
 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

LINIAS VINTOS 
 

 ڤينتوسلينياس  
 

 رواية
 

 أتليف  

   علي سعيد



 3 

 

 

 ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 4 

 
 
 

 الفصل األول 
 ☆هناية البداية   ☆

 
 

 

 .  قبل مئتا عام

________ ____________ 



 5 

 
 محراً قانياً بلون الدم ويلقي القمر ضوئه صابغاً البالد بلونه األمحرأكان الوقت فجرًا ، وكان القمر    

 وكأنه يرحب ابملوت القريب .
هاربة من تفر  وكأهنا  يف السماء  عصفت الرايح الباردة اليت تنخر العظام . تناثر السحاب القرمزي    

 ئوم وكأهنا تعلن بداية اجلنون . املكان . نعقت الغرابن وهي حتوم بصواتً مش 
 ويف هذه املدينة وهذا املكان وهذا الزمان . 

املدينة اليت كرهوها بشدة حىت العظام ،   هذه  سار شخصان يكسوهم السواد كشبحان . يف شوارع
 وهم يسريون جنباً إىل جنب خبطوات هادئة ، ساكنة ، فوق األرضية احلجرية. 

حد يف الطرقات يف هذه اللحظة حيث كانت البالد أبكملها انئمة يف هذا أإال أنه مل يكن يوجد      
 الوقت املتأخر ، إال من بعض احلراس املنتشرين يف البعيد .

وقد كان أحد الشخصني قادر على التخلص من احلراس بسهولة ، إال إنه مل يرغب يف جدب   
 ينفدها يف احلال .  أن بد  االنتباه . وقد كانت لديه مهمة ال

. ونظر إىل   الضيقة  حد الشوارعأسار الشخصني حبذر حىت توقف الشخص الذي صار ابملقدمة يف    
رض املرصوفة ابألحجار املصقولة حتت قدميه ،وقال وهو يشري إىل االرض أبصبعه بصوت األ

 هامس : 
 .   " إنه هنا ، هذا هو املكان"  -

ذو عشرة رؤوس حماطة بدائرة مت رمسها يف األرض بشكل فوضوي وكانت حبجم   ةكان يشري إىل جنم  
 . تقريباً   القبضة 

عندها اهنار الشخص على ركبتيه يف تلك اللحظة وكأنه متعب  ، وقام مبداعبة النقش املرسوم يف 
 االرض أبطراف أصابعه والدموع تتساقط من عينيه ، و حبزانً شديد قال : 

على ذلك بشدة، إال أنه فعلها عندما أمرته   إجنوس فعلها ،على الرغم أنه كان معرتضاً " -
بذلك دون أن يعرتض ، دون... ، دون أن يقول شيئاً ، وحىت دون أن يرمش بعينيه ، 

 ."وقبَل أوامري بوجه مستقيم وكأنه كان ذاهباً إىل اجملد.... 
 ة من عينيه وكأهنا دماء يف ضوء القمر وقال : وبكى الشخص حبرقة شديدة واهنمرت دموعاً غزير   
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أان قتلته ....أان.. أرسلته إىل موته ...كيف استطعت أن أفعل ذلك... ، جعلته خيرتق ويهاجم "-  
هذه البالد اللعينة لوحده ، لقد كان أقواان مجيعاً ....ايله من رجل ...قوايً حقاً ،لقد رأيت قتاله 

إنتوس ...يقاتل جيشاً من عدة آالف بيديه   هل تصدقني ذلك اي بعييَن هاتني ...كان يضحك....  
 كان يضحك .   ..ملا..ال أدري حقاً   ،  العاريتني وهو يضحك ..لكن

.هل كان يضحك على مصريه الذي القيته عليه ،أو كان يضحك علي أان و على ضعفي اللعني...، 
فقط .... لكن.... إجنوس أجنز واجبه ... ومل يبقى أحد إال حنن  ....  ولكنه مات..، لقد ماتوا مجيعاً 

 ."  وحان الوقت الذي ُأجنز فيه واجيب
وصمت قلياًل . مث ارتعد وارجتف جسده بشدة وشعر أن جسده يغلي ودمائه تفور وانتفض واقفاً 

 :   وهو يقول منفعالً 
. وانتزع املالبس اليت كانت ختفي مظهره ، كاشفاً عن "   سوف ُأعيدهم مجيعاً ، فل نقوم هبذا !"  -

، ذو شعر فضي مبيض كثيف يتدىل أسفل ظهره، ويبدو شعره الكثيف وكأن ذئباً ملقى   شاب رجل  
 فوق رأسه، وكان لديه عينان ذهبيتان   . 

 ونظر إىل الشخص جبانبه والذي رمى املالبس اليت ختفي مالحمه يف نفس اللحظة . 
ىل كتفيها ، إبدو بنفس عمره تقريباً، ذو عينان بنفسجيتان ،وشعر أسود قصري يصل  كانت امرأة ت

مثل الرجل    وترجتف   ولديها زوج من القرون تربز من مؤخرة رأسها ومنحيه إىل األعلى، وكانت تبكي 
 تقول : هي  و 

ونظرت إىل لينياس ...." .  ، أرجوك ال تفعل ذلك سأقوم أان بذلك .. هذا   ڤينتوسلورد لينياس  "-
 نظرات متوسلة أن يعيد النظر . 

 ابألمل وهو يقول :  ممزق ليها بوجه  إنظَر لينياس  
اي إنتوس ،   لورد ، عن أي لورد تتحدثني عنه ، مل يبقى إال أان وأنيت ، لكن.... امسعيين جيداً "  -

أنيت تعلمني أن عشريتنا مل تكن تربطها رابطة الدم ،لقد كنا   لقد قررت ذلك وانتهى األمر ، ايضاً 
أنفسنا ...لقد -من املوت ،وقمنا بتشكيل عشرية صغرية ل  هاربنيأشخاص من خمتلف االعراق 

ي إليها بغض النظر أحببنا بعضنا البعض وأقسمنا أن تكون عشريتنا هي العشرية احلقيقية اليت ننتم 
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عن أعراقنا املختلفة ، وأن يكون والئنا أوالً وآِخرًا لعشريتنا ،وقد نصبوين حاكما عليهم ، وأان مل 
 أكن أرغب يف ذلك ، 

وكنا نرغب أن نعيش يف سالم ، إال أن هؤالء ! ، هذه اململكة اللعينة !، مملكة فريان احلقرية!، 
حداً منا ، قتلت عشريتنا وكأننا حشرات أ قامت بدهسنا حتت األقدام وسحقتنا سحقاً !، ومل تبقي  

 . جيب أن يتم سحقها ، ليس لسبب إال أننا لسنا بشرًا  
. واحرتق وجهه " هؤالء البشر احلقراء ،إين أكرههم  ، والعنهم وأمشئز منهم امشئزازاً شديدًا !  

 يقول :   واستمر بكراهية شديدة وتوهجت عيناه كجمرتني  
قامت   ... صغرية تعيش يف الغابة املظلمة يف سالم ، لكن ، فريان  عشرية   عشريتنالقد كانت   "-

 بعد تعذيبنا أببشع الطرق ،  بغزوان ألهنا قوية . وقامت بقتلنا
مازلت أتذكر أصوات الصراخ والدماء تتطاير يف كل  لقد رأيت كل ذلك حيدث أمام عيين ، و

 .مكان
لقد كانت عشريتنا قوية ، لكنها مل تستطع الصمود يف وجه جيش مملكة فريان املنظم واملزود   

 ود يضحكون وهم يقتلوننا . ابألسلحة املسحورة ، لقد قام إجنوس جبري خلفه وأان أرى اجلن
 . " هربنا ومن تبقى معنا ، إال أهنم طاردوان سنيناً طويلة حىت أابدوان    وقد

 املخيف وقال :   الوجهونظر إىل إنتوس بذلك    
 .   "  وأنيت ختربيين أن ال أفعل ذلك !!! . هل جننيت اي إنتوس !!!   "-

 قالت إنتوس وهي تبكي حبرقة  :   
وإين أكرههم كرهاً شديداً حارقاً ، وأرغب يف موهتم و إحراق هذه  أان لن ُأسامح البشر أبداً "-

 إبحيائهمموتك يف سبيل ذلك شيئاً اليطاق أبداً ! . ملاذا ال نقوم    ، البالد عن بكرة أبيها ، لكن 
 . "!  وهنرب بعيداً 

تعودين هلذا احلديث، هذا دليل على غبائِك الشديد اي إنتوس ، اوالً ، سحر إعادة   " ما زليت-
 . "   املوتى اندراً جداً، وقد مسعت من الربوفسور أنه حيتاج إىل كمية كبرية من الذهب

 ضحكت إنتوس والدموع مل تتوقف من عينيها وهي تقول: 
 . "ايله من أسم غريب   "-
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 إبتسم لينياس وهو يقول: 
،حىت أنه صرَخ   آه ، هذا صحيح لقد أحب هذا األسم ،وطلب منا أن ندعوه هبذا األسم دائماً   "-

 .   "  يف وجهي عندما دعوته ابمسه احلقيقي 
وقام ينظر إىل السماء وكأنه يتذكر تلك االوقات اجلميلة . وعاد يلتفت إىل إنتوس بوجه جاد وقال   

 : 
بل للقوة ،  كما يف السابق ، هلذا حنتاج للقوة  حىت إذا أعدانهم للحياة فسوف يتم قتلهم  "-

الوحشية اهلائلة ، أكره أن أعرتف بذلك ، إال أن مملكة فريان قوية وهائلة يف كل شيء ، لكنها 
ستنتهي هذه الليلة وتصبح غباراً ، سيكون هذا انتقامنا ، ومن أرواحهم سنولد من جديد مثل طائر 

 .   "الفينكس الذي يتحدث عنه الربفسور
 وأخرج من ثيابه جوهرة سوداء كسماء الليل ووضعها فوق النجمة املنقوشة يف األرض وقال : 

 .    "هذا املكان هو منتصف مملكة فريان اللعينة"-
 قالت إنتوس: 

ا السحر يقوم ابلتضحية حبياة األشخاص و مستخدم السحر نفسه لتحقيق أمنية واحدة ، ذه"-
 .   "والذي ابتكرها الربفسور

 . "بداً أان مل أنسى ذلك  أ، ملاذا تقولني يل ذلك ،    ولكن"-  
 قالت إنتوس : 

 . "أُمنيه واحدة فقط    هي ولكن ..،  لكن ،هي أُمنية واحدة وأنت مل ختربين ماهي األُمنية  "-
 رفع لينياس يده ليوقفها عن احلديث وقال: 

أان أعرف ما يقلقك وما تريدين قوله ، لكن ، ال يوجد ما حتتاجني للقلق من أجله. حياتنا قد "-
ليس ،انتهت وقد تفشل وسنموت يف كال احلالتني ، وأرجوا أن ال يكون الربوفسري خمطئاً، ولكن  

 :  واستمر يقول،  قميصه. وأخرج لفيفة من    "لدينا خيار، لكن ، إنظري هلذا
ُأريده يف هذه اللفيفة ، هلذا سأطلب أُمنية واحدة و هو حتقيق   بكتابة كل شيئاً لقد قمت  "-

هل يعترب هذ إحتيال على السحر ،رمبا لن يقبلها ولن نعرف  ال أدرياملكتوب يف هذه اللفيفة .  
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ملنا الوحيد  ، لكن ، إن جنحت ، سيكون لنا خدماً وأتباع أقوايء وسنكون أذلك حىت جنرب ، هذا  
 .   "   ... هذا اليهم اآلن ، لقد أضعنا الكثري من الوقتوايء جداً ، بل سيكون ....... حسناً حنن أق 

 مامه ،وقال : أإينتوس ، ووقف فوق اجلوهرة ومد يديه  -وقام بنزع سيفه من غمده وأعطاه ل
 .   "  إفعليها"-

إال أن إنتوس كانت ترجتف كورقه و تبكي بكاًء مريراً حارقاً ، ومل تعد ترى أمامها من شدة الدموع   
 اليت تغطي عيناها . 

كانت إنتوس تتمرن على هذا املوقف شهوراً وهي متسك السيف متخيله املشهد واملوقف الذي   
لتخيل، والتفكري يف أهنا اآلن سيحصل أمامها ، إال أن الواقع خمتلف متاماً عن عمليات التفكري وا

 ستقوم بتمزيق سيدها احلبيب بنفسها يف هذه اللحظة مزق روحها متزيقاً . 
به إنتوس يف هذه اللحظة ، إال أنه مل يعد هناك وقتاً هلذه األشياء ،لذلك   ما متركان لينياس يعرف    

 قال ابنفعال شديد: 
 . " هل ختالفني أمر سيدك األخري !إنتوس مل يعد هناك وقت وهذا أمر من سيدك !،  "-

شعرت   ،   خر أوامر سيدها والذي رمبا لن تراه مرًة أخرى يف حياهِتا ، لذلكآلقد كان هذه فعاًل هو  
أن ختمد مشاعرها و أن تقوم بعملها األخري ، ويف تلك اللحظة قامت إنتوس مبسح عليها  أنه جيب 

 صلب  وبقلب   شع والًء واحرتاماً لسيدها، ودموعها وتراجعت خطوة إىل اخللف ، وبوجه مستقيم ي
حتت ضوء ورفعت طرفه فوق رأسها وملع السيف بضوء قرمزي    ةأمسكت السيف بقو   كالفوالذ

 . القمر  
 وقالت بصوت مرجتف : 

طلقت صرخة متأملة من أصرت إنتوس عينيها و تعاعندها   " .ن نلتقي من جديد  أأمتىن من هللا  "-
 أعماق روحها ، وبكل قوة من جسدها ضربت السيف على ذراعي سيدها . 

سقطت ذراعي لينياس على األرض أمامه ، وتدفقت الدماء الغزيرة من ذراعيه  . لقد شعر أبملاً   
 ، إال أن األمل مل يكن وقته األن،  لذلك قال لينياس بصوت صاخب ممزوج ابألمل : حارقشديد  

 . "!ةأفعليها بسرع "-  
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ارتعدت إنتوس رداً على ذلك وقامت برمي السيف من يديها ، وأخذت ترسم دائرة حول سيدها 
 من دمائه املتدفقة وتكتب أحرفاً ورموز غريبة يف داخل الدائرة وخارجها .

األفكار . ومرت العديد من  الشديد  مرت حلظات قصرية وقد بدا لينياس يشعر ابلتعب واالرهاق  
. ويف تلك اللحظة أضاءت البيوت وأانرت املصابيح  سفله حبزن شديد  أوهو يرمق إنتوس    رأسه يف  

 فوق األبواب . 
ذلك كان بسبب األصوات اليت كان يصنعها هو رفيقته ، وقال لينياس بتعب   أنعرف لينياس  

 شديد وكأنه سينهار : 
 . "!  ةإنتوس بسرع "-

إال أن الناس خرجت من منازهلا رجاالً وشيوخاً ونساء وفتيان حمدقني مباشرة يف الشارع بعيون 
والدماء تتدفق منهما بغزاره   متسعة وهم يشاهدون شيئاً غريباً  .رجل يقف أمامهم بيدين مقطوعتني

ت متأملة . أرض وهي تصدر  تدور حول الرجل وختربش يف األ  ة ، وامرأ  انا
 حيصل ومل ولن يفهموه أبداً .   ما الذي مل يعرفوا  

 عرفوا شيئاً واحداً وهو أهنم ليسوا بشراً .   إال أهنم مجيعاً 
 بدأ األمر برجل واحد وهو يصرخ : 

 . كالعاصفةشياطني !! ،إهنم شياطني!!. واندلع الصراخ والنباح والنهيق  
كيف   ، ها احلراس !! ، جيب قتلهم !!، األجناس ،  األوغادأيشياطني !! ، مالعني !!، حقراء،    

 دخلوا البالد !! ،إقتلوا الشياطني !! . 
 بعد كل شيء .  ن يتقدم خطوة واحدة ،كانوا أشخاصاً عاديون أإال أن أحداً مل يستطيع  

كانت إنتوس تقوم ابلكتابة غري عابئة ابألشخاص حوهلا ، وهي تركز كل حواسها يف كتابة الرموز   
 دون اي شفقة .  املعقدة وطبعاً أذا اقرتبوا من سيدها ستقتلهم دون رمحة و 

وقد شحب وجهه شحوابً شديداً كورقة بيضاء انصعة وختدرت أطرافه وهو   بدأ لينياس ابلرتنح قليالً 
 يقول رداً على الناس حوله : 

 . "لسنا شياطني ولكننا سنصبح كذلك من أجلكم هذه الليلة"-
 ونظر إىل اللفيفة اليت كانت يف االرض . واليت متسكها ذراعه املبتورة .   
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س يشعر ابلقلق من كمية الناس املتدفقة وشعر أن كل جتمع الناس بكثافة حوهلم ، وبدأ لينياعندها  
 شيء سينتهي ويفشل . 

تفعت يف تلك اللحظة من األرض ووقفت أمام سيدها وركعت على ركبة واحدة أر إال أن إنتوس  
 بكل احرتام ،أذ أرادت أن تكون هنايتها على هذا املوقف احملرتم وقالت : 

 . "ينتظر إرادتك    شيءوكل    انتهيت لقد  "-
هلذه االشياء ،إال أنه رمبا يكون هذا هو اللقاء األخري   راد لينياس أن يقول ليس هذا الوقت مالئماً أ  

 . لذلك قال وهو يكاد يسقط على األرض: 
 . "، وإن يل الشرف والفخر أن تكوين أحد أتباعي املخلصني    ةواجباتك كامل"-

إينتوس مل تقل شيئاً بل وضعت يدها اليمىن فوق صدرها األيسر وحدقت إىل سيدها بعيون العشق 
 حرتام . واأل

لبعض  إىل أعني بعضهم . وظلوا حيدقون  إنتوسظر إىل  نو ببطئ  مث فتحها  ه  عيني اغمض لينياس 
 .   ، الباكية   احلزينة  املتأملة ،  تلك العيونمن خالل  يتحدثون مئات الكلمات   وكأهنمبصمت  الوقت  

 : قال لينياس    عندها
إىل الناس   لينياس  التفتو     يف اهلواء . وبعثرهتا قوية ابردة جرفت دموعه  رايح  وهبت  .    " الوداع "-

 حوله وقال : 
 . "فلتموتوا عليكم اللعنة !    و اآلن "-

وقام ابلدوس على اجلوهرة السوداء بقدم واللفيفة ابلقدم األخرى ، وقام بتفعيل السحر املخزون يف 
 داخلها .

يف تلك اللحظة أشرقت الشمس . او هذا ما أعتقده الناس يف تلك اللحظة . انفجرت نريان زرقاء 
حىت   يف جزء من الثانيةة شديدة وتضخمت  هائلة من حتت قدميه وارتفعت إىل السماء بسرع 

 عصار هائل أبتلع الدنيا أبكملها يف ثوان . أأصبحت مثل  
املهلك ،وهو ينظر بعيناه   املتوهج ،  ،   ، املشرق   زرق اجلميل كان لينياس يف وسط هذا العامل األ  

إال حنيب األمل والصراخ من الشخص الذي   والدموع جتري منها بغزارة . وهو ال يسمع وال يرى شيئاً 
 أمامه .   كان راكعاً 
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كانت إنتوس تتخبط وتتلوى بشدة من شدة األمل وكان جسدها أبكمله يذوب كالزبدة يف فرن   
 عظامها وتبخر دمائها بسرعات خميفة . ،كانت النريان الزرقاء تذيب جلدها وحلمها و 

.وتبخر جسدها املائي يف اهلواء يف تلك   ثوان   عشرحىت أصبح جسدها أبكمله سائالً كاملاء يف 
 .    من هذا املشهد   متأملاً اللحظة . اعتصر لينياس عيناه  

 صدائها يف املكان . أطلق صرخة شديدة تصم االذان وترددت  أ. عندها     
وارتفعت الصرخات اليت تقشعر هلا األبدان ، من كل مكان ،مئات األصوات، اآلف األصوات 

صوات املعذبني يف أتندلع من القريب والبعيد ومن الشرق والغرب ومن الشمال واجلنوب وكأهنا  
 اجلحيم. 

 صوات يف حلظة ومل يعد ُيسمع حىت صوت الرايح . إىل أن توقفت كل األ
 مئة كيلو مرت طوالً وألف كيلوا مرت عرضاً تقريباً .  سبعغ مساحتها  كانت مملكة فريان تبل 

 ويبلغ عدد ُسكاهنا عشرُة ماليني  . 
 عشر مليون شخص .   ة وعبيِدهم سيصل عددهم إىل حوايل مخس  حيواانهتم وأذا أضفنا  

 يف ستني اثنية دون أثر .   تبخروا يف اهلواءكلهم  
شجار البالد ،حىت احليواانت الربية بل حىت احلشرات واألمل يعد أحد على قيد احلياة يف هذه  

والنبااتت وكل شيئاً على قيد احلياة مات وتبخر يف اهلواء من هذه اململكة واليت كانت تعد من 
 غناها. أ   أعظم املمالك و

 وقد مسحت وتالشت عن بكرة أبيها يف دقيقة واحدة وكأهنا حلماً عابر . 
 .احلياة  نعدمت فيهاااليت    رض القاحلةواحداً كان يقف دون ذراعني يف هذه األ  عدا شخصاً 

 ومتتم هذا الشخص بكلمات متعبة غري مسموعة والتهمته النريان يف حلظة وتالشى يف اهلواء .   
 
 

 _________________________________________ 
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 الثاين   الفصل

 ☆فرطة قوة م  ☆
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اليوم التاسع من شهر الشمس -من عام التنني  3660 ام ع
  الثالث

 
 [ بعد مئتا عام]

 ____________ 
 

راكبوها . الذين كانوا يسريون ببطيء وهدوًء يصحبه حذراً شديداً    تقدم سبعون حصاانً ، وفوِقهم
 وهم يُراِقبون حُميطهم . 

الشمس ، واليت كانت    اشعةالفضية االمعة حتت     يرتدون بدالت كاملة من الذروع  فرسان   كانوا
 مصنوعة من معدن إستيليو املسحور . 
 املعدن املصنوع من ذروعهم .    ويف ُخصورِهم سيوفاً وفؤوساً بنفس نوع

 بسهام فضية يف أيديهم .    حمملة   وكان بعضهم حيمل رماحاً ،وصوجلاانت ، وأقواساً 
 سيفان متقاطعان حُييطُهم جناحان .    على شكل   يف صدور ذروِعهم  نقش   هناكوكان     

 كاألنقاض .    قاحلة ومهدمة   كانت املنطقة اليت يسريون فيها
ِنصُفها مفقود . قصوراً صغرية مسحوقة كالطَّحني .    عالية  بيواتً مقلوبة رأساً على عقب، مبانياً 

 .    ايبسة سوداء كأشباح   أشجاراً    صخوراً ُمتناثرة يف كل مكان .
وال ُيسمع فيها إال صوُت الرايح الذي يبدو    .  األرض ساكنة هادئة هدوءاً غريباً    كانت هذه

 كالنحيب . 
 املقدمة بصوته القوي :    وهو يسري يف    قال قائد اجملموعة    

 '' هل هذه مملكة فريان العظيمة ، اليت كنا نسمُع قصصاً وحكاايت عنها. -
 حصل حبِق إله السماء ، هل هذا وهٌم من نوعاً ما ؟".   ما الذيال أكاُد أصدُق ما أرى ، 
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ضخماً من الدهون املرتهلة بل كان    كان القائد لديه جسداٌ ضخماٌ كالدب . ومل يكن جسده
 جسده عضلياً مصقواًل مشدوداً كالفوالذ .

من قتال   القاسية والوحشيةاملعارك     بل أآلف   وقد مت صقل هذا اجلسد من خالل مئات
الىت التعد والحُتصى . وحىت أنه يقال أنُه أابَد تنينا بنفسه ، بسيفه الوحيد ، بضربة واحدة    الوحوش

. 
ضافة إىل قسوته لقد كان بطالً عظيماً يف بالده ومشهوراً بني املمالِك احمليطة . بقاتل الِتنني ،ابإل  

يربُُز من خوذته   كان لديه شعرًا أسود قصري    .   األنسانية(الشديدة على الفاسقني )الكائنات غري  
عينا وحش ، جتعُل   كأهنا   واليت تغطي أعلى وخلف رأسه .وكان لديه عيون سوداء قاسية   الفضية ،

 اي شخص يرتعد من حتديقها به . 
 روسْو(.    كان يُدعى : )ِسجال

 جبانبه :    أجاَب انئبه بتوتر ، و الذي كان يبدو كطفل
اليوجد ،" ال ، هذا ليس ومهاً بتأكيد . وقد مجعنا العديد من املعلومات والكتب القدمية . ولكن  -

م آيرم القريبة ، إال أهن  ملا حدَث ململكة فريان . وحىت إننا طلبنا معلومات من مملكة  وصٌف دقيق 
 شيئاً ".    قالوا إهنم اليعرفون

 األمشئزاز : قال القائد وقد بدا عليه  
" أان لسُت سعيداً بطلِب املعلومات من اهلمج الذين يتزاوجوا مع احليواانت ، اهلمج اجليدة هي -

 اهلمج امليتة" 
 . أجاب انئبه اببتسامة مريرة : 

. من أين أتيت هبذا الكالم السخيف، لدينا العديُد منهم    "ال إهنم ال يتزاوجون مع احليواانت-
 .    ال أحَد منهم كذلك "عبيداً ، وابلتأكيد  

 :    رد القائد وكأنه ينظر إىل أمحق 
"اليس هذا واضحاً ابلنظِر إليهم ، لديهم اذان وذيول احليواانت . وحىت بعظهم لديهم أطراُف -

 حيوان ، وخصوصاً ملكُتهم القذرة !. 



 17 

... ال . جيب أن إابدهُتم مجيعاً عن بكرِة أبيهم!     هذه كائنات حقرية ، مقززة ،فاسقة . جيب أن يتم
مفيدين لنا و للعامل بذلك . بدل أن يتزاوجوا من احليواانت    يكونوا عبيدا لنا ! . وسيكونون

   ويدنسوا األرض بنسِلهُم القذر" .
 . إال أنه قال بذاًل من ذلك : بل رائعة اجلمال  أراد انئب القائد أن يقول أن ملكتهم مجيلة حقاً  

مناسبا يف هذا الوقت. جيب أن    هذا احلديث ليس،ريب . لكن  "حسنا ، سيتم إابدهتم عما ق-
 جنمع املعلومات ونعرف سبب تدُمر مملكة فريان واختفاء الناس فيها " . 

 :    قال القائد جبدية
  أثر ، هذه املدينة الثانية اليت منر فيها وال نرى فيها اي   اً  حقاً " مهم ، هذا  غريباً ومزعج-
 أن  ولو تعرضوا لوابء ما أو قِتلوا جيب  الناس ، املخلوقات ، حىت   ذهبتية . أين  احلكائنات  لل 

جيب أن يكون   ،  تبقى أجسادهم . حسنا ، لقد مر مئتا عام ، ولن تبقى اي جثة من ذلك . لكن
 هناك بقااي من أجسادهم ، هياكلهم العظمية ، أين ذهبت حبق هللا" . 

 امه : قال انئبه وقد بداء يشعر بربودة غريبة يف عظ
 ، او أسُتخدمت طقوساً شيطانية ما " . " رمبا وحوشاً او شياطني قامت بقتلهم، وأكلتهم مجيعاً -

 ضحك القائد حبرارة بصوته الصاخب وقال :    
السخافة اليت تتحدث عنها !. لقد كان هناك املاليني من البشر ، وأنت تقول أهنم ما هذه  "  -

 حدوداً حىت للشياطني !". أكلوا البالد أبكملها . هناك 
. كان هذا الشهر هو   حيث بدا يشعر بربودة يف جسده   قال القائد ذلك اإل إنه كان متوترًا حقا .

شهر الشمس الثالث . حيث كان احلر شديداُ جدًا يف ذروته . ونظر القائد إىل السماء وكأنه يتأكد 
 من صحه الشهر الذي كانوا فيه . 

رتاصفة جبانب بعضها البعض فوق رؤوسهم . وهذا يعين أهنم يف شهر كان هناك ثالث مُشوس م
إىل ذلك ، كان ذرعه املسحور ينفي موجات الربد واحلر املتولدة من   ابإلضافة الشمس الثالث .  

باردة أتيت من كل األجتاهات يف نفس الوقت الرايح  الن  أالطقس او السحر . لكن الغريب يف األمر  
. 
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كانت تتحرك .ال . لقد كانت   األشجار  بعضكان هذا غريباً جداً . وخيل للقائد أن  
 تتحرك فعالً . إال أنه كان مشهداً مألوفاً ابلنسبة إليه وإىل فرقته .    األشجار

كانت تدعى أشجار الشيطان ، حيث كانت أشجاراً ايبسة مسودة تسري ُمتثاقلة على جذورها من 
. فلو كان    ن تلك االشجار تعيش يف الغاابت واألماكن املهجورةأيعلم    حجمها الكبري . وقد كان

     مل يكن الوقت مناسباً هلذا .،لديه الوقت لقام إبابدهتا .ولكن  
 صرخ القائد بقوة وقد توقف :

 " توقفوا ! " -
 وهم يشعرون ابخنفاض درجات احلرارة بشكل غري معقول .    .توقفت الفرقة وقاموا يراقبون حميطهم

 قال انئب القائد بقلق شديد :
 هناك شيئاً ما ".    "هل-

بتأكيد كان يعرف أن هناك شيئاً ما . لكنه قال ذلك ليخفي خوفه مما يشعر به . مل يكن انئب 
 القائد ماهراً يف القتال . 

 ومل يكن حيب القتال أو قتل الكائنات غري اإلنسانية أبدا أايً كانت . 
انئباً هلذا الوحش الطاغية ، بسبب    وقد مت توظيف انئب القائد مندو ستة أشهر تقريباً ، وجعلوه

 .   اندرة جداً   القدرة على رؤية األوهام من دون استخدام السحر. واليت كانت تعترب موهبة  امتالكه 
سحراً عاليا جداً حيث كان ذلك يتطلب    لرؤيه األوهام  خمتلفاً متاماً .   استخدام السحر  وقد كان

هلذا مت وضعه يف    اي شخص الوصول إليه ، او استخدامه .  ال يستطيع من الطبقة اخلامسة. والذي 
 هذا املنصب الرفيع ، هلذا السبب دون غريه . 

وعينان بنيتان   يالمس كتفيه  كان انئب القائد شاابً يف العشرين من عمره ، ذو شعر أسود قصري
اداً قبل هذا العمل الذي     لطيفتان . يدعى بنس مري.  .   ابلقوة  جرب عليه أُ وكان حدا

 أجاب القائد : 
، إين    تراقبنا ، هذه الربودة غري طبيعية أبداً    " أشعر أبن هناك شيئاً غريباً ، وكأن عيوانً شريرة-

 . هذا الشعور مألوف لدي إهنم وحوش " .    أشعر هبا يف عظامي كاخلناجر
 شياطني أيها القائد" ." هل هم وحوشاً ام  -
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لنا إال املوت . اطلب من الفرقة األستعداد للمعركة يف   ال حتمل . لكنها عيوانً   دري حقاً  أ"ال-
 احلال" . 

 ".    "املوت !!-
الوحوش وحىت    هكذا اي انئب القائد ، وكأنك مل تشعر هبذا من قبل ، لقد قاتلنا  ال تصرخ"-

 الشياطني معاً ، ما بك ". 
يف بداية الصباح ،    ونعود   هذا املكان يقلقين حقاً ، دعنا خنرج من هنا ،، "ال ، ال شيء ، لكن  -

 الغروب سيأيت قريباً" . 
 كان القائد مرتبكاً حقا وهو يقول : 

أراد أن يقول .  طبيعياً أبداً ، حنن يف الظهرية ، تبدو....."    ال تبدو، أنت    ما خطبك القائد   "انئب-
 تبدوا خائفاً . إال أنه مل يقلها ،كان اخلوف معدايً يف هذا األماكن بعد كل شيء. لذلك قال : 

 ، سنتقدم قليالً وخنيم هنا هذه الليلة " . ، حسناً "حسناً   -
 . صرخ انئب القائد بصواتً كصوت دجاجه خمنوقة

 . "  يف احلال !جيب أن نعود  ،"هناااا... ال...ال -
 بداء القائد ابلغضب وقال مزجمراً :   

" انئب القائد !،هل نسيت نفسك ، حنن لسنا أطفال نلعب هنا !،لدينا مهمة وجيب تنفيذها !، -
 سواء كانت خطرية او مميتة !، هذا واجبنا اللعني! . 

ال   ،   فعد !، وكالمي موجهاً للجميع !، من يريد الذهاب فليذهب ، ولكن   العودةأذا كنت تريد    
 !!" .    معي وأنتم ترجتفون كالنساء تبقوا

 ضحكت الفرقة بسخرية ، وقال أحدهم : 
 امرأة وحيدة بيننا ".  سوى   ال يوجد"أيها القائد  -

 . حبرارةكان يضحك معهم  وانفجروا مجيعاً ابلضحك حىت القائد ايضا ً 
انئب القائد مل يكن يهتم هبذه السخرية . كان يعلم أهنم يسخرون منه يف كل وقت ويف كل مكان 

تعرضك للُسخرية ورمي نفسك   ،  ويسخرون منه يف وجهه مثل اآلن. كان معتاداً على ذلك . لكن
 .   متاماً  خمتلفان موت شيئانلل 
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أبكملها غبية حىت قائدها ، كان انئب القائد يعرف ذلك جيداً . هلذا طلب منهم أن   الفرقةكانت  
 أنه ينتظرهم وك  يشعر بعينان وحش هائل تراقبهم هبدوء من أمامهم مباشرة   إنه  احلقيقةيعودوا . ويف  

حىت املوت .ولو أخربهم لسخروا منه مرة أخرى فقد كانت مهمته هي رؤية   ، هلذا كان خائفاً 
األوهام فقط ، و كان كالم القائد كتلة من األكاذيب . فلو قام انئب القائد ابلعودة ، لقطع رأسه 

 . يف حلظة عربة لغريه . كان قائدة ال يعرف الرمحة أبداً 
 " أيها القائد ! " -

 أتباعه وقال : التفت القائد اىل أحد  
 " ماذا...ماذا هناك " . -

رفع الرجل ذراعه وأشار أبصبعه إىل األمام بصمت . نظر القائد إىل األمام  وهو يضيق عيناه ، ويف 
 :    بعينيه وقال  مايراه ال يصدقحلظة اتسعت عيناه وانفجر يضحك حبراره وكأنه  

 والتفت إىل انئبه وقال :    مزحة ، إهنا نكتة!،  ا صدق ذلك !، إهنأ ان ال  أ!،    " هل هذا حقيقاً -
 " هذا بتأكيد ومهاً اليس كذلك !". -

 هز انئبه رافضاً ذلك . 
ذلك حقيقياً! ، وأنتم كنتم خائفني من هذا املكان وأنتم سبعون شخصاً ، ،  اً  ذإ!! ،  هاهاهاهاها"  -

 إتبعوين! " .   ايللخجل ! ....
 احلصان  وانطلق  صهل بقوة وكأنه ينوح من األملحصانه يمماجعل    بقوةوضرب قدميه يف حصانه  

 عدا انئب القائد الذي كان مذعوراً .   .   . تبعته فرقته وهم يضحكون  كالسهم  يعدو إىل األمام
 

☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆ 
 

 حىت األن .   همضحاكإبالذي قام     توقف القائد هو وفرقته أمام الشيء
 .   تقف وكأهنا متثال يف وسط الطريق أو املكان الذي كان طريقاً يف القدميمجيلة  كانت امرأة  

شديدة   ابحرتافية. واليت مت صناعتها  الرباقةكانت ترتدي بدلة كاملة من الذروع الذهبية املزخرفة  
 . رائعة اجلمالوكأهنا حتفة فنية  
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 محراء مستطيلة الشكل تصل إىل أسفل ركبتيها ويف أسفله  ية حرير   يتدىل أسفل بطنها قطعة قماش  
جنمة ذهبية ذو عشر رؤوس ، ولديها سيفني يف جانيب خصرِها يف أغماد ذهبية مرصعة   نقش

 . وترفرف خلفها عباءة قرمزية  منقوش فيها نفس تلك النجمة ابحلجم الكبري. املتأللئة  ابجملوهرات
كانت يف أوآخر العشرينيات ،ذو شعر كستنائي طويل يتدىل أسفل ظهرها وكانت تطوي ذراعيها 

 العينني.   مغمضةا وهي  فوق صدره
الرائعة وهي تتوهج   الذهبية   وذروعهاحدق إليها القائد وفرقته وهم مذهولني من مجاهلا األخاذ ،  

 . إال أن القائد تعاىف سريعاً من ذلك .  كالكنوز   حتت أشعه الشمس
 وابتسم بسخرية من مالبسها املبهرجة . واليت مل يرى مثلها أبداً .

يستطيعوا االرتداء مثلها . أال أهنا كانت تبدو بنظر  حقاً ، حىت امللوك رمبا لن كانت تبدو فاخرة  
 القائد زينة مفرطة للمظهر فقط ، وليس هلا اي فائدة يف أرض املعركة . 

إال أن املشكلة بنظره أهنا    وقد كان القائد معجباً بشجاعتها ،وهي تقف بنفسها يف هذه األنقاض.
يكره النساء احملارابت   ، لكان حمط األعجاب والثناء . وقد كان القائدكانت امرأة . فلو كان رجالً 

 . بشدة، ويشمئز منهم  
حيث كان يعتقد أن مكان املرأة هو يف منزهلا ، لُتليب رغبات وطلبات الرجل . بدل أن تقوم بعمل 

 الرجال. والتفت إىل أتباعه وهو يقول بسخرية صرحية : 
". وانفجر يضحك ملئ احلقيقيةفسها وليس معها أحد هذه الشجاعة  إليها  ، إهنا بن  انظروا   "-

 . مث عاد يتفرس فيها وقال:   بصخب   قلبة
إىل منزلك ، او تذهيب حلفلة راقصة هبذه املالبس ، لرمبا   العودة" أنيت أيتها املرأة . جيب عليك  -

 وجديت عروساً جيدًا لِك  . 
لقد   اللعني حمقاً ، صنعت الذروع للقتال وليس حلفلة راقصة .  ميكور ! . تباً ، لقد كان فافافافافا    

 .   "   فهمت اآلن ما كان يقصده
والعرق    مقيتة من فم انئب القائد . واصبح وجهه أبيضاً كالشبح ،  صرخة  انزلقت   "إيييي !! "-

 البارد ينزلق يف عموده الفقري ، وهو حيدق ابملرأة . وبكلمات كأهنا بكاء قال : 
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" أان مل أقل لك شيئاً !، مل أفعل لك شيئاً ! ، هو فعل ولست أان ! ، أرجوك إتركيين أعيش !  -
انفجر اجلميع ابلضحك ملئ حناجرهم من هذا    . وعندها  لويولو  وانفجر يبكي وينتحب .     "

املشهد والذي مل يروه من انئب القائد من قبل . وفكروا مجيعاً أن انئب القائد ال يناسبه أن يكون 
 رجالً . 

 من ضحكاهتم .   مما زاد"رمبا كان امرأة لديها شكل رجل". هكذا قال أحدهم ،  -
ترتعد وجتفل لكي تعرف  أن جيعل املرأة أمامه كانت تنتحب .وأرادالقائد بنائبه املرأة اليت     مل يهتم

إىل   مهانة لتعود مذلولة ،  العظماء مثله . ورمبا يقوم بتعريتها بعد ذلك  الفرق بينها وبني الرجال
هذا اجلمال من ينزلق    أن، فال ميكن  قليالً  هبا  يتسلوان  أ ذلك بعد  طبعاً  .وال خترج منه ابداً   مطبخها

، كان على  يف هذا املكان املهجور  خصوصاً   مستحقاهتم الرجولية .   م هلن يدفع  أدون  بني ايديهم  
هكذا ولن تكون األخرية . األوىل    املرأة ومل تكن هذه   ن يكافئ فرسانه املخلصني . أ  العظيم  القائد

هذه األفكار اليت  من   ابلعظمة القائد    شعر   عندهاالقوي أيخذ كل شيء .   ،  نت حقيقة العاملكا
الذي الصوت  ماهو  وهو حيدق إليها  ساءل يف نفسه  وكان يت.  واتسعت ابتسامته    دارت يف رأسه

، وفكر أنه محق الذي ال يستمتع هبذه األمور   الا. ولكن املشكلة كان انئبة       ستصنعه من ذلك 
 على هذه املرأة .  هو فرقته العمل  يبدالكي  يذهب ليحظر شيء ما  سيجعله  

 " أنِت !!" -
صاخبة مليئة ابلقوة . كان صراخه القوي اهلادر كفيل أن يرعب األعداء يف حادة صرخ القائد بنربة  

 أرض املعارك ، وجيعل أعىت الرجال يرتعدون، واألطفال يبكون. 
 إال أن املرأة كانت على حاهلا غري عابئة به وكأهنا انئمة .    
هانة من أن جمرد ضيق القائد عينية ورمقها ابحتقار من حتت حاجبيه الكثيفان . وهو يشعر ابإل  

 امرأة تقوم بتجاهله . 
عندها صرخ القائد مرة أخرى بقوة كزئري وحش ممزوج ابلغضب من أن هذه املرأة الوقحة اليت ال 

 ابلرد على صراخ الشخص العظيم أمامها .    تقوم
، أان ِسجال روسو قائد فيالق النور!!، عريف عن نفسك !!،......   الوقحة " أيتها املرأة  -

 !! ."   ُأحدثك أيتها املرأة   إين
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 أجابت املرأة دون أن تفتح عينيها وبصوت ابرد خيلو من اي عاطفة قالت : 
االستحمام . حسنا ، هذا طبيعياً من كائنات   ةكلمن  هلذه الرائحة الكريهة العفنة. اال تعرفو   " اي -

أشعر ابمللل .اذاً.... ماذا تريدون ، هال أخربمتوين بسرعة   بدأت ،لقد     عفنة مثلكم . على كل حال
 ماذا تفعلون هنا ". 

تشوه وجهه القائد ابلغضب الشديد ، حيث مل جيرؤ أحد حىت األعداء ابحلديث معه هبذا الشكل    
نه كان حيتاج معلومات عنها أطع عنقها تلك اللحظة تكفرياً عن ما قالته ، إال  ن يقأاحلقري، وفكر  

 :    قبل ذلك  وقال مكشراً 
قبل كل   يف بنفسك أوالً عرِ !. جيب أن تُ    االحرتامتفتقر إىل التهذيب وعدم    ة"ايلك من امرأة وقح -

املضحكة   شيء !. مث اخربيين ماذا تفعل امرأة لوحدها يف هذا املكان ! ، وما قصه هذه املالبس
 اليت ترتدينها ! ." 

 تنهدت املرأة وقالت  :    
، يف كل مرة   " نفس األسئلة يف كل مرة ، لقد مرت مئتا عام وأنتم تسئلون نفس االسئلة ، حسناً -

أعتقد أين سُأجيبك . وعلى الرغم من أين ال أرى اي   ، . لذلك   ُأصر على أن جُتيبوا عن أسئليت
 أقول أمسي للجثث" . أن  فائدة تذكر من  

غري   ن يبدوا صغرياً أوكأنه يريد  وجثث  انكمش انئب القائد على نفسه عندما مسع كلمة مئتا عام  
 خبالف القائد الذي ضحك وكانه مسع نكته وقال  :   ئيمر 
 . "    أنك ستفعلينها ، هذا سيكون خميفا جداً !   ال ختربيين"جثث ، حنن ،  -

 دث اهلواء : حتُ   كانت  وكأهنا مل تسمع سخريته بل وكأهنا   أجابت املرأة
 لينياس فينتوس . حاكم قلعة فينتوس وهذه األرض تنتمي لنا" .   امللك   قادة ، " أان ، بالندر أحد  -
خف ، ومن هذا سُ   ما تقوليهمملكة فريان !،    هتقوليه ،هذ  ما الذيماذا ،هل أنيت جمنونه ! ، "-

 . " لينياس فينتوس !  
 فتحت بالندر عينيها وهي تقول :    

 أن يعرف" .   ال يستحق " شخص اتفه مثلك  -
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الكلمات البسيطة . والىت مل تقل اي شيئاً بعدها ومل تفتح سوى عينيها . أندلع الصراخ  وبعد تلك     
 شديد.  من احملاربني وصهلت اخليول ابهتياج

 " شيطان !! ،شيطان ، إهنا شيطان !! ، استعدوا للمعركة !!" . صرخ اجلنود . -
رفعوا     أقواسهم واالخرونوبعضهم شد     ممسكني سيوفهم أبيديهم   والتفوا حوهلا بسرعة

 .    صوجلاانهتم
 واستل سيفه الضخم   من حجه الكبري.   حتت قدميه    األرض   بذلك  وقفز القائد من حصانه حمطماً 

 وهو يقول :   خلف ظهره من  
 ألنسان" .  ال تنتمي" هذه العيون  -

يها السوداء  كانت عيون بالندر سوداء أبكملها كسماء الليل ، عدا نقطة محراء دامية يف وسط عين 
. 

تنظر إىل األشخاص امللتفني حوهلا هبدوء كوحش مفرتس    حركت بالندر تلك النقطتان احلمراء وهي
 حيدق بفريسته . ويف كل مرة حتدق أبحد بعينيها يتجمد الشخص يف مكانه من شدة اخلوف . 

 .       هبا احملدقةمن تلك العيون     ترتاجع للخلف مذعورة   حىت األحصنة نفسها
 رائحة املوت والكراهية لكل ماحوهلا.   كانت عيوانً مرعبة ُتشعان

منها هبدوء وهو يبتسم بسخرية ،وسيفه فوق كتفه ، وكأنه ميشي يف حديقة .  أقرتب إال أن القائد
 بتلك املرأة وعيوهنا السوداء و اليت أرعبت أتباعه كالوحوش .  غري عابئ

البطل الذي جعل أتباعه يصرخون حبماسه كان ذلك عرضاً للقوة والشجاعة ، كان موقف  
 ويستعيدون شجاعتهم . 

 .    اال أن القائد كان مرعوابً من تلك العيون اليت كانت تنظر إليه وكأنه جيفة منتنة
أن يظهر   ال ميكن إال أنه     لقد كان جسده خيزه كاألبر من حتديقها به ، ومل يشعر هبذا أبدا من قبل .

 .  إظهار الضعف واخلوف يف أرض املعركة يعين املوت الوشيكخوفه يف هذه اللحظة . حيث  
 لقد قاتل وحوشاً مرعبة ، وهذه ستكون واحدة من تلك الوحوش . 
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قام بتفعيل قدرات سيفه املسحور وهو يقرتب منها ، وتوهج السيف بضوء أبيض مشرق يعمي 
لينهي القتال    االبصار من توهجه ، وقبض على سيفه بقوة وهو يستعد لتنفيد حركته املباغتة

 ، وقال وهو يفكر يف نفسه :    سريعاً 
جلعلها تبدو هكذا ،  اً أو سحراً ماأان مل أرى شيطان هبذا اجلمال من قبل .... لرمبا استخدمت ومه  

أي شيطان  مرعب قام بصناعة تلك الذروع ، ال . البد أنه ومهاً أيضاً . ولكن هذه   ،   ولكن 
 شيئاً سوى التحديق .   ال تفعل    الشيطانة غبية حقاً.

توقف القائد أمامها حيث كان مرتاً واحداً يفصل بينهم ،و كانت تلك املسافة ضمن النطاق الفعال 
 للهجوم اخلاص به . 

إىل أسفل وهو ينظر إليها . وحدقت بالندر إىل األعلى وهي تنظر لعينيه ، حيث كان  وحدق   
 أطول منها وأضخم عدة مرات. 

 هبدوء :    قال القائد   
، كان جيب    امرأة جبمالك شيطان ، إال أنك ال تبدين مقاتلة حقيقية  " من املؤسف حقاً أن تكون-

 رتاب منك هكذا دون أن تستلي سيفك ، أو حىت تُنزيل يديك من صدرك . أال تسمحي يل ابإلق 
ال أستطيع أن ، ، ليس كل من ارتدى ذروعاً صار حمارابً ، وإين حقاً أسف على ذلك ، ولكن  حسناً 

.هذا واجبناً املقدس لتطهري العامل من األجناس والقذارة بعد كل    أترك شيطان مثلك على قيد احلياة
 شيء" . 

 يفعله الرجل أمامها .  ما الذيحدقت املرأة اليه بصمت . غري قادرة أن تفهم     
 :  صارخاً  أبتسم القائد يف قلبه على غبائها حيث سهلت مهمته وقال

 يف األخرة ! "    " أندمي على غبائك-
يف تلك اللحظة ، وهو ميسك سيفه بكلتا يديه مستخدماً  كاألعصار   . والتف بسرعة حول نفسه

 وته وزمخه. كل ق
كان هجوماً سريعاً كالربق ، الميكن جتاوز هذه السرعة أو جتنبها من هذه املسافة او حىت القيام برد 

من هذه  كانت املرأة أمامه تقف مذهولة متام ، غري قادرة أن تُبدي اي استجابة  فعللوبفعل ما.  
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، املفضلة لديه واليت  هجماته القتالية املباغتة واملفاجئة   تلك كانت أقوى   سانية .إنالسرعة الغري  
 طورها بنفسه ، و اليت مل ينجوا أحداً منها أبدا ، وصرخ يقول : 

 "مويت !!! ". 
  . مر نصل السيف يف عنقها سريعاً وكأن عنقها صنع من عجني .   تلك اللحظةوضرب عنقها يف  

 طار رأسها يف اهلواء ، وشعرها الكستنائي يرفرف خلف رأسها كالعلم ، وسقط بعد ذلك متدحرجاً   
. انفجرت الدماء من    ماحل هبايف االرض فاغراً فاها وعيناها ترمشان دون توقف غري مصدقة  

يف    ترنح جسدها وكأنه اليستوعب ماحصل له من هذه السرعة. واهنار جسدها  ،   عنقها كنافورة
 االرض كالقمامة. 

 أو هذا ما ختيله الرجل أن حيصل . 
والتفت سريعاً لريى    أن سيفه أصطدم بلوح فوالذي ضخم .  وشعر    ختدرت يده من قوة الضربة.

 مايراه بعينيه . ماحصل . واتسعت عيناه كالصحون غري قادراً على تصديق 
 "    "مستحيل !!! .هذا جنون !!! .-

 كما كانت مندو البداية .    كانت بالندر واقفة يف مكاهنا مطوية ذراعيها يف صدرها
 وكان سيف القائد الضخم ضاغطاً على عنقها . انطلقت صرخات الذعر من حوله مما حصل. 

 جرى . تسمر القائد يف مكانه وقد توقف دماغه عن العمل وحتليل ما
 "هل أنت جاد يف ماتفعله" -

ره يف مكانه . وميحو تلك النظرة  بالندرهكذا قالت   هبدوء ، وكأهنا ختربه أن يستفيق من تسمُّ
 السخيفة يف وجهه . 

أستعاد القائد تركيزه من تلك الكلمات .والتف القائد حول نفسه ابألجتاه املعاكس و بسرعة أشد    
 اخرى .   من سابقتها مستهدفاً عنقها مرة

إالن أن املشهد أمامه كان كاحللم . السيف أصطدم بعنقها بعنفاً شديد . ومل يكن هناك دماء أو 
ا شعرها د، ع  حىت جرح أو خدشاً بسيط . واملربك يف األمر أهنا مل تتحرك بل حىت مل ترمش بعينيها

 ترفرف من قوة الرايح املتولدة من ضربة السيف الوحشية .   االتان كانت   وعباءهتا  الكستنائي
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قفز القائد إىل خلف مبتعدًا عنها ، وهو مل يعد يفهم شيء . لكن ،عندها ظهر ثالثة فرسان من 
  اتباعه خلفها .

قام القائد بعمل حركات بسيفة وكأنه يستعد للهجوم ليجذب انتباهها إليه  . مل يضيع اتباعه 
وقها وغرزوا سيوفهم فيها. واحد خلف عنقها والبقية غرزوا سيوفهم يف مفصل الفرصة وقفزوا ف

مل يشعروا اهنم اخرتقوا حلمها ومع ذلك مل   ،  . ولكن  وقد كانت تلك نقطة ضعف الذروع   ركبتيها . 
 يتوقفوا عما يفعلوه ضربوا وضربوا وكأهنم ينحتون الصخور . 

ن أ. قالت بالندر بعدم االهتمام دون  "امرأة دون معرفة مسبقة وقاحة     مداعبة  أناال تعتقدون  "-
 تلتفت إليهم . 

القائد كان يطري إليها    أن. قالوا بوقت واحد كالشهيق وقد شحبت وجوههم . إال  "!    مداعبة"  -
بكل   مستخدماً كامل سرعته مدعوماً   كالسهم مستغالً هذه اللحظة وهو حيمل سيفه أمامه كالرمح

 ه الضخم وغرس سيفه يف حنجرهتا . جسد
هذه اهلجمة واليت كانت كفيلة ابخرتاق شجرة شيطانية ضخمة و اخرتاق الصخور الصلبة كانت بال 

 .    ومل خترتق عنقها ومل تسيل حىت دمائها و مل تدفعها للخلف من قوة الضربة   فائدة،
 لعن القائد يف قلبه هذه املرأة الشيطانية . 

ومبجرد    .   كانت خدعة مستغالً عدم حتركها  لقد.أهنا لن تعمل عليها     وقد كان القائد لديه حدساً 
 أن ظرب السيف أسفل حنجرهتا ، قام بتفعيل أحدى قدرات سيفة املسحور . )آسرتال !( . 

 األخرى يف تلك   اجلهة ، وخرج من     أنغرس السيف يف عنقها وأعلى صدرها ، وكأنه جيري يف املاء
 اللحظة . 

اليت تقوم بتحويل األسلحة إىل أشياء جنمية، اي غري   السحرية كانت )آسرتال ( أحدى القدرات  
ملموسة كالضوء ، لذلك تتجاوز الذروع وكل أنواع احلماية . إال أهنا ليست مؤذية متاما مادامت 

 قيد التفعيل . هلذا قام القائد ابستخدامها على هذه الشيطانة . 
قام القائد إبيقاف هذه الُقدرة . حتول السيف إىل حالته الصلبة    السيف من عنقهاومبجرد مرور  

وكل اتباعه وقد بدأوا يشعرون ابألرتياح   . ابتسم القائد     وهو مغروس فيها . كانت خطة جهنمية
.  
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 وقال القائد  :   
 ك مرة أخرى " . "لقد كنيت تبدين خصماً قوايً حقاً ، سأتذكر أمسك لعدة أايم ، ماذا كان أمس-

 وقام بشخري سخرية وأكمل يقول : 
بسحب السيف    ، كل مابقي هو أن أقوم  . حسناً    "ال أحتاج أن أعرف أمسك أيتها اللعينة ....

 األمطار احلمراء .   وتبدا
هو الغاء سحر    . ومن تلك القدرات  ة نسيت أن أخربك أن سيفي لديه قدرات خاص،  !اوه  

 وقدرات الشفاء ، وزايدة األمل ، وتعميق اجلروح . هلذا لن تستطيعي شفاء نفسك أبي شيء . 
ال تقلقي سأُراقُبِك حىت تنزفني آخر قطرة من دمائك اللعينة كاخلروف . وبعد ذلك ....حسناً ، ال 

 حتتاجني أن تعريف ما سيحصل لِك بعد ذلك " . 
بالندر حتدًق إىل الرجل الضخم أمامها هبدوء وهي واقفتُاً كاجلبل. وقد شعرت خبيبة أمل من كانت     

 :  ابستياءهذا الرجل . وقالت 
 " . ما لديك"هل هذا كل -

تلك الكلمات برادت عظامه كاجلليد وهو ينظر إليها . كان السيف الضخم مغروس فيها . ومع 
 ذلك كانت تبدوا هادئة بل كان لديها خيبة أمل . 

 قال القائد وقد بدا يشعر ابخلوف منها : 
 " بقي أن متويت " -

ا . سحبه القائد وأمسك السيف بيد مرجتفة وقام بسحبه، إال أن السيف مل خيرج ، ظل عالقاً فيه
 بقوة وبكلتا يديه ومل يتزحزح . سحبه وهو يصرخ ويئن حىت تورمت عروق وجهه كاحلبال . 

 مل يتزحزح السيف او املرأة من مكاهنا . عندها فقد القائد اعصابه من هذه الظروف العجيبة  . 
 "عليك اللعنة أيها الشيطان !!!" -

  والقى العديد من الكمات والركالت يف وجهها .
ابملسامري ، مرة واثنية واثلثة  املذرعة  الضخمةبركبته     وجهها اجلميل  شم وه أمسك رأسها بيديه

 :    ورابعة وخامسة وسادسة وهو يصرخ كاجملنون
 "مويت !! ، مويت !! ، مويت !! . عليك اللعنة !!! " 
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 ه اليت شعرت ب   إايه هذه املرة . لعلها تركته ينزلق من جسدها من شدة األمل   منتزعاً وأمسك سيفه  
من تلك الركالت واللكمات الوحشية .فقد كانت ركلة واحدة من القائد قد تؤدي إىل املوت ألي 

شخص  . ورفع سيفه أعلى رأسه وهوى به على رأسها مستخدما كل قوة من جسده و عضالت 
 وهو يصرخ صراخ شديدا كالنحيب :    ظهره وبطنه وقوة دراعيه

 !!!!!!!"   "هاااااااااااا
. انقسمت الشيطانة إىل نصفني  كالعجني  هكانت هذه الضربة هي اليت قطعت عنق التنني حمولة حلم

 . بل قد اصبحت كتلة من العجني .  الوحشيةبال ريب من هذه  
 لكن، السيف ارتطم بشدة برأسها وأصدر السيف صوت غريباً كأنه ينوح من شدة األمل . 

السيف بشدة بيد القائد خمدرًا بذلك ذراعيه ، وسقط سيفه من يده  وقفز إىل اخللف عدة أرتد  
 . وركض الثالثة خلفها مبتعدين .    أمتار ، وأخد يتنفس أنفاساً منهكة وهو ينظر إليها

 واقفة دون أن يصيبها خدشاً واحد . كانت سليمة متاماً .    كانت بالندر   
 هذ الوضع الذي مل يستوعبه عقله :   صرخ القائد منفعالً خائفاً من

" هذا مستحيل !!! ،الميكن أن يكون هذا حقيقاً !!، هذا السيف مزق تنيناً !!، الميكن أن تكوين 
 .... ، نعم أنيت وهم !! حىت السحر له حدود !!.   حقيقية!! . أنيت وهم لعني

"    عليك اللعنة !!!!! ال تتكلمني ،   ، ملاذا  ال تتحركنيملاذا ال متويت ، ملاذا ال جترحني !!!! ، ملاذا  
.  

ل صاحبه مبلل وكأهنا تقول حاول ك وقامت بركله إىل   قامت بالندر ابلنظر إىل السيف امللقى أمامها
 وقال :    جهدك . نظر إليها القائد بيأساً شديد

 " ماذا تريدين !" . -
  قالت :

دون اي سبب ، وبدون حىت أن جتيب عن   " ايلك من رجل إمعه حقاً ،قمت مبهامجيت فجأة-
، أريد اجاابت هذه املرة ، هلذا مل أفعل شيئاً لكم ، لكين تسئلين ماذا أريد . حسناً    واآلن  ،   أسئليت

 . ماذا تفعلون هنا" ..بدأت أشعر ابلضيق من هذا ! .  حقاً 
 أجاب القائد وهو على وشك البكاء : 
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 فيها وسبب أختفاء الشعب .   ما حصل "حنن هنا للتحقيق يف هذه البالد لنعرف -
 وكأهنا حتدث نفسها :   قالت بالندر

، مل   ، رمبا كان األشخاص السابقون مثلهم يريدون التحقيق واملعلومات أيضاً هكذا اذاً ،  " مهم  -
عرفت ذلك  اذا....حسناً     ، لقد ماتوا سريعاً جداً قبل أن عرف شيئاً  ،  أكن أعرف ذلك ، حسناً 

 ماذا ستفعل" 
 . أجاب القائد : 

 "سنقوم أبخبار رؤسائنا بذلك" .   -
 " حسنا ، سؤايل التايل . هل أنت رجل حقا ". -
 "ماذا !". صرخ القائد مرتبكا . -

 واستمرت بالندر تقول : 
. هلذا... كنت أقف  لقد تراهنا أان ونوايب ، على أنك رجل أو لست برجل،  "حسنا كما تعرف  -

، لكن ، يبدو يل أنك خمنثاً بعد كل شيء " . وانطلقت   شيئاً ألرى ما أنت حقاً    دون أفعل لك
  من حوهلم يف تلك اللحظة. ضحكات نسائية كرنني األجراس

 لكن مل يكن هناك أحد حوهلم .   
ات كان هذا خميفاً حقاً. أخد القائد سيفه من األرض وتراجع إىل اخللف عائداً لفرقته متجاهالً أصو 

 ن يبعد عينيه عنها . وعاد ينظر إىل سيفه. أالضحك من حوله وذعر أتباعه مما حيصل دون  
لقد شعر ابرتداد السيف يف عنقها ، لقد عرف أنه كان حقيقياً ، وعاد ينظر إليها وهو يتسائل هل 

،قد يستطيع الشخص استخدام السحر على    عززت نفسها ابلسحر ،ولكن السحر ليس مطلقاً 
 ماية جسده من بعض التأثريات ، إال أن السحر سيختفي بعد أن يتم استخدامه . نفسه حل 

، ومت مهامجته بسحر  على سبيل املثال اذا قام شخص أبلقاء سحر احلماية من النار على نفسه
النار فأن السحر الذي ألقاه على نفسه سيقوم إبلغاء اهلجوم ويتالشى يف تلك اللحظة ألنه قد مت 

ما وقد كان سيفه مزود ابلسحر الذي يلغي الدفاعات السحرية .اذاً...    ك اللحظة  ،استخدامه تل
، هل كان سحر غري معروف ،أو كان سحر عايل املستوى ، اذا كان ذلك   !   حيصل هنا  الذي

 صحيحا فال معىن للقتال ، لن يستطيع أحد هزميتها ، 
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ستبيد جيوشاً أبكملها دون أن    ، على هذا احلال  أن يكون هذا صحيحاً   ال ميكن هذا سخافة ،  
 يتم جرحها ،حىت لو تعبت لن يهم ذلك ألهنا لن تتئذا أبداً . 

ال . هذا مستحيل ، رمبا عززت نفسها ابلعديد من التعويذات السحرية الدفاعية . جيب أن تنتهي 
 .   حصانتها ابهلجوم املستمر عليها

 مقاطعا أفكاره وهو يقول :  القائد  فوق كتف  من    عندها برز رأساً أبيضاً كالشبح
 .   "   ه علينا أن نفعل  لذياما  "  -

ارتعد القائد من هذا ، وكان على وشك الصراخ ، إال أنه عرف ذلك الوجه، كان انئبه الذي أصبح 
وجهه خميفاً جدًا ، أراد القائد أن يقول له ماذا رأيت ليصبح وجهك هكذا . إال أن السبب كان 

 واضحاً متاماً . 
 قال القائد وهو ينظر إىل عدوه :    

 ." منها !!  ال تقرتبوا   أقتلوا هذه اللعينة!!.ولكن    أقتلوها ،  "-
 بني احملاربني وهم يصرخون  .   واخلوف بالرع   دب   

"هذا مستحيل !!!"    . "لن نسطيع ذلك !!!" . "أنت مل تستطيع حىت جرحها !!!" .   " كيف !!!"
 " .    . " الميكن !!! ". "هذه األرض ملعونة !!!

 :   قال القائد بصوته الذي بدا كِعواِء كلب مريض
أهنا خدعه شيطانية ،لنشر الذعر فينا !!، لقد قامت ابستخدام العديد من التعويذات   ال ختافوا  "-

 دفاعاهتا !!"    السحرية الدفاعية، هلذا حنتاج ملهامجتها ابلعديد من اهلجمات لننهي
واحلدة   السرعةفوق الشيطان أمامهم كاملطر، كانت السهام مسحورة لتعزيز     . انطلقت السهام
 قدس الذي هو نقطة ضعف الكائنات الشيطانية . ومعززة ابلسحر امل

. إال أن السهام كانت   كان أمامهم الذي   كانت السهام تنطلق كالربق مباشرة يف وجه الكابوس
. أطلقوا ،     تسقط مبجرد ضرهبا هلدفها وكأهنا تصطدم جبدار. ومع ذلك مل تتوقف السهام

. عندها اندلع الرعب واخلوف يف اجلنود ت السهام منهم  ذ حىت نفِ  ى واحدة تلو األخر  وأطلقوا
. إال أن سبب زايدة خوفهم وأيسهم ، هو تصرف تلك املرأة ،  حيصل ا مم  وغرقت قلوهبم يف بطوهنم

كانت تصرخ أو   لوف مبا جيري ،    مهتمة حيث كانت صامتة متاماً وهي حتدق هبم هبدوء وكأهنا غري  
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لكان هذه يعيُد بعض شجاعتهم . إال أن ما كانوا يتمنوه مل    تدافع عن نفسها أو حىت حتمي وجهها
 .   حيصل أبداً 

 السحر !!!!!! ، ايها احلمقى !!!!!!! ." "أستخدموا  -
 .   ما يراه صرخ قائد كاجملنون ، غري قادر على تصديق 

هتم إليها ومتتموا اتركة عشرة أشخاص يتقدمون أمامهم ورفعوا صوجلاان   إىل قسمني   اجملموعة   انقسمت
بكلمات غري مسموعة وانطلقت منهم عشر كرات انرية بسرعة واصطدمت ابلشيطان ، وانفجرت 

 الشيطان أبكملها يف دوامة ضخمة من النريان .   ابتلعتنريان هائلة  
 امللعون كان سليماً متاماً .  تالشت النريان سريعاً. إال أن املرأة الشيطانية ظلت كحاهلا . حىت شعرها

 : خيلو من اي تعبري  بوجه جامد   ندربالقالت  
 أعتقد أنه حان دوري"    "-

ساكنة. رشيقة .مجيلة . وكأن صوت نقر حذائها الذهيب يعزف   انعمة.  .وسارت إليهم خبطوات 
     فونية جهنمية معلناً بذلك بداية اجلنون .مس
 ال تتوقفوا أيها األغبياء !!!!!!!."   ،  " اطلقوا عليها -

!   ة .] برق ![ ، ]رماح بيضاء مشع   وانطلقت أنواع عديدة من األلوان السحرية ومطرت عليها
]  اجلنون ![ ،   [،]سهام جليديه![ ، ]سهام انرية [،] األنصهار ![، ]التطهري ![ ،] الصمم ![،]

[ ، ] األجنراف ![ ،  أضواء بيضاء مشرقه ![ ،] التحطم ! [، ]الشلل ! [، ]املوت األكرب !
 ]التجمد[ . ]سحر الشخص[  . 

   وقالت :   يها كاملطراملرأة أمام القائد ، والتعويذات السحرية تتساقط عل  وقفت
التعويذات الدفاعية اليت تتحدث عنها، هجماتكم كانت   "أان مل أقم ابستخدام السحر أو-

 وبال فائدة ضدي هذا كل شيئ " .  ضعيفة
 قال :    أمامها  خائفاً كان واقفاً مذهوالً ، مرجتفاً ،  القائد الذي

شيطان عظيماً ُيسيطُر على العديد   لقد كان هناك    ." لقد فهمت ،أان أعرفك ، لقد مسعت عنِك  -
!!، وكانوا يعيشون يف الغابة املظلمة مندو زمن قدمي ،لقد مسعت قصصاً على    من الشياطني القوية

 ذلك !! ،البد أنِك هو ذلك الشيطان بتأكيد !!". 
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 أغمضت بالندر عينها يف تلك اللحظة وكأهنا تتذكر شيئاً ما وقالت بصواتً متأمل :    
، أراد فقط أن يعيش    أنت تقول شيطان ، لقد كان رجالً عظيماً ونقياً ،عطوفاً وحمباً   " شيطان ،-

 يف سالم " . 
العروق يف كامل وجهها وكأهنا فروع شجرة ايبسة ، وفتحت عينيها   انتفخت ويف تلك اللحظة  

 املشتعلة كالنار .وانفجرت تقول كهدير تنني هائج : 
أيها البشر القذرين !!!!!!!، هامجتموه وقتلتموان !!!!!!!!!، لقد دمرمت حياته وسعادته    " ولكن أنتم

وقد عدان أقوايء عظماء !!!!!!!! ، لكن !!!!!!!!!!، وجعلتموه يضحي حبياته من أجلنا !!!!!!!! ،  
سياُدان مل يعد ، كل ذلك بسببكم أيها البشر املالعني !!!!!!!! ، لكم أكرهكم وأمشئز من رؤيتكم 

." !!!!!!!!!!!  
من شدة اخلوف وأراد األبتعاد من هذا الكابوس .إال أن   مذعورة اييييييي !!!! .أطلق القائد صرخة  

 بالندر اقرتبت من القائد بسرعة الربق وأمسكته من حلقه بقوة وكأهنا تعِصره . 
بقوة ذراعيها على األرض ، غري قادر على حتمل تلك القوة اهنار القائد على ركبتيه    منزلة أايه

 ويضرب يدها اليت ختنقه وكأنه رضيع . كاحلطام وهو خيتنق ويتخبط ويلكمها يف بطنها  
 " هاايهه!،كهييه! مهيهيه !!" . -

 حدقت بالندر إىل عينيه املتورمة احلمراء . وقالت : 
ن رائحتك عفنة !!!! ، نعم ، إهنا عفنة منتنة !!!!، لكم أكره رائحتكم وال أطيقها أ" هل تقول  -

 من أمامي أيها العفن !!!!! .    !!!. فلتختفي
 .      ة مليئة ابلغضب والكراهية الشديدة يف بطنه بسرعة اليستطيع أنسان رؤيتهاوالقت بركل

، انثراً بذلك األمعاء واألحشاء والدماء فوق أتباعه كاملطر ،    انفجر جسد القائد أبكمله كالقنبلة
 حىت درعه املسحور أصبح كالعجني . 

 وقالت :   ونظرت للبقية بكراهية شديدة  خلفها  . ورمت عنقه املتصل برأسه واملتبقي من جسده
 . " تلوموا حظكم أنكم وطئتم هذه االرض !!!!!!!  فل   "-

 اندلع الصراخ والبكاء يف الفرقة أبكملها . 
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.والدماء    يف وجوههم متناثرة كانت األمعاء ملقاة على صدورهم .واألحشاء
على ركبتيه ، وفجأة  ائدهم. سقط ق  ما حصل . غرُي قادرين على فهم     وُعيوهِنم   شعورهم   يف

، كان رأس القائد يتدىل من يد   ال يصدقشيئاً    إال أهنم شاهدوا   أمحر يف عيوهنم ،  شيءأصبح كل  
  وأدركوا عندها أن اللحم املسحوق فوقهم كان ينتمي لقائدهم .   املرأة الشيطانية.

 اهربوا ،  إجنوا حبياتكم !!!!!!!".     "  - 
هكذا صرخ انئب القائد وهو يبكي كاجملنون قافزاً من حصانه الذي جتمد يف مكانه من شدة اخلوف 

 .و انطلق راكضاً على قدميه . 
 .   .وبدون تفكري هربوا مجيعاً كاجلردان املذعورة   هااااا !!!!!!

هم مبد يده إىل انئب القائد وهو فوق حصانه . إال أن "انئب القائد أصعد بسرعة !!!" . قام أحد-
 البكاء والصراخ .    من شدة  شيئاً    يعد يرى او يسمع   انئب القائد مل

 !!! ، اهربوووووو !!!! " .   "أيها األمحق إتركه واجنو حبياتك !! ، لقد مات القائد وسنموت مجيعاً -
  انئب القائد يركض خلفهم على قدميه وشدو على خيوهلم وانطلقوا هاربني فوق خيوهلم اتركني

 . ويغطيه غبار هروهبم
 قالت بالندر: 

 !! "   " اقتلوهم مجيعاً -
روعها ذرداً على تلك الكلمات ظهرت أربع نساء مجيالت كالزهور جبانبها ويرتدون نسخاً مطابقة ل

 :    الذهبية . قالت إحدى النساء واليت لديها شعراً ذهيب على شكل كعكه وهي تبدو سعيدة
  .   " كلهم مَع خيوهلم "-

 بالندر :    قالت
 " .   االبتسامة  وهذه، وما خطبك وأنيت  ......ممم"ال ، اتركوهم  -

 قالت املرأة : 
 " ُأريد قتلهم مجيعاً مع خيوهلم " . -

 بالندر :    قالت
 اتركي اخليول وشئنها ". ،  الالال     "-
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 .    " ولكين ُأريد قتلهم مع خيوهلم "-
 قالت بالندر :    

قلت دعيهم !، أخربين إجنوس أنه حيتاج أحصنة لكي يعطها لألشخاص الذين   ، " هل أنيت جمنونة-
 .   "قام إبحضارهم إىل هنا ! 

 قالت املرأة : 
 .    بقاء شخص واحد على قيد احلياة "  أذاً ...ماذا عن  أ   هكذا ، ال تنفعلي،    حسناً حسناً "  -

 ضيقت بالندر عينيها وهي تقول : 
، اآلن كنيت تريدين قتل    شخصاً على قيد احلياة ،أنيت ، ال ... هذا مستحيلقاء  أبتطلبني    " أنتِ -

كالعادة ، ولكن    جمنوانً  فيه ، يبدو شيئاً   نتفكري   ما حىت اخليول ، وآلن هذا ،ال أعتقد أن هذا حقاً 
 ماذا تقصدين بذلك ".  خربيينأ

  التمعت عيين املرأة بربيق شديد وقالت :
،سنرتك شخصاً واحد يعود ، بعد   أمسعي جيداً   ممم ..... نعم ...حسناً " آه ، كيف أقول هذا ،  -

، وطبعاً سنخربه ابحلقيقة. وبعد أن يعلم رؤسائه بذلك وتنتشر املعلومات إىل   ما نريد أن خنربه 
 أنفسهم به.   ما يدعوناحلكام أو امللوك او  

به دائماً ، وبعد ذلك   ما يدعوننا وبتأكيد سيقومون بغزوان جبيش كبري ألننا وحوش أو شياطني مثل  
 ..... سنقوم بقتلهم مجيعاً مع خيوهلم " 

 ابتسامة سادية على وجهها . وابتسمت املرأة  
وحتويل األرض    وفرم اللحوم  الرؤوسونظرت إىل احملاربني اهلاربني وكأهنا تتخيل مشهد الدماء وتطاير  

  محراء كاملعجون .
 . قالت بالندر:    

ال ،    جمنونة كما عرفتك ! ، وما قصتك أنيت واخليول على كل حال !.... حسناً   ما زليت" ليلياان -
 ذلك "   يهم

 بوحشية وهي تقول : بالندر  وابتسمت      
 وأشارت أبصبعها : " .  ولكين ُأحب أفكارِك اجملنونة حقاً   "-
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 .   "  !    كي اخليول وشئنها"هذا ، هذا اجملنون الذي يركض على قدميه ، ولكن إتُر -
 وقالت :    ابتسمت ليلياان بسعادة

وأخرجت سيفاها الذهبيني كالشمس من جانيب خصرها . وفعلت بقية النساء .  "مسعا وطاعة"  -
 .   وهم يضحكون كالشياطني  خلف طرائدهم   كالسهام  يركضونمثلها ، وانطلقوا  

دراجها . ولكنها توقفت لتحدق إىل رأس الرجل الذي كان يف يوم من أاستدارت بالندر لتعود  
املعارك وزلزل االعداء بقوته   يضار أعلى كل    استحوذ األايم يدب الرعب يف قلوب الرجال ، والذي  

 .   ته ي ووحش
مسه فقط ُيشعر االعداء ابخلوف واحللفاء ابلقوة  ، كان مطرقة الفاسقني  . أ وقد كان جمرد ذكر  

مل تشعر بالندر سوى اخليبة من هذا الرجل فقد كان ضعيفاً جداً حبيث جعلها ترغب يف ولكن ،  
ملاتت فلو عرفت من كان هذا الرجل    البكاء من شدة الشفقة اليت شعرت به من تفاهته وضعفه .

 .    ريةثكأمل    خيباتهذا العامل سيسبب هلا  أن    ولعرفت   الضحك شدة  من  
وكأنه   وفمه يُفتح ويغلق، عيناه تتخبط سريعاً يف كل اإلجتاهات    احلياةال يزال على قيد    القائد  كان    

 ودهسته بقدمها بقوة حىت اهنرس رأسه كبطيخة   بالندر منظره الكريهيرغب ابحلديث  . مل حتتمل  
 : بتقززمقززة حقرية  وقالت    فاسدة

 . من تفاهة املعركة  غاضبة  .  وسارت مبتعدة  "   خمنث " -  
 . حىت ذلك النسر   السماء الصافية به إىل   قوحلَّ حندر نسر من السماء وخطف رأس القائد أعندها    

 البقاء لألقوى  .   أنمتاماً   كان يدرك   الرجل . ولكنه  إليه  ما حتول  شعر ابلشفقة على
 
 

 ____________________________________________ 
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 ___________ 
 

 بنقوشكانت غرفة واسعة بشكل مذهل . ومجاهلا حيبس األنفاس ، جدراهنا بيضاء انعمة مزخرفة  
 .     زرقاء

ثراي ضخمة مصنوعة من الكريستال تتدىل يف وسطها، ُتشع أضواءها السحرية بكل األلوان  
 ضخم  اسفل تلك االضواء اجلميلة .  وسرير ملكي   .

 وكأن ضرهبا إعصار .    إال أن الغرفة كانت يف فوضى عارمة
 .أخشاب وطاوالت حمطة .    زجاج مبعثر يف كل مكان   

ممزقة .  حىت السرير   محراء متناثرة . وسائد و ستائر قرمزيةزجاجات عطور مهشمة . ريش طيور  
 كان يف فوضى عارمة . 

 .    البيضاءوكان شخصاً يرقد فوق السرير منكمشاً على نفسه فوق مالئة السرير احلريرية   
ممزقاً ومهرتئ    كانت امرأة ذو شعر أسود داكن طويل منفوش ومبعثر فوق سريرها . فستاهنا األسود

 . ولديها قرانن تربز من مؤخرة رأسها منحنية إىل األعلى.    وكأن عمره مئة عام
 ظهرها فوق سريرها .  نفسها علىالقت  تنهدت املرأة كنار حارقة تتصاعد من صدرها و    

،    األسفل مشقوقتان رأسياً إىل  كاشفتاً عن امرأة ذو بشرة بيضاء كاملرمر ، و قزحيتان بنفسجيتان
. إال أن كان مجاهلا املذهل حيبس األنفاس وكأن مجاهلا من عامل اخليال  .      ينيهابلون ع    وشفتني

 مظهرها يف هذه اللحظة  كان خمتلف عن طبيعتها ومجاهلا املشرق . 
 كانت تبدو كالساحرات . 

تسقط اىل داخل رأسها . شفتيها جافتان ممزقتان ، وخديها    وكأهنا عيوهنا غائرة بشدة  
 عظام وجنتيها كاخلناجر .   عن يكشفاناهلزيالن   املتعبان

محلقت املرأة بتعب إىل الثراي فوقها، و شعرت بكراهية شديدة منها وهي تضيئ وتتألق وتلمع فوق 
 رأِسها وكأهنا تسخر من بؤسها . 

 بتحطيم ومتزيق كل شيء أمامها . أصبحت املرأة تكره كل شيء وترغب  
كل شيئاً أصبح ُمراًا وبال طعم يف عينيها املنهكتني من الدموع . حىت الدنيا أبكملها صارت بال لون 

 ، كلون رمادي كئيب . 
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وهي تنتحب وتنوح    مل تتذكر كم مرة مزقت شعرها، وخدشت وجهها وعضت شفتيها حىت مزقتها،
 نان السماء . من شدة البكاء الذي وصل صوته ع 

 .    أو كم مرة حاولت خنق نفسها ، أو قتل نفسها
من روِحها . أن سيدها ،   تبقى إال أهنا يف كل مرة حتاول فعل ذلك ، تتذكر األمل الذي يضيئ ما  

،حبيبها ، أنفاسها ، دمها ، عظامها ، وكل ِكياهنا ، سيعود يف أي حلظة ، و أهنا لن تكون    روِحها
 موجودة لتُنري عيناها برؤيته، إن قتلت نفسها . 

ن يسقط ذلك الشخص يف احضاهنا . وبصواتً أرفعت املرأة  يديها يف اهلواء وكأهنا تتخيل وتتمىن    
 قالت :   كنسمات اهلواءضعيف  

. لقد مر زمناً طويل .... وأنت مل ايحبييب ...ايروحي ... ، ملاذا مل تعد ...    " ملاذا .....ملاذا ..-
 تعد .....ملاذا" . 

وهي هتز سريرها من بكائها . إال أن الدموع مل جتري من عينيها . لقد    حبرقة   وبكت املرأة مرجتفة   
وانزلت دراعيها ومالت    .   وتنتحب سنني طويلة جداً    ، وهي تبكيجفت الدموع من كثرة البكاء  

مزقت وسادهتا  و صرخت  على بطنها لتدفن وجهها يف وسادهتا لتكمل بكائها املخنوق . ويف حلظة 
 محراء مجيلة من داخلها . وعادت تنكمش على نفسها .   اتوتطايرت ريش

اهنا مل تعد تتذكر مىت غادرت غرفتها آخر مرة . البد مل تعد املرأة ترغب ابخلروج من غرفتها  . حىت  
لسنني يف حبيبها    و   ،حني قامت هي وعشريهتا ابلبحث عن سيدها    أهنا كانت مندو سنني طويلة 

 .  اليت كرهتها من اعماق روحها اململكة القذرة    هذهكامل  
قاموا بتحطيم كل شيئاً   وعندما مل جيدوا سيدهم ، أو ما يوحي بعودته ، اعرتاهم غضباً وجنون  ، و

 .    أمامهم ، حىت أصبحت املباين أبكملها مسحوقة كالطحني
 مل يعد يُهما شيئاً بعد اآلن . لقد أصبحت كاجلثة امليتة حترتق بشوق لسيدها. 

 .    حيتاج إىل الطعام والشراب بعد اآلن   ومل يعد جسدها
لذلك ،و قد أصبح  السحر ألنتاج الطعام . إال أنه مل يعد هناك أمهية  استخدامكانت تسطيع  

 جسدها خمتلفاً كلياً عن السابق ، حىت إهنا مل تعد حتتاج إىل النوم . 
كانت هناك ثالث أبواب يف جدران الغرفة ، تؤدي إىل ثالث غرف أخرى . غرفة مالبسها وغرفة 

 .    رائعة اجلمال  فاخرةصغرية  مكتب صغرية وغرفة للحمام . كانت أشبه بشقة  
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واحدة فقط عندما تقوم ابالستحمام لتشعر ببعض   سوى حىت تلك الغرف مل تستخدم منهم  
 والنظافة .   اإلنتعاش

 وقد كانت حتب النظافة حىت يف هذا البؤس واحلزن اليت هي فيه . 
أفعل ..... ليتين أخذت تلك اجلوهرة اللعينة وهربت هبا بعيداً . ليتين رميتها . ليتين  "ليتين مل-

 .    . حىت ولو قام سيدي أبخذ حيايت  أوقفته 
كان جيب أن أفعلها . لكم أكره نفسي وضعفي..... ليتين مل أولد . ليت سيدي مل ينقدين 

. هذا عقايب ....،لقد قمت مبهامجة سيدي ،    الوأصبحت ميتة ..... آآه ، ما أشقاين .. .....  
 بتمزيق ذراعيه احلنواتن . بذلك السيف اللعني" . 

    وهنضت من سريرها من تلك الذكرايت اليت كوت قلبها . 
على    ، ومررت أصابعها  انعكاسها، وحدقت يف    حتتهاقطعة من املرآة احملطمة    أبخذ وقامت  

 .         وجهها
 " . اييل من ابئسة ...جداً   "أه ، لقد صرت خميفة-

ونظرت لشفرة املرآة طويالً وهي تلتمع ابلوان مجيلة  ، و فكرت للحظة أن تغرسها يف حلقها 
 لرتاتح من هذا األمل والعذاب . 

 .     إال أهنا رمتها يف األرض فوق أشقائِها ليبكوا معاً بصوت احلطام
تفعل وكيف ذا  وما   سيلني  - . وفكرت ب  ما تفعل ال تدري   وأخدت تدور حول الغرفة وهي

 لقد كانت تعرف الفرق بني مشاعرها ومشاعر سيلني    تتحمل ذلك . ال .
احلقيقية . وقد وجدها يف أطراف الغابة   تهكانت سيلني هي الوحيدة اليت كان سيدها يعتين هبا كأبن

 املظلمة ،جبانب جثة أمها امليتة ، وهي مل تتجاوز الثانية من العمر . 
 . خصوصاً هذه املرأة.   هلذا قام برتبيتها هو وكل العشرية معاً 

 .   هبا كأمها وهي تبدو بعمر اخلامسة عشر اعتنتاليت  
 سيلني كأبنته . - حيث رأت سيدها يعتين ب

العشرية الصغرية جتعل  كلماهتا    كانتوقد أعلنت يف العديد من املرات أهنا ستكون أمها . وقد  
 تنفجر من شدة الضحك يف كل مرة تقول ذلك . 

 ما كانت تقصده ، وما تطمح إليه .  جيداً وقد فهموا  
 ول ذلك . كانت طفلة صغرية يف ذلك الزمان ،حني كانت تق
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. أي قبل ثالثني عام من    إال أهنا مل تكن بعمر البشر ، وقد أنقدها سيدها منذو ثالثني عام
 .    سيلني إىل العشرية-سيدها ل   ارظأح

، ملا مسع تنفسها الضعيف حتت أكوام اجلثث .    فلو أن سيدها مل يكن لديه حاسة مسع قوية أنذآك
 .   نة العف  وكانت ستكون ميتة يف أحد الكهوف

 كانت بعمر طفلة يف الثانية عشر عندما أنقدها سيدها . 
.    و ذلك احلني، مل تفارقه أبداً كظله ، خوفاً من أن يرتكها ، وتعود للجحيم اليت كانت فيهذ و من

سيدها كان حنوانً وعطوفاً وقد كان جيعلها تنام يف احضانه لكي ال تشعر ابخلوف . بل كان   لكن و 
 الذي تعانيه .   واخلوف  الرعب كمية  كان يعرف    ألنه  ،   ويهدهدها كاألطفال حىت تنامميشط شعرها  

 ، ومل تكن تفهم أي شيئاً منها .    غريبة حتصل هلا   تشعر أبشياء ومرت السنني ، وقد بدأت
كان قلبها يضرب بعنف وكأنه سينفجر يف كل مرة تنظر إىل سيدها ، وهي تنظر إىل عينيه    

املبيض ، وهدوءه ، وصمته الغريب .    جتان حتت ضوء القمر ، وشعره الكثيف الذهبيتان املتوه 
كان مجيالً . كان مهيباً . كان قوايً . كان حنوانً . وكأنه الينتمي هلذا العامل القاسي  .هذا ما فكرت 

 لكي جتعله يهدأ .  املضطرببه وهي تضع يدها فوق قلبها  
 . بل كانت موقنة يف أن سيدها سقط من القمر  

يه طوال الليل والنهار . بل كانت ستنظر اليه إلوالغريب يف األمر ، أهنا  مل تكن متل من النظر  
 تشعر ابي تعب بل ستكون سعيده بذلك دون سبب .   أنلشهور متواصلة دون  

وعندما كان يغيب عنها سيدها ، كانت تتقلب يف مكاهنا وال تستطيع النوم وكأن أسفلها مجر حترقها 
 . 

