«؟	 

با�صمها  اأناديها  اأن  اللحظة  تلك  يف  علّي  ثقل  فقد  حبيبة«،  »اآن�صة  ناديتها:  هكذا 
جمرًدا، لأنني كنت اأ�صعر وبعد حديثنا هذا اأنني لو ناديتها با�صمها جمّرًدا �صاأ�صفها ول 
عّما  تعلم  ل  وكانت  »حبيبة«!  »حبيبة«...يا  �صاأكررها..يا  فكيف  احلبيبة،  فهي  اأ�صميها، 
يعتمل يف �صدري وما مّر بي خالل العامني املا�صيني، عندما كنت اأراقبها من بعيد، اأحّبها 
ت�صمح بخطبة  املادية ل  نف�صي، فحالتي  ويقتات على  قلبي  يتغلغل يف  يف �صمت، واحلّب 
ا مهماًل  اأّي فتاة، وها هي ل تتذكرين اأ�صال! والآن هي غا�صبة مني للغاية وتراين �صخ�صً

وفا�صاًل ل يتّم اأعماله ويرتكها مبتورة.





يف تلك اللحظة اقرتب »ُموراي« ودعانا لتناول الطعام معهم، �صرنا خلفه ورجيف قلبي 
اأ�صري بجوار الفتاة التي اأحّبها  اأنا  يزيد، كانت يداي ترتع�صان يف جيب معطفي البايل، 
يف عامل عجيب وغريب، اأ�صتطيع اأن اأختطفها واأفّر بها فوق �صهوة جواٍد من تلك اخليول 
 كاملجنون، �صاأجربها اأن حتّبني، نعم �صاأجربها....ملاذا ل اأفعلها؟ ل اأدري! ليتني اأ�صتطيع!

عط�صت مّرة اأخرى فاأوجعتني �صلوعي، قالت »حبيبة« دون اأن تلتفت:
يرحمك اهلل..يبدو اأن الربد ي�صتّد عليك، تبدو مرهًقا للغاية.	 

ترنحت اأعطايف ب�صعور جميل، ل اأدري ملاذا، رّبا لأّنها تهتم، اأق�صد..اأو..لأنها قالت 
�صيًئا ما عني وح�صب، انحنيت فراأيت جوربي املثقوب يف حالة بائ�صة، واأ�صابع قدمي تطّل 

جميعها من الثقب وكاأّنها تطالعني ب�صخرية! 

وا�صع  معطفي  واأن  م�صكني!  فقري  اأنني  الآن  اأ�صعر  ملاذا  بالدماء،  الأتربة  اختلطت 
للغاية، �صارت اأكمامه قذرة بعد تلك الليلة التي ق�صيتها يف �صجن القلعة، حت�ص�صت �صعر 
راأ�صي فوجدته ملبًدا بعد اأن اأغرقوه باملاء لإفاقتي عندما فقدُت الوعي بالب�صتان! ل بّد 

اأنني الآن اأ�صبه رجاًل قام من قربه للتو!

وحدنا  اأحبها  التي  الفتاة  اإىل  اأحتدث  اأن  اأ�صتطيع  فر�صة  اأّول  التع�ش، يف  يا حلّظي 
مل  الطعام،  لنتناول  اإليهم  ان�صممنا  املاآتة!،  خيال  اأُ�صبه  اأنا  املزرية!  الهيئة  بتلك  اأكون 
اأ�صعر بذاق اأي �صيء يف فمي، مازلت اأ�صعر باملر�ش، فور اأن انتهينا من تناول الطعام 
خلعت معطفي لأنّظف اأكمامه وطلبت من »ُموراي« اأن ي�صاعدين لأزيل عن مالب�صي وبدين 

الأو�صاخ، فبداأ ي�صّب املاء على راأ�صي بينما ي�صاألني:
هل ت�صتطيع اأنت اأو تلك املحاربة اأن تدّلين على مكان اأبي؟ اأعرف اأّنكما ل�صتما 	 

من العرافني، لكنني �صمعت اأن املحاربني يعرفون الكثري، واأّن لهم �صاأًنا عظيًما، 
هكذا يقولون يف قرية »الدحنون«، ل بّد اأّنك تعرف لقب عائلتي على الأقل! األي�ش 

كذلك يا �صّيدي؟

رفعت راأ�صي واملاء يقطر منه فالتقت عيناي بعينيه، ل اأدري ملاذا يخطف هذا ال�صاب 
قلبي، اأ�صعر اأنني م�صئول عنه وكاأّنه �صقيٌق �صغرٌي يل، قلت هام�ًصا له:

ل تنادين ب�صّيدي، ل�صت �صّيًدا لأحد، اأما راأيت جوربي املمزق ومعطفي البايل.	 





»ُموراي«  ف�صحك  وحّركتها  اجلورب  ثقب  من  البارزة  اأ�صابعي  لأريه  قدمي  رفعت 
واأ�صرق وجهه، وابتهجُت ل�صحكاته الربيئة، قلت حماوًل بّث الأمل يف نف�صه:

�صاأ�صاعدك يف البحث عن اأبيك، ل بّد اأّنك ت�صتاق اإليه، ت�صتاق لرائحته، وِح�صنه 	 
الدافئ، اأنت حتى ل تزال تذكر رائحة احلبال املاحلة، و�صباك ال�صيد املمتلئة 

بفواكه البحر وال�صمك.

فغر فاه وقال بذهول:
قلعة 	  راأيته يف  الذي  اأخربك ذلك اجلنّي  اأخربك؟ هل  وكيف عرفت؟ من..من 

يجور والذي اأح�صرك اإىل هنا؟ الدَّ

ر�صمت على وجهي عالمة اخلبري وُقلت له:
ل...لكنني اأقراأ اأفكارك يا فتى.	 

ارتبك »ُموراي« قلياًل وجال بنظراته يف املكان، ُثّم �صكب فجاأًة الكثري من املاء على 
معطفي الذي كنت اأغ�صل اأكمامه فقط فابتل باأكمله، واأغرق راأ�صي بباقي املاء واأنا جال�ش 

اأمامه، وكان املاء بارًدا فاق�صعّر بدين و�صحت قائاًل:
ماذا تفعل يا »ُموراي«!!	 

قال بثقة:
لو ُكنت حًقا تقراأ اأفكاري لعرفت ما �صاأفعله قبل اأن اأفعله..اأنت ل تقراأ اأفكاري 	 

يا �صّيد »ُيو�صف«.

وكان  بوجهي  املبتل  �صعري  والت�صق  كتفي،  عظام  فربزت  ال�صوفية  منامتي  ابتّلت   
اأحب�ش نف�صي بنزيل لأكتب، رفعت راأ�صي  اأحلقه منذ �صهور حيث كنت  طوياًل لأنني مل 
ببطء ونظرت اإىل عينيه ف�صحك بعفوية عندما �صاهدين بهذا ال�صكل، فد�ص�صت املعطف 
ا من مالب�صه وارتديتها حتى جتّف  بالكامل يف الوعاء، ا�صطررت بعد هذا ل�صتعارة بع�صً
ومتنطقت  اجللد،   من  غريًبا  حذاء  وارتديت  كتايّن  برباط  �صعري  عق�صت  مالب�صي، 
اأ�صري جتاهها عندما  كنت  ا،  وف�صفا�صً وا�صًعا  »ُموراي«  بنطال  كان  فقد  بحزام عري�ش 
راأيتها تكتم �صحكاتها، وكان الغ�صب الذي كان قد راودين من كالمها القا�صي عن عدم 

اإمتامي لرواياتي ل يزال عالًقا بنف�صي، �صاألتها بع�صبية واأنا اأقرتب:





ملاذا ت�صحكني يا اآن�صة »حبيبة«؟	 
ل �صيء.	 

قالت العجوز »ِم�صكة » وعلى �صفتيها ترجتف ابت�صامة:
تبدو اأنحف بدون معطفك، ملاذا ترتدي معطًفا بالًيا بهذا ال�صكل!	 
كنت اأرتديه يف البيت واأنا وحدي، كنت اأ�صعر بالربد.	 

قال »ُموراي« وهو مييل براأ�صه �صاخًرا:
وما �صّر اجلورب املثقوب؟	 
يف احلقيقة..مل اأكن م�صتعًدا عندما ُنقلت فجاأة اإىل هنا، لدّي مالب�ش اأف�صل من 	 

تلك، مالب�ش اأنيقٌة جًدا...�صدقوين! لكنني...اأحّب هذا املعطف وهذا اجلورب.

قال ال�صّيد »بركات« وقد كان يراقبنا يف �صمت:
بع�ش الأمان يكمن يف التفا�صيل ال�صغرية.	 

ابت�صمُت وقد كانت تلك كلماتي التي نق�صتها بيدّي على �صفحات رواية من رواياتي، 
اكت�صبت  لكّنها  لها  قيمة  ل  تافهة  واأ�صياء  �صغرية  تفا�صيل  يف  يكمن  الأمان  بع�ش  نعم، 
قيمتها ممن لم�صوها، وحملوها، وارتدوها، اأو ا�صتعملوها، اأو اأهدوها لنا، ورّبا ملوقف 
مّر بنا وهي حا�صرة ف�صرنا ن�صعر بالأمان عند ح�صورها، ذاك القمي�ش الذي كنت اأ�صّر 
على اجتياز اختباراتي به لأّن اأول مّرة ارتديته فيها وّفقت يف اختباري فاأ�صبحت اأ�صتب�صر 
به، الفنجان الذي ما زلت اأتناول قهوتي فيه رغم الك�صر ال�صغري الذي اأ�صاب حاّفته هو 
بها  تعبق  البيت كانت  رائحة  لأن  بال�صعادة  ت�صعرين  التي  القرفة  رائحة  ل عندي،  املف�صّ
زالت هي  واأنا �صغري ما  اأهداها يل خايل  رواية  اأّول  املميزة،  اأّمي كعكتها  عندما تخبز 
الأف�صل لأّنني قراأتها بحما�ش وفرحة، اجلائزة التي اأعطتها يل معلمة اللغة الإجنليزية 
واأنا يف ال�صف الرابع البتدائي ما زلت اأحتفظ بها حتى الآن لأّنها من معلمتي احلنونة، 
احلجر امللون الذي ما زلت اأحتفظ به منذ �صغري لأنني كنت اأظّنه مميًزا، الزهرة التي 
قطفتها »حبيبة« وتركتها على املقعد يف حديقة اجلامعة وان�صرفت مع رفيقاتها فهرولت 
اأحملها وجففتها بني �صفحات كتاب قدمي بكتبتي...تذّكرين بها...رغم اأّنها ل تتذّكرين!





قطع ال�صّيد »بركات« �صرودي قائاًل:
الأمرية 	  باأمر  بيتك  من  فجاأة  املجاهيم  اأح�صرك  كيف  »ُموراي«  اأخربنا 

»جالديول�ش«، ي�صتطيعون فعل هذا يف ملحة عني، قبل اأن يرتد اإليها طرفها.

غرفتي  من  انتقايل  اأثناء  قا�صية  بلحظات  مررت  فقد  حلقي،  يف  ة  بغ�صّ �صعرت 
بالإ�صكندرية اإىل اململكة هنا، والتي اأخربتني »حبيبة« اأّن ا�صمها »مملكة البالغة«، �صاألت 

ال�صّيد »بركات«:
امللك »ِكر�صاب« يحكم اململكة هنا األي�ش كذلك؟	 
ل	 
ماذا!! اإن مل يكن هو فمن احلاكم؟	 
اأخوه الأ�صغر 	 
كيف هذا! اأمل يو�ِش اأبوهما ب�صيء قبل وفاته؟	 
ل!	 

ازدادت حريتي، فلم يكن هذا ما كتبته يف روايتي عنهما، عدت اأ�صاأل بف�صول �صديد:
هل تعرفون اأين اختفت الأمرية »هيدراجنيا«؟	 

قال »ُموراي« والذي كان ين�صت اإلينا باهتمام �صديد:
ومن هي »هيدراجنيا«؟	 

بداأت  احلرية،  غاية  يف  وكنت  عنهم  وابتعدُت  منهم  فا�صتاأذنت  اأحد،  يجبني  مل 
كعادتي عندما اأفّكر يف كتاباتي بال�صري ذهاًبا واإياًبا، ن�صيت اأنهم حويل، حّلقت يف �صمائي 
ة، اأفّت�ش جعبتي، اأ�صرب اأغوار عقلي، اأحاول اأن اأتذّكر تفا�صيل رواياتي، مل اأ�صعر  اخلا�صّ
بنف�صي اإّل عندما نادتني »حبيبة« عّدة مّرات، فاخرتق �صوتها املحبب لنف�صي حجاب الال 

�صعور الذي كنت األوذ به باحًثا عن احلقيقة!
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"حبيبة"
اآخر  �صخ�ش  فوجود  بالب�صتان،  »ُيو�صف«  وجدت  عندما  اطماأّنت  قد  »حبيبة«  كانت 
من عاملها جعلها ت�صعر ببع�ش الألفة، وكان مهّذًبا خفيًفا وكاأّنه يطفو بجانبها وهي على 
و�صك الغرق يف هذا العامل، كجذع �صجرة تت�صبث به للنجاة! ورغم �صخطها عليه لأّنه مل 
يكتب نهايات لرواياته فقد ا�صتاأن�صت بوجوده، لي�صت وحدها هنا على الأقّل، وهذا اأف�صل 
حتى تلتقي بـ »قطرة الدمع« مّرة اأخرى. ذاك احلديث الق�صري الذي دار بني »ُيو�صف« 
وال�صّيد»بركات« ُثّم رّد فعل »ُيو�صف« بعدها جعلها ت�صعر ببع�ش القلق، قررت اأن ت�صاأله عن 
�صبب ع�صبيته ال�صديدة فجاأة، حتى اأّنه جذب املعطف املغ�صول من فوق الأحبال وارتداه 

وهو مبتّل! كانت عيناه مفتوحتني يحّدق اأمامه ويبدو وكاأّنه ل يرى بهما!

اأن غ�صل  نادته عّدة مرات ومل يجبها، وقفت تتاأّمله وقد بدت مالحمه بو�صوح بعد 
وجهه وعق�ش �صعره الطويل خلف راأ�صه، كانت تتاأمله، هو يروق لها ولكّنه..يبدو غريًبا...
غريًبا جًدا، األ يكفي اأّنه مل يكمل كتابة رواية اأبًدا!، تعّجبت من حالها! مل يكن التحديق 

بوجه �صاب من طباعها، اكت�صحها �صعور جارف بالذنب، لن تعود للتحديق!

حاولت اأن تتذكر هل راأته من قبل اأو التقت به كما يزعم، لكّنها مل تتذّكر وجهه، مل 
يكن »ُيو�صف« �صديد الو�صامة، لكّنه لطيف، هو �صاب طويل القامة، وقمحي الب�صرة، له 
تنبئ  والوا�صعتان  ال�صوداوان  ة، عيناه  مالمح مريحة ونظرة دافئة منحته جاذبية خا�صّ
عن �صخ�صية عميقة التفكري، بالتاأكيد هو خيايّل جًدا فهو كاتب، ول بّد اأّنه جمنون اإىل 

حّد ما...هكذا ي�صفون الكتاب!

داهمته موجة �صعال �صديدة اأخرجته من �صروده عنوة فاقرتبت »حبيبة« ونادته مّرة 
اأخرى فانتبه اأخرًيا لوجودها، وبعد اأن هداأ �صعاله �صاألته بتعجب:

مل ارتديت معطفك؟ ما زال مبتاًل!	 
افرّت فمه عن ابت�صامة خفيفة ورّد بعفوية:

ل اأ�صعر بالأمان اإّل واأنا اأرتديه، ولن اأ�صتطيع التفكري اإّل اإذا �صعرت بالأمان.	 

اأ�صاحت بعينيها متعجّبة من اأمره فاأ�صرع يو�صح:





عفًوا يا اآن�صة »حبيبة«، رّبا تظنني اأنني مري�ش نف�صي اأو جمنون، لكنني بالفعل 	 
ل اأ�صتطيع الرتكيز عندما اأفّكر يف اأحداث رواياتي اإّل واأنا اأرتدي هذا املعطف.

ُثّم عاد ل�صريه وقال بعد اأن عقد ذراعيه خلف ظهره:
ا كنت اأذاكر درو�صي واأ�صتعد لمتحاناتي واأنا اأرتديه .	   واأي�صً

لح �صبح ابت�صامة رقيقة على �صفتيها و�صاألته:
هل الكتابة ُت�صبب اجلنون؟	 

هّز كتفيه قائاًل:
اأحيانا..كما ترين.	 
كيف ت�صعر عندما تكتب؟	 
اأ�صعر اأنني اأحّلق يف ال�صماء، اأتنّف�ش الكلمات، اأ�صبح يف بحر من اخليال.	 

ملعت عيناه ب�صغف، رفع عينيه نحو ال�صماء واأردف قائاًل:
اأرحل اإىل اأّي زمان، واأنتقل اإىل اأّي مكان..مع من اأحّب.	 

قالت بلطف:
اإًذا ل تتوقف عن التحليق يف رحاب الكلمات اأبًدا.	 

وكان  الوا�صعة،  خطواته  لتجاري  �صريعة  بخطوات  تتبعه  فبداأت  مفكًرا  عنها  ابتعد 
�صعيًدا بتتبعها له كهّرة لطيفة تتبع �صاحبها، �صاألته بف�صول:

اأخربتني اأّنك مل ت�صع نهايات لرواياتك، فلم بدا عليك القلق عندما عرفت اأّن 	 
»ِكر�صاب« لي�ش هو احلاكم، ومن هي »هيدراجنيا« التي ت�صاأل عنها؟

قال وهو يحّدق يف الطريق اأمامه وهو ي�صري:
�صقيقتها 	  بحب  �صيقع  الأمري  وهذا  و�صتحّبه،  باأمري  �صتلتقي  »جالديول�ش« 

والدة  اأتباع   من  حقودة  امراأة  لها  �صببتها  التي  عرجتها  رغم  »هيدراجنيا« 
فور  الأذى  بها  اأحلقت  ر�صيعة،  »هيدراجنيا«  كانت  عندما  »جالديول�ش« 
ولدتها، املهم...هذا الأمري �صيطلب »هيدراجنيا« للزواج، وبعد الزواج �صتنتقم 

»جالديول�ش« منهما، �صتخطف �صقيقتها »هيدراجنيا« وتعّذبها لتقتلها.





اإًذا هما �صقيقتان من الأب فقط.	 
نعم.	 

�صاألته بتلّهف:
وماذا بعد؟	 
ل �صيء.	 

قالت ب�صيق:
ماذا تعني!!	 
مل اأكمل الرواية...توقفت عند هذا احلّد...تركت »هيدراجنيا« تقا�صي العذاب 	 

وتوقفت عند هذا امل�صهد، مل اأمتكن من اإكمال الكتابة..
ملاذا؟	 

هّز كتفيه وقال:
ل يوجد �صبب حمدد.. تركت الرواية ومل اأكملها.	 
ملاذا مل حتاول يف وقت اآخر؟	 

قال بب�صاطة:

بداأُت رواية اأخرى....	 

وهل اأمتمتها؟	 

قال بتوّتر:

اأخربتك اأنني مل اأنه كتابة اأّي من رواياتي من قبل، األ تذكرين؟	 

قالت ب�صوت ت�صوبه رّنة حزن:

يبدو اأّن حبل اأفكارك ق�صري يف الكتابة.	 

اأم�صك راأ�صه بيديه وقال:





الأفكار يف جمجمتي ل تزال م�صّو�صة، والأحداث هنا تت�صلل اإىل دماغي املخروم، 	 
هذا �صيء ع�صّي على الفهم!

توقفْت »حبيبة« عن ال�صري خلفه بينما ظّل هو على حاله وقد ازداد توّتره، كان م�صتاء 
واإياًبا بني �صجرتني،  ي�صري ذهاًبا  الأوىل. كان  اللحظة  لها مهتّزة منذ  لأّن �صورته بدت 
الن�صجام  من  نوع  بينهما  كان  »حبيبة«،  كتف  على  ومالت  منهما،  »الرتياق«  اقرتبت 
والتوافق ، ربتت »حبيبة« على عنقها بهدوء، اقرتب »ُيو�صف« و�صاأل »الرتياق« وهو ي�صري 

ب�صبابته جتاهها:
اأين �صاحبكم من الب�صر؟	 
ومن هو؟	 
�صّيدكم وزعيمكم ومالككم، اأنتم خيوله، اأنتم خيول »الكحيالن«!	 

»الرتياق« وتراجعت خطوتني، ووقفت قبالته، عال من �صدرها كرير غريب  �صهلت 
ُثّم قالت:
نحن خيول »اأوبال�ش«...نحن خيول عظيمة، نختار فر�صاننا باأنف�صنا، اتفقنا اأن 	 

ا ول نلتفت اإليه. نطرح كل من ل يليق بظهورنا اأر�صً

ابت�صم »ُيو�صف« �صاخًرا، فهو من كتب تلك اجلمل بنف�صه، اللهم اإّل هذا اللقب الغريب 
»اأُوبال�ش«، �صاألها با�صتنكار:

من اأطلق عليكم هذا اللقب الغريب؟	 
زعيمنا، نحن ل نعرف عن ما�صينا �صيًئا، نعرف بع�صنا البع�ش فقط.	 
ل�صتم خيول »اأوبال�ش«!	 

ُثّم اأكمل بغ�صٍب موجًها حديثه للرتياق:
اأنتم ع�صرة من اخليول، اأربعة من الإناث، و�صتة من الذكور، من اأ�صل عربّي، اأين 	 

بقّيتكم؟ واأين فار�صكم...وما الذي فرقكم؟
كيف تعرف عددنا؟	 
بل واأحفظ اأ�صماءكم واأعرفها جّيًدا.	 





قالت »حبيبة« حماولة تهدئته بعد اأن لحظت غ�صبه وهو يتحّدث مع »الرتياق«:
اأخربين باأ�صمائهم ومعانيها من ف�صلك يا »ُيو�صف«.	 

ارتبك ل يدري هل لأّنها نادته با�صمه اأم ب�صبب طريقتها الر�صمية التي كانت ت�صيبه 
بال�صيق، فهو يتخيلها حتّدثه على عك�ش هذا منذ عامني، يبدو اأّنه بالغ يف اأحالم يقظته، 

وهذا يوؤثر عليه الآن بينما يقف اأمامها، بداأ يروي لها اأ�صماء اخليول:
ُكنت قد قراأت عن اأ�صماء اخليول عند العرب قبل اأن اأ�صرع يف الكتابة فاخرتت 	 

لهم تلك الأ�صماء الع�صرة، البحر« هو ا�صم فر�ش كان للنبي �صلى اهلل عليه و�صّلم، 
ا�صم  هو  »اأبهر«  بدر،  غزوة  يف  ال�صالم  عليه  جربائيل  فر�ش  ا�صم  هو  »َحيزوم« 
فر�ش كان لـ اأبى احلكم القيني، »اأجدل« هو ا�صم فر�ش لـ َجال�ش بن معد يكرب 
لـ مالك بن اجُلالح اجل�صمي، »اجُلمانة« كان  الكندّي، »امل�صّوم« هو ا�صم فر�ش 
ا�صم فر�ش لـ طفيل بن مالك، وكذلك لـ لعامر بن طفيل، و»ال�صقراء« كان ا�صم 
ليط، و»الربق« خيل  فر�ش لـ خلالد بن جعفر بن كالب، و لـ اأ�صيد بن حناءة ال�صَّ
اإىل  ن�صبة  �صميت هكذا  بي�صاء  فر�ش  و»البي�صاء«  ال�صديدة،  ب�صرعتها  ا�صتهرت 
اأّما »الرتياق« فكانت  اللون الأبي�ش، وهي فر�ش لـ قعنب بن عتاب بن احلارث، 

من خيل اخلزرج امل�صهورة واملميزة...

ُثّم التفت موجًها حديثه اإىل »الرتياق« وقال:
ل�صتم خيول اأوبال�ش، بل اأنتم خيول الكحيالن.	 

�صاألته »حبيبة« بف�صول �صديد:
وما »الكحيالن«؟	 
نوع  اأ�صيل من �صاللت اخليول، �صميت هذه ال�صاللة بهذا ال�صم جلمال عينيها 	 

التي تبدو كاأنها مكّحلة، وت�صمى الفر�ش كحيلة واحل�صان كحيالن ، اأتعلمني يا 
الن�صب...  وطيب  الأ�صالة  على  للدللة  بها  املثل  العرب  ي�صرب  »حبيبة«  اآن�صة 
فالن  الأ�صيل  وللرجل  كحيلة  فالنة  اخللق  ذات  الأ�صيلة  الطيبة  للبنت  فيقال 

كحيالن...

�صمت هنيهة وتابع:





متاًما مثلك يا اآن�صة »حبيبة«، فاأنت من عائلة كرمية، اأنِت فتاة كحيلة.	 

التي  �صاألته »الرتياق«  اأ�صاحت بوجهها خجاًل،  قالها وا�صتدار مرتبًكا وكذا »حبيبة« 
كانت تتابعهما باهتمام �صديد:

وما الدليل اأننا من اأ�صل عربي؟	 
التي 	  الف�صيحة  اللغة  اأج�صادكم،  يف  التي  العالمات  تلك  مالحمكم،  �صفاتكم، 

تكم... تتحّدثون بها، وق�صّ
تنا؟	  وما ق�صّ
تتكون 	  جمموعة  كّل  جمموعات،  يف  ال�صباق  خيول  ير�صلون  قدمًيا  العرب  كان 

من ع�صرة من اخليول، وي�صمى مكان ال�صباق م�صماًرا، وي�صعون يف اآخر نقطة 
منه اجلائزة على روؤو�ش ق�صب الرماح، ومن هنا جاء القول »حاز فالن ق�صب 

ال�صبق«.
نحن اإذا كّنا يف �صباق.	 
اجلزيرة 	  �صحراء  ت�صكن  التي  القبائل  من  لقبيلة  اخليول  من  جمموعة  كنتم 

العربية، وكان لزعيم القبيلة ابن �صاب يع�صق اخليول..كان يهتم بكم، يرعاكم، 
ُيح�صن اإليكم ويجتهد لتكونوا يف اأهناأ حال، كان رحيًما رفيًقا بكم، �صارك بكم 
يف �صباق وفور خروجكم اأغار الل�صو�ش على قبيلته، وعندما عاد قاتل بج�صارة 
حتى كّل وبقي وحيًدا بعد اأن قتلوا اأهله وحّرقوا اخليام و�صبوا الن�صاء ومل يبق اإّل 
الليل حتى  �صتار  فّر وحيًدا ورك�ش حتت  بالعدد،  وملا اجتمعوا عليه وغلبوه  هو، 
فيه  معه  ع�صتم  حيث  الب�صتان  هذا  اإىل  »َحيزوم«  زعيمكم  حمله  عليه،  عرثمت 
بكم،  وياأن�ش  اإليه،  تن�صتون  اإليكم،  يتحّدث  العامل،  عن  معزولني  طويلة  ل�صهور 
ة  حتى �صرمت تتحّدثون بلغة الب�صر مما اأذهله...لكل فر�ش منكم طباعه اخلا�صّ

به، متّيز بع�صكم ب�صلوك و�صفة حمددة تختلف عن الآخرين.
�صاألته »حبيبة«:

وماذا بعد؟ ما الذي حدث؟	 
ل �صيء.	 
ماذا تعني؟	 





مل اأكملها..مل اأمت تلك الرواية، وقفت هنا عند هذا امل�صهد! تركت فار�صهم هائًما 	 
على وجهه يف الب�صتان...

قالت متململة ب�صيق:
ملاذا؟	 

التفت اإليها وقال وهو يهرب بعينيه:
جميعنا ميّر بلحظات �صعف، �صعرت بجمود يف عقلي ومل اأمتكن من التفكري! 	 
يا للخ�صارة!!	 

تاأنيبه  على  ُت�صّر  وجهها،  على  تلوح  الأمل  خيبة  لحظ  �صريعة،  بنظرة  رماها 
بتلميحاتها رغم اأّنه اأخربها منذ اأول حوار لهما اأّنه مل يتم اأيًّا من رواياته! ل �صّك اأّنها 

تيقنت الآن من اأّنه كاتب فا�صل. حاول اأن يتما�صك، و�صاأل »الرتياق«:
اأين باقي اخليول؟	 
ابتلعتهم الدروب	 
اأّي دروب؟	 
دروب غريبة ظهرت فجاأة، كانت معّلقة يف الهواء!، لها بوابات عجيبة، كل واحدة 	 

من تلك البوابات تختلف عن الأُخريات، مل اأر مثلها من قبل، راودنا �صعور غريب 
ونحن نراقبها وجذبتنا اإليها كاملغناطي�ش، مل نقاوم وت�صابقنا ودلفنا فيها واتفقنا 

اأن يكون الفائز هو اأّول من يعود من دربه، كّنا �صبعة واأنا اأول من عاد منهم.
ومن تبقى منكم يف الب�صتان؟	 
»اجلمانة«، و»البي�صاء«، و»ال�صقراء«..باأمٍر من »حيزوم«.	 
ملاذا؟	 
قال اإّنه لبد من بقاء الأّم، و الزوجة، والبنة هنا، ليكون هذا الب�صتان بيًتا ووطًنا 	 

لنا
وماذا وجدِت يف دربك؟	 





اأرك�ش فيها باحثة عن رفاقي، طالت هملجتي يف رحاب 	  غابات خ�صراء، كنت 
تلك الغابات حتى التقيت بـ »حبيبة« واأتيت بها اإىل هنا.

طالعها بنظرة ت�صي بالكثري، �صرد للحظات ُثّم فرطت منه �صهقة وكاأنه اكت�صف ما 
اأفزعه للتّو!، قال وقد اأ�صاءت عيناه:

يبدو اأّن هناك �صيًئا عجيًبا يحدث هنا!	 

�صاألته »حبيبة« بف�صول �صديد:
اأخربين ما هو؟	 

قال دون اأن ينظر اإليها:
لي�ش الآن..	 

ا�صتدار وابتعد عنها لئًذا بفقاعة من ال�صمت، وعاد يرتدد بني ال�صجرتني، �صايقها 
اأن يخفي عنها �صيًئا ما، كيف يفعل هذا؟ هي توّد الآن اأن تعرف كّل �صيء!، ابتعدت مع 
»الرتياق« و�صارت جتاه باقي اخليول وهي تتلّفت من اآن لآخر، كانت تراقب »ُيو�صف« من 
ته فلم جتد �صيًئا جديًدا على �صفحاته، وفجاأة  بعيد، اأخرجت كتاب »اأيجيدور« وتفح�صّ

حدث ما مل يُكن باحل�صبان!..فقد راأت »ُيو�صف« يتال�صى اأمامها وكاأّنه يتبّخر يف الهواء!

5
"ُيوسف"

ا وظالًما، وكاأنني  من جديد مررُت با مررت به من قبل، ا�صتحال كّل �صيء غمو�صً
وبجوارها  اأخرى،  مّرة  الأمرية »جالديول�ش«  يدي  بني  اأقف  وهاأنذا  �صباب،  غط�صت يف 
يجور قبل  اأحد »املجاهيم« وقد نقلني من الب�صتان حيث كنت اأقف مع »حبيبة« اإىل قلعة الدَّ
ا، وُكنت  اأن يرتّد اإليها طرفها، �صفعة قوّية من اأحد رجالها كانت كافية لتطرحني اأر�صً
م�صو�ًصا من اأثر احلمى التي عاودتني منذ حلظات بينما كنت اأ�صري بني الأ�صجار بعطف 
اأنني �صاأفقد  التي ا�صتعرتها من »ُموراي«، �صعرت  اأبي املبتّل الذي ارتديته فوق املالب�ش 

وعيي..�صرخت »جالديول�ش« ب�صرا�صة:





اأتظن اأنك �صت�صتطيع الفرار مني!	 

ُثّم اأ�صارت بيدها لذاك امل�صخ الذي كنت اأحملق جتاهه اأبحث عن وجه له اأو مالمح 
ته من  اأنظر اإليها! ظلمة تتحّرك متاًما كما و�صفتهم »حبيبة«، تذّكرت قالدتها وما َق�صّ

اأخبارهم، اختفى بعد اأن كرر على »جالديول�ش« ما قاله من قبل:

»ل تن�صي الوعد...فنحن ل نن�صى«.	 

ومّرة اأخرى راأيت اخلوف يرتاق�ش على �صفحة وجهها، رمقتني بنظرة تقطر حقًدا 
وغالًّ و�صاألتني:

	كيف هربت؟ ومن �صاعدك؟

	حررين غريب لي�ش من اأهل قلعتكم.

من هو؟	 

ل اأ�صتطيع ك�صف اأمره، فهو ذو مكانة عظيمة.	 

من هذا! اأخربين عنه.	 

اأ�صفقُت على »ُموراي«، لو اأخربتها عنه �صتوؤذيه حتًما، قلت مراوًغا:

ب�صكل 	  عليه  تعرفت  قد  لكنت  اأخرى  مّرة  هنا  اإىل  باإح�صاري  اأ�صرعِت  اأّنك  لول 
اأكرب.

ما ا�صمه؟ ومن اأي ع�صرية هو؟	 

اإنه اأمري من اأُمراء »احلزاورة«	 

تلفتْت مييًنا وي�صاًرا تتاأّمُل وجوه حّرا�صها، تواثبت النظرات، الكّل يتعجب من الكلمة، 
كنت اأحاول اأن اأخفي �صخ�صية »ُموراي« حتى ل يوؤذوه، �صاألْت من حولها اإن كانوا يعرفون 

�صيًئا عن»احلزاورة« لكنهم مل يعرفوهم، عادت ت�صاألني:

ومن هم »احلزاورة«؟	 

رحت اأقول ما يتفتق عنه ذهني حماوًل بث الرعب يف نفو�صهم:





قّوة 	  وغلبت  اأج�صادهم،  قّوة  اأرواحهم  قّوة  غلبت  اأمرهم!،  غريب  اأقوياء  قوم 
غلبوا  بهم من م�صائب،  اأمّل  ما  رغم  كالطود  ثابتون  اأحزانهم،  قّوة  اأج�صادهم 
اأنف�صهم ببع�صهم  احلياة با متيزوا به عن غريهم، ُقطعت و�صائجهم فو�صلوا 
البع�ش، لهم زعيم له عينان وا�صعتان انزوى فيهما ذكاء �صديد، بينما انعقد بني 
يوؤذيه، تربق  اأي �صخ�ش  حاجبيه غ�صب جارف، ورغبة حارقة يف النتقام من 
عيناه و�صط الظلمة التي ل يهابها ول يخ�صاها، لديهم خيول عجيبة ل ت�صبه اأّي 
خيول اأخرى راأيتها يف حياتي، لو اقرتبت منهم وكنت خيال لأجفلت منهم، ولو 

ا!  كنت من الب�صر لأجفلت منهم اأي�صً

اغت�صبت »جالديول�ش« ابت�صامة �صاحبة واجتهت بكّليتها اإيّل و�صاألتني:

ملاذا؟ ما الذي �صيجعلنا جنفل اإن اقرتبنا من تلك اخليول!	 

نوا قلعتكم.	  اأمرهم غريب!، ل بّد اأن حت�صبوا لهم احل�صاب وحت�صّ

هل تعرف مكانهم؟	 

وكيف �صاأعرف واأنا غريب عن اأر�صكم، حتى اأنِك مل تعطيني تلك الفر�صة، كنت 	 
قد التقيت بهم للتّو عندما ُخطفت فجاأة ووجدتني بني يديِك.

تقب�صت ع�صالت وجهها، طالعتني بنظرة تو�ّصيها الريبة، اأدركت حينها اأنني جنحت 
يف اأن اأجعل الهواج�ش تعبث براأ�صها، يف عامل جمنون كهذا لن يفلح اإل �صيء جمنون، ول 

بّد اأن اأرجتل كما مل اأفعل من قبل!

األقوه يف ال�صجن، واإّياكم اأن يفلت منكم هذه املّرة.	 

قالتها »جالديول�ش« وهي �صاخطة، ُثّم ان�صرفت ترفل يف ثوبها الفاخر بخيالء، بينما 
يجور مّرة اأخرى. جّروين اإىل �صجن قلعة الدَّ

5





"حبيبة"
هرب الظالم مهتدًيا ب�صوء القمر، كانت »حبيبة« جتل�ش غارقة يف حرية �صديدة، كيف 
اختفى »ُيو�صف« فجاأة اأمام ناظريها بتلك الطريقة! كانوا جميًعا يطالعونها با�صتغراب، 
اأن تختفي فجاأة هي الأخرى، الكثري من الأ�صئلة الف�صولية ُطرحت عليها من  ينتظرون 
لحظت  بال�صعفاء،  اأبًدا  لي�صوا  لكنهم  كانوا  �صغار  »ُموراي«،  يناديهم  كما  احلزاورة 
اأًخا كبرًيا وقد حرموا  اأو رّبا  اأو معلًما  اهتمام »ُموراي« بهم وكيف يتخذونه قائًدا لهم 
من هذا بفقدهم لأ�صرهم، ا�صتمعت حلكايا العجوز »ِم�صكة » عن كّل واحد منهم، كانت 
»ُموراي«  ة  واأحزنتها ق�صّ لهم  قلبها  التا�صعة واحلادية ع�صرة، رق  اأعمارهم ترتاوح بني 
الغلمان  اأّنه كان �صبًبا يف عودة الكثري من  اأعوام، وكيف  اأبيه منذ  اأّنه يبحث عن  وكيف 
لآباهم واأمهاتهم، اإّل بع�صهم مل يجدوا اأهاليهم اأبًدا فبقوا معه هو والعجوز يف الب�صتان! 
كانت »ِم�صكة« ترثثر كثرًيا وكاأّنها اأخرًيا وجدت من ين�صت اإليها، وكانت »حبيبة« جتيد 
هذا  ا�صرتى  »بركات«  ال�صّيد  اأّن  وكيف  »الدحنون«  قرية  عن  ا  اأي�صً اأخربتها  الإن�صات، 

الب�صتان من �صاحبه الذي كان يهمله ويزهد فيه، وبعد اأن اأنهت ثرثراتها قالت هام�صة:

	اأترين كيف تتجاهلنا »رفيف« اإّنها ل تخرج اإلينا اإّل نادًرا، وكاأننا اأ�صباح تعي�ش يف 
الب�صتان، اإّنها حتى ل ترّد ال�صالم!  

يبدو اأّنها فتاة لطيفة وحاملة.	 

حاملة!...اإّنها جمنونة.	 

مل تقولني هذا؟	 

حتدثي اإليها وراقبيها و�صتعرفني... اإّنها جمنونة.	 

قامت العجوز »ِم�صكة« وتركت »حبيبة« كحمامة �صاّلة تاهت بني اأ�صجار الب�صتان، ل 
تدري هل من ال�صواب املكوث هنا؟ اأم من الأف�صل اأن تخرج اإىل قرية »الدحنون«؟ اأم 
تعود ملكان �صقوط »قطرة الدمع« يف الغابة القريبة، فهي مل تلتِق بن ير�صدها اأو يدلها 

على الطريق!





عادت تراقب اجلميع يف �صمت، كادت ت�صاأل »ُيو�صف« عن �صيء ما، لكنها مل تتمكن 
من طرح ال�صوؤال عليه فقد قاطعهما »ُموراي« حني دعاهما للطعام...

كان  كيف  الآن  تذّكرت  و»الرتياق«،  هي  يحّدثها  كان  عندما  ت�صاأله  اأن  ون�صيت 
عن  لت�صاأله  »ُموراي«  عن  تبحث  تلفتت  �صمت،  يف  الطعام  يلوك  وهو  �صارًدا  »ُيو�صف« 
لآخر  اآن  من  يقتحمها  »موراي«  اأّن  وكيف  عنها  »ُيو�صف«  اأخربها  التي  يجور  الدَّ قلعة 
عاد  رّبا  والده،  مكان  على  يدّله  اأن  وي�صتطيع  حمارب  اأّنه  لظّنه  »ُيو�صف«  اأنقذ  واأّنه 
اختفى؟ قليل..اأين  منذ  هنا  كان  بالب�صتان!  »ُموراي«  يكن  مل  هناك،  اإىل   »ُيو�صف« 
�صاألتها  كالعادة،  عنقها  على  ترّبت  فبداأت  عليها  »الرتياق«  اأقبلت  اخليول،  نحو  �صارت 

ب�صوت خافت:
اأين �صتنامني يا »حبيبة«؟	 
ل اأدري، رّبا مع ال�صّيدة »ِم�صكة » يف غرفتها، فـ»رفيف« مل تظهر منذ اأن اأعطتني 	 

احلذاء فور دخولنا الب�صتان!
ت�صبحني على خري.	 
اأرجو ذلك.	 

قالتها »حبيبة« وهي تراقب »الرتياق« تبتعد عنها، فهي تعلم اأّنها لن تنم تلك الليلة 
تاأمنهم، وحدها يف مملكة ل  اأنا�ش ل  اإّل غراًرا، وكيف �صتنام وهي يف مكان غريب مع 
كتابها  كلمات  ا�صرتداد  لديارها غري  للعودة  �صبيل  توجد  ل  �صيًئا يطمئنها،  تعرف عنها 
الذي اختارها، ول جتد من يحت�صنها ويوؤيها كما فعلت »احلوراء« مع زوجة اأخيها »مرام« 
ا�صتقبلتها عند و�صولها ململكة البالغة، خرجت من  اأن  اأزالت عنها اخلوف فور  عندما 
ال�صحاب  يغّلفه  بهًيا  كان  الذي  القمر  الب�صتان حتت �صوء  تراقب  وجل�صت  »ِم�صكة«  كوخ 
واحت�صنتها  اقرتبت  اأمامها،  فجاأة  »رفيف«  باخلوف...ظهرت  ت�صعر  كانت  املتكاثف، 
بذراعيها الرقيقني فزال عنها اخلوف، كان يف نظراتها نوع من ال�صلوى واملوا�صاة، وكاأّنها 

تقراأ ما ت�صّره »حبيبة« يف نف�صها، �صاألتها »حبيبة« بلطف:
كم عمرك يا »رفيف«؟	 
�صتة ع�صر عاًما	 





يبدو اأّنك حتّبني البحر؟	 
اأع�صقه، األي�ش كرمًيا وودوًدا ويتحّمل الكثري!	 
تتحدثني عنه وكاأنه من الب�صر!	 
يكفيني اأّنه يحمل قلبي، وهّمي...	 

ُثّم عقدت »رفيف« ذراعيها واأردفت قائلة:
وللقبيح، 	  للجميل  يت�صع  عذب!  فح�صنه  مائه  ملوحة  رغم  »حبيبة«  يا  البحر 

وللقوي ولل�صعيف، ل ُيفّرق بني اأّي منهم، ولهذا اأحّبه، بزرقته اخلاّلبة، وب�صوته 
ال�ّصاحر، وبرائحته الّزكية!

ُثّم التفتت جتاه »حبيبة« لتطالعها يف عينيها مبا�صرة واأردفت قائلة:
ولأّنه يكتم اأ�صراري ول يبوح بها لأحد! وكثرًيا ما تلثم اأمواجه اأقدامي عندما اأقف 	 

حمزونة باكية، وكاأّنها توا�صيني، ليتنا كالبحر يا »حبيبة«، ليتنا نغفر للب�صر كما 
يغفر لهم!، يلقون بالقاذورات يف مائه فيعيدها اإىل ال�صاطىء برفق، يلفظها على 
الرمال بال �صجيج، ي�صامح بال لوم ول عتاب! البحر يحّبنا بال قيد، يرتكنا على 

�صجيتنا نت�صرف كالأطفال ونحن يف ح�صنه ول يلومنا، ما اأروع البحر! 
وما اأروع  هذا الكون كّله، �صبحان اهلل!	 
الكون فينا يا »حبيبة«، ونحن نذوب فيه، اأنا البحر، والبحر اأنا..	 

�صعرت  دامعتني،  بعينني  الب�صتان  تتاأّمل  �صاكنة  وجل�صت  كلماتها،  »رفيف«  اأنهت 
ا كبرًيا، وحماًل ثقياًل، �صاألتها وقد رّقت حلالها: »حبيبة« اأّنها حتمل همًّ

اأين اأمك؟	 
رحلت..	 
منذ متى؟	 
منذ فرتة وجيزة.	 
هل...	 





قاطعتها »رفيف« ب�صوت مرجتٍف وقالت:
�صتعود قريًبا اإن �صاء اهلل.	 

اأرادت »حبيبة« اأن ُتخفف عنها فقالت:
كوين قوّية حتى تعود.	 

لحت على �صفتي »رفيف« ابت�صامة« �صاخرة وقالت لها:
اأبدو �صعيفة ه�ّصة...األي�ش كذلك؟	 
بلى.	 

على  ابت�صامة  تر�صم  وهي  وقالت  »حبيبة«   جتاه  يدها  ومّدت  فجاأة  »رفيف«  وقفت 
�صفتيها:
هّيا بنا، �صتبيتني معي بغرفتي يا �صديقتي املحاربة، �صاأعريك ثياًبا تنا�صبك.	 
نعم اأرجوك، فاأنا اأتعّذب واأنا اأ�صري هنا بهذا الثوب املنتف�ش...اأنا اأكرهه!	 

�صحكت »رفيف«، و�صارت »حبيبة« معها وقد اأثارت كلمة »�صديقتي« التي قالتها لها 
»رفيف« �صجونها، طاملا متّنت اأن يكون لها �صديقة توؤن�صها.

5
"ُيوسف"

ظالم ميوج يف ظالم، عندما األقوين يف تلك الزنزانة زحفت حتى و�صلت اإىل جدار 
ا اآخَر قريًبا مّني،  رطب، حت�ص�صته بيدي واأ�صندت ظهري اإليه، كنت اأ�صعر اأن هناك �صخ�صً
�صمعت اأنفا�صه املنتظمة وهو نائم. �صممت رائحة عرقه وثيابه، ترى هل هو ل�ش �صارق، اأو 

جمرم قاتل، وهل �صاأ�صلم من اأذاه؟

الزنازين يف  تلك  كتبته عن  اأنني  اأتذكر  اأم مما  احلّمى  اأِمن  اأدري  ل  اأرجتف  كنت 
الرواية، ويا ليتني ما كتبته. اجللُد بالأ�صواط حتى تتمّزق اجللود، خلع الأظافر، خم�ش 





قدميه  من  امل�صجون  بتعليق  البطيء  القتل  الأطراف،  على  املغلّي  املاء  �صكب  الوجوه، 
وجرحه لت�صيل الدماء منه وميوت بالتدريج..احلب�ش مع جثث مّيتة حتى تتف�ّصخ ويخرج 

منها الدود..

ت�صارعت اأنفا�صي ُثم اأوجعتني راأ�صي وعاودتني نوبة ال�صعال مّرة اأخرى، �صّق �صوته 
الرخيم الظالم حويل ف�صعقني وهو ي�صاأل:

من هناك؟ 	 
اأنا وليمة املوت وخيبة الأيام.	 
ماذا؟!	 
ل عليك... ا�صمي »ُيو�صف«.	 
ملاذا اأنت هنا؟ هل ارتكبت جرًما ما؟	 
يبدو اأنني اأتيت يف رحلة كربى، و�صاأذهب اإىل كّل الأماكن.	 
كالمك غريب!	 
ل عليك، فاأنا مرهق ومتعب جًدا.	 
وكّلنا كذلك!	 
اأنا ُمرهق من الدنيا، متعب من حماولتي الفا�صلة، مللت من التنقيب عن الأمل 	 

يف ركام البوؤ�ش الذي اأعي�صه.
اأعانك اهلل واأراح قلبك!	 

مرت حلظة �صمت ثقيلة قال بعدها:
هل اأنت مري�ش بذات الرئة؟	 
وكيف عرفت؟	 
اأنفا�صك مت�صارعة، و�صوت �صعالك ي�صي بعّلة يف �صدرك.	 
نعم، اأنا مري�ش، وراأ�صي توؤملني.	 
ل تطمع هنا يف جرعة دواء، اأو حتى �صربة ماء.	 





كدت اأ�صاأله عن ا�صمه لكّنه باغتني ب�صوؤاله:
هل متت حماكمتك؟	 
ل .	 

كنت اأجيبه واأنا اأنتظر اأن يقب�ش على عنقي فجاأة اأو يطعنني بخنجر يف �صدري، لكّن 
�صوته و�صلني بائ�ًصا منك�صًرا هذه املّرة وهو يقول:

�صيعذبونك وي�صاألونك عن كتاب، ولن جتيب لأّنك ل تعرف عن اأي �صيء يتحّدث 	 
هذا الكتاب، ولن تعرف اأين هو، لكّنهم �صيعذبونك لتعرتف!

�صعرت بنربة ياأ�ش يف �صوته، �صاألته قائاًل:
 هل اأنت كاتب؟	 
ل.	 
اإًذا اأنت حمارب!	 

قال متعجًبا:
حتى اأنت اأّيها الغريب!...اأتكرر ما يقولونه؟	 
بل اأ�صاألك.	 

قال بعد �صمت ق�صري:
ل�صت حمارًبا بال�صفة التي ي�صفونها، لكنني حمارب ب�صيفي وعلى �صهوة جوادي، 	 

على كّل حال؛ مرحًبا بك يا اأخا العرب.

مل اأ�صعد يف حياتي بكلمة كما �صعدت بتلك الكلمات، اأنا اأعرف من يكررها دوًما...
اأعرفه، �صاألته يف احلال:

ما ا�صمك؟	 
»ُعبيدة«.	 

�صحكت كما مل اأفعل منذ �صاعات، حتى اأنني �صعرت ببالهة، قلت متلهًفا:
اأين اأنت؟ كيف اأ�صل اإليك يا »ُعبيدة«؟	 





اأجابني ب�صوته  ال�ّصاب جيًدا،  اأعرفه...اأعرف هذا  اأنا  لروؤية وجهه،  كنت متحم�ًصا 
الهادئ قائاًل:

اثبت مكانك، �صاأ�صتند اإىل اجلدران واأحترك حتى اأ�صل اإليك.	 

�صمعت �صوته وهو يتنقل من مكانه، انتظرت بتلّهٍف حتى و�صل اإىل مكاين، ا�صطدمت 
اأجل�ش  اأنا  قدمه بيدي، فجل�ش بجواري، رّبت على يدي وت�صافحنا و�صط الظالم..الآن 
خيول  الع�صرة،  خيوله  اإّل  له  يبق  ومل  وع�صريته،  اأهله  يف  ُفجع  الذي  الفار�ش  بجوار 

»الكحيالن«.

5
"قرية الدحنون"

"حبيبة"
قررت »حبيبة« الذهاب اإىل قرية »الدحنون«، ل بّد اأن تخرج من الب�صتان، لعّلها تلتقي 
مّرة  »ُيو�صف«  �صيظهر  متى  تعلم  ل  وهي  املكتبة،  بحّرا�ش  �صلة  اأو  دليل،  اأو  عالمة  باأّي 

اأخرى، ورّبا لن يظهر اأبًدا...لعّله عاد اإىل غرفته حيث كان.

له  اللون  وا�صًعا عّنابّي  ا  »رفيف« قمي�صً اأعارتها  اأن  بعد  »بركات«  ال�صّيد  خرجت مع 
اأكمام وا�صعة، ارتدته »حبيبة« على بنطاٍل حنطٍي وا�صٍع، كان القمي�ش ي�صل اإىل ما بعد 
ركبتيها، �صارت تهرول فيه بينما وقفت »رفيف« تقهقه وهي تراقبها من بعيد وهي ت�صري 
مع »بركات«، كانت »رفيف« �صعيدًة لأّنها اأعارت »حبيبة« �صيًئا ما كان يخ�ّش عزيًزا عليها 
فتحت  ان�صرفا  اأن  بعد  كوخها،  اأمام  من  تراقبهم  »ِم�صكة«  وكانت  به.  حتتفظ  وكانت 
البحر  ل�صاطئ  �صتذهب  اأّنها  بّد  ل  الب�صتان،  خارج  وهرولت  فجاأة  البيت  باب  »رفيف« 

كعادتها! هم�صت »ِم�صكة« قائلة والقلق يطفح على وجهها:
فتاة جمنونة!	 

فـ  احلزاورة،  من  بقي  ما  اإفطار  اإعداد  لتبداأ  الب�صيط  كوخها  اإىل  العجوز  دلفت 
»ُموراي« يعمل با�صتمرار على اإعادتهم لذويهم، وقد خرج  مبكًرا ومل يخربها اإىل اأين.





زهور  اأو  اللون  احلمراء  العذراء  خّد  زهور  ال�صكل،  غريبة  الدحنون  قرية  كانت 
الب�صاتني،  البيوت، يف  البع�ش عليها حتيطها من كّل �صوب، حول  »الدحنون« كما يطلق 
يف الطرقات، على رءو�ش ال�صغريات وهن يرك�صن هنا وهناك، ويف باقات يبيعها رجل 
بدين يطوف وهو يجر عربة خ�صبية ممتلئة بها، وعلى اجلانبني عّلقت الكثري من العقود 
امل�صنوعة من تلك الزهرة، �صعرت »حبيبة« بالبهجة وهي ترى اللون الأحمر يف كّل مكان، 

قالت با�صمة:
ما اأروع تلك الزهور!، ملاذا مل ت�صرت بيتا بالقرية وت�صكن هنا يا �صيد »بركات«؟، 	 

ملاذا تركت مكاًنا مبهًجا كهذا املكان؟

التفت اإليها »بركات« بينما كان يتكئ على ع�صاه وي�صري ببطء وقال:
ل حتكمي على �صيء من مظهره اخلارجي فقط!	 

قالت وما زالت البهجة على حمياها:
الزهور زهور، واجلمال جمال، �صبحان اهلل! لونها جميٌل جًدا!	 

قال ويف عينيه نظرة لمعة كالبلور:
الزينة اجلميلة قد تخفي قبًحا عظيًما.	 
اأتق�صد الّنا�ش؟	 
هم الآن اأمام عينيك ق�صور يا ابنتي، وخلف تلك الق�صور جوهر لن تعرفيه اإّل بعد 	 

الختالط بهم.
�صحيح، جوهر الإن�صان ل ُيعرف اإّل باملعا�صرة.	 
اأّن 	  هذا  ينفي  ول  ابنتي،  يا  منا  يخربنا عن جزء  اأحياًنا  باملا�صي...ما�صينا  اأو 

من  فيغت�صل  يتوب  �صقطاته...اأو  فيتخّلى عن  وين�صج  ال�صّد،  اإىل  يتغرّي  البع�ش 
ذنوبه! تذّكري هذا جّيًدا يا ابنتي.

 ابت�صمت قائلة:
وتلك 	  اأنيقة  وثيابهم  ومريحة،  ح�صنة  وجوههم  طيبني،  هنا  النا�ش  اأرى  لكنني 

القّبعات على روؤو�ش البع�ش تعجبني جًدا!





البع�ش يرتدون اأقنعة.	 
ماذا تق�صد!	 
يت�صّنعون، يلب�صون اأقنعة نظيفة، وخلف تلك الأقنعة قد تكون هناك عقول قذرة.	 

تعّجبْت »حبيبة« من كالم ال�صّيد »بركات« الفل�صفي الذي يبدو كالألغاز، مل تعلق على 
اآخر كلماته، لكّنها لحظت �صيقه ال�صديد، �صارت يف �صمت بجواره، كانت تراقب وجوه 
العالمات  القرية،  بيوت  بع�ش  فوق  التي  الرايات  نوافذهم،  بف�صول، مالب�صهم،  الّنا�ش 
الغريبة املر�صومة على اجلدران. و�صال اأخرًيا اإىل ال�صوق، ان�صغل ال�صّيد »بركات« عنها 
بتجارته ودّكانه الوا�صع، كان لديه الكثري من العّمال، لحظ من بعيد اأّنها حتاول اأن تبتعد 

فاأ�صرع نحوها وهم�ش قائاًل:
احذري يا ابنتي من �صكان القرية، انتظريني حتى اأنتهي من اأعمايل و�صاأجتّول 	 

معك، ل تبتعدي اأرجوك.

هّزت راأ�صها موافقة وبداأت تتجّول يف �صوارع القرية وكانت تعود من اآن لآخر لرياها 
وقف  احلزاورة،  اأحد  اأمامها  ظهر  الزحام  و�صط  اإليها،  وي�صري  اإليه  فت�صري  »بركات« 
يطالعها وعلى وجهه ابت�صامة ماكرة، وكاأّنه ي�صتفّزها لرتك�ش خلفه، لكّنها تذّكرت حتذير 
ال�صّيد »بركات«، التفتت فاإذا بالغالم وقد اختفى وكاأّنه تبّخر يف الهواء، عادت اإىل حيث 
كان »بركات« ينتظرها، طماأنها اأّن كل احلزاورة يعرفون طريق العودة للب�صتان، واأّنه لي�ش 
هناك داٍع للقلق، م�صى النهار �صريًعا وعادا للب�صتان، ما زال »ُيو�صف« غائًبا، والكّل يف 

قلق عليه.

5
"ُيوسف"

مت�صوًقا  وكنت  »ُعبيدة«  وجه  راأيت  الزنزانة،  فاأ�صاءت  الّنار  �ُصعل  اأ�صاءوا  واأخرًيا 
لهذا بالفعل،كان »ُعبيدة« يف اخلام�صة والع�صرين من عمره، متاما مثلي. ع�صالت �صدره 
ال�صحراء،  �صم�ش  دبغتها  التي  وب�صرته  الكثيفة،  وحليته  املفتولن،  وذراعاه  البارزة، 





عن  كثرًيا  حتّدثنا  عمًرا.  مني  اأكرب  يبدو  جعلته  ولفتاته  حركاته  يف  البادية  وخ�صونته 
بال�صيف،  املبارزة  يتقن  بارًعا  فار�ًصا  كان  البادية،  يف  حياته  وعن  واأ�صقائه،  قبيلته، 
والطعن بالّرمح، والرك�ش باخليول، والكّر، والفّر، والهجوم، واتقاء ال�صربات. واأخربين 
اأّنه اأعجب بفتاة من قبيلة اأخرى، وملّا اأخربها برغبته يف الزواج منها، وراأت منه اإقباًل 
عليها ا�صتغّلت هذا وخدعته، فقد كانت حتب ابن عّمها، واأرادت اأن تثري غريته عن طريق 
»ُعبيدة«، غدرت به و�صكته لأبيها وعّمها، فن�صبت اخلالفات بني القبيلتني، تكرر اخلطاأ 
من هنا ومن هناك، وتعّقدت الأمور! وكان قومها غالًظا �صداًدا ق�صاة القلوب وفيهم اآثار 
جاهلية، ومّرت الأيام. خرج يوًما خلف خيوله التي كانت يف �صباق، وعاد ليجد قبيلته ما 
بني مذبوح، ومطعون، وحمروق، واأّما الن�صاء ف�صبيت، والأموال �صرقت، اأبادوها ومل يبق 
له اإّل اخليول التي جنحت يف الفرار، والتّفت حوله عندما راأته، فم�صى بها يف ال�صحراء، 

حتى و�صل اإىل ب�صتان.

بطريقته.  يحكيها  تركته  لكنني  التفا�صيل،  تلك  كّل  اأعرف  واأنا  اإليه  اأن�صت  كنت 
وعندما انتهى قلت له:

ا ورواياٍت، حتى اأنني كتبت عنك.	  اأما اأنا فاأعمل كاتًبا، اأكتب ق�ص�صً
عني!!	 
نعم..عنك.	 
كيف وهذا اأّول لقاٍء لنا؟	 
هذا �صيء ع�صي على الفهم، لكنني ل اأكذب..	 
نهايته 	  جتعل  ول  مثلي،  تقهره  ول  عزيًزا  عنه  كتبت  الذي  »ُعبيدة«  فاجعل  اإًذا 

كنهايتي، وحيًدا مهاًنا بال ع�صرية.
لكّنك ل�صت مهاًنا يا �صديقي! اأنت فار�ش مقدام!	 
بل اأنا جبان...لقد...لقد فررت من لقاء اأعدائي .	 
لأّنك كنت وحدك، والكرثة تغلب ال�صجاعة.	 
كان علّي اأن اأبارزهم حتى املوت واإن كنت وحدي!..لكّن حزين وقهري على والدّي 	 

واأ�صّقائي ق�صم ظهري.





ليتني ما كتبت هذا.	 
ماذا تقول؟	 
ل �صيء...اأق�صد...�صاأفعل يا »ُعبيدة«، �صاأجعل بطل روايتي عزيًزا، ولن اأقهره.	 
نعم، لتفعل ذلك.	 

ُثّم ابت�صم قائاًل:
 واجعله يتزوج من فتاة جميلة.	 
�صاأفعل يا »ُعبيدة«.	 
وينجب الكثري من ال�صبيان.	 
والبنات؟ األ حتبُّ البنات؟	 

قال با�صًما:
نعم 	  »البنون  ال�صاحلني:  لأحد  عظيًما  قوًل  يقول  اأبي  ا...�صمعت  اأي�صً والبنات 

والبنات ح�صنات، واهلل يحا�صب على النعم و يجزي على احل�صنات«.
التي تتحّدث 	  »الكحيالن«  اأربعة من خيولك، خيول  راأيت  »ُعبيدة«،  يا  باملنا�صبة 

بلغة  الب�صر يف ب�صتان قريب من قرية »الدحنون«.
حًقا!	 
»الرتياق« كانت منهم.	 
ليتني اأ�صتطيع اخلروج من هنا لأجمع خيويل.	 
نعم...ليتنا ن�صتطيع اخلروج من تلك القلعة البئي�صة.	 

اأ�صابني، وكنت جائًعا  الذي  الربد  اأثر  فيها من  اأترنح  اأقل كنت  رّبا  اأو  �صاعة  بعد 
للغاية، اقرتب من باب الزنزانة رجل بدين، كان كر�صه يرتجرج وهو يهرول جتاه الباب 
وفور اأن اأم�صك بالق�صبان احلديدية د�ّش خّديه من بينها، كان هذا »اآ�صر«، امللك الذي مل 

يعد ملًكا هنا، بل يعمل بالإ�صطبل! اأ�صار اإيّل لأقرتب فاقرتبت منه فهم�ش قائاًل:

اأنت العراف؟	 





ل�صت عراًفا.	 
اأق�صد املحارب، اأو الكاتب الذي اأح�صره اجلان لالأمرية..	 
نعم يا جاللة امللك »اآ�صر«، اأنا هو.	 

ات�صعت عيناه وقال ب�صيق:
اأت�صخر مني؟ ل�صت ملًكا يا هذا!	 
بل اأنت ملك بالفعل، وزوجتك ملكة، لكنني ل اأعرف ما الذي حدث لكما!	 

رمقني بنظرات مرتابة وقال:
ا�صمع، يقولون اإّنك تعرف الكثري عنها، اأخربين اأين هي الآن؟	 
ومن هي؟	 
الأمرية »هيدراجنيا«.	 

تلك  اأر�ش  على  ا�صمها  غريي  اآخر  �صخ�ش  يردد  التي  الأوىل  املّرة  هي  تلك  كانت 
اململكة، »هيدراجنيا« كانت هنا بالفعل، ترى اأين هي الآن؟ اأجبته بحذر:

اأنت تعرف اإًذا اأّنها ما زالت على قيد احلياة!	 
بالتاأكيد، لكن البائ�صات اأخفينها، بحثنا عنها يف كّل مكان ومل جندها حتى الآن.	 
ومن هن؟	 
الالتي ل يجب ترديد اأ�صمائهن!	 
ومن هن الالتي ل يجب ترديد اأ�صمائهن؟	 
اأنت تعرف!!	 
ل اأعرفهن ول اأعرف مكانها، �صاعدين لكي اأخرج من هنا و�صاأبحث عنها معك.	 
ل اأ�صتطيع، اأنت ل تعرف كم دفعت لقاء هذا اللقاء، ر�صوت احلّرا�ش بكّل ما معي 	 

لكي اأ�صاألك، وها اأنت تخيب ظّني فيك. 

ان�صرف �صاخًطا علّي، ناديته وهو يهرول بعيًدا، و�صاألته:





 من هّن الالتي اأخفينها؟	 

التفت قبل اأن يختفي وهم�ش ب�صوت ي�صبه الفحيح:
»�صاحرات  اأوبال�ش«.	 

اأ�صبت ب�صاعقة، بداأت الأحجية تت�صح، خيول اأوبال�ش، �صاحرات اأوبال�ش، اأوبال�ش...
اأوبال�ش...اأو..اأُوبال!

�صدق تخميني اإًذا، اإّنها روايتي الأخرية!!!، الآن تذّكرت...يا اإلهي!  �صرخُت بكّل ما 
اأوتيت من قّوة:

ل بّد اأن اأخرج من هنا!..اأخرجوين من هنا يف احلال.	 

اأطفاأوا ال�صعل مّرة اأخرى، عدنا للظالم اأنا و»ُعبيدة«، مل ي�صاألني عن �صبب �صياحي 
ول عّما قاله يل »اآ�صر«، كان هادًئا ور�صيًنا، ل ي�صاأل عّما ل يعنيه، ولي�ش لديه الف�صول 
الذي نعرفه، لو تبادلنا الأدوار لظللت األح عليه ليخربين ب�صّره. كانت كل عظام ج�صدي 

توؤملني، وكنت جائًعا، بطني تقرقر من اجلوع، �صاألته وكنت اأحتّدث ب�صعوبة:
منذ متى واأنت هنا؟	 
�صهور.	 
ماذا! وكيف تعي�ش بال طعام؟	 
ثمار 	  بع�ش  واأحياًنا  واملاء،  اخلبز  حتمل  »جلنار«  ت�صّمى  عجوز  تاأتي  ثالثاء  كّل 

الفاكهة، تطعمني وتخرج، ل تاأتي اإّل عندما يتوىّل هذا الرجل احلرا�صة.

ُثّم اأ�صار جتاه الرجل الذي كان يجل�ش خارج الزنازين خلف الباب، كان يرفع �صاقيه 
على الطاولة اخل�صبية التي اأمامه، وكنا نراه على ب�صي�ش �صوء ال�صعلة القريبة منه، قلت 

م�صتب�صًرا:
يف اأّي يوم نحن؟	 
الثالثاء.	 
اإًذا �صتاأتي »جلنار« اليوم.	 





نعم..�صتاأتي.	 
وملاذا تطعمك اأنت بالّذات؟	 
لأّن »اأبهر« يف اإ�صطبل زوجها، وهي الوحيدة التي تعرف �صّره وتتحّدث معه، وقد 	 

اأخربها عّني، كنت قد التقيت به للتّو عندما األقى احلّرا�ش القب�ش علّي.

ابت�صمُت عندما تذّكرت اأن »ُموراي« جعلني اأ�صعد على ظهر »اأبهر« عندما هربنا من 
القلعة، مل اأكن وقتئذ يف حالة تركيز لأنتبه له، كما اأنني مل اأره جّيًدا يف الظالم، �صاألت 

»ُعبيدة« وكان حديثي مع »الرتياق« ل يزال يتلجلج يف راأ�صي:
هل تعّرف عليك »اأبهر«؟	 
يف البداية مل يعرفني، كان يرك�ش يف ال�صحراء بجنون، وب�صرعٍة �صديدة، حتى 	 

اأنني ظننته »البحر« وهو اأكرثهم �صرعة، وهذا لأننا كّنا لياًل، فالـ »البحر« اأ�صود 
اللون اأّما هو فاأ�صهب، لكنني انتبهت للونه وللعالمات على ج�صده عندما اقرتب 

فاأدركت اأّنه »اأبهر«، كان يّدعي اأّنه من خيول »اأوبال�ش«!
ا بهذا، حتى اأّنها مل تتذكرك يا »ُعبيدة«.	  اأخربتني »الرتياق« اأي�صً
كيف هذا!	 
يف 	  جل�صت  وظلمتنا،  ل�صمتنا  عدنا  اأخربته،  اأنني  ندمت  بياأ�ش،  »ُعبيدة«  قالها 

اأحد  وتطعم  املالب�ش!،  الآن  تغ�صل  التي  امللكة  »جلنار«،  و�صول  اأنتظر  �صكون 
امل�صاجني وهي ل تعرف عنه �صيًئا، مّرت �صاعة قبل اأن تظهر، كانت نحيلة جًدا 
ت�صري ببطء، عندما اقرتبت وخلفها احلار�ش يحمل ال�صعلة التي اأظهرت مالمح 
وجهها املتعب، والذي ل يخلو من بقايا جمال حزين، اأعطتنا اخلبز واملاء، وكنت 

اأرجتف، وما زلت اأ�صعل، قالت وهي تدقق يف مالحمي:
ئ ال�ُصعال، وُي�صكن اأملك.	  اأنت مري�ش يا بنّي، �صاأح�صر لك دواء يهدِّ
�صكرا لك يا �صّيدتي.	 

قالت هام�صة:
هل يل اأن اأ�صاألك عن �صيء ما، واأرجو اأن جتيبني اأرجوك؟	 
لي.	  تف�صّ





هل اأنت بالفعل ل تعرف مكان »هيدراجنيا«؟ اأخربين »اآ�صر« اأّنك تقول هذا؟	 

يف احلقيقة اأنا بالفعل ل اأعرف مكانها الآن، لكنني اأظن اأنني �صاأ�صتطيع الو�صول 	 
اإليها اإن خرجت من هنا.

لي�ش قبل اأن يتّم ا�صتجوابك!	 

ابتلعت ريقي ب�صعوبة، لحظْت خويف فقالت:

الأمرية، 	  لقاء  اطُلب  ما،  حيلة  يف  تفّكر  اأن  اأنت  حاول  الأمر،  اأدّبر  اأن  �صاأحاول 
واأ�صغلها باحلديث عن اأّي �صيء حتى تنجو من التعذيب.

راأيت احلرية على وجهها وهي تكمل �صائلة:

ولكن اإن خرجت...كيف �صاأ�صل اإليك؟	 

ل تقلقي �صاأجُدك �صّيدتي.	 

بابت�صامة  وّدعتني  لها،  وتوقرًيا  مل�صت من حديثي احرتًما  ال�صرور عندما  بدا عليها 
حنون، وقالت:

ح�صًنا �صاأخرج الآن لأح�صر لك الدواء يا بنّي، مل تخربين عن ا�صمك؟	 

»ُيو�صف«.	 

ان�صرفت وكنت اأ�صيعها بعيني، ت�صري ببطء، ت�صتند على اجلدار واحلار�ش ي�صيء لها 
الطريق، غريب اأّنه يرق لها! اأو رّبا تر�صوه بالكثري من املال، ولكن من اأين لها املال وهي 

فقرية تغ�صل الثياب!

يف  تد�ّصها  كانت  بعناية  ملفوفة   �صغرية  زجاجات  اأربع  بالدواء،  دقائق  بعد  عادت 
الدواء  مذاق  كان  غًدا،  وجرعتني  اليوم،  منهما  جرعتني  اأتناول  اأن  اأخربتني  حزامها، 
ا للغاية حتى اأنني كدت اأتقّياأ اخلبز الذي اأكلته، رّق  الأّول حاًرا، واأّما الثاين فكان قاب�صً
بينما تكّورت بجواره على  املاء،  راأ�صي با تبقى معنا من  »ُعبيدة« حلايل وجل�ش مي�صح 

اأر�ش الزنزانة، كنت اأفّكر يف رواياتي...قال هام�ًصا:





اختفى 	  دائم..اأين  الليل  قّط،  تظهر  ل  ال�صم�ش  م�صحور!  املكان  هذا  اأن  اأ�صعر 
ي�صقط  ل  ملاذا  القلعة؟،  تظلل  التي  ال�صوداء  ال�صحب  تلك  كل  �صّر  ما  النهار؟، 
املطر هنا اأبًدا؟، ما �صّر جفاف النباتات والأ�صجار يف احلديقة؟ وهوؤلء الذين 
يعي�صون هنا ملاذا يتقبلون هذا الأمر ويكتفون باإ�صعال النار لي�صت�صيئوا بها وهم 

ي�صتطيعون الرحيل من تلك القلعة؟
يقبع على �صدور 	  والكره  ينت�صر،  الظلم  »ُعبيدة«، حيث  يا  يجور«  الدَّ »قلعة  لأّنها 

اجلميع، والغرية تنه�ش يف القلوب، واجل�صع يعمي العقول والعيون، هنا يف هذه 
القلعة البقاء لالأقوى فقط، ل وجود للحب هنا...بل لالأنانية فقط.

حّب الّذات! ولكن هل اجلميع هنا هكذا؟	 
اإل نف�صها 	  ة عائلة امللك الأكرب، ابنته »جالديول�ش« مثاًل ل ترى  اأغلبهم، وخا�صّ

فقط، حتتقر الآخرين، ت�صت�صغرهم، لي�ش لديها حمّرمات فهي ت�صتحّل لنف�صها 
اأّي �صيء طاملا هذا مل�صلحتها .

ولكن هنا »جلنار« و »اآ�صر« وكالهما رحيم يا »ُيو�صف«، هناك ب�صي�ش من الأمل.	 
ل اأ�صّك يف هذا...	 
اأر�ش اهلل وا�صعة...ملاذا مل يرحال من هنا؟ ومن تلك التي يبحثان عنها؟	 
ة الأمرية »هيدراجنيا« و�صقيقتها »جالديول�ش«، ا�صمع مّني...	  �صاأحكي لك ق�صّ

الأفكار  كانت  وظلمتنا،  �صمتنا  يف  غ�صنا  الأمريتني  حكاية  �صرد  من  انتهائي  وفور 
تتناطح يف راأ�صي...كيف كان �صيكون الأمر لو كنت قد كتبت نهايات لرواياتي؟ 

كيف كانت �صتكون نهاية رواية خيول الكحيالن؟ وما م�صري »ُعبيدة« فيها؟ 

يجور؟  وكيف كانت �صتكون نهاية رواية قلعة الدَّ

وما م�صري »جالديول�ش« و »هيدراجنيا« فيها؟ 

وكيف كانت �صتكون نهاية رواية احلزاورة؟ وما م�صري »ُموراي« ورفاقه فيها؟

الطّيبة..  العجوز  تلك  وما م�صري  الدحنون؟  قرية  رواية  نهاية  �صتكون  كانت  وكيف 
»ِم�صكة«، والتي مل اخرت ا�صمها ومل اأ�صع عنواًنا لروايتها!





وكيف كانت �صتكون نهاية رواية »القلب املخل�ش«؟ وما م�صري»كر�صاب« فيها؟

ملاذا ل اأذكر رواية »بركات«...ومن هي »رفيف«؟  

اأخذ  اأكتبها...التي..وهنا  كنت  التي  الأخرية  الرواية  وتلك  ال�صاحرات  عن   وماذا 
الكرى بعاقد جفنّي فنمت طوياًل.
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هّيا ُقم..	 

قالها اأحد احلّرا�ش بغلظة وهو يجرين خارج الزنزانة بعد اأن ركلني و�صفعني عّدة 
مرات بينما كان »ُعبيدة« ي�صيح غ�صًبا ويزجمر، مررنا من حديقة املوت، هكذا راأيتها يف 
تلك اللحظة، ظننتهم �صياأخذونني اإليها مبا�صرة لكنهم اأخذوين اإىل جناح اآخر، التقيت 
باأحد وزراء الأمرية، كنت اأعرفه بالتاأكيد، اأعرف خبثه ونفاقه، واأدرك كيف ُتدار الأمور 
هنا، كان لديه �صارب رفيع وكاأّنه مر�صوم بالقلم على �صفته العليا، وكان له وجه ممتلئ 
بفّك  ياأمر احلّرا�ش  به  املهّذب! وفوجئت  باأ�صلوبه  باغتني  اأميل لالنحناء،  وكتفان  مربع 

قيودي! قال مرّحًبا وهو مي�صك بكتفي ونحن ن�صري جتاه جناح فخم:
يف 	  اأنت  الآن  من  بك،  األتقي  اأن  قبل  بها  عوملت  التي  الطريقة  تلك  عن  اأعتذر 

�صيافتي، تف�صل اإىل جناحك اخلا�ش يا عزيزي.
جناح! وماذا عن الزنزانة النتنة؟ األ�صت �صجيًنا!!	 
اأعتذر مّرة اأخرى، اإنهم يجهلون مقامك، و�صاألقنهم در�ًصا لن ين�صوه اأبًدا، ل�صت 	 

�صجيًنا بالتاأكيد، وت�صتطيع مغادرة القلعة يف اأّي وقت.
هل تعني ما تقوله؟ وهل �صتوافق الأمرية »جالديول�ش«؟	 
ثق بهذا..ولكن..ل اأن�صحك بغادرة القلعة، كونك معنا يف م�صلحتك.	 
ملاذا؟	 
اأنت يف خطر!	 
اأي خطر؟	 
ل اأ�صتطيع اإخبارك الآن.	 





ما هذه الألغاز! اأخربين واإل �صاأغادر.	 
ثق بي...اأرجوك.	 

كنت ل اأثق به، فكيف �صاأثق بهذا املخادع واأنا اأعرفه اأكرث من نف�صه، تذّكرت »ُعبيدة« 
واأردت اأن اأخّل�صه من اأ�صرهم فقلت مراوًغا:

يل �صديق يف �صجن القلعة اأوّد اأن تنقلوه لالإقامة معي باجلناح واإّل �صاأغادر.	 
لك هذا، �صاأهتم بالأمر، املهم الآن اأن تغت�صل وتبّدل ثيابك وت�صتعد للقاء الأمرية.	 

اأم�صكت بياقة معطفي الذي اأ�صبح حاله اأ�صواأ مما كان عليه وقلت:
ل اأحتاج لتغيري مالب�صي.	 

قا�صني بنظراته وتاأّمل معطفي البايل وقال ب�صماجة:
تلك الثياب ل تليق باأمريتنا، واأنت �صيف مائدتها اليوم، من ف�صلك اغت�صل وبّدل 	 

هذه الأ�صمال))) البالية، فرائحة النتانة تفوح منك يا....عزيزي.

ا�صتدار مغادًرا اجلناح ف�صحت قبل اأن يخرج من الباب:
مل ت�صاألني عن ا�صم �صديقي.	 

قال دون اأن يلتفت:
»ُعبيدة«...اأعرفه.	 

األقيت بج�صدي  اأزيًزا مزعًجا،  اأحد احلّرا�ش ذراعه واأغلق الباب خلفه فاأ�صدر  مّد 
على الفرا�ش، عقدت يدّي خلف راأ�صي ورحت اأحملق يف نقو�ش ال�صقف الذهبية، وغ�صت 
يف اأفكاري، وثب اإىل ذهني �صوؤال، هل »حبيبة« التي راأيتها هي »حبيبة« احلقيقية اأم هي 

»حبيبة« التي كتبتها لأحبها وحتّبني بيني وبني نف�صي على الورق؟

واأنني و�صعتها يف  بالإهمال،  التي كتبتها فقد وبختني، وو�صفتني  اأظّنها »حبيبة«  ل 
ورطة لأنني مل اأكتب نهاية لرواياتي! كما اأنها مل تعرفني، اأما »حبيبة« التي كتبتها تعرفني 
وحتبني، تهرول جتاهي عندما تراين، حتت�صنني ول ترفع عينيها عن وجهي، نظراتها 

تقطر رّقة و�صوًقا، وب�صمتها متنحني الأمل..ولكن..يبقى اخليال خياًل...
))) األسال هي املالبس البالية والقدمية التي تدل عى الفقر. 





ميا�ًصا  خيايل  اأمام  تهادى  طيفها  »َحيزوم«،  ب�صتان  يف  حوارنا  تذّكرت 
الب�صتان... اإىل  اإليها،  اأعود  اأن  بّد  ل  غريًبا،  خفقاًنا  يخفق  بقلبي  �صعرت   متاأوًدا، 

غلبني النوم فا�صت�صلمت له، �صاأغت�صل واأتاأّنق واأبّدل مالب�صي ولكن لي�ش الآن.
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�صوت �صراخهما اأيقظني ففتحت عيني لأفجاأ بهما جتل�صان عن مييني وعن ي�صاري 
وارتديته حتت معطفي،  ا�صتعرته منه  الذي كنت قد  الكّتايّن  »ُموراي«  ومتّزقان قمي�ش 

متّزق القمي�ش فقالت اإحداهما وكانت بارعة اجلمال لها عينان �صغريتان كعيني قط:
اخرجي حاًل واإّل ه�ّصمت راأ�صك.	 

ردت عليها الأخرى وكانت تفوقها جماًل وقالت بدلل:
بل اخرجي اأنِت ..هو يل.	 

ازدادت عينا الأوىل �صيًقا وقالت:
بل هو يل اأنا.	 
بل اأنا.	 

الفرا�ش مبتعًدا  الأر�ش فقفزت من  اأم�صكت كّل منهما براأ�ش الأخرى وانقلبتا على 
عنهما، راأيت معطفي على الأر�ش، فحملته واأ�صرعت، حمًدا هلل لقد ا�صتيقظت يف الوقت 
املنا�صب، ا�صتدت املعركة بينهما، �صفعت اإحداهن الأخرى، والأخرية انهالت على الأوىل 
ها يف اأذنها بغلٍّ �صديد، فتحُت الباب وناديت على احلار�ش، قلت  باللكمات وقامت بع�صّ

بنربة اآمرة:
اأخرجهما من جناحي يف احلال.	 
ملاذا يا �صيدي؟	 
ل اأريدهما.	 
اأترف�ش خدمة اأجمل جاريتني يف قلعتنا!	 
نعم..اأرف�ش..اأرف�ش!	 





عجيب اأمرك!	 
وما العجيب؟	 
ل �صيء!! اأ�صرع وا�صتعد للقاء الأمرية »جالديول�ش«.	 

واأخرًيا  اأبت�صم!  وجدتني  ُثم  ال�صعداء،  تنّف�صت  الباب،  واأغلق  احلار�ش  اأخرجهما 
واأتهّياأ  اأ�صتعّد  اأن  اأ�صاأت تقدير و�صامتي، قررت  اأنني  بّد  اأجلي، ل  تت�صاجران من  فتاتان 
منا�صًبا يل  قيا�صها  كان  باجلناح،  كانت  التي  املالب�ش  وارتديت  اغت�صلت  الأمرية،  للقاء 
بنف�صي  فاأكرثت منه، خرجت معجًبا  العطر  راقني  اأجلي،  ا من  وكاأّنها خيطت خ�صي�صً

ومررت باحلار�ش، قلت له بينما ن�صري للقاء »جالديول�ش«:
هل تت�صاجران دائًما هكذا؟	 
اجلاريتان؟	 
نعم..كانتا تتقاتالن من اأجلي بوح�صية �صديدة.	 

�صحك احلار�ش ملء �صدقيه، كاد ي�صقط على ظهره من �صّدة ال�صحك، اأغاظني هذا 
ف�صاألته ب�صيق:

ما الذي ي�صحكك؟	 
اجلاريتان!!	 
ما بهما؟	 
كانتا تت�صاجران على القمي�ش.	 

كدت اأحرقه بنظراتي وقلت له:
القمي�ش! ومل �صتت�صاجران عليه؟	 
الأحجار الالمعة التي و�ّصي بها القمي�ش من اأعاله.	 
ما بها؟	 
من حجر نادر وثمني، حتّبه الن�صاء لأّن بريقه يرتاق�ش ويتلّون وي�صوي.	 
حًقا!	 





�صعرت باحلرج، حتى يف هذا العامل املجنون لن اأ�صعر بتمّيزي اأبًدا! �صحًقا للقمي�ش 
ولالأحجار! ليتني ما �صاألته...

اأفّكر، كيف  بينما كنت  تن�صّق،  عاد احلار�ش ل�صحكه وقهقهته حتى كادت حنجرته 
ل�صكلها  ول  للونها  اأنتبه  مل  التي  الثمينة  الأحجار  تلك  على  احل�صول  »ُموراي«  ا�صتطاع 
اإىل  اأخرًيا  وو�صلنا  طويل  ممر  يف  �صرنا  بها!،  مر�صًعا  ا  قمي�صً اأرتدي  كنت  اأنني  رغم 
غرفة وا�صعة حيث كانت الأمرية »جالديول�ش« تنتظرين على راأ�ش مائدة عامرة با لّذ 
وطاب من الأطعمة ال�صهّية، كان هناك بالإ�صافة اإىل وزيرها العديد من الرجال الوجهاء 
هنا  موزعة  الطويلة  ال�صموع  القدمية،  الأفالم  ي�صبه  امل�صهد  هذا  املترّبجات،  والن�صاء 
وهناك، اأ�صواوؤها ترتاق�ش وتلقي بخيالت احل�صور على اجلدران، جل�صت بجوار الوزير 
يقظتني،  بعينني  �صيء  كّل  تراقب  اليقظ  كالديدبان  كانت  التي  »جالديول�ش«  عن  بعيًدا 
اأدري ملاذا  بينما يرثثر اجلميع، ل  التوّح�ش والع�صبية  تلوك الطعام يف �صيء من  كانت 
فقدت �صهيتي عندما تذّكرت »ُعبيدة«، ملت براأ�صي على الوزير وهم�صت اأ�صاأله عنه فهّز 

راأ�صه بثقة واأخربين اأّنه �صيخرجه ليبيت معي الليلة. 

فاأ�صرع  القاعة  من  خرجت  الرثثرة،  عن  اجلميع  فتوقف  فجاأة  »جالديول�ش«  وقفت 
الوزير يجذبني وتبعناها لغرفة اأخرى، التفتت نحوي وقالت:

رّبا بداأنا لقاءنا بطريقة خاطئة، فلنبداأ من جديد، ما راأيك؟	 
ليكن هذا.	 
اأنت هنا لأنني اأريد م�صاعدتك.	 
وكيف �صاأ�صاعدك؟	 

وحمربة  الأوراق  من  كومة  يديه  وبني  خدامها  اأحد  فهرول  و�صّفقت  يديها  رفعت 
وري�صة، و�صعهم على الطاولة وان�صرف بخنوع، قالت بنربة جتمع بني اللباقة والغطر�صة:

اكتب.	 
ماذا �صاأكتب؟	 
ذاك الكتاب...كتابك اخلا�ّش بك.	 
وما هو كتابي اخلا�ّش بي؟	 





»اأيجيدور«.	 
مّرة اأخرى!!...ت�صاأليني عن �صيء ل اأعرفه!	 

تغرّيت نربة �صوتها ب�صكل ملحوظ وقالت:
اطلب اأي �صيء و�صاأعطيك اإياه، ق�صور، ن�صاء، ذهب، مال...واأعطني كتابك.	 
قلت لك اإنني ل اأملك ما تطلبينه.	 

تنحنح الوزير وقال وهو يرفع ويخف�ش من نظراته:
ماذا كنت تكتب قبل اأن يح�صرك »املجاهيم« اإىل هنا؟	 
رواية.	 
ما ا�صمها؟	 
»دروب اأوبال«.	 
وما معناها؟	 
ل ت�صاأل موؤلًفا عن معنى عنوان روايته..لن يخربك اأبًدا!	 
ملاذا؟	 
ل بّد اأن تقراأها لتعرف بنف�صك؟	 

بداأ الوريد يف جبهته ينب�ش، يبدو اأنه �صيتخلى عن بروده، قال م�صرًيا جتاه الأوراق:
هذه اأوراق وتلك حمربة، اكتب وح�صب..اكتب تلك الرواية.	 
لكنني مل اأنهها.	 
فقط 	  ببالك،  يخطر  ما  انق�ش  �صيكون،  فيما  وفّكر  فات،  ما  اإًذا..اكتب  فلتنهها 

اكتب..اأكمل تلك الرواية ولك ما تريده.
ل اأ�صتطيع.	 

هدرت »جالديول�ش« يف �صرٍب نافٍد:
هذا اأمر...اكتب الآن واإّل....	 





بن�صوب  فيها  اأ�صعر  التي  اللحظات  تلك  تذّكرت  فقد  عميق،  حزن  قلبي  على  حّط 
فكري، بالعجز، باجلفاف، عندما ل اأجنح يف كتابة نهاية ملا اأكتبه، قلت برارة:

»الكتابة لي�صت بالأمر، لي�صت بالإجبار، ولي�صت بالقهر ول بالطلب، الكتابة هبة 	 
من اهلل، هو وحده مينحها يل وبيده اأن ي�صلبها مني يف غم�صة عني، هي كالغيث 
اأحياًنا اأطلبه باإحلاح وعندما ي�صقط ل اأملك اأن اأوقفه، وكن�صمات الهواء اأحياًنا 
تهّب بال وقت وبال �صبب، وكالروؤى التي تاأتي قبل الفجر رائعة، �صفافة، مذهلة، 
اأكتبها ول اأدري كيف كتبتها!، واأحياًنا اأنتزعها انتزاًعا وكاأنني اأنازع..وكاأن روحي 
اأكتب ما يروق يل  اأكتب بروح طفٍل �صغري بريء،  ت�صّعد يف ال�صماء، وكثرًيا ما 

بالطريقة التي تروق يل وبب�صاطة �صديدة«.

كالطود،  ثابًتا  وكنت  حلوحني  كانا  كال�صنم،  اأمامهما  ووقفت  تلك  كلماتي  اأنهيت 
بتلك  مّني  الكتابة  انتزاع   على  ي�صّران  مل  اأدري  ل  واأنا  اأكتب  اأن  مني  يطلب  كالهما 
الطريقة، ا�صت�صاطت »جالديول�ش« غ�صًبا وخرجت من املكان وتبعها وزيرها بينما بقي 
وارتديت  اإىل اجلناح  للحظة واحدة، دلفت  احلرا�ش معي، عدت جلناحي ومل يرتكوين 
مّرة  اقتحم احلرا�ش جناحي وجروين  فقد  اأنتظر طوياًل  ومل  اأنتظر..  وجل�صت  معطفي 
واأر�صها  كالقّبة  �صقفها  وا�صعة  قاعة  اإىل  و�صلنا  معي،  لغلظتهم  اجلميع  عاد  اأخرى، 
من  علقوين  القبة  مركز  من  تتدىل  احلديد  من  غليظة  �صل�صلة  يف  الأ�صود،  الرخام  من 
يف  تتبخرت  »جالديول�ش«  دلفت  قليل  بعد  ب�صّدة،  فتاأمّلت  بج�صدي  اأتدىّل  و�صرت  يدّي، 
ومتّعنت  للحظات  اأمامي  وقفت  كتفيها،  على  خ�صالته  تتواثب  الفحمي  و�صعرها  ثيابها 
بتعاويذ  تتمتم  بداأت  معها،  وحدي  وبقيت  باخلروج!  جميًعا  اأمرتهم  ثم  مالحمي،  يف 
غريبة، �صوتها الناعم اأ�صبح غليًظا! �صعرت اأن مالحمها قد تغرّيت، مل تعد جميلة..بل..
خميفة..نريان ال�صعل املبعرثة يف القاعة ازدادت توّهًجا ونرثت بع�ش ال�صرارات واأحدثت 
فرقعة اأفزعتني، انتف�صت »جالديول�ش« وحّركت راأ�صها بت�صّنج و�صهقت ُثّم رفعت يديها ثم 
اأخف�صتهما بحركة عنيفة ووجدتني اأتو�صط حلقة من املجاهيم، كانوا جميًعا مت�صابهني، 
نف�ش احلجم، نف�ش الطول، نف�ش الثياب، ل مالمح ول وجوه تطالعها، يعقدون اأذرعتهم 
اأمل  ون�صيت  قلبي  دّقات  ت�صارعت  �صوداء.  بقلن�صوات  رءو�صهم  ويغطون  �صدورهم  على 
ذراعّي املعلقتني، غمر العرق جبيني و�صال على جفنّي و�صعرت بحرارة �صديدة، توّقفت 





اأعوانها من املجاهيم وقالت  اأن قامت با�صتدعاء  »جالديول�ش« عن ترديد عزائمها بعد 
بعد اأن ا�صرتدت �صوتها الطبيعي:

ل اأدري كيف ا�صتطعت اأن تكتب كّل هذا رغم اأّنك �صعيف؟ 	 
اإًذا تدركني احلقيقة.	 
اأّي حقيقة؟	 
اأننا نعي�ش يف رواية، واأنت وكل من بهذه القلعة وكل هوؤلء املجاهيم �صخو�ش من 	 

وحي اأفكاري...خيال...اأنِت الأ�صعف يا عزيزتي!

اأغ�صبتها كلماتي فاأ�صارت براأ�صها لأحد املجاهيم، فاجاأين ب�صوط ظهر فجاأة يف يده، 
جذب معطفي بعنف وك�صف �صدري، وجلدين بال�صوط عّدة مّرات ف�صرخُت حتى �صعرت 

اأن حنجرتي حترتق فاأ�صارت اإليه مّرة اأخرى ليتوقف وقالت:
هل اأوجعك ال�صوط؟ اأراأيت؟ هل يحرقك  جلد �صدرك الآن؟ اخليال ل يوجع اأيها 	 

البائ�ش، اخليال لن يقيد مع�صميك، اخليال لن ياأ�صرك، ل�صُت وهًما....

