
 
 

 
 أسطورة أقمد

 -جواب بني نظرتني-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رفها جّيدا، ال أدري ملاذا ظهرت باحتشاٍم يف بعض عقد ال يكوُن هذا اجلزء كافيا لن
سرّا  سأخربك ك يف األسطورة،قبل أن تبدأ رحلت ...العبارات، لكن دعنا حناول معا

هلا يف رسالة مل  كتبتهُ   ،أناهي و  ، كان جمّرد موقف، جمّرداا ال يعرفه سوانعنهو  عّن 
يف حلظة قّوة حني ضعفُت أخريا واستسلمُت لالعرتاف، ال أريد أن متوت  تصلها

، أظّنه يعزّين أن تقرأُه بدال عنها لشخٍص ت مجّمدواخلي اّليتاحلروف حتت صقيع د
 :فضلك من... الّدفء، امنحنا بعض شّدةبحتبُّه 



 
 

ن يف رواٍق مزدحم بالفارغني، نظرنا إىل تكامال سائرا بني الّظالل؛ واكتشفت  "كنت م
 1 شبيهة بالّنقص اّلذي ينقصن".بعضنا وبدوت  
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 بين وهمين ُولدا قبل موتهما بلحظةحوار 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 بلغنامي عبدالرحيم

 ،رديّة ال تزال مغلقةوليب الو ساعات الّليل جلسُت أنتظر الفجر، أزهار التّ  يف أوىل
هو يشري إىل قّبة و  مري ناجي"الّنور معا، أتأّمل متثال "إو  هي ننتظر الّدفءو  أنا

 ...الربملان
إليك وال أذكر أّّن ال أعرفك، ال أدري أيَن مل أرك من قبل، هل  "أنظرُ 

األشياَء اّليت ال تشبه يف كّل مكان؟ يف كّل وجه؟ تشبه  لسَت تتعّمد أال تتبعن
ا، مباذا تراّن أشّبهك كي أتذّكرك وأستطيع أخريا تذّكر نسيانك؟ أخشى أّّن إن أحد

 "...نسيتك سأنسى ما تريده نفسي حّقا
عودة، وقفُت مضْت سنتان منذ اغرتايب وال أفّكر سوى يف ترك  كّل شيء وال 

أشرُت إىل مكاٍن بعيد يف الّسماء مبتسما، كاَن يشبه الّسماء مثل وقفة الّتمثال و 
 أراها هناك بعيدا من سطح منزيل. ّليت اعتدُت أنا

عدُت إىل البيت  أيَن ينتظرّن صديقي الذي حّل ضيفا عندي، سيأيت الفجُر 
حّّت وإن مل أنتظره، غري أّن انتظارَه مجيٌل فحسب، ستتفّتح الّزهرة الورديّة حتما 

 .عندما أثُق أّّنا ستفعل وأكّف عن انتظارها
ت، يستمع إىل أحدث النظريّات الفيزيائية ح األنرتنكاَن أمحُد جالسا يتصفّ 

 .اليت توّصل إليها العلم
 .سرعة األنرتنيت عندكم ممتازة-
 ...نعم-

ما بدا له أمرا مجيال أضحى بالّنسبة يل أمرا عاديّا ال يستدعي أن أشعر 
حنَي  .باالمتنان لوجوده، هذا يفضُح مدى جحودي لكّل األمور اجلميلة يف حيايت

 من وجودي واستعدادي له، سألن: دتأكّ 
 ؟هل أحضرَت يل الزهرة-
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 .هي خلَفك فوق الكنبة ...نعم-
 ؟هل فعلَت ما طلبُتُه منك-
 .قطعا ...نعم-

لكّنه اشرتَط أن تكوَن متوارية  إحضار الزهرة، اكاَن قد طلَب مّن سابق  
َد املنظر، لطاملا  خلف األعشاب، غري ظاهرة للمارّة والناظرين، رمّبا مل يُرْد أن يُفس

تفّحصها مث وضعها بعينيه الضيقتني، خفض نظّاراته و نظَر إليها  .كان غامضا
تلّذذ بأول ململوءة باملياه، أشعَل سيجارة ووضعها بني شفتيه و داخل الكأس ا

منها، ارتسمْت حيَنها مالمٌح جديدة على وجهه، إّّنا لّذة اللقاء بعد  "جبدة"
أّنا  تعلميدّمروننا، تنظر لعلبة سجائرك و  األشخاص الذينقْد حنبُّ أحيانا  الفراق

ستقتلك، بضع مئات منها على مدى سنني، أو رمّبا لن ُيسعفها احلّظ لتكوَن هي 
حترتق و  الّسبب، مع ذلك تفّضل الّنشوة اّليت تعرتيك حنَي مترّغ بعَضها بنَي شفتيك

انا مل يستحّق االحتفاظ برماد ه رئتاك شوقا لدخان حمرقتها، كأنَّ دوَرها ال يتعّدى قرب
ما زلَت تأخذ بعَضه الرّياح يف مهّبها بينما يسقط بعُضه على األرض و  !حّّت 

تنّبئَك  ...تتعاطى جرعاته امللفوفة يف ورقة صغرية حتتقرهاتستحضر نشوة املوت و 
 "؟مثلي أن يقتلككيف حلقري " :بالّطمأنينة، ختاطبك

ا مغريٌة حّقا، لكّن الّشيء احلقيقّي الوحيد من جديد إىل العلبة، ألواّنُ  تنظر
 !يف األمر هو عبارٌة ُكتبْت بتحّفظ شديد "التدخني ُمضّر بالّصّحة"، غريٌب أمُرهمْ 

 تعر ُف أّنكُتصّر على املخاطرة و  !ُُيربونك أّّنم يريدون قتَلك لتهرب، أمرَك أغرب
أّن احلياَة ليسْت   ...دالو خسرَت رهاَنك ستخسُر كّل شيء، حيَنها ُتدرُك أمرا واح

 .كلَّ ما يسعى إليه البشر، إّّنم يسعوَن إىل اللّذة اليت فيها، إىل ما جيعلهم سعداء
 ."هذا "دّخان البالد-
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قاطَع تفكريي كأنّه يعلُم أّّن أفّكر يف الّسجائر، كثريا ما دعاّن إىل مجر بت ها، 
يغدَو مقّدسا، "سجائر يكفي إضافة كلمة "البالد" أو الوطن إىل أمٍر ما حّّت 

عن  قبَل خروجي حّدثته .الوطن" لقد اشتقُت إىل الوطن، قد أجّرب سيجارة  الحقا
أحوايل هنا، عن استقراري وعن تفكريي يف العودة وترك  كّل شيء أحيانا، مْل يبُد 
عليه االكرتاث حّقا، هو من الّنوع الذي ال جييُد إعطاء ردود  أفعاله التعبرَي املناسب، 

ال يكرتُث هلذا  ذلك غالبا ما كان منبوذا من طرف اآلخرين رغَم أنّه على األرجحل
 أيضا، فهو يراهْم جمّرد كائناٍت مدلّلة على حّد تعبريه، أتذّكر يوم قال يل:

 .رغَم ما تكوُن عليه يف أعني  الّناس فخياراُتك حمدودة_ 
 ؟سألته: إىل أّي مدى هي حمدودة_ 
ّدا :أجابن_   .ا أن تعيش كما يريدون وإّما أاّل ختسر نفَسكإمّ  ...ج 

مل َيُكْن يرَاه اآلخرون سوى متعجر ف فصيح، نادروَن هْم من يعلمون أنّه 
خالَل  .صريح وواقعّي فحسْب، أولئك القليلون ُهْم من ال يزالون حيتفظون به اليوم

أربعٍة  رحلة  احلياة، امتالُك إطار متهالك يف صندوق سّيارتك أفضل من امتالك
 .املرآببعيدة عنك يف املنزل أو 

 ؟كيف حال العائلة-
 .على أحسن  ما يرام، لكّن أظّن أّنك أحوج مّن إىل واحدة -
 .يتعّلق األمر دائما بإجياد الّشخص  املناسب يف ظرٍف مناسب-
 ...الوفّيةو  الذكّيةتقصد املرأة اجلميلة و  ...مهم-
 .احلّب هذا كلُّ ما يف األمراحلّب يا صديقي، أحتاج إىل كثري من -

أوالّن مزيدا من االهتمام بنظرات ه، أتذّكر كيف كاَن حيّب أسلوَب التَّأثري  
 .الّنفسّي لَسرْب نفوس اآلخرين، لقد اعتدُت على أالعيبه سلفا
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 ؟وهل هلذا احلّب مثٌن معقول أم أّنك تغايل يف طلبك -
 !توّقْف عن فعل هذا، أعرُف ما حتاو ل عمَله-
 ؟وهل ينجح األمر -
 .كما يف كّل مرّة  !طبعا-

انفجرنا ضاحكني كما يف األيّامي اخلوايل، أيَن كان ُيضحكنا أّي شيء  
 !كعطسة األستاذ بينما يشرح الّدرَس مثال

رغَم أّن مثالّييت تنك ُر األمر، إاّل أنّه ال جمال لنفي  أّن للحبِّ مثَنا، يعَتم ُد -
 ...خّفة الّروحالذكاء و و  يار رفيقت ك، فاجلمالتم دها الختاألمر على املقاييس اّليت تع

أّما اّلذين ُيتارون أشخاصا  ...هي مثٌَن جيُب دفْ ُعه مقابَل نيل  إعجاب شْخٍص ما
هم هم يف  م و دوَن مقاييس  هلْم  راضخوَن لواقٍع مْل يقّدماحلقيقة متنازلوَن عن رغباِت 

 .أكثر من ذلك
 ؟قاييسكباحلديث عن الّثمن، ما هي م-
على  يؤسفن أن أعرتَف أّن "إميان" هي املقياس الذي ال ينفّك يسيطر-

 .خيارايت، كأّّنا أنثى والبقّية هنَّ جمّرد إناث
 .أعجبتن العبارة ...جمّرد إناث-

 قاهلا أمحد ضاحكا ض حكتُه اخلفيفة مث استطرَد قائال:
لعَمل على نظرت ك رمّبا عليَك ا يا هلا من عبارة وق حة! !جمّرد أنثى ها؟-

األنثى االهتمام الاّلزم  أَْعط  لإلناث ولرمّبا سرتى منهّن باملقابل ما ينسيَك إميان، 
 .فحسب

 ؟دعنا مّن، كيَف حاُل زواجك-
 .مّر بفرتة عصيبة، لكّنه خبري اآلن-
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 .جّيد، ال جي ُد املرُء سفينة تصُمد أمام العواصف  كّل يوٍم، حافظ عليها-
 رّد ضاحكا:

 ؟تظّن أّنك آخر شخص يقّدم النصائح أال-
 .فاق ُد الّشيء ال يعط يه، لكْن بإمكان ه إعطاء الّنصائح دائما-

األجوبة الطّريفة هي األجوبة األعمق، احلقيقة بشَعٌة لكّنها حنَي تتربّج وتضع 
 .املاكياج تصب ُح طُرفة

 .متّكنُت من قراءة كتابَك كامال-
 .تقصد كتاَب )كيد  الّرجال(-
استَطعُت اسرتجاَع عباراٍت منُه يف أحياَن عديدة، أظّنه مجربة  ...عمن-

نظرةُ الغري  إىل حيات ه  .فلسفّية رائعة، على املرء  أن يقرأ كتابا كهذا مرّة يف حيات ه
"ميلني" أيضا كانْت رائعة بالقدر الذي جعلن أرى  ...تصّوب حياتنا كذلك

 .الّصواب بوضوح
 !ميلني ها؟-

 .ا هذه املرّةضحكنا كثري 
 .لكلٍّ مّنا إميان خاّصة به، أّما بالّنسبة يل فهي ميلني-

كاَن يتكّلم عنها حبماس، مْل أرَه متحّمسا من قبل لغري الفيزياء والّنظريات 
 .بديهّيا كاَن طليب القادمُ   كالغريبة يف فيزياء الكّم، لذل

 ؟كيف تعيشان حياتكماو ثن عْنُكما كيف عرفتما بعضكما؟ حدّ  -
ه و دا مسرورا من هذا الّسؤال، اعب خرَج من حتت  الغطاء تدَل يف جلوس 
استلقيُت ووضعُت يدي  ...اجلوُّ دافٌئ ُهنا، ال يزال أمحد حنيفا كما كان ،اخلفيف

املتأرجحة بني  بدأ بسرد  قّصته .يف حنني كبري إىل حلظات كهذه على الوسادة
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اخليال  اآلسر اّلذي جَعَله عّمي أحداٍث تأخذ األنفاس رفقة زوجت ه ميلني وبنَي 
 .يغموراسن يعيُشه

۞۞۞ 
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 مــيلــين
 

كاَن اجلّو مظلما والّسماُء عليها سفعة طافحة، الغيوم متشّبعة حبمرة كونّية، 
 ،توقُد يف قليب احلنني، لطاملا مسعُت أّن هذا الّلون مثرٌي للغرائز احليوانية لدى البشر

السّيارة  .صوا إىل أّّنا تثري العواط َف اإلنسانية كذلكأظّن أّّنم لو حبثوا مبا يكفي خلل
ملتوية بتواتر عاٍل، بدا يل األشجار العالية، الطريق مظلمة و متضي بنا على مهٍل بني 

 !الغابة مثال ...أنّنا ّنوي يف أمعاء  شيء ما
الّنسيم يدعوك إلخراج رأسك من النافذة الستقباله، زّخاٌت خفيفة بدأت 

زجاج األمامي للسّيارة، هل هي اجلّنة؟ أنظُر إىل زوجيت، هل أنت  ترتسم على ال
حوٌر عيناُء يا ميلني؟ شعرُت بانكسار كبرٍي، كاَن انكسارا مجيال، كأننا فجأة وجدنا 

ل خرافة تذوُب مجاال خّيم الّصمُت علينا وحنُن  .نفسينا داخل قّصة خيالية، داخ 
مل نُعْد نرى بعضنا، مل نعْد نرى هيكل  نستمُع إىل ما ترّدده الريُح يف مسامعنا،

 !السّيارة، جلسنا عاريني من كّل ما هو دنيوي، حنُن يف اجلّنة اآلن
يف األيّام األخرية شعرُت بالّتعب بعد مُجلٍة من األسفار، كما أّن عالقيت 
مبيلني ليسْت خبري، أظّنها افتقدتن كثريا يف األيّام السابقة، ختاصمن دوما حني 

إيّل، لكْن أظّنها بالغْت هذه املرّة، أو أّّن أنا الذي بالغ، تقوُل أّّن تغرّيُت   تشتاق
بعَد عاصفة  .هكذا هّن النساء يطلنَب منَك التغرّي مث يَ ُلمنَك على ذلك ...كثريا

فيها علّي كّل ما بداخلها من غضب، حاولُت إخبارها أّّن مل أتغرّي حّقا، أنا  صّبتْ 
الذي طلبْت منُه أن يع دها أنّه سيبقى كما هو و  ّذي أحّبتهالزلُت ذاك الّشخص ال

طلبْت مّن أن آخذها إىل بيت  أبيها دث يف املستقبل، هي غاضبة جّدا و مهما ح
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فضُت الضطررُت إىل غسل يف قرية "آث سعيد" يف أعلى جبال تيزي وزو، لو ر 
 .د  حيلةمل تكن بالي ...املبيت وحيدا رمّباالّصحون وطهو الطعام مبفردي و 

يف األفق بدْت حبيبات مضيئة، يبدو أنّنا كدنا نصل، كانت  الطّريق أقصر 
من طوهلا الفعلي يف بعض األحيان، لكّن مالمح زوجيت ميلني املنزعجة، جعلت 

انزعاجها زادها جاذبية، مل  .الّدرَب موحشا وبالكاد استطعنا قطع املسافة املاضية
ثّانية ليست متساوية يف كّل األماكن، تذّكرُت رأي أعهد رؤيتها هبذا الّشكل، لعّل ال

أينشتاين القائل أّن اجلاذبية تشّوه الّزمن، لقد كاَن حُمّقا، مالمُح حبيبيت ميلني 
 !أضعافا أبطأجعلت الّزمن 

 !تعبت-
 .أين اجلديد يف األمر؟ أنت متعٌب طول الوقتو -
 !من فضلك !ميلني-

توّجهنا إىل منزل طفولتها، بدأ حاجباها صَمتْت متجهّمة، نزلنا من السّيارة، 
 ...املقطّبان باالرختاء، اسرتاحْت قليال من عبوسها، طرقْت الباب

 ؟من هناك-
 .هذه أنا يا أّمي-

 فتحت احلاّجة "ماتيا" الباب، أشرق وجُهها لدى رؤيت نا وملعْت عينا ميلني
عُت أنا بيَنهما وجود مُحرة  ها ُمشرقا معكاَن ظهُرها منحن يا بزاوية صغرية ووجهُ   .وض 

 أرنبة أنف ها، ليست بالّنحيفة وال املكتنزة، قليلة الّتجاعيدخفيفة على خدَّيها و 
 .منتعشة الّروحو 

 كيف حالك خاليت؟-
 !ادخلوا ...خبري وأنت بّن؟ تفّضلوا-
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كنُت يف غاية اخلجل، ماذا ستقول هلم عّن؟ هل ستشكو إىل أّمها 
ىل املنزل بعَد غد، سأتركها هنا لبضعة أيّام، أخشى أن تصّرفايت؟ سأضطّر للعودة إ

 .يعتربوا ذلك خصاما، أّي ورطة وضعُت نفسي فيها، كاَن علّي االعتناء هبا أكثر
 .سأحضر لكما شيئا تأكالنه ،اجلسا-
 لقد تناولنا العشاء يف الطريق ال داعي يا أّمي، هل أيب نائم؟-
 .لكما وتريدان الّنومأظّن أّن الطريق كانْت متع بة  ...نعم-

أعّدت  .من اجلّيد  أّن عّمي "يغموراسن" نائم، ال طاقة يل بالدردشة اآلن
رائع، مل  ...خاليت "ماتّيا" لنا فراشني على األرض لننام، كّل شيء هنا متواضع لكن

أشعر مبثل هذه الرّاحة يف فراشي الذي اشرتيُتُه بثمٍن حمرتم، هذا من األشياء اليت 
ال وأصحابه، مَع أّّن أصّر أن املاَل من األمور اليت ال بّد من حتصيل أكرب جيهلها امل

قدٍر منها يف هذا الزمن، مُيكنك تعّلم الكثري مبراقبة األشياء، يعّلمك املال أّنك إن 
أردَت امتالَك اآلخرين، ميكُنَك جعُلهم يشعرون أّّنم ميتلكونك أّوال، عندها 

وضعُت رأسي على الوسادة  .و مزعجا على األقلسيصبح االستغناء عنَك مؤملا أ
قبَل  منتشيا رائحة الّطني، اهلواء هنا يف غاية الّنقاوة، كاَن ذلك آخر شيء أذكره

هو يتوّضأ، إّّنا ى صوت م نخارّي عمي "يغموراسن" و استيقظُت فجرا عل .نومي
لّنعاس فيها ساعة مقّدسة لالستيقاظ كما هَي ساعٌة أقدُس عند الّنائمني، مقاوَمة ا

يتطّلب شجاعة كبرية، ذّكرتن بأيّام كنُت صبّيا، حني كان يوقظن صوُت املنّبه،  
من املؤسف  كيَف ميك ُن لإلنسان  ...مواصلة الّنومُت أمتّّن التوّقف عن الّدراسة و كن

بسبب جهله لقيمة حياته، الّنضج مقايضُة حيات ه  مقابل أشياَء ذات  قيمة متدنّية 
يف حياتنا إن شئنا  ّمان يف تعامالتنا مع األشخاص الذين نعتربهم أولويّةالوعي ُمهو 

 .احلفاَظ عليهم
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حبيبيت ميلني ليست يف فراشها، يبدو أّّن آخُر من استيقظ، من الّصعب 
قمُت متثاقال من فراشي،  .جماراة هؤالء، سيكون عذابا العيُش معهم ألسبوع إضايفّ 

رائحة اجلّنة  ...و مشّبع برائحة الورود اجلبلّية، إّّنا هيالنسيُم بارٌد يف هذه األثناء وه
 .غرّيُت رأيي سأّنض كّل يوٍم باكرا فاألمر يستحّق ذلك !من جديد

ال أدري ما اّلذي حيدُث يل، ال أفّكر إال يف ميلني، أشعر أّّن أحّبها أكثر 
ي عنها أمٌر غري من الّليلة املاضية قبل أن أغلق عيّن، ليس الّسبب خسارَِتا، فالتخلّ 

مطروح للّنقاش أصال، لكّن كنُت وأنا أنظر إليها يف بيت  أهلها، أتوّسم السعادة 
الاّلمتناهية اليت تعيشها هنا ويتبنّي يل جلّيا ما تَركْتُه من أجلي، يف هذه الّلحظة 

لقْد  ،فهمُت أّن امليزان الذي أشار إىل أّن وزّن هو سبعوَن كيلوغراما كان خمطئا
هذا هو وزّن  .ن يف كّفة ووضعْت بقّية األمور اليت ُتسعدها يف كّفة ثانيةوضعت

 ...احلقيقي، كْم كنُت زوجا سّيئا
 .ها هي ذي أقبلت وبيدها ماٌء دافئ

 .قْم توّضأ لكْي تصّلي مع أيب-
 .شكرا حبييب-

ة، مل مل تلق  إيّل ابتسامَتها الكونيّ الذي حتّبه، لكّنها مل تَ ُرّد و  ناديُتها بالّلفظ
بشكل غريب يبدو األمر جّيدا، إّّنا ِتتّم ألمري كثريا وإاّل ما  ...تصفْح عّن بعدْ 

 .عاتبتن هبذا الّشكل
 ؟كيَف حالك عّمي-
 !مل تزرنا منذ الّزفاف ...خبري-
 .أعتذر عّمي، كنُت مشغوال كثريا-
 .ال تنَس إحضارها لزيارتنا بني احلني  واآلخر-
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بتسما وممازحا، لكّن املزاَح حيمل الكثري من احلقيقة قاهلا عّمي "يغموراسن" م
فهمُت كالمه كما جيُب، فهي كالّشمس الربيعّية، تضفي احلياة إىل أّي مكاٍن حتّل 

 !فيه، لقد سرقُت منهْم مشسهم
 ضحكُت بدوري وقلُت:

 ...بنا عّمي صلِّ -
دراَن الطينّية بعَد الّصالة، جلسُت مَعُه يف الغرفة وعيناَي مل تكادا تفارقان اجل

 .العتيقة، مل أشعْر هبكذا راحة يف حيايت، مل أستوعْب أّّن على األرض بعدْ 
 ؟كيَف عملك وكيف حال العائلة-

 ...إنّه الّسؤال التقليدي لفتح  كّل املواضيع على اختالفها
 ؟خبري وهلل احلمد وأنتم-
 ...احلمد هلل-

عن ّدثُت عن اجلّو و سوَد الّصمت، حتكّنا نتحّدث عن أّي أمٍر كي ال ي
حتّدثت عن كّل شيء ريثما أجُد  ...الطّبخ وعنوعن  عن حال الطرقاتو  السياسة

بته" التقليدية وكا  .ما ُُيرجن من هذا املأزق شيئا "شاشّية" على َن يرتدي "جالَّ
رأسه كحال مجيع الكهول هنا، عيناُه العسلّيتان الفاحتتان، تُوحيان بُقدرِتما على 

ما شبيهتان بعيّن ميلني، غرَي أّن عينيها أشّد براءة، سرب أعماق ك  بدهاء، إّنَّ
 .بابتسامة دائمة، ال يزال شابّا من الّداخلو  يتحّدث برزانة كبرية

 .سيكون عليك االستحمام قبل انقطاع املياه-
 .خالل الّسنة املاضية نفسها يبدو أّنكم تعانون معاناتنا-
 ...إذا هكذا-
 .من السّد واضطّرت الّسلطات إىل حفر اآلبار لتوفريهانعم، نفدت املياه -
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مل يعد  ...لدينا وعوٌد بأّّنم سيجدون حاّل عاجال هلذه املشكلة، لكن-
 .أحد يثق هبذه الوعود بعَد أن طال األمر

 .فرّج اهلل أحوالكم يا عمي-
 .سُتعّرفك ميلني على القرية جّيدا، استمتع بوقتك وعودا باكرا للغذاء-

أخريا جاء الفرج، كما أّّن يف شوق لرؤية الطبيعة اليت سحرّن  ...أف
عبُقها، أريد رؤية كّل منعطف يف القرية، أريد لقاَء الوردة  املسؤولة عن هذا العطر 

خرجنا من البيت  وقابلنا الّشعاع الصباحّي بكثري من األمل، أنا إىل اآلن  !الفردوسيّ 
 .ل لدى القرية املزيد لتفاجئن بهزاأستوعْب هذا الكّم من اجلمال وما  مل

 !كاَن بوسع َك شرُب املاء يف املنزل بدَل شراء املاء من هذا املتجر-
 .كما أّّن لست عطشانا مل أشأ إزعاج أّمك،-
 ؟ملَ أحضرَتهو -
 !فّكرُت أّّن حنَي أجُد وردة  مجيلة، سأقوم بسقيها هبذا املاء-

ُلها تعيُد الّنظر يف غضب ها مّن رغما يف احلقيقة كنُت أعّد حليلة جهّنمّية مجعَ 
 .عنها

 !أنت جمنون :استغربْت مّن قليال وابتسمت كأّنا تقول يل
 .أحسسُت أّّنا أصبحْت أفضَل حاال، لعّلها تشعر أّّنا بالغْت يف عتاهبا يل

ميلني هي أحّن فتاة عرفتها يوما، هي اجلمال بعينه، ال أفرُت من الّنظر  إليها ومن 
ميلني هي املنعكُس الف طرّي للّسعادة وهرموُن  ...إليها ومن ترديد امسها االستماع

 .السريوتونني يف دمائي
 ؟أين كنت  ختفني كّل هذ املواهب-

 ...قلُتها ألّّن مل أكْن مدركا لقدرِتا الفائقة على املشي والتحّمل
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 ؟أيّة مواهب -
 نزعُت أحد جواريب البيضاء ورفعُته ملّوحا وقلُت:

 !أستسلم ...ع حتّديك يف سباق املشي، لقْد فزت  مل أستط-
كّنا يف ّناية جولتنا، فتحُت   .ضحكْت بعَد طول صياٍم عن ذلك ...أخريا

ها، صرخْت:   غطاء القّنينة اليت ابتعُتها وصببُت قليال على رأس 
 !أيها الغيّب ملَ فعلَت هذا؟-

 نظرُت إليها مستحضرا كّل مشاعري:
، حّقا أنا غيبّ مل أجْد وردة  أمجَل من-  .ك 
هدأْت على الفور، ومخَدْت كرُبَكان ثائٍر يف الثّانية األخرية، كانْت سعيدة  

جّدا ألّّنا استطاعْت رؤية الشخص الذي حتّبه من جديد، األيّام اجلميلة تعود،  
أحيانا تتصّنع الربوَد والقسوة حنَي تغضُب مّن بشّدة، لكن كما  .كانْت متأثّرة أيضا

عينان نافذتا الّروح"، ال أظّنها نسيْت أّول مرّة ختاصمنا فيها بعَد زواجنا، مل يقال "ال
ها، اضطررُت لكتابة شيء هلا حّّت تعوَد إلشراقتها  أكن معتادا بعُد على تقّلب مزاج 

 املعتادة، كاَن نّصا مليئا باألحاسيس الّدافقة:
لّشخُص املنشود يف عينيك أرى ما أحتاُجه ويف تصّرفاتَك أفتقُده، أنَت ا"

وأنَت احلبيُب الرّائع، أنَت ُحلم َي احملدود وأنَت م لكَي الّضائع، هل هي عبارات ال 
تعرُف نطقها؟ أم فلسفٌة تفوُق عقلَي القاصر؟ أعذرَك إن مْل تتقّبلن، فعدُم حتّملي 

ورفضي هلا ما جعلن أرمتي عندك، أمال يف أن تكوَن  !لنفسي ما جَعلن أحبث عنك
علّي من ذايت، يُدَك عصا تنتشلن من الوحل  اّلذي حييط يب وجمداٌف ُيرجن أحّن 
 !مرساة تبقين ثابتا يف وجه  التّيارات الرّامية حنَو اهلالككود  اّلذي أعيُشه و من الّر 

 !حبييب-
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 .نعم، تكّلمي-
 .لقْد أخربُت أّمي عن خصامنا-
 ؟ماذا-
 ...ورمّبا أخربْت أيب بكّل شيء-
 !الذي فعلت ه؟ يا إهلي ما-

كْت وهي تراّن مذهوال وحمَرجا، ضحكُت أنا بدوري  .ضح 
 !كنُت أعرف أّنك متزحني، تبا لك أفزعتن  ،أفف-

ا احلَنون كطفٍل ارتكَب محاقة ما: ا الربيئة وصوِت   أجابت بعيوّن 
 .ال على اإلطالق مل أكن أمزح-

سبة هلا، بينما ال قضْت علّي هذه الغبّية واألدهى أّن األمر يبدو كمزحة بالنّ 
 .أستطيع ختّيل موقفي أمام عائلتها عند عودتنا

 .ال تقلق حبييب، أيب طّيب وال يعاتب-
 للحظة نسيُت مصيبيت ...تضحك برباَءِتا الطّفولية ...هي تضحكو  قالتها

رحُت أضحُك مثَلها، رمّبا علّي الّتوّقف عن القلق قليال، بعُض األمور ال ميك ُن و 
 .سيكوُن من اجلّيد عدُم الّتفكري فيها، كي ال تفسَد حاضرنا كذلك تفاديها، لذلك

ما أمجل ضحكتها، سأحّبها إىل  ...هي تضحكو  وأنا أنظر إليها ملعْت عيناي
  !األبدْ 

 اشرتيُت خالَل عودتنا بعَض الفواكه، كالنا حيّب الربتقال، دائما ما يقسمُ 
يف أّول مرة اكتسبنا فيها هذه  .خركّل مّنا حّبة الربتقال خاّصته ويعطي نصفها لآل

 العادة، سألتن:
 ؟فحسب ملَ ال يأكل كل واحٍد حّبته-
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 ؟ماذا إن كانْت إحدامها حلوة واألخرى حامضة-
 ابتسمْت مستغربة من تفكريي الّدائم يف كّل التفاصيل الّتافهة وقالت:

 .ال ب أس سآكل أنا احلّبة احلامضة حبييب-
أخربُتك   ،ذاَك اليوَم عنَد باب اإلقامة اجلامعّيةتذكرين حني كدنا نفرتق؟ -

 !أّّن أريد أن نتأمّل ونسَعد سويّا، أريد أن نتشارَك مشاع َرنا قدَر اإلمكان
ميلني سبب استمراري يف كّل األمور اليت دعاّن اآلخرون إىل الّتوّقف عن 

لصغرية ل دّي  فعلها ألّنا سخافة أو فشل حمّتم، بإمكاّنا مالحظة األمور املمّيزة ا
كحركة القلم بني أصابعي الّرشيقة مثال، حّّت أّّنا أعجَبْت بطريقيت البسيطة يف 

حيتاج املرء إىل جمتَمٍع ُيذلُُه ليصبَح فاشال، بيَنما يكفي املرَء شخٌص  .تقشري الربتقال
 .واحٌد يؤمُن به  ليثّبَت خطوات ه على سّكة الّنجاح

 .، سيعجب أيب وأّمي بطريقتكستقّشر لنا الربتقال مجيعا حبييب-
هي ترُسُم حويل مساء  ورديّة قبَل أن أفتَح  !هذا ما كنُت أحتّدُث عنه للتوّ 

عيّن حّّت، حتاول إقناعي أّن الكّل يراّن ممّيزا، أمَسُح لنفسي باالقتناع بذلك من 
من أجلها رغَم أنَّ إدراكي يشمل حقيقة أّّنا أكثر شيء ميّيزّن، كّل ما و  أجلي

أعتَن هبا كما تستحّق، سأقّشر الربتقالة من و  كنن فعُله من أجلها هو أْن أحّبهامي
 !أجلها دوما

 .أيب أرادَك أن حتضر-
 !ظننُت أنّنا أتينا ألنك أردت  ذلك-
 .نعم، ذلك أحد األسباب -
 ؟ملاذا أراد ذلك-
 .يريُد أن حيكي لك قّصة-
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حّقا؟ سألُت باستغراٍب   ستفَقُع احلمقاء مراريت ذاَت يوم، هل هي جاّدة
 كبري:

 ؟قصة؟ جملّرد قّصة-
 .رمّبا ...فُت َح الباب، سنؤّجل احلديث إىل وقٍت الحق، عنَد خروجنا مساء  

كاَن اإلفطار شهّيا، حاولُت أن أدارَي اإلحراَج اّلذي يتمّلكن، ال بّد م ْن 
 .أّّنم يفّكرون أّّن مل أعنت  بابنتهم املدلّلة

، سريُ  ،أّمي-  .يكما طريقة جديدة يف تقشري الربتقالأيب 
 نظرُت إليها حمرجا

 !ميلني-
 !أرجوك !هّيا-

 نطَق عّمي يغموراسن:
 .نعْم نوّد رؤية ذلك-

 .حينها تشّجعُت وأمسكُت الربتقالة
مث  ...من هنا مّث من هنا ...منّررها دون أن نضغطو  حسنا منسك ملعقة-

 ...قالنشّكل صفائح صغرية دوَن أن نؤذي فصوص الربت
ل القشرة  سيكوُن حمر جا أن أفشل حتَت أنظار نسييب، لذلك قبَل أن أفص 

أنزُع القشرة حني يستغرقون يف العمل و  "، سأغافلهم اآلن!جرّبوها اآلن" :هلم قلتُ 
ال  يف أماكَن أخرى من هذا العامل .، كانوا معجبني بطريقيت فعال"!"أفف جنوت

القرية هَي املكاُن األنسُب لتكوَن أخريا ُمبدعا مكاَن للتفاصيل الّصغرية، لكّن هذه 
 .يف أمٍر ما ولتكوَن خبرٍي معظَم الوقت

 ؟لدينا عرٌس حلضوره، هل توّد اجمليء -
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 .نعم عّمي، أوّد ذلك -
مل أكْن أعرُف شيئا عن األعراس هنا، مل أحضْر عرَس ميلني، ألّن يف تلك 

كنُت أمتّّن رؤية أمر    .من أعر ُفهماألثناء كنُت مشغوال بعرسي الذي حضرَُه معظُم 
 .كهذا واآلن جاءت الفرصة املناسبة

كنُت أهّز و  كانت  اجلوقُة تعزفو  تلَك الّليلة، حلمُت أّّن وسَط مجٍع غفري
، مل يكْن ذلك " ...هّيا اّنض ...بدأت أمسع "اّنضو  رأسي مع اإليقاع املنتظم

ادين ألّنض للّصالة، كم هذا صوَت اإليقاع، بل كانت ميلني على الباب تطرق وتن
 !متع ب

 .دعين أنام قليال-
 !هّيا أيّها الكسول-
 ...سأّنضو  مخس دقائَق فقط-

 .مْل تزْل يب حّّت رأتن أقوم من فراشي وجفناي بالكاد يقويان على االنفتاح
 !كم أنت  شرّيرة-

ني كاَن األمُر روتينّيا واالختالف طاَل الّتفاصيل فحسب، ما جيعُل الّروت
واألسلوب  يبدو أقّل حّدة ويبع ُد امللل وإاّل كيَف لشخٍص أن يعيش يف املكان  

لسنواٍت عديدة؟ فطور الّصباح هذه املرّة كاَن بنوٍع خمتلف من  نفسها والظّروف
"الكسرة" التقليديّة، حّّت أنّنا أكلنا الفطور يف غرفة خمتلفة، خلُق عّدة متغرّيات 

ا بالتناوب على امتداد فرتة معّينة، ميّكنك من االستمرار عشوائّية تقرتن فيما بيَنه
 مّدة طويلة غري مدرٍك لتكرار األمور، فأكل كسرة اليوم ليس كأكل كسرة البارحة

أكل كسرة البارحة يف غرفة اليوم ليس كأكلها يف غرفة األمس، يبدو أّّن ال أفّكر و 
 !إاّل يف األكل
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ن اجلميل  أن أحُضَره، ُعدنا مشيا على مل أشعر بالّتعب بعَد الُعرس، كاَن م
 .األقدام فموق ُعُه كان بالقرب من البيت

 .أظّن أن ميلني أخربتك عن القّصة-
القّصة؟ أّي قّصة يقصد؟ نعم أتذّكر اآلن أّّنا قالْت أمرا ما عن القّصة اليت 

 أجبُت بكّل حرية: .سريويها أبوها، لكّننا مل نكم ل حديثنا
 .كر أيّة تفاصيلنعم لكّنها مل تذ -
 .ستفهم كّل شيءو  ستأيت معي مساء إىل "أخام ختبتني"-
 ما معّن هذا االسم؟ -
 .معناه دار اخلابية يا بنّ  -

يف املنزل، أعّدْت يل خاليت "ماتّيا"  .األمر يغدو مشّوقا أكثر فأكثر !رائع
 رغوة الّشاي إنّه خمتلف عن ذاك الذي اعتدُت على شرب ه، تركيزه منخفض جّدا وال

 .تعلو الكأس
 .أعلُم أنّنا ال جنيد طبخ الّشاي يا بن، أعتذر-

وطول املّدة بني الّرشفة  االرتشافالحظْت خاليت "ماتّيا" تثاقلي عن 
 .واألخرى

 .ال بأس هو جيد بالّنسبة يل-
 ...كانْت كذبة بيضاء لكّنها مفضوحة

 .حدِّثن عن طريقتكم يف حتضري الّشاي-
ميكنن استعراض معرفيت املتواضعة يف األمور الّتقليدية،  !سؤاٌل جّيٌد أخريا

 !لعّله املوضوع املشرتك الوحيد بين وبيَنها
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من عاداتنا أاّل نشرَب الّشاي إاّل إذا طُبَخ أمامنا وسط "الّلّمة" وهي -
 .جمموعة من احلضور الذين يريدون ارتشاف الّشاي

ام، حمرّكا يدّي متجاوبة مددُت أعلى جسمي إىل األمو  اعتدلُت يف جلسيت
مبتسما كعاديت حنَي أكّلم اآلخرين و  بتناسق مع األفعال اليت أبن عليها شرحي

 ...بصفة غري رمسّية
قد يُطبخ على أّي شيء، موقٍد صغري أو مجر، يوَضع املاء والّشاي يف -

يأخذ ذلك، حنَي تصعُد  الوقتال يهّم كْم من و  اإلبريق معا على أهدئ ناٍر ممكنة
 ندُعه يطبخ أكثر إىل أن حنصلو  الّرغوة ننقُص من كّمّية املاء املوجودة يف اإلبريق

 رجة اليت نريدها من تركيز الّشاي.على الدّ 
كانت تتابُع توجيهايت حبرٍص شديد، مل تكْن الّطريقة حباجة إىل تدوين، ال 

 .أظّنها مجيد الكتابة أساسا
عدا ذلك نفّضل وجوَد بعض نُفّضل ارتشافَه بعَد األكل غالبا وما  -

 ..."الكوكاو" برفقته
 .شكرا يا بنّ -

لطاملا أحببُت األشخاص الذين يشكرون اآلخرين على أّي معروف ولو كاَن 
كلمة الّشكر مجعل اآلخر   .بسيطا، املرء السوّي يقّدر كّل شيء بدءا مبا يبدو تافها

القاعدة  .َن يُقّدمه لكيشعر بامتنانك، بتقديرك وبأمهّيته، سيواصل تقدمَي ما كا
بغّض الّنظر عن طريقة وكيفّية و -تفوق كوَّنا ميزة متداولة عنَد العباد ، يُقال 

كيف نسيُت أن   فّرْت( ...إذا ُجحَدت و  )الّنعمة إذا ُشكرْت قّرت أنّ -الّشكر
حتادثنا  .أشكر الّله على إهدائي حبيبيت ميلني؟ سأحاول أاّل أنَس ذلك بعد اآلن

ألكالت التقليديّة، هذا الّنوع من احلديث جيعلن أشعر باجلوع، حلسن طويال عن ا
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ماذا تعّد لنا تلَك الغبّية يا ترى؟ قالْت  ...احلّظ مل يبَق الكثري على موعد العشاء
 .أحب املفاجآت ...أّّنا ستكوُن مفاجأة

 جلسنا مجيعا إىل املائدة كأّي عائلة سعيدة، وضعْت طّباخيت اجلميلة املاء
ض األطباق الطّينّية، حتاول أن تزيد املشهَد الذي أترقّبه تشويقا، كاَن الق دُر آخَر بعو 

رُه وعبُقُه العتيق يسب ُقه بأمتار، لن أستطيع معرفة مدى لّذته، أنا جائع  شيء حُتض 
 .أنت جائعو  وسيعجبن يف كّل األحوال، ألّذ أكلة هي تلك اليت تأكلها

 .ركة الّله تفّضلواعلى ب ،"أقسول" أقّدم لك فطري-
 .بارَك الّله فيك يا بنّييت-

قرّبُت الّلقمة إىل فمي، يبدو أّّنا متشّوقة حّّت أكثَر مّن، يذّكرّن هذا حبال 
حامل اهلديّة الذي يفوق شوقُه لرؤية مالح املهداة إليه ، شوَق املهداة إليه هلديّته،  

 .كانْت ختتل ُس الّنظرات إيلّ 
 !ن كعادتك، كاَن عليك طهو هذا منذ زمنْ لذيذ جّدا، مل ختّيبي-

مل يكْن ثنائي عليها جمّرد مديح، بل كنُت متلّذذا بطعم العجينة الغارقة يف 
 ،وطعم  الفلفل األسود والثوم  وحلم  اخلروف الغّض املتشّبع برائحة املراعي املَرقْ 

 .قُت كّل نسمة من خبار ه  املتّبلتلّذذُت بكلِّ قضمة واستنش
 .هلل، سنذهب اآلناحلمد -

سبقن عّمي يغموراسن إىل الباب، بينما كانْت ميلني  ،ّنضنا من أماكننا
قبَل خروجي من الباب، طلبُت منُه انتظاري  .مجمُع الّصحون وتأخذها إىل املطبخ

حلظة وتسّللُت سريعا إىل املطبخ، كانْت قد بدأت يف تنظيف الّصحون، مهسُت يف 
 .أذّنا

 .ا حبيبيتشكرا لك، كان شهيّ -
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انصرفُت بسرعة، حنَي استدارْت أدركْتن عنَد الباب، تصافحْت نظراتنا 
 اهلائمة وانتهى مشهٌد آخر من هذا احللم  اّلذي أعيشه، كنُت سعيدا، لكّن رؤيتها

 .هبذه الفرحة جيعلن أسعَد مبراحل
"بيت  أحّب املشَي بعَد العشاء، الطريُق الذي نسُلُكه يزيُد ارتفاعا، ال بّد أنّ 

بعَد بضع خطوات بدا لنا البيت، إنّه شبيه بامس ه، مصنوٌع  .اخلابية" يقع أعلى التّلة
بعُضه يصارع اهلالك، رأيُت بيوتا هبذا و  من احلجارة القدمية املرتاّصة، بعُضه متهالك

الّشكل على شاشة التلفاز سابقا، لكّن رؤيَتها يف الواقع خمتلفة، لعّل األمور ال تبدو 
أّن هنالك شعلة  ة فعال، إىل أن يتسّّن جململ حواسنا أن تالقيها، من الواضححقيقيّ 

من الّداخل، حيَنها  مع اقرتابنا بدأنا نسمُع أصوات  ضحكات آتّية .ناريّة بالداخل
 ...رحُت أمّجع أشكال املشهد  داخل البيت

 .السالم عليكم-
 .قاَم الّشباب إىل عّمي مقّبلني رأسه ومصافحني إيّاه

 ؟عليكم السالم عّمي يغموراسن، كيف حالكو -
 ...خبري أبنائي، شكرا لكم، حفظكم اهلل-

 .كنُت حمرجا من هؤالء الذين ال أعرفهم وال أجيد هلجتهم
 .هو ضيف عندي ،هذا نسييب-

 شيئا فشيئا بدأُت أفهم ما يعنيه عّمي بالّنسبة هلذه البلدة ...رّحبوا يب حبرارة
 .د عجوز، ليس عجوزا على اإلطالقوهؤالء الّشباب، ليس جمرّ 

 ؟هل تستمتعون بالوقت يا شباب-
 أجاَب أحد الّشباب امللتّفني حول الّشعلة الّنارية:

 .نعم، ال ينقصنا سواك، كّنا يف انتظارك-
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 .دعونا إذا نستمتع سويّا-
 تكّلم آخر من هناك:

 ؟ماذا سرتوي لنا اليوم يا عّمو-
حضور زوج ابنيت، لذلك سأروي لكْم  اليوم مناسبة خاّصة وهي ...آااه -

 .قّصة بديعة من اخليال
 رحَّبوا يب من جديد بينما تعالْت اهلتافات من كّل مكان:

 ...رائع...رائع-
واصل ." ..قّصة اليوم عنواّنا "جواب بني نظرتني" وبطلها يُدعى "أڤَمد-

 ...اجلميع مسَعه وأْرَخى هدأت األصوات أنْ عمي يغموراسن بعَد 
۞۞۞ 
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 الفصُل األّول
 

كاَن يا ما كان، بعيدا عن األرض وعميقا يف األكوان، شخص يُدعى         
 عاش أڤَمد يف قرية "الّدفق البارد"، امتلَك كّل شيء حيُلم به سّكان القرية .""أڤَمد

 لكّنه باقرتابه من الكمال العقلي، بدأ يشُعُر بكّل ما ينُقصه، أصَبَح عميقا كالبحر
َم طرقْت مسامَعه بدأ كّل شيء يو  .ليغا كالّسهم وعاقال  كمسنٍّ مليٍء بالّتجاربوب

 .الوقُت أكثر شيء ال منلُكه من بني كّل األمور اليت منلُكها :تلك العبارة
استمَع أڤَمد، إىل حكيم القرية وسط "الّلّمة"، جلسٌة جيتمع فيها أهل القرية 

ها ما لّذ من املأكوالت ويعز ُف "مُسّان" يف أوقات حمّددة من الّسنة، حيضرون في
خالهَلا أحلانَُه اآلسرة الّنافذة يف أعماق الّروح واليت تراق ُص الكلمات  اليت يرويها 

مُسّان خمتلف عن بقّية السّكان، ال  .حكيم القرية، إنّه قطعا األفضل فيما يفعله
في احلرَق على ذراع ه ال أيّا منهم، له شارٌب غريب وب نية رشيقة، عادة ما ُي يشب هُ 

لشيء سوى ألنّه ال ميل ُك رّدا على الفضولّيني الذيَن يسألونَه عن سبب احلرق ومّت 
هذه املهارة و  جييد التسّلقو  زيادة على براعته يف العزف، كاَن سريعا .حدث ذلك

و ، رمّبا هذا هنفسها رشاقت هو  سرعت هباألخرية أمٌر يربُع فيه اجلميع هنا لكْن ليَس 
سبب عزف ه الذي ينفُذ إىل الّروح، يبدو وكأّن كّل شيء و  سبب شعوره الّدائم بالغربة

كأنّه   ...العيون يف حماجرهاو  أوراق الشجرو  يرتاَقص حنَي ينفُخ يف آلته، الّنجوم
ينتشيها كّل من يف و  ينفُث كّل أحاسيسه فيما ُير ُج اهلواء من رئتيه، يبّثها يف النسيم

لسّمان صديق وحيد وهو آلته، هي عائلتُه وأقرُب شيء إىل  .يتنّفس مادام ...اجلوار
قلب ه، بإمكان ه أن يطلب أّي شيء مقابل ثواٍن من العزف، لكّن أدبَه كان شبيها 

عاش على الّصيد والّتجارة،  .بأدب  امللوك وعزُّة نفسه كتلك اليت ميلُكها احملاربون
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ف ه الوحيدة هي أن َيطلَب منُه أحُدهم نقطة ُضع .حّّت أنّه صاَر أغّن تاجٍر هنا
العزَف له، العزُف طريقُته الوحيدة يف التعبري عّما ُياجلُه، الكّل حيتاُج إىل شخٍص 

 .يستم ُع إليه
كاَن أڤَمد مغرّما بأفخاذ الفئران املدهونة بالّسمن األمحر الشهّي واملثري لغرائز 

 .األكل
 ؟ملاذا ال تأكل-

سرعان ما تدارك نفسه وأخفى شروده وألقى طَرف  فاجأه صوُت أبيه، لكّنه
 احلبل الذي يؤّدي إىل األمر الذي يشغل دواخله:

 ؟حنن ال منلك أنفسنا، صحيح -
كان جلّيا من نربت ه، أّن السؤاَل أكرُب من جمّرد خاطر يعرُب صدَر مراهق وأنّه 

 .متهيٌد لسؤال جدير بأْن حير َم شخصا من لّذة طعامه املفّضل
هل هي مزيج من مشاعرنا، أم هي  !د األمر على تعريف الّنفسيعتم-

 ...األرواح اليت تسكننا أم شيء آخر
كاَن رّد أبيه أشبه بألغاز أو متاهة تزيد حبكتها كّلما تعّمق فيها، ذلك مل 
يعط ه الفرصة للولوج إىل األسئلة األهّم اليت تشغله، أدرَك أّن التفكري يف كّل شيء 

هو الوصول إىل اجلواب، من األفضل للمرء أن يفهم جوابا و  ؤالسيفقده جوهر الس
التقَم  .خالل عشرة أيام، بدال من أن يسمع عشرة أجوبة ال يفهمها يف يوم واحد

شاهد قطرات الّدهن تنساب، كّل شيء يدعوه لطرح مزيد من و  فخذا مكتنزا
ا للحظة إضافية األسئلة، حّّت قطرات الّدهن بدت مغرية يف تلك اللحظة، لو تأّمله

متالَك نفَسه وتذّكر سبب تناوله الّلقمة، كانت جمرّد  ...لوجَد سؤاال ما بطريقة ما
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إهلاء عن األسئلة الغزيرة اليت تتوارد من ال مكان ومن ال شيء، حيتاج الرّتكيُز أحيانا 
 .إىل بعض التشويش ليعود

 قال:و  تلّمظ مثّ غرَس ناظريه يف بؤبؤ أبيه
 ؟خص ما أن ميَنَح نفسه لشخٍص آخركيَف مُيكُن لش-

بدا األب حمتارا، مل يكن  الّسبب اندهاشه من طريقة تفكري ابنه فحسب، 
بل كاَن قل قا من عواقبها، متّّن أن يتوّقف األمر عنَد جوابه القادم، جيُب أن يكوَن 

 !مقنعا أو رمّبا ُمعجزا
 !جيُب أن تعرَف نفَسك أّوال-

ى مزيٍد من األلغاز فحسب، يوجد الكثري من هناَك عنَد أبيه، ال شيء سو 
 .األسئلة وال جواب

عاَد إىل البيت، استلقى حماوال االسرتخاء، مضجُعه أضيُق من أن يتشاركه 
اخليال أضيق من أن يُعّد اخلراف و  مع الّنوم والّسقف أعتُم من أْن تضيَئه الّنجوم

 .ريثما يزوره الّنعاس
مل و  ت معبود الشهوات، أكلت منهانار اخلطيئة تأكلن وداخلها وجد"

غصُت ألجد و  طلب مّن روحي مثنا للمزيد، هربُت إىل حبر الظالمو  أستطع الّرفض
 "...نفسي من جديد

قرأ أڤَمد سطورا من التعاويذ املقّدسة اليت حيتفظ هبا يف درج بعيد يف صدره 
سم تافهة، لكّنها طال ...ويرّددها كّل يوم، إنّه الكتاب املقّدس لدى القبيلة وتراثها

ذلك مل يساعده كثريا فقد زاد من حّدة  .مصفوفة برتتيب يبّث الغموض
 ؟كيف أعرف نفسي:تساؤالته
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كانت أطول ليلٍة يعيشها أڤَمد، ليلة أخرى مثلها وسيفقد عقَله، لكّنها مل 
ا االلتجاء إىل حكيم القوم  لعّله يشفي غليله  تذهب ُسدى فقْد قّرر أثناء عَرَساِت 

 .جلواب  الشايفبا
 !هنا ستجُد كثريا من األسئلة وال جواب-

قبل أن يتجاوز العتبة خاطبه احلكيم ُمطرقا رأسه متلّذذا بكلمات الّصمت 
 رّد أڤَمد خمفيا دهشته: .العذبة

 .ال بأس باألسئلة أيضا -
لة وجلَس يف أدٍب بالغ، بيَنما مل يتحّرك حكيم القرية ملْ و  تقّدم خبطواٍت َوج 

 .ّي رّدة فعليُبد  أ
 .لكن قبل ذلك، جيب أن تدفع مقابل أسئلتك-

 اعتدل أڤَمد وسأل يف محاس:
 ؟وما هو مثن األسئلة-

أشار احلكيم إىل جحر متهالك، سّد مدَخله الغبار املرتاكم، يبدو أنّه أّول 
حتّسسه أڤَمد يف حذر كأنه عذراء يكاُد يفسُد عّفتها بيديه  !من يزوره منذ سنوات

 .نياملتلّهفت
 !خذ سؤاال واترك جوابا للّشخص الذي بعدك مثّ انصر ف-
 ؟كيَف تعلُم أّّن سأجد السؤال املناسَب ألضعه-
 !أنَت ال مجُد السؤال بل إنّه من سيجدك-

كان أڤَمد ذكّيا حبيث فهَم أّن عليه أن يفعل ما يُؤمر ويلزم الّصمَت، وضَع 
 ؟من أخربَنَا اآلخروَن أنّنا عليه؟ أْم أنّنا حننُ  هل حنن حّقا :سؤاال يف اجُلحر
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على بُعد خطوات من عتبة احلكيم وضَع الّصدفة على مسمع ه  واستمع 
 ؟هل الواحد مّنا يتغرّي  :محاسو  للّسؤال يف هلفة

بعَد كّل هذا، كّل ما حصل عليه هو لغٌز  ...شعر بالوهن  يدّب يف أطرافه
 .، سيسافر للبحث عن جوابجديد كاَنت تلَك حلظة اخّتاذه أهّم قرار يف حياته

ه يف ماء البحرية اهلادئة ألقى نظرة على أهله لتوديعهم، مث ألقى نظرة على نفس
 وسأهلا:

 ؟هل الواحد مّنا يتغرّي _ 
مْل يُدرك حيَنها أّن البحرية محلْت سؤاله وأّن كلماته وحروفه احنّلت يف 

ياه اّليت تأخذ شكَل الوعاء كانْت بدور ها سخّية حنَي ألقْت عليه تعويذة امل  .أجزائها
سأهلا أڤَمد  .اّلذي حيتويها، إّّنا البحرية الّسحريّة، ُهنا خُتلُق األسئلة وإىل هنا تعود

جعلته يدفُع الكثري مقابل و  مث انطلق يف رحلته اليت قلبت حياته رأسا على عقب
 !جمّرد جواب
.... 

ْن ترتّدد على يف قرية "الّشارب املقّدس"، كانت الكلماُت أثقَل مْن أ
األلسنة، مل يكن حيّق ألّي كان التكّلم إاّل بإذٍن ملكّي وقْد يُعطى أحُدهْم احلقَّ يف 
قول بضع كلمات إن كان حمظوظا، لذلك مل يعْد للكالم معّن ونسي أهلها لغة 

بدال من ذلك كان الواحد منهم يضع كّفه على اآلخر فيتمّكن من مساع  .احلديث
هم صوت  خاطره وإمساعه جلَس  .ما يشاء، هكذا كان الّسّكان يتحّدثوَن إىل بعض 

جيلس بينما تصيبه سهاُم الّثواّن وتُفنيه رويدا، هو هكذا  ...مسّاش مكتئبا ككّل يوم
منذ مّدة طويلة، منذ سرَق "مغتوب" شعرة  من شاربه، الّسرقة يف القرية أمر مشروع 

 .طائلة ومستحّب، تساوي الشعرة املسروقة الواحدة مبالغ
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الّشارب يف هذه القرية أهّم من السالح بالنسبة للجندّي، امتالك شارٍب  
كامل مدعاة للفخر واالحرتام وداللة على اجلاه، نادرون هم من ميلكونه، أغلب 
الذكور هنا حيرقونه مبّكرا كي ال يكون وزرا عليهم، أّما أولئك الذين يرتكونه ينمو، 

االستعداد للمرتّبصني هبم يف كّل حني، من يفقد شعرة فعلْيهم حراسته واالعتناء به و 
 .منه يصبُح منبوذا، ال حيّق له التعامل وال احلديث مع بقية املستوطنني

مغتوب شخص بّن ثراَءه على كبوات  غريه كبقّية األثرياء هنا، حّّت أّن 
 !البعض يزعم أنّه ميلك مخس شعرات مسروقة

ُيرج أحيانا يف موكب من احلرّاس  هو مقّرب من امللك وقلعُته منيعة،
على مسّاش تقّبل الواقع، لقد انتهى األمر، ال ميكن ألحد  .ويستحيل الوصول إليه

 .مساعدته ألن املساعدة مصطلح دخيل يف مكان كهذا
 بينما هو كذلك أقبل إليه أحدهم:

 ؟هل ميكنن أن أسألك -
احملتوم خّيل إليه أنّه مسع مسّاش كالما، لكّن شفقته على نفسه وتقّبله ملصريه 

 .يتوّهم
 !أحتاج مساعدتك من فضلك -

من الوقاحة أن ُتطلَب من شخٍص يغرُق جرعٌة من املاء، تلك الوقاحة 
الفادحة أيقظت مسّاش من غيبوبته وعلى عجل وضَع كّفه على فم هذا الغيّب الذي 

 يتكّلم بدون إذن، فسمع الغريُب داخَله صوتا يقول:
 !أ جننت؟ !أنت-

.... 
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يف قرية أخرى من األكوان العميقة، كاَن هنالك من يضاهي "أڤَمد" يف 
 .فكره وتفكريه وتأمله

"أين تذهب الكلمات اليت ال نفهمها؟ ال يعقل أّّنا متوت يف صدورنا، 
لعّلها تغادر إىل أشخاص يقّدروّنا أكثر مّنا، ال حنتاج دائما لفهم لغتها لكّننا حنتاج 

قّوة الكلمة يف كوّنا شعورا يسكن احلروف أو األفعال  .ملهاإىل فهم املشاعر اليت حت
 ".أو النظرات، لذلك قد يبكيك صوٌت شجّي يتفّوه بكلمات غريبة عنك

فّكر "زور" متأّمال حالة كهفه املزرية، ال ميل ك من يساعده على صقل 
ّن جدران  اجلدران املليئة بالثقوب، رغَم ذلك كاَن ينظر إليها بتفاؤل ُمقن عا نفَسه أ

كهفه غري املصقولة مبثابة متّيز عن اآلخرين، لطاملا شعَر أنّه خمتلف، هنالك شيء 
 .ميّيزه ال يدري ما هو

قوّي اإلحساس، لكّنه مل و  كان زور على عكس أبناء جمتمعه رقيقا، مفّكرا
يكْن قادرا على الكالم، يعيش اجلميع يف مجاعات حيث أّن اجلماعة اليت هبا أكثر 

 .يظّل األمر كذلك إىل أن تزحيها أخرى أكرب منهاو  األفراد تتّوج حاكمة عدد من
عاش زور وسط هذا اجملتمع البدائي، كان أفصح من أّي منهم، أعمق 

يف بلٍد تعترب فيه الكلمُة بقّوة العملة الّنقدية، ُيصّنف البكُم على أنّه لعنة  .وأنضج
اَن زور يلعُن حظّه مّث يتمالك نفسه كثريا ما ك  .وأسوء مصيبة قد حتّل بأحد ساكنيها

 وحياول الّنظر إىل اجلانب املشرق وُيّدر يأسه كالعادة:
 "." ستأيت الفرصة املناسبة يوما ما

من الصعب مواجهة الوحدة النامجة عن تكرار األمور نفسها، فهي تتحول 
يا لتذّكر إىل سلبّية مجعل املرَء يدّقق يف عيوبه ويستنقص ما ينقصه ومتنحه وقتا كاف

ماٍض يفرَتض أنّه منسّي، لذلك كان زور ُيلق لنفسه مشاريَع صغرية على املدى 
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مثال، هذا جيعله مرتقّبا باستمرار، فالرّتابة  القصري، كانتظاره وجبة غذاء أو لقاء ما
متناثرا يف كّل  اهي عدم انتظار أّي شيء ولو قمنا بتأّمل بنيان حياتنا، لوجْدنا لب ن  

 .ا ملأل املواضع الشاغرةمكان، كافي
"الكائنات ال حتتمل الفراغ، فكّل شيء ال ميأل مبا نريد، ستستوطنه أمور ال 

 ".نريدها
رّدد ذلك بضع مرّات، مّث قّرر اخلروج إىل اجملموعة ليجد شيئا ما يفرغ به 

 .الفراَغ الذي ميلُؤه
.... 