 .     وقوة مع كل وقت وعام عندها أحضر سيدها سيلني . وكانت مشاعرها تزداد عنفاً 
يف صدرها وقامت أبخبار ريفرياي عما حيصل   ما حيرتق مل  ت عندها ضاقت ذرعاً من ذلك ومل تعد حت

  صدرها . يف
. كانت تلك الكلمات  كزر تشغيل  تشعربه  ذلك و حقيقة ما  ما معىن أخربهتا ريفرياي وهي تضحك    

و يفجر مشاعرها يف قلبها كعاصفة انرية حترق كل كياهنا . واصبحت الفتاة الصغرية تعشق سيدها 
 بل امرأة  صغرية  شعرت اهنا مل تعد فتاة  ومن تلك اللحظة  .   عشقاً جارف ال يعرف احلدودمنقذها 

 ة مجيلة فاتنة أتسر كل العيون . أومرت السنني واصبحت الفتاة امر    جبنون .  عاشقة 
 كانت تلك الفتاة هي هذه املرأة واليت  تدعى إنتوس . 



 42 

قررت إنتوس أن تقوم ابخلروج من الغرفة بعد الكثري من التفكري وهي تشعر بشعور غريب يرقص يف 
ن تقوم بتفقد سيلني  أوفكرت    .  اخلاصة    بلغته  بشيء  خيربهاحياول أن وكأن قلبها    صدرها

 واألصدقاء ، ورمبا تقوم بتفقد ذلك املكان املشئوم بعد ذلك . 
من فستاهنا املفضل ، الذي كان أسود اللون مزخرف خبيوط   ابرتداءاغتسلت جيداً ، وقامت  

 . وقامت بعد ذلك بتمشيط شعرها احلريري الطويل الذي يكاد يالمس كعبيها .   الذهب اخلالص
. ومل جتد سوى زجاجة مكسورة فيها القليل منه ، وقامت حوهلاوحبثت عن زجاجات عطر سليمة  

 . وخديها  عنقها ، ومسحت املتبقي على كفيهامبسحه على فستاهنا ، وخلف أذنيها ، وحول  
 وقالت :    قت مرة أخرى بقطعة مرآةوحدا 

 ليعود وجهي إىل طبيعته "    "ليس سيئاً ، ولكين أحتاج جرعة سحرية-
 مِسعت خطوات تقرتب من الباب .    عندها

 مثل كل مرة قبل أن يقرعوا الباب .    أعتقدت إنتوس أهنم اخلدم ، وكانت ستقول أهنا ال حتتاج شيئاً 
 بقوة ، وبدون حىت أن يقرع الشخص على الباب .    إال أن الباب فتح

أن هذا وقاحة وغري مهذب ، إال أهنا مل تستطع قول ذلك أمام    كانت إنتوس على وشك أن تصرخ
 هذا الشخص . 

لقلعة فينتوس ، وأحد العشرة الِكبار    كان الرجل الثاين بعد سيدها ابلقيادة ، والقائد العام
 املؤسسني لعشرية فينتوس . 

ولديه    ،  مجيل بعمر سيدها ، يرتدي بدلة بيضاء  مزخرفة خبيوط ذهبية بشكل معقدرجاًل شاابً  كان  
ر أبيض قصري أطراف خصالته  محراء . يه شع دربطة عنق ذهبية مزركشه بلون قفازيه وحذائيه . ول

 كان شاابً وسيماً بشكل مذهل . 
واليت جتعل    وقة رأسياً إىل األسفل ،قسود أبكمله عدا قزحيته احلمراء املشأ  يه كانعينبياض إال أن  

    . رؤيتهمأي شخص يرتعد من  
من عدم   رمباليتفقد حاهلا . ليتأكد    كان يدعى } سرييوس { . وقد كان أييت لرؤيتها كل يوم تقريباً 

 ن هذا اليوم كان قد أتى لسبب آخر. أقتلها لنفسها. إال  
 .    "  ة لذي تفعليه بنفسك ، هل نظريت اىل وجهك ابملرآا"آه ، ما  -

. وقام يتفحص الغرفة ، ومل يعجبه ما شاهده وقال      الرقيق  بصوته اهلادئ  سرييوس هكذا قال  
 ابستياء : 
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منك ، لقد   ن اخلدم غاضبون جداً أ" إنتوس هل تعلمني ما تفعلينه بتحطيمك الغرفة ، ال عجب  -
نك ال أان أعتقد  أتتوقفي عن حتطيم املكان .    اجعلك  نأيطلبون مين    همتلقيت رسائل غاضبة من
 . "ما تقومني به ال يغتفر ،  تفهمني وضعك ، ولكن

، ال داعي للغضب هكذا   ة لقد قمت بتحطيم الغرفة فقط ، ليس ابألمر الكبري ، اهنا جمرد غرف"-
". 

 .   ستهرته اغمض سرييوس عينيه ليخفي غضبه الشديد من هذه الكلمات امل
 وقال :   

إنتوس هذه الغرفة وهذه القلعة وكل ما فيها ، مت صناعتها ابلتضحية بروح وجسد ودماء قائدان    "-
، وكأن تضحيه قائدان   فيها  احلبيب لينياس فينتوس من أجلنا حنن ، وأنت تقومني بتحطيم كل شيئاً 

 ."كاملاء   ةقيم  ودمائه كانت بال
 وابرد  سيف حاد  بل شعرت أن نصل    تلك الكلمات الباردة شطرت روح إنتوس اىل نصفني  .   

 رطبة لينةن ساقيها اصبحت أ  وأحستشعرت بدوار ،    ارتعدت وارجتفت و .    إىل نصفني   قطعها
، سقطت إنتوس على مؤخرهتا ،وهامجها غثيان شديد   شلتوكأهنا    عليهم  السيطرةفقدت  و لزجة  

 إىل راسها .   وصعد الغثيان سريعاً 
يف  هنا مل تتقيئ ،مل يكن هناك شيئاً أوأهأ !!  . تقيأت إنتوس بشدة وهي تسند نفسها بذراعيها . إال  

وكأن روحها خترج من فمها ،   بطنها مندو سنني . ومع ذلك كانت تصدر صوت تقيئ شديداً 
. مل تصدق أهنا هي   من نفسهاوع الساخنة تتسرب من عينيها من شدة الغثيان الذي تشعر به  والدم

 مالك قلبها .  هلا  بذات نفسها كانت تفعل هذا بكل سهولة  وكأهنا تكره هذه الغرفة اليت اعطاها
وللحظة .  واالمشئزاز من نفسها  ابلكراهية  يف حياهتا شعرت احست بطعم مر يف حلقها . وألول مرة  

  .  بيديها نفسها  زق  ارادت أن متُ 
، ولكنها كانت    ابلنسبة هلا  خربها به قسوة شديدة أن ما  أراقبها سرييوس بصمت . كان يعلم    

هنا ليست الوحيدة أال  إاحلقيقة. وقد كان سرييوس ال يرغب بقول تلك الكلمات هلا مندو زمن،  
اخفوا مشاعرهم   ، ولكنهم مجيعاً   اليت تفكر بسيدها ، كلهم كانوا يفكرون به وقلوهبم تعتصر حزانً 

ذا شاهد أحد آخر إ. و ة يف قلوهبم . وقد كانت مشاعرهم املكبوتة على وشك االنفجار يف أي حلظ 
غري اخلدم ماكنت إنتوس تفعله ابملكان الذي صنعه قائدهم وخصوصاً القادة اجلدد ، هلامجوها يف 

ما تفعله ابملكان الذي  ةتعرف حقيق   أننفعال . ومل يكن هذا فحسب ، بل كان جيب عليها  إ  ةحلظ
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ابخلروج من غرفتها وتفعل شيئاً   أتتوقف عما تفعله وتبد  أنكان يريد من ذلك  قدمه سيدها اليها .  
عن   سيتم اصالحها  ألنه هنا جمرد غرفة وال يهم حقاً ما تفعله هبا  أ يعلم    نفسه  . كان يف قرار   اً مفيد

 فعاهلا .أ. ولكنه اخربها حملاية نفسها من    طريق السحر يف حلظة  
 
 صرخت إنتوس ابنفعال .  " . !   بداً أمل اكن اعلم ، مل اكن اعلم ! .مل افكر به هكذا  "  -

 وقال :   بلطف مسكها من كتفيها  أقرتب سرييوس و أ
 ىل ساحل الطيورإما رأيك أن نذهب     ، ري اجلو قليالً يلنخرج من هنا ، حتتاجني لتغ.  ذلك   أعلم  "  -

"   . 
وسرييوس يسندها من اجلانب . وخرجوا من منهكة   إنتوسهزت إنتوس رأسها ابإلجياب . هنضت  

 الغرفة 
 
 
 

☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆ 
 
 

القدمني يف شاطئ   ة اجلانب وهي تسري حافي إىل كانت الرايح الباردة ترفرف بشعر إنتوس الطويل  
 .  صمتاً مميتاً الطيور وجبانبها سرييوس الذي كان صامتاً 

اجلهتني وكانت رماله كحبات الذهب املتأللئة .   الكِ   على مد البصر من  جداً   كان الساحل طويالُ   
ملواجهه طيور   الزرقاء  سلطعوانت البحر  مواج البحر الزرقاء تالطم ساحلها الذهيب  انثراتً أوكانت  

 من الشخصني الذين كانوا يسريون بينهم .  ةالنار البحري اليت كانت تتفرق هارب
 حد الطيور أبصابع قدميها  : أقالت إنتوس وهي حتاول مداعبة    

خربتين أ، ولقد فهمت عندما   . مل أفكر هبذا جيداً    ةفعل ذلك متعمدأ قسم أين مل أكن  أأان...     "-
 . "اآلن  

 سرييوس وهو ينظر ألمواج البحر : رد  
 . "علم ذلك أان  أ  "-  
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 قالت إنتوس : 
 . "هل أنت غاضب مين "-

 .   "  منك ،  ملاذا تقولني يل هذا الكالم  ال،  لست غاضباً "  -  
 . "  ىل هنا إجمرد سؤال فقط .....ألنك مل تنظر يل ومل حتدثين ابي شيء مندو جميئنا  "  -
 .   "   راقب البحر بصمت أحب أن  أُ . ايضا  إنتوس.... أنِت تعلمني أين ال أحب احلديث كثرياً "  -
  . . قالت إنتوس"  مثل القائد اليس كذلك  "-

توقف سرييوس يف مكانه وقام إبدخال يديه يف جيب سرواله ، وظل حيدق للبحر بصمت بعينان   
 حزينتان . 

 جبانبه حمدقة للبحر وهي تنتظر ما سيقوله .   ة إنتوس ظلت صامت
مواج اليت تلمع حتت اشعة صوات األأصوات الطيور و أسمع سوى  وال يُ  استمر الصمت طويالً 

جسادهم لتكسر بذلك أرداد البحر فوق    كبرية الساحل بعنف انثراتً . مث ضربت موجة  سالشم 
 الصمت الكئيب. 

 قال سرييوس حبزن شديد وكأنه على وشك البكاء : 
 ال أانبداً ،حىت اآلن...  أفعل مثله ......أ  أن ستطيع  أان.... لن  أمثل القائد ،   أحدال يوجد  "  -

قوايء ذو أ ة .  قلعة عظيمة ....خدم واتباع  صدق ماحنن فيه ، وكأننا يف قصص األساطري القدميأ
بدقة ال يستوعبها عقل   صبحنا عليها .....لقد فكر بكل شيئاً أوالء ال يكسر ابداً . والقوة اليت  

.   "   .....حىت املراكز واملناصب اليت حنن فيها قد فكر فيها . هذا هو القائد ، يفكر بنا قبل نفسه
 نه يقوم مبسح دموعه. أوجهه . إال أن إنتوس كانت تعتقد   عن وقام مبسح رداد ماء البحر  

 :   زمن  دوقالت إنتوس السؤال العالق يف حلقها من   
 .  "  سيعود   هل تعتقد أنه"  -

 : تنهد سرييوس بقوة مث  قال  
،   نه سيعود قريباً أما . حىت الربفسور يقول    سيعود يوماً   أنهعندي يقني   ،   ال ادري حقاً ، ولكن   "  -

. وال يعلم إال هللا   وهناراً   ل يف خمتربه جيري التجارب ليالً ظ  ...كد يل أنه يشعر بذلك . هلذاأوقد  
 . "  ماذا يفعل هناك 
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هل سنظل نعيش هكذا ...كاألموات االحياء إىل فستطيع االحتمال ايسرييوس ،  أان مل اعد  أ"  -
إن كان سيدي لن يعود فأين ،    بعد اآلن  البائسة   احلياةأن استمر يف هذا  أرغب    مل أعد  ،    األبد

 .   "      سأقتل نفسي 
 شعر سرييوس أنه حيتاج لسجارة لسبب ما ، وهو حىت مل يدخن يف حياته كلها وقال: 

شعر أين حققت أومن يستطيع االحتمال ..... مهما عملت وبذلت كل جهدي ، ال  "  -
ننا على قيد احلياة حينما كنا نعيش يف الغابة ، اما اآلن... فأين أشعر أ.....لقد كنا نشعر  ئاُ شي

ليست كما كانت علية بنظري ،   ... حىت العيش يف سالم  ....القوة واملالابلفراغ يف صدري .
 . "  ن القائد كان اللون املكمل حلياتنا  أ.  اعتقد    ابهتاً   صبح كل شيئاً أ
  البحر بذلك احلزن  غري قادر على االستمرار يف هذا احلديث . إىلوعاد يلتفت    
 .   " ماذا كان اسم هذه الطيور" -  

ن تغيري احلديث كان أفضل ومريح أابتسم سرييوس من تغري موضوع احلديث بسرعة . وقد شعر  
 لصدره هلذا اجاب : 

 .    " اهنا طيور النار البحري . اليست مجيلة حقاً    "-
، وتبدو من ة من الرأسحمر لل   مييل كانت طيور النار البحري حبجم قبضة الرجل وكانت بلون ذهيب 

 سم . طلق عليها األأُ بعيد كأهنا انر مشتعلة يف الرمال هلذا  
 ها بيديها وقالت بسعادة : احدإ  جسدها سريعاً وامسكتإنتوس  امالت  

 . "   ~إهنا مجيلة "  -
ال إع إنتوس مبنقاره األبيض الصغري،  بصأ كان الطائر يزقزق بصوت مجيل كاألحلان  ، وقام بعض  

  . واستمرت تقول : أملهنا مل تشعر أبي  أ
 . "ايلك من ظريف "  -

 يف الرمال . عبست إنتوس من ذلك .   يف اهلواء ،وسقط الطائر سريعاً   وقامت أبلقائه 
 قال سرييوس : 

 . "أهنا طيور ال تطري  "-
جد مكان أن  ألكن... اليست اعدادها كثرية ، ابلكاد استطيع    .مل أكن أعرف  آه ، هكذا ،  "  -

 . "مشي  ألقدمي لكي  
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 يف هذا إال ، وال تعيش    اً جدة  هنا طيور اندر أالذي أخرب إلفآم    ،هذا كله بسبب انفوريس"  -
 . "الساحل . ومن تلك اللحظة وهو يعتين هبا حىت صارت هبذه الكثرة  

 قالت إنتوس : 
 .   "إنه حيب األشياء النادرة حقاً "  -
 ".   منه حياول اشغال نفسه برتبيتهأعتقد  أ  ، ولكن ،   هذا صحيح "  -

 قالت إنتوس متسائلة : 
 ن يعيش يف هذا الساحل ....اليس كذلكأانفوريس... ذلك املخلوق الغريب الذي مسحنا له   "  -
  "   . 

 .   "   نه هو .ولكنه ليس غريباً هلذه الدرجةأنعم  "  -  
 امسكت إنتوس حافة فستاهنا األسود وقالت : 

ة صبحت واحدأالرايح قوية هذا اليوم . ولكن ... ال فرق بني الرايح او السكون . كلها  "  -
 . "اليس كذلك  

 ل صامتاً و استمرت إنتوس تقول  . ظسرييوس  
 .  "  ين سيلنيأ"  -
 .   "  هنم خلفنا أعتقد  أ،  إجنوس هنا مع  أ"  -
 .   "  هل مازالوا يتفقدوا البحر "  -

 اجاب سرييوس وهو ينظر إىل السلطعوانت جبانب قدمية : 
 ،   نعم  ، لقد انقرضت األمساك يف البحر لسببا ما ،هلذا يقوموا مبحاولة معرفة ما حيصل . ولكن"  -

على وشك االنفجار من عدم االحتمال . كل القادة هكذا . يقومون بعمل أي  إجنوسن  أعرف  أان  
ايم وقالت أهنا ال أ  بضعة  ندر قامت ابلصراخ بوجهي مندونفسهم . حىت بالألكي يشغلوا    شيء

 . "تتحمل اجللوس وال تعمل شيئاً وذهبت إىل الشمال هي و انئباهتا للحراسة 
 قالت إنتوس : 

 . "الشمال ، إهنا تذهب إىل هناك كثريًا على ما اتذكر اليس كذلك  "  -
 .   "   اي رجل يف هذا العاملهذا صحيح ، وعندما تعود تقول بغضب أنه مل يعد هناك  "  -

 نظرت إنتوس إىل سرييوس برتباك  وقالت : 
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قوايً ....هذا كل شيء . فهي حتب   هنا تريد قتال شخصاً أ ال...إهنا ال تعين هذا ......أعتقد    "  -
 .   "   هذه األمور

 ابتسم سرييوس وكأن يغوص يف اعماق  افكارها وقال : 
 أعلم ذلك . هلذا اخربهتا أهنا تستطيع قتايل يف اي وقت تريد .حىت إين لن أانأنيت غبية حقاً ،  "  -

 .   "   استخدم السحر
  :  بعينان متسعتني   إنتوس  قالت

 . "هل أنت غاضب منها هلذه الدرجة  "  -
هلذا قلت لك أنك غبية . إنه جمرد مترين فقط .ايضاً ملاذا ختربيين دائماً أين غاضب ، هل يبدو "  -

 . "وجهي هكذا  
 : ل ذلك   دبشكل خميف ولكنها  قالت ب  تقول إن عيناك تبدو غاضبة دائماً   أن ارادت إنتوس  

اولة ابحمل أن اقوم    حتاج أ، لنرتك هذا احلديث جانباً .    ال . اليوجد شيء من هذا القبيل . حسناً "  -
". 

 صبعها يف جبينها . إووضعت إنتوس  
 قال سرييوس .   . "  ماذا تفعلني "  -

 : اجابت إنتوس  
 . "سأحاول استخدام سحر التخاطر رمبا تنجح هذه املرة ، هل جربتها    "  -

 : اببتسامة مريرة  رد سرييوس 
 .   " مسجتربتها بعض االوقات وأخر مره كانت يف األنعم كنت أحاول "  -

ن سرييوس كان يقوم ابستخدام سحر التخاطر أن ماقاله كان كذبة .وكانت تعلم  أعرفت إنتوس  
شد االعمال أنشغاالً كان يتوقف عدة أعشرات املرات يف اليوم الواحد لالتصال بسيده . حىت يف  

 دقائق للمحاولة . 
 . "حسنا ، سأجرب  "  -

 سرييوس وهو حيدق إىل أمواج البحر :   رد  
  " .  فعلي ما تريدينإ"  -

مثل اهلاتف . حىت  ضالبع  مهظكان سحر التخاطر يقوم بربط شخصني او عدة أشخاص مع بع
عليه لكي  ةسحري  ة او وضع عالم  لوكان يف هناية القارة . ولكن حتتاج ملعرفة هذا الشخص جيداً 
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او   جداً   يعمل هذا السحر . وكلما ازدادت املسافة بُعداً كان االتصال ابلطرف األخر صعباً 
 ابألحرى مستحيل . 

دت املسافة ازداد استهالك القوة فقد كانت تستهلك القوة السحرية بشكل مستمر، وكلما بع
يف والتجهيزات الستخدام هذه التعويذة    االستعدادات السحرية . هلذا يقوم االشخاص ابلعديد من  

شبه بسهولة التنفس ، حيث كانوا أابلنسبة هلؤالء الشخصني كان األمر  ، . لكن  املسافات البعيدة
 هائلة.   ة ميتلكون قوة سحري

شديدة يف عمودها الفقري يف تلك اللحظة  . شعرت   رجفة   سرت  و التعويذة ،قامت إنتوس بتفعيل  
وحدقت إىل سرييوس بعينان متسعتان ن التعويذة جنحت ومت ربطها ابلشخص املطلوب مباشرة .  أ

 . ابتلعت ريقها واكتافها ترجتف وقالت صارخة منفعلة : وهي ال تكاد تصدق ما حيصل  
صرخت إنتوس بكل قوهتا وهي حتاول " .  جب !!!!أجوك  أر سيدي !!!، هل هذا أنت !!!،    "  -

 . وكانت على وشك األستمرار ابحلديث    متالك نفسها .
 .   -لكن 

 صرخ سرييوس كوحش ممزق ابألمل .   " . ال متزحي معي اي إنتوووووس !!!!!"  -
 جداً   كان مظهر سرييوس خميفاً   ةارتعدت إنتوس وتراجعت عدة خطوات يف خوف . ألول مر 

 . ةوشعرت إنتوس أنه فقد عقله و سيقوم مبهامجتها بدون رمح 
 هائجة غاضبة    ة حارقنريان  منها   كاجلمر وُتشعتتوهج    احلمراء. عيناه    جداً   كان وجه سرييوس غاضباً 

.   سنانه أكبخار ساخن يتسرب من بني  وأنفاسه    ،   دون رمحة  تحويل كل شيء امامها إىل رماددد بهت
 كاألفاعي .   وتتحركنفه وحتت عينيه منتفخة كاحلبال وتنبض  أوالعروق يف عنقه وفوق  

صى من االحتمال . وقد ختلى عن عمليات التفكري املنطقي وهو يفكر قلقد بلغ سرييوس حده األ
ن تكون قد اتصلت التعويذة بنجاح  أ  ال ميكنهنا تعبث او فقدت عقلها ،  أكيف ميكن ذلك ، البد  

لتتوقف عن العبث هبذه نه سيجعلها تتمىن املوت  أقسم  أن كانت إنتوس متزح وتعبث مبشاعره  إ.  
 .األشياء  

 وقد فهمت إنتوس ما يفكر به  وقالت :   
   ." !اهنا تعمل اقسم بذلك  "  -

 مهس يف رأسها :   إنتوس  يها بصمت . عندها مسعتإلحدق سرييوس  
 .   "  ....الصراخ يف رأسي  ما هذامن....أنت.... "  -
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 ذلك الصوت من املستحيل أن تنساه إنتوس ولو بعد مليون عام . انفجرت إنتوس ابلبكاء : 
 . "أنه هو !! . انه هو بتأكيد. أنه صوته !!  "  -
 سنانه . أوهو يطحن    مزجمراً قال سرييوس آمراً .    "  الغي التعويذة بسرعة !!! "  -
 . "  ن الغيها كيف !! أكيف تطلب مين  "  -
. مل تكن إنتوس متتلك "  حتاج ملعرفة مكانه !!!. ليس هذا وقت الغباء !!! أ،الغيها قلت لك "  -

 قدرات الكشف او تعويذات من هذا القبيل، هلذا الغت التعويذة مكرهه . 
أن إنتوس كانت حمقة ، وعلم  قام سرييوس ابستخدامها بنفسه  .لسحر التخاطر  مبجرد إهناء إنتوس  و 
. 

. وبسرعة وتنهدات متأملة. كان سرييوس يسمع انني    "   ! ، هل هذا أنت ! لينياس-أيها القائ"  -
مرت بشكل كروي مصنوعة من   ف رفع يده امام وجهه . ظهرت دائرة يف اهلواء . كانت حبجم نص

واضحاً   صبح كل شيئاً أاملاء وكانت تتموج هبدوء لتظهر اشكال غائمة غري واضحة  . ويف حلظة  
 جداً . 

حتدق بعينان متسعتني وهي  فمها بكفيها    وغطتوكأهنا تعرضت لطعنة    شهقت إنتوس بقوة 
 مصدومتان. 

بقوة وقد تشوه وجهه ابلغضب   أسنانه. صرخ سرييوس وهو يطحن    "   األوغاااااد !!!!!"  -
 واالمشئزاز الشديد . 

رجالً يقف على األرض ويديه مربوطة بسالسل . من خالل املرآة اليت تطفو يف اهلواء    نكانوا يرو 
 وكان عاري الصدر وشعره الكثيف املبيض حيرتق هو ودراعيه . 

 ينزل يده .   أن، وقبل   وتالشت املرآة يف اهلواء   اهنى سرييوس التعويذاتن 
 .   "  بسرعة !!!!!!!   تفعل شيئاً ن  أماذا تفعل !!!!، ملاذا فعلت ذلك !!!! ، جيب عليك "  -
، كان يبدوا كرجل جمنون فقد كل شيئ ،   اهلواء. زجمر سرييوس وهو حيدق يف    " اصميت !!!!!  "  -

 مل يكن هذا هو احلال .  ،   لكن 
 عاد سرييوس الستخدام سحر التخاطر وبصوت مزجمراً يكافح يف اخلروج من حنجرته قال : 

 . "يف ساحل الطيور !!!!، تعالوا حاالً !!!!!    أانلقد وجدان القائد !!! ،    "-
ن أنزل ذراعه انفجرت األرض حوله وتناثرت سحابة هائلة من الغبار .وانقشعت سحابة أومبجرد  

 . كالتماثيل  حوهلم  شخاص ذو مظهر مهيب يقفون  أالغبار سريعاً بفعل الرايح لتكشف عن مثانية  
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المع أسود  جلدي    سروالاوهلم كان رجالً ضخم بطول مرتين ونصف. ذو جسد عضلي ،يرتدي  
. ليظهر دراعيه ينتهي إىل كتفيه بيض   أب  د من فرو    قميص وبري ويرتدي    .  أبيض من اجلوانب  

وشعر جمعد كطحالب البحر بنفس لون عينيه . كان يدعى }   ء،ذو عينان خضراالعضلية العارية  
 هيكروس{ 

روع واليت كانت  دمن الة كاملة  لدرعها الذهيب . وجبانبها رجل يرتدي بدوجبانبه كانت بالندر يف  
و شعر د، كان الرجل  وسيف واحد يف خاصرتهو لون بالتيين  دهنا  أرع بالندر عدا  د نسخه مشاهبه ل

 بيض شائك وعينان فضيتان انعستان .  كان يدعى } سيلفر{ أ
شعر   لديها، و   كشمعة بيضاءذو بشرة بيضاء شاحبة  .  كجمال إنتوس   اجلمالفائقة    ةوجبانبه امرأ

قرمزي طويل ، نصفه مرمي فوق كتفيها والنصف اآلخر يتدىل أسفل ظهرها ، ولديها عينان 
يكشف عن ساقيها البيضاء من سود  أقرمزيتان حىت بياض عيناها قرمزي . وكانت ترتدي فستان  

. كانت تدعى    . وكانت دراعيها مكشوفتان من املرفقني ا  االمام  ومن اخللف يالمس كعبيه
 }ريفرياي انيتمري{ 

محر أو عينان سوداء حاده كموس احلالقة . ولديه شعر أسود طويل مربوط بشريط  دوجبانبها رجل  
. ويغطي عضالت بطنه و صدره   مساء الليلوكأهنا صنعت من  يف هنايته . كان يرتدي مالبس سوداء  

 معدن فضي المع أيخذ شكل عضالت صدره وبطنه . ويف ظهره سيف رفيع . كان يدعى 
 { ارهنويز   }

و بشرة مدبوغة ابلشمس . ولديه اذانن مدببة تصل اىل دوجبانبه رجل يف الثالثينات من العمر .    
ويرتدي نظارة ذو عني   تشعان ذكاء ومعرفة  حافه شعره الفضي القصري ، ولديه عينان فضيتان

بالتيين اللون كالذي يرتديه   طويل   واحدة فوق عينه اليمىن ، ابإلضافة اىل ذلك يرتدي معطف
 األطباء واصحاب املختربات  . كان يدعى } الربفسور{ 

وفوق كتفيه وجبانبه رجل يبدو كزعماء املافيا والعصاابت . كان يرتدي بدله فاخرة سوداء اللون ،  
، وحليه خفيفة بلون شعره ،   يرفرف معطف طويل بلون مالبسه  . لديه شعر ذهيب مت متشيطه جيداً 

ىل ذلك كان لديه سلسلة ذهبيه حول عنقه ، ويرتدي إزرق كاحمليط . ابإلضافة  أوعينان قاسيه بلون  
 كان يدعى} إجنوس { صندل خشيب .ولديه سيجارة مشتعلة يف فمه .  

 لينياس . ىل قائدهم  إضافة  إكان هائوالء  هم القادة العشرة واملؤسسني لعشرية فينتوس   
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إىل سرييوس ، متجاهلني إنتوس اليت كانت تقف والدموع تتساقط من عينيها . لقد   نظروا مجيعاً 
 هم واحد يهم   مل يكن اآلن وقت الكلمات اللطيفة . هناك شيئاً ،سبب بكائها ، لكن    عرفوا مجيعاً 

ن والذي جيعل دمائهم تغلي بصمت . ويف حلظة رؤيتهم لوجه سرييوس االستثنائي والذي مل يروه اآل
 .   سيئاً   هكذا من قبل . انعكس الغضب الشديد يف وجوههم وهم يستشعرون شيئاً 

ن أظل الصمت عدت ثوان . وكأهنم ال يرغبون مبعرفة اي شيئاً لكي ال يفقدوا أعصاهبم . إال  
عماق كهف  .كان ذلك أل صواتً خشن دو صدى  وكأنه قادماً من  من ِقبَ الصمت قد كسر  

 ستثنائي ينتمي ألضخمهم والذي يدعى هيكروس حيث قال : الصوت األ
 " بعد اآلن ان مل اعد استطيع السيطرة على نفسيأا املعلومات ، ولتكن خمتصرة وسريعة .  ناعط "  -

. 
 أجاب سرييوس بذلك الغضب احلارق : 

! ، وقد حددت   ألبعاددان القائد  ! ، لقد رأيته عن طريق ربط سحر التخاطر مبرآة القد وج   "-
. صمت سرييوس ليلتقط "مكانه . أنتوس شاهدته معي ! . كان.....كان مقيدا بسالسل !!  

 أنفاسه من شده الغضب واالنفعال . 
 قال هيكروس : 

 . "نه ظل سجيناً مندو عودتنا اىل قيد احلياة !  أهل ختربين  "  -
ال تكن امحقاً !! ، لقد ظهر اليوم فقط . حني قامت إنتوس ابستخدام التخاطر  ، هيكروس  "  -

نه ايت اليوم أ  ،   ابلصدفة ، وقد استخدمتها ابألمس العديد من املرات ، ومل ينجح . هذا يعين 
 . "لينا.... القائد عاد اليوم !! ، هل تفهمون ذلك !!  إ......لقد عاد  

ن أحلديث !!.  سرييوس أعطنا األوامر ، ماذا علينا  ا  هلذا  هذا اليهم اآلن !!!! ، ال يوجد وقت "  -
 . "نفعل !!  

 وقال له :   هليإىل من كان يصرخ  إالتفت سرييوس  
على قيد احلياة ،  حداً أن نبقي  بالندر ستكون حرابً طاحنة !! ، سننقد سيدان ابلطبع ، ول"  -

 . سنذهب حنن فقط  . لقد بداء كل شيء معنا وسننهي ذلك أبنفسنا  
هلذا لن نستخدم االتباع ، او القادة اجلدد ، بل سنجعلهم قيد االستعداد يف حال كان األعداء 

ان أستكون جمموعتنا صغرية وستكون سهلة التحرك . لذلك   مسكوا القائد اقوى منا . ايضاً أالذين  
 . "!!    اآلن  أسئلكم هل أنتم جاهزون  



 53 

عه وآخر بتحريك كتفيه وآخر بفرقعة عنقه . . بل قام احدهم بفرقعة اصاب على ذلك  حداً أمل جيب  
 ة جابتهم واضحأ. لقد كانت    ةحتمل اي رمح  ال   ة وآخر اغمض عينيه وبعضهم ابتسم ابتسام

 كالشمس.
. هكذا قال سرييوس وهو ينظر إىل الرجل الذي يبدو مظهره كرجل  "  سيلني لن تذهيب معنا "  -

 .   إجنوسالعصاابت الذي يدعى  
و شعر د. كانت بعمر اخلامسة عشر ،   إجنوس على تلك الكلمات ظهرت فتاة من خلف    رداً   
زرق مربوط على شكل ذيل حصان بنفس لون عينيها ، ولديها اذانن مذببة بلون شعرها . وكانت أ

 حد نوابه . أواليت كانت تقف خلفه بصفتها    إجنوس بس سوداء مثل قائدها  ترتدي مال
 قالت سيلني حبزن : 

 . "رجوك ال متنعين  أذهب ،  أن  ألكن جيب  "  -
 رد عليها سرييوس وقد بداء يستعيد هدوءه من رؤيتها  : 

لن تستطيعي احتمال ما سيحصل ، ايضاً سيكون املكان خطرياً جداً ، ولن اضعك يف هذا "  -
 .   " ان أسف ، لن امسح لكي بذهابأان اعرف ما تشعرين به ، لكن،  أ.  مرة أخرى  اخلطر  

 ."   –ان  ألكن ... لكن...  "  -
 قاطعها سرييوس  : 

نا قد أن  وختربي }إلفام{  ة  ىل القلعإن تذهيب  أاحتاجك    ،   أان اعرف ما تريدين قوله ، لكن   "  -
ننا سنذهب لننقد القائد ، لكي ال أال ختربيه  ،  خنوض حرابً سريعة وهو سيفعل املطلوب . ولكن 

 . "تنتشر الفوضى وتتشوش عقوهلم بذلك . هل تفهمني ذلك  
سها بقوة . أيصفعها خلف ر   إجنوستدىل رأس سيلني فوق صدرها ومل تقل كلمة واحدة . مما جعل  

هرولت سيلني خطوتني إىل االمام وهي تكاد تسقط يف األرض من قوة الصفعة ، والتفتت إىل 
 وهي متسك رأسها من شده االمل . قائدها  

  :  خشن بصواتً جافإجنوس  قال هلا    
ال تفكري أبشياء سخيفة ، سننقد القائد وحنضره إىل هنا سريعاً جدًا ، هلذا عليِك االستعداد   "  -

 .   "  الستقبال القائد . هذا كل شيء
للقادة حوهلا . كانوا يقفون بصمت كالتماثيل. ومالبسهم  وشعورهم   ليه مت نظرتإنظرت سيلني  

 ال  يف القصص القدمية . ترفرف كاألعالم  ، وأعينهم تشع ثقة . كانوا  كاألبط
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 هلذا مل تستطع سيلني أن تقول اي شيء سوى : 
 . اختفت سيلني يف تلك اللحظة . " نعم ! ، سأذهب اىل القلعة ، واخربهم أوامرك حاالً!    "  -

 عندها مد سرييوس قبضته امامه وقال : 
 ىل قبضته . تالمست قبضاهتم لتشكل دائرة صغرية . إ. مدو مجيعاً قبضاهتم    "   من أجل العشرية"  -

هنم سيقومون بطقوس القادة ، واليت مل ترها مندو زمن طويل جداً . هلذا مل أكانت إنتوس تعلم  
 تشارك معهم. 

هبم ، لقد محلوا العشرية فوق اكتافهم ،   ة خاص  ة حد القادة . كان القادة يف قمأمل تكن إنتوس    
ة ، حىت أهنم ضحوا حبياهتم لينقدوا حياهتا يف آخر مرة . هلذا كانت تعلم وضحوا حبياهتم يف كل مر 

أهنم يقفون يف نفس املكان الذي يقف فيه قائدهم يف مكان مرتفع عنها كالسحاب . كانوا يدعون 
ىل قائدهم، مل تكن تعلم ماذا يعين ذلك . إصل كانوا تسعه ابإلضافة  يف األ ،   القادة العشرة ، ولكن 

 . مع سيدها  هنا التقف يف نفس االرضية اليت يقفون فيها أمنهم يف    والغرية  كانت تشعر ابحلسد وقد  
 – ولكن  

 . هكذا قال سرييوس مماجعلها مرتبكة متاما .   "   إنتوس ضعي يدك"  -
 . "ماذا  "  -
 كانوا مجيعاً ،   .قال سرييوس ذلك مما جعل إنتوس تنظر للقادة     "   اجلميع ينتظرك ضعي يدك"  -

عينهم بصمت وكأهنم ينتظروهنا . رقصت العديد من املشاعر يف صدرها ومل تكن تعتقد أ  وايغمض 
 م يفكرون هبا كهذا  . أهن

حشرت إنتوس قبضتها بني قبضاهتم ، وهي تشعر حبماس شديد يف أهنا ستشارك ألول مرة يف حياهتا 
. كانت    ااملشهد امام عينيهن المست قبضتها قبضاهتم تغري  أمبجرد    ،   يف طقوس القادة . ولكن 
التنانني النارية تغمض عينيها كالقادة  تلك مصنوعة من انر ،وكانت    ة تقف امامها تنانني عمالق

 وتتالمس قبضاهتم مع بعضهم . 
حبست إنتوس أنفاسها ورفعت يدها األخرى لتحِم نفسها من النريان حوهلا وهي تعتقد اهنا   

ن أة والعرق الساخن ينهمر يف كل كياهنا . وشعرت  ستحرتق  . وبداء جسد إنتوس يسخن بشد
صبح أجسدها بداء يتضخم ، والنار اصبحت تلف جسدها ، تساءلت إنتوس يف نفسها هل  

 : مزجمرة  شكلي مثلهم . إال أن أحد التنانني فتح عينيه واطلق صرخة 
 . "جل عشرية فينتوس !!!!!  امن  "  -
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إنتوس ترتعد وتعود إىل واقعها . كان سرييوس هو الذي يصرخ واستمر يقول   جعلت تلك الصرخة  
 : 
 .  "  من اجل قائد عشرية فينتوس !!!!. من اجل لينياس فينتوس!!!! "  -

 رض بصراخهم . عينهم ، وصرخوا  وهم يهزون األأ  القادةفتح  
 "   لينياس فينتوس  من أجل عشرية فينتوس !!!! ، من اجل قائد عشرية فينتوس !!!!، من اجل "  -
 . 

وقاموا يتدافعون بقبضاهتم وهو يصرخون ، وكأن كل واحد منهم حياول دفع اآلخر بقبضته . شعرت 
، وقامت ابستخدام كل قوهتا ودفعت صدرها من هذه القوة الوحشيةىل اخللف إ  ا تتقهقر أهنإنتوس  

 ىل االمام وهي تصرخ وكأن حنجرهتا تتمزق . إ
واستعادت ىل االمام ولكنها سيطرت على نفسها إ، مما جعل إنتوس تتعثر    ابعدوا قبضاهتم سريعاً   

مام صدرها وكأهنا تستعد أللقاء لكمة . كان مجيع القادة ميسكون أ. ووضعت قبضتها    سريعاً توازهنا  
 علنة البداية . قبضاهتم ليستعدوا أللقاء لكمة مثلها . ظهرت كرة معدنية تطفوا ابهلواء من العدم م

املعدنية وكأهنم يوجهون هاااااا !!!!! . اطلقوا صرخات كالنحيب وهم يلقون لكماهتم فوق الكرة  
. عصفت الرايح من قوة اللكمات الوحشية  .   ليسحقوهم سحقاً   غري املرئينيقبضاهتم إىل اعدائهم 

وهم يصرخون مع كل ولكن مل ينتهي األمر بعد . القوا لكمة اثنية واثلثة ورابعة وخامسة وعاشرة  
حىت سقطت الكرة املعدنية على االرض وقد اصبحت مهروسة كالعجني معلنة بذلك هناية  لكمة

 الطقوس . 
. وحدقت إىل سرييوس والعرق الساخن ينهمر من   هاشرايينشعرت إنتوس ابلقوة تتفجر يف كل  

 جبينها. 
 حيث قال األخري :   

 يف تلك اللحظة .  . ضرب الربق املكان الذي كانوا فيه واختفوا مجيعاً " فلنذهب !  "  -
 

 ____________________________________________ 
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   اجلزء الثاين
 __________ 

 
 - خرأعامل  - الوقت احلاضر   

 
 التاسعة صباحاً .     - التاسع من شهر اكتوبر   –  2034عام  

 _______________________ 
 

ه شجرة مزروعة يف املكان  أنوك  وِحدة بصمت  ،حمدقاً للبحر     ،يف الشاطئ  فارع الطول وقف رجالً 
أو حىت يقوم حبركة ما   . من مكانه  ن يتحرك الرجل  أ. وقد مر على ذلك ساعتان كاملتان دون  

لكن بل كان بعضهم يبتسمون بسخرية .   ،ستفهام  أرة يلقون عليه نظرات استغراب و اكان امل
 عماق البحر . أ إىل    بعينيه   . بل ظل مركزاً الرجل ، مل يهتم ، مل حيرك عينيه إليهم حىت 

 
، كان حىت الراحة املادية مبعىن الغىن   ،   اجلمال  ،  املظهر  ، من حيث  شيء  بمل يكن الرجل مميزاً     

 . بشكل عام  ،  كان مثل اي رجل تراه ميشي يف الشوارع  وجهه يعكس احلياة املتعبة والفقرية  
والتجاعيد منحوتة حتت عينيه   ،   وكأنه يرتدي قناع  يبدو جامداً بال تعبري  كانلكن ،  وجه الرجل  

يوحي د يغزوه الشيب بكثرة  . كان مظهره   األسو   هاليت تفتقر للحياة . شعر   امليتةالسوداء  
 رشيق اجلسد . منتصب الظهر ،ناظرين أبنه يف األربعينات ،  لل 

او مل يكن متزوجاً  و لكن ، مل يكن هذا هو احلال . فقد كان الرجل شاابً جداً يف الثامنة والعشرين .   
ن أ. ال ، فقد كان وحيدًا مندو عشر سنوات بعد    اليت كرهها بشدة  حياته ب فتاة ما يف  أححىت  
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هزت روحة وخدرهتا ، بل حطمتها حتطيماً كلوح زجاجي مت ،فارقت عائلة احلياة بظروف قاسية جداً  
 .    وروحه  يف وجهه  والالمباالة لذلك مل يعد يهتم بشيء وارتسم اجلمود  رميه بكرة فوالدية  .  

. مامه  أكاً  ابتسم الرجل بسخرية وكأنه شاهد شيئاً مضح  ، عماق البحر  أ وبعد حتديق طويل يف    
عدا بعض األشخاص الذين كانوا   ،  الرجل  ليهإاملكان الذي حيدق  يف   يوجد شيء  لكن ، مل يكن 

سخرية وكأنه تلك ال للبحر يف    حمدقاً الرجل    ظل  ومع ذلك يسرون يف الشاطئ يف هذا الوقت احلار .  
 حد رؤيته سواه . أيرى شيئاً ال يستطيع  

كان يرى شيئاً امامه   لكن ، الرجل ،.    ه عنبعاد عينيه أ  ال يستطيعوهو  طوياًل  ظل حيدق ابملكان  
يف   والغريبكان شيئاً هائالً يقف فوق مياه البحر .  .كل العجب    كان شيئاً عجيباً دون شك .  

ذلك كان  .بصار ويشدها إليه  حىت يلتفت لذلك الشيء الذي يغزو األ  حداً مل ينتبه اوأن  أ  األمر
 تغطي كل شيء امام،  . مهيبة ، مجيلة ، رائعة  جم احل مهولة    قلعة محراء بلون الدم .  هائلة الشيء  

، وكان سقفها وابراجها العجيبة مغروسة يف السماء من   هناية هلا ال   عظيمة  كسلسلة جبليةالرجل  
 .   ال يصدق ارتفاعها الذي  

ايم أ  سبعة، فقد كان يرى هذه القلعة مندو   على الرجلمل يكن هذا بشيء جديد   ومع ذلك 
كان يعرف متاماً اهنا نوع من اهللوسة اليت   ويراها هنا يف الصباح ،هبا يف املساء ،    حىت متواصلة وحيلم  

كان ال ، . ومع ذلك   مبعىن اجلنون الذي كان يتوقعه عند رؤيته هلذا الشيءتسبق اهنيار العقل  
 يستطيع سوى التفكري هبا ورؤيتها دون سبب . 

وكأهنا   ، فقد كانت القلعة تبدو واضحة املعاملايم السابقةعن األلكن ، هذا اليوم كان خمتلف متاماً  
 هنا تقرتب من شاطئ البحر حيث يقف الرجل .أدل فيها .بل كانت تبدو  ج حقيقة ال  

،كان يسمع صوت   ئ ببطالذهبية املزدوجة    بواهباأتفتح  اهلائلة  ضيق الرجل عينيه وهو يرى القلعة  
 . العظام  حتطم   و   انفتاح البوابة كصوت نواح املعذبني

عندها ، فتحت البوابة الذهبية على مصراعيها ، وهي تدفع مياه البحر لتصنع منها امواجاً هائلة . 
عندها مُسع ضرابت  .املشؤمة  نفاسها الغريبة  أوتدفق من خالهلا ضباب مشؤم وكأن القلعة تطلق  

. تدىل فك الرجل السفلي إىل صدره دام  هزت هواء املكان ، كمئات من الرعود املزلزلة  أق
الرجل حىت يف اشد األحالم مل يراه  كان هذا شيئاً  .    ما شاهده  غرابة واتسعت عيناه كصحنني من 

،ومياه البحر من تلك البوابة جيوشاً هائلة تسري فوق املاء وكأهنا تسري فوق األرض   خرج  مجوحاً .  
شعة أيلمع حتت    ،الغريب ، العجيب    ،. كان اجليش قدامهم مع كل خطوة خيطوهنا  أتتفجر حتت  
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كان   من حجمهم اهلائل ، و أبكمله. وقد غطوا البحر    اليت حتبس األنفاس  الشمس كاجملوهرات  
 . كاألشباح  وبينهم    حوهلم   ح يسبالضباب  

كانوا فرسان صنعوا من خيال . فرسان يرتدون بدالت كاملة من الدروع املعدنية الرباقة الذهبية . 
، غريبة  خرين يرتدون مالبس سوداء داكنة آخرين فضية ، و آخرين لديهم دروع بالتينية ، و آو 
خرين كانت آارستقراطية كالعصور القدمية .    مالبس همخرين لديآخرين يرتدون بدالت سوداء . آ

 .  غري إنسانية  شكاهلم عجيبة أمالبسهم و 
مام أركعوا على ركبة واحدة فوق مياه البحر  .يف ضربة واحدة  ويف حلظة واحدة ، يف وقتاً واحد ،  

املتالطمة كأحصنة تعدوا إىل مواج البحر  أ  تناثرت الرجل ، مما جعل مياه البحر تنفجر كالقنبلة ،  
 ه ذي كان يقف بعيداً عن مياقدام الرجل الأوهدوء إىل    ابنسيابأمواج البحر   وصلت    و  .الرجل  

 نظراتبىل الرجل  إوظلوا حيدقون  .      ه ن جيعل األمواج تصل إلي أالبحر وكأن ذلك اجليش تعمد  
 . كلها عشق وتقديس واحرتام     حادة  

من هذا اجليش . بل كان وهو انه يعرف بعض االشخاص غريب يف قرارة نفسه  احس الرجل بشيء  
 كان يعيش معهم يف زمن ما . متأكداً يف قرارة نفسه انه  

 
من احلالة اليت هو   اً تأكدصبح مأوقد  . ويشعر به  ممايراه عندها مل يعد الرجل يستطيع متالك نفسه  

. ضحك وضحك حىت تسربت الدموع من عينيه . ويف كاجملنونفيها اآلن . انفجر الرجل ابلضحك  
 . حلظة حتول الضحك إىل بكاء مريرًا حارقاً  

حزانه من عينيه كسد أعماق روحة ، وقد انفجرت كل  أمن األمل والعذاب املرتاكم يف  بكاء  .  كان    
 .   ال ميكن إيقافه مياه مكسور  

اهنار الرجل يف مكانه فوق الرمال وهو يغطي وجهه بظهر كفيه وهو يبكي حبرقة وتصدر عنه   
 ، ظل يبكي وقت طويل .   عنيفة وكأنه يغرق يف اهلواءشهقات شديدة 

 .   –وفجأة  
 .   " هل أنت خبري"  -

 السؤال .   إليهمن ذلك اجليش هو من القى   ما  حداً أن  أارتعد الرجل تلك اللحظة ، وقد اعتقد  
كانت فتاة بعمر   .ملن القى إليه السؤالبعينان محراوان متورمتان    من حتت حاجبيه،  نظر الرجل  

 .   حممر من حرارة الشمس  وجههاوكان السادسة ترتدي لباس السباحة  
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  .على حسب اعتقاده  بشكل اتم بعد    هلدوء ، فلم يصبح جمنوانً رتياح واابألعندها شعر الرجل  
 :   وقد اوقف بكائه الرجل بصوت متعب   جابأ

 . " لقد دخل الرمل يف عيين ، الرمل مزعج حقا    ، ان خبري  أأه ،  "  -
بكم مما جعل الرجل يضحك وهو ميسح وجهه  ،  ومطت شفتيها. قالت الفتاة  "الرمل مقرف "  -

 .   قميصه األبيض  
 : واستمرت الفتاة تقول  

 .   "جيب عليك غسله مبياه البحر"-
. وأشار للقلعة " ترين شيئاً ما هناك    هل ....هل  .أه .....ذلك بعد قليل    سأفعل حقا... ،  "  -

 . واجليش الذي مازال كما هو 
 قالت وهي تلتفت    : 

 .   "   ..هناك قارب . هل هو لكقارب    "-
 :  قال    . وتنهد مث  هنا ال ترى شيئاً أجتاهل الرجل كلماهتا وقد عرف  

 .   "  اين عائلتك "  -
 .   " من الناس  ة قريب  ة جمموعإىل شارت  أو .  هنا هناك إ"  -

  :اجاب الرجل
 .   ذلك "   هل تفهمني بداً مهما حدث .  أحتدثي الغرابء    ليهم ، وال إجيب عليك العودة  "  -
 .   "   هل أنت غريب"  -
 . "حتدثيين    ن أوال جيب    خمتل  رجل غريبأان،  نعم  "  -
  " . سيأيت األبطال ويضعوك يف السجن ، امي تقول ذلك دائماً    اذا كنت رجل شريراً   ...ولكن "  -

 قال الرجل : 
 . "  مك تدعوك أن  أاعتقد    "-

 . ىل أمها  إ. وهرولت    " حقا .... . ابي ابي"  -  
 : قال الرجل وهو ينظر للطفلة الراكضة  

.انتبهوا لطفلتكم عليكم اللعنة ! ....تباً هلؤالء الناس ،   لطاملا كرهت كلمة االبطال اللعينة   "-
املكان .....هذا العامل ال يرحم .  كل   منوالدهم متناسني اايهم ....مث يولولون عندما خيتفوا ايرمون  
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ين لو ملئت شاحنة هبؤالء أشخص أيكل االخر ، لسنا سوى وحوش أبشكال بشر ....اكاد أجزم  
 .   "   من ثرثرهتم   عائالهتم شيئاً   الحظتا  األطفال من هذا املكان مل

 . شيئاً وقد ضاق درعاً بكل شيء  فوق البحر  يعري ذلك املنظر    يعد  وملهنض الرجل  
 . وذهب "   ما ضاعجمنوانً ، فليكن ، التفكري لن يعيد   سأصبحإن كنت  "  -

ن يتقدم خطوة أوكان على وشك     . ليغسل يديه  سود   حذائه اجللدي األحىت  ودخل مياه البحر  
 اخرى  . 

 . فتيه. كان صوت امرأة  "املعذرة اذا مسحت  "  -
  : تنهد الرجل وقد عرف من كانوا وقال   

 . "  الن ننتهي من هذا القرف  "  -
.كانت املرأة بيدها ميكرفون وجبانبها رجل حيمل   "   هل تسمح يل هبذا اللقاء،  لكن  ،  املعذرة  "  -

 . عليها شعار احملطة اخلاصة هبم  كامريا فوق كتفيه  
 :   بصرب انفد ليها الرجل وقال  إالتفت  

 .   "  يوجد غريي يف هذه املدينة الفاضلة   أال،سنوات     عشر ت لقد مر   "  -
 : بكياسة وابتسامة متكلفة  ردت املرأة  

 . "أعطيك املال لقاء ذلك    سوف ذا كنت تريد  إ  "-
 .   "   اي أنسة للمال   تغريين ابملال ، ليس كل البشر عبداً "  -
 . "لست أنسة  "  -
 . قال.   "   سيدة  ..ذاً إ  "-
 .قالت . "لست سيدة    "-
 . "ذاً...سأدعوك امرأة  إ  "-
 .   "  ذا مسحتإهبذا    ال تدعوين   "-

 : نظر إليها الرجل بشكل غريب وقال    
 .   "  لذي تريده مين  ايها الرجلاذاً....ما  إ"  -
 .   ! "   ن تتعامل معي ابحرتام ايها السيدأارجو    "  -

 وقال وهو ينظر إىل السماء :   بتعب تنهد الرجال    
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ين أعتقد  أ  جمنون ام األخرون  .  أانحيث كان يقول هل  ،ين قرأت مقولة لشخص ما  أهل تعرفني  "  -
عجوزة . كلها تعين نسة ، امرأة ، فتاة ،  أ، سيدة    كان يشعر به ذلك الشخص اآلن .  ما فهم متاماً ا

.   السخافات"   ههذنا من  ي. سيدة وخلصشياء العجيبة  تفعلني هذه األ  ...ملاذاذاً إ.    او امرأة سيدة  
 : إىل البحر . واستمر يقول  نظر بطرف عينيه  و قام حبك جبينه  و 

 :   عندها برقت عيناه واستمر يقول " . .... أه  ان مشغول .  أوخلصيين   ما عندكذاً... قويل إ"  -
صحيح... لدي شيئاً اخربك اايه وسيجعلك مشهورة فعاًل .لكن ...سأخربك عندما تنتهني من "  -

 .  مسلية  اببتسامة . وعاد يرمق البحر  "   ما رأيك هذا ، 
نه أ. رد عليها املصور  متجاهلة ما قاله الرجل هلا  التصوير    ءيبدا  أناشارت املرأة حلامل الكامريا  

 .   وكأهنا آلة  ضياع للوقت القت املرأة اسئلتها جبمود ات او  مودون اي مقد يسجل .  
 قالت املرأة :   

 . "مسك اليس كذلك  أ نشمي سولت هو    "-
 رد الرجل اببتسامة متعبة :   

 .   "  مساً مجيل اليس كذلك ، لطاملا كانت حيايت ماحلة على كل حال، أ مسي  أهو  نعم ، هذا   "-
 جتاهلته املرأة وقالت :   

 .   " خت صغريةأنه كان لديك  أهل صحيح  "  -
 اجاب الرجل وهو يغمض عينيه :   

 .   " شرة من عمرها  اعالنعم ، كانت بعمر  "  -
 .   "   كيف ماتت"  -

ن أوهي جتزم    يف خوف   ف ل مما جعل املرأة ترتاجع خطوة للخ غاضبة  ليها نشمي نظرات ابردة  إنظر  
 مامها توهجت للحظة بلون الذهب . أعيون الرجل  

 قال نشمي :   
تعرفني وكل هذه البالد القذرة كيف ماتت ،   نتِ أتم حقا تشعروين ابلغثيان من هذا السؤال ،  أن"  -

 بكي وأهنار اليس كذلك . أين سوف  أ ومع ذلك تسألوين دائماً هذا السؤال . هل تعتقدون حقاً 
قوله ، ليكن  ما تريدين   أعرف   ،   ان بشر ايضاً أاز ..... نعم ، نعم ،  ئز شعر ابألمشأجيعلوين    البشر حقاً 
 . " ين اكره نفسي وأمشئز منها  أيف علمك  
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دون يه  إلمشئزاز وهي تنظر  ألكن كان لديها نظرة  ،  وهي تضع امليكرفون امامه  ة  ظلت املرأة صامت
 .   ن حتاول أخفاء ذلك  ا

 واستمر نشمي يقول : 
و النظرة اجلميلة ، أخيت كانت مريضة... ذلك املرض املنتشر الذي ذ ، ايتها املرأة     حسناً "  -

. "  اقصد مهمني    ،!شخاص خنازير... اوه  أ يصيب القلب . ومبا أننا مل يكن لدينا املال ، او نعرف  
 قهقه نشمي وستمر يقول : 

واراتحت من هذه    املسكينةأخيتلذلك مل نستطع احلصول على قلباً صناعي . هلذا ماتت    "  -
 . " الدنيا املريضة  

 قالت املرأة وهي ترفع حاجبها ابرتياب وبدون اي تعاطف : 
 . "ولكنك تعمل مبكتب احلاكم ، امل ختربه مبا أنت فيه  "  -

 ليها نشمي بتعب وقال :إنظر  
يقبلون   كادواحىت    ليه وتوسلوه إأيب وامي    وحىت ذهب...ليه إ  ت متزحني ، لقد توسل نِك  أالبد     "-

 ما قاله   ، لكن    يف ذلك الوقت .   صغرياً   شاب  كنتاوقفتهم عن فعل ذلك .    ، قدميه ، لكين  
عن كل الناس يف هذه البالد  املسؤولاحلاكم بعد ذلك......هل تصدقني ذلك ،حاكم البالد....  

". 
  :  بفخامةقالت املرأة    

 .   "   ماذا قال لكم حاكمنا العظيم"  -
 .وقال بعد ذلك :   حىت ارتج جسدة بشدة  . ابهاهاهاهاها !!!! . انفجر نشمي ابلضحك

عظيم ! ،عن من تتحدثني ايمرأة !، مل ارئ اقذر من هذا الشخص حىت يف أفالم املافيا والرعب  "  -
شخاص يف القمة سان . األأنشياء ال يتخيلها عقل  أ، لقد مسعت ورأيت    ال تعلمون نتم  أ،  ، لكن  

 .   "  وت م م جتار  إهن .    بداً أليسوا بشرًا  
 "   –ايسيد هذا الكالم  "  -
   بكف يده جبينه    مبسح تعرق . وقام  "  اخسره بعد اآلن  حد ، وليس يل شيئاً ألست خائفاً من  "  -
 . 
 . "هل هذه دماء !!  "-
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هنا دماء اقذر خنزير يف الكون إ، ولكن نعم ،    دعوك حقاً أدري ما  أهكذا اي ....ال    ال تصرخي  "-
 . "نه هناك العديد منهم  أعتقد  أكله ، ال ،  

 .قالت ابرتياب . "ال يوجد هناك خنازير يف بالدان    ،  ولكن"  -
صبح اقذر من اخلنازير . أخنازير يف هذه البالد .ولكن شعبها أبكمله   ال يوجد  ، هذا صحيح  "  -

صبحنا نتقاتل على املال وكأننا نتقاتل على عبوة اكسجني يف اصبحنا أنكل بعضنا البعض . بل  أ
 صبحنا عبيد للمال . أننا  أغرفة سامة . وال نرى  

نا املثقفة ثالقوي يسحق الضعيف هذا هو حقيقتنا ، واليت خنفيها مبالبسنا اجلميلة ، واحادي
 . " وحشة  صبحنا يف عامل الغاابت املتاواحلضارية ، كلها اقنعة ، البشرية قد انتهت و 

نت الرجل املختل واملتوحش مثل أنك  أ ىنك فيلسوف زمانك ايها السيد ، مع اين ار أيبدو  "  -
 . "عائلتك اجملرمة  

 قال نشمي : 
. عائليت جمرمة ، فقد أقتحم أمي وايب نعم  اجلميلة .   اإلنسانية اوه ... يبدو أين جرحت مشاعرك  "-

. لكن... مل يتساءل أحد عن سبب قيامهم هبذا نكر ذلك. ال أُ حمل جموهرات  ومت قتلهم كالكالب  
ن ميسكوهم او يطلقوا النار أمن األفضل    امل يكنلكن...    وعماله . أ ...لكل شخصاً سبب يف  

 . "  ةعليهم يف أماكن غري قاتل
 قالت املرأة : 

 .   "  ن مل يفعلوا ذلك فقد يقتلهم اجملرمون يف تلك اللحظة أهذه سخافات . اجملرم يبقى جمرم .  "  -
مل يكن يف الدنيا مثل طيبتهم ونقائهم . ولكنهم  ،   هللا أه . هذه صحيح . لكن والداي رمحهم    "  -

مة واحلاكم اللعني سلخة هللا يف . بعد رفض احلكو   فعلوا ذلك ليحصلوا  على املال لينقدوا أبنتهم 
حصل . وقد ماتت أخيت بيدي   ما حصلولكن...  .    فعون من جيوهبم أهنم كانوا سيد وك  جهنم

...وأان أركض هبا للمستشفيات اليت مل تقبلها ، بل كانت تنظر لنا وكأننا جيفة منتنة ...املال ...هو 
 ." ...هل تعلمني هذا الشعور  

 قالت وقد رقت عيناها : 
 . "   هذا هو الواقع الذي نعيشه"  -

 :   ابمشئزاز قال نشمي  
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اللعني وكل مافيه .هذه احلياة كلها مرض وغدر وخيانة وقتل وجرائم لطاملا كرهت هذا الواقع "  -
 . "  وطحن وعصر و عجن ...هذه احلياة ليست سوى لعنة ! 

 وتنهد نشمي وقال هبدوء: 
 أمل ترغيب يوماً أن تذهيب إىل عامل اخليال ...او رمبا أن تطريي يف السماء ...او تركيب تنيناً ما . او   "-

جتدفني فوق موزة كبرية إىل عامل   نتِ أصفر مصنوع من عصري الربتقال .و أر  رمبا ...تبحري فوق حب
 .  "  كله سالم   مجيلغريب  

نك جيب أن تركز على اين تقف ايسيد خيايل أعتقد  أ الواقعية عن هذا اجلنون ...  اختار  أان ال .  "  -
". 

ذاً إكان رغبيت ابخلروج من هذا العامل جنون ...  فإذاان جمنون...أهل اخليال صار جنون ...رمبا    "-
 . "  ان جمنونأفليكن...  

 . "نصيحيت لك ايسيد أن حتصل على بعض األصدقاء ...  "  -
 :   يقهقه وهو  نشمي  قال  

اصدقاء ..أه ..نعم .نعم.....يبدوا أنك لسيت واقعية كما تتحدثي مندو فرتة . اليوجد اوه ! ..."  -
شيء يدعى صداقة ....فالصداقة كشجرة تتساقط اوراقها بكثرة . اما يف حاليت فقد كانت شجريت 

 . "ايبسة . حىت أهنا أصبحت بال اغصان . لذا.....فلتذهب الصداقة إىل اهلها الومهيني  
 د شعرها االشقر عن عينيها بشكل مغرور  : قالت وهي تبع 

 . "ن حتب احلياة . وتستمر فيها  أ، حىت مع ما تدعيه . جيب    ايسيد   حلياة رائعة ومجيلة " ا-
 ضيق نشمي عينيه وهو ينظر إليها  :   

لعائليت كان خيال شخص   ما حصل ن تقويل ذلك وكأن  أكيف ميكن  ،   ادعي  أان أدعي .     "  -
 حسناً هذا ليس بشيء جديد على كل حال ....مريض . ايلك من رائعة . انِت ....حقاً 

....انظري يل ، هل هذا منظر رجل  يف الثامنة والعشرين . بل كأين يف اخلمسني . ايهلا من حياة 
 .   "   ما تريدايها الرجل ع   انتهيت. هل     ال يهمرائعة تتحدثني عنها . على كل حال، هذا  

  قالت بغضب :
  " ....حنن على اهلواء !    الوقاحة ايسيد هذه   "  -

 قال نشمي هبدوء : 
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أحد   ال يهمينان أ..  ، ولكن  وال تتحملي وقاحة الناس،تتحدثي مع الناس بوقاحة  ايل العجب    "-
 .   "ومل اسيء ألحد ...فأنيت قليت ال تدعوين ابمرأة  

 قالت غاضبة ممتقعة الوجه : 
ايها    املذيعة حمرتمة ...وجيب عليك أن تقول ايسيديت   مذيعةفلتذهب إىل اجلحيم ايسيد ...فأان  "  -

 .   "  األنسان التافه
  

هذا لن حيصل أبداً...فأان لن أدعوا أحدًا بسيدي أو سيديت ...فنحن لسنا يف زمن العبيد "  -
 ان اتفه . ال أغري حمرتمات ..وتقويل عين   مذيعات حمرتمة .... هل هناك   مبذيعة ....ايضاً ماذا تعين  

كل الدنيا هكذا .    ،. حسناً الكاذبةنك ترتدي قناع اإلنسانية  أوكأين اشعر  ،  دري ايرجل ...ولكن  ا
 .   " اآلن دليالً على ذلك   ما تفعليه خصوصاً االعالميني فليس هلم ملة إال املال ...اوليس  

 :   ابمشئزاز قالت  
 . "لسنا كلنا ...بل أنت فقط هكذا ...فال جتعل أحد مرآة لنفسك املريضة    "-
سؤال يصف املشاعر   أسئلكِ ن  اريد  ألذلك  ة  عندي لك سؤال ، أنِت تسألني من مد ذاً إ...حقاً   "-

 . " اإلنسانية اليت متتلكينها  
. ولكن كانت تشعر أن لديها مادة جيدة هلذا مل توقف ظلت املرأة صامته وهي تنظر إليه بغيض    

 التصوير . 
كان ابنك مريض وعلى وشك املوت ، وكان طفالً لديه الدواء    اذإ   ...حسنا ...السؤال هو"  -

  هذلك الطفل مريض بنفس املرض وكان ميتلك الدواء ليشفي نفس   أننك ، مع العلم  أبالذي يشفي  
 . "خده ابلطرق العادية ، فماذا ستفعلني أجبسده  وال ميكن    الدواء كان ملتصقاً   ، ايضاً 

 
 .     "   ت شخص مريض هل تعلم أن"  -
 قال جبمود . .   "  اخربيين اجلواب "  -

 :قالت  
 .   "   جابة على هذا السؤالجابة على هكذا سؤال ، ال ميكن األكيف تطلب مين األ"  -

 : ينظر إىل مكان بعيد خلف تلك العيون الزرقاء  قال نشمي وهو ينظر لعينيها وكأنه  
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جابة ، ألنه يزيل قناع اإلنسانية الكاذبة  إ  ال توجد نه  أتقولني    ، بل تعرفني األجابة متاماً ، هلذا  "  -
 . "ويظهر الوحشية احلقيقية يف روحك   

 .ن تقول شيء أدون  ليه بعينان غريبتان  إاملرأة تنظر    ظلت
 : وهو يلوي حافة فمه قال نشمي    

نسانيتك املرهفة ومشاعرك اكشف  أن  أمسحي يل  أِت ترفضني األجابة ، ولكن  أن،    حسناً   "  -
 احلنونة . 

حد يراقبك ، وأن الطفل املتوحش أنه ال يوجد  أمن  لتتأكدي    ،ستقومني مبراقبة املكان حولك  ،الً او 
 كأفعى   إليهستزحفني  . مث بعد ذلك  هوعائلته ليست حول  يقف وحيداً ،   ه بنك لنفسأحياة    ذخأالذي  

 ليه حبنان وتقويل له : إنِت تبسمني  أشعره و   خصالت مامه وستداعبني  أ،وجتلسني القرفصاء     سامة
 ن هو. أينه ضائع وال يعرف  اب الطفل خبوف  يوجي .  ماذا تفعل هنا   ايها البطل ،ايحبييب اجلميل ،    

 ةخترجني من حقيبتك قطع ِت حتدقني للطفل ،و  أنتضيء عيناِك كنريان مشعة و و ،   تبتسمني  عندها
 :   شوكاله كنِت قد اشرتيتها ألبنك من مدة وتعطيها له ، وختربيه وأنِت متسحني دموعة كأم حنون 

حىت أتيت وحنن أنكل   هناك  مكأمنها ، وسننتظر    ما تريده ىل حمل احللوايت وسأعطيك كل إلنذهب  
 احللوايت . 

عندها ينسى الطفل خوفه ويتقافز فرحاً ألنه وجد منقدته وهو يتنفس بصعوبة من تلك القفزات 
هذا اذا مل حيقن نفسه ابلدواء  و   خالل عدة اايم، اليت أهنكت جسده املريض الذي حيتاج إىل الدواء  

املنزل اليت تعيش فيه من أجل أن تشرتي ه كل شيئاً لديها حىت  أم. وقد ابعت    اليوم فقد ميوت 
 .   لطفلها  الدواء هذا اليوم

 غلى يف العامل . بنك األأهنم ال يستحقون العيش مثل  كل هذا ال يهمك يف شيء أل  طبعاً   
ن يصيب الطفل أوحرص يف    اهتمام متسكيه وتعربي به الشوارع بكل    تقومني أبخذ الفىت وأنتِ 

 مكروه ، ليس حباً فيه ، بل ألنه ميتلك حياة ابنك الغالية . 
نسانية إمظلماً خيلوا من اي شخص . وتقومي إبدخال يدك يف حقيبتك وبكل    زقاقاً عندها تدخلني  

خترجي سكني اظافرك وحتدقي إليه وهو يلمع حتت ضوء القمر ، وبعينان سوداوان كعينا   وحب قةورِ 
 حتدقني ابلطفل . شيطان  

ليك الطفل بعيناه االمعتني وكأنه يقول ملاذا فعليت ذلك . وهو ميسك حنجرته والدماء  إوينظر    
 .   والذي كان هديتك للطفل املسكنيتتدفق بغزارة منها بفضل سكني األظافر املغروس يف حلقة 
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عينيه لتنقدي حياته  حيدق اليك والدموع تتساقط من   و ليه وهو خيتنق ويتلوى يف االرض  إوتنظرين    
ليه وتستمتعني برؤيته ميوت . إنِت تنظرين  أو ،    الفاسدة   اي خلية من مشاعرك  ال حيرك. لكن منظره  

 نك للحياة . أب  سرعاسرع يف املوت  أكلما    ألنه
سريعاً كاملسلسالت اليت   ال ميوت، وهذا الطفل املقرف    ئن الوقت مير ببطأومع ذلك ،تشعرين    

، لذلك خترجني السكني من حلقه ، وتقومي بتمزيق جلده امللتصق ابلدواء . وتفري   شاهدتيها  
بكل سعادة لتنقدي   مقهقهالطفل خيتنق بدمائه وهو ميوت . وتركيب سيارتك مسرعة    ة اترك  ةهارب

 ." اليس هذا ماستفعليه    نك.أب
 وقد شحب وجهها وبعينان مرعوبتان قالت :   إليه حدقت املرأة  

  " . ن مريضأبي  دكان ل  أنهمن أنت حقاً ايسيد .كيف ....كيف عرفت  "  -
 ضيق نشمي عيناه املتعبتان وقال : 

 .   "   ِك قمت بفعل ذلك حقاً ايمرأةأن  ال ختربيين"  -
 ازداد شحوب املرأة وقالت :   

حد احليواانت أوقد هامجه    تقوم برمي التهم على اي شخص ، لقد كان الطفل ميتاً   ال   أنأرجو  "  -
 . "، هكذا اقفلت القضية   

 تشوه وجه نشمي ابمشئزاز شديد وقال :   
لِك كان   ما قلتهولطاملا كانت الصدف الغريبة تالحقين مثل اآلن .   .مقززةلبشر كائنات حقرية  " ا-

عمل مبكتب احلاكم كنت قادر أين كنت  أول من سنتني تقريباً ، ومبا  جمرد استنتاج لقضية الطفل املقت
 على االطالع على ملفات القضية . 

حد أخربتك به كان استنتاجي املضحك عند اطالعي على ملفات القضية . وإال ملاذا سيقتل  أوما    
....كان سكني يف عنقه وليس ايضاً  ما  .   شيئاً طفل على وشك املوت من املرض ، إال ولديه  

  .   "  عضة حيوان ....لكن بالدان املتعفنة ال تعلم شيئاً عن الطب
 عندها سقطت الكامريا من كتف املصور  ، و حدق املصور مذهوالً للمرأة وقال : 

 . "هل قمِت بقتله حقاً  "  -
 .   " ن يضع بيننا املشاكل  أنه يريد  إهذا اجملنون ،    ما يقوله تصدقال  "  -

 قال نشمي : 
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فعالً على اهلواء مباشرة . حسناً ....ما قميت به  الطفلقتليت  ِك  أنتوقفي ايمرأة انِت تؤكدين  "  -
تسعة   أنقول أشيئاً طبيعي ابلنسبة إلنسان ، فمئة يف املئة ...ال . لكي يكون املوضوع عادالً ،  

بنائهم  دون رمحة وشفقة .ومع ذلك أوتسعني يف املئة من كل البشر سيفعلون مثلما فعليت من اجل  
حنن لسنا سوى وحوش    ، هذا مضحك حقاً   يتحدثون عن املشاعر اإلنسانية بكل عاطفة وتشنج  . 

 . "رحم منا  أمتشي على قدمني وترتدي املالبس . بل حىت الكلب األجرب  
 نان حممراتن: قال املصور بعي  

 .   "  ماذا يعين ذلك "  -
 وقد كان هذا شكل وجهه الطبيعي :   كاحلجر  قال نشمي جبمود بال مشاعر

من هذا الطفل املسكني ، لكن هذا يعين ايها املصور احملرتم ، أن هذه املرأة احلقرية  ال أعرفان  أ"  -
 . "، قامت بقتل طفل ، وتصرفها يؤكد ذلك متاما  

 عاد املصور يلتفت للمرأة اليت كانت ترتاجع عدة خطوات للخلف يف خوف وهي تقول : 
 .   " ما يقولسامل ، ال تصدق    محق اي أشيئاً    ال تفعل   "-

 :   وقال    وعيناه تقدح شرراً  تقدم سامل عدة خطوات بتجاه املرأة  
، وكنِت املسكني  ين الصغريأبمندو عامني وحنن نعمل مع بعضنا ، كل يوم ، وحنن نتحدث عن   "  -

 بين !! ، من اي طينه صنعيت ايتها الكلبة !!أِك أنِت اليت قتليت  أنتسانديين على مصيبيت ، واتضح  
". 
انطلقت املرأة هاربه وقد رمت املكرفون فور مساعها تلك الكلمات .  حلق هبا سامل سريعاً كالربق   
 .  احلديدي  كاملكبسمسكها  من شعرها . ووضع يديه حول عنقها بقوة   أو 

إىل اليمني وهو أيرجح رأسه  .  صرخ  سامل ابهتياج  "هل قتليت ابين!! ، هل قتليت أبين !!  "  -
. القت املرأة عدة صفعات ولكمات يف منع رأسه من اخلروج من بني كتفيهحياول واليسار وكأنه  

حده   إىل  يف جسده   رتفع األدرينالنيأوجهه . لكن سامل كان جسده يرتعش وعيناه دمويتان وقد  
 إىل محر وجه املرأة من الدماء احملتقنة يف رأسها  ونظرت  إ.  هقصى ، ومل يعد يشعر بشيء حولاأل

 نشمي بعينان زجاجيتان خائفتان حمتقنتان . وكأهنا تطلب املساعدة. 
  :وقال  يها بعينان ابرداتن كجزار حيدق ملاشية  إلنظر نشمي    

هذه هو الواقع الذي ال تتوقعي مين املساعدة او الرمحة . اشعري مبا فعلتيه للطفل املسكني .  "  -
 .   "  ليس كذلك اي ساملأذا اعرتفيت سيرتكك  ،  إولكن ،  .  اخرتتيه
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 .   هنت رجل سريع البديهأ.متتم نشمي   "  نعم !! ، سأتركها اذا اعرتفت بذلك"  -
 وبصوت يكافح للحديث قالت املرأة : 

املذيعة   خر كلمات آ. وكانت تلك    "  نع ...نعم ، لقد قتلته ، فعلت ....من اجل أبين"  -
من   صنعت بقوة دورة كاملة  وكأن عظام عنقها دار راسها  أ. حيث صرخ سامل كتنني هائج  و احملرتمة

العظام . سقطت املرأة يف الرمال ميتة ككيس حلم ، وقد جتمع الناس    تفرقع صوت    تطاير.  هالم
 حوهلم . فر سامل وهو يدفع الناس حوله واختفى عن االنظار . 

ميت .   فأرنظر نشمي إىل عيين املرأة  اليت غطى نصفها الرمال ومل يشعر بشيء وكأنه ينظر إىل    
 وقال كهمسات : 

بنك األغلى يف العامل بنظرك ، أ  كان  يقتل القاتل ولو بعد حني ، هذا هو العدل بنظري ، فكما  "-
 وقال :   . والتفت إىل الناس حوله . "كان أبن سامل األغلى يف العامل بنظره  

تم سعداء .....نعم أنسعاف أو الشرطة ،  ستظلون تنظرون هكذا و الن يقوم أحد ابستدعاء اإل  "  -
. جتاهل نشمي الناس وعاد "    الت احتفأرسلوها لبعضكم واجعلوها  أوا ابلتصوير و قوم   ، ...نعم

ينظر إىل املشهد العجيب يف البحر . ومبجرد أن نظر إىل هناك ، ارتفعت درجات زجاجية المعة من 
 ميني من  ، قسم  لتقسم اجليش إىل قسمني  وامتدت من بوابة القلعة إىل شاطئ البحر   ماق البحر أع 

 .   الدرج وقسم من يسار الدرج 
ذاً....هل هي عالمات املوت او اجلنون  ....لكن يبدوا اهنا تدعوين...  إنه اليوم املوعود  إ"  -

 .   ! "  فليكن اايً كان ...اان مل اعد اهتم
 نهد . وقال حمداثً نفسه : لتتقدم نشمي من املياه وقام بغسل يديه من الدماء العالقة به. وقام اب

. وقام   "   سبق صحفي  أضاعتلقد    ...خبارها أين قتلت احلاكم ومن معه ، احلمقاءإردت  ألقد    "  -
 :   قال   مث     ابلضحك

 .   "  حسنا ، سنلتقي قريباً يف جهنم ، كلنا قتلة على كل حال"  -
. قال نشمي حبماس وهو يصعد الدرجات العجيبة، اليت كانت رطبة ولزجة وتصدر " هيا  !  "  -

 غريباً كضحكات مكتومة مع كل خطوة خيطوها نشمي . صواتً  
. والتفت   "   فعالً  جمنون  أانن هذا العامل مضحك  ، او رمبا جمنون ، ال .رمبا  أابلتفكري ابألمر أجد  "-

ن أحد يدعوه . مل جيد أحد، حىت األشخاص اجملتمعني حول اجلثة ، اختفوا . حىت أ  حولة معتقداً 
 مل تعد موجودة. مل يكن هناك اي شخص يف شاطى البحر حىت الطيور اختفت . نفسها  جثة املرأة  
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 قال :    
اين ذهب الناس ، هل أتت الشرطة هبذه السرعة وأهنت املوضوع . طيب وماذا عين ، لقد "  -

ال . ما هذه   هاهاها .  رمبا سيعطونين جائزة .  ....كم الرخوي  ، هل سيرتكونين هكذاقتلت احلا 
ميت .   أانان اسري فوق درجات . رمبا  أاحلماقة ، اان لدي طريقي اخلاص اآلن . لكن ....امل يروين و 

 . "مهمم  
 كنسمات الرايح . . هكذا قال الصوت الغريب    "   لينياس فينتوس   "  -

مل يهتم نشمي هبذا حيث كان حيدق بكتاب يطفوا امامه يف اهلواء . توقف نشمي امامه وقام  
سود داكن مصنوع من حراشف غريبة . كان الكتاب مغلق ويقف أتفحصه بعيناه . كان الكتاب  ي

ظهره ابلتجاه القلعة ووجهه ابلتجاه نشمي . كان واجهة الكتاب عبارة عن ،  بشكل عمودي  
رزة وكأن مت لصقها يف غالف الكتاب ، وكانت فتحات عيون اجلمجمة تشتعل مججمة بشرية اب

 بنريان زرقاء دون توقف كاملشعل ، وتصل السنتها خارج الكتاب .  
 أنكان كتاب عجيب ويتحدى القوانني الطبيعية . لكن نشمي مل يشعر مبفاجئة كبرية ، كيف ميكن  

ه جيوش عجيبة وامامه قلعة يعجز اللسان عن يشعر بذلك وهو يقف فوق درجات زجاجية وجبانبي 
الكتاب نفسه حيدق به   أن وهو حيدق ابلكتاب  وصفها . لكن نشمي كان يعرف بقرارة نفسه  

سنان اجلمجمة،  مث فُتح الكتاب أويدرسه . وبعد وقت طويل من النظرات تسرب خبار من بني  
وتقلبت اوراقه سريعاً حىت توقف يف منتصف الكتاب ، كانت اوراق الكتاب سوداء كغالفه ، 

تظهر كلمات محراء بلون الدم   بدأت تلك اللحظة    ،   كانت األوراق فارغة دون اي كتابة ، لكنو 
لصفحتان املتقابلتان أبحرف حىت امتلئت اهستريي   حد غري مرئي يقوم ابلكتابة بشكل سريعاوكأن  

 ورموز غريبة كالرموز الفرعونية . 
وللحظة ودون وعي امسك نشمي الكتاب وكأنه منوماَ مغناطيسياً . عندها انطلقت ضحكات 

،ويف اثنية واحدة ابتلعت    ستجابةإلانشمي مل يستطع    ،  لكنو جتلب القشعريرة من الكتاب .  
نشمي النريان الزرقاء أبكمله . األمل الذي شعر به جعله يفيق مما هو فيه  واطلق صرخات حارقة 

 كالزبدة.   يذوبوجسده  
 شديداً   ومافيها !!! . واخد يضحك ضحكاً   ةلعن هللا هذه الدنيا !!! ، لعن هللا احليا    آآآآخ !!!! . 

!!!!!!!    ة !!!!! ، ولتحرتق مملكة فريان احلقري فينتوس    ة عاشت عشري    ، خميفا كأنه وحش جمنون  
 .   واجليش والقلعة  يف تلك اللحظة كأنه سراب   ونشميوالتهمته النريان أبكمله واختفت النريان  .
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 ___________________________________________ 
 
 

   اجلزء الثالث 
 

 ________ 
 

، ليجد نفسه حيدق لساقيه املرميتان جبفونهعر أن اوزان ثقيلة معلقة  وهو يشببطئ    عيناهفتح نشمي  
سود من اجلانبني وكأن ساقيه تضخمت ابردة ، وقد متزق سرواله األ،  رضية حجرية مصقولة أفوق  

 . قليالً  
نه مقيداً أصواتً معدنياً .والتفت للجانب متفقد ذراعيه ليجد    عن ذلك صدر ليقام بسحب ذراعيه    

نظرات حوله ،   إبلقاءقام    و . مل يفهم معىن ذلكصدئة تغطيها الدماء اجلافةبسالسل حديدية 
 واتسعت عيناه مما شاهده . 

بيض مزرق كاملصابيح  أكانت غرفة حجرية واسعة ، تضيئ الغرفة احجار مشعة تضيء بضوء  
كان العديد من األشخاص مقيدين مثله ، رجاالً و وكانت ملتصقة ابجلدران املنقوشة برموز غريبة ،  

 طفال . ومع ذلك كان منظرهم وكأهنم خرجوا من كابوس . أ،نساء ،فتيان ،
ر آخهم ساقيه مبتورة و ظجلودهم حمروقة وممزقة وجوههم متورمة وانوفهم وشفاههم مقطوعة ، بع

 خرين من ذراعيه وساقيه . آخر مت تعليقه يف اهلواء خبطاطيف مغروسة يف ظهره و آذراعه مبتورة و 
 . أجسادهموالدماء تقطر من  حة  أبكملها كذبي  واشخاص مت سلخ جلودهم 

موجة .    أو يصاب بتشنجات هستريية    كان مشهدًا وحشياً جيعل اي شخص يسقط فاقد الوعي   
إال أن نشمي        ابلرعب . . احس نشمي  وصحبها تعرق شديد    من بطنه  اندلعتهائلة من الغثيان  

حد ألديه قرون تربز من    هم ضبع . كان    ما يراه ن يفهم او يستوعب أغري قادر   لرؤوسهم ظل حمدقاً  
طفال كان لديهم حد جوانب الرأس ، األأ قرون تربز من  ة  ربعأجوانب رأسهم . البالغني كان لديهم  
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هم لديه اذانن حيوان  ، ضقرن واحد ، الفتيان لديهم قرانن . ومل يكن هذا فحسب ، كان بع
 موات . أ انئمون او رمبا  وكانوا مجيعاً   وبعضهم لديه اذانن طويلة مذببة .

ه حلم أنهذا....  .  تذكر تلك النريان الزرقاءأما الذي حيصل هنا ؟ ، لقد احرتقت ....ما زلت  "  -
ه . لكن هذ وقتمثل كل مرة . هذه اهللوسة اللعينة تزداد غرابة يف كل  ، . ال ،  كابوس ، هلوسة  

 . "  املرة ....يبدو واقعياً جداً 
. ويف تلك اللحظة "  هنا ال تتزحزح إتباً ،    " –  سنانه  . أوجدب السالسل بقوة وهو يعض على  

،كان شعراً مبيض كثيف . قفز نشمي للخلف يف حلظة فزع وخبط ظهره يف   رأسهتدىل شيئاً فوق  
 . وحدق طويالً لذلك .   البارد  اجلدار

يتدىل من ين ....هل هذا  أمن    ،   نه شعر ، جمرد شعر كثيف بشكل سخيف . ولكن أتباً ،    "  -
 . "  –   ، هراء  ....سخافات رأسي

شخاص عضليني . ثالثة رجال وامرأة وكانوا أ  ثالثة تح الباب ليظهر  توقف نشمي عن احلديث وقد فُ 
 .   ة يرتدون مالبساً غريب 

 قال نشمي حمداثً نفسه . .    "   هذه هلوسة"  -
حدهم . والتفوا مجيعاً حوله وظلوا أ. هكذا قال  "يها الكائن الثمني  أ  ها ، لقد استيقظت أخرياً "  -

 . وكأنه جوهرة مثينةيراقبوه أبعجاب  
 خر . آقال   .   " بيض  ، سيجلب لنا هذا ثروة هائلةأهوه ،هذا اليصدق ، مستذئب  "    

 قالت املرأة : 
 .   "  هنم قد انقرضواأ  ظننت لقد  "  -
خري .قال الرجل األ  " اآلن  انقرضوا بعد مما نراه  قد  هنمأ  يبدوال    ،  ممم ، هذا صحيح ، لكن"  -

 واستمر يقول : 
 . "  لكن حنتاج جلعله مطيعا قبل ذلك  "  -

 ظل نشمي صامتاً وهو حيدق هبم وهو اليفهم عن من يتحدثون. 
مام أصرخت املرأة ابنفعال وهي تقوم بوضع قضيب حديدي حممر كاجلمر    " . هذا صحيح !  "  -

 . شعر نشمي ابحلرارة تلفح وجهه من القضيب الساخن . ن اخرجته  يأ وال يعرف نشمي من  وجهه   
فكر نشمي هبذا الكلمات   .   هذا ليس حلماً دون شك ...هذا يعين... اين هنا ألحصد ما زرعت  

 واستمر يقول لألشخاص حوله : 
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 .   "   فلتقومي بفعل ذلك ايمرأة،  هذا جيد،هذا جيد   "  -
 جمنونة :  ةوهم يبتسمون بوحشية . وقالت املرأة وهي تبتسم ابتسام   ليه مجيعاً إ  نظروا

وغرست   مسكت نشمي من دقنهأ. و "نك لست خائفاً ~ ،هذا يثريين حد اجلنون ~  أيبدو  "  -
 واستمرت تقول :   اظفارها فيه 

ان مل ارى عيون هبذا أنك شخصاً وسيم بشكل اليصدق ~ ، وعيناك الذهبيتان ،أهل تعلم  "  -
هبرس هذا الوجه   سأقومين  أ  لكن من املؤسف حقاً و   اخلالص ،بلون الذهب  اللون من قبل ~ .