ُثّم رفعت �صوتها و�صاحت بخيالء:
يجور وما حولها.	  اأنا »جالديول�ش« اأمرية قلعة الدَّ

تردد �صوتها يف القاعة وعال �صداه، كان جلدي يحرقني ب�صّدة، قلت من بني اآهاتي:
ملاذا جتلدونني!! ملاذا؟	 
لأّنك ال�صبب..اأنت رفعت نداءها فرتدد يف اأجواء اململكة.	 
اأّي نداء؟	 
ا�صتغاثتها..»اأيجيدور«.	 
لعّلها 	  النوبة!،  ول�صتما من  اأختك  بها  �صت�صتغيث  نوبية! كيف  الكلمة  تلك  األي�صت 

ا�صتغاثة �صخ�ش اآخر.
املنبوذة تعّلمت النوبية.	 
اأتق�صدين »هيدراجنيا«؟	 





هرولت نحوي و�صفعتني وقالت:

اأجتروؤ على النطق با�صمها اأمامي وحتت �صقف قلعتي؟	 

ماذا تريدين مني؟	 

كتاب »اأيجيدور«.	 

لي�ش معي.	 

تقّدم اأحد املجاهيم و�صار نحوي وقال ب�صوت عميق:

با�صرتداد 	  لتقوم  حماربة  با�صتدعاء  قام  »اأيجيدور«  وكتاب  حمارب،  كتاب  لكّل 
كلماته ولت�صّلمه للمكتبة العظمى هنا.

اأنت تعلم اإًذا اأّنها حماربة...فلم تطلبونه مّني!	 

لأّن للكتاب �صورة اأخرى حديثة يف عاملكم، اأنت امل�صئول عنها.	 

	مل اأكتب �صيًئا عن »اأيجيدور« من قبل! �صدقوين..	 

بل كتبت.	 

ول 	  اأذكره  ل  نف�صي  اأنا  بينما  اأنا،  كتبته  �صيء  امل�صخ عن  اأيها  اأنت  تعرف  وكيف 
اأعرفه!

توقعت اأن يجلدين عندما و�صفته بامل�صخ، لكن يبدو اأن الكلمة مل ت�صتفّزه، فهو م�صٌخ 
بالفعل، عاد يتحدث ب�صوته القميء قائاًل:

اأنت ال�صبب يف 	  الكتب ل تتحّرك يف عاملكم اإل عندما يكتب كاتب بارٌع...وكنت 
ا�صتفزاز كتاب »اأيجيدور« هنا ليطلب حماربة.

كاتٌب بارٌع!

 كانت تلك املّرة الأوىل التي ي�صفني اأحد بها...�صعرت بكتفي يحرتق، فذراعّي توؤملني 
ب�صدة، حتى اأنني �صمعت مفا�صلي تفرقع، كدت اأ�صرخ لكنني جززت على اأ�صناين حماوًل 

اإخفاء �صعفي وزفرت بحنق �صديد وقلت �صاخًرا وقد اأعماين الغ�صب:





الرقم املطلوب غري موجود باخلدمة، لقد اأخطاأت يا �صديقي، يبدو اأّنك خطفت 	 
ال�صخ�ش غري املنا�صب، لي�ش لدّي رواية بعنوان »اأيجيدور«، عد لُكرتك البلورية 
وَبحِلق فيها، اأو لأبخرتك امللونة وردد تعاويذك، اأو اأي �صيء ت�صتخدمه لتتج�ص�ش 
على الب�صر وابحث عن مرادك، اأّما اأنا فاتركني فلن اأفيدك يف �صيء، اأو اقتلني 

الآن فلي�ش لدّي ما يدعوين لأمت�ّصك بحياتي البائ�صة...اقتلني.

اأنهيت كلماتي تلك ول اأدري كيف نطقت بها، اقرتب هذا امل�صخ مني فجاأة، واأم�صك 
راأ�صي بيديه الباردتني كقطعتي جليد، �صعرت وكاأّنه يقتحم راأ�صي، �صيء ما كان يزحف 
خارًجا من خلف مقلتّي، كدت اأفقد الوعي...تركني فجاأة وابتعد بع�صبية وعاد ملكانه بني 

رفاقه وقال موجًها كالمه لـ »جالديول�ش«:
ما زلت ل اأ�صتطيع قراءة اأفكاره..لكنني على يقني اأّنه الكاتب املق�صود، الرمز 	 

الذي ظهر للمحاربة يربق يف عينيه.

�صاألته »جالديول�ش«:
اأّي رمز؟	 

اأ�صار على عينّي ف�صعرت وكاأّن �صيًفا من نار يخرتقهما، واجتاحت ج�صدي الق�صعريرة، 
ُثّم نف�ش يده يف الهواء فر�صم الرمز جم�ّصًما اأمامنا، كان الرمز ي�صبه حرف الكاي باللغة 

الإجنليزية يعلوه خط اأفقي، قال فور اأن ظهر الرمز بكامله:

	 »كيم�صو«
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�صاألته »جالديول�ش«:
وما معناه؟	 
الرقم اأربعة باللغة النوبية.	 
ومل اأربعة بالذات؟	 
يبدو اأّن املحاربة هي الرابعة من عائلتها التي يختارها كتاب.	 





قاطعتهما قائاًل:
نعم هي الرابعة، فجّدها هو »اأبادول«.	 

واأظهروا  روؤو�صهم  واأحنوا  �صدورهم  على  اأيديهم  وو�صعوا  فجاأة،  املجاهيم  انتف�ش 
خ�صوًعا ينم عن احرتام �صديد ل�صاحب اللقب!، ارتبكت »جالديول�ش« و�صاألتهم:

ما بكم؟	 

قال اأحدهم:
»اأبادول« رجل عظيم، من اأوائل املحاربني، وله ف�صل علينا..	 

ُثم اأردف بت�صميم �صديد:
�صنتوقف الآن.	 

�صاحت »جالديول�ش«:
ماذا تعني؟	 
ل بّد اأن نعود لزعيمنا ونخربه عن اأمر حفيدة »اأبادول« وكتابها.	 
هنا 	  الأمور  اأن  تعلمون  الوعد!!  اأين  �صت�صاعدوين؟  اأّنكم  تخربوين  ولكن!...اأمل 

اأ�صبحت على املحك، واململكة كّلها تتعّر�ش خلطر داهم...الأمل الوحيد يف كتاب 
»اأيجيدور«، لو مت ا�صرتداده �صيعود كّل �صيء.

هذا قانون ع�صريتنا، هذا ق�صم املجاهيم.	 
ولكن...	 

الغ�صب  بدا  عني،  ملحة  يف  اختفوا  جملتها،  لتكمل  الفر�صة  املجاهيم  لها  يرتك  مل 
على وجهها ال�صاحب، ر�صقتني بنظرة متوّعدة، وخرجت تّدق الأر�ش بخطوات �صريعة، 
دلف بعدها احلرا�ش وحّلوا قيودي واأعادوين لزنزانتي و�صديقي »ُعبيدة«، اأم�صيت ليلة 
ع�صيبة، كانت جراح �صدري حترقني ب�صّدة، اأّما مفا�صل ذراعّي فقد كانت توجعني وكاأّن 
اأحدهم ين�صرها باملنا�صري، اأو�صكت قدرتي على التحمل اأن تتبّخر، اأطلقت اآهات عديدة 

قبل اأن ت�صيل دموعي يف �صمت، لحظها »ُعبيدة« فقال يوا�صيني:





اثبت يا �صديقي.	 
اجلراح توؤملني يا »ُعبيدة«.	 
�صيذبل اجلرح، فقط حتّل بال�صرب وتنّف�ش، اأنت تتاأمّل، اإًذا فاأنت حّي على الأقل..	 

فاحلمد هلل.
 اأهكذا تراها؟	 
نعم يا »ُيو�صف«، اأمل اجل�صد حياة �صّدقني، وهو اأهون من الأمل الذي ل ُيحكى.	 
ماذا تق�صد؟	 
اأمل النف�ش، فاأمل النف�ش والذكريات ملت�صقان، لن ت�صتطيع اأن تنهي اآلم نف�صك 	 

اإّل اإذا �صحقت ذكرياتك، وهذا ل يحدث اأبًدا.

اأ�صفقُت عليه، كنت اأعلم كيف يوؤنب نف�صه على ما حدث لأهله وع�صريته ب�صبب حبه 
لتلك الفتاة التي جلبت عليهم ال�صوؤم وت�صببت يف فنائهم، قلت حماوًل جذب انتباهه بعد 

اأن لحظت �صروده:
اأتدري، رّبا اأنت على حّق يا »ُعبيدة«،  هذا الأمل هو ال�صيء الوحيد الذي يبقيني 	 

على يقني باأّن ما يحدث يل حقيقي، هذا لي�ش حلًما اأبًدا، ل اأدري كيف �صاأحّل 
م�صكلتي تلك..»جالديول�ش« لن ترتكني اأبًدا.

اأّي م�صكلة؟	 
يف احلقيقة، هناك ما اأوّد اأن اأخربك به، قد تراه �صرًبا من اجلنون.	 
واأّي �صيء اأكرث جنوًنا من خيول تتحدث بلغة الب�صر! هل �صتخربين با هو اأغرب 	 

تي معهم؟ من ق�صّ

ابت�صمت قائاًل له:
رّبا...ا�صمع مني يا �صديقي.	 

تي وكيف اأنني كتبت عنه، واأّنه بطل من اأبطال رواياتي، وكيف  وبداأت اأحكي له ق�صّ
ما  واأخربته  »حبيبة«،  بـ  التقيت  وكيف  مّني،  اإرادة  ودون  اأنفي  اإىل هنا رغم  ُنقلت  اأنني 
�صديد،  باندها�ش  اإيّل  ين�صت  كان  البالغة،  ومملكة  والكتب،  املحاربني،  عن  يل  حكته 





ويراقب دمائي احلمراء التي ت�صيل من جرح �صدري باندها�ش اأكرب على اأ�صواء ال�صعالت 
فتحه  اجللد،  من  كي�ش  يدها  ويف  »جلنار«  دلفت  ُيفتح،  باب  �صوت  حوارنا  قطع  حولنا، 
احلار�ش ومّد يده داخله وتفّح�ش ما فيه، بدا يل اأّن الكي�ش فيه ذهب! �صيء يربق حتت 
�صوء ال�صعلة التي كانت فوق راأ�صيهما، همهم وحتّدث معها قلياًل ُثّم اأ�صرعا جتاهنا وقالت 

»جلنار«:
هّيا اخرج معي ب�صرعة.	 
ماذا!...كيف؟	 
�صنهرب من هنا.	 
لن اأخرج بدون »ُعبيدة«	 
وهل تظّن اأنني �صاأتركه لهم، هّيا اتبعاين ب�صرعة.	 

»ُموراي«  كان  توّقعت،  كما  الظالم،  �صرت  وت�صللنا حتت  الزنزانة  من  خلفها  خرجنا 
ينتظرنا ومعه »اأبهر«، �صاعدنا »ُموراي« لنت�صّلق ال�صور، قفز »ُعبيدة« ُثّم اأنا، اأما »جلنار« 
و »اآ�صر« فخرجا من اإحدى البوابات  ومعهما »اأبهر« بعد ر�صوة اأخرى لأحد احلّرا�ش، كان 
يظّن اأنهما �صي�صرقان الفر�ش هي و »اآ�صر« ل اأكرث، يف اخلارج وجدنا �صابا ملّثما ينتظرنا، 
كان ميتطي جواًدا ومي�صك بزمام اآخر، اقرتبنا منه مع »ُموراي« الذي قال موجًها كالمه 

له:
هّيا بنا يا مولي، لن�صرع قبل اأن يكت�صف احلّرا�ش ما حدث.	 

ُقلت متعجًبا:
مولي!...من هذا؟	 

ك�صف ال�صاب عن وجهه، اإّنه »ِكر�صاب«!!، ابتلعُت ده�صتي و�صعدُت خلف »ُعبيدة« على 
»اأبهر« الذي كان فر�ًصا من ثالثة كانوا يف انتظارنا، و »جلنار« وزوجها »اآ�صر« ركبا على 
اأّما ِكر�صاب وخلفه »موراي« فقد ركبا جواًدا اأ�صود كالليل  اآخَر ك�صتنائي اللون له هيبة، 
البهيم،  ُتخيفك عيناه لو اأطلت فيهما النظر،  ت�صارعت دّقات قلبي..اأعرف تلك اخليول! 
اخليول  انطلقت  »حيزوم«.  هو  والك�صتنائي  »الرَبق«،  هو  الأ�صود  »ُعبيدة«،  خيول  هذه 
وما حولها  يجور  الدَّ قلعة  نطاق  اأن خرجت اخليول من  وفور  الب�صتان،  بنا جتاه  الثالثة 





اأ�صاءت ال�صماء، وغمر النور الوجوه، �صهل »اأبهر«، كان مبتهًجا، لقد تعّرف على »َحيزوم« 
الذي كان يحمل »جلنار« وزوجها، اأ�صرع ليحازيه ورك�ش بالقرب منه، لكن »َحيزوم« حّياه 
بفتوٍر ُثّم اأ�صرع وتخطاه ومل يلتفت اإليه، �صعر »اأبهر« اأّن زعيمه »َحيزوم« قد تغرّي، ظّن  اأّنه 
�صي�صعد بلقائه، لكن يبدو اأّن هناك �صيًئا ما يحزنه! كان »َحيزوم« غا�صًبا للغاية..�صاخًطا 

ا كبرًيا يقبع على �صدره! ب�صّدة، وكاأّن همًّ
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عندما و�صل اجلميع اإىل الب�صتان، كانت »ال�صقراء« يف انتظار »اأبهر«، ا�صتقبلته بفرح 
كان  للب�صتان،  »َحيزوم«  زوجها  بعودة  يب�صرانها  »اجُلمانة«  وهرول جتاه  اأ�صرعا  جارف، 
لقاوؤهما رائًعا، وكانت جلجلتهما مبهجة، بكت »اجلمانة« مّرة اأخرى فاأقبل زوجها يهم�ش 
اإليها معتذًرا، حلظات يزداد فيها نب�ش القلب الذي لطاملا كان يردد ا�صم احلبيب، لقاٌء 
قلبه  براويز  ليمالأ  الآخر  وجه  يتمّعن يف  كان كالهما  الإخال�ش،  وعبريه  ال�صوق  ن�صيمُه 
ب�صور حمبوبه، من بني دموعها �صهقت لترّبد باأنفا�صها لهيب ال�صوق، بعد هم�ش زوجها 
لها �صمتا مًعا لَتبوح عيناها بحديث العتاب واللوم، ذاك احلديث الذي يعجز عنه الل�صان 
والبيان، ذابت بع�ش اأوجاعها بدموعها احلاّرة، ا�صتعادت اأخرًيا ذاتها التي تال�صت مع 
رحيله عنها، واأتى الربيع قبل اأوانه فاأزهرت عيناها، وارتوى القلب بالقلب، و�صكنت اإليه.

لحت على وجه »ُيو�صف« ابت�صامة خفيفة، نبهته اآلم جراح �صدره فعاد وجهه يتقّل�ش، 
التفت نحو »ِكر�صاب« الذي كان م�صغوًل بحديثه مع »ُموراي« و »جلنار« و »اآ�صر«...

اأقبلوا على »ُيو�صف« حيث كان يجل�ش ، قال »ِكر�صاب«:
يجور ومن فيها.	  اأعلُم اأّنك لن ُت�صّدق ما �صاأخربك به عن قلعة الدَّ

ا�صتجمع »ُيو�صف« حوا�ّصه لالإ�صغاء وقال:
جّربني!	 
اأحتاج مل�صاعدتك، اأنت فقط من ي�صتطيع اإخبارنا عن مكانها، فجميع من بالقلعة 	 

واقع حتت تاأثري تعويذة األقتها �صاحرات اأوبال�ش عليهم اأن�صتهم احلقيقة.
اأّي حقيقة؟	 

تبادلوا النظرات قبل اأن يوا�صل »ِكر�صاب« قائاًل لـ »ُيو�صف«:





اأين »هيدراجنيا«....اأين زوجتي؟	 

تخ�ّصب ل�صان »ُيو�صف«، اأذهله ما �صمعه للتّو، »ِكر�صاب« زوج »هيدراجنيا«!..كيف!!

و�صدره  املفتوح  معطفه  والبدن،  الفكر  مرهق  كان  النطق،  فقد  وكاأّنه  واجًما  جل�ش 
حواّف  على  جتّف  بداأت  التي  والدماء  املجاهيم،  يد  على  اجَللد  بعد  باجلروح  املمتلئ 
اأجربهم  هذا  كّل  التائهة  ونظراته  املنفو�ش،  و�صعره  الكابيتان)))،  وعيناه  �صدره،  جراح 
على تاأجيل احلديث معه حتى يرتاح، اأ�صنده »ُموراي« و »ُعبيدة« و�صار معهما وهو يتاأمّل 
واقرتب اجلميع من بيت ال�صّيد»بركات«، حيث هرولت جتاههم »ِم�صكة« تخدمهم وتعّد 
لهم الطعام، وان�صغل »ُموراي« بت�صميد جراح »ُيو�صف«، بعد اأن انتهى تركه جال�ًصا حتت 
اأ من قربة  ظّل �صجرة البّلوط العري�صة التي تتو�ّصط الب�صتان، ا�صتند على جذعها وتو�صّ
براأ�صه  امل�صتعلة  الو�صوء بداأت الرباكني  اأّن م�ّش ماء  »ُموراي«، فور  له  الذي حملها  املاء 
تخفت حرارتها، ووقف ي�صّلي بج�صده املكدود، كان يف حاجة لتلك ال�صجدة التي حتتويه 
فُتلملم �صتات فكره وتعيد اإليه �صوابه، اأنهى �صالته ومتدد وقد اأحاطته ال�َصكينة، فاأقبلت 

»حبيبة« حتييه، كانت قلقة، ووّدت اأن ت�صمع منه كلمة ت�صكن هواج�صها...

الإعياء  عليه  بدا  لي�صتقبلها،  ب�صعوبة  اعتدل  تقرتب  راآها  وعندما  م�صتلقًيا  كان 
ال�صديد، اأم�صك راأ�صه بني يديه بياأ�ٍش وقال:

لقد تعبت...ليتني ما كتبت تلك الروايات املبتورة، اأنا ال�صبب.	 

قالت توا�صيه وقد بداأت تتعاطف معه:
ل تندم اأبًدا على ما كتبته بيديك، اعتّز ببنات اأفكارك.	 

�صدرت منه �صحكة ممّزقة حزينة وقال:
ا؟ هل اأ�صتطيع اأن اأقابلهن؟	  بنات اأفكاري! ترى...هل هن هنا اأي�صً

خلعت »حبيبة« القالدة التي كانت ترتديها واأعطتها لـ»ُيو�صف« وقالت:

))) عينــان كابيتــان أي محتقنتــان واملقصــود احمــرار العينــن ، ويُقــال نــار كابيــة أي غطاهــا الرمــاد والجمــر 

ــار املوقــد يف داره فكــر رمادهــا  ــٌم ال تنطفــئ ن ــه كري مشــتعٌل تحتهــا، ويُقــال عــى الرجــل كايّب الرمــاد مبعنــى أنّ

وتراكــم فــوق الجمــر املشــتعل.





راأوها على �صدري، 	  لو  اأن »املجاهيم« لن ي�صّروين  اأخربين جّدي  خذ القالدة، 
فهي تعني لع�صريتهم الكثري، لو ارتديتها واأظهرتها لن يوؤذوك ولن يتمكن اأي اأحد 

منهم من مل�صك اأو اختطافك مّرة اأخرى.

اأم�صكها »ُيو�صف« واأخذ يتاأّمل النقو�ش عليها واأعادها اإليها قائاًل:
ل بد اأن تظّل معِك، �صتتعر�صني للخطر.	 
ل اأظنني �صاألتقي باملجاهيم طاملا لن اأدخل الغابة، اأنت مطلوب لديهم الآن.	 
ا، اإّنهم يبحثون عنِك.	  واأنِت اأي�صً
ولكن وجودك بيننا مهم جًدا فاأنت اأكرث من يعرف ما يخفيه كّل واحد هنا عّنا، 	 

كما اأّن هناك �صيًئا ما يحرّيين واأوّد اأن اأ�صاألك عنه، اأرجوك �صعها حول عنقك 
اأن  قبل  ولكن  وتخطفك،  اأخرى  مّرة  باملجاهيم  »جالديول�ش«  ت�صتعني  اأن  قبل 

ترتديها..
ماذا؟	 

هي لي�صت متيمة، التمائم ل حتمينا من �صيء كما تعرف.	 

ملاذا ترتدينها اإًذا؟	 

هي جمّرد اإ�صارة لهم، فهي تذكار ت�صريفي اأهداه املجاهيم جلّدي، واأنا األب�صه 	 
فقط ليعرفوين.

حتًما �صيعلمون اأّنه لي�ش جّدي.	 

جلّدي، 	  تكرمًيا  يوؤذوك  لن  عائلتنا،  يف  مكانة  ذو  اأّنك  يعني  للقالدة  حملك 
فلتلب�صها الليلة فقط على الأقل، واأنا لن اأخرج من الب�صتان.

التفت جتاه »حبيبة«  ُثّم  واأظهرها من فوق معطفه،  »ُيو�صف«  ارتداها  اإحلاحها  بعد 
و�صاألها:

اأخربيني الآن، ما ال�صيء الذي يحرّيك؟	 
لي�ش الآن يا »ُيو�صف«، ل بّد اأن ترتاح.	 





»ُعبيدة«  بني  يدور  اآخر  حوار  هناك  كان  بينما  وابتعدت  الق�صري  حوارهما  انتهى 
وفر�صه العزيز »َحيزوم«.
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اأقبل »ُعبيدة« على الفر�ش وناداه متلّهًفا:

»َحيزوم«.	 
ومل�ش  »ُعبيدة«  اقرتب  جامدتان،  وعيناه  كال�صّنم،  �صاكًنا  بقي  الفر�ش،  يجبه  مل 

معرفته وعنقه وكرر النداء:
»َحيزوم« كيف اأنت يا �صديقي؟ ملاذا ل حتّدثني؟	 

نظر يف عيني جواده وقال بجّدية �صديدة:
اأعرف اأّنك ت�صمعني وتفهمني وترف�ش الكالم، اأفهمك اأكرث من نف�صك. مل اأنت 	 

غا�صب مني؟
ملاذا تركتنا؟	 
�صاحموين...	 

اأجابه »حيزوم« بالدموع، كان من ال�صعب على »ُعبيدة« اأن يرى جواده يبكي، اقرتب 
منه، م�صح راأ�صه وعنقه وداعب غّرته، قبله بني عينيه بحنان، ُثّم هم�ش يف اأذنه:

لقد �صهدت ولدتك ُمهًرا يا �صديقي، ُثّم داعبتك بعد �صهور واأنت فلًوا، و�صرت 	 
بجوارك فخوًرا بعد عام واأنت َحْويل..

رّق الفر�ش ل�صاحبه، واأحنى راأ�صه من�صًتا لكالمه وهو يردف قائاًل:
ُكنت اأفهمك من �صوتك قبل اأن تتعّلم الكالم، احلمحمة التي كنت ت�صدرها،كنت 	 

من  ت�صدره  كنت  الذي  القبع  وذاك  العلف،  وتطلب  جائع  اأّنك  عندها  اأعلم 
منخرك اإىل حلقك ُكنت ت�صدره عندما يحدث ما ي�صايقك، اأما ال�صهيل فكنت 
ت�صدره عندما تن�صط، وكنت اأ�صعد بهذا واأعتلي �صهوتك وننطلق مًعا، دوًما كنت 
اأّي �صباق، كنت جتّلي عني ما بي من حزن وكرب بفوزك...ُكنت  اأنت الأّول يف 

املَُجّلي))) يا »َحيزوم«...
))) »املجّل« لقب يطلقه العرب عى أّول فرس يفوز بالسباق.





رفع »حيزوم« راأ�صه وو�صعها على كتف فار�صه ليحت�صنه، كان عناًقا يعني الكثري، ُثّم 
هم�ش بنربة ي�صوبها احلزن يف اأُذن »ُعبيدة«:

لدّي الكثري لأخربك به، بع�ش خيولنا يف خطر.	 

دمعت عينا »ُعبيدة« وهم�ش ب�صوت مرتع�ش:
مًعا يف 	  نفكر  يا �صديقي حتى  الآن  ُتخربهم  ل  اأرجوك،  باقي  اخليول  ُتخرب  ل 

الأمر.

كان »ُموراي« جال�ًصا على جذع �صجرٍة يراقبهما وين�صت حلوارهما برتكيز �صديد، 
اأعجبه هذا الفار�ش، اأعجبه »ُعبيدة« واعتزازه بنف�صه وهّويته، قرر اأن يكون يوًما ما مثله، 

�صيبحث عن اأبيه، و�صيدافع عن هّويته حتى اآخر حلظة يف حياته.

5
ودوًما ياأتي الفجر باجلديد، يوم اآخر، ُعمر اآخر، �صوء اآخر، دروب ُتفتح اأمام الب�صر، 
يعرفها  ومّرات،  مّرات  الطريق  على  بنف�صه  يلتقي  منا  وكّل  وهناك،  هنا  توزع   واأقدار 
اأحياًنا، وينكرها اأحياًنا، ويهجرها اأحياًنا!!...وعندما ت�صيق، وتظلم، ويختبئ النور ، قد 
ن�صّل رّبا فن�صقط يف احلفر حتى ياأخذ اأحدهم بيدنا، فينقذنا، اأو ن�صتند لنقوم وحدنا 
ونتخبط،  ون�صري،  املتعبة،  اأرواحنا  على  ونتكئ  اأقدامنا  عن  الغبار  فننف�ش  اأخرى  مّرة 
ونبتلع اأوجاعنا، ون�صرب، وننتظر الفجر مّرة اأخرى، فالفجر ل يخلف الوعد اأبًدا، ويعود 

من جديد.

تعّد  »ِم�صكة«  العجوز  كانت  الب�صتان،  اإىل  وخرجت  »رفيف«  قبل  »حبيبة«  ا�صتيقظت 
اإليها  ان�صمت  باملاء،  مالأته  اأن  بعد  القدر  فوقها  وو�صعت  ناًرا  واأوقدت  الإفطار  طعام 
»جلنار« التي اأيقظها �صوت الع�صافري وكانت مغرمة بها وب�صق�صقاتها، اأعجبها الب�صتان 
تعاونها. جل�صت »حبيبة« وحيدة حتت �صجرة  بينما كانت  »ِم�صكة«  اأخربت  ب�صّدة، هكذا 
»ُيو�صف«،  لها  حكاه  وما  به  مّرت  ما  ت�صرتجع  اأخذت  »بركات«،  بيت  من  قريبة  يا�صمني 

وكيف اأن »جالديول�ش« اأرادته اأن يكتب! يكتب هنا على اأر�ش اململكة! يكتب الآن!





تراقب  كانت  خيوله،  اإىل  وان�صم  راأ�ش  بهّزة  بعيد  من  وحّياها  »ُعبيدة«  ا�صتيقظ 
فرحتهم به، وكيف يلتّفون حوله ويتحّدثون معه وكاأّنه واحٌد منهم!، بداأت اخليول ت�صرتد 

ذاكرتها �صيًئا ف�صيًئا...

كظّله،  يتبعونه  كانوا  الآخر،  تلو  واحًدا  الغلمان  وتبعه  »ُموراي«،  ا�صتيقظ  قليل  بعد 
كان »ِكر�صاب« قد عاد لق�صره الليلة املا�صية، حمله »الربق« الذي �صار ل يفارقه اأبًدا، 
زوجته  عن  البحث  رحلة  ليبداأوا  لحق  وقت  يف  �صيعود  اأّنه  اأخربهم  قد  »ِكر�صاب«  كان 
»هيدراجنيا«، خرج »ُيو�صف« من كوخ »مواري«، ما زال ُمتعًبا لكّنه كان يغالب اأمل جراحه، 
�صعر  الكثري،كان  عنه  خفف  بدهان  جراحه  وداوت  الأمل،  ُي�صكن  �صراًبا  »جلنار«  �صقته 
راأ�صه منتف�ًصا ويف حالة بائ�صة، فقرر»ُموراي« اأن يحلقه له!، اأ�صرع يجلب اأدوات احلالقة، 
لي�صدر  املرتجرج  كر�صه  فوق  يديه  عاقًدا  »اآ�صر«  وجل�ش  يعاونه  واقرتب  »ُعبيدة«  قهقه 
اإر�صاداته لهما، بينما �صلمهم »ُيو�صف« راأ�صه وجل�ش وعلى وجهه �صكنت ابت�صامة �صاخرة، 
والغلمان ي�صحكون من حولهم، حتى اخليول كانت يف حالة من البهجة، �صقطت خ�صالت 
ملء  يحاول  كان  بالأفكار،  مزدحًما  راأ�صه  كان  بينما  الب�صتان  اأر�ش  على  »ُيو�صف«  �صعر 
الفراغات، يربط بني الق�ص�ش، يبحث عن نقطة �صوء ي�صتدلون بها على اأّول خيط يدلهم 
على احلقيقة، على مكان »هيدراجنيا«، كانوا يحدثونه لكّنه مل ي�صغ حلرف مما نطقوا 
به، مل يرّد عليهم، مل يعرت�ش على �صيء، مل يتحّرك قيد اأمنلة، بعد دقائق كانت راأ�صه 
تربق حتت �صوء ال�صم�ش، لقد اأخطاأ »ُموراي« عّدة مّرات اأثناء احلالقة وقرر يف النهاية 
بعد التفاق مع »ُعبيدة« اأن الأف�صل هو حلق راأ�صه متاًما، قال »ُموراي« وهو ينف�ش كفيه:

انتهينا يا �صديقي.	 
ماذا؟	 

راأ�صه  »ُيو�صف« خ�صالت �صعره املبعرثة على الأر�ش حوله، رفع يده ليتح�ص�ش  تاأّمل 
وفوجئ بخلوها من ال�صعر متاما!، ات�صعت عيناه وكاد ي�صيح بهما لول تلك البت�صامات 

التي كانت تطّل من كل الثغور حوله، �صحك »ُعبيدة« حتى دمعت عيناه، قالت »م�صكة«:
تبدو اأكرث و�صامة هكذا يا بنّي.	 

اجلميُع  َي�صعَد  اأن  باأ�ش  ل  مالحمه،  يتاأّمل  وهو  راأ�صه  »اآ�صر«  وهّز  »جلنار«،  وافقتها 
حتى لو �صّحى الكاتُب ب�صعر راأ�صه، لقد بداأ ياأن�ش اإىل �صخو�ش رواياته وكاأّنهم عائلته، 





وكان يفتقد هذا ال�صعور، اأن يكون حولك من ُيحّبك ويعتني بك، اأو ميزح معك في�صحكك 
ميتدحه  كان  الذي  الوحيد  ال�صيء  ذاك  الناعم،  راأ�صه  ل�صعر  وداًعا  عليك!  ي�صحك  اأو 
رفاقه عليه يف اجلامعة، هكذا حّدثته نف�صه فهداأ، لكنه تذّكر »حبيبة«! ترى هل �صتعجبها 
�صلعته؟، رفع يده مّرة اأخرى وو�صعها على راأ�صه وتلّفت باحًثا عن وجهها، فاجاأه »ُموراي« 
بوا على راأ�صه املاء البارد فجاأة ف�صرخ من �صّدة برودته، ما زال  و�صحب راأ�صه لالأمام، �صَ
احلزاورة ي�صحكون، اأجربته اأ�صواتهم على البت�صام، هوؤلء ال�صغار رائعون ، وهو يرق 
لهم، كانت »حبيبة« تراقبهم على ا�صتحياء، مّرت حلظات تبادل اجلميع فيها القليل من 
الكلمات ُثم ان�صرف كّل منهم ل�صاأنه، �صينتظرون عودة »ِكر�صاب«، ل بّد اأّنه على و�صول. 
�صاألها  الآن  هو  وكيف  و�صاألته عن جراحه  حّياها  اأن  وبعد  »حبيبة«  »ُيو�صف« من  اقرتب 

باهتمام:
اآن�صة »حبيبة«، ما ال�صيء الذي يحرّيك ووددِت اأن ت�صاأليني عنه اأم�ش؟	 

حاجبيها  رفعت  ال�صوؤال،  هذا  ت�صاأله  اأن  مّرة  من  اأكرث  وّدت  فقد  »حبيبة«،  تنّبهت 
وقالت:

»دروب اأوبال«!	 
ما بها؟	 
عندما كنت تكتب تلك الرواية، هل كنت تق�صد حجر اأُوبال؟	 

ا تدر�ش يف كلّية العلوم، اأجابها وهو يفرك جبهته: ابت�صم »ُيو�صف«، فهي اأي�صً
قدمية 	  ذكريات  وله  األهمني،  ما  كثرًيا  البديع،  احلجر  هذا  اأحّب  اأق�صده،  نعم 

معي، فقد كان لدّي حجر اأهداه يل اأبي واأنا يف ال�صابعة من عمري، وكان ي�صبه 
كربت  وعندما  حقيقي،  اأُوبال  حجر  ظننته  اأبي،  اأخربين  هكذا  اأُوبال،  حجر 

اأدركت اأّنه لي�ش �صوى حجر ب�صيط ل قيمة له.

ُثم �صاألها:
ماذا تعرفني عنه؟	 

قالت بعد اأن �صّيقت عينيها وزّمت �صفتيها:





حجر كرمي ن�صف �صفاف، له ملعان متالألئ، وهو نوع من ال�صيليكا غري املتبلورة، 	 
�صيليكا مائي.

ابت�صم قائاًل:
وكاأّنك جتيبني �صوؤاًل يف اختبار �صفهي، يبدو اأنك تع�صقني اجليولوجيا.	 
بالتاأكيد.	 
هل راأيِت حجر »اأوبال« من قبل؟	 
راأيته مّرة، كان رائًعا و�صفاًفا..وخاّلًبا للغاية، ولكن اأُخرِبت باأّن له األواًنا متعددة.	 
يف احلقيقة يا اآن�صة »حبيبة« هو يختلف يف لونه من ال�صفاف اإىل الأبي�ش احلليبي، 	 

ويغو�ش فيه عدد ل ح�صر له من الألوان الأخرى، اأ�صفر، اأخ�صر، اأحمر، اأزرق، 
ا، ذاك احلجر ُيظهر كل األوان ال�صوء املختلفة. بني، واأ�صود اأي�صً

اأعرف ولكن اإىل اأّي �صيء ترمز به يف روايتك؟	 
اأوبال نادر وغريب، عرثت عليه فتاة ت�صمى »َمي�صان«))) 	  الرواية كانت عن حجر 

باأحد اجلبال يف �صندوق عجيب عليه نقو�ش غريبة مع ر�صالة حتتوي  يف كهف 
على بع�ش التعاويذ، فتحت »َمي�صان«  ال�صندوق فت�صاعدت منه �صحب دّخانية 
ال�صم�ش  �صوء  �صقط  وعندما  م�صموع  ب�صوت  وقراأتها  الر�صالة  اأم�صكت  زرقاء، 
الذي ت�صّرب من �صٍق يف ركن الكهف على احلجر ُفتحت دروٌب غريبة، كّل درب 
منهم بلون خمتلف، وبوابة عجيبة تفتح على عامل غريب، اقتحمت »َمي�صان« تلك 
الدروب واحًدا تلو الآخر، التقت بالعديد من ال�صخو�ش هناك، تعّر�صت للموت، 

لل�صحر!، واكت�صبت ُقدرات ومميزات، واأنقذت بع�صهم من اخلطر، و....

 قالت »حبيبة« بخفوت:
ل تخربين اأّنك توقفت هنا!	 
يف احلقيقة...نعم، مل اأكملها.	 

�صمتت »حبيبة«، مل تخربه اأّنه مهمل، ومل تلمه كاملّرات ال�صابقة عندما اأخربها عن 
لأّول مّرة! بدت عيناه  تراه  وكاأّنها  للغاية،  اأربكتها  �صريعة  الأخرى، رمته بنظرة  رواياته 

)))َميسان تعني النجم الالمع. 





اأكرث ات�صاًعا وحاجباه اأكرث و�صوًحا بعد حلق �صعر راأ�صه، وذقنه بدت اأكرث كثافة من ذي 
ا، و جمنوًنا! ا ه�ًصا، و�صعيًفا اأي�صً قبل! ت�صعر الآن اأّنه..يعجبها!، لكنها تراه �صخ�صً

»ِم�صكة«  والتفتت �صائرة بخطواٍت ع�صكريٍة نحو  بعيًدا عن وجهه  اأ�صاحت بنظراتها 
و»جلنار« فالحقها وناداها لي�صتوقفها وقال:

اآن�صة »حبيبة«، وددت اأن...اأن اأفكر معك ب�صوت عاٍل، فاأنا يف حاجة ل�صوت اآخر 	 
يدعمني، �صوت من عاملنا، فهل تن�صتني اإيّل رجاًء؟

التفتت جتاهه باآلية، كانت حتاول اإخفاء ارتباكها، قالت باقت�صاب:
ل.	  تف�صّ

تنّف�ش بعمق وو�صع يديه يف جيبي معطفه وقال:
يبدو اأن الروايات هنا على اأر�صيٍة م�صرتكة، وخطوطها تقاطعت بالفعل، الأبطال 	 

يزحفون جتاه بع�صهم البع�ش!
ماذا تعني؟	 
اأعني....وكاأّنها رواية واحدة! 	 
ُثّم ماذا؟	 
الروايات 	  �صخو�ش  اأّن  يبدو  كتابتها،  اأمت  ومل  مفتوحة،  النهايات  تركت  عندما 

وبداأ  �صرقته  التي  الع�صابة  من  وهرب  كرب  »ُموراي«  وحدهم،  طريقهم  اأكملوا 
يبحث عن اأبيه، وخالل رحلة بحثه يهتم باحلزاورة، خيول »الكحيالن« تفّرقت 
يجور، هملجوا هنا وهناك، اختاروا  بعد اأن وقع فار�صها يف اأ�صر حّرا�ش قلعة الدَّ
زعيًما لهم من جلدتهم وهو »حيزوم«، وعا�صوا حياة م�صتقّلة، ُثم حدث ما مل يكن 
يف احل�صبان، ُفتحت دروب اأُوبال اأمامهم فراأتها اخليول ودلفوها تباًعا، وبعيًدا 
يجور وحّل حمّلها »ِكر�صاب«،  عنهم اختفت �صخ�صية الأمري العا�صق يف قلعة الدَّ

الأمري النوبي، ووقع يف حّب الأمرية »هيدراجنيا« وتزوجها!!
و »جلنار« و»اآ�صر«؟ ما ق�صتهما؟	 
يجور...ولكن!	  كانا من ملوك قلعة الدَّ





غ�صن جبينه واأكمل:

ُكنت قد كتبت هام�ًصا على جانب الرواية، فقد خطر يل اأن اأجعلهما خادمني يف 	 
القلعة لي�صاعدا »هيدراجنيا« على الهرب!

الهوام�ش 	  يف  كتبته  ما  تتذّكر  اأن  عليك  رّبا  الأمور،  بع�ش  يو�صح  ح�صًنا..ذاك 
كّلها، اأو حتى ما خطر ببالك وقررت ت�صجيله لحًقا لكّنك �صهوت ومل تكتبه.

نعم..�صاأحاول.	 

ُقل �صاأفعل بعون اهلل..يقينك �صي�صاعدك.	 

�صاأفعل بعون اهلل.	 

لح طيف ابت�صامة على �صفتيها قبل اأن ت�صاأله:

تهما؟	  وماذا عن »بركات« و»رفيف«؟ ما ق�صّ

مت�ّصت عالمات القلق على وجهه وقال:

هذا ما يحرّيين!	 

كيف؟	 

قال بنظرة حائرة:

ل اأذكرهما!	 

حاول اأرجوك اأن تتذّكرهما.	 

قال و�صحائب الهموم تظلل مالحمه:

ل اأق�صد اأيّن ن�صيتهما...اأنا مل اأكتب عنهما اأبًدا!	 

معقول!	 

وهذا ما يقلقني.	 

 و»ِم�صكة«؟	 





حتّبه 	  كانت  الذي  زوجها  مع  ب�صيطة  تقليدية  ق�صتها  القلب،  طيبة  عجوز  تلك 
وعن �صربها عليه واإخال�صها له رغم جفافه وق�صوته معها، يف احلقيقة كانت 
الآن خمتلفة متاًما، طم�صت  اأ�صغر عمًرا، فمالحمها  كانت  اأكرث جماًل عندما 
متاًما!  خمتلفة  كانت  �صدقيني  رواياتي،  يف  و�صفتها  التي  مالحمها  التجاعيد 

كانت جميلة، لكّنها احلياة!

طالعتها »حبيبة« من بعيد، كانت ت�صعر اأن تلك العجوز متلك نف�ًصا جميلة، فاجلمال 
اأذابت مالحمها  الأّيام  وق�صوة  اأن �صربات احلياة  �صّك  املالمح، ل  ولي�ش  النف�ش  جمال 

واأوجعتها، قالت بلطف:
اأعجبني ا�صمها، اأح�صنت اختياره.	 
مل اأخرته.	 
ماذا؟	 
ا�صم 	  لروايتها..لكنه  عنواًنا  اأ�صع  ومل  ا�صًما،  لها  اأخرت  مل  عنها  كتبت  عندما 

جميل..»ِم�صكة«!

قالت بعد اأن نقلت عينيها لوجهه وقد لحظت تاأمّله من جراحه:
كيف حال جراحك؟	 
لإ�صكان 	  يكفي  اإّياه »جلنار« ل  اأعطتني  الذي  الدواء  اأن  يبدو  ولكن  اأف�صل حاًل، 

الأمل.

�صمت هنيهة ُثم قال:
الآن فكري معي، ما عالقة كتاب »اأيجيدور« بـرواية »دروب اأُوبال«؟...الأوىل كلمة 	 

نوبية تعني انقذيني، اأما روايتي فرتمز لدروب خمتلفة، وعوامل غريبة تظهر يف 
كّل درب من تلك الدروب.

ا اآخر �صنكت�صفه.	  لعّل هناك �صرًّ
املهم الآن، ل بّد اأن نحذر ممن ل نعرفهم.	 
تق�صد من؟	 





»بركات« و»رفيف«، فقد اأخربتني العجوز »ِم�صكة« اأّن الفتاة جمنونة!	 
فتاة لطيفة 	  »رفيف« جمنونة، فهي  اأظّن  لكنني ل  الكالم،  بهذا  ا  اأي�صً اأخربتني 

جًدا، رّبا هي حزينة فقط لرحيل اأّمها.
ليتك ل تبيتني معهم بالبيت، الأف�صل اأن تنتقلي لكوخ »ِم�صكة«	 
�صاأحاول، لكنني ما زلت اأرى »رفيف« فتاة لطيفة.	 
ح�صًنا، واحذري من »�صاحرات اأوبال�ش«، يبدو اأنهن اخرتن لأنف�صهن هذا ال�صم، 	 

اأّن هذا �صبب ت�صمية اخليول لأنف�صهم بهذا ال�صم  »اأُوبال«، ويبدو  ن�صبة حلجر 
ا. اأي�صً

ُثّم عاد ل�صروده وقال:
ولكن....هناك حلقة مفقودة!	 
اأين؟	 
اأظّن اأّن �صاحرات اأوبال�ش �صيطرن على اخليول كما �صيطرن على كل من يقيم يف 	 

يجور بعد اإلقاء تعويذة عليهم كما اأخربنا »ِكر�صاب« اأم�ش، ولكن....ملاذا  قلعة الدَّ
مل يتاأّثر »ِكر�صاب«، و»جلنار«، و»اآ�صر« بتلك التعويذة!

ل ت�صاألني اأنا، فاأنا ل اأدري!...فت�ش يف هوام�ش رواياتك، فت�ش يف عقلك!	 
�صاحميني	  م�صموع،  ب�صوٍت  معك  اأفكر  فقط  اأنا  »حبيبة«،  اآن�صة  يا   اأعلم 

معها  الكالم  يف  طريقته  لها  تروق  بداأت  ل�صروده،  وعاد  عنها  بنظراته  واأ�صاح 
باحرتام �صديد، »اآن�صة«..ت�صعر بهذا اللقب اللطيف قبل ا�صمها باأّنها اأمرية، يبدو 
اأن البقاء بقرب هذا الُيو�صفي �صار خطًرا جًدا، كما اأّنها ت�صعر باحلرارة تغزو 
رتقته  الذي  وجوربه  البايل!،  املعطف  تتاأّمل  عادت  اجلّو،  برودة  رغم  وجنتيها 

»ِم�صكة« وكان مي�صكه بيديه وهو يحّدثها، ما زالت تراه ه�ًصا و�صعيًفا وجمنوًنا

قالت وهي مترر عينيها �صريًعا على كّل من بالب�صتان: 
يبدو اأننا �صنتعامل مع اجلميع بحذٍر حتى نتاأكد من �صالمة نواياهم.	 

فليكن هذا، انتبهي لنف�صك يا اآن�صة »حبيبة«.	 





خيوله،  مع  يتحّدث  »ُعبيدة«  كان  حيث  و�صار  منها  وا�صتاأذن  الأخرية  كلماته  قال   
اأراد اأن ي�صاأل اخليول عن الدروب وما راأوه هناك عندما دلفوها. ظهر »بركات« فجاأة، 
كان مي�صك بع�صاه ويراقبهم يف �صمت وهو يقف اأمام باب بيته، هرولت »حبيبة« نحوه، 
�صاألته عن »رفيف«، اأخربها اأّنها ما زالت نائمة، واأّنه �صيذهب اإىل قرية »الدحنون«، قالت 

متعجّبة:
الآن! 	 
نعم، �صاأق�صي بع�ش امل�صالح هناك.	 
هل اأ�صتطيع اأن اأذهب معك يا �صيد »بركات«؟	 

قال »بركات« وقد اأطّل القلق من عينيه:
اليوم...ل..ل تاأتي معي يا ابنتي، الأف�صل اأن تبقي هنا بالب�صتان.	 

ا�صتدار بعد اأن حّياها وخرج من الب�صتان، غلبها ف�صولها ف�صارت خلفه خل�صة، كانت 
اأ�صرار هذا  اأن تك�صف  تختبئ خلف الأ�صجار، تتنقل ب�صرعة، لديها ف�صول �صديد، تريد 
الكهل الذي يبدو م�صاملًا ومطمئًنا للوهلة الأوىل، بداأت الريبة جتاهه تتعملق، وبداأ ال�صّك 
فيه يزيد، وكان لديها من ال�صجاعة ما يدفعها لل�صري خلفه دون اأن يرّف لها جفن، ف�صارت 
خلفه، ون�صيت قالدتها مع »ُيو�صف«. والذي كان يف تلك اللحظة مقباًل على »عبيدة« ويحّييه 

بحبور، وكان الأخري مي�ّصط ُغّرة »اجلمانة« ويدندن بالأ�صعار، ابت�صم »يو�صف« وقال له:
حُتّب دوًما اأن تزّينها، �صتجدل �صعر عرفها وتزين اجلديلة بزهور �صغرية بي�صاء، 	 

األي�ش كذلك؟

طالعه »ُعبيدة« بعينيه امل�صرقتني وابت�صم قائاًل:
ل �صّك اأّنك تعرف عّنا كّل �صيء اأّيها الكاتب.	 
ا اأّن راأ�ش احل�صان تاج حما�صنه، واأّول ما يلفت النظر فيه، وي�صتدّل 	  واأعرف اأي�صً

منه على اأ�صالته.

هّز »ُعبيدة« راأ�صه معجًبا بكالمه وقال:
اأتعجّب مما يحدث هنا، ولدي ف�صول كبري لأعرف املزيد عن 	  اأتدري، ما زلت 

ق�صة املحاربني وما يفعلونه.





هناك الكثري من الألغاز هنا ما زالت حترّيين.	 

اقرتب »ُعبيدة« منه و�صاأله:
اأمعجب اأنت بها؟	 
من؟	 
تلك املحاربة، حالك يف�صحك يا �صديقي.	 
ماذا تقول؟	 
ُكنت 	  ح�صورها،  عند  وارتباكك  و�صكناتك،  وحركاتك  حتّدثها،  واأنت  عيناك 

اأراقبكما الآن، اأنت معجب يا فتى.
وهل يبدو هذا وا�صًحا؟	 
رّبا يل لأنني ذقت هذا من قبل!..ولكن احذر، املراأة ل حُتّب الرجل ال�صعيف، 	 

حتى لو كانت هي �صبب �صعفه.
ولكنني ل�صت �صعيًفا.	 
ت�صرفاتك توحي بهذا لالأ�صف، يقول »ُموراي« اأّنك اأخربتها عندما وجدتها هنا 	 

بالب�صتان اأّنك تعرفها من قبل وهي مل تتذكرك.

قال باأ�صى:
لالأ�صف، مل تعرفني لكنني اأعرفها منذ عامني، وحتّدثنا بالفعل.	 

�صهلت »اجُلمانة« و�صاركتهما احلوار قائلًة:
يا م�صكني!	 

تذّكر »يو�صف« ما كتبه عن حّب »اجلمانة« لزوجها »حيزوم«، كان يعلم اأّنها ت�صعر به، 
قال وهو يطالعها وقد ابتلعته عيناها الغام�صتان:

مل يكن �صوى اإعجاب يف البداية يا »جمانة« .	 
ثم؟	 
عندما غرقت يف اأحالم يقظتي تعّلقت بها.	 





�صاألته ب�صغف:
وجٌد اأم جنوى؟	 
حترق 	  وجنوى  خطبتها،  عن  عجزي  يف  اأفّكر  وعندما  عّني  تغيب  عندما  وجٌد 

اأتخيلها  عندما  وبجوارحي  بقلبي  و�صوق  لغريي،  زوجة  اأتخيلها  عندما  فوؤادي 
حتّبني كما اأُحّبها.

لحت ابت�صامة �صاخرة على �صفتي »ُعبيدة« وقال: 
افتح قلبك وُبح لنا باملزيد.	 

اأر�صل »يو�صف« تنهيدة وقال:
التقينا قدًرا، وحتّدثت اإليها مّرة اأو مرتني، وبعدها كنت اأراقبها من بعيد عندما 	 

اأذهب اإىل اجلامعة حيث تدر�ش، كنت اأراها وهي ت�صري مع زميالتها، �صاألت عنها 
ها، األوان مالب�صها، ما ت�صرتيه، ما  فاأثنوا عليها، حفظت كّل �صاردة وواردة تخ�صّ
اأوقات اختباراتها، نتائجها التي ُكنت اأعرفها  تاأكله، والطريق الذي ت�صري فيه، 
قبلها واأقف بعيًدا لأراقبها وهي ت�صاأل عنها فاأ�صهد فرحتها بالنجاح من بعيد، 

و..�صغفت بها.
كيف اأحببتها حّد ال�صغف كما تزعم واأنت مل تقرتب منها اأو تتعامل معها؟	 
ا...ل اأحتاج اإىل املنطق لأف�ّصره لك!	  يبقى احلّب لغًزا حمرّيً

طالعه »ُعبيدة« بنظرة �صقطت يف عمق جلاج عينيه فبداأ »ُيو�صف« يبوح باملزيد:
كنت اأحفظ هيئتها التي راأيتها فيها واأعود لغرفتي، اأجل�ش على مكتبي واأحّدثها 	 

يف خيايل مّرات ومّرات، اأهم�ش لها باحلّب، وتهم�ش يل، اأحنو عليها وحتنو علّي، 
اأن  قبل  الأوراق  واأمّزق  عنها  اأكتب  كنت  اأحياًنا  عّني،  فتخفف  الأيام  لها  اأ�صكو 

يقراأها غريي.

قال »ُعبيدة« متعجًبا:
ولكن..!!	 
ولكن ماذا؟	 





اأنت حتّب �صخ�صية خيالية رّكبتها على �صورتها يف راأ�صك، حتى اأّنك مل تعرفها 	 
حًقا ومل تعرفك لتحّبك، ومل تبادلك يوًما تلك امل�صاعر! واحلب كالطري، ل يطري 

بجناح واحد.

 هذا ما حدث..مل اأملك اأن اأمنع حبها من اقتحام قلبي، اأحببتها وكفى.	 

اأنت ت�صتهلك نف�صك وتعّذب روحك وهي ل ت�صعر بك، الأمر �صهل 	  وكفى ماذا؟ 
اخطبها وتزوجها.

اأن التقينا هنا، كّلما مّرت 	  اأتدري يا »عبيدة«، بعد  لي�ش الأمر �صهاًل كما تظّن، 
دقيقة، وكّلما قالت كلمة يزداد تعّلقي بها، ما يقلقني فقط اأنني وجّدتها قوّية!

األي�صت حماربة!	 

بلى، هي فعال حماربة، اأق�صد اأنني..وجدتها قوّية ال�صخ�صية، وهذا اأخافني.	 

ملاذا خفت!	 

اأريد اأن تكون زوجتي يف حاجة اإيّل، تركن اإيّل، اأما »حبيبة« فال حتتاج اإىل اأحد، 	 
كما اأنني اأظنها تراين �صعيًفا لأنني مل اأنه كتاباتي، كما اأنني ُكنت يف هيئة مزرية 

عندما راأتني، وكاأنني خرجت من القرب للتّو!

ل عليك ُكلنا نعرف اأّن املجاهيم اختطفوك من بيتك ومل تكن م�صتعًدا.	 

لكنه...النطباع الأّول!	 

رفع »ُعبيدة« حاجبيه و�صاأله:

اأخربين ملاذا تناديها بطريقٍة ر�صمية..وكاأّنها ذات من�صب! ما تلك »الآن�صة« التي 	 
ت�صعها كّلما اأردت احلديث معها! 

احرتاًما وتوقرًيا لها	 

توقف عن هذا ونادها با�صمها جمّرًدا، لي�ش عيًبا اأن تنادى املراأة با�صمها، كان 	 
واأخرى طبيبة  »�صلمى«،  يا  با�صمها  نناديها  وكنا  بليغة  �صاعرة  قبيلتنا  لدينا يف 
بارعة كنا نناديها بـ »عاتكة«، وثالثة كانت تدّر�ش ال�صغار وكنا نناديها بـ »هند«.





اأرى يف هذا احرتاًما لها، كما اأنني رغم حّبي لها لن اأجتاوز احلدود، ولدّي �صبٌب 	 
خا�ّش اآخر.

ما هو هذا ال�صبب اخلا�ش؟	 

ارتبك »يو�صف«، مل يحّب اأن يك�صف عن خجله من مناداتها با�صمها جمرًدا حتى ل 
ينفرط عقد م�صاعره اأمامها، قال بحزم:

لي�ش هذا ما ي�صغلني الآن،..ما زلت اأراها قوّية ل حتتاج اإىل اأحد، ل حتتاجني!	 

اقرتب منه »ُعبيدة« وقال:

اأتدري يا »يو�صف«، كانت اأّمي رحمها اهلل �صعبة املرا�ش وعنيدة لكّنها كانت تلني 	 
لأبي وتطيعه لأّنها حتّبه، وكثرًيا ما كان يرّق لها ويفعل ما ير�صيها حتى لو كان 
اأ�صد حلظات  بل ويف  يديه،  و�صعيفة بني  قوية مع اجلميع  لهواه،  الأمر خمالًفا 
�صعف اأبي كان ي�صتند عليها وكانت تدعمه، كانت عكاًزا له، جي�ًصا يدافع عنه، 

هذا �صحٌر خفي تظهره الن�صاء فقط لأزواجهن يا �صديقي.

وقف »يو�صف« ين�صُت لـ »عبيدة« وهو يحكي له عن اأبيه واأّمه وكان يعرف كّل هذا، 
لكّنه كان ي�صتمتع وهو ي�صمعه منه بطريقته، راح يتاأّمل وجهه، تلك العينان الوا�صعتان، 
والبنية  والو�صامة،  الهيبة  التي جتمع بني  الكثيفة، واملالمح  واللحية  العري�صة،  واجلبهة 
التي ل تنحني اإّل يف ال�صالة، وح�صوره املميز، وبالغته يف الكالم، وتوقريه للكبار، ورفقه 
باحلزاورة. كم متنى اأن يكون له �صقيًقا، ليت »ُعبيدة« كان �صقيقه بالفعل، عانى »ُيو�صف« 
كثرًيا من وحدته، اأراد اأن يكون لديه اأٌخ ي�صتند عليه، ويطمئن جلواره، وي�صت�صريه يف اأمور 

حياته، ويبوح له باأوجاعه عندما يحب ويتاأمّل، وقد ميرح معه اأحياًنا، اأو يت�صاجر معه. 

راأ�صه، غ�صن حاجبيه  تدور يف  الأفكار  تلك  كانت  عندما  باحلزن  اكت�صت مالحمه 
وظهرت عليه عالمات الأ�صى، لحظها »عبيدة« ف�صاأله:

ملاذا مل تتزوج »حبيبة«؟ ملاذا مل تخربها برغبتك يف خطبتها؟	 

قال يائ�ًصا:





لأنني...ل اأملك املال، ومل اأنتظم يف وظيفة، وبيتنا قدمي وهم اأثرياء، الزواج يف 	 
عاملنا لي�ش �صهاًل كما هو يف مملكتكم، اأريد كنًزا لكي اأتزوج، ولي�ش من املروءة اأن 
اأ�صّرح لها بحّبي واأنا على يقني اأنني لن اأقدر على خطبتها، رّبا تعّلقت امل�صكينة 
بي، واأ�صابها ما اأ�صابني من احلرقة والوجع، األي�ش هذا جرح مل�صاعرها؟، فلم 

اأُعّذبها؟ 

عجيب اأمرك!	 

وما العجيب؟	 

اأنت حُتّبها...وهكذا �صت�صّيع منك!	 

رّبا هذا اأف�صل من �صياعنا مًعا، ُثّم...	 

ُثّم ماذا؟	 

لي�ش الزواج للبوؤ�صاء مثلي، كيف �صيقبل اأبوها بخطبتي لها واأنا...	 

اأنت ماذا؟	 

اأنا...كما اأنا!!	 

ابت�صم »ُعبيدة« وقال وهو يربت على كتفه:

اأنت كما اأنت على خري حال، اأنت �صخ�ٌش طّيب، فيك �صدٌق ورجولة، لكّنك حتتاج 	 
للنهو�ش بقّوة، هناك �صيء ما قابع بدهاليز نف�صك ياأ�صرك، اأنت ح�ّصا�ش جًدا، 
وحياتك،  ب�صبابك  ال�صتمتاع  من  مينعك  حزٌن  �صاٍج،  حزٌن  مل�صها  روحك  وكاأن 
تخّل�ش من كل هذا وعامل النا�ش باأريحية و�صيعجب بك اجلميع، وعندها اطلب 

من �صئت من الفتيات للزواج، »حبيبة« اأو غريها!

انزوت ابت�صامة حاملة على ثغر »يو�صف« و�صريًعا ما اختفت وهو يقول:

قد ُتعجب بي فتاة اأخرى، وقد اأجد من تقبل بي وترت�صيني زوًجا لها، وقد اأنا�صب 	 
الكثريات، لكنني ل اأريد الزواج من اأّي فتاة اأخرى...اأريدها هي فقط، ول اأظنني 

�صاأعجبها، فتاة بتلك القّوة �صتحلم حتًما بزوج يفوقها قّوة!





اأب�صط بكثري من تقديرك لها، هّيا بنا، 	  اأّنك تعّقد الأمور وهي   كل ما يف الأمر 
ظننتك تريد �صوؤال »حيزوم« و»اأبهر« عن دروب اأُوبال... ابداأ بـ »اأبهر«، فهو دقيق 

ويهتم بالتفا�صيل
األن تاأتي معي؟	 
ل، اذهب اأنت، اخليول حتّبك، ويرغبون يف احلديث معك بعد اأن اأخربتهم باأّنك 	 

كتبت عّنا، هكذا اأخربوين.

ُثم اأردف »ُعبيدة« قائاًل باهتمام:
عامل اخليول باحرتام فهم يحّبون هذا، �صع يدك على راأ�صه يف املنطقة خلف 	 

اأن يخف�ش راأ�صه، حتى واإن تطلب منك هذا بع�ش  اإىل  اأذنيه، وا�صغط  بلطف 
الدقائق. بعد فرتة، من املفرت�ش اأن يحني »اأبهر« راأ�صه بجرد اأن تقرب يدك 

من راأ�صه، و�صيتحّدث معك. 

�صار »ُيو�صف« جتاه »اأبهر« الذي كان يقف م�صتمتًعا باأ�صعة ال�صم�ش وهي تغمر ج�صده 
احلمرة  من  ل�صيء  ال�صارب  الأ�صفر  لونه  ال�صهباء،  اخليول  من  »اأبهر«  كان  الذهبي، 
اخلفيفة يف �صائر ج�صده، والبيا�ش يف قوائمه الأربعة ي�صفي عليه جاذبية �صديدة، �صهل 
فور اأن راأى »يو�صف« يقرتب، تركه مي�صح راأ�صه ويداعب اأذنيه ومعّرفته، واأخرًيا اأحنى له 

راأ�صه فابت�صم »يو�صف« وقال له:
»اأبهر«، كيف اأنت؟	 
بخري حال طاملا نحن مًعا، ومعنا �صّيدنا »ُعبيدة«.	 
اأخربين عن رحلتك، ماذا راأيت يف الدرب الذي �صلكته من دروب »اأُوبال«؟	 
وهل هذا ا�صمها؟ »دروب اأُوبال«؟	 
نعم...هذا ا�صمها يا »اأبهر«.	 
يبدو اأن لهذا عالقة بهذا الرجل الذي...	 
اأّي رجل؟	 

�صّيق »اأبهر« عينيه وقال:





رجل...مهيب!	 
ومن هو؟	 
ة بحذافريها	  �صاأروي لك الق�صّ

وهنا ازدادت عيناه �صيًقا وقال:
�صيء 	  بكّل  و�صعرت  ات�صاًعا  تزداد  حواّفه  كانت  الدرب  يف  اأرك�ش  كنت  عندما 

ميوج حويل، الألوان تختلط ببع�صها البع�ش، والأر�ش ُتطوى طيًّا، وال�صماء تدور 
اإىل  جميًعا  و�صلنا  رفاقي،  راأيت  النهاية  يف  البحر،  كموج  بع�صها  على  وتنقلب 
كهف غريب تربق الأحجار على جدرانه، حتى احل�صى على الأر�ش كان يربق 
خمتلفة  اأ�صواء  بواباتها  على  وت�صوي  متوج  الدروب  خلفنا  ومن  وقفنا  ويتالألأ، 
الألوان،كانت هناك امراأة اأربعينية تقف اأمام الكهف، ويف يدها �صندوق خ�صبي 
عتيق عليه نقو�ش مل اأَر مثلها من قبل، كان هناك دخان اأزرق يخرج من ال�صندوق 

وهو مفتوح بني يديها بينما كانت تبكي، ُثّم...
ُثّم ماذا؟	 
اأّنها 	  يبدو  وطويل،  ومتموج  ناعم  ذهبي  �صعر  لها  معها،  تقف  فتاة  هناك  كانت 

اأبي�ش يظهر �صعرها من حتته، وكانت  بو�صاٍح كبرٍي  راأ�صها  ابنتها، كانت تغطي 
تنظر اإلينا بعني واحدة فقط بينما تخبيء ن�صف وجهها خلف هذا الو�صاح.

وماذا حدث؟	 
كانت املراأة تنتظر اأحدهم وتناديه با�صمه، وقد اأجابها وخرج من اأحد الدروب، 	 

يف  ال�صوء  توّهج  ل�صّدة  مالحمه  نتبني  مل  القامة  طويل  البنية،  قوّي  كهاًل  كان 
الدرب الذي خرج منه، احت�صنته املراأة وفا�ش عليهما النور فاختفت مالحمها 
هي الأخرى، بقيت الفتاة تطالعنا من خلف و�صاحها، ودار بينهم حوار مل نتبني 
كلماته، كان البكاء يغلب عليه، م�صح الرجل على راأ�صها بحنان، وجفف دموعها 
باأطراف اأ�صابعه، اأرادها اأن تدلف معه للدرب وكان يجذبها من ذراعها لكنها 
وهي  املراأة  وابتعدت  الو�صاح،  ذات  الفتاة  معه  ذهبت  هذا  وبعد  تقاومه،  كانت 
واختفت  الدرب  هذا  فاختفى  غريبة،  كلمات  رددت  ُثّم  �صديدة،  بُحرقة  تبكي 

دروبنا واحًدا تلو الآخر...





يا اإلهي! هل ابتلع الدرب الفتاة وهذا الّرجل؟	 
ل اأدري، لكنها كانت تلّوح بيديها وتقول �صاأعود...�صاأعود.	 
وبعد هذا؟	 
وقفنا اأمام املراأة وكاأّن على روؤو�صنا الطري، ل ندري من اأين الطريق للعودة اإىل 	 

وكاأّنها  خلفها  و�صرنا  �صارت  روؤو�صنا،  على  وم�صحت  مّنا  اقرتبت  هنا،  الب�صتان 
دليلنا، كانت تبكي وتتمتم بكلمات فهمُت منها اأّنها تبحث عن بناتها، كانت تلوم 

نف�صها لأّنها مل تنه اأمًرا ما، ظّلت تردد: »ليتني مل اأترك الدروب مفتوحة«.

 اأقبل »امل�صّوم« عليها واأحنى راأ�صه لها، حتّدث اإليها لأّول مّرة، وكان اأّول من يك�صف لها 
عن حقيقتنا، واأخربها عن قدرتنا على التحّدث بلغة الب�صر، اأخربتنا با�صمها »َمي�صان«، 
اإعياء �صديدة، ثيابها بالية وكاأّنها �صارت مل�صافات طويلة، كانت مهمومة  كانت يف حالة 
وحزينة وقد عادت للبكاء، وكان »امل�صوم« يرّق حلالها، فهو بطبعه عاطفٌي وحنوٌن جًدا، 
اأبعدها عنهن، وكاد  واأّن هناك من  اأنهن رائعات،  اإليه عن بناتها، وكيف  كانت تتحّدث 
يقتلها وابنتها لول اأّنها هربت بها. مل تياأ�ش طوال ال�صنوات اخلم�ش املا�صية من البحث 
عنهن، خم�ش �صنوات طوال تهيم فيهن على وجهها، ولكّنها مل تتوقع اأن يحدث ما حدث.

وما هو؟	 
هو،كانت 	  ما  لنا  تبنّي  مل  للنهاية،  مهمتها  تتم  مل  لأّنها  وقع  عظيٌم  حدٌث   

تفعله. كانت  ما  �صيء  اإنهاء  حُت�صن  مل  لأّنها  با�صتمرار  نف�صها   تلوم 
 بتنا ليلتنا يف غابة موح�صة، �صّكلنا حلقة ونامت »َمي�صان« و�صط احللقة، ظّلت 
تبكي حتى غلبها النوم، يف ال�صباح مل جندها ومل جند اأربعة مّنا، وبقينا ثالثة 

خيول فقط.
اأنت يا »اأبهر« ومعك »حيزوم«، و»الرتياق«.	 
نعم، قررنا اأن نبحث عنهم يف الغابة، وبداأنا �صرينا ُثّم �صمعنا اأ�صواًتا اأفزعتنا، 	 

اجتاهات  يف  فرك�صنا  ي�صتغيثون،  ب�صر  خيول،  �صهيل  �صقور،  غقغقة  �صراخ، 
الغابة، خرجت منها بعد عناء لأجد  اأرك�ش يف  نف�صي وحدي  متفّرقة، ووجدت 
يقرتب،  �صاًبا  راأيت  �صوب،  كّل  من  الأ�صود  ال�صحاب  يغطيها  اأر�ٍش  يف  نف�صي 
هرول نحوي ملّا تبنّي مالحمي، ناداين با�صمي فتعّجبت!، حتّدث اإيّل فاأدركت اأنه 





يعرف اأنني اأحتدث بلغة الب�صر، بالتدريج ا�صتعدت جزًءا من ذاكرتي وعرفته، 
كان »ُعبيدة«، �صرت معه وكّنا مرهقني للغاية، وقعنا يف اأ�صر جنود غالظ �صداٌد 
يجور«، وبقيت هناك حتى تعّرفت على  عرفت بعدها اأّنهم من حّرا�ش »قلعة الدَّ
»موراي«، كان يرتدد على اإ�صطبل القلعة من اآٍن لآخَر، ميّر بني خيول الإ�صطبل 
ويتحّدث اإليها، ي�صاألها عن ا�صمها! وكانت ل جتيبه، وكاأّنه يفّت�ش بينها عن جواد 
حديثه  وعن  هنا،  الب�صتان  عن  اأخربين  عليه  رددت  وملا  الب�صر،  بلغة  يتحّدث 
اإليك، فقد و�صلنا خرب  الو�صول  واأ�صاعده يف  نتعاون  اأن  واتفقنا  مع »اجلمانة«، 
قدومك اإىل القلعة، واإلقائك يف ال�صجن مع »ُعبيدة«، ظنناك حمارًبا بينما اأنت 

كاتب، ووعدين اأن يحررين اأنا و »عبيدة« عندما يتي�صر له الأمر.
و�صدق يف وعده وحررنا بعد ذلك بالفعل.	 
نعم يا �صيدي، »موراي« �صاب رائع.	 
كّف عن 	  اأرجوك،  تقرتب،  »ال�صقراء«  فها هي  الآن،  �صاأتركك  »اأبهر«،  يا  ح�صًنا 

جتاهلها فاأنا اأعلم اأّنك حتّبها.
اأحّبها، لكنني مللت من مالحقتها وغريتها ال�صديدة.	 
اأحًقا حتّبها يا »اأبهر«؟	 
نعم، فلها اأجمل اأنف يف الوجود، كما اأّنها تخطف قلبي بربيق عينيها الالمعتني، 	 

و�صعر معّرفتها الغجري، و�صهيلها اخلاّلب، وذيلها الـ....
مهاًل مهاًل يا فتى، يبدو اأّنك ُمغرٌم للغاية، والوقت قد حان لتطلبها للزواج .	 
�صاأفعل...�صاأفعل يا �صّيد »يو�صف«، ولكن يف الوقت املنا�صب.	 

هرول »اأبهر« جتاه »ال�صقراء« بينما وقف »يو�صف« يراقبهما، التفت باحًثا عن »حبيبة« 
بالب�صتان، لكّنه مل يجدها يف اأّي مكان.
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ديرينكويو

تتنقل  بعيد،  تتبعه من  وكانت »حبيبة«  »الدحنون«،  اإىل قرية  �صريًعا  »بركات«  و�صل 
من �صجرة اإىل اأخرى وتختبئ، اأ�صرعت تبتعد عن ال�صوق حيث كان يختلط باأهل القرية، 
املّرة  راأته  الذي  بالغالم  فوجئت  الدحنون،  بزهور  حمفوف  جانبي  طريق  اإىل  دلفت 

ال�صابقة اأمامها! والذي راأته بالب�صتان من قبل، اقرتبت على عجٍل و�صاحت توؤنبه:
ما الذي اأتى بك اإىل هنا، كيف تخرج من الب�صتان وحدك يف هذا الوقت املبّكر؟	 

مل يعطها الفر�صة لتكمل كالمها ورك�ش بعيًدا، يتلّفت من اآن لآخر وي�صحك، ُثّم يكمل 
الرك�ش جتاه اأطراف القرية، مل تنتبه لطول امل�صافة التي تبعته فيها، خرجت من حدود 
القرية ودلفت اإىل ب�صتان كثيف الأ�صجار لتخرج منه وتفاجاأ ببناء مهيب وكبري اأمامها، 

كان ال�صمت يلّف املكان، وكاأّنها انتقلت للتو اإىل كوكب اآخر!

اأثر  اأي  من  خالًيا  كان  والذي  البناء  اإىل  دلف  لتتبعه،  بيده  »حبيبة«  لـ  الغالم  اأ�صار 
للحياة، حتى الزهور احلمراء املنت�صرة يف كّل مكان مل يكن لها اأثر حوله، كان مكوًنا من 
به من  اأن تخرج  اأرادت  الغالم،  اأ�صرعت »حبيبة« خلف  �صوداء معتمة،  نوافذه  طابقني، 
هذا البيت وح�صب، وتعود به اإىل ب�صتان بركات، لكّنها فور اأن دلفت مل جتد اإّل الفراغ، 
حجرات فارغة، ونوافذ مفتوحة، تناهى اإىل �صمعها �صوت غريب، اأ�صرعت جتاه ال�صوت 

فراأت الغالم يهبط يف فتحة يف اأر�ش البيت وينزل فيه على درج حجري...
انتظر.	 

�صاحت بالكلمة فرتدد �صدى �صوتها يف املكان فاأجفلت، قررت العودة من حيث اأتت 
لت�صتعني باأحدهم لكنها مل جتد باب البيت!، ظّلت تدور فيه وتنتقل من غرفة اإىل غرفة 

اأخرى، ما هذا! اجلدران اأ�صبحت م�صمتة! 





اختفت النوافذ واختفى الباب، اأظلمت فجاأة ومل يعد هناك �صوء اإّل هذا الذي ينبع 
من الفتحة التي دلفها الغالم، ت�صارعت دّقات قلبها، بداأت تتعّرق..ترددت قلياًل لكّنها 
وعر�صها  مرت  طولها  ثقيلة،  حجرية  بوابة  عرب  هذا..دلفت  من  مفّر  ل  خلفه،  اأ�صرعت 
رّبا يبلغ ن�صف املرت، بعد اأن دلفت التفتت لتتاأّكد اأنها �صتتمكن من فتحها مرة اأخرى، 
! يف طريقة ميكانيكية مبتكرة  ولي�ش من اخلارج  الداخل فقط!  تغلق من  باأّنها  فوجئت 
جتعل من فتحها واإقفالها مهمة ممكنه ل�صخ�ش واحد فقط بوا�صطة دعامة خ�صبية يف 

الثقب املوجود يف و�صط البوابة، اإًذا هناك من فتح البوابة للغالم!!!

هذا  ما  ذهول!  يف  الدرج  اأ�صفل  ووقفت  �صديد،  بحذر  احلجرّي  الدرج  على  هبطت 
يدّلها على  الغالم وهو  تدور خلف  الأ�صياء هنا؟ ظّلت  تلك  الوا�صع! وكيف نحتت  املكان 
الطريق، يبدو اأّنه يعرف الكثري عن املكان، هبطت من طابق لآخر ومل تلتِق باأي �صخ�ش 
هناك، كانت هي فقط، هي وذاك احلزور الذي اأحاطته هالة حمراء متوّهجة، تنتقل معه 
اأينما ذهب، كان املكان ي�صبه تلك املدينة الأثرية التي قراأت عنها يف كتاب، تلك التي ُعرث 

عليها يف تركيا، مدينة ديرينكويو)))...نعم..هي ت�صبهها متاما، تذّكرت الآن! 

 �صاألته بينما كان يرك�ش اأمامها:
ما ا�صمك؟	 

توقف الغالم عن الرك�ش فجاأة والتفت اإليها وقال:
»جيليه«	 
ماذا؟	 
اأحمر!	 
ماذا تق�صد؟	 
 »جيليه« تعني اللون الأحمر باللغة النوبية، وهذا هو ا�صمي.	 

)))  Derinkuyu ديرينكويــو )مبعنــى البــر العميــق) هــي مدينــة أثريــة عمالقــة تحــت األرض يف تركيــا عــى 

عمــق 60 مــرًا، عــر عليهــا قــدًرا يف عــام )96) أثنــاء أعــال التجديــد ألحــد املنــازل يف محافظــة نوشــهر يف وســط 

األناضــول بركيــا )تحديــًدا يف كابادوكيــا)، بوابــات املدينــة كانــت مخّبــأة يف باحــات املنــازل، مســاحة املدينــة كبــرة 

ومكونــة مــن )) طابًقــا وتكفــي الســتيعاب 0،000) شــخص مــع املاشــية واملــواد الغذائيــة، تحتــوي عــى تكوينــات 

جيولوجيــة فريــدة، واســتخدمت كمخابــئ يف أوقــات الغــارات. 





ا�صتقّرت  عندما  الغالم  با�صم  املكان، هم�صت  تتفّح�ش طوبوغرافية  »حبيبة«  كانت 
عيناها على عينيه الالمعتني وقالت:

»جيليه«، اأخربين ما هذا املكان الغريب؟ وملاذا نحن هنا؟	 
ا�صربي حتى ن�صل اإىل الطابق الأر�صّي	 
وهل هناك املزيد من الطوابق! لقد نزلنا �صبعة طوابق!!	 
بقي اأربعة	 

 قالها وا�صتمر يهبط الطوابق وهي خلفه، كان املكان مكوًنا من اأحد ع�صر طابًقا حتت 
لنف�صها  واأقبية! هم�صت  اإ�صطبالت  للزيتون،  معا�صر  الغرف،  بالكثري من  مّروا  الأر�ش، 

بذهول:
اإ�صطبالت للخيول هنا! حتت الأر�ش! كيف؟	 

وا�صع  معبد  نظرها  ولفت  وم�صليات،  للطعام،  وحجرات  للتخزين،  بغرف  مّرا   
امل�صاحة يف الدور الثاين من املدينة الأر�صية. ولتاأمني التهوية الالزمة للحياة ميتد عمود 
تهوية على طول عمق الطوابق، كان هناك بئر للماء لتزويد قرية الدحنون الواقعة على 
�صطح الأر�ش وتلك املدينة الواقعة حتت �صطح الأر�ش باملياه، بالإ�صافة اإىل الكثري من 
فتحات تهوية �صغرية موزعة يف اأنحاء املدينة تت�صل بمرات حمفورة متتد حتى ال�صطح 

بطريقة فنية وبارعة....

كان املكان غريًبا، كّل و�صائل احلياة متوفرة هنا، لكّنه خاٍل من الب�صر!

و�صال اأخرًيا للطابق الأر�صي، مل ت�صعر »حبيبة« بالختناق، كان هناك تّيار من الهواء 
ال�صكل،  بديعة  كانت  املكان  ت�صيء  كانت  التي  القناديل  تلك  ب�صرتها،  يداعب  اللطيف 
بالتاأكيد هناك من اأ�صعلها، ول بد اأّن هناك من فتح البوابة للغالم، فكيف �صيفتحها وهي 

ل ُتفتح اإّل من الداخل...

التفتت لت�صاأل احلزور الذي كانت تتبعه، »جيليه«، لكّنها مل جتده! ارتبكت وهرولت 
هنا وهناك تبحث عنه، نادت با�صمه عّدة مّرات لكّنه اختفى فجاأة! وكاأّنه تبّخر يف الهواء!





لأّول  اململكة،  لأر�ش  و�صولها  كما مل تخف منذ  الآن هي خائفة  ت�صري بحذر،  بداأت 
مّرة ت�صعر بال�صعف! قررت اأن ت�صعد الطوابق مّرة اأخرى، لكّنها فوجئت ب�صوت غريب، 
�صوت لأنثى ت�صحك!، تلفتت مييًنا وي�صاًرا، بداأ قلبها يدق وينتف�ش بقّوة، �صعرت بال�صلل 
يف اأطرافها فثبتت مكانها رغًما عنها، ثم ظهرت اأمامها فجاأة ومن حيث ل تدري فتاة 
اأكمامه وا�صعه،  اأحمر  الع�صرينات، برداء حريري  اأواخر  ح�صناء طاغية الأنوثة تبدو يف 
اللهب، على �صفتيها  األ�صنة  اأطرافه ت�صبه  اأحمر فاقع  النم�ش، و�صعر  ووجه �صاحب يعلوه 
�صبغ بلوٍن اأحمٍر قاٍن، وعلى اأطراف حاجبيها حلقتان �صغريتان ذهبيتان ولمعتان، اأّما 
ي�صوي  كان  قبل،  من  مثله  »حبيبة«  تر  مل  ال�صكل  غريب  عقد  ا�صتقّر  فقد  �صدرها  على 
باألوان عديدة، بدت الفتاة وكاأّنها �صعلة من النار امللتهبة ُحب�صت يف قالب من جليد! �صاألت 

»حبيبة« ب�صوٍت رّنان:

من اأنِت؟ 	 

ا�صمي »حبيبة«...واأنِت؟	 

»ياقوت«.	 

بداأت ت�صري حول »حبيبة« تتاأملها بتمّعن والتي كانت ل تزال مكانها حمبو�صة ب�صيء 
خفي يثّبت قدميها وذراعيها، قالت »ياقوت«))):

كيف دخلِت اإىل هنا؟ ومن فتح لك بوابة املدينة؟	 

»جيليه«.	 

ومن هو؟	 

غالٌم نوبٌي �صغري.	 

كاذبة..	 

كان قلب »حبيبة« ل يزال ينب�ش بقّوة، وكانت اأنفا�صها مت�صارعة، قالت بغ�صب:

�صدقيني، هو غالم �صغري نوبّي وا�صمه »جيليه«	 
))) ياقوت: حجر كريم أحمر.    





البوابة ل ُتفتح اإّل من الداخل، ول يوجد غالم نوبّي هنا، اأنت خمادعة، اأخربيني 	 
الغبّية  هي  اأم  »ُزفري«)))؟  اأم  »توباز«)))؟  املدينة؟  اإىل  بالدخول  لك  �صمح  من 

»ُزمّرد«)))؟
ومن هّن؟	 
و�صلت 	  كيف  مدينتنا وحدك،  تقتحمي  اأن  امل�صتحيل  �صقيقاتي احلمقاوات، من 

للطابق الأر�صي دون اأن يالحظك ال�صّكان!
�صكان! مل األتق باأحد منهم هنا، املكان مهجور!	 

اقرتبت »ياقوت« من »حبيبة« التي كانت جمّمدة مكانها، م�صحت اجلدار بكّفها وهي 
ت�صري ُثّم رفعته يف حماذاة وجه »حبيبة« ونفخت الرتاب الذي علق به جتاه عينيها مما 
فجاأة!  اخلفية  قيودها  من  »حبيبة«  حتررت  ا�صمئزازها،  واأظهرت  ف�صرخت  اأزعجها 

فرفعت امل�صكينة كّم قمي�صها وبداأت تفرك عينيها به، قالت لها »ياقوت« وهي ت�صحك:
توقفي عن فرك عينيك، هذا مفيد.	 
هذا مقزز!	 
لقد منحتك �صرف لقائي.	 
اأّي �صرف هذا؟	 
افتحي عينيِك.	 

فجاأة!  ُثّم  للحظات  مقلتيها  غمر  النور  من  غب�ش  ب�صعوبة،  عينيها  »حبيبة«  فتحت 
اإذا بها ترى �صكان املدينة، كانوا حولها يف كّل مكان بينما مل تكن تراهم منذ حلظات، 
رجال ون�صاء، �صغار وكهول، عجائز يجل�صون ويبيعون الب�صائع، زهور غريبة، ثياب األوانها 

عجيبة، حياة باأكملها ي�صج بها املكان!

و�صعدتا حتى  فتبعتها  لتتبعها  »ياقوت«  لها  اأ�صارت  راأته حولها،  كانت مذهولة مما 
يف  غارق  �صيء  كّل  فاخرة،  الغرفة  كانت  »ياقوت«،  تخ�ّش  اأّنها  لها  بدا  لغرفة  و�صلتا 

))) توباز: حجر كريم أصفر. 

))) زفر: حجر كريم أزرق. 

))) زمرّد: حجر كريم أخرض. 





قبل!،  مثلها من  »حبيبة«  تر  كّل مكان، مل  وغريبة يف  نقو�ش عجيبة  والزخارف،  الزينة 
اأُغلق الباب فجاأة فاأ�صدر �صوًتا مدوًيا، متددت »ياقوت« على اأريكة وثرية ورفعت �صاقيها 
بدلل، اأ�صندت راأ�صها بيدها الي�صرى وبداأت تلتقط حّبات العنب من الإناء الفخاري الذي 
وهي  مرة  كّل  يف  ب�صخرية  وت�صحك  فمها  يف  منه  احلّبة  ت�صع  كانت  بيمناها،  بجوارها 
اأّنها  يبدو  املدينة،  فتاة غريبة عن  به،  تت�صلى  ما  اأخرًيا وجدت  وكاأّنها  »حبيبة«،  تراقب 
لطيفة ال�صريرة فلتت�صلَّ باحلديث معها قبل اأن...تقتلها اأو حتب�صها قلياًل، اأو تعّذبها هي 

مل تقرر بعد، عادت تتمّعن يف مالمح »حبيبة« وثيابها و�صاألتها:
األن تخربيني الآن اأّي منهن �صمحت لِك بالدخول؟	 
ل اأعرفهن..ل اأعرف �صقيقاتك.	 
اإًذا ماذا تفعلني هنا، وما الذي تخفينه يف حقيبتك القما�صية تلك وتتح�ص�صينه 	 

من اآٍن لآخَر؟

وبداأت  العنب  عنقود  تركت  التي  »ياقوت«  يدي  بني  احلقيبة  كانت  عني  غم�صة  يف 
تفّت�صها، اأخرجت منها  اخلنجر واألقته على الطاولة  باإهمال، هي ل تخاف اخلناجر، ول 
ال�صيوف، لن متوت حتًما بطعنة!، اأخرجت كتاب »اأيجيدور«، اأم�صكته وقراأت عنوانه ُثم 

فتحته ووجدت �صفحاته خالية فابت�صمت وقالت بتهّكم:
»اأيجيدور«!!...اأنِت حماربة؟	 
نعم.	 

األقت بالكتاب واحلقيبة باإزدراء وقالت:
انتهى زمن املحاربني.	 

اأ�صرعت »حبيبة« والتقطت حقيبتها وكتابها وخنجرها وقالت:
كيف هذا؟ 	 
لن يخطو اأّي حمارب جديد اأر�ش اململكة، وحتى اأنِت لن تعودي لعاملك، �صتبقني 	 

هنا يا م�صكينة.

�صاحت »حبيبة«:





ل..لن ينقطع املحاربون عّن الو�صول ململكة البالغة طاملا الدنيا تهم�ش باحلكايا 	 
الب�صر، وطاملا هناك حيوات تدّون  اآذان  الغابات، وت�صّب الرياح هم�صها يف  يف 

بني دفتي كتاب!

 �صحكت »ياقوت« �صحكات طويلة رنانة قبل اأن تقول:
ذاك كالم الكتب...خرافات.	 

ُثّم مّدت ذراعيها وقالت بخيالء:
مل تعد تلك مملكة البالغة.	 
كيف تقولني هذا؟	 
اأمل ت�صمعي با حدث؟	 
وما الذي حدث؟	 
اأ�صبحت الآن مملكة »اأوبال�ش«، نحن الآن من ي�صيطر عليها، وعلى �صكانها، وعلى 	 

ال�صقور، وعلى املكتبة.
ومن اأنتم؟	 

تعبث  وهي  قالت  ُثّم  ثاقبة،  بنظرة  ورمتها  الأي�صر  حاجبها  ورفعت  اإليها  التفتت 
بخ�صالت �صعرها احلمراء:

نحن....�صاحرات »اأوبال�ش«.	 

بداأت »حبيبة« ترجتف، مل يُرقها ما �صمعته، قالت بغ�صب:
 م�صتحيل.	 

�صارت »ياقوت« بخطوات �صريعة جتاه »حبيبة«، وقفت اأمامها وو�صعت �صبابتها على 
جبينها فارجت ج�صدها، اأغم�صت »حبيبة« عينيها وراأت كّل �صيء، راأت اأ�صراًبا من ال�صقور 
حتّلق فوق غابة وا�صعة، ُثّم في�صاًنا عظيًما لنهر ماوؤه اأخ�صر يغرق كّل �صيء، مطر غزيٌز 
الغيوم  قّمته  حتيط  عظيم  جبل  ال�صماء،  �صفحة  ومتّزق  تتواىل  الربوق  خميف،  ورعٌد 
احلمراء ينهار، الكّل ي�صرخ يف فزع، واأجنحة ال�صقور حترتق، واأ�صوار بناء عظيم اأدركت 
تتطاير  والكتب  ُتقتحم،  املكتبة  بوابة  راأت  وتتحطم،  تتهاوى  العظمى  املكتبة  اأ�صوار  اأّنها 





كهول  الرفوف،  على  يزال  ل  وبع�صها  املاء،  يف  ي�صقط  بع�صها  وهناك،  هنا  �صفحاتها 
حلاهم بي�صاء ي�صرخون ويهرولون هنا وهناك، يجمعون الكتب ويلملمون يف وجٍل اأوراقها 
 املبعرثة ويحاولون الدفاع عن اأنف�صهم وعن الكتب! نداء واحد يتكرر »اأيجيدور...اأيجيدور«

فتحت عينيها فجاأة وتراجعت للخلف يف فزع وقالت بخفوت:
هل هذا حدث بالفعل!	 

�صمخت »ياقوت« براأ�صها وقالت بكربياء:
نعم، لقد ا�صت�صلم حّرا�ش املكتبة لنا، �صيطرنا على كّل �صيء هنا، واملكتبة الآن 	 

مغلقة لالأبد.

بج�صد يرجتف �صرخت »حبيبة«:
واملغاتري، واحلوراء، والزاجل الأزرق؟	 
تعرفينهم اإًذا!...على كّل حال كّلهم يف ال�صجون، و�صنحرق تلك الكتب قريًبا	 
ملاذا..ملاذا؟	 
وما حاجتنا للكتب!	 
الكتب حياة اأخرى نعي�صها، هي التاريخ، هي املا�صي الذي نتعلم منه، هي نحن، 	 

ونحن الكتب! 
هراء....احلا�صر وامل�صتقبل لنا، نحن �صاحرات »اأوبال�ش«.	 

�صرخت »حبيبة«:
الكتب حّية ولن ت�صت�صلم.	 

انخرطت »ياقوت« يف نوبة من ال�صحك الهي�صتريي ُثّم قالت وقد بدا ال�صر يتالعب 
يف عينيها:

انتهى الأمر يا عزيزتي، ابحثي عن �صيء اآخر تدافعني عنه.	 

ارجت القول على »حبيبة«، غرقت يف حريتها بعد ما �صمعته، �صاألتها »ياقوت«:

 اأخربيني يف اأّي بيوت قرية »الدحنون« تقيمني؟ ويف �صيافة من؟





قالت »حبيبة« ب�صوٍت يائ�ٍش وقد خّيم احلزن عليها:

اأنا يف �صيافة ال�صّيد »بركات«، �صاحب الب�صتان القريب من قرية »الدحنون«.	 

انتف�صت »ياقوت« عندما �صمعت ا�صم »بركات« و�صاألتها:

وهل يعرف اأّنك هنا؟	 

ل اأظن.	 

ابت�صمت »ياقوت« بخبث ُثّم فرقعت باأ�صابعها وقالت:

�صرنى الآن هل اأنت ذات قيمة عنده اأم ل، اأنت اأ�صرية هنا يا »حبيبة«، لن تخرجي 	 
من هنا، �صتبقي معنا يف »ديرينكويو«...  مدينة اجلّن، ا�صتمتعي بوقتك معنا.

هلع،  يف  الغرفة  من  »حبيبة«  خرجت  بينما  وقهقهاتها،  ل�صحكاتها  »ياقوت«  عادت 
منها  لتخرج  البوابة  تبحث عن  �صلوعها،  بني  يتواثب  وقلبها  الطوابق  بني  ترك�ش  كانت 
اأخرى عّدة  لكّنها مل تعرث عليها، نادت مراًرا على »جيليه« لكّنه مل ُيجبها، هبطت مّرة 
طوابق، و�صلت اإىل حيث كان املعبد الوا�صع، جل�صت على بابه والأفكار تتناطح يف راأ�صها، 
كانت يف حرية �صديدة، ماذا �صتفعل الآن؟ انتهى كّل �صيء، ل يوجد �صقور لتعيدها لعاملها، 
اأرهقت ب�صّدة، كانت تراقب اأهل املدينة وهم ي�صريون اأمامها، هم ل يرونها لكّنها تراهم 
جيًدا منذ اأن نفخت »ياقوت« غبار جدران املدينة يف عينيها، لكّنها ل ت�صمع اأ�صواتهم وهم 
يتحّدثون! ل تدري ملاذا! غلبتها دمعة فاأم�صكتها بكربياء، كتمت اأنفا�صها للحظات لتمنعها 
فهي تكره البكاء، اأغم�صت عينيها حماولة ا�صتعادة رباطة جاأ�صها وقّوتها، تذّكرت الآن 
حلظة  اأن  »حبيبة«  تتوقع  مل  اململكة،  لأر�ش  و�صولهم  فور  الدمع«  »قطرة  فزعت  كيف 
و�صولها كانت حلظة انهيار مملكة البالغة ومن فيها، وجف قلبها ومالأ الروع فوؤادها، 

هناك �صيء غريب يحدث هنا...ل بّد اأن هناك خمرًجا ما...ولكن اأين؟
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"المعبد"
قد يهبط احلزن فجاأة، وقد نفاجاأ بامل�صائب تهوي بنا، اأو نقع يف ورطة مل نح�صب لها 
احل�صاب، واأحياًنا نخ�صر كّل �صيء يف حلظة، والكرب قد يدهمنا فيحطمنا، ورّبا تنه�ش 

�صدورنا الذكريات املوؤملة، ونن�صى...