األمور ال  يف "قرية املثقاب"، كاَن أحدهم يعاّن ارمجاعا للماضي، بعضُ 
تُنسى فحسب وال يداويها تداُول األيّام، فمرور الّزمن مثال لن ينبَت اإلصبَع الذي 

حنُن حُناول التكّيف وذلك يعَتم ُد على مدى تقّبلنا لوضعنا  !ُبرت َ خطأ قبل سنوات
  .الرّاهن وفقداننا األمل يف اسرتجاع الوضع الّسابق

 !أّمي-
 !نعم يا بنّ -
 ؟أن جّدي استطاع مغادرة األرضهل تظّنني حّقا -
 !جّدك ال يكذب يا بنّ -
 ؟إىل أين وصل-
 .إىل أرض جديدة سكاّنا من العمالقة-
 ؟ماذا حدث بعدهاو  عمالقة؟-
تعّرض حلادث مؤسف، بعَد أن استهدفه أحدهم وعاد يف حالة مزريّة مل -

 .يلبث بعدها طويال
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احملتضر، اجلميع يف كثريا ما يتذّكر "توشوشت" هذا احلوار وصورة جّده 
 .منه ومن عائلته، يلقبوّنم باجملانني يهزأالبلدة 

"الّنفوس ال تتقّبل األمور اجلديدة اليت حتتمل البطالن والفشل إىل أن تثبت 
 ".جناحها، اجملُد ال يعرف طريَقه إىل أولئك الذين ال يأخذون بزمام املبادرة

تبار جلّده وعائلته وختليد هكذا كان يقنع توشوشت نفسه بأّن عليه رّد االع
امسه انتصارا هلم ولكل األمساء املظلومة اليت اختفت بني سطور الّتاريخ، قد ال يعيد 

 .ذلك ذ كَرهم لكْن من املمكن أن يشعرهم بالّسعادة أينما كانوا
حاول توشوشت التحليق عّدة مرّات، لكّنه ال ميلك العّدة املناسبة، حيتاج 

مع جّده، اليأس شعوٌر ال بّد منه لكّنه ظريّف، ميكن مجاوزه إىل السّر الذي ُدفَن 
بالّتأجيل والتأّّن، ليس علينا إمتام كّل شيء خالل يوٍم أو يومني، فلنعط  أنفسنا 

 .مهلة  مفتوحة ولنَر ما سيحدث
كان توشوشت يتمّدد على أرض غرفة جّده الغرباء، يسرتجع بعض احلنني 

لّدموع دليل قلٍب حّي، كما هو الُغبار قريٌن ويستلهم األمل، يبكي أحيانا فا
فّكر أنّه عليه فعل شيء ما من أجل جّده، هو ال يريده أن يُنسى، لذلك  .للنسيان

 استغرَق األمُر منه اليوَم كامال .سيزيل الغبار وينّظف غرفَته كما لو أنّه موجود بينهم
 ...ويالناَم طو  بقي القليل فقط لتنظيفه، غلَبه الّنعاس قبل ذلكو 

استيقظ صباحا بابتسامة عفويّة، هو ال يدري ملاذا يبتسم، لكّنه مل يشأ 
تركها تزول هبذه الّسهولة، حيتاج املرء لالبتسام قدر املستطاع قبَل أن حتّل األيام اليت 

 .حياول فيها االبتسام ويعجز عن ذلك
تعيش  يُقال أّن األشياء اليت نفعلها من أجلنا تندثر سريعا معنا، بينما

األشياء اليت نفعلها من أجل غرينا بقدر بقائهم بعدنا، هذا يعّلمنا أن نعيش لغرينا، 
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تفّن  لكن ماذا عّنا؟ ماذا لو ابتسمنا أو غّنينا أنشودة من أجل شخص مّيت، هل
 ؟ابتسامتنا وأنشودتنا هباء

كانت األفكار تتوارد يف عقله املشغول احملجوز سلفا بأفكار ُولدت قبله، 
ار ليست له لكّنها تنتمي إليه، أفكاُر جّده الذي قضى حنبه من أجل إثبات أفك

شيء ما كالمها يريد إثبات األمر عينه، لكْن بأهداف خمتلفة، يريد توشوشت 
يُقال أّن الغباء هو إعادة الفعل نفسه يف  ...إصالح ما أفسده جّده بفعل مماثل

 .ظروف مماثلة وانتظار نتيجة خمتلفة
 .ُُيلق اجلميع ليكونوا أذكياءمل  !فليكن

كان يصارع أفكاره ضّد نفسه، رمّبا جملّرد التلّذذ باملتاهات الفكريّة اليت 
أمسك صحيفة من الصندوق املرمّي يف الزّاوية،  .يوّلدها مجاذب األفكار بعشوائية

 اّتسع بؤبؤ عينيه وصرخ:
 !ال أصّدق-

… 
فقَد روَحه يف آخر معركة  داخَل القصر  امللكّي، كان املل ُك "محّان" قدْ 

خاضها ضّد األعداء وتوالت املصائب بفقدانه ابَنه الوريث الشرعّي الوحيد للعرش، 
 .من يومها أصبح أجوفا وصار الوزير يطمع يف خالفته

روح امللك هائمة ضائعة بعيدا عن جسد ه، مْل يُعْد يكرتُث ألمور اململكة، 
االنكسار، سريُع االشتعال، يعتقد من يَراُه هو اآلن كغصن خنَر جوفه الّزمن، سهُل 

رغَم ذلك، قد جير فه التّيار يوما إىل تربٍة خصبة حتتضُن  ...أنّه حّي، فقط ألنّه يطفو
 .جذوره اجلافّة وتنفخ فيها حياة ، لُيورق من جديد
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بينما يتخّبط امللك يف شروده، كان الوزير يف طغياٍن متزايد وغلّو فاحش، ال 
من جربوت ه، سلَب األطفال من عائالِتم وجّندهم منذ طفولتهم يف أحَد سل َم 

 .اجليوش وجعل اجلنود يدخلون البيوت عنوة ليسلبوا ما طاب هلمْ 
 !اجلس جبانيب:امللك

جلَس الوزيُر جبانب امللك مستغربا، ليَس من عادة امللوك طلب أمور ُيتّص 
 أمره حينها: .املقرّبونو  هبا األصدقاء

 !ُكلْ -
فارغة من اإلحياءات، يف هذه األثناء تسّرَب الشكُّ و  أوام رُه جامدة كانتْ 

كيَف للمل ك  أن يطلب منُه أكَل طبق ه؟ ما السبب؟ لعّله بدأ   ...إىل دواخل الوزير
أسئلة كثرية جابت ذهَنُه  ...يف وفائه، يف أّن الطّبَق قْد مّت تسميمه رمبّاو  يشّك فيه

 وجٍل وترّقب، قد يكوُن عليه  اإلسراع يف تنفيذ ومل يكْن بيده  سوى االنتظار يف
 .أمٌر ليس يف احُلسبان يطرأخمّططاته واالنقالب عليه قبَل أن يعزَله أو 

 ؟هل مثَت ما يقلُق سّيدي-
 ؟القلق-

 .ضحك ضحكة جوفاء تعكس مدى ِتّكمه من حاله
 !القلق يف هذه األثناء يبدو خيارا مغريا-
 ؟وما الذي يشغل باَل سيدي-
 !أريُدَك أن تستمتع باألكل  فحسب-

بدأ األكَل حماوال  ،هذا ما ظّنُه الوزير ...طلُب امللك  كاَن سهال وتاف ها
التلّذذ بالطّعام امللكّي، لكّن العني اليت تراقبه والشكَّ الذي يتآكله حرماه من 

 ...فاَسهراقَ َبه امللك متفّرسا وجَهه، حركَة عينيه، أن .الشعور باللّذة الكاملة لألكل
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 !يكفي، ميكنك االنصراف-
 ...على وجهه خيبة "أمل"، كان ينتظر شيئا ماو  قاهلا امللك

 .التوقّعات الكبرية ختلق خيباٍت أعظم
َُه وزيرُه، سيفّكر الّليلة كثريا، أكثَر قليال  ما أراَده امللُك أمٌر أعمق من أن يسرب 

 .من املعتاد
 ؟ماحللّ -

.... 
غرباء للبالد، لذلك كاَن حديث الغريب الوافد من مل يعتْد مسّاش زيارة ال

بعيد أمرا غري حمتمل احلدوث  بالّنسبة إليه، كاَن ال يزال يضع يَدُه على فم  الغريب 
 .ريثما يستوعُب ما حيدُث، لب َث بضع ثواٍن على هذا احلال

مل يكن الغريب يف حاٍل خمتلف عن حاله، حاوَل فهَم ما حيدث، من أيَن 
 .لّصوُت الذي مس عه داخَله؟ رمّبا توّهم ذلك فحسبأتى هذا ا
 ؟من أيَن أتيت؟ ما الذي تفعُلُه هنا-

من جديد مس ع الّصوَت داخَله، مل يُعد مثَت جمال للّشّك، األمر حيُدُث فعال 
 !الصوت حقيقي

 !ال تتحّدَث ال تقل شيئا  -
يطلُب  صوَت من جديدأن ينوي احلديث حّّت، مّث مسع المس عها الغريب قبل 

صد َر صوتا قاَل الغريُب دوَن أن يُ  .منُه أن يضَع يَدُه على جسد ه وُيُاط َرُه مبا يريد
 من فم ه وال حمرّكا لسانَه:

 !إنّه أنت إذا-
 .يبدو أّنك حقا ال تعرف شيئا عن املكان !أجل-
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 ؟وما الذي جيُب علّي معرفُته-
 !إذا تكّلمَت هنا دون إذٍن، سُتقتل-
 ؟إذٌن ممّن-
 !تعال معي إىل البيت :اشمسّ 

من الّسهل أحيانا تصديق األشخاص الذين ال نعرفهم، ألنّه مل يسبق هلم أن  
كذبوا علينا، هذا ما جعل الغريب يثق يف مسّاش، إضافة إىل أنّه توّسم من موق فه 
الّصدق والطّيبة، خياراتُه حمدودة يف هذه الّلحظة، هو يسري بال خطّة حّّت، سيكون 

 .ة الّذهاب معُه، األوضاع هنا ال تبّشر خبريمن احلكم
هو يذّكر نفَسه يف كّل حلظة بضرورة أاّل يتكّلم، كاَن املنزل بال و  سارَا معا

نظَر كّل  ...أبواب لذلك قفَز مسّاش فوق الّسور القصري، بيَنما تسّلقه الغريب رويدا
 .بوضوح منهما إىل اآلخر معَجبا بأسلوبه، بُنيتامها اجلسديتان متمايزة

"املعتاد هو املختل ف الذي نراه باستمرار، التوّقف عن فعل األمور ذاِتا قد 
 "!بعض احلياة ...يضّخ فيها بعض االختالف

 حّدث مسّاش نفَسُه بذلك، مثّ وضع راحة يده على الغريب وخاَطَره:
 !ميكنَك املبيُت هنا والّرحيل صباحا-

.... 
املنسّي، كانْت صحفا مكتوبة خبّط  مل يصدِّق توشوشت ما رآه يف الصندوق

ا ُكتب فيها، لكّنها كانت تعبق 
َ
رديء مكتوٌب عليها اسم جّده، مل يكْن مدركا مل

برائحة احلنني، بدا الغبار مجيال عليها، بدا وكأنه جزٌء منها حيافظ على طبعها 
هذا املنظر  بعَد الثواّن اليت مّجدت فيها املفاجأة ف كَره، أخذ وقَتُه يف تأّمل .العتيق
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طّهر روحُه وفكره من  ...الّنادر، ينتشي حلظاته حبرص، مّد يديه إىل الصحف بتأنٍّ 
 شوائب األفكار استعدادا ملالمسة هذا الكتاب املقّدس، قرأ كلمات ه األوىل:
وضعُت  .أنَت تقرأ اآلن الّصفحة األوىل ومن املفارقة أّّنا آخر صفحة كتبُتها

وضعُت أحباثي لسننَي عديدة، وضعُت إمياّن  ! الكلماتيف هذه الّسطور أمورا غري
 .مبا أصبو إليه، وضعُت مجربيت وخالصة أحباثي

كاَن قَدَرك أن مجَد كلمايت، لكنَّ مواصلة القراءة إىل غاية هذا السطر كان 
لعّل رساليت وجدْت أخريا الّشخص املناسب حلمل ها، الّرسل ال جيدون  ،اختيارك

 .لة من تبحُث عن أصحاهبا وتتجّلى أمامهم يف الوقت  األنسبرسائلهم، بل الرسا
لقْد وجدَت صحفي، ما يعن أّّن اآلن يف عداد املوتى، وحَدك تستطيع غرس هذه 

 !البذرة اليت بقيْت مّن وإحياءها من جديد
ُم أنّه  قرأ توشوشت كلمات  جّده خبشوع، أحسَّ أنّه أماَمُه ُياط بُه، كاَد يُقس 

 ،ه، اّنمرت الّدموع من عيون ه كالّسيل وجرفْت كّل الرّكوَد الذي كاَن يعيشهمس َع صوتَ 
  .لدي ه أمٌر يعيش من أجله  اآلن، حياته مل تعْد تافهة بعَد اليوم، ألن لديه  هدفا

ا، نزَل إىل الّردهة إلخبار  أّمه  بقراره   وضَع الصُّحَف جانبا رغَم شوق ه لقراءِت 
 املفاجئ:

 .لعيش يف العلّية، يف غرفة جديأمي سأنتقل ل-
 !املكاُن يف فوضى يا بنّ -

هي ترى يف عينيه بريق األمل الذي كاَن يف عين جّده و  شعرْت األّم بالقلق
أن تكّذب ما تعلُم أنّه حّق، لكّن األكيد أّّنا ال و  قبله تريُد أن تتجاهل ما حيدث

 ...تستطيع ثنيه عن إرادت ه، لقد اختربْت ذلك سابقا
 .رجوك أّمي، سأنظِّم الغرفة وأعتن هباأ-
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 .حسنا ال بأس، لكن عدّن أّنك لن ختفي عّن شيئا-
 ...أعدك أمي-

أحيانا نقول كلماٍت خفيفة ألنّنا نستهني باحل مل الثقيل الذي ُتصب ُح عليه 
 ...مبرور الوقت، لكّننا قد ال نكون على قدرها

.... 
يراُم، هنالك كابوس يؤرق نوَم اجلميع   يف قرية الّليل، مل تكْن األمور على ما

مستقبل الّسّكان جمهول، ُيتفي العشرات كّل سنة ولوال طبيعة إناثها اخلصبة 
  .النقرضت عن آخرها

مع تواري الّنجم "أرتشنار"  .دومنا حركة تقريبا احلياُة هنا بسيطة، ميّر اليومُ 
ضحكاِتم  ،غار بني احلقولخلَف اجلبال، ترجع احلياُة لتدّب يف األرجاء، جيري الصّ 

تتعاىل آذنة للّسعادة أن تورَق وتتفّتح، سكان هذه القرية فهموا أن الّلحظة تستحّق 
أن نعيشها قدر املستطاع، اخلطر احملدق أعطى هنيهات  األمن قدسّيتها، الّسعادة 

يقضي الكبار  .حالة نفسّية غالبا وليست دائما نتيجة حلصول األمور كما نريدها
م يف الّزراعة، تشتهر املنطقة بإنتاج زبدة الفول الّسوداّن ومقايضتها لتوفري ما وقته

 .حتتاجه من حاجيات خمتلفة
مع مجّلي كوكبة "أكمار" يف الّسماء يأَذُن اخلريُف بقرب  حلوله، حُتصُد كل  
ختّزن يف أماكَن خاّصة داخل البيوت حتَت األرض، على املؤونة أن تكوَن  و  احملاصيل

ة إىل غاية بداية حزيران، حينها سيخرج اجلميع من حتت  األرض من جديد، كافي
ال وقَت للرّتاخي، تبدأ  ...احلقول تضّج بالّسكونو  األراضي الذهبّية تشتاق إليهم

زراعة الفول الّسوداّّن يف احلال، حيتاج احملصول إىل أقل من ثالثة شهور بقليل لكي 
 حيوَّل بعضه إىل زبدة لُيقاَيض بفواكه جافّةو  ّزنمع ّناية آب ُيّزن منه ما ُيُ  .ينضج
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خضار عفنة مع قرى أخرى، التّجار وحدهم من يبقوَن باخلارج، يف هذه القرية و 
 ...شرف وتضحيةو  الّتجارة ليست مهنة، بل هي أقرب للّشهادة، الّتجارة شجاعة

 ...إنّه حزيران سيظهر صاحب املزمار من جديد يف أي حلظة
۞۞۞ 
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 عّمي يغموراسن
 

 .تكاُد ختبو الشعلة، سنكمل القّصة غدا  -
 ...ال ...ال صاح اجلميع:

ّنض عّمي "يغموراسن"، انتهْت سهرة اليوم، لو كّنا يف أّي مكان آخر على 
املعمورة ألصررنا ليواصل، لكْن ال جيوز اخلروج عن الُعرف، انطفاء الشعلة يعن ّناية 

 .اليوم
فا، مشيُت جبانبه، مْل أعد حباجة إىل البحث  عن مواضيع متلؤ كاَن اجلّو لطي

الفراغ الذي يندسُّ بني وقع اخلطوات، تعّلمُت منُه أن أستمتع بعظمة الّسكون، أن 
 .أستمَع إىل مهس  الّصمت وهو سيخربّن مبا يناسبه من كالم

 ...لدّي سؤال-
 .نعم يا بنّ -
 ؟ما قّصة الشعلة والّسهرة-

 ال:نظَر إيّل وق
 .حنتاج إىل شعلة  جديدة لكي أقّص عليك قّصتها  -

شعلة جديدة تعن سهرة أخرى، يعن أّن القّصة ستطول، استمتَع برؤية 
 مالم ح  اخليبة تُنَقُش على وجهي، مثّ ضحك وقال:

 .حنتاج إىل شعلة صغرية جّدا-
 ؟ما مدى صغرها-
 .حوايل غصنني صغريين-
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ميتلك هذه الطّاقة الّشبابية داخله، ال ضحكُت بدوري، مْل أكْن أدري أنّه 
ما أمجل صوَت  ...يزال َيستطيع إلقاء الّدعابات واالستمتاع هبا يف هذا السنّ 

األوراق اليابسة وهي تندحر حتَت أقدامنا، تواسيها األوراق على األغصان حبفيفها 
لك نفسه الصيفّي، أجواٌء خارقة تسحُر كّل األحياء، حّّت اجلندُب املزعُج مل يتما

وأقام الّدنيا بنشاز عزفه، هو يشبهن حنَي أغّن بصويت اخلشْن مليلني رغَم علمي 
 .برداءة صويت

كانْت خاليت "ماتّيا" وابنُتها يف انتظار عودت نا، مل أنَس إحضاَر غصنني  
 وسألتُه: جلسنا كّلنا يف الغرفة، أخرجُت الغصنني .صغريين  

 ؟هل سيكونان كافيني  -
 .القّصة غصنني  إاّل ربع إن أسرعُت قليال قد تستغرق-

غلبْت علينا الّضحكات العفوية، لطاملا ظننُت أنّه ملعرفة اإلنسان الطّيب، 
جيُب عليَك رؤيته يضحُك، ال ميكُن للسيئني تصّنع ضحكات هبذا اإلتقان وإن  

 .استطاعوا ذلك، سيستحّقون مّنا تصديقهم جبدارة
الّزمان كاَن األسالف يعيشون يف كهوف  يقوُل أجدادنا، أنّه يف قدمي  -

مل  .وحيكمون إغالق منافذها يف الّليل، ألّن الغيالن كانت تنتشر يف ذلك الوقت
ختَش الغيالن من أّي شيء غري الّنور، كانْت شرّيرة لذلك مل يناسبها سوى العيش 

أّول يف الظالم فكاَن األسالف إذا لّوح الّليل، مجعوا ما أمكن من احلطب  ومع 
كانت الغيالن ختشى االقرتاب إىل غاية انطفاء الّشعلة،   .غروٍب للّشمس يشعلونَه

مع الوقت  مل تعْد  .حينها يكونُون قد رجعوا إىل كهوفهم وأوصدوا مداخلها جيدا
مجُد الغيالن آدميني ألكلهم فانقرضْت جوعا ومن يوم ها صارْت عادة لدينا انتهاء 

 .الّسهرة بانطفاء الّشعلة
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غَم ثقيت بأن القّصة جمّرد خرافة، إاّل أّن أسلوب عمي "يغموراسن" جيعلك ر 
تستم ع و  تعيشها، بإمكانه إقناعك بأّي شيء خالل الّدقائق اليت تصمُت خالهَلا

 .إليه، هل هَي قّوة الكالم  أم جربوت الّصمت؟ وقُت الّنوم اآلن
 .تصبحوَن على خري  -

ّنوم، كنُت أتأّمل حوَض األمساك كنُت أتقّلب يف مضجعي، مْل أستط ع ال
املضيء املوضوَع للزّينة، لعّله األمر الوحيد غري التقليدّي يف هذه الغرفة، حّّت أنّه 
ليس لدينا تلفاز، لقْد انقطعُت عن أخبار احمليط، كّل ما ير ُدّن هو بعض األخبار 

ّواد املواقع من األنرتنيت عن العائلة واملوجات السياسية الكربى اليت يتناقُلها ر 
 .االجتماعية
 ؟تتقّلب كالّسمكة فوق املقالة، هل جفاك الّنوم حبييب-
 .مسكٌة بدينة وترتدي نظّارات ...نعمْ -
 .أحّب هذا النوَع من الّسمك-

 .ضحكنا بأصوات خافتة كتالميذ يتهامسون يف حّصة االختبار
ء ما رأيك يف أن تشوي يل تلك الّسمكة الصفرا !اشتقُت إىل الّسمك-

 .ذات اخلطوط السوداء آلُكلها
 .ليست لألكل بل للزّينة-
 ؟ما فائدة السمك إن مل َيُكن لألكل-
 .إذا شويَتها ستشوينا أّمي-

حتّدثنا وضحْكنا كثريا ليَلتها، صوُِتا أشعرّن بالّنعاس أخريا، كنُت حباجة إىل 
 .ّضجيجبعض الّضجيج ألنام، سيزع ُجها بالّتأكيد أن أصَف صوِتا احلنوَن بال
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ملا فاألشياء اليت ال نعَلمها ال تزعُجنا ما دامت كذلك، حتّدثْنا طويال و  !البأس
 .أغمضنا أعيننا جاء الفجر

حيايت هذه األيّام أشبه بعيشي شهر عسل ثاٍن، كنُت أمتّّن أن أحتفل 
بعرسي من جديد هنا، أردُت عيَش كّل تلك األمور اليت رأيُتها وأْن نكون "أنا" 

مُجول يف خلدي كّل تلك الذّكريات اليت عشُتها يف العرس،  .عنّيني باألمرو"هي" امل
كانْت العروُس ترتدي "أكرزي"   .غري أّّن استبدلُت وجَهْي العريسني بوجَهْينا

الفستان القبائلّي الذي يضاهي الفستان األبيض للعرس يف بقّية البقاع، قالت خاليت 
ة" اليت متارس هذه املهنة منذ ثالثني سنة، أّول "ماتّيا" أنّه من إبداع اخلياطة "جنيّ 

 !فستان خاطْتُه أكبَ ُر مّن حّّت 
احلاجة، فلكّل قرية و  األلوان حسَب املنطقةو  تتفّنن يف اختيار املوديالت

 طابع خاّص هبا كما أّن لكّل مكاٍن ثوبا خاّصا به، فهنالك ما يصلح للبيت
  ...كذلك ما يصلح للتنزّه أو املناسباتو 

على  .انْت العروس تلبس "أكرزي" أبيض الّلون، وضعوا عليها حلّيا فّضّيةك
رأسها وضعت قطعة مطروزة باليد تسّمى "أمندل"، عليها أشكال ورموز خمتلفة،  

"مثحرمت حلرير" لتغّطي به وجهها، وبني و كانْت ترتدي عّدة قطع منها "احلايك"
لك يعوُد إىل الزمن  القدمي، حيث مل تقول خاليت "ماتّيا" أّن ذ .جبهتها ُوضعْت مرآة

تكْن توَجُد أبواق السّيارات، فكانْت عائلة العريس تعلم بقدوم العروس حني رؤيت ها 
 .السطوع الّناتج عن انعكاس الشمس على املرآة

هوسي بفكرة إعاَدة ُعرسنا صاَر أقوى وأنا أرى هذه العروس، غرَي أّّن كنُت 
األول أّّن قد أسطو بذلك على تقاليد املنطقة، فمن مدركا الستحالة األمر، السبب 

أّما الّسبب الثاّن فألنّه مع قرب  .املعتاد أن تقاَم األعراُس للعرسان اجلدد فحسب
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م األعراس، يعق ُد أهل القرية اجتماعا لربجمة مواعيد األعراس، حّّت ال تتزامَن  موس 
 .األعراس ولكْي يتسّّن للجميع احلصول على عربة

ت  العروس العربة املزيّنة وهي تبدو كأمرية فاتنة خترج من قصر أبيها، ركب 
البارود، يسّمون هذا و  الّرجال بالبنادقو  سارت العربة تتبُعها الّنساء بالزغاريد

بالّلهجة احملّلّية هناك "ثقفافث"، استمّر األمر كذلك إىل غاية وصول العروس إىل 
ها أيَن بدأت احلفلة الفعليّ   .ة إىل نسمات الفجربيت  زوج 

دَخلت  العروُس البيَت بقدم ها الُيمّن وفورا، مّت إعطاؤها بعض املاء والعسل 
بعَدها رّشت املاء ثالث مرّات خلَف ظهرها وألقت كثريا من احللويات  .لتناوهلما

لطاملا تساءلُت عن جدوى التفاؤل عدا   .واملكّسرات ليتخاَطفها الّناس تفاؤال هبا
ميَنُحَك الّسعادة املؤقّتة بواقعك واألمل بقادٍم أفضل، كنُت أقرأ كلمات  كون ه شعورا

 .وأحاوُل كبَت نفسي اليت تتطّلع ملعرفة كيف ."احلديث "تفاءلوا خريا مجدوه
ال أقصُد األمور اليت تندرُج و  كيف لظنوننا أن حتر َف سرَي األمور إىل األفضل

موَر اليت ال يَد لنا فيها، كأن نتفاءل جبوٍّ يف اإلطار الذي ميكننا التحّكم فيه، بل األ
، هذا الّتساؤل أساسا كاَن بداية ّنمي "؟مجيٍل غدا، "كيَف أجعُل الّشمس تشرق

لنظريّات فيزياء الكّم اّليت وجدُت فيها جوابا قد يرّد على تساؤيل الّسابق، حيُث 
ّن ما أراه قد ال يكوُن تّدعي يف مرحلة ما أّن اإلنساَن يغرّي الّنتائج بإدراكه، أْي أ

هو رمّبا من ُصنع  إدراكي، أنَت تفَعُل ما يُقوُل إدراكي أّنك و  حقيقة بالّنسبة للجميع
تفعُله، بيَنما قد تكوُن أنَت غري موجوٍد يف إدراك أشخاص آخرين، أو قد تكوُن 

أريد  هذا يعن أّن الّشمس قد تشر ُق كما ...عامل ا أو متشّردا أو مواطنا من بلٍد آخر
 ...إن استطعُت أن أكون على وفاق مع القوانني الفيزيائية اليت حتكم ذلك
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يف الّليل، اجتمَع اجلميع حلضور "ازنزي احلن"، كاَن اجلميُع يف شوٍق وهلف 
قاَم الّشاعر الشعيّب وراَح يرّدد قصيَدَته اّليت مل أفهم معانيها، لكْن من شرح   .إليها

ه ميَدُح أحيانا ويذّم يف أخرى ويوصي العروسني عّمي "يغموراسن" فهمُت أنّ 
يف الوسط كاَن هنالك صحٌن  .ويعظهما ويذّكرمها بتجارب الّسابقني ليأخذا منها

مغّطى بقطعة قماش ووعاء من الفّخار فيه ماء، خُتلط احلّناء والبيض يف صحن 
ا الّشموع املعطّرة، قاموا بوضع احلّناء للعروس بينم ا قرأ صاحب الفّخار ومن حوهل 

"ازنزي احلن" األشعار، بعد االنتهاء من ذلك زغردت الّنساء وقاَم بعدها مجٌع من 
احلضور جبمع املال من احلاضرين يف عادة تسّمى "اخلري" وهي عادة محيدة ُيساعُد 

استمّرت احلفلة اليت رقص خالهلا الكبري  .فيها أهل القرية العائلة اليت تقيم العرس
ميلني تعلُم مدى غرييت عليها لذلك مل تتجرأ على اقرتاح أن  .لفجروالّصغري إىل ا

 !نرقص، أظّنن كنُت سأقبُل هذه املرّة لو فعلتْ 
ال بأس عاداتنا أيضا مجيلة، لكّن معتاٌد عليها فحسب، أذكر أّّنا كانْت 

"التثالث" و منبه رة أيضا بأعراسنا، أحّبتها وأحّبت بشكل خاّص فرقة "القرقابو"
مل حيدْث أمٌر ممّيز اليوم، يف احلقيقة كوُن كلِّ شيٍء مميزا جيعُل أّي  .ص مبنطقيتاخلا

حّل الّليل وبعَد العشاء ذهبت مع عّمي يغموراسن إىل دار  .شيء حيدث أمرا عاديّا
نظر  .ذاته الفرحة والتحّية واحلوارب ة والّشباب ينتظراننا جمّددااخلابية أيَن وجدنا الّشعل

 علة متفّحصا إيّاها:عّمي إىل الش
 .هنالك كثري من احلطب  -

 رّد أحد الشباب ممازحا:
 .آه يا عّمي، يبدو أّنك كربَت وحتتاج إىل نظّارات  -
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ضحَك مّث التقَم عودا وجعَل يبع ُد بعض األغصان عن الشعلة حّّت جعلها 
 مثّ قال للّشاب: .باحلجم  املناسب له

 .راتخذ هذا احلطَب ب ْعُه واشرت  لعّمك نظّا  -
يف الوقت  الذي انشغلنا فيه بالّضحكات، كاَن اجلميع قد التّف حول 

سعيد" -واصل عّمي يغموراسن القّصة اّليت أحضرّن إىل أعايل قرية "آث .الّشعلة
عن الواقع الذي يرويه هذا فقط ألمَسعَها، كنُت أستم ُع إىل كّل كلمة منها وأحبث 

 اخليال.
۞۞۞ 
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 الفصل الثّاّن
     

 .محَل "زور" بذراعيه القويتني الّصخرة ووضعها يف جمرى املياه
 .عمٌل جّيد لقد أّنينا بناء السّد، ميكنكم االسرتاحة اآلن  -

قائد اجملموعة مُيلي األوامر كما يشاء وليس عليه العمل بقدر البقّية، إاّل إن 
به مادام األفصَح  اّتكأ زور  .بيَنهمْ شاء ذلك عن طيب خاطر، ميكُنه االحتفاظ مبنص 

على العشب يتأّمل كّل شيء بيَنما كانْت بقّية اجملموعة تثرثر يف أّي أمر طرأ على 
كاَن القائد يكّن كثريا من االحرتام له، رغَم عدم قدرت ه على احلديث إال أّن   .باهلا

حت نظراته احلاّدة والثاقبة ترتجم الكثري عّما هو عليه وما بإمكان ه أن يكونَه لو سن
 جلَس قربه: .له الفرصة وحتّدث

 .أظّن أنّنا لكثرة كالمنا مل نعْد نعرف ما علينا أن نستمع له  -
هو يعلُم أنه ليَس بوسع زور الرّد لكّنه ال يشك يف قدرته على فهم ه، 

 استطرد قائال:
لعّلك أكثر من يفهُمن، فوحدَك باستطاعتك تقدير اهلدر  الذي تعانيه -

 ؟رى ملاذا نقول أشياء ال معّن هلااحلروف والكلمات، ت
ألّول مرّة حيادُث أحُدهْم زور هبذه الطريقة ويوليه مثل هذه األمهّية، كاَن 
مستغربا لكن سعيدا، متّّن أكثر من أّي وقٍت سابق لو كاَن بوسعه الرّد، على األقّل 

 .ليشُكَره على مشاركت ه أفكاره ووقَته اهتماَمه
األشياء اليت تريدها وكيَف أّنك عاجٌز عن  أتعلم؟ لطاملا تساءلُت عن-

 .احلصول على أّي منها، فقط ألنك ال مجيد طلب ذلك
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مجاوز القائد مرحلة االهتمام إىل مرحلة متقّدمة، إّّنا مرحلة الشعور بالغري،  
كاَن زور مستغربا من القدرة العجيبة لديه يف استشعار بأّن مثة ما يريُده، التَقَم 

 قال:حصاة من األرض و 
مهما شعرَت بأّنك صغري بالّنسبة للعامل، فتذكر أّنك لسَت صغريا بالقدر -

 .على كلٍّ، أمتّّن أن أمسَعك يوما ما ...الكايف
ّنَض القائد ووضَع احلصاة الّصغرية املتبّقية يف جدار  السّد، حيَنها كّفت 

 .ابدأ يفَهُم زور سبَب كون  القائد  قائد   .املياه عن التدّفق متاما
.... 

ه قرَب زوجت ه، حّّت امللُك ال يكوُن ملكا أمام  استلقى امللك محّان يف فراش 
ا يوَم اختفاء ابن ها  .األنثى اليت حيّبها مقارنة  به، هي خبري ألّّنا أقامت  الّدنيا حبزّن 

 .بينما كاَن أبوه حمافظا على رباطة جأشه رغَم ما ُيتفي يف أعماق ه من ُحزن وحسرة
ه برهة، مث انقَلَب على جنب ه غري وَضع رأسَ  ُه على الوسادة ومّد يده حتَت رأس 

املفّضل، أيَن بإمكان ه الّنظر إىل زوجت ه طوَل الوقت ومبادلت ها الّنظرات، كثريا ما 
ُم له فهي ال تلوُمه على ما حدث، مصري مجيع الذّكور هنا القتال فوَر بلوغ هم  تبتس 

مّرر لسانَه على شفتيه  ولعَق  .هم الّدماء امللكّيةحّّت أولئك الذين مجري يف عروق  
 شار بَه قبَل أن يقّرر كسَر الّصمت:

 ؟تظّنني أنّه سيعود ذاَت يوم-
ده ...متأّكدة من ذلك عزيزي، سيعود-  .سنج 
 ؟كيَف تعرفني هذا-
إنّه إحساس قوّي داخلي، كما أنّه لو حدث له مكروه لكّنا علمنا بذلك -

 .أو وجدنا أثرا له
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كل ماُِتا الّسحريّة كانْت ختّدر آالَمه وتنعُش آماله، كاَن اختَيارُه موفّقا بالزواج 
 سأهَلا: .من الّرفيقة املثلى له يف درب ه

 ؟ما رأُيك  يف إقامة وليمة كبرية-
 .وما املناسبة؟ إن كنَت تريُد الرّتفيه عن نفسك فإّّن أرى أنّه أمٌر مناسب-
 ...فقدُت روحي منذ ذلك اليوم املشؤوم تدركني أّنّ  ...يف احلقيقة-

كانْت تنظُر إليه حمتارة من هذا القرار املفاجئ، ُمساب قة بلهفٍة كلمات ه إىل 
 .السبب الذي يدعوه إىل ذلك

 .كنُت أفّكر لو أّّن استعدُت شهّييت فقد تدّب احلياة داخلي من جديد-
الذكور هو  قلوبلحّقا أّن الطريق األقصر  :ابتسَمت وكأّنا تقول داخلها

 سألْتُه على الفور: .بطوُّنمْ 
 ؟وكيَف ستساع ُد الوليمُة يف ذلك -
هل جرّبت  أن يضحَك أحٌد ما فتشعرين بالّسعادة والّرغبة يف الّضحك -

رغم أّن األمَر ال يعنيك؟ أو جرّبت  رؤية سيٍف ُيرتُق أحَدهم فتنقبَض أوصالك؟ 
ه قد ميكنن التلّذذ بالطعام إذا رأيُت شخصا لوهلٍة فّكرُت أّن املشاع َر معدية وأنّ 

 ...يأُكُله بالتلّذذ الكايف
كانْت امللكة تسَتم ُع إليه باهتمام، يبدو أّن طرَحُه معقول إىل حّد بعيد من 
حيُث اهلدف، لكّنها مل توافْقه من حيث املبدأ، بْل فّكرْت أّن مشاركَة اآلخريَن 

ألنّا حيَنها سنشُعُر أنّنا لسنا وحدنا وأّن مشاعرنا هي ما جيعلنا أحياء وسعداء، 
هنال ك من يشعر ب نا وبأننا قادرون على اكتشاف مشاع ر جديدة مل نع شها إاّل عرَب 
م، لكْن ما مدى سعادة من ميل ُك كّل  م واالستماع إىل خفقات قلوهب  الّنظر إىل عيوّن 

 شيء ممكن، إْن أعطيَتُه شيئا ميل ُكُه سلفا؟ حينها قالْت:
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 ؟ما رأُيَك يف دعوة  الفقراء والّضعفاء-
 ...الفقراء والضعفاء ...مم-
م على أموٍر مل يتعّودوا عليها-  .نعم سيكونوَن أكثر امتنانا وسعادة حلصوهل 
 .دائما ما تكوننَي حُمّقة، أشكُر القديَر على نعمة زوجٍة مثلك-
ستسلَم حّّت ستكوُن األمور خبري عزيزي، أنَت أشَجُع شخٍص رأيُته ولن ن-

 .تعوَد كّل األمور إىل نصاهبا
… 

الّنار حتَت الق در مّث مألها باملاء ووَضَع قروَن الصراصري  أشعَل "مسّاش"
َلُه على طريقة طهو القرون   .لتنضج ببطء كاَن الغريُب يُراق ُبه بصْمت ويعرت ُض داخ 

ا يراه، يف حني  أكَمل الّنحيفة، لقْد كاَن خبريا يف الّطهي وذّواقا لذلك مل يُرْقُه م
مسّاش ما كاَن يُقوُم به، وضَع بعض التوابل املصنوعة من أحشاء القوارض واليت 

كاَن   .حصل عليها من قريَة  األفاعي، لعّلها أقوى الّتوابل على اإلطالق وأحسُنها
يتأّمُلها بل ويبالُغ يف ذلك إىل حّد و  ينظُر إىل قرون الّصراصري بني الفينة واألخرى

ّسهو، شكُلها مألوف بشكٍل حُمزٍن جّدا، حُتيي فيه ذكرى َسر قة شار به، قرون ال
 ...الّصراصري ُتشبه شارب مسّاش إىل حّد بعيد

مشك لُتنا مع األحباب أنّ ُهْم يستولون على تفاصيل ال تعنيه م، فتؤول 
مْ و  املالم ُح القريبة منُهم إىل مالحم  هم ْم إىل أفعاهل  ، شيئا فشيئا األفعال الشبيهة هب 

ُب كّل شيء إلْيهم فنتذّكُرهم يف كل منعَطٍف خالَل مسارن ا إىل الّنسيان كّل   ...ينتس 
ه م بعَد بُرهٍة ّنض متثاق ال وجَلَس  .شيء يشب ُهُهم وال يشبهوَن شيئا سوى أنُفس 

من  قُرَب ضيف ه، لديه اآلَن الوقُت ليتفّحَص ب نيَتُه الغريبة، لقْد أنَقَذه يف وقٍت سابقٍ 
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اليوم ومُيْك ُنه اآلن معامَلُته كما يش اء هو مديٌن له حّّت أنّه ميك ُنه اعتبارُه عبدا اقتَناُه 
 .لنفسه، عبٌد لليلة واحدة على األقل

مل يُكن مسّاش هبذه احلقارة يوما، كّل ما جال يف خاط ر ه مل يُكن سوى 
كاَن مستغربا من لسان  وذيل   .هاختاريف أّول الّليل املمتز جة بو حدت ه اّليت طاَل أَمدُ 

 .ضيف ه الّطويلني وعيون ه الّدقيقة
 ...أنَت حّقا لسَت من اجلوار  -

عا كفَُّه عليه  أجاب الغريب خُماطرا: .خاَطَرُه واض 
تبدو أذكى من طرح  سؤال كهذا، أظّن أّن سؤالك احلقيقي هو عن سبب -

 !جميئي إىل هنا
 .، ستكوُن وقاحة مّن أن أسألكوأنَت ذكّي بالقدر  الذي تبدو عليه-
 ؟ملَ تعيُش وحَدك؟ ما سبُب نظرات ك الفارغة-

َك مسّاش ألول مرّة من  زمٍن طويل وأجاب: َضح 
 ...ها حنُن بدأنا يف طرح  األسئلة-
 ...ال بأُس إن كانْت أسئليت-

 قاَطَعُه مسّاش ُمَطْمئ نا:
ُده أّن ال أحَد طرَح عل ...ال- ّي هذا الّسؤال منُذ ال عليك، ما كنُت أقص 

 .سنني وها أنَت تْطَرُحه رغَم أنّه مل ميض  على لقائنا سوى بضع ساعات
ب-  ؟وهل هذا أمٌر مناس 
 !ليَس بإمكاننا إنكار ذلك إىل أْن يثبَت العكس-
 !فلنَجّرب إذن-
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استجَمع مسّاش اهلواَء اّلذي يف صْدر ه مث أطلَق زفريا ينّم عن عْمق  األملَ  الذي 
َله يرَتعُ   .داخ 

 ...مهنيت هي صناعة القالئد-
ُد القالئد مثل هذه اليت على صدر ك-  ؟أتقص 
 .نعم متاما-
 ؟رأيُت اجلميَع يرتدي مثَلها قبل لقائي بك، هل تعن شيئا حمّددا-
 .بواسطة  هذه القالئد ميكن للجميع  هنا الّتواصل دومنَا كالم-
 ؟ُع الكالُم هناهذا يفّسر كّل شيء، لكْن ملاذا مُينَ  ...أها-
لسُت واثقا، لكْن يُقال أّن جيشنا تعّرض هلزمية نكراء مُسّيْت يوم العار -

األكرب وخوفا من حديث  الّناس  عن ذلك وانتشار  أخباره خارج مملكتنا، ُمن َع 
 .الكالم منذ ذلك اليوم

واصَل مسّاش   ...كاَن الغريُب يهّز رأَسه وهو يسَتم ُع برتكيز وإصغاء كبريين
 كالَمه وقْد تغرّيْت مالحم ُه ومالت إىل الَغضْب:

كنُت أَضُع شاريب جانبا كي ال يّتسَخ أو حيرتق مع كّل احلرص على عدم  -
تواُجد  أحٍد يف معَملي أثناء صناعة القالئد، لكّن يف ذلك اليوم امللعون مَسحُت 

مغتوب" مَسحُت ل  " !ال أصدقاء يف العملل قاعدة يف عملي: لنفسي خبرق أوّ 
صديقي املقّرب مبرافقيت، كّنا من أغنياء اململكة يوَمها وما كنُت ألشّك فيه، انتظََر 

 !اّنماكي يف ُصنع  القالدة وسرَق شاريب ليزيَد ثراءه
 ؟ملَ عليَك أن متضي حياَتك حزينا على ذلك ...فلَيُكنْ -
لفخر أنَت ال تفهم األمر، أليس كذلك؟ الّشارب يف مملكتنا هو القيمة وا-

 !واهليبة، من يفق ُده فال حياة لَه بيَنهم
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 ...رمّبا لو طلبَت املساعدة-
 قاطَعُه مسّاش وقْد بدأ يفق ُد صربَه:

إن استطاَع أحُدهْم أن يسر َق منك أمالكك، فهذا ألّنك استحققَت -
 !ذلكَ 

صَمَت الغريُب حنَي رأى أّن مسّاش بلَغ مرحَلة قد تكوُن فيها ردوُده ساخطة 
 ى بكلمٍة واحدة:واكتف

 .فهمت  -
 اعتدل مسّاش وتداَرك األمر مهّدئا من روعه، سَأل ضيَفه من جديد:

 !مل تُقل يل امسك ...باملناسبة  -
 ابتَسَم أڤَمد كمن ينتظ ُر الّسؤال وقال:

 قرية الدفق البارد وأدعى "أڤَمد".أنا من -
 .كّل شيء يبدو منطقّيا اآلن  !أنت من قرية األفاعي إذنْ -

.... 
مَع اعتدال اجلّو ُيصب ُح كّل شيء أكثَر نشاطا، إنّه املوع ُد األنسُب لكّل 

قّرر مسّان كعادت ه اخلروَج للّصيد، ليَس حباجة ألن يصب ح أغّن ممّا هو  .شيء تقريبا
عادة ما يقيم بقّية الّشباب يف القرية  .عليه، لكّنه حباجة ماّسة إىل ف عل  شيء ما

، لكّنه مل يتناسب مع أّي من إناث القرية، شكُله بعيد كّل أعراَسُهم يف هذا املوسم
ه عن أمٍر يشتغل به عن و  البعد عن أشكاهلنّ  عاداته كذلك، لذلك بدأ يبحُث لنفس 

ه، مل يُكْن عدمَي املشاع ر حّقا كما يبدو، فأحلانُه كانْت  الّشعور بالّشفقة على نفس 
كثري ليقّدمه للّشخص املناسب خُترب اآلخرين عنُه كّل شيء، هو شخٌص ميتلك ال

ه ما ذاَت يوم، لذلك  حني يعثر عليه، ثَقُته كانت مفرطة يف أّّنما سيعثران على بعض 
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قّرر مسبقا مواجهة القدر ليتعّلم مْنه كيف يتجاوزُه، لعّل هذا األمر بالّضبط ما جيَعُل 
ّياف "زورو" أمام تروي األساطري أنّه حنَي رَكَع الس .فرصَته أمام القَدر غرَي معدومة

 السّياف األعظم "ميهاوك" ليكوَن معّلَمه، سأله:
 ؟ما الذي يدفعن إىل تعليمك_ 

 رّد زورو:
 !أريدك أن تعّلمن ألهزمك_ 

التحّدي جعل شخصا أسطوريّا كميهاوك يقبل بتدريب سّياف ال يزال يف 
  .بدايت ه ليجَعَل منُه شخصا قادرا على جماراته ورمّبا هزميته

مُسّان اجلرّة فوَق ظهر ه وعّلَق اآللة على رقبت ه، كاَنت خطواتُه املتساوية  مَحل
ب املسافة اّليت قطعها بينما حركة آلته املتأرجحة بانتظام تدلّه على الّزمن الذي  حتس 

مل  .مضى ومتّكنه من التحّكم يف سرعته بأرحيّية، هكذا كاَن يعرف املواعيَد بدقّة
حوال، فحاّسة الشّم عنَده قويّة متّكنه من التقاط الروائح يكن لَيضيع يف معظم األ

يف الّليل كاَن يتسّلق األشجار ويناُم على أحد أغصاّنا  .على بعد  أمتاٍر عديدة
 .بيَنما تبقى أُذناه حترسان ه متّجهتني إىل كل النواحي طيلة مّدة نوم ه

ئحة الفئران  قويّة أنُفُه ينبئه بقرب الوصول، را ...ّنَض يف الّصباح الّتايل
عدم إثارة انتباههم حّّت ال ُيتبؤوا مصّعبني و  وآثارُهْم واضحة، لكْن عليه  احلذر

وجبٌة صباحّية دمسٌة  ...األمر عليه قليال، وثَب يف احلني على ُجندٍب تائٍه يف األرض
قع واصَل سريَه متخّفيا خبطواٍت رشيقة ال ُيسَمع هلا و  .ليوٍم مليء بالغنائم الّدمسة

وعلى مشار ف القرية، قّدم ر جال وأّخر أخرى، التَقم مزمارَه، أغمض عينيه ونفَخ فيه 
فخَرجت أحلاٌن كأحلان  اجلّنة منه، بعَد ثواٍن أقبلت  الفئراُن طواعية وبدأت تدخل إىل 
اجلّرة اليت نَصبها مسّان قربه إىل أن امتألت، كاَن الكّل فاقدا للوعي، إاّل البعوضة 
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بْت كّل شيء من بعيد، عيوّنا ممتازة وصوُِتا هادئ، كانْت لديه  ر فقة مل اليت راقَ 
التخّلي عن احلذر بسبب التعّود عادة ما جيَعلنا ندفُع ضريبة  .ينَتب ه هلا هذه املرّة

شاهدت   ...ِتاوننا، حّّت يُقال أنّه غالبا ال يغرُق يف البحر إاّل املاهرون يف الّسباحة
 .ب عْت هبدوء مسّان طول الطّريق خالل عوَدت هالبعوضة كّل شيء وت

… 
اّنَمك توشوشت أليام طويلة يف مطالَعة  مؤلّفات جّده، مل يَ ُعْد ينزُل من 

ال يزاُل حيُلُم باخلروج إىل الفضاء كما  .العّلّية كثريا وأصَبح نادَر الّظهور يف اخلارج
ّدق القّصة أّن السّر ماَت زعَم جدُّه أنُّه فعل، إىل هذه  الّلحظة ظّن مجيُع من ص

الّشباب هنا ال  .بالد العمالقة ...معه، السّر اّلذي مّكنه من الوصول إىل هناك
يهتّمون بأمور مماثلة، أغَلُبهْم يعَمُل يف مجارة دماء الّثديات احلارّة أو يعَمل  

ه، كاَن  .كجاسوس مأجور لدى قرى أخرى، مهاراِتم يف التسّلل عالية على عكس 
جاسوسا بارعا ال ُيشّق له ُغبار، قّلما يفرغ جدوُل أعماله بسبب الطّلب أخوُه 

 .هو اآلَن يف مهّمة جوسسة جديدة، قد يعود بعَد بضعة أيّام .الكبري على خدمات ه
قرأ توشوشت يف كتاب  جّده أسس الطريان وأنواَعه وأساليبه بالّتفصيل، ترَك له إرثا 

 .مسؤولية أعظمو  عظيما
 .لغذاءهّيا انزل ل-
 .حسنا يا أّمي-

جلَس توشوشت إىل املائدة ومل يكْن جائعا حّقا، لكن تفاديا لقلق أّمه قّرر 
 .احملاولة

 ؟تقضي وقتَك يا بنّ  فيمَ  ،إذا  -
 !أواظب على قراءة خمطوطات جّدي، لقد كاَن جّدي عبقريّا-
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 ؟حّقا؟ وماذا وجدتَ -
على نوع األجنحة  يتكّلم جّدي يف خمطوطاته عن أّن الطريان يعتم دُ -

املستعملة فبعُضها يعطي الثبات يف اجلّو واآلخر يعطي الّسرعة ويتكّلم عن صعوبة 
 .الّطريان يف ارتفاعات معّينة والّتحّديات اليت نصارُعها إن حاولنا االرتفاع يف اجلوّ 

 ؟مم مجيل وماذا أيضا-
ن ُيفي عنها كاَن بوّد توشوشت أاّل تسألَه أكثر من هذا، فقد وعَدها أنّه ل

 شيئا ما دامْت توّد معرفته، ترّدد قليال مثّ قّرر إخباَرها بأهّم شيء وَصَل إليه:
 !لقْد اكتشفُت السرّ  ...أّمي  -

 شَعرْت بالقلق وكانْت متّن نفَسها بسماع إجابة غري اليت تظنُّها
 ؟أّي سرّ -
 !سّر متّكن جّدي من الوصول إىل بالد العمالقة-

لّصاعقة، ارمجفت املائدة بني يديها للحظة مّث متاسكْت نزل عليها اخلرب كا
 وسألْتُه من جديد:

 ؟ما هوو  حّقا؟  -
هذه املرّة كانْت متّن نفَسها أن يكوَن الّسّر بعيد املنال، شيئا إعجازيا بالقدر 

 .الذي يستحيل عليه الوصول إليه  
 !لقْد عدتُ   -

 .يف هذه الّلحظة دخَل أخوُه عائدا من مهّمته
 .لقْد حضرَت يف موعد الغذاء متاماأهال -
 !كم أنا جائع، لقْد أحضرُت معي خالل عوديت بعض الّدماء الطّازجة-
 ؟كيَف كاَن العمل  ...جيد سنتناوهلا حتلية بعد االنتهاء-
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 .جّيدا بل ممتازا، قمُت بتعّقب أحد  القطط فحسب-
 ؟ك على األقلأخوَك ال يفَعُل شيئا حالّيا، ملَ ال تأخذُه معك، ليتعّلم من-
 ؟ال أظّنه مهتّما بذلك، أليس كذلك يا توشوشت-

يف حقيقة األمر مرمى األّم كاَن أبعَد ممّا قالته، هي تعَلُم مسبقا أّن ابَنها غرُي 
مهتّم هبذه املهنة، حّّت أنّه مل يفّكر يوما مبزاولَت ها، غرَي أّّنا أرادْت أْن يبدأ شيئا 

ه بالّسفر  .إىل بالد العمالقة جديدا يشَغُله عن هوس 
 .ال أريد ذلك ،نعم-
 .لى كلٍّ كاَن اليوُم حافال وغريباأمْل أقل لك؟ ع-
 ؟ما سبب غرابت ه-
، يبدو أنّه - ذلك القّط الذي تبعُته كاَن موهوبا بشكّل خيايّل يف العزف 

 !صّياُد فئران واألغرب من ذلك أنّه يعيش بنَي األفاعي
وشت الذي كاَن منهمكا يف حماولة وقَعت كلمة األفاعي يف أذن  توش

 األكل، وقعت فيها كاملاء البار د فوق شخٍص نائم ورّد يف احلني:
 ؟هل قلَت األفاعي -

.... 
عاَد مسّان إىل القرية حمّمال بالغنائم، لقد اعتاد على األمر حّّت أنّه يقوُم به  

سّخن بعض املاء و  بسهولة منقطعة الّنظري، وَضَع اجلرّة جان با، دَخل إىل احلّمام
ه يف املياه، بدأ اختالفُه يغدو أمرا مزعجا و  نزَع ثيابَه .ليستحمّ  عّلقها، نَظر إىل نفس 

ه، خفَي عنه ألنه أوضُح  أكثر فأكثر َلمَح احلرق على ذراع ه، بالكاد  رآه رغَم وضوح 
عَقل كاَن مستغربا من الّصدفة اليت صَنعْت حْرقا متقنا هبذا الشكل، هل ي ممّا ينبغي

مَل قد يتفّنُن أحُدهم يف رسم  رقعة  !أنّه مل حُيَرق عشوائّيا؟ ال ال فذلك غرُي ممكن
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احلرق واضٌح كوضوح  اختالف  مسّان عن بقّية  ؟مة بالّنار على ذراع  أحد هممنتظ
الّسّكان، هل علْيه أن يعترب  هذا األمَر عاديّا ويسّلم بذلك فحسب؟ شَعَر بضرورة 

، أحدُهْم حياو ُل معاملته على أنّه كذلك أو رمّبا جمتمٌع كامل يتواطأ يف أاّل يكوَن غبّيا
 أجوبُة أبيه  مْل تكْن متالئمة، كانْت التواريخ متناقضة يف كثري من األحيان .هذا

 األحداث تتغرّي باستمرار، مْل يَ ُعد طفال بعَد اآلن، هو يريُد أجوبة تروي فضوَلهو 
أصَغَر م مَّا يرمُسُه خيالُه، أضَعف مّما تتوُق إليه  ...ةاحلياُة كما هي عليه تبدو صغري 

روحه، أحّس برغبة يف الوثب وتقطيع  شيء ما مبخالب ه احلاّدة، الطّاقة داخَله تريُد 
له إىل مكاٍن  ا من داخ  التحّرر، هي مْل تسَتحدْث من عدم لذلك لن تزول إاّل بانتقاهل 

شة ممّزقة، على األقل شَعر أنّه أفضل من حبلول الّصباح كانْت معَظُم األفر  .آخر
البارحة، عليه  مجهيز الفئران لبيع ها إىل بقّية الّتّجار، سيبيعوَن حلوَمها املفّضلة هنا 
على غرار كثري من القرى األخرى ويصنعوَن من أحشائها صلصة األحشاء احلارّة،  

قاب"، أّما جلوُدها كما أّن دماءها احلارّة مطلوبة يف قرى أخرى خاّصة "قرية املث
يعيُش مسّان ثراء  فاحشا حيتاُج حتّديا  .فهي مثالية لصنع  املعاط ف واألفرشة الّدافئة

تذّكَر بعَض األبيات  اليت كاَن يرّددها أڤَمد يف آخر سهرة مجعتهما،   !ما، يريد هدفا
 كانْت حواسُّه حاضرة رغَم انشغاله  بالعزف:

 
 وين          أى ح          نَي ي          دنو م          ا نري          دُ 

 الك            لِّ م            وٌت الزدي             ادٍ  ف             كلّ 
 

 إل               يه  التّ            وُق والّش            وُق الّتلي             دُ  
 وب                عُض الك            لِّ مق           داٌر يَزي            دُ 

 
 !قاتل امللل أمرٌ  !بدأ يفَهُم سبَب انشغال "أڤَمد" الّدائم أو هذا ما ظّنه

 .بال طموح ...شعور املرء بالكمال يعن أنّه صاَر جسدا بال روح
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۞۞۞ 

 
 إرهاصات

 
لّنارية وبقيْت اجلمرات متمّسكة ببقاياها، تستجيب للّنسيم خَبت  الّشعلة ا

حنَي يهّب فتتوّهج ويفرُت فتّتجه لالضمحالل، كنُت أراق ُبها وأحاول أْن أتعّلم شيئا 
ما منها، أمْل يُكْن "أڤَمد" يف قّصة عّمي يغموراسن قادرا على خلق  أسئلة وأفكاٍر يف  

ُغ معّن من قطرات  الّدهن اليت أثارت كّل شيء يراه؟ فّكرُت أّن اجلمرات  أبل
م  الّشعلة إاّل أّن مصريَها هو الّتالشي، لْن  !اجلمرات ...تفكريَه رغَم أّّنا من رح 

تكوَن وفّية لفرتٍة طويلة، حتتاُج إىل شيء ما يذّكرها، شيء يوقُدها، حتتاُج إىل هّبة 
وّهج ية، لكنها ستتريح أو نفخة من شخٍص يكرتْث، صحيٌح أّّنا ستنطفئ يف الّنها

خنتلف عنها كثريا، سنَ ْنسى يف الّنهاية مجيَع -حنن البشر-أطوَل ما ميكن، ال أظّننا 
َر  من نفار ُقهْم، لكن دعنا ال جنعُل ذلك حيدُث بسرعة، علينا أن حنيي الّشوَق ونكس 
املسافات بيننا بني الفينة واألخرى، باّتصال أو رسالة أو حّّت حديٍث عرضّي عن 

 .شخاص اّلذين يستحّقون مّنا تذّكَرُهماأل
بدا أّن اجلميَع حول الشعلة اخلامدة يفّكر يف شيء ما، كانْت نظراُِتم أعمق 

حتَضرة يف أحداق هم
ُ
يُفرَتُض يب العودُة إىل الّديار غدا،  .بانعكاس لون اجلمرات امل

زها يف هذه األثناء تذّكرُت قول والديت املشاغل ال  :لدّي كثري من األعمال ألن ج 
ا، حّّت أّّن ال أتذّكُر آخَر مرّة أخذُت فيها إجازة، !تنتهي أبدا ، هي على حّق كعادِت 

أّن احلياة هي ما ننسى  طموحي يدَفعن إىل األمام، مسعُت ذاَت يوٍم مثال يقول
عيَشه أثناء سعينا للحياة، من يدري؟ لعّلي عشُت معظَم ُعمري أطَمُح لألمور 
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بل بالّنسبة لنا؟ أنا  ...ما هو األهّم بالّنسبة يل" :لكّن مل أتساءل املهّمة يف ن ظري
ها هنا وسَط الطّبيعة  "؟وكّل األشخاص الذين حييطون يب وأقدارنا عالقة ببعض 

العذراء، أشُعُر أّن ذهن صاٍف بالقدر الذي ميكِّنن من الّرؤية بوضوح، حّّت أّّن 
ُع بشكٍل رهيٍب كّل الكلمات  وال ّنصائح اليت قيلْت يل، لعّلها "مرحلة العطاء" أسرتج 

اّليت حّدثن عنها أستاذ الّرسم "شرّيط" أياَم الثّانوية، اّدعى يوَمها أّن اإلنساَن ينَهُل 
من كّل شيء خالَل قطع ه  مشوارَُه الّدنيوي ويف مرحلٍة ما ُيصب ُح ما ميل ُكُه أوفَر من 

ه، فيتدّفق كاملاء  من الّدلو اململوء فريوي ما حوَله وقْد يرى أزهارا أْن حيتفَظ به  لنفس 
بأنّه ذاَت -أنا وزميلي-بدا حديثُه أيّاَمها جمّرَد ترهات رغَم إدراك نا  .تتفّتُح بفْضل ه

يوٍم سيبدو لنا كالُمه حكيما، أّما اآلن فيمكننا الّلهو واالحتفاظ بكلمات ه يف مكاٍن 
مْل َيُكْن مضطّرا  .كايف لنستم َع إليها من جديدما، إىل أْن ُنصب َح فارغنْي بالقدر  ال

 لقول  ما قالَه لكّننا سألناه:
 ؟لوحاُتَك رائعة يا أستاذ، ملَ ال تبيُعها  -

 قال فخورا ومداريا بسمَتُه اليّت بالكاد  تُلمح:
 ...بالّنسبة يل أعتق ُد أّن الفّن ليس للبيع  -

وحات ه  أْم أّن الظروَف هل حّقا هو يعارُض بيَع ل" :تساءلُت داخلي يومها
 "؟املهّيئة لذلك مل تبتسْم له فحسب

بعدها استفاَض حيّدثنا عن جوَهر  الفّن وأنّه ال يتجّلى يف الرسم  والغناء  
فحسب بل أّن الفّن هو درَجة سامية من اإلتقان، يستطيع اجلميع أن يكونوا فّناننَي  