 :   واستمرت تقول  . تنهدت املرأة    "   اجلميل
 . "  ~   اآلن  اً دأب، فلن اتركك  ليتك كنت من البشر ~ "  -
. التمعت من هذا احلديث العجيب   بسعادة  . قال نشمي ذلك وهو يقهقه"  متاماً    ة أنِت جمنون"  -

أترجح رأسها لليمني   يوقالت وه   .وحشية  كاملة    ةوابتسمت ابتسامبربيق شديد  عيون املرأة  
 واليسار : 

ن تكون جمنوانً أ  إىل ، حتتاج  ~~. لكن اليس هذا جيد   ة جمنونين، لقد أخربين الكثري ان  ~نعم "  -
 . "  ~   ابلفاسقني  املليءلتعيش يف هذا العامل  

 : قال نشمي  
 .   "    سقنيا لم من تعين ابلفأع ال    ،   أان اتفق معك يف هذا.  ولكن "  -

من احلديث .قامت بغرز القضيب يف صدر نشمي العاري .اطلق نشمي صرخة امل  انتهائهومبجرد  
حم ل يعض على اسنانه. هنننن ! . تصاعد خيط من الدخان ، وارتفعت رائحة ال  وهو  ة مكتوم

عادة نفه .ومع ذلك مل تتوقف املرأة . كانت تدير القضيب يف صدره وهي تبتسم بسأاحملروق إىل  
 .  ترسم لوحة مجيلة    اوكأهن

 .  متأملاً .صرخ نشمي   "   يتها القذرة توقفي عن ذلك !! أ"  -
 خربك أُ دعين    ...يها اجلميل ، لذلكأشيئاً عن وضعك    ال تعرفنك  أتوقف ، يبدو  أمممم ، ملاذا  "  -

 . اً جانب ته. وقامت أبخراج القضيب ووضع  "
 . غلق اجلرح وشفي متاماً أُ ويف حلظة  

 قرتب الرجال اكثر وهم ينظرون ملكان اجلرح . أ. قالت املرأة مذهولة .    "   ال يصدق اوه ، هذا "  -
 ضخم شخص بينهم : أقال  
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ئبني لديهم قدرات شفاء ، ولكن هذه ذن املستألقد شفي هبذه السرعة . ممم ، لقد مسعت    "  -
 . "  ال تصدق السرعة  

 : سيفه يف خصرة وكأنه حذر     وهو ميسكقال الرجل الذي يبدو حمارابً     
نه كان لديهم قدرات شفاء أستذئبني  . فقد مسعت  امل  النوع من  هبذا   خاص   شيءرمبا هو   "  -

 .   " شديد جداً   ئ ذا ُقطعت اذرعهم فال ميكن شفائها او تشفى ببطإسريعة ، لكن ،
 . . قال الرجل األخري    شيء" يف   ال يهمناهذا    "   -  

 :  تعكس ضوء املصابيح  وعيناها  ضحكت املرأة ككلبة مسعورة
استطيع   أين، هذا يعين    جداً   نه يهمين كثرياً إكاكاكاكاكه ! ، ال تكن سخيفاً ايسنجآل .    "  -

 . "  شياء اليت احبها من كل قليب .كاكاكاكاكه !!  استخدام كل األ
 جآل بتعب مث قال : ن تنهد س

 .   "   ن ميوت أ، ال نريده    ال تبالغي لكن  "  -
 الغرفة . ت من  خرجو وهي تضحك بسعادة   ككلب صيد  . وركضت املرأة"  !!    ~حااااااضر"  -

على شكل   ة راسه دائرة كبري تح الباب بقوة وظهرت املرأة حاملة قضيب حديدي ويف  ويف حلظات فُ 
رمز غريب ، وكان الرأس حممر بشدة والدخان يتصاعد منه . اندلع الربد يف عموده الفقري ، 

وكان   س القضيب حبجم رأسه أفقد كان ر   ن ميوت سريعاً أواعتصر نشمي عيناه يف خوف وهو يتمىن  
 متوهجاً بشدة من احلرارة . 

 بذلك. فكر نشمي  .  هذا احللم اللعنة على  
 يف   قامت بطعنة وغرست القضيب يف صدره وهي تصرخ كأهنا   ليه سريعاً إعندها ركضت املرأة  

 . ابلسيوف بارزة م
 كاااااا !!!. هكذا صرخت املرأة وهي تبتسم كاجملنونه . 

كاملوت وهو ينتفض ويضرب ظهره ابجلدار ويشد   صرخة. صرخ نشمي  "آآآآآآآآآه !!!!!   "  -
 السالسل وكأهنا ستتحطم  .   أتوهتالسالسل بقوة حىت  

. صرخت املرأة يف خوف . وشرع الرجال بتثبيت نشمي   " يتحرك !  ال جتعلوه امسكوه !،  "  -
 وفقد نشمي وعيه تلك اللحظة .   بسرعة .

 سل . واستمرت تقول : . قالت املرأة ذلك وهي تنظر إىل السال "ما كان هذا  "  -
 . "ا ، هل تصدقون ذلك  هلقد كاد حيطم   "  -
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 قال احملارب : 
قوايء بشكل مذهل ، خصوصاً هذا أنكم نسيتم أنه مستذئب ، املستذئبون حماربون  أيبدو  "  -

 . "هنا ليست مصنوعة من هواء  إ،  املنحوتهىل عضالته  إ، انظروا  جداً نه يبدو قوايً  إالشخص ،  
 :وقال  احملارب يتنهد    مما جعل . قالت املرأه ذلك    "   تعجب به بدأتنك  أ  ال ختربين مم ،"  -
 .   "   نِت ال تفهمني اي شيء حقاً أ"  -
 .   "   ماذا ...ماذا تقصد بذلك"  -
 .   "   خطورة الوضع الذي حنن فيه   ال تفهمني نِك  أقصد  أ"  -
 . قالت . "  ذا كنت تريد قول شيء فقله مباشرةإلغاز واألحاجي ،  حب األأان ال  أ  "  -

  :قام احملارب حبك رأسه وقال 
 . " بشيئاً ما    يذكرك هذا الشخص   أال حسنا سأخربك ،  "  -

 : قالت وهي تلتفت إىل نشمي  
 . "بشيء    يذكرين ال ، ال  مم . "  -

 تنهد الرجال الثالثة يف وقت واحد . 
 
 قالت مضيقة عيناها .  ."ماذا حتولون قوله  "  -

 قال الرجل الضخم : 
 .   " عن الغابة املظلمة القدمية سونيا ، هل تتذكرين القصص    اي امسعيين جيداً "  -
 قالت.   .   "  نعم ، هناك العديد من القصص   "  -

 : استمر الرجل الضخم يقول وهو حيك دقنه 
برز بينها ، هو عن ذلك الوحش الذي كان يسيطر على العديد القصة األ،  هذا جيد ، ولكن   "  -

من الوحوش والذين كانوا يعيشون يف الغابة  املظلمة يف اجلزء الشرقي من مملكة فريان ، وقد ضلوا 
 ما تقولهيتقاتلوا سنني طويلة ، حىت استطاعت مملكة فريان القضاء عليهم ، على األقل هذا  

 .   "   احلكاايت
 قالت .   . "  اآلن  يف ما حنن فيه   ما دخلها ،   القصة ، ولكن   هذهعرف  أان  أ،  نعم  "  -

 الرجل الضخم :   رد
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السجالت   ما تقولهقائد تلك الوحوش مل يكن سوى مثل هذا الشخص . هذا    أن ،    تعرفيه ماال  "  -
 . "  القدمية 

 : قالت بعينني متسعتني  
 . " ماذا ، هل تقصد أنه هو نفسه  "-

 الرجل الضخم : قال  
 . "   نه كان من نفس الفصيلة .رمبا كانت قوهتم خاصةأان أقصد  أال . أنِت محقاء ،    "  -

 :   من الغبار    قالت وهي تنفض يديها  
ذا إاي شيء .فمثالً ،    ال يعين قوله ، ولكن، ما تقوله    ما تريد فهم  أان  أ هذه سخافة كما تعلم ،  "  -

ن أ، فهذا ال يعين    على سبيل املثال{  روسوسجال  }مثل كان هناك بطل من البشر ذو قوة مذهلة
 .   "   بطال اليس كذلكأكل البشر  

 . "ن نفعل  أ ..ماذا علينا    ذاً إصحيح ،    ما تقوليه ن أعتقد  أممم ،  "  -  
 :   على الضخم  ردت سونيا  

ضافة املزيد من السالسل عليه . وسنكمل إكل ما علينا هو  ...نه فاقد الوعي اآلن ، هلذا  إ  "-
 . وخرجوا من الغرفة مغلقني الباب خلفهم .   "   التدريس بعد ساعة

ليجد وجه املرأة بفتح جفنيه بتعب  يشعر أبنفاس شخص يف وجهه ، وقام    وهو  وعيه نشمي    استعاد
بقي أن خُترج   وعيناها تلتمعان . كانت سعيدة    جداً وكأهنا ستقوم بتقبيله . ةكانت قريب .امام وجهه  
 . فكر نشمي بتلك الكلمات  صبح كلب حراسة .لساهنا وست

ابتسامة املرأة   مما جعل . قال نشمي ذلك  "يتها اللعينة ، لقد كانت هديتك مؤملة  أنِت  أهذا   "  -
 تتسع . وقالت : 

 .  "  هنا قليل من حيب إهل أعجبتك ،   "  -
 .   "  ان ، وملاذا تفلعون هذا يب وهبؤالءأن  أياخربيين ايمرأة ،    ، ولكن ، دعي حبك لنفسك  "  -

 ارتفعت سونيا على قدميها وقالت وهي تضع يديها على خصرها : 
، ~ ما تريد سأخربك ،    ~ ، حسناً   ~   الهباطُ   اسئلة   على  جابةاإلعلى املعلمة   أنعتقد  أ،  ~ممم    "-

 . "  ~ولتزداد معرفتنا ببعضنا 
رأسه وكأن مئات من يف     بشيء غريب   يف نفس اللحظة  هبا و يشعر  وهو حيدقل نشمي صامتاً ،  ظ

 .   تزحف يف دماغه احلشرات  
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 استمرت سونيا تقول : 
 .   ~   سونيا  املعلمة، هلذا... قم بدعويت    ~ مسي هو سونياأقبل كل شيء ، و    ، اوالً   "  -

 قام نشمي ابلشخري من هذه املرأة اجملنونة . 
. طيب    على كل حال   نت تسخر من كلمايت ، حسناً ، ستدعوين بذلك قريباً ، كلهم يفعلونأ"  -
وبعينان متسعتان   .   عينيه ، لتحدق مباشرة يف   امام وجهه    أمالت جسدها. و "  جابة على سؤالك  إ،  

 قالت :   ساطعتان  
. "ليهم  إهذه مدرسة ، يتم تعليم األشخاص فيها اذآب السلوك ، وحسن التصرف ، انظر " -  

 وأشارت لألشخاص املقيدين يف الغرفة . 
 . "  يف الفصل . هل فهمت ذلك تلميذوحنن هم املعلمون ، وأنت اآلن جمرد    التالميذهم    هؤالء  "-

 وقالت :   ظهرهاسونيا    رفعت . و   
. وقد    انري و شعر أمحردمن عمرة    ةعاشر ىل طفل يف الإشارت  أ. و " الوحش القذر  ا  هذ  مثالً "  -

 واستمرت تقول :    . كان مشوهاً بشدة
ن يقبل الفتات الذي أنه مثال للتلميذ الفاسد  . لقد قام بسرقة خبز من سيده ، كان عليه  أ  "-

، حىت يصبح   أتديبه ليه ، هلذا هو هنا ، ليتم  إحسنت  أ.. قام بعض اليد اليت  هيه سيده ، لكن إليلقيه  
 . "كلباً مطيعاً  

ىل إ. قال نشمي ذلك وهو حيدق  "جل ذلك  أكلباً......مطيعاً..، سرق...خبزًا ..فقط من  "  -
 .   ممايراهالطفل مذهوالً  

 متتم نشمي بتلك الكلمات . " .ايتها اللعينة ...  "-
 .   "   ماذا قلت "  -
 ". نعتم !!  ها البشر القذرين من اي شيئاً صُ أينه جمرد طفل حبق هللا !! ،  أايتها اللعينة !! ،  "  -
سنانه . سقط أوهي تركل فم الطفل حىت حطمت    صارخة . هكذا قالت  "  نعنا من طني!!  صُ "  -

 .   فمهوالدماء تتدفق من  تشنج  الطفل يف األرض وهو ي
ن يقف وقد انتفخت عضالته ودفع نفسه بتجاه املرأة أد نشمي يف مكانه  . وصرخ  وهو حياول  مجُ 

. لكن مل يستطع التقدم خطوه واحدة . وقد تضاعفت السالسل عليه . واحدة ضخمة يف عنقه 
 واخرى حول خاصرته . 
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السالسل   هذه .لن تستطيع حتطيم ~فائدة    هذا بال ،  نت غاضب ~ ، لكن  أكاكاكاكا . هل  "  -
 . "    ~ وال ميكن حتطيمها أبداً   خاص   من نوع  هنا سالسلإمهما كانت قوتك .  

 .   "-أيتها المع الكبار    كيف يكون الرقص   و سأريك قومي بفتحها ،  ...ذاً إ"  -
وأنت تبدو ريد املوت ~ . لن استطيع قتالك ، فأان لست حماربة ~.   أفعل ، ال  أال~ ، لن    "-

 .   "  ~ وحشاً ابلنسبة يل  
 .   "  هذا املكان   أان أعرف جيداً   . حدثني مندو مده . ال تعتقدي أين غيب  ت عن ماذا ت"  -
 . قالت مبرح . "هذا املكان ~   ما هو...  ذاً إحقاً ،    "  -
حد أن لديه العديد من النزوات القذرة ، وهذا هو  أعرف  أان  أنه سجن احلاكم اللعني ،  إ"  -

.   رؤوسهمفوق   ة شياء غريبأ هنا ويقوم بوضع  إىلشخاصاً  أ. ذلك احلقري حيضر  اخلاصة بهاألماكن  
 . "بعده   جاءويستمتع بتعذيبهم . لكين قتلته بيدي ، فمن هو املسئول القذر الذي  

 قالت :   
،  هذا هو سجن   ~واحد   . لكنك حمق بشيئاً   ~ عرف عن ماذا تتحدثأ،ال    ان حقاً أ،    ~ مممم  "  -  

 .   "  رؤوسهم فوق    ة . ايضاً ماذا تقصد غريب  ~احلاكم
 .   "   جيداً   ِت تعلمني ما أقصدأن  "  -

 :  قالت
 .   "   ~هنم جمرد عبيد أ  . ~ . على كل حال ملاذا أنت غاضب  ما تقصدعلم  أ ال  أانال ~ .  "-

 :   متسعتانقال نشمي بعينان  
 . "عبيد  "  -
 . "  ها الفاسق ~ أينعم ..عبيد ~ . وأنت واحد منهم اآلن .لذلك... كن شاكراً أنك عبد لنا    "  -
من البداية يف   ما حصل عاد جيلس هبدوء ويعيد . متتم نشمي مذهوالً هبذه الكلمات و   "   فاسق"  -

 رأسه . 
ان ..يف هذا املكان الغريب ألقد كنت ابلبحر . وقد قُتلت تلك املرأة ،مث ذلك الكتاب ، واآلن ...  

ن يكون حقيقياً . ال .هذا أ  ال ميكنشخاص حوله . هذا   األإىل. هذا بتأكيد حلم ... وعاد ينظر  
. ال . بل   ان يسجنوا هبذا السن  ال ميكن املشهد حيصل يف كل مكان يف العامل . لكن.. األطفال  

ن الشرطة قد أ. البد    ة . هذه هلوس   هلذا واحد  إجابةسوى    ال يوجد ...  ذاً إلكن...  و ممكن جداً ...
ان اآلن يف السجن او مشفى أجثة املرأة . وقامت بتخديري بسالح ما ، و   أخذتسللت خلفي بعد  
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ال ميكن أن يكون هذا  غري هذا اجابة .  ال يوجد ما فاقد الوعي ، او يقوموا حبقين أبدوية هلوسة .  
 حقيقياً . 

 . "ههممم ~ .تقوم بتجاهلي ، هذا سيجعلين حزينة كما تعلم ~  "  -
 "  قليالً   خربك شيئاً .هال اقرتبيتأن  أريد  أفكر ببعض األمور . هلذا  أعلى ذلك كنت    املعذرة أه ،  "  -
 . 

 :   وهي تفرك كفيها  وقالت  ابلبهجة  يضيء قرتبت سونيا ووجهها  أ
 .   " سرار ~األ  هذه  حبأان  أ،    ~ سرارك القذرة  أحد  أماذا ستقول يل ، هل ستخربين  "  -
 .  بقوة   امامه   ةاخللف وضرب راسه بوجه املرأ  إىلرأسه    نشمي   . وامال" هذا !  سأخربك نعم  "  -

 بربود .راقبها نشمي    سقطت سونيا للخلف وهي تصرخ وتتلوى من شدة األمل .  هتشم وجهها. 
من وجهها   تقطرسناهنا حمطمة ، والدماء  أ. كان أنفها ومقدمه    مرتحنة   على قدميهابعد ذلك وهنضت  

 : خالصةفوق مالبسها . وقالت بعينان تشعان كراهيه  
 .   تستند على اجلدرانوهي  .وخرجت من الغرفة   "   يها الكلبأستندم على ذلك    "-

....ال   كل هذا حقيقة  هل ميكن أن يكون   ،هنا    حيصل  ما الذيلقد شعرت هبذا يف رأسي ....   "-  
موت حقاً أفيق من هذا الكابوس ، او رمبا  أ. فل تقتلين هذه اجملنونة ،قد    بتأكيد   ة ...هذه هلوس

 .   "البائسة   واراتح من هذه احلياة
مل تصب بشيء .   اوكأهن  متاماً   . وكان وجهها سليماً   كاألطباءعادت سونيا وهي حتمل حقيبة جلدية    

  ابلنسبة إىل نشمي . جداً   اً كان هذا كثري 
 . قال نشمي مذهوالً .   "   كيف...وجهك.. كيف ميكن ذلك"  -

 ردت سونيا بغضب : 
غفر أ ان لن  أعند الضرورة  .    استخدامه لقد جعلتين استخدم شيئاً ابهضاً ، لقد كنت أحاول  "  -

. ويف حلظة من احلقيبة  محر كالدمأخرجت خنجرًا  أ. و " لك .  اآلن ستعرف من هي املعلمة سونيا  
 اخلنجر يف ذراعه األمين. سونيا  غرست  وكراهية  غضب  

ة ختطط أاملر   هن هذ أحس  أ ولكنه كان طفيفاً مقارنة ابلسابق ، لكن نشمي  أملشعر نشمي بوخز  
 خرى سريعاً وقالت اببتسامة ملتويه ابلشر : بضرب الذراع األ سونيا  لشيء مروع . وقامت

ملتهمة ذراعي نشمي أبكملها   من العدم نريان   اندلعت سونيا .    ما قالته. هذا كل  "  تفعيل[]  "-
 .  ما حصل ال يفهموهو     . حدق نشمي مذهوالً إىل ذراعيه  تلك اللحظة



 80 

 شديدة اتصرخعلى التفكري . اطلق نشمي    ة دماغه ،وفقد القدر  إىلن األمل وصل سريعاً  أإال    
وهو   تراقبه ، وتراجعت عدة خطوات يف خوف ، وهي    ابلقشعريرة . جعلت سونيا تشعر  خميفة

ول مرة تستخدم هذا اخلنجر أ  هذهوظهره يف احلائط ويتلوى حول سالسله . كانت    رأسه يضرب  
 نةجمنو   ة حىت مع ذلك ابتسمت سونيا ابتسامو على سجني ، ومل ترى أحد يشعر هبذا األمل من قبل .  

لحظة يف تلك التغسلها   شعرت بلذة غامرة و   .  شيطان وكأهنا عيون    وعيناها تعكس النريان املشتعلة 
أحبت هذا   وهو أهنا فيها    تجديداً قد ظهر   مشاعر أن كانت تعلم    ، ولكنهامل تكن تعلم ملاذا  و 

سرت فيها رجفة .    أمامها  أن ال يتوقف الرجل عن الصراخ واالحرتاق وارادت  املشهد وعشقته  
  . اخلالصةأهنا تغرق يف حبر من اللذة  واحست  واحتضنت نفسها  

 :    رطبة غائمةبعينان    وقالت  
ل ظست  ....هلذا...حد قدرات هذا اخلنجر املسحور . هلذاأ.....هناإنت لن تفقد الوعي ~ . أ"  -

ان ذلك . على كل حال... لقد كلفين هذا اخلنجر مبلغاً ابهضاً ، وقد كنت أرغب أقرر  أحترتق حىت  
 ~   اجلميل   يها الفاسق أهبذه القيمة عليك     اً لذلك ...كن شاكراً يل أين قمت بتجربة شيئيف جتربته ،  

". 
 بقوة ودخل الرجال من السابق .  احلديدي  تح الباب فُ عندها    

قال سنجال بصراخ . وقام   ".   !!  ستقتلينه وقفي هذا  أيتها اجملنونة ! ،  أ ه  ن تفعلي  ما الذيايهلل ،  "  -
 :   وهو يقول  بقوة  مساكها من يديها  الرجل الضخم إب 

. صرخت سونيا وهي حتاول " سونيا ، هل تعتقدين أين سأجعلك تقتلني غنيمتنا    وقفي هذا اي أ  "  -
 :   ميلوقد كرهت أن يقوم بقطع شعورها اجل ن تتحرر من الرجل الضخمأ

  " .يدفع الثمن !    أنلقد هامجين ! ، جيب عليه  "  -
 : قال احملارب  

هدار املال الذي إب  ال تقوميحد يهتم بشراء اجلثث ، لذلك  أميوت ، ال    أن حنن ال نريده  "  -
 . ه سنحصل علي
 ردت سونيا : 

نه لن ميوت !،لقد رأيتم كيف يتعاىف جسده ! ، هلذا دعين ! ....دعين ايها الضخم األمحق ! أ"  -
ذراعي قوة  قامت سونيا بتدليك معصميها من األمل الذي شعرت به من  و . قام الضخم برتكها .  "

 ، فقد كان الرجل الضخم حمارابً قوي .  الشخص الضخم
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 وقالت :   
. وكأن تلك الكلمات   "   مل تفعل ستظل حترتق حىت تفقد عقلك   ذاإهل ستصبح كلباً مطيعاً ،  "  -

 مامه ، بعينان حاداتنأشخاص  األ  إىلر  ظ نغمات سحرية جعلت نشمي يصبح هادائً كاحلجر  . ون
 ن النريان غري موجودة يف ذراعيه : أوقال بصواتً هادئ وك  ،   اخلوف   ال تعرف  متوهجتان 

 .   "  ،  وما هذا املكانان  أين  أ  "  -
 بعضهم ابرتباك .   إىل  األربعةنظر  

 قالت سونيا : 
ال تشعر أجابه هذا السؤال من قبل . لكن،   إخربتك  أنك فقدت عقلك ، لقد  أمهممم ،يبدو  "  -

ها الكلب أي..  اً ذإ.    رائعة  ةهبذه السرعة. هذه كانت جترب  صبحت كلباً مطيعاً أرمبا    .ال أبي أمل .  
صبحت كتلة أ  و إال  أسرع هنا حترق شعرك اآلن .  أائي ، وساهني النريان من ذراعيك ،أه ،ذح  العق 

 مام وجهه . أائها  ذ. ومدت ح   "   من الفحم 
 : قال نشمي بتعب  

،   متفقد الغرفة  وعاد يلتفت حوله  . "  دث معك ايضاً أحتشاهدك قبل اآلن ومل  أان ...مل  أ  "  -
  واغمض عيناه وهو يقول :  

 . "بداً  أتتغريون    نتم البشر الأ..... لقد فهمت ما أان فيه . حقاً  ذاً إهكذا  "-
شكوكه تزداد   بدأت .صرخ احملارب وهو يشعر ابخلوف ، وقد  "  نت حترتق !!أال تشعر ابألمل ،  أ"  -

 .   ممايراهقوة  
ايقاف طلبت منكم    ذاإ معتاد على هكذا أمل . وحىت  أان ،  لكن  و ،    مل فضيعاً جداً أنه  أأمل ....."  -

، كيف ولكن  .       توسل أن  أاملوت على    اختار ان  أتم . هلذا  أن.....هذا هو    بداً ألن تفعلوا    ذلك
 "   – تيت إىل هنا ، هل هذه مملكة فريان  أ

عدا  ،  بقلق  يشعروا. صرخ احملارب مما جعل الرجلني املتبقيني    "   نت !، انت من تكون !أمن  "  -
شخاص حتت ن بعض األأملا هم قلقون هكذا ، كانت تعرف جيدًا    ال تدري سونيا اليت كانت  

مامها مثال على ذلك ، وقد فقد أ. وقد كان الرجل    ابإلحساسالتعذيب الشديد يفقدون شعورهم  
 .    ه  العديد مثل وعذبوا    ذلك ، لقد شاهدوااحساسه سريعاً ، ولكن ماذا يف  

 : احملارب  تنهدت سونيا وهي هتز كتفيها ومل تعد هتتم بشيء . إال أن سنجآل كرر سؤال    
 . " من تكون . من أنت !    "-
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نه خفض رأسه أشدة األمل إال  اراد الصراخ من .  دماغه كهرابئية شديدة يف  بصعقة    عندها شعر نشمي 
 ،ثوان اختفى األمل . وانفجر يضحك بسعادةوحتمل األمل بصمت . وبعد عدة  سنانه  أوعض على  

 :   متجاهالً الناس حوله قالمث شياء غريبة يف رأسه  أ  توقد تدفق
. لقد عشت  لينياس  خر ...آن هناك عامل غريب ألم  أع ن  أك يصدق ...مل    ذاً....هذا ال إهكذا  "  -

لكن ...هذا   نشمي سولت .   سمأبآخر وعشت حيايت بعامل   .   هبذا األسم  العامل  هذا يف  حيايت  
ذاً  إعادين إىل هنا  ....أمستحيل. عجيب . كيف ميكن ذلك ...الكتاب .ذلك الكتاب  

هذا ليس صحيحاً ايضاً . ماذا تلفان ،  شخصاً يف عاملان خم........شخصان يف نفس اجلسد ..ال 
 . –يعين ذلك  

 صرخ الرجل الضخم : 
 . ! "جب عن السؤال من تكون  أعما تتحدث ...  "-

 على السؤال بصوت قوايً هادر :    السجني أجاب    
. وهنض "ان  أمسي وهذا هو ألد مراتن . لينياس فينتوس ..قائد عشرية فينتوس هذا هو  شخصاً وُ "  -

حىت وقف على قدميه وهو ،     اليت ال تصدق  على قدميه ببطئ والسالسل تتأوه من تلك القوة
ن قدرات الشفاء اليت  أمن شدة االمل من تلك النريان  . إال   يف اي حلظة نه سيفقد الوعي  أيشعر  

، كان العرق ينهمر من كل احناء   ميتلكها كانت تتخف درجات األمل ، ومع ذلك كان أملا شديداً 
يفضل املوت حرقاً على ذلك . هلذا هنم استطاعوا كسرة ، كان  أ  ن جسده ، ولكنه لن جيعلهم يشعرو 

 كان يتصرف هبدوء وهو يتحمل األمل . 
 يف رأسه :   عندها مسع صراخ شديداً   

 قوة سينفجر من    رأسه ن  أحس  أ.  "  سيدي !!!! ، هل هذا أنت !!!! . ارجوك أجب !!!   "  -
 الصوت . 

 منهك  :  الصراخ وقال وهوهنا حترتق من شدة  أمتناسياً    ه ذراع   ليضعه فوقوامال رأسه للجانب  
. ومسع ضوضاء غريبة واختفى الصوت . كان عقله   "   الصراخ يف رأسي   ما هذا نت ... أمن ..  "-

ن الصوت أ. وقد شكر هللا    امرأة . ولكنه كان صوت    مشوشاً هلذا مل يستطع متييز الصوت جيداً 
 املزعج قد اختفى . 

 :   كان يبدو كرجل غاضب جدًا    ن الصوت قد عاد بشكل خمتلفأإال  
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سه ابلنار أشتعل شعر ر أ. واختفى الصوت سريعاً .  "  !!! ،هل هذا أنت !!!!  لينياس-يها القائأ  "-
 :  ه.ومتتم يقول لنفس   عة احملرتقةامن ذر 

قمت به تلك   هل جنحت يف ما،  ا هناية مناسبة يل ....لكن  هنإليس سيئاً ، سأموت حمرتقاً .  "  -
 عماق قلبه . أابتسم لينياس ابتسامة مجيلة من  " .الليلة....هل عادت العشرية ....

قيد احلياة .هذا جيد ، لقد   إىلن هناك من عاد  أ. هذا يعين...    ابمسي ذلك الصوت لقد دعاين   "-
 .    سعادةبكل  ه  . واغمض  عينيه وقد تقبل مصري "    قمت بواجيب . لست اندماً على شيء

واستمر   . وقامت بركلة يف بطنه ."خربين والتكن خبياًل هكذا  أها الكلب !، ها ،  أيماذا تقول  "  -
 تقول : 

 . "  فل تتفحم !    "-
 " . ، حنتاج إىل إضافة املزيد من السالسل عليه  " سونيا ، اوقفي تلك النريان  -
 ملا تبدوا شاحباً هكذا " . قالت .،    ما خطبك " سنجال -

 : رد سنجال وكأنه يف نوبة صرع  
 ال تفهمني !! " . أعليك اللعنة !! ، سريعاً ،   " اوقفي تلك النريان -
  جنيباً ~ " . توقف حىت يصبح تلميذاً ا، لن  عل ذلك  أف" لن  -

 من  نفاسهم كالسحابأصبحت  أويف حلظة تالشت النريان ، واخنفضت درجة احلرارة بشدة ،حىت  
يف وقتاً   ربعة معاً بشخص يقف خلفهم . التفت األ  وأحسوا مجيعاً ابالرتباك  .وشعروا    الصقيع  شدة

ارتسم فيها اجلامدة ، ولكن وجوههم    كالتماثيل  خلفهم  شخاص يقفون أواحد . ليجدوا تسعة  
ختفت سونيا من بينهم إتنفس ،  لن يقولوا كلمة واحدة او حىت يقوموا ابأ. وقبل    البؤس والعذاب

 يف طرفة عني . 
شديد هز الغرفة أبكمله وكأن ضرهبا زلزال .  التفتوا   اهتزاز خلفهم  وتبعه    انفجار هناك صوت  كان    

مامها. كانت املرأة ترتدي فستان أخلفهم ، ليجدوا سونيا مغروسة يف اجلدار ، وكانت امرأة تقف  
وكان لديها قرانن تربز من خلف رأسها  ،  سود طويل يكاد يالمس األرض  أسود ولديها شعر  أ

 لألعلى .   ةومنحني 
كانت هذه املرأة واليت ظهرت من العدم ترفع ساقها اليمىن عالياً وتضع قدمها العارية فوق صدر 

ذلك بيضاً كاملرمر ، وفوق  أ  ذ ينزلق عن ساِقها ليكشف عن فخ  فستاهنا األسودسونيا ، مما جعل  
 و عشرة رؤوس حتيطها دائرة . دكان ومشاً على شكل جنمة    الفخذ
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حصل او كيف مرت املرأة من بينهم دون   دمغتهم ماأني ، مل تستوعب  وقف الرجال الثالثة مذهول
ن يروها . وبوجه مشوهاً من شدة الغضب ضغطت املرأة الغريبة قدمها ببطئ شديد يف صدر سونيا أ

نف سونيا و هي ال تستطيع التنفس من قوة الضغط الوحشي من هذه أ.  انفجرت الدماء من فم و 
اجلدار صنع من   اجلدار وكأناملرأة . تشقق اجلدار وتصدع حوهلا وكانت سونيا تنغرس ببطى يف  

 هالم . 
الرشاقة   هبذه ن تقوم امرأة  أال يصدق  ئاً هلا . سيتم سحقها  ، كان شي  ما سيحصلعرفت سونيا 

 حيصل هلا . هذا القوة الوحشية ، لكن كان    هذهثل  تنتج م   أن  وهذا اجلمال
كافحت سونيا لتصرخ وتتحرك ، ولكن مل تستطع حىت الصراخ وهي تسمع صوت عظام صدرها 

حياهتا ستنتهي هنا .مل تفكر برفاقها الذين كانوا معها ،لقد نسيت كل   أنيتحطم . شعرت سونيا  
، لكن ، لسبباً ما اوقفت املرأة   ستنطفئن حياهتا  أشيء ومل تستطيع سوى التفكري هبذا األمل و 

 حد ذراعيها .أمسكت  أسحقها و 
 . صرخت بكل قوهتا .    فعله   املرأة  ما تنوياتسعت عينا سونيا وقد عرفت    

املرأة مل  أنال  إمامها .  أ وجه املرأة    يف وتتناثرمن فمها  الدماء تتطاير    مما جعل.  "الاااااااا!!!  "  -
 ستحرق غابة أبكملها بنظراهتا .   وكأهناشديدة    كراهية البنفسجيتان التان تشعان  ها  ترمش حىت بعينا

تنتزع كسرة خبزة .   وكأهنا سحبت املرأة ذراع سونيا ببطئ شديد حىت مزقتها وانتزعتها من كتفها  
 متقطعة .  أبنفاسانفجرت الدماء من كتف سونيا و هي تتخبط وتتلوى وتصرخ  

قبضت إنتوس  نغرست إ. هكذا قالت إنتوس بغضب وهي تلقي لكمة يف وجهها .    "  أصميت !   "-
  .يف وجهها وكأن وجه سونيا صنع من طني  

الشخص املقيد جبانبها . اتركة   إىلنزلت إنتوس ساقها ورمت الذراع يف األرض وعادت تلتفت  أ  
 .   قسوة العاملمعربة عن   فنية   ة سونيا ملتصقة ابجلدار كلوح

  :بيض من وجهه وقالت نشمي ، وقامت برفع شعره األ  إىلعندها هرولت ريفرياي  
وكأهنا دماء طازجة تتدفق   من عينيها  ء. وانفجرت ابلبكاء، وتسربت دموعها احلمرا"  هو !   إنه"  -

تتمالك نفسها وقفزت لتحتضنه بذراعيها وهي تقبله يف   أن . عندها مل تستطع إنتوس     من جرح  
 وتدفن وجهها يف شعره وهي تشهق من شدة البكاء .   وخديهعنقه  

.   الرجال    وجهه مجد الدماء يف عروق   أنإال    ، . هكذا قال سرييوس هبدوء"مىت وهو هنا    " مندو -
مل يستطيعوا   ،  فكروا ابهلرب ،لكنهنم  أحىت    ،   سلحتهمأرفع    أرادوان يقوموا ابلتحرك .أرادوا  أ



 85 

استخدام السحر فيها . هلذا مل يفهموا   ال ميكن يف هذه الغرفة   أنجسادهم . كانوا يعرفون  أحتريك  
حلظة التفكري هذه كانت   ،   كاحلجر وكيف ظهر هائوالء . ولكن  ةجامدصبحت  أجسادهم  أملاذا  

 ليست جيدة للشخص الذي كان فاقداً صربه املعهود . 
. قال سرييوس ذلك . ويف حلظة تورم الرجل الضخم كالبالون "نت غري مفيد  أذاً...إجتيب  لن  "  -

وغرق رأسه بني كتفيه . انفجر الرجل كالفقاعة يف اثنية واحدة .مل يكن هناك وقتاً ليصرخ او حىت 
 .   أو حىت يشعر ابألمل  له   ما حيصليستوعب  

تبقى من صديقهم   بيض كالورقة انصعة البياض .حدقوا ملاأوقف الرجلني املتبقني مرجتفني ، وبوجه  
 لرفيقهم.   ما حصلبعينان تشعان خوفاً ورعباً ومل تستطع عقوهلم حتليل 

الرجلني يرتعدون وكأهنم تعرضوا لصعقة   مما جعل عاد سرييوس سؤاله .  أ.  "مندو مىت وهو هنا  "  -
 .   كهرابئية 

 " .  - نت غريأذاً  إلن جتيب  "  -
صرخ سنجآل . الرعب الذي كان يشعه سرييوس من جسده. جعل   " .الااااا ! ،سأجيب !!!  "  -

 ليه بصرب انفذ . إبني ساقيه . نظر سرييوس    من  البارد اجلليديمثانة الرجل ترختي وتدفق املاء  
 .   "  لقد وجدانه خارج السجن ! ،كان مغماً عليه ! "  -
زجمر سرييوس بتلك الكلمات وكأن نريان حارقة خترج من فمه.    ."  !!! مندو مىت وهو هنا !!"  -

. انفجر   ستنفجر وخترج زاحفة من مكاهنا وكأهنا   والعروق املنتفخة يف وجهه تتحرك كالكائنات احلية
 .    ال يرحمالشخص أمامه وحشاً    أنالرجل ابلبكاء كالرضيع وهو يعرف  

 والذي يبدو حمارابً :   جبانبهجاب الرجل  أ
 " .   !، لقد وجدانه مندو الفجر !!   الفجر   مندو   "-

 : قال سرييوس
 . "!!!  أيها الديدان  ذاً  إنتم تعذبوه  أالفجر و   " مندو-  

 :رد احملارب  
 .  "  قسم بذلك !! أا هي !!، هذه املرأة اليت كانت تقوم حبرقه وكيه ولسنا حنن  هنإ  "  -

  :قال سرييوس  
 . !! "  أنت مل تعد مفيدًا يل"-
 .   "   رغب يف حتقيقها !!!!!!أشياء  أزالت هناك    موت ، ما أ  أنريد  أالااااا!!، ال     "  -
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إىل األمام ويتبعه البقية .   وهو يتقدم. هكذا قال سرييوس    "   يف شيء ال يهمينفيه   " ما ترغب-
 الرجلني يف كل مكان من شدة انفجارهم .   وأحشاءوقد تناثرت دماء  

واألمل يعتصر قلوهبم . وحتدث   إليهوحدقوا   .ةمام سيدهم وهم يركعون على ركبة واحدأ وقف القادة  
 سرييوس ابلنيابة عنهم . 

 .   "  يها القائدأ  "-
لينياس فتح عيناه   أن .قالت ريفرياي بصواتً شاحب من شدة البكاء. إال  "نه يبدو متعباً جداً  إ  "-

ستنزف األمل كل قوته وقدرته على التحمل . كان يشعر بشخص أالغائمتني من شدة التعب . وقد  
ل حيدق مضيقاً ظكانت رؤيته ضبابية ، و ،  ولكن    ،   امه أمشخاصاً يقفون  أحيتضنه من اخللف ، ويرى  

 .   الرؤيةحىت وضحت    ه عيني
 وبصواتً منهك قال : 

 .   "  سرييوس....هذا أنت.....أم هذا....جمرد حلم "  -
 والدموع تنسكب من عينيه: جاب سرييوس  أ

 . " حقيقة مطلقة    إنههذا ليس حلم    "-
 : قال لينياس    

 هل عادت عشريتنا ....هل مافعلته ابألمس قد جنح .   ..ذاً إ  ... حقاً    "-
 . "لقد عادت كامل العشرية ايسيدي  . هذا ..... أنه....نعم   "  -

 وهو يقول :   كات متعبةضحضحك لينياس  
وضع   إنهابلسالسل .   سوى عبداً مقيداً   انظر إيل ايسرييوس اي سيد تتحدث عنه ، لستُ   "-

 . "  شخصاً مثلي فشل يف محاية  عشريته مع  اسب  تني
 ضخمهم وقال ابنفعال شديد بذلك الصوت العميق القادم من كهف سحيق : أهنض  

بعدوا أالقائد وستكون قائداً عظيماً مثلما كنت !!.    أنتبداً !!.  أأنت لست عبداً ولن تكون    "-
 وقام بتحطيمها بيديه والدموع تتساقط من عينيه .   " .!!    أماميهذه السالسل اللعينة من  

 أن.وفجأة شعر لينياس بعظامه تصرخ من شدة األمل ، وكاد أن يسقط إال    ليقف جيداً وأسند قائده    
 هيكروس كان ميسكه . 

 متأملة .وعاد ينظر إىل الطفل املرمي يف األرض بنظرات حزينة  تقدم عدة خطوالت قام لينياس اب  
 وقال : 
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 .  إنقاذهم "  هل نستطيع  "  -
 جاب هيكروس : أ

 .   "   ذا كانت هذه رغبتك فسنفعلإ  "  -
 ولكن سيقومون بذلك ألنه طلب   ال يستطيعونهنم  أجابة ، هل هذا يعين  مل يفهم لينياس هذه اإل

 ذلك . مل يكن لينياس يرغب بتعريض رفاقه للخطر واملوت من جديد لذلك قال :  منهم 
 .   ال تستطيعون "نكم  أهل هذا يعين  " -  

 رد سرييوس : 
 يفتقلق علينا بعد اآلن . لكن ، ماذا عن املسؤلني   أننفعل ذلك ، ال جيب عليك    أننستطيع  "  -

 .   "   هذا املكان
. لقد   شيءلكن، مل يستطع قول اي ،  لينياس مل جيب على ذلك . كان يكره هؤالء الناس بشدة    

 ل صامتاً .وقال بعد ذلك : ظ
 . "أان متعب جداً ايسرييوس  "  -

 جاب سرييوس : أ  
 . وقام أبسناده من اجلانب واستمر يقول :  "  لقد فهمت   "  -
ليهم نظرة ذات مغزى إونظر  " .فعله اليس كذلك    عليكمما  نتم تعرفون  أعيد القائد و أُ سوف  "  -

 واستمر يقول : 
 .   "  أعود بعد قليل   سوف   أان     "-
. قالت إنتوس وهي تنتزع سونيا من اجلدار من شعر رأسها وجترها  "  أيت معك  سوفانتظر    "-

  .كتاف لينياس أفوق   هسود ووضع األ  معطفه وقام إجنوس خبلع خلفها .  
 يف اهلواء . تالشواقال سرييوس و  " .لنذهب  ....إذاً   .. حسناً "  -

 : ف . والذي يدعى الربفسور  إلقال الرجل الذي كان ينتمي لعرق دارك  
الوقت . لنقوم جبمعهم مجيعاً خارجاً .وبعد ذلك نقوم بنقلهم عن طريق   إلضاعة،جتنباً     حسناً "  -

 . "النقل السحري  
ائه ذوقام بركله حب  احلديدي   الباب  إىلجديدة يف فمه مث تقدم   سيجارةبوضع    إجنوسعندها قام  

اخلشيب. انفجرت البوابة احلديدية من القوة اهلائلة وحلقت البوابة بعيداً لتنغرس ابجلدار مسببتاً هزة 
 :   بوجه غاضب طفيفة يف املبىن . استمر إجنوس ابلتقدم وهو يقول  
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 .   " فل نبداء ابلعمل "  -
 

☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆ 
 

يالمس السحاب األسود الذي فوقها   ارتفاعهااحلجم   مهولة  مام قلعة محراء هائلة  أ وقف لينياس  
 .    ةعظيم يةجبل سلسلة   .وعرضها على مد البصر من ِكال اجلهتني وكأهنا  

 ليها بعينان متسعتان وقال : إحدق لينياس  
 .   "  املكان  ما هذا  .... ولكن هنا... القلعة اليت شاهدهتا ...فوق البحر ....  إنه ..هذا ...أ  "  -
يفكر   وأخذ ابالرتباك. هذه الكلمات اليت قاهلا سرييوس جعلت لينياس يشعر  " نه مقران احلايل  أ"  -

هل قام شخصاً مبساعدتنا وجعلنا نستقر هنا بدافع احلماية . ومرت العديد من األفكار يف عقله 
 ليه من ذلك . إلذي يرغب يف الوصول  ا املنهك . ماذا يريد منا ، وما

 عندها قال :   
به لينياس يف   ألمل الذي شعرا. ابعد سرييوس يديه عنه .  "  ف بنفسي أق دعين ايسرييوس . س  "  -

لينياس لن يظهر ضعفه أمام ،  وى الرجال يبكون من شدة األمل . ولكن  أقهذه اللحظة سيجعل  
 ان يبدو قوايً ، كان هذأصاحب القلعة ،ولن يسمح ابلتقليل من شأن عشريته . هلذا كان عليه  

 واجبه كقائد. 
ر لينياس يف أنفها تقدم لينياس وجبانبه سرييوس ، وخلفه إنتوس اليت كانت تضع خصالت شع

، وبيدها   يف العامل عطر أمجلرائحة    تستنشق وكأهنا      غائمتان  وعيناها بعمق   وتستنشق رائحة شعره
 األخرى متسك سونيا من شعرها وجترها خلفها . 

ام بوابة ذهبية عمالقة احلجم  ، ويف وسطها نقش على شكل جنمة ذو عشرة رؤوس أموقفوا    
لينياس يعرف هذا الرمز جيداً . كان رمز العشرية اخلاصة هبم . هلذا مل يفهم ماذا  حتيطها دائرة . كان  

مام البوابة أ مل يستطع السؤال عن ذلك ألنه كان حيدق ابلشخص الذي يقف    ،   ولكنه  ، يعين هذا
 هو مالك هذه القلعة العجيبة  . الشخص هذا    أن   يعتقدوهو  

 
☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆ 
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 و مظهرا مهيب  . دلتخرج منها فتاة مجيلة    احلمراء  بوابة القلعةفُتحت  
 هآه . 

تنهدت الفتاة واليت كانت تبدو بعمر الرابعة عشر من عمرها . وتقدمت عدة خطوات وشعرها   
 ة الفضي املتجعد الذي يالمس كتفيها يرفرف بفعل الرايح ، ونظرت حوهلا بنظرات ابردة حزين

 بعيناها احلمراء املتوهجة كاجلمر . 
حبت الفتاة هذا أهنا مل تشاهد او تشعر أبي حيوان .  أومل ترى غري السكون حييطها . حىت    

.فلو كان األمر بيدها لقامت بسحق كل من يشوه هذا   األبد  إىليستمر    أنالسكون ومتنت  
 السكون برحمها احلبيب . 

 توقفت الفتاة وقالت : 
 . ورفعت رأسها إىل السماء . واستمرت تقول : " سريعة  سنخوض حرابً   "  -
. وانتزعت رحمها من   "   هل هناك اي معىن هلذا ، السيد الكبري مل يعد .....وحنن سنخوض حرابً "  -

رض رداً على ذلك وكأن وزن ضخماً سحقها . كان ظهرها ، ووضعت طرفه ابألرض ، انضغطت األ
 سود طويل بطول الفتاة ، ورأسه على شكل قوسان ذهبيان ملتصقان ببعضهم  . أالرمح  

تغطي جسدها العلوي عدا بطنها العاري املنحوت   عدنية امل  دي بدلة من الذروعتكانت الفتاة تر 
ائها  ذلدي ضيق طويل يالمس حابلعضالت . وحول عنقها فرو وبري أسود . ولديها سروال ج

يف   تنتشر وتتشعبالكريستايل وكان لديها قرانن تربز من جانيب رأسها ، وكانت قروهنا احلمراء  
 معقدة مجيلة وكأنه اتجاً متألقاً يزين رأسها .  أبمناطسها  أجانيب ر 

مسكت الفتاة رحمها بكلتا يديها ولوحت به وكأهنا تقطع شيئاً يف اهلواء، وتبع رأس رحمها  قوسا أ  
 ذهيب من الضوء . 

لوحت به مرة اخرى وأخرى . ويف كل مرة تعصف الرايح من قوة تلوحيها . ويف الضربة السادسة 
 فرقعت عظام ظهرها . 

 كالعجوز .   منحنيةا . صرخت الفتاة متأملة .واتكئت  على رحمه"آخ !   "-
 . "عندما التقوم بعمل اي شيء ملئة عام   ما حيصلظهري... ظهري ! . تباً ،هذا    "-

 ورفعت ظهرها يف فرقعة شديدة.   
أصبح صدئة ولن  يكون يل اي فائدة تذكر .تباً .   سوف على هذا احلال  ستتالشى قويت ،  "  -

 . "سحقاً !  
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 وصرخت بغضب :   
ها التنني  أييها الوحوش !! تعال أقف لوحدي !! ،تعالوا  أ  أان ها احلمقى وهامجوين !! ،  أيتعالوا  "  -

ال يوجد أحد يف املنطقة القاحلة   أنه.كانت الفتاة تعرف جيداً    " ها املقرفون !!أي!! ، تقدموا  
 لكن ، كانت حتتاج لتفرغ غيضها الذي تشعر به يف قلبها . و مامها ،  أ

يف  سودأ  حجري تنهدت الفتاة ولوحت بيدها يف اهلواء وكأهنا تبعد ذاببه عن وجهها . ظهر مقعد  
 تلك اللحظة . 

مشمئزة حدقت حوهلا وكأهنا  ملكة جلست عليه الفتاة  وهي متسك رحمها أمامها ، وبنظرات ابردة 
 تتألق فوق عرشها  .   ة جليدي

 يذهبون قوم حبراسة املدخل يف األوقات املزعجة ، وهم  أملل ، ملل .ملل . ملاذا جيب علي أن    "-
. والتفتت " موت من امللل ...األوغاد أان ايضاً ! . هل يريدون مين أن أن أذهب  أريد  أللحرب .  

 عندما مل جتد وتشعر أبحد .   ابرتياححد مسعها . وتنهدت  أ  نأ  خلفها يف ذعر من
المعىن حلراستها إن مل يهامجها أحد .تباً   ،   مهية قصوى ، ولكنأحسناً حراسة املدخل ذات  "  -

 .   "   حداً ما ! أ...فل يهامجين  
 تنهدت الفتاة مرة اخرى واستمرت تقول :   

. شعرت الفتاة بشيء يف اهلواء   " قريباً . ممم ! سأجن مدة ، يبدو أين    مندو ان أحدث نفسي  أ"  -
مامها وهي تقبض على رحمها بقوة . وفكرت هل سيتم حتقيق حلمها بغزو أونظرت بعينان حاداتن  

 املنطقة يف وقت حراستها. 
هبت . ولكن .   التنقلكانت تعرف أن هذا سحر    مامها من العدم  .أ   شخاصأعندها ظهر ثالث  

وبعينان متسعتان وكأهنا ستخرج من مكاهنا   ،الفتاة واقفة وهي ترتعد يف كل خلية من جسدها  
 تراه.   ما  ال تصدق فينتوس وهي   ة ابلشخص الذي يقف جبانب القائد العام لقلع حدقت

. كان شخصاً يقف فوق كل شيء .   كان شخصاً منحواتً يف خالاي دماغها وال ميكن أن تنساه أبداً 
ليه حياهتا وكل خلية يف جسدها ، صاحب الوالء املطلق وسيدها املطلق إوالشخص الذي تنتمي  

 فينتوس . لينياس  
. ارجتف فمها  ال يصدقالصغرية وسقط مفجراً األرض من وزنه الذي   اصابعهأنزلق رحمها من بني  إ  

يها  إلوتورمت عيناها وكأهنا ستنفجر يف البكاء وهي ال تستطيع ابعاد نظرها عنه وهو يقرتب  
 خبطوات هادئة . 
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وهو مامها  أ سقوطه .ووقف    حصل لرحمها الذي حطم األرض مبجرد   تياح مبا ر شعر لينياس بعدم األ
وهو ، لكن ، يبدو صغرياً جداً ، ونظر لقروهنا الغريبة    لكي يستقبلناهل هذا سيد القلعة ظهر    يفكر

 يل هكذا . إنه نوع من الزينة . لكن ،ملاذا تنظر  أ  يعتقد 
 مد لينياس يده إليها ، كان هذا هو اآلداب املناسبة اليت يعرفها.   
  ليهاإمسكت الفتاة الذراع املدودة  أ، و   ال يصدقلكن الفتاة ظلت تنظر إىل يده وكأهنا رأت شيء    

 هنا ليست خيال . أ  لتتأكدوهي تتفحصها    يديها  بكلتا
الكلمات جعلت الفتاة ترجتف وترتعد ال أن تلك  إ.    بقلق. قال لينياس    "   هل هناك شيء ما  "-

رض حتتها . وخفضت واحدة بقوة حمطمتاً األ  ةتعرضت لصعقة كهرابئية . وسقطت على ركب   اوكأهن
 :  مرجتفرأسها لتنظر لألرض ودموعها تتساقط من عينيها  . وقالت بصواتً 

 .   "  ايسيدي اجمليدة  خادمتك سنوراي ترحب بعودتك  "  -
 ما تستعرضهث لينياس نفسه وهو يشعر ابلقلق الشديد من  هذه ليست صاحبة القلعة . حدا   ذاً إ

مث جيعلوها   ة الفتاة من قوة ، هل هذا هتديد ضمين ، جيعلون فتاة صغري تستقبلين بوضعها كخادم
ذا إأعرف مكانك . هل مت هتديد العشرية هكذا .  يل  مامي وكأهنم يقولون أ تستعرض قوهتا الوحشية  

 . "  –أفعل شيئاً    أنكذلك جيب علي    كان
فكاره وعاد ينظر للفتاة اليت أ. تلك الكلمات قطعت    " سيدي ، سيدي ، هل هناك شيئاً ما  "-

 ليه بعينان جتري فيها الدموع بغزارة . إكانت ترفع رأسها وتنظر  
سئلة ذا أيسئل الفتاة    أنراد لينياس  أ.   "  أه ، ال ...كنت ...كنت افكر ببعض... األمور   "  -

جداً ، و مل يكن يعرف ماذا يفعل بعد ذلك ، وال يعرف   مغزى ويسأهلا عن بكائها ، لكنه كان متعباً 
 ماذا يقول للفتاة . 

 إال أن سرييوس قام ابحلديث :   
 .   "  الراحة ، واي شيء يؤجل الحقاً   السيد متعب وحيتاج إىل  ،   سنوراي  "  -
 الذهبية .  عرب البوابةرحمها املغروس يف األرض ومروا    أتخذ. ارتفعت سنوراي وهي  "مفهوم !   "  -

يض نقي ، أبممراً رخامياً واسعاً بلون  كان    مشهدًا من األحالم .  اتسعت عينا لينياس ممايراه . كان  
ار على شكل فرسان ميسكون مقابض سيوفهم ، ومن تمأ  ثالثة يقف على جانبيه متاثيل بطول  

عالم بالتينيه يف وسطها شعار العشرية ،ويتدىل من السقف املرتفع العديد من أاجلدران فوقهم  
 الثرايت الضخمة اليت تشع بكل الوان قوس قزح . 
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سه يف كل أمن شده الذهول وهو يلف ر    التحدث ع  ال يستطيتقدم لينياس يف هذا املمر وهو    
 نقر احذيتهم . ى  تسمع سو   مكان كاجملنون واجملموعة تسري خلفه بصمت وهدوء وال

. كانت األبواب  Cبواب تقف جبانب بعضها البعض على شكل حرف أ  ة مام عدأحىت توقفوا  
 . سطح حبرية  زرق شفاف وكانت تتموج وكأهنا  أالشكل . كانت ذو لون    ة غريب

 وسطهم وقال : أىل  إشار سرييوس  أ  
 . "هذا هو الباب ، يرجى الدخول هنا    "-

 عربه   مرنه ماء يف اجلدار . إال أن سرييوس إدخل هنا ،  أن يقول كيف  أراد  ألينياس مل يفهم ،    
 واختفى .   ةمباشر 

 إىلالفتاة حيث قالت ذلك ، وعاد ينظر    إىل   مرتبكاً مذهواًل  نظر لينياس   .   " يرجى الدخول  "-
ثوان ليجد   ة غمض عينيه ومر من خالله ، وفتح عينيه بعد عدأو   عميقاً  الباب الغريب وأخد نفساً 

 غرب من اخليال . أنفسه يف مكان  
تطفوا يف اهلواء وتشتعل فتحات عينيها بنريان ذهبيه كالشموع . كائنات   البشرية مئات من اجلماجم    

جنحتهم وشعورهم أخرين  آوشعر من ماء ، و   ةجنح أو  ذبطول عشرين سنتيمرت  ة  شكال بشريأذات  
شجار وكانوا يطريون يف كل مكان وهم يقومون بتفقد أوراق  أخرين من تراب وزجاج و آمن انر ، و 

 ما .  شيءيبحثون عن    وكأهنماجلماجم واجلدران والثرايت  
ضواء الثرايت أبيض النقي املتأللئ  من  كانت اجلدران والسقوف مصنوعه من الكريستال األ

ويف وسطها سجاد فضية   االمع  رض من الرخام الذهيبشع من كل الوان الطيف .األتُ   اليت  الذهبية 
 اللون . 

. كان املكان  املتباعدةفيه العديد من املمرات واألبواب     واسع .بل هائالً جداً   كان املكان كبرياً 
من الغموض  املكان جواً   إىلضافت  أ كاجملوهرات .حىت اجلماجم    متأللئاً ، هادئ ،    ، نقياً مجيالً 

 سود . أمام ابب بلون  ا.    وقفوا      والسحر
 وقال سرييوس  :   

بعض الوقت ، لهذه هي غرفتك . لقد جهزان فيها كل شيئاً مندو زمن . يرجى االسرتاحة هنا   "  -
 .   مبا تريد " ليك يف احلال ، وأمرهم إر اخلدم  ظ، وسنح  الشيءبعض    متعباً تكون    أنالبد  

 ليه بصمت . إقامت سنوراي بسرعه بفتح الباب وحدقت  
 .  "  قليالً   راتح أ  أنريد فقط  أال أريد شيئاً ايسرييوس ،   "-
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غلقت سنوراي أجاب سرييوس . رمى لينياس نفسه فوق السرير وانم يف حلظة  .  و أ.  "مفهوم   "  -
 الباب  . 

 . "اين ذهبت إنتوس "  -
 اجابت سنوراي : 

 .   "   ال أدري لقد ذهبت قبل أن نصل إىل البواابت  "-
 . قال سرييوس .   "   دعنا نذهب  ذاً إمم،  فهمت  "  -
 . "حبراسة املكان   سأقومامسح يل أن أبقى هنا ،  "  -

 . "  سيدخل هذا الطابق غري اخلدم اآلن  عتقد أن أحداً أهذه فكره رائعة حقاً ، لكن ، ال  ،  سنوراي    
 سها : أقالت وهي ختفض ر 

 .   "   بقى هناأأمسح يل أن    "  -
 "  ستعداد يف الوقت احلايلاألوجيب أن يبقى أحد هنا قيد    ئاً ماحسنا ،هذا جيد ، قد حيتاج شي"  -

. 
 . "شكراً جزياًل  "  -
اآلن إىل   سأذهبان  أ   ، به . حسناً   تشعرينما  أعرف   أانشكري على هذا ،    ال حتتاجنيسنوراي   "-

  " .هنا    إىلحتاجك وبعدها تستطيعني العودة  أجيب أن أتيت معي قد  ،  اخلارج . لكن  
ين ستذهب يف هذا الوقت . اليس هناك أشياء أهم اآلن ، فقد أ  إىلذا مسحت يل بسؤال ..إ"  -

 .  "  عاد السيد الكبري
. واستدار مبتعداً وهو يقول " رغبات القائد    لتنفيذ أذهب    أنحتاج  أممم، ال تنظري يل هكذا .  "  -
 : 
. ووضع يديه خلف ظهره واستمر "ضع بعض األوامر اجلديدة  أ  خرب القلعة وأ  أن حتاج  أاوالً ،  "  -

 يقول بغضب وبعينان متوهجتان : 
يعبثوا مع عشرية فينتوس   ن الأأيديهم ، وتعليمهم    اقرتفتمث سأذهب لتلقني البشر درساً ملا  "  -

 . "بعد اآلن !  
سها أسفل عمودها الفقري من تلك الكلمات . ومرت فكرة يف ر أشعرت سنوراي ابلربودة تزحف  

 . وهي : من هذا األمحق الذي جعل السيد سرييوس يصبح غاضباً هكذا  
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ما هذا كل ، وقامت هبز رأسها لتصرف عنها هذه األفكار ، فمن فعل ذلك سيتم سحقه ببساطة    
 بصمت .   متأكدة منه . وقامت سنوراي ابهلرولة إليه لتسري خلفه   كانت

 
 

 __________________________________________ 
 

 ع اجلزء الراب 
 ___________ 

 
مر عرب العديد من األبواب احلديدية وقام وقد عرب ممرات السجون وهو يبتسم بسعادة .   رجالً   سار

 ها . احدأبفتح  
شخاص وهم يقومون أ. هكذا قال الرجل لستة    "   آه ، أنتم هنا ، لقد كنت احبث عنكم "  -

 .    مستوحاة من الكوابيس بتعذيب السجناء مبرح وكأهنم يرمسون لوحات فنيه 
 بون ملصدر الصوت . التفت املعذِ 

 حدهم . أ. صرخ  " ماذا ! ،دارك إلف ! ، كيف ،ماذا تفعل هنا !  "  -
 .   "   لربفسور اب  قم بدعويتايلك من وقح ،  "  -
 يه . إل. صرخ نفس الشخص. وهرولوا مجيعاً  "  امسكوا هذا العبد !!   "-
 املتوهجةصبعه أ. تنهد الربفسور واستمر يقول هو يرفع    "  أان الربفسور ابلعبد   تدعوين  ، عبد  "-

 ليهم  : إ
 .   "   توقفوا مجيعاً    ،أنتم خملوقات مضحكه . ]سحر األشخاص[ .حسناً "  -
 . هكذا قالوا مجيعاً يف وقتاً واحد وهم يقفون بعينان غائمتان كالسحاب .   "   نعم ايسيدي  !"  -

 قال الربفسور : 
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السحر . السحر... حقاً   استخداميف حني أين أستطيع   العضليةان ال أحب استخدام القوة  أ"  -
سحر فهذا حمبط حقاً ،   رغب يف استخدام العديد من التجارب عليكم ، أ.... كنت    ولكن رائع .  

 عليكم .  السيطرة على العقل من الطبقة السادسة  تعمل جيداً 
وقع بعض املقاومة ، لكن، هذا....حسناً ، أان أتيها اخلراف ، كنت  أالضعف الذي لديكم    ما هذا 

ال أحب تضييع الوقت واحلديث مع اجلثث. قوموا بتحرير املساجني ونقلهم إىل الساحة ، هل هذا 
 . "مفهوم  

 . "السري ايسيدي   ال يستطيعلكن بعضهم  "  -
فيه لذلك جيب أن تتحمل  ما هميها اخلروف األمحق ، أنتم السبب يف  أذاً.. قم حبملهم  إ  "-

 . "مسؤوليتهم  
 .   " نعم ايسيدي !"  -
ما كل اخلرفان يف هذا املكان او اصدقائكم او اايً كان    وأخربواحسناً ابداء العمل اآلن .  "  -

 .   "   يف كل مكان السجناءبه أن يقوموا بتحرير    تدعوهم 
بداء الرجال بتحرير السجناء والربفسور يقف عند الباب حمدقاً للرموز املعقدة املنقوشة يف اجلدران   

 :   وهو يقول وابتسم بسخرية  
 وقال :   . وتنهد"  يعرفون أنه يعمل فقط على سحر املستوى الثالث وأقل تقييد السحر  ، أال  "  -
 . يف اماكن اخرى  وسار مبتعداً ليكمل عمله    "خرفان " .-

وبيده صوجلان ءة  خر يرتدي عباآحدهم يرتدي الذروع و أحىت وقف أمام رجلني يف وسط املمر .
 .  اللون  معدين فضي 

.  قال الربفسور وهو يداعب  "  وجدت العينة اليت احبث عنهاين  أعتقد  أهوه . هذا ييدو رائعاً ،"  -
ليه ، ويف حلظة قفز صاحب العباءة للخلف إالشخصان يلتفتون    مما جعلحليته الفضية الصغرية  

 ووقف احملارب أمام رفيقه وهو يرفع سيفه . 
 .   "  يها اخلرفانأمهم ، هذه خطوة جيدة . أان أثين عليكم    "-

 صرخ احملارب : 
 . "هنا   إىلمن أنت ، كيف... كيف أتيت  "  -
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 . وأشار الربفسور خلفه بيده .   "   مهمم ، لقد أتيت من الباب"  -
 عندها قال صاحب العباءة  : 

 .   " هنا  عادية ، من تكون ، أان مل اراك من قبل  ال تبدوهذه املالبس والعباءة اليت ترتديها أهنا  "  -
 نظر الربفسور إىل عيناه اليت كانت تتوهج هباالت سحرية وطلق صرخة أعجاب :   

هووه ! ، تستطيع استخدام سحر املستوى اخلامس ]العني السحرية[ ، األمور تزداد أاثرة ،يف   "-
ايللحماقة ،  ،   ها اخلروف . هل أنت مستخدم سحر.... أهأيذا مسحت  إهذه احلالة  عندي سؤال  

ساسيتان مها أنت ، فالسحر ينقسم إىل فئتان  أقصد من أي نوع  أبتأكيد أنت تستخدم السحر ،  
الساحر واملعاجل . وينقسم كل منهما إىل العديد من الفئات والفروع اليت تصدع الرأس   . لذا ايهم 

 .   "  أنت
 . " ساحر مقدس!     "  -
سم أنه  إ  ، تطلقوا على أنفسكم ساحر مقدس ، حسناً أنتم حتبون أن   ،  ممم، تعين معاجل ،لكن  "  -

 . "  –مجيل على كل حال  
 .   "  قف هذه احلماقة ! ، أجب عن السؤال ، كيف يتجول شخص مثلك يف هذا املكانأو "  -
، او ستنتهي قريباً. وأنتم   انتهتهذه املدينة قد    ، يها اخلروف احملارب ، ولكن أممم، اعذرين    "-

 . "أيضاً يف نفس احلالة مع كل اخلرفان يف هذه املدينة  
هو اآلن  ت حقاً فقدت عقلك ، هلذا كنت أخرب سونيا أال تعلم عبيدها بقوة . فهاأنهيه !،  "  -

 .   "  يدعوان خرفان 
 ل : . قال الربفسور  وهو يغطى وجهه بكفيه وكأنه مصدوم . واستمر يقو "ايللهول !  "  -
مستحيل . هذا جهل . ضياع . غباء . لقد فقد اخلرفان اترخيهم . هذا ال  ا. هذ  ال يصدق هذا    "-

 " .   يغتفر . ولكن...الأبس ..الأبس . كل شيء له حل 
 .   األوركسرتاوانزل يديه عن وجهه ولوح بيمينه يف اهلواء لتظهر بيده عصاة رفيعة كعصاة قائد  

مام جدار املمر وقام ابلنقر على أالربفيسور وقف    أنشعر الرجالن ابلتوتر من ما قام به . إال  
 اجلدار بعصاته الصغرية وكأنه معلم يدق سبورة وقال : 
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للقلق ...ركزوا معي قلياًل   ال داعي اترخيكم الذي تالشى . حسناً...خربكم أ  أنامسحوا يل  "  -
،   ركزوا معي قلياًل هناتستطيعوا فعل شيء بسيط كهذا...حسناً .    كم ال أن..ايل اخلرفان حىت  ..

توجد اي خملوقات يف هذا العامل .  كانت اخلرفان تعيش   أنيف قدمي الزمان ، قبل  .   ، هذا جيد نعم  
ويتقاتلون حىت غرقت األرض من دمائم ،  ما بينهميتناطحون يف    كانوا دائماً   ،لكن   يف هذه االرض . 

 كبرية ليصبحوا متطورين .   ةيقوموا بطقوس خرفاني   أنعندها قرر اخلرفان املتبقني  
وتساقطت     عندها ضحوا ابلعديد من رفاقهم للقيام هبذه الطقوس وقد جنحت تلك الطقوس 

آالف املرات واصبحوا عرق جديد  أفضلكاء  ذ صبحوا دو  أصبحوا يقفون على قدمني و أفراواهتم و 
 . "  وهو البشر

.  وابتسم بسخرية   "   يها املخبولأت جمنون حقاً ....لقد أضحكتين ...أنهاهاهاها !! .  "  -
 واستمر يقول  : 

أنك تتجرأ أن  تتجول هنا ا  مب،  أان ال أدري من أين سرقت هذه املالبس وكيف دخلت ، ولكن  "  -
 . وتقدم هبدوء وهو يرفع ذراعيه وكأنه يقول ال مفر .   "جيب أن تعاين  

 صرخ املعاجل بقلق : 
 .   ! " شخصاً عادايً   ال يبدومنه !. أنه    ال تقرتب ق ،توقف ،  أمحال ، ال تفعل ،ال تكن    "  -

 جاب احملارب وهو يبتسم بثقة : أ  
 . "سندور ، سينتهي هذا يف حلظة    ال تصرخ هكذا اي  "-
. قال سندور والقى على زميله تعويذة محاية ] احلماية السحرية ![. كانت  "  يها األمحق !أ  "-

 الشخص ملستوى معني.    حبمايةتعويذة تقوم  
 وقال :   ابتسامته لوان سحرية واتسعت  ضاء جسد احملارب أبأ

 يها العجوزأقهر سواء من اهلجمات السحرية او اجلسدية . لذلك أرين كيف ترقص  أأان اآلن ال    "-
"   . 

 تنهد الربفسور بتعب وقال : 
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ون أن يعرف دعن ماذا تتحدث ، أنت حقاً أمحق ، من هو  الشخص الذي  يتقدم إىل خصمه "-
من مستخدمني السحر هو االسرتاتيجية الصحيحة .  واالقرتاب. حسناً ، أنت حمارب    وقوته  قدراته

 .   "يها اخلروف  أقوى مين  أذا كنت  إهذا    ،   لكن 
أنت مستخدم سحر أيها العجوز ، ولكن هذا سيء ابلنسبة لك . فهذا املبىن أبكمله   ...ذاً إ"  -

قوية مت نقشها على اجلدران لتمنع استخدام السحر. طبعاً سندور حالة  يةمزود بتعويذة سحر 
 ويستطيع استخدام سحر املستوى اخلامس .   استثنائية فهو انبغة يقف يف قمة خاصة به 

 بتلك الكلمات   الربفسور   فكر.    ة ادمغتهم اتلف...هؤالء اخلرفان  كيف ظهرت العصى بيدي  إذاً 
   وقال

    : 
اآلن   ،   ولكن   ، رغب يف اللعب معكمأهنا تبدو متحمسة ، هذا من سوء حظكم ، كنت إ،  آه  "-

 .    "يها اخلرفان  أمل أستمتع ابحلديث معكم    ،  ،حسناً   ال تعلم أنت ميت وأنت  
 ومبجرد أن اهنا حديثه .   

وتردد صدى صوهتا يف املمر احلجري . مل يكن   ابهتياج . صرخت فتاة  "   يها األنسان !!! أقاتلين  "  -
ظهرت نصف دائرة من   ، ، حىت سندور مل يرى شيئاً    ما حصل هناك وقت حىت ليستوعب احملارب  

الضوء الذهيب ومرت عرب جسد احملارب واصطدمت يف اجلدار . أنقسم جسد احملارب إىل نصفني 
 مسبباً هزة شديدة يف املبىن وكأنه ضربه زلزال .  أبكملهوانفجر اجلدار األيسر  

عة عشر اجلديد  . كانت فتاة يف الراب  ابحلضورشرق ضوء الشمس عرب اجلدار احملطم وكأنه يرحب  أ
 من عمرها ولديها ابتسامة جمنونة يف وجهها وهي متسك رحمها . 

مام وجهه وكأن هذا أوهو يزيح الغبار    االهتمام. قال الربفسور بعدم  " سنوراي هل أتى سرييوس   "-
 كان شيئاً طبيعياً .   االنفجار

 . "حتقق من هذا املبىن  أن  أنعم ، لقد أتيت معه وطلب مين    "-
ونظرت إىل الرجل املتبقي والذي كان يفصل بينهم سداً من الغبار . غرست سنوراي رحمها يف األرض 

صابعها وعنقها وهي تنتظر انقشاع الغبار ، ليس لسبب بل كي يستعد الطرف اآلخر أوفرقعت  
 ويعرض كل ما لديه. 
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تفت إىل رفيقه  الذي انقشع الغبار بعد حلظات . وحدق سندور مذهواًل ممايراه  من حطام ، وال   
 صبح مكون من قطعتان . وصرخ : ا

 ييت !! . أتين  ا...من  مستحيل شيطااان !! . كيف .."  -
 جابت سنوراي . أ.  "من الباب  "  -

 قال الربفسور :   
ذلك لسبباً ما . ممم ، ال تنظري يل هكذا   ال يصدقونهنم  اخربهتم به ، لكن يبدو  أهذا ما  "  -

 . "  ما تريدين ايسنوراي، أنت ال حتتاجني لإلذن مين ، افعلي  
. شعر سندور ابلقشعريرة وهو يرى الشيطانة مت طلقها من مسدس  ةرصاصكسنوراي    انطلقت عندها  

 تقرتب منه بسرعة  شديدة. 
 قوى تعويذة يف ترسانته  ]الفا!!![. ا. واطلق  "الاااا!!! ، ابقي بعيدة !!!!  "  -

انفجرت من األرض موجة من احلمم الربكانية وأغرقت املمر أبكمله ملتهماً بذلك سنوراي 
إال أن احلمم تورمت .  يتمىن أن يتالشوا مجيعاً     وهو. وظل سندور حمدقاً يف حلظةوالربوفسري  

وانفجرت كالبالون ليجد الشيطانة قد امسكته من عباءته اخلضراء وهي تركض حاملتاً اايه 
 :    ساطعتانوعينان    ة جمنون اببتسامةكالرضيع . والصقت سنوراي وجهها بوجهه وقالت  

 . وزادت من سرعتها . "  هل هتاجم شيطان بنار !!، ايلك من أمحق !!   "-
. فلم يراها حىت اآلنإايه  وهي تركض حاملة  كيف ظهرت فجأة  حىت   وا  ما حصل مل يفهم سندور 

ومنها رؤية   عني السحرية اليت تسمح ابلعديد من األشياءتقرتب . وقد كان يستخدم تعويذة ال  وهي
 جرى . . ببساطة دماغه مل يستطع حتليل ما    واخلفاء واهلاالت السحرية األشياء السريعة والبعيدة  

ماهو   : على نفسه   يطرحه جابة عن السؤال الذي كان  ألول مرة يف حياة سندور عرف اإل    ولكن ، 
 شعور السهم الذي خيرتق اهلواء .

كفتاة . كان مظهر الشيطانة   ةتتطاير من عينيه من سرعته اهلائل   سندور والدموعصرخ  " .الاا!!!    "-
 ، ولكن   وجهها  ألقى سندور العديد من اللكمات يف  إال اهنا كانت خميفة يف نفس اللحظة .  صغرية  

هلذا أمسك وجهها ،    ستؤذيهالكماته    أن وشك    سندور مل يكن يثق بقوته اجلسدية فلم يكن حمارابً   ،
يف وجهها مباشرة وهو يصرخ } الشلل!! { }املوت األكرب!!{   التعاويذوالقى العديد من     بيده
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}انفجاراجلليد!!{ }األجنراف!!{ }انرية!! { }كرة رعدية!!{ }كرة انرية!!{ }األنصهار!!{ 
. ومع ذلك مل   املخيف   }العمى!!{  .كانت تلك التعويذات اليت استطاع تذكرها يف هذا الوضع

ما بني ساقيه  وهو يقرتب بشدة للجدار ، وقد عرف   يف وجهها وغرق قلبه  شيئاً تفعل هجماته  
هذه الشيطانة فعله ستسحقه ابجلدار وهبذه السرعة مل يكن يعلم أن تعويذة احلماية تستطيع   تنوي

 التحمل  .}التباطى!!!{ .الاا!!! .توقفي عليك اللعنة !!!!! .الااااا!!!!!
{ } احلماية السحرية !!!!!!{ القى على } احلماية السحرية !!!!!!{ } احلماية السحرية !!!!!!  

 يصل للجدار .   أننفسه العديد من سحر احلماية سريعاً قبل  
 .   - لكن  

مر سريعاً كالوميض .ارتطمت سنوراي ابجلدار حمولة اجلدار إىل حطام متناثرة ، وحدقت حصل األ  
. مث التفتت إىل   االصطدامشدة  من    اللحم من    متكومة مهروسة    صبح كتلة أسنوراي إىل الرجل الذي  

 دمائه املتناثرة فوقها ومل تفهم ما حصل . 
وهي   ابرتباكالربفسور   إىل ابستياء والتفتت    سنوراي   . هكذا صرخت" ماذا !، هل متزح معي !"  -

 :      تشري إىل الرجل
وعادت تنظر إىل كتلة العجني "  لقد مات...هبذه السرعة...كيف ميكن ذلك ....لقد كنت ...   "-

 أبحباط وهي ال تصدق أن أول قتال هلا مندو مئة عام كان هبذا السخافة. 
. والقت ركلة غاضبة على كتلة العجني املغروس يف اجلدار   "  تباً لك ...لقد كنت أقوم ابلتحمية "  -

 عصار من الغبار وكأنه تعرض لضربة قذيفة . إ اختفى يف  . انفجر اجلدار و 
 قال الربفسور وهو يبعد الغبار حوله بيده : 

كنِت تريدين قتاله لبعض الوقت، فاخلرفان كائنات   إذاكان جيب عليك أن تقللي من قوتك  "  -
تتحطم سريعاً كالزجاج . حسناً ، أنِت مل تتعاملي مع اخلرفان من قبل و مبا أنِك تشعرين هبذا سأترك 

 . "   خراج السجناءإأتكدي من    ،  هذا املكان لك ، ولكن
أنه سيكون   ت ختيل  وقدطفلة حصلت على لعبة جديدة ،    وكأهناضاء وجه سنوراي ابلبهجة يف حلظة  أ

 هناك شخصاً قوايً وقالت : 
 .   " بشر  هائوالءأجنز واجبايت على أكمل وجه. ولكن.... اليس    سوف مفهوم !،   "  -
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 مث قال : تنهد الربفسور 
 .   "   سنوراي ...البشر هو امسهم العلمي . وامسهم احلقيقي هو خرفان"   -
 . قالت ."  ذلك   سأتذكراوه .  "  -

سار الربفسور مبتعدًا  وبعد حلظات دوى صوت  االنفجارات واالهتزازات خلفه . وبوجه مشوه من 
 شدة الغضب قال : 

 .  "  اخلرفان أن أيسروا القائد  هلائوالءكيف ، ميكن  "  -
 

☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆  ☆☆   
 

حد املباين وجبانبه سنوراي . ليجدوا أنفسهم ينظرون ملساحة واسعة هبا العديد من أخرج سرييوس من  
 الراقدون على األرض من شدة التعذيب والتعب .   األشخاص

 . "أهنم كثريون ، ماذا ستفعل هبم  "  -
ن تقومي ابلتفكري يف بعض أسئلة اليت تلقينها ، عليك  شعر ابلتعب حقاً من كثرة األأ  بدأتلقد    "  -

و إجنوس   ريفرياي  إىل وهو يتقدم  ذلك  سرييوس    قال.    "األحيان ايسنوراي فالقوة ليست كل شيء 
 الذي كان يقف متفقداً السجناء  بوجه ممتقع . 

 . قالت ريفرياي .    " هل حصل شيئاً ما  "  -
 جاب سرييوس : أ

 القائد يراتح يف أحد الغرف املخصصة له   ،   يرامما    شيء على شيء ، لقد مت كل    ال يوجد  ،  ال  "-
" . 

. كانوا يتوقون بشدة ما بينهم غريبة وكأهنم كانوا يتحدثون بنظراهتم يف  وحدقوا لبعضهم بنظرات
لطرح السؤال الذي حيرق صدورهم ، لكن مل يرغبوا بتأكيد شكوكهم وما شعروا به من سيدهم . 

 ليهم وهي ال تفهم شيئاً . إواستمر الصمت القلق وسنوراي تنظر  
 :   ولتكسر الصمتقالت ريفرياي متجاهلة افكارها  

 . "، ماذا ستفعل هبم   آالفهنم كثريون جداً حوايل ثالثة إ"  -
 قالت سنوراي اببتسامه عريضة : 
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 . "  سنجعلهم عبيداً للسيد الكبري  "-
 عماق قلوهبم رداً على ذلك .أ أنفجر الثالثة ابلضحك من  

 ."ماذا ، هل قلت شيئاً خاطئاً   "  -
 قالت ريفرياي :   

 . "  ان قمت بسؤال سرييوسابداً . لذلك  ألن يوافق على  هذا  ف أنيت ال تعرفني القائد جيداً ،    "-
 قال سرييوس :   

 .   "   يل بعد اآلن ايريفرياي  ه هذا السؤال ال جيب أن يتم توجيه  "-
. ابتسم سرييوس  ومل يقل "أعتقد أن لديك خططاً من أجلهم  ،اوه ! ، هذا صحيح ، ولكن    "-

 واستمرت ريفرياي تقول : شيئاً .  
 .   "  أال تبدوا سعيداً بشكل خاص هذا اليوم  ايسرييوس  ، مازلت كتوماً كل العادة ، ولكن   "-
 . اجاب سرييوس .   "  او لسنا كلنا سعداء هذا اليوم"  -

 وانفجروا ابلضحك من قيعان قوهبم . 
 

☆☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆ 
 

 جتمع القادة ، وقد تضاعف حجم السجناء . 
. رداً على "ستجواب  شخصاً لإل  حتظرواولكن... أمل تبقوا أو  ،  ار  ويزهن  ممم، بقي الربفسور و"  -

 خر سيفعل ذلك . اآل  أن سؤال سرييوس نظر القادة لبعضهم وكأن كل شخص كان يعتقد  
 قال سرييوس :   

. ونظر إىل بالندر اليت كانت ذروعها محراء من كثرة "كيف سنعلم إىل من ينتمي هذا املكان    "-
 :   تلك اللحظة   الدماء واليت قالت

 . "إيل هكذا    ال تنظر حداً على القيد احلياة ، لذا  أمين أن ابقي   ال تتوقعأنت    "-
 قال سرييوس: 

 . "أشعر أنك تشبهني ليلياان    بدأت  ،  ال أدري ملاذا ، ولكن"  -
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. جتاهل سرييوس كلمات بالندر "هااا !!، وهل تريدين أن أقوم أبعطائهم قبالت ملا فعلوه !!   "  -
 وقال : 

والتفت إىل سنوراي وقال   " .   حداً ما أسيحظر  ار  ن ويزهنأعتقد  أضعنا الكثري من الوقت ،  ألقد  "  -
: 

 :واستمر يقول   وأشار إىل مبىن حجري من ثالث طوابق .  .   "   ذهيب إىل ذلك املبىن أ  "-
 . "الربفسور هناك ، رمبا كان حيتاج إىل املساعدة    "-

 قالت سنوراي :   
مر مزعج . إال أن أوبوجه وكأنه يقول أنه    هادئة .وسارت خبطوات   أوامرك"  ذا كانت تلك  إ"  -

هذا ، فأخرياً ستقوم ابلقتال ، وعندما سنوراي كانت تصطنع هذا الوجه لتخفي اهتياجها الشديد من  
 ة فتاة يف الرابعة عشرة  ، بل كانت ابتسام ةابتعدت عدة خطوات ابتسمت ، مل تكن تلك ابتسام 

املبىن كالسهم مفجرة األرض حتت قدميها مع كل خطوة   إىلجمنونة من األذن إىل األذن .  وانطلقت  
. 