نن�صى اأن نرباأ من حولنا وقوتنا حلول اهلل وقّوته، لأّن عقولنا الفقرية تفكر يف الأ�صباب 
فقط! فتعمينا، فنظّل غارقني يف الهّم حتى ينت�صلنا الت�صبيح.

حيث  والأ�صواق،  املمرات  ميالأون  كانوا  الذين  اجلّن  عن  وبعيًدا  املعبد،  باب  على 
تراهم ول يرونها، ل ت�صمع اأ�صواتهم لكنها بينهم! كانت«حبيبة« جتل�ش اأمام الباب حزينة 
بعد وقوعها يف تلك الورطة، تقاوم الدموع، ت�صغط على عينيها لتمنعها فهي تكره البكاء، 

حتاول اأن ت�صتعيد رباطة جاأ�صها..تذّكرت كلمات »بركات«

بغرباء  هنا  �صتلتقني  متقّلب،  بحر  احلياة،  كما  هنا  اململكة  ابنتي،  يا  )انتبهي 
�صيكت�صبون قوتهم من �صعفك اإن �صعفِت، و�صيتعملقون متى تقّزمِت، فكوين دائًما قوّية 

اأيتها املحاربة(.

اأ�صابها  وعندما  »ياقوت«،  ظهرت  وال�صعف  باخلوف  �َصعرْت  عندما  تذّكرت،  الآن 
الياأ�ش مما اأخربتها به ازدادت �صطوتها عليها، لقد اكت�صبت »ياقوت« قّوتها من �صعف 
»حبيبة«، كفكفت دموعها وانطلقت تقراأ اآية الكر�صي وترددها، ملاذا مل تقراأها فور دخولها 
لهذا املكان!، اأتاها فجاأة �صوت رقيٌق من خلفها فاأجفلت والتفتت جتاهه، فاإذا بها ترى 
فتاة رقيقة خ�صراء، نعم..خ�صراء! زينتها وعيناها والقلن�صوة املو�ّصاة بف�صو�ش دقيقة 
ب�صرتها  على  ال�صوء  انعكا�ش  اأخ�صر..حتى  اأخ�صر  �صيء  كل  ترتديها،  التي  الزمرد  من 
ورمو�ش عينيها ا�صتحال اأخ�صر كلون اأوراق الأ�صجار الزاهية املغ�صولة باء املطر، كانت 

تهم�ش قائلة:
تعايل هنا، ادخلي اأر�ش املعبد.	 

اأن  ُثّم خطت خطوة واحدة داخل املعبد، وفور  وقفت »حبيبة« وتلفتت مييًنا وي�صاًرا 
وطئت اأقدامها اأر�صه اأ�صاء كّل �صيء حولها، كان هناك الكثري من الوجوه هناك، الكّل 





يتحّدثون  واآخرون  ي�صّلي،  وبع�صهم  امل�صاحف!  راأت  القراآن،  بها  ُيقراأ  حلقات  م�صغول، 
لكّنها ل ت�صمع حديثهم، التفتت جتاه الفتاة اخل�صراء، وغ�صنت جبينها و�صاألتها:

هل اأنِت »زمّرد«؟ �صقيقة »ياقوت«؟	 

ابت�صمت الفتاة وطالعتها باإعجاب وقالت:
وكيف عرفِت؟	 

تاأّملتها »حبيبة« بتمّعن مّرة اأخرى، بدت كال�ّصحاب الّرهو، تتم�ّصى يف بيا�صها ُحمرة 
خفيفة جعلت النظر اإىل وجهها حُمبب للنف�ش، قالت »حبيبة« لها وهي ت�صري ملالب�صها:

لأّنك ت�صبهني حجر الزمّرد، اأخ�صر..اأخ�صر..	 

ابت�صمت »زمّرد« وقالت:
اأح�صنِت...اأنِت الآن يف اأمان، اتبعيني.	 

�صارت »حبيبة« خلفها نحو اأحد اأركان املعبد، جل�صت قبالتها، كانت الفتاة جميلة جًدا، 
ال�صاحرات،  ت�صبه  كانت حاملة..ل  بنعومة،  كتفيها  ين�صدل على  و�صاح طويل  راأ�صها  على 

تاأملتها »حبيبة« بتمّعن قبل اأن ت�صاألها:
اأين باقي �صقيقاتك.	 

متّع�صت مالمح »زمّرد« وقالت:
اأتق�صدين »زفري« و »توباز«؟	 
نعم.	 
هناك حفل �صاخٌب يف ق�صرهما، يحتفالن.	 
باذا يحتفالن؟	 
ب�صقوط مملكة البالغة.	 

�صعرت »حبيبة« بانقبا�ش يف �صدرها، تذّكرت ما راأته يف غرفة »ياقوت« من اأحداث، 
عقدت حاجبيها وجل�صت حزينة، لحظت »زمّرد« �صرودها فقالت لها:

هما ل تفرتقان اأبًدا، تواأمتان.	 





واأنِت؟ هل تف�صلني البقاء مع »ياقوت«؟ يبدو اأّنها تكربك بعّدة اأعوام.	 

قالت »زمّرد« بتوّتر:

	ل...ل اأحب البقاء معها ول معهما.

ُثّم قالت ب�صيق:
»ياقوت« اأكربنا، وبعدها ُولدت الغبيتان، ُثّم ...	 

�صردت للحظات، متع�صت مالحمها وكاأّنها تذّكرت �صيًئا اأوجعها، ُثم طالعت »حبيبة« 
بع�صبية وقالت:

انتظري!....ملاذا تلقني علّي الأ�صئلة؟ اأنت هنا لأ�صاألك ل لت�صاأليني...	 

تبدو  فهي  اأوبال�ش؟  �صاحرات  من  تلك  حًقا  هل  وت�صاءلت،  وجهها  »حبيبة«  تاأملت 
خمتلفة عن �صقيقتها »ياقوت«، رغم ع�صبيتها فهي تبدو اأكرث طيبًة وبراءة! اأو رّبا لقّلة 

ن�صجها! قالت حماولة �صبط طريقتها يف الكالم معها:
تف�صلي وا�صاأليني.	 
ما ا�صمك؟	 
 »حبيبة«	 
كم عمرك؟	 
يف التا�صعة ع�صرة من عمري.	 
تكربينني بعام!..اأخربيني كيف دخلِت اإىل هنا؟	 
كنت اأ�صري خلف غالم نوبّي �صغري يدعى »جيليه«	 
يا اإلهي! هل التقيت بهذا العفريت ال�صغري؟	 
وهل تعرفينه.	 
طبًعا...	 

ُثم اأ�صرعت »زمّرد« ت�صاألها:





ما فهمته من كلماتك القليلة اأّنك التقيت بـ »ياقوت«، األي�ش كذلك؟	 

نعم التقيت بها، ويبدو اأّنها حب�صتني يف مدينتكم.	 

اأخطاأِت بدخولك مدينة »ديرينكويو« يا »حبيبة«، ليتني اأ�صتطيع اخلروج معك، 	 
لكنني ل اأ�صتطيع

ملاذا؟	 

نف�صي 	  به، فحب�صت  »ياقوت«  اأمره، هددتني  يهّمني  �صيتاأّذى �صخ�ش  لو خرجت 
واأطعتها لأحميه.

ومن هو؟	 

ل ت�صاأيل..اأرجوِك!	 

ُثّم غ�صنت حاجبيها وقالت:

لول اأهل املعبد من اجلّن لكنُت الآن رماًدا منثوًرا، فهم يحمونني من مردة اجلّن.	 

األ�صِت من اجلّن مثلهم؟	 

ل...نحن من اأر�ش اأوبال، نحن من الب�صر!..لكننا �صاحرات.	 

كيف؟	 

كّنا نعي�ش يف �صالم حتى و�صلت لأر�صنا عجوز غريبة ال�صكل، مل اأر وجها قبيًحا 	 
مثل وجهها من قبل، بائ�صة هالكة قد انحنت حتت لعنات ما�صيها، فرتكتها الدنيا 
كالبيت املهجور! طرقت باب بيتنا لياًل وطلبت من اأمي الطعام، ولأّن اأمي حنونة 
ا�صتيقظنا  الفجر،  فمكثت حتى مطلع  دارنا  وا�صت�صافتها يف  بل  اأطعمتها،  جًدا 
فلم جند اأمي، ومل نرها منذ ذلك اليوم، اأّما اأبي فكان م�صافًرا يف جتارة ومل يعد 
اأمنا  اأّن  هو الآخر للبيت! رّبتنا تلك العجوز، وعّلمتنا ال�صحر الأ�صود، واأخربتنا 
ا لكنها كانت تخفي اأمرها عن اجلميع، �صاألناها عن مكانها  كانت �صاحرة اأي�صً

فاأخربتنا اأّنها رحلت وطلبت منها اأن ترعانا...لكنني مل اأ�صدقها اأبًدا.

وملاذا اأننت هنا؟	 





تتالعب 	  الهواء،  يف  معّلقة  بوابته  كانت  غريب،  درب  اأمامنا  ُفتح  اأ�صابيع  منذ 
باألوانها اخلالبة، جذبتنا اإليها كاملغناطي�ش، دلفنا منها اأنا و�صقيقاتي واأُغلقت 
البوابة فجاأة فور دخولنا، فالتقينا بجواٍد غريٍب اأ�صوَد على ظهره بقعة مربق�صة 
مّيزته عن اأي خيل راأيتها من قبل، وكان له ذيل طويل جًدا يالم�ش الأر�ش، كان 
يتحدث بلغة الب�صر!، وا�صمه »البحر« األقت عليه �صقيقتي »ياقوت« تعويذة و�صرنا 
معه، ركبته »ياقوت«، وكان �صريًعا للغاية وكاأّنه اأمواج بحر جتري!! اأكملنا �صرينا 
فعرثنا على فر�صني اآخرين اأ�صودين مثله كاأّنهما خلقا من عتمة الليل، اأحدهما 
له معرفة طويلة وجمدولة ب�صكل اأنيق وا�صمه »اأجدل«، اأّما الآخر فله هيبة وكان 
ا�صمه »الربق«، األقت عليهما »ياقوت« املزيد من التعاويذ جعلتهما طوع اأمرها، 
قرية  اإىل  و�صلنا  حتى  فركبناهما  البداية،  منذ  لل�صر  بوؤرتني  كانا  اأنهما  ويبدو 
الدحنون ُثّم اإىل هنا والتقينا بجّن »ديرينكويو« فازداد نفوذ »ياقوت«، جّن جنون 

�صقيقاتي، الآن يطلقن على اأنف�صهن »�صاحرات اأوبال�ش«!
وماذا حدث بعد ذلك؟	 
مللكة 	  مهيب  ق�صر  اإىل  و�صلنا  البالغة،  مملكة  اأنها  عرفنا  اململكة،  يف  جتّولنا   

بومتها  عيني  بوا�صطة  ترى  بل  بهما،  ترى  ل  لكنها  كالبلور،  عينان  لها  عظيمة 
ال�صهباء!!

احلوراء!	 
نعم هذا ا�صمها، وابنها الو�صيم يحكم مملكة البالغة.	 
»الزاجل الأزرق«؟	 

تنّهدت وقالت:
نعم، يبدو اأنك �صمعِت عنهما.	 

ُثّم قالت بهيام واإعجاب:
 اإّنه �صاٌب جميل اخُللق واخللقة، اآه لو راأيِت عينيه، �صتذوبني حتًما يف غرامه يا 	 

»حبيبة«، يبدو اأّن الرعية حتّبه، دمث اخللق ويجّل اأّمه اإىل اأق�صى حّد.
وماذا حدث؟	 





قالت »زمّرد« ب�صيق:
�صقيقاتي الثالث.	 
ماذا فعلن؟	 
من 	  بع�ش  على  ا  اأي�صً و�صيطرن  اجلنود،  على  و�صيطرن  �صحرهن  ا�صتخدمن 

بالق�صر، بعد اأن عرفن كّل �صيء عن مملكة البالغة من بع�ش �صعاف النفو�ش 
ا�صتطعن الو�صول للمكتبة، َقتل اجلنود امل�صحورون باأمرهن الكثري من ال�صقور، 
العظمى  املكتبة  داهموا  ال�صغار،  وحب�صوا  الن�صاء،  و�صل�صلوا  البيوت،  وحّرقوا 
وحطموا جدرانها، كان هناك الكثري من الكهول يحملون الكتب! يهمهم اأمرها 
اأكرث من اأنف�صهم، كانت اململكة تبدو وكاأّنها حقٌل من حقول املوت، و�صاد جّوها 
وجوم حزين،  قاوم »املغاتري« وكانوا يجابهون املوت واملكاره ب�صجاعة، لكّنهم مل 
»احلوراء«  تقتل  اأن  »ياقوت«  �صقيقتي  اململكة وحدهم، كادت  اإنقاذ  يتمكنوا من 
والزاجل الأزرق ف�صرخت ووقفت اأمامهما، وُقلت: »مل يوؤذونا فلم نقتلهم؟ وملاذا 
نعّذبهم؟« حاولت ا�صتخدام قواي لردعهم فعاقبتني اأختي »ياقوت« بحب�صي هنا.

واأين ذهبت قّوتك؟ األ�صِت �صاحرة؟	 

زفرت بحنٍق وقالت:
يف 	  وحيدة  لأّنني  اأ�صعف  اأنا  بقّوتهن،  تغلبنني  الثالث  �صقيقاتي  تتحد  عندما 

للدخول، ومنذ  املعبد هنا ودعوين  ناداين �صكان  اأبكي عندما  مواجهتهن، كنت 
ظننتهم  �صاحًلا،  جًنا  هناك  اأّن  اأعلم  اأكن  مل  اإيّل،  يح�صنون  وهم  هنا  دخويل 
جميًعا كهوؤلء الذين..ينقلون اأخبار الب�صر ل�صقيقاتي ويوؤذونهم، كل ليلة يجل�صن 

مع هوؤلء اجلن وي�صمعن اأخبار الب�صر وي�صحكن ويقهقهن...
هل هم املجاهيم؟	 
ل...اإّنهم من ع�صرية اأخرى.	 
ما ا�صمهم؟	 
بع�صهم 	  دائًما،  معنا  اجلّن  »حبيبة«،  يا  الُعّمار  من  وهم  عديدة،  اأ�صماء  لهم 

مكان،  كّل  يف  معنا  يعي�صون  حيواتنا،  على  يتج�ص�ش  وبع�صهم  ب�صالم،  يجاورنا 
اأركان البيوت، حتت الظالل، يف الظالم، هنا وهناك، يروننا وي�صمعوننا، يف كّل 





مكان يختفون ويراقبون، يروننا على كل اأحوالنا يف حزننا وفرحنا ويف حلظات 
اأن ننتهي من طعامنا فُتك�صى العظام حلًما  ياأكلون بعد  انكبابنا على املعا�صي، 

لهم...لكننا اأقوى منهم.
اأنني 	  لدّي يقني  اأخ�صاهم،  اأنا ل  لنا منهم،  اأعرف هذا فدوام ذكر اهلل ح�صن 

اأقوى منهم.
يا لك من �صجاعة! ظننتك �صرتجتفني!	 

ثم طالعتها ب�صيق فجاأة وقالت:
تك بعد، ملاذا اأنِت هنا يا »حبيبة«؟	  اأراأيِت؟ لقد اأجبتك عن اأ�صئلتك ومل اأعرف ق�صّ
اأنا »حُماربة«	 
حًقا؟ ا�صتدعاك كتاب من كتب تلك املكتبة كما يقولون؟	 
نعم.	 
 واأح�صرك �صقر من تلك ال�صقور  التي...	 

ُثّم متّع�صت مالحمها ف�صاألتها »حبيبة«:
التي ماذا؟	 
التي حب�صها اجلن يف كهوف اجلبال بعد اأن حّرقوا اأجنحتها بالنار.	 
يا اإلهي...اأين تلك الكهوف؟ واأين هذا اجلبل؟	 
هناك قرب النهر الأخ�صر، حمبو�صون مع تلك املراأة احلبلى التي عرثوا عليها .	 
ماذا؟	 
اأين 	  من  اأدري  عليها..ل  اأ�صفق  كم  احلمل،  من  الأخري  �صهرها  يف  اأّنها  يبدو 

اأح�صروها، ول اأدري ملاذا حتب�صها �صقيقاتي هناك!
ما ا�صمها؟	 

هّزت »زمّرد« كتفيها بال مبالة وقالت:
ل اأعرف.	 





ُثّم رفعت حاجبيها وقالت:
لكّنني اأ�صتطيع اأن اأعرف.	 

ُثّم عادت واأغم�صت عينيها قائلة:
 لكنني... ل اأريد اأن اأعرف ....يف احلقيقة ل اأهتم..�صرت ل اأهتم يا عزيزتي.	 

�صاألتها »حبيبة«:
وكيف لِك اأن تعريف واأنِت حمبو�صٌة هنا؟	 
اجلّن يا عزيزتي هنا ياأتونني بالأخبار، كما اأنني مل اأفقد قّوتي كلها، اأنا فقط 	 

اأ�صعف من �صقيقاتي الثالث، لكنني ما زلت...�صاحرة!

ُثم طالعتها بعينيها اخل�صراوين واأخف�صتهما �صريًعا وقالت:
اأ�صتطيع اأن اأخرجك من هنا.	 
رغم اأّنك ل ت�صتطيعني اإخراج نف�صك!!	 
نعم.	 
كيف؟	 

قّربت »زمّرد« وجهها من وجه »حبيبة« وقالت:
ت�صتهيني 	  ل  عنها...  اأخربتك  التي  العجوز  اإياها  علمتنا  التي  الألعيب  بع�ش 

بقّوتي واإن كانت اأختي »ياقوت« تفوقني يف قّوتها!

ُثّم اأردفت:
 ليت هذا الدرب ُيفتح مّرة اأخرى لأعود لبيتنا، لأنتظر عودة اأمي واأبي، رّبا مل 	 

تقتلهما ال�صاحرة..ما زال لدي اأمل.

ُثم ارجتف �صوتها وهي تقول:
تعي�صه...اأنا 	  لكنني  �صيء،  اأي  فعل  ت�صتطيع  لأّنها  �صعيدة  ال�صاحرة  اأّن  يظنون 

تعي�صة للغاية.





ترقرقت الدموع يف عينيها، اأرادت »حبيبة« اأن تخفف عنها، لكّن »زمّرد« كانت حتملق 
يف اجلدار بحزن �صديد، وقفت فجاأة و�صارت جتاه كّوة باحلائط ومّدت يدها واأخرجت 
مراآة بديعة ال�ّصكل لها اإطار مذّهب وعليه نقو�ش خالبة، طالعت وجهها يف املراآة، عّدلت 
بطرف  وم�صحتهما  �صفتيها  مطت  بكفّيها،  دموعها  م�صحت  عليه،  والو�صاح  راأ�صها  �صعر 
ل�صانها، ثم حّركت وجهها مييًنا وي�صاًرا واختل�صت ابت�صامة، ُثم اأعطتها لـ»حبيبة« وقالت 

لها:

خذي.	 

ل اأحتاج ملراآة .	 

قهقهت »زمّرد« وا�صتدارت قائلة لها:

انظري لنف�صك يف املراآة!	 

رفعت »حبيبة« املراآة اأمام وجهها وفوجئت ب�صورة »زمّرد« تتحّرك اأمامها، حّدثتها 
»زمّرد« من داخل املراآة و�صحكت لها، فوقفت »حبيبة« حتّرك راأ�صها بارتباٍك بني ظهر 
»زمّرد« اأمامها وبني �صورة وجهها املتحّركة يف املراآة، ا�صتدارت »زمّرد« مّرة اأخرى وقالت 

لها:

ل 	  اجلميع،  اأمام  مراآة  هي  لها،  وانتبهي  املراآة،  هذه  خالل  من  مًعا  �صنتوا�صل 
تخربي اأّي �صخ�شٍ عنها.

ُثّم رفعت يديها فجاأة وكررت كالًما غريًبا مل تفهم »حبيبة« كنهه، ويف حلظات كانت 
»حبيبة« فوق �صطح الأر�ش، وو�صط ال�صوق، �صارت متخّبطة من �صارع لآخر بالقرية، كانت 
متّر بحالة من التيه والت�صتت، حتى اأّنها دارت حول البيوت اأكرث من مّرة، واأخرًيا وجدت 
لها  كانت نظراته  للغاية،  وانزعج  راآها  اأن  فور  �صهق  الذي  »بركات«  ال�صّيد  اأمام  نف�صها 
»زمّرد« يف حقيبتها  لها  اأعطتها  التي  املراآة  اأخفت  واحدة!،  كلمة  لها  يوّجه  ومل  غريبة، 
واأ�صرعت تهرول خارجة من قرية »الدحنون« فتعّجب من فرارها من اأمامه!، واأ�صرعت 

اإىل الب�صتان، ل بّد اأن تتحّدث مع »ُيو�صف« الآن وب�صرعة.
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قّنا�ٍش  من  الفرار  يحاول  كغزاٍل  ترك�ش  كانت  كالإع�صار،  الب�صتان  »حبيبة«  دلفت 
يحاول افرتا�صه، الدموع تت�صارع على حاّفة جفنيها لكّنها تاأبى اأن ُتطلق �صراحها...لن 
تبكي الآن..لن تبكي. �صاحت تناديه فاأقبل عليها م�صرًعا وقد انقب�ش �صدره ملا راأى ما 
بدا على وجهها من فزع، ركعت وا�صتندت على ركبتيها بكّفيها لتلتقط اأنفا�صها، اأوجعها 
�صاألها  قلياًل  هداأت  اأن  بعد  الأمل،  من  �صلوعها  حتت  كّفها  وو�صعت  فاعتدلت  �صدرها 

حماوًل اأن يعرف منها ما خلف خوفها وفزعها بتلك الطريقة:

اأين كنِت يا اآن�صة »حبيبة«؟ 	 

يف مدينة »ديرينكويو«.	 

يا اإلهي! اأين..اأين..ل بّد اأن اأذهب اإىل هناك.	 

ل اأظنها �صتعجبك.	 

بل �صتعجبني! اأن�صيِت اأنني قد كتبت عنها...لأنها اأعجبتني!	 

طالعته ب�صيق كانت �صيماء الرتباك ت�صاحب كلماتها وهي تقول:

مل ُتعجبني..ليتك ما كتبت عنها ول عن دروب اأُوبال.	 

يبدو اأّنك مررِت بلحظات �صعبة هناك.	 

اأجابته تعابري وجهها التي كانت اأ�صدق من الكلمات، مّرت »حبيبة« بالفعل بلحظات 
ة عندما اأرتها »ياقوت« ما حدث ململكة البالغة، �صاألها »يو�صف«: �صعبة، وخا�صّ

بن التقيِت هناك؟	 

»ياقوت« و »زمّرد«..�صاحرات »اأوبال�ش«.	 

ماذا؟ هل اأ�صبحن �صاحرات اأوبال�ش! وما الذي اأتى بهن اإىل مدينة ديرينكويو!! 	 
تلك املدينة ي�صكنها اجلن فقط!

اأّن خيالك 	  يبدو  اأُوبال،  اأر�ش  ل�صن من اجلن بل هّن من  اأنهن  اأعرف، وعرفت 
وا�صع جًدا اأيها الكاتب!





فرك »يو�صف« جبهته وطلب منها اأن تق�ّش عليه كّل �صيء بالتف�صيل، فبداأت تق�ّش 
اأن غادرت الب�صتان خلف »بركات«، كان »يو�صف«  عليه كّل �صاردة وواردة مّرت بها منذ 
اأنهت كالمها امل�صتفي�ش وهو يقّلب املراآة بني  اأن  اإليها باهتمام �صديد، قال بعد  ين�صت 

يديه، والتي مل ُتظهر وجه »زمّرد« له:
اإًذا �صقطْت مملكة البالغة، وال�صلطان الآن على الأر�ش هنا ل�صاحرات »اأوبال�ش« 	 

كما اخرتن لأنف�صهن اللقب.
لالأ�صف...نعم.	 
يبدو اأن قّوة »ياقوت« بلغت ذروتها، وهي ت�صيطر بطريقة ما على الكثريين هنا 	 

وت�صخّرهم خلدمتها.
وما م�صدر قّوتها؟	 
 حجر »اأُوبال«.	 
كيف هذا؟	 
لأّن الفتاة التي عرثت على احلجر ُمِنحت قّوة عظيمة ومميزات عديدة عندما 	 

لديها  �صتبقى  املميزات  وتلك  الدروب،  ت�صلك  اأن  قبل  حدث  وهذا  عليه  َعرثت 
و�صُتوّرث لذريتها، وهي تزيد وتنق�ش اأحياًنا.

قاطعته قائلة:
اإًذا »ياقوت« هي الفتاة التي عرثت على حجر اأُوبال.	 
ل.	 
من اإًذا؟	 
اأّمها... فقد تزوجت من �صاب التقت به يف درب من دروب »اأوبال«، 	  »َمي�صان«، 

وعا�صت معه على اأر�ش اأوبال، يف �صالم واأمان واأجنبت خم�ش فتياِت �صغرياٍت 
بريئاٍت اأطلقت عليهن اأ�صماء الأحجار الكرمية التي حتّبها، وعا�صت يف �صعادٍة 
يوم م�صئوم خرج زوجها  الدروب، ويف  بالكثري خالل رحالتها يف  اأن مّرت  بعد 

واختفى فجاأة، وتركها وحيدة..





وماذا بعد؟	 
ل �صيء!	 

قالت »حبيبة« بع�صبيٍة �صديدٍة اأزعجته للغاية:

مل ُتكملها طبًعا!	 
باأطراف 	  مي�صكن  اأمهن  حول  �صغريات  فتيات  هنا..َ.تَرْكتهّن  توقفت  لالأ�صف، 

ال�صخو�ش  الأخرى،  رواياتي  يف  حدث  كما  ولكن  املدفاأة،  بجوار  ويبكني  ثوبها 
»زمرد«،  اأخربتِك  وكما  العجيبة!  اململكة  هذه  اأر�ش  على  هنا  م�صارها  اأكملت 
اأمهن  اأبعدت  اأّنها  ويبدو  بزيارتهن،  قامت  فجاأة،  ظهرت  خبيثة  عجوز  هناك 

عنهن، وربا قتلتها، وعّلمتهن ال�صحر الأ�صود.
ولكن...	 
ماذا؟	 
اأنت تقول اأنهن خم�ش فتيات!، و »زمّرد« مل تخربين بهذا! ما عرفته اأنهن اأربعة 	 

فقط!

غمغم حائًرا وخيم عليهما �صمت ثقيل، قالت »حبيبة« بعد اأن زفرت بحنق وهي تخفي 
املراآة مّرة اأخرى يف حقيبتها:

قبل اأن اأفقد قدرتي على الرتكيز، �صاأخربك بخت�صر ما فهمته الآن.	 
لي.	  تف�صّ
يجور، رواية خيول الكحيالن، رواية 	  اأنت ٌقمت بتاأليف �صت روايات: رواية قلعة الدَّ

احلزاورة، رواية قرية الدحنون، رواية القلب املخل�ش، واأخرًيا رواية دروب اأُوبال 
ول يوجد نهاية لأي واحدٍة منها.

�صحيح.	 
هنا، 	  اأنف�صهم  تلقاء  من  رحلتهم  اأكملوا  ال�صخو�ش  تطورت،  الروايات  اأحداث 

من  ال�صاحرات  وانتقلت  الكحيالن  خيول  �صلكتها  اأوبال  دروب  ُفتحت  وعندما 
�صيطرن  و  اأوبال�ش  �صاحرات  اأنف�صهن  واأطلقن على  البالغة  اإىل مملكة  خاللها 





و�صحرن  الكحيالن،  خيول  وعلى  الأخرى،  رواياتك  �صخو�ش  على  بتعاويذهّن 
من  حتتها  ومن  الب�صر  من  الدحنون  قرية  و�صكان  يجور،  الدَّ قلعة  �صكان  ا  اأي�صً
اجلن حيث ي�صكنون مدينة ديرينكويو، و�صخّرن كّل هذا لحتالل مملكة البالغة 

وتدمري املكتبة العظمى والكتب.
يبدو اأّن هذا ما حدث بالفعل.	 
املخل�ش 	  القلب  رواية  »ِكر�صاب« من  و  رواية احلزاورة،  »ُموراي« من  بقي فقط 

بعيًدا عن تاأثري ال�صاحرات، وكذا »جلنار« و»اآ�صر«.
ا رغم تاأثر خيوله به.	  ول تن�ِش اأّن »ُعبيدة« مل يتاأثر بال�صحر هو اأي�صً

قالت ب�صوت ت�صوبه ال�صخرية:
هل هناك روايات اأخرى �صتظهر لنا فجاأة؟	 
وكيف يل اأن اأعرف يا اآن�صة »حبيبة«؟	 

قالت برارة:
عموًما يكفينا هوؤلء...اأرجوك.	 

قال بحرٍج ممزوج ب�صيٍق �صديد:
�صخو�ش 	  بني  حائًرا  املوقف  هذا  اأقف  اأن  يوًما  تخيلت  ما  بيدي!!  الأمر  وكاأّن 

رواياتي! وكيف يل اأن اأعرف بوجود هذه اململكة الغريبة والعجيبة!

ُثّم اأردف بغ�صب هادر:
كل كاتب حّر فيما يكتبه، اأنا حّر! لي�ش لِك اأن حتا�صبيني! اأكتب واأحمو كما يحلو 	 

يل، اأعّدل واأبّدل اإن راأيت فكرة اأف�صل، اأمّزق اأوراق رواياتي اأو اأحرقها هذا لي�ش 
من �صاأنك!!

التي يثور فيها على »حبيبة«، ا�صتدار بعد كلماته وطالع  كانت تلك هي املّرة الأوىل 
الب�صتان ومن فيه، قّلب عينيه يف وجوههم، مّر على اخليول بطرفه ُثّم نّك�ش راأ�صه، وكانت 
تعلم  كانت  اأغ�صبته، ويف احلقيقة هي  لأّنها  باحلرج  �صعرت  فقد  �صامته  تقف  »حبيبة« 

يقيًنا اأّنه مل يق�صد اأيًّا من هذا، قالت ب�صوت خافت:





اآ�صفة، �صاحمني ل�صخافتي، اأنا قلقة فقط واأنتظر يف كّل حلظة مفاجاأٍة جديدة...	 
اآ�صفة.

كانت تلك الكلمات كطوق جناة له، التفت اإليها كطفل �صغري ي�صهل اإر�صاوؤه بكلمة، 
ة ممن يحّب، وكانت ل تدرك حًقا مقدار حّبه لها!، قال بابت�صامة ك�صرية: وخا�صّ

ة بعد �صقوط مملكة البالغة.	  ل عليِك، اأقّدر ما اأنت فيه من فزع، وخا�صّ
قالت برجاء:

ل بّد اأن ت�صاعدين، اأنت وحدك تعرف الطريقة التي �صن�صتطيع بها الق�صاء على 	 
�صاحرات »اأُوبال�ش« وحترير حّرا�ش املكتبة لتعود مملكة البالغة ل�صابق عهدها.

قال يف ِكيا�صة:
اأن 	  اأوًل  لبد  ولكن  »اأُوبال�ش«،  �صاحرات  للقاء  »ديرينكويو«،  مدينة  اإىل  �صاأذهب 

للقاِء  واأعود  القالدة  تلك  �صاأخلع  اأنني  يبدو  املجاهيم،  من  دعم  لدينا  يكون 
لأ�صاومها  خمتلفة،  بطريقٍة  ملحاورتها  اأحتاج  يجور،  الدَّ قلعة  يف  »جالديول�ش« 
له  �صيء  اإىل  »املجاهيم«...اأحتاج فقط  لنا هي وحلفاوؤها من  تاأييدها  واأكت�صب 

قيمة تبحث هي عنه..مثاًل  كتاب »اأيجيدور«؟
انتف�صت »حبيبة« ووقفت قبالته متاأّهبًة وقالت يف تنّمر:

لن تلم�ش الكتاب اأبًدا، ل اأنت ول غريك.	 
قال وقد فاجاأته رّدة فعلها: 

عفًوا اآن�صة »حبيبة«، مل اأق�صد كتابك نف�صه، بل ن�صخة مقّلدة منه فهم ل يعرفون 	 
لي�صاعدونا يف تنفيذ  بالب�صتان با يحدث،  الرفاق هنا  �صكله، نحتاج مل�صارحة 
ن�صخة مطابقة للكتاب، وبعدها �صاأخلع القالدة ولياأخذين املجاهيم اإىل هناك...

لن اأ�صّلم الكتاب لأحد، ل تتحدث معهم عن كتابي فاأنا مل اأرِه لأي واحٍد منهم 	 
حتى الآن!

قال بحزم:
اإًذا �صاأذهب بدونه.	 

قالت بقلق:





وماذا لو عّذبوك مّرة اأخرى؟	 
�صاأحتّمل، فاأنا م�صئول بطريقة ما عن تلك الفو�صى التي حدثت هنا، لو اأمتمت 	 

رواياتي بنهاياتها لكان احلال اأف�صل، �صاأحتمل من...من اأجل �صالمتك، ل بّد اأن 
لتتمكني من  ل�صابق عهدها، واملكتبة وحّرا�صها، وال�صقور  البالغة  تعود مملكة 

ا�صرتداد كلمات كتاب »اأيجيدور« وتعودي اإىل بيتك.

جل�صا كزهرتني نديتني حتت �صجرة وارفة الظالل، ل تهتّز لهما ورقة، ول تنحني لهما 
�صاق رغم هبوب الرياح، بعيدان يف جل�صتيهما رّبا، بينما اقرتب ظالهما املر�صومان على 
الأر�ش اأمامهما، عيناها معّلقتان بُندف ال�صحاب يف ال�صماء، بينما عيناه ثابتة على ظّلها 
املمتد اأمامه على الع�صب الأخ�صر، وقد رماه �صوء ال�صم�ش احلاين اأمامه وكاأّنه ي�صعر به، 
فاحت رائحة احلّب من نف�ش »يو�صف«، بينما غّلقت »حبيبة« اأوراقها على قطرات الندى 
التي احتب�صتها مقلتيها، وّد لو طال حديثه معها، لي�ش عن الروايات بل عنهما..عنها...
�صدره،  بكنون  لها  يبوح  كاد  �صمت،  يف  عامني  منذ  يع�صقها  التي  »حبيبة«  حبيبته  عن 
اأراد اأن يعرف هل هي بخري حًقا كما تبدو له قوّية وحماربة؟  لكّن الكالم الآن يخذله، 
تذّكرته! وهل  ُيحّبها؟،  اأّنه  اأدركت  هل  به؟،  ت�صعر  هل  اإليه؟  وحتتاج  خائفة  هي   اأم 
بينما  عنه،  بوجهها  اأ�صاحت  ال�صراع،  اختالف  رغم  مًعا  اأبحرا  تائهني  كزورقني  �صارا 
التفت اإليها بكل وجدانه، اأغم�ش عينيه وخَمر عباب فكره بزورٍق  خلف �صورة وجهها التي 
كانت تتهادى يف بحر عينيه وقد حفظتها مقلتاه وخّباأتها خلف جفنيه، ل يجروؤ على فتح 
ب�صغف،  اأحالمه  لكّن خياله يجروؤ!...وُيطالعها يف  ليتمّلى ب�صورتها،  اإليها  ناظًرا  عينيه 
كانت قريبة منه دائًما رغم بعدها عنه!  والآن رغم قربها هي بعيدة عنه! علق قلبه وها هو 
يطوف بقلبها يرتّقب منها طّلة اأو عطفًة جتاهه، انت�صل نف�صه من اأمواج كادت تغرقه وعاد 
يفّكر فيما اأمّل بهما...ماذا �صيفعالن؟، وكيف �صيعيدان ململكة البالغة جمدها و�صلطانها 

مّرة اأخرى، وهل �صي�صتطيعان و�صع نهاية لتلك املتاهة التي اأ�صبحا يدوران فيها... 

قطعت »حبيبة« �صمتها وقالت:
وكاأّنها �صتمطر! 	 

مل يجبها »يو�صف« يف احلال فقد كان يتتبع فكرة متوج يف راأ�صه، بعد حلظات قال 
م�صّيًقا عينيه:





لقد ا�صتدرجِك »بركات«، كان يعرف اأّنك �صتتبعينه.	 
ل 	  زلت  اأما  »ياقوت«،  على  كبري  وقٌع  ا�صمه  لذكر  كان  فلقد  رّبا،  هذا؟  اأتظّن 

تذكره؟
ل، ولكن مالحمه تبدو يل ماألوفة، وكاأّنه ي�صبه...	 
ي�صبه من؟	 
عّنا، 	  يخفيه  ا  �صرًّ وراءه  اأن  يبدو  العموم،  تهيوؤات..على  رّبا  بالك،  ت�صغلي  ل 

احذريه اآن�صتي...احذريه.

تناهى اإىل �صمعهما �صوت �صهيل جملجل، لقد و�صل »الربق« مقتحًما اأ�صجار الب�صتان 
بهيئته املهيبة، وكاأّن عينيه ت�صدران �صرًرا من نار يكاد يحرق من يطيل النظر اإليهما، 
كان فر�ًصا قوًيا وعنيًدا واأ�صود كالليل البهيم، اأتى يحمل الأمري »ِكر�صاب« الذي كان ي�صغله 

اأمر اختفاء زوجته.

ترجل »ِكر�صاب« و�صار بخيالء بينما اأقبل اجلميع عليه، �صهل »حيزوم« واقرتب من 
»الربق« و�صاأله:

ملاذا تركتنا اأم�ش؟	 
وكيف �صيعود الأمري »ِكر�صاب« لق�صره؟ �صرًيا على الأقدام!	 
منذ متى واأنت مع هذا الأمري؟ وكيف عرث عليك؟	 

رد »الربق« بخ�صونة:
لي�ش هذا من �صاأنك يا »حيزوم«!	 

قا�صه »حيزوم« بنظراته ُثّم �صاأله:

اأين »البحر«؟ و»اأجدل«، و»امل�صوم«؟	 

ل اأدري؟	 

كيف ل تدري وقد ان�صرفوا معك!	 

حّدجه »الربق« بعينني تفي�صان حقًدا وقال:





قلت لك ل اأدري، ول ترفع �صوتك علّي، ولتن�ش اأمر الزعامة!	 
ماذا تعني؟	 

قال »الربق« يف لهجة بادية الق�صوة:
ل�صُت حتت اإمرتك، ول �صلطان لك علّي، لقد ت�صاوت الروؤو�ش، مل تعد اأف�صلنا!	 
يوًما 	  نختلف  اأنت!..مل  ة  وخا�صّ اأف�صلكم،  اأين  يوًما  اأ�صعركم  مت�صاوية، مل  كانت 

يا »برق«!
كنا دوًما على خالف لكّنك ل ترى اإّل نف�صك.	 
لقد تغرّيت يا �صديقي!!وكاأّنك ل�صت الربق!	 
بل اأنا الربق، ول�صُت ب�صديقك.	 
ماذا حدث لك! اأن�صيت؟ اأن�صيت عهدنا اأّل نفرتق؟ ها هو �صّيدنا قد عاد وبداأنا 	 

ن�صرتد ذاكرتنا، حاول اأن تتحّدث معه و�صتتذّكر كل �صيء.

قال »الربق« يف نربات قاطعة كال�صيف:
ل تقل �صّيدنا! هو �صّيدك اإن �صئت، اأّما اأنا فال �صّيد يل..اأتفهم!، انظر اإلينا، لقد 	 

تعّلمنا لغتهم، ون�صتطيع اأن نعّلم غرينا من اخليول.
ماذا تعني؟ اأخربين عما يدور براأ�صك.	 

اأطبق »الربق« �صفتيه ا�صراًرا وحزًما وقال:
لي�ش الآن، ولكن يوًما ما �صتاأتيني بنف�صك وتقّدم الولء يل...تذّكر هذا جّيًدا.	 

ان�صرف »الربق« يهملج بع�صبية �صديدة، بينما وقف »حيزوم« ي�صيعه بنظرات قلقة 
وحزينة، وقد حّط على قلبه حزن عميق.
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"بستان بركات"

برٌد قار�ش يلف املكان، تزاحمت الغيمات فوق الب�صتان، ُتدافع بع�صها البع�ش طمًعا 
يف �صكب ما ُيثقلها من املاء لتتخفف، ُحجبت ال�صم�ش وهّبت رياٌح �صديدة الربودة اأطاحت 
ببع�ش الأغ�صان ودحرجتها على اأر�ش الب�صتان، اأوراق الأ�صجار اجلافة تطري يف الهواء 
هطول  بقرب  حمّذًرا  الرعد  هزمي  انطلق  املدببة،  باأطرافها  والأج�صاد  الوجوه  وتر�صق 
املطر ال�صديد فارجّتت الأجواء، كان »احلزاورة« يراقبون �صوء الربق وهو ميّزق �صفحة 
تلك  كانت  »بركات«،  لبيت  الع�صب، جلاأ اجلميع  فابتل  بغزارة  ال�صماء  اأمطرت  ال�صماء، 
كانت هناك مدفاأة يف  لكّنه مريح،  ب�صيط  بيت  فيها هناك،  التي يجتمعون  الأوىل  املّرة 
ركن �صالة البيت الوا�صعة، قرر »موراي« اأن ي�صعل ناًرا ليتدّفئوا بها، عاونه »ُعبيدة«، جل�ش 
مظّلة  حتت  جتّمعت  اخليول  حتى  الدفء،  منها  ي�صتمّدون  الّنار  حول  حلقة  يف  اجلميع 
البيت امل�صنوعة من جريد النخل، مل يدخلوهم البيت بالطبع، فاملكان ل ينا�صبهم، مما 
اأغ�صب »الربق« للغاية فوقف ي�صرب الأر�ش بحافره غيًظا، اأراد اأن يتابع كّل كلمة يف حوار 

»ِكر�صاب« مع »ُيو�صف«.

املكان  اأ�صاءت  العالية  اللهب  األ�صنة  اأطرافه،  تاأكل  والنار  املدفاأة   فرقع احلطب يف 
بلون قرمزي، وكان »احلزاورة« ي�صطّفون اأمامها ويراقبون اأطراف اللهب اللوزية وهي 
اأن  قبل  الأ�صجار  اأوراق  و  بالأغ�صان  موراي  يفعله  ما  ويتابعون  اأعينهم،  اأمام  ترتاق�ش 
ُيلقي بها يف قلب الّنار وكيف كان يهتم بتنظيف املدخنة قبل كّل هذا، كان »موراي« قد 
بذل جهًدا يف بناء هذا البيت عندما قرر ال�صّيد »بركات« النتقال للب�صتان، تذّكر الآن 
كيف كان هذا الرجل يتعّجل بناءه، وكيف جلبوا العديد من العّمال لينهوا البناء ب�صرعة، 
رماه بنظرة �صريعة فالحظ اأّنه يراقب »ِكر�صاب« بارتياب، كما لحظ اأّن »ِكر�صاب« يتبادل 
النظرات مع »جلنار« وكاأن بينهما حواًرا �صامًتا، اأّما »يو�صف« فكانت عيناه على »بركات« 
ي�صاأل  اأن  ملاذا، قرر  �صديد، »حبيبة« كانت حزينة وهو ل يدري  بتمّعن  يتفّر�ش مالحمه 





»يو�صف« عن �صبب حزنها فلقد راآه يتحّدث اإليها قبل و�صول الأمري »ِكر�صاب« للب�صتان، 
احلطب،  من  رفيع  بعود  الأر�ش  وتنقر  ال�صوف  من  ب�صاٍل  تتدّثر  كانت  »ِم�صكة«  العجوز 
تنتظر اأحدهم اأن يبداأ احلوار لتفتح اأذنيها على و�صعهما وتن�صت اإليه باهتمام كعادتها 
وحتفظه، كان يعرف هذا عنها، فهي ف�صولية جًدا وحتب تتبع الأخبار، عندما ا�صتقبلته 
يف دارها بالقرية،كانت ت�صاأله كّل يوم بعد اأن يعود للدار عن كّل �صيء يف قرية »الدحنون«، 
لكنها يف النهاية طّيبة ل توؤذي اأحًدا، كما اأّنها تعتني بال�صغار، ومل متنعه يوًما من اخلروج 
اأو التجوال هنا وهناك عندما كان يقيم معها، ن�صيها اأهل القرية، كانوا ل يطرقون بابها، 

مل يرفق بحالها اأحد، وكان »موراي« من يفعل هذا.

�صويف  بغطاء  متدثرة  من غرفتها  »رفيف« خرجت  اأّن  دفًئا، حتى  اأكرث  البيت  �صار 
نظرة  وتبادلت  وابت�صامة،  راأ�ش  بهّزة  عتيًقا، حيتهم  كتاًبا  واقرتبت حتمل  اللون  خوخي 
الفتاة  كانت  �صديد،  برتكيز  ِكتابها  يف  تقراأ  »حبيبة«  بجوار  جل�صت  ُثّم  اأبيها  مع  �صريعة 
جميلة، وهادئة، لها عينان �صافيتان كماء البحر الرائق، وثغر رقيٌق ب�ّصام،  خطفت اأنظار 

اجلميع فتعّلقت اأعينهم بوجهها للحظات،كان »ِكر�صاب« اأّول من تنحنح وحتّدث قائاًل:
والآن، متى �صنبداأ البحث عن زوجتي يا »يو�صف«؟ دّلنا على اأّول خيط اأرجوك.	 

اعتدل »يو�صف« يف جل�صته وقال لـ »ِكر�صاب«:
اأخربين اأّوًل كيف التقيت بزوجتك، ُثّم اأخربين كيف اختفت.	 

وقف »ِكر�صاب« و�صار نحو النافذة، كان »الربق« يقف اأمامه مبا�صرة خارج املنزل، 
تبادل النظرات للحظات ق�صرية فهداأ اجلواد قلياًل وبداأ »ِكر�صاب«يحكي:

لأطمئن 	  اأخي  من  باأمر  ا  متخفيًّ القرى  اإحدى  اأجتول يف  كنت  وبينما  عام،  منذ 
على الرعية، مررت بقرية ا�صتهرت بتجارة التوابل، والأقم�صة، والأ�صباغ، كانت 
والأقم�صة  املطحون،  والزجنبيل  والقرنفل،  الريحان،  برائحة  تعبق  الأجواء 
باألوانها الزاهية تزّين الدكاكني، الوجوه �صاحكة، والنفو�ش متلوؤها ال�صعادة، كان 
يوًما مبهًجا، وكان الطق�ش لطيًفا، وفجاأة! راأيتها يف ال�صوق اأمامي، تتنّقل بخّفٍة 
كطفل  تبت�صم  احلال،  يف  لحظتها  التي  اخلفيفة  عرجتها  رغم  لآخر  دكان  من 
بريء جن جنونه لعثوره على متجر احللوى التي يحّبها، وكانت حلواها املف�صلة 

هي التوابل، فحبيبتي حتّب الطهي وتع�صق التوابل.





 ابت�صم �صارًدا وكاأّنها متّثلت اأمامه، ُثّم اأردف قائاًل:
كنت اأتابعها بعينّي وقلبي، وكنت اأتخّفى بالب�ش ب�صيطة لأ�صري بحّرية ودون اأن 	 

يعرفني اأحد، وقفُت اأمامها بجوار التوابل املعرو�صة يف اأحد الدكاكني فظنتني 
البائع، �صاألتني عن الأ�صعار فاأجبتها وكنت ل اأعرف قيمة كّل �صنٍف منها فبالغُت 
حد اندها�صها، واأخطاأت يف اأ�صماء التوابل، وقف البائع ي�صحك، وهي تطالعني يف 
ذهول، وملّا انتبهْت لوجود البائع و�صعت يدها على فمها خجاًل وارتبكت، وهرولت 
خارج الدّكان، تبعتها لآخر ال�صوق و�صاألت »اآ�صر« عن ا�صمها، فقد كان معها هو 
يجور«،  و»جلنار«، اأخربين عن ا�صمها وا�صم اأبيها وعرفت اأّنها تعي�ش يف »قلعة الدَّ
وكّنا ن�صمع اأخبارها من التجار، عدت لق�صري وبتُّ ليلة مل اأذق فيها طعم النوم، 
يجور،  خرجت يف ال�صباح وخفقات الأمل ترتاق�ش بني جوانحي قا�صًدا قلعة الدَّ
التقيت اأوًل ب�صقيقتها الُكربى الأمرية »جالديول�ش«، ودار بيننا حوار طويل، وقبل 

اأن اأن�صرف اأخربتها برغبتي يف ِخطبة �صقيقتها »هيدراجنيا«..

قاطعه »يو�صف« �صائاًل:
وما كان رد فعل الأمرية »جالديول�ش« عندما طلبت �صقيقتها للزواج؟	 
مل اأن�َش اأبًدا تلك النظرة التي �صكنت عينيها عندما نطقت با�صم »هيدراجنيا«، 	 

وكاأنني طعنتها بخنجٍر م�صموم.
ملاذا؟	 
ل اأدري.	 
وماذا حدث بعد ذلك؟	 
اأبلغتني بالرف�ش يف احلال قبل اأن اأن�صرف، ومل تناق�صني يف الأمر، عدت مّرات 	 

ومنعني احلّرا�ش من الدخول!
وهل وافق اأهلك على زواجك من اأمرية غري نوبية؟	 
ة بعد اأن اأقنعهم 	  يف البداية رف�صوا، لكنهم مع اإ�صراري واإحلاحي وافقوا، وخا�صّ

العائلة  نفوذ  و�صتو�ّصع  الكثري،  مللكه  �صت�صيف  الزيجة  تلك  اأن  يرى  فهو  اأخي، 
ومع  معها  وحتّدث  مهيب  موكب  يف  »جالديول�ش«  يزور  اأن  اأخي  قرر  باملنطقة، 
من  الكثري  على  التفاق  ومّت  ال�صفقات  من  الكثري  معهما  عقد  طوياًل،  وزيرها 





نفوذ كبري،  لديه  املنطقة وما حولها، فكالهما  التي تخ�ش  القرارات اجلديدة 
ومال وفري، و»جالديول�ش« تع�صق ال�صلطة وتطلبها متاما مثله.

واأمر الزواج؟	 
زيارة 	  يف  »هيدراجنيا«  ظهرت  حتى  ذكّية،  بطريقة  عنه  احلديث  توؤجل  كانت 

لنا و�صّرحت بقبولها للزواج مني اأمام اجلميع، اأدركُت حينها اأن »جالديول�ش« 
هي التي تعيق زواجنا، بذلت ق�صارى جهدي ليتم هذا الزواج، ومّت يف النهاية 
»هيدراجنيا«  وانتقلت  م�ص�ش،  على  فوافقت  »جالديول�ش«  اأّما  اأهلي،  بباركة 
يجور..اأخربتني  الدَّ قلعة  من  بخروجها  �صعيدة  وكانت  ق�صري،  معي يف  لتعي�ش 

بهذا اأكرث من مّرة.

تنحنحت »جلنار« وقالت وهي مترر عينيها على وجوه اجلميع بفخر:
انتقلنا معها اأنا و»اآ�صر«، فهي ل ت�صتغني عّنا اأبًدا، وكنا جميًعا �صعداء لنتقالنا 	 

لق�صر الأمري »ِكر�صاب«.

وا�صل »ِكر�صاب« كالمه قائاًل:
ع�صنا ننهل من ال�صعادة نهاًل، واأفا�ش احلّب علينا فغرقنا يف اأنهاره ،	 

ُثّم نك�ش راأ�صه وتوقف عن الكالم، قال »يو�صف« يطمئنه:
�صنعرث عليها اإن �صاء اهلل، ل تقلق	 

 اغرورقت عينا »ِكر�صاب« وهو يحكي لهم عّما فعلته �صاحرات »اأُوبال�ش« يف كل مكان 
فور ظهورهن، دمار، حريق، قتل، اأخربهم عّما فعلنه بق�صره وق�صر اأخيه، وكيف اأنهن 
�صّخرن اجلنود باإلقاء التعاويذ عليهم فاأطاعوهن، حب�صوا �صقيقه واأّمه، وفّر هو عندما 
عرث على »الربق«، توقف عن الكالم ليلتقط اأنفا�صه فقد كان يف غاية النفعال، ُثم اأردف 

قائاًل: 
به 	  اأ�صرعت  اأهلي،  مع  ال�صجن  الآن يف  لكنت  و�صرعته  »الربق«  لول  يف احلقيقة 

يجور حيث كانت زوجتي يف زيارة اأختها »جالديول�ش«، فوجدت كّل  جتاه قلعة الدَّ
من بالقلعة قد ن�صوها متاًما، ل يعرفون من هي »هيدراجنيا«!! اإّل »جالديول�ش« 
حتى  كّلها،  القلعة  يف  عنها  بحثنا  كذلك،  و»اآ�صر«  و»جلنار«  ين�صيا،  مل  ووزيرها 





�صقوط  عن  فيها  �صمعنا  نح�صات  اأّيام  بنا  مّرت  اأثًرا،  لها  جند  ومل  الزنازين! 
مملكة اأخرى وقتل حّرا�صها، وتدمري ق�صورها، وحريق عظيم يف مكتبة كبرية، 
ولنا  لها  ظهر  ُثّم  باجلّن،  وا�صتعانت  ال�صحرة،  ببع�ش  »جالديول�ش«  ا�صتعانت 
حمارًبا  هناك  اأّن  واأخربونا  اجلّن،  من  واأّنهم  باأنف�صهم،  عّرفونا  املجاهيم، 
�صيظهر ومعه كتاب »اأيجيدور«، وهي تعني اأنقذيني، لو مّت حماية هذا املحارب، 
ومتكن من ا�صرتداد كلمات كتابه �صنتمكن من اإنقاذ اأنف�صنا، وُملكنا، واأمريتنا 

املاأ�صورة »هيدراجنيا«،ولهذا »جالديول�ش« تبحث عن »حبيبة« والكتاب.
�صاأله »يو�صف«:

واأين تقيم الآن؟	 
اأجابه »ِكر�صاب« وهو يطالعه بطرف عينه:

يف مكاٍن اآمن، ومعي »الربق« وبع�ش جنودي.	 
قاطعه »ُعبيدة« وكان �صامًتا على غري عادته و�صاأله:

القلعة،كان 	  �صجن  من  لتهربونا  و»يو�صف«  اأنا  لنجدتنا  اأتيتم  ولكن...عندما 
ا، فكيف عرثت عليه؟ معك»حيزوم« اأي�صً

اأجابه »ِكر�صاب«:
هو عرث علينا بنف�صه! اأمل يخربك يا »ُعبيدة«؟ مل اأكن على علم باأّنهم خيولك، 	 

بنف�صه هو  و»موراي«  »موراي«،  اأخربين  ا منهم حتى  اأي�صً »اأبهر«  اأّن  اأعرف  ومل 
اأ�صري مع حّرا�صي واأخربين عن خطته لتهريبكما، وتعاوّنا  ا من تبعني واأنا  اأي�صً

مًعا بعد اأن اأخربت »جلنار« و»اآ�صر«. 

قال »ُعبيدة« وهو يطالع »ِكر�صاب« متفر�ًصا يف مالحمه:
ل...مل يخربين »حيزوم«.	 

�صار»ِكر�صاب« نحو النافذة، ُثم قال:
ل بّد اأن نعرث عليها فقد اقرتب موعد ولدتها، فهي يف �صهرها الأخري من احلمل.	 

وهنا �صرخت »حبيبة«:
اأنا اأعرف مكانها.	 





انتبه اجلميع، واجتهت الأنظار جتاه »حبيبة« التي اأ�صرعت تو�صح:
»اأُوبال�ش« 	  �صاحرات  اأّن  وعلمت  »الدحنون«،  قرية  يف  ببع�صهم  التقيت  اليوم 

يحتجزن امراأة يف �صهرها الأخري من احلمل.

�صاألها »ِكر�صاب« متعجًبا:
هل اأنت على يقني من هذا؟	 
بالّتاأكيد.	 

�صاألتها »ِم�صكة« وهي حتملق يف وجهها:
من تق�صدين ببع�صهم؟	 
فتاتان يا خالة »ِم�صكة«، اإحداهما قريبة من عمري.	 

عقدت »ِم�صكة« حاجبيها و�صاألتها:
اأين بالتحديد التقيت بهما يا »حبيبة«؟ اأنا اأعرف القرية �صرًبا �صرًبا! 	 

اأّل يخربا  اتفقا  قد  كانا  �صريعة،  »ُيو�صف« نظرة  تبادلت مع  قلياًل،  ترددت »حبيبة« 
اجلميع عن »ديرينكويو«، لكن يبدو اأّنها ت�صّرعت واندفعت يف الكالم، قالت بتلعثم:

يف بيت على اأطراف القرية، ُكنت اأ�صري خلف غالم �صغري ي�صبه احلزاورة ظننته 	 
تائًها.

اقرتب »ِكر�صاب« منها و�صاألها:
دليني على البيت الآن.	 

وقف »يو�صف« عندما �صعر اأّن »ِكر�صاب« يتحّدث اإليها بلهجة اآمرة وحال بينهما وقال 
له:

لي�ش الآن، املطر �صديد باخلارج، وهناك عا�صفٌة �صديدة، كما اأّن الآن�صة »حبيبة« 	 
يتهددها،  خطر  هناك  بيتها،  من  اخلروج  من  خائفة  منهما  فتاة  اأّن  اأخربتني 
فا�صرب حتى يتوقف املطر، ولنفّكر مًعا يف طريقة ل نلفت بها الأنظار، وحتى ل 

توؤذي ال�صاحرات »هيدراجنيا«.





اأكرث توتًرا هو و»جلنار« و  ا�صتجاب له الأمري »ِكر�صاب«، عاد ملكانه وجل�ش وقد بدا 
الأر�ش، كانت  الذي كان يف يدها على  بالعود  للنقر  »ِم�صكة« فعادت  اأّما  »اآ�صر«،  زوجها 
تخّط به �صيًئا ما، وفور اأن انتبهت ملا تفعله اأ�صرعت مت�صحه بكّفها لتخفيه، تلفتت حولها 
لرتى اإن كان اأحدهم راأى ما فعلته فاطماأّنت لكونهم جميًعا ينظرون جتاه »ِكر�صاب« الذي 
عاد اإىل النافذة ووقف يحّدق يف ال�صماء،كان املطر قد توقف، التفت جتاه »حبيبة« وقال 

بحزم:
هّيا بنا الآن، لقد توقف املطر.	 

نطق »بركات« لأّول مّرة فقد كان ين�صت اإليهم .

بهدوء �صديد وقال وهو يوّقع كّل كلمة من كلماته:
لن تخرج »حبيبة« من الب�صتان اليوم.	 

�صاح »ِكر�صاب« غا�صًبا:
زوجتي يف خطر، والوقت ميّر!!	 

اأ�صاف »بركات«:
ا �صتتعّر�ش للخطر اإذا دخلت قرية الدحنون، هناك ع�صابة تدّبر 	  و»حبيبة« اأي�صً

لأمر عظيم هناك.

قالت »حبيبة«:
الأمري 	  رواه  با  يتاأثروا  مل  وكاأّنهم  طبيعي،  الدحنون  قرية  يف  �صيء  ولكن..كل 

»ِكر�صاب« عن �صاحرات اأُوبال�ش والدمار الذي حلق ببع�ش الأماكن.

�صّيق »بركات« عينيه وقال بحزم �صديد:
يبدو اأّنِك ُخدعِت باملظاهر يا ابنتي، �صاأذهب وحدي اأوًل لأتفقّد القرية وال�صوق 	 

واآتيكم بالأخبار، وبعدها لِك اأن تذهبي اإن �صئت ويف اأّي وقت.

قال »موراي« بحما�ٍش �صديد:
�صاأذهب معك يا �صّيد »بركات«، ل بّد اأّنهم يخططون ل�صرقة املزيد من ال�صغار.	 





ل يا ولدي، ابق اأنت هنا، اأنت تعلم اأّن بع�ش من بالقرية يرتب�صون بك، وينتظرون 	 
فر�صة لالإيقاع بك، اأن�صيت؟

هّز »ُموراي« راأ�صه وقال:
مل اأن�ش هذا اأبًدا.	 

قال »ُيو�صف« وهو يحّدق يف الأر�ش اأمامه:
�صاأذهب معك يا �صّيد »بركات«.	 

طالعته »حبيبة« بنظرات حائرة، كيف �صيذهب معه وحده وكان يحذرها منه اليوم!، 
قالت بع�صبية مل تنجح يف اإخفائها:

ا معكما!!	  طاملا اأّنك �صتذهب مع ال�صيد »بركات« �صاأذهب اأنا اأي�صً

قال »ُيو�صف« بهدوء:
�صدقيني، بقاوؤك هنا هو الأ�صوب..ثقي بي.	 

التفت »بركات« جتاهه وابت�صم كما مل يبت�صم من قبل، قال وقد بدا للجميع ا�صتح�صانه 
لالأمر:

�صنذهب غًدا يف اأّول النهار اإن �صاء اهلل.	 

خّيم ال�صمت مّرة اأخرى على اجلميع، رغم توّقف املطر كانت الرياح �صديدة جًدا، 
لتعّد  لكوخها  عادت  التي  »ِم�صكة«  خلف  »احلزاورة«  خرج  للغاية،  بارًدا  الطق�ش  وكان 
الطعام لهم، اأما الأمري »ِكر�صاب« فقد قرر العودة اإىل املكان الآمن الذي جلاأ اإليه بعد 
اأن مت حب�ش كل من بق�صره باأمر من �صاحرات »اأُوبال�ش«، لحقته »جلنار« و زوجها »اآ�صر« 
ودار بينهم حوار طويل على اأطراف الُب�صتان، قررا بعده اأّنهما �صيخرجان معه  اإىل املكان 
الذي يعي�ش فيه، بداأت »جلنار« و زوجها يف جمع اأغرا�صهما، كان »ُعبيدة« يف تلك اللحظة 
يتحّدث مع »الربق«، كان يتعّجب من رغبته يف البقاء مع »ِكر�صاب« طوال الوقت، يوؤثره 

عليه! وكاأّنه هو من رّباه واعتنى به ولي�ش »ُعبيدة«!

اقرتب منه، وردد ا�صمه بحناٍن وهو مي�ّصد ق�صبة اأنفه برفق، قال »الربق« غا�صًبا:
ماذا تريد؟	 





ا�صتقت ل�صوتك املمّيز، كيف اأنت يا �صديقي؟ اأخربين عّما حدث لك، ل بد اأن 	 
نعود مًعا ونعرث على البقّية، فاأنتم من خري خيول العرب.

ل�صنا من العرب!	 
ل من عروبتك؟	  بل اأنتم منهم، اأنتم خيول »الكحيالن«.ملاذا تتن�صّ
ل...فقط اأحاول اختيار م�صتقبلي بنف�صي، وامل�صتقبل لـ »اأوبال�ش«	  مل اأتن�صّ
وما هو الأوبال�ش!!	 
�صتعرف حتًما..�صتعرف قريًبا.	 

تراجع »ُعبيدة« خطوة للخلف، كان يف غاية ال�صيق وهو ي�صاأله:
وهويتك؟	 
دعك من الهوّية، ل تتحدث عنها الآن اأيها الـ...فار�ش!	 
اأ�صعر اأنك تتهّكم.	 
األ�صَت فار�ًصا؟	 
بلى اأنا فار�ش عربٌي واأنتم خيويل!	 
مل نعد خيولك، نحن نختار الآن فر�صاننا باأنف�صنا، لقد فررَت من لقاء عدّوك!	 

طاأطاأ »ُعبيدة« راأ�صه قائاًل:
لأنني ُكنت وحدي...كنت وحيًدا والكرثُة تغلب ال�صجاعة، ل ت�صتهن با راأيته، اأبي 	 

واأمي واأ�صقائي... كلهم ذبحوا، فقدتهم يف حلظات!

ُثّم اأردف بحما�ش:
ويوًما ما �صاأعود..�صاأعود اإن �صاء اهلل.	 

لوى »الربق« عنقه وقال:
اأ�صمح لك بامتطائي مّرة اأخرى، �صاأختار فار�ًصا 	  ابحث لك عن فر�ش اآخر، لن 

يليق بي واأليق به.





لقد تغرّيت يا »برق«! لقد �صّيعت باقي اخليول.	 
لن ن�صيع، نحن نعرف اأنف�صنا ونعرف بع�صنا البع�ش.	 

�صاح »ُعبيدة«:
ملاذا تتحّدث بلغة اجلمع؟	 
لأنني اأمثلهم جميًعا.	 
مل يخرتك اأّي منهم للزعامة!	 
غًدا �صيعرفون كّل �صيء..�صيعرفون اأنف�صهم بحّق.	 
وكيف �صتعرفون اأنف�صكم؟ األي�صت الهوية هي اإح�صا�ش ال�صخ�ش باأنه يعرف من 	 

هو؟ واإىل اأين يتجه
نحن نعرف اأنف�صنا بالفعل!	 
ومن اأنتم؟	 
نحن خيول »اأوبال�ش«.	 

زفر »ُعبيدة« وقال بحنق:
من قال لك هذا؟	 
ل! باملنا�صبة، مل يعد زعيمنا، اأنا القائد وامل�صئول 	  ا�صاأل »حيزوم«! �صديقك املف�صّ

الآن، اأعجبني اللقب، واأرى اأننا يف حاجة لهوية جديدة، كما اأّن تلك الكلمة كانت 
اأ�صحابها،  اأننا  �صعرت  الدروب،  ُفتحت  عندما  �صمعناه  الذي  النداء  يف  ترتدد 

ننتمي اإليها!
هل تعرف معناها؟	 
ل.	 
كيف تختار ا�صًما ل تعرف معناه؟	 
لأّنه مميز واأعجبني..وعلى العموم لي�ش له عالقة بالهوية.	 
ا عن غريه اأو جمموعة عن 	  األي�صت الهوية هي جممل ال�صمات التي متيز �صخ�صً

غريها؟





بلى؛ ونحن متميزون بالفعل يا »ُعبيدة«.	 
تتميزون بعروبتكم.	 
كّنا نتمّيز بعروبتنا...اأما الآن فنحن تغرّينا كثرًيا.	 
�صفاتكم 	  اأنوفكم،  رغم  الأ�صلية  هويتكم  حتملون  اأنتم  »برق«..  يا  تتغريوا  لن 

الوراثية التي تظهر على اأ�صكالكم، لغتكم، �صفاتكم وطباعكم، الآباء والأجداد، 
وما�صيكم وتاريخكم.

واأين هذا التاريخ الآن؟	 
مل نن�صه، التاريخ عالق بنا، يعي�ش فينا، ينعك�ش علينا، نفخر به.	 
 وما فائدة الفخر باملا�صي؟	 
من 	  نتعلم  عربة،  نتخذه  فيه،  ن�صري  درب  على  لنا  ال�صوء  ُيلقي  دليل،  املا�صي 

وتقدموا،  واأجنزوا  وجنحوا  فيها  �صلحوا  التي  خطاهم  على  ن�صري  ال�صابقني، 
تلك  والأ�صا�ش،  الأ�صل  املا�صي هو  �صبق منهم،  ونفرح بن  اأخطئوا،  اإن  ونعترب 

الأجماد التي حفظها التاريخ فخر لنا.
كانت الأجماد لأجدادنا ولي�صت لنا.	 
لكّنها �صتبقى جزًءا مّنا، الهوية �صيء حّي، ناب�ش، متحرك، الهوّية ل متوت، قد 	 

يربز اأثر التاريخ املوروث يف مرحلة معينة م�صتقباًل، وبع�صه يف مرحلة اأخرى.
ل تخربين بهذا الآن، انظر لنف�صك...اأنت تخّليت عّنا يا »ُعبيدة«.	 

مّر �صبح احلزن على وجه »ُعبيدة« وقال:
مل اأترككم باختياري، كنت تائًها وهاأنذا عدت اإليكم، اأنتم خيويل واأنا فار�صكم.	 
ملاذا ل بّد اأن يكون الب�صر هو �صّيدنا؟ ملاذا ل نكون نحن اأ�صيادكم؟	 
ال�صماء، 	  اإىل  بنا  ترقى  �صماوية  نفخة  اأر�صي، ومن  الب�صر خلقنا من طني  نحن 

خلقنا لعبادة اهلل هنا يف الأر�ش.

�صهل »الربق« ُثّم قال:





ونحن نعبد اهلل مثلكم، كل هذا الكون با فيه يعبد اهلل ويخ�صع له وي�صبح بحمده، 	 
ْرُض 
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اقرتب »ُعبيدة« ووقف قبالة فر�صه وقال:
التي ُهيئ لها، والإن�صان م�صتخلف يف الأر�ش، �صّخره 	  العبادة  يوؤدي  كل خملوق 

قبلها  الذي  املخلوقات  بني  من  وحده  وهو  الر�صالة،  وتبليغ  الأمانة  حلمل  اهلل 
وكُل  الكائنات  له  �ُصخرت  وقد  وقد رف�صها اجلميع ومل يطيقوا حملها،  وحملها 
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حمحم »الربق« ب�صيق وقال:
اأنتم يا مع�صر الب�صر لكم طباع دنيئة، تت�صرفون اأحياًنا بحقارة ُثّم ت�صفون هذا 	 

ب�صلوك احليوانات! تل�صقون بنا التهم!
عليه 	  تفر�ش  التي  وطبيعته  وطباعه،  خ�صائ�صه  منا  لكّل  عنكم،  نختلف  نحن 

طريقة حياته.

مال »الربق« بعنقه وقال بنفور:
اأنتم تنتهكون احلرمات، وتزعمون اأّنكم ُف�صلتم علينا بالعقل واأنتم ل ت�صتخدمونه!	 
ادقون فعقولهم ل 	  ذلك عندما تغلبنا ال�صهوات فتحجب عقولنا، اأما املوؤمنون ال�صّ

حُتجب..واإن ُحجبت و�صقطوا فالباب مفتوح!
اأّي باب؟	 
باب التوبة.	 

قال »الربق« بتهّكم:
واأين هوؤلء من هذا العامل!	 





ويرجعون 	  فيتوبون  منها،  َت�صخر  التي  عقولهم  وي�صتخدمون  اأنف�صهم  ُيجاهدون 
خلالقهم، فيقبلهم برحمته ويحّول �صيئاتهم اإىل ح�صنات.

اأنتم ل ت�صتحقون حمل الأمانة!	 
كفاك تطاوًل يا »برق«! اأنت تائه يف دهاليز ُمظلمة!	 

بينما وقف  »ِكر�صاب« على »الربق« فهرول نحوه وهو ي�صهل،  اللحظة نادى  يف تلك 
»ُعبيدة« يراقبه بحزن �صديد، اأقبل »حيزوم« والذي كان يتابع حوارهما يف �صمت وقال:

اأمل اأُخربك!...لقد تغرّي.	 
وكاأّنه لي�ش هو!	 
ل حتزن يا �صّيدي.	 

»ِكر�صاب«  يبتعد حاماًل  وهو  بنظراته  »الربق«  ي�صيع  وهو  باأ�صى  وقال  »ُعبيدة«  تنّهد 
خارج الب�صتان:

ل باأ�ش من اآن لآخر ببع�ش التذكرة، لعّلنا نعود لأ�صولنا،ون�صرتّد اأنف�صنا، فنت�صبث 	 
بهّويتنا، ونعود للطريق.

5
خرج »يو�صف« من بيت ال�صّيد »بركات« و�صار نحو كوخ »موراي« الذي كان يبيت فيه 
النخل فوق �صقفه،  املا�صية، كان »مواري« يحاول تكثيف جريد  الليلة  و»ُعبيدة«  معه هو 

وقبل اأن ي�صل اإليه كانت »حبيبة« خلفه مبا�صرة، ا�صتوقفته �صائلة له:

	اأمل حتّذرين من »بركات«؟ كيف �صتذهب معه اإىل قرية الدحنون وحدك؟

اأّوًل  ولكن  قبله،  �صاأذهب  رّبا  اأمره،  اأ�صّك يف  اأذهب معه، فما زلت  لن  تقلقي،  	ل 
اأن  اأُريد  بنف�صي،  �صاأذهب  يجور  الدَّ قلعة  اإىل  املجاهيم  ينقلني  مل  واإن  القالدة  �صاأخلع 
اأ�صاوم »جالديول�ش« كما اأخربتك، فهي تبحث عن اأختها واأنا اأعلم اأّنها تريدها لتعّذبها 
باأمٍر منها على  املجاهيم  واإن عاونني  ُيحّبها،  لأّنه  »ِكر�صاب« فيبحث عنها  اأّما  وتقتلها، 
اأن ن�صلمهم كتاًبا اآخر ي�صبه كتاب »اأيجيدور«، �صنكون قد حررنا الأمرية، وحكام مملكة 
البالغة املاأ�صورين، وجنودهم من املغاتري، وحّرا�ش املكتبة من اأ�صر �صاحرات اأُوبال�ش قبل 





اأن تكت�صف هي اأّنه كتاٌب مزّيف.
وملاذا مل ُتخرب »ِكر�صاب«! و»جلنار«، و»اآ�صر«، الثالثة قريبون من »جالديول�ش« 	 

ويهمهم اأمر »هيدراجنيا.
هم ل يهتمون لأمرك ول لأمري، يودون فقط الو�صول لالأمرية، من ال�صهل عليهم 	 

الت�صحية بك وت�صليمك لـ »جالديول�ش«، فهي تبحث عنك وعن الكتاب، كما اأّنهم 
ل يتخّيلون اأن »جالديول�ش« �صُتقدم على قتل �صقيقتها غرية منها!...

ُثّم غر�ش عينيه يف عينيها وقال بقلق:
انتبهي لنف�صك، وابقي هنا بالب�صتان مع »ُموراي«، و»ُعبيدة«، و»ِم�صكة«، واإّياك اأن 	 

تخرجي منه حتى اأعود.

لها، مّرت دقائق وكالهما يرتقب ما  واأعطاها  القالدة  كلماته وخلع  »يو�صف«  اأنهى 
�صيحدث، مل يتال�ش ويتبّخر يف الهواء كما حدث من قبل، فتح ذراعيه ووقف م�صت�صلًما، 

هّز كتفيه وابت�صم قائاًل:
يبدو اأن املجاهيم توقفوا عن مالحقتي!	 

اأمامها يف غم�صة عني، يف تلك اللحظة،  اأنه اختفى من  كادت »حبيبة« جتيبه، لول 
كانت »حبيبة« ت�صعر بوخزة يف �صدرها بعد اأن تركها »ُيو�صف« وحيدة بالب�صتان، هناك 
اأعطتها لها  التي  رابط عميق بداأ ين�صاأ بينهما، مّدت يدها يف حقيبتها واأخرجت املراآة 
»زمّرد«، طالعت وجهها فيها، وجدَتها مراآة عادية! مل يظهر وجه »زمّرد« كما حدث يف 
�صيء،  يتغرّي  مل  يديها،  بني  قّلبتها  قمي�صها،  بكّم  مت�صحها  بداأت  »ديرينكويو«!،  مدينة 

عادت حتملق يف وجهها فيها، قالت ب�صوت هام�ش:
كيف يعمل هذا ال�صيء؟ هل هي مزحة من »زمّرد«؟ اأم هو �صيء خا�ّش ب�صاحرات 	 

»اأُوبال�ش«؟

فور اأن نطقت بكلمة »اأُوبال�ش« تغري وجه املراآة، �صار لمًعا وبّراًقا، وظهر وجه »زمّرد«، 
كانت تبت�صم وهي تطالع وجه »حبيبة«، قالت لها بتلّهف:

واأخرًيا يا �صديقتي! ظننتك لن تناديني!	 
ل اأدري حتى كيف ناديتك!	 





املراآة 	  يف  وجهك  تطالعني  واأنت  »اأُوبال�ش«  ترددين  عندما  اأخربك،  اأن  ن�صيت 
�صاأظهر لك يف احلال.

ح�صًنا يا �صديقتي العزيزة..اأتدرين، ل اأ�صعر اأّنك �صاحرة! واأظّنك يف املكان غري 	 
املنا�صب يا »زمّرد«.

�صاألتها  حائرتني،  بعينني  تطالعها  كانت  احلزن،  عليها  وبدا  »زمّرد«  وجه  متّع�ش 
»حبيبة«:
كيف اأنت الآن؟ تركُتك حزينة!	 
وما زلت، فقد ت�صاجرت مع �صقيقاتي.	 
ب�صببي؟	 
نعم...ب�صببك.	 
اأما زلت ل تقدرين على مغادرة املدينة؟	 
اأنِت 	  اأين  اإن خرجت، اأخربيني يا »حبيبة«   نعم...فهناك من �صيتعّر�ش للخطر 

الآن، ومع من ت�صكنني؟
بب�صتان وا�صع قرب قرية »الدحنون«.	 
حّركي املراآة ودعيني اأرى الب�صتان ومن فيه.	 

رفعت »حبيبة« يدها وحّركت املراآة، كان الب�صتان �صاكًنا وهادًئا، اجلميع هرب من 
الربد اإىل بيت »بركات«، »موراي« فقط يبدو هناك بجوار الكوخ، راأته »زمّرد« وهو يعمل 

على اإ�صالح �صقفه، وراأت خيول الكحيالن، �صاألتها بعد اأن توقفت عن حتريك املراآة:
من هذا ال�ّصاب؟	 
»موراي«، �صاب طيب ويعمل عند ال�صّيد »بركات«.	 
ومن هو ال�صّيد »بركات«؟	 
�صاحب الب�صتان.	 
ا�صمعي، �صنوؤجل الكالم عن رفاقك الآن، وددت اأن اأحّذرك.	 





من ماذا؟	 
من اأختي »ياقوت« فهي تبحث عنك، فقد و�صلتها اأخبار اأّن كتاب »اأيجيدور« الذي 	 

كان معك هو اآخر كتاب ا�صتدعى حماربة، وي�صتطيع هذا الكتاب اأن.....

وهنا ارجتفت �صورة »زمّرد« الظاهرة على املراآة وتذبذبت، ُثم اأظلمت املراآة وا�صودت 
لكّن  »اأُوبال�ش«..»اأُوبال�ش«،  تردد  »حبيبة«  ظّلت  ما،  ل�صبب  اأطفئت  وقد  �صا�صة  وكاأّنها 
»زمّرد« مل تظهر مّرة اأخرى!، اأ�صابها الياأ�ش يف النهاية فاأعادت املراآة حلقيبتها، �صعرت 
»رفيف«  مع  �صتجل�ش  »بركات«،  ال�صّيد  لبيت  تعود  اأن  قررت  �صديد،  فالربد  بق�صعريرة، 
بجوار املدفاأة، ورّبا �صت�صتعري كتاًبا من ُكتبها التي راأتها بغرفتها الليلة املا�صية، ل بّد اأن 

ت�صغل عقلها حتى يعود »يو�صف«، واإّل �صي�صيبها اجلنون.
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المجاهيم

"يوسف"
زالت  ما  وال�صماء  حويل،  �صيء  كّل  يغّلف  ال�صمت  حيث  الأ�صجار،  كثيفة  غابة  يف 
نف�صي  وجدُت  حزينة،  اأنثى  نواح  ي�صبه  حويل  الرياح  و�صوت  بالغيوم،  وممتلئة  مكفهّرة 
�صوًتا  �صمعُت  بدين،  فاق�صعّر  وجهي  القار�ش  الربد  لفح  للغاية،  موح�ش  واملكان  وحيًدا 
غريًبا فاأجفلت، قررت اأن اأرك�ش لأخرج من تلك الغابة املوح�صة قبل اأن يهبط الظالم، 
بداأت اأرك�ش وكانت الأر�ش تنطوي حتت قدمي كالب�صاط!، ُثم بداأت تدور وتتكّور حتت 
�صاقّي، ُثّم ان�صّقت فجاأة وابتلعتني ووجدت نف�صي اأمام اأحد املجاهيم، اأح�ص�صت بالرجفة 
ت�صري يف ظهري، انتابتني للحظات تلك النوبة من الذعر التي ت�صّل الفكر والبدن عند 

ال�صدمة، ذكرت اهلل فا�صتعدُت توازين ووقفت قبالته وهو يقول:
واأخرًيا مّت الأمر!	 

�صاألته وما زالت الرهبة ت�صكنني:
اأّي اأمر؟	 
كانت مهمة اإح�صارك اأ�صعب من ذي قبل!	 

ُقلت له متلهًفا اخلروج من هذا اجُلحر العجيب:
يجور، هناك اأمٌر هام.	  اأرغب يف لقاء الأمرية »جالديول�ش«، انقلني الآن لقلعة الدَّ
ماذا ُتريد منها؟	 
اأود لقاءها من اأجل كتاب »اأيجيدور«	 

�صار نحوي ف�صعرت بانقبا�ش يف �صدري واختنقت، �صاألني ب�صوته الأج�ّش: 





واأين الكتاب؟	 

اأجبت ب�صعوبة وكنت اأ�صعر اأّن هناك ملزمة ت�صغط على �صدري:
مع املحاربة، و�صاأح�صره على �صرط.	 

قال با�صتنكار:
الآن ت�صرتط! اأما تدري اأننا ن�صتطيع اأن ن�صحقك كذبابة؟	 

يف تلك اللحظة ظهر عدد اأكرب من املجاهيم، وكاأّنهم ي�صتدعون بع�صهم البع�ش اإن 
الأمرية  تهتم  كما  متاًما  »اأيجيدور«  بكتاب  يهتمون  اأّنهم  اأ�صتنتج  بداأُت  وقد  الأمر،  لزم 

»جالديول�ش«، قلت ُمظهًرا رباطة جاأ�صي:
ت�صتطيعون قتلي الآن، وعندها �صتخ�صرون الكتاب لالأبد.	 

�صاألني يف احلال:
ما �صرطك؟	 

جلت بعيني بينهم، قلن�صوات حتيط بقطع من الظالم الأ�صود، ل مالمح لهم لأعرف 
ما اأثر كلماتي عليهم، قلت وقلبي يتواثب انفعاًل:

�صاعدوين يف دخول مدينة »ديرينكويو« .	 

اأ�صدر املجاهيم اأ�صواًتا غريبة، وازداد عددهم يف املكان، تقدم اأحدهم و�صاألني:
ملاذا ُتريد دخول مدينة اجلّن؟	 
و�صك 	  على  وهي  خطر  يف  امل�صكينة  لديهم،  اأ�صرية  فهي  »هيدراجنيا«،  لأحرر 

اأّن  �صّك  ول  باأ�صرها،  قمن  »اأُوبال�ش«  �صاحرات  عنها،  يبحث  زوجها  و  الولدة 
واأ�صاعدها  واأحررها  �صاأدخل  اأختها،  مكان  معرفة  تريد  »جالديول�ش«  الأمرية 
ريب،  ل  هذا  ت�صتطيعون  فاأنتم  عاملها،  اإىل  املحاربة  اأّوًل  تعيدوا  اأن  �صرط  على 
و�صاأح�صر لكم الكتاب، فبعد هالك مملكة البالغة هي يف خطر، وخا�صة بعد 

قتل ال�صقور، وحرق اأجنحة من تبقى منهم، وانهيار املكتبة العظمى.

قال اأحدهم:





اأّن �صقيقتها ماأ�صورة لدى �صاحرات »اأُوبال�ش« 	  ولكن »جالديول�ش« تعرف بالفعل 
يف مدينة »ديرينكويو«!

معقول!	 

تعرف  »جالديول�ش«  بارتباك،  �صعرت  اأعرفها،  ل  بلغة  وحتدثوا  »املجاهيم«  حمحم 
وتخفي الأمر عن »ِكر�صاب«، ول بّد اأّنها تنوي قتلها...هناك �صيء ما ل اأفهمه! �صاألتهم 

بينما يتحاورون:
ملاذا هي حري�صة على احل�صول على كتاب »اأيجيدور«؟	 

اأجابني اأحدهم:
املحاربة، 	  بدون  للكتاب  قيمة  فال  مًعا،  واملحاربة  الكتاب  تريد  »جالديول�ش« 

لت�صتطيع م�صاومة �صاحرات »اأوبال�ش«.
ت�صاومهن على ماذا؟	 
ال�صاحرات ي�صيطرن على كّل �صيء، لكنهن ل يعلمن اأن كتاب »اأيجيدور« 	 وهو 	 

اآخر كتاب قام با�صتدعاء حماربته	ي�صتطيع قلب كّل �صيء ورّده لأ�صله.
وكان 	  »اأيجيدور«  بكتاب  ديرينكويو  مدينة  املحاربة  دخلت  فلقد  هذا  اأظّن  نعم 

يحتجزن  ملاذا  ولكن  اإليه،  تلتفت  ومل  »اأُوبال�ش«  �صاحرات  من  �صاحرة  يدي  بني 
اأو يقتلنها مثال! ملاذا  اآخر؟  اأّي �صخ�ش  الأمرية »هيدراجنيا«! ملاذا مل يخطفن 

هي بالّذات؟
يف 	  مت  »اأُوبال�ش«  و�صاحرات  »جالديول�ش«  الأمرية  بني  التفاق  من  جزء  هناك 

مدينة ديرينكويو يخ�ّش �صقيقتها، ونحن ل ندخلها لأّنها م�صكونة بع�صائر اأخرى 
من اجلّن.

ماذا؟ »جالديول�ش« ذهبت اإىل »ديرينكويو«!؟	 
اأّوًل، وذهبنا معها يف موكٍب عظيم من الإن�ش واجلن، كانت 	  نعم، ا�صتعانت بنا 

بلغة  يتحّدث  البنية،  متني  ال�صعر،  جمدول  البهيم،  كالليل  اأ�صود  جواًدا  متتطي 
الب�صر.

اأعرفه، ا�صمه »اأجدل«، وهو من خيول »الكحيالن«.	 





ُكنت حائًرا، الأفكار تتناطح يف راأ�صي، ما الذي تخفيه »جالديول�ش«؟ وماذا �صيفعل 
ا  »ِكر�صاب« اإن علم باأّنها تعرف اأّن �صقيقتها اأ�صرية لدى �صاحرات »اأُوبال�ش«؟ واأّنها اأي�صً

توا�صلت معهن، �صاألت املجاهيم :
يجور؟	  والآن، ماذا �صتفعلون بي؟ هل �صتنقلونني اإىل قلعة الدَّ

باختناق  اأ�صعر  بداأت  نف�صي، وكنت قد  ثقيلة على  للحظات مّرت  ران عليهم �صمت 
�صديد، والظلمة حتيط بنا من كّل �صوب، ل ي�صيئها اإل ب�صي�ش من ال�صوء يف ركن بعيد 
ل اأعرف م�صدره، عادوا حلوارهم املبهم، ولغتهم التي ت�صبه الطال�صم، ُثّم ازداد عددهم 
حويل وراأيت اأطيافهم تت�صاعف اأمامي، تال�صى �صعوري باخلوف تدريجًيا، اعتدت على 
الظلمة، واألفت اأ�صوات اأنفا�صهم وه�صه�صاتهم التي كانت تلفني واأنا اأقف بينهم وحيًدا ل 

اأعلم م�صري هذا اللقاء...

 من بني �صفوفهم ويف غم�صة عني برز كبريهم وزعيمهم، عرفت هذا عندما انحنوا 
جميًعا وتركوه يتقدمهم، كان على راأ�صه �صيء ي�صبه التاج املزدوج، وكاأّنهما قرنان والتحما 
مًعا! مو�ّصى بحجر غريب اللون عليه نقو�ش ت�صبه متاما هذا الرمز الذي راأيته على القالدة 

التي األب�صتني اإياها »حبيبة«، دنا زعيمهم مّني ُثّم قال بنربة ي�صوبها ال�صتنكار:
كاتٌب وي�صلك طريق املحاربني!	 
وما هو طريق املحاربني؟	 
من 	  والآخرين  النف�ش  مع  وال�صراع  احلقيقة،  عن  والبحث  امل�صاعب،  مواجهة 

دفتي  بني  دّونت  التي  احِلكم  ُت�صرتد  حتى  بها  يوؤمن  التي  واملبادئ  القيم  اأجل 
ما  الإ�صالح  حتاول  اأنت  وها  يفعلونه،  ما  وهذا  عليهم،  عهدناه  ما  هذا  كتاب، 
ُكنت تكتبه هناك يف ديارك،  الورق عندما  الأمر على  تتم  ا�صتطعت، ولأّنك مل 

توّد اأن ُتتّمه هنا.
يبدو اأّنك تعرف عّني الكثري!	 
واأعرف عن �صقوط مملكة البالغة.	 
اأنتم تتج�ص�صون علينا بالب�صتان، األي�ش كذلك؟	 

ا�صتدار و�صار خطوتني مبتعًدا عني وقال:





اأن 	  بعد  اأخرى  مّرة  الب�صتان  دخول  من  نتمكن  مل  نحن  معك،  �صريًحا  �صاأكون 
يجور، هناك من يحمي الب�صتان  اختطفناك يف املّرة الأوىل ونقلناك اإىل قلعة الدَّ
الآن من دخول املجاهيم، هذه املّرة تاأخر اجلّن املخت�ش بنقلك، ومل يقم بهذا 

اإّل بعد اأن خرج هذا ال�صخ�ش من الب�صتان.

اإذن مل تكن القالدة ال�صبب يف حمايتي منكم!
ل .	 
ومن هو هذا ال�صخ�ش؟	 
ل نعرف حتديًدا، لكّن قواه عظيمة، وهذا الب�صتان حتت حمايته الآن.	 

ازدحمت راأ�صي بال�صكوك والظنون، ل بّد اأّنه »بركات«، انت�صلني زعيم املجاهيم من 
تلك الظنون التي غرقت فيها عندما قال بحزم �صديد:

	�صاأ�صاعدك لدخول مدينة »ديرينكويو«، لإنقاذ الأمرية »هيدراجنيا«، و�صُنعيد 	 
املحاربة لديارها واأهلها باأمان، لي�ش من اأجلك ولكن تكرمًيا جلّدها »اأبادول«، 
ما عليك فقط هو اأن حُت�صر لنا الكتاب، وُتخرجها من الب�صتان لنتمكن من نقلها 

كما نقوم بنقلك من مكان لآخر.
�صاأفعل اإن �صاء اهلل.	 

�صمت هنيهة و�صاألني:
ا مع املحاربة؟	  اأخربين يا »يو�صف«..ملاذا مل ت�صاألنا اأن نعيدك لديارك اأنت اأي�صً
يجب اأن اأمّت ما بداأته، لقد تركت الكثري من النهايات مفتوحة، وهذا ت�صبب يف 	 

م�صاكل عديدة، واأظّنه ال�صبب يف �صقوط مملكة البالغة...اأنا ال�صبب.
كّلنا اأخطاأنا، وكّلنا معّر�صون للخطر اأّيها املحارب!	 
تعلم اأنني ل�صت بحارب!	 
كّل كاتب حمارب، ُيدافع عن التاريخ، والقيم، واملبادئ با يكتبه، واأنت حتارب 	 

الآن هنا على اأر�ش مملكة البالغة، و�صالحك قلمك، وخيالك، وفكرك، ل ت�صتهن 
با تفعله، ول ت�صت�صلم، فاملعركة مل تبداأ بعد، ورّبا تنقذنا جميًعا بجملة واحدة!





هل يل ب�صوؤال؟	 
ل.	  تف�صّ
هل �صت�صلمون الكتاب لـ »جالديول�ش« ؟	 
ل.	 
ملاذا؟	 
فلنوؤجل اإجابة هذا ال�صوؤال الآن.	 