 يت  كالعادة، سيكوُن علّي البقاءعدُت أنا وعّمي يغموراسْن إىل الب .كّل يف جمال ه
حاَل  .يف كّل األحوال، فالقّصة اليت طلَب حضوري من أجل ها مل تنته  فصوهُلا بعد
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عوَدت نا كانْت ميلني قْد هّيأت املضجَع لننام، استلقيُت برفٍق، مْل أشُعْر أّّن متعٌب إاّل 
 !حنَي حصلُت على الرّاحة

 .مْن حبييب، غدا لديَك سفٌر طويل-
 .يف الواقع، لْن أسافَر غدا ...مم-
 ؟حّقا-
 .سأبقى لبضعة أياٍم إضافية-
 ؟ما سبُب قرارك بالبقاء-
أريد أْن أرتاَح من العمل  قليال وأْن أكم ل القّصة، سيكون من العيب أن -

 .أغادر قبل ذلك
 .يسعُدّن هذا-
 .ليلة مجيلة حبيبيت-
 .تصبُح على خري-

َسهما ضوء الصّبح ونفذْت إيّل زقزقة فتحُت عيّن من جديد بعَدما الم
 العصافري من خالل الّنافذة، وثْبُت بسرعٍة من فراشي وخرجُت من الغرفة متسائال:

 قالت:و  قبَل أن أكم ل تساؤيل حملْتنو  ؟ملَ مْل توقظن اليوم
 .مل أشأ إيقاظك لرتتاح، كنَت متَعبا جّدا-

 قضيُتها يف الّنوم، مع ذلك  ال أنكر أّّن استمتعُت بالدقائق اإلضافّية اّليت
مجعلن أبدو  ...كاَن علّي الّتظاهُر مبعاتَبت ها، مل تنزعج كأّّنا تدري ما أحاول فعَله

 لذلك غرّيت منحى احلديث  فورا: أمحقا
 ؟أيَن هو عّمي يغموراسن وخاليت-
 .لقْد ذهبا لزيارة العائلة يف القرى اجملاورة ولن يعودا قبل الغد ...آه نعم-
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ا أظّن أّن هذا أفضل، أقصُد احلديث عن عّمي وعّميت بَدل االستمرار حسن
 .يف متثيلّية العتاب املفضوحة، هي تعَلُم أصال أّّن لسُت بذاَك التديّن

 ...ميلني-
 ؟نعْم حبييب-
أتعلمني، من الرائع أن حيظى املرء بزوجة مثل ك، تستمُع إليه بدل أن -

 .تسَمعه
 الفضول واخلجل:قالت ويف حمّياها مسحٌة من 

 ؟وما الفرُق بيَنهما-
من يسَمعك سيسَمُع ما تقولينه ومن يستم ع إليك فهو يستمُع إىل -

 .األشياء اّليت ال تقولينها، سيفهُم األشياء اّليت تعنيَنها
هل  ...املهمّ  ...أريُد أن أخربَك بسّر صغري، قد ال يكون سرّا حّقا، لكن-

حتظى بزوٍج يفَهُمها ويقّدر ما تفَعُله ويالحظ أّن أمنية أّي امرأة هي أن  تعلم
 ؟تفاصيلها
 ؟حسنا فلنقل أّّن بّت أعلُم اآلن، هل مجدينن كذلك-
 !ال تتغرّي  أنت األفضل يف ذلك،-
  !قطعا، لن أفَعل-

هذه الّلحظاُت اليت تفيض عاطفة، عادْت يب إىل أيّام لقائنا، مل تكْن تقّل 
بدأُت تلَك الّسنة كأّن ُولدُت  .ل طالبني  يف اجلامعةروعة عن هذه األيّام كّنا ال نزا

من جديد كاَن وقُع خطوايت قويّا ومالم ُح وجهي صامدة مع ابتسامة تفاخريّة 
خفيفة، أمشي إىل هَديف وال ألتفت، كنُت أحاوُل أن أصَنع من نفسي الّشخَص 

لقى يف مل متض  سوى بضعة  شهور منذ أن كنُت مُ  .اّلذي أريد أن أراّن عليه
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، نازعُت لعّدة شهور فوَق الّسرير ومْل أجْد دعَم من   املستشفى على شفري املوت 
انبعثُت من و  اآلَن أعطتن األقدار فرصة لتصحيح نفسيو  كانوا أصدقائي حيَنها

من حّقي معاملة هؤالء األوغاد كما أشاء، كنُت مقتن عا بأّن  .رمادي كطائر الفينيق
 .ت عّن تلَك البغيضة قبَل دخويل املستشفى بأيّاماحلّب خرافة بعَد أن ختلّ 

جلسُت ذاَت يوٍم مع جمموعيت يف املخرب، مجرّأت "كنزة" إحدى األعضاء 
على مكامليت، كانْت لطيفة جّدا، استفّزت صفيَت الغامضُة اّليت انتحلُتها منذ أيّام 

َلها، كانْت تسأُل أّي سؤال ُيطر بباهلا ولألمانة كنُت مستمت عا بذلك أيضا دواخ 
فأنا مل أفتْح حوارا مع أّي كاَن منذ شهور، بدا كأّّنا تشّتتن هبذا الكّم من األسئلة 

 .إىل أن بَلغْت الّسؤال الذي تنشُده
 ؟ملَ ال تعطي اإلناث قيمة-

 .كنُت أنظر إليها صامتا بيَنما بدأت بطرح فرضّيات لعّل إحداها تصيب
 ؟؟ هل لديَك حبيبة ختفيهاهل هّن يردَنك لكّنك ال ترغُب فيهنّ -

ما جيَعل شخصّييت الغامضة ممتعة هو أمثَاهُلا من الفضولّيني، تسع دّن رؤية 
أعَلُم أّن هذا  ...ُيسعدّن عجُزهم عن فهمي لكن داخليو  احلرية على وجوه هم

انتهى ذلَك اليوُم مع وجود بعض التطّور، التقيُت أخريا إنسانا  !الغامَض ليَس أنا
نا،  .حك معه ومالطفُتهبوسعي الضّ  بعَد أيّاٍم عديدة كّنا قد انفتْحنا على بعض 

طلبْت مّن كنزة القدوَم مَعها إىل جمموعة أصدقائها كما اتّفقنا يف وقٍت سابق، كنّا 
ُك سوانا، فجأة حملَ نسري ونلقي الّدعابات الّساجم ا، كاَن  تة اليت ال تضح  صديقاِت 

عليه ّن وألّن كنُت استحي من  سلَّمتاملزيّفة،  علّي حيَنها العودُة إىل نسَخيت
مل أرفْع رأسي إاّل بقدر إيفاء الّلباقة، ابتسمُت كثريا على غري  العادة،  اجلميالت
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عّرفتن على أمسائهّن إىل أن  .شعرُت باالرتياح وأنّه ميكنن إرخاء دفاعايت هذه املرّة
 قالت:

 .وهذه اجلميلة امسها ميلني ..-
 .أمحد ...عرفتكتشّرفُت مب-
 .يل الّشرف-

يفعلوَن من احلديُث إىل اآلخرين فّن يظّن اجلميُع أّّنم يتقنونَه، لكْن قّلة هم 
ذلك حّقا ميلني برتديد ها امسي من أّول لقاء، أشعرتن أّّنا تولين أمهّّية كبرية، بذلك 

 .استطاعْت جذَب اهتمامي وجعلي أسرتُق نظراٍت إليها
أخي وتعّرف على اجلميع هو اآلخر مّث افرتقنا  حضر األثناءيف هذه 

كنُت مفَعما باألمل والثّقة أيّاَمها،   .وجلسُت معه على الكرسّي يف ساحة اجلامعة  
عاكسُت املارّة بنظرايت اّليت تدرّبُت عليها خالل الفرتة  اّليت قضيُتها وحيدا وتكّلمُت 

اتٍُر عاٍل وبدأُت فورا البحَث بنَي بالّنربة اليت راقت يل، كانت  الفتياُت ميرْرَن بتو 
عيوّنّن عن قلٍب دافئ يأوين، عن مالم َح لطيفٍة ألتقطها وأحتفُظ هبا للمساء فأنام 
على إشراقة ابتساَمت ها، حاولُت إجياد عابرة سبيٍل مجيلة تشغل تفكريي وأعلُم يف 

صديقيت  صديقة ُت أحاوُل فعَله هو نسيانُ أّّن لن أراها جمّددا، ما كن نفسه الوقت  
بعَد مّدة حملُت ميلني من جديد مغادرة لكْن قبَل  .الغبّية اليت جعلْت أنفاسي تتسارع

 إيّل وحدي وقالت: ...ذلك استدارت ناظرة إيلّ 
 !أمحاااد ...إىل الّلقاء  -

حيتاُل ليدخل لكْن هيهات، لقْد حفظُت و  شعرُت حيَنها باحلّب يطرُق قليب
 تلعثمُت ورددت إليها وداعها: !له بذلك لن أمَسح ...الّدرَس جّيدا

 .ميلني ..!قاءل ...إىل اللّ  ...إىل  -
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  "...تّبا يل" :رّددُت داخليو  شعرُت باالرتباك
ف بعَض أرديت ها املطّرزة بالورود  يوٌم لطيٌف آخر، بدأت  الّدنيا أخريا تكش 

 !كم هي مجيلة تلك "امليلني"  ...الفاتنة
ي سعيدا باستعادة حيايت، رمّبا لذلك كانْت عشُت األيّام اّليت تلي شفائ

تتواىل األمور املفرحة، أظّن أّن السعادة حتتاج إىل إذٍن مّنا كي حتّل عندنا، هي ال 
 .حتّب التعيسني اّلذين ال يرّحبون هبا، جيُب أن نكوَن سعداء كي نستحّق زيارِتا

ن رسالة خالل بضعة أيّام كنُت جالسا قرب صديقيت اجلديدة "كنزة"، أعطت
 سألتن: .من ميلني وقالْت أّّنا تبّلغن حتّياِتا

 ؟ميلني مجيلة أليس كذلك  -
 أجبُت وأنا أكتُب رسالة الرّد:

 .نعم ...ال ريب يف ذلك-
 ؟اذا مل تطلْب رقَمهامل-

 "؟ما هو رقم هاتفك"على الفور كتبُت على الّرسالة 
الواقع فهمُت أّن كانْت مستغربة من سرعة استجابيت لسؤاهلا، بيَنما يف 

أريد " :ميلني تريد خلَق تواصل بيننا، لكن على طريقة الكربياء األنثوي، كأّنا تقول
 .ليَس هنالك داٍع لإلطالة !رقمي لكن جيُب أن تطلَبُه أّوال"، ال بأس إذن إعطاءك

توالت الّرسائل بيننا بعَد ذلَك اليوم دوَن لقاء، إىل أن قّررُت ذاَت صبيحة أن 
من حسن  الّصدف أن اّتصايل صادف تواُجدها أمامي، ُسعدنا برؤية و  هباأّتصَل 

نا كثريا، مجّولنا يف أرجاء اجلامعة ال دليَل لنا فيها سوى املواضيع اّليت نتجاذهُبا و  بعض 
حّّت أنّنا أحيانا كّنا نتصادُم كُكريْت بلياردو حنَي يوّد كلٌّ مّنا سلوك امّجاه خمتلف عن 

 ...هي أقصرو  أنا أمسر، أنا أطول منهاو  اقضتان، هي شقراءاآلخر، كرتان متن
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 .علّي الّذهاب اآلن  -
 أجابت بغنج طافح:

 ؟مللَت مّن   -
 .ضحكُت من كّل قليب بيَنما كانْت تبذل كي متنعن كّل ما هبا من دالل

 .لدّي اجتماٌع مع اجلمعّية الثّقافية مساء ...ال أبدا-
 .مترض أغلْق معطَفك جّيدا كي ال ...حسنا-

ها على أْن أكوَن خبري  .مْل َتكْن تفّوُت أّي فرصة إلبداء اهتمام ها يب وحرص 
 .فجأة طرأت فكرُة يف رأسي

 ؟ملَ ال تأتني معي-
 ؟إىل االجتماع-
 .ستحّبنَي ذلك، هم ال ميانعون ...نعم نعم-

عدُت إىل املنزل  .جمّددا كنُت سعيدا بسرعة بديهيت ومبوافقتها على اقرتاحي
يُكْن علّي التأنّق، شعرُت بالّرضى املطَلق على هيئيت وأنا أرى انعكاسي يف  وملْ 

حبلول املساء كنُت بدار الثّقافة يف املوع د  احملّدد، كانْت أّول مرّة  .عينيها األّخاذتني
حتُضُر فيها إحداهّن املوعد قبلي، مل أتواَن عن إخبارها بذلك، أسعَدها مساُع ذلك 

ا جبماهلا بقدر  انبهار ها بلباقيت، لقْد تأنّقت ووضعْت الكحل يف مّن كنُت منَبه ر 
عينيها كانْت أمَجل من كّل توقّعايت أو دعنا نقول أّّن مل أُعْد أتوّقع أشياء هبذا 
اجلمال، بسبب البشاعة اليت عايشُتها مؤّخرا، من الواضح  أّّنا قّررت عدَم إفاليت، 

 إليها، عّدلُت نربيت اخلشنة وقلُت بكّل جرأة:رغَم ذلك متالكُت نفسي وأنا أنظُُر 
 ...أنت  هريموزا  -

 قالْت:و  ضحكْت كثريا
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 ؟ماذا يعن هذا حبق اجلحيم  -
 قلُت هلا جمّددا:

مجيلة إىل حّد جيعلن أخجُل من الّنظر إليك كّلما التقينا  !أنت مجيلة-
 .جمّددا

ا الش كْت خافضة رأَسها كاملالك خجال مّث رفعْته كأّنَّ يطاُن بغوايته، ضح 
 نظرْت إيّل بعْمق وقالت: ...لوهلة حسبُتها سرتمتي بني أحضاّن لتعانقن

 .أشكرك  -
 قلُت لنفسي: 

 !دعنا ّنرب قبل ارتكاب محاقة ما  -
دخلْت برفَقيت إىل تلَك األمسية، كاَن بوسعي أن أضَع جان با كلَّ قصائدي  

ن فيه وقافيُتها مستوحاة من وأكُتَبها يف قصيدة، وزُّنا على البحر  اّلذي أغرقت
 يف احلني ارمجلُت من أجلها بيتني: .أنفاَسها اهلادئة

 عيناك  فردوٌس وقليب ك  افرُ  ،العبور معابرُ  ما عاَد يل حنو
 ليقول عّن الّناُس هذا ساحرُ  عيناك شهٌد تنتشيه  ن    ربيت

َب اجلميُع باألبيات ي ُأسرَي به صّفقوا هلذا الوحي اّلذو  فيما بدا يل، أُعج 
ما كنُت ألرَضى بغري و  من أحداق ها إىل ورقيت، مل ترفْع ناظريها عّن طيلة األمسية

ا، أريُد أن أقرتَب مْنها ألتعّرف  ذلك، تعّجلُت انتهاءها لكي أحَظى باملزيد من قرهب 
، لكّن اآلن بدأُت أعتاد األمر قد أجُد و  أكثر على تفاصيلها، كنُت مأخوَذ العقل 

 منها هذه املرّة عيبا أستعم ُله ضّد ذكراها ذاَت يوٍم إن احتجُت ألن باقرتايب
يتمّّن أْن جيَد و  كنُت أشَبَه بشخٍص اّدعى إجادَته للّسباحة  .ألن أنساها ...أكرهها

كما هو متوّقع مل أجْد يف وجهها   ...البحَر قْد جّف حنَي يضطّرونَُه إلثبات مهارت ه
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الطريق أقصر من املعتاد وهي متشي جبانيب، متّنيُت  كانتْ   !شيئا يُذكر، ُقضي عليّ 
 .أن تطول غرَي أّن األماّن اجلميلة جّدا، غالبا ما تعاندنا بقدر رغبتنا فيها

 .لقد كنَت مبد عا أيّها الّساحر-
 .ميكن للّساحر أن يذيَب األحجار حنَي ُيسَحر-
 ؟من سَحرهْ و  ...مم-
ل االساطري أّن الّساحرة تطيل ال أدري لكْن تقو  ...تقصديَن من سحرْته-

الّنظَر إىل ضحّيتها عادة وال ترَفُع عينيها عنها، إن شاهدت  فتاة  تفَعل هذا معي 
 .فأخربين على الفور

 ضحكْت بشّدة وقالت:
 .يا هلا من شرّيرة، تستحّق العقاب، لكن ال أعلُم كيَف تنوي معاقبَتها-
 .أن تعرت ف بذنب هاحاليا قد أوافق على  ...مم ...دعين أفّكر-
 .رمّبا ال تعرُف أّّنا مذنبة-
 .أنا متأكّد أّنا حيثما كانْت، صارْت تعرف-

 عدُت إىل املنز ل سعيدا بلقائها، مل يسعن سوى الّتفكري فيها، التقمُت قلما
 تركُته يسرُح كأرنٍب جائٍع يف حقٍل من اجلزر، ال بّد من إرضاء حاجيت لرؤيتهاو 
من العواطف يف عمل  شيء ما، أذُكُر أّّن كتبُت إحدى أكثر   تفريغ هذه الّشحنةو 

لكّن كعاديت  ".الكلمة األعجمّيةو  رسائلي إبداعا يومها، كاَن ُعنَواُّنا "الطّفل
اكتفيُت باالحتفاظ هبا يف جيب  معطفي إىل األبد، أظّنها كانْت سرتغُب يف قراءِتا 

 !من األفضل أاّل تقرأها أبدانت لتصيُبها بالغرور لو فَعلْت، غري أّّنا كا
كنُت أحيانا، أخرُجها من جييب وأقرؤها لنفسي جهرا، فخورا هبذا الوحي 

 امليليّن:
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 ...الطّفل والكلمة األعجمّية
ذاك الشذوذ بعينيك هو أنا، بقدر استمتاعي بالغوص فيهما، أقول يف 

على مجاهلما،  وبقدر معرفيت بغيظك ألّن مل أثن   ...نفسي مها ليستا بذاك اجلمال
أجهل إن نظر إليك  .أدرك أنه يسّرك أّن رأيت يومها الّروح اليت تومض خلفهما

غريي يوما بذات الّنظرة بل وأجهل إن كنُت سأمتلك قدرا كافيا من الوقاحة ألنظر 
إليك من جديد كما فعلُت سابقا إن التقينا جمددا، قد أكون وحدي خمطئا أو 

ستقدِّرين جّدا  !ن يف عني اجلميع خمطئا، إال أنتأكون وحدي حمّقا وهذا سيجعل
أمّر بيوم مشابه لصيّب  ...اختاليف، حّّت أنَّك بدأت  للتّو بتقديره بعد مساع هذا مّن 

ينطُق كلمة أعجمية بشكل صحيح وسط جمتمع ينطقها خطأ، يظّن اجلميع أنه 
لكي أحرص  ال سبيل إلقناعهم، لكّن أريد أن أثق أّّن وحدي على حق،و  جاهل

 ...على أال حيدث يل ما حدث للصيب يف النهاية
لو طلبُت منك انتظاري دقيقة بينما تضعني راحة يدك فوق اللهب ولو 

املفضلة لديك،  بالشكوالطةطلبُت منك انتظاري بينما ترتشفني كوب قهوة خمفوقة 
ك، لن ُيتلف األمر فالدقيقة دقيقٌة يف كل األحوال، لكّن منطقك من يُنكر ذل

مجديفة عكسه ولن يكون هلا فأنت اليت توقن أن مجديفة يف امّجاه التّيار لن متاثل 
، لكن ماذا لو كان املراد يف االمجاه املعاكس؟ هل ستجدفني مبتعدة عنه نفسه األثر

األمور البسيطة ليست حّقا بتلك  !فحسب؟ األشياء املتعبة قد تكون مثمرة َقطعا
لدقيقة بطوهلا الشعوري؟ أم مبقدار ما مّدتنا به من هل حّقا تُقاس ا ...البساطة

أشياء مجيلة أو مفيدة؟ دقيقة على اللهب حصرت تفكريك يف األمل، بينما دقيقة 
ارتشاف القهوة منحتك ابتسامة وتفاؤال ومتسعا للتفكري يف أشياء مجيلة، حّت أنّه 

  .رمّبا أغرَم بك أحد من بني اآلالف الذين مّروا
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همني ماذا عنْت ثانية من النظر يف عينيك، ذاك الكّم اهلائل لعلك اآلن تف
ال تعتربين شخصا واحدا يتأملك بل عيونا تقبع خلفها  ...من الذكريات واخليال

مئة مليار خلية مرتبطة مبئة ألف مليار مشبك، كلها تتأملك يف آن واحد مستهلكة 
ون لرتا يف اليوم ما يعن مخسة عشر باملئة من الدماء اليت يضخها قليب، ألٌف مثان

 لت  تعتقدين أن ثانية وقٌت قصري؟جزءا من املئة خالل ثانية واحدة ، أ ماز 
أصبح ينطق الكلمة األعجمية مثل و  على فكرة ذاك الصيّب خجل الختالفه

 .اجلميع
تفكريي الّدائم يف ميلني وابتسامي أثناء ذلك مل يكْن سوى إرهاصات حلّب 

 ...وشيك
، من احملتَمل أن مضى اليوُم مج يال مع ميلني يف غياب  والديها عن البيت 

يعودا غدا يف الّصباح الباكر، غيابُ ُهما جعَلنا نشُعر ببعض  الفراغ، ستصُعُب علّي 
فجأة مسعنا الطّرَق على  ...قد أل فُت ُصحبَتهْم خالل هذه الفرتة الوجيزةو  مفارقَ ُتهم

 ا الحقا:مهسُت هل .يا للمفاجأة !لقد عادا ...الباب
 .احلمدهلل أّنك أعددت  ما يكفي للعشاء وإال باَت أبوك جائعا  -

مّث ضحكُت كثريا وهي تنظُُر إيّل فاحتة عينيها على مصراعيهما وتعضُّ على 
 .أسناَّنا

 .بل أنت من سيناُم جائعا أيها الغيب-
 ؟هل ستحرمينن من األكل ...ال حبيبيت-
 !كْل شيئا ما-
 .هْ ال يوَجُد شيء آلُكل-

 حيَنها قالْت العبارة اليت تشَته ُر هبا األّمهات اجلزائريّات:
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 !ُكلن أنا-
كيف  :كانْت ردودي ارمجالية دوما حّّت أّّن كنُت أقوُم باألفعال وأتساءل

قمُت بعّض خّدها يف غفلٍة و  اقرتبُت منها مّث غافلُتها ؟خطرْت ببايل هذه الفكرة
 منها:

 !لن آكُلك ...حلُمك  قاسٍ -
 بتن تواليا على صدري بيديها الّناعمتني وقالت:ضر 
  ...آملتن أيّها الغيب-

حينها أمسكُت يديها وضممُتها ضّمة سريعة إيّل وانتهى املوقُف بكثري من 
 بعَد العشاء، سألن عّمي يغموراسن: .الّدعابة

 .إذن قّررت البقاء، ما يعن أّنك تريد مساَع بقّية القّصة-
 .شّوقة خاّصة حنَي ترويها بطريقتك اخلاّصةأكيد عّمي، فهي م-

َك وقال:  كنُت أظّنه متعبا من الّرحلة غرَي أنّه ضح 
 .إذْن استعّد للّذهاب-

بعَد أقّل من ساعة كّنا هناك من جديد، أقصد يف دار اخلابية، اجلّو نفُسه  
سبّيا، أقول "كما يف كّل مرّة" كأّن ذلَك حيدُث منذ زمن بعيٍد ن ...كما يف كّل مرّة

األمور اليت تالم ُس شغاَف قلوب نا أو تثري انتباَهنا وفضولَنا تُنَقش يف ذاكرتنا بشكٍل 
أقوى، كْم مرّة نتعّرف فيها على شخص ما ونشعُر أنّنا نعرفه منذ سنوات؟ يعوُد يب 

ال تنال نصيبا من اهتمامنا رغَم أّّنا كانْت و  تكراراو  هذا إىل األمور اليت نفَعلها مرارا
يزّة إىل حدٍّ شّكلْت فيه حتّديا بالّنسبة لنا ذاَت يوم، أتذّكر مثال أنّه يف مرحلٍة من مم

 ...حيايت كاَن إشعال املوق د  حدثا مهّما بالّنسبة يل
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ما يبدو  ...انفتحْت عيناَي على مساحات أوسَع من مطبخ البيتو  كربتُ 
أّن احلذاء اّلذي أمشي به عرَب شيئا برّاقا اليوم، قد يكوُن جمّرد شيء برّاٍق غدا حّّت 

جلَس عّمي  .هذه الطرق الوعرة، أثار جنوّن يوَم كاَن حُتفة على زجاج  حمّل املالبس
ثّن أسفَلها فوَق فخذيه ، و  لفَّ "جاّلبته" ،يغموراسن راضيا متاما عن حجم  الّشعلة

نار تنعكُس الو  نكَش به األرَض مطر قا رأسُه متأّمال بعمق مّث رفَعه ...امحَل غصن  
 .مثّ بدأ يسر ُد بقّية الرواية ...على عينيه بشكٍل رهيب

۞۞۞ 
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 الثالفصل الثّ 
 

مل يشعر "مسّاش" بالغرابة من شكل  أڤَمد، فأصحاب قرية الّدفق البار ْد 
مظهُرُهْم ممّيز، كما أّّنم ال يرتدوَن الثّياب الثّقيلة، فدرجاُت حرارِتم تتأقلُم مع حرارة 

 .جلّو احمليطا
 .لقْد وفّرت علّي الكثري من التعريف ...جّيد إذنْ -
 ؟ما الذي جاء بك إىل هنا إذن-

روى له أڤَمد قّصَته بدءا من أّول يوٍم شَغَل بالَُه ذلك السؤال، إىل غاية قرار ه 
باخلروج للبحث  عن جواب، كاَن مسّاش مستغر با من ذلك، من الطبيعّي أن يهاجر 

َر جملّرد طلب  جوابأيٌّ كاَن من   !أجل املال أو العمل أو حّّت املتعة، لكْن أن يهاج 
 .فهذه سابقة مل يسَمع مثَلها من قبل

 .أعرُف شخصا من املمك ن  أْن مج َد عنَده ضالَّتكْ -
 :رّد أڤَمد حبماٍس شديد

 .من هو؟ دّلن عليه-
وإن دللُتَك  حّّت  ...ال تتحّمس كثريا، ليَس األمُر بالبساطة اّليت تظّنها-

 .عليه فلن يكوَن لذلك أّي معّن
 ؟مل؟ ومن هو هذا الّشخص-
أما عن الّسبب فأّوال ألّن امللك من و  أما عن الّشخص فهو امللك-

 ...املستحيل أن يستقبَ َلك خاّصة يف حالته اليت هو عليها
 ؟حالُته اّليت هو عليها؟ وكيَف تَعر ُف كّل هذه األمور عن امللك-

ع كّل الذكريات اليت حاوَل أن ينساها عبثا تنّهد مسّاش  .بعمٍق وراَح يسرتج 
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قبَل أن أصبَح كما تراّن، كنُت صان َع قالئد  اململَكة، كنُت مقرّبا من -
ُجّردُت من وظيفيت و  ومع سرقة الوزير "مغتوب" لشاريب، أصبحُت نكرة ...املل ك  

زٍن منذ فقدا ن ه ابَنه يف يوم  أما عن امللك فهو يعيُش يف ح ...ومن احرتام اجلميع يل
 ...العار مْل يكّلم أحدا من الشعب مذ ذاك اليوم

 ؟ما الّسبب الثّاّنو -
 ؟سبب ماذا-
 ؟الّسبُب الذي ميَنعن من حمادثة امللك-
 !أنَت ال متل ُك قالدة ...نعم ...اه-

 فّكر أڤَمد قليال مثّ قال:
 .األمر أضحى أسهلقبَل قليل قلَت أّنك صان ُع قالئد ما يعن أّن -
ه ...أبدا-  !حيتاُج صْنُع قالدٍة ألحد ه م إذنا من امللك  نفس 

حيتاُج أڤَمد إىل قالدة للقاء امللك وحيتاُج إىل لقاء  !بل معضلة ...مشكلة
 ما احلّل اآلن؟ !امللك ليحُصل على قالدة

مر ه، من تراُه يزور مسّاَش املنبوَذ املغلوب على أ ...فجأة طرَق أحُدهم الباب
من  تفاجأ بالّرسول امللكّي يعطيه رسالة ...هل هو غريٌب آخر؟ فتح الباب يف حرية

ه ومّزَق ظرَف الّرسالة يف فضوٍل كبري .املل كْ  أسفرْت قسمات و  عاد مذهوال إىل جمل س 
 نَظر إىل أڤَمد مذهوال قائال:و  وجهه، رفَع رأَسهُ 

رْ -  ...أبش 
 ...ماذا هَناك؟ شّوقتن-
 .دعو اجلميَع أيّا كانوا إىل األكلاملل ُك ي-
 ؟هل أمامي أيّة فرصة حملادثت هو -
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تُقوُل الّرسالة أنّه من يستط يُع أْن يُع يد إىل املل ك شهّيَته برؤيت ه يأكل  ...مم-
 .سيحّقق له أمنية واحدة يتمّناها

ُم ل ه، أشرقْت مالم ُح أڤَمد حنَي مس َع هذا اخلرْب، ظنَّ أّن األقدار بدأت تبتس 
 ...األيّام األفضل تلوُح يف األفق

.... 
ُتوُشوشْت كاَن متفاجئا من مساع كلمة األفاعي من أخيه، مل يسب ْق له أن 

 صاح منده شا: .ساَفر خارج القرية لذلَك مْل يكْن قد رأى هذا اجلنَس الغريب عنه
 ؟أقلَت األفاعي-

 توشوشت: استغرَب أخوه وأّمه من رّدة فعل ه املبالغ فيها، أجاب أخ
 .قرية األفاعي ...نعم-

 بيَنما سألْت أّمه:
 ؟ما سّر استغرابك-
 .ال شيء ...ال-

 عيناه تربقان بالفضول:و  استدار إىل أخيه
 .احك  يل قليال عن هذه األفاعي-
تسّمى كذلك قرية و  كانْت تسّمى قدميا قرية األفاعي  ...حسنا ...آه-

ة طاَل أَمُدها، حيُث ال تقتصر القرية على وجود مّت تغيري امس ها بعَد ثور و  الّدفق البارد
لكن مبا أّن األفاعي  ...الّسحايلو  األفاعي فقط بل هنالك أجناٌس غريُها كالعالجم

سّنت كّل القوانني مبا يف و  القّوة هناك فقد فرضْت نفَسهاو  ترتبّع على عرْش الّسلطة
ّية األجناس تنسى اختالفاِتا استمرار اهليمنة ملّدة طويلة جعَل بق ...ذلك اسم القرية

ا وتتوّحد معا جملاهبة األفاعي اليت استبّدت بالّسلطة اندلعْت على إثر ذلك  .وخالفاِت 
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ثورة عظيمة انتهْت باجلنوح إىل السِّلم  بعَد اخلسائر العظيمة اّليت حلقت  الطرفني 
 ."ّدفق الباردوكاَن من نتائج ذلك تغيري اسم القرية من "قرية األفاعي" إىل "قرية ال

كاَن توشوشت يستم ع يف محاس كبري وناظراه ال حييدان عن أخيه، متّّن أاّل 
 .يتوّقف عن الكالم وأن يَواصل فحسب

 ؟لكن ما سّر الّتسمية-
مُسّيت هبذا االسم ألن األجناس اليت هبا تستطيُع تكييف حرارِتا مهما -

 .تغرّيت درجة احلرارة والظّروف يف اخلارج
 .شوشت يف طرح  األسئلة، كأنّه يهد ف إىل شيء ما مل جيْدُه بعداستمّر تو 

ا فعُل ذلك هل تّتبع كل تلك األجناس الطّريقة-  ؟نفسها كيف بإمكاّن 
َك أخوه وقاَل:  ضح 

يبدو أّنك أصبحَت أكَثر فضوال من قبل، رمّبا جيُدُر بك اجمليء معي ذاَت -
خمتلفة، لذلك مج ُد أّّنم ينقسمون  بالّنسبة لسؤالك، فكّل جنٍس يتبع طريقة ...يوم

إىل ثالثة فئات: األوىل تعّدل حرارِتا باالعتماد على عوامل جّويّة كاستعمال أشعة 
الّشمس، أّما الثانية فهي متغرّية احلرارة فهي تغرّي من درجة حرارِتا داخليا أّما الفئة 

 ...اجلّو مناسبااألخرية فهي بطيئة األيض حيُث تلجأ للّنوم إىل غاية أن يصب ح 
 !هذه هي اّليت ذَكرها جّدي يف مذّكراته وخمطوطات ه ...هذه هي-

ه دوَن أن تفَضح تعابريُه ذلك، مثّ قال:  أسّرها توشوشت يف نفس 
 !أنَت تعر ُف الكثرَي من األمور، أوّد اجمليء مَعك ...رائع-

ذّكرات قّرر اجمليء مَع أخيه  حلاَجت ه إىل الوصول إىل األفاعي، فحسَب م
جّده الوصول إىل الفضاء حيتاُج إىل دم ها وإال سيكوُن ذلك ضربا من اخليال، عالوة 

  .على أّن دماءها غرُي متوفّرة يف األسواق وسيحتاُج احلصول عليها إىل خطّة حمكمة
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َل أخوك  ...تذّكرت-  .كنَت ستخرُبّن عن سّر جّدك قبَل أن يص 
ستمنَ ُعه من الذهاب مع أخيه، و  خطط ه لو أخرَب أمَّه بالّسّر فقد تفَشُل كلّ 

لذلَك ليَس أماَمُه خياٌر سوى إخالف  وعد ه اّلذي قَطعه هلا، لن يُطل َعها على ما 
 أجاب: ...توّصل إليه هذه املرّة

كاَن جّدي صلَب اإلرادة وجمَته دا، لذلَك سأكون مثَله وأستمّر يف   ...نعمْ -
 !البحث إىل أن أجَد حاّل يوما ما

 ت األّم واستقّرت أنفاُسها، ابتسمْت وقالْت:اطمأنّ 
 .ستتنجح يوما ما ،نعم يا بنّ -
 ؟هل تسَمحنَي يل مبرافقة أخي يف بعض  مهّماته-
نعْم أكيد، كما أنّه جيُب عليَك أن تبدأ عمال ما، قريبا ستغدو بعوضة  -

 .ناضجة  يُعَتَمُد عليها
.... 

ائها دعَمها املطلق له، قاَم بدعوة بعَد حوار  امللك "مَحّان" مع زوجت ه وإبد
مل  .مجيع من يف اململكة إىل قصر ه، مل يستثن  أحدا، حّّت أنّه دعا املساجني كذلك

َيكْن الوزير "مغتوب" راضيا عن ذلك البّتة، بل دعنا نقول أنّه كاَن ساخطا على 
باالنقالب متخّوفا من عواق ب ه، هو لآلن مل يسَتط ع إقناَع جنراالت اجليش و  القرار

رغَم بداية اقتَناع هم أّن املل َك مل و  على امللك رغَم العالقة الوطيدة اليت مجَمُعه هبم
 .ليَته كاَن ميل ُك على األقل ابنا يرُث ُمْلَكه ...يُعْد مبقدور ه  احُلكم

َعَزم مغتوب هذه املرّة على إقناع هم، بذَل كّل ما يف وسعه وأغراُهم 
أغدْق حّّت أنّه أخرَج أحَد الّشوارب اخلمسة وَوَضعها  بصالحّيات أوسع وخرياتٍ 

يف الواقع مل يكن اجلنراالت مهتّمني بإغرائه وإمّنا كانوا  .على طاولة املفاوضات



 )جواب بني نظرتني( أڤمدأسطورة 

81 

 

قلقني على مآل األمور، نّفذوا أوامر مغتوب ملّدة طويلة ألّّنم ظّنوا أّّنا أوامر امللك 
يهم متاما،  ه، مل يكْن حال البالد يرض  لذلك تنازلوا هذه  املرّة من أجل مناقشة نفس 

 .خطّة مغتوب
بدأ سّكان اململكة يفدون إىل القصر، سُيمَنُح كّل واحٍد منهْم فرصة لألكل  
أمام امللك محّان ومن ينَجُح يف إثارة رغبة امللك يف األكل والتلّذذ به سيحظى 

رّاس توقيَف شخص بتحقيق أمنية واحدة، كانْت احلراسُة مشّددة جّدا، استطاَع احل
 .أثار الّشكوك، أّما بقّية احلضور فيبدوَن مساملني مبدئّيا

احلضور، هو يريد و  يف الّساعة احملّددة بدأ الّتحّدي من الطرفني، امللك
هم ميّنون أنفسهم باحلصول عليها، سيخسرون مجيعا أو يفوزون و  استعادة احلياة

راد، مل يُكن  العدُد كبريا جّدا، يف كّل معا، أدخل احلرُس امللكّي كّل واحٍد على انف
مرّة حاوَل أحُدهْم التلّذذ بالطعام  أمام امللك كاَن يفشُل يف ذلك، واحدا تلَو اآلخر 
فشلوا مجيعا، بدأ امللُك يفقُد األمل يف هذه األثناء، إمّنا مل تكْن تلَك أكرَب مصيبة، 

يف حال فشل ه يف استعادة بل أّن املصيبة احلقيقّية هي االنقالب الذي سيحُدث 
يف استعادة روحه فقد كاَن اتّفاُق مغتوب مع اجلنراالت يقضي باالنقالب  ...نفسه

 .على املل ك إذا تبنّي هلم الّليلة أّن عودَته إىل سابق  عهد ه مستحيلة
 !الّتايل-
 .مل يبَق أحد سيدي امللك-
 ؟...كيف يعَقل هذا-
 .قة املغضوب عليه مسّاشبقَي شخٌص مشبوه أوقفناُه حضَر برف-
 !أحضرومها معا-
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بدا متفاجئا حلّد و  نظَر أڤَمد إىل املل كْ  .مسّاشو  أحضَر احلَرُس كاّل من أڤَمد
ال يُوصف، إنّه أكثُر شخٍص شبها بسّمان عاز ف قرية األفاعي، كما أّن احلرَق 

، ليَس هذا فاَتُه هذا؟ مسّان ينتمي إىل هذه اململكة يد ه، كيفَ نفَسُه موجوٌد على 
قّرر أڤَمد إخفاء األمر، فقد يستخد ُمُه كورقة  !فحسب بل إنّه ابُن امللك  الّضائع

ما أمام امللك  الغاضب سأَل:. راحبة إن أخلَف امللُك وعده  بعَد مثوهل 
 ؟من أنَت أيها الغريب-

 تكّلَم مسّاش وقال:
 .ليأذن يل جاللة امللك ألتكّلم عْنه-

ّلذي كاَن قْد بدأ فعال االحتفال بالّنصر واإلعداد حيَنها انفَعل الوزير ا
 .لالنقالب قبل ظهور مها، خشية أن حيُدَث طارئ يُفسُد خططه

 .بضر ب  ُعُنق ه-جاللُتكَ -اأذْن يل -
 !اهدأ يا مغتوْب، تكّلم يا مسّاش هات  ما عنَدكْ -
 قد جاء من مكانٍ و  يف احلقيقة يا سّيدي هذا الغريُب جبانيب يُدعى أڤَمد-

 .احرتاما لذات كْ و  قد أحَجم عن احلديث  احرتاما لقوانينناو  بعيد من قرية األفاعي
 ؟ما سبُب قدوم ه-
حيتاُج إىل جواٍب لسؤال يهّمه كثريا وظّن أّن بوسع  سيادتكم أن تدّلوه -

 .على "قرية العرّاف" الذي بوسع ه أن جييب على سؤال ه
 ؟وملَ قد أدلّه عليها-
بل وجعل َك تتلّذذ باألكل  من  !وسع ه إعادة الشهّية لكيظّن أڤَمد أّن ب-

 !جديد
 قال:و  أسفرْت مالم ُح املل ك  
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 .إذن فليبدأ-
 ؟هل تأذُن له باحلديث يا سيدي-
 .تكّلم يا أيّها األفعى أڤَمد-
أما بعَد فإّن أحتاُج لتحضري وجبة خاّصة ستعيُد إليَك  ...شكرك سيديأ-

 .رة هناشهّيتك ومكّوناُِتا غري متوفّ 
 ؟وما اّلذي حتتاُج إليه-
أحتاُج إىل بعض الفئران فإذا أذنَت يل، سأذهُب إىل هناَك وأحضُر ما -

 .أحتاُج وأعوُد لتحضري الوجبة لك سّيدي
 .أبدى امللك موافَقَتُه ومَسح ألڤَمد بالّذهاب إىل قرية  الفئران

.... 
رية الّليل، فقْد كّلفها أهُل عادت  البعوضة اّليت تب عْت مسّان أثناء مهّمت ه إىل ق

قامْت بنقل األحداث  كاملة إليه م وطبعا دفعوا إليها  .القرية بأن تتَبع صاحَب املزمار
عرفوا عندئذ أّّنم يواجهوَن أعداء  .مستحّقاِتا ببعض  الّدماء احلارّة املرتفعة الّثمن

بشكٍل مفاجئ  أقوياء، لذلك جيُب الّتحضري جّيدا ملعركة طاحنٍة يغزوّنم خالهلا
هم  الرّد بقوة، سّكان قرية الّليل بارعوَن يف التخّفيو  حّّت ال يتسّّن هلم تنظيم أنُفس 

بعُضهم حيمل الكثري من اجلراثيم القادرة على قتل من و  التسّلل، أنياهُبْم قاطعةو 
م هدُم قريٍة كاملة قبَل أن يشُعر سّكاُّنا بذلك، لكّن عدّوهم هذه  يعّضُه، بإمكاّن 

هم و  رّة هم األفاعي اليت ميك ُنها الّشعور هبْم حّّت قبَل رؤيت هم، حّّت أّن مّسها أفتكامل
ُهْم جَيّروَن و  مْل يكْد حديُثهم عن األفاعي ينتهي حّّت جاء احلرّاسُ  .أضخُم حجما

حد ق، يبدو أّن األفاعي قد سبقْت باهلجوم هذه املرّة
ُ
 .إحداها، هذا ينذ ُر باخلطر امل

 ري احلرس قائال:ّنََره كب
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 !عّرف بنفسك من أنت؟-
 .أنا أڤَمد من قرية األفاعي سّيدي-
 ؟ما الذي أتى بك إىل هنا-
 .أريُد احلصوَل على فأر من أجل إعداد وجبة-

حيَنها ضَربه ضربة على رأسه أفقدْتُه وعَيه، مل يستفق إىل وهَو خلَف 
ُهم احلقيقةملاذا ال حيّب الغري من ُي :كاَن يتساءل  .القضبان وحيدا ، مل َيكْن ؟رب 

سؤاال بديهيا يطَرُحه شخٌص أبله، بل كاَن سؤاال عميقا إىل الّنخاع، أمْل يكْن 
ْم أن يسألوه عْن أشياء أهّم عندما تبّينوا أنّه صادق؟ لو كذب يف إجابت ه  يُفرَتُض هب 

 !ىيا هلْم من محق ...املاضية لرمبا أمهلوه وقتا أطول ليجيب عن كّل ما يريدون
كاَن من األفضل  له الّذهاب إىل قريت ه أيَن يوَجد مّسان الذي بإمكان ه تدبّر 
فأر له بكّل سهولة، لكّن قرية الّدفق البارد بعيدة وهو ليَس بالّسرعة اّليت ختّوله 

لُك محّان ينَتظ رُه فاقد الّصرب وجيُب أال يطوَل غيابُه
َ
بينما   .الوصوَل إليها سريعا، فامل

 .ر دخل كبري احلرّاس من جديد مستشيطا غضباكاَن يُفكّ 
 .لقْد أفقَت أيّها القذرْ  ...إذن-

ظّل أڤَمد حمافظا على هدوء أعصابه فليس بيد ه فعُل أّي شيء إن غضب 
 .ولن يَساعَده ذلك يف احلفاظ على تركيزه

 ؟ملاذا جئَت إىل هنا؟ هل أنَت جاسوس ...سأكّرر السؤال-
 .ُذ البدايةكاّل سيدي، أنا مل أكذب من-
 ؟هل أرسَلك صاحُب املزمار للتتجّسس علينا-
 ؟صاحُب املزمار-
 ؟القّط صاحُب املزمار الذي نّكل بنا، ما عالقتك به-
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يف هذه األثناء بدأ أڤَمد بربط كّل شيء، علَم أّن صاحَب املزمار هو نفُسه 
 .بيع هاو  مسّان العازف، فهو يف ذات  الوقت  تاجُر فئران بّن ثروَته على صيدها

 .أظّنن أعرفُه-
 ؟ها ؟تظن-
ُد أّّن متأّكٌد من هّويّته لكن صّدقن-  .ال عالقة يل مبا يفَعُله ،أقص 
 !قلَت قبَل قليل أّنَك جئَت لصيد  فأر من أجل إعداد وجبة-
 .يبدو أّنك فهمتن خطأ سيدي، لقد جئُت ألطلَب فأرا-
 !أ تستهزئ يب أيّها املعتوه؟-
 .أريُد عقَد صفقة ...ديعلى اإلطالق  سيّ -
 ؟تقوُل صفقة؟ وما الذي بإمكان  سجنٍي أن يقّدمه لنا-
 .بإمكاّن أْن أكفَيكْم شّر صاحب املزمار-

هو يسَمُع هذا الكالم، إن كاَنت هذه األفعى صادقة و  تفاجأ كبري احلرس
 .فيمك ُنها أن مجّنَبهم حربا طاحنة

 .هات  ما عندك-
ُه كيف خرَج للبحث عن جواب وما حدَث يف روى أڤَمد لكبري احلرس قّصتَ 

 .طريق ه إىل هنا مرورا مبا حيُدُث يف قرية الّصمت وحال ملكها مَحّان
 .حسنا أيّها الغريب، رغَم أّّن ال أثق بك، إال أّن كالمَك يبدو صادقا-

 ؟لكّنك مل تقل يل ما الذي تُريدُه مقابَل إيقاف صاحب املزمار
 .يُد فأرا ألعّد وجبة للملكسبَق وأخربُتَك سّيدي، أر -

فّكر كبري احلرس قليال مّث أبدى موافقَته، فأر واحٌد يبدو مثنا قليال مقابَل كّل 
 .تلَك األعداد اليت يقضي عليها مسّان ومقابل ما مُيْكُن أن ختّلفه احلرب من ضحايا
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 !لكّنك لن خترَج من ُهنا ستبقى حتَت رقابت نا-
 ؟صل مع صاحب املزماروكيَف مُيك ُن يل أْن أتوا -
 .سنتوىّل هذا األمر-

يف ذلك احلني كاَن كبري احلرس  قد أرَسل يف طلب  البعوضة من قرية املثقاب 
 .اجملاورة

 .ستكوُن البعوضة الوسيط بيَنكما، ستأيت قريبا-
.... 

ّنَض توشوشت سعيدا بعَد اإلفطار، فقد صاَر يعرُف ما يتوّجب عليه  
 نظَر إليه أخوه وقال: .أّن جدَُّه كاَن حُمّقا معرفَ ُته أخريا، سيثبتُ 

 .لقد مّت تكليفي قبَل قليل مبهّمة بسيطة وأظّنك قادرا على تأديت ها-
 ؟ما هيَ و -
ستكوُن وسيطا تنُقُل الرسائل بنَي شخصني، أحُدمها من قرية األفاعي -

 .واآلخر من قرية الفئران
 ؟لكن مّت ...سأفَعُل ذلكَ  ...نعم-
نوَن يف انتظارَك يف قرية الفئران اجملاورة، سأصَحُبَك وأزّكيك اآلَن، سيكو -

 .عنَدهم وسيكوُن عليَك القيام بالباقي، ليَس باألمر الّصعب على كّل حال
طار األخوان بعد أخذ موافقة أّمهما يف احلني  إىل قرية الفئران، أيَن ينتظرمها  

خوه ويزّكيه لدى كبري احلرّاس ومل كبري احلرّاس وأڤَمد، انتظَر توشوشت ريثما يقّدمُه أ
بعَد فرتة وجيزة محَل رسالََته وطاَر بسرعة  .يستطع أن يُبع د نَظرُه عن األفعى أڤَمد

إىل قرية الّدفق البارد، ما ميّيز البعوض هو سرَعُتُه اجلنونّية اّليت متّكُنُه من اختصار 
توشوشت إىل مسّان وصَل  .الوقت واملسافات، لذلك هو مطلوب يف مهّمات مماثلة
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باستعمال وصف  أخيه وتسّلل إىل بيت ه مستخدما مهارات ه الف طرية رغَم ضخامة 
يف  .جْسم ه، بعَد أْن تأّكد من هويّة مسّان، تعّمد إثارة انتباهه متوّجها إليه باحلديث

احلني  أخرَج مسّان خمال َبه وهّم أن ينقضَّ على هذا الّدخيل لوال أنّه تكّلم بسرعة 
 قال:و 

 !أرسلن أڤَمد إليك-
 هدأ مسّان ليسَتم َع إىل توشوشت:

 .أنا من قرية البعوض، أرسلن إليَك أڤَمد ألبّلغَك رسالة-
 ؟ما فحوى الّرسالة-
 .يقوُل أنّه يريد منَك عهدا بالتوّقف عن صيد  الفئران-
 .فليذهب إىل اجلحيم، أخربُه هبذا-
باإلختالف وأنّه يستطيُع  طلَب مّن أن أخربَك أنّه يعر ُف شعوركَ -

 .مساعدتك أكثر ممّا تتصّور
 ؟كيَف هذا-
قال أنّه عليَك الّذهاب إىل حكيم القرية أّوال مّث التواصل مَعه من جديد -

 .حنَي تغدو مستعّدا، أّما أنا سأعوُد غدا بعَد العصر لسماع  رّدك
يف جحيم طاَر توشوشت تاركا مسّان يف حرية، ظّن طوَل الوقت  أنّه يعيش 

االختالف وحيدا، بينما كاَن هنال ك من يشعر به، هل يُعَقل أنّه سيتمّكن من 
مساعدت ه حّقا، هل يعر ُف سّر هذا االختالف؟ أصّر يف املاضي كثريا على وال ده ومل 
جيْد جوابا شافيا، لْن ُيسَر شيئا بذهابه  إىل احلكيم، حالّيا هو ليَس بالّرفاهّية اّليت 

خالل ساعة، كاَن مسّان على باب حكيم  القرية وقبَل دخول ه توّجه  .ُيتارختّولُه أن 
 اليت وّجهها إىل أڤَمد قبله:نفسها إليه احلكيم بالكلمات  
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 !ال جوابو  هنا ستجُد كثريا من األسئلة-
كاَن حوارُه مطابقا للحوار  الذي قبَلُه بتفاصيل ه، كلماُت احلكيم  تشب ه دواء 

خرَج أخريا مسّان من عند ه ووضع الّصدفة  .ى باختالف ع لل همْ يوَصف جلميع املرض
 ؟حنُن؟ أْم أنّنا من أخربنا اآلخروَن أنّنا عليه حّقا هل حنن :على أذن ه ومس ع الّسؤال

إنّه الّسؤال الذي وَضَعُه أڤَمد يف اجلحر قبَل ه جَرت ه، كاَن احلكيُم حُمّقا يف كالم ه، 
ها وليسوا هْم من جيُدوَّنااألسئلة مجُد من حيتاجون لط باَت تْلَك الّليلة مشغوَل  .رح 

البال  كحال  كّل من يطُلب أجوبة عند حكيم القرية، بالكاد  مّرْت وبالكاد  جاء 
 .عصر اليوم  الّتايل، جلَس منتظرا البعوضة نافَد الّصرب

 بعَد بُرهة جاء توشوشت يف املوع د احملّدد وسأل من دون  مقّدمات:
 ؟قراُرك ما هوَ -
 .أوافُق على عقد  الّصفقة اّليت يُريُدها أو أيّا كانت-
 .يقوُل أنّه عرَف والديَك احلقيقنّي  ...جّيد-

 كانْت دهشة مسّان يف غاية الشّدة حّّت أّن لسانَه سبَقه قائال:
 ؟من؟ من مها-
َم له على عدم صيد الفئران جمّددا-  .يريُد أن يلتقَيك أوال لكْي تُقس 
 ؟ّتم ؟أين-
 .ما دمَت موافقا فيمكنن أن أمحَلك إىل مكان  الّلقاء-

صعَد مسّان على ظهر توشوشت وطاَر به  إىل مشارف  قرية املثقاب احملايدة، 
مل يُكْن أّي من مسّان والفئران  .أيَن كاَن ينَتظرُه أڤَمد مقّيدا وخلَفُه بعض احلرس

هما، لذلك اكتفى باحلديث إ  .ىل أڤَمديطيقان الّنظر إىل بعض 
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ماذا تعر ف عن والدّي، أرجوا أاّل تكوَن جمّرد خدعة وإال ستكوُن ّنايُتك -
 .على يدي
 .أحتاُج ضام نا ألّنك لن تعود لصيد الفئران-

 قال:و  حيَنها نزَع مسّان املزمار من على ُعُنقه وَوضَعه يف يد أڤَمد
 ؟هل هذا كافٍ -

ان، لذلك اعترَبه كافال لصدق ه، أڤَمد يعر ُف ما يعن يه املزمار بالّنسبة لسمّ 
 حيَنها ابتسَم والتفَت إىل كبري احلرس وقال:

 .سأترُك املزماَر عند القّط "مسّان" إىل غاية إعطائي الفأر وخروجي ساملا-
 مث خاطَب مسّان قائال:

 .وأنت لن حتُصَل على ما تريد إاّل بعَد أن أعود سال ما وتعطين املزمار-
احلرس إىل قرية الّليل أيَن أعطاُه فأرا من الفئران اخلائنة  عاَد أڤَمد مع كبري

احملكومة باإلعدام سلفا، مل يكْن بوسع ه إاّل أن يأَمَل أن يكوَن األفعى أڤَمد صاد قا 
عاَد أڤَمد إىل مسّان وأخذ منُه املزمار، حينها عرضْت  .يف وعد ه كما بدا من حديثه

 ا:عليهما البعوضة توشوشت خدماِتا جمّدد
 .ميكنن أن أوصَلكما إىل قرية الّصمت يف احلني-

 :سأهَلا أڤَمد
 ؟ما املقابلو -
 .أريد القليل من دمك-

كاَن أڤَمد مضطرّا للّرضوخ لعرض توشوشت، ألنّه ال يدري ما قْد حيدُث 
لذلك رك با على ظهر  توشوشت  .خالل هذا الوقت  الذي يطيل فيه غيابَه عن امللك

ما أعطاه قطراٍت قليلة من دم  األفاعي الّنادرفأوَصَلهما إىل مبت  .غامُها وعنَد وصوهل 
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متّكن أڤَمد من حّل مشكلة أرض الّليل، مُيكُنهم اآلن العيُش يف أمان، 
سيستغرُق األمُر منهْم مّدة معتربة قبَل أن يعتادوا على الّسعادة اليت زّفْت إليه ْم 

، يروي الّزهور احملتضرة ويضفي بفضل هذا الغريب، كاَن يسرُي يف األرض  كالغ يث 
احلياة أيَنما حّل وارحتل، أُعطَي القبول بني املخلوقات، لذلَك جعَل كّل من يلتقيه 

طلَب من مسّان أن ينتظَر بينما يهّيئ  .يرتاُح لُه ويصدِّقه، إّّنا هبٌة نادرة ورزٌق عظيم
مع أّي كاَن مهما كاَن األمور للقائه مع أسرت ه يف بيت  مسّاش وأوصاه بعدم الكالم 

  .الّسبب وعدم  كشف العالمة اّليت على كت ف ه
دخَل على املل ك من جديٍد وطلَب منُه أن يسَمَح له بتحضري الوجبة 
حبُضور ه، هكذا لن يقاو َم رائحة الطّعام  الّلذيذة أمَر امللُك فورا بإحضار كّل املعّدات 

 .إىل إيوانه
مللُك يأمل بشّدة أن ينَجَح األمر، من كاَن يعتق ُد كاَن أڤَمد يُعّد الطّعام وا  

أّن امللَك سيوَضُع مصريُه ذاَت يوٍم بنَي يدْي جمهول؟ بعَد برهة بدأت تنبعُث الّروائح 
الزّكّية من الق در، أشعرت  املل ك بشهوة عظيمة إىل األكل حبيث كاَد يف مرّات 

أخريا نضَج . كان قد نضجعديدة يتناسى هيَبَته كملٍك ويسأل عن الطّعام إن  
الطّعام، أفخاذ الفئران املكتنزة مع الّدهن األمحر الشهّي املصنوع  من دمائها 
وأحشائها، وَضع امللك لقمة يف فم ه وسَط ترّقب اجلميع، شَعر بطعمها اآلسر، كأّن 
الطّعام من اجلنة، انتعشْت روُحه ومن دون أن يشعر تنّهد مبتسما بعمٍق وإحساس 

ة منُذ زمٍن بعيد، أكَل بشراهٍة ال تليق مبلك، مْل يَعْد يكرتْث، الّشهوة حنَي ألول مرّ 
إىل آخر لقمة مثّ  العواقب تبدو تافهة، أكَل الطّبقتطغى على العقل مجَعُل كّل 

صرَخ بشكٍل مفاجئ صرخة  مدّوية ظّن على إثرها احلضور أنّه أصابُه شيء،  .لعَقه
 َر إشراقا، التفَت وقال:تغرّيت مالمُح وجهه وأصبحت أكث
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 !أطلب ما تشاء أيّها األفعى-
 .كل الّشوارب ألصحاهبا  وتعيدأريد من سيادتك أن تسجَن الوزيَر مغتوب -

 انتفَض الوزير من مكان ه صارخا:
 ...ال عليك الّلعنة أيها -

 لكّن امللك ّنََرُه وأَمرُه بالتزام مكان ه مثّ قال ألڤَمد:
فمغتوب بذل حياَته يف خدمة اململكة، ما السبب أنَت تطلُب املستحيل، -

 ؟الذي جيعلك تريد سجَنه
 ...أنَت ال تعر ُف ما فَعَلُه بامس َك يا سّيدي-

استّل مغتوب خملبه وأراد طعَنه غري أّن احلرس قاموا بإيقافه وأمَر امللُك 
 .بتقييده

 ؟وماذا فعل-
داد ه وتسّلطه على روى له أڤَمد ما أخربُه به مسّاش عن ظلم مغتوب واستب

الّشعب، حيَنها تقّدم أحد اجلنراالت نيابة عن البقّية وطلَب اإلذن من امللك كي 
يتكّلم، أذَن له امللُك بالكالم فأّكد أقوال أڤَمد وأخربَُه أّّنم كانوا ال يشّكون يف 

َر حيَنها أم .إخالص الوزير له لذلك مل يكّذبوا األوامر اليت أعطاها هلم باسم  املل ك
ا أڤَمد  .املل ُك بسجن  الوزير ومجريده من الشوارب  اّليت ميلكها وإعادِتا إىل أصحاهب 

 اّلذي جاء من أجل  هدٍف آخر مل يتواَن يف طلب ه من امللك قائال:
 ؟هل ستحّقق وعَدك يل يا سّيدي-
 ؟تقصد أن أدّلك على قرية العرّاف-
 ....أجل-
 .ولقد أنفقتها للتوّ  لألسف وعدتَك بإجناز أمنية واحدة فقط-
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 أڤَمد كاَن أعّد نفَسه ملوقٍف كهذا، أجابه:
 ؟وماذا لو أعدُت إليك ابَنَك الّضائع-

تفاجأ امللك مبا قاَله أڤَمد وقد صاَر يعَلُم أّن هذا الغريَب قادٌر على ُصنع  
 املعجزات
إن كنَت حّقا قادرا على أن تستعيد ابن من جديد سأحّقق لك كّل -
 .ّليت تطُلُبهااألمنيات ا

توّجه بكالم ه حنَو الباب أڤَمد أيضا تأّكد من أّن املل ك ينجز وعوَده، حينها 
 ...ميكنَك الّدخول :وقال

دخَل مسّان بطيئا خبطواٍت مذهولة، ملَح أثناءها العالمة املوجودَة على ذراع  
ت كانْت تقوى ال الكلماو  امللك محّان، مل تكْن تَسُع األرُض فرَحتَ ُهما هبذا الّلقاء

 احلسرة على املاضيو  على الّتعبري عّما ُياجُلهما من مشاعَر خمتلطة بنَي الفرحة
در ها هرولْت إىل ابن ها الّضائع منذ  ...احلماس للقادمو  خرجت  األّم مسر عة  من خ 

انتظَر أڤَمد  .عانَق مسّان والديه  من جديد وعاَد إىل حيُث ينتمي !سنوات وأخريا
الّلحظات العاطفية، مل يشأ مقاطعتهم فهو يعر ف مدى الّشوق الذي انتهاء هذه 

 .جيتاُحهم بعَد أّن جّرب االبتعاد عن قريت ه
م قسما ملكّيا أنّه لن يعوَد لصيد الفئران أعاد له   طلَب من مسّان أن يقس 

الذي أّما امللُك محّان فأعطى أڤَمد مراَدُه ودلّه على الطريق السرّي  .على إثر ه املزمار
 يؤّدي إىل قرية العرّاف وأعطاُه قالدة  وقال:

"خذها قد حتتاُج إليها واحذر من العجوز الّسوداء، كّذهبا مرتني  وصّدقها 
مرّة واحدة وإن وصلَت إىل أرض اجلّن وبدا الّنجم األمحر، فتسّلق األشجار وال 