 قال هيكروس :  
 .   "    أدري كم سيستهلك من القوة السحرية لنقلهم ، لذلك ال  اهنم كثريون جداً "  -

 جابت ريفرياي : أ
هذه جتربة مفيدة لنعرف ستكون ،  لكن  و هذ صحيح ، رمبا يستهلك كل قويت السحرية ،  "  -

 . "جداً ، اليس هذا صحيح ايسرييوس    ورمبا ننقل مثلهم قريباً   ،   حدودان
 :    اببتسامةرد سرييوس 

 . "أنه كما تقولني    "  -
 : عندها مسعوا صوت صراخ  

 .   "   ،دعين قلت لك ،اااااه !! هذا مؤمل!!  أكونمن    أال تعرفيها الوغد  أدعين    "-
 . كاخلروفجير رجالً مسيناً بشدة يف األربعينيات من عمره من ساقه  ار  كان ويزهن  

 .قال سرييوس . "أه ، ويزن لقد توقعت أن حتظر أحدًا    "-
 رمى ويزن الرجل من قدمه وكأنه يرمي كيس قمامه .   
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 . " !!  ، أال تعرف من أكون  ها الوغد ، كيف تسول لك نفسك أن تفعل هذا أياااااخ !! ،    "–  
 ه . إلي. قال سرييوس وهو ينظر  " من هذا  "-

 تلك اللحظة، من حتدث وارتعد الرجل وانكمش على نفسه  إىلالتفت الرجل وهو ملقى على بطنه    
 ونظر حوله وقال متمتماً : 

 . "كائنات جنسة قذرة  "  -
وقد مسع ما قاله الرجل قال سرييوس بتسلية    " عكأمسلكي    بوضوح  فتكلم رجلا كنت  إذممم ،  "  -

 .     ، ولكنه أراد قتل بعض الوقت
ملتوية وهي تضع قدمها فوق ة . قالت بالندر اببتسام   " خرآ  ئاً ولست شي أعتقد أنه رجل....أ ال    "-

 .  الرجل    ظهر
 . "   ها الفاسقة ! ، أان رجل وال يوجد مثلي من الرجال!!أيتعليك اللعنة  "  -
 أان حقاً ، وهل أقوم بسؤال العبيد املساكني الذين قمت بتعذيبهم حىت املوت لكي أأتكد.  "  -

وقد   وضغطت قدمها على ظهره    .   "   أنك فعلت ذلك ، لست سوى خنزير يستحق هذا !  متأكدة 
 . بقوة  وكانت ستسحقه  تغضب    بدأت

 : واستمر يقولجتفل ،  بالندر   صرخ سرييوس بقوة مما جعل " .   توقفي عن ذلك !! "  -
، حسناً   ي شيء  تفعلي ا  أن جيداً قبل   جيب عليك التفكري ،  . ولكن    حقاً   نِت سريعة الغضبأ"  

 . "  - أعرف ملا أنيت غاضبة هكذا و  أان،
قدامكم هذه األرض املقدسة . ستموتون وأنتم أأن تطئ    جترئون يها الكائنات القذرة ، كيف  أ"  -

 ، وتدفعون الثمن ! " .   !   تعانوا  تعانون ، ال . ستتمنون املوت ولن حنقق لكم هذا الرمحة حىت  
 قال سرييوس : 

 .   "  ، البد أنك متتلك موهبة لرؤية املستقبل   بك  سيحل  ما   يبدو أنك تعرف جيداً "  -
كل يوم   نبطالنا املقدسون قريباً ، أهنم أيتو أيها الشيطان اللعني ، سيأيت  أهكذا    ال تضحك   "-

الفاسقون !! . الزاندقة !! ، زاندقة !! ، مهرطقون   أيها  سيسحقونكم!!    قادمونلتفقد املدينة ، إهنم  
 الرجل يلهث من صراخة . ذ  خأ. و  "  !!
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 "   قبالً عها  أمسهذه األمساء مل  ،هذا الرجل ، لقد مت دعوتنا أبمساء غريبة من قبل ، لكن  ما خطب"  -
 واستمر يقول :   . قال سيلفر الذي كان صامتاً 

 إن هذاقول هذا الكالم ،ولكنك قلت أبطال مقدسون    أنيها الرجل املرتهل ليس يل  أحسناً  "  -
 تفعلون هل  ف،    لذي تفعلوه هبم ا  األشخاص حولنا وما  هائوالء... ماذا عن ولكن ،    اهتمامي  يثري

 . "   هلمشيئاً مقدساً  
 . "  هنم مثلكم !!! ، زاندقة مهرطقون !!!، من نسل الشيطان اللعني !!! إ  "  -

 قال سرييوس وهو ميسك ذقنه بيده . 
، أبي شكل من األشكال  يل امرأة  أان مل اتزوج من قبل ومل تكن  ولكن ،  ،  هذا عجيب  مهمم ،  "  –  

مل يفهم الرجل امللقى أرضاً   . "اليس كذلك    . رمبا أنت ال تقصدين   مل يكن يل أوالدوبطبيعة احلال  
   .   االبتسامة اخلبيثةأو حىت سبب تلك  سرييوس عن ما يتحدث عنه  

 :   ريفريايقالت  
. "ي فكرة عن هذا البلد  د ل  أنعتقد  أ   ، ولكينعما يقول  إن هذا األمحق ال يعرف شيئاً "  -

 تقول : إىل الرجل واستمرت    والتفتت
لك الحقاً   ما سيحصلبصراخك إىل   احتفظقصد  أها الرجل .  أيعليك الصراخ هكذا   " ال جيب-
 متاماً . لكن فعلم أن تاً اآلن ، فكما ترى قد أبدوا لك هادئ  أيتوا  أالهللا  فأدعواما عن ابطالكم  ،  

غلق أصمت و أ. لذلك    هادئةل  ظدمائي تغلي وأان أبدل كل جهدي لسيطرة على نفسي لكي أ
 " . !  أيها القذر   فمك

طائعاً  وصمت  تنغرس يف عظامه من تلك الكلمات  وأحس بعشرات السيوف اجلليدية   ارتعد الرجل  
 من اخلوف . 

 سرييوس  :   قال
 .   "   مممم ،  ويزن مل جتب عن سؤايل    "-
أبكملها عبارة عن سجون . هذا   ، املنطقة عن هذا املكان ، ولكن    املسؤولأه ، أنه يقول أنه  "  -

 . "هذا    تفهم منغريب ....ماذا  
 :   سرييوس  قال  
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. وضحكوا مجيعاً    "  اهلرب سريعاً قبل أن أييت األبطال العظماء  إىلاآلن ، حنتاج   ال يهم هذا  "  -
 على ذلك وأعينهم تتوهج كاجلمر يف ليلة ظلماء وهم حيدقون ابلرجل . 

ه دارتعد الرجل من الربودة اليت شعر هبا يف عظامة وظل حمدقاً لألرض يف خوف متمنياً أن يتم أنقا  
  .  سريعاً 

 . قال سرييوس.   " جيد... لقد عاد البقية  "  -
 .قال الربفسور  . "  ،لقد طرئ أمراً ما    االنتظاراملعذرة على    "  -
 . "ذاً....من سيفعل ذلك  إالأبس أيها الربفسور ."  -

 فرياي : يقالت ر   
 .   "   سأفعل ذلك  أان  "-

 قال سرييوس :   
. عندها ركض "حسناً، كل شيء جاهز . ولكن...لننتظر سنوراي ...قد حتظر بعض األشخاص    "-

 بعض السجناء وخلفهم كانت سنوراي . 
. قال سرييوس ذلك " سأبقى هنا  أان ريفرياي ، قومي بذلك و   اي  جيد .لقد عادت سنوراي . حسناً "  -

 وتبعة إجنوس يقول : 
 " . وأان ايضاً  "    "-
. قالت ريفرياي والقت تعويذهتا السحرية إىل حدها األقصى  . ضرب العديد من  "لنلتقي الحقاً  "  -

 أعمدة الربق املنطقة واختفوا يف تلك اللحظة . 
 .  عدى سرييوس وإجنوس كانت املنطقة فارغة ختلوا من اي أحد  

 دافئة :   اببتسامةالتفت سرييوس إىل إجنوس وقال  
 .   "   ايضاً ، هل أنت قلقاً علي ملاذا مل تذهب أنت  "  -

 جاب إجنوس وهو يزفر دخان سيجارته : أ  
 .   "  فقط أريد أن استمتع ابلعرض فقط هذا كل شيءأان ال تكن أمحق ،  "  -

 سرييوس وهو يقول :   ابتسامة   اتسعت
 .   "  ان مل أمسع كذبة سخيفة مثل هذه ، حسناً...كما تريد أستمتع ابلعرض ا  "-
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 .   "  إنتظر حلظة   "  -
 .  "  مم " -  

 ". هل هذا ضروري حقاً  "  -
رمبا بقي   ،   إجنوس لقد أنقدان السجناء رغبتاً للقائد ،ومات كل البشر يف هذه املدينة... لكن  "-

للمستقبل ، كل هذا من أجل ضروري   ما سأفعله يهمين ذلك بصراحة، لكن   هم ، وال ضفيها بع 
 . "  القائد

 .  "   ستستخدمه  لذي اما  ، تريد ، ولكن    فعل ماا  إهنم يستحقون ماحل هبم .  ،  حسناً "  -
 .   "على مستوايت السحرأ   سأستخدممم ،  "  -
 . "ذاً  إاملستوى العاشر  "  -
 . "  تعويذة مفضلة لدي . تراجع قليالً ، نعم هذا جيد   سأستخدمنعم ،  "  -

 .[  موجة الكارثة –السحر األقصى  ]العينان وقام أبطالق سحره .  مغمض وقف سرييوس  
سود حممر أانضغطت األرض حوله وكأن ضغطها عمالق .وظهرت دائرة سحرية يف السماء بلون  

لتغطي مساء املدينة يف دائرة    تدور حول نفسها .   واتسعت الدائرة سريعاً   ةوكانت فيها رموز غريب 
 مجيلة مشرقة ،كانت تلك الدائرة ترسم بعقل سرييوس املدينة أبكملها كالسوانر وتقوم ايضاً 

 بتحديد املدى اليت ستعمل عليها التعويذة . 
وهو مغمض العينان . إال أنه   بسخرية   . قال سرييوس ذلك  "   العظماء  بطالتى األأاوه  .لقد    "  -

وشك دخول   وكانوا على خيوهلم    شخاص يقرتبون وهم على أشاهد بفضل الدائرة السحرية جمموعة  
 :   استمر يقولو .  املدينة  

أرجوا أن يستمتعوا   الً . حسناً لقدمت هلم شيئاً أكثر مجابقدومهم اآلن  علم  لو كنُت على   "-
 .   "املتواضع  ابلعرض

ا جاهزة للعمل ، رفع أهنمعلنة  احملمر   املدينة بنورهاوأغرقت  عندها توهجت الدائرة السحرية  
صابعه وكأنه قائد اوركسرتا يعلن بداية األحتفال،  ونشر يديه أمفرقاً   ببطئمامه  أسرييوس يديه  

األرض وتطايرت املباين يف السماء عالياً وانفجرت كأهنا   اهتزت ليشري إىل اجلهتني . يف تلك اللحظة  
 .كالنيازكالعاب انرية صنعت من صخور .  وامطرت على املكان  
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مل يرتعد ومل يرتبك احداً من هذه الكارثة . فقد كانت املباين الضخمة ترتفع ابهلواء وكأهنا التزن شيئاً 
واستمر إجنوس يراقب هبدوء وهو يدخن بسجارته وسرييوس يشري بيديه جلهتاً اخرى وحلقت 

بسرعة وتركيز . واستمر سرييوس يلوح بيديه  ربةااهللطيور  ا  مثل سرب مناملنطقة أبكملها يف اهلواء 
 من يديه يف تناغم رائع كاألحلان .  تلوحيةيعلن ذروة األحتفال ،وتتطاير املباين مع كل    وكأنه

ينظر إىل الدائرة  وهو    بشكل وحشي جمنون   ابلضحك  انفجر رأسه إىل اخللف و رمى سرييوس  عندها  
 ن جنح يف إابدة البشرية . ا، كان يبدو كشيطالسحرية فوق رأسه

عازماً على تدمري املدينة أبكملها  ومع ذلك كان سرييوس يعمل ابهتمام،  استمرت احلفلة طوياًل  
 وحتويلها إىل حطام . 

 
 ____________________________________________ 

 
 

 
 

 اجلزء اخلامس  
________________ 

 
 

ه سه . وحرك عينيأكاخليال فوق ر يء  تضمن ثالث طبقات  كرستالية     عيناه لريى ثراي   فتح لينياس 
مزخرف  انصعاً  يضاً أب، اجلدران والسقف املرتفع  ة  واسع   الغرفة . كانت    حوله  متفحصاً املكان

اجلمال . ويف جدران الغرفة   ة رائعة وديأجار تقف يف  أششكال زهور و أعلى  ة وفضي  ة بنقوش ذهبي
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محر انعم أبواب ذهبية . ابابن يف كل جدار بشكل متباعد  وكانت األرضية يغطيها سجاد  أاربعة  
و مظهر فخم والذي كان لينياس دكان سرير هائل احلجم    الغرفة. ويف وسط    ذهبية مزخرف بنقوش  

  الطاولةحبجم   ةمرآ وفوقها  ،  ابلعطور من كل االوان واألشكال  مليئة  ةمستلقي عليه  ، وجبانبه طاول
. 

 متتم يقول : 
وكأين يف حلم ....نشمي سولت و لينياس فينتوس . هل هذا ممكن . لكن ...كيف ، هذا يعين "  -

خر وولدت كنشمي مث رجعت إىل هنا ...ما فائدة ذلك ...ايضاً آأين مت وانتقلت روحي إىل عامل  
ليجلس   يف زاوية السرير ، وهنض سريعاً  .  عندها ملح شخصاً "  يبدوا مجيالً كاألحالمهذا املكان  

 على حافة السرير . 
كانت نفس الفتاة اليت كانت عند بوابة القلعة وكانت راكعة على ركبة واحدة حمدقة لألرض وهي   

 متثال .   وكأهناتضع يدها اليمىن على صدرها  
 ، كانت هذه الفتاة جتعله متوترًا بشدة من عرض قوهتا سابقاً  .   االرتياحنظر لينياس إليها بعدم  

. هكذا قالت الفتاة دون أن ترفع رأسها . مل يفهم لينياس سبب " سيدي ، ماهي رغباتك  "  -
، حىت ولو مت إرساهلا إليه كخادمة ال جيب أن تفعل هذا . لكن ال يبدو إهنا   ه حتدثها هكذا إلي

حمداثً  شياء .فكر لينياس هبذه الكلمات مث  قالعرف شيئاً عن هذه األخادمة ، حسناً ليس وكأين أ
 :   اايها

 . "إن امكن    االغتسالال ، ليس يل رغبات ، لكن ...أحتاج إىل    "-
سكت املعطف أم و   عليها مندو زمن .وكأهنا تدربت   . هنضت الفتاة حبركات أنيقة   "  مفهوم "  -

 حماولة خلعة .   يرتديه سود الذي  األ
 .    -لكن 

يتم أجبارها على فتاة  ك   كان يبدو. قال لينياس وهو ميسك املعطف ابرتباك  "هل هناك شيئاً ما    "-
 .نزع مالبسها

 قالت سنوراي  بقلق وهي تنظر لعينيه الذهبيتان من هذا السؤال  :   
 .   "  هل تسمح يل ابحلديث ايسيدي "-
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تباع كان يعلم أن األ  حىت يف حياته السابقة كنشمي ،  بداً أمل حيب لينياس هذا األسلوب يف احلديث  
لينياس مل يكن سيدها وقد مت   ،  . لكن حرتامهم أ  وامام ملوكهم او سادهتم ليظهر أ يتحدثون هكذا  

للينياس الذي كان ضيفاً لديهم .   االحرتام  ن تظهرأكان عليها    تكليف هذا الفتاة خلدمته ، وطبعاً 
 إليها.  وهو ينظرلينياس يعتقده    ما كانهذا  

 وقال :   
. اتسعت عيين "تريدين قول شيء فقوليه    كنتِ   إذاإىل أذين يف أي شيء .    ال حتتاجنيأنت  "  -

 سنوراي وكأهنا مسعت شيء ال يصدق وتعافت سريعاً من ذلك. 
 وقالت :   

 .  "  شكراً جزيالً "  -
 ل صامتاً . ظه  أنراد لينياس قول ذلك إال  أ  على ماذا . شكراً   
 واستمرت سنوراي تقول :   

 . "ريد أن ازيل عنك مالبسك ألقد طلبت أن تستحم وكنت    "  -
 .   "   لفعل ذلك . سأقوم بفعل ذلك بنفسي  ال حتتاجني   ،  أه ، لقد فهمت ، ولكن  "  -
 حد األبواب الداخلية  وقالت : أقالت  . وسارت لتفتح   ."مفهوم    "-
 .   " يرجى الدخول  "-

 والتفت إليها وقال :   لينياس خطوتني عرب الباب لتتبعه  سنوراي .توقف لينياس مبكانه  أخذ  
 .   "   سأستحم لوحدي  "-

 : ابضطرابسنوراي    جابتأ  عندها
ذا كنت إان بذلك الشرف ...لكن..  أبنفسك ، سأقوم    تستحملكن...لكن...كيف ميكن أن    "-

 .   "  تفضل اخلدم سأقوم بدعوهتم حاالً 
دافئة حمببة   ابتسامة .وابتسم    "   ن استحم وحديأال  إ أعلم واجباتك ، لكن ، أان ال أحب  أان  "-

ونظرت لشفتيه بعينان متسعتان وكأنه ستخرج من مكاهنا وقالت  ،  مجدت سنوراي يف مكاهنا 
 وكأهنا انئمه :  متقطعة بكلمات  

 .   "   أوامرك ذا.....كانت .....هذه....  إ  "-
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 فاقت سنوراي من ذهوهلا من صوت الباب : أ و   .ه غلق لينياس الباب خلفأ
 . !ه سيكون خميفاً جداً  أن... لقد كنت أعتقد    ما هذا ، ما هذاهيه ،"  -

كان سيدها جيلس فوق حافة ،  وقامت بتخيل مشهد الوحشية اليت كانت تتوقعها من سيدها  
قاسي   بصواتً   وقال مزجمراً   .  تزحف على األرض ة  دود  وكأهنا  مقززة السرير وينظر إليها بنظرات حقرية  

 : 
للعبيد احلديث !!    ال ميكنمسح لك ابحلديث!!. أ  أن تطليب مين    أن ها اللعينة !! كيف ميكن  تأي"  -

. "يها العبد !!  أفلتعرف مكانك  "   وغرسه يف حلقها . واستمر يقول :   من يديها رحمها  ذخأ. و 
وقام جبلدها وهي تسبح بدمائها وهي تطلب الرمحة  وكان سيدها يضحك بشكل شرير من 

 توسالهتا. 
اليس هذا هو الشيء الطبيعي لفعله  .مم، بصراحة كنت أتوقع أن يقوم بفعل شيئاً خميفاً يل   "-

. .وتنهدت خبيبة  "  يقوم جبلد عبيدة على كل حال   أن، كان على السيد    بقوة على هذا    وضريب
 مل . أ

 واحتضنت رحمها ونظرت إىل الثراي بعينان غائمتان وقالت  :    
يقوم   أنسيدي خمتلف يستطيع  ،  لكن  و ذييت ابلطبع .  أ  بتمزيق كل من حياول   سأقومآه ،    "-

 مهمم ،    عبدتك املطيعة  .أان   ،  جلدين أ  ،عاقبين  ،بتعذييب ومتزيقي كما يريد ، آه ، سيدي 
 عند  كمل وجه . يتم عقاب العبيد على فشلهم او أال يعين هذا أين ال أقوم بواجبايت على  ألكن ...

ال ،     يبدو سيدي عادي جداً أال، ال أريد أن اكون فاشلة . لكن...   ممعدم طاعتهم لألوامر . 
سنوراي من صوت قعقعة  ، واستعادت   ارتعدت .   عندها  " قوايً أبداً ، هذا غريب حقاً    يبدو

 مالحمها اجلادة كاجلندي احملرتف يف حلظة . 
 

☆☆☆  ☆☆☆☆  ☆☆☆☆ 
 

صدره كشف عن  و يوكان املعطف مفتوح من األمام   مرتدايً مالبسه نفسهامن احلمام خرج لينياس 
 :    نتعاشابإلوقال وقد شعر    وبطنه
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شخاص يعيشون هبذا البذخ أ،هل هناك    ال يصدق  هذاأن تستحم يف هذا املكان وكأنه حلم ،      "-
   " .  داً أب  ال ميكن هذا جنون  .    والرتف .

 والتفت إىل الفتاة وقال :   
 .  "  أمسك مرة أخرى ما  ، ولكن  ،    املعذرة    "-
 جابتأ. قالت ذلك بوجه جامد إال أن لينياس وجد حزانً يف عينيها عندما  "إنه سنوراي ايسيدي  "  -

 .   يعرف ملاذا يكن  ومل  
 .    العجيب "  سنوراي مىت سأقابل سيد هذا املكان  ذاً ....اي إ  "-  

 ابرتباك وظلت صامته لبعض الوقت ولينياس ينتظر أجابتها هبدوء .   ارأسه  امالت سنوراي   
 قالت :   وأخرياً   

 .   "  جيبك عنه أكيف    رفع أسيدي أان ..ال أفهم هذا السؤال وال    "-
أم   إليه   سأذهبذاً...هل  إوصالحيات للحديث عن ذلك . ممم ،    أوامرذاً.. انِت ليس لديك  إ"  -

 .   "ه  إيل بنفس   هو  سيأيت
 .قالت سنوراي   "  هل سيدي حيب األلغاز واألحاجي  "-
 .   "   كرهها ملاذاأ  ال   "-
 .   "   ايسيدي ن سؤالك يبدو كاألحجية  ابلنسبة يلإ  "-
.  حركت سنوراي عينيها يف دوائر وقامت حبك جبينها  "  هذه األحجية  ابةإجحقاً . وماهي    "-

 وقالت :
 . "أعتقد أين أعلم األجابة ، إهنا املرآة   "-

 ، عن ماذا تتحدث هذه الفتاة . فكر لينياس بتلك الكلمات  مث قال : ة  املرآ
 .   "   ماذا تقصدين ابملرآة  "-
 صبعها الصغرية  . . قالت وهي تشري إىل املرآة أب  "   ةتستطيع لقاء سيدي ابملرآ"  -
 .   "   مندو زمن   السحرية اليت أخربين  عنها الربفسور  ة، هل هي املرآ !اوه  "  -
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 .شعره األبيض الكثيف وعيناه الذهبيتان وبشرته البيضاء    ة وقف لينياس حيدق ابنعكاس نفسه ابملرآ
 إىل  وهو ينظر  ة املرآ  إىل امال وجهه    ه وجسده الرشيق املنحوت ابلعضالت . مل يرى غريها ولكن

 إىل األسفل .   املشقوقة رأسياً   عينيه قزحية 
 . ة " يف املرآ  ئاً ى شيأر مم ، مل تكن عيناي هكذا من قبل ...اليهم . ولكن،  أان ال    "-

 ة طول قامأوقفت سنوراي جبانبه وقد كانت حافة رأسها تصل إىل مستوى صدر لينياس الذي كان   
 عكاسه : نإ. وأشارت إىل  هي اليت كانت صغرية أو ابألحرى  منها  

 .  " هاذا هو السيد الكبري"  -
. وتنهد يف قلبه وهو يفكر : مهما كان وضعها إال  إهنا "  غري نفسي   أرى  ان ال أالسيد الكبري ،  "  -

جابة . مث قال وهو رمبا تتسلى معي . ال . رمبا كانت ممنوعة عن اإل هنا متزح  اوإمازالت طفلة .  
 يسري حول الغرفة : 

كنت موجودة خارج   ذلك ومهاً . ولكنكِ رين إىل هنا ، أو كان ظ حسنا ، أين سرييوس ، لقد أح"  -
 .   "  القلعة وال أعتقد أنه كان ومهاً 

 جابت عن سؤاله األول : أمل تفهم سنوراي عن ماذا يتحدث سيدها لذلك  
 . "ولكنه مل يعد بعد ، هل أذهب وأحتقق من ذلك  ،   أسفة  أان"  -

أخذ بعد    الباب   وقبل أن يقول لينياس شيئاً مت قرع الباب بقرعات انعمة . قامت سنوراي بفتح   
 وشعرت ابرتياح ممارأته وقالت :   ،   األذن من سيدها

 .   "   يطلبون األذن ابلدخول{  إليفيا    }  والسيدة{  إلفآم    }  السيد "  -
وقام   تلك اللحظة  حس لينياس ابلتعباغلقوا الباب خلفهم .  أفُتح الباب ودخل منه شخصان و   

شياء عجيبة لصرخ أن يشهد  أيف عامل البشر دون   ته، فلو كان نشمي الذي عاش حيا  هبفرك عيني 
ن لينياس ونشمي شخصاً واحد او ابألحرى ألكن اآلن ، ومبا     ،بل رمبا فر هارابً   أبعلى صوته اآلن 

 يعيش يف هذا العامل  فقد كان هدئ متاماً . لينياس الذي كان مستذئب  
كاخليال      كان مجاهلم  ملن يقف أمامه .بل كلمة اجلمال كانت إهانة    ما دخل الغرفة كان مجيل  

 دىن شك . أبال    .ال ، كانوا خياالً اجلميلة  حالم  عمق األأخرجوا من    وكأهنم
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وكان الفستان ،    ء واحلمرا  الذهبية شجار  وراق األأحدهم امرأة شابة ترتدي فستان مصنوع من  أ  
 بيض على وكروي من األسفل ، وترتدي قفازين من الدانتيل األأ شكل وردة مقلوبة ، ضيقاً من    على 

، ن  ميفوق صدرها األ  مرمي   خرهرها ونصفه اآلظسفل  أشعر بنفسجي يتدىل نصفه    ولديها  النقي
 الصغرية ويلمع من اجملوهرات    االمع وعلى عنقها عقد من طبقتني   الكريستالسها اتج من  أوعلى ر 

وعينيها البنفسجيتان تظهر اجلدية واحلكمة  . وخلف األبيض  وكان وجهها    قوس قزح.  وانأل  بكل
 .    دون توقف  هرها جناحان ذهبيان يتموجان كالسنة اللهبظ

عشر ، كانت   والتاسعة عشر    السادسةجبانبها فتاة وكأهنا اخليال نفسه متجسداً . كان عمرها بني 
من  ةمذهب  ة حريري  ةعليها .  ترتدي مالبس بيضاء انصع   تتكئوحنيفه كالعصى البيضاء اليت    رشيقة 

 كمالبسها  ة.   بشرهتا بيضاء انصع   ضيقاحلواف . تتكون مالبسها من سروال فضفاض وقميص 
 ها الذي ال يصدق ، من شدة بياضيف اي حلظه  ءضيستُ   وكأهنا  لب
،  طويل يرفرف ويتموج خلفها ككائن حي ،وعيناها فضيتان متوهجتانال  األبيض  هاشعر   وكان  

 سنان كاللؤلؤ  . أواذنيها مذببتان قليالً  . كانت تبتسم بشفتيها الورديتان كاشفة عن  
بال اي رمحه   سحقاً   عليها  بل سيحطمها وسيسحقها  ويستحوذكان هذا اجلمال لن يكسر القلوب  

  سواء من الرجال والنساء دون استثناء .
روحه يتم سحبها واستهالكها من هذه املرأة .كانت املرأة جبانبها رائعة اجلمال ،   أنشعر لينياس    

عامل مت مجعه وتركيزه على هذه الوكأن مجال كل    شيء  يضاهيه   هذه املرأة البيضاء كان مجاهلا ال  أنإال  
يهم ، غري قادر إلالفتاة،  . بدا لينياس يشعر بدوار وتدفق عرق ابرد يف جبينه وظهره وهو ينظر  

 . استيعابهحىت    و أعلى فهم ما يراه  
. وقام أبغماض عينيه   أشياء غريبة عجيبة وهو الذي شاهد    حىت ابلنسبة إليه  جداً   كان هذا كثرياً 

شعر بقطعة قماش على جبينه ، فتح عيناه لريى املرأة ذو   اللحظةينظم تنفسه . ويف تلك    ذخأو 
 م تعتين بطفلها . أمتسح وجهه مبنديل بكل حنان ك  األجنحة 

 وجهها اجلميل عن قرب :   إىلمن هذا التصرف وهو ينظر   قال لينياس مذهوالً 
 .   "  ذلك بنفسي   سأفعل،    جزيالً   شكراً   "  -

 وقالت بقلق :   ن املرأة مل تتوقف وكأهنا مل تسمع شيئاً أ  إال
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يض أب. . قالت ذلك  وتوهج لينياس بضوء  "    مسح يل أ.    بداً أ  ال يغتفر، هذا    جداً   تبدو متعباً "  -
من ذلك كان يعلم أن  يف كل كيانه  ، مل يكن لينياس متفاجئاً ة  مشرق ، وشعر لينياس بدفئ وسكين

 :   عليه. واستمرت املرأة  تقول   اً ما فعلته املرأة كان سحر الشفاء وقد كان معتاد
 .   "  فضل من السابق أهل هكذا    "-
جل على بسعادة وخ ليه  إ. ابتسمت املرأة   " جزيالُ   فضل ، شكراً أين  أشعر  أأه ، هذا...، نعم ،    "  -

 ذلك  . وعادت جبانب الفتاة البيضاء . 
 أسئلة. لذلك مل يضع الوقت وقال :   ة ليلقي عد  ةجيد ة ن هذه فرصأ  شعر لينياس   

 .   "   هل تسمحني يل بسؤال   "-
  جابت املرأة اجملنحة بتلك االبتسامة الدافئة وهي ختفض رأسها أبانقة   :  أ

 . "   ذتطلب وحنن ننف   أن، كل ما عليك هو   شيءمسح لك ابي  أ ن  أال حتتاج  "  -
 . "  جزيالً   اً ش ...شكر "  -

 كنسمات الرايح :   رقيق   انعم املرأة البيضاء بصوت  قالت  عندها
 . " حد يقرتب من الغرفة  أسنوراي ، هال خترجي من الغرفة وتقومي حبراسة الباب . وال جتعلي    "  -

تقول كلمة واحدة وأغلقت الباب خلفها .  وحدقت املرأاتن إىل لينياس   أنخرجت سنوراي دون  
 ينتظرون السؤال .   وكأهنم

 .    " هذا املكان   ةمالك أنتِ حسنا ،  هل  "-
 اجملنحة وقالت :اتسعت عني املرأة  

. شعر   "  خدمك  ةرئيس  } إليفيا {  أان عرف بنفسي  ت أن أُ رجوا املعذرة ، لقد نسيأاوه ،    "-
 ابلوجه من هذا السخرية الصرحية. ة  تعرض لصفع  أنه لينياس  

، اليس مظهرها واضح   أنِت سأهلا من  أستحقيت ذلك ، كيف  أحسنا ، لقد  :  حدث لينياس نفسه  
 لتهذيب  . إىل افتقر  أين  أ، يبدو    صحاب هذه القلعة العجيبة أن  هنأ  ،  متاماً 

 .   "  ليك إسئت  أين أ، يبدو    سف حقاً أان  أ  "-
 وقالت مضطربة : وكأهنا مسعت شيئاً خميفاً  رداً على ذلك    شحبت املرأة بشدة   
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 ،  لعبيدك ر  ذال تعت أنجوا  أر يل ، كيف ...كيف ميكن ذلك  ! .   إماذا ! ، ال،ال ، مل تسيئ   "-
 . "  –هذا غري مريح متاما ! ، وتسطيع  

مجيلة مرسومه على وجهها   وابتسامةبقوة    ةالبيضاء عصاهتا البيضاء ابلسجاد  املرأةتك ! . دقت    
 كالسابق . 

 ةحرار   ةشعر لينياس بدرجو دت يف مكاهنا وارتسم اخلوف والقلق بعينيها.  ن املرأة اجملنحة مجُ أإال    
 كانت قادمه من املرأة البيضاء .   الربودةالغرفة تنخفض بشدة ، ومصدر تلك  

إىل نفاس وهي مغمضة العينان لكي تستعيد هدؤها ، وبعد ذلك نظرت  أة اجملنحة عدة  أت املر ذخأ  
 وقالت :   شديدة .   ةجبدي  لينياس

ن املرأة أ  إاليقول اي مشهد خمجل    أنراد لينياس  أ.  "جوا املعذرة على هذا املشهد املخجل  أر   "  -
 استمرت تقول : 

هذا اجملال   ةكون صاحب أاخلدم ولست هبذه العظمة لكي    ةان إليفيا رئيسأ  سابقاً   كما قلت  "  -
 .   "   ن تستمرا رجو  أ  ، ن تسئل ، لذلكألقد كنت تريد    يضاً أالعظيم .  

 . "  أنتِ ، من    آ ، ن..نعم ، حسناً  "  -
 ."   أان ادعى إليفيا ايسيدي   "-

رى مثلك من قبل .كيف أان مل  أمسك  ،...أان اقصد من تكونني ، وليس  أال ، ليس هذا ،    "-  
 . "  نسان اليس كذلك ؟ألست    أنتِ اه...،  ،  قول هذا  أ

و أ    {   هالياب}  من عرق  أانان ابلتأكيد لست من البشر ،  أاه ، هذا ماكنت تقصده ، نعم ،"  -
 .   " كائن هجنيمبعىن أدق  

 .قال لينياس "  هجني    "-
 . "نصف من ملك اجلنيات ونصف من اجلنيات    أاننعم ،    "-
 .    "  هذا .... ،    . هل كان عرق مثلك موجود مندو زمن   بداً أفهم ما تقولني  أاملعذرة ولكين ال    "-
 .   " هنا  إىلتيت  أنك رأيتهم عندما  أهل تعرف اجلنيات... البد  "  -
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مامها وبطن أعلى ذلك ، ومدت يدها   إليفيا. ابتسمت    "يتهم مندو زمن طويل  أآه ، لقد ر  "  -
كف يدها بصمت وهو   إىلما . حدق لينياس    يعطيها شيئاً   أنكأهنا تطلب من لينياس    لألعلىكفها  

 شيئاً .   ال يفهم 
عن خملوق   تكشف ل  ببطئ عندها ظهرت فوق كفها شعلة صغرية من نريان بيضاء ، وتالشت النريان  

 نسان يقف فوق يدها . األ  صغري يشبه 
 واستمر يقول :   ما يراه  ال يصدق وهو  ة  صدم  صرخةطلق لينياس  أ.  "اوه !    "-
 .   "   !....كيف ...هل ..! ، هل أستطيع رؤيتها عن قرب  ال ميكننه ...، ...أهذا !...."  -

لينياس والذي كان يرفع   إىل. حلق الكائن الصغري هبدوء    شيءمل تقل املرأة واليت تدعى إليفيا اي  
وهو   عيون لينياسفوق كف يده  .  اتسعت  ة  قدامه الصغري أامه ، ووقف املخلوق على  أميده  

 .   ةاندر   ةيفحص جوهر   ليها ويفحصها كخبري جموهراتإينظر  
 شفافة  ة جنحأيها شعر و دكاألصبع ول  ة، كانت رشيق   بطول عشرين سنتمرتاً   نسانإككان يبدو    

 تتموج بدون توقف . 
ظهره . قام   واعطاه   جنحتها من اخللف. استدار املخلوق الصغري تلقائياً أ  ةستطيع رؤيأهل    "-

 من خالهلا . صبعه إ  صبعه ومر إجنحتها وشعرها بطرف  ألينياس بلمس  
 .     كمخبول   بسعادةواخد يضحك    " .جنحتها من املاء !  أه ماء !، شعرها و أن  "  -

 املخلوقة   وبدأت بطيها دون اي سبب ،  إصابعه حتت  أ  إبدخالوقام  " .    هل هذا حقيقي!  "-  
كطفل   كانت تبدو  صابعهأبطيها فوق  إاالمام واخللف و   إىل بذلك وقامت بتأرجح    ةالصغرية سعيد

 صغري يلعب ابلقضبان . 
وحركت شفتيها ببضع ابلسعادة   الصغرية  املخلوقة وابتسمت    .   . قال لينياس  "   هل حتبني ذلك " -  

 . ابتسامة عريضة من ذلك  ن يبتسم  أال  إلينياس    ال يسعه مل يسمع اي صوت منها . أنال  إكلمات  
 وقال :   

 املرأة اليت تدعى إليفيا إىل. حتدثت اجلنية الصغرية بدون صوت . التفت لينياس  " ماذا قليت ؟  "  -
 مثلها . ة املرأة البيضاء سعيد  شاهد ه  يوبطرف عين جدًا    ة واليت كانت تبدو سعيد

 وقال : 
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 .  "  ال تستطيع احلديثأ"-
 جابت إليفيا : أ

 .    "ولن تستطيع مساعه حالياً عن أصواتنا   صوهتا خمتلف متاماً   ،   ولكن ،هنا تستطيع احلديث  إ"  -
 .   " تعريفني ما قالت اليس كذلك  أنتِ لكن ،  ،    حقاً "  -
 .   " هنا حتب التأرجحأنعم ،  تقول  "  -
.قال لينياس ذلك وهو يراقب أترجح املخلوق "ماكنيت تقولني عن نوعك  ،  ولكن     ،عفواً   "-

 الصغري بني يديه . 
 " .   ان نصفي من اجلنيات اليت بيدك والنصف اآلخر من ملك اجلنيات أقول  أنعم ، كما كنت  "  -

 . "   وأشارت اىل املرأة البيضاء
ن أعتقد  أالسخيف ، لقد    االسم من ذلك   . مل يكن لينياس مذهوالً "  ماذا ! ، ملك اجلنيات ! " -  

 اخلرافة مام  أن ال يصدق وهو يقف  أالعميق ، وكيف ميكن    إىل التفكرييقولوه اليدعوا    شيءاي  
ه ملك اجلنيات ، كانت فتاة دون شك . نأهنا قالت  أكان مذهوالً من    احلقيقةيف   ه، لكن   احلقيقية

 بوقاحة :   هلذا قال لينياس مصححاً 
 . " هنا فتاةإاجلنيات اليس كذلك ،    ةتقصدين ملك   "-

 حىت صارت كتفاحه محراء من شده اخلجل وقالت بصوت متقطع :   ة البيضاء بشد  ةامحرت الفتا  
  " .   ان رجل ولست فتاة أان..  أ  "-

ه قام بفحص جسد املرأة البيضاء بعينيه .  والقى نظرات أنراد الصراخ بتلك الكلمات إال  أهراء !.  
يفكر هل هذا ممكن ،لكن ، هناك   ذخأ، و  متاماً   على صدرها نصف املكشوف والذي كان مسطحاً 

...ملاذا يقول ذلك ،ال   ذاً إفتيات لديهم مثل تلك الصدور وليس هناك سبب للخجل من ذلك ،
يكون رجال هبذا الشكل واجلمال . ال   أن   ال ميكن نه فتاة دون شك ،  إ،    ن يكون رجالً أميكن  

وهي مجيلة بشكل   مجاله   إىل نصف . حىت إليفيا التصل    أبداً   هذا اجلمال حىت النساء لن يصلوا إىل،
 .   ال يصدق

محرارها من النظرات الفاحصة اليت يلقيها عليها لينياس وقال أ  وأزدادالتهب جسد املرأة البيضاء   
 ليه : إفيه الشخص الذي ينظر    ما يفكر وكأنه يعرف 
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. وعاد يلقي نظرات خجولة حول   "  نين رجل .....ولست ....ولست فتاةأان ...أؤكد لك  أ  "-
 ليه بشك صريح . إلينياس والذي كان ينظر    ة إىلعلى النظر مباشر  غري قادر الغرفة

 : هل هو غاضباً   وهو يفكرنظر لينياس لألرض    محر فاقعاً امام عينيه لونه  أ صبح الشخص  أعندما  و 
منزعجاً من هذا السخرية  سأكون  بتأكيدين فتاة  أعرفه  أحد ال  أخربين  أذا  إ،    ، حسناً   الدرجة هلذه  

رجل من   أنه يقول    أنان ، مجاله هو السبب ، كان عليه  أليس كثرياً، ولكن ما ذنيب   .....حسناً 
 .   ين رجل ، هذا سخيف متاماً أيقول الرجل    أن، ولكن    البداية

 فيه حيث قالت :   ما يفكر إليفيا واليت فهمت   إىلوعاد ينظر    
 .   " شخص خجول جداً   إنه"  -

هكذا ، حىت   ن خيجل شخصاً أكيف ميكن  فن هذه كانت كذبة ، أفهم    وقد ،    لينياس مل يقل شيئاً   
 كما تقول.   وليس خجالً   من حلم ، كان هذا غضباً   لوكان شخصاً 

مامه وتبعته ألينياس وركعت على ركبة واحدة    إىل ا رجل  أهنعندها تقدمت الفتاة البيضاء واليت تزعم    
 وقال :   هإليفيا لتفعل مثل

 .   "   دعى إلفام النائب املسؤول عن قلعه فينتوسأان  أعرفك بنفسي  أن  أنسيت  "  -
 مامه. أ. قال لينياس وهو اليفهم ملا يركعون  "  إلفام ...ملك اجلنيات    "  -
منه وهو ملك  حندرأنه النوع الذي  أ،    هماً مُ  شيئاً   او  ان لست ملكاً أمن هذا القبيل ،و   نعم شيئاً   "-

كثر أن تعرف ذلك  أجيب    ولكن ،  شخاص من نوعي ام ال . أين ال أعرف هل يوجد  أاجلنيات ، مع  
 . " مين اليس كذلك  

 من ذلك :  الً ده قال بأنال  إن يقول ذلك  أراد  أ  .! هبذه اخلرافات  أان دراين  أوما    
 . "هذه جنيات اليس كذلك  "  -

 جاب إلفام  : أ  
 .   "  ماء ة ا جنيإهننعم  "  -
 قال لينياس وقد بدا يستعيد هدوءه :    
 ان حقاً أمسح يل...  أ  ولكن ،لقد شاهدت مثلها من قبل ، لكن،  كانت خمتلفة بعض الشيء .    "  -

 . هنا "  ما حيصل ربين ختُ  أنمما حيصل ، لذلك ..هل تسمح    شيئاً فهم  أال  
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 رد إلفآم وهو يضع يده على صدره :   
مل تفهمه    ما الذيذاً... إتريده ، فأان مت صنعي هلذا الشيء ابلذات ،    شيءبكل    سأخربك،    طبعاً   "-

". 
حمداثً   مث قال  هبذه الكلمات   صنعه . عما يتحدث هذا املخلوق العجيب . متتم لينياس يف قلبه مت  

 :   اايه
ه السيدة اجلميلة وظهور اجلنيات من ذ ت و هأن،    جداً   يبدو غريباً  شيء، كل    شيءنه كل  إ  "-

 . "خربتين عنها ريفرياي مندو زمن طويل  أالعدم وهذا املكان   . وكأين يف القصص القدمية اليت  
وال   حقيقي   ما تراهن أبكل أتكيد ، اي    هذا ليس خياالً   ، ما تقصده . اوالً  متاماً  أفهمان  أنعم ..."  -

 .   " . وأعتقد أنك تريد سؤايل عن العشرية اليس كذلك  يقبل الشك  
 .   "  مجيعهم هنا...او بعضهم   -نعم ،هل عادوا  "  -
مجيعهم موجودين هنا . إال أن السيد سرييوس غري موجود حالياً ، فهل ترغب أن أحضره إىل "  -

 . "هنا  
 .   "  ال . ولكن ، ماذا يفعل سرييوس هنا . والعشرية ايضاً   "-
إنه القائد العام واملسئول عن قلعة فينتوس . طبعاً هذا بعد السيد الكبري. حاكمنا .سيدان   "-

 .  "  املطلق
 .   "   لعام.....قلعة فينتوس... هل تسخر مين ايسيدالقائد ا"  -

 انقبض وجه إلفام وقال : 
احلقيقة ن كل ما أخربتك به وما سأخربك به هو  أقسم على  أان  أ،    داً أبسخر منك  أولكين ال    "  -

 .   املطلقة " 
 . "نه يبدو كالكذب بنظري  إ،  ة  حقيق   ما تقوله ن يكون  أكيف ميكن  "  -

 محر كالسابق وقال : ااضطرب إلفام  و   
حد بذلك ، او أسئل اي  أ فتاة .  أينتعتقد    ما زلتنك  أسيدي ...،سيدي .....سيدي ،يبدو    "-

 إليفيا اليت حتاول منع نفسها من الضحك .   إىلشار  أ و " .  سئلها وستخربك ...  أ
 قال لينياس : 
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محر من بذلك . واستمر إلفام يقول بوجهه األ  نه كان يفكر حقاً أ. إال  " عن ذلك   احتدثان مل  ا  "-
 اخلجل :   ةشد

دعنا من هذا اآلن ، سواء كنت  رجل او امرأة هذا ليس موضوع احلديث  ، ،  سيدي   "-
 . "  لذلك... دعنا نعود إىل ماكنا نتحدث عنه 

 . "  اآلنان أين  أ،    طيب  . حسناً "  -
 . "فينتوس    ةنت يف قلع أ  "-
 . "ان موجود  أقصد يف اي مكان يف العامل  أان  أال ..."  -
 .   "   نت يف املكان الذي كان يدعى فريانأ  "-

 . قال لينياس. "  مملكة فريان  ،  فريان    "
 .   "   نعم . ولكنها مل تعد موجودة بعد اآلن  "-
حتدث إىل سرييوس . هل أستطيع لقاء أحتاج حقاً أن  أمهم،    ،  مل تعد موجودة ،كيف ...ملاذا..."  -

 . "أحد رفاقي  
 . "اي مكان تريد   إىل تستطيع الذهاب    رفاقك.... طبعاً   "-
لينياس بصمت ،حىت   إىل ر الشخصني  ظ. ن  "  عن هذا  شيئاً   القلعة ، الن يقول صاحب   حقاً "  -

 . وقال إلفام بعد صمت :   ه ليإنظرت    الصغرية   ةاجلني
 .   ما يريد "سيدي هو الذي يقرر   "-

 قال لينياس : 
 .   " الن خترب سيدك  ...ذاً إ  "  -

 قال إلفام :   
 .   " ن خترجأهل تريد  "  -
 .   "   ريد ذلكأنعم    "  -

 سيدي ال ميانع مطلقاً ، وأشار للباب واستمر يقول :   ...ذاً إ
 . "  بشخصك العظيم ن ترتدي بعض املالبس اليت تليق  ألكن حتتاج قبل ذلك إىل    "  -
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السكون وخطوات   إالفيه    ال ُيسمعتقدم لينياس يف ذلك املشهد اجلميل الالمع كاحللم والذي  
مامه و أشخاص وعصى تنقر السجاد هبدوء انعم   ، كان إلفام وإليفيا يسريون  أقدام من أربعة  األ

 ابإلضافة  ،  من املكان  اختفت حد يف هذه املنطقة اجلميلة ، حىت اجلنيات  أجبانبيه  .و مل يكن يوجد  
 اليت كانت بيديه واليت طارت مبتعدة مبجرد فتح الباب .   إىل

هنا كانت فاخرة وفخمة و مطرزه أارتدى لينياس مالبس سوداء أبكملها تشبه مالبس إلفام إال  
كبري الجم  ابحل عشريتهبرموز من الذهب االمع . وتتدىل من كتفيه عباءة قرمزية يف ظهرها رمز  

. كانت     رأسه كتفيه جوهرة ذهبية على شكل رأس تنني حبجم    ِكال  وفوق،  بلون الذهب  وكانت  
 الفريدة .  هيبته مالبسه مجيلة ورائعة وذات هيبة وكأهنا صنعت من أجله ،وقد زادت مالبسه من  

 :  قرتب لينياس من سنوراي اليت كانت تسري خلفه وجبانبه وقال هلا هامساً أ  
مام صدرها ورفعت إهبامها لألعلى  أ. ضمت سنوراي قبضتها    "   هل هو رجل حقاً كما يدعي"  -

 امسة : وقالت ه
 .   "   إنه رجل"  -
إال سنوراي استمرت تقول ،    . قال لينياس وقد اكتفى واقتنع هبذا القدر عن إلفام  "حقاً    "-

 اببتسامه سعيدة : 
 .   "  نعم لقد أتكدت من ذلك بنفسي   "  -
 .   "   أتكديت بنفسك "  -
. ونظرت إىل   "   شعر ابمللل ومل يكن لدي شيء أفعله أنعم ايسيدي ، فمندو زمن طويل كنت    "-

 لينياس بعينان ماكراتن واستمرت تقول : 
وقد كان لدي شكوك حوله . هلذا قمت ابلتجسس عليه وعرفت عندها أنه رجل . ولكن هذا   "-

 . "  ذلك اليوم    مربحاً  الوحش قد كشفين وضربين ضرابً 
 منه   أتكدت وقد فهم كيف ن يقول ذلك  أ اد لينياس  أر اليس هذا يفتقر إىل التهذيب .  ،   ممم ، لكن  

 .    يقل شيئاً مل    أنهإال  
 وقالت :   
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. انفجر لينياس ابلضحك وهو يرى تعابري وجهها   "   جتسس عليه مرة اخرى أن  أهل تريدين    "-
 املضحكة . 

 . "لك    ال ، شكراً   "-
ذنيه وهو يسمع اهلمسات اليت يتحدثون هبا أحىت   كان إلفام يسري مغمض العينان بوجه حممر  

وجبانبه إليفيا اليت كان وجهها متورماً وهي متنع نفسها لكي ال تنفجر من الضحك .  فقد كانت  
ها األكرب إلفام ، وخصوصاً عندما اخأأي شيء ميس    ،   داً . لكن أبإليفيا جادة متاما والتعرف اهلزل  

 وال تستطيع متالك نفسها من الضحك دون سبب . حيمر من اخلجل كاآلن جيعلها تنسى نفسها  
الشكل حبجم   بيضاوية  كبريةهنا كانت  أ  إالتى منها .  أاليت  تلك  تشبه    ة وحيد  مائية  ة بواب  إىلوصلوا    
 .    متار تقريباً أربعه  أ

دون أن الباب    إىلشار إلفام  أ. و   شيئاً ما خيفون    وكأهنممرافقيه والذين ابتسموا   إىل  لينياسالتفت  
 . يقول شيئاً 

. القى لينياس ذلك السؤال من دون حترج ،وكأنه يف بيته . "من قبل    ة بوب عدألقد كان هناك  "  -
 اجملنونة  األسئلةوهم يسريون حيث سائلهم العديد من    م ما بينهوكان سبب ذلك هو حتدثهم يف 

 نه شخص خمبول . أواليت جتعل اي شخص يعتقد  
عتاد أفقد  ،  ، لذلك  ة  مشرق  ة سئلته بكل سعادة وابتسامأن الشخصني كانوا جييبون عن  أ  الإ  

 جمرد هأنوكان يعرف    ،   منه املطلوبةويعرف احلدود    حمرتماً  . طبعا كان لينياس شخصاً   عليهم سريعاً 
 يف هكذا مكان .  ن يكون طبيعياً أمن يستطيع    ،   ضيف . ولكن 

مل جتيب   ة غريب  ةجابإ. قال إلفام . كانت     "  هنا ،فهل هذا يهم نك تريد اخلروج من  أامل تقل    "-
شعه الشمس . أالمعة حتت    ة املتأللئة كسطح حبري   البوابة  إىل عن السؤال او تنفيه . ومد إلفام يده  

 وقال:
 " .   ذا ..مل تكن متانع طبعاً إتفضل ابلدخول    "-

، وأنه   واحرتامن إلفام يتصرف معه بكل هتذيب  أ، وهو يعلم   شيءمل يكن لينياس ميانع أبي    طبعاً   
ومل   املرةمفتوح العينني هذه   ةدخل البواب ،   ذا تصرف بوقاحة. لذلك إقد يركله كالكرة ة  يف اي حلظ

 منها وكأن البوابة تتكون من خبار.   يشعر او يلمس شيئاً 
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هبدوء   ة مرفرف  ة عالم ضخمأكروي ، ويتدىل من السقف    سقف  وذواسع    نفسه يف ممر  لينياس  وجد   
كانت تلك   . وكانت تلك األعالم حتمل شعار العشرية . طبعاً   مهب الريحسفينة يف   ة شرع أوكأهنا  

، ويقف يف جانيب املمر الواسع  ة  وتطفوا يف كل مكان وكأهنم حراس يف دوري  ةاجلماجم موجود
 فرسان يرتدون بدالت كاملة من الذروع اليت صنعت كالكنوز . 

خر فرسان ذروعهم من بالتني . كانوا مين فرسان ذروعهم من ذهب  ويف  اجلانب اآليف اجلانب األ
 ةحاد جامدة  م عيوهن . وكانت  مجال مذهل  وذ . كانوا بشر    كالتماثيلمن النساء والرجال ويقفون  

شخاص أ  أال يوجد  يفكر  وأخذ بشر .من الهنم ليسوا  أن لينياس كان لديه شكوك  أ. إال    كالصقور 
 حىت عاديني يف هذا املكان .   قبيحني او 

لينياس يف تلك اللحظة ويتصف ابجلرئة ملد يده ليعيد فك فمه السفلي   إىلحد ينظر  أكان    ولو  
ذا كان شخص إاملتديل بشدة ملكانه . كان إلفام وإليفيا ينظرون للينياس من اجلانبني هبدوء اتم ولرمبا  

 الضحك من شكل وجهه .   ة خر غريهم ، لتدحرج حول األرض من شدآ
 هنم متوترون جداً أ ، لوجد   املهيبةالفرسان الذين سحروه مبظاهرهم    إىل  ولو كان لينياس ينظر جيداً 

 والعرق ينهمر من جبينهم كاملطر  . 
 منه .   خائفني  هبم وكان الفرسان متوترين  لينياس كان مسحوراً   أن  إال  

على ذلك . ضرب كل   مما جعل لينياس جيفل . رداً   ة هكذا صرخ إلفام بقو   " . الفرسان !!   "-
حىت إلفام .مصدرين بذلك صوات مدوايً كالرعد    ، وبدون توقف    ةقدامهم يف األرض بقو أالفرسان  

 .   ابلبهجةههم تفيض و وإليفيا وسنوراي كانوا يفعلون مثلهم من خلفه ووج
وبدون اي وعي منه وهو يشعر ذلك  حد  أيطلب منه    أناألمام  من بينهم دون    إىللينياس    تقدم

قدامهم . حىت أض حتت  ر تسري يف عروقه من الفرسان والذين سيحطمون األ  كهرابئية بشحنات  
 معقدة  .  ةبوابة فضية هائلة احلجم مزخرف برموز غريب   إىلوصل  

هرول لينياس سريعاً عرب البوابة وكأنه يهرب من   .   صواتً   أن تصدر دون    ببطئ  تحتفُ ،قام بلمسها  
 كل الضجيج   حاجباً من تلقاء نفسه  غلق الباب بعد ذلك رض حتت االقدام . وأُ صوات طحن األأ

 .   مبجرد إغالق البوابة  رض ، او رمبا توقفوا عن ضرب األ  تلك اللحظة
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ه يطفوا كالغيوم يف هذا أنسنوراي. عندها شعر لينياس    وجبانبهااخلدم    ة كان إلفام خلفه جبانب رئيس
   .املكان  

او رمبا السماء يف هذه احلالة  تطفوا يف اهلواء،   زرقأف من الشموع احلمراء دو هلب  مئات...بل اآل
. وقد نسي األشخاص   ما يراه حتمال أ   قادر على. وانفجر لينياس ابلضحك وهو يتقدم . غري  

 مامه . أوهو ينظر مباشرة    شيء وكل اذاب السلوك ومل يعد يهتم ابي    شيء خلفه وقد نسي كل  
تضيئان الغرفة  .    هائلتانويف وسطها مشسان    الصافية ىل السماء الزرقاء  إكان السقف مفتوح     

 ن تؤدي العينان . أن الشمسان مرئيتان بوضوح دون حىت  أوالغريب  
ال تنتهي .شرفات من ثالث طوابق  حتيط الغرفة طراف وكأهنا  هائلة احلجم مرتامية األالغرفة كانت  

 جتاهات  كدار اوبرا من خيال. إمن ثالث  
كانت    نفسها  األرضيةحىت    ،    بنقوش زرقاء متوهجة  ةبيضاء مشرقة ومزخرف أبكملها    الغرفةكانت    

ست درجات  إىليف خط مستقيم حىت تصل   ةمحراء مفروش   ةواليت ملقى يف وسطها سجاد  كذلك ، 
 زرقا متوهجة . وفوق تلك الدرجات كان تنني جيلس على ركبتيه. 

وهو الذي جعل لينياس يضحك هكذا . مل يكن مهتما ابلغرفة واليت حتبس األنفاس او حىت بتلك 
الكريستال احمليطة   مناملصنوعة    الضخمة اليت ترفرف دون نسمه هواء او التماثيل    اهلائلة االعالم  

. ال. ليس هذا   آلف ابألالشموع املشتعلة واليت تطفوا ابهلواء    واليت حتمل تلك االعالم ، اوابلغرفة  
 ليه . إ  نه يشده شداً أغريه وك  إىل ن ينظر  أ . كان ينظر للتنني غري قادر  

جنحته األربعة وجيلس على ركبتيه وميد كفيه املضمومتني أمامه ، أكان تنينا ذهبياً مرعباً، يفتح 
ن جيلس على كفيه اليت مت تشكيلها على شكل مقعد عظيم أرأسه الكبري وكأنه يتوسل سيده    خافضاً 

. 
سيسحق اي   وكأنه شعل الرعب واخلوف يف النفوس .  يُ   . قوايً ،   عظيماً ،   مهيباً ،  حقيقياً   تنيناً   كان  

 ليه . إوخيطو خطوة واحدة    يتجرئ شخص  
ن أ  بداً . وأ  نه ليس حقيقياً أليه دون اي تردد وهو يعلم بشكل غريب.  إن لينياس كان يسري  أ  إال

جله هو أمن   املطلقةهذا التنني العظيم  . مت صناعته أبكمله  كعرش هائل . جتسيداً للسلطة والقوة  
 فقط دون غريه. 
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سفل الدرجات أ  إىل وهكذا جلس لينياس على كفي التنني او على عرشه ...العرش التنني . ونظر  
ة ليه بعينان حممراتن حاراتن والدموع تسيل بغزار إفيا وسنوراي راكعون وينظرون  يحيث كان إلفام وإل

 الشمسان كاملاس .   ةشع أحتت    المعتاً  ذقوهنم  وتتساقط من    ودهمفوق خد من تلك العيون وتنزلق 
يف جسده . وبدا جسده أبكمله   ةشديد   بسخونة. حيث بدا يشعر  مل يهتم لينياس هبذا كثرياً 

ن لينياس رفع ذراعه أ.إال   مامهم  أحصل  ما  من  مذعورون  ون الراكع  رتفعأابلتدخني كاملدخنة .  
.   مهتمة ملل غري ة  بنظر لدخان الكثيف الذي يتسرب منها  ا  إىل  ليها وينظرإ  وهو حيدقهبدوء أمامه  

 نه مل يراهم . أ.بل يبدوا    اهتماممامه اي أومل يعري األشخاص  
   .لركوع وقد بدئوا يسرتخون قليالً ا  األشخاصعاود    

ن حلمه أوشعر تلك اللحظة    ،  كان جسد لينياس يشتعل بنريان غري مرئية . وهو جيلس فوق عرشه 
  ن هذه السخونة الشديدة  كانت تبدو جيدة وطبيعيةأيتم شويه يف فرن . والغريب يف األمر  

 وهو يراقب جسده املدخن . ولذة  يه بل كان يشعر بنشوة  إلابلنسبة  
. وكميات   ةحساس األمل مفصول عن جسده متاماً. عندها بدا جسده يتغري تغريات غري مرئي أوكأن    

 ليه كالنهر. إهائلة من املعلومات تتدفق  
وهلا كان القوه اجلسدية الغامرة أ.    ال يتخيله تتدفق جبسده وعقله بشكل    ة شياء غريبأبداء يالحظ  

هبذه   الفوالذنه يستطيع لوي  أوشعر    ،مامه أاليت بدا يشعر هبا . ورفع ذراعه املدخنة األخرى  
نه كان أال  إنه يستطيع سحق تنني أبصبع واحدة .كان هذا غريباً وال يصدق . أالذراع . ال . شعر  

 أنه يستطيع فعل ذلك بسهولة ، وال يعرف ملاذا .  متاماً  متأكداً 
نه يستطيع استخدام السحر والعديد منها من كل أشد غرابة يف عقله . شعر  أشياء  أمت بداء تتدفق  

 عقله كأحياء املوتى  .  ال يتخيلهاواليت    اجملنونة الطبقات واملستوايت . والكثري من األشياء  
، مساء أشخاص كثريين  أ .ة  خاص   . قدرات .مهارات  داً ج  املعلومات سريعاً   ة مت ازدادت كمي  

ما يوجد فيها. كيف ،    كيف تعمل  القلعةعهم .حىت هذه  انو أ.سحرهم .م  عماهلأ قدراهتم. قوهتم.  
 ين صنعت . أدار .كيف بنيت .من  تُ 

حىت   متاماً   شيءوتذكر كل    ،   سهأببطئ . وتدفقت الذكرايت يف ر   إليه يبدوا مألوفاً   شيء   مث بدا كل
 دق التفاصيل . أ
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تالشى الدخان واختفى . مث انفجرت هاالت سحرية من جسده من كل األلوان   اللحظةيف تلك      
 سفل العرش  يف دوامة مجيلة من كل األلوان. أوالتفت حوله وحول الراكعون  

نت تنظر الدهشة .عدا سنوراي اليت كا  إىل  ال يدعوانه مشهدًا طبيعياً  أنظر إلفام وأليفيا هبدوء وك  
 اهلائلة   سحريةالقوة  ه المبشاعر معقدة من اخلوف واألعجاب والصدمة وهي ال تصدق أن كل هذ

 .    بسهولة سيدها   تدفق من ت
 عيناها وتدفق العرق البارد يف عمودها الفقري وارتعش كل جسدها .  اتسعتعندها  

ابلكاد رأت وميضاً مير  . لقد عرفت  ،  مامها، مل تراه يتحرك أاختفى سيدها من فوق عرشه ليقف    
ورفعت رأسها  والعرق ينهمر من جبينها ،  ن هذا مل يكن سحراً بل قوة جسدية خالصة   أجيداً 

لتنظر إىل سيدها الذي كان يتفقد جسده، ونظر سيدها إليها بعينان ابرداتن متوهجتان مجدت 
صبحت أ وت من تلك العيون اليت  الدماء يف عروقها .وألول مرة يف حياهتا كانت خائفة حىت امل

 .   ال تصدق خمتلفة عن السابق . كانت عينان تشعان قوة  
  ذقنها ويسقط يف األرض  :   وخفضت رأسها سريعاً لتحدق لألرض يف خوف والعرق ينزلق إىل     

 . صرخت سنوراي يف قلبها وهي حتبس أنفاسها . "كما هو متوقع من السيد الكبري!!    "-
 بصوت مليء ابلقوة .   سيدها. قال  "سنوراي "  -
 صرخت سنوراي دون وعي منها وتالشى صدى صوهتا يف املكان . .  "  نعم !!    "  -
 . "  خبري   هل أنتِ "-
 . "  نعم !! "  -
 فيه إلفام وتفرس    إىل .  قال لينياس وهو يشعر أبمل شديد يف رأسه . والتفت  " حسناً ، هذا جيد  "  -

 مث قال :   إستيعاب كل هذا اجلنون وكأنه حياول    مطوالً 
.   "   إلفام .... لقد فهمت كل شيء اآلن . لذلك...لقد قمت بواجبك ، لك شكري العميق   "-

ن يقول كلمة واحدة ، فقد كانت أمن عينيه دون   جتري خفض إلفام رأسه وأغمض عينيه والدموع  
 غلى من كنوز العامل جمتمعة . أكلمة الثناء من سيده الذي عاد بعد زمن طويل  

 :     الدموع وهو ليس لديه اي فكرة عن سبب تلك    يقول  لينياسواستمر  
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وقم بفتح الطابق الفارغ . ال.. قم بفتح كل الطوابق املغلقة ...عدا الطابق ،  قم بتفعيل القلعة    "-
 . " األخري. ولريمحين هللا مما ستخرج من تلك الطوابق . ولكن..هل تستطيع السيطرة عليهم  

م خيضعون لك خضوعاً مطلق  .ولكن ...ماذا عن سكان الطابق الفارغ إهن  .   مفهوم ايسيدي !"  -
". 

مام البوابة اخلارجية  أ. ايضاً اجعل بعض فرسان ميتيل يقفون      ابستخدامهم كما تراه مناسباً قم  "  -
 نه ليس لديه شيء اآلن . أجاب إلفام  أ.  ". هذا كل شيء لآلن . او لديك شيئاً تضيفه  

 .  وسار مبتعداً وتبعه اجلميع . "حتاج العودة إىل غرفيت والتفكري ببعض األمور  أ"  -
 وحده ، وظل واقفاً حمدقاً إىل ال شيء . دخل غرفته ل

 شخصاً قريب   . جلس على سريره .   ال يوجدوعندما شعر أنه    
هل هذا ممكن  ..ن يكون كل هذا حقيقياً .أ. كيف ميكن    ال ميكنماهذا اهلراء. سخافة  ، هذا    "-

والتفت حوله ومل يصدق   .عينيه واخذ أنفاس عميقة    وأغمض .   "حتاج إىل التفكري جيدا  أ. ال .  
تتحقق واحدة من   رمبا  ، او  ن ذلك السحر لن يعمل جيداً أ   . كان  متأكداً   شيءكل    قيق نه مت حت أ

 تلك التعويذة السحرية بعدد األرواح املضحى هبا.   ةزدادت قو أتلك األشياء  ، حيث  
 .   القلعةيف   غريبة عجيبة  أشياء  حتقيق نه مت  أخربته  أ   املتدفقةن املعلومات  أال  إ  

تذكر  أ ال  أان..... بصراحة    حقاً   ةإلفام وإليفيا  وكل مايف هذه القلعة .... لقد متنيت أشياء جمنون  "-
مل ,  يف تلك اللفيفة إال بعدد األصابع  فقد كنت يف حالة غري مستقرة  . لكن    ما كتبت شيئاً عن  

 بشكل   . وتنهد  "  أختيل أن السحر ميكن أن يصنع كائنات حية مثلهم . تلك التعويذة خميفة حقاً 
  تعب . م

ما ، أهم شيء أن العشرية عادت إىل قيد احلياة هذا كل    "  الوقت ليس مناسبا هلذا األشياء  -
 . . ونظر إىل كف يده  " .     ينيهم 

 .  "  حقاً  شيء حيريين هناك  ، لكن    "-  
شخاص  . مت أيتهم يبدو عدة  ذحأعندها مسع صوت خطوات تقرتب  منه  . ومن شكل صوت  

 يدخل وقد كان يعرف من هم .   أنمن الطارق    لينياس   طرق الباب وطلب
 ذراعيه وقال ليكسر الصمت  : لوا صامتني . هنض لينياس وفتح ض دخل القادة العشرة و   
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سها أحضانه ودفنت ر أ.  قفزت سيلني  من بينهم والقت نفسها يف    "عاشت عشرية فينتوس !   "-
ليه إ  ةيف صدره وهي تتشنج من شده البكاء . وضع لينياس يديه حول سيلني واعتصرها بقو 

ونظر للبقية والدموع تتساقط من عينيه. شهقت إنتوس وتورم وجهها .   .  الدافئة   دموعه   وتدفقت
 وانفجرت الدموع من عينيها .

من تلك الكلمات وهي ترتعش   . إنتوس مل تسمع شيئاً   " حقا ! ةإنتوس لقد صريت مجيل   "-
 ، والدموع تغطي عينيها .  ةلجي ث   ةوسط عاصف   مبتلة شديد وكأهنا تقف    ارتعاشاً 

 واستمر لينياس يقول : 
هنا  أ. كانت مزحة كاألايم القدمية ،ولو  "   رابكِ هل نسيتيين اي إنتوس نسييت الشخص الذي  "  -

إال أن هذه الكلمات البسيطة ، كانت ظاملة وال ترحم ابلنسبة هلا وكأهنا رمح    . متاماً ة  كانت حقيقي
ل قلبها كالشمس . يقول هلا هل نغرس يف قلبها امللتهب . سيدها والذي يشع يف داخأمن انر  

 نسيتين . 
 ال تراهيه وهي  إلختتنق.  وركضت    وكأهنا. صرخت بتلك الكلمات "ساك !!  أن  أنكيف ميكن  "  -  

بذلك سيلني . ة  حىت ارجعته خطوتني للخلف .ساحق   ة من دموعها . وارتطمت بصدره بشد  جيداً 
وال يوجد غريهم  ءسيدها وكأهنا تقف يف صحراال  إ  شيئاً   ترىومل تعد    بشيء، هنا مل تعد هتتم  أ  إال

 فيها  . 
يهمين  . سيدي هنا!!   فل حيرتق العامل أبكمله ولتهلك الدنيا أبكملها . وال:    قلبهاصرخت يف  

هنا !!.....روحي هنا !!.انفاسي ،عظامي ، دمي !!! . يقف امامي !!! . ودفنت   ......قليب 
فها وعينيها . أنعنق سيدها بسوائل  ة  لغريق .  ملطخخمتنق كا  شكلوجهها يف عنقه . وهي تبكي ب

الباقني .   إىل.والتفت بعد ذلك   خرى  . ظلوا متعانقني طويالً ن لينياس مل يهتم .وطوقها بيده األأإال  
حضانه لكي التعيق أحبرقه شديدة . وتقدم خطوة واحدة . ابتعدت سيلني من    يبكواوالذين كانوا  

 تتوقف عن البكاء .  بدأت طريقه وقد  
إال أن إنتوس مل تتزحزح من مكاهنا بل طوقته بكلتا يديها بقوة غري راغبة برتكه كطفلة رضيعة  .وقد   

 ذا تركته سيختفي ويتالشى كاحللم . إهنا  أشعرت  
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لينياس وهو جير إنتوس معه.  وهي متسح سوائلها من عنقه مبنديل وتنفجر تبكي من جديد . تقدم  
لبعض   ةبعيون حممر   هم . ومسحوا دموعهم بعد ذلك  . وحدقوا لبعضقام لينياس ابحتضاهنم مجيعاً 

 الوقت . 
 السؤال  لينياس  قالبعد ذلك وكان لينياس يسئل وهم جييبون عليه . مث    طويالً   يتناقشون مث ظلوا    

 :   حيريه الذي كان  
 ابرتباك . ه . نظروا مجيعاً إلي  "   ماهي املستوايت  "-

 وبعد حلظات قال سرييوس : 
وهكذا وقد تزيد 6سد مستوى  أ،  4أهنا كمقياس القوة او اخلطورة  .فمثاًل ذئباً عادي مستوى    "-

 . " وقد ترتفع  
هنا مل تكن موجودة من إقول ذلك ...أان ال أعين  هذا ،  كيف  أا كنظام قياس ...لكن ،...إهناً ذإ"  -

  " .  عينأ  ما   م قبل ، ولكنها موجودة اآلن ،هل فهمت
 .   او يكذبميزح    أنه كان  جبدية ومل ختطر بباهلم أبداً   هنظروا الي

 :   تهقال الربفسور وهو يقوم بتعديل نظار 
 ... . مممم، هذا يعين  الليلةأن مفهوم املستوايت مل يكن موجوداً قبل تلك  ،  ..أنت تقول  ..ذاً إ"  -  

 . "  مت تغيري نظام العامل من خالل تلك التعويذة   أنهأيها القائد،  
الطريقة فأنت تؤكد يل شكوكي ، لكن ، هل ميكن حقاً فعل هذا من خالل   هبذه عندما تقوهلا "  -

ان احتدث هل هذا ممكن أن اآلن وماذا يوجد يف القلعة .و السحر . أه ، ايل محاقيت ، انظروا أين حن 
نه نظام جيد وتستطيع فيه قياس كل املسائل ابملستوايت بل سيجنب الشخص أنكر  أان ال  أ....

ن أين طلبت  أنتذكر  أملاذا املستوايت ...على ما  ،  عملي جداً . لكن    نه أخطار ...العديد من األ
 .  طويالً   ما بينهم .واستمر النقاش يف    "   ...فهل هذا هو السبب على مستوايت القوة  أنكون يف  

.   اآلنه مل يعد هناك اي شخص على قيد احلياة يف مملكة فريان واليت هم فيها  أن. حىت قالوا له    
 .    يسرتيح  أنشحب وجه لينياس بشدة من ذلك . وطلبوا منه  

 ومل ترتكه إنتوس حىت شدهتا ريفرياي من شعرها بقوة . 
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لينياس فوق السرير متعباً ، مرهقاً ، مذهوالً من كل شيء ، وهو يفكر وهتالك  غادر اجلميع الغرفة  
 للثراي الكرستالية :   حمدقاً 

يدهم كلهم موتى أر حيصل ذلك. ال ، رمبا كنت    أنتوقع  أكن  أحد. مل....  أ. مل يبقى    ماتوا مجيعاً   "-
املدينة اليت كنت   أنعتقد  أ، كنت    متىن موهتم مجيعاً أذلك الوقت . لقد كرهتهم بشدة. لكن ، مل  

 السكان . ة  فيها ستنتهي على األكثر.....كانت كثري 
 ،   ..لكن شد قذارة .. ا!!...كم قتلت ! ...كانت بالد قذرة وسكاهنا    اللعنة دوله أبكملها ....  

. رمبا ليس كل البشر مثل فريان . ال .لقد عشت حيايت مع دون شك  برايء  أكان فيها    أنهالبد  
 .  "  هناك بشرًا رائعون حقاً وهناك ايضاً بشر تشمئز من رؤيتهم  أن البشر كنشمي هلذا أعرف  

من هول مصنع . مث تنهد بعمق لرييح صدره واستمر   ه سأوضحك بشكل متعب وهو ميسك ر   
 يقول : 

ان ال أصدق أنه مر مئتا عام ، أنه كاألمس ابلنسبة يل ... أان ال أفهم كيف حصل كل ألكن ،    "-
 . ونظر حول الغرفة واستمر : " بعدد األصابع .لكن ، كل هذا    إالهذا .  ال  أتذكر ما متنيت  

 " أتت هذه املالبس على كل حال . هذا .....ألدري كيف أتى . ومن أين  "  -
 يدخل .   أنالسرير وطلب من الطارق    ة . كان هناك طرق على الباب وجلس لينياس على حاف

جتلس جبانبه   أن زق فاتح . طلب لينياس منها  أر دخلت سيلني خبجل وهي ترتدي فستان مجيل    
 السرير جبانبه .   ةوربت على حاف 

 االمعة. وقالت : ء  إليه بعيناها الزرقاة  به وحدقت مباشر   ةجلست سيلني ملتصق   
 سه موافقاً . أس ر يا. هز لين"هل تسمح يل بسؤال  "  -

 .   " ملاذا أتخرت كل هذه السنني  ين كنت ،أ"  -  
ال ...،ال ،    يش يف مكان بعيد..بعيد جداً أع....كنت....  أان ايسيلني ،    حزينة هكذا  ال تكوين "-

 صدره . وذرفت سيلني دموعاً غزيرة وبصوت خمتنق قالت :   إىل وجرفها  " . ....    تبكي
 . "  ملاذا مل أتيت !، امل تعد ترغب برؤييت !، امل تعد حتبين !، اونسيتين ! "  -

 ليها نظرة حزينه واستمر يقول : إ.  ونظر  "بنته  أوكيف ينسى الرجل  "  -  
 .   "   يلحبك كثريًا ، كيف تستطيعني قول ذلك  أ  ما زلت  طبعاً   "-
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 .   " نك كنت يف مكان بعيدأنت قلت  أ،  ولكن..ولكن    "-
ان ال أكاد أ، حىت    منه   شيئاً   ال تفهمي ، وقد   الشيءهذا صحيح ، ولكن هذا خمتلف بعض  "  -

 . " فهمهأ
  ء ". عرف كل شيأ  أن ريد  أرجوك ،أخربين  أ"  -

ليه بصمت وبعض إ. وكانت سيلني تستمع    عائلته عن حياته كنشمي وعن  شيءخربها لينياس كل  أ
 هنى كالمه قال : أحيان تبكي وعندما  األ

 . "هل تصدقيين "  -
 . "يكون صحيحا!    أنذا قلت ذلك جيب  إصدقك! ،  أوكيف ال  "-
 . "خفضي صوتك  أ  "-
 مث قالت : ..وتوردت وجنتيها  ة ان أسف أان،  أ"  -
 . "هل تسمح يل بسؤال    "-
 . "  ماهو   "-
 .   شيء " حتب تلك العائلة بعد تذكر كل    ما زلتقصد هل  أهل حتبهم ،  "  -
 " .   ملاذا تنظرين يل هكذا ...،  شيءأان هو أان مل يتغري مين    "-
 . وضع لينياس يده فوق رأسها . "فهم  أ ، ولكين مل  حقاُ   ة سفأان  أ  "-

 وقال اببتسامة : 
 ال يتجاوزطراف الغابة عندما كان عمرك  أ تعرفني أنين  وجدتك يف    أنتِ ،    مسعي جيداً أطيب ،    "-

 . "  يف ذلك الوقت اليس كذلك  السنتني تقريباً 
 . "  بكل شيءخربين إجنوس  أ، وقد   شيء أعرف كل  أان نعم.  "  -

 قال لينياس : 
ن أنك كنيت فاقدة لذاكرتك وعرفيت  أ  اكتشفيت ، فإذا    اآلن فتاة شابة   صبحتِ أ  أنتِ ،    حسناً "  -  

 .   "، فهل ستتغري مشاعرك حنوي  ى  خر أ  ة لديك عائل 
 .   "  ! ةعائل  مئةلو كانت عندي و !، حىت    جداً   حبك كثرياً أحبك و أحبك و أطبعا ال! ، س  "-
 .   "   جابة لسؤالكإ، و هذا هو  حقاً   سعيداً   جيعلينهذا  "  -
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 . "أه ، لقد فهمت    "-
 قال لينياس :   

علمي أن تلك كانت عائليت احلقيقية ومل تكن جمرد ذاكرة فقدهتا ، فقد كانت يل أم أ   ،  ولكن"  -
ن أشياء جيب  أعتقد أن هناك  أ قلت لك ،    مبا  حداً أال ختربي    ،  وأب وأخت . كانوا حقيقيون .لكن

 .   "  ذلك، لذلك هذا سر بيننا اآلن   سأفعل حد ، او رمبا يف وقت ما  أهبا   ختربال  
 ن يقول الأكاجلندي ينصاع لألوامر . اراد لينياس    ةشديد  ة . قالت سيلني ذلك جبدي"مفهوم!!  "  -

 ة واحد  ة.عندها هنضت سيلني وركعت على ركب   ل صامتاً ظنه  أاملوضوع هبذه اجلدية إال    أتخذي
 حادة . ة  يه نظر إلونظرت    أمامه

 وقالت :   
ول شخص جيدد أون  أكسيلني أن    أانرضك ! ،وامسح يل  أحب بك يف  أر ح يل أن  أمس سيدي ،    "-

كاحلجر   ةوخفضت رأسها .وظلت صامت  . "لك !    ةوالغري مستحق   التامة   والطاعة لك العهد ابلسمع  
. 
   يقول شيئاً   أنليها هبدوء وقبل  إهذا حبق هللا .متتم لينياس هبذه الكلمات وهو حيدق    ما كان  

 استمرت سيلني تقول : 
للتجمع ، مامل   واالستعدادن التجهيز  ابلعودة و يتم اآل  والقادة الصغار   لقد قمنا أبمر النواب"  -

 .    " خرآ  ترغب بشيئاً 
ريد منك او من أحد آخر أن يتعهد او يقسم أال    أانوقفي هذه السخافة ، واجلسي ،  أسيلني  "  -

 أسها وقالت : رفعت سيلني ر .  "   يل أبي شيء
 .   " نعرض والئنا واحرتامنا لسيدان   أنلكن ..اليس هذا هو الشيء الصحيح لفعله ،  "  -
ان قائد أ لتقولوا يل سيدي .    نتم لستم عبيداً أسيدكم....من... أان . ال تضحكيين ايسيلني  "  -

 . "داً  أبحب كلمة سيدي  أال    وأيضاً .    شيء العشرية فقط هذا كل  
 . "ينتمي إليك    ما فيهاوكل   فينتوسلكن...لكن ،أنت سيد  "  -
 . "  فينتوس هل أمسيتموها    ،   تقصدين القلعة "  -
 . "ذا.... مل تكن متانع ذلك طبعاً  إنعم ،  "  -
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. وقام أبمساك   " سم مجيلأ  أنهانع ذلك ،  أمالذي اخرتانه مجيعاً لعشريتنا ، فكيف    االسم نه  إ  "-
 معصمه األمين وقال : 

 . "  كان هنا ، رمبا مل أييت معي على كل حال  ممم، يبدو أين فقدت شيئاً مهماً   "-
 . "شيئاً مهماً !  "  -
 .   ذلك العامل "، وقد كانت هدية من أخيت يف    هنارتديها يف معصمي  أهنا ساعة كانت  إ"  -

 وكأهنا مسعت نكته ما : سيلني  ابتسمت  
 . "هنا كبرية ...كبرية بنفس طول القائد هيكروس  إترتدي ساعة يف معصمك    أن ال~ . الميكن  "  -
هبامه إ. وقام برفع  "تقريباً    اإلهبامحبجم    . لكن ، اليت لدي صغرية جداً  ما تقصدينأه ، فهمت "  -

 واستمر يقول :   امامهأ
مل يكن كذابً ، فقد   ما قاله  أنوقد كان يعلم  قال لينياس ذلك   ."وال يوجد يف هذا العامل مثلها  "  -

سوى واحدة يف مثل تلك اهلدية    توجد  أنيف حياته كنشمي وال ميكن خته الصغرية  أكانت هدية من  
الوقت ينظر إىل الساعة ملعرفة  يف كل مرة  كان  ، و     يف ميناء الساعة  ختهأ وقد كانت صورة  كل العامل  
 .   صغرية ال  ختهأيرى وجه  

 .   ما مسعت ارتعدت سيلني وتقشعر جسدها من 
 الكلمات وكأهنا غائبة عن الوعي . وانتفضت واقفة .   هذه  قالت.  "يف العامل !  امثله  " ال يوجد -
 .   نصراف " ابإلمسح يل ايسيدي  أخرين رمبا وجدوها .  جيب أن أخرب اآل  "-
 . "  ذين لذلك أوال حتتاجني    ما تريدينفعلي أ"  -

 خرجت سيلني من الغرفة وسارت يف املمر بوجه يعرتيه اخلوف .  
 
 

 ________________________________________ 
 

 اجلزء السادس   
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 __________ 
 

.   عرف  لينياس   االرتياحاهلائل وقام بتفحص القاعة وهو يشعر بعدم    ه جلس لينياس فوق عرش
 يف جدار السقف   ة السماء كانت عبارة عن رمس   يف الطابق التاسع وأن كانت  رشغرفة الع  أناآلن  

. ونظر إىل التماثيل مستمرة  ضواء سحرية أمن بلوراتن كرستاليتان تشعان    ة مكون ن الشمسانأو 
 بيديها . بفضل السحر    املرفرف الكرستالية الضخمة واليت كانت متسك العلم  

. تكلم لينياس تلك الكلمات يف   "غرب من اخليال  أالسحر حقاً حيقق املستحيل ، لكن ،هذا  "  -  
 سفل العرش .أقلبة وهو ينظر  

والئهم كانوا يعرضون  والذين    ،  احلشود املتألقة من   متتلئكانت غرفة العرش اهلائلة احلجم تكاد 
نواهبا   بالندر وخلفها نواهبا األربعة ، وخلف . من اجلانب األمين كانت    وهم راكعون ابحرتام شديد 

 مئتا شخص يرتدون دروعاً مثل قادهتم . 
وجبانبها سيلفر وخلفه نوابه األربعة وخلفهم مئتا شخص يرتدون مثل قائدهم . وجبانبه مئة شخص 

 سود طويل وعينانأالثالثة رجالن وامرأة بشعر    نوابه  ه وخلف اريرتدون مالبس سوداء كقائدهم ويزهن
 حاداتن كقائدها.

كانت تنظر إىل سيدها فوق عرشه بعينان غائمتان وكأهنا تبحر يف عامل األحالم    واليتوجبانبه إنتوس  
، ومل يكن خلفها أحد .وجبانبها إجنوس وخلفه سيلني جبانب النواب الثالثة وخلفهم ثالث مئة 

شخص يرتدون مالبس سوداء كقائدهم .ويبدو مظهرهم القاسي وكأهنم خرجوا من برانمج تلفزيوين 
 للجاحنني . 

وجبانبهم ريفرياي وخلفها انئبها الوحيد الذي كان رجال شاابً يرتدي مالبس أرستقراطية محراء وربطة 
من  املصنوعة عنق مزركشة بيضاء ، وشعر طويل ذهيب كخيوط الذهب املغزول ، وجبانبه عصاته  

خمتلفة كالزهور املزهرة .وكانت بشرهتم بيضاء   ابلغة اجلمال ابلوان شعر   امرأة ستون    هوخلف ،  العاج  
عينهم  كانت طبيعية املظهر وختتلف عن عيون ريفرياي القرمزية أشاحبة كسيدهتم ريفرياي إال أن  

 أبكملها . 
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 هحدهم شاب يف السادسة عشر وجبانب أوجبانبها هيكروس وخلفه نوابه الذين كانوا يشبهون بعضهم  
حد خلفهم . وجبانبه أهنم مذببة تصل إىل حافة رؤوسهم  ومل يكن  يف احلادية عشر ،كانت اذا  ةفتا

 كا إنتوس .   هالربفسور الذي كان لوحد
وجبانبه إلفام .  وخلفهم مجيعاً كانت جمموعة كبرية من الوحوش وكأهنم خرجوا من كوابيس جهنمية 

شخاص اهلائل من األ مام كل هذا الكم  أ واليت جعلت لينياس يشعر بعدم االرتياح من رؤيتهم . و 
 .   جداً   كان سرييوس والذي كان يبدو سعيداً 

فيها أحد ، حىت أنه اليسمع فيها صوت التنفس وهم  ال يوجد  هكانت القاعة هادئة بشدة وكأن
 يراقبون كل حركة يقوم هبا.   السيوف نصل  ك  إىل سيدهم جبدية شديدة وبنظرات حادة  حيدقون 

ماذا  يفعل يف ظل هذا الظروف اليت مل يتعامل معها من قبل . لقد مل يعرف لينياس ماذا يقول او  
هبذا   هكان معتاداً على ذلك ، لكن ، مل يكن معتاداً على هذه احلشود الكثرية اليت  تنظر إلي

 .    االهتمام
 .  بنفسه  ثقته  يستعيد مامه خفف عن قلقه وبدا  أرفاقه  ل  ته رؤيإال أن       

بصوت كله فرحة وكأنه كان ينتظر بشدة أن يتكلم هبذه الكلمات ونظر إىل سرييوس الذي قال 
 زمن طويل :   دومن
نيابة عن القادة واألتباع وكل شخص يف قلعة فينتوس نرحب بعودتك ، ونقدم لك   والئنا لاب"  -

 . "املطلق والسمع والطاعة واخلضوع التام !  مللكنا لينياس فينتوس !! . حاكم قلعة فينتوس !! 
 للحظة وقبل أن يقول كلمة واحدة .   ابالرتباكشعر لينياس  

 هزواصوته . مئات األشخاص   أبعلىاحلاضرين صرخ  انفجر الصراخ كالرعود  . كل شخص من  
 لكل السامعني  . هاااااااااااااااااااااا!!!!!!!!!!! .   لب القشعريرة جي القاعة بصراخهم الذي  

 صرخ سرييوس :   
 .   .  وانفجر الصراخ مرة اخرى" حييا ملكنا لينياس فينتوس !!!"  -
وهو ينهض   اً توتر م حىت انتهى الصراخ وقال   ل لينياس صامتاً ظ.    "   هاااااااااااااااااااااا!!!!!!!!!!!  "-

 من عرشه : 
 . "سرييوس هل تسمح أن أتيت إىل هنا    "  -
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ذاهباً إىل اجملد .   وكأنهرتفع سرييوس من مكانه وصعد درجات العرش وهو يرفع رأسه عالياً بفخر  أ  
 : يف أذن سرييوساس هامساً يوقال لين

فكن أنت امللك وال   ،   ذا كنت تريدإ.     جننت هل    ،   اي ملك،  تتحدث ايسرييوس    عن ماذا"  -
 ال أصلح هلذا "   أان  ،   تقم بتوريطي

 أجاب سرييوس هامساً : 
، سيكون هذا خميفاً يف كل العامل أو   ..شيطان مثلي يصبح ملك  ملك  صبح أمن... أان ."  -
 .  "   ألحرى مضحكاب

 . "  ، لطاملا قلُت أنك جيب أن تكون القائدجيداً  وأنت تعرف ذلكهذا ال يهمين    "-
 .   ابنفعال جاب سرييوس أ.  "هذه سخافة !  "  -

 : رد لينياس بغضب  
 يف املكان .   ه صوت  ى . وتردد صد    "  ! !  قط   كون ملكأبل أن  أقلن    أان   "  -

.استدار سرييوس ليواجه األشخاص حتت  اتسعت ابتسامة سرييوس ، وعرف لينياس أنه وقع يف فخ 
 العرش وقال : 

سم امللك ال يليق حباكم قلعة فينتوس . نعم ...هلذا . رحبوا أهذا صحيح ...هذا صحيح .    "-
 .  "لينياس فينتوس !  ابإلمرباطورمعي  

 . وصرخ اجلميع هبتياج شديد  
عاش االمرباطور لينياس فينتوس !!!!. عاش االمرباطور لينياس فينتوس !!!. عاش االمرباطور   "-

وهم يصرخون    عريضةا يبتسمون ابتسامة والتفت لينياس للقادة حتته كانو   "  لينياس فينتوس !!! 
 وكأهنم اتفقوا مع سرييوس على ذلك. 