�صعرت اأّنه ل يثق يف الأمرية »جالديول�ش«، يبدو اأن هناك ما تخفيه عنه، وهو الآن 
يريد اأن ي�صبقها بخطوة، ورّبا �صتكون حربته قوّية عندما تكون »هيدراجنيا« معه، قال 

بينما ُكنت اأقّلب الكلمات يف راأ�صي:
منهم 	  الفا�صد،  ومنهم  ال�صالح  منهم  املجاهيم  »ُيو�صف«،  يا  اأخربك  اأن  ن�صيت 

اخلبيث ومنهم الطيب، فانتبه .
وكيف �صاأمّيزكم من بع�صكم البع�ش؟	 
اأننا على حدوده 	  اإىل الب�صتان، واعلم دوًما  اعتمد على حد�صك، �صاأعيدك الآن 

وخارجه، ل ن�صتطيع الدخول اإّل بعد خروج من يحميه، فلو اأردت لقاءنا ودخول 
مدينة«ديرينكويو« اخرج من الب�صتان، وانتظرنا هناك.

دارت الأر�ش بي حيث كنت اأقف، و�صعرت وكاأّن كل �صيء حويل يهوي! �صعرت بدواٍر 
�صديد فاغم�صت عيني للحظات وفتحتهما لأجد نف�صي يف الب�صتان مّرة اأخرى. 

5
لفرتة  العمل  عقلي عن  توقّف  لو  وددت  بالأفكار،  ي�صج  وراأ�صي  الب�صتان  اإىل   عدت 
وجيزة لأرتاح، كان الطق�ش �صديد الربودة، خيول الكحيالن �صاكنون ومتال�صقون ببع�صهم 
البع�ش حتت املظلة، يبدو اأّن »ُعبيدة« هّياأ لهم املكان وقام بتغطية ظهورهم، وكان اجلميع 
يف بيت »بركات«، طرقت الباب برفق، اأطّل وجهها الربيء من خلف الباب عندما فتحته 
نظرة  عينيها  يف  ملحت  وقد  هذا  �صّرين  عودتي،  وتنتظر  خلفه  تقف  كانت  يل،  »حبيبة« 
نوم  يف  يغطون  احلزاورة  املدفاأة،  حول  وكانوا  الباب  من  اأدلف  راأتني  عندما  اطمئنان 





وراأ�صها  »م�صكة« جتل�ش  ناع�صتني، اخلالة  بعينني  املدفاأة  لهب  يحّدق يف  وبركات  عميق، 
يتطّوح وي�صقط كّلما غلبها النعا�ش فتنتف�ش وتفرك عينيها وترّبت على راأ�ش »رفيف« التي 
كانت ت�صتند على كتفها وحتملق يف الظالل وهي ترتاق�ش على اجلدران، �صاألني »ُموراي« 

والذي كان يتدثر بغطاء من ال�صوف ويغطي راأ�صه به فور اأن دلفت من الباب:
اأين كنت؟	 
خارج الب�صتان.	 

�صاألني »ُعبيدة« بعد اأن اأفاق من غفوته عندما �صمع �صوتي:
اأقلقتنا عليك، كيف تخرج من الب�صتان يف هذا الطق�ش؟ وملاذا؟	 

التفت اإليهما ال�صّيد »بركات« وقال ب�صوٍت هام�ش:
اخف�صا �صوتكما، »احلزاورة« نائمون.	 

ُثّم قال يل هام�ًصا:
بجوار 	  هنا  جميًعا  و�صننام  غرفتها،  يف  »رفيف«  مع  و»حبيبة«  »ِم�صكة«  �صتنام 

املدفاأة، فالربد �صديد للغاية، ولنوؤجل كالمنا غًدا �صباًحا.

اأ�صرعت »حبيبة« اإىل غرفة »رفيف«، وعاد اجلميع للنوم، كنت اأرجتف، غفوت واأنا 
اأراقب لهب املدفاأة، �صقط راأ�صي فتكّورت على الأر�ش لأنام، وُكنت متعًبا للغاية، �صعرت 
وملحُت  ال�صوف، فتحت عيني  بغطاء من  وتدّثرين  برفق،  راأ�صي  و�صادة حتت  تد�ّش  بيٍد 

نظراته احلانية، اإّنه ال�صّيد »بركات«، الذي ما زلت ل اأذكر اأنني كتبت عنه يف رواية!

5
ا�صتيقظ اجلميع قبلي وخرجوا من البيت، اأفقُت على اأ�صوات �صحكات »احلزاورة«، 
ال�ّصم�ش، كانت بطني تقرقر من  واأ�صرقت  اأن هداأت الرياح  اأكرث دفًئا بعد  كان الطق�ش 

اجلوع فان�صممت اإليهم وجل�صنا نفطر مًعا، وبعد اأن انتهينا فاجاأين »موراي« ب�صوؤاله:
اأين اأبي يا �صّيد »يو�صف«؟ اأريد اأن اأعود اإليه، هل �صتخربين عن مكانه؟ اأخ�صى 	 

اأن تختفي قبل اأن تدّلني عليه.
ُثّم تاله »ُعبيدة« وهو ي�صاأل:





واأنا اأريد ا�صرتداد بقّية خيول »الكحيالن«، اأين هم يا »ُيو�صف«؟	 
ثم اقرتبت»اجلمانة« و�صاألتني:

هل حًقا تعرف كّل �صيء عّنا؟	 
ان�صّم »حيزوم« اإىل احلوار و�صاألني:

كيف ُفتحت دروب اأُوبال؟ وما الذي حدث لنا هنا؟ وما هو الأُوبال؟	 
توالت اأ�صئلتهم، الكّل يريد مني اأن اأ�صاعده، اأ�صفق ال�صّيد »بركات« علّي، فوقف بيننا 

وقال:
الكتب، 	  وعن  البالغة،  مملكة  عن  »حبيبة«  اأخربتنا  اأم�ش،  عنك  نتحّدث  كّنا 

واأخيها  واأبيها  جّدها  ة  ق�صّ لنا  وروت  وال�صقور،  وحّرا�صها،  الكربى  واملكتبة 
واأنت م�صئول عن  بارع ولك مكانة عظيمة،  اأّنك كاتب  نعلم  الآن  »اأن�ش«، ونحن 
الكتاب مثلها، ونحن نوّد جميًعا اأن ن�صاعدكما لتعودا اإىل دياركما بعد ا�صرتداد 

ما بالكتاب، ولن يتحقق هذا اإّل باإنقاذ مملكة البالغة واملكتبة وحّرا�صها.

التفتُّ جتاه »حبيبة«، وددت لو حتّدثت اإليها قبل تلك اجلل�صة، لزمُت ال�صمت فقد 
ُكنت حائًرا، ُثم راأيت اأن اأخربهم با اأفّكر به، قلت متلعثًما:

	عندما خرجت اأم�ش من الب�صتان، التقيت بزعيم »املجاهيم«.

غ�صن »بركات« جبينه و�صاألني:
يجور مّرة اأخرى؟	  وهل نقلوك لقلعة الدَّ
ل..فقط حتّدثنا عن الآن�صة »حبيبة«، وطلبت منهم اأن ي�صاعدوها.	 

اقرتبت »حبيبة« و�صاألتني:
كيف �صي�صاعدوين؟	 
طلبت منهم اأن يعيدوك اإىل بيتك، كما نقلوين من قبل اإىل هنا، �صينقلونك اإىل 	 

ة اأنني  هناك، فبعد ما حدث لل�صقور وللمغاتري، اأخ�صى عليك من اخلطر، وخا�صّ
ال�صبب يف كّل ما حدث هنا، ولكن لديهم �صرط.

وما هو هذا ال�صرط؟	 





اأن ت�صلميهم الكتاب.	 
ومن قال اإنني �صاأقبل!	 
ل بّد اأن تقبلي يا اآن�صة »حبيبة«، اأرجوِك.	 

قالت ب�صوت واثق:
ل اأ�صتطيع!	 
ملاذا؟	 
لن اأتخلَّى عن م�صئوليتي جتاه الكتاب، وجتاه اأهل مملكة البالغة، هم يف كرٍب 	 

عظيم، وتعر�صوا لظلم �صديد، ولي�ش من املروءة اأن اأهرب! �صاأمّت ما اأتيت لأجله، 
ولن اأترك مهمتي بال نهاية.

ولكن..	 
ولكن ماذا؟  الكل يريد الكتاب، »جالديول�ش«، و»املجاهيم«، و�صاحرات »اأوبال�ش«.	 
�صاحرات »اأُوبال�ش«! اأخربين املجاهيم اأنهن ل يعرفن عن الكتاب.	 
الآن يعرفن، الكّل يريده ل�صبب حمدد، واأنا اأريد اأن اأعرف هذا ال�صبب.	 

انخلع قلبي عندما تخّيلتها بني اأيديهم، يعّذبونها اأو يوؤذونها كما حدث يل من �صرب 
وجلٍد واإهانة، قلت راجًيا اأن تقبل اقرتاحي:

يا اآن�صة »حبيبة« اأنت يف خطر، عودي لديارك مع »املجاهيم«، فهم يجّلون جّدك 	 
»اأبادول«، و�صاأحتّمل اأنا نتيجة ما فعلته.

قالت بت�صميم:
األي�ش هذا قدري؟ وهذا اختيار اهلل يل؟	 
بلى.	 
اأثُق يف اختيار اهلل يل، ولدّي يقنٌي اأنني �صاأقدر اإن �صاء اهلل.	 

ُثّم اأ�صارت اإيّل واأردفت:
واأنت تقدر يا »يو�صف«، �صاأ�صاعُدك، و�صنكمل الطريق مًعا.	 





�صاح اجلميع يف حما�ش: 
»وكّلنا �صن�صاعدك«.	 

 ُثّم مّد »ُعبيدة« يده اأمامنا وقال:
هات يدك.	 

والتقطها قائاًل:
اأعاهدك اأن اأ�صاعدك.	 

و�صع »بركات« يده فوق يدينا وقال:
واأنا اأعاهدك يا بنّي.	 

ُثّم و�صع »موراي« يده فوق اأيدينا، وفوقها و�صعت اخلالة »ِم�صكة« يدها، وتبعتها يد 
»حبيبة«، وحّلقت اخليول حولنا وكذا »احلزاورة«، واأ�صرعت »رفيف« وو�صعت يدها فوق 
ال�صماء  واأبرقت  �صديدة  بحرارة  �صعرنا  يدها  »رفيف«  و�صعت  اأن  جميًعا..وفور  اأيدينا 
فجاأة! و�صقط املطر ثجاًجا، فهرولنا نحتمي بظّلة البيت، واإذا بقو�ش املطر يطّل من بني 
طّيات ال�صحاب، وُفتح اأمامنا درب من دروب اأُوبال، وقفنا جميًعا نراقب بوابته العجيبة، 
كانت الألوان متوج يف بع�صها البع�ش، وكان ال�صوء اخلاّلب يرتاق�ش وكاأّنه حّي ينادينا، 

التفت نحوهم وقلت لهم:
�صاأدخل الدرب وحدي، فاأنا اأعرف ما كتبته عن تلك الدروب.	 

�صاألني »عبيدة«:
ملاذا �صتدخله؟	 

قلت بثقة:
اأبحث عن باقي اخليول يا »ُعبيدة«، وعن »هيدراجنيا« امل�صكينة لأحررها، وعن 	 

والدك يا »موراي«.

قال »بركات«:
�صاأذهب معك اأنا وابنتي »رفيف«.	 





ملاذا؟	 
تلك 	  يف  واأظّنها  الآن،  حتى  تعد  ومل  فرتة  منذ  رحلت  فقد  زوجتي،  عن  لأبحث 

الدروب.

اقرتبت »حبيبة« وقالت ب�صوت واثق:
�صاأدخل معكما.	 
�صتتعر�صني للخطر.	 
ا �صيعر�صني للخطر .	  وبقائي هنا بالب�صتان اأي�صً
ليتك تعودين للديار مع »املجاهيم«.	 
ل اأحب الهروب يا »يو�صف«، لدي يقني اأّنني هنا ل�صبب ما!	 

ملعت عيناها وهي حتّدثني، وددت حينها اأن اأملك هذا اليقني الذي تتحدث دوًما به، 
ملاذا اخلوف والقلق دوًما ي�صكن قلبي،...ملاذا؟

بداأنا ن�صتعّد لدخول الدرب، �صج الُب�صتان بالأ�صوات، ورك�ش كّل منهم يف جهة، بينما 
اأُوبال«.كانت  »دروب  رواية  كتبته يف  واأ�صرتجع ما  راأ�صي،  الأفكار يف  ترتيب  اأحاول  ُكنت 
ارتباك �صديدة،  اأعيننا، وكنا جميًعا يف حالة  اأمام  باألوانها اخلالبة  الدرب متوج  بوابة 
قررت ِم�صكة البقاء بالُب�صتان مع احلزاورة، كان »موراي« يف غاية احلما�ش فقد قرر اأن 

يدخل الدرب معي، يوّد لقاء اأبيه، رّق للعجوز »ِم�صكة« واأ�صفق عليها لكّنها قالت تطمئنه:
اأّنكم �صلكتم 	  ل تقلق، �صيعود »ِكر�صاب« ومعه »جلنار« وزوجها، وعندما يعرفون 

هذا الدرب لن يرتكوا الب�صتان حتى تعودوا، واإن مل يعودوا �صاأذهب مع »احلزاورة« 
اإىل قرية الدحنون، لبيتي القدمي، و�صاأنتظركم هناك.

قال »بركات« موؤيًدا كالمها:
هذا موؤكد، �صيعود الأمري »ِكر�صاب«، واأظّنه على و�صول مع حّرا�صه، ا�صتقبليهم 	 

يف داري فهو يت�صع للجميع، والطق�ش �صديد الربودة، الدار دارك يا »ِم�صكة«، ل 
ترتكيه اأنت وال�صغار.

اإن احتاجت املزيد، وان�صرف  اأن تذهب حلانوته  اأعطاها بع�ش املال، واأخربها  ُثّم 





ا بع�ش  اأي�صً اأح�صرت  التي  ابنته »رفيف«  الثمار والطعام وقال وهو يتعّجل  ليحمل بع�ش 
الأغطية والثياب لها وله:

نحن جنهل ما نحن مقدمون عليه، ل بّد من حمل الطعام واملالب�ش والأغطيه، 	 
فالربد �صديد، ولنجلب بع�ش املاء.

اأ�صرع »ُعبيدة« ميالأ القرب باملاء، عاونه »ُموراي«، اقرتب اأحد احلزاورة وكانت عيناه 
دامعتني، قال وهو يودعنا:

وماذا اإن مل تعودوا يا »موراي«؟	 

احت�صنه »ُموراي« وقال وهو مي�صح على روؤو�ش احلزاورة:
�صنعود اإن �صاء اهلل كما عاد »اأبهر«، و»الرتياق«، و»حيزوم« من قبل.	 

�صاح ال�صغري:
وداًعا.	 
بل قل اإىل اللقاء يا �صديقي.	 

دلفت اإىل الدرب ودّقات قلبي تتواثب، وتبعتني »حبيبة«، واأ�صرع »بركات« خلفنا هو 
واملاء  الطعام  وخيوله حاماًل على ظهورها  »ُعبيدة«  ُثّم  »موراي«،  تبعنا  »رفيف«،  وابنته 
جّبارة،  بقّوة  ي�صحبنا  الدرب  بداأ  الدرب،  داخل  بقيتهم  على  يعرث  اأن  اآماًل  واملالب�ش، 
فقدنا  حتملنا،  ال�صرعة  �صديدة  رياًحا  هناك  وكاأّن  الأر�ش،  مت�ّش  ل  اأقدامنا  و�صارت 
ال�صعور باأوزاننا، و�صقطنا جميًعا على اأر�ش غابة كثيفة الأ�صجار، فقمنا وتفقدنا بع�صنا 

البع�ش، وبداأت رحلتنا يف الدرب الأّول. 
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هذا  يخفيه  ما  روؤية  متعجاًل  ويهملج  يحمله  »اأبهر«  كان  املقّدمة،  يف  »يو�صف«  �صار 
الدرب، بعينيه اليقظتني وخطواته الوا�صعة كان ي�صبق باقي اخليول، وكان »ُعبيدة« يراه 
اأّي  اأكرث خيول الكحيالن �صجاعة واإقداًما، طال امل�صري و»يو�صف« هائم يتفّكر ويت�صاءل 
اأن »حبيبة« بخري، كانت  ليطمئّن  يلتفت  واأخرى كان  فينة  الدروب هذا؟، بني  درب من 
»الرتياق« حتملها، بينما حملت »ال�صقراء« »رفيف«، اأما »اجلمانة« فحملت »موراي«، بينما 
»حيزوم« كان يحمل »عبيدة«، وركب »بركات« »البي�صاء«، �صتة من اخليول حتمل �صتة من 
الب�صر، هّداأوا من �صريهم وجل�صوا للراحة فاأ�صرع »بركات« ونادى ابنته »رفيف«، وانفردا 

حتت ظّل �صجرة يتهام�صان، كان »يو�صف« يراقبهما يف �صمت، ما زال ل يذكرهما!

بداأت ال�صم�ش تغرب ومل يجّد جديد، فقرروا البحث عن مكان اآمن ليبيتوا ليلتهم، 
»ُعبيدة«  فاألقى  »حيزوم«  بجوار  »اأبهر«  ا�صتلقى  البع�ش،  بع�صها  توؤن�ش  اجتمعت اخليول 
ثوًبا على كّل منهما ليحميهم من الربد، اأما الإناث الأربعة فغّطاهن باأغطية من ال�صوف 
عليهم  الليل  واألقى  »حبيبة«،  لـ  ان�صّمت  ُثّم  عليهن،  اأ�صفقت  اأن  بعد  »رفيف«  له  اأعارتها 

�صتاره فغرقوا يف نوم عميق، تدحرج القمر على �صفحة ال�صماء وابتلعه الأفق.

م�صت جذوة النهار يف فحمة الليل فتنّف�ش ال�صبح يف الأجواء، ا�صتيقظ اجلميع على 
�صوت »رفيف« وهي ت�صرخ...فزعوا جميًعا مما راأوه، اختفت خيول »الكحيالن«، وحدث 

ما مل يكن يف احل�صبان!

كانوا  املا�صية،  الليلة  »ُعبيدة«  عليهم  األقاها  التي  بالأغطية  يتدّثرون  عراًة،  حفاًة، 
يرجتفون ويدمدمون باأ�صواٍت غري مفهومة، قال اأحدهم وكان �صاًبا اأ�صقر منّم�ش الوجه 

وقوّي البنية، له اأنف اأقنى وعينان خ�صراوان:





ل ندري ما الذي حدث لنا!	 

قال اآخر ب�صوت رخيم وفمه يرتعد، وكان اأربعينًيا، مربوع القامة، له عينان وا�صعتان 
و�صعر جمّعد اأ�صود:

يبدو اأننا حتّولنا اإىل ب�صر!	 

�صاح »ُعبيدة«:
اأنت »حيزوم« اأعرف �صوتك.	 

ُثّم اأ�صار لل�صاب الأ�صقر وقال:
وهذا »اأبهر«!!	 

قالت »حبيبة« وهي ت�صيح بوجهها عنهما:
ما الذي كتبته يف رواياتك يا »يو�صف«!!	 

�صرب »يو�صف« على جبهته بيده وقال:
اإّنها الهوام�ش!	 
ماذا تق�صد؟	 
اأبّدل 	  اأن  واقًعا هنا، فّكرت مّرة  واأفكار �صار  انزوى يف عقلي من كلمات  كّل ما 

اخليول ب�صخ�صّيات من الب�صر، وكتبت هذا على هام�ش الرواية..

كانت اخليول وبعد اأن حتّولت فجاأة لتلك الهيئة ل تاأبه لنك�صاف عوراتها واأج�صادها، 
وكانوا ي�صريون على اأطراف اأ�صابعهم، فقدوا اتزانهم فهم مل يعتادوا ال�صري على قدمني 
فقط! اأ�صرعت »رفيف« واأح�صرت ما َي�صلح من مالب�صها لرتتديه »ال�صقراء«، و»اجلمانة«، 
ا من  و»الرتياق«، و»البي�صاء«، وعاونتهن هي و»حبيبة« يف هذا، واأعطى »بركات« قمي�صً
ال�صوف وبنطاًل لـ»حيزوم« واآخرين لـ »اأبهر«، وبعد اأن �صرتوا عوراتهم وكان اجلميع يف 
فاحت�صنتها  »ال�صقراء«  بكت  اخلوف،  من  �صحابة  غ�صيتهم  وقد  جل�صوا  �صديدة،  �صدمة 
اأن اجلميع كانوا  للغاية، حّتى  بارًزا ولفًتا  راأ�صها بحنان، كان جمالها  اأّمها وربتت على 
املتنا�صقة  مالحمها  يف  »البي�صاء«  جّدتها  ُت�صبه  كانت  عنهم،  رغًما  بها  اأعينهم  يعّلقون 
وقاًرا  عليها  فاأ�صفى  راأ�صها  اإىل  زحف  قد  ال�صيب  كان  الأخرية  لكّن  امل�صتدير،  ووجهها 





اأّن  يبدو  ولكن  اجلمال  متوا�صعة  ذهول،  يف  جتل�ش  »اجلمانة«  كانت  بجوارهما  وهيبة، 
زوجها »حيزوم« يحنو عليها ويحّبها بالفعل، فقد جل�ش بجوارها يهدئها ويحيط كتفيها 
اأن  يريد  ي�صهل،  اأن  يريد  والع�صبية،  ال�صديد  الهياج  كان يف حالة من  »اأبهر«  بذراعه، 
يرك�ش اإىل ما ل نهاية وي�صرب الأر�ش بحوافره، كان ي�صرب جذع ال�صجرة بقب�صة يده 
وي�صرخ، بدا قوّي البنيان، فارع الطول، مفتول الذراعني، وكاأّنه م�صارع، اأّما »الرتياق« 
فكانت اأكرثهن متا�صًكا و�صحًرا، كانت »حبيبة« تتمّعن يف مالحمها، وجدتها ماألوفة لها، 
البنية، و�صاكنة  وكاأّنها تعرفها منذ زمن، ت�صبه عار�صات الأزياء، طويلة ور�صيقة وقوّية 
على  �صعبة  الأوىل  ال�صاعات  مّرت  اليقظتني،  بعينيها  اجلميع  تراقُب  الأ�صّم،  كاحلجر 
اجلميع، لكّنهم تقبلوا الأمر واأكملوا �صريهم، تكّيفت اخليول املتحّولة مع الو�صع اجلديد، 
لكّن اأقدامهم ُجرحت، حاولوا �صنع اأحذية لهم لكّنهم مل يفلحوا فربطوا اأقدامهم واأكملوا 
ال�صري، �صار »حيزوم« بجوار »ُعبيدة« الذي كان ي�صعر منذ اأن راآهم بتلك ال�صورة وكاأن 
األف اإبرة تثقب ج�صده، اأّما »اأبهر« فكان �صريع اخلطوات حتى اأّنه �صبق اجلميع وتقّدمهم 
وكاأّنه مر�صدهم ودليلهم، توقفت »ال�صقراء« عن البكاء وان�صغلت براقبته، كانت ت�صري 
بجوار »رفيف« و»حبيبة«، مّروا بجدول ماء فراأت �صورتها لأّول مّرة معكو�صة على �صفحة 
ا، غلبها العجب بنف�صها وجمالها واأنوثتها ومل تلتفت  املاء، اتخذت نظراتها مظهًرا غام�صً
خ�صالت  وبعرثت  فاأزاحته  راأ�صها،  على  الو�صاح  كرهت  و»حبيبة«،  »رفيف«،  لن�صائح 
�صعرها الغجري على كتفيها فازدادت فتنة،  اأ�صرعت يف �صريها ونادت »اأبهر« بدلل كما 
كانت تفعل دوًما، التفت »اأبهر« جتاهها، وفور اأن تالقت عيناهما، غرق يف بحر عينيها، 

راقبت »حبيبة« و»رفيف« امل�صهد وكانتا يف غاية النزعاج، قالت »حبيبة« بتعّجب:
ما بال تلك »ال�صقراء«!	 

لها،  نهاية  ل  طويلة  وممّرات  وا�صعة،  خ�صراء  غابات  ل�صاعات،  �صريهم  ا�صتمر 
واأخرًيا اأطّل ق�صر كبري ومهيب بني جبلني، كان بناء الق�صر ي�صبه املعابد، وقفوا يتاأملون 
الزخارف والنقو�ش على اأعمدة الق�صر و�صرفاته، كان يف�صل بينهم وبينه نهر رّيان املاء 
يتدّفق من جهة ال�صمال بقّوة، كان ماوؤه �صافًيا حتى اأّنهم راأوا اأ�صراب ال�صمك ال�صغري 
وهي ت�صبح مع التيار، الأجواء تعبق برائحة الريحان، واحلمام الأبي�ش يحّلق يف جماعات 
اأمامه، هرول نحوهم العديد من اخلدم  فوق �صقف الق�صر، عربوا النهر تباًعا ووقفوا 
ي�صاألونهم عن وجهتهم واأ�صمائهم، تناقلوا بينهم ا�صم »حيزوم« وكاأّنه علم م�صهور يبحثون 





عنه، وينتظرون و�صوله، دقائق قليلة مّرت قبل اأن يطل �صاب طويل القامة له وجه م�صتدير 
اأبي�ش متلوؤه ال�صامات وكاأّنه م�صّوم بها، �صبط ال�صعر كاأن راأ�صه يقطر ومل ي�صبه بلل، وقف 

اأمام بوابة الق�صر وفتح ذراعيه وهو ي�صيح:
مرحًبا بزعيمنا و�صّيدنا »حيزوم«.	 

لحظ  عندما  با�صًما  قال  ذراعه،  تتاأّبط  »البي�صاء«  اأّمه  وكانت  »حيزوم«  اقرتب 
ال�صامات التي ُو�صم بها وجه ال�صاب الن�صر:

اأنت »امل�صّوم«	 
هو اأنا يا �صيد اخليول وزعيمها.	 

اأ�صرع جتاه »ُعبيدة« وعانقه يف  ُثم  انحنى »امل�صّوم« يقّبل يد »حيزوم« بوجٍل �صديد، 
وداد قائاًل:

طال غيابك اأّيها الفار�ش، اأقلقتنا عليك يا �صّيدي، اأين اختفيت؟	 

كان »ُعبيدة« حائًرا، ومبهوًتا، ابتلع كّل الكلمات التي كانت حا�صرة على راأ�ش ل�صانه 
لُيجامل »امل�صّوم«، اكتفى بال�صمت، و�صار يت�صاءل يف نف�صه، هل هو م�صئول عنهم الآن؟ 
�صارت اخليول من الب�صر! وها هم يقفون اأمامه راأ�ًصا براأ�ش، وكتًفا بكتف، ل فرق بينه 
وبينهم، دلفوا جميًعا اإىل الق�صر، كان »امل�صّوم« يرفل يف ثياٍب فاخرة، ويربق الأملا�ش يف 
التاج على راأ�صه، واخلدم حوله ينتظرون منه التفاتة اأو اإ�صارة، يت�صابقون لإجابة طلبه، 
احُلّب يطّل من اأعينهم وهم يلبون اأوامره، اأح�صن »امل�صّوم« ا�صتقبال اجلميع، واأمر باإعداد 
ماأدبة فاخرة، كان »ُيو�صف« يالحقه بالأ�صئلة، واكتفى اجلميع بتابعة حوارهما الذي كان 

ي�صبه ال�صتجواب، قال »يو�صف«:
اأخربين »اأبهر« اأّنك وبعد اأن دخلتم الدروب والتقيتم بـ »َمي�صان« مل تفارقها، واأّنه 	 

ا�صتيقظ ومل يجدك ومل يجدها.
نعم، هذا ما حدث بالفعل، بعد اأن التقينا بال�صّيدة »َمي�صان« وكانت تبكي واأخربتنا 	 

احل�صبان،  يف  يكن  مل  ما  حدث  اأن  وبعد  �صنوات،  منذ  بناتها  عن  تبحث  اأّنها 
قررت اأن تعاود البحث عنهن بطريقة اأخرى!، كان معها �صندوق غريب، وكانت 
فتوقفنا  للغاية،  متعبة  وكانت  معها  ال�صري  اأرهقنا  حر�ش!،  اأمّيا  عليه  حري�صة 

للراحة فا�صت�صلمت للنوم، وكّلنا كذلك.





وماذا حدث؟	 
ورقة 	  من  وتقراأ  تقف  وجدتها  عنها،  باحًثا  فرك�صت  اأجدها،  ومل  ا�صتيقظُت 

اأن انتهت من قراءتها ُفتح درب اأمامها،  عتيقة، كلمات مل اأفهمها، لكّنها وفور 
�صرتحل،  اأّنها  فاأخربتني  ناديتها  جميًعا،  لنت�صابق  دلفناها  التي  الدروب  ي�صبه 
راأيت  اأنني  األتفت لول  اأنادي باقي اخليول، وكدت  اأن تنتظر حتى  فطلبت منها 
وتقاوم  ت�صرخ  وكانت  يدها  من  ال�صندوق  �صقط  الدرب،  لداخل  ي�صحبها  من 
باحلما�ش  ال�صعور  نف�ش  راودين  �صندوقها،  اإىل  الو�صول  وحتاول  يجذبها  من 
والجنذاب للدرب كما حدث يل ورفاقي، كان الدرب يجذبني كاملغناطي�ش، مل 

اأ�صتطع مقاومته فاأ�صرعت خلفها لأخّل�صها من يد هذا الغريب.
وماذا بعد؟	 

�صقطُت على الأر�ش، ُثّم فقدُت الوعي فجاأة لأجد نف�صي بعد اأن ا�صتيقظت على 	 
هيئة الب�صر، يف غابة موح�صة، خالية من الطيور والب�صر، وكنت خائًفا، ومل اأجد 
ال�صّيدة »َمي�صان«! وكاأّنها تبّخرت! وجّدت كومة من املالب�ش اكت�صفت اأّنها ثيابها 
التي كانت ترتديها قبل اأن ندخل الدرب مًعا، وعرثت على كي�ش من الذهب بني 
ناديت  ملالب�صها،  خلعها  �صبب  عن  نف�صي  يف  وت�صاءلت  تعّجبت  الثياب،  طّيات 
با�صمها فلم يجبني اأحد!، مّزقت الثوب اإىل ن�صفني، و�صرتت ج�صدي كما يفعل 
فلم  طوياًل  عنها  بحثت  خطاي،  يف  اأتعرّث  و�صرت  الذهب  كي�ش  وحملت  الب�صر، 
اأجدها، مّر علي وقت ثقيل حتى تعّودت على تكوين ج�صدي اجلديد وا�صتطعت 
جتاهه  هرولت  مواء،  �صوت  م�صامعي  اإىل  تناهى  ب�صهولة،  اأطرايف  ا�صتخدام 
فوجدت قّطة بي�صاء عالقة فوق غ�صن �صجرة، اأ�صفقت عليها فهي وحيدة مثلي، 
فت�صّلقت ال�صجرة واأنزلتها، ظّلت تتبعني ومل ترتكني اأبًدا، طال �صريي يف الغابة 
حتى  كتفي،  على  فحملتها  طويلة  مل�صافات  �صرت  لأنني  عليها  واأ�صفقت  هائًما، 
�صرقوا مالب�صي  الل�صو�ش  بع�ش  اأّن  وظّنوا  رّقوا حلايل  بقافلة جتارية،  التقيت 
فاأعاروين ثياًبا تليق بي، �صرت معهم وو�صلت اإىل اإحدى القرى، مار�صت احلياة 
اأردت  وعندما  يت�صاعف،  مايل  وكان  وربحت،  وجنحت،  الب�صر،  ميار�صها  كما 
النا�ش يخافون  واأّن  اأّنه مهجور  اأخربوين  �صراء بيت عر�صوا علّي هذا الق�صر، 





القرتاب منه لأّنه م�صكون! فا�صرتيته منهم وكانوا فيه من الزاهدين، يف اليوم 
فوظّفته  عماًل  ويطلب  بالباب  يقف  رجال  فوجدت  النوم  من  ا�صتيقظت  الأّول 
لي�صاعدين، اأح�صنت اإليه كما كان �صيدي »ُعبيدة« يفعل معنا، فجلب زوجته، ُثّم 

�صقيقه، ُثّم اأهله، ُثّم امتالأ البيت باخلدم وباخلريات..

�صاأله »ُيو�صف«:
وهل بحثت عن »َمي�صان« بعد ذلك؟	 
بالتاأكيد، وبحثت عن ع�صريتي من خيول الكحيالن، ومل اأعرث لها ول لهم على 	 

اأثر!

�صاألته »رفيف« والتي كانت تتابع احلوار برتكيز �صديد:
والهّرة البي�صاء التي عرثت عليها؟	 

قال بابت�صامة لطيفة:
ما زالت برفقتي.	 

نحوها  هرولت  »رفيف«  راأتها  اأن  فور  يح�صرها،  فاأ�صرع  اخلدم  لأحد  بيده  اأ�صار 
وحملتها، اقرتب »بركات« ورّبت على راأ�صها بلطف وحملها وقّبلها هو الآخر وقال:

ابنتي ُمغرمة بالقطط البي�صاء.	 

مّر الوقت ب�صرعة، وكانوا جميًعا يف حاجة للراحة، ان�صحب النهار خملًفا خلفه بقايا 
النوم، فرّبا  يت�صامرون، كانوا يخ�صون  و »حبيبة«  و»ُعبيدة«  يوم غريب، جل�ش »موراي« 
ي�صتيقظون ليجدوا اأنف�صهم خيوًل ت�صهل ويهملجون يف رحاب حدائق هذا الق�صر، اأرادوا 
اأن ي�صاألوا »يو�صف« عّما كتبه عن عائلة »الكحيالن« تلك، ما الذي تخبئه الأيام؟ و�صاألوه 
بالفعل، لكّنه مل يرو ظماأهم، ومل يجبهم، ا�صت�صلموا يف النهاية واجته كّل منهم لغرفته، 

و�صريًعا ما اأخذ الكرى بعاقد الأجفان.

يف �صباح اليوم التايل ا�صتيقظت »حبيبة« على اأ�صوات الع�صافري، اقرتبت من �صرفة 
كانت  ال�صمك،  اأ�صراب  يراقب  النهر،  �صّفة  على  �صارًدا  يجل�ش  »موراي«  فراأت  غرفتها 
»رفيف« ما زالت تغّط يف نوم عميق والهرة البي�صاء يف ح�صنها م�صتيقظًة لكّنها �صاكنة 





اأن التقت بها، هبطت »حبيبة« الدرج بهدوء ف�صعقت  وكاأّنها حتر�صها، مل تفارقها منذ 
مما راأته! كان »اأبهر« و »ال�صقراء« يف و�صٍع خمّل، �صرخت فيهما:

ماذا تفعالن! اأجننتما! اأنتما الآن من الب�صر!!	 
تعجبا من �صراخها ومل يبُد عليهما النزعاج، طالعاها با�صتغراب فهرولت غا�صبة 
خارج الق�صر، ان�صمت لـ »موراي«، حّيته باقت�صاب وكانت ترجتف من �صّدة الغ�صب، رّد 
التحّية دون اأن يرفع عينيه عن ماء النهر، وهو يتابع حركة الأ�صماك امللّونة وكاأّنه منوم 

ومغيب! حّرك فمه باآلية وقال ب�صوت رتيب:
هل راأيتهما؟	 
من؟	 
»ال�صقراء« و »اأبهر«.	 

ارتبكت وقالت:
	نعم...راأيتهما!
زفر بحنق وقال:

باأ�صواتهما واأفعالهما ال�صافرة 	  اأيقظني �صوت »ال�صقراء« و»اأبهر«، �صج الق�صر 
واملخّلة طوال الليل، واخلدم كانوا ي�صحكون عليهما، اأما �صمعِت اأ�صواتهم؟

رنت اإليه بطرف حائٍر وقالت بانفعال:
تلك اخليول حتتاج اإىل التاأديب.	 

�صحك �صاخًرا ُثّم قال:
اأّي خيول! �صاروا من الب�صر يا اآن�صة »حبيبة«.	 
وماذا �صنفعل يا »ُموراي«؟ 	 

قال نادًما:
ليتني ما �صلكت هذا الدرب.	 
ل بّد اأن نرحل، لنبحث عن »هيدراجنيا«، ووالدك، وزوجة ال�صّيد »بركات«.	 





قال »موراي« م�صتكماًل حديثه عن عائلة »الكحيالن« ومتجاهاًل كالمها الأخري:

ما زالوا حيوانات، ل يعرفون اخل�صو�صية، ولي�ش هناك حدود ملا يفعلونه.	 

تلفتت يف توّتر وقالت:

لأّنهم مل يعتادوا على حياة الب�صر يا »موراي«، الغريزة ت�صبق العقل، وهم الآن 	 
يتاأرجحون بني غرائزهم، وبني هيئاتهم اجلديدة

	بل نحن من نتاأرجح، الب�صر يتاأرجحون بني احليوانية، والإن�صانية، هناك من 	 
ي�صلكون هذا ال�صلوك احليواين، عندما يطلقون العنان لغرائزهم! بال ح�صاب، 

وبال حياء! عندما تغيب عقولهم، وين�صون اأن اهلل يراهم.

اأن�صتت »حبيبة« باإمعان لكلماته، قالت بهدوء:

الإنرتنت 	  �صا�صات  وعلى  اأحياًنا،  ال�صوارع  يف  هذا  يفعلون  »موراي«،  يا  �صدقت 
والتلفاز.

وما هو الإنرتنت؟ وما التلفاز؟	 

لح �صبح ابت�صامة على وجه »حبيبة« وقالت:

�صيء ي�صبه املراآة، ينقل �صوًرا من مكان لآخر وهي تتحّرك.	 

وتذّكرت حينها املراآة التي اأعطتها لها »زمّرد«، قررت اأن حتاول التوا�صل معها، قالت 
قبل اأن ترتك »موراي«:

اأين »ُعبيدة« ؟	 

خرج اإىل قرية جماورة مع بع�ش اخلدم، ل�صراء �صيوٍف ورماٍح لنا.	 

كان اهلل يف عونه، اأ�صعب ما ميّر به الفار�ش هو اأن يفقد �صيفه وجواده، ولكن! 	 
ملاذا مل تذهب معه؟

يراقب  كان  لأنه  نف�صه  يوؤنب  كان  حزيًنا،  بدا  ال�صمت،  عليه  واأطبق  يجبها،  مل 
»ال�صقراء« و»اأبهر«، تذّكر كلمات اأبيه له:





»�صهواتك مل ت�صتيقظ بعد، عندما تبلغ �صيبداأ جهاد نف�صك، �صت�صارعها يا »ُموراي«، 
غًدا،  به  �صتفخر  ما  فيك  اأزرع  ودعني  ولدي،  يا  ا�صتطعت  ما  �صريرتك  بنقاء  فتم�ّصك 
و�صاأدعم ما رزقك اهلل به من خ�صاٍل حميدة..ف�صاعدين اأرجوك، واقرتب من اهلل لينزع 
عنك كل درن يعلق بنف�صك، كن �صديقي و�صاأكون �صديًقا لك حتى اآخر حلظات عمري، 
لو اجتزت تلك الفرتة حمتفًظا بنقاء نف�صك ومل تتغرّي �صتكون �صاًبا رائًعا، وغًدا �صتح�صد 

قمح رجولتك عندما ي�صتّد عودك«

حوله  الفنت  واأّن  اأخرى،  مّرة  ال�صراع  هذا  �صت�صعل  واحدة  نظرة  اأّن  اأبوه  يخربه  مل 
لكّن �صورة وجهه  النهر، عاد يحملق يف �صطحه،  يده يف ماء  مّد  يوم،  بعد  يوًما  �صتزيد 
املعكو�صة غّطت على اأ�صراب ال�صمك، ما عاد يتابع �صريها، الآن يحملق يف عينيه، يلوم 

نف�صه، يحا�صبها!

لحظت »حبيبة« �صروده ف�صاألته:
هل راأيت »يو�صف«؟	 
ال�صّيد »يو�صف« يتجّول يف الب�صتان مع ال�صّيد »بركات«.	 
ح�صًنا يا »موراي«، �صاأراك بعد قليل.	 

ناداها ب�صوت يرجتف:
اآن�صة »حبيبة«.	 

	نعم؟

	نحن ل نعرف كيف ُفتح الدرب، األي�ش كذلك؟

	بلى.

	كيف ُفتحت  تلك الدروب؟

	ل اأدري!
اإًذا نحن ل نعلم متى �صنعود للب�صتان، ورّبا تطول رحلتنا، اأو منوت هنا، اأو نفرتق 	 

كما تفرّقت اخليول اأّول مّرة دخلت الدروب فيها، األي�ش كذلك؟





رّبا!	 

ُثّم تنّهد وقال ب�صوت حمزون:
اأو نتغري كما تغريوا، اأو ن�صيع كما �صاعت »َمي�صان«!	 
ل ترهق نف�صك بالتفكري يا »موراي«، ثق باأن اهلل لن ي�صيعنا.	 

التفت اإليها وحملق يف وجهها بعينيه ال�صوداوين و�صاألها:
من اأين لك هذا اليقني؟	 

اأ�صارت اإىل ال�صماء وابت�صمت، وتركته جال�ًصا على �صّفة النهر، اأ�صفقت عليه فقد كان 
اأمام وجهها  ورفعتها  ابتعدت عنه،  املراآة عندما  اأخرجت  قبل،  يكن من  مرتبًكا كما مل 
وطالعت �صورتها ونادت..»اأُوبال�ش«...»اأُوبال�ش«، مل تظهر �صورة »زمّرد«، مل جتبها اأبًدا، 
اأعادت املراآة حلقيبتها، وانطلقت باحثة عن »يو�صف« و ال�صّيد »بركات« يف حدائق الق�صر.

5
كان احلوار بني »ال�صيد »بركات« و»يو�صف« ل يختلف عن هذا الذي دار بني »حبيبة« 
قيمة  عرف  فمن  املا�صية،  الليلة  »الكحيالن«  اآل  فعله  مما  م�صتاء  اجلميع  »موراي«،  و 

الف�صيلة عّز عليه اأن يراها مهانة!

اأّما  كانت »الرتياق« هي الوحيدة التي لزمت غرفتها، مل تخرج منها حتى اللحظة، 
»امل�صّوم« فقد بدا عليه اأّنه غري را�ٍش عّما يفعلونه، لكّنه خ�صي اأن يتحّدث يف اأّول ليلة لهم 

بالق�صر، قال »يو�صف« بحزٍم �صديد:
ل بّد اأن نتحّدث معهم، هناك �صوابط واأ�صول، طاملا اأ�صبحوا من الب�صر فليكونوا 	 

مثلهم يف كّل �صيء، املالب�ش، اخل�صو�صيات، كل �صيء! ما حدث الليلة املا�صية مل 
يكن مقبوًل باأّي حال من الأحوال.

م�ّصد »بركات« حليته ُثّم قال:
فلننتظر »ُعبيدة«، فهم يجّلونه ويحرتمونه، و�صي�صتجيبون لو ن�صحهم بنف�صه.	 

قالت »حبيبة« بقلق:





اأخ�صى البقاء يف هذا الق�صر.	 

رنا اإليها »ُيو�صف« وقال ليطمئنها:
رحلتنا 	  و�صنكمل  والرماح،  ال�صيوف  ومعه  »ُعبيدة«  يعود  اأن  بعد  اليوم،  �صرنحل 

مًعا.
واخليول؟	 
تق�صدين اآل »الكحيالن«؟ فقد اأ�صبحوا من الب�صر، لن ن�صحبهم معنا بالتاأكيد!	 

يف تلك اللحظة ظهرت »رفيف« يف احلديقة، حتمل القطة البي�صاء، اأ�صرعت جتاههم 
والتفتت نحو »حبيبة« قائلة لها:

حاولت اإيقاظك الليلة املا�صية، لكّنك كنت غارقة يف نوم عميق.	 
ماذا حدث.	 
»الرتياق«.	 
ما بها؟	 
اأتت اأم�ش، دلفت غرفتنا واأرادت اأن حتّدثك، �صاألتني اإن كان من املمكن اأن تعود 	 

من نف�ش الدرب اإىل الب�صتان.
واأين هي الآن؟	 
ل اأدري!	 

�صّج الق�صر باأ�صوات اآل »الكحيالن«، وانت�صر اخلدم يحملون اأطباًقا حتمل �صتى اأنواع 
الفواكه واخل�صراوات، جل�ش اجلميع حول املائدة وعلى راأ�صها »امل�صّوم«، كانت »حبيبة« 
»اجلمانة«،  وكذا  تفعله،  »ال�صقراء«  كانت  ما  يعجبهما  مل  النظرات،  يتبادلن  و»رفيف« 
وكاأنهم يجل�صون مع العاهرات على طاولة يف مقهى، ينق�صهم اخلمر فقط!، كان »اأبهر« 
و»حيزوم« ياأكالن بنهم �صديد، ويتحّدثان والطعام ي�صقط من فميهما، اأّما »امل�صّوم« فكان 

مهموًما، كان غياب »الرتياق« يقلقه، انحنى »يو�صف« هام�ًصا لـ»حيزوم« وقال له:
هل ت�صمح يل بالحظة؟	 





ل.	  تف�صّ
لحظت بع�ش الت�صرفات من اآل »الكحيالن« رّبا �صت�صيء لهم لو ا�صتمروا على 	 

فعلها، واأرجو اأن تتوقفوا عنها.
ماذا تق�صد؟	 
طويلة 	  ل�صنوات  ع�صتم  فقد  عليكم،  جديد  الأمر  اأّن  متاًما  اأدرك  اأنني  اأعني، 

تناول  وتوجيه، طريقة  لإر�صاد  اأّنكم حتتاجون  كما  ت�صرت عوراتكم،  بال مالب�ش 
كنتم  اأنكم  اأعلم  احلاجة،  ق�صاء  وحتى  الوجه،  واإمياءات  والكالم،  الطعام، 
اإىل  تتحولوا  اأن  اأحب  ول  يراقبونكم،  اخلدم  لكّن  الكثري،  وتعرفون  تراقبوننا 
فكاهة وي�صخر النا�ش منكم، كما اأّنه...مل يكن لأحد منكم يوًما باب ُيغلق عليه 

هو وزوجته، وكوننا هنا مًعا بالق�صر ي�صتوجب منكم الت�صرت عندما....

�صعر »حيزوم« بالإهانة، قال غا�صًبا:
مل نخرت اأن نكون كالب�صر، ولي�ش لأحد اأن ياأمرنا ب�صيء ل نطيقه!	 
هذا لي�ش اأمًرا، بل هو رجاء!	 

كانت »البي�صاء« جتل�ش بجوار ابنها »حيزوم« وت�صمع كّل �صيء، قالت بر�صانة:
�صوا�صية، 	  الآن  نحن  لـ»ُعبيدة«،  خيوًل  عدنا  ما  مّنا،  واحٍد  ق�صر  يف  هنا  نحن 

اأطيق تلك املالب�ش،  اأنا ل  ال�صلوك والطباع، حتى  اإن اختلفنا عنكم يف  تلمنا  ل 
غطاء!،  بال  حياتي  طوال  ع�صت  ج�صدي!  من  باخلجل  اأ�صعر  ل  عبًئا،  واأراها 

ولكنني اأحرتم اختالفنا، و�صنحاول اأن نتكيف معكم.

�صاحت »حبيبة«:
وماذا عن »ال�صقراء« و»اأبهر«؟	 

التفت اجلميع اإليها و�صاألتها »ال�صقراء« بانزعاٍج �صديد:
ما بالنا؟	 
اأّنكما زوجان با ير�صي اهلل، بدًل من 	  ملاذا ل تتزوجان؟ وتعلنان اأمام اجلميع 

هذا الـ...





تبادل اآل »الكحيالن« النظرات يف �صمت، قالت »اجلمانة« با�صمة وهي تطالع ابنتها 
الفاتنة:

ما 	  كّل  و�صنطبق  طريقتكم،  على  زفاف  حفل  الليلة  �صنقيم  »حبيبة«،  يا  ح�صًنا 
تفعلونه عندما تريدون الزواج، ما راأيك يا »م�صّوم«؟

قام »امل�صّوم« وخلع عن راأ�صه التاج واألب�صه لـ »حيزوم« وقال بوجل:
الراأي ل�صّيدنا وزعيمنا »حيزوم«، من اليوم اأنت �صّيد الق�صر، والأمر لك هنا.	 

»امل�صّوم«  كتف  على  »البي�صاء«  وربتت  فرًحا،  »ال�صقراء«  وابنتها  »اجلمانة«  �صاحت 
اللحظة دلفت »الرتياق« قاعة الطعام  »اأبهر« يهنئ �صّيده، يف تلك  بينما وقف  بامتنان، 
وحّيتهم باقت�صاب، جل�صت بجوار »حبيبة« يف �صمت، و�صل »ُعبيدة« ومعه اخلدم يحملون 
راأى  »امل�صّوم«،  بعد ترحيب حار من  اإليهم  ان�صّم  يت�صّور جوًعا،  والرماح، كان  ال�صيوف 
التاج على راأ�ش »حيزوم« فهناأه على من�صبه اجلديد، وجل�ش يتناول الطعام، كان يتعامل 
اإىل  بعد حتّول خيوله  ليواجه �صدمته  وكاأّنه جتّرد من عواطفه  �صديدة،  باآلية  الأمر  مع 
ب�صر، مل يرفع عينيه عن املائدة، فقد لحظ �صلوك  اآل »الكحيالن« منذ اللحظة الأوىل، 
وقف »موراي« قاطًعا عليهم تلك الحتفالية التي راآها مفتعلة وباردة وقال ب�صوت جهوري 

وعيناه تتاأرجح يف قلق:
ل بّد اأن نرحل اليوم.	 

�صكنت الأ�صوات كّلها فجاأة، وكاأّن هناك من األقى عليهم حجاًبا كامًتا لل�صوت، بقيت 
جملته معّلقة يف الهواء، قالت »البي�صاء« بعد اأن متّعنت يف مالحمه طوياًل:

�صتحتاجون اإىل خيول لتحمل متاعكم، ونحن لن نرحل معكم.	 
رد موراي بع�صبية �صديدة:

مل نطلب منكم هذا!، �صن�صري على اأقدامنا،كما اأّنكم ل�صتم خيوًل لرنكبكم! األي�ش 	 
كذلك؟

وقف »يو�صف« بعد اأن لحظ �صحابة التوتر التي ظللت الأجواء وقال بهدوء:
»موراي« يريد البحث عن والده، واأنا �صلكت هذا الدرب من اأجله، ل بّد اأن نرحل 	 

فالوقت ميّر.





قال »امل�صّوم«:
اأنتم �صيويف، لن ترحلوا حتى اأمّدكم با ي�صلح لرحلتكم، و�صاأر�صل معكم دلياًل 	 

من خدمي، فهم يحفظون كّل �صرب هنا.

تنحنح »حيزوم«، وكاأّنه يذّكره اأنه الآن الآمر الناهي يف هذا الق�صر، قال »امل�صّوم« 
ا�صتدراًكا خلطئه:

وهذا باأمٍر من زعيمنا بالتاأكيد.	 

»موراي«  هداأ  باإعجاب،  زوجته  طالعته  اأ�صاريره،  فانفرجت  »حيزوم«،  لـ  واأ�صار 
ال�صّبان،  من  ثالثة  الق�صر  باب  اقتحم  قليل،  بعد  »يو�صف،  مع  النظرات  يتبادل  وجل�ش 
طوال القامة، �صمر الب�صرة، اقرتب اأحدهم بعوده الفارع �صاخًما يطالع اجلميع بعينني 

كجمرتني م�صتعلتني، �صاح »يو�صف« وهو ي�صري اإليه:
اأنت »الربق«!	 

تخرتق  جمهرية  بنظرات  يطالعهم  وهو  اأمامهم  بخيالء  ي�صري  وهو  ال�ّصاب  قال 
الروؤو�ش:
اأح�صنت اأيها الكاتب، ظننتك لن متّيزنا من بع�صنا البع�ش!	 
كيف و�صلت اإىل هنا؟	 

�صحك »الربق« و�صّد جذعه وقال:
درب من دروبك! اأن�صيت؟	 
كيف؟	 
ُفتح اأمامي اأنا ورفاقي، فدلفناه، و�صمعنا عن ق�صر »امل�صّوم«، فاأ�صرعنا اإىل هنا.	 

اقرتب منهم وجّر مقعًدا وجل�ش وكاأّنه �صاحب املكان، تبعه �صاب اآخر جمدول ال�صعر، 
»ال�صقراء«،  اإىل  النظر  واأطال  جميًعا  حّياهم  اخلّطاف،  ي�صبه  اأنف  له  ال�صدر،  عري�ش 

فبادلته النظرات واقرتبت منه كاأّنها تراوده عن نف�صه وقالت هام�صة:
ا�صتقت اإليك يا »اأجدل«.	 





فطن  لكنه  يحييه،  وكاأّنه  كتفه  على  ب�صربة  والهيام  الوله  حالة  من  »اأبهر«  اأخرجه 
ملراده، فنقل »اأجدل« عينيه بني املقاعد واجته نحو »موراي« ودفعه يف �صدره وقال وهو 

يطالعه بنظرة حام�صة:
هل انتهيت من طعامك يا هذا؟	 

�صاح »حيزوم«:
»اأجدل«...ما الذي تفعله؟ اأجننت! 	 

قال »الربق« موجًها كالمه لـ »حيزوم«:
اجلنون هو اأن ت�صتمّر يف اخل�صوع لهم وكاأّنك ما زلت خياًل ُتهان وُت�صرب وُيحمل 	 

عليها اأ�صعاف اأوزانها اأثقاًل خلدمة الب�صر، ومُتنع من النعيم، والدفء.

ُثّم التفت جتاه »ُموراي« وقال �صاخًرا ومتهكًما:
عذًرا جاللة امللك »موراي«،مل يلتِق »اأجدل« بك من قبل، وهو ل يعرفك.	 

ُثّم جمدت مالحمه فجاأة وقال يعّنفه:
قم يا »موراي«، ف�صّيدك »اأجدل« يريد اأن يتناول طعامه.	 

ال�صّيد »بركات«  و»يو�صف«  اأن  وقف »موراي« غا�صًبا وكّور قب�صته، كاد ي�صربه لول 
تدخال و�صحباه من ذراعيه، قال »بركات« وهو يدفعه خلارج الق�صر:

�صاأخرج مع »موراي« الآن، لقد انتيهنا من طعامنا.	 

كان »ُعبيدة« يراقب ما يحدث يف �صكون! التفت »ُيو�صف« نحو ال�ّصاب الثالث، وكان 
اأّنه  »يو�صف«  اأدرك  حاجبيه،  الناعمة  غّرته  غطت  وقد  مك�صوٍف  ب�صدٍر  خلفهم  يقف 
»البحر« والذي حياهم بهّزة راأ�ش وجل�ش على مقعد »بركات«، وبداأ ياأكل بنهم �صديد، عاد 

»يو�صف« يطالع وجه »الربق« فانقب�ش �صدره، هم�ش لـ »حبيبة«:
�صيطان.	 

�صاألته وهي تنقل نظراتها بني وجوههم:
من؟	 





»الربق«.	 
ملاذا؟	 
�صُت�صال الدماء هنا، على اأر�ش هذا الق�صر اللعني.	 

ة يف حلقها، الآن هي توافق »موراي« يف راأيه، ل بّد من الرحيل  �صعرت »حبيبة« بغ�صّ
فوًرا من هذا الق�صر اللعني.

5
وبعد  »الربق«،  ما حدث من  فبعد  الق�صر،  الجتماع يف حديقة  بّد من هذا  ل  كان 
اإهانته لـ »موراي«، اأ�صبح الرحيل هو الختيار الأمثل، قال »يو�صف« وهو يرّبت على كتف 

»موراي«:
ل حتزن يا »ُموراي«، اأنت تعلم اأّن عقولهم �صغرية، واأّنهم...	 

قاطعه قائاًل:
لرنحل الآن.	 

قالت »حبيبة« بحما�ٍش �صديد:
نعم لرنحل، كرهت هذا الق�صر.	 

قال »ُعبيدة« وهو ي�صبط قو�صه ويعّدل كنانة �صهامه:
�صنحتاج اإىل خيول.	 

ُثّم اأردف �صاخًرا:
خيوًل ل تتحّدث بلغة الب�صر!	 

قال »بركات«:
خّطة 	  ولن�صع  الق�صر،  خدم  من  بدليل  ميّدنا  اأن  »حيزوم«  من  �صنطلب  ح�صًنا، 

فالقرى هنا كثرية كما �صمعت منهم، لعّلنا نعرث على والد »موراي« يف اإحداها.

�صاألهم »يو�صف«:





من �صيدخل معي للقاء »حيزوم«؟	 

تلك  وكرهوا  الق�صر،  كرهوا  »ُعبيدة«!،  حتى  نظراته،  من  وهربوا  جميًعا  اأعر�صوا 
النزعة اجلديدة التي يتحدث بها اآل »الكحيالن« معهم، تبادل »بركات« معه النظرات، 

مّد ذراعه واأحاط كتفه وقال له:
هّيا بنا يا »يو�صف«.	 

دلفا اإىل الق�صر فلم يجدا اإّل »الربق«، و»اأجدل«، و»البحر«!، كان الربق يرفع �صاقيه 
فوق من�صدة الطعام، ويعقد ذراعيه خلف راأ�صه، فور اأن راآهما قال بتهّكم:

اأمل ترحال بعد؟ 	 

قال »بركات«:
اأين »حيزوم«؟	 

	»حيزوم« هكذا جمّردة؟ الأف�صل اأن تناديه الآن بـجاللة امللك!

تقّدم »يو�صف« خطوة ليجيبه فمّد »بركات« ذراعه وحجزه وقال موجًها كلماته اإىل 
»الربق«:
اأين ال�صّيد »حيزوم«؟	 

اعتدل »الربق« واأنزل �صاقيه ووقف قبالتهما وقال:
ملاذا ل بّد اأن يكون هو ال�صّيد والزعيم؟	 
اخرتمتوه لأنف�صكم.	 

�صاح »الربق«:
مل اأخرته اأنا!	 
كم.	  اأعيدوا الختيار، ون�صقوا الأمر بينكم، فالأمر يخ�صّ
ح�صًنا، ملاذا تريده؟	 
�صرنحل اليوم، ونحتاج دلياًل، وبع�ش اخليول.	 





قهقه »الربق«، وطالعهما بازدراء وقال:
خيول مّرة اأخرى!	 

»الربق« وهو  يتاأّمل  »يو�صف« وهو  قال  كلماته،  »بركات«، كان يحاول �صبط  يعّلق  مل 
ي�صري بخيالء اأمامهما:

ملاذا تغرّيت يا »برق«؟	 

وهل تغرّيت؟	 

نعم، كنت حمًبا لرفاقك، كنتم زمرة واحدة، ترك�صون يف تنا�صق بديع، حتّبون 	 
بع�صكم البع�ش، ول يجروؤ اأحد منكم على التطاول على اأخيه!

كّنا زمرة واحدة يقهرها زعيم واحد ويجربهم �صعفهم وخنوعهم على اخل�صوع 	 
له.

مل يقهركم »حيزوم«، كان دوًما حكيًما ورا�صًدا!	 

عر�صه 	  عن  وتنازل  راآه،  اأن  فور  الولء  له  »امل�صّوم«  قّدم  وملاذا  اأنا؟  ل�صت  وملاذا 
وتاجه؟ األي�ش هذا �صعًفا؟ وهو من �صّيد كل هذا وبناه!

هّز »يو�صف« كتفيه وقال:
اأمام اهلل، و�صّيد 	  اأمانة، �صت�صاأل عنها  الزعامة حمل كبري يرهق �صاحبه، وهي 

القوم خادمهم، فهل �صتقبل؟
دعك من هذا الكالم، يل ما اأراه واأعي�صه الآن، اأنا الأقوى، اأنا الأحق بالزعامة، 	 

»حيزوم« �صار كهاًل ولن ي�صتطيع!

معنًفا  قال  و»امل�صّوم«  »اأبهر«،  خلفه  ودلف  الثائر،  كالربكان  القاعة  »حيزوم«  دلف 
»الربق«:
نحن ع�صرة من اآل »الكحيالن«، واأنتم ثالثة فقط، اإن �صئتم البقاء فاأهال بكم، 	 

حتت زعامتي وطوع اأمري، واإّل فارحلوا الآن.

رفع »الربق« راأ�صه وطالعه يف جمود وبالدة وقال: 





لن نرحل يا »حيزوم«، ولي�ش لك اأن تاأمرنا باخلروج، هذا ق�صر »امل�صّوم« وكّل ما 	 
حولك من ماله اخلا�ش.

قال »امل�صّوم«:
مايل وق�صري بني يدي كبرينا و�صّيدنا »حيزوم«، وكّلنا حتت جناحه.	 

ا�صتعل »الربق« غ�صًبا فاأ�صرع »اأجدل« وقال وهو ي�صحبه من ذراعه:
ال�صمع والطاعة لكبرينا »حيزوم«، �صنبقى بينكم كما كّنا دوًما مًعا، لن يفرقنا 	 

خالف تافه.

قال »حيزوم«:

	 بالطبع فنحن ع�صبة واحدة.

ران عليهم ال�صمت للحظات، قال »بركات«:
�صرنحل اليوم، ونحن يف حاجة لدليل من اخلدم، و�صنحتاج بع�ش اخليول.	 

قال »حيزوم« وهو ينقل عينيه بني وجه »يو�صف« ووجه »بركات«:
لتعديل 	  لنا  خطوة  اأّول  تكون  اأن  وددنا  فرحتنا؟  ت�صاركونا  األن  ابنتي؟  وزفاف 

�صلوكنا، ا�صتجابة لن�صائح »يو�صف«، فقد ناق�صت الأمر مع اأمي وزوجتي، نحن 
نحتاجكم، فامنحونا يوًما اأو يومني ُثّم ارحلوا على بركة اهلل، ل ترتكونا يف اأ�صد 

حلظات احتياجنا اإليكم.

 �صاأل »اأجدل« وقد �صاقت عيناه:
ومن �صيتزوجها؟	 

اأجابه »حيزوم«:
»اأبهر«.	 

تقّل�ش وجهه، وكاأّنه طعنه بخنجر، كانت دماوؤه تغلي يف عروقه، جتاهل »حيزوم« رّدة 
فعله والتفت لـ »بركات« و »يو�صف« مّرة اأخرى و�صاألهما:

�صتبقون للغد، األي�ش كذلك؟	 





�صنبقى بالتاأكيد، و�صرنحل مبكًرا اإن �صاء اهلل.	 

5
بحديقة الق�صر، وبعيًدا عن النهر حيث كان »موراي« يجل�ش وحوله رفاقه ين�صتون 
لل�صيد »بركات«، كانت »الرتياق« جتل�ش يف ركن ق�صّي تراقبهم من بعيد، اقرتب »امل�صّوم« 

منها متاأّماًل عينيها، وكان فيهما وداعة حانية، و�صاألها متلعثًما:
ما الذي اأبكاِك الليلة املا�صية؟	 
اأمٌر خا�ش.	 

�صعر باحلرج فجل�ش قريًبا منها وقال:
ملاذا اأنِت حزينة؟	 
اأول�صت حزيًنا يا »م�صّوم«؟ اأخربين عن �صعورك بعد اأن حتّولت من خيل اإىل ب�صر!	 

تنّهد بعمٍق ُثّم قال:
ُكنت حزيًنا يف البداية و�صعرت بوح�صة �صديدة، لكننا الآن مًعا، كّلكم حويل، لقد 	 

ذهب عّني احلزن فور و�صولكم.
�صمتت برهة ُثّم اأطرقت قائلة:

اأ�صعر اأنني ل�صُت اأنا! اأ�صعر بالختناق، واأكره �صكلي يف املراآة، ليتنا ما دخلنا هذا 	 
الدرب.

�صتعتادين الأمر يا »ترياق«.	 
نت جبينها وقالت: غ�صّ

وماذا عن الأمانة؟	 
اأخذته الده�صة و�صاألها:

اأّي اأمانة؟	 
مثلهم؟ 	  الآن  بدورنا  �صنقوم  هل  امل�صئولية؟  �صنتحّمل  هل  الإن�صان؟  التي حملها 

�صنتوقف عن فعل بع�ش الأ�صياء باإرادتنا احلرة لأننا �صُنحا�صب يوًما عليها بعد 
اأن منوت؟





�صنفعل كما فعل الب�صر من قبل يا عزيزتي.	 
وماذا فعلوا؟	 

هّز كتفيه واأجابها:
يعي�صون حياتهم باأريحية، ل اأظّن اأّنهم قلقون مثلك.	 
هم مكلفون...و�صيحا�صبون، ل بّد اأنهم يحملون هّم هذا.	 
اإليهم! هم بخري، �صن�صّلي كما ي�صّلون، وُنح�صن لالآخرين، ونبتعد عن 	  انظري 

كّل قبيح.

مّرت »الرتياق« بعينيها على وجوههم وقالت:
اأتظنهم ي�صتمتعون بحياتهم؟	 
اأو 	  متاعه  ويحمّلك  ي�صتخدمك  اأو  اأحدهم،  ي�صتعبدك  ول  حّرة  تكوين  اأن  يكفي 

ي�صربك لت�صرعي يف ال�صري!
لي�صوا اأحراًرا، بل هم اأ�صرى للحياة الدنيا.	 
كيف؟	 

قالت ب�صوت خفي�ش وكاأّنها تخ�صى اأن ي�صمعوها:
ا يبدو على وجهه، ابتالءات �صتى، »موراي« فقد والديه فقهره 	  كّل منهم يحمل همًّ

ويبحث  زوجته  فقد  »بركات«  وت�صارعه،  تلطمه  وها هي  احلياة  وعركته  الفقر 
اأهله  فقد  »ُعبيدة«  وحيدة،  ويرتكها  ميوت  اأن  يخ�صى  ال�صعيفة  ابنته  مع  عنها 
هًما كاجلبال،  يحمل  »يو�صف« هذا  فقدنا،  والآن  واملال  واملجد  والعّز  وع�صريته 

ل يغّرك متا�صكه.
وكيف عرفِت؟	 
اأ�صقائه، مل 	  ول  اأبيه  ول  اأّمه  يوًما عن  يحّدثنا  وتاأّمل حاله، مل  انظر يف عينيه، 

ن�صمع �صحكاته، كّلنا ن�صحك حتى »حبيبة«، اأّما هو فال.
وماذا عن »حبيبة«؟	 





ليتني اأملك ثباتها، لديها يقني اأن كل ما تالقيه هو اختيار اهلل لها، حتى لو كان 	 
ا اأو اأذى، وهذا اليقني يكن�ش احلزن من قلبها وينقيه من الدرن. همًّ

ح�صًنا يا »ترياق«، كالمك هذا لن يغري الواقع، نحن الآن من الب�صر، فلنحاول 	 
قدر ا�صتطاعتنا �صبط اأنف�صنا.

اأخ�صى البقاء بالق�صر.	 
ملاذا؟	 
التاج وال�صلطان �صاحران!	 
لنا زعيم حكيم وهو يكفينا.	 

زّمت �صفتيها وقالت:
ك�صفت »ال�صقراء« �صحن احللوى للجميع، وبع�صهم ي�صتهي اأن ميّد يده، وهي مل 	 

متنعهم، ومل ت�صّدهم، اأما راأيت العيون وهي تنه�صها يف قاعة الطعام؟

اأ�صار اإىل ثيابها قائاًل:
األهذا تتلفحني بهذا الثوب؟	 

�صّدت الثوب وزادته اإحكاًما على ج�صدها وقالت:
لي�ش الأمر رداء فقط!	 

قال م�صتنكًرا:
مل نعتد على هذا، ع�صنا طوال العمر بال مالب�ش، هذا جديد على »ال�صقراء« كما 	 

تعلمني، كّنا نفعل ما يحلو لنا وقت ما يحلو لنا، واأمام اجلميع.

هّزت راأ�صها قائلة:
وهذا ما ق�صدته يف بداية كالمي معك، الآن ل ن�صتطيع فعل كّل ما يحلو لنا! لأننا 	 

مل نعد...

قال ب�صيق:
حيوانات، األي�ش كذلك؟ تتحّدثني الآن كما كانوا يتحّدثون عّنا.	 





ونحن الآن منهم!	 

�صكنا للحظات والعبارات ال�صابقة حتّلق فوق راأ�صيهما، اأردفت »الرتياق« قائلة:
هذا الق�صر خّداع، ي�صبه الدنيا.	 
تفاءيل يا عزيزتي	 

قالت والدموع عالقة باأهدابها:
اأن�صيت اأننا �صرنا من الب�صر! �صرنك�ش خلف املال، وال�صلطة، وال�صهوة، �صدقني 	 

يا »م�صّوم«، عندما كّنا خيوًل كانت حياتنا اأ�صهل واأب�صط.

ُثّم اأردفت ب�صوت واثق:
�صاأرحل مع »ُعبيدة« ورفاقه.	 

فزع قائاًل:
ماذا؟ وترتكينني!!	 
نعم، �صاأرحل معهم، لعّلهم ي�صلكون درًبا اآخر فاأعود كما كنت.	 

قال وهو يبتلع ريقه يف ارتباك:
واإن اأمرك »حيزوم« بالبقاء ماذا �صتفعلني؟	 
�صاأهرب!	 

دمدم ب�صوت يرجتف:
لكنك تعلمني اأنني اأحّبك.	 

التفتت جتاهه وقالت:
اخلدم 	  اأخربين  هنا،  اإىل  و�صولك  منذ  اأنثى  تلم�ش  مل  اأّنك  واأعرف  اأعرف، 

بتفا�صيل حياتك.
وهل ما زال راأيك كما كان؟ ترف�صني حّبي، اأق�صد الزواج مّني طاملا �صرنا من 	 

الب�صر؟





وهل جتدد الطلب الآن؟	 
نعم اأجدده.	 
ل.	 
ملاذا؟	 

قامت ت�صري فتبعها واأعاد ال�صوؤال، قالت بعد �صرود ق�صري:
اإن تزوجنا �صننجب طفاًل.	 
وما العيب يف هذا!!	 
ُثّم 	  وجيزة،  لفرتة  �صغريها  ترعى  تنجب،  عندما  واخليول  خيوًل،  كّنا  بالأم�ش 

يكمل طريقه وحده، ويعتمد على نف�صه، وينتقل اإىل مكان اآخر، وربا ل يراهم 
مّرة اأخرى اأبًدا، اأّما الب�صر فال، �صيظّل الطفل معّلقا باأّمه، حتمله عاًما، وتر�صعه 
عامني، تنظف القذر عنه بيدها حتى يتعّلم، كما كانت تفعل اأخت »ُعبيدة« فقد 
كنت اأراقبها وهي تربي �صغريها، واأّما اأبوه ف�صيظل كالأجري والعبد يكدح ويعمل 
ويتعب ليوفر لهما لقمة العي�ش، وميّهد الطريق لهذا الطفل، الإن�صان �صعيف يا 
جّدة  تذكر  األ  الكرب،  يبلغ  اأن  وبعد  �صغره،  يف  وتربية  لرعاية  يحتاج  »م�صوم«، 

»ُعبيدة«، كانت كالطفلة!، وهذا م�صئولية واأمانة، ول اأظنني اأ�صتطيع حتّملها.

�صاألها »امل�صّوم« بتلّهف:
وماذا عن احلّب؟ وال�صكينة؟ واملودة والرحمة؟ األ حتتاجني اإىل زوج؟	 

اأجابته دون تورية:
بل اأحتاج.	 

قال راجًيا:
تزوجيني اإًذا.	 

رفعت حاجبيها وقالت بثقة:
ارحل معنا من هذا املكان، لنبتعد عن الق�صر، ونبحث عن دروب اأُوبال، ونعود 	 

كما ُكّنا.





اأهذا �صرط؟	 
نعم، وهو �صرطي الوحيد.	 

اأ�صرعت »الرتياق« نحو الق�صر وتركت »امل�صّوم« �صارًدا، حائًرا، وقف يت�صاءل، كيف 
�صيرتك كّل هذا، املال الذي اجتهد لينميه، والتجارة التي اأ�صبحت رائجة وناجحة، ا�صمه 
الذي �صار حمّل ثقة العمالء والزبائن، والق�صر الذي ل مثيل له، واخلدم، والعائلة!، كان 
يتحّمل كّل هذا وينتظر ظهور حبيبته »الرتياق« التي متّناها دوًما زوجة له، وكانت ترف�ش، 
ومل يياأ�ش، ماذا �صيفعل اإن رحلت؟ �صعر باأمل يف �صدره، وحّل هّم ثقيل على كتفيه، فجل�ش 

منّك�ش الراأ�ش وحيًدا يف هذا الركن الق�صي من حديقة ق�صره.
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احلبيب  يفوز  وعندما  الفرج،  وعند  الن�صر،  وعند  الفرح،  عند  ال�صجيج  يتعاىل 
بحبيبه، وكان »اأبهر« اأكرث �صكان الق�صر فرحة و�صعادة، كانت الثياب التي اأعّدها اخلدام 
بالق�صر تليق به، وقد زادها زينة فوق زينتها بو�صامته وبفرحته ال�صادقة، متت مرا�صيم 
الزواج كاملة حتى اأّن »امل�صوم« اأمر باإح�صار اأكرب �صيوخ القرى واأمر باإعداد ماأدبة كبرية، 
هذا  يعرف  والكّل  لـ»حيزوم«،  تتويجه  رغم  الأمور  اإدارة  ي�صتطيع  من  وحده  هو  زال  ما 
عنهما، اأطّلت »ال�صقراء« بثوبها الرائع فدارت العيون خلفها حيث كانت ت�صري كزهرات 
واأ�صرفت،  زينتها،  اأبهى  يف  كانت  وهناك،  هنا  ال�صم�ش  قر�ش  تتبع  وهي  ال�صم�ش  دّوار 
اأتى هذا  اأين  ا يف ال�صراب ويتابعها بعينني م�صتعلتني، »من  اأي�صً وكان هناك من ي�صرف 
اخلمر؟« �صاأل »امل�صّوم« اخلدم  بغ�صبٍة �صديدٍة، اأخربوه اأّن »الربق« اأمرهم باإح�صاره ومل 
يجروؤ اأحدهم على خمالفة اأمره، �صكب اجلرار على الأر�ش وحّذرهم من اأن يطيعوه يف 
هذا مّرة اأخرى، وابتعد مهموًما فما زال حواره مع »الرتياق« يوجعه ويقلقه. كانت ليلة 
ثقيلة على قلب »ُموراي«، وكان رفاقه يراقبون ما يحدث بتوج�ش، اأ�صبح اأمر مراقبة اآل 
ًرا، الكّل يتمّنى اأن تنتهي الليلة ب�صالم، اأقبلت »حبيبة« حيث  »الكحيالن« �صيًئا غريًبا ومنفِّ

كانوا يجل�صون وقالت:
»الرتياق«	 

�صاألتها »رفيف«:





ما بها؟	 
�صرتحل معنا.	 

�صاألها »ُعبيدة«:
كيف هذا؟ لن يوافق »حيزوم« بالتاأكيد.	 

�صاح »ُموراي«:
ل نريد ا�صطحاب اأيٍّ منهم معنا، ل نريدها..	 

قال »ُيو�صف« بهدوء �صديد:
�صرتحل معنا.	 

التفتوا جميًعا جتاهه و�صاألته »حبيبة«:
ملاذا ل تخربنا عّما كتبته عن تلك اخليول بالتف�صيل؟	 
تهم نهاية.	  اأن�صيِت اأنني مل اأ�صع لق�صّ
ولكّنك تعرف مقّدمات تلك الأحداث!	 

قال »بركات« بتوّج�ش:
اإن كان هناك ما حتّذرنا منه فلتفعل الآن يا ولدي.	 

اأغم�ش عينيه وقال:
ل �صيء، ولكن، راقبوهم معي، ول متنعوا »الرتياق« من الرحيل معنا.	 

طال ال�صهر، وامتالأت البطون، وخّفت العقول، رق�صت »ال�صقراء« بدلل كما مل تفعل 
من قبل، و�صاركها »اأبهر« كما مل يحدث من قبل، كان رق�صهما يف املا�صي رق�ش خيول، 
واجلمهور  وح�صب،  ويقّلدها  الآخر  التواءات ج�صد  اأعمى خلف  ي�صري  فكالهما  الآن  اأّما 
يراقب وي�صّفق، انتهى احلفل قرب الفجر، ونام كّل من بالق�صر، وكّل منهم يطوي اأمنيته 
اأمنياته خبيثة، والبع�ش يتمنى الرحيل، والبع�ش يفّكر فيما يخبئه  حتت راأ�صه، البع�ش 

له الغد.
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�صرخة هلع مّزقت ال�صكون واأيقظت كّل من بالق�صر، اأ�صرع »حيزوم« جتاه غرفة ابنته 
اأراد  »اأبهر« يف �صراع  مع »اأجدل«،  وتبعه »امل�صّوم«، كانت تقف يف ركن الغرفة وزوجها 
الأخري اأن يقتله، وكان اخلنجر يف يده، انق�ّش »امل�صّوم« على »اأجدل« ليبعده عن »اأبهر« 
ا ف�صقط يتلّوى من الأمل، ورك�ش »اأجدل« خارًجا  فاأم�صك ذراعه ودار بها ُثّم طرحه اأر�صً
من الق�صر، تبعه »اأبهر« وا�صتد ال�صراع بينهما يف احلديقة، كانا يتناطحان براأ�صيهما، 
ويلطمان بع�صهما على الأعناق، ما زالت فيهما نزعة حيوانية يف القتال، التحما يف �صراع 
متوّح�ش، تدحرجا على الأر�ش وكّل منهما يهوي على الآخر باللكمات، وكان لكليهما ج�صد 
م�صارع، كانا يبتعدان ويرتاجعان للخلف ُثّم يرتّدان ب�صرعة وينق�ش كالهما على الآخر 
يجروؤ  اأنفيهما، مل  الدماء من  �صالت  والركل،  للتدحرج  ويعودان  ببع�صهما  في�صطدمان 
واأ�صدر  »الربق«  اقرتب  واحدة،  اأنثى  على  يقتتالن  وح�صان  منهما،  القرتاب  على  اأحد 
الغرفة،  يف  منه  �صقط  الذي  غري  اآخر  بخنجر  اإليه  فاألقى  »اأجدل«  اإليه  فالتفت  �صفرًيا 
ثار »حيزوم« و»امل�صّوم« و»موراي« و»ُعبيدة«، حاولوا التّدخل لكن »الربق« و»البحر« وقفا 
قبالتهم ومعهما �صيفان وان�صم اإليهما الكثري من اخلدم، ا�صتطاع »الربق« اأن ير�صوهم 

باٍل �صرقه من خزانة »امل�صّوم« بنف�صه، �صرخت »حبيبة« وهي تنظر لـ»ُيو�صف«:

ل بّد اأن ننقذ »اأبهر«، افعل �صيًئا!	 

وقف  به،  احلجر  وربطت  ثوبها  من  جزًءا  ومّزقت  كبرًيا  حجًرا  وحملت  انحنت 
فرتاجعوا  غا�صًبا،  زجمر  راأ�صه،  يف  فاأ�صابه  »الربق«  جتاه  قذفته  ُثّم  الهواء  يف  تطّوحه 
جميًعا وات�صعت حلقة ال�صراع، وبقي »اأبهر« وحيًدا يقاتل بذراعيه، يهرب من الطعنات، 
يدافع عن �صرفه، زوجته التي طمع فيها »اأجدل« واأراد اأن يقتله ليخطفها، اأ�صابه »اأجدل« 
ا وو�صع ركبتيه على  بطعنات عديدة حتى اأّن دماءه كانت ت�صيل وهو يرك�ش، اأ�صقطه اأر�صً
�صدره واأم�صك اخلنجر بيديه الثنتني ورفعها عالًيا وكاد يهوي به لول هذا ال�صهم الذي 
ر�صق يف قلبه، �صرخ �صرخة ارجتت لها القلوب، دفعه »اأبهر« ووثب مبتعًدا عنه، والتّفت 
الأعناق �صوب الرامي، كان »ُيو�صف«! والذي كان يقف بتنّمر، وي�صتعد بثباٍت لرمي �صهمه  

التايل، قال حمذًرا:

األِق �صيفك يا »برق«، وابتعد.	 





لّوح له »الربق« بال�صيف يف الهواء مهدًدا، ورك�ش نحوه حيث كان يقف لكّن »ُعبيدة« 
ا، انق�صم احل�صور لفريقني، كانت دماء »اأجدل« ت�صيل على الأر�ش  مّد �صاقه فاأوقعه اأر�صً
بينما ج�صده ينتف�ش وهو يلفظ اأنفا�صه الأخرية، و�صلت الدماء للنهر فهربت الأ�صماك، 
وو�صع  »البي�صاء«  و�صحب  »الربق«  بالـ  من�صغلون  هم  بينما  ت�صلل  والذي  »البحر«  انق�ّش 

خنجره على عنقها وقال مهدًدا:
اخرت الآن يا »حيزوم«، اإّما الزعامة وال�صلطان هنا، اأو حياة اأّمك.	 

�صرخ »حيزوم« بهلع:
اأمي...اأختار اأّمي.	 
اخلع تاجك الآن، وان�صرف ول تعد اإىل هذا الق�صر اأبًدا.	 

رقبتها،  يزال على  »البي�صاء«،  واخلنجر ل  »البحر«  واألقاه نحوه، �صحب  تاجه  خلع 
وتراجع بها للخلف، حيث كان »الربق« يقف وحوله من ان�صم اإليه من اخلدم وهم يحملون 

ال�صيوف، �صاح »الربق« وهو يرفع يده ب�صيفه بعد اأن لب�ش التاج الذي األقاه »حيزوم«:
اأنا امللك، اأنا احلاكم، اأنا �صاحب هذا الق�صر واأمريكم و�صّيدكم.	 

ُثّم التفت جتاه »بركات« وقال بحنق �صديد:
و»امل�صّوم«، 	  و»اأبهر«،  »حيزوم«،  ومعكم  الآن،  �صرتحلون  بيننا،  مكان  لكم  لي�ش 

و�صترتكون لنا ن�صاء اآل »الكحيالن«.

ُثّم حّدق يف وجه »يو�صف« وقال له:
و»حبيبة« و»رفيف«.	 

كان »ُيو�صف« يقف متاأهًبا بقو�صه، يخ�صى اأن يطلق ال�صهم على »الربق«، فيذبح رفيقه 
»البي�صاء« انتقاًما له، �صاحت بج�صارة وحّد اخلنجر على رقبتها:

ارم يا »ُيو�صف« ول تلتفت، اقتله الآن حتى لو ذبحوين...اقتله.	 

وثب »ُعبيدة« حاماًل �صيفه، وانطلق يبارز »الربق« فلم ي�صمد الأخري اأمامه، �صربة، 
ف�صربتني، وكان �صيفه على الأر�ش، ومن ذا الذي ي�صتطيع هزمية هذا الفار�ش املقدام! 

تراجع »الربق«، وان�صحب اخلدم خلفه، عادت »البي�صاء« ت�صرخ:





ليتنا ما دلفنا هذا الدرب، اأعدنا يا »يو�صف« اإىل الب�صتان.	 
قالت »الرتياق« بغ�صٍب هادر:	 
ل ُنريد اأن نكون كالب�صر..�صحًقا لتلك النفو�ش التي ترك�ش وراء �صهواتها.	 

اقرتبت »ال�صقراء« وكانت تبكي وترجتف، فاأحاطها »اأبهر« بذراعه وقال:
معي�صة احليوانات التي كنتم ت�صبونها اأمام اأعيننا اأكرم من معي�صتكم، ل ينجو 	 

منكم اإّل الأتقياء، وهوؤلء ي�صريون على حّد ال�صيف طوال الوقت، يقب�صون على 
اجلمر وهم يقطعون دروب احلياة، ليتنا ما �صلكنا هذا الدرب.

�صرخ »حيزوم«:
اأنت ال�صبب يا »ُيو�صف«، افتح الدرب،  اأعدنا اإىل الب�صتان، ل اأريد امللك..�صحًقا 	 

لهذا الق�صر امللعون.

�صرخ »ُيو�صف« بغ�صب هادر:
لي�ش بيدي..الدروب ل ُتفتح باإرادتي!	 

التفت »امل�صّوم« جتاه »البحر« وقال له:
�صرنحل ونرتك لكم كّل �صيء، اأطلق �صراح اأمّنا »البي�صاء«...اأرجوك.	 

غمز »الربق« لرفيقه »البحر« فمرر الأخري خنجره احلاّد على عنق »البي�صاء«، بداأت 
دماوؤها ت�صيل بغزارة، �صرخ »حيزوم« قهًرا واندفع جتاهها لكّن »اأبهر« و»امل�صّوم« منعاه 
َتنَهت)))  من املرور، كان »الربق« ينتظر تلك اخلطوة ليقتله يف احلال، كانت »البي�صاء« 

وعيناها على وجه ابنها »حيزوم«...

ت�صي  نظرة  معه  وتبادلت  لأبيها،  البي�صاء  القّطة  »رفيف«  اأعطت  اللحظة،  تلك  يف 
تنب�ش وقد  �صديدة، كانت عروق جبينها  اله�ّصة غ�صبًة  الرقيقة  الفتاة  بالكثري، غ�صبت 
اأغم�صت عينيها وبداأت يف الدعاء كما  ُثّم  تغرّي لون وجهها يف احلال، تقدمت خطوتني 
لّقنتها اأُّمها، وفتحت ذراعيها، ف�صعروا جميًعا بالأر�ش تهتّز حتت اأقدامهم، بداأ ماء النهر 
بعينني  وطالعتهم  فتحت جفنيها  قدميها،  و�صار يف خطوط حتى لم�ش  يفي�ش  ُثّم  يفور 

))) الّنهات هو صوت من الصدر عند املشّقة واألمل. 





بي�صاوين، �صقط الو�صاح عن راأ�صها وا�صتحال �صعر راأ�صها اأبي�َش كالثلج، تراجع اجلميع 
واأ�صابهم الهلع، حتى »الربق« اأجفل مما راآه منها، ب�صطت كّفها جتاهه فخّر على الأر�ش 
ي�صبه  اأبي�ش  يتبّخر وت�صاعد منه زغب  وكاأّنه  »البي�صاء« فبدا  اأ�صارت جل�صد  م�صعوًقا، 
حاجًزا  ف�صنعت  الهواء،  يف  يديها  رفعت  ُثّم  اختفى،  حتى  وينت�صر  يرتفع  وظل  الري�ش، 

�صفاًفا بينهم وبني »الربق« ورفاقه، ُثّم التفتت جتاه اأبيها وقالت بحزم �صديد:
اأبي...الآن.	 

اأقبل »بركات« على »يو�صف« وقال له:
هات يدك يا »يو�صف«، كما فعلنا من قبل لينفتح درٌب اآخر من دروب »اأُوبال«.	 

فغر »يو�صف« فاه وقال:
كيف هذا!	 

مّد يده متعجًبا، وو�صعوا جميًعا اأيدهم فوق بع�صها البع�ش، بقيت »حبيبة« و»رفيف، 
اإليهم »امل�صّوم«، كانت  اقرتب اآل الكحيالن، و�صعوا اأيديهم فوق بع�صها البع�ش وان�صّم 
تبعتها  يدها  و�صعت  اأن  وفور  معهم،  اأّنها  تطمئن  اأن  اأرادت  »الرتياق«!،  تنتظر  »حبيبة« 
»حبيبة« بكّفها، ُثّم �صربت »رفيف« على كفوفهم جميًعا �صربة واحدة كما فعلت من قبل، 
�صعروا بحرارة تتخللهم، وُفتح درب جديٌد اأمامهم، فدلفوه تباًعا، وخّلفوا وراءهم »الربق« 

و»البحر«..والق�صر امللعون!
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الذهب هنا وهناك،  �صذرات من  وكاأّن هناك من نرث  ال�صباب،  يتخلل  بريق ذهبّي 
الن�صيج  هذا  ملعة  الزاهي  بخ�صاره  يقطع  هنا  زرع  ل  ال�صم�ش،  �صوء  حتت  تربق  رماٌل 
الأ�صفر، فوق تلك البقعة وفور اأن انغلق الدرب وقفوا جميًعا وقد اأذهلهم ما حدث!، لقد 
وتبعرثت  يرتدونها  كانوا  التي  الثياب  ومتّزقت  اأخرى،   مّرة  خيوًل  »الكحيالن«  اآل  عاد 
اخليول  كانت  الأمامية،  قوائمه  على  يعرج  كان  م�صاًبا،  »امل�صّوم«  زال  ما  وهناك،   هنا 
الأر�ش  على  ملقاة  »البي�صاء«  وجدوا  البع�ش،  بع�صهم  حول  يدورون  بعنفوان،  ت�صهل  
ب بالدماء، التي  اأمامهم، عادت ل�صورتها الأوىل مثلهم، لكّن ج�صدها الأبي�ش قد تخ�صّ
ما زالت تتدّفق من عروقها، لفظت اأنفا�صها الأخرية اأمام اأعينهم، وبكى »حيزوم« قهًرا 
عليها، فالتّفت اخليول حوله تعّزيه، التحموا مّرة اأخرى مًعا كن�صيٍج واحد، وابتعدوا عن 

اأ�صدقائهم من الب�صر، خل�صوا جنيًّا يتهام�صون، وكاأّنهم قد حّنوا للغة اخليول!

وقف »ُعبيدة« مبهوًتا يراقبهم، يا لها من خيول! من كان ي�صّدق اأّن هذا �صيحدث؟، 
رّبت »موراي« على كتفه وكاأّنه قراأ اأفكاره، تبادل النظرات ُثّم اأ�صرع »ُعبيدة« ي�صّمد جراح 
»امل�صّوم« فكان  اأما  والأمل،  امل�صّقة  يتحّمل  »اأبهر« جلًدا، �صبوًرا،  كان  و»امل�صّوم«،  »اأبهر«، 
يتاأمّل ب�صّدة، تعاون الرجال يف حفر قرب يليق بالـ»البي�صاء«، دفنوها على تلك الأر�ش التي 
ل يعرفونها، وحّل عليهم هذا ال�صمت الذي يلي امل�صائب، تلك ال�صكينة التي حتيط كّل 
تتنّزل رحمات اهلل  البكاء، عندما  الذي ي�صيبنا بعد طول  الهدوء  من فقد حبيًبا، هذا 

على خلقه.
مّر الوقت ثقياًل، وكانوا متعبني، بداأت ال�صم�ش تغيب، وهّبت رياح �صديدة الربودة، 

جل�ش »ُموراي« بجوار »ُيو�صف« وقال له:
مل تخربنا اأّنك ماهر يف الرمي بالقو�ش يا �صّيد »يو�صف«!	 





التفت »ُيو�صف« جتاهه وكانت عيناه �صاردتني، فالأفكار تقتات على عقله، عّلق القو�ش 
بكتفه وقال له:

ل تنادين بـ »�صّيدي«.	 

اإىل  يرافقهم  كان  وكيف  الأثرياء،  اجلامعة  رفاق  تذّكر  ما�صيه،  يف  غط�صة  غط�ش 
تدريبات الرماية وهو يتمّنى لو ي�صتطيع الن�صمام لهذا النادي الذي يتدّربون فيه، واأّنى 
فاأذهلهم  مّرة،  بالقو�ش  الرمي  يجّرب  اأن  �صديقه  له  �صمح  املال!،  وهو ل ميلك  له هذا 
برباعته، لكّنه لن ي�صتطيع اأبًدا الن�صمام اإليهم، �صيكتفي بامل�صاهدة، حاله كحال الكثري 
الرفاهية، مل يجب »موراي«  تلك  له يف  اليّد، ل حّق  اأكرب من ذات  ال�صباب، احللم  من 

بكلمة، لكنه التفت وحّرك راأ�صه باآلية ُثّم �صاأل »بركات«:
منذ متى واأنتما تعرفان اأن تلك هي طريقة فتح الدروب؟ تلك الدروب ل ُتفتح 	 

اإّل بحجر »اأوبال«!

ابت�صم »بركات« وقال له:
اأخربتني زوجتي عن حجر اأُوبال.	 
زوجتك! يبدو اأّنك تعرف الكثري، وتخفي الكثري!	 

قال  بالتحديد،  الرجل  هذا  من  يتذّكر  اأن  يريد  مالحمه،  يف  يتمّعن  »يو�صف«  وقف 
»بركات« قاطًعا عليه اأ�صوات طواحني الهواء التي دارت يف راأ�صه:

اأما زلت ل تذكرين يا »ُيو�صف«؟	 
ل! وما زلت اأحتاج اإجابة لل�صوؤال.	 