م أبدا واستمّر وال ُتصّدقه تتحّرك إىل أن يطلَع الفجر فلن يستطيعوا أذيّتك حينها
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ا يقُف الّناسك الّصادق عنَد شجرة غصناها  إىل أن تطأ أرض الّنور اليت على باهب 
متشابكان كاأليدي املتصافحة، ذلَك اختبارك األصعب فإذا حلك الّليل فصّدق 

 ."الفجر
باَت الّليلة يف و  حفظها عن ظهر قلبو  محَل أڤَمد وصايا وهدايا امللك  

 َل أن ينطلَق يف رحلت ه وّدعُه مسّان قائال:قبو  القصر ويف الّصباح
 .أنا مديٌن لَك خبدمة، اطلبن مّت شئت ولن أخذلك-

۞۞۞ 
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 …َسراب
 

انطفأت الّشعلة وانتهْت الّسهرة اليوم، ّنَض عّمي يغموراسن آذنا بالعْودة 
 ،اننيإىل املنزل، أصَبَحت القّصة أكثر غموضا وتشويقا، لكْن القوانني هي القو 

كنُت مستع ّدا لقضاء األسبوع هنا يف قرية   .سننتظر يوَم غٍد لنسَمَع بقّية احلكاية
االنشغال من جديد لكّنن و  "آث سعيد" الفاتنة، حنَي أعوُد سأصطدم بواق ع العَمل

األماكن اّليت تتطّلب مّن  سأضبط أموري هذه املرّة، سأتوّقف عن الّتدريس يف
بوترية منخَفضة، أعَلُم أّن العائلة هي األهّم لكّن و  ن القريبةالّسفر، سأكتفي باألماك  

مشكليت مجّلت يف شعوري أّن تالميذي هْم أيضا عائلة، كاَن ذلك شعوري لعّله 
إن كاَن ومها فقد أبقاّن متحّمسا طيلة املّدة و  يكون من طرٍف واحد فحسب، لكّنه

َلن أقّدم ما لدّي مبتسما ال ال أمّل منه، جعو  املاضية، جعلن أحّب ما أقوُم به
 .مكرها

اآلَن أفهُم أّن علينا أن حنَذر إدماَن األشياء اّليت حنّبها وإذا اضطررنا لذلك، 
فعلينا أال ندم َن أمرين  قد يتنازعاننا يف امّجاهني خمتلفني فقد مُيزّقنا ذلك يوما، هذا 

علّي، بدأت أفهُم   ينطبُق على ميلني إدماّن األكرب والعمل  اّلذي بدأ يستحو ذُ 
كذلك أّن جليب إىل هذا املكان هو مبثابة إدخايل إىل مركز إلعادة الّتأهيل 

 .والتخّلص من اإلدمان وأقصد إدماَن العمل
أّما ميلني فهي درجُة ال رجوع، يتوّقف عندها اجلسد عن االستجابة إن 

موعدنا  ...الثّقافةغابت، بدأ ذلك منذ أيّام اجلامعة بالّتحديد بعَد لقائنا يف دار 
األول، بعدها كنُت أكتُب هلا رسائال وأشعارا مّث أحتفظ هبا لنفسي، ال شيء بيننا 
ه، خربيت الطّويلة يف احلّب جعلتن أستب ُق األمور، الّصداقة اليت  رمسّي رغَم وضوح 
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ا كحّب مّث أخذْت مسارا جديدا بعَد أن طال  مجَمُع األصدقاء عاشت أّول حياِت 
ألمد، فرصيت مع ميلني ساحنة اآلن، إْن مل نضبط األمور بالّصراحة قد عليها ا

اّتصلُت هبا ليال لنتسامر   .يتحّول حّبنا إىل صداقة ويضيع كّل شيء مجيل ختّيلته
من الواضح أّّنا كانْت يف انتظاره، تكّلمنا لدقائَق  ،كثريا، أسَعدها اّتصايل جّدا

اّليت حتّدثنا عنها وكيَف أّن الكلمات مل طويلة، عادة ما أتساءل عن كّل األمور 
تكن تنفد مّنا، تنتهي األوقات الرّائعة عنَد املرأة بانتهاء الكلمات، كاَن ذلك أسوء 
سيناريو قد حيدث مع شخص أتعّرف عليه حديثا، كاَن جيُب أْن نستمّر يف احلديث 

ب الّنعاس يف فحسب، كانْت خّطيت االحتياطية هي الّتظاهر أّّن سأذهب للّنوم بسب
 بعدها جاء وقُت احلسم، سألتها: .حال نفدت مّنا الكلمات

 ؟هل تريدين أن نصب َح معا-
 .ارتبكْت وختّلل الّصمُت كلماِتا

 ؟كيف  ...معا-
 ؟هل حتّبينن-

مل تسَتط ع اإلجابة، شعرُت باالستياء الّشديد من ذلك، قلُت هلا أّّن 
ذلَك حّقا، فقْد قّررُت أن األمَر انتهى  مل أكْن أنوي فعلَ  ...سأعاود االتصال هبا

اّتصلت بصديقة يل بعدها غرَي أّن االتصال هبا تعّذر، كنُت أعيش حالة من  ،بيننا
االستياء ومل يكن بوسعي أن أبقى صامتا طيلة الّليلة، لذلك عاودُت االتصال 

مّبا جعلن ذلك مبيلني، أخربُِتا هبدوء أنّنا لن نلتقي جمّددا، لكّنها مل تكن موافقة، ر 
 أشُعر باإلرتياح لعدم  كوّن مرفوضا، حيَنها قلُت هلا:

 ...إن التقينا جمّددا سأدفعك أماَم سّيارة لتدهسك -
 قالت ضاحكة:
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 ...موافقة، كّل ما يهّم أن نلتقي مثّ ادفعن أمام الّسيّارة-
ما سهرنا إىل وقٍت متأّخر تلَك الّليلة، لعّل هذا الغموَض الذي يكتن ُفها 

جعلن أحّبها أسرع، لطاملا أحببُت الغموض واأللغاز، شعرُت بكثري من اإلهلام 
يوحى إيّل، شّغلُت موسيقى الكمان اجلهري وكتبُت هلا قصيدة بعنوان "رجل 
حجري" كانْت مليئة باإلحساس والّرموز واملعاّن، ألقيُتها يف جيب  معطفي كالعادة 

 .ومن ْتُ 
يف الّصباح، كانْت تلك األيام ال تقّل مجاال عن  التقينا يف اجلامعة من جديد

هاته األيام اّليت أعيشها اآلن، عّرفتن بأصدقائها اّلذين غدوا أصدقائي أيضا بعدها، 
قضينا معا أوقاتا ممتعة جّدا، كانوا يظّنون أنّنا حبيبان بيَنما كّنا كذلك حّقا لكن 

نا، أحيانا ال نرى أنُفسنا لن و  إاّل إذا نظرنا إىل عيون اآلخرين دوَن أن نعرت َف ألنفس 
نكوَن صادقنَي مع قلوب نا بقدر  صْدق  كلمات اآلخرين، قّررُت الفصَل يف األمر 

 ...ّنائّيا
اّتصلُت هبا ليال من جديد، حتّدثنا قليال غرَي أّن صديَقَتها "أمساء" أرادت 

الرّابط  ...نيطيبة، بدأنا احلديث عن ميلو  احلديث معي كذلك، كانْت لطيفة جّدا
 .الذي مَجعنا

 ...هي حتّبك لكن هناك أمور أخرى-
إن كانْت حتّبن فعليها الّتصريح بذلك، ليس من املمكن أن نستمّر كما -

 .حنن
 .هي خائفة من حبيب ها الّسابق، ختشى أن حتُدَث بيَنكما مشاكل-

مر، يبدو أّن ميلني لديها مهوس من نوع "احلبيب الّسابق"، مل أتفاجئ باأل
فهمُت كّل شيء اآلن،  .فمن املستحيل  أاّل يكوَن جلميلة مثَل هذه مهوسون هبا
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سيكون علّي مسايَ َرُِتا فحسب وإقناُعها مبخاطبة عقل ها حّّت تزول الغشاوة من 
 على عينيها، لذلك يف املرّة املقبلة اّليت التقينا فيها قلُت هلا:

 .من عاديت أْن أمّسي من أحّبهم بأمساء دلع -
 .وماذا تريُد أن تسّمين ؟...حّقا-
 مهمم... ...مهمم ،دعينا نرى-

كانْت تثّبُت عيوَّنا علّي وتنتظر ضاحكة بيَنما أّدعي التفكري وأنا أغمض 
 إحدى عيّن وأفتُح األخرى بتقّشف:

 !مرياج-
 ضحكت مسرورة وقالْت:

 ؟ملَ هذا اإلسم-
 .مرياج تعن الّسراب وأنت  شبيهة به-
 ؟كيف ذلك-
 .، فهو كاّلسرابنفسه حّبك موجود وغري موجوٍد يف الوقت-

صمَتْت حمتارة تبَحُث عن رّد، لكّن بعض األسئلة ال متلُك رّدا مناسبا، بل 
 حتتاج إىل الّصراحة فحسب، حينها قلُت هلا:

 ...سأساعدك، اصدقين القول-
 .بدْت حينئذ على استعداد لالنتقال إىل مرحلة أعلى من الّصراحة

 ؟شاهدتن مرتبطا بفتاة غريك هل سيؤملك ذلك لو-
 قالت بعَد صمٍت طويٍل:

 .يؤملن ذلك ...نعم-
 ؟وهل تريديَن اإلنتظاَر إىل أن حيُدَث هذا-
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 .ال أريد ...ال-
ليسْت لدّي خطّة حليايت، كّل ما أريده يف هذه الّلحظة هو أن  ...ميلني-

 ...أْن حتّبين مثل اجملنونةو  أحّبك أكثر
كانْت أمَجل من أي لوحة حّية رأيُتها قّط، متّنيُت و  ميَسُمها بنعومةأشرَق 

حينها لو أّّن فتحُت آلة الّتصوير لالحتفاظ بتلك الّلقطة الّنادرة، صورة كتلك قد 
يف ذلَك اليوم  حصل احلّب يف جوفها على تأشرية  ...تباع بآالف الّدوالرات

كاَن   .حلياة من جديد وُعدُت بقّوةبدأْت قّصتنا أخريا، لقد عدُت إىل ا ،اخلروج
عذرُِتم مسبقا ألّن كنُت يف بعض األحيان أشعر أاجلميُع حيُسدنا حنَي يرانا معا، 

  .أّّن أحسُد نفسي على هذا الّنعيم الذي جاَد به علّي اهلل
 !ع دّن-
 ؟مباذا أعدك-
 .أّنك لن تتغريَّ -
لن  ...ي إيلّ انظر  ...ضعي كّفك يف كّفيو  أغمضي عينيك ...لن أفَعل-

 !أخذلكْ 
الوعوُد جمّرد كلمات تُقاُل ألشخاص خائفني أو عاجزين، أشخاٌص ال 
ميلكوَن زماَم أمر ه م فيوكلونَه إلينا، الوعُد كلَمٌة مشّبعة باملشاع ر والَعزم  يف بدايت ها، 
لكّنها ال تبقى كذلَك إىل الّنهاية دائما، الوعُد حبٌل مطّاطي يرتّد بقّوة على من 

قالت يل  .دنَاهم إن أخلفناه فيؤُلمهم ويؤّدهُبم ألاّل يثقوا بنا وال بغرينا جمّدداوع
 أمساء اليت حّدثتها على اهلاتف  تلَك الّليلة: صديَقُتها
 .مل تدُعن ألكل أّي شيء إىل اآلن -
 .إذا رمّبا جيُب عليك  أنت  دعويت-
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 ؟سأفعل، ما رأيك يف مقهى اجلامعة ...حسنا-
 .اتّفقنا-
مضت  األيّام   .خذْت رقَم هاتفي بعدها، كّل ذلك يف حضور ميلني طبعاأ

كاَن يبدو يف  الّشمس تدفّئه فيورق،و  كما تفعل دائما، الغيُث يسقي حّبنا فينمو
، نفسها الّدرجةو  لطّريقةالكن نسينا أّن املخلوقات ال ترى األلوان ذاَِتا ب ذروته ورديّا

إاّل تلويُنُه باألصفر من بني ّكل ألوان الطّيف، من  َت من مل يَسعهُ غرَي بعيٍد عّنا مث
من احُلمق  أْن تروي للّتعيسني مغامراتك و  الغَباء أْن ترى الكّل فرحا جملّرد أّنك فرحان

هم عن  الّسعيدة، إّّنا احلقيقة الوحيدة اّليت جيُب مراعاِتا عنَد حمادثة اآلخريَن، ال خُترب 
إن تصّرفَت فيه  و  نما متل ُكها، ليس العامَل مكانا مثالّيااألشياء اّليت ال ميل كوَّنا بي

 .مبثالية ستكوُن شخصا غريبا فيه
 ...نظَر أمحد إيّل مثنيا على كتايب اّلذي أهديُته إيّاه منُذ مّدة مث واصل كالَمه

 :فّكرُت أنّه رمّبا هذا ما قصدتَه يف كتابك "كيد الّرجال" حنَي قلَت فيه 
 "...الئكة أو مالك انعزل عن الوحوشوحش اقتحم خلوة امل"

هل يُعَقُل أن يُعَتبَ ُر اجلماُل شذوذا قبيحا حّّت إْن كاَن ذلك وسَط جمتَمٍع  
قبيح؟ لطاملا آمنُت أّن اجلماَل احلقيقي حيظى باإلمجاع  أينما حّل، لكّن مْل أعْد 

رحلة عالية من واثقا ممّا كنُت أعتربه مسّلمات قبلها، مررُت خالَل تلَك األيّام مب
اليقني، الّيقني اّلذي جعلن أضُع أّي شيء يف حمّل شّك، كنُت أستفيق صباحا 
وأحاوُل قدَر اإلمكان  الّتشكيك يف الواق ْع لكْي أفرََح حنَي تيّقن أّن ما حيدُث هو 

 .حّقا حلٌم حيلُم به غريي بيَنما هو بالّنسبة يل حقيقة
إّّنا هي،  ...هوض صباحا، رّن هاتفيبيَنما كنُت متخّبطا يف سكرات  النّ 

أمساء صديقة ميلني اّليت أخذْت رقمي، طلَبْت مّن اجمليء إىل املقهى كما اتّفقنا، ملْ 
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أترّدد يف تأكيد حضوري، بعَد أقل من ساعٍة كنُت بر فَقت ها هناك، مل َتكْن تريُد 
ت عينْيها كانْت نظرا  .حمادثيت يف موضوٍع بعين ه إمّنا أرادت احلديَث فحسب

 قالت: .بنَي نقطة الّتالشي يف األفق خلَف ظهريو  اجلميلتني تتأرجُح بين
 .ميلني حتّب الّزهور كثريا حّّت أّّنا أحيانا ترمُسُها على راحة يد ها-
 ؟أّي نوٍع من الزهور ...حّقا-
ا، إْن شئَت أريُتَك لتفاجئها هبا-  .لسُت خبرية يف أمساء الّزهور وأشكاهل 
 ...ا مشّوقايبدو هذ-
 .مّد يدكْ و  أغمْض عينيكَ ...حسنا-

غريٌب أمُرها، يف  ...أخرجْت قلما أمحرا من حقيبة يد ها، مل تكْن متلُك غريَه
أغمضُت عيّن بيَنما أمسكْت  .ال بأس ...العادة حيم ل اجلميع قلما أزرقا أو أسودا

ها قريبة  ...يدي وراحت ختّط على راحيت ما شاءتْ  أقرَب  ...مّن أحسسُت بأنفاس 
ا، فتحُت عيّن حيَنها كانْت ميلني تقف باجلانب  تراقب و  من أْن أمجاهل حراَرِت 

 ...والّصدمة شّلْت تعابريَها
 ...األمُر ليَس كما تظّنني ...ميلنيْ -

ُك يدي اليت رمَسْت  سألتن بسخرية تفيض مرارة وهي ترى صديَقتها متس 
 .عليها قلبا وشفتاها توشُك أن تالمَسن

 ؟ما اّلذي أظّنهو -
 ...كانْت تريد أن ترين  ...دعين أشرَُح لك ما حدث-

لة إيّل رسالة واضحة بانتهاء كّل شيء  !قاطعتن حيَنها مرس 
نعْم كنَت حُمّقا، اّتضَح أّنك تضُع  ...كنَت تقوُل أّن قلَبك ليس له باب-

 ...على مدخل ه ستارا ليتمّكَن اجلميُع من الّدخول
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ة خّططت لكّل شيء بإتقان، يبدو أّّنا تدرّبْت على املشهد  تلَك اخلبيث
جّيدا فهي تبدو مصدومة بدور ها، غرَي أّّنا مْل حتاول الّشرح أو الّنفي، غاَدرْت ميلني 

 استدرُت إىل صديَقت ها وقلت: ،بسرعة
 !تستحّقنَي األوسكار ...لقد أوقعت  يب ...برافو-

انسابت الّدموع من عينيها، عادة ما  نَظرُت إليها حبقٍد شديد ألول مرّة،
أرّق للدموع حنَي ِتمي هكذا، لكّن وقَتها كنُت على يقني أّّنا متّثل فحسب، هو 
فصل جديد من مسرحّيتها، حنَي ال حتصُل على مكاٍن وسَط الّنظام، أحدث  
الفوضى مث تصّرف كمنّظم قبَل أن يسوَد اهلدوء من جديد، هل هذا ما تنوي فعَله؟ 

 هي ذكّية جّدا أم تعيُش انفصاما؟ ملَ تبكي هبذه احلرقة؟هل 
 !حنّبكْ  ...أمحد-
 !"نشالّه"تاكلك حّبة -

كنُت أنظُُر إليها منَدهشا غرَي مصّدق، كيف؟ كيف مجاهلُت فراَغ عينيها 
الشعور  ...الباحث عّن؟ كيَف تغابيُت عن بؤبئ ها املّتسع كّل هذا الوقت؟ احلبّ 

ق  هذا اخلبث، هل حّبها يل وكرهها مليلني شعوران منفصالن أم النقّي قادٌر على خل
أظّن  :من منظورين خمتلفني؟ تذّكرت من جديد قولك يف كتاب ك نفسه الشعورا أّّنم

أنه ال وجود للحدود بني املتناقضات، بل نقيض الشيء هو نفسه، فأنت حني ترى 
من وجهيت  نفسه لوجهوجه عملة معدنية سريى غريك الوجه اآلخر، الوجهان مها ا

 .نظر خمتلفتني
تواردت  األفكار يف رأسي كالّسيل، تذّكرُت اإلشاعة اّليت مسعُتها قبَل أيّام، 

كثرٌي من األفكار   ...حبيب ميلني الّسابق يريد هذه الفتاة اّليت تقول اآلَن أّّنا تريدّن
وٌر نتذّكرها يف خطرت يف بايل خالل أجزاء من الثّانية، األشياء اّليت ننساها هي أم
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هي تغادر و  ناديُت ميلني .وقٍت الحق، حنتاج فقط إىل نظرة أو رائحة أو كلمة
 .أعلُم اآلَن أّّن فقدُِتا إىل األبد .مل تكرتث ...لكّنها مل تلتفتْ 

خالل األيّام اّليت تليها حاولُت االتصال هبا لكّن هات َفها كاَن مغلقا، هي ال 
فَعلْت كّل شيء ممكٍن لتتحاشاّن، صديقاُِتا حتُضر حصصها يف الصّف كذلك، 

ا  .يقْلَن أّّنا يف ُغرفَت ها يف اإلقامة، كما أّّنّن نصحنن بنسياّن 
لعّلهّن يعرفَن اآلن أمورا أجهُلها تدفُعهّن لقول هذا لكّن وحدي أعرُف وجَه 

اّليت ميلني حنَي تراّن، أعرُف القْدَر الذي ينبل ُج به كالّصبح، أشُعر باألحاسيس 
تكّنها يل حنَي ترّدد كلمة أحّبك، ال مُيكُن أن ُيتفَي كّل هذا يف حلظة، حّّت أّّنا مل 

أخربتن صديقاُِتا احلميمات كالما غريبا عن أّّنا تريُد العودة إىل  .تستم ْع إيلّ 
كيف؟ هل ميلني جمّرد كرة   ...حبيب ها الّسابق اّلذي بدور ه يريُد صديَقَتها اّليت تريدّن

قاذُف بنَي ذاَك وذاك؟ واملشاع ُر اّليت شَعرْت هبا امّجاهي هل كانْت حقيقّية؟ كاَن تت
أسوَء خرٍب من املمك ن  أن يسَمَعُه بائٌس مثلي، مشيُت شاردا يف الطّرقات، 
استعجلُت الوصوَل إىل البيت  كي أرمتَي على فراشي، سأحاوُل الّنوَم سريعا ألنسى، 

 .ء لذلَك ستستمّر املرارة داخلي ما شاءت أن تبقىمل تسعفن عيناَي يف البكا
بعَد بضعة تقّلبات فوق الّسرير أيقنُت أّّن لْن أستطيَع الّنوم، لذلَك قمُت 

 يواسيهاو  باألمر اّلذي أجيده، قمُت إىل مكتيب عانقْت أصابعي القلم تواسيه
  ...انبَطحْت أمامنا الورقة لتسّليناو 

زُن يذكي الشعَر يف دواخلي فيخرُُج سلسا أثناءها كتبُت ما ُياجلن، احل
  ...عنهو  عنهماو  يصُف حايل، كانْت قصيدة عّن 

 
اّن  ملا مسحُت ب    أن أكوَن الثَّ   

 

 ك  ّل الذي يف األمر  أّّن اجلّاّن ***
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اّن  ملا مسحُت ب    أن أكوَن الثَّ   
 

 راهنُت أّن سوَف أحموا ما مضى ***
 

 وأحبَّها هذا الذي أّناّن
 

 وخ سرُت من عاشْت لُتبصر نظريت ***
 

 َتردى وحتيا تبَتغي أح   ضاّن
 

 أردى اليت أهوى ومن يهوى هنا  ***
 

 حلٌم يُراُد بشّدة وتفاّن
 

 م  ن خلف  كلٍّ حال  ٌم...و أماَمه ***
 

؟  إن مات مّنا واحٌد يف آن 
 

 ها قْد تعادلنا فهل من رابحٍ  ***
 

؟  من بعد  فرقة جنبها بثمان 
 

 هل سوَف يرضى من تعّود عشرة   ***

؟  لألهل أو لصحابة بأذان 
 

 أشدا بالٌل بعَد موت  حبيبه   ***
 

؟  ومتوت بعَد ربيعها بثوان 
 

 هل تزهر األزهار إال مرّة ***
 

؟  هل للقلوب  مغّبُة الّنسيان 
 

 هل لألوائل توبٌة من حّبنا؟ ***
 

 ال خرَي فيه  أن يصرَي الثاّن
 

 كْن يف القلب حّبا أوَّالمن مْل ي ***
 

 أمسى لذاَك ضحّية أو جاّن
 

 ُسرقت قلوب الّسارقني فكلُّهم ***
 

 ما ليَم سّجاٌن لدى سّجان  
 

 لو غّل مثّن بعضهم من بعض هم ***
 

 درٌب وي هدي حنو كّل مكان  
 

 لكْن لكٍل درُب حبٍّ أوحدٌ  ***
 

 فلنحَي ما يأيت وحنُن نعاّن.
 

 وكلٌّ خاسٌر  ها قْد تعادلنا  ***
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بعَدها استَطعُت أْن أشُعَر باحلاجة والقدرة على الّنوم، وضعُت رأسي على 
أمضيُت األيّام اّليت  .الوسادة على أمل  أْن يكوَن كّل شيء على ما يراُم يف الّصباح

روحانا،  بعَدها حماوال إجياَد نفسي من جديد، مل أعْد أعرف من أنا بعَد أن امتزجتْ 
شيء ما ينُقُصن أو فلنَ ُقْل أّن القليل مّن فقط هو املتبّقي وكّل شيء عداه ينُقصن،  

 ...كيف كنُت أحيا قبلْك؟ هل سأكوُن خبري وأنسى فحسْب؟ الّصفحة ثالثون
بعُض األشخاص حني يتمّلكون حبياتنا يصعب علينا " :قلَت فيها شيئا مماثال حلاليت

 ...، ميكننا تذكر حلظة دخوهلم عاملنا، هو دخول بأثر رجعيتذكر حياتنا من دوّنم
قبلهم  :عكسي، كأّنم كانوا موجودين قبله وما هو إال مركز تناظر بني زمنني

 "!وبعدهم
أثبتْت يل أّّن مَعها سأكوَن أقوى وأفضل و  وَجدْتن ميلني وأنا يف أوّج قّويت 

اآلن؟ هل تفّكر يفَّ اآلن؟ هل  وأمجل، كيَف ميكنن الرّتاجُع عن كّل هذه األشياء
ملْ و  تشتاُق إيّل؟ كنُت شاردا داخَل احلّصة، اختفت اإلبتسامة الّدائمة من شفاهي
 أعْد ذاَك الّشخَص املرَح الذي يضفي الّنشاط على الصّف، نقشُت على طاوَليت:

 اخلري    ف    ُول             دت  ربيع    ا مبه    د  
 ف                كنت  حي         ايت بُعي        َد ال              ّردى

 

 وم                     تِّ ش           تاء بع           ّز املص           يف   
 وُع     دت  ال    ّردى بع    َد ح    بٍّ عني    ف  

 
الّشخَص الوحيَد اّلذي يكرتُث حلايل، رمّبا -صديقة ميلنيو  صديقيت-كانْت كنزة 

رمّبا كانْت شخصا لطيفا فحسْب، قرأْت ما  و  شعرْت بالّذنب  ألّّنا سبب تعارف نا
 خفيفة للهواء تواسين بنظرٍة حزينة:نظرْت ممُ  يلة  رأَسها مع زفرة و  كتبتُ 

 .ال عليَك صديقي، األيّاُم األفضل قادمة-
 .نعْم أثُق بذلك-
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 .ستسافر ميلني اليوم إىل بيت ها، قالْت أّّنا لن تعوَد جمّددا-
 ؟أَو ليسْت تريد العودة إىل حبيبها السابق-
 .هي حتّبَك من كْلْللِّ قلب ها ؟من أخربََك هبذا-
 .، كما أّّن مل أخْنها يومامن حيّب يعذرْ -
 .أظّنها تدرك ذلك بداخل ها، غرَي أّّنا خائفة ...أخربِتا هبذا-
 ؟خائفة من ماذا-
 .أن يتكّرر فَشُلها، لقد تأّلمْت كثريا قبلك-
ُ كلينا-  ؟مّت تنوي الّرحيل ...أال تظّنني أّّنا اآلن تؤمل 
 !الّليلة-
 .أخربيها أّّن أريد احلديَث إليها-
 .ال حتاوْل أرجوك ...قبَل ذلكلْن ت-
 ...إذْن أسدي إيّل معروفا-
 .بكّل سروٍر ما دام يف اإلمكان  ذلك-
ُك على اخلروج  من اإلقامة اّتصلي يب-  .حنَي توش 
 .أعُدك ...سأفعل-

كّنا نؤم ُن باملشاع ر اّليت تتجاوز املاّديات بل و  كّنا أيّاَمها يف عنفوان شباب نا
 ال، كاَن معظُم كالم نا عن الّصدق يف املشاعر، عن احلبّ وكّنا نفصل بيَنها فص

املطاع م نفعُل و  على مقاعد الّدراسةو  جلسنا كثريا على حواّف الطّرقات ،أنواع هو 
شيئا ما إىل جانب  احلديث عن مستقبل نا نرُسُم معال َمُه املتوقّعة، داخَل كّل واحٍد مّنا 

حال  لكنْ  .يُديل هبا أحدنا خالل اجتماعنا اليت قّلماو  ختّيالتُه األسوءو  خماو فُه
 .انفرادنا ببعضنا مثّن نتجّرد من تفاؤل نا املبالغ فيه ونتنازل إىل احلّد املعقول
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يف مرحلة ما تكوُن ظنونُنا باآلخريَن حسنة وميكننا رؤية العامل بتفاؤل، حنصل 
رصة ألاّل نتغرّي، مرّة يف حياتنا على فرصة إلبقاء أنفسنا كما هي على هذا الّنحو، ف

غرَي أنّنا نضيّ ُعها مرارا وتكرارا وُنشاهُد من يأتوَن بعَدنا يفعلون ذلك دوَن أْن 
بينما اجلواُب األوَضُح هو  "؟لطاملا تساءلُت "ما سبُب تغرّينا .نستطيَع منَعهم

طبيعتنا املتذاكية ورفضنا لالخنداع واألهّم من ذلَك هو تأثري من نتعامُل معهم فينا، 
من أ ذُكُر ما حدَث يوم قالت إحدى صديقايت أّّنا رأتن ذاَت يوٍم من بعيٍد فعرفتن  

د أكثر ممّا تعنيه الكلمات اّليت قالْتها، غريَ  أّن صديقي  معطفي، هي حّقا مل تقص 
 قال بعد انصراف ها:

 الو ، عيناها الربيئتان مل تق!أرادْت أن تقوَل أّنك ال تغرّي معَطفك أبدا_ 
كاَن علّي أن أتفّحص حديث اجلميع  حبثا عّما يدّسونَه من معاٍن بني   ذلك، لكنْ 

الّليلة يل فرصة واحدة الستعادة ميلني، سأحاوُل جعَلها  .حروف هم منذ ذلك اليوم
ه خماو َفها بدَل إلقاء الّلوم علّي وجرّنا لنهاية تعيسة، حدَث معي أمٌر مماثٌل يف  تواج 

 .دَي الكاراتيه الذي مل أكْن مرتاحا فيهاملاضي حنَي أدخَلن والدي نا
مل أدر  كيَف متّر أيّام ميلني يف تلَك االثناء، لكّنها ممّا روْت يل الحقا كانْت 

األحالم اّليت خّيبتها يف الواقع، نادرا ما وعن  تناُم قدَر اإلمكان حبثا عن الّنسيان
ا الاّلئي أصررَن عليها أكثَر من مرّ  ة للخروج، بكْت حبرقة أليّام خترُُج رفقَة صديقاِت 

عديدة حتَت غطائها بينما كّن ُيلَنها نائمة، لعّلها كانْت تؤمل ُ نفَسها حّّت مجَد 
مسّوغا لكرهي، حّّت أّّنا مْل تُرْد مساع األعذار مّن ألّّنا تعَلُم أّّن سأمتّكن من 

ا أيضا، لكْن ذلَك مل ا بل  حيّسن إقناع ها، مل ترد االستماع إىل صديقاِت  من حاهل 
قالْت أّّنا كانْت تنَهُض مشتاقة يل بشّدة  ،شعرت حباجة أكرب لرؤييتعلى العكس، 

 .بعَد كّل ليلة تراّن يف املنام فيها
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يقاُل أّن املرأة حنَي تتأمّل حتّب بينما يكَرُه الّرجل حني يتأمّل لذلك ُخلقت 
واعية وتتأمّل، قرأُت هذا يف  حّواء من ضلع  آدَم بال أمل حنَي كاَن نائما وتلُد املرأة

 .مكاٍن ما لكّنه بدا منطقّيا مقارنة مبا روْته يل ميلني
 شعرْت بالّتحّسن ،سافرْت يف رحلة ترفيهّية نّظمتها اجلامعة يف يوٍم الحق

كانْت تتغاضى عن الّصوت  اخلافت  و  باحلنني إىل بيت ها، قفزْت بنَي الكثبان فرحةو 
ل ها اّلذي يرتّدد يف   استطاعْت الّضحك من قلب ها  "...كل حلظة "ليَته معيداخ 
هي أّول مرّة منذ أيّام عديدة، نّيُتها يف الّنسيان جاّدة إىل و  خالَل زمحة أحداث اليوم

هي تفَعُل ذلك، األمر الوحيد و  حّد نزع  صورتنا من شاشة هات فها، بدا األمر مؤملا
لن تستطيع الّنسيان لو   ،ا خبيانيت هلااّلذي يساعُدها يف االستمرار هو إقناُعها نفَسه

 .إن كانْت تعَتق ُد هباو  كانْت أقّرت برباءيت
عادْت يف الّليل خائرة القوى ال مبحَث هلا غري الّسرير لرتمتَي وتنام وفوَر 

ها على الوسادة، باغَتْتها الذّكريات جمّددا ليسْت ذكرياتُنا فحسْب بّل   ،وضع  رأس 
كّل من آذوها أو خانوا و  ها قبلي، تذّكرْت كّل من كذبوا عليهاكّل األمور اّليت أحَزنتْ 

تذّكرت األمَر األسوء الذي جيعُلها تريُد و  ث قَتها تذّكرْت أّّنا تشتاُق إىل والدْيها
 ...نسياّن

األمُر اّلذي مل خترب  به أحدا من أصدقائها واّلذي أصَبح بعد شهوٍر أكرَب 
اء قراُرها بالتوّقف عن كّل شيء، كم كانْت سخيفة يف تلَك الّلحظة ج. عائٍق يفّرقنا

َ املستقَبل املبّن سَلفا، لن تستطيَع هدَمه لبناء املستقَبل اّلذي أردناه  وهي ترُسُم معامل 
وحلمنا به  معا، لذلَك ترُفُض االستماع إيّل، كانْت تعر ُف أّّنا فوَر مساعي سيصُدُق 

قّررت الّرحيل وترَك كّل ش يء  .مع صديقت ها حّّت  توقّ ُعها يف أّّن مل أفّكر يف خيانَتها
من أجل  ماذا؟ ترُك األحالم  اّليت حنّققها من أجل  املخاوف  اليت حاربناها  ...لكن
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زالْت  مل ينته  بالّنسبة يل، ما األمرطويال من أجل الوصول يعّد ُجبنا واّنزاما، لكّن 
ا، لسُت مستعّدا لنبذ  أحالمي وراء هنال َك جولٌة أخرى أخوُضها ألرجَعها إىل صواهب  

 .ظهري مثلَما تريُد أن تفعل، سأواجُه خماو َفها معها سنتقامَسُها وّنزُمها معا
ا بكثرٍي من الّدموع والعَناق، أصبحَن أكثر من  وّدعْت ميلني صد يقاِت 
صديقات بالّنسبة هلا، هّن اآلَن عائَلُتها بعَد إمضاء سنوات عديدة معا يف غرفة 

 .حدةوا
جَلَسْت يف الغرفة اجملاورة وحيدة توّظب أشياءها، كاَن الّصمُت يهم ُس يف 

ا كيَف أّن و  كانت منصتة حبذر، أخرَبها كْم أّن املاضي كاَن مجيال جّداو  أذّن 
املستقبل كاَن سيكوُن مقبوال لوال لقائي اّلذي سيجَعُله أروَع لكن أقصر، محَلْت بنَي 

تبكي ألّّنا ستشتاُق إىل كّل شيء هنا، و  ّلب الّصورراحْت تقو  يدْيها اهلاتفَ 
 األكلو  ستشتاُق إىل الّنوم  يف غرفة واحدة مع الّصديقات، ستشتاق إىل الّسهر

الّسخرية من كّل و  الّرقص معا، ستشتاق للجلوس يف الصفّ و  التنزّه واالستحمامو 
يء تتذّكره، ستشتاق نتبُه األستاذ، ستشتاق إىل كّل شالّتظاهر باملتابعة حنَي يو  شيء

 !يل
وّدعت اجلميَع باكرا، ُخطّتها كانْت تقضي بالتسّلل والّرحيل حّّت ال يكثُ َر 

مالت الّشمُس للغروب  .املوّدعون ويصّعبوا عليها حلظة الوداع  أكثَر ممّا هي عليه
ها تريُد التخّلص من األمل باألمل، كّل ما في ...أحّست بالّثواّن حُتَتضْر، تريُد اهلروب

يريُد أن جيري صويب ويرمت َي بني أحضاّن، كنُت بدوري أشُعر بالرَبد، اعتدُت عليها 
 .قريب شعلة  مجعُل قليب دافئا وثغري مبتسما

تلّقيُت االتصال من كنزة، كنُت هنال ك مقابَل باب اخلروج أنتظرها قبل 
ىل أّن هنال ك خطْت بضَع خطوات ورأُسها إىل األرض قبَل أن تنَتبَه إ .االتصال حّّت 
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رأتن أنا أمامها، كنُت بائسا و  من يعرَتُض طريَقها، رفعْت عينيها الغارقتني  يف الّدموع
جّدا دوَّنا، مقدار األمل يف نظرايت كاَن فوَق ما يتحّمُلُه كالنا، كنُت أرتدي مالبسي 

ضيُتها قّبعة معطفي فوَق رأسي، مالحمي كانْت تعكُس املّدة اّليت قو  الّداكنة كالعادة
دوَن نوم، ذقن مْل حُيلْق منذ أيّام طويلة، كنُت أنظُُر إليها فحسب، استهلكتن 
الكلمات اّليت أريُد قوهَلا حّّت مل يُعْد بوسعي إاّل ترُك حايل تتكّلم عن، اغرورقت 

 .حضنُتها بقّوةو  عيناها أكثر وأسرعْت يف املشي مارّة جبانيب، غرَي أّّن أمسكُتها
ك  ذاهبة؟ تعتقديَن أّنك تستطيعني الرحيل فحسبإىل أيَن خت-  ؟النَي نفس 

وضعْت رأسها على صدري و  سقطْت احلقيبة من يد ها، دخلْت بنَي ذراعيّ 
وأجهشْت بالبكاء حّّت شعرُت بالبلل يتسّرب إىل صدري، مل يكن  الّشوق وحَده ما 

ت اّليت كانْت جَعَلها تنهار لكّنها حني عانقتن، مل مجد تلَك الكتلة من العضال
رغَم  ...قد صارتا حنيفتنيو  تستن ُد عليها من قبل، أحّست هباذين الّذراعني  تطّوقاّنا

ا بكّل قّوِتما تأبيان تركها ترحل وال يزال  الّنحافة اّليت صارتا عليها فهما متسكاّن 
 كانْت مجهُش وتقوُل بنربة مرمجفة:  .صدري يسن ُدها كما فَعل وسيفَعُل دائ ما

 ...ساحمن ...ن أرجوكساحم-
آخَر مرّة تراّن أبكي فيها، من املستحيل  علّي أن أقاوَم ذلك و  كانْت أّول

أْن أراها تتأمّل هبذا القدر غري مدر ٍك ملا يؤل ُمها حّقا وَمن  اّلذي جيَعُلها  ...املوقف
يف نفسي  َترّدَد اعتذاُرها .تعاّن هبذا الّشكل، كنُت موق نا بوجود  شيء ما ال أعَلُمه

 .وأطلَق سيَل مشاعري
أنا ملْ  ...لْن أمَسَح لك بالّرحيل إنسي  األمَر متاما ...أنت  يل ...ميلني-

 ...وقعُت يف الفخّ و  مل أفّكر يف ذلك حّّت، كانْت لعبة من صديقتكو  أخنك  يوما
غري أدَخلن أيب إىل نادي الكراتيه الذي مل أكْن أحّبه، كنُت أمتّّن اخلروج،  إىل يف ص 
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توقّفُت عن ممارسة هذه الّلعبة و  أْن ضربن ذاَت يوٍم خصمي على رأسي فغضبتُ 
هو كرهي لّلعبة و  توقّفت بسبب ذلك لكّن احتفظُت بالّسبب احلقيقّي لنفسي

مبا ختفيَنه، دعينا نتأمّل سويّا كما سعدنا سويّا  ...أرجوك ميلني أخربين مبا ال أعلمه
 ...من قبل

ح  و  متسُحها، نظرْت إيلّ و  انت تغالُب دموَعهايف هذه األثناء، ك من الواض 
 .أّّنا حتّبن ...أّّنا تصّدقن

 .األمُر فوَق إراَدت نا ...أرجوك ساحمن، جيب أن أغادر ...أصّدقك-
علمُت أّن األيام ستمّر، سأهَرم وسأبقى ناد ما ما حييُت على ترك ها تذهب،  

 .اقة يف تلك االثناءكنُت مستعّدا الختطاف ها أو عمل  أّي مح
 ...أريُدك  أن تفعلي شيئا من أجلي-
 ؟ما هو-

تركُتها منسّية يف و  أخرجُت قصيدة " رجٌل حجرّي" اّليت كتبُتها هلا ذاَت يوم
  ...معطفي

من  ...أن تقرئي هذه من أجليو  أريُدك أن تأّجلي سفرك فحسب-
 .فضلك

ستعطاف، مّث أبدْت نظرْت إيّل لربهٍة وأنا أميل رأسي وأعلي حاجيّب با
 .موافَ َقتها

لن أعيش  ...رحلت  صّدقين سأتبُعك، سأحبث عنك وأجُدكو  إذا غافْلتن-
 !دونك، أنت  يل

قبّ ُلُت رأَسها ببطء بيَنما كانْت تبدو أكثَر ارتياحا من قبل ورحُت مبَتع دا 
ا تشّيعن إىل أن تالشيُت بنَي املناز ل اجملاورة  .مستشعرا نظراِت 
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ا غري املتوقّعة، شعرَن عادْت إ ىل الغرفة من جديد، تفاجأت صديقاُِتا بعودِت 
ها، عانقَنها عناَق  بسعادة غامرة بعَد رؤيت ها، فاجلو كاَن شبيها مبأمٍت بعَد خروج 

سألنها عن هذا األمر اخلارق  الذي أرَجعها  .املشتاق بقّوة أكرَب من أّي وقت سابق
ى عدم العودة جمّددا، جلسَن قُرهَبا وراحت تقّص اآلن بعدما خرجْت عاقدة العزَم عل

عليهّن كّل ما حدَث بدءا من أّول خطوٍة وضَعْتها خارج اإلقامة، مل ُيفنَي دهشَتهنَّ 
 .قلَن هلا وهّن يضحكَن ويداعبَنها .وإعجاهَبّن هبذه األحداث اخليالية

 ؟أمل نقل لك أنّه حيّبك جبنون-
مل يكْن األمُر يتعّلق بثقتها أو حبّبها  ...لكّن ميلني كانْت تعلم ذلك سلفا

ا شّغلت  .يل منذ البداية ها، وضعْت مسّاعات يف أذّن  استلقْت بعدها على فراش 
 العشق السري(-فريدة هالل اكني أغنيَتها الرّتكية املفضلة )

 فتحْت الّرسالة قرأت: 
كتبُتها لك قبل مّدة طويلة، شعوري امّجاهك يسُكُن    ...هذه القصيدة

 ...ميلني ...ال أراك  لغرييو  كلمات القصيدة، ال أرى حيايت دونك
 أحّبك أنت  "

  كأّنك لغزٌ 
 كأّنك كهٌف وأبع ُد عنُه مجيَع الّضواري

 أنا رجٌل حجريّ 
 .مَنَوُت وحيدا كبذرة  متٍر رماها صيّب مبرَكب ه فوق رمل  الكثيب

 .سأطرُد كّل الضواري وأصقُل صخرك  كيَف أشاء
  .كبريا يقول هلم "هي يل  وأترُك نقشا

 فخورا برجعّييت سُيخشى فؤادك بعدي
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 ُيافوَن من لعنة احلجريّ 
 بفضلي سيهواك  عاملُ آثار قرٍن بعيد

 سيمضوَن عهدا ليكتشفوا لغيت
 لكي يقرؤوا هي يل

 سأقهرهم ...سأهزمهم
 "مُيضي احلضورو  ماضٍ  :وينشُر يف صحف  الغد  

 ."الّصخور يذّل احلضارة"عهُد و " رجعّية احلّب أقوى" :وتكتبُ 
 سيسُكُن كهفي البيوَت ويغزو فنوَن العمارة

 ...مجالٌ وأنت 
 يؤّكد ذوقي وُيسع ُد روحي اّليت فيك حتيا

فن ومجيَع احلجارة  وينص 
  أنا حَجٌر عاَش حّيا

 سأنقُش أيضا عليك أحّبك حّّت املمات
 وأدهُنها بشجوّن، ليقرأها من أتى بالّشموع

 اجحون لكيمياء ذا احلجريسيعجُب أولئك النّ 
 عشقٍ و  لقد كاَن فّنان حنٍت وحبّ 
 لقْد كاَن يف حّبه عبقري"

 ...مجّولت بنْيَ حروفهاو  قرأت ميلني الكلمات، بل دعنا نقول أّّنا عاشتها
ل بيَنها، التقطت ذاَك الّدفق من األحاسيس الذي حُنتت به، ما شَعرْت  بني الفواص 

ُها الّشخص اّلذي حتّبه م لكا له دوَن حماولة متّلكها به هو شعوُر أّي أنثى حنَي يع َترب 
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وخنق ها، كانْت لغزا ووجدْت مهوسا حبّل األحجيات، كانْت كهفا قدميا ووجدْت 
 .عاملا عاشقا لآلثار

ا خَلقْت أمواجا  أحّست ميلني بكثرٍي من الّذنب، يف حماولت ها الّنجاَة بقارهب 
ا كلٌّ إىل  .هعاتّية كادْت تغرق شخصا ال ذنَب ل نامْت واحلزن واألمل يتجاذبَاّن 

جهت ه، كنُت وقَتها األمنّيَة اليت ستحييها سعيدة أو حتّطمها، لعّل املتناقضات هي 
 .حّقا الّشيء نفسه

كانْت تلَك سنة ختّرجنا، لذلك كانْت الّسنة األخرية يف مطلق األحوال، 
ا كاَن هدفا مفاجئا يف الوقت بدل  الّضائع، هدفا مّدد حياَِتا ظهوري يف حياِت 

 .ملتاهاٍت ستكوُن عسرية على كلينا
كنُت أنتظ ُر يف هلٍف ذلك، طلبْت لقائي يف اجلامعة    ...اّتصلْت يب صباحا

جاءْت يف املوع د    .كما كّنا نفعل يف األيّام اخلوايل، كنُت هنالك خالل بضع دقائق
نُي إىل ذلك اليوم االستثنائي، ال أريُد كأّول يوٍم التقينا فيه بدار الثّقافة، محلن احلن

أْن أفّكر يف أّن النهاية تشبه دائما البداية، بأّن الّنهاية هي الباب اخللفّي للبداية، 
هذا الّتشابه أريد أن أفهمُه على أنّه بداية جديدة مشاهبة لألوىل مع علمي أنّه من 

  .الّصعب عليها أن تفوَقها مجاال
ت ويتفّرُس كلٌّ مّنا وجَه اآلخر، حياوُل استخالَص معلومة كّنا نتباَدُل الّنظرا

استباقية منه، مل ندر  هل نبتسُم لبْعضنا كما يف الّسابق أم حنتفظ مبالحم  نا احملتارة، 
فرتة انقطاعنا عن بعض جعلتنا حنسُّ أنّنا غريبان عن بْعضنا وأنّه علينا االعتياد من 

ّشينا مع بعض ووجهانا مل يتعافيا بعد من أثر ومت اقرتبْت مّن قّبلت خّديَ  .جديد
 قالت مبتسمة: .احلزن  والّدموع، لكّننا كّنا نُبلي بشكٍل جّيد

 .ال بّد أّن أحَدُهم مَسح بك األرض ...خرجَت من نادي الكراتيه-
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 كسرْت التوتّ َر اّلذي يسود األجواء بروح دعابَت ها، ابتَسمُت بدوري وأجبت:
 .ٍر للخروج فحسببل كنُت أحبُث عن عذ-

ظّلت تنظر إيّل بشكل طريف مشّككة فيما أقولُه، حيَنها استسَلمْت تعابري 
 وجهي وقلت موّجها أحداقي إىل الّسماء بسخرية:

 .لقد مَسح يب األرض ذلك اليوم ...نعمْ  ...و-
 ضحكنا وللحظة نسينا كّل ما حدث أمس، سالُتها:

 ؟وأنت  ما ُعذرك-
 .دْعنا جنلس-

نا، أخرجْت زفريا عميقا من صدر هاجلسنا إىل  حكْت يل بكّل أمٍل و  بعض 
نظرُت إليها  ...اهلروب، أمسكُت يَديهاو  الّسبب الذي جعَلها تريد االبتعاد عّن 

 وقلت:
 !لن أختّلى عنك ...مهما يكْن سنواجهه معا ...ميلني -

 كانْت سعيدة  جّدا كمن يزيُح صخرة ثقيلة كانْت قابعة على صدر ه لسننيَ 
 .طويلة ميلني ستبقى، ستبقى معي ويل

 .أحّبك أيها احلجري ...آسفة لتهّوري-
تفتيت  تلَك الّصخرة و  هذا الّرجل احلجري كاَن الوحيَد القادَر على إزاحة

 !اليت على صدر ها، لقْد كاَن حّقا جمنونا هبا
أشعر بالغرابة حنَي أتذّكر كّل هذه األحداث اّليت مّرت عليها سنواْت، 

عدُت إىل املنزل مع عّمي يغموراسن لنطوي ليلة أخرى  .ُرها كأّّنا حدثت اليومأتذكّ 
مليئة بالّتشويق، منُت كطفٍل ليلة العيد، ينتظ ُر الغَد ليلبَس ثيابَه اجلديدة، متحّمسا 
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لسماع  بقّية القّصة اّليت بدأت تغدو أكثَر تشويقا وغرابة، أرض اجلّن والّساحرة 
 ُل أڤَمد مع كّل هذا اهلول؟السوداء، كيَف سيتعامَ 

استيقظُت صباحا ألعيش يوما آخرا يف اجلّنة، قضيناه يف البيت  يف جلسة 
مضى اليوُم على هذا الّنحور  .عائلّية دافئة، ختّللها كثرٌي من احلديث والفكاهة

تقريبا ويف الّليل كانت  الّشلة تنتظُر قدوَمنا يف دار اخلابية، أصبحُت مؤلوفا لديهم 
تدنا على بعضنا بشكل كبري، مل يعْد اختالف الّلهجة أمرا يُذكر، قال عّمي واع

 يغموراسن
يف املرّة املاضية: دّل امللك أڤَمد على الطريق السرّيّة إىل العراف، أعطاه  

احذر من العجوز الّسوداء، كّذهبا و  خذها قد حتتاُج إليها ...حّذرُه قائالو  قالدة
بدا الّنجم األمحر، فتسّلق و  إن وصلَت إىل أرض اجلنّ و  صّدقها مرّة واحدةو  مرتني  

 ...ال تتحّرك إىل أن يطلَع الفجر مثّ حّدثه عن الّناسك الّصادقو  األشجار
 .واصل عّمي إلقاء بقّية القّصة على مسام ع نا
۞۞۞ 
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 الفصل الّرابع 
 

األرض يف  كانْت الطّريق متعّرجة بشّدة واألشجار عالية  حتبس الّضوء عن    
الغالب، على جانب الطّريق هياكل عظمّية تبعُث رسالة واضحة، كثريون من هلكوا 

رُّهم معهم، عليه  أْن يكوَن حذ را جّدا وحد قا ألاّل يلقى املصري مل  .نفسه وماَت س 
ه القلقة  يكْن متَت من صوٍت هناك، أمَكَنُه مساع تدّفق الّدم يف أوردت ه ومساُع أنفاس 

ة هدوئها، وقُع خطواته  يرتّدد تواليا يف كّل اجلهات كأّنا متاهة كبرية، وهي يف قمّ 
 .بدأ يشُعُر انّه جمّرد طُعم فحسب

مل تتغرّي زاوية الّظالل الكثيفة على  ...ساَر دقائق طويلة مّث ساعات مّث أيّام
بدأ الشّك  .اإلطالق، ال شيء يوحي بأنه يف الطريق اخلاطئ أو الطريق الّصحيح

ه، هل هو حّقا يف الطّريق الّصحيح أم أنّه ضّل االمجاه منُذ يتسرّ  ب إىل نفس 
ساعات؟ هْل غَدر به امللك وألقاه يف هذه الغابة املظلمة ليموَت جوعا وعطشا؟ 
حكمة أڤَمد جَعلْتُه ال يغرّي االمجاه اّلذي يسري فيه رغَم هذا الّصراع اّلذي جيري 

له وألنّه أفعى فقد كاَن قادرا   .على االحتمال حّّت لو داَم األمُر شهرا كامالداخ 
مهسا يف كّل و  حنَي أوشك اليوُم على االنقضاء، بدأ يسَمُع أصواتا متداخلة

من مّث بدأ بسماع  صوت  املرأة اّليت و  األرجاء، مس َع كثريا من الّضحك اهلستريي
البكاء  أثناء ذلك أمسى صوتُ و  تبكي، كاَن يرى حوَله أشياء متّر بسرعة الربق  

أقرْب شيئا فشيئا، تبنّي بعَد بضع خطواٍت أنّه مل يكن سوى صوت  هذه املرأة 
العجوز اّليت مجلُس نائحة وسَط الطّريق، تذّكر أڤَمد نصيحة امللك، رغَم القلق الذي 
سّببه له ما حيدْث، إاّل أّن ذلك جعَلُه يشُعُر أنّه يف الطّريق الّصحيح فلو كاَن الطريُق 
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مّبا كاَن أسهل، استعاَد أڤَمد هدوءه باسرتجاع األفكار اإلجيابية اّليت خاطئا لر 
 .سّلطت بعَض الّنور على ظالم األحراش

اقرتَب هبدوء من العجوز، رفعْت رأَسها ناظرة إليه مرتعبة، هذه العجوز 
ى خمتلفٌة متاما عْن تلَك اّليت وَصفها امللك، يبدو أّّنا ضائعة يف الغابة ومْل تُعْد تقو 

ح ريئة وجسُمها هزيل، على الفور ملعلى املضّي، وجهها أبيٌض مشرق ومالحم ُها ب
أڤَمد رجَلها املتوّرمة وحزمة احلطب املتناثرة خلَفها، فه َم اآلن سبَب توقفها يف 

 .منتصف  الطّريق
 !من فضلك ،ساعدّن على الّنهوض-

ما هي طبيعُتها منها وترّدد يف ذلك، فهو ال يعَلُم يف كّل األحوال  أوجسَ 
 قالْت له خائفة: .ونواياها لكّنه استجَمَع بأَسه ومحلها على ظهره بلطٍف ليمضي هبا

 ؟إىل أيَن تّتجه يب-
 ؟ألست  تريديَن الّذهاب إىل قرية العرّاف-

حيَنها ارتَعشت أوصاهُلا ُرعبا حّّت كادْت تسقط من فوق ظهره، كاَن ذلَك  
يأخذ عنها ما تعرفُه عن هذه القرية اّليت أثارت كافيا ليتوّقف عنَد هذه الّنقطة ل

 .ُرعَبها إىل هذا احلدّ 
 .إيّاك واملواصلة اليوم، يكاُد حيّل الّظالم، تعاَل معي إىل بييت-

قّرر أڤَمد أن يذهَب مَعها، فعلى الّرغم  من عدم  معرفت ه هلا سيكوَن من 
دَقها احلكمة أن يسَتم َع ملا تقولُُه مّث سيكوُن عليه  حتليلُ  ا ليتبنّيَ ص  كانْت   .أقواهل 

خفيفة الوزن كالرّيشة، لسانُه مل يلتقط هلا أّي رائحة معتادة، كانْت كائنا خمتلفا متاما 
رغَم شبهها به إىل حّد ما، شَعر جبسمها حنَي زحفْت فوَق ظهره، بدا وكأنه 

دُه إىل الطّريق  .حلقات مضمومة إىل بعضها جبلد أو غشاء ما بإشاراٍت  كانْت تُرش 
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بعَد فرتة قصرية  .من يديها ولَسانُه ُيرُج ويعود إىل فم ه بوترية عالية على غري  عاَدت ه
 .وصال إىل بيت ها املصنوع من جذوع األشجار، بيٌت تقليديٌّ كما كاَن يتخيّ ُله

 .هذا بييت، بنيُته أيّام شبايب، لكّن اآلَن مل أعد قادرة على عمل شيء-
 ؟نني من األكلكيف تتمكّ   ...مؤسف-
أتغّذى على الطفيليات اليت تعيش يف األرض أو آكل الّثمار املتناثرة من -

 .األشجار لسُت أهوى أكَل الّلحوم
 ؟مل تعيشني وحدك  هنا على أّي حال-
كنُت أعيش يف إحدى القرى اجملاورة، إىل أن حاكت زوجة ابن مؤامرة -

 .ضّدي فطردوّن من القرية
 ؟ما ُحّجتهم لطردكو -
كنُت أبيع الّشراب لعابري الّسبيل، دّست زوجة ابن السّم يف الّشراب -

  .ذات ليلة واِّتمتن بتسميم اجلميع
بوميب" لتع ّد ألڤَمد العصري، بدأت تتعاىف من إصابَت ها ّنضْت العجوز "

يف احلقيقة مل تكْن مصابة أصال بل كانْت خطُّتها من البداية تقضي  .سريعا
ه إىل منز هلا، اآلَن ستفرز بْعَض العصري املخلوط بالبكترييا الّسامة اّليت  باستدراج 

تعيش على جَسدها، كانْت هذه  طريَقَتها للبقاء على قيد احلياة يف هذه الغابة، 
صحيٌح أن شكلها مل يكْن مرع با، لكّنها لقِّبت بالعجوز الّسوداء الحرتافها اخلداع 

 .شديد من أجل املتعة والتلّذذوالقتل وألّّنا تأكل فرائَسها ببطء 
شرَب أڤَمد جرعة  .أخريا انتهت من إعداد العصري املتّبل بأحلى األحشاء

كاَن السّم قويّا وخملوطا   ...بعَد ثواٍن أغمَي عليه .منُه مّث أتبَ َعها الكأس كاملة
بالكربيت وسلفيد احلديد احملّضرين من دخان  الرباكني املائّية أيَن يوجُد بيُتها 
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حلقيقّي، أما هذا البيت فكاَن مبثابة حمّل عمل فحسب استولْت عليه  حنَي فرغ من ا
 .أهله

إّّنا أّول وجبة تزوُرها منذ شهور، البكترييا اّليت تغّطي جسَمها غرُي كافية 
 .إلمداد ها بالقّوة الاّلزمة، حتتاُج إىل شيء مغذٍّ جّدا كالّلحم

احلراشُف حوَلُه مسيكة لكّن  ،د هإبرة خرطوم ها واستعّدت لثقب جل أبرزتْ 
منطقة البطن تبدو أطرى، كما أّّنا حتتوي األحشاء الّلذيذة، لذلك اختارِتا بدون  

 .ترّدد، حيَنها فتَح أڤَمد عينيه والتّف حوهَلا وأخرَج نابيه
 !الّسموم ال تؤثّر يب أيتها العجوز أو دعنا نقول أيّتها العجوز الّسوداء-

لذّكاء وشديد املالحظة، استطاَع أن يالحَظ منُذ البداية أنّه كاَن أڤَمد حاّد ا
يستحيل لعجوز العيش هكذا وحيدة يف الغابة دوَن مصدٍر للغذاء، كما أن بُنيَتها ال 
تسَمُح هلا بالّصيد إضافة إىل أّن لسانَُه التقط روائَح أشخاص آخريَن كانوا هنا ما 

 أّّنا قاتلة حمرتفة بطريقة غري  مباشرة يعن أّن العجوز تكذب وخلَص يف األخري إىل
 .تناسب ب نيَتها اجلسديّة

انتَبه كذلَك إىل أجوبت ها الّثالثية، هذا ذّكره بقول امللك الذي حّذره منها 
تصديق ها مرّة واحدة، ساَعَدُه هذا يف معرفة املواطن  اليت و  ونصَحه بتكذيب ها مرّتني

 سأهلا:  ...فيها كاذبة األخرى اّليت تكونُ و  تكوُن فيها صادقة
 ؟إىل أيَن يؤّدي الطريُق اّلذي كنُت أسُلُكه-

مل تكْن تستوع ُب ما حيصل، لكّنها مدركة حلقيقة أّن هذا اّلذي يلتّف حوهلا 
 أجابتُه مرعوبة: ...لن حيتم ل املماطلةو  جاّد جّدا
ل  أخذَت الطّريق على اليسار ستصسلكَت الطّريَق على اليمني ومن مثّ  إذا-

 .إىل أرض  اجلنّ 
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اختفى صراُخها يف بطن ه، مل تكْن متلُك عظاما ما جَعَل و  حينها ابتَلعها أڤَمد
أكَلها أكثر سهولة، وجبٌة دمسٌة ستساع ُده على املضّي قدما إْن طال الطّريق، أحسَّ 

مالْت بشَرتُه للّسمرة دوَن أن يُدرَك و  جبسم ه يلتهب لدقائق مث اختفى ذلك الّشعور
تذّكر أجوبَتها يف املرّة األوىل "حذار من مواصلة الطّريق" لذلك قّرر  ...ذلك

 ،كاَن اجلواُب الثّاّن "يكاُد حيّل الّليل" ما يعن أّن الّليَل ال حيّل هناو  ،مواصلتها
أما الثّالث فهو دعوُِتا له إىل  ،خاصة مع مالحظت ه أن زاوية الظّل مل تتغرّي أبدا

 َن قرارُه صائبا، أجوبَتها بالرتتيب الثّالث كانْت صادقةكاو  قد أجاهَباو  البيت  
األجوبة اّليت قبَلها كاذبة، ما يعن أنّه للوصول إىل أرض اجلّن عليه سلوُك الطريق و 

عاَد أڤَمد إىل  .اّلذي على اليسار أوال مّث سلوُك الطّريق اّلذي على اليمني ثانيا
  .لَسانُه أثناء محل ه للعجوز فوَق ظهر ه مسار ه معَتمدا على الّروائح اّليت التقطها