 :   وعاد يلتفت حبنق إىل سرييوس الذي قال هامساً   
 .   "تباعه... اليس كذلك أجيب على القائد أن حيمي    "-

 تلك الكلمات جعلته يصمت صمتاً مميتاً . وعاد جيلس على عرشه ونظر إىل سيلني مطوالً . 
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اآلن . حلق رأسها يف اهلواء وشعرها   حيصل   عاد مشهد موت سيلني مير أمام عينيه وكأنه عندها  
زرق يرفرف خلفها وعيناها الزرقاء املتسعتان حتدق إىل لينياس وكأهنا تلومه على موهتا .وذلك األ

 الفارس الذي ضرب عنقها بسيفه وهو يبتسم بنشوة . 
. تكلم تلك !ح أن يتكرر هذا بعد اآلن  أمس   ناعتصر لينياس عينيه وتشوه وجهه ابلغضب . ل  

وفتح عينيه   املرتاقصة .   مثل مئات األفاعيالسحرية من جسده   هالته. وتسربت   ه الكلمات يف قلب
 ابألختناق   العرش   أسفلاألتباع    أحس.  شيئاً أمامهكل    بعينيه  وكأنه حيرقمن الغضب  املتوهجة 

 .   سيدهم    ينبعث منوالذي    جسادهم أيسحق    الذيلضغط اهلائل  ا  من واخلوف  
 : مبنديل  متسح تعرقها    تتنفس بصعوبة و   سيلني اليت كانتوهو يراقب  سنانه  أوقال لينياس من بني  

 . " دخل هذا يف ذاك    هل هناك اي فائدة من هذا . وما  "-
 جاب سرييوس : أ

هناك العديد من الفوائد ، لكن ، اواًل ، جيب أن تصبح هذه األرض لنا بشكل طبيعي  . مث "  -
 .   "   عن ذلك الحقاً   وسأخربك نبداء ابلبقية  

. تردد "   فعلت أان هبم !   . أال يكفي مااألرض  من سكاهنا  !  أنخذصبحنا غاصبون ،  أهل  "  -
 صوت لينياس القوي الغاضب يف القاعة . 

أمل يفعلوا بنا هذا  ،    منه كل شيء  وأيخذالقوي أيكل الضعيف   ،  القانون الطبيعي يف العاملهذا هو  
راد سرييوس أن يقول ذلك بشدة . إال إنه كان يعرف أن هذا سيجعل القائد حزيناً ، فقد كان أ.

 .  ال يصدقشياء بشكل  القائد شخصاً يكره هذه األ 
 هلذا قال بداًل من ذلك : 

ما فسنقوم  ذا كان هناك شخصاً إ، وال يوجد شخص على قيد احلياة ، ف   حصل ما  هذا    "-
 يقول يف قلبه :   سرييوس  واستمر  وصمت .   .    " رضهم بكل سرورأ  همأبعطائ

 .  تعذيبه  بعد أن أتلذذ يفاألرض القذرة لقتلته بال رمحة    هذهلوكان هناك أحد على قيد احلياة من   
جابته هلذا مل يستطع إمنتظراً    ه اذا جييب . وظل اجلميع حيدق إليمب  ال يعرف  لينياس ظل صامتاً وهو

 الصمت طويالً وقال :  



 139 

ريد تفقد املكان حولنا مث سنقرر ما علينا فعله أ  حتاج إىل التفكري جيداً يف هذا األمر . وايضاً أ  "-
 . "ما رأيك ،
 جاب سرييوس : أ  

 . "مفهوم   "  -
سيتحدث معهم عن ذلك   أنه. وفكر    له وشعر ابلضيق لرؤيتهم ينحنون    لرفاقه والتفت لينياس  

عن ما يقرتحه لرمبا كان هناك رأي جيد او مغاير   االقرتاحاتيرغب يف املزيد من  كان    هولكن.    الحقاً 
لينياس يثق فقد كان    ، ال ، مل يكن هذا هو احلال  ال يثق بسرييوس   بسبب أنه   ليسسرييوس .  

 أفضل .   ئاً كلما توصلوا إىل شي   االقرتاحات، ولكن كلما زادت    اتمةبسرييوس ثقة 
 : وقال  

 :  . رفعت ليلياان يدها عالياً كطالبة يف فصل .وقالت  "حدكم اقرتاح عن هذا  أى  دهل ل"  -
 بداً أ  ال حيبه. تنهد لينياس يف قلبه من هذه الطلب والذي كان    "   امسح يل ابحلديث ايسيدي  "-
 ن تفعل . أليها  إشار  أ.و 
 . "رض ُملكاً لك  ن تصبح هذه األأفق مع سرييوس يف  أتان  أ  "-
 لينياس :   ما قاله. استمرت  ليلياان ابحلديث متجاهلة   "   ُملكاً يل وليست لنا"  -
 . "زعاج او تدخل من أحد  أفأننا سنعيش فيها دون اي    ،   رض لك صبحت هذه األأ  ذاإف  "-

فال يوجد   ،  وهام حمض أ  حياته كنشمي جعلته يعرف أن هذه ،ولكن    ،  كان هذا حديث منطقي متاماً 
د .فقد كان هناك العديد من الدول اليت تغرس خمالبها يف أحعاج او تدخل من  أز شيء يدعى دون  

هذا فقط إن كانت الدولة شعبها من   ، . لكن   اإلحسان فيها بدعوة  ئاً خرى ومتتص كل شيأدول  
 له لكل شخص . ذيِخراف  وحاكمها كلب يهز  

عن   دفاعاً كلباً . فقد كان وحشاً ضارايً سيقاتل حىت املوت    لكن ، لينياس مل يكن خروف او
ن ميوت شاخماً على أ. كان يفضل   ال تقهر عدائه وحوشاً  أكان    عشريته دون خوف ،حىت ولو

 االحنناء ألحد . 
 :   وهو يبتسمرد لينياس  
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 ئاً نه شيإ. أعتقد  به حقاً   ما تفكريعجبين ، لكن ،ال أعتقد أن هذا أ  . وقد  ما قلتيه منطقي متاماً   "-
 .  "  ما مع خيوهلم 

 خبجل :   وقالت  وجنتيهاتوردت  
 .   "   قل شيئاً عن هذاا مل  أان"  -
.قال لينياس .   "   ليلياان !  ما قالته...كيف علينا التعامل مع ذاً إابلنسبة يل .   لكنه واضحاً متاماً   "-

 وشعر لينياس أنه مدرس يف فصل وقالت :   .   الرفيعة   رفعت ريفرياي يدها الشاحبة
 .   " مامناأ  ابلوقوف األمر بسيط جداً ايسيدي ،  وهو سحق كل من تسول له نفسه "  -
 . "  اً ذإعرض القوة  "  -
أللقاء القنبلة  استعداداً .وقامت بلعق شفتيها  "  وضروري   مهم   ئاً إىل شي  ابإلضافةنعم ايسيدي ،  "  -

 هبا .واستمرت تقول :  اخلاصة
 . تلك الكلمات جعلت العديد من العيون تضيء كالوحوش الربية  . "  ن تقوم ابلزواج ! أهو  "  -

 واستمرت ريفرياي تقول : 
. تنهد سرييوس بشكل متعب . وقبل أن يقول   "   وطبعاً سأرشح نفسي هلذا املنصب العظيم  "-

 صبحت القاعة ابردة كالصقيع . ألينياس شيئاً  
سناهنا وبعينان أ. صرخت إنتوس أبعلى رئتيها  ، وهبت واقفة وهي تطحن  "  تها القذرة !!!  أي   "-

 تشعان نية قاتلة تقشع اللحم من العظم . 
 قالت :   

 ه !!! ، جيب أن تكوين شاكرة أن تكوين وسادة لقدميكيف جتروئني أن تطليب الزواج من سيدك  "  -
  !!!" . 

 ردت ريفرياي بسعادة وهدوء:  
. وعادت "قدميه    أن يريح ذا كان سيدي يريد  أهذا اآلن    وسأفعل طبعاً سأكون شاكرة هلذا ،    "-

 تلتفت إىل لينياس الذي كان حيدق إليها بصمت كاحلجر وقالت : 
 .   جبانبه " ىل امرباطورة مجيلة تقف  إسيدي ، ال شك أنك تعلم أن االمرباطور حيتاج  "  -
 .  "  ولكنك لسيت أبمجل مين !!!"-
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 .   "قوى منك بكثريأهذا صحيح ، فجمالنا متساوي ، ولكين  "-
 . " كثر منك!!!  أ متلك قوة سحرية  أ ان  أو "  -
املثرية للشفقة فقوتك السحرية السخيفة   ، سيدي جيداً   إىل جيب عليك النظر  ،  عزيزيت إنتوس  "-

 .    "   ضئيلة مقارنة  به 
 . "وهذا ينطبق عليك ايضاً "-  

مسكت وركيها أ. و   "  قوى منك أين  أ مام سيدي ، هلذا.. قلت  أكيد ....فأان الشيء  أهذا  "  -
 واتبعت القول : 

 .   انتصار . وابتسمت ابتسامة    "   جناب العديد من األوالدإاملرأة القوية تستطيع    "-
 إنتوس القت قذيفة يف وجهها .   أنإال  

وقامت ابلسعال لتخفي   ريفرياي  . اضطربت"ولكنك عجوز فهل تستطيعي فعل ذلك ~  "  -
 إبلقاءن إنتوس مل ترتكها واستمرت  أ  . إالأن ستخدم إنتوس هذا اهلجوم  وهي مل تتوقع  اضطراهبا  

 قذائفها اخلاصة . 
ن تتكون أ نك كنيت موجودة قبل  أ، عشرة ، اراهن    أآلفالفان ، ستة    ،  كم تبلغني من العمر   "-

 .   "يتها العجوز الشمطاءأاجلبال يف العامل  
 :   متاماً اي ابلصراخ وقد نست وجود سيدها  ري انفجرت ريف  

 .  "زلت شابة !!    هذه سخافة !!، فما "  -
 . "تعفن!   و   مات  ما من الداخل فكل شيءأهذا من اخلارج،  "-

 تشوه وجه ريفرياي ابلغضب وكشرت عن أنياهبا البيضاء االمعة وقالت : 
ال   ودماء طازجة مندو سنني ،   أتذوقهذا جيد ، فلم   ،  ، لكن  م برتبيتك جيداً أقيبدو أين مل  "  -

 . "شرب دماء عذراء جمنونة  أمانع أن  أ
دىن منها أامها حىت يف غضبها . لكن إنتوس مل تكن  أمإنتوس إال أن تعرتف جبمال املرأة    ال يسع  

 وقالت إنتوس وهي هترول إليها :   املواجهةهذه    بشيء ولن ختسر 
ما ليهم وهي تعرف  إ. وهرولت ريفرياي ايضاً . وحدقت احلشود    "يتها العجوزأحاويل فعل ذلك  "-

 دون على من ستخسر . و  ما بينهمبعد ذلك ، فلو كانوا يف مكان آخر لقاموا ابلرهان يف   سيحصل
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طلقة كصوت  حاداً    ببعض كالكباش . مصدرين بذلك صوت مدوايً   رؤوسهنتردد ضربوا  آي  
 وكأنه يتخيل األمل من ذلك . جعل لينياس يضيق عينيه  مما    .   بندقية 

حىت   .   وهتشمه  األخرى   تسحق رأسأن    تريدكل واحدة منهم    وكأندون توقف  يتناطحون  ا  واستمرو 
 قوايً هادر :   قال لينياس بصواتً 

 . " يكفي !!"  -
 توقفوا عما كانوا يفعلوه واحننت ريفرياي وإنتوس على ركبتيها يف حلظة وحدقوا إىل سيدهم ابحرتام .   

 استمر لينياس بذلك الصوت القيادي اهلادر: 
 . "حتاج إىل رؤية االرض اليت حنن فيها اآلن ...لذلك هذا التجمع قد انتهى  أ   "-

 سرييوس الذي كان مستاء جداً .   ويتبعهبينهم  من   وسار مبتعداً   
ال أن لينياس إ.    من ركوعها تنهض. صرخت ريفرياي وهي  "انتظر ايسيدي ماذا عن اقرتاحي!  "  -  

 .   ابرتياحمر عرب البوابة متجاهاًل اايها .وتنهدت إنتوس 
فوق إنتوس غاضبة  ، وكانت ستنفجر هائجة    بغضب قالت ريفرياي   ، لقد هرب ! " . سحقاً "  -

 العبقرية . اليت خربت خطتها  
بطنهن ، سقطت ريفرياي   لقت لكمتني قويتني يف أو   واضحمامهن ابستياء  أن بالندر وقفت  أإال  

 ميسكن بطوهنن من األمل .   نوإنتوس على ركبتيهن وه
هنا تتأمل ، عدا إنتوس أ.صرخت ريفرياي ابهتياج ومل تكن تبدو    "   تها املرأة املتوحشة هذا مؤملأي  "-

 .     فاسهاأناليت كانت تكافح ألخذ  
 قالت بالندر غاضبة : 

هو قائدان  نفعله ، وها   أنن تصمتوا هذا اليوم ! . تباً لكم ، لقد خربتم ما كنا نريد  أامل نتفق  "  -
 .وخرجت بالندر وتبعها القادة بغضب  . "!   لكم  نفعل ماتفقىن عليه ! . سحقاً   أن خيرج دون  

 
__________________ 
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  اجلزء السابع 

 _____________________ 
 
 .   "   هذا هو املكان اليس كذلك"  - 
 جابت إنتوس على سيدها : أ

غري راغبة يف  . ونظرت بعيداً   "   حصل فيه ......تلك الليلة ..   الذي  ،   هذا هو املكان،  نعم    "-
 . ةتذكر تلك الليلة اليت كرهتها بشد  الكالم او

 صبحت خراابً . أقام لينياس بتفحص املدينة اليت  
. قال لينياس   ما فعلته " صدق أحقاً...لقد قتلت العديد من الناس ، مملكة أبكملها ، ال أكاد  "  -  

 ذلك وهو يبدو حزيناً جدًا . 
كانوا بشر قذرين  ،هبم  اسيد لينياس ، ال حتتاج للحزن من أجلهم ، لقد كانوا  يستحقون ما أص"  -

 . "يستحقون املوت  
إنتوس قد يكون كالمك فيه بعض احلقيقة ، لكن أان أعرف جيدا اآلن ،  أن ليس كل البشر "  -

  ".  سوى العيش بسالم مع عائالهتم   ال يريدونو   بشر رائعون حقاً يستحقون املوت . هناك  
 : اً وصمت قلياًل مث قال متمتم 

 ".  أدسوفني  "-
 " .   ما هوادسوفني ؟  ،  هل تسمح أن أعرف    "-
طلقته بنفسي عليهم أسم يرمز حلقارة البشر .  أأعتقد أنه    ة ، ذا أمهي  ليس شيئاً ،  م ، أه ، ال  م "  -

 توقف عن ذلك.   أنه . وكان على وشك الضحك إال  "  يف زمن ما  
 . "خباري ذلك  أجزيالً على   ، شكراً   ذاً إ  اوه ، هكذا "  -
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 تعتقدين ذلك... أال   ،  او طلب األذن مين يف كل مرة متعب متاماً   شيءريفرياي شكري على كل "  -
 ن أرجوا  أري ملاذا تفعلون ذلك  يف كل مرة ، هلذا..  دأال    ويستحق الشكر ،   قل شيئاً أ مل  أان  وايضاً 

 .   "   ذلك  عنتتوقفوا  
 .   "حرتامنا جتاه سيدان أ، حنتاج طلب األذن للحديث . هذا واجبنا و هذا غري حمرتم متاماً ، لكن  و "-
 .   " اً  حنن عائلة واحدة وال فرق بيننا أبد  السخيفة ،هذه سخافة . ومن الذي فرض هذه القوانني  "-
 . قالت إنتوس ذلك وقد برقت عيناها . "!    ة واحد  ة عائل "-
 .   األخوة " مثل   ،أه ،نعم  "  -

 الرضى خنمدت سعادهتم و مطوا شفاهم بعدم  اابتسم اجلميع من ذلك . عدا إنتوس وريفرياي الذين  
. 

ن ذلك السحر يستخدم البشر فقط أصبحت املدينة حمطمة هكذا ، كنت أعتقد  أملاذا  ، لكن  "  -
 : . وتنهد بتعب وأكمل يقول   "

من هذا بعد اآلن ، لكن ،العيش يف هذا اخلراب .... ال . مل نعد كما كنا بعد اآلن  شيئاً    ال يهم   "-
صبحت لنا . هلذا علينا ألكن هذه األرض    و ، أقول ذلك حقاً   ه أنيف الغابة ، أكر   نعيش خمتبئني

 . "  ايسرييوس  ما رأيك.    هافية  ن نعيش عالنيأ
ما ك   احمليطةأنه كما تقول ، هلذا علينا أن جنعل هذه األرض دولة خاصه لنا ونعلن ذلك لدول "  -

تنتمي مللكنا . سيكون هذا مصدر   اخلربةتكون هذه األرض    أن  يضاً أكنت أقول من قبل .  
 . "للسخرية منا  

سوى عشريتنا ،   ال يهمين   أنه ايسرييوس    نت تعلم جيداً أتعود هلذا ....،     ما زلتملك ،  "  -
 "   هذا كل شيء،  هو أن نعيش يف سالم   ما أريدهيهمين ، كل    لذلك فليضحكوا حىت ينفجروا وال

 . 
 . "أريد.....مممم ، هل تسمح يل ابلكالم   ،   قصد ألكن ايسي ،آ ،  "  -
 .   "  هل سنعيد كالمنا من جديد ابهلل عليك ،بالندر  "  -
 . "ستطيع احلديث ام ال ؟  أهل يعين هذا أين  "  -
 :  قال لينياس ذلك وهو ميسك رأسه أبحباط وقال  " .ايهلل  "  -
 .   "  تكلمي ، تكلمي   "-

 ابستياء  .   إليها  حيث كان لينياس يتوهج  كلماهتا ومل تكمل    ".   - شكراً جزي"
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يف سالم  ابلعيش، لن يسمحوا لنا    ن هذا سيكون صعباً أ  ،   قصد أآ.... ، كما كنت أقول ،  "  -
 .    "بداً أ

ن أن يسمحوا لنا أبي شيء ! ، ال أصدق  أننا حنتاج منهم  أ! ، ومن قال لك    ُجننيتبالندر هل  "  -
 . " مام صاحب اجلاللة املبجل  !  أالعشرة ! ، و   القادةحد  أهذا الكالم خيرج من فم  

 قال لينياس : 
 .    "هال هدأيت  قليالً ،إنتوس    "-
 " . !   "حاضر-
 .   "  هبذا األشياء السخيفة مرة أخرى  ال تدعوين الغريب اليت دعوتين به،    االسم وما هذا  "  -
 . "  ذاً إصاحب اجلاللة  "  -
 " . ال"  -
 .  "السعادة  صاحب  "  -
 .   "   ال"-
 .    الفخامة " صاحب  "  -

 . " ال"-  
 . "  ملك الوحوش  "  -
 .   ! "   ماذا ...ال...... توقفي عن هذا  "  -
 .    "نه يليق بك متاماً أعتقد  أامللك اجلميل،  "  -

جنوانً . متتم لينياس هبذه الكلمات وهو ينظر حلماسها وبريق عينيها ، وقام حبك   زدادتأهذه املرأة  
اجلميع يلتفت   مما جعلإنتوس صرخت    أن ن يتحدث مع بالندر إال  أجبينه ، وكان على وشك  

 يها.  إل
 . "  الذي يليق بك !   االسمه  إننه االمرباطور !،  إ  عتقدتأآه ! ، كما  "  -
 .  "  فقط   ابمسي دعوين  أأقسم أين سألكمك يف وجهك ،  ، ذا مل تتوقفي عن ذلك إ"  -

 ب ويبدو من بريق عينيها أهنا كانت تفكر بعمق . ومل جتُ   ةإنتوس كانت صامت 
 عاد لينياس يلتفت إىل بالندر وقال : 

 .   " تتحدثني عنه  لنعد ملا كنتِ   "  -
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رجوا أن تغفر يل أ  خاطئبشكل    كلمايتقول ذلك ، ورمبا فهمتم  أ  أنقصد  أ، مل    أان ،  نعم ! ، اوالً "  -
 .  "  ذلك

 مث التفت إليها  فاس عميقة أنوقام ينظر إىل السماء واخذ  ،  من هذا    بدا لينياس يشعر ابلتعب حقاً   
 وقال : 

زداد  أ  هنا جمنونة ، وقد أنت تعرفني مندو زمن  أ، إنتوس هي املخطئة، و خاطئاً  مل تقويل شيئاً   أنتِ   "-
 . "ذاً...ماذا كنت تقولني إ   .   شيءجنوهنا اآلن هذا كل  

وقد كانوا يرغبون مبعرفة ماذا    ،  نعم ، مندو أايم قليلة قام بعض الفرسان ابلدخول إىل هنا"  -
ذا كان  إحصل هنا . ومل يكن هم فقط ، كان العديد منهم على مر السنني يفعلون ذلك . وال أعلم  

 . "، فمندو عدة سنوات ال أعلم مىت ابلضبط ،قام جيش كبري بغزوان    بذلكسرييوس قد أخربك  
 . "حد بذلك . وماذا حصل ؟، هل حتطمت املباين بسببهم ؟  أمل خيربين    "-

 : جرفها البحر  ة مساك ميتأ وكأهنا تتحدث عن    اهتمامردت بالندر بال اي  
 .  "لقد قتلناهم مجيعاً "  -
وكأهنا   ة مجيل ة  ليلياان وهي خترج رأسها من خلف بالندر  مع ابتسام .هكذا قالت  "مع خيوهلم ! "  -

 عن نفسها .  جداً   ةراضي
 .   "  صاابت من عشريتنا ؟إهناك    تمل تبقوا أحد.....ملاذا...؟ . هل كان  أعين   -مع خيول   "-

 :   وهو يزفر دخان سجارته  رد إجنوس
 . " صاابت منا  إال ، مل يكن هناك    "  -
 .قال لينياس.  " ، من الذي قام بقتاهلم  املواجهةمن ....من الذي قام ....مع من كانت  "  -
 . قال إجنوس ."  فعلت  أان"  -

القتال على   خنراط يفاأل  يكره  عطوف وكانمل يفهم لينياس ذلك ، كان إجنوس شخصاً دو قلب   
 عكس مظهره الرجويل القاسي .واستمر لينياس يقول : 

 " . اذا فعلت ذلك  مل"  -
 : قصة من كتاب   وكأنه يقراءجاب إجنوس  أ  

مئة عام حصل ذلك ، وكان اجلميع مشغولني يف كامل هذه   مندو ،   حقاً   لقد كان جيشاً كبرياً   "-
 ،  فرقة  اجلبل  -  ان وكامل فرقيت أالبالد يف البحث عن.....، كنت أان موجود ، لذلك ...ذهبت  

 أبكملهم .   مئة اي الثالث 



 147 

تكون هذه البالد ملك هلم ،   أن  صرواأو بكل هتذيب ، لكنهم رفضوا ذلك    يعودوان  أوطلبت منهم  
من   نقاش بني القادة . وقد وافقوا ، وطلبتُ   واستمروا ابلتبجح واستعراض قوهتم . عندها طلبتُ 

،  كما نعرف ذلك . هلذا    خجولةسيلني أن أتيت معي لكي يصبح اجلو أقل توتراً ، ألهنا فتاة صغرية  
 .   "    أعرتف بذلك أان   ، أمحق عتقدت أهنا ستقلل من األجواء املشحونة ، لقد كنت  أ،  

كاحلبال من شدة الغضب  وهو يتذكر ذلك الوقت .إال إنه ة  وانتفخت عروق عنق إجنوس بشد  
ربعة عروق أبعيون متوهجة كاجلمر ويف جبينه    إليهاستعاد هدوئه عندما رأى لينياس الذي كان ينظر  

 وكأهنا ستنفجر . وبصوت ابرداً كاجلليد قال لينياس :   منتفخة
 . "   وماذا حصل بعد ذلك  "-
تذكر صرخة اخلوف اليت أطلقتها أأنقضوا عليها ليقتلوها . ما زلت  ، نعم ، مبجرد رؤيتهم هلا  "  -

 سيلني وهي تقفز لتختبئ خلفي . 
. وصمت وهو يراقب لينياس "وفرقيت    أان عندها مل امتكن من السيطرة على نفسي وقمت بقتلهم  

 لتلطيف األجواء .    ة القاء نكت  حماوالً   إجنوس   الذي قام أبغالق عينيه . وقال
 خلف   تركضهنا كانت  أمامها ، حىت  أ  شيئاً عندها ظهرت ليلياان من العدم وقامت بتمزيق كل  "-  

 فسوف تنقرض هلا    شيئاً ذا مل تقم بفعل  إمتزقهم بسيوفها ، أهنا تعاين مشكلة شديدة ،  اخليول اهلاربة و 
 . " اخليول يف كل العامل  

 وهو يقول : قام ليناس ابلضحك بشكل متعب  
تقصده بالندر .   ما كانت.. هذا  ذاً . إسأجد حاًل هلذا    ، . حسناً   اً دأبهذه هي ليلياان  مل تتغري   "-

هذه البالد   أن حنتاج أن نعلن  ،  ن سرييوس على حق  أيبدو  ،  ال أعرف ما أفعل ، لكن    حقاً ،  أان  
 . "  تنتمي لنا

 قالت بالندر:   
 " . لقد قمنا بفعل ذلك    "-
 منزعجاً  وهو يبدو. قال سرييوس ذلك  "  عرف عن ذلك ، ملاذا مل ختربيين هبذا  أملاذا مل  ،  قمتم  "  -

 .   جداً 
 قالت بالندر: 

 .   "  خربك أ  أن ،  لقد نسيت    حقاً   ة سفأأان     "  -
 .   . قال لينياس   "   قميت به  لذيا" ما  -
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 قالت بالندر: 
خربتين أن نرتك شخصاً واحد ليعود إىل أهنا فكرة ليلياان عندما هامجوان بعض احملاربني ، إنعم ،    "-

 . شيء "وقد أخربانه كل   . ما نريد  ن خنربه أبعد    بالده
 .قال لينياس.   "     قليت له ذا  ما ...ذاً إعن هذا .   تفكر به ليلياان خمتلف متاماً   ما كانتعتقد أن أ"  -

 : جابت بالندر  أ
أن سيدان هو الذي قام مبسح كل الكائنات احلية من هذه اململكة املتعفنة ،  خربانه  ألقد  "  -

، ألنه كان غاضباً منهم . وأن هذه األرض أصبحت ملك لنا   ةبتعويذة سحرية واحدة يف حلظ
 " . بقانون الغزو ، واي شخص يقرتب منها سنقتله مثل السابقون  

 .. قال سرييوس ذلك بسعادة    "نفسكم هذه املرة  أهوه ! ، هذا رائع ، لقد تفوقتم على  "  -
 بالندر وليلياان رداً على ذلك   ابتسمت

 قال لينياس : 
 . "  مبهامجتنا ن ويقومو   جتعلهم هذه الكلمات يشتاطون غضباً الن  "  -
 يوس . سري   رد.   "   احلمقى فقط سيفعلون"  -
الذين يعيشون يف هذه األرض أو   لألشخاصما ابلنسبة  أنت تعلم أكثر مين هبذا .  أ  حسناً "  -

 . "  -املواطنون يف هذه احلالة جيب أن
 شيءيف اهلواء . وقفزت فجأة أمام سيدها ، حصل كل   صبعهاأبلوحت إنتوس    اللحظةتلك    يف

الدماء من بطن إنتوس وتناثرت أحشائها فوق لينياس . كان رحماً حديدي   انفجرت   ة ،بسرعة شديد
جاه لت يف ظهر إنتوس وخيرج من بطنها وينزلق اب نسان ، مغروساً متار وبُسمك رأس األأ  ثالثة بطول  

 ابلنسبة إىل لينياس.   جداً   لينياس . كان املشهد وكأن الزمن أصبح بطيئاً 
جاه سيدها. كان الرمح ينزلق من لتاب  االنزالقإنتوس طحنت أسناهنا وهي متسك الرمح ملنعه من  

 يقافه يف الوقت املناسب . إإال أهنا استطاعت    ،   الغزيرةالدماء    بسببيديها  
 قالت :

، وقام مبسح الدماء من   ما يراه  ال يصدقوهو    . وقف لينياس مذهوالً "هل أنت خبري ايسيدي   "-
 . كان يتحدث وآلن هذا .   ما حصل   أن يفهم وجهه أبصابعه ، غري قادر  

اس حبزن شديد وهي بلين  إىل  ونظرت .  سريعاً اهنارت إنتوس على ركبتيها وقد شعرت بقواها ختور 
 تسعل الدماء . 
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 ،  هائلة يف بطنهاعن فجوة   تعاىف لينياس من ذهوله وأنتزع لينياس الرمح من جسدها . كاشفاً 
لقاء سحر الشفاء عليها إال أن اجلرح مل يشفئ . قام وقام إب   ،   وتشوه وجهه ابلغضب الشديد

 وتدفقت   اي تغري. مل يغلق اجلرح أو يتعاىف حىت ولو قليالً .   هناك  العديد منها ومل يكن   ابستخدام
 . دون توقف  ميات كبرية من الدماء  ك

 . صرخ لينياس من شدة اخلوف ممايراه .  " حيصل !!  لذياما    "-
 على ، هذا الرمح يبدو أنه حيتوي  بذلكسيدي ، ال أعتقد أن سحر الشفاء سيعمل . أين أشعر  "  -

 .   "   أشياء متنع شفاء اجلروح
. ومل يكن هناك    سحر الشفاء    . وقام بتكرار "  لن نعرف ذلك حىت حناول !! ، ال تتحدثي !! "  -

 أي تغري . 
 صرخ لينياس يف الناس حوله وهو يضع إنتوس يف حضنه وهو يكاد يبكي .  " .  !!  فعلوا شيئاً أ"  -

ديهم املتوهجة أيهم وضع  ظنوابت الشفاء وبع   ابستخدامهم ظهم بصب اجلرع السحرية وبعضقام بع
مل يكن هناك أي فائدة تذكر .  كانوا على وشك محلها ووضعها يف األرض . إال أن   ،   عليها ، لكن 

 إنتوس صرخت بصواتً منهك : 
 . "إتركوين أموت أبحضان سيدي    "-

 تساقطت الدموع من عيون لينياس .   
 " .   هل تبكي من أجلي ايسيدي ، هل أان غالية عندك هلذه الدرجة  "  -

 أنفجر لينياس ابلبكاء وهو يدعب خصالت شعرها وبصوات خمنتق قال : 
 .   "  غلى عندي من الدنيا كلهاأ  تقوليه اي إنتوس أنتِ   ما الذي  "-

 قامت إنتوس ابلسعال والدماء تتدفق من فمها وقالت : 
ترتعش وملعان   أتوبد  " . سيدي يبدو أن قويت تتالشى ، أان سعيده أين رأيتك قبل أن أموت  "-

 عينيها البنفسجيتان يتالشى ببطى . 
. وجرفها يف " !!   اللعنة على هذا العامل  ،  إنتوس !!! . ال متويت !!! . عيشي !!!. آاااااااآه !!!!!"  -

 صدره . 
   . 

 يكاد يكون غري مسموع قالت إنتوس :   وبصوات ضعيفاً 
 .   "  حببتك...من كل قليب . فهل حتبين ايسيدي أأان..... أحبك ....ايسيدي..... لطاملا....    "  -



 150 

 يف كل وجهه .  منتفخة عض لينياس شفته السفلية وتدفق منها خيطان من الدم وقال والعروق  
 .  ونظر إىل الناس حوله :   "!!!   ال تتحدثيبطبع أان أحبك !!! . ال تتحدثي !!!،  "  -
معه  سأتعاملان  أ،    ال تقتلوهاحبثوا عن من فعل هذا !!!! ، لكن    .  هل ستجلسون هكذا !!!  "-

 .   " بنفسي !!!!
 وانطلقوا يف كل مكان بلمح البصر ، عدا بالندر وريفرياي . 

 .  أبصابعهاوجهه    لتداعب . ومدت يدها  "هبذا   ان سعيدة حقاً أ"  -
 . ةسرحي ة مسقطت ذراع إنتوس  واختفى بريق عينيها . ماتت إنتوس بطريق

 إنتوس وسار مبتعداً .   أغمض لينياس عينيها وهنض على قدميه حامالً 
 . قالت ريفرياي . "ين تذهب ايسيدي  أ"-

 يتوقف :   أنرد لينياس هبدوء دون  
لكي أعيش مع حبيبيت إنتوس   سأذهبيف هذا العامل .  شيئاً   لقد ماتت حبيبيت ومل يعد يهمين  "-

 .   "  حد غريان أفيه    ال يوجد طول حيايت يف مكان  
 . " أرميها يف اي مكان لتتخلص منها  ،  األمر    انتها  و  العفنة وماذا عنا ايسيدي ،لقد ماتت هذه  "  -
ال تعرفني معىن احلب . لطاملا كرهت عيناك املخيفتان املتعفنتان ،   أنتِ ،  بالندر أيتها العفنة  "  -

العطور اليت تضعينها على   رائحة لطاملا كرهت  ،  ايريفرياي    يتها العفنة . وأنتِ أوجهي    عنفلتغريب  
 .   "  يتها اجليفة املنتنة أجسدك لتخفي رائحة عفونتك ، فلتختفي من وجهي  

وبالندر ختدش وجهها من كلمات سيدهم   ريفرياي وهي متزق شعرها ،. صرخت  !!آآآآآآآآهآآآ 
 القاسية . 

حىت   نشعره   زقن مي ن ىل األمام ، وبالندر وريفرياي ينوحان وينتحبان وه إواستمر لينياس ابلسري  
 . !صلعاً    اصارو 

 إنتوس ابنتصار وهي ميتة  .   ابتسمت
 

☆☆☆  ☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆  ☆☆ 
 
 ة. هكذا قال رجاًل وهو ميسك قطع   البؤساء "راه ، ايل  أاجلنون الذي    ما هذاهاهاهاها ! ،   "-

يف داخلها تتوهج أبلوان قوس قزح . كانت  ةزجاجية مستديرة الشكل حبجم الكرة ونقوش غريب 
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قدرات  ىحد أاملسافات البعيدة جداً كاملنظار ، واملنسوخة من    ةاة سحرية تسمح برؤي أدهذه  
 التعويذة  ] العني السحرية[ . كانت تدعي ) مرآة النظر عن بعد( 

شخاص ينظرون من خالل املرآة اخلاصة هبم وهم أكان الرجل يقف فوق تلة وجبانبه مخسة    
 يقهقهون مما يروه . 

 . حدهم أقال   .  "   هنهؤالء النساء جمنوانت ، ماذا يفعلن بشعر "-
 آخر.   رجلقال    " .  أبكمله ميزقوه    "-
ثة وجبانبه ثال. قال رجالً من خلفهم وهو حيمل رحماً ضخماً    ، ماذا هناك "   حصل ؟   لذي اما  "-

 وقال : ه  ليإ . التفت الرجل األول  رجال  
لقد ماتت املرأة اليت ترتدي مالبس سوداء . قم بتجهيز الرمح الثاين ، سنستهدف الرجل الذي    "-

 .   "  حيملها البد أنه القائد 
 رد الرجل الذي كان حيمل الرمح الكبري  : 

 .   "  ماذا عن البقية   "-
 جاب أحد الرجال الذين ينظرون من خالل املرآة : أ

حد أاجلنون من رؤية    ن صاهب أيبدوا أنه  ، . بقي مرأاتن ولكن    جداً   سريعاً  اختفوادري لقد  أال  "  -
 . "مشاعر   لديهم، حىت الوحوش    مم ميوت .   ن أصدقائه

 رد أحد الرجال وهو يراقب من مرآته :   
 . "اليس كذلك   مصاصة دماءهنا تبدو إماذا عن صاحبة العيون احلمراء .  "  -
 جاب آخر . أ.    "  رمبا تكون كذلك   ، فأان مل ارى مثل تلك العيون ،ولكن ،  دري  أال  "  -
. كان صوت رجل هادائً قادماً "إليكم    نضمامابإليبدوا أنكم تستمتعون هنا ، هل تسمحون يل  "  -

 شهيقاً شديداً .   صدروا أو الصوت الذي صدر من خلفهم ،    إىل مجيعاً   العشرة من خلفهم . التفت  
طرافه محراء ويرتدي مالبس بيضاء ، وعينان أبيض  أيضع يديه خلف ظهره ، ذو شعر    كان رجالً 

بشرة شاحبة كالشمع وعينان قرمزيتان   لديهاسوداء أبكملها عدا قزحيته احلمراء . وجبانبه امرأة  
سود طويل ، وقرانن يربزان من مؤخرة رأسها أسود ، وشعر  أخرى ترتدي فستان  أأبكملها . وامرأة  

. 
!! ، لقد ميت ، لقد اخرتقِك الرمح !! ، أنِت ميتة ، لقد رأيت ذلك   ال ميكن مستحيل !! ، هذا  "  -
!!  " . 
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 . قالت إنتوس .   "  كان ومهاً يها البائس ، لقد  أتوقف عن النباح  "  -
 " . يكون صحيحاً  !!!    أن  ال ميكنهذا  "  -
 .   "   هل هم أغبياء ، اليس وجودان أمامهم دليالً على ذلك  "-

 سرييوس :   رد
. وأشار بيده "ن غباء البشر ال يعرف احلدود ، وال يصدقون إال الذي يريدوه فقط  إريفرياي    "-

 اليهم بكل هتذيب وقال : 
 . "ذا مسحتم  إالقوا نظرة  "  -

حييطون بصاحب الشعر   . كانوا مجيعاً   ما يروه  ال يصدقون قاموا مجيعهم ابلنظر من خالل املرآة وهم  
مامهم وميسك رأس أاألبيض عدا الرجل الذي يرتدي مالبس سوداء وبفمه سجارة ، كان يقف  

 رادوا الصراخ : أ الرمح بيده العارية ، وشعروا ابلذهول من هذا الرجل بل  
هو   املربك يف األمر  لكن و املقدس بيده العارية .    [سرتول]  رمح  يوقف   أن ما   كيف يستطيع شخصاً   

النظر مرآة   عربحتدق هبم و تراهم  عينيه    وكأن بغضب    يهم ينظر إلكان  الرجل ذو الشعر األبيض    أن
يف أن تتالقى أعينهم ببعضها   املصادفة   من  ك فقد اعتقدوا أهنا نوعبذلومل يهتموا    ،   مباشرة  عن بعد 

وقال   .وخوف  ابرتباك مامهم  أالثالثة    إىلهم من هذا اآلن  . وعادو يلتفتوا  أ  كان هناك شيئاً   وقد.  
 :   حدهمأ

 " .   كان ومهاً "  -
وشبكت إنتوس يديها    " . اليس ما رأيتموه مشهدًا مجيالً  كلوحة فنية راقية   ،  نعم ، ما رأيكم   "-

 السماء واستمرت تقول :   إىلمامها وهي تنظر  أ
رائعاً اليس كذلك   قماش قليب . يصف أحاسيسي وشعوري ، إنه مشهداً آه ، أنه مشهداً من  "  -

 .   "   ،اليس كذلك
صبح فريسة أأنه    ال يصدقحد الرجال وقد خرج عن طوره ، وهو  أ . صرخ  "إنه كابوس !!  "  -

 بسبب هذا الوهم املقرف . 
. صرخت إنتوس وانقضت عليه كالثور اهلائج ، وأمسكته من ايقته . واستمرت تقول "ماذا !!!  "  -

 بغضب : 
. وقامت بضرب رأس الرجل برأسها  " أن تسخر من مشاعر امرأة !!    يف   أيها البائس  جترؤكيف  "  -

 ذنيه . أرض وهو يتشنج بعنف والدماء تتدفق من  رأس الرجل وسقط الرجل يف األ  ة . هتشمت مقدم 
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حدهم وهو ينتزع سيفه  وركض ابجتاه ريفرياي اليت كانت تبدو رشيقة وهشة أ.صرخ  "ين !!!  جو "  -
ولوح بسيفه   . برأسها  ههنا أضعف من تلك املرأة اليت هشمت وجه صديق أعتقد الرجل للحظة  أوقد  

 يف قوس من الضوء مستهدفا عنق ريفرياي . 
ن يلمس السيف أهبام قبل  وظفر اإل  السبابة. ظفر   ةاالمع ظفارها  أمسكت ريفرياي السيف بزوج من  أ

 .   ةمتسك فراش   وكأهناعنقها  
 :    هتذيب وبرِقة   وقالت

.   " ختجل من نفسك  أن مرأة يف وجهها . جيب  ان تقوم بضرب  أايسيد ،هذا غري مهذب .  "  -
بيدها األخرى بوجه الرجل . التف الرجل ابهلواء دورتني كالبهلوان وسقط   ة لقاء صفعوقامت إب

 عليه حتت قدميها  .   مغشياً 
 تنهدت ريفرياي وقالت : 

وجهي ، كيف سأنظر    ة ايهلل ، هذا الرجل ليس لديه ذوق ،ترك كل جسدي وقام مبهامج "  -
 :    وهي تقول.ووضعت يديها حول خصرها النحيل ومتايلت    "  أتذى وجهي   ن إلسيدي  

 .   "   ~ حقاً حىت البشر البائسني يهامجوين جلمايل ~ . أه ،اجلمال مرهق  "  -
 . "الغيالن    لقد هامجك ألنِك تشبهني ،   اي مجال تتحدثني عنه "  -
 " . ~ عجوز حقاً صبحِت أ~ ، لقد    جيداً   الرؤية على    ة آه ، إنتوس ، يبدو أنك مل تعودي قادر "  -
. جتاهلت ريفرياي   " السنني  أآلفنِت هي العجوز الشمطاء اليت عاشت  أ! ،  ةشاب  " ما زلتُ -

 مبرح  : وقالت    كلمات إنتوس 
ىل مجايل الذي يشرق إليه ،انظري  إكل العامل حيسدين على مجايل ، انظري  ،  واحلسد    الغرية  "  -

 وغطت وجهها بكف يدها واستمرت تقول :  " .كالشمس  
 .   "   نه يلمع ~ إ  ،  أه ! ،عيناي تؤملاين من مجايل  "-

 قالت إنتوس : 
 .   " ام أجعلها تصمت بنفسي    تصمت   اجملنونة هل ستجعل هذه املرأة  ،يوس  ري س"  -

 واحدة . ة  وقبل أن يقول كلم  الصافية الزرقاء   السماءإىلتنهد سرييوس وهو ينظر  
 ريفرياي : قالت  
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مثل ما فعليت ابلرجل . ممم ،   كالكبش  ستنطحينيننِك  أ  ال ختربيينهكذا ،   ةنِت غاضب أملاذا   "  -
. وانفجرت "  مرأة رمحة وشفقة منه ~ ا  إىلك  ل من قبل وقام سيدي بتحوي  اً كبشالبد أنك كنِت  

 تضحك ضحكة مجيلة كرنني األجراس.
 ت على ريفرياي وقامت خبنقها وغرسانقضت  و  صرخت إنتوس بغضب   " .   !!   القذرة يتها  أ"  -

 ظفارها يف عنقها حىت ادمته .أ
 ة. ابتسمت إنتوس ابتسام"، هل حتاويل قتلي !    ة نِت ختنقيين جبديأيتها اجملنونة !،  أإنتوس  "  -

 شريرة على تلك الكلمات . 
 بقوة شديدة . صرخت ريفرياي وشدت شعر إنتوس  " . يتها اجملنونة !!  أ"  -

 اليسرى من قوة شد شعرها .   للجهةطلقت إنتوس صرخة أمل وجسدها ملتوي  أ
 ." !!  يتها العجوز الشمطاء أتركي شعري سوف متزقيه ، سيدي حيب الشعر الطويل  أ"  -

 ضحكت ريفرياي خببث وقالت  : 
. واستمروا على ذلك كشد احلبل . إنتوس تصرخ من شدة األمل "قوم بتمزيقه أن  أذاً ....جيب  إ  "-

 وتقوم خبنق ريفرياي . وريفرياي تتأمل من عنقها وتشد شعر إنتوس . 
تفق معكم على ذلك . أان  أهنن جمنونتان ، و إ،  كما تفكرون به مجيعاً   نه متاماً إنعم ،  "  -

 .   ما بيننا "لكن...دعكم من هؤالء النساء أيها السادة ولنتحدث حديث رجال يف  
 مامهم. أ هكذا قال سريوس ويديه خلف ظهره جملموعة الرجال املذعورين وهم يراقبون املرأاتن  

مين   كثرأهنن متوحشات وقساة إأؤكد لكم    لكن  او رمبا تفضلون احلديث مع هؤالء النساء ، "  -
بكثري . ممم ،  اوليس كل النساء هكذا . او رمبا نساء عشريتنا هكذا . مهم   ، رمبا األول ورمبا 

لنعد ملوضوعنا الذي   ،   ، هلذا أحتاج ألأتكد بنفسي من ذلك . على كل حال  األخري . ال أعلم حقاً 
 يوس ألضخمهم . ري شار سأ. و "حنن فيه . هل أنت هو القائد  

 .   ابإلجياب هز الرجل رأسه 
 . "، هل تسمح أبعطائي هذه املرآة اليت لديك  حسناً "  -

. فقد كانت اداة   ما يريدقرتاب من الرجل او أعطائه ابإلتراجعت الفرقة إىل اخللف غري راغبة 
ها إايعطائهم  أ وقد مت    ال يستطيعون مثلها .بل حىت هم   امتالك حد  أ يستطيع اي    جداً وال  ابهظة 

 هلذه املهمة . 
 يوس وهو ميسك املرآة أبحدى يديه . ري . قال س "جزيالً   شكراً "  -
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.وعاد   اتحلظ  مندويديه الفارغة واليت كانت متسك مرآة النظر عن بعد   إىل حدق القائد ابرتباك  
 مامه وكأنه يسأل كيف فعلت ذلك . أالرجل    إىلينظر  

 املرآة مبلل وقال بعد ذلك :   وهو يفحص قام سرييوس بتجاهل نظرات الرجل  
هبذه السخافة .......حسنا ، ليس كل شخص يستطيع   شياءأايلتفاهه ، ملاذا تصنعون  "  -

ذن جيب أن جتعلوها صغرية او جتعلوها كخامت او حلقة على األ  أال  ،   لكن و السحر ،    استخدام
حدى عينيه ...أه ، لقد ابتعدان أجاجية اليت يضعها الربفسور على  .....او رمبا كتلك القطعة الز 

  ،عن موضوعنا ، وال داعي حملولة اهلرب فأنتم حماصرون متاماً  قليالً 
ن يراكم ساملني . لكن .....ميكن شفاء اللحم ألكن ، لألسف فأنتم حمظوظون ، ألن القائد يريد  

 وتوهجت عيناه احلمراء كاجلمر  وقال :   قاسية  شريرةوابتسم ابتسامة  "  املسحوق بسهولة .... 
 اإلمرباطورقصد  أسئلة القائد..... ،  أسريعاً على    ابإلجابةنقوم بتجهيزكم لتقوموا   أن مسحوا لنا  أ"  -

 . "لينياس فينتوس  
وقفت الزمن  . وقفت ريفرياي وإنتوس وهم ميسكون بعضهم كالسابق أوكأن تلك اجلملة األخرية     

 اببتسامة إىل ضحاايهم    لينظروامعاً ببطئ    رؤوسهنإال أهنم ظلوا جامدين كالتماثيل . وقاموا بتحريك  
 .  اإلرهابشعان العذاب والبؤس . ارتعد الرجال يف وجه  جمنونة شريرة وعينان تُ 

 
☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆   

 
 ملكهم . حبضور رجال راكعون وكأهنم    عشرة. قال لينياس وهو ينظر إىل "من أنتم !  "  -

 جاب قائدهم بصواتً مرتعش : أ
 .  "  يها االمرباطور املبجل أحنن صيادون  "  -
 . قال لينياس.  "  مجتموان اامرباطور .....مبجل . آ ....ماذا يفعل الصيادون هنا وملاذا ه  "-
 جاب القائد وكأنه على وشك البكاء .أ.   "  حنن صيادون ....حنن صيادون  "  -

 رد سرييوس :   
م من منظمة تدعى الصيادين وهم متخصصون إهنهنم ليسوا صيادو حيواانت مثلما نعرف ، بل  إ"  -

 .    "   أبابدة الوحوش والتهديدات البشرية
 قال لينياس مضيقاً عينيه :   
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 " . هنم قتلة اليس كذلك  أوحنن نعترب هتديداً ، هذا يعين  "  -
 " . وابش . ديدان  أحقراء ،  ،  نعم ، حنن قتلة  "  -
 . قال لينياس .   "   ما خطبة"  -

 هز سرييوس كتفيه وكأنه اليعلم  . 
 . فكر لينياس بذلك وقال :   عماهلمأبشر  رمبا كانوا خائفون عندما وقعوا  

 .  "  ين أنتم أملاذا فعلتم ذلك ومن   "  -
 جاب القائد : أ

. "بداً  أومل نقابل العميل    ،   همةهبذه املحنن مستوطنون من مملكة آيرم ، وقد طُلب منا أن نقوم  "  -
 .    لينياس ظل طول حياته يعيش يف الغابة ومل يعرف سوى فريان

 هلذا قال : 
 .   ما هذا "آيرم....   "-
دان من هنا اململكة اليت حتُ إخربك .  أ لكي    هذا ، فلم يكن الوقت مالئماً أه ،املعذرة على  "  -

 . "هنم من عرق تيليس  إمن البشر   ليسواالشمال وهي تدعى آيرم ، وسكاهنا  
. حدق سرييوس إىل القائد بصمت "تيليس ....لكن ايسرييوس ،هائوال من البشر فكيف ذلك  "  -

 . ارتعد القائد رداً على ذلك وقال : 
 . "رضها  أحنن مستوطنون ، فقد مسحت امللكة لبعض البشر أن يعيشوا على  "  -

 :   احتقار  ة جاب سرييوس اببتسامأ
 .   "   ها الديدان املقززةأيتردمت  أخد الدولة أبكملها .  أ،  إليكم    احساهنِ إو ها  وردااً على كرمِ   "-
 . "ممم ، ماذا تعين  "  -
م يف حالة غزو اآلن بسبب ذلك ، إهن وقعها يف مصيدة ،   أغبائها    أنمرباطور  يها اإلأما أعنيه  "  -

 .  "  وقد يسقطوا يف اي يوم من اآلن
 ظهرت ابتسامة حامضة يف وجه لينياس من هذا احلديث وقال : 

فهم ، هل مملكة آيرم هي من قامت بتأجريهم أ ال  أان  ،   ...ولكن   اخلنازير  هلؤالءتقصد رمحتها  "  -  
 . "    له ملهامجتنا ....، لكن هذا ال معىن  

للعميل األمحق الذي استأجرهم . واما   جنحوا مبهمتهم فسيكون هذا رائعاً   ذاإفثنني ،  احد  أنه  إ"  -
 . "توقع مثل هذا الغباء املضحك منهم  أبلنا .  ن فشلوا سيتم توجيه اللوم على آيرم من قِ إ
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 عندها صرخ الربفسور : 
 "   !  " خرفان -
 اليس هذا مبالغ فيه ، أايً كان ، فهم ال يعرفوننا وال يعلمون شيئاً عنا ، امل تقل يل هذا من قبل   "-

 . "  اي سرييوس
ن هناك أمندو سنني    قصد املعرفة الشخصية ، فهم يعرفون متاماً أه كما تقول ، وقد.. كنت  إن"  -

يف دخول هذه األرض ، هلذا قاموا هبذه السخافة ، من   يتجرأبسحق اي شخص  ن  شخاص يقومو أ
خطط لشيئاً ما ، أقام هبذا ال يفهم وال يعرف شيئاً عنا . فقد حرصت على ذلك متاماً ، فقد كنت  

  االرتياح. والتفت إىل  بالندر اليت شعرت حلظتها بعدم  "لكن... هذا مل يعد مهماً بعد اآلن  
 لتصرفها من تلقاء نفسها . 

 .   "  نقوم بقتل هائوالءهل  "-
 . " تركوهم يذهبون  إال اي ريفرياي    "  -

 ظفارها اليت كانت تنموا كالسكاكني : أ ردت ريفرياي وهي تنظر إىل  
 . "لكن ، ايسيدي ، لقد قاموا مبهامجتك ، جيب أن يدفعوا الثمن    "  -

الدموع كاألطفال وهم يعرفون أن حياهتم ستنتهي يف   يذرفون نظر لينياس إىل الرجال الذين كانوا    
 كلمة واحدة . وقد شعر ابلشفقة عليهم وقال : 

ورمقهم بنظرة جتمد الدم يف العروق  " .دعوهم يذهبون ، فلم يتأذى أحد منا على كل حال  "  -
 وقال : 

هنا إولكن...... جيب أن ختربوا كل شخصاً تقابلوه أن هذه األرض مل تعد فريان بعد اآلن ، و   "-
 ." مامي وإال غريت رأيي !  أعوا من  نقلِ أينتوس ! .  فتنتمي ل

فر الرجال وهم يبكون ويصرخون يف خوف معتقدين أن هذا خدعة وسيتم قتلهم بعد هروهبم . 
 ولكن مل يكن هذا هو احلال .

 :   االرتياحوقال لينياس بعدم  
جعل الكلمات غري مستفزة ، فال نريد أن ينظر لنا إخربتين به سابقاً ، لكن  أعل ما  أفسرييوس    "-

اجلميع   ه وتبع  ه. ابتسم سرييوس رداً على ذلك . وأكمل لينياس سريه متفقداً األنقاض حول "كاهلمج 
 بسعادة . 

______________________________________________ 
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السادسة عشر والعشرين .   ما بني كان ممر واسع مجيل ، تقف فيه فتيات مجيالت بعمر الزهور  
 وكل واحدة ختتلف يف مظهرها ولون عينيها وتسرحية شعرها كزهور متنوعة يف بستان مجيل . 

يتهن البيضاء . كانت مالبسهن مصنوعة على شكل أوراق ذحأيرتدون فساتني طويلة تالمس    
 ن ومالبسه   ن قته وأان  نأشجار بيضاء مزخرفة خبيوط محراء  فوق صدورهن ومن احلواف .  كان مجاهل

 الغريبة جتعل الناظرين يلهثون .
سبب اجتماعهن ن  عندما علم ،  كانوا مئة يف اجملموع . يقفون يف صفوف منظمة بكل أانقة . لكن    

ن يدعوه والذي أهن ،ستكون خادمة هذا اليوم لسيدهم او السيد الكبري كما حيبون  احدأ. يف أن  
 حتل مكانة عظيمة يف قلوهبن . عمت الفوضى واالهتياج يف حلظة . أ

يديهن ابهتياج شديد ، لرُتشح كل واحدة منهن نفسها وكأهنن أوصرخن وهن يرفعن  تزامحن  تدافعن و 
 . على توقيع من جنمهم املفضل    جمموعة فتيات هائجات يتصارعن للحصول 

 :   تنهدت إليفيا من هذه الفوضى ومتتمت تقول   
وصفعت كفيها ببعضها بقوة ليعم الصمت يف حلظة.  وحدقت إىل الفتيات .  "األمل    ما هذا  "-

 مامها بوجهها اجلاد وعينيها البنفسجيتان وقالت بصوت جاد ال يعرف اهلزال : أ
. تلك الكلمات جعلت اخلادمات تعود لتقف يف صفوفاً كما كانت .   "   ال جتلنب يل العار !  "-

 ن رأت إليفيا ذلك شعرت ابلرضى منهن و استمرت تقول : أوبعد  
تصرفكن هذا ال   ،   ، فكلنا نرغب ونتمىن أن خندم السيد الكبري ، لكن  عرف شعوركن جيداً أ ان  أ  "-

الذي صنعها سيدان العظيم ،  فينتوس   قلعةفسكن ، فأنتم خادمات  أن! . فهل نسيتم    داً أبيليق  
 . " بيديه  !  

إليفيا توهجت يف وجوههن ليغلقن   أنحتركت شفاه بعض اخلادمات وكن على وشك احلديث إال  
 فواههن . أ
 وقالت :   

تغري الوضع عما كان عليه ، لذلك ، سيكون مخسة منا يف اليوم خادمات للسيد الكبري    "  -
ضع عشرة منا يف أ......أان مل أنتهي بعد ! ...سيتم ذلك عن طريق القرعة ! . كنت أرغب أن  
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نه طلب أن تكون خادمة واحدة يف اليوم أ بل  ،  ن السيد سرييوس قال إن هذا مستحيل  أإال    .اليوم  
 . "بذلك    قنعته أصررت على ذلك حىت  أ  . لكين

ختدم   أنفقد كانت تنتظر  ل شخص يقوم خبدمة سيدها ، أو ن تكون  أرادت إليفيا  أيف احلقيقة    
ذا قامت ابستغالل منصبها لتلبية رغباهتا األاننية إأهنا    ،   لكن ، فكرت   . حر من اجلمر  أسيدها على  

اخلادمات اليت سيشعرن ابلغرية أحدى  بل قد يعلم سيدها بذلك عن طريق    . فقد ينعكس عليها  
 منها لفعلها ذلك . عندها قد ينظر إليها سيدها وكأهنا غري كفئ . 

يقول هلا هذا   لهاً واحرتاماً  ن سيدها  الذي ميتلئ قلبها حبأسها  يف  أتلك األفكار اليت دارت يف ر   
 قلبها كاجلليد .   دتبرَّ 

رار بل كان يبدوا كشجار . فقد كان سرييوس صامتاً هادائً كالعادة  صطلبت من سرييوس  إب   ،  هلذا
يف   يكون مخس خادمات يف اليوم ليئيت دورها سريعاً   أن لطلبها املنفعل . حىت وافق على    وهو يصغي 

ما كل مرة . ومل تكن لدى إليفيا فكرة عن سبب هز سرييوس لكتفيه وتنهده بتعب وقال أفعلي 
 .   تريدين 

 تنهدت إليفيا يف قلبها ومتتمت تقول :   
 .  "األمل    "ما هذا-
واحدة من اخلمسة لتكون قائدة   اختيار ستكون مخس منا يف اليوم ، وسيتم  ،  حسنا ، كما قلت  "  -

 ريد فوضى يف العمل قد تنعكسي علي . أاخلدم ذلك اليوم ....فال  
بل سيتم   ،. لذلك ، لن تكون القائدة بشكل مستمرهقول   ما تريدن  أعرف  أان ال تنظرن يل كهذا ...  

قرعة يف كل مرة ليكون املوضوع عادالً. واليت كانت قائدة من قبل لن تدخل القرعة مرة أخرى 
 . "!    مفهوملتعطي الفرصة لألخرايت .هل هذا 

 املشرقة .   االبتساماتهز اخلادمات رؤوسهن ابلرضى وتزين وجوههن  
درا رأسها ابحرتام وذهبت . حنت سان  "  من فوق تلك الطاولة االقرتاعري صندوق  ظحأساندرا  "  -

إليفيا   أنلتحظر الصندوق وقامت بتسليمه إىل رئيستها إليفيا اببتسامة بريئة مشرقة كالشمس . إال  
 تنهدت من تلك االبتسامة اليت كان املكر فيها واضحاً ابلنسبة هلا . وقالت بصوت متعب : 

 . "لنبداء جبدول العمل    "-
 

☆☆☆  ☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆☆  ☆☆ 
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من خروجه  ايم على  ألينياس ابمللل وهو مستلقي على ظهره فوق السرير . وقد مر عشرة    أحس

 .    عندما هامجه الصيادونالقلعة 
الطابق العاشر أبكمله والذي هو فيه القلعة تتكون من عشرين طابق ، وأن    أن وقد عرف اآلن    

 الشخصي فقط   الستخدامه اآلن  
للينياس فقد كانت القلعة هائلة احلجم ويف مقابل ذلك كانت طوابق   متاماً   وقد كان هذا سخيفاً  .

  . وكأهنا ال تنتهية  القلعة واسع 
ابخلروج من  يقوم   أن كر  وف  .   شيئاً يفعل    أن وهو يشعر ابألختناق من اجللوس دون  هنض لينياس    

مام الباب . كان مجاهلم أفتح الباب ليجد مخس فتيات تقف  قام ب   .  والقيام ببعض اجلوالتهنا  
 ومالبسهم اجلميلة كاألمريات يف القصص . 

لينياس مل يندهش من مظهرهن اجلميل واألنيق بل تنهد ابلتعب وقد خاض حديث طويل   أنإال  
 .    حلقه   جف معهن حىت  

 أنوطلب منهن    ، . وقد رفض لينياس ذلك  خلدمته   استعداداً   غرفته وقد كن يصررن على دخول    
 ال يقبلمراً بوجه  أ صدر اليهن  أيدعوه لوحدة . إال أهنن رفضن رفضاً قاطعاً ، وبعد صراع طويل  

 خرجت الفتيات بطاعة وبكل احرتام ذلك الوقت .  ه . لوحدن يدعوه  أ  واجلدل  النقاش
 يعرفه  ن اخلدم وبنفس العرق اليت تنتمي إليه رئيستهم إليفيا ، هذ فقط كل ما أهنيعرف    لينياس   كان  

 . فال هلذا اليوم وهي تدعى ساندرا    فقد كان يعلم فقط أسم قائدة اخلدم.   ال يتذكرها  همئمساأحىت  
مساء ميكن ألي شخص أن يتذكر كل األشخاص واملعلومات دفعة واحدة ، وقد مرت العديد من األ

 شديد .   إبعجاب ه  هلذا مل يعرف لينياس كيف يستجيب وهم ينظرون إلي  ه .سأمن ر 
 رفع لينياس يده وقال : 

 كاملصابيح  ءتلك الكلمة جعلت أعينهم  تضي  أنأن يفعله . إال    ما ستطاع. هذا كل "مرحباً    "-
 مسكوا أبصابعهن الصغرية الناعمة حافة فساتينهن البيضاء واحننوا كا أمريات يف حفلة راقصة . أو  ،

   : بوقتاً واحدوقالوا  
 .   "  لشرف والفخر لنا ايسيدي " كل ا-
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حىت حياته كنشمي مل تعرف هذه   التحية شيئاً اس يعلم عن هذه  يكانت حتية غريبة ، فلم يكن لين
. ومل يهتم كثرياً بذلك على كل   رؤوسهمن اخلدم ينحنوا قليالً او يهزوا  أالتحية  ،فقد كان يعلم  

 حال .
 لذلك قال :   

 .   "   آخر غري الوقوف هنا  أن تفعلن شيئاً   لكم  قل أامل    "-
على الطريقة   متجعد واليت كان لديها شعر ذهيب    ،وهي على نفس وضعية الرتحيب    ساندراقالت  

 الفرنسية : 
 "   هذ العمل اهي ضيمسح لنا أن نرفض ايسيدي ، فنحن خدمك هلذا اليوم ،  وال يوجد شرف  أ  "-

. 
هبذه الكلمات وقد بدا يشعر  . متتم لينياس   "   كونأنين  أمن تعتقدون  ..…اي شرف هو هذا  "  -

 فعال  وقال  : ابلتعب من هذه األ
 .   وسار مبتعداً   ما تريدون " فعلن أ"  -
 بكل أانقة .   ووتبعوا سيدهن بصمت   ن . ورفعن رؤوسه   قالت  . "  شكري اجلزيل   "  -
 وهي تسري خلفه :    ساندراقالت   

 .   " هل تسمح يل ابحلديث اي سيدي"  -
  .  "   ايهلل ....لكم أكره هذه الكلمات "  -
 . "سيدي ؟  "  -
 .   "   فكر ببعض األمورأكنت    ال شيء  ، ال"  -
 . "  - فكارك وأأه ، يرجى أن تغفر خلادمتك املخلصة مقاطعة  "  -
 . قال لينياس مقاطعاً حديثها " .ذاً ماذا كنيت تقولنيإ"  -
 .   " ن أنت ذاهب ايسيدي  أيإىل   ،...ن ....نعم  "-
 . "مبكان ما  يل رمبا توصني    او عتقد أين سأذهب للقاء ريفرياي .أ  دري أال    "  -

 : مل ترد ساندرا عن الكلمات األخرية  وقالت   
 .   " اب املناسبةدهي األ  ه تدعوها إليك ، هذ  أنلكن،  اليس من األفضل    "-

 : قال لينياس  
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غلق بذلك احلديث وساروا  أ و   .  "   يف شيء ال يهمينهذا   .  إليها او أتيت هي يل    أان   ذهبأن  أ  "  -
 سوى قرُع أحذيتهم يف املمر .   سمعوال يُ صامتني 

 
☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆  ☆☆☆☆     

 
الطرقات   ما بينهم ، وتفصل يف ابئسةكئيبة    بيوهتا على شكل قصور صغرية،  ت مدينة صغرية  كان

 .   املصفر الطرقات وهي تشع ضوئها الكئيب    عمدة النور املنتصبة جبانيبأ و   ،احلجرية املستوية  
 احملرتفني . حبركات أنيقة كاجلنود    اليت كانت تسري   العديد من اهلياكل العظميةالطرقات    تلك  ويف

ابلنجوم  تلتف حول القمر األمحر القاين الذي يلقي بضوئه األمحر   املزينةوكانت السماء السوداء  
 .   بؤسها  من  ذلك  ليزيد  تستحم ابلدماء    وكأهنالتبدوا    املدينة فوق  

.   ه شد غرابة وبؤساً من املباين حولأ  احلجم ، وقد كان  هائل   أسودويف وسط هذه املدينة قصرًا    
دون   هفافيش تلتف حول سراب من اخلأوكانت    ،    الشيطانية  قرون ال العالية تبدو ك  أبراجهكانت  

العديد من التماثيل كان  و   ،  جتلب القشعريرة   خشخشة  صواتأ  بذلك  مصدرة ، كدوامة   توقف
يف حتدي   يف اهلواء هوبعضهم يقف مقلوابً على قدمي     األبراجتتدىل من جدران    الكئيبةالشيطانية  

مام بوابة القصر احلمراء أ، و براج  مام األأيف اهلواء   القرفصاءخرين جيلسون  آو    . للجاذبيةكامل  
 رى من مالحمهم سوى عيناهم احلمراء . يُ   شخاصاً من ضالل وال أيقف  

 .   ه كان التناقض الصارخ.  كان اجلمال بعين     .البائسحد غرف هذا القصر املخيف  أويف داخل  
رضية رخامية سوداء أ.   األسودثرايت محراء بلون الدم تشع بكل األلوان تتدىل من سقفها العايل    

 كالليل  ، حتيطها جدران محراء بستائر سوداء مرشوشة جبواهر تلمع كالنجوم   . 
ية يف اجلمال جتلس فوق عرشها الصغري املصنوع من آويف وسط هذه الغرفة العجيبة ، كانت امرأة     

 خادمتان.  عظام البشر . كان العديد من اخلدم يلتفوا حوهلا . خادمة متشط شعرها القرمزي حبنان  
 . فارها الطويلة االمعة ظأمع  لَ ت ُ 

متسح العطور على دراعيها   خادمة .  تضع املساحيق لتزيد من مجاهلا الذي حيبس األنفاس    خادمة   
هنا كانت تضع أحىت  .مام  من األ  تاناملكشوف  وساقاها  وحاجبيهاذنيها  أالبيضاء الشاحبة و على  

وهم   واهتمامصابع قدميها . كانت اخلادمات منكبات على هذا العمل بكل تركيز  أالعطور بني  
 العريضة تزين وجوههن اجلميلة .   اتيتهامسون بكلمات غري مسموعة واالبتسام
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محر وجه أ.   مجيلة  ةقامت اخلادمة اليت متشط شعرها ابهلمس يف اذن سيدهتا وهي تبتسم ابتسام   
 سيدهتا من شدة اخلجل وقالت : 

 . وقامت ابلتنهد حبزن . واستمرت تقول : "سيدي لن يفعل ذلك  "  -
نه أشعر  أنة قاسياً كصخرة صماء . بل  خرين ... ولككالرجال اآل  فقط لو كان سيدي متوحشاً  "  -

 . "اجلحيم    ما هذازداد مجوداً ....أ
الرجال متوحشني   أنيوجد مثله من الرجال ، ايضاً.. ال أعتقد    الكبري  ن السيد أعتقد  أ ال  "  -

. هكذا قال انئبها والذي كان يقف مستقيماً جبانبها  كلوحاً من الفوالذ وهو يضع كفيه  "  ايسيديت 
 . كان شابدو إمربادور{كلكامش    }كان يدعىفوق مقبض عصاته البيضاء املصنوعة من العاج .  

. وكان يرتدي مالبس أرستقراطية محراء اللون ولديه   وسيم ، شعره ذهيب طويل كالذهب املغزول 
 . يف العصور القدمية  ربطة عنق مزركشة  . كانت مالبسه كالنبالء 

 : انيتمري    ريفرياي   . قالت سيدهتم كلماته    على  رداً انفجرت اخلادمات ابلضحكات اخلجلة  
  ".  أقصده ، ولكن هن يفهمن ما   ال تفهمنت  أ"  -

 بتعب : تنهد الرجل وقال  
 . "  على كل حال    ه نتفعلي لذي  ا شياء جيداً ...، ومااأل  ال تستطيعي وصف  حىت أنكِ   "-

 ضيقت سيدته عيناها القرمزيتان وقالت :   
  .  "   كيف ميكن أال تفهم هذا ، هل أنت رجل حقاً "  -

 تدىل رأس الرجل يف صدره  وقال : 
صاب أُ فقد عقلي و أ  أنن غبائك بدا يتغلغل يف عقلي . هلذا سأقدم لك نصيحة قبل  أشعر  أ"  -

 .  "  بسببك   ابلغباء
 ما بك ملاذا تنظر إيل هكذا ،   .... نت هو الغيب ، لذلك قل ما لديك سريعاً رمبا كان مفيداً أ"  -

 .  ما لديك " .....قل 
عدة  أخذ، إال أنه    هذا األمل  ن يغرس عصاته يف قلبها ويراتح من  أ كلكامش  للحظة فكر انئبها  

 نفاس ليستعيد هدوءه وقال : أ
ن أي شخص لديه أوال أعتقد    ،   هنا قوية وخانقةإ  . والً...ضعي عليك العطور بشكل معقول  أ  "-

عليك أن تقومي   ،   عجاب السيدأن تنايل  أ  دتِ أر ذا  إاثنياً.. وهو األهم .   أنف سيتحملها  .
 . "عظيمة    إبجنازات
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 . "ال ترى ذلك ~  أاآلن ~،    فعلهأهذا ما  "  -
 .   "  غتيالكابالسابقون   تباعكِ ألقد فهمت اآلن ملاذا قام  "  -

  :قالت  
 .   "  محقيها األأحقاً.... ملاذا  "  -

 : قال  
 ". إنه بسبب غبائك  "-
. وضحكت هي وخادماهتا "محق ~ ، ليس هلذا ، لقد كانوا يغارون من مجايل ~  أنت  أهاه~ .  "-

 ضحكات مجيلة كاألحلان . 
 إال أن انئبها مل يبتسم وقال بربود .

 . "قوم بغرس عصايت يف قلبك  أقسم أن  أفعلي شيئاً ما . وإال  أ  قومي بتحريك مؤخرتك و  "-
 .   " ماذا ! ...أنت ....هل أنت جاد !  "-
 . "   موت من الغباءأقبل أن   سأفعلها جاد ،  أاننعم ،  "  -

 وقالت :   ابنفعال  ريفرياي صرخت  
جنازات إقدم  أُ   أنيد  أر عله ،  أف قول سيدي اعطيين شيئاً  أن  أفعل ،  أ ن  أماذا تريدين  و   ! ،    " ها-

من مشدة امللل وال يعرفون ما   ه ن كل شخص ينام على بطنأت تعرف  أن  ! ،   ات .هذه سخاف
 . "سيدي قد عاد وستتغري األمور قريباً ، علينا فقط الصرب هذا كل شيء!    ،   يفعلون...ولكن

ال يكفي ما فعلتيه يف غرفة العرش ، فقد كان القادة الكبار مستائني منك لغبائك ، فقد خربيت أ"  -
نفعل   أنوف هنا دون  شيئاً آخر غري الوقكنا سنفعل اآلن ، ورمبا  نوا خيططون له مندو زمن  اك  ما

 .  "  عدمي لغبائك تُ   أن. حقاً ...جيب  شيئاً  
 . "جادة جداً    هم من ذلك الذي فعلته ....لقد كنتُ أمحق ، هل يوجد  أ  رجل ايلك من  "  -
اليت قامت الفتاة  ملا تقوم امرأة مبضايقة  ان ال افهم  أ،  ولكن    ال ادري ، ال أعرف .  ، رمبا ،طيب  "  -

  " .   الفتاة املسكينة تفقد عقلها  سيجعل بنفسها ، هل تعلمني أن ما تفعليه  برتبيتها  
إنتوس ختطف مين سيدي دع  أفهل جيب أن  ذا بذاك ،  هلدخل    يضاً الأان أحب مضايقتها ،  أ"  -

، بل ة  سنافِ مُ   هنا أ، هذا يعين  ، إنتوس اآلن امرأة  ، هذه سخافات     هبا وهي فتاة صغريةعتنيت  أألين  
لنساء  بني ا، إهنا احلرب  هل تفهم اآلن ما أفعله  مين ،   مجلُ أهنا تكاد تصبح  إ إهنا منافسة خميفة ،  

 . " ~ يها الرجل األمحق أ
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 وقال :   ودق عصاته يف األرض بقوة   عينيه ضيق انئبها 
 يف ما تقولني " . هل أنِت جادة "-

ريفرياي . وقالت    رداً على ذلك  عينهنأ حىت دمعت  النساء حوهلا  انفجرت ريفرياي ضاحكة هي و 
 : وهي مازالت تضحك  

 : ها  وقالت حمدثة النساء حوهلا وهي تشري إىل انئب  " .    ~   الغيب  هاأيمزح  أ  ال   انأ"  -
دون توقف . وضحكن    "نه ال يفهم شيئاً  أ،  عنه الربفسور  حد اخلرفان الذي يتحدث أ" هذا هو  -

 شيئاً مألوف.   كان  هذا  وكأن ن عمله  عن   اخلادمات   وقف تكاجملانني . وحىت مع ذلك مل ت 
، فقد كانت عن ماكنت عليه  جداً  ريفرياي تغريت كثرياً  كلكامش شيئاً ، وقد كان يعلم أن  مل يقل  

اندراً إال  ، وال تتحدث     وكأهنا تلوم نفسها عن شيئاً ماألرض  ا  نظر إىلال  كثرية ،  كئيبة حزينة دائماً  
يقوم كالكامش  وال تتوقف عن البكاء إال عندما  دون سبب  فجأة    تنفجر ابلبكاءجداً ، بل كانت  

أن لينياس أحدهم    خيربهاأن بعد  عندها فقط تتوقف عن البكاء  ،  ر أحد القادة الكبار  حضاإب
وكأهنا عادت إىل   أبداً   واالبتسامة ال تغادر فمها،    . أما اآلن فهي مرحة سعيدة كثرية املزاح سيعود  

 قيد احلياة . 
ل حىت هو وكل سعادهتا هو عودة السيد الكبري ،ومل تكن هي فحسب بطبعاً كان يعلم أن سبب    

  بذلك .   جداً  فينتوس كان سعيداً شخص يف قلعة  
 قال كلكامش : 

 السيد الكبري " .   أن هتاجمإىل أرضنا و  التسلل    يف  متكنت جمموعة من القردة" ابملناسبة ، كيف  -
رمبا كانوا ميتلكون بعض   يطلقون على أنفسهم صيادون، ال أدري ، على ما أتذكر كانوا  " ممم  -
 " .   ، ايهلم من ابئسني هارات  امل
 " . أيضاً ملاذا تركتيهم يذهبون  ،  تقولني  " مهارات ، هل أنِت جادة فيما  -
، ولكن ، سيدي طلب     بتمزيقهم فقد كنُت أرغب  ،  كلكامش ال تقوم بتخريب مزاجي السعيد "  -

ولكن مل أستطع سيدي إىل قلعته ،  بعد أن يعود    الحقهم أُ ، حىت أين فكرت أن  أن ندعهم يذهبون  
  "، هل فهمت  اته  أن أخون كلم 

يدخل نطاقهم . كان لذلك   بشخص أن يقوم الرجل ابحلديث ارتعد كل احلاضرين وقد شعروا    وقبل
 كالشمس . الشخص قوة سحرية وحضوراً مشعاً  

 قفزت ريفرياي من عرشها العظمي وقالت بفزع :    
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 .   " اواتا احلمقتهسرعن أيأأنه سيدي ! ، اخفوا هذا املقعد سريعاً .....  "  -
 : قالت خادمتها اليت كانت تسرح شعرها  

 :   تقول واستمرت اخلادمة     .إليها ابرتباك  ت اخلادماتوحدق"  ملاذا ....    ...لكن   "-
 .  "يكون هذا مدعاة فخر لنا     أن عظام الغزاة . أال جيب    من أبنفسنانه العرش الذي صنعناه إ"  -

 : قالت ريفرياي ابنفعال  
 . "ها احلمقاء ستجلبني مصيبة على رؤوسنا مجيعاً هبذا احلديث !،  خبئيه !  تيأ"  -

 شرعت النساء حبملة خارج الغرفة سريعاً وهن خائفات .   
 هبامها وقالت :إ  عضت ريفرياي ظفر 

ملاذا أتى سيدي  بنفسه إىل هنا . كان عليه فقط أن يطلبين وسأذهب إليه راكضة.  "  -
ه يتعلق ابلكلبة أن. ال . ال بد    ه مزعجاً قمت بفعل  ال يكون شيئاً أولكن....رمبا ....ال .  أمتىن فقط  

 . ".....تلك الكلبة املقرفة ليتين قتلتها  
سيده وقامت ريفرياي ابخلروج من   لكي يستقبلنه ذهب  أإىل انئبها فلم جتده وعرفت    ت والتفت  

 وقلبها يرقص ابلعديد من املشاعر املختلطة  .   يضاً ألتستعد    غرفتها سريعاً 
 
 
 

 اجلزء الثاين  
 _________ 

 
اخلادمات . كانت هذه املدينة الصغرية هي   ويتبعه تقدم لينياس خبطوات هادئة عرب املدينة الكئيبة  

أحد طوابق قلعة فينتوس واملكونة من عشرين طابقاً هائل احلجم وكان هذا الطابق هو الطابق  
 . انيتمري والذي مت تصميمه على شكل مدينة كئيبة جتلب القشعريرة   الثامن اخلاص بريفرياي

دىن فكرة او حىت معرفة بسيطة عن تكون هذه املدينة او الطوابق األخرى أمل يكن لينياس ميتلك    
راد مقراً قوايً حيمي عشريته ، هلذا شعر بعدم أه  أن  هو   ما يتذكرهكل  كان   .او حىت القلعة نفسها  

 والقلق من هذه األشياء اليت ال يعرفها .   االرتياح
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ضواءها احلمراء أكسماء الليل والبلورة الضخمة اليت تشع    ونظر إىل سقف الطابق الذي يبدو  
 . كالقمر

 وقال متمتماً :    
 قادماً من مهساً   عندها .ومسع  "بداً  أعتاد على هذا  أان لن  أ  ضخمة بشكل خميف ،هذه القلعة "-

 وقال :     . إىل اخلادماتخلفة وتوقف لينظر  
. إال أن لينياس فهم احلالة اليت هن    تلك اللحظة . ارتعدت اخلادمات  "هل هناك خطباً ما     "-

 . خافتهن على كل حالإومل يرغب يف    . ا كان يف مكاهنم  ذإورمبا كان سيفكر بنفس الشيء  ، فيها  
 إىل عينيه :   وهو يشريلذلك  قال    

هكذا فقط ،   .زداد توهج عيناي  أعيناي تتوهجان يف الظالم ، وكلما كان الظالم دامساً   "  -
اجلميلة اليت مجدت سنوراي يف   االبتسامة وابتسم تلك    ."   القبيل من هذا   ولست غاضباً او شيئاً 

  :  واستمر يقول مكاهنا  
  ".   خميف لشيءاو كنتم تعتقدون أين سأحتول     "-

ن لينياس كان يستطيع الرؤية يف الظالم وكأن أشياء جيداً ، إال  كان الضوء خفيفاً وال تُرى األ
 الشمس تشرق فوق رأسه . هلذا استطاع رؤية خدودهن املتوردة . 

كن مرتددات وهن   اليتاخلادمات    وتبعته . قال ذلك وهو يستمر ابملشي    " ذاً.. ماذا هناكإ"  -
 قول بقلق : ت  ساندراوحتدثت   ينظرن لبعضهن يف قلق 

 . "ملاذا صنعت هذا املكان  ،  ن تسامح جتاوزي ....لكن أرجوا  أ"  -
نه مل يقل ذلك ، فقد كان اجلميع عدا العشرية األصلية أإال   . ن يقولأراد لينياس  أدراين ! .  أوما  

 صابع يده . أاتماً أن لينياس صنع كل شيء حبركة سخيفة من    اعتقاداً يعتقد  
خيربوا اجلميع احلقيقة ، إال أهنم رفضوا تصديق ذلك متاماً ، بل   أنوقد طلب من سرييوس والقادة    

صبحت أ من سيدهم لينياس . و ن هنم يسخرو صبحوا غاضبني و اهتموا سرييوس والقادة أبأأهنم  
 القلعة يف فوضى كبرية من ذلك . 

 قوه . ربهم احلقيقة املريرة بنفسه و مل يصدأخ نه  أحىت قام ابلتدخل بنفسه ليخمد كل شيء . حىت    
 .  "  هبذه السخافة !  السيد الكبرين خيسر  أكيف ميكن  "  –  

خربه سرييوس أن ال يفعل ذلك ألنه لن يكون له اي أيصفعوه بوجهه. وقد    وكأهنمهكذا قالوا مجيعاً  
 .    ذلك ن يفعل  أصر  أ لينياس    أن إال  .  فائدة تذكر  
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. قال لينياس  "سواء كان يف هذا العامل وذاك     .محاقة ، يبدو أن الصدق مل يعد ينفع بشيء   -"
 جابة معقولة سرتضيهم . إماذا جيب عن السؤال .ويف حلظة ظهرت    ال يدريحمداثً نفسه وهو  ذلك  

 وقال : 
 .   "   به بصراحة  ما تفكرينقويل    الأبسملاذا هذا السؤال ؟ ..... "  -
إىل بتحويله      ال تقوم لذا ...ملاذا   .شياء كثرية ...و يبعث بعدم االرتياح   أه يفتقر إىل  أنا...  "  -

 .   "   شيئاً أخر
 . جتمد لينياس يف مكانه ونظر إليهن وكأنه ينظر إىل جمانني . "  ماذا !   "  -

قدامهن ، وقالت اخلادمة وهي ترتعد من شدة أخفضت اخلادمات رؤوسهن حىت كاد يالمسن  
 اخلوف : 

 .  ! "  اغفر خلادمتك اليت جتاوزت حدودها  "  -
. وتنهد   "  رفعن رؤوسكن  وال داعي ملثل هذا اخلوفأنه ....ال . مل تفعلي شيئاً خاطئاً ...أاه ،  "  -

 خرى : ألينياس بتعب وقال مرة  
هذا الطابق    صنعتُ ان كنت متفاجئاً فقط ، فقد  أسكن  ... نعم هذا جيد ....ؤو رفعن ر أ  "  -

  .لريفرياي وهي حتب هذه األشياء  
 . "أنكم خملصون يل فهل هذا صحيح    ربوين دائماً نتم ختُ أيضاً  أ

 :ساندرا  السيوف وقالت  نصل  بعينان حاداتن ك  ه نظروا مجيعاً إلي
 .   "   وسننهي حياتنا فوراً صدار األمر  إإال    ما عليكرواحنا فداك ،  أنعم ،  فكل  "  -  

 هذا جنون!. صرخ لينياس يف قلبة وقال : 
تباعي املخلصون مين أن خياف  أ  وايضاً   .ان ال أحب مثل هذه احلديثأولكن..    . والءك يرضيين "  -

 . "هل تفهمون ذلك فجيعلين غري سعيد  
 : قالوا مجيعاً    

 . "مفهوم ايسيدي  "  -
 ن والئهم غريب عجيب . إ....  حقاً وهو يفكر هل فهموا ذلك   هكمل لينياس سري أ

شعر كالذهب املغزول ويرتدي مالبس كالنبالء وميسك عصاة بيضاء . وقام   وذ  جل ظهر ر عندها  
 مام لينياس وقال : أابالحنناء  

 . "سيدي لنا الشرف والفخر يف حضورك ملقران املتواضع    "-
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فقد كان جبانب ريفرياي بغرفة العرش ومل يكن .  بدا لينياس يشعر ابلقلق وهو يتسائل من هذا الرجل  
مثل  باعهأتنه ال يعرف أمساء اخلادمات فكيف يسئل قائداً أمن    يعرف أمسه . لقد كان خجاًل جداً 

 هذا السؤال : 
، فهل سيضحكون   املطلقة   ولكن من أنت . كان هذا سخيفاً جدًا ويدل على عدم الكفاءةاملعذرة  

خر وهو آهنم كثريون . وفكر حبل  إان  أ  ما ذنيببغضب او رمبا احتقار . ولكن   هاو ينظرون إلي   ه علي
 مسائهم يف الوقت احلايل .وقال : أنه ال حيتاج إىل  أ

 .   "   ريد رؤية ريفريايأ  "-
 الرجل بكل أانقة وقال :تفع  أر 

 . "حضر لك عربتك امللكية  أمفهوم  ، هل    "-
 وهو يعتقد أن الرجل خمبول  ومل يعرف شيئاً عما يقول . لذلك قال :  هحدق لينياس إلي

 . "قريباً جداً على كل حال   وهوحب السري ،  أ  "-
 . وخطواته القوية  جبسده الرشيقوكأنه يتباهى  نيقة واثقة  أوتقدم خبطوات   كلكامش قال  " مفهوم ."  -

 لينياس واخلادمات .   ه تبع
 انعمةسجادة محراء    . وحتت قدمية عرب ممراً أسود داكن لينياس   يمرل الكبريةتحت أبواب القلعة  فُ 

يديهن اليمىن أويف جانيب املمر العديد من النساء ينحنون على ركبهن ويضعن    . على طول املمر 
. بينهن    من وكأن كائن مقدساً مير  عينهن أوهن يغمضن  ،  شديد  حرتامأبكل أانقة و على قلوهبن  

وهي ختفض رأسها اجلميل بكل مامه يف وسط املمر  أمام ريفرياي اليت كانت راكعة  أ توقف لينياس  
 .  إجالل  

 . "رغب يف احلديث معك فهل هذا ممكن  أريفرياي  "  -
 : . وهنضت وهي تقول  "منيايت اي سيدي  أُ رغباتك هي  "  -
ىل داخل الغرفة . مر إ. وفتحت أحد األبواب وأشارت بيدها األخرى    "   من هنا ايسيدي  "-

 .   خلف رأسه احلارة    هاأبنفاسِ لينياس جبانبها ليدخل الغرفة وهو يشعر  
يطها ستة مقاعد واسعة بلون الطاولة .كانت حتُ ،  مام طاولة بيضاء فاخرة  كالعاج  أجلس لينياس  

كانت غرفة مجيلة .  وحييط الغرفة العديد من األزهار من كل األلوان   .  داكنةجدران الغرفة محراء  
 . ويف داخل الغرفة ابابن خشبيان   .    شبه حبديقة من غرفة  أذو رائحة عطرة .  