 مل ُيجبه »بركات«!، بقي �صوؤاله معّلًقا يف الهواء، ملاذا ُفتحت الدروب عندما اجتمعت 
تعّدل من و�صاحها غري مبالية بحوارهما  البع�ش؟، وقفت »رفيف«  كفوفهم فوق بع�صها 
ق�صر  اأمام  عيونهم  اأمام  �صيًبا  ا�صتعل  الذي  راأ�صها  �صعر  غّطت  ت�صمعه،  كانت  الذي 
»امل�صّوم« بينما كانت ُتدافع عنهم، ورفعت عينيها جتاه »يو�صف« و»حبيبة«، كان حاجباها 
كانت  جميلة،  زالت  ما  البلوريتني،  مقلتيها  على  يظلالن  اأبي�صني  هاللني  اإىل  حتول  قد 

»حبيبة« تظّنها �صعيفة، ولكّنها الآن اأدركت اأّنها الأقوى هنا! �صاألتها وهي تدنو منها:
من اأنت؟	 





اأنا »رفيف«.	 
ماذا فعلِت بالـ»البي�صاء«؟	 
نقلتها اإىل هنا حتى ل ميّثلوا بجّثتها .	 

التفتت »حبيبة« جتاه »يو�صف«، واقرتبت منه هام�صة:
»اأوبال«، وعا�صت معه 	  التقت به يف درب من دروب  »َمي�صان« تزوجت من �صاب 

على اأر�ش اأوبال، يف �صالم واأمان واأجنبت خم�ش فتياِت �صغرياٍت بريئاٍت اأطلقت 
مّرت  اأن  بعد  �صعادٍة  يف  وعا�صت  حتّبها،  التي  الكرمية  الأحجار  اأ�صماء  عليهن 
بالكثري خالل رحالتها يف الدروب، ويف يوم م�صئوم خرج زوجها واختفى فجاأة، 

وتركها وحيدة.

قال »ُيو�صف« وكان ل يزال يحّدق يف وجه »بركات«:
وهذا بالفعل ما كتبته، ومل اأزد عليه، وفاجاأين ما ق�ص�صتيه يل بعد عودتك من 	 

»ديرينكويو«، واأنهن اأ�صبحن �صاحرات اأوبال�ش.

ُثّم رفع �صوته لي�صمع اجلميع وقال:
يبدو اأننا نقف اأمام ال�صقيقة اخلام�صة ل�صاحرات »اأُوبال�ش«.	 

ترامق اجلميع يف اندها�ش قبل اأن ُيكمل وعيناه تربقان:
هذه »لوؤلوؤة«، الأخت اخلام�صة ل�صاحرات »اأُوبال�ش«.	 

ُثّم اأ�صار اإىل »بركات« وقال:
وهذا زوج »َمي�صان« �صاحبة حجر اأُوبال والدروب.	 

�صهق »موراي« وقال وهو ي�صري اإليها:
»رفيف« �صاحرة!	 

قال »بركات«:
لي�صت �صاحرة يا »موراي«.	 

�صار »موراي« جتاه »يو�صف« وقال بانفعال:
بل �صاحرة، األي�ش كذلك يا �صّيد »ُيو�صف«؟ لقد راأينا ما فعلته باأنف�صنا!	 





قال »بركات« مو�صًحا:
ما فَعلْته لي�ش �صحًرا، بل هو من املهارات التي لقنتها لها اأّمها، وهي ت�صتمّد قّوتها 	 

من املاء، »لوؤلوؤة«، اأو »رفيف«..كانت مع اأّمها عندما حاولت تلك العجوز قتلهما 
التقيت  اأوبال، يف طريق عودتي من رحلة جتارية  فهربتا مًعا، و�صّلتا يف دروب 
بزوجتي »َمي�صان« وابنتي، وكّنا ل نعلم باأمر ال�صحر، �صمعنا عّما حدث يف البالد، 
فافرتقنا  ال�صاحرات،  هّن  بناتنا  اأن  واأدركنا  البالغة،  مملكة  ب�صقوط  وعلمنا 

لنحمي »لوؤلوؤة« .

�صاألته »حبيبة«:
من اأّي �صيء حتميها؟	 

تنّهد بعمق وقال:
من �صقيقاتها.	 

	معقول!
نعم يا ابنتي، على الأقل حتى اأعرث على زوجتي »ّمي�صان«، لتعيدهن اإىل ر�صدهن، 	 

هي وحدها من ت�صتطيع هذا.
ولكن ملاذا ُيردن الق�صاء عليها؟	 
اأورثتها قّوتها، ف�صارت هي الوحيدة التي ت�صتطيع مواجهة �صحرهن، 	  اأّمها  لأن 

ولأّنها الأكرث نقاء بينهن.

ُثّم اأردف بتاأّثر:
فتيات 	  القدمي،  لعهدهن  اإعادتهن  من  »لوؤلوؤة«  ومعها  زوجتي  تتمكن  اأن  اأملي 

ب�صيطات لطيفات، فقد ا�صتقت اإىل اأ�صرتي ال�صغرية.
وما الذي قلب الأمور بتلك الطريقة؟	 
عمل ناق�ش.	 
ماذا تعني؟	 

هّز راأ�صه بندم وقال:





عمٌل مل تتّمه زوجتي، مل ت�صع له نهاية، كان ل بّد من غلق دروب »اأوبال« لالأبد، 	 
لعّلها حتتاجه،  به  تفعل، احتفظت  لكنها مل  وال�صندوق،  والتخّل�ش من احلجر 
لي�صل  عّنا  ويبحث  يتبعها  من  اأّن هناك  اكت�صفنا  لأننا  وكان هذا خطاأ عظيم، 

اإليه.

قال »يو�صف« وكان ين�صت اإليه يف �ُصكون:
يف 	  الروح  ودّبت  اخلم�ش،  رواياتي  يف  الفو�صي  حدثت  الدروب،  ُفتحت  وعندما 

�صخو�ش الهوام�ش، وخرجت �صاحرات اأوبال�ش واأ�صقطن مملكة البالغة.

تنحنح »ُموراي« و�صاأله:
هاّل اأخربتنا اأّيها الكاتب العظيم اأين نحن الآن؟ وما �صّر تلك الرمال الذهبية!	 

اأغم�صت »رفيف« عينيها وقالت:
اأ�صّم رائحة البحر!	 

ذهبية  رمال  �صوى  �صيء  ل  حولهم،  للحياة  اأثر  اأّي  يوجد  ل  اندها�ش،  يف  ترامقوا 
ناعمة، بداأت رائحة البحر تزيد، �صيتحّركون الآن لعّلهم يعرثون عليه.
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اأنوفنا، كان »امل�صوم«  البحر الذي تدغدغ رائحته  اإىل هذا  لعّلنا ن�صل  ال�صري  قررنا 
يتاأمّل، رف�صت اأن اأركبه، �صرت بجواره بعد اأن قام »ُعبيدة« بت�صميد �صاقه التي كانت توؤمله 

بعد �صجاره العنيف مع »اأجدل«، اقرتب »اأبهر« وكان يحمل »ُموراي«، هم�ش قائاًل:
اركب يا �صّيدي خلف »ُموراي«.	 
ل�صت �صيًدا لأحد!	 

اأم�صكت بذراع »ُموراي« التي امتدت جتاهي يف احلال وركبت خلفه، ظننت اأّن »اأبهر« 
على  وكالنا  ويرك�ش،  ويرك�ش،  يرك�ش،  انطلق  لكّنه  ب�صبب جراحه،  �صريه  �صيبطئ من 
ظهره نتلجلج، حيث ت�صارعت اأنفا�صه واأنفا�صنا معه، وعال  كرير �صدر »اأبهر« وهو ي�صرع، 





ودارت ال�صحب يف ال�صماء فوقنا وتدّرج لونها الأزرق، كان يزداد قتامًة ُثّم يبهت فجاأة، 
نهار ُثّم ليل، ونهار ُثّم ليل، قطعنا م�صافات طويلة، وخلفنا باقي اخليول، يحاولون جماراته 
لكّنه كان ي�صبقهم، واأخرًيا ظهر �صاطئ البحر، ظّل يرك�ش ناثًرا بحوافره الرمال املبتّلة 

خلفه يف كل مكان، ُثّم هّبت رياح قوّية.

اأحت�صن  وكنت  اأمامنا،  الأر�ش  على  يرتاق�ش  كان  الذي  ظّله  ي�صابق  »اأبهر«  كان 
اإليه حتى  للناظر  وموجًعا  قوًيا  الومي�ش  كان  فقد  متاأمّلًا  عينّي  واأغم�ش  »موراي«  خ�صر 
الربودة  �صديدة  خفّيًة  جدراًنا  نخرتق  اأننا  اأ�صعر  كنت  للحظات،  بالعمى  �صعرت  اأنني 
اأمامي..تبلل  تختلج  اأراها  كانت  املاء،  من  خفيفة  قطرات  حتمل  الهواء،  يف  ومعّلقة 
برباعة  فر�صه  بزمام  مي�صك  كان  وقد  يرجتف  »موراي«  اأن  �صعرت  بارد،  برذاذ  وجهي 
لكّنه  بارع،  فار�ش  خلف  اأنني  واأ�صعر  عيني  اأغم�ش  ُكنت  ولهذا  به  اأثق  ُكنت  �صديدة، 
عيني،  ففتحت  الأمر  اأخافني  اأ�صابه  زلزاًل  وكاأّن  ب�صّدة  يرجت  ُثّم  يرجتف  بداأ  عندما 
اجلواد! �صهوة  على  اأمامي  يجل�ش  كان  عمره،  من  العا�صرة  يف  غالم  خلف  بي   واإذا 

�صهقت من ال�صدمة وناديته مذهوًل:
»موراي«!	 

التفت الغالم وطالعني بنظرة حتمل الكثري من احلرية وقال ب�صوت طفويل:
ما بك يا �صّيدي؟	 

ثّم انتف�ش عندما �صمع �صوته بنف�صه، �صوت طفويل يخرج من �صدره! حت�ص�ش ج�صده 
ومالب�صه التي �صار غارًقا فيها لكرب قيا�صها عليه، ترامقنا يف اندها�ش، حتى »اأبهر« هداأ 

من رك�صه عندما �صمع �صوت الغالم، قال »موراي« بتوّتر �صديد:
ما الذي يحدث!!	 
هذا �صيء ع�صّي على الفهم، ولكن...يبدو اأننا عدنا للبداية	 
اأّي بداية؟	 
الدرب 	  هذا  غريب!  ف�صاء  يف  كان  بل  الأر�ش،  على  باخليول  رك�صنا  يكن  مل   

الذي  »اأن�ش«  خنجر  فعل  كما  للما�صي،  بنا  وعاد  اآخر!  لزمن  اأخذنا  العجيب 
اأخربتني عنه »حبيبة«.

اأّي خنجر؟	 





ل ت�صغل بالك، املهم...اأنت الآن عدت �صغرًيا يا �صديقي.	 
ل اأُ�صّدق! لكن..عقلي...كما هو! اأنا نف�صه »موراي« الذي اأخذك للب�صتان، هو اأنا 	 

يا �صّيدي، ل�صت طفاًل �صّدقني.
الآن، 	  لنا  يبدو  مما  ن�صًجا  اأكرث  جنبيك  بني  التي  روحك  اأن  اأ�صدقك..واأعرف 

لكنني ل اأدري هل �صتظل ذاكرتك على حالها اأم ل!
وماذا اإن ن�صيُت كّل �صيء؟ هل �صترتكني؟	 
ل تخف..لن اأتركك اأبًدا حتى واإن ن�صيتني.	 

يف تلك اللحظة بداأت اأ�صعر بامل�صئولية جتاه »موراي« وبداأت اأ�صعر بخطورة ما منّر به 
هنا، قلت حماوًل طماأنته:

اإن مل يعجبنا احلال �صنعود من حيث اأتينا، وقبل اأن اأن�صى...ل تنادين ب�صّيدي 	 
مّرة اأخرى، والآن حاول اأن تتذكر معي هذا املكان، األي�صت تلك قريتك التي تظهر 

اأطاللها من بعيد؟
ل اأدري!	 
بل هي قريتك، ها هو �صاطئ البحر، وها هي مراكب ال�صيد وال�صباك حولها، 	 

اأبوك هنا يا »موراي«.
نعم..نعم...اأ�صّم الآن رائحة احلبال املاحلة..	 

اأكملنا الطريق والبت�صامة ل تفارق وجهي، هاأنذا على اجلواد مع اأحد »احلزاورة«، 
غالم لطيف يو�صك على البلوغ، ما زال على �صجّيته، يحمل من الرباءة وخ�صال اخلري 
اإن�صاًنا �صوًيا، ح�صن اخللق، طيب املعا�صرة، اإل اأن احلياة �صتف�صد عليه  ما يوؤهله ليكون 
�صجيته، �صتطعنه يف مواطن طيبته فينزف منها حتى جتّف جراحه، وقد تتغري طباعه 
لل�صد، دنيا بائ�صة ل ترتك الأ�صفياء على �صفائهم، ول الأنقياء على نقائهم، تعّكر عليهم 
حيواتهم فيفقدون حالوتها، وحتّل حمّلها مرارة تلو مرارة، ليت الدنيا ترتكهم حزاورة، 

ليتهم يظلون على نقائهم وطيبتهم، لكّنها احلياة....وما اأقبح احلياة!

قطع »اأبهر« علّي �صرودي و�صاألني:
هل �صنرتك »موراي« هنا يا �صّيدي؟	 





ُكنت اأكره كلمة »�صيدي« التي ينادونني بها، وددت لو توقف اجلميع عن مناداتي بها، 
لكن تكرار النهي مل يردعهم عن مناداتي بها، اأجبته واأنا اأربت على عنقه:

نعم �صنرتكه..ل بّد اأّنه ي�صتاق لأبيه، األي�ش كذلك يا »موراي«؟	 

اأجابني »موراي« الذي كان مذهوًل مما حدث له:
فلنبحث عنه اأوًل ُثّم نفّكر، اأخ�صى اأن نلتقي بالل�صو�ش مّرة اأخرى، لو راأوين لن 	 

يرتكوين، و�صاأذوق حلظات العذاب مّرة اأخرى! كما اأننا لن ن�صتطيع العودة من 
حيث اأتينا اإّل عندما ُتفتح الدروب مّرة اأخرى، وهذا لي�ش بيدنا ول منلكه!

ل تخف يا »موراي«.. ل تخف يا �صديقي، �صنجّرب ما فعلنا �صابًقا مع الرفاق.	 

قلتها واخلوف يدّب بالفعل يف نف�صي، كان �صادًقا يف كل كلمة قالها، مل تتغري طريقة 
معاجلته لالأمور، �صيظل ذكًيا كما هو غالًما �صغرًيا كان اأو �صاًبا رائًعا يف ال�صابعة ع�صرة 

من عمره كما راأيته اأّول مّرة التقيت به فيها.

له  عّدلنا  »مواري«،  لـ  ما حدث  وراأوا جميًعا  الرفاق،  وو�صل  باقي اخليول،  انتظرنا 
�صخرة  على  يجل�ش  رجاًل  راأينا  بعيد  من  البحر،  �صاطئ  بحاذاة  �صرينا  واأكملنا  ثيابه 
يخيط �صباكه وموج البحر يتواىل ُمقباًل قدميه، كان �صاكًنا وحاملًا ي�صبو اإىل اأفق ل يراه 

النا�ش حوله، ترجل »موراي« عن الفر�ش ورك�ش نحوه �صائًحا:
اأبي...اأبي.	 

انتف�ش الرجل وقفز  يف مكانه ورمى ال�صباك فور اأن �صمع �صوت �صغريه، اأقبل عليه 
وحمله بني يديه وظّل يلثم راأ�صه وعينيه، �صاأله متعجًبا:

ما بك يا ولدي؟	 
ا�صتقت اإليك يا اأبي.	 
تركتك منذ دقاق بالبيت!	 
ا...لكّنك...اأوح�صتني يا اأبي.	  حقًّ

عانقه عناًقا حاًرا ُثم قال له:
هّيا تناول اإفطارك لت�صاعدين، فالعمل اليوم كثري.	 





وجهه  جعلت  ابت�صامة  ابت�صم  ُثّم  جتاهنا،  املرهقتني  املتعبتني  عينيه  الرجل  �صّوب 
اأّمه  ماتت  ِكرب،  على  به  وُرزق  الوحيد،  ولده  »موراي«  كان  اأجمل،  بالتجاعيد  املمتلئ 
وهي تلده، وبعد الظلم الذي تعّر�ش له هو واأهل قريته يف جنوب م�صر من اأحد الأمراء 
الظاملني، انتقل معهم اإىل �صاحل البحر الأحمر هنا وعملوا جميًعا بال�صيد، وكان الغالم 

اأني�صه ووني�صه وقّرة عينه، �صاألنا ب�صوت مبحوح:
مرحبا بك يا �صّيدي.	 
ل تنادين ب�صّيدي اأرجوك.	 
كيف اأخدمك؟	 

قال »موراي« متلعثًما:
التقيت بهم منذ قليل، يطلبون وجبة �صهّية من الأ�صماك الطازجة.	 

والده  عن  اأخفينا  ال�صعادة،  من  تربقان  »موراي«  عينا  وكانت  الدار  نحو  مًعا  �صرنا 
اأمر اخليول ومل نخربه اأّنها تتحّدث بلغة الب�صر، اأم�صينا وقًتا مميًزا يف دارهم الب�صيط، 
هّبت  وخماطرها،  �صيده  رحالت  عن  لنا  يروي  كان  بينما  اأبيه  فخذ  على  »موراي«  نام 
عا�صفة قوية، كان للرياح �صفري مهيب، رف�ش الرجل رحيلنا يف تلك الظروف، واأح�صن 
اإكرام »حبيبة« و»رفيف«، كان بيته �صديد الب�صاطة مكّوًنا من غرفتني، اجتمعنا يف غرفة 
على  متددت  امل�صابيح،  ليطفئ  الرجل  فقام  النوم  وقت  جاء  للفتاتني،  الأخرى  وتركنا 
فرا�ش ب�صيط وبداأت اأ�صعر بوخزة يف �صدري، يبدو اأن موعد فراق »موراي« يقرتب، وكنت 

قد تعّلقت به واأحببته، وليتني ما تعّلقت به.. 

مع  الإفطار  لنا  يعّد  كان  »ُموراي«،  �صحكات  �صوت  على  التايل  اليوم  يف  ا�صتيقظنا 
والده، بعد اأن تناولنا الطعام اقرتب ي�صاألني:

�صرتحلون الآن؟	 
ل بّد من هذا يا �صديقي.	 
وددت لو اأكملت الرحلة معكم.	 
اأعرف.	 

دمعت عيناه وقال ب�صوت يقطعه البكاء:





انقل �صالمي لـ »ِم�صكة«، وللحزاورة، ول ترحل قبل اأن تطمئن عليهم.	 
اأّنه 	  واأخربين  بالأم�ش،  حتّدثنا  برعايتهم،  »بركات«  ال�صيد  تعّهد  تخف،  ل 

�صيعتربهم اأبناءه.

حملت لنا اجللبة البعيدة اأ�صوات �صراخ وعويل، ازدحم ال�صاطئ باأهل القرية، �صرنا 
كان  �صاحب،  بوجه  وعاد  ال�صفوف،  »موراي«  اخرتق  الزحام،  جتاه  واأبيه  »ُموراي«  مع 

يرجتف، وقف اأمامي وكاأّن ل�صانه قد �صّل للتّو، اأم�صكته من كتفيه و�صاألته:
ما بك يا »موراي«؟	 

مل يجبني فهززته بقّوة فقال:
غرق » ح�ّصان«.	 
ومن هو؟	 
جارنا.	 
هل كان �صديقك؟	 
ل، ولكنه غرق يف نف�ش اليوم الذي خطفني الل�صو�ش فيه!	 

اأدركت حينها �صبب خوفه، قلت له بثقة:
لن نرتكك يا »ُموراي« وحدك، ل تخف.	 

ُثّم التفتُّ جتاه »حبيبة« وقلت لها:
	ل بّد اأن ننقذ »احلزاورة«.

5
قد يقع عليك البالء فجاأة، فتتاأمل وتتوجع، ولكّنك يف النهاية �صرت�صى وت�صرب، �صيمّر 
الذكريات  تتح�ص�صها  قلبك  ندبة يف  تارًكا  الأمل  ويختفي  ويذبل،  ويندمل اجلرح  الوقت، 
تفا�صيله  تعرف  واأنت  البالء  تنتظر  اأن  ولكن  لل�صكون.  وتعود  للحظات،  الأمل  فتوقظ 
الدقيقة واملوجعة، ومترر ال�صكني على اجلرح مرتني، فهذا هو اجلحيم بعينه! وهذا ما 
له  ي�صرح  اأن  حاول  عندما  اأبوه  يفهمه  مل  وينتظر،  يرتّقب  كان  »ُموراي«،  به  ي�صعر  كان 
اأ�صابته  عندما  وتذّكره  مزعًجا  كابو�ًصا  راأى  ظّنه  به،  مّر  وما  �صيحدث،  وما  حدث،  ما 





ُثّم ملَّ من كرثة كالمه و�صكواه فرتكه وعاد  ال�صدمة بعد غرق »ح�ّصان«، جاوره ل�صاعة 
ل�صباكه و�صيده واأبحر بقاربه ال�صغري، مّرت �صاعات النهار ثقيلة علينا، كادت ال�صم�ش 
تغرب عندما داهمت تلك الع�صابة القرية ال�صغرية التي يعي�ش فيها »موراي« واأبوه، كانوا 

غالًظا �صداًدا �صخاًما، وكاأّنهم تيو�ٌش  �صمينة تقف على �صاقني، قال »بركات«:
لن نواجههم فعددنا قليل.	 

قال »ُعبيدة«:
مل ُترق الدماء، �صي�صرقون املال، وما جمعه ال�صيادون من لآلئ ويرحلون.	 

قلت لهما:
اأو 	  كعبيد،  ليبيعوهم  منهم  »احلزاورة«  يحتاجون  هم  ال�صبيان،  �صيخطفون  

ليدربوهم على ال�صرقة وقطع الطريق.

ت�صبث »موراي« بيدي، كانت يداه متعّرقتني وج�صده يرجتف من �صّدة اخلوف، زفر 
وهم  بعينيه  يتابعهم  وهو  البكاء  ه�ّصمها  بكلمات  قال  قلبه،  حجاب  خرقت  كاأّنها  زفرة 

يتنقلون اأمامه ونحن نختبئ منهم:
كان هذا يكويني على ظهري بالنار.	 

واأ�صار اإىل اأحدهم، فّرت دمعة من عينيه، هم�ش برعب مت�صائاًل:
هل �صاأجنو منهم؟	 

ُثّم اأ�صار لآخر وقال:
وهذا قتل اأحد رفاقي.	 

ُثّم اأ�صار لثالث وقال:
وهذا خلع ظفري عندما ع�صيته.	 

البيوت ونهبوها، هتكوا  اقتحموا  ثار وعال موجه،  البحر  تنتف�ش، حتى  كّلها  القرية 
�صرت الن�صاء يف اخلدور، كّنا نختبئ منهم ونراقبهم بحذر،  وكانت عينا »ُموراي« معّلقتني 
اأهل  يدافعون عن  ورفاقه  قفز هو  اأن عاد  فور  والذي  بقاربه،  اأبيه  ينتظر عودة  بالبحر 





»ُموراي«  على  ينادي  وانطلق  منه  واأفلت  فقاومه  ثوبه  بتالبيب  اأحدهم  اأم�صك  القرية، 
اأبوه وبداأ يرك�ش  فركله ل�شٌّ بقدمه واأ�صقطه على الأر�ش، اندفع »ُموراي« نحوه فحمله 
به، كان اأهل القرية يفّرون باأبنائهم، بداأت الع�صابة تت�صّيدهم واحًدا تلو الآخر، كاد اأبوه 
يهرب به، لكنهم لحقوه ونزعوا »موراي« من ح�صنه، �صرخ »موراي« فاأ�صرعت لأ�صاعده، 
اأراد اأن يلقي بحبل  تبعني »ُعبيدة« و»بركات«، راأى ل�شٌّ خيول الكحيالن واقرتب منها، 

حول عنق »اجلمانة« ف�صهل »حيزوم« وقال له:
اإّياك اأن مت�ّش �صعرة منها واإّل �صاأقتلك.	 

 ات�صعت حدقتا عينيه وارتعدت فرائ�صه عندما �صمع �صوته! �صرخ بهلع قائاًل:
اخليول تتحّدث! هذه القرية ملعونة!	 

يحمل  الذي  الل�ش  خلف  اأرك�ش  ُكنت  يهربون،  وبداأوا  منهم،  خوًفا  عنهم  ابتعدوا 
يهرول  »اأبهر«  فوجّدت  اأح�صنتهم  على  فروا  به،  اللحاق  اأمتّكن من  لكنني مل  »ُموراي«، 
نحوي فركبته لأحلق بهم، حلقنا به و�صبقته ب�صافة طويلة، توقفنا فا�صتدار ليغري م�صاره 
ف�صحبت �صهًما و�صددت قو�صي ورميت فاأ�صبته يف ظهره ف�صقط واأ�صرعت للتقاط »موراي« 
وعدنا للقرية، راعني ما راأيته، كانت النريان ت�صتعل يف كّل البيوت، والدماء يف كّل مكان، 
ني، و»حبيبة« تقذفهم بالأحجار وتلقي عليهم بال�صباك، و»بركات« راكع  »ُعبيدة« يبارز ل�صّ
على ركبتيه يحت�صن رجال وي�صغط على جرح تتدّفق الدماء منه بغزارة، اقرتبنا فتبيّناه 
فاإذا هو الأب، انتف�ش »ُموراي« و�صرخ �صرخة مّزقت نياط قلبي، وهرول نحو اأبيه، كان 

يلفظ اأنفا�صه الأخرية، غالب اآلمه وابت�صم عندما راأى »ُموراي«، قال ب�صوت واهن:

احلمد هلل الذي جناك منهم يا »ُموراي«.	 

قال »ُموراي« وهو مي�صح على وجه اأبيه:

ل ترتكني يا اأبي.	 

قال اأبوه وهو يتنّف�ش ب�صّقة:

اهرب يا »ُموراي«، اهرب يا بنّي، �صاحمني..فلم اأترك لك ماًل ينفعك، لكنني 	 
ادخرت يف قلبك الكثري من الذهب.





اإىل �صدر »موراي« وجذبه من قمي�صه واحت�صنه طوياًل، ومل يطلق  باإ�صبعه  واأ�صار 
�صراحه اإّل رغًما عنه...عندما غادرت روحه ج�صده، حا�صرنا الل�صو�ش، كانوا يربطون 
كتبت  كما  متاًما  »ُموراي«،  هو  و�صابعهم  الغلمان  من  �صّتة  كانوا  بال�صال�صل،  احلزاورة 
يقتلون،كان  وهم  واأمهاتهم  اآباءهم  راأوا  فقد  عليهم  اأ�صفقت  عنهم،  البائ�صة  روايتي  يف 
اختطافهم ورحيلهم قبل حرق القرية رحمة من اهلل لهم، فعا�صوا على اأمٍل اأّنهم �صيلتقون 
بهم يوًما ما، وكنت قد فكرت يف اأكرث من نهاية لرواية احلزاورة، وكتبتها على الهام�ش، 

منها اأن ميوت والد »ُموراي«، قال »موراي« وهو يبكي بحرقة:
ليتني ما �صلكت هذا الدرب، كنت اأظّن اأبي طوال الوقت على قيد احلياة!	 

ُثّم التفت نحوي و�صاألني:
ملاذا مل تخربين اأّنه مات بعد رحيلي مبا�صرة؟ األ�صت الكاتب؟!	 

ما  واأّن  والده مل ميت،  اأن  اأمل  على  ُكنت  اأنني  اإخباره  على  اأجروؤ  ل�صاين، مل  انعقد 
كتبته عن عودته لأبيه كان يف هام�ش اآخر متنيت لو حتقق بالفعل، و�صعيت معه لأبحث له 
عن اأبيه واأنا اأرجو اهلل اأن يكون على قيد احلياة، كان بكاء »ُموراي« يقهرين، احت�صنته 
ورحت اأذّكره باهلل، �صرخ �صرخة مّزقت فوؤادي، كانت »لوؤلوؤة« �صاكنة حتى �صهدت تلك 
اللحظة، لكّن �صرخته فّجرت بركانا من الغ�صب يف �صدرها، فا�صتيقظت قواها الكامنة 
ابتّلت قدماها باملاء، هم�صت بالدعاء كما عّلمتها  اأخرى، ف�صارت نحو البحر حتى  مّرة 
د لهم ب�صيفه، واأنا  اأّمها، ُثّم التفتت نحو اأفراد الع�صابة وهم يحا�صروننا، و»ُعبيده« يرت�صّ
ب�صهامي وقو�صي، و»حبيبة« تطّوح احلجارة يف قطع من القما�ش، انطلقت »لوؤلوؤة« جتاههم 
كالإع�صار، كانت ت�صري بخطوات �صريعة وهي تقرتب من كّل واحد منهم، وكانت تدفعه 
ا ففّروا بني هارٍب، وخائف من عينيها، ومتاأمّل من  بكفيها دون اأن مت�ّصه، طرحتهم اأر�صً
�صرباتها اخلفّية، ثار البحر وعال موجه وكاأّنه غ�صب ملا �صهده على �صاطئه، مل يتبّق من 
تراجعوا يف خوٍف وجتّمعوا حتى �صاروا  وال�صغار،  الن�صاء  القليل من  �صوى  القرية  اأهل 
اأمان، وكّنا خلف ظهر »لوؤلوؤة«، رفعت ج�صد والد »ُموراي« وفعلت به ما فعلته بج�صد  يف 
حتى  وينت�صر  يرتفع  وظل  الري�ش،  ي�صبه  اأبي�ش  زغب  منه  فت�صاعد  قبل،  من  البي�صاء 
تهم�ش، فالنت  الأر�ش وهي  بقب�صتها على  واحدة و�صربت  �صاٍق  ُثّم مالت على  اختفى، 
الرمال حتت اأقدام اأفراد الع�صابة، لّفتهم دّوامات الّرمال فغّطت اأج�صادهم وروؤو�صهم،  





وانزلق بع�صهم فيها وابتلعته، وفّر البقّية اإىل البحر هاربني من تلك الرمال التي �صارت 
وكاأّنه  خميًفا،  البحر  اأمواج  اعتالج)))  �صوت  كان  الرياح،  ا�صتّدت  البحر!،  كماء  متوج 
واأر�صل  عليهم،  كالب�صاط  وتكّور  البع�ش،  بع�صه  على  موجه  انقلب  الآخر!  هو  كرههم 
وكان احلزاورة  يغرقون،  راقبناهم وهم  وي�صتغيثون،  وابتلعهم وهم ي�صرخون،  دواماته 
معنا، تاأّملت وجوههم وقد اأطّل الُيتم من اأحداقهم، هوؤلء من كتبُت عنهم، وقد رّق قلبي 

لكّل يتيم...

قّوة  و�صتغلب  اأج�صادهم،  قّوة  اأرواحهم  قّوة  �صتغلب  اأقوياء،  لكّنهم  كانوا؛  �صغاًرا 
اأج�صادهم قّوة اأحزانهم، �صيثبت كّل واحد منهم كالطود رغم ما اأمّل بهم من م�صائب، 
اأنف�صهم  و�صي�صلون  و�صائجهم  ُقطعت  غريهم،  عن  به  �صيتميزون  با  احلياة  �صيغلبون 

ببع�صهم البع�ش.

هداأ غ�صب »لوؤلوؤة«، وعادت ملظهرها الرقيق اله�ّش، وكاأّنها فرا�صة بي�صاء كانت قد 
ب�صطت جناحيها ُثّم ها هي تلملمهما، وحّلقت جتاه اأبيها، قالت كما قالت من قبل:

اأبي....الآن!	 

فوق  جميًعا  كفوفنا  و�صعنا  »احلزاورة«،  فناديت  جتاهي  يده  »بركات«  ال�صّيد  مّد 
كفوفهم  »حبيبة«  غطت  ال�صغرية،  كفوفهم  »احلزاورة«  و�صع  وفوقها  البع�ش،  بع�صها 
بكّفها والدموع ت�صيل من عينيها، ودارت حولنا خيول الكحيالن ال�صتة، و�صربت »لوؤلوؤة« 
مّرة اأخرى على كفوفنا جميًعا �صربة قوية، فانفتح درب جديد، وقفت اأمامه واأنا اأبتهل 
اإىل اهلل اأن يكون درًبا اآمًنا ل موت فيه، دلفنا تباًعا ومعنا اخليول و»احلزاورة« اإىل درٍب 

جديد.

5
))) االعتالج هو صوت تالطم أمواج البحر. 
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الدرب الثالث

اأخ�صر، اأخ�صر، اأخ�صر، غابات خ�صراء، �صهول خ�صراء، ه�صاب خ�صراء، هذا ما 
كان  »احلزاورة«،  ورفاقه  »موراي«  اإنقاذ  بعد  الدرب  �صلكوا  عندما  عيونهم  عليه  وقعت 
»ُيو�صف« اأّول من دلف، وبعد اأن �صار مل�صافة وجيزة التفت ليطمئن عليهم، و�صهق �صهقة 
»ُموراي«  عاد  لقد  اندها�صه،  �صبب  اأدركوا  ما  �صريًعا  لكّنهم  اإليه،  اجلميع  اأنظار  لفتت 
بل  ومالحمه!،  هيئته  تغريت  من  فقط  هو  ولي�ش  مّرة،  اأّول  به  التقى  عندما  كان  كما 
التي  مالب�صهم  تغطي  بالكاد  تقريًبا،  عمره  ومن  بالغني  الآخرون  ال�صتة  الغلمان  اأ�صبح 
كانوا يلب�صونها عوراتهم، اأفزعهم ما حدث لهم، وحدث هرج زاد من ارتباكهم، فجل�ش 
لـ »ُموراي« دور عظيم يف �صرح ما حدث لهم!، كان  الكبار يهدئونهم ويحّدثونهم، وكان 
»ُيو�صف« معطفه وب�صطه على  بارًدا، وهناك غيمة ترجتف تكاد تبعرث املطر، خلع  اجلّو 
واكتفى  بها  ليدفئهم  التي خلعها  الطويلة  ال�صوفية  بعباءته  »بركات«  و�صاركه  اأكتفاهم، 
بقمي�ش وبنطال كان يلب�صهما وجل�ش بجوارهم يحنو عليهم، كانوا يرجتفون ول يدرون 
هل من اخلوف اأم من الربد!، تلّفت »ُيو�صف« مي�ّصط املكان، ل بّد من البحث عن قرية 
قريبة اأو اأّي مكان ليوفر للحزاورة بع�ش املالب�ش، فهم �صغار الروح والنف�ش رغم اإهابهم 
الذكوري البالغ، اإّل »ُموراي« الذي عركته احلياة مّرتني، كانت روحه روح حمارب، ونف�صه 
نف�ش م�صارع متاما كمعنى ا�صمه الذي تخرّيه اأبوه بعناية، لح لـ»ُيو�صف« من بعيد دّخان 
ناٍر وطيف يتهادى بجوار خيمة من بعيد، اأ�صار لـ»اأبهر« فاأ�صرع يقرتب منه وركبه و�صار به  
جتاه النار وتبعته »حبيبة« على »الرتياق«، اأرادت اأن تتحّدث معه قلياًل بعيًدا عن الآخرين، 

قالت وهما ي�صريان بهدوء بني الأ�صجار:
اأريد اأن اأحتّدث معك.	 





و�صع �صبابته على فمه، ففهمت ما يرمي اإليه، اخليول ت�صمعهما، اأوقف »اأبهر« وترجل 
»حبيبة«،  مع  حديثه  ينهي  حتى  ال�صجرة  بجوار  املكوث  »الرتياق«  ومن  منه  وطلب  عنه 

وعندما ابتعدا عنهما قال لها:
ل بّد اأن نعود حلذرنا من اجلميع، فاخليول حتمل يف نف�صها �صيًئا جتاهي، يظنون 	 

لي يا اآن�صة »حبيبة«، اأنا اأ�صمعك. اأنني ال�صبب يف كّل �صيء يحدث هنا، تف�صّ
ملاذا اأنت �صامت دائًما؟ ملاذا ل ت�صاركني اأفكارك؟ اأن�صيت اأننا هنا ل�صبب وهدف 	 

واحد؟ واأنني بال دليل بعد �صقوط مملكة البالغة!
�صاحميني، فقّلة كالمي عيب من عيوبي التي مل اأفلح يف تغيريها.	 
ح�صًنا، ا�صتنتجت هذا، فاأنت كاتب ول بّد اأن راأ�صك ي�صّج دوًما بالأفكار، ولكن 	 

وددت فقط اأن اأطمئن، هل نحن ن�صري بخطوات وا�صحة؟
يف احلقيقة، اأنا مثلك، حائر ل اأعرف ما اخلطوة القادمة، اأنا فقط اأ�صتقبل ما 	 

يحدث بحذر، واأحاول التكّيف حتى نحقق هدفنا ومهمتنا هنا، واأ�صاعد �صخو�ش 
رواياتي .

وهل �صنتمكن من اإنقاذ مملكة البالغة؟	 
اأثق بهذا، تعّلمت اليقني منك! ما بالك يا اآن�صة »حبيبة«؟	 

م�صحت وجهها بكفيها الباردتني وقالت له:
املوت..اأخافني!	 

تنّهد وقال ب�صوت ت�صوبه رّنة حزن:
كان ل بّد من موت »اأجدل«، كاد يقتل »اأبهر«!	 
وامل�صكينة »البي�صاء«!، ووالد »ُموراي«، واآباء احلزاورة واأمهاتهم.	 
اأ�صاأل اهلل اأن يرحمهم جميًعا.	 
فقُد الأحبة موؤمل، والفراق �صعب.	 

قال بتاأّثر:





اآخر 	  ابتالء  وجع  به عن  لنن�صغل  �صغري  بابتالء  يبتلينا  اأّنه  بنا  اهلل  األطاف  من 
اأكرب منه، فنن�صغل بهذا عن ذاك، ورّبا ل ندرك هذا اإّل بعد وقت طويل، اأو ل 

ندركها اأبًدا! 
م�صكني »ُموراي«.	 
عندما �صاألني عن اأبيه مل اأخربه اأّنه مات!، تركته على اأمل، فقد كان الأمل هو 	 

دافعه مل�صارعة احلياة، مل اأتوقع اأن تكون دروب »اأُوبال« �صبب لتعرية احلقيقة 
اأمام عينيه واإيالمه بتلك الطريقة.

م�صاكني هوؤلء احلزاورة، كربوا قبل الأوان!	 
وكل يتيم مثلهم يكرب قبل الأوان.	 
وماذا عن »بركات«؟ كيف ن�صيته واأنت من كتبت عنه!	 
عندما كتبت عن زوج »َمي�صان« مل اأ�صف مالحمه ومل اأحتّدث عنه كثرًيا يف رواية 	 

»دروب اأُوبال« ولهذا مل اأعرفه، فاآخر ما كتبته جملة ا�صتفتاحية يف ورقة لأكمل 
بعدها... اأّنها التقت ب�صاب يف درب من الدروب وتزوجته واأجنبت خم�ش فتيات، 

وخرج لتجارته ومل يعد، فجل�صت تبكي وحولها بناتها اأمام املدفاأة، ومل اأكمل..
الآن فهمت..	 
ما زلت اأ�صعر اأّنه يخفي �صًرا ما! واأظّن اأّن هذا لي�ش ا�صمه احلقيقي، فكما بّدل 	 

ا. ا�صم ابنته ليحميها، ل بّد اأّنه غرّي ا�صمه اأي�صً
ُكنت اأظّن »رفيف«..اأق�صد »لوؤلوؤة« �صعيفة ه�ّصة!	 
ملاذا؟	 
ل 	  الفتيات،  تهتّم  كما  بالب�صها  تهتم  ل  اأّنها  كما  جًدا،  �صعيف  مظهرها  لأّن 

تتوجع  اأو  تعاين من �صدمة  اأّنها  اأ�صعر  كنت  اأنني  اأق�صد  ولكنني  الزينة  اأق�صد 
من م�صيبة يف �صمت.

قال »يو�صف« بر�صانة:
»الزينة اجلميلة قد تخفي قبًحا عظيًما، ما ترينه اأمام عينيك ق�صور، وخلف تلك 	 

خلف  باملظاهر،  تنخدعي  ل  بهم،  الختالط  بعد  اإّل  تعرفيه  لن  جوهر  الق�صور 
الأقنعة النظيفة التي يرتديها النا�ش قد تكون هناك عقول قذرة«.





رم�صت »حبيبة« بعينيها وتلفتت تفّكر، كانت تلك هي اجلمل التي قالها لها »بركات« 
وهي ت�صري معه يف قرية »الدحنون«، ابت�صمت عندما فطنت ل�صيء رّبا مل تلتفت اإليه من 
قبل، الكثري مما يقوله من حولها هنا من كلمات هي يف الأ�صل من �صياغة »ُيو�صف«، تلك 

الن�صائح، وتلك احلكم، فهو الكاتب واملوؤلف، لحظ ابت�صامتها ف�صاألها:
ملاذا تبت�صمني؟	 
ل �صيء، جمرد خواطر، هّل يل ب�صوؤال؟	 
لهم 	  الثياب  بع�ش  جلب  اأوّد  احلزاورة،  على  يتمّزق  فقلبي  واأ�صرعي  لي،  تف�صّ

لتحميهم من الربد، فمعطفي لن يدفئهم
ملاذا ُت�صّر على ارتداء هذا املعطف العجيب؟ اإّنه يظهرك...	 

قاطعها قائاًل:
ُيظهرين فقرًيا؟ األي�ش كذلك؟ يف احلقيقة اأنا فقرٌي بالفعل، بيتنا ب�صيط، وعائلتي 	 

ب�صيطة، ول نعي�ش يف بيت اأنيق من طابقني، ول اأملك �صّيارة، و....

قالت  الكالم،  عن  فتوقف  احلرج  لها  و�صبب  اإجابتها  يف  مبالًغا  اندفع  اأّنه  لحظ 
بارتباك:
تواجه 	  واأنت  وراقبتك  يدك،  يف  والقو�ش  راأيتك  عندما  »ُيو�صف«،  يا  اأق�صد  مل 

اإليها، وعندما ُكنت  اأظنك تفتقر  راأيت يف عينيك بريق �صجاعة كنت  »الربق«، 
لكّن  و�صجاع  قوّي  اأنت  باملخاطر،  مبالتك  فاجاأين عدم  »موراي«  اإنقاذ  حتاول 

مظهرك هذا يخفي قّوتك و�صجاعتك! ويظهرك ه�ًصا �صعيًفا.

ملعت عيناه، راأى يف كالمها اإطراًء مهّذًبا، وكان احلزن قد لزمه منذ اأن اأخربته اأّنها 
مل تتذّكر لقاءها به، قال بابت�صامة ي�صوبها القليل من احلرج:

ذاك املعطف م�صدر اأمان بالن�صبة يل، مات اأبي واأنا يف ال�صابعة، وكنت اأ�صتاق 	 
اإليه واأبكي كثرًيا فكانت اأمي حت�صر معطفه وتعطره بعطره املميز وتدثرين به، 
اأبي،  اأح�صان  واأعي�ش حلًما مميًزا يف  للنوم  واأ�صّلم جفني  بالأمان  اأ�صعر  فكنت 
وعندما خطفني »املجاهيم« كنت ببيتي ووحدي، وقد اعتدت اأن اأرتديه عندما 

اأكتب.





قالت با�صمًة:
واجلورب الأرجواين؟	 

غادره �صبح احلرج الذي كان يطوف بوجهه، وحتّول لنربة حزن يف كلماته وهو يقول:
هذا اجلورب �صنعته يل اأّمي يف مر�صها الأخري وقبل اأن متوت.	 

ُثّم اأ�صاف بابت�صامة منك�صرة:
اأغ�صله 	  ال�صتاء،  ف�صل  بداية  منذ  الوقت  طوال  اأرتديه  لأنني  ثقبته  ولالأ�صف 

واأرتديه، ُثّم اأغ�صله مّرة اأخرى واأرتديه..

جال يف املكان بنظراته وقال:
بع�ش الأمان يكمن يف التفا�صيل ال�صغرية.	 

با  اأمله  عن  لهًيا  كان  جرح  على  �صغطت  وكاأّنها  �صديد،  بارتباك  »حبيبة«  �صعرت 
يحدث لهما هنا، قالت وهي جتنح اإىل اللني:

اآ�صفة..	 
لي�ش هناك داٍع لالأ�صف، اأ�صعر بالراحة عندما اأحتّدث عنهما.	 
هل لك اأ�صقاء؟	 
ل.	 

ران عليهما �صمت خفيف، لحظ حرجها فاأراد اأن يخفف عنها فقال:
باملنا�صبة، توقفي عن حمل الأحجار والإطاحة بها، ت�صبهني اأفالم الكارتون.	 

ابت�صمت ومل يغادرها احلرج، كانت ت�صعر بالذنب، اأردف قائاًل:
ترين، 	  كما  لأخرى  �صفحة  من  تنقلنا  هنا  فالدروب  جّدك،  خنجر  ا�صتخدمي 

وتقوم بهمة اخلنجر، ول بّد اأّن له فائدة اأخرى.

قالت باندها�ش:
مل يخطر هذا ببايل! �صاأفعل...»يو�صف«، وددت اأن اأخربك ب�صيء اآخر.	 





ما هو؟	 
قالت برتدد:

اأنا اأتوا�صل مع »زمّرد« عن طريق تلك املراآة.	 
اأخرجت املراآة و�صرحت له ما حدث من قبل، �صاألها متعجًبا:

كيف وثقت بها بتلك ال�صرعة؟ اأمل نتفق على احلذر منهم مهما اقرتبوا مّنا؟	 
بينهما 	  اأّن  تن�ش  ول  »ياقوت«!،  عن  اأّنها..تختلف  �صعرت  معها  حتّدثت  عندما 

خالًفا، كما اأّنها اأنقذتني واأخرجتني من مدينة »ديرينكويو«.
رّبا اأخرجتك لتتبعك وتراقبك، ورّبا كذبت عليك ولي�ش هناك خالف بينهما!	 

ُثّم قال وهو يرّد لها املراآة:
احذري حتى نعرف اأين نحن الآن، وانتبهي، فرّبا تتعّر�ش »لوؤلوؤة« للخطر ب�صبب 	 

تلك املراآة.
هّزت راأ�صها موافقة وقالت:

�صاأفعل.	 
والآن هّيا بنا، فقد تاأّخرنا على »اأبهر« و»الرتياق«.	 

عادا لطريقهما، حملهما »اأبهر« و»الرتياق« حيث كان هناك خيط من الدخان ي�صري 
متعّرًجا جتاه ال�صماء خمتلًطا بندف ال�صحاب، وو�صال حيث كانت النار تطقطق وفوقها 
قدر يغلي فيه املاء، بني �صجرتني عظيمتني كانت هناك خيمة مزرك�صة وبجوارها عربتان 
خ�صبيتان وزوج من اخليول الهالكة بدا عليهما املر�ش والكرب، ترجل »يو�صف« عن جواده 

وهو يقول:
غري معقول!	 

�صاألته »حبيبة«:
ماذا!!	 

التفت »ُيو�صف« نحوها وعلى وجهه ابت�صامة وا�صعة، اأراد اأن يخربها ب�صيء، لكّنه كان 
منفعاًل وظّل يبت�صم! قالت �صاخرة:





باملنا�صبة، اأنا ل اأقراأ الأفكار!	 

�صحك ُثّم �صّفق بيديه و�صاح قائاًل:
ال�صالم عليكم.	 

برداء  بدينة  امراأة  خرجت  لطيفة،  بّحة  �صاحبته  اأنثوّي  ب�صوت  ال�صالم  رّد  اأتاهم 
مزرك�ش األوانه زاهية، تربط راأ�صها بو�صاح خوخي اللون، وعلى جبينها يتدىل عقد رفيع، 
وقد عّلقت يف اأنفها حلقة من الذهب، واأحدثت باأ�صاورها الف�صية خ�صخ�صاٍت وجلبة وهي 
وغط�صت  اأنفها  غا�صت  ولمعني،  متوّردين  اخلمرّيان  خّداها  كان  وتقرتب،  يديها  تهّز 
عيناها يف �صحن وجهها امل�صتدير، يحمل جفناها اآثار بكاء لكّنها تغالبها وتبت�صم، خّط 

ال�صيب حاجبيها لكّنها ما زالت حتتفظ بقّوة البدن، تاأرجحت اأمامهما ووقفت ت�صاألهما:
من اأين اأنتما؟ وماذا تريدان؟	 

اأجابها »ُيو�صف« وقد تقّل�صت البت�صامة على �صفتيه قائاًل:
عابرا �صبيل ونطلب الزاد، واإن كان عندك بع�ش الثياب، فرفاقنا يرجتفون من 	 

�صّدة الربد.
مرحًبا بك وبهم.	 

ثم نظرت حوله و�صاألته:.
 اأين هم؟	 
�صاأح�صرهم يف احلال.	 

قبل اأن ين�صرف، �صاألها وعيناه تربقان:
ما ا�صمك يا خالة؟	 

قالت والطيبة تقطر من مالحمها:
»ِم�صكة«	 

�صهقت »حبيبة« وات�صعت حدقتا عينيها، اأ�صار لها »يو�صف« لتلحق به هي و»الرتياق« 
وقال لـ»م�صكة«:





�صنعود بعد قليل يا خالة ومعنا اخليل والرفاق.	 
مرحًبا باجلميع، �صاأعّد لكم بع�ش احل�صاء.	 

وكان  ال�صري  ليبطئ  نادته  »حبيبة«،  فالحقته  جواده  �صهوة  على  »ُيو�صف«  انطلق 
متعجاًل يخ�صى على »احلزاورة« من الربد، �صاألته وقد اأطّلت من عينيها ده�صة عارمة:

»ِم�صكة«! مل اأعرفها!	 
نعم هي العجوز الطيبة.	 
ل ل..لي�صت هي!، هل متزح معي؟ تركناها بالب�صتان هرمة �صعيفة!	 

قال مبتهًجا:
هي نف�صها، وكما ترين..هي الآن اأكرث حيوّية ون�صاًطا.	 
اأنت اأدرى فهي من �صخو�ش رواياتك.	 
�صحيًحا يف 	  اأو�صافها ومالحمها، يف احلقيقة، كنت  كتابة  اأُح�صن  اأنني مل  يبدو 

الكتابة عن مالحمها وجّل تركيزي كان على م�صاعرها نحو زوجها.

ُثّم اأ�صاف وهو يرفع حاجبيه مبت�صًما:
 تبدو اأكرث بدانة، كما اأّن لها خدين متّوردين لمعني! لول اخليمة وما حولها ما 	 

تعّرفت عليها!

�صحكت »حبيبة« و�صاألته عندما لحظت ابتهاجه لعثوره عليها:
ملاذا اأراك مبتهًجا لروؤيتها؟	 
لأننا �صنوؤن�صها يف وحدتها، فهي خائفة ووحيدة.	 
لكّنها مل تعرفنا!	 
لأّنها مل تدخل معنا الدرب الأّول مثل البقية.	 

فركت »حبيبة« جبينها بحرية و�صاألته:
وهل هي يف الب�صتان الآن!	 

هّز كتفيه قائاًل:





ل اأظن، ل بّد اأّنها اختفت من هناك.	 
على العموم �صنعرف عندما نعود، ولكن! ما تلك الثياب الغريبة التي ترتديها؟	 
ة 	  ق�صّ بعد  تزّوجا  لآخر،  مكان  من  زوجها  مع  تتنّقل  كانت  الغجر،  ثياب  هذه 

حّب طويلة، واأخرجها من بالدها وهجرت اأهلها وابتعدت عنهم ل�صنوات، وبعد 
الزواج مل تنجب، فتزّوج باأخرى وظّلت »ِم�صكة« حتّبه، اأجنب من �صّرتها واأ�صاء 
اإليها وبقيت حتّبه، �صربها وا�صتمّرت حتبه!، زهد فيها وطّلقها ورحل وما زالت 
تنتظره يف نف�ش املكان الذي تركها فيه، تاأمل اأن يعود، عاقبها على �صيء لي�ش لها 

يُد فيه، ماتت مراًرا وهي على قيد احلياة!
يا اإلهي!	 

قالت »الرتياق« وكانت تن�صت حلديثه عن »ِم�صكة«:
من يقبل الذل واملهانة ي�صبح الذل واملهانة اأمًرا معتاًدا عليه مع الزمن، هو مّيت 	 

يف عيون من حوله، فاجلرح الذي يوؤمل احلي ل يوؤمل امليت، كذلك الهوان الذي 
يوؤمل العزيز لن يوؤمل الإن�صان الذليل.

قال »ُيو�صف«:
هي لي�صت ذليلة، كانت حتّبه.	 

قالت »حبيبة«:
اأوافق »الرتياق« يف كالمها، هي حّطت من نف�صها فاأّذلها زوجها، »من َيُهن َي�صهُل 	 

الهواُن عليه، ما جِلرٍح بّيٍت اإيالُم.
هّز كتفيه قائاًل:

العيب فيه والنق�ش فيه واخلبث فيه ولي�ش فيها، هو ل ي�صتحقها.	 
�صاحت »حبيبة«:

لأنه اأحمق، من يحا�صب الآخرين على ما منعه اهلل عنهم حلكمة، وما لي�ش لهم 	 
يٌد فيه، هو اإن�صان اأحمق.

ابت�صم عندما لحظ غ�صبها، كان يعلم اأّنها حُتّب »ِم�صكة«، وكذلك »موراي« واجلميع، 
قال وهو يثقبها بعينيه:





هل وقعِت يف احلّب يوًما يا اآن�صة »حبيبة«؟ اإّنه كاملر�ش، داٌء ع�صاٌل يك�صر النف�ش، 	 
يجعلك ه�ّصة �صعيفة اأمام من حتبني، قابلة لالحرتاق من اأجله، وقابلة لالحتالل 
من ِقبله، �صيعبث طيفه بعقلك كما يحلو له، �صتهلك روحك حلًما بقربه، ورّبا لن 

ينتبه اإليك، ولن ي�صعر بك! هي كانت حتّبه، وهو مل ي�صعر بها.

كانت اخليول تن�صت حلديثهما ب�صغف، �صاأله »اأبهر«:
وهل وقعَت اأنت يف احلب يا �صّيد »ُيو�صف«؟	 

خطف نظرة على عيني »حبيبة« وهرب من �صوؤاله قائاًل وهو يحّثه على ال�صري ب�صرعة:
ل تنادين بـ »�صّيدي«، ل�صت �صيًدا لأحد...	 

وانطلق نحو باقي رفاقه، تلك ال�صحبة التي عا�ش معها على اأوراق يكتبها، يتخّيلهم، 
»ِم�صكة«،  باأمر  اأخربهم  اأر�ش مملكة عجيبة،  بكتٍف على  كتًفا  يعي�ش معها  الآن  وها هو 
قلبه،  بع�ش احلزن عن  اأذهب خرب ظهورها  الذي  »ُموراي«،  اإليها  اأكرثهم حنيًنا  وكان 
وكان ما زال مذبوح الفوؤاد بعد موت والده، عادوا اإليها، اأجفلت يف البداية عندما �صمعت 
معهم  يتعاملون  اجلميع  وجدت  عندما  الأمر  تقبلت  لكّنها  الكحيالن،  خيول  اأ�صوات 
باطمئنان واأريحية �صديدة، اأّما احلزاورة فقد اأحبوها للغاية، ان�صغلت »ِم�صكة« بخدمتهم، 
كان زوجها قد رحل منذ ثالثة اأ�صابيع، وكاد الطعام ينفد من خيمتها، كانت تقطف بع�ش 
ثمار الب�صتان اأحياًنا، فزوجها مل يرتك لها ماًل كافًيا، بل اكتفى برتك العربتني الهالكتني 
التي كانوا يقدمونها  اأدوات كان ي�صتخدمها من يعملون معه يف العرو�ش  با فيهما من 
لأهل القرى التي ميّرون بها، اأخربها اأّن قيمتها عظيمة، ومل تطلب منه �صيء، لأنها كانت 
تطلب جواره فقط، ترجو الأمان بقربه. مل تهناأ بنومة اآمنة منذ رحيله، مل تنم الليل، فهي 
اأّما النهار فكانت تقتن�ش خالله غفوات �صريعة، وت�صتيقظ  تخاف الظالم وت�صتوح�صه، 
فزعة مع كّل �صوت غريب ت�صمعه. جمعت ما لديها من ثياب، بع�صها لزوجها، وبع�صها 
لأخيه الذي كان ي�صحبهم يف رحالتهم، وهذا ثوب مهّرج، وهذه �صرتة ال�صاحر، اأّما هذا 
فرة املُ�صُم�ش كان يرتديه رجل يقف على �صاقني طويلتني خ�صبيتني،  فبنطال طويل بلون �صُ
اللقب  بهذا  ينادونهم  كان اجلميع  »ُموراي«،  لرفاق  رّقت  لهم،  اأخرجته  �صحكوا عندما 
»احلزاورة«، رغم اأنهم جميًعا مل يعودوا حزاورة!، ما زالوا يتعجبون من حتول اأج�صادهم، 
ترى وجه الواحد منهم وقد ظلل �صاربه الرفيع �صفته، وغلظ �صوته، وطالت قامته، لكّنه 





تهم  ل يزال بنف�ش طفل يف العا�صرة اأو اأكرب بعام اأو عامني! عندما �صمعت »ِم�صكة« ق�صّ
اأينما ذهبوا، حّلقوا حولها،  اأًما لهم، و�صت�صحبهم  اأّنها �صتكون  اأخربتهم  جل�صت تبكي، 
راأوا فيها الأم التي فقدوها على ال�صاطئ، وبع�صهم راآها الأم والأّب مًعا، وراأت هي فيهم 
اأقبل الليل، و�َصَهجت))) الرياح، نام بع�صهم داخل اخليمة، وبع�صهم يف  ما ُحرمت منه، 
منذ  بنوم عميق  فيها  »ِم�صكة«  تنعم  التي  الأوىل  املّرة  تلك  وكانت  اخل�صبيتني،  العربتني 
فرتة طويلة، اأغم�صت عينيها وكانت اآخر �صورة راأتها وجه »لوؤلوؤة« وهي تهم�ش لـ»حبيبة«:

ماذا �صتفعلني لو مات كل اأهلك فجاأة؟	 

اأجابتها بخفوت:
ل اأدري!	 

نامت »لوؤلوؤة« وبقيت »حبيبة« حتّدق يف �صقف اخليمة، اأ�صفقت على »ُيو�صف«، تخّيلته 
معهم  ويتحاور  �صخو�صها  اإىل  وين�صت  بكلماتها،  ليتدّفاأ  رواياته  يكتب  بغرفته،  وحيًدا 

ب�صوت م�صموع ليخفف عن نف�صه مرارة وحدته.

5
اأخرى باملكان، وقرروا  ليلة  اأن مي�صوا  التايل هادًئا وكانوا متعبني، قرروا  اليوم  مّر 
جًوا  يخلق  بداأ  »بركات«،  احل�صور  بني  من  الأقوى  كان  التايل،  ال�صباح  يف  الرحيل 
جديًدا، يحكي احلكايا ويق�ّش الق�ص�ش وهم يتحّلقون حوله، دلفت »حبيبة« مع »لوؤلوؤة« 
بالأطباق  واللعب  املالب�ش،  ارتداء  يجّربون  »احلزاورة«  بداأ  الأدوات،  واأخرجتا  للعربتني 
والكور والأطواق وقذفها يف الهواء، اأبدوا مهارة اأده�صت اجلميع، اأقبلوا يفّت�صون وعرثوا 
وال�صاقني  البنطال الطويل  الأبواق، وا�صتخدام  النفخ يف  على املزيد من املالب�ش، بداأوا 
»ُعبيدة«  وكان  تباًعا  ف�صقطوا  البقّية  اأّما  واحد منهم فقط  الطويلتني، جنح  اخل�صبيتني 
يلتقطهم وهم ي�صقطون بني يديه ويعودون للمحاولة، كانت هناك بع�ش الألعاب ال�صحرية، 
م�صاحيق تخلط باملاء وُتخرج األواًنا بديعة واأحياًنا فرقعات، قّبعة مهّرج ارتداها اأحدهم، 
ناموا ليلتهم اأف�صل حاًل من الليلة التي �صبقتها، مللموا اأوجاعهم وو�صعوها يف �صّلة واحدة، 
جمعهم الليل حتت �صقفه فخفف حال كّل منهم عن حال من يجاوره، �صريحلون غًدا...

�صريحلون اإىل مكان جديد.
))) َسَهجت الرياح أي اشتّدت وهّبت هبوبًا مستمرًّا. 





�صاكنة،  والرياح  دافئ،  اجلو  ذهب،  من  بتيجان  الأ�صجار  قمم  يو�صي  ال�صّبح  اأقبل 
والع�صافري خرجت من اأع�صا�صها ومالأت الأجواء ب�صق�صقاتها العذبة.

عالًقا  احلزن  زال  ما  �صهًيا،  اإفطاًرا  لهم  اأعّدت  »ِم�صكة«،  واأّولهم  اجلميع  ا�صتيقظ 
دموع  ونب�صت  لأهله،  فقده  يوم  وتذّكر  اأوجاعه  »ُعبيدة«  على  قّلب  اأّنه  حّتى  ب�صدورهم، 
اليتيم، بداأت »حبيبة« تقراأ  »موراي« ذكريات كان »ُيو�صف« يخبئها عن اجلميع يف قلبه 
الآن كل كلمة على وجهه، وعينيه، وبني غاللة الدموع التي تعلق اأحياًنا باأهدابه، لقد كتب 
هذا ال�صاب عن فقد الأهل، عرّب عّما يعتمل يف �صدره يف رواياته، ما زال تائًها يف دروب 
»ُيو�صف«  قال  لالإنقاذ!  حاجة  يف  نف�صه  هو  اأم  اأحدهم  لينقذ  هنا  اأتى  هل  ترى  احلياة، 

موجًها كالمه للجميع لينتزعهم من بني خمالب احلزن الذي طغى عليهم:
فلنجمع اأغرا�ش اخلالة »ِم�صكة« ون�صاعدها، و�صنحتاج للخيمة اأثناء رحيلنا، اأما 	 

العربتان ف�صتجرهما اخليول معنا.

قال »اأبهر«:
�صاأجّر وال�صقراء عربة منهما.	 

قالها على ا�صتحياء وهو يقرتب منها، �صّرت »ال�صقراء« با �صمعته، فقد كان »اأبهر« 
اأّنه  يعاملها بجفاء ويتجاهلها منذ دلوفهم درب »موراي« ورفاقه احلزاورة، وكاأّنه ن�صي 

تزوجها!، لحظ »ُيو�صف« فقال لي�صرف الأنظار عنهما:
فهما 	  عليهما،  حملها  ولنخفف  الأخرى،  العربة  الآخران  احل�صانان  و�صيجر 

�صعيفان للغاية.

هّب اجلميع يعاونون بع�صهم البع�ش، جمعوا كل �صيء و�صاروا خلف بع�صهم البع�ش، 
�صاروا طوال النهار ومل يتوقفوا للراحة اإل مّرة واحدة، اأرادوا الو�صول اإىل اأّي مكان معمور 
قبل اأن يحّل الليل، كانت ال�صهول اخل�صراء الوا�صعة خالية من اأي اأثر لالإعمار، ل بيوت، 

ل اأكواخ، بعد ال�صري مل�صافات طويلة، اأطّل اأخرًيا ومن بعيد طيف ق�صر، �صاح »ُعبيدة«:
يا اإلهي! ق�صر اآخر!	 

انقب�صت �صدورهم، فقد كرهوا ما حدث بق�صر »امل�صّوم«، قال »موراي«:

كرهت الق�صور!	 





قال »يو�صف« ليحّثهم على ال�صري:
فلن�صرع قبل اأن يحّل الظالم، فال وقت لن�صب اخليمة، وقد مُتطر مّرة اأخرى.	 

ق�صًرا،  لي�ش  هذا  �صامتني!،  وقفوا  تظهر  الق�صر  معامل  بداأت  وعندما  اأ�صرعوا 
و�صديد  البيا�ش  �صاهق  حجر  من  م�صنوعة  جدرانها  عالية،  اأ�صوارها  بي�صاء  قلعة  اإّنها 
اأ�صراب  ال�صالبة، بواباتها من احلديد املطلي بالذهب، كّل �صيء هناك يربق وي�صوي، 
ال�صماء  يف  معّلقة  كمظاّلت  تبدو  البي�صاء  وال�صحب  بر�صاقة،  القلعة  فوق  حتّلق  الطيور 
بديعة  بي�صاء  الأر�ش مر�صوفة بحجارة  القلعة،  لتظلل  وئاٍم  البع�ش يف  بع�صها  حتت�صن 
الفل  بي�صاء،  فكّلها  القلعة  الأزهار حول  اأما  وهناك،  تنت�صر هنا  ال�صكل، حدائق خالبة 

واليا�صمني ينرثان عطرهما يف املكان..
اأبي�ش، اأبي�ش، اأبي�ش!	 

قالت »حبيبة« متعجبة من روعة القلعة وما حولها:
ما اأروع هذا املكان!	 

قال »ُعبيدة«:
يجور، وقد غ�صلها املطر! ودّبت احلياة يف حدائقها!	  وكاأّنها قلعة الدَّ

وافقه »ُموراي« الراأي، وكان »يو�صف« يعرفها ويحفظ كّل �صرب فيها، نعم، هي قلعة 
يجور« ولكن قبل اأن يحّلق ال�صواد والظلم فوقها، قال وعيناه ت�صبحان يف الأجواء: »الدَّ

يجور« بالفعل.	  هي قلعة »الدَّ
�صاألتهم »ِم�صكة« وكانت ل تدري ما يتحّدثون عنه:

يجور«؟	  وما هي قلعة »الدَّ
تبادلوا النظرات ُثّم قالت »حبيبة«:

قلعة �صوداء، ذهب اإليها »يو�صف«، و»موراي«، و»ُعبيدة«، وبع�ش اخليول، اأّما نحن 	 
فال.

قالت »ِم�صكة«:
رّبا ت�صبهها يف البناء.	 





�صاحت »حبيبة«:
الفواكه 	  من  ا  اأقفا�صً روؤو�صهن  فوق  يحملن  الن�صاء  من  ...العديد  انظروا 

واخل�صراوات، يتجهن نحو بوابة القلعة اخللفية، اأوّد اأن اأدخل.

قال »ُعبيدة«:
اأخ�صى اأن تتعّر�صي للخطر يا اآن�صة »حبيبة«.	 
ف�صويل �صديد.	 

قالت »لوؤلوؤة«:
اأنت ل�صت ف�صولية فقط، اأنت جريئة جًدا!	 
ل�صت وحدي، كّلكم معي، تعايل معي يا »لوؤلوؤة«.	 

قالت »لوؤلوؤة« بع�صبية:
ل...ل اأ�صتطيع اأن اأدخل القلعة بدون اأبي.	 
ملاذا؟	 
ل ت�صاأليني ملاذا...�صاأظّل هنا يا »حبيبة«.	 

رفعت »حبيبة« حاجبيها وقالت لهم:
ح�صًنا، �صاآتيكم باخلرب، ل تقلقوا.	 

نف�صها،  واثقة من  كعادتها  لكّنها  يحّذرونها  كانوا  الآخرين،  »حبيبة« كالم  جتاهلت 
اندفعت وراء �صعورها بالف�صول، تركتهم خلف اأ�صوار القلعة، وهرولت جتاه الن�صاء ودلفت 
اأّنهم مل  �صعداء، اخلدم عددهم كبري جًدا حتى  القلعة  �صكان  البوابة، كان  خلفهن من 
تفعل  كما  حجابها  بطرف  فمها  غّطت  فحملتهما،  ومم�صحة  دلًوا  وجدت  اإليها،  ينتبهوا 

بع�ش اخلادمات اتقاء للغبار، وانطلقت تقّلدهن، تنّظف الأر�ش وكاأّنها واحدة منهن.

بقرب  ي�صتب�صرون  الفتان،  جمالها  وعن  »جالديول�ش«،  الأمرية  عن  يتحّدث  الكّل    
كانت  فقد  بالقلعة،  معهم  لالإقامة  وتنتقل  �صتعود  فغًدا  »هيدراجنيا«  �صقيقتها  و�صول 
ماتت  فقد  اأبيها،  لقلعة  انتقالها  وقت  وحان  اأّمها،  وفاة  بعد  ولدتها  منذ  تربيها  خالتها 





خالتها بعد مر�صها لفرتة طويلة، ل بّد اأن جاللة امللك �صيمنحهم مكافاأة عظيمة، �صيكون 
اأحدهم  وكاأن  َران على اجلميع �صمت غريب،  مّر موكب مهيب،  كعادته،  وكرمًيا  �صخًيا 
األقى تعويذة عليهم فجاأة ف�صكنوا كالأ�صنام، كانت عربة اأنيقة جتّرها �صّتة خيول بي�صاء، 
 حتمل امراأة قا�صية املالمح جتل�ش بجوارها فتاة بارعة اجلمال، توقفت العربة اأمامهم، 

هم�صت اإحداهن لرفيقتها:
الأمرية »جالديول�ش«! ما اأجملها!	 

كانت تلك هي املّرة الأوىل التي ترى فيها »حبيبة« »جالديول�ش«، فتاة فائقة اجلمال، 
ا. و�صديدة اجلاذبية اأي�صً

ان�صغلت امللكة باحلديث مع العديد من الرجال والن�صاء، يبدو اأّنهم من ذوي النفوذ، 
من  اأّمها  تنتهي  ريثما  تتاأملهم  النا�ش  جتاه  »جالديول�ش«  التفتت  بها،  يرحبون  كانوا 
حواراتها فتوقفت نظراتها على وجه »حبيبة«، اأعجبتها عيناها، طالعتها بعذوبة ولّوحت 
وان�صرف  حواراتها  من  امللكة  انتهت  الأخرى،  هي  لها  فلوحت  »حبيبة«  انده�صت  لها، 
كتفها  على  �صمينة  امراأة  قب�صت  بعينيها،  تتابعهما  »حبيبة«  ووقفت  فيه،  بن  املوكب 

و�صاألتها:
من اأنِت؟	 

قلعة  يف  اخلادمان  »اآ�صر«،  زوجة  »جلنار«،  اإّنها  احلال،  يف  عليها  »حبيبة«  تعّرفت 
»الّديجور« ومن قاما ب�صاعدة »يو�صف« لكي يهرب من ال�صجن، ويبدو اأّنها ل تعرفها!! 

قالت لها:
اأنِت ال�صيدة »جلنار«؟	 
نعم اأنا.	 
اأخربوين عن �صّدة حّبك لالأمرية »هيدراجنيا«، ولهذا �صاأ�صاألك.	 
عن اأّي �صيء؟	 
نعر�ش 	  القرى،  نتجّول يف  ا�صتعرا�صية،  فرقة  نحن  القلعة،  اأ�صوار  رفاقي خارج 

ن�صتطيع  الأمرية،  ا�صتقبال  احتفالت  يف  امل�صاركة  ونوّد  املال،  مقابل  مهاراتنا 
ن�صب خيمتنا اأمام القلعة، وغًدا لياًل �صنقوم بعر�ش يدخل ال�صرور على اجلميع.





وقفت »جلنار« تفّكر قلياًل ُثّم قالت لها:
ح�صًنا..تعايل معي.	 

واأخذتها لزوجها »اآ�صر«، والذي رّحب بالفكرة، على �صرط، اأن يقت�صم هو و»جلنار« 
�صعيدة  كانت  حدث،  با  رفاقها  لتخرب  »حبيبة«  خرجت  مال،  من  �صيك�صبونه  ما  معهم 
بتفا�صيل  اأخربتهم  اإنقاذها،  الآن  وي�صتطيعون  »هيدراجنيا«،  بـ  �صيلتقون  واأخرًيا  لأّنهم 
والتي  »ِم�صكة«،  مع  كما حدث  زوجها متاًما  ول  تعرفها  اأّنها مل  وكيف  بـ»جلنار«،  لقائها 
كانت تن�صت اإليها وهي يف حرية مما ت�صمعه، لكّنها كانت مترر الكثري من الألغاز وتكتفي 

ب�صحبتهم، فقد وجدت دفًئا بينهم كانت تفتقده، قال »ُيو�صف«:
اآن�صة »حبيبة«، �صنتمكن من التوا�صل مع الأمريتني، ورّبا تكون 	  يا  فكرة رائعة 

نقطة البداية خلّطة اإنقاذ »هيدراجنيا« من هنا، فلنبداأ بن�صب خيمتنا هنا.

قال »ُعبيدة« با�صتخفاف:
ننقذها من ماذا؟	 
من �صاحرات »اأُوبال�ش«.	 

ُثّم اأردف يف ملل:
واأين هن الآن!	 

التفتوا جميًعا جتاه »بركات« الذي انفعل قائاًل:
اأن 	  بّد  ول  الدروب،  نتحكم يف  ل  اأننا  تعلمان  اآخر،  درب  حتًما يف  بهن  �صنلتقي 

جناري الأحداث.

هّز »ُعبيدة« كتفيه و�صاألهم:
وما هو ال�صتعرا�ش الذي �صنقّدمه!	 

بداأ كّل منهم يقرتح �صيًئا ما، وكانت تعليقات »ُعبيدة« حمبطة للغاية، مل تعجبه فكرة 
»حبيبة«، قال اأحد »احلزاورة«:

ن�صتطيع اللعب بالأطواق، ونقذفها يف الهواء ونلتقطها بهارة، اأنا ماهر يف هذا.	 





قال »ُعبيدة« وهو يلوي �صفتيه:
ل يكفي.	 

قال اآخر:
�صاأرتدي ال�صاقني اخل�صبيتني والبنطال الطويل واأ�صري و�صط الّنا�ش.	 
ل يكفي.	 

قال غريه:
�صاأرتدي زّي املهرج واأقوم ببع�ش احليل لأ�صحكهم.	 
ل يكفي.	 

قال الأخري:
كتفيه، 	  على  �صاأقف  البهلوانية،  الألعاب  ببع�ش  القيام  هذا  واأخي  اأ�صتطيع 

و�صن�صتعني باخليول ونقفز فوقها ومنار�ش حركات اخلّفة والتزان.
ل يكفي.	 

�صاحت »حبيبة«:
واخلالة 	  و»لوؤلوؤة«  اأنا  بالأمر،  نحن  �صنهتم  حتبطنا،  ل  »ُعبيدة«،  يا  ف�صلك  من 

»ِم�صكة«، و�صيعاوننا »احلزاورة« و »موراي«.

اأجابها وهو يبت�صم �صاخًرا، وما زال ل ُيعجبه اقرتاحها:
على العموم رّبا تفيدكم »لوؤلوؤة« فقط اأغرقوها يف دلٍو من املاء.	 

يوّد  ل  يحدث،  مما  ميّل  بداأ  كاأنه  غريًبا،  »ُعبيدة«  بدا  »لوؤلوؤة«،  كلماته  ا�صتفّزت 
م�صاركتهم، لكّنه على اأّي حال عاونهم يف ن�صب اخليمة، فهذا يتطلب جهًدا بدنًيا وكان 
وعلت  �صجيًجا،  اأحدثوا  اخلدم،  وبع�ش  القلعة  حّرا�ش  انتباه  جذبوا  قّوة،  اأكرثهم  هو 
واملاء،  الطعام  لهم  البع�ش  يراقبونهم، حمل  ووقفوا  ال�صغار نحوهم  الأ�صوات، وهرول 
كان �صكان القلعة يف حاجة ملن يرّفه عنهم، وقد جاءوا لهم يف الوقت املنا�صب، وفور اأن 
اأ�صعلوا ناًرا وجل�صوا حولها، كان »ُيو�صف« متعًبا للغاية، جل�ش  انتهوا من ن�صب خيمتهم 





اأن  ا�صتطاعت  املهام،  توزيع  جتيد  كانت  »احلزاورة«،  مع  تتحّدث  وهي  »حبيبة«  ُيراقب 
قلبه  بها،  تعّلًقا  الذي �صيقدمونه غًدا، كان يزداد  العر�ش  اأجزاء من  »ِم�صكة«  ترتب مع 
يرجف ملجّرد تخيله اأّن  الذي يحدث هنا �صينتهي يف حلظة ما و�صيعود كّل منهما اإىل بيته، 
لحظ »ُعبيدة« �صروده، لكّنه مل يكن يف حالة مزاجية ت�صمح له باحلوار، ابتعد و�صار بني 
اأ�صجار احلدائق املحيطة بالقلعة، كان القمر خاّلًبا، وكان ل�صوئه �صحر ممّيز تلك الليلة، 
وبينما ي�صري بهدوء تناهى اإىل �صمعه �صوت غريب، التفت متحّفًزا وا�صتل �صيفه الذي ل 
يفارقه، راأى �صبًحا يرك�ش مبتعًدا فطارده، جذبه من ردائه فاأ�صقطه على الأر�ش، كان 
ال�صبح يتّدثر برداء ف�صفا�ش يغطي راأ�صه بالكامل، وكان ملّثًما، جذب »ُعبيدة« الو�صاح 

فنّدت من خلفه �صرخة اأنثوّية، وقف اأمامها كال�صنم، قال متلعثًما:
»جالديول�ش«!	 

و�صعت اأ�صبعها على فمها يف اإ�صارة له لي�صمت وقالت:
�ص�ص�ش..ل تخرب اأحًدا اأّنك راأيتني هنا.	 

كانت خمتلفة!، تبدو الآن اأكرث وداعة ورّقة وطيبًة عن تلك التي راآها عندما اأ�صروه 
يجور«، كان حائًرا.. و�صجنوه يف قلعة »الدَّ

قالت بخوف وهي تثبت عينيها على عينيه:
وددت فقط اأن اأ�صاهد الألعاب.	 
ومل تغطني وجهك وتقفني يف الظالم؟	 
ل اأ�صتطيع اأن اأقف بني العاّمة، �صيغ�صب اأبي...	 

ُثّم تفّح�صت هيئته ومالب�صه و�صاألته:
ما ا�صمك؟	 
ا�صمي »ُعبيدة«	 

نظرت ل�صيفه فالحظ خوفها فاأزاحه قائاًل:
ل تخايف...	 

ُثّم ابت�صم ليطمئنها وقال:





لن اأقتلك، ل ينبغي اأن ت�صريي وحدك، رّبا يوؤذيك اأحدهم.	 
ملاذا حتمل �صيًفا؟ األ�صت بهلواًنا؟	 

قال ب�صيق �صديد:
ل�صت بهلواًنا، هم اأ�صدقائي فقط..اأنا فار�ش عربي، ول ينبغي للفار�ش اأن ي�صري 	 

بال �صيف.

طالعته باإعجاب وقالت على ا�صتحياء:
هّيا ان�صرف اأّيها الفار�ش العربي.	 
ل اأ�صتطيع يا مولتي.	 
ملاذا؟	 
لن اأن�صرف حتى تن�صريف، و�صاأتبعك حتى اأطمئن عليك، األ تخ�صني الظالم؟	 
بل اأخ�صاه، ولكن...	 
ولكن ماذا؟	 

وقفت قبالته وقالت وعيناها تربقان:
اأرى 	  اأن  اأريد  ثانًيا  بولتي،  تنادين  ل  ولكن..اأوًل  حتر�صني،  �صاأتركك  ا�صمع، 

ال�صاحر الذي يرافقكم لدّي �صوؤال هام جًدا، ثالًثا...

قاطعها �صائاًل اإياها:
كم عمرك؟	 
ثالثة ع�صر عاًما.	 

رّبا  عمًرا  اأكرب  كانت  بها  التقى  عندما  الرائقتني،  عينيها  اإىل  ينظر  وهو  ابت�صم 
بع�صرة اأعوام، واأكرث ق�صوة وبروًدا، كانت غلظتها تطفئ جذوة جمالها، اأّما الآن فرباءتها 

ورّقتها تزيد من جاذبيتها، قال بحبور:
اأحًدا 	  اأفراد الفرقة، �صي�صعدون بروؤيتك، ولن نخرب  اأ�صحبك لروؤية  اأن  اأ�صتطيع 

اأّنك كنت ب�صيافتنا.





كادت تقفز من �صّدة الفرح، التقط الو�صاح عن الأر�ش واأعطاه لها فغّطت وجهها مّرة 
اأخرى و�صارت بجواره، راأته »حبيبة« وهو يقرتب، كان وجهه متهلاًل وكاأّنه عرث على كنز، 
اقرتبا من اخليمة، ودلف مع »جالديول�ش« فجل�صت بهدوء، بينما اأ�صرع »ُعبيدة« و�صرب 

على راأ�ش »يو�صف« والذي كان غافًيا بجوار النار وقال له:
ُقم اأّيها الأ�صلع، جئتك بالأمرية »جالديول�ش«.	 
ماذا؟	 
بلحمها و�صحمها وجمالها، وزد على هذا براءة �صديدة مل نعهدها بها!	 
معقول!	 
رائعة يا »ُيو�صف«، كما اأّنها...تبدو خمتلفة، لي�صت قا�صية ول غليظة كما راأيناها 	 

يجور، هي الآن يف الثالثة ع�صر من عمرها، ليتها ظّلت هكذا! هناك بقلعة الدَّ

قال »ُيو�صف« وهو يفرك عينيه:
ل تغرّت باملظاهر.	 
هّيا اأ�صرع فهي توّد روؤية ال�صاحر، لديها �صوؤال هام له!	 

رفع »ُيو�صف« حاجبيه و�صاأله:
ومن اأين �صناأتي لها بال�صاحر؟	 
اأنت ال�صاحر.	 
ماذا؟	 
افعل اأّي �صيء، اأرجوك.	 

جل�صت  وبينما  قليل  بعد  حريته،  يف  يتخبط  »ُيو�صف«  كان  �صريعة،  حلظات  مّرت 
»حبيبة« ترحب بها، دلف »يو�صف« بعد اأن ارتدى و�صاح ال�صاحر الأ�صود، كان يبدو مهيًبا 
به والهواء ي�صرب باأطرافه خلف ظهره وهو ي�صري بهدوء، جل�ش قبالتها وعقد كفّيه على 
على  رّبت  �صاقيه،  على  وجل�صت  البي�صاء  »لوؤلوؤة«  قّطة  قفزت  م�صتديرة،  خ�صبية  طاولة 

راأ�صها وقال بجدية �صديدة:





مرحبا اأيتها الأمرية ال�صغرية.	 

قالت وهي تتمعن يف وجه القطة:
اأنت ال�صاحر اإًذا؟	 
نعم اأنا.	 
وددت اأن اأ�صاألك �صوؤاًل.	 
تف�صلي.	 

تلفتت يف حرية وقالت:
هل ت�صتطيع تغيري م�صاعر �صخ�ش ما جتاهي، وجتعله يحّبني اأكرث؟ وبقدٍر كبري 	 

بحيث ل يناف�صني فيه اأحد؟

بوجه  عينيها  تعّلق  »حبيبة«  وكانت  و»ُعبيدة«،  هو  النظرات  »يو�صف«  تبادل 
»جالديول�ش«، بينما كان »بركات« و»رفيف« يراقبونهم يف �صمت، �صاألها باهتمام:

ومن هو هذا ال�صخ�ش؟	 
قالت بارتباك:

�صيًئا 	  تعطيني  اأن  املمكن  اأق�صد هل من  با�صمه؟  اأخربك  اأن  ال�صروري  هل من 
اأد�ّصه له يف ال�صراب اأو اأطعمه له اأو تعويذة اأقروؤها عليه فيحبني؟

�صاألها »ُعبيدة«:
ومن ذا الذي يراِك ول ُيحّبك! 	 

ُيحّبها،  لتجعله  �صحًرا  وتطلب  لهم  ت�صكوه  من  هوية  تف�صح عن  نظراتها، مل  تاهت 
�صاألت »ُيو�صف« قائلة:

ا ومل يحبْبك؟	  ماذا �صتفعل لو اأحببت �صخ�صً
التفت جتاه »حبيبة«، رماها بنظرة خاطفة وقال بارتباك:

حّبه.	  �صاأظّل اأُ

ُثّم اأردف وهو يلّوح بقب�صته يف الهواء:





و�صاأقاتل حتى اأجعله يحّبني.	 

ُثّم �صاألها بلطف: 
اأخربيني يا »جالديول�ش« باأّول حرف من ا�صمه فقط.	 

قالت بعد تردد:
»كاف«.	 

»كادابول«)))،  امللك  اأباها  تق�صد  اأّنها  يعلم  كان  مالحمها،  يف  ومتعن  قلياًل  �صمت 
اأغم�ش عينيه وكاأّنه يفكر يف �صيء ما، وبعد قليل قال لها:

لكّنه يحّبك.	 
من؟	 

رفع حاجبيه وقال لها:

»كاف«.	 

ا؟	  حقًّ

فجمالك 	  الغرور،  من  عليك  يخ�صى  لأنه  عليك  يق�صو  اأحياًنا  لكّنه  يحّبك  نعم، 
الأّخاذ يقلقه.

ت على �صفتيها يف اأمٍل وقالت باأ�صى: ع�صّ
يظنون 	  واجلميع  �صديقات،  يل  لي�ش  احلزن!  �صوى  هذا  جمايل  يل  يجلب  مل 

اأنني ل اأحتاج اإىل اأّي �صيء ملجرد اأنني جميلة، واأنا اأحتاج اإىل احلنان، واحلّب، 
وال�صداقة، اأحتاج لعطف النا�ش، واأحتاج اأن ي�صركوين معهم حلظاتهم ال�صعيدة، 
اأ�صعر اأنني م�صجونة يف قف�ش من ذهب، لي�ش من حقي اأن اأعي�ش احلياة الب�صيطة 

واأ�صتلّذ بحالوتها، وكاأّن جمايل عقاب يل!

واأ�صفقت  لها  »ُعبيدة«  رّق  احلزين،  بوجهها  نظراتهم  تعّلقت  ال�صمت،  عليهم  ران 
»حبيبة« عليها، عاد »يو�صف« لإغما�ش عينيه ومتتم قائاًل:

)))  كادابول: نوع من الزهور الفريدة عمره قصر جًدا، أوراقه ال تتفّتح إالّ ليالً. 





لقد اأهداك العام املا�صي ُعقًدا رائًعا	 
فغرت فاها وقالت:

�صدقت..اأنت ماهر جًدا!	 
لكّنك قطعت هذا الُعقد؟	 

عاد  ُثّم  خاطفة،  بنظرة  وملحها  جفنه  فتح  نف�صها،  على  وتقوقعت  راأ�صها  نّك�صت 
ليغم�صه وقال لها:

ملاذا تكرهني حديثه عن...»هاء«.	 

وهذا  فقط،  ا�صمها  من  حرف  اأّول  نطق  »هيدراجنيا«،  عن  �صاألها  عندما  انتف�صت 
اأده�صها، قالت وهي تزدرد ريقها ب�صعوبة:

ُيكرِث من احلديث عنها، يو�صيني بح�صن معاملتها حتى مللت من التكرار، دوًما 	 
يحنو عليها اأكرث مني، عندما تزورنا ين�صاين متاما وكاأنني �صرت غري مرئية!

قال ب�صوت خفي�ش:
رّبا لأّنها فقدت اأّمها وهي ر�صيعة، اأو ل�صعفها!	 
املراأة 	  تلك  خطاأ  ب�صبب  �صاقها  يف  اأ�صيبت  عليها!،  لأ�صفق  مري�صة  لي�صت  هي 

لي�ش  اأّن هذا  كما  ينق�ش من جمالها،  العرج مل  تعرج فقط،  و�صارت  احلمقاء 
ذنبي!

ترينه اأمًرا ب�صيًطا لكّنه يوؤملها ب�صّدة..	 

عاد ي�صاألها:
وكيف عرفِت باأمر تلك املراأة التي اآذتها؟	 
اأّمي، ما زال �صوت ح�صرجة �صدرها وهي ت�صف ما حدث 	  �صمعتها تتحّدث مع 

يف اأذيّن.

ن جبينه وقال: ارتبك »ُيو�صف« ولحظت »حبيبة« ما اأمّل به، غ�صّ
يف�صلها 	  لأّنه  ولي�ش  وليعو�صها،  ليدعمها  عليها  يحنو  هو  ولهذا  �صعيفة،  »هاء« 

عليك، كما اأّنها حتّبك.





األقت عليه نظرة غا�صبة وقالت:
هي ل حتّبني...اإّنها تغار مني.	 
كيف هذا وهي تكتب لك العديد من الر�صائل وتر�صلها مع كّل من يفد اإليكم من 	 

التجار.

تعّجبت و�صاألته:
اأّي ر�صائل؟	 
فيه 	  ابحثي  غرفتها،  ركن  يف  املوجود  مالب�صها  �صندوق  يف  اأّمك  تخفيها  التي 

و�صتجدين ر�صائل »هاء«، لقد كتبت لك الكثري ومل ي�صلها منك ر�صالة واحدة، 
اأمل ت�صاألك عن �صبب عدم رّدك على ر�صائلها؟

�صردت مفّكرة وقالت:
�صاألتني وجتاهلت كلماتها وكنت اأ�صفها بال�صخافة والكذب، فاأّمي كانت تنهاها 	 

عن قول هذا وحتّذرها من الكذب! وهددتها اأّنها �صتخرب اأبي اأّنها تكذب فتوقفت 
عن احلديث عن تلك الر�صائل خوًفا من اأن يعاقبها بعدم اإح�صارها اإىل هنا مّرة 

اأخرى.

كان »ُيو�صف« يطرق على الطاولة باأنامله وهو ين�صت اإليها، قال وهو ير�صم قلًبا يف 
الهواء:

القلب الذي يت�صع لـ»كاف«، يت�صع لـ»هاء«، ولغريهما، وكّلما ازداد قلبك ات�صاًعا، 	 
�صيزداد حّب الآخرين لك، اأنت فتاة رائعة وقوّية يا »جالديول�ش«، اأتعرفني معنى 

ا�صمك؟
نوع من الزهور .	 
هذا النوع يرمز لقّوة ال�صخ�صّية لونه رائع، ويعي�ش لفرتة طويلة، والنا�ش حتّبه، 	 

واأظّن اجلميع هنا يحّبونك.

هزت راأ�صها بامتنان، و�صاألته بياأ�ش:
اإًذا ل يوجد دواء؟ اأو تعويذة..اأو اأي �صيء!	 





بل يوجد.	 
اأين؟	 
هنا يف قلبك، احلّب يا اأمريتي ال�صغرية، احلب اأقوى من ال�صحر.	 

ابت�صمت بلطف ووقفت، غّطت وجهها مّرة اأخرى بالو�صاح، حّيتهم برقّي وخرج معها 
»ُعبيدة« ليقوم بتو�صيلها، �صارا مًعا بني اأ�صجار احلديقة، وكانت »حبيبة« تراقبهما بينما 

اقرتب »يو�صف« وما زال رداء ال�صاحر على كتفيه، التفتت جتاهه وقالت:
اأح�صنت يا»�صوبر مان«.	 
ماذا؟	 

ابت�صمت قائلة:
هذا الرداء الذي يطري على كتفيك ذّكرين به.	 

خلعه وطواه وعاد يرتدي معطف اأبيه، كانت القّطة البي�صاء تدور حول قدميه، قالت 
»حبيبة« وهي تعقد ذراعيها:

ما بال تلك القّطة؟	 
ل اأدري!	 

تنّهدت »حبيبة« وقالت:
ح�صاب 	  على  اأبنائهم  من  ال�صعيف  دعم  يحاولون  عندما  الآباء  بع�ش  يخطئ 

دفعها  يحاول  هو  لأ�صقائهم،  يحدث  ما  م�صئولية  يحملونهم  وكاأّنهم  الآخر، 
لالهتمام باأختها لكّنها لقّلة ن�صجها ل ترى ال�صبب، وامل�صكينة لي�ش لها ذنب فيما 

حدث ل�صقيقتها، ويبدو اأن امل�صكلة بداأت من هنا.
اأثقل 	  لالأمر،  تناوله  »كادابول« حكيًما يف  امللك  يكن  بالفعل، مل  ما حدث  وهذا 

عليها وكان ما يقوله ويفعله يرتاكم فوق قلب »جالديول�ش« فن�صاأت على كراهية 
اأختها، و�صارت تغار منها رغم تفّوقها عليها يف اجلمال.

ملاذا كانت اأّم »جالديول�ش« تخفي عنها ر�صائل اأختها؟	 





كانت تغار من �صّرتها وتكرهها، والآن توغر �صدر ابنتها جتاه �صقيقتها، فهي ل 	 
ة اأن »هيدراجنيا« ُت�صبه اأّمها. تتحّمل اأن تراهما مقّربتني، وخا�صّ

حًقا! احلنان ل ُيباع ول ُي�صرتى!	 