كاَن احلّظ إىل جانب ه هذه املرّة ألّن جسَمُه ال يتأثّر بالّسموم، لكْن 
مْل تتوّقف األصوات  طيلة  .سيكونُ عليه أاّل يرتَك مصريَه للحّظ يف املرّات القادمة

دَُِّتا تزيد لذلك سّد أڤَمد أذنيه  واعَتَمد على رؤية  الطّريق، بل على العكس  كانْت ح 
ه املتطّورة بفضل الثقبني على جانيب رأسه متّكن من رسم  خرائط حراريّة ألّي  جنس 

ليَس  جسٍم على بُعد  أمتاٍر منه، حيَنها أحسَّ حبرارة خافتة على مدى الطّريق،
بإمكان ه الّتفاؤل بأي شخص اآلن، كّل من سيلتقيهم هم على األرجح أعداٌء 

مع تقّدمه بدأ يفهم أّن احلرارة  .سيحاولون منَعه من االستمرار بأسوء الطّرق املمكنة
مل َتُكْن ألشخاص ما، بل كانت  األرُض كلُّها صفيحا ساخنا، تقّدم منها ببطء 

ها قليَل الكثافة، ال يوَجُد يف الّسماء  نور جنٍم وال شديد، كان غطاُء األشجار فوقَ 
مشٍس أو قمر غرَي جنمٍة خافتة الّنور، كّل ما يضيء هو محم الرباكني الثّائرة، كانت  

 .األرض تزداد سخونة، أحّس أنّه مستمتٌع بذلك بصفة غريبة
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اخلافت   إذا بالّنجمو  فجأة أحسَّ بكَتٍل حرارية قادمة من كّل جهة، رَفع رأَسهُ 
سكَن يف هدوء تامٍّ يراقب، مس َع اجلّن و  غدا أمحرا يف احلني ، تسّلَق أقرب شجرة منه

يتكّلمون بيَنهم عن معجزٍة حصلْت، أحُدهْم استطاَع قتَل العجوز الّسوداء الّدودة 
م فقْد   "بوميب"، حّّت هْم كانوا عاجزيَن عن فعل  ذلك، رغَم سلطة الّنريان اّليت حبوَزِت 

ْت منيعة ضّدها، الّسّر يكُمن يف أن هؤالء اجلّن ال يستطيعوَن إيذاء أحٍد إاّل كان
إْن حدَث العكس، على الفور سيتحّولون إىل شجرة يف الغابة، إّّنا و  باستعمال الّنار

الّلعنة اّليت أصابْتهم منذ قرون، حنَي عقَد الّنوريّون هدنة  مع أهل بلد ِتم من اجلّن، 
سرَق طاقة الّنجم امللّقب ب "حارس الّسماء"، حيَنها و  استغّل ث قَتهملكّن ملَك اجلّن 

حتّول إىل شجرة مل تستط ع  اجلّن مجاُوَز حدود ها، و  تصافحْت يداهُ و  حّلت به الّلعنة
 من يوم ها أصبَحْت وسيَلُتهم لالّتصال مبن هم خارَج غابة الّنور هي اتّفاقية بيَنهم

ذلَك مقاب َل بعض الّرهائن ذات و  البعوضْ  عاملون معبنَي قرية "املثقاب"، حيث يتو 
 .الّدماء احلارّة أو الّنادرة

م بسحرها الغريُب يف األمر  أّن الّساحرة  العظمى كانْت عاجزة عن مساعَدِت 
اآلَن و  ذلَك قبَل أن يتّم اختطاُفها قبَل سنواٍت قليلة من طرف سّكان األرض العلياو 

كما -أمل، سواء من اجلّن احملبوسني أو من اخُلْضر أو مل يعْد لدى الّسكان هنا من 
 النورّيني"، استمّرت اجلّن منُذ ذلك اليوم  باختطاف  الّرهائن"-أصَبح امسهم بعَدها

الك ذب رغَم أّّنا كانْت ذاَت يوٍم طّيبة، العيُش يف و  أصَبحْت مشهورة بالّشرّ و 
يف طريٍق منحرٍف سيوّسع زاوية  الّسريو  الّظالم لوقٍت طويل يعمي البصائر عن الّنور

 .االحنراف عن الطّريق الّسوّي مع كّل خطوة نتقّدم هبا
ارتاَح أڤَمد فوَق الّشجرة غرَي أنّه مل يغمض له جفن، كاَن يف قّمة حَذر ه، 

فجأة رَفعوا أبصاَرهْم حنوه، مل َيكْن خطأه فهو بارٌع  .أصواُِتم كانْت غليظة وخميفة



 )جواب بني نظرتني( أڤمدأسطورة 

010 

 

ه، لكّن الّشجرة أخربِْتم بوُجوده، فلقْد كانْت جّنا بدور ها كتم  أنو  يف االختباء فاس 
 .قبَل أن تتحّول إىل ما هي عليه اآلن

مل ميض  وقٌت طويٌل حّّت كاَن مجٌع كبري منهْم أسفَل الّشجرة، عُيوَّنم 
أنّه لن يتعّرض ألذى، رفَض و  احلمراُء تريُده بشّدة، أخربوُه أّّنم يريدون احلديث إليه

م نواياهم مسَبقاو  ول لع لم ه أّّنم كاذبونالّنز   ...قد أثبتت الّنظرة يف عيوّن 
مضى عشروَن يوما على هذه  احلال، بدأ يشتّد اجلوُع والعطش به، اجلّن ال  

متّل وال تتعب، لديها الوقُت األبدّي لتضّيعه كما تشاء، تعَلُم أنّه يف الّنهاية سيؤّدي 
بدوره أدرَك خطورة الوضع، إن استمّر أكثر من به اجلوع أو العطش للّنزول، هو 

هذا سيصبُح ضعيفا جدا حبيث لن ميكَنه التقّدم وال القتال ضّدهم، لذلَك وثب من 
ْم، سيكون من الّسيئ أن يقّرر القتال  الشجرة إىل األرض، أخريا أصَبح يف متناَوهل 

ايضة خبدمات  ألنّه قد يُقَتل ولن جينوا من ذلَك شيئا ولْن يكوَن صاحلا للمق
 .البعوض

لسوء حّظهم انقّض عليه م أڤَمد بكّل قّوته، استعملوا سلطة الّنار ضّده 
م على ضياع الغنيمة مسعوا صوتا  .والتهَب جسُده فسَقط يف احلني وسَط حسَرِت 

 .يأيت من بني  ألسنة الّلهب
 ...مجيل ...شعوٌر رائع-

سَمه، ك ما حدث  .أنّه ازداد قّوة ونضارةشَعر أڤَمد بالّنشوة والّناُر تُلهُب ج 
هو بفضل أكل ه العجوز "بومبيه" املقاومة للحرارة العالية، إّّنا التعويذة اّليت ألقْتها 
عليه مياُه البحرية قبَل مغادرَت ه قريَته، سيكتسُب أڤَمد صفات  أّي خملوٍق يلته ُمه، 

ي جَعل هذا حيدث لكّنه  مل يكْن حّقا ُمدركا للّسبب اّلذ .أصَبح منيعا ضّد الّنريان
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كاَن سعيدا جّدا بذلك، كما أّن شهّيته انفَتحت بشكل أكرب، حينها انقّض على 
 .اثنني  من اجلّن وابتَلَعُهما دفعة واحدة

أڤَمد  .شعَر بالّنار خترُج من أنفه وفم ه، هربْت اجلّن واختَفت بعيدا يف الّظالم
لقْد صار نصَف تّنني ينُفُث الّنريان احلارقة،  مل يُعْد اآلَن األفعى اّليت عرَفها اجلميُع،

 .بدأ يكتشُف قدرََته املتمثّلة يف أخذ قدرات املخلوقات اخلارقة اّليت يتغّذى عليها
على بُعد  بضع خطوات، قابَ َلُه عجوز على حدود الّشجرة، ال يهّم فقْد 

 .أصبحْت قدرة أڤَمد قادرة على قهر أّي عدّو كان
 !رلن تستطيَع املرو  -
 !ال حتاو ل منعي أيّها العجوز -

حاوَل أڤَمد التقّدم لكّنه مل يستط ع مجاوز الّشجرة، قّوة خفّية ما متنَ ُعُه من 
 .ذلك

 .لقد صاَر جزٌء منَك من اجلّن، لن تستطيَع املرور هبذه البساطة-
 ...هبذه البساطة؟ هذا يعن أنّه ميكنن املرور بطريقة ما-
 .أجبَت على الّلغز وقّدمَت وعدا باملساعدة نعْم ميكنك املرور إذا-
 ؟وما هو الّلغز-
 .سُيخربَُك به ملك اجلّن الكاذب-
 ؟أيَن هوو  ملُك اجلنّ -

أشار الّناسُك األبيُض إىل الّشجرة، فه َم أڤَمد حيَنها أّن أشجار هذه الغابة 
لّشجرة مل تكْن سوى جّنا ملعونا وليست أشجار عاديّة كما تبدو، اقرتب أڤَمد من ا

 ذات الغصنني  املتصافحني، سأهلا:
 ؟ما هو الّلغز -
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 ؟إذا أخربتك أّن الّناسَك صادق، فأيّنا تصّدق-
 ؟أهذا هو الّلغز -

قاهَلا أڤَمد منَده شها من بساطة الّسؤال، قبَل أن يستفيَق على مدى 
ل فسُيحَبُس يف الغابة إىل األبد   ...صعوبت ه، إن فش 

 بأّن اجلّن كاذب، اجلّن الكاذب أخربّن بأّن الّناسك الّصادق أخربّن-
الّناسَك صادُق لكّنه كذَب يف ذلك ما يعن أّن الّناسك أيضا كاذب، لكْن إن كاَن 
الّناسُك كاذبا فهذا يعن أنّه كذب علّي حنَي قال أّن اجلّن كاذب يف حني  أنّه 

 ...صادق
إجياد حّل، رفَع عينيه استغَرق أڤَمد يف الّتفكري لساعات طويلة، مل يستط ْع 

إىل الّسماء راجيا معجزة ما، حينها رأى يف األفق البعيد جّدا بياضا، تذّكر قول 
 .إذا حلك الّليل صدِّق الفجر :امللك له

ما اّلذي قَصَده امللك بذلك؟ هل هي جمّرد صدفة أن يبدو ضوء الفجر -
 ؟يف األفق

َلٌح يُطَلُق على ضوء الفجر  " مصط !تذّكر يف احلني  شيئا ما "الفجُر الّصادق
اّلذي يبدو باألفق، نادروَن من يعر فون ذلك، "صادق" قد ال تعن صدَق القول 

كما أّن الّلغَز مل يُلزمُه باختيار الّصادق   !إنّه لوُن الّناسك  األبيض !بل الّلون ...بل
 بيَنهماُ هل يُعقْل هذا؟ ّنَض أڤَمد بامّجاه الّناسك  وقال:

 !اذبكالُكما ك  -
الّتضليل، َلع بت  الّصدفة و  كاَن ك المها كاذبا، فاحلقيقة ال حتتم ُل الّشبهات

دوَرها يف جناة أڤَمد، البعض يسّموَّنا صدفة بينما يظّن آخرون أّّنا شيء ي فوُق 
ُك وقال: ...مهما كانْت فقد أنقذْته ملرّات عديدة ،ذلك َك الّناس   ضح 
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 .عدّن باملساعدةأحسنَت أيّها التّ ّنني، بقي أن ت-
 ؟أّي نوٍع من املساعدة-

"اخُلْضر" وكيَف سرَق ملُك و حكى له الّناسُك قّصة القرية اّليت عّمرها اجلنّ 
اجلّن طاقة جنمهم، حينها أظلمْت القرية وحتّول سّكان القرية تدرجييا إىل الّلون 

مدبّبتان و  يدان كاملقص مثنّيتانو  األبيض مبا فيهم هو، كاَن للّناسك  سّت قوائم
 .على رأسه  قرنان يتحرّكان يف كّل االمّجاهاتو  عيناُه كبريتان

مل يكْن يهّم النورّيني أو "اخُلضر" اختفاء الّنور حّقا فهم يف كّل األحوال 
قادرون على العيش يف الّظالم لكّن املشكلة يف أّّنم كانوا يقتاتون من صيد 

مل  .واّليت هاجرْت بعَد اختفاء الّنور الكائنات  األخرى اّليت كانت تعيش هنا صباحا
يكن  الّلغز إال الختبار كفاءة املتقّدم للمهّمة، ألنّه يف حالة فشل ه فذلك يعن أنه 

 .غري كفء وسيكوُن من األحسن  أكُله
 ؟كيَف ميكنن مساعدُتكمْ -
كاَن أمُلنا يف الساحرة العظمى، لكّنها أخربتنا أنه ال سبيَل إلعادة األمور -

ا، إال بواسطة املزمار السحرّي اّلذي هو حب إىل وزة الّشخص املختار للعزف  نصاهب 
 عليه.

مل يكْن ألڤَمد شّك يف أّن املقصود من األمر هو القّط مسّان ابن ملك قرية  
م، خاّصة وأّن مسّان وعَده  الّصمت هذا ما ساعَدُه على تقدمي  الوعد  مبساعَدِت 

 .، من حسن  احلّظ أنّه أعاَد له مزمارَه قبل مغاَدرت هبتقدمي خدمة له تسديدا للّدين
حيَنها مسَح الّناسُك له باملضّي، لكْن قبَل ذلك مهَس أڤَمد يف أذن الّناسك ببضع  

 .كلمات طلَب منه شيئا ما مثّ واَصل طريَقه
.... 
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ّنَض زور على وقع  هزّة أرضّية جديدة، تأّمل كهَفه حماو ال االحتفاَظ ببعض  
فهَو سيودّع شكَلُه العتيَق بعَد أيّام قليلة، لقْد وَعَده القائد مبساعدت ه يف  الّصور

م، القائد شخٌص صادٌق  صقل جدران الكهف وطالئها فوَر انتهائهم من أشغاهل 
ونبيل وال ُُيل ُف وعوَده، زادْت حّدة اهلزّات األرضية وصارت ِتد ُم الّديار داخَل 

أنّه يعيش داخَل كهٍف من الّصخور الّصلبة، صاَر اململكة، ال خوَف على زور مبا 
قيُّو يف قّمة غضب ه ألن املَياه أصبحْت قليلة -كاَن العفريُت محُّو  .ذلك يشّكل امتيازا

ونضَب جرياُّنا، ثغرة صغرية يف السّد الذي بنْته العمالقة كفيل بإرجاع البحرية كما 
قّرر بعد اخلروَج من أعماق  الُبحرية كانْت، صرخٌة مْنه كانت تسّبب هزّة أرضّية، مل ي

اّليت يناُم يف قاع ها منُذ قروٍن طويلة بعَد خيبت ه الكربى، لكّن اجلوَّ أصَبح أدفئ 
 .باخنفاض مستوى املاء وهذا ما سيجَعُلُه يستيقُظ عّما قريب

خرَج زور من الكهف  والحَظ أّن البحرية أصَبحت معّكرة، هو الوحيد اّلذي 
رى تأثري السّد اّلذي ُبَن على البحرية، لكْن ليَس بوسع ه أن يغرّي أّي استطاَع أن ي

 .شيء بدون إذن القائد
امّجه زور إىل العمل  كعاَدت ه أين وجَد قائد اجملموعة، حاول إخبارَه أّن أمرا ما 
ليَس على ما يُرام، لكّن دوَن فائدة، فهو عاجٌز عن الَكالم، لذلك استسَلم وواصَل 

 .عَمل ه  يف قلق شديدالقيام ب
مع ّناية اليوم، كاَن زور قد اخّتذ قرارَه بتصليح  األمور، لذلَك امّجه يف خفية 

حينها  .إىل السّد لنزع  احلصاة حّّت تعوَد احلياة إىل البحرية املتغّذية من مياه السدّ 
التّف به بعُض احلرس وقّيدوه واحتجزوه يف الّسجن، القوانني واضحة وال ميكن 

 .يريها، مُيَنُع تغيري أّي شيء إاّل بإذن من القائدتغ
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لبَث هنال َك مّدة مّث جاء أحد احلرس  إلخراجه، كاَن متعّجبا من األمر فعادة 
ما ال يربح الّسجني مكانَه قبل حماكمة شاقّة، مشى مندهشا إىل اخلارج وهناَك وجَد 

ّك يف زور بل ألنّه يعلُم أنّه القائد يف انتظاره، بدا خائَب الظّن قليال، ليَس ألنّه ش
 فعل ذلك لسبب وجيه ال ميكُنه احلديُث لذكره، جلَس قربَه وقال

ال أعرف السبب اّلذي دفعك لفعل ما فعلته، لكن  ...امسع يا زور-
سيكون عليَك إجياد طريقة لتربير فعلتك، بعَد أيّام سيأمر القاضي بإعدامك وهدم  

 .كهفك
اع إىل هذه األخبار الّصادمة، مع ذلك بقي مل يكن بوسع زور سوى االستم

هادئا فقد يكون رحيله عن هذا العامل اّلذي ال يالئمه أفضل يف الّنهاية، كما أنّه 
 !ليس بوسع ه فعُل شيء، إّّنا الّلعنة اّليت ُولَد هبا، هو ال يستطيع الكالم

 !ال توجد طريقة سهلة لقول ذلك، افعل ما بوسعك ...آسف-
زور إىل زنزانته ليقضي فيها األيّام املتبّقية، يبدو أنّه كاَن خمطئا،  أعاد احلرّاسُ 

احلياة ال ختّبئ ألمثاله إال األحزان وال يوجد ما ميّيزه عن غريه، سيموُت كحشرة 
قّيو يف األعماق على اضطالع -كاَن العفريت مّحو  .متطّفلة لن حيزَن أحٌد لفراقها

تقوُل الّنبوءة أنّه باختفاء مياه  .ْن سعيدا مبا جيريبكّل ما جيري رغَم أنّه نائم، مل يك
تغرق و  سبع ليالو  ستمطر الّسماء سبعة أيّامو  قيو-البحرية ستكون استفاقة محّو

رّبني اّليت مل يصل  
ُ
األرض يف الطوفان العظيم، يقاُل أّن الّنبوءة مصدرُها هو أرُض امل

أحد سّكان قرية املثقاب إليها أحٌد من قبل، رغَم انتشار شائعات حول بلوغ 
حنَي تتوّقف اهلزّات  ...ذلك، لكّنها كانْت جمّرد شائعات ال دليل على صّحتها

األرضية فهذا يعن أّن مرحلة اإلنذار انتهت، بعدها سيحلُّ الّدمار على العامل عمَّا 
 .قريب
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۞۞۞ 
 زجاجة عطر

 
و متعبا، لعّل بانطفاء شعلة عّمي يغموراسن، تنتهي القّصة اليوم، اجلميع يبد

ُعدُت برفقة عّمي إىل  .تغرّي املناخ هو الّسبب فاليوم هّبت ريح أسخن من املعتاد
 .املنزل يتخّلل الّصمُت جولَتنا وعنَد وصولنا مننا يف احلني

بدأت األمور تغدو أكثر روتينّية هنا، لكّنه مل يكن على اإلطالق روتينا 
حياتك وال تفّكر يوما يف أنّه من املمّل مماّل، إنّه كشرب املاء، تقوم بذلك طيلة 

ُشربُه، هذا ألّّن اآلن يف املكان املناسب مع الّشخص األنسب، نقضي أوقاتنا يف 
التجّول واألكل واملرح وجمالسة العائلة حّّت أّن الّليل حيّل سريعا، أذهب أحيانا إىل 

وأساطريها، كلُّ هذا القرى اجملاورة برفقة عّمي، كاَن يروي يل عن تارُيها وعاداِتا 
لقْد خضُت حربا من أجل  أن أكوَن هنا مع ميلني، مل  .جَعل امللَل أمرا مستبعدا

 .يكن األمر هبذه الّسهولة، هذه اجلّنة سلعة غالية وما كاَن يل بلوغها مبجّرد التمّن 
يتعّلق األمر بذاك الّسّر اّلذي كانْت ختفيه ميلني عن اجلميع، ذاك الّسّر 

  .حت يل به حني التقينا بعَد األزمة اّليت كادت تعصف بنااّلذي با
كّنا نتعاىف بسرعة من جراحنا اليت تسّبب فيها محقنا، مل أكن فط نا بالقدر 
الكايف، ال ميكنك أن حتمل جوهرة يف يدك ومتشي هبا مرحا فحسب، عليَك 

ليها يف كل مرّة محايتها وإبعادها عن األنظار قدر املستطاع قاوم رغبَتك يف التطّلع إ
أما  !من أجلك ومن أجل ها وال تثق بكّل من يقرتب منك، يف الواقع ال تثق بأحد

 ارضوخ   اميلني فقد بلَغ هبا احُلمُق تقريَرها التخّلي بسهولة عن مستقبل جيمعنا مع  
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ملخاو ف ها، كانْت حيَنها أقّل ثقة يب وكاَن علّي إقناُعها أّّنا ستكوُن خبري جبانيب ولن 
 .مَسح ألّي شخٍص بأخذها مّن أ

أتذّكر ابتساَمَتها ونظَرَِتا املليئة باالطمئنان واألمل يومها، قالْت بعَد استعداد 
 طويل ونظر مسرتسٍل إىل األرض كأّنا تبحث فيها عن الكلمات الّضائعة منها:

ا-  حنَي كانْت أّمي حامال يب، مل مجْد سوى خاليت من تقوُم على حاجاِت 
خاّصة مع اقرتاب الّشهور األخرية أيَن بدأت أّمي تشعُر باإلرهاق تساعدها، و 

الشديد حّّت أّّنا مرضْت، قال الطّبيب أّن الوالدة قد تودي حبياِتا، مّرت العائلة 
مبرحلة من اإلحباط، غري أّن خاليت كانت  األمل اّلذي كانوا حيتاجونه، كلماُِتا 

مالزمُتها أّمي جعل األمور أفضل و  ياةحضوُرها اّلذي يبعُث احلو  املتخمة باألمل
حبمد الّله مّتت الوالدة خبري، حيَنها قّدمت أّمي خلاليت وعدا بتزويج املولودة و  فأفضل

البنها البالغ بضع سنوات، لذلك األمر أشبه بقدر بالّنسبة يل، قدٌر ال ميكُن الفرار 
 ...منه

نستعيدك من أنت  مل تتزّوجيه بعد ولن حيصل ذلك، معا س ...ميلني-
 .جديد سنستعيد مستقبلنا

، ال ميكن ألّمي  ...من املستحيل ذلك- خاليت أعادت احلياة للبيت 
 .إخالف وعدها هلا

خالتك قامْت بعمل خرٍي وسيثيبها اهلل عليه، لكن هل جيُب أن تدفعوا -
مستقبلك هلا لُتجازوها على مساعدِتا؟ هل فعلْت ذلك أصال مجارة لتحصَل على 

 ...م؟ أْم أّّنا قّدمْت صنيعا وعمل خري؟ جيدُر بكم أن تسألوا أنفسكمجزاء منك
كنُت حيَنها أشعُر بغضب ال يوصف، تكّلمُت على سجّييت وقلُت كّل ما 

 ؟ليست هذه هي الّصدقة اّليت يتبُعها املّن واألذىأ :دار يف خَلدي، تساءلُت داخلي
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ال تُت ْح له فرصَة مكافأتك و  حني تساعُد شخصا ما ب نّية عمل اخلري، ارحل فحسبْ 
دْعُه يعلُم أنّه ليس ملزما امّجاهك بشيء ألّنك ترجو مكافأة و  تعّفف عن شكر ه حّّت 

 .أجزل عطاء منهو  أكرمو  عنَد من هو أقدر
يبدو أّن كالمي كاَن له أثرُُه عليها، للمرّة  .متالكُت نفسي بعدها وصمتّ 

َع حياَِتا لتفَي بوعٍد مل تقَطعُه؟ مَل على األوىل فّكرْت أّّن حمّق، مَل عليها أن تدف
غري ها أن يقّرر حياَِتا؟ مل عليها أن تكوَن مكافأة ُتدَفُع لشخٍص ما؟ نظرْت إيّل 

أين كان عقلي؟ كيف  :بإسهاٍب وعليها عالماٌت من الّذهول، كأّنا تقول لنفسها
قائق لتستعيد استغرقْت بعَض الدّ  ؟عميُت عن هذا األمر وهو أمامي كّل هذا الوقت

 قدرَِتا على الكالم وقالت:
 !أنت حمقّ -
 ؟إذن، هل ستبقنَي جبانيب-
 .يتوّقف األمر على ما ميكنك فعُلُه من أجلي-
 .سأفعل كّل ما يتطّلُبه األمر-
 .سنواٍت من عمر كو  قد يتطّلب األمر حربا-
 !لو تطّلب عمري كّلهو  سأفعل-

ّلي كنُت أحقُنها مبخّدر ألهّدئ كنُت أنظُر إىل وجهها يشرُق بالّسعادة، لع
نادرا  ،األوضاع ريثما جنُد حاّل هلذه املشكلة، مل أتوقّع أّن األمر سيكون هبذا الّتعقيد

ما ُيل ُف آباؤنا وعدا قطعوه للغري، هل سيكوُن بوسعي تغيري هذا؟ لن يفيَد تساؤيل 
كيف لكّن هذا   أحدا يف شيء، طاملا أّّن وعدُِتا فال مفّر من حتقيق ذلك، ال أدري

 .ما سيحصُل يف الّنهاية، لن أدََع أيّا كاَن يسلبن حبيبيت ميلني
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استعدنا عالقتنا وعادْت أقوى ممّا كانْت عليه حّّت، كّل شيء على ما يرام، 
تبّقت لنا بضعة أيّام معا، يقرتب موعُد ختّرّجنا لكن ذلك مل مينع التقاءنا كّل يوم، 

ُه هو منافسة نفسي اليت كنُت عليها البارحة، خالل ذلك، كّل ما كنُت أفعلُ 
 .الشخص الوحيد اّلذي حيّبها أكثر مّن هو أنا غدا

كنُت أنظُر إليهْم بدوري كأننا نتبارز   ،استفزّتن نظرات الّشباب الّشاردة إليها
كانْت مدركة ملا   "!هي يل !أبعد ناظريَك عنها" :بالّنظرات، رساليت واضحة جّدا

أرجوك ال تغضب أيها احلجري، أنا  :ا قالْت يل ذاَت يوٍم فجأةجيري حّّت أّنّ 
سّرّن مساُع ذلك منها لذلك اشرتيُت هلا املشروب الغازّي اّلذي حتّبه  ؟تتذّكر ...لك

وُعدُت يوَمها إىل املنزل مشيا على القدمني باملقابل، جعلتن هذه الغبّية أفهم كْم أّن 
 .املتوّرمتني يف حملول امللح الّساخن الّسحر مؤٍذ، خاّصة حنَي وضعُت قدميّ 

هو اليوم اّلذي أعمل به و  التقينا حّّت أيّام ّناية األسبوع، زارتن يوَم اجلمعة
تقضي بعض حوائجي، حصويل و  يف الّسوق لكي أوفّر بضعة دنانري حتفظ كراميت

على البكالوريا منذ ثالث سنواٍت مل يكْن درجة علمّية فحسب، بل كاَن درجة من 
حّس املسؤولّية الذي صرُت أشعر به امّجاه عائليت، أعمُل اآلن جاهدا للمسامهة يف 

حمبوبا يف صغره، نظراؤه يف احلرفة اآلن و  املصاريف اليومّية، كاَن أيب ميكانيكّيا بارعا
عّقارات يف خمتلف األحناء، إّّنا مهنٌة مرحبة، أّما بالّنسبة له انتهى به و  ميلكوَن مبانٍ 

ّيا يف الطريق  ينزُف بسبب سيّارة صدمْتُه مّث فّر صاحُبها، نزَف لدقائق األمر مرم
طويلة قبَل أن حتضَر سّيارة اإلسعاف، مل يعْد بوسع ه املشي من حين ها، لذلَك 
خرجْت والديت اّليت أديُن هلا حبيايت كما هو احلال بالّنسبة لوالدي، بالكاد  وجدْت 

على درجة من و  تعليمي متدّن لكّنها مثّقفة عمال، أّمي كانْت امرأة ذات مستوى
 الوعي، أمَكَنها احلصول على عمل متّثل يف عاملة نظافة يف إحدى املؤّسسات، مل
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تشُك لنا يوما مدى قسوة الّظروف اّليت تعيُشها هناك، مل أعرف ذلك إاّل بعدما  
أّمي املرأة رأيُت العامالت هناَك، كّن ينزفَن قواهّن من أجل بضعة دنانري، و  كربتُ 

كّل واحٍد من أفراد   ...الّتقليديّة الوفّية اّليت أبْت أن تتخّلى عن والدي يف حمنت ه
  .عائليت كاَن يناُم معتصر الّفؤاد

يف الّصباُح يغسُل كلٌّ مّنا وجَهُه ويرُسُم عليه  أمال يف حتّسن األوضاع، ال 
وع د، األمر شبيه بكّفة أدري كيف لكّنها ستتحّسن ذاَت يوم، ال ميكنَك معرفة امل

امليزان  اّليت تضُع فيها األثقال إىل أن ترجَح فجأة، أو أشبه بنقطة الّتوازن يف 
 .الكيمياء أيَن يتحّول لون احمللول يف حلظة إىل لوٍن خمتلٍف متاما

مل نسلْم أنا وإخويت من احتقار بعض  املعّلمني لنا، حّّت أّن إحداهّن أمرْت 
ملصطبة وبدأْت بتجرحي ه بالكلمات  الاّلذعة والتشهري به مث قامت أخي بالّصعود إىل ا

 ؟!ال ترتدي حّّت حزاما :بشّد مئزر ه  إىل األعلى بعَد أْن رأت سرواله منخفضا وقالت
نعم إّّنا احلقيقة، مل يكْن لدى أحد نا حزام لشّد سرواله فثمُن احلزام يكفي لشراء 

تف  بذلك بل سألتُه إن كاَن لُه إخوة، مثّ اخلبز واحلليب ليومني أو يزيد، مل تك
شّدت مئزري إىل األعلى كما فعلْت مع أخي ناظرة و  استدعتن من القسم  اجملاور

مل أشعر بشيء، لكْن بعَد و  إيّل باحتقار مّث أمرتن باالنصراف، كنُت صغريا حيَنها
كانْت   عجزُت عن مساحمت ها ما حييت،و  بضع سنوات، شعرُت باإلهانة احلقيقّية

بعد ذلك،  ...يلتقُم سالحاو  أشبه بإساءة إىل جندّي مأسور سيتحّرر ذاَت يومٍ 
أرادت  العمَل على طرد  أخي من املؤّسسة ألن ثيابَُه غرُي الئقة، لكّن بقّية املعّلمني 
رفضوا الّتعاوَن معها مجلة وتفصيال وال زلُت أتساءل: ما سبُب كّل هذا احلقد  امّجاه 

 .عُض الّنفوس  مريضة بالكراهّية فحسبب ؟طفٍل هادئ
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بعَد سننٍي من العمل تعبْت أّمي ومل يعْد بوسع ها العمل كالّسابق، لذلَك قاَم 
أصحاُب الّشركة بطرد ها، مل يكْن الّناس يدروَن ما ختفيه جدراُن بيت نا املزخرفة خلفها 

ا متّنيُت أن نستطيع من جوٍع وحرماٍن وحاجة، كاَن علينا أْن نتعّشا أو نفطر وكثريا م
تعّرضنا كثريا للّسخريّة يف املدارس بسبب مظهرنا املثري  .فعَل األمرين يف ذات  اليوم

للشفقة، كانْت ثيابنا أنظف من وجوههم الّساخرة لكّنها رثّة أكثر من قلوهبم 
 العفنة، تعّودُت صباحا أن ألبَس هذا الوجَه الواث َق قبَل أّي شيء، كنُت أنظُر للمرآة

 مرّددا األبيات:
 ك  م م  ن مهي  ٍب ي  واري خل  َف هيبت   ه
 إْن كاَش   َف النّ   اَس مل ي   أمْن مش   اتَ َتهمْ 

 

 قلب     ا تعي     ث ب     ه األح     زاُن مكس     ورا 
 وإن تك       ّتم ع       اَش ال       ّدهر مقه       ورا

 
بعَد توّقف أّمي عن العمْل، تكّفل أخي األكرب جبلب  املصروف بعَد أْن 

أنَت و  أنا آيت باملصروف :ريا ما قاَل يلتوّقف عن الدراسة رغَم حماوالت  والدّي، كث
 ألخوايت لباسا الئقاو  استطاَع أْن يغنَينا عن التسّول ووفّر يل !عليَك الّدراسة فحسب

ما كّنا لنحُلَم و  املاءو  أمي األدوية، رغَم أنّه مل يكْن كافيا لدفع فاتورة الكهرباءو  أليبو 
ة أيّام انطالقا من يوم العيد، ألاّل بشراء أضحية للعيد، كاَن أيب يوصُد الباَب لثالث

ْم، مل أر أشدَّ منُه تعّففا، كنّا و  يشفَق علينا الّناس يتصّدقوا علينا من حلوم أضحياِت 
نشُعُر بالغيظ من ذلك، اشتقنا إىل أكل الّلحم، لكّن تربَيتنا تقضي بأال يعارَضُه 

 .أحد
،  ها أنا ذا أجتاز البكالوريا، جاءت  و  مّر الّزمُن سريعا الّشرطة إىل البيت 

اعُتق َل أخي بسبب  ...علمْت أّن شيئا ما حدث، كانْت حمقةّ و  فتحْت أّمي البابَ 
سطو ه على حملٍّ مجاري ليوفّر لوالدي مثَن الّدواء، علمنا بعَدها أنّه كاَن يعيُلنا 
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ا لطامل ،باالعتماد على الّسرقة، يوَمها أصاَب أيب همٌّ أكرُب مّنا مجيعا بسبب اخليبة
األخالق، تعايشنا مع األمر فنحُن يف و  كر ه السّيء من األعمالو  عّلَمنا القيَم املثلى

هذا ما  ،األخري تقّبلنا أّن احلزَن جزٌء مّنا، ليَس من حّقنا أن نعيَش سعداء كالّناس
أفسدُت امتحاَن اليوم  األخري من البكالوريا بسبب شرودي وتفكريي،  .أثبتته األيّام
 .هذا إعادة الّسنة كاملة قد يكّلفن

يف اليوم  املوايل كانْت أّمي قد ذهبْت إىل صاحب  احملّل لتطلَب منُه الّصفح،  
كاَن رحيما وتفّهم الوضع ومجاوَز عن أخي، رغَم ذلك حكم القاضي عليه بإمضاء 
بضعة شهور يف الّسجن، مل نستطْع فعَل شيء ولو كاَن باستطاعتنا حتّمل أعباء 

 .َن عليه اخلروج للّسرقة أصالحماٍم ملا كا
أخي مل يتمّكن من حضور جنازة والدي اّلذي تدهورْت حالُه خالَل 

أيَن  ...كنُت أمسُع الكثريين يقولوَن أّن احلياة مجيلة  .األشهر اّليت قضاها مسجونا
اجَلماُل يف املوضوع؟ كنُت شخصا غاضبا ساخطا على كّل شيء أوشكُت على 

ما قمُت بسّب القدر الذي أعطى هؤالء كّل شيء مجيٍل، غضبُت وكثريا  ،الّشرك
 .بيَنما يستمّر يف حرماننا من كّل األمور اّليت حنّبها

ذهَب أصدقائي وجرياّن لقضاء عطلة ممتعة ويف تلَك األثناء استطعُت افتتاَح  
كشك صغري مكشوف بأحد املقاهي أبيع فيه الّتبغ، ال يهّمن إن قالوا حالل أو 

 .يف املنزل تنتظرّن بطون فارغة إلطعام ها حرام، هناكَ 
صار الوضُع أفضل اآلن، تدرجييا زادت األرباح بالقدر اّلذي ميّكننا من شراء 

توفري مثن الفواتري كذلك، آخذ بعض الّدنانري ألرَكب عند احلاجة و  احلليبو  اخلبز
يف اخلارج أعطي البقّية ألّمي، كنُت مضطرّا للّصّيام طيلة اليوم، فاألكل و  لذلك

باهظ، إاّل يف بعض احلاالت القليلة اّليت أشعُر فيها باألمل يف بطن والوهن يف ساقّي 
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غالب أعوُد مشيا "بالكرنتيكة" مقابل ثالثنَي دينارا، لكّن يف ال فأشرتي خبزا مملوء  
 .أفسَد امليزانّية على القدمني ألاّل 

ادال باملقهى، حيُث ن نفسه استمّر عملي بالتحّسن حنَي عملُت يف الوقت
أمكنن بيع الّتبغ وخدمة الزّبائن ومل أسلم يف كثري من األحيان من سرقة بعض 

 .الّشّمةو  الّسجائر
يف الّليل يغلُق املقهى أبوابَه، ننّظف األرضية وجنمع الكراسي واملوائد معا، مثّ 

 .حيضُر صاحب املقهى صحنا به وجبة بالكاد تكفي كّلنا
لّسور املكسور ألتقط أنفاسي وأراقب األفق البعيد، أجلُس بعدها على ا

أحيانا تكوُن عليه مُحرة حتاكي الدماء اليت ذرفْتها عيناي خالل سنوات حيايت 
 .البائسة

لكّن كنُت أعّوض على ذلك صباحا  ،عند عوديت أجُد الكّل نياما غالبا
هاتفي ذاَت يوم،  رنّ  .بالّذهاب متأّخرا إىل العمل ألحظى ببعض  الوقت  مع العائلة

إّّنا أخيت من يّتصل، هذا اهلاتف يشعرّن بالقلق، لسُت متشائما لكّن األخبار 
اجلميلة أصبحت شحيحة، أجبُت بتوّجس وترّقب شديدين، داخلي متّنيُت أن 

بالظّنون، رمسُت كّل  استبقُت الّلحظات   ،تطلَب مّن إحضار شيء ما كاخلبز مثال
 .السيناريوهات املمكنة

 ؟نعمْ  ...وأل-
 ...ألو-

مل يبُد أّي شيء من هذا عليها  ،ال ؟حتّسسُت نربَِتا، هل هي قلقة؟ خائفة
 اسرتسلُت يف احلني:

 ؟نعم-
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 !لقد حتّصلَت عل شهادة البكالوريا، مربوك-
هكذا إذن لقد  ...نسيُت أمرها بالكامل، يا للمفاجأة !نعم ...البكالويا

ما شعرُت به هو االرتياح ألّن اخلرب مل يكْن جّيد مل أشعر بالّسعادة، كّل  ...فزت
 .سيئا، هذا كّل ما يهّم، ما يشغلن اآلن هو العمل وحتصيل املال فقط

 .شكرا، سأعوُد مبّكرا اليوم-
 .إىل الّلقاء-

أّنيُت عملي مبّكرا وأخرجُت بعض املّدخرات واشرتيُت هبا زجاجة عصري 
 ،مشاعر  الّسعادة تالمس حشاشيت وياغورت للجميع، يف تلك األثناء بدأْت بعضُ 

دخلُت إىل املنزل  .أبذل جهدي ألؤمن أّن الّسعادة أمر حقيقي، أحاول أن أتفاءل
وحيَنها أطلقْت أمي زغاريدها وصّفقت أخوايت وسّلمن علّي، اآلن فقط شعرُت 
بالّسعادة ألّّنّن سعيدات، عيوّنّن تقول هذا، بعدها أحضرْت أختاي يل زجاجة 

فيت وأجهشُت بالبكاء، أجرى ّن وتركتهّن حيّضرن املائدة، دخلُت غر عطر، شكرِت
مدامعي وأنا أتساءل كم من الوقت  استغرقَن وكم من األشياء حرمَن أنفَسهّن  احلزنُ 

ليوفّرَن مثنها؟ هذا ألّن أدرُك أّن املال الذي أعطيهّن إياه بالكاد يكفي لتوّفري 
 .ري املال من أجل بعض املالبسأساسيات احلياة، كاَن األجدر هبّن توف

شعوري يف الواقع أشبه باحلمم امللتهبة و  تناولنا الوجبة معا كما تفعل العائلة
الزّيت الّلذين امتزجا أخريا و  الّسعادة داخلي كاملاءو  يف أعماق احمليط الباردة، احلزن

ظننُت  ...بعد إضافة بعض الّصابون، اختلط حزّن بفرحي بعد حصويل على هدية
ظننُت أّّن أفقُر وأبأُس من ذلك، كانْت  ...نّه ليَس من حّقي احلصول على واحدةأ

 .أّول هديّة أحصل عليها يف حيايت
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دخلُت اجلامعة وكاَن علّي حيَنها تغيري برنامج عملي، صرُت أعمُل يف سوق 
فن يف اجلمعة، كاَن ذلك يفي باحتياجات العائلة، خرج أخي من الّسجن وخلّ 

 .ك، بدأت  األمور تتحّسن، لعّله من حّقنا أن نسَعد من حنٍي آلخرالعمل بالكش
بقدر سابقت ها، حسَنُتها الوحيدة  تليس ة لكنْ األيّام اّليت تَلْتها كانت صعب

أّّنا كانْت سبَب لقائي باحلبيبة ميلني اّليت تزورّن أيّام اجلمعة وتشرتي مّن من أجل 
هل تبقى معي لو علمْت بكّل  :هاالشراء فحسب حماولة دعمي، تساءلُت يومَ 

كنُت بدوري أخفي خماويف من القادم، تساءلُت إن كانت ستحّبن حني   ،؟شيء
 .تعلُم مبا أخفيه

عّمي يغموراسن أخذ موقَعُه مقاب ل الّشعلة يف دار اخلابية، اجلميُع منصٌت 
-ينتظره يف هلف شديد، تطّورت األحداث بشكل مشّوق، يبدو أّن العفريت مّحو

واصل عّمي يغموراسن سرَد  .ّيو يستعّد ألمر عظيم يف أعماق البحرية املنحسرةق
 .احلكاية

۞۞۞ 
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 الفصل الخامس
 

رية احلكيم بعدما مسَح الّناسك الصادق ألڤَمد باملضّي، واصَل سريَُه إىل ق          
بشر ب واألغرب، رأى املاء يشَرُب الورأى أثناء ذلك العجيبب واألعجب والغريب

والغيوم ِتطُل من القَطر، رأى الثّلوَج ترَتعد ورأى املياه تّتقد، مّر بربزخ بني األرض 
والّسماء يدفن فيه املوتى األحياَء، على جانب  الطّريق نادْتُه األرواُح الّتائهة يف عامل 
الّضياع طيلة رحلته، لكّنه عمَل بنصيحة الّناسك، مل يلتفت ومل ينظر يف عينيها وإال 

أسرع أڤَمد إليها  .ابلَج بعض الّنور يف ّناية املسار، إّّنا ّناية الطّريق .لتهمه الفراغا
وشيئا فشيئا مجّلى له البائُع يسّد الباب، ما اّلذي يريُدُه يا ترى؟ كاَن أڤَمد يعلم أنّه 

 تقّدم إىل البائع وسأله: .لْن يلَج القرية هبذه الّسهولة، توقّع حدوَث أمر يعّقد األمر
 ؟ماذا تريد-
 .اشرت  مّن وادفعْ -
 ؟ما هو الثمنو  ماذا أشرتي؟-

حيَنها طفْت عيون البائع  مث أغمض جفنيه  ونام، مل يعد يسمع أو يتجاوب، 
 ...ثالث ساعات ...ساعتان ...لذلك انتظَر أڤَمد قياَمه من جديد، مّرت ساعة

 وأعاد طلَبُه: مل يستفْق البائع إاّل بعد انقضاء اليوم، حينها فتَح عينيه
 .اشرت  مّن وادفع-
 ؟ما هي السلعة اّليت تبيُعها-

من جديد طفْت عينا البائع مث أغمض جفنيه وناَم، هذه املرّة يعلُم أڤَمد أنّه 
لن يفَتح عينيه قبل الغد، لذلك أغفى قليال ليسرتيح من الّنَصب  اّلذي أصابه، مس ع 

 :ٍت يناديهيف املنام  صوَت جّده الذي فارقه منذ سنوا



 )جواب بني نظرتني( أڤمدأسطورة 

018 

 

 !أڤَمد ...أڤَمد-
 .التفَت يف كّل صوٍب وإذا بعني جّده تنظر إليه من خرٍم صغري يف الّسماء

 ؟جّدي أهذا أنت-
 .كاَن جّدُه يطّل عليه من نافذة األرواح، حاول حتذيَرُه من شيء ما

 ...اّنض يا أڤَمد-
ّد لالستحواذ استفاق أڤَمد يف احلني وإذا باألرواح الّتائهة اقرتبْت منه تستع

من حسن  حظّه أنّه استفاق يف الوقت املناسب، نسي الّناسك أن حيّذره من  ،عليه
انتظر  .الّنوم ألنّه عامل ختتّص به األرواح وفوَر دخوله إليه ستتمّكن من السيطرة عليه

بنفاد صرٍب استفاقة البائع من جديد، مّرت ساعات طويلة كأّّنا أيّام قبَل أن يفيق 
، حيَنها طلب منه جمّددا أن يشرتي منه كما يف املرّات الّسابقة، تأّّن أڤَمد من نوم ه

أنّه يف حالة و  هذه املرّة وفّكر بعمق، متّكن من االستنتاج أن البائع ال يقبل األسئلة
ال الّثمن ملاذا ال و  مبا أنّه مل حيّدد الّسلعة :نومه لْن يستفيق قبَل مرور يوٍم كامل

 ؟أشرتي فحسب
 .شراء ساعة من الوقت أريد-
 .كّل ما لدّي هو دقيقة واحدة فحسب-
 .سأشرتيها إذن-
 ؟ب كم-

مل يكْن لديه شيٌء يدَفعُه له، لكن حنَي تغدو األمور جمنونة قد يكوُن أّي 
 أمر يقدُم عليه املرء معقوال، أجاب على الفور:

 .سأشرتيه بنفخة من الّلهب-
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ة يد أڤَمد فظهر عليها وشُم وافق البائع وعندئذ وَضع خنصره على راح
التنفيذ و  طلَب من أڤَمد وضع الّثمن يف الكيس، كاَن عليه االرمجال .ساعة رملية
إال ناَم البائع جمّددا، نفخ أڤَمد الّلهب من فم ه يف الكيس، فتحّولت و  بدون أسئلة

ر قّرت داخل الكيس، يبدو أّّنا طريقة عمل  البائع، يتاجو  الّنريان إىل كرة محراء
باألشياء اّليت حيصل عليها من زبائنه، بعدها تالشى البائع يف الفراغ لتغدو الطّريق 

وجل أڤَمد عرب الباب إىل القرية اّليت يعيش فيها احلكيم،  ...سالكة للعبور، أخريا
 !أضحت  اإلجابة اّليت يبحُث عنها أقرَب من أّي وقٍت مضى

۞۞۞ 
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 ضّد أبله مؤامرة
 

الّشعلة مل تنطفئ بعد بل  !ي يغموراسن عن سرد  احلكاية، عجباتوّقف عمّ 
 .ويبدو أّن ألسنة الّلهب مجعُل ما رواُه يظهُر على أنّه الثلث أو الرّبع

 .آسف أبنائي، أشعر ببعض  املغص يف بطن، سنكمُل غدا إن شاء الّله-
 .ّنَض عّمي مبساعدة الّشباب

 ...هللال عليَك عّمي، صّحتك أّوال، شفاَك ا-
رافقُته كالعادة إىل املنزل لكن خبطواٍت أبطأ، مع تقّدمنا زاَد قلقي من تعابري ه 
، كاَن عليه االستلقاء ليتحّسن  اّليت بدأت تعكُس األمل، بالكاد وصلنا إىل املنزل 

ذهبُت  .كّما أّن خاليت ماتّيا أعّدْت له "تيزانة" أعشاب طبّ ّية لتسرَّع شفاَءه حالُه
أغمضتا جفنيهما من شّدة الّنعاس  ، غرَي أّن عينَّ رفقة زوجيت ألرتاَح قليالإىل الغرفة 

منُت عميقا إىل أن أحسسُت مبيلني تربُت على كتفي لتوقظن، حّل  .اّلذي غشين
 مل أحَظ بالراحة على اإلطالق، يبدو األمُر كأّّن مل أمْن إال حّّت أّنّ  !الفجُر سريعا

على ساعة احلائط اّليت تشري إىل الثّانية ليال، مثّ  ساعة من الزمْن، فتحُت عينّ 
 استطعُت مساَعها وهي تقول:

 .أيب مريض، حيتاج إىل الّذهاب إىل املستوصفْ -
 .أصابَُه اإلسهالو  كانْت قلقة جّدا، يبدو أّن اآلالم اشتّدت بعّمي

 .إنّه تسمم بالّتأكيد-
 .ا عن مفاتيح السّيارةقلُتها وأنا أرتدي مالبسي وأحتّسس جيَب سروايل باحث

 ؟أخربين ماذا تناوَل خالَل اليوم-
 .عدا قطعة صغرية من حلم الّدجاج تبّقت يف الّثالجة !ما أكلناُه فحسب-
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 .هي الّسبب بالّتأكيد، ال تقلقي سيكون خبري-
ساعدنا عّمي على الوصول إىل السّيارة مّث انطلقنا مجيعنا إىل أن وصلنا إىل 

كانتا قلقتني جّدا، أّما أنا   ،د على توجيهات زوجيت وخاليتاملستوصْف باالعتما
فكنُت هادئا ألّّن شاهدُت مرارا أشخاصا يتعّرضون هلذا مبن فيهم أنا، األمر مؤمل 

أدخلناه على عجٍل إىل غرفة ، لكن فور خضوع ه للعناية الطّّبية سيتحّسن فورا
ة مّث َوصفْت له عالجا مناسبا الطبيبة املناوبة اّليت شّخصت حاله بعَد أسئلة روتينيّ 

 .خضع له يف الغرفة اجملاورة
هذا  .ذهبُت للجلوس يف قاعة االنتظار بينما تركتهما جبانب ه ريثما يتحّسن

املكاُن من أسوء  األماكن  اّليت يزوُرها املرء، خاّصة إذا كانْت له ذكرياٌت مؤملة فيه، 
هنا لفظ والدي آخَر و  اَت يومأّما عّن فقد كنُت متخما هبا، لقد كنُت هنا ذ

ه، طلَب مّن االقرتاب منه مّث مهَس بصوٍت وهنٍ  اعنت  هبما،  ...أختاكو  أّمك :أنفاس 
مل أخربُه بذلَك يوما، لعّلي خشيُت يف البداية أْن  ...أّما عن أخيك فقْد ساحمُته

أخي حينها ال  يعوَد إىل األعمال الطّائشة لو علَم أّن أيب مجاوز عنُه قبَل رحيل ه، كانَ 
 .يزاُل خلَف القضبان

أيب مل يرتْك لنا ماال وال عّقارات غريَ هذا البيت  اّلذي بناُه حنَي كاَن ال يزاُل 
 .تركُت لكم دعوة اخلري :خبري، لطاملا قاَل لنا

تقول والديت أّن من حيصُل عليها فإّن حياتَه ستكون أسهل، لكن للتّو 
مضْت عّدة شهوٍر منذ ذلك، بدت  احلياة مكانا  .بدأْت حيايت تتعّقد بعَد رحيل ه

خرج و  ممكنا للعيش  فيه من جديد، فقد بدأُت الّدراسة بعد حصويل على البكالوريا
بينما بدأُت عمال جديدا  ،بدأ العمل بعَد أن خلفن يف الكشك  و  أخي من الّسجن
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األثناء  تلك  يف سوق اجلمعة، على األقّل نعرُف اآلن أنّه ال يسرُق متجرا ما، يف
 . عن التعّرف على ميلنيكاَنْت تفصلن حوايل سنتني

ا صار يل كثري من األصدقاء، عرفُت الكثري من البنات حّّت أّّن أحببُت امهَ أيّ 
كاَن كّل شيء على ما يرام، أمضينا الّسنة معا، كانْت مليئة   ،إحداهّن وصرنا حبيبني

 .بالذّكريات اجلميلة
قمة تستمتع هبا لدرجة أّنك تظّن أّن هذه الّلحظة لن أحيانا حنَي تتذّوق اللّ 

ظّنك أّّنا حنَي تنتهي ستكوُن قد شبعَت ولن تعوَد ذات أمهّية بالّنسبة  ، لعلَّ تنتهي
لك هو ما جيعُلَك مستمت عا، لكْن ماذا إْن مل تستطْع أن ُتشب عْك؟ حيَنها ستتحّول 

 .جمّددا وقد يؤذيك بذكراه ألمٍد طويلإىل أمٍر تريُده بشّدة أكرب وقد ال حتصُل عليه 
بدْت جمنونة  يب، تقّبلتن كما أنا، كانْت بسيطة جّدا، أذكُر أّّنا دعتن ذاَت 
يوٍم ألكل البيتزا، كانْت متلك يف حمفظت ها مئيت دينار فقط وحنَي جلسنا إىل املائدة 

لى صلصة وثالث أو كانت حتتوي ع  !وجْدنا أّن أرخَص أنواع  البيتزا مثُنها مئتا دينار
أربع حّبات زيتون فقط، طلبناها وبدْت سعيدة جّدا حّّت أّّنا جلسْت بقريب بدَل 

 .أن تقابلن، لذلك كنُت سعيدا ومنَدهشا حيَنها
بعَد سنة من عالقتنا كاَن عليها أن تكتشفن بشكل أعمق، لذلك دعوُِتا 

، كنُت مريضا بشكل خفيف أيّامها أو هذا ما بدا يل، زياَرُِتا للبيت  إىل زيارة البيت 
واضّطالعها على أحوالنا كانْت املنعرَج اّلذي جعَلها تستفيق، هل هذا حّقا ما 
تريده؟ كانْت تفّكر مبثالّية واجنرفْت خلف الشغف  وعنفوان احلّب، لكن هل 
ا قبَل أن تتعّود على   تستطيع حتّمَل هذا؟ بعَد ذَلك بدأُت أشعُر بالّشفقة يف نظراِت 

 جمّرد حمّطم آخر يف هذه الّدنيا، هنالَك الكثريون مثلي، إّّنا قسمُة القدر وال كوّن
يف ّناية الّسنة كانْت قد حتّولْت فعال إىل شخص  .ميكُن عمُل شيء حياَل ذلك
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آخر ال أعرفه، حّّت أّّنا تصّنعت  األسباب لتخاصمن مث التخّلي عّن ّنائيا ما سرّع 
 .يف تدهور  حاليت

لّصيَف أداري احلزَن الّذي يسيطر علّي، كاَن الفراُغ أكرَب من أْن أمضيُت ا
ميألُه أّي شيء حاولُت فعَله وكاَن الّنوُم أخّف من أن يغّيبن عن الواقع القذر اّلذي 
ال مفّر يل منه، كنُت أمتّّن لو باستطاعيت وضُع حّد حليايت، تساقَط معظُم شعري 

العمل لتوفري املال، كدحُت كاململوك من  وهزل جسدي، كّل ما كنُت أقوم به هو
أجل عائليت ومن أجلها كذلك، ساعَدّن هذا على البقاء حّيا إىل غاية عودتنا إىل 

 .مقاعد  الّدراسة
مظهري اجلديد مل ُيساعد يف دعم  األصدقاء يل، بل جعَلهْم يتفّرقوَن الواحَد 

بيت اخّتذْت حبيبا جديدا،  تلَو اآلخر عّن، أّما الفاجعة فهي حنَي ع لمي أّن حبي
ا لكْن ما الّذي جعلن أظّن أّّن سأكون األخري؟ م َن البنيِّ أّنا  كنُت األّول يف حياِت 

 أّن حياِتا من املمكن أن تكوَن أمجل، فهو يدلّلهاو  اكتشفْت أّّنا تستحّق أفضل
ما يف الّصيف إىل و  يشرتي هلا ما تشاء، حّت أّن صديقي حكى يل عن دخوهل 

املال ال يشرتي الّسعادة؟ مَل تبدو  ...ه أين ابتاع هلا كّل ما وقعْت يداها عليهمتجر  
سعيدة جّدا إذن؟ املال يشرتي الّسعادة والّسعداَء أيضا، لقد قال أّّنما دخال متجرَُه 

لقد كانا معا حّّت قبل املوعد   !إذا األمُر بدأ أبكر ممّا ظننُته، نعمْ  "!يف "الّصيف
 .الذي أظّنه
اداُت أصدقائي أّكدت يل الحقا أّنا كانْت تالطفه ويالطفها بل شه

مَل أنا آخر من يعلْم؟ اجلميع   !الّلعنة ...ويتعانقان منذ أن كانْت ال تزال مرتبطة يب
ا؟ ال بّد أّن اجلميع كاَن   كاَن يعلُم إال أنا؟ كيَف كنُت أبدو حنَي أمشي بقرهب 

 !بلهنظروا إىل األا :يضحك ويشري إيّل من دبر



 )جواب بني نظرتني( أڤمدأسطورة 

011 

 

ماذا  :أحيانا يتواطأ اجلميع يف قتل ك، يتآمُر اجلميُع ضّدك وتسأل نفسك
احلقيقة أّنك مل تفعْل شيئا هلْم لكّنك  ؟فعلُت هلم؟ مَل يتلّذذون باالنتقام مّن 

 آه !ارتكبَت الكثري يف حّق نفسك مبجّرد  كونَك غبّيا وساذجا وألّنك توقّعت الكثري
احلزن وال حيّق يل أن أسعَد كاآلخرين، يوَمها بدأُت  أنا معتاٌد على !نعم تذّكرت

الّشفقة على نفسي حّقا ومل يعْد بوسعي ارتداء قناع  الثّقة ذاك، ال شيء جيعُلَك 
ُت يف الّشارع  كّل يوٍم، ال  .مْل خُتلْق لتسعدو  بائسا بقدر االقتناع بأّنك بائٌس حّقا مه 

 لعّل القدَر يتعّمد إيهاَمنا بالعشوائيةوجَهة يل أقصُدها لذلك كّل األماكُن وجهيت 
الّصدف لُيموِّه خطّته احلقيقّية، فبينما كنُت أتيه يف كّل صوب، التقيُت بفتاٍة كنُت و 

ال أّي شيء لكّنها كانت صديقة صديقيت املفّضلة قبل و  أعرُفها، مل مجمعنا صداقة
كنُت أبدو  و  رأتن ل إليها،و ختتفي ساّدة كّل املنافذ للوصو  أن تغرّي رقَم هاتفها

حايل يتكّلم عن نفسه، و  كالطّفل اّلذي أفلتتُه يد أّمه فضّل عنها، سألتن عن حايل
 .احلمدهلل ...خبري :رغم ذلك أجبت

حينها طلبُت منها ممازحا أن تشرتي يل حّبة "مقرود"، ذلك ألنّنا كنّا واقَفني 
اشرتْت يل حّبة من و  قرب حمّل احللوى، على الفور دخلْت واشرتْت يل واحدة بلْ 

حيَنها اغرورقْت عينانا بالّدموع، شعرُت أنّه و  نوع آخر إضافة إىل األوىل، قّدمتها يل
 ،الزال هنالك من يفّكر يب، هذه الغريبة اّليت ال تديُن يل بشيء مستعّدة ملسانديت

أخربتن يف وقٍت الحٍق عن سبب رغبت ها يف  !أنا مل أسأهلا بعُد عن امسها حّّت 
ّن وحيدا حني و عّن وترك ّنظر إيّل شعرْت أن اجلميَع ختّلواكاء وأخربتن أّّنا عنَد الالب

 .احتجُت إليهم
خيانة حبيبيت يل كانْت الّضربة اّليت قصمت ظهري ودخلُت بعَد أيّام منها  

أيّامها كان اخلرُب الّسعيد الوحيد اّلذي مسعُته هو حصويل على معّدل . إىل املستشفى
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الفصل األّول، لكْن من الواضح أنّه لن يكوَن لذلك معّن، فحاليت  كبري خالل
 .تغدو أخطر شيئا فشيئا
بذلوا كّل ما يف وسع هْم، ألّول مرّة منُذ مّدة شعرُت أّن و  حاوَل األطّباء

مل يعْد لدّي ما أخَسرُه،  و  مرتاح متاما، رمّبا ألّن حيايت صارت على احملكّ و  سعيد
نانّيا، فعائليت على مقربة مّن على ضّفة احلياة حتاوُل كنُت يف سكرات  املرض أ

تتمّسك يب بقّوة، كانْت أّمي حتاوُل أن تبتسَم رغَم الكآبة اليت و  انتشايل من املوت
تلّون خلفّية وجهها، تكذُب علّي أو رمّبا هي تكذُب على نفسها مبا حتّدثها به 

أنا و  كنُت أقول لنفسي  ...ستخرج عّما قريب من املستشفى:أمنياِتا حني تقول يل
 ...كفاك  يا أّمي أعلُم أّّنا الّنهاية الّرسول يف حضور ابنت ه فاطمة :أتذّكر احتضار 

كنُت أرجو الّذهاَب إىل مكاٍن أفضل، مكاٍن ال   ...ال حزَن على ابن ك  بعَد اليوم
 .ال أجساد فانية فيهو  ال غيبةو  حسد

رْت عائليت خالل تلَك األسابيع كّل  ا وَكبُ َر ذلَك يف نفسي،  خس  مّدخراِت 
كاَن الفقُر قبيحا جّدا ووق حا، جّردنا من الطعام والّلباس واألصدقاء واألحّبة، جّردنا 
من كرامتنا، حّّت أّن والديت ترّجت الطّبيب ليساعدّن ويفعل ما بوسع ه، مَل حنتاج 