 يلقي نظرات حول الغرفة . متتم لينياس هبذه الكلمات وهو  " مجيلة ".  -
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يتعرف لينياس على اي وجبة ومل  عجيبة  غريبة  أبشياءدخلت ريفرياي جتر عربة فاخرة ملئة    عندها
لينياس لسيدهم    نينظر   ن وه   اجلدرانحول    ن. وخلفها انئبها والعديد من النساء الذين وقف   منها

 . شديد    ابهتمام
 مام سيدها وظلت حتدق به بلهفة . أ فوق الطاولة  وضعت ريفرياي فنجان شاي 

 .قال لينياس . "  هل هناك شيء ايريفرياي  "  -
ال يعجبك الشاي...هل تريد شيئاً آخر ...او رمبا تفضل عصري أ ال . ليس هناك شيء ،  "  -

 . "  هيلموس 
 االسم   دوهذا العصري  ما هوالفضول ليعرف   أخذه مل تكن للينياس أي فكرة عن هذا ، وللحظة  

لذلك قال   ،   كالعصائر السابقة اليت شاهدها هنا  مقلقاً كان متأكداً أنه سيكون شيئاً  نه  أالغريب إال  
 : 
 . "  مسحتم    ذاإ  جلسوااواقفني هكذا ،    ستظلونذاً....هل إالشاي جيد.    "-

بينما ركع اجلميع على ركبهم ، وخلفه اخلادمات   .قاعد  امل حد  أجلست ريفرياي مقابلة له على  
 اخلمس منتصبات . 

يفعلوها على كل حال    مازالواتنهد لينياس من هذه األفعال والذي طلب منهم عدم فعلها ولكنهم  
. 
مل يعرف كيف يتصرف يف ذلك ، هل يطلب ،  ولكن    ،راد لينياس احلديث مع ريفرياي  لوحدهم  أو 

ن يفعل أفهل من الصواب    ، ه  حضرت األشخاص حول أريفرياي هي اليت    ،  ولكن،  منهم اخلروج  
 ذلك . مل يعرف هلذا مل يقل شيئاً عن هذا . 

 وجد رجال يف هذا املكان. ي  الأ  .   وفكر يف نفسه
 والتفت إىل ركن الغرفة ورأى شيئاً غريباً وقال   :   

حامضة على   اببتسامةريفرياي خلفها لرتتعد يف مكاهنا . وقالت   ت . التفت  يهشار إلأ. و "   ما هذا  "-
 وجهها : 

. ورمقت خادماهتا بطرف عيناها بربودة . اندلع العرق البارد يف اخلادمات " نه كرسي من عظام  إ  "-
مما ، بل كن خائفات  مل تكن اخلادمات خائفات من ريفرياي   وهن ينظرن إىل األرض خبوف شديد .

  . مبعىن ادق كن خائفات من سيدهم املطلق لينياس  ريفرياي سابقاً    هقالت
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شياء ن ريفرياي كانت حتب هذه األأ. متتم لينياس هبذه الكلمات وهو يعلم  "مصنوع من عظام  "  -
فقد صنع هلا بنفسه مثل هذه املقعد مندو زمن طويل جداً . و مل يكن هذا بشيء عجيب ،  بشكل  

 بداء احلديث .   وهو حياولغريب. فقد قال ذلك  
مثل ذلك  ابمشئزازليها  إيسئلها سيدها عن نوع هذا العظام ، فهل سينظر    فرياي أن ال يعندها متنت ر   

خرجت منديل من العدم أالزمان . التفكري يف هذه األمور جعل العرق ينهمر يف وجهها كاملطر . و 
 لتمسح تعرقها . 

 قال لينياس بربود مضيقاً عينيه  : 
 . "هل أنت خبري   "-

سيدها يفعل ذلك   أن  ت قلب ريفرياي  يضرب كالطبول . وقد كانت تعلم جيداً ل تلك الكلمات جع
 ا ختفي شيئاً . أهنعندما يعلم  

وللحظة لعنت خادماهتا يف قلبها لصنعهم هلا هذا الكرسي واليت كانت حتبه جبنون .ومل تعرف ماذا 
 وهي تقول :   ابضطراب جتيب وضحكت  

 . " سنني   مندوشرب الدماء أمل   ،    خبري ، ولكنأان ال .  "  -
لتصرف   شرب الدماء بعد اآلن ولكنها مل جتد غري هذاإىل  كانت كذبة فلم تكن ريفرياي حتتاج  

 سيدها عن هذا املقعد اللعني . 
األيسر ، وقد كان يعلم أن هذا اخلامت   اهبامه إ  يف   ترتديه ريفرياي   الذينظر لينياس إىل اخلامت الذهيب    

ن أومل حيب  قوهلا هذا .   سببدماء . ومل يكن لديه فكرة عن  ل حتياجها لأ  ويقمع املسحور يلغي  
يهتم على كل   يكن  .  وملهنا ختفي شيئاً ماأيعلم    ، ولكنه كان يستعلم عن سبب قوهلا هذا الكالم  

 حال .
 :  متجاهاًل حديثهاقال لذلك  

 انئبها ُتشعان . و . تلك الكلمات جعلت عيون ريفرياي  "ريفرياي أال تشعرين ابمللل   "-
 واستمر لينياس يقول : 

تيت للقائك لتبعدي عين أعرف ما أفعل ، وقد  أوال    الشديد   شعر ابملللأبصراحة ايريفرياي أان  "  -
 . "هذا الشعور ، فهل لديك فكرة ما  

 ابتلعت ريفرياي لعاهبا وقالت وهي تعصر كفيها : 
 ."األشياء   هناك العديد من  "-
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 افكاره .   لتقرأ شعة سينية  أشديد وكأن عينيها تطلق    ابهتمامونظرت لسيدها    
 :   إىل عربة الطعاموهو ينظر    قال لينياس 

 . "فرياي يهل حتاولني التحكم يف عقلي اير "-
 جابت ريفرياي اببتسامة : أ

 .  "بداً أفكر بذلك  أال . مل  "  -
 :   وعاد يلتفت إليها  ابتسم لينياس  

. وصمت لينياس وهو "  - . امل حتاويل فعل ذلك مندو زمن ..عندما  متأكدة بداً ....هل أنِت أ"  -
 محر كتفاحة يف حلظة . أ يرى وجه ريفرياي قد أصبح  

 :   ه نفأحدث لينياس نفسه وهو حيك طرف  
حتدث عن هذا الشيء معها وكأنه الشيء . لقد نسيت نفسي . أن  أاييل من غيب ..كيف ميكن    "-

 . وقال ليغري جمرى احلديث : "  ال . لقد صرت وقحاً  
 . " ذاً...ماذا كنيت تقولني ايريفرياي  إ"  -

 ظلت ريفرياي صامته وهي تطرق بعينيها لألرض خبجل .   
 قال لينياس : 

 " ذاً ....إ  "  -
عليك سيعجبك ...لذا ....هل  أقرتحهعتقد أن ما أال    ، ...لكن كر  أفكنت....    املعذرةأه ،  "  -

 .   "  صمتأستمر ابحلديث ام  أ
 شار لينياس إليها أن تستمر . وقالت : أ

 .   "   الغزو سيذهب عنك هذا الشعور  "-
 . " ما تقولنيريفرياي هل أنيت جادة يف "  -

 :  االرتياحردت ريفرياي بعدم  
 .   "   ه لن يعجبكأن، هلذا قلت    جادة متاماً أان  "-

 تنهد لينياس وقال : 
شياء أك ستقولني  أنعتقد  أ قوم ابلغزو فقط ألين أشعر ابمللل . اي جنون هو هذا . كنت  أ  "-

 " . مضحكة كالعادة ، لكن هذا.....
 ل حيدق إىل البخار املتصاعد منه لبعض الوقت ،وقال   : ظمامه و أورفع فنجان الشاي  
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تعلمني أين عشت حيايت كلها يف الغابة املظلمة ... وقد كنيت أول شخصاً عاش   ريفرياي أنتِ   "  -
 . "معي لسنني ...هلذا ...كيف تتوقعني أين عرفت أن هذا هو شاي ....ملاذا تنظرين يل هكذا  

 . "  –أنت هنا.... هلذا    ،  ن ما تقوله صحيح ، لكنإاملعذرة على هذا ،  "  -
 مقاطعاً حديثها :ضحك لينياس 

داً هنا إال اآلن . ولكين كنت أعرف الشاي مندو مثان وعشرون عام ، وكل أبرى الشاي  أان مل  أ  "-
 . "ايم  أهذا كان قبل عشرة  

 مزحة ما .   أهناوكانت تعتقد    ا ابتسمت ريفرياي من هذ
 .   "   ماذا .... أال تصدقيين ايملكة الليل"  -
 .   "   ، هل هذا لغزاً ما  فهم شيئاً أبداً ايسيدي ، لكن ، مل  أال . ليس هذا  "  -
ايم ...لقد كنت شاابً أين كنت قبل عشرة  أنه لغزًا عجيب  ، ولكنه حقيقة . أمل تتسأيل  إ،    حقاً "  -

ريد أن أايضاً ايريفرياي ال    عن هذا . ذو مثان وعشرون عام ....حسناً سأخربكم يف الوقت املناسب  
 .   " داً ....بصراحة إهنا تزعجين عندما ختربيين بذلكأبتدعوين سيدي  

وقال متجاهالً هذا ه  تنهد لينياس يف قلب  .قالت ريفرياي . "  رفض بكل احرتامأمسح يل أن  ا"  -
 ن يشرب منه : أالكالم وهو يضع فنجان الشاي يف مكانه دون  

كون كمملكة فريان أن  أكرهه بشدة وامشئز منه . فال تطليب مين  أما عن موضوع الغزو فأين  أ  "-
 . "ال أريد أن يتم اابدتنا مرة أخرى    ايضاً   ،هذه ليست لعبة    القذرة . 

 الكلمات حىت اخلادمات خلفه . طلق اجلميع شخرياً من هذه أ
 ومل يفهم ملا فعلوا ذلك . وعاد ينظر إىل ريفرياي اليت كانت تقوم ابلسعال   ابرتباكنظر لينياس إليهم  

 .  بطرف عينيها  إىل انئبهاوتنظر  
 . هكذا قال انئب ريفرياي الذي كان راكعاً جبانب كرسيها ."مسح يل ابحلديث ايسيدي  إ"  -

 سيدها يريد وقالت :   ما كانلينياس لريفرياي نظرة ذات مغزى وفهمت ريفرياي يف احلال    نظر
 .   "   ردت احلديث إىل السيد الكبري فقم برفع رأسكأذا  إكلكامش دو امربادور .   "  -
 احلاداتن كالنسر إىل سيده .   الفريوزيتان. قال ورفع رأسه وحدق بعيناه  "  املعذرة  "  -

ذاً .وطلب منه إمسه كلكامش  أ. وقال يف قلبه  قاسية وال تعرف الرمحةلينياس أن تلك العينان    أحس
 يستمر ابحلديث .   أن
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مل   واحملبة تواضع سيدي بالحدود ، لكن ، يف هذا العامل التواضع والصدق والرمحة والشفقة    نإ"  -
 .   "   وجود او    قيمة   أي يعد هلا  

 قال لينياس : 
 . "هذا صحيح ..هذا العامل وذاك مريض ، ال . لقد مات فيه كل شيء  "  -

 قال كلكامش : 
 ."ه كما تقول ايسيدي ، هلذا عليك سحقه حتت األقدام  إن  "  -
 .   "   سحقه ...؟ "  -
 .   "   نعم ايسيدي "  -

 .   "  بطض عن ماذا تتحدث ابل" -  
 . "حتدث عن العامل ايسيدي  أ  "-
 .   "   العامل ...تقصد أن تقول أن علي سحق العامل"  -
 .   " نعم ايسيدي  "  -
 . "هل أنت جاد فيما تقول "  -
 .   "  كل اجلدية ايسيدي "  -

لقد أنظم شخصاً آخر إىل بقية اجملانني . متتم لينياس هبده الكلمات يف قلبه ورمق ريفرياي   ذاً إ  
 أهنا السبب يف هذا احلديث.   وهو يعتقد بنظرات جليدية  

تجسس على سيدها اضطربت ريفرياي وقامت ابلعبث بفنجان الشاي كاألطفال .ورفعت عينيها لت 
ولكنه كان يرمقها بنفس النظرات . مل تتحمل ريفرياي تلك النظرات اليت خترتق عقلها وكأهنا تعرف 

 فكارها . وانفجرت ابلضحك كاجملنونة ورفعت فنجان الشاي أمامها  . أ
نه شاي لذيذ ! ..اليس كذلك ....اليس كذلك ...أه ..ايهلا من رائحة ! . ايله أكوكوكوكو ! ،  "  -

 . وللحظة نست نفسها وشربت الشاي دفعة واحدة . "من لون !  
خضر من شدة الغثيان .فلم تكن ريفرياي حتتمل شرب الكثري من أنكمش وجهها و أ  ،   ويف حلظة

 .   ابمشئزاز به لرفاقها عندما أيتون لزايرهتا لرمته   حتتفظفلو مل تكن    ،  األشياء وكان الشاي واحداً منها
 .   ابلتقيؤ غطت ريفرياي فمها بكفيها وانتفخ خديها وكأهنا ستنفجر 

 وقال : جبمود  حدق لينياس إليها  
 .   "   هل ستتقيئني فوقي  "-
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 هزت ريفرياي رأسها ابلنفي . 
 .   "   ايريفرياي  ما زرعيت حتصدين    نتِ أ"  -

 .   ابإلجياب سها  أهزت ر 
 مرة أخرى .   ابإلجياب . هزت رأسها  "تعرتفني هبذا    أنتِ   اً ذإ"  -

 .تباعها هلا  أ احرتام ابلضحك من هذا املنظر إال أنه خشي أن يقلل هذا من    االنفجار راد لينياس  أ
نفسه من الضحك وقال وهو يرى الدموع تتسرب من عينيها من عدم القدرة   ملنع هلذا بذل جهده  

 :   االحتمالعلى  
 " . تريدين أن ترميها فوقي صحيح    أنتِ هنا ...    ما تزالنيملاذا  "  -

 هزت رأسها رافضة بقوة وتطايرت دموعها احلمراء حوهلا . 
 .   "  ال ختربيين أنك تطلبني األذن ابلذهاب ! "  -

 . ابإلجياب هزت ريفرياي رأسها  
واب يف األبنطلقت ريفرياي لتفتح أحد  أ .  "  يتها احلمقاء  أذهيب  أماهذه السخافات ... ، ايهلل "  -

 غلقته خلفها . وانطلق صوت تقيئ شديد تلك اللحظة . أداخل الغرفة و 
حلديثه السابق . لذلك استمر   إجابةعاد لينياس يلتفت إىل كلكامش الذي كان يبدو أنه يريد  

 كأنه زئري  : خلفه   الصوت اليت تلقيه ريفرياي    لينياس يف احلديث متجاهالً 
تفق معك أن العامل أكلكامش لنعد ملا كنا نتحدث عنه . أن حديثك عن العامل صحيح . أان  "  -

فعال األشخاص الذين يعيشون فيه . فالعامل يف أشعر ابلغثيان طوال حيايت . لكن ذلك من  أجعلين  
 .   "   حب األشخاص بعضهم كحبهم ألنفسهم أذا  إهذا فقط    ،   حقيقته جنة . ولكن

ول إن هذا مستحيل . فسكان العامل هبائم أقو   جترئ أمسح يل أن  أ،  لكن    . نه كما تقول ايسيدي  إ"  -
". 

نك حمق .ولكن أعتقد  أ نه يبدوا قاسياً بعض الشيء حني تقول ذلك .حسناً .  إهبائم ... مم ."  -
 .   "   نا متشاهبونأنليس كلهم هكذا . ايضاً اولسنا حنن ايضاً جزء من العامل . هذا يعين  

 " . بتااتً ايسيدي . فال ميكن أن نشبه هؤالء القردة  "  -
 قال لينياس متلعثماً : 

 . "نه ...رمبا ..ملاذا تعتقد هذا  إ.. أه ..ةقرد"  -
 .   "  ألن هائوالء الديدان لن تتوقف عن التلوي بشكل مقزز إال عندما تسحق حتت األقدام"  -
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مامه كان ميزح . ولكن عبثاً كان جاداً متاماً أوجه كلكامش بدقة معتقداً أن الرجل  لينياس    تفحص    
 وكأنه يتحدث عن حقيقة مطلقة . 

مثل ه سأر ذاً.... هل هم هبائم او قردة او ديدان. كما توقعت هذا الرجل يعاين من مشكلة يف  إ
 الرجل قوله وقال حمداثً اايه :   ما يريدالبقية . وتنهد يف قلبه وقد فهم  

 .   "  سحق العامل . ألهنم ديدان مقززة اليس كذلك ن علي  أهلذا قلت يل    "  -
. لقد مسع لينياس الكثري من هذه األشياء من العديد من األشخاص  "   ه كما تقول ايسيدي إن"  -

 خالل وجوده هنا . هلذا قال الكلمات اليت كانت جاهزة يف رأسه واليت قاهلا ملن قبله : 
. فقط األمحق من يقفز من فوق جرف دون   ات تعدادإلساهذه األشياء حتتاج إىل العديد من    "-

 . "أن يستعد لذلك  
يف     ابالرتياح. شعر لينياس    ه ماق قلبأع تلك الكلمات جعلت كلكامش يبتسم ابتسامة مجيلة من 

 كاأللئ .   الالمعةاألسنان    ينظر لتلك أن هذه الكلمات جعلته يشعر ابلرضى وفكر وهو  
جلعل   االبتسامة ستكسر قلوب الفتيات دون شك . هلذا... ملاذا ال يستخدم تلك   االبتسامةهذه  

مملكة آيرم تساعدان قلياًل . وقد كان يعلم أن امللكة الشابة هي اليت تقود البالد . رمبا ستنظر إليه 
ون اي منا بداًل من هائوالء احلمقى الذين يقتل  رتياحابألوتراه رجاًل أنيقاً وسيماً وسيجعلها تشعر  

 شخص يدخل إىل هنا   . 
فكار أهذا ...ال . رمبا إلفام سيكون خياراً جيدًا جداً .  ما هذا اهلراء....هل هذه  ،  مهمم ، لكن    

فكل ،  حتاج للمساعدة ...رمبا ال   أ  القائد ...أن اطلب املساعدة هبذه السخافة . او هل حقاً 
 .   –شيء ممكن عن طريق السحر  

 .     من ذلك الصوت األنثوي الرقيق  أفكاره . تالشت  "سيدي ....هل هناك خطب ما "  -
 . "فكر ببعض األشياء السخيفة . كيف حالك اآلن أاه ، ريفرياي ..كنت    "-

 جل : خب جابت ريفرياي   أ
 . "ه إايطيتك  أع جابتك عن السؤال الذي  إذاً...هل تسمح أبخباري  إان خبري متاماً ،  أ  "  -
 . "سؤال ...اي سؤال ايريفرياي  "  -
 .   "   يف غرفة العرش أان لك  قلتهنه السؤال الذي  إ"  -
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هذا األمر أوالً قبل لدراسة  ، حنتاج    عنه حتدث مع كلكامش  أأه ، هذا هو السؤال الذي كنت  "-
لتجعلها ترجتف دون ريفرياي    . ويف تلك اللحظة سرت شحنات كهرابئية يف عروق  "   كل شيء

 وحدقت إىل سيدها بعيناها املتوهجتان وكأهنا وحش جائع حيدق بقطعة حلم طازجة . توقف .  
 .  غريباً منهاوهو يستشعر شيئاً   بقلق . قال لينياس تلك الكلمات  "ريفرياي......هل أنت خبري  "  -
قرتاحي أنك وافقت على  أذاً...أنت تقول  إكن خبري يف كل حيايت اللعينة كاآلن ! ....أمل  "  -

 .   "   ايسيدي 
 . " ستعداد هلذا جيداً  حتاج إىل األأوافق ، قلت  أان مل  أ  "-
 . "أنك تفكر فيه ايسيدي  ،  هذا يعين  ،لكن  "  -
نه كان يفكر يف هذه األمور .ويف حلظة أ.  قال لينياس وهو ال يستطيع األنكار    "  هذا صحيح  "  -

لتحدق إىل وجهه مباشرة   جسدها مالت  أ مام لينياس و أفرياي ووقفت  يسرع من رمشة عني هنضت ر أ
لصق وجهها  بعيناها القرمزيتان اليت كانت تلمع كاجلواهر . كانت قريبة جداً لدرجة أهنا تكاد تُ 

 بوجهه . 
ال أن ريفرياي إ.ويعطي نفسه بعض املساحة  ليبتعد عن وجهها    همقعد   ظهر   إىل  هلينياس ظهر   ضغط   

. اندلع العرق يف عموده الفقري   مغناطيسإىل    تنجذبقطعة حديد    وكأهناضيقت املسافة كالسابق  
ابلنسبة ملصاصي الدماء   ةهتياج الدم واليت كانت شائعأحد نوابت  أصاهبا  أوهو يعتقد أن ريفرياي قد  

 . حيصل هلم يف وقتاً ما   يف أن
فسهم . فهل حصل هلا حقاً . ويف تلك اللحظة أنالسيطرة على    ال يستطيعونلكن ذلك جيعلهم    

مصاصي الدماء . ماذا  خنبة  منكاملة . لقد نسي أنه كان حماطاً مبجموعة    يف عظامه ودةالرب   تزحف
املشكلة كانت   ،  كانوا مثلها . كان ذلك كارثياً . وفكر لينياس حبلول سريعة ولكن  إنسيحصل  

ن روحه أإال    ن يرتكهن ملصريهن . كان وجه لينياس هادائً متاماً أميكن    اخلادمات اليت تقف خلفة فال
 . عارمة  كانت يف فوضى  

كثرهم أيبدون مرتبكني مما حيصل وكان كلكامش يبدو    كانواتباع ريفرياي .  أوبطرف عينيه نظر إىل  
 ريفرياي .   ما تفعله وكأنه ال يعلم   ارتباكاً 

ريفرياي قد   أنعتقد  أ وقد بدا يشعر ابالرتياح . للحظة  ،  يف قلبه على محاقته لينياس   كعندها ضح   
صبحت خمتلفة عن السابق  . فلم تكن ريفرياي جمرد مصاصة دماء عادية فقد كانت تتحكم أ
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يكون   أن ال ميكن    ما كان يفكر فيه أن    ابلنسبة هلا . اآلن كان متأكد  ال شيء وكأنه   ابهتياجها
 صحيحاً . 

ن يعتدل على مقعده أراد  أن يكون هذا إال شيئاً أخر وهو أهنا تريد احلرب كنائبها .  أال ميكن    ذاً إ  
 .   تلتصق بوجهه  تكاد  ريفرياي مل تعطه جمال لذلك فقد كانت  ،  . ولكن

 قال هبدوء : 
 " . قريبة    أنتِ ريفرياي ابتعدي قلياًل.    "  -

 مل تسمع شيئاً :   وكأهناقالت ريفرياي  
هل سيكون هناك الكثري ايسيدي ...اه ، ابلطبع سيكون هناك الكثري ...ولكن ....هل  "  -

 .   "  ن جتعلين األوىل أمنك   جوأر . ال .    األوىلسأكون  
 تتحدث . واستمرت ريفرياي :   عمامل يفهم لينياس شيئاً  

 .   "  وماذا عن إنتوس هل ستكون الثانية او الثالثة او رمبا السادسة  "  -
. فهل هذا يرضيك ذلك  ما حصل  ذاإ األوىل    ستكونني  ،   ان ال أعرف عما تتحدثني ولكن أ"  -

 .   "   ذاً ...ابتعدي عينإ...
 انتصبت ريفرياي واقفة  وقالت :   

 وقهقهت بسعادة وقالت :   " .كل الرضى ايسيدي ! . كل الرضى !  "  -
.....لقد سحقتها سحقاً  هختارين سيدي بنفس ألقد  ،  مسكينة إنتوس ستموت غيضاً ...ال   "  -

هزهتا الرايح ونظرت مجيلة  نفسها وهي تتمايل كزهرة    واحتضنت ."    عادل   ، كامل  نتصارأنه  أ.....
 وحب  .   سعادةسقف الغرفة بعينان فاضت    تإىل املصابيح اليت زين

 .   اآلن "  بنفسها  ذه األشياء ن تقوم هب أذاً ....حىت إنتوس حتب  إ"  -
اببتسامة   مامها . التفتت إىل سيدها وقالتأعادت ريفرياي للواقع  أتلك الكلمات اليت قاهلا لينياس  

 :   احلادة  أنياهبامجيلة تكشف عن  
ان اليت كسبت أ  ...فقد كنا خنوض هذه احلرب من مئات السنني يف مابيننا . لكن   ، نعم ايسيدي"  -

 . "سأكون األوىل !    أه.....احلرب
سقط الفكرة أوفكر إبنتوس وأهنا ستقود جيشاً للحرب و .كانت تتحدث عنه  مل يهتم لينياس مبا  

 ،   فكرة أن تقود ريفرياي حرابً ماحىت    فلن يضع إنتوس هبذه اخلطورة وهذا املوقف . . سريعاً من رأسه  
أن يعرتف أن ريفرياي كانت قوية جداً وكانت معتادة على   ه كانت مؤملة ابلنسبة إليه . ولكن كان علي
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فكار وختيالت أكان هذا حمض    بداً  . طبعاً ألينياس لن يسمح حبرب او غزو    ،   هذه األشياء . لكن
 لريضيهم هبا .  

 :   اجملنونةوقال بتعب من أفكارهم  
 . "مبارك لك ايريفرياي    "-

 كله هبجة :   حلو  مام سيدها وقالت بصوت رقيقأركعت ريفرياي  
جعلك تندم قط ، سأكون املرأة اليت تريدها أن تكون ، ....ال أشرفك ايسيدي ، ولن  سأُ    "-

 .   "   كثر من اآلنأ خادمتك املخلصة  سأكون  
راد الصراخ عليها أبه من هذا الكلمات . وللحظة    غمض لينياس عينيه ليخفي الغضب الذي شعرأ

كثر أفقد كانوا جمانني  .  الغرفة    هذهمام األشخاص يف  أ قالته . إال أنه لن يفعلها    الذيمن هذا اهلراء  
 .    هيفعلها عندما يكون معها لوحد  أنمنها ، لذلك قرر  

الدموع الغزيرة من الفرحة   تذرففاس و فتح عينيه وهو ينظر إىل ريفرياي اليت كانت  أنعدة   أخذ  
اليت هي فيها .  ونظر لألشخاص حول الغرفة الذين كانوا مذهولني وهم ينظرون إىل ريفرياي . عدا 

 ما شعرفهم لينياس  انئبها الذي كان ينظر إليها بشكل غريب وكأن روحه صعدت إىل السماء   .  
صبحت جمنونة كإنتوس ، فمن يبكي من الفرحة خلوض حرب . أوفكر أهنا    . به كلكامش متاما ً 

 . وتنهد يف قلبه من التعب  
 

 ____________________________________________ 
 
 

 اجلزء الثالث 
 _________ 

 
مام بوابة أومر عرب عشرة متاثيل تقف    .  ممتقع الوجه  مرجتفاً خرج لينياس من قلعة فينتوس غاضباً  

وقد كانت هي نفس التماثيل اليت  ،  ار  تمأ   ثالثةالقلعة . كانت التماثيل على شكل فرسان بطول  
 كانت يف ممر املدخل واليت طلب من إلفام وضع بعضاً منها خارجاً .
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ن ذلك السحر هو السبب ، لقد غري عقوهلم أ! ، كلهم جمانني ! . البد    ة هنا جمنونإتبا هلا ! ...."  -
. وللحظة   لوحده.  كان لينياس يصرخ وهو ميشي يف ظالم الليل الدامس  "، لقد جعلهم جمانني !  

خرج رأسه متجسساً . كانت  أ  فتحت بوابة القلعة  . التفت لينياس إليها بغضب لريى شخصاً 
 سيلني .كان يرى وجهها كنهار . 

 : راً  آم قال لينياس مزجمرًا  
 غلقت البوابة . اُ ادخلت سيلني رأسها بذعر و   " .   يد أن يتبعين أحد ! أر قلت ال  "  -

وفتحت مرة اخرى ليخرج شخصاً منها. وللحظة كان لينياس سيصرخ  إال أنه صمت حني رأى 
 رجالً بطول مرتين ونصف  . كان هيكروس .راقبه لينياس وهو يتقدم أمامه وقال متمتماً  : 

 .   واملنطق " أخرياً شخصاً يستمع إىل العقل    "  -
آخر ينظر  وقف هيكروس ولينياس حيدقون لبعضهم بصمت لعدة ثوان . ولوكان هناك شخصاً 

 يف هذا الظالم الدامس سوى توهج اعينهم اليت تنظر لبعضها .   إليهم لن يرى شيئاً 
 . "صبحت جمنون مثلهم !  أهيكروس  هل  "  -

 وقال :بصخب    ضحك هيكروس 
 وقال : بعض الشيء  . كلمة القائد جعلت لينياس يهدئ  "القائد    أيها  تقوله   ما الذي  "  -
بصمت لبعض الوقت ومل يستطع هيكروس حتمل  ذلك   ا. وسارو "لنمشي قلياًل اي هيكروس  "  -

  الصمت وقال  : 
 .   "  سبب هذا الغضب  يها القائد ....وماأهل هناك شيئاً ما    "-
 .   متاماً "   تسألين مثل هذا السؤال حقاً ، اليس هذا واضحاً هل  "  -
 .   "  يها القائدأماذا تقصد  ال أعرف    حقاً   أان"  -

 انفجر لينياس غاضباً : 
 . "  هنم جمانني ! ، كل من يف هذه القلعة جمنون ! .  كلهم مجيعاً ! إ"  -

 ارتعد هيكروس من الصراخ املفاجئ وقال مرتبكاً : 
 .   "  رمبا....ملاذا .....ماذا فعلوا   "  -
خرين آفسهم من أجلي ! ،  أنشخاص يطلبون األذن لقتل  أ  . ماذا فعلوا . قل ماذا مل يفعلوا  !"  -

ن يتم عقاهبم الهنم مل يقفوا أخرين يطلبون  آ فوقهم ! .    سريَ أيطلبون أن يصبحوا سجاد ودرج لكي  
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اهلراء ! .  هذه القلعة   ما هذا ! .   اتفهة  ألسبابن جيلد  أمامي ! . بل بعضهم يطلب  أبشكل حمرتم  
 . "خرجت من اجلحيم ، إهنا وكر الشيطان ! . مجيعهم مازوشيني !  

 " .   ان مل اراك منفعالً هكذا قبالً أها القائد ،  أياهدئ  "  -
 نفاس وسار مبتعداً . حلق به هيكروس وهو يقول : ألينياس عدة    أخذ

نك أ  ويعتقدون  هذا متوقع منهم ....فهم يرون  ،   لكن و ان أعرف أن هذا غريباً ......أحسناً    "  -
هذا طبيعي ومتوقع متاماً .. ،  يعشقوك حبق . لكن    وهم صنعتهم بسحرك ليكونوا مفيدين لك .   

ا مثل ذلك ....امل إهنوحوشاً عن طريق السحر الن يكونوا خملصني لك .   ابستدعاءقمت   فإذا
 . "نتحدث عن ذلك سابقاً  

 "   هل تسخر مين ايهيكروس ، اي من هذا طبيعي ! "  -
 .   "  اليس كذلك ،  ك غاضباً من هذا فقط  أنعتقد  أ بداً . ولكن ، ال  أسخر منك  أ ال  أان"  -

 قال لينياس وهو يفرك عينيه :
 . " ..ريفرياي  اي هنا ريفري إ  "  -
 .   " ماذا عنها ...ماذا فعلت "  -

وكأن تلك الكلمات كانت كوقود صب مباشرة فوق اجلمرات املشتعلة يف صدر لينياس لينفجر 
 غاضباً  فوق هيكروس : 

شياء عجيبة غريبة أهنا جمنونة !!!. تتصرف بشكل غريب وتطلب مين  أهنا جمنونة !!! . اقسم  إ"  -
كل مهها ،  صبحت طفلة عجيبة  جمنونة أخجل حىت من ذكرها !! . هذه ليست ريفرياي ...وكأهنا  أ

!! . هل هذه ملكة الليل ريفرياي انيتمري اليت سيطرت على القارة   شيءن تضايق إنتوس أبي  أهو  
وجلبت الكوابيس والرعب مندو ستة آالف عام!!! . ال ، ال أعتقد ، ال أصدق ذلك !!! . البد 

 . "يف ذلك الزمان !!!    لإلسطبالت ا كانت حارسة  أهنخربتين ، بل البد  أهنا كانت تكذب عندما  أ
مسك هيكروس من قميصه الوبري . كان هيكروس مذهواًل مما يراه ولكنه أواخذ يلهث بصعوبة و   

 :   يستعيد هدوئه    أظل صامتاً . واستمر لينياس يقول وقد بد
إنتوس...إنتوس...   ... . ايضاً    ان متأكد من ذلك متاماً أ  ،   املشؤم ...ال نه ذلك السحر  أال بد  "  -

 مث قال : بشكل متعب  يضحك  أخذ    و إنتوس .
ن جنوهنا خييفين ...إهنا تنظر أما هذه فقد فاقت كلمة اجلنون نفسها ...أقسم ايهيكروس ...أ   "  -

هنا تستخدم سحرها إ.    عماق القبور أ وكأن نظراهتا قادمة من  ن حي  ائيل بنظرات جمنونة ال تنتمي لك
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هنا محقاء تعتقد إشعر هبا ...أاألسود ملراقبيت يف كل مكان ، حىت يف غرفيت ارى الظالل ترتاقص و 
شعر بوجهها ملتصق خلف رأسي أمشي  أوكل مرة    هنا تراقبين من خالل الظالل  . أعلم  أين ال  أ

ما يوماً   بغرس أسناهنا يف عنقيا ستقوم  أهن قسم  أهذا قلقاً ....  وجيعلين .    املرعبة   مباشرة كاألشباح
 .   "   جزم بذلكاكاد  أمن اخللف ...

من شدة الضحك . قال  جسده وارتج    ، . انفجر هيكروس ضاحكاً   " هئ هئ هئ هئ هئ !!" -  
 لينياس عابس الوجه : 

 وأتفحصه اضحك . اضحك ..هذا ماحتبه فقط ....ولكن هل تعلم أين كنت اراقب سرييوس  "  -
ال يصبح جمنوانً مثلهم . ولكن احلمد هلل كان طبيعياً كالسابق ....توقف عن  أندعوا هللا  أ  أانو 

 " . نك جننت . توقف  أالضحك هكذا ...يبدو  
بدون اي سبب و    لضحك . عندها من ا  ارجتاجاً ولكن هيكروس مل يتوقف عن الضحك بل ازداد  

وهم يرتحنوا كاملساطيل . وبعد وقتاً طويل من الضحك بشدة  انفجر لينياس ضاحكاً . وضحكوا  
 نفاس لينهوا بذلك الضحك . أعدة    أخذوا

 قال هيكروس جبدية  :   
 " . ا إنتوس ...أمستمرار ابلتفكري يف هذا كثرياً وإال ستفقد عقلك .  ال جيب عليك األ  "  -

 اطلق لينياس تنهيدة عميقة وقال : 
 . وقام بفرك عينيه .   "   كاد أجن أانك حمق ايهيكروس إين    ،  ...تباً   "-
 .   "  يها القائدأماذا تقصد مبازوشيني  "  -
 االسمال أدري  ،  حيبون الشعور ابألمل والتعذيب . ولكن    الذين ا تعين األشخاص إهنأه ،  "  -

 " . علم  أ الصحيح هلا . رمبا مازوشيني او ماسوشيني أان بصراحة ال  
 .    "  لقد فهمت ...ايضاً إىل أين تريد أن تذهب اآلن .  او هل تريد العودة للقلعة "  -
 بعيدًا . وقال :   املشتعلة شار لينياس إىل النار  أ. و  "  تقصد وكر اجملانني    "  -
 . "  هب هناك .هل ذهبت إىل هناك قبالً  أذريد أن  أ  "  -

 قال هيكروس : 
 .   " بداً إىل املستوطنةأذهب  أال مل  "  -
 . "ال يرموان ابحلجارة عند رؤيتنا ألنأمل    ،   به . حسناً   ما تدعوهنااملستوطنة . هل هذا "  -

 : مرتبكاً قال هيكروس 
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 .   "   مسح بذلك أ لن  أان واًل .اثنياً  أيكونوا شاكرين لك    أنملا هذا . جيب عليهم    ،   يرموان ابحلجارة   "-
امسعين جيداً ايهيكروس . ال تقم بفعل شيئاً هلم مها فعلوا . ايضاً... جيب أن يكونوا شاكرين "  -

فطاملا رمى الشعب احلجار على ،  جابة عن سؤالك  إما  أفعل هلم شيء .  ألكم وليس يل فأان مل  
 .   "   عرفهأ حكامهم الفاسدين . اولسنا حكامهم اآلن . هذا هو التاريخ الذي  

 ."يها القائد  أخربك سرييوس أو ريفرياي عن هذا  أهل   بداً عن هكذا شيء . اوأمسع  أأان مل  "  -
حتاج أ. ايضاً  هلمقول لك ال تفعل شيء  أ   أانال . أان أعرف ذلك جيدًا اآلن . على كل حال ،  "  -

 . "لرؤية بعض األشياء بعيين . فليس من مسع كمن رأى  اليس كذلك  
 جاب هيكروس : أ

 " . مفهوم   "  -
 قال لينياس :   

 .   "   ماذا كنت تريد أن تقول عن إنتوس اآلن"  -
 وقال : ظل هيكروس صامتاً لبعض الوقت وهو ينظر إىل لينياس مث اطلق تنهيدة قوية  

وكأنه يريد نقل فكرة   إىل لينياس ل حيدق  ظ . و   "   هنا تعاين من مشكلة ما إ. أنت حمق   ال شيء  "  -
مل يتخيل   هأو ابألحرى أنأن لينياس غبياً جدًا يف هذه األمور  . ولكن هيكروس كان يعلم    هما بعيني 

 لرُجل .   عاشقة ةكامرأ  اعرحتمل له مش  أنميكن  إنتوس  أن  قط  
 قال لينياس .  ."ما بك... هل هناك شيء  "  -
املستوطنة جنباً إىل   اجتاه. وساروا يف الظالم إىل  "    أيها القائد  ...لنذهب ...حسناً   ال شيءال .  "  -

 جنب . 
 

☆☆☆  ☆☆☆☆  ☆☆☆  ☆☆ 
 

رمبا كاألحياء الفقرية يف اجلحيم  . بيواتً من خشب   كانت املستوطنة وكأن ضرهبا أعصار . او
قد فقد لونه األصلي مندو مدة ،تعطي الشعور أهنا   مهرتئ ابواهبا من قماش   ،فوضوية الصنع  

ستسقط بلمسة. بيواتً حجرية نصفها مفقود وتستعد للسقوط كوحوش ممزقة ابجلروح والثقوب  . 
عمدة مغروسة يف االرض على أربعة  أبيوت من قماش تشبه اخليام  . وبيوت تشبه االكشاك فيها  
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اء سوداء كرية الرائحة يف كل مكان . بعوض شكل مربع وفوقها العديد من األغصان .  برك م
 وحشرات من كل األشكال  تطوف يف املكان كالسحاب . األرض رطبة وموحلة كاملستنقعات  . 

طفال يركضون يف كل مكان حىت مع ذلك كانت مكتظة ابلسكان السعداء . العديد من األ ولكن   
وهم يضحكون . رجال ونساء يقفون ويتحدثون حول انر كبرية تلتهمها األخشاب  . شباب 

طفاهلم أيف مواضيع خمتلفة . نساء حيتضنون   ابهتمامجيلسون يف حلقات على األرض ويتحدثون 
يف   شخاص يشعلون  النار يف مكان أخر . بعضهم يرمي احلطبأوهم يتهامسون ويضحكون .  

  ذلك النار . وأخرين يلتهمون فاكهة ما .
عينهم أشعتها  أضافة إىل السعادة اليت  إبشراً قط .    ليسواأهنم    كان الشيء املشرتك يف ما بينهم هو

 وايضاً  بشاعتهم اليت ال تراها إال يف الكوابيس ..     ال يصدق بشكل  
سنان حمطمة .شفاه مقطوعة . وجوهاً  حمروقة . اذان ممزقة أمجيعهم مشوهني بشدة يف وجوههم .    

 .   راعية  ذحد  أ. بعظهم يفقد أحد عينه . بعضهم  
وفهم من شدة الرائحة الكريهة اليت قلبت بطوهنم . أنتقدم لينياس وهيكروس يف املكان وهم يغطون  

وللحظة كان لينياس على وشك الصراخ من الصدمة  وهو يرى بعض األشخاص يشربون من ماء 
 الربك األسود . 

. قال لينياس والتفت إىل فىت بعمر "هذا فظيع .... كيف ميكن أن يعيش أشخاص هكذا "  -
 ك الربكة . العاشرة من العمر حياول أن يشرب من تل 

 مسكه لينياس من دراعه الصغرية . أوقبل أن يشرب الفىت من املاء  
 وقال : 

 .   " ال تشرب من هذا املاء القذر  "  -
النظرة اليت القاها الفىت للينياس جعلت لينياس مذهواًل  . مل تكن تلك نظرة طفل .بل كانت    

لينياس مل يكن مذهواًل من تلك النظرات . بل من   ،  لكن  نظرات تشع كراهية وغضب شديد  . 
ه السرعة . كان هو الطفل نفسه ذ الفىت نفسه ، فال ميكن أن ينسى هذا الطفل ذو الشعر األمحر هب

 الذي كان مسجون معه واليت قامت تلك السجانة بركله بفمه . 
 صفع الفىت يد لينياس وصرخ غاضباً :   

. مما جعل تركيز األشخاص حوهلم  ينصب عليهم . وعندما بداء الفىت  يالحظ   "   ال تلمسين !  "  -
النريان املرتاقصة حوهلم . شعر الفىت ابخلوف من مظهر لينياس ومالبسه   بفضل مامه  أالشخص  
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مثله قبالً يقف  يرىالفاخرة . وحرك عينه قلياًل لتتسع بعد ذلك من الصدمة . كان رجاًل ضخماً مل  
رتفع الفىت على قدميه وهو أ.  ايضاً يرتدي مالبس تبدو فاخرة    قوايً ويبدوا   جبانب الرجل . وكان

 وقال بصوت صاخب يفتقر إىل اسنان فمه  :   رتعاشاألحياول منع نفسه من  
 . "ماذا تريد مين ! ، أان مل أعد عبداً بعد اآلن! ، أان حر اآلن !    "-

 قال لينياس هبدوء: 
ال يوجد لدي شك يف ما تقوله أيها الفىت . لقد طلبت منك أن ال تشرب من هذا املاء القذر   "-

 ن يكمل اهنا مياه جماري لكنه صمت . أراد  أ. و "ه ال يبدو جيداً  إنفقط .  
 . "وت من العطش !  أم فعل أيها الرجل العجوز . أن  أوماذا تريدين أن  "  -

أو األنزعاج من تلك الكلمات . بل شعر لينياس أهنا احلقيقة .   اإلهانةمل يشعر لينياس بشيء من  
مديداً مئات ومئات السنني . ومل يكن األمر ابلنسبة للفىت فحسب ، بل   فقد عاش لينياس عمراً 

 طفاالً وفتيان ابلنسبة إليه. أكان يشعر أن كل احلاضرين هنا  
 دافئة  :   اببتسامة لذلك قال    

أيها الفىت  اال يوجد ماء ،  عجوز قد نسي كم عام لديه . ولكن   هذا صحيح . فأان رجالً    "  -
 . "نضيف هنا . غري هذا  

 قال الفىت : 
 . " ان ال أعرف سوى هذا املاء ، اسئل هؤالء رمبا يعرفون !  أ  "-
 . "يقع علي   اخلطأأه ، صحيح ، فأنت مل أتيت إال قبل عشرة أايم ."  -

 اتسعت عيين الفىت وقال : 
. اراد لينياس أن يقول للفىت أال يصرخ . ولكنه التفت إىل األشخاص " كيف علمت ذلك  !  "  -

حد للنظر إىل وجوههم املشوهة واملقززة أ  جيرؤ . كان هذا يتطلب شجاعة هائلة . فلن   ليسأهلم حوله  
لينياس لن جيعلهم   ،   . لكن  ورمبا فقد الوعي سريعاً من ذلك  وهو يشعر ابلغثيان إال وخفض عينيه  

اكثر مما هم فيه   . لذلك نظر إليهم   إليهميسيئ  خر ، ولن  آل من اي شخص أق هنم  أيشعرون  
 وقال : .وكانه ينظر إىل أشخاص طبيعيون متاماً  

 .   " اال يوجد ماء نظيف هنا  "-
 رفضاً . قال لينياس :   رؤوسهمهز اجلميع  
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مهمم ، وماذا عن الطعام ....ال . ماذا عن األمراض .ماذا تفعلون عندما مترضون . أنتم  "  -
 . "مترضون بالشك هبذا  

 أجاب أحد الرجال : 
سحر الشفاء ،   دام استخال . ال منرض إال اندرًا ، وهناك بعض األشخاص الذين يستطيعون  "  -

احليواانت من الغابة   واصطياد  الفواكه بعض    ار حضأبوأان واحد منهم . أما الطعام ...فنحن نقوم  
األمساك.....لكن اآلن اصبح مستحياًل ...ويف كل مرة يقوم السيد إجنوس   بصيد  ....ايضاً كنا نقوم 

أنقد العديد منا وأحضرهم إىل هنا ر لنا بعض املساعدة .....حنن شاكرين له حقاً ...فقد  ضاأبح
 .   "  للعيش 

، ولكن لينياس كان عنده   .هلذا مل يتحدث عن ذلك يفعله إجنوس هلم    ما كانكان لينياس يعرف   
 بقارة  هائلة احلجم اشبهعن الغابة ، فقد كانت الغابة املظلمة    ما قاله الرجلحول بعض الشكوك  

 :    .طفولته   مندو كانت خطرة حىت على لينياس الذي عاش فيها  ، وقد    موحشة كبرية
 .   " يها السيد ، اليست الغابة خطرية عليكمأاألمساك ....ممم.   لكن ، اعذرين على السؤال  "  -
. "  ....هو ....جمرد ... أانبداً....أولكن أان لست سيدًا  .     أه ، شكراً على مدحيك أيها السيد"  -

 ابحلديث.   االستمرارونظر الرجل إىل األرض مكسوراً ومل يعد قادراً على  
 الرجل  :   ما بعقل قال لينياس وقد فهم  

 شار إىل الفىت السابق الذي كان ينصت للحديث واستمر يقول : أو   .   "   انظر إىل هذا الفىت  "-
هل مسعت ماذا قال ...لقد قال أنه حر. وأنتم مجيعاً مثلة اآلن . لذلك ال تفكر ابملاضي   "-

لسيد ابوماكنت قبل اآلن . لذلك أنت رجل حر . وسيتم دعوتك من أي شخص ال يعرف أمسك   
 .   "  . مثلك مثل اي شخص يف هذا العامل

 عينيه  . وقال بصوت دافئ : نظر الرجل إىل لينياس بنظرات عاطفية وترقرقت الدموع يف 
 . "  ع مثل هذه الكلمات اجلميلة يف حيايت كلهاأمسها السيد احملرتم . فأان مل  أيشكراً جزيال    "  -
  "  حداً بشيء . ايضاً ...ماذا عن سؤايل أأان مل أقل سوى احلقيقة أيها السيد. فأنت ال تِقل عن "  -

. 
 قال الرجل : 

 .   "  نذهب برفقة الصيادين حلمايتنا من الوحوش أه ، املعذرة ... حنن  "  -
 قال لينياس : 
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 .   "   دة الوحوشابإباليست تلك املنظمة بشرية  تقوم  ،  لكن  
 من هذا الرجل الذي يتحدث معهم بكل لطف  :  ئابلدفاجابت امرأة جبانبه وقد شعرت 

 .   "   منا بشيءنشاء منظمة ألنفسنا . فهم ليسو أبفضل  هذا صحيح . ولكننا قمنا إب "  -
 مام وجهه وقال : أرفع لينياس اصبعه  

 .   "   . فنحن لسنا أقل منهم بشيء . ايلك من سيدة رائعة يتها السيدةأ  ما قلتيه لقد اعجبين    "-
انزلت املرأة عينيها لألرض وقد شعرت ابخلجل الشديد من دعوهتا ابلسيدة ألول مرة يف حياهتا .   

 مامها .أوخصوصاً أن يقال هلا ذلك من رجالً مجيل كالرجل  
 وللحظة مُسعت اهلمهمة واهلمس :   

  " .ماذا يقصد بذلك".  "  حنن "  . "حنن    "  -
 قال لينياس : 

. صمت اجلميع وقد بدا  "  أان أعيش يف هذه األرض اآلن . هلذا حنن تعنينا مجيعاً . أان وأنتم   "-
 أهنم قد فهموا لذلك قال : 

 .   "   أين هؤالء الصيادين ، أريد لقائهم إن أمكن  "-
 . قال الفىت وهو يشري إىل األمام بني املباين املتهدمة والعشش . "م هناك  إهن"  -

 عاج البالغني أكثر من ذلك : إز ريد  قال لينياس وهو الي
 .   "   ذاً.... أيها الفىت . هل تستطيع أخذي إىل هناكإحقاً.    "-

 قال الفىت : 
 . "  ليس يل رغبة يف ذلك   "  -
 .  "  تريد ذلك  أال ممم . رمبا يكون أول عمل لك يف حياتك .  "  -

 ضيق الفىت عينيه وقال :   
 . " ماذا تقصد بعمل  "  -

 رد لينياس يقول : 
 .   " سأكافئك مبا تريد أيها الفىت  "-

 قال الفىت : 
 . "ما أريده ال ميكن أن تعطيين أايه  "  -

 أبتسم لينياس وقال : 
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 . " ذاً.... ملاذا ال تقوم بتجربيت ايها الفىت . قد اهبرك . ولكن اجعل مكافئتك واقعية  إحقاً .  "  -
 .   "  قول .فما اريده خيال أذاً... ال اريد أن  إ  "-

. هكذا قال   "   مرة واحدة فأحسن استغالهلا  !   إال   ال أتيتيها الفىت . فالفرصة  أ  مبا تريد اخربه  
هيكروس بعيناه اخلضراء املتوهجة احملدقة للفىت . ارتعد الفىت من شدة اخلوف واندلع العرق يف 

 وجهه كالنهر من تلك العيون . 
 :  االرتياحقال لينياس بعدم  

 .   ما لديك " قل    ،   يها الفىتأال داعي للخوف    "  -
 .    غمض هيكروس عيناه ليصبح كالتمثال عند مساعة تلك الكلمات أ  

 .   "   يها الفىتأ.... ماذا تريد    ذاً إ"  -
 بدا الفىت يستعيد هدوءه وقال : 

. حدق اجلميع إليه بذهول وكأن عقوهلم جتمدت مما تفوه به الفىت   "  أريد....أن...أكون فارساً   "-
سبب تفاجؤ لينياس مل يكن مثلهم فقد كان ال يفهم مثل هذا   ،   ، حىت لينياس كان مثلهم . ولكن 

 الشيء وقال : 
 .   "  مساء الرتب واملناصب ال متلي البطون....خصوصاً يف هذه األرض حالياً ايفىت أ"  -

 متأملاً : قال الفىت  
 .   ما أريد "  لن تستطيع . أمل اقل لك أنك لن تستطيع اعطائي    ،   ذاً إ"  -  

 تنهد لينياس وقال : 
يها الفىت . أنت من اآلن وصاعداً أ  ما تريدأقصده ...كنت ...حسناً ، ليكن   ماليس هذا "  -

 " . فارس . هل هذا جيد 
 رد الفىت بغضب : 

 ! .   "هل تسخر مين أيها  العجوز"  -
 .   "   ذا اعطيك لقب فارس   ها أانيها الفىت . امل تطلب أن تكون فارساً .  ألقد حريتين  "  -
 "   ك تعطيين لقب فارس أنفعال هلذه األشياء . أيضاً من تعتقد نفسك لتخربين  أهناك أجراائت و "  -

. 
اإلجراءات املطلوبة ذاً....هل تعرف ماهي  إيها الفىت .  أأشعر ابلتعب منك    بدأت حقاً ، لقد  "  -  

 .   "  هلذا
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 .قال الفىت. "  وما أدراين هبذا !  "-
خربته عن هذا .فلم يكن لينياس يعرف شيئاً عن هذه أكانت ريفرياي هنا لكانت    أعتقد لينياس أنه لو

األشياء حىت يف العشرية مل يفعلوا او يهتموا هبذه األمور . رمبا تكون مثل تلك االفالم اليت شاهدهتا 
 حبها . وعاد يلتفت للفىت. أان ال  أهذا االشياء  . مم.  

 وقال :   
. وقال لألشخاص " الفارس     ما يفعلهولكنك لن تفي بوعدك . هل هذا    ما تريدلقد أعطيتك "  -

 :   هحول
 .   "  حياتكم ستتغري كثرياً من اآلن وصاعداً ، لألحسن طبعاً. هذا وعد مين "  -

خر يفعله .وحىت لو مل يلحق به آوسار مبتعداً وهو يعلم أن الفىت سيلحق به . فلم يكن لديه شيء   
 لقام ابلسؤال عن املكان من أي شخص أخر . 

. فقد كانت حياهتم رائعة يف هذه   مما قالم يفهموا شيئاً نظر اجلميع إىل لينياس بشكل غريب . فلَ   
األرض .على غرار البؤس والعبودية اليت عاشوها سابقاً . وللحظة حدق الفىت إىل ظهر الشخصني 

 امه بشكل غريب وقام ابلركض إليهم وهو يصرخ قائاًل :أم
 .   "  إىل املكان   سأرشدكأيها الرجل    انتظر  "-
 

☆☆☆  ☆☆☆☆☆☆  ☆☆☆☆   
 

وهو يشعر ابلغضب حيرتق يف صدره مما يراه . كان بشعاً متاماً . كان مقزز . كان   ه شق لينياس طريق 
مقرفاً . مل تكن هذه حياة . حىت البهائم ال ميكن أن يعيشوا فيها . ال . رمبا ماتوا من هذه احلياة 

 . املقززة  
بحت عشرية فينتوس هبذا القرف ! . اييل أص وتطلبون مين أن اكون ملك هلذه األرض ! ، هل  "  -

 . "  من ملك ...ملك اجملاري والعفن ! .  لدينا الكثري لنتحدث عنه ايهيكروس !  
 هيكروس مل يقل سوى كلمة واحدة وهو يسري جبانبه :   

 . "مفهوم  "  -
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كان   ،  امه . اجاب الفىت وهو يشري إىل مبىن كبريأم  الفىت . قال لينياس إىل    "   هل مزال بعيداً "  -
حىت مع ذلك كان يبدو مرمم بشكل الأبس به جبدوع و املبىن كبري جداً . ومل يكن سليم أبداً .  

 األشجار واألحجار اليت تغطي الفتاحات الكبرية . 
. متتم لينياس هبذه الكلمات ومر عرب البوابة اخلشبية "    ما سبقهل هذا قصر او كان قصراً يف  "  -

مام قاعة واسعة ممتلئة ابلناس . يضيء سقفها بضوء خفيف يصدر من أحىت توقف    . ليدخل املبىن
 خشب السقف نفسه . 

ربطت حببال .    وفروع أشجار   غصانأشخاص جيلسون فوق مقاعد مصنوعة من  أ  كان هناك 
املقاعد حوهلا .  وكان القاعدون فوق تلك املقاعد يشربون شكل  تشبه    فوضوية الصنع   طاوالت

 جوز اهلند   مثار  كواب تشبه ألوان غريبة من  شياء أبأ
فوق األرضية  على جنوهبم مضطجعونخرين  آهم يفرتشون األرض .  ض. وكان بعضهم  واقفون . بع 

. وكانت الثرثرة شديدة إال أهنا توقفت مبجرد دخول لينياس وهيكروس . القى لينياس   القذرة
مل يرى شخصاً واحدًا يرتدي مالبس الأبس هبا . كانت مالبسهم و   هنظرات متفحصة حول 

 خرجوا من عاصفة صنعت من سيوف .  وكأهنمقذرة  كالسابقون مهرتئة ممزقة 
 سليمة   و جسادهم طبيعيةأشوهني . كانت وجوههم و إال أن لينياس رأى بعض األشخاص غري امل   

 متاماً . 
مل يعرف لينياس ماذا يقول وقد رفع يده ليوقف هيكروس من القيام بشيء أمحق . وقد فهم سبب 

له .   االحرتاملينياس مل يكن يهتم يف أن يقوم أي أحد بعرض    ،   الغضب الذي صبغ وجهه . لكن 
مثل اآلن . ولكن التحديق لن يقود أحد إىل شيء . وقبل أن يفتح  يفعلوا شيئاً أالبل كان حيب  

 فمه للحديث قال الفىت بصوته الصاخب : 
 .   "   هذا الرجل العجوز يرغب بلقائكم !  "-

 :   ة  وضع لينياس يده فوق رأس الفىت وقال اببتسام  
ليجلس على أحد سنانه احملطمة بعدم الرضى وسار  أ. كشر الفىت عن  "يها الفارس  أشكراً    "-

 املقاعد القريبة . 
عندها ارتفعت فتاة تبدو يف العشرين من عمرها . مل تكن الفتاة مجيلة ومل تكن قبيحة . كانت  

ومتسك عصاة خشبية كالصوجلان  .   مهرتئةسوداء   عباءةمتوسطة اجلمال او رمبا عادية . ترتدي 
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وعينان بلون شعرها . ولديها ثالث سود طويل  أو شعر  د ا مستخدمة سحر .  هنأ  طباعناألتعطي  
 قرون محراء يف جانب رأسها منحنيها لألعلى . 

 حامضة على وجهها :   اببتسامة قالت    
.  رمق  "  أيها الفىت أنت تفتقر إىل التهذيب . أيضاً كيف ميكن أن يكون هذا السيد عجوز   "-

 الفىت الفتاة بعينان ابرداتن وقال :
 . "لتهذيب ....كيف ميكن أن حتدثي فارس هكذا  ا  إىل اليت تفتقرين    أنتِ بل    "  -

 : مرتبكةقالت الفتاة  
 . "فارس  "  -

 جاب الفىت : أ
 .   " عطاين هذا الرجل لقب فارسأنعم ، لقد  "  -

. وقالت   حبذر ابتسم اجلميع من هذه الكلمات وحدقوا إىل الرجلني الذين كانوا يقفون أمام املدخل 
 الفتاة : 

 شارت إىل املقاعد . واستمرت تقول : أ . و "تفضلوا أيها السادة    "-
 .   " ال أعتقد أن املقعد سيتحمل حجمك الكبري  ،   ولكن ،  ما أنت ايسيدي فأان أسفة  أ  "-

 وقال :   العضليةرفع هيكروس يده  
 .   "ال هتتمي ايفتاة . فأان سأقف"  -

 قالت :   
حد أ. مل يقل هيكروس شيئاً ووقف جبانب لينياس الذي جلس على    "  أه ، ايله من صوت مجيل   "-

 بذلك صريراً شديداً وكأن املقعد يصرخ من شدة األمل .   املقاعد مصدراً 
 جلست الفتاة مقابلة له وقالت :   

 . "  ة الزايرة السعيدسبب هذه  خربمتوين  أهال  ،  يها السادة . لكن أأان مل اراكم من قبل     "-
 :   القلق واحلذر من الفتاة   يستشعر  وهو قال لينياس    

عشرة أايم فقط ....لذلك أريد بعض األجوبة عن هذا املكان حوايل  لقد أتيت إىل هنا مندو   "-
 .   " على ذلك طبعاً سأكافئك مبا تريدين ..  ...

 . وقهقه الفىت بعد تلك الكلمات اليت قاهلا ."رمبا جيعلك فارسة او يعطيك صوجلان  "  -
 قالت :    
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عما تريد . فليس لدينا  سأجيبك نه طفل وال يعرف ما يقول ....ايضاً إن كانت أسئلة فقط  إ  "-
 . "ذاً .....تفضل ايسيد ابلسؤال  إ شيء نفعله على أي حال .  

 . "مزح أ كن  أة ومل  لقد كنت جاداً خبصوص املكافئ"  -
 قالت :

 .   على ذلك "  ن تكافئينأهنا جمرد كلمات ننطق هبا  وال حتتاج  إىل  إال شكراً لك ....  "-
 . "املسئولة عن هذا املكان    أنتِ ذاً... .هل  إطيب كما ترغبني .  "  -  

 قالت :
،   اجلسد   وأشارت إىل رجاًل عضلي  " . قصد هذا الرجل الذي يدعى ميليون  أال . إنه هذا....  "-

ليهم حبدة . إ يتكئ على اجلدار وحيدق    وكان.    طويل  شقر الشعر حيمل على ظهره سيف  حديدي أ
 واستمرت الفتاة تقول بثقة : .سه  أربعة قرون من جانب ر أوكانت تربز  

أنصحك بذلك ...بصراحة ال أريد أن يتشوه وجهك ذا كنت تفكر مبهامجته فال  إولكن ايسيد    "-
.   مل يفهم لينياس سبب تلك الكلمات   .  " ل....اليس كذلك ع ال أعتقد أنك ستف  ،   اجلميل  . ولكن 

 وفجأه . 
نقطعت أنفاسه  .والتفت إىل لينياس بعينان افا...فاهاهاهاها !! . انفجر هيكروس ابلضحك حىت  

 دامعتان من شدة الضحك وقال  : 
.   "   حدًا أبداً يتحدث معك هبذه السخافة ! . اجلهل حقاً نعمة ،اجلهل حقاً نعمة !أأان مل أمسع    "-

 وانفجر يضحك من جديد .  
، فقد كان يستطيع   أبداً   مما جعل العداء ينصب إليه من اجلميع . ولكن هيكروس مل يهتم هبذا  

 ما جتعلهوالثقة    ميتلك من القوة .كان    بسيط  هبجوم واحدمسحهم مجيعاً من على وجه األرض  
وقد أزدادت   قوايً جداً   . كان هيكروس عندما يتصرفون بغرور ووقاحة   أعدائه يضحك دائماً أمام  

 .    رات بفضل لينياس تلك الليلةقوته مئات امل 
 منزعجة :   الفتاة  قالت

 .   "   كلماتك إليك أيها العمالق أعيد  أان"  -
 بكف يده وقال :   همسح هيكروس دموع

سك من مكانه يف أان موجود . فلو كان أحد غريي يقف هنا لطار ر أإنه ملن حسن حظك أين   "-
 . " حلظة ايفتاة  
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 قال لينياس : 
من هذا احلديث . فقط احلمقى هم الذين ينزعجون من هذه األشياء . ايضاً  حسناً . دعوان  "-

 . "السيد ميليون يبدو قوايً . لذا دعنا من هذا السخافات ايهيكروس  
 انفجر هيكروس ابلضحك مرة أخرى من تلك الكلمات . 

 قالت الفتاة : 
 . "ه يفتقر إىل التهذيب إنصديقك هذا مزعج حقاً .    إن"  -

 قال لينياس : 
اليت   ال يفتقر إىل التهذيب ايفتاة . بل أعتقد أنك أنتِ ،  ضحكته مزعجة . ولكنه   إن حسنا .  "  -

 .   "   تفتقر إىل التهذيب
  " . ماذا....ماذا تقول "  -

 قال لينياس بربود : 
الثقة ابلنفس جيدة . ولكن الغرور ذاً ال ترميها على غريك .  إزعجتك هذه الكلمات ،  أهل  "  -

 " . كارثة ...
 قالت :   

بداً . فأان مل أكن أ  ما تقوله ايسيد . فأان مل أقصد   يبدو أنك فهمت املوضوع بشكل آخر متاماً "  -
عن زعيم هذا املكان  ويسألونبعض األشخاص أيتون إىل هنا    هناك   أن  ما هنالكمغرورة قط . كل 

التفت لينياس إىل .   "  ا أردت أن ال تتئذئ ذإ. لذلك ،قلت لك ال حتاول  هقتل  مبحاولةويقوموا  
 :   هيكروس 

" وعاد يلتفت إىل الفتاة هيكروس هال تتوقف قليالً عن الضحك . أنت مزعج حقاً .....  "  -
 وقال : 

 .   "   األرضولكن ملاذا يفعلون ذلك ...وهل هم من سكان هذه  "  -
 قالت :

 جسادهمأشكاهلم غريبة . وكأهنم يرتدون جلود البشر فوق  أكالبشر ...لكن    ن  هنم يبدو إال .    "  -
"   . 

 صابعه . مصدرًا بذلك صواتً مزعجاً وقال : أ  نظر لينياس إىل الطاولة . وقام خبدش سطحها أبظفار
 " .   تحولون. امل  مهم   "-



 195 

 قالت : 
 " . عليهم ..هل تعرفهم أيها السيد ..... ما يطلقاملتحولون . هل هذا "  -
هنم خملوقات ترتدي جلود ضحاايهم لتصبح متجسدة . يف األصل املتحولون خملوقات إنعم .  "  -

وخلقها عن طريق السحر األسود او أستحظار األرواح   ستحضارهااشبحية تستخدم السحر. يتم  
ترتدي جلود من قتلتهم   وهي السحر األقوايء . او الشياطني بشكل عام .    مستخدمني او بعض  

 .   " اجلسدية    لتحصل على قوة الضحية 
 :   ابهتمامقالت  

ذاً....أنت لست واحد إغري جلودهم عندما نقتلهم .   ال يبقىيف أنه   ال عجب ذاً ...إهكذا  " -  
 . "منهم ايسيد  
 : جبمود  قال لينياس  

نكم تفعلون ذلك ألحتكم . مممم. كنت أعتقد  أسهلذا أنتم تنظرون إيل هكذا وأنتم متسكون    "-
 يقول :   خر...وابتسم  وهو آلشيء  

 . "لكن ايفتاة ...هل يبدو وجهي مشوهاً إىل هذه الدرجة    "-
 قالت بوجه خجل : 

 " . ال . املعذرة ..فأنت رجالً وسيماً جداً . فلم أرى رجل جبمالك سوى السيد سرييوس    "  -
 . "سرييوس من قلعة فينتوس . اليس كذلك  "  -

 لشخص : قالت وقد بدأت تشعر بعدم األرتياح من أن الرجل أمامها يعرف ذلك ا
 " .نه هو . هل رأيته من قبل ايسيد ....او رمبا تعرفه  إ  "-
سرييوس هبا  . فقد كان ذلك   ه الذي ترك نطباعاأل. قال لينياس وهو يريد معرفة    " فيه  " ما رأيك-

 مهماً من منظور الشعب وكيف يرون حكامهم . ولكن الفتاة أجابت بشكل خمتلف عما يريد . 
 ذاً لن جتيب عن سؤايل أيها املاكر . فكرت الفتاة هبذا الكلمات وقالت : إ

يتحدثوا عنه . شاهده سوى مرتني فقط . وقد كانت مصادفة . أيضاً... ليس ألمثايل أن أأان مل    "  -
 . "لك   ه ولكن رأيي كفتاة لرجل استطيع قول

 .  "  كون شاكراً لك أذا قليت يل  إهذا يبدو جيداً ..."  -
 قالت :
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نه جمرد رأي فتاة محقاء .....مهممم . بصراحة كان فاتن . مجياًل إلشكري هلذا ...  ال حتتاجال .    "-
أنه رقيق املشاعر   االنطباع نه يفكر ابلعديد من األشياء . يعطي  أ. يسري هبدوء جبسده الرشيق وك

كاألمراء يف القصص اجلميلة  . ولكن مبجرد أن تلتقي عيناه بعيناك حىت تبداء ابالرتعاد واالرتعاش  
 " .   بال سبب . وكأن جسدك يصرخ عليك لكي هترب . أنه تناقض غريب حقاً 

 قال : مل يكن حديثها مفيداً للينياس بشيء لذلك  
 . "أغلب سكانه مثلك   رأيتمن عرق مريمني  اليس كذلك .يف هذا املكان    أنتِ   "-

 قالت :
 هذا صحيح . وداعبت قروهنا واستمرت تقول : "  -
. او رمبا هي سبب بؤسنا يف هذه احلالة . كما ترى حنن   رؤوسناحنن لدينا قرون تربز من جانيب  "  -

النساء منتلك قرون يف اجلانب األمين والرجال يف اجلانب األيسر . وكلما ازداد منو الشخص كلما 
 .   "   بعة قرون أر منا لديه قرن جديد . إىل أن يكتمل منوه ويصبح لديه  

 :وقالنظر لينياس إىل الفىت الذي كان لديه قرن واحد من جانب رأسه  
 . "هنم من نفس العرق مثلكم اليس كذلك  إولكن ماذا عن القرون اليت تربز من خلف الرأس .    "-

 قالت : 
هذا اندراً جداً. ايضاً ،  هذا صحيح . فبعضهم يولد ولديه قرن يربز من خلف رأسه . ولكن  "  -

 .   " ....أهنم ميوتون خالل عام من والدهتم لسبب ما
 .   "   ولكين رأيت شخاصاً ابلغاً لديه قرانن خلف رأسه "  -

 شرق وجهها سعادة وتوردت وجنتيها  : أقالت وقد  
رى يف حيايت كلها عن هذا إال هنا . البد أنك تقصد السيدة أمسع ومل  أهذا اشد ندرة . بل مل  "  -

ظوظ ايسيد . فأان أرغب برؤيتها مرة أخرى. أه . ايجلماهلا . حقاً... لقد إنتوس . أه . ايلك من حم
 . "وقعت حببها  

 ليها.إ  وهو ينظر مجد لينياس يف مكانه من الكلمة األخرية . حىت هيكروس كان يبدو مضطرابً  
 قالت :

 . وللحظة أمحر وجهها بشدة وقالت مضطربة :   "مهم. ملا تنظرون يل هكذا .... "  -
حببت شخصيتها أ  أينقصد  أان  ألقد فهمتم بشكل خاطئ .    أقصدهال الالال ! . ليس هذا ما  "  -

 .   "  شياء غريبة ألرجل ....أنتم الرجال حقاً تفهمون    امرأةومجاهلا . وليس كحب  
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 :   هتماماألقال لينياس بعدم  
 . " هنا مجيلة  إحسنا .  "-

 هنضت الفتاة وقالت منفعلة :
ية يف آهنا  إيها السيد...أهنا مجيلة ....هكذا فقط . يبدو أنك تفتقر للرؤية جيداً  إهنا مجيلة ..إ  "  -

.بل سيجعلهم يفقدون عقوهلم لكل من يراه اجلمال ....ذلك اجلمال سيسبب اجلنون   
....وسيدفعون حياهتم لرؤية ذلك الشعر احلريري الطويل كالليل ، وتلك العينان البنفسجيتان ، 

وذلك الوجه األبيض كاحلليب . وتلك الشفتان البنفسجيتان كزهراتن  ! . وذلك الفستان ...اوه 
 . "حببت ذلك الفستان األسود !  أ!. لقد  

. شعرت الفتاة خبجل من   "  هال قميت ابجللوس   ،  ان ال أنكر ذلك . لذلك أهنا مجيلة  إحسناً .  "  -
 وقامت ابلسعال وجلست مرة أخرى.   .وهدوء الرجل أمامها  تصرفها هكذا  

ا علمت أن إنتوس جمنونة. ذإهل إنتوس مثل جنمتها املفضلة . مسكينة هذه الفتاة . فكيف     
رمبا ال . لطاملا كانت النساء جمنوانت . او رمبا نساء عشريتنا بتأكيد ستتحطم صورهتا بعينها . او  

ماذا عن تلك السجانة . كانت بشرية  ،  هكذا . رمبا نساء البشر خمتلفات عن هذا اجلنون . ولكن
ذاً كلهم جمانني . وهذه الفتاة  أيضاً وإال ملا  ستعجب إ. وقد كانت جمنونة بشكل اليصدق .  

 . -إبنتوس هبذا الشكل .ممم  
 . قالت خبجل . "هل هناك شيء ما  "  -
 شار إىل هيكروس وقال : أ. و  "ليس هناك شيء    . ال"  -
 . " هل تعرفيه   "  -

 قالت :
 . "اه قبل اآلن  أر ال مل    "  -
  " .نه عمالق  إ  نِك قلتِ أ...أعين   هذاقصد  أ ال  أان   ، ال"  -

 ابت الفتاة اببتسامه مشرقة : أج
العمالقة   ،   . لكن   ال تصدق حجام  أبعض األمور . فالعمالقة لديهم    هعلم عن عرقأأه ، ابلطبع    "  -

 .   "  صغار احلجم مثل هذا السيد   ن الذين ينحدرون من الدماء القدمية يكونو 
 اتسعت عيين لينياس وهيكروس معاً . وقال لينياس وهو ينظر إىل هيكروس : 

 ." علم عن ذلك شيئاً ...فهل كنت تعلم  أ ان مل أكن  أ  "  -
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 اجاب هيكروس : 
 . "يف شيء على كل حال    ال يهمين علم ..وهذا  أكن  أال . مل  "  -

 قال لينياس حمداثً الفتاة أبعجاب : 
 .   " ك تعرفني الكثري عن هذا األمورأنيبدوا  "-
 يها السيد .  ألدي سؤال يرن يف رأسي اآلن فهل تسمح   ،  قلياًل فقط . ليس الكثري . ولكن  "  -
 ."تفضلي ابلسؤال ،  كيد  أ"  -

 قالت :
اآلن ....ولكن ال   ، هذا نوع من األوهام اليت مسعت عنها . لكن   أنعتقد  أ يف البداية كنت   "  -

أنتم من القلعة   ،   أييت إىل هنا سوى السيد إجنوس والسيدة سيلني ....ولكن  أنحد ميكن  أ  أنعتقد  أ
 .   "   ...السحرية ...قلعة فينتوس ....اليس كذلك

 اجاب لينياس هبدوء كالسابق  : 
. توترت الفتاة وكل احلاضرين يف القاعة الذين كانوا ينصتون من البداية "هذا صحيح حنن منها    "-

 احلديث .   هلذا
 :  ختتنقا  أهنوقد شعرت  قالت  

. شعر لينياس ابلكدر من تغري اسلوب كلماهتا . فقد كانت تدعوه   " ...من تكون ايسيدي ذاً إ"  -
 ايسيد واآلن ايسيدي وقد كانت الكلمة اليت كرهها بشدة .

 تنهد لينياس وقال :    
كثر من أية  أمه . فأان لست شخصاً ذا    من شيء حولك للقلق  أو األشخاص  أنتِ ال حتتاجني  "  -

 شار إليه أبصبعه . أ. و "هيكروس هذا  
 قالت :

 . "صد ايساديت  أق ختربين عم تكون ايسيدي ...  أنرجوك  أ  ..عتقد ذلك ....لذاأ ال  ،  ال    "  -
 :    أبصبعهنظر لينياس إىل عني الفتاة مباشرة وهو ينقر على الطاولة  

ذا قلت لِك إ ال أعرف سبب تغري جمرى احلديث واهتمامك القلق هبذا الشيء. ولكن....أان    "-
 .   "  ان حاكم تلك القلعة....فما قولك أأين  

 ابتسمت الفتاة مبرارة وقالت :
 .   " داً...املعذرة فما تقوله سخيفأبصدق ذلك  ألن    "  -
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 .   "   فهم أحقاً ال    أان   ،...ملاذا   سخيف  "  -
 متحاهنا   : ا ه يتم  أنالفتاة نفساً عميقاً وقالت وهي تعتقد    أخذت

عرف أ   أانبنفسه إىل هنا ....هكذا هم امللوك العظماء. ايضاً    أييتن  أألن السيد الكبري ال ميكن  "  -
سفة ..فال ميكن أان  أيف رحلة للبحث عن السحر القدمي .  ايضاً    فهوليس موجوداً يف القلعة ...  نهإ

 . "شخصاً عظيماً جدًا    إنه ...مثلكأن يكون شخص  
 بعينيه دون توقف وكأن عقلة جتمد .   يرمشكان هيكروس مبتسم وكان لينياس  

 . قالت بقلق . "  خطأت ابلكالم أهل    ، ايسيدي " ما بك-
 طلق لينياس زفريًا قوايً وقد بدا يشعر بصداع وقال : أعندها  

نظري او .  هكرب من حجم أجتعلي أحداً    . وال  شخصه كان    أايً نعم أخطأِت . فال تعظمي شخصاً     "-
صبحنا حيواانت .  ايضاً أكل شخص وإال    احرتاملكل شخص نظرة واحدة دون متييز ، طبعاً مع  

 .   "  وكيف عرفيت كلمة السيد الكبري،  من قال لِك هذا الكالم  
حد من القلعة او أينطق هبا    أنفال ميكن    ، شحبت الفتاة وكل األشخاص حوهلا من تلك الكلمات 

مجيعاً بذلك وهنضوا مجيعاً عن مقاعدهم . ورمقوا لينياس   ا بنفسه.  فكرو يقلل من شأن حاكمهم  
 بنظرات غاضبة حانقة . 

 وقال ميليون وهو ميسك مقبض سيفه :   
حد بذلك عن أيتفوه    أن نك من القلعة . فال ميكن  أعتقد  أ ايسيد من تكون . فال   "  -

 ة ت بك اجلرئذ خأرضنا . بل  أحتاول مجع املعلومات عن    ،   متسلل،نت جاسوس  أسيدهم...لذا....
. قفزت الفتاة من مقعدها    " نعم علينا ابحلرية يف هذه األرضأقيمة حاكمنا الذي    منتقلل  ن  أيف  

 ووقفت بني اجملموعة .   ال تصدق بسرعة 
نعم عليكم أُ  مل  أانايضاً....بدأت اوقن بذلك .     مهية يف اي مكان .أحقاً ...الصدق مل يعد له  "  -

عيش فيها اآلن ...ومل تكن يل ألمنعكم منها على كل أ   أانرضها كما  أبشيء ...فأنتم تعيشون على  
 .   " ذهانكم  أحال . لذا.... ضعوا ذلك يف  

قادمة من املدخل وتبعها ضجيج شديد .واستمر    متقززة .  انطلقت صرخة    "   ماهذه القذارة !" -  
 الصوت يقول : 

 . " ماهذا القرف ..يع يع ! . حذائي ...اوف !    "-
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مجيلة بشكل يذهل احلواس .   امرأةالتفت اجلميع إىل صاحب ذلك الصوت لتظهر من البوابة    
.    تماماالهكانت مجيلة بشكل ال يصدق . كانت إنتوس تقف أمام املدخل وحتدق حوهلا بعدم  

ضاء وجهها ابلبهجة وارتسمت ابتسامة مشرقة يف وجهها . وتقدمت أ ومبجرد أن وجدت سيدها  
 إىل سيدها . 

، لكن إنتوس مل هتتم هبم أو حىت تنظر إليهم  القى اجلميع إليها نظرات كلها احرتام وامتنان     
فلم تراها  هبذا القرب   ة . حىت وقفت  جبانب لينياس . ارتعدت الفتاوسارت خبطوات هادئة مجيلة  

 . أبداً . وفكرت أهنا أصبحت أمجل عدة مرات مندو أخر مرة رأهتا  
ماذا تفعل هنا . مل تكن هي فقط من تفكر هبذا .  ،  ايهلا من مجيلة . ايهلا من رائحة حلوة . ولكن  

. بل حىت الطفل نفسه فكر هبذا وهو يعتقد أهنا مالك نزل من السماء . وكانت   احلاضرين بل كل  
كارهم وأجابت أبفعاهلا . أفإنتوس وكأهنا عرفت     أن خبارها  عما حيصل . إال  إالفتاة على وشك  

 س . ركعت إنتوس على  ركبة واحدة أمام لينيا
 وقالت بصوت حلو كله سعادة :   

 " . سيدي أرغب ابحلديث معك    "  -
الفتاة كانت  تفت الثالثة إليها .  ل ن جييب لينياس سقط الصوجلان اخلشيب من الفتاة . ليأوقبل  

 قالت :   خمنوقوبصوت   واخلوفشحوابً شديداً كاجلثة . وبعينان متسعتان ممتلئتان ابلرعب    شاحبة
 ذاً أنت ... تكونإسيدي ...سيدي ...ماذا يعين هذا ....هل أنت ...سيد السيدة إنتوس ...  "  -
." 
. قالت إنتوس وهي   " لينياس فينتوس ! . حاكم قلعة فينتوس !  العظيم املبجل  اإلمرباطور  إنه"  -

 تنظر إىل دودة مقززة .   وكأهناتنظر إليها  
 . "حاكم قلعة فينتوس السحرية !  "  -

 جاب لينياس بقلق من منظر الفتاة : 
 .   "   ك ذلك ل  ل قُ أنعم أان هو ...امل    "  -

من مكاهنا   لكي تزحيهابصوجلاهنا  تلك الكلمات جعلت الفتاة تقفز من مكاهنا لتضرب الطاولة بقوة  
 مام لينياس على ركبتيها وهي ترتعد وقالت :أوسقط الفتاة فوق حطام الطاولة    ،تحىت حتطم

املخلصة !. أرجو أن تغفر لعبدتك   املبجل سيد ...سيد لينياس . ال !. ايصاحب اجلاللة    "-
 " .  وقاحتها اليت ال تصدق !!
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الفتاة بشيء خاطئ  يربر هذا   مل تقمفعال .   يفهم سبب هذه األ  وملكان لينياس مرتبك للحظة  
اجلنون. والتفت إىل هيكروس الذي كان صامتاً وكأن هذا املشهد شيئاً طبيعياً . وقبل أن يقول 

 لألرض خبوف .   لينياس شيئاً. تساقط اجلميع على ركبهم  وهم حيدقون 
ذلك الطفل الذي كان يقف مرتعداً . كان وجه الطفل مشوهاً وال ميكن رؤية تعابري وجهه. ا  عد

ه مل يقابل الطفل قط من أنبعينيه جعلت لينياس يتمىن    حوفرت كمية اخلوف والرعب اليت    ،  لكن 
 شدة األمل الذي شعر به . 

 . قال لينياس."  كنتم تفعلوه رجوا أن تنهضوا مجيعاً وتعودوا ملا  أ.  حسناً "  -
مامه واليت كانت تزداد شحوابً يف كل مرة أالفتاة    عداماكنهم بصمت . أهنض اجلميع ليقفوا يف  

 والدموع تتساقط من عيوهنا من شدة اخلوف . 
حىت تفقد عقلها . فقد كان هذا الشيء    يعذهباوضربتها العديد من األفكار. هل سيقتلها او    

الطبيعي يف العامل . حيث يقوم األسياد مبعاقبة اتباعهم وعبيدهم . حىت املواطنني أنفسهم مل يكونوا 
 من القسوة اليت يفعلها حكامهم لنزوة او غضب .  استثناء

سريميها   فكيف بشخص كان وقحاً مع ملك هذه األرض اليت مسح هلا أن تعيش فيها حبرية . هل  
ا فعل ذلك سيتم إذرض . او رمبا سريمي اجلميع خارج هذه االرض بسبب وقاحتها .  خارج هذه األ

إىل ذلك كانت قد مسعت العديد من األشياء    ابإلضافةقتلهم او عودهتم للعبودية اجلهنمية .  
تلك األفكار جعلت ليليا ترتعد دون    . عقل عن حاكم القلعة    ال يصدقهااملرعبة واملخيفة  اليت  

 توقف . 
 شياء ومل يستمتع برؤيتها قط.حيب لينياس هذه األ  مل    ، ولكن   
 لذلك قال :   

 .   "   هال عديت جتلسني يف مكانك ايفتاة"  -
نه املكان املناسب لشخص إكيف ...كيف ميكن أن أجلس بنفس املستوى الذي أنت فيه !.  "  -

 عندها تقدم ميليون وركع جبانب الفتاة وقال :  قالت .   . "مام شخص مثلك !  أ مثلي يقف  
كنت ترغب أبنزال حكمك عليها .فأرجو أن تنزله علي   فإذاايسيدي . اللوم يقع على عاتقي .   "-

 .   "  أان يف مكاهنا 
ميليون فهم ،  لكن  و . قال لينياس ذلك وهو ال يفهم عن ماذا يتحدثون .  "فعل ذلك  أملاذا  "  -

 كلمات لينياس بشكل خاطئ. وقال : 



 202 

 .   رفاقه " تحمل اخطاء  ي  ن أألنه من واجب القائد    "-
 :    وهو يبتسم تلك الكلمات جعلت لينياس يشعر ابلدفئ يف قلبة وقال  

أن تعود لنستمر   هو   خر . كل ما أريدهآهلا او لك او ألي أحد   شيئاً   سأفعل ومن قال أين  "  -
.هذا ال يهم على كل حال   هذا كل شيء . ايضاً هي مل ختطئ أبي شيء . حسناً ،  ابحلديث فقط  

 .   " أمسك ان مل أعرف  أ.... ايضاً  
 قالت :    
 .   "   عبدتك ليليا انئبة القائد والشرف كله يل أان"  -
 . "  قائد هذا املكان ، تقصدين السيد ميليون "  -

 . "نعم    "   قالت :
 قال لينياس حبزم :   عندها

 . "اجعليها تنهض    أيضاً و  هنضي أنتِ إإنتوس    "-
. ورمتها فوق   ة مهرتئ قذرة  دمية ارتفعت إنتوس على قدميها ورفعت ليليا من عنقها وكأهنا حتمل    

 ذلك .   ننه مل يقل شيئاً عأيوبخ إنتوس من هذه القسوة إال    أن اد لينياس  أر أحد املقاعد .  
 . "  أنت أيضاً ايسيد ميليون ، يرجى النهوض   "-
 ." شكراً ايصاحب اجلاللة    "-

 قال لينياس :   
 .   "ذا أردت ذلكإ... لذلك تستطيع دعويت لينياس  يبدوا امساً مضحكاً صاحب اجلاللة  "  -

 .   " رفض ذلك ايصاحب اجلاللةأمسح يل أن  أ"  –  
 .   ال جتلس " حسنا .كما تريد..... ملاذا  "-
 . "مراتح هكذا ايصاحب اجلاللة   أان"  -
 قال لينياس وهو يبدو منزعجاً .واستمر يقول :   .." .  ما حتبطيب .طيب افعل "  -
 . " ذاً ...أنت حمارب ايسيد ميليون  إ"  -
 .   "  أان فارس مقدس ايصاحب اجلاللة   "-
 عجاب واستمر يقول : أ. طلق لينياس صرخة  "اوه!  "  -
. كان لينياس يشعر ابألعجاب بصدق . "ذاً أنت بنفس الفئة مثل سلفر . هذا الفئة رائعة حقاً إ  "-

فقد كانت فئة الفارس املقدس فئة قوية جداً . حيث كان يطلق على الفارس احملرتف يف القتال 
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السحر املقدس مبهارة . مبعىن أهنا فئتني يف شخص   استخدامابستخدام السيوف والذي يستطيع   
. ومبا   ال يقهركان الفارس املقدس يستطيع دمج السحر مع فنون الفرسان  سيصبح    وإذااحد .و 

أهنا تتفرع من فئة املعاجل . فقد كانت متخصصة أبابدة الشياطني  والكائنات امليتة . مثل الزوميب  
 واألندود بشكل عام . 