م�صى الوقت �صريًعا، كانت ليلة لطيفة الن�صمات، مل يكن الربد �صديًدا كما كان الليلة 
املا�صية، نام »ُيو�صف« ويف ح�صنه القّطة البي�صاء، ما عادت تتبع »لوؤلوؤة« كما كانت تفعل، 
وبقيت  البي�صاء  بالقلعة  من  كّل  وكذلك  اجلميع،  بعده  نام  للغاية،  يزعجها  هذا  وكان 
اأّمها  كانت  التي  »هيدراجنيا«  �صقيقتها  ر�صائل  تقراأ  الفجر  حتى  �صاهرة  »جالديول�ش« 
تخفيها عنها، كان هناك الكثري من حكايا البنات اجلميلة، وكانت تفتقد لهذه ال�صداقة 
اأّنها  وهذا الرابط املميز بني ال�صقيقتني، مل تكن تعلم اأّنها حتّبها كّل هذا احلّب!، حتى 
بلقاء  نع�صت عيناها اجلميلتان وهي حتلم  واأخرًيا  اإليها،  وتر�صلها  الزهور  كانت جتفف 
الأحالم،  فار�ش  يكون  اأن  رائع، هكذا يجب  �صاب  له من  يا  »ُعبيدة«،  تذّكرت  �صقيقتها، 

نامت وعلى وجهها ُر�صمت ابت�صامة عذبة، وحّلقت يف عامل الأحالم.

5
وكانت  الن�صاط،  من  حالة  يف  اجلميع  كان  ال�صباح،  ثغر  يف  كقبلة  ال�صم�ش  بزغت 
»ِم�صكة« �صعيدة بتلك احلياة اجلديدة، لكّنها كانت كثرية ال�صمت، كثرية التاأّمل، كثرية 

ال�صرود! 

الأمر  كان  الوقت،  طوال  يتدّربون  »احلزاورة«  كان  للعر�ش،  اأنف�صهم  يعّدون  بداأوا 
منا�صًبا ليخرجهم من �صدمتهم القريبة يف فقد اأهلهم، ولأّنهم كانوا �صغاًرا يف الأ�صل 
ا، وبدا هذا على عينيه وق�صمات  ان�صغلوا �صريًعا، ما عدا »ُموراي«، فقد كان اأكرثهم همًّ
�صغري  كهرٍّ  �صكن  وعانقه،  جتاهه  وجذبه  منه  غفلة  حني  على  »ُيو�صف«  اقرتب  وجهه، 

وان�صابت دمعة من عينيه على كتف »ُيو�صف«، رّبت على ظهره وقال له:
اأ�صعر با ت�صعر به، هذا الوجع الذي ل يغادر 	  اأبي واأنا �صغري،  ا فقدُت  اأي�صً اأنا 

�صدرك، وينزوي بني �صلوعك، اأعرفه، ذاك احلنني اإليه، اإىل �صوته ودفء كّفه، 
اإىل حنانه ون�صائحه، وحتى اإىل �صّدته.

اأ�صعر وكاأّن ظهري قد ُق�صم.	 





اثبت يا فتى، األ�صت م�صارًعا كما هو ا�صمك؟ �صارع احلياة، وا�صتعن باهلل.	 
�صاأفعل يا �صّيدي.	 

زفر »ُيو�صف« وقال يلومه:
مّرة اأخرى!! اأمل اأخربك اأنني اأكره تلك الكلمة؟ ل تنادين ب�صيدي اأرجوك.	 
ل اأ�صتطيع.	 

	ملاذا؟
عندما يكون من اأمامك مهّذًبا ويعاملك بلياقة طوال الوقت، ُيجربك هذا على 	 

احرتامه رغم اأنفك.
ح�صًنا يا �صّيد »ُموراي«!	 

�صحك »ُموراي«، رّبت »ُيو�صف« على كتفه و�صاأله:
 هل �صت�صارك احلزاورة يف األعاب اخلّفة؟	 
بل �صاأرتدي زّي املهّرج، فاأنا اأجيد التمثيل، وماذا عنك؟	 

هّز »ُيو�صف« كتفيه لي�صحكه وقال:
اأنا ال�صاحر، �صاأقراأ الأفكار واأخيفهم قلياًل با اأعرفه عنهم.	 
ويا لك من �صاحر!	 

ان�صرف »ُموراي« بعد اأن نادته »ِم�صكة«، والتفت »ُيو�صف« حيث كانت »حبيبة« تفّت�ش 
يف �صندوق من تلك التي عرثوا عليها يف العربات، �صار نحوها والقّطة البي�صاء تدور حول 

قدميه، ترافقه كظّله، �صاأل »حبيبة« بعد اأن حّياها:
ماذا تفعلني يا اآن�صة »حبيبة«؟	 

قالت وما زالت راأ�صها منكفئة على فتحة ال�صندوق:
اأبحث عن اأّي �صيء، كرة بلورية مثاًل.	 

واأخرجت ُكرة بلورية من ال�صندوق، رفعتها ليتخللها ال�صوء، كان الغبار يعلوها وقد 
تلف �صطحها من كرثة الحتكاك بالأغرا�ش الأخرى، قال »ُيو�صف« وهو يتاأّمل الكرة معها:





تلك الكرات تخ�ّش ال�صحرة، لن تفيدك! 	 
رّبا اأ�صتطيع فعل اأّي �صيء بها، اأوّد اأن اأُتقن اأداء دوري يف الفرقة، حتى نتمّكن 	 

من دخول تلك القلعة والبقاء فيها لفرتة حّتى نعرف كّل �صيء عن »هيدراجنيا«

ُثّم رفعت عينيها جتاهه وقالت له:
اأنت ت�صتطيع اأن تخربين عن اأّي �صيء يخ�ّش القلعة وعن هوؤلء الذين يعي�صون 	 

فيها، لكنك ل ت�صتطيع ا�صتنتاج ما �صيحدث، ورغم اأّنك الكاتب ما زلت تتفاجاأ 
مثلي، األي�ش هذا غريًبا!

انحنى »ُيو�صف« وحمل القّطة البي�صاء وقال وهو مي�صح على راأ�صها:
اأحاول 	  واأنا  خطئي،  هذا  اأّن  اأعرف  العموم،  على  غريب،  هنا  يحدث  �صيء  كل 

معاجلته.

متتمت متلعثمة:
مل اأق�صد...	 

ُثّم �صربت جبينها بكّفها وقالت:
حتى 	  الأ�صرار  ببع�ش  تخربين  اأن  اأق�صد  كنت  التعبري،  اأح�صن  ل  حمقاء  اأنا 

اأخدعهم واأ�صتخدم تلك الكرة كما فعلت اأنت مع »جالديول�ش«.

تبادل النظرات يف حرج، وّدت لو حّدثها قلياًل عن نف�صه، اأرادت اأن ت�صتك�صف اجلانب 
وهو  عيناه  ملعت  �صبقها،  لكّنه  ت�صاأله  كادت  الواقع،  اأر�ش  على  حياته  حياته،  من  الآخر 

ي�صاألها:
هل ا�صتقت لأهلك يا اآن�صة »حبيبة«؟	 
نعم، اأ�صتاق اإليهم ب�صّدة.	 
ل بّد اأّنهم يف غاية القلق عليك.	 
اأظنهم يح�صون الدقائق الآن، وينتظرون عودتي.	 

ُثّم �صردت قائلة:





اأوح�صني ح�صن اأمي.	 
الأم هي الوطن، وهي التي ت�صّدنا لنعود.	 

متتمت يف حرج حماولة اأن تدفعه ليحّدثها عن نف�صه:
وهل ت�صتاق اأنت للعودة؟	 
ل اأدري...	 
كيف تقول هذا؟	 

حاول اأن يجيب لكّنه مل يعرث على كلمات تعرّب عّما يعتمل يف �صدره، هو يتمنى البقاء 
اأو يف قلعة  هنا لالأبد معها، يف هذا العامل الغريب، يتزوجها ويعي�صان يف ق�صر جميل، 
بديعة، اأو يف كوخ �صغري، حتّبه كما يحّبها، فاحلياة هنا اأب�صط مما هي هناك، والزواج 
ُيحّبها،  التي  الفتاة  من  ال�صاب  زواج  بني  حتول  التي  امل�صاعب  بتلك  حمفوًفا  لي�ش  هنا 
�صاألها بعد حلظات �صمت كان يراقبها فيها وقد غط�صت براأ�صها مّرة اأخرى يف ال�صندوق:

هل تذّكرِت اأين التقينا؟	 
قالت بحرج:

ل...لكنني بداأت اأ�صعر اأن وجهك ماألوف، وكاأنني اأعرفك من قبل!	 
قال بامتنان:

هذا ح�صن جًدا.	 
الأغرا�ش  تقليب  توقفت عن  ماألوًفا،  الآن  تراه  الأقل  لكّنها على  ما زالت ل تذكره، 

بال�صندوق ونظرت اإليه قائلة:
حاول اأن تذّكرين بهذا اللقاء.	 

»اأن�ش«، وعن  بينهما، وعن ردوده وردود  لها كّل حلظة، وكّل كلمة دارت  كاد ي�صف 
اأراد  الذي  قلبه  فا�صتاأذن منها وده�ش على  ناداه،  »ُعبيدة«  لكّن  اليوم،  وتاريخ  الطق�ش، 
البوح بالكثري، ُقطعت عليه تلك الفر�صه، �صار نحوه وهو يكّز على اأ�صنانه من الغيظ، وّد 
لو ه�ّصم فّكه بقب�صته التي كان يكّورها وهو ي�صري، لكّنه هداأ يف النهاية، فـ»ُعبيدة« كان 

ُي�صجعه على البوح بحّبه لها، ولو كان يعلم اأّنه اأو�صك على فعل هذا ما ناداه اأبًدا...





بداأت الهواج�ش تلعب براأ�صه، كان يت�صاءل، ماذا �صيفعل لو انتهى كّل �صيء واختفت 
يخربها  ل  ملاذا  �صدره،  واأوجعه  تتقّل�ش  معدته  جعل  التفكري  جمّرد  فجاأة!،  »حبيبة« 

مبا�صرة عن حّبه لها، ورغبته يف الزواج منها...

ولكن! ل بّد اأن تنتظره طوياًل حتى يتمّكن من جمع املال، و�صراء �صّقة منا�صبة فبيت 
اأبيه ل ينا�صب مكانة عائلتها، ويبحث عن وظيفة ثابتة برتب كبري، رّبا توافق وتنتظره 

عاًما، بل عامني، بل اأربعة اأعوام، اأو رّبا اأكرث...!

اأقاربها هناك  اأّن  اأخبار  ُم�صرًعا، مل ت�صل الأمرية »هيدراجنيا«، و�صلت  النهار  مّر 
يتم  مل  بالفرقة  اخلا�ش  العر�ش  لكن  متطر،  ورّبا  �صيئ  فالطق�ش  للغّد،  رحلتها  اأّجلوا 
لن  اأمطرت،  واإن  حتى  الحتفال،  اإقامة  على  بعنادها  امللكة  اأ�صّرت  هذا!،  رغم  تاأجيله 
تلغي الحتفال ملجّرد اأن ابنة �صّرتها تلك التي تكره اأن تردد ا�صمها اأجلت موعد انتقالها 
اأثناء  »احلزاورة«  عرقلت  اأّنها  حتى  بالفعل،  �صديدة  الرياح  وكانت  الليل  اأقبل  للق�صر، 
اأن  بعد  املواقف  خلق  يف  اأبدع  حيث  جناًحا  اأكرثهم  »ُموراي«  كان  بالأطواق،  لعبهم 
احلركات  بع�ش  عر�ش  يف  »احلزاورة«  جنح  كما  اجلمهور،  واأ�صحك  املهّرج  زّي  ارتدى 
و�صاركها  بامل�صاركة،  �صعيدة  »الرتياق«  كانت  »الكحيالن«،  خيول  ظهور  على  البهلوانية 
»اأبهر« و»ال�صقراء«، اأّما »ُيو�صف« فكان يتجّول بزي ال�صاحر، يتحّدث مع النا�ش، يبهرهم 
لكّنه وكما قالت »حبيبة«، ل  بيديه،  التي كتبها  التفا�صيل  يعرفه عنهم وكان يعرف  با 
يعرف ما الذي �صيحدث لـ»هيدراجنيا«، وهل �صي�صتطيع تغيري �صيء بوجوده هنا اأم ل!، 
كان »ُعبيدة« ي�صتند على جدار ويراقب اجلميع يف �صمت، ما زال ل يعجبه الأمر، هداأ 
ي�صجرون  النا�ش  بداأ  فقرات،  من  لديهم  ما  الفرقة  اأع�صاء  ا�صتهلك  اأن  بعد  الحتفال 
القوي  بج�صده  اإليه  نظره  لفت  »ُعبيدة«،  يتابع  وكان  احلّرا�ش  اأحد  اقرتب  ويعرت�صون، 
امل�صدود وع�صالت ذراعيه، �صاح اأمام اجلمع يدعوه للم�صارعة، فوجئ »ُعبيدة«، وتبادل 
ل النا�ش حلقة وا�صعة وتقّدم »ُعبيدة«  النظرات مع »ُيو�صف«، اقرتب »بركات« و�صّجعه، �صكَّ
حللبة امل�صارعة بعد اأن �صّلم �صيفه لـ»بركات«، وبداأت امل�صارعة، كان خ�صمه عتيًّا عنيًدا، 
ا وجل�ش بركبته فوق �صدره، فا�صت�صلم وتراجع ونظراته  اأرهقه لكّنه يف النهاية طرحه اأر�صً
»جالديول�ش«  كانت  »ُعبيدة«،  مع  املحاولة  تكرار  على  اأحد  يجروؤ  مل   ، وغالًّ حقًدا  تقطر 





تراقبه، �صّفقت بحما�ٍش عندما غلبه، واألقت بو�صاحها فالتقطه وهو يبت�صم، تلك الأمرية 
ال�صغرية ذات الثالثة ع�صر عاًما تبدو معجبة به، وهو يرى الأمر طريًفا وم�صحًكا، ول 

يوّد اأن يجرح �صعورها.

مل تكن »حبيبة« ممن يتابعون املباراة التي دارت بني »ُعبيدة« وهذا احلار�ش، كانت 
جتل�ش يف خيمة �صغرية اأعّدتها »ِم�صكة« ل�صتقبال الن�صاء، كانت تبيع بع�ش املن�صوجات 
جتل�ش  فكانت  »حبيبة«  اأّما  بيديها،  �صنعتها  التي  امللّونة  العقود  وبع�ش  طّرزتها،  التي 
تقّدم  الن�صاء، مل  الكثري من  توارد عليها  نّظفتها جّيًدا،  اأن  بعد  البلورية  الكرة  واأمامها 
لهن �صيًئا فـ»يو�صف« مل يخربها ب�صيء لت�صتفيد منه، كانت القّطة البي�صاء حتوم حولها 
اأمامها،  وجل�صت  الطاولة  فوق  ووثبت  منها  اقرتبت  الكرة،  بتلك  مت�صك  راأتها  اأن  منذ 
كانت الكرة بينهما، اأخف�صت القّطة راأ�صها واأخفت وجهها خلف الكرة فطالعتها »حبيبة« 
من خلفها، ظّنتها ت�صاك�صها فابت�صمت وظّلت حُتّرك راأ�صها مييًنا وي�صاًرا، كانت عيناها 
تبدوان بحجم كبري، بداأت القّطة ت�صدر مواء غريًبا، وكانت الن�صاء م�صغولت با تعر�صه 
»ِم�صكة«، �صعرت »حبيبة« بق�صعريرة جتتاح ج�صدها كّله، ملع �صطح الكرة، دارت يف مكانها 
ب�صرعة �صديدة ُثّم توقفت، ودلفت القّطة اإىل داخلها! واختفت يف احلال، ابتلعت »حبيبة« 
ريقها ب�صعوبة، هرولت باحثة عن »ُيو�صف«، مل جتده يف اأّي مكان، توّجهت نحو خيمتهم 
املن�صوبة خارج الأ�صوار لعّلها جتده هناك، ما زالت النار التي اأ�صعلوها بجوار خيمتهم 
وحيدة،  نف�صها  وجدت  عندما  اأجفلت  هذا!!  كيف  الرياح!  تطفئها  مل  تفرقع،  اأمامها 
اأ�صرعت لتعود، لكّن هناك �صيء جذبها ودفعها لداخل اخليمة، ا�صتدت الرياح يف اخلارج، 
النار خارج اخليمة فجاأة، وارتفعت  الأ�صجار هنا وهناك، وانطفاأت  باأغ�صان  واأطاحت 
الالمع،  الكرة  �صطح  »حبيبة« يف  واأ�صاءت اخليمة، حملقت  الهواء،  يدها يف  الكرة من 
كانت ترجتف، ظهر لها وجه امراأة، بعينني مرهقتني، وبوجه يبدو متعًبا ويعاين، قالت 

كلمة واحدة بتو�ّصل ورجاء:

»اأيــجـــيـدور«
 فقدت »حبيبة« وعيها و�صقطت على الأر�ش، وتدحرجت الكرة حتى �صكنت يف ركن 
اخليمة، وان�صحب ال�صوء الذي كان ي�صّع منها واختفى يف احلال، تارًكا »حبيبة« ملقاة على 
الأر�ش، والظلمة حتيط بها من كّل �صوب، بينما الرياح العاتية تقّلب الرمال هنا وهناك، 
اختفوا  الّرعد وطاردهم حتى  اأخافت اجلميع، تالها  واحدة  برق  ب�صربة  انتهى احلفل 





اأفراد الفرقة اإىل مطبخ القلعة وغرفة غ�صل املالب�ش،  جميًعا من ال�صاحات، جلاأ جميع 
اإّل »يو�صف« الذي كان يبحث عن »حبيبة«، ثار على اجلميع، وظّل ي�صيح منادًيا عليها، 
لكّنها مل جُتبه، مل يتمكن اأحد من اخلروج لغياب ال�صوء، و�صعوبة اإ�صعال الّنار، فكيف 
�صي�صريون و�صط هذا الظالم، مل ي�صرع معه اإّل »ُموراي« و»ُعبيدة«، اأّما البقية فلم يخرجوا 
معهم، ت�صارعت دّقات قلبه، خ�صي اأن تكون تلك حلظة الفراق، رّبا لن يراها مّرة اأخرى، 
اأحرقه هذا ال�صعور، اأ�صاب الياأ�ش »ُموراي« و»ُعبيدة«، اأخرباه اأن يهداأ وينتظر حتى يتوقف 
املطر، لكّنه مل ي�صتجب، وخرج مهتدًيا ب�صوء القمر الذي غّب�صه املطر، ينتظر ملعان الربق 
اإىل  قلبه  قاده  اخليمة،  نحو  يرك�ش  كان  اأوم�ش  وكّلما  ال�صحيح،  الجتاه  على  لي�صتدل 
هناك، وعندما و�صل دلف يبحث عنها وتعرّث يف ج�صدها امللقى على الأر�ش، فحملها بني 
يديه واأخرجها من اخليمة التي �صارت ت�صبح يف ماء املطر، عاد بها نحو القلعة، مهتدًيا 
بوم�صات الربق التي بدت وكاأّنها ت�صاعده عندما توالت وهي متّزق �صفحة ال�صماء لت�صيء 
له الطريق، و�صل اأخرًيا واحتمى باأّول جدار تعلوه مظّلة، والذي كان اأحد احلّرا�ش يلجاأ 
اإليه عند �صقوط املطر، بينما حتت هذا ال�صيل فّر لداخل القلعة يف احلال، جل�ش »ُيو�صف« 
يتاأّمل وجهها والذي كان يحفظ مالحمه عن ظهر قلب وينتظر اإفاقتها بقلق بالغ، ترى ما 

الذي اأخرجها من القلعة، وملاذا كانت وحيدة يف تلك اخليمة! وملاذا فقدت الوعي الآن؟

5
ة، ما زالت اآثار الأمطار عالقة باأ�صجار  األب�ش ال�صباح قمم اجلبال عباءات من ف�صّ
داهمتها  فقد  »حبيبة«  تفيق  اأن  ينتظرون  جميًعا  كانوا  كالثلج،  بارد  الهواء  الب�صاتني، 
احلّمى ليلة اأم�ش، كانت ترجتف وتردد ا�صم »ُيو�صف«!، وكان لهذا بالغ الأثر على قلبه، 
باأغطية �صوفية  تدّثرها  »ِم�صكة« وهي  تنتف�ش بني ذراعي  يراها  ويتوّجع وهو  يتاأمّل  كان 
اأمّدتها عامالت املطبخ بها، فقد رّقوا لهم وا�صتقبلوهم ليبيتوا ليلتهم معهم، اأفاقت اأخرًيا 
ومتّكنت من اجللو�ش، احت�صنت قدح ال�صراب ال�صاخن لت�صتمّد منه الدفء، تلفتت حولها 
تبحث عن عينيه، وملا اطماأنت لوجوده بداأت تر�صف احل�صاء ببطء، انحدر �صوء ال�صم�ش 
ومل  »لوؤلوؤة«  اختفت  القلعة،  �صكان  يف  يدّب  الن�صاط  وبداأ  الرياح  �صكنت  الأجواء،  فدّفاأ 

يعرثوا على »بركات«! اأين هما؟

ما  »احلزاورة«  اأخرج  لها،  يرثى  حالة  يف  خيمتهم  كانت  حيث  القلعة  من  خرجوا 
اأ�صعة ال�صم�ش، كان »ُيو�صف« يبحث عن »بركات« مع »ُعبيدة«  فيها ون�صروه ليجف حتت 





و»ُموراي«، مل يعرثوا عليهم يف اأّي مكان، عاد ليجد »حبيبة« تنتظره وقد جلاأت لرتداء 
مزرك�ًصا  الثوب  كان  ابت�صامته،  يخفي  وهو  اقرتب  مالب�صها،  جتّف  حتى  الغجر  مالب�ش 

مو�صى بف�صو�ش وحلقات نحا�صية ت�صدر خ�صخ�صات كّلما حتّركت، قال با�صًما:
كيف حالك يا اآن�صة »حبيبة«؟	 
اأ�صعر اأنني الآن اأف�صل، وددت اأن اأخربك ب�صيء هام.	 

و�صفت له ما حدث الليلة ال�صابقة بالتف�صيل، �صاألها اأن ت�صف له مالمح املراأة، ترى 
من هي؟ هل هي »هيدراجنيا«؟ اأم »َمي�صان«؟، ظهر »بركات« كان ي�صري وخلفه »لوؤلوؤة«، 

كان غا�صًبا، وكانت ابنته ثائرة، قال ب�صوت عاٍل وهو يقف بينهم:
اأين القطة البي�صاء؟	 

كادت »حبيبة« تخربهم با حدث، لول اأّن »يو�صف« هم�ش لها اأّل تنطق بكلمة، وقف 
و�صار نحوه و�صاأله:

اأين كنتما؟ لقد اأقلقتنا يا �صّيد »بركات«، كّنا نبحث عنكما يف كّل مكان.	 
هل راأيتم القطة البي�صاء واأنتم تبحثون عّني.	 

قال »ُموراي«:
ل.	 

ُثّم التفت »ُموراي« نحو »ُيو�صف« وقال له:
كانت تتبعك طوال الوقت يا �صّيدي، اأنت اآخر من راآها.	 

هّز »ُيو�صف« كتفيه وقال:
رّبا �صّلت يف الظالم عندما ُكنت اأبحث عن »حبيبة«.	 

قالت »ِم�صكة«:
جميلة 	  وهي  طيبون،  القلعة  فاأهل  وُيطعمها،  يرعاها  من  �صتجد  تقلقوا،  ل 

و�صتجذب الأنظار.

قالت »لوؤلوؤة« بغ�صب:





ل بّد اأن نعرث عليها وب�صرعة.	 

�صاألها »ُيو�صف«:
ملاذا؟	 

قالت »لوؤلوؤة« متلعثمة:
اأنا اأُحّب القطط، ولقد تعّلق قلبي بها.	 

قال »ُموراي« حماوًل تهدئتها:
ح�صًنا �صنبحث عنها و�صنعرث عليها اإن �صاء اهلل، ل تقلقي يا »لوؤلوؤة«.	 

قال »ُيو�صف«:

على العموم �صنبيت ليلة اأخرى، �صمعت اأّن »هيدراجنيا« �صتاأتي غًدا.	 

ا�صتدارت »لوؤلوؤة« و�صارت وهي ت�صرب الأر�ش بقدميها بع�صبية �صديدة وتبعها اأبوها 
ودلفا اإىل القلعة يبحثان عن القطة، اقرتبت »حبيبة« و�صاألت »ُيو�صف«:

ا ما!	  ل بّد اأن وراء اهتمامها بتلك القّطة �صرًّ

اإن كانت قّطة!	 

ترامقا لوهلة ُثّم �صاألها:

اأين الكرة البلورية؟	 

اأ�صرعت جتاه اخليمة واأح�صرتها واقرتبت منه، تفح�صاها فلم يكن هناك ما يلفت 
النتباه، عادت كرة مهملة ل بريق فيها يجعلها ذات قيمة، و�صعاها يف �صندوق الأدوات 
اليوم  مّر  و»لوؤلوؤة«،  »بركات«  غ�صب  �صبب  يعرفا  حتى  الأمر  يخفيا  اأن  وقررا  بحر�ش، 
هادًئا، مل يكن هناك جديد، جتّولوا يف املكان داخل القلعة وخارجها، جل�ش يو�صف بجوار 
النار، قرر اأّل ينام يف العربة تلك الليلة، �صينام اأمام اخليمة بقرب الّنار، اأغم�ش عينيه 

عندما تاأّكد اأّن »حبيبة« يف اأمان.
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اأين »ُعبيدة«؟	 

كان هذا �صوؤال »ُموراي« فور اأن ا�صتيقظ من نومه، فهو مل يعد الليلة املا�صية، انت�صروا 
داخل  تبحث  »حبيبة«  اأ�صرعت  الياأ�ش،  اأ�صابهم  عليه!،  يعرثوا  مل  عنه،  يبحثون  جميًعا 
القلعة، مل تعرث عليه، فاجاأتهم »جلنار« هي و زوجها عندما خرجت من القلعة حاملة لهم 

ر�صالة من امللكة، قالت بربود وعجرفة:
لقد ت�صلل اأحدكم اأم�ش وحتّدث اإىل الأمرية »جالديول�ش«، األقى احلّرا�ش القب�ش 	 

عليه وهو يفّر، وهو الآن يف �صجن القلعة باأمر من امللكة.

�صاحت »حبيبة«:
ولكن لي�ش هذا ما حدث، لقد خرجت اإلينا »جالديول�ش« بنف�صها وتعّرفت عليه.	 
كاذبة، الأمرية ل تخرج وحدها اأبًدا.	 

قال »يو�صف«:
نحن نطلب لقاء امللكة.	 
يا جلراأتك، لن تقابل امللكة �صرذمة مثلك، ولتعلم اأنها اأر�صلتني اإليكم لأخربكم 	 

باأن وجودكم هنا غري مرحب به، ولرتحلوا يف احلال.

�صاح »ُموراي«:
لن نرحل بدون »ُعبيدة«!	 

قال زوجها »اآ�صر«:
بل �صرتحلون واإّل �صيكون م�صريكم جميًعا كم�صريه.	 

ُثّم اأردف بعد اأن رماهم بنظرات ازدراء:
ارحلوا قبل الظهرية، واإّل �صيخرج احلّرا�ش لإلقاء القب�ش عليكم.	 

ا�صتدار هو وزوجته وتركوهم حائرين، �صاح »ُيو�صف« بـ»جلنار« قائاًل:
ملاذا مل تنّفذي و�صية اأّمها؟	 

التفتت يف ذهول و�صاألته:





تق�صد من؟	 
»هيدراجنيا«، اأمل تكتب اإليك اأّمها ر�صالة قبل الولدة.	 
وكيف عرفت؟	 

قالت »حبيبة« بحما�ش:
هذا �صاحٌر، وهو يعرف عنك كّل �صيء.	 

اقرتبت »جلنار« وقالت خمف�صة �صوتها:
ل يوجد ر�صالة، ل اأعرف ما تتحدث عنه!	 
بل هناك ر�صالة يف بيت اأبيك، خلف املراآة التي يف �صدر غرفته.	 

اق�صعر بدنها وقالت واخلوف يف عينيها:
ما الذي تق�صده؟	 

�صّيق عينيه وقال:
طلبت منك اأّمها اأن تهربي بال�صغرية بعد الولدة اإن ماتت هي، وكان الأطباء قد 	 

اأخربوها اأن حالتها تتدهور، خ�صيت امل�صكينة اأن متوت وهي تلد ابنتها، وكانت 
تعلم اأّن هناك من يكيد لها وينوي اإيذاء ابنتها، وتكررت الروؤى التي حتّذرها من 
هذا الأمر، وكانت ت�صعر اأّن هناك اأًذى �صيلحق ب�صغريتها، واأخربتك يف الر�صالة 
بالتف�صيل، وثقت بك لكنك مل تنّفذي و�صيتها، ومل تنتبهي لل�صغرية، فاآذوها يف 
�صاقها، لول اأن خالتها اأتت بنف�صها واأخذتها لرتبيها لظّلت امل�صكينة هنا تعاين 

من زوجة اأبيها.

قالت »جلنار« وهي حتّدق يف وجهه بفزع:
اأنت كاذب، ل يوجد ر�صالة، واأنا غري م�صئولة عّما حدث لـ»هيدراجنيا«.	 
مالب�صك، 	  خزانة  يف  »هيدراجنيا«  باأم  ة  خا�صّ قالدة  ويوجد  ر�صالة،  توجد  بل 

�صيتعرف جاللة امللك عليها فور اأن يراها، �صاأدخل الآن للقاء امللك بنف�صي.

�صار بخطواٍت ثابته، لحقته �صائلة:
ماذا تريد؟	 





التفت ور�صقها بنظرة تهديد وقال:
اأطلقوا �صراح »ُعبيدة«، واإّل �صاأف�صح اأمركما اأمام اجلميع، واأنِت تعلمني اأّن امللكة 	 

تكره وجودك بالقلعة.

قال »اآ�صر« الذي كان ين�صت اإليه بتوّج�ش:
اأدواتكم 	  ال�صم�ش، وحاولوا جمع  اأمهلنا فقط بع�ش الوقت، حتى تغرب  �صنفعل، 

واأزيلوا خيمتكم حتى ل ينك�صف الأمر.
ل جمال للتفاو�ش...ل مهلة ولن ننتظر للغروب.	 
ننتظر حتى 	  اأن  بّد  ل  ال�صهولة،  بتلك  اإخراجه  من  نتمكن  لن  معقول،  هذا غري 

ين�صغل اجلميع با�صتقبال »هيدراجنيا.

�صاح »يو�صف« وعيناه ثابتتان على وجه »اآ�صر«:
لن تاأتي الأمرية »هيدراجنيا« اليوم! لن تاأتي هنا اأبًدا!	 

والآن  الكالم؟  »ُيو�صف«! ملاذا قال هذا  الروؤو�ش جتاه  انده�ش اجلميع ودارت جميع 
بالذات؟ طالعته »جلنار« بارتياب وقالت وهي جتذب زوجها من ذراعه:

مّرة 	  هنا  وجهك  ُترين  ول  احلال،  يف  ارحلوا  ولكن  �صديقكم،  اإخراج  �صنحاول 
اأخرى.

ابتعدا يف حالة من التوتر وكاأّن زلزاًل اأ�صابهما، وبداأ رفاق »ُيو�صف« يجمعون اأدواتهم 
بعد اأن ن�صحهم »بركات« اأن ي�صرعوا ليظهروا للحّرا�ش الذين كانوا يراقبونهم من بعيد 

اأّنهم ي�صتعدون بالفعل للرحيل، اأقبلت »حبيبة« ت�صاأل »ُيو�صف«:
ملاذا قلت اأن الأمرية »هيدراجنيا« لن تاأتي هنا اأبًدا.	 

طالعها بنظرة ت�صي بالكثري، قال لها هام�ًصا:

النجاة من �صاحرات 	  لـ»هيدراجنيا«  اأحد من بيننا ل يريد  لدّي �صكوك، هناك 
»اأُوبال�ش«.

من هو؟	 





يف تلك اللحظة خرج جمع من حّرا�ش القلعة وحا�صروهم، �صوبوا جتاههم احلراب 
ا، قام  وال�صيوف وال�صهام، حاول »بركات« اأن يتحّدث اإليهم فلطمه اأحدهم واأ�صقطه اأر�صً

ي�صتند اإىل ع�صاه، هم�ش »يو�صف« لـ»حبيبة«:
كوين بجواري، ول تف�صي �صّر الكرة.	 

تقدم احلرا�ش واأم�صكوا بهم ليقتادوهم اإىل �صجن القلعة، �صاروا بهم يف طابور واحد، 
اأباها اأمام عينيها،  وكانت »لوؤلوؤة« اأمام »يو�صف« ترجتف من �صّدة الغ�صب، فقد اأهانوا 
ومل جتد حولها املاء لت�صتمد قّوتها منه، وكان »يو�صف« قد عرف هذا من اأبيها، مّروا بهم 
ة بغ�صل الب�صط واملالب�ش وهم يف طريقهم اإىل �صجن القلعة،  بجوار �صاحة م�صقوفة وخا�صّ
لغ�صل  وخم�ص�ش  باملاء  ممتليء  كبري  خ�صبي  وعاء  يف  ف�صقطت  »لوؤلوؤة«  »يو�صف«  دفع 
»لوؤلوؤة«  فوثبت  الوعاء  يف  املياه  فارت  بها،  مُي�صك  كان  الذي  احلار�ش  وانزلق  املالب�ش، 
عيناها،  ت  وابي�صّ تزوم  بداأت  بركانية،  حمم  من  خرجت  وكاأّنها  منه  وخرجت  غا�صبة 
�صنعت  حتى  وتكّورها  تديرها  ظّلت  كفيها،  بني  منه  حفنة  وحملت  املاء  يف  يديها  مدت 
منها كرة من الثلج تخرج منها �صذرات مدببة ورفعت ذراعها ودفعتها لالأمام ف�صربت 
احلّرا�ش بها واحًدا تلو الآخر، كررت الأمر واأردفت بقذفهم ب�صواعق من الثلج، �صقط 

بع�صهم وهرب اآخرون، وعال ال�صراخ هنا وهناك، �صاح »ُيو�صف« قائاًل:
اطلقوا �صراح رفيقنا واإّل...	 

انطلقت »لوؤلوؤة« ت�صرب بيديها مييًنا وي�صاًرا، ُت�صقط من يعرت�صها، حتّطم الأ�صياء، 
وت�صكب اجلرار والأواين، هرول اأحد احلّرا�ش جتاه ال�صجن واأطلق �صراح »ُعبيدة«، كان 
امللك يراقب كّل هذا من �صرفة غرفته، وبجواره زوجته بالحمها القا�صية، الآن بداأت 
فمها  على  يدها  ت�صع  فكانت  »جالديول�ش«  اأّما  خائفني،  كانا  ترتع�ش!  وجهها  ع�صالت 
لوؤلوؤة  رفعت  رفاقه،  نحو  يرك�ش  وهو  »ُعبيدة«  راأت  اأخرى،  �صرفة  بذهوٍل من  وتراقبهم 
»جلنار« وعّلقتها يف الهواء، كانت ت�صرخ يف هلع، تطلب العون ممن حولها وهم يخافون 
القرتاب منها، اأ�صرع »اآ�صر« يتو�ّصل لـ »يو�صف« اأن يطلب منها اأن ترتكها، قال وهو راكع 

اأمامه:

اأرجوك ل تدع تلك ال�صاحرة تقتلها.	 





قال »يو�صف«:

اف�ِصحوا الطريق، �صرنحل الآن، ول تتبعونا اأبًدا واإّل....	 

اف�َصحوا لهم الطريق، وخرجوا جميًعا، وتراجعت »لوؤلوؤة« بظهرها  �صيًئا ف�صيًئا، تركت 
»جلنار« يف النهاية لت�صقط على ظهرها وتبعتهم، كانت خيول الكحيالن تنتظرهم خارج 
اأ�صوار القلعة، تركوا اخليمة، واأدواتهم، وكّل �صيء وهرولوا يف الب�صاتني املحيطة بالقلعة، 

�صاحت »لوؤلوؤة« بغ�صٍب هادر:

لن نرحل بدون القّطة، اأريدها الآن.	 

اقرتب اأبوها وهم�ش يف اأذنها بكلمات ُثّم احت�صنها ف�صارت معه �صاكنة، �صاح قائاًل:

من هنا...اتبعوين.	 

ا منب�صطة ومك�صوفة تغمر ال�صم�ش كّل ركن فيها، نادى على ابنته،  تخرّي »بركات« اأر�صً
مل جُتبه، لكزها على كتفها بق�صوة وكانت تلك هي املّرة الأوىل التي يرونه فيها يعاملها 

بتلك الطريقة، طالعها بنظرة حازمة، قالت بخفوت وعيناها دامعتان:
الآن يا اأبي.	 

اأن ت�صرب على  »لوؤلوؤة« قبل  البع�ش، وترددت  اأيديهم، وو�صعوها فوق بع�صها  مّدوا 
كفوفهم املجتمعة بينما اخليول تدور حولهم، كان »ُيو�صف« يرتّقب ما يحدث قبل ظهور 
البع�ش،  بع�صها  يف  متوج  األوانه  وبداأت  الدرب  ُفتح  ما،  �صيًئا  يالحظ  بداأ  فقد  الدرب، 
وارتفعت بوابته ترتاق�ش يف الهواء، دلفت اخليول اأوًل، وتبعها اجلميع، وعادوا للب�صتان.

5





-9- 
 عودة

كان الب�صتان هادًئا، �صاكًنا كما تركوه، مل يتغرّي فيه �صيء، جالت »ِم�صكة« بعينيها يف 
املكان وقالت بانبهار:

ما اأروع هذا الُب�صتان! كيف و�صلنا اإىل هنا!!	 

وكاأّنها مل تره من قبل! بل وكاأّنها عجوز اأخرى خمتلفة متاًما! كان »ُيو�صف« يتاأّملهم 
بتعّجب، فتلك خيول الكحيالن التي حتّولت اإىل ب�صر!، وهذا »ّموراي« الذي انكم�ش وعاد 
�صغرًيا فجاأة!، وهوؤلء احلزاورة الذين ُخطفوا معه غلماًنا �صغاًرا، ويف غم�صة عني حتولوا 
ل�صباب باِلغني! وانتقلوا معه من مكان لآخر، وهو نف�صه!..كاتب يعي�ش بني �صخو�ش رواياته، 
والذي اكت�صف اأّنهم 	وعندما مل ي�صع نهاية حلكاياتهم	 اأكملوا الطريق وحدهم، وتلك 
»حبيبة« التي ا�صُتدعيت هنا لتنقذ من ا�صتغاث بها مردًدا هذا النداء »اأيجيدور«، اأو رّبا 

تنقذ مملكة باأكملها!

 �صاروا جتاه بيت »بركات« فوجدوا »ِكر�صاب« يجل�ش مهموًما يائ�ًصا وحوله »احلزاورة« 
برفاقه،  ويعّرفهم  يحت�صنهم  فاأقبل  راأوه  اأن  فور  »ُموراي«  نحو  اأ�صرعوا  والذين  ال�صغار 
انتف�ش »ِكر�صاب« فور اأن راآهم، كان يبدو عليه الإرهاق ال�صديد، قال ب�صوت متح�صرج 

وكاأّنه لزم ال�صمت لفرتة طويلة:
طال غيابكم؟	 

قال »ُيو�صف« وقد لحظ الهالت ال�صوداء حتت عينيه:
ا!	  كيف اأنت يا »ِكر�صاب«؟ تبدو مري�صً
ل�صت بخري طاملا زوجتي بعيدة عّني.	 

�صاألته »حبيبة« بف�صول �صديد:





اأين »جلنار« و»اآ�صر«؟	 
اأتيت معهما منذ يومني فوجدت العجوز »ِم�صكة« هنا بالبيت مع الغلمان، اأخربتني 	 

اأّنكم �صلكتم درًبا من الدروب الغريبة وو�صفتها يل، جّن جنون »الربق« وطرحني 
ا ورك�ش خارًجا من الُب�صتان ومل اأره منذ تلك اللحظة، يف اليوم التايل رحلت  اأر�صً
»جلنار« وزوجها »اآ�صر« دون وداع اأو �صرح!، حاولت الذهاب للقاء »جالديول�ش« 
فمنعني احلّرا�ش زاعمني اأّنها اختفت من القلعة وهم يبحثون عنها!، ُعدت هنا 
ووجدت »احلزاورة« وحدهم، كانوا خائفني وجائعني، فقد اختفت العجوز فجاأة! 
وكاأّنها تبّخرت يف الهواء! فاأ�صفقت عليهم وبقيت معهم، ظننتكم لن تعودوا اأبًدا.

وقفوا جميًعا وكاأّن على رو�صهم الطري، اجرّتوا ما حدث لهم قبل قليل، و�صع »ُعبيدة« 
الطويل  تذّكر احلديث  له،  قذفته  الذي  و�صاح »جالديول�ش«  فوجد  بنطاله  يده يف جيب 
اأفعالها  وردود  التلقائية  وكلماتها  برباءتها  نق�صت  وكيف  بينهما يف احلديقة،  دار  الذي 
الفطرية بال ت�صّنع انتباهه، حتى اأّنه متنى اأن تكرب فجاأة كما راآها من قبل عندما اأ�صروه 
يجور، ولكن بنف�ش تلك الروح الربيئة والنقّية! وثب منادًيا على »اأبهر«،  اأّول مرة بقلعة الدَّ

اعتلى �صهوته وهو ي�صيح بحما�ش:
يجور...الآن.	  ل بّد اأن نذهب اإىل قلعة الدَّ

رك�ش بفر�صه دون اأن يلتفت اإليهم، الأمنيات تتدحرج على الطريق اأمامه وت�صابقه، 
القلق  به  ا�صتبّد  فقد  »ِم�صكة«،  مع  »ُموراي«  وبقي  و»ِكر�صاب«،  و»حبيبة«،  »ُيو�صف«،  تبعه 
اأ�صيبت بلوثة داخلية و�صار تفكريها م�صو�ًصا، كانت تتعّرف على املكان من  عليها، فقد 
جديد! وكاأّنها مل تزره من قبل، اأّما »بركات« فاأ�صرع بابنته »لوؤلوؤة« اإىل داخل البيت، اأراد 

اأن يتحّدث معها وقد كانت غا�صبة للغاية.

يجور«، وقفوا وقد اأذهلهم ما راأوه اأمام  و�صل الأربعة بخيولهم قرب اأ�صوار قلعة »الدَّ
اأعينهم، ال�صحب ال�صوداء التي تعلو القلعة تتداجى وتلتحم وتدور يف ال�صماء وكاأّن هناك 
مطر  اإىل  الغمام  ا�صتحال  فجاأة!  �صديدة  رياٌح  هّبت  وكالعادة  ويع�صرها،  يطويها  من 
غزير ي�صقط يف كّل مكان، املاء الطاهر يغ�صل كّل �صيء، يزيل ال�صواد عن اجلدران، وعن 
الأجواء،  ينقي  املطر  الوا�صعة،  القلعة  الأ�صجار اجلاّفة يف حدائق  الأ�صقف، وعن جذوع 
يغ�صل النفو�ش، ُيف�صح الطريق لأ�صعة ال�صم�ش التي غابت ل�صنوات عن تلك القلعة، انت�صرت 





غدران املاء على الأر�ش حاملة اأدراًنا علقت طوياًل بالأجواء هنا، وكانت الأر�ش تت�صّرب 
»اأبهر«،  وكذا خيولهم،  مكانهم جامدين  الأربعة  �صقوقها، ظّل  بني  وتخفيه  الأ�صود  املاء 
و»حيزوم«، و»الرتياق«، و»امل�صّوم« والذي كان اأف�صل حاًل من ذي قبل، مل يبتّلوا فاملطر 
فوق القلعة فقط! وكاأّن �صماءها غري �صمائهم!، ا�صتمّر املطر حتى ا�صتحال لون القلعة للون 
نا�صع البيا�ش، واأزالت ال�صم�ش نقابها و�صحكت فاأزهرت حدائق القلعة، كانت النباتات 
باأوراق زاهية اخل�صار،  الأ�صجار  اكت�صت  اأعينهم،  اأمام  ال�صماء  اإىل  تعلو وت�صّق طريقها 

اخرتقت اأنوفهم رائحة الريحان، �صهق »ُعبيدة«  قائاًل:
�صبحان اهلل!	 

قال »ِكر�صاب« وهو يقّلب عينيه يف املكان:
هل �صتكتمل تلك املعجزة بظهور زوجتي »هيدراجنيا«؟	 

قال »ُيو�صف« وكان اأّول من خطا خطوة بفر�صه لالأمام:
قريًبا يا »ِكر�صاب«، �صنحررها من اأ�صرها اإن �صاء اهلل.	 

وكاأّن  والرتحاب!  بالب�صر  حرا�صها  فا�صتقبلهم  القلعة،  بوابة  جتاه  الأربعة  رك�ش 
�صيًئا مل يكن!، طلبوا لقاء »جالديول�ش«، ف�صمحوا لهم، ودلفوا للقاعة الكربى، وجل�صوا 
ينتظرون و�صولها، تناهى اإىل �صمعهم �صوت خطواتها وهي تقرتب، برداء حريري ناعم 
الدامعتني، واجلميلتني، والو�صاح املو�ّصى بالف�صو�ش يعك�ش على  اأمامهم بعينيها  وقفت 
ب�صرتها خيالت جميلة، كانت حزينة ومهمومة، حّيت »ِكر�صاب« ُثّم انتف�صت عندما راأت 

»ُعبيدة«، ملعت عيناها و�صاحت:
»ُعبيدة«!	 

اقرتبت منه متلّهفة ووقفت تتفّح�ش مالحمه ُثّم قالت:
اأنت كما اأنت! مل تتغرّي اأبًدا.	 

لحظت و�صاحها الذي كانت قد األقته له يف يده فالتقطته وقّربته من اأنفها وقالت بعد 
اأن اأغم�صت عينيها:

كنت قد عطرته من اأجلك قبل اأن اأُلقيه عليك يف حلبة امل�صارعة، وما زال يحمل 	 
العطر!





ابت�صمت بلطٍف عندما تذّكرت كيف كانت �صغرية وبريئة وخيالية، وكيف تعّلقت به 
ال�صغرية  تلك  ل�صانه،  ت�صّل  املتواثبة  قلبه  اأّما هو، فكانت دّقات  وراأته فار�ًصا لأحالمها، 
التي راآها هناك تقف الآن اأمامه بجمالها الفّتان الذي ل ي�صمد اأمامه لّب عاقل، روحها 
الربيئة التي ت�صكن عينيها الدامعتني، ونظرات الإعجاب التي كانت تطالعه بها اأن�صته اأّنها 

كانت �صبًبا يف حب�صه وعذابه من قبل، لزم ال�صمت، فاأردفت قائلة:
اأين اختفيتم جميًعا؟ لقد ُذبح فوؤادي لرحيلكم فجاأة، ُكنت قد تعّلقت بكم، مل 	 

ُيخفف عّني اإّل �صقيقتي احلبيبة »هيدراجنيا«.
اقرتبت من »ُيو�صف« وقالت له بامتنان:

�صكًرا لك، كانت ر�صائل اأختي بل�صًما و�صفاء لروحي العليلة.	 

ن »ُيو�صف« حاجبيه، هل ن�صيت »جالديول�ش« اأّنها ا�صتعانت باملجاهيم لتح�صره  غ�صّ
ا بالقلعة! كان  اإىل هنا؟ وهل ن�صيت اأمر اختفاء �صقيقتها؟ اأم اأّن »هيدراجنيا« هنا هي اأي�صً

»ِكر�صاب« يتعّجب من طريقتها يف الكالم التي تغرّيت!، �صاألها م�صتنكًرا:
األ تعرفينه؟ اإّنه الكا....	 

قاطعته قائلة وهي تنظر لعيني »ُيو�صف«:
وي�صتطيع 	  الكثري،  ويعرف  �صنوات، وهو ماهٌر جًدا  به منذ  التقيت  ال�صاحر!  هو 

قراءة الأفكار والذكريات، لوله لظللت عدّوة لأختي.
التفتت جتاه »ِكر�صاب« و�صاألته:	 
هل من اأخباٍر جديدة عن اأختي؟	 

هّدل كتفيه وقال:
ل جديد.	 

اكت�صى وجهها مّرة اأخرى باحلزن وقالت:
»اأُوبال�ش« 	  �صاحرات  مع  التفاو�ش  حاولت  جديدة،  اأخبار  ت�صلني  مل  ا  اأي�صً واأنا 

اللعينات، لكنهن يرف�صن اإطالق �صراحها.
قال »ِكر�صاب« متعجًبا:

وهل ذهبت للتفاو�ش معهن؟	 





بالطبع، األي�صت اأختي احلبيبة!	 
ملاذا مل ُتخربيني؟	 
وكيف �صاأ�صل اإليك يا »ِكر�صاب«! اأنت تختبئ يف مكان ل اأعرفه ول يعرفه حرا�ش 	 

قلعتي!
جل�صْت واأ�صارت لهم ليجل�صوا وقالت:

واأمتنى 	  عنها  اأ�صمع  ُكنت  العظمى،  املكتبة  بحرق  قمن  ال�صاحرات  اأّن  �صمعت 
زيارتها، فاأنا اأُحّب القراءة.

رفع »ِكر�صاب« حاجبيه وقال:
حتّبني القراءة!!	 

هّزت راأ�صها باإيجاب واأردفت:
اأخربوين اأّن تلك املكتبة باأر�ش البالغة، فرتبت لزيارة لق�صر ملكة عظيمة هناك 	 

ت�صمى »احلوراء«، ابنها الوحيد يحكم مملكة البالغة، لكنني مل اأمتّكن، واأحزنني 
ما اأ�صابهم ب�صبب �صاحرات »اأُوبال�ش«، عندما اقتحموا قلعتنا، �صمعتهن يرددن 
واأعينهم  اأماكنهم  يف  �صاكنني  كالتماثيل،  فبدو  القلعة،  �صكان  كل  على  تعويذة 
ُت خلفهم لأمنعهم فاأذوين واأ�صبت يف  مفتوحة، خطفوا اأختي اأمام عيني، رك�صّ
�صاقي فلزمت الفرا�ش وقهرين البكاء، مل ت�صبني تعويذتهم! ومل اأغب عن الوعي 
من حويل  كّل  اأّن  ولكنني..فوجئت  للبع�ش،  كما حدث  القلعة  اقتحامهم  حلظة 
اأ�صاألهم عنها فيتعجبون وي�صاألونني من هي؟  ن�صوا �صقيقتي »هيدراجنيا«! ُكنت 
اأخربين »برهوم العابد« وهو رجل تقّي، نعّده هنا من ِكبار ال�صيوخ اأّن تعويذتهم 
كانت من اأجل اأن ُتن�صى »هيدراجنيا«، واأّنها ل ت�صيب من اأحّبها ب�صدق، فُكنت 
و»اآ�صر« من  اأبي، و»ِكر�صاب«، و»جلنار«  الذي مل يفارقنا منذ وفاة  اأنا ووزيري  

الناجني منها لأننا اأحببناها ب�صدق!
نك�صت »جالديول�ش« راأ�صها، قال »ِكر�صاب«:

اأنا قلق عليها، فقد اقرتب موعد ولدتها.	 
تذّكرت »حبيبة« مدينة »ديرينكويو« وما حدث بها ف�صاألتها:

بن التقيِت من ال�صاحرات؟ بـ »ياقوت«؟ اأم بـ »زمّرد«؟	 





التقيت بثالثة منهن، »ياقوت«، و»توباز«، و»زفري«، اأخربوين اأّن �صقيقتي يف اأمان، 	 
واأّن هناك حمارًبا �صي�صل اإىل اململكة هنا، و�صيكون معه كتاب ي�صمى »اأيجيدور«، 
واأّن هذا الكتاب هاّم وال�صاحرات يحتجنه واإن اأردت اأن اأحررها ل بّد اأن اأبحث 

لهن عن املحارب واأح�صر لهن هذا الكتاب.

الآن  اأمامه  التي  تلك  يعرفه عن »جالديول�ش«،  ما  لي�ش هذا  »ِكر�صاب« حائًرا،  كان 
اأّنها عقدت اتفاًقا مع  ا عرف من »املجاهيم«  اأي�صً خمتلفة! لحظ »ُيو�صف« حريته، فهو 
اأّنها  فيبدو  الآن  اأما  ب�صّدة!،  تكرهها  وقتها  وكانت  �صقيقتها  يخ�ّش  »اأُوبال�ش«  �صاحرات 

ن�صيت كّل �صيء، اأو بعنى اآخر مل يحدث معها من الأ�صل! فاقرتب وهم�ش له:
ل ُتخربها با م�صى، لقد تغرّيت اأ�صياء كثرية عندما دلفنا لهذا الدرب.	 
ماذا تق�صد؟	 
الدرب اأعادنا للما�صي وها هي »جالديول�ش« قد تغرّيت.	 
ا؟ ملاذا مل جندها هنا هي الأخرى يف 	  وملاذا مل يتغري م�صري »هيدراجنيا« اأي�صً

اأمان!
مع 	  حدث  ما  معها  حلدث  راأيناها  لو  هناك،  بها  نلتِق  مل  لأننا  اأدري...رّبا  ل 

»ِم�صكة«، فهي عندما ظهرت لنا يف درب املا�صي اختفت من هنا، بع�ش الألغاز 
�صنفهمها يوًما ما، لكن عدين اأّل تخرب »جالديول�ش« با م�صى.

اأعدك..	 
رفع »ُيو�صف« �صوته لي�صمع اجلميع وقال: 

ل بّد اأن نعود للب�صتان، حان وقت الرحيل!	 
اأجفلت »حبيبة« عندما ذكر كلمة الرحيل و�صاألته:

اإىل اأين؟	 
»ديرينكويو«.	 

5
حتت  من  الأر�ش  اهتّزت  البع�ش،  بع�صهم  خلف  ي�صريون  وبينما  العودة،  طريق  يف 
اأقدامهم فجاأة، وظهرت زمرة من املجاهيم، اأجفلت »حبيبة«، كانت تلك هي املّرة الأوىل 





يجور« قبل اأن  التي تراهم فيها، اأّما »ِكر�صاب« و»ُعبيدة« فكانا قد التقيا بهم يف قلعة »الدَّ
ووقف  املجاهيم  زعيم  تقّدم  بهم،  ت�صتعني  تبُدل حالها  قبل  وكانت »جالديول�ش«  تتغرّي، 

قبالة »ُيو�صف« وقال له:

واأخرًيا ُعدت!	 

ارتبك »ُيو�صف«، ماذا لو طالبوه بكتاب »اأيجيدور« الآن!، ترجل عن فر�صه واأقبل عليه 
وقال:

كنت قد...	 

قاطعه زعيم »املجاهيم« قائاًل:

اأعلم اأّنك �صلكت تلك الدروب، واأّنك اأبحرت يف رواياتك وعدت للبدايات، واأحيانا 	 
ُقلبت الأحداث لل�صّد، متاما كما كان يفعل خنجر »اأبادول«.

يجّلونه  الذي  »اأبادول«  لقب  ل�صاحب  الحرتام  مظهًرا  �صدره  على  يده  و�صع 
ويحرتمونه، ُثّم اأردف قائاًل:

وكّنا 	  »جالديول�ش«،  الأمرية  حال  تبّدل  كيف  وراأينا  يجور،  الدَّ بقلعة  معكم  كّنا 
طوال الوقت يف الب�صتان نراقب كّل �صيء.

اأمل تخربين اأنكم ل ت�صتطيعون دخوله، واأّنه حممي بطريقة ما!	 

عندما رحلتم ا�صتطعنا دخوله، يبدو اأّن من كان مينعنا من الدخول �صلك معك 	 
الدرب، لأننا اليوم وبعد عودتكم مل نتمكن من دخوله مّرة اأخرى لأّنه بالتاأكيد 

قد عاد معك!

دمدم »ُيو�صف« حائًرا ُثّم قال:

من هو؟	 

اأنت وحدك ت�صتطيع اإجابتنا، ولتعلم اأننا �صن�صاعدك، ولكن احذر اأن ت�صّلم كتاب 	 
»اأيجيدور« لأّي اأحد يطلبه منك.

ماذا؟ اأمل تطلبه مني بنف�صك؟	 





كنت اأطلبه لأ�صّلمه لالأمرية »جالديول�ش«، على اأن متنحنا اأر�ش قرية الدحنون 	 
اأن  بعد  كان  وهذا  »ديرينكويو«،  مدينة  على  ال�صيطرة  من  لنتمكن  حتتها  وما 
اللدود واجلانب املظلم  العدو  »اأُوبال�ش«، وكّنا نظّنك  نق�صي مًعا على �صاحرات 
اأعلمه..ل  اأكن  ما مل  انك�صف يل  اأن  وبعد  الآن،  اأّما  الكاتب،   اأّيها  من احلكاية 
اأريد الكتاب، ول اأريد اأر�ش »ديرينكويو«، وحتى لو عادت »جالديول�ش« جلربوتها 

�صاأدافع عن املحاربة والكتاب لأحميهما.
وما الذي انك�صف لك وجعلك ُتغرّي راأيك؟	 
�صاحرات »اأُوبال�ش« يردن طفل »هيدراجنيا« لأّنه اأول طفل �صيولد هنا بعد �صقوط 	 

الفح�ش  وبعد  احلبليات،  الن�صاء  من  الكثري  احتجزوا  لقد  البالغة،  مملكة 
واحل�صابات، تاأكدن اأن الأمرية هي اأّول من �صيلد منهن.

وماذا �صيفعلن بالطفل!	 
يحتاجون دماءه الطاهرة ب�صرعة، والتي مل تلوث بالآثام للكتابة على �صفحات 	 

»اأيجيدور« وحتى ل يت�صربها ويرف�صها الكتاب، �صيكتبون مرا�صيم جديدة لبداية 
عهد »اأُوبال�ش«  .

ثار »ِكر�صاب« و�صرخ بغ�صٍب هادر:
اللعينات...�صاأقتلهن.	 

 التفت زعيم »املجاهيم« جتاه »ُيو�صف« وقال له:
البالغة 	  مملكة  وتعود  حكمه،  زمام  الأزرق«  »الزاجل  ي�صرتد  حتى  �صنعينكم 

لعهدها ال�صابق.
ولكن اأين هو الآن؟ واأين »احلوراء«؟	 
دائما 	  و�صتجدوننا  عليهم،  نعرث  اأن  فور  بخربهم  و�صاآتيكم  عنهم،  نبحث  نحن 

خارج الب�صتان، على احلدود، فكما تعلم هناك من مينعنا من دخوله.

اختفى زعيم »املجاهيم« ومن معه فجاأة، وخّلفوا وراءهم �صحابة من القلق واخلوف 
حلقت فوق روؤو�صهم، �صالت دموع »ِكر�صاب«، فزوجته يف خطر، ورّبا يقتلونها فور اأن تلد 

�صغريها يف احلال. قال »ُيو�صف« وهو يقر�ش �صفتيه:





اأُوبال�ش 	  �صاحرات  عن  عرفناه  با  هناك  من  تخربوا  ل  للب�صتان،  نعود  عندما 
وطفل هيدراجنيا، اتركوين اأخربهم بنف�صي.

ملاذا؟	 
�صتعرفون حينها، ثقوا بي..اأرجوكم.	 

عادوا اإىل الب�صتان، كان راأ�ش »ُيو�صف« ي�صّج بالأفكار، وال�صكوك تنه�ش عقله، خرج 
»بركات« من البيت فور اأن �صمع �صوت اخليول، هرول جتاههم و�صاأل »ُيو�صف«:

ملاذا تاأّخرمت؟	 
كّنا يف �صيافة الأمرية »جالديول�ش« .	 
وماذا حدث؟	 
مفاجاأة! �صارت اأكرث حلًما من ذي قبل، لقد تغرّيت لالأف�صل!	 
وماذا �صتفعل الآن يا »ُيو�صف«؟	 
ل بّد اأن نذهب اإىل مدينة »ديرينكويو«.	 

فغر فاه وقال له:
هل اأنت جمنون؟ نذهب لل�صاحرات باأنف�صنا.	 
ومل ل؟	 

قال »بركات« برتدد:
فلنوؤجل الذهاب قلياًل.	 
الوقت ميّر، و»هيدراجنيا« يف خطر، اقرتب موعد ولدتها، ل بّد اأن ننقذها .	 

قال »بركات« ثائًرا:
لي�ش قبل اأن ن�صلك درًبا اآخر، اأمل تكتب عن تلك الدروب بنف�صك؟، ما زال هناك 	 

الكثري من الأ�صرار، كما اأنني اأريد اأن اأعرث على زوجتي، فاأنا قلٌق عليها.

لوى »ُيو�صف« �صفتيه قائاًل:





مللت من دروب »اأُوبال«، ل اأريد اأن اأ�صلكها، يكفي ما حدث.	 
و»َمي�صان«؟	 
»َمي�صان« ذكّية، واأثق اأّنها تبحث عنك وعن بناتها، �صتعرث عليكم، اأتدري؟ ظننت 	 

لفرتة اأنها القّطة البي�صاء!

البارد على  ا�صفّر وجه »بركات«، وقف مبهوًتا وكاأّن هناك من �صكب دلًوا من املاء 
راأ�صه، اأردف »ُيو�صف« وهو يثقبه بعينيه:

م�صكينة تلك القّطة، اأين هي الآن؟	 
قال »بركات« بحّدة:

ل بّد اأن نعود للدروب.	 
هّز »ُيو�صف كتفيه وقال:

ل اأ�صتطيع فتحها.	 

�صار »بركات« خطوتني لالأمام مقرتًبا منه وقال ب�صوٍت عاٍل:
نحن ن�صتطيع مًعا، لنجمع اأيدينا كما فعلنا من قبل.	 

هّز »ُيو�صف« راأ�صه وقال ب�صوٍت عاٍل م�صاهًيا �صوته ولُي�صمع اجلميع:
تعّر�صت 	  ما  ويكفي  والأمل،  ال�صياع  من  للمزيد  واحلزاورة  »ُموراي«  اأعّر�ش  لن 

�صار  و�صغاًرا،  كباًرا  للحزاورة  اأم  الآن  هي  فها  ووحدة،  خوف  من  »ِم�صكة«  له 
اأبناء واأ�صبحت لهم عائلة، وقد بداأ طارق احلّب يطرق قلب »ُعبيدة«، بقي  لها 

»ِكر�صاب« وهو يحتاج لزوجته الآن، ول بّد اأن اأُ�صاعده.

�صاح »بركات« غا�صًبا:
واأنا؟ و»لوؤلوؤة«؟ وزوجتي »َمي�صان«؟	 

اقرتب »ُيو�صف« وو�صع يده على كتفه قائاًل:
فمعها 	  ت�صاء  وقتما  الدروب  فتح  وبيدها  عنكم،  �صتبحث  »َمي�صان«  ببطلتي،  اأثق 

اأمتمته حتى الآن...فال.. واأ�صيع ما  اأُجازف  اأن  اأّما  اأوبال، �صتعرث علينا،  حجر 
لن اأفعل!





يبدو  كان  يرتاجع،  اجلميع  بداأ  الكا�صر،  كالوح�ش  يزوم  كان  غا�صًبا،  »بركات«  ثار 
غريًبا، عيناه تت�صعان ويزداد �صوادهما قتامة، كان يكّز على اأ�صنانه، ازداد حجمه وكاأّن 

ع�صالته انتفخت فجاأة، وقف متنمًرا وقال لـ»ُيو�صف«:
اأّيها البائ�ش ال�صعيف، تخذلني مّرة اأخرى!	 

قال »ُيو�صف« وهو يقف بثبات يف مواجهته:
طوال الوقت ُكنت اأ�صك فيك، من اأنت؟ اأنت ل�صت بطاًل من اأبطال رواياتي!	 

طالعه بنظرة تقطر كرًها وغاًل و�صاأله:
اأمل تعرفني؟	 
ل.	 

قال بازدراء:
	لأّنك خائن...	 

ُثّم اأردف وقد احمر وجهه:
اأنا اأّول �صديق خيايل لك! اأّول �صخ�صّية كتبت عنها على تلك الورقة ال�صغرية 	 

عليها،  ر�صمتني  والدك،  لك  اأهداه  الذي  البايل  احلجر  هذا  مع  د�ص�صتها  التي 
وكانت �صورتي رائعة، واأعطيتني لقًبا مقتب�ًصا من حجرك املزّيف.

ات�صعت عينا »ُيو�صف« وقال بذهول:
يا اإلهي!..اأنت »اأُوبال�ش«!	 
اأن 	  وبعد  له!  اأطمئن  اأني�ًصا  اأجد  ل  ُكنت،  ُكنت، حزيًنا  وحيًدا  ل�صنوات،  ن�صيتني 

عّلقتني بك، وبعد كّل هذا �صلبتني حجري ووهبته لبطلة اأخرى! 
هّز »ُيو�صف« راأ�صه وقال:

غري معقول!	 
مع 	  �صيخّلد  »َمي�صان«  ا�صم  كان  »َمي�صان«!  عن  روايتَك  اإمتام  و�صك  على  ُكنَت 

دروبك  لأقتحم  ال�صيطان  حالفُت  اأنني  لول  اخلائن،  اأيها  اأنا!!  حجري، حجري 





اللعينة، وتزوجتها لأقهرها ولأمنعها من اإغالق الدروب واإنهاء رحلتها، ولأمنعك 
من اإمتام تلك الرواية عنها..

األي�صت زوجتك؟ األ حتّبها؟	 
اإمتام روايتك عنها، و�صاأقتلك كما قتلتني يا »ُيو�صف«، 	  اأحّبها، ولن تنجح يف  ل 

اأنت ل ت�صتحق احلياة، كّل ما على اأر�ش تلك اململكة �صيكون يل وحدي، �صيخلد 
ا�صمي لالأبد.

ة، 	  لكنني مل اأق�صد اأن اأتركك يا »اأُوبال�ش«، ومل اأكن على علم باأن لكم حياة خا�صّ
ومل اأتخيل يوًما اأن اأكون هنا على اأر�ش مملكة البالغة بني �صخو�ش رواياتي.

لوى »اأُوبال�ش« �صفتيه قائاًل:
اأنت حتى مل تعرفني من مالحمي، متّعنت يف وجهي اأكرث من مّرة ومل تعرفني، 	 

�صرت بجوارك، حنوت عليك، ا�صتقبلتك ببيتي، لكّنك اأحمق وناكر للجميل.
وملاذا اأخفيت �صخ�صيتك احلقيقية عني؟	 
لأظّل على مقربة من تلك املحاربة، واأح�صل منها على كتاب »اأيجيدور«، ولأمتكن 	 

من الو�صول اإىل »َمي�صان«، ما زالت تلك امللعونة ُتدافع عنك، لقد دلفت املكتبة 
حّرا�ش  مع  طويلة  حوارات  لها  وكان  اأُوبال،  دروب  من  درٍب  خالل  من  الكربى 
لنخدم  وبناتنا  نحن  هناك  ننتقل  اأن  واأرادت  منهم،  الكثري  وتعّلمت  املكتبة، 

باملكتبة، لكّن هذا لن يحدث...لن يحدث اأبًدا.
قال »ُيو�صف« با�صتنكار:

كيف لزوج حمب لزوجته اأن تنقلب م�صاعره جتاهها لل�صد هكذا فجاأة!	 
دعك من هذا الهراء، ل تتحّدث عن احلّب.	 

ُثّم اأردف بنظرة نارية:
وهي 	  الكثري،  وهبتها  واأنت  واملوؤلف،  الكاتب  فاأنت  لك،  اإّل  تظهر  لن  »َمي�صان« 

مدينة لك، ولأنها عرفت عنك الكثري وهي باملكتبة العظمى �صتعرث عليك، اأرادت 
غلق الدروب لت�صاعدك على اإنهاء الرواية، لكنني فتحتها عندما راقبتها وعرفت 

ال�صّر.





قّطب »ُيو�صف« حاجبيه وقال برتكيز �صديد وهو يحّدجه بنظراته:
احلجر املثبت باأ�صفل ع�صاتك..األي�ش كذلك؟	 

»ُيو�صف«  اأردف  يرتع�ش،  خّده  كان  ورمقه يف �صمت غا�صب،  نحوه  »اأوبال�ش«  التفت 
قائاًل:

الدروب، كنت تطرق 	  فتح  �صبب  البع�ش هو  بع�صها  فوق  اأيدينا  اجتماع  يكن  مل 
اأن ينفتح الدرب، حر�صك ال�صديد على ع�صاتك واأنت  الأر�ش يف كّل مرة قبل 
ل حتتاج لال�صتناد عليها وتلك الطرقة امل�صاحبة لنفتاح الدروب يف كّل مّرة، 

ا جعلني اأ�صك. وتكرار كلمة ابنتك )الآن يا اأبي( يف كّل مرة اأي�صً

قال »اأُوبال�ش« وابت�صامة �صاخرة ت�صكن على �صفتيه:

كما  قالت »َمي�صان«، يبدو اأنك ذكّي وغام�ش، لكّنك لن تكون اأكرث مّني ذكاء!	 

 التفت »اأُوبال�ش« اإىل »حبيبة« التي كانت تقف خلف »ُيو�صف« وحّدجها بنظراته التي 
تخلع القلب وقال:

اأعطني كتاب »اأيجيدور«... الآن.	 

اأخرجت »حبيبة« الكتاب من حقيبتها يف احلال فالتقطه »ُيو�صف« ومرره لـ »اأُوبال�ش« 
فجذبه منه بعنف، ُثّم �صرب الأر�ش بع�صاه فانفتح درب من دروب اأُوبال، التفت لبنته 
ورماها بنظرة فاأدركت ما يرمي اإليه، واقرتبت واأم�صكت بـ»حبيبة« وو�صعت خنجًرا على 

رقبتها، ودفع هو »ُيو�صف« اإىل الدرب وقال له:

ادخل هذا الدرب واإّل قتلناها الآن، اأعرف اأّنك حُتّبها منذ �صنوات.	 

عندما  اأكرث  و�صعقت  باخلنجر،  تهددها  وهي  »لوؤلوؤة«  راأت  عندما  »حبيبة«  عقت  �صُ
ترتدد  وظّلت اجلملة  �صنوات،  منذ  ُيحّبها  »يو�صف«  باأّن  الأخرية  »اأُوبال�ش«  �صمعت جملة 
يف راأ�صها، فالتفتت جتاه »ُيو�صف«، ومل تنطق بحرف وتعّلقت بكم معطفه وقالت بكّل قّوة 

لت�صمعه:
لن ترحل وحدك يا »ُيو�صف«! �صاأذهب معك.	 





ت�صبثت بكّم معطفه ودلفا مًعا وخلفهما »اأُوبال�ش« وابنته »لوؤلوؤة« وانغلق الدرب وبقي 
من بالب�صتان حائرين، ل يعرفون هل �صريون »ُيو�صف« و»حبيبة« مّرة اأخرى اأم ل.

5
كهف الحّب

على اجلانب الآخر، خرج »ُيو�صف« و»حبيبة« من الدرب ليجدا نف�صيهما اأمام كهف 
على قّمة جبٍل عاٍل حيث كان املطر يهطل بغزارة، كان �صوت الرياح يخلع القلب، تعّرف 
اإّنه »كهف الوحو�ش« الذي كتب عنه، اأمرهما »اأُوبال�ش«  »ُيو�صف« على الكهف يف احلال، 
بدخول الكهف، فاأطاعه »ُيو�صف« يف احلال، كان يخ�صى على »حبيبة« اأكرث مما يخ�صى 

على نف�صه، جّره »اأُوبال�ش« من ياقة معطفه للداخل، وكذا فعلت »لوؤلوؤة« بـ»حبيبة«.

كان هناك قيد واحد فقط معّلق بجدار الكهف، قّيدوهما مًعا به، يدها اليمنى مع 
يده الي�صرى، وكذا قدمها اليمنى بقدمه الي�صرى، واأغلقوا عليهما الكهف بحجر عظيم 
حّركته »لوؤلوؤة« بب�صاطة وقد ا�صتمّدت قّوتها من ماء املطر املنهمر، فُحجب عنهما ال�صوء 
ا من �صعاع �صعيف ل�صوء ال�صم�ش كان يت�صرب من �صقف الكهف، وكاأّنه  متاًما اإل ب�صي�صً

اأراد اأن يوؤن�صهما رغم هوانه.

كانت تلك هي املّرة الأوىل التي ينفرد فيها »ُيو�صف« بـ»حبيبة« وحدهما منذ لقائهما 
الفراغ  �صوت  يحّفهما  الب�صر،  عن  بعيًدا  هادئ  مكان  ويف   البالغة،  مملكة  اأر�ش  على 
والبتهاج،  باخلّفة  �صعر  اأحد!،  يراهما  ولن  منها،  يهرب  ولن  منه،  تهرب  لن  ال�صايف، 
قربها منه هكذا م�صافة ال�صفر اأن�صاه الدنيا وما فيها، ارجّت كيانه، �صعر بدفء ذراعها 
وهي تالم�ش ذراعه فن�صي كل ما حوله، كان كامل�صحور فروحه مقّيدة بـروحها منذ فرتة 
طويلة وهي ل تدري. تذّكر كيف تعّلقت بعطفه قبل اأن يدخال الدرب، وكيف اأ�صّرت على 
دخول الدرب معه، ل بّد اأّنها تخ�صى عليه، راوده �صعور بال�صعادة رغم اخلطر الذي يحيط 
اأ�صابعها وانتف�صت وكاأّنها  اإًذا تهتم لأمره! تالم�صت يداهما للحظة فقّل�صت  بهما، هي 

�صعقت، غمغمت يف متلمل وحرج:
�صحًقا لـ»اأُوبال�ش«.	 





قال معتذًرا:
اعذريني فالقيد �صّيق للغاية!	 

كان يتخّبط، راأ�صه ي�صّج بالأ�صئلة، هل يخربها الآن اأّنه يحّبها؟ يحّبها ب�صّدة، يحّبها 
لالأبد، ويع�صقها ويذوب فيها، ول يتخيل للحظة اأن تكون لغريه! اأما اآن له اأن يبوح بكنون 
قلبه املتعب، اأغم�ش عينيه وراح ين�صت ل�صوت اأنفا�صها، طار عقله...ماذا لو اأخربته الآن 

اأّنها خائفة، �صيح�صنها ويحميها، �صيحّبها..و...وّد لو...

له؟  الذي حدث  ما  ليفيق!  راأ�صه  هّز  م�صتعلة يف ذهنه،  ك�صظية  �صريعة  فكرة  مّرت 
كانت حتّدثه، وكان يف واٍد اآخر، كان �صوتها الرقيق يخرتق اأذنيه دون اأن ميّيز ما تقوله، 

�صاألها اأن تكرر ما قالته، فاأعادت �صوؤالها:
هل وجدت خمرًجا لنا؟ اأراك �صارًدا وترفع راأ�صك وتخف�صها!	 

قال حماوًل الن�صالخ من �صطوة م�صاعره:
لي�ش بعد..لكنني...اأفّكر.	 

دارت بعينيها بارتياب يف املكان و�صاألته:
هل كتبت عن هذا الكهف الغريب؟	 

حاول مللمة �صتات فكره، وتنّف�ش بعمق ليخفف من خفقان قلبه، واأجابها:
نعم، وهو كهف الوحو�ش)))، وهو واحد من اأ�صهر خم�صة كهوف يف م�صر.	 
ته؟	  وما ق�صّ
هذا 	  عن  كتبت  قد  كنت  »َمي�صان«،  زوجته  من  ته  بق�صّ علم  »اأُوبال�ش«  اأن  يبدو 

من  درب  خالل  من  اإليه  »َمي�صان«  و�صلت  حيث  اأُوبال،  دروب  رواية  يف  الكهف 
دروب اأُوبال.

قالت هام�صة وقد اأنزل الرعب بني حنايا فوؤادها:

ــرب  ــف ق ــع هــذا الكه ــا ويق ــا وإبداع ــوف رونق ــر الكه ــن أك ــف الوحــوش م ــد كه ــف الوحــوش يع ))) كه

الحــدود الجنوبيــة الغربيــة بــن مــر وليبيــا، وتــم العثــور عــى هــذا الكهــف عــام )00)، وأطلــق عليــه هــذا االســم 

نتيجــة للرســومات التــي يحتويهــا، ويضــم صــوًرا متتــد ألكــر مــن مثانيــة آالف عــام، تظهــر عــى جدرانــه بصــات 

ــال  ــدى األطف ــك البصــات للســحايل عــى الرغــم مــن تشــابهها الشــديد ألي ــاء تل ــاء انت محفــورة، ويرجــح العل

باإلضافة إىل صور أخرى توضح أجسام برشية راقصة وحيوانات بال رأس. 





ا...	  يبدو مهيًبا وغام�صً
قال وهو يدير ب�صره يف املكان:

هل اأنِت خائفة؟	 
ل اأخفي عليك...اأنا خائفة.	 
ل تخايف، فنحن مًعا...	 

وّد لو اأن با�صتطاعته اأن ي�صّمها ويخبئها يف ح�صنه، ويقّبل عينيها، لكّنه ل ي�صتطيع...
قالت بثقة

واهلل معنا..يقيًنا �صينجينا..اأثق بهذا.	 

بط  اأّنه �صُ اأجفل وبدا كما لو   باغتته ب�صوتها الّر�صني وهي تردد كلماتها الأخرية، 
وهو ب�صدد ارتكاب جرمية ما، نف�ش الأفكار عن راأ�صه، اخرتق ا�صم اجلاللة اأذنيه نافًذا 
رفيعة  �صعرة  بخواطره،  مّر  ما  على  ذاته  يوؤنب  وجل�ش  نف�صه  فردع  كيانه،  ارجت  لفوؤاده، 
تف�صل بني احلالل واحلرام الآن، ياهلل! وكاأّنه ي�صري على حّد ال�صيف، وهي بالقرب منه، 

كتًفا بكتف، ويداهما يف قيد حديدي واحد!

اأّنها قراأتها  اأخربته  التي رددتها »حبيبة« عن احلب، والتي  العبارات  تذّكر كّل تلك 
يف كتاب »اإيكادويل«، كانت حتفظ العبارات الع�صر، بع�ش تلك العبارات مّرت على قلبه 
ا، وبع�صها بدا له �صعًبا وهو يرى »حبيبة« اأمامه وقلبه يختلج،  وغا�صت يف جراحه غو�صً
وبع�ش العبارات اأفاقته من �صكرته وغيبوبته واأ�صاءت دهاليز عقله املظلمة، نعم يحّبها 
ولكّنه يخاف اهلل، ل بّد اأن يخرج من ظلمة كهفه هذا قبل اأن يتحّول اإىل وح�ش، اإن كان 
ولكن  لديها،  اأ�صرية  ف�صتبقى  روحه  واأّما  فقط!  يده  قيد  القيد،  ك�صر  من  بّد  فال  مقّيًدا 
متى؟...متى؟..متى �صتجول روحه يف غرفات قلبها كما ت�صاء؟، وكيفما ت�صاء،كما جتول هي 
َف�ِش بني ال�صلوع، تردد النداء يف عقله....)يا »يو�صف«...ا�صتع�صم!(  يف كيانه كمجال النَّ
حّرك راأ�صه نافًيا...ل..ل... لن ميتهن ف�صيلتها ولن ي�صرتذل احلّب! وحتى وروحه عا�صقة 

تتعّذب وتتلّظى فوق نار الع�صق يف كهف ميلوؤه احلّب.

�صعر يف تلك اللحظة اأّنه ُيحّب اهلل، ُيحّبه ب�صده، ناجاه من �صويداء قلبه اأن ينجيهما 
مما هما فيه، واأن يرزقه اإّياها حالًل طيًبا مبارًكا، انت�صلته »حبيبة« من دوامة اخلواطر 

التي كانت تع�صف بذهنه عندما قالت �صاخرة مما اأمّل بهما:





هل كتبت عن الثعابني والعقارب يف رواياتك يا »ُيو�صف«؟ �صنموت هنا حتًما، ل بّد 	 
اأن هناك الكثري من الثعابني تختبئ يف تلك ال�صقوق هنا وهناك!

قال بعفوية:
كتبت عن ال�صحايل!	 

انتف�صت مذعورة و�صاألته:
اأنت متزح! األي�ش كذلك؟	 
ل اأمزح، اأمل تالحظي النقو�ش على اجلدران؟	 

قالت وقد ات�صعت عيناها على اآخرهما:
وتلك 	  الكهف  فتحة  اإغالق  وبعد  الآن  اأّما  الّر�صوم،  بع�ش  لحظت  دلفنا  عندما 

الظلمة التي حُتيطنا..ل اأتبّينها.
تلك نقو�ش وب�صمات حمفورة.	 

ازدردت ريقها وقالت:
ح�صًنا، راأيت كفوف اأطفال �صغرية!	 

هّز راأ�صه نافًيا وقال بثقة:
جًدا 	  وطويلة  �صغرية  فالأ�صابع  اأطفال،  لكفوف  لي�صت  اأّنها  اأّكدوا  الآثار  علماء 

متا�صيح  اأقدام  رّبا  اأو  �صحراوّية،  ل�صحايل  ترجع  هي  ورّبا  ملحوظ،  ب�صكل 
�صغرية.

عقت »حبيبة«، اق�صعّر بدنها و�صاحت: �صُ
يا اإلهي! متا�صيح! ماذا �صنفعل؟	 

مالت اإىل اخللف فبدا لها �صقف الكهف يدور كالّدّوامة، بداأ اخلوف يت�صّرب اإليها، 
فابت�صم وقال ليطمئنها:

ل تقلقي، كان هذا قدمًيا منذ ثمانية اآلف عام، اأّما الآن فنحن يف اأكرب املناطق 	 
توقف  بعد  امل�صتوطنات اختفت متاًما  تلك  والعامل،  ال�صحراوية اجلاّفة ب�صر 

هطول الأمطار، اختلفت البيئة، ومّرت �صنون طويلة، طويلة جًدا.





وما اأدراين اأّنك مل تكتبها يف تلك الفرتة، منذ ثمانية اآلف عام! واأّن ال�صحايل 	 
والتما�صيح لن تخرج لنا الآن!

ملعت عيناه وابت�صم قائاًل:
�صمي 	  ولهذا  متوح�ّصة،  ترجع ملخلوقات  اأّنها  احتمال �صعيف  العموم هناك  على 

الكهف كهف الوحو�ش.
اأغم�صت »حبيبة« عينيها وهم�صت:

�صاحمك اهلل، يا لك من كاتب! 	 
ات�صعت ابت�صامته وقال بلطف:

كان هذا الكهف �صجًنا لرّحالة �صجاع، غدر به رفاقه بعد عثورهم على كنز، ف�صجنوه 
تلك  مًعا  واكت�صفا  قيده،  من  وحررته  عليه  »َمي�صان«  عرثت  اأن  بعد  باأعجوبة  جنا  هنا، 
التي على اجلدران هنا، حاول ترجمتها، وبداأت مغامرتهما يف رحاب �صحراء  الر�صوم 
م�صر، وبينما هما يف طريقهما عرثا على جثث رفاقه تباًعا، اختلفوا على تق�صيم الكنز، 
وغدروا ببع�صهم البع�ش، وتقاتلوا، ولفظوا اأنفا�صهم الأخرية بجوار الكنز، عاد الّرحالة 
به لقومه، وكان �صاًبا ذكًيا وحمبوًبا وله مريدوه، وها نحن هنا ويدانا م�صل�صلة يف نف�ش 

القيد!
قالت ب�صوت ي�صوبه الرتياب:

كهف خميف!	 
قال وقد راآه اأجمل بقعة يف الوجود لأّنه يجل�ش بقربها فيه ويتحّدث اإليها:

بل اأراه كهًفا لطيًفا ودافًئا.	 
كان الربد ينخر عظامها، تعجّبت من و�صفه للكهف بالدفء!، قلبت �صفتيها و�صاألته 

بحرية:
كيف �صنخرج من هنا؟	 

ك�صجرة  �صكَن  نف�صه،  ل�صراع  عاد  الهواء،  يف  معّلًقا  الأخري  �صوؤالها  ظّل  يجبها،  مل 
عتيقة، بينما قلبه يغلي كالربكان، حتى اأّنها اأجفلت من �صمته املطبق، قالت وقد بداأت 

ت�صعر بالربد:





رواياتك 	  »ُيو�صف«!  يا  اأغرقتنا  املطّر،  عن  كثرًيا  تكتب  اأنت  الدفء!!  هذا  اأين 
طق�صها �صديد الربودة.

ظّل �صامًتا على حاله، فتوقفت »حبيبة« عن الكالم وطاأطاأت راأ�صها، ما زال ما قاله 
منذ  ُيحّبها  اإّنه  قال  »اأُوبال�ش«  يخربها؟،  مل  ملاذا  ُيحّبها!،  »ُيو�صف«  ُيربكها،  »اأُوبال�ش« 
�صنوات، وهذا يعني اأّنه ُيكن لها امل�صاعر منذ اأن راآها مع �صقيقها، يبدو اأّن ما كانت تراه 
منه خالل الأّيام املا�صية من عالمات احلّب، ولكّن حب�صهما يف هذا الكهف قطع عليها 
حلظات التاأمل تلك، ما فائدة احلّب الآن وهما مقّيدان يف كهف و�صيموتان رّبا هنا!، بداأ 

الياأ�ش يت�صّرب لنف�صها، قال »ُيو�صف« بعد اأن لحظ ا�صطرابها من �صكونه:
لتنك�صف عّنا تلك 	  اإىل اهلل به  اأتو�صل  اأن  اأ�صتطيع  اأّي عمٍل �صالٍح فعلته  اأذكر  ل 

الُغّمة، لكنني اأطمع اأن ينجينا اهلل من هذا الكرب واإّن مل ن�صتحق!
قالت »حبيبة« بثقة:

اهلل 	  اأّن  يقني  على  كن  ف�صله،  من  باخللِق  اهلل  األطاف  كل  ي�صتحق!  مّنا  ومن 
�صينجينا.

اأغبُطك	 
على ماذا؟

على هذا الر�صيد من اليقني الذي حتملينه يف قلبك يا اآن�صة »حبيبة«.	 
 ران عليهما ال�صمت للحظات، �صاألته على ا�صتحياء:

ملاذا تناديني بـ »اآن�صة«؟	 
قال متلعثًما:

َثقل علّي اأن اأناديك با�صمك جمّرًدا  .	 
ملاذا؟	 
�صاأخربك يوًما ما...	 

اأ�صابتها اإجابته باحلرية، اأطبق عليهما ال�صمت، واأبحر كّل منهما يف خواطره، ُثّم 
ملعت عيناه وهو ي�صاألها:

األي�صت هذه رواياتي البائ�صة؟	 





بلى..هي رواياتك!	 
اأغم�ش عينيه و�صاألها:

اأين كتاب »اأيجيدور« الأ�صلي؟	 
قالت بذهول:

وكيف عرفت اأّن الكتاب الذي معهم لي�ش هو كتاب »اأيجيدور« الأ�صلي؟	 
�صعرت به.	 
كيف!!	 
عندما راأيت الكتاب لأّول مّرة ونحن بالب�صتان، �صعرت باأنفا�ش خلف رقبتي، وكاأّن 	 

هناك �صبًحا يقف خلفي، اأدركت وقتها �صّحة كالمك اأّن تلك الُكتب حّية، ظننتك 
»اأُوبال�ش«  واأنك حتملينه دائًما، وعندما �صلمت  ة  ا، وخا�صّ اأي�صً اأنت  ت�صعرين به 
منذ  منك  اأعهده  وهذا مل  عنه  تنازلك  �صهولة  من  تعّجبت  ب�صاطة  بكّل  الكتاب 
له،  لأمرره  منك  التقطته  عندما  ال�صعور  نف�ش  يراودين  مل  ا  واأي�صً بك،  التقيت 
ُكتب  من  اآخر  بكتاب  اأبدلتيه  اأّنك  نف�صي  وقع يف  كالثلج،  بارًدا  الكتاب  ووجدت 

»رفيف«.
ملاذا مل تخربين اأّنك �صعرت بروح الكتاب؟ عموًما..اأنا مل اأخف من اجلّن! فهل 	 

�صاأخاف من كتابي؟
ُثّم قالت »حبيبة« بع�صبية:

حتت 	  من  اإخراجه  من  اأمتكن  حتى  احلائط  جتاه  راأ�صك  واأِدر  عينيك  اأغم�ش 
قمي�صي فاأنا األّفه بحزام على ج�صدي.

تقّيد،  مل  التي  بيدها  الكتاب  ت�صحب  فاأ�صرعت  عينيه  واأغم�ش  راأ�صه  »يو�صف«  اأدار 
اأ�صبحت  الذي  اللون  اخلرديّل  ال�صال  بهذا  وتخفيه  ج�صدها  على  الكتاب  تربط  كانت 
ترتديه دائًما منذ فرتة، وكان »يو�صف« يتعّجب من ارتدائها له على الدوام! اأدرك الآن 

ال�صبب، كانت تخفي معامل الكتاب، قالت وهي ت�صع الكتاب على الأر�ش اأمامه:

الآن افتح عينيك، ها هو كتاب »اأيجيدور«.	 

فتح عينيه وطالعها بنظرٍة واثقة وقال:





�صاأكتب.	 

فغرت فاها وقالت:
يف الكتاب!!	 
نعم، طاملا تلك رواياتي، ل بّد اأن اأكتب، مل اأجلاأ لقلمي منذ و�صلت، رغّم اأّن هذا 	 

هو �صالحي وو�صيلتي الوحيدة للتعبري عن اأفكاري، وكّل ما هنا من وحي اأفكاري، 
�صاأحارب بالكلمات.

ل حتاول، تلك الكتب تبتلع ما ُيكتب عليها ول ت�صمح لأحد بنق�ش حرٍف عليها، 	 
هي فقط حترر احلروف التي كتبها الأمري اأواوا قدمًيا، ل تن�ش اأّن هذا الكتاب 
يف الأ�صل كتابه، �صمعت فقط اأّن الكتابة بالدماء قد تنجح، اأخربين اأخي »اأن�ش« 

اأّن هناك اأمرية حاولت الكتابة بدماء �صديق له ي�صمى »كلودة«.
األي�صت الكتب حّية وت�صعر بنا؟	 
بلى.	 
اإذن هي تعرف ب�صقوط مملكة البالغة، وتعلم يقيًنا اأّن ا�صرتداد كتابك هو بداية 	 

عودة ال�صلطان للكتب هنا على اأر�ش اململكة.
ل ريب اأّن الكتب تعرف كّل هذا.	 
اإذن �صي�صمح يل كتاب »اأيجيدور« بالكتابة، لأنهي الأمر بطريقة ما.	 

قالت بعد تردد:
فلنحاول...لي�ش اأمامنا اإّل هذا.	 

اأمامهما، ارتفع ببطء  �صدر �صوت خرف�صاٍت غريبة من كتاب »اأيجيدور«، بداأ يهتّز 
يف الهواء اأمام عينيهما، بداأت �صفحاته تتقّلب ب�صرعة وكاأّن هناك يًدا خفية تعبث بها، 
وانبثق من و�صطه �صوء رجراج  اأمامهما  الكتاب مفتوًحا  وبقي  ال�صفحات فجاأة  توقفت 
على  واحدة  لكلمة  حروًفا  ينق�ش  الكتاب،  زاوية  يف  انزوى  ما  �صريًعا  التوّهج  �صديد 
ي�صتغيث  الكتاب  وكاأن  يداه،  وارجتفت  بق�صعريرة  »يو�صف«  �صعر  ال�صفحة...»اأيجيدور«، 
به لينقذه، الآن اأدرك اأّن الكتابة هي احلّل، واأّن كتاب »اأيجيدور« �صي�صمح له بالكتابة على 

�صفحاته.