مل علينا شكُرهْم لطلب حقوق نا؟ مل علينا أن نتوّسل إىل اآلخرين لتأدية واجب هم؟ 
احلياة ظاملة، مل يكْن ألحد أن يقنعن أّن الّدنيا ال و  لتأدية ما عليهم؟ الفقر وق ح

األخوال و  األعمامو  تزال خبري، لعّل اخلري يتجّنبنا كما فعَل الّناس، اجلريان
كّلهم تركونا لنلقى حتفنا رويدا، إذا عدُت للحياة من جديد فسيكوُن   ...واألصدقاء
 !ييب أملهمذلك لتخ



 )جواب بني نظرتني( أڤمدأسطورة 

016 

 

خالَل األيّام اّليت تلتها زارّن كثرٌي من الغرباء، حّّت أنّه صاَر يل أصدقاٌء 
ُج دْد كانوا يعلموَن أنّه ليَس باستطاعيت تقدمي أّي شيء هلم، هم هنا ألّّنم يريدون 

 .بشّدة تقدمي كّل شيء ممكن يل
ن بانتظام حمضرة زارت ،من بني الزّائرين تلَك اآلنسة اّليت اشرتت يل "املقرود"

معها املكّسرات يف كّل مرّة حّّت أّّن أصبحُت أدعوها باالسم الّذي الزمها طويال 
ّل بعد خروجي "بيسطاشة"، بدأ اإلميان بالبشريّة يضيء من جديد يف صدري، لع

لكْن كذلك من هذه العوالق اّليت  و  املرض من الّذنوب الّله أراد أن يطّهرّن هبذا
تتغّذى على ما أعطيه هلا من أمل وعزمية وجناح وإجيابّية وال و  كانْت تعيش حويل

توالت  البشارات حنَي علمُت بالّرؤيا اّليت  !دوَر هلا يف حيايت غرَي ذلك، من يدري؟
 رأِْتا والديت، جلسْت عندي بعَد أن قّبلتن وقالت:

 !أجدادَك يسّلمون عليك-
 !أجدادي؟ من؟ كّلهم موتى-
 !املنام وأرادوا أن تذهب معهم نعْم، لقد زاروّن يف-

يف بلديت الكّل يعلُم معّن هذا، إذا أخذ امليُت شخصا ما معه، فذلك يعن 
 أنّه قد حضرُه األجل وسيموُت قريبا، لكن ما اّلذي يسع ُد أّمي يف األمر؟ سألتها:

 ؟وبعد -
 .لكّنهم يف الّلحظة األخرية قّرروا تركَك معنا-

قرب موعُده، يف هذه املرّة أيضا كنُت سعيدا  علمُت حيَنها أّن شفائي قد
بالّشفاء سعاديت باملوت  قبَلها، كال اخليارين يبدو جّيدا، فقد ختطّيُت أحزاَن املاضي 

 .سأعيش ألسع د أمي وإخويت وأكوَن عونا هلم على تصاريف هذه الّدنياو 
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صارت أكرب حني استطعُت و  كانْت فرحيت باخلروج من املستشفى كبرية
 وَل على معّدٍل أّهلن لالنتقال إىل الّسنة املقبلة، مبساندة بعض الّصحباحلص

الّسنة  ...انتقلُت إىل الّسنة املقبلة .جمموعتها يلو  مالزمة صديقيت "بيصطاشة "و 
 .اّليت مجعتن برفيقة عمري

بينما خطفتن الذكريات إليها، كان عّمي يغموراسن قد أصبح أحسن ح اال 
بعد دقائق من الصمت  .ىل املنزل بعد أن اطمأنّنا على حالهلذلك عدنا رويدا إ

 تكلم أخريا يف منتصف الطريق قائال:
 ...الدجاج بن الكلب، لقد غدر يب-

 كسرت كلماته الصمَت وأصابتنا هبسترييا من الّضحك، أجبُته بعدها:
 ؟دجاجة أم كلب يا عمي-

وغلبْت عليها بعد أن خفَت صوُت ضحكات نا، أعاد عّمي تشكيل مالحم ه 
 مسحٌة من اجلّدية مث قال:

لو قلُت ذلك عن إنسان ملا بدا أمرا غريبا، هكذا حيتقر البشر بعضهم -
 .لألسف

كاَن بإمكان ه املزاُح وإلقاء احلكم طوال الوقت ومل يكْن   !ال يكّف عن إهباري
ى على عكس رحلة الّذهاب، كانت الطّريق لد ...ليبدَو جمّرَد عجوز ثرثاٍر ونك د

عودتنا حمفوفة باملتعة واهلدوء، كاَن الّنسيُم أقرب إىل الربودة، ال يوجد على الّدرب 
يف تلك األثناء قّررُت أن  .كنُت كالعادة أَشدَّهم إعجابا وانبهارا مبا حيدث  ،سوانا

 .أبدأ جواليت ذاَت يوٍم مع ميلني، سنسافر لنزور كّل مكاٍن ممكن يف املستقبل
 زوجةو   أن أشبَه اآلخرين، سعيُت للحصول على بيتأمضيُت حيايت حماوال 

متّكنُت من ذلك، يف هذه  األثناء حنَي يصب ُح اجلميُع  ...مال وصالوٍن عصرّي وو 
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متشاهبني حتني فرصتك لتكوَن خمتل فا عنهْم من جديد، لكن مبحض  إرادت ك بدَل 
ركوب  سيّارة  أن تكوَن مرغما على ذلك، فعندما خترب نفَسك أّن املشَي أفضل من

فارهة على الّدوام فأنَت ال تصّدق نفسَك من األساس، لذلك تسعى المتالك  
واحدة مّث تقّرر تركها مركونة أغلَب الوقت واملشي على قدميك، اآلن فقط ميكنك 

ففي معظم األحوال ال ميكُنَك جعلهم يصّدقون كالما  !إقناُع اجلميع بفلسفتك
 .إىل البيت  وذهَب كلٌّ مّنا مطَمئّنا إىل مضجع ه وصلنا .أنَت نفُسَك ال تصّدقه

 ...تقّلبُت يف مضجعي لدقائق عّدة
 ؟أنَت أيضا-

 .يبدو أّّن لسُت الوحيَد اّلذي ال يستطيع الّنوم
 .مل أستطْع النوَم جمّددا بعد استفاقيت-
 ؟هل أحّضر لك شيئا ما حبييب-
 ... خاطرييف الواقع هنال َك سؤاٍل جيول يف ...ال عليك حبيبيت-
اذا أراَد أيب حضورك لتسَمع قّصته؟ أظّن هذا سؤالكْ -

َ
 !مل
 !متاما-
ك-  .أعلم ...أنَت ذكّي مبا يكفي !سيتعنّي عليَك اكتشاف األمر  بنفس 
 !إذن أنت  تعرفنَي القّصة-
 .نعمْ  ...رمّبا نسيُت بعض تفاصيل ها، لكْن على العموم  -

ن األمر، فعلُت ذلَك من أجلي فاألمُر مْل أشْأ أن أسأهلا مزيدا من األسئلة ع
بدا حتديّا مثريا للحماس بالنسبة يل، علّي اكتشاف األمر مبفردي، الّشيء املؤّكد 

دردْشنا بعد ذلك طويال إىل أْن غ بنا عن  .الوحيد هو أّن مغزى القّصة يتعّلق مبيلني
 .الوعي
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الّليل، غرَي أنّه مل  مضى اليوُم الّتايل عاديّا كسابقيه، كاَن ُشغلي فيه انتظارُ 
ُيُل من األحداث اجلديدة، فبعَد تناُول نا الغذاء، أحضرت خاليت ماتّيا موق دا صغريا 

  ،جلَسْت على األرْض وأوقدت الّنار وسط دهَشت نا .وإبريَقا وبعَض أوراق الّشاي
 .كانْت تعّد الّشاي كما وصفُت هلا ذاك اليوم خطوة  خطوة

دة حريصة على أاّل يفوَِتا أّي شيء، بيَنما كنُت  كانْت تبدو كتلميذة جمته
كاألستاذ  املستعدِّ اللتماس األعذار هلا ألّّنا حماَولُتها األوىل، هي ال تعَلُم أّّن يف 

 .من أسوء األشخاص اّلذين يُع ّدون الّشاي دُّ الّديّار أعَ 
 مل تنَس أن تطُبخُه على أهدئ ناٍر ممكنة، أنقصْت قليال من املاء حنيَ 

أوَشك على الغليان وكانْت تتذّوقه بني الفينة واألخرى لتتحّقق من شّدة تركيزه، 
 .فعلْت كّل ذلك بصرب كبري وهو الّصفة اّليت ال أمل ُكها

كاَن طعُمه أفَضل من أّي شاي أعددتُه يوما، لكّن احتفظُت بالّسّر لنفسي 
كانْت لفتة   .تعملة أسلويبال أريُد أن تسّجل علّي أهدافا خارَج ملعيب مس ،بالّتأكيد

ا الطّيبة، بيَنما ضحَك عّمي  مجيلة مْنها، أثنيُت عليها كثريا وشكرُِتا على مباَدرِت 
 وقال:

 !"يا سيدي"رجعت  صحراويّة  ايهي... -
يف الّليل وداخل دار اخلابية كاَن عّمي قد أخَذ موقَعه أمام الّشعلة بعَد أن 

كّلهم ُمصغون يف هلف، حيَنها واصل سرَد   اطمأّن اجلميُع على حال ه، الّشبابُ 
 .احلكاية

۞۞۞ 
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دَخل أڤَمد إىل القرية اّليت يسُكنها احلكيم، كّل أمل ه أن جي َد اإلجابة هنا،         
مْن مْل جيْد جوابا يف هذه  هحسَب ما قيَل له وما التقَطُه من هنا ومن هناك فإنّ 

ريها، ال يهّم ما يُقاُل اآلن ما دام بيده أن يتحّقق األرض فلن جيَده أبدا يف غ
ه، فليَس من اجملدي أن يسأَل شخٌص عن طعم  املوت  وحبُل املشنقة يطّوُق  بنفس 

 .ُعنَقه
بدى اجلميُع يف هذه القرية كئيبا وغري مباٍل، مشى بيَنهم ومل يكّلْف أيٌّ  

قضى اليوَم هائما يف هذه منهم نفَسه عناَء إلقاء نظرة على هذا الوافد الغريب، 
األرض  الغريبة وملّا بدأت مشس اليوم بالغروب، أدرَك أّن عليه  إجياَد مكاٍن للمبيت، 

 .أن يناَم يف العراءعلى نفسه فهذه أرٌض غريبة عنه وال يأمُن 
لن يكوَن من الّصائب الّسؤاُل عن حكيم القرية فقد يستهد فُه أحدهم أو 

اَن يسأُل كّل من يلتقيه عن مكاٍن للمبيت ريثما يطلع يظّن به سوء ، بدَل ذلك ك
الّنهار جمّددا، لسوء  حظّه رفَض اجلميُع مساعدَته وما أن غربت الّشمس حّّت فّر 

مو  تعّلقوا بأسطحو  اجلميُع فجأة  .جدران مناز هل 
حينها هّبْت ريٌح قويّة كادْت تقتلُعه من مكان ه لوال قّوت ه وثبات ه ويف حلظة ما 

لت زوبعة رملية وامّجهت إليه فإذا هبا تتشّكل على هيئة عفريٍت عظيم  اخل لقة تشكّ 
طولُه مخسون ذراعا يف الّسماء، له مثانية أذرع وقدمان  عظيمتان، عيناُه تّتقدان  

أبانوخ" خادم الّسبع العظمى ويدعى العفريَت " إنّه واحٌد من العفاريت ...نارا
 .أڤَمد صمَد أماَم زوبَعت ه كاَن يبدو مغتاظا ألنّ   ،الرّياح

 :خاطََبه بصوٍت هّز املكاَن كالّرعد
 ؟من أنت أيّها الغريب-
 .أنا أڤَمد من قرية األفاعي، جئُت حبثا عن حكيم القرية-
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 .ستبيُت يف بييت سبَع لياٍل، إن بقيَت حّيا أخذُتَك إليه-
 ؟إن مل أجنحو -
 .ابعيلعنُت روحَك وحّولت جسَدك إىل غبار أطعُم به زو -

مل يكْن أمام أڤَمد خياٌر سوى املوافقة، من سوء  حظّه التقى خبادم  الرّياح 
ولو أنّه التقى بعفاريَت أخرى لرمّبا أخذْتُه إىل احلكيم مقابَل خدمات بسيطة، مع 

 .فالعفاريت عادة ما تكوُن كاذبة وخمادعة ،ذلَك عليه احلذر
بعيٍد معّلق بالّسحاب بنَي الّسماء فوَر موافقة أڤَمد طار به العفريُت إىل بيٍت 

كاَن واث قا بالّنجاة، توايل األحداَث اجلّيدة يعطينا ثقة   ،واألرض أيَن سيتحّدد مصريُه
ُف بتفاؤل نا  ،أكرَب بوجوُد املزيد منها حيَنها علينا احلذُر من خيبة  األمل، فقد تعص 

بعدها يف كّل ليلة كاَن يدُخُل ترَكُه هناك ثالثة أيّام حّّت جيوع،  ...وظنونا إىل األبد
العفريُت "أبانوخ" الغرفة ويَضُع أَمام أڤَمد خيارين: لغز أم أكل؟ كاَن أڤَمد يف كّل 
مرّة ُيتار األكل من شّدة جوع ه املتفاقم  بوترية عالية وحينها يُعيُد العفريُت اليوَم إىل 

 .أّول ه وتنمحي ذاكرة أڤَمد
به املستحيل التغّلب على عفريٍت يف أمضى شهرا على هذه احلال، من ش

العفاريُت كائنات  .هذا املكان املسحور، أيَن ُيضُع ألمره عقرُب الّساعة يف دقّاته
خمادعة، حيلٌة كهذه سُتبقي أڤَمد يف بيت  العفريت معّلقا بني الّزمان واملكان إىل 

 .األبد
د وأخطأ برتك الباب  يف اليوم  األّول من الّشهر الثّاّن دخَل العفريُت غرفة أڤمَ 

مفتوحا، حينها تسّرب بعض الّضوء إىل الغرفة ورأى أڤَمد عظاَم جسده قد بَرزْت، 
حيَنها تفّطَن ألمٍر ما، أدرَك أّن الوقَت اّلذي لبَثه هنا يفوُق ثالثة أيّام بكثري، علَم 
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ه ال أّن االختبار القادم ُيفي يف ثناياه خدعة أبقتُه هنا كّل هذا الوقت، رغَم أنّ 
 .يتذّكر نوَع هذا االختبار، كاَن سيموُت ويتحّوُل إىل غبار ويصبُح طعاما للّزوابع

مل يُعْر أبانوخ الّضوء اّلذي أضاء من خلف  الباب تلَك األمهّّية وكالعادة 
طلَب منه االختيار: سؤال أم أكل، وضَع أڤَمد يَدُه خلَف ظهره وأحدث يف جلده 

كتَب على األرض خلفُه خبّط رديء "سؤال"، لقد كتَب جرحا مّث غافلَ  العفريَت و 
اجلواَب الثّاّن الذي لن ُيتارَه اليوم ويف حالة أخطأ اآلن سيصيُب غدا على 

ال و  يف اليوم املوايل حتّسَس أڤَمد حرارة تنبعث من األرض، الّضوء منعدم !األرجح
أدرَك أنّه و  لسانههذه البقع على األرض، حتّسسها بو  مصدر للحرارة هنا غرَي جسد ه

دُمُه يلّطُخ األرض، بالكاد استطاَع قراءِتا "سؤال"، مل يتذّكر مّت حدَث هذا أو من 
فعَله، فقد مسَح العفريُت ذاكرَته كما يف كّل ليلة، لكّنه عرف أّن هنالك ما تريد 

ه هذه احلروف إخبارَه به، هي حتم ُل سرّا ما، قدراُت األفاعي اّليت ميل ُكها دفعْت حظّ 
 .إىل حدود ه القصوى، لن يكوَن احلّظ جبان ب ه دائما

حنَي دخل أبانوخ من جديد تفاجأ بأڤَمد ُيتاُر الّسؤاَل هذه املرّة، حينها 
لكّن اختيارَه الّسؤال مل يكْن  .قّدم له الطّعام فأكَل منُه حّّت استعاد كّل قوَّته
 نظَر أڤَمد إىل العفريت وسأله: .الّنهاية، بل كاَن انتقاال إىل التحّدي الّتايل فحسب

 ؟حسنا، ما هو الّسؤال-
 قهقه أبانوخ بصوٍت اهتّز له البيت وقال:

بقيْت لديك سّتة أيّام لتفّكر يف اجلواب وإن انقضى  !عجبا من جرأتك-
وإذا وجدَت جوابا أخذتَك إىل مرادَك وكنُت يف  ،األجل دوَن أن مجده قتلتك

 .حدة يف حياتك مّت طلبتنخدمت َك يف املستقبل  ملرّة وا
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كانت كلمات العفريت  حتم ُل كثريا من اخلوف واإلغراء، حيتاُج أڤَمد إىل كّل 
واصل  .احلُلفاء واألسلحة املمكنة خالل مساره، ال يدري املرء مّت حيتاج إىل أحدها

 العفريُت قائال:
 .أّما الّسؤال فهو إجياد الّشيء الّذي ُييفن-

كم   !عفريٌت مبثل  قّوته ُياف؟ يتعّلم أڤَمد الكثري اليومهل من املعقول هذا؟ 
وضَعه هذا الّسؤاُل يف حرية عظيمة، فّكر طيلة األيّام الّسّتة التاّلية،   !هذا غريب

يف أحياَن أخرى تتمّثل له يف و  كانْت تزورُه العفاريت متمثّلة يف إناٍث مجيلٍة أحيانا
تنجح يف ظّل تركيزه لكّنها استطاعت صورة أشخاص حيّبهم حّّت تشّوَش فكره، مل 

 .احلّد من كفاءته يف الّتفكري
لقاَءُه األّول  ...حبلول الّدقيقة األخرية من اليوم الّسادس تذّكر شيئا ما

كاَن مغتاظا ومنزع جا جّدا ألّن الّزوبعة مل حترّكه من مكان ه، ما هو أكثُر   !بأبانوخ
أڤَمد مستعّدا لقتل ه فهو معتاٌد على ذلك  دخَل العفريُت غرفة ُز الرّياح؟شيء يُعج  

 .ألن ال أحد جنَح قبَله يف هذا االختبار
 ؟هل وجدَت اجلواب-
 !أنَت ختاُف من اجل بال ...نعم-

ظّل واقفا دوَن حراك، يف حقيقة األمر، مل يكن أبانوخ و  فوجئ هبذا اجلوابَ 
اآلَن شعَر و  دسوى عفريٍت كئيب، عاش آالف الّسنني فَعل خالهَلا كّل ما يري

رأى أهل القرية ملا العفاريُت ليسْت آهلة، ذاَت يوٍم حّل أبانوخ هبذه القرية و  ،بامللل
خائفني منه شعَر أّن اخلوَف سيكوُن شعورا جّيدا، سيخّلصه من امللل الذي 
يستوطنه، لكّنه مل يعرْف ممّا ُياف، هو ال ُيشى من أّي عفريٍت آخر ولّعُه هو 

َف اخلوَف لكّنه فشل، لعّل هذا الغريَب وجَد األقوى بيَنها، ح اوَل كثريا أْن يكتش 
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محَل العفريُت أڤَمد على كّفه وطاَر به إىل اجلبل وهناَك وضَعُه على  !أخريا اجلواب
 !األرض مثّ قال أثبْت يل ذلك وإال قتلُتك اآلن

.... 
ّدم النقّي يف قرية املثقاب، كاَن البعوضة توشوشت يعاّن من اخليبة، ُجرعُة ال

اّليت أخذها من أڤَمد مل متّكنُه من الّطرياَن بعيدا، مل يعْد بإمكان ه احلصوُل على قطرة 
قبَل غروب  مشس اليوم جاءُه رسوٌل من الّناسك  .أخرى من هذا الّدم الّنادر

األفعى أڤَمد يطلُب منَك الّلحاق به إىل قرية احلكيم اّلذي ميلُك كّل  :األبيض
صاحُب الّدين  :ُب منَك إحضار مسّان، فإذا وصلَت إليه قل لهويطل !األجوبة

 .يدعوَك لسداد ه
يبدو أّن هذا ما طلَبُه أڤَمد من الّناسك الّصادق حنَي مهَس يف أذن ه قبل 

ليلَتها، ناَم توشوشت قليال ومع أّول شعاع  !مغادرته متوّجها إىل قرية احلكيم
فاعي اّلذي جعَله أقوى وأسرع وطلَب رؤية للفجر، انطلَق بسرعة الربق بفضل دم  األ

مسّان عنَد وصول ه إىل قرية الّشارب وأبلَغُه برسالة أڤَمد، فه َم القّط مسّان الّرسالة 
ورافَقه للقاء أڤَمد، مل يكْن توشوشت حّقا مهتّما ألمر أيٍّ من هما لكّنها كانت 

كرب من دم األفاعي، كما فرصة ال تعّوض بالّنسبة له، فهو حيتاُج بشّدة إىل كّمية أ
أّن املهّمة لن تكوَن صعبة يف ظّل مساح قرية الّناسك األبيض مبرور البعوض دوَن 

 .ضور مهان يدري سبَب طلب  أڤَمد املفاجئ حلكالمها مل يك  .عرقلة وال اختبارات
۞۞۞ 
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 الجزُء الثّاني
 

اد الكّل هنا أصبحْت شعلة عّمي يغموراسن مجرا آذنة بنهاية سهرة اليوم، ع
إىل منزله بعَد ليلة مليئة بالّتشويق، األمُر يزداُد غرابة وغموضا، كنُت أتساءُل دوما 

 !ما مغزى القّصة؟ مْل يطلب عّمي حضوري جملّرد أن يروَي يل قّصة شعبية بالتأكيد
عدنا إىل البيت، الرّيُح باردة اليوم، استقبلتن ميلني غاضبة لعدم ارتدائي 

كأبيها، ابتسمُت وأنا أتذّكر جمّددا أيّام اجلامعة قبيَل ختّرجنا بفرتة معطفا أو جاّلبة  
أيّامها كانْت ميلني تدلّلن وحترُص على إرضائي، تتمّسُك بيدي بالمباالة  ،وجيزة

يَقُع الّرجل بسهولة يف حّب املرأة  .وحترُص على أن أغلَق معطفي يف األيّام الباردة
 .ُله كطفٍل مدّللالوحيد وتعام  اّليت تنظُر إليه كأنّه الّرجل 

مع اقرتاب  مناقشة مذّكرات ختّرجنا كنُت أنظُر إليها وأشعُر أّن الوقَت ينازعن 
إيّاها، كما أّّن كنُت قلقا جّدا بشأن األمر اآلخر، هل ستتقّبلن أْم أّّنا سرتَحُل 

ْت تقوُل أّن مبتعدة  بعَد أن تشف َق على أوضاع عائليت املزرية؟ حبيبيت الّسابقة كان
املال غرُي مهّم، أيّاَمها كانْت جمّرد طفلٍة نضجْت فجأة حنَي رأْت الفقَر الذي أعيش 
دقا، هل مُيك ُن هلذا الربيق اّلذي يف عينيها أن  فيه، ميلني تبدو ناضجة وأكثَر ص 
يأفْل؟ وهل سيخمد شغفها يب حنَي تعلُم من أنا حّقا؟ أعن أّن صادٌق معها كّل 

ْن أحتاُج ألن أعرَف موقَفها من األشياء اّليت ال أقوهُلا، من األشياء اّليت الّصدق لك
َلها سلفا، أخشى كذلَك من نفسي، مل  مل أخرتها لنفسي، لكّن وجدُت نفسي داخ 
يعْد باستطاعيت توّقع رّدات فعلي، أفاجئ نفسي باستمرار بشكٍل غريب ولسُت 

آلة  فقَد صاحُبها تعريَفها، فهو يكبُس واثقا بشأن األشياء اّليت تزعجن، أشب ُه 
  .األزرار معتم دا على ما يظّنه صحيحا، لكّنه ليَس متأّكدا ممّا سيحدث تاليا
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دَخلْت إىل متجر اجلامعة، اشرتْت مشروبني غازيني وحّبة حلوى يل، 
 .قسمُتها إىل نصفني وأعطيُتها الّنصَف الثّاّن رغَم ع لمي بعدم  رغبت ها فيه

 .ُكْلها كلَّها  ...بييبكاّل ح  -
 ؟أنت  و -
 .ال رغبَة يل فيها-
 .مع ذلك ستقبليَنها-
 ؟ملَ -
 !كّل شيء  ...احلزن ...أريُد أن نتقاسَم كّل شيء قدر اإلمكان، السعادة-

ابتسمْت وتناولْت القطعة براحت ها الّرقيقة وقضمْت جزءا منها مّث قالْت 
 ضاحكة :
 .ذوُقها فظيع للغاية ...اعع-

اف ُقها الرّأي، بَدْت مجيلة من اخلارج لكن مْل يكْن األمُر كذلك يف كنُت أو 
واق ع ها هي تشب ُه أناقيت اخلادعة، نظرُت إىل احللوى بني أصابعي متأّمال مدى 

 ...تشاهبنا
 !مع ذلك أحببُتها ألّّنَك أعطيَتن إيّاها-

م لكْن مل تبلْغ يب الفرَح اّلذي من املفرت  ض أن يعرتين جعلتن كلماُِتا أبتس 
ا اّليت تتقاطُر منها الرومنسّية وكأّّنا شهد عسلٍ  حزّه حّد الّسّكني  ،لسماع  كلماِت 

 .قبَل ثوانٍ 
 ؟هل هنالك ما يشغُل بالَك حبييب-

مهمُت بقويَل املعتاد "ال شيء" لكّن ظننُت أّن الوقَت مناسٌب لطرح 
 .املوضوع
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 ؟توى الّتايلهل ترغبني يف نقل عالقتنا إىل املس ...ميلني-
كانْت مستغربة جّدا من طرحي املفاجئ، كأّّنا تقوُل أّي مستوى تاٍل 

 يقصد؟ هل يقصد الّزواج؟ قالْت بعَد ثواٍن من الّصمت:
 ؟لكن ماذا تقصد باملستوى الّتايل...بالّتأكيد-
 ...كنتُ   ...يف الواقع كنتُ  ...مهم-
 ؟كنَت ماذا-
 . على أّمي وتتعّرف عليككنُت أفّكر يف أن تزوري منزيل لتتعّريف-
 ؟أقصد ال يبدو األمُر الئقا، بأّي صفة أزوُرها ...كيَف ذلك-
 .ال تقلقي هبذا الّشأن، لدّي فكرة-

 نظرْت إيّل يف انتظار أن أكمل:
 !ستزوريَنها مع أصدقائنا، كواحدٍة منهم-

 .قةمل يكن إجياد الفكرة صعبا علّي، رمّبا ساعَدْتن خربيت مع حمبوبيت الّساب
 ؟وهل أخربَِتْم هبذا -

نظرُت إليها مبتسما مبكر مثّ غافلُتها ودغدغُتها وهي تشهُق ضاحكة وتتلّوى 
 يف كل االمجاهات متفّلتة من أصابعي وقلت:

 !أنت  من سيفعل-
 ،لعّدة دقائق بعد أن أفلتْت من بني  ي ديّ  ا حُبمق نا وخّفة دمينا املعهودةمجادلن

فتحُت جيَب حمفظيت وأخرجُت منُه  .ادي يف الّنهايةلكّنها استسلمْت أماَم عن
ح أنّه عتيق، كما أّن  ...قميصا قدميا لرضيع، وناولُتها إيّاه، تأّملتُه قليال من الواض 

 هنال ك شرخا ناحية الرّأس، بعدها سألتن بذكاء مل أعهدُه منها:
 ؟أظّنه لك-
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 أومأُت هلا باإلجياب، حيَنها انفجرْت ضاحكة وقالت:
 .بّد أّن رأسَك كاَن ضخما يا غليظ الرّأس ال-

يف احلقيقة مل ختطئ، ففي ذاك السِّّن كاَن حجُم رأسي يفوُق جسدي حبيُث 
 .يبدوان  غرَي متناسبنْي، ضحكُت كذلك لضحك ها

 .ال تزاُل طفال مل تكرْب كثريا-
، سأحّبك بقلب طفل دائما -  .ما دمت  جبانيب سأظّل كذلك 

 .عتاد جالسة يف أحد مقاعد  اجلامعة يف انتظار وصولناكانْت جمموعُتنا كامل
بصداقيت مع هؤالء الرّائعني، رغَم علمي و  ميلنيو  حبّبنا أناو  اآلن علّي املخاطرة هبيبيت

أّن رحيَلهْم سيكوُن أفضَل إن مل يتقّبلوّن بعَد رؤية وضعي، إاّل أّّن كنُت ألفّضَل 
 اما، مل تكن الّسنني املاضّية سهلة عليّ بقاَءهم لوقٍت أطول ريثما أستعيُد نفسي مت

بقائي وحيدا من جديد قد يعّرضن لشذوذ نفسي قد ال يربئ جمّددا، أحيانا على و 
ختلو له و  جيد أرضا تأويهو  األسد  اجلريح  أن ميشَي مع القطيع ريثما يستعيد قّوَته

 ِتز ُمه أحياناليحكَمها، الشجاُع هو شخٌص يتغّلُب على خماوف ه يف الغالب، لكّنها 
ُ أحدا، لذلَك يظّن الّناس أنّه ال ُياف مطلقاو  ال ينهزم، و  حنَي تفَعُل ذلك ال ُُيرب 

من  ال ختَش اهلزمية ألّن اهلزمية احلقيقّية هي االّنزامو  من أْجل  هذا ال ختَجل بضعف ك
قا مهما حاولَت، و  حنَي يسيطر عليك شعور أّّنا الّنهاية ،الّداخل يف لن تفوَز الح 

حقيقة األمر أوشكُت على ذلَك مرّات عديدة، لكن كنُت أرى "آمال" صديقيت 
اّليت تعَمُل باملكتبة مبتسمة طوال الوقت، حّّت أّن املكتبة كانت تبدو أكثَر إشراقا 

عاودِْتا إصابة و  يف مناوبَت ها، خالل الّسنوات األخرية فقَدْت أحّب الّناس إليها
احتاجت مبلغا ضخما لعالجه و   عمود ها الفقريالطفولة حبيث حدَث اعوجاج يف

يف اخلارج، حياُِتا مل تكْن أسعَد من حيايت، لكّنها حاولْت دوما أن مجعَل من يراها 
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القّوة للوقوف جمّددا، ليَس كالمي مبالغة حنَي أخربَك أّّنا و  يستلهُم منها األمل
 ُت نافذة  كناية  عن األملرمسْ  ،أهلَمتن لرسم  أّول جداريّة يف حيايت على جدار غرفيت

حياٌة جديدة، بالقرب منها يوجُد فنجان قهوة ولوح  ...على حافّتها نبتٌة خضراءو 
شكالطة عليه وجٌه مبتسٌم ُُيرُج لسانَه متلّذذا بالطّعم، لطاملا أحّبت القهوة 

 .بالّشكالطة
َن هلا كانت سعيدة جّدا هبا حنَي رأِْتا، متّنيُت أن يكوَن حافزا هلا، أن يع

ا  .ذلك شيئا ومينحها مزيدا من األمل وينع َش روَحها يف هذه األيّام احلرجة من حياِت 
ال رجوَع إىل اخللف  اآلَن، ستأيت ميلني واجملموعة لزيارة البيت وليحدْث ما 

اقرتَحْت ميلني األمَر عليهْم ورّحبوا بالفكرة، وضعُت رهاّن وسنرى النتيجة  ،حيدثْ 
 .يوَم غد

أخربّن  ،ذهبُت مع صديقي لزيارة أحد أساتذة اجلامعة املستجّدينبعدها 
الغريُب يف األمر  أّن هذا و  صديقي أنّه سيساع دنا إلجياد الربجمّيات اليت حنتاجها

األستاذ يسكُن بالقرب  من حّينا رغَم أّّن مل أرَُه من قبل، على كّل حال كاَن أمرا 
 .لّي الّتواصل معه كّلما احتجُت ذلكسيكوُن من الّسهل عو  جّيدا بالّنسبة يل

مفاجآته، مل يغمْض و  أمضيُت تلَك الّليلة متحّمسا للغد متوّجسا من خباياه
يل جفن، وضعُت رأسي على الوسادة مّث نزعُتها مث قلبُتها، يبدو للرّائي أّن اخللَل 
فيها لكّن اخللَل يف رأسي، استطعُت تصّوَر كّل ما سيحُدث، وضعُت كّل 

االت املمكنة، القَدُر بارٌع يف خمالفة توقّعاتنا، لذلك توقّعُت األسوَء ألشعَر االحتم
أقبَل الّصباُح  .إن خالفن حصلُت على مراديو  فإن وافَ َقن فزُت عليه ،بلّذة الّنص ر

متأّكد أ :وم، ضحكُت ساخرا ومهسُت لنفسيبطّيا كأّن خيوَطُه غرُي متعّجلة يف القد
 ؟الوجود  يا أينشتاين ُع شيء يفأن الضوء أسر 
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طوَل حيايت طرحُت األسئلة اّليت ليَس هلا جواب، رمّبا ألّن اإلجابات ختّيبن 
عادة أو ألّن كّل اإلجابات ستكوُن حيَنها مقبولة، ال ضرَي يف أْن نسأل أناسا ال 
 جييبون بل وميكننا أن جنيَب نيابة عنهْم ما دمنا ال نفَعُل ذلَك بصوٍت مرتف ْع، فالّسرّ 

 .والعلُن وحَدمها ما ميّيزنا عن اجملنون  اّلذي يناق ُش نفَسه طوال الوقت
لقائهم ليب الّدافئ كاملعتاد مّث خرجُت لارتديُت مالب سي وشربُت قهوة باحل

خالل طريق عوَدت نا كنُت حريصا على تذّكرهم الطريَق إىل املنزل، ال  .وإحضارهم
يزوروّن جمّددا ألنّه ال يوجُد سبٌب يدفَ ُعهم يوجُد سبٌب حمددٌّ ل فعلَي ذلك، هم لن 

 .لذلك، رمّبا كانْت لدّي أوهامي فيما يتعّلق هبذا األمر
سلكُت هبْم طريقا مبحاذاة الطبيعة اخلالية من املساك ْن، ال أدري إن 

حيّب اإلنساَن مشاركة أشيائه وقد جيد يف ذلك متعة  .استمتعوا هبا لكّن فعلُت جّدا
جيدها يف حصول ه على هذه األشياء بالّذات وإاّل ملاذا تكون البيتزا أقّل  أكرب من اّليت

 لّذة حيَنما نتناَوهُلا وحيدين رغَم كّل أسباب  اللّذة املتوفّرة؟
كنُت أستدير خلفي بانتظام وأتفّحُص أعيُ َنهم، إنّه الّنوع من األصدقاء 

 .من االستمتاع سويّااّلذي وددُت دوما أن أحظى به، الّنوع اّلذي أمتّكن معه 
، دخلُت أّوال أخربُت أّمي بوصوهلْم، هّيأُت هلم الطّريَق و  وصلنا إىل البيت 

للّدخول إىل الصالون مرورا بالفناء، كانت اجلدراُن مكشوفة حتتاج إىل تغطية 
قرهَبا صهريٌج حديدّي ُيستعَمُل و  الّطالء، توَجُد حنفّية وحيدة يف الفناءو  باإلمسنت

البقّية جمّرد مشروع مل يكتمل، دخلنا بعدها إىل الّرواق و  ْصُف الفناء مبّلطللغسيل، ن  
مبّيضة و  املؤّدي إىل غرفة اجللوس، كاَن أحسَن بقليل، فاجلدراُن مغطّاة باإلمسنت

اّليت ترمُسها أخيت  باجلري حّّت ال يبدَو اجلّو كئيبا مع وجود  بعض الّلوحات اهلاوية
طوال مسارنا القصري إىل الّصالون، نظرُت إىل األمام  هناك،و  الصغرى معّلقة هنا
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أْن أرى يف عيوّنم ما ُيّيبن أو يزعجن، و  فحسب، كنُت أخشى أن أنظَر إليهم
أعطيُتهْم فرصة لتعديل  مالم ح الّدهشة  ،أعلمُت أّمي حبضورهمو  تركتهم يف الّصالون

 .كّل احتياطايت  اّليت قد تكون متّلكتُهْم، ال بّد أّّنم متفاجئون، أخذتُ 
بعدها عدُت وكانوا يضحكون وميرحون كاملعتاد، مل يبُد أّي شيء على 

دخلْت أّمي حاملة صينّية الّشاي واحللوى،  .وجوههم، كاَن ذلك مثالّيا بالّنسبة يل
م، دردشنا قليال مّث انصرفنا وُعدنا إىل اجلامعة أيَن  سّلموا عليها وسألْت عن أحواهل 

مل نتكّلم عن الزّيارة على اإلطالق، كأّّنا كانْت جمّرد حدٍث جّيد  .قضينا بقّية اليوم
م ويف عيون  ميلني عن أّي بريٍق غريب وعن  وهذا ما كنُت أمتّناه، فّتشُت يف عيوّن 
أّي شعوٍر مبهم أو تغرّي طفيف، لكّن مل أجد شيئا، بإمكاّن اليوَم الّنوم ملئ 

 !اجلفون، ختّلصُت من خماويف أخريا
 .ليوم  املوايل أحضرْت ميلني مصحفا وطلبْت مّن أن أعطيه هديّة لوالديتيف ا

 .لو أحضرت  لوَح شكالطة لكاَن أفضل-
قمُت بُشكر ها ألّن ذلَك كاَن  .ضربتيت على كتفي مبتسمة بغنج ...مازحُتها

 سأشرتي هلا مشروهَبا ،كعادتنا مرْرنا مبتجر  اجلامعة  .لطيفا أقصد اهلديّة والضربة معا
 ...الغازّي املفّضل

 .ال داعي لذلك حبييب-
 ؟ملاذا-
 .أعاّن من انتفاخ وبعض األمل يف معديت-
 ؟ال بأس عليك، هل أرافقك إىل اإلقامة ريثما تتحّسنني-
 .سأكوُن خبري، سأبقى جانب ك -
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لوهلة تساءلُت مَل خُتربّن أّّنا ستبقى جبانيب؟ هل كاَن ذلَك ضروريّا؟ لوهلة 
 .مجاهلُت ذلكَ قصرية فقط مثّ 

 ...حسنا-
مضْت بضعُة أيّام، كّنا مجيعا حنرُز تقّدما يف إجناز  مذّكرات خترّجنا، كاَن علّي 
يوَمها الّذهاب إىل األستاذ املستجّد لعّله جّهز الربجمّيات اّليت أحتاُجها يف مشروعي، 

نَزع جا أمضيُت الوقَت يف اجلامعة مع األصدقاء ريثما حيّل املوع ُد مساء ، كنُت م
جّدا، الحظُت أّن ميلني تتجّنُب أن أشرتي هلا أّي شيء، ليَس األمر جمّرد مصادفة، 

يوم الزّيارة، أستطيُع متييَز نظرة الّشفقة من بني ألف   ...تفَعُل هذا منذ ذاك اليوم
 :نظرة، أصدقائي يلّحون علّي بالّسؤال

 ...إن احتجَت أّي شيء ستجدّن هنا-
 .جابة، كنُت على األعصاب، أخفيُت األمر طويالذاك اليوم قّررُت اإل

 ؟ماذا أحتاُج مثال-
 ...أّي شيء ...ال أدري-
 ؟هل أبدو لك مثريا للّشفقة-
 ...مل أقصد هذا ...ال-
 ؟مالبسا ؟ماذا تريد إعطائي نقودا-

 تكّلَمْت ُأخرى:
 ...أمحد ليس -
 ...أنا أفهم جّيدا ما تفعلونه ...ال...ال-

اعي لتهّدئن، ابتعدُت عنها ونظرُت إليها بغضب وحزن تعّلقت ميلني بذر 
 معا
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 !رأيُتها سابقا ...هذه الّنظرة يف عينيك  -
لعّل الشفقة مل تكْن تزعجن حّقا، لكّن ارتباطها حبادثة مؤملة يل يف املاضي، 
جعلها أمرا جلال بالّنسبة يل، مصطلح الّشفقة مرادف للهجر والتخّلي، ال بّد أّّنا 

انصرفُت صاّما آذاّن عنهم  . ي صارْت متهيدا للفراق واحلزن من جديديف الوعي  
وابتعدُت فحسب، كانْت عيناَي ممتلئتني بالعرَبات الغاضبة، كثريا ما يشُعُر اآلخرون 
بظلم نا هلْم على الّرغم من أنّنا مل خنطئ يف شيء، هؤالء هلم ُعَقُدهم اّليت فعَل الّزمُن 

حرف، مستعّدون لالّنيار، كّل ما حيتاُجه األمُر كلمة  هبا ما فعل، هم يعيشون على
 .كلمة سّر تغرّي مزاَجهم إىل االمجاه املعاكس  !سرّ 

 ،استلقيُت يف أريح وضعّيايت ألغري الّنوَم للقدوم للفراشو  عدُت إىل غرفيت
 .مكتفيا مّن، لعّله وجَد ضالّته عنَد آخرين أكثَر إغراء  و  كان متمّنعا

زخرفُته ب ع ّدة طبوع، كّل ما كنُت أحتاُج إليه هو و  قف، لّونُتهحّدقُت يف السّ  
أفف"، استسلمُت  ...املال ...املال ...املال جلعل تصّورايت واقعا مجيال، "املال

ُمطل قا تنهيدة طويلة مّث ّنضُت استعدادا للّذهاب إىل األستاذ، خرجُت من الباب 
كاَن امّجاهه يوافق امّجاهي، لذلك   ليه التحّية وصادف أنعوصادفُت جاري، ألقيُت 

 .مشينا معا ومع اقرتايب من بيت األستاذ اكتشفنا أنّنا ذاهبان ملالقاة نفس الّشخص
 سألن جاري: .طرْقنا الباب يف انتظار أن يفَتَح أحُدهم

 ؟منذ مّت تعرفه-
 ؟منُذ مّدة وجيزة فقط وأنت-
 ؟منذ زمن طويل، إنّه ابن املعّلمة فالنة، تتذّكرها-

كنُت مصدوما لذلك، أليست املعّلمة اّليت أذلّتن وأذّلت أخي؟ أليسْت هذه 
نفسها اّليت حاولْت حتطيَمنا؟ صادَف ذلَك فتَحُه الباب، لكمُته بقّوة على وجهه ال 
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مل  ،أدري كيَف، غضيب وتوتّري وحزّن وضغوطات األيّام كلها مجّمعت يف قبضيت
يَنها فقط أدركُت ما حدث، مل يفهْم جاري أستفق إاّل بعَد رؤيته على األرض، ح

  ؟هل هي الّنهاية؟ هل مات :ما حيدْث، وقَع عليه يتحّسُس نبَضه، كنُت أتساءل
 !تلَك املعّلمة الوحش ...كّل شيء حَدث بسببها

ه  حنَي تعّذب جنديّا حمبوسا فقد َيسعى لتدمريَك حني حيصل على سالح 
لبيت  وحيدا، هل أّمه حّية أم رحلت؟ مَل أفّكر فاَق، كاَن يف القد أاحلمدهلل  .جمّددا

أشعُر بالّضياع، كّمية األندرينالني يف دمي تكفي لرّي  ...يف هذا اآلن؟ ال أدري
أهرب لكن احتجُت لتفريغ هذه الطّاقة اّليت  رحُت أجري، ملْ  ،هذه األشجار

اوزُت ستفّجر قليب، أخذُت امّجاه ا ورحُت أجري فحسب، جريُت لدقائق طويلة، مج
املناطق املأهولة وتواريُت خلف اهلضبة، توقّفُت أخريا عن الرّكض، عند وصويل إىل 

كان هنالَك شابّان مثالن يدّخنان سيجارة وعلُب الّنبيذ   !الوادي مل أكن وحيدا
ما  .متناثرة بقرهب 

 !هاي أنت أيها احلقري-
 هل يقصدّن؟ ماذا يريد مّن؟

 !أمل تسمْع؟ تعاَل إىل هنا-
 م الثّاّن أيضا:تكلّ 
 !مل تسمع أيها *** تعال إىل هناأ-

اّناال علّي بالّشتائم القذرة، مل يكونا يف كامل  وعيْيهما، لكّن ذلك مل يكْن 
اقرتبُت منُهما واّنلُت عليهما بالرّكالت، مل  !ليشّكل فرقا بالّنسبة يل يف حاليت تلك

وابتعدُت إىل الطرف اآلخر  تكن حالَُتهما تسَمُح برّدها، أخذُت منهما الّسيجارة
ما  .شتائمهماو  من الوادي تاركا إيّامها غارقني يف إصاباِت 
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أشعَرّن ضرهُبما بكثري من الرّاحة، من الغريب  كيَف يتحّول املرء من شخص 
ال بّد أّن  !رمّبا قاتل يف غضون ساعة واحدةو  سارقو  مثّقف وملتزم إىل منحرفٍ 

اّتصلُت بأمي أخربُِتا أّّن سأسافر لبضعة أيّام  !ليّ الشرطة تبحُث عّن اآلن، ُقضَي ع
ألحضر الّسلعة اّليت أتاجر هبا، مل تشّك فهي تدري أّن أعمايل الّتجارية تتطّلب 
التنّقل، ال أريُد أن تعتقلن الّشرطة أمام اجلميع، سأسّلم نفسي فوَر علمي بتقدمي هم 

 .الّشكوى
 :نظَر أمحُد إيّل قائال

الوادي كانْت سيجاريت األوىل، قّصة الّسجائر اّليت مل هنالك عند طرف -
 .تنته  إىل اآلن يا صديقي

 قاهلا وهو يشع ُل آخَر سيجارة يف العلبة مثّ نظَر إيّل من جديٍد وقال:
تعلم؟ هذه ليست آخر سيجارة يف العلبة فحسب، بل يفرتض هبذه أ -

 .العلبة أن تكوَن األخرية
 ؟إذن قّررَت التخّلي عن الّتدخني-
 !هذا الطفل اّلذي تنتظرُه ميلني من قّرر-
 أسعدّن اخلرب وقمُت بتهنئته، بعدها ضحكُت قائال:-
 !تنتظره ميلني؟ وتقول عّن ال أجيد احلديث عن الفتيات-

قلُت هذا ألّّن أدرُك د قّته يف اختيار مصطلحات ه، نظَر إيّل مبتسما ساخرا 
 قال:ة يف كأس املياه و الزهرة املغمور  بالمباالة مثّ نظَر إىل

 ؟قطفَت هذه الّزهرة رغَم علمَك أّن ذلك سيقتُلها ملَ -
 .بطلب منكستموُت يف أّي حال، كما أّن ذلَك كان -
 ؟لكّن مل أجربك، أليس كذلك-
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 .فيما أعتقد ...ال-
با لك، مل تعْد لدّي كثري من الّنصائح أسديها إليك-  .افعل ما تراُه مناس 

، هذه هي طبيعُته، حنَي يتكّلم أمحد عليك اإلنصاُت كاَن يتصّرف بغرابة
 واصَل حديَثه: ...جيدا ملا يقوله، احلديُث معه ليَس مناسبا لكارهي األلغاز

رغَم أّّن من طلَب قطَفها هي تظّن أّّن من حياوُل إنقاذها بغمر ها يف كأس -
 ؟أليَس كذلك .املاء

 .يف الوقع ال أحسُبها تظّن شيئا-
ا أن ختتار، هل كانْت ستبقى  ...أخربّن !كيعجبن تفكري - لو كاَن بإمكاّن 

متوارية خلف أعشاب احلديقة وتعّمر طويال، أْم تراها ستفّضل أن ختتصَر ُعمَرها هنا 
ا وعبري ها  ؟إلسعاد أحد هم جبماهل 

 .يعَتم ُد االمُر على ما تراه الزهرة-
 ؟ماذا لو كنَت أنَت الزهرة، ما اّلذي ستختاره !متاما-
أْن أكوَن مغروسا يف الرّتبة لكن على مرأى من  ...سأفّضل اإلثنني معا-

 .اجلميع
 .نظَر أمحُد إيّل كأنّه يسرتجع شيئا ما، بدا مأخوذ الوعي إىل بُعٍد آخر

 !أنَت مجيٌل يا صديقي، أنَت حرٌّ بالفطرة-
 ؟ما سبب قولَك هذا-
 !كحصرُتَك يف خيارين وحّلقَت باحثا عن خياٍر على مقاس  -

مُن به أيضا، ميكُن حّّت للكاذب  ا جّدا مبا يقولُه لدرجة جعلن أو كاَن مؤمن
 واصَل قائال: .أن ميّرر كذبَتُه إن حتّلى هبذا القدر  من اإلميان
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كم هي   !أظّن أّن الزهرة بعد تأديت ها دوَرها سرتحُل بسرور، الّسافلة-
 .حمظوظة

 .طفٌل تنتظرانه يف شوقوأنَت حمظوٌظ يا صديقي، لديك زوجة حتّبك و -
 .كال يا صديقي لسنا ننتظرُه-

طويلة توّهج على إثرها طرُف السيجارة، رمى سيجارتَُه األخرية  "جبدة"أخذ 
وداَسها بقدمه  العارية، ليَس غريبا أّن هذه األموُر الّتافهة مل تُعْد تؤذيه، إّّنا جمّرد نار 

 صدره وقال:نفَخ يف اهلواء الّدخان الذي يف  !يف الّنهاية
 .أنا مصاٌب بالّداء اخلبيث  وقد ال أعّمر طويال  -

تغرّيْت مالحمي لكّن عاودُت تشكيَلها قبَل أن يتطّلع يف وجهي من جديد، 
 قلُت بنربة مليئة باحلسرة واملواساة:

 .شفاَك اهلل-
اّتكأ أمحد من  .امتنعُت عن طرح  مزيد من األسئلة خبصوص هذا األخري

 األحداث: جديد مث واصل سرد  
دّخنُت سيجاريت األوىل على طرف الوادي، بعدها دّخنُت بدون  انقطاع 
عُت يف كّل مكان، كنُت أنتق ُم من نفسي،  لثالثة أيّام متتالية، أغلقُت هاتفي وض 
من حيايت من أصدقائي، من ميلني، من معّلميت، من اجملتمع ومن اجلميع، أنا اآلَن 

أنتمي إليه، ال ِتّمن نظراُت هؤالء، هم حيتقرونن وأنا على حقيقيت يف املكان  اّلذي 
كنُت مرتاحا كمْن يرتدي ثوبا فضفاضا بعَد يوٍم   !أظّننا متعادلني، تّبا هلم ،كذلك

الفقر والّتعاسة، رمّبا هذا هو الّنوع من  .من ارتداء املالبس  الضّيقة والكعب  العايل
الث فتحُت هاتفي من جديد، كمٌّ كبري من ّنايَة اليوم  الثّ  .األثواب اّلذي يليق يب

 .الّرسائل ورَدّن وها هو ذا أخي يّتصل قبَل حّّت أْن أفتَح إحداها
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 ...ألو-
 !أيَن أنَت؟ الكّل يبحُث عنك-

بالّتأكيد سيبحثون عّن، فقد اعتديُت على شخص وال أدري ماذا حدَث له 
 .ال بأس سأسّلم نفسي بعد قليل ،بعَدها

 .سآيت الحقا أنا يف البالد-
زميلُك و  جاء يبحُث عنك، أصدقاؤكو  فالن ابن املعّلمة أخربّن مبا حصل-

 ؟الكّل يسألون عنك، أيَن أنت ...يف مشروع التخرّج
ما داَم جاري هو اآلخر يعرفُه،  ...بالّتأكيد يعرف أخي ابن املعّلمة !نعم

 !فقد درسا معا
 ؟ماذا قال ...ابن املعّلمة-
 .كيريُد التحّدث إلي-
 ؟أ مل يبّلغ الّشرطة عّن -
 .يريد التحّدث إليَك فحسبوال حّّت أّمي، -

ال بّد أنّه يريد املال مقابَل عدم الّتبليغ، احلقري لْن حيُصَل على شيء مّن أنا 
عدُت إىل املنزل ودخلُت دوَن  .مفلْس متاما، فليفعل ما يشاء، مل أعد آبُه حليايت

بعدها ذهبُت  .ُيُل اليوُم من العتاب واحملاضراتغرّيُت مالبسي، مل  إحداث جلبة،
إىل بيت  األستاذ وأنا ال أدري بأّي وجٍه أقاب ُله، لو كنُت أعرُف نواياه لرمّبا سُهل 

طرقُت الباَب، بعَد ثواٍن فَتح وحنَي وجَد أنّه أنا من يطرق الباب  .علّي االختيار
 قال:

 ؟هل ميكنن إرخاء دفاعي-
 أجبُته ساخرا:
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 ؟دوَن مقّدمات، كم تريُد باملقابل ...مضحٌك جدا هاها-
 ؟مقابل ماذا-
دعنا من األالعيب، كم تريُد مقابَل عدم الّتبليغ عّن؟ هّيا فلنفرغ من األمر -

 !بسرعة
كنُت أتكّلم بثقة كبرية متجاهال حقيقة أّّن مفلٌس متاما وسأقضي شهورا 

 .جلمع أّي مبلغ قد يطلبه
 ؟مرهاّل دخلَت لنناقَش األ-

دخلُت أخطو بكربياٍء شديد، ال أريُد أن يرى مّن أّي ضعف، هذا سيفسُد 
 .عليه فرحته بانتصار ه وتفّوقه اجللّيني لكلينا

ال و  أردُت احلديث معك، ألعرف سبب ما فعلَته، أنا لن أرفَع قضّية ضّدك-
 عنكأريد منَك شيئا، لكن باملقابل أريد أن أعرف سبَب ما فعلَته، سألُت اجلميع 

 ...ال سّيئا، كما أّن أخاك صديق قدمي يلو  لست شخصا عنيفاو 
بدا يل صادقا لذلك قّررت احلديث، رمّبا هو حّقا ال يريد شيئا مّن، رويُت 
له قّصتنا مع والدت ه وما فَعلْت بنا حنَي كّنا أطفاال ومدى الّضغط اّلذي كاَن عليَّ 

فاجأّن بطلب الّصفح مّن نيابة عن فاجأّن كثريا ببكائه، بل و  .يوَم قمُت بلكم ه
والَدت ه الرّاحلة، كاَن موقفا غريبا بالّنسبة يل، مل أعهد احلديَث إىل هذا الّنوع من 

كاَن يتحّلى باحللم  والطّيبة، تعّجلُت كثريا، عاقبُت الّشخَص اخلطأ، كاَن   ،الب شر
حيايت رهينة بنَي املسّدُس موّجها صوَب رأسي، لكّنه أىب أن يضغط الزّناد، كانْت 

من يوم ها مل أنَسه، صرُت أعتربُه  .يديه وقّرر أن مينحن فرصة ألعود إليها وتعوَد إيلّ 
من أنا، بّث داخلي األمَل  تغدو اص اّلذين هلم فضٌل كبرٌي علّي حّّت من األشخ

 .جمّددا، كنُت مدينا له لكّن مل أسامْح أمَُّه يوما
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ني واالتصاالت اّليت وردتن أثناء غلقي يف هاتفي عشراُت الّرسائل من ميل
اهلاتف، حلسن احلّظ أّن زميلي يف مشروع التخرّّج مل يقف مكتوَف اليدين، لقد 
أّنى تقريبا معظم العمل، بقَيْت الّلمسات األخرية فحسب، ال بّد من أنّه يف قّمة 

 تلَك الّليلة .الغضب، ال بأس سأعوِّض عن هذا بتقدمٍي أسطورّي يوم العرض
أنفاسي املسرتسلة الباحثة عن و  ظالم الّليلو  الّصمتو  صعدُت إىل سطح املنزل، أنا

الّطمأنينة، تتباطأ وت ريُِتا حماوَلة أن ِتدأ، مل أعْد أعرُف من أنا، أفسدُت كثريا من 
األشياء اّليت عملُت عليها جبهد خالل وقٍت قصري، كانْت لدّي فرصة لالحتفاظ 

ب  ...مجيٌل رغَم الفقر، لكن اآلنإقناع ها بأّّن و  مبيلني أعطيُتها فرصة لتنسح 
 !وجعلُت األمَر أسهَل حّّت 

إّّنا أشَبُه  .رغَم أّّنم كانوا حياولون مساعديت والرتّفق يب لؤمعاملُت رفاقي ب
جبلسة اعرتاف، أنا اجملرُم والقّس والقاضي، أّول خطوة حلّل املشكلة هي االعرتاف 

 كيَف يتقّبل الواحد مّنا تناول األدوية إن مْل يدرْك وجوَد بوجودها والّشعور هبا وإال
 املرض  املستوجب  هلا؟ 

حنَي أكوُن يف هذا املكان  املقّدس بالّنسبة يل، ُيتفي ذاك احلجاب الّرفيع 
بين وبنَي اجملنون، ألّّن أحتّدث غالبا بصوٍت مسموع، مَل يتأّوه اجلريُح املتأمّل إن كاَن 

من جوف ه ال يشّكُل فرقا؟ أحيانا ال نسَمُع األصواَت اّليت داخَلنا  إخراُج األصوات  
 !إاّل بعَد أن تالمَس آذاننا من اخلارج، إّن احلديَث إىل الّنفس هلو أمٌر مريح

بعد حوايل ساعتني  من حماورة الّصمت أقنَ َعن حديثُه، حتُضرّن هنا بضع  
الصمُت وحدمها و  الفراغ "ا:اليت قلَت فيهو  كلماٍت من كتاب ك "كيد الّرجال"

الطيبة اليت و  الشرّ و  املاجنةو  الّرغبات النقيةو  املنحطّةو  ُيتصران كّل الكلمات الراقية
 ."ألّن غيب ال جييد الكالم أو ذكّي جييد الّصمت ...مْل أبح هباو  تسكنن
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منُت ليَلتها خايَل البال، اختفْت تلَك األصوات اّليت كانْت تصرُخ داخلي 
عيّن صباحا بعَد أن أيقظن العصفوُر املتسّلل عرب النافذة إىل غرفيت، حّط وفتحُت 

على اإلطار املثّبت يف اجلدار وراَح يغّرُد بني الفينة واألخرى كأنّه يف مهّمة إليقاظي 
هبدوء، استبشرُت به وُرحُت أقّلد صوَته كأّّن أحاو ره، اجلميل يف األمر أنّه كاَن يرّد، 

 .ُر حوارا شّيقا، أحُدنا على األقّل مل يفهم منُه شيئاشعرُت أنّنا ندي
قمُت من فراشي فوَر مغاَدرت ه، أّنيُت الّروتنَي الّصباحّي وكنُت داخَل أسوار 

مل أمجرّأ على االتصال بأحد حّّت أّن أبقيُت  .اجلامعة خالل األربعنَي دقيقة الّتالية
نزل، ال أجيُد طلَب الّصفح اجلّوال مغلقا أغلَب األوقات  منذ عوديت إىل امل

 .واالعتذار، اإلحراج عند لقائي اجملموعة سيكوُن أمرا ال مفّر من جماهبته
وصلُت باكرا وجلسُت وحيدا على أحد املقاع د، فجأة غرّيُت رأيي وذهبُت 
إىل باب اإلقامة، قّررُت مواجهة ميلني على انفراد، لسُت قويّا كفاية للّنظر يف 

 .ا تلوُمنعيوّنم مجيعا بينم
ها هي احلسناُء اّليت أسرتن خترُج مطرقة  رأسها كالعادة و  مل يطْل األمر كثريا

سطعْت فيهما و  منتب هة إىل درجات الّسلم الصغري، بعَد خطوتني  رفعْت ناظرْيها
الّشمس الّصباحية فتألألتا مثل حبرية من العسل  الصايف، كنُت متوّرطا هبا مثل أّي 

مهسْت مليلني بشيء ما، و  اّليت حملتن أّوالو  رفقة صديقتنا كنزةوقٍت مضى، كانْت 
 .مثّ رأتن ...نَظرْت من حوهلا باحثة مثّ 

سارْت خبطواٍت أسرَع، قبَل أن تتحّول إىل هرولة حنوي وعلى الفور ارمتْت 
 بنَي أحضاّن:

 ...اشتقُت إليك ...آسفة مل أقصد-
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ا وال حّّت "الّذهول" "التفاجئ" هذا املصطلح ال يصُف شعوري حيَنه
بإمكانه ذلك، أيَن أضُع خطايب اّلذي أعددتُه كي أعتذَر منها؟ أيَن ستذهُب 

حضنُتها بقّوة، اشتقُت جّدا هلا،   !الكلماُت اّليت لن أقوهَلا؟ هي تعتذُر مّن فعال
كيَف كانْت حيايت قبَل قليٍل دوَّنا؟ املوقُف هذا أشبُه باجلزء  الثّاّن من املشهد 

لبثْت بنَي  .، حنَي قّرَرت  الّرحيل ذاك اليوم ومنعُتها بكّل قّويتاملكان نفسهابق يف السّ 
ذراعَي ما شاء هلا الّشوق، أبقْت رأسَها مغمورا بنَي ثنايا ثيايب ريثما مجّف الدموع، 

بقطرات  مشعٍة ِتوي حنَي تشتع ُل بفتيل ها نرياُن الشوق أو  لطاملا شّبهت الدموعَ 
 .احلزن

 !أقل لك  ال تبكي؟ أ رأيت  أفسدت  كحل عينيكأ مل -
كانْت تبكي تارة وتضحك أخرى وتدرجيّيا امتزجا وشّكال ابتسامة غرَي 