 قال ميليون : 
 .  "   لست جيداً هلذه الدرجة . ايضاً لست قوايً يف استخدام السحر املقدس أان ال .    "-
 .   " ذلك سحر الشفاء اليس ك  استخدامولكنك تستطيع  "  -
 . "نعم ايصاحب اجلاللة . ولكنه سحر من املستوى األول    "  -
 .   "   لشفاء األشخاص حولك ...أال تستطيع  تستخدمهذاً...ملاذا ال  إمهم .  "  -

 اتسعت عيين ميليون وقال مرتبكاً :
نك رمبا مستخدم سحر عايل املستوى . هلذا رمبا ال تعلم هذه أأجترأ أن أقول ايصاحب اجلاللة    "  -

 . "األمور املنخفضة  
 طلب منه لينياس أن يستمر يف ما يقصده . واستمر ميليون يقول بقلق :   

عندما جيرح او يصاب شخصاً ما . ميكن شفائه حىت بسحر املستوى األدىن . ولكن مبجرد أن  "  -
دون عالجها . يكون شفائها مستحيل . ألن سحر الشفاء   اإلصابةيلتئم اجلرح او مير شهراً على  

شخاص هنا . وكأهنا جزء طبيعي من اجلسد وال يتم عالجها أبداً مثل حال األ  اإلصابة يتعرف على  
 .   "   رمبا ميكن استخدام السحر عايل املستوى لشفاء هذه احلاالت   أنه قد مسعت    ،   لكن و 
 ما سيحصلحتاج ملعرفة أجرب ذلك . فأان  أ.. رمبا  مهمم . هل كان هذا هو احلال يف السابق. "-  

 . مل يكن لينياس يوجه حديثه  لشخصاً حمدد . كان ببساطة حيدث نفسه .   " على كل حال
 مث قال حمداثً ميليون :   

 . "ماهو املستوى العايل الذي تتحدث عنه ابلضبط    "-
 اجاب ميليون : 

 .   "   نه أعلى مستوايت السحر . املستوى الرابع او رمبا اخلامس ايصاحب اجلاللةإ   "-
ابلتوتر من هذا . فقد كان لينياس يف األصل يستطيع استخدام سحر املستوى بدا لينياس يشعر 

سوى استخدام سحر املستوى األول . كان  ال يستطيع  كانقبل ذلك بكثري    ،   الثالث . ولكن 
ذلك لنفس األسباب اليت عاانها العديد من األشخاص وهو أنه ليس لديه من يعلمه السحر . ومبا 
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ذلك كان     ، ة وحيداً مندو طفولته . كان عليه أن يعلم نفسه بنفسه. ولكن أن لينياس عاش يف الغاب
 صعباً جداً وكأنه يتخبط يف الظالم 

حىت مع ذلك استطاع أن يتقن سحر املستوى األول بعد عشرات السنني . عندها التقى و .  
عادية قط . فقد عاشت اآلف السنني . وكانت تستطيع استخدام   امرأةبريفرياي . ومل تكن ريفرياي  

 سحر املستوى السادس والذي كان اسطورايً  حىت اآلن . 
خربت لينياس عن العامل القدمي  وعن األساطري . حيث كانت احليواانت أوكانت هي املعلمة اليت  

سحر واليت تالشت من واألشجار تستطيع احلديث يف ذلك الزمان . وعن الطبقات العشر من ال
 التاريخ ومل يعد أحد يتذكر او يستطيع الوصول إليها . 

ومبا أن ريفرياي كانت من فئة املعاجل او الساحر املقدس مثل لينياس فقد قامت بتعليمه إىل أن   
على لفتقاره أمستوايت    إىل   لينياس مل يستطع الوصول  ،   وصل سريعاً إىل املستوى الثالث . لكن 

 أكرب . لقوة سحرية  
ذا كان  إ فقد كان السحر يتطلب قوة سحرية أكرب كلما صعد يف املستوى . على سبيل املثال    

سحر املستوى األول كصخرة كبرية فأن سحر املستوى الثاين يكون كاجلبل من انحية قوهتا اهلجومية 
 والقوة السحرية املطلوبة لتحقيقها . 

ويف مقابل ذلك يكون سحر املستوى الثاين ضعيفاً كصخرة صغرية أمام سحر املستوى الثالث الذي  
 يف كل املستوايت .  يكون كاجلبل مقارنة هبا . وهكذا دواليك 

ومبا أن ريفرياي مل تعد تتذكر الطقوس القدمية لرفع القوة السحرية فقد جعلت لينياس يستخدم   
 التمارين العادية واملألوفة لذلك . 

مل يكن هناك اي فائدة تذكر. وقد علم لينياس أنه بلغ حده األقصى يف السحر . هلذا قام ،  ولكن   
 ابرعاً فيه وهو قوته اجلسدية املتميزة اليت ميتلكها . ابلعودة إىل الشيء الذي كان  

 أنه خربه ميليون أنه حيتاج لسحر عايل املستوى . فقد كان لينياس يعلم اآلن  أهلذا كان متوترا عندما  
 كتسبها . أيستطيع استخدام الطبقات العشر من السحر بفضل القوة اجلديدة اليت  

 ذلك كان فقط يف عقلة او من الناحية النظرية فقط ومل يقم بتجربتها قط . فهل يستطيع او  ،   ولكن 
 شياء ومهية يف رأسه . أهل هي جمرد  

 .   ما سوف حيصل لذلك قرر اآلن أن يقوم بتجربتها ويرى    
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شار لينياس للفىت أن يقرتب إليه . وقف الفىت أمامه خبالف السابق . فقد كان ينظر إىل أسفل أ  
 لتعذيب من ما كان يفعله . لوف وكأنه سيتعرض  خب

 وضع لينياس يده فوق رأس الفىت الذي أرتعد يف تلك اللحظة . 
. ويف تلك اللحظة   "ستكون عينة جتارب   ألنكأان اسف    ،   ال داعي للقلق أيها الفىت . لكن   "  -

 على مستوايت سحر الشفاء . ] الشفاء العظيم [ . أعلى مستوايت السحر و أ طلق لينياس  أ
ظهرت دائرة بيضاء مشرقة حبجم مرتان فوق رأس الفىت وكانت يف داخلها العديد من الرموز 

 والشعارات اليت تدور حول نفسها . 
للنفوس  . عندها بداء الفىت   رتياحاأل حدق اجلميع إىل تلك الدائرة اليت كانت تضيء وتبعث  

 األلوان وبداء جسده يستعيد طبيعته وكأن الزمن يعود بشكل عكسي للوراء .ابلتوهج بكل  
 عادت بشرته السمراء لتغلف وجهه املالئكي .   

ومنت شفتيه وأسنانه . ومنت اذنه اليمىن كنبته تنبث من األرض . واختف احلروق بيديه ومنت 
 أصابع السبابة واألهبام من يده اليمىن . 

ابحلياة .واختفت التعويذة بعد ثالث ثوان معلنة هناية عملها . ليقف الفىت فضيتان  الوالتمعت عيناه  
 اجلسد  .   سليمأصبح    بينهم وقد

مل يستطع أحد أن يتحدث وهم حيدقون للفىت بعينان متسعتني وكأهنا ستسقط من حمجرها . فلم 
 يشاهدوا من قبل هذا السحر الذي يستطيع شفاء هذه اجلروح . 

مام وجهه وقام بتقليبها متفحصاً . وللحظة هرول إىل زاوية الغرفة ليقف أمام أذراعيه  رفع الفىت    
 مرآة صغرية . وقام بتفحص وجهه . 

أحد ابلقرب منه . عندها قام ابلنظر داخل سرواله   ال يوجدمث نظر إىل جانبيه وخلفه ليتأكد أنه  
 وقال :   مضحكة   عريضة   ابتسامة .بني ساقيه . وابتسم  

. رمبا كان الفىت يعتقد  أن اجلميع سيضحك من هذه "كل شيء طبيعي ! . عاد كل شيء !    "  -
 الكلمات وكأنه نكته . 

حد أ  حيتملهمل يضحك أحد . فقد كانت تلك الكلمات تتضمن من القسوة والبشاعة ماال    ،   ولكن 
 . وقد كانوا يعلمون هذه القسوة جيداً . 

لمات . حىت هيكروس كان يغمض عيناه متأملاً . عدا إنتوس لكن لينياس كان مذهوالً من هذه الك  
 بشيء .   ال هتتم اليت كانت  
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 وقال لينياس :   
رجوا أن تقوموا بتجميع أ،  لقائها على اجلميع . لذلك  إ  حاولسأهذا جيد ...ومبا أهنا تعمل  "  -

 . "األشخاص خارجاً . هل تستطيع ذلك  
 قال ميليون متحمساً : 

فضل أعتقد أن هذا  أ   ،  هل احضر شخصني يف كل مرة ،أتركها علي ايصاحب اجلاللة . لكن  "  -
رمبا شخصني يف اليوم سيكون جيداً جدًا مبا أن سحر من هذ املستوى سيتطلب قوة سحرية   .او

 . "    مناسباً جداً هائلة . لذلك أعتقد أن ذلك سيكون   
هانة قوة صاحب اجلاللة ...ال . جيب أم على  ..كيف يتجرئ شخصاً مثلك أن يُقدِ ؤكيف جتر "  -

شنيع . وتقدمت خطوة واحدة   امشئزاز يشع    . قالت إنتوس ذلك بوجه "أن متوت أيها البائس !  
 لتسحق الرجل الذي جترئ أن يقلل من شئن حبيبها وسيدها  حتت قدميها . 

شحب وجه ميليون من ذلك  . ومل يفهم مباذا أخطئ ابلقول فقد كان يتحدث بكل هتذيب يستطيع 
كانت احلقيقة . فال ميكن أن يستطيع شخص شفاء كل احلاضرين . فقد كان ،  حشده . ولكنها  

ال هبدوء وكأهنا ستقدم على قتله وكأنه حشرة    حنوه ذلك جنون مطلقاً . وحدق إىل املرأة اليت تتقدم  
 .   هتمامأأي    يتطلب

حىت مع الوجه   ال يصدق حىت مع ذلك كان عليه أن يعرتف أن هذه املرأة مجيلة بشكل ،  ولكن     
 الذي تصنعه . 

 قال لينياس بكلمات هادئة  :
سريعاً إىل استدارت إنتوس  .     "   جتاهي  أخبطيقم السيد ميليون   مل إنتوس  أوقفي هذا العبث .    "-

 : سيدها  
 . "  –ولكنه جترئ  "  -

 رفع لينياس يده مقاطعاً حديثها وقال :   
.  مل تستطع إنتوس أن تقوم بفعل أو قول شيء بعد هذا الكلمات سوى أن ختفض "هذا يكفي   "-

 :   مجيلة  مةاوحل حمله ابتس  استيائها  وقد تالشى  . وقالت  وحبرأسها بكل أجالل 
 " . مفهوم  "  -

 عاد لينياس يلتفت إىل ميليون وقال : 
   " . رجو املعذرة على ذلك . فأتباعي حيبوين زايدة على االزم  أ  "-
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 شاحب . استمر لينياس يقول :   ميليون مل يقل شيئاً هذه املرة وظل حيدق بصمت للينياس بوجه
رمبا فهمت كلمايت بشكل خمتلف . لكن ما أقصده هو أن جتمع كل شخص يف هذه املستوطنة   "-  

 . "  ة واحد  دفعةأقوم بشفائهم مجيعاً    وسوف .  
كانت ترتعد فوق املقعد الذي رمتها     اتسعت عيون كل احلاضرين من تلك الكلمات . حىت ليليا  

لذلك   ،  السحر   يستخدمون سخافات . فقد كانوا    هذا كان    .  بشدة  وعيناها متسعتانإنتوس فيه  
كان عليهم أن يلبوا رغبات صاحب األرض   ،  كانوا يعلمون مقدار اجلنون يف هذه الكلمات. ولكن

 الذي هم فيها . 
 لذلك قال ميليون بوجه مذهول :   

. وتبعها اجلميع . كانت القاعة   ةتفر هارب  وكأهنا.  وخرج من املبىن تتبعه ليليا مهرولة  "مفهوم    "-
 الواسعة فارغة متاماً . عدا الفىت ولينياس وهيكرو وإنتوس .

. وقد فهم هيكروس وإنتوس املعىن من ذلك   رفاقه الفىت جانباً بعيداً عن    و أخذ ارتفع لينياس   
. ووقفوا بعيدًا . حترك فم لينياس للحديث هبمسات غري مسموعة واجاب الفىت بنفس اهلمسات  

. وفجأة أنفجر الفىت يف البكاء حبرقة  ال يصدقوظلوا يتحدثون طويالً حىت بدا الفىت حزيناً بشكل  
 .   له مُيلاس على شعر  الفىت األمحر وهو يهمس    ذ خألينياس بذراعيه و   ه شديدة . طوق

 مث قال بصوت حزين مسموع :   
 .مث ابتسم وقال : " على قيد احلياة ...أان ما دمت  ،  ال ختشى شيئاً بعد اليوم   "-
 .   أنفاسه د الفىت يف مكانه وحبس  . مجُ "  يبكي فارس هكذا    أن هل ميكن  "  -
. قال "  ضعفك ألحد مهما يكون . أنت اآلن فارس  ال تظهر. كن قوايً .    ال تبكي نعم هكذا...   "-

 لينياس ذلك وأطراف عينيه تلتمعان من القسوة اليت عاشها الفىت . 
 هو  ويف تلك اللحظة كرهت إنتوس الفىت بشدة . ألنه جعل سيدها يبدو حزين .والسبب اآلخر  

ن سيدها حيتضن هذا الفىت حبنان . لكم متنت أن تكون يف أالغرية اليت احرتقت يف صدرها من  
يف قلبها .   تشتعلت أن تقوم بسحقه حتت قدميها لكي تطفئ النريان اليت  مكان الفىت اآلن . وفكر 

 إن فعلت فقد حفرت قربها بيديها . هلذا ضلت ترمق الفىت ابمشئزاز . ،  لكن  
 إنتوس تنظر إليه وقال :   مما جعل تنهد هيكروس    

 .   "   هبذه النظراتعي أنك حتبني القائد هذا احلب . وأنيت تنظرين للفىت كيف ميكن أن تدَّ "  -
 قالت بغضب :   
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 . "هذا بذاك    ما دخلهنا احلقيقة . ايضاً .... إ بداً .  أأان ال أدعي ذلك  "  -
 تنهد هيكروس مرة أخرى وقال بتعب : 

 . "  القسوة   هبذهوليست   ة حنون ،  ن قلوب احملبني عاطفية أكنت أعتقد    "-
 قالت : 

. ....أنت ال تفهم قلوب أبحضانهماذا يعين ذلك ....هل تطلب مين أن ابتسم وشخصاً غريي  "  -
 ."النساء  

 قال هيكروس : 
 . "تقصدين جنون النساء  "  -

 قالت :   
. وعادت تنظر للفىت بكراهية وهي تطحن "...دعين وشأين فيما أان فيه    ة نعم . نعم . أان جمنون"  -

 سناهنا بغيض . أ
ال يذكرك هذا املشهد بنفسك مندو زمن طويل. فقد كنيت تفعلني مثل الفىت اآلن يف كل مرة أ"  -

 " . يغيب عنك القائد . أنه طفل على كل حال  
 هيكروس بعينان جمنواتن حترتقان كالنار وقالت :  رمقت إنتوس

 جيرؤ ال تقارين أان هبذا الفىت الكريه. فحضن سيدي ينتمي يل وحدي . هل تفهم . وأي شخص   "-
حتت األقدام  سأسحقه قاً .  اعحضان سيدي حىت لو كان طفاًل او رضيعاً او حىت مُ أبن يرمي نفسه  أ

 حىت حطمتها .   بكراهية . وأخذت تسحق األرض اخلشبية بقدمها  ".هكذا ! .هكذا ! . هكذا !  
حقاً ...إهنا جمنونة  ...ال . لقد ازداد جنوهنا مبراحل . متتم هيكروس هبذه الكلمات وعاد ينظر 

 للينياس الذي سار بتجاههم . 
 . قال لينياس وهو حيدق لألرض احملطمة . " ماذا هناك  "  -

انفجر هيكروس ابلضحك من تغري مظهر إنتوس يف حلظة . فقد كانت تنظر للينياس هبدوء 
 مجيلة تزين وجهها كزهرة مزهرة .   وابتسامة

 وقال :   
يضحك . بل يبدو أهنا مل   هيكروس وهو  مبا قاله . مل هتتم إنتوس  "جنون النساء فقط !    ال شيء  "-

 ما كان يعنيه هيكروس .   متاماً  تسمعه . إال أن لينياس فهم 
 مسح الفىت دموعه بدراعه خبشونه وقال : 
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 . "ماذا افعل اآلن    "-
 : وقال  التفت لينياس للفىت

 . " ماذا تقصد بذلك   "  -
 قال الفىت : 

 .   "  صحيح  كنت مل ترتاجع عن كلمات أ"  -
 ابتسم لينياس وهو يداعب شعر الفىت : 

من اآلن وصاعداً ...أنت فارس .لكن...ملاذا تريد    ،   عطيتك كلميتأتراجع ...فقد  ألن    أان  "-
 " . ذلك  

 وقال :    وجنتاهنظر الفىت وتورد  
 .   "   لقصص القدميةاألهنم رائعني ....يف    "  -
ها  أيذاً ...هكذا...حسناً .سأراقبك جيداً  إاه . هذا صحيح ...يف القصص كل شيء مجيل .  "  -

 " . تكون فارساً رائعاً كالقصص اليت مسعتها    أننتظر منك سوف أ الفارس و
 قال الفىت حبماس : 

 .   "   كذلك  سأصبح ين  أهل تعتقد   "  -
 زال مبتسماً : ااجاب لينياس بثقة وهو م

بطال كانوا مثلك يف يوم من األايم ...كان لديهم مينعك من ذلك . كل الفرسان واأل  وما الذي   "  -
ضل منهم أفأنت   ،  المهم ... ولكنأحدف حىت حققوا  حلم وهدف ...وساروا مباشرة إىل ذلك اهل

 .   "بكثري
 اجاب الفىت مذهوالً : 

 " . ضل منهم ...حقاً أف   أان"  -
.   هماتزال طفالً ...لقد سحقتهم مجيعاً مبا وصلت إلي   و صبحت فارساً  أ شك ...فأنت    نعم وبال "  -

 " .تتعلم الفروسية    أنلذا بقي  
 عينيه : قال الفىت والدموع تتساقط من 

 .    بتأكيد " سأفعل ...سأفعل ذلك   "  -
 "   لنخرج   ،  حسناً .  ساك  أنلن   أان ها الفىت  أي  ال تقلق "  -
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 ويف حلظة ارتعد   الفرح   ميسح دموع  خلف لينياس وهويسري    الفىتكان  . وتبعه اجلميع بصمت .       
لو   ن ولك،  أصابه  ما    أن مرض وهو يعتقد  و احتضن نفسه  الذي خنر جسده  من الصقيع    وارجتف

  كشيطان  ا الشررم طاير منه تت  ن بعينا  هترمق كانت    لوجد أهنا  ملرأة جبانبه  إىل ا بتحريك عينيه  قام الفىت  
. 

 
☆☆☆  ☆☆☆  ☆☆☆☆  ☆☆   

 
مام سواد عظيم من الناس . وكان أمامهم ميليون وليليا الذين ركعوا وتبعتهم أ وقف لينياس وجمموعته  

مثلهم مصدرين بذلك هديراً كالرعود . حىت الفىت الذي كان جبانبه فعل تلك احلشود يف الركوع  
 مثلهم يف مكانه . 

يفكر   ذاآلن . وأخ  ما فعلوه إىل    ابإلضافةمن عددهم اهلائل .    تياحر اإل شعر لينياس ابلقلق وعدم  
هل أخربهم ميليون بذلك . أو رمبا فعلوه خوفاً مثل الفتاة السابقة . أايً كان فقد كان منظراً مزعجاً 

متاماً   يدركبداً  . ولكنه كان  أللينياس . فلم يكن حيب مشهد الركوع الذي يذكره مبظهر العبودية  
 العامل يفعل ذلك احرتاماً لقادهتم .   هذا  أن

 متتم لينياس يقول : 
 وقال :   ه . وتنهد بقلب"يل . ليأيت هؤالء ايضاً   وما يفعلوهأال يكفيين سكان القلعة    "  -
 . "  ذاً هل مجيعهم هؤالءإ  "-

 قال ميليون :   
م أايمندو عشرة   ارهمضإبحنعم ايصاحب اجلاللة . وقد أحضرت ايضاً األشخاص الذين قمت    "-

" 
  القائد  عندها استخدم لينياس السحر لتضخيم صوته وقال بصواتً قوايً هادر يتناسب مع مظهر  

 :   املهيب
. مل يكن أحد متفاجئ من ذلك فقد كان كلهوتردد صدى صوته يف املكان    . "  خريًا فعلت !    "-

 شيئاً طبيعياً من خالل السحر . 
 واستمر يقول :   
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لكن ...مل أفعل أان شيئاً . بل قاديت  فعلوا ذلك وأحضروكم هنا ! . كما يعرف البعض منكم   "-
 شار إىل هيكروس . واستمر يقول : أ. و  "  مثل إجنوس . فهذا هو أحد قاديت !  قاديتبعض  

 هم ليسوا جمرد قادة . ،  ولكن"  -
توس هي روحي وجزء مين  . حبائي . وكل عشرييت . عشرية فينأصدقائي .عائليت .  أبل رفاقي .  

ومن يؤذيهم فسأمسحهم من على وجه األرض بال رمحة  . كما فعلت مبملكة فريان البائسة بنفسي! 
 .  نعم ! .أان فعلت ذلك بنفسي ! . بل مسحتهم يف عدة ثوان ! . 

نظروا إىل أنفسكم ا  ،   هذا صحيح . ولكن، قد يكون ذلك قسوة . قد يكون وحشياً ! . نعم  
شد من املوت ! . هذا هو حقيقة العامل ! . إما أجيداً. انظروا إىل تشوهاتكم  . اوليست هذه قسوة  

 أن تدوس أو يتم دوسك ! . 
يف هذا العامل ! . قد   ه القوي يسحق الضعيف حتت األقدام . ليس لسبب بل ألنه قوي . وهذا حق  

معىن احلب والرمحة او العطف . نعم !! .   ال يعرف شياً  يفكر البعض منكم أن هذا عامل قاسياً ووح 
أنتم حمقون دون شك . لسنا سوى وحوش تتظاهر أهنا خملوقات نبيلة . مل نعد يف عامل السالم 

واألحالم . ال ! . بل حنن يف عامل احليوان ! .صراع الوحوش . الضعيف يذرف الدموع طالباً الرمحة 
 والقوي أيكله وهو يضحك بنشوة !. 

 طلق لينياس صواتً قوايً جعلهم يرتعدون من القشعريرة .واستمر يقول :  أ.  "  ولكن!!!
علموا أنكم مل تعودوا عبيداً بعد اآلن   بل أنتم أحرار . مواطنون رمسيون يف هذا البلد !. أنتم إ"  -

حتت قدمي . حىت لو عىن  سأسحقهذية شعيب  أعلى   جيرؤ شعيب من اآلن وصاعداً ! .واي شخصاً 
 . " !    تباعه أذلك مويت ! . هذا هو واجب القائد يف محاية  

وصمت قلياًل لينظر إىل األشخاص حوله .كانوا ينظرون إلية بعيون المعة . مضيئة كلها محاس  .    
 واستمر يقول بكلمات هادئة: 

 ريدكم أن تكونوا وحوشاً قساة . بل كونوا شعباً حمباً رحيماً لبعضكم البعض .  أ ال  أانلكن ،"  -
دًا .مل تعد هذه األرض مملكة فريان ! . بل إهنا واتركوا القسوة يل وألتباعي ! . ايضاً من اآلن وصاع 

لينياس فينتوس حاكمها !! . فأن كان ألحد شيئاً يريد قوله فليقول   أانصبحت إمرباطورية لفاليا .  أ
!  " . 

 . يقولوه  ما قدوصمت منتظر 
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شيئاً مل تكن هناك حلظة صمت . أو حىت حلظة تفكري يف عقوهلم . بل عربوا عن رأيهم مجيعاً يف  
 واحد . يف صواتً واحد . 

ااااااااااااااااااااه !!!!!! . انفجر الصراخ الذي هز األرض هزًا حتت أقدامهم . .نساء . رجال. 
طفال . صرخوا حىت متزقت حناجرهم من شدة صراخهم وهم يذرفون الدموع أشباب . فتيان .

 ماق أرواحهم . أع   الغزيرة . كانت تلك صرخة من 
. فهو    وخيدعهمه يكذب عليهم  أنواحهم .مل ختطر بباهلم  أر عماق  أ يت اتقوا هلا من  صرخة احلرية ال  

 لفعل هذه األشياء .   ال حيتاج
. ايضاً فقد   ذلك راد  أذا  إهو جعلهم عبيدًا له    ما عليه فقد مت أنقادهم وإحضارهم إىل هنا . كل   

كانوا يعيشون على هذه األرض لعشرات السنني بكل حرية وسالم  . ومل يطلب أحداً منهم شيئاً . 
 او حىت ختاطب معهم كالعبيد . 

بعض اخليول . فكيف ميكن   قاموا إبعطائهمم  إهنبل كانوا يساعدوهم يف الكثري من األشياء . حىت    
عقل عن أفعاله .  ال يصدقهاأن يكذب ذلك الرجل حاكم تلك القلعة اخليالية وتلك األشياء اليت  

 وهو اآلن يتخاطب معهم وكأهنم أحرار . دون تكرباً او غرور . 
يقف حاكم على نفس األرضية اليت يقف فيها العبيد . ال . بل ال ميكن أن يقف   أن فهل ميكن  

مام شعبه بنفس املكان . هلذا ظلوا يبكون بغزارة وحرارة . ألول مرة يف حياهتم شعروا أهنم أاً  حاكم 
   إىل صدورهن   نائهن املذهولنيأبالنساء الباكيات    ضمت حية تستحق العيش مثل غريهم .   كائنات

غطى رواحهم  . أعماق  أطلق الرجال أنني من  أالدموع .    يذرفون وهم    نزواجهأ. ضمت النساء  
 الشباب وجوههم ليخفوا بكائهم . وحىت مع ذلك مل يتوقفوا عن الصراخ . 

عاش االمرباطور لينياس فينتوس !!!!!. . عاش االمرباطور لينياس فينتوس !!!!!. عاش االمرباطور 
 لينياس فينتوس !!!!!.  

لك استخدم لينياس سحر الطريان لريتفع  يف اهلواء فوق احلشود وهو يشعر ابخلجل من ت 
 الكلمات. وتبعه هيكروس وإنتوس . حىت وقفوا على ارتفاع مئة مرت يف اهلواء . 

 . "ستطيع فعل ذلك مرة واحدة ... ما رأيكم  أكثريون حقاً . فهل   إهنم  "  -
 اجاب هيكروس  : 

اليس من األفضل جعل األتباع يفعلون ذلك ....او رمبا   ،   أعتقد أنك تستطيع ....لكن    "-
 .   "  نستخدم اجلرع السحرية اليت يصنعها الربفسور 
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 تبعته إنتوس تقول :   
 .   "   ...فال جيب عليك أن تستخدم سحرك اخلاص عليهم  حمقنه إ"  -

 قال لينياس : 
اجلرع هبذه الكمية   استخدامال . استخدام األتباع هلذه األشياء . قد جيعلهم مستائني . ايضاً    "  -

خاطئ متاماً . وأهم شيء هو أين أحتاج  ملعرفة قويت . هلذا سيكون اآلمر مثل جتربة . أن فشلت 
 .   ما قلت " سنفعل 

 " .   كم هم حمظوظون لتلقيهم رمحتك   ال يعرفونهؤالء البؤساء  "  -
 ل هيكروس : قا
 " .   ال تشعرين ابلشفقة على هؤالء املساكني أ  "-

 قالت : 
رتق بنار كاوية أحو   عذب أت  و أانمئات السنني   فمندوشفقة ...بل أان اليت حتتاج إىل شفقة .  "  -

بنظرات مشعة   ورمقت لينياس " .حد  أ حترق كل كياين إىل اآلن . ولكن مل يرمحين ويشفق علي  
سريعاً عنها وحدق إىل   هعد لينياس عيني أب.    إىل عيون لينياس مباشرة تنطلق من عينيها  كأشعة سينية  

 أسفل قلقاً . 
هنا تعذب أال كيف تقول  إهذا طبيعي يف جنوهنا و  أنمل يهتم لينياس مبا قالته إنتوس فقد كان يعتقد     

نه سيقوم بعالج عقلها قريباً . فقد كان اآلن لديه كميات أمامه . وفكر جاداً  أحىت اآلن وهي تقف  
 هائلة من التعاويذ اجملنونة ومنها السحر اخلاص أبمور العقل  . 

 تنهد هيكروس وقال : 
ستعداداً للسحر الذي إ  هوحتديد املسافة يف عقل  أسفلهوقام لينياس مبراقبة السواد    " . محقاء  "  -

عليه اآلن مضاعفة ،  سيلقيه . طبعاً سيكون سحر الطبقة العاشرة مثل التعويذة السابقة . ولكن  
هذه التعويذة القوية وهبذه القوة ألول مرة يف حياته  .   ابستخدام حجمها وقوهتا . ومبا أنه سيقوم  

كان متحمساً . وتسعت ابتسامته . وفتح ذراعيه أمامه وكأنه يستعد ألخد شخصاً عزيزاً ابألحضان 
. مل يكن حيتاج لفعل ذلك ولكنه شعر أنه هذه الوضعية تتناسب مع هذه احلالة اخليالية اليت هو 

 حده األقصى .   فيها اآلن . واطلق سحره إىل 
 . "الشفاء العظيم  ![    –] السحر األقصى    "-
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ظهرت نفس الدائرة فوق رأس لينياس وللحظة  تضخمت واتسعت سريعاً حىت غطت مساء املنطقة 
أبكملها . شعر لينياس ابلصدمة واتسعت عيناه وهو حيدق إىل السماء مذهوالً  . كانت الدائرة  

لبعيدة . مل يصدق أهنا ستصبح هبذا احلجم . وعاد ينظر ا  قلعته السحرية اهلائلة تكاد تالمس 
. فلم يشعر أنه   ه سفله وهم يصرخون بذعر . وقام بتفحص نفسأ بنظرات متعاطفة لألشخاص  

 :   خسر شيئاً ضئيالً جداً . ومتتم يقول   أنهبل كان يبدو ، خسر الكثري من القوة السحرية كما توقع  
 . "ماذا يعين ذلك    "-
 

☆☆☆☆  ☆☆☆☆  ☆☆☆  ☆☆ 
 

. حىت مل   باعهأتبفضل السحر ويتبعه    رؤوسهماجلميع إىل سيدهم اجلديد وهو يرتفع فوق    نظر
 يعودا يستطيعوا رؤيتهم يف مساء الليل . 

 قالت ليليا وهي مازالت ترتعد :   
 .   اإلمرباطور "   أقصد ماذا يريد أن يفعل السيد .....  "-

 جاب ميليون : أ  
قرتبت ليليا وقامت إ.    "  سيلقي على اجلميع تعويذة كما مسعيت سابقاً   أنه ال أدري ..ولكنه قال  "  -

 ميليون :   أبذن ابهلمس  
القيام هبذا الشيء ....حنن ابآلالف ...هذا جنون .....ايضاً   ال ميكن هذه سخافة .   ،   ولكن   "  -

 . " ملاذا طار يف اهلواء  
 اجاب ميليون هامساً بقلق : 

ستجلبني كارثة علينا هبذا   اً حق توقفي عن قول هذه األشياء ... أنتِ   ،   علم شيئاً ... ولكنأ ال    "-
". 
 قالت :   

حديثها وجتمد دماغها   مقاطعة مت    ،  ولكن  ، . كانت ليليا على وشك احلديث  "   –لكن ...لكن    "-
 مما حصل فوق رأسها . 
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بيضاً مجيل حيبس أشرقت أبكملها بضوء  أوهم ينظرون للسماء اليت    أنفاسهم اجلميع    حبس  
 الذيصوات اللهب  أاألنفاس من روعته .  وللحظة عم السكون يف املكان .  ومل يسمع سوى  

 تهم احلطب . عندها صرخ شخصاً كصرخة املوت : يل 
رواحهم لتعم أوبعثر    يقظ أوكأن ذلك الصوت    " .  !!!!   رؤوسناه القمر !!!! . سيسقط فوق  إن  "-

الفوضى يف املكان .  قام اجلميع ابلصراخ .وبعضهم  ابلبكاء . ضحك البعض من شدة اخلوف . 
 والدهن يف صدورهن وهن يذرفون الدموع اليت حتولت إىل خوف رهيب.أضمت األمهات  

. أصبح املكان فوضى   وبعضهم فر داخل املباين   .كاجلرذانبشكل متفرق  مذعورين  فر البعض   
 .  وهم يفعلون ذلكحىت مع ذلك مل يستطيعوا النظر بعيداً عن السماء    و .  عارمة 

بعيون ينظرون إىل السماء    والذين كانوا  واألشخاص الذين شهدوا ذلك سابقاً  عدا ميليون وليليا    
اجملنونة اليت زينت وجوههم . فلو   واالبتسامة والعرق ينهمر يف جبينهم .      . متسعة بشدة كالصحون

 الدائرة البيضاء سابقاً لفعلوا مثل األشخاص حوهلم .   مل يروا تلك
.  قالت امرأة من بينهم والدموع تتسرب من عينيها من شدة "من هذا الرجل !   . مستحيل ! "  -

 اخلوف . 
 وتبعها رجل يقول :  

 . "الشائعات حمقة !. إنه وحش !  "  -
 قال أخر وهو يضحك بصدمة : 

 . "   كما هو متوقع من حاكم الوحوش . قلعة فينتوس !  "  -
 قالت ليليا مرتعدة  وهي متسك ميليون من اخللف كالرضيعة  : 

 " .   ألهنا كانت تشعره ابألمشئزازفريان    ه أابدأن  ال عجب،  وكأنه من األساطري يف قدمي الزمان  !  "  -
 ميليون .  قال .  "د فريان حقاً !  أاب . مل يكن يكذب ، لقد  بل هو األسطورة  نفسها !      "-

بصمت وتوقفوا عن ماكنوا يصنعوه وهم حيدقون  عندها بداء اجلميع ابلتوهج ابأللوان املشرقة .      
 . جسادهم    ألتلك األلوان اجلميلة املتدفقة من  

ومت شفاء اجلميع  واستعاد اجلميع .    والسكينة  ابلدفئوهم يشعروا  ونسوا خوفهم تلك اللحظة   
. حىت الربك السوداء تبخرت ومل يعد منها شيء وتالشت التعويذة يف السليمة  جسادهم السابقة  أ

 أنألجسادهم كان أتكيدًا    ما حصل  ،   كان ومهاً . ولكن   ما حصلالسماء ليعود ظالم الليل وكأن  
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إىل دموع فرح وسعادة وامتنان لسيدهم . وتبدل اخلوف و البكاء  مطلقة ماشهدوه كان حقيقة 
 الدموع من جديد .   يذرفون وهم    االمتنانطلقوا مجيعاً صرخات  أو   اجلديد .

 
☆☆☆☆  ☆☆☆  ☆☆☆  ☆☆     

 
 سفله وقال : أكان لينياس يسمع األصوات  

شعر ابخلجل مماقد أ  ، ملا كانوا يفعلوه . لكن ....بصراحة  يعودواريد أن اذهب وأخربهم أن  أ  "  -
 .   هؤالء املساكني يفعلوه يل  

ذا مسحت . ايضاً أخربهم أنه سيتم تقدمي املاء النقي إخبارهم  إهل تستطيع  ،  لذلك ....هيكروس    
ذلك .   أخربهم.الكثري منها األمساك .   هم اليهم بعد قليل ...اوه . واألمساك . نعم . سيتم أعطائ

 .   " وأان سأنتظرك هنا
 قال هيكروس اببتسامة : 

 . واحندر سريعاً إىل أسفل وكأنه يسقط بفعل اجلاذبية . "  مفهوم  "  -
 التفت لينياس إىل إنتوس واليت كانت تنظر إليه بتلك النظرات املشعة . وقال : 

 .    " ماذا هناك ... "  -
 قالت :

 . "ربهتم تلك الكلمات  أخا مسحت يل ....ملاذا  إذمم  . ال . ال شيء  . لكن... "  -
كان احلقيقة اليت يعرفوها .... ايضاً ...قلت هلم ذلك ليشعروا ابالنتماء هلذا البلد ،   " ما قلته-

 . " وليعلموا أهنم مل يعودا عبيداً بعد اآلن  
 قالت :

ال أعرف ملا فعلت ذلك . بصراحة كان جيب   ،   كنعلم ماكنت تقصده متاماً . لأ ان  أال .    "  -
 ل فوق اجلميع . وما ظي  أنال ختربهم شيئاً بنفسك أو تنزل لنفس مستواهم . فعلى احلاكم  أعليك  

إىل أن هذا املكان قذر وال أحتمل فكرة أن تسري يف   ابإلضافةابمتنان .   رؤوسهم عليهم سوى خفض  
 .   " هذا املكان  

عماق قلبه . وحدقت إنتوس إليه بعينان متسعتان وهي مل تراه  يضحك بسعادة أضحك لينياس من  
 وكأنه شخصاً أخر   .   عما كان عليههكذا قط . وللحظة شعرت أن سيدها تغري كثرياً 
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 عندها قال لينياس : 
غريباً حقاً . فقد كنا نعيش يف الغابة ، ومل تكن حياة  الغابة خمتلفة كثرياً عن ذلك   ما قلتيه اآلن "  -

كره أإين  .  . ايضاً ...القائد الذي ال ميشي يف نفس األرض الذي ميشي عليها شعبه ليس إال قذارة  
وهو يعيش فوق   هيعانيه شعب   معرفة ماالقائد  . فكيف يستطيع    عون أهنم قادة  هؤالء . من يدَّ 

أعيش يف املكان الذي يعيش فيه شعيب . هذا هو واجب القائد اي   أنجيب    ،   السحاب . هلذا
 . "  يف األرض  وأنتِ حتدث معك من قمة القلعة  أ إنتوس . او رمبا تفضلني أن  

 قالت :
 .   " رجو أن ال تفعل ذلكأ. لذا...أبداً  ستطيع حتمله  أسيكون هذا ظامل جداً ولن    "  -

 تنهد لينياس وقال : 
 .   "  داعي أن تنظري يل هكذا   إهنا مزحة ...لقد كانت مزحة . وال  "-

 قالت : 
لكنك تبدو  مجيالً أكثر و نك لست هبذه القسوة .  أنك متزح . فأان أعلم  أأه . لقد كنت أعلم  "  -

 . "من السابق هذا اليوم  
 ابتسم وهو يقول :   

 . "حقاً ...شكراً على مدحيك . ولكين لست أبمجل منك  "  -
 قالت وقد توردت وجنتيها :   

 . "بداً  أال ..أان لست جبمالك ووسامتك    "  -
 قال :   

اآلن هذا شيء مضحك تقوليه عين ....فال ميكن أن أكون أمجل منك ....يكفي أن تسأيل أي "  -
 . "أحد وسيخربك أين بشع مقارنتاً بك 

 قالت : 
خرى أرجوك أن ال تقل ذلك مرة  أمجل رجالً يف كل األرض ....لذا ...أنت  أهذا مستحيل ...  "-

 . ووضعت يدها فوق صدرها األيسر .   "  هنا   يؤملين ...إن هذا  
 قال : 

شياء جواهبا أ  تسأليينال    ... أنت تبالغني دائماً اي إنتوس ....ايضاً لقد كانت احلقيقة ....لذا  "-
 .   "   واضح
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 قالت وقد أمحر وجهها بشدة كتفاحة : 
 . "هل حقاً أان مجيلة ....هل تراين مجيلة هلذه الدرجة    "-

تنهد لينياس يف قلبه وهو يتسائل عما تريد أن تصل إليه هبذا . فقد كانت أتيت مبواضيع غريبة 
 عجيبة يف كل مرة   . 

 قال : 
 . "  شياء واضحة أامل أقل لك ال تسأليين  "  -

 .   "  هذا....يعين " -  
 قال : 

 . "  ه كما قلت  إننعم .  "  -
 قالت :

نه داس على لغم . وقد كان يعلم أ.  شعر لينياس  "ان....أم تلك البشعة أذاً....من األمجل .  إ  "  -
 هل كذلك من أجل أن تصل هلذا السؤال .   . من تعين ابلبشعة . ونظر إليها وهو يفكر ايل مكرِها  

 ما سيقوله قال أنِت أمجل . فقد كان يعلم أن    فإذامل يستطع أن يقول شيئاً عن هذا.   ،  لكن  
فور مساعها تلك الكلمات  وستصدع رأسه هبذا .   ة سيذهب رأساً إىل ريفرياي واليت ستصبح جمنون

 أهنا ذا قال ريفرياي أمجل .قد تكتئب إنتوس وقد تنفجر ابلبكاء ورمبا متزق شعرها . ال . كان واثقاً إو 
ستفعل ذلك . فقد كانت تصبح جمنونة هبذه األشياء . وقد كانت إنتوس وريفرياي يتنافسون هبذه 

 األشياء .
 به.   يقمنفضل  أومتتم يقول اليس لديهن شيئاً    

 قالت : 
 ة خر كلم آن يستغل أ. تلك اللحظة ملعت فكرة يف رأسه وفكر  "هل قلت شيئاً ما ايسيدي    "-

 لإلجابةخر متاماً . ولن يطر  آقالتها . وبطبع سرتفض أن تفعل ذلك وسيستمر احلديث يف منحىن  
 عن السؤال . وابتسم يف قلبه . 

 وقال : 
  " .ريدك أن تدعوين سيدي بعد اآلن  أال . مل أقل شيئاً . لذا....ايإنتوس ال  "  -

 إنتوس ابتسامة شيطانية . وحدقت إليه بعينان ماكراتن وقالت :   ابتسمتيف تلك اللحظة  
 . "جابة عن سؤايل ايسيدي  ن ال تتهرب عن اإلأجوا  أر   "-
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 د لينياس يف اهلواء . وشعر أنه تعرض لركلة بني ساقية  . مجُ   
ولكنه مل راد الصراخ بتلك الكلمات .  أصبحيت ذكية فجأة عند هذا السؤال !! .  أتباً لك . ملاذا    

 يستطع سوى أن يصرخ يف قلبه  . وقام ينظر إىل أسفل ليكسب بعض الوقت ليعود هيكروس . 
 إنتوس استمرت تقول :   ،  لكن  

 لن أتوقف عن دعوتك بسيدي حىت ولو قطعت أان يبدو أين كنت حمقة يف كالمي ....ايضاً    "  -
. قامت إنتوس ابلسعال  "  م !  جيداً  . ايسيدي وروحي وقليب .....أمه  جابيتإرأسي . وأنت تعلم  

سيدها   يقول. وحدقت إىل سيدها بعينان متوهجة  وكأهنا تلتهمه بتلك العيون  .  وقد متنت أن  
ينظر إىل أسفل وكأنه مل يسمع شيئاً . واستمرت سيدها  كان    ،  . لكن   املتعمدة على كلماهتا األخرية  

 :   وقد شعرت خبيبة أمل   تقول
 .   "جابتك ايسيديإذاً ..ماهي  إ"  -

كرب جماملة يستطيع أوقام حبشد    .وقد بدا يشعر ابلقلق من تلك النظرات اليت ترمقه هبا  قال    
 :   حشدها

. فكل زهرة نيمتألقت  كزهرتنيكلكن مجيالت . وكل واحدة مجيلة بشكل خمتلف ....،    بصراحة  "  -
 تسأيلريدك أن  أرق بينكن . لذلك ، ال  اخلاصة . وال ميكن أن أحكم او أُفَ   الديها مجاهلا ورائحته
لألخرايت   األنزعاجخرى أو تسبب كلمايت بعض  أ... لكي ال تسأليين مرة  ايضاً مثل هذا السؤال .  

 .   "   قول اآلن أن كل نساء قلعة فينتوس مجيالت . هل هذا مفهومأ.  
 :   وجهها   مرتسمة يف وقد احننت بكل احرتام  والسعادة الشديدة  قالت  

 . "فهوم  " م -
ذلك   أن ولكنه كان يعلم    .ترتسم يف وجهها    اليتالسعادة  تلك    يعرف سبب  أنراد لينياس  أ

 لذلك قال  : .سيسبب له صداع   
 .   "  قدومك إيل  ما سببذاً...إ  "-

 . واستمر لينياس يقول :    ما يعنيه ظلت ترمش بعيناها وكأهنا ال تفهم رفعت إنتوس رأسها و   
 . "احلديث معي   يف   ترغبني  نكِ أ  برههمندو   قلتِ    "  -

 قالت : 
 . "جوا تغفر يل ذلك  أر اوه ! . هذا صحيح . لقد نسيت .  "  -

 : يهم وقال بتجهم  إلرتفع هيكروس  أعندها  



 220 

يها القائد . فقد كان املكان يف فوضى من شدة البكاء . على كل أ من اجليد أنك مل تذهب  "  -
 .   "   ليك الثناء والشكر لكل شيء قدمته هلمإحال لقد أخربهتم . وهم ينقلون  

 قال لينياس : 
دم هلم شيء . فقد كانت تعويذة سحرية استخدمتها . قَ شكراً لك ايهيكروس ..ايضاً... أان مل أُ "  -

 اكهن  ذاً.... ماذاإوستعود القوة السحرية اليت فقدهتا سريعاً . لذلك مل أخسر شيئاً او أقدم شيئاً .  
 . "  اي إنتوس  

 قالت :
نعم ...لقد قامت سنوراي ابلذهاب هي وأتباعها إىل تلك املدينة اليت كنت فيها عندما التقينا   "  -

 .   "   بك
 قال لينياس مرتبكاً : 

 . "عطاها األذن ابلذهاب  أملاذا ....ملاذا ذهبت إىل هناك . ال . من    "-
 قالت:  

ما عن سبب ذهاهبا فقد أمل يعطيها أحد األذن ابلذهاب ...لقد ذهبت من تلقاء نفسها .    "-
 .   ته " دواستعابعدما مسعت من سيلني أنك فقدت شيئاً مثيناً . فذهبت للبحث عنه    تذهب

 قال لينياس غاضباً : 
 أنريدها  أُ ين  إتسائل عن عدم وجودها مندو األمس .ومن قال هلا  أذاً ....فقد كنت إهكذا  "  -

احلمقاء   الطفلة   تبحث عنه .  ايضاً ذلك املكان قد يكون خطرياً . فنحن ال نعلم عنه شيء . تلك
 " .   ! .مىت عادت.  أين هي اآلن !

 . "لقد عادت بعد خروجك من القلعة . وهي اآلن يف السجن    "  -
 .   " قصد ملاذا ُسجنتأماذا ! . هل لدينا سجن ! . آ . ال . ليس  .  "  -

 قالت  : 
 .   "  هم مُ  شيئاً لقد فعل سرييوس ذلك . ايضاً ...هناك  "  -

 قال لينياس : 
 . "غري ذلك  ماً ه شيئاً مُ   "-

 اجابت إنتوس بقلق :   
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. عندها "وفقدت....لقد مت قتلهم    ،  قوايءتباعها مع بعض األشخاص األأهي و   اشتبكت لقد    "-
. الربد الذي تسرب وخنر يف عظامها يف تلك   إنتوس -ل   ما ُخيلهبت عاصفة جليدية . او هذا  

نوع من  وحىتاللحظة  جعل إنتوس ترتعد دون توقف . مل يكن هذا برداً من الطقس او السحر 
ألول   ،   نواع التخيل  . بل كان اخلوف يف أنقى صوره ينخر يف عظامها . كان سيدها أمامها ولكن أ

ال ان سيدها اآلن خميفاً .مرعباً .غاضباً بشكل  رادت أن هترب منه بكل قوهتا . كأمرة يف حياهتا  
م ترى تلك اهليئة إال مرة واحدة عندما ارتكب سيدها جمزرة يف ذلك الزمان جعلها . فلَ   يصدق 

 ترتعد مثل اآلن . 
لذلك ظلت   ،   إليهاابلنسبة    بعاد عينيها عنه  فقد كان ذلك وقح وال يغتفرإولكنها مل تستطع    

 إنتوس تنظر إىل سيدها وهي ترتعد والعرق الغزير ينهمر من وجهها ليتساقط عرب دقنها  . 
. وكان وجهه املخيف   برمثل اإلسه أشعريات ر  وانتصبتتضاعف شعر لينياس عدة مرات .    

نياب وحوش ضارية أزداد حجمها وتكاد تالمس طرف ذقنه وكأهنا  أالغاضب  يكشر عن أنيابه اليت  
ظفار يديه حىت أصبحت بطول عشر سنتيمرتات وكانت حادة كموس احلالقة  . مل  أ. واستطالت  

 .    تلمسه ئاً فر . بل أصبحت أسلحة حادة  متزق كل شي اظأتعد تلك جمرد  
 حمرتقة   غابة  يف داخلها  وكأن  اً الغاضبة غضباً حمرقكان لينياس ينظر بعيناه الذهبيتان املتوهجة   

بال   متزيقه . واليت كانت يف نفس اللحظة  ال حتمل أي عاطفة وكأنه حيدق بشخص سيتم    .  مستعرة 
 رمحة . 

ال وكان ذلك الوجه وتلك العينان حتدق مباشرة إبنتوس دون أن تقول كلمة واحدة . كان  ذلك  
فرزه جسدها . أابلنسبة إلنتوس اليت ابتلت مالبسها الداخلية من شدة العرق البارد الذي    يرحم

ىل هرها وبطنها وذراعيها وساقيها كنهر جيري بال توقف . فلو نظر سيدها إظكان العرق جيري فوق  
أسفل فستاهنا لوجد العرق  يتساقط من داخل فستاهنا كاملطر . ولعرف كمية اخلوف والرعب الذي 

 يسببه هلا . 
كان هيكروس حيدق إىل وجه إنتوس الشاحب كاجلثة . وعيناها الغارقة ابخلوف . وقد شعر   

اً عليها .بل ابلتعاطف معها . ولكنه كان يعرف أن هذا هو الوجه احلقيقي للقائد .ومل يكن غاضب
 كان غضبه يف مكان آخر . 

الغضب كان حيرتق يف صدره مما قالته إنتوس فقد كانت   ،   وقد كان هيكروس يبدو هادئ  ، لكن 
العشرية فوق كتفيه مثل كل القادة املؤسسني للعشرية  .  وقد كان سيتصرف بنفسه مثل   مسؤولية 
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كان عليه أن يظل صامتاً . ويرتك كل شيء   ، صبح القائد موجودًا ، لذاأكل مرة . لكن اآلن  
 للقائد . 

 قال لينياس بصوت حاد كموس احلالقة : 
 .   "  بذلك   ..ملاذا .....مل ختربيين سريعاً   "-

. لذلك  ما تقولمل تستطع إنتوس جتميع الكلمات يف عقلها فقد كان عقلها متجمداً وال تعرف 
. وتطاير العرق من وجهها بسبب   املرتعشةبقوة حىت كاد وجهها يالمس ركبتيها    سهاخفضت رأ

 وقالت :   اأترجح رأسه
.مل يقل سيدها شيئاً وكأنه يفكر   تقوله . هذا كل مستطاعت أن  "يرجى املغفرة فقد نسيت !  "  -

ي لعدة ثوان . ولكن ذلك الصمت كان كالدهر ابلنسبة هلا وه  املميت  بشيء ما. وظل الصمت 
. وللحظة فكرت هل سيكرهها لنقلها   احننائهاحتدق لركبتيها اليت كادت تدخل بعينيها من شدة  

 تلك األخبار . وغرق قلبها يف بطنها من ذلك . 
 تلك اللحظة .  . قال لينياس . واختفوا مجيعاً   "   لنذهب "  -
 

☆☆☆☆  ☆☆   ☆☆☆☆  ☆☆☆☆ 
 

لينياس وجمموعته أمام البوابة الذهبية للقلعة . وقد كانت إنتوس ماتزال منحنية كالسابق .   ظهرَ 
وللحظة إتسعت عينيها وهي حتدق لألرض حتت قدميها  . فقد كانت مندو برهه يف اهلواء . عندها 

فهمت أن سيدها نقلها معه عن طريق السحر . ويف تلك اللحظة مسعت أصوت البوابة تفتح 
ن ترفع أا صوت خطى شخص يتقدم عرب البوابة . وقد علمت أنه سيدها الذي مل يقل هلا  وأعقبه

 رأسها .
 وعندما تالشى صوت خطوات سيدها صرخت  :   

ىل األبد ! . هل هذ عقايب !! . هذه قسوة ...هذه قسوة إل هكذا  ظهاااااااااااا!!!  . هل سأ "  -
.  لكن "  ضحوكة طوال حيايت !!  أُ   سوف ُأصبحايسيدي !! . كيف ميكن أن أمشي هكذا !! .  

 سيدها كان قد اختفى . وللحظة كانت ستبكي من تلك القسوة واجلفاء . 
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. ودخلت البوابة ووجهها  ملتصق بركبتيها . وبعد جتاوز "  سحقاً ... ليتين مل  أخربه شيئاً !!    "-
عنقها ورفعها يف اهلواء وكأهنا جرو . وحىت مع ذلك مل تبعد خلف البوابة . أمسكها هيكروس من  

 وجهها عن ركبتيها . ونظرت هليكروس بطرف عينيها وقالت : 
 . !"ماذا . ماذا   "  -

 اجاب هيكروس وهو يفرك وجهه بيده األخرى وكأنه يعجن وجهه كالعجني : 
قرئي بني السطور . هل جيب على القائد أن خيربك يف كل مرة أن إ حقاً أمل يف املؤخرة ...  يتأن  "-

 .   "   ترفعي رأسك
 قالت :

 . وضيقت عيناها وقالت :   "  اً .....هل أستطيع اآلنإذ  "-
 . " قع يف ورطة  أ او رمبا تكذب لتجعلين    "-
 .   "  ملاذا أفعل ذلك ايجمنونة !  "-
 .   "   رمبا اتفقت أنت وريفرياي أن تقوما بذلك . لكي تكسب هي بعض النقاط  "-
 . صرخ هيكروس .واستمر يقول :   "  ايهلل !! "  -
. وكان على وشك رميها يف األرض  . لكنه عدل عن ذلك . ووضعها   "  أقسم أنك جمنونة !   "  -

 يف األرض وسار مبتعداً . 
 صرخت إنتوس :   

 .   "   هل سترتكين هكذا ! ،إنتظر حلظة    "-
 ! .   "  يتها اجملنونة أفعل لك  أمين أن    نوماذا تريدي"  -

 قالت :
 . " يها الغيب !  أهاه ! ، اليس هذا واضحاً ...قم برفعي    "-

 قال : 
 " .محلك  أن  أتريدين مين  "  -

 قالت :   
 . " ريدك أن ترفعين  أال .    "-
 . "  هل فقديت عقلك أخرياً ايمرأة !!"  -

 قالت :
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 ، نك فعلت ذلك  أسيدي . سأخربه    سألين  ذاإ  و هل أنت أمحق ! . قم برفع رأسي عن ركبيت .    "-
 .   "   مين !  ال يغضب لكي  

شعر هيكروس بدوار يهامجه وفغر فاه . وهو ال يصدق كمية السخافة اليت قالتها املرأة اجملنونة   
 . همامأ

 .   " ما بك حتدق يب هكذا !  "-
 قال :   

. وتركها   "  يقدم على األنتحار !   ستجعلينهقسم أنك  أكان هللا يف عون من سيتزوجك ! .    "-
 ليلحق بقائده . 

 صرخت أنتوس :   
ايل الرجال ! . ليس لديهم احرتام ! . او لباقة  للتعامل مع سيدة حمرتمة ! .  و من كان  "  -

يها  أ! . ال يوجد سوى رجل واحد فقط يف العامل ميكن أن يكون زوجي ! .    سأتزوجه يقصد من 
 . ودخلت القلعة بنفس الوضعية السابقة . "األمحق !  

 
 

☆☆☆  ☆☆☆  ☆☆☆  ☆☆☆ 
 

تحت بوابة عمالقة سوداء ببطئ من حجمها اهلائل . واندفع البخار الساخن الذي يذيب العظام فُ 
مامها . ومع ذلك مل يتأثر هبا الواقفني وكأهنا نسمات هواء مجيل   أمن خالهلا . ليلفح كل الواقفني  

واسع   .  ومبجرد أن فتحت بشكل كايف ، مر عربها لينياس خبطوات مسرعة ليتقدم فوق ممر حجري
القادة العشرة . ) إنتوس مل   هبعرض عشرين مرتاً بلون البوابة   . كان جبانبه سرييوس وإلفام وخلف 

متار عند هناية املمر  . ومل يعد هناك اي ممر او حىت أ تكن موجودة (. حىت توقفوا بعد عشرة  
اليت كانت تتفجر فقاعتها من شدة    مامهم سوى حبراً من احلمم الربكانيةأجدران . مل يكن يوجد  

 صوات كنحيب املعذبني . أبذلك    ةغلياهنا مصدر 
تستند   البواابت. مل تكن تلك    حبر احلمم فوق   كانت مئات من البواابت العمالقة تقف يف اهلواء

على شيء او حىت خلفها شيء   . كانت ببساطة تقف ابهلواء وكأهنا مزروعة يف األرض . وكانت 
وبعضها   رؤوسهمالبواابت متناثرة يف كل مكان . بعضها قريب وبعضها يف اجلوانب وبعضها فوق  
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 ابإلضافةد .  حافته العليا . وبعضها بعيداً جداً ويبدو كاألهبام من بعي إالغارق يف احلمم وال يرى  
إىل ذلك كان هناك العديد من األشباح تطفوا يف املكان . كان املكان يبدو سحرايً مجيالً ولكنه يف 

 نفس اللحظة يبدو كاجلحيم .
املكان هو الطابق حتت األرض من قلعة فينتوس . وكانت كل واحدة من تلك البواابت ا  كان هذ

هذا الطابق . مبعىن أن هذا املكان ليس سوى املدخل   اليت تقف يف اهلواء تؤدي إىل منطقة معينة يف 
 للطابق حتت األرض وكانت األشباح هي حراس هذا املدخل . 

بداً . أاستخدامه يف هذا املكان    ال ميكن  نتقالاإلوكان لينياس وجمموعته يعرفون أن سحر الطريان و  
فقد كانت املنطقة مشبعة ابلتعاويذ السحرية العالية اليت متنع هذه األمور . وقد كان أي من القادة 

يف املكان . وقد كان لينياس يعلم  ةيلغي هذه األشياء مبجرد كلم  أنلفام ميتلك الصالحيات يف  إاو  
ميتلكون كل الصالحيات ذلك جيداً . فقد كان رفاقه او مبعىن القادة العشرة وإلفام بشكل خاص 

 يف هذه القلعة وقد كان لينياس حريص على هذا األشياء إال ببعض األشياء واألماكن . 
 لينياس مل يكن لديه اي فكر عن كيفية الوصول إىل البواابت .   ،   لكن 

. قال سرييوس هبدوء وكأنه خياطب اهلواء .  عندها مُسع ضجيجاً من بعيد  "  إىل السجن اخلاص"  -
وهو مير من بني   . والقوا مجيعاً نظرات إىل ذلك املكان . كان شيئاً طوياًل أسود يقرتب سريعاً 

تنقض على فرائسها سريعاً . لكن لينياس ل  هترول إليهمفعى عمالقة أبواب وحتتها وفوقها وكأهنا األ
 متار . أسود اللون كحجر السج . أ رأه جيداً . فقد كان ممراً حجرايً بعرض ستة  

 املمر بقوة ابملكان الذي تقف عليها اجملموعة .   اصطدمما طوله فكان خيال وال ميكن قياسه .  أ
معهم  ابلصعوداملعذبني يرغبون   صوات النحيب وكأنأارتج املكان من الصدام  . وازدادت عندها  و 
. 
صعد اجلميع . وبداء املمر ابلتحرك وعاد بشكل عكسي للمكان الذي جاء منه وهو بوابة    

السجن اخلاص . فقد كانت كل بوابة متتلك ممرها اخلاص أسفلها . ومبجرد استالمها األمر ينزلق 
ومع ذلك مل تكن تلك البوابة   املمر اخلاص ابلبوابة املعنية إىل حيث كانت اجملموعة واقفة . 

إىل   ابإلضافةتستجيب ألي شخص يطلب منها ذلك . فقد كانت تستجيب فقط هلده اجملموعة  
 خرون  . آمخسة  

مل يهتم لينياس يف هذا املكان العجيب ومل يلقي حىت نظرة متفحصة حوله وهو مير بني البواابت اليت 
مل يكن سبب عدم   ،   االماكن العجيبة يف القلعة . ولكنتطفو يف اهلواء . فقد رأى العديد من  
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كرتاث فقد كانت هناك العديد من األفكار حترتق يف رأسه وتشغله عن مثل عدم اإل   هتمامه هو إ
 هذه األمور يف الوقت احلايل .

لتكشف عن ممر   تلقائياً   تحت البوابة مام البوابة اليت كانت هائلة كبوابة املدخل  . فُ أتوقف املمر  
من كال اجلهتني .مل يرغب لينياس إبضاعة الوقت وتقدم   ابجلدرانمجيل تضيئه املصابيح املعلقة 

 ،   تحت البوابة  وتبعته اجملموعة والذين كانوا صامتني ومتوترين من مظهر لينياس . لكن ن فُ أمبجرد  
 لشيء قباًل . هذا ا  أيلفالشخص الوحيد الذي كان يبدوا مذعوراً هو إلفام الذي مل  

. كانت هناك العديد من الغرف الواسعة ساروا لبعض الوقت .حىت وصلوا إىل منطقة السجون    
 بيضاوية الشكل ملتصقه ببعضها البعض . 

رف نصفها من حجر والنصف األمامي من قضبان فضية تبدو من األعلى كخلية حنل  . وكانت الغُ 
المعة . ويف سقفها الكحلي تضيئ املصابيح السحرية أبلوان بيضاء مزرقة  . ويف جانب الغرفة 

 بيضاء انصعة مصنوعة من احلرير.  مبالئة سريراً مجيل  
هم لتسهل علي  هداخل  ما يفمصنوعة من زجاج شفاف يكشف عن   مياه ويف اجلانب اآلخر دورة    

محق . ويف وسط الغرفة سجادة دائرية فضية . منقوش عليها أمراقبة السجناء وعدم فعلهم شيئاً  
فخم أرف فاخرة يف  رف تبدو كغُ ون الذهب . كانت تلك الغُ لابحلجم الكبري رمز العشرية ب

 املنتجعات  . 
هذا السجن كان السجن اخلاص بسكان ،  شكال . لكن  ومل تكن تبدو كسجن آبي شكل من األ

ما السجن الذي يتم فيه وضع السجناء من خارج العشرية . فقد كان سجناً أقلعة فينتوس  .  
 خرجوا من كوابيس .   وكأهنم   نجهنمي خميف  . وحراسه يبدو 

 رف  . حد الغُ أتقدمت اجملموعة بصمت حىت بدأت تظهر مالمح شخصاً يف    
كانت سنوراي ترتدي مالبس بيضاء انصعة خفيفة ، تشبه مالبس النوم . وكانت جتلس على ساقيها   

فوق السجادة الفضية ، منتصبة الظهر كالرمح . مغمضة العينان . وتضع كفيها على فخديها .. 
 وكأهنا متثال . 

.   االرتعاشقام أحد ابلرتكيز قليالً عليها. لوجد أهنا حتاول بذل كل جهدها ملنع نفسها من    لكن لو
 فقد كانت كتفيها ترجتفان بشكل خفيف . والعرق يتدفق خلف عنقها وينزلق إىل أسفل ظهرها . 

مسعت سنوراي بضع خطوات قادمة بتجاهها . عندها مل تستطع قمع ارجتافها . وقد شعرت بعدة   
ليه حياهتا وموهتا . وحىت أهنا إشخاص وأمامهم ذلك الشخص دو اهلالة املتميزة . والذي تنتمي  أ
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تعتقد أن جسدها الصغري الذي فيه روحها ليس هلا . وإمنا ينتمي لسيدها الذي صنعه خلدمته حىت 
 وتستقبل عقاهبا   هتدأ نفاس لكي  أيتالشى ويصبح غباراً . وللحظة عصرت عيناها . واخذت عدة  

 بكل شجاعة . 
مام القضبان . وشعرت سنوراي يف تلك اللحظة بضغط هائل يسحق روحها أوقفت اجملموعة  

 وجسدها ويضغطها إىل األرض وكأن يداً عمالقة فوق رأسها .
ن واقع ملموساً هلا . فقد كان اآلن حيصل هلا  . وقد كانت تعلم أن هذا امل تكن متومهة . فقد ك  

 ن قادماً من سيدها . هلذا شعرت أن قلبها أنزلق يف بطنها   . الضغط الذي خنقها ، كا
مسها الكامل جعلها الذي دعاها أب   كالصقيع  اجلليدي  . ذلك الصوت البارد  "   كيل  وڤرأسنوراي  "  -

 أُنتزعتلتنطلق منها شهقة شديدة وكأن روحها    تلك اللحظة .   تشعر ابلقشعريرة . وفتحت عينيها
منها . انفجر العرق من كل مسمات جسدها لتبتل مالبسها يف حلظة . واصطكت أسناهنا . واهتز 

. وتسربت الدموع من عينيها   تقف عارية وسط عاصفة ثلجية جسدها بشدة وكأهنا  وارجتف  
لكن الغضب الذي   و .   عن السابق جداً   . كان منظر سيدها غريباً    اخلوف   شدة  املتسعتان من 

 ارتسم يف وجهه وأشعته عيناه جعلها تنسى أن تتنفس وشعرت أهنا تغرق يف اهلواء . 
 خرى وقال: أغمض لينياس عينيه وفتحها مرة  أ   
 صرخة  كصرخة دجاجة خمنوقة : بسنوراي    أجابت.    "   !   كيل  أوڤرسنوراي    "-
 . "نعهمم !!!    "  -
 . "د غريك  أحمسع شيئاً من  أ خربيين . فأان رفضت أن  أحصل ...  " ما الذي-

 وهي تتمتم بكلمات متقطعة غري مفهومة .   االرتعاشلكن سنوراي  مل تتوقف عن  
 ... هزت سنوراي رأسها رفضاً بقوة.   " .  تلواحد عشرتنا قد قُ أ-تباعك أهل صحيح أن  "  -

 وقالت :
وكأنه حياول طرد الغضب حارقاً  طلق لينياس زفرياً قوايً أعندها  .  " سح ...سحر . ع..رة !  "-

ليها بتلك إ وحدق  ،  احلديدية بكلتا يديه مسك القضبان  أ احملرتق  يف صدره. واقرتب من الزنزانة و 
 العينان  وقال : 

 بها بكلمات لطيفة . لينياس سيعقُ . كانت كلمات بسيطة وكان  " خائفة مين ايسنوراي     هل أنتِ "  -
خر متاماً وهي حتدق إىل سيدها آ  فهمت شيئاً   و   مل تسمع شيئاً من تلك الكلمات   سنوراي  أنإال    

يفة بعيناه املتوهجتان وكأهنا شيئاً بال أمهية  الذي كان وجهه قريباً من القضبان وهو يرمقها بنظرات خمُ 
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ذين . هذه هي الكلمات أيتصرف دون    أنعبدًا حقري مثلك  ليس له اي قيمة تذكر   جيرؤهل  .  
 أهنا بال أمهية  يرى نه يقوهلا من خالل عينيه .  شعورها أن سيدها  أاليت فهمتها سنوراي وأعتقدت  

التعذيب بل أقسى من املوت نفسه . ومل تعد سنوراي حتتمل هذا قسى من كل  أعنده . كان عذاابً  
 وهذه النظرات وهذا الشعور . عندها انفجرت ابلبكاء كاألطفال .  وهذا الضغط  اخلوف

 . "فييييييييئ ...ييييييييء !!!  "  -
غمض لينياس عيناه وسار مبتعداً عدة خطوات . وتوقف وهو يعطي ظهره للمجموعة اليت كانت  أ  

مام الزنزانة بصمت وهي حتدق إليه . حىت سنوراي كانت تنظر إليه وهي تبكي . رفع لينياس أ واقفة  
 ظفاره تتقلص وتعود إىل طبيعتها . أ مامه وجهه وعادت  أذراعيه  

 وقال متأملاً :   
عماقي أهل مظهري خميفاً إىل هذه الدرجة ......لطاملا كرهت هذه اهليئة اليت تذكرين ...أنين يف  "  -

هنا جمرد إهنا مرتبطة حباليت العقلية ... او رمبا  إ....جمرد حيوان مفرتس ...لكن....ال أستطيع .....
حىت إنتوس كانت  فقد قتلت املاليني ...أه .، ان...ال أنكر أين وحش  أدفاعية للوحوش ...  ة ليآ

تبدو خائفة مين حىت املوت....لقد مسعت مندو زمن طويل أن املستذئبني ...ليسوا سوى وحوش 
 ....رمبا هذه هي احلقيقة ..رمبا هذا صحيح  . 

نفاسها وحدقت إىل سيدها أ. حبست سنوراي  "توقفي عن البكاء... و امسعيين جيداً ايسنوراي 
 والدموع جتري بعينيها بصمت . 

 واستمر لينياس يقول : 
 ، لكن و عين شيئاً كما أعتقد .   ال تعرفون كون ...وأنتم  أ  أين   تعتقدون  ماذاأان ال أدري حقاً    "-

العبيد خرون ... فأنتم لستم عبيد ..بل رمبا  يل كما تعتقدي ويعتقد اآل ال تنتمي علمي أن حياتك أ
عمال املتعلقة مبقران هذا . وأان مأنيت إال شخص يعمل حتت إمريت ببعض األ لن يفعلوا كما تفعلون .

ما عن حياتك وأعمالك أكقائد قد أعطيك بعض املهمات واألعمال...هكذا فقط ....
 تدخل فيها . أاخلاصة...فليس يل منها شيء  . وليس يل حق أن  

 ،  فعله من أجلي . ولكن  مبحاولة  سعيد حقاً مباقميت أان زعجين حقاً ...أبعمله قد    ما قميت ،  لكن  
ومع ...فلم يقتل أحد منا .     االرتياحببعض    أشعران اآلن  أتصرفات الفرد قد تؤذي اجلماعة . و 

. وصمت لينياس ومل يلتفت بل ظل   "   خربيينأ  ... ذال  أرغب  مبعرفة ما حصل .  ما زلت،   ذلك
 .  متاماً   قد توقعوه  ما قاله وكأن   ة ظهره للمجموعة اليت كانت صامت
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 ، عن البكاء كانت حتدق إليه مذهولة مما مسعت توقفتلكن ، إلفام كان مرتبكاً ، حىت سنوراي اليت  
ال ميكن أن يكون ه  ما قالن خيربوه أن  أتفهم هي وإلفام شيئاً عما حتدث به . كانوا يرغبوا    ومل

جابة  وكان على سنوراي اإل  ،   شياء أهم أ. ولكن ، كان هناك    كانت تنتمي إليه فحياهتم  صحيحاً أبداً  
 أن   متوسلتان وحدقت إىل ظهر سيدها بعينان حممراتن ها . لذلك قامت مبسح دموعها بكم قميص

 وقامت ابلزفري بقوة وهي حتاول استعادة هدوءها  وقالت:   ،   هلا  يغفر
 . وصمتت.   "   .....فعلت ....ذهبت  أان...نعم... أان"  -

فكارها وهي حتدق بسيدها الذي كان أ  جبمع  أن تقوم كان عقل سنوراي يف فوضى ومل تعد تستطيع  
سيدها مل يفعل ،  . ولكن  مبجرد أن تتحدث  سيعود ينظر إليها    هنأظهرها . كانت تعتقد   يعطيها

خل أدذلك . وكأنه مل يعد يرغب برؤيتها . هذا جعل عقلها يصرخ ويتخبط يف رأسها وكأن شخص  
 يوجه سنوراي هبدوء :   ذأخو ذراعه يف رأسها وأخد ينبش ويعجن عقلها . عندها تدخل سرييوس  

 .   "   ين ذهبيتأ  "-
 قالت سنوراي : 

 .   " أه  . نعم . لقد ذهبت إىل هناك ....تلك املدينة ...اليت حطمناها  "-
 . قال لينياس مذهوالً ولكنه مل يلتفت . "ماذا !    "-

 عندها قالت سنوراي خبوف :   
 .   "  كانت حمطمة ....كانت حمطمة ....لست أان ! "  -

 رتياح : مل يرد لينياس . لذلك قال سرييوس بعدم اإل
 . "ماذا كنيت تفعلني هناك    "-

 قالت :   
وأشارت إىل   " .   أه . نعم . هناك ...كنت هناك.... احبث عن الساعة ...عن ساعة سيدي"  -

حباط من تلك الكلمات . فلم يعلموا شيئاً عن هذا سوى عندما عادت . لينياس . وشعر القادة إب
 مر . وإال كانوا قد قلبوا تلك املدينة رأساً على عقب من اجل هذا األ

 يشعر ابلضيق من ذلك :   بدأقال سرييوس وقد  
 .   "   عنها جيداً يت هل حبث  "-

 قالت :   
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األتباع عن طريق السحر ....مخسة عشر   ابستدعاءعنها جيداً  ....وقد قمت   حبثتنعم ..."  -
بعض األشخاص   ظهرَ   ،  منهم فقط ...ليساعدوين ابلبحث . حبثنا يوم كامالً ...لكن ....ولكن

. وصمتت وكأهنا انتهت من احلديث . "تباعي ....ايل الوقاحة ...ايل الوقاحة  أوا يقاتلون  ذ...وأخ
 بصدمة . قال إلفام بقلق :   ُأصيبتشعر اجلميع ابلتعاطف معها . وقد أتكدوا اآلن أهنا  

 . "تباعك ..اليس كذلك  أكملي ..هامجوا  أوبعد ...وبعد ...."  -
 قالت وقد سطعت عيناها وكأهنا تذكرت : 

هتم ...فقد كنت احبث يف املكان ....وطلبت منهم أتباعي ...ولكين مل  أاه . نعم ..لقد هامجوا  "  -
ن يقاتلوهم .وبعد بعض الوقت قتلوهم أ عن طريق الرابطة العقلية اليت تربط املستدعي ابملستدعى  

مجيعاً ....عندها كنت على وشك استدعاء شياطني قوية عن طريق قدرايت اخلاصة ...ولكين مل أفعل 
فجأة   ،   هكذا فكرت . ولكن ،  ابلبحث هبدوء    وسأقوم ...سيذهبون اآلن بعد قتلهم ألتباعي .  

الدائرة العديد من السالسل   ظهرت يف األرض حتيت دائرة بيضاء مشرقة ...وخرجت من تلك 
. وعندها ظهر العديد من األشخاص البعيدين عين يتمتمون أبشياء غريبة والتفت حويلالبيضاء  

كيف   ،  كان الوضع غريباً . ولكن  ،  رف ماذا كانوا يفعلون ....حقاً أع يديهم . مل  أوهم يرفعون  
 " . ....حقاً هذا لغز....حبث فيه ....كيف عرفوا مكاين  أعرفوا املكان الذي كنت  

 . رمبا حىت لينياس كان مثلهم .   مما تقولكان اجلميع على وشك الضحك  
 قال إلفام : 

ابلتأكيد مل  محقاء...محقاء ....تلك كانت طقوس سحرية يستخدموها عليك ....ايضاً أنتِ   "-
 " . لذلك اكتشفوا مكانك    ،  ختفي وجودك عندما كنيت تبحثني

 قالت مرتبكة :   
 .  "  خفي وجودي ...ملاذاأُ "  -

 قال إلفام : 
 .   " من بعيد جداً   مثلك بوجود شخص   سيشعرونماذا أصنع بك ...ابلتأكيد  "  -

 قال سرييوس : 
 " .   شياء أهم من هذا اآلنأإلفام . هناك    حسناً. سنتحدث عن هذا الحقاً اي "  -

 محر من اخلجل : إقال إلفام وقد  
 . "اه . نعم ..املعذرة على هذا    "-
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 إلفام وكأنه يقول الأبس .  واستمر سرييوس يقول :   - ابتسم سرييوس ل
 .   "وبعد ذلك ...ماذا حدث حني التفت عليك السالسل  "  -
 قالت :    
ن يرتكوين وشأين فأان مشغولة اآلن يف البحث عن شيء مهم . ولكنهم بداُء أخربهتم  أنعم ...  "-

ها الفاسقة . نعم.... فاسقة....هذا ماقالوه يل . أيتيضحكون وكانوا يقولون توسلك لن ينفعك  
 . "ماذا تعين فاسقة ايسيد سرييوس  

 : وهو يغلق عينيهقال    
ن هيكروس انفجر أ  إال يف احلديث   االستمرار . وكان على وشك    ال هتتمي " ..  ال هتتمي   "  -

كثر من عدم الضحك وانفجروا أ حد يستطيع منع نفسه  أابلضحك تلك اللحظة . ومل يعد  
 ضاحكني . حىت لينياس كان يهتز .

 عندها صرخت سنوراي بغضب وقد نست نفسها :   
كانوا يسخرون يف وجهي ...شتموين يف وجهي ذاً ..الكالب ..لقد  إهنا شتيمة ...إهنا شتيمة إ"  -

جعل اجلميع يضحك    تصنعه. تلك الكلمات والوجه اليت كانت    "   ...مباشرة دون خجل !!
 كاجملانني . حدقت سنوراي حوهلا بغيض . 

 .   اببتسامة . قال سرييوس ذلك  "آه ! . حقاً ....البشر ال يتغريون . وبعد ذلك اي سنوراي   "  -
 .واستمر يقول : 

 .  ما حصل "كملي  ...أالحقاً ماذا تعين ...لذا  سأخربك يل هكذا ...  ال تنظريطيب ..طيب .    "-
 قالت :   

هنا شتيمة ....لكن ما أحسست  أخربوين تلك الكلمات شعرت ابلغضب وقد  أاه...عندما    "-
توسل هلؤالء القذارة .  أن  أان  أأين أتوسل . كيف ميكن    ما قالوه ، هو   جعلين غاضبة حقاً 

دون رمحة  .  وانتزعت السالسل وحطمتها بيدي . كانت ضعيفة   سأقتلهم  أين ...صرخت عليهم  
 عرف ملا كانوا يضحكون او الثقة اليت كانت عليهم . أجداً ومل  

مام اجلميع . أشخاص  أولكن مبجرد حتطيمها بدا الذعر يرتسم يف وجوههم . عندها ظهر ثالثة    
ان يرتدون الدروع وامرأة كانت ترتدي نأثوى من البقية .  أقكانوا خيتلفون عن البقية . كانوا يبدون  

ر وهم ميسكون سيوفهم ذمالبس غريبة تبدوا وكأهنا مستخدمة سحر . تقدم الرجلني املدرعني إيل حب
. 
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مامهم مباشرة أمسكت رحمي وانطلقت كالربق إليهم ووقفت أهلذا    ،   ةمل هذه الوقاحت حأعد  أان مل  أ  
كان هذا ال يهمين . ضربت رحمي بقوة فوق رأس ،  هنم كانوا مرتبكني ولكن  أ. شعرت تلك اللحظة  

 حدهم لكي أقسمه إىل نصفني . أ
وصد ضربيت . لقد سقط على ركبتيه وحتطمت األرض حتت قدميه من قوة ضربيت   سيفه ولكنه رفع    

تلك املرأة   أنمن األلوان . عرفت    ابلعديد. ومسعت صراخه املتأمل . عندها بداء جسده يتوهج 
 تلقي عليه التعاويذ . 

.    جداً كان بطيئاً  ،  ولكنه    ،   مستهدفاً عنقي ابجتاهيوح سيفه لَ خر ي ُ وبطرف عيين رأيت احملارب اآل  
مسكت رحمي بكلتا يدي وضربته بكل قويت بشكل مستعرض . مر نصل رحمي يف جسده ودروعه أ
 نه مير ابملاء . انقسم الرجل إىل نصفني . كأو 

ماذا تعين كلمة :  إىل املرأة بغيض وقلت    مامي ليطري فوق الباقني . ونظرتُ أ وركلت الرجل الراكع  
نوي أ  أاناملرأة القذرة مل جتب كانت تبدوا شاحبة وترتعد . اقرتبت منها و   ،  فاسقة ايمرأة ! . ولكن

. عندها صرخ الرجل الذي ركلته سابقاً وهو  وتعذيبها حىت ختربين ماذا تعين تلك الكلمة  قتلها  
 لنعود !! .   : حيتضن رفيقة امليت  

 . "متمون بشكل غريب  عندها اختفت املرأة هي والرجالن اتركني هؤالء األشخاص الذين كانوا يت 
 االبتسامات. قال لينياس ذلك مما جعل    "  وماذا فعليت ابألشخاص الذين تركوهم خلفهم   "  -

 والضحكات خُتمد يف حلظة وحل حملها اجلدية . 
 قالت سنوراي : 

 .   "  كمل حبثيأهبم . وعدت    مهتمة كن  أهلم شيئاً . فقد تركتهم يهربون ....فلم    أفعل مل    "  -
 قال لينياس : 

 . "  ما فعلتيه كان خاطئاً . محاقة . غباء"  -
 قالت سنوراي وقد عادت ترجتف : 

ومل جيب لبعض الوقت وكأنه كان يفكر مث   اً . ظل لينياس صامت" هل كان جيب أن أقوم بقتلهم  "  -
 قال : 

جاء   فإذااملخطئة .    أنتِ حدهم . هم مل يكونوا خمطئني بل  ألقد ذهبيت إىل أرضهم وقميت بقتل    "-
مثل ماكنتم تفعلون  ستقتلوهنمنكم  إشخص إىل هذا املكان ...او األرض اليت هي لنا اآلن .....ف

 .   "   دفاعاً عن أرضهمنه  يفعلو  اانو كما  دائماً وكأنه الشيء الطبيعي ابلنسبة لكم . وهذا  
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 سنوراي مل تقل شيئاً ونظرت إىل األرض .   
 واستمر لينياس يقول :   

ما يريدون لفعلتك .  وإعطائهمقوم ابلصلح معهم  أذهب إليهم و أيف ظروف غريها كنت سوف    "-
فال يوجد أغلى من احلياة . لكن ....بسبب مارأيته يف السجن وما فعلوه لألشخاص قبل قليل . 

 .   "   نت تلك املدينةاك  . هل يعلم أحد ما...فليس يل رغبة يف ذلك  
 قال سرييوس :   

هنا تدعى مدينة العبيد . تقع  يف إ بفضل أحد األشخاص .    –نعم  . لدينا املعلومات   "  -
 . ")إمرباطورية اجلنة  ( 

 قال لينياس : 
طلق هذا أ ليسموها بذلك . من    تلكمثل املهزلة . فهل توجد جنة مدنسة   ما هذه جنة ...."  -

. لقد انتهينا هنا ....لتخرج سنوراي وتعود ألعماهلا ... ايضاً   عليها  هو شخص جمنون . حسناً 
 عشرية فينتوس اجلديدة . أعينرغب بكل املعلومات عن سكان القلعة ...أايسرييوس ..

خربت مواطنينا ...يف املستوطنة أنين سأزودهم ابملاء النقي والطعام ...األمساك على وجهه أوقد  
 .    " نك تستطيع إنشاء األمساك ابلسحر  اليس كذلك أعتقد  أ اخلصوص . لذلك....إلفام  

 اجاب إلفام : 
مساك األ نواع من  أن مسحت يل ...اي  إان ...ولكن  أستطيع ذلك ايسيدي . اتركها علي  أنعم .    "-

 .   فيه "النوع واحلجم  وما إىل ذلك . هل هناك شيء معني ترغب    انحية من  أعين ...
ايم . أمساك جيدة تصلح لألكل . وحبجم كبري ليكفيهم عدة  أال . ليس يل ...ولكن اعطهم    " -  

 ."ايضاً ساترك لك تزويدهم ابملاء  
 احنىن إلفام وقال : 

 " . مفهوم   "  -
 شار بيده وقال : أوالتفت إىل سنوراي وقد عاد وجهه إىل طبيعته و   

 ." هناك خرجي من  أسنوراي  "  -
ودفعت بوابة سجنها . مل تكن   خبطوات هادئة طاعة وسارت على قدميها العارية  بهنضت سنوراي    

 يف السجن  قلعة فينتوس   سكان   وضع أحديتم    أنحد لغلقها . فبمجرد  أالبوابة مغلقة وال حيتاج  
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هبم من  ما سيحل  ينتظرونلون  ظرمبا اهلروب . بل كانوا ي  فلن تسول له نفسه ابخلروج منها او 
 عقاب . 

 ق كان الوالء املطلق لسيدهم . أدكان ذلك معىن السمع والطاعة او مبعىن  
فسها دون سها وتنظر لألرض . فقد تصرفت من تلقاء نأوقفت سنوراي جبانب سيدها وهي ختفض ر   

ن يفخر هبا سيدها أ  تغب ر حىت مع ذلك  و هنا ستعاقب بشدة من ذلك ... أأمر . وقد كانت تعلم  
اد الشيء الذي ينتمي إىل سيدها وفوق كل ذلك مل أجي. ولكنها فشلت يف    وأن يتباها هبا   لصنيعها

هلذا كانت خجلة   ة ،نزال العقاب عليها . بل طلب منها خترج من سجنها بكل بساطيقم سيدها إب
 .     ومل تستطع رفع رأسها  أحست أهنا صغرية ضئيلة و   من نفسها

 . –ولكن  
عينيها  سنوراي  ابعدت   ،  عينهم   أحىت تالقت    ،  بكل رقة وحنان   أصابعهأبطراف  قنها  ذرفع سيدها  

 .    من ذلك    والرهبة   ابخلوف سريعاً لتنظر للجانب فقد كانت تشعر  
 قال سيدها بصواتً دافئ :   ، ولكن   

سيدها. وتورد وجهها من   عيين. مل تسطع رفض ذلك ونظرت مباشرة إىل "انظري إيل اي سنوراي    "-
من قبل أن تكون هبذا القرب من سيدها وتنظر إىل عينيه ؤ . فلم جتر  حظةالل   تلك شدة خجلها  

 مباشرة هكذا . 
 واستمر سيدها يقول : 

كان ...حىت أان ...فال يوجد شخصاً أقل   أايً ال ختفضي رأسك ألحد ...وانظري مباشرة لوجه  "-
نه إأعرف ما تفكرين به ...  أان حد املوجودين هنا ....ايضاً  ألست أبقل من    وأنتِ من شخصاً ما .  