ال�صوء  ب�صعاع  مهتدًيا  بجواره  الكهف  اأر�صية  على  املنثورة  الأحجار  يف  يبحث  بداأ 
ال�صعيف الذي يت�صرب من ال�صّق الذي يف �صقف الكهف، جنحت »حبيبة« يف العثور على 
اأثًرا عليه، اأ�صرعت تناوله لـ»يو�صف«  اأ�صود بجوارها جّربته على ظهر كّفها فرتك  حجر 
الذي التقطه من بني اأ�صابعها وجل�ش وفتح �صفحة خالية من �صفحات كتاب »اأيجيدور« 

وكتب فيها:

على  وانزلق  وو�ضوًحا  قّوة  يزداد  بداأ  الكهف،  �ضقف  من  مرتجرج  �ضعاع  »ت�ضّرب 
راأ�ضيهما، رفعت عينيها جتاهه،  اأمامهما، ومال �ضيًئا ف�ضيًئا حتى تعامد على  الأر�ض 
الأر�ض  وان�ضاب مفرت�ًضا  الظالم،  تلمع يف  هّر  وكاأّنهما عينا  ال�ضوء  فانعك�ض عليهما 
حولهما فلمعت الأحجار وظهرت األوان عديدة مت�ضابكة ومتداخلة وتراق�ضت اأطيافها 

على اجلدران، وغمرهما النور.«

رفع »يو�صف« يده عن الكتاب، فبداأ �صعاع ال�صوء ال�صعيف يف �صقف الكهف يزداد قّوة 
فابت�صم  راأ�صيهما،  تعامد على  ومال وزحف حتى  اأمامهما  الأر�ش  انزلق على  وو�صوًحا، 
وانعك�ش  حلظات،  منذ  كتبه  ما  فحدث  ال�صعاع،  جتاه  راأ�صها  »حبيبة«  ورفعت  »يو�صف«، 
اأطيافها على اجلدران، وغمرهما  األوان بديعة وتراق�صت  ال�صوء على عينيها، وظهرت 

النور، عاد يكتب ب�صرعة:

»ك�ضر »يو�ضف« قيده ُثم حررها من قيدها«

انتظرا مًعا فلم يحدث �صيء! واختفت اجلملة الأخرية من ال�صطور، تال�صت وكاأّنها مل 
تكتب! بداأ »يو�صف« يدمدم، غمر جبينه عرق غزيز، ت�صارعت دّقات قلبه، قالت »حبيبة« 

بهدوء:
اهداأ يا »يو�صف«، رّبا لأّنك الكاتب.	 
ماذا تق�صدين؟	 
تلك 	  ميلك  ل  لكّنه  �صعادات،  القراء  ومينح  ميزات،  ال�صخو�ش  مينح  الكاتب 

اأنتم  مبا�صرة،  بطريقة  القراء  يح�ّصها  التي  ال�صعادة  كتلك  ي�صعد  ول  امليزات، 
َت�صعدون من خاللنا نحن القراء، وترون يف اأعيننا الن�صوة عندما نغرق يف اخليال 

الذي تكتبونه، حقق ما ترمي اإليه من خالل ال�صخو�ش، اأو من خاليل.





اغت�صب ابت�صامة �صاحبة وغمغم:
ح�صًنا �صاأكتب عنك اأنِت، اأيتها الـ....املحاربة!	 
الواقعية، ورّبا 	  تنا�صب قدراتي  واأنا �صاأعي�ش ما تكتبه، وقد تراين يف مواقع ل 

اأ�صقط، لكن ل تقلق �صاأنه�ش �صريًعا اإن �صاء اهلل، و�صاأظّل »حبيبة«.

قال ب�صوت ي�صوبه الّرجاء:

كوين كما اأنِت...اأرجوِك.	 

وتوقف اأنت عّما تفعله دوًما واأنت تكتب!	 

وما هو؟	 
يف اأوج حلظات الأمل، تلوم نف�صك لأّنك كتبتها، فتهرب من رواياتك ول ُتكملها، 	 

اأنت اإن�صاين اأكرث من الالزم، تتعاطف مع �صخو�ش رواياتك.

رنا اإليها طوياًل، كان »ُيو�صف« يف تلك اللحظة ُي�صبه الكتاب املفتوح اأمام عينيها، لقد 
قراأت ما يجول بنف�صه وعقله وجوارحه دون اأن يفطن اإليه هو! م�صح �صفحة الكتاب بكّفه 

وكاأّنه يحنو عليه كطفٍل �صغري، ُثّم قال:
يحّلقان 	  كانا  »َمرام«،  وكذلك  مميزات،  لديه  كان  »اأن�ش«  اأّن  تخربيني  اأمل 

كال�صقور، وكانت »َمرام« تقراأ الأفكار.
بلى اأخربتك.	 
ح�صًنا، دعيني اأمنحك �صيًئا ما...	 

 وعاد يكتب:

»�ضربت املحاربة بقب�ضتها الي�ضرى على القيد يف مع�ضمها الأمين فتحطم القيد 
وحتررت منه، ُثّم �ضربت على قيد قدمها فتحطم هو الآخر.«

فعلت »حبيبة« ما كتبه »يو�صف« على �صفحة كتاب »اأيجيدور« و�صربت بقب�صتها على 
قيد يدها فتحّطم، و�صربت على قيد قدمها فتحّطم هو الآخر، ووثبت من

جواره، ُثم وقفت اأمامه وعلى وجهها ابت�صامة وا�صعة، وقالت مبتهجة:





	اكتب الآن، �صربت املحاربة على قيد »يو�صف« فتحّطم.

و�صعر  اأخرى،  مّرة  الياأ�ش  راوده  تتحقق،  لكنها مل  عليه،  اأملتها  كما  »يو�صف«  كتبها 
لت�صمت، وعندما  اإليها  فاأ�صار  كانت حتّدثه ومتلي عليه جماًل عديدة وخمتلفة  ب�صيق، 
لحظت انزعاجه ال�صديد ا�صتجابت لإ�صارته وجل�صت قبالته �صامته، اأغم�ش عينيه هنيهة 

ُثّم قال:
يبدو اأّنه لن ينجح الأمر لو اأمليت علّي ما اأكتبه، اتركيني اأكتب يا اآن�صة »حبيبة«.	 

 ُثّم عاد يكتب:

اأطلقت  قيوده،  اأّول  من  حررته  فتحّطمت،  الأ�ضري  قيود  على  املحاربة  »�ضربت 
يديه وبقي قلبه مقّيًدا باأغالل مل ترها بعينيها اللوزيتني، لكّنه كان ي�ضعر بها متّزق 

�ضلوعه«

مّد »يو�صف« يده جتاهها ف�صربت على قيده فتحّطم، وكذا قيد قدمه الي�صرى، ووقف 
�صاألته  به،  يكتب  الذي كان  الأ�صود  الكتاب واحلجر  والتقط  الرتاب عن مالب�صه  ينف�ش 

»حبيبة« متعجّبة مما كتبه:
ملاذا و�صفت نف�صك بالأ�صري!	 
اأول�صت اأ�صرًيا ل�صخو�ش رواياتي!	 

ازدحم �صدره ب�صاعر �صّتى، �صعر بعا�صفة جتتاح عقله، لديه الكثري من الأفكار، كان 
يغم�ش عينيه ُثّم يفتحهما وهو يقر�ش �صفتيه، وظّلت »حبيبة« تراقبه يف �صمت، وتنتظر..
بداأت حُتّب هذا الكهف! وكانت م�صاعرها تتعملق �صريًعا، وكانت بكر الأحا�صي�ش، ظّنت 
اأبًدا، واأّنها ل حتتاجه، لكّنها الآن ترزح حتت فطرتها، بداأ قلبها  اأّنها لن تقع يف احلّب 
هو  املاريونيت،  وكاأّنها عرو�ش من عرائ�ش  كما  اأمامه  تقف  »ُيو�صف«،كانت  بحّب  ينب�ش 
الكلمات وير�صم  اأنامله عندما ينق�ش  باأطراف  املعّلقة  ي�صتطيع حتريكها باخليوط  فقط 

اجلمل.

 طال �صرود »حبيبة« حتى راود »ُيو�صف« اخلوف للحظة اأن تكون قد حتّولت ل�صخ�صية 
من خياله ولي�صت »حبيبة« احلقيقية التي كان يراها يف عامله، ويحّبها يف �صمت من بعيد، 

قال ب�صوت ي�صوبه القلق:





ما بك يا اآن�صة »حبيبة«؟	 

قالت بخفوت:
ل �صيء..اأنا بخري، فقط اأترقب ما �صيحدث، اأنتظر اأن تكتب �صيًئا لأفعله!	 
ل تقلقي �صنخو�ش القادم مًعا باإذن اهلل ولن نفرتق.	 

اأوماأت براأ�صها موافقًة لكالمه، وكان ال�صوء ما زال يغمر املكان، وعيناها الرائعتان 
تربقان اأمام عينيه، لكّنها تبدو متعبة!

تنطفئ  بداأت  نظراتها  القوى،  خائرة  فيها  يراها  التي  الأوىل  املّرة  هي  تلك  كانت 
قلبها،  اأ�صاب  قد  �صهم احلّب  اأّن  يعلم  يكن  يلوح يف عينيها، مل  تدريجًيا، هناك �صعف 

تنّف�ش بعمق ُثّم قال:

ال�صوء 	  �صعاع  ينعك�ش عليه  اآن�صة »حبيبة«، عندما  يا  »اأوبال«  ت�صبهني حجر  اأنت 
الأبي�ش النقّي الذي يختبئ فيه األف لون واألف درجة لكّنه يبقى اأبي�َش يف اأعيننا 
وحيث ل نعرف عن تلك الألوان ول نراها اإل عندما ي�صقط املطر وينك�صر ال�صعاع! 
قلبك،  يف  الداخلّي  ال�صالم  من  الكثري  حتملني  داخلك،  يف  الألوان  كّل  متلكني 
التوا�صع  بع�ش  لديك  نقي�صه،  على  يتغلب  مظلم  طبع  لديك  لي�ش  اأّن  والعجيب 
وبع�ش الغرور، لكن غرورك مل يغلب توا�صعك، لديك بع�ش القّوة وبع�ش ال�صعف، 
لكّن حزنك مل  وبع�ش احلزن،  املرح  بع�ش  لديك  قّوتك،  يغلب  لكّن �صعفك مل 
القلب...ملجّرد  قا�صية  ظننتك  قّوتك،  اأخ�صى  كنت  احلقيقة،  يف  مرحك،  يغلب 
اأّنك قوية ال�صخ�صية! اأنت حماربة هنا لتدافعي عن اليقني، فقلبك ممتلئ به، 
ذاك الذي ينقذنا عندما ن�صقط، وعندما نياأ�ش، وعندما نف�صل، وعندما نحزن، 
وعندما نفقد من اأحببناهم لالأبد، وعندما ُنحرم من نعمة فنتاأمّل، عندما نبتلى 
ول ندري ملاذا، ثقتك الدائمة باأقدار اهلل منحتنا جميًعا القّوة لنكمل الطريق، 

لديك قلب اأثمن من كل الأحجار الكرمية.

بحمرة اخلجل،  واكت�صى وجهها  قلبها بني احلنايا خفقات،  بعينيها، وخفق  رم�صت 
كّل منهما  و�صعر  بكلماته، تالقت نظراتهما لربهة،  باللحظة، فقد راق مزاجها  تلذذت 
باحلرج من الآخر، جا�صت الطماأنينة ب�صدرها، كانت كلماته كطوق جناة لها فت�صبثت 





بها، وكانت يف حاجة للثبات، اطماأنت و�صكنت هنيهة وترّنحت اأعطافها يف �صعادة، لكن 
يف ذات الوقت دّق قلبها خوًفا وقلًقا، فاملكوث طوياًل على مقربة منه �صار يربكها، ازداد 
رجيف قلبها، الآن اأ�صعفها احلّب، وهي التي مل يدّق قلبها لأحد من قبل! والآن تخ�صى اأن 
تغ�صب رّبها، متتمت بالدعاء اأن يلطف اهلل بها فيما تبقى من رحلتها على اأر�ش مملكة 
البالغة مع »ُيو�صف«، متنت لو انتهت هذا الرحلة �صريًعا، ويف ذات الوقت كانت ترجو اأن 

تطول معه، ا�صتمر �صرودها بينما عاد »ُيو�صف« للكتابة:
»اقرتبت املحاربة من احلجر العظيم الذي ي�ضد بوابة الكهف، كانت تعلم اأّن القوة 
احلقيقية تنبع من داخلها وحتتاج فقط اإىل اإرادة وثبات، وكانت متلك من الإرادة ما 
ميكنها من دفع حجر عظيم وحتريكه لتتحرر، اأغم�ضت عينيها ودفعت احلجر بكل ما 

اأوتيت من قّوة، فتحّرك ب�ضهولة كما وكاأنه يجري على املاء«

قراأت »حبيبة« ما كتبه اأمامها ودفعت احلجر كما كتب متاًما وخرجا من الكهِف مًعا، 
ال�صم�ش عنهما ووقفا  الثلج ت�صقط عليهما، ُحجب �صوء  راأت ندف  اق�صعّر بدنها عندما 

بالب�صهما املبتّلة يرجتفان، قالت وهي تفرك كّفيها لت�صتمّد منهما الدفء:
ح�صًنا، ها قد خرجنا ولكننا نحتاج اإىل الدعم.	 
ل اأثق الآن اإّل يف »موراي«، و»عبيدة«.	 
 اكتب عنهما لعلنا نلتقي بهما.	 

هذا  يتحمال  لن  حتّدثا،  كّلما  فميهما  من  تت�صاعد  الأبخرة  وكانت  حولهما  تلفتا 
الطق�ش، ل بّد اأن يتحّركا، قال قبل اأن ي�صرع يف الكتابة مّرة اأخرى:

قبل اأن اأكتب عنهما، دعيني اأمنحك �صيًئا مميًزا.	 
لعّلك �صتمنحني �صيًفا بدًل من اخلنجر!	 

رنا اإليها وقال بثقة:
ل...�صيكون �صيًئا اأكرث متّيًزا.	 

يف  كالثلج  بارد  �صيء  �صقط  ُثّم  تهتّز،  بيدها  »حبيبة«  �صعرت  للكتابة،  »ُيو�صف«  عاد 
اأزرق  اأنبوب ممتلئ باء  على  يحتوي  �صفاًفا  القلم  كان  ال�صكل،  قلم غريب  كّفها، ظهر 





القلم،  بداخل  املاء  �صطح  على  يطفو  جًدا  �صغري  قارب  هناك  كان  البحر!،  ماء  ي�صبه 
انتف�صت »حبيبة« يف فزٍع، قال »ُيو�صف« وهو يتاأّمل القلم بعينينه الالمعتني:

لو حدث وافرتقنا، هذا القلم �صيكتب لك يف الهواء ما اأوّد اأن اأُخربك به.	 
لكّنه ل يحتوي على حرب، اإمّنا هو ماء فقط!	 
ل تقلقي، واتركي الأمر يل، ال�صّر يف ماء البحر، �صنمخر مًعا عباب بحر اأفكارنا 	 

املت�صابكة..اأّما القلم، �صاأمليه و�صيكتب، فحافظي عليه يا اآن�صة »حبيبة«.

قب�صت »حبيبة« على القلم وقالت:
ح�صًنا..�صاأفعل، لكننا لن نفرتق! األي�ش كذلك؟	 

جال بعينيه يف املكان وقال وقلبه يرجف:
لن نفرتق اإن �صاء اهلل.	 

قالت وهي تد�ّش القلم يف حقيبتها:
ا�صنع لنف�صك قلًما مميًزا تكتب به على �صفحات »اأيجيدور«.	 
ل...ُيعجبني هذا احلجر..اأ�صعر اأّنه ممّيز!، وكاأنه ينب�ش بني اأ�صابعي.	 

ُثّم رفع حاجبيه وقال:
اأوّد اأن اأمنحك بع�ش الأ�صلحة.	 
ماذا!!	 
م�صيئة، 	  وبلورات  خنجر،  لديهم  كان  و»اأن�ش«  ووالدك  جّدك  اأّن  تخربيني  اأمل 

وقالدة؟
بلى اأخربتك! لكّن جدي عرث عليها خالل رحلته، وكانت »احلوراء« تعينه اأحياًنا 	 

لها  حتمل  الرياح  املحاربني،  �صوت  �صماع  على  القدرة  فلديها  ما،  بطريقة 
اأ�صواتهم.

توقفت »حبيبة« عن الكالم فجاأة، انتبهت الآن فقط لتلك احلقيقة التي غفلت عنها، 
وقالت:





اأو 	  عالمة،  يل  تر�صل  ليتها  عنهم،  اأبحث  اأنني  الآن..وتعلم  ت�صمعني  »احلوراء« 
اإ�صارة، اأو اأي �صيء...

عاد »ُيو�صف« للكتابة، اأراد اأن مينحها القدرة على �صماع »احلوراء« كما ت�صتطيع هي 
�صماعها وكّل املحاربني، هّبت رياح خفيفة، �صمعت »حبيبة« و�صو�صات وه�صه�صات، وكاأّن 

هناك من يهم�ش يف اأذنيها، كانت هناك كلمة واحدة ترتدد:

»الكرة...الكرة«

قالت باندها�ش:
هل �صمعت هذا ال�صوت؟	 
ل.	 
هناك من يهم�ش يل بتلك الكلمة..الكرة!	 

اأمام  بيدها  رفعتها  البلورية،  الُكرة  واأخرجت  القما�صية  حقيبتها  يف  يدها  مّدت 
عينيها، ل جديد!، قال »ُيو�صف« وهو يحملق فيها معها:

هل راأيت وجه املراأة مّرة اأخرى.	 
ل.	 

اأم�صكها بيده ُثّم قال:
اأّنها هي القّطة البي�صاء، نظرات 	  اأ�صعر طوال الوقت  اأّنها »َمي�صان«، كنت  ل بّد 

»لوؤلوؤة« اإليها كانت تف�صحها، كانت تنظر اإىل عينيها كما...ُكنت اأنظر لأّمي.
من حّولها اإىل قّطة؟	 
ل اأظّنه »اأُوبال�ش«، ولكنني...	 
ماذا؟	 
اأ�صعر اأّن هناك من يحاول حمايتها من زوجها وبناته، حّولها اإىل قّطة، ُثّم حب�صها 	 

يف كرة زجاجية ل قيمة لها ليبعدها عن بط�ش زوجها الذي حالف ال�صيطان ويوّد 
الآن قتلها.





لعّلها »زمّرد«.	 

التفت »ُيو�صف« نحو »حبيبة« عندما ذكرت ا�صم »زمّرد« وقال بجّدية �صديدة:
احذري منها ول تتحدثي معها من خالل تلك املراآة، رّبا تعّر�صني نف�صك للخطر.	 
مل اأحدثها اإّل مّرة واحدة، ولن اأكررها.	 
ح�صًنا ماذا �صنفعل بتلك الكرة؟	 
اكتب عنها.	 

رفع »ُيو�صف« الكرة مّرة اأخرى يف الهواء وحملق فيها وقال ب�صغف:
�صاأفعل.	 

اأعطى الكرة لـ »حبيبة« وعاد يكتب على �صفحات كتاب »اأيجيدور«:

»النف�ض كال�ضوء، قد ينك�ضر ويتبعرث اإىل األوانه ال�ضبعة، لكّن قطعة من الزجاج 
الوقت  يحني  عندما  �ضراحه  ُتطلق  حتى  وحتميه،  حتب�ضه،  حلظة،  يف  جلمعه  تكفي 
لريّق  يحب�ضها  اأرواحنا،  �ضتات  يجمع  البتالء  الأوان...وهكذا  فوات  وقبل  املنا�ضب، 
الزلت، حتى يطلق �ضراحها فت�ضبح يف ملكوت اهلل... تدحرجت  القلب، يحميها من 
�ضاحبة  وظهرت  الهواء،  يف  وترجرج  منها  حان  �ضوء  وانبثق  املحاربة،  يد  من  الكرة 

النداء«

»حبيبة«  يدي  بني  من  الكرة  انزلقت  الأخرية،  اجلملة  كتابة  »ُيو�صف«  اأنهى  اأن  فور 
وتدحرجت و�صكنت قريًبا منهما بجوار �صخرة من �صخور اجلبل، وانبثق منها �صوء حاٍن 
ليبقى،  يعافر  جمال  اأجماد  يحمل  الذي  بوجهها  »َمي�صان«  وظهرت  الهواء،  يف  وترجرج 
كانت جتل�ش على الأر�ش متكّورة وهي ترجتف، فقد فقدت مالب�صها عندما حتّول »امل�صّوم« 
من خيل لإن�صان، بينما حتّولت هي اإىل قّطة بي�صاء ترك�ش هنا وهناك، فخلع »ُيو�صف« 
ب�صوت  وقالت  اأزراره  وغّلقت  وارتدته  واقفة  اعتدلت  احلال،  يف  عليها  واألقاه  معطفه 

مرتع�ش:
�صكًرا هلل الذي وهبك البيان، كيف اأنت اأّيها ال�صاب الّطيب؟	 

قال بتوّتر:





هل اأنِت »مي�صان«؟	 

نظرت اإليه بامتنان وقالت:
نعم اأنا يا �صّيدي، اأنا تلك التي اأعطيتها حجًرا و�صندوًقا والكثري من ال�صعادات.	 
ل تناديني ب�صيدي.	 

رنت اإليه بنظراتها احلانية وقالت:
�صيظّل كّل من هنا يناديك بها يا �صّيد الكلمات.	 

ن حاجبيه وقال بتاأّثر: غ�صّ
اأين ال�صعادات وزوجك يوؤذيك ويطاردك؟	 

ظهرت عالمات الأمل على وجهها ُثّم طالعته بنظرات دافئة وهي تقول له:

مُته ملن التقيُت بهم يف الدروب ُرزقت �صعادة، ويف كّل حزٍن اأزلتُه 	  يف كّل عوٍن قدَّ
عن بع�صهم ُرزقُت �صعادة، حتى عندما طردين »اأُوبال�ش« و�َصلبني »لوؤلوؤة« ُرزقُت 
�صعادة يف معّية اهلل، جّفت دموعي يا »ُيو�صف«، فرغ َمعيني من البكاء، افتقدُت 
�صعادتي فيهم فوجدتها يف عزلتي يف حياة الهررة، وخلف هذا الزجاج، عندما 
اإجنابي  رغم  ُحرمتها  الأُمومة  حتى  احلياة،  ملذات  كّل  عن  اأنفي  رغم  تخّليت 

للبنات! اأّيها الكاتب..اأنا ل اأعي�ش الآن من اأجلهم، بل اأعي�ش هلل!

هّز راأ�صه تاأّثًرا ثّم �صاألها بف�صول:
من حّولك اإىل قّطة بي�صاء؟	 
حدث هذا فور اأن دلفت الدرب مع »املُ�صّوم«، ولعّلها من رحمات اهلل .	 

يف تلك اللحظة اهتّزت املراآة يف حقيبة »حبيبة«، كانت »زمّرد« والتي ظهر وجهها وهو 
يحمل خوًفا وقلًقا �صديًدا، قالت فور اأن راأت »حبيبة« اأمام عينيها:

»حبيبة«، الأمرية الآن هنا يف �صجن املدينة وت�صرخ، يبدو اأّنها �صتلد اليوم، هل 	 
�صترتكون هذا الطفل لأبي ليذبحه!





اأقبلت »َمي�صان« وقد تعّرفت على �صوت ابنتها »زمّرد« واأم�صكت باملراآة وطالعت وجه 
لها  اأّمها  قالت  م�صموع،  بن�صيج  بكاء  يف  »زمّرد«  انخرطت  بينما  عيناها  دمعت  ابنتها، 

بحزم �صديد:
اخف�صي �صوتك حتى ل توؤذيك �صقيقاتك.	 

قالت بتلهف:
اأخرجيني من هنا يا اأُّمي، اأحتاج عونك ودعمك، فاأنا وحدي اأمامهن.	 
كان 	  وباملنا�صبة،  »ياقوت«،  من  حذرك  املهم..خذي  تقلقي،  ل  حبيبتي،  �صاأفعل 

لطيًفا اأن حتّوليني لقّطة ولكن ل تفعليها مّرة اأخرى.
تنقل  وهي  قالت  ُثّم  املراآة  »َمي�صان«  احت�صنت  تبت�صم،  وهي  »ُزمّرد«  �صورة  اختفت 

عينيها بني وجه »ُيو�صف« ووجه »حبيبة«:
 ل بّد اأن ُن�صرع، قبل اأن تلد »هيدراجنيا«، وقبل اأن يلحقوا بوليدها الأذى، ما زلنا 	 

الأقوى طاملا معنا الكتاب، ُكنت اأ�صمعكما طوال الوقت، حمًدا هلل اأّنك بداأت تكتب 
فيه، مل اأ�صّك للحظة يف ذكائك، عرفت هذا عنك عندما ُكنت باملكتبة العظمي، 
اأنت �صاب رائع يا »ُيو�صف« حاول اأن ترتك حزنك على الطريق، اخلعه اأحياًنا كما 

تخلع عنك معطفك، وا�صتمتع باحلياة.
كانت »َمي�صان« تقروؤه ككتاب مفتوح اأمام عينيها، قالت بحزم وهي تعّدل معطفه الذي 

كانت تغرق فيه وحتاول مللمة اأكمامه لتظهر كّفيها:
لنذهب اإىل »ديرينكويو«.	 

�صاألتها »حبيبة«:
البالغة 	  مملكة  وملوك  العظمى  املكتبة  حّرا�ش  ومكان  مكانها؟  تعرفني  هل 

واأمرائها؟
نظرت اإليها، ُثّم قالت وهي مت�صح خّدها بحنان:

وكيف ل يحّبك!	 
اأّنها اآخر من يعلم!  اأّنه ُيحّبها، يبدو  �صعرت »حبيبة« باحلرج، حتى »َمي�صان« تعرف 

اأردفت »ًمي�صان« قائلة:





اأّما 	  زنزانة عميقة، وجميعهم مفّرقون هناك،  الدحنون  قرية  بيت يف  كّل  حتت 
»هيدراجنيا«، فهي داخل مدينة »ديرينكويو« يحر�صها بع�ش من الإن�ش، والكثري 

من اجلّن.
قال »ُيو�صف«:

»ديرينكويو«	  مدينة  اإىل  ُثم  اأّوًل،  الب�صتان  اإىل  لننتقل  الآن،  �صاأكتب   ح�صًنا، 
للتي  بعدها، ومن �صفحة  ملا  لأخرى، ومن جملة  كلمة  ومن  ويكتب،  يكتب،  عاد 
»ِكر�صاب«  كان  حيث  الب�صتان  اإىل  وو�صال  تباًعا،  يكتبه  ما  حتقق  حتى  تليها، 
»جالديول�ش«  اأقبلت  وقد  و»احلزاورة«،  و»ُموراي«  »ُعبيدة«  مع  يقف  بجنوده 
بحّرا�ش قلعتها وكانوا قد اجتمعوا يخططون لقتحام مدينة »ديرينكويو« والبحث 
حولها  التّف  »َمي�صان«،  بروؤية  و�صعدوا  بروؤيتهم،  ا�صتب�صروا  و»حبيبة«،  هو  عنه 

»احلزاورة«، وظّلت »ِم�صكة« حتّدق يف مالحمها لفرتة طويلة! 

يبدو اأّنها تهابها اأو ت�صتغربها! دلفت »حبيبة« لبيت »بركات« واأح�صرت لها ثياًبا تخ�ّش 
وت�صّمها،  تلثمها  واأقبلت  لأنفها  وقّربتها  عيناها  دمعت  اأم�صكتها  اأن  فور  »لوؤلوؤة«،  ابنتها 
كانت تتمّزق بني اأمومتها وبني حربها على ال�صيطان »اأُوبال�ش«، فاحلرب بينها وبني زوج 
الآن يف  ا�صتغّلهن  فتيات  زواجهما خم�ش  ثمرة  وكانت  لها،  يبطنه  ما  يظهر خالف  كان 
لـ»ُيو�صف«  واألب�صته  باملعطف  واأ�صرعت  مالب�صها  بدلت  لهن،  ت�صتاق  وكانت  معها،  حربه 

بنف�صها قائلة:
بداأته، 	  ما  اأكمل  بنّي،  يا  ام�ش  »ُيو�صف«،  يا  »ياقوت« متاما  ابنتي  اأنت من عمر 

ونحن جميًعا معك، حتى ت�صع النهايات وتغلق الدروب لالأبد.

ارتدى »ُيو�صف« معطفه ووقف يتاأّمل وجوههم، نقل عينيه بينهم واحًدا تلو الآخر لكّل 
اأن  بد  ال�صعادة، ول  الآن  ي�صتحّقون  اإّنهم  اأمل، فراق، موت حبيب، �صياع وعذاب،  منهم 
ي�صاعدهم، �صعر بعظم امل�صئولية، توقفت عيناه عند اآخر وجه وكان قريًبا منه، كان وجه 

»حبيبة«، والتي هّزت راأ�صها بثقة وهي تناوله كتاب »اأيجيدور« بينما تقول:

	اأنقذهم يا »ُيو�صف«.

كان يحتاج لتلك النظرة،  نظرة اليقني التي ل تغادر عيني »حبيبة«، اأم�صك الكتاب 
بوجل، قالت »َمي�صان«:





كّل منهم يناديك...»اأيجيدور« كما رددها قدمًيا الأمري »اأواوا« يف كتابه!	 

التفت »يو�صف« و�صار خارًجا من الب�صتان، ليكمل ر�صالته.

كان ل بّد من الإ�صراع اإىل هناك، ان�صّم اإليهم »املجاهيم«، و�صاروا يف موكب عظيم 
نحو قرية »الدحنون«، احت�صدت القرية عن بكرة اأبيها على احلدود، فزع اجلميع، �صرى 
نباأ و�صول املوكب كالنار يف اله�صيم، وقفوا اأمامهم على احلدود باأ�صلحتهم، كان �صّكان 
القرية ُي�صاعدون �صاحرات »اأُوبال�ش«، وكّل بيت منهم يحر�ش حتته �صجًنا ُتعّذب فيه نف�ٌش 
بريئة، تذّكرت »حبيبة« كلمات »اأُوبال�ش« التي قالها لها فور دخولهم القرية عندما كانت 
تعرفه با�صمه القدمي، وكانت الكلمات لـ»ُيو�صف«، فجرت على ل�صان هذا الكهل املخادع 

فكان �صادًقا وهو كذوب عندما قال عن اأهل قرية »الدحنون«:

»الزينة اجلميلة قد تخفي قبًحا عظيًما، هم الآن اأمام عينيك ق�صور يا ابنتي، وخلف 
نظيفة،  اأقنعة  يلب�صون  يت�صّنعون،  به،  الختالط  بعد  اإّل  تعرفيه  لن  جوهر  الق�صور  تلك 

وخلف تلك الأقنعة قد تكون هناك عقول قذرة«

بع�صهم  يحّم�صون  كانوا  باأقدامهم،  الأر�ش  ي�صربون  »الدحنون«  قرية  �صكان  بداأ 
البع�ش بهمهمات خميفة.
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فقد  اقتحامها  من  يتمكنوا  مل  »الدحنون«،  قرية  حدود  عند  ورفاقه  »يو�صف«  وقف 
ال�صفوف  »َمي�صان«  �صّقت  للخلف،  ُثّم دفعتهم جميًعا  »لوؤلوؤة« ذراعيها وحجزتهم  رفعت 

واأزالت احلاجز غري املرئي الذي �صنعته ابنتها ونادتها:
»لوؤلوؤة«.	 

عقت »لوؤلوؤة«، وقالت بخفوت: �صُ
اأّمي! 	 

ارت�صمت على وجه »اأُوبال�ش« ابت�صامة �صفراء يو�صيها احلقد وهدر قائاًل:
تّدعي احلكمة! وها هي 	  نف�صها من املالئكة.  َمن تظّن  املاأفونة،  واأخرًيا ظهرت 

تقف يف �صفوف العدّو. يا لها من حمقاء!
قالت »َمي�صان« با�صتنكار:

اأّي عدّو! هذا »ُيو�صف« الذي حُتّبه يا »اأُوبال�ش«!	 
قال »اأُوبال�ش« يف عنجهية:

ما عاد قلبي يهفو لأحد.	 
لنا 	  حاجة  ل  اأخرى،  مّرة  بيتنا  يف  بناتنا  وجنمع  مًعا،  »اأوبال«  اأر�ش  اإىل  فلنعد 

على  ذقته  الذي  احلّب..احلّب  يكفينا  للتاج،  حتتاج  ل  واأنت  جاه،  اأو  ب�صلطان 
يديك.

حمقاء، اأنِت حمقاء يا »َمي�صان«، تريدين منا اأن نعي�ش يف الظّل وندور يف فلك 	 
الآخرين كما كنت دوًما تفعلني، وكاأّنِك خلقِت اأمة وخادمة لهم!





قالت »َمي�صان« بتاأّثر:
ا�صتقت لبيتنا وللبنات، فلنُعد ونن�صى كّل �صيء.	 
لن نعود، و�صاأكمل ما بداأته، وبناتي معي، واذهبي اأنِت للجحيم.	 

قالت بثبات: 
لن اأ�صمح لك باإيذاء طفٍل بريء!	 
اأحتاربني زوجك! كنت تزعمني اأّن قلبك ل يعرف اإّل احلب!	 
احلياة حرب، مع اأنف�صنا، ومع الدروب التي ن�صلكها، واأحياًنا مع احلمقى الذين 	 

نحّبهم!
�صعيفة! لي�ش لديك �صوى ال�صراخ والعويل.	 
نعم ُكنت اأ�صرخ، اأبكي عليك، وعلى ُحّبنا، وعلى �صذاجتي! ومن منا ل يبكي يف 	 

البداية قبل اأن ي�صاب بذاك ال�صمت الذي يلي تلك احلرقة التي ت�صيب الفوؤاد، 
اأوجعنا كثرًيا!  اأحببناه لكّنه  عندما ن�صل لال�صتغناء عن ال�صخ�ش الذي طاملنا 

اأّما الآن فال وقت للبكاء، مل تعد زوجي الذي اأحببته! 

التهب املكان بامل�صاعر الغا�صبة، �صرخ »اأُوبال�ش« واألقى ع�صاه واأم�صك حربة كانت 
اإ�صابتها يف  اأراد  واألقاها نحو »َمي�صان«،  اأحد �صكان القرية والذي كان يقف بجواره  مع 
الأر�ش،  الهواء وحّولت م�صارها لرت�صق يف  يديها يف  رفعتها بحركة من  قلبها مبا�صرة، 

غ�صبت »لوؤلوؤة« عندما راأته يحاول قتل اأمها، ا�صتدارت نحوه و�صاحت بغ�صب هادر:
اإّل اأّمي!	 

�صاح غا�صًبا:
»لوؤلوؤة«! ما الذي حدث لك!	 
توؤِذ 	  لتكون ملًكا، ولكن ل  �صاأ�صاعدك  وافعل ما �صئت بن �صئت،  خذ ما �صئت، 

اأّمي.

كانت »لوؤلوؤة« تالزم اأباها با�صتمرار، لتقوم بردعه هو و�صقيقاتها اإن لزم الأمر، فهي 
تعلم اأّنهم ي�صتهدفون اأّمها، انتهزت »َمي�صان« الفر�صة و�صحبت ع�صا »اأُوبال�ش« الغليظة 





نحوها، واأم�صكتها وقلبتها وجذبت حجًرا بي�صاوًيا كان »اأُوبال�ش« يخفيه باأ�صفلها، واأعطته 
وقد  قال  ال�صم�ش،  اأ�صعة  ي�صوي حتت  كان احلجر  يديه،  بني  وقّلبه  تفّح�صه  لـ»ُيو�صف«، 

�صحرته األوانه اخلالبة:
حجر »اأُوبال«! 	 

التفتت »َمي�صان« جتاه ابنتها »لوؤلوؤة« وهي تدفع اأباها بعيًدا وهو يقاوم ويعافر، كان 
غا�صًبا وهو يرى احلجر بني يدي »ُيو�صف«، قالت »لوؤلوؤة« وما زالت عيناها على وجه اأبيها 

الغا�صب:
ارجعي يا اأمي، وارحلوا من هنا، لن ت�صتطيعوا اقتحام قرية »الدحنون«، عودوا 	 

اإىل الُب�صتان.

بجمود، مل  كانت حتّدق جتاهها  لكّنها  اأّمها  راأت  »ياقوت«،  اللحظة ظهرت  تلك  يف 
يرّف لها جفن، وكاأّنها لوح من الثلج مي�صي على الأر�ش! نادتها »َمي�صان« لكّنها مل جتبها، 
النريان  ُت�صعل  وبداأت  كالربكان  ثائرة  التفتت  ُثّم  اأذنه،  يف  وهم�صت  اأبيها  من  اقرتبت 
هنا  تنت�صر  كانت  التي  احلمراء  الورود  اأحرقت  القرية،  حدود  على  التي  الأ�صجار  يف 
اأقدام جنود »ِكر�صاب«، وحّرا�ش »جالديول�ش«، وخيول  اأ�صعلت احل�صائ�ش حتت  وهناك، 
اأّمها  وكانت  النار،  من  قّوتها  ت�صتمّد  »ياقوت«  كانت  منهم،  الكثري  هرب  »الكحيالن«، 
تتابعها وتطفئ كّل نار تقوم باإ�صعالها، اأرهقتها فبدا الإجهاد عليها، كادت حُترق اأّمها لول 

ا لتدافع عن اأّمها، و�صاحت غا�صبة: »لوؤلوؤة« التي دفعت اأختها »ياقوت« واأ�صقطتها اأر�صً

ل توؤِذي اأّمي.	 

ر�صقتها »ياقوت« بنظرة نارية وقالت:

حمقاء!	 

ت عيناها ب�صّدة، �صاحت �صيحة غريبة، وكاأّن  يف تلك اللحظة، التفتت »لوؤلوؤة«، وابي�صّ
احلال.  يف  وعيها  فقدت  ُثّم  تو�ّصل  نظرة  لأّمها  نظرت  جنبيها،  بني  من  تت�صّرب  روحها 

جذبتها اأّمها نحوها واحت�صنتها ُثّم التفتت جتاه »ُيو�صف« وقالت له:
افتح درًبا من دروب اأُوبال..الآن يا »ُيو�صف«..اأرجوك.	 





اأُوبال فوقها و�صرب عليه بكّفه  تذّكر »ُيو�صف« ما كتبه يف روايته، فرفع كّفه وحجر 
اإىل  وو�صلوا  اإليه  جميًعا  فهرعوا  اأمامه،  الدرب  انفتح  بالُب�صتان،  يفّكر  وهو  الأخرى 
الُب�صتان، كرر ما فعله واأغلق الدرب، اأ�صرعت »َمي�صان« تطلب املاء لبنتها، اأغرقت راأ�صها 

به، وظّلت ت�صقيها حتى بداأت تفيق، قالت »لوؤلوؤة« ب�صوت واهن:
ني الُب�صتان يا اأمي .	  ح�صّ

ُثّم فقدت وعيها مّرة اأخرى، فعلت »َمي�صان« ما يلزم لفر�ش نطاق اآمن حول الُب�صتان، 
فاأدرك »ُيو�صف« اأّن »لوؤلوؤة« كانت طوال الوقت حتميهم من �صقيقاتها، يف تلك اللحظة كان 
املجاهيم خارج حدود الب�صتان، فقد انتقلوا دون اأن ي�صلكوا الدرب معهم لأنهم من اجلّن، 

مل يتمكنوا من الدخول لأّن »لوؤلوؤة« عادت للب�صتان، فلزموا اأماكنهم، قالت »َمي�صان:
ل بّد اأن نذهب ل�صاطئ البحر، فـ»لوؤلوؤة« ت�صتمّد قّوتها من املاء، هل هناك بحر 	 

قريب من هنا؟

رفع »ُيو�صف« احلجر يف يده وقال:

	معنا حجر اأُوبال، و�صنفتح درًبا يف احلال.

اإىل  »لوؤلوؤة«  وابنتها  »َمي�صان«  مع  وانتقل  اأخرى،  مّرة  احلجر  على  »ُيو�صف«  �صرب 
�صاطئ البحر، اأجل�صاها حيث يلم�ش ماء البحر قدميها على الرمال املبتّلة، وعندما بداأت 
اأن  بعد  بنف�صها  خرجت  حتى  تركوها  املاء،  يف  وغط�صت  بنف�صها  زحفت  قّوتها  ت�صتعيد 

اكتفت منه، وفور اأن خرجت، توجهت نحو »ُيو�صف« وقالت له:
»هيدراجنيا« تلد الآن، داهمتها اآلم الولدة هذا ال�صباح.	 

قالت »َمي�صان«:
امل�صكينة!، ل بّد اأن اأعود اإليها.	 
ل يا اأّمي...�صيقتلونك.	 

وبعد  الآن  لكّنه  اأّل يخربهما،  املفرت�ش  »ُيو�صف« عينيه بني وجهيهما، كان من  نقل 
اطمئنانه لـ »لوؤلوؤة« قرر اأن يخربهما، قال وقد بلغ قلقه اأق�صاه:

»حبيبة« يف مدينة »ديرينكويو«، وهي الآن مع »ُزمّرد«، ت�صللت مع »ُموراي« بينما 	 
كّنا نتحدث مع »اأُوبال�ش«.





اأخرج املراآة التي كانت تتوا�صل بها »حبيبة« مع »زمّرد« فقد تركتها له قبل اأن تذهب 
لي�صهل توا�صلها معه لرييها لهم، وقال:

�صنتوا�صل معها من خالل تلك املراآة.	 

 كان قلقه على »حبيبة« ينه�ش قلبه وعقله نه�ًصا، و�صع »ُيو�صف« حجر »اأُوبال« على كّفه 
وقال ويده ترجتف:

�صاأفتح درًبا الآن، ل بّد اأن نعود للب�صتان، ل بّد اأن اأعود للكتابة يف كتاب »اأَيجيدور«.	 

ا�صتخدم حجر »اأُوبال« مّرة اأخرى، وعادوا للب�صتان، وعاد يكتب...

5
من  »ُيو�صف«  يتمكن  مل  »ديرينكويو«،  مدينة  دخول  على  اأ�صّرت  قد  »حبيبة«   كانت 
�صوى  اأحًدا  يخربا  مل  »هيدراجنيا«،  �صتنقذ  اأّنها  يقني  لديها  كان  ترتاجع،  باأن  اإقناعها 
على  ليكون  املراآة  »ُيو�صف«  اأعطت  معها،  الذهاب  »ُموراي«  وقرر  و»ُعبيدة«،  »ُموراي«، 
ان�صغلوا جميًعا على  الأمر، وعندما  اأن حتّدثت مع »زمّرد« ورتبت معها  ات�صال بها بعد 
مدينة  دخول  على  »ُموراي«  و  »حبيبة«  ت�صاعد  اأن  »زمّرد«  ا�صتطاعت  القرية،  حدود 
»ديرينكويو«، ا�صتقبلهما جّن املعبد، كانت تلك هي املّرة الأوىل التي يرى فيها »موراي« 
�صكان مدينة ديرينكويو من اجلّن، اأجفل يف البداية، لكّنه ا�صتطاع اأن يتاأقلم مع الأمر، 
كان فقط يتجنب النظر لأعينهم مبا�صرة، فهوؤلء يختلفون عن »املجاهيم« الذين راآهم 
اأما جن  ال�صوداء،  قلن�صواتهم  ي�صبح يف  �صواد  يجور«، فاملجاهيم بال وجوه،  »الدَّ قلعة  يف 
اإىل  و�صلوا  خميفة،  لكّنها  الب�صر  مالمح  عن  تختلف  ومالمح  وجوه  فلهم  »ديرينكويو« 
ت�صرخ  وهي  قبالتها  جتل�صان  اجلّن  اإناث  من  اثنتان  هناك  كان  »هيدراجنيا«،  زنزانة 
وتتاأمّل داخل الزنزانة، كانت تنادي على زوجها »ِكر�صاب« وتكرر كلمة واحدة »اأيجيدور...
ا اأن يعّلمها لها، وكانت اجلنيتان  اأيجيدور«، كانت تناديه بلغته النوبية والتي كان حري�صً
جتهالن معنى الكلمة، ومل تبديا تعاطًفا معها، ومل يرّق قلباهما لأنينها وبكائها، دلفت 
بقدمها  بهر�صهما  قامت  اإىل دع�صوقتني،  فتحوّلتا  ما،  �صيًئا  »زمّرد« ونرثت يف وجهيهما 
واأ�صارت لـ»حبيبة« والتي اأ�صرعت جتاه »هيدراجنيا«، كانت »هيدراجنيا« ت�صبه �صقيقتها 
يجذب  فاتن  مالئكي  ووجه  دقيق،  واأنف  ع�صليتان،  عينان  كبري،  حدٍّ  اإىل  »جالديول�ش« 
ثيابها  وكانت  للغاية،  متعبة  بدت  عرًقا،  د  يتف�صّ جبينها  كان  كاملغناطي�ش،  اإليه  العيون 





ب�صقيقتها  التقت  اأّنها  واأخربتها  »حبيبة«  حّيتها  ومظلمة،  مقفرة  والزنزانة  هالكة، 
»جالديول�ش« و زوجها »ِكر�صاب«، واأّنها اأتت لت�صاعدها، �صالت دموعها على خديها، كانت 
غارقة يف حالة من ال�صعف والهوان واأتتها »حبيبة« فتعّلقت بها كما يتعّلق الغريق بق�ّصة، 
كانت تتمتم بالدعاء، وت�صتغيث باهلل، مل تكن »حبيبة« على علٍم با يتوجّب عليها فعله 
لت�صاعد امراأة على و�صك الولدة، التفتت لـ »زمّرد« واحلرية تطّل من عينيها، اأخرجت 
املراآة التي ت�صبه تلك التي اأعطتها لـ »حبيبة« من قبل، وكررت كلمة »اأوبال�ش« ثالث مّرات، 

ظهر وجه »ُيو�صف« اأمامها، فقالت:
اأعطني اأّمي ب�صرعة!	 

لي�صاعدا  توجههما  كانت  اإليهما،  تتحّدث  وجل�صت  املراآة  »َمي�صان«  التقطت 
ودموعه جتري، جل�ش اجلميع  ل�صراخها  ين�صت  وكان  »ِكر�صاب«  اقرتب  »هيدراجنيا«، 
»ُموراي« يقف مع  الآخر كان  »َمي�صان«، ين�صتون باهتمام، وعلى اجلانب  يف حلقة حول 
جّن املعبد على بوابة الزنزانة ويراقب ممرات ديرينكويو، يخ�صون اأن تدلف »ياقوت« يف 
اأّي حلظة، بينما ان�صغلت »حبيبة« بـ »هيدراجنيا«، كانت مت�صح على راأ�صها بحنان، بينما 

تت�صبث هي بيديها وتكتم ال�صراخ، �صاألتها بني اأمل واآخر وهما يتتابعان عليها:
ما ا�صمك؟	 
»حبيبة«.	 
كيف التقيت بزوجي؟	 

ابت�صمت »حبيبة« وقالت لها:
يف ب�صتان »حيزوم«، اأتانا يبحث عنك.	 

على  هناك  »َمي�صان«  بيد  التي  املراآة  بجوار  وهو  اإليهما  ين�صت  »حيزوم«  كان 
اإليه  الب�صتان  ن�صبت  عندما  »حبيبة«  قالته  ما  ترك  بالب�صتان،  الآخر  الطرف 
لها  بامتنان  و�صعروا  اخليول،  باقي  مع  النظرات  تبادل  نف�صه،  يف  عظيًما   اأثًرا 
ال�صراخ،  وتكتم  »حبيبة«  لها  قما�صة طوتها  على  تع�ّش  كانت  اأخرى،  مّرة  الأمل  داهمها 

وعندما هداأ الأمل قالت بخفوت:

عديني ب�صيء.	 





ما هو؟	 
اإن متُّ احملي طفلي ل�صقيقتي »جالديول�ش«، فاأنا اأثق بها.	 

انهارت »جالديول�ش«  على الطرف الآخر، وانخرطت يف بكاء بن�صيج م�صموع، كانوا 
»ِكر�صاب«  اأقبل  ت�صتغيث،  وهي  تبكي،  ت�صرخ، وهي  »هيدراجنيا«، وهي  ي�صمعون  جميًعا 
يحّدثها هو و»جالديول�ش«، وا�صتمّرت »َمي�صان« يف توجيه »حبيبة« والتي كانت تقف واثقة 
لتقدم العون لـ»هيدراجنيا«، بينما ابتعد »ُيو�صف« عن اجلميع، واأم�صك كتاب »اأيجيدور« 

وبداأ يكتب..

ن�ضعد،  فيه  درب  علينا،  ُيفر�ض  وبع�ضها  باأنف�ضنا،  نختاره  بع�ضها  دروب،  »احلياة 
ودرب فيه ن�ضقى، ودرب فيه نذنب، ودرب فيه نتوب، ودرب فيه منوت لنبداأ الرحلة يف 

درب اأخري نولد فيه من جديد«.

يحدث  ما  لـ»َمي�صان«  ت�صف  وهي  ال�صحرية  »زمّرد«  مراآة  من  »حبيبة«  �صوت  ارتفع 
وتتلقى منها التعليمات، اأن�صت »ُيو�صف« لنربة �صوتها، وكان قلًقا عليها، �صعر بحنني بالغ 

اإليها، عاد يكتب:

»اخلري كالنور، مهما اأغلقت الأبواب يف وجهك، �ضيمّر من ال�ضقوق التي اأحدثتها 
املتالحقة،  الأّيام  �ضربات  اأحدثتها  التي  ال�ضقوق  تلك  نف�ضك،  جدران  على  احلياة 
للنفو�ض، يحبون  لهم هدير حمبب  كالبحر!  فالبع�ض  حمموًل على كفوٍف رحيمة، 
اأداء اأدوارهم ب�ضكل يليق، يفي�ضون بالعون على الآخرين قبل اأن يطلبوه منهم، ينرثون 
ال�ضعادة وهم ميّرون بدروب احلياة، غيابهم يرتك فجوة يف القلب، وح�ضورهم ي�ضبه 

ا�ضطفاق موجتني مًعا«. 

لها  اإخفائها  �صرعة  لحظ  كما  دموعها  لحظ  نحوها،  فالتفت  تبكي  »ِم�صكة«  كانت 
حزنهم،  لحظت  اأن  بعد  وت�صحكهم  لتلهيهم  ال�صغار  جمعت  اأّنها  وكيف  ردائها،  بكّم 
وعاونها »احلزاورة« الكبار، رفاق »موراي«، هوؤلء الذين وّقعت الأيام على وجوههم فجاأة 
فدفعتهم لدرٍب جديد من دروب احلياة، وكان »ِكر�صاب« و«جالديول�ش« يرتقّبان ويحب�صان 
بعد  ترتاح  وكاأّنها  كال�صنم،  وجل�صت  »لوؤلوؤة«  �صكنت  بينما  »َمي�صان«،  بجوار  اأنفا�صهما 
معركتها الأخرية، وكانت اخليول يف قلٍق �صديد، واجلنود واحلّرا�ش على حدود الب�صتان 





ون جنًبا اإىل جنب ويراقبون الطريق، بينما كان »ُعبيدة« ي�صّلي ويدعو،  من الداخل يرتا�صّ
تاأّمله »ُيو�صف« طوياًل ُثّم عاد يكتب:

»عندما ت�ضّق دروب احلياة، وقبل اأن تبحث عن الطريق فّت�ض اأّوًل يف قلبك، فقد 
نرى احلّق و�ضط دياجري الظالم، اأو ن�ضّل عنه ونحن يف غمار النور، فالهداية للحق 

لي�ضت من قناديل النور، بل هي تنبع من داخلنا، عندما نفّر اإىل اهلل«.

وكانت  معدودة،  ثواٍن  �صوى  بينها  يف�صل  ل  متتابعة  متالحقة  الولدة  اآلم  اأ�صبحت 
»حبيبة« تعّد ما بينهم، �صاحت »حبيبة« عندما بداأت راأ�ش الطفل تظهر وا�صتقبلته بني 

يديها وهي جتمع يف �صوتها بني ال�صحك والبكاء، وقالت ب�صوت مرتع�ش:
يا له من ولد رائع!	 

 اأ�صرعت »زمّرد« حتمله وهو يبكي وخلعت و�صاحها ولّفته به بعد اأن قطعت »حبيبة« 
بخنجرها حبله ال�ّصري، �صّج الب�صتان بال�صحك املمزوج بالبكاء، قفز احلزاورة ال�صغار 
فرًحا، و�صاركهم »احلزاورة« الكبار فرحتهم، وابت�صم »ُيو�صف« وهو يراقب اأهل الب�صتان، 
املراآة  واأدارت  اأّمه  ح�صن  يف  »زمّرد«  و�صعته  الأخرى،  هي  فرًحا  تهملج  وهي  واخليول 
»ُموراي«  �صاح  اللحظة،  تلك  يف  »جالديول�ش،  وخالته  »ِكر�صاب«،  اأبوه  لرياه  جتاههما 

ينبههم فهناك موكب يقرتب، هم�صت »زمّرد«:
اإّنها »ياقوت«.	 

ت�صبثت »هيدراجنيا« بثياب »حبيبة« وتو�ّصلت اإليها اأن تهرب  بابنها، وافقتها »زّمرد« 
يف الراأي، فاأ�صرع »ُموراي« وخلع قمي�صه فدّثرت »حبيبة« الطفل به وربطت اأكمامه حول 
»زمّرد«  بقيت  بينما  الزنزانة،  من  خارجني  وهرول  �صدرها،  على  الطفل  فهداأ  عنقها 
بجوار »هيدراجنيا« واأخربتها اأن تت�صّنع اأّنها ما زالت تعاين اآلم الولدة، فبداأت ت�صرخ 
من جديد، بينما حمل جّن املعبد »حبيبة« و»موراي« اإىل خارج مدينة »ديرينكويو، كانا 
حلدود  و�صال  الطريق،  ويراقب  لآخر  اآن  من  يتوقف  »ُموراي«  وكان  ب�صرعة،  يرك�صان 
وكانت  اأمامهما،  مّرة  لأّول  »زفري«  ظهرت  منها  يخرجا  اأن  وقبل  »الدحنون«،  قرية 
اأمامهما، كانت لديه  تواأمتها»توباز« تقف خلفهما مبا�صرة، تقّدم »ُموراي« ووقف بثبات 
روح املحارب، وكيف ل وقد رّباه اأبوه على اأن ي�صارع احلياة، حتى اأّنه اختار له ا�صًما بهذا 
املعنى »ُموراي«...م�صارع! كان ينظر اإليهما بتنّمر، قامت الأختان بتثبيت اأقدام »حبيبة« 





و»موراي« يف الأر�ش،  ف�صقطت املراآة من يد »حبيبة« على الأر�ش ، وكان هذا اآخر م�صهد 
راآه »ُيو�صف« باملراآة، وهنا كتب »ُيو�صف«:

»كانت املحاربة حتمل الأمل على �ضدرها وترك�ض به، ذاك الأمل الذي ولد من 
رحم القلب املخل�ض، لتنقذه من ال�ضيطان وبناته، وقد دّثرته بقمي�ض م�ضارع �ضجاع،  
خارج  مًعا  فرك�ضا  اأقدامهما،  حتررت  بهما،  واأحاطت  فجاأة  ظهرت  النور  من  هالة 

القرية وهما يحمالن الأمل وهما ل يعرفان من منهما يحمي الآخر!«

اأنهى »يو�صف« العبارات، يف نف�ش اللحظة التي كان فيها »حبيبة« و»ُموراي« يرك�صان 
نحو حدود القرية، وقبل اأن يتخطيا حدود القرية، تذّكرت »حبيبة« نظرات »هيدراجنيا«، 
ودموع زوجها، هل ُكتب على تلك الأمرية اأن تعّذب؟، اإن مل يكن على يد �صقيقتها ف�صيكون 
على يّد بنات »اأُوبال�ش«!، قررت اأّنها لن تتخّلى عنها، حّلت القمي�ش عن رقبتها و�صّلمت 

الطفل لـ«ُموراي«، والذي حمله وهو يتعّجب و�صاألها:
ماذا �صتفعلني؟	 
�صاأعود.	 
ملاذا؟	 
من اأجل  »هيدراجنيا«.	 

ُثم اأردفت قائلة:
اأخرب »ُيو�صف« اأن ي�صتمر يف الكتابة، وحتى اإن مل يعرف عّني �صيًئا، فلقد فقدت 	 

املراآة.

اإىل  »ُموراي«  وحمل  تركاه  منذ  مكانه  يف  ينتظرهما  كان  الذي  »اأبهر«  ظهر  وهنا 
مبا�صرة  خلفها  وكانتا  و»توباز«  »ُزفري«  التواأمتني  جتاه  »حبيبة«  التفتت  ُثّم  الب�صتان، 
تتواثب،  قلبها  دّقات  وكانت  حتيطها،  التي  الهالة  ب�صبب  مل�صها  ي�صتطيعان  ول  جتريان، 
انقب�ش قلبها، ترددت للحظات، اأ�صابها الهلع فقد يقتلون »هيدراجنيا«، اهتّزت، و�صعرت 
الكالم،  اأّنها عاجزة عن  �صعرت  ال�صاحرتان،  قوة  لتتعملق  كافية  كانت  للحظات  بخوف 
وكانت تتنّف�ش ب�صعوبة، �صحبوها اإىل مدينة »ديرينكويو«، تذّكرت قول »اأُوبال�ش« عندما 

التقت به اأّول مّرة، عندما �صدقها هذا الكذوب وهو ين�صحها:





من  قوتهم  �صيكت�صبون  بغرباء  هنا  �صتلتقني  متقّلب،  بحر  احلياة،  كما  هنا  »اململكة 
�صعفك اإن �صعفِت، و�صيتعملقون متى تقّزمِت، فكوين دائًما قوّية اأيتها املحاربة«.

املجاهيم  الآمن حولها، ومتّكن  النطاق  زال  الدحنون  قرية  »لوؤلوؤة« رحلت عن  ولأّن 
من  باأمر  هناك  »اأبادول«  حفيدة  »حبيبة«،  عن  يبحثون  هناك  وانت�صروا  الدخول،  من 
زعيمهم املخل�ش، بينما عاد »ُموراي« اإىل الُب�صتان، �صّلم ال�صغري خلالته »جالديول�ش«، 
وكان »ِكر�صاب« يبكي، غابت فرحته به، فهو قلق على زوجته، روى لهم »ُموراي« ما حدث 
ب�صرعة، وبّلغ ر�صالة »حبيبة« لـ»ُيو�صف«، والذي كان ي�صعر اأن قلبه يتمّزق، قالت »َمي�صان« 

وهي ُترّبت على كتفه:
هّيا يا بنّي، عد للكتابة.	 
كيف؟	 
اأعلم اأّنك حتّبها، لقد �صلكت دروب عقلك عندما زرت املكتبة العظمى، فهناك 	 

نرى عقول الكّتاب بكّل ما يف دواليب الذكريات.
كيف هذا!	 
عامل الكتب غام�ش ومثري، �صيء بديع مل اأكن اأعلم بوجوده، هناك اأدركت اأنني 	 

�صخ�صّية يف رواية، واأّنك الكاتب، وعلمت عنك اأّنك ل ت�صتطيع اإكمال كتاباتك 
للنهايات.

اأنا فا�صل...�صت�صيع »حبيبة« ب�صببي، و�صاعت مملكة البالغة بخطاأ مني عندما 	 
ن�صيت »اأُوبال�ش« وتركته معّلًقا.

اأنت غري م�صئول عن »اأُوبال�ش«، لقد �صّلم نف�صه لل�صيطان باإرادته.	 
لو كنت قد و�صعت نهايات لرواياتي، مل يكن هذا ليحدث.	 
اأنت تقف دوًما عند نف�ش العقدة، عندما يزيد اأمل الأبطال وتتوّجع من اأجلهم، 	 

ل اأن تبتعد وتهرب عن اأن تواجهه، تركَت »ُعبيدة« حائًرا يتاأمل لفقد اأهله  وتف�صّ
فتلك ال�صطور ذّكرتك بفقدك لأهلك، وكذا »ُموراي« تركته يتعّذب ويبكي و�صالت 
اأنت  اأوجعك �صدرك،  اأبكي مع بناتي عندما  دموعك فطويت الأوراق، وتركتني 

اإن�صايٌن اأكرث من الالزم، اجعلنا اأقوى يا �صّيدي.
ل تناديني ب�صيدي اأرجوِك.	 





وامنحنا 	  والإميان  اليقني  من  �صالًحا  لنا  اجعل  لنواجه،  ادفعنا  بنّي،  يا  ح�صًنا 
ا، وافتح لنا دروًبا لننجو مما كتبه اهلل علينا من ابتالءات يف احلياة، لقد  فر�صً
وفّكر يف  اكتب  يحتاجونك،  زالوا  ما  لكنهم  البع�ش هنا،  وعاونت  نلت فر�صتك 

�صبل لإنقاذ اجلميع، ل تياأ�ش ول ت�صت�صلم.
اأ�صل 	  اإنهاء الأمر ب�صرعة، �صاأ�صع النهايات، �صاأ�صتمّر يف الكتابة حتى  �صاأحاول 

للجملة الأخرية..واأختم بها.
اجلملة الأخرية لن ُتكتب باحلجر الذي معك!	 
كيف هذا! لقد كتبت بالفعل اأحداًثا ومّتت اأمام عيني، اأنا الكاتب!!	 
فيه 	  الأخرية  اجلملة  ُتكتب  اأن  بّد  ل  البالغة،  مملكة  ُكتب  من  حّي  كتاٌب  وهذا 

بدماء الطفل، اأن�صيت اأّن هناك �صحًرا يا بنّي.

تنّهدت بح�صرة عندما تذّكرت بناتها وقالت:
ا�صتعن باهلل وُقْم بدورك و�صنقوم بدورنا، �صنطرق الأ�صباب، و�صُن�صّلم الأمر هلل!	 

من  بع�ش  ومعهم  الدحنون  قرية  �صكان  اأتى  الب�صتان،  خارج  جلبة  هناك  كانت 
اأمر  انك�صف  فقد  بالب�صتان،  حا�صروهم  ال�صغري،  الطفل  ت�صليم  يطلبون  املعبد  جّن 
»هيدراجنيا« وعلموا اأّنها و�صعت طفلها وهّربته، فتبادلت »َمي�صان« النظرات مع ابنتها، 
و�صارت مع »ُيو�صف« نحو �صجرة بلوط عتيقة وعظيمة وطلبت منه اأن يجل�ش حتتها، وقالت:

اكتب الآن، �صاأعزلك عن اجلميع، لو اأردت اخلروج ا�صتخدم حجر اأُوبال.	 

كادت تن�صرف لكّنها تذّكرت �صيًئا فقالت:
�صاعد »حبيبة« لتتمكن من منعهن من القتل، ل اأريد لبناتي اأن تتلوث كفوفهن 	 

باإراقة الدماء.

اأنهت »َمي�صان«  كلماتها بابت�صامة حزينة ترتع�ش على �صفتيها، ورفعت يديها واأدارتها 
يف الهواء، ف�صنعت حلقة حوله لتعزله، ما عاد »ُيو�صف« ي�صمع �صوًتا ول هم�ًصا، اأحاطه 
يكتبها  كلمة  اأّول  وكانت  ويكتب،  يكتب،  وبداأ  الكتاب  اأم�صك  �صوب،  كّل  من  ال�صباب 

هي...»املجاهيم«.
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دلف »املجاهيم« كّل بيت بالقرية، اهتّزت اجلدران، وارجّتت الأر�ش وكاأْن قد اأ�صابها 
وحا�صروه  الب�صتان  جتاه  و�صاروا  فوًرا  خرجوا  قد  القرية  اأهل  من  الكثري  وكان  زلزال، 
اأهل  كان  الزنازين،  يف  ال�صقور  غقغقة  هنا..علت  بينما  »هيدراجنيا«،  بطفل  مطالبني 
مملكة البالغة يف ال�صجون ينادون، وي�صتغيثون، اأخرج »املجاهيم اأطفال القرية ون�صاءها 
ال�صقور  فانطلقت  ال�صجناء  �صراح  واطلقوا  الزنازين،  اأقفال  وحّطموا  احلدود،  خارج 
وحّلقت فوق قرية »الدحنون« باأجنحة �ُصفيت جراحها والتحمت ك�صورها، ف�صارت اأقوى، 
املكان  قيا�ش  يرتفع حماوًل  »الرمادي«  كان  الألوان اخلاّلبة من جديد،  ذو  ري�صها  ومنا 
ظهرت  عليها،  واطماأّن  ملحها  عندما  الدمع«  »قطرة  زوجته  نحو  يهوي  عاد  بنظراته، 
»احلوراء« وعلى كتفها بومتها »ال�صهباء«)))، وكان ولد »احلوراء« »الزاجل الأزرق« قد فّر 

من �صجنه واأتى ليحررها وياأخذ بيدها ليخرجها من زنزانتها حتت الأر�ش.

 التفتت »ال�صهباء« جتاه وجهه ونظرت يف عينيه طوياًل ُثّم قالت »احلوراء«:
ا�صتقت اإليك يا ولدي.	 

احت�صنها وقّبل راأ�صها ويديها فقالت وهي مت�صح على راأ�صه:
الأر�ش على احلدود اجلنوبية، 	  املحاربة بدينة اجلّن »ديرينكويو«، وهي حتت 

�صاعدها قبل اأن ي�صل »اأُوبال�ش« للكتاب.

وكانوا يعرفون »اأُوبال�ش« فقد كان اأّول من اقتحم الق�صر واأمر ب�صجنهم، ُثّم اأردفت:
لديه خم�ش بنات، كّلهن �صاحرات، ثالث منهن خمادعات، احذر منهن يا ولدي.	 

	هل اأتتك اأخبار املحاربة واأنت يف الأ�صر يا اأّمي؟
نعم، كنت معها حلظة بلحظة، اأ�صمع كّل �صيء، كتاب »اأيجيدور« لي�ش معها، بل 	 

مع الكاتب، وهو ُي�صاعدنا الآن، اأحتاج للـ»رمادّي« ليذهب اإليه يف احلال.
ح�صًنا ياأ اأّمي.	 

خرج »الزاجل الأزرق« باأّمه من الزنزانة، وتركها مع بع�ش خدمها وحّرا�صها الذين 
بع�صهم  يجمعون  وكانوا  املكتبة  حّرا�ش  ظهر  الأ�صر،  من  حترروا  اأن  بعد  اإليهم  و�صلوا 

ــرى  ــت نظرهــا للملكــة »الحــوراء« بعــد أن فقــدت نظرهــا وصــارت ت ))) الشــهباء هــي بومــة بيضــاء وهب

بعينيها، وهذا ضمن أحداث الجزء األّول برواية إيكادويل. 





البع�ش ويتفّقدون الغائب منهم، تهّدمت بيوت قرية »الدحنون« بعد خروجهم جميًعا من 
الزنازين، وحتّولت القرية الأنيقة اإىل حطام، انطم�صت معاملها وُدفنت الزهور احلمراء، 
حّلق الغبار يف الأُفق، وفوقه كانت ال�صقور تدور يف دوائر، اجتمع املغاتري ووقفوا يتلقون 
مكانته  زالت  ما  والذي  الأزرق«،  »الزاجل  البالغة  مملكة  وحاكم  اأمريهم  من  الأوامر 

عظيمة يف قلوبهم.

حتت ال�صجرة، ويف مكان ل ي�صمع فيه �صجيج يقطع عليه عزلته، كان »ُيو�صف« يكتب، 
وبعد اأن حرر �صجناء قرية الدحنون، اأغم�ش عينيه متاأّماًل، كانت »حبيبة« حتتاج للعون، 

فكانت اأّول كلمة كتبها عنها يف �صفحة الكتاب هي:

 »اخلنجر«.
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كانت »حبيبة« جتل�ش يف �صكون، تنتظرهم يف غرفة من غرفات مدينة »ديرينكويو« 
حيث األقتها ال�صاحرتان، حتيطها الأحجار من كّل �صوب، و�صوء القناديل يرتجرج ملقًيا 
كانت  للمراآة،  انتبهت  ليتها  خمرج،  يف  وتفّكر  ظّلها  تراقب  كانت  اجلدار،  على  بظّلها 
ولطمها  »حبيبة«  من  اقرتب  مكفهّر،  بوجه  »اأُوبال�ش«  دلف  »يو�صف«،  مع  بها  �صتتوا�صل 

بق�صوة وقال:
اأعطيتني كتاًبا مزّيًفا اأيتها املخادعة.	 

اعتدلت »حبيبة« يف جل�صتها، و�صاألته:
وكيف عرفت اأّنه مزّيف؟	 

اأخرج لها الكتاب وفتحه اأمامها، وقال:
كتب املحاربني �صفحاتها خالية، لقد عرفت كّل �صيء.	 

تنحنحت »ياقوت« واأم�صكت بيد اأبيها لتهدئ من ثورته، ُثّم مّدت يدها جتاه »حبيبة« 
بتاج من الذهب اخلال�ش، قالت وعيناها تربقان:

ان�صمي اإلينا وكوين اأمرية من اأمريات »اأُوبال�ش«، هذا التاج �صيمنحك ال�صعادة.	 
تراجعت »حبيبة« خطوة للخلف وقالت:

ل اأريده.	 





رفعت »ياقوت« حاجبيها وقالت:
اإعادتك 	  »املجاهيم«  ي�صتطيع  لبيتك،  وعودي  الأ�صلّي،  الكتاب  �صلمينا  ح�صًنا، 

لوطنك، و�صلنا اأّنهم يهتّمون لأمرك!
الكتاب لي�ش معي الآن.	 
لكّنك تعرفني اأين هو الكتاب.	 
وماذا اإن مل اأفعل؟	 
�صنقتل »هيدراجنيا«.	 

كالم  تتذّكر  وهي  م�صطنع  بربود  وقالت  تظهره  مل  لكّنها  بارتباك  »حبيبة«  �صعرت 
الكذوب »اأوبال�ش« معها عن القّوة وال�صعف:

وماذا بعد؟	 
لن ت�صمدوا اأمامنا، �صنق�صي عليكم جميًعا ون�صحقكم كالذباب.	 
ة بعد ان�صمام »لوؤلوؤة« لها.	  كيف هذا واأنتم تخ�صون اأّمك، وخا�صّ
�صاأعّذبك.	 
وماذا بعد؟	 

غ�صبت »ياقوت« وقالت:
من اأين لك بهذا الربود! 	 
لي�ش بروًدا ولكّنه اليقني يا عزيزتي، اأثق باأن اهلل لن يرتكني بني يديك هنا.	 

�صاحت »ياقوت« �صيحة ترددت بالغرفة فاهتّزت �صعل القناديل وارجّتت وتاأرجحت 
ل  حدث،  ما  وكّل  احلوار،  ت�صرتجع  وقفت  وان�صرفا،  الغرفة  يف  تركاها  روؤو�صهم،  فوق 
فاأخرجته من حقيبتها،  اخلنجر،  تذّكرت  �صيء،  اأي  عن  بحثت حولها  اخلروج،  من  بّد 
اأم�صكته وكانت دماء ال�صغري ما زالت عالقة ب�صفرته، حّركته يف الهواء فلم يحدث �صيء، 
كاد لهيب الياأ�ش ي�صطرم بني جوانحها، قب�صت غا�صبة على اخلنجر ب�صّدة وغرزته يف 
احلائط املجاور لها فتفتتت يف احلال، تراجعت يف اندها�ش ونظرت اإىل الغرفة اخلالية 
التي انك�صفت اأمامها، حتّم�صت فاأ�صرعت نحو احلائط التايل وغرزت فيه اخلنجر، لكّنه 





اأن  اأدركت  الأخرى وغرزت اخلنجر فيه فتفتت،  يتحّطم!، اجتهت حلائط يف اجلهة  مل 
لآخر،  حائط  من  تدور  ظّلت  الطريق،  على  يدّلها  من  هناك  واأّن  ع�صوائًيا،  لي�ش  الأمر 
تفتت  اأن  فور  حائط  اإىل  اأخرًيا  و�صلت  حتى  لأخرى،  غرفة  من  وتنتقل  جدراًنا،  تفتت 
ظهرت اأمامها »هيدراجنيا« متكّورة على الأر�ش تئن من الأمل، تركوها مهملة وخرجوا 
يطاردونهم للب�صتان، اقرتبت منها فتعّرفت »هيدراجنيا« عليها يف احلال، طماأنتها عن 
�صغريها، واأخربتها اأّنها اأر�صلته لأبيه وخالته بالب�صتان، �صاعدتها لتتمكن من اجللو�ش، 
واأقبلت على اجلدران تغرز اخلنجر فيها، حتّطم جداًرا تلو جدار وظهر املمر اخلارجي 
بني الغرف، عادت »حبيبة« واأ�صندتها لتتمكن من الوقوف على قدميها، و�صارا ببطء وهما 
تعّرفت عليه »حبيبة« فقد  املعبد،  اأفراد جّن  اأحد  اأمامها  ال�صمع، وفجاأة! ظهر  يرهفان 
راأته عندما التقت بـ»زمّرد« لأّول مّرة، وكان يف يديه قب�صة عظيمة من تراب اأر�ش مدينة 
»ديرينكويو«  فنفث فيها ُثّم بعرثها فوق راأ�صيهما فاأغرقهما بها وردد كلمات مل يفهماها، 

وقال لهما:
ل تنُف�صا الرتاب عن راأ�صيكما، ف�صوف يخفيكما عن الأنظار حتى تهربا.	 

�صاألته »حبيبة«:
اأين »زمّرد«؟	 

تردد قبل اأن يقول لها:
ترتديه  الذي  عقدها  يف  وعلقته  اأخ�صر  كرمٍي  حجر  يف  »ياقوت«  �صقيقتها  حب�صتها 

طوال الوقت.
وملاذا مل ت�صاعدوها؟	 
لن ن�صتطيع قبل اأن ت�صمح »زمّرد« بهذا.	 

�صاألته »حبيبة« متعجبة:
ماذا تعني؟	 
»ما زال لديها اأمٌل اأنها �صتتمكن من مل �صمل اأ�صرتها، وهي ل تريد لأّي فرد منهم 	 

الأذى، لقد حَب�صتها »ياقوت« لت�صاوم اأّمها و�صقيقتها »لوؤلوؤة« عليها، وت�صتدرجهما 
وتهددهما بقتلها، فـ»ياقوت« ووالدها يودان قتل »َمي�صان«، لكّن »لوؤلوؤة« متنعهم 

عن هذا وحتميها، وطاملا هي معها لن يتمّكنوا من الو�صول اإليها.





ُثّم اأردف قائاًل:
تكم من »زمّرد« 	  نحن ن�صبه الب�صر، منا ال�صالح، ومّنا الفا�صد، ولقد عرفنا بق�صّ

فاأ�صفقنا عليكم واأحببنا م�صاعدتكم.
�صت�صاعدنا حًقا لو فعلت ما �صاأطلبه منك الآن؟	 
وما هو؟	 
ُكن دلياًل لـ»هيدراجنيا«، و�صاعدها لكي تخرج من هنا ُثّم من قرية »الدحنون«، 	 

فهناك ب�صتان...
قاطعها قائاًل:

�صاأخرجها من بوابة »ديرينكويو«، و�صيقوم »املجاهيم« بتو�صيلها، فقد اقتحموا 	 
قرية »الدحنون«، وحرروا ملوك مملكة البالغة وحّرا�ش املكتبة، وتوا�صلوا معنا 

و�صاألونا عنك.
تهلل وجه »حبيبة«، كانت يف حاجة لدفعة حما�ش ُت�صجعها و�صّرت بهذا اخلرب، �صاألها 

اجلّني قبل اأن مي�صي:
وملاذا �صتبقني هنا؟	 
لأنقذ »زمّرد«.	 
لكّن »زمّرد« لن ت�صمح لِك.	 
لن اأتخّلى عنها!	 
ح�صًنا، وكيف ن�صاعدك؟	 
ابداأ بـ »هيدراجنيا«، ل بّد اأن ت�صل لر�صيعها بالب�صتان.	 

اأ�صرع اجلّني وخرج بـ»هيدراجنيا« من مدينة »ديرينكويو«، و�صّلمها للمجاهيم، ومل 
جلاأ  اأّنه  لول  يقتلونه  وكادوا  اأمره،  ُك�صف  فقد  اأخرى،  مّرة  والدخول  العودة  من  يتمّكن 

للمجاهيم، و�صار يف حماهم خارج مدينة اجلّن.

وقلبها  وجل  فاخرجته يف  القلم يف حقيبتها  اهتّز  تتخبط يف حرية،  »حبيبة«  كانت 
يخفق، ل بّد اأّنها ر�صالة من »ُيو�صف«، اأم�صكته فراأت القارب ال�صئيل يتاأرجح فوق �صطح 
املاء الأزرق املوجود يف اأنبوب القلم ال�صفاف، ارتفع »القلم« يف الهواء فجاأة وكاأّن هناك 





�صبًحا مُي�صك به، بداأ يكتب بع�ش الكلمات اأمام عينيها، كانت عبارة واحدة من ُيو�صف« 
اأراد اأن ُير�صلها لها...

باًبا  �ضتجدين  املدينة،  قاع  يف  ال�ضفلّي  بالطابق  »اأر�ضالن«)))  غرفة  عن  »ابحثي 
باقي  على  مر�ضومة  لي�ضت  بديعة،  لزهرة  ممّيزة  نقو�ض  عليه  مر�ضوم  عتيًقا  خ�ضبيًّا 
الأبواب، اطرقي بابه ثالث طرقات متتالية، ُثّم طرقة واحدة فقط، ُثّم خم�ض طرقات 
به  تفّكر  �ضتعرفني ما  الأ�ضرار، هناك تقبع خماوفك،  وا�ضاأليه عن �ضندوق  متتالية، 

»ياقوت««.

ظّلت العبارات تتاأرجح يف الهواء اأمام عينيها، ُثّم �صقطت فجاأة على الأر�ش وكّونت 
بقعة من املاء اأمام قدميها، وبقي القلم معّلًقا يف الهواء، اأعادت »حبيبة« القلم اإىل حقيبتها 
واأ�صرعت نحو الطابق ال�صفلي الأخري يف قاع مدينة »ديرينكويو«، طافت بالأبواب باحثة عن 
باب خ�صبي مر�صوم عليه عالمة غريبة، وعرثت عليها بالفعل، وقفت وقلبها يكاد يقفز من 
�صدرها وطرقت الباب كما اأخربها »ُيو�صف«، ثالث طرقات، ُثّم طرقة، ُثّم خم�ش طرقات...
 مّرت حلظات ثقيلة، كادت تن�صرف لول اأّنه فتح الباب الذي اأ�صدر اأزيًزا انخلع له قلبها.
وقف العجوز »اأر�صالن« بج�صده ال�صامر اأمامها، وكاأّن احلياة طمرته يف رمادها فاأ�صبح 
هيكاًل بال روح، تقّو�ش ظهره، وانربت عظامه، �صعٌر اأ�صعث، ونظرة خاوية، ووجهه ملطخ 
جتاهها،  املنطفئتني  عينيه  رفع  الأ�صنان،  من  خاٍل  وفٌم  بالتجاعيد،  ومغّطى  بالرتاب 

فاأدركت اأّنه اأعمى، قال ب�صوت خفي�ش:
من؟	 
اأنا...»حبيبة«	 

حّرك العجوز راأ�صه وهم�ش متعجًبا:
فتاة اأخرى من الَب�صر!	 

كانت »حبيبة« تتلّفت مييًنا وي�صاًرا يف قلق، �صاألته بف�صول:
وهل زارتك فتاة قبلي؟	 
نعم...لكنها اختفت منذ فرتة! ما عادت تزورين كعادتها.	 

ُثّم قال بعد هنيهة:
ادخلي ب�صرعة .	 

))) هامش: أرسالن اسم علم مذكّر تريك معناه األسد الصهور.





اأ�صرعت »حبيبة« بالدخول، فاأغلق الباب خلفها وا�صتدار لي�صري ببطء و�صعوبة نحو 
فرا�صه، كان ي�صحب نف�صه اأكرث مما مي�صي، وكانت الغرفة �صديدة الربودة، فرا�ش خ�صن 
وب�صيط وطاولة خ�صبية بديعة النقو�ش ل تتنا�صب مع ب�صاطة مظهر الرجل وثيابه!، كان 
تلك  كانت  م�صّعة،  اأحجاٍر  على  التي حتتوي  الزجاجية  بالأواين  الطاولة مزدحًما  �صطح 
حمراء  وم�صات  فتظهر  فجاأة  لآخر  اآن  من  تتوهج  ذابلة،  عليلة  جمرة  ت�صبه  الأحجار 
طرف  على  العجوز  جل�ش  لذبولها!  تعود  ُثّم  الدفء،  من  القليل  وتبعث  املكان  فت�صيء 

فرا�صه و�صاألها بعينيه املطفاأتني:
من عّلمك تلك الطريقة لتطرقي بها بابي؟	 
اأر�صلني 	  وقد  جّيًدا،  يعرفك  اأّنه  ويبدو  هنا  املدينة  عن  الكثري  يعلم  �صاٌب  كاتب 

اإليك لت�صاعدين.
وكيف �صاأ�صاعدك؟	 
�صاحرات »اأُوبال�ش«، ل �صّك اأّنك تعرفهن.	 
اأعرف واحدة منهن فقط، تلك الفتاة التي اأخربتك اأّنها كانت تزورين.	 
من هي؟	 
فتاة لطيفة ولها �صوت حنون، كانت تاأتي من اآن لآخر وحتمل يل الطعام، لكّنها 	 

اختفت منذ فرتة!
ل بّد اأّنها »زمّرد«.	 
نعم...اأخربتني با�صمها هذا، ما بالك وال�صاحرات يا ابنتي؟	 
ال�صاحرات الثالث يبحثن عّني و�صيفتكن بي لو عرثن علّي هنا، �صقيقات »زمّرد« 	 

بالتاأكيد ولي�صت هي، فاأنت تعرفها..
ملاذا؟	 

تنّهدت »حبيبة« وقالت بنربة ي�صوبها القلق:
هل �صمعت عن املحاربني ومملكة البالغة؟	 

هّز راأ�صه يف ثقة وقال:
نعم..�صمعت الكثري.	 





قالت بخفوت:
اأنا حماربة، وهم يطلبون كتابي.	 
يا ابنتي، مملكة البالغة كالأّم احلنون، ت�صّم اإىل �صدرها ال�صاحلني والطاحلني، 	 

فيها اخلطاأ وال�صواب، وفيها اخلري وال�صّر، وقد يرتعرع ال�صالل يف ظّل فل�صفات 
غريبة، ودور املحاربني اأن ي�صّدوه ومينعوا �صطوته، ويعّبدوا الدروب للحّق ليعّم 

وينت�صر وينت�صر!

بدت  فرا�صه،  طرف  على  منكم�ًصا  يجل�ش  العجوز  كان  مهيب،  �صمٌت  عليهما  ران 
عظامه وكاأّنها قابلة لالنق�صاف، اأ�صفقت عليه »حبيبة« ف�صاألته بف�صول:

كيف تاأكل وت�صرب؟ ومن يرعاك ويخدمك؟	 
جّن املعبد ي�صاعدونني، وبعد و�صول »زمّرد« ازداد اهتمامهم بي.	 
وملاذا تعي�ش هنا واأنت من الب�صر؟ 	 

	تلك مدينتي ووطني، طويت فيها رداء �صبابي، وهاأنذا اأطوي فيها رداء �صيخوختي، 
كيف �صاأخرج وكّلهم هنا.

من هم؟	 

قال بنربٍة اأ�صيفٍة:
اأهلي وع�صريتي واأحبائي وزوجتي.	 
واأين هم؟	 
حتت الأر�ش.	 

رفعت »حبيبة« حاجبيها و�صاألته بف�صول �صديد:
وهل هناك طوابق اأخرى اأ�صفل تلك الطوابق!!	 
ل، مل اأق�صد هذا،...هم حتت الأر�ش يف قبورهم.	 

اق�صعّر بدن »حبيبة«، نظرت اإىل الأر�ش حتت قدميها، هي الآن ت�صري فوق قبور اأهل 
مدينة »ديرينكويو« التي كتب عنهم »ُيو�صف«، �صعر العجوز بارتباكها، فبداأ يحكي لها:





اأمان و�صالم، وكانت مملكتنا كثرية اخلريات، بالدنا كانت تطّل 	  كّنا نعي�ش يف 
على نهرين عظيمني، اأ�صجار الب�صاتني كانت تلقي الثمار فوق روؤو�صنا ونحن ن�صري 
الن�صاء  واخليول، حتى  والأموال،  والغالل،  الثمار  الوارفة، كرثت  حتت ظاللها 
ا،  كن ينجنب التوائم بكرثة، خري ي�صحب اخلريات خلفه، ونعم جتّر بع�صها بع�صً
نعيم،  من  فيه  نحن  با  ي�صمع  من  لكّل  مطمًعا  و�صرنا  اإلينا،  العيون  فاجتهت 
وكرثت الغارات، وال�صرقات، وانت�صر القتل والنهب، هاجمنا جي�ش من الغالظ، 
ح�صو جلودهم نا�ش، وح�صو نفو�صهم وحو�ش!، بداأنا ن�صكل جي�ًصا يليق بملكتنا، 
وكنت قائًدا ومقاتاًل فيه، وملّا خفنا على الن�صاء والأطفال حفرنا حتت الأر�ش، 
ونحتنا فيها تلك املدينة التي نحن فيها الآن، كّنا نحمي فيها الن�صاء والأطفال 
اأهلنا وال�صعفاء مّنا  عندما يغري الأعداء علينا، جهزنا املدينة بكّل ما يحتاجه 
و�صغارنا لفرتات طويلة، و�صنعنا لهم بوابات ل ُتفتح اإّل من الداخل ليحتموا بها 
عندما تن�صب احلرب بيننا وبني من يغريون علينا، عرث بع�ش الرجال على هذا 
احلجر امل�صّع، فجمعناه يف تلك الأواين لن�صيء به املكان، ولن�صتمّد منه الدفء، 
ويف مّرة من املّرات دارت حرب طاحنة بيننا وبني جي�ش جّبار قتل مّنا الكثري، 
فاأ�صرعت مع من جنا من رفاقي وفررنا اإىل هنا، وطرقنا البوابة الأقرب اإلينا 
فهناك العديد من البّوابات، ثالث طرقات، ُثّم طرقة واحدة، ُثّم خم�ش طرقات، 

ففتحت لنا الن�صاء، ودلفنا اإىل »ديرينكويو«، وع�صنا هنا طوياًل.)))
وماذا فعلتم عندما نفد الغذاء؟	 
من 	  والبع�ش  هنا،  معي  بقيت  اأ�صرتي  لكّن  لالأبد،  رحل  وبع�صنا  نخرج،  بداأنا 

الأ�صدقاء، و�صيًئا ف�صيًئا رحلوا جميًعا وبقيت وحدي هنا، وبداأت ع�صائر اجلّن 
تفد اإىل املكان يف جماعات فهم يبحثون عن الأماكن املهجورة لي�صكنوها تباًعا.

اأمل تخف منهم؟	 
اأتوا بعد اأن فقدت ب�صري،ُكنت اأ�صمعهم ول اأراهم، ظننتهم من الب�صر يف البداية، 	 

خفت قلياًل عندما اكت�صفت حقيقتهم، لكنني وعندما اأدركت اأّن نفو�صهم ت�صبه 
ــة  ــخ مدين ــة، ولالطــالع عــى تاري ــال الكاتب ــن وحــي خي ــا م ــار« وقومه ــه »بَه ))) قصــة »أرســالن« وزوجت

ديرينكويــو بركيــا ومعرفــة أســباب حفرهــا، ومشــاهدة صورهــا الرائعــة، تنصــح الكاتبــة بالرجــوع لألفــالم الوثائقيــة 

املوجــودة عــى اإلنرنــت.





نفو�صنا، فمنهم الطيب، ومنهم اخلبيث، ومنهم املوؤمن، ومنهم الكافر، ومنهم 
القوّي، ومنهم ال�صعيف، مل اأعد اأخ�صاهم فهم كالب�صر يا ابنتي،..اأن�صت بهم..

والتزمت غرفتي .
ملاذا لزمت غرفتك؟ وملاذا مل ترحل؟	 
كيف �صاأرحل واأتركها؟	 
من هي؟	 
زوجتي...ماتت حبيبتي »َبَهار«))) هنا، لثمها املر�ش يا ابنتي، ودفنتها هنا حتت 	 

تلك الأر�ش اأ�صفل فرا�صي هذا، لن اأرحل واأتركها اأبًدا.

القدمية، �صعرت  نكاأ جراحه  بالدموع، وكاأّن حديثه عن زوجته قد  اغرورقت عيناه 
»حبيبة« بانقبا�ٍش �صديد، اأ�صفقت على العجوز، ران عليهما �صمت مطبق، وقفت لت�صتعد 

للخروج من الغرفة، كان العجوز يرهف ال�صمع وين�صت اإىل خطواتها، قال بتاأثر:
كانت حبيبتي كالربيع، وها هو اخلريف ميّر علّي اأعرَج بطيًئا.	 

قالت »حبيبة« لتوا�صيه:
ربط اهلل على قلبك.	 

هّز راأ�صه وقال برارة:
يبدو اأن دربي طويل!	 
�صتلتقي بها يف نهايته اإن �صاء اهلل.	 
هذا اأملي ورجائي.	 

تاأّملته »حبيبة« بتمّعن، ترى كم عمره؟، ل �صّك اأنه مّل من حياته تلك، ليتها ما التقت 
به، مل جتد فائدة من زيارة هذا الرجل اإّل تقليب اأوجاعه،ل تدري ملاذا اأر�صلها »ُيو�صف« 
العجوز  التفتت جتاه  الأ�صرار،  الهواء عن �صندوق  القلم يف  اإليه! تذّكرت فجاأة ما كتبه 

و�صاألته:
اأين �صندوق الأ�صرار؟	 

))) »بََهــار« اســم مؤنــث فــاريس معنــاه الربيــع، ويُطلــق أيًضــا عــى زهــرة صفــراء طّيبــة الرائحــة، ُعــرف بــه 

الشــاعر اإلســالمي محمــد بــن القاســم بَهــار، ألنّــه كان يــرشب املــاء عــى هــذا الزهــر إعجابًــا بــه وبطيبــه، فُســمي 

أبــا الَبَهــار، وذكــره كثــرًا يف شــعره.





تعّجب العجوز و�صاألها يف ارتباك:
ومن اأخربك عنه؟	 
الكاتب الذي دّلني عليك »يو�صف«، اأخربين اأن اأ�صاألك عن �صندوق الأ�صرار.	 

رفع العجوز راأ�صه يف ده�صة، وقال ويداه ترجتفان:
»ُيو�صف«!، هل قلِت »ُيو�صف«؟	 
نعم هو »ُيو�صف«!	 

قال يف تاأّثر:
رّبا....	 
رّبا ماذا؟	 
فيه يل يا ابنتي.	  �صِ

�صردت بعينيها وتخّيلت »ُيو�صف« اأمامها، وبداأت ت�صفه:
واأنف 	  له عينان عميقتان، وحاجبان كثيفان،  الب�صرة،  القامة، قمحي  هو طويل 

حزن  مل�صة  وجهه  يف  بالأمان،  ت�صعرك  مريحة  و�صحنة  ب�ّصام،  دقيق  وفم  اأقنى، 
�صاٍج، هو �صخ�ش مهّذب ورقيق الطباع.

لبث العجوز برهة يتخلل حليته باأ�صابعه غارًقا يف التفكري ُثّم قال يف لهجة حا�صمة 
ت�صّف عن اليقني:

ا؟	  هل يرتدي ثوًبا غريًبا وف�صفا�صً
ات�صعت عينا »حبيبة« وهي تقول:

نعم...على الدوام!	 
هل ميلك حجًرا ملوًنا؟	 
نعم..حجر اأُوبال.	 
راأيته قبل اأن اأفقد ب�صري.	 
اأين؟	 
هنا...	 





اأ�صار لها العجوز بيده لأ�صفل فرا�صه وقال:
ال�صندوق هنا يا ابنتي، كما هو منذ �صنوات.	 

�صندوق  عن  تبحث  ذراعها  مّدت  ركبتيها،  على  وانحنت  وجل  يف  »حبيبة«  اقرتبت 
كبري، لكّنها مل تعرث على �صيء، ا�صطدمت يدها ب�صيء يف حجم كّفها، اأم�صكته و�صحبته 
وهي تتعجب من �صغر حجمه!، كان ال�صندوق من خ�صب القيقب املطّعم بالنحا�ش، له 
كادت  بديعة،  نقو�ش   زينتها  قد  كالقّبة  وغطاوؤه  �صغرية،  �صكل حدوة ح�صان  على  قفل 
اأح�ّصت  بدنها خوًفا منه،  فارجّت  التي قب�صت فجاأة على ذراعها  العجوز  يد  لول  تفتحه، 
بقلبها ين�صحق لكّنها جنحت يف ال�صيطرة على م�صاعرها،كان يوجه نظراته اخلاوية نحو 

ن جبينه وهو يقول: وجهها حتى اأّنها �صعرت للحظات اأّنه ُيب�صر! غ�صّ
هي 	  كما  ولكن  هيئاتهم،  هي  كما  لي�ش  الب�صر  خيالت  يعك�ش  ال�صندوق  هذا 

نفو�صهم، هناك اأ�صرار تقبع هنا .
ُثّم اأفلت العجوز ذراعها واأ�صار ل�صدره باإ�صبع يرجتف، ُثّم اأردف قائاًل:

ال�صندوق 	  عاد  ما  الآن،  يل..اأّما  يك�صفه  با  اأت�صّلى  ُكنت  ب�صري  اأفقد  اأن  قبل 
ينفعني..