 .مستقرّة
 ؟أيَن كنْت؟ قلقُت عليَك جّدا، ملَ مْل ترّد على اّتصااليت-

حاصرتن باألسئلة، كنُت أشَبه بطفٍل ضاَع من أمِّه مّث وجدتُه جمّددا وفور 
أجبُت بكلمة واحدة  .يه توقّفت عن البكاء لتضربَه معاقبة  إيّاه على فعلت هعثور ها عل

 .خمتصرا كّل ما مررُت به
 !آسف-

وَضعُت قبلة  على جبين ها  .عانقتن مرّة أخرية، يبدو أّّنا قبلْت اعتذاري
رنا معا إىل لقاء الّرفاق كما نفَعُل دائما، آمال أّن ال شيء تغرّي من طرف هم  .وس 

أيّاما رائعة  وال تزال ذكراها كذلك، عدُت إىل الواق ع بعَد أن خطفتن  كانتْ 
ثيابا ثخينة، حّضرت يل مشروبا  يلني الغاضبة مّن ألّّن مْل أرتد  الذّكرياُت إليها، م
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نا مستبشرين بغد  دافئا من األعشاب وطلبت مّن شربَه حّّت ال أمرض، بعَدها من 
 .مجيلٍ 

قّصة أڤَمد والّشوُق لسماع بقّية القّصة يبقين يقظا  كثريا ما كاَن تفكريي يف
لوقٍت طويٍل قبَل أن يأخذّن الّنعاس، لكْن ليَس اليوم، فُجّل ما أريُده اآلن هو 

 .اإلغفاء بعمق كما كنُت أفعل أيّام الطّفولة
الّنسيم ُهنا يرّطب األنفاَس والّروح،  ،جاء الّصباُح حامال باقة من البشائر

ار والورود تعوُد يب إىل ذكريات مل أع شها، لكّنها وجَدت طريَقها إىل رائحة األشج
داخلي بطريَقٍة ما، حيَنما حنُلُم بشيء ما بشّدة وتواصل، فإنّنا نعيُشُه كّل يوٍم يف 
ُعُه يبدو حقيقّيا كأّي واحدة منها،  خيالنا وتطّلعاتنا، فيندسُّ يف ذكرياتنا وحنَي نسرتج 

ت  اّليت خادعْت خاليت ماتّيا خالَل العشاء واشتبهْت بقطعة هذا يشب ُه قطعة الّلف
 .البطاطا

 أخَذ عّمي يغموراسن مقَعدُه من اجمللس  وقال مداعبا: ...يف الّليل 
 ؟من يشعُر بالّنعاس-

 قال ضاحكا يكاد يقهقه: ...طبعا مل يعرَت ف أحٌد بذلك
 !يا لكم من خّوافني-

طب إىل الّشعلة لتصب َح أكرب من مث واصَل يتحّدُث بعدما أضاف بعض احل
 املعتاد:

 .األوان فواتسنسهُر أطوَل من املعتاد اليوم، ميكُنكم االنسحاب قبل -
امتأل اجمللُس بالّضحكات، اجلميُع يشُعُر باحلماس، ال يهّم إن سهرنا إىل 

 .بدأ عّمي يغموراسن حيكي مواصال سرَد فصول احلكاية .طلوع الّشمس
۞۞۞ 
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 الفصل الّسابع
 

بيَنما كاَن حيمُل البعوضة توشوشت القطَّ مسّان صاحَب املزمار الّسحري          
خمرتقا ب ه الغابة املظلمة وأرَض اجلّن، كانْت الّساحرة العظمى تراقُب كّل ما حيدث 
من خالل الفواصل  الّزمكانية، تقوُل األساطري أّن قدَرَِتا تكُمُن يف سّر اكَتَشفْتُه ال 

ها، حيُث أّّنا تستطيع االنتقال بسرعة فوتون الّضوء ومبقدور ها مجزئة أّي يعَلُمُه غريُ 
 !شيء إىل جزيئات صغرية تعادل أصغَر طول ممكن "طوَل بالنك"

هبذا أصبحْت رؤيُتها لكّل شيء خمتلفة متاما، فالّزمن اّلذي حيكم اآلخرين، 
لذلَك كاَن من املفاجئ ليَس بالّنسبة هلا سوى قطع مرتاصة تنتقل بينها كيَف تشاء، 

إشاعُة اختطاف ها، يظّن البعُض أّّنا حّقا اخُتطَفْت بينما يرى آخروَن أّّنا تعّمدت 
الّساحرة  .نشَر اخلرب  هلدٍف ال يعَلُمه غريُها، يف حني  يكّذب األغلبّية بوُجودها

" هلا نقطة ُضعٍف واحدة ويف جهٍل منها بذلك، كاَن هنالَك من العظمى "أريناس
  .عرُفهاي

مل تكْن راضية على تقّدم توشوشت الّسريع، لقْد بَلغ سرعة مل يبُلغها أحد 
من سّكان قبيلته  من قبل، سريٌع كالّصوت ورشيق كالّسهم يف اخرتاق أجزاء اهلواء 
لذلك قامْت حبركٍة من جفن ها بتمديد الّزمن دومَنا شعوٍر منهما، الّساحرة أريناس 

املفاجئ بتوشوشت ومسّان؟ وما اّلذي تضم رُه هلما؟ وما  ما سّر اهتمام ها ،غامضة
 !عالقة ذلك بالّنبوءة؟ هي الوحيدة اّليت تعرُف اإلجابة

.... 
 ،أڤَمد على سفح  اجل بل-أو باألحرى التّ ّنني-وقَف العفريُت أبانوخ واألفعى

 !أثبت ذلك :صرَخ فيه العفريت
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يُفه، كما أّن العفريَت ال يبدو أڤَمد نفُسُه ال يعرُف كيَف يثبُت أّن اجلبَل ُي
متأثّرا وال خائفا، شعَر أڤَمد أّّنا الّنهاية، متّكن من هزمية العجوز السوداء "بومبيه" 

هْم بسالم، كما استطاَع إقناَع  الّناسك الّصادق برتك ه ميّر وهزَم اجلّن وَمّر عرَب أرض 
والرّيح تأمتُر بأمر ه، لو شاَء  !إنّه عفريٌت طولُه مخسوَن قدما !هذا خمتلٌف متاما لكنْ 

حيَنها فّعل أڤَمد  .فعال حلّولَه إىل غبار أو أمَرها أن ترمَيُه يف أرض ال عودَة منها
 الّرهاَن الوحيَد املتوفّر لديه، رفَع رأَسه وصاح يف العفريت  بكّل ثقة:

 !اعصف بأقوى رياحك على اجلبل-
 !احبس أنفاسَك لدقيقة وإيّاَك أن تشهق -

أبانوخ أڤَمد ووضَعُه حتَت جفٍن من جفنيه، مّث سحَب برئتيه  اجلّبارتني  محلَ 
كّل شيء حّي من حول ه، مث زفَر من جديٍد و  األشجارو  اهلواء سحبة خنقْت الطيور

مل يعْد باستطاعته رؤية أّي شيء، و  زفرة اقتَلعْت كّل شيء أمامه، عّم الغباُر األجواء
أمطرت يومني متتالني، بيَنما بقَي أڤَمد خمتبئا داخل شّكلت الّرمال املتطايرة سحابة 

 جفن ه منتع شا بالّنريان الّسوداء  احلارقة امللتهبة داخله، استنشَق دخاَّنا مبا يكفي
أصبَح اآلن  ،حنَي نفَث الّنار بعدها، حتّولْت النرياُن اّليت ينُفثها إىل الّلون األس َودو 

لعجوز "بومبيه"، لو استطاَع أْن ميتلَك أجنحة الفضُل يعوُد إىل او  أقوى من ذي قبل
ليسْت ُمراَده، يكفي و  ألصبَح األقوى من بني  كّل الّتنانني، لكّن القّوة ال ِتّمه اآلن

 .الوعَد اّلذي قطَعُه للّناسك الّصادق كي يعوَد إىل قريت ه يربَّ و  أن جيَد جوابا
ئا أمامها، مل تُبق  شيئا انقضى يومان، العاصفة كانْت هائلة حبيُث مل تُبق  شي

سيُدها على و  يف اليوَم الثّالث بدا أبانوخ اقوى العفاريت الّسبعةو  !غري اجلبل
بْل حدَث مرّة واحدة  ...مذهوال، مل حيدْث هذا من قبل-كما يّدعي-اإلطالق 

 منذ زمٍن بعيٍد جّدا لكْن من يتذّكر ذلك؟
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ر أن يقّدم أقوى ما لديه شعَر أبانوخ بالقلق املشوب  بالتحّدي، حيَنها قرّ 
مل يشهدها أحٌد من قبل ألّن كّل من شاهدوها مل يوفّقوا لبلوغ  !"نفخة اهلالك"

هذا كّل ما   !ّنايت ها أحياء، من احملال أْن ُيَسَر أبانوخ التحّدي أمام تّنني ضعيف
 .كاَن يسَمُعُه داخَله

األوراق و  ألرضالغبار من او  تنّفس البخار من الّسحابو  استعّد هذه املرّة
غرقْت ...مّث نفَخ بكّل ما لديه ...الّرمال من الصحاري اجلافّةو  من األشجار املّيتة

وبعد سبعة أيّام متتالية  ...العواصف، مّر يوم مث يومانو  املنطقة يف الّظالم الّدامس
 .من الّزوابع والعواصف، انكشَف الّظالم وعاَد اهلدوء وسط اخلراب

بدَل أن يشُعَر باخلوف، شعر و  فريت اجلّبار أبانوختغرّيْت مالم ُح الع
حينئذ أخرج الّتننَي  !الكثري من الغضب، مل يتحّرك اجلبل من مكانه ...بالغضب

 .أڤَمد من جفن ه ووضَعُه على األرض  مقرِّرا سحَقه حتت قدم ه الّضخمة
فجأة مس عا ضحكة اهتّز هلا ما بنَي املشرق  واملغرب، ضحكة جعلت  األرض 

بدأت  احلياُة تد ّب يف كّل شيء دّمَرُه العفريت من  ِتتّز وتربو وبعَد أْن مَخدت
أسعَد ذلك أڤَمد وَجَعَلُه يستبشر، لكن بالّنسبة ألبانوخ فقد سكَن القلُق  .جديد

 مالم َح وجه ه فقّطب حاجبيه وراَح يصرُخ كاجملنون  بنربة مهتزّة غاضبة:
 !من أنَت؟ أظهر نفسك-

بُل وأصبَح أضخَم ممّا كاَن عليه وفُتَح باب فيه يدعوُه للّدخول، ارتَفَع اجل
دوَن انتظار وال ترّدد دخَل أڤَمد جوَف اجلبل  عرَب الباب، كاَن العفريُت مطالَبا 

 .بإظهار شجاعت ه أمام التّ ّنني الصغري، لذلك دخَل هو اآلخر إىل هناك
ر  الطّريق وال معرفة رغَم عظمت ه وقّوته العظيمة مل يكن قادرا على إبصا

شعَر باإلذالل الّشديد  !االمجاهات عند تفرّع الطّرق، ألّول مرّة أحسَّ أنّه عاجز



 )جواب بني نظرتني( أڤمدأسطورة 

078 

 

خاّصة حنَي رأى أڤَمد يقوُده بكّل ثقة وهدوء، طبعا فأڤَمد يتحّسس احلرارة 
تعّلم العفريُت  .بالثّقوب اّليت على رأسه ويلتقُط الّروائح من أميال بواسطة لسان ه

، قد متتل ُك كّل شيء تريُده إاّل الّشيء اّلذي حتتاجُه فعال، مهما بلَغ بك الّدرس
ُه أمرا أكرَب منُه، أقوى وأعظم ،الغّن ستفتق ُر إىل أحٍد ما أو شيء ما  !هو اآلَن يواج 

استطاَع أڤَمد أن يأُكَل بعَض اجلرذان  اّليت وجَدها تسكُن جوَف اجلبل، 
، برزْت أسنانُه وأصبَح قادرا على قضم  أّي شيء انتعشْت قّوتُه أكثر شيئا فشيئا

بعَد ساعاٍت من التوّغل واخلوض  يف املمرّات، تراءى هلُما ضوٌء يف آخر  !بفضلها
املمّر فتتّبعاُه حبذر شديد وترّقب إىل أن وصال إىل حجرة مغلقة، جيلُس فيها شخٌص 

 .ينبع ُث منُه هذا الّشعاع
 ...أهال أهال بأخي-

ريت أبانوخ العظيم ألول مرّة يف حيات ه، يبدو أنّه يعرُف صاحَب ارتعَد العف
 .الصوت  جّيدا وأّن هلما ماضيا حافال

 ؟أنت؟ كيف-
" خادُم األرواح وويّل عهد عرش الّتنانني ضحَك العفريُت املارُد "أغول يد

 الّسبع  الكربى وقال:
اّليت خدمُتها  لقْد عدُت بفضل الغيظ  والّشعور بالغدر ، ساعَدتن األرواحُ -

 !دوما واآلنَ عدُت كروٍح ال تُقهر
 تعوُد القّصة إىل املاضي، حيُث ُوجَد على األرض العليا العفريُت األّول

ذا قّوة ال تُقهر، كانْت مهّمُته خدمة احلياة على األرض ورأى و  ، كاَن طّيبا"مواي"
ه الّشهوات مثّ ُجهد ه سيعطي نتيجة أفضل، لذلَك ابتَكر يفو  أّن توزيَع قّوت ه    نفس 
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 الزواحفو  البشرو  الّزهورو  قضى ألَف سنة يتزاوُج فيها مع كّل شيء ممكن، األشجار
 ...اجلمادو  الثديّاتو 

بعَد ألف  سنٍة أخرى كاَن على األرض عدٌد كبري من العفاريت: عفاريت 
ُكُمها قبَل حينَها قّرَر أن ُيتاَر هلا من حي ...السماء، عفاريت الّنار، عفاريت الرّياح

 قيو-اندثار ه وتوريث  قّوته فاختاَر منها عفريت الرياح أبانوخ وعفريَت املاء محّو
كاَن عَدُدها سبعة، ُعرفْت بعَدها بني املخلوقات باسم و  "عفريَت األرواح "أغول يدو 

 .العفاريت الّسبع العظيمة
ة  الّنافذة: عنُي مَجَعهْم ذاَت يوٍم وقضى سنة  ينظُُر فيها إليهم بعيون ه األربع

احلقيقة اليت تسرُب الّصدق والعنُي احملجوبة اّليت تسرب  الّروح وعنُي االبتالء اّليت تسرُب 
ُف بذوَر الّشر اخلفّية  .الثّبات والعزمية والعنُي الّسوداء اّليت تكش 

هم ليأمت روا  وَقع اختيارُه على أغول يد خادم األرواح ليكوَن حاكما على رأس 
معطيا وحتّول إىل متثال بأرض القيامة، هذا حّّت ال تعّم الفوضى، مّث اندثَر بأمر ه، 

م اخلارقة وجربوَِتم أمضوا القرَن األّول يبكوَن حزينني على أبيهم حّّت  .إياهم قُدراِت 
يديَن تشّكلت من دموع هم سبُع حميطات، مّث قضوا قرنا آخر مزهّويَن بقواهم سع

 هبا.
م فماتت العديُد من املخلوقات خالَل ذلك تغرّيت األر  ُض بسبب  أفعاهل 

على رأس القرن  وقَف أغول يد  .وظهرت أخرى وانفصلْت أراضي والتقْت أخرى
ه  طيلة السنوات  املئتني املاضية، فرأى  شاخما من وسط  العامل  بعَد أن جلَس على عرش 

ْم ليذّكرهم بوصّية أبيه م اخلراَب اّلذي يسرُي إليه  العامل، لذلَك دعا إخَوَتُه ومَجَعهُ 
وسبب  إعطائه إيّاهم هذه القوى اّليت يتمّتعون هبا ويفعلوَن هبا ما يشاؤون، حضَر 
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اجلميُع إاّل أبانوخ فلم يكْن كالُم أخيه  يعنيه حسَب ظّنه، فالقّوة تعن الّسلطة واحلرّيّة 
 .ومن املستحيل  إقَناُعُه بغري هذ الكالم

ُه أو فعُل أّي شيء إليقاف ه، لكّن قانوَن مملكة كاَن بإمكان  اإلخوة حبسُ 
أبانوخ اّلذي ال  .العفاريت متَنُع قتاَل اإلخوة وَمن يفَعل ذلك يْصب ُح ملعونا مطرودا

ه، طبعا فهو األقوى بينهم  يؤم ُن بالقوانني طلَب من أخيه الّتنازَل عن العرش  لصاحل 
إىل املوت، كاَن أغول يد طّيبا حليما  لذلك حتّدى أخاُه يف نزالٍ  !يف منظور ه اخلاصّ 

ورَفض نزال أخيه أو أن يبسط يدُه إليه ليؤذيَه، حاَول مَعُه كثريا ليستفزّه وُُيرَجُه عن 
هدوئه وحكَمت ه، لكن هيهات، فهو وريُث عرش العفاريت وَوريُث احلكَمة الّدافقة 

ل عليها عفريٌت يوما، فال ، لعّلها أعظُم قّوة حصحتولهاّليت منَحُه إيّاها والُده قبل 
شيء حيكُم العفاريَت سوى الوالُء لقائدها وطاَعُته، فإن كاَن حكيما عاشْت 
املخلوقات بسالم، لذلَك اختفى الّشّر منذ بضعة سنوات أي منُذ أن جلَس أغول يد 

ه ملراقبة اجلميع  .على عرش 
َل أبانوخ يف استفزازه وبعَد أن صرَب سبعنَي سنة ع لى هذا احلال، بعَد أن فش 

قّرر قتَله، لذلَك انتظَر رمشة عين ه اّليت تكوُن كّل مخسنَي سنة وتدوُم عشرين جزءا 
من الثّانية وقاَم بطعن ه  بفّك األرض الّسفلى بعَد أن سَرَقُه من غرفة ودائع اململكة 

احدة فقط اّليت كاَن من املفرَتض  أن يكوَن حارسا عليها إنّه الفكُّ املعدُّ ليقتُل مرّة و 
مّث ُيتفي، كاَنْت حتتفُظ به مملكة العفاريت كاحتياط يف حالة مواجهة عدّو عظيم 

 .من أكواٍن وعواملَ أخرى
أصابْت أبانوخ لعنُة أخيه قبَل أن يرَحل، فُشّرد من و  عندئذ اندثَ َر الفكّ 

 استوطَن أرَض اهلجناء، منو  ال ُشغلٍ و  أصبَح ضائعا بال مؤنسٍ و  اململكة إىل األبد
فرَّ كلٌّ منها و  يوم ها تفّرق مشُل العفاريت العظيمة على غرار كّل العفاريت األخرى
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ا ألّن أغول يد كاَن طيبا معها، و  أو يف أكواٍن غريبة عنها إىل مكاٍن ما سواء  يف كوّن 
ه تشكيل ه من جديٍد على األرض، لذلَك كانْت تصَنُع و  قامت  األرواُح بتغذية روح 

ه حّّت ال تعمى بوهجها بقّية اجلباَل لتخفَيه  لها حنَي تقوُم بتغذية روح  داخ 
 .املخلوقات أثناء ذلك، من حين ها أصبحت األرُض مليئة باجلبال

اليوَم يعرفُُه سّكاُن أرض احلمم  املصهورة داخل األرض باسم "عفريت 
الغادر اآلن سريى ما سيفَعُله بأخيه و  اجلبال"، مل يتبقَّ الكثرُي كي يعوَد إىل عرشه

  .اّلذي يرمج ف كطفٍل مذعوٍر اآلن
.... 

 !الّساحرة العظمى
يظّن الكثريوَن أّّنا جمّرد خرافة، لكّنها حقيقّية كأيٍّ مْنهم، قاَم سّكان العامل  
العلوّي باختطاف ها، بالّنسبة هلم هي أحد أمالك هم، هي نفُسها مْل تكْن تؤمُن أّن 

هي الّرشيقة ذاُت اإلدراك  الواسع والّساحرة ذاُت هنالَك من بإمكان ه  فعُل هذا هبا، 
 .الّسّر األوحد

لقْد تعّرضت للغدر كحال كثريين غريها، حدث هذا حنَي أُعجَب هبا 
قّيو"، جّهز هلا موكبا من مئة عفريت وأحضَر هلا الطّلَع -عفريُت البحار "محّو

دثّر به، كاَنْت فتّية وخارقة الّشهّي لتشبع والّشمَع الطّرّي لتتوّسده واحلرير اخلالص لتت
اجلمال، مل تكْن حينها قد غاصْت يف عامل الّسحر وال اكتشفْت الّسّر اّلذي 
ها يف وقٍت الحق، قب لْت هداياه كي ال يغتاظ، كما أّن هداياُه  احتفظْت به لنفس 

و قيّ -لكّن مّحو .القّيمة ستكوُن مفيدة لسّكان مملكت ها اجملتهدين واجملّدين يف العمل
 .اعَترَب قُبوهلا اهلدايا موافقة منها على تقرّبه وتغزّله هبا
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ها مل يكْن لديه  مان ٌع من اختالط األنواع  واألجناس، فقْد فعَل  على عكس 
كاَن يفّكُر يف حتويلها إىل خالدة   .منذ ماليني الّسنني العفريت مواي ذلَك والُده

هما كزوجني بطريقة ما أو أن يتحّوَل إىل فاٍن من أجلها، ال  .شيء مهمٌّ بقدر  عيش 
مل تكن أريناس غبّية لتخفى عليها رغباتُه اّليت ال تكاُد ختفى على أحد، 
ِترّبت منُه زمنا طويال، لكّن إصرارَُه اضطّرها ذاَت يوٍم ملصاَرحت ه ورفض ه مجلة  

شعَبها و  اغتاظ لذلك غيظا شديدا وتوّعدهاو  حزَن العفريُت العاشق .وتفصيال
أريناس ليسْت ملكة  تقليديّة ململكت ها، فكلُّ  .كاَن جاّدا يف ذلك  ...نتقامباال

ا سيتوّقف اإلنتاج وتدخُل اململكة يف ركود ال خمرَج  األعمال  ُتدار  مبباركت ها، بدوّن 
 .منه وهذا ما حَصل بعَد اختطاف ها مبؤامرة من العفريت العاشق

يصل ُح بعض األنذال، لقْد راقَ َبها  احلّب جيَعُل بعض الطّيبني أنذاال بقدر ما
منُذ طفولَت ها، مل يستط ع اكتشاَف سّرها اّلذي جعَلها أعظم ساحرة على اإلطالق، 
حر ها، هي كنقطة حرٍب على ورقة، يف نظر ها العامل هو الورقة  لكّنه فهَم حدوَد س 

عفريُت اتّفاقا مع أبرَم ال .فحسب لذلَك قدَرُِتا مل تتعدَّ احليَز املندرَج يف إدراك ها
سّكان العامل العلوي ألخذها وترَك اململكة تعيُش يف خراب، أّما عْنُه فمن املعلوم  
أّن العفاريت خالدة، لذلَك ُحزُّنا يدوُم طويال وقد يستغرق مئات الّسنني ليزول، 

 .لذلَك انصرَف إىل أعماق  إحدى البحريات وناَم عميقا كي يتجاوَز حمَنَته
ا وعالقت ها القويّة بالعرّاف، استطاعْت أريناس معرفة أّن كارثة بفضل  ُقدرا ِت 

ما ستحّل على العامل، لذلك أسّرت نبوءَِتا إىل األزهار اّليت وعْدِتا بإخبار ها 
أوفْت األزهار بوعد ها وغّنْت نبوءة الكارثة اّليت . للجميع كي يكونوا على حذر

ملْ ا ملّ ة ملّدة ثالث لياٍل متتالية و ستنهي العامل بصوٍت مالئكي خافٍت كّل ليل
 يسَمعها أحد قالت هلا األشجار:
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 !دعين أغّن -
رّددت األشجار هي األخرى الّنبوءة بصوٍت جهري، غرَي أّن اجلميَع ظّن أنّه 
احلفيف نفُسه املعتاُد اّلذي تصد رُه حنَي ُتالع ُب أوراُقها الّنسيم وهكذا ترّددت 

 ،زهار والّسنابل واألعشاب، لكّن مل يفهم أحٌد ما تقولُهالنبوءة بني األشجار واأل
ل بني قطع  الّزمن، فرتّددت النبوءة يف أحالم   عندئذ صرخْت أريناس يف الفواص 
الكائنات بضع لياٍل مّث اختفْت، قليلوَن من رأوها ومسعوها، لكّنه مّت تكذيُبهم من 

الّنبوءة جمّرد خرافة آمَن هبا طرف  اجلميع وقالوا عنها أضغاث أحالم، لذلَك صارْت 
 .البعض وكّذهبا البْعُض اآلخر

كانْت أريناس تراق ُب األرض الوسطى املسّماة "أرض اهلجناء"، تستطيُع من 
هنا رؤية كّل ما يدور فيها، شغلْت نفَسها أيضا جبمع  ما أمَكَنها من املعلومات 

الّسفلية، كّونت و  ات العلويةاملمرّ و  حوَل أرض  خُمتطف يها، استطاعْت معرفة الطُرقَ 
 .خريطة وبقيْت تنتظ ُر بصرٍب ظهوَر املنقذ

.... 
سّكان األرض العليا، قليلوَن من رأوُهم واملعلومات عنهْم شحيحة، يُقاُل 

مكاٍن ما باألعلى، مهما رفع سّكاُن أرض اهلجناء من أّّنم يراقبوَن كّل شيء 
اٌب ما ميَنُع الّرؤية وحاجٌز فشَل أمهُر رؤوَسهم فيستحيُل أن يروا شيئا، هنال َك حج

الطّّياريَن يف اخرتاقه، يَشاُع أّن بعوضة استطاعْت ذلك ذات يوم، لكن مّت القضاء 
ها َله أيَن لفظْت آخر أنفاس  األرُض العليا ال ختتل ُف طبيَعُتها  .عليها وإرجاُعها داخ 

كثرية لكّن   عن أرض اهلجناء، فهناَك أشجار ومساء وُسحب وماء وحيواناتٌ 
اإلشاعات تقول أّن سّكاّنا املعروفني ب  "املرّبني" أذكياٌء جّدا على عكس  األنواع  

 .األخرى اّليت حيُكُموَّنا، فهي تطيُعهم وتأمت ُر بأوام رهم دومَنا تفكري وال نقاش
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م هي اجلّن والعفاريت رغَم  ،الكائنات الوحيدة اّليت تضاهي املرّبني يف قدراِت 
ّلقاء بينهم نادٌر جّدا، مل يكونوا على وفاٍق دائما، لكن كثريا ما حاوَل هذا فال

أحُدُهم التسّلط والتحّكم يف اآلخر، لذلك التقاؤهم غرُي حمّبب، هم يعرفوَن عن 
ه م الكثري املربّون كائنات شرّيرة، كانوا سبب فساد  العامل، منذ حّطوا على  .بعض 

هم دفَ َعُهم الفضول وحماولة ال فهم إىل مجريب  أّي شيء جييب على أسئلت هم أرض 
ْم، عبثوا بكّل شيء وخرّبوه عن قصد أو عن غري قصد  .واستفهاماِت 

كما تقوُل اإلشاعات أّن املرّبني هم من بّن أرَض اهلجناء وما سّكاُّنا إاّل 
أصوُل أرض اهلجناء يف األساس هي كائنات أضخم منهم، قاَم املربّون . من ُصنع هم

ها وأحدثوا ثورة، حيَنها كانْت الّنتيجُة خملوقاٍت مشّوهة لكّنها عاقلة باستنس اخ 
هم، العبُث بالطّبيعة ال ميرُّ بسالم، ذاَت يوٍم  وذات مالمح مشاهبة للمرّبني أنُفس 

أخطُر أمٍر هو استعماهُلم للّسحر األسوُد اّلذي  !سيجلبوَن اخلراَب هلذا الكون
ن عامل هْم إىل عامل اهلجناء، العبُث بقوى الطّبيعة مّكَنهم من نقل  عقول أفراٍد م

 اأخري   .خطري جّدا، رفّة واحد من جناح  فراشة قد ختلُق إعصارا يف مكاٍن آخر
استطاعوا نقَل عقل  مربّية ساحرة إىل أحد  اهلجناء، يوَمها ُولدْت العظيمة أريناس 

شاف أسرار كثرية ولوال أّّنم واملفاجأة أّّنا تفّوقت على ساب قت ها حبيُث أمَكنها اكت
ا، لوجدْت  وضُعوها أسرية وغمُروا قدمْيها يف حملول امللح اّلذي ثّبط معَظم قدراِت 

همو  بسحر ها طريقة للفرار حرها ضعيف األثر يف أرض   .إْن كاَن س 
.... 

، يقُف اآلن نادما بعَد أن وَجَده، علينا  أبانوخ اّلذي حبث طويال عن اخلوف 
ألشياء اّليت نتمّناها، فاَت األواُن اآلَن، مل يُعد أخوه "أغول يد" جمرّد احلَذُر من ا

عفريت بل هو اآلَن روٌح ال ماّديّة بقّوة العفاريت وسلطة األرواح، ال شيء مُيك ُنه 
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إيقافُه على ما يبدو، سيعاق ُب أخاه شّر عقاٍب ولن يستطيَع أيٌّ كاَن حماَسَبَته أو 
 ڤَمد وقال:نظر أبانوخ إىل أ .ردَعه

مُيكُنك املغادرة اآلَن أيّها التّ ّنني، لقد قمَت مبا عليك، سآمر رياحي -
 .بإعادتك إىل القرية عنَد بّوابة العرّاف

 ؟وأنتَ -
 ...سأتعّرض إىل العقاب  اّلذي أستحّقه-

عنَد الّنهاية يبدو اجلميع طّيبني، حياولوَن الّتكفرَي عن سنواٍت خالل دقيقة 
أحيانا أخرى تكوُن جمّرد خياٍر أخري لو ُكتَب و  نا تكوُن الّتوبة صادقةمن الّزمن، أحيا

ُدها بعَبث ه من جديد فّكَر أڤَمد قليال مث خاطب روَح  .لصاحب ها حياة أطول، سُيفس 
 العفريت أغول يد:

 .أوّد طلَب شيء ما منَك يا سّيدي-
 ؟ماذا تريد !يا جلرأتك -
 .نوخأمتّّن منَك أن تعفَو عن السّيد أبا-

ضحَك أغول يد حّّت ارمجَف الكهف، يف الواقع كان معجبا بشجاعة وجرأة 
 .وطيبة أڤَمد

 ؟وما اّلذي ستقّدُمه يل باملقابل -
 هو ميتل ُك كّل ما يريد ؟ما اّلذي يريُدُه خالٌد من فانفّكر أڤَمد متسائال: 

ما اّلذي  :ما ميكُنه احلصوُل على ما يريُد ممّن يريد، بعَض حلظاٍت اهتدى إىل أمرو 
 ...اهتدى إىل فكرة ؟العفاريتو  ال متل ُكه األرواحُ و  أمل ُكه

 !سأعطيَك دقيقة من الّزمن-
 ؟تعطين دقيقة-
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 ...نعم-
مل يكْن أڤَمد متأّكدا من شيء، لكن بدا له ذلك صوابا، كاَن أبانوخ 

عاَشها، سأل  متعّجبا جّدا ممّا حيدث، مْل يَر تصّرفا مماثال خالل ماليني الّسنني اّليت
رية:  حب 

 ؟؟ ملَ تفعُل هذا من أجليملَ -
دها-  !ألّنك عفريٌت طيٌب ضّل الطريق، كّلنا حنتاُج إىل فرصة ثانية فال تُفس 

يا حلكمة أڤَمد رغَم عمره الصغري، ما فائدة أن تعيش يوما إضافّيا إن كنَت 
رية، أحيانا يظنُّ ال تتعّلم فيه شيئا جديد؟ فهَم أبانوخ األمر، لقد كاَن أعمى البص

املرُء أّن كّل شيء خبري وأنّه مل يتعّرض للعقاب رغَم غيِّه  وُجوره، لكّن بصريَته العمياء 
 .هي أكرُب عقاب ينزل به، ذاَك بأّن صاحَبه يستفيُق عنَد الّنهاية بعد فوات األوان

 .شكرا أيّها التّ ّنني، لقْد عّلمتن الكثري-
 .هنالَك سبٌب آخر إلنقاذك-
 ؟ا هوم-
 ؟أنَت تديُن يل خبدمة مرّة واحدة خالل حيايت، تتذّكر-

 ضحَك العفريُت وقال:
 !كم أنَت ماكٌر أيها اّلصغري-

أعطى العفريُت أڤَمد حّبَة الغبار السِّحريّة وطلَب منُه ابتالعها، وبعَد أن 
 فعل ذلك قال له:

 !داءكميكنن اآلن مساعك أينما كنت، نادّن وستوصُل الزوابُع إيّل ن-
 حيَنها تكّلم أغول يد:

 .وأنا سأعيُد لك الّدقيقة اّليت أخذُِتا تقديرا لقّوتك وطيبتك-
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شكرمُها أڤَمد جزيَل الّشكر مّث إّن العفريَت العظيم أبانوخ نفَخ نفخة أثارت  
الرّياَح يف الكهف مّث أمرها أن تأخذ التّ ّننَي أڤَمد إىل الثّقب  الّدودّي، أيَن جيلُس 

الباب، حّّت أّن هالة عظيمة حتيط ب .خارَج حدود الّزمن يف الاّلمكان العرّاف
توّجه إليه حارُس البّوابة  .أّّنا تنسحُق ببساطة، جاذبيُته هائلةكبدو  األشياء بقرب ه ت

 بكالمه:
ال يهّمن من أنَت وما تريُدُه من العرّاف لكّنك لن تتمّكن من املرور -

 .مبفردك
 ؟ما السبيل إىل ذلكو -
 .حتتاُج إىل طاقة الّساحرة الّسالبة لفتح  البّوابة-
 ؟وأيَن أجُد الّساحرة-
 .لقد اختَطَفها سّكاُن العامل العلوي-

 هل انتهت األحالم اجلميلة؟ !يا هلا من مصيبة
۞۞۞ 
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 شجرة الّتين
 

انطفأت الشعلة، انتهْت سهرة اليوم، خالَف املرّات  الّسابقة هذه املرّة كنُت 
ا، مل تكْن غرابة األحداث وكّم اخليال يف القّصة من فعال ذلك، بل كّل مندهش

تلك االصطالحات العلمية واألحداث املشتّقة من نظريّات فيزيائية حقيقية، كنُت 
سرعة الضوء و  أظّن أّن عّمي يغموراسن شخٌص أّمّي، كيَف له أن يذكر أثَر الفراشة

البّوابات الّدودية وتفسري الّزمن على أنّه وطول بالنك والطاقة الّسالبة وارتباطها ب
قطع مرتاّصة كما هو احلال يف فيزياء الكّم؟ مل َيطْل أمُد دهشيت بعَد أن أخربتن 

 !ميلني لدى عودتنا إىل املنزل أّن عّمي يغموراسن كاَن أستاذ فيزياء يف اجلامعة
وشعرُت  شّل التعّجُب تعابريي !كّل هذا الّتواضع ال يكوُن إاّل من كبري

خبجٍل شديد وأنا أسرتجُع كلَّ ما قْلُته، لعّلن أخطأت يف كالمي أمام عّمي 
"الدّكتور يغموراسن"، األجدُر باملرء مراقبُة كلمات ه أمام اجلميع  كما لو كانوا كّلهم 

 الفوضى الّلتني تغرق فيهما ألسنتناو  ذوي شأن، هذا دليل على العشوائيةو  علماء
 .لوفّرنا على العامل معظم الكالم املليء باحلماقات لو راقبنا أنفَسناو 

أيّام اجلامعة كنُت بارعا يف احلديث حّّت أّّن استطعُت خطَف قلب حبيبيت 
ميلني من بني اجلميع، مررنا بكثري من الّصعوبات، أخطأنا كثريا وصمَد حّبنا رغَم  

نا على عالمات بعدها حاَن وقُت مناقشة مذّكرات التخرّج، حتّصلنا كلّ  .كّل شيء
كانْت مالبسي قُبيل املناقشة أنيقة جّدا، نظرُت إىل املدّرجات أين كاَن مجيُع   .جّيدة

املدعّوين جالسني، نظرُت إىل عائليت إىل أصدقائي وإىل ميلني مّث أسرعُت بالّذهاب 
إىل أحد  األقسام اجملاورة وغرّيُت مالبسي، ارتديت مالبسي املعتادة حينها فقط 

بدْت عليهم الّدهشة واالستغراب، نظرُت إىل حبيبيت  ...ا عدتمل .ّّن أنّاشعرُت أ
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ُم يل كأّنا تقول ميلني حيَنئذ مل يعْد  ،أساندك أيّا كان ما تفّكر به" :وكانْت تبتس 
لدّي ترّدد يف خياري بل وصرُت أكثَر ثقة من قبل، ال يهّم كم هي صغرية 

يع، مل يدرك أحٌد أثَرها علّي، هي صغرية لكْن ابتسامتها، إّّنا أكرُب من أن يراها اجلم
ه حيتاُج  .مهّمة بقدر احلصاة  اّليت أدخَلت زور الّسجن، غري أّّنا حّررتن على عكس 

املرء إىل جمتَمٍع يعيُقُه ليفشل بينما يكفيه شخص واحٌد يدعُمه لينجح، لكن ما هي 
 فرصة العثور على هذا الشخص؟

يُع للّديار وستبدأ رحلة البحث  عن عمل سيعود اجلم ...انتهى كّل شيء
ُ أهلها أّّن أريد خطَبَتها، ليس األمر باهلنّي  .حمرتم اليوَم تتوّجه ميلني لديارها، ستخرب 

عليها، إنّه مبثابة إخالف وعد وضرب األعراف باجلدار، آمل أن تتحّطم هذه 
 .األعراف حيَنذاك

عرّابا لألحزان واآلمال، وقفُت عند باب اإلقامة، هذا املكان اّلذي صار 
انتظرُت خروَجها كما يف املرّات الّسابقة، املرّة األخرية هي جمّرد مرّة أخرى، ما اّلذي 
جيعُلها خمتلفة عن البقّية؟ إّّنا أشَبُه بالّشربة األخرية من العصري البارد الّلذيذ ومن 

 .ّور جوعابة شهّية بينما ال نزال ظمئني نتضالّلقمة األخرية من وج
إن مل يكْن كذلك، غرَي و  حاولُت الّشعوَر أّن هذا الّلقاء ليَس إاّل لقاء  آَخرا

أّن السماء أفسدْت خططي، كانْت زّخات املطر ِتّيئ الّسرَح لُيشابه تراجيديا 
من الواضح  أّّن و  األفالم واملسلسالت، تركُت املطر يغمر وجهي، فقد تغلبن الّدموع

 .لسُت أقّطع البصل
الشمُس تستدّل و  أسي أنظر إىل ذاك اجلّو املهيب، الغيوم رماديّةرفعُت ر 

على موق عها بلطخة كبرية فاحتة، الطّيور حتّلق يف كّل مكان وأوراق األشجار اجلافّة 
أقبلْت ميلني، كنُت أتفّحص وجهها ويبدو أّّنا كانْت  ...ترسو على حبريات املياه
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لفراق يقال أّن الّدنيا مثل مفاتيح البيانو، ال تقوم باألمر نفسه، هبجة الّلقاء ومرارة ا
ميكن العزف عليه باستعمال املفاتيح البيضاء فقط، الدنيا خليط من األبيض 

 واألسود، سألُتها حني أضحْت أمامي:
 ؟ملَ -
 ؟ملَ ماذا-
 .َلْق طائرْين؟ حيَنها سنكوُن معا دوَن شروط وال قيودملَ مْل خنُ -
 .ألطفال فتنتهي حكايَ ُتنارمّبا اصطاد أحَدنا أحُد ا-

 !ليسْت طريَقَتها، إّنا طريقيت ...ال !كانْت متازحن باكية، طريَقُتها يف املزاح
عندئذ فهمُت إىل أّي مدى كاَن تأثّرنا ببعضنا، كنُت أنظُر إليها بعينني مندهشتني، 

لو حنصل على بضعة  !كأّن اكتشفُت أمرا جديدا، لو يطوُل األمُر قليال فحسب
ما: !أخرى قرب بعضنا أيام  أجبُتها مبَتس 

 !كما أّن عمَر الطّيور قصري ولن حنصَل على كثري من الوقت  سويّا-
 !كما أنّنا سنصري يف اآلخرة ترابا ولن نكوَن رفيقني يف اجلّنة-

ا يل وقلت:  ضحكُت معجبا مبجاراِت 
 .نعم، لذلك علينا العمل على إصالح الكثري من األمور لنصل إىل هناك-

أظّن أّن كلينا قّرر داخَله االستقامة منذ تلَك الّلحظة، عناٌق أخري فحسب 
متّكنت مّنا، صارْت و  مث نستقيم، كاَنت فكرُة احلياة األبديّة برفقت ها قد متّلكتنا متاما

لكّن عينيها كانتا تشبهان عيّن  ...يف حلظة أقصى طموحاتنا، لعّلي ختّيلُت هذا
 .توأُم روحي ...الّتفكري مثلها، ميلنيو  عوَر هباجّدا حينئذ، استطعُت الشّ 

احلافلة، ها هي ذي تنطلق مبتعدة، ألقْت إيّل املنديل اّلذي كانْت  ركبت  
مجّفف به دموَعها، بعد كّل شيء؟ بعَد كّل الذّكريات اّليت أهدتن إيّاها، ال تزال 
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 فوق مليون تريد إهدائي ذكرى إضافية؟ كنُت أتساءل دوما ما فائدة دينار إضايف
دينار؟ حنَي حتّب شخصا بعمق، ستوّد إعطاَءه كّل ما حيتاُجه، بل كلَّ ما حتتاُجه 

ستفعُل كّل شيء من أجل ه ألّن ذلك يسعدَك أنت، سيصبُح األمل  !أنَت عربَه
والتعب لّذة يف سبيل ه، ستغدو الّلحظة أهّم معه، لن تَدَعها تذهب دوَن فعل  كّل ما 

جل ه حماوال تقييَدها ضمن الذّكريات، حّّت وإْن كاَن ذلَك بإلقاء ميكنَك فعُله من أ
منديٍل عرب نافذة احلافلة إىل الّشخص اّلذي حتّبه، مؤمنا أّن دموَعك عليه ستعن له 

 .الكثري
غريٌب أّن الذين يساعدون :يذّكرّن هذا مبقتطف من كتابك حنَي قلت

هم، باحثني عن ذاك الّرضا الذي اآلخرين، عادة ما يريدونه حّقا هو مساعدة أنفس
يوّلده إسعاد شخص ما أو حبثا عن مأل الفراغ الذين يسكن أرواحهم والوقت الذي 
يستنزف إجيابيتهم، كأن تنقذ حياة عصفور لتستمتع بغنائه أو تصلح الربّاد يف بيتك  

 .كي تنعم مباء بارد
يف صدر  شخص  البشر ال حيصدوَن سعاَدتَ ُهم إاّل بزرع ها لتزهرَ  !أتّفق معك

 .آخر
بعَد أن هدأ  .توّقَف أمحد عن احلديث  بعَد أن عاَودُه الّسعال وقطَع أنفاَسه

ا، كاَن ينظُر  سعاله خفض رأَسه ليسرتيح وأنفاُسه املتسارعة بدأت تبطئ من وتريِت 
قلت له  .إىل علبة الّسجائر الفارغة، حمبوبته اّليت تكاد تقتله، يبدو مشتاقا إليها

 حيَنها:
 .ال عليَك ميكُنَك االرتياح وسنكمُل الحقا-
 .أنا خبري ...ال بأس، سأكمل اآلن-
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كنُت أنظُر إليه وأرى شخ صا حُيَتضر، شخصا مليئا بالّتجارب والذّكريات 
 .احلكمةو  ةرب شخصا من املفرتض أن يبدأ حياَتُه اآلن بعدما تزّود هلا بكثري من اخل

 ؟أتشفق عليّ -
 ؟ماذا-

 ...ملباغتفاجأّن سؤاله ا
 ؟سألُتَك هل تشفُق عليّ -
 .ال أدري ما هو شعوري، لكّنه يتضّمن الّشفقة بالّتأكيد-
 !جيدُر بك ذلك-

نا، فهمت مل يكْن ذلَك سوى تلميٍح ال  !قاهلا ضاحكا، كّنا ننظُر إىل بعض 
يوجُد سوانا يف هذه الغرفة ليفهَمه، عندئذ تذّكرت األحّبة وتوثيق الّلحظات وكوَن 

 ات األخرية خمتلفة، سألُته:الّلحظ
 ؟أتسَمُح بأن أسرَد قّصتك وقّصة ميلني وعّمي يغموراسن وأڤَمد يوما ما-
دع العامَل يسمُع يا صديقي، اّلذين يذكُرهم العامل ال  !العامل يسمع دع  -

 .ميوتون
 كاَن ذلك تلميحا آخر قبل أن يعتدَل ويواصَل سرَد األحداث:

ومن الّسفر بالّنسبة مليلني، وصَلْت إىل ديار ها بعَد ساعات طويلة من الّنوم 
 قالْت:واّتصلْت يب، 

 !واشتقُت إىل الوطن ...وصلُت إىل الّديار-
قد يكوُن الوطن  ...الغارقون يف الّتجريد يعلموَن أّن األشياء تتقّمص بعَضها

 ...إنسانا
 ...والوطُن حيّن إليك-
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 .سأنام اآلن-
 .حسنا إىل الّلقاء-
 .ابَق قريب إىل أن أنام ...تصالال تقطع اال-

 .رغَم أّّنا تناُم كّل ليلٍة بعيدة  عّن، إاّل أّّن أشعر هبا اليوَم أبعد من املعتاد
صباَح اليوم   .عّما قريب ستحّدث أّمها عّن، عليها الّنوم جّيدا لرتتيب أفكارها

يلومرتات، املوايل، كنُت هادئا جّدا، أترّقب ما سيحدُث هناك على بعد مئات الك
مل أفعل شيئا يذكر، مل أقم بشيء سوى الّتفكري، انتصَف الّنهار وراسلتن ميلني 
وكتبْت:" أمي ترفض رفضا قاطعا"، شعرُت بالوَهن  يف ركبيّت، مل أكْن مصّدقا لذلك 

هي ال مجيب، ما اّلذي حدث  ...اتصلُت هبا مرّة تلو مرّة تلو َمرّة .رغَم توقّعي له
أّي شيء فعل جّدا، ال يسعن القيام وال اجللوس وال املشي وال  هلا؟ األمر مقلقٌ 

 .معتاد
بعَد سوْيعات وّضبُت حقيبيت ألسافر، مل يعْد بوسعي التفكري والتحّمل 

 ميلني: ...فجأة ها هو ذا اهلاتف يرّن، إّّنا هي ...أكثر
 ؟!ميلني ...ألو-
 ...أّمي رفضت-

تنقطع أنفاُسها مث تقول   كانْت تبكي حبرقة شديدة، تشهق حّّت تكادُ 
 .كلمات بالكاد أفهمها

  ...ماذا نفعل؟ أمحد-
 ...سنجُد حاّل  ...ال عليك حبيبيت-

تكّلمنا لدقائق طويلة ومل حتمْل لنا أّي جديد، كّنا نعيد ما نقولُه فحسب، 
يف ّناية اليوم  كاَن رأسي حمّمال بكّل تلك  .أواسيها وأنا حباجة ماّسة ملن يواسين



 )جواب بني نظرتني( أڤمدأسطورة 

091 

 

ال أستطيع  ،ريات اّليت ال أوّد خسارَِتا وببكاء ميلني وبالتفكري فيما سأفعله تالياالذّك
حقيبيت املوّضبة هناك يف ركن  ...ألتّف حول الوسادة وو  مشاالو  الّنوم، أتقّلب ميينا

تريُد  تريد املقامرة، تشعر باألمل، ...الغرفة، تريُد قوَل شيء ما، تشعُر باملللْ 
 مل أوظّبها عبثا، تنتظُر حلظَة محل ها إىل صندوق  احلافلة، لكّن  تظّن أّنّ  ،املغادرة

كنُت أمحُل مفاجأة هلا هذه املرّة، قمُت من مضجعي وعكفُت على حّصاليت اّليت 
ما رافعا حاجيّب:  هبا كّل مّدخرايت فكسرُِتا، نظرُت إىل احلقيبة وقلت هلا مبَتس 

 !أبشري سرتكبنَي الطّائرة-
أخربُت أّمي أّّن مسافر من أجل أمور ختّص األعمال،   مع حلول الّصباح

كانْت قلقة ألّن موعَد مسابقة الّتوظيف اّليت شاركُت فيها اقرتب، طمأنُتها بعوديت 
كانت  اإلجراءات كثرية وجديدة بالّنسبة يل، فأنا مل   .يف املوعد مث وّدعُتها وانصرفت

اّلذي ألقى نفَسُه يف الّلجج اجملهولة  أركب الطائرة قبل ذاك، أنا اآلن أشَبُه بالبّحار
أقصى العامل، من أجل  كنٍز ال يعرُف مكانَُه حّقا، كّل ما لديه  هو أوصاٌف خمتلفة 

 .وخريطة تقريبّية يستدّل هبا
حّلقْت بنا الطّائرة فوَق الّسحاب، كانت ارمجاجاُِتا خميفة، لكْن بعَد بضعة 

ُت أشعُر أّّن اقرتبُت من اجلّنة قليال، أنا ال أعلُم منها يعتاد املرء وال يلقي هلا باال، كن
غرنا لكّن قطعا أعلُم أّّن يف  حّّت إن كانْت اجلّنة يف األعلى حّقا كما علمونا يف ص 

 .االمّجاه الّصحيح إىل بيت ها
بعَد وقٍت قصرٍي كنُت يف العاصمة ومل يهنأ يل باٌل حّّت ركبُت من جديٍد 

َن كّل ذلَك بسيطا مقارنة  ببحثي عن طريقة الوصول إىل وزو، كا-متوّجها إىل تيزي
 أخريا وصلُت إليها مع غروب الّشمس، اّتصلُت مبيلني: .سعيد-قرية آث

 !أتيُت من أجلك ...ميلني أنا هنا-
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 ؟هنا أين-
 !قريتكم ...يف القرية-
 ؟هل جننت؟ ما اّلذي تفّكر فيه-
 .أريُد خطبتك من والدك-
 .ملناسبال ليس الوقَت ا ...ال-
 .الوقُت املناسب ال يأيت أبدا، علينا أن نتكّيف ونناسَبه فحسب-

استغرقُت وقتا طويال إلقناع ها، مل تكْن مستعّدة ملا حيدث، يف احلقيقة 
تعّمدُت أاّل أخربَها بقدومي، ألّّنا ومن معرفيت هبا ستثّبطن عنه، ميلني من الّنوع 

يف األخري اقتَنعْت  ...اما كما يف أّول مرّةاّلذي عليك وضُعه أمام األمر الواق ع مت
 .بكالمي

كنُت هذه املرّة كأڤَمد اّلذي يقحُم نفَسُه يف مواقَف ال يعَلُم كيَف ُيرُج 
انطفأ هاتفي، نسيُت إحضار الّشاحن  .منها ومع ذلك يقرر املخاطرة يف كّل مرّة

الّليل قْد حّل واملاُل  وذلَك قبَل أن آخَذ عنواَن بيت  ميلني، اهلموم ال تأيت فرادى،
حبثُت عن مكاٍن مضاء خوفا مما  .اّلذي معي أنفقُته يف الّسفر وليَس لدّي مأوى

يوجُد يف الّشارع، ال أعرف شيئا عن هذا املكان، ليَلَتها بتُّ يف مكاٍن منعزٍل عْن 
كنُت أمَسُع نباَح الكالب  يف كّل مكاٍن لذلك مل يغمْض يل جفن،   ،أّي آدميّ 

ن تراتيل اجلنادب أّول الّليل تطمئنن، بعَدها كنُت شبه مستيقظ كالّسكران آَنستْ 
 .أفّكر يف أمور عشوائّية

مع أذان الفجر، حنت جفوّن على عيّن ومل أستيقظ إىل على ضياء 
الّصبح، ألّول مرّة أستقب ُلُه هبذه احلفاوة والّسرور، قمُت من زاوييت أمتّشى يف 

ن الواضح  أّّنا ليست ملكا ألحد، دنوُت من إحداها األرجاء، وجدُت أشجارا م
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وقطفُت حّبة تني منها، حيَنها صاَح يب أحُدهم، مل أفهْم هلَج ته لكن من الواض ح  
أنّه مل يكْن راضيا وهو على األرجح مالك هذه األشجار، قلُت له مشف قا من 

 وضعي:
 ...األشجار ليست ملكا ألّي كان كنُت أحسُب أنّ -

 رّي هلَجُته مع استيعابه أّّن لسُت من املنطقة وال أجيد لغته:حيَنها غ
أنا مالك األشجار وهذا الّتنُي ليَس جيدا، اذهب إىل أشجاري اّليت هناك -
 .وُكل منها

أشار بسّبابته إىل أشجار على بعد مرتات من مكان وقوفنا، وقفُت أنظُر 
 ،متجّمعة حتت جف ن إليه متفاجئا، رّق قليب وأحسسُت بالّدموع تدغدغ أنفي

 سرعامَنا متالكُت نفسي وقلُت له:
 .أعتذر مل أقصد التعّدي على أشجارك-

 مهمُت باملغادرة بعَد أن شكرتُه، لكّنه صاح يب جمّددا:
طلبُت منَك األكَل من األشجار اجليدة هناك وإن مل تفعل سأتقّدم -

 .بشكوى ضّدك
وأنا أجُد هذا  ها بثويبوطفقت أمسح سقطْت مْن عين قطرات من الّدموع

العطَف والطيبة اّلذين افتقدُِتما كثريا خالل حيايت، هل من املعقول  أن جنَد لنا وطنا 
إن كاَن يغشانا برٌد أعظم منه  !يف الغربة؟ هل ميك ُن للربد  أن مينحنا الّدفء؟ نعم

 توّجهُت إىل األشجار حنَي كّلمن من جديد: .قبل لقائ ه
 !ن أراَك تأيت إىل هنا كّل يوٍم وتأكَل ما دمَت يف القريةكما أّّن أريُد أ-
 ...شكرا سّيدي-
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أكلُت من  ،مل أملك  الكلمات اّليت تؤّدي الّشكر، لذلك اكتفيُت مبا قُلُته
الّثمار حّّت شبعت، بعدها سألُته عن بيت ميلني، اجلميُع هنا يتعارفون، دّلن بكّل  

ومَع اقرتايب مْنُه بدأْت قدماَي ختذالنن، كنُت  قصدُت بيَتها فورا ،كرٍم على موق ع ه
اخرتُت كلمايت  ،أحاوُل ختّيَل شكل  أبيها وكنُت أتساءل إن كاَن لطيفا أم عصبّيا

بعناية قبَل أن أطرَق الباَب، خرَج رجٌل حاّد العينني وبشوش الوجه  وبلمحٍة واحدة 
ها وُرحُت أتكّلُم كأّن طفٌل أدرَك أّّن لسُت من املنطقة، تبعثرت كلمايت اّليت صففتُ 

 .يف الّسنة األوىل حياوُل قراءة نّص أديب
 ...أحبث عن عّمي يغموراسن ...السالم عليكم-
 .أنا هو ...عليكم السالمو -
 .قطعُت ما يفوق ألف كيلومرت وأحتاُج إىل احلديث  إليَك يف أمٍر خاص-
 .مرحبا ...تفّضل إىل الّداخل إذن-

 ،ّم ومن املؤّكد أنّه علَم باملوضوع من مكان قدوميكاَن يتصّرف هبدوء تا
أخربتُه أّّن أوّد طلَب يد ابنت ه ميلني وأّن  ،أحضَر بعض العصري وجلَس يستمُع إيلّ 

 .زميٌل هلا يف الّدراسة
 ؟ما هو عملكو -
 .مل أبدأ العمل بعد يا عّمي، لكّن حريص على ذلك-
 ؟تاُجهوهل تستطيُع أن توفّر هلا حياة كرمية وما حت-

كاَن علّي قوُل "نعم" حّّت وإن مل أكن متأّكدا من األمر، ميلني تعلُم 
استَمَع إيّل عّمي  ،وضعي وتعَلُم أّّن سأكدُح من أجلها لو تطّلب األمر ذلك

 يف الّنهاية عّدل جلَسَتُه ليعطين اخلامتة:، يغموراسن بكّل اهتمام
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ُفن إخبارك أّن ميلني يف احلقيقة يا بّن تبدو إنسانا طّيبا وخلوقا- ، لكن يؤس 
 .ستتزّوج ابن خالت ها

شعرُت باحتقاٍن يف رقبيت وتورٍّم يف وجهي، كنُت أعرُف ما أنا مقبٌل عليه 
 .ُه أمٌر خمتلفمالقاتَ  لكنَّ 

 !لكْن يا عّمي اسأهلا لعّل هلا رأيا آخرا-
 !فيهيا بّن ال أريد أن أضّيع وقتك وال وقتنا، القرار ّنائّي ال رجعة -

ضاقت يب األرض مبا َرُحبْت، خرجُت من البيت  كاملتشّرد ال أعرف إىل أيَن 
أمّجه كنُت أمشي فحسب، هل يُعقُل أّّنا الّنهاية؟ جلسُت بأّول مقهى صادفن 
وطلبُت فنجاَن قهوة، كاَن علّي إشعال سيجارة لتهدِّئ من روعي قليال، حلسن  

تف، اّتصلُت مبيلني، كنُت أعَلُم حّظي وجدُت لدى صاحب املقهى شاحنا للها
مسبقا ما ستُقولُه، ستتمّّن يل أن أسعد مع غري ها، ستقوُل أنّنا بذلنا كّل ما بوسع نا 

 ."..املكتوب"لكّنه 
 وضعُت اهلاتَف على أذّن:

 .ميلني ...ألو-
 .أرجوك ال تتخّلى عّن  ...أمحد-

، كنُت متأثّرا جدّ  ا هبذا الطّلب، ميلني انفتحْت عيناَي املمتلئتان بالّدموع 
مل أمجرّأ يوما على طلب  املساعدة رغَم ُضعفي، كّلنا حنتاُج إىل شخص  ،أشجُع مّن 

 .ما ميّد لنا يده ليسحَبنا من الوحل، لقْد وعدُِتا سابقا، لن أختّلى عنها مهما حصل
 ...أعدك !لن أفعل-

والقّوة لتجاوز ضحكنا بعدها هبسترييّة، هذا احلّب سّر بيننا، يعطينا األمَل 
 .اإلحراج والّضعف والعثرات، ستكون األمور على ما يرام
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ذهبُت إىل البستان جمّددا وأكلُت من مثاره مّث استقللُت احلافلة عائدا إىل 
 .البيت بالّدنانري اّليت احتفظُت هبا لذلك، أيَن كان خرٌب سعيٌد ينتظ ُرّن هناك

قبل نا، لوالها ما ارتبطنا وما كنُت كانت  األحداُث اّليت بعَدها حامسة يف مست
 .حظيُت بشَرف  لقاء عّمي يغموراسن وجماَلَسته قرَب شعلة الغيالن

استغرقُت بضع ساعاٍت ألتكّيف مع نظريت لعّمي على أنّه أستاٌذ ودكتور  
وليَس جمّرد شعيّب بسيط، احتجُت إىل نوم  ليلٍة كاملة ويف الّصباح شعرُت أّن كّل 

انتظرُت الّليَل كما أفعُل كّل يوٍم بشوٍق كبري، أصبحْت قّصُتُه  .دتُهشيء هو كما اعت
أمجَل من أيٍّ من أحداث اليوم  يف هذه القرية اآلسرة، ما قّصة الّساحرة العظمى 

اسن بسرد  بقّية والعفاريت وسّكان العامل العلوي؟ حّل الّليل وبدأ عّمي يغمور 
 ...األحداث  جمّددا

۞۞۞ 
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 الثّامن الفصل
 

بيَنما كاَن زور يف أرض العمالقة يستعدُّ ملواجهة احلكم  باملوت، كان أڤَمد      
ها، الّساحرة أريناس وحَدها  ها أو ولوج  يقف أمام بّوابة العرّاف عاجزا عن فتح 

مُيكُنها ذلك، لكّنها خمتَطفة يف مكان  ما يف األرض  الُعليا بسبب مكيدة العفريت 
كيف من املمكن أن ترتَبَط أقداُر هذه  :كّف املرء عن الّتساؤلال ي .قّيو-مّحو

 ؟املخلوقات املختلفة معا
يف هذه الّلحظة وصَل البعوضة توشوشت حامال القّط مسّان على ظهره، 
فرَح أڤَمد كثريا برؤيَت هما وبعَد التحّية احلارّة، جلَس يقصُّ عليه ما ما حدث له وكّل 

 َنها اّتسعت أعني توشوشت وقال:الغرائب اّليت صادَفها، حي
 .أنا سأمح ُلَك إىل هناك ...أنا-

تفاجأ أڤَمد من محاسة توشوشت واستعداده للمخاطرة من أجله، لكّنه 
سرعامَنا فهم سبب ذلك بعَد أن قّص عليه توشوشت بدور ه قّصة جّده اّلذي وصَل 

بدوره  .ئلته يف قريتهإىل األرض العليا وكيف أنّه يسعى إىل أن يرّد اعتبار جّده وعا
 .مسّان كاَن مدينا جّدا ألڤَمد، لذلك قّرر مرافقَته إىل أّي مكاٍن يذهُب إليه