 قوهلا ، لذاأن  أيبدوا أين جيب    ، ولكن،  شياء حب هذه األأان ال  أو مرسوم على وجهك .  
 . "خطائك  أر كيل ..لقد غفرت لك كل  ڤ....سنوراي او 

 قلبهارحيمة دافئة المست  كلمات    كانت  ،  سنوراي  عيينمن  غزيرة سالت دموعاً ساخنة عندها  
كف سنوراي      سحبت.       سيدهاعند  ة كبري     منزلة ا حتتل أهنمن تلك الكلمات  مت وعل،    املضطرب

لحقها ابلعديد من وكانت ستُ   هبراحة كف   الصغرية   وقامت بدفن شفتيهاإىل وجهها  سيدها سريعاً  
 سيدها سحب يدها منها .  أنال  إ.     متناةالشاكرة امل القبالت  

 تسامة : بوقال اب  
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ب رمبا حيُ ن. اآل  ما فعلتيهيف مثل سنك . فقد كانت تفعل    تتذكريين إبنتوس عندما كان  نتِ أ  "-
وسنوراي خلفهم متسح   هادئة طواتخبوا  وسار " .  ...دعوان نعود ..  اً . حسن   ئهمابآ بناء تقبيل يد  األ

 قافها . إيدموعها الغزيرة اليت مل تستطع  
 

☆☆☆☆   ☆☆☆   ☆☆☆☆ 
 

 (   )بعد مخس ساعات
 

عالم البالتينية يف جوانب كان ممر الطابق الثاين نسخة مطابقة من ممر مدخل القلعة . فقد كانت األ
الفرسان   تشبه متار واليت كانت  أسفلها تلك التماثيل بطول ثالثة  أاجلدران ترفرف دون توقف . و 

حلظة   أي  ن هذه التماثيل اليت تنبض ابحلياة وكأهنا ستتحرك يف أ. إال    موهم ميسكون مقابض سيوفه 
كانت تبدو خمتلفة عن التماثيل يف ممر املدخل . فقد كانت هذه التماثيل  سوداء داكنة وخيتلف 

اليت يف املدخل واليت كانت بلون برونزي. كانت هذه التماثيل وتلك تدعى   مظهرها قلياًل عن تلك
يتلقون   ماإال عند   ،  فرسان ميتيل . وكانوا عبارة عن جومل معدين يقفون يف مكاهنم إىل األبد بسكون 

 األوامر بفعل شيئاً ما او اقتحام املكان من قبل األعداء . 
مئتان من اجلنيات اليت تسبح ابهلواء متفقدة األعالم والتماثيل ويف هذا املمر الكبري كانت حوايل  

واجلدران لتبحث عن الغبار يف املكان . وعندما جتد بعض الغبار تقوم بلمسه لتتوهج تلك املنطقة 
 وتصبح نظيفة المعة تلك اللحظة . 

ة كاآلن . يف فقد كانت اجلنيات هم اخلادمات اليت تقوم ابلتنظيف يف األماكن العالية واملرتفع   
ن صابتهأاخلادمات الرمسيات يف القلعة   ،  األصل كانت اجلنيات تقوم بتنظيف كل مكان . ولكن

عماهلم ومل يبقوا هلم شيئاً يفعلوه . أ  أبخذنوبة اهتياج وغضب على هؤالء اجلنيات الذين قاموا  
اجلنيات مبعدالت كبرية بفضل وطبعاً قاموا ابألهتياج على إليفيا اليت كانت تنشئ وتنتج هذه  

 سحرها . 
يف أن اجلنيات ستعمل  اقرتاحقام سرييوس ابلتدخل وأعطاهم  ،  هن بعد الصراع يف ما بين ، و هلذا    

إليفيا عن   توقفواخلادمات الرمسيات تعمل يف األسفل مع  ،    املرتفعة   ابألعلى اي يف األماكن العالية
 نتاج املزيد من اجلنيات .  أ
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التنظيف خاصتهم بكل دقة   أبدواتكانت العديد من اخلادمات تقوم بتنظيف هذا املمر اآلن 
 كثر مما كان عليه يف السابق . أتقان  . بل كأهنن جيعلنه يلمع  إ  و   واحرتافية 

أعينهن  أبطراف  ننظراهتبلقون  متسعتني بشدة وهم يُ  ن عينه أ ومع ذلك كانوا يقومون بذلك و   
 للشخص القادم إليهن . 

. وتلك   ذا املمريف ه  مفهومة كانت إنتوس ماتزال تسري منحنية وهي تتمتم منزعجة بكلمات غري    
طلق تنهيدة أبواب املمر . وظل حيدق إىل إنتوس بشكل غريب مث  أحد  أاللحظة خرج إجنوس من  

 متعبة  . حىت مرت من جانبه وكأهنا مل تره . 
 قال إجنوس وهو يضيق عينيه : 

 .   "  ماذا اآلن "  -
 لقي عليه نظرة : ن تُ أقالت دون  

. والتفتت عندها إىل إجنوس واتسعت عينيها وكانت على وشك القفز  "   مل يؤذن يل برفع رأسي  "-
يف مؤخرهتا ،  قوية  ،   بعيداً يف تلك اللحظة . إال اهنا كانت بطيئة . وقد ألقى إجنوس صفعة سريعة 

 : جعلت إنتوس تقفز واقفة يف اهلواء  وهي تصرخ و متسك مؤخرهتا
 ، وقالت : إىل إجنوس بوجه يقدح شرراً    ت . والتفت"  اااااااااااااخ!!!!!!  "-
ن متطر كل الشتائم عليه . أرادت  أ.  "  يها ال..!!!!أكيف جترؤ ..أيها ال...  ،  أنت...أنت  "-

شد من سابقتها  أسيلقي عليها يف نفس املكان  صفعة    ،   فعلت ذلك  أهنا إنكانت تعلم    ،  ولكن 
وجيعلها تتلوى من األمل . فقد كان هو الشخص الوحيد الذي كان يعاقبها هكذا مندو طفولتها . 

  ما كانت وأوقفتسناهنا  أيراها صغرية كالسابق . لذا طحنت    ما يزالنه  أوقد كانت تعلم ايضاً  
 عليه وقالت غاضبة :   سُتطلقه 

بعد اآلن .   ةعد طفلأ ان مل  أن تكون خمجلة ...ايضاً  أا مؤملة قبل  إهنشياء !! .  توقف عن هذه األ  "-
. وقامت   "  رجوك !!أتوقف عن هذا    ،  انضجة ...لذا امرأةان صرت  أجيدًا بتلك العيون ..  أال ترى

 حبك مؤخرهتا امللتهبة . 
 قال إجنوس بربود :   

 . "انضجة    كامرأةذاً....تصريف  إ  "-
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نظرت إليه بغيض وأرادت تلك اللحظة أن تركله بني ساقية هلذه الكلمات املذلة . ولكنها كانت    
ذا جنحت بفعل ذلك فسيعصرها بيديه كليمونة . لذلك ليس إتعرف إن هذا صعب جداً . بل حىت  

 لديها سوى سالحها الوحيد ضده وهو لساهنا : 
ت حتب صفع مؤخرات أنشياء ...لديك حباً هلذه األن  أقسم  أفعال ...ال ختجل من هذه األأ"  -

. ضيق إجنوس عينيه وقد قدحت شرراً   . هذا كل ما فعله . إال أن إنتوس   " النساء اي طويل اليد!  
 غلقته خلفها ابملفتاح . أقفزت هاربة لتدخل الباب الذي خرج منه إجنوس و و صرخة مذعورة  اطلقت  

 تئن من األمل : عندها قامت حتك مؤخرهتا بشدة وهي  
. والتفتت إىل   " نه يصفعين بغيض شديدإقسم أنه يكرهين ..أسحقاً ..إهنا تؤمل .إهنا تؤمل .    "-

 الباب وصرخت : 
.   "!    التافهمحق !.الغيب ! .  يها األأتصفعين إىل اآلن !!.    ما زلتك أنسيدي    سأخربعلم أين  إ  "-

نه سيدفع الباب أوارتعدت بعد قوهلا تلك الكلمات وهرولت سريعاً لتسند الباب جبسدها معتقدة  
 مل حيصل شيء . ،  ويدخل ليعطيها املزيد من الصفعات  . ولكن  

ائه ذقعقعة ح  و ووضعت اذهنا على الباب لتسرتق السمع . عندها مسعت ضحكات نسائية خفيفة    
الغرفة حوهلا  . كانت الغرفة تتكون من   إىلذهب بعيداً وتنهدت ابرتياح . وعادت تنظر  تاخلشيب  

سط املكاتب كانت سيلني أو حد اجلدران . ويف  أجتاه  إثالث طاوالت مكتب . وكل مكتب يف  
مر من شدة اخلجل مما مسعته خارج الغرفة وما حم كتب على األوراق ابهنماك شديد ووجهها  جالسة ت

 مسعته اآلن . 
تقدمت إنتوس إليها وجلست على طرف طاولة املكتب وهي مل تتوقف عن حك مؤخرهتا وقالت   

 الورقة اليت تكتبها سيلني :   إىل وهي تنظر  
 .   " ماذا تفعلني  "  -

 جابت سيلني وقد توقفت عن الكتابة : أ
 . "وقد طلب مين إجنوس أن أفعل ذلك    ،   ان أكتب تقريراً أ  "-
 .   "  ن تفعلي أذاً...ماذا طلب منك هذا األمحق  إ تقصدين طويل اليد ..."  -

 جابت سيلني وقد ازداد امحرارها : ا
 ."–  أنه...طلب ...مين ..." أن-

 قالت إنتوس:   
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يبدو أنك ال  ...ولكن  .  تتمتمني . وملاذا تبدين خجلة هكذا ... ممم ..اه ...لقد فهمت  ما بك  "-
.  "  يعاقبين هنا  عندما كنت يف سنك كان إجنوس دائماً ،  رمبا نسييت ذلك . ولكن    تعلمني ...او 

 وقامت حتك مؤخرهتا . 
ين فعلت شيئاً ما ...على اي حال فقد ضربين أتذكر ماذا فعلت ...ولكن يبدو  أمرة ال    ويف   "-

ستطع اجللوس بعدها ليوم كامل سوى على بطين . فلو قام أومل     ، ذلك اليوم ضربتان شديداتن
ك تعرفني ذلك أنالبد    ،   ن يده قاسية كاحلديد ايسيلني ...ولكن إبضريب بعصى لكانت رمحة ...

 .   "   صحيح
 اجابت سيلني اببتسامة خجلة :   

مل يضربين او يعاقبين قط ومل يضربين يف املكان الذي   ،  يده قاسية جداً ...ولكنه   إن،  نعم   "  -
 .وقامت حبك رأسها من اخللف متذكرة تلك الصفعة مندو وقت قريب    " .داً  أبيضربك به  

 ضحكت إنتوس وقالت : 
متاماً . فلو ة هذا الرجل . فأان أعلم وحشي أانهذا ألنك ستموتني من ذلك األمل ...اسئليين   "  -

 .    " صفعات القاسيةكانت مؤخريت تستطيع الكالم لصرخت وانتحبت وولولت ألايم من تلك ال
انفجرت سيلني ابلضحك وهي تغطي وجهها بكفيها وغرقت يف كرسيها . ظلت إنتوس تراقبها   

 اببتسامة وعينان حنونتان حىت توقفت عن الضحك وقالت إنتوس: 
 . "عن ماذا التقرير   "-

 : اجابت سيلني    
مساك سوى األجد حياة حبرية  أومل    ه عن البحر واختفاء األمساك . فقد سبحت يف البحر عميقاً إن"  -

 .   مارأيته " حبجم األصبع . وأان أكتب عن 
 قالت إنتوس : 

حسدك حقاً ايسيلني . فأان ليس يل اي عمل او حىت مكان خاص يب سوى غرفيت أ  أان ممم .    "-
 ..ما بك. ممم .   فيه حسدك على مأنِت  أ ان  أحد القادة الكبار ...حقاً  أما أنِت فنائبة إجنوس  أ....

 .   "  ملاذا تنظرين يل هكذا 
 قالت سيلني ابرتباك : 

 . " اليس لك منصب عايل جدًا حىت عن القادة    .... ولكن .ال اه .    "-
 .واستمرت تقول : قامت إنتوس ابلشخري  
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تييت هبذا أين  ألى من القادة الكبار سوى سيدي فقط . من  أعيوجد منصب    هذا مستحيل فال "  -
 . "الكالم  

 اجابت سيلني : 
ن ريفرياي كانت  أتذكر  أ  ،   نه سيضعك يف ذلك املنصب . ولكن ألقد مسعت سرييوس يقول  "  -

 .   "   منزعجة من هذا بشدة
ذاً...ماهو  إمنصب أعلى سوى سيدي  ...غريب حقاً .   ال يوجد. ريفرياي ....ولكن ...  " مهم -

... . " 
 .   ال تعلما  أهناجابت سيلني    

. هزت سيلني  ما سيحصل " ن هذا أال تعتقدين  أ.     اإلمرباطورمرباطورة جبانب  اإل  سأصبح رمبا  "  -
 بصمت .   تكتبه   ما تقراءكتفيها وكأهنا تقول ال أعلم . وعادت تكتب التقرير وإنتوس  

  
 

 ________________________________________________ 
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 __________ 

 
خبطوات أنيقة ، رشيقة ،   محر املؤدي للعرشفوق السجاد األ  ،   ررجل يف اخلمسينات من العم   سارَ 

سفل عينيه اليت تشع  أارتسمت قسوة العامل يف التجاعيد  وقد  بظهر مستقيم كالسيف .    و ،  واثقة  
 و حكمة . دنه شخصاً قوي ونبيل  أقوة  . كان يعطي االنطباع  

ركع الرجل أسفل العرش بكل إجالل واحرتام .كان الرجل يرتدي مالبس زرقاء فاخرة كالنبالء يف 
العصور القدمية  ومل يكن الرجل من البشر . فقد كان ميتلك مظهر البشر إال أن زوج من األذيل 

 يليه   . ذاذانن تشبه اذان الثعالب بنفس لون    هالبيضاء متتد أسفل ظهره ولدي
 " . هل ذهب  " -  

. انفجرت امللكة ابلضحك رداً على ذلك وهي متيل رأسها إىل اخللف "  حبة اجلاللة  انعم ايص  "  -
 .كاألجراسوترددت اصداء ضحكاهتا يف غرفة عرشها  

 طراف عينيها . أن الرجل كان ينظر إليها حبزن وهو يرى الدموع تلتمع يف  أ  إال  
ضواء الثرايت أ. تنهدت امللكة بقوة وهي تتألق على عرشها الزجاجي الالمع حتت    "  هآه ! "  -

 فوق رأسها . 
من عمرها .  ت كان مجاهلا يذهل الناظرين وكأهنا القمر نزل من السماء  .  كانت تبدو يف العشرينيا

شع منحنيات جسدها انوثة مثالية . ترتدي فستان ذهيب مرشوش ارعة الطول ،   رشيقة اجلسد ، تُ ف
ابجلواهر كالنجوم يف مساء الليل ، وشعرها الفضي احلريري يتدىل فوق كتفيها لريمتي فوق احضاهنا. 

. ة الناعمةالوبري  بذيوهلايل بيضاء متتد خارج عرشها وكأهنا تزين عرشها  ذهرها ستة أظسفل  أولديها  
الطويلة   دو األهدابوتضع فوق رأسها اتج من زجاج يف وسطه جوهرة زرقاء بلون عينيها احلزينة  

 البيضاء . 
إىل ذلك كانت متسك صوجلان بيضاوي من الرأس  مصنوع من الذهب . كان مظهرها   ابإلضافة  

 اجلميل حييطه جو من اهليبة والتألق واحلكمة . 
وهي    [دنيا فيكتم برتاي آيرم  ]  .هكذا قالت ملكة مملكة آيرم  "  حقاً ، شر البلية ما يضحك  "  -

 تنظر إىل الثرايت اليت تزين سقفها. 
 . " ايصاحبة اجلاللة    ستفعلني ذاً...  ماذا  إ   "-
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. كان هذا الرجل هو "ال حتتاج أن تتحدث معي هكذا    ،  أحد هنا ايعمي ، لذلك   ال يوجد   "-
امللوك ابإلضافة إىل    ،   الطفولة  مندوعن تعليمها هي وزوجها    املسؤولمستشارها األول والذي كان 

 ن يدعوها مستشارها أبي لقب . أ  مل حتب ابداً ،  وكان زوجها يراه كأبيه الراحل ، هلذا  ،    امن قبله
 .   " ماذا ستفعلني ايبنيت    ذاً إ  "-
ذا صح إ  ال أعرف حقاً... إهنا حرب من نوع جديد . حرب التجويع  أان دري ايعمي ،  أال  "  -

 . "شعر ابألختناق  أحتاج إىل بعض اهلواء...فأان  أالتعبري .  
رضية األ  دوونزلت من عرشها وهي جتر فستاهنا فوق درجات عرشها ، ومرت عرب قاعتها الواسعة   

مجيلة مع كل خطوة ختطوها . ويتبعها مستشارها   أبصواتوهي تدق صوجلاهنا    ، البيضاء  احلجرية   
على طل  . ليقفوا فوق شرفة تُ   هائلة احلجم   أسفل ستائر محراء حريرية  ا. حىت مرو بصمتجبانبها  

 املدينة أسفلها . 
ت أنفاساً عميقه من اهلواء النقي يف رئتيها ذواخأبحدى يديها  أمسكت امللكة حافة شرفتها البيضاء  

 وزفرهتا هبدوء وكأنه تتنهد متعبة وهي تراقب املدينة حتتها. 
إال طفاالً يركضون .  أميشون و   شخاصاً أالبيوت والعرابت اليت جترها اخليول و   -كانت ترى من بعيد  

نظرت يف كواحلهم . و سالسل  مقيدون ب م وكأهن   قدامهمأم كانوا يبدون متعبون منهكون جيرون  أهن
 وكأهنا سور هائل حيمي املدينة .   ثلجية للجهة اليسرى لرتى سلسة جبلية  

 :   متأملةوقالت    
 .  "  ، األوغاد ، احلقراء  لقد رفضوا أيضاً   "-

 رمقت اجلبل بنظرات حانقة غاضبة . مث    
أن نستخرج منه الذهب واألحجار   الستطعناكان جباًل طبيعياً    ذاإفهذا اجلبل هو لعنة ،    "-

النفيسة واالستفادة منه بشكل ما .  وليس هذا فحسب بل إنه يسد البحر علينا وكأنه يكتم 
 .  "أنفاسنا . خينقنا . يقتلنا  

مندو   ،   وغري قابل للتحطم أو التكسر ، ولكن   جداً   نه قاسياً إقد تكوين حمقة ايبنيت يف هذا .    "-
ه توالذي توارث  ترتديه عام . مت صناعة العرش منه والتاج الذي   آالفكثر من ثالثة أ  –زمن طويل  

 .   " العائلة املالكة  
ا الوبرية البيضاء. ونظرت إىل اتجها متفحصة ذاهنِ آنزلت امللكة اتجها من رأسها لتكشف عن أ  

 وقالت :
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 ن يصبح اجلبل المعاً كاجلواهر هكذاأأظن أنه حمض سخافات وترهات  . فكيف ميكن    بدأت  "  -
 سها كما كان وقالت:أ. ووضعت اتجها فوق ر   "

 .  " اجلبل ابي مثن . إنه البحر الوحيد الذي لدينالبحر خلف هذا  ل   ن نصلأحنتاج    "  -
 قال مستشارها : 

، وال ميكن لسحر الطريان أن يصل إىل هذه املسافة  . وحىت إن    نه عايل جداً إهذا مستحيل،   "  -
عتقد أفكيف سنجعل السفن اليت سنصنعها متر من فوقه . فال    استطعنا املرور من فوقه مبعجزة ما ، 

 . "  ننا سنجعلها تطري من فوقهأأنك تتخيلني  
 قالت :

ليهم ايعمي إ انظر...ماذا علينا أن نفعل ، هل ننتظر موتنا من اجلوع . او القتل أو العبودية.  اً ذإ"  -
  :   الشمس . واستمرت تقول.وأشارت إىل املواطنون بصوجلاهنا الذي يلمع حتت ضوء  "  
أن أفعل . فأان لست زوجي  ،   املوت . ماذا عليَ   إىل ، إين أجر شعيب   يبدون مرهقون جداً   هنم إ"  -

هلذا ،  يف هذه األمور واحلرب بشكل خاص .لقد كانت الدول هتابه لذكائه    لقد كان ماهراً جداً 
 اغتالوه هبذا املرض . 

ان متعبة أسيصبح شعيب عبيداً .اه ،    املرض اللعني نفسه . وقريباً حيتضر بذلك    واآلن أبين ايضاً   
مي نفسي أر فكر أن  أُ وقات  بعض األ  ....  االحتمال  أقوى على عد  أ.مل ...ايعمي ... متعبة جدًا  

 .    "   من هذه الشرفة 
 . قال مستشارها ذلك بوجه مراتع . "ال متزحي هكذا ايصاحبة اجلاللة !    "  -

 قالت وهي تبتسم بتعب : 
فعلى القبطان أن يغرق ،  فكار، ال تنفعل هكذا . لكن، ال تقلق  أهنا جمرد  إفكر ،أُ لقد قلت أين  "  -

إىل السماء الزرقاء الصافية حبزن   ونظرت   " . مع سفينته . والسفينة على وشك الغرق قريباً جدًا  
وكيف كانت   ،بعمئة عام يف سالمأر كثر من  أكيف كانت حتكم مملكتها مندو    تتذكر   و شديد .  

صبحت علية اآلن . عندها أنات امللكة و بكت حبرقة شديدة . قام أوما    آنذاك بالدها مجيلة  
حد . والقت امللكة رأسها على صدر أمستشارها أبنزال ستائر الشرفة سريعاً لكي ال يراها  

عماق روحها املنهكة طوياًل أوظلت تبكي وتصرخ وتنتحب من    ،  بكائها وأنينهامستشارها واشتد  
 وقالت ابكية : ،  وعها احلارة  مها بدغرق صدر مستشارِ وهي تُ 
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ن أفعل !! . ماذا علي !! . ماذا تريد الدول األخرى منا.... فليرتكوان نعيش يف أماذا علي   "  -
يموتوا !! . فلتسقط عليهم السماء ولتنفجر االرض سالم !! . عليهم اللعنة !! ، فليحرتقوا ، فل 

 من جديد . وانفجرت تبكي  .  "!!!    م قدامهأحتت  
مل تكن هذه كلمات وبكاء ملكة فخورة تقف فوق شعبها. بل كانت تلك مشاعر امرأة أهنكتها 

 .  نقراضاإلاحلروب واملوت وضغوطات البالد اليت كانت على وشك  
اليت تريد غزوها و فقد كانت مملكة آيرم حتارب يف عدة جبهات دفاعاً عن نفسها من الدول حوهلا    

ن شعبها كان ميوت او يتم استعبادهم ، ليس ألهنم ضعفاء فقد كان لديهم أ  إالاضيها .   أر وتوسيع  
 أو هذا مايعتقدوه . –احلربية    االسرتاتيجيةكانوا يفتقرون للخطط  ،  شداء . ولكن  أحماربون  

كان امللك الراحل داهية   –الدول أن تقوم ابحلرب عليهم    تتجرأعندما كان امللك على قيد احلياة مل  
وتكرهه يف نفس اللحظة كما تكره بالده أبكملها ألهنم ليسوا    ختشاهفقد كانت الدول ،  ابحلروب  

 بشر . 
وعندما عاد بداء   ،  مندو مئة عام   –  هلذا قاموا بدعوته حلضور توقيع اتفاقية السالم يف ما بينهم 

ومات متأثراً بذلك سريعاً. وقد شك مستشارها الذي ميتلك بصرية شديدة أنه   يصيبه  مرضاً غريباً 
 .    موت امللك  السالم يف حلظة وكأهنم كانوا ينتظرون   ت اتفاقية تعرض لالغتيال . عندها انته 

 جاب مستشارها الذي كان  حيتضنها وهو يبكي حبرقة  : أ  
. فلقد أتمرت علينا الدول احمليطة بداً أكل شيء على أكمل وجه . ليست غلطتك    فعلتِ لقد  "  -

 .   . "  هذا كل شيء،  ألسقاطنا وتقسيم بالدان يف ما بينهم . وآلن ترفض الدول حىت التجارة معنا  
 حد ذيوهلا وقالت : رفعت امللكة رأسها وقامت مبسح دموعها إب  

ريده أ  كره ضعفي ....كل ما أهكذا يسري العامل . لكم  ، القوي...أيكل الضعيف  ،  هذا صحيح  "  -
هذا مستحيل.  لسنا يف عامل األحالم . حنن يف عامل الوحوش ،  ن نعيش يف سالم ...لكن  أ  هو

 . "املفرتسة  
 ونظرت إىل اجلبل بكراهية شديد وقالت : 

وقمنا بشراء ما نريد من طعام ،  حد الدول البعيدة  أالذهاب إىل    حبر الستطعنا لوكان لدينا   "-
 . ضحكت امللكة متأملة وقالت :  "عدائنا حييطون بنا كالعصفور يف قفص أ   ،  . لكن  وأسلحة 

 .  "  ن يتالشوا كما تالشت فريان القذرة أمتىن  أاليس هذا تعبري مجيل....لكم    "-
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قال املستشار وهو ميسح دموعه أبحد ذيوله  .   ."  خربك  أُ سيت أن  نلقد  ،    هذا صحيح  ،  اوه  "  -
 : واستمر يقول  

 . "تل سجآل روسو  لقد قُ "  -
 قامت امللكة ابلشخري .   

 .  " ان جاد متاماً أال...  "  -
 " .  من يستطيع قتل هذا الوحش القذر . فلقد حطم جيوشنا حتطيماً ،  ال متزح ايعمي    "-

 قال مستشارها : 
، لقد   متاماً هنا معلومات مؤكدة من جتار املعلومات الذين أعرفهم جيدًا .هي معلومات مؤكدة إ"-

 .   "   قدمت لك معلومات تتحدث عن ذلك 
 . "ال.... أان مل أقرأها ، لقد كنت مع األمري .  تستطيع اخباري عنها اآلن    "  -
مم ، مفهوم ، يبدو أنه كان لديه مهمة يف فريان ولقد مت قتله هناك . وأيضا أقرائي هذا الرسالة   "-

 .   " هنا من فريانإ
 قالت امللكة مرتبكة : 

ت الرسالة وحدقت ابخلتم الذي يبدو ذخأ . و "حد  أومل يعد فيها     تالشتفريان ، لقد ظننت أهنا    "-
 تفتحها : كنجمة كثرية الرؤوس وقالت وهي  

مستشارها  نظرت إىل  وتعيدها عدة مرات مث   تقرأها. وظلت    "   ى هذا اخلتم من قبلأر  مل  أان  "-
 وقالت :   جبفوهناوهي ترفرف  

 . " .......ماهذا .....هل هذا حقيقي ..اليس هذا مزحة ما    "-
 قال مستشارها  : 

بنفسي هذا   املبعوث  التقيت ال أعتقد ذلك ، وقد مت تسليمها إىل الدول القريبة . ايضاً لقد    "-
 .   "  الصباح ومل يكن إنسان

 قالت بعيون متسعة  : 
 ."اي عرق ينتمي   من ،   ما كان... ذاً إنسان ،  إليس...    "  -

 قال : 
صف مجاهلا أكيف    ،  مجيلة حقاً بصراحة .... ال أعرف حقاً ، فلم ارى مثل مجاهلا .... كانت  "  -

 " .   –لقد  
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 :   مقاطعة  قالت
 . "عمي ركز معي قلياًل هنا "  -
 : مث قال    قام املستشار ابلسعال    

وكان   ،  لقد كانت طفلة صغرية تبدو بسن األمري  ،  قصد ..أ. على العموم أ  ،   أه ، لقد كنت "  -  
 :   واستمر يقول. وأشار إىل جانيب رأسه .    " لديها قرون غريبة الشكل تربز من هنا

حد عبيد سيدها ، أهنا  أ قالت    وقامت أبعطائي هذه الرسالة . وعندما قلت هلا من تكونني ،  "-
ن يكون أعتقد إهنا استخدمت سحر النقل اهلوائي ...فال يوجد غريه . لكن ،  أ  واختفت يف حلظة .

 . " . هذا جنون  اليت ترتديها  العبيد هبذا الشكل واملالبس الفاخرة  
 قالت امللكة : 

يكفي ماحنن فيه . لكن... أن يدعي ،  على كل حال .... حنن ال ننوي التدخل يف اي شيء  "  -
. أن   والقرف ابالمشئزاز شعره بيها بنفسه ألهنا كانت تُ أشخصاً ما أنه قام مبسح مملكة فريان عن بكرة  

لفريان   إمرباطورهلذا أن حيصل أبداً . ايضاً يقوم بتنصيب نفسه    ال ميكن هذا شيء سخيف متاماً .
 . "ن هذا مزحة  أ. ال بد    طفالأقصد لفاليا اآلن ..إن هذا تصرف  أ....

ال تتذكري تلك الليلة مندو مئتا عام ...فقد كنا جنلس هنا أقد يكون كالمك صحيحاً .لكن ،"  -
 . "تباع  ان والعديد من األأوامللك و   أنتِ ،  ابلذات  

 قالت امللكة : 
ستطيع نسياهنا إىل اآلن...فقد كان الوقت بعد منتصف الليل ....وكنا أتذكرها وال  أبتأكيد  "  -

صبحت أ الغريب تلك الليلة ...كانت تبدو ليلة مشئومة حقاً . ويف حلظة    القمر الدموي نراقب  
السماء زرقاء مشرقة ابلتجاه مملكة فريان وكأهنا نريان جهنمية تبتلع كل شيء ...وللحظة شعران 

ستبتلعنا ايضاً.....أنتظر حلظة . هل إلينا و ستصل  هنا  أخمت واعتقدان  قد تضف   ر والذع   ابلرعب
وعادت   " .ه  الرسالة يستغل هذا املوقف وما حصل لفريان . ماذا كان أمس  هذه  ن صاحبأتعتقد  

 الرسالة بصوت مسموع :  تقرأ
 .   "  لينياس ....لينياس فينتوس  "-

 قال املستشار : 
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ن فيه شيء من الصحة . فقد مت قتل سجال روسو وهذا بنفسه أال تعتقدي  أ،  رمبا . ولكن  "  -
تل ، مل يكن سجال روسو وحده من قُ   سيضعف كثرياً بعض الغزوات اليت يطلقوهنا علينا . ايضاً 

 . "  بداً من فريان أ  ن ال يعودو شخاص  أفخالل سنني طويلة وأان أمسع عن  
 .   "اان أعرف ذلك جيداً . لكن ، ملاذا ختربين هذا اآلن  "  -

 مامه كمعلم : أصبعه  إقال املستشار وهو يرفع  
 .   "   ي فكرةدألن ل  "-

 قالت امللكة : 
 " . فكرة  "  -

 قال :   
قاض اآلن . وبطبيعة احلال ال نعلم تضاريسها . ولكننا أنن فريان عبارة عن  أنعم . حنن نعرف    "-

 .  "  ن لديها حبر واسع من اجلنوب أنعلم  
 ضاءت عيناها ابألمل وقالت : أشرق وجه امللكة و أ

 "   ن جتمع بيننا عالقة جيدة ونطلب منهم استخدام حبرهم لألحبار إىل الدول األخرىأهلذا جيب  "  -
 . 

 قال :   
فريان أبنفسهم ، فسنطلب   ن وأهنم حيكمو ، ذا صح املكتوب يف الرسالة  إأثنني ، فهذا واحد من  "  -

 .   "   مستقبالً  ما سيحصلمنهم أن تكون بالدهم حليفة لنا . فمن يعلم 
ن تكون كذلك خوفاً من أنه يبدوا كاحللم ابلنسبة يل ، مل توافق اي من الدول  إدولة حليفة ..  "-

صبحوا عبئ علينا. أنت تعرف حالنا أماذا لو    هنم سيقبلون . أيضاً أهلذا ال أعتقد    الدول األخرى .
. 

يعرفون كلمات العهود   هؤالءفهل  ،  البالد وكأهنم عصاابت    اخذو أ شخاص  أهنم  إ وايضاً ايعمي  
 .   "  والشرف

 قال : 
 .   "   بعد ذلك   ما نفعلهلذا قلت حنتاج اوالً لبناء عالقات طيبة معهم ونقرر   "  -

 قالت :
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ونقوم ابلتحالف مع ،  حنن مملكة    ،   ة.حنن لسنا مرتزق   مهماً   نك تنسى شيئاً أيبدوا    ،   ولكن   "  -
 .  "  عداءأشعر ابلقلق فقد يتحولوا إىل  أهؤالء . إين  

 تغري وجه املستشار للجدية  وقال :   
هل سيغري هذا شيئاً ، مل يعد لدينا متسع من الوقت ، فقد سقطت العديد   ،   ايصاحبة اجلاللة  "  -

جيب علينا أن ننقد بالدان حىت ولو حتالفنا مع الشيطان    من مدننا وقريباً سيصلون إىل العاصمة . 
  " . نفسه 

 صاب كبد احلقيقة . أفقد    أن تقول شيئاً امللكة  مل تستطع  
 سفلها : أقالت حبزن وهي تنظر ملدينتها  

. وصمتت للحظة مث عادت تلتفت ملستشارها اببتسامة ماكره   "  مناسباً   ما تراه حسنا أفعل   "  -
 وقالت :

 .   "   يبدو أنك تريد رؤية الفتاة اجلميلة سريعاً ، أنت رجل بعد كل شيء ايعمي   "-
 هنا متزح لتبعد القلق عن قلبها : أدافئة وقد كان يعلم    اببتسامة رد عليها  

 . " فكر هبذا  أن  أال ، إهنا طفلة صغرية كيف ميكن    "  -
 قالت : 

. فآهاهاهاها!!! . انفجر املستشار ابلضحك   "   كبار السن حيبون الفتيات الصغريات  ،  ولكن"  -
امللكة ضاحكة بسعادة . واستمروا   وتبعته عماق قلبة وهو مل يتوقع مثل هذه الكلمات  أمن  

من خالل اجلدار خلفهم  يراقبهم  ن هناك شخصاً أوهم ال يعلمون    ،   يضحكون حىت دمعت أعينهم
 ليهم بعينان محراء كاجلمر . إالل وهو حيدق  ظِ   مصنوع من  . كان شخصاً 

 
☆☆☆☆  ☆☆☆    ☆☆☆☆  ☆☆ 

 
 قالت امللكة وهي تسري يف ممراً مجيل  : 

 تقصده وقال :   ما كانتاملستشار    فهم.    "   الذهاب لتفقده  إىلحتاج  أنه الوقت  إ  "-
  " .  ه مفهوم .سأقوم بتجهيز ماتفقىن علي"  -
 .قالت . "على جهودك    شكراً "  -

 احنىن املستشار رداً على ذلك مللكته بكل احرتام وذهب كل منهم يف طريق خمتلفة .
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☆☆☆☆  ☆☆☆☆    ☆☆☆☆ 

 
 بنفسها  مث فتحت الباب  . خذت عدة أنفاس قبل أن تقرع البابأو    بنها إوقفت امللكة أمام غرفة  

 ابلعناية ربعة خادمات شاابت تقوم  أ. كان هناك    أبمري تليق    ببذخ ودخلت امللكة إىل غرفة مؤثثة  
خرى متسح أقه من جبينه و عرُ تسح  مت حداهن إبفىت يف الثالثة عشر من عمره يرقد فوق سرير كبري .  

 يرتدون قفازات قطنية بيضاء .   وهن جسده بقطعة قماش مبلولة  
حنناء مللكتهم . إال أن امللكة ما الباقيات كن يقفاً يف استعداد لطارائً ما . كانوا على وشك اإلأ  

 لتمنعهم من ذلك . رفعت يدها  
 وقالت إىل الرجل الوحيد الذي كان جيلس أمام ابنها : 

 . "كيف حاله اآلن    "  -
بيض طويل متشابك أ  رأسه  كان الرجل كبرياً يف السن دو حلية بيضاء طويلة تصل إىل بطنه . وشعر  

ضافة إىل إكشعر اخلروف . يرتدي عباءة محراء وأضاءت عينيه وجتاعيد وجهه ابحلكمة واملعرفة.  
 .   جبانبهتطفو يف اهلواء  محر متوهج  أخشبية سوداء مبقبض    ى ذلك كانت لديه عص

 قال وهو حيبس دموعه :   
. خالل عمري الطويل ليس هناك أي تقدم ، وحالته تسوء . أان أسف ايصاحبة اجلاللة    "  -

 رى كهذا مرض . حىت سحري ال ينفع معه . أوجتاريب الكثرية مل  
 . "  فلو كان ذلك اخليميائي الذي مسعت عنه على قيد احلياة ، لرمبا وجد عالجاً لألمري 

يضاً أمندو زمن طويل  اجملنون ، وقد مسعت عن ذلك اخليميائي    تعرف ذلك جيداً   امللكة كانت  
 ومع ذلك،  تطيعون فعله شيء يس نه ال يوجد  أوقد كانت تعلم    ، هذا الشخصمل جيدوا    ومع ذلك ،

 .  لرُتيح قلبهاكان عليها السؤال  
لسنني طويلة ، وقمت بعملك   شكرك حقاً  ، فقد خدمتين جيداً أ ان  أعتذار .  ال حتتاج لإل "  -

فقد كان   ،   . وحنت امللكة رأسها  "ن تقبل شكري أرجوا  أكمعاجل القصر بكل أمانه وشرف .  
 و مكانه عالية حىت ابلنسبة هلا. دالرجل  

 انتفض الرجل العجوز واقفاً وقال : ولكن ،    
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رجوك ارفعي أان الذي فشلت يف اجياد عالج لويل العهد .  أماذا تفعلني  ايصاحبة اجلاللة ! .    "-
سها أينظرن أبمل إىل ملكتهم . رفعت امللكة ر ن  السفلية وه   هناه. وعضت اخلادمات شف"سك !  أر 

 وبوجه ممزق ابحلزن واألمل قالت:  ،  
 .   "   بقى مع أبين لوحديأ ريد أن  أاملعذرة ،لكن ،  "  -

. جلست امللكة على املقعد   مغلقني الباب خلفهم وخرجوا مجيعاً . قال الرجل العجوز "مفهوم  " -  
بنها الذي كان انئماً . كان نسخة مصغرة من أمه . وكانت إالذي كان عليه العجوز ونظرت إىل  

عالب بيضاء انئمة فوق السرير. كانت ذراعيه وساقيه ثذيوله الستة مرمية فوق سريره  وكأهنا ستة  
رتفع السواد ببطئ كاألفاعي أسود كالقطران من هذا املرض الغريب . ويف تلك اللحظة  أوعنقه  

 . تقشعر جسد امللكة من ذلك  وقالت : وصدرهليغطي كتفيه  الزاحفة  
 .    "  هللا اعطين القوة واشفي أبين  اي  "-

سه بتعب لتتساقط أوأمال ر   ،  فتح الفىت عيناه الزرقاء املتعبة من املرض الذي أهنك جسده   عندها
 خصالت شعره الفضي على عينه وجبينه وقال: 

 ."مي ...ملاذا تبكني أ أه ،    "  -
 . " أبكي من شدة الضحك    جعلتينهنا دموع الفرح ، فقد قال املستشار مزحة  إ  "-

 لكن ،مل يقل شيء عن هذا  وقال : و   مه ، أمل يصدق الفىت  
 .   "   لو كان يل أخ آخر لكان هناك من حيل حملي "  -
 . "ذي تقوله ايُبين ، ال يوجد أحد ميكن أن حيل حملك يف الدنيا كلها  ال  ما   "-
 "   قصد أمور احلكم . فال بد أن يكون هناك ويل للعهد . لذا.. ملاذا ال تتزوجني اي أميأمي أان  أ"  -

. 
 امللكة برقة وقالت : ت  ك ضح  

 .   "  بيك ماتت كل الرجال يف هذا العاملأتزوج ، أان ، البد أنك متزح . فبعد  أتريدين أن    "-
 . "هل كنيت حتبيه   "  -
 .   "  سئلتك هذا اليومأ  ما قصة   "-
 .   "   قويل يل احلقيقة  ،  علي   ال تكذيب عرف فقط . ولكن  أريد أن  أ،  ال شيء  "  -

 طلقت امللكة ضحكة جملجلة والدموع تتسرب من عينيها وقالت : أ  
 . "  أنت! ...أنت مضحك هذا اليوم ..توقف عن ذلك ...ستجعلين أموت من الضحك ! "  -
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 ليها جبدية وقال : إبنها  ا  نظر
 . "عرف  أأريد أن    "-

 ابتسمت امللكة وقالت : 
 .   رجالً يف جسد فىت  وكأنهابك ، فقد كان يتصف ابجلدية واجلرأة وهو يف سنك  أأنت حقاً تشبه    "-

لقد أحببت ، . نعم    سأخربكضحك من جديد . طيب...طيب  أيل هكذا ...ستجعلين    ال تنظر
صبح جمنونة عندما أبداً ، وكنت  أ. فأنت تعلم أنه كان أبن عمي .وقد كنا ال نفرتق    كثريًا جداً   أبيك

يتحدث مع الفتيات . بل كنت أجره من يديه مبتعدة عنهن وكان والدك يضحك من   راهأكنت  
.   حيصل العكس متاماً   ،   ذلك وهو يلوح للفتيات ، وعندما نصبح وحدان وأكون على وشك توبيخه

معهن لدعمه يف أمور   العالقة هلذا عليه حتسني    ،   قائاًل أهنن من نبالء البالد  ة بشدفقد كان يوخبين  
 احلكم عندما يصبح ملك . 

مل أكن أفقه شيء عن هذا وكنت أعتقد أنه حيب العبث معهن . وعندما أكون على وشك البكاء   
اليت جتعلين أنسى كل شيء   االبتسامة مجيلة بتلك    كلمات . يتوقف عن ذلك وخيربين   توبيخهمن  

  " .   بدا ً أخربك  أماذا كان يقول فلن    تسئلين . وال   أحضانهرمي نفسي يف  أو 
 وقال :   األمري ضحك  

 .   "   هيبدو أنك وقعيت يف شباك "  -
يف التعامل مع النساء بشكل خميف   ابك ماهراً جداً أكان    ،  ذلك .ولكن   ال تصدق أه ، رمبا  "  -

أان أحتدث   خاطئ، وال تفهم حديثي بشكل    شيءله أي    يفعلون  ن .فقد كان ببضع كلمات جيعله
 .  "عن أمور البالد . فقد كان والدك رجالً نزيهاً وحمرتماً 

 .   "   أعلم ذلك اي أمي"  -
وابتسامة ماكره   بسعادةوقالت    خفيفة مامها مصدرة بذلك صوت كصفعة  أضربت امللكة كفيها معاً  

: 
 . "هل تعلم مباذا كنت أدعوه    "-
 .هكذا قال إبنها وهو يضحك . "  صياد النساء  "  -

 . "  خربتيين عن ذلك العديد من املراتألقد  "  -  
 مطت امللكة شفتيها وقالت : 

 .   "   ان ال أتذكرأحقاً ،  "  -
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عد عينيه عن أمه متأملاً أب. و "يب ومل تريدي ذلك  لِك أنه عليك الزواج . حىت ومل حتُ هلذا أان أقول  "  -
 . واستمر يقول : 

 . "على األقل من أجل مملكة آيرم جيب أن يكون هناك ويل للعهد     "-
 قت عيناها ابلدموع وقالت بصوت كأهنا ختتنق: ر متزق وجه امللكة ابحلزن وغ

 .   "  نت هو ويل العهد ... فقريباً ستصبح ملكاً وستعيد هذه البالد إىل جمدها السابقأ"  -
ما وكأهنا الشيء الطبيعي . حطمت   اهلادئة. تلك الكلمات    سأموت "  هذا مستحيل فأان قريباً "  -

 انفجرت امللكة ابلبكاء الشديد :   .أسوغرقت يف اليمن روح امللكة   تبقى
.واحتضنت أبنها ومرغت صدره   " !!!  نت ستعيش !! . ستعيش طوياًل جداً أالااا!!!! .  "  -

 بدموعها وهي تصرخ وتنتحب . عندها صرخ إبنها بوجه يعرتيه اخلوف الشديد : 
  " .   ال تلمسيين  !! . قد يكون  معدايً !!"  -
احلياة بعد اآلن   هذه  رغب يفأمل أعد    كنت ستموت سأموت معك !!! .ذا  إ!!! .  ال يهمين هذا  "  -

 . "  !!! .  نعم ، سنلتقي أببيك ، ونعيش يف سالم  وسعادة يف تلك احلياة األبدية اجلميلة!!!
ولكن عبثاً .كانت ذراعيه وساقيه   ،  صرخ األمري وهو حياول التحرك " .  !!    عين اي أميابتعدي "  -

 ايبسة كاحلجر . 
من فوق أبنها والدموع تتساقط من   لينتزعوهاامللكة    وأمسكوا ها دخل األشخاص من السابق  عند 

 أعينهم وقد مسعوا كل شيء . 
بين !!!. دعوين !! . هل سترتكين أيضاً !!! أموت مع  أريد أن  أركوين !!!! ،إتالااااا!!! .    "-

.  عندها القى الرجل  " يد أن أذهب معكم !!!  أر مل املتوحش لوحدي ، ال ،  ايف هذا الع سترتكونين.
 انئمة .  أحضانهسقطت امللكة يف  ،  العجوز عليها تعويذة  

 قال الرجل العجوز .   . "  إىل غرفتها اي أمريي   سنأخذها  "  -
ن إة  . فرجوك أبذل جهدك للعناية هبا  ، إهنا ملكتنا وآخر شخص من ساللة عائلة آيرم املالكأ"  -

 . قال األمري ذلك هبدوء خيلو من اي عاطفة .   "   سقطت فقد انتهت البالد إىل األبد
. وخرجوا وهم حيملون امللكة والدموع "اي أمريي العزيز    ال تقلق ما سأفعله .   بتأكيدهذا  " -  

 تتساقط من أعينهم . 
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وعندما خرجوا من الغرفة . انفجر األمري ابلبكاء وهو يهز سريره من شدة بكاءه . سيموت قريباً 
ويرتك أمه احلبيبة لوحدها تعاين من كل شيء . وتذكر تلك اللحظة  عندما كان ابوه على سرير 

  ليه بنظرات حادة خترتق الروح  وقال له وكأهنا وصيته  :إ  ألقىاملوت حيث  
 . "  !إين اترك أمك والبالد بني يديك ، أعتين هبم . وكن ملكا عظيماً كآيرم    "  -

على   ظوصراخاً من ضعفه وأنه ال يستطيع احلفا  ائً بكاتذكره هلذه الكلمات . جعل األمري يزداد    
وعض شفتيه حىت مزقها وتدفقت خيوط   الغزيرة  . أمتلئ وجه األمري ابلدموع ه  ذلك الوعد ألبي 

 الدماء عرب دقنه إىل صدره وقد مرت بعنقه األسود .  
 كالبخار .   من خالل اجلدار بعيناه احلمراء وتالشى سريعاً ه  حيدق إلي  الظلكان    

 
 __________________________ 

 

 اجلزء الثاين  
 _________ 

 
 بعد مخسة وعشرون يوم 

 _____________ 
 
 

وهي   األخاذامللكية لتمر عربها امللكة اليت حتاكا اجلميع عن مجاهلا    جتماعاتاإلقاعة    ةفُتحت بواب
 تدق صوجلاهنا الذهيب مع كل خطوة من خطواهتا . 

يطها واسعة حيُ   ةمامها طاولة دائريأجلست امللكة دنيا فيكتم برتاي آيرم على كرسيها اخلاص و   
تباع . وزراء . حكماء . قادة جيوشها املتبقني. سحرة القصر .فرسان . جنود . العديد من األ

 حوهلا .   قفون يوهم    ه مبا صارت إلي حزينةقوا إليها نظرات  ألوكلهم  
ا سواد شديد من م عيناها جاحظتان وحوهل كانتخمتلفة متاماً عن شكلها املعهود .صبحت امللكة  أ  

بيضاً انصعاً .  أصبح نصفه  أاإلرهاق و التعب وخديها غائراتن كالكهوف . وشعرها الفضي  
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صبحت جافة كلحاء األشجار . وقد كانت امللكة على حافة املوت من األهوال واألخبار أوبشرهتا  
قوهتا ن معاجل القصر جعلها تستعيد بعض  أ ت تسمعها يف كل  دقيقة وساعة . إال  الصادمة اليت كان

 .   هلذا اليوم
صبحت هكذا خالل شهر أأن ملكتهم    ال يصدقون درف اجلميع من حوهلا الدموع الغزيرة وهم  

فقط . وحدقت إليهم ملكتهم بعينان مكسوراتن تفتقر إىل احلياة . فقد كانت تلوم نفسها عما 
 إالوهم كانوا يلومون أنفسهم عما صارت إليه . ظلوا صامتني وال تسمع يف القاعة    هصاروا إلي

صوات البكاء . وللحظة كانت امللكة ستنفجر يف البكاء معهم بل كانت ستنتحب وتبكي أاألنني و 
دموعة بذيلة حد قادة جيوشها املخلصني قال وهو ميسح أ.  إال أن  مايف صدرهاوتفرغ كل    كاجملنونة
 األمحر : 

 . "اآلن    فيه ملا وصلنا إىل ماحنن   ، ان فيه أاللوم يقع على عاتقي ، فلو كنت ماهراً يف ما    "  -
 :    الطاقةقالت امللكة بصوت يفتقر    

كلنا نعرف من هو القائد ميكور ، فأنت أقوى قادتنا ومل ختسر معركة قط ، حىت سجال روسو "  -
 .   "  نفسك كبش فداء  ال جتعللذلك  ،  ذاك مل يستطع هزميتك  

 رد ميكور : 
لكن ايصاحبة اجلاللة كان ذلك بفضل صاحب اجلاللة الراحل يف أين مل أخسر معركة وليس إين "  -

 . "السبب يف ذلك 
 جابة بنفسك ايميكور ، بسبب زوجي مل ختسر ، اما اآلن فنحن خنسر بسبيبأنك قلت اإل  يبدو"  -

"   . 
 :   ابنفعالضرب ميكور يده على الطاولة بقوة مما جعلها تتصدع وقال  

محاية بالدان ! . اللوم يقع يف  فشلي  لجعلك سبباً  أن  أيف    فكر أبداً أعين ذلك أبداً ، ومل  أ ان مل  أ  "  -
 .   "   شيء ايصاحبة اجلاللة ! علي يف كل  

 .   تفعله " رجو أن  أهل تريد ضريب ايميكور ،  إن كان هذا سريحيك ولو قلياًل  "  -
ما  ال يصدقبعينان متسعتان وكأنه   ملكته إىل   وهو حيدق. صرخ ميكور     " اجلاللة !!!    صاحبة"  -

 . ه  مسع 
ن تُدق أجيب   ،. احلقيقة ايميكور    ه ، اليس هذا الشيء الطبيعي لفعل     ال تنظروا إيل هكذا مجيعاً "  -

أن   ُأحبان  أ هوت بشعبها إىل اهلاوية . و ،  عنقي جلليب العار للمملكة آيرم ، فقد كنت ملكة فاشلة  
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 . وابتسمت امللكة وقد قبلت مصريها   " تقوم أنت بذلك اي صديق زوجي العزيز وفارسي املخلص 
 .   امللعون 

 تشوه وجه ميكور ابلغضب وانتفخت عروق وجهه وقال : 
ن يقتل ملكته أوبالده   امللكيف سبيل    حياتهبدل ن يُ أقسم  أ الشخص الذي  أان هل تطلبني مين    "-

 .   "  الغالية بيده 
امللكة بعاطفة  وقد كانت تعرف أنه حيبها.  ليس كملكة بل كامرأة  ، ولكنه مل خيربها   ه نظرت إلي

خرايت .فقد كانت بذلك قط ، وقد كرهت ذلك . فلم تستطع أن تقول او تفعل مثل النساء األ
 ن تتصرف كواحدة أملكة وجيب  

ن يشدها من أرادت  أنه حيبها .أن خيربها  أرادت  أرادت أن تشعر أهنا مرغوبة .  ألكن ، كامرأة    و
 ،  الدافئة   أبحضانهالدموع    تذرف، رجالً     هرادت رجاًل تستند علي أ.    حضانه إب ذارعيها وجيرفها  

 وتشكو إليه األعباء والضغوط واهلموم  اليت تسحقها روحها سحقاً  . 
ن تتحصل على بعض السعادة أال تستحق  أزوجها مات مندو زمن .،  ولكن    ، كانت حتب زوجها    

رادت أن تقول كل هذا ألبنها الصغري، إال أيف حياهتا البائسة اللعينة قبل أن ختتفي من هذا العامل .   
 ا أن تتزوج من اجل البالد . أن ابنها طلب منه

تتزوج من  أن رمبا طلب منها  ،  هلذا    ،  ما حيرتق يف صدرها  وقد شعرت امللكة  أن ابنها يعلم متاماً   
الشديد من   ابإلرهاقفكارها  . شعرت امللكة أبعض    قرأةاجل البالد  . لطاملا كان ابنها يستطيع  

 هذه األفكار واليت مل تعد ذات أمهية بعد اآلن وقالت : 
 .  "  سيادهاأهل تريد أن تصبح ملكتك الغالية عبدة يعبث هبا  ...  ذاً إ"  -

بعد   متخياًل ملكته يتم جرها ابلسالسل من عنقها بقسوة ويتم ضرهبا ابلسياط هغمض ميكور عيني أ
 ومل حيتمل تلك األفكار وفتح عينيه وقال :   .تعريتها  

.وانتزع سيفه " مل يعد يل مكان يف هذا العامل بعد قولك هذا يل . فقد فشلت يف واجيب  ...  ذاً إ   "-  
 سريعاً وضرب عنقه بسيفه . 

صوات املعادن يف حلظة خاطفة  . كان مستشار امللكة يوقف سيف ميكور بسيفه أتطاير الشرر و  
 قبل أن يصل إىل عنقه . 

 ينزل سيفه :   رتعد ميكور وقال مرتبكاً وهوا  " .يها األمحق هل تنوي التخلي عن سيدك !  أ"  -
 .   "  ماذا "  -
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 رد املستشار بعينان حازمتان :
 .   "   ذا قتلت نفسك ، فأنت تتخلى عن سيدك ، وترميه ألعدائه !إ  "-

كان اجلميع شاحباً مما حصل ، فقد حصل سريعاً ومل يتوقعوا أن يقوم ميكور بذلك ، لكن ، سبب 
الشديدة اليت انطلق هبا املستشار وضرب سيف ميكور حىت جعله يتقهقر إىل شحوهبم هو السرعة  

 اخللف . 
سود حريري يالمس كتفيه وعينان بنيتان أ و شعر  د يف الثالثني من عمره ،   كان ميكور يبدو كرجل

، سفل ظهره  أمحر كالثعالب  أيل  ذداكنتان  ، طويل القامة عضلي اجلسد قمحي البشرة . لديه  
 كان وسيماً بشكالً عام . ،   هولكن   ،  . مل يكن جبمال امللكة املهرتئةويرتدي الدروع  احلديدة الصدئة  

إال ،  يعشقه اجلميع لقوته وتواضعه وشرفة املستقيم كالسيف . فقد كان من العامة بسيط التنشئة  
احلديدي . فقد كان مقاتالً خمضرماً   ه حىت يسخر من ذرع   او   هأن يعرتض على كالم   أحد   جيرؤمل    هأن

صنعت الدروع للقتال وليس حلفلة راقصة ]الشهرية .    كلمته وكانت    . ذا تكلم صمت اجلميع  إ، ف
]. 

كانت امللكة شاحبة كاجلثة وعيناها حممراتن من شدة اخلوف ، فلم تصدق أنه كان سيقتل نفسه 
 القليلة اليت تثق هبم .   فقد كان من القلة   ،   هبذا السهولة ويتخلى عنها للوحوش

ا حصل عدا املستشار الذي مبد اجلميع  خبطوات سريعة وقفت أمامه ويف حلظة مجُ   و هنضت امللكة
. صفعت امللكة ميكور صفعة بكل قوهتا ودوى صوت الصفعة   ال يصدقبشكل    كان يبدوا حزيناً 

 يف القاعة . 
 ،   ذا كنت تريد املوت إمامي !! .  أأن تقوم مبحاولة قتل نفسك    جترؤكيف .....!! . كيف  "  -

نت خائن أ  . . وال هترب بقتل نفسك !   مملكتكت وأنت تقتل األعداء ، وأنت تدافع عن  فم 
 . "  مامي حاالً !!  أ فيك من هذا البلد ، ابتعد من  أنان  أ...خائن !! .  

 قال املستشار : 
 " .   –فهذا ليس وقتة اآلن    ،   اجلاللة   ايصاحبةكيف تقويل ذلك  "  -
ين تذهب اي أ… د أهتم أبي شيأع ومل  ،  ت ذرعا بكل شيء  قيها العجوز ، فقد ضأخرس  إ"  -

 .   "!   ميكور توقف مكانك حاالً 
 . "   ان سأذهب ايصاحبة اجلاللةأ  "-
 . "  إىل أين !    "-
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 . " خارج هذه البالد  "  -
 تقشعر جسد امللكة من ذلك وقالت :   

 . "هل ستتخلى عين هبذه السهولة ! . هل ستهرب من األعداء !  "-
 ابتسم إليها ميكور حبزن وقال : 

 .   "  األرض هذه   علىتعلمني من هو ميكور ، فأان ال اخشى أحد    أنتِ   ةالعزيز   ايملكتِ  "  -
 تتئذئ ال عندما  إغرق قلب امللكة يف بطنها من شدة األمل ،  وقد كان ميكور ال يدعوها هكذا  

 كامللوك .  شديد  فقد كان لديه كرباي . بشدة    ه كربايئه وشرف
 :   وقد شعرت بنهاية كل شيء  انفجرت الدموع من عيين امللكة   

 .   "   وامري لكأوالً . هذا هو آخر  أذا كنت مصراً على ذلك فقتلين بيدك  إال تذهب ،  "  -
مام أ. ورفع سيفه عالياً وهو يبتسم ابتسامة شريرة . وقف املستشار   " أوامركذا كانت هذه  إ"  -

 امللكة وبعينان ابرداتن قال : 
 . "من أنت   "  -

وقام السحرة ابلركض سريعاً ليقفوا يف اركان   . سيوفهم  ن وهنض اجلميع ليحيطوا مبيكور وهم يستلو   
 القاعة . كانت امللكة مرتبكة ومل تفهم شيئاً من ذلك . 

 استمر املستشار يقول : 
 . "يها الشيطان  أمن أنت    "-
 " . ان ميكور  أنه  أيها املستشار أماذا تقول  "  -
 . صرخت امللكة بقلق واقرتبت من ميكور . "  دعه ايعمي !  .طلبت منه ذلك ان اليت  أ  "-

 نظر إليها املستشار بعينان حمرتقتان كالنار وقال مزجمراً : 
 "   دنيا !    ابتعدي من هنا اي  "  -

ملستشارها بعينان متسعتني . مل يكن سوى شخص واحد فقط   ةحمدق   ،   وقفت امللكة مذهولة
بعد زوجها . وعادت تنظر إىل ميكور بكراهية شديدة ، ويف حلظة استخدمت   أبمسهايدعوها  

 . ين أحاطوا هباالذتباعها  أتار خلف  أمسحرها لتقفز عشرة  
 وقال ميكور : 

 .   " ذهب إىل املنفىأوامر سيديت قبل أن  أنفد  أُ ن  أيها املستشار فيجب  أوقف هذا العبث  أ"  -
 قال املستشار :   
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كنت   ،  ان لست املستشار ، اثنياً أوالً ،  أ.  ...فعايل وتصرفايت بشكل خميف  أنك تنسخ  إحقا    "  -
بداً ، أأنتظر أن تقوم برفع سيفك على امللكة ليعرف احلاضرين احلقيقة . فميكور لن يفعل ذلك  

 .   " آيرم !   هو عهدحد منا ذلك . هذا  أولن يفعل  
 يف نفس املكان .   ه وتالشى مظهر املستشار ليظهر ميكور نفسه . كان يقف أثنني من ميكور نفس  

 . املتأكلة     املوسيقية   اآلالت كصوت    ،  هاهاها! . ضحك بصواتً غريب مشوه
 واستمر يقول بذلك الصوت :   

وبدا جسده يتغري ويتضخم كمارد   " . يها احلثالة ! .كيف علمت ذلك  !  أ....لقد كشفتين  اً ذإ"  -
سود كالقطران تشتعل أمتار . كان جسده الضخم  أثالثة    ابرتفاع صبح  أخيرج من مصباحه . حىت  

، وقرن   طويلة حادةسنان حادة كاخلناجر وخمالب  أ. و   كجمرتني هالة سوداء فوق كتفيه وعيناه محراء  
 بني عينيه  . بيض طويل  يربز من  أ

 . انطلقت صرخة من اجلميع  .  واتسعت ابتسامة الوحش املخيفة وقال : "اوه!    "  -
 تعرفوا مظهري  أننتهي من هذا دون  أن  أريد أاخلوف الذي تشعرون به طبيعياً ألمثالكم ، كنت  "  -

 .   "   مهميت وجيب علي اابدتكم مجيعاً   انتهت لكن ، ال تقلقوا قد    ،
 . رد على تلك الكلمات  . انفجر اجلميع ابلضحك  "فاهاهاهاها ! "  -
يف كل حيايت الطويلة ،   ، عجيبة  ، شياء غريبة أخوف ... حنن نشعر ابخلوف منك ..لقد مسعت  "  -

العجوز وهو يداعب حليته . هكذا قال معاجل القصر  "غرب شيئاً مسعته يف حيايت كلها  أ لكن ، هذا  
 الطويلة البيضاء واستمر يقول : 

 . "ايمريين    ما رأيك  "  -
واليت ترتدي عباءة بنفسجية تغطي كل جسدها وال يرى منها   جبانبه اجابت الفتاة اليت كانت تقف  

 سوى وجهها اجلميل وعيناها اخلضراء املتوهجة : 
 جسدهالعديد من التجارب على    إقامةلو ظهر سابقاً الستطعنا    ،   معلم ، ولكن   هذا صحيح اي "  -

 . "  لألسف فقد ظهر اآلن وبالدان قد انتهت  ،    ، ولكن  
 وانفجر اجلميع ابلضحك رداً على ذلك وكأهنا قالت نكتة ما .   

 حدق الوحش اليهم ابرتباك وقال : 
 . "  الستم خائفون او حىت قلقون على أنفسكم !   "  -
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هذا كل شيء ،  ملاذا ! . هذا هي حقيقة العامل امللعون الذي حنن فيه . القوي يسحق الضعيف  "  -
جاب ميكور وعيناه أ.  هكذا    "   وخيشون القتال  عاطفيات ما اخلوف فال نعرفه . إال نسائنا فهم أ.  

 تقدح شرراَ. 
لت مريين وهي متط هكذا قا  " .رجالنا جمانني !    ،   القتال ايسيد ميكور ، ولكن  ال خناف حنن    "  -

 شفتيها ابستياء . 
 يها حىت الشيطان نفسه فعل ذلك . إلالتفت اجلميع  

 :   حليته وقال معلمها العجوز وهو يداعب  
 . "، سيكون ذلك مترين جيد لك    ه قتال  ن ذاً ....هل تريديإ  "  -
 . "دع هذا جملانيننا  أال . شكراً لك ، سوف  "  -
 . من قيعان قلوهبم  خرىأ. وانفجر اجلميع ابلضحك مرة  "!!!!!!    هاهاهاهافا  "  -
 .  ما أصابكم "كلكم فقدمت عقولكم من هول    "  -
 .   "  يها الشيطانأهل تعتقد ذلك  "  -
 " . بك!    صنعما يتها امللكة البائسة ، انظري للخوف والرعب أنعم  "  -
تعود للجحيم .  الشرف ، الفخر ،العهد ،   أنقبل   سأخربك، لذلك ، شيئاً   ال تفهمأنت  "  -

- شعب   -كتافها.  بلد  أله .  فأان ملكة حتمل مملكة فوق  أمحان  أأجسده .    أان الكربايء ، كل هذا  
محيها أ ساليف العظماء لكي  أالبالد. كل ذلك  سلم يل من    مستقبل   - حالم  أ–تباع  أ-رعية 

وقام ،     م ، الذي وحد عرق تيليس مجيعاً حلفظ عهد امللك آيرم العظي ،   حفظها جيل بعد جيل  أو 
 ببناء مملكة آيرم حلماية شعبه من العبودية . 

حالم أانتهت يف عهدي .جلبت اخلزي والعار لشعيب وحطمت فخر و  العظيمة  واآلن هذه اململكة  
حتمل هذا الكم اهلائل من الضغوط و أ حالم زوجي  . هلذا مل  أ. و   ه آيرم العظيم وامللوك من بعد

ما املوت فال أخشاه . هلذا طلبت منك أن تقوم بقتلي . فهل أفأان لست من حجر .    ،  املصائب
 نك تفهم أن تكون ملك  أعتقد  أتعلم كمية العار واخلزي لشعب أصبحت ملكتهم عبدة ....ال .ال  

". 
 .    "  تها العجوز ! أيعما تتحدثني   دريأ" ال  -

 على كتفيه :  هيضع سيف   قال ميكور وهو
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يها  أ. لكن ،     سوى لغة الدماء  ال يفهمون مع هائوالء فهم   ال تتحدثي  ،   اجلاللة   ايصاحبة "  -
 .   "   ترينا قوتك العظيمة هل تسمح   أني سؤال لك قبل  دالشيطان ل

 .   "   !  ما تريد نعم !، سأمنحك رغبتك ، قل  "  -
 " . هل أنت الشخص الذي كان يتجسس علينا    ...ذاً إشكري اجلزيل ،  "  -
  " .السابق !    سؤايلهذا صحيح ! ، ولكنك مل جتب عن  "  -
شعر بشيئاً غريب ، فأنت بتأكيد تعلم أين أفقد كنت مندو سنني     نعم ..نعم . هذا صحيح ."  -

 . "   كن يوماً غبياً أيف خطط احلروب ، ولكين مل    لست جيدً 
 خلف ظهره وقال :   إىل  أبهبامه شار  أو   

وأنت ترى حاهلا   ،   ملكتنا رقيقة املشاعر مرهفة احلس وتكره الصراعات واحلروب وال تتحملها  "-
حرتام بكل اختلف معها  أ  أان اآلن ، وهي ترى نفسها غري كفئ وليست ماهرة يف احلروب . لكن..  

كشف سريعاً طط كانت تُ مرعبة وكأهنا امللك الراحل .لكن ، اخل ها يلتعطي  اليتفقد كانت اخلطط    .
شككت أبن  ،  يف احلرب   ،   غريبة ، جداً . واألعداء يوقعوان يف فخ يف كل مرة ، وبعد خسائر طويلة  

، ساحر امللك ه هناك جاسوس . شككت بكل شخص إال بشخصان ومها اتباع امللك آيرم نفس 
 على ذلك .   شار للعجوز معاجل القصر الذي ابتسم رداً أو   "  آيرم

 .   " خذت شخصيته . وتوصلنا هلذه اخلطة اآلن  أ والشخص الثاين الذي    "  -
 " .اتباع امللك آيرم ... !  "  -
توقعي قد   ،   خوض معركة اآلن ...ولكن أنين  أكنت تعتقد    ،  لكنك و الشيطان .    هاأي،    نعم "  -

عندما رأيت  ن اجلاسوس سيكون شخصاً رفيعاً يف احلرب ... بصراحة كنت مصدوماً أصدق يف  
 نك ستفعل شيئاً أرأسك ...فقد علمت    قطعخطئت عندما حاولت  أمامي ...ولكنك قد  أنفسي  

 .   "   الوقت  كسبسيئاً . وقد حاولت  
 ه سعيد وقال : أنفافافافافا ! .ضحك الشيطان وك

 . "!   ة نوي قتلكم تلك اللحظأنك حمقاً متاماً !. فقد كنت  إ،  تباً    "-
مام الشيطان . كان أ. قال املستشار الذي ظهر من العدم  وتوقف     " الضخميها  أ...اً ذإهكذا  "  -

 ةمام الوحش اهلائل والذي بضربة واحدأ، املستشار الذي كان رشيقاً قصرياً اً  كوميدايً متام  املشهد  
عن   يكشرمن ذراعيه الضخمتني قد يقسم حصان إىل قسمني . كان الوحش املخيف املرعب   
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تدب اخلوف يف النفوس . إال أن املستشار كان ينظر إليه بعينان ابرداتن   كريهة  ةنيابه اببتسامأ
 تشعان قوة وقال : 

، هل أنت   ريالصغ يها  أ  لك  لذي سؤال  ، رى شيطان غريول مندو زمن طويل جدًا ، ولكن أمل    "  -
 .  "  مئة عام مندو السبب يف موت امللك 

 تلك الكلمات جعلت كل العيون تضيئان كالوحوش يف ليلة ظلماء . 
 .   " يها العجوزأان قاتله  أنعم  "  -
حد رؤيتها تلك اللحظة أ. والقى املستشار لكمة مل يستطع    جابة "اإلحقاً...شكراً جزيالً على "  -

 ارتطم ابجلدار يف دوي قوي. . طار الشيطان بقوة حىت  
 نظر املستشار إىل قبضته املتوهجة وقال : 

 .   " الشيخوخة حقاً مزعجة"  -  
كيف ميكن أن يطري هذا   ،   الصدمة فأااااااااا!!! . اندلع الصراخ من كل احلاضرين من شدة  

 الوحش بسبب لكمة ! . فكر اجلميع هبذه الكلمات حىت رمبا الشيطان نفسه فكر هبا .
اخرتق السيف عني   . امه وقد لوح بسيفه بقوة  أمكان الشيطان على وشك النهوض ليجد ميكور    

. وصرخ الشيطان متأملا وضرب خمالبه يف ميكور . إال أن ميكور   رأسه الشيطان اليمىن وجانب  
 وقال :   تفادها وقفز للخلف مبتعداً 

 . "  نت تقاتل بعدل معنا  أال تتوقع منا القتال بعدل معك ، فلم تكن    "-
ضرب الساحر العجوز عصاته عندها  زجمر الشيطان وتزايدت هالته السوداء.    " .  يها القذر !!أ  "-

يديهم ومتتموا بكلمات غريبة غري مفهومة . أرض . رداً على ذلك رفع السحرة حول الغرفة  يف األ
يضاء حتت الشيطان وانطلقت العديد من السالسل البيضاء املضيئة من تلك عندها ظهرت دائرة ب

الدائرة لتلتف حول الشيطان . تئوه الشيطان من األمل و اختفت اهلالة السوداء وبدا جسد 
 الشيطان ابلتدخني . 

 . "  هبذا !  السالسل املقدسة  ! ، نقطة ضعف الشياطني ! . ليس سيئاً ، لقد فكرمت جيداً   "-
 قال املستشار : 

ومع ذلك تتجرئ على قتالنا ، كان جيب ،  اً سنني طويلة نأنت تفتقر للذكاء ، فقد كنت تراقب  "-
مل يعد ،  رسلك . ولكن  أريد أن أسئلك عمن  أننا لسنا ضعفاء ..... حسناً كنت  أعليك أن تعلم  
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ر مع امللكة او نبقى ونقاتل حىت املوت ، طبعاً هذا . علينا اآلن أن نقرر أن نفِ  بعد اآلن  هذا مهماً 
 . "    يها الشيطانأبعد قتلك  

 . "تباع املعلم  الكبري !  أحد  أ  ،   انأ فاهاهاهاها ! . تقتلوين  "  -
نه أعرتف  أ    ،ينا . حسناً إل  الفأر ذاً... هذا هو السيد اجلبان الذي أرسل هذا  إاملعلم الكبري .  "  -

 . "صابنا يف مقتل  أ
 . "!!  العظيم  أن هتني سيدي    جترؤ يها الساحر العجوز كيف  أ"  -

 تنهد املعاجل العجوز وقال :   
وإال ملاذا   ،   ه خائفإنصغري ، وسيدك يبدو   فأر نك شيئاً كبري ، فأنت لست سوى  أهل تعتقد   "  -

واستمر   . التملص من السالسل مام الشيطان الذي كان يزجمر وحياول  أ. ووقف    "   يرسل جاسوساً 
 بتان تشتعل فيها النريان  : غاض يقول بعينان

صابع يديه يف قبضة لتشتد السالسل حول أ. وطوى  "    !   ولكن ال تستهني يب ايها احلثالة  "  -
 الشيطان وتشده لألسفل سريعاً ليحطم األرض حتت ركبتيه وهو يزجمر متأملاً . 

 العجوز يقول : املعاجل  واستمر     
ساحر   ال يعرفحداً يف هذا العامل  أشعر ابلنعاس . فال يوجد  أثالك وأان  أملقد قتلت املئات من    "-

 ، ليس من هواء . ولكن   ه ، عطانيه سيدي وصديقي ورفيقي آيرم نفس أهذا اللقب الذي   آيرم ،
. ونظر إىل السماء بعينان حزينتان . وعاد "  السحر ليس مطلقاً ، وال يستطع  أن حيقق املستحيل  

 ينظر إىل الشيطان بوجه مشوه من شدة الغضب وقال : 
تنهد   . "  ، وقد......    االجتماع ذا ذهب إىل ذلك  إعرف أن امللك الشاب سيموت  أ لقد كنت    "-

 العجوز وقال : 
امللك الشاب مات مبرض عجيب حقاً . مات امللك الذي كان صورة ،  ، ولكن    ال يهم هذا    "-

فعل شيئاً . عندها أستطع أن  أ مل  أان. لقد كنت جمنوانً عندها . كيف ميوت و ه  آيرم نفس-مطابقة ل
يها اللعني يف كل شرب من أغريب يف القلعة . شيئاً مظلماً مألوفاً . حبث عنك    ئاً شعرت أن هناك شي

وكأن هللا ،  القلعة لسنني طويلة . حىت فقدت األمل ، فقدرتك الشبحية مزعجة ابلنسبة يل . ولكن  
،   ه!!!!..... كأبي  هخرى من آيرم ......ولكن أصبح نسخة  أرسل األمري الصغري الذي  أرمحين و 

مللكنا   بثأران  سنأخذبالد  تنتهي هذه ال  أن   سيموت خالل يومان على األكثر !!! . لكن ، قبل
 وأمريان !!! . 
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. صرخ العجوز كوحش ممزقاً ابألمل . ونفجر الصراخ الذي هز القلعة "من اجل آيرم !!!!!!!! 
 أبكملها . 

عينهم واستلوا أ. صرخ كل احلاضرين والدموع تتساقط من    "   من اجل آاااااااااااايرم !!!!!!!"  -
سيوفهم وتقافزوا فوق الشيطان كالوحوش الضارية . جنود .فرسان .قادة . وزراء . كتبه . ُسعاة . 

مامهم كاجملانني . حىت السحرة تقافزوا ابهلواء ممطرين التعاويذ فوق الشيطان . حىت أمزقوا الوحش  
 وع . الدم  يذرفونطلقوا التعاويذ كاملطر وهم  أالساحر العجوز وتلميذته  

 ما تبقىمام  أصبح الشيطان حلماً مفروماً يف ثوان ، والدماء تصبغ كل احلاضرين . وقفت امللكة  أ  
ت السيف من ميكور . ولوحت ابلسيف بربود . تدحرج ذخأو   ،   من الشيطان وهو رأسه وكتفيه

 رأس الشيطان الذي ازداد بؤساً من تشوهه . 
 الدموع :   يذرفحد اجلنود وهو  أليدخل  ،  تحت البوابة يف تلك اللحظة  فُ   

 . "اجلاللة !   ايصاحبة حاطوا القلعة  ألقد    ،  هنم هنا إ  "-
. قالت امللكة ذلك بكل كربايء وفخر وهي تسري إىل  "  يها اجلندي املخلص أحسنت العمل  أ"  -

 :   واستمرت تقول الباب  
ذا كنت سأموت فل يكن ذلك إمام منزيل  .  أ  ، امي  أمطلب املوت واألعداء  أهرب او  ألن    " أان-

. وتبعها كل احلاضرين    "   رم فر من أعدائه بقتل نفسهآيأن آخر ملوك    ال يقال. لكي    يف قتال
 شع قوة  كاحملاربني البواسل الذاهبني إىل جمدهم  .  بل كانت وجوههم تُ   ،   دون ذرة حزن او أمل

 
 _____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 



 264 

   اخلامتة
 _______ 

 
 

مام تلك أمامها . و أمام بوابة قصرها األبيض وهي حتدق  للجيوش اهلائلة اليت تقف  أوقفت امللكة  
اخلاص املكون من   فيلقه اجليوش كان القادة امللطخون ابلدماء . عشرون قائداً . وكل قائد خلفه 

 غطون األرض كالبحر . لف شخص . كانوا يُ أمخسة آالف . جيشاً مكون من مئة  
  –لكن  

اي   ال حيملوقال بوجه ،  واجليش الكبري   ملكتهتقدم ميكور وهو ميسك سيفه األبيض  ووقف بني  
 عاطفة وعينان كاجلليد : 

 . "تل كالكلب كما مسعت  رى ذلك اجلبان الضخم ، هل قُ أال    ،   اجلميل ، ولكن   املشهد ذا  هل  اي  "-
. راقب ميكور د  اجليش ابلضحك مصدرين بذلك صواتً كالرعو   ت مقدمة فافافافافا !!! . انفجر 

 تباعها . أوكل    امللكةالضحك بصمت وكذلك  
 :   تغسله حد القادة الذي كان يبدو كالوحش اجلائع من كثرة الدماء اليت  أوقال  

 احلقرية لديكم ، ترسلون شخصاً واحداً فقط ، وفوق ذلك يرتدي الذروع    ما تبقى هل هذا كل    "-
 .   بشكل حقري    . وقام ابلضحك "ملي حقاً  أ، لقد خيبتم  

. تلك الكلمات اليت قاهلا ميكور بربود مجدت  "  نعت الذروع للقتال وليس حلفلة راقصة ! صُ "  -
 رتياح .القادة واجليش أبكمله وأمخدت الضحكات ببطئ وحل حملها اخلوف وعدم اإل

 خرين : حد القادة اآلأوقال  
 .   "  صبحت ميتاً أنك قد  أأنت هو ميكور ، لقد ظننت  ...ذاً إعليك اللعنة ، "  -
قال .    "  يها القذر ! أتفضل قتل األطفال فقط    أممازالت لديك الفرصة جلعل هذا حقيقة ،  "  -

 ميكور بعينان ساطعتان . 
 :   بسيفه إىل ميكور وهو يشري    اليت تغسله السابق دو الدماء  جاب القائد  أ

القوي   أان .  هذا هو الواقع واحلقيقة اللعينة ، لذلك ،  ما يشاءدعنا من هذا اهلراء فالقوي يفعل   "-
 .   "  عطيك الشروط  فل تسمعها اآلنأ
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 كمل الرجل احلديث . أميكور ظل صامتاً لذلك  
ن تقتل العائلة املالكة بيدك  . وسنخلي سبيلك ومن معك من الكالب . او أن نقوم أ  جيب "  -

 .  "  سرية لناأأقصد    -بقتلكم وتصبح امللكة كلبة لنا
 : واستمر يقول    وابتسم بشكل حقري  

 .   "  ...ماردكذاً إ.    هناك من حيب الفتيان وسيدفع الكثري من أجله  ، فال تقلق  ،   ما األمري أو   "-
مل ،    ولكن   ،  ينجوا من قتال اجليش أمامه مهما كانت قوته عرف ميكور أنه سيموت ، فال ميكن أن  

 أن ميوت يف ساحة املعركة . فقد كانت أمنيته  سيئاً    شيئاً   يكن هذا 
لن يسقط بسهولة   ه . ولكنظم شرف رغب به  ، كان أع   هو سيموت دفاعاً عن ملكته فكيف اآلن و 

 . قبل موتهسيأخذ العديد منهم   بل  
. عندها   يقول ال تقلق وهز رأسه مليكور وكأنه  الذي وقف جبانب امللكة  ونظر إىل الساحر العجوز  

وبعض مع ميكور والساحر العجوز واملستشار  األمري    اجتمعابلسعادة واحلماس ، فقد  شعر ميكور  
 . أمرًا واحد دون غريه  األمري  عطاهم  أو   املقربنياألتباع املخلصني  

وأيخذ معه امللكة وأتباعها نتقال سيستخدم الساحر العجوز تعويذة اإلأنه عندما حيني الوقت  وهو  
. كان عليهم وقد فهموا ما يعنيه األمري هبذا األمر القاسي  اخلاصني ويرتك األمري ملصريه يف غرفته .  

كان هناك أمل يف استعادة طاملا كانت امللكة على قيد احلياة  ل ، ف مهما كلف اآلمر  إنقاذ امللكة  
 مرة أخرى .   البالد

ارعدت   .خطوة واحدة    ميكور  يتقدمن  أوقبل  .  أنفاس وقبض على سيفه بقوة  اخذ ميكور عدة  
شكال غريبة تدور حول أالسماء وزلزلت األرض.  وظهرت دائرة  ذهبية مشرقة  يف  داخلها رموز و 

 نفسها . وكانت الدائرة تغطي السماء من حجمها الكبري. 
 احلاضرون احلروب .   يم . وللحظة نسحدق اجلميع إىل السماء بذهول . كان املنظر مجيال كاألحال

ضرب العديد من الربوق السماء ، ليظهر جيشاً مهيباً يف اهلواء . كان ذلك اجليش يقف يف اهلواء 
 وهو يلمع كالكنوز. 

مئات مذرعني ابلذهب . مئات مذرعني ابلبالتني . مئات مذرعني ابلفضة .مئات يكسوهم السواد 
 . 

 تراه إال يف اخليال .   ال   منظر نفاسهم . كان أ  نسي اجلميع مكاهنم وهم حيبسون
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هنم يف أبفعل اجلاذبية . وقد فكر اجلميع    طيسقوكأنه  بسرعة خميفة    السماءذلك اجليش من    احندر
 من هذا السقوط .  سيتحطمون

 .   ال يهتمونذلك اجليش كان يقف بثبات ومجود وهم يهوون وكأهنم    أنإال  
 . قالت امللكة وعيناها تكاد تسقط من مكاهنا .   "   جيش السماء"  -

تالشى الغبار لينظروا و . عصف الغبار كاألعصار ،  هائلوكأن سقط فوقها عمالق    انفجرت األرض 
 لذلك اجليش الذي كان واقفاً كالتماثيل وهو يفصل بني امللكة واجليش الكبري . 

سودان أامرأاتن ترتداين فستاانن    وجبانبهن مالبس سوداء ،  داي كان مبقدمة ذلك اجليش رجالن يرت
وجبانبهن رجل وامرأة يرتدون   ،  خرى مجاهلا حيبس األنفاسأعلى وجهها و   هن تضع قناعاً ادإح

 شعر وعينان خضراء .   دو الذروع أبلوان خمتلفة وجبانبهم رجل ضخم  
 رين لوال عيناه احلمراء  . ظمجال يذهل النا  دو ماهم مجيعاً شاب  أو   

 ،  وكأن هذا مل يكن مشهداً كافياً للناظرين . ركع ذلك اجليش املهيب على ركبة واحدة بشكل أنيق
 مام ملكهم . أ وكأهنم يتباهون أبنفسهم  

مامهم  كسيدهم ليعرضوا مثل أحداً يقف  أحد ماذا حيصل او ملا يفعلون ذلك . فلم يكن  أمل يفهم  
 هذا األداء .

 الصوت يزداد قوة وكأن شيئاً يسقط من السماء.   وكانشديد يف السماء .    مدوايً عندها مُسع صفرياً 
. تطاير اجلنود يف كل مكان     ،   قاً اجليش يف انفجار عظيمساح  األرض ، ضرب وميضاً ذهبياً  

يف مزيج  من الرعب واخلوف والذهول     احلضورشرعة هائلة لتبعد الغبار حوهلا . لريتعد كل  أرفرفت  
. 

هر  او من اجل  كجبل   شعة الشمسأالذهبية حتت    حراشفه  تلمع،     كان تنيناً هائالً حبجم سفينة 
بعيناه الفضيتان التان   ونظر  شرعة سفينة ذهبية. أربعة وكأهنا  . وهو يفتح جناحيه األ     لئة تألامل

 مامه ابحتقار. أ نسان إىل األشخاص  تشعان قوة ال تنتمي إل
 كان هائالً . قوايً . مرعباً . جبار.   

الصراخ والعويل من   وأرادوا.    التنني  إىلوهم ينظرون   الذي سقط من السماءنسى اجلميع اجليش  
لكن ، مل و   صبحوا كالعجني حتت جسده العضلي الكبري  . أوهم يرون رفاقهم قد  ،  هذا اجلنون  

 حرتام للكائن العظيم . تقليل اإل  يف دحأ  جيرؤ 
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مامه كأوراق األشجار . أ ساخناً قوايً من منخريه اهلائالن ليتطاير اجلنود من    طلق التنني زفرياً عندها أ
 ن يتقدم ليتفقد رفاقه املهروسني او حىت يتحرك او أن يتنفس بصوت عال . أحد  أ  جيرؤ مل  

ضخم من أالذي كان  ،  هلذا الوحش    نتباهاإل غري راغبني يف جذب   ،  وقفوا مجيعاً شاحبني كالتماثيل
 التنانني الذي رأوها ومسعوهبا حىت يف األساطري.كل  

كانت امللكة ترتعد وترتعش وهي حتتضن صوجلاهنا من شدة اخلوف .فقد كان كتلة هائلة من القوة 
 ترهب النفوس . 

 خفض التنني رأسه لتتسع عيون احلاضرين . 
 كان فوق رأس التنني عرش عظيم وفوق ذلك العرش جيلس رجاًل مجيالً كاألساطري . 

يتموج خلفه كالسحاب ، مالبسه السوداء الفاخرة تلمع خبيوط الذهب ،   الكثيف شعره األبيض  
شع بكل األلوان  . ويتدىل من كتفيه عباءة قرمزية ترفرف جوهرة ذهبية كرأس تنني تُ  هوفوق كتفي 

 خلفه كنريان هائلة . 
ركوب ظهرها ، فكيف بتنني يضع رأسه بكربايء وفخر شديد ولن تسمح ألحد    دوكانت التنانني    

 املهيب يف األرض كالعبيد  . 
حد مل يستطع قول شيء وهم أتمال من كثرة اخليال . إال أن  إلحوقد فاق ا  ،  كان هذا كثري 

 يفكرون أن هذا نوع من اهللوسة واألوهام . 
 ن هذا ليس خيال . وصرخ ذلك الشخص وهو يرتعدأكان هناك شخص واحد يعلم  ،  ولكن   

 من شدة الذهول :  ويرجتف
 .  "  من أنت !  "  -

 إىل الرجل العجوز   الغاضبتان   بعيناه الذهبيتانمن فوق عرشه العظيم  ڤينتوس نظر لينياس    
 وقال :   

 . "    شخصاً ُولد مراتن  "  -
 
 

 ☆☆☆متت  ☆  ☆☆
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