على  القابعة  الدقيقة  النقو�ش  يف  تتمعن  عادت  ُثّم  ب�صعوبة  ريقها  »حبيبة«  ابتلعت 
الغرفة اخل�صبي من اخلارج،  باب  الرمز املحفور على  ال�صندوق، لحظت تكرار  غطاء 

قالت وهي مترر اأناملها فوقه:
زهرة غريبة!	 

قال العجوز ب�صوت يرجتف:
لها 	  نهم�ش  كّنا  الأنا�صول،  اإقليم  ب�صاتني  يف  هنا  تنبت  كانت  نادرة  زهرة  هذه 

باأ�صرارنا التي توجعنا، ُثّم نفركها بعد اأن ننتهي من البوح لها، فتتفتت وريقاتها 
بني اأ�صابعنا، فننفخ فيها وننرثها يف الهواء، فنبعرث خبايانا هنا وهناك ونتخفف 

من عبئها.
راأيتها منقو�صة على باب ُغرفتك!	 

هّز راأ�صه موافًقا وقال:





»َبَهار« زهرتي 	  بنف�صي، كما حفرتها على قرب زوجتي، فقد كانت  نعم، حفرتها 
فتتها  اأُبعدها عّني،  اأبًدا، ومل  وريقاتها  اأنرث  لكنني مل  باأ�صراري،  لها  اأبوح  التي 

املر�ش، ونرث املوت روحها بعيًدا عّني...

دمعة  ملعت  عميًقا،  �صدًعا  قلبه  ال�صوق  �صّدع  قلبه حديث طويل،  اأوجاع  من  له  كان 
طاهرة يف عينيه كنجمة القطب، �صعرت »حبيبة« بعطفة كبرية ورثاء نحوه، قال العجوز 

وقد عادت اإليه رباطة جاأ�صه:
هّيا يا ابنتي، افتحي ال�صندوق، وراقبي اجلدار اأمامه!	 
ملاذا اجلدار؟	 
�صتعرفني الآن....	 

فقط!  »ُيو�صف«  »ُيو�صف«...  يف  تفّكر  كانت  عينيها،  اأغم�صت  »حبيبة«،  ا�صطربت 
�صعرت وكاأّنه اأقرب اإليها الآن من نف�صها، فتحت عينيها ومّدت يدها نحو قفل ال�صندوق 
فتحة  من  كثيف  دّخان  ت�صاعد  ببطء،  ال�صندوق  وفتحت  باإ�صبعها  وحّركته  ال�صغري 
ال�صندوق، انبثق ومي�ش قوّي من داخل ال�صندوق فاأ�صاء اجلدار، ظهرت �صور متحّركة 
عليه وكاأّن »حبيبة« ترى بعيني �صخ�شٍ اآخر، راأت �صاًبا لطيًفا يقرتب منها، رفعت عينيها 

وتاأّملته، يبدو ماألوًفا لكّنها ل تعرفه، نادى ب�صوت ندّي:
»ُيو�صف« تعال هنا.	 

اقرتبت تبحث عن »ُيو�صف«!، اأين هو!، اأقبل ال�صاب عليها، كان ينحني بينما وقفت 
اأمامه تتخبط يف حريتها، وكاأّن قامتها ق�صرية..بل ق�صرية جًدا!، اأخرج ال�ّصاب من جيبه 
حجًرا ملّونا ومّد يده جتاهها به، ب�صطت كّفها وتعّجبت ل�صغرها وكاأّنها كّف طفٍل �صغري، 
عندما  الطيف  األوان  كّل  احلجر  عك�ش  اأ�صابعها،  بني  تقّلبه  وظّلت  احلجر  على  قب�صت 
�صاكرتني،  بعينني  ال�ّصاب  لهذا  ورنت  بال�صعادة  و�صعرت  به  فانبهرت  ال�صوء  عليه  �صقط 
مّد يده وم�صح على راأ�صها، �صعرت براأ�صها وقد حتّركت فوقه خ�صالت ناعمة! راأت مراآة 
مثبتة على اجلدار فهرولت نحوها، ووقفت تتفّر�ش يف ال�صورة التي انعك�صت اأمامها لهذا 
فغرت  راأ�صها...بل!!،  الناعم...بل  راأ�صه  �صعر  وحت�ص�صت  يدها  رفعت  ال�صغري،  الطفل 

فاها وقالت بذهول...»يو�صف«!! اأنا اأرى بعيني »ُيو�صف« وهو �صغري!





رك�ش ال�صغري حيث كان اأبوه يقراأ اجلريدة، احت�صنه طوياًل وهم�ش له باأّنه يحّبه...
كتب  الع�صالت،  مفتول  القامة،  طويل  ومهيًبا،  قوًيا  رجاًل  ير�صم  وبداأ  غرفته  اإىل  عاد 
هي  الكلمة  كانت  مكتبه،  درج  يف  وو�صعها  وطواها  ال�صورة  حتت  واحدة  كلمة  ال�صغري 

»اأُوبال�ش«...

�صعرت »حبيبة« بغ�صاوة تظلل عينيها، تغرّي املكان، هناك �صراخ وبكاء، �صابة تتدّثر 
البكاء،  كرثة  من  حمتقنتني  عيناها  كانت  وتبكي،  الأريكة  على  وجتل�ش  طويل  بعطف 
اقرتب ال�صغري منها واألقى بنف�صه بني ذراعيها، �صعرت »حبيبة« بذراعيها وهي حتيط 
بال�صغري وت�صّمه بقّوة، اأ�صند ال�صغري راأ�صه على �صدر اأّمه، �صمعت »حبيبة« باأذنيه اأنني 

�صدر اأّمه واأدركت مدى حزنها....

ما زالت »حبيبة« ترى بعينيه، بداأت ت�صعر بانقبا�ش �صدره، ُثّم بحزنه، ُثّم بكائه وهو 
يتدّثر بعطف اأبيه يف غرفته...لقد مات!، �صالت دموعها وهي حتملق يف اجلدار، ارجت 
بدنها فجاأة، انتقلت من مكان ملكان اآخر، ومن غرفة لأخرى، �صياح وفرحة، لقد جنح، 

جنح »ُيو�صف«...ارجتفت �صفتاها وهي تبت�صم...فهو يبت�صم.

وهنا يف ملعب كرة القدم عندما �صقط واأ�صيب يف قدمه، �صعرت باآلمه، وبكت معه 
وكاأّن الإ�صابة يف قدمها...

فناء املدر�صة وهو يرك�ش مع رفاقه يف فرح وي�صحك برباءة، ما زال من »احلزاورة«، 
مل تلوث احلياة نقاء �صريرته، قهقهت معه و�صعرت بن�صمات الهواء تالم�ش وجهها وهو 

يرك�ش.... 

بالفوران،  بالثورة،  ُثّم  بال�صجر،  بامللل،  بال�صيق،  بالنك�صار،  �صعور  فجاأة ّ داهمها 
بالغ�صب ال�صديد، عاد ملراآته...ها قد بلغ »ُيو�صف« وما عاد من »احلزاورة«!  وقف اأمام 

املراآة ونظر يف عينيه، فنظرت معه بعينيه... يف عينيه!!

اأطال النظر فغر�صت عينيها يف بوؤبوؤيه، غا�صت يف نف�صه اأكرث فاأكرث، �صعرت بدوار 
�صديد وانتقلت معه ملكان وزمان اآخر...

اأنفا�صها  تلفظ  اأمه وهي  بامل�صت�صفى تراقب معه  الآن تقف خلف احلاجز الزجاجي 
الأخرية، �صوت �صراخه �صّق �صدرها فانفطر فوؤادها وبكت يف ن�صيج م�صموع، فقدت معه 





حبيبته التي كانت تلّطف عليه وح�صة اأيامه، دارت الدنيا بها دورات، �صعرت وكاأّن اأمواج 
بحر هادر حتملها لأعلى وترتفع بها كاجلبال، ُثّم تنخف�ش وتنزلق وتهوي بها مّرة اأخرى، 

حياة تتقّلب، ت�صعد وتهبط، ت�صفو وتتعّكر...

م�صاهد تختلف اأمام عينيها، راأت اأمامها غرفة ت�صّج بالأوراق املبعرثة هنا وهناك، 
اأ�صابع ترجتف وتكتب، وتكتب، وتكتب، اأنفا�ش تت�صارع تارة، وتبطئ تارة، جمل متفّرقة، 

وكلمات �صتى، ثورة عارمة ُثّم اأوراق تتمّزق وتلقى يف �صّلة املهمالت....

رائحة الرطوبة اخرتقت اأنفها، اأح�ّصت برارة القهوة على طرف ل�صانها، حت�ص�صت 
اأكمام املعطف الذي على ذراعيه...�صعرت بال�صياع...بالوحدة...تركت لدموعها العنان 

فبكت من عينيه

عادت الأمواج تدور بها، راأت نف�صها هناك، باجلامعة، مع رفيقاتها، تل�ص�صت على 
نف�صها من خلف اأ�صجار حديقة اجلامعة بعينيه، وقفت هناك حيث كان وحيث كانت! 

تردد، هل يذهب  يت�صاءل يف  وتلجلجت يف �صدرها معه، كان  قلبها  دّقات  ت�صارعت 
ي�صّرح  اأن  لي�ش من حقه  يوؤنبه..اأن  وهو  ل�صوت �صمريه  واأن�صتت  ل،  اأم  ليحّدثها  اإليها 
لها بحّبه طاملا لن ي�صتطيع الزواج بها!، اقرتبت معه من املكان الذي كانت جتل�ش فيه، 
حملت معه الزهرة التي كانت ت�صّمها منذ قليل، حملتها بوجل بيديه، حت�ص�صتها باأ�صابعه، 
اأخرى  مّرة  �صّمتها  بيده،  اأنفه  من  زهرتها  قّربت  لوحدته،  لغرفته،  للبيت،  معه  وعادت 

معه...و�صعتها بني اأوراق كتاب لتجّف...

اأّمه  اإليها، انفجرت باكية وكاأّنها طفل �صغري فقد  �صعرت بانقبا�ش �صدره، وحنينه 
للتّو...انغلق ال�صندوق فجاأة، فانحنت وانثنت على نف�صها وانخرطت يف موجة من البكاء، 

انتظر »اأر�صالن« حتى هداأت وقال ب�صوت مرتع�ش:
اأرى هذا الطفل 	  اأفتح ال�صندوق كنت  اأبكي مثلك، يف كّل مرة كنت  ُكنت  هكذا 

يكرب اأمام عينّي، اأ�صعر با ي�صعر به، اأفرح لفرحه، اأحزن حلزنه، اأترقب حلظة 
ي�صعد فيها بلقاء حمبوبته التي يراقبها يف �صمت.

قالت »حبيبة« ب�صوت يقطعه البكاء:
لقد راأيتني يا �صّيدي، اأنا تلك الفتاة التي كان »ُيو�صف« يراقبها.	 

هّز راأ�صه يف اأ�صى وقال:





ل اأظّن »ُيو�صف« يدرك اأّن ال�صندوق يك�صف اأ�صرار نف�صه، كان يظّن اأّنه �صيك�صف 	 
اأ�صرار خماوف من يفتحه...ما ُيخيفك اأنِت يا ابنتي، هكذا اأخربونا عندما عرثنا 
اأّنه يخربنا عن خماوفنا واأ�صرارنا التي ل نقدر على البوح بها لأحد، مل  عليه، 
يدرك امل�صكني اأّن خماوفه حمبو�صة هنا، هنا تقبع كّل اآلمه.. �صّوبت الأّيام اإليه 
رماحها القا�صية فاأ�صابت الهدف، وتركته رهينة الآلم و�صجني اخلواطر، ي�صلى 
�صعري ال�صوق والهوى، راقبته ل�صنوات قبل اأن اأفقد ب�صري، حفظت مالحمه، ل 
اأ�صتطيع اأن اأن�صى وجهه الطّيب و�صخ�صه الوادع الذي مالأ �صدري اأُن�ًصا وبدد ما 

فيه من وح�صة.. 

وقفت »حبيبة« وكفكفت دموعها، ظّلت تغالب اأمواج احلرية التي تتدافع داخل نف�صها، 
�صحب وجهها وتالحقت �صرباته، وقالت وهي تلملم �صتات نف�صها:

ل بّد اأن اأرحل الآن.	 
كادت تعيد ال�صندوق ملكانه لكّن »اأر�صالن« �صمع �صوت احتكاكه باأر�ش غرفته فقال:

خذي ال�صندوق معك يا ابنتي.	 
ملاذا؟	 
رديه ل�صاحبه... لـ»ُيو�صف«	 

حملت ال�صندوق بوجل واإ�صفاٍق وو�صعته بحقيبتها وقالت بثقة:
ل اأظنني �صاأعيده اإليه، هذا �صيوؤمله، فتح ال�صندوق �صيمرر ال�صكني على جراحه 	 

مّرة اأخرى.
تخّل�صي منه اإًذا.	 
بل �صاأحتفظ به حتى ل اأن�صى ما مّر به »ُيو�صف«، وحتى ل اأن�صى »ديرينكويو« وما 	 

مررت به هنا.
هل تعرفني ما معنى »ديرينكويو«؟.	 
ل.	 

و�صه يده على �صدره وقال:
»ديرينكويو« تعني البئر العميق.	 





يا لها من مدينة عجيبة!	 

قال وقد ترقرقت عيناه بالدموع:
ع�صنا 	  كّلما  اأ�صلعه،  بني  »ديرينكويو«  مدينة  ت�صبه  مدينة  يحمل  مّنا  واحد  »كّل 

اأ�صرارنا  اأّما   ، اأو �صلكنا درًبا من دروب احلياة، ُحِفَرت طوابق يف حنايانا  يوًما 
لن  املدينة،  تلك  بقاع  عتيق  باب  خلف  �صغري  �صندوق  يف  تقبع  فهي  وخماوفنا 
ي�صعر باأوجاعنا اإّل من ُيحّبنا، ولن تزول خماوفنا طاملا قلوبنا ت�صّج باحلّب، فمن 

يحّب �صيظل قلبه دوًما يتلّظى فوق نار اخلوف من فراق من يحّبه«.

زالت  وما  وّدعته  الباب،  نحو  معه  و�صارت  برفق  اأ�صندته  كتفها،  على  العجوز  رّبت 
دموعها ت�صيل على وجنتيها، قالت قبل اأن ُيغلق خلفها الباب:

اأعدك اأن اأعود اإليك مع »ُيو�صف«، اأوّد اأن اأ�صمع املزيد عن حبيبتك »َبَهار«.	 

خفوت،  يف  زوجته  با�صم  همهم  ال�صامرتني،  �صفتيه  على  واهنة  ابت�صامة  �صبح  لح 
واأغلق الباب، وعاد لعزلته...ورك�صت »حبيبة« هائمة على وجهها بني الطوابق، وفوجئت 

بحرب �صرو�ش بني ع�صائر اجلّن هنا وهناك.
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كان الهجوم �صديًدا على املعبد و�صّكانه من اجلّن ال�صالح، دارت حرب طاحنة بني 
ع�صائر اجلّن التي ت�صكن املدينة، كان »اأُوبال�ش« يف غاية الغ�صب، قررت »ياقوت« اأن تخرج 

بنف�صها لختطاف الطفل من الب�صتان، فاأ�صرعت اإىل هناك..

يف تلك اللحظات، وبينما »حبيبة« ترك�ش، تال�صى غبار مدينة »ديرينكويو« من فوق 
راأ�صها وثيابها، بداأت تظهر لأهل املدينة، وبداأوا يطاردونها، كانت تهرب منهم وتنتقل 
من طابق لآخر بخّفة، كانت دّقات قلبها تتواثب، مل تتوقف عن الفرار منهم للحظة، وكاأّن 
هناك من ير�صدها ويدّلها على الطريق، ومواطن ي�صهل عندها الفرار من مالحقاتهم، 
يف  عددهم،  ازداد  عندما  بال�صعف  �صعرت  وهناك،  هنا  الرك�ش  واأرهقها  تتعرّث  بداأت 
حلظة ما توقفت فجاأة واأحاطتها احلرية! وكاأّن وقودها قد نفد، ما الذي اعرتاها فجاأة! 

ل تدري..
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ليكتب  منعزًل  كان  الذي  لـ»ُيو�صف«  عادت  قد  الفكر  جمود  من  احلالة  تلك  كانت 
وي�صاعدها، �صعر ب�صقيع يف راأ�صه، مل يتمّكن من كتابة حرف جديد، ترك »حبيبة« تقاوم 
»ديرينكويو«،  بدينة  هناك  الآخر  اجلانب  على  »ديرينكويو«،  مدينة  يف  يالحقونها  من 
اأم�صكوا بها يف النهاية، و�ُصل�صلت وعّلقت من ذراعيها بعد مقاومة �صديدة منها، �صلبوها 
حقيبتها، فّت�صها »اأُوبال�ش« وعرث على اخلنجر، اقرتب من ال�صعلة التي كانت ت�صيء املكان 

وبداأ ي�صخن ن�صله، وقرر اأن يكويها يف ذراعيها بالّنار.

وقف »ُيو�صف« يرجتف، توّقع اأّنها وقعت يف اأ�صرهم، ما الذي يحدث له عندما يكون 
غارًقا يف كتابة اأ�صد اللحظات اأملًا وخطًرا! حتى متى؟ حتى متى �صيظل هذا �صبب انهياره!

جثا على ركبتيه وكاأن هناك من طعنه يف قلبه، لن يتخّلى عنها، ولن يرتكها، لكّنه 
ل ي�صتطيع التفكري، قرر اأن يفتح درًبا وي�صل اإليها مبا�صرة، اأخرج حجر »اأُوبال« ورفعه 
على كّفه و�صربه بيده الأخرى فانفتح درب اأمامه، فدلفه وو�صل اإىل حيث كان »اأُوبال�ش« 

ي�صّخن اخلنجر ليوؤذيها به، وينتظره، قهقه فور اأن راآه وقال:
ُكنت اأعرف اأّنها نقطة �صعفك، واأّنك �صتاأتي بالكتاب لتنقذها.	 

و�صع اخلنجر على ذراعها فاأحرقها و�صرخت �صرخة نزعت قلب »ُيو�صف« من بني 
الكهل  وكان  فّكه  ولكمه يف  كّور قب�صته  بكل قوته،  »اأُوبال�ش«  اأ�صلعه، هرول نحوها ودفع 
�صلًبا وعنيًدا فالتفت ي�صارعه، اأم�صك »ُيو�صف« بلحيته وجذبها بقّوة ودفعه نحو اجلدار 

فا�صطدم راأ�ش »اأُوبال�ش« واأ�صيب وازداد غ�صبه، �صاح بغّل �صديد:
اأمر 	  اإمتام  لن تنجح يف  اآخر حلظات حياتك،  فا�صل...و�صتظل هكذا حتى  اأنت 

واحد يا »ُيو�صف«.

ج�صد  ارجت  اأخرى،  مّرة  احلائط  اإىل  ودفعه  واحت�صنه  كالقذيفة  »ُيو�صف«  اندفع 
»اأُوبال�ش« عندما ا�صطدم باجلدار، قال وهو مي�صح الدماء التي �صالت من فمه:

فا�صٌل و�صعيف، اأنت حتى ل جتروؤ على الإف�صاح بحّبك لها!	 

واأ�صار لـ»حبيبة« واأردف قائاًل وهو يكّز على اأ�صنانه وي�صدد قب�صته:
�صاأمّزقها اإرًبا اأمام عينيك، �صاأحّطم حلمك هذا كما حّطمتني وطم�صت �صريتي 	 

يا »ُيو�صف«.





ي�صربه  ظّل  �صدره،  فوق  وجل�ش  ا  اأر�صً وطرحه  عليه  وانق�ّش  غا�صًبا  »ُيو�صف«  ثار 
ويلكمه حتى اأوجعته يده، دلف اأعوان »اأُوبال�ش« فجاأة، هناك ا�صتنفار يف املدينة، اأم�صكوا 
بـ»ُيو�صف« وعلقوه من �صاقيه، اأمرهم »اأُوبال�ش« بجلده، ل يريد قتله يف احلال، بل يريد 
تعذيبه اأوًل، وخرج »اأُوبال�ش« من الغرفة حاماًل كتاب »اأيجيدور«، وجل�ش ينتظر »ياقوت« 
التي خرجت على �صهوة »الربق«، والذي كان قد ان�صم اإليهم لي�صاعدهم هو و »البحر«، 
رك�ش »الربق« بـ»ياقوت« نحو الب�صتان، وكانت »هيدراجنيا« ت�صبقهم على الطريق للب�صتان 
مع املجاهيم، اأراد »املجاهيم« الدخول بها لكّنهم مل يتمكنوا، فاأزالت »لوؤلوؤة« النطاق الذي 
فر�صته لتحمي الب�صتان، فدلفت »هيدراجنيا« و�صج الب�صتان بالفرحة، وكانت »ياقوت« 
»الربق«  ت�صاهد  بعيد وهي  الب�صتان لرتاقبهم من  نزلت من فوق فر�صها على حدود  قد 
وهو يقتحم الب�صتان، ثار »حيزوم« عندما راآه، كان يزوم كالوح�ش الكا�صر، وقد فاجاأهم 
بظهوره فجاأة، التفتوا جميًعا جتاهه، ان�صغلوا بتابعة املعركة العنيفة التي دارت بينهما، 
اأ�صرع  دلف  عني،  ملحة  يف  اخليول،  عن  بعيًدا  للخلف  اأختها  مع  »هيدراجنيا«  وتراجعت 
وع�ّش  املتالحقة،  البحر  كاأمواج  ال�صديدة  ب�صرعته  ا�صتهر  والذي  الرك�ش،  يف  اخليول 
اأّمه، وخرج  على القمي�ش الذي كانت »حبيبة« قد لّفته به، وخطف ال�صغري من ح�صن 
به من الب�صتان و�صط �صياح اجلميع، و�صل حيث كانت »ياقوت« تختبئ خارج الب�صتان، 
فحملته وركبت »البحر« وعادت ملدينة »ديرينكويو« وجّن املدينة يحّلقون حولها ليحموها 
من »املجاهيم«، جنحت يف الو�صول ودلفت حيث كان اأبوها »اأُوبال�ش« ينتظر، والذي قال 

فور اأن راأى الطفل بني يديها:

هّيا ب�صرعة.	 

وقفت قبالته وقالت:

�صيكون امللك يل يا اأبي.	 

كيف هذا!	 

له 	  فاأر�صل  ال�صيطان  حالف  عادي  �صخ�ش  جمّرد  اأنت  �صيء،  يف  تتعب  مل  اأنت 
عجوًزا تعّلم بناته ال�صحر، اأنت �صعيف.

»ياقوت«! ماذا تقولني؟	 





اأخفيت عّني اأمر كتاب »اأيجيدور« ودوره منذ البداية، اأردت اأن تنفرد بهذا ال�صّر 	 
اأّول لقاء  لتفوز بال�صلطة املطلقة هنا، لول حماقتك تلك لكان الكتاب معي منذ 
يل بـ»حبيبة«، وما تركتها تفّر به! لقد كان الكتاب بني يدّي، واألقيته اأمامها على 

الأر�ش! 
اأجمنونة اأنِت؟ تنعتني اأباِك باحلماقة!	 

قالت با�صتهزاء:
اأنت حتى ل ت�صتطيع اإلقاء تعويذة، فكيف �صتحكم مملكة باأ�صرها؟	 

بقب�صته  احلائط  على  يدّق  وهو  هادر  بغ�صٍب  �صاح  وغيًظا،  كمًدا  تفور  راأ�صه  كانت 
املت�صّنجة:

	اأنا ال�صّيد، اأنا امللك، اأنا احلاكم، اأنا الآمر، اأنا فوق كّل �صيء هنا، املعابد، والق�صور، 
واملدن، والب�صاتني، والغابات، حتى اأنِت، واجلّن، والب�صر!

كاد ينق�ّش عليها لكّنها بحركة ب�صيطة اأ�صقطته، واأطبقت على عنقه بيد واحدة بينما 
اأمامها،  راكع  وهو  الأخرية  اأنفا�صه  لفظ  بخنقه،  وقامت  الأخرى  يدها  الطفل يف  حتمل 
وجل�صت بوجه مالحمه جامدة وكاأنها ُنحتت يف لوح من جليد، ومل يرّف لها جفن، وكاأّنها 

مل تقتل اأباها للتّو!
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كانت »ياقوت« تقراأ التعاويذ ب�صوت مرتفع وتقّلب �صفحات الكتاب الذي اأهدته لها 
العجوز التي لّقنتها ال�صحر الأ�صود، اأما »ُزفري« فكانت توؤرجح مبخرة تفوح منها الأدخنة 
الزرقاء فعبق املكان برائحة كريهة ومنّفرة، اختلطت ثيابها الزرقاء بالأدخنة، فانطم�صت 
منها  تطّل  الأزرق  ال�صباب  ك�صحابة خميفة من  فبدت  هيئتها،  وغابت  زينتها،  تفا�صيل 
عيناها املخيفتان، بينما انخرطت »توباز« يف ترديد ترانيم غريبة وكانت تكررها ب�صرعة 
وتطّوح راأ�صها مييًنا وي�صاًرا بجنون، بدت كالذئبة العليلة بتلك ال�صفرة التي غرقت فيها، 
فلم تكن ثيابها فقط ذات لون اأ�صفر، بل ت�صّربت ب�صرتها نف�ش اللون، وكذلك اأ�صنانها، 
وحتى بيا�ش عينيها كان ي�صوبه ا�صفرار بائ�ش، جل�صت ال�صاحرات اخلبيثات الثالث حول 
طاولة خ�صبية م�صتديرة، اأم�صكن باأيدي بع�صهن البع�ش ورددن الطال�صم وهّن مغم�صات 
الأعني، اأم�صكت »ياقوت« ب�صكني حادة وجرحت ال�صغري يف كّفه، بداأت دماوؤه ت�صيل من 
جرح يده وهو يبكي، اأم�صكت »ياقوت« بيده ورفعتها فوق كاأ�ش ف�صّي وجمعت دماءه بها ُثّم 
غم�صت فيه ري�صة وبداأت ت�صتعد لكتابة تعويذة »اأُوبال�ش« بدمائه يف كتاب »اأيجيدور« الذي 
اأخذاه من »يو�صف« بعد حب�صه هو و»حبيبة«، والتي �صتجعل كّل من يعي�ش على اأر�ش اململكة  
طوع اأمرها، �صتكون جاللة امللكة »ياقوت«، كانت ترتدي التاج بالفعل، هّياأت نف�صها لهذا 
واأخرًيا �صتحكم تلك  اأطّل اخلبث من مقلتيها،  منذ فرتة طويلة، كانت عيناها تربقان، 
اململكة وكل من يعي�ش فيها �صيكون حتت �صلطانها حتى املحاربة والكاتب، وفجاأة! اهتّزت 
جدران مدينة »ديرينكويو«، وكاأّن هناك من يدّك الأر�ش فوقها دًكا بطارق من حديد، 
و»عبيدة«،  »لوؤلوؤة«،  ومعها  »مي�صان«،  دلفت  الداخل،  من  كّلها  املدينة  بوابات  ُفتحت 
و»موراي«،  ومعهم اخليول، كانوا يرك�صون بني الطوابق يبحثون عن ال�صاحرات، و�صلوا 
اأ�صفقت  املعّلقة على اجلدار،  بال�صال�صل  حيث كانت »حبيبة« فاقدة لوعيها وهي مقّيدة 





معّلًقا من  فكان  »يو�صف«  اأّما  بالنار على ذراعيها،  الكّي  اآثار  راأت  عليها عندما  »لوؤلوؤة« 
قدميه، و�صدره مغّطى بالدماء، تبادلت مع اأّمها النظرات، �صكب »موراي« املاء على راأ�ش 

»حبيبة« وعلى راأ�ش »ُيو�صف« فاأفاقا، قالت »مي�صان« لـ»ُعبيدة« و»موراي«:

يجب اأن نحررهما من القيود ب�صرعة، الوقت ميّر، �صاأ�صبقكم اأنا و»لوؤلوؤة«.	 

�صاألها »ُموراي«:

األن حتتاجا للعون؟	 

نحن الوحيدتان القادرتان على مواجهتهن.	 

قال »ُعبيدة« وهو يحّل قيد »يو�صف«:

بل �صنذهب مًعا.	 

جتاه  اجلميع  انطلق  ب�صرعة،  و»حبيبة«  »يو�صف«  قيود  بفك  و»موراي«  »عبيدة  قام 
»ياقوت« تكتب كلمتها  ال�صاحرات يعقدن اجتماعهن، كانت  ال�صاحة الكربى حيث كانت 
الأوىل يف الكتاب، وكانت ثياب »لوؤلوؤة« تقطر باملاء، فقد اأغرقت نف�صها به قبل اأن تدخل 
»ديرينكويو« لتكون يف اأق�صى قوتها، رفعت »لوؤلوؤة« كّفيها وو�صعتهما على الباب، اأغم�صت 
عينيها ودفعت بكّل قواها يف اأتون معركة داخلية لتقوم با�صتح�صار الطاقة الكامنة التي 
منحتها لها اأّمها، ارجت بدنها ب�صدة، وجهتها جتاه البوابة احلديدية فُفّتحت كّل الأقفال، 
اقتحمت »لوؤلوؤة« املكان ووقفت بثبات قبالتهن، واقرتبت »مي�صان« ووقفت خلفها وو�صعت 
انتف�صت  �صديد،  بحذر  يحدث  ما  لرتاقب  باملاء  املبلل  »لوؤلوؤة«  ابنتها  كتف  على  يدها 
ال�صاحرات فزًعا، وقفن مًعا، اأجفلت »َمي�صان« عندما راأت جّثة زوجها »اأُوبال�ش« ممددة 

على الأر�ش، لحظت »ياقوت« ارتباكها فقالت بتنّمر:

قتلته، و�صاأقتل كّل من يعرت�ش طريقي!	 

�صحًقا لك اأيتها ال�صيطانة.	 

زالت  وما  اأّمها  قالت  اأحد،  ُيجبها  فلم  ا�صتدعاء خدمها من اجلّن  »ياقوت«  حاولت 
تقف خلف ابنتها ال�صغرية »لوؤلوؤة«:





اأّن تعاويذك تنجح مع اجلميع؟ بع�ش �صكان املدينة لديهم من الإميان 	  اأتظنني 
العجوز  تلك  لكّن  علمتها  التي  اخلزعبالت  تلك  من  اأقوى  يجعلهم  ما  واليقني 
من  املعبد  �صكان  �صيطر  اجلّن،  من  جنودكن  خ�صرتن  لقد  البائ�صة،  ال�صمطاء 

اجلّن ال�صالح على مدينة »ديرينكويو«، وانتهى الأمر.

زجمرت »ياقوت« غا�صبة وقالت وهي تكّز على اأ�صنانها:
اخرجي الآن، وخذي ابنتك احلمقاء معك، واإّل �صاأقتلها واأحرق قلبك!	 
اأتقتلني اأباِك ُثّم الآن اأختك!! ما الذي دهاِك يا »ياقوت«؟ اأن�صيت ح�صني؟ وكّل 	 

هذا احلّب الذي ع�صناه مًعا؟
قالت بحنق �صديد:

احلب هراء، و�صعف، اأهلكني هذا احلب، �صقيت به، لو مل يكن هناك هذا احلّب 	 
يف قلبي ملا توجعت بعد اختفائكما.

قالت »مي�صان« متاأّثرة:
مل نرحل باإرادتنا يا ابنتي، ما زال اأمامك فر�صة لت�صححي اأخطاءك.	 

�صرخت »ياقوت«:
كاذبة...اأنت كاذبة..اأنا اأكرهك.	 
ما ُعدت تناديني باأّمي! لعب ال�صيطان براأ�صك، اأنِت عمٌل غري �صالح يا »ياقوت«.	 

كانت »لوؤلوؤة« يف تلك اللحظات تقف ثابتة كالطود، قالت وهي مترر عينيها على وجه 
اأختها:

ما زال قلبك اأ�صود يا »ياقوت«.	 
لتك اأمّنا علينا جميًعا.	  اغربي عن وجهي، لطاملا ف�صّ
قلبك احلاقد جعلك ترين احلقيقة معكو�صة، مل تلتفتي يوًما لطريقة معاملتك 	 

لها، اأنت قا�صية عليها!
اخرجي قبل اأن اأ�صحقك كالذبابة يا »لوؤلوؤة«.	 
لن تقدري!	 





اأكرهك.	 
�صاحت »َمي�صان« بانفعال:

كفى....	 
ُثّم اأردفت ت�صاأل »ياقوت« بتاأّثر:

ملاذا قتلِت اأباِك؟!	 
نعم قتلته، واأترّباأ منه.	 

�صاألتها »لوؤلوؤة«:
ملاًذا اإًذا تن�صنب اأنف�صكن له..لـ »اأُوبال�ش«؟ األ�صنت »�صاحرات اأُوبال�ش«؟	 

دمدمت »ياقوت« غا�صبة وقالت:
هذا لقبنا، ن�صاأنا ونحن نعرف هذا ال�صم، جمّرد لقب!	 

ُثّم اأ�صاحت بوجهها قائلة:
نحن ل نختار اآباءنا ول اأمهاتنا.	 

ُثّم اأ�صافت وقد لحت على �صفتيها ابت�صامة ماكرة:
ا.	  ول نختار ميتتنا اأي�صً

فاقدة  الأر�ش  على  ف�صقطت  لأمها  واأ�صارت  تعويذة  ورددت  فجاأة  يدها  رفعت  ُثّم 
اأن  تعلم  وكانت  كانت حتميها،  فـ»لوؤلوؤة«  لأّمها،  فعله  ت�صتطيع  ما  كان هذا جّل  لوعيها،  
تلك هي نقطة �صعف »لوؤلوؤة«، والتي انحنت على اأمها يف فزع، اأ�صرعت »ياقوت« واأم�صكت 
»توباز«  �صقيقتيها  وتركت  عني،  غم�صة  يف  واختفت  الطفل  وحملت  »اأيجيدور«  بكتاب 
و»زفري« خلفها ترك�صان يف تخّبط وهلع، تبعتاها وحلقتاها، اأقبل »الربق« فركبته »ياقوت« 
وهي حتمل الّر�صيع والكتاب، وطلبت منه اأن يحملها اإىل اجلبل الأحمر، ف�صمعهما »اأبهر« 
د للربق وللبحر منذ اأن علم بعودة هذين الفر�صني الأ�صودين احلاقدين،  الذي كان يرت�صّ
وحلقت التواأمتان باأختهما على �صهوة »البحر«، وانطلقتا اإىل اجلبل الأحمر خلف اأختهما.
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الجبل األحمر
على قّمة اجلبل الأحمر، حيث الآفاق تو�ّصحها الغيوم، وبعد اأن اأخرب »اأبهر« »يو�صف« 
ولحق  درًبا  فتح  قد  »يو�صف«  كان  و»ُموراي«،  »عبيدة«  ليخرب  وان�صرف  �صمعه  با 
ال�صاحرات هو و»حبيبة«، راأى »الربق« ي�صعد اجلبل الأحمر حاماًل »ياقوت«، و»البحر« 
يتبعه حاماًل التواأمتني، و�صلوا اأخرًيا اإىل قّمة اجلبل، كان »يو�صف« يختبئ هو و»حبيبة«، 
اإىل احلوار  ال�ّصمع  ي�صرتقان  وقفا  اأّوًل،  »ياقوت«  الّر�صيع من بني يدي  اأن يخّل�صا  اأرادا 
الذي يدور بينها وبني »الربق«، قبل اأن تبداأ مّرة اأخرى يف تدوين تعويذة »اأُوبال�ش«  اأطرقت 
هنيهة وكاأّنها تتخذ قراًرا ما، ُثّم انحنت على »الربق« وهم�صت يف اأُذنه، وترجلت حاملة 
الطفل والكتاب، فانطلق كقذيفة املدفع جتاه »البحر« والذي كان يحمل �صقيقتيها »ُزفري« 
و »توباز« وركله فهوى بهما من فوق قّمة اجلبل، وقفت »ياقوت« تن�صت ل�صراخ �صقيقتيها 
وهما تهويان، و�صرخ »البحر« �صرخة مذعورة �صّقت ال�صمت املهيب الذي يحيط باجلبل 

الأحمر، ُثّم اختفت اأ�صوات ثالثتهم لالأبد، قالت بانفعاٍل ويداها ترجتفان:
مل ي�صيفا �صيًئا، ومل مينعا �صيًئا، كانا �صفرين ل قيمة لهما.	 

قال »الربق«:
ا كان حجًرا يف طريقي.	  و»البحر« اأي�صً

قالت بت�صّلط:
 ل بّد اأن ُن�صرع.	 

لحقها »الربق« قائاًل:
اكتبي ب�صرعة يا »ياقوت«.	 

زفرت بحنق وقالت وهي تتفّح�ش يد ال�صغري:
كيف �صاأكتب؟ دماء اجلرح جّفت، ل بّد اأن اأجرح الّر�صيع من جديد.	 

قال »الربق« وهو يحمحم:
ا�صتخدمي اأ�صنانك	 





قالت با�صمئزاز:
لن توؤدي اأ�صناين الغر�ش.	 
اإن مل تفعلي �صاأفعل اأنا، و�صاأقتله اإن ا�صتدعى الأمر هذا!	 

و�صعت الّر�صيع على الأر�ش وقالت:
�صاأبحث عن �صيء حاد هنا اأو هناك.	 

�صرخ »الربق«:
اأطيعي الأمر اأيتها احلمقاء!	 

�صاحت بغ�صٍب هادر:
كيف جتروؤ اأيها احليوان احلقري.	 

ا  اأر�صً ف�صقطت  »ياقوت«،  �صدر  على  بهما  وهوى  الأمامية  قوائمه  ورفع  »الربق«  ثار 
وهي تئن من الأمل فقد ك�صر لها �صلًعا ولطمها على وجهها بحوافره، بداأت ت�صرخ وتبكي، 

كرر ما قاله »اأوبال�ش« من قبل:
املعابد، 	  هنا،  �صيء  كّل  فوق  اأنا  الآمر،  اأنا  احلاكم،  اأنا  امللك،  اأنا  ال�صّيد،  اأنا 

والق�صور، واملدن، والب�صاتني، والغابات، حتى اأنِت، واجلّن، والب�صر!

�صار »الربق« نحو حجر كبري عليه عالمة، فقد كانت قّمة اجلبل مكان لقائة بـ»ياقوت«، 
عندما حتّول لب�صر �صابًقا  وكان يف اأبهى حالته وكان يلتقي بها هنا، فاأحّبته واتفقا على 
الزواج عندما ينتهيان من كتابة التعويذة واإنهاء املرا�صيم وال�صيطرة على اململكة، وَفتح 

الدروب بحجر اأُوبال مّرة اأخرى لياأخذ هيئة الب�صر لالأبد ويتّم الزواج بنجاح.

الغطاء  رفع  الكبري،  احلجر  ذلك  خلف  يخبئه  كان  خ�صبًيا  �صندوًقا  بقوائمه  دفع   
و�صحب بفمه ورقة من الداخل، بداأ يرّتل ما بها من تعاويذ لي�صيطر على »ياقوت«، اأدرك 
 « حجر  مع  بال�صندوق  وكانت  روايته  يف  قبل  من  عنها  كتب  التي  الورقة  اأّنها  »يو�صف« 
القراآن  اآيات من  تردد  بداأت  التي  »حبيبة«  فعلت  وكذلك  اأذنيه  على  يديه  و�صع  اأُوبال«، 
حتى ل ت�صمع الطال�صم والتعاويذ التي �صتمّكن »الربق« من ال�صيطرة على كل من يلقيها 
جل�صت  ترديدها،  من  »الربق«  انتهى  اأن  وفور  »حبيبة«،  فعلت  كما  »ُيو�صف«  وفعل  عليه، 
اأمّل بها من ك�صر يف ال�صلوع موؤمل حّد املوت!، وبداأت ت�صتجيب  اأمامه، رغم ما  »ياقوت« 





ه باأ�صنانها ف�صرخ امل�صكني، يف تلك اللحظة  لأوامره، واقرتبت من الّر�صيع وقامت بع�صّ
انق�صت »حبيبة« عليها ودفعتها بقّوة فهوت »ياقوت« مّرة اأخرى وا�صطدمت راأ�صها بحجر 
حاد و�صالت منها الدماء، فاأقبلت »حبيبة« وجذبت كتاب »اأيجيدور« من ح�صن »ياقوت«، 
احلجر  فخطفت  »زمّرد«  فتذّكرت  عقدها  من  يتدىّل  الذي  الأخ�صر  احلجر  ولحظت 
ود�ّصته يف جيبها وحمدت اهلل اأّن »ياقوت« مل تلقه خلف �صقيقتيها من فوق اجلبل، غ�صب 
»الربق« وهاج وانطلق نحو »حبيبة« حماوًل اإ�صقاطها، حاول »ُيو�صف« اأن يلهيه عنها بقذف 
احلجارة عليه، ففّرت بالكتاب قبل اأن تتمكن من التقاط الّر�صيع عن الأر�ش وقلبها يكاد 
يت�صّدع، عاد »الربق« القهقرى �صوب »الّر�صيع« وهو يحمحم ويغلي كالربكان ليهددهما 
تنزف،  تزال  ل  وكانت  »ياقوت«  بـج�صد  ا�صطدم يف طريقه  الكتاب،  يعطوه  اإن مل  بقتله 

فركلها بغ�صٍب وق�صوة عّدة مّرات و�صاح قائاًل:
لول عنادك اأيتها اللعينة ملا حدث كّل ذلك.	 

ت�صرخ  وهي  �صقيقتيها،  خلف  وهوت  املائل  اجلبل  �صطح  على  ج�صدها  فتدحرج 
�صرخات مذعورة انخلع لها قلب »حبيبة« فقب�صت على الكتاب وعيناها ل تفارقان الربق، 

ابتعد »الربق« ثائًرا، غا�صًبا...

 لقد خرجت الأمور عن ال�صيطرة، �صار الآن وحده!

قفزت »حبيبة« بج�صارة اأمامه لتحول بينه وبني الّر�صيع امللقى على الأر�ش بالقرب 
اأن يحاول الكتابة فيه، لعّله يجد خمرًجا  لـ»ُيو�صف« وطلبت منه  منهما، واألقت بالكتاب 

لهما ولينقذا الّر�صيع.

بداأ »الربق« ي�صرب الأر�ش بحوافره، حمحم وحّرك اأذنيه للخلف وحّرك رقبته من 
جانب لآخر، كان ي�صتعّد للهجوم على »حبيبة« والتي كانت متاأّهبة لهجمته، قفز نحوها 
فلم تهرب وقب�صت قب�صة من تراب الأر�ش فنرثتها يف عينيه، فا�صتدار حمموًما وهجم 
عليها كالإع�صار ودفعها بقّوة فهوت من فوق قّمة اجلبل، �صرخت �صرخة انخلع لها قلب 
»ُيو�صف«، انقطع ال�صراخ فانهار و�صعر وكاأّنه ُطعن يف فوؤاده بخنجٍر م�صموم، زفر بحرقة 
ا كهربائًيا اأ�صابه، غمرته غ�صاوة دمع يكاد يطفر من عينيه، �صارت  وهو يرجتف وكاأّن م�صًّ
ت�صاءل يف  فلم جُتبه،  بالبكاء  ينذر  ناداها ب�صوت خمتلج  النهيار،  اأع�صابه على حاّفة 

وم�صة تفكري..ماتت!! يا اإلهي!!





لول  باكيا  �صاقيه  على  يخّر  وكاد  املوت،  كلمة  اأذنيه  مكانه، طّنت يف  ا يف  راب�صً ظّل 
األطاف اهلل التي اأدركته عندما نادته »حبيبة« ب�صوت ي�صبه اللهاث املكتوم:

اأنا بخري يا »ُيو�صف«..انتبه لل�صغري.	 

 جاء �صوتها كطوق جناة له، �صعر بوجيب بني اأ�صلعه عندما �صمع اأنينها من الأمل، 
»يو�صف«  �صاقها، حمل  اأُ�صيبت  بارز باجلبل حيث  نتوء  �صكنت »حبيبة« حيث كانت على 
يرتاجع  وهو  »يو�صف«  قال  م�صتعلتني،  بعينني  يطالعه  كان  حوله،  »الربق«  دار  الّر�صيع، 

بحذٍر مبتعًدا عنه:
ها هو الكتاب، وها هو الطفل، اأخربين الآن كيف �صتكتب بحوافرك!، لن تفلح يا 	 

»برق«، ما تن�صده لن يكون، لن حتكم الب�صر!

ظل »الربق« يحوم اأمامه، قال بغ�صب هادر وهو ميرر عينيه عليه من اأخم�ش قدميه 
لقّمة راأ�صه:

لو كنُت ب�صًرا ل�صحقتك بيدي، اأجتروؤ على قتايل واأنا بهيئة الب�صر يا »ُيو�صف«؟ اأم 	 
�صتهرب اأيها الكاتب الفا�صل؟

ا�صت�صاط »ُيو�صف« غ�صًبا، تذّكر ما فعله »الربق« بـ»حبيبة« منذ حلظات، فزّم عينيه 
وقال بت�صميم:

ح�صًنا...لرَن!	 

اأم�صك بالكتاب وكتب جملة واحدة، وفور اأن اأنهاها �صقط »الربق« على الأر�ش، كانت 
ينازع،  ظّل  كالذبيحة،  حمحم  وي�صاًرا،  مييًنا  تتطّوح  وراأ�صه  وتنتف�ش،  تت�صّنج  اأطرافه 
يعلو ويهبط ب�صرعة �صديدة، خلع  »ُيو�صف«، وكان �صدره  اأمام  يلهث  لب�صر، وقف  وحتّول 

»ُيو�صف« قمي�صه واألقاه له قائاًل:
ا�صرت نف�صك اأوًل، وُكن رجاًل بحّق قبل اأن نبداأ القتال.	 

لّوح »الربق« له بنزٍق واأم�صك بالقمي�ش وربطه على خا�صرته، وابت�صم ابت�صامة من 
يف  وو�صعهما  والكتاب  الّر�صيع  »ُيو�صف«  اأبعد  بينما  للتّو،  امل�صتحيلة  اأمنيته  له  حتققت 
الدماء  وتدّفقت  قلبه،  دّقات  تواثبت  »الربق«،  لقتال  متاأّهًبا  بج�صارٍة  ووقف  اآمن،  مكان 
يف عروقه، كان خمتلًفا عن هذا الكاتب ال�ّصاب الذي خطا اأّول خطواته على اأر�ش مملكة 





ن حاجبيه، كان  البالغة بقدم ترتع�ش، ملعت عيناه، وتالألأت حّبات العرق على جبينه، غ�صّ
ميلك من اليقني يف تلك اللحظة ما يكفيه لينت�صر، اأدبته الدروب هنا، و�صار اأكرث ثباًتا 

وثقة يف ذاته، كانا يدوران حول بع�صهما، ي�صريان بحذر، يرتّقبان، قال »ُيو�صف« بثقة:
الآن يا »برق«...قاتلني رجاًل لرجل اأّيها البائ�ش.	 

زجمر »الربق« وا�صتقام على قدميه، و�صدد اإليه نظرات نارية وهو يقول:
اأنت �صعيف، لن تغلبني.	 

رفع »ُيو�صف« راأ�صه وقال وهو يلّوح بقب�صته:
ُقل ما �صئت...لن تهزمني كلماتك.	 

حمحم »الربق« وقال بغيظ وهو ي�صّر على اأ�صنانه:
لن تفلت من يدي..�صاأ�صحقك كح�صرة و�صيعة، نهايتك و�صيكة.	 

مل يتزحزح »ُيو�صف« قيد اأمنلة، قال بنربة متجا�صرة:
جّربني!	 

: هّز »الربق« راأ�صه با�صتهزاء وقال بت�صفٍّ
يوؤمن بك!..يا 	  اأّنك وحيد...اأنت ل جتد من  لبناته  قال  »اأُوبال�ش« عندما  �صدق 

م�صكني!

ابتلع »ُيو�صف« كلماته املوؤملة، ومل يتوّقف عندها، قال وهو يقرتب منه خطوة:
اأغلقت دروبي 	  و�صكوكي،  بي، هزمت جي�ش خماويف  ليوؤمنوا  لالآخرين  اأحتاج  ل 

لالأبد، ما عدت اأخ�صى اإّل اهلل، انتهى الأمر يا »برق«...�صدقني..لدّي الآن حلٌم 
و�صاأقاتل من اأجله.

ثار »الربق« وخطا نحوه وال�صرر يتطاير من عينيه، وِمرجل الغ�صب يغلي يف �صدره، 
من  �صل�صلة  للـ»برق«  »ُيو�صف«  وّجه  بع�صهما،  فوق  دارا  الكا�صر،  كالوح�ش  عليه  وانق�ش 
اللكمات متّكن من �صّدها فركله بقّوة، تباعدا وعادا فالتحما، كان »الربق« يركل »ُيو�صف« 
يقتن�ش  حتى  وينتظر  يرتّب�ش  »ُيو�صف«  وكان  �صديدة،  و�صرعة  بخّفة  ويرك�ش  ب�صاقيه 
فر�صة ليباغته ب�صربة قوية هنا وهناك، ويوّجه �صرباته لأماكن متفّرقه، وثب »الربق« 





»الربق«  جذع  ولّف  ليواجهه،  واعتدل  »يو�صف«  انتف�ش  الأر�ش،  على  »ُيو�صف«  فاأ�صقط 
بذراعيه وقَلبه لي�صقطه على الأر�ش، ُثّم طوى ركبته وهوى على ظهره بكّل ما اأُوتي من قّوة، 
اأزاحه »الربق« واعتدل واقًفا، انق�ّش عليه »ُيو�صف« و�صربه �صربات متوالية، �صربة على 
كتفه، واأخرى على �صدره، وثالثة باأق�صى قّوته يف اأنفه فك�صرها ف�صرخ »الربق« �صرخة 
مّزقت ال�صمت املحيط بهما، وجثا على ركبتيه والدماء ت�صيل، رفع راأ�صه وا�صتعلت عيناه، 
فانطلق كقذيفة املدفع جتاه »يو�صف« واأطبق باأ�صابعه الع�صرة على رقبته ليخنقه، ازرّق 
وجه »ُيو�صف«، كان »الربق« ي�صغط بركبتيه على �صدره وهو ي�صدد من قب�صته اأكرث فاأكرث، 
ا�صتجمع »ُيو�صف« قّوته واأدخل ذراعيه ودفع يدي »الربق« للخارج فاأبعدهما عن رقبته، 
وغرز اأ�صابعه يف عينيه فرتاجع »الربق« وهم يتاأمّل، كاد يعيد الكّرة ويهاجم »ُيو�صف« لول 
ذاك ال�صهم الذي انطلق فاأ�صاب »الربق« مبا�صرة يف قلبه، �صرخ �صرخة مريعة، وتدّفقت 
نحو  بب�صره  »يو�صف«  زحف  عنقه،  �صريان  يف  انغر�ش  الذي  الثاين  ال�صهم  بعد  الدماء 
الّرامي فوجده »ُعبيدة«! كان يقف ويف يده القو�ش، والدموع معّلقة باأهداب عينيه، وخلفه 
 »حيزوم« و»اأبهر« حيث كانوا يتبعون »ُيو�صف« و»حبيبة« بعد اأن اأخربهم »اأبهر« بكانهما...
ظّل »الربق« يركل الأر�ش وينتف�ش، حمحم وعيناه تغربان نحو ال�صماء، غالب اأمله وحاول 
اأن يقف على قدميه، لكّنها خذلته يف النهاية، ارجّت بدنه، اأ�صرع »ُيو�صف« لكتاب »اأيجيدور«، 
اأراد للربق اأن ميوت فر�ًصا..ل رجاًل! كتب جملة اأخرى على �صفحة الكتاب، وفجاأة..عاد 
اأنفا�صه الأخرية، اأغرقت دماوؤه الأر�ش، وكان  اأ�صود عنيًدا يلفظ  »الربق« لأ�صله، جواًدا 
اأّنه رّق اإليه، لكّنه فوجئ به  ي�صّب »ُيو�صف« ويلعنه، اأ�صرع »عبيدة« جتاهه، ظّن »يو�صف« 
»الربق«  رقبة  على  ال�صيف  بحّد  ليهوي  ويرفعهما،  مًعا  بيديه  ومي�صكه  �صيفه  ي�صتل  وهو 
ويقطع عنقه، يف تلك اللحظة تذّكر »حيزوم« كيف ُذبحت اأّمه باأمٍر من »الربق«، دمعت 
اإىل هذا املكان، كان  اأن و�صل »يو�صف«  عيناه، مّت الأمر يف حلظات كانت الأ�صعب منذ 
»ُعبيدة« �صاكًنا كال�صنم، مل ينب�ش ببنت �صفة، حمل كتاب »اأيجيدور« والّر�صيع، والتفت 

حيث كان »يو�صف« يراقبه، قال وهو يحّدق يف وجهه بثبات:
هّيا بنا لنحمل »حبيبة« ونعود للب�صتان.	 

�صّدة  من  وتئن  الأر�ش  على  متكّورة  »حبيبة«  كانت  حيث  و»اأبهر«  »حيزوم«  مع  نزل 
لتتمكن من  وعاونها  »حبيبة«  »اأُوبال«، وحمل  با�صتخدام حجر  درًبا  »ُيو�صف«  فتح  الأمل، 
ركوب »اأبهر« و�صار بجوارها، وانتقلوا جميًعا للب�صتان، وكان اأهل الب�صتان يف انتظارهم، 





حملت »هيدراجنيا« ابنها واحت�صنته واأغرقته بالقبالت والدموع ت�صيل من عينيها، اقرتب 
»ِكر�صاب« ولثمه على جبينه بحنان وطالعهم بامتنان، اأ�صرع »ُيو�صف« ينقل »حبيبة« لكوخ 
»ِم�صكة«، وتركها معها وهي تعالج حروق يديها التي اأ�صابتها عندما قام »اأُوبال�ش« بكّيها 
بالّنار يف زنزانة مدينة »ديرينكويو«، وكان »ُيو�صف« قد ن�صي جراحه التي اأ�صيب بها بعد 
اأن عّذبوه هناك، خرج ليبحث لها عن �صيء ي�صّمد به �صاقها امل�صابة فوجدهم جميًعا 

يقفون اأمام الكوخ وينظرون اإليه، قال »ِكر�صاب« وهو يرفع ابنه لرياه اجلميع:
�صاأ�صّميه »ُيو�صف«.	 

و�صارت  الّر�صيع  وحملت  »َمي�صان«  وهرولت  فرًحا،  اأ�صواتهم  وعلت  الب�صتان  �صّج 
»ياقوت«  ال�صغري، فقد جرحته  ت�صيل من كّفه  الدماء ما زالت  »ُيو�صف«، كانت  به جتاه 
باأ�صنانها جرًحا عميًقا، قالت »َمي�صان« بجّدّية �صديدة وهي مت�صك بكّف �صغريها وتوجهه 

نحو »ُيو�صف«:
اكتب جملة النهاية بدمائه يف كتاب »اأيجيدور«	 
ماذا �صاأكتب!	 

»َمي�صان«  روؤو�صهم الطري، قالت  ران عليهم �صمت مطبق، �صكنوا جميًعا وكاأّن على 
بثقة:

ل ترتك النهاية مفتوحة يا بنّي...اأرجوك.	 
تبادل »ُيو�صف« معها نظرة طويلة وعميقة، كانت كلماتها تلك تعني الكثري لـه، فاأم�صك 
بكّف ال�صغري ومال بها نحو الكتاب ف�صالت الدماء على اإ�صبعه ال�صغري فكتب »ُيو�صف« 

بها:

»واأُغلقت الدروب لالأبد، وبداأت مملكة البالغة تعود ل�ضابق عهدها«

�صاحوا جميًعا ب�صوت واحد مبتهجني، كانوا فرحني بانتهاء عهد �صاحرات »اأُوبال�ش« 
�صاقها  اأمل  تئّن من  التي كانت  »ُيو�صف« نحو »حبيبة«  التفت  ُكربات،  لهم من  وما حمله 
فاقرتبت »َمي�صان« معه لتتفّح�صها، كانت �صاقها قد بداأت تتوّرم وتزرق، يبدو اأّنها �صرخت 
اأو ُك�صرت!، ا�صتوقفتها »حبيبة« واأخربتها با حدث لبناتها الثالث، �صالت دموعها عندما 

علمت بوتهن، مّدت »حبيبة« يدها باحلجر الأخ�صر وقالت لها:





»زمّرد«...هنا	 

التقطت »َمي�صان« احلجر بوجٍل واحت�صنته، كم هو غريب حال تلك املراأة، تلك هي 
املحاربة بحّق، كيف �صمدت اأمام ما راأته، وعا�صته، وعانته يف تلك الدروب العجيبة، ُثّم 

ما ذاقته من ظلم زوجها و�صالل بناتها ال�صاحرات! 

وهي  اأّمها  ح�صن  يف  تختبئ  »زمّرد«  فهرعت  احلجر  من  واأخرجتها  ابنتها  حررت 
ترجتف، كانت ت�صتاق اإليها فقد ُحب�صت لفرتة طويلة ولزمت املعبد لتحمي اأّمها من بط�ش 
�صقيقاتها الثالث، عال �صوت بكائهما فاقرتبت »لوؤلوؤة« واأحاطتهما بذراعيها الرقيقتني، 
بقني مع »حبيبة« يف الكوخ لفرتة طويلة، وكانت تكتم اأنينها من اأمل �صاقها احرتاًما لأمل 
لتوؤدي  وقامت  قلبها  جرح  على  »َمي�صان«  حتاملت  الُبكاء،  اأرهقهّن  وملا  الأ�صّد،  قلوبهن 
واجبها و�صّمدت لـ»حبيبة« �صاقها وجل�صت مع ابنتيها »لوؤلوؤة« و»زمّرد« وو�صعن كفوفهن 
على �صاقها امل�صابة، واأغم�صن اأعينهن يف اآن واحد، وجل�صن يف �صكينة وكاأّن على روؤ�صهن 
اإىل  وكاأّنها قد حتّولت  اأح�ّصت  ُثّم  �صاقها،  تتخلل عظام  �صعرت »حبيبة« بحرارة  الطري، 

قطعة من اجلليد، رفعن اأيديهن و�صاألتها »لوؤلوؤة«:
باذا ت�صعرين الآن؟	 

حت�ص�صت »حبيبة« مو�صع الأمل فلم جتد اأثًرا له، وقفت على �صاقها و�صارت بحذر وهي 
تتعجب، قالت بذهول:

وكاأّن الك�صر قد التحم!	 

قالت »َمي�صان« بخفوت:
حمًدا هلل على �صالمتك يا ابنتي.	 

وجل�صت  �صمت،  يف  ابنتيها  واحت�صنت  احلزين  ل�صمتها  »َمي�صان«  عادت 
تتحّدث  كانت  وكاأّنها  البحر،   عن  »لوؤلوؤة«  مع  حديثها  وتذّكرت  تتاأّملهن  »حبيبة« 
ورغم  كاجلبال،  هموًما  حتمل  الفتاة  تلك  كانت  »لوؤلوؤة«  ج�صد  رّقة  على  اأّمها!  عن 
البحر! ُت�صبه  حًقا  فهي  »َمي�صان«،  اأّما  للناظرين!  �صعيفة  تبدو  فهي  العظيمة   قّوتها 
خارج الكوخ، جل�ش »ُيو�صف« بجوار »ُموراي« حتت �صجرة وارفة الظالل بالُب�صتان، �صاأله 

»ُموراي«:





هل اقرتب موعد رحيلكما؟	 
يبدو هذا يا �صديقي.	 

ة يف حلقه وقال: �صعر »ُموراي« بغ�صّ
هل من املمكن اأن تبقيا هنا لالأبد؟	 
ل اأظّن هذا، لو بقينا �صنموت، نحن ل ننتمي لهذا العامل.	 

دمعت عينا »ُموراي« فقال ب�صوت مّزقه البكاء:
قبل اأن ترحل، اترك يل معطفك هذا يا �صّيدي، لأتدّثر به عندما اأ�صتاق اإليك، 	 

ولأ�صّم رائحتك.

اهتّز وجدان »ُيو�صف« وارجتفت يداه، اأراد اأن يقول �صيًئا ليخفف عنه، لكّنه كان يعلم 
اأّن هذا النوع من ال�صعور بالفقد ل يزول! قال ب�صوت متح�صرج وهو يكتم البكاء:

�صاحمني يا »ُموراي«.	 

ليته  حزيًنا،  مكانه  »ُيو�صف«  وجل�ش  دموعه،  ليخفي  عنه  مبتعًدا  »ُموراي«  هرول 
ي�صتطيع البقاء هنا لالأبد، ليته ي�صتطيع!

5
عادت »هيدراجنيا« مع زوجها وابنها للقلعة البي�صاء، تلفتت �صقيقتها »جالديول�ش« 
وجنودهم  حّرا�صهم  ومعهم  عظيم  موكب  يف  الب�صتان  من  يخرجون  وهم  مّرة  من  اأكرث 

الأوفياء، كانت تبحث عن »ُعبيدة«، وت�صري وقلبها يلتفت...

اأراد »ُعبيدة« اأن ي�صّرح بحّبه لها، ويطلبها للزواج، وكان يتخّبط يف تردد، هل يخربها 
اأم ل؟، وهل �صتقبل بالزواج منه اأم ل؟

من  تخرج  فوجدها  واأقبل  وتعّطر،  ثيابه  اأح�صن  وارتدى  »ُموراي«  كوخ  اإىل  دلف   
يراها  وكاأّنه  بوقاٍر  وحّياها  يده على �صدره  و�صع  واأوقفه،  فر�صها  الُب�صتان، هرول خلف 
لأّول مّرة، كانت عيناه ت�صّعان حًبا و�صوًقا، تاهت منه الكلمات، عجز ل�صانه عن البيان، 
وكان البليغ يف قومه!، ن�صي للتّو كّل الن�صائح التي كان ين�صح بها »ُيو�صف«، طال �صمته 

وهو يتاأّملها وكانت تنتظر اأن يبوح ب�صيء لرييح قلبها....





التقطت  حرج،  يف  اأمامها  يتخّبط  ووقف  للخلف،  خطوتني  وتراجع  الو�صاح  لها  رّد 
الو�صاح منه بيد ترتع�ش، �صعرت ب�صيق وكادت ت�صقط من فوق جوادها، لكّنها متا�صكت، 

قال متلعثًما:
اأُريد اأن....اأ.اأ..اأين تذهبني؟	 
اإىل القلعة مع اأختي وزوجها!	 

لحظت تخبطه وتلعثمه ف�صاألته:
ما بك يا »ُعبيدة«؟ هل �صلكت درًبا من دروب »اأُوبال« مّرة اأخرى!	 

قال يف ا�صطراب:
ل...لكنني...	 
لكّنك ماذا؟!	 
اأُحّب!	 

اأو  هوؤلء...»حبيبة«  من  فتاة  »ُعبيدة«  اأحّب  هل  وتت�صّخم،  تربو  �صكوكها  اأخذت 
وهي  قالت  قلبها،  دّقات  وت�صارعت  حلقها،  جّف  الو�صاح!،  اإليها  اأعاد  ولهذا  »لوؤلوؤة«؟، 

تع�صر الو�صاح بيديها:
هنيًئا لها.	 

م�صح وجهه بكفيه وقال:
لكنني ل اأجروؤ على الت�صريح لها بكنون �صدري.	 

رنت اإليه و�صاألته وهي ُتخفي توّترها:
ملاذا؟	 

قال متلعثًما:
تعلمني اأنني من قبيلة عربية و...	 

برت كلماته ووقف يفرك كفيه فقالت وقلبها يهوي:





تك بالتف�صيل.	  اأعرف عنك كّل �صيء يا »ُعبيدة«، اأخربتني »حبيبة« بق�صّ

اقرتب من فر�صها الذي كانت متتطيه واأم�صك ب�صراجه وقال:
ل اأملك من املال ما يوؤهلني للزواج من... اأمرية!	 

تنّف�صت ال�صعداء، قالت تتلّفت مييًنا وي�صاًرا كع�صفوٍر تائه يف الب�صتان:
لكّنك غني اخللق والنف�ش.	 

عقد حاجبيه قائاًل:
لي�ش لدي ق�صر عظيم اأ�صكنها فيه لكي ت�صعر بالأمان، ول اأملك قلعة اأ�صوارها 	 

عالية.

اأ�صاحت بعينيها بعيًدا عن وجهه وقالت:
�صتكون اأنت ح�صنها و�صكنها.	 
ل�صت اأمرًيا ول ملًكا ول...	 

قاطعته قائلة:
لكّنك فار�ش مقدام!	 

قال بحزن:
فقدت اأهلي وع�صريتي.	 
�صتكون هي اأهلك وع�صريتك.	 
اأنا...	 
اأنت ماذا؟	 

�صحب نف�ًصا وكتمه وثّبت عينيه على وجهها وقال: 
هل تقبلني الزواج مّني على حايل تلك يا اأمريتي؟	 

ب�صط كّفيه ورفعهما اأمامها خاويتني، خلعت تاجها وقالت:
ل�صُت اأمرية.	 





ماذا؟	 
هذا التاج ل قيمة له عندي اإّل لو و�صعته اأنت فوق راأ�صي، وتلك القلعة احل�صينة 	 

مل اأ�صعر فيها بالأمان منذ وفاة اأبي.
كلما تاأملت حايل �صعرت اأن لي�ش من حقي اأن اأحّبك اأو اأتزوجك، حتى لو كنت 	 

اأحّبك حًبا جارًفا، ل منا�ش من اأن اأطوي جوانحي على �صّري، فاأنت ت�صتحقني 
اأمرًيا يليق بك.

قاطعته قائلة:
اإن كنت ل متلك �صوى خيمة هنا بالب�صتان فاأنا را�صية.	 

ُثّم اأردفت بعينني دامعتني:
بكلماتي 	  لك  �صّرحت  ما  للزواج  طلبي  يحجبك عن  علمي با  لول  »ُعبيدة«،  يا 

تلك.....

دققت فيه النظر لربهة ُثّم ازدردت ريقها ب�صعوبة وقالت:
عندما التقيت بك يف الدروب، خفق قلبي مّرتني، مّرة هناك، ومّرة هنا، وُجرحت 	 

بينهما اأمّيا جرح! وبقيت اأنت حلمي الذي انتظرته طوياًل.

قال بنربٍة اأ�صيفة:
مل يكن الفراق بيدي  .	 

قالت ب�صوت تقطعه الدموع:
 حمًدا هلل اأّن تلك الدروب قد اأغلقت لالأبد، خ�صيت اأن ترحل مّرة اأخرى!	 

ُثّم األقت و�صاحها عليه مّرة اأخرى فالتقطه بيده و�صّمه ل�صدره، قالت وهي تبتعد:

	اطلبني من زوج اأختي... 

ين�صت  كان  بعذوبة،  ي�صهل  يديه  بني  »اأبهر«  كان  الُب�صتان  من  خرجت  اأن  وفور 
»اأبهر«  اأحنى  ملحبوبته،  �صيدهما  كلمات  تلّهف  يف  ويرتقبان  و»ال�صقراء«،  هو  حلديثهما 

راأ�صه وقال بحما�ش:





هّيا يا �صّيدي اأ�صرع، �صن�صابق فر�صها ونلحق بالأمري »ِكر�صاب« .	 

وثب »ُعبيدة« واعتلى �صهوة جواده احلبيب، وانطلقا يرك�صان يف ُب�صتان احلّب، وفاز 
»ُعبيدة« بق�صب ال�صبق.

5
�صّج الب�صتان ب�صحكات »احلزاورة« ال�صغار، وكان »ُموراي« ورفاقه يف غاية ال�صعادة، 
فقد اأ�صبح بيت »بركات« اأو »اأُوبال�ش« ِملًكا لهم، بعد اأن منحتهم زوجته ال�صّيدة »َمي�صان« 
الب�صتان با فيه، و�صارت »ِم�صكة« الآن �صاحبة لقب جديد فهي اأّم »احلزاورة«، و�صّيدة 
برفقتهم،  فرحني  وكانوا  بالُب�صتان  ال�صّتة  »الكحيالن«  خيول  بقيت  »حيزوم«،  ب�صتان 

و�صتتزوج »الرتياق« اأخرًيا من »امل�صّوم«.

فقد  واأخوه،  »ِكر�صاب«  يحكمها  التي  املنطقة  اإىل  »الدحنون«  قرية  اأهل  انتقل   
جديدة  �صداقة  ن�صاأت  بالكامل.  قريتهم  دمار  بعد  لرعيته  و�صّمهم  برعايتهم،  رّحب 
اأن متّكنوا من  بعد  ال�صالح  »ديرينكويو« من اجلّن  و�صكان معبد مدينة  »املجاهيم«  بني 
»اأر�صالن« يف هدوء، حّلقت روحه يف �صالم بعد مغادرة  ريف  ال�صَّ ال�صيطرة عليها، رحل 
»حبيبة« لغرفته، تفّقده �صكان املعبد من اجلّن كعادتهم، وحزنوا لوفاته، وقاموا بدفنه يف 
نف�ش الغرفة التي َدفن فيها زوجته »َبهار«، وعا�ش فيها تقتات عليه الوحدة ل�صنوات طوال، 
واأُغلقت  و�صياء،  تاأّلًقا  وازدادت  امل�صّعة  الأحجار  توّهجت  الغرفة،  تلك  ال�صكينة  غمرت 

الغرفة لالأبد.

�صارت »احلوراء« مع ابنها »الزاجل الأزرق« يتقّدمان قومهما، وحّلقت فوقهم ال�صقور 
ورحل  فيها،  »اأوبال�ش«  خّربه  ما  لي�صلحوا  اأر�صهم  اإىل  عادوا  مهيب،  موكب  يف  ف�صاروا 
حّرا�ش املكتبة اإىل مقّرها ليعيدوا بناءها، وتطّوع الكثريون من اأهل اململكة وحُمبي الكتب 

لي�صاعدوهم.

عيني  يف  يلمع  اللوؤلوؤ  من  غبار  هناك  كان  القمر،  �صوء  وحتت  اأقبل،  قد  الليل  كان 
قد  ظّنها  التي  �صاقها  على  ت�صري  راآها  عندما  فتعّجب  نحوه  »حبيبة«  اأقبلت  »ُيو�صف«، 
اأطبقت على �صدره بعد كلمات »ُموراي«  التي  اأخرجه الذهول من حالة احلزن  ُك�صرت، 

الأخرية له، قال وهو يتابع �صريها نحوه:





كيف!	 

قالت وهي تبت�صم:
يبدو اأّن »َمي�صان« وبناتها عاجلنها بطريقة ما!	 
ل بّد اأن نعود ب�صرعة، رّبا خدرنها و�صتحتاجني للفح�ش والعالج.	 

كانت تبت�صم وعيناها ت�صّعان، قالت بلطف:
اأخربين حّرا�ش املكتبة اأننا ل بّد اأن نذهب اإليهم غًدا، لن�صّلم الكتاب، �صتكون اأّول 	 

كاتب ي�صهد مرا�صيم ا�صرتداد كتاب لكلماته، �صرتى بعينيك عبارات الكتاب وهي 
تظهر على �صفحاته وت�صتقر مكانها.

قال يائ�ًصا:
وبعدها �صنعود اإىل الوطن.	 
وملاذا اأنت حزين؟	 

قال �صارًدا:
جلوارهم 	  اأ�صتاق  ومن  يل،  ي�صتاق  من  اأملك  فال  اأنا  اأّما  لأهلك،  ت�صتاقني  اأنِت 

�صاأفارقهم بجّرد رحيلي من هنا.

�صعرت »حبيبة« باحلرج، قالت على ا�صتحياء:
وددت اأن اأخربك اأنني تذّكرت لقاءنا الأّول باجلامعة، كنت قد حتّدثت مع اأخي 	 

يف  الدرا�صة  تكره  كنت  واأّنك  كذلك؟  األي�ش  لها،  ع�صقك  وعن  اجليولوجيا  عن 
البداية ُثّم ع�صقتها بعد ذلك، لكّن ذاكرتي م�صو�صة قلياًل...

رفع راأ�صه ولّوح بقب�صته يف الهواء مبتهًجا وقال:
�صخ�صية 	  تكوين  اأن  اأنني خ�صيت  للقائنا حتى  اإنكارك  اأخافني  حمًدا هلل...لقد 

من �صخو�ش رواياتي.

قالت �صاخرة:
كيف هذا واأنت مل تكتب عني اأبًدا؟	 





قال بعفوية:
بل كتبت عنك الكثري!	 

�صاألته بف�صول:
يف رواية؟	 

متتم بحرج:
ل، جمرد خواطر....	 

جل�صا �صاكنني تظللهما قّبة ال�صماء بجاذبيتها، وقد تبعرثت فيها حفنة من النجوم 
حول قر�ش القمر الذي كان ي�صهد على ما يف قلبيهما، مل ي�صّرح »ُيو�صف« لها باحلب، 
الرقيق،  بداأ ي�صّج باحلب، لكنها كانت تطويه خجاًل بني حجرات قلبها  وكان قلبها قد 
ن�صمة هواء حادة احلالوة هّبت فجاأة على وجهه فاق�صعر بدنه، لحظ »ُيو�صف« اأّن »حبيبة« 
قد اأ�صابها ما اأ�صابه فخلع معطفه واألقاه على كتفيها فاأدخلت ذراعيها وارتدته ووقفت 
اأمامه وقد غط�صت يداها واختفت يف اأكمامه الطويلة، ف�صحك عندما راآها غارقة فيه، 

مّدت يدها يف جيب املعطف واأخرجت حجر »اأُوبال«، قالت وهي تتاأّمل األوانه اخلاّلبة:
هل ما زال يفتح الدروب؟	 
هذا 	  �صار  لالأبد،  اأُغلقت  الدروب  اأّن  »اأيجيدور«  كتاب  يف  كتبت  فقد  اأظن،  ل 

احلجر بال قيمة!

قالت وهي تقّلبه بني كّفيها:
لكّنه يف عاملنا ُي�صاوي الكثري!	 

ُثّم رفعت عينيها جتاهه وقالت با�صمة:
طباعة 	  ت�صتطيع  الأثرياء،  من  �صت�صبح  »ُيو�صف«،  يا  احلجر  هذا  بيع  ت�صتطيع 

رواياتك، و�صراء بيت جديد.

مّدت يدها جتاهه باحلجر فالتقطه وقد ملع يف نف�صه ب�صي�ش اأمل فظّل ُيف�صح له، بدا 
كطفل �صغري عرث على احللوى التي يحّبها للتّو، تواثبت نظراته يف فرح وقال بعد �صمت 

لطيف:





واأ�صتطيع اأن اأتزوج من الفتاة التي اأحّبها!	 

�صعرت باحلرج ال�صديد، وا�صطبغ خداها بحمرة اخلجل، ل بّد اأن تهرب من اأمامه 
ا من اأن يخربها با يف قلبه، ف�صاألها  الآن، اأ�صاحت بعينيها بعيدا عن عينيه، مل يجد منا�صً

متعجاًل:
هل تقبلني الزواج من كاتب جمنون؟	 

العرق جبينه رغم  اأ�صيب ب�صاعقة، غمر  وكاأّنه  تتذبذبان  وعيناه  يختلج،  قلبه  كان 
الربد الذي يلّف املكان.

 قالت وهي تن�صحب على ا�صتحياء:
و..اأنا..اأّيها 	  واأّمي،  وجدي،  بروؤيتك،  »اأن�ش«  اأخي  و�صي�صعد  بلقائك،  اأبي  �صُي�صّر 

املحارب!

خلعت معطفه وتركته بجواره حتت ال�صجرة، وهرولت نحو بيت »احلزاورة«، هم�صت 
لنف�صها وهي تتعرّث يف خطاها...

 »اأّيها املجنون، اأحببت فيك حتى ت�ضّدعاتك اخلفّية«

الليلة  مّرت  يحّلق يف عامله اخلا�ّش،  وكّل منهم  املدفاأة،  يجل�صون حول  كان اجلميع 
هادئة، خلدوا جميًعا للنوم، اأّما »َمي�صان« فلم يغم�ش لها جفن،كانت حتت�صن ابنتيها وهي 
اأ�صابهن  الذكريات،  يجرّتان  اأمهما،  �صدر  على  راأ�صيهما  و�صعتا  الفرا�ش،  على  ممددة 
هذا ال�صكون الذي يعقب م�صيبة املوت، عندما ير�صل اهلل برحمته النعا�ش على من فقد 
حبيًبا لتهداأ اأوجاعه، ا�صت�صلمن للنوم ودموعهن ت�صيل، لن يذبل جرح الفراق فجاأة، لكّنه 

�صيندمل حتًما يف حلظة ما، وتبقى الندبات ُتذكرهن باملا�صي الذي لن ُين�صى.

ة، ا�صتيقظوا جميًعا يف وقت مبّكر، قررت  اأقبل الفجر يو�ّصي التالل بتيجان من ف�صّ
»َمي�صان« اأن تلتحق باملكتبة العظمي وكذلك ابنتاها، رحلن مع »ُيو�صف« و»حبيبة«، وو�صلوا 
جميًعا ملقّر املكتبة، فالتحقت »َمي�صان« وابنتاها بالعمل خلدمة الكتب وعاملها هناك، وبعد 
انتهاء مرا�صيم ا�صرتداد كلمات كتاب »اأيجيدور«، ومتاًما كما حدث مع كتاب »اإيكادويل« 
من قبل، اأقيم حفل زفاف »ُعبيدة« و»جالديول�ش« بالقلعة البي�صاء،  كانا رائعني، وكان 
ا لطيًفا على  احلفل بديًعا، وُدعيت »احلوراء« وابنها وقومها للح�صور، اأ�صفى »املغاتري« جوًّ





احلفل فقد كانوا يهزجون بالأ�صعار والأراجيز، ويلعبون بال�ّصيوف، والّرماح، ويثبون هنا 
وهناك بخّفة ور�صاقة ويف فرح غامر.

كانت حلظات الوداع ثقيلة على اجلميع، ترك »ُيو�صف« معطفه لـ»ُموراي«، وترك يف 
قلبه دفًئا عظيًما، بكى كالهما.

لول  »ُيو�صف«  يحمل  »الّرمادي«  وكاد  بها،  وحّلقت  »حبيبة«  الدمع«  »قطرة  حملت   
و�صول »ُعبيدة« الذي جاء باأق�صى �صرعته ليوّدع �صديقه احلبيب مّرة اأخرى، ترجل عن 

فر�صه وهرول نحو »ُيو�صف« وعانقه بحرارة، قال »ُيو�صف« بتاأّثر:
وداًعا يا رفيق الدرب؟	 
�صاأفتقدك يا اأخي...لقد ُكنت دليلي.	 
�صرح 	  اأح�صنت  وقد  »ُعبيدة«،  يا  يل  معّلًما  ُكنت  لقد  دليلي!  ُكنت  من  اأنت  بل 

اأ�صعر بالنك�صار،  واأّمي،  اأتخبط دوًما يف وحدتي بعد فقدي لأبي  الّدر�ش، كنت 
وال�صعف، لكنني وبعد اأن التقيت بك، وراأيت ثباتك بعد فقدك لأهلك وع�صريتك 

�صرت الآن اأقوى .

قال »ُعبيدة« بعينني دامعتني:
هكذا احلياة يا ُيو�صف«، الأرواح ت�صعد، والأج�صاد تفنى، ويبقى الأثر هنا...	 

ُثّم اأ�صار لقلبه واأردف قائاًل:
لن تن�صاهم اأبًدا، ولكن ل بّد اأن تكمل طريقك، وت�صلك دروبك.	 

احت�صنه »ُعبيدة« مّرة اأخرى، وزفر بحرقٍة وهو يقاوم دموعه، قال »ُيو�صف« وهو ي�صع 
يديه على كتفيه:

لن اأن�صى اأبًدا وقوفنا مًعا لل�صالة يف ظلمة زنزانة قلعة الّديجور، كان لهذا لّذة مل 	 
تذقها روحي من قبل، ارتعا�ش �صوتك واأنت تلهج بالدعاء لوالديك يف �صجودك 

�صيظل يرتدد يف اأذين.

قال »ُعبيدة« ب�صوت تخنقه الدموع:
اكتب عّنا حتى ل تن�صانا.	 





اأتدري يا »ُعبيدة«؟ رّبا كتبُتك، لكنني تعّلمت منك، ورّبا �صغتك حرًفا، لكنك 	 
عّلمتني معنى احلروف.

و�صع »ُيو�صف« يده على �صدر »ُعبيدة« وقال له:
اأو�صيك بـ»جالديول�ش«، رفًقا بها، ول حُتا�صبها على ما�صيها، واإّياك اأن تعايرها 	 

ال�ّصابقة، ول تن�ش »ُموراي«، وكن �صديقه كما كنت �صديقي، وخفف  باأخطائها 
عنه اأوجاعه..

كفكف »ُعبيدة« دموعه وقال وهو يلّوح له وهو يبتعد:
وداًعا يا اأخا العرب.	 

افرت  ثغر »ُيو�صف« عن ابت�صامة لطيفة عندما �صمعه يقولها، فهم�ش قائاًل بتاأّثر:
وداًعا...يا رفيق الدرب والروح.	 

و»ُموراي«  »ُعبيدة«  وبقي  تباًعا،  الّنا�ش  وان�صرف  »ُيو�صف«،  »الّرمادي« حاماًل  حلق 
باأعينهما حتى اختفى  ويتبعانه  ال�ّصماء  الطري، يحملقان يف �صفحة  راأ�صيهما  وكاأّن على 

متاًما.

�صار »ُعبيدة« نحو »ّموراي«، والذي كان يتدّثر بعطف »ُيو�صف« وناداه قائاًل:

	هّيا بنا يا رفيق الدرب والروح.

التفت »ُموراي« نحوه فرًحا بالنداء، اأ�صعده �صماعه من »ُعبيدة«، متاما كما اأ�صعد هذا 
النداء »ُعبيدة« منذ حلظات عندما ناداه به »ُيو�صف«، �صارا مًعا يف ظالل الب�صتان، يتكئ 

كّل منهما على ذراع الآخر.

5
بعد أّيام...... 

يف مملكة البالغة، ويف رحاب ب�صتان »حيزوم«، كانوا جميًعا هناك. توّطدت عالقة 
اأمر»ِكر�صاب«حّرا�صه  اأ�صدقاء،  الثالثة  و�صار  و»ُعبيدة«  بـ»ِكر�صاب«،  الأزرق«،  »الزاجل 





باإقامة ماأدبة كبرية بالُب�صتان، فاأ�صرعوا باإح�صار ما لّذ وطاب من ق�صره، كان منت�صًيا 
يرّف قلبه من ال�صعادة، فقد رمم الر�صيع ذاك ال�صدع الذي اأ�صاب كيانه بعد ما مّر به 
وبزوجته من ُخطوب، فعاد جدار احلّب حلاله فا�صتظال به، ف�صكنت زوجته »هيدراجنيا« 
وهي حتت�صن ابنها وجتل�ش بوداعة وهدوء بالب�صتان، وجل�صت بجوارها »َمي�صان« وابنتاها، 
حيث كانت »زمّرد« ت�صتند على كتف »هيدراجنيا« وتراقب الّر�صيع، وفمه الدقيق، واأنفه 
ال�صئيل، وابت�صامته املالئكّية وهو ي�صبح يف عامل الأحالم، بينما كانت »احلوراء« تراقبها 

يف اإعجاب �صديد، فهي بفرا�صتها تراها عرو�ًصا لطيفة تليق بابنها »الزاجل الأزرق«...

ال�صّتة  ورفاقه  »ُموراي«  بقرار  �ُصّرت  حيث  »احلزاورة«،  برعاية  »احلوراء«  تعّهدت 
بالن�صمام للمغاتري، فقد اأعجبها ُنبل »ُموراي« وراأت اأّن لديه من املروءة ما يوؤهله لهذا، 
يطوفون  مثلهم،  ويفعلون اخلري  وجوههم  ُيخفون  »املغاتري«،  من  ورفاقه  هو  اإًذا  �صيكون 
الّنا�ش  عن  ي�صتغنون  اأحد،  من  ال�صكر  ينتظرون  ول  نفع،  حّل  اأينما  كالغيث  بخيولهم 

فيغنيهم اهلل عنهم، ودائما يكونون يف الطليعة. 

وتثقيفهم  بتعليمهم  يهتم  من  ال�صغار  للحزاورة  تخ�ص�ش  اأن  »احلوراء«  قررت 
وتلحقهم برعيتها يف الق�صر، ولن ينقطعوا باأّي حاٍل عن زيارة هذا الُب�صتان. وحتت �صوء 
القمر، وبينما جميعهم هناك، كانت »لوؤلوؤة« تقّلب تلك الكرة البّلورية التي عرثت عليها 
»حبيبة« بني يديها، بينما »ُموراي« يراقبها من طرف خفّي وهو يت�صاءل، هل ما ي�صعر به 
جتاهها هو الوجد، اأم النجوى، اأم ال�صوق، اأم ال�صغف! ملع �صطح الكرة فجاأة، وارتفعت يف 
الهواء، وانبثق منها ومي�ش غريب األوانه خاّلبة، فاقرتبت »لوؤلوؤة من الكرة وهي حتّدق يف 

�صطحها، رفعت يدها واأ�صارت باإ�صبعها و�صاحت يف �صعادة:

لقد تزوجا!	 

ب�صيحات  الب�صتان  �صج  زفافهما،  حفل  يف  و»حبيبة«  »ُيو�صف«  فراأوا  جميًعا  اأقبلوا 
الفرح، وانطلق »ُموراي« ورفاقه يرق�صون بال�صيوف والرماح..
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"يوسف"
واأخرًيا حلمي بني يدّي، كانت »حبيبة« ت�صري بتوؤدة وهي تتاأّبط ذراع اأبيها ويقرتبان 
مّني اأمام احل�صور، وُكنت وحيًدا فاأ�صابتني رجفة، لول كّف جّدها الذي لحظ انفعايل 
فرّبت على ظهري بحنان، ثبتتني عيناه الواثقتان، ومنحتني ابت�صامته الهادئة دفًئا  ُكنت 
وابنتيها  و»َمي�صان«  و»احلزاورة«،  و»ِم�صكة«،  و»ُعبيدة«،  »موراي«،  اأتخّيل  رحت  اأحتاجه، 
معي وخلف ظهري، ليتهم هنا الآن، فهم عائلتي، �صعرت بوح�صة للحظات، دمعت عيناي 
اأّنني ل�صت  ُي�صعرين  اأن  واأراد  بـ»اأن�ش« يقرتب ويحت�صنني وكاأّنه قراأ ما بنف�صي  ففوجئت 
وحدي هنا! وكان لهذا احل�صن اأثر عظيم يف نف�صي، اقرتبت »حبيبة« ف�صّلمُت على اأبيها، 
واحت�صنت كّفها الرقيق بيدّي وكانت اأكرث مّني تخّبًطا، كنت مفتوًنا بنونتيها الغائرتني يف 

خّديها، وابت�صامتها الرقيقة، انحنيت وقّبلت جبني زوجتي الطاهر لأّول مّرة!

با�صمها  اأخرًيا  ناديتها  زوجتي،  �صارت  اأنا!  حبيبتي  زوجتي  زوجتي!  الآن  نعم، هي 
جمّرًدا:

»حبيبة« .	 

فاأ�صابت الكلمة معناها يف عقلي ونف�صي ولم�صت �صغاف قلبي، قالت �صاحكة:
اآن�صة »حبيبة« لو �صمحت!	 

ُقلت بتلّهف:
بل »حبيبة« وحبيبتي لالأبد....اأُحّبك!	 

واآه من تلك الكلمة، اأحّبك، كانت حروفها تخرج من بني �صفتّي ولكّل حرف منها لّذة، 
ترّنحت اأعطايف واأنا اأنظر يف عينيها واأمتّلى، وددت اأن اأقب�ش على قلبي حتى ل يطري، 
امتزجت نف�صي بنف�صها فما عدت اأعرف اأين اأنا! كانت بثوب الزفاف ت�صبه حمامة بي�صاء 
رقيقة، تعّلقت بذراعي بخّفة وابت�صمت فنفح ثغرها ريحانا، عندما نادتني با�صمي هوى 
قلبي كما تهوي ورقة ال�صجر مع الرياح، من فرط جمالها كان لها �صعاع وكاأّنها كوكب دّري 
ا يف احت�صام، اأبحرُت يف عينيها ب�صراعي،  �صطع فجاأة، كانت ح�صناء بع�صها يزّين بع�صً





اأنا عن  و�صارت عيني لها كاملراآة املجلّوة فاأ�صرق فيها وجهها بالحمه اجلميلة، وغبت 
املكان وعن الزمان، وغابت معي، وذبنا مًعا، و�صلكنا درب احلب احلالل مًعا.

5
ويف ذات اللحظة...

وجهها  لطيفة احلا�صية، على  �صّيدة  كانت هناك  ينهالن من رحيق احلّب،  وبينما   
بقايا جمال متعب، جتل�ش يف عيادة الطبيب ال�صهري »مهّند فاروق« ا�صت�صارّي الأمرا�ش 
النف�صية والع�صبية، كانت جتل�ش يف ا�صطراب وتنتظر دورها يف الك�صف، وفور اأن نادت 
املمر�صة على ا�صمها، دلفت على ا�صتحياء وجل�صت اأمامه بوقار �صديد، ف�صاألها بعد اأن رّد 

عليها التحّية:
لي ما �صكواِك؟	  مرحًبا �صّيدتي، تف�صّ

قالت ب�صوت مرتع�ش:
حدث يل اأمر عجيب!	 
ما هو؟	 

داهمتها دّوامة من النفعالت جالت يف �صدرها وارتفعت لراأ�صها فتعّرقت وارجتفت 
وهي تقول:

غريب 	  عامل  يف  نف�صي  وجدت  رواياتي  من  رواية  اأكتب  كنت  وبينما  كاتبة،  اأنا 
واأر�ٍش اأخرى.

ُثّم رفعت كّفها وهي ترتع�ش واأردفت قائلة:
لقد ذهبت اإىل هناك بنف�صي! حتى اأنني اختفيت من منزيل لعّدة اأّيام!	 

�صاألها متعجًبا:
واأين اأ�صرتك؟ اأمل يالحظوا غيابك؟	 

قالت باأمل:
اأعي�ش وحدي..	 





ح�صًنا وماذا حدث هناك؟	 
تنّهدت وقالت:

وكاأنها رواية تخ�ّش كاتًبا اآخر، �صرت وحدي وطرقت باب بيت اإحداهن، كانت 	 
�صّيدة حنونة ولطيفة، ا�صت�صافتني واأطعمتني، فبقيت لأرعى بناتها عندما غابت 

فجاأة مع ابنتها ال�صغرى، لأرّد لها اجلميل...ولكن...
لكن ماذا؟	 
علّي 	  يتعّرفا  مل  »لوؤلوؤة«،  وابنتها  زوجها  حتى  تعرفني!  ومل  اأخرى،  مّرة  التقينا 

عندما دلفا لقرية »الدحنون«! وكاأنهم جميًعا مل يروين من قبل!
كيف هذا؟	 

حت�ص�صت ب�صرتها بيدها املرتع�صة وقالت:
لقد تغرّيت مالحمي مّرتني! عدت ل�صبابي هناك! 	 

ويبدو اأنني اأف�صدُت الأمور، واأحدثُت الكثري من الفو�صى.
كيف حدث هذا؟	 

رفعت حاجبيها وقالت:
�صاأخربك بالتف�صيل.	 

�صغط الطبيب على زر جهاز الت�صجيل ليقوم بت�صجيل حواره معها، ُثّم اأم�صك القلم 
ليكتب بياناتها يف ملف ورقي خا�ّش قبل اأن يرفع البيانات على احلا�صوب و�صاألها:

ذّكريني با�صمك �صّيدتي؟	 

اأجابته وهي ُتخرج عويناتها من حقيبتها وترتديها:
ا�صمي »ِم�صكة«.	 

 ..تمت..