عٌة بطريقة  الوصول إىل العامل العلوّي ومن أجل   كانْت لتشوشت دراية واس 
 .ذلك عليهم الّذهاُب إىل أرض الّساحرة أريناس أيَن يوجد املمّر املؤّدي إىل هناك

أڤَمد دّبت قّوة هائلة يف عروق توشوشت ويف احلني محَلهم إىل أرض  بشربة من دم  
هنالك يف أرض الّنحل مل جيدوا الرّتحيب، كاَن  .الّساحرة اجملاورة بسرعة الّصوت

 .ذلَك متوقّعا فالكّل اآلن عدّو حمتملْ 
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منُذ اختفاء الّنحلة امللكة وأمور اململكة يف فوضى عظيمة، انقّضت 
ريُد إهالَكهم، كاَن بإمكان الّتنني أڤَمد النفُخ عليها بنريان ه احلارسات عليهم ت

الّسوداء األسطورية والقضاء عليها يف حلظة، لكّنه مل يأت  من أجل هذا، كّل ما 
يريُده هو معرفة مكان املمّر املؤّدي إىل األرض العليا، حيَنها التَقم مُسّان مزمارَه 

 .لْت احلارسات يهدأنالّسحرّي ونفَخ فيه أحلانا كونّية جع
كاَن الذّكر املستشار يراق ُب من بعيد ما حيُدث وحنَي رأى قدرة مسّان وهدوء 

 البقّية أدرَك أّن هؤالء هم أشخاٌص غري عادّيني، توّجه إليهم:
 ؟من أنتم وما اّلذي أتى بكم إىل هنا-
 أنا أڤَمد من أرض األفاعي وهاذان مساعداي، أريُد أن أعرَف مكان املمرّ -

 .املؤّدي إىل األرض العليا ألنقَذ امللكة أريناس
 ؟وما الّسبب الذي جيعلك تريد إنقاذها-

لفكرة تصديق أڤَمد،  باالرتياحروى له أڤَمد قّصته، كاَن املستشار يشُعر 
 .كاَن حذ را جّدا  الوقت نفسهلكّنه يف 

 !دللناك على املمرّ  سنخترب صدَقك، فإن جنحت-
ه ، حينئذ أمَر املستشار بالرحيق  اّلذي تشتهر به القرية، وافَق أڤَمد على عرض 

شرَب أڤَمد  !عدٌد كبري من االوعية ُصّف أماَمه مّث طلَب من أڤَمد أن يشرهَبا كّلها
وعاء تلو اآلخر إىل أْن أّناها كّلها، حيَنها شَعر بفقدان ه الّسيطرة على تصّرفات ه 

 !وتفكري ه لقد جَعَله املستشاُر يثمل
أدرَك أنّه وصَل إىل الّدرجة اّليت يرغُب فيها من فقدان الّسيطرة، سألُه ملا و 

من جديد عن سبب  قدوم هم، كانْت إجابات أڤَمد بطيئة وأحيانا غرَي مفهومة 
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 .لكّنها كانْت مطابقة ملا قالَُه سابقا، حينها تيّقن املستشار أنه صادٌق يف مطَلبه
 .ُهم بألّذ املأكوالتدعاهم إىل املبيت تلَك الّليلة وأكرمَ 

مع إقبال الّصباح  أوىف املستشاُر بوعده ودهّلْم على املمر متمّنيا جناَحُهم يف  
أڤَمد غرَق يف لّذة الّرحيق ومل  !مشكلة ...إعادة أريناس من أجل مصلحة اململكة

حاوَل مسّان  .يعْد يستطيُع التوّقف، مل حيدْث وأن شرَب أّي كائن منه بقدر ما فعل
وشت مَعه كثريا لكْن دون فائدة، ال شيء بإمكانه مساَعدتُه، كّل شيء ناب ٌع وتوش

 !من رغَبت ه، التغيري يبدأ من الّداخل
بيَنما كاَن و  مّر شهٌر على هذا احلال دوَن أن يتغرّي الوضع ويف إحدى الّليايل

رفقة مُسّان مستأنسا بالعزف  على ضوء القمر، طرقْت بالَُه فكرة، تذّكر األمسيات 
أڤَمد يف احلفالت اّليت كانْت تقام بقرية األفاعي على ضوء القمر، التقَم من جديد 

عزَف األحلاَن نفسها، حيَنها بدأت  الذّكريات مجول يف عقل  أڤَمد  و  مزمارَه
الكتاب املقّدس اّلذي يقرأه عقَب كّل احتفال قبَل  !كالّسحاب، إنّه يتذّكر شيئا ما

 الّنوم:
مل و  أكلن وداخلها وجدت معبود الشهوات، أكلت منهانار اخلطيئة ت"

غصُت ألجد و  طلب مّن روحي مثنا للمزيد، هربُت إىل حبر الظالمو  أستطع الّرفض
 "...نفسي من جديد

حيَنها نفَث أڤَمد كرة كبرية من الّنار الّسوداء واقتحَمها وشَعَر بالّدخان 
كان قد استعاد وعَيه أخريا، أڤَمد بانطفاء الّنريان،   .يتصاعُد من جَسده املخدَّر

اّلذي صحا من سكرت ه بسبب املشروب، مل يكن على ما يُراُم متاما، إنّه يفتقُد شيئا 
هنالك سبب َجَعَلُه ُيرُج من قرية األفاعي وأقحَمُه يف كّل هذا، لكّنه مل يعْد  !ما

 .ما يهّم اآلن هو إكماُل املهّمة اّليت أتى من أجل ها !يتذّكره
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تشوشت كاّل من مسّان وأڤَمد ودخل هبم إىل املمّر، أصبحوا أخريا يف  محلَ 
األرض العليا أيَن استطاع أڤَمد رؤية كّل ما حيدُث يف األسفل رغَم الّظالم الّدامس 
ورأى الّساحرة العظمى أريناس املغمورة أطراُفها يف املاء املاحل، استطاع التعّرف عليها 

من حسن حّظهم أّن قدوَمهم كاَن  .ريا، غرَي أّّنا أضخمبسهولة، هي تشب ه قوَمها كث
 .بالّليل، مواجهُة سّكان األرض العليا خطرٌي جّدا

على الفور وبتوجيهات من أڤَمد فّكوا أسَر الساحرة وعادوا على الفور إىل 
كاَن اجلميُع سعيدا هبذا الّنجاح، إاّل توشوشت اّلذي مل يسَتطْع رؤية   .أرض الّنحل

 .بسبب الّظالم الّدامس، كاَن عازما على العودة جمّدداأّي شيء 
 !سنعود أعدك-

تفاجأ توشوشت بأڤَمد وهو يعُدُه بالعودة من أجل ه، هو يشُعُر به كأنه أحد 
أفراد أسرت ه، شَعَر أّن صداقَتهما امتّدت عمرا بأكَمله، حيَنها عاهَد توشوشت نفَسه 

أريناس تعلُم بقّصة  !انت  املصاعبعلى مساعدت ه من أجل بلوغ  مراد ه مهما ك
 أڤَمد، مل حتتج ألن يشرَح هلا أّي شيء لذلك على الفور قالت:

 !حنتاُج إىل طاقة اجلنّ -
ُرها -  ؟وكيَف حنض 
 !أحتاُج إىل شيء مسحور-

قالت ذلك وهي تنظُُر إىل املزمار اّلذي حيم ُلُه مسّان، مل يكْن مستعّدا 
لكّن والءه ألڤَمد اّلذي أعاَد لُه حياَته جعَلُه يتقّدُم للتخّلي عنُه يف أّي ظرٍف آخر، 

 .ويَضَعُه يف أيدي الّساحرة حّّت قبَل أن يُطَلَب منه ذلك
رفعْت يديها إىل الّسماء ومتتمْت بأهازجيها السحريّة ويف احلني، بدأ الّظالم 

ملظلمة اّلذي يغشى الغابة املظلمة ُيتفي وبدأت طاقة الّنجم املضمحّل يف الغابة ا
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يتجّمع يف مشال  و  تعوُد مع اختفاء املزمار السحرّي، كاَن الّظالم يتحّوُل إىل غبارٍ 
 أريناس، استطاعْت امتصاص الّشّر اّلذي أنزل الّلعنة على غابة الّناسك  الّصادق

 .أصبحت  اجلّن خملوقاٍت طّيبة حمّبة للسالم من جديدو  الوئام هباو  عاَد األمانو 
من الّسعادة والرّاحة فقد استطاَع أن يفي بوعد ه للّناسك  شعَر أڤَمد بكثري

حبركة منها، نقلت  ...األبيض، عليه اآلن الرتكيز على ما يأيت، ال وقت لالحتفال
الساحرة اجلميَع إىل قرية العرّاف وأمام البّوابة وقفت مّث نفخْت عليها الغبار األسود 

لها على الفور أصاَب اجلميَع دواٌر شديد استغرَق  !فسحبت البّوابة اجلميَع داخ 
 .دقائَق متفاوتة بيَنهم ليزول

صدى قطرات املياه يرتّدد بانتظام، كأنّه يسقُط من و  الّظالم يعّم املكان
له، بعَد  مكاٍن عاٍل، يكفي وقوُف أّي كاَن هنا ليشعَر بنور احلكَمة يتدّفق إىل دواخ 

ت، ميك ُن للمرء أن يعرف أّّنا مس عوا خطوات مقبلة من أحد االمّجاها ...حلظات
ا كاَن العرّاف حيمُل عصا تسبُق خطوات ه، كأنّه   ،لشخص عظيم من رصانَت ها وثباِت 

ُ هبا ما يليه، لعّل امتالَكه إيّاها جمّرد رمز الستباق ه األمور وسربها قبَل اإلقبال  يسرب 
 .عليها

 .جرْت حنَوه الّساحرة أريناس وعانقْته
 ؟لوةكيف حال ابنيت احل-

كاَن الكّل مستغربا ممّا مسعوه، لكْن هذا يفّسر كّل شيء يف الّنهاية، يفسر  
كيف أّّنا كانْت وحَدها من يستطيع فتَح البّوابة كما استطاعْت امتالَك أسرار كثرية 

هو يعَلُم سبَب و  نظَر إىل أڤَمد ورفاق ه وسأهَلمْ  !ال يعر ُفها غريها، هي ابنة العرّاف إذن
 قدوم هم:
 ؟ما اّلذي أتى بكم إيلّ -
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 أجاب أڤَمد:
 ....جئُت من قرية األفاعي ل -

حبَث عن احلكيم و  يف هذه الّلحظة تذّكر أڤَمد أنّه خرَج من قريت ه لسبب ما
ه، لكّنه يعجز عن الّتذّكر اّناَر وهو حياوُل أن يبُذَل كّل ما بوسع ه  !للسبب نفس 

 .ليتذّكر
 .دث كاَن مقّدرا له احلدوثال عليك أيّها الّتنني، كّل ما حي -
 ؟كيف ذلك-
كنُت أنتظر قدوَمكم منذ سنواٍت طويلة وانتقلُت هنا إىل عامل  الّضياع  كي -

 .أحافَظ على حيايت ريَثما تأتون
 ؟ماذا يقوُل قدريو -
 .عليَك الّذهاُب إىل أرض العمالقة إلنقاذ العامل من الكارثة الوشيكة-
 ؟ملَ علّي إنقاُذهو  -
ثا عنهإنّه قدرُ -  .ك اّلذي سيجعلَك مجُد ما خرجَت باح 

ودّع العرّاف ابَنَته أريناس واأمتَنها على بقّية أسراره وعلى أڤَمد ورفاق ه مّث ألغى 
عامَل الّضياع من الوجود، يف احلني عاَد اجلميُع إىل املكان  اّلذي كانوا فيه قبل ولوج 

اَب حلُمه وحتوَّل إىل عظام، تساءَل شاَخ العرّاف وتساقط شعرُه وذ ...فجأة .البّوابة
لّسنني ليقوَل أّّن أهذا كّل ما يف األمر؟ هل انتظَر قدومي كلَّ هذه ا :أڤَمد داخَله

كاَن أڤَمد حمبطا بعض الّشيء، كما أنّه يشّك يف كون ه من سينقُذ   ،؟سأجُد قدري
 .العامل وأنّه البطل املنتظر

الئٍق يف موط ن ه األصلي "أرض  بعد ذلَك قاموا بدفن رفاة العرّاف بشكل
 .الّنحل" وقامْت أريناس باستضافَت هم أليّام ريَثما ُيّفف احلزُن من وطأت ه على فؤاد ها
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الطالعهم على  ،بعَد أسبوع كامل قّررت أّن الوقَت حاَن إلخبار هم بكّل شيء
أربعة عوامل  عَمل ه، كاَن العامُل متكّونا منو  الّسّر األعظم هلذا العامل، عن تكوين ه

الّذي حترُس أبوابَه العفاريت وهو أبَشُع من أن  للشيطان أوملك جزئّية، العامل الّسفلي
اّليت توجد هبا خمتلُف القرى  و  األرض الوسطى أو أرض املستنسخني، يصَفه الّلسان

واألرض العليا اّليت يسُكنها البشر  ...الّتنانني والسراعيفو  الفئرانو  كقرية األفاعي
 .املربّون" وأخريا عاملُ العمالقةأو "

الكارثة الوشيكة ستكوُن بأرض العمالقة إثر غضبة يغَضُبها عفريُت املاء 
قّيو الّنائم يف أعماق البحرية اّليت بدأت مجّف، لكّن الكارثة ستعّم كّل شيء، -مّحو

فأرض البشر ليسْت سوى حّبة غبار يف ثقٍب يف كهف  أحد العمالقة ويُدعى زور، 
بلغوا ملا رّوضوها و و  ء البشر أو املربّون، عبثوا بالطّبيعة كثريا، ربّوا احليواناتهؤال

ها  بذلك حدوَدهم القصوى، عملوا على العبث هبا أكثر فأكثر، قاموا باستنساخ 
م يف كائنات بدائّية خبلّية واح دة ا بصفاِت   ودمج  خصائصها خبصائصهم وصفاِت 

 .احليوانات ووضعوها يف قفٍص زجاجّي كبري فدجموا األفاعي واحلشرات وخمتلفَ 
، متّكنوا من إجياد خملوقات ذكّية على الّتجاربآالف بل بعد مئات، 

 .الوقت نفسهشاكلت هم لكّنها حيوانات يف 
ه ليَس إال قفصا زجاجيا وأنّنا جمّرد مجربةأتقصدين أّن عامل-  ؟نا بطول ه وعرض 
 .نعم ...مجربة ناجحة-
يعيشون على أرٍض َتَسعُهم بيَنما ليست سوى حّبة غبار وهؤالء املربّون  -

 ؟يف ثقب  جدار  كهف  أحد هم
 ...متاما-
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كاَن األمُر فوَق تصّورهم ولوال الغرائب اّليت رأوها وعايشوها ملا صّدقوا حرفا 
 ّنَض أڤَمد من مكان ه وسأل الّساحرة أريناس: !ممّا تقولُه، إنّه اجلنوُن بعينه

 ؟علهما اّلذي علّي ف-
 .عليَك أن مجَد العمالَق زور األخرس وتعطيه القالدة ليستطيَع الكالم -
 ؟وكيَف يل أن أعرفه حنَي أراه-
كثري من الوقت  قبَل لوحيد املسجون، مل يتبّق لدينا  سيكون العمالَق ا-

 .إعدام ه
 ؟ما هي الكارثة اّليت سنمنُع حدوثَها وكيفو  ماذا أقوُل له؟ ...لكن-
 !ّنبوءة أكثر ممّا أخربتكم بهمل تذكر  ال-

كانْت أريناس عاجزة عن التحّكم بالوقت الذي ال ينتمي إىل بُعد ها، هناَك 
يف أرض  العمالقة ستكوُن جمّرد حنلٍة جمهريّة ال حول وال قّوة هلا، لذلك سيكوُن 

أعطْت أريناس توشوشت خارطة للوصول إىل أرض  .ذهاهُبا مَعهم وزرا عليهم
 الْت:العمالقة مث ق

عليكم أّوال إقناُع الّتنانني باالنضمام إليكم، فقّوتك يا توشوشت لن تكوَن  -
 !كافية لبلوغ  تلَك األرض البعيدة مهما تناولَت من الّدماء الباردة

رغَب توشوشت بشّدة يف مساعدة أڤَمد، كما أنّه أراد التفّوق على جّده 
سبة له، عليه الوصول إىل أبعد من وإنقاذ العامل، أرُض املرّبني مل تعد كافية بالنّ 

 !ذلك
باَت الّرفاُق ليَلَتهم هناك ويف الّصباح  الباك ر محَلُهم توشوشت إىل أرض 

 !الّتنانني اجلّبارة، هناَك أيَن سيطلبوَن املساعدة منها إلنقاذ هذا العامل البائس
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كاَن العثور على أرض  الّتنانني سهال بفضل م الحة توشوشت وُسرعت ه 
واس  أڤَمد الفائقة ونباهة مُسّان وف راست ه الغريزيّة، طاروا عرب األراضي اجلافّة مرورا وح

 .بأرض  الينابيع  الّساخنة إىل أن بلغوا أرض الرباكني، حينها انتظروا حلوَل الّليل
ا يستحيُل الوصول إىل هناك، نظَر  سّر أرض الّتنانني يكمن يف الّنجوم، بدوّن 

اقبتني إىل الّسماء وبعد حلظات استطاَع رؤية جمموعة "حزام اجلّبار"، مُسّان بعينيه الثّ 
لقد اكتَسَب قدرََته على قراءة املسارات من صيد ه سابقا للفئران، يستحيل أن 
ُيطئ قراءَته، بإسقاط  الّنجوم املشّعة الّثالثة على األرض جنُد براكنَي األسرة األصلية 

مل  .الرباكني  الّثالثة اخلامدة هو املمّر ألرض الّتنانني للّتنانني، تقول اخلريطة أن أكربَ 
 .يكْن على الّرفاق سوى الّدخول آملني أن تكوَن اخلريطة حمّقة

تتّبعوا املسالك يتقّدُمهم أڤَمد، مل يشُعر بالغربة يف هذه األرض خالفا 
هو بارٌع يف  لشعوره يف األراضي الّسابقة، كأّّنا امتداٌد لقريت ه األّم قرية األفاعي،

سلوك الّدروب املتشّعبة واخلروج  من املتاهات بانسيابية، كاَن األمر أصعَب قليال 
 .على توشوشت ومسّان، لكن بتقّدمه إلرشاد مها أضحى كّل شيء أسهل

أخريا بزَغ الّنور هناَك من ثقٍب أعلى اجلدار، كاَن املنفَذ إىل أرض الّتنانني 
ننُي مَعُهْم فور رؤيت هم بل اعتقَلتهْم وقادتْ ُهم إىل سّيد مل تتهاون الّتنا .األسطوريّة

 .الّتنانني
 ؟من أنتم وملاذا تكّبدمت عناء اجمليء إىل هذه األرض البعيدة-
أنا أڤَمد من أرض األفاعي وهذان مساعداي توشوشت من أرض البعوض -

 !ومسّان من أرض القطط
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سيحُصُل إن مل يتدّخل مّث قّص عليه أڤَمد كّل شيء خبصوص الّنبوءة وما 
الّتنانني خملوقات شرسة ومنغلقة، مل تكْن تؤم ن باخلرافات واألساطري  ،إلنقاذ العامل

 .وما إىل ذلك من األمور
لكْن لن يذهَب قدوُمكْم سدى، ستكونوَن  !ما قلَتُه ال يعن يل شيئا-

 !وجبيت على العشاء
لقّوة، مسّان فقَد مزمارَه أدرَك أڤَمد أّن هذه املخلوقات ال تفهُم سوى لغة ا

وتوشوشت غرُي بارع  يف القتال، أّما هو فال يزال نصَف تّنني بال أجنحة ولن يكون 
باستطاعت ه الّصموُد أماَمهم، كما أّن الّساحرَة أريناس أخربْته أنّه سيحتاُج إىل األمنية 

  .هنا اّليت يديُن له هبا أبانوخ يف أرض العمالقة، لذلك لن يستطيع إنفاَقها
رغَم ذلَك حتّدى أڤَمد الّزعيَم يف قتاٍل لريَبح بعَض الوقت، مل يكْن يعَلُم بأنّه 
فّعل أحد بنود القانون اّلذي حيكُم أرض الّتنانني، فبتحّدي أيٍّ كاَن للزعيم 
سيخوُض معُه قتاال إىل املوت وإن استطاَع هزميَتُه سينّصُب ملكا جديدا على 

ّزعيم سوى املوافقة مزهّوا حبجم ه وقّوته وجناحْيه  القوّيني مل يكْن على ال ،اململكة
 .وحّدد موعَد القتال ليكوَن صبيحة اليوم  التايل

كلٌّ من الّثالثة كاَن يعلُم أّن فرصة أڤَمد ضئيلة يف الفوز أمام هذا الوحش، 
حيَنها أقبَل توشوشت على أكرب  وآخر تضحية يقوُم هبا يف حياته، خاطَب أڤَمد 

 ال:قائ
حنُن هالكون يف كّل األحوال، لكّنك إن  ...قبَل أن ترفض امسعن أوال-

 !بوسع َك هزميتهُ و  امتلكَت جناحني ستصبُح تّنينا كامال
 .ما كنُت ألرفَض لو امتلكُتهما -
 !قم بأكلي-
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اندهَش أڤَمد من طلب البعوضة توشوشت ورفَض رفضا قاط عا، لكّن 
مسّان اّلذي كاَن كارها  .طّريقة الوحيدة للّنجاةتوشوشت كاَن ُمصرّا على أّّنا ال

للفكرة، أقّر أّن طلَب توشوشت وإن كاَن مؤل ما فهو الطّريقة الوحيدة إلكمال 
 .الّدرب وإنقاذ العامل

 .أّن جّدي كاَن حمّقا وأّّن كنُت بطال إىل آخر حلظة قرييت ختربَ ال تنَس أن -
بعَد حلظات، تضاعَف حجُمه  .موعبعدها التهَمه أڤَمد وعيناه تفيضان  بالدّ 

يف الّصباح نازَل أڤَمد زعيَم الّتنانني، كاَن بوسع ه  .وأصبح له جناحان عظيما احلجم
نفث الّزعيُم الّناَر من فم ه، نفَث أڤَمد بدور ه ملا أن يطرَي مثَله لكن برشاقة أكرب و 

قَط على األرض نريانَه الّسوداء األسطورية على جناحي الّزعيم فاحرتقا متاما وس
 .مهزوما

عندئذ أعلنت  الّتناننُي والءها ألڤَمد واعرتَفْت به زعيما عليها وأصبَح سّيد 
كاَن فؤاُدُه ال يزال مفطورا على الطّريقة اّليت رحَل هبا رفيُقه،   .الّتنانني على اإلطالق

أرض   يبدو أنّه مل يعد حباجة ملساعدة الّتنانني، فجناحاه القويّان سيوصالن ه إىل
شكَر مسّان على وفائه ومساعَدت ه وكّلفُه مبهّمة أخرية، طلَب مْنُه  .العمالقة بالّتأكيد

َ قرية البعوض بقّصة البطل توشوشت ووصول ه إىل األرض العليا، مّث أرَسَله  أن ُيرب 
ان قرية البعوض حيتاجوَن إىل بُرهان كّ الّتنانني الّضخمة إىل هناك، فس يف موكٍب من

 .ليصّدقواالقّوة 
ُل أڤَمد رحَلَتُه إىل أرض  العمالقة وحيدا، لن يتحّمَل رؤية شخٍص  سيواص 

 .آخر يتأّذى من أجل ه، هو اآلَن مستعدٌّ ألن يتأّذى من أجل اجلميع
ضرَب أڤَمد جبناحه اجلّبار فانطَلق كالّسهم إىل األعلى وما هي إاّل مّدة حّت 

رب جبناحيه إىل أْن أصبَح كّل شيٍء مظلما، اخرتَق الغالَف إىل األرض  العليا، مث ض
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عليه الثّبات على مساره وعدم االلتفات، هنا ال يوجُد شيء، مكاٌن فارٌغ من 
ا االشتعال هنا، غرَي أّن حّرها كاَن  الفراغ، نريان أڤَمد الّسوداء وْحدها بإمكاّن 

ّن ما حييطُه ليَس ينَحر ُف يف كّل مرّة منجذبا إىل شيء ال يراه وال يشعر به، أدرَك أ
 !فراغا، هنالَك أمٌر ما يعرتضه، هو ال يطري بل هو يسبُح يف هذه املاّدة املظلمة

حيَنها جعَل ينُفُخ نريانَُه يف كّل مرّة ليعّدل مسارَه االفرتاضي إىل املسار 
كثريوَن من ضاعوا وسَبَحْت جثثُهم إىل األبد بعَد أن سبحوا يف مسارات   .احلقيقي

 .مّهني أّّنم يسلكوَن خطّا مستقيماحلقّية متو 
هناَك أدَرك أڤَمد أنّه ال شيء مقارنة هبذا الكون  الواسع، مس َع األرواَح تكّلمه 

بعُضها كاَن و  عن طريق  القالدة اّليت حصَل عليها من مملكة القطط، بعُضها بارَكه
على هدف ه كي  الغرابة، كاَن حياوُل الرتكيزَ و  شعوره بالغربةو  يستنجُد به وسط ذهول ه

ال يضيع، فجأة أحَس بالثقل الّشديد، ظهَر أماَمه ثقٌب أسوٌد عظيم، كاَن أكرب من 
عا جّدا، جشع لدرجة ابتالع كّل و  مشس العامل العلوّي مباليري املرّات، كاَن هائال جش 

شيء، الكواكب واألجرام والّنجوم وحّّت الّضوء، عبثا حاوَل أڤَمد الفرار لكّن الّنجم 
يلق ه يف و  تاّيَت سحَبُه داخَله يف الّنهاية وحلسن  حظّه أنّه مل حيّوله إىل كوازار امل

 .الفضاء
ه  استفاَق أڤَمد ليجَد نفَسه يف جحٍر يف أرض  العمالقة، حيَنها ومبجّرد فتح 
عينْيه بدأت التعويذة اّليت ألقْتها عليه الّساحرة أريناس قبل مغادرت ه تعَمُل ع مَلها 

د أضخم مالينَي املرّات بقدر ضخامة سّكان هذا العامل، فز ع العمالقة أصبَح أڤمَ 
م، كانت  الّسهام تصطد ُم جبلد ه  مْنه وفّروا هاربني مّث عادوا مسّلحني ورمْوُه بنباهل 
ثا عن الّسجن أيَن يقبع  اخلشن وترتّد فورا، مل يهتّم ألمر هم بل راَح يتَبُع اخلريطة باح 

 .زور
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ال  ،ت أّّنا غرُي كاملة، حتم ُل كلماُِتا طَرَف احلّل وال تَبسطهمشكلة الّنبوءا
أحَد يعَلُم ما هي الكارثة اّليت توشُك أن حتّل هبذا العامل، مهّمة أڤَمد اآلن هي 

 .العثور على زور واحلديُث إليه آمال أن تتوّضح األمور يف الوقت  املناسب
 زور اّلذي كاَن شجاعا بعَد فرتة وجيزة، اقتحم أڤَمد الّسجن ووجَل إىل

متأّهبا، يف البداية خاَلُه منّفَذ حكم  اإلعدام أو شيئا من هذا القبيل، الفرتة اّليت 
 .قضاها حمبوسا ساعدْتُه على تقّبل قدر ه أيّا كان

وضَع أڤَمد يَدُه على زور وقّص عليه كّل شيء مّث نزَع القالدة ووضَعها على 
اعُر زور بني الّسعادة ألّن القالدة ستمّكُنه من اختلطْت مش .ُعُنقه  وقال هي لك

َعُه دفعة واحدة وبنَي احلريَة حنَي  احلديث مع قوم ه وبني االستغراب من كّل ما مسَ 
فّكَر زور كثريا وتساءَل  .عل َم م ْن أڤَمد أنُّه وحَدُه من يعَلُم سَبَب الكارثة الوشيكة

 .عن األمر  اّلذي يعر فُُه وحَده دوَن غري ه
منُذ بناء السدِّ وتراُجع  مياهها زادْت حّدة اهلزّات، غرَي أّّنا مخدت  !البحرية-

 !منذ ثالثة أيّام
طلَب زور من أڤَمد محَلُه إىل القائد وهناك أخربَُه بكّل شيء وبسبب حماولَت ه 

 فهَم القائُد أنّه كاَن حمّقا وأّن عليه   ،نزع  احلصاة من السّد كي متتلئ البحرية جمّددا
هم، مسعوا صيحة  مدّوية  ،التصّرَف قبَل أن حتّل الكارثة لكْن قبَل أن يقوموا من جمل س 

قّيو بعَد أن -مجّلى العفريُت مّحوو  اهتزَّت هلا البالد، مجّمعت  الّسحب يف الّسماء
 ...استيقظ من نوم ه منزع جا، شكُلُه خميف بشكٍل ال يوصف وجربوتُه ال يضاهى

حّّت أبانوخ  ،ْيه وأيقَن أنّه تأخر، مل يعْد بوسع ه إيقاُف الكارثةسقَط أڤَمد على ركبت
قّيو، فالعفاريت العظمى ال -اّلذي يديُن له بأمنية لن يكوَن قادرا على إيقاف محّو

 .تتقاتل بيَنها
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رمّبا كاَن بوسعهم إيقاُف غَضبه بإحضار الّساحرة العظمى قبل أن يدُخَل يف 
اَت األوان، لقْد أوصْتُه باإلسراع قبَل حدوث  هذا، نوبة الغضب، أّما اآلن فقد ف

حتّسر أڤَمد بينما كاَن الكّل مرعوبني وجيروَن لالختباء يف  !هي الّنهاية ...هذه املرّة
جمّرد دقيقة من الوقت  ...آٍه لو امتلَك بعَض الوقت  فحسب ،كّل مكان دوَن فائدة

 !ستكون كافية
إىل كّفه بسعادة كما مْل ينظُْر من قبل، تذّكر نظَر  ...هنا تذّكَر أڤَمد شيئا ما

حيَنها صاَح مناديا العفريَت أبانوخ  !أنّه اشرتى دقيقة  من الوقت  يف الغابة املظلمة
ليحّقَق له األمنية اّليت يديُن لُه هبا وطلَب منُه إحضار الّساحرة أريناس يف احلني، مل 

اثلة  أماَمه، عنَدئذ ضرَب براحت ه األرَض يكْد أڤَمد ينهي طَلَبه حّّت كانْت الّساحرة م
قّيو قبَل -حيَنها طلَب من أريناس احلديَث إىل مّحو .فعاد الّزمُن دقيقة إىل الوراء

 .استيقاظ ه غاضبا
مل يكْن هنال ك مّتسٌع من الوقت  للّتفكري لذلَك نّفذت ما طلَبه منها بأقصى 

ريا من اهلدوء والّسعادة، مل ُيتل ف االستفاقة على صوت  من حنّبهم مينُحنا كث ،سرعة
طلبْت أريناس من  ،األمُر بالّنسبة للعفريت العاشق رغَم ماضيه ما احلافل بالّصراع

 .قّيو فتَح صفحٍة جديدة واحلديَث هبدوء-مّحو
ب هم، ال  مثَل امللك محّان ومثَل كّل الذّكور يف الّدنيا باختالف  رُتَب هم ومناص 

كوَن غليظا طوَل الوقت  مع األنثى اّليت حيبُّها وال يستطيع رّد يستطيُع العفريُت أن ي
ا الّناعم، لذلَك ابتعدا إىل أرٍض بعيدة أيَن  ا املخفوقة بأنوثت ها الطّافحة وصوِت  طلباِت 
حتّدثا طويال، جعَلها تفهُم أّن عشَق العفاريت أبدّي وأنّه فاَت األواُن للرّتاجع  عن 

 .حّبها
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العامل هو الّشهوات اّليت تدّنُس الّنفوس، كانْت العفاريُت سبُب املشاكل  يف 
اّلذي أوَجد  مواي خملوقات ودودة وطيبة، إىل أْن تفّرقت فيها شهوة العفريُت األّول

ه الّشهوة من أجل خلق  نسل  العفاريت قبل أن يتحّول إىل متثال غريب يف  يف نفس 
 .لينساها هو بانتزاع الّشهوة منه ، توّصلت  أريناس إىل أّن الّسبيلجزيرة القيامة

حيَنها طلبْت منُه مراَفقَتها إىل أرض  اهلجناء أيَن مْيك ُن لسحرها أن يستعيد 
أثره ومفعوَله وفوَر وُصوهلما إىل هناك، ألقْت عليه تعويذة جعلْته يفقد شهوات ه 

جنى العاملُ  ...أخريا ،الدنيوية وبذلك مل يعْد يشُعُر باحلّب اّلذي جنَم عن االفتتان هبا
 .من الكارثة بفضل  جهود  اجلميع وتضحياِتم

قبَل رحيل ه، طلَب أڤَمد من زور احلفاظ على الكهف  اّلذي بثقب ه توجُد  
ألّن أّي تغرّي قد يعن ّنايَة العوامل ، ار  اّليت يعُيش على ظهرها البشرحّبة الغب

 الوسطى أيضا.
۞۞۞ 
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 شيء من أجلك
 

ه الّشعلة اّليت رافقتن خالل الّليايل الّسابقة، حُتَتَضُر كّل هذ ...انطفأت الّنار
كّلنا؟ رمّبا   د، هل هذا ما حيُدُث معنايوم ومتوت، لكّن روَحها تعوُد لتتجّلى يف الغ

هنال َك من ُيُلفنا حني نندثر، حيم ُل أحالَمنا وطباَعنا وتصّرفاتنا ومشاريَعنا، ال أريُد 
ي وبطيبة أريُد أن يشب َهن !أْن أموت  شخٌص ما، أن يتذّكر أقوايل، أريُد طفال مبالحم 

 .ميلني
ميكُن أن نستقي حكمة  من أّي شيء حنَي نرغُب يف ذلَك، هذا ما تعّلمُته 
من فلسفة وحكمة األفعى أڤَمد، علينا اإلمياُن بالّصواب والّتضحية من أجل ه كما 

باهي يف القّصة، يا له من فكٍر فعَل زور، كانت هاتان الّشخصيّتان أكثَر ما شّد انت
لن أحزَن على الّشعلة اليوم وسأنتظُر الّشعلة اّليت  !عظيم وروٍح مجيلة ونظرة عميقة

 .حتمُل إرادَِتا ليَلة الغد
هذا ما فَعلْتُه ميلني من أجلي وجَعلن عاجزا عن رّد  !توشوشت والّتضحية

، مل أكْن بعَد أن رفض أبوها خطبيت هلا، ع ،الّدين هلا ما حييت دُت إىل البيت 
ال "حزينا على اإلطالق، ألن تلَك العبارة ظّلت ترّن يف رأسي فاسحة اجملال لألمل، 

الّشخص الوحيد اّلذي من املمكن  أن جيعَلن أبتع ُد عنك  هو أنت   ..."تتخلَّ عّن 
بكّل  زاَمَنْت عوديت االمتحان اّلذي ترّشحُت له، اجتزتُه !يا ميلني، يا لك من غبّية

أخريا حصلُت على وظيفة،  ،أَمْل وكاَن يوُم جناحي ُعرسا عائلّيا، كّنا سعداء جّدا
ميكنن اآلَن االطمئنان أكثر على عائليت وميكنن أن أوفّر معيشة الئقة حلبيبيت 

بل من أجلنا،  ...ميلني بدور ها كانْت سعيدة جّدا من أجلي ،وزوجيت املستقبلّية
 .ّنهاية سنرتبُط مهما يكنهي واثقٌة أنّنا يف ال
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 ؟هل حّضرت  احللوى مبناسبة جناحي-
 ؟ملَ أحّضرها إن كنَت بعيدا وعاجزا عن أكل ها -
 !من قاَل أّّن بعيد؟ أطّلي من الشّباك-
 ؟اآلن-
 .نعم اآلن-
 !ال أستطيُع رؤيتك-
 ؟رؤييت؟ من قاَل أّّن أمام بيتكم-
 .تّبا لك، يا لَك من غيبّ -
 !َلك عن الّسماء إن كانْت صافية فحسبكنُت أريُد أن أسأ-
 !يوما ما سأخنقك يا أمحد ...يوما ما-

.... 
للّسفر للمشاركة يف الّتكوين، نسيُت االّتصال هبا اليوم، كما أّن  أِتيَّأكنُت 

هاتُف ميلني  ...مضى بعَدها يوٌم مّث يومان ،الوقَت تأخر، ال بأس، سأكّلُمها غدا
يسْت خبري، هي ال تستطيع الّصرب على احلديث معي كلَّ مغلق شيء ما ينبئن أّّنا ل

مع انقضاء اليوم الرابع، كاَن قلقي شديدا أكثَر من أّي وقٍت مضى،  !هذه املّدة
قّررُت الّسفَر من جديد إليها، ال يوجُد حّل آخر، ساورتن كّل الّشكوك 

؟ هل واالحتماالت هل حبسوها يف البيت وجّردوها من اهلاتف؟ هل هي مريضة
زّوجوها قسرا؟ جّهزُت نفسي للّسفر، استلقيُت أُداري هواجسي، رّن اهلاتف 

 .احلمد هلل ...فالتقمُته بكّل تلّهف، كاَن رقَمها
 .ميلني ...الو-
 ...الو-
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 .ارمَجَف قليب وأصاَب الوهُن قدميّ  ...هذا ليَس صوَت ميلني ...ال
 ؟من أنت؟ أيَن ميلني-
 .أنا أّمها-
 .ني؟ ملاذا تتحّدثني من رقم هاماذا حدَث مليل-

لوهلٍة نسيُت أّن من أحّدثُها هي أّمها، مل أكْن أويل اعتبارا لذلك، كّل ما  
كنُت أحبُث عنُه كلمة تطمئنن، كلمة تعيد روحي إىل مرتَعها، املواق ُف تقبُض 
هم  الكلفة واألخالَق وتذيُب معاد َن الّناس، لذلَك ال عجَب إْن نظَر اخللُق لبعض 

 .راة دومَنا شهوة حنَي يروَن ناَر يوم  احلسابع
 ؟هي خبري، هي متوّعكة قليال، هل تستطيُع القدوم إىل هنا-
 ؟وعكة؟ أرجوك أخربين باحلقيقة، ماذا أصاهَبا-
 .ال تقلق يا بّن، جمّرد دواٍر خفيف، هي اآلن مبستشفى الوالية-

ميلني ليست  كّل ما أعر فُه أنّ  :يف قّمة القلق، قلُت داخلي ساخرا
 ...حامال

 .سآيت يف أسرع وقٍت ممكن-
ال أذكُر أّي شيء بعدها سوى أّّن كنُت أتعّجُل الّنزوَل من احلافلة اّليت 

الّنظرات على كّل و  ركبُتها عنَد وصويل إىل العاصمة، دخلُت املستشفى أوزّع األسئلة
بريئة، جبان ب ها خاليت كانْت نائمة على الّسرير كطفلٍة   !أخريا وجدُِتا ...من ألتقيه

ها وسألُتها عّما  ،ماتّيا مل تكْن رأتن من قبل، لكّنها تعّرفْت علّي، سّلمُت على رأس 
 .حدَث وملا هي هنا

ما اّلذي فعلَتُه لتجَعَلها تريُدك ومتتنُع عن الطّعام من أجلك؟ ماذا رأت -
 ؟فيك
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 ...مل ختربّن !امتَنعْت عن الطّعام؟ الغبّية-
لى خاليت ماتّيا احلسرة وبعض الغضب امّجاهي كما أظّنها كاَن يبدو ع

 .متفاجئة من نعيت إيّاها بالغبية
 .خاليت، أريد الّزواَج مبيلني، اعدك  أّّن سأهتّم هبا-
لقد ناقشُت األمَر معها بعد أن استفاقت، ال أدري كيف عبثَت بعقل ها، -

ا  ...رار قرارها، القلكّن أخربُِتا أّّنا ستكوُن مسؤولة عن أفعاهل 
كانْت تُبدي مواَفقَتها بكّل ما متتل ُكه من كربياء، يف تلَك الّلحظة متّلكتن 
الّسعادة حبيُث كانْت لتكفي أّمة بأكَملها، لكّن مل أكْن مصّدقا متاما، أردُت 

  !الّتأكد، أردُت مساَعها بصريح العبارة، ال مزيَد من الكنايات
 ؟زواجناخاليت هل توافقني على  ...إذن–

 قالت وهي تداري ابتسامَتها من رّدة فعلي:
 ...نعم بعَد أن مجَد عمال-

 مازحُتها داخلي قائال:
 ؟هل ميكنن غسُل الّصحون يف بيتكم-

إذن هي ال تعَلُم أّّن وجدُت عمال سلفا، ستكوُن مفاجأة هلا، رمّبا تظّن أّن 
أخريا أنا وميلني  .ذي تظّنهسأكوُن فائزا مهما كاَن الّ  !ال يهمّ  ...شرَطها سيعجزّن

راقبُتها وهي نائمة، انتظرُت استفاقَ َتها، فتحْت عينْيها، رأتن ومل تبُد  !سنتزّوج
ا الّناعم:  متفاج ئة كانْت تتوّقع قدومي على األرجح، ابتَسمْت ونادتن بصوِت 

 !أمحد-
 خرجْت خاليت ماتّيا يف هذه األثناء لتعطَينا بعَض اخلصوصية أنا وحبيبيت

 .ميلني ال بل أنا وخطيبيت ميلني
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 ؟أيّ ُتها الغبّية، ما اّلذي فعلت ه بنفسك-
 .مل أخربَك ألنَك كنَت سرتفُض ومتنعن يف كّل األحوال-
 ؟ال تؤذي نفَسك  جمّددا، أ فهمت  -
 .أخريا، استطعُت فعَل شيء من أجلك ...لقد قبَل أهلي ...أمحد-

وضعُت راَحَتها فوق راحيت  ...كانْت تبكي ضاحكة، الربيُق يف عينيها
 .وقّبلُتها

أنت  ال تدريَن كّل األشياء اّليت فعلت ها من أجلي، منحتن االمل يف احلياة،  -
 .كنُت قبلك  جمّرد إنسان

 ؟وماذا تكون اآلن-
 !أنا اآلن إنساٌن سعيد-

ا املعهودة:  ضحكْت كثريا مثّ قالْت كلماِت 
 !أحّبك أيّها احلجري-
 !َلْك راسكاحلجرة يل تفلَّق-

.... 
بعدها بسنة أقمنا ُعرَسنا، كانْت عائليت سعيدة جّدا هبا، كانْت مفتاحا 
للخريات والّسعادة، استطعُت بدأ عملي بشكل جّيد واستفدُت من أعماٍل إضافّية، 
مجاوزنا مرحلة الفقر، حّّت أنّه صارْت لدّي سّيارة واآلن أنَتظُر مولودي اّلذي أريُدُه 

 !أريُد أن أحيا من خالل ه، ال أريد أن أموت أن يرَث صفايت،
كاَن أمحد يف هذه الّلحظة حيكي بتأثٍّر شديد، كاَن هذا آخر تلميٍح عن 

كأّّن أحسسُت به  يتمّّن أن ُيسع َفه الوقُت لرؤية ابن ه  قبَل رحيله،   ،وضع ه السّيء
 واصَل كالَمُه: ،رؤيُته هكذا كانت مؤملة جّدا
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إىل غاية تلَك الّلحظة مل أكن و  عّمي يغموراسن انتهتْ الّليلة الثّامنة مع 
كانْت ممتعة   ...ساحرة وو  عرّافو  عفاريتو  أفهم املغزى من هذه اخلرافة، تنانني

ومشّوقة لكن مل أجْد عالقة ترب ُطها يب، ما املغزى من حضوري؟ لكّن اجلواب كاَن 
 ....كّل شيء  فيما رواُه عّمي يغموراسن يف الّليلة بعَدها، حينها توّضح

۞۞۞ 
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 الفصل الّتاسع
 

فوَر وقوفه و  مّت إنقاُذ العامل  أخريا، عاَد أڤَمد سالكا الطّريَق اّليت أتى منها،
أمام الثُّقب  املخفّي داخَل اجلحر الذي خرَج منه، عاَد إىل حجم ه الّسابق، وجَلَه 

ه فورا مّث سبَح أيّاما طويلة إىل أن وصَل إىل األرض  ...العليا من جديد مث إىل أرض 
 .أرض اهلجناء

كّلنا   ...ماَت توشوشت لكّنه رّد االعتبار إىل قريت ه وساعَد يف إنقاذ العامل
 .هذا إن ذَكَرنا أساسا ...نفسها الطّريقةبسنموُت يوما ما، لكْن لن يذكَرنا العاملُ 

سك وعاَد مسّان إىل استطاَع زور التحّدث مع قوم ه وعاَد الّنور إىل قرية الّنا
عائلته وُسجَن مغتوب وّنَل عصارة أفعال ه، أّدى العرّاُف رسالته وعادت  الّساحرة إىل 

شيء ما يشغُل باَل أڤَمد، ليَس خبري  ...كّل شيء يبدو خبري اآلن لكن  .مملكت ها
ه من قريت ه، لقد خرج منذ سنني طويلة  على اإلطالق مل يستطْع تذكَُّر سبب خروج 

ب  شيء ما، أمٌر كاَن من األمهية بقدٍر جعَلُه يرتُك بلَده وأهله وُيرُج باحثا يف طل
 .عنه

 ،هاَم أڤَمد طويال يف األرض حماوال التذّكر ويف الّنهاية قّرر العودَة إىل ديار ه
قطَع املسافة إليها يف ظرٍف وجيز، غرَي أّن شوقَُه هلا جعل الوقَت ميّر أبطأ، كاَن 

 .ه  ولقاء  أهله وأحبابه جمّدداسعيدا جّدا بوصول
لكّنه تعّرض لصدمٍة كبرية حنَي مل يتعّرف عليه  أحد، بل أّّنم قاموا مبهامجت ه 

انفَطر قلُب أڤَمد من هذه اخليانة وهذا الّنكران، مل يكْن يدري أّن الّزمن   ،وطرده
 .كفيٌل بإذابة كّل الّروابط اليت اعتربها ذاَت حلظٍة أبديّة
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لكّنه قبَل ذلَك عرّج على حبرية القرية املسحورة، مل تتغرّي البّتة،  قّرر الرحيل،
بل رمّبا ازدادْت مجاال، غطَس فيها أڤَمد سعيدا مبالقاِتا، لعّلها الوحيدة اّليت ال تزال 
حتافظ على عهده ومل تنفر منُه يوما، جلَس قليال عنَد حافّت ها ينظر إىل مياهها 

 .العك رة
صبحْت صافية وحيَنها استطاَع أن يرى صورتَُه على بعَد مّدة من ذلك أ

مضْت سننٌي طويلٌة منُذ  !مل يستط ع التعّرف على نفسه !يا للمفاجأة ...صفحت ها
ه، ألّول مرّة منُذ ذاك اليوم هو يشاه ُد نفَسُه جمّددا، لقد تغيّ َر كثريا، أصبَح  خروج 

ه أضخم حجما وأدكَن لونا وأحّد أسنانا، حينها وحينها ف قط، تذّكر سبَب خروج 
على هذه من القرية ذاك اليوم، لقد خرَج حبثا عن جواٍب لسؤال ه اّلذي طرَحه 

اآلَن وجَد اجلواب بنظرٍة أخرى إىل و  ؟هل الواحُد مّنا يتغرّي :البحرية قبيَل مغادرته
ها دوَن أن ينبَس بكلمة، وجَد اجلواَب الّذي كاَن يقبُع على بُعد  ...البحرية نفس 

حنُن نتغرّي تدرجيّيا دوَن أن نشعَر بذلك حّّت  !نعمْ  ...بضع سنوات من بيت هو  ارٍ أمت
  .نصب َح أشخاصا خمتلفني متاما دوَن إدراٍك مّنا

فهَم أڤَمد حينها أنّه مل يعْد لُه مكاٌن يف هذه القرية، مل يعْد واحدا منُهم، 
 .ليهملذلك عاد أدراَجُه إىل مملكة الّتنانني، أيَن عاش مل كا ع

 ."وراحْت خّبرييت من واد لواد وأنا خّليتها مع الّناس جلواد"
 ...هبذه العبارة أّنى عّمي يغموراسن قّصة األسطورة أڤَمد

۞۞۞ 
 الطّعنُة العاشرة
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إّّنا أشبُه باحلياة، ال ميكُنَك فهمها إاّل بوقوفك عند الّنهاية  !انتهت احلكاية
املة وبوسع َك أن تندَم الحقا، كورقة حينها حتُصُل على الّصورة الك ،موّدعا

االمتحان اّليت تقضي الوقَت تبحُث عن إجابات تدّوُّنا عليها ويف ّناية الوقت 
هذا دليٌل على أّن الّسعي  !حتصُل على كّل اإلجابات اّليت تريُدها، لكن دون ورقة

دري للحصول على مرادنا خارَج حدودنا الّزمنّية سيكون مضيعة للوقت، مل أكْن أ
حينها أن وقيت بدأ ينقضي بسرعة، لكّن تعّلمُت الّدرس، فهمُت ما كاَن يريدّن 

 .عّمي يغموراسن أن أنتب ه إليه
بقدر  شوقي لنهاية القّصة كنُت أمتّّن أن تطول، هل هذا شعوري وحدي أم 
أّن اجلميع يشعر مثلي؟ لعّلهم معتادوَن على ذلك عكسي، ال أدري فلعّل التعّود 

ا شغلن هذا السؤالعلى الف
َ
هل التعّرض لطعنة خنجر  ...راق  جيَعُله أسهل، لطامل

ُه بذات ه بل راُق هو الفراُق وال يتعّلق أملتسَع مرّات جيَعُل الطعنة العاشرة أقّل أملا؟ الف
 !مبن نفار ُقهم، طعنة اخلنجر والسيف لن تكونا متساويتني يف كّل األحوال

ُد تنطفئ وأتساءل مباذا تشُعُر وهي حُتَتضر؟ كنُت أنظُر للّشعلة اّليت تكا
بعُض األمور احلتمّية من األفضل أاّل نعَلَمها، كّل ما ميكننا فعُله هو الّدعاء من 
أجل حلظة لقائها، كنُت حزينا فحسب، من سيحم ُل إرادة هذه الّنار بعَد اليوم؟ 

امن سريّدد قّصَتها؟ بعَدها علمُت أنّنا ال نعدو كونَنا جزءا م  .ن حياِت 
لنا، سننقلها إىل آخرين وهكذا  بالّنسبة هلا حنُن من سنحمُل قّصَتها داخ 
ستحيا إىل األبد، قد تتذّكرك األشياُء اّليت ال تشبهك، قد ميوُت اإلنساُن وتتذّكره 
الّشجرة اّليت غرسها واجلبال اّليت حفرها والطّرق اّليت عّبدها والّنفوُس اّليت أحياها 

بريُق الشعلة يف عيوّن يشبه األمل، مل أَر شيئا يرُسُم األمل  !باألمل أشعرُ  !باألمل
كثرٌي من الكالم يضّج يف صدري وبوّدي أن أقولَه   !يف عيّن هبذا اإلتقان من قبل
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أظّن  ؟أين تذهب الكلمات اّليت ال نقوهُلا :تذّكرُت تساؤل العظيم زور ،أحد-ل ال
ُرها أو حيتاُجها يوما ماأنّه بوسع نا أن نكُتَبها وستحُصُل ع  .لى من يقدِّ

قبَل مّدة شاهدُت فلم امرأة بّدلوا طفلها لكّنها حاربت الّشرطة من أجل 
الّناُس ال يتغرّيون"، كنُت مؤمنا بذلك فور مساعي له، " :اسرتجاعه، أتذّكر كلمتها

شيئا  رمّبا بسبب الظّروف الدرامّية اّليت أحاطت  املشهد، لكن اليوَم عّلمن أڤَمد
الّناُس يتغرّيون دوَن شعور إىل أن يصبحوا أشخاصا خمتلفني ال يشبهوَن  ...ُمهّما

م وحنَي يتغرّيون يغرّيون من حييطوَن هبْم أو يرحلوَن إىل حميٍط  !أنفَسهم إاّل يف ذكرياِت 
 .يشب ُهُهم

بعُضنا رأى أّن ّناية القّصة حزينة بيَنما رآها آخرون سعيدة، كنُت معرت ضا 
مصطلح  "الّنهاية الّسعيدة"، الّنهاية هي الّنهاية وال أحَد عاَد منها ليخربَنا  على
 .وإْن حدَث وعاد فلن نسّمَيها حينئذ ّناية ،عنها

طلبْت مّن ميلني شيئا واحدا قبل ارتباطنا، طلبْت أاّل أتغرّي، لكّن كنُت 
ن وأنّا أتغرّي دوَن أن أشعر أشب ُه أڤَمد كّل يوٍم أكثَ َر فأكثر ومل يكْن بوسعها أن تراقب

 .أو أستطيع التوّقف
۞۞۞ 
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 وطٌن بين الّظالل
 

كاَن أمحد فيلسوفا حقيقّيا، يبدو وكأنّه يفّكر يف كّل شيء وال يفوتُه شيء، 
ف  إصابَ ُته اّليت تستنزُف حَياتَُه سريعا رحَل أمحد عائدا للوطن  صباح اليوم  ،من املؤس 

ُع  الكلمات، كاَن أثُرها علّي واضحا، بدأُت أدّون قّصته الّتايل وبقيُت هنا أسرتج 
يف كثرٍي من األحيان  إىل أنّه يريد  ريُد أْن يُ ْنسى، ملَّحوقّصة أڤَمد أيضا، أمحد ال ي

 !ميوت لكياللكلمات ه أن تستم رَّ بعَده لتحم َل إراَدَته، 
ل مضْت شهور عكفُت خالهَلا على الّتدوين، أتساءل اآلن ملن أهدي أوّ  

نسخة من الكتاب؟ أظّن أنّه كاَن سريَغُب يف أْن تقرأها زوجُته ميلني، عّلمن أمحد 
وقفت و  يف تلَك الّليلة ذهبُت جمّددا .قبَل رحيل ه الكثري، سأكوُن مدينا له ما حييت

هي و  أمام متثال "إمري ناجي" أتأّمله، إنّه يشري إىل هناك إىل كّل األشياء اّليت يريُدها
يده، مل أتوّقف بدوري عن التفكري بإميان، تذّكرُت قوَل أمحد عن الزهرة بدور ها تر 

اّليت قطفُتها بطلٍب منه بينما تظّن أنّه أنقَذها ألنّه وضَعها يف املياه، هذا ما قْد أفَعُله 
القدوم إىل هنا، لعّلي أحّبها بالطّريقة اّليت و  إن استطعُت أخريا إقناَع إميان بالّزواج يب

لن تصب َح نفس الّشخص  اّلذي أحّبه بعد حني، ستتغرّي حّّت دوَن أن و  اقد تقُتله
تدري، أظّن أّّن فعلُت مسَبقا ما علّي فعُله، تركُت هلا االختيار، أعتقد أّن هذا ما 

 ملّح إليه أمحد حنَي سألن:
 ؟ماذا لو كنَت أنَت الزهرة، ما الّذي ستختاره-

 قبل مغادرته قال يل يومها كلمات ه:
 وقٍت مضى كنُت مستعّدا للموت  ألّّن كنُت أملك جوابا، أّما اآلن يف-

 .فقد أستجديه مقابل حلظات قصرية
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 سألته:
 ؟وأّي جواب هذا اّلذي كنت متلكه مثّ فقدته بطريقة ما -

خطى بضع خطواٍت مبتعدا مّث استدار برأسه نصف دورة  ...ارتدى قّبعته
 وقال:

 ؟َبها مّن أيّها املوتأين احلياة اّليت تريُد أن تسل -
قاهلا مّث تالشى بعَد ذلك يف األفق، أين يتقاطع اخلوُف باألمل وتصارع 

 ...األحالم الكوابيَس إىل األبد، هناك سيخوض هذا املارد أعّت حروب ه ضّد احلياة
 .من أجل احلياة

.... 
وجدُِتا  ،هنا مقابَل الّتمثال أنتظر، الزهرة اّليت كنُت أنتظر تفّتحها ذاَت يوم

تفّتحت لشخٍص غريي، علّي اآلن أن أمّر من هنا فحسب وستتفّتح بالّتأكيد زهرة 
 ...ما من أجلي

األشياُء اّليت تريدها تريدك بدور ها، ال عجَب إْن  !ال حتاو ل إقناعي يا إمري-
 !ضّحيَت من أجلها

 .صحُت يف الّتمثال وكأنّه أحد أصدقائي، مثّ انصرفُت عنه
لوطن  كالعادة لكّن لن أبقى فيه، سأعود بعَد أيّام إىل املهجر، قّررُت زيارة ا

 !لقْد عانيُت كثريا ألحّقق ما أنا عليه اآلن، سحقا للّنزوات
خطوُت خطوايت األوىل على أرض الوطن  املقّدسة، أنا حتما أريُد أن أدفَن 

اّلذي أحتفُظ به هنا، لكّن العيش أمٌر خمتلف، أّول ما فعلُته هو التوّجه إىل العنوان  
 .منذ شهور
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يرتدي  طرقُت الباب، فتحْت فتاة مجيلة جّدا الباب وكانْت حتم ُل رضيعا
، يبدو وكأن عمَره مل يتجاوز بضعة أيّام، ال بّد أّّنا ميلني قميصا ممزقا ناحية الرّأس

 اّليت حّدثن عنها أمحد، شعرُت باخلجل  من الّنظر يف عينيها، سألُتها:
 ؟إن مل أكن خمطئا ...دة ميلنيأظّنك الّسي-

 ضحكْت وقالت:
 .سأناديها ...ال، ميلني ابنة عّمي-

ّن أّن مليلني ابنة عمٍّ هبذاذلك احلقري، مل ُيُ  خرجْت ميلني، ملْ  ،اجلمال رب 
 ،تكْن تق ّل مجاال عن الفتاة اّليت قبَلها، مل يبال غ أمحد حنَي وَصفها باحلور العيناء

 :أعطيُتها الكتاب وقلتُ 
 .إنّه هديّة مّن لك وألمحد، كتاٌب أصدرتُه بعنوان أسطورة أڤَمد-

 أبدْت مالحم ُها الّدهشَة من العنوان اّلذي تعرفُه حّق املعرفة وقالت:
 ؟مل ال تنتظر عودَته-
 .سأعوُد الحقا، أسعَدّن خرُب شفائه وجئُت ألهّنئكما-
 ؟من جاء لزيارت ه-
 .راملغرتب يف اجمل ...قويل له صديقه-

سعدْت كثريا يب وحّيتن من جديد، يبدو أّّنا تعرفن متام املعرفة من خالل 
ها أمحد  .حديث زوج 

استطعُت  ،كنُت مسرورا جّدا لشفائه، كالنا كاَن يظّن أنّه يف أيّام ه األخرية
يبدو أّّن وسيٌم بقدر  .أن أملَح ابنة عّمها تطلُّ خمتبئة بني الّظالل يف الّداخل

 ...حمرتم
 ؟ميكنن دعوة ابنة عّمك على الغذاء هل-
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واستطعُت احلصوَل على موعد ومل  ،كنُت جريئا جّدا ألوّل مرّة يف حيايت
ألّن الوطن أخربّن أنّه ميقتها الحقا خالل  ؛يعْد بوسعي مجربة "سجائر الوطن"

 يومها:ابنة عّم ميلني سألتن  ،موعدنا على الغذاء
 ؟عميق حنو شخٍص ما أو يتحّول إىل كرههل من املمكن  أن يتغرّي احلّب ال-
 .ال أدري، لكن قد يتغرّي الّشخص عموما دوَن أن يشعر ...يف احلقيقة-

 ضحكْت وقالت:
 .مد عّلمك الكثريڤيبدو أّن أ-
 .لألسف، انتهْت قّصتُه بعيشه مع الّتنانني !نعم-
 !القّصة ال تنتهي هنا، إن شئَت رويُت لَك بقّيتها ...يف الواقع-

ّن بقدر ما أسعدّن مساع ذلك، وافقُت دون ترّدد، وعدتن أّّنا سرتوي فاجأ
يل بقّية الفصول خالل مواعيدنا القادمة، بعدها طلبْت مّن قراءة شيء ما من 

 وقرأت هلا: ...فتحُت كتايب "كيد الّرجال" اّلذي حيملن أينما ارحتلت ،أجلها
ت أن األرض بعد كل هذه السنني، ها حنن من جديد حناول إثبا"و 
جنتمع اآلن عند الّنهاية لنناقش  ...دورة كاملة ُعمرها مخسون ألف سنة ...مسطحة

 "!البداية من جديد
حّدقت يف عينيها طويال، هناَك أين استطعُت  ...استوقفتن هذه الكلمات 

  ...أبصرُت فيهما الطّريق إىل الفردوس ...رؤية املرياث األزيّل بني الّنهاية والبداية
 .وهو أّّن أريُد سلوَكه ...مليئا باملنعرجات، كنت واثقا من أمٍر واحدو  طويال كانَ 

"حنَي تكوُن مارّا وتتفّتح إحدى األزهار، عليك أن تأَمْل أّّنا لك ال تقط فها 
 ".بل اسأهلا ماذا ستختار
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فتأّكد من أّنك حّقا  ،تذّكر أّن اقتباَس سطٍر من كتاب سيجعله يبدو شّيقا
 !، ال أّي سطر آخر من هذا الكتابتريد الّسطرَ 

 "!"لكلٍّ مّنا ميلني خاّصة به يف الّنهاية
 ...البداية

۞۞۞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


